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อิสรภาพแหงความคิด

ผาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ  

ปองกันวิ่งเตน 

สกัดซื้อขายเกาอี้ 

คํานูณ‘แคปฏิ(ลูบ)แบบเบาๆ’ 

เบื้องหนาเบื้องหลัง

การสราง IPEF ของไบเดน
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ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9335 วันอาทิตยที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น 6 ค่ํา  เดือน 7  ปขาล

16หนา...

‘กลาโหม’แจงยิบ!

ผาพิสูจนGT200

ใชฟองขอเงินคืน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปดงาน Pride Month 2022 เพ� อเปนการแสดงออกถึงความเขาใจ สนับสนุน

ความเทาเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ ของหน�วยงาน กทม.

‘ประวิตร’สง‘ประยุทธ’อยูยาว

‘ยานยนตไฟฟา’ความหวัง

สูความเปนกลางทางคารบอน

อยากพบ‘ชัชชาติ’รอ‘บ๊ิกตู’เรียกหารือ

เพ� อไทยขึงขังจอขับ‘7ส.ส.งูเหา’

‘สายเขียว’ไดเฮลั่น!

9มิ.ย.พนผิดทุกคน

“ตองยกเครดิตใหบิ๊กปอม พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผูจัดการรัฐบาล 

กอนหนาใหคํายืนยันวาเสียงในสภา

จะไมมีปญหา ขณะที่การลง

มติก็นั่งอยูรัฐสภาเพ� อควบ

คุมเสียงดวยตัวเอง”

‘แมว’กระอักเลือด
ประวิตร’สง‘ประยุทธ’อยูยาว

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผูจัดการรัฐบาล 

กอนหนาใหคํายืนยันวาเสียงในสภา

จะไมมีปญหา ขณะที่การลง

ไทยโพสต • เพ� อไทยรับไมได 7 ส.ส.แหกโผ

รับราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ “ชลน�าน” ลั่นจะ

ไมปลอยเปนเยี่ยงอยาง จะใชพฤติกรรมแปร

พักตรเลนงาน ขูเคยขับ ส.ส.พนพรรคมาแลว 

เช� อไมกระทบกับการเลือกตั้ง “เกรียง” ฟน

ธงรอบหนากลุมงูเหาศรีสะเกษสอบตกเรียบ

เม� อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 นพ.ชล

น�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย เปดเผย

กรณีมี ส.ส.พรรคเพ� อไทย 7 คน (ส.ส.งูเหา) 

โหวตสวนมติพรรคในการพิจารณาราง 

พ.ร.บ.งบประมาณฯ พรรคเพ� อไทยจะดําเนิน

การอยางไรวา พรรคเพ� อไทยมีคณะกรรม 

การจริยธรรมและวินัยของพรรคอยู เร� อง

นี้จะตองนําเขาสูการพิจารณา โดยจะดูขอ

เท็จจริงและขอบังคับพรรคเปนหลักวามีการ

ละเมิดขอบังคับพรรคหรือไม แลวนําไปสู

การลงโทษ

นพ.ชลน�านกลาววา การโหวตลง

คะแนนเปนเอกสิทธิ์ของ ส.ส. เราคงใช

เปนเหตุผลลงโทษไมได เพราะจะขัดตอ

รัฐธรรมนูญ แตเราจะดูพฤติกรรมอ� นประกอบ

วามีการไปสนับสนุนหรือไปทํากิจกรรมรวม

กับพรรคการเมืองอ� นหรือไม เพราะถือเปน

พฤติกรรมไมพึงปฏิบัติ ทําใหพรรคการเมือง

เสียหาย ยืนยันเราเอาจริงกับเร� องน้ี จะไม

ปลอยไว ใหเปนเยี่ยงอยางสําหรับผูกระทํา

ขัดตอขอบังคับพรรค โดยจะเห็นไดวาเรา

ดําเนินการขับ ส.ส.ออกจากพรรคมาแลวใน

ชวงที่ผานมา

“ไมหวงหากขับออกจะมีผลตอการ

เลือกตั้งใหญที่จะมีขึ้นในปหนา แมวา ส.ส. 

เหลานั้นตางเปน ส.ส.เขต เพราะถาชัดเจน

เขาไมยึดมั่นอุดมการณกับพรรค เราก็มีตัวผู

สมัครที่ดีกวามาทดแทน 

กรุงเทพฯ • สายเขียวเฮล่ัน! โฆษกศาล

ยุติธรรมยืนยัน 9 มิ.ย.นี้ปลดล็อกกัญชา  ออก

หมายปลอยผูตองขังคดีกัญชาหมดทุกคน 

คดีที่รอนัดฟงคําพิพากษาที่จําเลยไดปลอย

ชั่วคราวอยูก็จะยกฟอง 

เม� อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายสรวิศ 

ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปดเผยกรณีที่

เว็บไซตราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข เร� อง ระบุช� อยาเสพ

ติดให โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 เม� อวันที่ 

9 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวัน

ที่ 9 มิถุนายน 2565 จึงสงผลใหการผลิต นํา

เขา สงออก จําหน�าย เสพ หรือมีไวในครอบ

ครอง ซึ่งพืชกัญชา หรือการกระทําอ� นเกี่ยว

กับพืชกัญชากอนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะ

ไมมีความผิดอีกตอไปวา ขั้นตอนการปฏิบัติ

จะเปนไปตามหนังสือเวียน สํานักงานศาล

ยุติธรรม เม� อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เร� อง

ขอพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด ผูตองหาที่อยู

ระหวางการพิจารณาคดีของศาลในความ

ผิดเก่ียวกับพืชกัญชาศาลจะยกฟอง ถาอยู

ระหวางฝากขังศาลก็จะยกเลิกการฝากขัง ถา

มีหลักประกันก็จะไดคืนหลักประกัน 

โฆษกศาลยุติธรรมกลาววา คดีกัญชา

ท่ีถึงท่ีสุดเเลวเเตตัวจําเลยอยูระหวางกักขัง

เเทนคาปรับก็จะยกเลิกเเละปลอยไป 

กลาโหม • โอละพอ! โฆษกกลาโหม 

แจง ทบ.ต้ังงบจาง สวทช.ผาพิสูจน 

GT200 เกหรือไม กวา 7.5 ลานบาท 

เปนไปตามคําแนะนําของอัยการสูงสุด 

เพ� อรักษาผลประโยชนของประเทศ 

เพราะสาระสําคัญของคดีคือตอง

พิสูจนใหไดวาเคร� องใชไมได กอนที่

จะไดรับเงินคาเสียหายกวา 683 ลานบาท

ตามคําสั่งศาล

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. พล.อ.คงชีพ

ตันตระวาณิชย โฆษกกระทรวงกลาโหม

ช้ีแจงภายหลังจากที่นายจิรัฏฐ ทอง

สุวรรณ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคกาวไกล 

อภิปรายงบกลาโหม ในการพิจารณา

ราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ไมปรากฏ

ในเอกสารงบประมาณวา ปลายเดือน

มีนาคมที่ผานมา กองทัพบกทําสัญญา

จาง มูลคารวม 7,570,000 บาท 

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” กางไทมไลน เขาหา 

“มท.1” มีประเด็นรถไฟฟาสายสีเขียว   สวน

นายกฯ ถาติดตอมาก็พรอมไปพบ ถาไมติดตอ

ก็จะขอเขาพบเอง ลงพื้นที่ถนนพระราม  3 

หลังประชาชนรองถนนไมเรียบจากการเอา

สายไฟฟาลงใตดิน  สั่งเคลียรฝาทอ  ปรับถนน

ใหเรียบมากขึ้น

เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2565 ท่ีหอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เขต

ปทุมวัน  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหสัมภาษณกรณี

จะเขาพบ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทย วาตองเขาไปแนะนําตัวและไป

รับการบานจาก พล.อ.อนุพงษ สวนประเด็น

เร� องรถไฟฟาสายสีเขียว ก็ขึ้นอยูกับ พล.อ.อนุพงษ

วาจะพูดหรือไม แตเราก็มีกําหนดการที่จะ

เรียนถามบางในเร� องดังกลาว

เม� อถามวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดมีการ

ติดตอใหเขาพบหรือไม นายชัชชาติกลาววา 

เร� องนี้ยังไมเห็น หาก พล.อ.ประยุทธติดตอ

มาก็พรอมไปพบ แตหากไมติดตอมาก็จะเขา

พบเอง ซึ่งโดยลําดับขั้นของการสั่งการ

2หนา...

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

ทักษิณ ชินวัตร พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา
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2 ในประเทศ

4

รียกว่า มวยล้ม ต้มคนดู อีกตามเคย สำาหรับ

ฝ่ายค้านที่นำาโดยพรรคเพื่อไทย (พท.) ภาย

ใต้ระบอบทักษิณ ที่สุดท้ายเปิดการแสดง

ใหญ่ แต่ตายน้ำาตื้น 

หลังผลการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี 2566 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท โดย

เสียงรับหลักการผ่านฉลุย 278 ต่อ 194 เสียง และ

งดออกเสียง 2 คน

โดยมีเสียงแตกต่างระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่าย

ค้านห่างกันสุดกู่ถึง 84 เสียง ขณะที่เสียงฝ่ายค้าน

เดิมมี 209 เสียง หายไปอีก 15 เสียง 

ต้องยกเครดิตให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะผู้จัดการรัฐบาล 

ก่อนหน้าให้คำายืนยันว่าเสียงในสภาจะไม่มีปัญหา 

ขณะที่การลงมติก็นั่งอยู่รัฐสภาเพื่อควบคุมเสียงด้วย

ตัวเอง 

จึงสามารถควบคุมพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 

และบรรดาพรรคเล็ก 16 เสียงได้อย่างอยู่หมัด ลบ

ข้อครหาจากฝ่ายเสี้ยม ล้มตู่ ชูป้อม ได้สำาเร็จ  

ควบคู่สปิริตพรรคร่วมรัฐบาลที่ไปคุมเสียง 

ส.ส.ของตัวเองได้แล้ว อีกด้านนึงยังลดทอนกำาลัง

จากฝ่ายตรงข้าม แถมดึงมาเป็นพวกรัฐบาลได้อีก

ด้วย 

ในส่วนของกลุ่มพรรค ศท. แม้ ร.อ.ธรรมนัส                   

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา อดีตเลขาธิการพรรค ที่

มี 16 เสียง จะเล่นบทแยกเขี้ยว ตีหน้ายักษ์ เดิน

เกมแตกหักกับ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา   

นายกฯ และ รมว.กลาโหม แต่ด้วยบารมี “บิ๊กป้อม” 

ก็หยุดความแค้นส่วนตัวของ “ผู้กอง” เอาไว้ก่อน 

พร้อมตอบแทนด้วยโควตาในคณะกรรมการ 

กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ให้แก่พรรค 

ศท.และพรรคเล็กในสัดส่วนของ ครม. คือ นายไผ่ 

ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร และนายพีระวิทย์ เรื่องลือ

ดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยรักธรรม 

และสัดส่วนพรรค ศท. คือ นายบุญสิงห์ วรินทร์

รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ น.ส.จอมขวัญ กลับบ้าน

เกาะ ส.ส.สมุทรสาคร  

แต่ที่เสียทรงอย่างหนักคือพรรค พท. ที่ก่อน

หน้าคุยโวว่าจะ “แลนด์สไลด์” แต่สุดท้ายมี 7 

ส.ส.โหวตสวนมติพรรค 

ประกอบด้วย 3 ส.ส.ศรีสะเกษ ได้แก่ นายจาตุ

รงค์ เพ็งนรพัฒน์, นายธีระ ไตรสรณกุล และนาง

ผ่องศรี แซ่จึง ที่เคยเปิดตัวไปอยู่พรรคภูมิใจไทย 

(ภท.) เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค.ที่ผ่านมา  

อีก 4 คน ได้แก่ นายนิยม ช่างพินิจ 

ส.ส.พิษณุโลก, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร 

ส.ส.นครนายก, นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา 

รวมทั้งนายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี ที่

ยังแทงกั๊ก แต่ก็มีกระแสข่าวจะไปอยู่พรรคสีน้ำาเงิน

ด้วยเช่นกัน

รวมถึง “งูเห่า” หน้าเก่า 4 คนจากพรรคก้าว

ไกล ได้แก่ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, 

นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายพีร

เดช คำาสมุทร ส.ส.เชียงราย และนายเอกภพ เพียร

วิเศษ ส.ส.เชียงราย ที่ไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้ว    

นอกจากนี้ยังมีนายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี 

พรรคประชาชาติ หนึ่งงูเห่าหน้าเดิมที่ลงคะแนนให้

ฝ่ายรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง และมี ส.ส.เพื่อไทยอีก 

2 คนที่ขาดการประชุม ได้แก่ นายคมเดช ไชยศิวา

มงคล ส.ส.กาฬสินธุ์ และนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 

ส.ส.ชัยภูมิ

โดย ส.ส.ทั้ง 7 คนของพรรคเพื่อไทย ที่คาด

ว่าจะมาซบพรรค ภท. มีกระแสข่าวว่าต้องการมี

โอกาสกลับมาเป็น ส.ส.และอยู่ฝ่ายรัฐบาล  

นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรค พท. 

กล่าวว่า “ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยโหวตงดออกเสียง

มาตลอด แต่เที่ยวนี้ให้ไม่รับหลักการ จึงจำาเป็นต้อง

โหวตสวนมติพรรค ส่วนอนาคตทางการเมืองคงจะ

ไปอยู่กับ ภท. เป็น ส.ส.อยากทำางานให้ประชาชน 

แต่การเป็นฝ่ายค้านไม่มีงบลงพื้นที่ไปช่วยแก้ปัญหา 

ถ้าพรรคจะมีมติขับออกจาก ส.ส.พร้อมรับมติพรรค”

นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี พรรค 

พท. กล่าวว่า เที่ยวนี้ พท.ตั้งเป้าไม่เห็นด้วย ขัดกับ

วัฒนธรรมการลงมติในอดีต ไม่น่าจะถูกต้อง จึงโหวต

สวน น่าแปลกที่พรรคโหวตไม่รับหลักการ แต่กลับไป

ร่วมเป็น กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 66 

ในวาระสอง ดูไม่ค่อยดี 

“พรรคต้องตอบคำาถามข้อสงสัยของประชาชนให้

ได้ ไม่ใช่แค่ตอบผม ไม่ใช่พนักงานบริษัท ใครจะมาสั่ง

อะไรได้ แต่มาจากประชาชนมีเอกสิทธิ์การโหวต ส่วน

ที่มองว่าจะไปอยู่พรรคไทยสร้างไทยยังตอบไม่ได้ เป็น

เรื่องอนาคต ขอให้เป็นไปตามเวลา” 

แต่ที่ชัดเจนและตรงประเด็น ไม่พอใจ

ระบอบทักษิณ สะท้อนได้จาก “นายปวีณ แซ่จึง” 

อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ และสามี นางผ่องศรี แซ่จึง 

ส.ส.ศรีสะเกษ พรรค พท. ที่บัดนี้เข้าไปนั่งเป็น กมธ.

งบฯ สัดส่วนพรรค ภท. กล่าวไว้ว่า อยู่กับนายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 20 ปี ได้ผูกเสี่ยว 20 ปี 

ได้สรุปบทเรียน ถือว่าใช้เวลาพิสูจน์นานเกินไป แต่

สิ่งที่ตอบแทนไม่มีจากพรรค พท. และจะปล่อยให้คน 

พท.ด่าภรรยาคือนางผ่องศรีต่อไปไม่ได้ ทุกคนมีศักดิ์ศรี 

“ผมเกิดที่นี่ โตที่นี่ เป็น ส.ส.ตั้งแต่หลายคนยัง

ไม่ทันเกิด ต่อเนื่องมาในการเมือง 50 ปี อยู่พรรค 

พท.ตั้งแต่สมัยเป็นไทยรักไทย เป็นพลังประชาชน จน

เป็นพรรค พท. ยังไม่เคยได้อะไร นายทักษิณบอกว่า

เป็นเสี่ยวกัน คุยกันแค่เรื่องงาน ลูบหลังกัน แต่ไม่เกิด

ความรู้สึก มันไม่ได้รับการตอบแทนเท่าที่ควร ที่ให้นาง

ผ่องศรีลง ส.ส. เพราะผมจะเลิกเล่นการเมืองเพื่อไม่

ให้เขาใช้ผมเป็นเบ๊ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน  ที่

พูดนี่ไม่ได้ด่า นางผ่องศรีของบ แต่ก็ขอไม่ได้ ต้องมา

ขอกับพรรคภูมิใจไทย ผมการันตีว่าการตัดสินใจครั้งนี้

ถูกต้องแล้ว กลับไปอยู่กับนายเนวิน ชิดชอบ และนาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เสมือนได้กลับไปอยู่กับพี่น้อง ผมมี

ความสุข” นายปวีณกล่าว

กลับมาที่พรรค พท. ต้องจับตาดูว่าจะดำาเนิน

การอย่างไรกับ 7 ส.ส.ที่ขัดมติพรรค ตามที่นาย

ภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ออกมา

แสดงท่าทีขึงขัง เปิดเผยรายชื่อ 7 ส.ส.งูเห่า รวมทั้ง

ยังมีข้อเสนอให้ตั้งกรรมการสอบเพื่อขับออกเพื่อให้

พรรคสะอาดขึ้น 

อย่างเช่น กรณีที่เคยมีมติขับออกคือ นายศรัณย์

วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนางพรพิมล ธรรม

สาร ส.ส.ปทุมธานี จึงเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามว่า

พรรคเพื่อไทยจะกล้าหรือไม่ 

แต่ที่แน่ๆ คิวต่อไปคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ  ที่

จะยื่นญัตติในวันที่ 15 มิ.ย. ก็สามารถมองข้ามช็อต

ไปได้ เพราะแค่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 66 

ที่ใช้คะแนนคว่ำาด้วยเสียงข้างมากในสภายังทำาไม่ได้ 

แล้วศึกซักฟอกที่ต้องใช้ไม่ไว้วางใจในจำานวนที่มาก 

กว่า หรือเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ประมาณ  243 เสียง จาก 

ส.ส.ทั้งหมด 485 เสียง คำาถามคือจะทำาได้หรือไม่ 

จึงได้ยินความมั่นใจจากบรรดาแกนนำารัฐบาล 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า “ด้วยเสียงที่ห่างกัน 

84 เสียง ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี” 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรองหัวหน้าพรรค   

พปชร. กล่าวว่า จากการที่ประเมินเสียงของสมาชิก

ในสภา เชื่อว่ารัฐบาลจะผ่านการอภิปรายไม่ไว้

วางใจไปได้ ไม่มีปัญหา 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ผู้อำานวยการ

พรรค พปชร. และผู้ประสานงานพรรคเล็ก กล่าว

ถึงเสียงของฝ่ายค้านที่เทมาที่ฝ่ายรัฐบาลว่า อาจจะ

เป็นช่วงที่นับถอยหลังการเลือกตั้ง ส.ส.บางท่านก็

พยายามที่จะหมุนเวียนไปอยู่พรรคใหม่ หรือที่อยู่

ฝ่ายค้านก็อยากมาอยู่รัฐบาลก็ต้องมีบ้าง 

ด้วยเสียงฝ่ายรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สวน

ทางกับฝ่ายค้านเพื่อไทยที่เลือดยังไม่หยุดไหล ฟันธง

ได้ว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระ

ขณะที่คนเจ็บปวดสุดคือ “ทักษิณ” แม้จะ

เอา “อุ๊งอิ๊ง” น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวมา

ช่วยกอบกู้แล้วก็ตาม ยังหยุดเลือดไหลไม่ได้ เพราะ

ความไม่เข้าใจการเมือง หลอกลวงประชาชนและ

คนเสื้อแดงไปวันๆ และมอง ส.ส.เป็นเพียง “เบ๊” 

ดังนั้นเป้าหมายแลนด์สไลด์เพื่อจะกลับบ้านแบบ

เท่ๆ อาจเป็นความฝันอีกเช่นเคย.  

‘ทักษิณ’กระอักเลือด

‘ประยุทธ์’อยู่ครบวาระ

เ

“...ต้องยกเครดิตให้บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ ในฐานะผู้จัดการรัฐบาล ก่อนหน้าให้คำา

ยืนยันว่าเสียงในสภาจะไม่มีปัญหา ขณะที่การลงมติ  

ก็นั่งอยู่รัฐสภาเพื่อควบคุมเสียงด้วยตัวเอง...”



หมือนไดตามติดชีวิต ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานครผานทีมงาน live ของเพจชัชชาติที่ตามลงพื้นที่ทุกวัน 

วันละหลายสถานที่ ทําใหเห็นภารกิจงานตั้งแตเชายันเย็น บวก

กับกลยุทธในการประชาสัมพันธที่ชาญฉลาดในการใหคนในสังคมจับตอง

ได เขาถึง รับรูวาไดทําอะไรไปบางกับปญหาของ กทม. น�าจะซื้อใจคน

กรุงไดอีกยาว บทพิสูจนตอไปคือ 3 ปญหา

ไฮไลตที่ยังแกไมตก เชน รถไฟฟาสาย

สีเขียว จราจร และน้ําทวม ถูกหยิบขึ้นมา

ชูเปนประเด็นในการคลี่คลายปญหากอน 

เปดมาวันจันทร ชัชชาติมีกําหนดการ

หารือกับพลเอกอนุพงษ เผาจินดา 

รมว.มหาดไทย และนายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม ประเด็นรถไฟฟา

สายสีเขียว หลังจากมีโอกาสไดพบหนา

ทักทายเอยปากระหวางเจอหนากัน ในพิธี

ทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเน� อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เม� อวันศุกร

ที่ผานมา และคาดวาจะไดพบกับพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ในไมชา แมจะเฉียดๆ กันในงาน 

โดยไมรูวาจะเขาไปหา หรือรอผูนําเรียกกอนดี •

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานสภาฉลุย 

แถมไดเสียงสนับสนุนจากพรรคเพ� อไทยมารวมดวยอีก 7 คน จาก 

ส.ส.ศรีสะเกษ 3 คน ที่เตรียมยายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย ไดแก 

นพ.จาตุรงค เพ็งนรพัฒน, นายธีระ ไตรสรณกุล และนางผองศรี แซจึง 

สวนอีก 4 คน ไดแก นายจักรพรรดิ ไชยสาสน ส.ส.อุดรธานี, นายนิยม 

ชางพินิจ ส.ส.พิษณุโลก, นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก, นาย

สุชาติ ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา รวมถึง

กลุม ส.ส.งูเหาหนาเกา 4 คน จากพรรค

กาวไกล ที่โหวตสวนมติพรรคมาลงคะแนน

เห็นชอบใหฝายรัฐบาล ไดแก นายขวัญเลิศ 

พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นายคารม 

พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายช� อ, นายพีรเดช 

คําสมุทร ส.ส.เชียงราย และนายเอกภพ 

เพียรวิเศษ ส.ส.เชียงราย นอกจากนี้ยัง

มีนายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปตตานี พรรค

ประชาชาติ ที่เปนอีกหนึ่งงูเหาหนาเดิมที่

ลงคะแนนใหฝายรัฐบาล คงตองรอดูตอไป

วา 7 เสียงของเพ� อไทยที่แตกแถวจะถูกตั้ง

กรรมการสอบฯ จะทําอะไรไดบาง แตใน

เบื้องตน “อุงอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร นําทัพจะยกครอบครัวไปจังหวัด

ดานอีสานใตออนฐานเสียงเดิมของ “โทนี่ วูดซัม” ที่เคยยึดครองใจคน

อีสานแบบเบ็ดเสร็จใหกลับมาเลือกเพ� อไทยนํารองไปกอน สวนจะทําให 

“ดีเอ็นเอทักษิณ” ยังอยูในเสนเลือดหรือไมนั้น ตองรอดูผลในการเลือก

ตั้งครั้งหนา •   

กมธ.พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ จัดสรรแบงเกาอี้

กันลงตัว พรรคเล็กได โควตาเขามานั่งถวนหนา ไดแก พรรคเศรษฐกิจ

ไทย 2 คน ประกอบดวย 1.นายบุญสิงห วรินทรรักษ ส.ส.บัญชีรายช� อ 

และ 2.น.ส.จอมขวัญ กลับบานเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร, พรรคชาติไทย

พัฒนา 1 คน คือ นายอนุรักษ  

จุรีมาศ ส.ส.รอยเอ็ด, พรรคเสรีรวมไทย 

1 คน คือ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร, พรรค

ประชาชาติ 1 คน คือ พ.ต.อ.ทวี 

สอดสอง ส.ส.บัญชีรายช� อ, พรรค

เศรษฐกิจใหม 1 คน คือนายมนูญ 

สิวาภิรมยรัตน ส.ส.บัญชีรายช� อ, พรรค

เพ� อชาติ 1 คน คือ น.ส.ปยะรัฐชย ติยะ

ไพรัช ส.ส.บัญชีรายช� อ, พรรครวมพลัง

ประชาชาติไทย 1 คน คือ นายเขตรัฐ 

เหลาธรรมทัศน ส.ส.บัญชีรายช� อ, พรรค

พลังทองถิ่นไท 1 คน คือนายโกวิทย 

พวงงาม ส.ส.บัญชีรายช� อ ขณะที่สัดสวน 

ครม. มีช� อ นายไผ ลิกค ส.ส.กําแพงเพชร พรรคเศรษฐกิจไทย นายพีระ

วิทย เร� องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายช� อ หัวหนาพรรคไทยรักธรรม เขามา

รวมดวย •

 นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย รายเรียงไทมไลน 

หลัง พ.ร.บ.งบประมาณผานวาระแรกเสร็จเรียบรอย ผลการประชุม

พรรครวมฝายคานมีมติจะย� นญัตติอภิปราย

ไมไววางใจรัฐบาลแบบรายบุคคลในวันที่ 

15 มิ.ย.นี้ โดยนัดหมายกับฝายเลขาฯ ของ

ประธานสภาไวแลว สําหรับรายช� อผูถูก

อภิปรายนั้น จะไดขอสรุปในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ 

วาจะมีใครบาง โดยระหวางนี้ใหแตละ

พรรคไปเขียนญัตติของตัวเอง โดยที่พรรค

เพ� อไทยจะเปนผูสรุปและเขียนญัตติรวม

เพ� อย� นรวมกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดผูถูก

อภิปราย ขอกลาวหา ผูที่จะอภิปราย และ

เวลาที่จะใช สวนการถามถึงการพิจารณา

รางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ 

ทางวิปรัฐบาลไมเห็นชอบใหเล� อนมาพิจารณาวันที่ 9-10 มิ.ย. ตามที่ฝาย

คานเสนอ โดยวันดังกลาวจะเปนการพิจารณากฎหมายปฏิรูปตํารวจซึ่ง

มีมากกวา 100 มาตรา จึงคาดการณวาจะเขาสูวาระการพิจารณาในที่

ประชุมสัปดาหถัดไป •
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3ในประเทศ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

แพทองธาร ชินวัตร

ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ และสภาคองเกรสอนุมัติ 

ซึ่งคาดวาตองใชเวลาพอสมควร แตเม� อดูภาพรวมแลว

คงไม “วืด” เหมือนโครงการเรือดําน้ําลําที่ 2-3 ของกอง

ทัพเรือ ขนาด “ปอป” น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ อดีต

นักบินเอฟ-16 จากกองบิน 1 ยังสไลดไปฟาดเร� อง

โครงการจัดหาอากาศยานไรคนขับของกองทัพเรือแทน 

เพราะคงทราบดีถึงความจําเปนในการจัดหาเคร� องบิน

ขับไลทดแทนในฝูงบินหลักที่กําลังทยอยปลดประจํา

การถึง 3 ฝูงบิน ยิ่งถาได F-35 มาประจําการ จะสาน

ตอความฝนใหบุคลากรของ ทอ.จะไดรับการเรียนรู

เทคโนโลยีของอากาศยานในยุคที่ 5 แตก็ใชวาโครงการ

นี้จะสําเร็จลุลวงไดงาย นอกจากสภาจะผานงบใหแลว 

สหรัฐเองก็ตองเห็นชอบดวย ซึ่งตอนนี้ทาทียัง 50:50 

หลังจากมีกระแสขาววา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมของไทย มีการเอยถึง

เร� องนี้ระหวางเดินทางไปประชุมที่สหรัฐเม� อเดือนที่ผาน

มา แตคาดวาทุกอยางจะชัดขึ้นเม� อ นายลอยด ออสติน 

รมว.กลาโหม จะมีกําหนดการเยือนไทยในเร็ววันนี้ •

แตที่เดินหนาตามยุทธศาสตรของ ทอ. คือการ

สรางคนเพ� อรองรับเทคโนโลยีการบินในยุคหนา ซึ่งตอง

วางแผนระยะยาว “บิ๊กปอง” พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเต

มีย ผบ.ทอ. จึงใหจัดอีเวนต “Road to Top Gun ทัพฟา 

พาฝน ปนนักบินรบ” พานองๆ เยาวชนจากโรงเรียนใน

พื้นที่รอบกองทัพอากาศ ดอนเมือง รับชมภาพยนตรเร� อง 

Top Gun Maverick พรอมกับนักบินของ ทอ. ณ โรง

ภาพยนตรที่ 9 เมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขาฟวเจอรพารค 

รังสิต เพ� อจูงใจใหเยาวชนมาสมัครเปนนักบินและทหาร

อากาศ โดยมอบให เสธ.ไก พล.อ.อ.พันธภักดี พัฒนกุล 

เสธ.ทอ. มาเปนประธาน พรอมนักบินชั้นนําของ ทอ. 

หลายคน มารวมเสวนากอนฉายภาพยนตร เรียกน้ํา

ยอยกอนชมลีลา Maverick นักบิน F-18 จากกองทัพเรือ

สหรัฐ ที่ขับเคร� องบินทําภารกิจสุดหินในภาพยนตร •

เดินหนาจัดการแขงขันกีฬาประเพณีโรงเรียน

ทหารตํารวจ ครั้งที่ 58 ประจําป 2565 ระหวางวัน

ที่ 30 มิ.ย.-8 ก.ค. โดยปนี้โรงเรียนนายเรือเปนเจา

ภาพ จะมีพิธีเปดในวันที่ 1 ก.ค.2565 และพิธีปดในวัน

ที่ 8 ก.ค.2565 ณ สนามกีฬาราชนาวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

มีการแขงขันกีฬา 4 ประเภท ไดแก ฟุตบอล, รักบี้

ฟุตบอล, บาสเกตบอล และกรีฑา เม� อวันที่ 1 มิ.ย.ที่

ผานมา พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด ผูบัญชาการ

โรงเรียนนายเรือ ไดประชุมรวมกับ พล.ท.ปยพงศ 

กลิ่นพันธุ  ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

พล.อ.ท.ณรงคศักดิ์ พิชิตชโลธร ผูบัญชาการโรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และ พล.ต.ท.ธัชชัย 

ปตะนีละบุตร ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ 

เพ� อเตรียมการจัดการแขงขัน จับสลากแบงสาย กอน

ทั้งหมดจะรวมกันตรวจสถานที่แขงขัน •

พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรด

กระหมอมพระราชทานยศตํารวจชั้น

สัญญาบัตร ใหแกขาราชการตํารวจชั้น

สัญญาบัตร ที่มีความรูความสามารถ มีความประพฤติ

ดี และปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยอุตสาหะตลอดมา 

จํานวน 3,570 ราย อาทิ วาที่พันตํารวจโทสุเทพ 

มวงใหม เปนพันตํารวจโท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 

วาที่พันตํารวจโทบุญเชิด จันทรมณี เปนพันตํารวจโท 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 วาที่พันตํารวจโท 

มนตรี สิมมา เปนพันตํารวจโท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนา 

ยน 2549 วาที่พันตํารวจโทหญิงศุภวรรณ เพิ่ม

กําลังพล เปนพันตํารวจโทหญิง ตั้งแตวันที่ 16 

กันยายน 2549 วาที่พันตํารวจโทสมภาร ชะพินใจ 

เปนพันตํารวจโท ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2550 

วาที่พันตํารวจโทสุดจิต ศรีศิริ เปนพันตํารวจโท 

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2550 วาที่พันตํารวจเอก

มารุต เรืองจินตนา เปนพันตํารวจเอก ตั้งแตวันที่ 

14 พฤษภาคม 2550 วาที่พันตํารวจเอกธนิต 

เหรียญเจริญ เปนพันตํารวจเอก ตั้งแตวันที่ 22 

มิถุนายน 2550 วาที่พันตํารวจโทพจนเดช พุทธวงค 

เปนพันตํารวจโท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 และ 

วาที่พันตํารวจโทธิติ สมศรี เปนพันตํารวจโท ตั้งแต

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 โดยมีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเม� อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 •

ไมรูจะเกี่ยวกับเวลามีม็อบแลว “ผบ.ปด” 

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข แมทัพใหญสีกากี จะขอ

กําลังจาก ตชด. มาสนับสนุนตํารวจนครบาล ที่กําลัง

ไมเพียงพอในการดูแลความปลอดภัย ดูแลความสงบ

เรียบรอยใหประชาชน ถึงทําใหมีเร� องการเสนอ 

ตัดงบ ในสวนของ ตชด. หรือไม อยางไร เพราะถา

มองตามหนางานของ “ตชด.” ที่นอกจากทํางานดูแล

ความสงบเรียบรอยในพื้นที่ปาตามแนวชายแดนแลว 

ครู ตชด. หรือครูโรงเรียน ตชด. ที่จัดสรางขึ้นเพ� อให

ความรูเด็กนักเรียนที่หางไกล อยูตามเขา ตามดอย 

ถือวา ครู ตชด. เสียสละไมนอย ยิ่งหนาฝนการเดิน

ทางลําบาก หากใครไมเคยขึ้นเขา ขึ้นดอยในชวงหนา

ฝน จะไมรูถึงความลําบาก ไมรูถึงการเสียสละ และ

เสี่ยงอันตรายทุกวินาที คนกรุง คนนั่งรถตู มีคนขับ

รถดูแลใกลชิด ยอมไมรูซึ้ง ถูกตองแลวที่ “บิ๊กแรก” 

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค โฆษกสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ จะออกมาชี้แจงความสําคัญของ ตชด.ให

สังคมไดรับรู เพราะถือเปนหน�วยงานที่มีศักยภาพ

สูงในการปฏิบัติภารกิจสําคัญ รักษาอธิปไตยของ

ประเทศ และมีขีดความสามารถสูงเขาชวยเหลือ 

ดูแลประชาชนยามเกิดภัยพิบัติ สถานการณวิกฤต

ตางๆ ดูแลเร� องคนหลบหนีเขาเมือง และการลักลอบ

นําเขายาเสพติดดวย อยาวาแตตัดงบเลย น�าจะเพิ่ม

งบใหครู ตชด.มากกวา หากคนที่อยากตัดงบไมเช� อ 

ลองขับรถขึ้นเขาขึ้นดอยชวงหนาฝนตอนนี้ดูซิ •

น�าจะเปนบทเรียนสําคัญในการทําหนาที่ 

ผูพิทักษสันติราษฎร ตองใชทั้งหลักนิติศาสตรและ

หลักรัฐศาสตรควบคูกัน ไมเชนนั้นเร� องเล็กอาจ

กลายเปนเร� องใหญ เหมือนอยางกรณีตํารวจสายสืบ 

สภ.ศรีราชา ไดควบคุมตัวหญิงอายุ 56 ป ไปดําเนิน

คดีในขอหาปลูกกัญชาจํานวน 1 ตนไวในบาน จนเกิด

เสียงวิพากษวิจารณอยางหนักวา ตํารวจ ทําเหมาะ

สมหรือไม จน  ผูการชลบุรี พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ 

กิจจาหาญ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี มีคําสั่งแตงตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง รวมทั้งให พ.ต.ท.ยงยุทธ 

หวานเหนือ สารวัตรสืบสวน สภ.ศรีราชา, 

ร.ต.อ.จตุพล เทสินทโชติ รองสารวัตรสืบสวน 

สภ.ศรีราชา, ด.ต.ชัยวัฒน มาดี ผูบังคับหมู งาน

สืบสวน สภ.ศรีราชา และ ด.ต.อนุภาพ วิสูตรศักดิ์ 

ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม สภ.ศรีราชา ไป

ปฏิบัติราชการศูนยปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัด

ชลบุรี โดยขาดจากการปฏิบัติหนาที่ตําแหน�งเดิม 

เพ� อปฏิบัติตามที่เวรนายตํารวจชั้นผูใหญอํานวยการ 

ตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีมอบหมาย จนกวาจะมีคําสั่ง

เปลี่ยนแปลง ซึ่ง “บิ๊กนอย” พล.ต.ต.ชัยตพจน 

สูวรรณรักษ รอง ผบช.ภ.2 ในฐานะโฆษก บช.ภ.2 บอก

ไดมีนโยบายสั่งการไปแลวในการจับกุมกรณีความผิด

ลักษณะดังกลาวใหใชดุลพินิจ และหลักทางรัฐศาสตร 

ซึ่งเปนเหตุการณที่ประชาชนใหความสนใจ และอาจ

ทําใหเสียหายตอภาพลักษณของสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ จึงไดมีคําสั่งดังกลาว •

ถูกตองเหมาะสมที่ “บิ๊กออ” พ.ต.อ.ศิริวัฒน 

ดีพอ รองโฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ออกมา

แนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวน

บุคคล 2562 หรือกฎหมาย PDPA ที่มีผลบังคับใชไป

แลวคือ 1.การถายภาพหรือคลิปวิดีโอที่ติดภาพของ

บุคคลอ� นโดยไมเจตนา และไมไดกอใหเกิดความเสีย

หายกับบุคคลที่ถูกถาย หากใชเพ� อวัตถุประสงคสวน

ตัวสามารถทําได 2.การโพสตภาพหรือคลิปวิดีโอที่ติด 

ภาพของบุคคลอ� นในส� อสังคมออนไลน หากทําเพ� อ

วัตถุประสงคสวนตัว ไมแสวงหากําไรทางการคาและ

ไมกอใหเกิดความเสียหายสามารถทําได 3.การติด

กลองวงจรปดภายในบานไมจําเปนตองมีปายแจง

เตือน หากติดเพ� อปองกันอาชญากรรมและรักษา

ความปลอดภัย 4.การนําขอมูลสวนบุคคลไปใช ไม

จําเปนตองขอความยินยอมกอนในกรณีดังนี้ 4.1 

เปนการทําตามสัญญา 4.2 เปนการใชที่มีกฎหมายให

อํานาจ 4.3 เปนการใชเพ� อรักษาชีวิต หรือรางกายของ

บุคคล 4.4 เปนการใชเพ� อการคนควาวิจัยทางสถิติ 4.5 

เปนการใชเพ� อประโยชนสาธารณะ 4.6 เปนการใชเพ� อ

ปกปองประโยชนหรือสิทธิของตน....ดังนั้นทุกคนก็ตอง

ระมัดระวัง และศึกษาขอกฎหมายกันใหดี • 

แม โครงการจัดหาเคร� องบิน F-35  จะถูก

หยิบยกขึ้นมาอภิปรายระหวางการพิจารณารางพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2566 ซึ่ง

ปนี้ตั้งงบในการจัดหาไวกวา 700 ลานบาท นํารองไว

กอนเพ� อเตรียมการในเบื้องตน ระหวางรอหน�วยงาน

พ.ต.อ.ศิริวัฒน 

ดีพอ

ไผ ลิกค

ชลน�าน ศรีแกว 

พล.ร.ท.ชาติชาย 

ทองสะอาด

มี

เ

พล.อ.อ.พันธภักดี  

พัฒนกุล

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข

รมว.กลาโหมสหรัฐเยือนไทย
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4 บทความ-ต่างประเทศ

มื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (3 มิถุนายน) เป็นวันครบรอบ 100 

วัน ที่ประเทศรัสเซียบุกประเทศยูเครน

เมื่อ 100 วันที่แล้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถ้าถาม

ใครต่อใคร ทุกคนคงพูดเสียงเดียวกันว่า การบุกประเทศยูเครนใน

ครั้งนี้คงจะจบภายในไม่กี่วัน หรือเต็มที่ภายในไม่กี่อาทิตย์ เพราะ

ดูแล้วกำาลังทหารของรัสเซีย ยังไงก็อยู่เหนือกว่ายูเครนหลายเท่า

ตัว ความเก๋าของประธานาธิบดี Vladimir Putin แห่งรัสเซีย ยังไง

ก็เหนือกว่าประธานาธิบดี Volodymyr Zelensky แห่งยูเครน

ถ้าย้อนเวลากลับไป 100 วัน ไม่มีใครคาดคิดว่า 

Zelensky จะยังอยู่ในตำาแหน่ง หรือจะยังอยู่ในประเทศ ทุกคน

คงคิดเหมือนผมว่า ป่านนี้ประเทศยูเครนคงต้องเรียกว่ารัสเซีย

เสียแล้ว ธงชาติยูเครนคงจะต้องอยู่ในความทรงจำา เพราะ

หลังจาก Putin เริ่มปฏิบัติการ Special Military Operation บุก

ประเทศยูเครนนั้น ก็คงจะไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้ แต่ปรากฏ

ว่า Zelensky ยังอยู่ในตำาแหน่ง ยังอยู่ในประเทศ แล้วไม่คิดจะ

อพยพหนีไปไหนทั้งสิ้น กองทัพยูเครนยังต่อสู้ และยังต่อสู้ด้วย

ความเข้มแข็งและเต็มกำาลัง 

Zelensky กลายเป็นฮีโร่ได้ใจของคนยูเครนและคนทั่วโลก 

ส่วน Putin เหมือนอยู่โดดเดี่ยว ทั้งภายในประเทศตัวเองและใน

เวทีโลก สิ่งที่ยิ่งแย่ไปกว่าสำาหรับ Putin คือ Zelensky ดูแมนกว่า 

Putin ในการสู้รบครั้งนี้ ซึ่งถ้าใครติดตามประวัติของ Putin จะ

ทราบว่าเขาชอบโชว์ความเป็นแมนตลอดเวลา ไม่ว่าจะขี่ม้าไม่ใส่

เสื้อ ฝึกซ้อมยูโด (โดยชนะทุกครั้ง) ออกล่าสัตว์ (โดยไม่ใส่เสื้อเช่น

เคย) แต่ครั้งนี้ความเป็นแมนของ Putin ดูเหมือนจะสู้ Zelensky 

ไม่ได้

นั่นหมายความว่า ตอนนี้รัสเซียกำาลังพ่ายแพ้ Special Military 

Operation เหรอ?

ก็ไม่เชิงครับ รัสเซียสามารถยึดหลายพื้นที่ในประเทศยูเครน

ได้ และทางยูเครนเองต้องยอมเสียพื้นที่ให้กับรัสเซียไป ยุทธศาสตร์

ของกองทัพยูเครนจะเลือกพื้นที่ที่ยอมเสียไป และเลือกพื้นที่ที่รักษา

ได้ เนื่องจากกองทัพยูเครนเล็กกว่า และมีกำาลังน้อยกว่ารัสเซียหลาย

เท่าตัว แทนที่จะโปรยกำาลังให้ไปอยู่ทั่ว ก็จะจุกอยู่ตามจุดต่างๆ ที่ต้อง

รักษาไว้ แล้วถ้าดูจริงๆ พื้นที่ที่ยูเครนเสียไป หลายพื้นที่เป็นชนบท 

แต่จะรักษาความเป็นเมืองไว้ หรือพยายามรักษาความเป็นเมืองไว้เท่า

ที่ทำาได้

ก็ต้องยอมรับว่า ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาช่วยได้เยอะ

มาก เรื่องอาวุธ เรื่องกำาลัง เรื่องเงิน ถ้าไม่มีส่วนตรงนี้มาช่วยเหลือ 

ยูเครนคงเป็นรัสเซียไปแล้ว

ย้อนกลับไปที่คำาถามเดิมว่า 100 วันผ่านไปแล้ว ทางรัสเซียยัง

ไม่สามารถประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการ นั่นหมายความว่า เขา

กำาลังพ่ายแพ้อยู่เหรอครับ? ยังที่บอก มันไม่ชัด หรือนี่คือแผนของ 

Putin ที่เหนือกว่าการคาดเดาของใครต่อใครในโลก?

ยังที่บอกครับ เมื่อ 100 วันที่แล้ว ทุกคนคงคิดว่าการบุกยูเครน

คงจะจบภายในไม่กี่วันข้างหน้า แต่พอ “ภายในไม่กี่วันข้างหน้า” ยาว

ถึง 100 วัน มันอดคิดไม่ได้ว่าแผนบุกยูเครน มันล้มเหลว

ถึงแม้ Zelensky ได้ใจคนทั่วโลกและคนยูเครนก็ตาม ถ้าเผื่อ 

Special Military Operation ของรัสเซีย ยืดเยื้อออกไป ผ่าน 100 วัน

ก็แล้ว เป็น 200 วัน บวกเป็น 300 วัน ทาง Zelensky จะยังรับความ

นิยม และความสนับสนุนจากคนยูเครนและคนทั่วโลกหรือไม่?

ความสนใจของคนทั่วโลกกับเหตุการณ์ในยูเครน เมื่อวันเวลา

ผ่านไปนานเข้าจะยังสนใจอยู่หรือเปล่า? ผมถามจริงๆ ครับ เมื่อ

เหตุการณ์นี้ครบ 100 วัน พวกเรายังสนใจข่าวคราวของยูเครน

เหมือนช่วงต้นๆ มากน้อยแค่ไหนครับ? ผมตอบในส่วนของผม และ

ตอบแบบไม่อายด้วยว่า ในทุกวันนี้ผมไม่ใส่ใจเรื่องยูเครนมากเท่ากับ

ช่วงแรกๆ

ถ้าเผื่อวันเวลา ยืดเยื้อออกไป และสถานการณ์ในยูเครนไม่

คลี่คลายลง ความสนใจของคนทั่วโลกจะค่อยๆ หายไป ยกตัวอย่าง

ง่ายๆ ครับ ประเทศซีเรียยังอยู่ในภาวะสงครามอยู่ครับ ประเทศซีเรีย

กำาลังสู้รบกันเป็นเวลา 12 ปีเต็ม ยังจำากันได้ไหมว่าช่วงยุคแรกๆ ของ

สงครามในซีเรีย คนทั่วโลกใส่ใจแล้วออกมาประณามผู้นำายังหนักหนา

สาหัส แต่พอวันเวลาผ่านไป ความสนใจของคนทั่วโลกหันไปสนใจ

เรื่องอื่นแทน แต่เหตุการณ์ยังอยู่

อันนี้คือแผนของ Putin ไหมครับ? เพราะอย่าลืมว่า ถ้า

เหตุการณ์ในยูเครนยืดเยื้อออกไป คนยูเครนเองจะทนได้อีกนานแค่

ไหน กว่าจะเรียกร้องให้ Zelensky ยอมเจรจา หรือยอมตกลงกับ 

Putin

ทาง Putin ถือว่าเป็นเผด็จการภายในประเทศตัวเอง ดัง

นั้น เรื่องจะมีใครภายในประเทศเรียกร้องอะไรต่อ Putin ก็คงไม่

สำาคัญ และไม่เสียดังพอที่จะทำาให้ Putin เดือดร้อนอะไร พูดง่ายๆ 

ครับ Putin ไม่ได้เสียหายอะไร ถ้าเผื่อจะยืดเยื้อ Special Military 

Operation ในครั้งนี้ เพราะถ้าวันเวลาผ่านไป เสียงภายในประเทศ

รัสเซียไม่มีผลอะไรต่ออำานาจของเขา และแถมอีกความสนใจของ

โลก บวกกับความกดดัน จะหันไปทางเรื่องอื่น เมื่อถึงจุดนั้น Putin 

จะอยู่เหนือกว่า Zelensky ครับ

เข้ากับสำานวนทาง Afghanistan เมื่อยุคที่สหรัฐอเมริกา

บุกประเทศว่า You may have the watches, but we have the 

time ซึ่งหมายความว่า คุณอาจมีกำาลัง มีพลัง ที่เหนือกว่าเรา 

สถานการณ์อาจเข้าข้างคุณ ณ ตอนนี้ แต่เวลาอยู่เคียงข้างเรา

ณ ตอนนี้ กระแส ความสนใจ และความเห็นใจของคนทั่ว

โลก ยังอยู่เคียงข้าง Zelensky และประเทศยูเครน แต่เวลาไม่อยู่

เคียงข้างเขา ถ้าวันใดที่โลกหันไปสนใจเรื่องอื่น และเริ่มไม่สนใจ

สถานการณ์ไนยูเครนนั้น ด้วยอำานาจเบ็ดเสร็จของ Putin ภายใน

รัสเซีย ทำาให้เวลาอยู่เคียงข้าง Putin

ก่อนลาในวันนี้ขอทิ้งท้ายเรื่องน่าสนใจและน่าติดตาม ที่ผม

เชื่อว่าสื่อจะให้ความสนใจอย่างยิ่ง นั่นคือเรื่องสภาคองเกรสของ

สหรัฐอเมริกาจะพิจารณาการบุกสภา เมื่อวันที่ 6 มกราคม ปีที่

แล้ว จะเริ่มการพิจารณาวันที่ 9 มิถุนายน เป็นต้นไป เท่าที่อ่าน

ข่าวเรื่องนี้ ทางประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาที่มาจากฝ่าย 

Democrat บอกว่า แทนที่จะเป็นการให้การเหมือนทั่วไป การ

พิจารณาครั้งนี้จะเป็นรูปแบบเสนอเรื่อง และเล่าเป็นเรื่องเป็นราว 

เพื่อเข้าใจง่ายและติดตามง่าย ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจครับ.

เท่านั้น

ถ้าหากผมหาข้อมูลให้หลากหลายกว่านี้ ก็จะทราบว่าค่า

โดยสารประมาณ 30 พันเปโซ หรือไม่ถึง 10 ดอลลาร์ด้วยซ้ำา 

เว็บไซต์ airport-bogota.com/taxi ระบุว่า Estimated fares for a 

trip to downtown Bogota are between COP 15,000 to 26,000 

depending on destination. Airport surcharge: COP 4,400 แล้วที่

เจ็บใจยิ่งขึ้นไปอีกคือผมลืมไปว่าตัวเองเพิ่งแลกเงินเปโซมาหยกๆ

ตลอดเวลาที่อยู่ในกรุงโบโกตา ผมเรียกแท็กซี่จากบนถนนซึ่ง

คิดค่าโดยสารด้วยมิเตอร์เพียงแค่ 1 ครั้ง ไม่มีปัญหาอะไร คงเพราะ

โดยสารไปด้วยกัน 3 คน

โรงแรมที่ผมพักตั้งอยู่บนถนนเลขที่ 49 ตัวเลขถนนนี้มีความ

หมายบ่งบอกอะไรหลายอย่าง ถนนหรือ Calle (กาเย) ของกรุง

โบโกตานั้นจะเริ่มจาก Calle 1 ไปจนราวๆ 200 เริ่มนับตั้งแต่เขต

เมืองเก่า ค่อยๆ ขยับขึ้นไปทางทิศเหนือ ส่วนที่ไปทางทิศใต้มีคำา

ว่า Sur กำากับ แปลว่า “ใต้” การบอกพิกัดว่าอยู่ตรงไหนต้องบอกว่า 

Calle เท่าไหร่ ตัดกับ Carrera เท่าไหร่

วันต่อมาผมมีโอกาสได้ไปกินมื้อค่ำาและดื่มเบียร์กับคนไทย 

2 คน หนึ่งคือสุภาพสตรีที่ลาออกจากงานเพื่อมาเรียนภาษาสเปนที่

กรุงโบโกตา และอีกหนึ่งเป็นสุภาพบุรุษมาจากเม็กซิโก ทั้งคู่อาสา

มาช่วยงาน Week of Friendly Countries, Colombia – Thailand 

: Strengthening relationships ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมเล่าไปเมื่อ 

3 สัปดาห์ก่อน จัดโดยมหาวิทยาลัย Santo Tomas และสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู (ทำาหน้าที่ครอบคลุม

โคลอมเบีย, โบลิเวีย เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา)

คุณสุภาพสตรีอธิบายเรื่องถนนให้ฟังว่าถนนหรือ Calle เลข

น้อยๆ บ่งบอกว่าพื้นที่นั้นสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ค่าเช่าบ้านถูก ค่า

โรงแรมถูก ร้านอาหารราคาถูก ซึ่งมาพร้อมกับปัญหาหลายอย่าง ที่

เด่นชัดคือปัญหาอาชญากรรม ชิงปล้น คนไร้บ้าน โดยเฉพาะย่าน

เมืองเก่า เขตยอดนิยมของนักท่องเที่ยว อย่าง La Candelaria ที่พอ

ฟ้ามืดลงแล้วจะไม่มีใครกล้าออกไปเดินตามถนนหนทาง ส่วนร้าน 

Andres D.C. ที่เรานั่งกันอยู่นี้ตั้งอยู่บน Calle 82 ถือเป็นย่านร้าน

หรู ราคาอาหารและเครื่องดื่มค่อนข้างสูง ส่วนย่านที่พักอาศัยของ

คนมีฐานะก็อยู่ที่ประมาณ Calle 100 เช่นเดียวกับที่ตั้งสำานักงานของ

บริษัทใหญ่ๆ และบรรดาสถานทูต

ส่วนสาเหตุที่เธอมาเรียนภาษาสเปนถึงโคลอมเบีย ก็เพราะว่า

ภาษาสเปนที่พูดกันในโคลอมเบียเปรียบเสมือนภาษาสเปนกลางของ

โลก อีกทั้งสำาเนียงน่าฟังที่สุด และแน่นอนว่าค่าครองชีพที่พอๆ หรือ

อาจจะต่ำากว่ากรุงเทพฯ มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่ง

ขากลับเรานั่งแท็กซี่คันเดียวกัน คุณนักเรียนภาษาสเปนลงที่

หน้าอพาร์ตเมนต์ ประมาณ 

Calle ที่ 70 ส่วนผมและ

คุณจากเม็กซิโกพักโรงแรม

เดียวกัน แท็กซี่คันนี้เขา

เป็นคนเรียกโดยใช้บริการ

ของแอป Uber แม้ โชเฟอร์

ของ Uber เกือบทั้งหมดพูด

ภาษาอังกฤษไม่ได้หรือได้

นิดๆ หน่อยๆ แต่ปลอดภัย

และราคาก็ไม่แพง นอกจาก  

Uber แล้วมีผู้แนะนำาแอป   

ชื่อ Taxi Libres ด้วย

สิ่งที่ผมต้องเรียนรู้   

เพื่อประโยชน์ระหว่างอยู่ใน

งแรกๆ ที่ผู้หวังดีแนะนำาและตักเตือนในการไปเยือน

อเมริกาใต้ก็คือการใช้บริการแท็กซี่ เพื่อนผมบางคนถึง

ขั้นบอกว่าเป็นปัญหาร่วมของทั้งทวีปเลยทีเดียว กรุง

โบโกตาก็ไม่ได้รับการยกเว้น และการเรียกแท็กซี่บนถนน

คล้ายเป็นสิ่งต้องห้าม

ผ่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินนานาชาติเอลโดราโดมาได้ ผม

ก็ออกไปยังพื้นที่รอรับกระเป๋าเดินทาง เจ้าหน้าที่หนุ่มในยูนิฟอร์ม

เต็มยศ 2 คนยืนคุมเชิงอยู่บริเวณแถวของรถเข็น คนหนึ่งพูดขึ้น

ว่า “ค่ารถเข็น 2 ยูเอสดอลลาร์” ผมตอบว่าไม่มี เขาก็บอกว่า “ฟรี

สำาหรับคุณ”

ตอนแรกผมนึกว่าเป็นการหากินของเจ้าหน้าที่ มาอ่านเจอ

ทีหลังจึงทราบว่า 2 ดอลลาร์, 2 ยูโร หรือ 4,000 เปโซ เป็นค่ามัดจำา 

จะได้เงินคืนเมื่อนำารถเข็นไปคืนตรงจุดที่กำาหนดไว้ แต่ในความเป็น

จริงน่าจะมีน้อยคนที่ได้เงินคืน เดี๋ยวจะเฉลยครับ

ก่อนออกจากสนามบิน ผมถามสตรี 2 คนในยูนิฟอร์มถึงจุดขึ้น

แท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตจากสนามบิน ความจริงมีป้าย Authorized Taxis 

แต่ประตูทางออกไหนไม่แน่ชัด เธอทั้งสองคนพูดภาษาอังกฤษได้นิด

หน่อยตอบว่า Exit 5 ผมนึกว่าพวกเธอเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบิน แต่

ที่จริงคือพนักงานของสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง

เจอคนพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งที ผมอยากจะถามทุก

อย่างที่อยากรู้ แต่ตอนนี้ถามเพิ่มได้แค่จุดแลกเงิน คน

หนึ่งบอกทาง พอเห็นว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเธอก็เดินไปส่ง 

เพื่อนอีกคนพูดกับเธอว่า “ถึงขั้นเดินไปส่งเลยหรือ?” 

เธอตอบกลับ “เอาน่า นิดเดียวเอง” พวกเธอพูดกันเป็น

ภาษาสเปน พูดกันอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจ ผมอ่าน

เอาจากภาษากาย (ฮ่าๆ)

ตรงเคาน์เตอร์แลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้าง

ถูก อันเป็นเรื่องปกติในการแลกเงินตามสนามบินและ

สถานีขนส่งพวกรถบัสและรถไฟ ผมแลกแค่ 40 ดอลลาร์

เผื่อค่าแท็กซี่และมื้อค่ำา ไว้ค่อยไปแลกวันรุ่งขึ้นที่ร้านแลก

เงินในตัวเมือง

อัตราแลกเปลี่ยนโดยทั่วไประหว่างเงินเหรียญ

สหรัฐกับเปโซโคลอมเบีย (อักษรย่อ COP) ประมาณ 1                  

เหรียญฯ ต่อเกือบๆ 4,000 เปโซ โดยเลข 0 สามตัว

หลังนั้นไร้ความหมาย ในธนบัตรก็ไม่ได้ใส่ไว้ เช่น แบงก์ 

50,000 เปโซ จะเขียนว่า 50 Mil Peso ซึ่ง Mil แปลว่า 

1 พัน และเงินเปโซเมื่อเทียบเป็นเงินไทยตกราวๆ 1,000 

เปโซต่อ 9 บาท หรือจะพูดว่า 1 ต่อ 9 ก็ย่อมได้

ตอนที่ผมเข้าแถวรอแท็กซี่ด้านนอกของประตู 

5 บริเวณนี้ ไม่มีจุดรับเงินมัดจำารถเข็นคืน คงจะมีอยู่

ภายในอาคาร จึงเชื่อว่าน้อยคนมากจะคืนรถเข็นแล้ว

หอบกระเป๋าคนละสองสามใบออกจากประตูมายืนเข้าคิว

รอแท็กซี่ ผมได้แท็กซี่แล้วก็เดินไปขึ้นประตูหลังทางฝั่งซ้าย ขณะที่

โชเฟอร์เปิดประตูรออยู่ฝั่งขวา

ด้วยเพราะบิน 3 ต่อ ไม่ได้นอนมาเป็นเวลา 34 ชั่วโมง พอมา

ถึงสิ่งที่กังวลอยู่ตั้งแต่แรกคือเรื่องค่าโดยสารนั้น ผมก็ลืมดูว่าแท็กซี่มี

มิเตอร์หรือเปล่า อ่านจากเว็บไซต์เดินทางแห่งหนึ่งบอกว่าค่าแท็กซี่

เข้าเมืองประมาณ 20 ดอลลาร์ ผมถามค่าโดยสารเป็นภาษาอังกฤษ 

โชเฟอร์หนุ่มตอบ “ฟิฟตี” ผมนึกว่า 50 ดอลลาร์ หากมีสติเราก็น่าจะ

รู้ว่าหมายถึง 50 พันเปโซ ผมบอกว่าจะให้ “ทเวนตี” เขาขอ “เตอร์

ตี” ผมยืนยัน “ทเวนตีดอลลาร์” เขาได้ยินคำาว่าดอลลาร์ก็รีบตอบ

โอเค เพราะระยะทางแค่ 15 กิโลเมตร และเดินทางราวๆ ครึ่งชั่วโมง

โคลอมเบียอย่างต่อมาก็คือเบียร์ ภาษาสเปนเรียกว่า Cerveza ออก

เสียง “เซอรเว่ซา” ดูเหมือนว่าเบียร์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจาก

ฝั่งยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกานั้นจะเป็นที่นิยมในโคลอมเบียแม้มี

ราคาแพงกว่าพอสมควร

ระหว่างการเดินทางในต่าง

ประเทศ หากเบียร์ท้องถิ่นรสชาติ

ไม่ย่ำาแย่จนเกินไป ผมก็จะไม่ดื่ม

เบียร์อิมพอร์ตเป็นอันขาด และใน

โคลอมเบียมี “เซอรเว่ซา” อยู่หลาย

ยี่ห้อ หลายแบบ หากเป็นเบียร์ตลาด

จะถูกมาก ในร้านมินิมาร์ทราคา

กระป๋องละไม่ถึง 30 บาทไทย พวก

เบียร์คัดวัตถุดิบ เน้นคุณภาพ เป็น

เบียร์จากบรูวเวอร์รีเล็กๆ ราคาสูง

ขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังหาได้ในราคา

ประมาณ 40 บาท

อย่างไรก็ตาม ผมยังทำาการ

บ้านเบียร์ โคลอมเบียไม่มากพอที่

จะสรุปได้ในหลายประเด็น ส่วน

ไวน์นั้น โคลอมเบียไม่มีแหล่งผลิต 

ส่วนมากนำาเข้าจากประเทศเพื่อน

บ้าน อาทิ ชิลี เปรู และอาร์เจนตินา 

อย่างไวน์อาร์เจนตินาบางตัวซึ่งผม

สามารถพูดได้เพราะภายหลังได้ไป

อยู่อาร์เจนตินาค่อนข้างนาน ราคา

ในโคลอมเบียแพงกว่าในอาร์เจนตินา

ประมาณ 3 เท่า และไวน์ตัวเดียวกันนี้ที่ผมเจอในเมืองไทย ราคาแพง

กว่าในอาร์เจนตินาประมาณ 5 เท่า

เช้าวันที่สองหลังจากมาถึงกรุงโบโกตา ผมได้มีโอกาสติด

สอยห้อยตามคณะพระธุดงค์ชาวไทยและชาวต่างชาติจำานวนหนึ่ง

ที่ได้รับเชิญมาในงานไทย-โคลอมเบียที่กล่าวไปข้างต้น ไปฉันเพล

ที่ร้านอาหารชื่อ Carmelo Cafe โดยมีญาติโยมชาวไทยที่พำานักใน

สหรัฐอเมริกาจำานวนหนึ่งเดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย

พนักงานในร้านไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้ คุณคนไทยจาก

เม็กซิโกท่านเดิมที่พูดภาษาสเปนได้ตามมาทีหลังและกลับออกไปก่อน

อย่างรวดเร็ว เราที่เหลือสื่อสารกับพนักงานเดินโต๊ะด้วยภาษาใบ้ แอป

แปลภาษา และมีภิกษุณีท่านหนึ่งซึ่งเป็นชาวอิตาเลียน แม้ภาษาของ

ท่านจะเป็นคนละภาษากับสเปน แต่ถือเป็นภาษาตระกูลเดียวกัน พอ

พูดกันรู้เรื่องบ้าง ทว่าสุดท้ายอาหารที่ได้รับ ตรงกับที่สั่งบ้าง ไม่ตรง

บ้าง บางอย่างอร่อย และบางอย่างก็เฉยๆ ไปจนถึงแห้งๆ แข็งๆ 

เหี่ยวๆ ชืดๆ

แต่ที่พอชดเชยคะแนนให้กับร้านนี้จนกลับมาได้เกรดเอ ก็

เพราะกาแฟที่สั่งมาปิดท้ายก่อนออกจากร้าน อาจต้มด้วยเพอร์ โค

เลเตอร์ หรือไม่ก็คงเป็นดริปพ็อตธรรมดา แต่รสชาตินั้นเหลือรับ

ประทานจริงๆ ผมจิบแล้วหันไปมองหน้าคุณป้าท่านหนึ่งที่มาจาก

อเมริกา ผมและคุณป้าชอบรสอาฟเตอร์เทสต์ของกาแฟนี้มาก เป็น

รสของถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง จนตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าคล้ายถั่วอะไร 

เราคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะเจอกาแฟรสชาติแบบนี้อีกตามร้านทั่วไปใน

กรุงโบโกตา ปรากฏว่าอีกทั้งสัปดาห์ที่อยู่ที่นี่เราไม่พบกาแฟรสชาติ

นี้อีกเลย

เช้าสองหรือสามวันต่อมาทางคณะได้ตื่นแต่เช้าตรู่และเดินทาง 

3 ชั่วโมงไปยังไร่และโรงงานผลิตกาแฟ Hacienda Coloma เมือง 

Fusa ผมไม่ได้ไปด้วย เพราะเป็นวันเดียวกับคิวส่งคอลัมน์ซึ่งยังเขียน

ไม่เสร็จ ผมถามคุณป้าท่านเดิมตอนที่กลับมาจากไร่กาแฟ แม้ว่าได้ชิม

กันแบบระยะประชิดถึงต้นทางการผลิต แต่คุณป้าบอกว่าแม้จะยอด

เยี่ยม แต่ก็สู้กาแฟที่เราดื่มที่ร้าน Carmelo Cafe ไม่ได้ น่าเสียดายที่

เราไม่มีโอกาสกลับไปที่ร้านเพื่อค้นความจริงให้กระจ่างว่าเป็นกาแฟ

ชนิดใด

สินค้าอีกอย่างของโคลอมเบียที่ผมได้สัมผัสแล้วเหมือนคนค้น

พบสิ่งใหม่ในชีวิต นั่นก็คือ Ron ซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ Rum คอ

เหล้ารัมชาวไทยเมื่อชิมแล้วอาจจะต้องสบถออกมาว่าที่ดื่มๆ กันอยู่

เสมอมา มันเป็นเหล้ารัมหรือรำาข้าวหมูกันแน่ และสิ่งที่ผมเสียดาย

กว่าการไม่ได้เดินทางไปชิมกาแฟถึงไร่ ก็คือการที่ได้ทราบว่าโรงงาน 

Hacienda Coloma เป็นแหล่งผลิตเหล้ารัมยี่ห้อหนึ่ง นั่นคือ Ron 

Coloma ซึ่งชนิดบ่ม 8 ปีของพวกเขาเพิ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินมา

หมาดๆ จากการประกวดที่กรุงบรัสเซลส์ เป็นรัมที่ได้จากการกลั่นน้ำา

อ้อย 2 สายพันธุ์แล้วนำาไปกรองด้วยฟิวเตอร์กาแฟ จากนั้นบ่มนาน 

8 ปีในถังเบอร์เบิน แล้วนำาไปบ่มต่อในถังลิเคียวรสกาแฟอีก 3 เดือน 

ผมค้นข้อมูลตอนหลังจึงทราบ และก็ได้ความรู้เพิ่มเติมว่าก่อนผลิตรัม 

บริษัทนี้ผลิตลิเคียวหรือเหล้าหวานมาก่อน

กลับเข้ามาที่กรุงโบโกตา เมืองหลวงแห่งนี้ถือว่ามีประชากร

มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก คือประมาณ 8 ล้านคน และประชากร

แฝงอีกราว 4 ล้านคน แต่ยังไม่มีระบบรถไฟฟ้า (กำาลังก่อสร้างสาย

แรก กำาหนดเปิดใช้อีก 6 ปีข้างหน้า ขณะที่เมืองเมเดยินมีใช้มาตั้งแต่ 

ค.ศ.1995) การจราจรติดขัดอย่างหนัก จนมีโครงการ TransMilenio 

เปิดให้บริการตรงกับปี ค.ศ.2000 เป็นระบบ Bus Rapid Transit หรือ 

BRT

นี่คือตัวอย่างความสำาเร็จของการขนส่งสาธารณะประเภทล้อ

ยางที่มีช่องจราจรและสถานีเป็นของตัวเอง แต่ละวันมีผู้ โดยสาร

เฉลี่ยของทั้งระบบ 12 สาย ถึง 1.2 ล้านคน ใช้รถบัส 2 ตอน

จุได้ 160 คน และ 3 ตอนจุได้ 270 คน การลงทุนนั้นต่ำากว่า

รถไฟฟ้าระบบรางหลายเท่าตัว สามารถใช้บัสเล็ก หรือที่เรียกว่า 

“Feeders” ป้อนและถ่ายผู้ โดยสารไปยังบางพื้นที่สำาคัญซึ่ง BRT 

สายหลักเข้าไม่ถึง

กรุงเทพมหานครของเราก็มีโครงการ Bangkok BRT เปิดใช้

งานช่วงกลางปี พ.ศ.2553 สายสาทร-ราชพฤกษ์ เชื่อมต่อกับรถไฟ

ฟ้าบีทีเอสสายสีลม ปรากฏว่าโครงการนี้ ไม่ประสบความสำาเร็จ ทำาให้

แผนการก่อสร้างอีกอย่างน้อย 5 เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ต้องล้มเลิกไป

กรุงโบโกตายังได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองหลวงจักรยาน

ของลาตินอเมริกา มีการใช้จักรยานในการสัญจรในชีวิตประจำา

วันอย่างเป็นเรื่องเป็นราว เลนจักรยานครอบคลุมประมาณ 360 

กิโลเมตรทั่วกรุง

นอกจากนี้ในทุกวันอาทิตย์ถือเป็นวัน Car-free day มีการปิด

ถนนอย่างน้อย 16 สาย เรียกว่า Ciclovia แปลว่า “ทางจักรยาน” 

สำาหรับผู้ใช้จักรยาน สเกตบอร์ด สกูตเตอร์ โรลเลอร์สเกต วีลแชร์ 

รวมถึงผู้ที่ชอบการเดิน จำานวนชาวโบโกตาที่ออกมาอยู่บนถนนไร้

มลพิษในแต่ละวันอาทิตย์นั้นเฉลี่ยถึงประมาณ 1.5 ล้านคนเลยทีเดียว

แล้วผมก็สงสัยขึ้นมาว่าพ่อเมืองของกรุงโบโกตาเคยสนับสนุน

โครงการรถยนต์คันแรกมั้ยนะ…ไม่เกี่ยว (ฮ่าๆๆ).

‘YOU MAY HAVE THE WATCHES…BUT WE HAVE THE TIME’

เ

สิ่

โบโกตาเบื้องต้น
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5ตางประเทศ

วิเคราะห: สังเกตวารัฐบาลไบเดนยอมรับตรงไปตรงมาวา

สหรัฐสูไมไดในการคาเสรีโลกาภิวัตนที่ครั้งหนึ่งรัฐบาลกับนักวิชาการ

อเมริกันสนับสนุน 

ประการที่ 3 TPP กับ CPTPP ลวนบกพรอง

TPP หรือความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพื้น

แปซิฟก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) 

กับ Comprehensive Progress TPP (CPTPP) เปนอีกสาเหตุที่พูดกัน

มาก ชี้วารางขอตกลงดังกลาวบกพรอง เชน กฎวาดวยแหลงกําเนิด

สินคา (rules of origin) กติกาการลงทุนการซื้อขายลวนเอื้อประโยชน

จีน ดังนั้นแมจีนไมเปนสมาชิกแตไดประโยชนเต็มๆ

วิเคราะห: ไมวาเพ� อตานจีนหรือเอื้อเศรษฐกิจอเมริกา สมัย

รัฐบาลโอบามากระตือรือรนเจรจาอยูหลายปจนใกลสําเร็จ แตเม� อ

เปลี่ยนรัฐบาล รัฐบาลทรัมปลมการเจรจาดื้อๆ ประเทศคูเจรจาเสีย

ความรูสึกมาก ในชวงสุญญากาศนี้เองยอมเปนโอกาสใหประเทศแถบ

นี้ทําการคากับจีนเต็มที่ 

ในสมัยทรัมปยึดหลัก “free and fair” ที่หามประเทศใดเกิน

ดุลสหรัฐ หาไมแลวจะถูกคว่ําบาตร (แตไมหามหากสหรัฐจะเกิน

ดุลประเทศคูคา) เปนการคาที่ตั้งบนกฎใหม ระเบียบใหมที่อเมริกา

สรางเอง และบังคับใชดวยตนเอง น�าติดตามวารัฐบาลไบเดนจะยึด

แนวทางนี้ตอไปหรือไม เพราะตอนนี้กําลังสรางกรอบเศรษฐกิจอินโด-

แปซิฟก IPEF ที่ประกาศวาตนคือผูนํากลุมเพียงผูเดียว

ประการที่ 4 กรอบเปาหมายใหม

รัฐบาลไบเดนประกาศชัดวาขอเสนอกับกติกาของ TPP เดิม

ตองแทนที่ดวยกติกาใหมที่สงเสริมการจางงาน หวงโซอุปทานที่

ยืดหยุนตอบสนองความตองการอยางรวดเร็ว (resilient supply chain) 

สงเสริมใหเศรษฐกิจในประเทศมั่นคง และสงเสริมเปาหมายอ� นๆ เชน 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ลดภาวะโลกรอน สงเสริมสุขภาพ เพ� อ

เปาหมายดังกลาวจะตองฟนฟูระบบการผลิตภายในประเทศและนํา

เขาสินคาจากหลายประเทศ ที่ไมใชเพียงนําเขาจากเวียดนามหรือ

ประเทศหนึ่งประเทศใดเพ� อแทนนําเขาจากจีน

3 พฤษภาคม ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ประกาศจัดตั้ง

กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟก (Indo-Pacific Economic 

Framework หรือ IPEF) เพ� อตานอิทธิพลเศรษฐกิจจีนใน

ภูมิภาคนี้ กลาววา “อนาคตทางเศรษฐกิจของศตวรรษที่ 21 จะถูก

เขียนโดยภูมิภาคอินโด-แปซิฟก” และ “เรากําลังเขียนกฎเกณฑขึ้น

มาใหม” ในเบื้องตนประเทศที่เขารวมไดแก สหรัฐ ออสเตรเลีย ญี่ปุน 

เกาหลีใต นิวซีแลนด อินเดีย และ 7 ชาติอาเซียนคือ ฟลิปปนส 

สิงคโปร ไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม รวมทั้งหมด 

13 ประเทศ

แนวคิดเบื้องหลัง:

บทความนี้นําเสนอแนวคิดเหตุผลการสรางระเบียบเศรษฐกิจ

อินโด-แปซิฟก พรอมขอวิพากษ ดังนี้

ประการแรก พึ่งพาสินคานําเขามากเกินไป โดยเฉพาะจีน

สถาบันคลังสมอง Rethink Trade อธิบายวา โลกาภิวัตน

ทําใหสหรัฐนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคจากตางประเทศมหาศาล

โดยเฉพาะจากจีน กระทบความยืดหยุนและการพึ่งพาตัวเอง โรค

ระบาดโควิด-19 ชี้ใหเห็นชัดวาสหรัฐขาดแคลนสินคาจําเปนหลายตัว 

(หนากากอนามัย ถุงมือ ยา) ไมสามารถพึ่งพาตัวเอง สินคาจีนทําลาย

อุตสาหกรรม โรงงานกวา 70,000 โรงตองปดตัว คนนับแสนนับลาน

ตกงาน สงผลตอความมั่นคงของชาติ

แอนโทนี บลิงเคน (Antony Blinken) รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศชี้วาจีนใชนโยบายทุมตลาด ตัวอยางที่เห็นชัดคือ

ตลาดเหล็กกลา ที่ผลิตจํานวนมากและขายถูกโดยไมหวังกําไรเพราะ

ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลจีน ตนทุนต่ําเพราะไมคํานึงสิ่งแวดลอม 

ไมปกปองสิทธิคนงาน โรงงานอเมริกันจึงสูไมได สินคาอ� นเชน แผง

โซลารเซลล แบตเตอรี่รถไฟฟา สหรัฐไมอาจปลอยใหตนตองพึ่งพิง

สินคาจากจีนอยางสิ้นเชิง

วิเคราะห: การคาเสรีเปนเร� องดีแตตองคํานึงประเด็นอ� นๆ 

ประเทศจําตองสามารถผลิตสินคาจําเปนที่สุดอยางพอเพียงเสมอ เชน 

ยา อาหารพื้นฐาน จะคิดแตเร� องตนทุนกําไรอยางเดียวไมได

ประการที่ 2 โลกาภิวัตนที่รุนแรง การคาเสรีที่ ไมเปน

ประโยชน

คลังสมอง Rethink Trade ชี้วา 3 ทศวรรษในโลกาภิวัตนที่

รุนแรง (hyperglobalization) การคาเสรี WTO วิธีการคาการลงทุน

แบบเกาไมไดประโยชน สหรัฐสูญเสียหลายอยาง ขีดความสามารถ

ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมเสียไป เสียผลประโยชนที่ไดจาก

นวัตกรรมที่สรางขึ้นมา ไมสามารถพึ่งพาตัวเองเพราะปญหาจากหวง

โซอุปทาน (supply chains) จําตองเรงสรางหวงโซอุปทานเพราะ

สินคาบริการขนสงตลอดเวลา ถาสหรัฐไมสรางก็จะมีประเทศใด

ประเทศหนึ่งสราง เร� องนี้มีผลตอความเขมแข็งไมเฉพาะสหรัฐเทานั้น 

มีผลตอพันธมิตรและหุนสวน จึงรอชาไมได

เบ้ืองหนาเบ้ืองหลังการสราง IPEF ของไบเดน

www.chanchaivision.com

ทั้งยังตองใหสัมพันธกับการสงเสริมแรงงาน ความเทาเทียม 

และสงเสริมการอยูดีมีสุขของชุมชน สงเสริมสิทธิแรงงานใหมีรายได

สูงขึ้น ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและสัมพันธกับนโยบายอ� นๆ ทุกดาน

ประการที่ 5 ตอตานผลประโยชนแอบแฝง ความไมยั่งยืน 

และ RCEP

ขอนี้มุงคํานึงผลประโยชนแอบแฝงทุกอยางที่บั่นทอนขีดความ

สามารถในการผลิต ลดคาแรงและทําลายสิ่งแวดลอม ที่ผานมาขอ

ตกลง TPP มีผลประโยชนพิเศษแอบแฝง แนวทางใหมตอตานเร� อง

เหลานี้ รวมทั้งการคุมครองผูบริโภค ตอตานการผูกขาด

รวมทั้งตอตานความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP) 

รัฐบาลสหรัฐมองวา RCEP อยูใตอิทธิพลจีน แมจะอางวาทุกประเทศ

รวมกันเขียนขอตกลงแตความจริงแลวจีนไดประโยชนมากสุด 

วิเคราะห: หากถาคิดตามกรอบนี้อาจตีความวาญี่ปุน 

ออสเตรเลีย เกาหลีใต ที่เปนพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐอยูใตอิทธิพล

จีนดวยหรือไม (ญี่ปุน ออสเตรเลีย เกาหลีใตรวม RCEP) ซึ่งไมน�า

จะเปนเชนนั้น ในแงความมั่นคงทางทหาร ญี่ปุนยังมองจีนเปนภัย

คุกคามอันดับตนเชนเดิม

ดังที่เคยนําเสนอแลววา ทั้งญี่ปุน เกาหลีใต ตางมีจีนเปนคูคา

สําคัญ RCEP จะกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจใหใกลชิดกวา

เดิม มีผูประเมินวาเม� อถึงป 2030 RCEP จะชวยเพิ่มยอดการคาโลก

อีก 500,000 ลานดอลลารตอป โดยเฉพาะจะเพิ่มการคาการลงทุน

ระหวางจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต

ประการที่ 6 ตอบสนองการเมือง

ที่ผานมามีคําถามวานโยบายการคาระหวางประเทศเอื้อ

ประโยชนแกคนอเมริกันมากแคไหน ดังนั้น IPEF จึงตั้งอยูบนแนวคิด

วาตองเพิ่มการจางงานในอเมริกา ตรงขามกับการคาเสรีปจจุบันที่คน

งานอเมริกันตกงานมากขึ้นเร� อยๆ 

เจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาดานความมั่นคงแหงชาติของสหรัฐ 

กลาววา “กรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟก คือความพยายามของ

ประธานาธิบดีไบเดนในการผลักดันใหครอบครัวและแรงงานอเมริกัน

เปนศูนยกลางของนโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจของสหรัฐ ควบคู

ไปกับการกระชับความสัมพันธกับพันธมิตรและประเทศคูคาของสหรัฐ”

วิเคราะห: ประเด็นคนอเมริกันตองไดประโยชนจากนโยบาย

ตางประเทศ เปนเร� องที่สังคมอเมริกันใหความสนใจวานโยบายตาง

ประเทศมุงประโยชนแกบรรษัทเอกชน นายทุน หรือเพ� อประชาชนกัน

แน� ที่ผานมาองคกรลูกจางมักถูกกีดกัน ไมคอยมีสวนในกระบวนการ

เจรจา เกิดคําถามเสมอวาขอตกลงเอื้อประโยชนแกแรงงานแคไหน

การที่รัฐบาลไบเดนชูวา IPEF มุงเปาการจางงาน เพิ่มคุณภาพ

ชีวิต สาเหตุหนึ่งเพ� อตอบสนองการเมืองในประเทศ พรอมกับใชเปน

หลักฐานวาจําตองถอยหางจากการคาเสรีแบบเดิม เพราะสุดทาย

กลายเปนวาสหรัฐเสียเปรียบ คนอเมริกันตกงานหลายลานคน 

อุตสาหกรรมออนแอลง 

ไมวาวัตถุประสงคที่ประกาศไวจะเปนเชนไร (ใหเปนภูมิภาค

ที่เสรี เปดกวาง เช� อมตอ ยืดหยุนและมั่นคง) IPEF อาจเปนเพียง

กลวิธีหรือชองทางนําสูการเจรจาระหวางสมาชิก (คูเจรจา) กับ

รัฐบาลสหรัฐ และไมใชการเจรจาการคาการลงทุนเทานั้น จะ

สัมพันธกับนโยบายความมั่นคง ประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐกังวล โดย

เฉพาะการตานจีน ในที่สุดจะกลายเปนระบบเศรษฐกิจการเมืองของ

ภูมิภาคที่มีสหรัฐเปนแกนนํานั่นเอง.
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เริงระบํา • 

สมาชิกชุมชน

ชาวโรมาหรือ

ยิปซี เตนรํา

ที่ยานเมือง

เกากรุงปราก 

สาธารณรัฐ

เช็ก ระหวาง

เทศกาล “คา

โมโรเวิลด โร

มา” เม� อวันที่ 

3 มิ.ย. 
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วันจักรยาน 

• ชาวอินเดีย

ในนครกัลกัต

ตารวมปน

จักรยานในวัน

จักรยานโลก 

เม� อวันที่ 
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เปาแกว • คนงานกําลังเปาแกวที่โรงงาน Kvetna 1794 ในหมู

บานสตรานี สาธารณรัฐเช็ก เม� อวันที่ 1 มิ.ย. โรงงานแกวไดรับ

ผลกระทบอยางมากจากราคากาซในยุโรปที่สูงขึ้น (Getty Images)

กลางถนน • ประชาชนรวมงานเลี้ยงกลางถนนที่เมืองสวาเนจ อังกฤษ 

โอกาสฉลองควีนเอลิซาเบธที่ 2 ครองราชยครบ 70 ป เม� อวันที่ 3 มิ.ย. 

(GettyImages)

ฉลองควีน • ฝูงเคร� องบินรบไตฝุนของกองทัพอากาศอังกฤษ แปร

ขบวนเปนเลข 70 เหนือทองฟาจัตุรัสทราฟลการ กรุงลอนดอน ใน

งานฉลองควีนเอลิซาเบธที่ 2 ครองราชยครบ 70 ป เม� อวันที่ 2 มิ.ย. 

(GettyImages)

ดูตุกตา • พออุมลูกสาวดูรถบัสโรงเรียนที่วางตุกตาไวบนที่นั่ง ส� อ

ถึงเด็กชาวยูเครนที่ถูกฆาในสงคราม 243 คน สวนหนึ่งของกิจกรรม

วันเด็กนานาชาติที่เมืองลวิว ยูเครน เม� อวันที่ 1 มิ.ย. (AFP)

ภาพ: บรรยากาศการประชุม IPEF

เครดิตภาพ: http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/27/WS62903040a310fd2b29e5f581.html

ฝายสหรัฐคิดเสมอวาทําอยางไรจึงจะไดประโยชนจากการ

คาระหวางประเทศสูงสุด รวมทั้งการตอตานจีน IPEF เปน

ความพยายามรอบใหม ประกาศชัดขอสรางกรอบเศรษฐกิจ

อินโด-แปซิฟกที่ตนเปนผูนํา
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บราเดอร์เผยโฉมกลุ่มสแกนเนอร์ตั้งโต๊ะรุ่นใหม่

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำากัด เปิดตัว

กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะรุ่นล่าสุด ที่พัฒนา

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก ไวไฟ สแกนเอกสารง่ายผ่านคลาวด์

เซอร์วิส ตอบโจทย์การเรียกใช้งานเอกสาร ทำางานได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้ง

ยังช่วยลดต้นทุนและลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสารแบบเดิม มาพร้อม

ประสิทธิภาพการสแกนด้วยความเร็วสูง ทำางานกับกับซอฟต์แวร์จัดการ

เอกสาร สามารถแยกหรือรวมไฟล์เอกสารแบบอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถ

สแกนเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ และรองรับการสแกนเอกสารจำานวน

มากต่อวัน พลิกโฉมการออกแบบด้วยหน้าจอระบบสัมผัส ลดการใช้งานผ่าน

คอมพิวเตอร์ เพิ่มความคล่องตัวในการทำางานมากขึ้น Lenovo เปิดตัวเกม

มิ่งแล็ปท็อปเจเนอเรชั่นใหม่

ทั้งนี้ กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะรุ่นล่าสุด 

ประกอบด้วย ADS-4900W ราคา 35,890, ADS-4700W ราคา 30,890, 

ADS-3300W ราคา 22,890, ADS-4300N ราคา 28,890 และ ADS-3100 

ราคา 19,890 พร้อมจำาหน่ายแล้ว ณ ตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการ 

ของบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำากัด และ Brother 

Official Store ใน Lazada, Shopee และ JD Central.

Lenovo เปิดตัวเกมมิ่งแล็ปท็อปเจเนอเรชั่นใหม่

Lenovo Legion กลับมาอีกครั้งกับพลังการเล่นเกมเจเนอเรชั่นใหม่

ล่าสุดให้ผู้ใช้งานเสมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งสมรภูมิกับ Lenovo 

Legion 5i Pro เกมมิ่งแล็ปท็อปอันทรงพลัง ขนาดหน้าจอขนาด 16 นิ้ว 

และ Lenovo Legion 5i ที่มาในหน้าจอขนาด 15 นิ้ว  อัปเกรดให้แรง 

เร็วกว่าที่เคยมีมากับโปรเซสเซอร์ Intel Core เจเนอเรชั่น 12 รุ่นใหม่ล่าสุด 

และกราฟิกการ์ด NVIDIA GeForce RTX

เพราะการรับฟังฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานจริงเป็นสิ่งที่เลอโนโวให้ความ

สำาคัญเสมอมา ผลิตภัณฑ์ Lenovo Legion รุ่นใหม่นี้จึงถูกออกแบบให้ตอบ

โจทย์การใช้งานทั้งเพื่อการทำางานและความบันเทิงผ่านดีไซน์ น้อยแต่

มาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางตำาแหน่งของโลโก้ Legion ที่ดูสวยงามแต่ไม่

ดูเกะกะสายตา กล้องด้านบนตัวเครื่องแล็ปท็อปถูกติดตั้งระบบ eShutter 

ความปลอดภัยระดับ

สูงสุด และพอร์ตด้าน

หลังถูกนำาเสนอด้วย

รูปทรงที่ทันสมัยอิงต่อ

การใช้งาน โดดเด่น

ไปกับเอกลักษณ์ที่ถูก

จับคู่กับระบบ Legion 

Coldfront 4.0 ระบบ

ระบายความร้อนขั้น

สูงรุ่นอัปเกรดที่เหล่า

แฟนๆ เรียกร้องกัน

มาอย่างล้นหลามใน

เฉพาะแล็ปท็อป Legion คีย์บอร์ด Legion TrueStrike ที่ไม่เพียงได้รับการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักกายศาสตร์มากขึ้น แต่ยังตอบสนองได้เร็วขึ้น

กว่าเดิมอีกด้วย.

จจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต

นั้นมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และไม่จำากัดเวลา

หรือสถานที่ แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลของผู้ใช้งาน

ในระบบก็มีความเส่ียง ดังน้ันจึงจำาเป็นต้องมีระบบป้องกัน 

เพราะหากไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีพอ ภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ก็จะสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งาน และ

อาจจะต่อเนื่องไปยังเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ต่อระบบ

เศรษฐกิจ ต่อความม่ันคงของประเทศอย่างมหาศาล ดัง

น้ัน เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว จำาเป็นต้องมีบุคลากรทาง

ด้านน้ีเข้ามาดูแล แต่กลับพบว่าบุคลากรทางด้านน้ีกำาลัง

ขาดแคลนอย่างมากท้ังปัจจุบันและอนาคต

ซึ่ง ฟอร์ติเน็ต ให้บริการด้านโซลูชันการรักษา

ความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร 

เปิดเผยผลการรายงานในภาคพื้นเอเชีย เกี่ยวกับช่อง

ว่างด้านทักษะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ประจำาปี 2022 (2022 

Cybersecurity Skills Gap Report) โดยพบว่าการ

ขาดแคลนผู้มีทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์ยังคงเป็นปัญหาท้าทายและส่งผลสะท้อนสู่องค์กร

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดช่องโหว่ด้านการรักษาความ

ปลอดภัย และอาจทำาให้ต้องสูญเสียเงินในท่ีสุด นอกจาก

น้ี ช่องว่างทักษะดังกล่าวยังคงเป็นความกังวลใจอันดับต้น

สำาหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และเป็นเรื่องท่ีผู้บริหาร

ระดับกรรมการบริหารให้ความสำาคัญเป็นอันดับสูง

ราชีช แพนเดย์ รองประธานฝ่ายการตลาด     

ฟอร์ติเน็ต ระบุว่า การจัดทำาสำารวจในภาคพื้นเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และ

ฮ่องกง พบ 71% ของบริษัท

ที่เข้าร่วมการสำารวจ ต่าง

ประสบกับความยากลำาบาก

ในการว่าจ้างผู้มีความ

สามารถ ซึ่งมีคุณสมบัติด้าน

เทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริ

ตี้เข้าทำางาน โดย 63% เห็น

พ้องว่าการขาดคนเก่งที่มี

ทักษะดังกล่าวยังส่งผลกระ

ทบร้ายแรงถึงธุรกิจ และเนื่องจากมีองค์กรจำานวนมาก

ขึ้นที่นำาเทคโนโลยีอย่างคลาวด์และระบบออโตเมชั่นมา

ใช้งาน จึงทำาให้การขาดผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

กลายเป็นปัญหาที่หนักขึ้น และเพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหาช่อง

ว่างดังกล่าว

ดังนั้น ฟอร์ติเน็ต จึงได้ขึ้นโครงการ Training 

Advancement Agenda (TAA) และโปรแกรม Training 

Institute เพื่อช่วยให้เข้าถึงโปรแกรมฝึกอบรมได้มาก

ขึ้น พร้อมมอบใบรับรองด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งเป็น

สิ่งสำาคัญสำาหรับองค์กรที่มีการว่าจ้างบุคลากรในสายนี้ 

ตามที่ระบุอยู่ในรายงาน โดยตั้งเป้าจะฝึกอบรมมืออาชีพ

จำานวน 1 ล้านคนให้ได้ภายในปี 2026 และจากการ

ทำางานร่วมกับพันธมิตรในประเทศ ยังประสบความสำาเร็จ

ในการออกใบรับรองจำานวนกว่า 840,000 ฉบับ นับตั้งแต่

ที่เริ่มมีการนำาโปรแกรมนี้มาปรับใช้

ทั่วโลกขาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้

จากรายงานบุคลากรด้าน

ไซเบอร์ (Cyber Workforce Report) 

ประจำาปี 2021 ของ ISC พบว่าภาค

พื้นเอเชียแปซิฟิกมีช่องว่างบุคลากร

ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ใหญ่ที่สุด คิด

เป็นจำานวน 1.42 ล้านคน แม้ว่าช่อง

ว่างด้านบุคลากรในเอเชียแปซิฟิกจะ

ลดลงจากปีก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม แต่

ก็ยังต้องปรับปรุงอยู่อีกมาก       

เมื่อค่าใช้จ่ายของการละเมิดช่องโหว่ทำาให้องค์กร

ต้องเสียท้ังชื่อเสียงและกำาไร ไซเบอร์ซีเคียวริต้ีจึงกลายเป็น

เรื่องสำาคัญอันดับต้นสำาหรับคณะกรรมการระดับบริหาร

มากย่ิงข้ึน โดย 89% ขององค์กรในภาคพ้ืนเอเชียมีคณะ

กรรมการบริหารท่ีบอกว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการของ

องค์กรได้ถามคำาถามเจาะจงเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริต้ีโดย

เฉพาะ และ 79% ขององค์กรมีคณะกรรมการบริหารท่ี

แนะนำาว่าควรเพ่ิมบุคลากรเพื่อมาดูแลด้านไอทีและไซเบอร์

ซีเคียวริต้ีเป็นพิเศษเสริมความก้าวหน้าด้านทักษะไซเบอร์ซี

เคียวริต้ี ด้วยการฝึกอบรมและการออกใบรับรอง

ปัญหาบุคลากรขาดแคลน

เปิดช่องโหว่ไซเบอร์ซีเคียวริตี้องค์กร   

ปัญหาบุคลากรขาดแคลน

HP โชว์ผลประกอบการ Q2 ดีขึ้นเล็กน้อย

HPE (Hewlett Packard Enterprise) รายงานผลประกอบการประจำาไตรมาสที่ 

2 ตามปีการเงินบริษัท 2022 สิ้นสุดเดือนเมษายน มีรายได้รวม 6,713 ล้านดอลลาร์ 

เพิ่มขึ้น 0.2% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน และตัวเลขที่มีความสำาคัญคือ 

ปริมาณคำาสั่งซื้อเติบโตถึง 20% ซึ่งเป็นการเติบโตในระดับที่สูงติดต่อกันเป็นไตรมาส

ที่ 4 โดยคำาสั่งซื้อประเภท As-a-Service เพิ่มขึ้นถึง 107% ส่วนผลการดำาเนินงานแยก

รายกลุ่มธุรกิจเป็นดังนี้ Intelligent Edge โต 8%, HPC & AI โต 4% และ Compute ที่

เป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทเติบโต 1%

เชอรีล แซนด์เบิร์ก ลาออกจาก Facebook

เชอรีล แซนด์เบิร์ก ซีโอโอ Meta บริษัทของ Facebook ประกาศลาออกจาก

ตำาแหน่ง มีผลในช่วงปลายปีนี้ แต่แซนด์เบิร์กจะยังรับตำาแหน่งในบอร์ดบริหารของ 

Meta ต่อไป ทั้งนี้เชอรีลร่วมงานกับ Facebook ในปี 2008 ในฐานะซีโอโอและเบอร์ 

2 ของบริษัทรองจากมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก มีบทบาทสำาคัญที่ทำาให้ Facebook เป็น

บริษัทที่สร้างรายได้จากโฆษณาจนเติบโต และกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของ

โลก โดยซีอีโอที่จะมารับตำาแหน่งแทนคือ ฮาเวียร์ โอลิแวน ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน

ขณะเดียวกันรายงานยังแสดงให้เห็นว่า การฝึก

อบรมและการให้ใบรับรอง เป็นสิ่งสำาคัญที่หลายองค์กร

มองหา เพื่อมาช่วยรับมือกับปัญหาช่องว่างด้านทักษะ

ดังกล่าว โดย 97% ของบรรดาผู้นำาเชื่อว่าการออกใบรับ

รองที่มุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยี จะให้ผลกระทบเชิงบวกใน

เรื่องการทำางานและทีมงานขององค์กร ในขณะที่ 86% 

ของผู้นำาอยากจ้างคนที่มี certifications รับรองแล้ว และ 

89% ของผู้ตอบแบบสำารวจยังบอกว่ายินดีจะจ่ายเงินให้

กับบุคลากรที่มี certifications หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำาให้

เรื่อง certifications ได้รับการยอมรับอย่างสูงเนื่องจาก

เป็นเครื่องยืนยันถึงการตระหนักรู้และความรู้เรื่องไซเบอร์

ซีเคียวริตี้ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากการให้คุณค่าในเรื่องของการรับรองแล้ว 

93% ขององค์กร ได้มีการนำาโปรแกรมฝึกอบรมมาใช้เพิ่ม

การรับรู้เรื่องไซเบอร์ อย่างไร

ก็ตาม 51% ของผู้นำาเชื่อว่า

บุคลากรของตนยังขาดความรู้ที่

จำาเป็นอยู่ ซึ่งทำาให้เกิดคำาถามว่า

โปรแกรมการสร้างการรับรู้เรื่อง

การรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่มี

ประสิทธิภาพหรือไม่

 อย่างไรก็ตาม ปัญหา

ท้าทายสำาคัญสำาหรับองค์กรคือ 

การสรรหาและรักษาบุคลากร

ที่เหมาะสมเพื่องานสำาคัญด้านการรักษาความปลอดภัย 

ต้ังแต่ผู้เช่ียวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ 

ตลอดจนนักวิเคราะห์ของ SOC โดยในรายงานยังพบ

ว่า 60% ของผู้นำาในเอเชีย ให้การยอมรับว่าองค์กรต้อง

พยายามอย่างมากในการสรรหาพนักงาน ในขณะที่อีก 

57 เปอร์เซ็นต์ก็พยายามอย่างยิ่งในการรักษาพนักงานที่มี

ความสามารถไว้

ด้าน ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำา

ประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า จากข้อมูลศูนย์ฟอร์ติ

การ์ดแล็บส์ ในปี 2564 พบว่าโทรจัน (Trojan) เป็นไวรัส

ที่เข้าโจมตีคอมพิวเตอร์มากที่สุด 9 ใน 10 แต่ไม่ได้ส่ง

ผลกระทบรุนแรง เหมือนแรนซัมแวร์ ขณะที่บริการชี้เป้า

โจมตี (crime-as-a-service) ที่สร้าง malware phishing 

หรือ botnet เข้าไปโจมตีเป้าหมายมาขายในตลาดมืด

ก็ยังขยายตัวและสร้างปัญหาให้องค์กร ดังนั้น ในปีนี้

ภัยคุกคามไซเบอร์ที่องค์กรและภาคธุรกิจต้องระวัง คือ 

1.แรนซัมแวร์ เป็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่ยังคงอยู่ แต่จะ

ต่อยอดด้วยการรวมแรนซัม

แวร์เข้ากับมัลแวร์ไซเบอร์

อื่นๆ เพื่อเข้าทำาลายล้างมาก

ขึ้น 2.อาชญากรไซเบอร์ใช้ 

ประโยชน์จากเอไอหลบหลีก 

อัลกอริทึมท่ีซับซ้อนท่ีใช้ในการ

ตรวจจับกิจกรรมท่ีผิดปกติ

ส่วน 3.การโจมตียัง 

ระบบที่ไม่ค่อยตกเป็นเป้า

หมายในซัพพลายเชนมากขึ้น โดยที่ผ่านมามีการตรวจพบ

ไบนารีที่เป็น อันตรายใหม่ มุ่งเป้าไปที่ระบบย่อย WSL 

(Windows Subsystem for Linux) ของไมโครซอฟต์ที่

รองรับลินุกซ์ให้ทำางาน บน Windows 10, Windows 11 

และ Windows Server 2019 ได้ 4.อาชญากรรมไซเบอร์

มุ่งไปที่ดาวเทียม โดยต่อไปมัลแวร์จะหาช่องโหว่ในระบบ

เครือข่ายดาวเทียม เนื่องจากเป็นระบบที่กำาลังเติบโต 

และ 5.กระเป๋าเงินดิจิทัลจะกลายเป้าหมายการโจมตี                                                                     

ทางไซเบอร์มากขึ้น เนื่องจากปลอดภัยน้อยกว่า                

ธนาคาร.

  

• หัวเว่ย แสดงวิสัยทัศน์ในระหว่างการประชุม 

APAC Digital Innovation Congress ว่าหัวเว่ยจะมุ่งมั่น

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นำาเทคโนโลยีไอซี

ทีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพการ

พัฒนาที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย โบแฮม ซัน ประธานหัว

เว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบุว่าเอเชีย

แปซิฟิกเป็นกลุ่มตลาดที่สำาคัญอย่างยิ่งของหัวเว่ย ภายใน

ช่วงสิ้นปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา เกือบทุกประเทศในอาเซียน

ได้กำาหนดเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน 

หัวเว่ยจึงได้มุ่งมั่นลงทุนในเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสอดรับกับนโยบายของภาครัฐ ซึ่งธุรกิจดิจิทัล พาว

เวอร์ของหัวเว่ย มีพนักงานกว่า 6,000 คน มีศูนย์วิจัย

และพัฒนา (R&D) 12 แห่งทั่วโลก ถือครองสิทธิบัตร

เทคโนโลยีมากกว่า 1,300 ฉบับ ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาของ

หัวเว่ยในอุตสาหกรรมดิจิทัล พาวเวอร์

• เตรียมพบกับความสนุกครั้งใหม่จาก Viu 

(วิว) ผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ 

OTT (Over-the-top) ยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคจากกลุ่ม

บริษัท PCCW Media (พีซีซีดับเบิลยู มีเดีย) ในซีรีส์  

Viu Original (วิว ออริจินัล) เรื่องใหม่ล่าสุด My Coach 

(ตะลุมรักตะลุมบอล) ซีรีส์แนวโรแมนติก คอมิดี เกี่ยว

กับการไล่ตามความฝันของเด็กหนุ่มวัยทีนและความรักที่

ต้องเลือก! ที่พร้อมลงสนามเสิร์ฟความสนุกให้เหล่าผู้ชม

ได้ติดตามกันทุกวันอังคาร-พุธ เวลา 23.45 ทาง Viu (วิว) 

เริ่มวันที่ 7 มิถุนายนนี้ ร่วมลุ้นไปกับความฝันครั้งใหญ่

และความรักที่ต้องเลือก! ในซีรีส์เรื่อง My Coach (ตะลุม

รักตะลุมบอล) ได้ด้วยการดาวน์ โหลด Viu (วิว) ฟรีได้

ทั้ง App Store, Google Play และสมาร์ททีวี หรือคลิก

เว็บไซต์ www.viu.com ก็พร้อมฟินเต็มอิ่มความบันเทิง

เอเชีย ดูไวก่อนใคร ซับไทยเป๊ะ เพลย์ต่อเนื่องกันได้เลย

• ในช่วงกว่า 2 ปีที่ทั่วโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ครั้งสำาคัญ จากผลกระทบของโควิด-19 รวมถึงชีวิตวิถี

ใหม่ การดูแลตัวเอง แนวคิดเรื่องสุขภาพ และความกังวล

เกี่ยวกับสุขภาพทางกายที่มากขึ้น หลายคนจึงให้ความ

สำาคัญกับการออกกำาลังกาย 

โดยมีการวิ่งเป็นตัวเลือก

สำาคัญ เพื่อนำาไปสู่วิถีชีวิตที่มี

สุขภาพที่ดี โดยใครที่ชื่นชอบ

การออกกำาลังกายเตรียมตัว

ให้พร้อมในปีนี้ “การ์มิน” 

ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันวิ่งโลก

ผ่านการมอบส่วนลดสูงสุด

ถึง 15% สำาหรับสมาร์ท               

วอตช์สำาหรับนักวิ่งอย่าง 

Forerunner Series และ

อุปกรณ์เสริมสำาหรับนักปั่นกับ Edge Series รุ่นที่ร่วม

รายการ พร้อมอุปกรณ์ออกกำาลังกายสำาหรับกิจกรรม 

Outdoor และกิจกรรม Indoor มูลค่าสูงสุด 3,649 บาท 

ฟรี ตั้งแต่วันน้ี-22 มิถุนายน 2565 น้ีเท่าน้ัน ดูรายละเอียด

โปรโมช่ันเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Garmin Thailand 

และอินสตาแกรม Thailand

• แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจด้านการ

เงินของแกร็บ ผู้นำาด้านซูเปอร์แอปในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เผยยอดสินเชื่อเพื่อพาร์ตเนอร์ร้านอาหารใน

ประเทศไทยในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 

2565) เติบโตขึ้นถึง 3 เท่าจากปีก่อนหน้า สอดรับกับ

การเติบโตของจำานวนของพาร์ตเนอร์ร้านอาหารบน

แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี และความต้องการสินเชื่อส่วน

บุคคลเพื่อเสริมสภาพคล่องท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่

ท้าทาย พร้อมเดินหน้าให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบ

การร้านอาหารอย่างต่อเนื่องโดยชูจุดขาย “สมัครง่าย-

อนุมัติไว-ผ่อนสบายรายวัน” โดยสินเชื่อเงินสดทันใจ

เพื่อพาร์ตเนอร์ร้านค้าแกร็บ เป็นสินเชื่อเงินสดระยะ

สั้น มีระยะเวลาผ่อนชำาระ 3-6 เดือน ให้วงเงินสูงสุด                       

100,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกสูงสุด 

2.8% ต่อปี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย.

การเติบโต และทาง Facebook จะมีการปรับโครงสร้างบริหารใหม่เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงนี้

อีลอน มัสก์ กระทุ้งผู้บริหาร Tesla กลับมาเข้าออฟฟิศ

อีลอน มัสก์ นายใหญ่ของ Tesla ได้อีเมลหาผู้บริหารทุกคนว่าต้องเข้า

ออฟฟิศอย่างน้อยสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง และหากจำาเป็นต้องทำางานนอกสำานักงาน

ต้องขออนุญาตจากเขาเองโดยตรงเป็นรายกรณีไปเท่านั้น นอกจากการบังคับเข้า

ออฟฟิศแล้ว คำาสั่งยังระบุว่าต้องเข้าออฟฟิศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำางาน ไม่ใช่

ไปนั่งสาขาอื่น

ตามสะดวกอีก

ด้วย

“ทุกคนใน

เทสลาจำาเป็นต้อง

ใช้เวลาอย่างน้อย 

40 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ในออฟฟิศ 

ยิ่งกว่านั้นออฟฟิศ

ที่ว่าต้องเป็นที่

ที่เพื่อนร่วมงาน

จริงๆ ของคุณ

ประจำาอยู่ ไม่ใช่

สำานักงานสมมติ

ที่อยู่ห่างไกล หากคุณไม่มา เราจะทึกทักเอาเองว่าคุณลาออก” อีลอน มัสก์ เขียนใน

จดหมาย

ไอที6

ปั



เป็นตลาดส่งออกที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่งของไทยสำาหรับสินค้าแมลง โปรตีนจากแมลง และอาหารจาก               

แมลง

ซึ่ง สุปรารถนา ทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า บริษัทวิจัยตลาด Meticulous Market Research 

Inc. ของสหรัฐ ได้ให้ข้อมูลว่า ช่วงปี 2565-2573 ตลาดแมลงที่รับประทานได้จะมีอัตราการ

เติบโต 28.3% มีมูลค่า 9,600 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 3,139,035 ตัน เติบโต 

31.1% เนื่องจากเป็นโปรตีนทางเลือกที่อุดมไปด้วยสารอาหารและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ โดยรูปแบบที่บริโภคจะมีทั้งแบบผง แป้ง ผลิตภัณฑ์ในรูปมื้อ

อาหาร น้ำามัน และการรับประทานเป็นตัว ส่วนแมลงที่นิยมนำาไปผลิตเป็นโปรตีนทางเลือกได้แก่ 

จิ้งหรีด หนอน แมลงวันลาย หนอนนก หนอนควาย ตั๊กแตน มด หนอน

ไหม   จักจั่น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จึงเห็นโอกาสในการทำาตลาดของผลิตภัณฑ์

แมลงของไทยในสหรัฐ ที่ควรได้รับการพัฒนาด้านการผลิตให้เกิดความ

หลากหลายในรูปแบบเป็นสินค้าอาหาร เช่น การนำาเสนอเป็นอาหาร

สำาเร็จรูป เป็นของทานเล่น หรือโปรตีนบาร์ ควรเลี่ยงการทอดแมลงแต่

หันไปใช้วิธีอบแห้ง และรวมไปถึงการพิจารณาใช้บรรจุภัณฑ์ โดยควรเน้น

การใส่ซอง ถุง และมีรูปสวยงาม หรือใส่ขวดแก้ว ขวดพลาสติก อีกทั้งให้

พิจารณาผลิตแมลงแช่แข็งซึ่งจะยืดอายุของสินค้าให้นานออกไป

ภูสิต กล่าวว่า ช่องทางการทำาตลาดควรใช้ธุรกิจบริการอาหาร 

(ร้านอาหาร) เป็นช่องทางที่สำาคัญของการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์แมลง 

เพราะผู้ใช้คือ ภัตตาคาร ร้านอาหาร ซึ่งจะนำาไปใช้เป็นส่วน

ผสมในการประกอบอาหาร และการนำาเสนอสินค้าเป็นวัตถุดิบ

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การผลิตอาหารสัตว์ และเบ

เกอรี่ เป็นต้น และควรเจาะตลาดผู้บริโภคฮิสแปนิก โดยเฉพาะ

ชาวเม็กซิกันที่นิยมบริโภคแมลงเป็นส่วนหนึ่งของอาหาร จึงเป็น                       

กลุ่มเป้าหมายที่ควรพิจารณาและประยุกต์สินค้าตามรสนิยมของ

ผู้บริโภค

นอกจากนี้ ควรใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ โดย

เฉพาะการขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ เช่น amazon.

com, ebay หรือ walmart.com จะเป็นตัวช่วยนำาเสนอสินค้าโดย 

ตรงให้แก่ผู้บริโภค

แสดงให้เห็นว่าภาพการบริโภคอาหารของคนในสังคมนั้นมี

การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แต่เทรนด์การบริโภคแมลงนั้นยังเป็น

แค่จุดเริ่มต้น และเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดและพัฒนาตลาดไป

ได้อีกกว้างขวาง ซึ่งคอยดูได้เลยว่าในอนาคตคนไทยเองอาจจะ

หันมาบริโภคแมลงกันมากขึ้นแน่นอน.

ทรนด์การบริโภคอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามยุค

สมัย ซึ่งในปัจจุบันมีวัตถุดิบหลายชนิดที่ถูกนำามาผลิตหรือ

แปรรูปเป็นอาหารรูปแบบใหม่ รวมถึงวัตถุดิบที่เดิมนั้นเรา

อาจจะมองว่ามันไม่ใช่อาหารหลักของมนุษย์สักเท่าไหร่ 

อย่างที่ตอนนี้คนเริ่มหันไปบริโภคแพลนต์เบสมากขึ้น หรืออาหารที่

ผลิตโดยใช้ โปรตีนจากพืชและไม่มีเนื้อสัตว์มาเจือปน อาทิ อาหาร

จากพืชตระกูลถั่ว หรือการใช้ โปรตีนจากแหล่งพืชอื่นๆ และยังมี

การทำาเลียนแบบเนื้อสัตว์ให้ผู้ที่ยังติดการบริโภคเนื้ออยู่นั้นสามารถ

หันมาบริโภคอาหารประเภทนี้ ได้

ขณะเดียวกันยังมีแหล่งโปรตีนสำาคัญอีกหนึ่งอย่างที่สามารถ

นำามาแปรรูปและพัฒนาเป็นอาหารรูปแบบต่างๆ จนสามารถสร้าง

กระแสการบริโภคได้เช่นเดียวกันกับแพลนต์เบส นั่นคือโปรตีน

จากแมลง...

“อาทิตย์เอกเขนก” ฉบับนี้จึงอาจจะไม่มีการพาไปเที่ยว 

แต่อยากจะแนะนำาให้ไปชิมแหล่งอาหารชนิดใหม่ที่กำาลังได้รับ

ความนิยมในต่างชาติ และมีสัดส่วนการบริโภคและส่วนแบ่งการ

ตลาดอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่กำาลังได้รับ

ความนิยม และเตรียมขึ้นแท่นเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง   

แน่นอน

“แมลง” สำาหรับคนไทยนั้นอาจจะคุ้นเคยกันมาตั้งแต่

เด็กๆ จากการที่เห็นร้านแมลงทอด โดยเฉพาะใน

งานวัดที่จะมีให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งกลุ่ม

ประเภทหนอน หรือสัตว์มีปีก แต่ในปัจจุบัน

ที่เทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาก้าวกระโดด

ไปอย่างมาก การนำาแมลงที่ถูกศึกษามา

เป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีไม่

ต่างจากเนื้อสัตว์เลยนั้น ก็เริ่มได้รับการ

พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมาก

ขึ้น ซึ่งใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะ

ได้ทานขนมเค้กที่ผลิตจากแมลง

เกือบ 100% ได้

ในปัจจุบันแมลงถือ

เป็นโปรตีนทางเลือกที่ถูกนำา

ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่ม ซึ่งคาดว่าจะมี

สัดส่วนการตลาดมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับกลุ่มอื่นๆ รองลงมา

คือ อาหารสำาหรับเลี้ยงสัตว์ 

หรือสัตว์น้ำา ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์

ผง แป้ง โปรตีนบาร์ และเช็ก 

(Shake) ขนมขบเคี้ยว ขนมอบ ลูก

กวาด แมลงทั้งตัวแปรรูป และเครื่องดื่ม โดยคาด

ว่าผลิตภัณฑ์ในรูปผงจะขยายตัวมากกว่ากลุ่ม

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพราะการออกกำาลังกายมีมาก

ขึ้น ทำาให้ต้องการโปรตีนแบบผง ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดจะมีสัดส่วนมาก

ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ

โดย ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ ์

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ (DITP) ได้รับรายงานจาก 

สุปรารถนา กมลเวชช ผู้อำานวย

การสำานักงานส่งเสริมการค้า

ในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก 

สหรัฐอเมริกา ถึงเทรนด์การเติบโต

ของตลาดการบริโภคแมลงใน                                

สหรัฐ ที่มีการขยายตัวอย่างต่อ

เนื่องและน่าจับตามอง เพราะจะ
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7เศรษฐกิจ

อนที่จะถึงวันอภิปรายงบประมาณ  ฝ่ายค้านพูดจา

น่าตื่นเต้นว่า พวกเขามีไม้เด็ดที่จะจัดการกับพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ให้หลุดจากเก้าอี้ให้ได้ ในความ

คิดของพวกเขา พลเอกประยุทธ์คือตัวปัญหาของประเทศ ดัง

นั้นพลเอกประยุทธ์จะต้องออกไป เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี 

มี ส.ส.รายหนึ่งกล้าที่จะเอ่ยวาจาว่า ถ้าหากพลเอกประยุทธ์

ออกไปโควิดก็จะหายไปจากประเทศไทย และเศรษฐกิจก็จะ

ดีขึ้น พูดลอยๆ แบบนี้ใครก็พูดได้ มันเป็นการประดิษฐ์วาท

กรรมมาตำาหนินายกรัฐมนตรี แล้วเหตุผลล่ะ อะไรคือสิ่งที่

ทำาให้เขาแน่ใจว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกจากการเป็นนายก

รัฐมนตรีแล้วโควิดจะหายไปจากประเทศไทย

โควิดมีความสามารถที่จะเรียนรู้สถานการณ์ทางการ

เมืองของประเทศไทยได้ขนาดนั้นเลยหรือ การที่เราเผชิญกับ

โควิดอยู่ตอนนี้เป็นเพราะโควิดไม่พอใจที่ประเทศไทยมีนายก

รัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์ จันทร์ โอชา กระนั้นหรือ ส่วนเรื่อง

เศรษฐกิจนั้น มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งออกได้น้อยก็

เป็นเพราะคนซื้อเขาประสบปัญหา แล้วเราจะขายได้อย่างไร 

ท่องเที่ยวก็ไม่อาจเดินหน้าได้เต็มสูบ เราต้องพร้อมที่จะรับนัก

ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเขาก็ต้องพร้อมที่จะมา แล้วจะ

ให้ท่องเที่ยวฟู่ฟ่าเหมือนก่อนมีโควิดได้อย่างไร

คนไม่ได้บริหารประเทศ จะพูดอย่างไรก็พูดได้ แต่พอ

มาบริหารประเทศเข้าจริงๆ ก็จะรู้ว่าในภาวะวิกฤตเช่นน้ีมันมี

เงื่อนไขอะไรมากมายท่ีไม่สามารถท่ีจะทำาอะไรได้ตามท่ีพูด ส่ิง

ท่ีพยายามเล่นงานนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องการจัดการโควิด

และเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องท้ังสองเรื่องน้ี วิญญูชนท้ังหลายเข้าใจ 

และยอมรับว่านายกรัฐมนตรีสามารถจัดการท้ังสองเรื่องน้ีได้

เป็นอย่างดี จำานวนคนติดลดลงเรื่อยๆ จำานวนคนเสียชีวิตลด

ลงเรื่อยๆ การครองเตียงมีมากถึง 20% ของเตียงท่ีมีอยู่ ระบบ

สาธารณสุขของเราสามารถรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้

เป็นอย่างดี วัคซีนมีมากพอ การจัดการฉีดมีประสิทธิภาพ จน

ทำาให้เราสามารถเปิดประเทศได้ องค์การอนามัยโลกยกย่อง

ว่าประเทศไทยจัดการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดได้ดีอยู่

ในอันดับต้นๆ ของโลก และแนะนำาให้ประเทศต่างๆ เอา

ประสบการณ์ของประเทศไทยเป็นแบบอย่าง

เรื่องของเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีให้ความสำาคัญกับ

การท่องเท่ียว เร่ิมต้นทดลองเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวใน

ลักษณะ Sandbox ท่ีจังหวัดภูเก็ต เป็นการทดลองว่าเมื่อเปิด

ประเทศต้อนรับนักท่องเท่ียวแล้วจะสามารถควบคุมการแพร่

ระบาดของโควิดได้หรือไม่ ปรากฏว่าเราสามารถควบคุมได้เป็น

อย่างดี แล้วจึงขยาย Sandbox ไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ิมข้ึน จน

เวลาน้ีเราสามารถเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยการ

ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ท่ีจะทำาให้นักท่องเท่ียวมีความพอใจ

ท่ีจะเข้ามาเท่ียวประเทศไทย ดังน้ันต้ังแต่เราเปิดประเทศด้วย 

Phuket Sandbox จำานวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในประเทศไทย

ก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ นำาเงินตราเข้าประเทศหลายหมื่นล้าน เมื่อเป็น

เช่นน้ีแล้วจะประดิษฐ์วาทกรรมมากล่าวหานายกรัฐมนตรีว่า

บริหารประเทศได้แย่มากได้อย่างไร ส่ิงท่ีพวกเขาประดิษฐ์วาท

กรรมน้ันมันสวนทางกับความจริงเชิงประจักษ์ จนทำาให้คน

จำานวนหน่ึงมองว่าการอภิปรายงบประมาณในคร้ังน้ีเป็นเหมือน

การเล่นลิเกของคณะ “หลวงประดิษฐ์วาทกรรม” ประชาชน

ก็ได้เห็นแล้วว่าฝ่ายค้านไม่สามารถกล่าวหารัฐบาลได้ เพราะ

ไม่มีหลักฐานท่ีเป็นความจริงเชิงประจักษ์มาเล่นงานรัฐบาล

อีกเรื่องหนึ่งที่ประดิษฐ์วาทกรรมกันก็คือ เป็นงบ

ประมาณที่มองอดีต ไม่มองอนาคต แต่เมื่อดูเนื้อหาแล้ว งบ

ประมาณที่จะใช้กันนั้นมีหลายเรื่องที่มีไว้เพื่อการพัฒนาใน

อนาคต ไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตอย่างที่ประดิษฐ์วาทกรรมมากล่าว 

หา อีกวาทกรรมหนึ่งก็คือ งบประมาณนี้ดูมืดมนอนธการ ซึ่ง

หมายความว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เห็นแสงสว่าง

ใดๆ เลย เป็นวาทกรรมที่เกินจริงมาก คนพูดก็สักแต่จะพูด ไม่

ได้ดูรายละเอียดเลยว่าเขามีงบเพื่อการลงทุนและการพัฒนา

อะไรบ้าง การมีงบประมาณเพื่อการลงทุนและการพัฒนาเช่น

นี้แล้วมันจะเป็นงบประมาณที่มืดมนอนธการได้อย่างไร

อีกวาทกรรมหนึ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมากล่าวหานายก

รัฐมนตรี คือ การเรียกนายกรัฐมนตรีว่าเป็นนักกู้แห่งแม่น้ำา

เจ้าพระยา อยากจะรู้นักว่าถ้าหากพรรคของคนที่พูดเป็นผู้

บริหารประเทศในขณะนี้ ถ้าไม่กู้จะทำาอย่างไร ไหนจะเรื่อง

เวชภัณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหา

โควิด ไหนจะเงินเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควิด ไหนจะต้องใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ทั้งหมดนี้ถ้าไม่กู้จะเอาเงินที่ไหนมาบริหารบ้านเมือง เงินที่มี

อยู่ก็เป็นเงินงบประมาณที่แต่ละกระทรวงก็ทำาเรื่องกำาหนด

ไว้แล้วว่าจะใช้งบประมาณไปกับเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นเมื่อมี

ความจำาเป็นต้องใช้เงินเพิ่มในการจัดการกับการแพร่ระบาด

ของโควิด ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ มันก็จำาเป็น

ต้องกู้ ถ้าหากไม่กู้ก็ยากที่จะบริหารจัดการการแพร่ระบาด

ของโควิดทั้งด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ

เรื่องท่ีอภิปรายขว้างดาบใส่พลเอกประยุทธ์ก็คือ เรื่อง

ท่ีกล่าวหาว่าการจัดทำางบประมาณในคร้ังน้ี “ส่อโกง” ก็เป็น

เพียงวาทกรรม เพราะไม่สามารถท่ีจะบอกได้ว่าตรงไหนท่ีส่อ

โกง และแล้ววาทกรรมดังกล่าวน้ีก็เป็นเรื่องขว้างงูไม่พ้นคอ 

เพราะดาบน้ันคืนสนอง เมื่อนายกรัฐมนตรีพูดถึงการโกงจำานำา

ข้าวท่ีทำาให้ขาดทุน 900,000 กว่าล้าน ใช้หน้ีไปแล้ว 700,000 

กว่าล้าน ยังเหลืออีกเกือบ 300,000 ล้าน พอนายกรัฐมนตรี

พูดเช่นน้ีพวกเขาก็ออกมาบอกว่าทำาไมพวกเราไม่ก้าวข้ามเรื่อง

จำานำาข้าวเสียที จะก้าวข้ามได้อย่างไร เมื่อเงินภาษีของพวกเรา

ยังต้องถูกนำาไปใช้หน้ี และยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี และถ้า

หากไปถามคนท่ีติดคุกเพราะคดีจำานำาข้าว พวกเขาจะก้าวข้าม

เรื่องน้ีได้ไหมล่ะ ดังน้ันวาทกรรมเรื่องการจัดสรรงบประมาณ

ส่อโกงน้ัน มันไม่ได้บาดนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด แต่มันบาด

อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศต่างหาก ลิเก

คณะหลวงประดิษฐ์วาทกรรมจบลงแล้ว แม้ว่ามีความต้ังใจจะ

ฟาดฟันนายกรัฐมนตรี แต่คงทำาอะไรไม่ได้ เพราะข้อกล่าวหา

ท้ังหมดท้ังมวลเป็นเพียงวาทกรรมในการกล่าวหาท่ีไร้ความจริง

เชิงประจักษ์เป็นหลักฐาน.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ลิเกโรงใหญ่คณะ‘หลวงประดิษฐ์วาทกรรม’

พาส่องเทรนด์การกิน‘แมลง’แหล่งโปรตีนทางเลือก

ก่

เ

ายงานประจำาปี พ.ศ.2565 จากคณะกรรมการ

ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ หรือ IPCC ส่งสัญญาณเตือนว่า การแก้ปัญหา

การเปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศเป็นวาระเร่งด่วน จำาเป็น

ต้องดำาเนินการทันที รายงานจากองค์การสหประชาชาติกล่าวว่า

การนำาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ 

ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีบทบาท

สำาคัญในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

และการฟื้นฟูป่าไม้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวิธีการ

จัดการกับปัญหาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดในการลด

ผลกระทบดังกล่าว

ซานดีพ มัลโฮตรา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่าย

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม มาสเตอร์การ์ด ประจำาภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นความรับผิดชอบของสังคมโดยรวม แต่มักจะแยกกันหรือ

ไม่ประสานงานกันในการดำาเนินการจัดการกับปัญหา จาก

สัญญาณเตือนวาระเร่งด่วนในการจัดการปัญหาสภาพอากาศ 

ซึ่งการค้นพบล่าสุดของ IPCC เวลานี้เป็นเวลาที่ทุกคนควร

ร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคน

บนโลกใบนี้

“หัวใจสำาคัญของธุรกิจของมาสเตอร์การ์ดคือ เครือข่าย

ระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งธนาคาร รัฐบาล ผู้ค้า และผู้บริโภค การ

เชื่อมโยงเครือข่ายนี้ทำาให้ Priceless Planet Coalition แตกต่าง

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การรวมทรัพยากรเข้าด้วยกันทำาให้

ขยายโครงการฟื้นฟูป่าไม้ และโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมได้

อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็เปิดช่องทางให้ธุรกิจที่มีโครงสร้าง

พื้นฐานที่มีอยู่ก่อนแล้ว สร้างผลกระทบที่เป็นรูปธรรมได้อย่าง

ง่ายดายและคุ้มค่า”

ทั้งนี้แนวร่วม Priceless Planet Coalition มีการดำาเนิน

งานโดยการร่วมมือกันระหว่างบริษัท ชุมชน และผู้บริโภค 

ประสานงานเพื่อดำาเนินการด้านสภาพภูมิอากาศร่วมกัน ด้วย

คำาแนะนำาจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูทรัพยากร

จากสถาบัน Conservation International และ World 

Resources กลุ่มแนวร่วมใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตามหลัก

วิทยาศาสตร์เพื่อระบุพื้นที่โครงการใหม่ เลือกพันธุ์ ไม้ที่เหมาะ

สม และดูแลรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ได้ในระยะยาว โดยมีการ

ติดตามผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ให้

โอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

“ก่อนวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน แนวร่วม

ของโครงการ Priceless Planet Coalition โดยมาสเตอร์การ์ด 

จะเดินหน้าขยายโครงการฟื้นฟูป่าไม้ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ 15 

แห่งทั่วโลก โดยมีแผนเริ่มโครงการใหม่ในประเทศกัมพูชา จีน 

อินเดีย และฟิลิปปินส์ ในขณะเดียวกันโครงการปลูกป่ายัง

คงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในประเทศออสเตรเลีย เพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งเป้าฟื้นฟูป่าไม้จำานวน 100 

ล้านต้นทั่วโลกภายในปี พ.ศ.2568”

อย่างไรก็ตาม มาสเตอร์การ์ดมีความมุ่งมั่นที่จะ

สร้างโลกให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืนมากขึ้น ด้วย

เศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีต่อทุกคนและทุกแห่ง ทางบริษัทได้เร่งรัด

การดำาเนินการตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้เร็วขึ้นภายในปี พ.ศ.2583 และขยาย

โมเดลสวัสดิการตอบแทนให้กับพนักงานทุกคน โดยเชื่อมโยง

โมเดลนี้กับ 3 ประเด็นหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และหลัก

บรรษัทภิบาล (ESG) ในส่วนห้องปฏิบัติการนวัตกรรมที่ยั่งยืน

ระดับโลก มาสเตอร์การ์ดกำาลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การ

ค้ายั่งยืนยิ่งขึ้น รวมถึงบริการที่จะช่วยให้ลูกค้านำาโซลูชันที่

คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมไปยังผู้บริโภคทั่วโลก.

ร

มาสเตอร์การ์ดมุ่งสร้างความยั่งยืน

ชวนเครือข่ายเร่งฟื้นฟูต้นไม้ในผืนป่ากว่า100ล้านต้น

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 Life and City

ตรีทฟู้ดในกรุงเทพฯ ไม่แพ้ชาติใดในโลก  มีตั้งแต่ร้านรถ

เข็น แผงลอย จนถึงฟู้ดทรัค ร้านอาหารเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับ

ความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก นิตยสารฟอร์บส จัด

ให้เป็นอันดับหนึ่งในหัวข้อ World top 10 cities for street food 

และเป็นเมืองสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดจาก 23 เมืองทั่วโลก ด้วยรสชาติ

อร่อย มีเมนูอาหารการกินมากมาย เลือกซื้อได้ง่ายเช้ายันดึกใน

ราคาสบายกระเป๋า แถมบางร้านให้เยอะ ทำาให้อาหารสตรีทฟู้ด

เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์คนกรุงทุกกลุ่ม โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา

และพนักงานออฟฟิศ 

อย่างไรก็ตาม จากการ

สำารวจของสมาคมโภชนาการแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี มีข้อมูลที่น่ากังวลพบ

ว่า ร้อยละ 38 ของรายการอาหาร 

สตรีทฟู้ดที่สุ่มเก็บในกรุงเทพฯ ไม่

ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำาใส ข้าวหมู

กรอบ-หมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู 

ข้าวกะเพราหมู ผัดไทย หอยทอด 

ต้มเลือดหมู ส้มตำาไทย ขนมจีนน้ำายา 

หมูปิ้ง ข้าวคลุกกะปิ ยำาวุ้นเส้น โจ๊ก ฯลฯ มีพลังงานเฉลี่ยต่อหนึ่ง

หน่วยบริโภค สูงกว่า 1 ใน 3 ของพลังงานที่แนะนำาให้บริโภคต่อ

วัน ร้อยละ 44 มีปริมาณไขมันทั้งหมดสูงกว่า 1 ใน 3 ของปริมาณ

ที่แนะนำาให้บริโภคต่อวัน 

ทุกรายการอาหารที่สุ่มตรวจมีปริมาณใยอาหารน้อย

กว่า 1 ใน 3 ของปริมาณที่แนะนำาให้บริโภคต่อวัน ยิ่งไปกว่านั้น

มีปริมาณโซเดียมสูงกว่า 2,400 มิลลิกรัม ด้านความปลอดภัย

อาหาร พบว่า ร้อยละ 42 ของตัวอย่างอาหารมีการปนเปื้อนเชื้อ

จุลินทรีย์ก่อโรคในปริมาณที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้

เกิดอาหารเป็นพิษ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง และท้องเสีย

การพัฒนามาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพของอาหาร             

สตรีทฟู้ดจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นส่วนสำาคัญเสริมสร้าง

สุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างรายได้ให้กับประเทศ เหตุนี้ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมโภชนาการแห่ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีและสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) ผนึกกำาลังขับเคลื่อนโครงการ “การจัดการด้าน

โภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี” มีเป้าหมายให้

อาหารสตรีทฟู้ดเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค และแก้ปัญหา

สุขลักษณะของพ่อค้าแม่ค้า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนำาร่องกับ

ฟู้ดทรัคในกรุงเทพฯ ร้านแผงลอยซอยอารีย์ เขตพญาไท เยาวราช 

บางกอกน้อย สีลม สาทร ราชประสงค์ ประตูน้ำา และข้าวสาร  

ดร.นพ.ไพโรจน ์เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และ

ผู้อำานวยการสำานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าว

ว่า อาหารริมบาทวิถ ี(Street Food) ถือเป็นเอกลักษณ์แสดงถึง 

วิถีชีวิตของคนไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะสะดวก เข้า

ถึงได้ง่าย ราคาไม่แพง น่ากิน แต่การขายอาหารริมบาทวิถีมี

ข้อจำากัดหลายด้าน โดยเฉพาะการควบคุมความปลอดภัยและ

คุณค่าทางโภชนาการ สสส. ร่วมกับสำานักสุขาภิบาลอาหาร

และน้ำา กรมอนามัย ดำาเนินโครงการพัฒนาการจัดการอาหาร

ริมบาทวิถีปลอดภัยสร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวไทย เกิดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี

ปลอดภัย จำานวน 12 แห่งใน 12 จังหวัด มีการประกาศนโยบาย

สุขภาพดีวิถีใหม ่: ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาท

วิถี (Street Food Good Health) และเกิดแผนงานรองรับนโยบาย 

ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำาปี 2564 โดยกำาหนดให้สถาน

ประกอบการต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street 

Food Good Health) จำานวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง                

จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารริมบาทวิถีที่สะอาด ปลอดภัย 

และมีสุขอนามัยที่ดี 

รศ.ดร.เรวด ีจงสุวัฒน์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าว

ว่า โครงการนี้จะพัฒนาเกณฑ์และระบบการควบคุมติดตาม

คุณภาพอาหารริมบาทวิถ ีพัฒนาคุณภาพอาหารริมบาทวิถีด้าน

โภชนาการและด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้

ใบประกาศแก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการกว่า 60 แห่ง แต่ละ

ร้านมีการปรับสูตรอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม บางรายการเพิ่มผัก 

เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร” รศ.ดร.เรวดีกล่าว  

ร้านสตรีทฟู้ดในซอยอารีย์ที่มีลูกค้าคึกคักทุกวัน เวลานี้มี

มากกว่า 10 ร้านที่พัฒนาเป็นอาหารปลอดภัย ทั้งร้านไก่ทอด ร้าน

หมึกย่างน้ำาจิ้มซีฟู้ด ร้านลูกชิ้นปิ้งน้ำาจิ้มรสชาติจัดจ้าน  ร้านสาคูไส้

ถั่ว ร้านกล้วยปิ้ง ร้านหมูทอด ร้านขนมจีน ร้านส้มตำา   

กมลชนก อ่ำายิ้ม ผู้จำาหน่ายอาหาร กล่าวว่า ขายไก่ทอดและ

หมูทอดที่ซอยอารีย์มากว่า 10 ปีแล้ว เข้าโครงการนี้เพราะเห็นว่า

เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ตนเป็นทั้งผู้ค้าและผู้บริโภค เพราะ

ซื้ออาหารในพื้นที่รับประทานด้วย ทราบว่าอาหารที่ขายส่วนใหญ่

โซเดียมสูงเกิน หลังเข้าร่วมโครงการเน้นอาหารที่มีความปลอดภัย

มากขึ้น เวลาปรุงรสทั้งหมูและไก่จะลดความหวานและความเค็ม 

ลูกค้าก็ตอบรับดี  ถ้าทุกร้านในซอยอารีย์ช่วยกันปรับปรุงจะส่งผลดี 

คนรับรู้เป็นอาหารปลอดภัยจะขายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในยุค

โควิดและเศรษฐกิจฝืดเคือง คนใช้จ่ายกับค่าอาหารน้อยลง   

เข็มพร โนนอินทร์ ร้านเข็มพรขนมจีน กล่าวว่า เปิดร้าน

ขนมจีนที่ซอยอารีย์ 2 ปี หลังจากเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้

และคำาแนะนำาจากนักโภชนาการ นำามาสู่การปรับปรุงสูตรน้ำายาป่า

เพื่อสุขภาพ เพิ่มกระชายกับหอมแดง ช่วยให้น้ำายารสหวานขึ้นโดย

ไม่ต้องใส่น้ำาตาลมาก ส่วนน้ำายากะทิใส่แครอต ช่วยเพิ่มใยอาหาร

และทำาให้น้ำายากะทิรสหวานจากผัก   

“ลดผงปรุง ผงชูรส ซอสปรุงรส ลดปลาร้า ลูกค้าบอกว่า

รสชาติอร่อยเหมือนเดิม เราต้องพยายามลดหวานมันเค็ม รสชาติ

อ่อนลง แต่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงมีผักให้เลือกถึง 7 ชนิด การ

ปรับปรุงสูตรทำาให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น” 

เข็มพรกล่าวด้วยรอยยิ้ม

นอกจากนี้ มีร้านฟู้ดทรัค 13 ร้านที่ร่วมโครงการ ปรับปรุง

เมนูอร่อยๆ ติดล้อมาเสิร์ฟคนกรุง เช่น ร้านสเต๊กคนกางแจ้ง, ร้าน 

Mr.เตี๋ยวไก่, ร้าน Manhattan Mango,  ร้าน Zapman enjoy, ร้าน

รสกระเพาะปลา, ร้านอิ่มหมี, ร้านกาแฟช่อลดา, ร้าน Café bipolar, 
ร้านอินดี้ โรตี ชาชัก, ร้านขนมจบจัมโบ้ และร้าน 53 หมึกย่าง 

ณิชชุตาฐ์ พงษ์มาตรสุวร ฟู้ดทรัคร้าน Zapman enjoy 

กล่าวว่า ก่อนโควิดปักหลักขายย่านประตูน้ำา เสิร์ฟเมนูผัดไทย

กุ้งสด ปัจจุบันตระเวนไปหลายพื้นที่ และรับออกร้านงานอีเวนต์                                                    

หลังเข้าโครงการปรับปรุงสูตรผัดไทย จากที่เคยใช้น้ำามันถั่ว

เหลือง เปลี่ยนมาใช้น้ำามันมะกอก ลดความมัน เดิมใส่ซอสปรุง

รสแล้วยังเติมน้ำาตาล น้ำามันหอยลงไปอีก  ปัจจุบันใส่แค่ซอสปรุง 

ส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวจากเคยคิดต้องให้ปริมาณเยอะๆ กลัวลูกค้าไม่

อิ่ม แต่ได้คำาแนะนำาลดปริมาณให้เหมาะสม เพราะอาหารเหลือ

เป็นฟู้ดเวสต์ และใช้ถั่วงอกไม่ขัดสี ลูกค้าตอบรับดีมาก ต้นทุน

ก็ไม่สูงขึ้น นอกจากอาหารรสชาติดีแล้วยังถูกหลักโภชนาการ 

ร้านยังปรับปรุงเมนูกวยจั๊บญวนและหมูสะเต๊ะให้สะอาดและ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น.

สามย่านมิตรทาวน์แลนด์มาร์ก LGBT+

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงาน Pride Month 2022 

ซึ่งสามย่านมิตรทาวน์ จัดภายใต้แคมเปญ Samyan Mitr Pride 100% Love เพราะความ

รักมีหลากหลาย เนรมิตพื้นที่สีรุ้ง สร้าง

แรงบันดาลใจของกลุ่ม LGBTQ+ ใน

ประเทศไทย เชิญชวนให้มาเช็กอิน

แบบ Pride Life พร้อมเป็นแลนด์

มาร์กสนับสนุนความเท่าเทียมและ

ความภูมิใจในตัวเอง จัดเต็มกับ Pride 

Walkway ทางม้าลายสีรุ้ง ทางเดินสีรุ้ง                             

รวมถึงการประดับไฟสีรุ้งบริเวณทาง

เข้าหน้าศูนย์การค้าและอุโมงค์สาม

ย่านมิตรทาวน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย.65 ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ นโยบายด้าน LGBTQ+ ใน 

กทม. จะพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย นำาร่องเปิดศูนย์ให้คำาปรึกษาทางการแพทย์

ในประเด็นจำาเพาะ เช่น บริการจิตวิทยาการปรึกษา การใช้ยา-ฮอร์ โมน และการผ่าตัด

แปลงเพศของกลุ่มคนข้ามเพศในศูนย์บริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลในสังกัด กทม. 

เพื่อสร้างสวัสดิการของรัฐที่ครอบคลุมความหลากหลายของมนุษย์

คน กทม.เสี่ยงตายจากฝุ่นพิษ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล IQAir ของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่า ปี 2564 

ความเข้มข้นของค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ ทุกเดือน โดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าแนะนำาคุณภาพ

อากาศเฉลี่ยรายปีของ WHO และสูงจากค่าเฉลี่ยรายปีของค่าแนะนำาของ WHO ถึง 9 เท่า

ในเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นช่วงที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในรอบปี นอกจากนี้ รายงานพบอีก

ว่ามลพิษทางอากาศอาจมีส่วนทำาให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 4,400 คนในเขตเมืองเมื่อปี

ที่ผ่านมา และอาจทำาให้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ 

สูงขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับการที่พื้นที่ดังกล่าวมีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ 

ขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดบุหรี่ 7 ประเภท

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัย

เสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า วันงดสูบ บุหรี่โลกปีนี้ องค์การอนามัยโลกรณรงค์ “บุหรี่ทำาลายสิ่ง

แวดล้อม” สสส. โดยแผนควบคุมยาสูบให้ความสำาคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ 

ถือเป็นเป้าหมายหลักในการทำางานควบคุมและลดผลกระทบจากบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพทั้ง

ตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ จากการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทำาให้เกิดพื้นที่รูปธรรม

เขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำาหนด ดังนี้ 1.โรงเรียนปลอดบุหรี ่2.สถาบันอุดมศึกษาปลอด

บุหรี่ 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี ่4.สถานประกอบการปลอดบุหรี่ 5.วัดปลอด

บุหรี่ 6.ชายหาดปลอดบุหรี่ และ 7.การขับเคลื่อนและผลักดันพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ในอาคาร

ชุด คอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ เพื่อให้คนไทยมีอากาศบริสุทธิ์ได้หายใจ 

คพ.ติวเข้มแหล่งกำาเนิดมลพิษ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากปัญหาเรื่อง

การระบายน้ำาทิ้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในพื้นที่คลองเสื่อมโทรมในกรุงเทพฯ พื้นที่คลอง

แสนแสบและคลองสาขา และพื้นที่คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ มาตรการที่สำาคัญคือการ

กำากับให้แหล่งกำาเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำาเสียลงสู่แหล่งน้ำาสาธารณะหรือ

ออกสู่สิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎหมาย และระบายน้ำาทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย

กำาหนด ลดความสกปรกที่จะระบายจากแหล่งกำาเนิดมลพิษลงสู่แหล่งน้ำา จากการลงพื้นที่

ของ คพ.ในปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก พบว่าแหล่งกำาเนิดมลพิษที่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย มีจำานวน 87 แห่ง ร้อยละ 35.37 และ

แหล่งกำาเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มี

จำานวน 159 แห่ง ร้อยละ 64.63 ซึ่งเป็นสัดส่วน

ที่สูงมาก การแก้ไขปัญหาน้ำาเสียต้องอาศัยความ

ร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการจัดการเป็นไปตาม

มาตรฐานก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้

คุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำาเป็นไปตามมาตรฐานและ

ประเภทของการใช้ประโยชน์ คพ.จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่แหล่งกำาเนิดมลพิษที่มีผล

คุณภาพน้ำาทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด สนับสนุนให้เจ้าของแหล่งกำาเนิด

มลพิษและผู้ดูแลระบบบำาบัดน้ำาเสียเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติตาม กม.สิ่งแวดล้อม และ

สามารถดูแลปรับปรุงระบบบำาบัดน้ำาเสียให้สามารถบำาบัดน้ำาเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน.

ส
จำาหน่ายอาหารในการจัดบริการอาหารริมบาทวิถีที่ส่งเสริมสุขภาพ

ในพื้นที่ศึกษา  

ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ พบว่า มีอาหารที่

สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการให้ดีขึ้นร้อยละ 61 

หรือ 36 รายการ และอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่ผ่าน

เกณฑ์แนะนำา ร้อยละ 39 หรือ 23 รายการ นอกจากนี้ พบว่า 2 

ใน 5 ของผู้บริโภคสตรีทฟู้ดมีภาวะอ้วน 

“อุปสรรคในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีเพื่อสุขภาพอาจ

เนื่องมาจากทัศนคต ิความ

เชื่อ และความเคยชิน

ของผู้จำาหน่ายอาหารว่า

อาจมีต้นทุนและระยะ

เวลาในการเตรียมวัตถุดิบ

สำาหรับการปรุงประกอบ

เพิ่มมากขึ้น หากผู้ค้าได้

รับการสื่อสารความรู้ด้าน

โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

และได้รับการให้คำาปรึกษา

ที่ตรงกับความต้องการ อาจ

ทำาให้เพิ่มความตระหนักใน

การขายอาหารริมบาทวิถีเพื่อสุขภาพ สามารถพัฒนาอาหารริมบาท

วิถีเพื่อสุขภาพได้” รศ.ดร.เรวดีบอก 

หน.โครงการวิจัยฯ กล่าวว่า โครงการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการแผงลอย 

ฟู้ดทรัค ก่อนการอบรมมีอาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ร้อยละ 

34 หรือ 20 รายการ หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีอาหารปนเปื้อน

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคร้อยละ 32 หรือ 19 รายการ อาหารที่ตรวจพบ

การปนเปื้อนในช่วงหลังจากผู้ขายอาหารผ่านอบรม มักเป็นรายการ

อาหารใหม่ที่ตรวจไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในช่วงก่อนหน้า 

“ส่วนใหญ่อาหารที่ปนเปื้อนเป็นอาหารที่ผ่านความร้อนบาง

ส่วน และไม่ผ่านความร้อนก่อนการจัดเสิร์ฟ มีความจำาเป็นอย่าง

มากที่จะต้องกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ขายอาหารริมบาท

วิถีและผู้บริโภคตระหนักถึงความสำาคัญของอาหารริมบาทวิถีที่มี

คุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขณะนี้มอบ

เปิดพิกัด‘สตรีทฟู้ด’ใส่ ใจสุขภาพคนกรุง
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9กีฬา

อุซเบกิสถาน • “มาดามแป้ง” นวล

พรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติ

ไทย เร้าขุนพลช้างศึก U23 ต้อง

เอาชนะมาเลเซียให้ได้ เพื่อรักษา

โอกาสผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีม

สุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย 

2022 ที่อุซเบกิสถาน ขณะที่ 

“กัน” ธนวัฒน์ ยันทุกคนในทีม

ต้องการทำาให้ดีขึ้น ส่วน ชย

พิพัฒน์ กองกลางจอม

ลุย เผยทุกคนยังคง

มีความมั่นใจจะ

ชนะมาเลเซียได้

ความ

เคลื่อนไหวของ

นักเตะทีมชาติ

ไทย U23 ในศึก

ชิงแชมป์เอเชีย 

2022 รอบสุดท้าย 

ที่เตรียมลงสนาม

นัดที่ 2 พบกับทีม

ชาติ “เสือเหลือง” 

มาเลเซีย ในวันที่ 5 

มิ.ย.นี้ หลังจากนัดแรกช้าง

ศึก U23 เป็นฝ่ายไล่ตีเสมอ

เวียดนามช่วงทดเจ็บในนัด

แรก 2-2 ขณะที่ เสือเหลือง

ประเดิมสนามด้วยการเสีย

ท่าแชมป์เก่าเกาหลีใต้

ถึง 1-4

“มาดามแป้ง” 

นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้

จัดการทัพช้างศึก กล่าว

ว่า “ยอมรับว่าก็ผิดหวัง 

เพราะเราต้องการ 3 แต้ม 

แรกเพื่อให้สถานการณ์และ

ความมั่นใจมีมากกว่านี้ แต่การที่เราตีเสมอ

ได้ในช่วงเวลาแบบนั้นก็แสดงให้เห็นว่า

ทีมชุดนี้ยังมีสปิริต สู้จนนาทีสุดท้าย และ

มีกำาลังใจที่ดี แน่นอนว่า 1 แต้มที่ได้มา

สำาคัญมากสำาหรับเรา”

“การพบกับมาเลเซียเป็นเกมที่ไม่

ง่าย พวกเขาแทบยกชุดผู้เล่นมาจากซีเกมส์ 

(20 คน) และคุมทีมโดยโค้ชคนเดิม ดังนั้น

เราต้องเตรียมรับมือให้ดีที่สุด และเราไม่มี

ทางเลือกอื่นนอกจากต้องเก็บ 3 แต้มให้ได้

เท่านั้น เพื่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป เชื่อ

ว่าทุกคนจะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด เหนือสิ่งอื่น

ใด ฝากแฟนบอลชาวไทยส่งใจไปให้น้องๆ 

ที่อุซเบกิสถานด้วย” มาดามแป้งปิดท้าย

ด้านความพร้อมของทัพช้างศึกนั้น 

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 

20.00 น. ทัพนักเตะภายใต้การคุมทัพของ 

“โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ ได้ฝึกซ้อมที่ควิ

เบรย์ สเตเดียม การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่

การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดที่

เกิดขึ้นจากเกมแรก

ก่อนการฝึกซ้อม “กัน” ธนวัฒน์ ซึ้ง

จิตถาวร รองกัปตันทีม กล่าวว่า “มันเป็น

เกมแรก และมันก็เป็นเกมที่ยาก ส่วนเกม

กับมาเลเซียเรามีเวลาสองวันในการเตรียม

ตัว วันนี้เราพยายามฟื้นฟูร่างกายให้เร็ว

ที่สุด เพราะมันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ เราต้อง

พยายามเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุด”

“เราต้องพยายามเล่นตามสไตล์ของ

เราให้ได้ มีระเบียบวินัยในการเล่น ผมคิด

ว่าเราสามารถทำาได้”

“ผมอยากทำาให้ดีกว่านี้ เช่นเดียวกับ

ทุกคนในทีมที่ต่างก็ต้องการทำางานให้ดีกว่า

นี้ แต่มันเป็นเกมแรกและผมเชื่อว่าทุกคน

พร้อมที่จะทำาให้ดีขึ้น ขอบคุณแฟนบอลทุก

คนที่ติดตามด้วยนะครับ”

ส่วน ชยพิพัฒน์ สุพรรณเภสัช กอง

กลางทีมชาติไทย U23 เปิดเผยว่า “แม้จะ

ทำาได้เพียงเสมอกับเวียดนาม 2-2 ซึ่งเป็น

ผลงานที่เราไม่ต้องการ แต่ทุกคนยังคงมี

ความมั่นใจ และกระหายในชัยชนะ”

“มาเลเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพ ฝึก

ซ้อมร่วมกันมานาน และยังใช้นักเตะชุด

เดิมมาตลอดตั้งแต่เล่นรอบคัดเลือกที่

ประเทศมองโกเลีย แต่เราไม่ได้สนใจตรง

นั้น เพราะทีมเรามีคุณภาพและพร้อมจะ

เจอกับมาเลเซีย”

“ผมไม่อยากจะบอกว่าเรากดดันไหม 

เพราะอย่างที่บอก ทุกคนมีคุณภาพในตัว

เอง ผมเชื่อว่าเราสามารถเอาชนะมาเลเซีย

ได้ครับ”

สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติ

ไทยจะพบกับมาเลเซีย ที่บุนยอดกอร์ สเต 

เดียม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 

22.00 น.ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอด

สดทาง True ID และ Eleven Sports.

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด โดย “เครื่องดื่มตราช้าง” สาน

ฝันเยาวชนไทย มอบให้เพื่ออนาคต กับ 

“ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ 11” 

เตรียมออกเดินทางไปมอบความสุข 

พร้อมถ่ายทอดทักษะฟุตบอลอันเต็ม

เปี่ยมให้น้องๆ เยาวชนกว่า 20 แห่งทั่ว

ประเทศ เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนา

สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ 

“เครื่องดื่มตราช้าง” ได้สนับสนุนวงการ

ฟุตบอลไทยแบบพัฒนาทั้งระบบ ตั้งแต่

ระดับเยาวชน อาชีพ จนถึงทีมชาติ 

โดยให้ความสำาคัญกับเยาวชน จึงริเริ่ม

โครงการเพื่อสร้างรากฐานและพัฒนา

ทักษะกีฬาฟุตบอลแก่น้องๆ เยาวชน

มากมาย พร้อมกระจายโอกาสสู่พื้นที่

ชุมชนในต่างจังหวัด ให้น้องๆ เยาวชน

ได้รู้จักและเรียนรู้กีฬาฟุตบอลสมัยใหม่

ให้มากยิ่งขึ้น ในโครงการ “ช้าง โมบาย 

ฟุตบอล คลินิก” คลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่

แห่งแรกของไทย ซึ่งในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 

11 โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมามีน้องๆ 

เยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 100,000 

คน และเราได้เห็นความตั้งใจ ความ

มุ่งมั่นของน้องๆ ถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่

ห่างไกลและเดินทางลำาบาก แต่น้องๆ 

ก็ยังพยายามที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรม

ในทุกๆ ครั้ง เราจึงเดินหน้าสานความ

ฝันให้น้องๆ เยาวชนทั่วประเทศ โดยมี

เป้าหมายที่จะจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 77 

จังหวัดในเร็วๆ นี้

โดย “ช้าง โมบาย ฟุตบอล 

คลินิก” ในปีนี้ยังคงนำาโค้ชระดับไล 

เซนส์ รับรองมาตรฐานโดยสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์

ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ลงสนาม

ถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับน้องๆ อย่าง

ใกล้ชิด พร้อมปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ฝึกสอนท่ีมีมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

1.เปิดรับสมัครเยาวชนไม่เกิน 

200 คน/แห่ง โดยจะต้องลงทะเบียน

ออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น

2.จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่าง

น้อย 1 เข็ม และแสดงใบรับรองการฉีด

วัคซีนก่อนเข้าสนาม

3.จะต้องนำาผลตรวจ ATK 

ภายใน 48 ชั่วโมงมาแสดงในวันจัด

กิจกรรมจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ได้

กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสว่างวีระ

วงศ์ จ.อุบลราชธานี

สนามที่ 10 ในวันอาทิตย์

ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียน

อำานาจเจริญพิทยาคม จ.อำานาจเจริญ

สนามที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 30 

กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านดงคู่ 

จ.สุโขทัย

สนามที่ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 31 

กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนอง

แจง จ.ชัยนาท

สนามที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 13 

สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดเขารูป

ช้าง จ.พิจิตร

สนามที่ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 14 

สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวังแขม

วิทยาคม จ.กำาแพงเพชร

สนามที่ 15 ในวันเสาร์ที่ 20 

สิงหาคม 2565 ณ ฐานทัพเรือสงขลา 

จ.สงขลา

สนามที่ 16 ในวันอาทิตย์ที่ 21 

สิงหาคม 2565 จ.พัทลุง

สนามที่ 17 ในวันเสาร์ที่ 3 

กันยายน 2565 ณ โรงเรียนหาดคำาบอน

วัฒนา จ.หนองคาย

สนามที่ 18 ในวันอาทิตย์ที่ 4 

กันยายน 2565 ณ สนามกีฬากลาง

จังหวัดหนองบัวลำาภู จ.หนองบัวลำาภู

สนามที่ 19 ในวันเสาร์ที่ 17 

กันยายน 2565 จ.แพร่

และสนามสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 

18 กันยายน 2565 จ.อุตรดิตถ์.

4.ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามฟุต 

บอล หากเกิน 37.5 °C ไม่อนุญาตให้เข้า

ร่วมการฝึก

5.ลงทะเบียนก่อนเข้าสนามทุกครั้ง 

ผ่านระบบไทยชนะ

6.เว้นระยะห่างระหว่างการฝึก โดย

แบ่งกลุ่มการฝึกออกเป็น 6 ฐาน เพื่อลด

ความแออัดในสนาม

“ช้าง” ไม่เพียงมุ่งมั่นและพัฒนา

วงการฟุตบอลไทยอย่างเดียว แต่ “ช้าง” 

ยังนำาทักษะฟุตบอลมาถ่ายทอดและอัดแน่น

ให้ความรู้กันอย่างเต็มท่ีด้วย ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องทักษะของการรับส่งบอล การเล้ียงบอล 

การครองบอล การทำาประตู ผู้รักษาประตู 

และการเล่นเป็นทีมแบบ Small Size Game

สำาหรับปี 2565 จัดไปแล้ว 4 สนาม 

ซึ่งสนามที่ 4 ผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 

มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัด

นนทบุรี (วัดโบสถ์) จ.นนทบุรี สำาหรับสนาม

ต่อๆ ไปมีดังนี้

สนามที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 

2565 จ.ตราด

สนามที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 12 

มิถุนายน 2565 ณ สนามฟุตบอลวัดเขา

บายศรี จ.จันทบุรี

สนามที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 

2565 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 

จ.ร้อยเอ็ด

สนามที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่ 3 

กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนพุดซา

วิทยาคม จ.นครราชสีมา

สนามที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 16 

‘ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย’ ปีที่ 5

‘คิง เพาเวอร์’ดึง‘ลีซอ-เบนซ์’ฝึกเด็กที่สิงห์บุรี
มวลแห่งความสุขกลับมาอีกครั้ง

เมื่อ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคน

ไทย คิกออฟปล่อยขบวนคาราวานแจก

ฟุตบอล โครงการ ‘ล้านลูก ล้านพลัง สร้าง

ฝันเด็กไทย’ ปีที่ 5 ซึ่งเป็นสัญญาณว่า

ฟุตบอลกว่าแสนลูก!! กำาลังเดินทางไปทั่ว

ประเทศ ครอบคลุม 77 จังหวัด และขยาย

พื้นที่การส่งมอบความสุขให้เยาวชนที่อยู่ใน

พื้นที่ห่างไกลยิ่งขึ้นถึงบริเวณแนวชายแดน

ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้เด็กไทย 

และสานต่อความฝันด้านกีฬาให้กับน้องๆ ที่

เฝ้ารอโอกาสในการเป็นเจ้าของลูกฟุตบอล

มาตรฐาน ให้ได้นำาไปใช้ฝึกซ้อมพัฒนา

ทักษะการเล่นฟุตบอลของตนเอง พร้อมส่ง

เสริมให้เยาวชนไทยหันมาออกกำาลังกาย ได้

ใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ไฮไลต์พิเศษ!! ครั้งแรกของ 2 นัก

ฟุตบอลอาชีพแถวหน้าของเมืองไทย ระ 

หว่าง “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย และ “เบนซ์” 

พีรพงศ์ พิชิตโชติรัตน์ ผนึกกำาลังรับหน้าที่

เป็นโค้ชฟุตบอล จัดฟุตบอลคลินิก มาสร้าง

แรงบันดาลใจและถ่ายทอดทักษะการเล่น

ฟุตบอลกองหน้า และกองกลาง สาธิตการ

จับบอล และการหาตำาแหน่งครองบอลแบบ

มืออาชีพให้กับเยาวชนไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังเยาวชนให้

ฝึกฝนพัฒนาไปสู่ความฝันที่ตั้งไว้

ในปีนี้ ขบวนคาราวานแจกลูกฟุตบอล 

‘ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย’ ปีที่ 

5 เริ่มต้นความสุขกันที่โรงเรียนอินทร์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับความสนใจจาก

โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมรับมอบ

ฟุตบอลอย่างคึกคัก ภายในงานได้รับเกียรติ

จากนายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และรักษา

การรองกรรมการผู้อำานวยการสายงานการ

ตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, นายสัมฤทธิ์ 

กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, 

นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สิงห์บุรี อ่างทอง และนางนัฐวรรณ ศรีทอง 

ผู้อำานวยการโรงเรียนอินทร์บุรี มาร่วมปล่อย

ขบวนคาราวานมุ่งหน้าไปแจกฟุตบอลให้กับ

เด็กๆ ทั่วประเทศ

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และรักษา

การรองกรรมการผู้อำานวยการสายงานการ

ตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า 

“คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย มี

เป้าหมายสนับสนุนคนไทยให้ก้าวไกลสู่เวที

ระดับสากล โดยการสนับสนุนศักยภาพคน

ไทยทางด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่า

คนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก และ

สนับสนุนให้เยาวชนไทยพัฒนาทักษะด้าน

กีฬาฟุตบอล ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

ในอนาคต สำาหรับโครงการ ‘ล้านลูก ล้าน

พลัง สร้างฝันเด็กไทย’ ได้เดินทางมาถึง ปี

ดีด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่ประเทศไทยต่อ                                              

ไป”

“ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย ตำาแหน่ง

กองหน้าทีมชาติไทย และกัปตันสโมสร        

โปลิศ เทโร กล่าวว่า “ลูกฟุตบอลมาตรฐาน

จะช่วยส่งเสริมให้น้องๆ เตะฟุตบอลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลูกฟุตบอลจาก

โครงการ ‘ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็ก

ไทย’ เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ทั่วโลกใช้ใน

การแข่งขันจริง วันนี้ดีใจที่ได้เห็นเยาวชน

ไทยมีความสนใจและมุ่งมั่นกับการเล่นกีฬา

ฟุตบอล เพราะหนทางสู่การเป็นนักฟุตบอล

อาชีพไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ขอให้น้องๆ ขยัน

ฝึกซ้อม ทุ่มเท และมีระเบียบวินัย นอกจาก

นี้ยังได้มีโอกาสทำากิจกรรมฟุตบอลคลินิก

กับเยาวชนไทย สอนการวางระบบการเล่น

ในตำาแหน่งกองหน้า เน้นเรื่องการพักบอล 

เก็บบอล จ่ายบอล และทำาประตูทุกครั้งที่

มีโอกาส”

ทางด้าน “เบนซ์” พีรพงศ์ พิชิตโชติ

รัตน์ อดีตมิดฟิลด์สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

กล่าวเสริมว่า “พื้นฐานของการเป็นนัก

ฟุตบอลอาชีพต้องมีจิตใจมุ่งมั่นกับการเล่น

ฟุตบอล ไม่ว่อกแว่กกับสิ่งเร้าต่างๆ และ

เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเตะมากกว่า

ผลของการแข่งขัน รู้แพ้รู้ชนะ ทั้งนี้การได้

เรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องจากโค้ชมืออาชีพ ถือ

เป็นการปูพื้นฐานที่ดีและช่วยให้ต่อยอดไป

สู่การพัฒนาอีกขั้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักกีฬา

มืออาชีพ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด

รวมถึงประเทศชาติต่อไป”

สำาหรับคาราวาน ‘ล้านลูก ล้าน

พลัง สร้างฝันเด็กไทย’ ปีที่ 5 เดินหน้าส่ง

ความสุขมอบลูกฟุตบอล 77 จังหวัด ขยาย

พื้นที่การส่งมอบความสุขให้เยาวชนที่อยู่ใน

พื้นที่ห่างไกลยิ่งขึ้นถึงบริเวณแนวชายแดน

ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ติดตามราย

ละเอียดโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก: King Power 

Thai Power พลังคนไทย หรืออินสตา    

แกรม: kingpowerthaipower.

ที่ 5 ด้วยคอนเซ็ปต์คาราวานความสุขมอบ

ลูกฟุตบอล 77 จังหวัด พร้อมขยายพื้นที่

การส่งมอบความสุขให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่

ห่างไกลยิ่งขึ้นถึงบริเวณแนวชายแดนใน

ภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้เด็กไทย

ทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มคิกออฟที่ จ.สิงห์บุรี ได้

ส่งเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ กว่า 10 

โรงเรียนมาร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิกเพื่อ

เสริมสร้างทักษะการเล่นฟุตบอลแบบมือ

อาชีพ โดยนักเตะชื่อดังของเมืองไทย และ

นำาความรู้และประสบการณ์ไปส่งต่อให้กับ

เพื่อนๆ รวมถึงต่อยอดความฝันและอนาคต 

นำาไปสู่การเป็นนักเตะมืออาชีพต่อไป

สำาหรับ 4 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้

ส่งมอบลูกฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยและ

ชุมชนต่างๆ ไปแล้วจำานวนกว่า 700,000 

ลูก ซึ่งเราได้สานฝันและสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับเยาวชนสู่เป้าหมายในการเป็นสมาชิก

สโมสรชั้นนำาในระดับจังหวัดและระดับ

ประเทศ จุดเริ่มต้นจากลูกฟุตบอล คิง เพา

เวอร์ ที่ทางกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ส่ง

มอบให้ นำาไปพัฒนาฝีมือสู่การได้รับทุนการ

ศึกษาในโควตานักกีฬา และการมีโอกาส

เข้าโรงเรียนประจำาที่ฝึกและปลุกปั้นนักกีฬา

ฟุตบอลอย่างจริงจังได้สำาเร็จ สามารถสร้าง

ชื่อเสียงให้กับตนเองและเป็นทรัพยากรที่

‘ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก 2022’

11ปีมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่นักเตะอาชีพ

น้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปีที่สนใจ สามารถเข้าร่วมคลินิกฟุตบอลฟรีไม่มี

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าเท่านั้น ผ่านช่องทาง

ออนไลน์: ThaiBev ThaiTalent และ www.thaibevthaitalent.com.

“ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย และ “เบนซ์” พีรพงศ์ พิชิตโชติรัตน์ 2 นักฟุตบอลอาชีพแถวหน้า

ของเมืองไทย 

อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และรักษาการ

รองกรรมการผู้อำานวยการสายงานการ

ตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา

 ผู้จัดการทัพช้างศึก

“กัน” ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร รองกัปตันทีม

‘มาดามแป้ง’กระตุ้นแข้งU23ต้องชนะมาเลย์ให้ ได้
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10 บันเทิง

ารานักแสดงที่ประสบความสำาเร็จ 

สร้างชื่อเสียงให้กับรัฐนิวเจอร์ซีย์นั้น

มีอยู่หลายคน นอกจากแฟรงก์ ซิเนตรา  

แล้ว ยังมี เรย์ ลิออตตา (Ray Liotta) ดารา

ชายนัยน์ตาสีฟ้าเชื้อสายไอริชอีกคนหนึ่ง ตลอด

ระยะเวลากว่า 40 ปีที่เขาอยู่ในวงการบันเทิง 

เรย์ ลิออตตา มีผลงานการแสดงทั้งหนังทีวี

และหนังเรื่อง ทั้งหมดรวม 126 เรื่องด้วย

กัน เรย์ ลิออตตา ตีบทแตกทุกบท ตั้งแต่บท

ในหนังดรามา  (Something wild), คอมิ

ดี (Muppets), แอกชัน (Cop land), ทริล

เลอร์อย่าง Hannibal,  Identity แต่บท

ที่ได้รับการยกย่องและอยู่ในความทรง

จำาของนักชมภาพยนตร์ทั่วโลก มาจาก

บท เฮนรี ฮิลล์ แก๊งสเตอร์กลับใจใน

หนังเรื่อง Goodfellas (1990) จากฝีมือ

การกำากับของมาร์ติน สกอร์เซซี (Martin 

Scorsese) และบทร่างวิญญาณนักเบสบอล

ตำานานฉายา Shoeless Joe Jackson ที่มา

ปรากฏตัวโผล่จากไร่ข้าวโพดมาคุยกับเควิน 

คอสต์เนอร์ ซึ่งกำาลังจะสร้างสนามเบสบอลในหนัง 

Field of Dreams (1989 เรย์ ลิออตตา เคยมาเมืองไทย

ในปี 1992 เพื่อถ่ายทำาหนังเรื่อง Operation Dumbo Drop หนัง

ถ่ายทอดเรื่องราวของหน่วยทหารหมวกบัลเรต์เขียวกับปฏิบัติการ

ส่งช้างกลับสู่หมู่บ้านชาวเขาในเวียดนามช่วงที่ยังเกิดสงครามอยู่

ผู้เขียนเคยเจอเรย์ ลิออตตา ครั้งหนึ่งในงานเทศกาล

ภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อหลายปีก่อน ถามถึงประสบการณ์กับ

การมาถ่ายหนังในบ้านเรา เรย์บอกกับผู้เขียนว่าเขาชอบเมืองไทย

มาก และหวังว่าจะได้กลับมาเยี่ยมอีกครั้งในอนาคต นั่นเป็นคำาพูด

สุดท้ายที่เรย์บอกทิ้งท้ายกับผู้เขียน พร้อมกับมอบลายเซ็นบนรูปใน

หนัง Operation Dumbo Drop ให้เป็นที่ระลึก เป็นที่น่าเสียดาย

ที่เรย์ ลิออตตา มาเสียชีวิตขณะนอนหลับ พักอยู่ในโรงแรมแห่ง

หนึ่งเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ขณะไปถ่ายหนังเรื่อง Dangerous 

Water ที่สาธารณรัฐโดมินิกัน ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียนที่มี

พรมแดนติดกับเฮติ ดินแดนแห่งมนตร์ดำาและไสยศาสตร์วูดู เรย์  

ลิออตตา เพิ่งอายุ 67 ปี และกำาลังจะแต่งงานครั้งที่ 2 กับสาวคน

รักใหม่

เรย์ ลิออตตา เกิดเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 1954 ท่ีเมืองนัวร์ก  

(Newark) รัฐนิวเจอร์ซีย์ เขาถูกพ่อแม่นำาไปทิ้งไว้ที่สถานเลี้ยงเด็ก

กำากับของโจนาธาน 

เดมม์ บทสามีเจ้า

อารมณ์ ทางผู้กำากับ

ยังไม่ตัดสินใจ เรย์

จึงพยายามล็อบบี้ให้

เมลานีพูดกับผู้กำากับ

โจนาธาน ขอแสดง

บทนี้ หลังทดสอบ

หน้ากล้อง เรย์สอบ

ผ่านได้แสดง นัก

วิจารณ์หลายคนต่าง

ยกย่องและชมเชย

ฝีมือการแสดงของ

เขา เรย์ได้รับการ

เสนอชื่อเข้าชิง

รางวัลลูกโลกทองคำา

สาขาดาราชาย

ปี 1990 

มาร์ติน สกอร์เซซี                   

กำาลังคัดเลือกดารา

เพื่อแสดงหนัง

แก๊งสเตอร์เรื่อง 

Goodfellas เมื่อ

เรย์ ลิออตตา ทราบ

ข่าวเขาพยายาม

ล็อบบี้ทุกทางเพื่อให้ได้บทนี้ ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ขณะ

ที่มาร์ติน สกอร์เซซี เดินผ่านโรงแรมที่เรย์พักอยู่ เมื่อเรย์มองผ่าน

หน้าต่างห้อง เขาเห็นมาร์ตินเดินอยู่ข้างล่าง เขาวิ่งลงมาดักหน้า 

ทักทาย อีกทั้งเขาล็อบบี้ผู้อำานวยการสร้าง เออร์วิง วิงเรอร์ ขอให้

เลือกเขาแสดงบทนี้ หลังจากล็อบบี้ทุกทาง เรย์สอบผ่านหน้ากล้อง 

ได้แสดง และออกมาดีเกินคาด เพราะเรย์ต้องสวมบทตัวละคร   

เฮนรี ฮิลล์ ที่บุคลิกมีทั้งความโหดเหี้ยมและมนุษยธรรม ความเป็น

มนุษย์  อีกทั้งต้องแสดงประจันกับดารารุ่นใหญ่อย่างโรเบิร์ต เดอ

นีโร, โจ เปสซี, พอล โซวีโน และคนอื่นที่มากด้วยประสบการณ์  

หนังประสบความสำาเร็จด้านรายได้ อีกทั้งได้รับการเสนอชื่อชิง

กำาพร้าเมื่อเขาอายุ 6 เดือน คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนำาไป

เลี้ยง พ่อเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์และแอกทีฟ

ทางการเมืองกับพรรคเดโมแครต ส่วนแม่เป็น

เสมียนทำางานอยู่ที่ศาลากลางเมือง เรย์เจอแม่

บังเกิดเกล้าหลังจากสืบหามานานร่วม 40 ปี 

อีกทั้งได้เจอพี่น้องที่เกิดกับแม่จริง แต่แม่

ไม่ยอมเปิดเผยกับตนว่าใครคือพ่อ ชีวิตวัย

เด็ก เรย์เติบโตในเมืองยูเนียนซิตี เมือง

เล็กๆ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ นอกจากไปเรียน

หนังสือ กิจกรรมอื่นคือเล่นกีฬา เรย์เล่น

กีฬาเก่งทุกชนิด ตั้งแต่ฟุตบอล เบสบอล 

บาสเกตบอล ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย ยู

เนียนไฮสกูล ครูสอนการแสดงคนหนึ่งผลัก

ดันให้เรย์ทำากิจกรรมพิเศษ แสดงละครเวที ซึ่ง

ทางโรงเรียนกำาลังจะจัดขึ้น เรย์ได้แสดงเป็น

ตัวละครนำาในละครเรื่อง Sunday in New York 

จากประสบการณ์ครั้งนั้นทำาให้เรย์เลือกเรียนด้าน

การแสดงในมหาวิทยาลัย เพราะคะแนนคณิตศาสตร์กับ

วิทยาศาสตร์ไม่สูง เขาเลือกเรียนวิชาการแสดงที่มหาวิทยาลัยไม

อามีในปี 1973 จนจบหลักสูตรปริญญาตรี จากนั้นเขาเดินทาง

มาแสวงโชคหางานทำาที่นิวยอร์ก ได้งานบาร์เทนเดอร์ที่โรงละคร

ชูเบิร์ต กลางวันทำางานในร้านพิซซ่าบ้าง ได้ถ่ายแบบ อย่างเช่น

ปกแผ่นเสียงของค่ายอิสระ K-Tel จนกระทั่งแมวมองโรงถ่ายมา

พบเข้า ชอบบุคลิกและความมีมนุษยสัมพันธ์ เขาได้งานนักแสดง

ประกอบเข้าฉากในหนังฟอร์มเล็ก 2 เรื่อง ช่วงน้ันท่ีเขาเร่ิมมีเอเยนต์

ป้อนงานให้ เริ่มจากละครซีรีส์ชีวิตน้ำาเน่าออกอากาศเวลากลาง

วันเรื่อง Another World เขาได้บทโจอี  เปอรินี หนุ่มน้ำาใจงามที่

คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเสมอ บทดังกล่าวเรย์ ลิออตตา แสดง

ตั้งแต่ปี 1978-1981 จากนั้นเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่ลอสแองเจลิส 

เมืองที่เปิดโอกาสให้นักแสดงมากกว่า  ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาได้

บทเด่นได้แก่เรื่อง The Lonely Lady (1983) หนังดรามา สร้างจาก

นิยายชีวิต แต่งโดยแฮโรลด์ รอบบินส์ โดยมีเปีย ซาโดรา สาวนาง

แบบเซ็กซี่แสดงนำา ขณะพักอยู่ฮอลลีวูด เรย์ ลิออตตา ผูกสัมพันธ์

กับดาราภาพยนตร์หลายคน คนหนึ่งคือ เมลานี กริฟฟิธ เมื่อทราบ

ว่าเธอมีคิวจะแสดงภาพยนตร์เรื่อง Something Wild จากการ

รางวัลตุ๊กตาทอง 8 รางวัล โจ เปสซี ได้

รับรางวัลตุ๊กตาทองดาราชายประกอบยอด

เยี่ยม หลังจากภาพยนตร์ออกฉาย เฮนรี 

ฮิลล์ ตัวจริงซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครอง

ของเอฟบีไอ ติดต่อขอพบเรย์ ลิออตตา ที่

ลานโบว์ลิงแห่งหนึ่ง เมื่อทั้งสองได้พบกัน 

เฮนรี ฮิลล์กล่าวขอบคุณและชื่นชมบทบาท

การแสดงของเรย์ ลิออตตา ว่าสมจริง 

คล้ายกับชีวิตจริงของเขามาก

หลังจากความสำาเร็จของ Goodfellas 

เรย์ ลิออตตา มีงานแสดงต่อเนื่องปีละไม่

ต่ำากว่า 2 เรื่อง ทั้งหนังที่ฉายทางโทรทัศน์ 

และหนังที่ฉายตามโรงภาพยนตร์ ทั้งบท

ตำารวจขี้โกงในหนัง Unlawful entry และ 

The Place beyond the pines บทตลกใน

หนังคอมิดี Corina, Corina คู่กับวูปปี โกลด์

เบิร์ก บทนักโทษหนีคุกเรื่อง No Escape 

บทตำารวจใน Cop Land บทแฟรงก์ ซิเน 

ตรา ใน The Rat Pack เรย์ ลิออตตา มา

ได้รับรางวัลเอมมีในฐานะดารารับเชิญใน

หนังทีวีซีรีส์  ER โดยรับบทคนไข้ที่กำาลัง

จะเสียชีวิตในโรงพยาบาล คิดถึงสิ่งไม่ดีที่

ทำาไว้กับครอบครัว จิตใจเริ่มห่อเหี่ยว และ

จากไปในที่สุด  

 ชีวิตครอบครัว เรย์ ลิออตตา พบ

รักและแต่งงานกับดาราภาพยนตร์สาว มิ

เชลล์ เกรซ (Michelle Grace) ในปี 1997 

เธอให้กำาเนิดลูกสาวกับเขาชื่อคาร์เซน 

(Karsen) ซึ่งปัจจุบันเจริญรอยตามพ่อ

ทำางานเป็นผู้อำานวยการสร้างและดาราภาพยนตร์ เรย์แยกทางกับ

มิเชลล์ในปี 2004 เรย์ ลิออตตา พบรักอีกครั้งในปี 2020 กับสาว

สวยลูกติด เจซี นิตโตโล (Jacy Nittolo) ซึ่งอายุอ่อนกว่าเรย์ 20 

ปี เธออยู่กับเรย์ทุกหนแห่ง แม้กระทั่งในวาระสุดท้าย เมื่อเรย์ไป

ถ่ายทำาภาพยนตร์เรื่อง Dangerous water ที่สาธารณรัฐโดมินิกัน    

เรย์ ลิออตตา เสียชีวิตขณะนอนหลับเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

2022 ที่เมืองซานโตโดมิงโก สาธารณรัฐโดมินิกัน ขณะมีอายุ 67 

ปี สาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้รับการเปิดเผย.

6.7 เรตติ้งตอนจบในบ้านเกิด 

แดนกิมจิของ My Liberation Notes ผล

งานล่าสุดของพัค แฮยอง นักเขียนบทที่

มีเครดิตรางวัลแพ็กซัง จาก My  Mister 

และเช่นเดียวกันว่าด้วยชีวิตหม่นๆ ของ

ชนชั้นกลาง เรื่องราวสามพี่น้องตระกูล

ยอม พนักงานบริษัทบ้านชานเมือง 

เรื่องดำาเนินไปในสไตล์ Slice of 

Life บอกเล่าชีวิตของสามพี่น้องตระกูล

ยอม จันทร์ถึงศุกร์ ออกจากบ้านที่ซัน

โพ ขึ้นรถเมล์ ต่อรถไฟฟ้า ไปทำางาน

ในโซล และเลิกงานมีเวลาไถลนิดน้อย 

เพราะต้องขึ้น

รถไฟฟ้าเที่ยว

สุดท้ายกลับบ้าน 

เสาร์-อาทิตย์ 

ช่วยงานไร่ งาน

เสริมบริษัททำา

อ่างล้างจานของ

พ่อแม่ 

ลงลึกเรื่องราวของแต่ละคน พี่

สาวใหญ่ กีจอง พนักงานบริษัทสำารวจ

ตลาดได้ตำาแหน่งหัวหน้าทีมเพราะอา 

วุโส ที่มีเป้าหมายหาคู่ให้ได้ก่อนเข้าสู่

หลักสี่ เส้นทางรักของเธอกับ โจแทวอน 

พ่อหม้ายลูกติด น้องเพื่อนและเพื่อน

พนักงานบริษัทบัตรเครดิตของน้องสาว 

ที่เป็นก้างขวางทางรักคือ ลูกสาวที่ไม่

ยอมเปิดใจ และพี่สาวที่หวงน้องชาย  

ถนนชีวิตของพี่สาวใหญ่ และพี่

ชายรอง  ทำาให้เห็นภาพชีวิตคน

ธรรมดา ลูกชายลูกสาวคนชั้น

กลางที่ไม่มีอะไรพิเศษ ธรรมดา

ทั้งหน้าตาและสติปัญญา เรื่อง

ราวของทั้งสอง หรือทั้งสาม 

รวมถึงคนรอบตัว เพื่อนสนิท 

เพื่อนร่วมงาน สะท้อนภาพ

ชีวิตคนชั้นกลางในเกาหลี 

ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นชนชั้น

กระจอก ชัดเจนจากคำาพูดของชายรอง 

ชางฮี ดิ้นรนให้พ้นจากภาวะกระจอก คือ

การทนทำางาน ทนเพื่อนร่วมงานที่น่าเบื่อ 

ด้วยหมายเลื่อนตำาแหน่ง แต่สุดท้ายก็พบ

ทางออก พบความสามารถพิเศษของตัวเอง 

คืออะไร ต้องดู 

ส่วนพี่สาวใหญ่ กีจอง ว่าด้วยชีวิต

สาวแก่ที่หาทางลงจากคาน ทำาให้เราเห็น

ภาวะทางจิต อาการเสียศูนย์เมื่อมาถึงรถไฟ

ขบวนสุดท้าย ขึ้นรถทันแต่รถขบวนนี้ก็ไม่มี

ความสุข เพราะเพื่อนร่วมขบวน ลูกสาว พี่

สาว แฟนไม่ปลื้ม ที่น่าสนใจนอกจากวิธี

คิด การวางตัว เพื่อคนรัก แบบไม่เรียกร้อง

ของกีจอง คือ มุมมองเรื่องรัก เรื่องการมี

ครอบครัวของคนเกาหลี เน้นไปที่รุ่นใหม่ที่

เรียกว่า N-po Generation  มองว่า “ความ

รัก” เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย ความโรแมนติก การ

มีครอบครัว การมีลูก มีค่าใช้จ่าย มีความ

คาดหวัง ส่วนมากก็เลยยอมแพ้ ไม่มีคนรัก 

ไม่แต่งงาน และไม่มีลูก ซึ่งการไม่มีลูก คุณ

พี่แทวอนอธิบายให้เราเข้าใจได้อย่างล้ำาลึก  

และเช่นเดียวกับดรามาชีวิตแดน 

ลูกชายคนรอง ชางฮี 

พนักงานบริษัทดูแลร้านสะดวก

ซื้อ บ้านไกลเป็นเหตุให้เลิกกับ

แฟน แต่ที่ทำาให้จิตตกคือ เพื่อน

ร่วมงาน คุณป้าช่างพูดคู่แข่งคน

สำาคัญในการเลื่อนตำาแหน่ง และ

เช่นเดียวกับลูกชายทั้งหลาย มีปม

พ่อ รู้สึกว่าพ่อไม่รัก ไม่ปลื้ม 

มีจอง ลูกสาวคนสุดท้อง แม้

จะเป็นพนักงานบริษัทบัตรเครดิตชื่อ

จอย แต่ไม่จอยกับชีวิต อันเนื่องจากคน

เฮงซวย แฟนเก่าที่ทิ้งหนี้ ไว้ให้ เพื่อนร่วม

สาวขาเผือกที่ไม่

จริงใจ เจ้านาย

ชายบ้าอำานาจมาก

อีโก้ และกิจกรรม 

เขียนบันทึก

อิสรภาพของ

ชมรมอิสรภาพที่

เธอก่อตั้งร่วมกับสองเพื่อนพนักงานที่เข้ากับ

ชมรมอื่นๆ ในบริษัทไม่ได้ เป็นที่มาของชื่อ

เรื่อง My Liberation Notes  

เนิบ-ช้า คือการเดินเรื่องขนานกัน

แบบถนนสามสาย การเดินทางในแต่ละวัน

ที่มาบรรจบกันที่บ้านตระกูลยอม ให้ราย

ละเอียดชีวิตที่บ้าน ที่ทำางาน ขยายความ

ความน่าเบื่อที่เกือบถึงขีดเกินจะทนของตัว

ละครด้วยเสียงในหัว ด้วยภาษาสวยๆ แบบ

ความเรียง เผยอารมณ์ความรู้สึก อธิบาย

ความคิดความอ่านของ

สามพี่น้อง แต่ที่โดนใจผู้ชมมากกว่าน่า

จะเป็นบทสนทนา เพียบไปด้วยคำาคม มี

ทั้งปรัชญาการใช้ชีวิต 

วิพากษ์วิจารณ์ ไปจนถึง

สะท้อนวิธีคิดของผู้คน

ในสังคม 

ถนนที่เป็นเส้น

หลัก คือ ถนนชีวิตของ

น้องเล็ก มีจอง เรื่อง

รักกับคุณกู ชายไม่รู้จัก

หัวนอนปลายเท้าที่มา

เช่าบ้านข้างๆ ที่กลาย

มาเป็นลูกจ้างของพ่อ ที่

ใช้ค่ำาคืนหลังเวลางาน

ไปกับการดื่มสุรา ตามรอยเส้นทางรัก ที่

แสดงออกผ่านการเชิดชูกันและกันของเธอ

กับคุณกู คู่กันไปคือการทำาความรู้จักกับ

ความเป็นมาของคุณกู และชีวิตในที่ทำางาน 

การรับมือกับเพื่อนร่วมงาน เจ้านายเฮงซวย 

สายรองแต่สำาคัญและน่าเที่ยว คือ 

กิมจิ ขาดไม่ได้คือ ด้วยความไม่เท่าเทียม

กันทางเพศ วิบากกรรมของผู้หญิงในโลก

ของผู้ชาย ผ่านชีวิตของสองพี่น้องและ

แม่ ที่ต้องเดินตามหลังผู้ชาย แต่น่ารักมาก

สำาหรับคู่มีจอง-กับคุณกู ที่ผลัดกันตามผลัด

กันนำา และมีช่วงเวลาที่รอกัน 

ในส่วนของนักแสดง คิม จีวอน-มี

จอง, อี มินกี-ชางฮี, อีแอล-กีจอง, ซน ซุก

กู-คุณกู สี่นักแสดงนำาทำาหน้าที่ได้อย่างยอด

เยี่ยมด้วยการแสดงที่เป็นธรรมชาติ ทั้งใน

โหมดดรามา ตลกร้าย และตลกหน้าตาย 

ส่วนนักแสดงสมทบรุ่นเล็ก-รุ่นใหญ่ ช่วย

เพิ่มสีสันให้กับเรื่อง 

ที่เป็นเสน่ห์ของซีรีส์อยู่ที่ความ

สมจริง หรือ ความเรียล ทั้งการแสดง เรื่อง

ราว ทำาให้เราอินไปกับชีวิตพนักงานบ้าน

ชานเมือง ความรู้สึกต่ำาต้อยด้อยค่าของคน

ธรรมดา สัมผัสถึงความขื่นของชีวิต การ

ดิ้นรนที่จะออกจากสังคมที่ล้อมรอบไป

ด้วยคนเฮงซวย เหล่าคนหลงตัวเอง 

สายตาและพฤติกรรมที่ทำาให้เรารู้สึกว่า

เราไม่เก่ง ไม่ดีพอ 

และเรื่องรักด้วยหลักการเชิดชูกัน

และกันของมีจอง ตอกย้ำาความจริงที่ว่า 

คนเราอยากเป็นคนพิเศษ อย่างน้อยๆ ก็

พิเศษสำาหรับใครสักคน  

แต่ที่เป็นแก่นของเรื่องราว การ

เดินทางบนถนนชีวิตสามสาย รวมคุณ

จองด้วยก็เป็นสี่ ทำาให้เราตระหนักว่า 

ไม่จำาเป็นต้องเดินเร็ว ค่อยๆ เดินทีละ

ก้าว ใช้เวลาสำารวจวิวทิวทัศน์ ผู้คนที่อยู่

ข้างทางบ้าง 

My Liberation Notes ช้า แต่

บาดลึกในอารมณ์และความรู้สึก.   

รัชชพร เหล่าวานิช

ด

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

My Liberation Notes

อาลัย ‘เรย์ ลิออตตา’
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11ดวง/อาหาร

มื่อพูดถึง “วงเวียนโอเดียน” เชื่อ

ว่ามีหลายคนคงรู้จักกันดี เพราะ

เป็นย่านเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง

ของเยาวราช ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแหล่ง     

เซียงกงจำาหน่ายเครื่องยนต์และอะไหล่

มือสองเท่านั้น หากยังเป็นแหล่งรวม

อาหารอร่อยริมถนนที่นักตะลุยชิมทั้ง

หลายคงไม่พลาดอย่างแน่นอน

สำาหรับผู้ที่ชอบกินเส้นเป็นชีวิต

จิตใจ โปรดตาม

กลิ่นอันหอมฉุย

และควันโขมง

ของก๋วยเตี๋ยว

ผัดอุดมไปด้วย

เครื่องเครา มาที่

ร้าน “ก๋วยเตี๋ยว

เจ๊เบญ” ร้านที่

ใช้รถกระบะเปิด

ท้ายให้มีพื้นที่

ไว้วางวัตถุดิบ

สำาหรับปรุง

อาหาร เรียกว่า “Food Truck” ซึ่ง

กำาลังเป็นกระแสมาแรงในยุคนี้ แต่

สำาหรับร้านเจ๊เบญ น่าจะเป็นเจ้าแรกๆ 

ที่เปิดท้ายขายก๋วยเตี๋ยวในย่านเยาวราช 

เพราะเปิดกิจการมานานกว่า 40 ปีแล้ว

เมนูขึ้นชื่อที่ใครมาก็ต้องสั่งหนีไม่

พ้น “ก๋วยเตี๋ยวผัดงี่เง่า” เมนูชื่อพิสดาร

นี้มีที่มาจากเจ๊เบญเคยมีหลานที่เรื่อง

มาก ไม่ยอมกินก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่าง 

โน่นนี่นั่นก็ไม่

เอา ซึ่งเป็น

อารมณ์งี่เง่า

ของหลาน

ชายแก จึง

กลายเป็น

ก๋วยเตี๋ยว

เส้นใหญ่

ผัดใส่ไข่ 

กุ้งสด หมูเด้ง เซี่ยง

จี๊ ปลาหมึกกรอบ เห็ด

หอมและผักอีกนิดหน่อย 

ที่สุดแสนอร่อย ปรากฏ

ว่าหลานชอบกินเรียก

ร้องให้ผัดอีกหลายครั้ง 

จนลูกค้าเห็นเลยสั่งตาม

บ้าง จึงกลายเป็นเมนู

เด็ดประจำาร้านมาจนถึง

ทุกวันนี้

หน้าตาและ

รสชาติก๋วยเตี๋ยวผัดงี่เง่า 

มีลักษณะลูกครึ่งผสม

กันระหว่างก๋วยเตี๋ยวคั่ว

ไก่กับผัดซีอิ้ว เจ๊เบญจะ  

ผัดก๋วยเตี๋ยวแบบชาม

ต่อชาม ใช้ไฟแรงจนไฟ

ลุกท่วมกระทะ ซึ่งเป็น

สไตล์การผัดเฉพาะตัว

เพื่อให้มีกลิ่นไหม้กระทะแบบหอมๆ ติดมา

ด้วย วิธีการทำาจะใช้เส้นใหญ่คัดพิเศษลวก

น้ำาร้อนก่อนนำาไปผัดกับไข่ ปรุงรสออกเค็ม

นิดๆ ใส่กุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่ๆ เต็มปากเต็ม

คำา 2 ตัว หมูเด้งรสชาติหวานนุ่มลิ้น 2 ชิ้น 

ซึ่งเลือกใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกนำาไปหมัก

จนนุ่มแล้วทอดให้

สุก แนมด้วยผัดกาด

หอมเสิร์ฟพร้อมน้ำา

จิ้มรสเด็ดสูตรเฉพาะ

ทางร้าน รสชาติออก

หวานๆ เปรี้ยวๆ กิน

เข้ากันลงตัวสุดๆ 

ใครจะราดแล้วคลุก 

หรือตักราดเป็นคำาๆ 

ก็ตามแต่สะดวกเลย

นอกจาก

ก๋วยเตี๋ยวผัดงี่เง่า

แล้ว ร้านเจ๊เบญก็ยังมีเมนูอีกหลายอย่าง

ให้เลือก เช่น ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ สุกี้ ผัดหมี่

ฮ่องกง ผัดเซี่ยงไฮ้ทรงเครื่อง โกยซีหมี่ ผัด

วุ้นเส้น ราดหน้าและข้าวผัด เป็นสูตร

อาหารฮ่องกงที่หากินยากในราคาเหมาะ

สมและคุ้มค่ากับวัตถุดิบที่จัดเต็มทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ

การเดินทางไปร้านเจ๊เบญ วง

เวียนโอเดียน นั้นง่ายมาก แบบสะดวก

ที่สุดคือ ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นที่สถานี

หัวลำาโพงแล้วเดินมาทางวัดไตรมิตร มุ่ง

หน้าไปทางวงเวียนโอเดียนที่มีซุ้มประตู

เฉลิมพระเกียรติเป็นสัญลักษณ์เด่น ที่

ตั้งร้านอยู่ปากซอยเยาวราช 1 ติดกับ

ร้าน 7-11 หรือดูตามแผนที่ก็ได้หาไม่

ยาก เปิดขายทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 

4 โมงเย็น หยุดทุกวันจันทร์ สอบถาม

เพิ่มเติมโทร 08-1814-7479.

เ

ผลของมฤตยูจรเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิตราศีกรกฎ

ภาพลัคนาสถิตราศีกรกฎและเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต

มฤตยูจร (0) เดินอยู่ในราศีพฤษภระหว่าง 8 กรกฎาคม 

2565-18 กรกฎาคม 2572

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

โดยสรุป-ระยะเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่อาชีพพิเศษหรือ

รายได้พิเศษ (ต่อยอดหรือเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก) หรือเพื่อนฝูง

วงสังคม หรือโชคลาภ หรือความสำาเร็จโดยรวมครั้งใหญ่ครั้ง

เดียวในชีวิต

1.รู้จักมฤตยู ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยูคือ 0 

เป็นอากาศธาตุ เดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด 

อยู่ในกลุ่มดาวร้าย คือ บาปเคราะห์ แต่ก็เหมือนดาวอื่นๆ ที่ ให้

ผลต่อทุกดวงชะตาได้ทั้งดีและร้าย เพียงแต่ ด้านดีนั้น กว่าจะได้

ต้องผ่านเรื่องร้ายก่อน คือ ร้ายแล้วดี หรือ ดีแล้วร้าย

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยอาเพศ เพราะ คาดหมายผลได้ยาก 

ที่เกิดผิดปกติ ตามคำากล่าวที่ว่า ดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู

มฤตยู เป็นเจ้าของการปฏิวัติและนักปฏิวัติเพราะไม่พอใจ

สิ่งเก่าๆ แต่ต้องการสิ่งใหม่-สร้างสิ่งใหม่เสมอ

มฤตยู เป็นเจ้าของสายฟ้า แบบสว่างวาบเข้ามาในสมอง 

แปลกๆ ที่ ไม่คุ้นเคย หรือทำาอาชีพพิเศษหรือรายได้พิเศษแล้วไม่

ประสบความสำาเร็จ

5.วิธีรับมือมฤตยู ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับ

เรื่องเหล่านี้ในแต่ละรอบที่ มักจะเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรืออาเพศ 

มฤตยูจรจะสะสมพลังของการเปลี่ยนแปลงนำามาก่อน จนจะเมื่อ

ได้ที่แล้วก็จะระเบิดออกมาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ขอบเขตของเรื่อง

เหล่านี้ สร้างหรือสถาปนาสิ่งใหม่ขึ้นมาแทน

อาการนี้พวกท่านจะรู้ โดยเมื่อเริ่มก่อตัวสว่างวาบเข้ามา 

สมอง คือหากรู้สึกอึดอัดว่าไม่ใช่แล้วในเรื่องเหล่านี้ เช่นงานที่ทำา

อยู่ ก็ให้หาทางหยุดหรือต่อยอดงานเก่า หรือหางานพิเศษเพื่อราย

ได้พิเศษทำา

หรือปฏิวัติเพื่อนหรือสังคม รวมทั้งแสวงหาโชคลาภและ

ความสำาเร็จของชีวิตโดยรวมแม้จะไม่คุ้นเคยมาก่อนก็ตาม

6.ผลข้างเคียงของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภต่อท่านที ่

ลัคนาสถิตราศีกรกฎ

ผลของการปฏิวัติใหญ่เจ็ดปีต่อไปนี้ สิ่งที่จะกระทบชิ่งไปด้วย

จะเป็น ลูกหลาน-เด็กๆ ในดูแล หรือ อารมณ์ หรือ ความหวัง 

หรือ ความรัก หรือ คู่รัก หรือ ความบันเทิง  หรือ การที่ต้องเสี่ยง

อะไรบางอย่างที่จะเข้ามาในชีวิต

7.ตัวอย่างที่พอจะอ้างอิงได้-ที่แต่ละคนอาการที่จะเจอแตก 

ต่างกันไปตามพื้นดวงเดิม เช่นต้องหยุดงานหลักกะทันหันเพราะ

เรื่องไม่คาดฝัน ผันตัวเองไปทำาอาชีพพิเศษที่เพื่อนแนะนำา ปรากฏ

ว่าอาชีพพิเศษทำารายได้มากกว่าอาชีพหลัก หรือออกจากงาน

ประจำามาทำาธุรกิจเอง หรือถูกกดดันหนักให้ย้ายจากสังคมเดิมไปสู่

สังคมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย หรือได้แฟนของลูก หรือเขยหรือสะใภ้แบบ

ขัดใจ หรือได้ลูก-หลานเพิ่มในครอบครัว หรือลูกหลานได้ทำางาน

ได้ชื่นใจ-ลูกหลานไปไกลหรือป่วยด้วยโรคแปลกๆ ให้เป็นห่วง หรือ

ลูกหลานก่อเรื่องให้ปวดหัว หรือได้เพื่อนแปลกๆ หรือกลุ่มใหม่เช่น

สายธรรมะหรือแสวงบุญ หรือถูกเพื่อนหักหลัง หรือบางคนก็หัก

หลังเพื่อน หรือเป็นระยะที่หาเพื่อนแท้ยาก หรือเพื่อนสร้างความ

ยุ่งยากให้ หรือแสวงหากลุ่มเพื่อน-สังคมใหม่ หรือธุรกิจที่ลงทุนทำา

หรือศึกษาเตรียมพร้อมนานแล้วไว้เริ่มให้ผลตอบแทน ฯลฯ

สำาหรับผู้เขียนเองแม้ลัคนาไม่สถิตราศีกรกฎ แต่เคยผ่าน

คล้ายๆ เซอร์ไอแซก นิวตัน เห็น

แอปเปิลหล่นจากต้น แล้วตั้งคำาถาม

ว่าทำาไมแอปเปิลไม่ลอยขึ้น ในที่สุด

ก็พบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ซึ่งสายฟ้า

สร้างความพินาศได้ แต่หลังจากนั้น

จะทำาให้เกิดวิวัฒนาการสิ่งใหม่มา

แทน

มฤตยู เป็นเจ้าของภัยพิบัติ

ขนาดใหญ่ที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

ไม่รู้ที่มาที่ ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัย

ใหม่แก้ปัญหา

ด้านดี มฤตยูเป็นเจ้าของ

ความล้ำาเลิศ ล้ำาสมัย เก่งในการ

ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนวความ

คิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้ริเริ่มก่อการ 

ต้องการก้าวหน้าร่ำาไป

2.แต่ละเรื่องราวของชีวิตคน 

ทางโหรจะเจออิทธิพลจากมฤตยู

จรเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้เป็น เพราะ

มฤตยูจรเดินช้ามาก เข้าไปเดินราศี

ใดจะใช้เวลา 7 ปี ทางโหรที่มีสิบ

สองราศีเป็นสิบสองเรื่องราวของ

ชีวิตแต่ละคนนั้น ตลอดชีวิตคนจึงมี

โอกาสเจออิทธิพลของมฤตยูจรในแต่ละเรื่องให้ปฏิวัติใหญ่เพียงครั้ง

เดียว ยกเว้นท่านจะมีอายุเกิน 84 ปี

3.ย้อนอดีตเกือบจะเจ็ดปีเต็มมาแล้ว พวกท่านที่ลัคนาสถิต

ราศีกรกฎเจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ

ตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2559 เป็นต้นมา-ประมาณกรกฎาคม 

2565 พวกท่านพบกับการปฏิวัติเรื่องใหญ่ของชีวิตคือการงานหลัก 

หรือธุรกิจ หรือกิจการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือได้-เสื่อมเกียรติใน

วงการงานแบบไม่คาดฝัน หรือยุ่งยากเรื่องพ่อแม่ ในระดับขณะน้ีพวก

ท่านยืนอยู่หน้าบ้านจะถามตัวเองว่างาน หรือกิจการ หรือเกียรติยศชื่อ

เสียง หรือนาย-ผู้บังคับบัญชา หรือพ่อแม่มาถึงจุดน้ีได้อย่างไร

4.ผลของมฤตยูจรเข้าเดินในราศีพฤษภต่อท่านที่ลัคนาสถิต 

ราศีกรกฎระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572 จะ

เป็นเจ็ดปี ของวาระของการปฏิวัติใหญ่อาชีพที่สอง หรือรายได้

พิเศษที่ต่อยอดหรือเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก หรือเปลี่ยนแปลงใหญ่

เพื่อนฝูง หรือสังคมของพวกท่าน หรือผลออกทางแสวงหาโชค

ลาภ หรือความสำาเร็จโดยรวมของชีวิตว่าพวกท่านจะทำาได้หรือไม่

ถ้าบางท่านออกแนวร้ายคือ จะมีระยะที่จะแตกแยกกับมิตร

สหาย หรือมิตรสหายก่อเรื่องยุ่งยากให้ หรือได้พบเพื่อนใหม่ๆ 

ปรากฏการณ์สั่นสะเทือนที่คล้ายกัน แต่ระดับประมาณครึ่งหนึ่ง

ของการปฏิวัติทำาอาชีพพิเศษ หรือ อาชีพที่สอง-สาม พอให้พวก

ท่านได้ใช้เทียบเคียงคือ

เมื่อรับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์มานาน จนเมื่อจะหยุด

อาชีพหลักเพื่อนำาไปต่อยอดหรือเริ่มอาชีพที่สอง-สาม-สี่ ก็สว่างวาบ

เข้ามา ความคิดว่าพอแล้วสำาหรับงานหลัก จึงยื่นขอเกษียณก่อน

กำาหนด เป็นการ จบอาชีพหลัก-เงินเดือนหลัก มาเป็น อาชีพที่

สอง คือข้าราชการบำานาญ ที่จำานวนเงินที่ได้ลดลงจากเงินเดือน

ขณะเป็นข้าราชการอย่างมาก จนในที่สุดต้องออกจาก กบข.แล้ว

ยอมคืนเงินก้อนบางส่วนให้ กบข. เพื่อรับบำานาญตามแบบเดิมที่ได้

เงินแต่ละเดือนมากขึ้น  

หลังจากเกษียณออกมาผู้เขียนก็ลอยชายอยู่นานไม่ยอมจัด

รายการทั้งวิทยุ-โทรทัศน์ที่ติดต่อมาหลายรายการ เพราะมีพื้นฐาน

เดิมการเป็นนักข่าวและจัดรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วย 

ในสำานึกบอกว่าหมดยุคเราแล้ว-ไม่ใช่อีกแล้ว

หลังจากลอยชาย-ชิวๆ อยู่นาน ก็มีปรากฏการณ์ที่นำามา

สู่ สิ่งที่ ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะทำาเป็นอาชีพพิเศษ (นอกเหนือ

จากการรับบำานาญทุกเดือน) คือ เปิดสำานักโหรเพื่อดูดวงชะตา

นอกจากนี้ยังต่อยอด นำาบทความแม่หมอสมัครเล่นมาลง

เสียงเผยแพร่ทางยูทูบ ที่แน่นอนรายได้พิเศษรวมแล้วจะมากกว่า

บำานาญที่รับอยู่ทุกเดือนในระดับ เกิดโชคลาภ-สำาเร็จในชีวิตจาก

อาชีพพิเศษได้ และดีกว่าไม่เปลี่ยน อยู่บ้านกินบำานาญแต่เพียง

อย่างเดียว 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ประกันให้ว่าเมื่อทำาอาชีพพิเศษแล้ว

ประสบความสำาเร็จทุกคน ทุกอาชีพ เพราะหลายคนทำาแล้วไปไม่

รอด แต่โชคดีที่มีอาชีพหลักรองรับอยู่

ส่วนการปฏิวัติใหญ่ด้านสังคม-เพื่อนฝูง เช่นนักการเมือง

ย้ายพรรคจากที่คุ้นเคยไปสู่พรรคอื่นสังคมอื่นที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน 

หรือเพื่อนที่เคยทำางานด้วยกันมานานกระจัดกระจายไปคนละทาง 

หรือกรณีสหรัฐอเมริกา (ที่ลัคนาของประเทศสถิตราศีมิถุน) ถอน

ทหารออกจากอัฟกานิสถานทิ้งเพื่อนที่เคยสู้ด้วยกันมาไว้ข้างหลัง 

หรือเพื่อนยืมเงินไม่ใช้คืนยังจะมายืมอีกทะเลาะกันวุ่นวาย ฯลฯ

ส่วนกลุ่มผลกระทบชิ่ง ที่เห็นด้านดีคือ ลูกเรียนจบให้ชื่นใจ

หมดห่วง หรือลูกแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาได้หลานให้เชยชม หรือมี

ลูกแล้ววุ่นวายเพราะเด็กเป็นขวัญใจแย่งกันเลี้ยงระหว่างครอบครัว

เจ้าชะตากับคู่ครอง หรือต้องออกจากบ้านเพราะครอบครัวไม่ชอบ

แฟน ฯลฯ

8.ผลที่คาดว่าจะได้-เสีย คาดหมายยากมากสำาหรับผล

ของมฤตยู เพราะเป็นดาวอาเพศ และ ขึ้นอยู่กับพื้นชะตา และ 

สำาคัญคือฝีมือของพวกท่านแต่ละคน แต่เบื้องต้นหากพวกท่าน

กล้าเริ่มทำาอาชีพพิเศษ-หารายได้พิเศษ หรือกล้าเปลี่ยนแปลงไปสู่

สังคมที่ไม่คุ้นเคยอาจมีทางรอดและประสบความสำาเร็จ เกิดโชค

ลาภและความสำาเร็จของชีวิตโดยรวม

แต่หากทำาได้ไม่ดีก็จะล้มลุกคลุกคลาน.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

ก๋วยเตี๋ยวผัดงี่เง่าร้านเจ๊เบญ
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เที่ยวโลก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทั้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจะมีสภาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า 400 รายเข้าร่วมด้วย

นอกจากนี้ยังมุ่งหวังผลักดันบทบาทของประเทศไทยเพื่อ

เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และเป็นจุด

หมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical Tourism 

Destination)

งานดังกล่าวยังสอดรับกับมติ ศบค.ที่ยกเลิกการกักตัวทุกรูป

แบบสำาหรับคนไทย ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand pass 

และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศ โดยแสดงหลักฐาน

การฉีดวัคซีน 

และในส่วนของต่างชาติ มีการเตรียม 2 แบบ คือ VIP มี

ใบรับรองฉีดวัคซีน และประกันชีวิตอย่างน้อย 10,000 เหรียญ

สหรัฐ ร่วมกับพาสปอร์ต หากไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องผ่านแบบที่ 2 คือ 

TIP ต้องตรวจ RT- PCR อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเข้าไทย หรือ

หากไม่ได้ตรวจ เมื่อมาถึงไทยต้องได้รับการตรวจ ATK โดยเจ้า

หน้าที่ที่เชี่ยวชาญ และการทำาประกันชีวิต 10,000 เหรียญสหรัฐ 

ร่วมกับพาสปอร์ต

ขณะเดียวกัน หลังจากมีมติเปิดสถานบันเทิง ผับบาร์ 

คาราโอเกะ พื้นที่สีเขียว 14 จังหวัด สีฟ้า 17 จังหวัด อนุญาตให้

ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา 24.00 น. เพื่อรับการท่องเที่ยวที่จะเพิ่ม

มากขึ้นตั้งแต่ 1 มิถุนายนนี้ 

และนอกจากการจะลงไปคิกออฟด้านการท่องเที่ยว สร้าง

ความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและภาคเอกชนแล้ว พล.อ.ประยุทธ์

ยังจะไปตรวจเยี่ยมงานพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต พร้อม

พบปะกับครู นักเรียน และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ

โรงเรียนด้วย 

อย่างไรก็ตาม สำาหรับงานใหญ่รับภาคการท่องเที่ยว

ของไทยรอบนี้ เป็นการตอบรับแผนการประกาศเปิดประเทศ

ของรัฐบาล เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้ฟื้นอย่างสมบูรณ์อีก

ครั้ง.

ผ่านพ้นไปแล้ว การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 วงเงินกว่า 3.18 ล้านล้านบาท เสียงฝ่าย

รัฐบาลก่อนโหวตกังวลกันว่า กลุ่มพรรคเล็ก พรรคเศรษฐกิจไทยจะ

แผลงฤทธิ์ หักดิบกันในสภาหรือไม่ แต่ในท้ายที่สุดผลโหวตรับหลัก

การในวาระที่หนึ่ง ออกมา 278 ต่อ 194

ฝ่ายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะด้วยพลังกล้วย 

หรือเคลียร์ใจกันลงตัว หรือจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เป็นอันว่า ผ่าน

ฉลุย รอดตัวไปอีกหนึ่งยก แต่ที่น่าหนักใจแทนในรอบนี้กลายเป็น 

ฝ่ายค้าน โดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทย คุมเสียงโหวตไปในทิศทาง

เดียวไม่ได้ทั้งหมด ทำาไปทำามาเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำาฝ่าย

ค้าน เจอเรื่องน่าหนักใจแทน

เฉพาะในพรรคเพื่อไทยรอบนี้งูเห่าโผล่มาถึง 7 คน มีทั้งงูเห่า

หน้าเดิม กับงูเห่าหน้าใหม่ จากที่เป็นงูแฝง ยังไม่แสดงตัว รอบนี้

แสดงตัวออกมาแล้ว รวมไปถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมแปลกๆ ไม่ค่อย

ร่วมกิจกรรมพรรค มีท่าทีส่อจะย้ายพรรค ได้ร่วมผสมโรงโหวตใน

ครั้งนี้ด้วย

ส.ส.ศรีสะเกษ 3 คน ‘นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์’, ‘นาย

ธีระ ไตรสรณกุล’, ‘นางผ่องศรี แซ่จึง’ ส่วนอีก 4 คน คือ ‘นาย

จักรพรรดิ ไชยสาสน์’ ส.ส.อุดรธานี, ‘นายนิยม ช่างพินิจ’ 

ส.ส.พิษณุโลก, ‘นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร’ ส.ส.นครนายก, ‘นาย

สุชาติ ภิญโญ’ ส.ส.นครราชสีมา

เรื่องนี้ บิ๊กๆ ในเพื่อไทยฉุนไม่น้อย บางคนเอาชื่อออกมา

ประจานในโลกโซเชียล ควบคู่ไปกับการงัดมาตรการทางวินัย ข้อ

บังคับพรรคออกมาเล่นงาน ‘วิสุทธิ์ ไชยณรุณ’ ส.ส.พะเยา พรรค

เพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมพรรค เตรียมตั้ง

กรรมการสอบ พร้อมกับขู่เตรียมขับออกจากพรรค

กลุ่ม ส.ส.ที่เตรียมจะย้ายพรรค ทั้งคนแดนไกลและแกนนำา

เพื่อไทยรับรู้มาเป็นระยะๆ พอถึงคราวสำาแดงฤทธิ์ออกมา ย่อมมี

มาตรการตามมา ไม่ใช่เพียงแค่จำานวนเสียงที่ทำาให้เพื่อไทย-ฝ่าย

ค้านเสียเปรียบ หากคิดจะโค่นอำานาจประยุทธ์ลงกลางสภาในศึก

แพทองธาร ชินวัตร
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12 ในประเทศ

ต่ละครั้งที่เกิดการกระทำาผิดอาญาขึ้นมา ไม่ว่า

จะเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญา

แผ่นดิน ส่วนมากจะให้ความสนใจไปที่ตัวผู้ต้องหา

หรือจำาเลยว่าจะดำาเนินคดีนำาตัวมาฟ้องลงโทษ

อย่างไร แต่ไม่ค่อยสนใจผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมว่า

มีสิทธิดำาเนินการทางกฎหมายอะไรได้บ้าง ซึ่งจะได้วิเคราะห์

กันในกฎหมายเรื่อง  ผู้เสียหาย

ผู้เสียหาย คือ ผู้ที่ได้รับผลร้าย หรือผู้ที่ได้รับความ

เสียหายจากการกระทำาผิดกฎหมายอาญาฐานใดฐานหนึ่ง 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

1.ผู้เสียหายที่แท้จริง  และ

     2.ผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหาย

     ผู้เสียหายที่แท้จริง คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ 

กระทำาผิดอาญาในฐานความผิดใดๆ โดยตรง มีหลักเกณฑ์

พิจารณา 3 ประการ 

1.มีการกระทำาความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกิดขึ้น 

เช่น ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินตามประมวล

กฎหมายอาญา หรือความผิดที่มีโทษทางอาญาตามพระราช

บัญญัติต่างๆ เป็นต้น 

     2.บคุคลนั้นเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระ

ทำาความผิดดังกล่าว เช่น ความผิดต่อชีวิต หรือร่างกาย ผู้

ที่ถูกทำาร้ายย่อมเป็นผู้เสียหาย หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ผู้ที่ถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยตรง เช่น เป็นเจ้าของหรือผู้

ครอบครองทรัพย์ ย่อมเป็นผู้เสียหาย เป็นต้น      

3.ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย หมายความว่า บุคคล

นั้นต้องเป็นบุคคลที่สมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ด้วย กล่าวคือ จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำาความผิด 

หรือยินยอมให้มีการกระทำาความผิด หรือมีส่วนในการก่อ

ให้เกิดความผิด เช่น สมัครใจทะเลาะวิวาท ทำาร้ายกันแล้ว

ตนเองจะมาฟ้องร้องอีกฝ่ายไม่ได้ หรือตนเองถูกหลอกว่าจะ

เอาเงินไปให้เจ้าพนักงานเพื่อวิ่งเต้นคดีที่ต้องคดีอยู่ ต่อมา

ภายหลังทราบว่าผู้ที่หลอกลวงนั้นเอาเงินไปใช้ส่วนตัวโดย

ทุจริต ดังนี้ ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่จะเป็นโจทก์ฟ้องร้องผู้

หลอกลวงให้ต้องรับผิดทางอาญาได้ เป็นต้น

ผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหาย คือ บุคคลที่มีอำานาจ

จัดการแทนผู้เสียหาย ตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติให้

อำานาจไว้ ซึ่งมีอยู่ 5 กรณี 

1.สามีมีสิทธิฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้ต่อเมื่อได้รับ 

อนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยา

2.ผู้บพุการี ผูส้ืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแต่ใน

ความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำาร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจน

ไม่สามารถจะจัดการเองได้

3 ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรือ ผูอ้นุบาล เฉพาะแต่ใน

ความผิดซึ่งได้กระทำาต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่

ในความดูแล

4.ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบคุคล เฉพาะความ

ผิดซึ่งกระทำาลงแก่นิติบุคคลนั้น 

5.ผู้แทนเฉพาะคดี (โดยได้รับอนุญาตจากศาล) ใน

คดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ ไม่มีผู้แทนโดยชอบ

ธรรม  หรือเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ ไม่มี

ผู้อนุบาลหรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลไม่

สามารถจะทำาการตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้ง

มีผลประโยชน์ ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ

นั้นๆ 

เมื่อเป็นผู้เสียหายแล้ว กฎหมายกำาหนดให้มีสิทธิทาง

ดำาเนินคดีได้ ดังนี้

(1) ร้องทุกข์

(2) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับ

พนักงานอัยการ

(3) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

(4) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดี

อาญา

(5) ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัว

จากกฎหมายข้างต้น จะเห็นว่าหลักการดำาเนินคดีแก่

ผู้กระทำาผิดนั้น กฎหมายกำาหนดให้ผู้เสียหายสามารถดำาเนิน

คดีแก่ผู้กระทำาผิดได้ 2 ช่องทาง ทั้งโดยการร้องทุกข์ต่อเจ้า

พนักงานตำารวจให้รัฐดำาเนินคดี หรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา

เองก็ได้

นอกจากการฟ้องร้องผู้กระทำาผิดดังกล่าว ผู้เสียหาย

ยังมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ หรือ

ถอนฟ้องในคดีที่ตนเองเป็นโจทก์ฟ้องเอง หรือยอมความใน

คดีความผิดต่อส่วนตัวได้ด้วย.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘ผู้เสียหาย’ 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

ศึกแห่งอีสานใต้

อภิปรายไม่ไว้วางใจที่รออยู่ในเดือนกรกฎาคมนี้ เพราะฝ่ายค้าน 

เพื่อไทยเอง กลับอยู่ในภาวะกุมเสียงไม่อยู่

กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ในการ

เลือกตั้งรอบหน้าจะมีถึง 27 ที่นั่ง เป็นที่หมายตาหลายพรรค โดย

เฉพาะพรรคของคนคุ้นเคยกันมาก่อน พรรคภูมิใจไทย รุกไล่ 

กดดัน ดูด ชักชวน บวกกับสิ่งจูงใจ ออปชันพิเศษล่อตาล่อใจ ส.ส. 

มีบางส่วนโอนอ่อน ไหลออกไป เห็นได้ชัด 3 ส.ส.ศรีสะเกษ ส่วน 

ก๊วนสุรินทร์แม้จะยังไม่มีใครย้ายออกไป แต่ในวันข้างหน้าก็ไม่แน่

เหมือนกัน

ก๊วนศรีสะเกษ คณะแกนนำาพรรคภูมิใจไทยจัดขันหมากไป

ต้อนรับเข้าพรรคอย่างเป็นทางการ อาจเป็นเหตุให้คนแดนไกลไม่

สบอารมณ์นัก สุรินทร์ ศรีสะเกษ จากพื้นที่ที่เคยยึดครองมาได้ 

บางสมัยกวาดเรียบไม่แบ่งที่นั่งให้พรรคอื่นแม้แต่ที่นั่งเดียว จึงถือ

เป็นศึกศักดิ์ศรี

คณะแกนนำาพรรคภูมิใจไทยจัดขบวนขันหมากไปต้อนรับเข้า

พรรคไม่นาน ถึงคราวเพื่อไทยเอาคืนบ้าง กางกำาหนดการ ตาราง

งาน ยกคณะครอบครัวเพื่อไทย อุ๊งอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร, 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว, ประเสริฐ จันทรรวงทอง พร้อมกับบิ๊กๆ ใน

เพื่อไทยและ ส.ส.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตามทันที วันที่ 4-5 มิถุนายน 

ปักหมุดทำากิจกรรมพบปะชาวบ้าน ปราศรัย จากนั้น 11-12 

มิถุนายน อีกหนึ่งไฮไลต์สำาคัญ ยกคณะครอบครัวเพื่อไทยบุกไป

เยือนศรีสะเกษ

อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร เตรียมโชว์ลูกอ้อน ลูกเห็นใจ ขอคะแนน

เสียงคนรักทักษิณ คนรักเพื่อไทย คนรักประชาธิปไตย อย่าลืม 

เพื่อไทยตีตราจอง ตรึงพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งหยั่งกระแส 

เช็กฐานคะแนนเสียง สำารวจความนิยม ไม่ให้เพื่อไทยเสียหายไป

มากกว่านี้ 

หลังจบศึกร้อนๆ ในสภา “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี เตรียมลุยงานต่อ ในการนำาคณะลงพื้นที่

ตรวจราชการและติดตามงานที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์นี้ เพื่อ

เปิดงาน Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand 

Travel mart 2022

เป้าหมายคือ กระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ส่งเสริมการขายให้ผู้

ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทยได้นำาเสนอสินค้าทางการท่อง

เที่ยวของไทยในมิติใหม่ และการบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดด

เด่น มีเอกลักษณ์ 

Thailand Tourism Congress 2022 เป็นพื้นที่ในการแลก

เปลี่ยนความเห็นและองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำาคัญของการท่อง

นังสือเล่าเรื่องเมืองกรุง (เทพฯ) ย้อนอดีตสู่วันวาน           

ชุบชีวิตภาพเก่ามาเล่าเรื่องเมืองมหานคร ทัศนา  ทัศน

มิตร จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์แสงดาว นำาเสนอเรื่องราวท่ี

น่าสนใจเก่ียวกับร้านนรสิงห์ สภากาแฟแห่งแรกในประวัติศาสตร์ ต้ัง

อยู่บริเวณหัวมุมท่ีเป็นสนามเสือป่าในสมัยรัชกาลท่ี ๖ เป็นสวนดุสิต 

ลานพระบรมรูปทรงม้า ต่อมาบริเวณส่วนหน่ึงเป็นเขาดินวนา ผู้

จัดการร้านนรสิงห์คนแรกคือ เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟ้ือ พ่ึงบุญ) 

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีพบปะเสวนากันเป็นประจำาของบรรดาสามัญชน

ท่ัวไป หรือข้าราชการฝ่ายใน มักใช้สถานท่ีน้ีเป็นสโมสรเป็นท่ีพบปะ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือพักผ่อนหย่อนใจสรวลเสเฮฮา

รูปภาพหนึ่งใบแทนคำาพูดได้นับพันคำา ผู้เขียนอ่านหนังสือ

เล่มนี้หลายครั้งและตั้งใจว่าจะไปที่ร้านนรสิงห์เพื่อเก็บเกร็ดเรื่อง

ราวประวัติศาสตร์ อีกทั้งถ่ายทอดเล่าถึงบรรยากาศในร้านเพื่อนำา

ลงในคอลัมน์สถานีบ้านเรา นสพ.ไทยโพสต์ 

วันที่ ๖ พ.ค. บรรยากาศภายนอกที่ลานสนามหญ้า

หน้าพระราชวังพญาไท อยู่ภายในอาณาบริเวณโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ผู้คนพลุกพล่าน 

แต่งตัวสวยงามทั้งหญิงชายและเด็ก ในมือถือช่อดอกไม้พร้อม

กล่องของขวัญ เนื่องจากเป็นวันที่พยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบก จบการศึกษารับหมวกพยาบาลในชุดเครื่องแบบสีขาว

สัญลักษณ์ที่อยู่เหนือบานประตูทางเข้าร้านกาแฟนรสิงห์ 

เป็นพระนามาภิไธยย่อ รามราชาธิบดี ในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้ามีข้อความเกี่ยวกับ

ประวัติร้านกาแฟนรสิงห์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่

หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมมหรสพสร้างร้านกาแฟขึ้น

บริเวณมุมสนามเสือป่า เพื่อจำาหน่ายอาหารว่าง ขนมต่างๆ เครื่อง

ดื่ม ด้วยเหตุที่กรมมหรสพใช้รูปนรสิงห์เป็นตราประจำากรม จึงใช้

ชื่อร้านว่า ร้านกาแฟนรสิงห์ มีพลเรือเอก เจ้าพระยารามราฆพ 

ผู้บัญชาการกรมมหรสพสมัยนั้นเป็นเจ้าของ หลวงวิเศษธีระการ 

(เสถียร วรธีระ) เป็นผู้จัดการร้าน 

หนังสือเบ้ืองลึก เบ้ืองหลังในพระราชบันทึกเรื่อง “ประวัติต้น

รัชกาลท่ี ๖” วรชาติ มีชูบท ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ นำาเสนอไว้ดังน้ี... 

พลเรือเอก เจ้าพระยารามราฆพ เป็นบุตรของพระยาประสิทธ์ิศุภการ 

(ม.ร.ว.ละม้าย พ่ึงบุญ) และพระนมทัด พ่ึงบุญ ท้ังน้ีต้นตระกูลของเจ้า

พระยารามฯ คือ กรมหลวงรักษ์รณเรศ (พระองค์เจ้าไกรสร) เจ้าพระยา

รามราฆพทำางานรับใช้สนองใกล้ชิดพระยุคลบาทท้ังทางด้านการละคร 

กิจการเสือป่า รวมถึงการเป็นผู้จัดการร้านนรสิงห์ ท้ังน้ีเจ้าพระยาราม 

ราฆพติดตามเสด็จไปยังสถานท่ีต่างๆ การเสด็จฯ เลียบมณฑลปักษ์ใต้

และเมืองภูเก็ต ท่านเป็นข้าราชบริพารท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิงในยุคสมัย

น้ัน ท่านเป็นเจ้าของบ้านนรสิงห์ซ่ึงปัจจุบันก็คือทำาเนียบรัฐบาล 

ร้านนรสิงห์ในสมัยนั้นสร้างชื่อเสียงโด่งดัง เป็นร้านคาเฟ่ขึ้นชื่อ

ในสังคมอีกทั้งจำาหน่ายสินค้าจากต่างประเทศด้วย มีการโฆษณาเชิญ

ชวนให้มาเที่ยวที่ร้านกาแฟนรสิงห์  “สถานที่เป็นที่โอ่โถงน่าสำาราญ มี

อาหารว่างและขนมต่างๆ  พร้อมทั้งเครื่องดื่มอย่างดีจำาหน่ายพร้อม

มูลบริบูรณ์ทุกประการ ทั้งราคาที่ย่อมเยาผิดกว่าที่จะซื้อบริโภคได้ตาม

สถานที่อื่นๆ ที่ไม่โอ่อ่าน่าสบายเหมือนเช่นนี้”

ทุกคนที่เข้าไปในร้านกาแฟนรสิงห์จะต้องถอดรองเท้าไว้ที่ชั้น

วางรองเท้า แต่ถ้าใครประสงค์นำารองเท้าเข้าไปภายในร้าน จะต้องใส่

ลงในถุงผ้าซึ่งจัดวางไว้ให้และนำาเข้าไปในร้านได้ จากนั้นก็เปิดประตู

ไม้บานใหญ่ ภาพที่เห็นเบื้องหน้าช่างงดงามในบรรยากาศย้อนยุคกลิ่น

อายแห่งวันวาน  ลวดลายบนเพดานออกโทนสีส้มและสีน้ำาตาลคลาส

สิก ประดับด้วยโคมไฟเป็นรูปถ้วยสีขาวรายรอบด้วยสีทองสุกปลั่ง 

ขอนำาเสนอความหมายของชื่อร้าน นร-นรสิงห์ “นร”  แปลว่า

คน ผู้ชาย เพศชาย เพศหญิงใช้คำาว่า นรี หรือนารี  นรสิงห์อวตาร 

เป็น ๑ ในสิบปางของพระนารายณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละครเบิกโรงใช้

นามแฝง “พระขรรค์เพ็ชร” มีเรื่องย่อว่า ยักษ์ชื่อหิรัณยกศิปุ (หิรันต์

ปกาศร) ได้รับพรจากพระอิศวร ๔ ประการ คือ ไม่ตายด้วยมือเทวดา  

มนุษย์ หรือเดียรัจฉาน ไม่ตายด้วยคมอาวุธ ไม่ตายในอาคารหรือ

กลางแจ้ง ไม่ตายในกลางวันหรือกลางคืน 

ฉะนั้น หิรัณยกศิปุจึงมีฤทธิ์มาก กำาเริบ รังควานเทวดาและ

มนุษย์ทั่วไป ร้อนถึงพระอินทร์ต้องร้องขอกับพระอิศวร พระอิศวรจึง

ขอให้พระนารายณ์ไปปราบ พระนารายณ์จึงอวตารลงไปเป็นนรสิงห์

คือครึ่งคนครึ่งสัตว์ มีหัวเป็นสิงห์ ตัวเป็นคน เมื่อพบกับหิรัณยกศิปุ

จึงปราบได้สำาเร็จ โดยจับตัวลากไปคาไว้ที่ประตูเคหาในเวลาโพล้เพล้ 

(ระหว่างเวลากลางวันและกลางคืน) ใช้กรงเล็บฉีกอกหิรัณยกศิปุ เป็น

อันล้างพรพระอิศวรที่ประทานแก่ยักษ์

ร้านกาแฟนรสิงห์ต้ังอยู่ภายในวังพญาไท ก็คือบริเวณโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า เลขท่ี ๓๑๕ อาคารเทียบรถพระท่ีน่ัง อาคารช้ัน

เดียวอยู่หน้าพระท่ีน่ังพิมานจักรี  หลังคาเป็นดาดฟ้าเชื่อมต่อกับช้ัน

ท่ี ๒ ของพระท่ีน่ัง พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ แต่เดิมน้ันอาคารหลังน้ีใช้เป็นห้องพัก

รับรองของบรรดาเหล่าเสนาบดีท่ีมารอเข้าเฝ้าฯ ในหลวงรัชกาลท่ี 

๖ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี ๗) 

พระราชวังพญาไทได้รับการปรับปรุงเป็นโรงแรมช้ันหน่ึงสำาหรับให้

ชาวต่างประเทศมาพัก มีห้องบิลเลียดของโรงแรม ในเวลาต่อมาก็

เปล่ียนแปลงเป็นโรงพยาบาลทหาร ห้องบิลเลียดก็เปล่ียนเป็นสโมสร

ของนายทหารเสนารักษ์ เป็นห้องตรวจโรคนายทหารช้ันผู้ใหญ่ เป็น

ห้องทำางานของผู้บังคับบัญชาสายแพทย์

ร้านกาแฟนรสิงห์เป็นอาคารเก่าแก่ทรงยุโรป ใหญ่โตโอ่โถง

สง่างาม ด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างกรุง

รัตนโกสินทร์ตอนกลางและรูปแบบอาคารทรงตะวันตก ภายใน

ร้านตกแต่งด้วยโทนสีเหลืองอ่อนและสีน้ำาตาล เฟอร์นิเจอร์ภายใน

ร้านก็คลาสสิก ส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สีน้ำาตาลเข้มตามแบบ

ฉบับของร้านกาแฟในวังเก่า กรอบรูปภาพถ่ายในบรรยากาศของ

ประวัติศาสตร์ท่ีได้รับการเก็บไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้

ศึกษาเรื่องราวดีๆ ในอดีตกาล เพียงแค่เห็นภาพเก่าแก่ก็รู้สึกได้ว่า

สักคร้ังหน่ึงในชีวิต Once in a lifetime คนไทยท่ีชอบศึกษาเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ควรเข้ามาเยือนสถานท่ีสวยงามแห่งน้ีเพื่อเป็นบุญตา 

และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีทรงเสีย

สละความสุขเพื่อคนไทยจะได้มีวิถีชีวิตดีวันดีคืนอย่างแท้จริง 

โคมไฟโบราณเรียบง่ายแต่สะดุดตา ตู้โชว์โบราณท่ีวาง

นาฬิกาเก่าแก่ หนังสือนิตยสารหลายเล่มอยู่ภายในตู้เก่าโบราณน้ัน 

ฯลฯ มีมุมสวยงามให้เลือกน่ังและบันทึกภาพ ปกเมนูอาหารเป็นหนัง

วัวสีน้ำาตาลเข้มพร้อมโลโก้ร้านนรสิงห์ เมื่อสัมผัสเบามือมาก หมุน

กระดุมเปิดเมนูก็จะมีหลากหลายเมนูคาวหวานท้ังอาหารไทย ฝร่ัง 

หรืออาหารจานเดียว A La Carte ให้เลือกพร้อมสนนราคา มีภาพ

วาดลายเส้นประกอบเมนู หมูเค็มโบราณ มัสม่ันไก่  สตูซ่ีโครงหมู 

กระดูกหมูอ่อนต้มลำาไย ไก่อบกระเทียมพริกไทย ยำาสันนอกหมูรม

ควัน ยำาไส้กรอกเยอรมัน สลัดไส้กรอกเยอรมัน สลัดทูน่า ฯลฯ 

ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในความครึกครื้น มีดนตรี

วงใหญ่ควบคุมวงโดยพระเจนดุริยางค์มาบรรเลง  ภายหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ๒๔๗๕ กิจการร้านกาแฟนรสิงห์

ได้ยุติลง ปัจจุบันมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทได้นำาร้านกาแฟ

นรสิงห์มาเปิดใหม่ในปี ๒๕๕๓ ที่อาคารเทียบรถพระที่นั่ง หน้า

พระที่นั่งพิมานจักรี เพื่อเป็นการรำาลึกถึงร้านกาแฟนรสิงห์ในอดีต. 

ยลยินร้านกาแฟนรสิงห์ ณ วังพญาไท

ย้อนรำ�ลึกสภ�ก�แฟแห่งแรกของสย�มสมัยรัชก�ลที่ ๖

แ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ห

‘บิ๊กตู่’ ลุยภูเก็ต

คิกออฟท่องเที่ยว
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13สิ่งแวดล้อม

4

แวดล้อมแล้ว ยังเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศให้

เปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ได้อย่างราบรื่นอีก

ด้วย คณะกรรมการฯ กำาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ไว้ว่า “ประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้น

ส่วนที่สำาคัญของโลก ภายในปี พ.ศ.2575” และมีเป้าหมายปริมาณ

การผลิตและการใช้งานยานยนต์แต่ละประเภทและในแต่ละ

ช่วงเวลา ซึ่ง 3 มาตรการหลักไปสู่เป้าหมาย ได้แก่ การส่งเสริม

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า, การส่งเสริมการใช้ยานยนต์

ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการใช้งาน

จากข้อมูลเดือนธันวาคม 2564 ประเทศไทยมีปริมาณจด

ทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV หรือ “Battery Electric 

Vehicle” ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน 

สะสม 11,152 คัน ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 4,165 คัน รถ

จักรยานยนต์ 6,749 คัน และรถโดยสาร 238 คัน จากปริมาณรถ

จดทะเบียนสะสมทั้งหมดประมาณ 42 ล้านคัน 

ปี พ.ศ.2564 ไทยมีปริมาณจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า

ประเภท BEV 5,857 คัน ประกอบด้วยรถยนต์นั่งและรถ

กระบะ 1,958 คัน รถโดยสาร 119 คัน รถบรรทุก 2 คัน และ

รถจักรยานยนต์ 3,778 คัน โดยปริมาณจดทะเบียนยานยนต์

ไฟฟ้ารวมในปี 2564 เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปี 2563 ที่มีปริมาณ

เพียง 2,881 คัน

“ปริมาณดังกล่าวยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับปริมาณจดทะเบียนยานยนต์ทั้งหมดที่มีปริมาณจดทะเบียน

รถยนต์ 841,096 คัน และรถจักรยานยนต ์1,763,883 คัน 

นอกจากนี้ รถยนต์นั่งไฟฟ้าที่จดทะเบียนเกือบทั้งหมดเป็นรถยนต์ที่

นำาเข้ามาจากต่างประเทศ” พิสิฐบอก

ด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย พิสิฐให้ข้อมูลว่า แม้

ในปัจจุบันผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทยจำานวนกว่าครึ่งจะได้รับ

อนุมัติส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV ในประเทศแล้ว 

แต่มีเพียงผู้ผลิต Start-up รายใหม่เพียง 2 ราย คือ FOMM (Asia) 

และ Takano ที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า BEV ในประเทศ ในขณะที่

ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาดยังคงสงวนท่าทีการลงทุน

ผลิต BEV ในประเทศไทย โดยกลุ่มญี่ปุ่นยังคงเน้นผลิตยานยนต์

ประเภท HEV หรือรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด และกลุ่มยุโรปเน้นผลิต

ยานยนต์ประเภท PHEV หรือรถยนต์ที่ใช้ได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและ

น้ำามันเบนซิลหรือดีเซล

ส่วนการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสถานการณ์ไม่แตกต่าง

กัน ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเป็นผู้ผลิต Start-up รายใหม่ 

คือ Deco Green Energy และ Etran (Thailand) ในขณะที่ผู้ผลิต

เจ้าตลาดรายเดิมยังผลิตรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่

 งานสัมมนา “Automotive Summit 2022” เปิดประเด็น

ความเป็นกลางทางคาร์บอน พิสิฐให้เหตุผลว่า จากการประชุม 

COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร  ซึ่งพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าไทยพร้อม

ยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง เพื่อ

บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี  พ.ศ.2593 

และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้

ในปี พ.ศ.2608 และด้วยการสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ไทยจะยกระดับ

เป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศ (Nationally Determined 

Contributions : NDC) ขึ้นเป็นร้อยละ 40 ได้ ซึ่งจะนำาไปสู่การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ภายในปี พ.ศ.2593

ความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นการดำาเนินกิจกรรม

ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และประเทศ ที่มีการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีมาตรการการลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การใช้พลังงานทดแทนการชดเชยคาร์ 

บอน (Carbon Offset) โดยการลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ 

ต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผอ.สถาบันย้ำาอุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นหนึ่งในวิถีแห่ง

การเดินทางที่จะต้องปรับและพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการมุ่งสู่ความเป็นกลาง

ทางคาร์บอน เพื่อช่วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากก๊าซ

เรือนกระจก เป็นที่มาของการสัมมนาทางวิชาการ Automotive 

Summit ในหัวข้อ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน : จุดเปลี่ยนของ

ยานยนต์แห่งอนาคต”  

 ไฮไลต์ภายในงาน Automotive Summit 2022 เปิดสัมมนา

ที่น่าสนใจ อาทิ นโยบาย และวิสัยทัศน์ด้านยานยนต์เพื่อมุ่งสู่

ยานยนต์คาร์บอนต่ำา การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของผู้ผลิตยาน

ยนต์ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการ

รีไซเคิล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน รวม

ถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สู่เป้าหมายความเป็น  

กลางทางคาร์บอน  แผนผลิตพลังงานไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะ รวมถึง 5G และแพลตฟอร์มดิจิทัลสำาหรับยานยนต์ 

เชื่อมต่อแห่งอนาคต รวมถึงเรื่องมาตรฐานและการทดสอบยาน

ยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (CAV) มาตรฐานและการทดสอบ

ยานยนต์ไฟฟ้า สัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุน 

จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มิ.ย.นี้ ณ ฮอลล์ 101–104 ศูนย์

นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

อนนี้เนื้อสัตว์ ไข่ไก ่ผักผลไม้ อาหารการกิน ก๊าซหุง

ต้ม ค่าน้ำามันต่างก็เดินหน้าปรับขึ้นราคา โดยเฉพาะราคา

น้ำามันวันนี้ จ่ายเงินเติมน้ำามันมากกว่าเดิม แต่ได้น้ำามัน

น้อยลง จากราคาน้ำามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นวันเว้นวัน ไม่เฉพาะ

เมืองไทย แต่เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำาลังเผชิญเช่นเดียวกัน สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่า ราคาน้ำามันที่ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกปัจจัยที่จะทำาให้ผู้บริโภคหันมา

ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเท่าตัว เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรง 

นอกจากนี้ เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ภาครัฐประกาศมาตรการส่งเสริม

การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ลดภาษีนำาเข้ายานยนต์สำาเร็จรูป (CBU) 

ทั้งรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์เพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศได้นำาเข้า

ยานยนต์ไฟฟ้ามาทดลองตลาดในประเทศไทย ลดภาษีสรรพสามิต

จากร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2 และให้เงินอุดหนุนกรณีรถยนต์นั่ง 

70,000-150,000 บาท และกรณีรถจักรยานยนต์ 18,000 บาท 

เพื่อทำาให้ราคายานยนต์ไฟฟ้าถูกลง ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ผลิตต้อง

ผลิตยานยนต์ในประเทศตามคุณลักษณะที่กำาหนด และต้องผลิต

เท่ากับจำานวนที่นำาเข้ามาภายในปี พ.ศ.2567 หรือผลิตจำานวน 1.5 

เท่าตามจำานวนที่นำาเข้ามาภายในปี พ.ศ.2568 มาตรการดังกล่าวมี

ผู้ผลิตสนใจร่วมโครงการแล้ว 

ยานยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงเติบโตในบ้านเรา แม้แต่ภาพรวม

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โลกก็ยังได้รับความนิยมสูง นอกจากไม่

ต้องพึ่งพาน้ำามันเป็นเชื้อเพลิง ลดปล่อยก๊าซคาร์บอน ยังช่วยลด

อุณหภูมิของโลก บรรเทาภัยพิบัติรุนแรง

ในงานแถลงข่าวการจัดงาน Manufacturing Expo 2022 

พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดงานสัมมนา “Automotive 

Summit 2022” ความเป็นกลางทางคาร์บอน : จุดเปลี่ยนของ

ยานยนต์แห่งอนาคต ระหว่างบริษัท อาร์เอ็กซ์             

เทรดเด็กซ์ จำากัด กับสถาบันยานยนต์ เมื่อ

วันก่อน 

พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำานวย

การสถาบันยานยนต์ เผยภาพรวม

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า ปี 

2565 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเริ่ม

ฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอ

ตัว ปีนี้กลุ่มอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย คาด

การณ์ว่าจะสามารถ

ผลิตยานยนต์

ได้ 1.8 ล้านคัน เพิ่ม

ขึ้นจากปี 2564 ร้อย

ละ 7 ประกอบ

ด้วยการจำาหน่ายใน

ประเทศ 8 แสนคัน และ

การส่งออก 1 ล้านคัน

นอกจากนี้ สถาบัน

ยานยนต์ยังประเมิน

ว่า ปริมาณจำาหน่าย

ยานยนต์ไฟฟ้าจะมี

ประมาณ 5,000 คัน เพิ่ม

ขึ้นจากปี 2564 ที่มี

ประมาณ 2,000 คัน 

เนื่องจากการยอมรับของ

ผู้บริโภคที่มากขึ้นและ

ได้รับปัจจัยส่งเสริมจาก

ต

มาตรการของภาครัฐ

สำาหรับ 4 เดือนแรกของปี 2565 ไทยสามารถผลิตรถยนต์

ได ้597,864 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อย

ละ 4.8 เป็นผลมาจากตลาดยานยนต์ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับการเปิดตัวยานยนต์รุ่นใหม่ โดย

เฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค เพราะ

ผู้บริโภคเริ่มมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น 

และมาตรการให้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ อีกทั้งราคาน้ำามันที่ปรับตัว

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ไทยให้ความสำาคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตลอดจนหา

มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา climate change โดยเฉพาะการลดและ 

ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อปรับ 

เปลี่ยนแนวทางการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค 

ปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดทำายุทธศาสตร์ระยะยาวใน

การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำา กำาหนดเป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ในปี พ.ศ.2573 และเป้าหมายการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยเร็วที่สุดภายในครึ่งหลังของ

ศตวรรษนี้ ภาคพลังงานและขนส่งป็นภาคส่วนหลักลด

การปล่อยก๊าซ จึงได้บรรจุประเด็นการเปลี่ยนแปลง

‘ดอยคำา’ ชวน ‘แกะ ล้าง เก็บ’ กล่องยูเอชทีใช้

เป็นส่วนลด

ดอยคำาชวนร่วมรักษ์ โลก อนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมไปกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพียง

นำากล่องยูเอชทีผ่านขั้นตอนการ “แกะ ล้าง เก็บ” 

แล้ว มาบริจาคที่ร้านดอยคำาทุกสาขา สำาหรับ

นำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพาเลทดอย

คำา กรวยจราจร เก้าอี้อเนกประสงค์ กระถาง

ต้นไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลอื่นๆ อีก

มากมาย เพื่อเป็นการจัดการขยะประเภทกล่องยู

เอชที ซึ่งเป็นกระดาษมัลติเลเยอร์ ที่ยากต่อการ

กำาจัด หรือรีไซเคิลด้วยวิธีปกติ และเป็นทางออกของปัญหา “ขยะ

กำาพร้า” ประเภทกล่องยูเอชทีต่อไป พิเศษ หากเป็นกล่องยูเอชทีตรา

ดอยคำา สามารถนำามาใช้แลกเป็นส่วนลดสำาหรับซื้อผลิตภัณฑ์ดอย

คำา ที่ร้านดอยคำาทุกสาขา โดยกล่องยูเอชทีตราดอยคำา (ทุกขนาด) 1 

กล่อง มีมูลค่า 1 บาท ไม่จำากัดจำานวนกล่อง และมูลค่าสินค้าพิเศษ

สุดๆ เฉพาะในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน พ.ศ.2565 นี้ 1 กล่อง 

มีมูลค่า 2 บาท วันเดียวเท่านั้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.doikham.co.th หรือเฟซบุ๊กดอยคำา – Doi Kham

‘CPF’ ประกาศนโยบาย 2030  Sustainability in 

Action 

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ตรงกับวันที่ 5 มิ.ย.ของทุก                     

ปี ซึ่งปีนี้สหประชาชาติกำาหนดแนวคิด “Only One Earth” is the 

campaign slogan, with the focus on “Living Sustainably in 

Harmony with Nature.” “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน อยู่

ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล” บริษัท เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 

โดยนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้

จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพี

เอฟ เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะผู้นำาธุรกิจเกษตร

อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่มีการผลิต

อาหารเพื่อส่งออกทั่วโลก ตระหนักถึงความ

สำาคัญของการมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่

เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีนี้ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ (Climate Change) ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลก 

ถึงเวลาที่ทุกคนต้องลงมือทำาอย่างจริงจัง เพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม 

และตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นต้นทาง

ของการผลิตอาหารให้กับมนุษย์  

ด้วยเหตุนี้ ซีพีเอฟจึงประกาศเป้าหมาย CPF  2030 

Sustainability in Action โดยในอีก 9 ปีจากนี้ เป็นระยะเวลาของการ

ลงมือทำาอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรยั่งยืน ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)  

โดยบริษัทมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญ

ที่ส่งผลอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ของโลก โดยนำาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้

ในการบริหารจัดการทรัพยากร ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน นำา

นวัตกรรม เทคโนโลยี หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาปรับกระบวนการ

ผลิต รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำา ตามหลัก 3 

สภาพภูมิอากาศในนโยบายระดับประเทศ ภายใต้กรอบแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยมีหมุดหมาย

ที่สำาคัญ คือ หมุดหมายที่ 10 การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ำา และหมุดหมายที่ 11 การลดความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สองหมุดหมายที่

ตอบสนองต่อประเด็นสภาวะโลกร้อนโดยตรง

“ที่ผ่านมารัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมทำาความเย็นลดและ

เลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่ทำาลายชั้นบรรยากาศ

และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง รวมทั้งผลักดันอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ไทยสามารถเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและ

เปลี่ยนผ่านไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ ตั้งเป้าจะให้มีการผลิตยานยนต์

ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด รวมทั้งมีการ

ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 15 ล้านคัน หรือ 1 ใน 3 ของยานยนต์ทั้งหมด

ภายในปี 2578” พิสิฐให้ภาพ

ส่วนนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้าไทยกำาหนดให้การใช้ยาน

ยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในมาตรการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซและปี 

พ.ศ.2563 ได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ

ขึ้น ทำาให้การใช้งานและการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเกิด

ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายให้เร็วที่สุด 

ทั้งนี้ พิสิฐมองว่า นอกจากเพื่อตอบสนองเป้าหมายด้านสิ่ง

‘ยานยนต์ ไฟฟ้า’ความหวังสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

Rs คือ ลดการใช้น้ำา (Reduce) นำาน้ำากลับมาใช้ซ้ำาโดยไม่ผ่านการ

บำาบัด (Reuse) การนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่โดยผ่านการบำาบัดด้วย

เทคโนโลยีต่างๆ (Recycle)        

พร้อมกันนี้ บริษัทมุ่งมั่นร่วมปกป้องทะเลโลก โดยร่วมกับเครือ

ข่ายองค์กรพันธมิตรและชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเพื่อดูแลสมดุล

ระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล อาทิ โครงการกับดักขยะทะเล (Trap The 

Sea Trash Project) นำาร่องความร่วมมือกับ ชุมชน ต.บางหญ้าแพรก 

จ.สมุทรสาคร โครงการรณรงค์ให้ชาวประมงลดการทิ้งขยะลงสู่ทะเล 

โครงการเก็บขยะชายหาดในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการของสาย

ธุรกิจสัตว์น้ำาซีพีเอฟ กิจกรรมต่อยอดโครงการศูนย์สวัสดิภาพและ         

ธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (FLEC)            

“ปัจจุบัน 99.9% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำาหรับบรรจุ

อาหารของซีพีเอฟ สามารถนำากลับมาใช้ซ้ำา หรือนำามาใช้ใหม่ 

หรือสามารถย่อยสลายได้ เรายังมีนโยบายการจัดการสูญเสีย

อาหาร อาหารส่วนเกิน และขยะอาหาร เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

นายวุฒิชัยกล่าว.

พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

ผอ.สถาบันยานยนต์ พิธี MOU การจัดสัมมนา “Automotive Summit 2022”
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เพื่อไทย

และสามารถบอกประชาชนได้ว่าสิ่งที่เรา

ดำาเนินการเป็นตามเจตนารมณ์ที่จะรับ

ใช้ประชาชนตามแนวทางของพรรค ถ้า 

ส.ส.ไม่มีอุดมการณ์ร่วมกับพรรค ก็ฝาก

ประชาชนพิจารณาว่าจะยอมรับเขาหรือไม่

อย่างไร และมั่นใจว่าประชาชนจะยึดมั่น

กับพรรคมากกว่าตัวบุคคล” หัวหน้าพรรค

เพื่อไทยกล่าว

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

เลขาธิการพรรค ได้ส่งข้อความผ่านทาง

ไลน์แจ้ง ส.ส.ของพรรคทุกคน ระบุว่า เรียน 

ส.ส.ทุกท่าน ตามที่ ได้มีการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 

โดยการลงมติในวาระที่ 1 มีสมาชิก จำานวน 

7 คน ลงมติไม่เป็นไปตามมติพรรค ดัง

นั้นพรรคจึงขอดำาเนินการให้สมาชิกทั้ง 7 

คนออกจากไลน์กลุ่มทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมต่างๆ ของพรรค และพรรคจะนำา

เรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ

กรรมการจริยธรรมต่อไป

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทาง

การเมือง พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ว่า 

เรื่องนี้เป็นเรื่องมารยาททางการเมือง ถ้าทำา

แบบนี้ในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็ต้องเปลี่ยน

ตัวผู้สมัคร เพราะมีผู้สมัครคนใหม่แล้ว ที่

ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ทุกยุคทุกสมัย และส่วน

ใหญ่ที่ออกไปก็สอบตก เห็นได้จากในการ

เลือกตั้งปี 2562 ในพื้นที่อุบลราชธานี ก็

เห็นแล้วไม่ใช่หรือ ศรีสะเกษก็คงเหมือนกัน 

จะสนใจอะไรคนที่หนีเรา ก็หาคนใหม่ ทุก

ครั้งที่มีการเลือกตั้ง ก็มีคนออกจากพรรค

น้อยบ้างมากบ้าง แต่เมื่อเลือกตั้งแล้ว ก็ได้ 

ส.ส.เหมือนเดิม คนใหม่เข้ามาก็ได้เป็น ส.ส. 

เที่ยวนี้ก็คงเหมือนกัน

สำาหรับ 7 ส.ส. ประกอบด้วย 1.นาย                                                              

จักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี 2.นาย 

จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ 3.นาย 

ธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ 4.นาย                 

นิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก 5.นางผ่องศรี 

แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ 6.นายวุฒิชัย กิตติ

ธเนศวร ส.ส.นครนายก และ 7.นายสุชาติ 

ภิญโญ ส.ส.นครราชสีมา

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ระบุ

ว่า เกิดปรากฏการณ์มี ส.ส.งูเห่าให้เห็น

อยู่หลายครั้ง เนื่องจากบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ 2560 ได้บัญญัติถึงเอกสิทธิ์

ของ ส.ส. ต้องไม่อยู่ภายใต้อาณัติใดๆ จึง

ทำาให้ ส.ส.แต่ละคนสามารถตัดสินใจโดย

อิสระในการโหวตลงคะแนน โดยไม่จำาเป็น

ต้องปฏิบัติตามมติพรรคการเมืองที่สังกัด

เขาบอกว่า การฝ่าฝืนมติพรรคที่เกิด

ขึ้น พรรคการเมืองต้นสังกัดก็ไม่สามารถจะ

ลงโทษให้พ้นจากการเป็น ส.ส.ได้ สามารถ

ทำาได้แค่การขับไล่ออกจากสมาชิกพรรค 

และสามารถหาพรรคสังกัดใหม่ได้ภายใน 

30 วัน ซึ่งเป็นโอกาสของ ส.ส.งูเห่า หรือ 

ส.ส.กบฏเหล่านี้  สามารถที่จะเปลี่ยน

สังกัดพรรคได้ตามใจชอบ ซึ่งแตกต่างกับ

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 

และปี 2550 ที่มีความเข้มงวด ให้ความ

สำาคัญกับพรรคการเมือง ส่งเสริมให้ระบบ

พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ถ้ามี ส.ส.คน

ใดฝ่าฝืนมติพรรค สร้างความเสื่อมเสียให้

กับพรรค ก็สามารถขับออกจากพรรคและ

พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.ในทันที เว้น

แต่ ส.ส.ที่ถูกขับออกจากสมาชิกพรรคยื่น

อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้พิจารณามติ

ของพรรคการเมืองว่าชอบหรือไม่ ถ้าหาก

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาพิพากษาว่ามติพรรค

ไม่ชอบ ก็สามารถสังกัดพรรคการเมืองอื่น

ได้ภายใน 30 วัน แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำา

พิพากษาว่ามติพรรคชอบด้วยข้อกฎหมาย ก็

จะทำาให้สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส.ทันที

อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าว

ต่อว่า สำาหรับปรากฏการณ์ ส.ส.งูเห่า หรือ

ส.ส.กบฏที่เกิดขึ้นมากในสภาผู้แทนราษฎร

ชุดนี้ เพราะความล้มเหลวของรัฐธรรมนูญ

ฉบับปี 2560 ที่เปิดโอกาสให้ ส.ส.ขายตัว 

ย้ายพรรคได้ตามใจชอบ เป็นทำาลายระบบ

พรรคการเมือง และทำาให้พรรคการเมือง

อ่อนแอ เกิดสภาพมี ส.ส.ปัดเศษ จนเป็น

ที่มาของปรากฏการณ์แจกกล้วย ต่อรอง

ทางการเมืองของกลุ่มพรรคเล็ก ทำาให้

พรรคเล็กมีบทบาทหรือตัวแปรทางการ

เมืองมากกว่าพรรคการเมืองใหญ่ ซึ่งเป็น

ความบิดเบี้ยวของระบบการเมือง นับว่า

เป็นความล้มเหลวและถอยหลังเข้าคลอง

ของการเมืองไทย จากความอัปยศของ

รัฐธรรมนูญปี 2560 อีกครั้งหนึ่ง”

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระหน่ึง

ท่ีผ่านมาว่า ในส่วนของพรรค  ภารกิจใน

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำาปีไม่

ส้ินสุดอยู่แค่วาระหน่ึง เนื่องจากส่วนสำาคัญ

ท่ีสุดในการพิจารณาลงลึกในรายละเอียด

จะอยู่ในวาระท่ีสอง คือการพิจารณาในช้ัน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ซ่ึงจะมีการลงลึก

ในรายละเอียด ส.ส.ของพรรคท่ีเข้าไปร่วม

เป็น กมธ.พร้อมทำาหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี โดยจะ

ดูแลรายละเอียดภาพรวมท้ังหมด และจะมี

การประสานกับ ส.ส.ทุกคนเพื่อแลกเปล่ียน

รับฟังความคิดเห็นท่ีได้รับมาจากประชาชน

ในแต่ละพ้ืนท่ี พร้อมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะ

จากประชาชนท่ัวไปด้วย เพื่อนำามาประกอบ

การพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณให้

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากท่ีสุด ซ่ึงงบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีน้ีถือเป็นปีสุดท้าย

ของวาระสภาผู้แทนราษฎรชุดน้ี เชื่อว่า กมธ.

ทุกคนจะมุ่งม่ัน ต้ังใจ จัดสรรงบประมาณ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ให้มากท่ีสุด

นายราเมศกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีท่ี

หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวหานาย

สาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค ในฐานะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขน้ัน 

ตนได้ฟังอภิปรายตลอดเวลา ไม่อยากกล่าว

อะไรมากนอกจากคำาว่า นักการเมืองท่ีดีอย่า

กลัวคำาพูดท่ีหลุดจากปากตนเอง เพราะหาก

กลัวคำาพูดของตนเองท่ีพูดออกไปแล้ว แสดง

ให้เห็นว่ามีปัญหาด้านสติสัมปชัญญะ แต่

กลับพยายามโยนความผิดให้คนอื่น เมื่อคิด

ข้ึนมาได้หลังจากพูดออกมาแล้วประชาชนจะ

เห็นความจริง และความคิดของนักการเมือง

ประเภทน้ีมากข้ึน.

อยากพบ ‘ชัชชาติ’

ตนอยู่ใต้กระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้น

ต้องไปกระทรวงมหาดไทยก่อน และตนเป็น

ผู้น้อย จะเข้าไปพบ พล.อ.ประยุทธ์เองคงไม่

ได้ ต้องให้สั่งมา 

วันเดียวกันนี้ นายชัชชาติพร้อมคณะ 

ลงพื้นที่บริเวณสวนศิลาฤกษ์ เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนายวิลาศ เฉลยสัตย์ 

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง,   นายไท

วุฒิ ขันแก้ว ผู้อำานวยการสำานักการโยธา, 

นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้อำานวยการเขต

ยานนาวา เพื่อสำารวจโครงการเปลี่ยนระบบ

สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน บน

ถนนพระราม 3 หลังจากที่นายชัชชาตินัด

หมายไว้เมื่อวันที่ 1 มิ.ย .ที่ผ่านมา

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า หลังจากได้

รับการร้องเรียนของประชาชนเรื่องถนน

ไม่เรียบ จากการก่อสร้างท่อสายไฟฟ้า

ใต้ดิน บนถนนพระรามที่ 3 ของการไฟฟ้า

นครหลวง  โดยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง   

ได้สั่งการให้มีการปรับปรุง และทางสำานัก

การโยธาได้มีการสั่ งให้หยุดปฏิบัติงาน

ชั่วคราว เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนฝาบ่อให้

เรียบร้อยก่อน

ด้านนายไทวุฒิกล่าวว่า ตอนนี้มีการ

ปรับปรุงรูปแบบคานที่รองรับแผ่นถนน

ด้านบน เทคอนกรีตติดกับโครงสร้างของ

บ่อ ทำาให้การทรุดตัวปากบ่อจะไม่เกิดขึ้น 

รวมถึงรื้อผิวการจราจรรอบบ่อประมาณ 

1 เมตร แล้วเทพื้นใหม่ โดยทางการไฟฟ้า

นครหลวง จะยุติการก่อสร้างชั่วคราวเพื่อ

ปรับพื้นผิวการจราจรทั้งหมดก่อน

ขณะที่นายวิลาศกล่าวว่า ที่ผ่านมา 

MEA ได้ดำาเนินโครงการเปลี่ยนระบบสาย

ไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในด้านระบบไฟฟ้า ทำาให้เกิดความ

ปลอดภัยและเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม โดย

ได้ดำาเนินงานในช่วงเวลา 22.00-05.00 น. 

ของทุกวัน เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร

ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลากลางวัน

ที่มีการเปิดให้รถสัญจรเป็นปกตินั้น การ

ไฟฟ้านครหลวงได้กำาหนดรูปแบบการ

ดำาเนินงานให้กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

ในแต่ละโครงการ เช่น การปิดฝาบ่อพัก

ชั่วคราว, การวางแผ่น Road Deck ตลอด

จนการเทคอนกรีตเพื่อแก้ไขปัญหาผิวการ

จราจร แต่เนื่องจากปัญหาอุปสรรคการทรุด

ตัวของดิน และข้อจำากัดในด้านระยะเวลา

ดำาเนินงาน จึงส่งผลต่อความราบเรียบและ

ความสม่ำาเสมอของผิวถนนในบางพื้นที่ ซึ่ง

การไฟฟ้านครหลวง และบริษัทผู้รับเหมา

ก่อสร้างได้ ให้ความสำาคัญกับปัญหาที่เกิด

ขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่าง

ต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ จากการร่วมวางแนวทางแก้ไข

ในครั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง มีแนวทางให้

บริษัทผู้รับเหมาปรับปรุงรูปแบบการปิดฝา

บ่อพัก แบ่งออกเป็น 4 วิธีคือ  1.กรณีเป็น 

บ่อพักที่ต้องหยุดงานมากกว่า 4 เดือน ให้เท

คอนกรีตปิดฝาบ่อ ส่งผลให้ไม่มีรอยต่อของ

ฝาบ่อ  2.กรณีฝาบ่อพักที่ต้องปิด-เปิดทุกวัน 

ให้เปลี่ยนฝาบ่อพักที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (จาก

เดิมปิดโดยใช้ 8 ชิ้น เปลี่ยนเป็นปิดโดยใช้ 4 

ชิ้น) ส่งผลให้ลดรอยต่อของฝาบ่อ ผิวถนน

ราบเรียบมากขึ้น  3.กรณีฝาบ่อพักที่ต้องปิด-

เปิดทุกวัน แต่มีกำาหนดเสร็จสิ้นงานภายใน 

1 ปี ยังคงใช้ฝาบ่อเดิม แต่เพิ่มการตรวจ

สอบสภาพฝาบ่อ ให้มี ความเรี ยบร้ อย  

4.กรณีแผ่น Road Deck หรือแผ่นถนน

ชั่วคราว ให้เสริมความแข็งแรงโครงสร้าง

รองรับแผ่น Road Deck ป้องกันการทรุด

ตัวที่ริมฝาบ่อ และเทคอนกรีตปรับระดับจุด

เชื่อมต่อกับผิวถนนจริง

นายวิลาศ กล่าวเพิ่มเติม ว่า นอกจาก

การวางแนวทางด้านวิศวกรรมแล้ว การ

ไฟฟ้านครหลวง ได้วางมาตรการกำากับการ

ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมา โดยการ

จัดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของ

ฝาบ่อและผิวจราจรตลอดระยะพื้นที่ของ

โครงการก่อสร้าง 2 ช่วงเวลาต่อวัน รวม

ถึงการจัดทีมงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ ไขเหตุ

เร่งด่วน และการบูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

ด้านนายชัชชาติยังกล่าวอีกว่า เป็น

นิมิตหมายที่ดี ถ้าเราร่วมมือกันแก้ปัญหา  

แป๊บเดียวหาคำาตอบได้เลย ขอให้มีการคุย

งานการประสานงานกัน นอกจากนี้ ยังมี

ถนนอีกหลายเส้น อย่างถนนสาทร ถนน

วิทยุ ต้องเอามาตรการแบบนี้ ไปใช้ เพื่อไม่

ให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน   

นอกจากนี้ ได้มีการหารือการจัดระเบียบสาย

สื่อสาร เนื่องจากสายสื่อสารอาศัยการใช้

เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพราะมีประชาชนร้อง

เรียนมาเยอะเรื่องความไม่เป็นระเบียบ โดย

ขั้นแรกอาจจะยังไม่ต้องลงดินก่อน เป็นการ

จัดระเบียบทางสายตา สายสื่อสารไหนที่

ไม่ได้ใช้ก็เอาออก ซึ่งจะมีการประชุมหารือ

ระหว่าง กทม., การไฟฟ้านครหลวง , กสทช. 

และเอกชนเจ้าของสายสื่อสาร

ขณะที่นายชัชชาติ กล่าวเพิ่มเติม ว่า  

เรื่องไฟตามถนนดับ มีปัญหาเรื่องความ

ปลอดภัย เป็นหน้าที่ของ กทม.ในการลงทุน

ตัวหลอดไฟ ส่วนทางการไฟฟ้านครหลวง 

เป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าให้ ด้านสำานักการโยธาได้

มี โครงการติดตั้งหลอดไฟใหม่ที่ดับจำานวน 

10,000 ดวง ภายในไม่เกิน 3 เดือน  อีก

ทั้งต้องจะมีการประสานงานร่วมกับหลาย

หน่วยงาน โดยในสัปดาห์หน้าตนจะเข้าไป

พูดคุยกับทางสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

เรื่องจราจร, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่องการปลูกต้นไม้ ฝุ่น 

PM 2.5 มลพิษ, กรมราชทัณฑ์ เรื่องการ

ลอกท่อโดยผู้ต้องขัง และองค์กรต่อต้าน

คอร์รัปชันประเทศไทย  เพื่อเพิ่มความ

โปร่งใส

“อย่างท่ีเรียนต้ังแต่ต้นแล้วว่า หน้าท่ี 

กทม.ต้องประสานสิบทิศ เพราะเราไม่ได้มี

อำานาจท้ังหมด แต่เชื่อว่าความต้ังใจจริงของ

ทุกหน่วยงาน ตัวอย่างการไฟฟ้านครหลวง 

ต้ังใจจริงมาก ไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน 

เช่ือว่าถ้าเรามีการร่วมมือกันแล้วแก้ปัญหา

ได้ง่าย ไม่ได้ยาก เป็นความรับผิดชอบของ

ผู้รับเหมาท่ีต้องทำา เพราะว่ามีการคิดเงินการ

ก่อสร้างแล้ว เราแค่กำากับดูแลให้เข้มข้น” 

นายชัชชาติกล่าว

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเปิดประชุมสภา

กรุงเทพมหานครที่ยังไม่มีการเปิดประชุม

ว่า พ.ร.บ.กทม.เขียนชัดเจนให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องเปิดประชุม

สภา กทม.ภายใน 15 วัน หลังการเลือก

ตั้ง ซึ่งวันจันทร์นี้ก็จะครบ 15 วัน อีกทั้ง

สภาใหญ่ได้ผ่านการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 ในวาระแรกไป

แล้ว ซึ่งมีส่วนของกรุงเทพมหานครเป็นเงิน

กว่าแสนล้านบาท มีความจำาเป็นต้องใช้สภา 

กทม.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

พิจารณาอย่างเร่งด่วน เพราะเกือบ 8 ปีที่

ผ่านมามีแต่สภา กทม.ที่แต่งตั้งโดย คสช.

ในพระราชบัญญัติบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครเขียนชัดเจนว่า ให้เวลา 

15 วัน หลังการเลือกต้ังท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยจะต้องไปเปิดประชุมสภา 

กทม. แต่จนถึงวันน้ีก็ยังไม่มีการกำาหนดการ

เปิดสมัยประชุม อาจทำาให้คนกรุงเทพฯ ไม่ได้

รับการคุ้มครองเงินงบประมาณจากภาษีของ

ประชาชนได้อย่างทันกาล

นายจิรายุกล่าวว่า ปัจจุบัน กกต.

ประกาศไปแล้วถึง 40 เขต ส่วนที่เหลือที่

มีเรื่องร้องเรียนก็เป็นเรื่องของ กกต.ว่าจะ

ดำาเนินการอย่างไรต่อไป สภา กทม.ก็ต้อง

เดินหน้า จึงขอฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย แต่ท่านติดภารกิจ ก็

ให้มอบ มท.2-3-4 ไปเปิดประชุมสภา กทม.

ได้ เพื่อให้ฝ่ายควบคุมงบประมาณและการ

ทำางานของ กทม. จะได้ทำางานอย่างไม่ล่าช้า 

ยิ่งปล่อยนานวันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ ทั้งต่อ

กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร และ

คน กทม.

“ขอเตือนว่า หากเลย 15 วันตามที่

กฎหมายกำาหนด และกระทรวงมหาดไทย

ยังไม่มีการดำาเนินการใดๆ หากมีคนไปร้อง

ว่ารัฐมนตรีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม

มาตรา 157 ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่

กฎหมายเขียนไว้ชัดเจน เดี๋ยวจะหาว่าผมใน

ฐานะ ส.ส.กทม.ไม่เตือน.

‘สายเขียว’

ส่วนกรณีที่ตัดสินจำาคุก ซึ่งตนคิดว่าน่าจะมี

จำานวนไม่มาก เพราะโทษคดีเกี่ยวกับกัญชา

ส่วนมากจะไม่ใช่ โทษสูง ซึ่งทางศาลเอง

ก็จะดำาเนินการตรวจสอบเเละออกหมาย

ปล่อยในขณะเดียวกัน ทางจำาเลยหรือญาติ

ก็สามารถทำาคำาร้องเข้ามาได้ด้วย เพราะ

จำาเลยบางคนอาจจะมีคดีอื่นด้วย ในวันที่ 

9 มิ.ย.นี้ 

“สำาหรับจำาเลยที่ถูกกักขังหรือจำาคุก

อยู่ก็คาดว่าศาลจะตรวจสอบและปล่อยตัว

ได้หมด เนื่องจากจำานวนไม่น่าจะเยอะมาก 

ส่วนคดีที่รอนัดฟังคำาพิพากษาที่จำาเลยได้

ปล่อยชั่วคราวอยู่ ก็จะยกฟ้อง เเต่ศาลก็

จะยังกำาหนดนัดมาฟังคำาพิพากษาตามเดิม 

เพราะถือว่าตัวอยู่ข้างนอกเรือนจำา” นาย  

สรวิศกล่าว

ทั้งนี้  เมื่อวันที่  9 ก.พ.ที่ผ่านมา 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดยนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษ

ในประเภท 5 พ.ศ.2565 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 29 

วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

ข้อ 1 ให้ยาเสพติดให้ โทษที่ระบุชื่อดัง

ต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5

(1) พืชฝิ่น พืชซึ่งมีชื่อพฤกษศาสตร์

ว่า Papaver somniferum L. และ Papaver 

bracteatum Lindl. หรือที่มีชื่ออื่นในสกุล

เดียวกันที่ให้ฝุ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น

(2) เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย ซึ่ง

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Psilocybe cubensis 

(Ear le) Singer หรือที่มีชื่ออื่นในสกุล

เดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin

(3) สารสกัดจากทุกส่วนของพืช

กัญชาหรื อกัญชง ซึ่ ง เป็นพืช ในสกุล 

Cannabis ยกเว้น

(ก) สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮ

โดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, 

THC) ไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้ำาหนัก เฉพาะ

ที่ ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือ

กัญชงที่ปลูก

(ข) สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชา

หรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ

ข้อ 2 กรณียาเสพติดให้ โทษตามข้อ 

1 ที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจ

วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของการตรวจ

สารเสพติดในร่างกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือ

แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ 

และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ

แพทย์นั้น ให้ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด

ให้ โทษ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น

กำาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา.

‘กลาโหม’

ให้สำ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ไปตรวจ

สอบเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 

จำานวน 757 เครื่อง ตกเครื่องละ 10,000 

บาท ว่า ทราบเรื่องจากกองทัพบกที่ตั้ง

งบประมาณไว้ เนื่องจากเป็นไปตามคดี

อาญาที่กองทัพบกได้ฟ้องบริษัทผู้ขายกับ

พวก รวม 5 คน ต่อศาลฐานร่วมโกง และ

ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินชี้มูลมาแล้ว

ว่าจำาเลยมีความผิด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลฎีกา 

แต่ขณะเดียวกัน คดีในทางปกครอง 

กองทัพบกได้ฟ้องบริษัทผู้ขาย โดยศาล

ปกครองกลางได้สั่งให้ต้องชำาระหนี้กับ

กองทัพบกเป็นเงินกว่า 683,000,000 บาท 

แต่เมื่อต่อมาทางบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสำานักงานอัยการ

สูงสุดมีความเห็นว่า การตรวจเครื่อง 

GT200 ที่ ไม่สามารถใช้งานได้ทุกเครื่อง

ทั้ง 757 เครื่อง เป็นสาระสำาคัญของคดี จึง

มีความจำาเป็นให้กองทัพบกตรวจสอบทุก

เครื่องว่าใช้งานได้หรือไม่

ท้ังน้ี ให้ตรวจสอบจากหน่วยงาน                                                           

ท่ีมีความเช่ียวชาญ มีเคร่ืองมือทางวิทยา 

ศาสตร์ในการตรวจสอบ ท้ังการวัดวัตถุ

ไฟฟ้าสถิต การแพร่คืนแม่เหล็กไฟฟ้า การ

วัดประสิทธิภาพการทำางานของเครื่อง การ

วิเคราะห์ผล รวมถึงการผ่าพิสูจน์ตัวเครื่อง 

กองทัพบกจึงได้ดำาเนินการจ้างไปท่ี สวทช. 

ตามท่ีเสนอราคามา โดยในปี 2564 ใช้งบ

ประมาณประมาณ 3.2 ล้านบาท และในปี                                                              

2565 อีก 4.37 ล้านบาท ก็ได้ทยอยตรวจสอบ

โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันว่า                                                          

ท้ังหมดดำาเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไว้ ไม่ให้

เสียหายในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ฝ่ายการเมืองมองว่าไม่จำาเป็น

ต้องตรวจสอบเพราะไม่มีประโยชน์นั้น   

โฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำาว่า เรื่องนี้หาก

เราจะต้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่ง

สำานักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นเช่นนี้ 

เราก็ต้องดำาเนินการ เพราะสาระสำาคัญ

ของคดีคือต้องตรวจเครื่องว่าไม่สามารถใช้

งานได้ทุกเครื่อง ดังนั้นการที่เราจะได้เงิน

ค่าเสียหาย เราจึงต้องทำาตามขั้นตอนตาม

คำาแนะนำาของสำานักงานอัยการสูงสุด เพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของประเทศ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 

นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.พรรคก้าวไกล 

จังหวัดฉะเชิงเทรา อภิปรายว่า ประเทศไทย

ใช้งบซื้อ GT200 ไปแล้ว 848 เครื่อง เสียงบ

ไป 767 ล้านบาท และล่าสุด ยังต้องเสียงบ

ประมาณรวมอีกกว่า 7.57 ล้านบาท เพื่อ

ทำาการผ่าทุกเครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท 

เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องสามารถตรวจหา

สารเสพติด ระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมายได้

จริงไหม.

ทำาเนียบรัฐบาล • “รัฐบาล” เอาจริง กวาด 

ล้างอุ้มบุญผิดกฎหมาย ยกเป็นคดีพิเศษ 

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” จับมือ “ดี

เอสไอ” เพิ่มประสิทธิภาพป้องปราม-ตัดตอน

เส้นทางการเงิน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิ 

เรก รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระ

ราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัย

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

พ.ศ.2558 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กฎหมาย

อุ้มบุญ รัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ (สบส.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ดีเอสไอ) ได้มีการดำาเนินคดีกับหญิงไทย

และขบวนการรับจ้างตั้งครรภ์แทน (อุ้ม

บุญ) อย่างต่อเนื่อง และด้วยคดีดังกล่าวมัก

เป็นคดีที่มีความซับซ้อนทั้งในการสืบหาผู้

ร่วมขบวนการ หรือเส้นทางการเงินที่เป็น

อาชญากรรมข้ามชาติ ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อน

การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวจึงได้ลง

นามความร่วมมือในการปฏิบัติงานในการ

สืบสวนคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเข้าถึง

ข้อมูล ซึ่งจะทำาให้การป้องปราม การตัดตอน

เส้นทางการเงิน และการนำาตัวผู้กระทำา

ความผิดไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติ

มาดำาเนินการตามกฎหมาย เป็นไปอย่างเข้ม

ข้นและถึงที่สุด โดยล่าสุดดีเอสไอได้รับแจ้ง

จาก สบส.กว่า 10 คดี ซึ่งรับเป็นคดีพิเศษ

แล้ว 2 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน

สำาหรับภาพรวมการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ของประเทศไทย สบส.รายงานว่า มีอัตรา

ความสำาเร็จในการตั้งครรภ์ โดยเฉลี่ยสูงถึง

ร้อยละ 45 มีการให้บริการทำาเด็กหลอดแก้ว

กว่า 20,000 รอบการรักษา  การผสมเทียม

กว่า 12,000 รอบ มีการพัฒนาระบบเพื่อ

ส่งเสริมสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านการ

เจริญภัณฑ์ทางการแพทย์ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 104 แห่ง สร้างรายได้

ให้ประเทศกว่า 4,500 ล้านบาท

น.ส.รัชดากล่าวว่า พฤติการณ์ของผู้

กระทำาผิดทำาเป็นกระบวนการ ตั้งแต่ผู้จ้าง

วาน ผู้ดำาเนินการ ผู้สนับสนุน และผู้นำาไปใช้

ประโยชน์ ซึ่งอาจขยายวงไปถึงการค้ามนุษย์ 

เพราะมีการผลิตเด็กเป็นจำานวนมาก มีการ

เอาตัวอ่อนมาเลี้ยง บางทีตัวอ่อนมาจากการ

ส่งน้ำาเชื้อจากต่างประเทศ และมาฝังเป็น

ตัวอ่อนในประเทศไทย และมีการดูแลจน

กระทั่งตั้งครรภ์ออกมา จึงนำาเด็กไปไว้ ณ ที่

แห่งหนึ่ง เพื่อรอการส่งออก

ดังนั้น การยกระดับคดีอุ้มบุญให้เป็น

คดีพิเศษ จะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นใน

เรื่องมาตรฐานทางการแพทย์ของประเทศ

ด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนพบการกระทำาผิด

กฎหมาย เช่น การรับจ้างตั้งครรภ์แทน หรือ

การโฆษณาชวนเชื่อให้มีการอุ้มบุญ หรือซื้อ

ขายอสุจิ ขอให้แจ้งข้อมูลที่สายด่วน สบส. 

1426 เพื่อติดตามผู้กระทำาผิดมาดำาเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป.

ล้าง‘อุ้มบุญ’ยกเป็นคดีพิเศษ

ทำาเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานไทยพบติด

เชื้อใหม่ 3,001 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 คน 

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ ขอความร่วมมือ

ประชาชนเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น  เพราะ

ฉีดไปเพียงร้อยละ 41 เท่านั้น ส่วนกรณี

สถานบันเทิงขอปิดถึงตี 2 ขึ้นกับผู้ประกอบ

การว่าปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

และข้อกำาหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัดต่อ

เนื่องหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยว่า 

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,001 ราย  ติดเชื้อใน

ประเทศ 2,990 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง

และระบบบริการ 2,990 ราย จากเรือนจำา 

11 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 3,813 ราย อยู่

ระหว่างรักษา 34,056 ราย อาการหนัก 

799 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 389 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30 ราย เป็นชาย 

15ราย หญิง 15 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 23 

ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย ไม่มีประวัติโรค

เรื้อรัง 1 ราย ขณะที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,463,557 

ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 4,399,358 ราย มียอดผู้ เสีย                                                                 

ชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 30,143 

ราย 

ขณะที่สถานการณ์ โลก มีผู้ติดเชื้อ

สะสม 534,750,202 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 

6,318,996 ราย ยอดฉีดวัคซีนวันที่ 3 

มิ.ย.เพิ่มขึ้น 131,895 ราย ยอดสะสมตั้งแต่ 

28 ก.พ.64 จำานวน 138,103,194 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ในฐานะ ผอ.ศบค. เน้นความสำาคัญให้

ประชาชนได้รับวัคซีน โดยทุกกลุ่มควร

ต้องได้รับวัคซีนทั้งเข็มหลักและเข็มกระตุ้น

อย่างครอบคลุม (Universal Vaccination) ถือ

เป็นหนึ่งในมาตรการหลักในการควบคุมการ

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 แม้สถานการณ์ โค 

วิด-19 ในไทยจะลดระดับการแพร่ระบาด

และสามารถควบคุมได้ โดยแต่ละจังหวัด

ต้องครอบคลุมการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกระ 

ทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่า ณ สิ้น

เดือนพฤษภาคม 2565 มีความครอบคลุม

เข็มกระตุ้นเพียงร้อยละ 41 ทั้งนี้ จึงฝาก

ขอความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ารับ

วัคซีนทั้งเข็มหลักและเข็มกระตุ้นในสถาน

พยาบาล หรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน ซึ่ง สธ.ได้มี

การกระจายวัคซีนไปยัง รพ.สต.ทั่วประเทศ 

ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความ

สำาคัญในการทำาให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง  สะดวก และ

รวดเร็ว เพื่อให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโค

วิด-19 ในประเทศไทย

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ชื่นชมการดำาเนิน

งานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ที่

ร่วมกันทำางานอย่างเข้มแข็งในการตรวจ 

ติดตามประเมินผลกลุ่มสถานบริการ สถาน

ประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถาน

บริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 

หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้มี

การปฏิบัติตามตามมาตรการสาธารณสุข

และข้อกำาหนด ศบค. หลังสถานบริการ

บันเทิงดังกล่าวในพื้นที่สีเขียว-สีฟ้าได้เปิด

กิจการวันแรกไปแล้วเมื่อ 1 มิ.ย.65 ที่

ผ่านมา ซึ่งสถานประกอบการและแหล่ง

สถานบริการบันเทิงต่างๆ ได้ให้ความร่วม

มือกับภาครัฐเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติตาม

มาตรการสาธารณสุขและข้อกำาหนด ศบค. 

พร้อมมีการปรับตัวและกิจกรรมที่สอดรับ

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-

19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและรองรับการเปิด

ประเทศตามนโยบายรัฐบาล    

“กรณีที่มีสถานบริการและสถาน

บันเทิงหลายแห่งเรียกร้องต้องการให้

รัฐบาลมีการขยายเวลาเปิดจากไม่เกินเวลา 

24.00 น. เป็นให้เปิดได้ถึง 02.00 น. นั้น 

การดำาเนินการหรือการผ่อนคลายมาตรการ

ต่างๆ ก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ

ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถาน

บริการบันเทิงและผู้ที่มารับบริการ รวมถึง

ประชาชนทุกคนในการปฏิบัติตามมาตรการ

ด้านสาธารณสุขและข้อกำาหนดของ ศบค.

อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าหาก

สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศคลี่คลาย

ในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลก็จะมีการประชุม

หารือกับ ศบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อปรับมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

ของโลก โดยคำานึงถึงประโยชน์และผล                                                   

กระทบต่อประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศโดยรวมเป็นสำาคัญ” 

โฆษกรัฐบาลกล่าว.

‘บิ๊กตู่’กระตุ้นปชช.เร่งฉีดเข็ม3
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แตงต้ังโยกยาย ก็สามารถรองไปท่ี ก.พ.ค.ตร.ได โดย ก.พ.ค.ตร. มีท้ัง

ตํารวจและผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญในเร� องตางๆ ทํา

หนาท่ีเปนเสมือนศาลปกครองช้ันตน โดยผูรองเขามา เม� อ ก.พ.ค.ตร.

ตัดสินแลว หากไมพอใจก็สามารถใชสิทธ์ิอุทธรณไปยังศาลปกครอง

สูงสุดได 

3.ปองกันการครอบงําจากการเมือง

โดยท่ีคณะกรรมการบริหารสูงสุดของตํารวจก็คือ คณะ

กรรมการขาราชการตํารวจหรือ ก.ตร. ท่ีแมราง พ.ร.บ.ตํารวจแหง

ชาติดังกลาว ยังกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ก.ตร. แตจะมี

องคประกอบใหมท่ีออกแบบมาเพ� อใหสามารถปองกันการแทรกแซง

ทางการเมืองไดในระดับสําคัญ 

เพราะนายกรัฐมนตรีจะไมไดมีเสียงขางมากใน ก.ตร.  โดย

เสียงขางมากใน ก.ตร.ก็คือ ตํารวจในระดับผูบังคับบัญชาช้ันสูงท่ีมา

โดยตําแหน�ง และอดีตผูบังคับบัญชาระดับสูงท่ีมาจากการเลือกต้ัง

ของตํารวจท้ังองคกร ท่ีจะทําใหเปนองคกรบริหารงานภายในท่ีทํา

หนาท่ีในการแตงต้ังโยกยาย 

อยางไรก็ตาม เฉพาะประเด็นน้ีก็มีความเห็นท่ีแตกตางกัน 

ระหวางกรรมาธิการเสียงขางมากกับกรรมาธิการเสียงขางนอย คือ 

กมธ.เสียงขางมากนอกจากจะใหมี ก.ตร.แลว ยังใหมีคณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจแหงชาติหรือ ก.ต.ช.อีกดวย โดยใหทําหนาท่ีดาน

นโยบายเหมือนในปจจุบัน แตราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติท่ีผานความ

เห็นชอบจากรัฐสภาวาระแรกมาใหมีแต ก.ตร.เทาน้ัน 

4.ใหสิทธ์ิตํารวจทุกระดับ

โดยจะเปนคร้ังแรกท่ีเปดโอกาสใหขาราชการตํารวจทุกระดับ 

ต้ังแต ผบ.หมูข้ึนไปสามารถเลือกต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ตร.

ได โดยตรง ผานการลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยกําหนดใหคณะ

กรรมการการเลือกต้ังเขามาเปนผูจัดการออกเสียงการเลือกกรรมการ

ผูทรงวุฒิใน ก.ตร.เพ� อประกันความสุจริตและยุติธรรม จากแตเดิมท่ี

การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ตร.ไมไดใชระบบแบบเลือกต้ัง

ท่ัวไป แตจะสงจดหมายไปให แลวใหทําเคร� องหมายเลือกบุคคลตาม

รายช� อท่ีสงไป ซ่ึงคนท่ีจะไดสิทธ์ิในการเลือกก็จะเปนระดับผูบังคับ

บัญชา ต้ังแตระดับผูกํากับการข้ึนไปเทาน้ัน

 แตราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติฉบับน้ีใหตํารวจต้ังแตช้ัน

ประทวน ต้ังแตระดับผูบังคับหมู มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกกรรมการผูทรง

คุณวุฒิใน ก.ตร.ได ก็ถือวาเปดกวางมากพอสมควร 

5.ปองกันการว่ิงเตน การซ้ือขายตําแหน�ง

โดยกําหนดเกณฑการแตงต้ังโยกยายไวในกฎหมายหลักมาก

ข้ึนกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน และปรับปรุงแกไขจากราง พ.ร.บ.ตํารวจฯ

ท่ีผานวาระแรกมาใหตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ง (4) วา

ดวยการพิจารณาประกอบกันระหวางความอาวุโสกับความรูความ

สามารถใหมากข้ึน 

ท่ีก็ถือวาเปนจุดเดนอันหน่ึงของราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติฉบับ

ดังกลาวน้ี แตก็น�าเสียดายอยูบางท่ีกรรมาธิการเสียงขางมากมีมติไป 

ตัดเกณฑระยะเวลาการดํารงตําแหน�ง กอนไดรับการพิจารณาเล� อน

ช้ันของตํารวจออกไป จากบทหลักใหไปอยูในบทเฉพาะกาล ใชบังคับ

เพียงหาปเทาน้ัน 

โดยในบทหลักมีการไปแกไขใหการกําหนดเกณฑระยะเวลา

เปนอํานาจของ ก.ตร.ในการออกเปนกฎ ก.ตร. ท่ีก็เหมือนกับท่ีเปน

อยูในปจจุบัน แตรางท่ีผานวาระแรกมีการกําหนดไวในกฎหมายหลัก

เลย เชนสมมุติยกตัวอยาง จากรองผูกํากับการ หากจะข้ึนเปนผูกํากับ

จะตองอยูในตําแหน�งรองผูกํากับมาแลวไมนอยกวาเชนเจ็ดป และ

จากผูกํากับจะข้ึนไปเปนรองผูบังคับการ จะตองเปนผูกํากับมาแลวไม

นอยกวาหาป เปนตน จะมีการเขียนไวชัดเจน ท่ีก็จะ สกัดการว่ิงเตน 

ไดพอสมควร คือตองผานเกณฑตางๆ ท่ีกําหนดไวเบ้ืองตนน้ีกอน แต

กรรมาธิการเสียงขางมากตัดสวนน้ีออก โดยเห็นวาในกฎ ก.ตร.ก็มีอยู

แลว ก็ใหเปนอํานาจของ ก.ตร. แตกรรมาธิการเสียงขางมากก็นําส่ิง

ท่ีตัดออกดังกลาวไปไวในบทเฉพาะกาล โดยเขียนวาใหบังคับใชเพียง

หาป  

6.ใหประชาชนรวมประเมินตํารวจ

เปนขอดีมากๆ คือกําหนดใหนําผลการประเมินความพึง

พอใจที่ประชาชนไดรับจากตํารวจมาประกอบการพิจารณาการแตง

ตั้งโยกยายดวย แตขอออนก็คือ ไมมีรายละเอียดระบุไววาใหทํา

อยางไร โดยกรรมาธิการเสียงขางมากไปตัดแนวทางการประเมิน

ที่อยูในรางฉบับแรกมาออกไป จากที่รางแรกเขียนใหประชาชน

ประเมินหน�วยงาน แลวตํารวจที่อยูในหน�วยงานนั้นจะไดคะแนน

เทากันทุกคน แตมีการไปตัดในสวนนี้ออกดวยเหตุผลวามันไม

เหมาะสม แตก็ไมไดมีมาตรการใหมที่จะใสไวในรายละเอียด ซึ่ง

ก็คงโยนใหไปเขียนไวออกมาเปนกฎ ก.ตร.อีกวาจะกําหนดวิธีการ

ประเมินของประชาชนอยางไร 

7.หามยกเวนหลักเกณฑในทุกกรณี อันน้ีเปนขอดีมาก

คือปรับปรุงจากราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ท่ีผานวาระแรก

โดยใหตัดบทบัญญัติท่ีเปดชองใหมีขอยกเวนในทุกกรณี  ในการท่ีจะ

เปล่ียนแปลงกฎเกณฑ การแตงต้ังโยกยาย ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

หลัก โดยในรางแรกมีการเขียนหลักเกณฑตางๆ ไว โดยละเอียดใน

มาตราตางๆ แลวก็มีพวงทายในมาตรา 80 วรรคสอง โดยเขียนวา

หากมีเหตุผลพิเศษ แลว ก.ตร.มีมติเอกฉันท ก็สามารถยกเวนหลัก

เกณฑได ซ่ึงเร� องน้ีกรรมาธิการใหตัดออกไป 

8.ใหเหลือแตงานตํารวจแท

ก็คือกําหนดใหโอนยายงานท่ีไมใชงานตํารวจแท คือปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมออกไปใหหน�วยงานอ� นอยางมีข้ันตอน 

ท่ีอยูในมาตรา 155-160 ของราง เชน ตํารวจรถไฟ, ตํารวจกอง

บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม, งานดานจราจรบางสวน แตก็มีขอวิพากษวิจารณอยู

บาง ท่ีกระบวนการข้ันตอนคอนขางใชเวลานานไปบาง เชนบางกอง

บังคับการใหเวลาไปดําเนินการ 3 ป บางกองบังคับการก็ 5 ป และ

ยังใหตออายุไดอีก 

สองขอดอยราง พรบ.ตํารวจแหงชาติ

คํานูณ-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหง

ชาติ กลาวตอไปวา สําหรับ 1 ขอดอยท่ีผมตัดสินใจเลือกหน่ึงขอดอย

มา ซ่ึงหัวใจสําคัญของการปฏิรูปตํารวจและการปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาข้ันตนกอนถึงศาล ท่ีประชาชนคาดหวัง และ

ประชาชนจะไดประโยชนอยางแทจริงและจับตองได 

โดยมีอุทาหรณจากคดีตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงหลายปท่ีผานมา 

ท่ีมีประเด็นเก่ียวกับเร� อง การสอบสวน ท้ังหมด อันเปนกระดุมเม็ด

แรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ผมวาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติฉบับน้ียังแตะเร� องระบบ

การสอบสวนนอยไป ซ่ึงผมขอพูดในสองดาน โดยดานหน่ึงคือในตัว

ราง พ.ร.บ.ตํารวจฯ ฉบับท่ีจะเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุมรัฐสภา 

สายงานสอบสวน ยังคงไมเปนอิสระอยางชัดเจน ในระดับท่ียังไมมี

ผูบังคับบัญชาเฉพาะในสายงานของตัวเอง เหมือนท่ีเคยปรากฏใน

รางของคณะกรรมการชุดทานอาจารยมีชัย ฤชุพันธุ โดยในรางดัง

กลาวใหแยกสายงานสอบสวนเปนแทงอิสระในตัวของตัวเอง มีผู

บังคับบัญชาของตัวเองเฉพาะในดานงานสอบสวน อยางเชนในโรง

พัก นอกจากจะมีผูกํากับการท่ีกํากับกิจการบริหารงานท่ัวไปแลว ก็

สาเหตุที่แทจริง 

ปญหาเด็กนาย-ต๋ัวฝาก

แตงต้ังโยกยาย จะถูกแกไขใหดีข้ึน

-ถากฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใชเร� องการแตงต้ังโยกยาย

ขาราชการตํารวจทุกระดับ เร� องประเภทท่ีวาเด็กเสน เด็กนาย เร� อง

ต๋ัวแตงต้ัง เปนอยางไร?

น�าจะดีข้ึนเยอะ คือหลักคิดของเร� องน้ีต้ังแตคณะกรรมการ

ชุดทานอาจารยมีชัย ก็คือวาตองการใหเกณฑการแตงต้ังโยกยาย 

เปดเผย โปรงใสมากท่ีสุด โดยใหมาอยูในกฎหมายหลัก ไมใชเปน

กฎ ก.ตร. เพราะพอเปนกฎ ก.ตร. มันเปล่ียนแปลงได แตพออยูใน

กฎหมายหลัก การแกกฎหมายหลักมันยาก ซ่ึงขอดีของการท่ีมาอยูใน

กฎหมายหลักคือจะมีบทยกเวนของกฎหมายหลักในมาตรา 80 วรรค

สอง ซ่ึงก็ไมงาย เพราะ ก.ตร.ตองมีมติเอกฉันท และกรรมาธิการ

เสียงขางมากเขาตัดออก เทากับวามันเปล่ียนแปลงไมไดเลย และ

เกณฑระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งแตละช้ัน ถึงจะมีการตัดออก

จากบทหลัก แตมันก็ยังอยูในบทเฉพาะกาล ก็ไดแตหวังวาเวลา

พิจารณาราง พ.ร.บ.ฯ ไมใชบทหลักผานไปตามมติของ กมธ.เสียงขาง

มาก คือไมมีเกณฑระยะเวลา แลวพอพิจารณาไปถึงบทเฉพาะกาลไป

ถูกตัดออก เพราะเสียงสวนใหญในท่ีประชุมรวมรัฐสภาไมเห็นดวยอีก 

ท่ีก็เปนแท็กติกในการพิจารณากฎหมายเหมือนกัน 

เม� อเกณฑการแตงต้ังโยกยายดีข้ึน บทยกเวนไมมี การใหความ

เปนธรรมกับตํารวจท่ีหากเขาเห็นวาเขาไมไดรับความเปนธรรมในการ

แตงต้ังโยกยาย ก็ยังมีองคกรท่ีไมใชตํารวจดวยกันเองพิจารณา คือ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม อันน้ีผมวามันจะดีข้ึน หรือวา

พบตํารวจทําตัวไมเหมาะสม แทนท่ีจะไปรองเรียนท่ีสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ แลวใหสํานักงานจเรตํารวจเปนผูดําเนินการ ท่ีก็อาจจะ

ยุติธรรม แตก็จะมีคณะกรรมการท่ีไมไดมีแตตํารวจ มีคณะกรรมการ

พิจารณาเร� องรองเรียนตํารวจ หรือ ก.ร.ตร. 

ผมวาประเด็นน้ีดี ประชาชนไดประโยชน แตท่ียังเสียดายอยูก็

คือ โอกาสในการเปล่ียนแปลงเร� องระบบการสอบสวนคดีอาญา แตก็

ตองยอมรับวาเร� องน้ีเปนประเด็นท่ีมีการถกเถียงกันมาหลายสิบปแลว 

ซ่ึงคนท่ีอยูในองคกรใดองคกรหน่ึง เขาก็คงไมตองการใหคนในองคกร

อ� นเขามารวมทํางานแลวมากํากับการทํางาน แตหลักคิดของผูราง

กฎหมาย ผูดําเนินการปฏิรูปประเทศ เขาก็ตองคิดใหพนจากตัวตน

ของคนท่ีอยูในหน�วยงาน เร� องน้ีก็ตองถามรัฐบาลวาแลวรัฐบาลเห็น

อยางไร ถาการปฏิรูปประเทศจะตองใหหน�วยงานท่ีเปนผูปฏิบัติตอง

ยินยอมพรอมใจหมดทุกอยาง คําถามก็คือวา แลวจะปฏิรูปไดแคไหน 

อยางไร อันน้ีไมใชแคเร� องปฏิรูปตํารวจ แตเปนทุกเร� อง  

-ประชาชนคงอยากถามวาถาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ

ประกาศใช ประชาชนเขาจะไดอะไร จะเช� อม่ันกระบวนการ

ยุติธรรมเพ่ิมข้ึนไดหรือไม?

ก็ได อยางนอยมี ก.ร.ตร. ท่ีหากเห็นตํารวจทําตัวไมถูกตองก็

รองเรียนได หรือตํารวจช้ันผูนอย หากเห็นวาการแตงต้ังโยกยายทํา

โดยไมถูกตองก็รองเรียนได โดยผูพิจารณาตัดสินก็ไมใชเจานายคุณ

อยางเดียว แตมีองคกรท่ีมีท่ีมาจากหลากหลาย 

-หลังมีเสียงเรียกรองใหปฏิรูปตํารวจและมีการใชเวลานาน

หลายปในการทําเร� องน้ี มีการต้ังกรรมการหลายชุด จนมาถึงการ

พิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ สุดทายแลวเราสามารถคาด

หวังกับราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ในเร� องปฏิรูปตํารวจไดหรือไม?

เราตองเขาใจดวยวาการปฏิรูปตํารวจในความหมายอยางกวาง 

พวกเราอาจคาดหวังไปไกล อยางอาจมีการถามกันวา เหตุใดไมมี

การพูดเร� องตํารวจทองถ่ิน ก็ตองตอบวา อันน้ันคือการปฏิรูปตํารวจ

ในความหมายอยางกวาง แลวการปฏิรูประดับจะใหมีตํารวจทอง

ถ่ิน ไมใชมากระจุกอยูท่ีสวนกลาง เร� องน้ีตองไปพิจารณาประกอบกับ

เร� องระบบการปกครองทองถ่ิน-การปกครองสวนภูมิภาคของประเทศ

ดวย หากประเทศยังไมไดตกลงกันในเร� องระบบการปกครองสวน

กลาง-ทองถ่ิน-ภูมิภาค ใหชัดเจนแลว เราไปเปล่ียนตรงน้ี มันจะไม

สอดคลองตองกัน 

การปฏิรูปตํารวจท่ีเราพูดกันอยูในรอบน้ี ก็หมายถึงการปฏิรูป

ตํารวจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 258 ง(4) ท่ีเนนใหเกิดความเปน

ธรรมในการแตงต้ังโยกยายเปนหลัก เพราะฉะน้ันเราจึงเห็นไดวาราง 

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ จึงเนนเสมือนพูดถึงแตเร� องตํารวจ แตคณะผู

รางกฎหมาย คณะผูปฏิรูปตํารวจเขามองวา ตํารวจดีน้ันมีอยูมากมาย

มหาศาล หากเขาไดเติบโตข้ึนมาตามข้ันตอน ตามผลงานท่ีโปรงใส 

ชัดเจน ตอบคําถามได การว่ิงเตนและการซ้ือขายตําแหน�งเหลือนอย

ท่ีสุด มันก็จะทําใหตํารวจดีไดเติบโต ไดอยูในตําแหน�ง ประชาชนก็จะ

ไดรับการอํานวยความยุติธรรมไปดวย แตตรงกันขาม หากแกปญหา

การแตงต้ังโยกยายไมได โดยตํารวจท่ีข้ึนมาดํารงตําแหน�งสําคัญๆ ก็

ลวนเขาไปดวยวิธีพิเศษ ว่ิงเตน ซ้ือขายตําแหน�ง เม� อเขาไปอยูใน

ตําแหน�งก็เปนธรรมดาอยูเองท่ีจะตองมีผลประโยชน ประชาชนก็จะ

เสียประโยชน น่ีคือเขามองแบบน้ี

 ดังน้ันโดยภาพรวมของราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ซ่ึงเปน

ความหมายของการปฏิรูปตํารวจตามรัฐธรรมนูญ ท่ีเขามุงเฉพาะ

ตรงน้ี ผมวาก็ตองใหความเปนธรรมเหมือนกันวาทําไมพูดถึงแตเร� อง

ภายในของตํารวจ ซ่ึงก็น�าเสียดายท่ีรัฐธรรมนูญก็บัญญัติใหเร� องการ

สอบสวนคดีอาญาใหมีการถวงดุลท่ีเหมาะสม ซ่ึงท้ังในรางกฎหมาย

ตํารวจแหงชาติฉบับท่ีจะเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุมรวมรัฐสภา 

จุดเร่ิมตนท่ีเร่ิมจากกรรมการชุดอาจารยมีชัยไปถูกเปล่ียนแปลง

เสียกอนท่ีจะมีการเสนอมาใหรัฐสภาพิจารณา ความเปนอิสระของ

แทงงานสอบสวนท่ีใหมีผูบังคับบัญชาของตัวเองจึงหายไป และราง 

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาท่ีจะเปดโอกาสใหอัยการเขามามีสวน

รวมในการสอบสวนในคดีสําคัญต้ังแตตนจึงยังไมมี เลยทําใหดูเหมือน

วาการปฏิรูปตํารวจ แมจะไดราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติฉบับน้ีออกมา 

มันก็ลูบเบาๆ ลูบเล็กๆ. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

จะมีผูกํากับสอบสวนควบคูกันไปดวย มีผูบัญชาการสอบสวน คือจะ

มีตําแหน�งของสายงานสอบสวนควบคูกันไป ซ่ึงเร� องน้ีเปนท่ีถกเถียง

กันมาก โดยตํารวจยืนยันวาหากใหมี ผูบังคับบัญชาของสายงาน

สอบสวน โดยเฉพาะ มันจะเสียสายงานบังคับบัญชาท้ังหมด แตวา

ฝายท่ีเห็นวาสายงานสอบสวนตองถือวาเปนวิชาชีพ โดยเฉพาะท่ีมี

เกียรติ มีศักด์ิศรี อยางนอยๆ ก็ตองนองๆ อัยการ-ผูพิพากษา ก็ตอง

ใหเขามีอิสระในวิชาชีพสายงานสอบสวน แมกระท่ังศาล ผูพิพากษา

เอง ผูบังคับบัญชาในสายงานปกติก็จะไปส่ังเขาในเร� องเก่ียวกับงาน

คดีไมได อันน้ีก็เชนกัน 

จึงเปนมุมมองท่ีแตกตางกัน โดยกรรมาธิการเสียงขางมากไม

เห็นดวยกับการมีผูบังคับบัญชาของสายงานสอบสวนโดยเฉพาะ และ

อันท่ีจริงราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติฉบับท่ีผานวาระแรกมามันก็ไมมี

เชนกัน แตก็มีกรรมาธิการเสียงขางนอยท่ีสงวนความเห็นเอาไว หน่ึง

ในน้ันก็มีทานวิชา มหาคุณ อยูดวย เพราะทานวิชาเคยเปนประธาน

กรรมการอิสระ (คดีบอส วรยุทธ อยูวิทยา) ท่ีทานไดเสนอประเด็นดัง

กลาวตอนายกรัฐมนตรี 

แตอีกดานหน่ึงท่ีเปนดานนอกของราง พ.ร.บ.ตํารวจแหง

ชาติ ก็คือ ราง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา ท่ีเปนรางกฎหมายคู

หรือกฎหมายพวงท่ีเปดโอกาสให อัยการเขามารวมสอบสวนคดีกับ

ตํารวจไดต้ังแตตนในคดีสําคัญ รัฐบาลยังไมไดสงเขามาใหรัฐสภา

พิจารณา โดยอางวารอดูความชัดเจนของราง พ.ร.บ.ตํารวจฯ กอน 

แตโดยความเปนจริงท่ีรัฐบาลไมไดบอกก็คือ สํานักงานตํารวจแหง

ชาติท่ีเปนหน�วยปฏิบัติคัดคานเสียงแข็ง และรัฐบาลในฐานะฝาย

นโยบายไมไดบอกประชาชน วาทานตัดสินใจอยางไรในประเด็น

สําคัญท่ีจะเปนการเปล่ียนแปลงใหญ

 ซ่ึงเม� อดูตามระยะเวลาแลวไมน�าจะมีการสงเขามาจนสภา

ผูแทนราษฎรส้ินอายุ ท้ังท่ีหากจะสง รัฐบาลสามารถสงเขามาคู

กันพรอมกับราง พ.ร.บ.ตํารวจฯ ต้ังแตเม� อตนป 2564 ได และให

รัฐสภาตัดสินวาจะเปล่ียนแปลงระบบการสอบสวนคดีอาญากันคร้ัง

ใหญกันหรือไม ถาโอเคก็ลงมติรับหลักการ ก็ลงมติรับหลักการแลว

ก็ไปปรับปรุงแกไขโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดเดียวกันกับท่ี

พิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ เพ� อใหมีความสอดคลองตองกัน 

แตรัฐบาลไมไดเลือกวิธีน้ี 

ไมเพียงเทาน้ัน พอมาพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ 

กรรมาธิการเสียงขางมากก็ไดมีการตัดคําวา และกฎหมายอ� น ออกไป

จากมาตรา 5 ในราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ในสวนท่ีวาดวยอํานาจ

หนาท่ีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ก็เลยทําใหชวนคิดไปไดวา ส่ิง

ท่ีเรียกวาความชัดเจนท่ีรอดูอยู ก็ไดหรือพูดงายๆ วามติของ กมธ.

พิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจฯ อาจจะเปนการไปเจือสมเหตุผลขอ

อางในการไมเสนอราง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาใหเขามาสูการ

พิจารณาของท่ีประชุมรวมรัฐสภาก็ได ท่ีจะมีเทคนิคทางกฎหมายอยู

เล็กนอย 

คํานูณ ขยายความประเด็นน้ีไววา คือในมาตรา 6 ของราง 

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ จะเขียนวาสํานักงานตํารวจแหงชาติก็มีหนา

ท่ีปฏิบัติตาม ควบคุม กํากับ ดูแล ใหเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงรางเดิมมีคําวา และ

กฎหมายอ� น ท่ีทาง กมธ.เสียงขางมากไปตัดคําวา และกฎหมายอ� น 

ออกไปจากราง พ.ร.บ. โดยบอกวาถึงจะมีกฎหมายอ� นออกมาภายหลัง 

ตํารวจก็ตองทําอยูแลว แตอันท่ีจริงการท่ีกรรมการชุดทานอาจารย  

มีชัยเขียนคําวา และกฎหมายอ� น ตอทายไว หมายถึงกฎหมายอ� นท่ีมี

ลักษณะใกลเคียงหรือลักษณะเดียวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ซ่ึงเร� องน้ีก็น�าจะเปนประเด็นตนๆ ท่ีจะมีการอภิปรายกัน

ยกระดับความเปนธรรมใหกับประชาชน จากกรณีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีบกพรอง

หรือผิดพลาดของตํารวจ โดยการสรางคณะกรรมการชุดใหมท่ีเรียกวา คณะ

กรรมการพิจารณาเร� องรองเรียนตํารวจ ท่ีมีผูแทนหน�วยงานภายนอกและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามาทําหนาท่ีพิจารณาตัดสินดานน้ี ประชาชน

สามารถจะมีสวนรวมจับตาการทํางานของตํารวจใหอยูในกรอบกฎหมายและ

ความเหมาะสม เสมือนเปนตาวิเศษ พบเห็นความผิดปกติใดก็แจงได 

ระหวาง กมธ.เสียงขางมากกับ กมธ.เสียงขางนอย ในการพิจารณา

ราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ วาระสอง 

แคปฏิ (ลูบ) เบาๆ

ไมใชปฏิรูปใหญสีกากี

-คิดวาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติดังกลาวจะเปนกฎหมายท่ี

นําไปสูการปฏิรูปตํารวจ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยางท่ีสังคม

คาดหวังไวหรือไม หลังใชเวลาในการทําเร� องน้ีมารวมๆ จะหาป?

ผมสรุปวามี 8 ขอเดน มี 1 ขอดอย ท่ีดูเหมือนขอเดนจะเยอะ

กวา แตเผอิญวา 8 ขอเดนดังกลาวอาจจะเล็กไปเลย เปน 8 ขอเดน

เล็ก เพราะวา 1 ขอดอยมันเปนเร� องใหญ

เพราะผมเช� อวาหากไปถามประชาชน ทางประชาชนก็คง

อยากใหระบบการสอบสวนดีย่ิงข้ึน เพ� อเปนหลักประกันความ

ยุติธรรมทางอาญาใหกับประชาชนย่ิงข้ึน ไมมีขอครหา และในเม� อ

คณะผูออกแบบกฎหมายเร� องปฏิรูปตํารวจท่ี ครม.ก็เคยมีมติเห็นชอบ 

และ ครม.ก็ยังโอเคดีอยูกับราง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา เพียง

แตยังไมสงมา จึงเทากับวาท่ีรัฐสภาพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหง

ชาติท่ีรัฐสภาใชเวลาพิจารณามาปกวา มันยังแคคร่ึงเดียว แตอีกคร่ึง

หน่ึงท่ีเปนสวนสําคัญ ในเร� องจะปฏิรูประบบการสอบสวนหรือไม ทาง

รัฐสภาควรจะไดพิจารณาหรือไม อยางไร 

“เพราะฉะนั้นเม� อเทียบแลวมี 8 ขอเดน ก็เปนเร� อง

ดี แตเผอิญ 1 ขอดอยเปนตัวใหญ ที่ถามวาแลวมันเปนการ

ปฏิรูปตํารวจหรือไม ผมก็อยากจะใชคําวา ปฏิรูปลูบเบาๆ คือ

เปลี่ยนแปลงก็มีขอดี และไหนๆ ก็ทํากันมา เฉพาะฉบับนี้ก็ใช

เวลาปกวาในชั้นกรรมาธิการของรัฐสภา และหากรวมเวลาในชั้น

กรรมการชุดตางๆ หรือตั้งแตมีรัฐธรรมนูญประกาศใชมาหาป ผม

วาไดกฎหมายออกมาฉบับหนึ่ง แมจะเปนการลูบเบาๆ ก็ยังดีกวา

ไมไดอะไรเลย แตหากถามวาเปนการปฏิรูปใหญหรือไม ก็คงตอง

ตอบวา ไมใช”

.....เพราะวาในตัวราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ก็เปนเร� องของ

การจัดการภายในองคกรตํารวจ การแตงตั้งโยกยายตํารวจ การ

ใหมีหลักประกันความเปนธรรมของตํารวจ แน�นอนวาแมจะมีผล                                                                                 

กระทบตอประชาชน คือเราไดตํารวจที่ไมไดมาจากการวิ่งเตน มี

กฎเกณฑการแตงตั้งโยกยายที่ถูกตอง พิจารณาตัดสินกันดวย

คุณงามความดี ความสามารถกันจริงๆ มันก็เปนประโยชนตอ

ประชาชน แตมันจะจับตองไดชัดเจนหรือไม อยางไร ผมเขาใจ

วาก็ตองใหประชาชนหรือส� อมวลชน และผูรูตางๆ เปนผูตอบ

คําถาม แตหากมีการเสนอเขามายังรัฐสภาทั้งสองฉบับ คือราง 

พ.ร.บ.ตํารวจกับราง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา ผมเช� อวามันจะ

เปนการเปลี่ยนแปลงใหญ 

เพราะวาเวลาเราจับตาดูการทํางานของตํารวจ เราดูท่ีการ

สอบสวนและความยุติธรรมท่ีประชาชนจะไดรับ แมจะยังมีช้ัน

อัยการ-ศาล อีกสามศาล แตกระดุมเม็ดแรก งานสอบสวนมันสําคัญ 

เพราะหากกระดุมเม็ดแรกติดถูก มันก็ถูกไปหมด แตถากระดุมเม็ด

แรกติดผิด กลายเปนเส้ือกระดุมฉ่ิง ตอใหเม็ดตอไปติดถูก มันก็ยังเปน

เส้ือกระดุมฉ่ิงอยูดี เพราะฉะน้ันตองต้ังตนการติดกระดุมเม็ดแรกให

สมบูรณ 

-ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ

คนหน่ึง พอใจกับเน้ือหาโดยรวมของราง พ.ร.บ.ฉบับน้ีมากนอยแค

ไหน?

มันเปนเพียงแคลูบเบาๆ แตหากสมมุติรางกายเราคัน การ

ลูบเบาๆ ก็ยังดีกวาไมลูบเลย แตถาจะใหดีตองรักษาที่ตนเหตุวา

อะไรเปนที่มาของอาการคัน ไมใชลูบหรือเกาจนเปนแผล ก็ตองดู
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ผาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ  

ปองกันวิ่งเตน สกัดซื้อขายเกาอี้ 

คํานูณ-‘แคปฏิ (ลูบ) แบบเบาๆ’ 

างพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ... คือหน่ึงในราง

พระราชบัญญัติสําคัญท่ีเปนรางกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูป

ประเทศ ปฏิรูปวงการตํารวจ ซ่ึงท่ีประชุมรวมรัฐสภาจะมี

การพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติวาระสองและวาระสาม 

ในสัปดาหถัดจากน้ี 9-10 มิถุนายน ตามท่ีประธานรัฐสภาบรรจุ

ระเบียบวาระไว 

คํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา และในฐานะหน่ึงในคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ จะมาสรุป

เน้ือหาสาระสําคัญของราง พ.ร.บ.ดังกลาว เพ� อใหเห็นภาพกวางๆ วา

ราง พ.ร.บ.มีจุดดี-จุดดอยอยางไรบาง หลังท่ีผานมาเร� องปฏิรูปตํารวจ

เปนเร� องท่ีสังคมคาดหวังและรอคอยมาหลายป ตองการเห็นการขับ

เคล� อนดังกลาวออกมาอยางเปนรูปธรรมเสียที ทําใหสังคมยอมอยากรู

วา หากราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติมีผลบังคับใช ส่ิงท่ีคาดหวังและรอ

คอยดังกลาวจะสูญเปลาหรือไม?

กอนอ� นเพ� อใหเขาใจท่ีมาท่ีไปของการยกราง พ.ร.บ.ตํารวจแหง

ชาติ พ.ศ. ... เราขอใหมีการปูพ้ืนความเปนมาของราง ซ่ึง คํานูณ ก็ได

อธิบายสรุปโดยสังเขปวา รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ป 2560 บัญญัติ

ใหมีการ ปฏิรูปประเทศ ไวเปนการเฉพาะในมาตรา 258 โดยใหมี

การต้ังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตางๆ แตมีการปฏิรูปอยูสอง

ดานท่ีรัฐธรรมนูญแยกไวตางหาก โดยเขียนบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

เปนการเฉพาะ คือ การปฏิรูปตํารวจ กับ การปฏิรูปการศึกษา โดย

กําหนดวิธีการและระยะเวลาไว ซ่ึงการปฏิรูปตํารวจบัญญัติใหทําให

แลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตประกาศใชรัฐธรรมนูญ สวนการปฏิรูป

การศึกษาบัญญัติใหทําใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตประกาศใช

รัฐธรรมนูญ 

...ซ่ึงในดานการปฏิรูปตํารวจ บัญญัติใหมีคณะกรรมการข้ึนมา

ชุดหน่ึง โดยโครงสรางกรรมการใหมีตํารวจเปนกรรมการคร่ึงหน่ึง 

แตอีกคร่ึงหน่ึงตองไมใชตํารวจ ตอมาก็มีการต้ังคณะกรรมการข้ึนมา

ท่ีเรียกวา คณะกรรมการปฏิรูปตํารวจ ซ่ึงมีพลเอกบุญสราง เนียม

ประดิษฐ (อดีต ผบ.ส.ส.) เปนประธานกรรมการ ซ่ึงกรรมการไดจัด

ทําขอเสนอเร� องการปฏิรูป โดยจัดทํารายงานออกมาเดือนมีนาคม  

2561 

เม� อขอเสนอของคณะกรรมการชุดพลเอกบุญสรางสงมาถึง

คณะรัฐมนตรี ทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติต้ังคณะกรรมการพิจารณา

ท่ีมีลักษณะคลายกับเปน คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ โดย

ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนกรรมการกฤษฎีกาคร่ึงหน่ึง แตอีกคร่ึง

หน่ึงเปนผูเก่ียวของท่ีเปนตัวแทนจากฝายตางๆ เชน กรรมการปฏิรูป

กฎหมาย, คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยมี อาจารย

มีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน

...ท้ังน้ี ไดมีดําริจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ) ไดมา

แจงตอคณะกรรมการชุดอาจารยมีชัยในการประชุมกรรมการคร้ัง

แรกวา ใหดําเนินการไดเต็มท่ี จะดําเนินการจัดทําเปนกฎหมายแกไข 

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ท่ีใชอยูเฉพาะบางประเด็น หรือ

จะจัดทําใหมท้ังฉบับก็ได หรือวาจะจัดทํารางกฎหมายอ� นประกอบ

ดวยก็ได โดยคณะกรรมการชุดทานมีชัยพิจารณาเสร็จในชวงปลาย

ป 2561 ตอเน� องถึงตนป 2562 ท่ีอยูในชวงระยะเวลาคาบเก่ียวท่ีจะ

มีการเลือกต้ังท่ัวไปในเดือนมีนาคม 2562 ซ่ึง ครม.ก็มีมติเห็นชอบ

กับขอเสนอของคณะกรรมการชุดอาจารยมีชัย ท่ีไดจัดทําเปนราง 

พ.ร.บ.สองฉบับ คือ ราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติฉบับใหม ท่ีจัดทําข้ึน

มาแบบท้ังฉบับเลย ไมใชแคแกไขบางมาตราของ พ.ร.บ.ตํารวจแหง

ชาติ 2547 เทาน้ัน และอีกฉบับท่ีสําคัญมากคือ ราง พ.ร.บ.สอบสวน

คดีอาญา ท่ีถือเปนราง พ.ร.บ.ท่ีจัดทําออกมาคูกัน ซ่ึง ครม.ก็มีมติเห็น

ชอบ 

คํานูณ กลาวตอไปวา อยางไรก็ตามในชวงดังกลาว การท่ีจะ

นําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเร่ิมไมทันการณ ท่ีก็มีผูเสนอเชน

กันวาควรจะออกเปนพระราชกําหนดไดหรือไม แตในท่ีสุด ครม.ก็

ตัดสินใจไมไดทําเปนพระราชกําหนด  เพราะอาจไมเขาองคประกอบ

ในการออกเปนพระราชกําหนด ตอมามีการเลือกต้ังในเดือนมีนาคม 

2562 และหลังจากน้ันมีการต้ังรัฐบาลชุดใหม โดยในชวงการแถลง

นโยบายของรัฐบาลตอท่ีประชุมรวมรัฐสภา ผมก็ไดลุกข้ึนอภิปรายซัก

ถามเร� องน้ีตอนายกรัฐมนตรี วาตกลงเร� องน้ีจะเปนอยางไรตอไป พล

เอกประยุทธ-นายกรัฐมนตรีก็ลุกข้ึนตอบ โดยยืนยันวาทานจะปฏิรูป

ตํารวจแน�นอน 

หลังจากน้ันอีกสักสองเดือน คือชวงประมาณ ก.ค.2562 นายก

รัฐมนตรีต้ังคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาราง พ.ร.บ.ท้ังสองฉบับอีก

คร้ังหน่ึง เน� องจากตัวราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ กับราง พ.ร.บ.การ

สอบสวนคดีอาญา เม� อสงไปสอบถามยังหน�วยราชการท่ีเก่ียวของแลว 

ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติไมเห็นดวย ดังน้ันทาง ครม.ชุดใหม

แตเปนนายกรัฐมนตรีคนเดิม (พลเอกประยุทธ) ก็ต้ังคณะกรรมการ

ข้ึนมาอีกชุดหน่ึง ท่ีมีอาจารยมีชัยเปนประธานอีก ซ่ึงกรรมการก็

ทํางานอยูระยะหน่ึง โดยมีการปรับแกไขบางเล็กนอย แตในท่ีสุดก็

ยืนยันในตัวราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ กับราง พ.ร.บ.การสอบสวน

คดีอาญา ก็สงความเห็นไปยัง ครม. ซ่ึง ครม.ก็ทําแบบเดิมอีก ก็คือ

สงราง พ.ร.บ.ท้ังสองฉบับไปสอบถามความเห็นหน�วยงานท่ีเก่ียวของ 

โดยสงไปสํานักงานตํารวจแหงชาติในชวงป 2563 ท่ีตอนน้ันก็มีเสียง

เรียกรองใหดําเนินการใหเร็ว เพราะระยะเวลาผานมาพอสมควรแลว 

ปรากฏวาสํานักงานตํารวจแหงชาติมีความเห็นควรปรับแกไขราง 

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติในหลายประเด็น สวนราง พ.ร.บ.การสอบสวน

คดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติไมเห็นดวยโดยส้ินเชิง 

และในท่ีสุด ครม.ก็ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติปรับแก

ราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติไดปรับ

แกไขทําเปนราง พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติข้ึนมา 

3-4 ประเด็น และสงเร� องกลับมายังคณะรัฐมนตรี แตสําหรับราง 

พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา ยังคงยืนยันไมเห็นดวยโดยส้ินเชิง

จากน้ันคณะรัฐมนตรีก็สงราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติฉบับ

ใหมเขามาใหท่ีประชุมรวมรัฐสภาพิจารณา ในฐานะท่ีเปนกฎหมาย

เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศ ซ่ึงในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบันใหพิจารณารวมกันของท่ีประชุมรวมรัฐสภา ซ่ึงท่ีประชุม

รวมรัฐสภาไดพิจารณาในชวงเดือนมกราคม 2564 โดยท่ีประชุม

รวมรัฐสภาลงมติรับหลักการในวาระแรก และต้ังคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ

ซ่ึงคณะกรรมาธิการใชเวลาพิจารณามาหน่ึงปเศษ จนเสร็จส้ิน

ลงและสงราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติใหประธานรัฐสภาเม� อ 3 พ.ค.ท่ี

ผานมา ท่ีตอนน้ีประธานรัฐสภาบรรจุเขาสูระเบียบวาระการประชุม

รวมกันของรัฐสภาในวันท่ี 9 มิถุนายน เพ� อพิจารณาวาระสอง แต

หากนับกระบวนการเร� องน้ีรวมเวลาต้ังแตตนถึงปจจุบันก็รวมหาป 

-หลายคนสงสัยวา เหตุใดโรดแมปการจัดทําและยกราง 

พ.ร.บ.ตํารวจถึงใชเวลายาวนานหลายป?

สํานักงานตํารวจแหงชาติเห็นตางจากคณะกรรมการพิเศษ

ชุดทานอาจารยมีชัย ฤชุพันธุ คือสํานักงานตํารวจแหงชาติอาจเห็น

ดวยกับขอเสนอแรกของกรรมการชุดพลเอกบุญสราง เนียมประดิษฐ 

แตวาเม� อ ครม.รับทราบขอเสนอของกรรมการชุดพลเอกบุญสราง 

คือเห็นดวยในหลักการ แตก็ต้ังคณะกรรมการพิจารณาข้ึนมาเปน

กรรมการคณะพิเศษท่ีมีอาจารยมีชัยเปนประธาน โดยพลเอกบุญ

สรางเปนหน่ึงในกรรมการชุดน้ีดวย 

โดยในความเปนจริงท้ังสองราง พ.ร.บ. คือราง พ.ร.บ.ตํารวจ

แหงชาติกับราง พ.ร.บ.สอบสวนคดีอาญา กรรมการชุดอาจารยมี

ชัยทําเสร็จกอนการเลือกต้ังใหญ ส.ส.เม� อเดือนมีนาคม 2562 แตก็

ตองยอมรับวาเวลามันหม่ินเหมกับวาระของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

เน� องจากวาเปนกฎหมายท่ีมีเน้ือหาคอนขางยาว ก็เลยลาชามา แตวา

สาเหตุของความลาชาก็คือ สํานักงานตํารวจแหงชาติไมเห็นดวย โดย

เฉพาะราง พ.ร.บ.สอบสวนคดีอาญาท่ีเปนรางกฎหมายคูกันกับราง 

พ.ร.บ.ตํารวจ ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติไมเห็นดวยเลย ซ่ึงก็ตอง

เห็นใจคณะรัฐมนตรี เพราะวาการเสนอรางกฎหมายใดๆ โดยท่ีหน�วย

งานท่ีเปนฝายปฏิบัติเห็นแตกตางก็ตองระมัดระวัง 

คณะรัฐมนตรีเลยตัดสินใจสงแตราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ

มาใหรัฐสภา แตสําหรับราง พ.ร.บ.สอบสวนคดีอาญา ครม.ก็ยังเห็น

ดวยในหลักการ เพียงแตวา ครม.อางวารอความชัดเจนจากราง 

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติกอน แตหากดูจากระยะเวลาตอจากน้ีแลวก็

คอนขางจะยากท่ีราง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาจะไดรับการสงมา

ใหรัฐสภาไดพิจารณา เพราะก็ใกลเวลาท่ีจะส้ินอายุของสภาผูแทน

ราษฎรแลว แมวาในทางปฏิบัติจะอยูไดถึงชวงตนป 2566 แตในทาง

ความเปนจริงแลวมันก็มีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอยางใด

อยางหน่ึงได 

คํานูณ-สมาชิกวุฒิสภา กลาวตอไปวา ท่ีผมตองพูดวาการ

ปฏิรูปตํารวจในยุคปจจุบัน ผมตองพูดถึงราง พ.ร.บ.สองฉบับดัง

กลาวก็เพราะวา คนออกแบบ คนรางกฎหมาย ต้ังใจท่ีจะใหมันเปน

กฎหมายคูกัน จะเรียกวากฎหมายพวงก็ได การพิจารณาแตเฉพาะ

ราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติจึงเกิดเปนคําถามข้ึนมาวา ถาจะเปนการ

ปฏิรูปมันก็ไดเพียงสวนเดียว คือสวนท่ีคอนขางจะเปนเร� อง การ

บริหารงานภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ คอนขางจะเปนเร� อง

เก่ียวกับกฎเกณฑการแตงต้ังโยกยายภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ

 แตอีกคร่ึงหน่ึงท่ีมีความสําคัญย่ิง โดยเฉพาะในรอบหลายปท่ี

ผานมา ท่ีสังคมคอนขางต้ังขอสงสัยเก่ียวกับระบบการสอบสวนของ

ตํารวจมาก ท้ังเร� อง ความเปนอิสระในการทํางานเก่ียวกับคดีของ

พนักงานสอบสวน และเร� องประสิทธิภาพตางๆ โดยเฉพาะเกิดเหตุ

สําคัญข้ึนในรอบ 2-3 ปท่ีผานมา ท่ีเกิดเหตุคดีบอส อยูวิทยา ซ่ึงเปน

มหากาพยท่ีกระทบกระเทือนกระบวนการยุติธรรมไทยมาก ท่ีตอ

มารัฐบาลไดต้ังกรรมการอิสระมาตรวจสอบ โดยมีทานอาจารยวิชา 

มหาคุณ เปนประธานกรรมการ โดยกรรมการไดมีขอเสนอวาในการ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและปฏิรูปตํารวจ ทานก็สนับสนุนราง 

พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติฉบับใหมท่ียกรางโดยกรรมการชุดอาจารยมีชัย 

แลวก็สนับสนุนราง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา แตดวยมูลเหตุท้ัง

ปวงทําใหรัฐบาลเสนอเขามาท่ีรัฐสภาเพียงฉบับเดียว 

เพราะฉะน้ันประเด็นสําคัญของการปฏิรูปตํารวจ ท่ีผมอยาก

จะเรียกวาเปนกระดุมเม็ดแรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

มันจึงไดรับการแกปญหาเพียงคร่ึงเดียว และในคร่ึงเดียวมันจะแก

ไดมากนอยแคไหน ก็เปนอีกเร� องหน่ึงท่ีตองดูรายละเอียดกันไป แต

อีกคร่ึงหน่ึงก็คือราง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา ถาสามารถออกมา

บังคับใชได มันจะเปนการปฏิรูปใหญ ซ่ึงโดยหลักการสําคัญๆ ก็คือ

จะเปนการเปดโอกาสให พนักงานอัยการเขามารวมสอบสวนคดีกับ

พนักงานสอบสวนของตํารวจไดต้ังแตตนเม� อเกิดคดีข้ึน ในคดีสําคัญ 

ท่ีก็คือคดีท่ีมีโทษจําคุกต้ังแตสิบปข้ึนไปหรือคดีอ� นๆ ตามแตท่ีอัยการ

สูงสุดกับผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะกําหนดรวมกัน 

ท้ังน้ี รางดังกลาวรัฐบาลจะสงมาก็ยังทัน แตก็เขาใจวาคง

ไมงาย เพราะสํานักงานตํารวจแหงชาติคัดคาน แลวมันก็เปนการ

เปล่ียนแปลงใหญจริงๆ ซ่ึงผมก็ขอออกตัววา ก็สุดแทแตจะมองวา

มันจะเปนผลดี-ผลเสียอยางไร ท่ีผานมาเรามีการถวงดุลโดยท่ีตํารวจ

สอบสวนกอนแลวสงสํานวนไปใหอัยการ แลวอัยการก็จะดูวาจะส่ัง

ฟองหรือส่ังไมฟอง หรือจะส่ังใหสอบสวนเพ่ิมเติมก็สามารถดําเนิน

การได แตตามราง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาเขียนวา “ในคดี

สําคัญใหอัยการเขามารวมดวยต้ังแตตน” ก็เปนเร� องท่ีหน�วยงานตาง

สังกัดตองเขามาทํางานรวมกัน ก็ตองรอบคอบ แตก็ตองถามวาเหตุใด

ไมใชท่ีประชุมรัฐสภาเปนท่ีช้ีขาด ผมมองวาอยางน้ัน 

สแกน 8 ขอเดน 1 ขอดอย

ราง พ.ร.บ.ปฏิรูปสีกากี

-สาระสําคัญของราง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ ท่ีรัฐสภาจะ

พิจารณาในวาระสองและวาระสามหลังจากน้ี มีประเด็นหรือจุด

สําคัญอะไรบางท่ีน�าสนใจ? 

ภาพรวมผมอยากจะเรียกวามี 8 ขอเดน และมี 1 ขอดอย โดย 

8 ขอเดน ผมขอยกมาเปนตัวอยาง ตามลําดับคือ 

1.เพ่ิมความเปนธรรมใหประชาชน

คือยกระดับความเปนธรรมใหประชาชน จากกรณีการ

ปฏิบัติหนาท่ีท่ีบกพรองหรือผิดพลาดของตํารวจ โดยการสรางคณะ

กรรมการชุดใหมท่ีเรียกวา คณะกรรมการพิจารณาเร� องรองเรียน

ตํารวจ (ก.ร.ตร.) ท่ีมีผูแทนหน�วยงานภายนอก และผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกเขามาทําหนาท่ีพิจารณาตัดสินดานน้ี แทนท่ีสํานักงานจเร

ตํารวจท่ีจะเปนเพียงหน�วยงานภายใน ประชาชนจะสามารถมีสวน

รวมจับตาการทํางานของตํารวจใหอยูในกรอบกฎหมายและความ

เหมาะสม เสมือนเปนตาวิเศษ พบเห็นความผิดปกติใดก็ใหแจงไปท่ี 

ก.ร.ตร.ได 

...คือปกติงานดานน้ีจะเปนงานของสํานักงานจเรตํารวจ  ซ่ึง

ทางคณะผูยกรางกฎหมายมองวา หากประชาชนไปรองเรียนการ

ทํางานของตํารวจท่ีผิดพลาด แลวใหตํารวจตัดสิน ซ่ึงถึงแมวาจะ

มีความยุติธรรมอยางไรก็ตามแต ทวามันก็อาจจะมีปญหาได จึงมี

การสราง ก.ร.ตร.ท่ีไมไดมีแตเฉพาะนายตํารวจช้ันผูใหญ แตมีผูทรง

คุณวุฒิภายนอกจากหน�วยงานท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมดวย ก็

ทําใหประชาชนท่ีหากพบเห็นการทํางานท่ีไมถูกตองหรือบกพรอง 

หรือแมกระท่ังการกระทําท่ีขาดวินัย ขาดศักด์ิศรีของความเปนตํารวจ 

ก็สามารถรองไปยังคณะกรรมการพิจารณาเร� องรองเรียนตํารวจได 

สวนสํานักงานจเรตํารวจแหงชาติก็มีหนาท่ีชวยเหลือคณะกรรมการ

พิจารณาเร� องรองเรียนตํารวจ   

2.เพ่ิมความเปนธรรมใหตํารวจ

โดยมีการยกระดับความเปนธรรมใหตํารวจทุกระดับ โดย

การสรางกรรมการอีกหน่ึงชุดท่ีเรียกวา คณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมขาราชการตํารวจ หรือ ก.พ.ค.ตร. ท่ีมีผูแทนหน�วยงาน

ภายนอกและผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ เขามามีสวนรวมดวย เปนการ

ทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.ท่ีเปนคณะ

กรรมการบริหารภายใน ซ่ึงถึงแมจะมีผูทรงคุณวุฒิอยูใน ก.ตร.แตก็

เปนเสียงขางนอย โดยหากตํารวจเชนไมไดรับความเปนธรรมจากการ

เม� อเทียบแลวมี 8 ขอเดนก็เปนเร� องดี แตเผอิญ 1 ขอดอยเปนตัวใหญ ท่ีถามวา

แลวมันเปนการปฏิรูปตํารวจหรือไม ผมก็อยากจะใชคําวา ปฏิลูบเบาๆ...หากรวม

เวลาในช้ันกรรมการชุดตางๆ หรือต้ังแตมีรัฐธรรมนูญประกาศใชมาหาป ผมวา

ไดกฎหมายออกมาฉบับหน่ึงแมจะเปนการลูบเบาๆ ก็ยังดีกวาไมไดอะไรเลย แต

หากถามวาเปนการปฏิรูปใหญหรือไม ก็คงตองตอบวา ไมใช

ร
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