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อิสรภาพแหงความคิด

นับถอยหลัง ศึกซักฟอก 

‘นิพนธ’ รมช.มท.

ชี้แจงไดทุกประเด็น
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ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9363 วันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ขึ้น 5 ค่ํา เดือน 8 ปขาล
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‘ทองเที่ยว’เริ่มฟน

คาดอีกแค2เดือน

เศรษฐกิจขยายตัว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ณ โรงเรียนรุงอรุณและศาลเจาแมทับทิมบางมด เขตบางขุนเทียน

‘เพ� อไทย-กาวไกล’เขาขากวาเดิมซักฟอก‘มิก29’พมาดวย

ศูนยบริการ ‘ซิงเกิลมัม’

ปนแมสายสตรอง

‘เสี่ยหนู’หายสนิท

รักษาโควิดฟรียาว

‘กวนโทนี่’ดันกนกันเอง

กรีนซีซั่นภาคเหนือ...

สนุกสนานและทาทาย

ลองแกงน้ําเข็ก-น้ําวา

ลําน้ําแมละเมา

ระเบียบโลกใหม

ในมุมมองของปูติน

หนา...2หนา...2

2 ฉากการเมืองรอนเดือน ก.ค.
กม.ลูกสูตรปารตี้ลิสต เกมวัดใจ

ศึกซักฟอก พายุรอกอตัว

2 ฉากการเมืองรอนเดือน ก.ค.
กม.ลูกสูตรปารตี้ลิสต เกมวัดใจ

ศึกซักฟอก พายุรอกอตัว

ไทยโพสต • ฝายคานคึกคัก จัดขุนพลถลม

รัฐบาล กาวไกลแบง 4 ทีม คุยล่ันเด็ดหัว

ไดแน� โวมีหลักฐานทั้งทุจริต ผิดจริยธรรม 

เพ� อไทยขอซักฟอก 5 วัน จัด 15 ส.ส.ฝปาก

ดีซัด 11 รัฐมนตรี ดักคอองครักษอยาตีรวน 

ประทวงจนเสียบรรยากาศ 

เม� อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายณัฐ

วุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายช� อ และรอง

หัวหนาพรรคกาวไกล ใหสัมภาษณกรณีที่

วิปรัฐบาลยืนยันใหเปดอภิปรายไมไววางใจ 

4 วันวา ในเบื้องตนจะมีการนัดประชุมวิปทั้ง 

2 ฝายอยางเปนทางการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 

ซึ่งน�าจะไดขอสรุปที่ชัดเจนถึงระยะเวลา

ในการอภิปราย และเร่ิมตั้งแตวันที่เทาใด 

สําหรับจุดยืนของพรรครวมฝายคาน ไมได

อยูที่จํานวนวัน แตขึ้นอยูกับจํานวนชั่วโมง

ที่คิดวาเหมาะสมกับจํานวนรัฐมนตรี และ

ประเด็นที่จะอภิปรายมีกรอบอยูที่ 40 ชั่วโมง

ผูส� อขาวถามวา ในการอภิปรายไมไว

วางใจครั้งนี้ ไมจําเปนตองมีองครักษ เพราะ

ถือวาเปนการอภิปรายครั้งสุดทายของพรรค

รวมฝายคาน รองหัวหนาพรรคกาวไกลตอบ

วา รัฐบาลก็คงพูดแบบนี้ทุกครั้ง แตประโยค

นี้มีความยอนแยงกันเอง 

“ก็ไมทราบวานําช� อมาจากหนังจีน

เร� องอะไร มีทั้งทีมเจายุทธ ทีมปราบมาร แต

เทาที่ทราบ รัฐมนตรีแตละคนไมไดเรียกรอง

ใหมีองครักษ เน� องจากจะตอบคําถามดวย

ตนเอง ผมคิดวาทั้งรัฐมนตรีที่มาจากพรรค 

หรือวา ส.ส.ของรัฐบาลควรจะหารือกันกอน

วารัฐมนตรีตองการคนที่จะมาปกปองหรือ

ไม หรือเปนที่ ส.ส.เองที่จะมาเลนใหญแสดง

บทบาทปกปองรัฐมนตรีจนเกินงาม ไมใช

เปนประเด็นที่พรรครวมฝายคานจะตองมี

ความกังวล”

นายณัฐวุฒิยังเผยวา ขณะนี้ขอมูล

ยังมีเขามาเร� อยๆ และยังมีประเด็นใหมเพิ่ม

ขึ้นมา เชน มีการรุกล้ําน�านฟาจากประเทศ

เพ� อนบาน และทาทีของประเทศไทยที่ตอบ

สนองในเรื่องนี้ เป็นไปในท่าทีที่เป็นมิตร

มากกวาที่จะปกปองประชาชนของตนเอง 

รอบนี้เราตองการเด็ดหัวนั่งราน ในกรณีของ

การบริหารราชการและการควบคุมกํากับดูแล

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ ยินดีภาพรวม

ทองเท่ียว ม.ค.-มิ.ย. ตางชาติเขาไทยเกือบ 

2 ลานคน สรางรายไดสะสม 1.14 แสนลานบาท 

ขณะที่ทองเที่ยวในประเทศ ปชช.รับสิทธิ

เราเท่ียวดวยกันเฟส 4 สวนขยาย เร่ิมใช

สิทธิท่ีพัก 8 ก.ค.นี้ คาดภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยมีแนวโนมจะขยายตัวใน 1-2 เดือน

ขางหนา 

เม� อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม รับทราบสถานการณดานการทอง

เที่ยวของไทยประจําป 2565 ต้ังแตเดือน

มกราคม-28 มิถุนายน 2565 มีนักทอง

เที่ยวเดินทางเขามาแลวกวา 1,978,023 คน 

สรางรายไดจากนักทองเที่ยวสะสมรวม 

1.14 แสนลานบาท โดยนักทองเที่ยว 

5 อันดับแรกท่ีเดินทางผานดานทางอากาศ 

ไดแก อินเดีย สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม 

และสหรัฐอเมริกา สวน 5 อันดับแรกที่เดิน

ทางผานดานทางบก ไดแก มาเลเซีย ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม และจีน

ทําเนียบรัฐบาล • รองโฆษกรัฐบาลย้ํา  

รัฐบาลจะไมทอดทิ้งประชาชนอยางแน�นอน 

ผูปวยโควิดยังรักษาตามสิทธิฟรี! แม โควิด

ปรับเปนโรคประจําถิ่น ขออยากังวลเร� อง

การรักษา “อนุทิน” หายแลว เตรียมกลับ

มาทํางาน 4 ก.ค. 

เม� อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณ โควิด-19 (ศบค.) รายงาน

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโค

วิด-19 ในประเทศวา พบผูติดเชื้อรายใหม 

2,508 ราย ประกอบดวย ผูติดเชื้อในประเทศ

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 2,508 

ราย จากการคนหาผูติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 

0 ราย และจากเรือนจํา/ที่ตองขัง 0 ราย ผูที่

เดินทางมาจากตางประเทศ 0 ราย สวนผูติด

เชื้อเขาขายดวยการตรวจ ATK 3,489 ราย

เสียชีวิต 17 ราย เปนเพศชาย 7 ราย 

เพศหญิง 10 ราย สัญชาติไทย 15 ราย ญี่ปุน 

1 ราย และสวิตเซอรแลนด 1 ราย อายุเฉลี่ย 

75 ป (อายุระหวาง 52-90 ป) แยกเปนผูมีอายุ 

60 ปขึ้นไป 11 ราย คิดเปน 82% ผูมีอายุนอย

กวา 60 ป และมีโรคเรื้อรัง 3 ราย คิดเปน 18%

สําหรับจํานวนผูปวยยืนยันสะสมใน

ประเทศตั้งแตตนป 63 จนถึงลาสุดอยูท่ี 

4,527,777 ราย

กรุงเทพฯ • กลุมแครจัดงานใหญ มอบ 

10 รางวัล “คนเคล� อนไทย” ใหกับบุคคล

และองคกร อาทิ กลุมประชาชนเบียร ไอ

ลอว ฮือฮามี “เนติวิทย-ณัฐวุฒิ-ณวัฒน” “อุง 

อิ๊ง” เปนตัวแทนพอมอบรางวัลโทนี่ วูดซัม 

อวอรด ให “หมอหงวน” เปดคลิป “ทักษิณ” 

ดาลั่น 30 บาทรักษาทุกโรคผิดเพี้ยนไปเยอะ 

ไมเหมือนในอดีต

เม� อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่หอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร กลุม

แครจัดงาน 2 ป CARE คิดเคล� อนไทย 

มอบรางวัลคนเคล� อนไทยเพ� อสังคมที่ทุกคน

ตองการ โดยมีผูรวมงาน อาทิ น.ส.แพทอง

ธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาดานการ

มีสวนรวมและนวัตกรรมพรรคเพ� อไทย และ

หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย นพ.สุรพงษ สืบ

วงศลี ผูประสานงานกลุมแคร  

โดย นพ.สุรพงษกลาวเปดงานใน

หัวขอ ความหวัง ความฝน พลังแหงการ

เปลี่ยนแปลง วาโลกเปลี่ยนไดเพราะความ

คิดและชีวิตของคน ไมตองเหมือนเดิมอีกตอ

ไป โดยในชวงโควิดที่ผานมา พวกตนจึงคิด

ต้ังกลุมแครขึ้นมา เพราะคิดวาเราจะปลอย

ปละละเลยสังคมโดยไมทําอะไรเลยไมน�าจะ

ถูกตอง และ 2 ปที่ผานมา กลุมแครพยายาม

สรางแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียขึ้นมา ไมวา

จะเปนเฟซบุก ยูทูบ พอดแคสต และคลับ

เฮาส เพ� อสรางโอกาสและใหคนเห็นวากลุม

แครกําลังทําอะไร ดังนั้นการครบรอบปที่ 2 

ของเราจึงคิดวาทําอยางไรเพ� อใหคนมารวม

ขับเคล� อนประเทศและรับรูรวมกัน เปนพลังซึ่ง

กันและกัน ดังนั้นจึงเปนที่มาของงานในวันนี้ 

ทั้งน้ี มีการมอบรางวัล “คนเคล� อน

ไทย” 10 รางวัลใหกับบุคคลและองคกร เชน 

กลุมประชาชนเบียร, มูลนิธิและพนักงาน

บริการ (SWING), นายเนติวิทย โชติภัทร

ไพศาล นักกิจกรรมนักศึกษา, นายเศรษฐา

ทวีสิน ผูบริหารกลุมแสนสิริ, นายณัฐวุฒิ ใสย

เกื้อ แกนนํา นปช. และ ผอ.ครอบครัวเพ� อไทย,

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14
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2 ในประเทศ

4

ข้าสู่ช่วงเดือนกรกฎาคม โหมดการเมืองใน

สภากับวาระการเมืองร้อนๆ ที่แลเห็นและ

ต้องจับตากันให้ดี เพราะผลพวงของวาระ

ร้อนดังกล่าวมีผลกับการเมืองทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว ไปถึงการเลือกตั้งรอบหน้า ไม่ใช่แค่กับสภาสมัย

นี้ ที่นับถอยหลังรอครบวาระเดือนมีนาคม 2566 

หากไม่มีการยุบสภาเสียก่อน 

โดยวาระร้อนการเมือง 2 ไทมิงที่รออยู่ในเดือน

นี้ ก็คือ 

1.การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้

ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับ ที่

แก้ไขรองรับรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ที่ ได้มีการแก้กติกา

การเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นสองใบ

นั่นก็คือ ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองและร่าง 

พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะ

พิจารณาร่างแก้ไขดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แก้ไขทั้งสองฉบับในวาระ

สองและสาม โดยเริ่มต้นที่สัปดาห์นี้ช่วง 5-6 ก.ค.  

2.ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

ที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอกพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ 10 รัฐมนตรี รวม

เป็น 11 รายชื่อ

โดยสองวาระร้อนการเมืองดังกล่าวในเดือน 

ก.ค.  เมื่อไปส่องกล้องมองทิศทาง พบว่าเนื้อในของ

ทั้งสองไทมิงมีฉากความเป็นไปน่าสนใจอย่างมาก 

เริ่มจากเรื่อง การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญ ในสัปดาห์หน้า ซึ่งในส่วนของร่าง 

พ.ร.บ.พรรคการเมืองไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากนัก 

แต่ที่เป็นจุดไฮไลต์คือร่าง พ.ร.บ.ประกอบ รธน.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. โดยเฉพาะเรื่อง สูตรคำานวณ 

ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ 

เพราะแม้ตามร่างของคณะกรรมาธิการฯ ที่มี

สาธิต ปิตุเตชะ เป็นประธาน จะเคาะออกมาให้ใช้

สูตร 100 หาร คะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงปาร์ตี้

ลิสต์ทั่วประเทศของทุกพรรคการเมืองที่นับรวมกัน

หมด จากนั้นได้เท่าไหร่ก็นำา 100 ไปหาร เพื่อคิดค่า

กลางของคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ต่อจำานวน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ 1 เก้าอี้ ที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้ อันเป็น

สูตรที่เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ที่เคยทำาให้

พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง และส่งให้ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี จึงไม่แปลกที่ทักษิณ 

ชินวัตร และเพื่อไทยจะมั่นใจว่าสูตรบัตรเลือกตั้งสอง

ใบและคิดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แบบ 100 หาร จะทำาให้

ชนะการเลือกตั้ง และฝันไกลไปถึงแลนด์สไลด์เกิน 

250 ที่นั่ง 

อย่างไรก็ตาม สูตร 100 หารปาร์ตี้ลิสต์ แม้

พรรคใหญ่อย่าง เพื่อไทย รวมถึงพรรครัฐบาลอย่าง 

พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ จะเอาด้วย ก่อนที่ต่อมา 

ก้าวไกลและภูมิใจไทย ที่เดิมทียังไม่ชัดเจน แต่ต่อมา

ก็แสดงท่าทีเอาด้วย จึงทำาให้เสียงโหวตในที่ประชุม

ร่วมรัฐสภาตอนพิจารณาโหวตวาระสอง พิจารณา

เรียงรายมาตราที่ใช้เสียงข้างมากในที่ประชุม หาก 

ส.ส.พรรคการเมืองเหล่านี้ ทั้งเพื่อไทย-พลังประชา

รัฐ-ประชาธิปัตย์-ก้าวไกล-ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา 

ไม่มีพลิกท่าที ไม่มีแตกแถว “มันก็ยากที่สูตร 100 

หารจะถูกตีตก กลายเป็นสูตร 500 ขึ้นมาแทน ใน

การพิจารณาวาระสอง อย่างที่พรรคขนาดเล็กหลาย

พรรคในสภายังหวังลุ้น” ให้พลิกกลับมาเป็นสูตร 

500 หาร เพราะหากใช้สูตร 100 หารจะทำาให้พรรค

ขนาดเล็ก-พรรคต่ำาสิบมีโอกาสสูญพันธุ์สูง

จนพรรคต่ำาสิบทั้งหลายพยายามจะต่อรองให้ใช้

สูตร 500 หารกับแกนนำาพลังประชารัฐ เห็นได้จาก

การไปล็อบบี้กับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้า

พลังประชารัฐ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เมื่อต้นสัปดาห์

ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ส่งซิก ส.ส.พลังประชารัฐกับ

สมาชิกวุฒิสภาดันสูตร 500 อย่างไรก็ดี พบว่าพลเอก

ประวิตรไม่ได้มีท่าทีตอบรับใดๆ กับแกนนำากลุ่มพรรค

เล็กที่ไปพบขอเจรจา 

จุดสำาคัญเพราะพลเอกประวิตรรู้ดีว่าหากจะเอาใจ

พวกพรรคเล็ก โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่จะมีการอภิปรายไม่

ไว้วางใจในอีกสองสัปดาห์ถัดไป ที่เกิดหลังการพิจารณา

ร่าง กม.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่หากคิดจะเอาใจพรรค

เล็กไว้ก่อน เพื่อจะได้ให้พรรคเล็กมาช่วยโหวตหนุน

รัฐบาล แม้อยากจะทำา แต่ในความเป็นจริง บิ๊กป้อมก็ได้

ข้อมูลความเห็นจากนักกฎหมายและฝ่ายต่างๆ แล้วว่า 

สูตร 500 หารปาร์ตี้ลิสต์ แม้อาจทำาได้ แต่มันก็เดินไป

ลำาบาก เสี่ยงที่จะถูกบางฝ่าย เช่น เพื่อไทย ไม่ยอมง่ายๆ 

แน่ ด้วยการไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เสี่ยงสูง

ที่จะถูกศาลรัฐธรรมนูญตีตกสูตร 500 หาร จนต้องกลับ

ไปนับหนึ่ง รีเซตกันใหม่ จะยิ่งทำาให้กระบวนการออก

กฎหมายลูกเพื่อรองรับการเลือกตั้งยิ่งล่าช้า ไม่เป็นผลดี

ต่อพลังประชารัฐในภาพรวม

อีกทั้งหากมองเส้นทางการออกกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ สมมุติเกิดกรณีว่ารัฐสภามีมติแบบพลิกผัน

ไปเห็นชอบด้วยกับสูตร 500 หารปาร์ตี้ลิสต์ จนคลอด

ออกมาเป็นร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. แต่ว่าก่อนที่จะนำา

ร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ประธานรัฐสภาต้องส่งร่างไปถามความ

เห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนในฐานะฝ่ายปฏิบัติ

เวลามีการเลือกตั้ง ที่เป็นขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ 

ต้องไม่ลืมว่าร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ที่ กกต.

เสนอเข้ามายังรัฐสภาให้ใช้สูตร 100 หารปาร์ตี้ลิสต์ ดัง

นั้นหากรัฐสภาไปเห็นชอบสูตร 500 หาร ในหลักปฏิบัติ 

กกต.ก็ควรต้อง ยืนความเห็นเดิม ตามร่างของ กกต. ที่

เป็นร่างหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 

และของรัฐสภา คือให้ใช้ 100 หาร เพราะหาก กกต.จะ

เปลี่ยนท่าทีไปเอาด้วยกับสูตร 500 หาร ทั้งที่กฎหมาย

ของตัวเองบอกให้เอา 100 หาร กกต.จะเสียเครดิต 

กลายเป็นองค์กรอิสระที่ไม่มีจุดยืน กลับไปกลับมา เสี่ยง

จะถูกมองว่าเปลี่ยนท่าทีเพราะถูกฝ่ายการเมืองล็อบบี้มา 

ดังนั้น หาก กกต.มีมติยืนความเห็นกลับไปที่

รัฐสภาว่าให้ใช้สูตร 100 หาร ทางรัฐสภาก็ต้องกลับมา

ประชุมกันใหม่ เพื่อตกลงว่าจะเอาอย่างไร ก็จะกลาย

เป็นปัญหาระหว่างรัฐสภากับองค์กรอิสระ 

หรือหากเกิดกรณีสูตร 500 หารผ่านมาได้ท้ังรัฐสภา-

กกต. โดย กกต.ยอมเปล่ียนท่าทีตัวเอง แต่ยังไงก็ไม่รอด ท่ี                                                                 

จะต้องไปเจอด่านสำาคัญคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีเพื่อไทยคง                                                                   

ยื่นเรื่องให้ตีความแน่นอน เพราะขนาดก่อนหน้าน้ี พรรค                                                                 

เล็กก็ยอมรับเองว่าสูตร 500 หาร ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 

91 ดังน้ันถ้าเดินไปแบบน้ีก็ไม่รอด เส่ียงจะถูกศาล

รัฐธรรมนูญตีตก ล้มกระดานการแก้ไขกฎหมายลูก  

ดังนั้น ถึงชั่วโมงนี้ แม้จะมีความพยายามจาก

พรรคเล็ก-กลุ่ม ส.ว.บางส่วน กำาลังเคลื่อนไหวเพื่อ

ล้มสูตร 100 หารปาร์ตี้ลิสต ์

ในการพิจารณาร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส.วาระสอง

สัปดาห์หน้า แต่หากพรรคเล็กและกลุ่ม ส.ว.ที่ต้านสูตร 

100 หารปาร์ตี้ลิสต์ ไม่สามารถตอบคำาถามข้อใหญ่ได้ว่า 

หากหันไปใช้สูตร 500 หาร จะมั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ขัด 

รธน. ในเมื่อพรรคเล็กบอกเองว่าสูตรนี้ขัดรัฐธรรมนูญ

มองได้ว่า หากเคลียร์ปมนี้ ไม่ได้ การจะหวังพลิก

ให้กลับมาเป็นสูตร 500 หาร มันก็เดินไปได้ยากลำาบาก 

ยิ่งหากพลเอกประยุทธ์-พลเอกประวิตรไม่เอาด้วย 

เพราะเห็นแล้วว่าสูตร 500 หารติดล็อกด้านข้อกฎหมาย

มากกว่าสูตร 100 หาร จนไม่ส่งสัญญาณให้พลังประชา

รัฐและ ส.ว.ล้มสูตร 100 หาร 

ถ้าสถานการณ์เป็นไปในรูปนี้ ถึงตอนนี้ก็ต้องมอง

ไว้ก่อนว่า โอกาสที่ กม.เลือกตั้ง ส.ส.จะออกมาที่ 100 

หาร มีมากกว่า 500 หาร แต่โอกาสจะพลิกมันก็มีอยู่ 

เพียงแต่หากดูเส้นทางเดินและข้อกฎหมายแล้ว ถ้าจะ

เกิดเหตุแบบนั้นจริง ในทางการเมืองต้องถือว่าเป็นเรื่อง 

extraordinary ไม่ใช่น้อย  

โดยสุดท้าย หากผลออกมาคือ ร่าง กม.ลูกทั้งสอง

ฉบับผ่านฉลุยและออกมาในสูตร 100 หาร ฝั่งพรรคเพื่อ

ไทย-ทักษิณคงแฮปปี้ เพราะยิ่งทำาให้มีความมั่นใจมาก

ขึ้นว่าจะชนะเลือกตั้งโดยได้ ส.ส.มากกว่าพลังประชารัฐ

พอสมควร จนมีโอกาสจะดิ้นสู้จัดตั้งรัฐบาลได้มากกว่า

ฝั่งพลังประชารัฐและ 3 ป. 

ขณะที่ฝ่ายพลังประชารัฐ-3 ป. ก็ต้องไปวาง

ยุทธศาสตร์การเมือง การเลือกตั้ง ให้สอดรับกับกติกา

เลือกตั้งบัตรสองใบและสูตร 100 หารปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อสู้

กับเพื่อไทยต่อไป

ขณะที่ ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต้องยอมรับว่า

หลังเสียงโหวตของสภาที่โหวตรับหลักการวาระแรกร่าง 

พ.ร.บ.งบฯ 2566 ที่เสียงเห็นชอบ 278 เสียง ขณะ

ที่เสียงไม่เห็นชอบคือเสียง ส.ส.ฝ่ายค้านมีแค่ 194 

เสียง โดยที่สภาปัจจุบันมีเสียง ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่อยู่

ประมาณ 477 คน 

ทำาให้ฝ่ายรัฐบาลมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะฝ่า

ด่านศึกซักฟอกไปได้ แม้ในความเป็นจริงเสียง 278 

เสียงข้างต้น จะมีเสียงของ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย

ของธรรมนัส พรหมเผ่า ที่มี ส.ส.ในพรรค 16 เสียง

ร่วมโหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบฯ รวมอยู่ด้วย 

ทว่าในศึกซักฟอก ท่าทีของธรรมนัสชัดเจนว่า

อาจจะไม่ลงมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรี

บางคนที่ถูกซักฟอก โดยเฉพาะรัฐมนตรีสายพลัง

ประชารัฐที่ไม่ถูกกับธรรมนัส ที่อาจทำาให้คะแนน 

เสียงที่จะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหายไปจำานวนหนึ่ง อย่างน้อย

ก็ 16 เสียง ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย หากทุกคนเอา

ตามที่ธรรมนัสสั่งหมด 

อย่างไรก็ตาม มีการมองกันว่าหากธรรมนัส

สามารถจับมือพวก ส.ส.พรรคเล็ก-ปัดเศษได้สักระดับ

หนึ่ง เช่น ประมาณ 30 เสียง ที่อาจจะสร้างปัญหา

ในช่วงเตรียมลงมติไว้วางใจ-ไม่ไว้วางใจ แต่ทว่ามี

การกางตัวเลข ส.ส.ในสภา โดยเช็กเสียงกันแบบ

เรียงชื่อรายบุคคล ฝ่ายแกนนำารัฐบาลก็ยังมั่นใจว่า                                            

นายกฯ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ยังน่า

จะได้เสียงไว้วางใจมากกว่าไม่ไว้วางใจอยู่พอสมควร 

เพราะก็ยังมี ส.ส.งูเห่าในฝ่ายค้านทั้งเพื่อไทยและ

ก้าวไกลที่จะไปอยู่กับภูมิใจไทย ก็พร้อมจะมาโหวต

ช่วยฝั่งรัฐบาล ก็ร่วมๆ 13 เสียงเป็นอย่างต่ำา อีกทั้ง 

ส.ส.พรรคเล็กจำานวนไม่น้อยก็ไม่ได้อยู่ในสังกัดฝ่าย 

ธรรมนัส หลายพรรคพร้อมจะชิ่งมาฝั่งนายกฯ และ 

10 รัฐมนตรีได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม เรื่องเสียงโหวต

ในสภาดังกล่าวต้องรอให้ถึงช่วงใกล้ๆ ศึกซักฟอกจะมี

ความชัดเจนมากขึ้น

ดังนั้น การเมืองในเดือน ก.ค.นี้ เรื่องการ

พิจารณาร่างกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญกับศึก

อภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงเป็นสองฉากการเมืองร้อนที่

ต้องจับตามองกันให้ดี เพราะส่งผลต่อการเมืองทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะเสถียรภาพรัฐบาล 

พลเอกประยุทธ์ ต่อจากนี้. 

2ฉากการเมืองร้อนเดือนก.ค.

กม.ลูกสูตรปาร์ตี้ลิสต์ เกมวัดใจ 

ศึกซักฟอก พายุรอก่อตัว

เ



งๆ ตรงกันทุกฝาย ....สําหรับแนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่

หลังประกาศ “กัญชาเสรี” ลาสุด “วิษณุ เครืองาม” รอง

นายกรัฐมนตรี ย้ําวาเจาหนาที่ตํารวจซึ่งบังคับใชกฎหมาย

ก็ “งง” ดังนั้น คนที่จะชี้ชัดไดมากที่สุดคือ คณะกรรมการ “ซูเปอร

บอรด” ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุขเปนประธาน ตองตอบวา

อะไรถูก อะไรผิด อะไรไดหรือไมได 

และคณะกรรมการชุดนี้จะมีตัวแทน

จากทุกหน�วยงานเขามาประชุม จะ

ไดรับฟงเพ� อใชเปนแนวทางปฏิบัติ

ใหถูกตอง ประกอบดวย กระทรวง

สาธารณสุข ตํารวจ คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวม

ถึงแพทยสภา เพ� อใหไดแนวทางที่

ชัดเจนกอนที่ราง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง 

พ.ศ. …. จะผานเปนกฎหมาย ขณะที่

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ระบุจะเสร็จประมาณปลายเดือน ก.ค. หรือตน

เดือน ส.ค. คงผานขั้นตอนสภาผูแทนราษฎร •

ในวันพุธที่ 6 ก.ค. “สุชาติ ตันเจริญ” รองประธานสภาฯ คน

ที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภา ไดนัดประชุม

วิป 3 ฝาย ทั้งฝายคาน รัฐบาล และคณะรัฐมนตรี เพ� อหารือเร� อง

กรอบเวลาการอภิปรายวาแตละฝายจะใชเวลาเทาไหร เพราะฝาย

คานตองการอภิปราย 5 วันแลวลงมติ

ในวันอาทิตยที่ 24 ก.ค. แตฝายรัฐบาล

ตองการใหอภิปราย 4 วัน แลวลงมติ

ในวันเสารที่ 23 ก.ค. ... นายสุทิน คลัง

แสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย 

ในฐานะประธานวิปฝายคาน ที่ไมเห็น

ดวยกับการที่รัฐบาลชี้เปรี้ยงมา 4 วัน 

“แมจะบีบ แตฝายคานคงไมรับ จะขอ

ใหเขาใชขอบังคับแทนการตกลง เพราะ

เปนการตกลงที่ขัดกับขอบังคับ ทําให

ทํางานไมได หากรัฐบาลไมยอมคือไม

ยอม แตหากบรรจุระเบียบวาระแลว

ก็ตองอภิปราย ตองเปนอํานาจของประธานสภาฯ แตที่มาคุยกัน 

เพราะตองการทําใหงานราบร� น โดยประธานสภาฯ อาจจะบอกวาให

อภิปรายไป แตตองไมซ้ําซาก อยาวกวน ตองอภิปรายไปจนจบ หาก

ตกลงกันไมไดตองใหเปนไปตามขอบังคับ” •

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา หัวหนาพรรคเศรษฐกิจ

ไทย ยังแรงไมแผว ประกาศทิศทางการโหวตในญัตติการอภิปราย

ไมไววางใจรัฐบาล ไมสนับสนุนรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการทุจริต 

แตกับ “ลุงปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ ไมตองวิเคราะห

วา “คนนี้รักจริง” ถึงขนาดออกมาปก

ปองเร� องการบริหารจัดการน้ํา ตั้ง

คําถามไปยังฝายคานวา จะไปอภิปราย 

พล.อ.ประวิตรเร� องอะไร เพราะไมได

กํากับดูแลกระทรวงไหน อีกทั้งถานํา

เร� องเกามาพูด ก็ไมเห็นดวย เพราะ

ก็โดนอภิปรายมาทุกสมัยอยูแลว แต

กับ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี นี่คนละอารมณอยางสิ้นเชิง 

“ในฐานะหัวหนารัฐบาล หากรัฐมนตรีหลายรายโดนสอย หรือเสียง

สวนใหญไมเห็นดวย แมนายกฯ จะยังอยูในหนาที่ ในฐานะหัวหนา

รัฐบาลก็ตองรับผิดชอบ” •

“มานพ คีรีภูวดล” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล ขึ้นโพเดียม

แถลงกรณีที่มีเคร� องบินรบมิก 29 ของกองทัพอากาศเมียนมา บินรุก

ล้ําน�านฟาไทยเปนฉากๆ อางขอมูลที่ไดจากเครือขายในพื้นที่ฟนธง

เคร� องบินเมียนมาบินล้ําเขามาถึง 

3 ครั้ง ในเวลา 20 นาที กอนทําการ

โจมตีในเวลา 17.00 น. ดวยการใชอาวุธ

จากอากาศยานและทําใหประชาชนใน

พื้นที่ของไทยไดรับความเสียหาย ทั้ง

รถยนตและพื้นที่การเกษตร พรอมตั้ง

คําถามวาการโจมตีของกองทัพอากาศ

เมียนมาในรอบนี้ มีการรูเห็นเปนใจ

ของกองทัพไทยหรือไม ที่เปดใหมีการบิน

รุกล้ํา โจมตีชนกลุมนอย พรอมอางวา

แมทัพภาคที่ 3 ไดไปพูดคุยเร� อง

การบริหารจัดการชายแดนไทย-เมียนมา 

กับ พล.อ.อาวุโส มิน ออง หลาย ผูบัญชาการทหารสูงสุดและ

ผูนํารัฐประหารเมียนมา ที่กรุงเนปยีดอ ทําใหเกิดความสงสัยวา

เหตุการณครั้งนี้มีการรูเห็นเปนใจกันหรือไม พรอมตั้งคําถามตอไป

วา จะใชเปนเง� อนไขในการรอเคร� องบิน F-35 หรือไม • 
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3ในประเทศ

วิษณุ เครืองาม

สุทิน คลังแสง

ในที่สุดกองทัพเรือไดออกประกาศผูชนะการ

เสนอราคาจัดซื้ออากาศยานไรคนขับ (โดรน) ประจํา

ฐานบินชายฝง หลัง พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท ปลัด

กระทรวงกลาโหม ไดลงนามไปเม� อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผาน

มา ขณะนี้อยูระหวางรางสัญญา คาดวาจะทําสัญญา

ภายใน 30 วัน โดยผูไดรับการคัดเลือก ไดแก Elbit 

Systems-AEROSPACE ประเทศอิสราเอล โดย

เสนออากาศยานไรคนขับ HERMES900 เปนเงิน

ทั้งสิ้น 4,060,551,936.11 บาท (สี่พันหกสิบลานหา

แสนหาหม� นหนึ่งพันเการอยสามสิบหกบาทสิบเอ็ด

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ� น คาขนสง คํา

จดทะเบียน และคาใชจายอ� นๆ ทั้งปวง ซึ่งลงนามใน

เอกสารโดย พล.ร.อ.สุวิน แจงยอดสุข ผูบัญชาการ

กองเรือยุทธการ ประธานกรรมการบริหารโครงการ

จัดหาอากาศยานไรคนขับประจําฐานบินชายฝง •

ถูกดรามาส� อสังคมออนไลน โจมตีเร� อง ระบบ

ปองกันภัยทางอากาศ ของกองทัพอากาศดีแคไหนที่

มองวามีนัย เลนเอา บิ๊กตน-พล.อ.อ.คงศักดิ์ จันทร

โสภา ผูบัญชาการกองควบคุมปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) 

ที่เพิ่งยกระดับ ปรับโครงสรางหน�วยงานรวบรวม

ระบบอํานวยการรบแบบองครวม เทียบเทา 5 เสือ

อากาศ ถึงกับ หนาเครียด ระหวางยืนคูกับ บิ๊ก-ปอง 

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ 

ที่ใหสัมภาษณส� อมวลชลชี้แจงกรณีเคร� องบิน Mig 29 

บินล้ําแดนไทยเขามาที่ดอยอินทนนท  นาทีนี้ “บิ๊ก

ตน” call sign “Rocket” ตางถูกพูดถึงในฐานะแคน

ดิเดต ผบ.ทอ.คนตอไปหลังจาก “บิ๊กปอง” เกษียณ

อายุราชการ และมาแรงไมแพแคนดิเดตคนอ� น แตใน

ฐานะพี่เลิฟ-นองรัก ที่เติบโตกันแบบคูหูในกองบิน 1 

กําลังเปนอีกประเด็นที่อาจถูกลากโยง น�าติดตามวา

จากเหตุที่ชายแดน ที่จะสะเทือนถึงการโยกยายในทัพ

ฟาหรือไม • 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก ในพระบรม

ราชูปถัมภ กําหนดจัดการประชุมคณะทํางานสมาพันธ

ทหารผานศึกอาเซียน ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 10-

13 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพ� อหารือญัตติและ

ขับเคล� อนกิจกรรมตางๆ ของสมาพันธทหารผานศึก

อาเซียนที่ไดมีการดําเนินการอยางตอเน� อง และเตรียม

การประชุมสมัชชาสมาพันธทหารผานศึกอาเซียน ครั้ง

ที่ 21 ที่มีกําหนดจัดขึ้นในหวงเดือนธันวาคม 2565 ที่

ประเทศไทย ในปจจุบันมีภาคีสมาชิกสมาพันธฯ ทั้ง

สิ้น 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม, ราชอาณา 

จักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหพันธรัฐมาเลเซีย, 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา,  สาธารณรัฐ

ฟลิปปนส, สาธารณรัฐสิงคโปร, ประเทศไทย และ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม •

าไดวาเม� อราวๆ ป 2562 บิ๊กแปะ-พล.ต.อ. 

จักรทิพย ชัยจินดา นรต.36 สมัยเปน 

ผบ.ตร. เคยเดินทางไปตรวจเยี่ยมและ

บรรยายพิเศษใหแกนักเรียนนายรอยตํารวจ (นรต.) ชั้น

ปที่ 4 รุน 72 ที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ อ.สามพราน 

จ.นครปฐม ไดใหนโยบายและวิสัยทัศน เร� องสําคัญ

ตางๆ อาทิ การพิทักษปกปองและเทิดพระเกียรติเพ� อ

ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย, การรักษา

ความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในสังคม, การ

ปองกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม, การ

แกไขปญหายาเสพติดในทุกมิติ, การเรงรัดขับเคล� อน

ปฏิรูปองคกรตํารวจในยุคประชาคมอาเซียน รวมทั้ง

เนนย้ําการเสริมสรางความสามัคคีและการบํารุงขวัญ

ขาราชการตํารวจ ซึ่งถือเปนสิ่งที่ดี สิ่งที่ตํารวจทุกๆ

รุนควรนํามาปฏิบัติ แตดูเหมือนวาตอนนี้ มี นรต.รุน

ดัง ที่มีเพ� อนรวมรุนกําลังเจริญกาวหนาในหนาที่การ

งาน มีโอกาสเปน ผูนําสูงสุด สรางเกียรติประวัติ เปน

หนาเปนตาของรุน กําลังแตกแยก แบงขั้ว แบงกลุม 

ไมรัก ไมสามัคคีกันเหมือนสมัยที่รวมทุกขรวมสุขกันใน

รั้วโรงเรียน เพียงแคการชวงชิงเกาอี้ ชวงชิงตําแหน�ง 

จนตองมีการนัดเคลียรใจกันไปแลว แตก็ไมรูวาจะดี

ขึ้นหรือไม แตที่อยากฝากไว ลาภ ยศ สรรเสริญ เปน

อนิจจัง เกษียณไปก็ตองกลับไปใชชีวิตตามปกติ เปน

ราษฎรเต็มขั้น การมีเพ� อน มีฝูง มีมิตรแท จริงใจ น�า

จะสําคัญมากกวา • 

อพิโธ อพิถัง กะละมังแตก! แคฟง บิ๊กจิ-

พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก โฆษกกองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล (บช.น.) ออกมาเอื้อนเอยถึงตํารวจ 191 

บุกทลายบอนการพนันในพื้นที่ สน.สุทธิสาร จับกุม

นักพนัน 52 คน ทั้งคนไทยและตางชาติ ยึดเงินสดได

กวา 4.3 ลานบาท ยืนยันไมไดปกปดขอมูล แตเปนการ

ปฏิบัติหนาที่จับกุมตามปกติ จึงอาจไมเปนขาว รวม

ทั้งการจับกุมที่เกิดขึ้นไมพบวาทองที่ปลอยปละละเลย 

เน� องจากกอนเขาจับกุม ตํารวจสายตรวจไดไปตรวจ

สอบจุดดังกลาวแลว แตเปนชวงกอนเที่ยงคืน ซึ่งไม

พบการกระทําผิด จึงถือวาตํารวจทองที่ทําหนาที่แลว

สวนหนึ่ง ดังนั้นจึงยังไมไดมีคําสั่งโยกยายตํารวจทอง

ที่เหมือนทุกๆ ครั้งที่มีการจับบอนในพื้นที่ตางๆ แตได

มีคําสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตํารวจ 

สน.สุทธิสาร วาปลอยปละละเลยหรือไม...ก็เลยเลน

เอางง ในเม� อ โฆษกนครบาล ตัดจบตั้งแตตน บอก 

“การจับกุมที่เกิดขึ้นไมพบวาทองที่ปลอยปละละเลย 

เน� องจากกอนเขาจับกุม ตํารวจสายตรวจไดไปตรวจ

สอบจุดดังกลาวแลว แตเปนชวงกอนเที่ยงคืน ซึ่งไม

พบการกระทําผิด จึงถือวาตํารวจทองที่ทําหนาที่แลว” 

เชนนั้นจะไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง หา

พระแสงของาวเพ� ออะไร...งง •

ทําหนาที่ไดอยางแข็งขัน สําหรับ บิ๊กปู-พล.ต.ต. 

อนุชา รมยะนันทน รองผูบัญชาการสํานักงานกําลัง

พล (รอง ผบช.สกพ.) หลัง ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายใหรักษาราชการ

แทนผูบัญชาการสํานักงานขาราชการตํารวจ (ผบช.

สนง.ก.ตร.) เน� องจาก พล.ต.ท.นพปฎล อินทอง 

สง.ผบช.ก.ตร. ไดลาออกจากราชการ โดยใหเหตุผลวา

มีปญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวกับสายตา อยางไรก็ตาม แม 

พล.ต.ท.นพปฎล จะลาออกจากตําแหน�งไป ก็จะไมมี

ผลอะไรในการแตงตั้งนายพลวาระประจําป 2565 ที่ 

ผบ.ปด ลงนามประกาศลําดับอาวุโสขาราชการตํารวจ

ระดับรอง ผบก.ขึ้นไป ถึงระดับรอง ผบ.ตร. ไปแลวครั้ง

เม� อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผานมา เพราะ พล.ต.ท.นพปฎล จะ

เกษียณราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้เชนกัน ดังนั้นเกาอี้ 

ผบช. จะวางทั้งหมด 21 ตําแหน�งตามเดิม •

ตอง แฮปปเบิรธเดย ยอนหลัง ฉลองครบรอบ 

90 ป สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.) ไป

เม� อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผานมา ซึ่ง สพฐ.ตร. ถือเปนหน�วย

งานปดทองหลังพระอีกหน�วยงานหนึ่งของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ จนทําใหสามารถปดคดีสําคัญที่ไดรับ

ความสนใจจากสังคมไดหลายคดี โดยมีการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล การสงกลับใน

กรณีเกิดเหตุวินาศภัย หรือเหตุพิเศษอ� น งานฐานขอมูล

วัตถุระเบิด การฝกอบรมดานงานพิสูจนหลักฐาน และ

งานดานวิทยาการตํารวจ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ 

ผบช.สพฐ.ตร. เนนย้ําการพัฒนาศักยภาพงานตรวจสถาน

ท่ีเกิดเหตุ และงานตรวจพิสูจนดานนิติวิทยาศาสตร 

เพ� อยกระดับการใหบริการประชาชนอยางมีมาตรฐาน

สากล ลาสุด สพฐ.ตร. เปดสูสายตาประชาชนมากขึ้น 

เม� อมีการออกมาแจงเตือนเร� องตางๆ ใหประชาชนรับ

ทราบ อยางเร็วๆ นี้ พล.ต.ต.วาที อัศวุตมางกุร โฆษก

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ก็ออกมาเตือนซื้อทอง

ราคาถูกเกินจริง ระวังของปลอม เปนตน •

บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชา 

การทหารบก เดินทางเยือนมาเลเซียอยางเปนทางการ 

เม� อวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2565 โดยผูบัญชาการทหารบก

ไดเดินทางไปยังกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย เขา

เยี่ยมคํานับ พล.อ.ตัน สรี ดาโตะ เซอรี ซัมโรส บิน

โมฮัมหมัด ซาอิน ผูบัญชาการทหารบกมาเลเซีย และ 

นายดาโตะ สรี อิคมาล ฮิชัม บิน อับดุล อาซิส 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม สองฝาย

กลาวถึงความสําคัญของความรวมมือดานความ

มั่นคงตามแนวชายแดนภายใตกรอบคณะกรรมการ

ชายแดน และการจัดตั้งจุดตรวจรวมแหงใหมในพื้นที่ 

อ.สะบายอย จ.สงขลา ซึ่งจะเปดดําเนินการใน 1 ต.ค.65 

รวมถึง การกอสรางรั้วเดี่ยว บนเสนเขตแดนดาน

สะเดา และบานบูกิตกายูฮิตัม ซึ่งทั้งสองฝายดําเนิน

การรวมกัน รวม 11 กม. ผูบัญชาการทหารบกไดกลาว

ถึงความรวมมือของรัฐบาลมาเลเซียที่อํานวยความ

สะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพ� อแกปญหา

ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จากนั้น

เดินทางไปยังคาย Terendak รัฐมะละกา ชมการสาธิต

และการแสดงทางทหารของกองพลนอยสงทางอากาศ

ที่ 10 หน�วยพรอมรบเคล� อนที่เร็วของกองทัพบก

มาเลเซียดวย •

พล.ต.ท.วีระ 

จิรวีระ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา

มานพ คีรีภูวดล

พล.อ.อ.คงศักดิ์ 

จันทรโสภา

จํ

ง

พล.ร.อ.สุวิน 

แจงยอดสุข

พล.ต.ต.จิรสันต 

แกวแสงเอก

นรต.รุนดังเคลียรใจ
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4 บทความ-ต่างประเทศ

าหรับใครที่มีลูกในยุคโควิด ยิ่งเฉพาะลูกที่อยู่ ในวัยเรียน

หนังสือ ไม่ว่าจะชั้นประถมหรือมัธยมก็ตาม เป็นอันเข้าใจ

ว่าโอกาสที่ลูกจะต้องเรียนออนไลน์มีสูงครับ และเกิดขึ้น

ได้ทุกเมื่อ ผมขออนุญาตพูดแทนผู้ปกครองทั่วโลกที่เจอ

ลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นเวลาเทอมสองเทอม ว่าพวกเรารักครู

ทุกคนครับ ต่อจากนี้ ไปพวกเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ หรือตำาหนิ

การทำางานของครูอีก พวกเราจะเชิดชูและบูชาครูทุกคน เพราะ

ถึงแม้พวกเราจะรักลูกเรามากขนาดไหนก็ตาม การรักเขาทุกวันทั้ง

วัน กับการสอนหนังสือเขาทุกวันทั้งวัน มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

ในวิชาหนึ่ง เขาพยายามสอนว่า ความเหนือระหว่างมนุษย์

กับสัตว์ที่มีความใกล้เคียง เช่น ลิง หรือกอริลลา คือการใช้นิ้วโป้ง

เพื่อหยิบยกของ และการใช้ภาษาเพื่อสนทนา เขาพยายามจะสื่อ

ว่ามนุษย์เหนือกว่าสัตว์ทุกชนิด เพราะเรามีสมองที่เหนือกว่า และ

เราสามารถวิเคราะห์และพูดคุยกันได้

การสอนให้เด็กเข้าใจแบบนี้ก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่เมื่อเด็ก

โตขึ้นมาปุ๊บ จะรู้เลยว่ามนุษย์เหนือกว่าสัตว์ เพราะเรามีสมอง

เหนือกว่านั้นอาจไม่จริงก็ได้ เพราะมนุษย์เราสามารถเชื่อและ

ถกเถียงในเรื่องไม่ใช่เรื่อง และต่อเมื่อเด็กโตขึ้นมาจะรู้เลยว่า 

เมื่อมนุษย์เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ มันยากที่จะเปลี่ยนความคิด

เขา อย่าว่าแต่เปลี่ยนความคิดเขาเลย หลายครั้งแค่ให้เขาเปิด

ใจ ฟังความคิดอีกด้านหนึ่ง ก็ยังทำาไม่ได้ และถ้ายิ่งเอาอารมณ์

และความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้อง ฝันไปเถอะว่าเขาจะฟัง หรือจะ

เปลี่ยนความคิดเขาได้

ในทุกสังคมมักมีประเด็นและเรื่องที่คนจะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่

ให้เกิดปัญหา และในแต่ละประเทศจะมีเรื่องเฉพาะที่สังคมนั้นๆ 

ถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่มันจะมีไม่กี่เรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องไร้พรมแดน 

หรือเรื่องข้ามชาติ ที่คนมักจะเถียงกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร 

ถือสัญชาติอะไร อยู่ในยุคใด และเป็นเพศอะไร เรื่องหนึ่งที่อยู่ในนั้น

แน่ๆ คือเรื่องการทำาแท้ง

ผมออกตัวเลยว่า ผม Pro-Choice แต่ไม่ได้หมายความว่าผม

เป็นคนเลือดเย็น ไม่คำานึงถึงชีวิตทารกที่อยู่ในท้อง ผมไม่สบายใจที่

สิ่งมีชีวิตต้องสูญเสียไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่ผมเอนไปทาง 

Pro-Choice มากกว่า Pro-Life เป็นเพราะ ในที่สุดผลกระทบไม่ว่าจะ

โลกแห่งความจริงหรือเวรกรรมตกอยู่กับผู้ที่ตัดสินใจ และคนคนนั้นจะ

รับได้หรือรับไม่ได้ ผลตกที่เขาครับ ผมเข้าใจว่าการถกเถียงของทั้งสอง

ด้าน มีเหตุผลและมีความจริงที่ต้องตระหนัก แต่ในที่สุด ถ้าผู้ตัดสินใจ

รับผลกระทบได้ ผมมีสิทธิ์อะไรจะบอกเขาว่าเขาผิด? 

ถึงบอกครับ เรื่องการทำาแท้งไม่มีทางที่จะทำาให้ทุกฝ่ายรู้สึก

พอใจกับเหตุผลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีแต่ความโกรธ มีแต่การถกเถียง 

และมีการใช้อารมณ์เป็นหลัก ซึ่งเอาเข้าจริง ทั้งสองฝ่ายใช้อารมณ์ไม่

แตกต่างกันออกไป และถ้าเอาเข้าจริง ทั้งสองฝ่ายก็ถูกครับ ทั้งสอง

ฝ่ายมีเหตุผลที่มีน้ำาหนัก ถือว่าเรื่องแท้งจะเป็นประเภทเรื่องต้องเลือก

ข้างตลอดไป 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้มีการคว่ำา

กฎหมายการทำาแท้งระดับประเทศ (Roe vs Wade) ที่คุ้มครองสิทธิผู้

ที่คิดทำาแท้งที่มีมาเกือบ 50 ปี ต่อจากนี้ ไปแต่ละรัฐจะมีอิสระในการ

ห้ามหรืออนุญาตให้ทำาแท้งในรัฐตัวเองได้ เพื่อความรู้รอบตัว รัฐที่จะ

ห้ามทำาแท้งคือ: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, 

Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, 

Texas, Utah, Wyoming 

ส่วนรัฐที่ดั้งเดิมมีกฎหมายห้ามทำาแท้ง แต่กฎหมาย Roe vs 

Wade คุ้มครองสิทธิผู้ตัดสินใจทำาแท้ง ต่อจากนี้ ไป ต่อเมื่อ Roe vs 

Wade ถูกคว่ำา รัฐเหล่านี้สามารถกลับมาห้ามการทำาแท้งได้ คือรัฐ: 

Alabama, Arizona, Arkansas, Michigan, Mississippi, Oklahoma, 

Texas, West Virginia, Wisconsin

และรัฐที่ ไม่ได้รับผลจากการคว่ำากฎหมาย Roe vs Wade 

คือ: California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of 

Columbia (DC), Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, 

Nevada, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, 

Washington

ตอนนี้เรากลับมารื้อฟื้นความทรงจำาเกี่ยวกับคดี Roe vs Wade 

สักนิดหนึ่งครับ อย่างที่เคยเกริ่น เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว คดีนี้เกิด

จากความต้องการของ Norma McCorvey ที่กำาลังท้องกับลูกคนที่

สามของเขาแล้วอยากทำาแท้ง แต่รัฐที่เขาอยู่มีกฎหมายห้ามทำาแท้ง 

(รัฐ Texas) เขาเลยเห็นว่าสิทธิพื้นฐานของเขาถูกละเมิดไป เลย

ฟ้องรัฐ Texas และอัยการสูงสุดของรัฐ Texas ที่มีชื่อว่า Henry 

Wade ในที่สุดศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยให้คุ้มครองสิทธิผู้

ที่คิดทำาแท้ง

การคว่ำาคำาวินิจฉัยของศาลฎีกาในครั้งนี้ ไม่ ได้เป็นเรื่องที่

ศาลคิดอยากทำาภายในวันสองวันหรอกครับ เรื่องการคว่ำากฎหมาย

นี้อยู่ในความพยายามของซีกฝ่ายขวามาโดยตลอด ในครั้งนี้ที่เขา

สามารถคว่ำาได้ นอกจากเพราะเสียงข้างมากในคณะตุลาการศาล

ฎีกานั้น เราต้องยกเครดิต (ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นก็ต้องว่ากัน

ไป) ให้กับอดีตประธานาธิบดี Donald Trump

ใครจะว่าอะไรเขา ว่าเป็นประธานาธิบดีที่เลวร้ายที่สุดที่เคย

มีมา หรือเป็นตัวตลกที่สุดในประวัติศาสตร์ สิ่งที่เถียงไม่ได้เลยคือ 

เขาทำาให้ผู้สนับสนุนเขารักเขามากกว่าเดิม เขาทำาในสิ่งที่เขาเคย                                                                                 

สัญญาไว้ ให้ผู้ที่รักเขา ศรัทธาเขามากขึ้น ในอนาคตเมื่อมองย้อน

กลับมายุคนี้ สิ่งแรกที่จะพูดถึง Trump ขึ้นมาคือ เรื่องการบุกสภา 

คองเกรสจากฝ่ายสนับสนุน Trump และการคว่ำากฎหมาย Roe vs 

Wade ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าใน 100 ปีข้างหน้า คนจะเชิดชู Trump 

แล้วบอกว่าเขาเป็นฮี โร่ แต่เขาสามารถคว่ำากฎหมาย Roe vs 

Wade ได้สำาเร็จ ทั้งๆ ที่คนอื่นอยากทำา แต่ทำาไม่ได้

ด้วยตุลาการที่เขาเลือก ด้วยความก้าวร้าว ในยุคที่เขาเป็น

ประธานาธิบดี และด้วยการเอาใจซีกฝ่ายขวาสุดของสหรัฐอเมริกา

นั้น จึงทำาให้เสียงข้างมากของศาลฎีกามีความกล้า ทั้งพิจารณาและ

คว่ำากฎหมาย สายล่อฟ้านี้ที่คนอื่นไม่กล้าแตะ ในอนาคตผลของการ

คว่ำา Roe vs Wade จะออกไปทางไหนก็แล้วแต่ ผมรู้อย่างเดียวว่า 

คนที่รัก Trump จะบูชาและเชิดชูเขา. 

คลอมเบียมีตุ๊กๆ ให้บริการในบางเมือง และเรียกว่า “ตุ๊กๆ” 

เหมือนอย่างบ้านเรา แต่เขียนด้วยอักษรโรมันว่า Tuc Tuc 

ส่วนใหญ่เป็นรถยี่ห้อ Bajaj นำาเข้าจากอินเดีย และที่เมือง

เลติเซีย รัฐอามะโซนัส ตุ๊กๆ ถือเป็นขนส่งสาธารณะหลัก

ภิกษุหนุ่ม พระศุภชัย สุภาจาโร หนึ่งในคณะพระ

ธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก นั่งตุ๊กๆ มาจอดหน้าที่พัก Casa Hotel Maüne 
ซึ่งมีลักษณะเป็นเกสต์เฮาส์มากกว่าโรงแรม ตั้งอยู่ตรงบริเวณหัวมุม

ถนน Calle 12 ตัดกับ Carrera 8 ท่านแยกมาจากคณะที่ไปหาซื้อตั๋ว

เรือโดยสารล่องแอมะซอน มารับผมไปช่วยหาอีกแรง

ผมเก็บกระเป๋าในห้องพักแล้วเอากระเป๋าของฝากซึ่งล้วนเป็น

อาหารแห้ง 1 กระเป๋าเต็มๆ ที่ซื้อจากร้านน้ำาพริกนิตยา บางลำาพู ขน

มาฝากคณะ เก็บในห้องของโยมที่ติดตามพระธุดงค์ ตอนนี้มีท่านหนึ่ง

อยู่ในห้อง ชื่อแม่พริ้งกี้ ไม่ได้ออกไปหาซื้อตั๋วกับคณะใหญ่ แกบ่นหิว 

ผมจึงแนะนำาให้ประทังท้องด้วยกวยจั๊บกึ่งสำาเร็จรูป ตอนที่แกต้มน้ำา

ร้อนผมก็ออกไปเรียกตุ๊กๆ กับพระศุภชัย

คนขับวัยรุ่นคิดค่ารถ 5 เปโซ หรือประมาณ 45 บาท (1 เปโซ

เท่ากับ 9 บาท) สำาหรับระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรไปพรมแดน

โคลอมเบีย-บราซิล เรียกว่า Frontera พอถ่ายรูปตรงนี้เสร็จผมขอให้

ข้ามไปเมืองตาบาติงกา ฝั่งบราซิล เขายังไม่เรียกราคาเพิ่ม

สำาหรับเมืองตาบาติงกานี้อยู่ในรัฐชื่ออามะโซนัสเช่นกัน โดยรัฐ

อามะโซนัสของบราซิลเป็นรัฐขนาดใหญ่สุดของประเทศ มีเมืองมาเนาส์                                                                                       

เป็นเมืองเอก ซึ่งจะเป็นปลายทางของคณะในการเดินทางล่องเรือ 

1,600 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน

ไม่มีการตรวจเอกสารใดๆ ตอนข้ามแดน ไม่มีอะไรกั้น ทั้งไม่มี

เจ้าหน้าที่ยืนตรวจตรา มีเพียงธงชาติ 3 ประเทศ ได้แก่ โคลอมเบีย 

บราซิล และเปรู อยู่ตรงวงเวียนก่อนข้ามแดน

เนื่องจากสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยข้อจำากัดทางด้านภาษา 

คนขับพาเราไปที่ท่าเรือสำาหรับเรือเล็ก กลางแม่น้ำาแอมะซอนมีร้าน

อาหารเรือนแพจำานวนสามสี่ร้าน ฝั่งตรงข้ามคือประเทศเปรู แผ่นดิน

ที่มองเห็นคือเกาะกลางแอมะซอนชื่อ “จิเนเรีย” ตั้งอยู่ในเขตเมืองยา

วาริ รัฐโลเรโต แม่น้ำาแอมะซอนบริเวณนี้คือเขตแบ่ง 3 ประเทศ อาจ

เรียกเล่นๆ ได้ว่า “แอมะซอนสามชาติ” หรือ “สามเหลี่ยมทองคำาแห่ง

แอมะซอน” ก็ย่อมได้

เปรูมีรัฐชื่ออามะโซนัสเช่นเดียวกับโคลอมเบียและบราซิล 

แต่อยู่ถัดไปทางตะวันตกของรัฐโลเรโต ไม่ได้ติดกับอามะโซนัสของ

โคลอมเบียและบราซิล

สำาหรับเมืองเลติเซียที่เราค้างแรมนั้นในอดีตเคยทำาให้เปรูต้อง

รบกับโคลอมเบียมาแล้วในช่วงปลายปี ค.ศ.1932 ถึงต้นปี ค.ศ.1933 

เพราะเปรูไม่พอใจสนธิสัญญาปักปันเขตแดนในพื้นที่ช่วงบนของแอ

มะซอนกับโคลอมเบียใน 1 ทศวรรษก่อนหน้านั้น

หลังจากเปรูประกาศทวงเลติเซียคืนก็ได้นำากำาลังเข้าขับไล่

ตำารวจและเจ้าหน้าที่รัฐโคลอมเบียจนต้องหนีกระเจิดกระเจิงเข้าไป

ในบราซิล ทั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากชาวบ้านในเมืองเลติ

เซียที่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายเปรู กว่าทางโบโกตาจะทราบเรื่องก็ผ่านไป

หลายวัน ก่อนจะจัดแจงส่งกองทัพบุกลงมา

สงครามยืดเยื้ออยู่ 8 เดือน สูญเสียชีวิตจากอาวุธไปฝั่งละ

ประมาณ 60 คน ตายจากโรคในป่าอีกประมาณข้างละ 200 คน 

อย่างไรก็ตามโคลอมเบียหลีกเลี่ยงที่จะบุกเข้าเลติเซีย และเหตุการณ์

ลอบสังหารประธานาธิบดีเปรูในกรุงลิมาทำาให้ผู้นำาคนใหม่ของเปรู

ออกคำาสั่งถอนกำาลังออกจากเลติเซีย สนธิสัญญาสงบศึกลงนามกัน

หลังจากนั้นที่เมืองรีโอเดจาเนโรของบราซิล และเลติเซียก็กลับไปเป็น

ของโคลอมเบียตามสนธิสัญญาฉบับก่อนหน้านั้น

ผมบอกคนขับตุ๊กๆ ด้วยภาษาอังกฤษผสมสเปนกระท่อนกระ

แท่นว่าให้พาไปท่าเรือที่จะล่องไปมาเนาส์ เขาก็เข้าใจ และทำาท่าทาง

ประมาณว่า 5 เปโซไม่ไหวนะ ผมบอกว่าเดี๋ยวให้เพิ่ม เขาก็บึ่ง “บาจัจ” 

ออกไปตามคำาขอ

บรรยากาศของฝั่งบราซิลดูคึกคักมีชีวิตชีวากว่าฝั่งโคลอมเบีย

อย่างเห็นได้ชัด ถ้าไม่ดูหน้าตาคนและเสียงดนตรีที่ได้ยินมาจากร้านค้า

และลำาโพงของรถราที่วิ่งบนถนน ก็อาจคิดว่ากำาลังอยู่ในอินเดีย

เราเจอคณะใหญ่เดินออกมาจาก Porto de Tabatinga ท่าเรือ

สำาหรับเรือใหญ่ล่องแอมะซอน แต่มาถึงช้าหมดเวลาขายตั๋วไปแล้ว 

ผมจ่ายเงินให้คนขับตุ๊กๆ 30 เปโซ เพื่อเป็นค่ารถที่มาส่งผมและพระ

ศุภชัย รวมกับที่จะให้ขับไปส่งสุภาพสตรีค่อนข้างสูงวัยทั้งหลายที่เป็น

โยมติดตามรับใช้พระธุดงค์ให้ถึงที่พัก น่าทึ่งที่เหล่าคุณป้าเดินกันมา

จากที่พักในเมืองเลติเซีย ฝั่งบราซิล ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

เวลาตอนนี้เลย 6 โมงเย็นมาแล้ว คงทรหดเกินไปหากต้องเดินกลับ

อีก 4 กิโลเมตร

ผมกับพระศุภชัยร่วมแจมกับคณะหมายจะเดินกลับโรงแรม แต่

เดินไปได้กิโลนิดๆ หนึ่งในคณะสงฆ์ โบกได้รถ 3 ล้อมีกระบะคันหนึ่ง 

ตัวรถเป็นมอเตอร์ ไซค์ แต่นำามาดัดแปลงเป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก 

ขณะที่พวกเราสนใจรถ ผู้คนก็ให้ความสนใจพระ ขอถ่ายรูปอยู่หลาย

นาที คนขับรถก็ถ่ายด้วย สุดท้ายได้เจรจากันและตกลงให้ไปส่งที่พัก

ในราคา 30 เปโซ พระสงฆ์ 6 รูปและ 1 

ฆราวาสอัดกันในกระบะเล็กๆ รถวิ่งไปบน

ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทาง ลงหลุมที

ก็ร้องโอ้ยพร้อมกัน ถึงโรงแรมคนขับลงมา

เปิดท้ายให้ แต่ละคนค่อยๆ ยืดขา ลงจาก

รถอย่างช้าๆ แล้วสำารวจกระดูกกระเดี้ยว 

โชคดีไม่มีใครถึงกับบาดเจ็บ

โยมที่มาถึงก่อนนิมนต์คณะสงฆ์ไป

ฉันน้ำาปานะที่ร้านค้าใกล้ที่พัก ผู้ชายอายุ

คงเกือบๆ 60 ปีนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ โต๊ะตัว

หนึ่ง เห็นผมมองเบียร์ในมือแกด้วยความ

สนใจแกก็ชวนให้ผมนั่ง ก่อนนั่งผมก็ไปซื้อ

เบียร์ยี่ห้อ Poker แบบเดียวกับแกมา 1 

กระป๋อง ต่างคนต่างพูดกันคนละภาษา ก็

สนุกดี คณะกลับห้องพักไปแล้วผมไปหยิบ

เบียร์มาอีกกระป๋อง ผมจำาราคาไม่ได้ รู้สึก

ว่า 2 หรือ 3 เปโซเท่านั้น

ผมจับใจความจากที่พูดกันได้ว่า

ชายคนนี้ทำางานที่สนามบินเลติเซีย แขน

แกบาดเจ็บจากการทำางานข้างหนึ่ง เวลา

นี้ใช้สายคล้องไหล่ ช่วงเบียร์กระป๋องที่ 2 นี้เองมีอีกคนเข้ามาหาแก 

คุยกันไม่ยาวชายคนนั้นก็ลุกไป แกบอกว่า “แขนเจ็บอยู่ ไม่ได้ทำางาน 

ยังจะมายืมเงินอีก” ผมฟังภาษาสเปนไม่ออก แต่เข้าใจว่าความหมาย

น่าจะเป็นอย่างนี้

จบเบียร์ Poker ไว้ที่ 2 กระป๋อง ผมเดินกลับที่พัก อาบน้ำาแล้ว

ออกไปกินมื้อค่ำากับโยมติดตามพระท่านหนึ่ง หาร้านอยู่นานกว่าจะ

ลงเอยที่ร้านอาหาร Cali Pollos เน้นขายไก่ย่างแบบเสียบเหล็กหมุน 

หนังไก่แทบละลาย และเครื่องปรุงสมุนไพรก็เข้าเนื้อ รสชาติไก่ดีมาก 

เข้ากับเบียร์ Poker ที่ผมซื้อมาอีก 1 กระป๋องจากร้านขายของชำาตอน

เดินหาร้านอาหาร คุณป้าที่มาด้วยกันกินไปราว 1 ใน 4 ของไก่ 1 ตัว 

ผมกินที่เหลือทั้งหมดโดยไม่ใส่น้ำาจิ้ม มีสลัดและมันต้มเป็นเครื่องเคียง 

ผมจำาราคาอาหารไม่ได้แล้ว รู้สึกแต่เพียงว่าถูกมาก

เช้าวันต่อมาคณะไปซื้อตั๋วเรือ และวางแผนล่องเรือเล็กเที่ยว

ตามแม่น้ำาสาขาของแอมะซอนในฝั่งเปรู คนไทยเข้าเปรูได้ โดยไม่ต้อง

ใช้วีซ่า ส่วนญาติโยมที่ติดตามพระก็มีพาสปอร์ตอเมริกาเข้าได้เกือบ

ทุกประเทศทั่วโลก ผมไม่ได้ไปล่องเรือด้วยเพราะติดเขียนคอลัมน์ เช่น

เดียวกับแม่พริ้งกี้ที่เฝ้าที่พักเหมือนเดิม เราฝากพาสปอร์ตไปกับคณะ

เผื่อว่าต้องใช้ประกอบการซื้อตั๋ว

แม่พริ้งกี้ท้องอืดเพราะกวยจั๊บตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้แล้ว เส้น

คงสุกไม่พอเพราะแค่ลวกน้ำาร้อนเท่านั้น แก

บ่นว่าปวดท้อง ผมพกยาธาตุน้ำาขาวตรากระ                                                                  

ต่ายบินไปจากเมืองไทย 2 ขวด ยกให้แก 1 

ขวด ยานี้มีประโยนช์มากยามเดินทางแบบ

ลุยๆ เพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาเรื่องท้องไส้จะ

บังเกิดขึ้นเมื่อใด ผมเคยมีอาการหนักมากที่

เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย เมื่อหลายปี

ก่อน ท้องเสียอยู่ 3 วันกว่าจะนึกขึ้นได้ว่า

พกยาธาตุน้ำาขาวไปด้วย กินปุ๊บไม่กี่ชั่วโมง

ก็ดีขึ้น

ได้เวลามื้อเที่ยง ผมเดินออกไปหาซื้อ

ในรัศมีสามสี่ร้อยเมตร เห็นร้านขายไก่หมุน

แบบเดียวกับที่กินเมื่อคืนก็เข้าไปซื้อมาครึ่ง

ตัว รสชาติคล้ายๆ กัน แม่พริ้งกี้กินไก่อย่าง

เอร็ดอร่อย ผมยังนึกเสียดายที่ซื้อมาแค่ครึ่งตัว 

ไม่คิดว่าแกจะหายปวดท้องเร็วขนาดนี้

แม่พริ้งกี้เป็นคนอุดรธานี เล่าให้ผมฟังว่าสมัยสาวๆ เป็นช่าง

เสริมสวยในตอนกลางวัน และเป็นนักร้องตามร้านอาหารในตอนกลาง

คืนช่วงที่อเมริกาเข้าไปตั้งฐานทัพในไทยระหว่างสงครามเวียดนาม 

รวมถึงที่จังหวัดอุดรธานี โชคชะตาพลิกผันไปเป็นหมอนวดไทยแผน

โบราณที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แกว่ามีผู้หญิงไปขายบริการที่นั่น

เยอะมาก และถูกจับตรวจภายในทุกๆ 3 เดือน แกผู้ไม่เกี่ยวข้องกับ

การขายบริการก็โดนหางเลขไปด้วย “ทุก 3 เดือนก็หวาดผวากันที

หนึ่ง” แกว่า

พอกลับเมืองไทยมีคนชักชวนให้ไปเป็นช่างเสริมสวยที่อเมริกา 

จนต่อมาได้เป็นพลเมืองอเมริกันเต็มขั้นและอยู่ยาวจนถึงทุกวันนี้ ใน

วัย 80 ปีแกยังดูแข็งแรง ติดตามพระธุดงค์มาแล้วราว 3 เดือน เรื่อง

ฝีมือการนวดยังคงยอดเยี่ยม วันหนึ่งผมเจ็บเอ็นร้อยหวายจนเดินแทบ

ไม่ไหว แกจับเส้นนิดๆ หน่อยๆ พร้อมประคบเย็น พักแป๊บเดียวก็เดิน

ปร๋อ

ผมได้รับข้อความจากทางคณะที่ไปซื้อตั๋วเรือว่ากำาลังอยู่ที่ตรวจ

คนเข้าเมือง สนามบินเลติเซีย ที่ต้องไปที่นั่นเพราะเพิ่งทราบว่าต้อง

นำาพาสปอร์ตไปประทับตรา “ออก” จากโคลอมเบีย เจ้าหน้าที่ต้องการ

ให้คนไปปรากฏตัวพร้อมกับพาสปอร์ต

พอผมและแม่พริ้งกี้เตรียมจะเรียกตุ๊กๆ ก็ได้รับข้อความใหม่ว่า 

ตม.ใจดีปั๊ม “ออก” ให้แล้ว หลังจากมีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าผมและแม่พริ้ง

กี้ท้องเสีย เป็นเหตุให้ไม่สามารถไปพร้อมกับคณะได้ตั้งแต่แรก

เวลาสำาหรับคณะในการล่องแม่น้ำาสาขาของแอมะซอนในเปรู

คงเหลือไม่มาก แต่ก็ไม่พลาด กลับกันมาตอนฟ้ามืดพอดี

วันต่อมา เรือโดยสารกำาหนดออกเดินทางเวลาเที่ยงตรง แต่

เราเช็กเอาต์ออกจากเกสต์เฮาส์ประมาณ 9 โมงเช้า มีพระฝรั่งจาก

อเมริกา 2 รูปไม่ได้เดินทางไปด้วย ท่านทั้งสองมีกำาหนดกลับสหรัฐใน

อีกไม่กี่วันหลังจากนี้

เจ้าของเกสต์เฮาส์ โทรศัพท์เรียกแท็กซี่ให้ 3 คัน ขนทั้งคนและ

สัมภาระ ที่หมายแรกคือสถานีตำารวจตรวจคนเข้าเมืองตาบาติงกา 

ประเทศบราซิล (Departmento de Policia Federal – Tabatinga) เพื่อ

นำาพาสปอร์ตไปประทับตรา “เข้า”

คนไทยสามารถพำานักในบราซิลได้คราวละ 90 วันโดยไม่ต้อง

ขอวีซ่า ส่วนอเมริกันก็เข้าได้สบายๆ อยู่แล้ว สำาหรับชาวโคลอมเบีย

หรือเปรูเข้าบราซิล หากอยู่แต่ในเมืองตาบาติงกา ผมเชื่อว่าคงได้รับ

การยกเว้นไม่ต้องประทับตราเข้าเมือง เพราะตาบาติงกาไม่มีถนน

เชื่อมกับเมืองถัดไปของบราซิล การออกจากตาบาติงกาถ้าไม่นั่งเครื่อง

บินไปยังเมืองมาเนาส์ ก็ต้องนั่งเรือ และหากนั่งเรือก็ต้องมาที่สถานี

ตำารวจตรวจคนเข้าเมืองแห่งนี้

ตำารวจตรวจคนเข้าเมืองนั่งประจำาเคาน์เตอร์อยู่ 2 คน แต่

ทำางานครั้งละคน รับพาสปอร์ตจากพวกเราไป 9 เล่ม แล้วเรียกทีละ

คน ค่อยๆ เปิดพาสปอร์ตทีละหน้า กว่าจะครบใช้เวลาตรงนี้เกือบ 1 

ชั่วโมง แท็กซี่ที่เช่าไว้ไปส่งที่ท่าเรือ และที่ท่าเรือพวกเราต้องเข้าคิว

เพื่อถ่ายรูปทำาประวัติ ตรงท่าเรือแม้คิวจะยาว แต่กระบวนการผ่านไป

ค่อนข้างรวดเร็ว เวลาที่เหลือโยมติดตามพระก็ไปซื้อมื้อเที่ยงเพื่อถวาย

เพลในเรือ บางคนก็ไปหาที่แลกเงิน บ้างซื้อซิมโทรศัพท์บราซิล ส่วน

ผมเฝ้ากระเป๋าสัมภาระรออยู่ที่ท่าเรือ

ตอนใกล้เที่ยงได้เวลาลงเรือ ซึ่งจุดลงเรืออยู่ห่างจากอาคาร

ท่าเรือประมาณ 150 เมตร ทางเดินเป็นถนนซีเมนต์อย่างดี ไม่มีใคร

อยากลากกระเป๋าสัมภาระไปเอง จึงใช้บริการรถเข็นกระเป๋า โดยต้อง

ใช้ 2 คัน คนเข็น 2 คน สองหนุ่มเรียกคันละ 60 เรียล (1 เรียลเท่ากับ 

7 บาท) หรือ 420 บาทต่อคัน เท่ากับรวมแล้ว 840 บาท ซึ่งถือว่าแพง

มาก ก่อนจะลดราคาลงมาเหลือคันละ 40 เรียล เท่าค่าแรงขั้นต่ำาต่อ

วันตามกฎหมายใหม่ของบราซิล

พอขนไปถึงเรือ พระท่านหนึ่งให้ทิปอีกคนละ 50 เรียล รวมเป็น 

100 เรียล ท่านคงเข้าใจว่า 100 บาท.

สํ

เลติเซีย-ตาบาติงกา

ก่อนเครื่องบินลงจอดที่เลติเซีย มองเห็นแม่น้ําปูตูมาโย สาขาหนึ่งของแม่น้ําแอมะซอน

ตุ๊กๆ ในเมืองเลติเซีย ประเทศโคลอมเบีย

ขณะนั่งตุ๊กๆ อยู่ในเมืองตาบาติงกา ประเทศบราซิล

ไม่เลือกกินไม่อดตาย แมวสองแม่ลูกต่อแถวกินขนมขบ

เคี้ยวจากหนูน้อยจิตอารี

เรือโดยสารล่องแอมะซอน

ที่เราจะฝากชีวิตไว้ 4 วัน 3 คืน

โ

Legacy ของ Trump
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5ตางประเทศ

เศรษฐกิจของพวกเขาย่ําแยลง เชนเดียวกับที่สหรัฐ ราคาอาหาร 

ไฟฟาพุงพรวด คุณภาพชีวิตลดลง บริษัทเอกชนสูญเสียความ

สามารถในการแขงขัน

มีผูประเมินวาปนี้ปเดียวอียูจะสูญเสียเพราะการคว่ําบาตร

รัสเซียถึง 400,000 ลานดอลลารจากนโยบายรัฐบาลพวกเขาโดย

แท ประชาชนกับบริษัทเอกชนตองมาแบกรับภาระนี้ เงินเฟอที่สูง

ลิ่ว อเมริกาตองเผชิญอัตราเงินเฟอสูงสุดในรอบ 40 ป ผูรับผล

กระทบมากสุดคือผูมีรายไดนอย

ในระยะยาวอียูจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน สูญเสีย

โอกาสในการเติบโตหลายป ในหมูชาติอียูจะเหล� อมล้ํากวาเดิม ผล

ประโยชนของประชาชนกับบริษัทเอกชนถูกลดทอนความสําคัญลง

ทุกที รัฐบาลใหมจะใชนโยบายประชานิยมยิ่งขึ้น กลุมสุดโตงหัวรุนแรง

จะเติบใหญ ดังจะเห็นวาพรรคการเมืองแบบเกาไมไดรับความนิยม มี

พรรคใหมเกิดขึ้นแตอยูไดไมนานเพราะไมตางจากพรรคเดิมๆ ที่มีอยู

ความพยายามสรางภาพทั้งหลายไมอาจปกปดความจริงที่วา 

สหภาพยุโรปไดสูญเสียอธิปไตยทางการเมืองไปแลว ชนชั้นนําใน

หมูเจาหนาที่รัฐไดหันไปสูเจานายใหม ทําทุกสิ่งที่เจานายใหมบอก

ใหทําแมวาสิ่งนั้นทํารายพี่นองคนในชาติตัวเอง

กองทัพรัสเซียบุกยูเครนไมใชตนเหตุของปญหาเศรษฐกิจ

ในขณะนี้ ถามองใหรอบดาน การดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของ

กลุม G7 การกอหนี้ ประจวบกับโรคระบาดโควิด-19 การพิมพเงิน

กระตุนเศรษฐกิจมหาศาล เหลานี้ตางหากคือตนเหตุเงินเฟอ ความ

จริงคือ 2 ปที่ผานปริมาณดอลลารเพิ่มขึ้นกวา 38% หรือเทากับ

ราว 5.9 ลานลานดอลลาร (ในเวลา 2 ปสหรัฐพิมพเงินเพิ่มถึง 

5.9 ลานลานดอลลาร) มีเพียงไมกี่ประเทศที่ขนาดจีดีพีจะโตเทานี้ 

การพิมพเงินใชมหาศาลคืออีกตนเหตุเงินเฟอ

เงินกอนมหาศาลที่ออกใหมสวนใหญนําไปซื้อสินคาบริการ

จากตางประเทศ สินคาบริการของประเทศตางๆ จึงแพงขึ้น สถิติ

ป 2019 สหรัฐนําเขาสินคาตางประเทศ 250,000 ลานดอลลาร 

ตอนนี้กลายเปน 350,000 ลานดอลลาร เติบโตถึง 40% แรงซื้อ

มหาศาลนี้แหละที่ทําใหสินคาทั่วโลกขึ้นราคา

ครั้งหนึ่งที่สหรัฐเปนผูผลิตและสงออกอาหาร บัดนี้ตองเขาใจ

ใหมแลววาสหรัฐเปนผูนําเขาอาหารรายใหญ อียูก็เชนกันเปนผูนํา

เขาสินคาจากทั่วโลกจํานวนมาก เปนตนเหตุเงินเฟอ

คําถามจึงอยูที่ ทําไมตองขายสินคาใหกับดอลลารกับยูโรที่

มูลคากําลังสูญหาย ทางออกของเร� องนี้คือตองใชระบบเศรษฐกิจ

นงานประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่นครเซนตปเตอรสเบิรก 

(St.Petersburg International Economic Forum) หรือ 

SPIEF เม� อกลางเดือนมิถุนายน 2022 วลาดีมีร ปูติน (Vladimir 

Putin) ประธานาธิบดีรัสเซียไดแสดงสุนทรพจนถึงนโยบายจุดยืน

ของรัสเซียในหัวขอ “New Opportunities in a New World” มี

สาระสําคัญดังนี้

ประการแรก หมดยุคระเบียบโลกขั้วเดียว

แมมีผูพยายามรักษาระเบียบโลกเดิมแตโลกเปลี่ยนแปลงอยู

เสมอ ประวัติศาสตร โลกเปนหลักฐาน เปนเร� องยากที่จะรวมความ

แตกตางทางเศรษฐกิจ การเมืองและอ� นๆ ใหอยูในระบบเดียว 

เปนหลักคิดที่ผิดตั้งแตตนและไมมั่นคงยั่งยืน แมระบบที่วามีชาติ

มหาอํานาจและรายลอมดวยพันธมิตรใกลชิด

หลังสหรัฐเปนฝายชนะในสงครามเย็น กลายเปนประเทศ

ทรงอิทธิพลเพียงหนึ่งเดียว แตไมนานก็มีหลายประเทศที่พัฒนา

เติบใหญ มีระบบเศรษฐกิจการเมืองของตนเอง ประเทศเหลานี้

ยอมมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะปกปองอธิปไตยของตน แตพวกชนชั้น

นําตะวันตกคิดวาพวกเขาควบคุมได คิดวาระบบโลกที่ตะวันตก

เปนผูควบคุมจะคงอยูตอไป พยายามควบคุมประเทศอ� นๆ เหมือน

ควบคุมอาณานิคม ปฏิบัติตอคนประเทศอ� นๆ เหมือนชนชั้นสอง 

และคิดวาตนเองเปนกลุมคนพิเศษ (exceptional) 

หลายประเทศตกเปนเหย� อของความคิดนี้ เชน ยูโกสลาเวีย 

ซีเรีย ลิเบียและอิรัก

หากประเทศใดที่ไมยอมสยบก็จะโดดเดี่ยวประเทศนั้น ตอ

ตานศิลปวัฒนธรรมของพวกเขา

เหลานี้เปนแนวทางที่พวกตะวันตกกําลังกระทําตอรัสเซีย 

เปนแนวคิด Russophobia (กระแสกลัวรัสเซีย) เปนที่มาของการ

คว่ําบาตรอยางรุนแรง หวังทําลายระบบเศรษฐกิจ ทําลายชีวิต

ความเปนอยูของคนรัสเซีย แตรัสเซียคอยๆ แกไขสถานการณให

กลับคืนสูปกติ ตลาดการเงินระบบธนาคารกลับมามีเสถียรภาพอีก

ครั้ง ที่พวกเขาคาดวาคาเงินรัสเซียที่จะรวงไปถึง 200 รูเบิลตอ

ดอลลารนั้นลมเหลว ระบบเศรษฐกิจรัสเซียยังคงเดินหนาตอไป 

5 เดือนแรกของปงบประมาณ รัฐบาลเกินดุล 1.5 ลานลาน 

รูเบิล ฐานะการคลังแข็งแกรง คาดวาปงบประมาณนี้จะเกินดุล

รวม 3.3 ลานลานรูเบิล ตอนนี้เรงการผลิตภายในประเทศ ฟนฟู

สถาบันการเงิน ใหเงินกูระยะยาวแกผูประกอบการมากขึ้น

ประการที่ 2 แผนทํารายรัสเซียกลับทํารายตัวเองและคนทั้งโลก

การคว่ําบาตรเปนดาบสองคมที่ทํารายผูออกมาตรการดวย 

ทํารายโครงสรางเศรษฐกิจโลก ณ ตอนนี้นักการเมืองอียูตองรับมือ

ปญหาเศรษฐกิจของตัวเอง ดังที่เห็นกันอยูแลววาสภาพสังคม

ระเบียบโลกใหมในมุมมองของปูติน

นงานประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่นครเซนตปเตอรสเบิรก 

www.chanchaivision.com

ใหมที่แสดงมูลคากับสินทรัพยที่แทจริง (real values and assets)

ผลอีกขอจากการคว่ําบาตรพลังงานฟอสซิลรัสเซียคือปุย

ขาดแคลน เพราะผลิตจากน้ํามันกาซธรรมชาติ เม� อเกษตรกรใชปุย

นอย ผลผลิตจะลดลง ปริมาณผลิตผลทางการเกษตรโลกอาจไมพอ 

พรอมกับราคาที่ขยับขึ้นสูง ปญหาอดอยากจะทวีความรุนแรงในหมู

ประเทศยากจน 

เร� องที่ควรทําในตอนนี้คือเพิ่มอาหารในตลาดโลกใหคนสวน

ใหญมีอาหารอยางเพียงพอ โดยเฉพาะที่แอฟริกากับตะวันออกกลาง 

รัสเซียพรอมที่จะขายอาหารกับปุยเพิ่มเติม เชน สงออกเมล็ดธัญพืช

เพิ่ม 50 ลานตัน ยินดีใหยูเครนสงออกสินคาเกษตรเชนกัน เร� องที่

พวกเขาควรทํากอนคือกําจัดทุนระเบิดที่พวกเขาวางไว หรือจะสง

ออกทางบกก็ไดเชนกันไมวาจะผานเบลารุส โปแลนดหรือโรมาเนีย 

มีใหเลือกหลายเสนทาง คําถามอยูที่วาทําไมรัฐบาลยูเครนไมดําเนิน

การเสียที เปนเพราะตองรอคําสั่งจากตางแดนใชหรือไม

ประการที่ 3 ระบบโลกกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ประธานาธิบดีปูตินกลาววา โลกกําลังอยูในชวงเปลี่ยนแปลง

อยางรุนแรงทั้งดานความสัมพันธระหวางประเทศ ระบบเศรษฐกิจ

การเงิน สถาบันระหวางประเทศหลายแหงกําลังจะพัง ชาติตะวัน

ตกทําลายขอตกลงเดิมที่มีอยู โลกจึงกําลังตกอยูในความเสี่ยงอันตราย 

ชาติตะวันตกดําเนินนโยบายตอตานรัสเซีย มีสวนในปฏิบัติ

การทางทหารในยูเครน ใหอาวุธกับคําแนะนํา แตเร� องราวอัน

เน� องจากยูเครนเปนสถานการณระยะสั้น ที่รัสเซียใหความสําคัญ

คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในระยะยาว รัสเซียจะเผชิญหนา

ความทาทายเหลานี้ กําลังสรางระเบียบโลกใหมแบบหลายขั้ว 

ระบบโลกที่ชาติตะวันตกครอบงําจะจบสิ้นในที่สุด

ประการที่ 4 หลักคิดของรัสเซีย

1) ยึดหลักเปดกวาง (openness)

เคารพอธิปไตย มองแตละประเทศดวยความเทาเทียม รวม

กันพัฒนาโลก รัสเซียในยุคนี้จะไมโดดเดี่ยวตัวเองหรือพึ่งพาตัวเอง

เทานั้น (autarky) เปดกวางความสัมพันธกับทุกประเทศ รวมมือกับ

เอกชนไมเวนบริษัทตะวันตก

2) เอกชนประกอบการโดยเสรี

รัสเซียเห็นวาจําตองสรางระบบชําระเงินใหมที่มีเสถียรภาพ 

เปดกวางใหบริษัททั่วโลกติดตอกัน เช� อมตอคมนาคมทั้งทางบก เรือ 

และอากาศ รวมมือกับนานาชาติในทุกดาน คลายกฎระเบียบตอ

บริษัท สรางสภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอผูประกอบการ

3) นโยบายมหภาคที่สมดุล

เปาหมายคือเศรษฐกิจที่เติบโตอีกนานเทานาน ลดอัตรา

เงินเฟอที่เปนภาระแกนักธุรกิจ ประชาชน ในระยะยาวรัสเซียจะ

จํากัดเงินเฟอใหอยูที่ 4% ควรยึดหลักวาประเทศใดสรางผลผลิตได

มากแคไหนก็ควรจะพิมพเงินใชมากแคนั้น (มีรายจายเทาผลผลิต)

4) สังคมยุติธรรม

ประเทศที่พัฒนาคือประเทศที่สังคมยุติธรรม ขจัดความ

เหล� อมล้ํา ไมปลอยใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนตนเหตุขยายความ

เหล� อมล้ํา รัสเซียจําตองแกไขเร� องนี้อีกมาก ปรับปรุงบานเรือน

อาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สรางคุณภาพชีวิตชนบทให

เทียบเทากับเมือง.

ใ

ขี่ยูนิคอรน 

• เด็กหญิง

ขี่ “ฟนไทม 

ยูนิคอรน” 

ผลงานของ

ศิลปนเดอร

ริก อดัมส ที่

นํามาติดตั้งที่

สวนแชนแนล

ในศูนยร็อกกี

เฟลเลอร 

นครนิวยอรก 

เม� อ 29 มิ.ย. 

(Getty 

Images)

วงยูเครน • วงดนตรี “ดาคาบราคา” ชาวยูเครน แสดงบนเวทีพีระมิดในวันที่ 5 ของเทศกาลดนตรีแกลสตันบูรีในอังกฤษ เม� อ 26 มิ.ย. 

(Getty Images)

ปราสาททราย • ศิลปนรังสรรค โมเดลปราสาทนอยชวานชไตน 

ในเทศกาลประติมากรรมทรายที่เมืองลูดวิจสบวรก เยอรมนี เม� อ 

1 ก.ค. ธีมของปนี้คือ “เดินทางทั่วยุโรป” (Getty Images)

จานใหญ • เชฟกําลังเตรียมทํา “ไชโร” ซุปอาหารหลักของชนพื้นเมืองอัย

มาราซึ่งทําจากผักและเนื้อแกะแหง ที่จัตุรัสซานฟรานซิสโก กรุงลาปาซ 

โบลิเวีย เม� อ 1 ก.ค. (AFP) 

ถายหนัง • วิล เฟอรเรล ดารา

ฮอลลีวูดเลนสเกตระหวางถายทํา

ภาพยนตรเร� อง “Barbie” ในนคร

ลอสแองเจลิส เม� อ 27 มิ.ย. (Getty 

Images)

แปรงขน • วัวพันธุ ไฮแลนดเพลิดเพลินกับการแปรงขนระหวาง

เขาประกวดในงาน “เดวอน เคานตี โชว” ที่เมืองเอ็กซิเตอร 

มณฑลเดวอน อังกฤษ เม� อ 30 มิ.ย. (Getty Images)

ภาพ: ประธานาธิบดีปูตินขณะแสดงสุนทรพจนในงาน SPIEF 2022

เครดิตภาพ: http://en.kremlin.ru/events/president/news/68669/photos/68277

ตนเหตุเงินเฟอหลักมาจากการที่สหรัฐพิมพเงินออกมาใช

มหาศาล ระเบียบโลกใหมควรยึดหลักวาประเทศใดสราง

ผลผลิตไดมากแคไหนก็ควรจะพิมพเงินใชมากแคนั้น
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มาสเตอร์การ์ดบุกตลาดเพลงออนไลน์

มาสเตอร์การ์ด ประกาศเปิดตัวอัลบั้มเพลงชุดแรก Priceless ใน

เทศกาลครั้งสำาคัญของแวดงวงโฆษณาระดับโลก Cannes Lions Festival of 

Creativity โดยกำาหนดสตรีมครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์มเพลงชั้นนำาอย่าง Spotify 

(ตาม Track list เพลงด้าน

ล่าง) หลังจากนั้นจะทยอย

สตรีมผ่านแพลตฟอร์ม

อื่นๆ โดยอัลบั้มจะประกอบ

ด้วย 10 เพลงเด่นโดยศิลปิน

คุณภาพจากทั่วโลก ซึ่งทุก

เพลงจะมกีารนำาดนตรอีนัเปน็

เอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดี

ของแบรนด์มาสเตอร์การ์ดมา

เรียบเรียงเป็นองค์ประกอบ

ในเพลงไว้อย่างกลมกลืน

จุดเด่นของอัลบั้มนี้

คือการรวบรวมเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละรายซึ่งมีความโดดเด่นหลากหลาย

ทั้งในด้านวัฒนธรรม ภาษา และแนวเพลง ศิลปินทุกรายได้รับโจทย์ในการนำา

ดนตรีของแบรนด์มาผสานในงานเพลงให้มีความไพเราะกลมกลืนเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมแบรนด์บนแนวทางใหม่ๆ ผ่านความงดงามของบทเพลง อัลบั้มเต็มจะ

นำาเสนอเพลงจากศิลปินดาวรุ่งหน้าใหม่ระดับคุณภาพ ทั้ง Michael Rice (สห

ราชอาณาจักร), Shiraz (เลบานอน), Good Harvest (สวีเดน), Alma Lake 

(โคลัมเบีย/สหรัฐ), Raees (แอลจีเรีย), Tejas (อินเดีย), Nadine Randle (สห

ราชอาณาจักร/สวีเดน), Tania Doko (ออสเตรเลีย), Elle B. (สหรัฐอเมริกา) 

และ Amaya (สโลวีเนีย)

อัลบั้ม Priceless จะเผยแพร่ให้ทุกคนได้สัมผัสกันเป็นครั้งแรกในงาน

เลี้ยงเปิดตัวผ่าน Spotify แพลตฟอร์มพันธมิตรชั้นนำาระดับเอ็กซ์คลูซีฟของ

มาสเตอร์การ์ด ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 422 ล้านรายและครอบคลุมตลาดเพลงกว่า 

183 แห่งทั่วโลก

‘การ์มิน’ เปิดตัว  FORERUNNER 955

การ์มิน ผู้นำาด้านสมาร์ทวอตช์ระบบจีพีเอสสำาหรับนักว่ิง ดึงตัว “คีริน ตันติ

เวทย์” นักกีฬาว่ิงโอลิมปิกขวัญใจชาวไทย ตอกย้ำาคอนเซ็ปต์ “ทุกคนมีเหตุผล

ในการว่ิง แล้วเหตุผลท่ีคุณว่ิงคืออะไร (WHY DO WE RUN)” เดินหน้าเปิดตัว 

“FORERUNNER” สองซีรีส์ใหม่ล่าสุดกับ FORERUNNER 955 ซีรีส์ สมาร์ทวอตช์

สำาหรับนักว่ิงรุ่นแรกของโลกท่ีเพ่ิมอายุการใช้งานพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ด้วย

เลนส์หน้าจอ Power Glass ยืดอายุแบตเตอร่ีได้กว่า 50% ยาวนานสูงสุดถึง 20 

วันในโหมดสมาร์ทวอตช์ 1 และสูงสุด 49 ช่ัวโมงในโหมดจีพีเอส 2

พร้อมหน้าจอสัมผัสที่ทำางานคู่กับปุ่มควบคุมเพิ่มความสะดวกสบาย มา

พร้อมฟีเจอร์เทรนนิ่งเต็มรูปแบบ อาทิ สถานะความแปรผันของอัตราการเต้น

หัวใจ (HRV status) ระดับความพร้อมในการฝึกซ้อม (Training readiness 

score) และวิดเจ็ตภาพรวมการแข่งขัน (Race widget) ราคาเริ่มต้น 17,990 

บาท และ FORERUNNER 255 ซีรีส์ สมาร์ทวอตช์ระบบจีพีเอสที่มาพร้อมกับ

ฟีเจอร์ซัพพอร์ตกิจกรรมแบบบิวต์อินมากมาย อาทิ ไตรกีฬา จักรยาน ว่ายน้ำา 

วิ่งบนลู่ รวมถึงข้อมูลการฝึกและการฟื้นฟูเชิงลึก เพื่อการพิชิตเป้าหมายของ

นักวิ่งในทุกระดับ มีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ FORERUNNER 255S ขนาด 41 

มม. และ FORERUNNER 255 ขนาด 46 มม. ราคาเริ่มต้น 12,390 บาท.

ากกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ต่อทุกภาคส่วนให้ต้องเร่งปรับตัว ให้สามารถอยู่

รอดได้ในโลกแห่งเทคโนโลยี ในด้านธุรกิจต่าง

เร่งเครื่องทรานส์ฟอร์เมชันองค์กรให้มีความทันสมัยและ

ยืดหยุ่นรับกับโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ส่งผลตลาดแรงงานให้

มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ในมุมของ

คนทำางานต่างต้องอัปสกิลและรีสกิล เพื่อพัฒนาตัวเอง

และฝึกทักษะการทำางานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

ตนเองไปพร้อมกับสนองความต้องการของตลาด

ในขณะเดียวกันประเทศไทยเริ่มประสบปัญหา

นักศึกษาจบใหม่ตกงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

สาขาที่เลือกเรียนไม่ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานยุคนี้

อีกต่อไป ก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

เปิดเผยผลสำารวจตลาดแรงงานเด็กจบใหม่ในช่วง                   

โควิด-19 ระบาด ชี้ให้เห็นว่า ตัวเลขการว่างงานของ

เด็กจบใหม่หรือการว่างงานของกลุ่มเยาวชน (Youth 

unemployment) อายุ 15-24 ปี มีจำานวนเพิ่มขึ้นเกือบ

แสนคน ในขณะที่มีจำานวนบัณฑิตใหม่ราว 5 แสนคนใน

แต่ละปี และยังพบว่ามีแนวโน้มจบจากสาขาที่ไม่ตรงกับ

ความต้องการของตลาด เมื่อเด็กกลุ่มนี้ว่างงานต่อเนื่อง 

จะก่อให้เกิด skill gap ซึ่งอาจส่งผลให้การแข่งขันใน

ตลาดแรงงานได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ

สำาหรับสาเหตุใหญ่ที่ทำาให้เกิดปัญหาดังกล่าวมา

จาก 1.ตำาแหน่งงานว่างไม่สอดคล้องกับทักษะ วุฒิการ

ศึกษา และ 2.ภาคธุรกิจมีแนวโน้มปรับกระบวนการทำา 

งาน โดยลดการพึ่งพาการใช้คน และลงทุนในเทคโนโลยี

ดิจิทัลมากขึ้น หนทางแก้ไขคือเด็กจบใหม่จะต้องเพิ่ม

ทักษะที่จำาเป็นและ

ตอบโจทย์ตลาดเพื่อ

เพิ่มโอกาสให้ตัวเอง 

หนึ่งในนั้นคือทักษะ

ในสายงานเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยเฉพาะใน

สายอาชีพที่ขาดแคลน 

เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานซึ่งมีค่า

ตอบแทนและโอกาส

เติบโตในสายงานสูง

นายโคทาโร่ โอชิโอะ กรรมการผู้อํานวยการฝ่าย

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จํากัด 

เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัย

บูรพา ดำาเนินโครงการ NTT DATA Critical Resource 

Preparation โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าสู่ตลาด

งานและสร้างแรงงานคุณภาพด้านเทคโนโลยีให้กับ

ประเทศ ซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนายกระดับ

อุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทย โดยได้ร่วมมือกับ 

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด ภายใต้ โครงการ IBM 

Academic Initiative ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่

เกี่ยวกับ COBOL Programming ระบบเมนเฟรมและ  

ไฮบริดคลาวด์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านการ

มอบหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน การจัด

อบรมให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณาจารย์ 

รวมถึงมอบเครดิตการใช้คลาวด์ฟรีเพื่อให้นักศึกษา

สามารถเข้าไปทดลองใช้ระบบ

จริงแบบเดียวกับที่ใช้ในโลกธุรกิจ

ทั้งนี้ เอ็นทีที เดต้า จะ

เข้าไปทำาหน้าที่ด้านการสนับสนุน

ให้กับทางอาจารย์ ทั้งในด้านการ

ตอบคำาถามด้านเทคนิค รวมถึง

ความรู้เพิ่มเติมในด้านของภาษา 

COBOL เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

เรียนจบหลักสูตรและพัฒนา

ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเอ็นทีที เดต้า ช่วงฝึกงาน รวม

ไปถึงเมื่อจบจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

อย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย

เองกำาลังเผชิญหน้ากับการขาดแคลนบุคลากร COBOL 

Programmer เนื่องจากการใช้งานภาษา COBOL ใน

การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe) 

NTT DATA จับมือ ม.บูรพา

ปั้นบุคลากรหนุนธุรกิจแบงก์-การเงิน

NTT DATA จับมือ

แบงก์ชาติอินเดียระบุเงินคริปโตเป็นภัย

ธนาคารกลางอินเดียออกรายงานเสถียรภาพทางการเงินประจำาเดือนมิถุนายน 

ระบุถึงสภาวะทางการเงินโดยรวมท่ัวโลกท่ีเป็นความเส่ียงให้ธนาคารกลางต้องดูแล 

โดยรายงานระบุถึงเงินคริปโตว่าเป็นภัยอย่างชัดเจน (Cryptocurrencies are a clear 

danger.) เนื่องจากเป็นส่ิงมีมูลค่าจากความเชื่อ และมีไว้เก็งกำาไรโดยอาศัยชื่อท่ีดูดีเท่าน้ัน

ภายในรายงานยังระบุถึงความเสี่ยงของเงินคริปโต โดยเฉพาะ stablecoin ว่า

ได้รับความนิยมสูงขึ้น แม้จะยังมีขนาดตลาดไม่ใหญ่พอจะสร้างความเสี่ยงขนาดใหญ่ 

เพราะมูลค่าสินทรัพย์ยังอยู่ที่ 0.4% ของสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกเท่านั้น แต่เงิน   

คริปโตก็ถูกใช้เพื่อเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบการฟอกเงิน, 

การป้องกันการก่อการร้าย, การตรวจสอบผู้ถือครอง, รวม

ถึงการควบคุมการเข้า-ออกของทุน

JR West เปิดตัวชานชาลาอัจฉริยะ

JR West บริษัทให้บริการรถไฟในภูมิภาคคันไซ ชูโง

กุ และโฮกูริกุ ของญี่ปุ่น เปิดตัวประตูชานชาลารถไฟแบบ

ใหม่ ซึ่งบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีประตูชานชาลาที่

ยังมีความเสถียร มีประสิทธิภาพสูง และข้อมูล Tech 

channel พบว่า 70% ขององค์กรขนาดใหญ่ ยังคงใช้งาน

ระบบด้วยภาษา COBOL และธนาคารชั้นนำาของโลก 

45 ใน 50 แห่ง ยังใช้ COBOL ตัวอย่างเช่น ทุกครั้งที่

มีการทำาธุรกรรมผ่านการรูดบัตร ATM ระบบจะรันเข้า

สู่ศูนย์กลางด้วยภาษา COBOL 95% ของเวลาทั้งหมด 

และในหลายอุตสาหกรรมยังทำางานบนระบบด้วยภาษา 

COBOL อยู่ โดยความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นการ

สนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านไอทีที่มีความสำาคัญและ

จำาเป็นต่อตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ไปพร้อม

กับการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าสู่สายอาชีพที่

เป็นที่ต้องการของตลาดได้

นายวัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัย

บูรพา กล่าวว่า ความร่วมมือกันครั้งนี้นับเป็นการผนึก

กำาลังของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาของประเทศกับบริษัท

เทคโนโลยีชั้นนำาระดับโลก ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากร

ด้านเทคโนโลยี

ของประเทศไทย

เพื่อสร้างแรงงาน

คุณภาพป้อน

เข้าสู่ตลาดงาน

ในประเทศและ

ระดับโลก โดย

เฉพาะบุคลากร

ด้าน COBOL 

Programmer ที่

กำาลังเข้าสู่สภาวะขาดแคลนทั่วโลก ปัจจุบันคือผู้เชี่ยว 

ชาญด้านภาษา COBOL ท่ัวโลกมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 55 ปี และ

มีเพียงมหาวิทยาลัย 30% ท่ัวโลกท่ียังคงบรรจุวิชาภาษา 

COBOL ไว้ในหลักสูตร ในประเทศไทยเองพบว่าหลาย

มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหลักสูตรภาษา COBOL หรือบางมหา

ลัยเป็นเพียงวิชาเลือก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเก่า แต่กลับ

กลายเป็นว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความจำาเป็นอย่างมาก โดย

เฉพาะในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

แม้ภาษา COBOL (Common Business Oriented 

Language) จะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงท่ีใช้งานมา

นานกว่า 60 ปี แต่ก็ยังมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะกับธุรกิจอุตสาหกรรมหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเงิน

และธนาคาร ประกันสังคม กองทุนรวม โรงแรม และ

โรงพยาบาล ท่ีเน้นใช้งานในระบบประมวลผลหลัก (Core 

system) ซ่ึงต้องรองรับปริมาณงานในจำานวนมาก และ

ประมวลผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยใช้ระบบในการ

ประมวลผลบนคอมพิวเตอร์

เมนเฟรม (Mainframe) ประมวล

ผลธุรกรรมของแต่ละธุรกิจ ส่ง

ผลให้ความต้องการ COBOL 

Programmer เพ่ิมสูงข้ึนตามการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ีเติบโต

อย่างต่อเนื่องไปท่ัวโลก สวน

ทางกับจำานวนบุคลากร COBOL 

Programmer ท่ีมีจำานวนน้อยลง

อย่างต่อเนื่อง ทำาให้บุคลากรด้านน้ีเป็นท่ีต้องการของตลาด

แรงงานและมีโอกาสเติบโตสูง

หนทางของการแก้ปัญหาการว่างงานและตลาด

แรงงานขาดแคลนไม่สอดคล้องกับความรุดหน้าของโลกคือ 

การพัฒนาหลักสูตรการสอน และการแนะแนวเยาวชนให้

เข้าสู่เส้นทางการศึกษาพัฒนาทักษะท่ีตอบโจทย์ต่อตลาด 

ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจพัฒนาได้อย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกับ

ศักยภาพของแรงงานประเทศนั่นเอง.

  

• ทูซีทูพี (2C2P) แพลตฟอร์มชำาระเงิน

ระดับโลก ได้รับประกาศการแต่งตั้งจากอิคาโน่ รีเทล 

(Ikano Retail) แฟรนไชส์ของอิเกีย (IKEA) ในฐานะ

พันธมิตรด้านการชำาระเงินอย่างเป็นทางการ เพื่อ

มอบประสบการณ์การชำาระเงินออนไลน์ที่ราบรื่น 

สำาหรับลูกค้าของอิเกียในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

และไทย โดยตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี

ความต้องการตัวเลือกในการชำาระเงินดิจิทัลที่เข้า

ถึงได้สะดวก และมีความปลอดภัยสูง ซึ่ง 2C2P ใน

ฐานะผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการชำาระเงินออนไลน์ 

จะสามารถช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับ

ลูกค้าออนไลน์ของอิเกีย ในการชำาระเงินเมื่อสั่งซื้อ

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้าน อีกทั้งค่าจัดส่ง ผ่าน

วิธีการชำาระเงินออนไลน์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

• สกาย ไอซีที เปิดตัว “VIMARNN” แอป

พลิเคชัน Visitor Management System ต่อยอด

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจาก TOSSAKAN 

ยกระดับการให้บริการแบบครบวงจร นำาเสนอ 4 

ฟีเจอร์เด่น Visitor ลงทะเบียนผู้มาเยือนล่วงหน้า 

LPR ตรวจจับป้ายทะเบียนรถ Face Recognition 

จดจำาใบหน้า และ E-Stamp ยืนยันเลขทะเบียนรถ

ก่อนออกจากโครงการ เพื่อควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่

อัตโนมัติ เสริมจุดแข็ง Smart Security Ecosystem 

เชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วมกัน นิติฯ-ผู้ดูแลโครงการใช้

ต่อยอดวางแผนงานได้ทันที 

• แกร็บ ประเทศไทย สบช่องรุกธุรกิจสื่อ

โฆษณานอกบ้านหลังโควิดผ่อนคลาย เปิดตัว “Digital 

BagAds” สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ในรูปแบบจอดิจิทัลบน

กระเป๋าของพาร์ตเนอร์คนขับ ต่อยอดธุรกิจโดยนำา

เทคโนโลยี IoT มาใช้พัฒนาอุปกรณ์ในการให้บริการ

อย่างกระเป๋าส่งอาหารให้กลายเป็นสื่อโฆษณาเพื่อ

เป็นช่องทางในการทำาการตลาดยุคใหม่ พร้อมเป็น

โอกาสในการสร้างรายได้เสริมให้กับพาร์ตเนอร์คน

ขับ โดยชูจุดเด่น “เข้าถึงทุกพื้นที่ ตอบโจทย์รูปแบบ

โฆษณาที่หลากหลาย ในราคาที่เข้าถึงได้” นำาร่อง

ทดลองใช้ Digital BagAds ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล พร้อมตั้งเป้าขยายจำานวนให้ได้ 200 คัน

ภายในสิ้นปีนี้

• บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จํากัด            

(บีสโปค) เปิดตัวคอลเลกชัน NFT ชุดที่สอง ในโปร

เจ็กต์บล็อกเชน CannaThai420 ที่เน้นการแสดง

ภาพประกอบวงจรชีวิตทั้งหมดและห่วงโซ่คุณค่าของ

กัญชาตามกฎหมายในประเทศไทย หลังจากประสบ

ความสำาเร็จในการเปิดตัวคอลเลกชันแรก ที่ขายหมด

อย่างรวดเร็วและปัจจุบันมีราคาฟลอร์สูงขึน้เกอืบสอง

เท่าจากราคาตั้งต้น โดยคอลเลกชัน Mother Plant 

NFT เป็นคอลเลกชันที่สองของชุด NFT ที่สร้างขึ้น

ภายใต้ โปรเจ็กต์ CannaThai420 ที่ดำาเนินตามวงจร

ชีวิตของการเพาะปลูกกัญชาสายพันธุ์พรีเมียมและ

คุณภาพสูงอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย.

ปรับเลื่อนตำาแหน่งตามลักษณะของรถไฟได้ ประตูชานชาลารถไฟนั้น ถูกออกแบบมา

เพื่อป้องกันไม่ให้คนลงไปบริเวณรางรถไฟ และ

จะเปิดเมื่อรถไฟมาถึง อย่างไรก็ตามประตูจะติด

ตั้งตามตำาแหน่งและระยะ ทำาให้รถไฟที่จอดใน

ชานชาลาได้ก็ต้องมีระยะแต่ละประตูที่ตรงกันด้วย 

ประตูชานชาลาแบบใหม่นี้มีจุดเด่นคือใช้พื้นที่เต็ม

จากเพดานถึงพื้น มีส่วนบานย่อยที่สามารถเลื่อน

ไปมาได้ รองรับกับตำาแหน่งประตูรถไฟที่หลาก

หลายขึ้น ทำางานอัตโนมัติโดยอ่านข้อมูลจากแท็ก

ของรถไฟที่กำาลังเคลื่อนเข้ามา สถานีรถไฟแห่งแรกที่จะใช้ประตูชานชาลาแบบใหม่

คือ Umekita ใกล้กับสถานี Osaka ในเมืองโอซากา ซึ่งเป็นสถานีในพื้นที่เมืองใหม่ 

กำาหนดให้บริการต้นปี 2023

กสทช.สหรัฐส่งหนังสือถึงแอปเปิลและกูเกิลให้แบน TikTok

Brendan Carr คณะกรรมการ กสทช.ของสหรัฐ (Federal Communications 

Commission หรือ FCC) เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงแอปเปิลและกูเกิล ให้ถอด TikTok 

ออกจากร้านขายแอปของทั้งสองบริษัท ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง (เป็นการเขียน

จดหมายในนามส่วนตัว ไม่ใช่มติของ FCC)

Carr อ้างรายงานข่าวของ BuzzFeed เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ว่าได้คลิปเสียงสนทนา

ภายในบริษัท ByteDance ที่คุยกันว่าพนักงานในจีนสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ TikTok 

ในสหรัฐได้เป็นเวลานานหลายเดือน Carr ส่งจดหมายถึง Tim Cook และ Sundar 

Pichai ว่า พฤติกรรมของ TikTok เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เพราะส่งข้อมูลของ

ประชาชนอเมริกันให้ประเทศจีน จึงร้องขอ (request) ให้ทั้งสองบริษัทถอด TikTok ออก

จากสโตร์ และหากตัดสินใจไม่ถอดแอปออก ก็ขอให้ชี้แจงเหตุผลต่อเขาภายในวันที่ 8 

กรกฎาคมนี้ด้วย ล่าสุดทั้งแอปเปิลและกูเกิลยังไม่แสดงความเห็นต่อข่าวนี้

ไอที6

จ



ทำ�ง�นได้อย�่งอิสระ และถ้�เรื่องไหนเป็นไอเดียใหม่ๆ ที่น�่สนใจ 

ก็เปิดกว้�งในก�รรับฟังและได้ให้อิสระกับทุกคนในก�รนำ�ไอเดีย

นั้นๆ ไปใช้ในก�รทำ�ง�น เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นให้ดีขึ้น 

และห�กคนไหนเจอกับปัญห�และอุปสรรคในก�รทำ�ง�นก็พร้อมรับ

ฟังและช่วยแก้ไขปัญห�ต�่งๆ

“ทิศทางชัดเจน” ในส่วนของทิศท�งก�รทำ�ง�นนั้น ได้

กำ�หนดแนวท�ง นโยบ�ย และตั้งเป้�หม�ยของก�รทำ�ง�นร่วมกัน

กับทุกคนในหน่วยง�นไว้อย�่งชัดเจน ทำ�ให้ทุกคนรู้หน�้ที่และคว�ม

รับผิดชอบของตนเอง จนทำ�ให้ก�รทำ�ง�นเป็นระบบม�กขึ้น เมื่อ

ง�นมีระบบม�กขึ้นก็ทำ�ให้ง�่ยต่อก�รไปถึงเป้�หม�ยที่ตั้งไว้

“เน้นความเหมาะสม” ในก�รทำ�ง�น หัวใจสำ�คัญคือ

ก�รเลือกใช้คนให้เหม�ะสมกับง�น โดยดูว�่คนไหนถนัดง�น

ลักษณะไหน ถนัดง�นอะไรที่เข�เหล�่นั้นทำ�แล้วจะทำ�ให้ง�นมี

ประสิทธิภ�พ ก็เลือกมอบหม�ยง�นให้คนคนนั้น

ส่วนหลักธรรมและคติพจน์ประจำ�ใจในก�รทำ�ง�น คือ “เรา

ประสบความสำาเร็จเพราะทำางานหนัก แต่ตลอดเส้นทางนั้นของ

เราจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน” ซึ่งก็ม�จ�กคติของเจอร์เกน 

คล็อปป์ ผู้จัดก�รทีมลิเวอร์พูล ช�วเยอรมนี ก็แน่นอนว�่ ดร.พิเชฐ

เป็นส�วกหงส์แดงลิเวอร์พูลอย่�งแน่นอน

ขณะเดียวกัน ดร.พิเชฐก็ได้ฝ�กข้อคิดดีๆ ยกตัวอย�่งของ 

Bumble bee ผึ้งบัมเบิลบี ว�่ พวกมันมีขน�ดใหญ่กว�่ผึ้งทั่วไป

ม�ก แต่ปีกของพวกมันมีขน�ดเล็ก ซ้ำ�อัตร�ส่วนของช่องอกกับ

ช่องท้องก็ไม่สอดคล้องกัน จ�กก�รศึกษ�วิจัยของนักวิทย�ศ�สตร์ 

ไม่ว่�จะใช้สมมติฐ�นหรือก�รทดลองแบบไหนก็ต�ม ....บัมเบิลบี

ไม่ควรจะบินได้ แต่ในคว�มเป็นจริง บัมเบิลบีส�ม�รถบินได้อย�่ง

มั่นคง นักวิทย�ศ�สตร์ไม่ส�ม�รถห�คำ�อธิบ�ยให้กับปร�กฏก�รณ์

นี้ สุดท�้ยจึงสรุปเอ�ว่�..... “เป็นเพราะพวกมันอยากบิน จึงบินได้” 

ก็เหมือนกับคนที่ตั้งใจทำ�อะไร และท�้ยที่สุดก็จะประสบผลสำ�เร็จ

นั่นเอง.

นนี้ “อาทิตย์เอกเขนก” ได้มี โอกาสพูดคุยกับอธิบดี

ป้�ยแดง ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมก�ร

ขนส่งท�งร�ง (ขร.) คนใหม่ป้�ยแดง ที่เพิ่งเข�้ม�รับ

ตำ�แหน่งได้ไม่น�น แน่นอนว�่ประวัติก�รทำ�ง�นไม่

ธรรมด� เป็นบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถลำ�ดับต้นๆ ของ

กระทรวงคมน�คม วันนี้เร�จะม�เจ�ะลึกด้�นก�รทำ�ง�นถึงแนว

นโยบ�ยหลังจ�กที่ได้รับตำ�แหน่งว่�เป็นอย�่งไรบ�้ง

ดร.พิเชฐได้เล่�ถึงประวัติก�รทำ�ง�นก่อนที่จะม�ดำ�รง

ตำ�แหน่งอธิบดีกรมร�งว�่ เริ่มต้นบรรจุเข้�รับร�ชก�รในตำ�แหน่ง

นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รขนส่ง

และสื่อส�ร สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม โดยปฏิบัติง�นใน

ส่วนของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ โครงก�รต่�งๆ ท�งด้�นคมน�คม 

และนโยบ�ยของรัฐบ�ล

หลังจบก�รศึกษ�ระดับดุษฎีบัณฑิตในด�้นวิศวกรรมขนส่ง 

จ�กสถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: 

AIT) ได้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�ระบบ

ร�ง ที่สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนก�รขนส่งและจร�จร กระทรวง

คมน�คม และถัดม�ได้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมน�คม

ที่สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม

ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

กระทรวงคมน�คม โดยรับผิดชอบง�นในส่วนของก�รว�งแผน

โครงก�รรถไฟฟ�้ขนส่งมวลชนต่�งๆ ก�รว�งแผนด้�นยุทธศ�สตร์ 

และแผนแม่บทในก�รพัฒน�ระบบร�งท้ังประเทศ โดยมีง�นตีพิมพ์

เก่ียวกับรถไฟคว�มเร็วสูงและโครงก�รพัฒน�ระบบร�งต่�งๆ ใน

ประเทศไทย

ดร.พิเชฐ กล�่วว่� สำ�หรับกรมก�รขนส่งท�งร�ง เป็น

องค์กรกำ�กับดูแลระบบก�รขนส่งท�งร�ง เพื่อคว�มสุขและคว�ม

ปลอดภัยในก�รเดินท�งระบบร�งของไทย โดยในปัจจุบัน ขร.ได้

เร่งรัดผลักดันในประเด็นต่�งๆ เช่น ร่�ง พ.ร.บ.ก�รขนส่งท�งร�ง 

เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นก�รขนส่งท�งร�ง ก�รบริห�รจัดก�รก�ร

ขนส่งท�งร�งอย�่งเป็นระบบ สอดคล้องกับก�รพัฒน�ก�รขนส่งรูป

แบบอื่นๆ ให้เป็นโครงข่�ยเดียวกันอย�่งสมบูรณ์ 

“เร่งรัดผลักดันการพัฒนาการขนส่งทางรางตามแผนแม่บท

การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (อีอีซี) การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ เป็น 

กรอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง 

รวมทั้งการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เพื่อสนับสนุนและรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษในมิติต่างๆ” 

นอกจ�กนี้ จะเร่งพัฒน�โครงข่�ยรถไฟให้

ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับ

ก�รขนส่งต่อเนื่องหล�ยรูปแบบได้อย�่งไร้รอยต่อ 

เพื่อเชื่อมต่อโครงข�่ยเดิมกับนิคมอุตส�หกรรม 

แหล่งท่องเที่ยว และก�รพัฒน�พื้นที่ในระดับ

จังหวัด ภูมิภ�ค และประเทศเพื่อนบ้�นได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ ตลอดจนสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกและ

โครงสร�้งพื้นฐ�นด�้นโลจิสติกส์รูป

แบบต่�งๆ เพื่อสนับสนุนก�รขย�ย

ตัวของระบบเศรษฐกิจ ก�รกระจ�ย

โอก�สก�รพัฒน�คว�มเจริญสู่ระดับ

จังหวัดและภูมิภ�ค และยก

ระดับคุณภ�พชีวิตของ

ประช�ชน เดินหน้�

พัฒน�โครงก�รรถไฟ

ท�งคู่ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ

เห็นเป็นผู้

บริห�รที่ทำ�ง�น

หนักแบบนี้ แต่

แอบได้ยินม�ว่�

ผู้ใต้บังคับบัญช�

เค�รพรักเป็น

อย่�งม�ก และ

ที่สำ�คัญเป็นที่

ประทับใจของ

บรรด�ผู้สื่อ

ข่�วกระทรวง

คมน�คม ซึ่ง 

ดร.พิเชฐเล�่ว่� 

ก�รทำ�ง�นกับ

ลูกน้อง เน้น “รับ

ฟัง เปิดกว้าง” ที่

ผ่�นม�ได้เปิดโอก�ส

ให้ทุกคนได้เสนอคว�ม

คิดเห็น ไอเดียต�่งๆ ในก�ร
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7เศรษฐกิจ

ระวัติศาสตร์คือเรื่องราวในอดีตที่มีการบันทึกไว้ 

เป็นเรื่องเล่�บ้�ง เป็นตำ�น�นบ�้ง เป็นคว�มจริงเชิง

ประจักษ์บ�้ง เป็นก�รสันนิษฐ�นบ�้ง เป็นก�รตีคว�ม

บ�้ง มีทั้งสิ่งที่ยืนยันว�่เป็นคว�มจริงเชิงประจักษ์ และมีทั้งที่

คนเขียนประวัติศ�สตร์ยอมรับว�่เป็นข้อสันนิษฐ�น สำ�หรับ

คว�มจริงเชิงประจักษ์นั้น คนที่บันทึกอยู่ในสถ�นก�รณ์ 

หรืออยู่ในช่วงเวล�ที่เกิดปร�กฏก�รณ์ที่เป็นเรื่องเล่�ใน

ประวัติศ�สตร์ จึงเป็นก�รเล่�จ�กผู้มีประสบก�รณ์ตรง ไม่

ได้เล่�จ�กก�รตีคว�มหรือก�รสันนิษฐ�น ดังนั้นเรื่องที่

เล่�จึงเป็นคว�มจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ และสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็น

ประวัติศ�สตร์แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ลบไม่ได้ ดังนั้นคนเร�ก่อน

จะทำ�อะไรลงไป ต้องคิดให้ดีว�่สิ่งที่เร�ทำ�นั้นจะถูกบันทึกไว้

อย่�งไรในประวัติศ�สตร์ จะเป็นก�รเล่�ข�นกันด้วยคว�ม

รู้สึกยกย่อง ให้เกียรติ เทิดทูนและชื่นชมคุณง�มคว�มดีของ

บุคคลในประวัติศ�สตร์ หรือเรื่องที่เล่�จะเป็นเรื่องที่ผู้คน

ก่นด�่ส�ปแช่ง เพร�ะบุคคลในเรื่องที่เล่�นั้นทำ�ตัวชั่วช�้

ส�ม�นย์ที่สมควรกับคำ�ด�่

เวล�น้ีมีคนท่ีกลัวประวัติศ�สตร์ เพร�ะในอดีตท่ีผ่�น

ม�น้ันได้ทำ�เรื่องเลวร้�ยเอ�ไว้ม�กม�ย และเป็นก�รกระทำ�ส่ิง

เลวร้�ยท่ีมีหลักฐ�นเชิงประจักษ์ว่�ทำ�ช่ัวจริง หล�ยส่ิงท่ีทำ�น้ัน

เป็นคดีข้ึนโรงข้ึนศ�ล และศ�ลก็ได้ตัดสินแล้วว่�มีคว�มผิดจริง 

ประก�ศตัดสินลงโทษให้ติดคุกเท่�น้ันเท่�น้ีปี และหล�ยคดีรวม

กัน จะต้องติดคุกม�กกว่� 10 ปี แต่ก็หนีไป ไม่ยอมติดคุก และ

กล่�วห�แบบหม่ินศ�ลว่�ถูกกล่ันแกล้งบ้�ง ศ�ลไม่ยุติธรรมบ้�ง 

ศ�ลไม่มีอิสระในก�รตัดสินบ้�ง ศ�ลตัดสินอย่�งไม่เป็นธรรม

บ้�ง ท้ังๆ ท่ีทุกคร้ังท่ีมีก�รตัดสินแต่ละคดีน้ัน ผู้พิพ�กษ�อ่�น

ข้อคว�มในก�รตัดสินอย่�งละเอียด ใช้เวล�เป็นวันๆ ข้อคว�ม

ท่ีศ�ลใช้ตัดสินย�วขน�ดน้ัน ถ้�ห�กจะเป็นก�รป้ันเรื่องข้ึนม�

เพื่อกล่ันแกล้งคนท่ีเป็นจำ�เลย ผู้พิพ�กษ�คงต้องทำ�ง�นหนัก

ม�กกว่�ท่ีทำ�ม�อีกเป็นสิบๆ เท่� ผู้พิพ�กษ�จะต้องเป็นนักแต่ง

นิย�ยท่ีสมควรได้รับร�งวัลเลย

บัดนี้ พวกเข�ที่เคยทำ�ผิดจนศ�ลตัดสินให้ติดคุก 

ต้องก�รกลับม�เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ต้องก�รมีอำ�น�จเพื่อจะ

ทำ�อะไรบ�งอย่�งที่เป็นว�ระส่วนตัว จึงมีคว�มพย�ย�มใน

ก�รจะรณรงค์ให้ชนะก�รเลือกตั้งแบบ Landslide ดังนั้นคน

ที่ไม่ต้องก�รให้คว�มเลวร้�ยที่เกิดขึ้นนั้นกลับม�เกิดขึ้นอีก

ครั้งเป็นประวัติศ�สตร์ซ้ำ�รอย ก็เลยจำ�เป็นต้องเอ�คว�มจริง

เชิงประจักษ์ที่ได้บันทึกไว้เป็นประวัติศ�สตร์ม�บอกม�เล่�ให้

ประช�ชนได้รับรู้ เป็นก�รเตือนใจกันว�่คนที่พย�ย�มจะเป็น

ใหญ่ในแผ่นดินในเวล�นี้ เป็นใคร และทำ�อะไรไว้บ�้ง

คนส่วนใหญ่ที่พย�ย�มออกม�เล่�เตือนใจประช�ชน 

ก็มักจะถูกมองว่�เป็นติ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอช� เป็น

คนสนับสนุนเผด็จก�รบ้�ง เป็นคนที่ปูท�งให้ทห�รออกม�

ทำ�รัฐประห�รบ้�ง ทั้งๆ ที่ในคว�มเป็นจริง คนที่เข�ออกม�

ไล่รัฐบ�ลที่ไม่มีจริยธรรม ไม่ได้บริห�รประเทศด้วยหลักก�ร

ของธรรม�ภิบ�ลนั้น เข�ไม่ได้มีเจตน�ให้เกิดรัฐประห�ร แต่

เข�ต้องก�รให้เป็นก�รปฏิวัติของประช�ชน แต่รัฐบ�ลก็หน�้

ด�้นหน�้ทน ไม่ฟังเสียงเรียกร้องของประช�ชน และผู้ชุมนุม

เริ่มถูกทำ�ร้�ย มีทั้งบ�ดเจ็บ มีทั้งต�ยเป็นจำ�นวนม�ก อีกทั้ง

รัฐบ�ลรักษ�ก�รในเวล�นั้นไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้เต็มที่ใน

ก�รแก้ไขปัญห�ให้ประช�ชน ทห�รจึงจำ�เป็นต้งออกม�ยึด

อำ�น�จเพื่อจะแก้ปัญห�ของประเทศ ดังนั้นก�รกล่�วห�ว่�ผู้

ชุมนุมเป็นผู้สนับสนุนเผด็จก�ร และเรียกให้ทห�รออกม�ยึด

อำ�น�จจึงเป็นข้อคว�มที่เป็นเท็จ

ในย�มนี้ที่มีผู้คนออกม�เตือนคว�มจำ�ประช�ชน ด้วย

ก�รเล่�ประวัติศ�สตร์ที่เป็นเรื่องร�วของก�รทำ�ผิดคิดชั่วของ

คนบ�งคน ก็จะถูกเรียกร้องให้ก�้วข้�ม หม�ยคว�มว่�ให้เลิก

พูดได้แล้ว ก็จะขอบอกว�่คนเร�เจ็บแล้วต้องจำ� และเมื่อ

คนทำ�ผิดไม่ได้สำ�นึก และไม่หยุดก�รกระทำ�ที่เป็นปัญห�กับ

ประเทศช�ติ คว�มต้องก�รเล่�ประวัติศ�สตร์เกี่ยวกับคว�ม

ชั่วร้�ยที่เป็นคว�มจริงเชิงประจักษ์ก็จะต้องดำ�เนินอีกต่อไป 

เพร�ะถ�้ห�กไม่เอ�ม�เล่� ไม่เอ�ม�เตือนใจประช�ชนให้

จดจำ�คว�มชั่วร�้ย อ�จจะทำ�ให้คนหลงเชื่อก�รรณรงค์ของ

เข� เกิดอ�ก�รเบื่อน�ยกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอช� แล้วหันไปห�คนที่เคยทำ�ผิดคิดชั่วกับประเทศไทยก็ได้ ดู

เหมือนพวกเข�กลัวประวัติศ�สตร์ที่เป็นคว�มจริง จึงออกม�

เรียกร้องให้ผู้คนที่กำ�ลังเล่�คว�มชั่วของเข�ให้ประช�ชนฟัง 

และยังพูดต่อไปอีกว่�พวกที่เล�่เรื่องจริงที่เป็นประวัติศ�สตร์

คว�มเลวร้�ยของพวกเข�นั้นเป็นคว�มเท็จ

อันที่จริงก�รจะกล่�วห�ว่�ใครพูดเท็จนั้น อย�่พูด

ลอยๆ ควรพูดออกม�เลย เรื่องเล่�เรื่องไหนที่ไม่จริง ทำ�ไม

ไม่พูดออกม� หรือรู้ดีว่�ถ้�พูดออกม� คนที่เข�เป็นคนเล�่

ประวัติศ�สตร์ส�ม�รถชี้แจงได้ว่�เข�ไม่ได้พูดเท็จ เข�พูด

เรื่องจริง เวล�นี้ก�รนำ�เสนอหลักฐ�นสนับสนุนคำ�พูดนั้น

ไม่ย�กเลย ไปห�ดูก�รนำ�เสนอเรื่องร�วก�รกระทำ�ของ

พวกเข�บนพื้นที่ของ Social Media มีม�กพอจะม�เป็น

หลักฐ�นยืนยันได้ว�่เรื่องที่เล่�เป็นเรื่องจริง นอกจ�กนั้น

แล้ว คนที่ต้องก�รพิสูจน์ว่�พวกเข�เล่�ประวัติศ�สตร์ด้วย

เรื่องจริง ส�ม�รถไปเอ�คำ�พิพ�กษ�ของศ�ลม�ยืนยันคำ�

พูดก็ได้ เพร�ะเนื้อห�ในก�รตัดสินของศ�ลนั้น ชัดเจน 

ละเอียดม�กพอที่จะยืนยันว�่พวกเข�ทำ�ผิดจริง และคนที่

เล่�ประวัติศ�สตร์ก็เล่�ต�มที่ได้ยินได้ฟังคำ�พิพ�กษ�นี่แหละ 

แล้วคนที่กลัวคว�มจริงเชิงประจักษ์ในประวัติศ�สตร์จะม� 

กล่�วห�คนที่เล�่ประวัติศ�สตร์ว่�เป็นคนพูดเท็จได้อย�่งไร

จงจำ�ไว้เถิดว่� “ประวัติศ�สตร์เป็นส่ิงท่ีลบไม่ได้” ก�ร

บันทึกประวัติศ�สตร์สมัยน้ีอยู่บนพ้ืนท่ี Social Media เป็น 

Digital Footprint ท่ีห�ได้ง่�ยม�ก ป่วยก�รท่ีจะปฏิเสธคว�มจริง

เชิงประจักษ์ ถ้�ห�กกลัวว่�จะมีคนเล่�เรื่องร�วคว�มเลวร้�ย

ของตนเอง ก็อย่�ทำ�ช่ัวให้เป็นคว�มจริงเชิงประจักษ์ คนเข�

บันทึกไว้ แล้วเอ�ม�เล่�ข�นกันไม่รู้จบ และเวล�ท่ีคนเข�เอ�

เรื่องร�วคว�มช่ัวร้�ยท่ีทำ�ไว้ม�เล่�เพื่อไม่ให้เกิดประวัติศ�สตร์ซ้ำ�

รอย ก็อย่�ม�โอดครวญเรียกร้องให้พวกเข�ก้�วข้�ม และอย่�

เท่ียวกล่�วห�คนอื่นว่�เข�พูดเท็จ คว�มจริงเป็นส่ิงไม่ต�ยนะคะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ประวัติศาสตร์ลบไม่ได้

‘พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์’อธิบดีกรมราง

รับฟัง เปิดกว้าง เร่งขับเคลื่อนระบบโครงข่าย

ป

ศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) หลัก

ก�รใช้ทรัพย�กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ส�ม�รถ

ประยุกต์ใช้กับระดับชุมชน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ด�้น

คว�มยั่งยืนให้เห็นอย�่งเป็นรูปธรรม เช่นที่ “ศูนย์ก�รเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงบ�้นซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ” นำ�หลักก�ร

ดังกล่�วม�ใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน ภ�ยใต้ปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียง สร�้งอ�ชีพและร�ยได้สู่ชุมชนอย่�งยั่งยืน

ปัจจุบัน จำ�นวนสม�ชิกของศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงบ�้นซับรวงไทร ทั้งหมด 62 คน ได้รวมตัวกันผลิตปุ๋ย

หมักเปลือกไข่ใช้เอง โดยได้รับก�รสนับสนุนวัตถุดิบ ทั้งเปลือก

ไข่และมูลไก่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำ�คัญในก�รทำ�ปุ๋ยจ�กโรง

ฟักชัยภูมิ ธุรกิจไก่ปู่-ย�่พันธุ์เนื้อของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภ�ยใต้ “โครงก�รสร้�ง 

ส�น สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจพอเพียง 

บ้�นซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ” ส�ม�รถผลิตปุ๋ยหมักเปลือกไข่

ได้ปีละประม�ณ 10,000 กระสอบ เพื่อแจกจ�่ยให้สม�ชิกนำ�ไป

ใช้กับไร่ น� และสวน และอีกส่วนหนึ่งจำ�หน�่ย

น�งละมุด โชคสวัสดิ์ หรือป�้ละมุด อ�ยุ 64 ปี อ�ชีพ

ทำ�น� ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือ พริก ตะไคร้ ข�่ ซึ่งเป็น

สม�ชิกของศูนย์ฯ ที่ช่วยผลิตปุ๋ยหมักเปลือกไข่ เล�่ว่� 1-2 ปีที่แล้ว

นำ�ปุ๋ยเปลือกไข่ม�ใช้กับแปลงผักที่ปลูก ได้ผลผลิตดก โตเร็ว ลูก

โต และยังช่วยให้ดินไม่แน่นเกินไป เหม�ะกับก�รเติบโตของพืช 

ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยในก�รซื้อปุ๋ยเคมีจ�กเดือนละ 400-500 บ�ท 

เหลือเดือนละ 200 บ�ท ผลผลิตที่ดีขึ้นทำ�ให้มีร�ยได้ดีขึ้นด้วย 

ปัจจุบันมีร�ยได้จ�กก�รข�ยผักเดือนละ 5,000-6,000 บ�ท

 น�ยอนันต์ รอนยุทธ อ�ยุ 60 ปี อ�ชีพทำ�ไร่ โดยมี

ร�ยได้จ�กก�รปลูกมันสำ�ปะหลังเป็นหลัก และมีร�ยได้เสริม

จ�กก�รปลูกผัก เป็นสม�ชิกอีกคนหนึ่งที่นำ�ปุ๋ยหมักเปลือกไข่

ไปใช้ เล่�ว่� คนในชุมชนรวมตัวกันเพื่อไปรับเปลือกไข่และมูล

ไก่จ�กโรงฟักชัยภูมิของซีพีเอฟม�ผลิตเป็นปุ๋ย

ประม�ณ 4 เดือน/ครั้ง หรือเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง 

นำ�ม�ผลิตปุ๋ยได้ประม�ณ 10,000 กระสอบต่อปี 

แบ่งให้กับสม�ชิกของโครงก�รที่มีส่วนร่วมผลิต

ปุ๋ยนำ�ไปใช้ อีกส่วนหนึ่งจำ�หน�่ยให้สม�ชิกของ 

โครงก�รฯ ที่ไม่มีเวล�ม�ช่วยผลิตปุ๋ย แต่ส�ม�รถ

ซื้อปุ๋ยที่ศูนย์ฯ ผลิต นำ�ไปใช้กับไร่ น�ข้�ว สวน 

แปลงปลูกผัก ได้ผลดี

 “ตั้งแต่ซีพีเอฟเข�้ม�ตั้งโรงฟักฯ                      

เมื่อปี 2560 ชุมชนได้รับประโยชน์อย่�งม�ก ได้

เรียนรู้นวัตกรรมในก�รทำ�ปุ๋ยหมัก ทำ�แปลงผัก

เกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงอ�ค�รศูนย์ก�รเรียน

รู้ ทำ�ตล�ดของชุมชนเพื่อข�ยผลผลิต ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ในพื้นที่ คนในชุมชนมีคุณภ�พชีวิตดีขึ้น 

เพร�ะมีร�ยได้จ�กก�รข�ยผลผลิตทุกวัน” น�ย

อนันต์เล�่ และยังบอกด้วยว่� มั่นใจในคุณสมบัติของปุ๋ยที่ผลิต 

เนื่องจ�กมีก�รส่งปุ๋ยไปให้มห�วิทย�ลัยขอนแก่นตรวจสอบและ

รับรอง.

‘‘เ

ซีพีเอฟหนุนเกษตรกร

ผลิตปุ๋ยเปลือกไข่ใช้เองสร้างรายได้ยั่งยืน

วั
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8 Life and City

าจะให้พูดถึง “ซิงเกิลมัม” หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบัน

มีให้เห็นกันมากจนเกลื่อนเมือง เพราะเมื่อแยกทางกันหรือ

ไม่เจอผู้ชายดีๆ ที่จะฝากชีวิตไว้ ผู้หญิงก็ต้องลุกขึ้นมาส

ตรอง ทำาหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูก แต่ยังมีซิงเกิลมัมจำานวนมากที่

เผชิญความยากลำาบากเมื่อต้องดูแลลูกตามลำาพัง โดยเฉพาะแม่เลี้ยง

เดี่ยววัยรุ่น การมีสถานที่ที่คอยเป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษา เป็นกำาลังใจ 

และช่วยพัฒนาให้กลายเป็นซิงเกิลมัมสายสตรอง รวมถึงพยุงให้ชีวิต

ลูกน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นสิ่งที่จำาเป็นในสังคมยุคปัจจุบัน 

จากสถานการณ์ซิงเกิลมัมในเมืองไทย นำามาสู่การเปิด ศูนย์

บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกที่สถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ โครงการเชิงรุกนี้เกิด

ขึ้นโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

แม่เลี้ยงเดี่ยว แม้ตัวคนเดียวก็เลี้ยงลูกได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งซิงเกิล

มัมในนิยามของ สค.เป็นครอบครัวที่พ่อหรือแม่เลี้ยงดูลูกที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะโดยลำาพัง 

จินตนา จันทรบำารุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กล่าวว่า แนวโน้มซิงเกิลมัมและซิงเกิลแด๊ดในไทยเพิ่ม

ขึ้น จากข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พบมีแม่เลี้ยงเดี่ยวกว่า 

3.7 แสนคนทั่วประเทศ ส่วนข้อมูลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่รับเงินสวัสดิการ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากกรมปี 2565 พบว่ามีแม่เลี้ยงเดี่ยวที่

รับสวัสดิการจากทั่วประเทศ 96,855 ราย ก็เกือบแสนคน ปัจจุบัน

ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวเดี่ยวถึง 80% ในจำานวนนี้กว่า 5 แสน

ครัวเรือนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มีแม่เลี้ยงเดี่ยว

มากกว่า 4,416 คน      

“นอกจากการหย่าร้าง เลิกรากัน ไม่จดทะเบียน หรือคู่รัก

เสียชีวิตแล้ว โควิดยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว เศรษฐกิจในครัว

เรือน คนใช้ชีวิตอย่างยากลำาบาก ทำาให้เกิดซิงเกิลมัม ซิงเกิลแด๊ด

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาของแม่เลี้ยงเดี่ยวคือ ยากจน มีเงินไม่พอใช้

จ่าย ขาดอาชีพ มีหนี้สิน จบการศึกษาระดับประถมหรือมัธยม ส่วน

ซิงเกิลมัมเยาวชนนอกจากไม่มีงาน ยังพึ่งพ่อแม่ ติดเพื่อนฝูง สิ่งที่

พวกเขาต้องการมากที่สุดคือ เงินทุนประกอบอาชีพ และหาอาชีพ

สร้างรายได้ เพื่อเลี้ยงลูก” จินตนาเล่าสภาพปัญหา

การทำางานของศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว 

กรุงเทพฯ อธิบดี สค. บอกว่า จัดบริการครบวงจร เน้นพัฒนา

ศักยภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกมิติเพื่อให้เป็นสุดยอดซิงเกิลมัม ภายใต้

แนวคิด “Strong Mom : 4 Smart 4 รู้ 4 สร้าง” แม่เลี้ยงเดี่ยว

ผ่านความบอบช้ำาทางใจ เราบริการให้คำาปรึกษาและพัฒนาด้าน

จิตใจให้พร้อมรับมือและก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ในชีวิต มีการสร้าง

ความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการดูแลตัวเองและลูก มีการพัฒนา

ทักษะอาชีพฟรีเพื่อให้มีรายได้มั่นคง และสร้างเครือข่ายความร่วม

มือทุกภาคส่วน ช่วยดูแลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

“ศูนย์ซิงเกิลมัมกรุงเทพฯ มีบริการที่พักอาศัยสำาหรับแม่เลี้ยง

เดี่ยวที่มาฝึกอาชีพ มีบริการเสริมช่วยดูแลลูกอายุ 2-6 ปีที่ติดตาม

แม่เข้ารับบริการภายในศูนย์ ช่วยแบ่งเบาค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่

ต้องจ้างเลี้ยงเด็ก ไม่ต้องกังวลใครจะดูแลลูก มีกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย กรณีที่ไม่สามารถดูแลลูกได้มีระบบ

“หัวใจสำาคัญของศูนย์แห่งนี้จะทำาอย่างไรให้แม่เลี้ยงเดี่ยว

เป็นหญิงแกร่ง ก็ให้อาชีพ ให้ความรู้การเงินการออม หาแหล่ง

ทุนเพื่อพลิกชีวิต มีแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกมากที่เผชิญความรุนแรงใน

ครอบครัว รวมถึงมีอาสาสมัครระดับพื้นที่ค้นหากลุ่มที่ยังไม่ยอมรับ

การเป็นซิงเกิลมัม ไม่พร้อมเปิดเผยสถานะ ชักชวนเข้ามาพัฒนา

ตัวเอง แชร์ประสบการณ์ หากได้รับคำาปรึกษา สร้างพลังใจ ควบคู่

กับพัฒนาทักษะอาชีพ จะสามารถก้าวข้ามกำาแพง ลุกขึ้นมายืนได้

ด้วยตนเอง พร้อมปกป้องลูกๆ เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนคนเดียว” 

จินตนาฝากถึง Singel Mom 

นอกจากศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพฯ 

มีการนำาร่องเปิดให้บริการศูนย์ซิงเกิลมัม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา

สตรีและครอบครัว 8 แห่งในเมืองใหญ่ ได้แก ่จ.เชียงราย, ลำาพูน, 

ลำาปาง, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ชลบุรี, นนทบุรี, สงขลา และสถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จ.พิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 10 

แห่ง มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมารับบริการมากกว่า 2,500 คน 

 อธิบดีหญิงบอกด้วยว่า เร็วๆ นี้มีแผนจะเปิดศูนย์

ซิงเกิลมัมและครอบครัวอีก 2 แห่ง ได้แก่ จ.นครราชสีมา และ 

จ.สุราษฎร์ธานี เราจะคอยเป็นกำาลังใจและชื่นชมซิงเกิลมัมในพื้นที่

ต่างๆ เป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้าง เป็นศูนย์กลางยกระดับคุณภาพชีวิต

แม่เลี้ยงเดี่ยวและสังคม อยากให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตดีๆ และ

ได้ทำาหน้าที่ซิงเกิลมัม-ซิงเกิลแด๊ดอย่างเต็มที่.

ปั้นคนรุ่นใหม่แก้มลพิษอุบัติภัยสารเคมี

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ

ตระหนักถึงปัญหามลพิษเหตุอุบัติภัยสารเคมี และความสำาคัญการสร้างบุคลากรคนรุ่น

ใหม่ให้มีความรู้และมีทักษะ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ

ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

ให้มีประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่องการตอบโต้

เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีระดับ

เทคนิคที่อาคาร คพ. และศูนย์

พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย 

จ.นครปฐม โดยผู้เข้าร่วมฝึก

อบรมมาจากหน่วยพิทักษ์สิ่ง

แวดล้อมที่ 1 ถึง 16 จนท.พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน

มลพิษจากสารเคมี 50 คน ให้ความรู้และทักษะวางแผนเตรียมการ การฝึกปฏิบัติการ

ตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี และการใช้เครื่องมือตรวจสอบบ่งชี้กากของเสียและไอระเหยสาร

เคมีในภาคสนาม เพื่อนำาความรู้ไปต่อยอดทำางานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงสร้าง

เครือข่ายหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่ หากเกิดเหตุโทร.สายด่วน 1650 

ระดมสมองร่างแผนจัดการขยะที่ต้นทาง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมหารือกับ 30 องค์กรเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติ

การพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดของ กทม. ซึ่งริเริ่มสมัยผู้ว่าฯ กทม.คนก่อน 

การประชุมทุกภาคส่วนเห็นตรงกัน การแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะแห้ง

จะทำาให้ขยะที่เหลือมีมูลค่า สามารถนำามารีไซเคิลได้ง่าย ซึ่งต้องร่วมกันทั้งระบบ กทม.

ต้องมีระบบขนถ่ายและการจัดเก็บที่เหมาะสมด้วย แนวคิดจะนำาร่องในบางพื้นที่หรือบางโซน

ก่อน เพื่อทดสอบระบบและขยายผลต่อไป ลดการกำาเนิดขยะที่ต้นทาง โดยให้ความรู้หลัก 3R 

ให้เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรม จัดหลักสูตรในห้องเรียน และเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและ

โปร่งใส งบประมาณ ต้นทุน จำานวนขยะ ซึ่งจะส่งผลให้เครือข่ายแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามรายละเอียดของ Action Plan เพื่อให้ผลงานชัดเจน

ผลักดันคลินิกสุขภาพ LGBTQ

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์

ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข 

จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายการดำาเนิน

งานด้าน HIV/STI และด้านสุขภาพ

ในกลุ่มหลากหลายทางเพศ เพื่อแลก

เปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาคลินิก

สุขภาพเพศหลากหลายในพื้นที่กรุงเทพฯ 

มีเอ็นจีโอ 16 องค์กร ตัวแทนกลุ่ม LGBT เข้าร่วม ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ 

กทม. กล่าวว่า ทางสำานักอนามัยดำาเนินงานแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายอยู่แล้ว 

เพราะไม่สามารถทำาเองได้ อยากให้คลินิกที่ดูแลกลุ่มหลากหลายทางเพศเกิดขึ้น 2 คลินิก

ในทุกเดือน โดยบริการให้คำาปรึกษาทางใจ การใช้ชีวิต เป็ป (PEP) เพร็พ (PREP) เรื่อง

ฮอร์ โมน การดูแลรักษา คลินิก PrEP Bangkok 16 แห่ง ต้องเป็นคลินิกที่สมบูรณ์แบบ

ภายในสิ้นปีนี้ ครอบคลุม 6 โซนพื้นที่ กทม. โดยจัดเวลาให้บริการที่เหมาะสม

MGC-ASIA ตั้งเป้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำา

กลุ่มธุรกิจมิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือเอ็มจีซี-เอเชีย และบริษัทใน

เครือ ได้แก่ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป สาขาลาดพร้าว และซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล สาขา

หัวหมาก ตระหนักความสำาคัญการ

บริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก เป็นความรับผิดชอบของ

ภาคธุรกิจที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ

อากาศ โดยจัดประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์                                        

ขององค์กร เพื่อรับทราบข้อมูลการ

ปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่

เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทในปัจจุบัน สู่การกำาหนดแนวทาง

การบริหารจัดการและเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซจากกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจในอนาคตอย่าง

มีประสิทธิภาพ สำาหรับปี 64 ได้ประเมินและจัดทำารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

องค์กร พบปริมาณการปล่อยก๊าซจำานวน 1,567.21 TonCO
2
e ผลการประเมินครั้งนี้มีแผนไป

พัฒนาต่อยอด บริหารจัดการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก้าวสู่องค์กรคาร์บอนต่ำาในอนาคต.

ถ้

‘ห้องเช่าคนละครึ่ง’ช่วยตั้งหลักคนไร้บ้าน

ประสานส่งต่อบ้านพักเด็กและครอบครัว เราช่วยประคับประคอง

ทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูก” จินตนากล่าว

ส่วนอาชีพยอดนิยมที่ศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยวจัดฝึกอบรมระยะ

สั้น เน้นอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้

เหล่าพ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียว ได้แก่ 1.อาหารไทย 2.ขนมไทย เบเกอร่ี                                

3.แม่บ้าน 4.งานซ่อมกระเป๋า-รองเท้า 5.ซ่อมประปา 6.ช่างผม 

7.เครื่องดื่มและกาแฟ และ 8.การดูแลผู้สูงอายุ

ที่ผ่านมามีการอบรมทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ จบ

หลักสูตรนอกจากได้ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอาชีพแล้ว มีการ

มอบอุปกรณ์และให้ทุนประกอบอาชีพ จัดหาแหล่งทุนให้แก่ซิงเกิล

มัมเลือดนักสู้ รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้แม่

เลี้ยงเดี่ยวผ่านเพจ ทอฝัน by พม., Market place และ Shopee 

สร้างโอกาสในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและลูกแบบไม่

ต้องง้อใคร 

อธิบดี สค.เล่าถึงตัวอย่างแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 35 ปี เลี้ยง

ลูก 4 คน สนใจรับบริการที่ศูนย์เพื่อฝึกอาชีพทำาอาหารกับเชฟชื่อ

ดัง เรียนผ่านออนไลน์ 60 ชม. และออนไซต์ 3 วัน แม้ระหว่าง

เรียนจะสูญเสียลูกไป 1 คน แต่ก็ไม่ท้อ เดินหน้าสู้เพื่อลูกๆ ที่เหลือ 

อบรมวิชาชีพจบ ได้รับการสนับสนุนให้ทำางานร้านอาหาร ลูกได้

รับทุนการศึกษา ตอนนี้เป็นเชฟมีรายได้หลักหมื่น และมีแผนจะไป

เป็นเชฟในห้องอาหารต่างประเทศด้วย 

ศูนย์บริการ‘ซิงเกิลมัม’ปั้นแม่สายสตรอง

จินตนา จันทรบำารุง อธิบดี สค. ให้กำาลังใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกในศูนย์ซิงเกิลมัม

ห้องเด็กสำาหรับดูแลลูก บริการเสริม คลายกังวลซิงเกิลมัม เรียนทำาขนม สร้างงาน สร้างรายได้

คลาสอบรมทำาอาหาร แม่เลี้ยงเดี่ยวสนใจมาก แม่เลี้ยงเดี่ยวเข้ามาพัฒนาอาชีพ 

ศูนย์ซิงเกิลมัมกรุงเทพฯ มีบริการที่พักให้แม่เลี้ยงเดี่ยว 
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เชียงราย • ความเคลื่อนไหวของสโมสร “กว่างโซ้งมหาภัย” ลี

โอ เชียงราย ยูไนเต็ด หลังจากที่ “เอกนิษฐ์ ปัญญา” ดาวเตะลีโอ 

เชียงราย ยูไนเต็ด เตรียมย้ายไปร่วมทัพ “เมืองทอง ยูไนเต็ด” นั้น

“มาดามฮาย” ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช ประธานสโมสรลีโอ 

เชียงราย ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความย้ำาชัด สโมสรไม่จำาเป็นต้องขายนัก

เตะเพื่อเงิน แต่เคารพการตัดสินใจ โดยโพสต์ดังนี้

“โพสต์นี้น่าจะเป็นโพสต์ที่

กลั่นความรู้สึกออกมาได้ยากที่สุด

ในชีวิตการเป็นประธานสโมสรของ

ฮายตลอด 3 ปี 5 เดือนที่ผ่านมา

ค่ะ”

“กำาไรไม่ใช่เป้าหมายหลัก

ของสโมสรเราและฮายย้ำาเสมอว่า 

เป้าหมายสำาคัญที่สุดที่ทำาให้ฮายตื่น

ขึ้นมาและอยากทำางานนี้ต่อในทุก

วัน ก็คือการให้ โอกาสและพัฒนา

คน โดยเฉพาะกับคนที่ไม่ค่อยได้

รับโอกาส

นักฟุตบอลปัจจุบันของเรา”

“หลายคนเกิดจากอะคาเดมี่เชียงราย ยูไนเต็ด หลายคนมาจาก

การเป็นตัวสำารองของที่อื่น ฮายจึงภูมิใจมากๆ กับทุกพัฒนาการของ

ทุกคน และความสำาเร็จร่วมกันของเรา”

“หน้าที่หลักของฮายที่ฮายตั้งเป้าหมายไว้ก็คือ การทำาให้สปอน

เซอร์พึงพอใจ เพราะงบประมาณหลักของเรามาจากผู้สนับสนุนค่ะ 

และที่สำาคัญไม่แพ้กันก็คือ การสื่อสารให้ใกล้ชิดกับแฟนบอล เพราะ

ฮายรู้ดีว่าไม่มีทางทำาให้ถูกใจทุกคนได้”

“แต่ฮายคิดว่า ในฐานะตัวแทนของสโมสร จะต้องสื่อสาร

ชัดเจนว่าเหตุผลที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดคืออะไร ซึ่งการสื่อสาร

สามารถสร้างความผูกพันของเราทั้งหมดในที่นี้ เราต่างได้ร่วมสุขร่วม

ทุกข์ด้วยกันตลอดมา ผ่านอะไรร่วมกันมาดีร้ายนับไม่ถ้วน”

“สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ฮายต้องขอชี้แจงว่า สโมสรไม่มี

ความจำาเป็นต้องขายนักฟุตบอลแม้แต่คนเดียว เพราะอย่างที่บอก

ว่าเป้าหมายหลักของเราไม่ใช่กำาไรที่เป็นตัวเงิน และฮายได้พยายาม

สุดความสามารถในการหารายได้ ด้วยการหาสปอนเซอร์เพิ่มเติมอยู่

เสมอ และด้วยการขายสินค้าทุกประเภททั้งออฟไลน์และออนไลน์

จำานวนมากตลอดเวลาอยู่แล้ว”

“พวกเราอยู่รอดได้ค่ะ ดังนั้น

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เกิดจากสิ่ง

ที่เราให้ความสำาคัญที่สุด นั่นก็คือ 

ความคิด ความสุข และการตัดสิน

ใจของนักฟุตบอล ฮายและสโมสร

มีจุดยืนในการเคารพความคิดเห็น

และการตัดสินใจของนักฟุตบอลค่ะ”

“เมื่อเขาได้เลือกแล้วว่า อยาก

จะได้รับประสบการณ์ใหม่ เราก็ควร

จะสนับสนุนเต็มที่ ถึงแม้เราจะอยาก

ให้เขาจากไปเฉพาะไปต่างประเทศ

เท่านั้น”

“ดังนั้น สโมสรที่น้องๆ นักฟุตบอลเลือกไปอยู่นั้น ฮายสามารถ

พูดได้เต็มปากเลยว่า เขาได้เลือกด้วยตัวเอง แฟนบอลและครอบครัว

ไม่ต้องเป็นห่วงใดๆ เลย ฮายจึงขอฝากแฟนบอลของสโมสรใหม่ไว้

ด้วยค่ะ ฮายเชื่อว่า แฟนบอลจะรักและสนับสนุนน้องๆ เหมือนที่แฟน

เชียงรายรักและสนับสนุนน้องๆ อย่างเต็มที่ตลอดมา”

“ฮายย้ำากับน้องนักฟุตบอลเสมอว่า ไม่ว่าจะอยู่กับเราหรือไปอยู่

ที่ไหนต่อไปในอนาคตก็ตาม ฮายและสโมสรจะคอยยินดีกับทุกความ

สำาเร็จของเขา เพราะครั้งหนึ่งเราเคยได้เติบโตและได้ความสำาเร็จร่วม

กันมามากมายแล้ว”

“ส่วนเป้าหมายของเชียงราย ยูไนเต็ดเอง นับจากนี้เหมือน

เดิมคือ จะตั้งเป้าหมายในการคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดและจะมุ่ง

เน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านฟุตบอล ทั้งนักฟุตบอลและสตาฟฟ์ เพื่อ

‘บาส-ปอป้อ,เมย์’เข้าชิง

ศึกมาเลเซีย โอเพ่น 2022

มาเลเซีย • การแข่งขันแบดมินตัน “ปิโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 

2022” ซึ่งเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 750 ชิง

เงินรางวัลรวม 675,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 23,625,000 

บาท ที่เอเซียตา อารีนา ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม เป็นการชิงชัยในรอบรองชนะเลิศใน

ประเภทต่างๆ ปรากฏว่านักแบดมินตันไทยที่เข้ามาถึงรอบรองชนะ

เลิศ 3 ประเภท สามารถเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ 2 ประเภท คือ 

ประเภทคู่ผสม และประเภทหญิงเดี่ยว ส่วนประเภทชายเดี่ยวชวด

เข้าชิง

ประเภทคู่ผสม “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “ปอ

ป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มืออันดับ 2 ของโลก ที่รอบก่อนรอง

ชนะเลิศฯ เอาชนะคู่มืออันดับ 7 ของโลกจากฮ่องกง 2-0 เกม 21-

13 และ 21-14 ทะยานเข้ารอบตัดเชือกไปพบงานหนักกับหวัง ยี่

ลู่ และหวง ตงปิง คู่ผสมดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก 2020 ปรากฏ

ว่าเกมการแข่งขันเมื่อวันที่ 2 คู่ผสมขวัญใจชาวไทย “บาส-ปอ

ป้อ” เล่นได้แน่นอน เด็ดขาดกว่า เป็นฝ่ายชนะได้ไป 2-1 เกม ด้วย

สกอร์ 21-14,19-21 และ 23-21 คะแนน ทำาให้ “บาส-ปอป้อ” 

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้ง โดยเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจิ้ง ซิ

เว่ย-หวง หย่าเฉียง มือ 1 ของโลกจากจีนที่ชนะแมเธียส คริสเตียน

เซน-อเล็กซานดรา บอจ์ มือ 15 ของโลกจากเดนมาร์ก 2-0 เกม  

21-18, 21-8

ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 

ของโลก ที่รอบรองฯ พบกับหวัง จื่ออี้ มือ 13 ของโลกจาก

จีนที่เคยเจอกันมา 4 ครั้ง เป็นรัชนกเก็บชัยได้ตลอด 3 ครั้ง           

หลังสุด

การเจอกันครั้งนี้ รัชนกยังคงเป็นฝ่ายที่เล่นได้อย่างเฉียบคม

มาก คุมเกมเอาไว้ได้ทั้งหมด ก่อนจะเอาชนะไปสบายๆ 2 เกมรวด 

21-8 และ 21-18 ส่งผลให้ “เมย์” ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการ

ระดับซูเปอร์ 750 เป็นครั้งแรก และเข้าชิงเป็นรายการที่ 2 ในปีนี้ 

โดยรอบชิงฯ จะรอพบกับเฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลกจากจีนที่พลิก

ชนะไต้ จื่ออิง มืออันดับ 2 ของโลกจากไต้หวันไป 2-1 เกม 21-19, 

13-21 และ 15-21 หลังจากที่ไต้ จื่ออิง เจ็บที่ข้อศอกด้านขวา เป็น

แผลมีเลือดออกจากการล้มตั้งแต่ต้นเกมที่ 2

สำาหรับ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ เคยได้แชมป์มาเลเซีย 

โอเพ่น มาแล้วในปี 2016 สมัยยังเป็นรายการซูเปอร์ซีรีส์ โดยในปี

นั้นเอาชนะไต้ จื่ออิง 2-0 เกม

ในประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 18 ของ

ปรากฏว่าครั้งนี้ เคนโตะ โมโมตะ ก็ยังเหนือกว่า เอาชนะ “วิว” 

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ได้ 2-0 เกม 21-11, 21-12.

โลก ที่ตัดเชือกกับเคนโตะ โมโมตะ มือ 2 ของโลกจากญี่ปุ่น เคย

พบกันมาครั้งเดียว เป็นโมโมตะ ชนะไป ในโคเรีย โอเพ่น 2019 

ไม่ขายเพื่อเงินแต่เคารพการตัดสินใจ

‘มาดามฮาย’โพสต์‘เอกนิษฐ์’ย้ายทีม

กรุงเทพฯ • จากการที่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

ร่วมกับบริษัท แอทเลติโก้ จำากัด จัดกิจกรรม Sports Showcase 

ก้าวสู่ปีที่ 4 เปิดเวทีกีฬาเพื่อเยาวชนไทยในการคว้าทุนการศึกษา

และกีฬาจากสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา และสเปน โดย

ในครั้งนี้เป็นโครงการฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14, 16 และ 18 ปี 

ขับเคี่ยวกันระหว่าง 48 ทีม ซึ่งมีจำานวนนักกีฬาล่าฝันกว่า 1,200 

ชีวิต ภายใต้ โครงการ Sports Showcase #9: AES Sportsync 

Academy League X Thai Life Insurance Summer Cup 2022

โดยนัดชิงแชมป์ลีกของทั้ง 3 รุ่นอายุ ได้จัดขึ้น ณ สนาม

อินทรีจันทรสถิตย์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อสัปดาห์

ที่ผ่านมา โดยมี มร.ฮิวโก้ คาร์ โดโซ (Mr. Hugo Cardoso) รอง

ประธานสโมสร Base FC ทีมฟุตบอลจากสเปน พร้อมทีมงาน 

เดินทางมาคัดเลือกด้วยตนเอง และได้รับเกียรติจากนายนิติพงษ์ 

ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มอบถ้วยแชมป์และรอง

แชมป์ของนัดชิงในวันนี้

สำาหรับในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เป็นการพบกันระหว่าง 

ทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด อคาเดมี่ และทีมเอฟซี แบงค็อก (FC 

Bangkok) ผลปรากฏว่าทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด อคาเดมี่ เป็น

ฝ่ายชนะ 1-0 ประตู จากการยิงของ ธนภูมิ คงพรหม พร้อมรับ

ตำาแหน่งนักเตะทรงคุณค่าไปครอง

ส่วนนักเตะที่โชว์ศักยภาพและสร้างผลงานได้ดีตลอดทั้ง

ลีกในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จนทำาให้ได้รับการคัดเลือกคว้าทุนไป

ศึกษาต่อต่างประเทศและฝึกฟุตบอลที่สโมสร BASE FC ประเทศ

สเปน เป็นเวลา 3 ปี ได้แก่ “น้องกันต์” ปรัสนันท์ ชูเชิด นักเรียน

ชั้นมัธยมปีที่ 3 จากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สังกัดทีมสโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด อคาเดมี่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี โดยน้องกันต์จะ

มีโอกาสได้ซ้อมกับโปรทีมที่โลดแล่นอยู่ในลีกสเปน

ทางด้าน นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มามอบถ้วยและ

เหรียญรางวัลเกียรติยศที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำาหรับลีกฟุตบอล

เยาวชนนี้โดยเฉพาะ และยังได้เห็นนักกีฬาเยาวชนไทยภูมิใจกับ

รางวัลที่ได้รับ และรับรู้ถึงโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะโอกาสทางด้าน

ทุนการศึกษาและกีฬาต่างประเทศ ซึ่งทำาให้เยาวชนไทยสามารถ

สร้างเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นไปตาม

เจตนารมณ์การดำาเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตที่ให้ความสำาคัญ

กับคุณค่าของชีวิต และมุ่งเป็นทุกคำาตอบของการประกันชีวิต (Life 

Solutions Provider) อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Sport Showcase 

เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Sportsync Thailand หรือสอบถามราย

ละเอียดที่อีเมล info@atletigoth.com.

เชียงใหม่ • “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี เปิด

ตัวทีมงานผู้ฝึกสอน ลุยศึกลูกหนังในซีซั่น 2022-23 

อย่างเป็นทางการ นำาโดย จุน ฟูคุดะ กุนซือชาวญี่ปุ่น 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมสองผู้ช่วยอย่าง “โค้ชตุ๊ก” ทนง

สักธิ์ ประจักกะตา และ “โค้ชบอย” ศุภชัย คมศิลป์

“พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี เตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดศึกลูกหนังในฤดูกาล 2022-23 อย่าง

ต่อเนื่อง ล่าสุดแปโผทีมโค้ชออกมาเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว โดยมี จุน ฟูคุดะ กุนซือชาวญี่ปุ่นเป็นหัวหน้า

ผู้ฝึกสอน ขณะที่ ทนงสักธิ์ ประจักกะตา และศุภชัย 

คมศิลป์ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ส่วนโค้ชผู้รักษาประตูยัง

เป็น นิวัฒน์ วงษ์อารี ขณะที่ฟิตเนสเทรนเนอร์ยังเป็น 

ชัยวัฒน์ ปริสุทธิอมร ที่ทำาหน้าที่มาตั้งแต่สองฤดูกาลที่

แล้ว

นอกจากนี้ยังมีทีมงานหลังบ้านที่คอยดูแล

ขุนพล “พยัคฆ์” ควบคู่กันไป ประกอบด้วย นาย

แพทย์ประจำาสโมสร รศ.นพ.ชนะการ พรพัฒน์กุล, นัก

กายภาพบำาบัด ภัทรพงษ์ แก้วมหาวัน และพีระศักดิ์ 

มโนทา, เจ้าหน้าที่ทีม คเณศ ธนสุนทรสุทธิ์, เดชาธร 

มานะลี, ฌานุภัส วิสุทธิไพบูลย์, ธนากร อาษาสิงห์,            

พชรพร จันทร์วัฒนภัณฑ์ และอิทธิศักดิ์ เสนาคบุตร.

กางโผสตาฟฟ์โค้ช‘พยัคฆ์ล้านนา’

ลุยฤดูกาล2022/23คุณภาพแน่น

“มาดามฮาย” ปวิศรัฐฐ์              

ติยะไพรัช ประธานสโมสร             

ลี โอ เชียงราย ยูไนเต็ด

ก้าวไปสู่ระดับทีมชาติ และ

นานาชาติ ให้ได้มากที่สุด”

“ในฤดูกาลที่จะถึงนี้

สำาหรับนักฟุตบอลที่เข้ามา

ใหม่นั้น ส่วนตัวฮายมีความ

เชื่อมั่นในศักยภาพ ความมุ่ง

มั่นและความกระหายที่แต่ละ

คนมีจะสามารถช่วยทีมได้

เต็มที่”

“ฮายเชื่อว่าเราจะมี

นักฟุตบอลจำานวนมากเพียง

พอและมีคุณภาพพร้อมสู้ได้

บนเวทีไทยลีก 1 ได้อย่าง

สมศักดิ์ศรี สิ่งที่พูดใน

ตอนนี้เป็นเพียงเป้า

หมายที่ใครก็พูดได้”

“แต่

อนาคตเมื่อเกิด

ผลสำาเร็จ ก็

จะสามารถ

พิสูจน์ได้

ด้วยผลงาน 

เหมือนที่

เราเคยทำาได้มา

แล้วและเชื่อว่าจะ

ทำาได้อีกเรื่อยๆ ค่ะ 

เราผ่านมาได้ทุก

อย่างแล้ว เรา

จะไม่ตาย                  

ง่ายๆ ค่ะ”. 

เครดิต Badminton Photo

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief 

Marketing Officer บ.ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) และนาย

อัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.แอทเลติโก้ จำากัด 

มอบทุนการศึกษาต่อและเล่นฟุตบอลอาชีพที่สเปนให้กับ “น้อง

กันต์” ปรัสนันท์ ชูเชิด นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 จากโรงเรียนโพธิ

นิมิตวิทยาคม สังกัดทีมสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด อคาเดมี่. 

‘ปรัสนันท์ ชูเชิด’เด็ก‘เมืองทอง’คว้าทุนไปสเปน

เอกนิษฐ์ ปัญญา



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

10 บันเทิง

ปร้ียง เปร้ียง เสียงปนดังสน่ันหว่ันไหว แต ‘หน�วยกลาตาย’ 

ไมเคยหนี วิก มอร โรว (Vic Morrow) รับบท ชิป ซอวน 

เดอรส (Chip Saunders) สิบเอกชั้นดี, ริก เจสัน (Rick 

Jason) รับบท รอยโทกิล แฮนลีย (Gil Hanley)” หนังประกอบ

เสียงดนตรี Theme from ‘COMBAT’ ที่เขียนโดยเลนารด โรเซน

แมน (Leonard Rosenman) ซึ่งมีผลงานเคยเขียนดนตรีประกอบ

ภาพยนตรมากมายมากอน อาทิ East of Eden, Rebel without 

a cause หนังสองเร� องของเจมส ดีน ภายหลังเขาไดรับรางวัล

ตุกตาทองจากงานเขียนดนตรีประกอบหนังเร� อง Bound for Glory 

(1976) ซึ่งแสดงโดยเดวิด คาราดีน สําหรับคนในบานเราที่เกิดทัน

ยุคตนทศวรรษ 1960s และมีโทรทัศนอยูที่บาน จะจําไดเสมอทั้ง

เสียงพากยกับเสียงดนตรีไตเติล หนังทีวี ดรามา สงคราม ความ

ยาวหนึ่งชั่วโมง เร� อง COMBAT (1962-1967) หรือหน�วยกลาตาย 

ผูเขียนก็เปนคนหนึ่งที่ไมยอมพลาดในสมัยนั้น ตองอยูหนาจอทีวีใน

คืนวันอังคารเวลา 22.00 น. หมุนปุมทีวีไปที่ชอง 7 สนามเปา ถึง

แมวันรุงขึ้นจะตองไปโรงเรียนก็ตาม 

ตํานานหนังทีวีซีรีส COMBAT ออกอากาศในอเมริกาทาง

เครือขาย ABC ครั้งแรกในวันที่ 2 ตุลาคม 1962 จนถึงออกอากาศ

ครั้งสุดทายในวันที่ 29 สิงหาคม 1967 หนังลําดับเหตุการณตั้งแต

วัน D-Day 6 มิถุนายน 1944 เม� อกองกําลังทหารฝายสัมพันธมิตร

ยกพลขึ้นบกที่หาดโอมาฮา (Omaha) ฝรั่งเศส หมูทหารราบหมวด

หนึ่งมุงหนาไปยังปารีส ผูบังคับบัญชาหมูคือ รอยโทกิล แฮนลีย 

และลูกนองคนสําคัญที่มีบทบาทสําคัญคือ สิบเอกชิป ซอวนเดอรส                                               

พรอมกับทหารประจําการในหมูอยางสิบตรีพอล ลีเมย และพล

ทหารอีก 6 นาย โดยที่แตละคนมีบุคลิกและความสามารถแตก

ตางกัน ตลอดทางจากหาดโอมาฮาถึงปารีส พวกเขาตองเผชิญ

กับขาศึกทหารนาซีเยอรมันในปาที่ลอบโจมตี พบชาวบาน และ

เผชิญกับกองกําลังใตดินผูรักชาติชาวฝรั่งเศส หลายครั้งที่พวกเขา

ถูกทหารเยอรมันจับขังในคาย แตก็หนีออกมาไดทุกครั้ง นอกจาก

ดาราเจนจัดการแสดงอยางริก เจสัน และวิก มอร โรว แตละ

ตอนยังมีดารารับเชิญที่ภายหลังกลาย

เปนดาราช� อดังมารวมแสดง อาทิ โร

เบิรต ดูวัล, ลี มารวิน,เจมส คานส,                                  

เจมส โคเบิรน, เทลลี ซัลวาลาส รวม

ทั้งคลอดีน ลองเกต นักรองสาว

ฝรั่งเศสและอดีตภรรยา แอนดี วิล

เลียมส สวนผูกํากับ หลายคนกลาย

เปนผูกํากับมือทอง อยางเชน โร

เบิรต อัลตแมน  (M.A.S.H.), ริชารด 

ดอนเนอร (Superman), บอริส ซีกัล 

(The Omega Man) กอนถายทําครั้ง

แรก ทางผูอํานวยการสรางตองการ

ใหผูแสดงหลักจํานวนหนึ่งเขาฝกวิชา

ทหาร การจูโจม ตอสู ปองกันตัว การ

ใชอาวุธ และการใชชีวิตรวมกันในหมู

ทหาร ทุกคนรวมทั้งวิก  มอร โรว, ริก 

เจสัน เดินทางมาฝกวิชาทหารที่คาย

ทหาร Fort Ord ใกลกับเมือง มอน  

เตอรเรย รัฐแคลิฟอรเนีย เปนเวลา 

11 วัน อนุญาตใหไปทําธุระไดเฉพาะ

เวลากลางคืน Fort Ord เปนคายทหาร

ที่มีมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงชวงสงครามเย็น ทหาร

ราบจํานวนมากผานการอบรมจากคายทหารนี้ คายเพิ่งจะปดฝก

อบรมในป 1994

สําหรับโลเกชัน สถานที่ถายทํา ถายทําในอเมริกาลวน ฉาก

ภายในจะถายที่โรงถายเมโทรโกลวินเมเจอร ฉากภายนอกถาย

ตามสถานที่ตางๆ ที่มีภูมิประเทศคลายฝรั่งเศสในชวงทศวรรษ 

1940s หาดมาลิบู แคลิฟอรเนีย จําลองเปนหาดโอมาฮา ฉากเนิน

ชีวิต ปนี้ COMBAT ครบ 50 ปพอดี

กับการออกอากาศครั้งแรก แฟนคลับ

แหงหนึ่งมีการจัดทําเสื้อยืด COM-

BAT ขึ้น จําหน�ายสําหรับแฟนที่อยูใน

เหตุการณ และแฟนรุนใหม เสียดาย

ที่วิก มอร โรว กับริก เจสัน มาเสีย

ชีวิตไปหลายป

สําหรับผูเขียน วิก มอร โรว คือ

ดาราในดวงใจคนหนึ่งที่ดูหนังเขามา

ตั้งแตเด็ก จําไดวาครั้งแรกไดเห็นเขา

รับบทนักเรียนเกเร ทาทายครู ซึ่งแสดงโดยเกลน ฟอรด ในหนัง

เร� อง Blackboard Jungle หรือ เลือดทารุณ ที่เขาโรงฉายที่โรง

ภาพยนตรคิงส ยานวังบูรพา รวมทั้ง King Creole ที่แสดงกับเอ

ลวิส เพรสลีย จากนั้นมาเห็นเขาเม� ออยูสังกัดวอรเนอรบราเธอรส                                                        

ในหนังแกงสเตอรเร� อง ไอเสือปนกล และ The Grasshouse หนัง

นักโทษกอการจลาจลในคุก หนังฉายที่โรงภาพยนตรนิวโอเดียน 

นอกจากนั้นยังเห็นเขาเปนดารารับเชิญในหนังทีวีซีรีสหลายเร� อง 

อยางเชน The Rifleman, Gunsmoke หลังจาก COMBAT เขามีคิว

เปนดารารับเชิญในหนังทีวีซีรีสจํานวนมาก อยาง Hawaii Five-O, 

Mission Impossible ในป 1970 วิก มอร โรว เดินทางไปโรมเพ� อ

กํากับหนังคาวบอยสไตลสปาเกตตีเวสเทิรนเร� อง A Man Called 

Sledge ที่มีเจมส การเนอร แสดงนํา จากนั้นในป 1978 วิก มอร

โรว เดินทางไปญี่ปุนเพ� อแสดงหนังพิชิตอวกาศใหกับโรงถายโตเอะ

เร� อง Message from Space แสดงรวมกับ ซอนนี ชิบะ ภายใต

การกํากับของ คินจิ ฟุกะซะกุ ปรมาจารยผูกํากับชาวญี่ปุน ระยะ

หลังเขามาแสดงหนังเกรดบีอยูหลายเร� อง จนกระทั่งป 1982 วิก 

มอร โรว ถูกตามตัวมาแสดงตอนหนึ่งในหนังใหญ Twilight Zone : 

The Movie ตอนที่กํากับโดย จอหน แลนดิส ในฉากชวงสงคราม

เวียดนาม วิก มอร โรว กําลังหอบหนูนอยชาวเวียดนาม 2 คนหลบ

ภัยทางอากาศ  ทันใดนั้นเกิดอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอรที่บินอยูเหนือ

ดาราทั้งสามเกิดระเบิดขึ้นตกลงมาใสตัววิก มอร โรว และสองหนู

นอยชาวเวียดนามเสียชีวิตทันที วิก มอร โรว อายุแค 53 ป หลัง

เขาในฝรั่งเศสถายที่ Franklin Canyon ใกลกับเบเวอรลีฮิลส สวน

ปาละเมาะถายในชนบทเมืองดีเคเตอร รัฐอิลลินอยส ใกลชิคาโก 

ซึ่งสมัยกอนยังอบอวลดวยธรรมชาติ COMBAT แตละตอนสราง

ดวยความประณีต ทั้งคนเขียนบท ผูกํากับ นักแสดง ทุนสราง

เฉลี่ยแตละตอนใชงบ 150,000 

เหรียญสหรัฐ มีอยู 2 ตอน 

ตอน Hills are for heroes (part 

1&2) กํากับโดยตัววิก มอร โรว 

เอง ทุนสรางตอนละครึ่งลาน                

เหรียญฯ มากอยูหากเทียบคา

เงินในปจจุบัน

COMBAT ประสบความ

สําเร็จมากในอเมริกา ปลุกระดม

คนอเมริกันใหเกิดความภูมิใจ

และความรักชาติ อยางนอยผู

ชมที่ดูหนังเร� องนี้จะตองมีใครคน

หนึ่ง พอ ญาติ หรือเพ� อนที่เคย

ผานสมรภูมิรบในยุโรป เกาหลี 

และเวียดนามมาแลว ขณะเดียว

กับที่ COMBAT ออกอากาศใน

อเมริกา ทางผูสรางมีการออก

หนังสือการตูน COMBAT หุน

ทหารตัวละครสําคัญในเร� อง 

เกม jigsaw เม� อผูกํากับสตีเวน 

สปลเบิรก สรางและกํากับหนัง

สงครามเร� อง Saving Private Ryan เขาเคยเลาวาหลายฉากหลาย

ตอน หลายเหตุการณที่ปรากฏในหนังมาจากเร� อง COMBAT ทั้ง

นั้น หลังจากที่ COMBAT ยุติออกอากาศในอเมริกาในป 1967 

เกิดการจัดตั้งแฟนคลับ COMBAT ในอเมริกาขึ้น มีการนัดพบปะ

สมาชิกแฟนคลับกับผูเกี่ยวของ ทั้งดาราและผูกํากับที่ยังมีชีวิตอยู 

รําลึกถึงความหลัง ความฝงใจที่มีกับหนังเร� องนี้ เหตุการณดําเนิน

มาหลายปจนกระทั่งยุติลงเม� อไมกี่ปมานี้เอง ตอนที่ริก เจสัน เสีย

จากนั้นมีการฟองรอง

ระหวางครอบครัว วิก 

มอร โรว กับผูอํานวย

การสราง ผูกํากับ 

จอหน แลนดิส และ

โรงถาย คดีดําเนินมา

หลายป จนกระทั่งทั้ง

สองฝายตกลงออมชอม

นอกศาล ทางฝายผู

อํานวยการสราง ผู

กํากับ และโรงถายยอม

จายคาตอบแทนจํานวน

หนึ่งซึ่งไมเปดเผยใหกับ

ครอบครัววิก มอร โรว 

รวมทั้งครอบครัวของ

เด็กนอยเวียดนาม 2 

คน ลูกสาวคนหนึ่งของ

วิก มอร โรว คือ เจนนิ

เฟอร เจสัน ลีย ดารา

สาวช� อดัง ปจจุบันอายุ 

60 ป

สําหรับ ริก เจ

สัน นั้น เขาสูวงการ

นักแสดงกอนวิก มอร

โรว เปนที่รูจักในบาน

เรากับหนังหลายเร� อง

ที่เขาแสดงในยุคกลาง

ทศวรรษ 1950s สวนใหญเปนหนังทุนต่ําอยางเชน The Saracen 

Blade (1954) เขาไดรับเกียรติขึ้นหนาปกนิตยสารตุกตาทองที่ตี

พิมพในบานเราในยุคทศวรรษ 1950s อยู 2 ครั้ง ชีวิตจริงเขาเปน

คนอเมริกันเชื้อสายยิวเชนเดียวกับวิก มอร โรว

ริก เจสัน เกิดที่นิวยอรก เขารับราชการทหารระหวางป 

1943-1945 ชวงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 พอดี หลังสงครามโลก

ยุติ ริก เจสัน เขาเรียนวิชาการแสดงที่วิทยาลัยการแสดงใน

นิวยอรก รวมทั้งทํางานเปนนายหนาในตลาดหุนนิวยอรก เขา

เปนคนอัธยาศัยดี ชอบชวยงานกุศลในแวดวงทหาร ชวงสงคราม

เวียดนาม เขามักรวมขบวนกับดารา นักรอง เดินทางไปใหความ

บันเทิงกับเหลาทหารอเมริกันตามฐานทัพในเวียดนาม ระหวาง

ป 1953-1988 ริก เจสัน แสดงภาพยนตรแค 20 เร� อง รวมทั้ง

เปนดารารับเชิญในหนังทีวีซีรีสจํานวนหนึ่ง แตเม� อทุกคนพูดถึง

ริก เจสัน เรามักนึกถึงภาพของหมวดแฮนลียในหนังทีวี COMBAT 

สวนตัวเขาเปนคนอารมณศิลป ชอบถายรูป เลนกีตาร วาดภาพ

จิตรกรรม สะสมไวน เขาเขียนหนังสือบันทึกความทรงจําไวเลม

หนึ่งช� อ Scrapbooks of my mind: A Hollywood Autobiography 

เปนที่น�าเสียดายที่ริก เจสัน มาเสียชีวิตทําปนลั่นที่บานพักในเมือง

มูนปารค แคลิฟอรเนีย เม� อวันที่ 16 ตุลาคม 2000 ขณะมีอายุ 77 

ป.

Jana Gana Mana - ชนะ คณะ  มนะ ช� อไทย แผนดิน

ระหํ่า และใบปดหนังการประจันหนากันของชายหนาเครียดสอง

คน คิดวาหนังอินเดียภาษามาลายาลัมเร� องน้ีเปนหนังแอกชัน

ระเบิดภูเขาเผากระทอมอยาง RRR แตผิด เพราะเปนดรามา

อาชญากรรม  

เปดเร� องดวยหลังการพิจารณาคดีหนาศาล การนําตัวชาย

ท่ีคาดวาเปนจําเลยข้ึนรถสงเรือนจําเพ� อรับโทษ แลวตัดมาสูการ

พบศพชายส่ีคนกําลังเผาศพท่ีทราบภายหลังวาเปนศพของ สะบา 

อาจารยมหาวิทยาลัยขวัญใจนักศึกษาสายกิจกรรม ตามรายงาน

ขาวระบุวาเปนเหย� อขมขืน ถูกเผาจนตายเพ� อปกปดหลักฐานมิให

สืบสาวถึงตัวคนราย ในพิธีรําลึกการจากไป อธิการบดีของเธอไม

ใสใจ-ไมใหเกียรติ และยกความตายของเธอเปนกรณีศึกษา เปน

คําเตือนถึงสาวท่ีกลับบานดึก ผลของคําพูดบาดใจคือการประทวง

ของนักศึกษา ตามมาดวยการใชกําลังทํารายนักศึกษาของตํารวจ  

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจึงเขามาหยาศึก ส่ังการใหตํารวจหา

ตัวคนผิดมาลงโทษ ท่ีเหลือของคร่ึงแรกติดตามการสืบสวนหาตัว

คนรายของสัชจัน กุมาร นายตํารวจท่ีเปนหัวหนาทีม ท่ีกลายเปน

วีรบุรุษคืนความยุติธรรมใหกับอาจารยสาวดวยการวิสามัญฯ ส่ีผู

ตองหา 

 คร่ึงหลัง...เปล่ียนโหมดกลายเปนคอรตรูมดรามา การ

พิจารณาคดีฆาตกรรมสะบา รับหนาท่ีเปนทนายจําเลย คือ     

อรวินด  ชายท่ีเห็นในฉากเปด ท่ีเปนเปาการพิจารณาคือ การ

วิสามัญฆาตกรรมผูตองหาท้ังส่ีของสัชจัน  

เหมือนหนังอาชญากรรมสวนมากอิงมาจากคดีดัง คดีป 

2019 การวิสามัญฆาตกรรมส่ีผูตองหาคดีขมขืนไฮเดอราบาด...ใช

เปนตนทางของเร� องราวสะทอนดานมืดในสังคมอินเดีย

บทหนังของชาริส โมฮัมเหม็ด มาแบบแกง

ของหมอ แบงออกเปนสองสวน ในสไตลคนละเร� อง

เดียวกัน คร่ึงแรกมาแบบหนังสืบสวนสอบสวน เนิบ

นาบ แตทําใหเรามีอารมณรวมไปกับเร� องราว ผาน

มุมของตํารวจท่ีสืบสวนคดี สัชจัน รับบทน้ีโดย สุรัจ                                                                

เวนชารามู บทและการแสดงทําใหเราเช� อวาเปน

ตํารวจดี มีอุดมการณ และเชนเดียวชาวประชา

อินเดีย รับไดกับการต้ังตัวเปนศาลเต้ียของเขา 

มันถา โมฮันดาส เปนสะบา แมจะตายต้ังแต

ตนเร� อง แตผลุบโผลเปนระยะตลอดเร� องในสวนของ

อดีต ท่ีเฉลยความเปนมาเปนไปของคดี 

ชวงชิงอํานาจของนักการเมือง 

และท่ีเปนเปาหมายหลัก สาสน

สําคัญของเร� อง ทําใหเรารูเทารูทัน

ส� อ รูทันนักการเมือง ไมตกเปนเหย� อ

กระบวนการสรางภาพ ท่ีเขียนบทไว

อยางลํ้าลึกและชาญฉลาด 
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คณะ มนะ เปนหนังหักมุม หักมุมแบบ

อภิมหา  แตการสับขาหลอกเปนไป

อยางมีช้ันมีเชิง เขาเปาทุกประเด็นท่ี

วิพากษวิจารณ และท้ิงเช้ือใหเรารอดู

ภาคตอดวยใจระทึก 

สรุปวา เปนอีกหน่ึงหนังดี ท่ีคนดูหนังเอาเร� องไมควรพลาด

เปนอยางย่ิง 

ป.ล. ช� อหนังมาจากช� อเพลงชาติอินเดีย ท่ีทานรพินทรนาถ 

ฐากูร แตง ...แตงทํานอง สวนเน้ือรองดัดแปลงจากบทแรกเพลง

สรรเสริญพระเจาของแควนเบงกอล ขับรองเปนทางการคร้ังแรก

ในการประชุมรัฐสภาป 1911 และประกาศเปนเพลงชาติโดยสภา

รางรัฐธรรมนูญของอินเดียในอีก 49 ปใหหลัง เม� อ 24 มกราคม 

1950 สวนเพลงประจําชาติของอินเดีย วันเดมาตรัม - Vande 

Mataram ท่ีทานรพินทรนาถหยิบเอาบทกวีสรรเสริญพระแมทุรคา                                                                        

ในนิยายมหาวิหารแหงสวรรค - Anandamath เม� อป 1888 ของ

พังคิม จันทระ แชตเตอรจี มารองในการประชุมรัฐสภาป 1896 

ท่ีเปนเพลงปลุกใจในการชุมนุมเรียกรองเอกราชจากอังกฤษ และ

ท่ีช� อเพลงท่ีแปลวา Hail to the Mother (land) - แดมาตุภูมิ 

กลายเปนคําขวัญในการประทวง 

สวนเพลงชาติ  Jana Gana Mana แปลอังกฤษวา  The 

Minds of All People ถอดเปนไทยสวยๆ วา ทานคือผูครองใจชน

ท้ังผอง.  

ท่ีเปนพระเอกตัวจริงของเร� องคือ อรวินด รับ

บทน้ีโดย ปฤถวีราช สุกุมาราน  โผลมาใหเปนงง 

เพราะหายไป ไมมีบทบาท ไมมีสวนเก่ียวของในการ

สืบสวนของพ่ีสัชจัน แตกลับมาในคร่ึงหลัง เปดตัวดวย

ในมาดผูราย ทนายขาโหด คําพูดท่ีไมถนอมนํ้าใจผูใด 

เปนเหมือนมีดโกน ถลกหนังเผยใหเราเห็นเน้ือใน ดาน

มืดท่ีซุกอยูในสังคมอินเดีย 

เร� องในคร่ึงหลังเดินหนาดวยลีลา

การแลเน้ือ กรีดท่ีละช้ันๆ คดีหลัก การ

ขมขืนและการวิสามัญฆาตกรรม สะทอน

มุมมองของสังคม มีท้ังเร� องการโทษเหย� อ 

จิกกัดพฤติกรรมสองมาตรฐานของนักสิทธิ

สตรี และตอกหนาอัยการท่ีหยิบยกคําคม 

ศักด์ิศรีของชาติ คือศักด์ิศรีท่ีสตรีไดรับ มา

เปดคดี ขณะท่ีการวิสามัญฆาตกรรม วา

ดวยการต้ังตัวเปนศาลเต้ีย ความเพ้ียน

ในตรรกะของผูคนในสังคม ท่ียกใหสัชจัน

เปนวีรบุรุษดวยเหตุผลคืนความยุติธรรม

ใหกับสะบา

มีประเด็นเร� องการศึกษา ท่ีเลนกับอํานาจ การ

ขโมยผลงานนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา การเลือก

ปฏิบัติท่ีอยูบนพ้ืนฐานของเพศและชนช้ัน ทําใหเรา

เห็นวาความไมเทาเทียมกันทางเพศและชนช้ัน ปลูก

ฝงมาต้ังแตเด็ก ใสไวในบทเรียนวิชาสังคมศาสตร 

 เพศและชนช้ันท่ีฝงรากลึก มีบทบาทใน

กระบวนการยุติธรรม ในการทํางาน การตัดสิน ของ

ตํารวจ อัยการ และศาล ท่ีเจ็บมากคือตรรกะท่ีวาดวย

ความยุติธรรมสูตรสําเร็จ 

ขาดไมไดคือ ส� อ เขามามีเอ่ียวในกระบวนการ

ยุติธรรม ในฐานะผูช้ีนํา ต้ังตัวเปนศาล ช้ีผิดช้ีถูก ช้ีนํา

สังคม และเปนเคร� องมือในการสรางภาพ เพ� อรักษา- รัชชพร เหลาวานิช

“เ

ดํารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Jana Gana Mana 

คิดถึง COMBAT‘หนวยกลาตาย’ 

หนังทีวีซีรีสยุค 60s

วิก มอร โรว ริก เจสัน 
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งหลัง” แหลงที่เที่ยวและที่กินสําคัญยานฝง

ธนบุรี จัดไดวาเปนแหลงรวมสินคามากมาย 

ลูกคาครบทุกเพศทุกวัย ตั้งแตเด็กวัยรุน หนุม

สาววัยทํางาน จนถึงผูใหญ แวะเวียนเขามาซื้อสินคากันไมขาด

สาย เร� องของกินที่วังหลังก็จัดไดวาอรอยเด็ดไมเปนสองรองใคร 

มีรานอรอยเยอะ บางรานขายมานาน แตรานที่จะขอแนะนํา

พาไปชิมในสัปดาหนี้ เปนรานนองใหมที่เพิ่งเปดไดไมนาน ช� อ 

“สูตรเด็ด คาเฟ” รานนี้อรอยขึ้นช� อเร� อง “ตุน” ไมวาจะเปนเนื้อ

หมูหรือเนื้อวัว ก็มีเมนูใหเลือกอิ่มอรอยมากมาย

“สูตรเด็ด คาเฟ” เปดเม� อเดือนพฤศจิกายน 2564 เจาของ

คือ อาจารยบุญสม อัครธรรมกุล เคยเปน

ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รวม 7 ป ตอนน้ีเสร็จส้ินภารกิจก็เลยหันมา

ทําธุรกิจรานอาหาร แรกเร่ิมเดิมทีเปดขายหมู

ตุนและเน้ือตุนพรอมทาน ขายผานออนไลน 

เจอวิกฤตโรคโควิด ก็เลยเห็นชองทางเปดเปน

รานอาหาร โดยนําหมูตุนกับเน้ือตุนสูตรเด็ด

มาปรับเปล่ียนเมนูใหหลากหลาย มีเชฟผูมี

ประสบการณมาชวยปรุงและพัฒนาแตละ

จานใหอรอยไมเหมือนใคร 

เมนูแนะนํา เชน ขาวหนาหมูตุน ขาว

หนาเนื้อตุน ลวกจิ้มหมูตุน-เนื้อตุน หมูตุน-

เนื้อตุนอบวุนเสน บะกุดเต ขาวหมูฮอง ขาว

กะเพราหมูตุน-เนื้อตุน ราดหนาเสนกรอบ

หมูตุน-เนื้อตุน กวยเตี๋ยวหมูตุน-เนื้อตุน บะหมี่หมูตุน-เนื้อตุน ขาว

ขาหมู สปาเกตตีขี้เมาเบคอน หมูตุน-เนื้อตุน ขาวหนาไกตุนฮองกง 

ราคาอาหารจานเดียว หมูตุนเริ่มตนที่ 79 บาท สวนเนื้อตุน 89 

บาท

พูดถึงความอรอย หมูตุน-เนื้อตุน เนื้อเป� อยนุม

หอมหวาน แทบละลายในปาก ไมตองใชแรงเคี้ยว ผาน

การตุนไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง ใชเคร� องเทศยาจีนหลายชนิด 

ไมต่ํากวา 7-8 ตัว ทําใหไดรสชาติที่แตกตางจากรานอ� นๆ เนื้อ

ตุนไดที่ ไมเหนียว เคี้ยวละมุนลิ้น จะกินเปลาๆ ก็อรอย หรือ

ชอบรสเขมขนจัดจานก็มีน้ําจิ้มเสริมความอรอยมากยิ่งขึ้นอีก

ดวย นอกจากหมูตุนและเนื้อตุนแลว ก็ยังมี

อาหารอรอยหามพลาด เชน หมูฮอง หากินยาก 

อรอยไมเลี่ยน ตองแวะมาลิ้มลองแลวจะติดใจ

รานสูตรเด็ดคาเฟเปดทุกวันตั้งแตเวลา 

10.00-19.00 น. สวนวันเสารและอาทิตย เปด 

09.00 น. หยุดวันพุธเวนพุธ สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมโทร.09-5993-1733 จอดรถไดที่

ซอยวัดระฆัง หรือเขาไปดูในเฟซบุกช� อ “สูตร

เด็ดคาเฟ” รับจัดทําขาวกลอง อาหารวาง งาน

สัมมนา งานประชุม.

“วั

ผลของมฤตยูจรเดินในพฤษภตอทานที่ลัคนาสถิตราศีพิจิก

ภาพลัคนาสถิตราศีพิจิกและเร� องราวตางๆ ของชีวิต

มฤตยูจร (0) เดินอยูในราศีพฤษภระหวาง 8 กรกฎาคม 2565-

18 กรกฎาคม 2572

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

สรุป-เจ็ดปของการปฏิวัติใหญคูครอง-ไดหรือหยาราง-หรือ

พลัดพราก หรือแตกแยกกับหุนสวนชีวิตแบบไมคาดฝน หรือเปน

ศัตรูกับผูใหญ หรือมีคดีความหรือคูตอสูแบบไมนึกคิด

1.รูจักมฤตยู ทางโหราศาสตร-สัญลักษณของมฤตยูคือ 0 เปน

อากาศธาตุ เดินทวนเข็มนาฬ�กาเปนหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัด อยูใน

กลุมดาวราย คือ บาปเคราะห แตก็เหมือนดาวอ� นๆ ท่ี ใหผลตอทุก

ดวงชะตาไดท้ังดีและราย  เพียงแต ดานดีน้ันกวาจะไดตองผาน

เร� องรายกอน คือ รายแลวดี หรือ ดีแลวราย

หน้ีแปลกๆ เกินคาดคิดท่ีเปนไดท้ังลูกหน้ีและเจาหน้ี

แลวปรากฏการณน้ีจะจบลงแลว หากตอไปจะมีเร� องแบบน้ีอีก

ขนาดและความรุนแรงจะนอยกวาน้ี

4.ผลของมฤตยูจรเขาเดินในราศีพฤษภตอทานท่ีลัคนาสถิตรา

ศีพิจิกระหวาง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572

โดยในบรรดาเร� องราย-ดีท่ีจะเกิดไดตลอดน้ัน ปรากฏการณท่ี

จะโดดเดนมากตลอด 7 ปตอไปน้ีคือ

4.1 เปล่ียนแปลงใหญเก่ียวกับคูครอง ไดคูหรือคูเปล่ียน

สถานะแบบไมคาดฝน แปลกๆ เชน ผิดฝงผิดฝา ผิดตัว หรือมีเหตุ

ต� นเตนระทึกใจเก่ียวกับคูครอง ไดแตงงาน หรือสมรสแบบแปลกๆ-ได

คูคอนขางแปลก

ดานรายระวังเกิดการแตกแยกกระทบกระท่ังกับคูครอง-หยา

รางเพราะความหงุดหงิดของฝายใดฝายหน่ึง หรือ พลัดพรากท่ีอาจ

เปนท้ังจากเปน-ตาย

4.2 หรืออีกปรากฏการณหน่ึงคือ ได-แตกแยกกับหุนสวนชีวิต

ท้ังหลายชนิดไมคาดฝน ดานดีอาจไดผูรวมทุนทํากิจการแบบไมคาด

ฝน แตดานรายระวังการลมเลิกกิจการ-แตกแยกกับหุนสวนโดยเหตุ

ไมนึกฝนมากอน

4.3 หรืออีกปรากฏการณหน่ึงเปนศัตรูกับผูใหญหรือมีคูตอสู

หรือคดีความแบบไมคาดฝน โดยปรากฏการณท้ังหมดจะกระทบท้ัง

ดี-รายถึงตัวพวกทานโดยตรง

5.ตัวอยางท่ีพอจะอางอิงได

ไดคูครองแปลกๆ เชนเลิกกันแลวกลับมาอยูดวยกันใหม 

หรือเปนหมายเพราะคูจากไปที่มีทั้งจากเปนจากตายแบบไมคาดฝน 

หรือคูครองเริ่มปวยเรื้อรัง หรือคูครองมีเหตุรวยขึ้นกะหันทันแบบ

เหลือเช� อหลังตอสูทางกฎหมายมานานทําใหพวกทานสบายขึ้น (แต

อาจจะมีที่จนลงกะทันหัน) หรือเกิดสวางวาบในสมองวาถูกคูครอง

 มฤตยู เปนเจาของภัยอาเพศ 

เพราะ คาดหมายผลไดยาก ท่ีเกิดผิด

ปกติ ตามคํากลาวท่ีวา ดูภัยอาเพศให

ดูมฤตยู

มฤตยู เปนเจาของการปฏิวัติ

และนักปฏิวัติ เพราะไมพอใจส่ิงเกาๆ 

แตตองการส่ิงใหม-สรางส่ิงใหมเสมอ

มฤตยู เปนเจาของสายฟา แบบ

สวางวาบเขามาในสมอง คลายๆ เซอร

ไอแซก นิวตัน เห็นแอปเปลหลนจาก

ตน แลวต้ังคําถามวาทําไมแอปเปลไม

ลอยข้ึน แลวพบทฤษฎีแรงโนมถวง ซ่ึง

สายฟาสรางความพินาศได แตหลัง

จากน้ันจะทําใหเกิดวิวัฒนาการส่ิงใหม

มาแทน

มฤตยู เปนเจาของภัยพิบัติ

ขนาดใหญท่ีจะเกิดแบบไมรูเน้ือรูตัว 

ไมรูท่ีมาท่ีไปท่ีตองใชความรูสมัยใหม

แกปญหา

ดานดี มฤตยูเปนเจาของความ

ลํ้าเลิศ ลํ้าสมัย เกงในการประดิษฐ

คิดคนส่ิงใหมๆ  มีแนวความคิดใหม

เสมอ ชอบเปนผูริเร่ิมกอการ ตองการ

กาวหนารํ่าไป

2.แตละเร� องราวของชีวิตคนทางโหรจะเจออิทธิพลจากมฤตยู

จรเพียงคร้ังเดียว ท้ังน้ีเปน เพราะมฤตยูจรเดินชามาก เขาไปเดินราศี

ใดจะใชเวลา 7 ป ทางโหรท่ีมีสิบสองราศี-เปนสิบสองเร� องราวของ

ชีวิตแตละคนน้ัน ตลอดชีวิตคนจึงมีโอกาสเจออิทธิพลของมฤตยูใน

แตละเร� องใหปฏิวัติใหญเพียงคร้ังเดียว ยกเวนทานจะมีอายุเกิน 84 ป

3.ยอนอดีตเกือบจะเจ็ดปเต็มมาแลวพวกทานท่ีลัคนาสถิตราศี

พิจิกเจออะไรจากมฤตยูจรเดินในราศีเมษ

ตลอดเจ็ดปท่ีผานมาเร่ิมต้ังแตประมาณตนมีนาคม 2559 ใน

บรรดาเร� องดี-รายในชีวิตท่ีสามารถเกิดไดตลอดเวลาน้ัน พวกทานเจอ

อิทธิพลของมฤตยูจรในเร� องสุขภาพท่ีทรุดโทรม หรือลูกนอง-คนใช-ผู

ใตบังคับบัญชา-บริวารเปล่ียนสภาพ-กอเร� องยุงยากให หรือพวกทานมี

หลอกมานาน หรือคูมีกิ๊ก หรือคูครองเปลี่ยนแปลงใหญในชีวิต เชน

เปลี่ยนงานใหมหรือเปลี่ยนสถานภาพทั้งดานดี เชนไดตําแหน�งใหญ

แบบไมคาดฝนทําใหพวกทานดูเลิศตามไปดวย (แตที่รายก็มี) หรือ

ตองเลือกที่จะอยูเมืองไทยหรือไปตางประเทศกับคูครอง หรือกับคู

ครองยายออกจากบานพอแม หรือโชคดีพอแมสรางบานใหเพราะ

จะแตงงาน ฯลฯ

หรือแตกแยกกับหุนสวนธุรกิจฟองรองกัน หรือมหาวิทยาลัย 

(หุนสวนชีวิต) ใหเปล่ียนสาขาวิชาสอน-หรือบริษัทท่ีทํางานอยู

เปล่ียนแปลงผูถือหุนหรือปรับใหญกระทบสถานภาพ (ท่ีมีท้ังดีข้ึน-

ไมถูกใจหรือแยลง) หรือไดเปนสวนหน่ึง (หุนสวน) ของหน�วยงาน

ท่ีทันสมัยหรือเปล่ียนบริษัท (หุนสวนชีวิต) หลายแหงมากกวาจะ

ลงตัว หรือมีการเปล่ียนแปลงในหน�วยงาน (หุนสวนชีวิต) ตองยาย

กลับไปมาหรือตัดสินใจพลาดคร้ังใหญในชีวิตออกจากหน�วยงาน 

(หุนสวนชีวิต) มาทําธุรกิจเองไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร หรือ

ไดงานในหน�วยงานระดับประเทศเกินคาดฝน หรือออกจากสังกัด

พรรคการเมืองเดิม หรือกําลังจะรวมทุนพอไปตรวจสอบประวัติหุน

สวนตองถอยแทบไมทัน หรือไดทําธุรกิจกับหุนสวนรํ่ารวยมากคร้ันพอ

เจอโควิด-19 กลับขาดทุนกันปนป ฯลฯ

หรือเปนศัตรูกับผูใหญคือพอแมซ่ึงเปนฐานสําคัญของชีวิต 

เลิกกันหรือถูกตัดออกจากธุรกิจของกงสีออกมาทําเอง หรือออก

จากหน�วยงานเดิมเพราะทะเลาะกับผูใหญหรือยายถ่ินจากบานเกิด

เพราะธุรกิจท่ีทําเหมือนธุรกิจครอบครัวเดิม หรือมีคดีความของคนใน

ครอบครัวใหตองรับมือ หรือมีคดีความตองสูกับกรมสรรพากรดวย

ภาษีหลายลาน ฯลฯ

6.ผลท่ีคาดวาจะได-เสีย

คาดหมายยากมากสําหรับผลของมฤตยู เพราะเปนดาวอาเพศ 

และ ข้ึนอยูกับพ้ืนชะตาเดิมและการรับมือของแตละคน

แตมีคําแนะนําสําหรับทานท่ีลัคนาสถิตราศีพิจิกคือ ระยะท่ี

มฤตยูเล็งลัคนาน้ีระวังเร� องอ้ือฉาวทางกามารมณ หากจะมีคูก็ตอง

มีสติไมประมาท แตหากมีแลวตองประคับประคองใหไปรอด ไม

หงุดหงิดใสกัน

และจับตาดูหุนสวนทางธุรกิจหรือบรรดาหน�วยงาน หรือคนท่ี

เปนหุนสวน หรือพวกทานไปเปนหุนสวนดวยท่ีจะพลิกผันมากๆ 

ระวังมีคดีความหรือมีคูตอสูที่เปนอัจฉริยะที่บังเกิดแบบไม

คาดฝน

โดยความพลิกผันน้ีจะเปนไปในระดับ ประมาณกรกฎาคม 

2572 พวกทานยืนอยูหนาบานแลวจะถามตัวเอง วา คูครอง-หุน

สวน-ผูใหญในชีวิต-คดีความของพวกทานมาถึงจุดน้ีไดอยางไร?.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

สูตรเด็ด คาเฟ ตลาดวังหลัง

สารพัดเมนู ‘หมูตุน-เนื้อตุน’



ช่วงหน้าแล้ง ฝั่งแม่สะเรียง อ.สบเมย จ.ตาก กองทัพอากาศ  

เมียนมามักจะใช้เครื่องบิน Yak-130 และเฮลิคอปเตอร์บินต่ำาใช้อาวุธต่อ

เป้าหมาย  จากนั้นก็ใช้ Mig29 ปิดเกม แต่หนนี้ก็มีความแปลกที่เลือก

ใช้ Mig29 จัดหนัก ท่ามกลางความเสี่ยงที่จะล้ำาแดน เพราะพื้นที่รูปหูคน

ตรงนั้นขนาบด้วยแผ่นดินไทยโอบรอบสามด้าน 

ทุกครั้งความเสียหายอันเกิดจากการปะทะ ฝั่งชนกลุ่มน้อยมี

พันธมิตรและเครือข่ายที่ส่งผ่านข้อมูลในโลกเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลายครั้งมีอาวุธที่หลุดข้ามฝั่งมา มีผู้หนีภัยสงครามข้ามมาหลบกระสุน 

เหล่าเอ็นจีโอ-นักการเมือง โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลมักเรียกร้องให้ 

“กองทัพ” ขยับ โดยยกเหตุผลเรื่องการรุกล้ำาอธิปไตย

แต่ตามหน้าเสื่อที่เห็นกันแบบไม่มีอะไรซับซ้อน คือ ถ้าเราปฏิบัติ

การทางทหารก็ “เข้าทาง” โดยไม่ต้องอธิบายว่าใครอยู่ฝ่ายไหน

จึงไม่แปลกที่โลกโซเชียล และ ส.ส.พรรคก้าวไกลจะออกมาถล่ม 

“ทอ.” และการพบปะกันระหว่าง พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย กับพล

โทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาค 3 ที่ห้องรับรอง โรงแรมเซยาติริ วิลลา 

กรุงเนปยีดอ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างที่แม่ทัพ

ภาคที่ 3 ของไทยไปประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค จะ

เป็นการ “ซูเอี๋ย” กันหรือไม่ในการเปิดให้ใช้แผ่นดินไทยปฏิบัติการ

แต่หากดูเรื่องความน่าจะเป็นแล้ว ทอ.ต่างหากที่ถูกมองว่าเป็น

ฝ่ายสหรัฐ เพราะหลักนิยมและอากาศยานส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งตะวัน

ตก การจะไปเปิดทางให้ Mig29 ที่เป็นเครื่องบิน Gen.4 ใกล้เคียงกันมา

ลูบคม คงดูย้อนแย้ง และไร้ตรรกะ 

การยกภาพการบินประกบเพื่อสกัดกั้นไล่อากาศยานอีกฝ่ายออก

นอกน่านฟ้าในหลายประเทศ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นประเด็นข้อขัดแย้ง และ

ข้อพิพาทที่เราเห็นเกิดขึ้น และเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน 

แต่กรณีนี้ “จะจริงหรือจะเท็จ” ตามที่ ทอ.เมียนมาแจ้งมาว่า “ผิด

พลาด” การขึ้นสกัดกั้นก็ต้องดู “เจตนา” ฝ่ายรุกล้ำาว่ามีเป้าหมายชัดเจน

กับประเทศไทยหรือไม่ ดังนั้นการบินวนจากคลิป 10-20 นาที และหลุด

เข้ามาช่วงสั้นๆ แถมรัวกระสุนปืนกล 30 มม.ลงมาฝั่งไทยโดยที่ ผบช.

ฝ่าย ทอ.ไทยไม่มีการสั่ง QRA หรือ alert นั้น ทอ.ผิดพลาดด้วยหรือไม่ 

เรื่องนี้ ไม่ยากที่จะอธิบายเกี่ยวกับเที่ยวบินปฏิบัติการของ Mig29 

ให้กระจ่างแจ้ง แม้จะเป็นเรื่องที่พูดกันในวงนักบินว่าเป็นคำาสั่งให้

ทำาลายเป้าหมาย และเป็นการยิงก่อนหมุนตัวกลับทันทีนั้นเป็นความ 

“ทะเล่อทะล่า” ของนักบิน อีกทั้งการไล่เรียงแต่ละห้วงเวลาก่อนที่จะสั่ง 

alert นั้นจะทำาให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้น 

ลดข้อครหาเรื่องวาระซ่อนเร้น ความล่าช้าในการปฏิบัติ ใน

ภาวะที่ “กองทัพ” ไม่ได้ถูกรักเหมือนเมื่อก่อน.

ความคืบหน้าเรื่องมหากาพย์ที่ยืดเยื้อยาวนานมาหลายปี จน

กลายเป็นประเด็นที่มีข่าวว่าฝ่ายค้านจะนำาไปเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นั่นก็คือ เรื่อง “การจัดซื้อรถซ่อม

บำารุงทางอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา” 

โดยล่าสุด ก่อนหน้านี้ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ภาค 9 อนุมัติหมายจับผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอกชนที่เข้า

ร่วมการประมูลจัดซื้อรถซ่อมบำารุงทางอเนกประสงค์ของ อบจ.สงขลา 

ที่มีการจัดซื้อทั้งสิ้น 3 รอบ และต่อมาในการตรวจสอบ สอบสวนของ

ตำารวจ สภ.สงขลา-กองปราบปราม พบว่ากระบวนการจัดซื้อดังกล่าว

มีความผิดปกติ มีการปลอมแปลงเอกสาร ใช้เอกสารปลอม ตั้งบริษัท

ผี เพื่อฮั้วประมูลการจัดซื้อรถเพื่อทำาให้เห็นว่ามีบริษัทคู่เทียบราคาจาก

หลายบริษัท แต่จริงๆ ทั้งหมดล้วนเป็นเครือข่ายเดียวกัน

จนต่อมา ตำารวจ สภ.เมืองสงขลา มีความเห็นควรส่ังฟ้องผู้บริหาร

กลุ่มเอกชนดังกล่าว ในความผิดฐานปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอม รวม

ถึงความผิดในข้อหาร่วมกันเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์จะให้ประโยชน์แก่

ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้มีสิทธิทำาสัญญากับหน่วยงานรัฐ โดยหลีกเล่ียงการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเสนอราคาต่อหน่วย

งานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือกฎหมายฮ้ัว แต่เมื่อต้องนำาตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้อง

ต่ออัยการ ปรากฏว่ากลุ่มผู้เก่ียวข้องท้ังหมดหลบหนี โดยบางรายมีเงินเยอะ

หน่อยก็หนีไปต้ังหลักต่างประเทศไว้ก่อน แต่บางรายก็หนีอยู่ในประเทศ แต่

ล่าสุดบางคน ปัจจุบันถูกตำารวจคุมตัวได้แล้ว 

โดยบางรายที่หนีไปต่างประเทศก็มี อิทธิพล ดวงเดือน กรรมการ

ผู้จัดการบริษัท พลวิศว์ เทค จำากัด - กลุ่มห้างหุ้นส่วนจำากัด เพลิโอนี-ที่

ตำารวจตรวจสอบพบว่าเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่

วันที่ 14 มิ.ย.2565 เวลา 07.00 น. เที่ยวบิน QR0831 จุดหมายปลาย

ทางกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ หรือ สุรพงษ์ ตรียานนท์ กรรมการบริษัท 

เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำากัด คู่เทียบประมูล ได้เดินทางออกจากท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2565 เที่ยวบิน QR0831 จุด

หมายปลายทางกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ขณะที่ นางญาณี อารยะ

ทรงศักดิ์ กรรมการบริษัท อะมีลัม จำากัด คู่เทียบประมูล ได้เดิน

ทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.2564 เที่ยวบิน 

NH0806 จุดหมายปลายทางประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม เมื่อ 1 ก.ค.ท่ีผ่านมา มีรายงานว่า ช่วงกลางดึกวัน

ท่ี 30 มิ.ย.2565 เจ้าหน้าท่ีตำารวจชุดสืบสวนได้นำาตัวนางชวลี เทียนงามสัจ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท ครีเอทอินโนเวช่ัน จำากัด ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้ต้องหา

นิพนธ์ บุญญามณี

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

12 ในประเทศ

ป็นเวลากว่าทศวรรษที่เขียนให้ความรู้ด้านกฎหมาย

แก่แฟนคอลัมน์ กฎหมายวาไรตี้ ผ่านร้อนหนาวกับ

เหตุการณ์มาหลายเรื่อง และด้วยหน้าที่ทำาความเข้าใจ

กับสถานการณ์ด้านกฎหมายก็ต้องส่งผ่านให้ความรู้อย่างต่อ

เนื่อง มีอยู่หลายครั้งส่งต้นฉบับนอกสถานที่ บางครั้งคราว

ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ การส่ง

ต้นฉบับกระทำาด้วยวิธีการยุ่งยากของเทคโนโลยีแอนะล็อก 

ซึ่งแตกต่างจากระบบดิจิทัลเหมือนปัจจุบัน ก็นับเป็นความ

ทรงจำาที่ผู้เขียนมีต่อผู้อ่านตลอดมา

งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่มิตรภาพและความทรง

จำายังคงเดินต่อไปไม่มีวันจบสิ้น ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์

ที่ผู้อ่านมีต่อผู้เขียนด้วยดีตลอดมา ขอบคุณคุณกันยา และ

สำานักพิมพ์ไทยโพสต์ที่ช่วยให้เกิดบทความเผยแพร่กฎหมาย

สู่ประชาชน อันเป็นการช่วยกันรักษาสิทธิประโยชน์ของ

ประชาชน 

คอลัมน์กฎหมายวาไรตี้ในวันนี้ ผู้เขียนขอส่งท้ายด้วย

เรื่อง หลักการแปลกฎหมาย อันเป็นหัวใจของการวินิจฉัย

กฎหมาย คือ

กฎหมายเอกชน เป็นกฎหมายที่กำาหนดความสัมพันธ์

ระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน หรือที่เรียกว่า

ความสัมพันธ์ฉันและเธอ ได้แก่ กฎหมายแพ่ง, กฎหมาย

พาณิชย์  การแปลกฎหมายใช้หลักว่า “ทำาได้ทุกอย่าง เว้น

แต่มีกฎหมายห้าม” เช่น นายแดงตกลงกับนายดำาที่จะทำานิติ 

กรรมใดๆ ก็ทำาได้เลยด้วยการแสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์กัน

เท่านั้น หากข้อตกลงนั้นไม่มีกฎหมายห้ามหรือขัดต่อความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อตกลงนั้นสามารถบังคับกัน

ได้ตามกฎหมาย แต่หากข้อตกลงนั้นไปขัดต่อกฎหมาย เช่น 

ตกลงชื้อขายสินค้ากันแต่สินค้านั้นเป็นยาเสพติดให้ โทษ 

ย่อมผิดต่อประมวลกฎหมายยาเสพติด ดังนี้ข้อตกลงดังกล่าว

บังคับไม่ได้นั่นเอง เป็นต้น

กฎหมายมหาชน เป็นกฎหมายที่กำาหนดความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐผู้

ปกครองกับประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครอง ได้แก่ กฎหมาย

ต่างๆ ที่มิใช่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ประมวล

กฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง-

อาญา, พระราชบัญญัติจราจร, พระราชบัญญัติว่าด้วยการ

เวนคืน ฯลฯ ดังนี้ กฎหมายมีหลักนิติวิธีที่แตกต่างออกไป

ว่า “รัฐจะทำาไม่ได้ หากไม่มีกฎหมายให้อำานาจไว้” เช่น รัฐ

อยากจะเวนคืนที่ดินของเอกชนส่วนใดเพื่อนำามาทำาเป็น

สาธารณประโยชน์ รัฐจะกระทำาเองไม่ได้ รัฐต้องไปออก

กฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเวนคืนก่อน เมื่อมีกฎหมายแล้ว

จึงจะทำาได้  หากกระทำาโดยไม่มีกฎหมายให้อำานาจไว้ย่อมไม่

เกิดผลบังคับ และรัฐเองอาจมีความผิดอาญาก็ได้ เป็นต้น

หลักการแปลกฎหมายดังกล่าว จะทำาให้ผู้อ่านเวลาที่

ติดตามข่าวชาวบ้านทั่วไปหรือข่าวในสภาที่มีการถกเถียงกัน

เกี่ยวกับการใช้กฎหมายต่างๆ เกิดความเข้าใจได้ว่าเขาแปล

กฎหมายถูกต้องตามนิติวิธีดังกล่าวหรือไม่ อันเป็นการรักษา

สิทธิของประชาชนสืบไป. 

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘กฎหมายวาไรตี้’  

ทยอยจับ‘ฮั้วประมูล’

ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตฯ ข้างต้น ซ่ึงข่าวบอกว่าตำารวจได้

เข้าจับกุมขณะหลบหนีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำาให้จนถึงขณะ

น้ียังมีผู้ต้องหาท่ีเหลือท่ีอยู่ระหว่างการหลบหนี ได้แก่ อิทธิพล ดวงเดือน-          

สุรพงษ์ ตรียานนท์-ญาณี อารยะทรงศักด์ิ ท่ีหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว

ส่วนจะมีการขยายผล ด้วยการที่จะประสานกับตำารวจสากลเพื่อ

ขอให้ติดตามจับกุมตัวทั้งสามคนที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศมาดำาเนินคดีใน

ไทยหรือไม่ ต้องรอดูกันว่าจะมีการดำาเนินการเรื่องนี้อย่างไร โดยเฉพาะ

จากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ-กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค 9 และ

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพราะทั้งหมดถือว่าหลบหนีตามหมายจับ

ของศาลอาญาคดีทุจริตฯ หากตำารวจเอาจริงเอาจังก็อาจมีการประสาน

ไปยังตำารวจสากลเพื่อขอให้ช่วยติดตามตัวมาดำาเนินคดีได้

ทั้งนี้ การจัดซื้อรถซ่อมบำารุงทางของ อบจ.สงขลานั้น มีการ

ประมูลจัดซื้อทั้งหมด 3 ครั้ง รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท บัดนี้ผู้เข้า

ร่วมประมูลทุกราย รวมถึงผู้ชนะการประมูลในการจัดซื้อครั้งที่ 1 และ 

2 นั้นถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ออกหมายจับ

ทั้งหมดแล้ว สำาหรับการจัดซื้อครั้งที่ 3 ซึ่งสำานวนการสอบสวนยังอยู่ใน

การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ ผู้ชนะการประมูลก็คือนายอิทธิพล ดวงเดือน เจ้าของบริษัท พลวิศว์                  

เทค พลัส จำากัด ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกับผู้ชนะการการประมูล

ในครั้งที่ 1 และ 2 เช่นกัน อย่างไรก็ตามผลทางคดีดังกล่าวที่ตำารวจมี

การดำาเนินคดีสั่งฟ้องทั้งหมดในข้อหาฮั้วประมูล และทางศาลอาญาคดี

ทุจริตฯ ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนที่ร่วมประมูลการจัด

ซื้อรถซ่อมบำารุงทางดังกล่าวของ อบจ.สงขลา ในทางการเมืองคงทำาให้ 

“นิพนธ์-รมช.มหาดไทย” มีประเด็นที่จะไปชี้แจงและสู้กับฝ่ายค้านได้

ว่า การที่ตัวเองสมัยเป็นนายก อบจ.สงขลา ไม่ได้จ่ายเงินค่าจัดซื้อรถดัง

กล่าวให้บริษัทเอกชนประมาณ 50 ล้านบาท เป็นการปฏิบัติตามหนังสือ

ของจังหวัดสงขลาที่ให้ระงับการจ่ายเงิน และได้เคยตั้งกรรมการสอบพบ

ว่ามีการฮั้วประมูล จึงถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ

ส่วนว่า ฝ่ายค้านจะมีประเด็นอะไรมาอภิปราย รมช.มหาดไทย

ที่เป็นประเด็นใหม่ อะไรหรือไม่ ก็ต้องรอติดตามกันในศึกซักฟอกช่วง 

19-22 ก.ค.นี.้

วิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการส่งเครื่องบิน

ขับไล่ F16 MLU จากกองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ทำาการบินลาด

ตระเวนรักษาเขตแดนด้านตะวันตก เมื่อเครื่องบิน MiG29 ของเมียนมา

บินล้ำาน่านฟ้าหลังปฏิบัติการตอบโต้ชนกลุ่มน้อยที่โจมตีฐานทหารพม่า 

ฝั่งตรงข้ามบ้านวาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก “ล่าช้า” และตั้งคำาถามเรื่อง

ระบบเตือนภัย-ป้องกันภัยทางอากาศดีจริงหรือไม่ 

พลอากาศเอกนภาเดช ธูปเตมีย ์ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยืนยัน

ว่า ประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศดีมาก การตัดสินของผู้

บังคับบัญชาที่ต้องดูความพอเหมาะพอควรของสถานการณ์ 

ที่ผ่านมา เกิดเหตุปะทะกันระหว่างกองกำาลังชนกลุ่มน้อยกับทหาร

พม่าอยู่เป็นประจำา กองกำาลังชนกลุ่มน้อยใช้ปฏิบัติการกองโจร “เหลด

ฐาน” ทหารเมียนมามาตลอด แต่การส่งกำาลังสนับสนุนทางบกของกอง

ทัพเมียนมาเป็นไปด้วยความยากลำาบาก (บางครั้งก็เห็นภาพซื้อจากพ่อค้า

ฝั่งไทย) ดังนั้นทหารเมียนมาก็จะขอความช่วยเหลือจาก “หน่วยบิน” ชี้

จุดให้หน่วยกำาลังทางอากาศโจมตีกองกำาลังที่ตั้งอยู่รอบๆ ฐานทหาร

ถาพร ลิ้มมณี ที่ปรึกษาสำานักพิมพ์

วิญญูชน พื้นเพครอบครัวเป็นคน

นครสวรรค์ อ.โกรกพระ ครอบครัวมีสวน

ละมุด มะนาว กล้วยน้ำาว้า พ่อเป็นครู

ประชาบาล แม่เป็นชาวสวน บ้านอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา

ห่างจาก อ.เมืองปากน้ำาโพ ๙ กม. มีพี่น้อง ๔ คน พี่

ทั้งสามเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย สถาพร ลิ้มมณี น้อง

ชายคนเล็กอยู่ในแวดวงหนังสือนักกฎหมาย พี่ทั้งสามมี                                               

๑.ผศ.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี  อดีตผู้เชี่ยวชาญคณะสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับ

รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๗๗ 

ปี เกษียณอายุราชการแล้ว  ๒.อ.ลัคนา ปานสำาลี เรียนจบ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   เกษียณอายุราชการแล้ว 

๓.อ.พูนศักดิ์ ลิ้มมณี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เกษียณอายุราชการแล้ว  และ ๔.สถาพร ลิ้มมณี เรียน

จบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเรียน

มหาวิทยาลัยปี ๒๕๑๔ มีเพื่อนร่วมรุ่นคือ ศ.ดร.ทวีเกียรติ มี

นะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร 

อดีต อ.ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมาย

สุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผศ.ดร.

พนม เอี่ยมประยูร อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

สถาพร ลิ้มมณี เรียนจบจาก รร.สวนกุหลาบฯ สาย

ศิลป์ (ฝรั่งเศส) เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ มธ.เป็นอันดับ ๑ 

“ผมจำาได้ว่าผมเลือกแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะผมไม่

ชอบระบบซีเนียร์ที่จะให้รุ่นพี่มาว้ากผม เมื่อผมเข้าเรียนเป็น

นักกิจกรรม ชมรมนิติศึกษา กม.ชาวบ้าน ทำางานในพรรคพลัง

ธรรม ผมเป็นสาราณียกรขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ในขณะที่พีรพล ตริยะเกษม เป็นนายก อมธ. บาง

ครั้งพีรพลก็มาอยู่หอพักรัชดาภิเษกที่อยู่ข้างๆ สวนอัมพรกับผม 

สนิทสนมตั้งแต่เรียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ พี่สำาเริง คำาพะอุ ก็

เป็นรุ่นพี่ที่ผมสนิทสนม เป็นคนชักชวนผมให้ทำาหนังสือในช่วง

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม” 

“ผมเรียนจบก็เจอกับเหตุการณ์ ๖ ต.ค.๒๕๑๙ ตัดสิน

ใจเดินทางเข้าป่าพื้นที่เขตภาคเหนือเป็นเวลา ๕ ปี อยู่ภูซาง  

หนองบัวลำาภู เข้าไปน่าน เทือกเขาภูพาน และเข้าไปประเทศ

ลาว ได้ไปพบกับ ดร.ธีรยุทธ บุญมี, ไขแสง สุกใส,  อาจารย์บุญ

เย็น วอทอง พอออกจากป่าผมก็ยังงงงวยๆ ว่าจะทำามาหากิน

อะไรดี เรียนจบ กม.ก็จริงแต่ไม่ได้ทำางานด้าน กม.มาก่อน ตัดสิน

ใจทำางาน บ.สยามบรรณ จำากัด วารสารสยามจดหมายเหตุ ของ

คุณสัมฤทธิ์ มีวงศ์อุโฆษ เพราะชอบอ่านหนังสือ งานที่รับผิด

ชอบทำาหน้าที่ย่อความเพื่อเก็บบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ไว้เป็นส่วน

หนึ่งของประวัติศาสตร์ และมีอาจารย์จากกรมศิลปากรมาตรวจ

งานอีกครั้งหนึ่ง ทำางานได้ ๒ ปี สมศักดิ์ คุณเงิน เพื่อนที่คณะ      

นิติฯ มธ.ต้ังสำานักงานทนายความท่ีขอนแก่น และสมัครเป็นผู้แทน

ขอนแก่น  ผมเป็นทนายว่าความคดีที่ขอนแก่น ทำางานทนาย ๓                     

ปีรู้ตัวว่าอยู่ในอาชีพนี้ ไม่รุ่งแน่นอน ประกอบกับเพื่อนได้เป็น 

ส.ส.แล้วก็เข้ามากรุงเทพฯ”

สถาพรกลับมากรุงเทพฯ เกิดไอเดียรวมเรื่องฎีกาเพื่อ

ขายคนที่จะสอบเนติบัณฑิต อัยการ “จริงๆ ผมไม่มีเงิน แต่

พอมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือว่าเราจะไม่โกงเขา เรียกว่าไป

เซ็นมาก่อน สัญญาว่าได้เงินจากการขายหนังสือแล้วจะนำามา

คืน ปรากฏว่าหนังสือรวมฎีกาขายได้ เป็นเพราะผมเกิดไอเดีย

ถ่ายรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  ออกมา

พิมพ์เป็นภาพ ๔ สีสวยงาม เป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษามาก 

หนังสือขายได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสำานักพิมพ์วิญญูชน เพราะ

สมัยนั้นหนังสือ กม.จะเป็นรูปลักษณ์เรียบๆ  เป็นทางการ 

แต่ก็มีอาจารย์หลายท่านวิจารณ์หนังสือ กม.ผมว่าเสียความ        

ศักดิ์สิทธิ์”

“จากวันนั้นถึงวันนี้สำานักพิมพ์วิญญูชนผ่านมาแล้ว ๓๔ ปี 

จัดพิมพ์หนังสือกฎหมายมากกว่าพันปก แรกๆ ฝากขายที่เนติ

บัณฑิตยสภาถึงวันนี้ก็ยังฝากขายอยู่ ส่วนร้านหนังสือคิดค่าฝาก

หนังสือ ๒๐-๒๕% แต่วันนี้คิดค่าฝากถึง ๔๐ กว่า% ผมถอดใจไม่

ฝากขายแล้วเพราะสู้ไม่ไหว เราขายเองดีกว่า ปีหน้าผมอายุ ๗๐ 

ปีตั้งใจจะวางมือ ให้น้องๆ ทีมงานที่มีฝีมือหน่วยก้านดีช่วยกัน

ทำางาน เราเป็นสำานักพิมพ์ที่อยู่ห้องแถว ถ้าบริหารงานแล้วเงิน

ไม่รั่วไหลก็อยู่กันได้ ช่วงน้ำาท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ เสียหายใหญ่ น้ำา

ท่วมดอนเมืองถึงคอ ที่นี่ก็เหมือนกันผมเก็บหนังสือไว้ในโกดังน้ำา

ท่วมมิด วันนี้เราเหลือสำานักพิมพ์เดียววิญญูชน”

“ผมไม่เก่งเรื่องการทำาคู่มือสอบ มีสำานักพิมพ์มากมายทำา

เรื่องนี้ เราทำาในสิ่งที่เราถนัดจะดีกว่า นักเขียนนักวิชาการเขียน

หลักกฎหมายเพื่อนำาไปปรับใช้ในทางปฏิบัติงานได้ไม่ยาก ผม

อยากทำาหนังสือทำาให้มีรากเหง้าของกฎหมาย ความเป็นมาของ

กฎหมายแต่ละประเภท ประวัตินักกฎหมาย เป็นเรื่องแปลกที่คน

ไม่สนใจเท่าไหร่ ผมอยากทำาเรื่องชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาท

ในการทำากฎหมายในเมืองไทย โดยเฉพาะคนญี่ปุ่น เบลเยียม 

ยุโรป” 

เป็นเวลา ๑๘ ปีมาแล้วของวิญญูชนสัญจรตะลอนไป

ต่างจังหวัด มีจุดเริ่มต้นที่ผมรู้จักกับคณบดีคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการแจ้งนักศึกษาเป็นการล่วงหน้า 

ขายหนังสือเพียงวันเดียวตั้งแต่ ๗ โมงเช้าถึง ๕ โมงเย็น ใน

ช่วงเปิดเทอมเรามีวิธีการบริหารงานเพื่อให้ได้เงินสด  ด้วย

การนำารถตู้ ๒ คันขนหนังสือ กม.และทีมงานเดินทางไปภาค

อีสาน โดยมีการนัดหมายกับนักศึกษา กำาหนดวันล่วงหน้าเพื่อ

ขายหนังสือจำานวนมาก พร้อมกับให้ส่วนลดนักศึกษา “เราเดิน

ทางเป็นวงกลมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย  ขอนแก่น มหาสารคาม 

หนองคาย โคราช อุบลราชธานี” 

ทุกวันนี้มีสถาบันการศึกษาของรัฐและภาคเอกชนที่สอน 

กม.เกือบทุกจังหวัด เรานำาหนังสือหลักกฎหมายที่เป็นแนวคิด 

สถาพร ลิ้มมณี: ๓๔ ปีสำานักพิมพ์วิญญูชน

‘กระโดดเข้ามาวงการหนังสือโดดออกยาก’

เ

พลอากาศเอกนภาเดช ธูปเตมีย์

ส

ฟาดแรง! ทอ.สกัดกั้นล่าช้า?

หนังสือเสริมตำารากฎหมาย หนังสือตำารากฎหมายมีรูปเล่ม

สวยงาม พิมพ์รวดเร็วโดนใจนักศึกษา มาตั้งบูธขายภายใน

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ๑ วัน “เดือน ก.ค.มหาวิทยาลัยหลาย

แห่งเปิดเรียนแล้ว ๒ ปีที่เรียนกันทางออนไลน์ ๒๘-๒๙ มิ.ย. 

เราไปขายหนังสือ กม.ที่มหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่”

บจก.สำานักพิมพ์วิญญูชน มอบทุนเป็นหนังสือกฎหมาย

ให้แก่คณะนิติศาสตร์ บางมหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนใหญ่

รู้สึกประทับใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาประโยชน์ให้เขาได้ ขณะ

นี้หนังสือกฎหมายเป็นที่สนใจในอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะแพทย์ 

พยาบาล เพราะแพทย์ก็ต้องรู้กฎหมายอาญา  กฎหมายอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เพราะมีคดีฟ้องร้องแพทย์ ส่วนใหญ่

แพทย์บางท่านจะซื้อหนังสือ กม.ครั้งละ ๕๐-๑๐๐ เล่มเพื่อนำา

ไปแจกเพื่อนฝูง เป็นการอ่านเพื่อรู้

“ผมรู้จักตัวเองดี ทำางานมาหลายอาชีพแล้วไม่ลงตัว  

งานหนังสือเป็นเรื่องแปลก กระโดดเข้ามาแล้วโดดออก

ยาก  หนีไม่พ้นต้องอยู่ในวงการหนังสือ ตอนนี้ผมอยู่ใน

ฐานะที่ปรึกษา ผมอ่านหนังสือกฎหมายที่สำานักพิมพ์ทำาขึ้น

ทุกเล่ม  แต่ไม่ได้อ่านลึกซึ้งทั้งหมด ส่วนใหญ่อ่านข้อความที่

ผู้เชี่ยวชาญเขียนประเด็นสำาคัญๆ งานในวันนี้ผมพาพนักงาน

ไปรู้จักกับอาจารย์ผู้ใหญ่ในคณะนิติศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัย  

เพื่อให้เข้ามาบริหารสำานักพิมพ์ต่อ”

ชีวิตครอบครัวของสถาพร ลิ้มมณี สมรสกับ เบญจมาศ  

จิตการุณ คู่ชีวิตที่อายุห่างกัน ๖ ปี เรียนจบจากมหาวิทยาลัย

เทคนิคกรุงเทพฯ เคยมีประสบการณ์ทำางานแผนกโฆษณาย่อย 

หนังสือพิมพ์มติชนมาก่อน ทั้งสองไม่มีทายาท สถาพรพูด

พร้อมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีว่า “ผมเกิดชาติเดียวก็พอแล้ว 

จิตร ภูมิศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อลบรอยคราบน้ำาตาประชาราษฎร์ 

สักพันชาติจักสู้ด้วยหฤหรรษ์ แม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้ง

ครัน จะน้อมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชน”

อนึ่ง บจก.สำานักพิมพ์วิญญูชน ๓๙/๒๐๐-๒๐๑ ซอยวิภาวดี                                                                            

รังสิต ๘๔ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐ หมายเลข 

โทรศัพท์๐-๒๙๙๖-๙๔๗๑-๒ หรือ www.winyuchon.com
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13สิ่งแวดล้อม

4

ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันนำาขยะเข้าระบบให้มากที่สุด ซึ่งต้องสร้าง

ความร่วมมือ” ดร.ทวีกล่าว

ตลอดระยะเวลาของการลงนามความร่วมมือ 12 ภาคีเครือ

ข่าย มีบทบาทการดำาเนินงานที่แตกต่างกันไป หากแต่มีความ

สอดคล้องกัน เพื่อให้ โครงการบรรลุเป้าสังคมไร้ขยะอย่างบริษัท 

ไปรษณีย์ ไทย จำากัด ให้การสนับสนุนวัสดุในกระบวนการธุรกิจที่

เหลือใช้ อาทิ กล่องกระดาษ พาเลตไม้ที่ชำารุด ถุงบรรจุไปรษณีย์

ภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเป็นสิ่งของหรืออุปกรณ์ พร้อมมอบ

รายละเอียดข้อมูลสำาหรับการวิจัยและประเมินผลด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของการดำาเนินโครงการ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อร่วมกับภาคี

เครือข่ายด้านวิชาการ เพื่อศึกษา วิจัย และนำาไปสู่การรีไซเคิล 

สำาหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำากลับมาใช้ใหม่ทางธุรกิจนำาไปสู่

แนวทางตาม BCG Model

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การสนับสนุนด้าน

การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องตามสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองทราบถึงประโยชน์ที่ ได้

รับจากการรีไซเคิลถุงน้ำายาล้างไต และรับทราบขั้นตอนแนวทาง

การแกะ ล้าง เก็บ ถุงน้ำายาล้างไตอย่างถูกวิธีสำาหรับเข้าสู่

กระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์

ที่ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์กลับคืนไป 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนุนด้านวิชาการและความร่วม

มือรวบรวมข้อมูลของโครงการสร้างโลกสีเขียวอย่างเป็นระบบ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสนับสนุน

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การใช้งานจริงและเพิ่ม

มูลค่าของวัสดุเหลือใช้ 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

สนับสนุนองค์ความรู้การประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์จากกิจกรรม

ที่เกิดขึ้น บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุน

ด้านการทำาวิจัย พัฒนา และผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการนำากล่อง

ยูเอชทีและถุงน้ำายาล้างไตที่ผ่านการ แกะ ล้าง เก็บ รวมถึงวัสดุ

เหลือใช้อื่นๆ ของภาคีกลับมารีไซเคิล และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ส่งต่อไปให้ภาคีใช้เกิดประโยชน์

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) สนับสนุน

ด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน เช่น แก้ว

น้ำาและถังใส่ป๊อปคอร์น เข้าสู่กระบวนการแปรรูปและนำากลับมาใช้

ประโยชน์ต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากการใช้งานในระบบ 

และเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานเปิดตัวโครงการ “สร้างโลกสีเขียว”

วันนี้โครงการ ‘สร้างโลกสีเขียว’ เปิดรับองค์กร หน่วยงาน

ต่างๆ และภาคประชาชนที่ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ

ขยะเข้าร่วมโครงการขยะ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero 

Waste) เพื่อความสุขที่ยั่งยืน.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

วยปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขยะพลาสติกจาก

ฟู้ดเดลิเวอรีซ้ำาเติมสถานการณ์ขยะบ้านเราจากพิษโควิด 

ทำาให้ทุกภาคส่วนหันมาแก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง และ

หนึ่งในโครงการผลักดันการจัดการขยะอย่างถูกต้อง มุ่งเน้นการนำา

ขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซคลิ่ง 

(Upcycling) เพราะนอกจากลดปริมาณขยะ ยังเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 

นำาไปใช้ประโยชน์ คือ โครงการสร้างโลกสีเขียว ซึ่ง 15 องค์กรชั้น

นำาผนึกกำาลังส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุน

เวียนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

12 ภาคีเครือข่ายจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

โครงการสร้างโลกสีเขียว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 

กำาหนดระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 นอกจากนี้ มี 3 หน่วยงานเห็น

ถึงความสำาคัญและเข้าร่วมเป็นภาคี เพื่อร่วมผนึกกำาลังการดำาเนิน

งานโครงการให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นเรา

เป็นผู้กำาเนิดขยะ จำาหน่ายสินค้าเครื่องดื่มบรรจุกล่อง คนดื่มเสร็จ

แล้วทิ้ง เกิดปริมาณขยะเกือบ 60-70 ล้านกล่องต่อปี นำามาสู่การ

ดำาเนินโครงการ “แกะ ล้าง เก็บ” เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ควบคู่การจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพียงนำากล่องยูเอชทีผ่านขั้น

ตอนการแกะ ล้าง เก็บ แล้วมาบริจาคที่ร้านดอยคำาทุกสาขา ก่อน

รวบรวมนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพาเลตดอยคำา กรวย

จราจร เก้าอี้อเนกประสงค์ กระถางต้นไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากวัสดุ

ด้

ถุงน้ำายาล้างไต 120 ถุงต่อเดือน จากรายงานมีผู้ป่วยล้างไตหน้า

ท้องประมาณ 3 หมื่นคน รวมใช้ถุง 40 ล้านถุงต่อปี เป็นขยะ

จำานวนมหาศาล เดิมให้ความรู้ผู้ป่วยล้าง เก็บ กลับคืน หรือช่ั่งน้ำา

หนักขายเป็นขยะพลาสติก ปัจจุบันพัฒนาสู่แนวทางอัพไซคลิ่งขึ้น

รูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

“จากขยะถุงน้ำายาล้างไตกลายเป็นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป 

คุณภาพดี มีความคงทน เช่น พาเลตสำาหนับวางสินค้า หากของ

เดิมชำารุด ก็ใช้พาเลตนี้ทดแทน นอกจากนี้ มีการออกแบบทำา

กระเป๋าแฟชั่น ไปจนถึงสร้างเตียงผู้ป่วยติดเตียง ที่ผ่านมาทำางาน

กับชมรมเพื่อนโรคไต เพื่อระดมถุงกลับคืนสู่การจัดการ เรามี

ข้อมูลสำาหรับทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย นำาสู่การรีไซเคิล จาก 

MOU ครั้งนี้จะพัฒนาต่อยอดระบบจัดส่งกับไปรษณีย์ ไทย และ

สร้างกระบวนการจัดการที่ปลอดภัย” ภญ.วีระมลกล่าว

ด้าน พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไปรษณีย์ ไทยดิสทริบิวชั่น จำากัด กล่าวว่า บริษัทให้การสนับสนุน

ด้านการขนส่งและจัดเก็บถุงน้ำายาล้างไตอย่างเหมาะสมกับผู้

ป่วยไต และนำาส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

คุณภาพในรูปแบบต่างๆ นอกจากเก็บถุงไต ยังสนับสนุนจัดเก็บ

อะลูมิเนียมเพื่อไปรีไซเคิล แปรรูปเป็นขาเทียม เก็บกล่อง UHT 

เพื่อสร้างมูลค่าให้สิ่งของ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำาจัดขยะ

ติดเชื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนสร้างโลกสีเขียวให้ประสบผลสำาเร็จ รวมถึง

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร.ทวี อนันตรักษา กรรมการผู้

จัดการ บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด กล่าว

ว่า ช่วงไม่กี่ปีมานี้เรื่องรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่งมาแรง เปลี่ยนวงจร

ขยะสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าและราคา เดิมการรีไซเคิลไม่ซับ

ซ้อน แต่ไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ซับซ้อนมากขึ้น อาจมีหลายวัสดุผสมผสานกัน ตอน

นี้มีถึง 10 ชั้น เพื่อให้บรรจุอาหารยาวนาวขึ้น ช่วยป้องกัน

สภาวะภายนอก นำามาสู่ความยากในการรีไซเคิลและอัพไซคลิ่ง 

จาก MOU จะผลักดันให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแบ่งปันกับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ทุกชั้นสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด

“ไทยผลิตขยะ 29 ล้านตันต่อปี ผลิตขยะพลาสติก 8.5 ล้าน

ตันต่อปี ในจำานวนนี้กว่า 2 ล้านตันเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

สามารถนำากลับเข้าสู่กระบวนรีไซเคิลไม่ถึง 20% เกิดขยะตกค้าง

จำานวนมาก และหลุดรอดสู่แหล่งน้ำาและสิ่งแวดล้อม คาดหวัง

ม่น้ำาเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งคน

และสัตว์ในแต่ละภูมิภาค แต่เนื่องจากสภาพ

แวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างกัน จึงเกิด

เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์

สัตว์นานาชนิด เป็นเหตุผลที่ทำาให้ประเทศไทยติดอันดับการ

ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่สำาคัญของโลกในหลายปีที่ผ่าน

มา สะท้อนถึงความมหัศจรรย์แห่งระบบนิเวศในประเทศที่

รอการค้นพบอีกมาก ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

ทีมนักวิจัยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จึง

ผลักดันการประยุกต์ใช้ environmental DNA หรือ 

eDNA ในการสำารวจสิ่งมีชีวิตหายากในแม่น้ำาสาย

หลักของไทย จนประสบความสำาเร็จ เพื่อเสริม

กำาลังการสำารวจประชากรของสิ่งมีชีวิตในแหล่ง

น้ำาให้เป็นไปได้ง่ายขึ้น สามารถนำามาช่วยในการ

วางแผนการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ในผืน

น้ำาอันกว้างใหญ่ได้ในอนาคต

การศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำาเป็นสิ่งสำาคัญ

ในการอนุรักษ์ ทั้งการประเมินความอุดมสมบูรณ์ 

และการเฝ้าระวังสิ่งมีชีวิตรุกรานต่างถิ่น โดยวิธี

การทั่วไปนั้นจะอาศัยการจับสิ่งมีชีวิตที่ต้องการ

ศึกษาจากแหล่งน้ำาด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตาข่าย

สวิง อวน เบ็ด หรือแม้กระทั่งการใช้กระแสไฟฟ้า 

ซึ่งการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ทำาให้มีข้อจำากัดตามสภาพ

แหล่งน้ำา จึงไม่สามารถสำารวจสิ่งมีชีวิตได้ครบทุก

ชนิด ทั้งยังเป็นการรบกวนการดำารงชีวิตของสิ่งมี

ชีวิตในแหล่งน้ำาอีกด้วย

ทีมนักวิจัยภาควิชาชีววิทยา นำาโดย รศ.ดร.มัสลิน 

โอสถานันต์กุล อาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา ได้ใช้ 

Environmental DNA (eDNA) ซึ่งเป็นชิ้นส่วน DNA สายสั้นๆ 

ของสิ่งมีชีวิตที่ถูกปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ทดแทนวิธีการใช้

อุปกรณ์แบบดั้งเดิม พบว่า สามารถช่วยให้สำารวจสิ่งมีชีวิตใน

สิ่งแวดล้อมนั้นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นยำา

สูง ตรวจหาสิ่งมีชีวิตได้แม้จะมีจำานวนน้อย และไม่ทำาลายระบบ

นิเวศที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต

ทั้งนี้ ทีมวิจัยนักวิจัยภาควิชาชีววิทยายังได้ร่วมมือกับทีม

วิจัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอังกฤษ นำาเอา 

eDNA ร่วมกับ Next generation sequencing (NGS) ใช้เพื่อ

การสำารวจและระบุชนิดปลาที่พบในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา (แม่น้ำาปิง 

แม่น้ำาวัง แม่น้ำายม แม่น้ำาน่าน และแม่น้ำาเจ้าพระยา) ซึ่งทำาให้

สามารถมองเห็นภาพรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ 

และสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำาว่ามีปลาชนิดใด

บ้างอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำาบริเวณที่ทำาการศึกษา ในอนาคตทาง 

รศ.ดร.มัสลิน และทีมวิจัย ยังมีความสนใจที่จะขยายขอบเขต

การศึกษาในการนำาเอา eDNA ไปประยุกต์ใช้สำาหรับการ

สำารวจติดตามสิ่งมีชีวิตในน้ำาทะเล โดยเน้นการประเมินความ

เสี่ยงของโอกาสที่จะพบแมงกะพรุนพิษในบริเวณชายหาดของ

ประเทศไทยทั้งในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน.

สร้าง ‘โลกสีเขียว’ ผลักดันจัดการขยะที่ถูกต้อง

นักชีววิทยา มช.ประยุกต์ใช้ eDNA

สำ�รวจสิ่งมีชีวิตห�ย�กในแม่น้ำ�ส�ยหลักของไทย

แ

รีไซเคิลอื่นๆ เพื่อเป็นการจัดการขยะประเภทกล่องยูเอชที ซึ่ง

เป็นกระดาษมัลติเลเยอร์ ที่ยากต่อการกำาจัด หรือรีไซเคิลด้วยวิธี

ปกติ ดอยคำาปลูกฝังวิถีนี้ในผู้บริโภค เยาวชน ทั้งยังขยายรับกล่อง

ยูเอชทีของแบรนด์อื่นด้วย เพื่อช่วยเหลือแก่สังคม

“ดอยคำาตั้งเป้า 5 ปีข้างหน้า การปล่อยก๊าซจะเป็นศูนย์ 

ต้องดำาเนินการตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน ลดใช้สารเคมี 

กลางทางโรงงานหลวง อาคารสำานักงานต่างๆ มีความเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ปลายทางร่วมจัดการขยะ รวบรวม แปรรูป กระจาย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปไปยังภาคีเครือข่าย ต้องคิดให้เป็นสีเขียว ถึง

จะทำาให้ โลกเป็นสีเขียวได้ เราเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง” พิพัฒพงศ์กล่าว

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำานวยการองค์การ

เภสัชกรรม กล่าวว่า อภ.ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการนำาถุง

น้ำายาล้างไตเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำากลับมาใช้ประโยชน์

ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไต 8 ล้านคน ในจำานวนนี้มีผู้ป่วยต้อง

รักษาด้วยการล้างไต ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ ล้างไตที่โรงพยาบาล 

และล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน ซึ่งวิธีหลังก่อให้เกิดขยะจำานวนมาก 

แต่ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น เพราะมีการถ่ายเทของเสียทุก

วัน และสามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้ปกติ ซึ่งผู้ป่วย 1 คน ใช้

เปิดโครงการ ‘สร้างโลกสีเขียว’ มี 15 องค์กรขับเคลื่อนสังคมไร้ขยะ

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้บริหารดอยคำา

ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกล่อง UHT ดอยคำา แปรรูปขยะพลาสติกนำามาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โผล่แล้ว

ที่ผิดพลาดของราชการในส่วนของนายกฯ                                                               

รองนายกฯ และรัฐมนตรีกระทรวงมหาด 

ไทยเป็นหลัก 

เขากล่าวว่า สำาหรับรัฐมนตรีคนอื่นมี

ข้อมูลเรื่องของการทุจริต การเอื้อประโยชน์

ให้แก่พวกพ้องทั้งในอดีตและในปัจจุบัน 

และประเด็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ซึ่งอยากให้จับตามองดีๆ เพราะอาจจะเป็น

ประเด็นที่ไม่มีใครเคยทราบมาก่อน ตัวของ 

ส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลเองก็อาจจะยังไม่เคย

ทราบ ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีก็อาจจะนำาไปสู่การ 

น็อกได้ ในกรณีที่มีหลักฐานคาหนังคาเขา

อย่างชัดเจน พรรคร่วมฝ่ายค้านยอมรับว่า 

เสียงน้อยลงอย่างมีนัยสำาคัญ แต่เมื่อเป็น

ครั้งสุดท้ายความมั่นใจในการน็อกไม่ได้มา

จากเพื่อนร่วมฝ่ายค้านด้วยกันอย่างเดียว 

จึงหวังว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะเข้ามาช่วยด้วย 

คิดว่าถ้าน็อกได้ก็จะน็อกไปที่ตัวนายกฯ ไป

เลยหรือรัฐมนตรีรายบุคคลมากกว่า อาจจะ

ไม่สามารถน็อกรัฐมนตรีทั้งหมดได้ 

“ถึงกระนั้นก็คงสร้างบาดแผลที่จะนำา

ไปสู่การร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

เพิ่มเติม หรือจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้ง

ถัดไปที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่” 

รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังกล่าว

ว่า พรรคจะเตรียมตัวบุคคลมากขึ้น โดย

แบ่งทีมคร่าวๆ 4 ทีม โดยทีมที่ 1 จะเป็น

ทีมที่ดูธีม นโยบาย และประเด็นที่จะใช้

อภิปรายทั้งหมด ซึ่งมีนายพิธา ลิ้มเจริญ

รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค, 

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค และ 

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และรองหัวหน้าพรรค เป็นทีมหลัก แต่ปีนี้ที่

เพิ่มเข้ามาคือนายพริษฐ์ วัชรสินธุ 

เพื่อไทยจัด 15 ขุนพล 

ทีมที่ 2 คือกลุ่มประสานงานเรื่อง

ของเวลา ในการวางว่าใครจะลงอภิปราย 

โดยจะดูในภาพรวมของฝ่ายค้านทั้งหมด มี

นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และรองหัวหน้าพรรค, นายสุรเชษฐ์ 

ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นทีม

ประสานงาน

ทีมที่ 3 คือทีมที่จะเตรียมประเด็นใน

การอภิปรายของฝั่งรัฐบาลที่อาจจะพาดพิง

มาที่ฝ่ายค้าน หรือการดำาเนินการที่จะผิด

ข้อบังคับของฝั่งรัฐบาล มีตน นายธีรัจชัย 

พันธุมาศ และ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดูแล และทีมที่ 4 คือทีม

สื่อสาร ตอบโต้ในประเด็นต่างๆ ระหว่างที่

มีการอภิปราย รวมถึงหลังการอภิปรายด้วย 

ก็จะมีทีมโฆษกของพรรค ก.ก. โดยได้เพิ่ม

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ เข้ามาเป็นหลัก

“พรรคมีความมั่นใจกว่าทุกๆ ครั้ง

ที่ผ่านมา และคงไม่เกิดกรณีที่ ส.ส.ไม่ได้

อภิปรายอีก เราเชื่อว่าประสบการณ์ใน 3-4 

ปีรอบนี้จะเป็นรอบที่ดีที่สุด และมีความเป็น

เอกภาพกับพรรคร่วมฝ่ายค้านมากที่สุด” 

นายณัฐวุฒิกล่าว

ด้านนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรคเพื่อไทย และรองประธาน

วิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า วิปฝ่ายค้านยืนยันจะ

ขอเวลาอภิปราย 5 วัน และลงมติในวัน

ที่ 6 เนื่องจากการอภิปรายครั้งนี้อภิปราย

รัฐมนตรีถึง 11 คน มากสุดตั้งแต่มีการ

อภิปรายมา มีรายละเอียดข้อมูลจำานวนมาก 

หากได้วันน้อยกว่านี้ คิดว่าคงไม่เพียงพอต่อ

การทำาหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้าน 

เขายืนยันว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมี

ความพร้อมในการอภิปรายชี้ให้ประชาชน

เห็นข้อบกพร่องในการทำางานของรัฐบาล

อย่างแน่นอน ในขณะที่พรรคเพื่อไทยอยู่

ระหว่างการจัดตัวผู้อภิปรายเบื้องต้นจะอยู่

ที่ประมาณ 15 คน โดย นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว หัวหน้าพรรค จะทำาหน้าที่เป็นผู้อ่าน

ญัตติและอภิปรายเปิด นายสุทิน คลังแสง 

รองหัวหน้าพรรค จะเป็นผู้สรุปการอภิปราย 

ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรยังไม่สามารถ

เปิดเผยได้ ขอให้ประชาชนรอฟัง จะได้เห็น

ข้อบกพร่องของรัฐบาลอย่างชัดเจนแน่นอน

“ขอให้รัฐบาลอย่าตีรวนและเตรียม

คำาตอบมาให้พร้อม ทีมองครักษ์ทั้งหลาย

ของรัฐบาลอย่าประท้วงจนเสียบรรยากาศ

การอภิปราย ขอทำาใจให้สงบฟังเหตุฟังผล

ของฝ่ายค้าน และรอให้ผู้ถูกอภิปรายชี้แจง

จะดีที่สุด ไม่ใช่ตะบี้ตะบัน ประท้วงจนไม่

สนใจข้อบังคับการประชุม”

นายสมคิด ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิ 

การพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส.และพรรคการเมือง ให้สัมภาษณ์

ว่า รัฐสภาจะพิจารณากฎหมายลูกทั้ง 2 

ฉบับ ในวาระ 2-3 วันที่ 5-6 ก.ค. คาดว่าจะ

แล้วเสร็จภายในเย็นวันที่ 6 ก.ค. คิดว่าการ

พิจารณาไม่น่ามีปัญหาอะไร

ไม่กระทบกฎหมายลูก 

เมื่อถามว่า บางฝ่ายอยากให้การคำา 

นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย 500 ทั้ง

ที่ กมธ.เสียงข้างมากมีมติให้หารด้วย 100 

นายสมคิดกล่าวว่า มติเสียงข้างมากเป็นไป

ตามหลักการของกฎหมายที่รัฐสภามอบให้

กรรมาธิการไปพิจารณากฎหมายลูกทั้ง 4 

ฉบับที่รัฐสภารับหลักการต่างคำานวณด้วย

การหาร 100 กมธ.เสียงข้างมากจะเสนอต่อ

รัฐสภาตามแนวทางนี้ ส่วนรัฐสภาจะเห็น

อย่างไรอยู่ที่สมาชิก แต่ถ้าจะมาหารด้วย 

500 ไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากขัดหลักการที่

รัฐสภารับร่างไปพิจารณา ไม่เคยมีกฎหมาย

ใดที่จะผ่านด้วยการขัดหลักการตอนที่ผ่าน

วาระ 1 จึงคิดว่าเรื่องนี้ ไม่น่าเป็นไปได้ 

เพราะสมาชิกรัฐสภาล้วนแต่เป็นผู้มีวุฒิ

ภาวะ มีความรู้ด้านกฎหมายอยู่แล้ว คงไม่

กล้าเอาชื่อเสียงตัวเองมาทำากฎหมายที่บิด

เบี้ยวเหมือนที่หลายฝ่ายหวังไว้

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา 

สารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์

กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

(พ.ร.บ.) ตำารวจแห่งชาติที่เกิดการสะดุด  จะ

กระทบต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ

หรือไม่ ว่าไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากวันที่ 

5-6 ก.ค. จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา โดยมี

วาระคือการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ

ธรรมนูญฯ อยู่แล้ว ซึ่งวันที่ 5 ก.ค. เราก็จะ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจฯ ให้เสร็จก่อน 

จากนั้นก็จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐ

ธรรมนูญฯ ต่อ 

“หากคาดการณ์ดูแล้วก็คงจะไม่

กระทบต่อกฎหมายลูก และกฎหมายลูกคง

ใช้เวลาไม่มาก คงจะเสร็จทันภายในวันที่ 

6 ก.ค. อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจฯ 

ควรจะเสร็จภายในครึ่งวัน ทั้งนี้ หากร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจฯ จะกระทบกับกฎหมายลูก 

อย่างน้อยก็ได้พิจารณา 1 ฉบับ คือกฎหมาย

เลือกตั้ง ซึ่งหากจำาเป็นจริงๆ ก็ต่อกฎหมาย

พรรคการเมืองในสัปดาห์ถัดไป” นายสุทิน

กล่าว 

เมื่อถามว่า แนวโน้มการพิจารณา

ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ จะเป็น

อย่างไร นายสุทินกล่าวว่า คงจะเป็นการ

ถกกันในประเด็นการคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อหารด้วย 100 และ 500 ที่จะใช้เวลา

นาน ซึ่งขณะนี้ยังมีเสียงก้ำากึ่งอยู่ แต่ค่อน

ข้างเยอะ ก็จะเป็นการหารด้วย 100 เพราะ

อธิบายง่ายกว่า สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

มากกว่า และมีเหตุผลสนับสนุนได้เยอะกว่า 

ซักว่า มองว่าจะสามารถพลิกกลับ

ไปใช้ 500 ได้หรือไม่ หากมีบางพรรค

กังวลว่าการหารด้วย 100 จะเอื้อให้พรรค 

พท.ชนะแบบแลนด์สไลด์ ประธานวิปรัฐ

บาลตอบว่าหากเขาเอาเหตุผลความได้

เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้ง ก็มีสิทธิ 

แต่หากเขาเอาเหตุผลหลักกฎหมาย มอง

ระยะไกล มองระบบการเมือง ก็จะมีโอกาส

พลิกยาก อยู่ที่การพิจารณาหรือการตัดสิน

ใจจะเอาเหตุผลใดเป็นฐานคิด ซึ่งหากคนใน

สภาจะไปคิดแต่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบ

อย่างเดียว จะไปอธิบายกับคนในสังคม

อย่างไร.

‘ก๊วนโทนี่’

นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรชื่อดัง, โครง 

การอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอ

ลอว์), มูลนิธิกระจกเงา และประชาไทย  

นายเนติวิทย์กล่าวว่า รู้สึกตกใจ

ที่ ได้รับรางวัล เพราะไม่เคยได้รับรางวัล

อะไรมาก่อน รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สร้างความ

เปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นรูปธรรมมาก ที่

ตัดสินใจมารับรางวัลเพราะได้ต่อสู้ในจุฬาฯ 

และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบาง

เรื่องได้ ซึ่งความจริงตนต้องได้รางวัลจาก

จุฬาฯ 1,000-2,000 บาท แต่ตนก็ไม่ได้ แม้

เป็นเงินเพียงน้อยนิด เป็นเพราะตั้งคำาถาม

ต่อมหาวิทยาลัยและการออกมาเคลื่อนไหว

ทางการเมือง อย่างไรก็ตามขอบคุณหลาย

คนที่เป็นกำาลังใจให้ตนตลอดมา ขออุทิศ

รางวัลที่ได้ให้น้องๆ เพื่อนๆ และคนรุ่นต่อ

ไปในอนาคตในการทำาความฝันให้เป็นจริง

ต่อไป 

ด้านนายณัฐวุฒิกล่าวว่า ความ

เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ไม่ได้อยู่ไกล

ตัว อยู่รอบตัวเรา การรับรางวัลนี้เป็นแรง

ปะทะภายในใจตน เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

ตนกับพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์เคยต่อสู้เพื่อ

การเลือกตั้ง ใกล้บริเวณนี้ เคยถูกไล่ฆ่าหนี

ตายมาในบริเวณนี้ รางวัลนี้ ไม่ใช่ของตน 

แต่เป็นของประชาชนที่ออกมาต่อสู้และสูญ

เสีย เรียกร้องเสรีภาพความเท่าเทียม แต่ถูก

กระทำาอย่างโหดร้าย และตนขอมอบรางวัล

นี้ให้กับผู้เสียชีวิตทุกคน 

จากนั้นเป็นการมอบรางวัล Tony 

Woodsome Award ให้แก่บุคคลสำาคัญ  

โดยมี น.ส.แพทองธารเป็นผู้มอบรางวัล 

ทั้งนี้ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า คำาถามข้อ

แรกของกลุ่มแคร์ ได้ตั้งขึ้นในช่วงเริ่มก่อตั้ง   

คือประเทศไทยจะไปอย่างไรต่อในวันที่หา

ทางออกไม่เจอ ซึ่งคิดเคลื่อนไทยคือคำาตอบ 

กลุ่มแคร์จึงได้รวบรวมคนที่มีความสามารถ

ด้านต่างๆ มาระดมสมองกันเพื่อขับเคลื่อน

ประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป 

“เชื่อว่าปัญหาของประเทศไม่ ใช่

ภาระของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกฝ่ายต้อง

ช่วยกันขับเคลื่อน บางปัญหาไม่ใช่รัฐบาล

อย่างเดียว แต่เอกชนต้องร่วมขับเคลื่อน

ด้วย รวมทั้งหลายภาคส่วนต้องช่วยกัน

ปัญหาของประเทศจึงเป็นภาระหน้าที่ของ

เราทุกคน และเป็นความหมายของรางวัล

คนเคลื่อนไทย คือทุกคนสามารถขับเคลื่อน

ประเทศไทยที่เรารักไปข้างหน้าได้”

น.ส.แพทองธารกล่าวต่อว่า ปัจจัย

สำาคัญในการแก้ปัญหาของประเทศคือ

รัฐบาล อำานาจของรัฐบาลจะทำาให้สามารถ

นำาปัญหาที่มีอยู่หยิบยกขึ้นมาถกเถียง

กัน และรัฐบาลต้องยกปัญหาขึ้นมา เอา

ประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาร่วม

กัน จะเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้ารัฐบาลนั้นมา

จากประชาชน และมั่นใจว่ารัฐบาลที่มาจาก

ประชาชนจะได้ยินเสียงของประชาชนเสมอ 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเผยว่า 

นอกจากจะแสดงความยินดีกับคนเคลื่อน

ไทยทั้ง 10 คนและองค์กรแล้ว ยังมาใน

ฐานะตัวแทนนายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี บิดาของตนในการมอบ

รางวัลโทนี่ วู้ดซัม อวอร์ด ซึ่งคุณพ่อมอง

ว่ารางวัลนี้เหมาะสมอย่างมากกับผู้รับ ที่

สร้างโอกาสให้บุคคลทั้งประเทศ แม้บุคคล

ที่ ได้รับอาจไม่ได้อยู่ตรงนี้กับเรา แต่ตน

ขอเชิดชูและยกย่องว่าเป็นผู้เหมาะสมกับ

รางวัลนี้อย่างมากคือ นพ.สงวน นิตยา

รัมภ์พงศ์ อดีตเลขาธิการสำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คนแรก 

ผู้ริเริ่มโครงการนโยบาย 30 บาทรักษาทุก

โรค ของพรรคไทยรักไทย โดยมีภรรยาและ

ครอบครัวเป็นผู้รับรางวัลแทน 

จากนั้น นายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี ได้ส่งคลิปวิดีโอแสดงความ

ยินดีกับผู้ที่ ได้รับรางวัลว่า ตนได้มามีส่วน

ร่วมกับกลุ่มแคร์มา 2 ปีแล้ว คิดว่าวันนี้

ประเทศไทยเรากำาลังต้องการคนที่มีความรู้ 

ประสบการณ์ มีความห่วงใยบ้านเมือง ช่วย

กันคิดช่วยกันแสดงออก ผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง

ควรจะเปิดใจรับไปปฏิบัติในสิ่งที่คิดว่ามันใช่ 

หากไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร เพราะทุกคนก็ห่วงใย

บ้านเมือง 

นายทักษิณเผยว่า ในฐานะที่เป็น

อดีตนายกฯ ทำางานโดยตรงในหน้าที่มาคือ 

6 ปี และมาอยู่ต่างประเทศ ได้เห็นโลกกว้าง 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นการ

เปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่มีมาก่อน ทั้งนี้เมื่อ

วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนได้รับรางวัลจาก

มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลของประเทศอังกฤษ 

ในเรื่องวิศวกรรมด้านสุขภาพ โดยมีระบบ

เอไอเข้ามาร่วม หมายถึงความพยายาม

ในการเคลื่อนโลกหรือประเทศให้สังคมตัว

เองได้เคลื่อนไหวด้วยความรู้ความสามารถ 

และด้วยความพยายามที่ไม่ยอมหยุดยั้ง 

นายทักษิณกล่าวต่อว่า เพราะฉะนั้น

กลุ่มแคร์จึงเป็นกลุ่มที่รวมคนมาคิดเพื่อไทย 

และในวันนี้ ได้ตัดสินใจว่าจะมอบรางวัล

ให้กับคนต่างๆ ที่กล้าคิดเพื่อเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทย สำาหรับรางวัลที่มอบให้กับ 

นพ.สงวน ซึ่งเป็นคนทำาโครงการ 30 บาท

รักษาทุกโรค ซึ่งเป็นนโยบายที่สำาคัญของ

พรรคไทยรักไทยในวันนั้น และจนวันนี้คน

ไทยก็ได้เข้าถึงหลักสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเรา

ต้องขอขอบคุณ นพ.สงวนจริงๆ อย่างไร

ก็ตาม โครงการ 30 บาทฯ ผิดเพี้ยนไปเยอะ 

ไม่เหมือนในอดีต ก็คงต้องมีการปรับปรุงให้

ไม่ผิดเพี้ยน และขอให้พวกเรากล้าคิดทำาใน

สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากๆ เพราะ

เราต้องการสมองและความกล้าของคนไทย

ทุกคน.

‘ท่องเที่ยว’

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ทั้งนี้  หลัง

จากยกเลิก Thailand Pass เมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม ด่านชายแดนกลับมาคึกคักมาก

ที่สุดในรอบ 2 ปี เช่น ด่านพรมแดนสะเดา 

อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นด่านชายแดน

ไทย-มาเลเซีย มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้ง

มาเลเซียและสิงคโปร์ทยอยเดินทางเข้า

มาอย่างต่อเนื่อง เฉพาะวันแรกมีนักท่อง

เที่ยวเข้ามาราว 5,000 คน และตลอด

ทั้งเดือนนี้คาดว่าจะมีตัวเลขนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้นราว 1 แสนคน ทั้งนี้ กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬาได้ประมาณการนัก

ท่องเที่ยวในช่วงเวลาสามเดือนต่อจากนี้ 

กรกฎาคม-กันยายน 2565 ไว้ที่ 2,700,000 

คน และสามเดือนสุดท้ายของปี 2565 ไว้ที่ 

4,500,000 คน ซึ่งประมาณการยอดรวมนัก

ท่องเที่ยวปี 2565 จำานวน 9,325,500 คน 

และได้ประมาณการรายได้จากนักท่องเที่ยว 

(ตลอดปี 2565) ไว้ที่ 1.27 ล้านล้านบาท

นายธนกรกล่าวเพิ่มเติมในส่วนของ

การท่องเที่ยวในประเทศว่า โครงการเรา

เที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย มีกระแส

ตอบรับดี ประชาชนให้ความสนใจทยอย

ลงทะเบียนรับสิทธิเพื่อใช้บริการส่วนลด 

โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม ที่มีวันหยุดยาว

ติดต่อกัน ทั้งนี้ เริ่มจองโรงแรมและที่พักได้

แล้วถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565 และเริ่มเข้า

พักได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 

2565 ในส่วนตั๋วเครื่องบิน จะเปิดให้ลง

ทะเบียน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม-5 พฤศจิกายน 

2565 ซึ่งในส่วนของสถานประกอบการ

โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สถานบริการ

ท่องเที่ยว มีความพร้อมต้อนรับนักท่อง

เที่ยว อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือไปยัง

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ให้

คงกำาหนดราคาที่พักในราคาปกติและเป็น

ธรรม อย่าฉวยโอกาสที่มีโครงการสนับสนุน

จากรัฐบาลในการปรับขึ้นราคาผู้ประกอบ

การ เพื่อร่วมกันเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยวภายในประเทศต่อไป

“นายกรัฐมนตรีกำาชับให้ทุกหน่วย

งาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ

ส่วนท้องถิ่น ใช้อำานวยความสะดวก ดูแล

ความปลอดภัยของนักเที่ยวทั้งในและต่าง

ประเทศ ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูล

และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั่ว

ประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และขอให้ร่วม

กันเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่อง

เที่ยวภายในประเทศ” 

นายธนกรยังเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์

พอใจภาพรวมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย

หลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและ

การเปิดประเทศ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้

ประกอบการ ภาคเอกชน โดยกระทรวง

อุตสาหกรรม ได้รายงานดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 

2565 พบว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

ที่ 7.46% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลแช่เย็นที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน

ก่อน 19.97% ส่งผลให้ภาพรวมดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 

ขยายตัว 0.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ในขณะที่อัตราการใช้กำาลังการ

ผลิต 5 เดือนแรกอยู่ที่ระดับ 64.11 เป็น

ผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ในประเทศคลี่คลายลง และ

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมและการ

เปิดประเทศ ส่งผลให้การบริโภคในประเทศ

ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลกและการอ่อนค่าของเงินบาท

ช่วยสนับสนุนให้การส่งออกขยายตัว

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

เพิ่มเติมว่า ยังมีอุตสาหกรรมหลักที่ดัชนี

ผลผลิตส่งผลบวกในเดือน พ.ค.2565 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 

น้ำามันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 13.06% จากผลิตภัณฑ์

น้ำามันดีเซล น้ำามันเครื่องบิน และน้ำามัน

แก๊สโซฮอล์ 95 เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีชิ้น

ส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.29% 

จากผลิตภัณฑ์ Integrated Circuit และ 

PWB เป็นหลัก และเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

ที่ ใช้รักษาโรค ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 25.73% จากผลิตภัณฑ์

ยาเม็ดและยาน้ำาเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี

ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 9.24% จากผลิตภัณฑ์

ยางแท่ง และเครื่องประดับเพชรพลอย

แท้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 12.93% จากผลิตภัณฑ์จี้ สร้อย และ

กำาไล เป็นต้น

“หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการเปิด

ประเทศ ส่งผลให้ประชาชนสามารถออก

มาใช้ชีวิตประจำาวันและบริโภคได้ตาม

ปกติมากขึ้น ทำาให้ความต้องการสินค้า

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งออก

มีแนวโน้มขยายตัว ภาคธุรกิจและภาค

อุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น คาดว่าภาพรวม

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวใน 

1-2 เดือนข้างหน้า โดยนายกรัฐมนตรีขอ

ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

ติดตามและคอยประเมินผลกระทบจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในรัสเซียและ

ยูเครนที่ยืดเยื้อ เพื่อร่วมกันจัดหามาตรการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจต่อไป” นายธนกรระบุ

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ สำารวจความคิดเห็นประชาชน

เร่ือง “การท่องเท่ียวเมืองไทยจะเป็น

อย่างไร เม่ือโควิด-19 จะกลายเป็นโรค

ประจำาถ่ิน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนท่ัว

ประเทศ จำานวน 1,177 คน 

เม่ือถามว่า คิดอย่างไรกับมติผ่อน

คลายมาตรการโควิด-19 เช่น การสวม

หน้ากากอนามัย เปิดสถานบันเทิงถึงตี 2 

เปิดประเทศเต็มรูปแบบ ก่อนจะกลายเป็น

โรคประจำาถ่ิน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

ร้อยละ 71.8 คิดว่าจะเกิดผลดี โดยใน

จำานวนนี้ร้อยละ 49.9 เห็นว่าน่าจะทำาให้

เศรษฐกิจดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 48.5 

เห็นว่าน่าจะทำาให้เกิดการสร้างงาน สร้าง

รายได้ และร้อยละ 41.6 เห็นว่าจะทำาให้

ประชาชนได้ใช้ชีวิตแบบปกติ ขณะที่ร้อย

ละ 28.2 คิดว่าจะเกิดผลเสียกลัวว่าจะ

ทำาให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

ท้ังน้ี เมื่อถามว่ามติผ่อนคลายมาตรการ

โควิด-19  ก่อนจะกลายเป็นโรคประจำาถิ่น 

จะทำาให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวมากน้อย

เพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 เห็นว่าจะ

ทำาให้อยากออกมาท่องเที่ยวค่อนข้างมากถึง

มากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 28.0 เห็นว่าค่อน

ข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

โดยเม่ือถามต่อว่า จะใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดทุกท่ีท่ีไปหรือไม่ หลังมีมติผ่อน

คลายการสวมหน้ากากอนามัยตามความ

สมัครใจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.8 คิดว่าจะ

ปฏิบัติตัวเหมือนเดิม ใส่หน้ากากอนามัยทุก

ครั้ง ขณะที่มีเพียงร้อยละ 7.2 ที่คิดว่าจะไม่

สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว เพราะการแพร่

ระบาดลดลง.

รักษาโควิด

โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มขึ้น 1,883 

ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 30,681 

ราย

ขณะที่สถานการณ์การระบาดทั่ว                                                  

โลก ล่าสุด มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 

553,566,290 ราย เสียชีวิต 6,359,949 ราย 

โดยประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด อันดับ

แรกคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 89,507,083 

ราย, อันดับ 2 อินเดีย 43,488,519 ราย, 

อันดับ 3 บราซิล 32,434,200 ราย, อันดับ 

4 ฝรั่งเศส 31,208,925 ราย และอันดับ 5 

เยอรมนี 28,293,960 ราย ส่วนประเทศไทย

มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 26

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประ                                                            

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำานัก 

งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 ยังรักษาฟรี! ตาม

สิทธิเหมือนเดิม แม้ โรคโควิดจะเข้าสู่ โรค

ประจำาถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 เป็นต้น

ไป แต่จะมีการปรับแนวทางการจ่ายค่า

บริการสาธารณสุขโรคโควิด-19 ทั้งนี้ บอร์ด                                                         

สปสช.จะพิจารณาในวันที่ 4 ก.ค.65 ซึ่ง

ประชาชนกลุ่ม เสี่ ยงโควิดยังขอรับชุด

ตรวจ ATK ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วม

โครงการผ่านแอปเป๋าตังได้ เมื่อตรวจแล้ว

ติดเชื้อ กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือกลุ่มสี

เขียวเข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกแบบเจอ

แจกจบตามสิทธิรักษา ส่วนกลุ่ม 608 หรือ

มีอาการรุนแรง จะต้องพบแพทย์ เพื่อเข้า

รับการรักษา หากเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ตามเกณฑ์สีเหลือง-แดง ยังใช้สิทธิ UCEP 

Plus เข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวต่อว่า การ

ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 

ขณะนี้ สถานการณ์ลดความรุนแรงลง ซึ่ง

ระบบสาธารณสุขมีศักยภาพรองรับได้ แต่

ไม่ใช่ว่าไม่มีโรคเกิดขึ้น อาจมีเป็นคลัสเตอร์

ขึ้นมาบ้างแล้วลดลงไป ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้

การควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม มีระบบเฝ้า

ระวังและเตรียมการรักษาพยาบาล สำาหรับ

ข้อกำาหนดของ ศบค. เรื่องผ่อนคลายข้อ

ปฏิบัติ ในการสวมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร ที่ให้การสวม

หรือถอดหน้ากากเป็นตามความสมัครใจนั้น 

ยังมีสถานที่ที่ต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อ

ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ 

ได้แก่ สถานที่นอกอาคารที่มีความแออัด มี

การรวมกลุ่มคนจำานวนมาก ไม่สามารถเว้น

ระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี 

เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือ

สถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม เป็นต้น ส่วน

สถานที่ภายในอาคารที่ต้องสวมหน้ากาก 

เช่น บนเครื่องบิน รถไฟฟ้าบีทีเอส โรงเรียน

และสถานศึกษาที่เป็นที่ปิด เป็นต้น แต่หาก

มีการจัดกิจกรรมในที่ โล่งแจ้ง ก็สามารถ

ผ่อนปรนการสวมหน้ากากได้

น.ส.รัชดาเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำาถึงการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนต้องให้ทั่วถึงทุก

กลุ่ม รัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนอย่าง

แน่นอน หากป่วยด้วยโรคโควิด-19 ยังคง

สามารถเข้ารักษาตามสิทธิสุขภาพของตน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เหมือนเดิม ขอให้

ทุกคนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทยที่ ได้

รับการยกย่องติดอันดับโลกมาโดยตลอด สิ่ง

สำาคัญนอกเหนือจากการรักษาคือ การสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ดูแลสุขภาพของตัว

เองให้แข็งแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว

ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางไป

ปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศ โดยรักษาตัว

อยู่ที่บ้านพักตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.เป็นต้นมา 

และอาการดีขึ้นตามลำาดับ

ล่าสุด นายอนุทินโชว์ภาพผลตรวจ 

ATK วันที่ 1 ก.ค.65 เวลา 14.10 และ 

เวลา 14.15 น. ในการตรวจซ้ำา 2 ครั้ง ซึ่ง

ผลตรวจปรากฏว่าขึ้นเพียง 1 ขีด และเปิด

เผยสั้นๆ ว่า “จะไปทำางานในวันที่ 4 ก.ค.นี้.

กระทรวงสาธารณสุข • นางณีรนุช อาภา

จรัส ผู้อำานวยการกองกฎหมาย กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรณี

มกีารนำาเสนอขา่วพบการขายกญัชามวน และ

การสูบในที่หรือทางสาธารณะนั้น การสูบ

กัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะ 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 

หรือผู้ที่ต้องประสบภัยกับเหตุนั้น ถือเป็นเหตุ

รำาคาญตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่อง 

กำาหนดให้การกระทำาให้เกิดกลิ่น หรือควัน

กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำาคาญ 

พ.ศ.2565 ซึง่ขณะนีม้ผีลบงัคบัใชแ้ลว้ตัง้แตว่นั

ที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

โดยหากประชาชนพบเห็นการกระ                                                               

ทำาดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุ

รำาคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที เพื่อ

ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎ 

หมาย โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถานที่

หรอืบรเิวณทีถ่กูรอ้งเรยีน สถานทีท่ีป่ระชาชน

ร้องเรียน แหล่งกำาเนิดกลิ่นหรือควัน ลักษณะ

กลิ่น ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

หากเจ้าพนักงานตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่เป็นเหตุรำาคาญ

ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่ม

เติม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผู้ร้องเรียน

ทราบ และยุติเรื่อง แต่หากพบว่าเรื่องร้อง

เรียนนั้น เข้าข่ายเป็นเหตุรำาคาญตามมาตรา 

25 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานพิจารณา

ออกคำาแนะนำาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาเหตุรำาคาญ โดยให้ระบุข้อเท็จจริงที่

ตรวจพบ

ด้านนางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำานวย

การสำานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

กล่าวว่า การนำากัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะ

สมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้ 1) ควัน

กัญชา ทำาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบ

หืด หลอดลมอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

2) เด็กและทารกที่สัมผัสควันกัญชามือสอง 

อาจได้รับผลกระทบทางจิตประสาทเช่นเดียว

กับผู้สูบ 3) กระตุ้นให้เกิดอาการป่วยทางจิต

ในกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติซึมเศร้าหรือป่วยด้วย

โรคจติเภทอยูเ่ดมิ นอกจากนี ้ยงัมผีลการศกึษา

ที่ระบุว่ากัญชาแบบพันลำา มีอัตราการปล่อย 

PM 2.5 เฉลี่ย 3.5 เท่าของบุหรี่แบบธรรมดา 

ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทาง

เดินหายใจ. 

รัฐสภา • นายวัชระ เพชรทอง อดีต 

ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เมื่อ

เวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 1 ก.ค.65 ได้

เกิดฝนตกหนักที่อาคารรัฐสภา ทำาให้องค์กร

พอเพียงต้านทุจริต strong สผ. (สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) ได้ส่งภาพ

และคลิปนิทรรศการ 90 ปีรัฐสภา ที่จัด

บริเวณพื้นไม้ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ล้มระ

เกะระกะ มีน้ำาฝนไหลเจิ่งนองทั่วพื้นอาคาร

รัฐสภา ที่มีมูลค่าการก่อสร้างถึง 12,280 

ล้านบาท สะท้อนถึงความบกพร่องของการ

ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ใช่หรือไม่ 

เพราะเมื่อมีฝนตกก็จะเกิดน้ำารั่วน้ำาท่วมทุก

ครั้ง ขณะที่ทั่วอาคารรัฐสภาจะมีน้ำารั่ว น้ำา

หยด น้ำาซึมหลายสิบจุด ก่อให้เกิดความเสีย

หายต่อทรัพย์สินของทางราชการ เป็นภาระ

ของแม่บ้านทำาความสะอาดทั้งอาคาร ตึก 

ส.ว.และ ส.ส.ที่จะต้องมาทำาความสะอาดทุก

ครั้ง พร้อมมีคำาสั่งจากหัวหน้างานห้ามเปิด

เผยเรื่องนี้ต่อบุคคลภายนอก

ส่วนพื้นไม้ที่น้ำาฝนไหลท่วมก็สร้างผิด

สเปก ไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดในสัญญาที่

กำาหนดว่าต้องเป็นไม้ตะเคียนทอง แต่กรม

ป่าไม้นำาไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นไม้พะยอม 

ซึ่งสภาพแบบนี้มีเป็นจำานวนมากทั่วอาคาร 

และการก่อสร้างวันนี้นับได้ 3,351 วัน จาก

สัญญาก่อสร้าง 900 วันก็ยังสร้างไม่เสร็จ 

เช่น ประตูห้องกรรมาธิการไม่กันเสียง 65 

ห้อง, ผนังห้องประชุมกรรมาธิการไม่กัน

เสียง 148 ห้อง,  ต้นไม้ใหญ่ตาย 347 ต้น 

เป็นต้น แต่ปรากฏว่าบริษัทผู้รับเหมาได้

ทำาหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 1 ก.ค.65 แจ้ง

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า

สร้างแล้วเสร็จ 100% แล้ว เพื่อหลบเลี่ยง

ค่าปรับกว่าวันละ 12 ล้านบาท

นายวัชระกล่าวว่า เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์

มีจริง พระสยามเทวาธิราชจึงดลบันดาล

ให้พายุฝนสาดซัดน้ำาไหลทะลักท่วมอาคาร

รัฐสภา บริเวณชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นไม้ที่มีการ

สร้างผิดสเปก ไม่ตรงตามข้อกำาหนดใน

สัญญา แล้วจะส่งมอบงานว่าสร้างเสร็จ

สมบูรณ์ได้อย่างไร.

สูบกัญชาในที่สาธารณะโดนแน่

อาคารรัฐสภากว่า1.2หมื่นล.รั่วซ้ำาซาก
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เช� อวาจะช้ีแจงไดเคลียร เพราะพยานหลักฐานมันย่ิงชัดเจนข้ึนทุกวัน การท่ีศาล

อาญาคดีทุจริตฯ ภาค 9 ออกหมายจับ และการท่ี ป.ป.ช.มอบหมายใหเจาหนาท่ี 

ป.ป.ช.ไปแจงความดําเนินคดีกับพวกฮ้ัวท้ังหมด มันชัดย่ิงกวาชัดแลววามาถึงนาทีน้ี 

ส่ิงท่ีผมทําคือการรักษาผลประโยชนของแผนดิน 

ณะนี้เขาสูชวงเดือนกรกฎาคม ที่ก็ถือวานับถอยหลัง 

เตรียมเขาสูโหมด ศึกอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล ของ

พรรครวมฝายคาน ที่ย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และอีก 10 รัฐมนตรี ที่จะ

เกิดขึ้นในชวงถัดจากนี้ ไปอีกไมนาน คือประมาณ 19  ก.ค.  

นิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

จากพรรคประชาธิปตย หนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกฝายคานย� นญัตติรอบ

นี้ดวย กลาวถึงการเตรียมความพรอมในการชี้แจงประเด็นตางๆ ที่

ฝายคานจะอภิปราย บนคํายืนยันวามั่นใจสามารถชี้แจงทุกขอกลาว

หาของฝายคานไดทุกประเด็น  

-ประเมินและเก็งขอสอบในการอภิปรายของฝายคานไว

อยางไรบาง?

ผมคิดวาเร� องที่จะอภิปรายผม อาจจะเปนเร� องสมัยผมเปน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ที่ก็เปนเร� องเกา เพราะ

ที่จริงแลวประเด็นที่ อบจ.สงขลาไมจายเงินคารถซอมบํารุงทาง

อเนกประสงค ในสมัยที่ผมเปนนายก อบจ. ก็ไดอธิบายและชี้แจง

ไปแลวถึงเหตุผลวาทําไมถึงไมจายเงินคารถดังกลาวในชวงนั้น ที่

โดยสรุปคือการจัดซื้อรถดังกลาว ทาง อบจ.สงขลามีการจัดซื้อ

กอนผมไปเปนนายก อบจ.สงขลา พอผมไปรับตําแหน�งก็มีการสง

มอบกันแลว  และตอมามีการรองเรียนจากบริษัท ไทย วินเนอร 

ทรัค  จํากัด ที่รองเรียนไปหลายหน�วยงาน ทั้งที่ อบจ.สงขลา, ผูวา

ราชการจังหวัดสงขลา และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในชวง

พฤศจิกายน 2556 วามีการล็อกสเปก จนในที่สุด ผวจ.สงขลาไดมี

หนังสือมา ซึ่งกอนที่ ผวจ.สงขลาจะมีหนังสือมา ผมเองก็สั่งใหไป

ตรวจระบบวาระบบมันใชไดจริงหรือไม เพราะวาผมไมไดเปนคน

กําหนดสเปก พอไปตรวจระบบก็แจงมาวาระบบมันใชได กรรมการ

ที่ตั้งไปโหวตวาระบบใชได

ตอมาบริษัท พลวิศว เทค พลัส จํากัด ก็มารับรถไปทดสอบ 

แลวพอไปทดสอบกรรมการบอกแลวรถใชได เขาก็มารายงานผม 

ผมก็ใหขึ้นทะเบียน โดยเซ็นมอบอํานาจใหบริษัท พลวิศวฯ ไปขึ้น

ทะเบียน คือถาผมจงใจที่จะไมจาย  ผมตองไมมอบอํานาจใหไปขึ้น

ทะเบียน เพราะวาขั้นตอนการเบิกจายตองเอารถนี้ ไปขึ้นทะเบียน

เปนทรัพยสินของ อบจ.เสียกอนที่ขนสง แลวจึงจะมาออกจายเช็ค

ได เพราะเปนระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

ตอนนั้นพอเขารายงานวารถและระบบใชได ตามที่ผมสั่ง

การไปใหตรวจสอบ ผมก็ไมมีอะไร กําลังจะมอบอํานาจใหนํารถไป

ขึ้นทะเบียนเปนทรัพยสินของ อบจ.สงขลา ซึ่งวันเดียวกันมีหนังสือ

จากจังหวัดมาถึงผม อันเปนหนังสือที่ลงนามโดยรองผูวาฯ สงขลา 

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557  แจงวามีการรองเรียนเร� องนี้ ซึ่งขอ

รองเรียนที่โดยสรุปคือมีการล็อกสเปก และในหนังสือก็บอกวาให

ระงับการจายเงินและใหรายงานขอเท็จจริง 

ซ่ึงหนังสือดังกลาวเปนหนังสือของรอง ผวจ.สงขลา ปฏิบัติ

ราชการแทนผูวาฯ ผมก็ถือวาเปนหนังสือของ ผวจ.ท่ีกํากับ อบจ. เม� อ

ส่ังมาแบบน้ีก็ตองฟงทําตาม ผมก็ทําตามหนังสือดังกลาว โดยใหมีการ

ต้ังกรรมการสอบขอเท็จจริง โดยเม� อต้ังกรรมการสอบ ผมก็แจงผูวาฯ 

และแจงบริษัท พลวิศวฯ วามีการต้ังกรรมการสอบแลว แตจะเรงรัด

ให และตอมากรรมการสอบขอเท็จจริงสรุปมาวามีการฮ้ัว 

พอกรรมการสรุปแบบนี้ ผมก็ไมมีทางเลือกอยางอ� น  ซึ่ง

ขณะที่ตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริง ผมก็แจงผูวาราชการจังหวัด

และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยในหนังสือที่สง

ถึง ผวจ.สงขลา ผมทําหนังสือรายงานผูวาฯ  เพ� อแจงวาผมไดตั้ง

กรรมการสอบแลว ตามหนังสือที่สงมากอนหนานี้ และผลสอบออก

มาพบวามีการฮั้ว เปนการทําผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยว

กับการเสนอราคาตอหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 หรือกฎหมายฮั้ว 

 ตอมา ผวจ.สงขลาสั่งการลงมาใหปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 โดยหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยดังกลาว ในขอ 2 ระบุวา เม� อคดีเขาสูศาลแลว

ใหระงับการจายเงินไวกอน

“หนังสือกระทรวงมหาดไทยบอกใหระงับการจายเงิน

ไวกอน ผมก็ตองหยุด การที่ ไมจายคือการปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นการที่ผมปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย แลวผมประพฤติมิชอบไดอยางไร สิ่งนี้คือ

เหตุผลทั้งหมด”

...นี่คือการที่ไมไดจาย เพราะเขาสั่งใหไมจาย แตระหวาง

นั้นบริษัท พลวิศวฯ ไปฟองศาลปกครอง เร� องก็มีอยูแคนี้ และตอ

มาผมยังมาพบเพิ่มเติมวามีการปลอมลายมือช� อ มีการทําเอกสาร

ปลอม ผมตั้งกรรมการสอบการปลอมลายมือช� อ ที่ตอมากรรมการ

สรุปผลวา มีการปลอมแปลงลายมือช� อ และสงเร� องมาถึงผม ซึ่ง

ผมก็เห็นชอบตามที่เสนอ เพราะปรากฏความผิดทางอาญา จึงสั่งให

แจงความดําเนินคดีวามีการปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม  

หาเอกสาร 5 ประเทศ

พบเปนบริษัทผี-ฮั้วประมูล

นิพนธ-รมช.มหาดไทย กลาวยํ้าวา ท้ังหมดคือท่ีมาของการ

สอบสวนเอาผิดเร� องการปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม มีการฮ้ัว 

ท่ีพบวามีการไปปลอมเอกสารมาจากออสเตรเลีย ไปปลอมมาจาก

แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา  ปลอมมาจากมาเลเซีย เนเธอรแลนด 

รวมถึงอังกฤษ ผมใชเวลาหาเอกสารจากตางประเทศถึง 5 ประเทศ 

เลยมีการแจงความวามีการฮ้ัวกัน โดยกลุมบริษัทเหลาน้ีไปปลอม

เอกสาร ท่ีก็คือท้ังหมดอยูในเครือเดียวกันหมด เปนท่ีมาในการจัดซ้ือ

หน่ึง แตผมไมไดมีเจตนา ผมทําตามจังหวัด จังหวัดส่ังใหรายงานขอ

เท็จจริง ผมต้ังกรรมการสอบ กรรมการสรุปมาวามีการฮ้ัวกัน ทําผิด

กฎหมายฮ้ัว ตอนหลังผมมาขยายควาวามันฮ้ัวกันอยางไร ใหคนไป

สืบถึงออสเตรเลีย ไปสืบตางประเทศ  ถึงไดรูวามีการไปต้ัง “บริษัทผี” 

ข้ึนมา แลวใชเอกสารปลอมมาติดตอกับหน�วยงานรัฐ จนมีการออก

หมายจับ  เอกสารทางสถานทูตรับรองมาชัดเจนหมด เปนเอกสารท่ี

แปลมาโดยถูกตอง 

ที่ผานมาผมก็ไดย� นเอกสารเพิ่มเติม ขอความเปนธรรมไป

ที่ ป.ป.ช. ในประเด็นที่บอกวาคนเซ็นแลวก็ตองมีการจายเงิน ผม

ก็บอกวาเปนการเซ็นโดยไมชอบ ตอมาเขาก็มาบอกวาถาโมฆะ

จริง ทําไมไมแจงยกเลิก ผมก็ชี้แจงวาไดแจงกับพลวิศวฯ ไปแลว

วาสัญญาเปนโมฆะ ตอนที่ผมคืนหลักทรัพย เม� อสัญญาเปนโมฆะ

ก็เปนเร� องที่ทุกฝายกลับคืนสูสถานะเดิม สวนที่บอกวาทําไมไมสง

มอบรถ  ผมก็บอกวาใหเขาไปเอารถไป ก็เหมือนกับที่มาขอหลัก

ทรัพยคืน ผมก็บอกคืน เพราะวาโมฆกรรมมันไมผูกพันกัน  ผม

ตีความอยางนี้ ในประมวลกฎหมายแพงที่ผมเรียนมา  โมฆกรรม

กับโมฆียกรรมแตกตางกันแน�นอน ผมก็บอกไปแบบนี้ แลวก็มา 

บอกวาแลวทําไมผมไมแจงความ ซึ่งจริงๆ  ผมก็ไปแจงความจนมี

การออกหมายจับ 

แตเม� อ ป.ป.ช.เขาบอกวามีมติแลวที่จะฟองคดีเอง ผมก็

เคารพ ตางคนตางทําหนาที่ แตเม� อผมรองขอความเปนธรรมไป 

เขาก็ควรจะลองพิจารณาดู เพราะในสถานะการเปน ป.ป.ช. โดย

หลักกฎหมายที่ผมยกขึ้นมา เปนหลักกฎหมาย หลักการทํานิติกรรม

พื้นๆ เชนเร� องเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา เพราะคนจะ

ทําผิดอาญาตองประกอบดวยเจตนากอน เม� อไมผิดอยางนี้ คนที่

ทําหนาที่ตรวจสอบคนอ� นตองมีความเขาใจเร� องกฎหมาย ถาไมมี

ความเขาใจเร� องกฎหมายแลวไปใชดุลยพินิจ ผมคิดวามันจะไม

สรางความมั่นใจใหกับประชาชนที่จะเช� อถือระบบกระบวนการ

ยุติธรรมในระบบการตรวจสอบของประเทศ ที่เสี่ยงตอสถานะมาก 

นิพนธ-รมช.มหาดไทย ย้ําวา ในการอภิปรายไมไววางใจที่

จะมีขึ้น ผมมั่นใจวาไมไดทําอะไรผิดเลย ไมไดมีการทุจริต ไมไดทํา

ผิดกฎหมาย และทุกอยางพรอมจะชี้แจง และเปนโอกาสดีดวยซ้ําที่

ผมจะไดชี้แจงเร� องทั้งหมดเหลานี้ใหประชาชนฟง เพราะหลักฐาน

ตางๆ วันนี้ชัดเจนหมดแลว ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 9 มีการ

ออกหมายจับ  เพราะหากไมมีมูลจริงคงไมมีการออกหมายจับงายๆ 

เม� อถามถึงวา ท่ีถูกฝายคานย� นอภิปรายคร้ังน้ีเปนเร� องการเมือง

หรือไม นิพนธ-รมช.มหาดไทย กลาวตอบวา เร� องการอภิปรายไมไว

วางใจเปนเร� องการเมืองอยูแลว  ผมเขาใจ ผมอยูการเมืองมาสามสิบ

ปแลว อยูในสภามารวมแปดสมัย ผมก็พอเห็นอยางน้ีตลอด เพราะ

ฉะน้ันผมเคารพการทําหนาท่ีฝายคาน แตวาผมไมอยากใหเอาเร� องน้ี

มากล่ันแกลงหรือแกแคนกันในทางการเมือง จะไปนอยใจวาผมไปใช

อํานาจหนาท่ีไปเพิกถอนโฉนดของผูหลักผูใหญในพรรคตัวเอง ผมคิด

วาอันน้ีตองฟงดวยความเปนธรรม เพราะหากไมผิด ไมมีใครไปกล่ัน

แกลงได ถาเราไมผิดอยาไปกลัววาใครจะมากล่ันแกลง ไมมีทางท่ีจะ

เอาเร� องไมจริงมากล่ันแกลงกันทางการเมือง 

หากจะมีการเปลี่ยนแปลงการเมือง

หลังประชุมเอเปก เดือน พ.ย.

-ในทางการเมือง คนก็มองวาเร� องนี้เปนผลมาจากปมเร� อง

ที่ดินที่ราชบุรี? (ที่ดินของตระกูลจึงรุงเรืองกิจ)

ผมก็อยากมองดวยความเคารพ คือเร� องที่ดินที่ราชบุรี มา

จากกรมอ� น ที่อ� นเขารองมา เขาทําหนังสือมาที่กรมที่ดิน  กรมก็

ตองปฏิบัติหนาที่ เพราะหากไมทําก็โดนขอหาละเวน  แลวก็มีการ

มานําชี้ มีการยืนยันวาผิด ทําหนังสือไป เขาก็ยืนยันวาผิด มีการ

ไปลงพื้นที่ ใชระบบดาวเทียมไปรังวัด ที่รังวัดแลวมันอยูในแนว

เขตปาถาวร หลักฐานมันชัดเจนอยางนั้น เขาก็ทํารายงานมา แต

อํานาจการเพิกถอนเปนของอธิบดี ไมไดเปนของรัฐมนตรี แตวาผม

กํากับกรมที่ดิน  ผมก็บอกวาตองใหความเปนธรรมกับทุกฝาย 

-คิดวารัฐบาลและตัวนายกฯ ก็น�าจะผานศึกนี้ ไปได? 

ผมก็คิดวาอยางนั้น แตก็ตองฟงเหตุฟงผล ไมใชถือวามีเสียง

มากแลวมั่นใจ แตผมเช� อวาทุกคนอธิบายได เราทํางานรวมกันมา

สามปกวา ผมก็เช� อวารัฐมนตรีทุกคนก็ตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ ผม

ดูญัตติขอกลาวหาของฝายคาน ก็เปนเร� องปกติที่ตองเขียนญัตติ

แบบนั้น แตผมมองในมุมกลับ คือทุกคนไปมองวาการอภิปรายไม

ไววางใจคือวิกฤตของผูถูกฝายคานย� นอภิปราย แตผมมองวามันคือ

โอกาสอันดีของผูถูกอภิปรายในการไดทําความเขาใจกับประชาชน

ทั้งประเทศพรอมๆ กัน ผานส� อตางๆ และไดมีเวลาชี้แจงขอเท็จ

จริง ขอกลาวหาตางๆ ไดหมด ก็จะเปนการใชเวทีอภิปรายไมไว

วางใจสรางความเขาใจกับประชาชน 

“สิ่งนี้เปนโอกาส ไมใชเปนวิกฤต โอกาสนี้ดีที่สุดแลว ไมมี

โอกาสไหนจะชี้แจงไดดีเทากับโอกาสนี้  อยางตัวผมเช� อวาจะ

ชี้แจงไดเคลียร เพราะพยานหลักฐานมันยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวัน การที่

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ออกหมายจับ และการที่ ป.ป.ช.มอบหมาย

ใหเจาหนาที่ ป.ป.ช.ไปแจงความดําเนินคดีกับพวกฮั้วทั้งหมด มัน

ชัดยิ่งกวาชัดแลววามาถึงนาทีนี้ สิ่งที่ผมทํา คือการรักษาผล

ประโยชนของแผนดิน” 

สวนเม� อจบจากการอภิปรายแลว ผมก็คิดวารัฐบาลก็น�าจะ

อยูจนถึงเปนเจาภาพจัดประชุมเอเปกเสร็จก็ชวงเดือนพฤศจิกายน 

ผมก็มองวาก็ตองหลังเดือนพฤศจิกายน  หากจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง แตวาที่สุดแลวก็ไมเกินเดือนมีนาคมปหนา เพราะ

ครบเทอมสภาสี่ป. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

คร้ังท่ี 1 หรือคร้ังท่ี 2 ก็ใชเอกสารปลอมน้ี แตของผมจัดซ้ือคร้ังท่ี 3 

ซ่ึงจัดซ้ือคร้ังท่ี 3 มีจํานวน 2 คัน  สวนการจัดซ้ือคร้ังท่ี 1 จัดซ้ือ 1 

คัน ในชวงป 2555 และจัดซ้ือคร้ังท่ี 2 อีก 1 คันป 2555 โดยจัดซ้ือ

ในปเดียวกัน แตซ้ือ 2 คร้ัง 2 คัน พอปลายป 2556 มาซ้ืออีก 2 คัน  

ผมไปเจอเอกสารแบบนี้มาทั้งหมด หลังในการสอบพบวา

ติดตอไมได กรรมการสอบบอกวาไมมีตัวตน ติดตอไปตามที่อยูที่

ปรากฏก็ถูกตีกลับ ผมก็สงสัยวาทําไมติดตออะไรไมไดเลย เว็บไซต

ก็ไมได โทรศัพทก็ไมได ก็ปรากฏวาบริษัทไมมีอยูจริง เปนบริษัทผี 

ออสเตรเลียรับรองมาใหวาบริษัทนี้ ไมมีอยูในสารบบทะเบียนบริษัท

ของออสเตรเลีย  จึงเปนที่มาที่ผมเคยบอกเอาบริษัทผีมาเปนบริษัท

คูเทียบ  แลวก็เอาเง� อนไขไปสรางสเปก บางทีก็ปลอมสเปกขึ้นมา  

มันก็เลยไมมีคูแขง ที่มาที่ไปก็เปนแบบนี้ ทางผมและ อบจ.สงขลาก็

แจงความ จนตํารวจมีความเห็นทางคดีวามีมูล พอตํารวจสั่งวาคดี

มีมูลและเรียกตัวไปเพ� อจะสงฟองคดี แตทางบริษัท พลวิศวฯ ก็ไม

ไปพบตํารวจ มีการไปรองขอใหสงเร� องไปยังกองปราบปราม ทาง

สํานักงานตํารวจแหงชาติก็สั่งใหตํารวจสงขลาสงสํานวนไปยังกอง

ปราบปราม ทางกองปราบปรามก็นําหลักฐานจากตํารวจสงขลามา

พิจารณา ซึ่งตอนนั้นสรุปวาผิด พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการ

เสนอราคาตอหน�วยงานของรัฐฯ มีการปลอมเอกสาร ใชเอกสาร

ปลอมมาใชในหน�วยงานของรัฐ 

ตอมากองปราบปรามเอาพยานหลักฐานในคดีมาพิจารณา ก็

เห็นดวยกับทางตํารวจสงขลาวามีการทําผิด พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจาง มี

การปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม  จึงสรุปสํานวนวามีความผิด

และสงเร� องใหสํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงเร� องยังอยูท่ี ป.ป.ช. เพราะคดี

หากพบวาเก่ียวกับฮ้ัวตองสงเร� องให ป.ป.ช.พิจารณาวามีเจาหนาท่ีรัฐ

เก่ียวของหรือไม ก็สงไปต้ังแตเดือนกันยายนป 2564 ผลยังไมออกมา 

นิพนธ-รมช.มหาดไทย กลาวตอไปวา แตวาในขณะเดียวกัน

เม� อผมไปดูการจัดซื้อรถ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แลว ปรากฏวามันใช

เอกสารชุดเดียวกัน ทําให อบจ.สงขลาก็เลยไปแจงความรองทุกข

กลาวโทษในการจัดซื้อครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2 ดวย ผมก็ไปรอง

ทุกขกลาวโทษ จนในที่สุดตํารวจ สภ.สงขลา สรุปสํานวนที่ใครมา

เห็นหลักฐานก็สรุปเหมือนกันหมดวา มีการล็อกสเปก มีการฮั้วกัน 

เพราะคนในเครือญาติทั้งนั้น ชนะมา 3 ครั้ง 4 ครั้งเครือญาติทั้ง

นั้น  แลวผูที่เกี่ยวของก็ไปเอาเงินสวนตัว แมของผูชนะ และมอบ

อํานาจจากฝายชนะในการซื้อครั้งที่ 3 เอาเงิน  2,540,000 กวา

บาท ไปซื้อหลักทรัพยมาค้ําประกันใหบริษัทคูเทียบอยางนี้เปนตน

เพราะฉะนั้นจากหลักฐานเหลานี้ ในที่สุดการจัดซื้อครั้ง

ที่ 1 และครั้งที่ 2 ก็ทํานองเดียวกัน ในที่สุดตํารวจสรุปสํานวน

วาฮั้ว ปลอมเอกสาร ใชเอกสารปลอม จึงสงเร� องไปให ป.ป.ช. 

โดย ป.ป.ช.ไปตรวจสํานวนอยู แลวในที่สุด  ป.ป.ช.ก็คืนเร� องมาที่ 

สภ.เมืองสงขลา ใหดําเนินคดีในขอหาฮั้ว ขอหาการปลอมเอกสาร 

ใชเอกสารปลอม แตเม� อไมปรากฏเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวของจึงขอ

ใหตํารวจดําเนินการดําเนินคดีตอ ที่ในที่สุด ป.ป.ช.เองก็ไดมาแจง

ความดําเนินคดีกับพวกฮั้ว แลวในที่สุดกลุมพวกฮั้วดังกลาว ศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ก็ออกหมายจับ เพราะ 

พอเรียกมาไมยอมมา ศาลจึงออกหมายจับพวกนี้ 4 คน กลุมพวกนี้ 

3 คนหนีไปตางประเทศ ไปกาตาร ไปอยูตางประเทศ

-เหตุใด ป.ป.ช.ถึงยังดําเนินการจะย� นคํารองตอศาลอยู?

ทาง ป.ป.ช.เขาบอกวาแมวาจะฮั้ว ผมไปเห็นเอกสารตอน

ที่เขาย� นที่ศาลปกครองกลาง ตอนที่ผมฟองเพิกถอนมติ ป.ป.ช.ที่

ศาลปกครองกลาง ป.ป.ช.บอกวาแมการจัดซื้อดังกลาวจะฮั้วก็ตอง

จาย เพราะไปเซ็นโดยชอบแลว แตอันที่จริงผมยังโตแยงอยูวา ที่

จริงตอนทําสัญญา พอทําสัญญากันแลว พอผลสอบออกมาแลววา

ฮั้ว ผมแจงไปที่บริษัท  พลวิศวฯ เขาขอคืนของกลาง ขอคืนตั๋วค้ํา

ประกัน ผมก็แจงกลับไปวา เร� องขอคืนผมบอกวาผมใหคืน เพราะ

วาสัญญาระหวาง อบจ.สงขลากับบริษัท พลวิศวฯ เปนโมฆะ 

โดยผมมีหนังสือลงไปตั้งแตเดือนมกราคมป 2558 จึงไมมีผล

ผูกพันตอกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 152 

ทาง อบจ.จึงไมมีความจําเปนตองถือไว ใหคืน อันนี้ที่ ป.ป.ช.บอก

วาทําไมผมถึงไมบอกเลิก ซึ่งโมฆกรรมไมตองบอกเลิก เพราะ

โมฆกรรมไมมีผลผูกพันตั้งแตตน มันตางกับโมฆียะ คนที่เรียน

กฎหมายจะรูวาคําสองคํานี้ตางกัน โมฆกรรมคือไมมีผลผูกพันมา

ตั้งแตตน  ตางคนตางถาเปนโมฆะกันแลว ทุกคนกลับฐานะเดิม

หมด  สวนโมฆียะ ตองบอกเลิกหรือใหสัตยาบันถึงจะมีผลสมบูรณ 

นี่คือหลักกฎหมายเบื้องตน 

ดังน้ันเม� อผมแจงไปแลว ผมจึงไมไดมีเจตนาท่ีจะทําใหเสียหาย 

เพราะถาเปนโมฆกรรม กรรมการไปตรวจสอบมาพบวาผิด มีการฮ้ัว 

แลวผมยังไปขืนจายเงินใหบริษัท  ผมก็โดน เพราะ ผวจ.ส่ังใหระงับ

การจายเงินไวกอน ใหต้ังกรรมการสอบ ซ่ึงผมก็ต้ังกรรมการสอบ 

แลวกรรมการสรุปมาวาฮ้ัว แลวหากผมยังขืนไปจายเงิน ผมก็จะ

โดนทุจริตเอาดวย อันน้ีผมโดนละเวน แตผมจะบอกวาผมจะละเวน

หนาท่ีไดอยางไรในเม� อผมปฏิบัติตามท่ีผูวาฯ ส่ังทุกเร� อง

นิพนธ-รมช.มหาดไทย กลาวตอไปวา ตอมาผมเพิ่งไปรูที

หลังวาที่ ป.ป.ช.บอกวาแมจะพบวาฮั้วแตก็ตองจาย เพราะมีการ

เซ็นรับแลว ผมเพิ่งไปดูหลักฐานตอนหลังอีก ที่บอกวาผมเซ็น

รับ ปรากฏวาปลัด อบจ.มาเซ็นรับแทนผม  โดยที่ปลัด อบจ.ไมมี

อํานาจ เพราะวันที่ผมมารับตําแหน�ง แลวผมแบงงานใหรองนายก 

อบจ., ปลัด อบจ., รองปลัด อบจ. ผมมอบอํานาจใหปลัด อบจ.กรณี

การอนุมัติจัดซื้อจัดจาง, ลงนามในสัญญาจาง-สัญญาซื้อขาย ใบสั่ง

ซื้อ โดยผมลงนามวันที่ 5 กันยายน 2556  

แตมาพบวาปลัด อบจ.ที่เปนประธานตรวจรับการจางมาเซ็น

ในวันที่มีการนัดสงมอบเอกสาร ตามใบตรวจรับพัสดุ โดยบอกวา

รถสงมาครบสองคัน แลวจากนั้นเสนอหนังสือสงถึงนายก อบจ.

สงขลาเพ� อพิจารณาอนุมัติ แตวาเขามาเซ็นเอง เซ็นในฐานะนายก 

(อบจ.) ปฏิบัติราชการแทนผม โดยไมมาถึงผม ทั้งที่วันนั้นผมก็อยู

ที่ อบจ. เขาไมเสนอผม เขาลงนามเอง ซึ่งผมเพิ่งมารูปรากฏภาย

หลัง เม� อกอนผมนึกวาเขาเซ็นในฐานะปลัด อบจ. แลวผานเร� อง

มาใหผม แตที่สําคัญคือ เขามีอํานาจเซ็นแควงเงินไมเกินหนึ่งลาน

บาท แตมาเซ็นรับรถที่มีมูลคา 50,850,000 บาท  ซึ่งไมมีอํานาจ

เซ็นแน�นอน จึงเปนการรับโดยไมชอบ  เพราะฉะนั้นผมจึงถือวามัน

ก็ตองมีความบกพรองหลายอยางในคดีนี้ เพราะเม� อรับโดยมิชอบ ก็

คือไมมีการรับ พอผมพูดประเด็นนี้ขึ้นมา ป.ป.ช.ก็ไปเอาประเด็นวา

ผมไมยอมบอกเลิกสัญญา ก็ยิ่งไปกันใหญ เพราะเม� อเปนโมฆกรรม

ก็ไมตองบอกเลิก 

“ดังนั้นเร� องนี้ผมอธิบายไดแน�นอน และทุกอยางเปนหลัก

ฐานหมด ผมมีหลักฐานทุกอยาง คราวกอน ผมก็ชี้ประเด็นแลววา

มีการปลอมเอกสาร ปลอมกันมาอยางไร รอบนี้ผมก็จะชี้เร� องศาล

อาญาคดีทุจริตฯ ภาค 9 ออกหมายจับ เร� องหนังสือที่ ป.ป.ช.มา

แจงความที่ โรงพัก”

-คดีดังกลาวทําไมอัยการถึงมีความเห็นแยงกับ ป.ป.ช. โดย

มีความเห็นสั่งไมฟอง แตทําไม ป.ป.ช.ถึงเห็นวาควรและจะย� น

รองตอศาลเอง?

หลัง ป.ป.ช.ช้ีมูลก็มีการสงเร� องไปใหอัยการ ทางอัยการก็

พิจารณาสํานวนอยูระยะเวลาหน่ึง จนในท่ีสุดอัยการเห็นวาสํานวน

มีขอไมสมบูรณ ก็คือมีขอบกพรองอยู โดยอัยการช้ีขอไมสมบูรณมา

หลายประเด็น จนมีการต้ังคณะทํางานรวมระหวางอัยการกับ ป.ป.ช. 

ท่ีประชุมรวมกัน ป.ป.ช.ก็ไมไดช้ีแจงอะไรเพ่ิมเติม ไมสามารถหักลาง

ส่ิงท่ีอัยการสงสัยได ทางอัยการสูงสุดก็มีความเห็นส่ังไมฟอง  ก็คืน

สํานวนให ป.ป.ช. อัยการก็ใหความเปนธรรมในฐานะท่ีเขาเปนผูตอง

ดําเนินคดี แตเม� อเขาเห็นพยานหลักฐานแบบน้ี เขาบอกวามันไปไม

ได ก็ตามท่ีผมบอกขางตน คือไมไดมีเจตนา เพราะในทางอาญามัน

ตองมีเจตนาเสียกอน  เจตนาท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายแกคนใดคน

นับถอยหลัง ศึกซักฟอก 

‘นิพนธ’ รมช.มท.-ชี้แจงไดทุกประเด็น

ข



Facebook : ททท.สำ�นักง�นน่�น หรือ  

สอบถ�มทริปล่องแก่งได้ที่ อุทย�นเเห่งช�ติ

ดอยภูค� โทร. 08-2194-1349, อุทย�น 

แห่งช�ติแม่จริม โทร. 08-0679-9070, 

สม�คมส่งเสริมก�รท่องเที่ยวน่�นตะวันออก             

โทร. 09-6690-2229, ริเวอร์ร�ฟท์ น่�น 

โทร. 08-9638-5858, ล่องแก่งน้ำ�ว้�      

บ่อเกลือทัวร์ โทร. 09-2847-9592,                                                      

น่�นน้ำ�ว้�ทัวร์ โทร. 09-5487-2667,    

บ้�นริมว้�ภูฟ้�ทัวร์ โทร. 08-5715-7498, 

แจงแอนเจทัวร์ โทร. 08-1765-4194

3.ล่องแก่งเรือยางลำาน้ำาแม่ละเมา 

ลำ�น้ำ�แม่ละเม� มีต้นกำ�เนิดจ�ก

ทิวเข�ในอำ�เภอพบพระและอำ�เภออุ้มผ�ง 

กระแสน้ำ�ไหลขึ้นไปท�งทิศเหนือผ่�นตำ�บล

แม่ละเม� อำ�เภอแม่สอด ไปบรรจบกับ

แม่น้ำ�เมยที่บ้�นวังผ� อำ�เภอแม่ระม�ด  

ก�รล่องแก่งลำ�น้ำ�ส�ยนี้แบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ 

จุดที่ 1 เป็นก�รล่องแก่งตอนบน            

เริ่มต้นที่บ้�นม้งธงชัย เป็นก�รล่องแก่ง

ระดับ 1-2 ผ่�นเก�ะแก่งต่�งๆ เช่น      

แก่งผ�โก๊ะ แก่งห้วยละพริ้ง แก่งห้วยพ�คือ          

แก่งท้องคด มีกระแสน้ำ�เชี่ยวแรงม�ก     

ใช้เวล� 3 ชั่วโมง ถึงจุดพักค้�งแรมกล�งป่� 

2 คืน รุ่งขึ้นสนุกตื่นเต้นกับเก�ะแก่งต่�งๆ 

ตลอดเส้นท�งจะได้ชมธรรมช�ติของผืนป่�

ทั้งพันธุ์ ไม้และนกน�น�ชนิด ท่�มกล�งป่�                                       

ที่อุดมสมบูรณ์ ใช้เวล�ล่องแก่ง 3 ชั่วโมง 

ถึงบ้�นแม่ละเม�

จุดท่ี 2 อยู่ริมท�งหลวงหม�ยเลข A12 

(ต�ก-แม่สอด) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 41 

จุดล่องแก่งเป็นก�รเดินลัดเล�ะ ผ่�นหมู่บ้�น

และทุ่งน� ระยะท�ง 1 กิโลเมตร ถึงลำ�ห้วย

แม่ละเม� เป็นจุดล่องแก่งช่วงที่ 2 ต�ม

ลำ�น้ำ�แม่ละเม� สนุกตื่นเต้นกับเก�ะแก่ง

ต่�งๆ ตล�ดเส้นท�งธรรมช�ติป่�เข�อุดม

สมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยง�ม ระยะท�ง 

12 กิโลเมตร ใช้เวล� 4 ชั่วโมง โดยเรือย�ง

จุดท่ี 3 อยู่ริมท�งหลวงหม�ยเลข 105 

(ต�ก-แม่สอด) ระหว่�งหลักกิโลเมตรที่ 50 

เป็นก�รล่องแก่งแม่ละเม�ตอนล่�ง ใช้เวล� 

1 ชั่วโมง 30 น�ที ผ่�นผืนป่�ท่�มกล�ง

ธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ ไม้          

น�น�ชนิดและพันธุ์ ไม้น้ำ� อีกทั้งมีนก                          

น�น�ชนิดให้ศึกษ�

ลักษณะของก�รล่องแก่งแม่ละเม�

เป็นก�รล่องแก่งเชิงนิเวศและเชิงสร้�งสรรค์ 

นำ�เสนอวิถีชีวิตก�รพึ่งพ�อ�ศัยของ คน น้ำ� 

ป่� ของคนในบ้�นแม่ละเม� โดยกิจกรรม

ก�รล่องแก่งนั้นจะมีก�รเก็บผักกูดข้�งริมน้ำ�                                           

เพื่อม�ทำ�อ�ห�รกล�งวัน ก�รห�ปล�    

ด้วยก�รลงข่�ยท่ีช�วบ้�นเรียกว่� ก�รล�กแน่ง 

ก�รหุงข้�วในกระบอกไม้ไผ่ และก�รย่�งหมู                                       

แบบน�ยพร�นโบร�ณ ก�รดริปก�แฟ   

จ�กกระบอกไม้ไผ่ ทุกกิจกรรมให้นักท่องเท่ียว

ร่วมทำ�ได้

ก�รล่องแก่งแม่ละเม�ท่องเที่ยว    

ได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่ดีที่สุดจะเป็นช่วง

ปล�ยฝนต้นหน�ว หรือระหว่�งเดือน

ตุล�คม-เดือนกุมภ�พันธ์ เหม�ะกับทุกเพศ

ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอ�ยุและเด็ก

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เพจ 

Facebook :  แม่ละเม�อีโคทัวร์ และโทร : 

08-9267-2002 และ 09-6667-1002

กรีนซีซั่นภาคเหนือ ...สนุกสนานและท้าทาย

ล่องแก่งน้ำาเข็ก-น้ำาว้า-ลำาน้ำาแม่ละเมา
ทท.ภูมิภาคภาคเหนือ ชวน      

นักท่องเที่ยวที่ชอบคว�มตื่นเต้น               

ร่วมกิจกรรมท้�ท�ยช่วงกรีนซีซ่ัน 

กับกิจกรรมล่องแก่งลำ�น้ำ�เข็ก จังหวัด

พิษณุโลก ล่องแก่งลำ�น้ำ�ว้� จังหวัด

น่�น และล่องแก่งเรือย�งลำ�น้ำ�แม่ละเม�  

จังหวัดต�ก สัมผัสกับคว�มสนุกสน�นและ

ชมคว�มสวยง�มของธรรมช�ติสองฟ�กฝั่ง 

ร่วมทำ�กิจกรรมสร้�งสรรค์พ�ยเรือเก็บขยะ 

และเดินท�งท่องเที่ยวอย่�งรับผิดชอบ 

น�งส�วสรัสวดี อ�ส�สรรพกิจ      

ผู้อำ�นวยก�รก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.)  ภูมิภ�คภ�คเหนือ กล่�วว่� ขณะนี้                                           

เป็นช่วงฤดูฝน ทำ�ให้พ้ืนท่ีในแหล่งท่องเท่ียว              

ธรรมช�ติทั่วประเทศ รวมทั้งในภ�คเหนือ   

มีคว�มสดชื่น สวยง�ม โดยเฉพ�ะหลังจ�ก

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 ที่ผ่�นม� ธรรมช�ติ

ได้พักและฟื้นตัวใหม่ บรรย�ก�ศรอบตัว

จึงเหม�ะกับก�รเดินท�งไปสัมผัสอ�ก�ศ

บริสุทธิ์ คว�มเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้� 

ส�ยหมอกและดอกไม้ เป็นก�รเติมพลัง

คว�มมีชีวิตชีว�ให้กับผู้ม�เยือนได้เป็นอย่�งดี

ผู้อำ�นวยก�ร ททท.ภูมิภ�คภ�คเหนือ

กล่�วต่อว่� ในช่วงฤดูฝนแบบนี้ มีปริม�ณ

น้ำ�ม�ก จึงมีก�รจัดกิจกรรมผจญภัยพิชิต

ส�ยน้ำ� พร้อมชมทัศนียภ�พสวยง�มสอง

ฟ�กฝั่ง ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมล่องแก่ง

ลำ�น้ำ�เข็ก อำ�เภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, 

กิจกรรมล่องแก่งลำ�น้ำ�ว้� จังหวัดน่�น และ

ล่องแก่งเรือย�งลำ�น้ำ�แม่ละเม� จังหวัดต�ก 

สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยที่ชื่นชอบ

กิจกรรมก�รล่องแก่ง ส่วนใหญ่เป็น       

นักท่องเที่ยววัยทำ�ง�น ที่ชอบคว�มตื่นเต้น         

ท้�ท�ย สนุกสน�น เน้นก�รท่องเที่ยว

เชิงคุณภ�พ มีก�รจับจ่�ยใช้สอยที่สร้�ง

ร�ยได้ให้แก่ชุมชน และมีก�รทำ�กิจกรรม

สร้�งสรรค์ที่บ�งพื้นที่จัดขึ้น เช่น ก�รปลูก

ต้นไม้ ก�รเก็บขยะ หรือบริจ�คสิ่งของ                                                 

ที่จำ�เป็น เช่น ย�รักษ�โรค จึงเป็นก�ร   

ท่องเที่ยวที่ชุมชนได้รับประโยชน์ ส่วน

นักท่องเที่ยวเองก็ได้รับคว�มสุขและ

ประสบก�รณ์ที่น่�ประทับใจกลับไป

ผู้อำ�นวยก�ร ททท.ภูมิภ�คภ�คเหนือ                                             

บอกด้วยว่� ททท.มุ่งเน้นรูปแบบของกิจกรรม

ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     

อัตลักษณ์ของท้องถิ่น รักษ�คว�มสวยง�ม 

คว�มเป็นธรรมช�ติให้คงอยู่ และทำ�ให้

เกิดก�รท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ อันเป็น

แนวท�งของก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยว      

ที่ยั่งยืนต่อไป

“ก�รท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ เป็น

สิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนทำ�ได้หล�กหล�ย  

รูปแบบ เช่น จัดกระเป๋�ให้มีน้ำ�หนักเบ�ท่ีสุด  

ก�รพกถุงผ้�  ก�รใช้กระบอกน้ำ�ส่วนตัว                                             

ลดก�รใช้ผลิตภัณฑ์จ�กพล�สติก          

รับประท�นอ�ห�รให้หมด ไม่เหลือทิ้ง     

ไม่รบกวนหรือทำ�ร้�ยสัตว์ป่� เลือกพักใน

โรงแรมหรือรีสอร์ตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ขณะเดียวกันก็ยังเน้นให้นักท่องเที่ยวดูแล

เรื่องสุขอน�มัย ด้วยก�รสวมใส่หน้�ก�ก

อน�มัย ล้�งมือ และเว้นระยะห่�งตลอด 

ก�รเดินท�งอีกด้วย”  
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มองเมืองมองเมือง

สัมผัสวิถีถิ่น ที่ลำ�น้ำ�แม่ละเม� จ.ต�ก ธรรมช�ติสวยง�ม ที่ลำ�น้ำ�แม่ละเม� จ.ต�ก

Green Season หรรษ� ล่องแก่งลำ�น้ำ�เข็ก จ.พิษณุโลก

ล่องแก่งเรือย�งลำ�น้ำ�แม่ละเม� จ.ต�ก

ผจญภัย สนุกสน�น ล่องแก่งลำ�น้ำ�เข็ก จ.พิษณุโลก ล่องแก่งน้ำ�ว้� จ.น่�น อีกหนึ่งคว�มท้�ท�ยที่ต้องลอง

ทัศนียภ�พสองฟ�กฝั่งลำ�น้ำ�ว้� จ.น่�น

แก่งน้ำ�ว้� จ.น่�น เส้นท�งที่นักผจญภัยชื่นชอบ

“Cafe Feel Good on Route 12”  

กิจกรรม ซื้อ 1 แถม 1

ล่องแก่งน้ำ�ว้� จ.น่�น ชมธรรมช�ติ 

ท

สรณะ รายงาน

สำ�หรับร�ยละเอียดของกิจกรรม  

ล่องแก่งในแต่ละพื้นที่ มีดังนี้ 

1.กิจกรรมล่องแก่งลำาน้ำาเข็ก อำาเภอ

วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นกิจกรรม              

ก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศกึ่งผจญภัย ทำ�ได้

ในช่วงเดือนกรกฎ�คม-ตุล�คม ที่มีคว�ม          

สนุกสน�น ท้�ท�ย ท้ังยังได้สัมผัสบรรย�ก�ศ

ธรรมช�ติ เหม�ะสำ�หรับนักท่องเท่ียวทุกเพศ           

ทุกวัย มีคว�มท้�ท�ยต้ังแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 

ล่องผ่�นแก่งต่�งๆ ท้ังหมด 17 แก่ง ระยะท�ง                                  

ประม�ณ 7-8 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมที่มี

คว�มปลอดภัยสูง นักท่องเที่ยวยังส�ม�รถ

ร่วมทำ�กิจกรรม “ล่องแก่งเก็บขยะ”       

ได้อีกด้วย 

ททท.สำ�นักง�นพิษณุโลก ยังร่วมกับ                                        

ร้�นค�เฟ่ บนเส้นท�ง Route 12 

(พิษณุโลก-เข�ค้อ) ที่เหม�ะกับก�รขับรถ                         

ท่องเที่ยว กว่� 10 ค�เฟ่ จัดกิจกรรม      

“Cafe Feel Good on Route 12”                          

ส่งเสริมก�รข�ยในรูปแบบโปรโมชั่น     

Buy 1 Get 1 

นักท่องเที่ยวซื้อเครื่องดื่มใดก็ได้

ของท�งร้�นที่ร่วมโครงก�รฯ ในร�ค�

ม�กกว่� 50 บ�ท รับคูปองส่วนลดมูลค่� 

50 บ�ททันที!!! สำ�หรับซื้อเครื่องดื่ม              

แก้วที่ 2 ส�ม�รถใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 

มิถุน�ยน-31 สิงห�คม 2565 หรือจนกว่�

คูปองส่วนลดจะหมด

ผู้สนใจส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเพ่ิมเติม

ได้ที่ ททท.สำ�นักง�นพิษณุโลก หม�ยเลข

โทรศัพท์ 0-5525-2742-3 และ Facebook :                       

ททท.สำ�นักง�นพิษณุโลก หรือ Line OA :    

@tatphitlok

2.“ล่องแก่งน้ำาว้า” จ.น่าน แก่งที่โหด

และย�วที่สุดในประเทศไทย เป็นกิจกรรม

ยอดนิยมสำ�หรับผู้ที่รักก�รผจญภัย ต้นน้ำ�

ม�จ�กทิวเข�หลวงพระบ�ง ไหลคดเคี้ยว     

ไปต�มหุบเข�ที่สองฟ�กฝั่งร่มรื่นด้วยต้นไม้

น้อยใหญ่ สำ�หรับฤดูท่ีเหม�ะสมในก�รล่องแก่ง                                                  

เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันย�ยน ถึงต้นเดือน

มกร�คม โดยลำ�น้ำ�ว้�มีคว�มย�วประม�ณ 

ธรรมช�ติ มือใหม่ก็ล่องได้คือ เป็นทริป   

ล่องแก่งแบบ 2 วัน 1 คืน เร่ิมต้นท่ีบ้�นสบม�ง 

อ.บ่อเกลือ ไปสิ้นสุดที่แก่งวังลูน บ้�นแคว้ง 

อ.แม่จริม รวมระยะท�งประม�ณ 80 กม. 

ลำ�น้ำ�ไหลผ่�นอำ�เภอที่สำ�คัญ เช่น อำ�เภอ

บ่อเกลือ, อำ�เภอสันติสุข และอำ�เภอแม่จริม 

และในเส้นท�งมีคว�มย�กมีตั้งแต่ระดับ 1-6

3.ล่องแก่งลำาน้ำาว้าตอนล่าง ระยะท�ง 

16 กิโลเมตร แต่ส�ม�รถทำ�กิจกรรมได้ทั้งปี                   

โดยอยู่ในเขตอุทย�นแห่งช�ติแม่จริม มีคว�ม                                                  

ปลอดภัยค่อนข้�งสูง นักท่องเท่ียวยังส�ม�รถ

เดินท�งท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียว

ในเขตอำ�เภอแม่จริมได้ 

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.

สำ�นักง�นน่�น โทร. 0-5471-1217-8 และ 

125 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 

น้ำ�ว้�ตอนบน, น้ำ�ว้�ตอนกล�ง และน้ำ�ว้�

ตอนล่�ง

ไฮไลต์ของกิจกรรมล่องแก่งลำ�น้ำ�ว้�

แบ่งเป็น 3 ตอน ต�มสภ�พพื้นที่ คือ 

1.ล่องแก่งลำาน้ำาว้าตอนบน เป็นเส้นท�ง

ล่องแก่งเฉพ�ะผู้เชี่ยวช�ญ ส�ยน้ำ�มีคว�ม

เช่ียวกร�กและโหดม�ก ระยะท�งค่อนข้�งส้ัน                                    

ประม�ณ 35 กม. เร่ิมต้นท่ีบ้�นสะปัน อำ�เภอ

บ่อเกลือ ในอุทย�นแห่งช�ติขุนน่�น ส่วนนี้

จะเปิดให้ท่องเที่ยวได้เฉพ�ะเดือนสิงห�คม-

กันย�ยนเท่�นั้น 

2.ล่องแก่งลำาน้ำาว้าตอนกลาง     

เป็นไฮไลต์ของผู้รักก�รผจญภัยและหลงใหล
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