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ปีท3่ี 0 ฉบับที่ 843 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ราคา 8บาท

รวมตัวชุมนุมประท้วงการทำงานของเจ้าหน้าที่
สรรพสามิต กล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม
ไม่โปร่งใส กลั่นแกล้งจับกุม สั่งปรับแล้วออกใบ
เสร็จรับเงินไม่ตรงกับข้อหา เรียกร้องให้ย้ายออก
ไปจากพื้นที่
* (อ่านต่อหน้า 19)

นายประเสริฐ เล็กสกุลดิลก

รถตกเหว

รองผูว้ า่ ฯดับ

กินอีกแล้ว“เห็ดพิษ”

หามส่งรพ.นับสิบ

ชาวบ้านบ้านกาใส หมูท่ ่ี 8
ตำบลสะเนี ย น อำเภอเมื อ ง
น่าน นำเห็ดมีลักษณะคล้าย
เห็ดถอบมาต้มกินกับน้ำพริก
เกิดอาการปวดท้อง อาเจียน
ถูกหามส่ง รพ.น่าน ให้แพทย์
ช่วยเหลือ *(อ่านต่อหน้า 19)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
น่าน นำคณะออกปฏิบัติงาน
ตามโครงการ พอ.สว. เกิดอุ
บั ต ิ เ หตุ ร ถปิ ค อั พ ที ่ น ั ่ ง ลื ่ น
ไถลตกเหวลึ ก ข้ า งทางทำให้
รองผู้ว่าฯ *(อ่านต่อหน้า19)
ดาโช รินซิน จยาลเซน ประธาน
คณะสภาทีป่ รึกษาพระมหากษัตริย์
แห่งราชอาณาจักรภูฎาน เดินทาง
มายั ง จั ง หวั ด น่ า น เพื ่ อ ร่ ว มแลก
เปลี ่ ย นประสบการณ์ ร ะหว่ า งภู
ฎาน-น่าน โดยมีผู้แทนกลุ่มฮัก
เมืองน่านและประชาคมน่านไป
รับทีส่ นามบินน่าน เมือ่ 9 พค.50

หนังสือพิมพ์เสียงชาวน่าน วันที่ 9 พฤษภาคม 2550

เสียงชาวน่าน หนังสือพิมพ์ เพื่อชาว
น่าน ฉบับปรับ โฉมใหม่ อยูใ่ นสังคมเมือง
น่าน เป็นปีท่ี 31..... ขอต้อนรับ สมพงษ์
อนุยทุ ธพงศ์ จากผูต้ รวจราชการ กระทรวง
มหาดไทย ที่มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯน่าน..
... มาถึงปุบ๊ ก็ลงมือทำงานปับ๊ ทันที ไม่
มีรีรอ! ไม่ต้องรอ “เรียนรู้” ให้เสียเวลา
เพราะเคยผ่านการเป็นผูว้ า่ ฯ มาแล้ว 2 จังหวัด
ที่ อำนาจเจริญ และ สุรนิ ทร์.....
ส่วน
ปริญญา ปานทอง อดีตผู้ว่าฯน่าน ก็ได้ย้าย
ไป “ทำงาน” อย่างเต็มมือแล้วที่ อำนาจเจริญ
หลังจากมา “เรียนรู้” และ จบหลักสูตรโรง
เรียนผูว้ า่ ฯทีเ่ มืองน่านไปเรียบร้อยแล้ว.....
ข่าวร้าย.....ที่ช็อค! ความรู้สึกของ คนเมือง
น่าน เมื่อต้อง สูญเสีย บุคลากรคุณภาพ
“ลูกเมืองน่าน” ประเสริฐ เล็กสกุลดิลก
รองพ่อเมืองน่าน ประสบอุบตั เิ หตุ เสียชีวติ
ก่อนวัยอันควร ด้วยรถยนต์ตกหุบเขาลึก
ขณะไปปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการฯ ที่ อ.บ่อเกลือ
เหตุเกิดเมือ่ 6 พค. ขณะนีศ้ พตัง้ บำเพ็ญกุศล
อยูท่ ว่ี ดั สวนตาล..... มีกำหนด พระราช
ทานเพลิงศพ 13 พค. ศกนี.้ .... ข่าวดี.....
สำหรับ หนุ่ม-สาว ในวัยเรียน โรงเรียน
ไปรษณีย์ หลักสีก่ รุงเทพฯ รับผูจ้ บ ม.ปลาย
ทั้งชายและหญิง อายุ17-18 ปี เข้าเรียนฯ
หลักสูตร 1 ปี จบแล้วมีงานให้ทำ บรรจุเป็น
พนักงาน ระดับ 2 ของ บ.ไปรษณียไ์ ทย จำ
กัด เงินเดือน 7,380 บาท เปิดรับสมัคร 11
มิย.-29 มิย.50 ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประ
เทศ.....
ยินดีดว้ ยกับ น.พ.คณิต ตันติศิ
ริวทิ ย์ และ คณะผูบ้ ริหาร ร.พ.น่าน ที่ โรง
พยาบาลน่าน ได้รับการประกาศอย่างเป็น
ทางการว่า ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณ
ภาพ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
( HA&HPH) มีการจัดงานเล็กๆ เลีย้ งฉลอง

นายสมพงษ์ อนุยทุ ธพงศ์

นายปริญญา ปานทอง

“แด่เสียงชาวน่าน”
น.พ.คณิต ตันติศริ วิ ทิ ย์
ความสำเร็จเป็นการภายใน ณ ลานจัดกิจกรรม
ใต้อาคาร 40ปี เมื่อ 27เมย. ที่ผ่านมา.....
สมรัก-สมรส พิชิต ชัยพินิช , ลักษณาพร
ทัศนาวลัย และ ศุจิรัตน์ สถิตเทพบัญชา
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่งฯ ระหว่าง น.ส.
พิไลลักษณ์ ชัยพินชิ กับ นายศุภกร สถิตเทพ
บัญชา วันเสาร์ท่ี 19 พค.50 ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมเทวราช.....

“เก้าพฤษภา
ก้าวนำพา
ก้าวแทนพ่อ
ก้าวทีส่ อง
เสียงชาวน่าน
เสียงชาวน่าน
เสียงชาวน่าน
เสียงชาวน่าน

พาก้าวไกล
มวลชนน่าน
ต่อศักดา
สิทธารัถ
ขออยูเ่ คียง
คือความหวัง
ฐานันดรสี่
เพือ่ ประชา

ไปข้างหน้า
ประสานผอง
พาเรืองรอง
ผลัดศักดา
เสียงประสาน
อย่ากังขา
มีวญ
ิ ญา
ฟ้าน่านเอย.”

ดร.สุวฒ
ั น์ โชคสุวฒ
ั นสกุล
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

4.การเข้าจับกุมขอให้อยู่ในช่วงเวลากลางวัน
และมีหมายถูกต้องชัดเจน 5.ขอให้ย้ายเจ้าหน้าที่
ชุดปราบปรามของสรรพสามิต
นายกำธร ปลัดหัวหน้ากิง่ ฯ จึงให้ทางเครือ
ข่ายแต่งตั้งตัวแทนของแต่ละอำเภอ พร้อมนำเข้า
พบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่ศาลากลางจังหวัดเมื่อ
เวลา 13.30 น. โดยมี นายสุชาติ กีฬาแปง รองผวจ.
น่าน รักษาราชการแทนฯ นางพรรณงาม พินธุ
รักษ์ รักษาการสรรพสามิตจังหวัดน่าน นายบุญ
เสริม จันทร์กนั ธะ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปราบปราม สนง.
สรรพสามิตจังหวัดน่าน พ.ท.เมธี แกล้วกล้า รอง
เสธ.จทบ.นน. พตท.ประจักษ์ เพชรนิม่ สวป.สภ.
อ.เมืองน่าน ร่วมรับฟังและพิจารณาข้อเรียกร้อง
ของตัวแทนชาวบ้าน
หลังจากรับฟังข้อเรียกร้องทั้งหมดแล้ว ที่
ประชุมระหว่างทางราชการกับตัวแทนชาวบ้านก็ได้
ข้อยุติ ทุกฝ่ายสามารถตกลงกันด้วยดี โดยนายสุ
ชาติ กีฬาแปง รองผวจ.น่าน ได้เผยข้อสรุปว่า 1.
เรื่องภาชนะที่รองสุรากลั่นในโรงผลิตที่กำหนดให้
ใช้แกลอน 20 ลิตร ทางสรรพสามิตจังหวัดน่านจะ
นำปัญหาเสนอไปยังกรมสรรพสามิตเพื่อขอผ่อน
ปรนให้ 2.เรื่องค่าปรับจะผ่อนปรนไม่ให้ได้รับ
ความเดือดร้อนมาก โดยเริ่มจากขั้นต่ำ 1,000 บาท
สูงสุด 5,000 บาท 3.การทำบัญชีจะได้มกี ารอบรม
แนะนำในการทำบัญชีให้ชาวบ้าน 4.เรื่องการเข้า
ตรวจตราจับกุมได้ชี้แจงให้เข้าใจว่าการตรวจค้น
สามารถทำได้ตามเงื่อนไขของหมายค้น และกระ
ทำได้ตลอด 24 ชม. แต่เจ้าหน้าทีจ่ ะพยายามปฏิบตั ิ
งานในช่วงเวลากลางวันให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ออก
ปฏิบัติงานพึงระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้เกิด
ปัญหา ให้มีลักษณะเป็นมิตรกับประชาชนให้มาก
ทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพืน้ ทีต่ อ่ ไป

* (ต่อจากหน้า 1) น่าน ได้จัดพิธีรดน้ำศพเมื่อเวลา 17.00 น. ของวัน รู้

เสียชีวติ มีผตู้ ดิ ตามได้รบั บาดเจ็บอีก 9 คน
เมือ่ เวลา 09.15 น. ของวันที่ 6 พค.50 พตท.
กำพล พึง่ เดชะ สารวัตรเวร สภ.อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ได้รับแจ้งว่า รถยนต์ของคณะรองผู้ว่าราชการจัง
หวัดน่านประสบอุบัติเหตุตกเขา ระหว่างถนนสาย
อ.บ่อเกลือ-อ.เฉลิมพระเกียรติ บริเวณปากทางเข้า
บ้านน้ำแคะ หมู่ 4 ต.ดงพญา
ทีเ่ กิดเหตุ เป็นทางขึน้ เขาลาดชัน เป็นถนน
ลูกรังกว้างประมาณ 6 เมตร ด้านซ้ายเป็นเหวลึก
ราว 50 เมตร มีลอยรถไถลครูดลงเหวข้างทางลึก
ลงไปประมาณ 30 เมตร มีรถยนต์ปิคอัพโตโยต้า
โฟร์วิลไดรฟ์ หมายเลขทะเบียน บง. 9556 น่าน
พลิกตะแคงติดคากับต้นไม้ใหญ่และกอไผ่ สภาพ
รถพังยับ หลังคายุบ กระจกแตกรอบคัน
ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 คน ถูก
นำส่งไปรักษาตัวที่ รพ.บ่อเกลือ ในจำนวนนี้มีผู้
บาดเจ็บสาหัส 3 ราย คือ นายประเสริฐ เล็กสกุล
ดิลก อายุ 58 ปี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน มีบาด
แผลกระโหลกยุบ นายนิสันต์ หาญกล้า เจ้าพนัก
งานปกครอง 4 ขาและซี่โครงหัก นางเกศนี ถุง
เงิน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.บ่อเกลือ กระดูกต้นคอ
เคลือ่ น แพทย์ได้รบี นำส่งต่อ รพ.น่าน แต่นายประ
เสริฐ เล็กสกุลดิลก เสียชีวติ ระหว่างทาง
ผูบ้ าดเจ็บอีก 7 คน ได้แก่ ดต.ฉริยะ รชต
วงค์ชยั คนขับรถ , นายอุดม จันตาใหม่ นายอำเภอ
บ่อเกลือ , นายบุญฤทธิ์ แก้วปกป้อง ปลัดอำเภอ
บ่อเกลือ , นางสงกรานต์ วังม่วงแงว พยาบาล รพ.
บ่อเกลือ , น.ส.สุภาพร สายยาน เจ้าหน้าที่ทันต
สาธารณสุข รพ.บ่อเกลือ , นายต๋า อุปจักร์ อส.บ่อ
เกลือ และนายประเสริฐพงษ์ สุยะ อส.บ่อเกลือ
นายประเสริฐ เล็กสกุลดิลก รองผู้ว่าราช
การจังหวัดน่านทีเ่ สียชีวติ เป็นคนจังหวัดน่าน เกิด
วันที่ 14 มค.2491 จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต
(เกียรตินิยมดี) และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิท
ยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการครั้งแรกเป็นปลัดอำ
เภอตรี อำเภอโพทะเล จ.พิจติ ร เมือ่ ปี 2515 ปลัด
อำเภอโท อำเภอทุ่งช้าง เมื่อปี 2517 เป็นนายอำ
เภออุม้ ผาง จ.ตาก เมือ่ ปี 2535 เป็นนายอำเภอเขม
ราฐ จ.อุบลราชธานี - นายอำเภอเสิงสาง จ.นคร
ราชสีมา - นายอำเภอหนองแซง จ.สระบุรี ตามลำ
ดับ ย้ายมาเป็นนายอำเภอที่ จ.น่าน บ้านเกิด เป็น
นายอำเภอเวียงสา เมือ่ ปี 2542 แล้วย้ายไปเป็นนาย
อำเภอปัว จนถึงปี 2546ได้เลื่อนขึ้นเป็นปลัดจังหวัด
น่าน และได้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเมื่อ
เดือนธันวาคม 2549
ศพของนายประเสริฐ ได้นำมาไว้ที่ศาลา
อเนกประสงค์วัดสวนตาล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.

เดียวกัน โดยมี นพ.มรกต กรเกษม รมช.สาธารณ
สุขเป็นประธาน มี นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์ รอง
ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว. นายสมพงษ์ อนุ
ยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และ ข้าราชการ
ทหาร ตำรวจ นักการเมือง พ่อค้า ประชาชน ใน
จังหวัดน่านร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นกว่าพันคน
ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลด
ต่อมา ในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 7 พค.
50 พล.อ.อ.สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการใน
พระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร และนายสำเริง เอีย่ มสะอาด รองราชเลขา
นุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนพระองค์ นำพวง
มาลาพระราชทานของทั้งสองพระองค์ ตลอดจน
พวงมาลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ์
พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ มาตั้งวางหน้าหีบศพนายประ
เสริฐ เล็กสกุลดิลก ทีว่ ดั สวนตาล ยังความซาบซึง้
ในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายประ
เสริฐเป็นล้นพ้น
ส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะมีขึ้นใน
วันที่ 13 พค.นี้

เครือข่ายเหล้าฯเดือด

* (ต่อจากหน้า 1)

เมือ่ เวลา 09.30 น. วันที่ 8 พค.50 ทีศ่ าลา
อเนกประสงค์บา้ นหนองเต่า ต.ม่วงตึด้ กิง่ อ.ภู
เพียง จ.น่าน ได้มชี าวบ้าน จาก 14 อำเภอ 1 กิง่ ฯ
จำนวนกว่า 200 คน รวมตัวกันชุมนุมประท้วงการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจปราบปรามสรรพ
สามิตจังหวัดน่าน พร้อมกับยืน่ ข้อเรียกร้องขอความ
เป็นธรรมต่อ นายกำธร สุอรุณ ปลัดหัวหน้ากิง่ ฯ
โดยตัวแทนของเครือข่ายสุราพืน้ บ้านจัง
หวัดน่าน ได้กล่าวหาว่า เจ้าหน้าทีส่ รรพสามิตทำ
เกินกว่าเหตุ ไม่มกี ารผ่อนผัน ทำการตรวจจับโรง
งานสุราพืน้ บ้าน มีการจับสุราทีย่ งั อยูใ่ นโรงงานว่า
ไม่ถกู กฏหมายไม่ตดิ แสตมป์ ใช้ภาชนะบรรจุไม่
ถูกต้อง ไม่ทำบัญชี โรงเรือนไม่ถกู ต้อง การจับกุม
แต่ละครัง้ ถูกเรียกค่าปรับรายละตัง้ แต่ 5,000 บาท
ขึน้ ไป ไม่ลดหย่อน บางรายเรียกค่าปรับถึง 10,000
บาท ถ้าชาวบ้านไม่ยอมก็ขวู่ า่ จะสัง่ ปิดโรงงาน
เวลาจับกุมก็มหี มายจับบ้างไม่มหี มายจับบ้าง เป็น
การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ชดั เจน จึงยืน่ ข้อเสนอ 5 ข้อให้
ทำการแก้ไขดังนี้ 1.ขอให้ผอ่ นผันภาชนะทีท่ างราช
การกำหนดว่าต้องเป็นแกลอน 20 ลิตร เป็นภาชนะ
อะไรก็ได้ 2.ค่าปรับขอให้กำหนดให้ชดั เจนว่าตัง้
แต่ขน้ั ต่ำจนถึงสูงสุดจำนวนเท่าไหร่ 3.ผ่อนผัน
การทำบัญชีที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากชาวบ้านขาดความ

กินอีกแล้ว“เห็ดพิษ”

* (ต่อจากหน้า 1)

นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ นายแพทย์สาธา
รณสุขจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก
รพ.น่าน วันที่ 5 พค.50 พบผูป้ ว่ ยอาหารเป็นพิษเข้า
รับการรักษาที่ รพ.น่าน หลายราย จากการสอบสวน
โรคพบว่า มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จำนวน 13 ราย
แผนกผูป้ ว่ ยใน 7 ราย ผูป้ ว่ ยนอก 6 ราย เป็นชาย
10 ราย หญิง 3 ราย อายุต่ำสุด 8 ปี สูงสุด 64 ปี
ส่วนใหญ่มาด้วยอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
เวียนศีรษะ ไม่มไี ข้ แบ่งเป็นผูป้ ว่ ย 2 กลุม่
กลุ่มที่ 1 จำนวน 6 คน อยู่บ้านสองแคว
ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน รับประทานเห็ดซึ่งมี
ลักษณะเป็นดอกสีขาว มีโคนติดกัน ชาวบ้านเรียก
“เห็ดไผ่” หลังรับประทานประมาณ 2 ชั่วโมงมี

อาการอาเจียน ถ่ายเหลว คลืน่ ไส้ ไม่มไี ข้ ปัจจุบนั
อาการดีขึ้น
กลุม่ ที่ 2 จำนวน 7 คน อยูบ่ า้ นกาใส ต.
สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน รับประทานเห็ดมีลกั ษณะ
เป็นก้อนกลมๆ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ซม.
คล้ายๆเห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) แต่มีตีน หลังรับประ
ทานประมาณ 3 นาที มีอาการอาเจียน เวียนศีรษะ
ปวดท้อง คลืน่ ไส้ ไม่มไี ข้ เห็ดดังกล่าวเก็บในหมู่
บ้าน ปัจจุบนั แพทย์ให้นอนเฝ้าดูอาการที่ รพ.น่าน
นายเล็ก มูลยะ อายุ 55 ปี ชาวบ้านกาใส
บอกว่า ชาวบ้านกาใสทั้ง 7 คน ที่เข้ารักษา รพ.
น่าน เป็นญาติกัน ได้นำเห็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ด
ถอบเก็บมาจากป่าชุมชนของหมู่บ้าน มาต้มจิ้มกับ
น้ำพริกกินเป็นอาหารมื้อเย็นในงานสู่ขวัญให้กับผู้
ที่จะไปทำงานต่างจังหวัด หลังจากกินเข้าไปก็เกิด
อาการปวดท้องต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลให้แพทย์
ช่วยเหลือ สำหรับตนเองกินเข้าไปเม็ดเดียวเห็นว่า
ผิดสังเกตจึงกัดดูข้างในมีลักษณะเป็นสีดำ แต่ถ้า
เป็นเห็ดถอบทีก่ นิ ได้จะมีลกั ษณะข้างในเม็ดเห็ดเป็น
สีขาว จึงหยุดกินและเตือนญาติที่กินด้วยกัน แต่ก็
ไม่ทันเนื่องจากทุกคนกินไปก่อนหน้าตนเองแล้ว
ขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลทหารค่ายสุริย
พงษ์ จังหวัดน่าน ได้รบั ตัวพลทหารเกณฑ์จำนวน
11 นาย สังกัดกองพันทหารม้าที่ 10 ซึ่งมีอาการ
ปวดท้อง อาเจียน ปวดศีรษะ เข้าทำการรักษา จาก
การสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า หลังลาพักในวัน
หยุด พลทหารธวัช โนตัน อายุ 22 ปี ได้นำเห็ด
จากบ้าน มีลักษณะคล้ายเห็ดโคน มาปรุงอาหาร
แจกจ่ายให้เพือ่ นทหารในค่ายกิน แล้วจึงเกิดอาการ
ดังกล่าว ที่มีอาการหนัก 2 รายซึ่งกินมากกว่าคน
อืน่ ได้แก่ พลทหารธวัช เจ้าของเห็ด และ พลทหาร
อนุรกั ษ์ จันทวัง อายุ 22 ปี แพทย์ตอ้ งให้นำ้ เกลือ
เฝ้าดูอาการ ส่วนอีก 9 ราย แพทย์ทำการล้างท้อง
และให้ยาแก้พิษ พร้อมเติมน้ำเกลือและให้นอนพัก
ฟืน้ ที่ รพ.ค่ายฯ เพือ่ รอดูอาการก่อน
ทางด้าน พ.ต.นพ.สมัย ขำพันธ์ ผูอ้ ำนวย
การ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ กล่าวว่า ทหารดังกล่าวนำ
เห็ดมากิน ซึ่งมีลักษณะคล้าย “เห็ดโคน” ที่กินได้
จึงขอเตือนประชาชนทัว่ ไป ให้เพิม่ ความระมัดระวัง
โดยเฉพาะห้ามนำมาปรุงโดยปิ้งย่าง เพราะจะทำ
ให้มีควันซึ่งเป็นคาร์บอนไปทำปฏิกริยากับเห็ดที่มี
สารไซยาไนต์ ทำให้มอี นั ตรายเพิม่ ขึน้
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โดย “ฝนกลางแดด”

ชือ่ นายสมพงษ์ อนุยทุ ธพงศ์
เกิดเมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2492 อายุ 58 ปี
การศึกษาและอบรม ปี 2515 รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
(เกียรตินยิ มดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปี2526
โรงเรียนนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการ
ปกครอง , ปี 2532 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง
(นปส.) รุน่ ที่ 24 วิทยาลัยการปกครอง , ปี 2534
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร์ , ปี 2536 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
อาสารักษาดินแดน (เสธ.อส.) รุน่ ที่ 10 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก , ปี 2545 หลักสูตรการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมาย มหาชน รุน่ ที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
การดำรงตำแหน่ง
ปี 2526-2527 ปลัดอำเภอผูเ้ ป็นหัวหน้าประจำกิง่ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ปี 2527-2530 นายอำเภอพรเจริญ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) จังหวัดหนองคาย
ปี 2530-2531 นายอำเภอคลองใหญ่ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) จังหวัดตราด
ปี 2531-2533 นายอำเภอสรรพยา (เจ้าพนักงานปกครอง 7) จังหวัดชัยนาท
ปี 2533-2537 นายอำเภอหันคา (เจ้าพนักงานปกครอง 8) จังหวัดชัยนาท
ปี 2537-2540 นายอำเภอบ้านโพธิ์ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี 2540-2541 ปลัดจังหวัด (เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานปกครอง 9) จังหวัดพังงา
ปี 2541-2542 ปลัดจังหวัด (เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานปกครอง 9) จังหวัดระยอง
ปี 2542-2543 รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดพะเยา
ปี 2543-2545 รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดตราด
ปี 2545-2546 รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด (นักปกครอง 9) จังหวัดสิงห์บรุ ี
ปี 2546-2547 ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูต้ รวจราชการ 10) กระทรวงมหาดไทย
ปี 2547-2548 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (นักปกครอง 10) จังหวัดอำนาจเจริญ
ปี 2548-2549 ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุรนิ ทร์ (นักปกครอง 10) จังหวัดสุรนิ ทร์
ปี 2549-2550 ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผูต้ รวจราชการ 10) กระทรวงมหาดไทย
ปัจจุบนั
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน (นักปกครอง 10) จังหวัดน่าน

รถตกเหว

หนังสือพิมพ์เสียงชาวน่าน วันที่ 9 พฤษภาคม 2550

ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

หนังสือพิมพ์เสียงชาวน่าน วันที่ 9 พฤษภาคม 2550
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ก่อนอืน่ ผูเ้ ขียนต้องขอออกตัวก่อนนะครับ
ว่าผูเ้ ขียนเป็นคนชอบ เทีย่ ว กิน ดืม่ มาแต่ไหนแต่ไร
แล้ว ยิง่ พีน่ อ้ ง มิตรสหายรอบตัวก็เป็นผูช้ อบกินชอบ
เทีย่ วเหมือนกัน ก็เลยทำให้ผเู้ ขียนได้มโี อกาสออก
ไปหาทีเ่ ทีย่ ว กิน ดืม่ อยูเ่ ป็นประจำ เมือ่ ทางกองบรร
ณาธิการหนังสือพิมพ์มอบความไว้วางใจให้เขียน
บทความนี้ ผูเ้ ขียนจึงยินดีจะแบ่งปัน แนะนำ ติชม
ร้านอาหาร สถานบันเทิง หรือแม้กระทั่งสถานที่
ท่องเทีย่ วในเมืองน่านเราให้ทา่ นผูอ้ า่ น
หากจะว่าไปแล้วเมืองน่านเป็นเมืองทีเ่ งียบ
สงบ เป็นเมืองวัฒนธรรม วิถกี ารดำรงชีวติ ของคน
เมืองก็เป็นไปแบบเรียบง่ายสบายๆ หาซือ้ กับข้าวจาก
ตลาดสดมาทำกินกันเองภายในครอบครัว นานๆครัง้
ถึงจะออกไปทานทีร่ า้ นอาหาร ซึง่ ก็เป็นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั เหตุนจ้ี งึ ทำให้บรรดาร้านอา
หาร หรือร้านของคนกลางคืนในจังหวัดมีจำนวน
น้อย ต่างจากเมืองใหญ่ หรือหัวเมืองต่างๆทีเ่ ต็มไป
ด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามค่ำคืน
แต่คำว่ามีนอ้ ยนัน้ ก็ใช่วา่ จะไม่มี ท่ามกลาง
ความเงียบสงบยามราตรีของเมืองน่านยังมีมมุ ๆหนึง่
ทีผ่ อู้ า่ นหลายๆท่านยังไม่รจู้ กั หรือทีอ่ กี หลายๆท่าน
ยึดเป็นทีพ่ กั ผ่อน คลายเครียด สังสรรค์ ยามค่ำคืน
ชบา ชื่อสั้นๆ กับคำขวัญที่ว่า มุมสบายๆ คือร้าน
ที่ผู้เขียนนำมาแนะนำให้ท่านผู้อ่านในฉบับนี้ เพียง
200 เมตรจากสีแ่ ยกสนามบิน หรือประมาณ 50เมตร
จากประตูทางเข้าสนามบิน ท่านก็จะได้พบกับร้าน
เล็กๆ ร้านหนึ่ง ตกแต่งแบบสบายๆ เป็นกันเอง
พร้อมกับการต้อนรับทีอ่ บอุน่
ทันทีทก่ี า้ วมาถึงหน้าร้าน ท่านก็ได้ยนิ เสียง
สวัสดีเจ้า หวานๆ จากบรรดาน้องๆ และเจ้าของ
ร้านทีค่ อยออกมาต้อนรับ “เสียงน้ำแข็งกระทบแก้ว

ผู้คนพูดจาหยอกล้อ หัวเราะเฮฮา สนุกสนาน ทำให
เวลายามค่ำคืนนัน้ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว” ประโยคนี้
อาจจะไม่เกินไปนัก เพราะหากท่านได้เข้าไปสัมผัส
บรรกาศภายในร้านแล้ว รับรองว่าต้องเกิดอาการ
ติดลม จนลืมเวลากลับบ้าน เป็นแน่แท้ สำหรับท่าน
ทีม่ าคนเดียวก็ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะเหงานะครับ เพราะ
ทีร่ า้ นนีจ้ ะมีนอ้ งๆ แวะเวียนมาพูดคุย หยอกล้อ ให้
ท่านได้หายเหงากันอย่างแน่นอน ส่วนที่ว่าจะน่ารัก
น่าชังกันขนาดไหนนัน้ ก็ตอ้ งพิสจู น์ดว้ ยตัวเองหละ
ครับ
สำหรับเรือ่ งอาหารนัน้ ร้านนีจ้ ะเน้นไปทาง
อาหารง่ายๆ (กับแกล้ม) ซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ทจ่ี ะ
ขาดไม่ได้เลย นัน่ คือ ทอดมันกุง้ ซึง่ เป็นสูตรทีเ่ จ้า
ของร้านภาคภูมิใจเป็นพิเศษ กุ้งแช่น้ำปลา รสชาติ
จัดจ้าน หรือว่าจะเป็น ทาโร่ทอด ก็กรอบเคีย้ วเพลิน
แหม เขียนไปก็ซักจะเปรี้ยวปากซะแล้ว
ท่าทางจะต้องขอตัวแล้วครับ แล้วฉบับหน้า ผู้เขียน
จะพาท่านไปรูจ้ กั กับร้านไหนนัน้ คงต้องติดตามตอน
ต่อไปนะครับ สำหรับตอนนีข้ อตัวไปร้านชบาก่อน
นะครับ

“ บี 141”

หนังสือพิมพ์เสียงชาวน่าน ปีท่ี 31 มีการ
ปรับเครื่องมือในการพิมพ์ใหม่ โดยทางทีมบริ
หารได้สง่ั ซือ้ แท่นพิมพ์เลเซอร์สี จึงทำให้ขนาด
หนังสือและรูปแบบเปลี่ยนไปจากเดิม มีขลุก
ขลักในการทำงานบ้างในฉบับแรกนี้
ปีน้ี จังหวัดน่านสูญเสีย บุคลากรทีส่ ำคัญ
ของจังหวัดไปสองรายจาก “อุบตั เิ หตุ”
รายแรก นางสุกญ
ั ญา ณ ลำพูน ภริยาอดีต
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประ
สบอุบตั เิ หตุ รถปิคอัพพลิกคว่ำ ขณะเดินทาง
กลับจากอำเภอท่าวังผา
ล่าสุด จังหวัดน่านต้องสูญเสียบุคคล
ระดับผูบ้ ริหาร นายประเสริฐ เล็กสกุลดิลก รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประสบอุบัติเหตุรถ
ยนต์เสียหลักลื่นตกเหว ระหว่างเดินทางนำ
คณะออกปฏิบัติงานตามโครงการ พอ.สว. ที่
บ้านน้ำแคะ หมู่ 4 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อ
เกลือ
“เป็ น การสู ญ เสี ย ครั ้ ง ยิ ่ ง ใหญ่ ข องคน
เมืองน่าน”
สองเหตุการณ์น้ี นับเป็นกรณีอทุ ธาหรณ์
และบทเรียนสำหรับพีน่ อ้ งชาวจังหวัดน่าน ใน
การขับรถ ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังไม่
ประมาท เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันมักเกิดขึ้น
ได้เสมอ
เจ้าของ/บรรณาธิการ :
นายศักดา ปรางค์วฒ
ั นากุล
ทีป่ รึกษา :
ดร.สุวฒ
ั น์ โชคสุวฒ
ั นสกุล , นายปราโมทย์ออ่ น
ละออ , นายณัฐ สกุลลมัย
ทีป่ รึกษากฏหมาย :
ทนายมนู วงศ์คม , ทนายธนู ผลบุญ
คณะบริหาร :
นายสิทธารัถ ปรางค์วัฒนากุล , นายพนมพร
เลาหะรัตนวิบลู ย์ , นายวิทยา อึง้ พงษ์พานิช
กองบรรณาธิการ :
จสอ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร , นายชัยพันธ์
ทิพปาละ , นายภูษณะ ยะวิญชาญ , นายณัฐพันธ์
ปัญญโรจน์
สำนักงานหนังสือพิมพ์เสียงชาวน่าน
209/1-2 ถ.สุมนเทวราช อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 0-5471-0150 โทรสาร 0-5475-1010

เมือ่ ฝรัง่ เศสจะเลือกผูน้ ำ

การปกครองประเทศต้องมีผนู้ ำ ผูท้ จ่ี ะ
นำพาประเทศไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้าหรือล่ม
จม ก็อยูท่ น่ี โยบายของผูน้ ำแต่ละคน ผูน้ ำจะ
มาจากการเลือกตั้งหรือจากการแต่งตั้งก็แล้ว
แต่ระบบการปกครองของประเทศนัน้ ๆ ทีไ่ ม่
เหมือนกัน
ฝรัง่ เศส เป็นประเทศมหาอำนาจสำคัญ
ของโลก อยูใ่ นทวีปยุโรป ใกล้กบั เกาะอังกฤษ
โดยมีชอ่ งแคบอังกฤษกัน้ กลาง ทีก่ ำลังเผชิญ
กับปัญหาสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ โดยการนำ
ของประธานาธิบดี ฌากส์ ซีรกั วัย 74 ปี ที่
ครองตำแหน่งผูกขาดมากว่า 12 ปี สร้างความ
ผิดหวังแก่ชาวฝรั่งเศสอย่างใหญ่หลวง ได้สม
ญานามว่า “ประธานาธิบดี ผูไ้ ม่ทำอะไรเลย”
ณ วันนี้ ฝรัง่ เศสกำลังพบกับวิกฤติ การ
ว่างงาน เงินเฟ้อ ความไม่ปลอดภัยในกลุ่มผู้
อพยพ ชาวบ้านสูญเสียสวัสดิการต่างๆทีร่ ฐั ไม่
สามารถแบกรับภาระ ภาษีมหาโหด เศรษฐกิจ
ฝืดเคือง สภาพสังคมวุ่นวาย หลายๆสื่อบอก
ว่าขณะนีฝ้ รัง่ เศสกำลังป่วย รอคอยคนมารักษา
แก้ไข

คงแห่งสหประชาชาติ
ขณะนี้ ฝรัง่ เศสถดถอนไปมาก มหา
เศรษฐี นักลงทุน ขนเงินออกไปลงทุนต่างประ
เทศเป็นจำนวนมาก เพราะสู้กับระบบภาษี
มหาโหดไม่ได้ อัตราคนว่างงานเฉลีย่ ร้อยละ
7.6 ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.2
ต้องดูวา่ ใครจะเข้ามาเป็นผูน้ ำคนใหม่
ของฝรัง่ เศส ใครจะมาเป็นผูแ้ ก้ไขปัญหาหลาก
หลาย หรือใครจะมาช้ำเติมให้ประเทศแย่ไป
อีก สำหรับผูเ้ ขียนชอบทัง้ คู่ เพราะเป็นคนรุน่
ใหม่ วัยทำงานไม่รจู้ กั เหนือ่ ย แม้ฝา่ ยหนึง่ จะ
เป็นฝ่ายอนุรกั ษ์นยิ มอย่าง นายนิโกลาล์ ซาร์โก
ซี และอีกฝ่ายจะเป็นสังคมนิยม (ซ้ายนิดๆ)
อย่าง นางเซโกแลน รอยาล
บ้านเขาเมืองเขา ประชาธิปไตยเบ่งบาน
ก็ยนิ ดียนิ บานด้วย
ผลการเลือกตัง้ เมือ่ วันอาทิตย์ทแ่ี ล้วมา
ปรากฏว่า นายนิโกลาล์ ซาร์โกซี ได้เป็นประ
ธานาธิบดี ฝรั่งเศสคนใหม่ พร้อมกับมีเหตุ
การณ์วนุ่ วายขึน้ เล็กน้อย

“ฉลอง กาบคำ”
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ปีท่ี 31 ฉบับที่ 843 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550

ครับ.. การบริหาร
ประเทศผิดพลาด มีแต่
ความวุน่ วายไม่รจู้ บ คน
วัย 74 ปี อย่างนายฌากส์
ซีรัก น่าจะหยุดได้แล้ว
ควรเอาความรูแ้ ละประสบการณ์ไปสอนหนังสือ
ให้คนรุน่ ใหม่ ได้รไู้ ด้ศกึ ษาดีกว่า
วันอาทิตย์น้ี มีการเลือกตัง้ ผูน้ ำคนใหม่
ของฝรัง่ เศส มีผทู้ อ่ี าสาจะเข้ามารักษาอาการ
ป่วยของประเทศ ซึง่ ผูเ้ ข้าชิงชัย 2 คน
คนแรกคือ นายนิโกลาล์ ซาร์โกซี รัฐ
มนตรีมหาดไทย วัย 52 ปี ผู้สมัครจากพรรค
ฝ่ายขวาหัวก้าวหน้า ให้สญ
ั ญาว่าจะปรับปรุง
แบบขุดรากถอนโคน จะออกมาตรการเข้ม
งวดเรื่องความมั่นคง ปฎิรูปการค้าเสรี ผ่อน
คลายการเก็บภาษี
ส่วนคูต่ อ่ สู้ เป็นสุภาพสตรี วัย 53 ปี คือ
นางเซโกแลน รอยาล แห่งพรรคสังคมนิ
ยม อดีตรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ
มาตรการประชานิยมแบบหลากหลาย ประชา
ธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
ฝรัง่ เศส มีจดุ ขายหลายอย่าง เช่น การ
ท่องเทีย่ วอยูอ่ นั ดับต้นๆของโลก ไวน์ชน้ั หนึง่
สินค้าหรูๆ ประเทศทีม่ คี วามสำคัญทางเศรษฐ
กิจ อันดับ 6 ของโลก ผูส้ ง่ ออก อันดับ 5 ของ
โลก ผูน้ ำการขนส่ง อวกาศ การคมนาคม เป็น
สมาชิกถาวร 1 ใน 5 ของคณะมนตรีความมัน่
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เอาใจนาย
ผมเห็นอะไรทีม่ นั ไม่คอ่ ยเป็นไป
ตามอย่างที่น่าจะเป็น (ผมคิดเอง คนอื่น
คิดอย่างไรไม่ทราบ) คือเมื่อทำอะไรสัก
อย่างหนึ่งแล้วผลมันน่าจะเป็นอย่างนั้น
แล้วต่อไปจะเป็นอย่างโน้น ตอนนี้มวล
ภาวะมันมากขึ้น จะเห็นว่าในเขตเทศ
บาลเมืองอุณหภูมิปัจจุบันกับอุณหภูมิ
เมือ่ ปี 2514 เมือ่ ตอนผมมาทำงานทีน่ า่ น
ผมนั่งทานโอเลี้ยงที่ร้านอาหารป้าละมัย
ในโรงแรมเทวราช (ไม่มีแอร์) กลาง
เดือนเมษาอากาศมันไม่ร้อนอย่างเช่นทุก
วันนี้ เมือ่ 18 - 19 เมษา 50 นี้ ไอความ
ร้ อ นจากถนนคอนกรี ต ที ่ ส ่ อ งสะท้ อ น
ความร้อนจากแสงแดดมันช่างร้อนจน
แสบเนื้อแสบตัว พื้นถนนคอนกรีตสะ

ท้อนความร้อนได้มาก เพราะต้นไม้ที่
คอยกรองมีนอ้ ยเต็มที แถมมีพน้ื ทีม่ าก
ขึ้นมากขึ้น คนในเขตเทศบาลตกอยู่ใน
สภาพเหมือนถูกคั้วอยู่ในกะทะ
มวลภาวะอีกอันหนึ่งที่ว่าทำครึ่ง
เดียว ผมว่ามวลภาวะทางสายตา คือหิง้
วางกระถางดอกไม้ริมกำแพงวัด ริมกำ
แพงพิพิธภัณฑ์ หรือที่ห้อยๆแขวนๆ
คิดทำนะดี แต่ต้องดูว่ามันเปิงกันก่อกับ
ตี้ไปวางไปแขวน เมื่อนำไปวางแขวน
แล้วใหม่ๆ ดอกไม้ก็ดูงามตามประสา
ดอกไม้ แต่อยูไ่ ด้เพียงระยะหนึง่ ฤดูกาล
หนึ่ง พอตอนนี้ร้อนตับแลบทั้งดอกทั้ง
ต้นเหี่ยวแห้งตายคากระถางไม่มีใครสน
ใจ ไปเอาแบบอย่างเขามาเพราะไปทัศน
ศึกษาแล้วไปเห็นเขาในฤดูกาลที่เขาทำ

บ้านในจังหวัดประสบปัญหาจาก
การที่มีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกใส่
หลังคาบ้านเสียหาย ร่วม 1,000
หลังคาเรือนเราได้รบั การปรับทุกข์
จากผู้เดือดร้อน ทำให้รับทราบ
และเข้าใจ จึงขอเสนอให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงข้อสงสัย
ประชาชนให้ทนั เหตุการณ์ การ
สื่อสารในโลกยุคใหม่ สื่อสารแบบ
ไหนให้มีประสิทธิภาพ สื่อสารให้
เป็น ทุกท่านทุกหน่วยงานอบรม
กันมากมายแล้ว โปรดอย่าได้ละเลย

โท ได้รับทุนเรียนจากรัฐบาลเยอรมนี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechatro
nics ทีม่ หาวิทยาลัย Ravensburg Weingar
ten และระดับปริญญาเอก ได้รบั ทุน
เรียนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์
Institut Autonome Intelligente Systems
กรุงบอนด์ เยอรมัน
ดร.ปรเมษฐ์ สำเร็จการศึกษาระ

“นายทรรศนะ”
ก็คงด่าเทศบาล ว่าเทศบาลทำแล้วไม่เข้า
ท่าเพราะอยู่ในเขตเทศบาล แต่ที่รู้ๆไม่
ใช่เทศบาลทำ ใครทำใครก่อก็ช่วยใช้
ความรู้ ตั้งใจ แก้ไขเสียด้วย สมัยใหม่
เขาว่าเป็นมวลภาวะทางสายตา เก่าๆเขา
รกลูกกะตาครับ

เหมาะสม เอามาทำเลียนแบบเขาบ้างจะ
ได้สวยงามเหมือนเขา แต่เลียนแบบไม่
จบ รูท้ อ่ นเดียว ลอกแบบเขามา คิดเอง
ไม่เป็นแต่กอ็ ยากจะทำ ของเขาเขาศึกษา
ว่าฤดูใดควรปลูกอะไร โชว์อะไร โชว์
เวลาไหน เปลีย่ นไปตามความ
เหมาะสม มีการเตรียมการวาง
แผนปฏิบัติอย่างยั่งยืน ทำแล้ว
ศึกษา แก้ไขปรับปรุง ทำอย่าง
ตั้งใจ เขาไม่ได้ทำเพื่อเอาใจ
นาย เมื่อถ่ายทอดความคิด
ตามที่นายไปเห็นมาก็มาพูดมา
คุย ขี้ข้าก็พลอยพยักหน้า ก็
ได้อย่างที่เป็น นี่ถ้าใครไม่รู้

อกเตอร์หนุ่ม จากเมือง
น่าน สร้างชือ่ ไกลต่างแดน ประดิษฐ์หนุ่
ยนต์ใช้ขา ผลงานถูกใจบริษทั ผูผ้ ลิตหนัง
สือยักษ์ใหญ่ Springer ซึง่ เป็นบริษทั ร่วม
ทุน 3 ชาติ (อเมริกา-เยอรมัน-ญีป่ นุ่ ) ลง
ทุนผลิตหนังสือให้ วางขายต่างแดน
“ด๊อกเตอร์หนุม่ คนนี”้ เป็นลูก
หลานชาวจังหวัดน่าน ซึ่ง“นายนกน้อย”
ได้เคยเขียนลงคอลัมน์ นสพ.เสียงชาว
น่าน ไปเมื่อเดือน พฤษภาคม ปี 45 จึง
ขอทวนประวัติของด๊อกเตอร์หนุ่มผู้นี้ให้

สำหรับท่านทีย่ งั ไม่ทราบ
ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ (โก้) เกิด
เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2521 อายุ 29 ปี เป็น
บุตรคนที่สองของ คุณวรพงษ์ และ คุณ
ขวัญใจ มนูญพงศ์ (เจ้าของร้านพรมง
คลในตัวเมืองน่าน) ประวัติทางการศึก
ษา ระดับอนุบาล รร.ราชานุบาล , ระดับ
ประถมและมัธยม รร.สาธิตแห่งมหาวิท
ยาลัยเกษตรศาสตร์ , ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รบั รางวัลเกียรตินยิ ม , ระดับปริญญา

ดอย ชมดาว

ดับปริญญาเอก เดือนมิถนุ ายน 2549 ณ
มหาวิทยาลัย Siegen ประเทศเยอรมัน
และผลงานก่อนจบการศึกษาระดับปริญญา
เอกนี้เองที่ถูกใจบริษัทผู้ผลิตหนังสือราย
ใหญ่ Springer ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุน มี
แหล่งจำหน่ายทั้งทางเวปไซด์ และประ
เทศในยุโรปและเอเชีย
ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า สำหรับ
หนังสือดังกล่าวเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับหุน่ ยนต์
ที่ใช้ขาเดิน โดยได้ศึกษาพฤติกรรมจาก
สัตว์หรือแมลงในการประดิษฐ์ เช่น หุน่
4 ขา ออกแบบมาจากตัวซาลาเมนเดอร์
หุน่ 6 ขา ออกแบบมาจากแมลงสาป เป็น
ผลงานก่อนจบปริญญาเอก โดยในประ
เทศเยอรมัน นักศึกษามักจะส่งผลงาน
ของตนเองให้สปริงเกอร์ จะมีกรรมการ
5 คน ในการคัดเลือกผลงานของนักศึกษา
ทัว่ ประเทศเพือ่ ตีพมิ พ์จำหน่าย หนังสือ
ตัวอย่างหุน่ ยนต์ท่ี ดร.ปรเมษฐ์ ประดิษฐ์ แบบ 4 ขา และ 6 ขา เทียบกับสัตว์ตน้ แบบ ของตนจะมีวางจำหน่ายในหลายประเทศ
แต่ไม่มั่นใจว่าเมืองไทยจะมีหรือไม่ ?
สนใจศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.nld.ds.mpg.de/~poramate/

ดร.ปรเมษฐ์ (โก้) มนูญพงศ์
สำหรับผู้สนใจหนังสือสามารถหาซื้อได้
จากเวปไซด์ www.amazon.de หรื อ
หนังสือที่สปริงเกอร์วางจำหน่าย
www.springer.com
ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ความ สนใจในสิง่ ต่างๆเหมือนกัน มักนำความ
สำเร็จของชีวิตตน พื้นฐานมาจากครอบ คิดต่างๆในกลุ่มเพื่อนๆมานั่งถกกันแล้ว
สรุปความคิดมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
และสิ่งที่อยากฝากถึงเยาวชนรุ่นหลังคือ
“ถ้าสนใจอะไร ให้สนใจจริงๆ ศึกษาจริง
พยายามตั้งคำถามกับสิ่งที่เราสนใจอยู่
หัดเป็นคนช่างสังเกต ยกตัวอย่างเช่น
หากชอบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่แค่นั่งเล่น
เกมส์หรือเล่นโปรแกรมแต่เพียงอย่างเดียว
ต้องตั้งคำถามว่า คอมพิวเตอร์หรือโปร
แกรมต่างๆนัน้ ทำงานได้อย่างไร”
ทางด้านคุณพ่อ คุณวรพงษ์ ได้
เคยกล่าวกับ “นายนกน้อย”ไว้วา่ ความ
ครัวและการเลือกคบเพือ่ น โดยพ่อแม่ให้ สำเร็จของโก้ ต้องขอยกความดีให้แก่
อิสระทางความคิด ไม่ปิดกั้นในความ สถาบันการศึกษาแห่งแรกของโก้ ซึง่ บาง
ชอบของลูก ซึง่ ถ้าหากสนใจสิง่ ไหนและ คนคิดว่าไม่สำคัญ แต่ตนถือว่าสำคัญมาก
สามารถบอกเหตุผลพ่อแม่ได้ ท่านจะ นั่นคือ รร.ราชานุบาล เพราะเป็นสถาน
สนับสนุนเต็มที่ การเลือกคบเพือ่ นส่วน ศึกษาที่สร้างให้เด็กมีความรักและผูกพัน
มากทีค่ บจนกระทัง่ ปัจจุบนั จะเป็นเพือ่ น กับโรงเรียน ทำให้เด็กไม่อยากขาดเรียน
ตั้งแต่เด็กๆ ซึ่งคบกันมานานมาก และ อยากไปโรงเรียนทุกวัน
โชคดีที่ได้เพื่อนที่มีแนวคิดแบบเดียวกัน
“นายนกน้อย”
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จักรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องราว
ข่าวดีทฟ่ี งั จากสือ่ วิทยุ เรากำลังบอก
ว่า นอกจากสือ่ กระแสหลักแล้ว สือ่
วิทยุชุมชนในจังหวัดที่มีคุณภาพมี
อยู่ไม่น้อย เราจะทยอยนำมาเขียน
เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้จัก เป็นพื้น
ฐานในการจะได้ทกั ทายกันในโอกาส
ต่อไป
ระยะนีเ้ รือ่ งราวทีเ่ ราสนทนา
ในระหว่างที่เรารู้จักทักทายกันนั้น
คงไม่ ม ี เ รื ่ อ งหมอกควั น กั น แล้ ว
เพราะเริ่มเข้าสู่ต้นฤดูฝน เรายังค้าง
คาใจกับ ปัญหาที่พี่น้องหลายหมู่

4

การไม่รจู้ กั ทักทายเป็นเรือ่ งได้
เมื่อบ่ายวานนี้ โดยเราได้ยินเรื่อง
ราวจากญาติว่า คุณย่า (คนกลาง)
พาหลานมารวมญาติ ปรากฏว่า
ญาติพน่ี อ้ ง ไม่ทกั ทายหลานทีท่ า่ น
พามา เอาแต่ทกั ทายหลานของคุณ
ย่า (คนเล็ก) อีกคนหนึง่ ความจริง
อันก็เป็นหลานของคุณย่าท่านนี้
เหมือนกัน ท่านรูจ้ กั ไม่สบายใจจึง
พาหลานกลับบ้านไป พร้อมกับ
บ่นให้ญาติๆฟัง ทำนองน้อยอก
น้อยใจว่าพาหลานมาไม่เห็นมีใคร
ทักทาย เหตุการณ์แบบนี้หลาย
ท่านมองว่า คุณย่าท่านนี้ไม่น่าจะ
คิดมากหรือน้อยใจ
การทั ก ทาย เป็ น สิ ่ ง จำเป็ น
และสำคัญ เพราะเป็นการให้ความ

สำคัญต่อกันและกัน หากเราไปเยีย่ ม
ญาติผู้ใหญ่ หรือไปพบกับเจอกับ
ใครแล้วไม่รจู้ กั ทักทาย จะกลายเป็น
สร้างความไม่สบายใจกับผู้ที่เราไป
หาได้ และอีกมุมมองหนึง่ เมือ่ เรา
หาใครแล้วเราเอาแต่ดโู ทรทัศน์ โดย
เข้าใจผิดคิดว่า การทักทายโดยการ
ไหว้เท่านัน้ ก็พอแล้ว ไม่มคี ำถามดีๆ
สนทนากับญาติผู้ใหญ่ กับเพื่อน
มนุษย์ แสดงความคุณกำลังเข้าใจ
ผิด เราแนะนำว่า คุณควรอยู่บ้านดี
กว่าไม่จำเป็นต้องไปมาหาสู่กับใคร
เขา การทักทายกันควรทักทายให้
เป็นด้วย
ขอทักทายกับผูอ้ า่ นทุกคนผ่าน
คอลัมน์นว้ี า่ เป็นทีย่ อมรับว่าทีผ่ า่ น
มา น่านบ้านเรามีเรือ่ งราวดีมากมาย
น่านได้รบั การยกย่องให้เป็นเมืองน่า

หนังสือพิมพ์เสียงชาวน่าน วันที่ 9 พฤษภาคม 2550

“รูจ้ กั ทักทายกันให้เป็น”

อยู่สำหรับเด็ก เพราะมีธรรมชาติที่
งดงาม มีผู้ใหญ่ใจดีมากมาย เป็น
เมือง ทีร่ ะดับการมีสว่ นร่วมของทุก
ภาคส่วนอยู่อันดับหนึ่งของประเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปรับตัว
กับการกระจายอำนาจ สร้างประ
โยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างดี แม้ว่า
หลายภารกิ จ กระทรวงทบวงกรม
หลักต้องปรับตัว สำหรับน่านบ้าน
เรามีปรึกษาหารือทำงานร่วมกันของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ในระดับทีด่ ี
กว่าหลายจังหวัด
เช้าวันนีเ้ ปิดวิทยุฟงั รายการ
“อุษาพาชื่น” ที่จัดโดยนายแพทย์
ชาตรี เจริญศิริ ผ่านคลื่น สวท.น่าน
คลืน่ เอฟเอ็ม 94.75 ฟังแล้วได้ความ
รู้ว่า จังหวัดน่านได้เห็นชอบให้จัง
หวัดทหารบกน่านดำเนินการตาม
ของเสนอของผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบก (ลูกหลานชาวน่าน) เป็น
แม่งานดูแลงบในการดูแลป่ารักษา
สิง่ แวดล้อม เรือ่ งราวนีม้ กี ารปรึกษา
หารือขับเคลื่อนเป็นงานปลูกป่าพัฒ
นาชุมชน เข้าใจพืน้ ที่ เข้าใจชีวติ รู้
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๑.บทนำ มีคำโบราณว่า “ทุกข์
แก่กษัตริย์ ทุกข์สมภารเจ้าวัด ทุกข์พอ่
บ้านแม่เรือน เป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด”หรือ
อีกสำนวนว่า “ ทุกข์แก่กษัตริย์ ทุกข์
สมภารเจ้าวัด ทุกข์หญิงมีครรภ์ เป็น
ทุกข์ไม่สิ้นสุด” ตามคำพังเพยนี้บ่ง
บอกว่า “สมภารเจ้าวัด” มีทกุ ข์ทำนอง
เดียวกับกษัตริย์ พ่อบ้านแม่เรือน และ
หญิงมีครรภ์ ดังนั้น ก่อนที่จะว่าด้วย
เรื่องสมภารเจ้าวัด เราลองมาดูทุกข์ทำ
นองนีส้ กั เล็กน้อย
““กษัตริย”์ คือ ผูน้ ำของประเทศ
ชาติ เป็นนักปกครอง นักบริหาร และ
เป็นประดุจพ่อของแผ่นดินหรือชาติ
นั้นๆ บรรดาประเทศชาติหนึ่งๆ นั้น
ย่อมมีปัญหามากมาย เช่นเรื่องข้าวยาก
หมากแพงซึ่งเรียกกันว่าปัญหาเศรษฐ
กิจ เรือ่ งดินฟ้าอากาศไม่เป็นไปตามระ
บบ ซึ่งเรียกกันว่าปัญหาภัยธรรมชาติ
เรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวงซึ่งเรียกกัน
ว่าปัญหาคอรัปชั่น เป็นต้น เมื่อเหล่า
พสกนิกรซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้ราชอาณา
จั ก รประสบความเดื อ ดร้ อ นเรื ่ อ ง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของ
พระมหากษัตริย์ที่จะต้องบำบัดทุกข์
บำรุงสุข นำพาประเทศชาติให้เป็นไป
เรียบร้อย อีกอย่างหนึ่งความเป็นประ
เทศชาติย่อมมีขนบธรรมเนียม และจา
รีตประเพณีมากมายซึง่ พระมหากษัตริย์
จะต้องมีหน้าที่จัดแจงสิ่งเหล่านี้ โดย
บางอย่างจะต้องธำรงรักษาไว้ให้ดำรง
คงอยูเ่ หมือนเดิม
บางอย่างก็ต้องพิจารณา เพื่อ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัย หรือบางอย่างก็มีความจำเป็น
จะต้องยกเลิกไปเพราะเป็นโทษมาก
กว่าเป็นคุณ และยังมีความจำเป็นที่จะ

ช่วยประสานเชื่อมโยงไว้ดังคำพังเพยว่า
“ตัดก็ไม่ได้ ขายก็ไม่ขาด”” ประมาณนั้น
ปั ญ หาครอบครั ว มี ห ลากหลาย หรื อ
หลายแง่หลายมุมเป็นปัญหาซ้ำซากที่ไม่
สิน้ สุด นัน่ คือ “ทุกข์พอ่ บ้านแม่เรือน””
อนึ ่ ง โกเล้ ง นั ก เขี ย นชาวจี น คน
หนึง่ บอกว่า “สตรีคอื สตรี” และ “สตรี
ย่อมต่างจากบุรุษตลอดกาล”” ซึ่งสิ่งหนึ่ง
ที่สตรีทำได้บุรุษทำไม่ได้ ก็คือ การตั้ง
ครรภ์เพื่อเป็นแม่ของลูก สตรีในสภาพ
หญิงมีครรภ์นั้นมีความยากลำบากมาก
มายในขณะตั้งครรภ์ ตราบใดที่ยังไม่
คลอดลูก ตราบนั้นความยากลำบากใน
เรื่องลูกในครรภ์ก็ย่อมเวียนวนมาเสมอ
นั่นคือ “ ทุกข์หญิงมีครรภ์” จะเห็นได้
ว่าทุกข์ของกษัตริย์ พ่อบ้านแม่เรือน และ
หญิงมีครรภ์ มีลักษณะเป็นทุกข์ซ้ำซาก
เวียนไปเวียนมา ไม่สน้ิ สุด ตราบเท่าทีย่ งั
คงดำรงสถานภาพนัน้ ๆ อยู่ ฉะนัน้ ทุกข์
ของสมภารเจ้าวัดก็น่าจะมีความเป็นไป
ทำนองนี้ กล่าวคือ เวียนไปเวียนมาไม่
สิน้ สุดเช่นเดียวกัน
ถามว่า “ ทุกข์ของสมภารเจ้าวัด
?” เรื่องราวที่จะนำเสนอ
เป็นอย่างไร?”
ต่อไปจะเป็นแก่นคำตอบปัญหานี้ โดย
ผู้เขียนจะเริ่มต้นด้วยความหมายของคำ
คุณสมบัติ ทีม่ า ทีไ่ ป และอำนาจหน้าที่
ของสมภารเจ้าวัด ในการนำเสนอนัน้ จะ
เป็นทำนองเรื่องเล่าผสมผสานกับความ
คิดเห็นในประเด็นนัน้ โดยจะเริม่ ต้นด้วย
ความหมาย คุณสมบัติ ทีม่ า ทีไ่ ป หน้าที่
อำนาจของสมภารเจ้าวัดเป็นลำดับไป
และแทรกด้วยเรือ่ งทีอ่ ยูข่ องสมภารเจ้าวัด
ก่อนทีจ่ ะสรุปความเห็นทัง้ หมดอีกครัง้
๒. สมภารเจ้าวัด : ความหมาย
คำว่า “สมภาร”” ก็คอื “เจ้าอาวาส”” ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ในสังคมไทยใครๆ ก็รู้เรื่องนี้
เมือ่ ผูเ้ ขียนแรกบวช พระเดชพระคุณพระ
วิสุทธิสุนทร ท่านเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี

เจ้าหน้าทีต่ ำรวจ ทุก สภ.อ. / กิง่ อ. / สภ.ต.
/ ตำรวจบ้าน / อปพร. / รพ. / สาธารสุขจังหวัด
และอำเภอ ต้องเหน็ดเหนือ่ ยกับการตัง้ จุดตรวจ 7
วันอันตราย 11–17 เมย. 50 ที่ผ่านมา..... เทศ
กาลสงกรานต์ จ.น่าน สถติป4ี 9 มีอบุ ตั เิ หตุทง้ั สิน้
54 ครัง้ ตาย 3 เจ็บ 86 ราย สำหรับสงกรานต์ปี 50
จ.น่านตงั้เป้าคาดคะเนไว้ ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 3 คน
ผูบ้ าดเจ็บไม่เกิน 40 คน ยังคงสถิตทิ เ่ี กิดขึน้ ได้ 54
ครัง้ เท่าเดิม แต่จำนวนผูต้ ายลดลงเหลือเพียง 1 คน
.....
ทีพ่ าไปเกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยยังเป็น “จักร
ยานยนต์” เจ้าเก่า ส่วนสาเหตุก็คงยังเป็น “ เมา
แล้วขับ” และ “ไม่สวมหมวกกันน็อค”..... ที่
เสียชีวติ เป็นวัยรุน่ จาก อ.ท่าวังผา ไปดืม่ สุราในพืน้
ที่ อ.ปัว ขี่ จยย. กลับบ้านแต่ไม่ถงึ บ้าน ชนเสาไฟ
ฟ้าดับคาที่เพื่อนซ้อนท้ายสลบเหมือด..... หลาย
พื้นที่ตั้งจุดตรวจกันอย่างเข้มงวด แต่บางแห่งมีโอ
กาสผ่านไปพบเห็น เป็นการตั้งด่านจริงๆ คือมี
เฉพาะกรวย ป้ายไฟวาบๆ ตั้งอยู่บนถนนเท่านั้น
ส่วนเจ้าหน้าที่หายหมด..... กลางวันก็ถอดเสิ้อ
เครื่องแบบเหลือคอกลมนั่งอยู่ในเต็นท์ วันแถลง
ข่าวปิดศูนย์ป้องกันอุบัติภัย ก็มีเสียงสะท้อนจาก
สื่อมวลชนในเรื่องการตรวจสอบของผู้บังคับบัญ
ชา ทีม่ กั จะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนไปตรวจ บาง
แห่งก็มกี ารทำแบบผักชีโรยหน้า แต่กย็ งั มีพน้ื ทีท่ ่ี
ท่านผูว้ า่ ฯและสือ่ มวลชนหลายแขนงชมการปฏิบตั ิ
งานของตำรวจอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะการตั้งจุด
ตรวจของ สภ.กิง่ อ.ภูเพียง ทีม่ คี นชืน่ ชมกันมากที่
สุดว่ามีความพร้อมตลอด 24 ชัว่ โมง.....
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เมย.วันสงกรานต์พอดี ต้องชม ร.ต.ต.อนันต์ ยิ้ม
ละไม รอง สวป.สภ.อ.แม่จริม ตรวจเข้มเจอ โรม
สันต์ แก้วเนตรพกระเบิดแสวงเครือ่ งอ้างว่าจะไป
ถล่มคูอ่ ริ แต่ไปไม่รอด ร้อนถึง ร.ต.ท.ธีรพงษ์ อุท
ยาน ผบ.หมวด และ ด.ต.ธีรพัฒน์ ใจบานแห่งร้อย
ตชด.324 ต.ผาสิงห์ ไปเก็บกู.้ .... พ.ต.อ.สุธรรม
ชาติอาษา ผกก. ช่วยตรวจสอบเบือ้ งหลังด่วน “ยา

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ อยู่รักชาติ

พ.ต.ท.สองขวัญ รัชดาธนวัฒน์

จทบ.น่านได้ ผบ.คนใหม่ ซึ่งเป็นคนน่าน
และโดยตำแหน่ง พลตรี เป็นคนแรก ด้วยมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี นิธินันท์
ไชยวัฒนพันธุ์ เป็น ผูบ้ งั คับการจังหวัดทหารบกน่าน
และคำสัง่ กองทัพบกให้ พันเอก สมชัย เครือวิทย์ เป็น
ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ 1 เมษา
ยน 2550 เป็นไป....
กองพันทหารม้าที่ 15
เปิดอบรมโครงการค่ายกีฬากองทัพบกเพื่อเยาวชน
โดยมี พ.ต. จักรเรศ ศิรพิ งศ์ รองผูบ้ งั คับกองพันฯ
เป็นประธาน ด้วยกองทัพบกมีนโยบายใช้กีฬาเป็น
สื่อ ในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วย
งานอื่นๆ โดยให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ตั้งแต่ระ
ดับกองพันขึ้นไปจัดให้มีการฝึกสอนกีฬาประเภท
ต่างๆ แก่นักเรียนและเยาวชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นสื่อ
สร้างความรักและความศรัทธาของเยาวชนและครอบ
ครัวต่อหน่วยทหาร รวมทัง้ พัฒนาสมรรถภาพร่างกาย
และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้กับเยาวชนของชาติ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก ลดปัญ
หาการทะเลาะวิวาทระหว่างลูกหลานทหารในกอง
พันทหารม้าที่ 15 กับ วัยรุ่นนอกค่าย.... พายุฤดู
แล้ง ก่อนสงกรานต์ สร้างความเสียหายทัง้ บ้านเรือน

บ้า” กลับมาระบาดอีกแล้ว เพราะรายได้ดี จังหวัด
น่านยังเป็นเส้นทางการลำเลียงยาบ้าจากหลายเส้น
ทาง รวมถึงชาวเขาบางเผ่าบางราย ที่ไม่สำนึกบุญ
คุณของประเทศไทย เป็นผู้ค้า และให้ที่พักยา
..... สองผัวเมียรายหนึง่ ไปไม่รอดโดน พ.ต.ท.
ทวีศักดิ์ อยู่รักชาติ หน.ชุดเฉพาะกิจ ร.ต.ท.จักร
พงษ์ วงค์ไชย รอง หน.ชุด พร้อมด้วยพ.ต.ท.ประ
จักษ์ เพชรนิ่ม สวป.สภ.อ.เมืองน่าน และตำรวจ
สภ.อ.ท่าวังผา รวบตัวได้ นายสงกรานต์ ไชยมิง่ และ
น.ส.นิตย์ พร้อมยาบ้า 128 เม็ด บอกซื้อมาจาก
บ้านชาวเขา ดอยติว้ ต.ศรีภมู ิ อ.ท่าวังผา..... พ.ต.ท.
สองขวัญ รัชดาธนวัฒน์ รอง ผกก.กลุม่ งานสืบสวน
ภ.จว.น่าน ก็รวบ มนูญ ส่างคำ ผจก.สหกรณ์พืชผล
การ เกษตร อ.ท่าวังผา จับได้คาสำนักงานพร้อมของ
กลางยาบ้า 21 เม็ด.....
พตท.อนุพงษ์ บุญขันธ์
ผบ.ร้อย ตชด..324 อ.เมืองน่าน ได้สั่งการให้ รตท.
ธีรพงศ์ อุทยาน ผบ.มว.ร้อย ตชด.324 พร้อมพวก 10
นาย ร่วมกับ ตร.นปส.น่าน บช.ปส. จนท.ตร.สส.ภ.
จว.แพร่ จนท.ตร.สส.ภ.จว.น่าน จนท.ตร.สส.สภ.อ.
เมืองแพร่ จนท.ตร.สส.สภ.อ.เมืองน่าน จนท.ตร.
สส.สภ.อ.เวียงสา จ.น่านเข้าทำการจับกุมตัว นาย
นันทกรณ ์ ต๊ะยศ อายุ 33 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 29 หมู่ 3
ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา กับ นส.จำรูญ งามสงวน อา
ยุ 28 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 82 ม.8 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลา
ม้า จ.สุพรรณบุรี พร้อมของกลางยาบ้า 897 เม็ด เงิน
สด 6,850 บาท ทีบ่ ริเวณลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส
สาขาแพร่.....
พ.ต.ท.อนุพงษ์ บุญขันท์ ผูบ้ งั
คับกองร้อย ตชด.324 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน ได้ พ.ต.จักรเรศ ศิรพิ งศ์ รอง ผบ.ม.พัน15 และปภ.จว.น่าน
จัดทำการฝึกวิชาการเดินป่า การดำรงชีพในป่า การ ออกช่วยเหลือชาวบ้านทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากพายุลกู เห็บ
ใช้แผนที่ เข็มทิศในพื้นที่ป่าจริงให้กับเยาวชนจาก
โครงการเยาวชนหัวแหลม 9 จังหวัด โดยมี เสาว
ลักษณ์ รังสิอำพันธ์ ผู้จัดการ-ครูใหญ่ รร.น่านคริส
เตียนศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดค่ายนำร่อง
(เด็กหัวแหลม) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่านน่านภาคฤดูรอ้ น
ปี 50 หลักสูตรเซกเกิลตัน NGT Thailand มีเยาวชน
หัวแหลมจากทั่วประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 34 คน พร้อมครู 4 คนจาก 9 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ,พัทลุง,พะเยา,เชียงราย,พิษณุโลก,
อุตรดิตถ์,ลำพูน,ลำปาง, และน่านมาเข้ารับการฝึก
บรรดาพลทหารช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร
ซึง่ เสร็จสิน้ ไปเมือ่ วันที่ 18-29 เมย.50 ทีผ่ า่ นมา
ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากพายุลกู เห็บ

พื้นที่การ เกษตร จำนวนมาก ให้กับบ้าน สองแคว
หมู่ 5 และบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ 14 ต.สะเนียน อ.
อำเภอเมือง พอมาหลังสงกรานต์ ภัยธรรมชาติ ก็มา
ก่อความเสียหายซ้ำเติมอีกรอบ เมือ่ พายุลกู เห็บ ทีม่ ี
ขนาดใหญ่หล่นลงมาถล่มบ้านเรือนเกือบสองพันหลัง
ในพืน้ ที่ อำเภอเมือง 6 ตำบล กิง่ อ.ภูเพียง 2 ตำบล
จนหลังคาแตกกระจัด กระจายกันถ้วนหน้า ผลิตผล
การเกษตรเสียหายซ้ำสองจนจังหวัดประกาศเป็นเขต
ภัยพิบัติเพื่อนำงบฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าฯ ซีอีโอ 50
ล้านบาท ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งจังหวัด
ทหารบกน่าน, ม.พัน 10, ม.พัน 15, กรมทหารพราน
ที่ 32 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.นิธินันท์
ไชยวัฒนพันธุ์ ผบ.จทบ.น่าน จัดกำลังออกไปช่วย
ชาวบ้าน ซ่อมแซมกันอย่างรวดเร็ว จนชาวบ้านซาบ
ซึง้ กันถึงกับน้ำตาไหล.
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ในมุมมองของเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

ต้องสร้างบางอย่างขึน้ ใหม่เพือ่ ความเจริญ
รุ่งเรืองของประเทศชาติ เรื่องราวเหล่า
นี้ย่อมเวียนไปเวียนมาไม่สิ้นสุด นับว่า
เป็น “ทุกข์แก่กษัตริย”์
“พ่อบ้านแม่เรือน”” คือ คูส่ ามี
ภรรยาทีต่ กลงปลงใจอยูก่ นิ กันตามทำนอง
คลองธรรม ย่อมมีเรื่องราวมากมายที่จะ
ต้องจัดการเพือ่ ให้เป็นครอบครัว มีความ
เจริญมัน่ คง เริม่ แรกของครอบครัวใหม่ก็
ต้องพยายามสลัดออกจากครอบครัวเก่า
นั่นคือ จะต้องเป็นอยู่ตามลำพังของตน
เองให้ได้ มิใช่ว่ามีอะไรนิดหน่อยก็ต้อง
บากหน้าไปพึง่ พาพ่อแม่ซง่ึ เป็นครอบครัว
เก่า และนัยตรงข้าม พ่อแม่บางคูก่ ช็ อบ
เข้ามาเป็นเจ้ากี้เจ้าการในการอยู่ครอง
เรือนของลูก ความเป็นไปทำนองนี้ นับ
ว่าเป็นปัญหาเบื้องต้นของผู้เป็นพ่อบ้าน
แม่เรือน เมือ่ ยังอยูก่ บั พ่อแม่หรือโดยหน้า
ทีก่ ารงานมีความจำเป็นต้องแยกมาอยูค่ น
เดียว เรามีที่พึ่งหรือฝากความหวังไว้กับ
ครอบครัวเดิม หรือพ่อแม่ แต่เมือ่ มีครอบ
ครัวใหม่อะไรๆ ก็ต้องจัดการเอง เริ่มต้น
ตั้งแต่การจัดแจงบ้านเรือน การกินการ
อยูภ่ ายในบ้าน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมีลูกมี
หลาน ก็เป็นเรื่องราวที่พ่อบ้านแม่เรือน
ต้องรับรู้ และดำเนินการไปตามความ
เหมาะสมคูส่ ามีภรรยาทีอ่ ยูก่ นั จนตายจาก
ไปข้างหนึ่ง นอกจากจะมีความรักใคร่
ห่วงใยซึง่ กันและกันแล้ว นับว่าจะต้องมี
ความเข้มแข็งและอดทนซึ่งกันและกัน
ด้วย เพราะเมื่ออยู่กินกันไปนานๆ อุป
นิสยั หรือสันดานบางอย่างทีอ่ กี ฝ่ายไม่พงึ
ปรารถนาย่อมปรากฏชัดเจนบางครั้งบาง
คู่ถึงแม้ความรักใคร่ส่วนตัวจะจืดจางไป
บ้าง โดยมากก็ยังต้องจำทนอยู่กันไป
เพราะวงศาคณาญาติช่วยกันประคับประ
คอง มีกิจการหลากหลายซึ่งจำเป็นต้อง
อาศัยซึ่งกันและกัน และสำคัญที่สุดก็คือ
บรรดาลูกๆ ซึ่งเป็นประดุจสายใยที่คอย

โดย... โรโบคอป

พ.ต.พงศ์ศริ ิ พงศ์อาริยะมงคล จทบ.น่าน
พบปะและเร่งจีใ้ ห้อบต.ช่วยเหลือประชาชนกรณีพายุลกุ เห็บ

กองพันทหารม้าที่ 15 เปิดอบรมโครงการ
ค่ายกีฬากองทัพบกเพือ่ เยาวชนภาคฤดูรอ้ น
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สมภารเจ้าวัด

อมรคีรี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร กล่าวได้ว่าเป็นตัว
อย่างทีช่ ดั เจน ซึง่ บรรดาพระเถระและ
ญาติโยมชาวบางยี่ขันในสมัยนั้นคงจะ
จำกันได้ ท่านพระเดชพระคุณท่านฯ
สมภารเจ้าวัดของวัดอมรคีรี มีลูกศิษย์
เยอะแยะ นอกจากพระเณรทีม่ าเรียน
บาลีแล้ว โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร
เด็กวัดที่มาอยู่กับท่านพระเดชพระคุณ
ท่านฯมีประมาณหนึ่งร้อยกว่าคน พระ
เดชพระคุณท่านฯ ต้องเลี้ยงดูบรรดา
พระภิกษุ-สามเณร เด็กวัดเหล่านี้มิให้
อดอยาก เมือ่ ถึงเวลากินข้าว ใครไม่มา
กินข้าวท่านเจ้าคุณฯ ก็จะเก็บไว้ให้ลูก
ศิษย์วัด (นั่นคือ น้ำใจของท่าน) การ
ทำหน้าที่สมภารเจ้าวัดของท่านพระ
เดชพระคุณท่านฯ ในการเลีย้ งดูเด็กวัด
กลายเป็นตำนานสมภารเจ้าวัดไปแล้ว
ในขณะนี้ การทำหน้าที่สมภารเจ้าวัด
ในฐานะผู้เลี้ยงดูพร้อมสรรพของพระ
เดชพระคุณท่านฯ วันแล้ววันเล่า ปี
แล้วปีเล่า น่าจะสะท้อนให้เห็น“ทุกข์
สมภารเจ้าวัด” ได้เป็นอย่างดี
“ ผู้รองรับทุกสิ่งทุกอย่าง ”
นั่นคือ เป็นที่รองรับหลายสิ่งหลาย
อย่างทีป่ ระแดประดังเข้ามา ดังเคยได้
ยินสมภารหลายๆ วัดบ่นกันว่า “ไอ
ไหรๆ ก็มาลงที่หัวสมภารทั้งเพ” ประ
เด็นนีถ้ า้ จะเล่าก็มเี รือ่ งราวมากมาย เช่น
วัดหนึ่งจัดงาน ผู้เขียนไปร่วมงานทำ
บุญ ท่านเจ้าอาวาสก็ดีใจที่ผู้เขียนไป
เยี่ยม พอคุยกันได้สองสามคำก็มีโยม
มาบอกว่าขาดช้อน เจ้าอาวาสก็ต้องสั่ง
ใครบางคนให้มาเอากุญแจไปเปิดห้อง
เก็บของ เพื่อเอาช้อนสำรองไปใช้กอ่ น
เสร็จแล้วท่านสมภารก็บ่นกับผู้เขียน
ว่า “ผมสั่งไปแล้วว่าให้ไปบอกคุณ....
เพราะให้แกจัดการเรือ่ งนี้ แต่เขาก็ไม่
ไปมาบอกผม บ้านเราก็อย่างนี้แหละ
ไอไหรๆ ถ้าไม่ไปที่สมภาร เขาก็ไม่แน่
ใจว่าจะได้เรื่อง ...” ยังคุยไม่ทันจบ
โยมอีกคนก็มาบ่นว่า“ท่านๆ พวกบ้าน
ตีนเอาแกงไปครึง่ หม้อ...”” ผูเ้ ขียนรูส้ กึ
ว่าคุยไม่สนุกแล้วก็เลยเลี่ยงออกมาเดิน
เล่นภายในวัด สังคมวัดนัน้ เมือ่ มีปญ
ั
หาอะไรก็ตามทีแ่ ก้ไม่ได้ มักจะไปถึง
สมภารเจ้าวัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมาขี้
แมวตาย ต้นไม้หกั (อ่านต่อฉบับหน้า)

พลตรี นิธนิ นั ท์ ไชยวัฒนพันธุ์ ผบ.จทบ.นน.

โดย พระครูปลัดพิทกั ษ์ กิตติเมธี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่าน สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน
วัดพระธาตุชา้ งค้ำวรวิหาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๗-๒๑๖๔ โทรสาร ๐-๕๔๗๕-๐๐๖๔

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ
มหานคร เคยบอกว่า คำว่า ““สมภาร””
เป็นภาษาบาลีซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “ สัม
ภาระ”” นั่นเอง ความหมายก็คือ “ ของ
หนัก” นัน่ คือ ต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆ
ภายในวัด
ต่อมา ผูเ้ ขียนเรียนบาลี และได้
มาเป็นครูสอนบาลีตามลำดับ และก่อน
จะเขียนเรือ่ งนีก้ ล็ องค้นคว้าคัมภีรห์ ลายๆ
เล่ม ก็ยงั ไม่เคยเจอคำว่า “สมภาร”” ที่บ่ง
ชี้ความหมายว่าคือ “ เจ้าวัด” หรือ “เจ้า
อาวาส”” ดังนัน้ จึงสันนิษฐานว่า คำว่า
“ สมภาร”” เป็นคำที่โบราณาจารย์ของ
ไทยนำมาใช้เรียกเจ้าวัด หรือเจ้าอาวาส
ในภาษาไทย ด้วยว่าบรรดาเรื่องโบราณ
บางอย่างก็หาหลักฐานยาก วิธีการที่ง่าย
กว่าการหาหลักฐานก็คอื คาดคะเนไปตาม
บางสิง่ ทีม่ อี ยู่ ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจะค้นหา
ความหมายของสมภารตามแก่นของคำ
บาลีที่มีปรากฏอยู่ พร้อมทั้งบอกเล่าตาม
ทีพ่ อจะนึกได้คดิ ได้ขณะนี้
“สมภาร” หรือ “สัมภาระ” มา
จากรากศัพท์ คือ “ภรฺ” และมี “สํ” เป็น
อุปสัคบทหน้า (สํ+ภรฺ)
สํ แปลว่า
พร้อม , กับ , ดี
ภรฺ แปลว่า เลีย้ งดู,
ดูแล , รองรับ , ส่งเสริม
เมือ่ นำมา
ผสมกัน สํ + ภรฺ = สมภาร , สัมภาระ
ตามรูปศัพท์เบือ้ งต้น “สมภาร””
ควรจะแปลว่า ““ผู้เลี้ยงดูพร้อมสรรพ””
“ผูร้ องรับทุกสิง่ ทุกอย่าง” หรือ ““ผูด้ แู ล
ให้ดยี ง่ิ ขึน้ ” ““ส่งเสริมให้รบั การศึกษา
สูงขึน้ ”
ถ้าถือความตามนัยนี้ หน้าทีข่ อง
เจ้าอาวาส หรือ สมภารเจ้าวัด ก็จะตรง
ตามความหมายที่พวกเราชาวไทยพุทธ
เข้าใจกันมา ซึ่งสมภารเจ้าวัดตามความ
หมายนี้ “ทุกข์สมภารเจ้าวัด” คงจะหนัก
มากจริงๆ ลองมาพิจารณาดูกันสักเล็ก
น้อย
“ ผู้เลี้ยงดูพร้อมสรรพ ” นั่น
คือ สมภารเจ้าวัดจะต้องจัดแจงให้ผู้ที่
อาศัยอยู่ภายในวัด ซึ่งได้แก่ พระเณร
ลูกวัด ตลอดเด็กวัดหรือคนแก่ (อยู่ใน
วั ด ) นอกจากจะจั ด หาเรื ่ อ งที ่ อ ยู ่ อ าศั ย
และให้มีกินไม่อดอยากแล้ว ก็ต้องจัด
แจงให้มีงานทำ หรือให้ศึกษาเล่าเรียน
ตามสมควร ในกรณี น ี ้ พระเดชพระ
คุณพระวิสุทธิสุนทร ท่านเจ้าอาวาสวัด

บ่อยครัง้ ทีผ่ มมักจะได้ยนิ คำถามข้างต้นนี้
มาตลอด นับตั้งแต่สมัยที่ผมยังเรียนอยู่ในระดับชั้น
ปริญญาตรี ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับค่ายอาสาพัฒนา
ค่อนข้างบ่อย หลายคนอาจจะมองว่า การออกค่าย
อาสาพัฒนาเป็นเพียงแค่กิจกรรมประจำปีเท่านั้น
ไม่ได้มคี วามหมายอะไรทีล่ กึ ซึง้ มากนัก มุมมองใน
เรื่องวัตถุประสงค์ในการออกค่ายจึงเป็นเรื่องของ
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เรื่องออกค่ายอาสาพัฒนาอยู่เสมอ ทำให้การมอง
วัตถุประสงค์เรื่องออกค่ายอาสาพัฒนา จึงแตกต่าง
ออกไป เพราะฉะนัน้ คำพูดทีว่ า่ .....
“การออกค่าย คือ การสร้างบ้าน” , “การ
ออกค่าย คือ การสร้างศาลาประชาคม” , “การออก
ค่าย คือ การก่อสร้างซ่อมแซม และทาสีบา้ นเรือน”,
“การออกค่าย คือ การแจกข้าวแจกของแก่ผยู้ ากไร้” ,
“การออกค่าย คือ การไปเทีย่ วและย้ายทีส่ งั สรรค์” ,
ฯลฯ

สวัสดีครับ ฉบับนีเ้ ป็นปฐมฤกษ์ พิมพ์สี
สวย ข่าวกีฬาฉบับนีไ้ ด้นำเรือ่ งราวมาเล่าสูก่ นั ฟัง
เกีย่ วกับกีฬาบ้านๆเมืองน่านก่อนว่า ใครทำอะไร
อยูท่ ไ่ี หน.....
ครับตอนนีใ้ กล้จะถึงเทศกาล
แข่งเรือจังหวัดน่านบ้านเราแล้ว รู้สึกปีนี้แต่ละ
บ้านก็ซุ่มเตรียมเรือ และฝีพาย และเงินทุนกัน
หลายหมูบ่ า้ น ทีแ่ น่ๆเป็นสิบ คิดว่าปีนส้ี นุกแน่.
..... กระผมแอบไปดูทโ่ี น้นบ้าง ทีน่ บ่ี า้ ง อย่าง
เช่น เรือเพชรพระธาตุบา้ นหนองเต่า ได้นำเรือ 2
ลำ โมดิฟายใหม่ทง้ั 2 ลำ ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจ
สามัคคี หมายมั่นปั้นมือปีนี้จะทวงแชมป์คืนให้
ได้จาก เจ้าแม่คนสวด บ้านธงหลวง....
ส่วน
เรือทีไ่ ปทำมาใหม่ หรือบ้านเราเรียกกันว่า“เอาเรือ
ไปเข้าอู่” มาก็คือ เรือมณีสายชล บ้านบุปผาราม
(เรือกลาง) สวยมากๆ และก็เป็นอีกหมูบ่ า้ นหนึง่ ที่
ชาวบ้านสามัคคีกันดี ไปแข่งที่ไหนก็ได้รางวัล
กลับมาทุกที.....
อีกลำหนึง่ คือ เรือบ้านพวง
พยอม ยังทำอยูท่ ภ่ี าคกลาง.....
ส่วนเรือทีซ่ อ้ื
มาใหม่ ลือกันว่าเรือดีเหมือนกัน คือ เรือบ้านน้ำ

ล้อม ครับ..... และอีกหนึง่ คือ เรือบ้านพระเนตร
ที่กำลังซุ่มอยู่ รองฯชิน เขากระซิบบอกมา.....
กระผมคิดว่าการแข่งเรือปีนี้ ชี้ชัดไปเลยว่า 2 รุ่น
สนุกมากๆครับ เรือกลาง และ เรือเล็ก และท่านผู้
อ่านจะได้เห็นเรือใหม่ๆจากต่างอำเภอโดยเฉพาะเรือ
จาก อำเภอปัว และ อำเภอเวียงสา.....
ครับเรือ่ ง
การแข่งเรือ เป็นเรือ่ งวิถชี วี ติ ของคนน่าน เพราะทำ
ให้รถู้ งึ รากเหง้า อดีตของตนเอง ยังทำให้ทราบถึง
ประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และนำไปสู่ความหวง
แหน พิทักษ์รักษามรดกทางวัมนธรรมของบ้านเรา
ไว้ ปัจจุบันการแข่งเรือเมืองน่านนอกจากจะแข่ง
ขันเพือ่ ความสนุกสนาน เชือ่ มสามัคคีแล้ว ก็ยงั เป็น
กีฬาต้านยาเสพติด และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของเมืองน่านบ้านเราด้วย.....
ครับฉบับนีก้ ระ
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สำนักงานอัยการคุม้ ครองสิทธิประชาชนน่าน (สคช.น่าน)

ฟ้องหย่า
ตาม ปพพ.ม.๑๔๕๗ ระบุว่า
การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้ จะ
มีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่า
นัน้
ดังนัน้ การสมรสตามกฎหมาย
จึงต้องมีการจดทะเบียนสมรสและเมื่อ
คู่สมรสดังกล่าวประสงค์ที่จะหย่าขาด
จากกัน เมื่อคู่สมรสทั้งสองยินยอม
ม.๑๕๑๕ ก็ระบุวา่ เมือ่ ได้จดทะเบียน
สมรสตามประมวลกฎหมายนี้ การ
หย่าโดยความยินยอมจะสมบูรณ์ต่อ
เมื่อสามีภริยาได้จดทะเบียนการหย่า
นัน้ แล้ว
ซึ่งก็คงไม่มีปัญหาในกรณีที่คู่
สมรสทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะหย่าขาด
จากกัน แต่ที่มักจะเกิดปัญหาก็คงจะ
เป็นกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งอยากจะ
หย่า แต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอม
หย่า หรือไม่อยากหย่า ซึง่ กรณีเช่นนี้
หากตกลงกันด้วยดีไม่ได้ก็คงต้องฟ้อง
หย่า เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้หย่า
ขาด
แต่ก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะ
การจะฟ้องหย่านัน้ ต้องมีเหตุฟอ้ งหย่า
ตามทีร่ ะบุไว้ใน ปพพ.ม.๑๕๑๖ ด้วย
เหตุฟอ้ งหย่ามีดงั นี้
(๑) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือ
ยกย่องหญิงอืน่ ฉันภริยา หรือภริยามีชู้
อีกฝ่ายหนึง่ ฟ้องหย่าได้
(๒) สามีหรือภริยาประพฤติชว่ั
ไม่วา่ ความประพฤติชว่ั นัน้ จะเป็นความ
ผิดอาญาหรือไม่ถา้ เป็นเหตุให้อกี ฝ่ายหนึง่
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่าง
ร้ายแรง (ข) ได้รบั ความดูถกู เกลียด
ชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยา
ของฝ่ายทีป่ ระพฤติชว่ั อยูต่ อ่ ไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน
เกินควรในเมือ่ เอาสภาพฐานะและความ

เป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประ
กอบ อีกฝ่ายหนึง่ นัน้ ฟ้องหย่าได้
(๓) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือ
ทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิน่ ประ
มาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ
บุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการ
ร้ายแรง อีกฝ่ายหนึง่ นัน้ ฟ้องหย่าได้
(๔) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้ง
ร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่ง
นัน้ ฟ้องหย่าได้ (๔/๑) สามีหรือภริยา
ต้องคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำคุก และได้
ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่าย
หนึง่ มิได้มสี ว่ นก่อให้เกิดการกระทำความ
ผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการ
กระทำความผิดนัน้ ด้วย และการเป็นสามี
ภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกิน
ควร อีกฝ่ายหนึง่ นัน้ ฟ้องหย่าได้ (๔/๒)
สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะ
เหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้
โดยปกติสขุ ตลอดมาเกินสามปี หรือแยก
กันอยู่ตามคำสั่งของศาล เป็นเวลาเกิน
สามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ฟ้องหย่าได้
(๕) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้
เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนา
หรือถิน่ ทีอ่ ยูเ่ ป็นเวลาเกินสามปี โดยไม่
มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
อีกฝ่ายหนึง่ ฟ้องหย่าได้
(๖) สามีหรือภริยาไม่ให้ความ
ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตาม
สมควร หรือทำการเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การ
ทีเ่ ป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรงทัง้ นี้
ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่ง
เดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะ
และความเป็นอยูร่ ว่ มกันฉันสามีภริยามาคำ
นึงประกอบ อีกฝ่ายหนึง่ นัน้ ฟ้องหย่าได้
(๗) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอด
มาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมี
ลักษณะยากจะหายได้ กับทัง้ ความวิกล

จริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามี
ภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่า
ได้
(๘) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บน
ที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประ
พฤติอกี ฝ่ายหนึง่ ฟ้องหย่าได้
(๙) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่อ
อย่างร้ายแรง อันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่าย
หนึง่ และโรคมีลกั ษณะเรือ้ รัง ไม่มที าง
ทีจ่ ะหายได้ อีกฝ่ายหนึง่ นัน้ ฟ้องหย่าได้
(๑๐) สามีหรือภริยามีสภาพแห่ง
กายทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วม
ประเวณีได้ตลอดกาลอีกฝ่ายหนึ่งฟ้อง
หย่าได้
เพราะฉะนัน้ คูส่ มรสท่านใด ไม่
ว่าสามีหรือภริยา หากคิดจะฟ้องหย่าก็
ต้องตรวจดูเหตุฟ้องหย่าตามที่กล่าวข้าง
ต้นก่อนว่าคู่สมรสที่คิดจะฟ้องหย่าด้วย
นั้น ปฏิบัติตนเข้ากับเหตุฟ้องหย่าข้อใด
ข้อหนึง่ บ้างหรือไม่ ถ้าเข้าข้อหนึง่ ข้อใด
เช่น สามีไปอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง
หญิงอื่นฉันภริยา ก็ถือได้ว่าฝ่ายภริยามี
เหตุทจ่ี ะฟ้องหย่า

แต่มคี ดีทข่ี น้ึ สูศ่ าลคดีหนึง่ ทีเ่ กีย่ ว
กับการฟ้องหย่า ซึง่ เห็นว่าน่าสนใจ เนือ่ ง
จาก มีการกล่าวอ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ม.๒๘
ซึ่งแม้ปัจจุบันคณะปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขจะได้
ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ สิ้นสุดลงแล้วก็
ตาม แต่ประเด็นเรื่องเหตุฟ้องหย่าในคดี
นี้ก็ยังน่านำมาพิจารณา กล่าวคือ สามี
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลขอหย่าขาดจาก
ภริยา เพราะไม่อาจทนอยูก่ นิ ร่วมกันฉัน
สามีภริยากับจำเลยได้ ภริยาซึ่งเป็นจำ
เลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง
ศาลชัน้ ต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อทุ ธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน
โจทก์ฎกี า
ศาลฎีกาได้พพิ ากษาตามคำพิพาก
ษาฎีกาที่ ๕๙๘๓/๒๕๔๘ ว่า “ทีโ่ จทก์
ฎีกาว่าโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะเลือกคู่ครอง
ของตนเองได้ซง่ึ สิทธิดงั กล่าวได้รบั ความ
คุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ หากโจทก์เห็น
ว่า หญิงนั้นไม่เหมาะสมกับตน โจทก์
ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะเลิกร้างกับหญิงดังกล่าวได้
การที่โจทก์มีข้อโต้แย้งกับจำเลยในเรื่อง
การอยูร่ ว่ มกันฉันสามีภริยา เมือ่ โจทก์ไม่
ประสงค์จะอยู่ร่วมกับจำเลยและเลือกใช้
วิธกี ารทางกฎหมายโดยการฟ้องหย่าย่อม
เป็นการแก้ปญ
ั หาให้แก่ครอบครัวและสัง
คมโดยสันติ เพื่อมิให้เกิดปัญหารุนแรง
ถึงฆ่ากันตาย ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในสัง
คมไทย ซึง่ ทำให้เกิดปัญหากับลูกๆต่อไป
การทีศ่ าลชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์พพิ ากษา
ยกฟ้องโจทก์ จึงเหมือนเป็นการไม่แก้
ปัญหา แต่กลับกลายเป็นการก่อปัญหา
ให้เกิดขึน้ กับครอบครัวของโจทก์มากขึน้
โดยไม่คำนึงถึงจิตใจของโจทก์ทจ่ี ะได้รบั
ทุกข์ทรมานจากการะทำของจำเลยนั้น
เห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘
กำหนดว่าบุคคลย่อมใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ของตนได้ เท่าทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิและเสรี
ภาพของบุคคลอื่นหรือไม่ขัดต่อศีลธรรม
อันดีของประชาชน ฉะนัน้ แม้วา่ การเลือก
คูค่ รองตามทีโ่ จทก์ฎกี า จะเป็นสิทธิของ
โจทก์ก็ตาม แต่การใช้สิทธิเช่นนั้นจะ
ต้องไม่ทำให้ผเู้ ดือดร้อน และต้องอยูภ่ าย
ใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึง่ ต้องมีตามที่
กฎหมายบัญญัตริ บั รองถึงการใช้สทิ ธินน้ั
ได้ การที่โจทก์อยู่กินฉันสามีภริยากับ
จำเลยและได้จดทะเบียนสมรสกันโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมาภายหลัง
โจทก์ไม่พอใจ ต้องการแยกทางกับจำ
เลยจึงฟ้องหย่าโดยอ้างว่าเป็นสิทธิ์ที่
โจทก์จะเลือกคู่ครองได้ตามแต่ความ
พอใจของตนนัน้ คงไม่ถกู ต้อง เพราะ
การใช้สิทธิดังกล่าวของโจทก์ย่อมมี
ผลกระทบกระเทือนต่อจำเลย ซึ่งเป็น
ภริยาและบุตรทั้งสอง ดังนี้ หากโจทก์
ประสงค์จะหย่าขาดจากจำเลยจะต้อง
มีเหตุทอ่ี า้ งได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ บัญญัตไิ ว้
ซึ่งการใช้สิทธิหย่าของโจทก์ต้องอยู่
ภายใต้ขอบเขตของบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ดังกล่าว มิฉะนั้นสถาบันครอบครัวใน
สังคมจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบ และ
มีแต่ความสับสนวุน่ วายได้ ส่วนการที่
ศาลจะพิพากษาให้หย่าขาดจากกันได้
หรือไม่นั้น ก็จะต้องพิจารณาจากข้อ
เท็จจริงว่าจะมีเหตุให้หย่าได้ตามประ
มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๑๕๑๖ หรือไม่ ฎีกาของโจทก์ขอ้ นี้
ฟังไม่ขน้ึ พิพากษายืน”
เพราะฉะนัน้ จากคำพิพากษา
ฎีกาฉบับนี้ จึงยืนยันได้ว่า การที่คู่สม
รสจะฟ้องศาลเพื่อขอหย่าขาดจากกัน
นั้น จะต้องปรากฏเหตุให้หย่าได้ ตาม
ที่ ปพพ.ม.๑๕๑๖ บัญญัตไิ ว้เสียก่อน
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ค่ายอาสาพัฒนา...พัฒนาอะไร???

แพ้กัน ที่ต้องบอกว่าการพัฒนาด้านวัตถุเป็นเครื่อง
มืออย่างหนึง่ นัน้ เพราะว่า การทีเ่ ราได้มโี อกาสเข้า
ไปช่วยกันพัฒนาด้านต่างๆตามพื้นที่ เป็นการเปิด
โอกาสเราเองในการได้มองเห็นชีวติ จริงทีไ่ ม่สามารถ
หาได้ในตำรา
แม้วา่ จะมีตำราบางเล่ม ทีไ่ ด้กล่าวถึงเรือ่ ง
นีไ้ ว้กต็ าม ก็คงเทียบไม่ได้กบั การสัมผัสสิง่ นัน้ จริงๆ
ในการปฏิบตั งิ าน นักศึกษาจะได้รบั ข้อมูล
.....จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ ต่างๆที่เป็นวิถีชีวิตจริง การที่เข้าไปช่วยเหลือพัฒนา
การออกค่ายอาสาพัฒนาสำหรับผมเท่านัน้ โดยส่วน นั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เราเองได้เห็นถึงความยากลำบาก
ตัวผมเอง ผมชอบทีจ่ ะคิดถึงเรือ่ งรูปธรรมควบคูไ่ ป
กับนามธรรม เพราะส่วนหนึง่ ของวัตถุประสงค์ตาม
ความเข้าใจของคนทัว่ ไป ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผมมอง
ว่าเป็นเพียงรูปธรรมที่เรานำมาเป็นเครื่องมือในการ
จัดระเบียบทางความคิดของคนให้มากขึ้นเท่านั้น
เอง
สิ่งที่ผมมักจะอธิบายทำความเข้าใจกับคน และความด้อยโอกาสบางอย่างทีเ่ ขามีมากกว่าเรามาก
รอบข้าง...และแน่นอน การพูดคุยกับคณะทีมงาน มายนัก การทีเ่ ราเป็น “นักศึกษา” จึงจำเป็นต้องเรียน
นักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนา ก็คือเรื่องของ รูถ้ งึ เรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การมองถึงความยากลำบากเป็น
การมองถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการออกค่าย สิ่งช่วยสร้างความตระหนักในศักยภาพของตนเอง
ได้เป็นอย่างดี
อาสาพัฒนา
โอกาสบางอย่างที่เรามี แต่เขาไม่มี...แล้ว
ผมมองว่า การออกค่ายอาสา จริงๆแล้วไม่
ได้มุ่งสู่การพัฒนาในเชิงวัตถุเท่านั้นการจัดระเบียบ ทำไม เราจะใช้โอกาสทีเ่ รามีมากกว่าเขา ให้เกิดประ
ทางความคิดที่เป็นเชิงการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่ โยชน์แก่ตนเองและสังคมไม่ได้
ครับ...การออกค่ายอาสาพัฒนาตามความ
ผม “นายดันทุรงั ” ขอเขียนเรือ่ งราวข่าวกีฬาแวดวง เข้าใจของผม นอกจากจะช่วยเหลือผูอ้ น่ื แล้วยังหมาย
เมืองน่านไว้แค่นี้ก่อนครับ ฉบับหน้าจะนำความ ถึง การพัฒนาตนเอง ด้วยนัน่ เอง
หลากหลายของชนิดกีฬาอื่นๆมาเล่าสู่กันฟังใหม่..
สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั นัน่ คือ โอกาสทางด้านการ
.....
“การเป็นแชมป์นน้ั ยาก แต่การรักษาแชมป์ ศึกษา เมือ่ เราคืออนาคตของชาติ เราก็ควรทำโอกาส
นัน้ ยากกว่า”
ตรงนีใ้ ห้ดที ส่ี ดุ เป็นการพัฒนาตนเองได้อย่างชัดเจน
“นายดันทุรงั ”
อีกเรือ่ ง ก็คอื โอกาสเรือ่ งเศรษฐกิจครอบ
ครัว การที่เห็นคุณค่าของเงินนั้น ไม่ได้มาพร้อมกัน
ในแต่ละคน บางคนเข้าใจได้เร็ว แต่บางคนก็เข้าใจ
ช้า การออกค่ายอาจจะทำให้เห็นถึงคุณค่าของเงินได้
เร็วขึ้น เมื่อไรที่เราท้อ...เมื่อไรที่เราคิดว่ากำลังแย่
...เราอาจจะฉุกคิดได้ว่า มีคนด้อยโอกาสกว่าเราอีก
มากมาย เมือ่ คิดได้ดงั นัน้ อาจส่งผลให้เกิดการสร้าง
กำลังใจให้กบั ตัวเองได้ เพราะในชีวติ จริงนัน้ ยังมี
อีกมากมายหลายเรื่องที่รอให้เราค้นหา รวมทั้งเส้น
่รอให้เราก้าวเดินต่อไป ผมหวังเป็น
   ทางในอนาคตที
อย่างยิง่ ว่า การทีเ่ ราได้จดั การทางความคิด ประกอบ
 ⌫ กับศักยภาพทีเ่ ต็มเปีย่ มโดยใช้เรือ่ งการออกค่ายอาสา
พัฒนาเป็นกรณีศึกษานี้ จะเป็นสิ่งสรรสร้าง หล่อ

หลอม และกล่อมเกลา สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่นักศึก
ษา ให้เติบโตในโลกกว้างได้อย่างสมบูรณ์
เปิดทุกวัน 17.00 น. เป็นต้นไป
และที่สำคัญ เราสามารถตอบคำถามว่า
“การออกค่ายอาสาพัฒนา จริงๆแล้ว พัฒนาอะไร”
ณ. ริมฝัง่ น้ำบ้านท่าล้อ
ได้อย่างมัน่ ใจนัน่ เอง

นายพัฒนชาติ ภักดีวงศ์
อัยการจังหวัดน่าน

หนังสือพิมพ์เสียงชาวน่าน วันที่ 9 พฤษภาคม 2550

การก่อสร้าง ซ่อมแซม ทำนองนั้นมาก
กว่าเรือ่ งอืน่
ผมเองได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรม
ค่ายอาสาพัฒนากับพวกเพื่อนๆอยู่หลาย
ครั้ง ประกอบกับหน้าที่การทำงานของ
ผมทุกวันนี้ ก็ยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน

