
ต้ัง6ทีมคุมปลดล็อกกัญชาใชใหปลอดภัย

เช� อม่ันด่ิงมามาขยับราคา

ที่ทําเนียบรัฐบาล เวลา 09.50 น. วันที่ 9 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณโดย

ถอดหนากากอนามัย  พรอมกลาวกับส� อมวลชนวา “ขออนุญาตถอดหนากากอนามัย เพราะมีฉากกั้นอยูแลว จะไดเห็นหนา 

เห็นตากันวานายกรัฐมนตรีไมไดหงุดหงิดอะไรกับใคร”
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ไทยโพสต • ติดเชื้อโควิดอีก 3.1 พันราย 

ดับ 23 คน เลขาฯ สมช.เผย กทม.ชง “ศปก.

ศบค.” ถอดแมสกคนกรุง มอบกรมอนามัย

ดูรายละเอียดกอนถกใน ศปก.ศบค.สัปดาห

หนา “นิดาโพล” เผย ปชช.สวนใหญเห็น

ดวยถอดแมสกในที่โลง   ยันไมกลัวติดเชื้อ

เพราะดูแลปองกันตัวเองเปนอยางดี ไดรับ

วัคซีนแลว

เม� อวันที่ 9 มิถุนายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 3,185 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 3,183 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 3,183 

ราย, มาจากเรือนจําและสถานที่ตองขัง 2                                                        

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 3,326 ราย อยู

ระหวางรักษา 25,262 ราย อาการหนัก 

678 ราย ใสทอชวยหายใจ 331 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 23 ราย เปนชาย 13 ราย หญิง 

10 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

20 ราย มีโรคเรื้อรัง 2 ราย ไมมีประวัติโรค

เรื้อรัง 1 ราย 

มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 

2563 จํานวน 4,477,052 ราย 

ไทยโพสต • น้ํามันแพงพุงไมหยุด! ฉุดดัชนี

ภาวะคาครองชีพเดือน พ.ค.ต่ําสุดรอบ 17 

ป คนกังวลรายไดในอนาคตฉุดดัชนีรวงสุด

ใน 24 ป ส.อ.ท.ชี้ดัชนีเช� อมั่นภาคอุตฯ ยัง

ลดลงดิ่งสุดรอบ 7 เดือน สหพัฒนสุดอั้น 

เจรจาพาณิชยไฟเขียวขึ้น “มามา” คิวถัดไป 

“ผงซักฟอก”

เม� อวันท่ี 9 มิถุนายน นายธนวรรธน                                                                

พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคา 

ไทย และประธานที่ปรึกษาศูนยพยากรณ

เศรษฐกิจและธุรกิจ เปดเผยถึงผลการสํารวจ

ดัชนีความเช� อมั่นของผูบริโภคประจําเดือน 

พ.ค.2565 วา อยูที่ 40.2 ลดลงตอเน� องเปน

เดือนที่ 5 ต่ําสุดในรอบ 9 เดือนนับแตเดือน 

ก.ย.2564 สวนดัชนีความเช� อมั่นเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจโดยรวม อยูที่ 34.6, โอกาสการหา                               

งานทํา อยูที่ 37.8 และรายไดในอนาคต 

‘พลังงาน’ เรงแผน

อุมน้ํามัน

รัฐสภา • กรรมาธิการงบฯ 66 แนะ

กระทรวงการคลังเปดเผยความเสี่ยงเงิน

คลังตอประชาชน ชี้กรมบัญชีกลางควรทํา

แผนปองกันงบบํานาญฯ หวั่นพุงเกิน 10% 

ของเงินงบประมาณแผนดิน เพ� อไทยไลบี้ 

GT200 เผย สวทช.ใหคําตอบ ตรวจสอบ

แลวไรประสิทธิภาพ

เม� อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นาย

สัณหพจน สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.), นางกรณิศ 

งามสุคนธรัตนา ส.ส.กทม. พรรค พปชร. 

และนายเขตรัฐ เหลาธรรมทัศน ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ใน                                                        

ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสา                                    

มัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)                             

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                                                                          

พ.ศ.2566 แถลงผลการประชุม กมธ.งบ

ประมาณฯ 

นางกรณิศกลาววา ในการพิจารณา

เม� อวันที่ 8 มิ.ย. กมธ.ไดใชเวลาในการ

พิจารณางบประมาณมาแลวทั้งหมด 10 ชั่ว                                                           

โมง ซึ่งมีหน�วยงานที่ผานการพิจารณาไป                                                          

แลว รวม 1 กระทรวง 4 หน�วยงาน 1                                                    

กองทุน และงบกลาง 7 รายการ ไดพิจาร                                                           

ณางบประมาณในภาพรวมของกระทรวง                                                                

การคลัง งบประมาณท้ังส้ิน 285,230,406,000 

บาท และไดพิจารณางบประมาณของหน�วย                                                                    

งานในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน 4                                                                

หน�วยงาน 1 กองทุน และงบกลาง 7 รายการ 

งบประมาณทั้งสิ้น 534,503,541,900 บาท 

ดังนี้ 

1.สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จํานวน 1,269,034,300 บาท กองทุนประ 

ชารัฐสวัสดิการเพ� อเศรษฐกิจฐานราก

เกียกกาย • ที่ประชุมรัฐสภาถกราง  พ.ร.บ.                                                       

ตํารวจฯ สุดอืด ไดแค 11 มาตรา “เสรี” 

ปะทะเดือด “พรเพชร” โดนเชิญออกนอก

หองประชุม เหตุประทวงไมยอมใหอภิปราย 

สุดทายที่ประชุมลงมติหัก กมธ. ยืนตาม

รางเดิมให ตร.มีอํานาจตาม ป.วิอาญา-

กฎหมายอ� น  

ที่รัฐสภา เม� อเวลา 10.20 น. วันที่                             

9 มิถุนายน ในการประชุมรวมกันของรัฐ                           

สภา ท่ีมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

ทําหนาที่ประธานการประชุม นายจุลพันธ                                  

อมรวิวัฒน ส.ส.เชียงใหม และรองหัวหนา                                             

พรรคเพ� อไทย ไดขอเสนอใหเล� อนรางพระ                                                     

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และราง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

ขึ้นมาพิจารณากอนราง พ.ร.บ.ตํารวจแหง                                                     

ชาติ พ.ศ.... ฉบับคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ยังไมไดรับรายงาน 

ป.ป.ช.ชี้มูล “รมช.ศธ.” รุกปา “อนุทิน”   

บอกเปนไปตาม กม. “เลขาฯ ป.ป.ช.” โชว

หลักฐานภาพถายทางอากาศมัด “กนกวรรณ-

สุนทร” หนุน จนท.ออกโฉนดที่ดินรุกปาเขา

ใหญ “รองโฆษก อสส.” เผย “รมช.โอะ” 

พรอมพวกอีก 6 คน เบี้ยวนัดพบอัยการสง

ฟองคดี ศาลออกหมายจับ “สุนทร” พรอม

พวกรวม 4 ราย สวน “กนกวรรณ” ไมมี

พฤติการณหลบหนี “ฝายคาน” เปดยุทธการ 

“เด็ดหัว สอยนั่งราน” หวานแหซักฟอก 10 

รมต. เนนหัวหนาพรรค-เลขาฯ “ชลน�าน” 

มั่นใจหลักฐานลมรัฐบาลได ยอมรับเสียง

ฝายคานแปรปรวน “ปธ.วิปรัฐบาล” ฟุง

มีเสียงเซอรไพรสหนุน รบ.มากกวาโหวต 

พ.ร.บ.งบประมาณฯ   

เม� อวันที่ 9 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม กลาวถึงกรณีคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

ช้ีมูลความผิดนางกนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมน 

ตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมช.

ศธ.) พรอมพวกบุกรุกพื้นที่อุทยานแหงชาติ

เขาใหญในเขต จ.ปราจีนบุรี ไดรับรายงาน

แลวหรือไมเพียงสั้นๆ วา “ยังจะ ยังๆ ยัง

เลย”

สวนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แสดงสีหนา

ตกใจเม� อถูกถามกรณีนางกนกวรรณ รอง

เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ถูก ป.ป.ช.ชี้มูล

ความผิดรุกปาเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

โดยระบุวา เหรอ ไมทราบเร� องเลย เพราะ

มัวแตทํางานเร� อง พ.ร.บ.กัญชงกัญชา แต                                                          

ถึงอยางไรทุกอยางก็ขอใหเปนไปตามกฎหมาย 

ทําเนียบฯ • ปลดล็อกกัญชาวันแรก  รัฐ

หวงคนใชเพ� อสันทนาการเปนหลัก “อนุทิน” 

ย้ําเปาหมายเพ� อพาณิชย-การแพทย เตรียม

มาตรการใช “เทสตคิต” ตรวจคาทีเอชซี

หามเกิน 0.2 เปอรเซ็นต สงระเบียบ สธ.ให

ผูวาฯ เปนแนวทางปฏิบัติ บอรดกํากับปลด

ล็อกกัญชาตั้งอนุ กก.อีก 6 คณะ

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 9 มิ.ย.2565 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธาน

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชา

และกัญชง ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ง

แรก

ภายหลังการประชุม น.ส.ไตรศุลี ไตร                                           

สรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                               

มนตรี กลาววา ที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะ                    

อนุกรรมการ 6 คณะ เพ� อสนับสนุนภารกิจ

ของคณะกรรมการในดานตางๆ ใหเปนตาม                                    

เปาหมายดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิ 

ภาพ ไดแก 1.คณะอนุกรรมการดานการ 

แพทยและการบําบัดรักษา 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  11  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล
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อิสรภาพแหงความคิด

กนกวรรณ วิลาวัลย

ถกพรบ.ตร.ปวน!

‘พรเพชร’ไล‘เสรี’

อืด!แค11มาตรา

จ้ีเปดเงินคงคลัง

ทําแผนบํานาญ

เพ� อไทยบ้ีจีที200
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‘กนกวรรณ’ไมไดหลบหนี

ปปช.งัดหลักฐานมัดรุกปา

โพลหนุนถอดแมสกท่ีโลง

กทม.ชงศปก.ศบค.เคาะ

อสส.ชี้คดีโจถุงดํา

ถึงศาลอุทธรณแน

ดอนบาสรอด

อยูที่เซเวโรโดเนตสก

อานตอหนา 16

หมายจับพอรมช.ศธ.
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2 ในประเทศ

ลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติ ร่าง

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ.... และร่าง 

พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ กัญชา กัญชง พ.ศ...ใน

คราวเดียวกัน โดยที่ประชุมมีมติ 373 ต่อ 7 เสียง งดออกเสียง 

23 เสียง รับหลักการในวาระที่ 1 

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง 

จำานวน 25 คน แบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำานวน 5 

คน และ ส.ส.จำานวน 20 คน โดยมีกำาหนดแปรญัตติภายใน 15 

วัน พร้อมทั้งใช้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่เสนอโดย นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข

โดยเมื่อ 9 มิ.ย. เริ่มดีเดย์กัญชาเป็นพืชเสรีพ้นจากบัญชียา

เสพติดตาม  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพ

ติดให้ โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของพืช

กัญชา ได้แก่ ช่อดอก เปลือก ลำาต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบที่ไม่

ติดกับช่อดอก ไม่ว่าสดหรือแห้ง กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัด

กัญชาและยางกัญชา ไม่มีสถานะเป็นยาเสพติดอีกต่อไป รวมถึง

น้ำามันและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

การศึกษาวิจัย และการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอื่นๆ

ส่วนการนำาเข้ากัญชา กัญชง สามารถทำาได้ แต่ต้องขอ

อนุญาต ส่วนที่ยังถือเป็นยาเสพติดคือ สารสกัดจากกัญชา-กัญชง

ที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ THC เกิน 0.2% 

เท่านั้น

สำาหรับการสูบกัญชาจะไม่มีความผิด แต่ต้องระวังไม่สูบ

ในพื้นที่สาธารณะ เพราะรบกวนสิทธิของผู้อื่น มีความผิดตาม 

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 เดือน 

ปรับไม่เกิน 25,000 บาท เพราะการสูบกัญชาในพื้นที่สาธารณะ

ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรงเหมือนบุหรี่ที่มี พ.ร.บ.ควบคุม

ผลิตภัณฑ์ยาสูบควบคุมอยู่

อย่างไรก็ตาม หลังจากการประกาศปลดล็อกกัญชา มีทั้ง

ด้านดีที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และผลกระทบด้านลบต่อ

สังคม โดยมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยอยู่หลายกลุ่ม

โดยในที่ประชุมสภา นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ 

ส.ส.นราธิวาส จากพรรคประชาชาติ อภิปรายว่า “เป็นห่วงที่ปลด

ล็อกกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ประเทศอื่นๆ รอบข้างเรายังไม่อนุญาต

ให้เป็นกัญชาเสรี ประเทศเราจะเป็นแหล่งที่มีกัญชามากที่สุดใน

ย่านนี้ ส่งผลให้ โครงสร้างทางสังคม สถาบันครอบครัวอ่อนแอ

ลง ขนาดมีมาตรการและกฎหมายเอาผิด เรายังเอาไม่อยู่ ร่าง

กฎหมายฉบับนี้เน้นด้านเศรษฐกิจ ส่วนมาตรการป้องกันมีเพียง

มาตราเดียว คือมาตรา 37 ป้องกันไม่ให้เยาวชนติดยาหรือเข้าถึง

กัญชาได้ โดยง่าย โดยห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี”

ด้านพรรคเพื่อไทย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. กล่าว

ว่า “ถ้าผ่านร่างกฎหมายแล้ว สังคมไทยจะแย่กว่าเดิมหรือไม่ 

คนจะติดกัญชากันงอมแงมหรือไม่ ไปยืนรอรถเมล์ พวกจะยืน

ปุ๊นกันอยู่หรือไม่ คนไม่เสพไม่สูบจะรับได้หรือไม่ กฎหมายเขียน

บังคับแบบไหน หากเอาไปค้าขายกันเยอะมากขึ้น เหมือนที่ขาย

ใบกระท่อมกันข้างทางเยอะแยะมากมาย ฝากให้ศึกษาผลกระทบ

ให้ดี อย่าเอาแต่เรื่องเศรษฐกิจมาเป็นที่ตั้ง หากเงินได้เป็นล้านๆ 

บาท แต่เสียสังคมไทยไปอีกกี่ล้านๆ บาท อันนี้ยอมไม่ได้”

ก่อนหน้านั้น พล.ท.รศ.นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ประธาน

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ลงนามในประกาศ

ที่ รอ.ทั่วไป 48/2565 คำาเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

แห่งประเทศไทยเรื่องกัญชา โดยระบุว่า เมื่อประกาศกระทรวง

สาธารณสุขนี้มีผลใช้บังคับ จะทำาให้ทุกคนในประเทศไทย รวม

ถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางในการใช้กัญชา เช่น เด็ก เยาวชน 

และหญิงมีครรภ์ สามารถเข้าถึงกัญชาได้ โดยไม่มีข้อจำากัดใดๆ 

ซึ่งเป็นลักษณะเสรีที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีกฎหมายให้กัญชา

ไม่เป็นยาเสพติดให้ โทษ

หากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมมากำากับ เช่น THC 

ในปริมาณที่สูงมากในช่อดอกกัญชา มีอันตรายต่อสุขภาพกาย

และจิต ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว เป็นอันตรายแก่

สุขภาพจนอาจทำาให้เจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต จึงขอให้

รัฐบาลเร่งพิจารณาให้มีมาตรการทางกฎหมาย อาทิ พระราช

กำาหนดควบคุมกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อยกระดับการ

คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทัน

ต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษใน

ประเภท 5 พ.ศ.2565 ที่จะมีผลบังคับใช้ รวมถึงขอให้รัฐสภาเร่ง

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ….เพื่อคุ้มครอง

ผู้บริโภคมิให้มีการบริโภคกัญชาอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็น

อันตรายต่อผู้บริโภค

มีคณะกรรมการเพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้าน

ลบที่เกี่ยวกับการใช้กัญชา รวมทั้งออกแนวทางและมาตรการ

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำาคัญต่อการ

ประเมินและแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา และ

สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการ

แพทย์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำาหรับผู้บริโภคเองปัญหาสำาคัญคือการบริโภคอาหาร 

เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา ใครจะเป็นผู้คุมผู้ดูแลไม่ให้

ค่า THC ของกัญชาในอาหารเกินกำาหนด สภาองค์กรของผู้

บริโภค ได้ส่งหนังสือแสดงข้อห่วงใยถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข จากการประกาศของกรมอนามัย เรื่อง การนำา

ใบกัญชามาใช้ในการทำา ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถาน

ประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 ได้กำาหนดร้อยละของสาร THC 

โดยน้ำาหนักต่อเมนูเสิร์ฟ และกำาหนดปริมาณการใช้ใบกัญชาที่

แนะนำาต่อเมนู ต่อให้เป็นแพทย์มารับประทานอาหารที่มีส่วนผสม

ของกัญชา ก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามีค่า THC เท่าไหร่

จึงเกิดคำาถามว่า หน่วยงานใดจะเป็นผู้ตรวจสอบสถาน

ประกอบกิจการอาหาร และจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่า

อาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นมีสาร THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 

หรือไม่ รวมถึงผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบหรือทราบได้

อย่างไรว่าร้านอาหารจะใช้ปริมาณใบกัญชาตามที่ประกาศกรม

อนามัย

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่มีข้อห่วงใยเพื่อการคุ้มครองผู้

บริโภคอีก ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจำาหน่ายอาหารที่มี

ส่วนผสมของกัญชา โดยที่ไม่มีมาตรการรองรับก่อนนั้น ทั้งการ

ไม่มีมาตรการควบคุมการขายอาหารทางออนไลน์ การขาดการ

ติดตามตรวจสอบและรายงานอย่างเป็นระบบถึงผลกระทบไม่พึง

ประสงค์จากการบริโภคร่วมกับภาคีต่างๆ และภาคประชาสังคม 

หรือการไม่มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้บริโภคได้รับผล 

กระทบในการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือแม้

กระทั่งการไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กัญชา เช่น การกำาหนด

ให้ห้ามจำาหน่ายในกลุ่มเด็กต่ำากว่า 18 ปี การกำาหนดปริมาณที่ซื้อ

หรือครอบครอง เป็นต้น

ขณะที่นายกรัฐมนตรีมีคำาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบูรณา

การนโยบายพืชกัญชาและกัญชง เพื่อกำากับดูแลในช่วงรอยต่อนี้

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

การออกประกาศดังกล่าวดูเหมือนว่าจะยังไม่จบ และคง

เป็นปัญหาใหญ่สำาหรับรัฐบาลที่จะต้องเจอกับเอฟเฟ็กต์ตามมา

หลังจากนี้ ในประเด็นกัญชากับสังคม อาจจะก่อให้เกิดอันตราย

ต่อครอบครัว และชีวิตไม่ต่างกับสุรา ยาสูบ ถ้าผู้บริโภคไม่

สามารถจำากัดการบริโภคได้!.

ต้องอุดช่องโหว่ 

หลังปลดล็อกกัญชา 
ลังมีการปลดล็อกกัญชา เมื่อ 9 มิถุนายนเป็นต้นมา                                                                         

หลายฝ่ายก็ได้มีการเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะตามมา โดย                                                                             

เฉพาะข้อเป็นห่วงต่างๆ ในช่วงที่กำาลังรอให้รัฐสภามี                                                                               

การเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ออกมาบังคับ ใช้เพื่อ

อุดช่องโหว่ข้อเป็นห่วงต่างๆ เพื่อทำาให้วัตถุประสงค์การปลด

ล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์เกิดขึ้นจริง อย่างเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืช

กัญชาและกัญชง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

รมว.ยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืช

กัญชาและกัญชง ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามคำาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 

120/2565 เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลให้การใช้ประโยชน์ของกัญชา

และกัญชงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ ได้ปลดล็อกกัญชา

และกัญชงจากยาเสพติดตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2565 เพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์ ให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เกิด

การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักในประเด็น

ความกังวลต่อกรณีที่อาจมีการใช้กัญชาและกัญชงในทางที่

ไม่เหมาะสม และยืนยันในแนวนโยบายที่รัฐบาลไม่สนับสนุน

การใช้ ในทางมอมเมาหรือเพื่อสันทนาการ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีความห่วงใย

และต้องการให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงได้มีคำาสั่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืช

กัญชาฯ คณะนี้ขึ้นมา เพื่อวางมาตรการกำากับการใช้ประโยชน์ 

กำาหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาตรการคุ้มครอง

บุคคลเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ในทางไม่เหมาะสม ตลอดจนการ

สื่อสารให้ประชาชนมีความเข้าใจ โดยคณะกรรมการจะทำา

หน้าที่ไปจนกว่า พ.ร.บ.กัญชา กัญชง จะมีผลบังคับ สำาหรับการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่...) ที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรได้มีการลงคะแนนรับหลักการร่างกฎหมายอย่างท่วมท้น 

ด้วยคะแนน 373 เสียง แสดงให้เห็นว่าสภาเห็นด้วยกับแนวทาง

การส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชง เพียงแต่ต้อง

มีมาตรการดูแลที่เหมาะสม ป้องกันผลกระทบต่อสังคม ดังนั้น

รัฐบาลจะดำาเนินการทุกด้านอย่างรัดกุม เพื่อให้เกิดการใช้กัญชา

และกัญชงในทางเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศ  

นายอนุทินบอกอีกว่า เป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้า

ใหม่ของกัญชา กัญชงในประเทศไทย และเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญ

ที่จะได้ทำาความเข้าใจและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ประชาชนจะ

สามารถปลูกเพื่อประโยชน์จากกัญชา กัญชง ส่วนผู้ที่ต้องการทำา

ธุรกิจก็ทำาได้ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ เพิ่มโอกาสและเกิดความ

หลากหลายทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็มีการควบคุมการผลิตสาร

สกัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีมาตรการป้องกันการนำาไปใช้

ในทางที่ ไม่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืช 

กัญชาฯ จะเข้ามาดูแลไปจนกว่า พ.ร.บ.กัญชา กัญชง จะมีผล

บังคับเป็นทางการ แต่เชื่อว่าระหว่างนี้จะไม่มีปัญหา เนื่องจาก 

3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการในด้านต่างๆ 

มาโดยต่อเนื่อง และสาธารณสุขก็มีกฎหมายข้อกำาหนดต่างๆ ที่

สามารถนำามาใช้บังคับเพื่อไม่ให้มีการใช้กัญชา กัญชงในทางที่ไม่

เหมาะสมได้

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ

นโยบายพืชกัญชาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 6 คณะ เพื่อ

สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อให้ดำาเนิน

การเป็นไปตามเป้าหมายด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการด้านการแพทย์และการบำาบัด 

รักษา มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน 2.คณะอนุกรรม 

การด้านการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อป้องกันผล 

กระทบทางสังคม มีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน 3.คณะอนุกรรมการด้านการผลิต 

ทางเกษตรกรรม มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 

เป็นต้น 

ถือเป็นเรื่องดีที่ภาครัฐให้ความสำาคัญกับการดูแล ติดตาม 

หลังการปลดล็อกกัญชา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบตาม

มาอย่างที่หลายฝ่ายเป็นห่วง ขณะเดียวกันฝ่ายรัฐสภาก็คง

ต้องเร่งออกกฎหมายกัญชาฯ ออกมา แต่ต้องออกด้วยความ

รอบคอบให้มากที่สุดด้วยเช่นกัน. 

ห

ห

นายอิทธิพร แก้วทิพย์ 

โฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด

“แม้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการจะต้องแก้ต่างให้

หน่วยงานของรัฐในกรณีถูกฟ้อง เพราะเจ้าหน้าที่ ในสังกัด

ไปทำาละเมิด และเจ้าหน้าที่อ้างว่าทำาไปตามหน้าที่นั้น แต่มี

ประเด็นต้องพิจารณาว่า ที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ทำาไปตามหน้าที่นั้น 

มันจริงหรือไม่ ไม่ใช่ว่าอัยการจะรับให้ทุกเรื่อง ฉะนั้น อัยการ

อาจจะไม่รับแก้ต่างให้ก็ได้ เป็นดุลยพินิจอัยการ”.

ปลดล็อกกัญชา ผลกระทบต่อสังคม

Q.การปลูก ต้องขอรับอนุญาตตาม

กฎหมายใดหรือไม่

A.ไม่ต้อง ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 

2565 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน

ที่ต้องการปลูกกัญชา กัญชง แจ้งข้อมูล

ผ่านระบบ Application “ปลูกกัญ” ที่

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จัดทำาขึ้น

Q.การนำาเข้าสารสกัดจากทุกส่วน

ของพืชกัญชา กัญชง สามารถกระทำาได้

หรือไม่ อย่างไร

A.ห้ามนำาเข้าสารสกัด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ โดยต้องขอ

อนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

• กรณีเพื่อการศึกษาวิจัย

• กรณีเป็นหน่วยงานรัฐเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Q.สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ที่เป็นสาร

ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของ

การตรวจสารเสพติดในร่างกายสำาหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ 

จัดเป็นยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5 หรือไม่ และการนำาเข้า

ต้องดำาเนินการอย่างไร

A.ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้ โทษ ในประเภท 5 แต่จัด

เป็นเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นการนำาเข้าต้องได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์

Q.การนำาเข้าผลิตภัณฑ์ (Finished product) ที่มีส่วนผสม

ของสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์

ที่มีส่วนผสมของส่วนต่างๆ ของพืชกัญชา กัญชง ต้องขอรับ

อนุญาตตามกฎหมายใด

A.ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้ โทษในประเทศ 5 การนำาเข้าจึง

ไม่ต้องขออนุญาตนำาเข้าตามประมวลกฎหมายยาเสพติด แต่

ให้ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ โดย

พิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือ

ความมุ่งหมายของผู้ผลิต ดังนี้ 

กรณีอาหารจัดเป็นอาหารห้ามนำา

เข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ 424 พ.ศ.2564 ที่ออกตามมาตรา 

6 (8) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำาคุกตั้งแต่ 6 เดือน

ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 

20,000 บาท

กรณีเครื่องสำาอาง จัดเป็นเครื่อง

สำาอางที่ห้ามนำาเข้าตามประกาศฯ ที่ออก

ตามความในมาตรา 6 (1) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำา

คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง 

พ.ศ.2558

กรณีการนำาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ให้ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น 

Q.การนำาเข้าเมล็ดกัญชา กัญชง และส่วนอื่นๆ ของพืช

กัญชา กัญชง เช่น เปลือก ลำาต้น ใบ เส้นใย กิ่งก้าน ราก ยอด

หรือช่อดอก มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตสารสกัดจากกัญชา กัญชง ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมายใด

A.ต้องขอรับอนุญาต ดังนี้ 1.ขออนุญาตนำาเข้าตามพระราช

บัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และกรณีนำาเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง 

ต้องขออนุญาตนำาเข้าตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 ด้วย 

2.เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ 1 แล้ว หากจะนำาพืชกัญชา กัญชงดัง

กล่าวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสาร

สกัดจากกัญชา กัญชง ให้ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์

สุขภาพนั้นๆ โดย

กรณีนำามาผลิตเป็นอาหาร ไม่สามารถนำาเข้าได้ เนื่องจากจัด

เป็นอาหารห้ามนำาเข้า

กรณีนำามาผลิตเป็นเครื่องสำาอาง ไม่สามารถนำาเข้าได้ 

เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ห้ามนำาเข้า

กรณีนำามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ให้ดำาเนินการตาม

กฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

ซึ่งหากได้รับอนุญาตให้ผลิตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว การ

พิจารณาตรวจสอบการนำาเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิต

ภัณฑ์นั้นๆ ก็สามารถดำาเนินการได้เช่นเดียวกัน

Q.การนำาเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุก

ส่วนของพืชกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วน

ต่างๆ ของพืชกัญชา กัญชง รวมถึงการนำาเข้าส่วนต่างๆ ของ

พืช เพื่อใช้เฉพาะตัว ครอบคลุมการนำาเข้าในลักษณะใดบ้าง 

และมีการกำาหนดหลักเกณฑ์ไว้หรือไม่ อย่างไร

A.การนำาเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากทุก

ส่วนของพืชกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของส่วน

ต่างๆ ของพืชกัญชา กัญชง รวมถึงการนำาเข้าส่วนต่างๆ ของ

พืช เพื่อใช้เฉพาะตัว ครอบคลุมการนำาเข้าใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.การนำาติดตัวผู้ โดยสารที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และ 

2.การส่งทางพัสดุ/ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ซึ่งกำาหนดหลัก

เกณฑ์การนำาเข้าเพื่อใช้เฉพาะตัวไว้ว่า ผู้นำาเข้าต้องเป็นบุคคล

ธรรมดา และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำามาใช้เฉพาะตัวของผู้นำาเข้า

เอง โดยพิจารณาจากรูปแบบของสินค้าที่นำาเข้า ดังนี้

ก.การนำาเข้าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้ดำาเนินการ

ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ 

หรือวัตถุอันตราย หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยพิจารณาจาก

วัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หากผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวจัดเป็นอาหาร หรือเครื่องสำาอาง จะไม่สามารถนำาเข้า

ได้ เนื่องจากจัดเป็นอาหารห้ามนำาเข้า หรือเป็นเครื่องสำาอางที่

ห้ามนำาเข้า

ข.การนำาเข้าในรูปแบบส่วนต่างๆ ของพืช ต้องได้รับ

อนุญาตให้นำาเข้าตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ก่อน 

และหากนำาเข้ามาเป็นอาหารเพื่อบริโภคส่วนตัวจะไม่สามารถ

นำาเข้าได้ เนื่องจากจัดเป็นอาหารห้ามนำาเข้าตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 พ.ศ.2564 ส่วนกรณีนำาเข้า

ส่วนต่างๆ ของพืชกัญชา กัญชง มาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ

ใช้เฉพาะตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ที่มา : https://www.fda.moph.go.th 

ถาม-ตอบ แนวทางการปลูก นำาเข้า นำาติดตัว

กัญชา กัญชง ภายหลังปลดล็อก 
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3บทความ-ในประเทศ

หมือนจะเจอ “ทาสแมว” เพ่ิมอีก 1 อัตรา ไมใชใคร                                                                     

ที่ไหน แตเปน “เดอะตอ” วัชระ กรรณิการ รองเลขา 

ธิการพรรคสรางอนาคตไทย 

เร� องของเร� อง วันกอน “เดอะตอ” เมาธมอยเร� องโชค

ชะตาของแมวตัวหนึ่งที่เดินทางไกลมาเปนพันๆ กิโลเมตร เพ� อ

มาพรรคสรางอนาคตไทย

เร� องมันมีอยูวา ไม

กี่วันกอนหนานี้ “เดอะ

ตอ” นัดกับคณะทํางานที่

เดินทางดวยรถยนตมาจาก 

อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

ที่สํานักงานตัวเอง

แตปรากฏว ามัน

มีเรื่องโกลาหล เมื่อพบ

เจาแมวตัวหนึ่งติดอยูใน

กระโปรงรถของแขกผูมา

เยือน แลวที่ทําทุกคนรอง

โอ โหคือ มันอยู ในนี้มา

ตั้งแต อ.สุไหงโก-ลก จนถึง 

กทม.

ทุกคนแปลกใจวามันรอดไดอยางไร เพราะแขกของ 

“เดอะตอ” ใชเวลาเดินทางนานถึง 2 วัน 1 คืน ที่สําคัญมัน

ทนกับความรอนของหมอน้ําและใบพัดแอรหนารถเปนระยะ

เวลานานๆ ได

“เดอะตอ” ถึงกับทึ่ง เช� อคําวา “แมว 9 ชีวิต” สนิทใจ

ก็วันนี้ อยางไรก็ดี หลังเจอตัวเจาเหมียวไดรีบพาไปพบแพทย 

ตรวจเช็กสุขภาพ อาการลาสุดปลอดภัยหายหวง

แลวไมจบเพียงเทานี้ เพราะดูเหมือน “เดอะตอ” จะหลง

เจาแมวเพศเมียตัวนี้เขาให จัดแจงตั้งช� อใหวา “จํานงค” ซึ่ง

เปนช� อนองรักทีมงานในภาคใตของตัวเองเสียเลย

มิวายเอา “เจาจํานงค” วกเขางานการเมืองอีก โดย

บอกวาแขกที่มาจาก อ.สุโหงโก-ลก ครั้งนี้ เพ� อมาสมัครเปน

สมาชิกพรรคสรางอนาคตไทย แลวเจาเหมียวตัวนี้ติดมาดวย

เปนพันๆ กิโลเมตรโดยไมเปนอะไร แสดงวามันตองการเปน

สมาชิกเหมือนกัน

พลางคิด ขนาดแมวยังอยากเปนสมาชิกพรรค ฉะนั้น 

ใครมีแนวคิดรักบานรักเมือง ไมวาจะสีเหลือง สีแดง ซาย ขวา 

ไมเกี่ยง เปดประตูพรรคตอนรับหมด

โฆษณาพรรคกันซะเลย ดีไมเอา “จํานงค” มาเปน                   

มาสคอตพรรคสรางอนาคตไทยดวย ฮาๆ. 

มาไม 

แมวยังอยากเขาพรรค

เ

ปปช.มั่นใจหลักฐานฟอง‘นิพนธ’เอง

‘ปรับ ครม.ไปจอเหว’

วัชระ กรรณิการ

จาปา-เจาเขา” นี่เฮี้ยนนะ!

 เลนงานสาวเอ “ปารีณา ไกรคุปต” ตกเกาอี้ ส.ส.ไปคน

แลว ฐานเปนนักการเมืองไป “บุกรุกปา”

ผิดทั้งอาญาและผิดทั้งจริยธรรมรายแรง

เม� อวาน (๙ มิ.ย.๖๕) ถูกอีกราย แตไมใชรายธนาธรกับแม

และเมียที่โหยหากันดวยหวงใยนะ

แตเปนลูกกะพอ “นางกนกวรรณ วิลาวัลย” รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงศึกษาธิการ-ลูก 

กับพอ “นายสุนทร วิลาวัลย” นายก อบจ.ปราจีนบุรี

ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สนับสนุนเจาหนาที่รัฐออกโฉนด

ที่ดินบุกรุกปาเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เปน

ความผิดทางอาญา 

อาจฟงยาก-เขาใจยาก เอาอยางที่เรียกกันตามภาษาชาว

บานงายๆ ก็คือ “รุกปา” นั่นแหละ

สําหรับ รมช.กนกวรรณ เปนนักการเมือง นอกจากผิด

อาญาแลว ป.ป.ช.ยังระบุวา

“การกระทําของผูถูกกลาวหาที่ ๗ (นางกนกวรรณ) 

เปนการฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง จึงเปนการ

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ซึ่งมีลักษณะรายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหน�งในองคกรอิสระ รวม

ทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินและหัวหนาหน�วยงานธุรการของ

ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑ มาตรฐาน

ทางจริยธรรมอันเปนอุดมการณขอ ๘ หมวด ๒ มาตรฐานทาง

จริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๑๑ ไมกระทําการอันเปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ทั้งนี้ ไม

วาโดยทางตรงหรือทางออม 

และขอ ๑๗ ไมกระทําการใด ที่กอใหเกิดความเส� อมเสียตอ

เกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน�ง ประกอบขอ ๒๗”

คดีนี้ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทั้งหมด ๑๐ คน เม� อชี้มูลแลว 

อาจถามกันวา “แลวไงตอ?”

คําตอบคือ ทั้ง ๑๐ คน ตองไปรายงานตัวตอพนักงานอัยการ 

เพ� อนําไปย� นฟองคดีตอ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

ภาค ๒ ตอไป 

ตองเขาใจวา ในขั้นตอนนี้ ทั้งหมดเปนแค “ผูถูกกลาวหา” 

สวนจะผิด-จะถูก อยูที่ศาลจะพิจารณาและมีคําตัดสิน 

สําหรับนางกนกวรรณนั้น..........

จะตองหลุดจากตําแหน�งรัฐมนตรีชวยศึกษาฯ ตาม

มาตรฐานจริยธรรมหรือไม?

คําตอบ คือ เม� ออัยการนําตัวสงฟองศาลแลว และศาล

ประทับรับฟองแลว ศาลจะเปนผูพิจารณาวา จะตองใหหยุด

ปฏิบัติหนาที่ทันทีหรือไม?

สวนคําถามที่สอง เม� อปารีณาเห็นเลขาธิการ ป.ป.ช. ไดออก

มาแถลงขาววา ทาง ป.ป.ช.จะพิจารณาคดีแตกตางกันไป เพราะบาง

คนไดที่ดินมาถูกตองนั้น เปนการพิจารณาคดีโดยไมยึดคําพิพากษา

ของศาลไดหรือไม  

ทานตอบวา.. ไมได นักการเมืองจะครอบครองที่ดินของรัฐทุก

ประเภทไมไดเด็ดขาด ไมวาจะดวยวิธีการใด 

วันนี้ ปารีณาเห็นขาวนี้รูสึกดีใจวา วันนี้ ป.ป.ช.ไดพยายาม

ปฏิบัติหนาที่ตอผูกระทําความผิดอยางเทาเทียมกัน และฝาก

ประชาชนรับชมการทํางานของ ป.ป.ช.ตอไป 

เน� องจากวันนี้ มีเพียงนักการเมืองในฝงฟากรัฐบาลที่ถูก

ดําเนินคดีเทานั้น สวนบิ๊กเพ� อไทย เลขาธิการพรรคเพ� อไทย ส.ส. 

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ยังคงลอยนวลแบบสบายๆ อยู

#ที่นี่ประเทศไทย

.....................................

โพสตของเอนี่ ทําเพ� อน ส.ส. “หนาวกลางแดด” หลายคนเลย

นะ เพราะนอกจากเอแลว.....

ที่ “นายศรีสุวรรณ จรรยา” ไปย� น ป.ป.ช.ใหตรวจสอบ ส.ส.ใน

ขอหา “ถือครองที่ดินโดยมิชอบ” ผิดจริยธรรมรายแรง อยูระหวาง

การไตสวนของ ป.ป.ช.อีกตั้ง ๑๓ คน เชน

-ส.ส.โชติพิพัฒน เตชะโสภณมณี กทม. กาวไกล

-ส.ส.ศักดินัย นุมหนู ตราด กาวไกล-อดีต ส.ส.ไวพจน อาภรณ

รัตน กําแพงเพชร พลังประชารัฐ

-ส.ส.พิมพพร พรพฤฒิพันธุ เพชรบูรณ พลังประชารัฐ

-ส.ส.วุฒิพงษ นามบุตร อุบลราชธานี ประชาธิปตย

-ส.ส.สุพล จุลใส ชุมพร ประชาธิปตย

-ส.ส.ชินวรณ บุณยเกียรติ นครศรีฯ ประชาธิปตย

-ส.ส.มานพ ศรีผึ้ง นครสวรรค ภูมิใจไทย

-ส.ส.สฤษดิ์ บุตรเนียร ปราจีนบุรี ภูมิใจไทย

-ส.ส.สนอง เทพอักษรณรงค บุรีรัมย ภูมิใจไทย

-ส.ส.ประเสริฐ จันทรรวงทอง นครราชสีมา เพ� อไทย

-ส.ส.สุชาติ ภิญโญ นครราชสีมา พรรคเพ� อไทย

-ส.ส.สงวน พงษมณี ลําพูน พรรคเพ� อไทย

นี่เปนภาคศาล ทีนี้มาดูภาคการเมืองกันบาง นางกนกวรรณ

นั้น เปนรัฐมนตรีคายภูมิใจไทย

เม� อตองเขาสูขั้นตอนกฎหมายเชนนี้ ดวยมาตรฐานจริยธรรม 

การพนสภาพรัฐมนตรีเปนไดสูงมาก

แลวจะสงผลอยางไร?

อาจสงผลทาง “จุดเปลี่ยน” หรือ “จุดหักเห” ในสถานะรัฐบาล

ที่ “นอกเหนือคาดหมาย” อันจะประมาทไมได

ประเด็นแรก ที่วาจะไมปรับ ครม.เพราะรัฐบาลอยูอีกไมกี่เดือน

ก็ครบเทอมแลว นั้น

เม� อเกิดภาคบังคับ จากที่ รมช.ภูมิใจไทยอาจตองพนสภาพ 

ประเด็นที่ตามมา คือ

เม� อตองปรับ ก็คงตองปรับอยางนอย ๒  เกาอี้ที่วางอยูกอน

ดวย และอีก ๑ เกาอี้ ของภูมิใจไทย รวมแลว ๓ เกาอี้

คําถามที่จะตามมา เอาเฉพาะพลังประชารัฐกอน เม� อมีการ

ปรับ กวนไหน คนไหนจะไดขึ้น และใครจะยอมใคร?

ไมจบแคนั้น การถือโอกาส “ขอเปลี่ยนตัว” รัฐมนตรีบาง

คนที่เปนอยูของพลังประชารัฐ จะตามติดทําใหนายกฯ กับลุงปอม 

ปวดหัวน�ะ...ไมวา

จะเกิดปมให “ปวดใจ” ระหวางพี่ใหญกับนองเล็ก นั่นละ

ที่สําคัญ!

“ฟองอากาศในเสนเลือด” ทําใหแตกตายเฉียบพลันมามาก

ตอมาก ถึงไมเช� อ ก็อยาลบหลูประเด็นนี้

ประเด็นตอมา จะวาไป ภูมิใจไทยเปนพรรคใหญอันดับ

สองรองจากพลังประชารัฐ เปนตอมอใหญค้ํายันรัฐบาลใหอยูได 

แตไมเคยงอแง-เกี่ยงงอนใหนายกฯ ตองรอนใจหรือไหว

หวั่นเร� องเสียงในทุกฤดูกาลโหวต

เลือกตั้งใหมๆ มีแค ๕๐ เสียงตนๆ ไลเลี่ยประชาธิปตย หาร

แบงเกาอี้กันแลว พลังประชารัฐไดรัฐมนตรี ๑๘ คน ประชาธิปตย-

ภูมิใจไทย ไดพรรคละ ๗ คน

แตวันนี้ ภูมิใจไทย จาก ๕๐ ส.ส.งอกเปน ๖๒ ส.ส.!

ไมแคนั้น ยังมี ส.ส. “ฝากเลี้ยง” อยูตามฟากฝายคานอีก

ประมาณ ๑๕ ส.ส. หมายความวา โหวตวาระสําคัญแตละครั้ง 

“เช� อแปง” ไมรอด

เช� อ “หนู-ภูมิใจไทย” นี่แหละรอด มี “มือมืด-มือสวาง” ยก

ค้ําใหรัฐบาลรอดตาย ชัวรๆ รวม ๘๐ เสียง!

แตภูมิใจไทย ทําบุญอยางเดียว ไมเคยเรียกรองเอาสวนบุญ

เปนเกาอี้รัฐมนตรีเพิ่มจากนายกฯ แตอยางใด

ตรงนี้แหละเปน “ประเด็น” บนเหตุ-บนผลในตัวของมัน 

คือ เม� อจะปรับ ครม. กับ “เกาอี้ที่เหลือ” นอกเหนือเกาอี้ รมช.

กนกวรรณแลว 

มันจะเกิดกรณี “วัดใจ” ระหวางนายกฯ กับรองนายกฯ 

อนุทิน วาจะแบง ๒ เกาอี้ที่วางใหภูมิใจไทย “มิตรในสนามรบ” 

บาง หรือจะเอาเองทั้งหมด?

เพราะผมเช� อ......

 ถามีการปรับ คนในภูมิใจไทยตองบอกใหหัวหนาพรรคไป

ทวงสิทธิ์อันควรไดตามสัดสวนแน�!

สวนประชาธิปตย คุมลูกพรรคอยาใหเปนฝายคานในพรรค

รวมรัฐบาลใหไดเสียกอน แลวคอยไปคุยกะเขา

ที่เปนตอนนี้ แคเขาไมทอน ๗ เกาอี้ ไปบาง ก็นับวาดีแลว!

สรุป พรรครวมไมเปนปญหา 

ความไมชัดเจนใน “พลังประชารัฐ” เองนั่นแหละ 

จะกอปญหา “พากันพัง”!

ก็ตองรอฟงคําสั่งศาล ไมชาหรอก อัยการออกหมายเรียกตัว

เพ� อนําสงฟองแลว 

ความจริงไมตองลุน ดูตัวอยาง “คดีรุกปา” จากรุนพี่ คือเอ-        

ปารีณานั่นก็ได ตองหลุด ส.ส.ทันทีแลว ยังถูกตัดสิทธิ์อีก ๑๐ ป!

ฟงปารีณาหน�อยดีมั้ย จํานรรจาวาอะไร เห็นเธอโพสตเฟซ

ทันที ที่ ป.ป.ช.แถลงขาวชี้มูล

.................................

ปารีณา ไกรคุปต

#บรรทัดฐานใหมจากศาลฎีกา

#บทความจากปารีณา

ศาลฎีกาพิพากษาปารีณากรณีเขาไปครอบครองที่ดิน สปก. 

โดยไมมีคุณสมบัติ รับมอบมาจากบิดา ผิดจริยธรรมรายแรง เพราะ...

นักการเมือง ไมมีสิทธิ์เขาไปครอบครองที่ดินของรัฐ 

โดยศาลมิไดสนใจวา นักการเมืองจะไดที่ดินของรัฐมาอยางไร 

แตเม� อวันที่คุณ.. เปนนักการเมืองแลว คุณจะตองคืนที่ดินของรัฐให

กับรัฐ.. ทันที!!!!!!  

ปารีณาคืนที่ดินให สปก.ชา ยังไมรอดเลย ตามคําพิพากษา

#ภายหลังคําพิพากษา ปารีณายังติดใจ เลยไปกราบขออนุญาต

เขาพบผูพิพากษา ซึ่งผูพิพากษาไดอนุญาต เพราะเห็นวาคดีถึงที่สุด

แลว 

ทานได โปรดมีเมตตายอมพบปารีณา โดยมีผูนั่งรวมรับฟงการ

เขาพบหลายทาน    

ปารีณากราบเรียนวา ปารีณานอมรับคําพิพากษาดวยน้ําตา 

แตมีเพียงคําถามสองคําถาม คือ 

ทําไมคดีปารีณาถึงมีการดําเนินการอยางรวดเร็วแตเพียงผู

เดียว ป.ป.ช.ใชเวลาชี้มูลความผิดปารีณาเพียง 4 เดือน 

ทานผูพิพากษาตอบวา ทานเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และเคยมีดําริ

เรงรัดทาง ป.ป.ช.ใหดําเนินการอยางรวดเร็ว และเทาเทียมกันกอน

ที่ปารีณาจะมาขอพบ 

“เ

รับรถซอมบํารุงทางอเนกประสงค

ดังกลาว ซ่ึงไมปรากฏวารถซอม

บํารุงทางอเนกประสงคท่ีสงมอบ

มีขอบกพรองหรือไมถูกตองตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดไวในสัญญา 

ซ่ึงตอมาบริษัท พลวิศวฯ ไดดําเนิน

การจดทะเบียนรถซอมบํารุงทาง

อเนกประสงคตอสํานักงานขนสง

จังหวัดสงขลา และสงมอบคูมือ

จดทะเบียนพรอมปายทะเบียน

รถยนตใหกับ อบจ.สงขลา ซ่ึง

ถือวาบริษัท พลวิศวฯ ไดปฏิบัติ

ตามสัญญา 

อบจ.สงขลาจึงมีหนาท่ีตอง

จายเงินตามสัญญาซ้ือขาย สัญญา

เลขท่ี 22/2556 ลงวันท่ี 31 พ.ค.

56 เปนเงิน 50,850,000 บาท ซ่ึง

บริษัท พลวิศวฯ หนังสือลงวันท่ี 

19 ก.พ.57 เร� อง ให อบจ.สงขลา

ชําระเงินตามสัญญาภายใน 21 

ก.พ.57 เม� อ อบจ.สงขลาไมได

ชําระหน้ีภายในวันดังกลาว จึง

ถือวา อบจ.สงขลา ตกเปนผูผิดนัด

ต้ังแต 22 ก.พ.57 บริษัท พลวิศวฯ 

จึงมีสิทธ์ิเรียกดอกเบ้ียในอัตรารอย

ละ 7.5 ตอปของตนเงินจํานวน 

50,850,000 บาท นับต้ังแต 22 

ก.พ.57-17 มิ.ย.57 ซ่ึงเปนวันฟอง

คดีเปนเวลา 116 วัน คิดเปน

ดอกเบ้ียจํานวน 1,212,041 บาท 

“อบจ.สงขลาจึงตองชําระ

เงินใหแกบริษัท พลวิศว เทค 

พลัส จํากัด จํานวน 52,062,041 

บาท และดอกเบ้ียในอัตรารอย

ละ 7.5 ตอปของตนเงินจํานวน 

50,850,000 บาท นับจากวันฟอง

เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ”

วันเดียวกัน มีรายงาน

ขาวจากคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหง

ชาติ (ป.ป.ช.) แจงวา หลังจากท่ี

คณะทํางานรวมระหวางอัยการ

กับ ป.ป.ช.ไมสามารถหาขอยุติท่ี

สมบูรณในคดีการฟองคดีอาญา

นายนิพนธ กรณีการไมอนุมัติ

เบิกจายเงินคารถซอมบํารุงทาง

ใหแกบริษัทเอกชนได ในสมัย

ดํารงตําแหน�งนายก อบจ.สงขลา

น้ัน ลาสุด ป.ป.ช.ไดรับหนังสือ

ตอบกลับจากอัยการสูงสุดเปนท่ี

เรียบรอยแลววามีคําส่ังไมฟอง

คดีดังกลาว เพราะเห็นวาสํานวน

คดี ป.ป.ช.ยังมีความไมสมบูรณ 

ซ่ึงท่ีประชุม ป.ป.ช.ไดนําเร� องดัง

กลาวมาหารือกันเรียบรอยแลว 

และมีมติให ป.ป.ช.เปนผูดําเนิน

การฟองคดีดังกลาวเองตอศาล 

เพราะม่ันใจวา ป.ป.ช.มีหลักฐาน

แน�นหนาพอในการเอาผิดนาย

นิพนธได.

กรุงเทพฯ • เม� อวันท่ี 9 มิ.ย. 

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

กลาวภายหลังงานสถาปนาครบ

รอบ 24 ป กกต.วา หลังจากน้ี 

กกต.จะตองไมทําใหคนสงสัยใน

การทํางาน ตองทําใหคนยอมรับ 

ไมวาจะเปนคนแขงขันหรือกอง

เชียร ซ่ึงจะทําให กกต.ทํางานงาย

ข้ึน ส่ิงท่ีเราจะทําใหเห็นคือ ความ

ถูกตอง ความโปรงใส รวดเร็ว 

และการมีสวนรวมของประชาชน

ในการเลือกต้ัง หลังจากน้ีจะทําให

ประชาชนเห็นวาแตละข้ันตอน

เปนอยางไร ทําไมตองแบบน้ี จะ

มีการส� อสารกับประชาชนมาก

ย่ิงข้ึน เวลาเราเรงได แตข้ันตอน

เราไปลดทอนไมได มีก่ีข้ันตอนเรา

ตองทําใหครบ 

เลขาธิการ กกต.กลาววา 

สวนการนําผลคะแนนอัปเดต

ใหรวดเร็วนั้น ไดทดลองทําใน

การเลือกตั้ง กทม.แลว ซึ่ง กทม.

สามารถทําไดเลย เพราะ กทม.มี

บุคลากรของตัวเอง แตสําหรับ

การเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ

จะตองใชชาวบานในพื้นที่ ตอง

มีการซักซอมอยาใหเกิดขอผิด

พลาด ถาผลคะแนนขึ้นไปแลว

จะกลับไปแกไมได ความน�า

เช� อถือจะไมมี สวนการคํานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อนั้น คํานวณ

แบบไหนก็ไมยาก ถาสภาให

ความเห็นชอบจะออกมารูปแบบ

ไหนเราก็ทําไดทั้งนั้น ทั้งนี้ การ

เลือกตั้งใหญครั้งหนายืนยันวา

ไมกังวล เพราะมีความพรอมอยู

แลว แตถาการเลือกตั้งมาเร็วขึ้น

เราตองปรับตัวใหมีความพรอม.

กาวไกลลุยหาจุดรวม

ดันพรบ.สุราผานสภา
รัฐสภา • เม� อวันพฤหัสบดี นาย

พิธา ล้ิมเจริญรัตน ส.ส.บัญชี

รายช� อ และหัวหนาพรรคกาว

ไกล กลาวกรณีท่ีประชุมสภาผู

แทนราษฎรโหวตรับหลักการราง

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษี

สรรพสามิต (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. 

... หรือ พ.ร.บ.สุรากาวหนา ใน

วาระ 1 วา หากราง พ.ร.บ.สุรา

กาวหนาผานและได ใชเปน

กฎหมายจริงจะมีประโยชนดังน้ี 

1.ของถูกจะกลายเปนของแพง 

ดวยการแปรรูปสินคาเกษตรใหมี

มูลคาสูงข้ึน 2.มีธุรกิจเกิดข้ึนใหม 

และมีเม็ดเงินเขาสูเศรษฐกิจ

ชุมชนไมนอยกวา 3 หม� นลาน

บาท 3.เปดโอกาสการทองเท่ียว

ทองถ่ิน เพราะมีสินคาชุมชนเกิด

ข้ึนทําใหเกิดอัตลักษณ 

นายพิธากลาววา 4.มีภูมิ

ปญญาทองถ่ินท่ีเปนจุดขายให             

กับประเทศได 5.ลดการนําเขา 

เหลาเบียรจากตางประเทศ และ

ยังสามารถสงออกไดดวย ทําให

เกิดดุลการคากลับมา 3 พันลาน

บาทตอป 6.ลดอํานาจการตอรอง

ราคาพืชผลทางการเกษตร และ7.

เกิดอุตสาหกรรมตางๆ เก่ียวของ

กับการสุรา อาทิ การนํากากไปทํา

อาหารสัตว หรือทํากาซชีวภาพ

เพ� อใชในครัวเรือน ท้ังหมดน้ีเรา

จะตอยอดใหประชาชนไดเห็น

เปนภาพ 

เม� อถามวา กังวลหรือไม

วาราง พ.ร.บ.สุรากาวหนาจะไม

ผานวาระ 2 และวาระ 3 หัวหนา

พรรคกาวไกลตอบวา เรามีความ

หวัง โดยชวงเวลาตอจากน้ีพรรค

จะเดินสายทําความเขาใจกับ

ประชาชนใหมากข้ึน และสัปดาห

หนาตนจะเดินทางท่ีประเทศ

สิงคโปรและออสเตรเลีย หาก

มีโอกาสจะไปดูกฎหมายของท้ัง

สองประเทศวาบังคับใชไปแลว

มีขอดีขอเสียอยางไร เรามีความ

หวัง ในวาระ 2 และวาระ 3 และ

เราจะไมยอมแพ

ดานนายเทาพิภพ ล้ิม

จิตรกร ส.ส.กทม. พรรคกาวไกล 

กลาววา ขอขอบคุณทุกคน พรรค

กาวไกล พรรครวมฝายคาน และ

พรรครวมรัฐบาลท่ีชวยโหวตให

คะแนนผานได แลวขอบคุณท่ี

อยูเปนองคประชุมใหซ่ึงเห็นได

ยาก ท้ังน้ี เม� อรางกฎหมายไดถูก

ผลักดันจนผานวาระ 1 ตอไปจึง

เปนเร� องของกรรมาธิการ (กมธ.) 

ยืนยันวาจะสูเรายืนหยัดในหลัก

การ และจะพยายามพูดคุยหา

จุดท่ีลงตัวเพ� อทําใหรางกฎหมาย

ผานในวาระ 2 และวาระ 3 ให

ได เพ� อไมใหเปนปาห่ี มวยลม

ตมคนดู

“ผมตอบไดไมเต็มปากวา

ดีใจหรือไม แตความรูสึกท่ีเดน

ท่ีสุดคือ ผมไมใชซีโรทูฮีโร เพราะ

การเมืองทําคนเดียวไมได ท้ังน้ี

อยากฝากถึงเจาหนาท่ีสรรพ

สามิตและ รมว.คลังวา ใหแก

กฎกระทรวงรอไวเลย เพราะมัน

เปล่ียนไปแลว และเด๋ียวก็จะผาน

สภาแลว” นายเทาพิภพกลาว.

กกต.ปรับระบบอัปเดตคะแนน

เม่ือวันท่ี 9 มิ.ย. ศาล

ปกครองสูงสุดพิพากษายืนให

องคการบริหารสวนจังหวัด 

(อบจ.) สงขลา ชําระเงินจํานวน 

52,062,041 บาท ใหแกบริษัท 

พลวิศว เทค พลัส จํากัด พรอม

ดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอ

ปของตนเงินจํานวน 50,850,000 

บาท นับถัดจากวันฟองจนถึงวันท่ี 

10 เม.ย.64 และดอกเบ้ียในอัตรา

รอยละ 5 ตอปของตนเงินจํานวน 

50,850,000บาท ต้ังแตวันท่ี 11 

เม.ย.64 จนกวาจะชําระเสร็จ

ท้ัง น้ี คดีดังกลาวสืบ

เน� องจากป 56 นายนิพนธ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย เม� อคร้ัง

ดํารงตําแหน�งนายก อบจ.สงขลา 

ละเวนไมเซ็นจายเงินคารถซอม

บํารุงทางอเนกประสงคชนิด 

10 ลอ จํานวน 2 คัน เปนเงิน 

50,850,000 บาท ใหแกบริษัท พล

วิศว เทค พลัส จํากัด คูสัญญา ท้ัง

ท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได

ตรวจรับรถท้ังสองแลว และเห็น

วามีปริมาณและคุณภาพถูกตอง

ครบถวน ทําใหบริษัท พลวิศว 

เทค พลัส จํากัด ไดรับความเสีย

หาย และย� นฟองตอศาลปกครอง

ไทยโพสต • ศาลปกครองสูงสุดส่ัง อบจ.สงขลา ชดใชเงิน 52 ลานให

เอกชน ปมละเวนไมจายคารถซอมบํารุงทาง ป.ป.ช.ลุยฟอง “นิพนธ” 

เอง ม่ันใจหลักฐานแน�นหนา 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย เปนประธานพิธีเปดโครงการสงเสริม

การตลาดวิสาหกิจเพ� อสังคม เช� อมธุรกิจสรางสรรค สูสังคมที่ยั่งยืน (SE Connect) ที่สามยานมิตร

ทาวน เม� อวันที่ 9 มิ.ย.นี้.

สงขลาขอใหศาลมีคําส่ังให อบจ.

สงขลาชําระเงินคารถซอมบํารุง

ทางอเนกประสงคดังกลาว และ

ชดใชคาเสียหายรวมเปนเงิน 

73,504,023 บาท พรอมดอกเบ้ีย

ในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของตน

เงินจํานวน 50,850,000 บาท นับ

ถัดจากวันฟอง

สวนเหตุผลท่ีศาลปกครอง

สูงสุดมีคําพิพากษาให อบจ.

สงขลาชดใช ระบุวา เม� อขอเท็จ                                                    

จริงรับฟงไดวา บริษัท พลวิ

ศวฯ ไดสงมอบรถซอมบํารุงทาง

อเนกประสงคจํานวน 2 คัน ตาม

สัญญาใหกับ อบจ.สงขลา วันท่ี 8 

ต.ค.56 คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุไดทําการทดสอบและตรวจ



จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้มี โอกาส

ล่องใต้เพื่อไปร่วมประกอบศาสนกิจกับ พระภิกษุในโครงการ

จิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรม.. ระหว่าง ๑-๓ มิถุนายนที่ผ่าน

มา ที่ จ.ปัตตานี นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดย

เฉพาะเมื่อได้ร่วมงาน สวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย 

ครั้งที่ ๒ ณ วัดราษฎร์บูรณาราม หรือ วัดช้างให้ สถานที่ถวายเพลิง

สรีระสังขารของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำาทะเลจืดในอดีต...

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่ พระภิกษุในโครงการจิตอาสา กำาลังใจ 

พัชรธรรม (ในกำากับของโครงการกำาลังใจ ในพระดำาริ) ได้เดินทาง

ไปปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๖/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยมีกำาหนดสิ้นสุด

ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕...

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้กำาหนดให้เป็นวันจัดงานดัง

กล่าว จึงได้ย้อนคืนกลับสู่แผ่นดินบารมีธรรมหลวงพ่อทวดเหยียบ

น้ำาทะเลจืดของชาวไทยอีกครั้ง ซึ่งนับการจัดงานเป็นคำารบสอง หลัง

จากทิ้งห่างมา ๑๕ ปี.. ที่ได้จัดงานดังกล่าวครั้งแรกเมื่อ ๒๕ มีนาคม 

๒๕๕๐ ที่วัดช้างให้ โดยการประสานงานของ พล.ต.ท.นิพนธ์ ศิริวงศ์ 

อดีต ผบช.ตชด. และพลโท วิโรจน์ บัวจรูญ อดีตแม่ทัพภาคที่ ๔ ใน

ขณะนั้น ที่มีวิกฤตการณ์ก่อการร้ายกำาลังรุนแรง...

จากข่าวที่แพร่สะพัดไปทั่ว ถึงความโหดร้ายป่าเถื่อนไร้ศาสนา.. 

ไร้ศีลธรรม.. ไร้อารยธรรมของคนกลุ่มหนึ่ง ที่พยายามนำาเอาศาสนา.. 

มาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมือง เพื่อหวังแบ่ง

แยกดินแดนภาคใต้ตอนล่างออกไปจากความเป็น ราชอาณาจักรไทย

ความวุ่นวาย สับสนอลเวง หวาดหวั่นพรั่นพรึง.. เสียขวัญกำาลัง

ใจ จึงแพร่สะพัดไปทั่วหมู่คณะในพื้นที่.. ไม่เว้นว่าจะเป็นหมู่ชนใน

ศาสนาใด..

เสียงปืน.. ที่ดังขึ้น เสียงระเบิดที่แผ่ก้องไปทั่ว.. ย่อมหมายถึง 

ความดับไป สิ้นไป.. ตายไป.. บาดเจ็บสาหัสของผู้คนในท้องถิ่น.. เจ้า

หน้าที่ในพื้นที่... แม้กระทั่งผู้ก่อการร้ายนั้นๆ...

ความตายจากการประหัตประหารกัน.. นั้นเป็นเรื่องธรรมดา.. 

ที่โหดร้ายทารุณก็เมื่อเกิดปรากฏการณ์เลียนแบบฆ่าตัดศีรษะแบบไอ

ซิส.. กองกำาลังก่อการร้ายในอาหรับที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา.. โดยประเทศ

มหาอำานาจที่หวังใช้เป็นเครื่องมือในการรุกราน ทำาลายประเทศชาติที่

เป็นเป้าหมาย...

ในขณะนั้น.. จึงเกิดการลอกเลียนแบบวิธีการของกลุ่มก่อการ

ร้ายนานาชาติแพร่หลายขึ้นในภาคใต้ จึงได้เห็นภาพการฆ่าอย่างโหด

ร้ายทารุณ ไม่เว้นเด็กหรือผู้ใหญ่.. พระภิกษุหรือสามเณร.. แม้ในยาม

กำาลังเดินบิณฑบาตโปรดสัตว์...

กว่าฝ่ายกองกำาลังของรัฐบาลจะตั้งหลักได้ ก็เล่นเอาชาวบ้านที่

นับถือศาสนาพุทธ.. ต้องขายที่ขายทาง ขายสวนขายไร่ ขายบ้านราคา

ถูกๆ .. เพื่ออพยพหนีออกไปจากพื้นที่ที่เคยอยู่อาศัยอย่างน่าสงสาร

เมื่อชายไทยพุทธ.. วัดวาอาราม.. พระสงฆ์ กลายเป็นเป้าหมาย

หลักของการก่อการร้าย.. จึงได้เห็นการบุกเข้าไป เผา ฆ่า ทำาลาย แม้

กระทั่งในเขตวัดวาอาราม.. อย่าว่าแต่บนถนนขณะที่บิณฑบาตเลย...

แผนการขับไล่ชาวพุทธให้ทิ้งถิ่น.. แผนการไล่ฆ่าพระภิกษุให้

ทิ้งวัด.. เพื่อยึดครอง ภายใต้ความเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องเป็นศาสนา

เดียวกับพวกก่อการร้ายจึงเกิดขึ้น เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างรัฐใหม่.. 

บนแผ่นดินด้ามขวานของราชอาณาจักรไทย

การกำาหนดแผน ๗ ขั้น.. เพื่อความสำาเร็จด้วยวิธีการต่างๆ จึง

เกิดขึ้น.. เพื่อความสำาเร็จในปีพุทธศักราช…. (ตามที่กลุ่มก่อการร้าย

ตั้งเป้าไว้)

ความถี่ของการก่อการร้ายในทุกรูปแบบจึงผุดบานเป็นดอกเห็ด

ทั่วชายแดนใต้ การฆ่าตัดคอเจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวไทยพุทธ.. ที่

บริสุทธิ์ มีปรากฏเกิดขึ้นหลายต่อหลายแห่ง.. ชีวิตผู้บริสุทธิ์จำานวน

มากที่ต้องล้มตายนับถึงปัจจุบันหลายพันคน ที่สนองโมหจิตของสัตว์

มนุษย์ด้วยกัน ที่ถ่อยเถื่อนไร้ศาสนา...

จำาได้ว่า.. ในห้วงเวลาปี ๒๕๔๖-๔๗ .. เป็นความรุนแรงค่อน

ข้างสูงในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้.. ข้าราชการระดับสูง.. 

ประชาชนที่บริสุทธิ์ ต้องล้มหายตายจาก.. สูญเสียทรัพย์สินจากการถูก

วางระเบิด.. เผาทำาลายไปมากมาย

ไม่เว้นแม้กระทั่ง.. การวางระเบิดเข้าไปในเขตวัดช้างให้.. ตรง

บันไดขึ้นพระเจดีย์ แม้ไม่ได้ออกฤทธิ์มากนัก...

เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ .. จึงได้มีการจัดงานสวดพระปริตร 

อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ขึ้นเป็นครั้งที่ ๑ ณ วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ 

จ.ปัตตานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. โดยมี พลเอกจรัล กุลละ

วณิชย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ว่ากันว่า.. ข่าวกรองจากภายใน ไม่มีหน่วยงานความมั่นคงใด

เห็นด้วยกับการจะจัดงานดังกล่าว...

แต่ด้วยความเชื่อมั่นในบารมีธรรมของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำา

ทะเลจืด ตามคำาแนะนำาของพระอาจารย์อารยวังโส วัดป่าพุทธพจน์

หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลำาพูน จึงมีการตัดสินใจอย่าง

เด็ดขาด เพื่อจัดให้มีงานดังกล่าวขึ้นตามความประสงค์และข้อแนะนำา

ที่กล้าหาญออกปากรับรองว่า.. จะไม่มีการสูญเสียใดๆ เกิดขึ้น ในห้วง

เวลาจัดงานดังกล่าวอย่างแน่นอน!!

...ภายหลังจากการจัดงานดังกล่าวเสร็จสิ้น ข้อมูลของทุกหน่วย

รายงานตรงกันว่า.. ในวันที่มีการจัดงานสวดพระปริตร อธิษฐาน

จิต เพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ ๑ ณ วัดช้างให้ นั้น.. ไม่มีการยิง การวาง

ระเบิดในที่ใดๆ เลยทั่วทั้ง ๕ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเรื่องดังกล่าว พลเอก

จรัล กุลละวณิชย์ ยังพูดให้ทุกคนฟังจนถึงวันนี้

การสวดมนต์ครั้งนั้นซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์.. จึงนับเป็น

ครั้งสำาคัญยิ่ง ที่ส่งผลพลิกฟื้นความรู้สึกทางจิตวิญญาณของชาวพุทธ

ใน ๕ จังหวัดภาคใต้ ที่กำาลังหดหู่.. ว้าเหว่ โดดเดี่ยว.. และหวาดกลัว 

ภัยจากการก่อการร้ายที่รุนแรงมาก จนแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ยังลำาบาก

ต่อการดำารงชีวิตในผืนแผ่นดินดังกล่าว.. ที่ร้อนแรงด้วยไฟโมหจิตของ

สัตว์มนุษย์...

อย่าว่าแต่.. ชาวบ้าน ชาวเมือง คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเลย ที่ 

ออกอาการดังกล่าว.. เพราะแม้แต่พระภิกษุผู้เป็นพระเถระ.. ยังเอ่ย

ปากพูดออกมาด้วยความรันทด.. สังเวชว่า.. มาสวดแล้วได้อะไร!?

เพราะญาติพี่น้องของพระภิกษุที่เป็นถึงระดับเจ้าอาวาสวัด

ใหญ่รูปนั้น ก็ยังถูกฆ่า.. เรือกสวน

ไร่นาก็ต้องทิ้งให้คนบางกลุ่มต่าง

ศาสนาในถิ่นเข้าไปครอบครองทำา

กิน.. ด้วยอาศัยอิทธิพลจากการ

ก่อการร้าย

จึงเป็นธรรมดา.. ที่การจัด

งานสวดพระปริตร อธิษฐานจิต                                            

เพื่อแผ่นดินไทย ในครั้งที่ ๑ นั้น 

ไม่ค่อยราบเรียบ.. แต่ก็ผ่านพ้น

ไปด้วยดี สมเจตนา.. เรียกว่า..    

สัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายก็ว่าได้..

ดังที่ได้ถวายพระพร เพื่อ

น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องจากการจัดงานดังกล่าว 

เป็นทั้งหนังสือและบันทึกแผ่น

ซีดี ภาพ-เสียงการจัดงาน แด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๙ พ่อหลวงของชาวไทย 

ในขณะนั้น ที่ ได้ทรงมีพระดำารัสผ่านสำานักราชเลขาธิการ นำาความ

เป็นลิขิตมาถึงว่า.. “ทรงอนุโมทนา!”

ต่อมา.. ความร้อนแรงจากวิกฤตการณ์ก่อการร้ายใน ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ก็ค่อยๆ ลดลง ด้วยความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐ

และความพร้อมเพรียงของประชาชนชาวไทยทุกศาสนา.. ที่ร่วมมือกัน

ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว

จากวันนั้น.. ถึงวันนี้ ที่ ตรงกับ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕.. เป็น

ระยะเวลารวม ๑๕ ปี.. ได้มีการจัดงานสวดพระปริตร อธิษฐานจิต 

เพื่อแผ่นดินไทย อีกครั้ง นับเป็นครั้งที่ ๒ ณ วัดช้างให้ เพื่อความ

สงบร่มเย็นของ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อน้อมถวายเป็น

พระราชกุศล...

การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก พระภิกษุในโครงการ

จิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรม.. ได้ลงไปปฏิบัติศาสนกิจใน ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ตามที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วนั้น.. เมื่อครบ ๑๕ วัน 

จึงได้กำาหนดให้เดินทางมาประชุมพร้อมกันจากทั้ง ๕ จังหวัดที่วัด

ช้างให้ เพื่อสวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย เป็นครั้ง

ที่ ๒

นอกจากจะมีการสวดพระปริตรฯ ดังกล่าวแล้ว ยังได้ต่อ

เนื่องด้วยการฟังธรรม ปฏิบัติธรรม.. เพื่อความพรั่งพร้อมในกำาลัง

ธรรมที่จะได้กระทำา สัตยาธิษฐาน อันเป็น ธรรมาวุธ ในพระพุทธ           

ศาสนา เพื่อการขจัดมารทั้งปวง ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กำาลัง

ของสงฆ์.. ในการขจัดทุกข์ โรคภัย.. ให้แก่หมู่ชน สังคม ประเทศ

ชาติ...

การจัดงานเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕.. ณ วัดช้างให้ 

จ.ปัตตานี เป็นไปด้วยดี.. ด้วยได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจาก

ทุกฝ่าย.. และความสามัคคีของหมู่สงฆ์ คือ พระภิกษุในโครงการจิต

อาสา กำาลังใจ พัชรธรรม ทุกรูป.. ที่ตั้งใจประกอบศาสนกิจในครั้ง

นี้.. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕.. ในสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง..

(สาธุชนผู้สนใจในรายละเอียด ติดตามได้จาก YouTube ชื่อ

เรื่อง 02.06.65 สวดพระปริตร อธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย โดย

พระอาจารย์อารยวังโส ณ วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม/YouTube: 

Arayawangso).

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net 

เหวี่ยงแหซักฟอก! ฝ่ายค้าน 6 พรรค นำาโดย “หมอ

ชลน่าน ศรีแก้ว” ได้ฤกษ์เคาะชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้ว หลังยื้อมาหลายวัน ทิ้ง

ทวนเปิดยุทธการ “เด็ดหัว (บิ๊กตู่) สอยนั่งร้าน (9 รมต.)” รวม 10 

คน ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.

คลัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ และนาย

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ

สหกรณ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข และ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ส่วนข้อกล่าวหาเรียงตัว 

หมอชลน่านยังอุบไต๋ ตีปี๊บมีใบเสร็จทางการเมืองคว่ำารัฐบาล 

“สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะ

ประธานวิปฝ่ายค้าน ภูมิใจรอบนี้เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ “3 

ป.” โดนครบทุกคน จัดหนักซักฟอกในสภาไม่ต่ำากว่า 4 วัน ศึก

ซักฟอกรัฐบาลบิ๊กตู่นัดสุดท้าย ประชาชนตั้งตารอแน่ ขออย่าง

เดียวข้อมูลใหม่ เด็ดจริง ไม่เอาเล่าข่าวเก่าตัดแปะ มีแค่วาท

กรรมดุเดือด

• “ขณะน้ีเรื่องดังกล่าวอยู่ในความดูแลของฝ่ายกฎหมาย 

ขอกราบขอบพระคุณทุกความห่วงใยค่ะ” รมช.ศึกษาธิการ 

“กนกวรรณ วิลาวัลย์” แจ้งสื่อผ่านทีมงาน โดยไม่ได้เข้ามา

ทำางานที่กระทรวง แถมเบี้ยวนัดรายงานตัวพนักงานอัยการ 

สำานักงานคดีปราบปรามการทุจริต 2 หลังถูก ป.ป.ช. งัด

ภาพถ่ายทางอากาศมัดชี้มูลความผิด พร้อมบิดา-สุนทร วิลาวัลย์ 

และเจ้าหน้ารัฐท่ีเก่ียวข้องรวม 10 ราย ปมรุกป่าอุทยานฯ เขา

ใหญ่ ตามโฉนดเลขที่ 41158, 41159 และ 41160 ต.เนินหอม 

อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นอกจากคดีอาญาแล้ว ยังเจอคดีทางการ

เมือง ซึ่ง ป.ป.ช. จะยื่นคำาร้องให้ศาล

ฎีกาวินิจฉัยกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง มาทรงเดียวกับ “ปารีณา 

ไกรคุปต์” ที่ โดนตั้งข้อกล่าวหาพ่อ

กับลูกร่วมกันรุกป่า หนำาซ้ำายังหนัก

กว่าตรงที่มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมด้วย 

ถือเป็นคนที่สองในลิสต์รายชื่อที่นัก

ร้อง-ศรีสุวรรณ ยื่น ป.ป.ช.ไว้ คิวถัด

ไปจะเป็นใครใน 18 คนที่เหลือต้อง

ลุ้นกันเอาเอง ไล่ตั้งแต่ นายสรวุฒิ 

เนื่องจำานงค์ นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ที่ยื่นล็อตแรกพร้อมปา

รีณา เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62 ส่วนล็อตสอง วันที่ 27 พ.ย.62 มี 3 

ราย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ นาย

อนุชา น้อยวงศ์ ล็อตสาม วันที่ 4 ธ.ค.62 เยอะสุด 13 ราย นาย

โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี นายศักดินัย นุ่มหนู พ.ต.ท.ไวพจน์ 

อาภรณ์รัตน์ น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร 

นายสุพล จุลใส นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ นายมานพ ศรีผึ้ง 

นายสฤษดิ์ บุตรเนียร นายสนอง เทพอักษรณรงค์ นายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง นายสุชาติ ภิญโญ และนายสงวน พงษ์มณี 

• ทีแรกนึกว่าบรรดา FC ชัชชาติ อาจต้องหงอยหลาย

วัน เพราะจะไม่ได้เห็นหน้าผู้ว่าฯ ทางทีวี หรือหน้า นสพ.  4 วัน

ติด โดยเจ้าตัวลาราชการ 2 วัน บินไปไกลอีกซีกโลกถึงอเมริกา 

ร่วมงานรับปริญญาลูกชายสุดที่เลิฟ “แสนดี” แสนปิติ สิทธิพันธุ์ 

ที่จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่เมือง

ซีแอตเทิล ในวันเสาร์ตามเวลาสหรัฐ หลังก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อน

เลือกตั้งจนได้รับตำาแหน่งพ่อเมือง ก็ฟิตจัดลุยงานทุกวัน ลงพื้น

ที่ทั่วกรุง เหตุด่วนเหตุร้ายไปหมด รถชน ไฟไหม้ น้ำาท่วม มุม

เอนเตอร์เทนก็มี ทั้งร้องทั้งเต้น โกย

เรตติ้งไม่หยุด ปรากฏว่า ตั้งแต่เช้า

ตรู่พฤหัสฯ เจ้าตัวไลฟ์สดผ่านเพจเฟซ 

บุ๊ก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ที่สนาม 

บินสุวรรณภูมิ ก่อนขึ้นเครื่อง ขอลา

งานกับคนกรุง 4 วัน ก่อนจะไลฟ์อีก

รอบตอนแวะต่อเครื่องที่สนามบิน

นาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

การันตีจะไลฟ์มาคุยต่อเนื่องไม่ให้

ขาดช่วง จนกระทั่งกลับมาทำางานใน

วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.นี้ นับเป็นผู้ว่าฯ 

กทม. ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากกว่าคนก่อนๆ ถ้าไฟแรงไม่มีตก

ตลอดวาระ คลอดผลงานได้จริงตาม 214 นโยบาย ไม่ต้องพูด

ถึงสมัยที่สอง ไปไกลถึงสนามใหญ่แน่ แต่ช่วงเริ่มต้นไม่กี่วันยัง

วัดอะไรไม่ได้ ต้องรอให้ “กาลเวลาพิสูจน์คน” จริงมั้ยทั่นผู้ว่าฯ.

กนกวรรณ วิลาวัลย์ 

ไ

หลังจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ออก

มาเปิดเผยว่า วุฒิสภาเตรียมจะขอเปิดอภิปรายทั่วไปคณะ

รัฐมนตรี โดยไม่ลงมติ เพื่อเป็นการทำางานเชิงรุก ทั้งนี้ ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใน

มาตรา 153 ได้บัญญัติไว้ว่า สมาชิกวุฒิสภาจำานวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มี

สิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี

แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง ปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับการบริหาร

ราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ.

มาตรา 153 รัฐธรรมนูญ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ลี้คิมฮวง

เ

จากวันนั้น.. ถึงวันนี้ ๑๕ ปีที่รอคอย

(สวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ ๒)

ต่ไหนแต่ไร เมื่อเกิดเหตุอันนำามาซึ่งคดีอาญา หรือคดีแพ่ง 

หลายคนสงสัยว่าผู้ใดจะต้องเป็นผู้รับผิดบ้าง จะเป็นผู้ที่

ลงมือกระทำาความผิดที่ต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวใช่หรือไม่ 

แต่ก็เห็นในหลายกรณี มีบุคคลอื่นที่มิได้กระทำาผิดโดยตรง

ต้องรับผิดด้วย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จึงถือ

โอกาสนี้มาอธิบายให้เข้าใจกัน โดยแบ่งเป็นความรับผิดทางอาญาและ

ความรับผิดทางแพ่ง ดังนี้

ความรับผิดทางอาญา หมายความถึง การที่ผู้กระทำาความผิด

ได้กระทำาการอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติในขณะกระทำา

ความผิด และมีการกำาหนดโทษไว้ด้วย ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องถูกลงโทษ

อย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องเป็นโทษตามที่บัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายอาญา 

การดำาเนินคดีและการลงโทษทางอาญานั้นมีวัตถุประสงค์ใน

การนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษเพื่อให้มีความหลาบจำา และไม่

ให้ผู้อื่นในสังคมเอาเป็นเยี่ยงอย่าง โดยหลักแล้วความรับผิดทางอาญา

จะเกิดขึ้นจากการกระทำาของตนเอง หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน

การกระทำาผิด เช่น การเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน 

โดยเราสามารถแยกพิจารณาผู้กระทำาความผิดทางอาญาออก

เป็น 3 กรณีด้วยกันได้แก่

1.ผู้กระทำาความผิดด้วยตนเอง หรือผู้กระทำาความผิดโดยทาง

ตรง ความรับผิดเกิดจากการกระทำาทุกๆ อย่างตามบทบัญญัติของ

ความผิดฐานใดฐานหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติด้วยตนเอง เช่น ก.ใช้ปืน

ยิงไปที่ ข.

2.ผู้กระทำาความผิดโดยอ้อม ความรับผิดเกิดจากการใช้บุคคลที่

ไม่มีเจตนากระทำาความผิด เป็นเครื่องมือในการกระทำาความผิด เช่น 

ก.วานให้ ค.นำายาไปให้ ข. โดย ก.บอก ค.ว่า เป็นยาบำารุง ค.หลงเชื่อ 

จึงนำายาไปใส่แก้ว ข. ทั้งที่ยานั้นคือยาพิษ

3.ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำาความผิด ความรับผิดในกรณีนี้

เกิดจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ใน

การกระทำาความผิด เช่น ก.และ ข.ร่วมกันทำาร้าย ค. หรือ ก. ใช้ ข. 

ให้ไปยิง ค. 

ความรับผิดทางแพ่ง หมายความถึง การที่ผู้กระทำาความผิด

จะต้องถูกบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนในเมื่อตน

ทำาให้ผู้อื่นเสียหาย

ซึ่งความรับผิดทางแพ่งมีอยู่ 5 ลักษณะ ได้แก่ 

1.ความรับผิดในลักษณะสัญญา 

2.จัดการงานนอกสั่ง 

3.ลาภมิควรได้ 

4.กฎหมายบัญญัติไว้ โดยเฉพาะ เช่น หนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดู หนี้

ตามประมวลรัษฎากร

5.ความรับผิดในลักษณะละเมิด ซึ่งความรับผิดในมูลหนี้ละเมิด

ต้องอาศัยการกระทำาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบุคคล ซึ่ง

กระทำาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย และเป็นผลโดยตรงให้เขาได้รับ

ความเสียหาย ผู้กระทำาเช่นว่านี้ต้องรับผิด 

โดยในที่นี้จะขออธิบายเกี่ยวกับความรับผิดในมูลหนี้ละเมิดดังนี้ 

ละเมิดคือ การกระทำาใดๆ ของบุคคลหรือการกระทำาท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของบุคคล อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อาจเป็นการ

กระทำาของตนเอง การกระทำาของบุคคลอื่น หรือความเสียหายท่ีเกิดจาก

ทรัพย์ท่ีอยู่ในความครอบครองดูแล ผู้ได้รับความเสียหายน้ันชอบท่ีจะได้รับ

การเยียวยา โดยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเรียกร้องให้ผู้ละเมิด

ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติ ในลักษณะอื่นๆ แล้วแต่กรณี

หลักการกระทำาละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำาต่อบุคคล

อื่น โดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี 

อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่าน

ว่าผู้นั้นทำาละเมิดจำาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

การฟ้องร้องคดีความในทางแพ่งเรื่องละเมิดก็เพื่อให้ผู้เสียหาย

กลับคืนสู่ฐานะเดิมให้ได้มากที่สุด

องค์ประกอบของการกระทำาที่เป็นละเมิด กล่าวคือ

1.กระทำาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

2.กระทำาโดยผิดกฎหมาย

3.การกระทำาก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

4.ความเสียหายเป็นผลมาจากการกระทำาดังกล่าวนั้น

เมื่อพิจารณาที่องค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ผู้ทำาละเมิดกับการกระ

ทำาที่เป็นผลโดยตรงให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น บุคคลอาจต้อง

รับผิดในลักษณะละเมิดได้ 3 ประการ กล่าวคือ

1.การรับผิดจากที่ผู้ทำาละเมิดกระทำาหรือความรับผิดในทาง 

ละเมิดของตนเอง 

หลักคือ ใครกระทำาความผิด ผู้นั้นเท่านั้นที่ต้องรับผิด คนอื่นไม่

เกี่ยว ซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

1.1 กรณีบุคคลทำาละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาตรา 420 ซึ่งเป็นความรับผิดในการทำาละเมิดของตนเอง 

โดยต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

1.2 กรณีนิติบุคคลรับผิดในการทำาละเมิดของผู้แทนนิติบุคคล

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา มาตรา 76 ซึ่ง

กฎหมายกำาหนดให้นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่

ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำาตามหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคล 

หรือผู้มีอำานาจทำาการแทนนิติบุคคลนั้น

2.ความรับผิดในการกระทำาของบุคคลอื่น

โดยปกติแล้วถือหลัก ใครทำา คนนั้นรับ ดังนั้นเมื่อความรับผิด

ในการละเมิดของบุคคลอื่นเป็นข้อยกเว้น ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้

ต้องรับผิดในการละเมิดของบุคคลอื่น และต้องตีความบทบัญญัติอย่าง

จำากัด โดยพิจารณาเหตุผลประกอบในการตีความบทบัญญัติดังกล่าว 

เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายที่ต้องได้รับการเยียวยาและเป็นธรรมต่อผู้ที่ต้อง

รับผิดเพื่อการละเมิดของผู้อื่นนั้น ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

2.1 กรณีนายจ้างร่วมรับผิดในการทำาละเมิดของลูกจ้าง ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 ที่บัญญัติว่านายจ้าง

ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง ในผลแห่งการละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำา

ลงไปในทางการที่จ้างนั้น โดยหากปรากฏว่าลูกจ้างได้กระทำาละเมิด

ในทางการที่จ้างแล้ว นายจ้างต้องร่วมรับผิดเสมอ โดยกฎหมายไม่

ได้เปิดช่องให้นายจ้างปฏิเสธความรับผิด แม้นายจ้างจะได้ใช้ความ

ระมัดระวังในการจ้างและควบคุมการทำางานของลูกจ้างดีแล้วก็ตาม 

2.2 กรณีตัวการร่วมรับผิดในการทำาละเมิดของตัวแทน ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427 โดยกฎหมายกำาหนด

ให้นำาบทบัญญัติในเรื่องนายจ้างลูกจ้างมาใช้ โดยตัวการต้องร่วมรับ

ผิดกับตัวแทนในผลแห่งละเมิดในกรณีที่การทำาละเมิดนั้นอยู่ในขอบ

วัตถุประสงค์แห่งการเป็นตัวแทนเท่านั้น 

2.3 กรณีความรับผิดของบิดา มารดา ผู้อนุบาลร่วมรับผิด

ในการทำาละเมิดของผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 429 แต่มีข้อยกเว้นไม่ต้องรับผิด

หากสามารถพิสูจน์ว่า ตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่

ซึ่งทำานั้นอยู่แล้ว

2.4 กรณีความรับผิดของครู อาจารย์ นายจ้าง บุคคลอื่นผู้

ดูแลบุคคลผู้ไร้ความสามารถ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 430 ยกเว้นพิสูจน์ให้ได้ว่าบุคคลนั้นๆ ได้ใช้ความระมัดระวัง

ตามสมควร

3.ทรัพย์ไปทำาให้เกิดความเสียหาย (ความรับผิดโดยเคร่งครัด 

เช่น สัตว์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลทำาความเสียหายแก่บุคคลอื่น 

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433-437)

จึงเห็นได้ว่า เมื่อความผิดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในทางแพ่ง หรือ

ทางอาญา ในกรณีใดก็ตาม บุคคลผู้กระทำาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จำา

ต้องต้องรับผิดในความผิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเอง.

รวิวรรณ พรหมเจริญ

‘คนไหนทำาคนนั้นต้องรับผิด’ใช้ได้กับทุกกรณีหรือไม่

แ



าสนใจไม่น้อยในการปรากฏตัวของ “เอิร์ธ” ร.ต.อ. 

พงศกร ขวัญเมือง อดีตโฆษกกรุงเทพมหานคร บุตร

ชาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ที่ไปนั่งร่วมฟังการแถลงข่าวทิศทางการเมือง

ของนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

เศรษฐกิจใหม่ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอน

เวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  

โดย “มิ่งขวัญ” ประกาศตั้งพรรค “โอกาสไทย” สู้ศึก

การเมืองในการเลือกตั้งในครั้งหน้า

แม้ “เอิร์ธ” จะออกตัวในทำานองเข้าร่วมฟังการแถลง

ข่าว เพราะต้องการฟังนโยบายการทำางานของ “มิ่งขวัญ” ซึ่ง

เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดในการเดินหน้าทางการเมืองต่อไป 

“ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจ ขอเวลาตัดสินใจ 1 เดือน คงจะ

ต้องพูดคุยกับนายมิ่งขวัญ เพราะในช่วงที่ทำางานกรุงเทพฯ มา 

2 ปีครึ่ง ประเด็นหลักที่คนพูดถึงคือเรื่องเศรษฐกิจ เป็นปัญหา

ใหญ่ของประเทศ จึงขอมา

ฟังนโยบายเรื่องเศรษฐกิจ 

พรรคนายม่ิงขวัญทำาเร่ือง

เศรษฐกิจ และการมาในวัน

น้ีเป็นการตัดสินใจมาส่วนตัว 

ไม่เก่ียวกับ พล.ต.อ.อัศวิน 

เพราะไม่เล่นการเมืองแล้ว                                      

ส่วนตัวอยากทำาเร่ืองเศรษฐ 

กิจ วันน้ีมาฟังพรรคแรก ยัง                                          

ไม่รู้ว่าจะมีพรรคไหนอีก เพราะ

ติดตามนายม่ิงขวัญมานาน

แล้ว จึงมาฟังว่านโยบาย

เปล่ียนไปจากเดิมหรือไม่”

แต่พอจับเนื้อถ้อยกระทงความ แม้ “เอิร์ธ” จะยังไม่                                                                            

ยืนยันฟันธงร่วมหอลงโรงกับพรรค “โอกาสไทย” ที่มี “มิ่งขวัญ” 

เป็นหัวหน้าพรรค แต่แนวโน้มก็มีความเป็นไปได้สูง 

กระนั้นก็ทำาให้หลายคนแปลกใจ หาก “เอิร์ธ” จะมา

ปักหลักอยู่พรรค “โอกาสไทย” เพราะถ้าไปยึดโยงกับผู้เป็นพ่อ 

พล.ต.อ.อัศวิน ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สังคมส่วน

ใหญ่จะมองว่า “บิ๊กวิน” ได้รับแรงใจแรงเชียร์จากฟากฝั่ง “ลุง

ตู่-ลุงป้อม” รวมทั้งคนในพรรคพลังประชารัฐ 

ยิ่งในการแถลงข่าวเปิดตัวการตั้งพรรค “โอกาสไทย” 

เมื่อสื่อได้ซักถาม “มิ่งขวัญ” ถึงจุดยืนของพรรค จะสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ ก็ได้คำาตอบว่า 

“ไม่รู้ แต่เดินตรงไปตามที่เคยเดิน จุดยืนคือประชาธิป 

ไตย ตอนนี้ยังไม่ร่วมกับพรรคไหน จะขอเปิดเผยในการแถลง

ข่าวในครั้งหน้า” 

น่ันก็อาจแสดงให้เห็นว่านักการเมืองรุ่นใหม่อย่าง “เอิร์ธ” 

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง ออกจากร่มเงาพ่อ เดินเข้าสู่สนาม

การเมืองด้วยตัวของตัวเอง

ถือเป็นนักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่อีกคนที่น่าจับตาไม่น้อย

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง หรือเอิร์ธ อดีตโฆษกกรุงเทพ 

มหานคร อดีตเคยรับราชการตำารวจในตำาแหน่งรอง สว. (สอบ 

สวน) สน.ทุ่งมหาเมฆ เกิดวันท่ี 15 ก.ค.2536 สำาเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น

ท่ี 53 ปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตำารวจ รุ่นท่ี 69 ปริญญา

โทสาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public 

Administration) จากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน (UCL) ประ 

เทศอังกฤษ, ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                                                                                 

นโยบายสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ.

ราชการนั้น ทำาให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้ 

ครั้งถูกทักท้วงว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายทิ้งคนชราไว้

ข้างหลัง คุณพิธาถึงจะมาแก้ข่าวว่า เป็นข่าวปลอม พรรค                                                                              

ก้าวไกลไม่ได้ทิ้งใคร แต่อยากให้มีการปฏิรูประบบงบประ 

มาณ ผมไม่เชื่อที่คุณพิธาพูดครับ เพราะหากคุณพิธาเห็นแก่

คนแก่ๆ ในประเทศนี้ เขาต้องพูดให้ชัดตั้งแต่อยู่ในสภา ไม่ใช่

มาแก้ข่าวทีหลัง 

ผมคิดว่าการปฏิรูประบบงบประมาณของพรรคก้าวไกล 

ไม่ต่างกับแนวคิดปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ คือจะร้ือใหม่

และทิ้งคนที่ไม่มีแรงพอให้อยู่ข้างหลัง เพราะเขามองว่าเป็น

ภาระ ฉะนั้นฝากพี่น้องชาวไทยครับว่า อย่าให้คนแบบนี้มี

อำานาจอย่างเด็ดขาด เพราะประเทศจะหายนะได้

นับถือ

สุรจิต ขอนแก่น

 

ใช่ครับ ถูกวิจารณ์ขรมว่าเป็นความพยายามตัดข้าราช 

การบำานาญออกไปจากระบบงบประมาณแผ่นดินของประ 

เทศ แนวความคิดเช่นนี้อันตรายครับ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่

กลุ่มการเมืองกลุ่มนี้มุ่งไปสู่ของใหม่โดยทิ้งของเก่าไว้ข้างหลัง 

ดู ธนาธร เป็นตัวอย่างครับ ยกเลิกพิธีไหว้ครู เรียกฉัน คุณ 

ไม่ต้องเรียก ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ

มันเป็นเรื่องวิธีคิด ถ้าคิดแบบน้ี เขาก็คิดแบบน้ีไปเรื่อยๆ 

ครับ ต่อไปพ่อ แม่ อาจไม่สำาคัญ เป็นเพียงผู้ให้กำาเนิดเท่านั้น 

ไม่มีสิทธิร่วมจัดการชีวิตให้ลูก ก็ต้องดูกันต่อไปครับ.

บทกวีสัมผัสใจได้อย่างไร?

เรียน บรรณาธิการ อัตถ์ อัตนัย ที่รัก

 ชูเกียรติ วรรณศูทร กล่าวบทกวีอีกบทหนึ่งว่า

 * ถึงวันนี้น้องเข้าใจก็ไร้ผล

จะเริ่มต้นกันใหม่ก็ไร้สิทธิ์

เพราะต่างคนต่างมีคู่ชีวิต

เป็นความผิดของเราเท่าๆ กัน

สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล

 

ต่อมา สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ลุกออกไปสำาทับเพื่อขยาย

5บทความ

าเป็นชุด!

วานน้ี (๙ มิถุนายน) ๖ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ขึงขัง

ยืนหน้ากระดานเรียงหน่ึงแถลงข่าว เปิดซักฟอกรัฐบาลลุงตู่

ใช้ชื่อยุทธการ “เด็ดหัว สอยนั่งร้าน”

“ชลน่าน ศรีแก้ว” อธิบายว่า...

เด็ดหัว คือ จะเป็นการอภิปรายเด็ดหัวนายกรัฐมนตรี 

นั่งร้าน คือ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 

ข้อหา...

ความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดิน 

จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรม 

ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ 

ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือเรื่องที่ฝ่าย

ค้านเคยอภิปรายได้เคยทักท้วง 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และการทำาลายระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

ครับ...ข้อหานี้นำาไปสู่การเด็ดหัว 

สมมติฐานเดียวกันนี้หากเทียบกับข้อหาในญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจคราวที่แล้ว ครั้งนั้นโทษก็คง ประหาร ๗ ชั่วโคตร

เลยทีเดียว เพราะข้อหารุนแรงกว่าคราวนี้เยอะ 

ยกตัวอย่างเช่น... 

พล.อ.ประยุทธ์ เป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้

จิตสำานึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรม จริยธรรม และไร้ความสามารถ 

ที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้นำาประเทศ 

ทำาให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลว ผิด

พลาด บกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้าน

ปล่อยให้คนติดโควิดตายกลางถนน ตายในรถ ตายคา

บ้านตนเอง ตายยกครอบครัว สร้างความหดหู่ใจแก่ผู้พบเห็น

และพี่น้องประชาชนอย่างยิ่ง

ค้าความตายวัคซีน การจัดหาวัคซีนที่มีพฤติการณ์ปิดบัง

อำาพราง ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ไม่ทั่วถึง เลือกปฏิบัติ และ

ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

อีกท้ังแอบอ้างว่ามีวัคซีนของบริษัทในพระปรมาภิไธยเพื่อมา

ฉีดให้กับประชาชน เป็นการทำาลายความน่าเชื่อถือของสถาบัน 

มีผลทำาให้ยุทธศาสตร์การจัดหาวัคซีนผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น 

เห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ เหิมเกริม คิดการใหญ่โต

เด็ดหัว สอยนั่งร้าน

ในการสร้างกำาไรจากวัคซีน

ปล่อยปละละเลยให้มีการเสนอ และใช้จ่ายงบประมาณใน

การจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีไม่มีสถาน 

การณ์การสู้รบใดๆ 

ทำาให้ประชาชนทุกข์ยาก เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า เศรษฐ 

กิจของประเทศดิ่งเหว ทำาให้ประเทศไทยถึงจุดที่เรียกว่าตกต่ำาที่สุด

ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และกลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยใน

สายตาชาวโลก 

ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน ไม่เห็นใจในความทุกข์

ยากของพี่น้องประชาชน และจากความโอหังและการเสพติดในอำา

นาจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา จนทำาให้อยู่ในสภาพของคน

เป็นโรค “โอหังคลั่งอำานาจ” (Hubris Syndrome) ไม่อยู่ในภาวะที่

จะเป็นผู้นำาประเทศได้อีกต่อไป

ดังนั้น หากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา บริหาร

ราชการแผ่นดินต่อไป จะทำาให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตมาก

ย่ิงข้ึน จนไม่สามารถท่ีจะหาสถานท่ีฌาปนกิจได้ทันและเพียงพอ และ                                                                                        

ไม่มีหนทางที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้ ประชา 

ชนจะต้องทนทุกข์ทรมานทั้งจากโรค

และการดำารงชีวิต บ้านเมืองจะไร้ซ่ึงความสงบสุขร่มเย็น อัน

จะนำามาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริง ตามที่มีการ                                                                                  

กล่าวกันว่า “ผู้นำาโง่ เราจะตายกันหมด” เพราะคนโง่ คือภัย

อันตรายร้ายแรง เมื่อได้กลายเป็นผู้มีอำานาจ...

เห็นฐานความผิดมั้ยครับ ความผิดของผู้นำาโง่เมื่อปี ๒๕๖๔ 

ควรจับประหารทั้งโคตรจริงๆ

แต่...หน่ึงปีผ่านไป ภายใต้ผู้นำาโง่ สถานการณ์การระบาดโควิด-

๑๙ ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ระดับ ๒-๓ พันคน เสียชีวิตกว่า ๒๐ คน 

เราไม่ได้ตายกันหมด!

และฝ่ายค้านก็ไม่มีใครตาย อยู่รอดปลอดภัยกันดีทุกคน

แน่นอนครับเศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งโลก เพราะนอกจากการระบาดของโควิด-๑๙ แล้ว ยังมี

สงคราม รัสเซีย-ยูเครน ผสมโรง 

แต่วันนี้เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว แม้จะยากลำาบากเพราะ

ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น อาทิ น้ำามันราคาพุ่งเป็นประวัติการณ์ 

มันก็เป็นความยากลำาบากของคนทั้งโลก 

เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลก็ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้

ก็เป็นที่น่าสังเกตครับว่า ทำาไมการอภิปรายครั้งนี้ ฝ่ายค้านไม่

เน้นเรื่องโควิด และวัคซีน เหมือนครั้งก่อน  

คำาตอบน่าจะมาจาก วิกฤตโควิดเบาบางลง ส่วนวัคซีนอยู่ใน

สถานะที่รัฐบาลต้องอ้อนวอนให้ประชาชนไปฉีด  

แสดงว่า ๑ ปีผ่านไป ผู้นำาโง่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง

เห็นได้ชัด 

หากฝ่ายค้านจะแย้งว่า ก็มันดีขึ้นทั้งโลก 

ถ้าอ้างกันแบบนี้ ก็ต้องใช้ตรรกะเดียวกับช่วงโควิดขาขึ้นด้วย 

เพราะมันเลวร้ายไปทั้งโลก ไม่ใช่เลวร้ายเฉพาะประเทศไทย 

ข้อกล่าวหา โอหังคลั่งอำานาจ ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะฝ่ายค้านด่า

นายกฯ และรัฐบาลเสียๆ หายๆ ทุกวัน วันละสามเวลาหลังอาหาร  

ฝ่ายค้านก็อยู่รอดปลอดภัยกันดีทุกคน

ครับ...ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล เริ่มจะเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายค้านใช้หาประโยชน์ทางการเมือง

กลายเป็นกิจกรรมที่ต้องทำาตามฤดูกาล มากกว่าตรวจสอบ

การทำางานของรัฐบาล

จุดประสงค์ฝ่ายค้านก็เปลือยหมดเปลือกกันมานานแล้ว 

อยากเปลี่ยนรัฐบาล 

ความหมายคือ อยากเข้าสู่อำานาจแทน 

มาดูข้อหาใหม่สำาหรับปีนี้ หากไม่เห็นว่าใครยื่นซักฟอกใคร ก็

พานคิดเอาได้ว่า เป็นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจยุคที่ ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะผลท่ีสำาแดงออกมาในวันน้ี เข้าข่ายเกือบทุกประการ 

ผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดิน แทนที่จะทำา

เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติ กลับเสนอกฎหมายนิรโทษ

กรรมให้คนโกง

จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรม ยิ่งลักษณ์ 

โยกย้าย “ถวิล เปลี่ยนศรี” เพื่อนำาพลตำารวจเอกเพรียวพันธ์ ดา

มาพงศ์ ขึ้นดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 

ทุจริตเอื้อประโยชน์ โครงการรับจำานำาข้าว ศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำาคุก “ยิ่ง

ลักษณ์” ๕ ปี เจ้าตัวหนีไปต่างประเทศ

ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือเรื่องที่ฝ่าย

ค้านเคยอภิปรายได้ เคยทักท้วง ข้อหาน้ีเทียบกับสมัยท่ีพรรคประ 

ชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านยื่นซักฟอกย่ิงลักษณ์ ดูเป็นขนมไปเลย เพราะ

ครั้งนั้นแรงกว่าหลายเท่า 

“น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ยังกระทำาผิดกฎหมายซ้ำาซาก วาง 

แผนใช้อำานาจออกกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ โดยมิ

ชอบ อันเป็นการทุจริตรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อน แยบยล ตลอดจน

การใช้อำานาจรัฐบังคับใช้กฎหมายโดยมิชอบ เพื่อทำาลายฝ่ายเห็น                                                                                  

ต่างทางการเมือง ปล่อยให้บุคคลในครอบครัว “กดปุ่ม” สั่งการ                                                                                

ตามอำาเภอใจในทุกรูปแบบ จนประเทศไทยเสมือนมีนายกรัฐมน 

ตรีหลายคน วนเวียนหาประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคม ตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา”

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ฮิวแมนไรต์วอตช์ ออกรายงาน

เมื่อปี ๒๕๕๕ ระบุว่า รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี “ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร” ซึ่งได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งเมื่อเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๔ ยังคงไม่ได้แก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ร้าย

แรงของประเทศไทย รวมถึงการยังไม่ได้เอาผิดกับผู้ที่รับผิดชอบ

ต่อความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ การละเมิดสิทธิมนุษย

ชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจำากัดเสรีภาพในการแสดงออก 

และการละเมิดสิทธิของผู้ลี้ภัยและแรงงานต่างด้าว

ข้อหาสุดท้าย ทำาลายระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 

เสียบบัตรแทนกัน ลักหลับผ่านกฎหมาย 

หัวถูกเด็ดจนต้องหนีไปต่างประเทศ 

เมื่อโจรตะโกนว่าจะจับโจร 

ใครจะเชื่อโจร?.

แปลกเปลี่ยน

ทำาอะไรมิร้อนรนเป็นคนแรก

สร้างจุดแปลก-แทรกจุดเปลี่ยน

เป็นผู้เหนื่อยยากพากเพียร

คนจะเห็นเป็นเพี้ยนไม่นำาพา

ทำาอะไรเป็นคนแรกผู้แตกต่าง

คือผู้สร้าง สิ่งใหม่ ให้คุณค่า

พระพุทธเจ้าพระเยซูผู้ศาสดา

ทรงก้าวหน้าก้าวแรกมิแปลกเลย

เห็นด้วยหรือไม่

เรียน ท่านอัตถ์ อัตนัย ที่เคารพ

กระผมมีหน้าที่สืบสวนหาข่าวและได้ฝังตัวอยู่กับกลุ่ม

หมิ่นเจ้า และได้มีโอกาสเจาะไปยังผู้ว่าจ้าง พบว่าในงาน

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อปีก่อน มีผู้รับ

เงินจากผู้ว่าจ้างให้นำาเงินมาให้แก่ผู้หมิ่นเจ้าจำานวนเป็นสิบๆ 

ล้านบาท แต่ไม่ทราบว่าผู้ที่หมิ่นเจ้าได้รับคนละเท่าใด ขณะ

นี้กระผมกำาลังสืบหาพยานหลักฐานอยู่เพื่อให้ตำารวจดำาเนิน

คดีกับผู้จ้างและผู้รับเงินมาให้ผู้หมิ่นเจ้า

สำาหรับโซเชียลและสื่ออื่นๆ ที่หมิ่นประมาทท่านนายก

รัฐมนตรี และบุคคลในคณะรัฐบาลท่ีได้รับความเสียหาย เมื่อ

ท่านได้ดำาเนินคดีอาญากับผู้กระทำาความผิดแล้ว ขอร้องให้

ท่านทุกคนท่ีได้รับความเสียหายแต่งต้ังทนายฟ้องไปทางแพ่ง

กับผู้กระทำาผิดให้ชดใช้ค่าเสียหาย อย่างน้อยคนละไม่ต่ำากว่า

หนึ่งล้านบาท หากศาลพิพากษาแล้วไม่มีเงินมาชำาระ หรือ

ยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดแล้วไม่ครบจำานวนหนึ่งล้านบาท 

ขอให้ท่านฟ้องล้มละลายกับผู้กระทำาความผิดให้เป็นบุคคล

ล้มละลายด้วย เพื่อให้ผู้กระทำาผิดหรือผู้รับจ้างเข็ดหลาบ

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ประการใด

ขอบพระคุณอย่างสูง

ผู้สืบสวนหาข่าวด้วยความชอบ

 

เบื้องต้นการใช้สิทธิฟ้องร้องผู้หมิ่นประมาทสามารถ

ทำาได้อยู่แล้วครับ กรณีหมิ่นสถาบันคงต้องดำาเนินไปตามข้อ

เท็จจริงครับ ส่วนหมิ่นประมาทนายกฯ หรือรัฐมนตรี ก็แล้ว

แต่เจ้าตัวครับ เพราะคดีลักษณะนี้เป็นดาบสองคม นายก

รัฐมนตรี รัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะ ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์

การทำางานได้ การไล่ฟ้องใช่จะเป็นเรื่องดี แต่ถ้าด่าอย่างเดียว

โดยใช้ความเท็จก็สมควรฟ้องครับ จะได้เข็ดหลาบ. 

 

บำานาญ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

ผมเป็นข้าราชการบำานาญ และคาดว่าหลายๆ ท่านใน

คอลัมน์นี้ก็เป็นข้าราชการบำานาญเช่นกัน ได้ฟังคุณพิธา ลิ้ม

เจริญรัตน์ อภิปรายในสภาผู้แทนฯ แล้วเกิดความไม่สบายใจ

ที่ทำาให้สังคมไทยเข้าใจผิดว่า เงินบำานาญถือตัวถ่วงความ

เจริญของประเทศ ผมเปิดคำาอภิปรายของคุณพิธาฟังอย่าง

ละเอียด คุณพิธาไม่ได้อธิบายเรื่องอื่นนอกจากย้ำาว่า งบประ 

มาณที่ต้องนำาไปเป็นสวัสดิการของข้าราชการเกษียณอายุ

ลูก‘บิ๊กวิน’ลุยการเมือง

ผลบทกวีของ สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล ด้วยบทกวีของ สุรศักดิ์ 

มีชื่น ว่า

 * กลางถนนคนละสายในเดี๋ยวนี้

เราต่างมีพันธะคนละอย่าง

(น้อง)เธอมีเขาเคียงใจไม่แรมร้าง

(พี่)ฉันก็มีจอมนางชนกกลางใจ

สุรศักดิ์ มีชื่น 

 

จากนั้น มฤคมาศ ตั้งใจงาม กล่าวบทกวีของตัวเองว่า 

เขียนจากเหตุการณ์จริงในวันนี้ เพราะวันนี้เจอพระสงฆ์รูป

หนึ่งที่รู้จักกันดี ประหนึ่งว่าเป็นคู่รักมาก่อนถึงขั้นสนิทสนม

ว่า

 * นมัสการขอคำาอุ่นพระคุณเจ้า

ใจเคยเหงาเคยร้อนรุ่มเคยกลุ้มไหม?

ห่มผ้าเหลืองเรืองรองฟ้องเลศนัย

สึกออกไปทางโลก,โชครอนะ!

มฤคมาศ ตั้งใจงาม 

 

ต่อมา กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง) รีบออกไปกล่าวบทกวี

ตอบโต้ทันที เกรงท่านอื่นจะชิงตัดหน้าว่า

 * สึกออกมาทำาไมที่ไต่ถาม

ผ้าเหลืองงามเคยได้รับไออุ่น

ตอบค่อยๆ อยากจะสืบสกุล

สนองคุณความดีของสีกา

ทายาท เพชรงาม

 

จากนั้น ประธาน ฤทธิลี ลุกออกไปกล่าวบทกวีบทหนึ่ง

ว่า

 * ไม่คิดว่าจะต้องนั่งร้องไห้

แล้วก็ได้รู้พิษความผิดหวัง

เธอตอบให้ทุกยามคือความชัง

ฉันก็ยังด้านหน้ามาหาเธอ

ดารณี ชูชาติ (นามปากกา วันดามณี)

จากนั้น ชีวัน สุวรรณารักษ์ สะบัดผมให้สยายโต้ลมฝน

ที่พัดโกรก ไปยืนสงบนิดหนึ่งแล้วกล่าวบทกวีอย่างทระนงว่า

 * ไม่เคยคิดอยากเห็นใครเป็นหนึ่ง

และไม่พึงอยากเห็นใครเป็นสอง

รักมิใช่เพื่อรอการต่อรอง

และมิใช่เป็นของสำารองใคร

รุ้งเพชร เกล็ดมณี

ม

น่

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง
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6 เศรษฐกิจ

ลุ้นต่างชาติลงทุนไทยแตะ5แสนล.

ไทยโพสต์ • ‘ttb’ คาดปี 2565-

2567 ยอด FDI ไทยพุ่งแตะ 4-5 

แสนล้านบาทต่อปี หลังแนวโน้ม

เริ่มสดใส ไตรมาส 1/2565 ยอด

ขอรับการส่งเสริม BOI กระฉูด

แตะ 7.73 หมื่นล้านบาท ฟื้นตัว

ต่อเนื่อง สะท้อนต่างชาติเชื่อมั่น

เศรษฐกิจไทย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ที

ทีบี หรือ ttb analytics ประเมินว่า                                                    

จากสถานการณ์ โควิด-19 ของ

ไทยที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง นำาไป                                            

สู่การเดินหน้าเปิดประเทศ นอก                   

จากจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว                                            

แล้ว ยังเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยา 

กาศการลงทุน สร้างความเชื่อมั่น 

ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้                            

เพ่ิมข้ึน ผนวกกับภาครัฐมีนโยบาย                            

สนับสนุนการลงทุนในรูปแบบ                                 

อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)                               

และเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่ง                                      

ยืน โดยมีความพร้อมของ EEC 

รองรับ ตลอดจนกระแสการย้าย                                             

การลงทุนจากจีนไปยังประเทศ                                         

อื่นๆ จะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยสนับ                                              

สนุนให้การลงทุนจากต่างประเทศ 

(FDI) ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง และมีโอกาสแตะ 4-5 แสน                                                      

ล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2565-

2567

โดยในไตรมาสแรกของปี 

2565 ยอดขอรับการส่งเสริมของ

โครงการต่างชาติจาก BOI อยู่ที่ 

7.73 หมื่นล้านบาท สะท้อนว่า

ต่างชาติยังคงเช่ือม่ันการลงทุนใน                                                

ไทย โดยอุตสาหกรรมท่ีนักลงทุน 

ต่างชาติขอ BOI เป็นกลุ่มอุตสาห 

กรรมเป้าหมาย 6.03 หมื่นล้าน

บาท หรือ 78% ของยอดขอ BOI                                     

ที่เป็น FDI อาทิ ยานยนต์และชิ้น                                    

ส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ 

นิกส์ เทคโนโลยีและชีวภาพ การ                                     

เกษตรและแปรรูปอาหาร โดยเป็น                      

การลงทุนจากนักลงทุนไต้หวัน 

(โรงงานผลิตรถยนต์) ญี่ปุ่น จีน 

และสหรัฐ รวมแล้วกว่า 83%

อย่างไรก็ดี ในส่วนของ

ปัจจัยท้าทาย FDI ของไทยคือ การ                              

แข่งขันดึงดูด FDI ในกลุ่มอาเซียน

สูงข้ึน เช่น เวียดนาม มีจุดเด่นใน                                        

ด้านตลาดแรงงาน ท้ังจำานวนประ 

ชากรท่ีอยู่ในวัยหนุ่มสาว สะท้อน

กำาลังแรงงานและกำาลังซ้ือ และ

ค่าแรงท่ีค่อนข้างต่ำา.

รับมอบ • กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ซึ่ง

เป็นเครื่องหมายที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้

เพื่อเชิดชูเกียรติสำาหรับผู้ที่ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ด้วยความมานะบากบั่นอดทนและเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่อส่วนรวม โดยมีนางภรณี กองอมรภิญโญ 

ผู้อำานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับมอบเข็มฯ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 จากนายวราวุธ                                                                                                                                        

ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานวันทะเลโลกประจำาปี 2565 ณ บริเวณสวน

สาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต.

‘พลังงาน’เร่งแผนอุ้มน้ำามัน
ถกทุกหน่วยช่วยดูแลราคา

กฟผ.ชูเซ็นเซอร์ตรวจมลพิษ

ไทยโพสต์ • พลังงานวิ่งเต้นหารือทุกหน่วยงานคุมราคาน้ำามันหน้า

โรงกลั่น เผยเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หวั่นผิดกฎการค้าเสรี ด้าน กฟผ.

โชว์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 500 จุด

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี                                         

เชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ   

มนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน

กิจกรรม Kick off เปิดตัวการ

ใช้งาน Sensor for All ที่ดำาเนิน

การโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) ว่า รัฐบาล

กำาลังศึกษาแนวทางดูแลราคาพลัง                                     

งานเพิ่มเติม โดยเฉพาะราคาน้ำา                                 

มัน ซ่ึงล่าสุดได้ส่ังการให้กระทรวง

พลังงานไปหารือร่วมกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพา 

ณิชย์, สำานักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ

กลุ่มโรงกลั่นน้ำามัน เพื่อศึกษา

แนวทางลดราคาน้ำามันหน้าโรง

กลั่น โดยยังไม่สามารถสรุปได้ว่า

จะลดได้กี่บาท ซึ่งทางฝั่งโรงกลั่น

ก็ต้องใช้เวลาในการวางแผน โดย

เกณฑ์ราคาที่เหมาะสมจะต้อง

เป็นธรรมกับผู้บริโภคแน่นอน

“ตอนนี้กระทรวงพลังงาน

ก็เร่งหารืออยู่ ซึ่งทางโรงกลั่นเขา

ต้องใช้เวลาทำาใจนิดหนึ่ง และ

วางแผนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

ธุรกิจ ลำาพังอำานาจของกระทรวง

พลังงานก็ทำาได้ระดับหน่ึง แต่

เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน 

เพราะเก่ียวข้องกับการค้าแบบ

ตลาดเสรี ซ่ึงต้องศึกษาในแง่มุม

ของกฎหมาย ผสมกับการขอความ

ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีดูแลท้ังหมด 

เพราะหากไปบังคับอย่างเดียวก็อาจ

จะผิดกฎการค้าเสรีได้ ซ่ึงเหตุการณ์

ลักษณะดังกล่าวเคยเกิดข้ึนมาแล้ว

ในช่วง 15-20 ปีก่อน แต่ไม่เคยกิน

ระยะเวลายาวนานขนาดนี้” นาย  

สุพัฒนพงษ์กล่าว

นอกจากน้ี กระทรวงพลัง 

งานกำาลังหารือกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อท่ีจะหาแนวทางดู                    

แลค่าไฟงวดปลายปีได้อย่างต่อ

เนื่อง โดยกำาลังดูเรื่องสภาพคล่อง

ของ กฟผ.ให้สามารถมาดูแลด้าน

ราคาค่าไฟได้ ซ่ึง กฟผ.ท่ีเป็น

รัฐวิสาหกิจก็สามารถจะขอกรอบ

วงเงินกู้ ภายใต้พระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) รัฐวิสาหกิจเพ่ิมเติมได้

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร 

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การดำาเนิน

โครงการ Sensor for All เพื่อร่วม

แก้ไขปัญหา ดูแลคุณภาพอากาศ

และส่ิงแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง 

โดยท่ีผ่านมา กฟผ.ได้ร่วมเชื่อมโยง

ข้อมูลคุณภาพอากาศ และได้ติดต้ัง

เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

500 จุดท่ัวประเทศ พร้อมเชื่อม

โยงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ 

ในแอปพลิเคชัน Air4Thai และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแอปพลิ

เคชัน Dustboy ทำาให้มีข้อมูลแสดง

ในผลรวมกว่า 1,200 จุด.

สุดอั้น!15มิ.ย.เรือด่วนฯขึ้นค่าตั๋วอีก1บ.

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ดัชนีตลาดยังผันผวน อาจสร้างความหวาดวิตกในหมู่นัก

ลงทุนและทำาให้มีการมองว่าตลาดยังอยู่ทิศทางขาลง นั่นเป็นการ

ประเมินด้วยอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก แต่เมื่อมาพิจารณาจาก

ผลที่เกิดขึ้น กลับพบว่าสภาวการณ์ของตลาดไม่ได้น่าวิตกอย่างที่

คิดกัน เพราะพบว่าบรรดานักลงทุนแต่ละกลุ่มในตลาดยังไม่มีทีท่า

ว่าจะออกจากตลาด แม้จะมีการขายหุ้นในบางช่วงก็ตาม เพราะ

ในเวลาต่อมาเมื่อขายออกไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะกลับมาซื้อหุ้น

คืน จึงเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันครอบครองหุ้น ลักษณะ

อย่างนี้เป็นการทำากันในระยะสั้นๆ เท่านั้น แสดงถึงการเล่นเก็ง

กำาไรเป็นรอบๆ ซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้เป็นลักษณะของการเก็งกำาไร

โดยตรง ทำาให้ตลาดจะผันผวนมากเมื่อนักลงทุนรายใหญ่มีการขาย

หุ้น แต่ตลาดก็จะกลับมาดูดีเมื่อนักลงทุนรายใหญ่กลับมาซื้อหุ้น

เช่นกัน

หากพิจารณาจากพฤติกรรมของนักลงทุนต่างชาติจะพบ

ว่า เมื่อได้ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไป

มากแล้วต่อมาก็จะมีการขาย

ออกบ้างชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งการ

ขายอาจไม่ใช่แค่ 1-2 วัน อาจ

จะขายต่อเนื่องกันได้หลายวัน 

ทำาให้นักลงทุนทั่วไปอาจมองว่า

นักลงทุนต่างชาติกำาลังจะถอน

ตัว แต่ความเป็นจริงเมื่อขาย

ออกไประดับหนึ่งแล้วก็จะกลับ

มาซื้ออีก จึงแสดงชัดว่ายังไม่

ได้คิดจะถอนตัวออกจากตลาด 

เป็นแค่การหมุนเวียนสลับการ

ซื้อและขายเท่านั้น

ดูอย่างต้นเดือน มิ.ย.ที่

ผ่านมา จะพบว่านักลงทุนต่าง                                            

ชาติมีการขายหุ้นติดต่อกัน 5                                                                             

วันทำาการ คงจะทำาให้คิดว่าขายออกมากน่าวิตก แต่นับรวมแล้วก็ขาย                                                                                          

ออกแค่ 6,549.57 ล้านบาทเท่าน้ัน จากยอดท่ีซ้ือมามากถึง 142,016.85 

ล้านบาท และวานน้ีนักลงทุนต่างชาติก็กลับมาซ้ือหุ้นคืนทันที 1,118.80 

ล้านบาท เป็นการซื้อกลับที่ไม่น้อยเช่นกัน ทำาให้ตลาดวานนี้ยังคงปิด

บวกได้อีก 4.45 จุด และวอลุ่มกลับมาหนาแน่นที่ระดับ 80,431.33 

ตลาดจึงดูคึกคักมากขึ้น เป็นการบอกให้รู้ว่าตลาดยังสมบูรณ์มาก ซื้อ

ขายได้สะดวกและคล่องตัว ตลาดอย่างน้ีแม้จะผันผวนแต่ก็ไม่น่ากังวล 

ยังสามารถเลือกลงทุนได้ต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานยังพบว่าราคาน้ำามันขยับ

สูงขึ้นจนราคาสูงกว่า 120 ดอลลาร์แล้ว ธุรกิจจึงดูดีมีกำาไรดี น่า

มองที่ ACC, BPP และ BBGI กลุ่มขนส่งมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะยัง

มีกำาไรสูงเพราะส่งออกยังหนุน จึงน่ามองที่ BIOTEC, JWD และ 

PSL กลุ่มอาหารยังคงเติบโตดีแม้เงินเฟ้อจะสูง กลับจะมีกำาไรดีไป

ด้วย น่ามองที่ CM, CPI และ KSL กลุ่มรถยนต์ มองครึ่งหลังของ

ปีจะคึกคักมากขึ้น น่ามองที่ TKT, TNPC และ TRO หุ้นรายตัวน่า

มองที่ INET, SQ และ ASK เป็นต้น

สุดสัปดาห์นี้ตลาดคงไม่เหงา จะยังมีลุ้นกันตามปกติ แต่ควร

เลือกหุ้นพื้นฐานดีลงทุนจะมีความเสี่ยงต่ำา.

หมุนเวียนเปลี่ยนมือตลาดยังคึก

SISB กางแผน 5 ปี นักเรียนเพิ่มเป็น 4,250 คน

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอส

ไอเอสบี หรือ SISB เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้า

ตามแผนและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจในช่วง 5 ปี (ปี 2565-

2569) เพื่อรองรับแผนการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ผ่าน

การขยายโรงเรียนสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง วางเป้าหมายจำา 

นวนนักเรียนภายในกลุ่ม 4,250 คน จาก 2,434 คน ซึ่งจะ

หนุนรายได้ทะยานแตะ 2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่าตัว เทียบ

ปี 64 ล่าสุดบริษัทเตรียมเปิด 2 โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่

ที่นนทบุรีและระยอง ซึ่งจะเริ่มดำาเนินงานได้ภายในปี 66 

มั่นใจปี 65 รายได้ โต 15-20%

SSP ปิดดีลขายโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 718 ล้าน

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP เปิดเผย

ว่า บริษัทได้ทำาสัญญาขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ฮิดากะในประเทศญี่ปุ่น ขนาด 17 เมกะวัตต์ มูลค่า

ประมาณ 718 ล้านบาท ให้กับกลุ่มทุนญี่ปุ่น โดยบริษัทจะรับ

รู้กำาไรเข้ามาในไตรมาส 2/65 ทันที และเตรียมนำาเงินที่ได้

ไปใช้ขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ 

เพื่อไปสู่เป้าหมายกำาลังการผลิตไฟฟ้าแตะ 500 เมกะวัตต์

ภายในปี 2568

ผุดโคเวิร์กกิ้งสเปซจับกลุ่มคนรุ่นใหม่

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านกลยุทธ์ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ หรือ LPN จับ

มือกับบริษัท นายณ์ เอสเตท จำากัด เปิดตัวออฟฟิศแนวคิด

ใหม่ “โครงการปัน - PUNN Smart Workspace” บนทำาเล

ทองใจกลางเมืองย่านพระราม 4 เจาะกลุ่มคนทำางานรุ่นใหม่                                                                                   

ท่ีใช้ชีวิตและทำางานในเมือง ภายใต้คอนเซ็ปต์โคเวิร์กก้ิงสเปซ 

(Co-Working Space) ด้วยขนาดพื้นที่เช่ากว่า 22,600 ตร.ม. 

สูง 28 ชั้น มูลค่าโครงการ 3,900 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จ

ไตรมาส 2 ปี 2566

บางกอกแอร์คาดปี 65 ขนส่งผู้ โดยสาร 2.6 ล้านคน

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำานวย

การใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ หรือสายการบินบางกอกแอร์

เวย์ส เปิดเผยว่า บริษัทได้เพิ่มเที่ยวบินรองรับการเดินทาง 

ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวม 5,037 

เที่ยวบิน ส่งผลให้ไตรมาส 1 ปี 65 บริษัทสามารถขนส่งผู้

โดยสารได้เป็นจำานวนกว่า 3.7 แสนคน เติบโต 146% มี

รายได้จากการขนส่งผู้ โดยสาร 931 ล้านบาท เติบโตเพิ่ม

ขึ้น 208% และปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร (ASK) เท่ากับ 

336.9 ล้านที่นั่ง-กม. เพิ่มขึ้น 116% เทียบกับไตรมาส 1 ปี 

64 ทั้งนี้ในครึ่งปีหลังนั้นจะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 13 เส้นทาง 

รองรับการเดินทางของผู้ โดยสารที่ฟื้นตัวเตรียมเข้าสู่ภาวะ

ปกติ คาดปีนี้มีผู้ โดยสาร 2.6 ล้านคน 3.4 หมื่นเที่ยวบิน ทำา

รายได้กว่า 8 พันล้าน.

ไทยโพสต์ • อ่วม! น้ำามันดีเซล

พุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง “เรือด่วน                               

เจ้าพระยา-คลองแสนแสบ” ประ 

กาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเรือ

ทุกประเภท 1 บาท มีผล 15 มิ.ย.

2565

นาวาตรีเจริญพร เจริญ

ธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือ                                            

ด่วนเจ้าพระยา จำากัด ผู้ให้บริการ

เรือโดยสารในแม่น้ำาเจ้าพระยา 

เปิดเผยว่า ต้ังแต่วันท่ี 15 มิ.ย.

2565 บริษัทจะข้ึนค่าโดยสารเรือ

ด่วนเจ้าพระยา ท้ังเรือธงเหลือง 

ธงส้ม และธงเขียวอีก 1 บาท โดย

มีแค่เรือธงแดง (ปรับอากาศ) เส้น

‘อสังหา’ปลื้ม

ยอดจองบ้าน

เริ่มขยับตัวฟื้น

สะพานควาย • ‘ออมสิน’ ผนึก 

ทิพย-บางจาก ตั้งบริษัทร่วม

ทุน ‘มีที่ มีเงิน’ ลุยธุรกิจสินเชื่อ

ที่ดิน-ขายฝาก ประเดิมใส่ทุน 1 

พันล้านบาท ดีเดย์เปิดให้บริการ 

ต.ค.2565 เปิดตัวด้วยสินเชื่อ

ที่ดิน ชูดอกต่ำา 7-9% ตั้งเป้าปี

แรกปล่อยสินเชื่อได้เต็มสูบ 2 

หมื่นล้านบาท ก่อนรุกธุรกิจขาย

ฝาก-สินเชื่อบุคคล ประกาศ

ขย่มอัตราดอกเบี้ยตลาด หวัง

ช่วยลดภาระประชาชน

นายวิทัย รัตนากร ผู้

อำานวยการธนาคารออมสิน เปิด                                             

เผยว่า ธนาคารได้จัดตั้ง บริษัท 

มีที่ มีเงิน จำากัด ด้วยทุนจด

ทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดย

เป็นการร่วมทุนของออมสิน ใน

สัดส่วนหุ้น 49% กับบริษัท ทิพย 

กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 

31% และกลุ่มบริษัท บางจาก 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

20% โดยทำาหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ

ผ่านจุดบริการของทั้ง 3 ฝ่าย มี

วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของผู้                                       

ประกอบการเอสเอ็มอีและประ 

ชาชนรายย่อย ช่วยลดปัญหา

หน้ีนอกระบบ และสร้างการแข่ง 

ขันที่สมบูรณ์ในตลาดสินเชื่อ

ที่ดินและขายฝาก

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถ

จัดตั้งบริษัทฯ แล้วเสร็จ พร้อม

เปิดให้บริการได้ในเดือน ต.ค.

2565 และเปิดตัวด้วยสินเชื่อ

ที่ดิน อัตราดอกเบี้ย 7-9% ใน

ระยะแรก หลังจากนั้นขยายผล

ไปทำาธุรกิจขายฝากภายในสิ้นปี 

2565 ก่อนจะยื่นขอใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนอนแบงก์ (Non-

Bank) ในปี 2566 เพื่อทำาธุรกิจ

สินเชื่อบุคคลต่อไป โดยตั้งเป้า

ปีแรกสามารถปล่อยสินเชื่อได้ 

10,000-20,000 ล้านบาท

‘เราไม่ได้หวังที่จะครอบ

ครองที่ดินเลย แต่ต้องการเป็น

กลไกเข้าไปในระบบเพื่อช่วย

ลดภาระของประชาชน โดย

ปัจจุบันดอกเบี้ยสินเชื่อที่ดิน

ในตลาดอยู่ที่ 15% ขณะที่

นอกระบบอยู่ที่ 20-30% เรา

อยากจะเข้าไปดูแลตรงนี้ ส่วน

อนาคตบริษัทจะเข้าซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ยังเป็น

เรื่องของอนาคต’ นายวิทัย

กล่าว

ส่วนแผนในระยะต่อไป

คือ สินเชื่อขายฝาก และสิน

เชื่อส่วนบุคคลนั้น เนื่องจาก

เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ยังอยู่ในระดับสูง ทำาให้ยังมี

ช่องว่างที่จะเข้าไปแข่งขันได้                                  

โดยเฉพาะสินเชื่อบุคคล ที่ปัจจุ                                  

บันสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์-พิโก                                    

ไฟแนนซ์ อยู่ที่ 33%, นอน

แบงก์อยู่ที่ 28% ส่วนเป้าหมาย                                          

การคิดอัตราดอกเบี้ยของออม 

สิน ช่วงแรกอาจจะอยู่ที่ 20% 

ต้นๆ หรืออาจจะลดมากกว่า

นั้น มาอยู่ที่ 5-7% ถือเป็น

ระดับที่ตั้งใจ โดยต้องพิจารณา

ภาพรวมธุรกิจทั้งหมด ซึ่งบริษัท

ก็ต้องมีกำาไรด้วย.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.98 34.71
ยูโร 36.24 37.35
ปอนดสเตอรลิง 42.25 43.73
เยน (100 เยน) 25.29 26.39
หยวนจีน 4.84 5.23
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,100 30,200
ทองรูปพรรณ 29,562 30,700
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

80,431.33

9/6/65

1,641.34
+4.45

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,955.30 6,089.49 +865.81
 6,210.94 6,822.34 -611.40
 40,068.52 38,949.72 +1,118.80
 27,196.58 28,569.79 -1,373.21

‘ออมสิน’ประกาศ

รุกธุรกิจสินเชื่อที่ดิน

ทุบดบ.เหลือ7-9%

ไทยโพสต์ • นายกรมเชษฐ์ วิ

พันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท แอสเซทไวส์ จำากัด (มหา 

ชน) กล่าวว่า บริษัทมองเห็นสัญ 

ญาณการฟื้นตัวที่ดีของตลาดที่อยู่

อาศัย ทั้งจากสถานการณ์ โควิด-

19 ที่เริ่มคลี่คลาย สะท้อนจาก

ยอดจองในภาพรวมเมื่อต้นปีที่

ผ่านมาที่ ได้เปิดตัวโครงการแอท

โมซ คาแนล รังสิต และโครงการ

แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช ซึ่งได้

รับการต้อนรับจากกลุ่มลูกค้า

เป็นอย่างดี โดยปีนี้ยังถือเป็นปี

ที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโครงการ

ภายใต้แบรนด์แอทโมซ จึงเดิน

หน้าเปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์

แอทโมซ จำานวน 2 โครงการ

ใหม่ ได้แก่ โครงการแอทโมซ 

โฟลว์ มีนบุรี และโครงการแอท

โมซ พอร์เทรต ศรีสมาน มูลค่า

โครงการรวมกว่า 2,500 ล้าน

บาท

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประ                                 

ธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ 

บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) 

กล่าวว่า ภายในเวลาเพียง 1 เดือน                                          

แคมเปญบ้านน้ี ฮะ ฮะ ฮ่า สามารถ

สร้างยอดขายได้แล้วกว่า 63% 

ทะลุ 5.2 พันล้านบาท สะท้อนให้

เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยที่

มีมากข้ึนต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าเรียล                                       

ดีมานด์ที่มีอยู่ ในทุกเซ็กเมนต์ 

ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ยัง

ท้าทาย โดยโครงการบ้านเดี่ยว

และทาวน์ โฮมได้รับการตอบรับ

จากลูกค้าสูงสุด

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของ

แคมเปญนี้แสนสิริยังเตรียมดอก

เบี้ยเรตใหม่ เพียง 2.15% นาน

สูงสุด 3 ปี ซึ่งเป็นเรตดีที่สุดจาก

ธนาคารอย่างไม่เคยมีมาก่อนใน                             

วงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็น 

การช่วยให้คนไทยทุกคนได้มีบ้าน

ง่ายขึ้น และลดภาระในการผ่อน

บ้านลง.

หลังคลายล็อกเปิดประเทศเต็มรูปแบบ 1 พ.ค.2565                                                                                  

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ                                                                                  

ไทยได้ง่ายขึ้น …งานนี้บอสคนเก่ง ปุณฑรีก์ อิศรางกูร 

ณ อยุธยา แห่ง โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ หรือ GSC 

ที่มีธุรกิจทั้งซอฟต์แวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม เดินหน้าปรับ

โครงสร้างขยายการลงทุนต่อยอดพร้อมเตรียมรับทรัพย์ 

ควบคู่กับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต มุ่งสู่เป้าหมาย

เทิร์นอะราวด์ ...•

ด้าน เดชโรจน์ ตั้งสิน เอ็มดีหนุ่มแห่งมีนำา ดีเวลลอป

เม้นท์ มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ นั่งแท่นบริหารโครงการ 

“ศาลายา วัน เรสซิเดนท์” คอนโดฯ ระดับพรีเมียมติดมหา 

วิทยาลัยมหิดล หลังประสบความสำาเร็จกับโครงการซูเปอร์

ลักชัวรีอย่างแม่น้ำา เรสซิเดนท์ งานนี้เจ้าตัวพิถีพิถันมากถึง

มากเป็นพิเศษ เพราะคอนโดฯ ตั้งอยู่บนที่ดินผืนงามปากซอย

ตั้งสิน เรียกว่าทุกรายละเอียดพิถีพิถันแล้ว ยังใส่ใจไม่ให้เสีย

ชื่อเสียงตระกูลตั้งสินอย่างแน่นอน ...•

STelligence จัดสัมมนาออนไลน์ “The Multiverse of 

Analytics: The End to End Journey for Everyone เปิด

ทุกมิติของการวิเคราะห์กับ Alteryx ที่เริ่มต้นและจบครบใน

ที่เดียว” เสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Alteryx ครบ

ทุกมิติ เพื่ออัปเดตโซลูชันด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 

รวมถึงร่วมฟังกรณีศึกษาการใช้งานจริงที่เกิดขึ้น ในวันที่ 22 

มิ.ย.2565 เวลา 14.00-16.00 น. เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียน 

ฟรีได้แล้ววันนี้ ในช่องทาง https://bit.ly/3H3dAgf ...•

ปิดท้ายด้วย บมจ.ช ทวี หรือ CHO เดินหน้าจัดสรรหุ้น

เพ่ิมทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จำานวน 260.07 ล้านหุ้น อัตราส่วน 

17 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.702 บาท ระดม

ทุนคร้ังน้ีเสริมแกร่งเพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจแบบเต็มสปีด... 

เตรียมเปิดให้จองซ้ือและชำาระเงินต้ังแต่วันท่ี 9-15 มิ.ย.65 งาน

น้ี “สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” ส่งซิกผลงานปีน้ี Backlog กว่า 

1,400 ล้านบาท พร้อมลุยธุรกิจ Metaverse เต็มรูปแบบ ...•

ทางท่าเรือนนทบุรี-สาทร ท่ียังคง

อัตราเดิม 30 บาทตลอดสาย

“การแพร่บาดโควิด-19 ต้ัง         

แต่ ก.พ.2563 จนถึงปัจจุบัน ทำาให้

จำานวนผู้โดยสารลดลงมาก สวน

ทางกับราคาน้ำามันดีเซลท่ีมีการ

ปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ 

วันท่ี 31 พ.ค.65 ราคาอยู่ท่ี 32.99 

บาทต่อลิตร ทำาให้ทางบริษัทจำาต้อง

ปรับค่าโดยสารอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

และหากอนาคตราคาน้ำามันดีเซล

ข้ึนต่อเนื่องเกิน 10 วัน บริษัทก็

จะข้ึนค่าโดยสารอีก แต่หากราคา

น้ำามันลดก็จะลดค่าโดยสารลงตาม” 

นาวาตรีเจริญพรกล่าว

ด้านนายเชาวลิต เมธยะ

ประภาส กรรมการผู้จัดการบริษัท 

ครอบครัวขนส่ง (2002) จำากัด ผู้ให้

บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ 

กล่าวว่า ต้ังแต่วันท่ี 15 มิ.ย.น้ี จะ

ปรับข้ึนอัตราค่าโดยสารเรือคลอง

แสนแสบ 1 บาทเช่นกัน เนื่องจาก

ราคาน้ำามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนถึงลิตรละ 

34 บาท ซ่ึงทำาให้ผู้ประกอบการได้

รับความเดือดร้อน เพราะน้ำามัน

ดีเซลเป็นต้นทุนสำาคัญของการเดิน

เรือ ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารท่ีคิด                                                  

ตามระยะทางเพ่ิมข้ึน จากเดิมราคา 

9-11-13-15-17-19 เป็นราคา 10-

12-14-16-18 และ 20 บาท. 
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ปัจจุบันกลุ่มคนในสังคมมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ใช้ชีวิต

ในรูปแบบที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการซื้อขายทั้งของกิน

ของใช้จำาเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ กลุ่มผู้ประกอบการจึงมีการปรับ

ตัวและแข่งขันกันอย่างคึกคัก จะดีแค่ไหนหากมีศูนย์รวมไลฟ์สไตล์

ที่รวบรวมทั้งของกิน ของใช้ โปรโมชั่นเด็ด จนไปถึงแหล่งท่องเที่ยว

ที่ต้องเช็กอินอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งเราได้รวบรวมทุกความ

ต้องการของคุณไว้ที่นี่แล้ว “นัดช็อป” แพลตฟอร์มน้องใหม่ที่จะทำาให้

คุณใช้ชีวิตได้ง่าย สนุก เกาะทุกกระแสเด็ด ผ่านการรีวิวทั้งแบบภาพ 

วิดีโอ และไลฟ์สด บอกเลยสายช็อป ห้ามพลาด! สามารถติดตาม 

นัดช็อป ได้ที่ช่องทาง Tiktok: www.tiktok.com/@nadshop.channel 

Facebook: https://www.facebook.com/Nadshopfanp ...•

ร่วมต้อนรับการกลับมาของบรรยากาศการกินดื่มนอกบ้านแบบ

ชีวิตยุคใหม่ 

ซิตี้แบงก์ 

เอาใจสมาชิก

บัตร ให้สุข

สุดคุ้ม! ฉลอง

การกลับมา

ของ “BK 

Restaurant 

Week 2022” 

แคมเปญสุด

หรูที่สายกิน

ใฝ่ฝันถึงคอร์สอาหารสุดอร่อยจากร้านดังทั่วกรุงเทพฯ กว่า 50 ร้าน 

ที่มาพร้อมดีลเหนือระดับ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้จับจองก่อนใคร 

6-12 มิถุนายน 2565 พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย จาก Exclusive 

3-course menus 

ในราคาสุดพิเศษ 

เริ่มต้นที่ 599 

บาท, 899 บาท 

และ 1,199 บาท 

พร้อมเริ่มตามล่า

ลายแทงความ

อร่อยได้ตั้งแต่วันที่ 

1–15 กรกฎาคม 

2565 ...•

สร้างแรง

กระเพื่อม ลด

ทั่วประเทศ ทุก

ศูนย์การค้า ห้าง 

และออนไลน์ 

รวมกว่า 1 หมื่น

แบรนด์ ด้วย

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับ

มาพบกันอีกครั้งกับบทความดีๆ 

ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ โดย 

บมจ.แรบบิทประกันชีวิต ที่จะเป็นส่วน

หนึ่งให้ท่านได้วางแผนการเงินก่อนและ

หลังวัยเกษียณ เพื่อให้ท่านมีชีวิตในวัย

เกษียณอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระ

ของลูกหลาน

เมื่อพูดถึงวัยเกษียณกันแล้ว คุณ

เคยลองนึกภาพชีวิตกันม้ัยครับว่าชีวิตหลัง

จากน้ีจะเป็นอย่างไร จะใช้ชีวิตแบบไหนใน

5 วิธี สุขสมใจในวัยเกษียณ

ส

วัยเกษียณ หากคุณยังไม่เคยลองคิดภาพเหล่า

น้ัน แน่นอนว่าผมมีแนวทางการดำาเนินชีวิต

หลังวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ พร้อมให้ทุกคน

ได้มีความสุขสมใจในวัยเกษียณ เพื่อไม่ให้เสีย

เวลา ง้ันเราไปพบสาระดีๆ กันเลยดีกว่าครับ

 

1.การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต 

เมื่ออายุเข้าวัยเกษียณ หลายคนต้อง

พ้นสภาวะจากงานที่เคยทำาอยู่อันเนื่องมา

จากช่วงวัยและเงื่อนไขต่างๆ แน่นอนว่ามัน

เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่ช้าก็เร็ว

ทุกคนจะต้องเข้าสู่ภาวะดังกล่าว หลายคน

เริ่มหมดเรี่ยวแรงไปพร้อมกับงานที่ต้องจบลง 

อีกหลายคนก็เตรียมความพร้อมเพื่อใช้ชีวิต

หลังเกษียณอย่างมีความสุขและเป็นไปตาม

เป้าหมาย เพราะฉะนั้นเมื่อถึงช่วงที่วันเวลา

เปลี่ยนแปลง ร่างกายเปลี่ยนไป บางสิ่งใน

ชีวิตหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราก็ต้องยอมรับและ

ทำาความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนี้ และคุณ

จะมีความสุขไปกับมัน

2.สุขภาพนั้นสำาคัญยิ่ง 

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน ส่ิงท่ีเราทุกคน

มักจะได้ยินอยู่เสมอก็คือ การดูแลสุขภาพ ซ่ึง

ถือว่าเป็นส่ิงสำาคัญท่ีต้องทำาในทุกช่วงวัย โดย

เฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณท่ีควรจะต้อง

คำานึงถึงสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ การนอนหลับ

พักผ่อน การเต้นของหัวใจ อาหารท่ีรับประทาน

เข้าไปในแต่ละม้ือ กิจกรรมท่ีทำาในแต่ละวัน ทุก

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีควรจะต้องคำานึง

อยู่เสมอ ถึงแม้บางคร้ังจะรู้สึกกระปร้ีกระเปร่า 

รู้สึกร่างกายเหมือนกับวัยหนุ่มสาว แต่ต้องอย่า

ลืมว่ามันคนละช่วงวัย เพราะฉะน้ันหันมาดูแล

สุขภาพกันอย่างสม่ำาเสมอนะครับ

3.ยิ้มง่าย อารมณ์ดี

คนสูงวัยที่จิตใจแจ่มใส ดูใจดี ใครๆ ก็

มักอยากเข้าใกล้ โดยเฉพาะลูกหลาน หลาย

คนอาจจะเคยตั้งข้อสงสัยว่าทำาไมเด็กเล็กๆ 

หรือแม้แต่เด็กในครอบครัวตนเอง มักจะกลัว

ผู้สูงวัยหรือไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ เป็นเพราะ

อาจจะดูน่ากลัว เคร่งขรึม ไม่ยิ้มแย้มสดใส

างกายของคุณมีแบคทีเรียหลายล้านๆ 

ตัว ซึ่งส่วนใหญ่พบในลำาไส้ หรือเรียก

อีกอย่างว่าทางเดินอาหาร และลำาไส้

ของคุณก็มีบทบาทมากมายต่อสุขภาพโดย

รวมของคุณ เพราะหน้าที่ของลำาไส้แบ่งย่อย

อาหารที่คุณกินเพื่อให้สารอาหารสามารถเข้า

สู่กระแสเลือดของคุณและส่งไปทั่วร่างกาย

ของคุณนั่นเอง 

ลำาไส้ประกอบด้วยแบคทีเรียที่ “ดี” 

หรือมีสุขภาพดี และเซลล์ภูมิคุ้มกันที่

ต่อสู้กับไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย

ที่ “ไม่ดี” ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย 

นอกจากนี้ยังสื่อสารกับสมองของ

คณุผา่นฮอร์ โมนและเสน้ประสาท 

ด้วยเหตุนี้จึงมักเรียกกันว่า 

“สมองที่สอง” เมื่อลำาไส้ของคุณ

มีความสมดุลของแบคทีเรียที่ดีและ

ไม่ดี เรียกว่าสมดุล

นักวิจัยพบความเชื่อมโยง

ระหว่างแบคทีเรียในลำาไส้ที่ไม่ดี

และเงื่อนไขต่างๆ เช่น อาการลำาไส้

แปรปรวน (IBS) อาการลำาไส้ใหญ่

บวมเป็นแผล และโรคโครห์นมากเกินไป นัก

วิทยาศาสตร์ยังกำาลังศึกษาความเชื่อมโยง

ที่เป็นไปได้ระหว่างแบคทีเรียในลำาไส้กับ

คอเลสเตอรอล โรคหัวใจ และโรคไต

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสมดุล

ของแบคทีเรียในลำาไส้อาจส่งผลต่ออารมณ์

และวิธีที่สมองประมวลผลข้อมูลทางประสาท

สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญกำาลังสำารวจความเชื่อม

โยงที่เป็นไปได้ระหว่างสุขภาพของลำาไส้

และสภาวะต่างๆ เช่น ความวิตกกังวล 

ภาวะซึมเศร้า อาการปวดเรื้อรัง และโรค                  

ร่

ออทิสติกสเปกตรัม หากแบคทีเรียในลำาไส้ 

ไม่แข็งแรงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วน นัก

วิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นเพราะลำาไส้ส่งผลต่อ

สัญญาณความหิวและความอิ่มในสมอง

เป็นเรื่องปกติที่จะพบปัญหาทางเดิน

อาหารเป็นครั้งคราว เช่น ท้องผูก ปวดท้อง 

ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน และอุจจาระหลวม 

แต่ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้บ่อยๆ แสดงว่าคุณ

อาจมีปัญหาสุขภาพในลำาไส้อยู่ ควรปรึกษา

กับแพทย์ หรือไม่ก็ติดต่อแพทย์ของคุณทันที

หากคุณมีอุจจาระสีดำา (สัญญาณของการมี

เลือดออกในลำาไส้), เลือดในอุจจาระ, ปวด

ท้องรุนแรง, อาเจียนรุนแรง, มีไข้, อาการตัว

เหลือง (ผิวหนังและตาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง), 

เจ็บคอหรือหน้าอกเมื่อกลืนกิน หรือน้ำาหนัก

ลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

สำาหรับโปรไบโอติกที่มีการนำาเสนอใน

สารอาหารเสริมต่างๆ มากมายนั้น ถือเป็น

แหล่งอาหารสำาหรับโปรไบโอติกและ

สนับสนุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียใน

ลำาไส้ที่แข็งแรง คุณสามารถรับพรีไบโอติก

จากผักและผลไม้ที่มีเส้นใยสูง เช่น หน่อไม้

ฝรั่ง อาร์ติโชก กล้วย กระเทียม ต้นหอม หัว

หอม และถั่วเหลือง

เพื่อสุขภาพที่ดีต่อลำาไส้แล้ว การ

เลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำาคัญ รวม

ทั้งการนอนหลับ เพราะการนอนไม่เพียงพอ

จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วน ซึ่งอาจนำาไป

สู่ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร การ

อดนอนอาจส่งผลต่อระดับความเครียดของ

คุณ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพลำาไส้ของ

คุณ นอกจากนั้นการออกกำาลังกาย การ

เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำา สามารถ

ช่วยรักษาน้ำาหนักตัวให้แข็งแรงและลด

ความเครียด ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาทางเดิน

อาหาร อีกทั้งการจัดการความเครียด  ฝึก

กลวิธีคลายเครียด เช่น โยคะ การทำาสมาธิ 

การเดินเล่นในธรรมชาติ การจดบันทึก 

ฟังเพลงที่สงบ อ่านหนังสือ ใช้เวลากับ

ครอบครัวและเพื่อนฝูง ก็เป็นทางเลือกเพื่อ

สร้างสมดุลในลำาไส้นั่นเอง.

สร้างสมดุล‘แบคทีเรีย’ในลำาไส้

เคล็ดลับสุขภาพดีทั้งกายและใจ

กลยุทธ์ “Synergy for All” ใน เครือเซ็นทรัล ทั้งเซ็นทรัล รีเทล และ

พันธมิตรชั้นนำาทั่วประเทศกว่า 40 ราย ขานรับภาครัฐกระตุ้นท่อง

เที่ยวและเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง และดึงดูด

นักท่องเที่ยวไทย-เทศ ลดใหญ่สวนกระแส 

ช่วยค่าครองชีพประชาชน ลดสูงสุด 80% 

กว่า 10,000 แบรนด์, เครดิตเงินคืน

สูงสุด 30% และสมาชิก The 1 กับโปรจัด

หนัก Lucky draw มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท 

ครั้งแรกกับ Eco-Marketing ช็อปดี-ทิ้ง

ดี พร้อมกันทั่วประเทศ แจก 4,000,000 

พอยต์ ช็อปสินค้ารักษ์ โลก หรือบริจาค

เสื้อผ้ามือสอง หรือไม่รับถุง รับพอยต์ The 

1 ทันทีตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.–31 ก.ค.2565 

นี้ ...•

ไอคอนสยาม เอาใจนักช็อป จัด

แคมเปญ  “ICONSIAM FASHION FIESTA MID-SEASON SALE” 

เอาใจชาวแฟชั่นนิสต้าที่ชื่นชอบแฟชั่น กับมหกรรมเซลช็อปกระหน่ำา 

ด้วยแฟชั่นหลากหลายที่คัดสรรมาให้ทุกคน เพียงซื้อสินค้ากับร้าน

ค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการครบตามกำาหนด สามารถแลกรับ Siam Gift 

Card ได้ทันที เพียงช็อปสะสมครบ 4,000 บาทขึ้นไป รับ Siam 

Gift Card มูลค่า 500 

บาท (เพื่อใช้สำาหรับ

การซื้อสินค้า

ครั้งต่อไป 

ครบ 1,000 

บาทขึ้นไป/

ใบเสร็จ)  

พิเศษ!!! 

สำาหรับ

สมาชิก VIZ 

Card ที่มี 

ONESIAM 

SuperApp 

รับเพิ่ม 200 VIZ 

Coins เมื่อช็อปสะสม

ครบ 6,000 บาทขึ้น

ไป/วัน ตรวจสอบ

เงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ตั้งแต่วันนี้–30 มิ.ย.ศกนี้ ที่ไอคอนสยาม 

ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.

iconsiam.com ...• 

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เปิดตัว ขนมปาร์ตี้ 3 รสชาติใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ 

“เติมความหวานให้ชีวิต” เอาใจวัยรุ่นสายคาเฟ่! ปาร์ตี้ ปังเย็นนม

ชมพู, ปาร์ตี้ เลมอนชีสเค้ก และปาร์ตี้ คาราเมลลาเต้ วางจำาหน่าย

แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาทั่วไป ขนาด 12 กรัม ราคา 5 

บาท และขนาด 57 กรัม ราคา 20 บาท (ยกเว้นรสคาราเมลลาเต้มี

จำาหน่ายเฉพาะ 7-11 เท่านั้น) ...•

ต่อยอดความปัง! กับ โลซาน ทูโทน รสใหม่ โคเรียนสตรอว์

เบอร์รีและนม ด้วยเวเฟอร์ที่กรอบแน่นสอดไส้ด้วยครีมทูโทน จาก

ความหอมหวานของโคเรียนสตรอว์เบอร์รีจับคู่กับครีมนมเข้มข้นที่

อร่อยต่างอย่างลงตัวในหนึ่งคำา ให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์การ

ทานเวเฟอร์ที่อร่อยต่างอย่างลงตัว ไม่เหมือนอร่อยกับ 2 รสต่าง

อย่างลงตัว! ที่มาพร้อมแพ็กเกจสีชมพูพาสเทลน่ารักสดใส ขนาด 

70 กรัม ในราคาสุดคุ้มเพียง 23 บาท หาซื้อได้แล้ววันนี้เฉพาะที่ 

แบคทีเรียที่ดีที่สนับสนุนสุขภาพของลำาไส้ แต่

โปรไบโอติกมีหลายประเภท และแต่ละชนิด

ทำางานแตกต่างกันในร่างกาย คุณสามารถ

หาโปรไบโอติกได้ในโยเกิร์ต ชีส ผักหมัก

ดอง และอาหารเสริม อย่างไรก็ตาม คนที่มี

โรคประจำาตัวก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อน

กินอาหารเสริม แต่ถ้าเป็นโปรไบโอติกจาก

อาหารธรรมชาติ ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา

ส่วนพรีไบโอติกนั้น ทำาหน้าที่เป็น

ปกรณ์จัดแต่งทรงผม LESASHA 

MACARON SERIES ประกอบ

ด้วย เครื่องหนีบผมเลอซาช่า 

เวฟวี่: โรส เนรมิตลอนเมอร์เมดได้

อย่างง่ายดายทั้งสาวผมสั้นและสาวผม

ยาว, เครื่องหนีบผมเลอซาช่า สเตรท 

แอนด์ เคิร์ล: มิ้นต์ เครื่องหนีบผม                        

มัลติฟังก์ชัน เสกผมตรงทรงฮิตตลอด

กาล หรือม้วนทำาลอนได้ง่ายในเครื่อง

เดียว, 

เครื่องม้วน

ผมเลอซาช่า 

ออโต้-ทวิส : 

ลาเวนเดอร์ 

เครื่องม้วน

ผมอัตโนมัติ 

เสกผม

ม้วนลอน

สวยระดับ

ซุป’ตาร์ได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว สนใจ

หรือสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์จัด

แต่งทรงผมใหม่ล่าสุดในคอลเลกชัน                                                  

“มาการอง ซีรีส์” ได้แล้ววันนี้ที่

เคาน์เตอร์เลอซาช่า ในห้างสรรพสินค้า

ชั้นนำาทั่วไป หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม โทร.0-2736-0303 และ 

www.lesasha.com 

ร่าเริงเหมือนคนวัยหนุ่มสาว ดังนั้น ถ้าหาก

ผู้สูงวัยเป็นคนที่ยิ้มง่าย ดูอารมณ์ดี ก็ทำาให้

ใครๆ ก็อยากเข้าใกล้ เคารพนับถือ และ

กราบไหว้ ไม่หวาดระแวง 

4.สนุกสนานกับงานอดิเรก

ถึงแม้ชีวิตของคนวัยเกษียณจะก้าว

ผ่านพ้นจากการทำางาน แต่นั่นไม่ได้หมาย

ถึงว่าจะไม่สามารถหาเวลาในการทำาสิ่งต่างๆ 

ได้อีก ชาววัยเกษียณยังสามารถที่จะค้นหา

หรือใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานไปกับงานอดิเรก

ของตนเองได้ถึงแม้ว่าจะก้าวผ่านวัยทำางานมา

แล้วก็ตาม ชึ่งมีให้เลือกทำาหลายอย่าง ไม่ว่า

จะเป็นปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ อ่านหนังสือ เล่น

อุ

7-Eleven ทุกสาขา ...•

บัตรเครดิต ทีทีบี ร่วมกับ SB Design Square เอาใจคน

รักบ้าน ชวนช็อป

เฟอร์นิเจอร์สวย

ในราคาสุดคุ้ม เมื่อ

มียอดใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิต ที่ SB 

Design Square ทุก

สาขา ตั้งแต่วันนี้

ถึง 31 กรกฎาคม 

2565 โดยรับเครดิต

เงินคืนสูงสุด 8,000 

บาท/บัญชีบัตรหลัก/

ตลอดรายการส่ง

เสริมการขาย เมื่อ

มียอดใช้จ่ายแบบชำาระเต็มจำานวนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป/เซล

สลิป หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอด

รายการส่งเสริมการขาย เมื่อเลือกทำารายการแบ่งชำาระ 0% นาน

สูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) โดยมียอดแบ่งชำาระ

ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลสลิป ...•

SPORTSWORLD เปิดแล้ว New Pop-up store!! สาขาใหม่ 

ยกขบวนแฟชั่นไอเทมเด็ด เอาใจคนรักสุขภาพ ที่นอกจากจะชื่นชอบ

การออกกำาลังกาย ยังชื่นชอบการอัพเดตเทรนด์แฟชั่นการแต่งตัวชุด

ออกกำาลังกายให้สวยเท่ไม่ตกเทรนด์ พร้อมโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ

ดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่จะ

ทำาให้ชาววัยเกษียณได้เพลินเพลินไปกับมัน 

เพราะงั้นอย่าทิ้งความสุข ความสนุกสนาน

จากงานอดิเรกเหล่านี้ ไปนะครับ

5.ภูมิใจในตนเอง

กว่าจะเข้าสู่วัยเกษียณมาขนาดน้ีได้ 

จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเท่า

ไหร่ บางคนต้องต่อสู้ล้มลุกคลุกคลานให้กับ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไม่รู้ก่ีสนามต่อ

ก่ีสนามกว่าจะได้ค้นพบเส้นทางและความ

สุขของตนเอง ต้องสะสมเรื่องราวและ

ประสบการณ์ในชีวิตมานับไม่ถ้วน เพราะ

ฉะน้ันจงภูมิใจในตัวเองเถอะครับ ทุกคน

ได้ผ่านการใช้ชีวิต ใช้ความสามารถกันมา

มากมายกว่าจะถึงวัยเกษียณ ยกน้ิวให้กับตัว

เอง ย้ิมให้กับตัวเองในทุกเช้าวันใหม่ เพื่อท่ี

จะได้อยู่อย่างสุขสมใจในวัยเกษียณกันครับ.

อีกมากมาย เช่น รองเท้า, เสื้อผ้า, กระเป๋า, หมวก, รองเท้าแตะ และ

อื่นๆ อีกมากมายให้เลือกช็อปกันได้เลย ณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ 

มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ติดตามรายละเอียดอัพเดต ได้ทาง 

Facebook/Instagram: themarketbangkok หรือสอบถามเพิ่มเติม 

โทร.0-2209-5555 ...•

มาที่ มาสเตอร์ เซอร์ทิฟายด์ ยูสคาร์ ศูนย์รวมรถยนต์มือ

สองครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น 

(เอเชีย) จัดกิจกรรม ‘MID YEAR SALE’ ยกทัพบีเอ็มดับเบิลยู

และเบนซ์ใช้แล้วสภาพดีมาให้ลูกค้าได้เลือกสรรแบบจุใจกว่า 100 

คัน การันตีความคุ้มค่ากับหลากหลายข้อเสนอโดนใจ ภายใต้ราคา

ดีๆ ระหว่างวันที่ 9-12 มิ.ย.65 ที่โชว์รูมบีเอ็มดับเบิลยู ยูสคาร์                                                                                  

มิลเลนเนียม ออโต้ และเบนซ์ เซอร์ทิฟายด์ ยูสคาร์ ลาดพร้าว 

112 ...•

ด้าน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, 

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต 

ดิจิทัล, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด และบัตร

เครดิตโลตัส ออกท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตกับโปรโมชั่น 

‘เที่ยวใกล้ได้คุ้ม’ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2565 เมื่อรูด

ซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทยหรือบัตรโดยสารระหว่าง

ประเทศ ซึ่งเริ่มออกเดินทางจากประเทศไทยกับ 5 สายการบินชั้นนำา 

ได้แก่ แอร์เอเชีย, บางกอกแอร์เวย์ส, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์ และ

สายการบินไทยสมายล์ ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปต่อเซลสลิป รับเครดิต

เงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำารายการฟรีผ่าน

แอปพลิเคชัน UCHOOSE ...•

ชวนสายคาเฟ่สไตล์มินิมอล ดื่มด่ำากาแฟรสชาติพรีเมียม 

ใจกลางกรุง กับ STAR Coffee ปรับโฉมใหม่! สาขา CP 

TOWER 3 คาเฟ่ย่านพญาไท ใจกลางเมือง ประสบการณ์                                                                            

ที่ดีในการดื่มกาแฟ ด้วยงานคราฟต์จากฝีมือบาริสต้า ในราคา

เริ่มต้นเพียง 40 บาท ดื่มคู่กับขนมอบหอม อย่างครัวซองต์                                                                     

แซนด์วิช เข้ากับบรรยากาศร้านสไตล์ โมเดิร์นมินิมอลสุด

พรีเมียม ...•

ปิดท้ายด้วย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จับมือ เอไอเอส มอบ

ความพิเศษให้กับลูกค้าเอไอเอส เมื่อเปิดบัญชี KKP SAVVY บัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย์ออนไลน์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี ผ่านแอปพลิ

เคชัน KKP MOBILE รับ AIS Point 150 คะแนน โดยลูกค้าสามารถ

ใช้คะแนน AIS แลกรับสิทธิพิเศษมากมายตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวบน

แอป myAIS นอกจากนี้ สำาหรับลูกค้าที่สมัครเปิดบัญชี KKP SAVVY 

โดยยืนยันตัวตนที่จุดบริการเอไอเอส (เช่น AIS Shop, AIS Telewiz 

หรือ AIS Buddy) ตามเงื่อนไขที่กำาหนด ยังได้รับโค้ดส่วนลดออนไลน์

จากร้านค้าชั้นนำาเพิ่มอีกมูลค่า 100 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 

2565 ...•
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘พัชรินทร์’ เข้า 8 คนชนสาวอินเดียศึกเทนนิส ITF

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส 

ทัวร์” ครั้งที่ 2 (รายการชายและหญิง) ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 

25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 821,750 บาท (รวมชาย-หญิง 

50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,643,500 บาท) ที่สนามกีฬา

เทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 ใน

ประเภทเดี่ยว เป็นรอบ 2 หรือ 16 คนสุดท้าย ในประเภทหญิงเดี่ยว 

“อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักเทนนิสทีมชาติไทย วัย 27 ปี จาก

ขอนแก่น มือ 917 ของโลก เจ้าของ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 โชว์ฟอร์มการเล่นได้ยอดเยี่ยม ปราบ “เต็ง 

6” หลิว ฟางโจว นักหวดจีน อายุ 26 ปี มือ 444 ของโลก โดยพัช                             

รินทร์เอาชนะได้ 2-0 เซต 6-3, 6-2 ใช้เวลาในการแข่งขันไปทั้งสิ้น 1 

ชั่วโมง 23 นาที ส่งให้พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 

คนสุดท้าย ไปพบกับ รูทูยา โภซาเล จากอินเดีย ที่ชนะ นาโฮะ ซาโตะ 

จากญี่ปุ่น 6-3 และ 6-1 ด้านชายเดี่ยว “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ นักหวด

ทีมชาติไทย วัย 21 ปี มือ 1,017 ของโลก พบ คอนสแตนติน คราฟ                                                     

ชุค จอมเก๋าจากรัสเซีย มือวาง 6 และมือ 592 ของโลก ที่เจอกันใน

รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเป็นกษิดิศที่เอาชนะได้ ทว่าใน

สัปดาห์นี้เจอกันตั้งแต่รอบ 2 ปรากฏว่า หลังจากกษิดิศแพ้เซตแรก 

2-6 และเซต 2 ตามอยู่ 1-2 กษิดิศได้ขอถอนตัว เนื่องจากเจ็บไหล่

ขวา ต้องหยุดเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้ ส่งให้ คอนสแตนติน 

คราฟชุค ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายไปพบกับ แยนกี เอเรล เต็ง 3 

จากตุรกี ที่ชนะ ปรัชญา อิสโร 7-6 (7-2) และ 6-4

‘ช้างศึก U19-ชบาแก้ว U18’ แบ่งสายศึก AFF 2022

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ

อินโดนีเซีย สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือเอเอฟเอฟ จัดพิธีจับสลาก

แบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์อาเซียน                                                                                           

2022 (AFF U19 Youth Championship 2022) ขึ้น โดยผลการ

จับสลากแบ่งกลุ่มมีดังนี้ กลุ่ม A อินโดนีเซีย, เมียนมา, เวียดนาม, 

ไทย, บรูไน, ฟิลิปปินส์, กลุ่ม B มาเลเซีย สปป.ลาว, ติมอร์ เลสเต, 

กัมพูชา, สิงคโปร์ สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 

ชิงแชมป์อาเซียน 2022 จะจัดขึ้นที่เมืองเบกาซี ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 2-15 กรกฎาคม 2565 โดยการแข่งขัน รายการนี้เคย

จัดมาแล้ว 17 ครั้ง โดยทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปครองทั้งหมด 5 

สมัย ในปี 2002, 2009, 2011, 2015 และ 2017 มากที่สุดเท่ากับ

ออสเตรเลีย นอกจากนี้เอเอฟเอฟจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน

ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงแชมป์อาเซียน 2022 (AFF U18 

Women’s Championship 2022) ขึ้น โดยผลการจับสลากแบ่งกลุ่ม

มีดังนี้ กลุ่ม A เวียดนาม, ไทย, กัมพูชา, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย (เจ้า

ภาพ) กลุ่ม B ออสเตรเลีย, เมียนมา, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ สำาหรับ

การแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงแชมป์อาเซียน 2022 

จะจัดขึ้นที่เมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 

กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยการแข่งขันรายการนี้

เคยจัดมาแล้ว 1 ครั้งที่ประเทศไทย เมื่อปี 2014 โดยครั้งดังกล่าวทีม

ชาติไทยคว้าแชมป์ไปครอง หลังเอาชนะจุดโทษเวียดนามได้ในรอบ

ชิงชนะเลิศ.

บอสตัน • เจย์สัน เททัม และเจย์เลน บราวน์ ช่วยกันทำาแต้มรวม

กัน 53 คะแนนพา บอสตัน เซลติกส์ เฝ้าบ้านชนะ โกลเดนสเตท 

วอร์ริเออร์ส 116-100 ขึ้นนำาซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์ 2-1 ใน

การแข่งขันเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา

บอสตันซึ่งโดนวอร์ริเออร์สอัดในเกมที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าน

มาในการเล่นที่ซานฟรานซิสโก กลับมาโชว์ผลงานที่โดดเด่นด้วย

ศักยภาพทางร่างกายที่กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในเกมที่ทีดี การ์เดน 

ของเซลติกส์

บราวน์ทำาไป 27 คะแนน มากที่สุดในบรรดาผู้เล่นบอสตัน 

ขณะที่เททัมกดไป 26 คะแนน และมาร์คัส สมาร์ต ได้ไปอีก 24 

คะแนน ทำาให้เซลติกส์ต้องการชัยชนะอีกเพียง 2 เกม ที่จะสร้างสถิติ

คว้าแชมป์เอ็นบีเอสมัยที่ 18

โรเบิร์ต วิลเลียมส์เดอะเธิร์ด เป็นดาวเด่นที่ฟื้นความสดใสใน

เกมรับของเจ้าบ้านเซลติกส์ ด้วยการขึ้นไปโฉบรีบาวด์ 10 ครั้ง, 4 

บล็อกช็อต และแย่งบอลในเกมรับได้อีก 4 สตีล

ทางฝั่งทีมเยือนโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส สตีเฟน เคอร์รี ทำา

ไป 31 คะแนน มากที่สุดของทีม ขณะที่ เคลย์ ธอมป์สัน กลับมากด

ไปอีก 25 คะแนน แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำาหรับลูกทีมของสตีฟ เคอร์

อิเม อูโดกา หัวหน้าโค้ชของบอสตัน เซลติกส์ บ่งบอกให้เห็น

ว่าการแสดงออกถึงความสมบุกสมบันทางกายภาพของวิลเลียมส์ และ

อัล ฮอร์ฟอร์ด นั้นเป็นกุญแจสำาคัญที่พาทีมชนะ

“พวกเราต้องพยายามกำาหนดเจตจำานงและอาศัยความได้

เปรียบในซีรีส์นี้ให้ได้” อูโดกากล่าว “มันจะเหมือนการต่อสู้กลับไป

กลับมาเท่านั้น แต่เมื่อเราได้ค่ำาคืนแบบนี้จากวิลเลียมส์และฮอร์ฟอร์ด 

แน่นอนว่าผลที่ออกมาย่อมเป็นประโยชน์กับเรา”

ทางด้าน สตีฟ เคอร์ หัวหน้าโค้ชของโกลเดนสเตท กล่าวว่า 

“พวกเขาทำาหน้าที่กันได้ดีมาก พวกเราสมควรได้รับชัยชนะแทบตลอด

เกมที่พวกเขาสร้างความกดดันเป็นอย่างมาก จนทำาให้พวกเราเหมือน

ว่ายทวนน้ำากันตลอดทั้งคืน”

ค่ำาคืนที่น่าผิดหวังของโกลเดนสเตทต้องตอกย้ำาจากการโดน

ฟาวล์เอาต์ของ เดรย์มอนด์ กรีน ในช่วงควอร์เตอร์ที่ 4 ซึ่งสร้างเสียง

หัวเราะเยาะจากบรรดาแฟนเจ้าถิ่นในบอสตัน

อูโดกาเผยวิลเลียมส์ทีเด็ดของเซลติกส์

หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการศึกษาชวยกําหนดทิศทางการ

ศกึษาในการใหความรู เสรมิสรางประสบการณและการเรยีน ทาํใหเกดิ

ความคิด เพื่อใหผูเรียนพัฒนารอบดาน ถือเปนเบาหลอมคนดีและมี

คณุภาพ แตละสถาบนัตางมุงพฒันาหลกัสตูรทีเ่หมาะสม เทาทนัโลก เพือ่

ใชการศกึษาเปนเครือ่งมอืขบัเคลือ่นเปลีย่นแปลงสงัคมใหดขีึน้

การสรางหลกัสตูรเพือ่เสรมิสรางคนใหมคีวามรอบรูดานสขุภาวะ

ที่ดีมีความสําคัญ นํามาสูพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วชิาการ (MOU) เรือ่งการพฒันาหลกัสตูรและการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

ระหวางสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพกบัจฬุาลงกรณ

มหาวทิยาลยั จดัขึน้ ณ สถาบนัการเรยีนรูการสรางเสรมิสขุภาวะ เมือ่วนั

กอน ซึง่ทัง้สององคกรมวีสิยัทศันตรงกนัยกระดบัหลกัสตูร พฒันาศกัยภาพ

คนทาํงาน และหนนุการเรยีนรูตลอดชวีติใหกบัคนทกุ

กลุมอยางเปนระบบ

นางเบญจมาภรณ ลมิปษเฐยีร ผูชวยผูจดัการ

กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ กลาววา การ

ลงนาม MOU ครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่สรางความรวม

มือทางวิชาการและเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการ

สรางเสรมิสขุภาพแก นสิติ/นกัศกึษา บคุลากร และ

ประชาชน ดวยการออกแบบกระบวนการเรยีนรูตลอด

ชีวิต ตลอดจนองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ศกัยภาพ รวมถงึการสนบัสนนุทางดานวชิาการ อาทิ 

การสรางและพฒันาเนือ้หาการเรยีนการสอนรายวชิาศกึษา

ทัว่ไป หลกัสตูรเสรมิการศกึษาทัว่ไประยะสัน้ สนบัสนนุหรอื

รวมดาํเนนิงานทีเ่กีย่วของเพือ่สรางความรอบรูดานสขุภาพให

กบัประชาชน การสรางขดีความสามารถของบคุลากร สสส.ให

ความสาํคญัมาอยางตอเนือ่ง เพราะการสรางสขุภาพไมไดอยู

ในมอืของบคุลากรทางแพทยหรอืกระทรวงสาธารณสขุ แตอยู

ในมอืของคนไทยทกุคน

รศ.ดร.นพ.นนัทวชั สทิธริกัษ ผูอาํนวยการสถาบนัการ

เรยีนรูการสรางเสรมิสขุภาพ กลาววา สถาบนัฯ มเีปาหมาย

หลกัคนเปนหวัใจสาํคญั ทาํใหเกดิสงัคมสขุภาวะทีด่ ีทามกลาง

การเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็และซบัซอนของสงัคม ตองเรง

พฒันาศกัยภาพของคน ขยายพืน้ทีก่ารเรยีนรู และสงเสรมิใหเกดิโอกาส

เรยีนรูตลอดชวีติ เพราะคนสามารถพฒันาไดตลอด สถาบนัฯ แสวงหา

ความรวมมอืกบัหนวยงานตางๆ เพือ่ขยายฐาน นาํมาสูความรวมมอืกบั

จฬุาฯ ซึง่มจีดุเดนตัง้ใจสรางเสรมิสขุภาวะทีด่ ีนาํมาสูผลผลติทีส่รางการ

เปลีย่นแปลง อกีทัง้เนนการเรยีนรูทีเ่กดิผลสมัฤทธิแ์ละผลกระทบตอสงัคม 

ทาํใหสงัคมดขีึน้อยางแทจรงิ MOU นีจ้ะสรางหลกัสตูรทีต่อบโจทยสงัคม

และนาํเทรนด สถาบนัมทีัง้หลกัสตูรระยะสัน้และระยะยาว จดุหมายปลาย

ทางทาํใหเกดิสงัคมสขุภาวะมากขึน้ 

ความรวมมอืจะเตมิเตม็จดุแขง็ของกนัและกนั เกดิประโยชนตอ

สงัคม ประเทศ และระดบันานาชาติ

การสรางความรวมมอืเปนกลยทุธสรางรายวชิาทีเ่สรมิสรางความ

รอบรูดานสขุภาพใหกบัคนทกุเจน ผศ.ดร.สวุธิดิา จรงุเกยีรตกิลุ ผูอาํนวย

การศนูยการศกึษาทัว่ไป จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั กลาววา สถานการณ

โควิด ทําใหคนในองคกรตองปรับบทบาทและเปลี่ยนแปลงการทํางาน

ใหม มหาวทิยาลยัเผชญิความทาทาย เชน การปรบัเปลีย่นจากการสอน

ตามหลกัสตูร 4 ป กบันกัศกึษาอาย ุ22-30 ป สูการสอนหลกัสตูรระยะ

สัน้สะสมหนวยกติไดใหกบัคนทกุชวงวยั โดยคนวนัทาํงานและคนสงูอายุ 

เรยีนไดตลอดชวีติในทกุเวลาและสถานที ่ เนือ้หาวชิาจะปรบัเปลีย่นให

ตรงและสอดคลองกบัความตองการผูเรยีน ชวยใหทาํงานและใชชวีติมี

ประสทิธภิาพสงูขึน้ แทนการสอนทีเ่นนทฤษฎมีากไป ศนูยการศกึษาทัว่ไป

มีแนวทางสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสอดรับกับ

โลกการเรยีนรูใหม 

การลงนาม MOU ของ 2 องคกร ระยะเวลา

ดาํเนนิงานรวมกนั 3 ป ผศ.ดร.สวุธิดิา กลาววา มี

แนวทางในการจัดทํากิจกรรมหลักสูตรเสริมการ

ศกึษาทัว่ไประยะสัน้ ใชชือ่วา CUVIP seris นาํรอง

หัวขอ “เทาทันสื่อ กาวทันโลก” เนนเนื้อหาสาระ

เรือ่งการมเีสรภีาพทางความคดิ อาน ความสมัพนัธ

ระหวางสื่อกับตัวเรา สามารถคิดวิเคราะห เลือก 

ตดัสนิใจอยางใชวจิารณญาณในฐานะพลเมอืงทีอ่ยู

รวมกนัในสงัคม กอใหเกดิทกัษะการรูเทาทนัสือ่ ซึง่

เปนนยัยะสาํคญัในการมสีขุภาวะทีด่ี 

สาํหรบั CUVIP seris ม ี12 กจิกรรม แบง

เปน 2 เดือน เริ่มเดือน มิ.ย.2565 ประกอบดวย 

1.เปดสายตาอานสื่ออยางรูเทาทัน MIDL 101 

2.สูงวัยรูทันสื่อ 3.การใชสื่อดิจิทัล กับการจัดการ

อารมณ 4.เรียนรูรับมือคุกคามทางเพศออนไลน 

และ 5.พืน้ฐานการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ สวนเดอืน 

ก.ค. ประกอบดวย 1.ทาํอยางไรเมือ่ซือ้ของออนไลน 

ไมตรงปก 2.พลเมืองดิจิทัลกับการรับรู ขอมูล                                                       

ขาวสาร 3.การนําเสนออัตลักษณผานสื่อดิจิทัล 

4.การเคารพสทิธบินโลกออนไลน 5.พลกิมมุคดิ สะกดิมมุมอง วพิากษสือ่

ดวยสายตาพลเมอืง 6.เอาตวัรอดเมือ่ถกูกลัน่แกลง ระรานทางไซเบอร และ 

7.วพิากษสือ่อยางรูเทาทนั สรางสรรคสงัคมของทกุคน

“ในอนาคตจะมีโครงการพฒันาหลกัสตูรใหมๆ  ทีต่อบสนองความ

ตองการในการเรยีนรูของคนและสงัคมเกดิขึน้อกีมากมาย เชน หลกัสตูร 

E-learning จะรวมกบัสถาบนัการเรยีนรูการสรางเสรมิสขุภาพ และศนูย

เรยีนรูสขุภาวะพฒันาหลกัสตูรทีม่ ีmicro credit และ Learning Outcome 

ทีช่ดัเจน ซึง่จะเผยแพรไวในคลงัความรูดจิทิลั ชือ่วา CU Neuron เพือ่สง

เสรมิการเรยีนรูตลอดชวีติ เลอืกเรยีนตามความสนใจ ไดประกาศนยีบตัร 

และเกบ็สะสมเครดติทีส่ามารถเทยีบโอนไดเมือ่เลอืกเรยีนหลกัสตูรของ

จฬุาฯ” ผศ.ดร.สวุธิดิา เผย

ผอ.ศนูยการศกึษาทัว่ไป เนนยํา้การศกึษาคอืเครือ่งมอืทรงพลงัทีส่ดุ

ทีจ่ะนาํมาใชเปลีย่นแปลงสงัคมและโลกได การเริม่วางแผน ออกแบบ และ

จดัการศกึษาทีม่คีณุภาพและคณุคา จะทาํใหสงัคมนาอยูขึน้ ซึง่ไมไดหมาย

ถงึวฒุปิรญิญาเทานัน้ แตหมายถงึการไดรบัการศกึษาและเรยีนรูทกุดาน 

MOU ดงักลาวจะเปนแรงผลกัขบัเคลือ่นการเรยีนรูตลอดชวีติทีส่าํคญัใน

สงัคมไทยและขยายผลการสรางสขุภาวะทีด่ขีองคนไทยทกุคน

ทัง้นี ้ตดิตามหลกัสตูรและกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ไดทางเวบ็ไซตศนูย

การศกึษาทัว่ไป จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั http://gened.chula.ac.th และ

เวบ็ไซตสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ

เรียนรูสุขภาวะท่ีดีผานหลักสูตรซีรีย ‘เทาทันส� อ กาวทันโลก’

ผศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ

ความรวมมือทางวิชาการระหวาง สสส.กับจุฬาฯ

เจย์สัน เททัม (ซ้าย) ผู้เล่นหมายเลข 0 ของบอสตัน เซลติกส์ ทะยาน

เข้าหาห่วง โดยเดรย์มอนด์ กรีน ของโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส 

พยายามป้องกันในเกม 3 ของซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์ ที่ทีดี 

การ์เดน ในบอสตัน ซึ่งเซลติกส์ชนะไป 116-100 ขึ้นนำาซีรีส์ดีที่สุด

ใน 7 เกม 2-1

อุซเบกิสถาน • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติ

ไทย ขอบคุณขุนพลช้างศึก U23 ทุกคน หลังแสดงสปิริตเต็มที่ออกมา

ให้เห็น ในเกมล่าสุดที่แพ้แชมป์เก่าเกาหลีใต้ 0-1 ตกรอบแบ่งกลุ่มชิง

แชมป์เอเชีย 2022 เมื่อคืนวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

“มาดามแป้ง” ผู้จัดการทัพช้างศึก กล่าวหลังจบเกมว่า 

“ยอมรับว่าเสียดาย แต่ไม่เสียใจ ก่อนอื่นแป้งอยากขอบคุณน้องๆ ทุก

คนที่มาร่วมเล่นให้กับทีมชาติไทยด้วยหัวใจเกินร้อยตลอดทัวร์นาเมนต์ 

ถึงแม้จะมีข้อจำากัดหลายๆ อย่าง เดินทางมาจากต่างที่กัน แต่ทุกคน

ก็ได้ร่วมแสดงสปิริตกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเกมพบกับเกาหลีใต้ 

ที่แม้ว่าสภาพทีมเราจะไม่สมบูรณ์ แต่น้องๆ ที่ลงไปก็พยายามสู้อย่าง

สมศักดิ์ศรี และเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนสัมผัสได้”

“แป้งเข้าใจดีว่าน้องๆ ทุกคนผิดหวัง แต่ชีวิตต้องเดินหน้าต่อ 

อยากให้มองว่าการแข่งขันครั้ง

นี้เป็นประสบการณ์ที่จะขัดเกลา 

และพัฒนาศักยภาพของพวกเรา

เอง ที่สำาคัญทุกคนยังมีอนาคต

อีกยาวไกล หลายคนดีพอที่จะต่อ 

ยอดขึ้นชุดใหญ่ ดังนั้นไม่อยาก

ให้ท้อและสู้ต่อไปในเส้นทางของ

ตัวเอง เช่นเดียวกับแป้งที่จะน้อม

รับประสบการณ์ครั้งนี้เป็นบท

เรียน เพื่อพัฒนาทีมชาติไทยให้ดี

ขึ้นต่อไป”

“และที่ขาดไม่ได้ แป้ง

อยากขอบคุณแฟนบอลทุกคน

ที่คอยให้กำาลังใจน้องๆ ชุดนี้มา

ตลอด ขอโทษอีกครั้งที่ทำาให้ผิด

หวัง แต่ในฐานะผู้จัดการทีม แป้ง

เชื่อว่าน้องๆ เต็มที่กันที่สุดแล้ว” 

มาดามแป้งกล่าวปิดท้าย

ทางด้าน “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ยอมรับ

ว่าการขาดตัวหลักหลายราย ทำาให้เขารู้สึกเสียดายที่ทีมชาติไทยต้อง

แพ้ต่อเกาหลีใต้ 0-1 ทำาให้มี 4 คะแนน เป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม ไม่

ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม

โดยเกมดังกล่าวทีมชาติไทยหมุนนักเตะจากเกมล่าสุดหลาย

คน และไม่มีทั้ง ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา, วันชาติ ชูสงค์, นาคิน วิเศษชาติ 

และยานนิค นุสบอม ที่ม้านั่งสำารองด้วย

“ต้องยอมรับว่าเราขาดผู้เล่นตัวหลักเยอะ ด้วยอาการบาดเจ็บ 

ด้วยสภาพร่างกาย และเล่นตามเกมที่เราต้องการไม่ได้” โค้ชโย่งกล่าว

“ส่วนตัวผมพอใจ เราใช้ผู้เล่นที่เหลืออยู่ลงเล่น และทำาได้

ดีระดับหนึ่ง และเจอทีมระดับเอเชียอย่างเกาหลีใต้ ซึ่งมีความ

แข็งแกร่ง”

“ผมคิดว่ากับการเตรียมตัวแบบที่เรามีอยู่ ค่อนข้างพอใจ ถ้า

หากเรามีนักเตะที่สมบูรณ์แบบ แบบเกมแรกและเกมที่สอง ผมว่าเรา

น่าจะมีโอกาสเข้ารอบ”

“ผมว่าที่จริงทุกคนของเกาหลีใต้ ระบบและนักเตะที่ลงมาทำาได้

ดี ถ้าจะเลือกใครสักคนมันคงยาก”

“ก็ว่ามันชัดเจน ผมคิดว่าการขาดศุภณัฏฐ์ เหมือนตา มันมีผล 

รวมถึง ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร และเบน เดวิส ถ้าเขาสมบูรณ์ เกมนี้น่า

จะออกมาสนุก”.

“เขาต้องเจอกับเกมที่ยากลำาบาก แต่ผมก็เชื่อมั่นเดรย์มอนด์

มากเท่าที่กับเชื่อมั่นทุกๆ คนในทีมนี้”  เคอร์กล่าว “โดยส่วนตัวแล้ว 

เขามักจะกลับมาได้เสมอหลังจากเกมที่ต้องพบกับความพ่ายแพ้และ

คืนที่ยากลำาบาก เขาจะกลับมาในเกมวันศุกร์นี้”.

กรุงเทพฯ • นายวินิจ เลิศรัตนชัย ผู้จัด THE MATCH Bangkok 

Century Cup 2022 ศึกแดงเดือดระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอร์พูลในประเทศไทย จับมือ 2 ค่ายยักษ์ เอส

เอฟ และ AIS เชิญชวนแฟนบอลเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเชียร์

แมตช์สำาคัญในโรงภาพยนตร์เครือเอสเอฟ 47 แห่งทั่วประเทศ รวม

กว่า 30,000 ที่นั่ง นอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่าน AIS PLAY ได้ทุก

ช่องทางและการชมแบบ 360 องศาผ่านแอปพลิเคชัน AIS 5G PLAY 

VR แบบ Real Time 

โดยนอกจากจะได้รับชม THE MATCH แบบ Real Time ทั้ง

ในโรงภาพยนตร์ สำาหรับผู้ที่รับชมในโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ยังมีบิ๊ก

เซอร์ไพรส์ พบกับศิลปินสุดฮอตจากแดนกิมจิ “แจ็กสัน หวัง” มาร้อง

เพลงอุ่นเครื่องแบบเต็มอิ่ม 1 ชั่วโมงเต็มก่อนเปิดสนาม โดยบัตรเข้าชม

ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท สำาหรับการรับชมการแข่งขันฟุตบอลอย่างเดียว 

และเริ่มต้นที่ 900 บาท สำาหรับการรับชมการแข่งขัน และดู Red World 

Opening Live

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ 

เฟสติวัล จำากัด เปิดเผยว่า “สำาหรับการแข่งขัน แมตช์ระดับโลกแบบนี้

อยากจะให้แฟนบอลทุกคนทั้งใกล้และไกลได้มีโอกาสรับชมการแข่งขัน

และสนุกไปพร้อมกัน

ไม่ว่าจะในรูปแบบการเข้าไปชมในสนามจริงที่ราชมังคลากีฬา

สถาน การชมการถ่ายทอดสดผ่าน AIS PLAY หรือการชมในโรงภาพ

ยนตร์เอสเอฟ รับรองว่าความสนุก ความมันส์ และความบันเทิงจะเข้า

ถึงทุกท่าน ทุกที่ได้อย่างแน่นอน”

นายสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า เอส

เอฟให้ความสำาคัญกับการมอบประสบการณ์บันเทิงที่ดีที่สุด

ให้กับลูกค้า โดยครั้งนี้เราได้ร่วมกับเฟรชแอร์ เฟสติวัล และ 

AIS ถ่ายทอดสด THE MATCH Bangkok Century Cup 

2022 เปลี่ยนประสบการณ์ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ SF 

Cinema ให้กลายเป็นสนาม ‘SF Arena’ เพื่อแฟนๆ ได้

รับชมแมตช์ประวัติศาสตร์แดงเดือดใน

ไทย เสมือนเชียร์อยู่ในสนามจริงๆ 

ผ่านระบบเสียงสมบูรณ์แบบ บน

จอยักษ์ภาพคมชัด เฉพาะที่โรง

ภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟทั้ง 47 

สาขาทั่วประเทศ รวมกว่า 30,000 ที่

นั่ง ถือเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอล

ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเป็น

ครั้งแรกของไทย

“ซึ่งเราเชื่อว่าจาก

ประสบการณ์การทำา LIVE VIEWING 

AT SF CINEMA ที่ผ่านมา จะทำาให้

ครั้งนี้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์

เชียร์ฟุตบอลที่น่าประทับใจให้กับแฟนๆ 

ทั้ง 2 ทีมได้อีกครั้งอย่างแน่นอน ที่สำาคัญ

เฉพาะผู้ที่รับชมภายในสนามและชมถ่ายทอด

สดภายในโรงภาพยนตร์เอสเอฟ จะได้

ชมการแสดง Special Opening Show 

จาก ‘แจ็กสัน หวัง’ แบบเต็มอิ่มตลอด 1 

ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน โดยลูกค้า AIS 

สามารถกดรับรหัสเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อบัตรเข้า

ชม 1 หมายเลข ต่อ 2 ที่นั่ง ผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.

sfcinema.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่เข้าฉาย เริ่ม

จำาหน่ายบัตรชมในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 

12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งบัตรเข้าชมราคาเริ่มต้นที่ 900 บาท สำาหรับรับ

ชมการแข่งขัน พร้อม Special Opening Show และเริ่มต้นที่ 500 บาท 

สำาหรับรับชมการแข่งขันฟุตบอลอย่างเดียว โดยทุกที่นั่งจะได้รับบัตรแข็ง

ที่ระลึกเวอร์ชั่นเฉพาะที่เอสเอฟเท่านั้น พิเศษสำาหรับลูกค้าสมาชิก SF+ 

จะได้รับ SF+ Collectible Ticket เวอร์ชั่นพิเศษอีกด้วย”

ด้าน นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล ผู้บริหารหน่วยธุรกิจดูแลลูกค้า

และสิทธิประโยชน์ AIS กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งในการนำา

ประสบการณ์จาก 5G ที่ดีที่สุดมามอบให้แก่คนไทย ดังเช่น

ในครั้งนี้ที่เราได้ส่งมอบความพิเศษให้กับลูกค้า AIS ให้ได้

สัมผัสศึกแดงเดือดระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ

ลิเวอร์พูล ในรายการ THE MATCH Bangkok Century 

Cup 2022 ด้วยการจับมือกับ บริษัท เฟรชแอร์เฟสติวัล 

จำากัด ผู้จัดร่วมกันถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS PLAY ได้

ในทุกช่องทาง ทั้งบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY 

สามารถดาวน์ โหลดได้ที่ https://m.ais.co.th/lp ทั้ง Apple 

App store และ Google Play Store, กล่อง AIS 

PLAYBOX, SAMSUNG Smart TV, Apple 

TV และเว็บไซต์ aisplay.ais.co.th แบบเอ็กซ์

คลูซีฟช่องทางเดียวในประเทศไทย มากไป

กว่านั้นยังได้นำาเทคโนโลยีการถ่ายทอดสด

แบบ 360 องศา มาให้ลูกค้าได้รับชมผ่าน

ทางแอปพลิเคชัน AIS 5G PLAY VR 

เสมือนได้นั่งชมติดขอบสนามอย่างที่ไม่

เคยได้สัมผัสประสบการณ์นี้มาก่อน ที่

สำาคัญยังได้ร่วมมือกับเอสเอฟ โดยลูกค้า 

AIS สามารถซื้อตั๋วเข้าชมเกมได้ในโรงภาพ

ยนตร์เอสเอฟทั่วประเทศ”

สำาหรับแฟนบอลที่อยากจะเข้าไปชมการ

แข่งขันภายในราชมังคลากีฬาสถาน ยังสามารถ

ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ เพราะทางผู้จัดได้

ขอโควตาบัตรในส่วนของต่างประเทศกลับมาให้

แฟนบอลชาวไทยได้จับจองกันเพิ่มเติม หลังจาก

ที่โควตาบัตรของไทยขายหมดไปตั้งแต่วันแรกๆ 

ที่เปิดจำาหน่ายบัตรแล้ว โดยสามารถซื้อบัตรเข้า

ชมได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ

ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com.

‘มาดามแป้ง’ชูนักเตะU23สปิริตเยี่ยม

‘โค้ชโย่ง’เสียดายไทยไม่ฟูลทีมเลยแพ้

บัตร900-500ดู‘แดงเดือด’ในโรงหนังSF

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย 

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรช

แอร์ เฟสติวัล จำากัด
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ทิพยสืบสานศาสตร์พระราชา รับสมัครครู อาจารย์

ทิพย เปิดรับสมัครครู อาจารย์ ทั่วประเทศ และทุกท่านที่

สนใจ เข้าร่วมโครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรม

ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 18” จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), มูลนิธิประเทศไทย

ใสสะอาด, สำานักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD), กองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 

สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี สำาหรับ

ครู อาจารย์ และหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต

คนกับควาย การทำาพิธีสู่ขวัญ

ควาย วิถีวัฒนธรรมการเกษตร

ท้องถิ่น และร่วมทำาบุญไถ่ชีวิต

กระบือ จำานวน 9 คู่ (18 ตัว) 

ณ โครงการโรงเรียนกาสร 

กสิวิทย์ อันเนื่องมาจากพระ

ราชดำาริ จ.สระแก้ว พร้อม

เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำาริของพระราชา 

ในวันเสาร์ที่ 18-วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ โครงการ

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จ.สระแก้ว 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามคุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์  

09-9397-5333 และคุณภาณุวัฒน์ โทรศัพท์ 08-4953-8361 FB: 

ตามรอยพระราชา-The King’s Journey LINE: The King’s Journey

‘ซัมซุง’ ชวนน้องแข่งขันประกวดนวัตกรรม

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด จัดโครงการ Samsung 

Solve for Tomorrow 2022 ชวนเยาวชนที่กำาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปี

ที่ 4-5 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1-2 ร่วมประกวดออกแบบ

นวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “Innovation for Sustainable Communities, 

Good Health and Well-being” โดยประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ

ทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (STEM) ใน

การนำาเสนอโซลูชันเพื่อพัฒนา

สังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่ง 

20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะ

ได้รับโอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อป 

กับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับเงิน

สนับสนุนในการพัฒนาโซลูชัน

ต้นแบบ (Prototype) รวมถึง

เงินรางวัลและแท็บเล็ตซัมซุง

สำาหรับ 3 ทีมผู้ชนะ มูลค่ารวม

กว่า 900,000 บาท สำาหรับผู้ที่

สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการ Samsung Solve for Tomorrow จะ

ต้องจัดทีมที่ประกอบด้วยนักเรียน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

จากสถานศึกษาเดียวกัน โดยสามารถอ่านรายละเอียด พร้อมส่งใบสมัคร

ออนไลน์และลิงก์วิดีโอนำาเสนอผลงานได้ที่ www.solvefortomorrow.

in.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

สมัคร หรือติดตามที่เฟซบุ๊กเพจ Samsung Together for Tomorrow.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นช่วงกลางปีของทุกปี จะเป็นช่วงเวลา

สำาคัญที่นิสิตนักศึกษาจบใหม่จากหลาก

หลายสถาบันกำาลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่ โลก

แห่งการทำางานแบบเต็มตัว หลายคนเริ่มมองหา

บริษัทและตำาแหน่งสายงานที่ใฝ่ฝัน บางคนอาจจะ

ผ่านการฝึกงานมาบ้างแล้ว ขณะเดียวกันสำาหรับ

อีกหลายคน นี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ ได้มี โอกาส

เริ่มเขียนเรซูเม่ และได้สมัครงานแบบจริงจัง จึง

ไม่แปลกเลยที่ความรู้สึกตื่นเต้นปนกังวลอาจจะผุด

ขึ้นในใจของใครหลายคน

จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) แพลตฟอร์มหางาน

ชั้นนำาของเอเชีย มีคำาแนะนำาและเคล็ดลับมาฝาก

‘ทริกสมัครงาน’สำ�หรับ‘เด็กจบใหม่’ 

นิสิตนักศึกษาจบใหม่ หรือ first-jobber ทั้งหลาย 

ที่แม้จะยังไม่ได้มีประสบการณ์การทำางานมากมาย

นัก ให้รู้สึกมั่นใจ และช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียก

ไปสัมภาษณ์งานจากบริษัทหรือสายอาชีพในฝัน

ดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) 

จำากัด กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความ

ยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่สำาเร็จการ

ศึกษาในปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลา

ที่ท้าทายมากทีเดียว แต่เนื่องจาก

ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 สถานการณ์ 

โควิด-19 เริ่มคลี่คลายและดำาเนินไป

ในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจ

และตลาดงานค่อยๆ กลับมาฟื้นตัว

อย่างช้าๆ โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่

ผ่านมา จ๊อบส์ ดีบี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ชั้นนำาทั่วประเทศ เพื่อผลักดันและเพิ่มโอกาสให้

นิสิตนักศึกษาจบใหม่สามารถหางานและเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์กับบริษัทในฝัน ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน

“เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การก้าวเข้าสู่ตลาด

งานเป็นครั้งแรกอาจสร้างความกังวลมากมายให้

กับผู้หางานน้องใหม่ เพราะฉะนั้นเราจึงอยากใช้

ความรู้ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ แนะแนว

และนำาทางนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ทั้งนี้เพื่อเตรียม

ความพร้อมให้ทุกคนมีประสบการณ์การหางานที่

ดีที่สุดและได้งานแรกที่ใช่ที่สุด”

เคล็ดลับดีๆ สำาหรับบัณฑิตป้ายแดงที่ยังตื่น

เต้นและเป็นกังวลกับก้าวแรกสู่ตลาดงานอย่างเต็ม

ตัว เริ่มต้นตั้งแต่การเขียนเรซูเม่ การเรียกเงินเดือน 

ไปจนถึงการรู้เท่าทันกลลวงในตลาดงาน ที่เชื่อว่า

จะช่วยติดอาวุธ เสริมความมั่นใจ และเพิ่มโอกาส

การเรียกสัมภาษณ์รวมถึงการจ้างงาน มีดังนี้

อย่างแรก ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยที่

ควรใส่ในเรซูเม่ ซึ่งควรใส่ประสบการณ์หรือทักษะ

ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือตำาแหน่งที่สมัคร เพื่อที่จะ

ให้นายจ้างและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ของบริษัทนั้นเห็นถึงคุณสมบัติของ

เราที่เหมาะสมกับตำาแหน่งที่สมัคร 

โดยเรียงเป็นข้อๆ เป็น bullet point เพื่อ

ให้ HR สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย หาก

เราเคยฝึกงานหรือมีผลงานสู่สาธารณะก็สามารถ

นำาเอาความสำาเร็จ หรือสิ่งที่เราเคยทำามาใส่ไว้ได้ 

เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งเขียน code 

ในมหาวิทยาลัย หรือได้รับเลือกเป็นตัวแทนจาก

มหาวิทยาลัยไปร่วมงานสัมมนาระดับโลก หรือ

ถ้าหากไม่เคยชนะรางวัลอะไรเป็นพิเศษก็สามารถ

ระบุคอร์สเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรา

สมัครไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเราได้

เด็กจบใหม่ควรเรียกเงินเดือนอย่างไรดี 

เป็นอีกโจทย์ที่ต้องคิดใคร่ครวญกันมาก สำาหรับ

น้องๆ ซึ่งเคล็ดลับคือ ควรเริ่มจากค้นหาข้อมูล

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นของสายงานที่สมัคร 

รวมถึงทำาการศึกษาโครงสร้างของบริษัทที่สมัคร

และอัตราเงินเดือนที่บริษัทเสนอนักศึกษาจบ

ใหม่ เพื่อระบุอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับความ

สามารถและคุณสมบัติโดยรวม โดยระบุเป็น 

“ช่วงเงินเดือน” หากมีความสามารถพิเศษหรือ

ประสบการณ์สูงกว่าที่กำาหนดไว้ สามารถนำามา

เป็นข้อต่อรองเพื่ออัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นได้ด้วย

กรอกใบสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน อันดับ

แรก เราควรศึกษารายละเอียดบริษัทที่เราอยาก

สมัครงานให้ดีก่อน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตอบ

คำาถามในใบสมัครงาน หรือการเขียน Email Cover 

Letter ที่แสดงให้เห็นว่าเราอยากจะทำางานที่นี่

จริงๆ พร้อมเตรียมเอกสารที่ทางบริษัทต้องการ อาทิ 

สำาเนาบัตรประชาชน, สำาเนาทะเบียนบ้าน, ใบทราน

สคริปต์, ใบรับรองการจบการศึกษา, รูปถ่าย ฯลฯ 

รวมถึงเรซูเม่ เพื่อแนบส่งพร้อมใบสมัคร เมื่อกรอก

เอกสารเราต้องทำาความเข้าใจเกี่ยวกับใบสมัครให้

ละเอียดถี่ถ้วน โดยส่วนของการศึกษา, ประวัติการ

ทำางาน, ช่วงเงินเดือนที่ต้องการ, บุคคลอ้างอิงและ

ข้อมูลติดต่อ ควรกรอกให้ชัดเจนครบถ้วน หาก

เป็นเด็กจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์การทำางาน ให้

เปลี่ยนมาใส่รายละเอียดในการฝึกงาน การอบรม 

หรือกิจกรรมที่เคยทำาสมัยเรียนทั้งในและนอกรั้ว

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับตำาแหน่งที่เราสมัครแทน

คีย์เวิร์ดทรงพลังในการเขียนเรซูเม่ คำาศัพท์

จำาพวก Powerful Action verbs ที่ใช้สื่อความหมาย

ถึงศักยภาพการทำางานที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้

ร่วมกับการเขียนตัวเลข เปอร์เซ็นต์ หรือข้อมูล

ที่สามารถแสดงให้เห็นผลงานและการพัฒนา

ได้แบบเป็นรูปธรรมกำากับเข้าไป เพื่อเพิ่มความ

ชัดเจนในผลงาน

คำาศัพท์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ทักษะใหญ่ๆ 

ดังนี้

ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่นและการแก้

ปัญหา: Collaborated, Aided, Enabled, Encouraged, 

Facilitated, Fostered, Inspired, Supported

ทักษะความเป็นผู้นำา: Motivated, Supervised, 

Delegated, Chaired, Established, Initiated, 

Achieved, Developed, Strengthened

ทักษะด้านการสื่อสาร: Advised, Advocated, 

Clarified, Corresponded, Defined, Gathered,  

Ignited, Informed, Interpreted, Persuaded, Publicized

ทักษะการแก้ปัญหา: Debugged, Diagnosed, 

Established, Fixed, Rectified, Lessened, Reconciled, 

Remodeled, Rebuilt, Upgraded, Corrected

ประการสุดท้าย มีเทคนิคหางานอย่างไร

ไม่ให้ โดนหลอก เพราะในปัจจุบันมิจฉาชีพมีกล

โกงมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การ

ใช้การหางานตามประกาศรับสมัครงานหลอก

ลวงผู้สมัครงานให้มอบข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความ

ลับ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือเลขบัญชี หรือ

ให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ฯลฯ เราจึง

ควรระมัดระวังและคำานึงเสมอว่า ปัจจัยต้อง

สงสัยเหล่านี้เข้าข่ายบริษัทปลอมและไม่มีอยู่จริง 

โดยบริษัทปลอมส่วนใหญ่จะติดต่อผู้สมัครมา

โดยตรง, ใช้คำาพูดที่ไม่เป็นทางการ ใช้อีเมลที่ไม่

เป็นทางการ มีการสะกดคำาผิดหลายจุด, เรียก

เก็บค่าธรรมเนียม, ขอข้อมูลส่วนตัวที่เป็นข้อมูล

ลับ, เสนอการจ้างงานทันที, เสนออัตราเงินเดือน

ที่สูงกว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ยทั่วไป, ไม่มีข้อมูลใน

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

“ทั้งนี้ JobsDB ไม่มีนโยบายในการขอให้

ผู้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมหรือจ่ายเงินใดๆ ทั้งสิ้น 

แพลตฟอร์มเป็นแหล่งในการประกาศงาน และ

จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้สมัครใดๆ 

อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีประกาศงานที่ไม่น่าเชื่อ

ถือ สามารถติดต่อเราได้ที่ 0-2670-0700 หรือ

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมดีๆ และคำาแนะนำาในการ

สมัครงานจากจ๊อบส์ ดีบี เพิ่มเติมได้ทาง https://

jobsdb.me/PR” เอ็มดีจ็อบส์ ดีบี กล่าว.

ใ

ดวงพร 

พรหมอ่อน

โรงแรมใบหยกสกาย • “สกศ.” ประเดิม

จัดเสวนา OEC Forum นัดแรก ชูหัวข้อ

จิตวิทยาโรงเรียนกับการฟื้นฟูการเรียน

รู้ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด ด้าน 

ผอ.ยูนิเซฟ ประจำาประเทศไทย ยันพร้อม

ทำางานร่วมกับ ศธ. ใช้จิตวิทยาช่วยส่งเสริม

การเรียนรู้ให้ดีขึ้น

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ

สภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) เป็นประธาน

เปิดการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษา

เสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง 

จิตวิทยาโรงเรียนกับการฟื้นฟูการเรียน

รู้ โดยมีนางคยองซัน คิม ผู้แทนองค์การ

ยูนิเซฟประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวง

ศึกษาธิการ หน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประชุม

โดยนายอรรถพลกล่าวเปิดงานตอน

หนึ่งว่า จากสถานการณ์ โลกแห่งความ

ผันผวน (VUCA World) เป็นยุคที่โลกต้อง

เผชิญกับความไม่แน่นอนและเหตุการณ์

ที่ ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 

อีกทั้งผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 

สร้างวิถีความปกติใหม่ (New Normal) 

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลาย

มิติ เช่น รูปแบบการทำางาน ระบบการ

ศึกษา ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้แตกต่าง

ไปจากเดิม เน้นการเรียนการสอนออนไลน์ 

ครอบครัวมีช่วงเวลาในการดูแลบุตรหลาน

ลดลง ดังนั้น จะมีวิธีการอย่างไรในการปรับ

แก้ปัญหาดังกล่าว ดูแลนักเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้าน

ความรู้ ด้านจิตใจ เป็นดีของสังคมตาม

ความคาดหวังของประเทศได้ ด้วยเหตุนี้ 

จิตวิทยาการศึกษาจึงมีบทบาทสำาคัญใน

การจัดการศึกษา สถานศึกษาจำาเป็นต้อง

มีบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นนักการศึกษาหรือ

ครูที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาการ

ศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้ม

แข็งด้านจิตใจ สามารถยืนอยู่ในสังคมได้

“สกศ.จัดสภาการศึกษาเสวนา (OEC 

Forum) เพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิด

เห็น การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดย 

สกศ.จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะทั้งหมดที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ ไปจัด

ทำาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางนำา

ไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนานโยบาย 

หรือกำาหนดนโยบายต่างๆ ด้านการศึกษา

ของประเทศต่อไป” เลขาฯ สกศ.กล่าว

ด้านนางคยอง ซัน กล่าวว่า องค์การ

ยูนิเซฟตระหนักในประเด็นสุขภาพจิตซึ่ง

ควรเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับนักการศึกษา

และสถาบันการศึกษา เนื่องจากสามารถ

ส่งเสริมความเข้มแข็งในเด็ก มีหลักฐาน

แสดงให้เห็นผลกระทบว่าสุขภาพจิตของ

เด็กส่งผลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ความตระหนักเรื่องนี้เป็นสิ่ง

สำาคัญ ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเด็กในการดูแล

สุขภาพจิต องค์การยูนิเซฟตั้งใจอย่างยิ่งที่

จะทำางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการใน

การส่งเสริมความเข้าใจประเด็นจิตวิทยา

และการฟื้นฟูการเรียนรู้ โดยสนับสนุน

การวิจัยและข้อมูล เพื่อการจัดทำานโยบาย

สำาหรับเด็กทุกคนในประเทศไทยต่อไป

ด้าน พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำานวย

การสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ บรรยายเรื่อง “จิตวิทยาโรงเรียน

กับการฟื้นฟูการเรียนรู้” ใจความสำาคัญ

ตอนหนึ่งว่า แนวทางปฏิบัติการดูแล

สุขภาพจิตเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในโรงเรียน 

มีดั งนี้  1 . เฝ้ าระวังปัญหาพฤติกรรม 

อารมณ์ สังคม 2.เรียนรู้ เทคนิคการส่ง

เสริมพัฒนา ป้องกันแก้ไข ด้วยการปรับ

พฤติกรรม และการให้ปรึกษาออนไลน์ 

3.ดูแลและประเมินผลการ ดูแลด้วยการ

ปรับพฤติกรรมและให้การปรึกษา และ 

“ปรึกษาส่งต่อ” ทีมสาธารณสุขผ่านแอป

พลิเคชัน School health Hero เมื่ออาการ

ไม่ดีขึ้น ทั้งนี้ ข้อดีของแอปพลิเคชันทำาให้

ครูค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วโดย

ไม่เพิ่มภาระ สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุก

เวลา ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลทางสถิติ

ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน ซึ่งครูสามารถขอ

คำาปรึกษาจาก Hero Consultant ผ่านแอป

พลิเคชัน โดยยังไม่จำาเป็นต้องส่งนักเรียน

ทำาเนียบฯ • “บ๊ิกตู่” เป็น ปธ.ลงนามบันทึก

ข้อตกลงพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ปล้ืมความ

ร่วมมือ 12 กระทรวงบูรณาการร่วม สร้างเด็ก

ไทยสู่ศตวรรษ 21 ด้วยนโยบาย 4H เก่ง ดี มี

ทักษะ และแข็งแรง ช้ี 2-3 ปีมาน้ีเด็กไทยเกิด

น้อยลง ทำาอย่างไรให้มีคุณภาพ มีภูมิต้านทาน

โลกยุคใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงเร็ว

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็น

ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษ 

ท่ี 21 พ.ศ.2565–2570 ภายใต้ความร่วมมือ

ของ 12 กระทรวง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข 

(สธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ 

(ศธ.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย  

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเท่ียว

และกีฬา นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นายเฉลิมชัย 

ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นาย

อิทธิพล คุณปล้ืม รมว.วัฒนธรรม นายจตุพร 

บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการ รมว.แรงงาน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้

มาร่วมกับทุกท่านตรงน้ี ท้ังในส่วนรัฐมนตรี 

ข้าราชการ ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ถือเป็นวัน

ประวัติศาสตร์อีกคร้ัง ท่ีจะเร่ิมต้นความร่วม

มือเชิงบูรณาการการทำางานเพื่อเด็กของเรา

ในอนาคต ซ่ึงตนยินดีมากท่ีมาเป็นประธาน

พิธีลงนามฯ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกัน 12 

กระทรวงตามยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ส่ิงสำาคัญจะทำาอย่างไรให้

ศักยภาพเด็กไทยเท่าทันยุคใหม่รอบด้าน 

เพราะโลกเปล่ียนแปลงไปเยอะ ในสมัยพวก

เราเป็นเด็กโตมาจนเป็นผู้ใหญ่วันน้ีเปล่ียนไป

เร็วมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทำาให้

ทุกอย่างเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ฉะน้ัน

เรากำาลังเผชิญการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ประชากรของเรา ซ่ึงทราบว่ามีอัตราการเกิด

ต่ำา สังคมผู้สูงวัยมากข้ึน ฉะน้ันเชื่อมโยงกัน

ท้ังหมด ขณะท่ีเด็กบางส่วนประสบภาวะ

โภชนาการเข้าไม่ถึง ถือเป็นความท้าทาย

อย่างย่ิงของรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ ท่ี

จะต้องสร้างกำาลังคนให้มีศักยภาพ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันน้ีเป็นโลกแห่ง

ความท้าทายท่ีไม่แน่นอน ดังน้ัน ทำาอย่างไร

ให้เกิดความเข้มแข็ง และระบบราชการเกิด

ความเข้มแข็ง จะทำางานให้เกิดการบูรณาการ

อย่างแท้จริงอย่างไร วันน้ีถือเป็นการเร่ิมต้นของ  

12กระทรวงเดินหน้าสร้างเด็กไทยยุคศตวรรษที่21

‘บิ๊กตู่’ลั่นต้องทำาตามนโยบาย4Hเก่งดีมีทักษะแข็งแรงเกิดภูมิต้านทานรับมือโลกสมัยใหม่

สกศ.จัดเสวนาOEC Forumชูจิตวิทยาช่วยฟื้นฟูการเรียน  

12 กระทรวง ซ่ึงมีหน่วยงานภายใต้สังกัดอีกเป็น

ร้อยท่ีจะทำางานร้อยเรียงกันออกมาเป็นตัวอย่าง

ในการแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีเราประกาศ

ไปแล้ว หน่ึงในการแก้ปัญหาความยากจน คือ

การเข้าถึงระบบการศึกษา ความแข็งแรงด้าน

สุขภาพ ซ่ึงรัฐบาลต้ังใจขับเคล่ือนแนวทาง

พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนพร้อมกับการพัฒนา

ด้านอื่นๆ โดยคนจะเป็นตัวสำาคัญในวงโซ่ เพื่อ

ขับเคลื่อนองคาพยพให้สอดคล้องยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปีท่ีส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มี

ความพร้อมรอบด้าน และปรับตัวให้สมดุลและ

สามารถดำารงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างม่ันคง 

วันน้ีถือเป็นก้าวสำาคัญในการยกระดับความ

ร่วมมือ เพื่อสานพลังสร้างเด็กภายในศตวรรษ

ท่ี 21 ให้แข็งแกร่ง มีคุณภาพและเป็นพลังแห่ง

อนาคตของประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ โดย 12 

กระทรวง ในการทำาอย่างไรให้เด็กมีการเจริญ

เติบโตในระยะต่อไปให้ดีท่ีสุด ด้วยนโยบาย 4H 

เก่ง ดี มีทักษะ และแข็งแรง ซ่ึงการจะทำาให้

เด็กเราพร้อมกับศตวรรษท่ี 21 ต้องท้ังร่างกาย 

จิตใจ ความรู้ และสุขภาพ

“วันน้ีสถานการณ์ของเราเด็กเกิดน้อย

ลงจากสถิติในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ฉะน้ันเรา

จะทำาอย่างไรให้เด็กเหล่าน้ีมีคุณภาพ แข็งแรง 

มีการเรียนรู้ท่ีดี ซ่ึงแต่ละกระทรวงมีหลักการ

อยู่แล้ว ท่ีสำาคัญท่ีสุดเด็กต้องมีภูมิคุ้มกัน มี

ร่างกายแข็งแรง แล้วต้องมีจิตใจท่ีดี เข้มแข็ง

และภูมิต้านทานกับโลกยุคใหม่พอสมควร ซ่ึง

เป็นความท้าทายท่ีเราต้องช่วยกันแก้ปัญหา 

ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี ขอให้การดำาเนิน

งานหลังจากน้ีบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ท่ี

ต้ังไว้ทุกประการ จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อ

ประเทศชาติในระยะยาว เพื่อร่วมสานพัฒนา

สังคมไทยอย่างย่ังยืนโดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง”

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. 

กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือ

การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 

พ.ศ.2565-2570 “เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 

เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” ภายใต้ความร่วมมือ

ของ 12 กระทรวง ในส่วนของ ศธ.ได้ดำาเนิน

การสร้างเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 อยู่แล้ว โดย

เฉพาะการจัดการเรียนการสอนผ่าน Active Learning 

ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้

ลงมือกระทำา แต่ส่ิงสำาคัญท่ีสุดหากจะพัฒนา

ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 ได้น้ันจะ

ต้องเกิดจากการพัฒนาครู ซ่ึงขณะน้ี ศธ.กำาลัง

อยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาครูท้ังระบบ 

เพ่ือนำาไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน โดยตนจะส่ังการ

ในประเด็นดังกล่าวให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ท้ังสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืน

ฐาน (สพฐ.) สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน (สช.) สำานักงานคณะกรรม 

การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้เร่งขับเคลื่อน

ตามความร่วมมือดังกล่าวอย่างเข้มข้นมากข้ึน 

และต้องทำาให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมด้วย.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา



welve Carat Toothache” สตูดิโออัลบ้ัมชุดท่ี 4 ของ

ศิลปินขวัญใจมหาชน “Post Malone” ปล่อยออกมา

ให้แฟนเพลงทั่วโลกได้สตรีมกันแล้ววันนี้ กับ 14 เพลง

หลากหลายแนวที่ได้เหล่าศิลปินคุณภาพระดับซูเปอร์สตาร์มาร่วม

แจมในอัลบั้มเพียบ ไม่ว่าจะเป็น Doja Cat ในเพลง “I Like You” 

ที่จะกลายเป็นเพลงฮิตทั่วโลกได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ก็มี Gunna ในเพลง “I Cannot Be (A Sad-

der Song)” ต่อด้วย “Kid LAROI” เพลง “Wasting Angels”, 

Fleet Foxes ในเพลง “Love/Hate Letter To Alcohol” รวมถึง

สองซิงเกิลก่อนหน้านี้คือเพลง “Cooped Up” กับ Roddy Ricch 

และ “One Right Now” กับ The Weeknd ที่ทะยานขึ้น Top 10 

Billboard เรียบร้อย

สำาหรับอัลบ้ัมน้ี “Post Malone” ยังคงร่วมงานกับโปรดิวเซอร์

และร่วมเขียนเพลงในอัลบ้ัมน้ีกับ Louis Bell, Billy Walsh, Andrew 

งานได้เนื่องจากไม่สามารถขออนุญาตหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่

ในการจัดงานได้สำาเร็จ จึงขอยกเลิกคิวงานของวงอีกครั้งในระยะ

กระชั้นชิดต่องาน ทางต้นสังกัดได้พิจารณาแล้วถึงความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นและตัดสินใจริบมัดจำา โดยทั้งนี้ทางศิลปินยังคงยินดีที่จะ

ทำาการแสดงให้ในอนาคตหากทางผู้ว่าจ้างสามารถจัดหาคิวงานที่

แน่นอนได้ การยึดมัดจำาเป็นไปเพื่อให้ผู้ว่าจ้างจำาเป็นต้องใช้ความ

ละเอียดอ่อน ไม่สะเพร่าและรัดกุมในการจัดงานใหม่อีกครั้งก่อนที่

จะทำาการลงคิวของวง

ต่อมาในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทางศิลปินได้รับทราบจาก

กลุ่มบุคคลที่ทำาการเสียเงินซื้อบัตรเข้าชมการแสดงในวันดังกล่าว

ว่า ทางผู้ว่าจ้างยังคงมิได้ชำาระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อบัตร (จากนี้จะ

เรียกว่า “ผู้เสียหาย”) โดยทั้งนี้ทางผู้เสียหายยังแจ้งเพิ่มเติมอีก

ว่า ทางผู้ว่าจ้างได้ให้เหตุผลในการยกเลิกงานในวันนั้นว่าทางวงมี

ความรู้สึกอายที่จะต้องมาเล่นในงานที่ไม่มีคนดูอย่างที่ควรจะเป็น 

จึงไม่ยอมมางาน ประกอบกับการที่ทางศิลปินยึดมัดจำาไปทำาให้ผู้ว่า

จ้างมิสามารถชำาระเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ พร้อมทั้งใช้ถ้อยคำาไป

ในทางชี้นำาให้เห็นว่าศิลปินไม่มีน้ำาใจและไม่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้

ทางผู้เสียหายได้แนบพยานหลักฐานการกล่าวอ้างของผู้ว่าจ้างใน

กรณีดังกล่าวมาให้ด้วยทั้งสิ้น

ขอชี้แจงดังนี้ครับ ในฐานะศิลปิน ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่

ผ่านมาเรามีความภาคภูมิใจในงานที่เราทำา และสำาเหนียกอยู่เสมอ

ว่าเราเป็นคนทำางานรับจ้าง เมื่อรับเงินเขามาแล้วจะดีร้ายอย่างไร

เราพึงมีหน้าที่ต่อผู้ที่ตั้งใจมาดูมาชมการแสดงเสมอ เรามิเคยอายที่

จะต้องทำาการแสดงต่อหน้าคนน้อย หรืองานเล็กๆ หากเขาจ้างมา

แล้ว เรารับงานเขามาแล้วมีแต่ต้องทำาการแสดงให้อย่างเท่าเทียม

กันทั้งสิ้น มิได้สำาคัญตนว่าเป็นศิลปินโด่งดัง ศิลปินใหญ่ และเจียม

ตนอยู่เสมอว่างานของเรานั้นอยู่ได้ด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ฟัง 

ซึ่งผู้ฟังมีสิทธิเต็มที่เสมอที่จะรักจะเกลียด จะชอบหรือไม่ชอบ และ

ความนิยมใดๆ ย่อมเสื่อมไปได้ตามเวลา การกล่าวอ้างดังกล่าวของ

ผู้ว่าจ้างจึงเป็นการให้ความเท็จอันเป็นการดูถูกและเหยียดหยัน

ต่อทัศนคติในการทำางานของเรา และสร้างความเสียหายต่อความ

‘Post Malone’กลับมาเต็มรูปแบบกับอัลบั้ม4

ทัพศิลปินร่วมแจม‘Twelve Carat Toothache’

เรื่องมาให้ปวดหัวอีกแล้ว สำาหรับ โอม ปัณฑพล หรือโอม 

ค็อกเทล โดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ถึง 3 ประเด็น

ร้อนผ่านทางเฟซบุ๊ก Cocktail หลังมีข่าวที่ทำาให้เกิดความ

เสียหายแก่วง Cocktail รวมถึงตนเองและเพื่อนสมาชิกในวงออก

มา งานนี้จึงขอชี้แจงแบบจัดหนักจัดเต็ม ก่อนจะปล่อยให้เป็น

หน้าที่ของกฎหมายเข้ามาจัดการต่อไป 

“สวัสดีครับ มีเรื่องจำาเป็นขอแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ ช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมาทางวงได้รับแจ้งเรื่องอันเกี่ยวข้องกับสมาชิกของ

วงทั้งสิ้นสามเรื่อง โดยแต่ละเรื่องทำาให้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ

ของวงได้รับความกระทบกระเทือนเสียหาย จึงขอชี้แจงรวมกันใน

คราวเดียวทั้งหมดในนี้ ในฐานะคำาเตือนต่อผู้กระทำาความผิด และ

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว 

โดยจะชี้แจงเรียงตามลำาดับความสำาคัญของเรื่องดังนี้ครับ

เรื่องแรก กรณีคอนเสิร์ต Dark Souls วันที่ 15 พฤษภาคม 

2565 กรณีคอนเสิร์ต Dark Souls ที่แต่เดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 15 

พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบว่างานดัง

กล่าวเป็นงานที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งว่าจ้างให้วงไปทำาการ

แสดงตามปกติงานจ้างที่วงรับจ้างอยู่ทั่วไป (แสดงเป็นเวลา 1 

ชม.) มิใช่งานในลักษณะคอนเสิร์ตใหญ่ หรือที่มีลักษณะจำาเพาะ

พิเศษ ทาง GMM Grammy ต้นสังกัดได้เข้าทำาสัญญากับกลุ่ม

บุคคลดังกล่าว (จากนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”) และรับเอามัดจำามา

เป็นประกัน (มิได้เป็นการชำาระราคาเต็มจำานวน) ตามรูปแบบของ

สัญญาตามปกติ ซึ่งหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิด

ของศิลปิน หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำาเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ 

ทางต้นสังกัดมีสิทธิที่จะริบมัดจำาตามสัญญา เนื่องจากศิลปินจำาเป็น

ที่จะต้องกันคิวงานเอาไว้ให้ โดยมิอาจรับงานอื่นใดในวันนั้นได้อีก 

ต่อมาเมื่อใกล้ถึงกำาหนดงาน ทางผู้ว่าจ้างได้แจ้งผ่านต้น

สังกัดมาว่าบัตรขายได้ไม่ดีมีคนดูน้อย ทางผู้จัดจะขอยกเลิกงาน

เสียโดยจะย้ายไปจัดงานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแทนในวันที่ 20 

พฤษภาคม 2565 แทนได้หรือไม่ ทางวงตอบรับและยินดีจะให้

ความช่วยเหลือผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขในสัญญาเดิมทุกประการโดย

ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ความปรากฏต่อไปเมื่อ

ใกล้วันที่ 20 นั้น ทางผู้ว่าจ้างได้แจ้งเข้ามาว่าไม่สามารถที่จะจัด
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11บันเทิง

เสาร์ห้ากับศัตรูแผ่นดิน?

ปเถอะๆ..เรื่องลูกสำาคัญกว่าส่ิงอื่นใด!

ผมหมายถึงคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าฯ กทม. ท่ีได้

เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 

9 มิ.ย. เพื่อแสดงความยินดีในงานรับปริญญา “นายแสนปิติ 

สิทธิพันธ์ุ”..

ลูกชายวัย 21 ปีท่ีเรียนจบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันน่ะ ซ่ึงผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่าน

ผู้ว่าฯ กทม.เอาไว้ ณ ตรงน้ีด้วยคน

และอย่าได้เท่ียวแซะ-แขวะชายผู้แข็งแกร่งในปฐพีไป

เลย มันประเด็นยิบย่อยเล็กๆ น้อยๆ แกล้งเอาหูไปนา เอาตา

ไปไร่กันเสียบ้าง

อย่างการไม่ได้ไปต้อนรับนายกฯ ลุงตู่ในพิธีเปิดท่าเรือ

ท่าช้าง-สาทรน่ันก็เช่นกัน เมื่อผู้ว่าฯ ยืนยัน..ไม่มีใครเชิญ ไม่รู้

เรื่อง ถามปลัดแล้วไม่มีหนังสือเชิญ ถ้าเชิญมาไปแน่นอน เพราะ

เป็นนโยบาย

ก็..ขอให้เชื่อ อย่าได้ติดใจ คราวหน้ารัฐบาล โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องก็ต้องรำาลึกอยู่เสมอ งานใน กทม.ท่ีนายกฯ 

ลุงตู่จะไป ถ้าอยากให้ผู้ว่าฯ ไปร่วมก็ต้องมีหนังสือเชิญอย่างเป็น

ทางการ..จำาไว้!

ส่วนผู้สื่อข่าว (ไม่รู้สำานักไหน) ก็อย่าไปถาม.. “ทำาไม

นายชัชชาติไม่มาต้อนรับท่าน” อะไรทำานองน้ีเลย เพราะทำาให้

อารมณ์นายกฯ ลุงตู่ของผมขุ่นมัวไปเปล่าๆ..

ใครเขาจะตอบคำาถามแบบน้ีได้ ทางท่ีถูก-ท่ีควรต้อง

ไปถามคุณชัชชาติ.. “ทำาไมท่านผู้ว่าฯ ไม่ไปร่วมงานกับท่าน                  

นายกฯ คะ (ครับ)”

ซ่ึง..เห็นม้ัย คำาตอบก็จะได้.. “ไม่มีหนังสือเชิญ” เท่าน้ีก็จบ

และเข้าใจ ไม่ต้องต่อความยาว-สาวความยืดให้ผู้ใหญ่ในบ้านใน

เมืองต้องอารมณ์เสียและมีความรู้สึกไม่ดีต่อกัน

พอได้แล้วม้ัง กับการสร้างประเด็นให้เกิดวาทะโต้-ตอบ

เพื่อจะได้นำาไป “พาดหัว” และ “ขายข่าว” น่ะ?

อ้อ..ท่านผู้ว่าฯ ครับ อย่าลืมช่วยไลฟ์เฟซบุ๊กพิธีรับปริญญา

ลูกชายสุดท่ีรักด้วยนะ ผมจะคอยต้ังหน้าต้ังตาดู แต่ระวังอย่าให้

ติดภาพคนอื่นล่ะประเด๋ียวเขาจะฟ้องเอา..แฮ่ะๆ!

พูดเรื่อง “ผู้ว่าฯ” แล้ว คราวน้ีมาคุยเรื่อง “ผู้กำากับ” กัน

บ้าง ไม่ใช่ “พันตำารวจโท” ท่ีไหนหรอก แต่ “ผู้กำากับภาพยนตร์” 

น่ะ!

พอดีว่าผมได้มีโอกาสโอภาปราศรัยกับบรรดาผู้กำากับ

ภาพยนตร์มากหน้า ในงานส่งดวงวิญญาณ “เฉลิม วงศ์พิมพ์” 

ผู้กำากับฝีมือดีของวงการเมื่อวันก่อนนู้น

หน่ึงในน้ันท่ีได้แหลง (คุย) กันตามประสา “สะตอรวม

โหม้ง” คือคุณธนิตย์ จิตนุกูล ท่ีเวลาน้ีกำาลังมีงานไหลมา-เทมา

ให้ทำาจนมือเป็นระวิง

อยู่ๆ คุณป๊ืดก็เปรยข้ึนมาในวงสนทนาท่ีมีคุณสมเดช สันติ

ประชา ผู้กำากับมือเก๋าอยู่ด้วย.. “หนังแบบ 7 ประจัญบาน ของ

เฉลิมมันขาดหายไปจากตลาดหนังไทยนานแล้ว พ่ีว่าไหม”?

แต่ไม่ทันได้คำาตอบ พ่ีป๊ืดว่าต่อ.. “ตอนน้ีมีคนจะให้ผม

ทำาหนังเสาร์ห้า ผมไม่รู้ว่า ยุคสมัยน้ีจะให้พระเอกท้ัง 5 คนไป

สู้กับใคร”?

และก็ไม่ทันท่ีใครจะตอบ พ่ีป๊ืดแหลงต่อ.. “แต่ก่อน หนัง

ไทยจะให้พระเอกสู้กับเจ้าพ่อ ผู้ทรงอิทธิพลค้ายา ค้าเฮโรอีน ค้า

อาวุธ หรือเล่นใหญ่หน่อยก็สู้กับคอมมิวนิสต์เลย..

30-40 ปีก่อน ก็มีแต่เรื่องคอมมิวนิสต์เป็นหลัก ต่อมา

พระเอกก็สู้กับผู้ร้ายต่างชาติบ้าง ตำารวจ ทหารท่ีอยู่เบ้ืองหลัง

ส่ิงผิดกฎหมายบ้าง”

“แล้วนักการเมืองล่ะ” ผมแทรกถาม.. “มันมีท่ีไหนนักการ

เมืองช่ัว” พ่ีเดชมองค้อน.. “บ้านเรามีแต่นักการเมืองมีคุณภาพ-

ดีๆ ท้ังน้ัน” ก่อนท่ีจะหันไปทางพ่ีป๊ืด..

“เอาง้ีป๊ืด คุณทำาเสาร์ห้าให้พวกพระเอกสู้กับด้านมืดของ

พวกผู้ร้ายอีแอบดีกว่า” .. “มันยังไงพ่ี”

“ก็..ตำารวจ-ทหารท่ีอยู่เบ้ืองหลัง คอยเป็นลูกพ่ีให้พวก

นักเลงหัวไม้ไง”

“เออ..จริงด้วย” ผมสอดก่อนเสนอ.. “แต่ถ้าใจถึงและให้

ทันยุคสมัย พ่ีป๊ืดต้องให้พวกเสาร์ห้าสู้กับศัตรูแผ่นดินไปเลยสิ”

“สะสะ..ศัตรูแผ่นดิน หมายถึงคระคระ..ใครเหรอ” พ่ี

ป๊ืดสงสัย..

ยาฆ่าปลวกม้ังพ่ี?.

ไ

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘โอม ค็อกเทล’เคลียร์ 3 ประเด็นร้อน

ลั่นไม่อายที่ต้องแสดงต่อหน้าคนน้อย

“T

มี

Watt, Omer Fedi และอีกมากมาย

โดยเขาได้พูดถึงอัลบั้มนี้ ไว้ว่า “มันเป็น

อัลบั้มที่ผมซื่อสัตย์กับตัวเองมากที่สุด เป็น

เหมือนการบอกให้คนรู้ว่านี่คือชีวิตที่ผมเป็น

ทุกเพลงบอกเล่าเรื่องราวในแบบของตัว

เอง และผมก็อดใจรอไม่ไหวที่จะให้แฟนเพลง

ได้ฟังเพลงทั้งอัลบั้มนี้แล้ว”

เมื่อเดือนที่ผ่านมาเขาได้ไปแสดงโชว์ 2 

เพลงจากอัลบั้ม “Cooped Up” [feat. Roddy 

Ricch] และ “Love/Hate Letter To Alcohol” 

[feat. Fleet Foxes] ในรายการ Saturday 

Night Live นอกจากนี้เขายังได้ร่วมร้อง

เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันไอคอนิก 

อย่าง “Chip ‘N Dale: Rescue Rangers” 

อีกด้วย

“Twelve Carat Toothache” เป็น

อัลบั้มเต็มของ “Post Malone” ในรอบ 3 

ปี หลังจากปล่อยอัลบั้ม triple-platinum 

อย่าง “Hollywood’s Bleeding” ที่เปิดตัว 

Billboard Top 200 อันดับ #1

ริตา ออรา นักร้องสาวชาวอังกฤษ วัย 31 ที่ปลูกต้นรักกับผู้

กำากับภาพยนตร์ดังชาวนิวซีแลนด์ ไทกา ไวตีตี มานาน ล่าสุดมีข่าวดี

ว่าทั้งคู่จะจัดพิธีแต่งงานแน่แล้วในอีกไม่ช้า แต่จะเป็นการจัดแบบเรียบ

ง่ายในต่างประเทศ แล้วค่อยกลับมาเลี้ยงใหญ่กับบรรดาเพื่อนในวงการ

ระดับเอลิสต์ปลายปีนี้

ริตาที่กำาลังทำางานกับภาพยนตร์หลายเรื่อง รวมถึง The Voice 

Australia กับไทกาที่ฝากฝีมือทำาหนังดังมาแล้วมากมาย เริ่มคบหากัน

ในเดือนมีนาคม 2021 หลังจากพบกันที่ออสเตรเลีย หวังว่าจะได้สวม

แหวนให้กันในเร็วๆ นี้ทันทีที่ได้ช่วงพักจากงานที่ค่อนข้างรัดตัวด้วยกัน

ทั้งคู่

เพื่อนคนหนึ่งของคู่รักคู่นี้กระซิบกับนักข่าวว่า “นี่ไม่ใช่เรื่องที่

พวกเขาจะทำาอะไรให้ใหญ่โต และป่าวประกาศเป็นการล่วงหน้า มัน

เป็นเรื่องของคนสองคนที่รักกัน และตัดสินใจแล้วว่าเป็นเวลาที่เหมาะ

สมที่จะทำาให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นทางการ พวกเขามีความสุข

ด้วยกันมากๆ”

“พวกเขาไม่ได้ทำาอะไรแบบว่า คุณจะแต่งงานกับผมไหม ลงโซ

เชียล ลงในอินสตาแกรม”

“ไม่มีแหวน ไม่มีการเตรียมงานใหญ่ พวกเขาแนบชิดและแทบ

จะพูดพร้อมกันว่า ฉันต้องการแต่งงานกับคุณแล้ว”.

interthaipost69@gmail.com

‘ริตา ออรา-ไทกา ไวตีตี’ แต่งแน่เร็วๆนี้

ไม่ป่าวประกาศ ไม่มีแหวน ไม่จัดงานใหญ่

น่าเชื่อถือของเราอย่างยิ่ง ซึ่ง

วงจะดำาเนินการทางกฎหมาย

ต่อไป

เรายืนยันว่าเรามิได้

มีสิทธิใดตามสัญญาที่จะมา

ยกเลิกการแสดงตามใจตน 

สัญญาผูกมัดอย่างใดศิลปิน

ย่อมปฏิบัติตามนั้น ประกอบกับ

ตามกฎหมายแล้วผู้ว่าจ้างมิอาจ

อ้างเอาหนี้รายอื่นของตนมา

เป็นเหตุในการไม่ชำาระราคาค่า

บัตรคืนให้กับผู้เสียหายได้เลย 

และในโอกาสนี้แม้ว่าเรามิได้

มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียก

ร้องเงินคืนให้แก่ผู้เสียหาย แต่

ทางวงยินดีที่จะช่วยเหลือรับผิด

ชอบกระบวนการทางกฎหมาย

ทั้งสิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้

เสียหายทุกท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนความ 

นอกจากนี้ทางวงจะจัดงานเล็กๆ เล่นเต็มโชว์ให้กับผู้เสียหาย

ทุกท่านได้ชมเพื่อเป็นการชดเชยการเสียความตั้งใจที่จะได้เดินทาง

มาชมการแสดงของวง โดยจะนัดหมายวันกันอีกทีกับกลุ่มผู้เสียหาย

เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าชมมากที่สุด ซึ่งหากผู้ใดไม่สามารถเดิน

ทางมาได้ (ทราบว่าท่านหนึ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาและเดิน

ทางกลับไปแล้ว) ทางวงจะจัดส่งของที่ระลึกพิเศษไปให้ครับ ท่านใด

เป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งมาทางเพจวงได้เลยนะครับ ขณะนี้เรามี

กลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันอยู่แล้วกลุ่มหนึ่งครับ

เรื่องที่สอง มีแฟนเพลงท่านหนึ่งแจ้งเข้ามาว่าพบโฆษณา

โดนยิงเข้ามาในหน้าเฟซบุ๊ก โดยเป็นรูปภาพของโอม (นักร้องนำา

ของวง) เมื่อครั้งบรรยายเรื่องการออมเงินที่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อ

นานมาแล้ว ในลักษณะเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์บริการการจัดซื้อ

หลักทรัพย์ ทางวงขอยืนยันว่าโอมมิเคยรับงานเป็นพรีเซนเตอร์

ในการให้บริการดังกล่าว หากผู้ใดพบเห็นโฆษณาเช่นว่า ขอความ

กรุณาแจ้งเบาะแสให้กับวงด้วยครับ ขณะนี้ ได้รวบรวมพยานหลัก

ฐานเพื่อดำาเนินคดีทางกฎหมายอยู่ครับ

เรื่องสุดท้าย ขอพูดในฐานะส่วนตัวครับ มีผู้ติดตามเพจท่าน

หนึ่งได้แจ้งว่าขณะนี้มีบุคคลอ้างว่าตนเองเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือญาติ

ของโอม และแอบอ้างใช้นามสกุลของผมในการยืนยันตนไปขอหยิบ

ยืมเงินจากผู้เสียหายหลายๆ คนไปเติมเกม ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว (ผู้

เยาว์) ยังได้กล่าวอ้างรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวของผมไปใน

ทางที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง สร้างเรื่องราวอันเป็นเท็จจำานวน

มากซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผมและครอบครัว ตัวผมมิได้มีเครือ

ญาติร่วมนามสกุลอื่นใดอีก หรือมีญาติคนอื่นใดอาศัยอยู่ด้วย หากผู้

ใดได้รับการกล้าวอ้างในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็น

มิจฉาชีพครับ ทั้งนี้ผมกำาลังดำาเนินการตามกฎหมายและจะแจ้งให้

ครอบครัวและผู้ปกครองของผู้เยาว์ทราบเพื่อทำาการตักเตือนต่อไป 

ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดอื่นใดไว้ในที่นี้เนื่องจากบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้เยาว์ ขออภัยที่รบกวนเวลาอ่านครับ ขอบพระคุณทุกท่าน

ครับ 8 มิถุนายน 2565, 23 นาฬิกา 28 นาที”.



12 ขาวประชาสัมพันธ

วันน้ี (วันอังคารท่ี 7 มิถุนายน 2565) 

ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปา

นครหลวง (กปน.) สำานักงานใหญ่ นายนิพนธ์ 

บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 

“บ้านประหยัดน้ำา กับการประปานครหลวง” 

เพื่อให้ประชาชนรับรู้หลักการและวิธี

เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำาที่ ได้รับ

การรับรองมาตรฐานประหยัดน้ำาของ กปน. 

ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า โดยมี นายนิสิต 

จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. 

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ กปน. 

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ

ธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม 

(CSR) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. 

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา นางราชิรัช 

อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน. นายสมพจน์ 

ธรรมรัตนพฤกษ์ Vice President บริษัท 

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) ร่วมพิธี 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า 

กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำากับดูแล

ของกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดหา

น้ำาดิบธรรมชาติมาผลิตเป็นน้ำาประปาที่

สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การ

อนามัยโลก (WHO) เพื่อให้บริการประชาชน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมุทรปราการ นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

กปน. จัดโครงการ “บ้านประหยัดน้ำา กับการประปานครหลวง”

สร้างแรงจูงใจในการ “เลือกซื้อ-เปลี่ยนมาใช้-บอกต่อ”

ชีวิตท่ีดีของประชาชน กปน. จึงได้จัดโครงการ 

“บ้านประหยัดน้ำา กับการประปานครหลวง” 

เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเล็งเห็น

ความสำาคัญของทรัพยากรน้ำา โดยผนึก

กำาลังกับผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร 

และอาคารชุด ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์

ที่ ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำาจาก 

กปน. ในการช่วยประหยัดการใช้น้ำาใน

ชีวิตประจำาวัน ลดอัตราการใช้น้ำาเฉลี่ย 

/ ต่อคน / ต่อวัน (Per Capita) เพื่อให้

ประชาชนมีน้ำาใช้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

และยั่งยืน

ด้าน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธาน

กรรมการ กปน. กล่าวเสริมว่า กิจกรรม

ดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์

ร่วมกับชุมชนให้ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของน้ำา และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา สร้าง

แรงจูงใจในการ “เลือกซื้อ-เปลี่ยนมาใช้

-บอกต่อ” อุปกรณ์ประหยัดน้ำาที่ ได้รับ

การรับรองฉลากประหยัดน้ำาของ กปน. 

โดยตั้งแต่ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา กปน. 

ประสานความร่วมมือกับบริษัท แลนด์ 

แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) เป็นหน่วย

งานแรก และจะขยายผลไปยังผู้ประกอบการ

ด้านอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อีก เช่น บริษัท 

เอพี ไทยแลนด์ จำากัด (มหาชน) การเคหะ

แห่งชาติ นำาไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า และขยายผลเป็น

วงกว้างจากครอบครัว ชุมชน สังคม ไป

จนถึงระดับชาติทุกภาคส่วน 

นอกจากน้ี ภายในงานยังมีนิทรรศการ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ประหยัด

น้ำาที่ ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำา

ของ กปน. การจัดนิทรรศการบ้านประหยัด

น้ำาจากบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด 

(มหาชน) และกิจกรรมเสวนากับคุณดุ๊ก 

ภาณุเดช วัฒนสุชาติ ดาราและพิธีกรชื่อดัง 

ในหัวข้อ “บ้านกับการเลือกใช้อุปกรณ์

ประหยัดน้ำา” และมีการถ่ายทอดสดงาน

ในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย
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วิวาหครบวงจร คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุม

โรงแรมมณเฑียร ใหเกียรติเปดงาน “The Montien Riverside Wedding Showcase 2022” 

จัดโดยบุตรสาว เณศราภา ทับสุวรรณ  โดยมี  มณเฑียร ตันตกิตติ์  มานิตา ดวงคํา ฟารเมอร 

นางสาวไทย และคณะรองนางสาวไทยประจําป 2565 มารวมงาน ณ หองแกรนด บอลรูม 

โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด      

เปดรับสมัคร ครู อาจารย ทั่วประเทศ 

และทุกทานที่สนใจ เขารวม โครงการ 

ทิพยสืบสาน รักษา ตอยอด นวัตกรรม

ศาสตรพระราชา ครั้งที่ ๑๘ จัดโดย บริษัท 

ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) รวมกับ  

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) มูลนิธิ

ประเทศไทยใสสะอาด สํานักโครงการและ

จัดการความรู (OKMD) กองทุนพัฒนาส� อปลอดภัย

และสรางสรรค การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

เปดรับสมัคร ครู อาจารย ทั่วประเทศ และทุกทานที่สนใจ 

เขารวม  โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ตอยอด นวัตกรรมศาสตรพระราชา ครั้งที่ ๑๘

สมาคมนักเรียนเกา AFS ประเทศไทย และ

มูลนิธิธรรมดี สําหรับครูอาจารย และหน�วยงาน

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูวิถีชีวิตคนกับควาย การทําพิธีสูขวัญควาย 

วิถีวัฒนธรรมการเกษตรทองถิ่น และรวม

ทําบุญไถชีวิตกระบือ จํานวน 9 คู (18 ตัว)  

ณ โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย อันเน� อง

มาจากพระราชดําริ จ.สระแกว

พรอมเรียนรูการใชชีวิตแบบพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริของพระราชา และการ

สรางแรงบันดาลใจรวมกันถายทอดนวัตกรรม

แบบกาวกระโดดของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

สูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ขอ ของ

องคการสหประชาชาติ หรือ UNSDG เพ� อนําไป

บูรณาการ พัฒนา และปรับใชในหลักสูตร

การสอนสําหรับเยาวชนคนรุนใหมตอไป

ในวันเสารที่ 18 – วันอาทิตยที่ 19 

มิถุนายน 2565 ณ โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย 

อันเน� องมาจากพระราชดําริ จ. สระแกว เปด

รับสมัครต้ังแตวันน้ี เปนตนไป สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ โทร.09-9397-5333  

และคุณภาณุวัฒน  โทร.08-4953-8361 FB 

: ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  

LINE :  The King’s Journey

เท็กซัส ชิคเกน (Texas Chicken) 

เปดตํารับใหมสไตลเกาหลี!! ขอนําเสนอเมนู

กระแสแรงฉีกความทาทายทุกสวนผสมกับ 

“กะต็อกกะตากและกิมจิซีซาร” เมนูพิเศษ 

2 ซีรีสที่ใหคุณไดเลือกลิ้มลองความอรอย

ระหวาง ซอสต็อกโบกีเขมขน ลนกรอบทะลัก 

หรือซอสกิมจิซีซาร สุดกลมกลอม เคลือบฉํ่าๆ

ลงบนไกทอดกรอบชิ้นใหญจุใจ เขาถึงรสชาติ

สูตรลับฉบับเกาหลีแท ๆ 

แถมยังยกทัพมาครบครัน 

ไมวาจะเปน ไกทอด วิงส แร็พ 

เทนเดอร และเบอรเกอร 

จะเลือกอิ่มเปนแกงหรือ

มาคนเดียวก็คุมสุด ในราคา

เริ่มตนเพียง 45 บาท 

เทานั้น!

ส า ว ก แ ด น กิ ม จิ

หามพลาด รีบมาสัมผัส

ความอรอยไมซ้ําใครกับ

เมนู “กะต็อกกะตากและ

กิมจิซีซาร” กันไดแลว ต้ังแต

วันที่ 6 มิถุนายน - 31 

กรกฎาคม ที่รานเท็กซัส  

ชิคเกน ทุกสาขา หรือ

สามารถสั่งผาน Food 

Delivery Application

ชองทาง GrabFood, 

LINE MAN, foodpanda 

และ Robinhood ติดตาม

ความอรอยและโปรโมชั่น

เพิ่มเติมไดที่ Line Texas 

สายเกาหลีหามพลาด!! กับเมนูใหม 

“กะต็อกกะตากและกิมจิซีซาร” จากเท็กซัส ชิคเกน

Chicken: https://linktr.ee/TexasChickenTH 

Facebook: https://www.facebook.com/

TexasChickenThailand/ Twitter: https://

twitter.com/TexasThailand Instagram: 

https://www.instagram.com/texaschicken

thailand/ คนหาสาขา คลิก https://bit.

ly/3pZ4n1r

ที่นอน สลีปเพ็น (Sleepen) แนะนํา 

"โรงแรมมิตตะ" โรงแรมเปดใหม ใกล

รถไฟฟา BTS ใจกลางกรุงเทพฯ ยานสีลม 

สําหรับขาเที่ยว ขาพักผอน เปนโรงแรมที่

ใหความใสใจสุขอนามัยของผูเขาพักเปนหลัก 

โดยเลือกใชที่นอนปองกันไวรัสจากแบรนด 

สลีปเพ็น ซึ่งเปนรุนสปริงพ็อกเก็ต สปริง

คุณภาพดี ท่ีพรอมใหลูกคาไดสัมผัสประสบการณ

การนอนที่เหนือชั้นบนผาหุมนิตแจ็คการด

ทรีตเมนตดวย Viroblock นวัตกรรมชั้นสูง

จากสวิตเซอรแลนด ตอตานและยับยั้งไวรัส 

รวมถึงแบคทีเรียและไรฝุน antiviral efficacy 

ไดรับการยืนยันจากแล็บชั้นนํา 3 สถาบัน 

ของโลก UK, China และมหาวิทยาลัยมหิดล 

สลีปเพ็น ที่นอนปลอดเชื้อ 

โรงแรมไหนใสใจในหองพักบาง
สรางความม่ันใจขณะเขาพัก สัมผัสสุดประทับใจ

เม� อลมตัวลงนอน นุมสบาย จนไมอยากลุก

ออกจากเตียง และดวยสถานการณปจจุบัน

ที่ทุกคนระมัดระวังในการใชชีวิตมากข้ึน รวมถึง

โรงแรมไดเล็งเห็นความปลอดภัย ปลอดเชื้อ

ของลูกคาเปนสิ่งสําคัญมาเปนอันดับแรก 

โรงแรมไหนใสใจในหองพักบาง สลีปเพ็น 

อยากใหเปดใจกับโรงแรมใหมพรอมท่ีนอนใหม 

ปลอดภัย ปลอดเชื้อ เพ� อ "สุขภาพการนอน 

ที่เหนือกวาความสบายทั่วไป" 

สนใจดูรายละเอียดไดที่ Website : 

www.sleepenmattress.com LINE official : 

@sleepen Tel: 08-9143-1339

โรคฝดาษลิง (monkeypox) 

กํ าลั ง เป นประ เด็ นที่ น� าติ ดตาม  

เนื่องจากเริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่

ในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาและทวีป

อาฟริกา และมีแนวโนมวาจะเพิ่ม

จํานวนผูปวยมากขึ้นเร� อย ๆ สําหรับ

ในประเทศไทย กรมควบคุมโรค และ

หน�วยงานที่เกี่ยวของกําลังจับตาม

มองโรคฝดาษลิงเปนพิเศษ  โดยโรคฝดาษลิง

เกิดจากเชื้อไวรัสกลุม pox virus เหมือนกับ

โรคฝดาษหรือไขทรพิษ (small pox) แตเปน

ไวรัสคนละสายพันธุ ท้ังสองโรคมีการแพรเช้ือ

และความรุนแรงท่ีตางกัน โรคฝดาษลิงติดตอ

ผานผิวหนังทางการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือ

การโดนกัดจากสัตวที่ติดเชื้อจําพวกลิงหรือ

สัตวฟนแทะ เชน หนูหรือกระรอก เปนตน 

สวนอาการและอาการแสดงของโรคผูปวย

จะมีอาการหลังไดรับเชื้อประมาณ 7-14 วัน 

โดยจะเร่ิมมีไข ปวดเม� อยกลามเน้ือ ปวดศีรษะ 

และปวดหลัง บางรายอาจมีอาการเจ็บคอ 

ทองเสีย ปวดทอง หรืออาเจียน ผ� นจะเริ่ม

ขึ้น 1-3 วันหลังมีไข โดยจะเปนผ� นแดงและ

กลายเปนตุม มักเริ่มที่หนา ตัวและกระจายที่

มือเทา โดยตุมจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งตัว 

หลังจากนั้นประมาณ 14 วัน ตุมแดงทั้งหมด

จะกลายเปนตุมน้ําตุมหนองพรอมกัน และ

เร่ิมแตกเปนแผลมีสะเก็ดพรอมกัน ซ่ึงนอกจาก

อาการผ� นแลวผูปวยมักมีตอมน้ําเหลืองโตที่

บริเวณคาง ลําคอและขาหนีบ ผูปวยสวนนอย

อาจมีกระจกตาอักเสบ มีปอดอักเสบ หรือ

สมองอักเสบได

สําหรับโรคฝดาษลิง สมาคมแพทย

สมาคมแพทยผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุก 

“ครบเคร� องเร� องผิวหนัง”EP.21 ตอน “โรคฝดาษลิง”

ผิวหนังแหงประเทศไทย หรือ DST ได

ตระหนักและใหความสําคัญกับโรคนี้ โดย

เฉพาะ และตองการใหความรูกับประชาชน

ทั่วประเทศ จึงขอเชิญประชาชนและผูสนใจ

ท่ัวไปเขารับชม Facebook Live ผานเพจเฟซบุก 

“ครบเคร� องเร� องผิวหนัง” ใน EP.21 ตอน 

“โรคฝดาษลิง” ในวันพฤหัสบดี ท่ี 16  มิถุนายน  

2565 เวลา 19.00-20.00 น. โดยไดรับเกียรติ

จาก รศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช แพทย

ผูเชี่ยวชาญ สมาคมแพทยผิวหนังแหง

ประเทศไทย และรศ.นพ.จักรพงษ บูรมินเหนทร  

แพทยผูเชี่ยวชาญสมาคมแพทยผิวหนังแหง

ประเทศไทย เปนวิทยากรและ นพ.ธีรพงษ 

รัตนนุกรม แพทยผูเชี่ยวชาญ สมาคม

แพทยผิวหนังแหงประเทศไทย เปนผูดําเนิน

รายการ 

สํ าหรับผู สนใจตองการสอบถาม

ปญหาเกี่ยวกับ เร� อง โรคฝดาษลิง สามารถ

สอบถามปญหาเร� องเหลานี้ ได โดยการฝาก

ขอความคําถาม ไดที่เพจครบเคร� องเร� อง

ผิวหนังหรือเขาศึกษาขอมูลไดที่ เว็บไซต

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย 

(WWW.DST.OR.TH)
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!
ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท กะตะรอคส จํากัด  ลูกหนี้

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

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๒/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเชมัส คริสโตเฟอร โอไบรอัน (Mr.Seamus Christopher 

O'Brien) ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการ ตอศาลวา บริษัท กะตะร็อคส จํากัด ลูกหนี้ 

มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปน

จํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ได

ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหน้ีหรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องน้ีประการใด 

ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพ แนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ   โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ

มหาชน) หรือ NIA แถลงขาวการจัดงาน “สตารทอัพ

และอินโนเวชันไทยแลนด เอ็กซโป 2022” (STARTUP 

x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 : SITE 

2022) เตรียมสรางปรากฎการณใหมและความ

ยิ่งใหญในรูปแบบ Metaverse ที่จะพาคุณเช� อม

ตอเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลก เพ� อขับเคล� อน

เศรษฐกิจไปดวยกัน ภายใตแนวคิด "Reconnecting 

the World เช� อมเรา เช� อมโลก กลับมาเจอกัน” 

จัดงานในรูปแบบไฮบริด ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม 

(ซอยโยธี) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ

มหาชน) และทางออนไลนจัดในรูปแบบจักรวาล

นฤมิต (Metaverse) หวังเปดประสบการณใหมให

แกผูเขารวมงาน ระหวางวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 

2565 ลงทะเบียนและรับชมทางออนไลน ผาน

เว็บไซต https://site.nia.or.th โดยไมเสียคาใชจาย 

ดร. พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการสํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ NIA 

กลาววา ภายในงาน SITE 2022 ประกอบดวย

กิจกรรมหลัก 4 ดาน คือ 1) METAVERSE FORUM 

NIA จัดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022

สัมผัสประสบการณ ใหมของการเขารวมสัมนา

สดผานจักรวาลนฤมิตตลอด 3 วันเต็ม ภายใต 3 

หัวขอหลัก คือ GLOBAL INNOVATION CITY, 

INNOVATION THAILAND และ METAVERSE 

ซึ่งประกอบดวยหัวขอที่น�าสนใจเกาะเทรนด โลก

มากกวา 35 หัวขอ ถายทอดความรูและแลกเปล่ียน

ประสบการณดานนวัตกรรมจากวิทยากรทั้งใน

ประเทศและตางประเทศกวา 80 ทาน 2) 

OPPORTUNITY เปดโอกาสสําคัญในการจับคู

ทางธุรกิจผานกิจกรรม METAVERSE MARKET-

PLACE พบกับตลาดสินคานวัตกรรมจากสตารท

อัพสายนวัตกรรมและองคกรชั้นนําที่จะมา

แนะนําสินคานวัตกรรมผานจักรวาลนฤมิตกวา 

100 บูธ พรอมดวย BUSINESS CONSULTING 

บริการใหคําปรึกษาออนไลนจากผูเชี่ยวชาญภาค

รัฐและเอกชนกวา 30 คน ในมากกวา 10 สาขา 

และ BUSINESS MATCHING การจับคูธุรกิจ

กับหน�วยงานธุรกิจกวา 30 บริษัท 3) SHOW 

การแสดงนวัตกรรมที่บงบอกถึงอัตลักษณทาง

นวัตกรรมของประเทศไทย ที่สามารถนําไปสูการ

ขยายผลเชิงพาณิชยและมีการใชจริงภายใตธีม 

‘Innovation for Crafted Living: นวัตกรรมเพ� อ

ชีวิตท่ีดีข้ึน’ และ 4) AWARD พิธีประกาศผลรางวัล

อันทรงเกียรติ Prime Minister Award ใหแกผูมี

สวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ระบบนิเวศสตารทอัพและเอสเอ็มอีของประเทศ 

และเสริมสรางศักยภาพทางธุรกิจใหแกสตารท

อัพและเอสเอ็มอี ใหกาวสูตลาดตางประเทศ 

พรอมดวยรางวัลสําหรับนวัตกรรมรับมือวิกฤต

เพ� อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป อธิบดีกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) ลงพื้นที่

จุดคนพบแหลงน้ําบาดาลใหมระดับลึกกวา 

1,000 เมตร บริเวณใกลปากอาวไทย ที่

วัดสหกรณ โฆสิตาราม ต.โคกขาม อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร เพ� อติดตามความคืบหนา 

จากนั้นเปดเผยวา ขณะนี้ กรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล คนพบแหลงน้ําบาดาลใหมระดับลึก

กวา 1,000 เมตร บริเวณใกลปากอาวไทย 

ที่วัดสหกรณ โฆสิตาราม ต.โคกขาม อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร ที่ระดับความลึกตั้งแต 640 

ถึง 1,008 เมตร จํานวน 5 ชั้น คาดวาจะ

มีน้ําบาดาลคุณภาพในปริมาณมหาศาล โดย

เตรียมพัฒนาขึ้นมาชวยประชาชนในพื้นที่

กวา 22,000 คน รวม 10,000 ครัวเรือน 

มีน้ํากินน้ําใชไมขาดแคลน ทําใหประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นคง

ดานน้ําในเขตอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร 

ท่ียังมีความตองการใชนํ้าอีกเกือบ 100 ลาน 

ลบ.ม.ต่อปีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศตอไป  

“ศํกดิ์ดา” เผยคนพบแหลงน้ําบาดาลใหม ใกลปากอาวไทย จ.สมุทรสาคร ลึกกวาพันเมตร ใชได ส.ค.นี้

อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กลาว

ตอวา แหลงน้ําบาดาลใหม ที่เจาะบอบาดาล

ใหมได เปนน้ําจืดสนิทสะอาดคุณภาพดี 

ปริมาณน้ํามากกวาเข� อนหลายแหงรวมกัน 

โ ดยจะหารื อ กั บ ผู ว า ร าชกา รจั ง หวั ด

สมุทรสาครและนายกองคการบริหารสวน

ตําบล เพ� อใชวิธีกระจายนํ้าจากแหลงนํ้าบาดาล

ท่ีคนพบไปชวยประชาชนและภาคอุตสาหกรรม

รวมท้ังเกษตรในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะท่ี จ.สมุทรสาคร 

มีกลวยไมสงออกและน้ํามะพราว ดังนั้น 

การจัดการระบบกระจายที่ ไดมาตรฐานจะ

ทําใหน้ําที่เจาะมาไดไมเสียเปลา โดยน้ํา

บาดาลที่เจาะไดจากแหลงบาดาลที่พบใหม

มีปริมาณน้ําจัดหารวมทั้งสิ้น 81 ลาน ลบ.ม.

ตอป จะแบงเปน ภาคครัวเรือน 22 ลาน ลบ.ม.

ตอป ภาคเกษตรกรรม 30 ลาน ลบ.ม.ตอป 

และภาคอุตสาหกรรม 29 ลาน ลบ.ม.ตอป 

โดยจะเริ่มกระจายน้ําไดประมาณเดือน 

ส.ค.นี้ 

“เดิมไมเช� อวา จ.สมุทรสาคร จะขาดนํ้า 

เพราะมีพื้นที่ใกลกับกรุงเทพฯ แตไดรับการ

รองเรียนมาวาน้ําขาดแคลน การใชน้ําใน 

จ.สมุทรสาคร มีความตองการ 385 ลาน 

ลบ.ม.ตอป แตสามารถจัดหานํ้าได 290 ลาน 

ลบ.ม.ตอป ยังมีความตองการใชน้ําอีกเกือบ 

100 ลาน ลบ.ม.ตอป นอกจากนี้ ใน 

จ.สมุทรสงคราม ไดรับแจงวา มีความตองการ

น้ําเชนกัน เน� องจากขณะนี้ มีการใชน้ําแบบ

หมุนเวียนไมไดไหลตอเน� อง เพราะน้ําตนทุน

ไมเพียงพอ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

จะเจาะบอบาดาลที่ จ.สมุทรสงครามและ

สมุทรปราการ ซึ่งเปนขอบแองเจาพระยา

ตอนลางเพ� อเพิ่มตนทุนน้ําจากใตดิน”

นายศักดิ์ดา กลาว

ศูนยส� อสาธารณะเพ� อเด็กและครอบครัว ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) 

รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แถลงขาว 

“โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาสําหรับเด็กยุค 

Metaverse” ความรวมมือครั้งสําคัญของส� อสาธารณะและภาคการ

ศึกษา ท่ีผนึกกําลังกันสรางสรรคนวัตกรรมเพ� อการศึกษา เปนเคร� องมือ

ในการจัดการเรียนการสอนใหกับครูทั้งระดับประถมศึกษา และ

ปฐมวัย ภายใต 2 โครงการ ไดแก โครงการ คิดเรนเจอรส ชวนครู

วิทย-คณิต มาคิดให WOW ป 6 และ โครงการ KIDDY CODE 

สนุกโคด สนุกคิด โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานแถลงขาวเปดโครงการ 

และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผูอํานวยการองคการกระจายเสียงและ

แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ใหการตอนรับและรายงานถึงที่

มาโครงการ

ความรวมมือครั้งสําคัญของ ส� อสาธารณะ และภาคการศึกษา

เปดตัว “โครงการนวัตกรรมสรางสรรคเพ� อการศึกษาสําหรับเด็กยุค Metaverse”

มิสแกรนด 2022 เยือน บลู เอเลเฟนท      สาวงามจากเวทีมิสแกรนด นําโดย อิงฟา วราหะ 

มิสแกรนดไทยแลนด 2022 พรอมดวย อมันดา อแมนดา เจนเซน (ไฮด้ี) รองอันดับ 1 (มิสแกรนด

ภูเก็ต) ธนาวรรณ วิกก (ทีน�า) รองอันดับ 2 (มิสแกรนดกาฬสินธุ) อรปรียา เนซา มามูดี้ (หนูดี) 

รองอันดับ 3 (มิสแกรนดอางทอง) และสุภัทรา เกล้ียงพรอม (มารีมา) รองอันดับ 4 (มิสแกรนด

แพร) ใหเกียรติมาเยือนโรงเรียนสอนทําอาหาร และภัตตาคารบลู เอเลเฟนท กรุงเทพฯ ที่

ใหการสนับสนุนดานอาหาร สําหรับการประกวด Miss Grand Thailand 2022 โดยมีเชฟนูรอ 

โซะมณี สเต็ปเป ผูรวมกอตั้งโรงเรียนสอนทําอาหารและเชฟแหงภัตตาคาร บลู เอเลเฟนท 

ใหการตอนรับ ณ ภัตตาคาร บลู เอเลเฟนท กรุงเทพฯ

ฉลองเปดสาขาใหม “จันทบุรี ซีนีเพล็กซ” ครั้งแรกกับ LASERPLEX แหงแรกในภาค

ตะวันออก    สุธี ทองแยม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานในงานฉลองเปดสาขาใหม 

“จันทบุรี ซีนีเพล็กซ” รวมกับ อภิชาติ คงชัย รองประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป เปดมิติใหมของโรงภาพยนตรครั้งแรกกับ LASERPLEX แหง

แรกในภาคตะวันออก ต้ังอยูบนช้ัน 2 ของศูนยการคาเซ็นทรัล จันทบุรี โดยมี วัลยา จิราธิวัฒน 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา สุทธิธรรม จิราธิวัฒน  

กรรมการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชาตรี โกวิทานุพงศ, เลิศวิทย ภูมิพิทักษ และ ร.อ.กรี เดชชัย 

มารวมแสดงความยินดีดวย ณ โรงภาพยนตรจันทบุรี ซีนีเพล็กซ

กรุงศรีรวมแกปญหาโลกรอน ผานโครงการเสริมศักยภาพผูนําเยาวชน     ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา โดย พูนสิทธิ์ วองธวัชชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงานการ

พัฒนาดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลสูความยั่งยืน ผนึกกําลังกับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนกิจกรรม Action for Climate Empowerment: 

ACE Youth Camp 2022 เพ� อเสริมสรางศักยภาพเยาวชนสูการเปนตนแบบแกสังคมในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมี วราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม ณ กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม

DJI สงโดรนเกษตร บุกตลาดไทย หวังตอบโจทยสมารทฟารม      มิสเตอรดอนนี่ เจีย 

(MR. Donnie Jia) ผูจัดการฝายขาย ประเทศไทย พรอมทีมผูบริหาร DJI ผูนําดานการพัฒนา

และผลิตเทคโนโลยีโดรนเกษตร นําทัพอวดโฉมโดรนเกษตรรุน DJI Agras T10 และ DJI 

Agras T30 บุกตลาดไทย ชูจุดเดนดวยการพัฒนาใหมีน้ําหนักเบาทําใหคลองตัว และระบบ

เรดารดิจิทัลรอบทิศทางชวยยกระดับความปลอดภัย พรอมรองรับการใชงานหลากหลายรูปแบบ 

อาทิ การสํารวจ การทําแผนที่ ไปจนถึงการพนและการกระจายน้ํา เปนตน เพ� อรองรับการ

เติบโตโดรนเกษตรในยุคสมารทฟารม (Smart Farm) ชูจุดแข็งชวยเกษตรลดตนทุนคาใชจาย

และเวลาทํางานจาก 9 ไรเปน 40-50 ไรตอวัน พรอมขานรับนโยบายการสนับสนุนและสง

เสริมจากรัฐบาลไทยในการใชเทคโนฯ เพ� อเพิ่มขีดความสามารถและยกมาตรฐานเกษตรของ

ประเทศไทย ในงานนิทรรศการเคร� องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย AGRITECHNICA ASIA 

2022 ณ ไบเทค บางนา  

ออกแบบระบบ     เอกพงศ มุสิกะเจริญ รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ� อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เปนประธานเปดการประชุมการออกแบบ

ระบบสํานักงานอัจฉริยะเพ� อเพิ่มขีดความสามารถการทํางาน สํานักงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ� อพัฒนาการศึกษา จัดโดย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ณ หองเวอร โก 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี พิเชฐ มุสิกพันธ รองผูอํานวยการสํานักงาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ� อการพัฒนาการศึกษา (UniNet), ดร.สุวิทย บึงบัว ผูเชี่ยวชาญ

ดานการพัฒนาหลักสูตรและส� อการเรียนรูดานเทคโนโลยี, ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ ที่ปรึกษา 

อาจารยพิเศษ และผูบริหารหลักสูตรการพัฒนาบุคคลกรในยุคดิจิทัล อดีตผูบริหารโครงการ 

Google เอเซียแปซิฟค, ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา, รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.กุลชัย 

กุลตวนิช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง และแขกผูมี

เกียรติเขารวมการประชุม

14 - 16 มิถุนายน หองอาหาร

นิมมาน บาร แอนด กริล โรงแรมแคนทารี 

ฮิลส เชียงใหม ขอเชิญชวนทุกทานมา

ลิ้มลองความอรอยกับบุฟเฟตมื้อค่ํา เทศกาล

อาหารอิตาเลียน เต็มอิ่มกับพิซซาแปงบาง

กรอบตนตํารับและเมนูพาสตาจานโปรด

ที่มีเสนและซอสใหเลือกปรุงนานาชนิด 

อรอยจุใจกับอาหาร

หลากหลายเมนูรวม

ท้ังอาหารทะเลสดใหม 

อี ก ทั้ ง ก อ งทั พของ

หวานแสนอรอย และ

พลาดไมไดกับ “เครป

สเตชั่น”และท็อปปง

ระดับพรีเมียม เตรียม

พรอมมาอิ่มอรอยกับ

มื้อค่ําสุดพิเศษแสน

ประทับใจไดตั้ งแต

เวลา 18.00 - 22.00 น. 

กลับมาอีกครั้งกับบุฟเฟตมื้อค่ํา เทศกาลอาหารอิตาเลียน

ณ หองอาหารนิมมานบาร แอนด กริล โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม

ราคาทานละ 690++บาท เด็กอายุต่ํากวา 

12 ป ลดครึ่งราคา

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือสํารอง

ที่นั่งไดที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม 

โทร.0-5322-2111 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต 

https://www.kantaryhills-chiangmai.com/
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ศรีลังกาตัดไฟฟ้าหลังสหภาพฯ สไตรค์

โคลอมโบ • รอยเตอร์รายงานว่าศรีลังกาได้รับผลกระทบ                                                                                

จากการตัดไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อวันพฤหัสบดี หลังสหภาพแรง 

งานหยุดงานประท้วงต่อต้านกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาล 

วิศวกรราว 900 คน จากประมาณ 1,100 คน ของซีลอน

อีเลคทริคบอร์ด (ซีอีบี) ซึ่งบริหารโดยภาครัฐและเป็นบริษัท

พลังงานหลักของศรีลังกาพร้อมใจกันหยุดงานประท้วงเมื่อ

เที่ยงคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำา 8 แห่ง ที่

ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ ต้องหยุดชะงัก 

สหภาพแรงงานวิศวกรของซีอีบี ไม่เห็นด้วยกับแผนของ

รัฐบาลที่จะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานของ

ประเทศ รวมถึงการยกเลิกข้อจำากัดในการเสนอราคาแข่งขัน

สำาหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน 

เซี่ยงไฮ้จ่อล็อกดาวน์ 1 เขตตรวจ 2.7 ล้านคน

เซี่ยงไฮ้ • นครเซี่ยงไฮ้จะล็อกดาวน์เขตหนึ่งที่มีประชากร

ราว 2.7 ล้านคนในวันเสาร์นี้ เพื่อระดมตรวจหาผู้ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี เซี่ยงไฮ้

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดหลายอย่างเมื่อสัปดาห์ที่

แล้ว หลังออกกฎบังคับให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองราว 25 ล้าน

คน ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านมานานนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 

แต่การล็อกดาวน์ยังไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก

ยังมีประชาชนอีกหลายแสนคนในเมืองใหญ่ที่สุดของจีนแห่ง

นี้ต้องถูกจำากัดบริเวณอยู่ในบ้านของตน และที่อยู่อาศัยที่

เป็นอาคาร เขตหมินฮังทางตะวันตกเฉียงใต้ของเซี่ยงไฮ้ ซึ่ง

มีประชากรราว 2.7 ล้านคน จะถูกจัดอยู่ภายใต้การบริหาร

เมืองแบบปิดตั้งแต่เช้าวันเสาร์นี้ และผู้อยู่อาศัยทุกคนต้อง

ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

อินโดฯ เรียกเกือบ 13 ล้านปล่อยเรือน้ำามัน

สิงคโปร์ • ทหารเรืออินโดนีเซียเรียกเงิน 375,000 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือราว 12.92 ล้านบาท เพื่อยอมปล่อยเรือบรรทุก

น้ำามันที่พวกเขายึดเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยกล่าวหาว่า

จอดทอดสมออย่างผิดกฎหมายในน่านน้ำาอินโดนีเซียนอก

เขตของสิงคโปร์ มีบุคคล 2 คนพยายามเจรจาให้ยอมจ่ายเงิน

ในแบบที่ไม่เป็นทางการ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงานการยึดเรือที่คล้ายๆ กันหลาย

สิบลำาเมื่อปีที่แล้ว ในกรณีดังกล่าว เจ้าของเรือหลายราย

ยอมจ่ายเงินในแบบที่ไม่เป็นทางการให้ ต่อลำาที่ประมาณ 

300,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 10.35 ล้านบาท ก่อนเรือ

ที่ถูกกักเอาไว้ โดยกองทัพเรืออินโดนีเซียทางตะวันออกของ

สิงคโปร์จะถูกปล่อยกลับมา กรณีล่าสุดเป็นเรือบรรทุกน้ำามัน

ชื่อนอร์ดจอยโดนทหารเรืออินโดนีเซียพร้อมอาวุธบุกขึ้นเรือ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ขณะจอดทอดสมออยู่ในน่านน้ำา

อินโดนีเซียทางตะวันออกของช่องแคบสิงคโปร์.

นบอกว่าสหรัฐฯ กำาลังสร้าง “NATO ในเอเชีย” 

เพื่อสกัดจีน...ถือว่าเป็นการพยายามปิดล้อมจีนอย่าง

ไม่เป็นธรรม

พอเกิดสงครามในยูเครน ปักกิ่งก็ออกมาวิเคราะห์ว่า

โศกนาฏกรรมแบบเดียวกันนี้อาจจะเกิดในเอเชียได้เช่นกัน

มีการอ้างถึงสารคดี “When Titans Clash” (เมื่อยักษ์

ปะทะกัน) เพื่อนำามาพิจารณาคำาเตือนและข้อกังวลของ

ปักกิ่ง และความเป็นไปได้ของสงครามในอนาคต

มีการนำาเสนอคลิปวิดีโอของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 

ที่แสดงถึงนาวิกโยธินจากอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาเข้า

ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 

โยงไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วที่เห็นเรือพิฆาต

อังกฤษลำาหนึ่งเข้าสู่น่านน้ำาทะเลดำาที่รัสเซียอ้างสิทธิ์นับ

ตั้งแต่ผนวกไครเมียในปี 2014 

วันต่อมาเรือรบเข้าร่วมการซ้อมรบทางเรือของ

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) 

ในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับ 32 ประเทศ และนำาโดย

สหรัฐอเมริกาและยูเครน

สะท้อนถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของรัสเซียต่อการขยาย

อิทธิพลของ NATO ในยุโรป

แนวทางที่จีนกำาลังบอกกล่าวกับประชาคมโลกคือการ

ชี้ให้เห็นว่า อเมริกาต้องการจะสร้าง NATO ในเอเชีย ซึ่ง

จะทำาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในลักษณะที่ละม้ายกับที่เกิด

ขึ้นในยูเครน

หวาง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศของจีนพูดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่า

สหรัฐฯ กำาลังเป็นหัวหอกของระบบอำานาจนิยม โดยมี

เป้าหมายเพื่อบ่อนทำาลายสถาปัตยกรรมความร่วมมือระดับ

ภูมิภาคที่เน้นอาเซียนเป็นศูนย์กลาง 

รัฐมนตรีคนสำาคัญของจีนคนนี้บอกว่า

“การกระทำาที่ผิดวิสัยขัดกับความปรารถนาร่วมกัน

ของภูมิภาคเพื่อสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และ

ผลลัพธ์ที่ได้ทั้ง 2 ฝ่าย พวกเขาถึงวาระที่จะล้มเหลว”

แรงผลักดันสำาคัญของกลยุทธ์ใหม่ของสหรัฐฯ ได้แก่ 

“อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง”

หรือ A Free and Open Indo-Pacific Region

นั่นหมายถึงการดึงอินเดียมาเป็นพวกของฝ่าย            

ตะวันตก

และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ “จตุภาคี” หรือ 

Quad อันหมายถึงสหรัฐฯ, อินเดีย, ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องปรามกับ

ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

สำาทับด้วยการขยายการแสดงตนของหน่วยยามฝั่งสหรัฐ 

มีส่วนสนับสนุนอาเซียน และปิดช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานของ

ภูมิภาค

ในส่วนที่เกี่ยวกับจีน สหรัฐฯ ระบุไว้ในเอกสารกลยุทธ์

เกี่ยวกับ “พฤติกรรมที่เป็นอันตราย” ของปักกิ่ง

วอชิงตันกล่าวหาว่าจีนบีบบังคับ การรุกราน และการ

บ่อนทำาลายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ

หวาง อี้ บอกว่า “สหรัฐฯ แสดงความปรารถนาที่จะ

พัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาค แต่ในความเป็นจริง 

เป็นการยั่วยุให้เกิดการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์” 

โดยอ้างถึงการเคลื่อนไหวอย่างเช่น Quad และ Aukus 

หรืออเมริกากับสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย

รวมไปถึงการทำาข้อตกลงด้านการทหารแบบทวิภาคีกับอีก

หลายประเทศในย่านนี้

จีนถือว่า “นี่ไม่ใช่เรื่องดีสำาหรับภูมิภาคนี้ แต่เป็นการ

เคลื่อนไหวที่ชั่วร้ายเพื่อทำาลายสันติภาพและเสถียรภาพของ

ภูมิภาค”

ในความเห็นของนักวิเคราะห์ที่เป็นอดีตนักการทูตคนดัง

ของสิงคโปร์ Kishore Mahbubani นั้น สิ่งหนึ่งที่ “ชัดเจนมาก” 

คือ “การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล…

ระหว่างสหรัฐฯ และจีน”

เขาบอกว่า “เมื่อใดก็ตามที่มีการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์

ครั้งใหญ่เกิดขึ้น ให้ระวัง เพราะมีอันตรายที่จะเกิดสงคราม

อย่างแน่นอน” 

มาพร้อมกับคำาเตือนว่า ทุกฝ่ายต้องระมัดระวังและ

ทำางานหนักเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามก่อนที่มันจะระเบิด

“อีกทั้งประเทศต่างๆ ต้องไม่เอาหัวลงมุดทรายเหมือนนก

กระจอกเทศ แล้วพูดว่า เฮ้ ทุกอย่างเรียบร้อยดี เพราะความ

จริงคือมันไม่ใช่เช่นนั้น

แต่หากมองจากออสเตรเลีย ภัยพิบัตินั้นมาจากจีนต่าง

หาก

หัวหน้าหน่วยข่าวกรองระดับสูงคนหนึ่งของ

ออสเตรเลียเตือนว่า จีนตั้งใจที่จะสร้าง “ความโดดเด่น

ระดับโลก” 

และเมื่อปักกิ่งกับมอสโกจับมือกัน ก็จะเกิดภาวะทาง

ยุทธศาสตร์ที่ “น่าหนักใจ” 

เพราะความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซีย “จะก่อ

ให้เกิดภัยคุกคามครั้งใหม่ต่อระบอบประชาธิปไตยแบบ

เสรีนิยม”

ผู้นำาออสเตรเลียพูดถึง “ฉากทัศน์” ของระเบียบโลก

ใหม่ที่อาจจะเป็นไปได้ว่า

“เราต้องระวังระบอบเผด็จการใหม่ที่สอดคล้องตาม

สัญชาตญาณเพื่อท้าทายและรีเซตระเบียบโลกในภาพ

ลักษณ์ของพวกเขาเอง”

ผู้นำาออสเตรเลียเปิดเผยแผนการที่จะสร้างฐานทัพเรือ

ดำาน้ำาบนชายฝั่งตะวันออกของประเทศ เพื่อรองรับเรือดำาน้ำา

พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต 

โดยใช้งบประมาณกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ หรือ

ประมาณ 340,000 ล้านบาท

นั่นคือสิ่งที่จีนมองแล้วเห็นว่า สหรัฐฯ กำาลังขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ทางทหารใหม่ที่เดินตามแนวของ NATO ใน

ภูมิภาคนี้

และเมื่อจีนวาดภาพให้เห็นว่านี่คือ NATO เวอร์ชั่น

เอเชีย ก็ทำาให้หลายประเทศในเอเชีย (รวมทั้งในอาเซียน) 

เริ่มจะหวาดหวั่นว่าวิกฤตในยุโรปกำาลังจะมีการฉายซ้ำาใน

เอเชียในเร็ววันนี้หรือไม่

แต่ก็ต้องไม่มองข้ามยุทธศาสตร์ทางทหารของจีนที่ได้

รับการปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อระดมพันธมิตรในเอเชียเพื่อ

ต้านการขยายวงของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้

นั่นย่อมหมายถึงการเผชิญหน้ารอบใหม่ระหว่างยักษ์

ใหญ่ในเอเชียที่คนไทยต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ยึดข้อมูลมิใช่อารมณ์หรือกระแสชาตินิยมหรือวาท

กรรมด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก

เพราะภายใต้ “ระเบียบโลกใหม่” ที่กำาลังปรากฏให้

เห็นนั้น ประเทศเล็กๆ จะอยู่ยากขึ้นทุกที.

จี

ดอนบาสรอดอยู่ที่เซเวโรโดเนตสก์
เคียฟ • ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ระบุชะตา

กรรมของภูมิภาคดอนบาสทั้งหมดทางภาคตะวันออกของประเทศ 

ขึ้นอยู่กับการสู้รบที่ดุเดือดมากระหว่างทหารยูเครนกับรัสเซียที่เมือง

เซเวโรโดเนตสก์ ผู้ว่าการแคว้นลูฮันสก์บอกว่าถ้ายูเครนได้ปืนใหญ่

พิสัยไกลมา จะทำาให้ยูเครนได้รับชัยชนะในเมืองนี้ ด้านรัสเซียและ

ตุรกีหารือเพื่อหาทางส่งออกธัญพืชที่ตกค้างอยู่ที่ท่าเรือยูเครน 

สำานักข่าวเอเอฟพีราย 

งานสงครามในยูเครนเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 

ว่า ทหารรัสเซียยังคงโหมกำาลัง

โจมตีเมืองเซเวโรโดเนตสก์ที่อยู่                                       

ในแคว้นลูฮันสก์ทางตะวันออก                                          

ของยูเครน ซ่ึงเป็นเมืองศูนย์กลาง                                          

อุตสาหกรรมและเมืองยุทธศาสตร์

สำาคัญอีกเมืองของยูเครน  

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน กล่าวใน

แถลงการณ์ประจำาวันเมื่อคืนวัน

พุธ ระบุว่า การสู้รบในเมืองเซ

เวโรโดเนตสก์เป็นไปอย่างดุเดือด

มากและยากลำาบากมาก บางที

อาจเป็นการสู้รบที่ยากลำาบาก

ที่สุดในสงครามนี้ ชะตากรรม

ของภูมิภาคดอนบาสจะตัดสินที่

เมืองนี้

หลังจากการสู้รบตามท้อง

ถนนในเมืองเซเวโรโดเนตสก์

ระหว่างทหารยูเครนและรัสเซีย

ผ่านมาหลายวัน เจ้าหน้าท่ียูเครน

ยอมรับว่า ทหารรัสเซียควบคุม

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้ ไว้ ได้

แล้ว ซึ่งทหารยูเครนอาจต้องล่า

ถอยออกจากเมือง เนื่องจากโดน

ปืนใหญ่ยิงถล่มอย่างต่อเนื่อง 

ส่ วนเมื องลิซิ คานสก์ที่

อยู่ติดกับเมืองเซเวโรโดเนตสก์

โดยมีแม่น้ำาคั่นกลาง เป็นเมือง

สุดท้ายในแคว้นลูฮันสก์ที่ยังอยู่

ในการควบคุมของยูเครน แต่

เมืองนี้กำาลังโดนทหารรัสเซีย

โจมตีอย่างหนักเช่นกัน

เซอร์จี ไฮได ผู้ว่าการ

แคว้นลูฮันสก์ บอกว่า ถ้ายูเครน

ได้ปืนใหญ่ท่ีร้องขอจากชาติตะวัน

ตก จะช่วยให้ยูเครนได้รับชัยชนะ 

“ทันทีที่เราได้ปืนใหญ่พิสัยไกลที่

เราร้องขอไป เราจะยิงปืนใหญ่

ดวลกับปืนใหญ่ของรัสเซีย จาก

นั้นหน่วยรบพิ เศษของเราจะ

สามารถเข้าเคลียร์เมืองเซเวโร

โดเนตสก์ภายใน 2-3 วัน เขา

เสริมว่าทหารยูเครนที่อยู่ในเมือง

นี้ยังสู้รบด้วยความกระตือรือร้น

สูง ทหารทุกคนประจำาที่ตำาแหน่ง

ของตน และวิจารณ์ยุทธวิธีการ

รบของรัสเซียว่าเป็นแบบดั้งเดิม

มาก

ก่อนหน้านี้ สหรัฐอเมริกา

และอังกฤษประกาศว่าจะส่งปืน

ใหญ่พิสัยไกลที่มีความแม่นยำาใน

การยิงสูงให้กับยูเครน 

สงครามในยูเครนส่งผล 

กระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะกับ

วิกฤตอาหารโลก เมื่อวันพุธ 

รัสเซียและตุรกีมีความคืบหน้า

เล็กน้อยที่จะบรรลุข้อตกลงใน

การเปิดเส้นทางปลอดภัยเพื่อส่ง

ออกธัญพืชที่ตกค้างอยู่ที่ท่าเรือ

ในยูเครน 

ตามการร้องขอจากสห 

ประชาชาติ ตุรกีเสนอที่จะช่วย

คุ้มกันขบวนเรือขนส่งสินค้าที่จะ

ออกจากท่าเรือยูเครน 

เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรี

ต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อ

ข่าวที่กรุงอังการาว่า เราพร้อมที่

จะร่วมมือในเรื่องนี้กับตุรกี

เมิฟเลิต ชาวูโซลู รัฐมนตรี

ต่างประเทศตุรกี ระบุว่า ข้อเรียก

ร้องของรัสเซียที่ให้หยุดการคว่ำา

บาตรเพื่อธัญพืชจะได้ส่งถึงตลาด

โลก เป็นเรื่องชอบด้วยกฎหมาย

แต่ยูเครนประณามการ

รุกรานของรัสเซียว่าเป็นสาเหตุ

ที่ทำาให้ธัญพืชราคาสูงขึ้น ไม่ใช่

จากการคว่ำาบาตรรัสเซีย

ก่อนเกิดสงครามรัสเซีย

รุกรานยูเครน ยูเครนเป็นชาติส่ง

ออกข้าวสาลี, ข้าวโพดและน้ำามัน

ทานตะวันรายใหญ่ของโลก.

ไฟไหม้ตึกสำานักงานเมือง‘แทกู’ตาย7ราย

โซล • เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร

สำานักงานแห่งหนึ่งในเมืองแทกูของ

เกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดี ทำาให้มี

ผู้เสียชีวิต 7 ราย และบาดเจ็บ 41 

คน คาดเกิดจากการวางเพลิง 

สำานักข่าวเอพีและสำานัก

ข่าวยอนฮับรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 9 มิถุนายน 2565 ว่าเกิดเหตุ

เพลิงไหม้อาคารสำานักงานสูง 7 

ชั้นที่ย่านใจกลางเมืองแทกู ทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ 

ไฟเริ่มไหม้จากชั้นที่ 2 ของอาคาร 

เมื่อเวลาราว 10.55 น. ตามเวลา

ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่งรถดับเพลิง 

50 คัน และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

160 คนมาอาคารแห่งนี้ ใช้เวลา

ราว 20 นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้

พัค ซอกจิน หัวหน้าแผนก

ดับเพลิงเขตซูซอง เมืองแทกู เผย

ว่า เหตุเพลิงไหม้อาคารที่เกิดขึ้น 

ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต 7 ราย หนึ่ง

ในผู้เสียชีวิตรวมถึงชายคนหนึ่งที่

ตำารวจสงสัยว่าเป็นคนวางเพลิง

ที่สำานักงานทนายความแห่งหนึ่ง

ในอาคารที่ไฟไหม้ และมีผู้ได้รับ

บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้อย่าง

น้อย 41 คน ส่วนใหญ่เกิดจาก

การสำาลักควันไฟ ในจำานวนนี้ 26 

คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งเข้ารักษาตัว

ในโรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุ ไม่มี

ผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร เหตุเพลิงไหม้

ที่เกิดขึ้นแม้เป็นช่วงสั้นๆ แต่มีผู้

เสียชีวิตหลายคน สาเหตุน่าจะ

เกิดจากอาคารแห่งนี้ ไม่ได้ติดตั้ง

หัวกระจายน้ำาดับเพลิงในชั้นที่เป็น

สำานักงาน 

ด้าน จอง ฮยองวุค ตำารวจ

เมืองแทกู เผยว่า จากการตรวจ

สอบกล้องวงจรปิด พบผู้ต้องสงสัย                                              

คนน้ีออกจากบ้านมาโดยถือภาชนะ

ใส่ของทั้งสองมือ เป็นไปได้ว่าเป็น                                                 

สิ่งที่เขาใช้วางเพลิงอาคาร ผู้เสีย                                                

ชีวิตทั้ง 7 คนพบอยู่ในห้องเดียว 

กัน ตำารวจกำาลังสอบสวนเหตุจูงใจ

ที่ชายคนนี้วางเพลิงอาคาร และ

มีการส่งทีมนิติเวชจากสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติมาตรวจสอบที่เกิด

เหตุ เนื่องจากผู้ต้องสงสัยเสียชีวิต

แล้ว ตำารวจจะสอบสวนว่ามีผู้ร่วม

กระทำาความผิดกับผู้ต้องสงสัย

หรือไม่ 

สื่อเกาหลีใต้เผยแพร่ภาพ

ที่ได้รับจากผู้เห็นเหตุการณ์ เป็น

ภาพของควันดำาที่ ลอยขึ้นจาก

อาคารที่เกิดเพลิงไหม้ ในแขวงเท

มีโอย่านธุรกิจของเมืองแทกู เมือง

ใหญ่อันดับ 4 ของเกาหลีใต้ มี

ประชากรมากกว่า 2.6 ล้านคน 

เมืองแทกูเคยเกิดเหตุวาง                                                 

เพลิงที่เป็นหนึ่งในครั้งเลวร้ายที่  

สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ 

จากชายวัย 56 ปี วางเพลิงสถานี

รถไฟใต้ดินเมื่อปี 2546 ทำาให้มีผู้

เสียชีวิตถึง 192 ราย.

หน้าทำาเนียบฯ • ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ถ่ายเซลฟีด้านหน้าทำาเนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟ เมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน ภาพเผยแพร่โดยฝ่ายสื่อของสำานักประธานาธิบดียูเครน

จีนกล่าวหาสหรัฐฯ กำาลังสร้าง

‘NATO เวอร์ชั่นเอเชีย’



จี้เปดเงิน

แ ล ะ สั ง ค ม  ( ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง สิ น 

35,514,624,900 บาท) 2.สํานักงานเศรษฐกิจ 

การคลัง จํานวน 929,749,300 บาท 3.กรม 

ธนารักษ จํานวน 3,789,359,700 บาท และ 

4.กรมบัญชีกลาง จํานวน 1,530,773,700 บาท

ดานนายเขตรัฐกลาววา ในการ

พิจารณางบประมาณของกระทรวงการ

คลังในภาพรวม มี กมธ.บางคนใหขอเสนอ

แนะวา จากมาตรการของกระทรวงการ

คลัง ซึ่งมีการใหหน�วยงานตางๆ สํารอง

งบประมาณจายไปกอนได หากมีเหตุ

จําเปนทางการคลัง ซึ่งเปนการดําเนินงาน

ที่สามารถทําไดตามความใน พ.ร.บ.วินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 28 

ที่มอบหมายใหหน�วยงานของรัฐดําเนิน

กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ โดย

รัฐบาลรับภาระจะชดเชยคาใชจายหรือ

การสูญเสียรายไดในการดําเนินการนั้น แต

ใหกระทําไดเฉพาะกรณี เชน เปนหนาที่

และอํานาจตามกฎหมายที่อยูภายในขอบ

แหงวัตถุประสงคของหน�วยงานของรัฐนั้น 

หรือเพ� อฟนฟูหรือกระตุนเศรษฐกิจ หรือ

เพ� อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ

อาชีพ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ ได้

รับผลกระทบจากสาธารณภัย หรือการกอ

วินาศกรรม แตการดําเนินการดังกลาวไม

ไดมีการเปดเผยสูสาธารณะ เพราะไมมี

กฎหมายบังคับใหตองเปดเผย 

ขณะที่นายสัณหพจนกลาววา สวน

ในการพิจารณางบประมาณของกรมบัญชี

กลาง งบประมาณทั้งสิ้น 1,530,773,700 บาท 

ที่ประชุมไดมีการหารือกันเกี่ยวกับงบ

กลางในสวนของงบประมาณเงินเบี้ยหวัด 

บําเหน็จ บํานาญของขาราชการในสวน

ของเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน� องในทุกป ทั้งนี้ มี 

กมธ.ใหขอสังเกตวา ในป 2554 รายจาย

รายการเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

ใชงบประมาณไมถึง 1 แสนลานบาท ซึ่ง

ไมถึงรอยละ 5 ของรายจายทั้งหมดของ

ประเทศ แตงบประมาณรายการนี้เพิ่ม

ขึ้นอยางตอเน� อง จนปจจุบันเปนรายการ

ที่มีคาใชจายเกินกวารอยละ 10 ของงบ

ประมาณทั้งหมดของประเทศ ดวยเหตุนี้ 

เพ� อไมใหเกิดปญหาในการจัดทํางบประ 

มาณในอนาคต หน�วยงานจึงควรมีแผน

ในการรองรับงบประมาณในสวนนี้ ซึ่งจะ

สูงขึ้นอยางตอเน� อง โดยอาจตองเตรียม

สํารองงบประมาณเอาไวลวงหนา หรือมี

แผนการบริหารงบประมาณเพ� อไมใหงบ

ประมาณรายการนี้เกินกวารอยละ 10 ของ

งบประมาณรายจายรวมของประเทศ

อยางไรก็ตาม ผูแทนของกรมบัญชี

กลางไดชี้แจงวา จํานวนผูรับบํานาญมีทั้ง

สิ้น 811,272 คน ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 

30 เม.ย.2565 โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2566 

ไดมีการตั้งงบประมาณในสวนนี้ จํานวน 

352,700 ลานบาท ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

จํานวน 322,790 ลานบาท ซึ่งเปนรายจาย

ที่สะสมเพิ่มขึ้นทุกป เพราะผูรับบํานาญ

มีอายุที่ยืนยาวขึ้น ทั้งนี้ คาดวาในอีก 5 ป

ขางหนา คาใชจายในสวนนี้ จะเพิ่มขึ้นเปน

ประมาณ 400,000 ลานบาท

นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลําภู 

พรรคเพ� อไทย (พท.) ประธานคณะกรรม

มาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทําและติดตาม

การบริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร 

แถลงภายหลังการประชุมวา ที่ประชุมได

ตรวจสอบการใชเงินในโครงการจางตรวจ

สอบเคร� องตรวจจับสารเสพติด อาวุธ และ

วัตถุระเบิด (GT200) โดยไดเชิญหน�วย

งานที่เกี่ยวของมาชี้แจง ประกอบดวย 

กองทัพบก, สํานักงานอัยการสูงสุด (อสส.), 

ผูตรวจเงินแผนดิน, สํานักงานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สวทช.), สํานักงบประมาณ 

และกรมบัญชีกลาง โดยไดมีการสอบถาม

เหตุผลถึงความจําเป็นในเรื่องการตรวจ

คุณภาพเครื่อง GT200 ของกองทัพบก 

โดยเฉพาะการจัดงบประมาณใน 2 ปคือ 

2564-2565 จํานวน 7.5 ลานบาท 

นายไชยากลาววา กมธ.จึงไดสอบ 

ถาม สวทช.วา ในป 64 ผลของการตรวจ

สอบเคร� อง GT200 มีประสิทธิภาพมาก

นอยแคไหน ซึ่งไดรับคําตอบวา สวทช.ได

สงผลการตรวจไปยังกองทัพบก ทราบวาทั้ง 

320 เคร� องนั้นไมมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กมธ.

ไดสอบถามกองทัพบกวา ในเม� อเคร� อง

ไมมีประสิทธิภาพแลวยังมีความจําเปนที่

จะตองตั้งงบประมาณในสวนที่เหลืออีก

หรือไม ซึ่งทางกองทัพบกยืนยันวาในสวน

ที่เหลือ 437 เคร� องนั้น ทางกองทัพบกได

สั่งระงับงบการจัดซื้อจัดจางกับ สวทช.

แลว ซึ่งทาง กมธ.จึงได ใหกองทัพบกสง

เอกสารยืนยันวาจะดําเนินการยกเลิก

และไมดําเนินการตรวจสอบแลว ซึ่งทาง

กองทัพบกยืนยันวากําลังทําหนังสือไปยัง 

อสส. เพ� อขอคําตอบอยางชัดเจนวาคดีนั้น

สิ้นสุดตามคําพิพากษาแลว ดังนั้น กมธ.

จะมีการดําเนินการเร� องนี้ตอไป เน� องจาก

ไดขอมูลในเชิงลึกจากหลายสวนที่จะมาให

ขอมูลวา ถึงแมความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

ผลทางคดีจะเปนความเสียหายทางแพงที่

จะตองมีการชดใช แตสิ่งที่มีความกังวล

คือบริษัท เอวิเอ แซทคอมฯ มีขีดความ

สามารถหรือประสิทธิภาพที่จะชดใชความ

เสียหายใหกับรัฐไดมากนอยไดแคไหน.

โพลหนุน

มียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,421,528 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 30,262 ราย ขณะที่สถานการณ

โลก มียอดผูติดเชื้อสะสม 537,151,703 ราย 

เสียชีวิตสะสม 6,325,499 ราย  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ใหสัมภาษณ

ถึงกรณีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. 

เตรียมเสนอใหมีการถอดหนากากอนามัยใน

พื้นที่ โลงแจงหรือสวนสาธารณะดวยความ

สมัครใจของประชาชนว่า เรื่องนี้ต้องนํา

เขาหารือในที่ประชุม ศบค.เพ� อพิจารณา ซึ่ง

กระบวนการการพิจารณาก็มีอยูแลว หากจะ

มีมาตรการใดตางๆ ออกมา ก็จะมีการประชุม

ของศูนยปฏิบัติการศูนยบริหารสถานการณ

โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กอน เพ� อกลั่นกรอง

และหาขอสรุปเบื้องตน ถือเปนเร� องปกติ

ผูส� อขาวถามวา ถึงเวลาที่เหมาะสม

หรือยังที่จะใหประชาชนถอดหนากาก

อนามัย นายอนุทินกลาววา ตอนนี้ทุกคน

สามารถประเมินสถานการณของตัวเองได

วาอยูในสถานการณไหน ควรใสหรือถอด

พล.อ.สุพจน มาลานิยม เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในฐานะ

ผอ.ศปก.ศบค. เปดเผยภายหลังการประชุม

วา ในที่ประชุมวันนี้ทาง กทม.ไดเสนอให

พิจารณาเร� องการถอดหนากากอนามัยใน

พื้นที่ กทม. ซึ่งสอดคลองกับหลายหน�วย

งานที่พิจารณา และเปนไปตามโรดแมป

ของรัฐบาลตามที่นายกรัฐมนตรี ได ให

แนวทาง โดยหลายหน�วยงานใหความเห็น

และมีการประเมินสถานการณปจจุบัน

กอนมอบหมายใหกรมอนามัยไปพิจารณา

และรวบรวมรายละเอียด กอนนําเสนอที่

ประชุม ศปก.ศบค. ในสัปดาหหนาอีกครั้ง 

“วันนี้มีการนําเอาสถานการณขึ้น

มาหารือ มีรายละเอียดตางๆ วาจะให

ถอดหนากากอนามัยทั้งหมดหรือไม หรือ

จะถอดภายใตเง� อนไขอยางไรที่ประชาชน

จะปฏิบัติไดงายและปลอดภัย สอดรับกับ
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บุกทลาย รร.สอนแกงคอลเซ็นเตอร

เชียงใหม  • วันที่ 9  มิ.ย.65 พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 

เปดเผยวา  กําลังชุดเจาหนาที่ตํารวจปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตํารวจภูธรภาค 5  ไดนําหมายคนของศาล

จังหวัดเชียงใหมและกําลังเจาหนาที่กวา 20 นาย บุกเขาปดลอม

ตึกแถวขนาด 3 ชั้น ในพื้นที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม หลังรับแจงวา

มีนายทุนชาวจีนมาเชาแลวเปดเปนที่ทําการของแกงคอลเซ็นเตอร 

โดยบริเวณชั้น 2 พบชายชาวจีนจํานวน 2 คน และหญิงสาวชาว

ไทย 5 คน กําลังนั่งทํางานหนาเคร� องคอมพิวเตอรรวม 10 ชุด 

โดยแตละเคร� องพนักงานมีการโพสตเชิญชวนใหคนไทยมาสมัคร 

งานโดยอางวาไดเงินเดือนสูง  เริ่มแรกใหฝกงานที่จังหวัด เชียงใหม 

หากผานก็จะถูกสงไปทํางานที่ประเทศเมียนมา นอกจากนี้ยังมีการ

โพสตเชิญชวนใหผูสนใจจะขามแดนไทย-เมียนมา โดยสามารถพา

ขามแดนไดและรับรองความปลอดภัยให 100% ทางเจาหนาที่จึง

จับกุมผูตองหาทั้งหมดไวสอบสวนขยายผลเพ� อดําเนินคดีในขอหา 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร นําขอความอันเปนเท็จเขาสูระบบความพิว

เตอร สําหรับพฤติกรรมของแกงนี้ มีหัวหนาแกงเปนคนจีนมาเชา

สถานที่ ไวหลายเดือน และประกาศ รับบรรดาหญิงสาวมาทํางาน 

โพสตเชิญชวนคนตกงานมาสมัครทํางาน จากนั้นจะนําเขาโรงเรียน

สอนวิธีการทํางานเพ� อเปนแกงคอลเซ็นเตอร เม� อผานการฝกสอน

จนเกงแลวก็จะสงตัวไปทํางานที่ประเทศเมียนมา เพ� อ โทร.กลับมา

หลอกคนไทยและคนจีนในทุกรูปแบบที่ใชหลอกเหย� อ สรางความ

เสียหาย แกเหย� อมูลคามหาศาล

รวบอดีตพระอางรูจักบิ๊กโจกหลอกฝากตํารวจ

ขอนแกน • เม� อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 มิ.ย.2565 พ.ต.อ.ภาคภูมิ 

พิสมัย รอง ผบก.สส.ภ.4 พรอมดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมแถลง

ขาวการจับกุมนายอภิรักษ จุลจรัสภากร อายุ 75 ป อยูบานเลข

ที่ 555 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ ผูตองหาตามหมาย

จับของศาล จ.ขอนแกน ในขอหาฉอโกง โดยจับกุมตัวไดที่บานเชา

เลขที่ 93/1 ม.3 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร เน� องจากมีผูเสียหายใน

พื้นที่ อ.เมืองขอนแกน 2 ราย และพื้นที่ จ.มหาสารคามอีก 3 ราย 

เขาแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ สภ.ยอยศิลา และ สภ.โกสุมพิสัย 

จ.มหาสารคาม วาถูกพระภิกษุซึ่งอางตนเปนพี่ชายของ พล.ต.ท.สุร

เชษฐ หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. สามารถฝากลูกหลานเขารับราชการ

เปนตํารวจและทหาร โดยเสียคาใชจายรายละ 100,000 บาท ขณะ

กอเหตุนายอภิรักษ ไดบวชเปนพระภิกษุอยูที่วัดปาธรรมจักร บาน

ทาแก ต.ศิลา อ.เมืองฯ จ.ขอนแกน ไดตีสนิทญาติโยมที่มาทําบุญ

ตามวัดตางๆ โดยอางวาเปนทหารยศนายพลมาบวชเปนพระ และ

มีนองชายคือ พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. สามารถฝาก

บุคคลเขารับราชการตํารวจและทหาร มีโควตาปละ 2 คน โดยมี

คาใชจายประมาณ 100,000 บาท ชาวบานจึงหลงเช� อและจายเงิน 

เม� อนายอภิรักษไดเงินแลวก็จะยายไปจําวัดที่วัดอ� นตอ และหลอก

ลวงญาติโยมที่มาทําบุญในลักษณะเดียวกัน จนผูเสียหายรูตัววา

ไมเปนความจริงและถูกหลอกเอาเงิน จึงแจงความใหตํารวจตาม

จับกุมตัวมาดําเนินคดี ซึ่งพนักงานสอบสวนไดรวบรวมพยานหลัก

ฐานออกหมายจับนายอภิรักษในขอหาฉอโกงดังกลาว.

การนําไปสูการเปนโรคประจําถิ่นในระยะ

ตอไป ทั้งนี้ ทาง กทม.ไมไดมีการระบุถึง

เง� อนเวลาที่ควรจะเปนแตอยางใด”

พล.อ.สุพจนกลาววา สวนการพิจารณา

ขยายเวลาเปดสถานบันเทิงถึงตี 2 นั้น ใน

เร� องนี้อยากใหประชาชนไดกลับมาใช

ชีวิตปกติมากที่สุด เบื้องตนเทาที่ประเมิน

สถานการณหลังกลับมาเปดใหบริการ ถือวา

อยู ในระดับที่ดี ทางกรมควบคุมโรคจะ

พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถาน

บริการ ที่กําหนดเร� องโซนนิ่ง เวลาเปด-ปด 

หรือเวลาจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โดยยึดกฎหมายเดิมที่ เคยบังคับใชกอน

ชวงการระบาดของโควิด-19 เพ� อไมใหเกิด

ความสับสน และจะนํากลับมาพิจารณาในที่

ประชุม ศปก.ศบค. สัปดาหหนาเชนเดียวกัน 

วันเดียวกัน ศูนยสํารวจความคิด

เห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจ

ของประชาชนเรื่อง “ถอดหน้ากากในที่

โลงแจง-เปดสถานบันเทิงถึงตี 2” สํารวจ

ระหวางวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 จาก

ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป กระจายทุก

ภูมิภาค 1 ,310 หน�วยตัวอยาง 

เม� อถามถึงความกลัวของประชาชน

วาจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการแพร

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กรุงเทพฯ • “จีบีซี” ไทย-ลาว จับมือ 

แนบแน�น มุงแกปญหายาเสพติด 

การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย 

และหมอกควันชายแดนรวมกัน

พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย 

โฆษก กห. เปดเผยวา พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ใหการตอนรับ พล.อ.จันสะหมอน 

จันยาลาด รองนายกรัฐมนตรี และ 

รมว.ปองกันประเทศ สปป.ลาว 

และคณะ ในโอกาสเปนประธาน

รวมคณะกรรมการรวมมือรักษา

ความสงบเรียบรอยตามชายแดน

ทั่วไป ไทย-ลาว (GBC) ครั้งที่ 27 

ณ รร.คอนราด กทม.

โดยกอนการประชุม ทั้งสอง

ฝายไดหารือถึงการฟนฟูความรวม

มือระหวางกันหลังสถานการณ โรค

ระบาดกลับสูภาวะปกติ และการแก

ปญหาความมั่นคงที่เปนปญหารวม

กัน ทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย 

การลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย และ

ปญหาจากแกงคอลเซ็นเตอร รวม

ทั้งการเสริมความเขมแข็งหมูบาน

คูขนานตามแนวชายแดน

จากนั้นทั้ งสองฝายแสดง

ความยินดีตอผลสําเร็จการปฏิบัติงาน

ในรอบปที่ผานมา และยังคงปฏิบัติ

ตามความตกลงดานความมั่นคง

ชายแดนรวมกันอยางเครงครัด มีการ

จัดประชุมระดับตางๆ แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและกีฬา ดานการแพทย

ทหาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนที่นั่งการ

ศึกษาหลักสูตรทางทหารระหวางกัน 

และทั้งสองฝายยังคงยืนยันที่จะดํารง

และเพิ่มความรวมมือที่มีอยูใหมากยิ่ง

ขึ้นในทุกๆ ดาน นอกจากนี้ยังเห็นชอบ

ที่ฝายไทยจะใหทุนการศึกษาหลักสูตร

การแพทยทหารระยะสั้นและระยะ

ยาว รวมทั้งมีความรวมมือในการแก

ปญหาหมอกควันขามแดน การแลก

เปลี่ยนศึกษาดูงานของนายทหาร การ

เขารับการอบรมในโครงการตามพระ

ราชดําริดานการเกษตร และที่สําคัญ

ที่สุด ที่ประชุมเห็นชอบรวมกันสกัด

กั้นการขนสงยาเสพติด และการ

ลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายรวม

กัน เพ� อสันติภาพและประโยชนสุข

ของประชาชนตามชายแดนของทั้ง

สองประเทศ.

‘จีบีซี’ไทย-ลาวจับมือ

แกปญหาคามนุษย

ยาเสพติดชายแดน

ขอนแกน  • วันที่ 9 มิ.ย.2565 

พ.ต.อ.ปรีชา เกงสาริกิจ ผกก.

สภ.เมืองขอนแกน เปดเผยวา 

ชวงกลางดึกที่ผานมาไดเกิดเหตุ

คนรายบุกยิงพยาบาลเสียชีวิต

และฆาตัวตายตาม เหตุเกิดที่

ชั้น 4 อาคารคุณากร รพ.ขอนแกน 

โดยเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น

ในชวงเวลา 01.00 น.ที่ผานมา 

คนกอเหตุคือ จ.ส.อ.อัคพน โพน

พันธ อายุ 35 ป เปนทหารอยู

ที่กรมทหารมาที่ 6 จ.ขอนแกน 

ได ใชอาวุธปนลูกโมขนาด .38 

ยิงนาง นภาพร นาคเกี้ยว อายุ 

34 ป อดีตภรรยา ซึ่งเปนพยาบาล

ประจําที่ รพ. กระสุนเขาที่ศีรษะ 

1 นัด กลางหนาอก 1 นัด 

ชายโครงขวา 1 นัด เสียชีวิต

ภายใน รพ.ทันที จากนั้นคนกอ

เหตุใชอาวุธปนกระบอกเดียวกัน

จอขมับยิงตัวเอง และเสียชีวิต

เม� อเวลา 05.00 น. วันเดียวกัน

พ.ต.อ.ปรีชากลาวตออีก

วา เจาหนาที่ตํารวจไดสอบสวน

ญาติทราบวา ทหารกับอดีต

จาสิบเอกบุกรพ.ยิงพยาบาลอดีตเมียดับ

กรุงเทพฯ • โฆษก อสส.ชี้คดี

โจถุงดําตองถึงศาลอุทธรณแน� 

ส่วนอัยการจะยื่นอุทธรณ์โทษ

อีกหรือไมขึ้นกับอธิบดีอัยการ

ศาลสูงพิจารณา สวนรับแกตาง

คดีละเมิดให ตร.หรือไมตอง

พิจารณาดูกอน

เม� อวันที่ 9 มิถุนายน 65 

นายอิทธิพร แกวทิพย โฆษก

สํานักงานอัยการสูงสุด ใหความ

เห็นภายหลังศาลมีคําพิพากษา

คดี พ.ต.อ.ธิติสรรค อุทธนผล 

หรือ ผกก.โจ อดีต ผกก.สภ. 

เมืองนครสวรรค กับพวกฆา

ทารุณผูเสียหาย วา กรณีมีคน

สงสัยวาศาลลดโทษเหลือจํา

คุกตลอดชีวิต พ.ต.อ.ธิติสรรค 

กับพวก 6 คนตลอดชีวิต และ

จําเลยที่ 6 โดนโทษจําคุก 5 ป 

4 เดือน อัยการจะย� นอุทธรณ

อีกหรือไม ซึ่งอธิบดีอัยการคดี

ศาลสูงจะเปนผูพิจารณา เพราะ

ถึงแมศาลจะจําคุกตลอดชีวิต 

แตอัยการจะอุทธรณหรือไม

อุทธรณก็ได ขอยกตัวอยางเชน 

หากศาลลดโทษลงมาแลว โทษ

นอยเกินไป อัยการก็อุทธรณให

ลงโทษหนักขึ้น สวนคดีนี้เขาใจ

เบื้องตนวาศาลลงโทษทุกขอหา 

และประหารชีวิตเต็มตามฟอง

ของอัยการแลว สวนที่ศาล

ลดโทษเหลือจําคุกตลอดชีวิต 

เพราะปรากฏวามีเหตุลดโทษ

กับจําเลยก็ไดบรรเทาผลราย

แลว อันนี้ก็เปนดุลยพินิจของ

ศาลแลว

อยางไรก็ตาม กฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 245 

วรรคสอง บัญญัติวา ในคดีที่

ศาลชั้นตนลงโทษประหารหรือ

จําคุกตลอดชีวิต และจําเลย

ไมมีการอุทธรณ ใหศาลชั้นตน

ตองสงสํานวนไปใหศาลอุทธรณ 

และคําพิพากษายังไมถึงที่สุด 

เวนแตศาลอุทธรณพิพากษายืน 

ก็คือวาคดีที่ศาลระวางโทษสูง

ถึงประหาร จําคุกตลอดชีวิต 

บางทีจําเลยไมยอมย� นอุทธรณ

ก็มี กฎหมายตองการใหมีการ

กรองอีกครั้งโดยศาลสูง ถาศาล

อุทธรณยังเห็นดวยกับศาลชั้น

ตน คดีก็ถึงที่สุด 

ผูส� อขาวถามวา ในการที่

บิดามารดาผูเสียหายเปนโจทก

รวม มีคําขอสวนแพง (ฟองคดี

แพงเกี่ยวเน� องอาญา) เขามา 

แตศาลไมให เพราะเปนกรณี

ตํารวจทําละเมิดในการปฏิบัติ

หนาที่ ตองไปใชชองทางตาม 

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่รัฐ มาตรา 5 นั้น 

อัยการมีหนาที่ตองแกตางให

สํานักงานตํารวจแหงชาติหรือ

ไม 

นายอิทธิพรกลาววา แม

เปนหนาที่ของพนักงานอัยการ

จะตองแกตางใหหน�วยงาน

ของรัฐในกรณีถูกฟอง เพราะ

เจาหนาที่ในสังกัดไปทําละเมิด 

เพราะเจาหนาที่อางวาทําไป

ตามหนาที่ ผูเสียหายจะฟอง

เจาหนาที่โดยตรงไมไดนั้น แตมี

ประเด็นตองพิจารณาวา 1.ที่อาง 

วาเจาหนาที่ทําไปตามหนาที่นั้น

มันจริงหรือไม ไมใชวาอัยการ

จะรับใหทุกเร� อง ฉะนั้นอัยการ

อาจจะไมรับแกตางใหก็ได เปน

ดุลยพินิจอัยการ 2.หากเปนการ 

ทําละเมิดเนื่องในการปฏิบัติ

หนาที่จริง แตฝายผูเสียหายตั้ง

ฟองทุนทรัพยสูงจนเกินไป เชน 

บางคดี 50 ลานก็มี ทั้งที่ความ

จริงเสียหายไมถึง 5 แสนบาท 

อัยการก็ตองพิสูจนในศาลวาคา

เสียหายไมถูกตอง.

อสส.ชี้คดี โจถุงดําถึงศาลอุทธรณแน�

ภรรยาอยูกินกันจนมีบุตร 2 คน 

อายุ 3 ขวบและ 7 ขวบ ตาง

คนตางทํามาหากิน กระทั่ง

เม� อประมาณตนปพยาบาล

ได ไปอบรมหลักสูตรเฉพาะ

ทางที่ จ.เชียงใหมเปนเวลา 4 

เดือน และกลับมาทํางานที่  

รพ.ขอนแกนตามเดิม

“หลังพยาบาลกลับมาทํา 

งานที่ รพ. ทั้งคูมีปญหาทะเลาะ

กันบอยขึ้น จนถึงขั้นยิงปนขูกันที่

บานพัก ญาติพี่นองก็รับรูปญหามา

ตลอด สุดทายทั้ง 2 คนไดหยาขาด

จากกัน แตฝายชายยังพยายาม

ติดตามขอคืนดีกับพยาบาลมาโดย

ตลอด กระทั่งวันเกิดเหตุไดถือ

อาวุธปนเขามาใน รพ. เดินตาม

หาอดีตภรรยาที่เขาเวรและกําลัง

ทํางานอยูในหองพิเศษ เม� อพบตัว

ก็เขาไปหากอนใชปนยิงอดีตภรรยา 

3 นัด ตายคาที่ จากนั้นทหารไดเดิน

ออกจากหอง แลวใชปนกระบอก

เดียวกันยิงที่ขมับตัวเองเพ� อฆา

ตัวตาย แตยังไมตายทันที แพทย 

พยาบาลชวยเหลือเอาไว ได แต

สุดทายก็มาสิ้นใจดังกลาว”

ผกก.สภ.เมืองขอนแกน

กลาวเพิ่มเติมวา มูลเหตุของการ

กอเหตุในครั้งนี้ จากการสอบสวน

ญาติตางยืนยันวา เกิดจากฝายชาย

ที่หึงหวงภรรยาตัวเอง พยายาม

ขอคืนดี แตพยาบาลไมยอมคืนดี

ดวย จึงมากอเหตุดังกลาวขึ้น ซึ่ง

เจาหนาที่ตํารวจจะไดสอบสวน

ญาติและคนใกลชิด เพ� อทราบราย

ละเอียดที่เกี่ยวของใหชัดเจน

มากขึ้น จากนั้นจะไดมอบศพ

ใหญาตินําไปบําเพ็ญกุศลตาม

ประเพณีตอไป.

ระบาดในขณะนี้ พบวา ตัวอยางรอยละ 

32.90 ระบุวาไมมีความกลัวเลย เพราะดูแล

ปองกันตัวเองเปนอยางดี ไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันเชื้อฯ ขณะที่บางสวนระบุวาไมได

พักอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงตอการแพรระบาด 

รองลงมา รอยละ 29.01 ระบุวาคอนขาง

มีความกลัว เพราะผูตองเดินทางไปทํางาน

นอกบาน ตองติดตอกับผูคนจํานวนมาก 

และพักอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงตอการแพร

ระบาด, รอยละ 25.27 ระบุวาไมคอยมีความ

กลัว เพราะดูแลและปองกันตนเองเปนอยาง

ดี และไมไดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตอการ

แพรระบาด และรอยละ 12.82 ระบุมีความ

กลัวมาก เพราะเชื้อไวรัส COVID-19 สาย

พันธุ โอมิครอนเเพรระบาดไดอยางรวดเร็ว 

ยังไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน ขณะที่บาง

สวนระบุวาเปนผูสูงอายุและมีโรคประจําตัว 

จึงเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไดงาย 

สําหรับความคิดเห็นของประชาชน

ตอแนวคิดที่จะอนุญาตใหประชาชนถอด

หนากากไดในขณะอยูในที่โลงแจง พบวา 

รอยละ 37.48 ระบุวาเห็นดวยมาก รอง

ลงมา รอยละ 27.71 ระบุวาคอนขางเห็น

ดวย, รอยละ 17.48 ระบุวาไมเห็นดวยเลย 

และรอยละ 17.33 ระบุวาไมคอยเห็นดวย 

ทายที่สุดเม� อถามความคิดเห็นตอ

แนวคิดที่จะอนุญาตใหสถานบันเทิงเปด

บริการไดถึงตี 2 พบวา รอยละ 25.65 ระบุ

วาเห็นดวยมาก และคอนขางเห็นดวย ใน

สัดสวนที่เทากัน รองลงมา รอยละ 25.34 

ระบุวาไมเห็นดวยเลย และรอยละ 23.36 

ระบุวาไมคอยเห็นดวย.



ถก พรบ.

วสิามญัฯ พจิารณาเสรจ็แลว้ ตาม

ข้อบังคับการประชุมข้อที่ 32 ผล

ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็น

ด้วยให้เลื่อนร่างกฎหมายลูก 2 

ฉบับขึ้นมาพิจารณาก่อนด้วย

คะแนน 392 ต่อ 125 งดออก

เสียง 3 ไม่ออกเสียง 3 เสียง

จากนัน้เวลา 10.50 น. เขา้

สูก่ารพจิารณารา่ง พ.ร.บ.ตำารวจฯ 

วาระที่สอง เรียงตามมาตรา 

โดย พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสม

จิตร์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะ

กมธ. รายงานผลการพิจารณา

ร่างกฎหมายดังกล่าวว่า การ

พิจารณาเนื้อหาของ กมธ. ได้นำา

รายละเอียดร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ

แหง่ชาต ิฉบบัทีผ่า่นการพจิารณา

ของกรรมการปฏริปูกฎหมาย ชดุที่

มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 

อดตี สปช., ฉบบัของนายมชียั ฤชุ

พันธุ์ และฉบับที่คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) พิจารณาประกอบร่วม

กัน รวมถึงนำาเอกสารงานวิจัย

และงานสัมมนาของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ข้อสังเกตขององค์กร

ต่างๆ และรับฟังความเห็น คำา

ชี้แจงของผู้ที่เกี่ยววข้อง โดยผล

การพิจารณาของ กมธ.ฉบับที่รับ

หลักการ มีจำานวน 172 มาตรา 

แก้ไขเพิ่มเติม 69 มาตรา เพิ่มขึ้น

ใหม ่10 มาตรา และคงไวต้ามรา่ง

เดิม 103 มาตรา และมีข้อสังเกต

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติควร

ทราบและปฏิบัติ จึงบันทึกไว้ให้

พิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับ 

ภาพรวมการอภิปรายเป็นไปด้วย

ความล่าช้า ผ่านไป 4 ชั่วโมงเพิ่ง

พิจารณาได้เพียง 5 มาตรา โดย

ขณะนี้พิจารณามาตรา 6อำานาจ

และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ  

เนื่องจากเกือบทุกมาตรามี กมธ.

เสียงข้างน้อยขอสงวนความเห็น 

และมีสมาชิกอภิปราย แต่ที่สุด

ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบยืนตาม

ที่คณะ กมธ.แก้ไข ตั้งแต่มาตรา 

1 ชื่อพระราชบัญญัติ มาตรา 

2 กำาหนดวันบังคับใช้ มาตรา 

3 ยกเลิกกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 

จำานวน 10 ฉบับ มาตรา 4 คำา

นิยาม มาตรา 5 นายกรัฐมนตรี

รักษาการ

สำาหรับการพิจารณามาตรา 

6 อำานาจและหนา้ทีข่องสำานกังาน

ตำารวจแห่งชาติ (สตช.) ซึ่ง กมธ.

ได้มีการแก้ไข (2) ที่กำาหนดให้ 

สตช.ดูแล ควบคุม และกำากับ

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ตำารวจ ตามประมวลกฎหมาย

อาญาวิธีพิจารณาความอาญา

เท่านั้น แต่ในร่างเดิมได้กำาหนด

ให้ครอบคลุมไปยัง “กฎหมาย

อื่น” ด้วย 

พล.ต.อ.ชัชชาลย์ สุขสม

จิตร์ ส.ว. ในฐานะรองประธาน 

กมธ. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน 

กมธ .  ชี้ แจงถึ งการตัดคำ าว่ า 

“กฎหมายอื่น” ออกว่า กฎหมาย

ที่มีการบัญญัติกำาหนดโทษในทาง

อาญาไว้ เจ้าหน้าที่ทำาการจับกุม 

ตรวจคน้ได้ โดยอา้งองิมาจาก ป.วิ

อาญาทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไม่จำาเป็น

ตอ้งบญัญตัวิา่มอีำานาจหนา้ทีต่าม

กฎหมายอื่นอีก

โดยที่ประชุมได้ ใช้เวลา

ค่อนข้างนานพอสมควรกับการ

อภิปรายมาตราดังกล่าว จน

กระทั่งนายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ที่ทำาหน้าที่ประธานในขณะนั้น 

ได้ขอให้สมาชิกช่วยกระชับเวลา 

เนื่องจากยังมีอีกหลายมาตรารอ

การพิจารณาอยู่อีกจำานวนมาก 

สร้างความไม่พอใจให้นายเสรี 

สุวรรณภานนท์ ส.ว. ที่กำาลัง

อภิปรายอยู่จึงกล่าวว่า ตนยังไม่

เข้าเนื้อหาเลย อย่างนี้จะรู้เรื่อง

กันอย่างไร ไม่เข้าใจว่าประธาน

จะตดับททำาไม ทำาใหน้ายพรเพชร

สวนขึ้นมาว่า เป็นเพราะนายเสรี

ไม่ได้ลงชื่อไว้ นายเสรีสวนทันที

ว่า มีข้อบังคับข้อไหนที่ต้องให้

ลงชื่อ นายพรเพชรจึงชี้แจงว่ามี 

ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่สภานี้ทำาตลอด

มา นายเสรีจึงสวนว่าอะไรคือวิธี

ปฏบิตั ิเพราะตนมสีทิธอิภปิรายได้

อย่างไรก็ตาม ทั้งนายพร

เพชรและนายเสรียังคงตอบโต้

กันไปมา จนนายพรเพชรต้องกด

ปิดไมค์ ไม่ให้นายเสรีพูด และได้

ใช้ดุลพินิจว่านายเสรีได้อภิปราย

มาพอสมควรแล้ว ทำาให้นายเสรี

ไม่พอใจพร้อมกล่าวว่า ที่บอก

ว่าสมควรนั้นคืออะไร ท่านลอง

ฟังคนทั้งสภาว่าพอสมควรแล้ว

หรอื  แตน่ายพรเพชรยงัยนืยนัวา่ 

อภปิรายมาพอสมควรแลว้ และได้

เชญิให ้พล.อ.ต.เฉลมิชยั เครอืงาม 

ส.ว. อภิปราย 

โดย พล.อ.ต.เฉลมิชยักลา่ว

ว่า ตนขอทวงคำาตอบของสิ่งที่

อภิปรายไปเท่านั้น ไม่มีประเด็น

ไปทำาลายองค์กรใดๆ ทั้ งสิ้น 

เพราะเชื่อหลักการว่าสนิมเกิด

จากเนื้อใน เช่น วงการแพทย์ที่

จะเสยีหายกเ็กดิจากแพทยก์นัเอง 

ทนายความทีจ่ะเสยีหายกเ็กดิจาก

ทนายความกันเอง ทำาให้นายเสรี 

พูดแทรกระหว่างที่ พล.อ.ต.เฉลิม

ชัย อภิปรายว่า ถ้าไม่ให้พูดก็

จะประท้วงแบบนี้ ท่านจะไม่ได้

ประชุมแน่

จากนั้นนายพรเพชรกล่าว

ว่า ถ้านายเสรียังประท้วงอยู่ ก็

ต้องมีมาตรการต่อไป นายเสรี

จึงบอกว่า ก็ไม่เป็นไร ท่านก็ไล่

ผมออก เพราะผมทำาถูกข้อบังคับ 

และพยายามที่จะให้นายพรเพชร

บอกว่าตัวเองผิดข้อบังคับข้อใด 

ท่านลองถามประธานรัฐสภาที่

นั่งอยู่ข้างๆ ถ้าหากท่านต้องการ

ให้ที่ประชุมสงบ ท่านลองเปลี่ยน

ประธานที่ประชุม ให้ประธาน

รัฐสภามาคุม แต่นายพรเพชร

ยังยืนยันว่าวินิจฉัยถูกต้องตาม

ข้อบังคับที่ 50 แต่นายเสรียังคง

ไม่พอใจ พยายามขอให้เปลี่ยน

ประธานที่ประชุมดีกว่า และให้

สมาชิกยกมือดูว่า จะให้เปลี่ยน

ประธานหรือไม่

นายพรเพชรจึงให้นายเสรี

นัง่ลงเพราะพดูเกนิเลยไป แตน่าย

เสรีย้อนกลับว่า “ไม่นั่ง เพราะ

ยังทำาหน้าที่ ไม่ครบถ้วน ถ้านั่ง

ก็แสดงว่าไม่รับผิดชอบ ผมไม่

นั่ง ท่านกรุณาไล่ผมออกจากห้อง

ด้วย” นายพรเพชรจึงบอกว่า 

“ผมไม่ไล่ แต่ขอให้นั่งลง และ

ไม่ให้อภิปราย” แต่นายเสรีไม่

ยอม และจะขอประท้วงอยู่อย่าง

นี้ กระทั่งนายพรเพชรกล่าวว่า 

ถ้ายังประท้วงขอเชิญออกจาก

ห้องประชุม

จากนั้นที่ประชุมได้ดำาเนิน

การตอ่ไป และไดล้งมต ิผลปรากฏ

ว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้มี

การแก้ไขด้วยคะแนน 430 ต่อ 

42 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน

เสียง 1 เสียง ดังนั้นมาตรา 6 ให้

กลับไปใช้ตามร่างเดิม

ต่อมา นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา ได้สลับทำาหน้าที่

ประธานการประชมุ กลา่ววา่ การ

ทำาหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุตอ้ง

สลับกันระหว่างตนและนายพร

เพชร ขอให้สมาชิกให้เกียรติรอง

ประธานรัฐสภาด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจฯ ใน

ชว่งเยน็จนถงึค่ำา ใชเ้วลาพจิารณา

เกือบ 8 ชั่วโมง สามารถผ่านการ

พิจารณาไปได้ทั้งสิ้น  11 มาตรา 

จากทั้งหมด 172 มาตรา โดยเป็น

เนือ้หาเกีย่วกบับททัว่ไป ทัง้นี ้นาย
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา 

ซึ่งทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้สั่งปิด

ประชมุและนดัพจิารณาตอ่วนัที ่10 ม.ิย.. 

เชื่อมั่น

อยู่ที่ 48.5 ปรับตัวลดลงทุกรายการเมื่อ

เทียบกับเดือนก่อนหน้า

สาเหตุที่ทำาให้ดัชนีความเชื่อมั่น

ของผู้บริโภคลดลง เนื่องจากผู้บริโภค

กังวลราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลปรับเพิ่ม

ขึ้นเป็นเดือนแรก หลังจากรัฐบาลเลิก

ตรึงราคาที่ 30 บาทต่อลิตร และจะมี

การทยอยปรับขึ้นไปที่ 35 บาทต่อลิตร 

ทำาให้เกิดปัญหาค่าครองชีพ ราคาสินค้า

สูงขึ้น ขณะที่ราคาน้ำามันในตลาดโลกยัง

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทบต้นทุน

การผลติสนิคา้ ทำาใหเ้ศรษฐกจิไทยยงัไมม่ี

สญัญาณฟืน้ตวั แมว้า่ปญัหาโควดิ-19 จะ

คลี่คลาย และมีการเปิดประเทศ รวมทั้ง

ยังน่ากังวลมากขึ้น เมื่อตัวเลขดัชนีค่า

ครองชีพเดือน พ.ค.อยู่ที่ 6.1 ต่ำาสุดเป็น

ประวตักิารณ์ในรอบ 17 ป ี1 เดอืน ขณะ

ที่ดัชนีรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 48.5 ต่ำาสุด

ในรอบ 23 ปี 8 เดือน

นายธนวรรธน์กล่าวว่า เศรษฐกิจ

ไทยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว โดยดัชนียัง

อยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่อง ผู้บริโภคยังขาด

ความเชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ไทยในอนาคต เพราะปัญหาค่าครองชีพ

ที่สูง รายได้ไม่เพิ่มขึ้น การจ้างงานยังไม่

เพิ่มขึ้น และยังกังวลน้ำามันจะแพงขึ้นอีก 

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงจาก

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ต้องติดตามว่า

จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

และการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิไทยใหช้ะลอ

ตัวลงต่ำากว่าเป้าหมายการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิทีร่ะดบั 2.5-3% ปนีี ้โดยสปัดาห์

หน้าศูนย์จะทบทวนเป้าหมายคาดการณ์

เศรษฐกิจทั้งปีอีกครั้ง

“เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการนำาเข้า

น้ำามันสูงมาก ดังนั้นค่าครองชีพยังจะ

ขึ้นเพิ่มต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำามันเชื้อ

เพลงิกม็แีนวโนม้เพิม่ขึน้อกี ดงันัน้รฐับาล

จำาเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงราคาน้ำามัน 

ตรึงราคาน้ำามันในไตรมาสที่ 3 ต่อ เร่ง

ทำาโครงการธงฟ้าขายสินค้าราคาถูกให้

ครอบคลุมพื้นที่คนมีรายได้น้อย ดูแลค่า

เอฟทีให้เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ไม่เป็น

ภาระประชาชน และทำาเทีย่วดว้ยกบัเฟส 

4 และ 5 เพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ให้ซึม

แรงไปกว่านี้” นายธนวรรธน์ระบุ

ส่วนแนวโน้มอัตราดอกเบ้ียนโยบาย

นั้น ต้องดูว่าคณะกรรมการนโยบายการ

เงนิ (กนง.) จะปรบัขึน้ดอกเบีย้กีค่รัง้ หาก

ขึ้นครั้งเดียว 0.25% จะฉุดให้เศรษฐกิจ

ไทยย่อลง 0.1-0.2% ช่วยกดเงินเฟ้อลง 

0.2-0.3% แต่คาดว่าปีนี้ กนง.อาจจะมี

การปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ซึ่งจะฉุดให้

เศรษฐกจิยอ่ลง 0.3% และชว่ยกดเงนิเฟอ้

ได้ 0.4-0.5%

ทางด้านนายเกรียงไกร เธียรนุกุล 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำารวจดัชนีความ

เช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค.

2565 อยู่ท่ีระดับ 84.3 ปรับตัวลดลงจาก

ระดับ 86.2 ในเดือน เม.ย. ลดลงเป็น

เดือนท่ี 2 ติดต่อกัน และต่ำาสุดในรอบ 7 

เดือน โดยองค์ประกอบดัชนีฯ ปรับตัวลด

ลงทุกองค์ประกอบ ได้แก่ คำาส่ังซ้ือโดยรวม 

ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุน

ประกอบการ และผลกระกอบการ

ทัง้นี ้ปจัจยัทีส่ง่ผลลบตอ่ความเชื่อ

มั่นของผู้ประกอบการ ได้แก่ สงคราม

รัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อและทวี

ความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำามันใน

ตลาดโลกรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์

และราคาวตัถดุบิตา่งๆ ปรบัตวัสงูขึน้ โดย

ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระ

ทบต่อผู้ประกอบการภาคการผลิต โดย

เฉพาะ SMEs ขณะที่อุปสงค์ในประเทศ

ยังฟื้นตัวช้าจากปัญหาเงินเฟ้อและค่า

ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำาลัง

ซื้อของประชาชนลดลง สะท้อนจากดัช

นีฯ คำาสั่งซื้อและยอดขายที่ปรับตัวลดลง

จากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ยังมี

ปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมโควิดช่วยกระตุ้นการ

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ

นายเกรียงไกรกล่าวว่า จากการ                                                          

สำารวจผู้ประกอบการ 1,323 ราย ครอบ 

คลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท.                                                                        

ในเดือน พ.ค. 65 พบว่า ปัจจัยท่ีผู้ประกอบ

การมีความกังวลเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ราคาน้ำามัน 

ร้อยละ 85.5, สภาวะเศรษฐกิจโลก ร้อย

ละ 65.7 และเศรษฐกิจในประเทศ ร้อย

ละ 59.0 ตามลำาดับ ปัจจัยท่ีมีความกังวล

ลดลง ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของโค

วิด-19 ร้อยละ 55.5, อัตราแลกเปล่ียน 

(มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปล่ียนอ้าง  

อิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ร้อย

ละ 36.4, สถานการณ์การเมืองในประเทศ 

ร้อยละ 35.1 และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อย

ละ 33.2 ตามลำาดับ 

วันเดียวกัน นายบุณยสิทธิ์ โชค

วัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เปิดเผย

ว่า ขณะนี้ปัจจัยเรื่องราคาต้นทุนวัตถุดิบ

ในการผลิตสินค้าปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

เนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-

ยูเครนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าว

สาลีและน้ำามันปาล์ม ที่ราคาพุ่งสูงขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตบะหมี่

กึ่งสำาเร็จรูปแบรนด์ “มาม่า” อย่างมาก 

ซึ่งบริษัทแบกรับภาระต้นทุนดังกล่าวมา

ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยบะหมี่กึ่ง

สำาเรจ็รปูนัน้เปน็สนิคา้ควบคมุภายใตก้าร

กำากับของกระทรวงพาณิชย์

จากปัจจัยข้างต้นทำาให้บริษัทอยู่

ระหว่างการเจรจากับกระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อขออนุญาตการปรับขึ้นราคาขายสิน                                                             

ค้าบางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับต้น 

ทุนที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้น โดยเริ่มจากมาม่า 

แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้รับอนุญาตให้ขึ้น

ได้ตอนไหน ขณะที่สินค้าถัดไปคาดว่าน่า

จะเป็นผงซักฟอกที่จะต้องมีการปรับเพิ่ม

ราคาขายขึน้เชน่เดยีวกนั สว่นสนิคา้อื่นๆ 

จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในเรื่อง

ต้นทุนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด.

 

ตั้ง 6 ทีมคุม

มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน 

2.คณะอนุกรรมการด้านการให้ความรู้  

แก่เยาวชนและประชาชนเพื่อป้องกัน

ผลกระทบทางสงัคม มปีลดักระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นประธาน 3.คณะอนุกรรมการด้าน 

การผลติทางเกษตรกรรม มปีลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน 4.คณะ 

อนุกรรมการด้านการป้องกันการลักลอบ

นำาเข้า การผลิตที่ผิดกฎหมาย มีผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติเป็นประธาน 

5.คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มี

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็น

ประธาน และ 6.คณะอนุกรรมการด้าน

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีอธิบดีกรม

ประชาสัมพันธ์เป็นประธาน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้มีการรายงานสถานการณ์

กญัชา กญัชงในมติติา่งๆ พรอ้มขอ้หว่งใย 

ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรม

การฯ รวบรวมทุกข้อเสนอแนะเพื่อมอบ

หมายต่ออนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อ

หาแนวทางแก้ไขต่อไป และรองนายก

รฐัมนตรจีะนำาขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชมุ

ไปเสนอต่อกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณา

รา่ง พ.ร.บ.กญัชา กญัชง ทีอ่ยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาเพื่อให้เกิดการแปรญัตติที่รอบ

ดา้นใหก้ฎหมายทีก่ำาลงัจะออกมาสามารถ

ดูแลการใช้กัญชา กัญชง อย่างปลอดภัย

และเกิดประโยชน์สูงสุด  

ด้านนายอนุทินกล่าวว่า สำาหรับ

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ                                                      

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรลงคะแนนรับหลักการอย่าง

ท่วมท้น แสดงให้เห็นว่าสภาเห็นด้วยกับ

แนวทางการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จาก

กญัชาและกญัชง เพยีงแตต่อ้งมมีาตรการ

ดูแลที่เหมาะสมป้องกันผลกระทบต่อ

สังคม นับเป็นการเปิดประวัติศาสตร์

หน้าใหม่ของประเทศไทย และเป็นจุด

เปลี่ยนสำาคัญที่จะได้ทำาความเข้าใจและ

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ประชาชนจะ

สามารถปลูกเพื่อประโยชน์จากกัญชา 

กัญชง ส่วนผู้ที่ต้องการทำาธุรกิจก็ทำาได้ 

ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์  เพิ่มโอกาส

และเกดิความหลากหลายทางธรุกจิ ขณะ

เดียวกันก็มีการควบคุมการผลิตสารสกัด

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีมาตรการ

ป้องกันการนำาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 

“การนำาพืชกัญชาไปจำาหน่ายใน

เชิงพาณิชย์ ต้องมีปริมาณสาร THC ใน

พืชกัญชาที่ ไม่ให้เกิน 0.2% แต่ถ้าใช้ใน

ครัวเรือนก็ไม่มีปัญหา และเพื่อความ

มั่นใจทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้

ผลิตอุปกรณ์เทสต์คิตเพื่อให้ผู้ประกอบ

การใชว้ดัและแจง้ทัง้หนว่ยงานและลกูคา้

วา่มสีว่นผสมกญัชาอยูภ่ายใตม้าตรการที่

กำาหนด  แต่คงไม่ใช่ช่วงนี้ เพราะกำาลัง

เรง่นำาขอ้เสนอแนะของทกุภาคสว่นเขา้ไป

พิจารณาในชั้น กมธ.วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ที่อยู่

ช่วงแปรญัตติ”

เมื่อถามถึงกรณีที่ดารานักแสดง

โชว์สูบกัญชาพร้อมโพสต์ลงสื่อสังคม

ออนไลน์จะมีความผิดหรือไม่ รมว.

สาธารณสุขกล่าวว่า นี่แหละ ถ้าจะทำา

ถอยหลังก็เป็นแบบนี้ เพราะเจตนารมณ์

ของนโยบายกัญชงกัญชาเสรีเป็นไป

เพื่อการแพทย์และสุขภาพมาโดยตลอด 

ไม่ใช่เพื่อการมึนเมาสรวลเสเฮฮาหรือ

สันทนาการ แต่การสันทนาการมีได้ตาม

กรอบที่เรากำาหนดเป็นมาตรฐานความ

ปลอดภัย ถ้าไปตรวจสอบใบยาแล้วพบ

ว่าค่า THC เกิน 0.2% ก็มีความผิดทาง

กฎหมาย เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ดำาเนินคดี

ได้ ฉะนั้นการมาสูบโชว์ก็ไม่มีประโยชน์

อะไร และจะทำาแต่ให้สังคมเกิดความ

เคลือบแคลงสงสัย ส่งผลให้การผลักดัน

นโยบายทางการแพทย์และสุขภาพมี

ปัญหา ส่วนหน่วยงานใดจะเป็นคนตรวจ

สอบค่า THC ในร้านอาหารนั้น ตนคิดว่า

ถ้าค่า THC% เกิน 0.2 ก็ชัดเจนว่าเป็นยา

เสพติดประเภท 5 ไม่ต้องให้ อย.เข้าไปดู 

ตำารวจสามารถดำาเนินการได้  

นายอนุทินกล่าวว่า ระหว่างนี้ทาง

กรมอนามัยจะส่งระเบียบของกระทรวง

สาธารณสุขไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ

ดูในประเด็นที่ก่อให้เกิดความรำาคาญ ไม่

ให้สูบในที่สาธารณะ หรือระหว่างขับขี่

ยานพาหนะเป็นต้น และขอย้ำาว่าในส่วน

ของช่อกับดอกถ้าใช้ ในเชิงพาณิชย์นำา

ไปเป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้าในทาง

อุตสาหกรรม หรือเพื่อให้เกิดรายได้ ต้อง

ขออนุญาตและขึ้นทะเบียนกับ อย. ซึ่ง

เป็นการควบคุมอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิด

ผลเสีย  

เมื่อถามกรณีการลงทะเบียนปลูก

กัญชงกัญชาในเว็บไซต์ อย.ถึงกับล่มใน

วันนี้ นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้เข้ามา

แสนราย คนที่มาลงทะเบียนหมายความ

ว่าเขาต้องการนำาไปแปรสภาพนำาไปเป็น

อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนเป็นการ

เสริมสร้างรายได้ และเชื่อว่าจะเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจได้ ส่วนค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตใช้กัญชาเพื่ออุตสาหกรรมที่

สูงถึง 5 หมื่นบาทนั้น เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่

ผ่านมา มี ส.ส.หลายคนยกเรื่องนี้ขึ้นมา

หารือ จะมีการแปรญัตติ ส่วนจะลดลง

หรือไม่ ก็จะพยายามให้ผู้ขอใบอนุญาต

เดือดร้อนน้อยที่สุด.

หมายจับ

สว่นในฐานะคนรูจ้กักนักใ็หก้ำาลงัใจซึง่กนั 

เอาข้อมูลหลักฐานต่างๆ ไปแก้ต่างให้ได้ 

ถามว่า ป.ป.ช.ได้มีการเอาผิด

เรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้ถูก

พจิารณาถอดถอนออกจากตำาแหนง่ นาย

อนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม แตท่กุ

อย่างต้องจบที่หลักฐานในเรื่องของการ 

กล่าวหาต่างๆ ในฐานะคนรู้จักกันก็ต้อง

ใหก้ำาลงัใจกนั และในฐานะลกูพรรคภมูใิจ

ไทยด้วย แต่การไปต่อสู้ ในกระบวนการ

ยุติธรรม พิสูจน์ข้อกล่าวหาต่างๆ ก็เป็น

เรื่องที่เจ้าตัวจะต้องไปดำาเนินการเอง

ซักว่าหากศาลรับพิจารณาเรื่อง

จรยิธรรมแลว้จะเขา้ขา่ยคลา้ยกบัคดขีอง

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี 

พรรคพลงัประชารฐั ทีถ่กูตดัสทิธทิางการ

เมือง หัวหน้าพรรค ภท.กล่าวว่า ไม่ต้อง

ห่วง เป็นไปตามกฎหมาย ใครทำาดีเราก็

สนับสนุน ใครทำาไม่ดีถึงแม้เป็นพวกกัน 

เราก็อาจจะมีความรู้สึกบ้างในความเป็น

พวก แต่ก็ต้องยอมรับ ให้ทุกอย่างเป็นไป

ตามกบิลเมือง ตามกฎหมาย เรื่องนี้ตน

ยังไม่ทราบในรายละเอียด และเราคงไม่

ได้ไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของใคร ที่ผ่าน

มานางกนกวรรณก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไร

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ขณะที่ น ายนิ วั ติ ไ ชย  เ กษม

มงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

แถลง กรณี ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด

นางกนกวรรณพร้อมพวกถูกกล่าวหา

ว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐออกโฉนดที่ดิน

บุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

พื้นที ่จ.ปราจีนบรุ ีวา่คดนีี้คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติชี้มูลนางกนกวรรณกรณีการ

ออกโฉนดที่ดินเลขที่ 41158, 41159 

และ 41160 ตำาบลเนินหอม อำาเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน

เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตป่า

ไม้ถาวรโดยมิชอบ 

ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วย 

1.นายจีรศักดิ์ ผลสุข เมื่อครั้งปฏิบัติ

หน้าที่ผู้อำานวยการศูนย์เดินสำารวจออก

โฉนดที่ดินจังหวัดสระบุรี-นครนายก-

ปราจีนบุรี -สระแก้ว 2 .นางสุรางค์  

คัณฑารมย์ เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้กำากับ

การเดินสำารวจ 3. นายสมศักดิ์ หีบ

เงิน เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ผู้กำากับการ

รังวัด 4.นางพรรณเพ็ญ ภาคาญาติ หรือ

จำารูญหิน เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่

สอบสวนสิทธิ 5.นายประทาน บานชื่น 

เมื่อครัง้ปฏบิตัหินา้ทีเ่จา้หนา้ทีเ่ดนิสำารวจ

รังวัด 6.นายทวี หมื่นศรี เมื่อครั้งดำารง

ตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำาบลเนิน

หอม 7.นางกนกวรรณ วลิาวลัย ์(ศรจีนัทร์

งาม) ผู้นำาเดินสำารวจ (ปัจจุบันเป็น รมช.

กระทรวงศึกษาธิการ) 8.นายสุนทร วิ

ลาวัลย์ ผู้นำาเดินสำารวจเมื่อครั้งเป็น 

ส.ส.ปราจีนบุรี (ปัจจุบันนายก อบจ.

ปราจีนบุรี) 9.นางสาวน้อย ตุ้มพันธ์ ผู้นำา

เดินสำารวจ และ 10.นายคณิต เพชร

ประดับ เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งช่างรังวัด 

6 กรมป่าไม้

‘กนกวรรณ’ ได้ที่ดินมิชอบ 

จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริง

วา่ โฉนดทีด่นิทัง้ 3 แปลง เปน็โฉนดทีด่นิ

ที่ออกโดยวิธีการเดินสำารวจออกโฉนด

ที่ดิน ตามาตรา 58 และ 58 ทวิ แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยโฉนดที่ดิน

เลขที ่41158 ตำาบลเนนิหอม อำาเภอเมอืง

ปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีเปน็การออก

ให้แก่นางกนกวรรณ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 

โฉนดที่ดินเลขที่ 41159 ตำาบลเนินหอม 

อำาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

เป็นการออกให้แก่นายสุนทร ผู้ถูกกล่าว

หาที่ 8 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2545 เนื้อที่

ประมาณ 27-2-54.5 ไร่ และโฉนดที่ดิน

เลขที ่41160 ตำาบลเนนิหอม อำาเภอเมอืง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการ

ออกให้แก่นางสาวน้อย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2545 เนื้อที่ประมาณ                

27-1-71.4 ไร่ มีพฤติการณ์ในการออก

โฉนดโดยมีการอ้างว่าซื้อต่อมาจากผู้เคย

ทำาประโยชน์ในที่ดินมาก่อน ปรากฏข้อ

เท็จจริงว่าไม่มีการซื้อขายจริง ประกอบ

กับผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ 

ในช่วงปี พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นปีที่ใกล้เคียง

กับปีที่ทำาการเดินสำารวจ สภาพพื้นที่มี

สภาพเป็นป่ามาโดยตลอดไม่มีร่องรอย

การทำาประโยชน์เช่นกัน

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณา

แล้ว มีมติ 1.การกระทำาของผู้ถูกกล่าวหาท่ี 

1- และท่ี 10 เป็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบ

มาตรา 83 และการกระทำาของผู้ถูกกล่าว

หาท่ี 6-9 เป็นความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบ

มาตรา 86 2.การกระทำาของผู้ถูกกล่าวหาท่ี 

1-5 และท่ี 10 เป็นความผิดวินัยอย่างร้าย

แรง 3.แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรม 

การ ป.ป.ช.ให้กรมท่ีดินทราบ เพ่ือให้

กรมท่ีดินพิจารณาดำาเนินการเพิกถอน

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 41158 โฉนดท่ีดินเลขท่ี 

41159 และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 41160 ตำาบล

เนินหอม อำาเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัด

ปราจีนบุรี ตามมาตรา 61 แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดิน  

4.การกระทำาของผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 

(นางกนกวรรณ) เปน็การฝา่ฝนืมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จึงเป็นการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม ซึ่งมีลักษณะร้ายแรงตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล

รฐัธรรมนญูและผูด้ำารงตำาแหนง่ในองคก์ร

อิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาล

รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 

หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็น

อุดมการณ์ข้อ 8 หมวด 2 มาตรฐานทาง

จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ 11 ไม่

กระทำาการอันเป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

ทัง้นี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และ

ขอ้ 17 ไมก่ระทำาการใด ทีก่อ่ใหเ้กดิความ

เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำารงตำา

แหน่ง ประกอบข้อ 27

ปัจจุบันอัยการสูงสุดได้มีคำาสั่ง

ดำาเนินคดีอาญาฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่ 1-5 

และที่ 10 ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 และ

มีคำาสั่งดำาเนินคดีอาญาฟ้องผู้ถูกกล่าว

หาที่ 6-9 ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 เมื่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 และให้แจ้งให้

ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 10 ราย ไปรายงานตัว

ต่อพนักงานอัยการ สำานักงานคดีปราบ

ปรามการทุจริต 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 

2565 เวลา 09.30 น. เพื่อยื่นฟ้องคดีต่อ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาค 2 ต่อไป

นายนิวัติไชยชี้แจงถึงกรณีนาง

กนกวรรณกับคดีกรณี น.ส.ปารีณา ไกร

คุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชา

รฐั (พปชร.) วา่ลกัษณะทีม่กีารครอบครอง

ที่ดินและยังไม่สละการครอบครองคล้าย

กัน แต่กรณีนี้เป็นการครอบครองที่ ไม่

ชอบและไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรก และมี

การร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่กรณี 

น.ส.ปารีณา เป็นการบุกรุก ซึ่งไม่มีเจ้า

หน้าที่ของรัฐร่วมด้วย ฐานความผิดจึง

คนละแบบกัน กรณีนี้มีการร่วมกับเจ้า

หน้าที่ของรัฐในการชี้แนวเขตให้ จึงถือ

เป็นการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำา

ความผิด 

ขอหมายจับ ‘รมช.ศธ.’

ที่สำานักงานอัยการสูงสุด นาย

ประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำานักงาน

อัยการสูงสุด กล่าวว่า วันนี้มีผู้ต้องหา

มาพบพนักงานอัยการเเละนำาตัวยื่นฟ้อง

จำาเลยไปทั้งหมด 4 ราย คือ นายจีรศักดิ์, 

นางพรรณเพ็ญ, นายประทาน และนาย

ทวีเท่านั้น ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ 6 คนไม่

มาตามนัด รวมทั้งนางกนกวรรณ ทาง

สำานักงานอัยการปราบปรามการทุจริต

ภาค 2 จงึมหีนงัสอืถงึ ป.ป.ช.ใหต้ดิตามตวั

มาเพื่อฟ้องต่อศาล ถ้าไม่สามารถติดตาม

มาได้ก็ขอให้ศาลออกหมายจับ

ผู้สื่อข่าวกระทรวงศึกษาธิการได้

ตดิตอ่นางกนกวรรณเพื่อสอบถามถงึเรื่อง

กล่าว ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากทางคณะ

ทำางานของนางกนกวรรณว่า รมช.ศธ.ได้

เดินทางไปปฏิบัติภารกิจนอกกระทรวง 

ยังไม่แน่ใจจะกลับเข้ามาหรือไม่ จากนั้น

ไม่นาน นางกนกวรรณได้ให้คณะทำางาน

ส่งข้อความมาให้ผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆ ว่า 

“ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ ในความดูแล

ของฝ่ายกฎหมาย ขอกราบขอบพระคุณ

ทุกความห่วงใยค่ะ”

ต่อมาช่วงค่ำา ศาลได้อนุมัติออก

หมายจับแล้ว จำานวน 4 คน ได้แก่ นาย

สุนทร, นางสุรางค์ คัณฑารมย์, นายสม

ศกัดิ ์หบีเงนิ และนายคณติ เพชรประดบั 

ส่วนอีก 2 คนที่ไม่ได้ถูกออกหมายจับคือ

นางกนกวรรณ และ น.ส.น้อย ตุ้มพันธ์ 

เนื่องจากเชื่อว่าไม่มีพฤติการณ์หลบหนี

ท่ีรัฐสภา พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6                                                          

พรรค ประกอบด้วย พรรคเพ่ือไทย 

พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรค

ประชาชาติ พรรคเพ่ือชาติ และพรรค

พลังปวงชนไทย นำาโดย นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพ่ือ

ไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร, นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการ

พรรคก้าวไกล, นายสุทิน คลังแสง ประธาน

วิปฝ่ายค้าน และ ส.ส.มหาสารคาม พรรค

เพื่อไทย, นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา 

พรรคประชาชาติ ร่วมกันแถลงข่าวความ

พร้อมในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 151 

นพ.ชลน่านแถลงว่า พรรคร่วม

ฝ่ายค้านมีมติร่วมกันว่าจะยื่นญัตติขอ

เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 151 เวลา 10.00 น. วนัที ่15 ม.ิย. 

กำาหนดการอภิปรายครั้งนี้ใช้ชื่อยุทธการ 

“เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” เด็ดหัว คือจะ

เป็นการอภิปรายเด็ดหัวนายกรัฐมนตรี 

และนั่งร้าน คือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 

ในประเด็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิด

พลาดลม้เหลวการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและมาตรฐาน

จริยธรรม ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ ไม่

ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา

หรือเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยอภิปรายได้เคย

ทกัทว้งการละเมดิสทิธมินษุยชน และการ

ทำาลายระบอบประชาธปิไตยระบบรฐัสภา 

ในกรอบ 6 เรื่องนี้ มั่นใจในข้อมูลจาก 6 

พรรคร่วมฝ่ายค้านบวกกับพรรคไทยศรีวิ

ไลย์ที่จะมาร่วมอภิปรายด้วย  

“พิจารณาจากข้อกล่าวหาใน

ประเด็นทุจริตทำาผิดกฎหมาย เรามั่นใจ

ล้มรัฐบาลได้ เพราะเป็นข้อกล่าวหาที่ชี้

ชัดลงไป มีใบเสร็จทางการเมืองที่จะชี้ให้

เหน็จงึมคีวามมัน่ใจ โดยเฉพาะรฐัมนตรทีี่

ทำาผดิตอ่กฎหมาย สว่นนายกฯ จะเปน็ผล

พวงจากหนา้ทีท่ีท่า่นกำากบัดแูล ยนืยนัวา่

เสียงของฝ่ายค้านเหนียวแน่น แม้ว่าอาจ

แปรปรวนไปบ้างจากการลงมติที่ผ่านมา 

แต่เราไม่เคยนับคนกลุ่มนั้นว่าอยู่ในกลุ่ม

ฝ่ายค้านอยู่แล้ว” นพ.ชลน่านกล่าว  

เคาะชื่อซักฟอก 10 รมต.

ถามว่าจะเป็นการอภิปราย ครม.                                                             

ท้ังหมดก่ีคน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา 

สารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน กล่าวว่า 1 หัวมี 1 คน ส่วนน่ัง

ร้านมาจาก 3 พรรค คือ พรรคภูมิใจไทย 

พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชา

รัฐ รวมน่ังร้าน 9 คน บวกกับหัวด้วยก็เป็น 

10 คน ซ่ึง 3 ป.โดนครบทุกคน เพราะเป็น

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ขณะท่ีกรอบ

ระยะเวลาการอภิปราย คาดว่าจะใช้เวลา

มากกว่า 4 วัน 

มีรายงานว่า รัฐมนตรีที่จะถูกยื่น

อภิปรายทั้ง 10 คน ประกอบด้วย พรรค

พลงัประชารฐั 6 คน ไดแ้ก ่พล.อ.ประยทุธ ์

จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม,  

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ,  

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย,  

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นาย

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกจิและสงัคม และนายสนัต ิพรอ้ม

พัฒน์ รมช.การคลัง และมาจากพรรค

ร่วมรัฐบาลอีก 2 พรรคที่คุมกระทรวง

สำาคญั พรรคประชาธปิตัย ์2 คน คอื นาย

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ 

รมว.พาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 

รมว.เกษตรและสหกรณ,์ พรรคภมูใิจไทย 

2 คน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข และนาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ด้านนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส. 

นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ

ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีฝ่าย

ค้านประกาศเด็ดหัว สอยน่ังร้าน ในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ฝนยังไม่ตก

อย่ารีบกางร่ม ฝ่ายค้านชอบดาวน์เกรดคน

อื่น โดยไม่ดูพรรคตัวเองว่าสมัยเป็นรัฐบาล 

รัฐมนตรีทุจริตเท่าไร ติดคุกเท่าไหร่ 

“เมื่อดจูากการโหวตรา่ง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 ก็รู้แล้ว 

รัฐบาลไม่ต้องตีปี๊บ ประสานเสียง โชว์

ฟอร์มอะไร เพราะพรรคร่วมรัฐบาลยัง

มั่นคงแข็งแรง จับมือกันเหนียวแน่นอยู่ 

ดังนั้นจึงไม่น่ากังวลเสียงของรัฐบาล ซึ่ง

เสียงของรัฐบาลที่มีอยู่ก็เหมือนเดิม และ

อาจจะเซอร์ ไพรส์มากกว่า ต้องรอดู” 

ประธานวิปรัฐบาลกล่าว.

สวดพระอภิธรรม
อาจารย์บูรพา ผดุงไทย

ศาลา 5 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี 
วันที่ 8 -14 มิถุนายน 2565 

เวลา 18:30 น.

ฌาปนกิจ
วันที่ 15 มิถุนายน 2565


