
อนุทินปล้ืมกัญชาฮิต/กษ.แจก1ลานตน

จําคุก325ป!ตร.รีดสวยอาง

ธรรมนัสอุมปอมคนเดียว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เซลฟหลังเปนประธานเปดงานมหกรรมกัญชา 360 องศา ปลดล็อกกัญชา 

ประชาชนไดอะไร ที่สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จ.บุรีรัมย

กาวไกลทวงสปริต‘ปชป.’/พอ‘รมช.ศธ.’หายเงียบ

             
|

‘จุรินทร’ยกทัพสินคาราคาถูก!

บุกบางขุนเทียนลดคาครองชีพ

บางขุนเทียน • ศุกร-เสาร-อาทิตยนี้

หามพลาด! “จุรินทร” ยกทัพสินคาราคา

ถูกกวา 1,800 รายการ ลดสูงสุด 75% 

บุกบางขุนเทียน ลดคาครองชีพ 10-12 

มิ.ย.

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 

10.30 น. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

หัวหนาพรรคประชาธิปตย รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย   ตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย

ลดราคา!  ชวยประชาชน Lot 18 :       

4 มุมเมือง (คร้ังท่ี 4) พรอมดวยนายวัฒน                              

ศักย เสือเอ่ียม อธิบดีกรมการคาภายใน, 

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค ผูชวยผูวาการ

การเคหะแหงชาติ, นางสุพิชญา โรงคํา                                   

ผูชวยผูอํานวยการเขตบางขุนเทียน, นาย                                                          

อุดม จอกรบ หัวหนาศูนยกีฬาบางขุน 

เทียน, นายสุนทร จันทรสวาง ประธาน

ชุมชนเคหะธนบุรี 3 โซน 2, นางวันเพ็ญ 

ตันฑะปุตตะ  ประธานชุมชนเคหะธนบุรี                                                          

3 โซน 1 และนายสารัช มวงศิริ 

ไทยโพสต • “3 ป.” ออกงานพรอมหนา 

สยบขาวขัดแยง “บิ๊กตู” ไมกังวลถูกซักฟอก 

ภท.เยยยุทธการฝายคาน นั่งรานเล็กไปตอง

เสาเข็ม “เสรีพิศุทธ” รับลมประยุทธยาก 

“ธรรมนัส” นั่งหัวหนา ศท. ยายที่ทําการมา

อาคารปานศรี รังเดิมพลังประชารัฐ ลั่นขอ

อุม “บิ๊กปอม” คนเดียว ขู รมต.พปชร.น�า

หวงทุกคน

เม� อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ศูนยแสดงสินคา

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เดินทางมาเปนประธานพิธี                                                  

เปดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                  

สรางโอกาสดานอาชีพ สรางสรรคบทบาท

สตรี สูความเขมแข็งในชุมชน โดยมี พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อ

เศรษฐกิจและสังคม หัวหนาหน�วยงานราช 

การ หัวหนาหน�วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด 

หัวหน้าคณะทํางานขับเคลื่ อนกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี เขารวมงาน

ทั้งนี้ งานดังกลาวถือเปนครั้งแรกที่                                                  

3 ป.ออกงานรวมกัน หลังมีกระแสขาวความ

ขัดแยงของกลุมพี่นอง 3 ป. โดยเฉพาะ

การปลอยขาว พล.อ.ประยุทธจะไปน่ังเกาอ้ี                                                     

หัวหนาพรรค พปชร. โดยท้ัง 3 ป.ไดเดิน                                                      

เขามาภายในงานพรอมกัน และทักทายผู                                                        

เขารวมสัมมนาอยางเปนกันเอง  พล.อ.ประ 

ยุทธ โบกมือทักทายผูรวมงาน

แจงวัฒนะ • ศาลปราบโกงลงดาบคุก 325 

ป ตํารวจรับสวยอางทุกกระทง แตจําคุก

ไดสูงสุด 50 ป ป.ป.ท.เห็นพองอัยการไม

อุทธรณ รัฐสภาถก พ.ร.บ.ตํารวจอืด ซ้ําเปน

ศุกรหรรษา ปดประชุมในเวลา 16.03 น.

เม� อวันที่ 10 มิถุนายน สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ไดเผยแพร

เอกสารขาวถึงกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาลงโทษเจา                                       

หนาท่ีตํารวจท่ีกระทําการเรียกรับเงินจาก                                                   

สถานบริการอาบอบนวด โดยคดีไดกลาว

หาดาบตํารวจ ส. ตําแหน�งผูบังคับหมู กอง

บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ                                                              

วากระทําการทุจริตในภาครัฐ โดยอาศัยโอกาส

ที่มีอํานาจหนาที่สืบสวนและจับกุมผูกระทํา

ความผิดตามกฎหมาย กระทําการเรียกหรือ

รับทรัพยสินโดยมิชอบดวยกฎหมายจาก

สถานบริการนาตารีเอ็นเตอรเทนเมนท อาบ

อบนวด เพ� อแลกเปลี่ยนกับการไมดําเนิน

การสืบสวนคดีอาญา และเขาตรวจคนจับกุม                                                               

ผูกระทําความผิดทางอาญา จํานวน 65 คร้ัง 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 641,000 บาท

ทั้งนี้ ป.ป.ท.พิจารณาในคราวประชุม

ครั้งที่ 29/2563 เม� อวันที่ 12 มี.ค.2563 

บุรีรัมย • “อนุทิน” ลงพื้นที่บุรีรัมย ประ 

ชาชน 3 หม� นคนแหตอนรับ พรอมประกาศ

ความสําเร็จนโยบายกัญชา ตอกย้ําจุดเดน

พรรคภูมิใจไทย “พูดแลวทํา” ลาสุดแอป-

เว็บ “ปลูกกัญ” สุดฮิต รอบ 24 ชั่วโมง

เขาแอปแลว 23 ลานครั้ง สวนกระทรวง

เกษตรฯ เตรียมแจกใหครัวเรือนละ 2 ตน 

เม� อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่

สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต 

จ.บุรีรัมย ผูส� อขาวรายงานบรรยากาศงาน                                               

มหกรรมกัญชา 360 องศา “ปลดล็อก

กัญชา ประชาชนไดอะไร” ภายใตแนวคิด

กัญชาคืนชีวิตสรางเศรษฐกิจใหประชาชน 

มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) เปนประธานเปดงาน พรอมดวย น.ส. 

มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมคณะผู

บริหารจาก สธ. ฝายทองถิ่น และประชาชน

กวา 30,000 คน โดยบรรยากาศเปนไป

อยางคึกคัก ภายในงานมีการออกรานจํา 

หน�ายผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากกัญชาและ

กัญชง รวมกวา 200 บูธ 

ปฏิรูปผูบังคับบัญชา

ขาวดีและขาวราย

กรุงเทพฯ • ศบค.เปดตัวเลขโควิด-19  ยัง

ทรงตัว พบติดเชื้อใหม 2,836 ราย เสียชีวิต

อีก 24 คน ขาวดีไมมีคนสังเวยจาก กทม.

และภาคใต รัฐบาลปล้ืมจีนใหสงเด็กไทยกลับ

ไปเรียนตอได หลังเห็นไทยอุดมวัคซีน

เม� อวันศุกรที่ 10 มิ.ย. ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณ โควิด-19 ในไทยวา มี

ผูปวยรายใหม 2,836 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 1 ราย ทําใหมียอดติด

เชื้อสะสม 4,479,888 ราย หายปวย 3,518 

ราย สะสม 4,425,046 ราย เสียชีวิต 24 

ราย สะสม 30,286 ราย อยูระหวางการ

รักษา 24,556 ราย อยูในโรงพยาบาลสนาม 

HI-CI 12,267 ราย และอยูใน รพ. 12,289 

ราย จํานวนนี้มีผูปวยอาการหนัก 673 ราย 

ใสทอชวยหายใจ 330 ราย อัตราครองเตียง

ระดับ 2-3 หรือสีเหลืองสีแดงอยูที่ 9.9% 

ศบค.รายงานอีกวา มีผูเสียชีวิต 24 

ราย แบงเปนชาย 13 ราย หญิง 11 ราย 

เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 21 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 2 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 

1 ราย โดยผูเสียชีวิตมาจาก 15 จังหวัด 

ไดแก มหาสารคาม 4 ราย, รอยเอ็ด 3 

ราย, นครพนม อุบลราชธานี ยโสธร และ

ตราด จังหวัดละ 2 ราย, นนทบุรี ปทุมธานี 

ศรีสะเกษ แพร กําแพงเพชร พะเยา 

ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ และสระบุรี 

จังหวัดละ 1 ราย ไมมีรายงานผูเสียชีวิต

จาก กทม.และภาคใต 

สวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เม� อวันที่                                                      

9 มิ.ย.2565 จํานวน 69,399 โดส สะสม                                                      

138,435,398 โดส เปนเข็มแรก 56,827,713 

ราย คิดเปน 81.7% เข็มสอง 52,865,189 

ราย คิดเปน 76% และเข็ม 3 ขึ้นไป 

28,742,496 ราย คิดเปน 41.3% 

ไทยโพสต • อัยการนํา “กนกวรรณ” ย� น

ฟองศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบภาค 2 คดีรุกปาเขาใหญ ศาลนัดสอบ

คําใหการ 5 ส.ค. พรอมอนุญาตปลอยตัว

ชั่วคราว “รมช.โอะ” ลั่นไมทอ ขอเดินหนา

ทํางานในตําแหน�งรัฐมนตรีตอ “พอ รมช.

ศธ.” หายเงียบหลังถูกหมายจับ “ป.ป.ช.” 

มีมติสงฟอง “นิพนธ” ปมไมเซ็นจายเงิน

คารถซอมบํารุงทางฯ โยนศาลชี้หยุดปฏิบัติ

หนาที่หรือไม “ส.ส.กาวไกล” ทวงถามจริย 

ธรรม ปชป. 

ความคืบหนากรณีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีมติชี้มูลนางกนกวรรณ วิลาวัลย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมช.ศธ.) และนายสุนทร วิลาวัลย นายก 

อบจ.ปราจีนบุรี พรอมพวกรวม 10 คน 

ออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 41158, 41159 และ                                                       

41160 ตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปรา 

จีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยูในเขต

อุทยานแหงชาติเขาใหญ และเขตปาไมถาวร 

โดยมิชอบนั้น

เม� อวันท่ี 10 มิ.ย. เวลา 09.30 น. 

นางกนกวรรณไดเดินทางไปรายงานตัวกับ

พนักงานอัยการสํานักงานคดีปราบปราม

การทุจริต 2 ถ.ตากสินมหาราช อําเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง จากนั้น พนักงาน

อัยการนํานางกนกวรรณยื่นฟ้องต่อศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 

2 เปนจําเลย ในคดีอาญาหมายเลขดําที่                                            

อท 65/2565 ตามความผิดเปนเจาพนัก 

งานมีหนาที่จัดการรักษาทรัพยใดใชอํานาจ

หนาท่ีโดยทุจริตอันเปนการเสียหายเเกรัฐ 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 

และประมวลกฎหมายที่ดิน คดีที่คณะกรรม                                                          

การ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดนางกนกวรรณ, 

นายสุนทร และเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของ รวม 

10 คน กรณีถูกกลาวหาวาสนับสนุนเจา                                                         

หนาที่รัฐออกโฉนดที่ดินบุกรุกปาเขตอุท 

ยานแหงชาติเขาใหญพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี

ศาลมีคําสั่งประทับฟอง โดยใหนัด

คุมครองสิทธิฯ และสอบคําใหการจําเลย

วันที่ 5 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. โดยจําเลย

ย� นหลักทรัพยเปนที่ดิน วงเงินประกันตัว 

300,000 บาท 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  12  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9341

อิสรภาพแหงความคิด

โควิดไทยทรง

‘กทม.’ย้ิมออก

ไมมีผูเสียชีวิต

14

5

3หนา...

หนา...

หนา...

ฐานทัพเรียมของเขมร

ในอาวไทย : สหรัฐฯ 

งัดขอจีน

อานตอหนา 16อานตอหนา 15

ปปช.สงเชือดนิพนธ
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2 ในประเทศ

เศรษฐกิจยังไร้ข่าวดี

ท้าทายฝีมือรัฐบาล

นย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยถึงผลการ

สำารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำาเดือน 

พ.ค.2565 อยู่ที่ 40.2 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 

ต่ำาสุดในรอบ 9 เดือน นับแต่เดือน ก.ย.2564 ส่วนดัชนีความ

เชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 34.6, โอกาสการหา

งานทำาอยู่ที่ 37.8 และรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 48.5 ปรับตัวลด

ลงทุกรายการเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยสาเหตุที่ทำาให้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง เนื่องจากผู้บริโภคกังวล

ราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรก หลังจาก

รัฐบาลเลิกตรึงราคาที่ 30 บาทต่อลิตร และจะมีการทยอย

ปรับขึ้นไปที่ 35 บาทต่อลิตร

 ส่งผลให้เกิดปัญหาค่าครองชีพ ราคาสินค้าสูงขึ้น ขณะ

ที่ราคาน้ำามันในตลาดโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทบ

ต้นทุนการผลิตสินค้า ทำาให้เศรษฐกิจไทยยังไม่มีสัญญาณฟื้น

ตัว แม้ว่าปัญหาโควิด-19 จะคลี่คลาย และมีการเปิดประเทศ 

รวมทั้งยังน่ากังวลมากขึ้น เมื่อตัวเลขดัชนีค่าครองชีพเดือน 

พ.ค.อยู่ที่ 6.1 ต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 17 ปี 1 เดือน 

ขณะที่ดัชนีรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 48.5 ต่ำาสุดในรอบ 23 ปี 

8 เดือน รวมถึงสภาวะแวดล้อมด้านอื่นๆ โดยเฉพาะตัวเลข

เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดการณ์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิเคราะห์

ว่า เศรษฐกิจไทยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว โดยดัชนียังอยู่ในช่วง

ขาลงต่อเนื่อง ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยว

กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกมีแนว

โน้มชะลอตัวลงจากสงครามรัสเซียยูเครน ซึ่งต้องติดตามว่า

จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจไทยให้ชะลอตัวลงต่ำากว่าเป้าหมายการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ระดับ 2.5-3% ปีนี้ โดยสัปดาห์หน้าศูนย์จะทบทวน

เป้าหมายคาดการณ์เศรษฐกิจทั้งปีอีกครั้ง

พร้อมมองว่า ปัจจัยสำาคัญอีกประการคือ เศรษฐกิจไทย

พึ่งพาการนำาเข้าน้ำามันสูงมาก ดังนั้นค่าครองชีพยังจะขึ้นเพิ่ม

ต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำามันเชื้อเพลิงก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก ดัง

นั้นรัฐบาลจำาเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงราคาน้ำามัน ตรึงราคา

น้ำามันในไตรมาสที่ 3 ต่อ เร่งทำาโครงการธงฟ้าขายสินค้าราคา

ถูกให้ครอบคลุมพื้นที่คนมีรายได้น้อย ดูแลค่าเอฟทีให้เพิ่มขึ้น

อย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระประชาชน และทำาเที่ยวด้วยกัน

เฟส 4 และ 5 เพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ให้ซึมแรงไปกว่าที่เป็น

อยู่อย่างนี้ 

ที่น่าสนใจคือ การเปิดเผยของ นายบุณยสิทธิ์ โชค

วัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ที่ระบุว่า ขณะนี้ปัจจัยเรื่อง

ราคาต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

เนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ ส่งผลต่อราคา

ข้าวสาลีและน้ำามันปาล์มที่ราคาพุ่งสูงขึ้น มีผลต่อต้นทุนการ

ผลิตบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปแบรนด์มาม่าอย่างมาก ซึ่งบริษัทแบก

รับภาระต้นทุนดังกล่าวมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทำาให้บริษัท

อยู่ระหว่างการเจรจากับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขออนุญาตการ

ปรับขึ้นราคาขายสินค้าบางรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน

ที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้น โดยเริ่มจากมาม่า ขณะที่ล่าสุดพาณิชย์ยัง

ไม่ไฟเขียว 

แม้ปัจจัยหลักที่ทำาให้สภาวะเศรษฐกิจของไทยและทั่ว

โลกดิ่งเหวจะมาจากภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบค่อนข้าง

แรง แต่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องหามาตรการลดความ

เดือดร้อนให้บรรเทาเบาบางลง โดยต้องแบกรับข้อเรียกร้อง

และความคาดหวังจากประชาชน และภาคเอกชนที่หวังพึ่ง

รัฐ แต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ต้องทำาอย่างระมัดระวัง เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์ความขัด

แย้งภายนอกจะยืดเยื้อแค่ไหน จึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของรัฐ

และทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนวิกฤตช่วงนี้ให้

ผ่านพ้นไปอย่างไรให้ทุกฝ่ายบาดเจ็บน้อยที่สุด.

เรื่องงบประมาณที่เราผ่าน ไม่ได้หมายความว่าจะ

เห็นดีงามด้วยทุกเรื่อง เป็นเพียงแค่วาระแรก ยังไม่ได้มีสาระ

สำาคัญเจาะลึกรายละเอียดงบแต่ละกระทรวง ซึ่งได้ให้นโยบาย 

ส.ส.ของพรรคที่เป็นกรรมาธิการงบต้องดูให้ละเอียด ไม่ควร

ตัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน แต่อันไหนที่

รัฐบาลมีเจตนาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะต้องตัด หากไม่ตัด

แล้วปล่อยไปก็ไม่ได้จะผ่านวาระ 2 ไปง่ายๆ ที่เราผ่านงบไม่ได้

หวังจะมาร่วมใน ครม. คนละประเด็น.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา อดีตเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย

านวันสหกิจศึกษา (CIWIE Day) ที่กระทรวงการอุดมฯ จัด

ทุกปี ปีนี้จัดต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้า

ภาพ เป้าหมายก็คือมุ่งสร้างการเติบโตขยายตัวของระบบ

การศึกษาและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ โดยอาศัยความร่วมมือกับภาค

อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการต่างๆ ใน

ปัจจุบันมาขับเคลื่อนความก้าวหน้าใหม่ใน

ศตวรรษที่ 21 

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในกระแสการ

เคลื่อนไหวในการพัฒนาบุคลากรของเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ส่ง

ผลให้การอุดมศึกษาไทยได้ปรับสร้างความ

ก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรในทิศทางใหม่ 

มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน

การศึกษากับสถานประกอบการขยายเพิ่ม

มากขึ้น ทั้งกับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ ทำาให้การพัฒนาบุคลากรขยับ

ปรับทิศทางตอบสนองการมีงานทำาจริง 

และตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่

มุ่งปรับตัวเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างมีนัย

สำาคัญ

การศึกษายุคใหม่มีความสำาคัญ

ยิ่ง ต้องพัฒนาปรับตัวให้ทันความ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องเร่งระยะเวลา-

ประหยัดงบประมาณ-และจัดปรับใหม่ทั้งระบบเข้าสู่การพัฒนายุค

ใหม่ ที่อาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบ

การอุตสาหกรรม ในฐานที่เป็นแหล่งทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่

สำาคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมเคลื่อนไหวอยู่ในโลกที่เป็นจริงมาตลอด 

มีการปรับตัวด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และความก้าวหน้าใหม่อยู่

ตลอดเวลาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง-เท่าทันมาตรฐานการผลิต-

มาตรฐานผลผลิตโดยรวม ที่เป็นปัจจัยนำาสู่การปรับสร้างศักยภาพการ

แข่งขันในยุคดิจิตอล หากปรับตัวไม่ได้ก็มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์!!! 

การที่สถาบันการศึกษาอาศัยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ปรับความก้าวหน้า-สร้างความรู้-ทักษะแห่งอนาคตนั้น นับเป็น

โอกาสดีที่จัดปรับเรียนรู้ถ่ายโยงความก้าวหน้าจากภาคอุตสาหกรรม

สู่สถาบัน เพื่อจะได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี 

วิศวกรรม และนวัตกรรมยุคใหม่โดยรวมที่ประหยัดเวลาและประหยัด

งบประมาณได้มหาศาล!

ความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมใน

อีอีซีวันน้ี จะพบว่าการเปล่ียนแปลงฐานสำาคัญในเรื่องระบบออโตเมช่ัน 

หุ่นยนต์ แมคคาทรอนิก งานด้านไอที-การสื่อสาร 5 จี ความรู้ทักษะ

ด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง ฯลฯ นับได้ว่ากำาลัง “จุดติด” มีการพัฒนา

บุคลากรด้านต่างๆ ที่กล่าวมานี้อย่างต่อเนื่องในอีอีซี โดยอีอีซีได้จัด

ตั้งศูนย์ความร่วมมือ-เชี่ยวชาญ เข้าเสริมช่วยพัฒนาความรู้-ทักษะ

ใหม่หลายแห่ง เช่น ศูนย์ออโตเมชั่น ปาร์ก มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ

การพัฒนาระบบโรงงาน 4.0 ที่กลุ่มอุตสาหกรรม SNC ได้จัดตั้งศูนย์ 

ARAI Academy ขึ้นเพื่อร่วมมือผลิตบุคลากรพัฒนาคนกลุ่มต่างๆ ใน

ด้านทักษะแห่งอนาคต

ปัจจุบันผู้ประกอบการในอีอีซีกว่า 80 บริษัท เข้าร่วมมือพัฒนา

ยกระดับทักษะบุคลากรกับ EEC HDC มีการจัดฝึกอบรมยกระดับ

ทักษะร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 

200 หลักสูตร ให้กับคนทำางานกว่า 2 หมื่นคนในอีอีซี 

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีกำาลังปรับตัวก้าวหน้า ได้แก่ กลุ่ม

ทักษะด้านอากาศยาน ด้านระบบราง ด้านโลจิสติกส์ ด้านสมาร์ท                                                                    

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ กลุ่มที่ต้องยกเครื่องขนานใหญ่คือ กลุ่ม

อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ อีอีซี

ได้สนับสนุนให้มีศูนย์เชี่ยวชาญพาณิชย์นาวี ตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ซึ่งคืบหน้าไปพอสมควร แต่โครงสร้าง

อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีเองยังล้าหลัง ติดกับดักผลประโยชน์ที่เป็น

เหมือนภูเขาน้ำาแข็งก้อนมหึมาถ่วงอยู่! เกิดจากการบริหารงานจาก

หลายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง! ทำาให้ประเทศไทยเสียโอกาส

มหาศาลทั้งในแง่เศรษฐกิจและโอกาสใหม่!!! 

รัฐบาลต้องมีมาตรการใหม่สร้างการเติบโตในอุตสาหกรรม

พาณิชย์นาวีทั้งระบบ ปลดพันธนาการความล้าหลังและผลประโยชน์

จากเห็บหมัดที่รุมสูบเลือดออกไป ซึ่งอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีจะ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้าน และสร้างโอกาสให้ผู้คน

จำานวนมาก รวมทั้งประเทศไทยจะมีตำาแหน่ง

แห่งที่ในเศรษฐกิจพาณิชย์นาวีของโลกอย่างมี

นัยสำาคัญในมิติของสมุทรานุภาพ!

เศรษฐกิจใหม่อีกกลุ่มที่ต้องเร่งสร้าง

คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง  (EV 

conversion) เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ที่สร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศ จากฐาน

ความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานของ

อุตสาหกรรมยานยนต์เดิม แม้ต้องปรับตัว

ด้านเทคโนโลยีมากพอสมควรก็ตาม! แต่

อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ามหาศาล นอกจากเป็น

อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บนฐานความพร้อมของ

ห่วงโซ่อุปทานเดิมแล้ว ที่ตั้งของประเทศยัง

อยู่บนจุดตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบกลุ่ม

ประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมนี้จะช่วย

ปรับระบบเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจ BCG ใน

แง่ของการนำากลับมาใช้ใหม่และเศรษฐกิจ

สีเขียว ที่เป็นแกนในการปรับลดปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม ลดหนี้สินครัวเรือนจากการ

ดัดแปลงรถเก่านำากลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งช่วยสร้างโอกาสใหม่ทาง

เศรษฐกิจอย่างมีนัยสำาคัญ

วันนี้อุตสาหกรรมแบบ EV City ต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ้น ปัก

หมุดเป็นโอกาสใหม่เพื่อเร่งยกระดับเศรษฐกิจความก้าวหน้าและ

คุณภาพชีวิต รวมถึงการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะเป็นฐานการพัฒนาความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ

ใหม่ สร้างบุคลากรยุคใหม่ จัดการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมใหม่

ให้กับประเทศ รวมทั้งลดหนี้ครัวเรือนและปรับสร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน นี่คือความสำาคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและ

ยานยนต์สมัยใหม่ ที่ต้องสร้างทักษะแห่งอนาคตขึ้นมาร่วมกัน!!!.

านไปแล้ว 2 สัปดาห์ กับเหตุการณ์ที่กองกำาลังติดอาวุธ 

ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น ใช้อาวุธ

สงคราม ถล่ม สถานีตำารวจน้ำาตากใบ 

วางระเบิด เสาไฟฟ้า และวาง

ระเบิดหน้าร้าน สะดวกซื้อ ที่เป็นการ 

ปฏิบัติการ พร้อมกัน ในพื้นที่ ต.ตา

บา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นการ 

ผ่านไป โดยที่ไม่มีอะไรที่ คืบหน้า ใน

การติดตาม จับกุม ผู้ต้องสงสัย หรือ

ผู้ต้องหา ว่าเป็น แนวร่วม กลุ่ม

ไหน และที่สำาคัญ สาเหตุของการ ก่อ

เหตุ มาจากเรื่องอะไร 

ซึ่งถ้าถาม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า ก็จะได้คำาตอบว่า การ ถล่มโรงพักตำารวจน้ำา ที่ 

อ.ตากใบ ครั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้ น้ำาหนัก ในเรื่อง

ของ ภัยแทรกซ้อน สาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่รัฐ ตำารวจ ทหาร 

และอื่นๆ มีการจับกุมผู้ค้าบุหรี่เถื่อน, น้ำามันเถื่อน และยาเสพติด 

ทำาให้ นายทุน เสียประโยชน์ และ ตอบโต้ โดยใช้ กองกำาลังติด

อาวุธ โจมตีสถานีตำารวจน้ำา 

หาก วิเคราะห์ อย่างนี้ และถ้า เป็นจริง เจ้าหน้าที่ต้องการ

ให้ บ้านเมือง มีความสงบ แนวร่วม หรือ กองกำาลังติดอาวุธ ไม่

ออกมาก่อเหตุ เพื่อให้ สถานการณ ์เป็นไปตามที่ หน่วย

งานความมั่นคง ในพื้นที่ต้องการเพื่อ สร้างภาพ ให้ 

ส่วนกลาง หรือ รัฐบาล เห็นว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า ทำางานได้ผล ต่อไปก็ปล่อยให้ นายทุน ทำาธุรกิจ

เถื่อนอย่าง เสรี ไม่ต้อง จับกุม เพราะจับกุมเมื่อ

ไหร่ แนวร่วม จะออกมา ปฏิบัติการ สร้างความรุนแรง 

ทำาให้ หน่วยงานความมั่นคง ในพื้นที่ เสียรางวัด และ

ถูก รัฐบาล ตำาหนิ  เพราะเชื่อว่าถ้าสาเหตุมาจาก

เรื่อง ภัยแทรกซ้อน เชื่อ ขนมกิน ได้เลยว่า กอ.รมน.

ภาค 4 ปราบปรามไม่สำาเร็จ เพราะปราบปรามมา

แล้ว 18 ปี ภัยแทรกซ้อน มีแต่ โตวันโตคืน  

แต่ถ้าฟังจาก แกนนำา ของ บีอาร์เอ็น ก็จะมี

คำาตอบว่า ปฏิบัติการ ในการ โจมตี โรงพักตำารวจน้ำา

ตากใบ และอื่นๆ เป็น ปฏิบัติการ ตาม วงรอบ ของการ

ก่อเหตุ ซึ่งไม่มีอะไรที่เป็น พิเศษ เพราะ กองกำาลังติด

อาวุธ มีแผนในการ ก่อเหตุ ตาม วงรอบ อยู่แล้ว 

ในขณะที่ บีอาร์เอ็น ที่เป็น ส่วนหัว ในรัฐกลันตัน 

ประเทศมาเลเซีย ไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ และไม่ได้ 

ปฏิเสธ ว่า ปฏิบัติการ ที่ ตากใบ บีอาร์เอ็นใน ส่วนหัว เป็นผู้ สั่ง

การ หรือไม่ประการใด ปล่อยให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันไปเอง ซึ่งวิธีการ

ในการสร้างความ คลุมเครือ เป็นหนึ่งใน ยุทธวิธ ีที่ บีอาร์เอ็น ใช้

มาโดยตลอด เพราะความ คลุมเครือ ที่เกิดขึ้น เป็นการสร้าง

ความ สับสน และ หวาดระแวง และ เข้าใจผิด ที่สำาคัญเป็นการ

สร้างความ หวาดกลัว ให้กับประชาชน และทำาลายความน่า

เชื่อถือใน อำานาจรัฐ เพราะ ป้องกันเหตุ ไม่ได้ และหลังเกิดเหตุ 

จับกุม คนร้ายไม่ได้ เป็นการ ชี้ชัด ว่า อำานาจรัฐอ่อนแอ 

ในขณะที่ คณะพูดคุยสันติสุข ที่มี พล.อ.วัลลภ รัก

เสนาะ เป็น หัวหน้า ก็ ปิดปากเงียบ กับสถานการณ์ความรุนแรง

ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ คณะพูดคุย น่าจะเป็น หน่วยงาน ที่ต้องมี ข้อมูล 

ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะมีการ ต่อสาย พูดคุยกับ แกนนำา 

ของ บีอาร์เอ็น ได้ตลอด จึงน่าจะเป็นหน่วยงานที่เข้าถึง ความ

จริง ได้ดีที่สุด 

อย่างน้อยที่สุดก็จะได้บอกกับประชาชนใน 3 จังหวัด 4 อำาเภอ

ของ จ.สงขลา ว่า หลังจากหมดสัญญา หยุดยิง เป็น

เวลา 40 วัน ในเดือน รอมฎอน แล้ว สถานการณ์ของ

จังหวัดชายแดนภาคใต้จะกลับสู่ โหมด ของความ 

รุนแรง เหมือนเดิม เพื่อที่ประชาชน และ เจ้า

หน้าที ่ทุกฝ่ายในพื้นที่จะได้ ตั้งรับ ได้ถูกต้อง 

นี่เป็นปัญหาแรกของ ไฟใต้ ที่มาจาก

ประเด็นการ แบ่งแยกดินแดน และเป็นเรื่อง

ของ ภัยแทรกซ้อน ส่วนเรื่องต่อมาคือความ ขัด

แย้ง เรื่องการ คลุมฮิญาบ ของนักเรียนมุสลิมใน

โรงเรียน อนุบาลปัตตาน ีที่ ศาลปกครองจังหวัด

ยะลา ตัดสินให้นักเรียนมุสลิม คลุมฮิญาบ ไปโรงเรียนได้ 

แต่คณะกรรมการโรงเรียนไม่ยินยอม เพราะโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ตั้งอยู่ใน ธรณีสงฆ ์ที่มี กฎกติกา ของ เจ้าของสถานที ่เรื่อง เครื่อง

แบบ ของ นักเรียน ที่ถือ ปฏิบัติ มาแล้ว 50 ปี โดยไม่เคยมีความ ขัด

แย้ง และกรรมการโรงเรียนก็ได้ยื่น อุทธรณ์ คำาสั่งของ ศาลปกครอง

ยะลา ไปยัง ศาลปกครองกลาง เพื่อให้ วินิจฉัย ดังนั้นจึงถือว่า ถ้ายึด

หลัก กฎหมาย ในการ ต่อสู ้ขบวนการ ทางศาล ยังไม่สิ้นสุด 

แต่ในขบวนการ ต่อต้าน และ ต่อสู ้ระหว่างคนที่ต่าง ศาสนิก 

 ในพื้นที่ไม่ได้หยุดนิ่ง เพื่อรอคำาตัดสินของ ศาลปกครองกลาง เพราะ

มีการ ปลุกระดม จากฝ่าย สุดโต่ง เพื่อขยายความ ขัดแย้ง ให้กว้าง

ขวาง และเพื่อให้เกิดความ รุนแรง และความ เกลียดชัง ระหว่าง

คนต่าง ศาสนิก ให้เกิดขึ้น เป็นความพยายามในการจุด ไฟสงคราม

ศาสนา ซึ่งกำาลังจะเดินไป เข้าทาง ของ องค์กรจากชาติตะวันตก ที่

เข้ามา ปฏิบัติการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสังเกตมาเป็น

เวลาหลายปี ในการที่ ตัวแทน ของ องค์กรจากประเทศตะวันตก มา

พบปะพูดคุยด้วยกับทุกองค์กร จะมีการถามนำาว่า ไฟใต้ ที่เกิดขึ้นมา

จากความ ขัดแย้ง ทาง ศาสนา ใช่หรือไม่ และวันนี้ปัญหานี้ก็ไม่มี 

หน่วยงานไหน เป็นหลัก ในการสลาย ความ ขัดแย้ง นอกจากรอคำา

ตัดสินจาก ศาลปกครองกลาง และแน่นอน ไม่ว่า ศาลปกครองกลาง 

จะตัดสินอย่างไร ก็จะมีคนฝ่ายหนึ่ง พ่ายแพ ้และฝ่ายที่ พ่ายแพ ้ก็

ไม่ยอมรับการตัดสินปัญหาของ โรงเรียนอนุบาลปัตตาน ีสุดท้ายจะ

กลายเป็น บาดแผล ที่ บาดลึก ใน หัวใจ ของคนในพื้นที่ และกลาย

เป็น บาดแผล แห่งความ ขัดแย้ง ที่ อุบัติใหม่ และรอเวลาในการ 

ขยายวง ให้กว้างไปเรื่อยๆ 

อีกเรื่องที่ต้องนำามากล่าวถึงคือ เรื่องของ วิชาญ ชัยเศรษฐ

สัมพันธ ์นายอำาเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ที่ถูกกลุ่มคนในพื้นที่

กลุ่มหนึ่งร้องเรียนไปยัง กรมการปกครอง ว่าการปฏิบัติหน้าที่

นายอำาเภอเป็น ปรปักษ์ กับคน มุสลิม ในพื้นที่ จน กรมการ

ปกครอง สั่งย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนนายอำาเภอ เพื่อ

ทำาการ สอบสวนข้อเท็จจริง และหลังการ สอบสวน กรมการ

ปกครองได้มีคำาสั่งย้ายให้มาเป็นนายอำาเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

แต่มีการออกมา เคลื่อนไหว เพื่อ ต่อต้าน มิให้นายวิชาญกลับเข้า

พื้นที่ จ.นราธิวาส จนสุดท้าย กรมการปกครอง ต้องมีการ ชะลอ

คำาสั่ง ไว้ก่อน 

ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีความสำาคัญต่อ อำานาจรัฐ ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะถ้าผลการ สอบสวน นายอำาเภอ

รือเสาะ ไม่มีความผิดตามที่ถูกร้องเรียน นายวิชาญย่อมมีสิทธิ์ใน

การกลับเข้ามารับราชการในพื้นที่ และ กรมการปกครอง ต้อง

คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ถูกร้องเรียน และต้องไม่ หวาดหวั่น กับ

การออกมา เคลื่อนไหว ของคน บางกลุ่ม ที่อาจจะเป็นเพียง ส่วน

น้อย ที่มีความ ขัดแย้ง เป็นการ ส่วนตัว กับผู้ที่ถูก ร้องเรียน ก็ได้ 

เมื่อผลการ สอบสวน อดีตนายอำาเภอรือเสาะไม่ผิด การ

สั่ง ชะลอคำาสั่ง ให้ไปเป็นนายอำาเภอสุไหงปาดี ก็เท่ากับเป็นการ

ยินยอมให้ กฎหมู่ อยู่เหนือ กฎหมาย และอยู่เหนือ ความถูกต้อง 

และความ ชอบธรรม ต่อไปเมื่อการใช้ กฎหมู่ สามารถได้ 

ชัยชนะ และสามารถทำาลาย อำานาจรัฐ ได้ผล ก็จะมีการ

ใช้ วิธีการ อย่างนี้มากขึ้นในทุกกรณีที่ต้องการ หรือที่ ไม่

พอใจ เจ้าหน้าที่รัฐถามว่า อำานาจรัฐ ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้อยู่ที่ไหน และ บ้านเมือง จะอยู่กันอย่างไร เรื่องนี้ 

กรมการปกครอง ต้องคิดให้มาก อย่าคิดแค่การแก้ปัญหา 

เฉพาะหน้า เท่านั้น 

จำาได้ว่าเมื่อครั้งที่ กรมการปกครอง มีคำาสั่ง

แต่งตั้ง ธีระ มินทราศักดิ์ ผวจ.ปัตตานี ไปเป็น ผวจ.

นครศรีธรรมราช คน ไทยพุทธ กลุ่มหนึ่งออกมา คัด 

ค้าน ไม่เอา ข้าราชการ มุสลิมไปอยู่ เมืองพระ แต่ กรม

การปกครอง ก็ไม่ได้ ชะลอคำาสั่ง และ ธีระ มินทรา

ศักดิ์ ก็ได้เป็น ผวจ.นครศรีธรรมราช จนเกษียณอายุ

ราชการ 

และที่สดๆ ร้อนๆ ในการโยกย้าย นิพันธ์ บุญ

หลวง ผวจ.น่าน มาเป็น ผวจ.ปัตตานี คนปัตตานีก็ออกมา 

เคลื่อนไหว ทำาการ คัดค้าน ไม่เอา ผู้ว่าฯ ปีเดียว มาเป็น

ผู้ว่าฯ ปัตตานี แต่ กรมการปกครอง ก็ไม่มีการ ชะลอคำาสั่ง เพื่อ

ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ที่ออกมา คัดค้าน แต่อย่างใด 

ดังนั้น กรมการปกครอง ต้องมี มาตรฐาน ในการปฏิบัติ เพื่อเป็น 

บรรทัดฐาน และเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับ ข้าราชการ ใน

พื้นที่ด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

วันนี้หยิบยกประเด็นของ ไฟใต้ มาให้ พิจารณา 

แค่ 3 ประเด็น เพื่อที่จะบอกว่า การแก้ปัญหา ไฟใต้ ที่ผ่าน

มา 18 ปี นอกจากปัญหาเดิมยัง แก้ไม่ตก หรือไม่ได้ผลแล้ว ยังมี

ประเด็นของปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้น แบบไม่ หยุดหย่อน เมื่อ ปัญหา

เก่า ก็ยังแก้ไม่ได้ ปัญหาใหม่ ก็เกิดขึ้น และรอให้มีการแก้ไข ก็

ถามสั้นๆ ถึงผู้นำาประเทศ, นักปกครอง และแม่ทัพนายกองว่า 

ทิศทาง ของการดับ ไฟใต้ อยู่ตรงไหน และดับอย่างไร.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

เมื่อ ‘ปัญหาเก่า’ แก้ไม่ได้ ‘ปัญหาใหม่’ ประดังเข้ามา 

ทิศทางดับ ‘ไฟใต้’ จะไปทางไหนและจบอย่างไร 

ผ่

ศู
ง

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม สร้างทักษะแห่งอนาคต
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3บทความ-ในประเทศ

กล้เข้าไปอีกนิด ชิดๆ เข้าไปอีกหน่อย ขึ้นต้นเป็นเนื้อเพลงที่                                                             

สอดคล้องกับการ “ปฏิรูปตำารวจ” ท่ีหลายคนรอคอย หลาย

คนอยากเห็น หลายคนอยากรู้ เมื่อปฏิรูปแล้ว  “ตำารวจ” จะดี

ข้ึนเหมือนอย่างท่ีทุกคนหวังและอยากเห็นหรือไม่

ย่ิงตอนน้ี ร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ พ.ศ. ...  ใกล้เสร็จส้ิน

กระบวนความ รอมีผลบังคับใช้ในอีกไม่ก่ีอึดใจข้างหน้า

ก็อดใจรอกันแทบไม่ไหว

ท้ังการต้ัง “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ

ตำารวจ” หรือ ก.พ.ค.ตร. ทำาหน้าท่ีเหมือนศาลปกครองช้ันต้นดูแล

ให้ความเป็นธรรมในการแต่งต้ังโยกย้ายให้ตำารวจทุกระดับ ปรับ

โครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ หรือ ก.ตร.ใหม่ แม้ยัง

มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานอยู่ แต่ ก.ตร.มีผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ของตำารวจ และอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงท่ีมาจากการเลือกต้ังของ

ตำารวจเข้ามาเป็น ก.ตร.มากข้ึน เพื่อให้มีเสียงข้างมากคานอำานาจ

ฝ่ายการเมือง

ให้ตำารวจทุกระดับต้ังแต่ ผบ.หมู่ข้ึนไปเลือกต้ัง ก.ตร.ผู้ทรง

คุณวุฒิ เพื่อให้เลือกอดีตผู้บังคับบัญชาท่ีตัวเองมองว่าจะเป็นหลัก

ประกันความสุจริตยุติธรรมให้ได้เข้ามาเป็นปากเป็นเสียง กำาหนด

เกณฑ์การแต่งต้ังโยกย้ายไว้ในกฎหมายหลักมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ ยึด

หลักอาวุโสและความรู้ความสามารถ เพื่อให้ยากต่อการแก้ไขกว่าท่ี

ผ่านมา  กำาหนดให้นำาผลการประเมินความพึงพอใจท่ีประชาชนได้

รับจากตำารวจมาประกอบการพิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย มีการตัดบท

บัญญัติท่ีเปิดช่องให้มีข้อยกเว้นทุกกรณีในการจะเปล่ียนแปลงกฎ

เกณฑ์การแต่งต้ังโยกย้ายท่ีกำาหนดไว้ในกฎหมายหลัก

แค่โหมโรงหนังตัวอย่างการ “ปฏิรูป” ท่ีออกมา ก็ดูสดใส

ซาบซ่า ดูน่าจะมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้เหล่าบรรดา  “สีกากี” ไร้

เส้น ไร้สาย ได้ลืมตาอ้าปาก 

จะว่าไปเรื่องการ “ปฏิรูปตำารวจ” เคยมีโอกาสได้คุยกับอดีต

ตำารวจระดับ “นายพล” แบบเว้ากันซื่อๆ ว่า จริงๆ หัวใจในการ

ปฏิรูปตำารวจคืออะไรกันแน่

คำาตอบท่ีได้รับดูน่าสนใจ เป็นอีกมุมมอง ท่ีต้องพยักหน้าพร้อม

บอก...เออก็ใช่

อดีตนายพลท่านน้ันบอก...ปัญหาความวุ่นวายของตำารวจท่ีเกิด

ข้ึน ไม่ได้เกิดจากกฎ ไม่ได้เกิดจากระเบียบ  ไม่ได้เกิดจากโครงสร้าง

อะไรเลย ทุกอย่างท่ี “ผู้บังคับบัญชา” ในอดีตวางไว้ดีอยู่แล้ว อาจมี

การแก้ไข ปรับปรุงกันบ้าง ให้ทันยุคทันสมัย ทันสถานการณ์

แต่ส่ิงท่ีควร “ปฏิรูป” มากท่ีสุด คือ “ผู้บังคับบัญชา” ผู้ท่ีใช้

อำานาจ!!! 

หลายยุค หลายสมัย “ผู้บังคับบัญชาตำารวจ” ไม่ยึดกฎ  ไม่ยึด

กติกา ไม่ยึดระเบียบท่ีมีอยู่ ปล่อยตัวเป็นไม้หลักปักข้ีเลน ใช้ช่องโหว่ 

ช่องว่างของกฎ ของระเบียบ เอ้ือต่อ  “อำานาจ” ท่ีเหนือกว่า จากคน

เป็นสองคน เป็นสามคน เป็นสิบคน เป็นร้อยคน บางคร้ังก็ปล่อยให้มี

การแก้กฎ แก้ระเบียบ เพื่อประโยชน์แก่บางคน บางกลุ่ม

สุดท้าย “องค์กรตำารวจ” ก็เสียหาย จนสังคมเรียกร้องให้มีการ 

“ปฏิรูป” เกิดข้ึน  

ไหนๆ เมื่อมีการ “ปฏิรูปตำารวจ” ผ่านร่าง พ.ร.บ.ตำารวจฉบับ

ใหม่ ท่ีทุกฝ่ายพยายามทำาให้เกิดความเป็นธรรมท้ังกับ “ตำารวจ” และ 

“ประชาชน” แล้ว 

“ผู้บังคับบัญชา” ผู้มีอำานาจ ก็ต้องปฏิรูปตัวเองด้วย  ทุกอย่าง

ถึงจะดีข้ึน 

ไม่เช่นน้ันจะ “ปฏิรูปตำารวจ” เป็นร้อยรอบ พันรอบ ก็ไม่มี

ความหมาย 

สุดท้ายก็เหลวเป๋วเหมือนเดิม.

ปฏิรูปผู้บังคับบัญชา

ใ

กฎเหล็ก2พื้นที่ ไม่ขายหวยเด็ก

‘บนก้าวย่างนายกฯ’

มื่อวาน “ศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนา” คงฤกษ์ดี

เพราะ ๓ ป. “ป.ป้อม-ป.ป๊อก-ป.ประยุทธ์” ไปออกงาน

ร่วมกันที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ความจริงไม่ใช่งานพิธีกรรม-พิธีการ “ภาคบังคับ” ที่ต้อง

ไปพร้อมหน้า เพราะเป็นเพียงงาน......

“เปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาส

ด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน” 

เท่านั้น

แล้วอะไรล่ะ....?

เป็นเหตุจูงใจให้ ๓ พี่น้องตระกูล ป.กอดไหล่-กอดคอมา

พร้อมหน้ากันเช่นนี้

จะว่าเพราะงานนี้ “สุภาพสตรีล้วนๆ” เป็นแม่เหล็กดึงดูด 

ก็ไม่น่าใช่ หรือมาจ๊ะเอ๋กันเองโดยมิได้นัดหมาย ยิ่งไม่ใช่ใหญ่!

แต่จะด้วยเหตุใดก็เถอะ 

ภาพกอดคอสามัคคี เป็นภาพสะท้อน “ความเป็นหนึ่ง

เดียว” ใน ๓ พี่น้องตระกูล ป.ที่ช่วยล้างความอึมครึมด้าน “ไม่

เป็นเอกภาพ” ในพลังประชารัฐได้บ้าง

โดยเฉพาะ ป.ป้อม กับ ป.ประยุทธ์ ในด้าน “อำานาจนำา

พรรค” ที่ความ “ไม่ชัดเจน” ฉุดดึงคนเคยศรัทธาให้เบื่อระอา

พลังประชารัฐ 

จน ส.ส.ในพรรคหวั่นไหว ยี่ห้อ “พลังประชารัฐ” จะขาย

ได้หรือไม่ ในตลาดเลือกตั้งต้นปีหน้า?

โดยเฉพาะ “ใน กทม.” ถ้าปล่อยให้เกิดความอึมครึมอยู่

อย่างนี้ ว่าระหว่างนายกฯ กับลุงป้อม

“พลังประชารัฐ” จะชูใครนำากันแน่?

 ขืนทอดเวลาปล่อยให้เดากันไป-เดากันมา เลือกตั้งก็อย่า

หวังว่าจะได้เพิ่มเลย 

เอาแค่รักษา ๑๒ เขต ๑๒ ส.ส.กทม.ที่ได้ครั้งที่แล้วให้

เหลือซักครึ่ง ก็นับว่าปาฏิหาริย์แล้ว!

นายกฯ ประยุทธ์ขายได้...ลุงป้อมขายไม่ได้ นั่นก็ยังไม่ใช่

ตัวตัดสินใจชาวบ้านที่้เคยเลือก ว่า “ยังจะเลือกต่อหรือไม่

เลือกต่อ”?

ประเด็น “ชี้ขาด” ในการตัดสินใจ มันอยู่ตรงนี้

ตรงที่ ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์ จะเอายังไง “พูดออกมา” ให้

ชัด!

ถ้าจะอ้างว่า “ถึงเวลารู้เอง” ไม่ต้องรีบร้อน นั่นก็ไม่ผิด

แต่เวลาอีก ๑ ปี ที่จะต้องเลือกตั้งใหญ่ นั้น

มันไม่ต่าง “๑ เดือน” มากนักหรอก......

ในการวางแผน “เตรียมทัพ” ออกศึก ว่าใครเป็นแม่ทัพ

ใหญ่ ใครเป็นเสธ. ใครเป็นขุนพล-ขุนศึก ซึ่งมันมีผลทางกำาลังใจ

ที่สร้างความฮึกเหิมให้ลูกทัพ ส่งผลทางจิตวิทยาถึงผู้ตาม

คือชาวบ้านด้าน “ฝากผี-ฝากไข้” นำาไปสู่การตัดสินใจในการเลือก

ก็คิดดูง่ายๆ เลือกตั้งปี ๖๒ พลังประชารัฐ “พรรคเกิดใหม่” 

ร้อยพ่อ-พันแม่ แต่ชาวบ้านแห่เลือกจนได้เป็นรัฐบาล

เหตุผลเดียวที่เลือก คือ “มั่นใจ” ในตัวพลเอกประยุทธ์

และพลังประชารัฐก็ “ชูประยุทธ์” เป็น “จุดแข็ง-จุดขาย” 

ในตลาดเลือกตั้ง

แต่มาคราวนี้ ทักษิณเปลี่ยนแผน จากคราวที่แล้วคลุมเครือ 

ส่งทั้งสุดารัตน์-ชัชชาติ-ชัยเกษม เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย 

เกือบครึ่งคอกแบบนั้น เท่ากับทักษิณแบไพ่ ตานี้ “สู้ไม่ได้” 

ยอมให้พลเอกประยุทธ์

แต่รอบนี้ ทักษิณหรี่ตาจับสังเกตอาการคู่ต่อสู้แล้ว อ่านว่า 

“ละล้า-ละลัง”

จึงเก “ครึ่งหน้าตัก”

วางลูกสาวสุดที่รัก “อุ๊งอิ๊ง” เป็นเดิมพันแลนด์สไลด์ตั้งแต่

เรียกไพ่ใบแรก

คอหวยเขาเรียกแบบนี้ว่า “มั่นใจ” ชนิด “ขายลูก-ขาย

เมีย” แทง!

เห็นอย่างนี้แล้ว จะให้ “ผีข้างบ่อน” วางเดิมพันถือหางข้าง

ไหนล่ะ ระหว่างพรรคที่มั่นใจ “ขายลูก-ขายเมีย” แทง กับพรรค

ที่ “ยึกๆ ยักๆ” เหมือนไม่มั่นใจในหน้าไพ่ตัวเอง?

ประชาธิปไตยเลือกตั้ง.......

เขาออกแบบมาให้ยึด “ปริมาณ” แทนยึด “คุณภาพ” เมื่อรัก

จะโดดลงไปในเกมประชาธิปไตย ก็ต้องรู้วิธีหาปริมาณ-หาคุณภาพ 

ว่ามีอยู่แหล่งไหน และจะใช้วิธีการใดเข้าถึง?

ถ้าปฏิเสธกลเกมตามกติกา ก็นอนอยู่บ้าน เป็นแม่ไก่กกไข่ 

จะไปลงสนามไก่ชนให้ขนร่วง-หงอนฉีกเพื่ออะไร?

นี่คุยด้านหลักการ

แต่สำาหรับ “นายกฯ ประยุทธ์” ผ่านปฏิบัติการมา ๗-๘  ปี 

เลยหลักการไปถึงขั้น “มากประสบการณ์” ในระดับ “ไก่ชนของ

พระนเรศ” แล้ว

ดูจากเมื่อวาน ๓ ป.คล้ายแผนยุทธการ “ตกผลึก” กันแล้ว 

เพราะเห็นนายกฯ ดูมีอารมณ์ปลอดโปร่ง สบายใจเป็นพิเศษ

ทั้ง ๓ ป.เข้าไปในงาน ก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสาวน้อย-สาว

ใหญ่ กันเองมากๆ นายกฯ ได้หมดสดชื่นถึงขั้นทำามือส่งสัญลักษณ์ 

ไอ เลิฟ ยู ไปทั่วๆ

บอกด้วยว่า.......

“ผมพยายามปรับตัว  แต่ยอมรับนะ บางทีก็เครียด  แต่ใน

วันนี้ ไม่เครียด  ไม่เครียดเพราะเห็นรอยยิ้มพวกเรา..สไมล์ รอย

ยิ้มสยาม  ผมก็ต้องพยายามยิ้มให้มากขึ้น”  

และยังย้ำาตอนท้ายๆ อีกว่า.......

“ซอฟต์ เพาเวอร์ โดยเฉพาะรอยยิ้ม ที่เราต้องยิ้มให้กัน

มากๆ แล้วทุกอย่างจะผ่อนคลายไปเอง 

บางทีผมเองก็เครียดบ้าง อะไรบ้าง แต่วันนี้ ไม่เครียด

อะไรเลย เพราะเห็นรอยยิ้มจากผู้ที่มาร่วมงาน เป็นยิ้มสยาม 

ประเทศไทยเป็นประเทศเดียว ถ้าไม่รัก ไม่ร่วมมือกัน ก็ไปไม่

ได้หมด”

นอกจากแจกยิ้่มแข่งกะน้องลิซ่าด้วยอารมณ์แจ่มใสแล้ว 

ปกติจะพูด-จะจาจะติดห้วนๆ แบบทหาร แต่เมื่อวาน นายกฯ 

“ปากหวาน-ขานเพราะ” แฮะ 

ลองฟังดูซี..........

“ก่อนที่ผมจะเดินทางมา  ผมคิดก่อนว่าจะมาพูดอะไร  ผู้

หญิงที่เยอะขนาดนี้  เพราะที่บ้านมีเพียง ๓ คนภรรยาและลูก  

มาที่นี่ เจอเป็นร้อยคน มาเพื่อให้เกียรติให้กำาลังใจทุกคน 

แล้วขอให้ช่วยกันนำาพา เขาเคยบอกกันว่า ช้างมี ๔ ขา  วันนี้ 

ช้างจะเดินไปอย่างไร ที่จะเดินไปพร้อมๆ กัน 

แต่จะต้องมั่นคงในทางธรรมชาติ  แม้ว่าทางหลักสรีระ

เป็นไปไม่ได้  แต่ต้องนำาหลักความคิดเข้ามา  เนื่องจากสตรีมี

ความละเอียดอ่อน  มีความรอบคอบ ระมัดระวัง  

แต่ผู้ชายมีความเด็ดเดี่ยว อันไหนดีก็สนับสนุนกันไป  จะ

ได้ไปด้วยกัน 

ผมจึงขอฝากทุกคนไว้ด้วย ฝากประเทศไทยไว้กับทุกคน 

เรามีสถาบันหลักของชาติ ๓ อย่าง ชาติ, ศาสนา, พระมหา

กษัตริย์ เป็นสิ่งที่เรารักษากันเอาไว้นานมากแล้ว 

และเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา.......

ขอให้เดินไปอย่างนี้ อย่างน้อยก็มีศูนย์รวมเป็นจิตใจของ

คนไทยทั้งชาติ ในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน  เราต้องค่อยๆ 

ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำาให้ดีขึ้น........” 

จะว่าไป เดี๋ยวนี้ นายกฯ พูดเก่ง ไม่ชวนง่วง-ชวนเบื่อ

เพราะพูดแต่เนื้อ เหมือนก่อนๆ แล้ว 

มีลูกเล่น ลูกหยอก และลูกหยอด จับไมค์แล้วเครื่องติด 

แบบนี้ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงซักพัก เป็นดาวไฮด์ปาร์กแหงๆ

เห็นฝ่ายค้านเขาสลักชื่อนายกฯ ลงศิลาจารึกเป็นเบอร์

แรกในจำานวน ๑๐ รัฐมนตรี ที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว 

ดูการลุกขึ้นซด “หมัดต่อหมัด” นัดอภิปรายงบประมาณ

ที่ผ่านมา เชื่อขนมกินได้ 

ฝ่ายค้าน ที่จะล้มเขา กลับต้องกลายเป็น “ควายถูกเชือด” 

เหมือนเดิม!

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า.......

“หัวหน้าตายเพราะขี้ข้า หมาตายเพราะเห็บ”!

ด้านฮึกเหิม-ห่อเหี่ยว ของลูกทัพและชาวบ้าน-ชาวเมืองมากทีเดียว

ในระดับลูกทัพ 

ถ้าไม่ศรัทธาคนนำาทัพ บ้างจะถอดใจ บ้างจะแปรพักตร์ไป

อยู่ใต้ธงรบกองทัพอื่นที่เขามั่นใจในศักยภาพนำา

ในระดับชาวบ้าน ก็ทำานองเดียวกัน.......

ที่เคยสนับสนุนเชื่อมั่นศรัทธาในพลังประชารัฐ เมื่อเกิดภาพ

พร่า ก็จะคลอนแคลน แล้วแห่แหนไปหวังพึ่งผู้นำาใหม่ ที่เขาเชื่อ

ว่า อยู่ใต้บารมีเขาแล้ว จะรอด-ปลอดภัยกว่า

นี่มันเป็นสัจธรรมสังคมที่ว่า “ฝูงสัตว์ต้องต้อน ฝูงชนต้อง

นำา”!

ไม่ต้องดูอื่นไกล ดูจากเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.เมื่อ ๒๒ 

พฤษภา ก็จะเห็น

“ชัชชาติ” ชนะ นั่นคน กทม.ล้านสามแสนเสียง ส่วนหนึ่ง

มาจากแดงทักษิณ อีกส่วนมาจากเอ็นจีโอสามนิ้ว 

อีกส่วนไปจากคนหมดความมั่นใจบวกความเบื่อหน่ายเอือม

ระอาความไม่ชัดเจนในอำานาจนำาพรรค ระหว่างนายกฯ กับลุงป้อม

ทั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ทั้งสกลธี........ 

ของพลังประชารัฐคนไหน ก็ให้แฟนพลังประชารัฐ “เขย่า

ติ้ว” เลือกกันเอาเอง ผลจึงออกมาอย่างนั้้น

นั่นก็ยังไม่ใช่ตัวบ่งชี้เท่า “ส.ก.”

พลังประชารัฐ ชนะแค่ ๒ เขต ในจำานวน ๕๐ เขต ตกต่ำา

ขนาดนั้นได้อย่างไร กับพรรคที่มี ส.ส.กทม. ๑๒ คน มากเป็น 

อันดับหนึ่ง?

นั่นคือผลการเดินเกมแบบหลงตัว-ลืมตนแล้ว “กันท่า-ยืน

ถ่างขาขี้” ของคนพลังประชารัฐเอง โทษใครไม่ได้!

ทักษิณ-เพื่อไทย ที่เปิดตัวว่า “เลือกตั้งครั้งหน้าจะแลนด์

สไลด์” นั้น ที่สำาคัญ ไม่ใช่จะสไลด์หรือไม่สไลด์ 

มันสำาคัญตรง “ความชัดเจน” นั่นตะหาก!

เ

อสส.สั่งขันนอต

ความปลอดภัย

‘อัยการ’ทั่วปท.

แพร่ • เมื่อวันศุกร์ นายสิงห์ชัย 

ทนินซ้อน อัยการสูงสุด  กล่าว

ว่า กรณีคนร้ายยิงกันตาย 3 ศพ 

ที่ศาลาหมู่บ้านบ้านทุ่งน้ำาใส ม.7 

ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จังหวัด

เเพร่ หลังจากนั้นคนร้ายเดินทางไป

สำานักงานอัยการจังหวัดพร้อมอาวุธ

ปืนและระเบิด 1 ลูก แต่ปรากฏว่า

อัยการจังหวัดไม่อยู่ในห้อง จนภาย

หลังตำารวจ สภ.เมืองแพร่เข้าจับกุม

นายพิทักษ์ชัยไว้ได้พร้อมอาวุธปืน

และระเบิด ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอธิบดี

อัยการภาค 5 ได้รายงานเรื่องให้

ตนรับทราบเเล้ว ด้านการรักษา

ความปลอดภัยให้ข้าราชการฝ่าย

อัยการคงต้องถอดบทเรียนและหา

แนวทางแก้ ไขเพื่อเพิ่มมาตรการ

ดูแลภาพรวมทั่วประเทศ โดยเฉพาะ

การเข้มงวดเรื่องการห้ามนำาอาวุธ

ติดตัวมาติดตัวเข้ามาภายในบริเวณ

สำานักงาน

ขณะที่นายประยุทธ เพชรคุณ 

รองโฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด 

กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุมีข้อ

พิพาทขัดเเย้งกันกับผู้เสียชีวิตใน

ในไลน์กลุ่มหมู่บ้าน เเละก็นำาเรื่อง

ดังกล่าวมาแจ้งความดำาเนินคดี

ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ต่อ

มาพนักงานอัยการมีคำาสั่งไม่ฟ้อง

เนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นความผิดฐาน

หมิ่นประมาท จนคดีถึงที่สุดที่สั่งไม่

ฟ้อง ซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมหมู่บ้าน

อีก คนร้ายก็มาดูลาดเลาเเละลงมือ

ก่อเหตุ จากนั้นก็บุกมาที่สำานักงาน

อัยการจังหวัด  ประจวบกับขณะ

นั้นอัยการจังหวัดไปประชุม ไม่อยู่

ที่เกิดเหตุ จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ไปหลบ

อยู่ในห้องน้ำาจนตำารวจมาควบคุม

ตัว ซึ่งค้นตัวพบอาวุธปืนเเละระเบิด

ซึ่งผู้ก่อเหตุอ้างกับตำารวจว่าจะมา

มอบตัว 

ทังนี้ ในช่วงเช้าวันเดียวกัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุ ยิงกัน

ตาย 3 ศพ โดยเหตุเกิดเมื่อเวลา 

10.20 น. ที่ศาลาหมู่บ้านบ้านทุ่งน้ำา

ใส ม.7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ 

โดยผู้ก่อเหตุไม่พอใจจากกรณีพิพาท

เกี่ยวกับตลาดนัดคลองถม และมีคดี

หมิ่นประมาทในการโต้ตอบกันทาง

ไลน์กลุ่มหมู่บ้าน และยื่นฟ้องร้อง 

แต่อัยการสั่งไม่ฟ้อง จึงคาดว่าทำาให้

ไม่พอใจกรรมการหมู่บ้านทั้ง 3 คน

และอัยการจังหวัด.

ผู้ว่าฯคนกรุงไลฟ์ทำางานข้ามทวีป
กรุงเทพฯ • ชัชชาติทำางาน

ข้ามทวีป ไลฟ์เฟซบุ๊กหลังเดิน

ทางถึงสหรัฐฯ ออนไลน์ประชุม

กับ 50 เขตแก้ปัญหาสารพัด

ร้องเรียนของคนกรุง เดินหน้า

ใช้เทคโนโลยีชี้เบาะแส

เมื่ อ วั น ศุ ก ร์  ผู้ สื่ อ

ข่ าวรายงานว่า นายชัช

ชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ไลฟ์เฟซบุ๊ก

ขอลาราชการ 4  วัน เดินทาง

ไปเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ

ร่วมแสดงความยินดีในงาน

รับปริญญาของบุตรชายจาก

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน โดยนาย

ชัชชาติได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วน

ตัวเมื่อเวลาประมาณ 02.00 

น. วันนี้ (10 มิ.ย.)  พร้อมบอก

ว่าเดินทางถึงเมืองซีแอตเทิล

โดยสวัสดิภาพ และมีบุตรชาย

เดินทางมารอรับถึงสนามบิน 

โดยมีคนไทยจำานวนหนึ่งมา

รอต้อนรับและให้กำาลังใจด้วย

วันเดียวกัน นายศานนท์                                     

หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

การประชุมแนวทางการ

ดำาเนินการเรื่องร้องเรียน โดย

ระบบทราฟฟีฟองดูว์ (Traffy 

Fondue) โดยระบุว่า นาย

ชัชชาติให้ความสำาคัญปัญหา

โครงสร้างของเมืองในระดับ

เส้นเลือดฝอย เป็นปัญหาที่ต้อง

เจอในทุกๆ วัน เช่น ทางเท้า

ไม่เรียบ แสงสว่างไม่เพียงพอ 

ขยะไม่มีคนเก็บ เป็นต้น โดย

นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ผ่านแพลตฟอร์ม ทราฟฟี

ฟองดูว์ (Traffy Fondue) เพื่อ

ให้ประชาชนร่วมรายงาน

ปัญหาที่พบในพื้นที่ของ กทม.

และหน่วยงานต่างๆ สามารถ

รั บทราบข้ อร้ อ ง เรี ยนได้

ทันที ซึ่งเมื่อดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาเรียบร้อยแล้ว สามารถ

แจ้งผลกลับไปยังประชาชน                          

ให้รับทราบได้ โดยตรงและ

รวดเร็ว 

“สำาหรับสถานะการ

ดำาเนินการระบบทราฟฟีฟอง

ดูว์  ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.-10 

มิ.ย.65 พบว่าทุกสำานักงานเขต

ได้มีการเข้าระบบครบ 100% 

โดยมีการศึกษาการทำางานของ

ระบบด้วยตนเอง และสอบถาม

ผ่านทางไลน์/โทรศัพท์ จาก

จำานวนเรื่องร้องเรียนเริ่มต้น 

1,300 เรื่อง ปัจจุบัน 17,811  

เรื่อง เพิ่มขึ้น 13 เท่า โดยใน

วันที่ 8 มิ.ย.65 รับเรื่องสูงสุด  

2,300 เรื่อง เบื้องต้นพบว่ามี

เสียงชื่นชมจากประชาชนใน

การดำาเนินงานแก้ไข โดยมี

การแชร์เรื่องราวผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ต่างๆ จำานวนมาก” 

นายศานนท์ระบุ

โดยระหว่างการอบรม 

นายชั ชชาติ ไ ด้ โ ทรศัพท์

ออนไลน์ผ่านระบบทางไกลมา

จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ

ร่วมประชุมพร้อมกับผู้แทน

สำานักงานเขต 50 เขต และ

ผู้เข้ารับการอบรมด้วย โดย

กล่าวว่าเมื่อก่อนประชาชนมี

เรื่องร้องเรียนต้องมาหาเรา 

ติดตามเรื่องก็ยาก แต่พอ

เทคโนโลยีดีขึ้น ก็จะเปลี่ยน

เป็นระบบแพลตฟอร์มซึ่งเชื่อม

ตรงกลาง ทุกคนสามารถเข้า

มาดูเรื่องได้ ทราฟฟีฟองดูว์ก็

เป็นแพลตฟอร์มอย่างหนึ่งที่

ประชาชนและเจ้าหน้าที่เขต

สามารถเข้ามาดูได้เลย ไม่ต้อง

รอผู้ว่าฯ ส่งเรื่องไปปลัดฯ รอ

ปลัดฯ ส่งเรื่องไปรองปลัดฯ 

ทำาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

ทันที ช่วยลดขั้นตอนและระยะ

เวลาทำาให้สามารถแก้ปัญหา

ได้เร็วขึ้น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทักทายผู้เข้าร่วมงานระหว่างเดินทางมาเปิดโครงการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน 

ท่ีศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

เมื่อวันศุกร์ ที่สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิ

รณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับ

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  

เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน 

แถลงข่าวไม่จำาหน่ายสลาก 

ให้แก่บุคคลอายุต่ำากว่า 20 ปี 

หลังพบว่ามีผู้ค้าสลากไม่สน

กฎหมาย ขายให้เด็กกว่า 7 

แสนคน ทั้งนี้ พันโทหนุน ศัน

สนาคม ผู้อำานวยการสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า 

สำานักงานสลากฯ ตระหนักใน

ความสำาคัญของการปกป้อง

เด็กและเยาวชนจากการพนัน 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล  ฉบับ

ที่ 2 พ.ศ.2562 จึงได้มีการ

กำาหนดมาตรา 39/1 ห้ามขาย

สลากกินแบ่งรัฐบาลในสถาน

ศึกษา และมาตรา 39/2  ห้าม

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่

บุคคลซึ่งมีอายุต่ำากว่า 20 ปี 

บริบูรณ์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่

เกิน 10,000 บาท

“ดังนั้นเพื่อให้เกิดรูป

ธรรมในทางปฏิบัติ สำานักงาน

สลากฯ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ

รณรงค์หยุดพนัน และภาคี

เครือข่ายภาคประชาสังคม 

รณรงค์ ให้สังคมเกิดความ

เข้าใจร่วมกัน โดยกำาชับผู้ค้า

สลากทุกรายให้เคร่งครัด ไม่

ขายสลากแก่บุคคลอายุต่ำากว่า 

20 ปี ให้มีการติดสติกเกอร์

มีภาพการ์ตูน ‘น้องเตือนใจ’ 

และข้อความ ‘ต่ำากว่า 20 ปี

ไม่ขาย’  นำาร่องที่จุดจำาหน่าย

สลาก 80 บาท 129 จุดใน

กรุงเทพฯ  และนนทบุรี และจะ

ขยายไปยังจุดจำาหน่ายสลาก 

80 บาท ทั่วประเทศภายใน 1 

ปี” พันโทหนุนระบุ 

พันโทหนุนกล่าวต่อว่า 

จากนี้ ไปจะเริ่มเห็นจุดจำาหน่าย

สลากมีป้ายข้อความลักษณะ

เป็นป้ายตั้งโต๊ะ หรือสติกเกอร์

ที่มีภาพการ์ตูน “น้องเตือนใจ” 

และข้อความ “ต่ำากว่า 20 ปีไม่

ขาย” โดยเป็นการขอความร่วม

มือในการรณรงค์จากผู้ค้า ร่วม

ทำาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

และจะร่วมมือกับเครือข่ายเด็ก

และเยาวชนในการเฝ้าระวังไม่

ให้มีการจำาหน่ายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลให้แก่บุคคลอายุต่ำากว่า 

20 ปี ฉะนั้น หากผู้ค้าไม่แน่ใจ

เกรงว่าจะกระทำาผิด ก็ขอให้

เช็กจากบัตรประชาชนของผู้

มาซื้อก่อน 

ด้าน น.ส.วรรณิกา ธุสา

วุฒิ ตัวแทนเด็กและเยาวชน  

กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนไม่เคย

รู้เลยว่ามีกฎหมายห้ามขาย

สลากกินแบ่งรัฐบาลให้เด็ก

อายุต่ำากว่า 20 ปีด้วย เพราะที่

ผ่านมาเห็นได้ โดยทั่วไปว่าแม้

จะเป็นเด็กก็สามารถเดินไปซื้อ

สลากตามร้านได้ โดยไม่ถูกถาม

อายุ แต่ในระยะหลังตนได้มี

โอกาสร่วมพูดคุยกับพี่ๆ เครือ

ข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน  ทำาให้

ทราบว่ามีกฎหมายนี้อยู่ รู้ว่า

สลากเป็นการพนันชนิดหนึ่ง 

ดังนั้นตนเองในฐานะคนที่ช่วย

ผลักดันเรื่องการหยุดพนันมา

ตลอด จึงเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่เด็ก

จะซื้อได้ แม้สลากจะเป็นสิ่งถูก

กฎหมายของรัฐก็ตาม

“อย่างไรก็ตามหลายคน

มักยึดโยงการพนันว่าเป็นความ

โชคดี ซ่ึงควรจะมีการสื่อสาร

ปรับเปล่ียนวิธีคิดน้ี เด็กต้อง

รู้ตัวเองว่าไม่มีสิทธ์ิซ้ือสลาก ผู้

ปกครองต้องรู้ว่าไม่มีสิทธ์ิใช้เด็ก

ไปซ้ือสลาก และผู้ขายต้องรู้ว่า

ไม่สามารถขายให้เด็กอายุต่ำา

กว่า 20 ปีได้ ซ่ึงเชื่อว่ามีผู้ค้า

จำานวนมากท่ียังไม่รู้ข้อกฎหมาย

น้ี ดังน้ันเมื่อมีกฎหมายชัดเจน

แล้ว หลักปฏิบัติก็ต้องชัดเจน

ด้วย อาจจะเพ่ิมการอบรมผู้

ค้าให้มีการสอบถามอายุของ

ผู้ซ้ือหรือใช้วิธีอื่นๆ ในการคัด

กรองเด็กไม่ให้ซ้ือสลากก็ได้” 

น.ส.วรรณิกากล่าว.

กรุงเทพฯ • สนง.สลากฯ เอาจริงนำาร่องจุดขายลอตเตอรี่ กทม.-

นนทบุรี ไม่ขายให้เด็กต่ำากว่า 20 ปี  ฝ่าฝืนปรับ 1 หมื่นบาท ด้าน

เครือข่ายเด็กเยาวชนยอมรับไม่รู้มี กม.ห้ามขายเยาวชน จี้ต้อง

คุมเข้มมาตรการคัดกรอง
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4 บทความ

สคริปตลุงตู

เบื้องหลังภารกิจแน�นๆ ของ “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ที่เห็นลุยงานตลอดทั้งสัปดาห ทั้งลงพื้น

ที่ติดตามงาน ตอนรับแขกบานแขก

เมืองที่มาเยือนประเทศไทย การประชุม

สําคัญๆ รวมถึงการเปดงานตางๆ

ที่นอกจาก นายกฯ ลุงตู จะ

ตองเตรียมตัว เตรียมขอมูล และเตรียม

รางกายใหพรอมลุยงานหนักในทุกๆ วัน

แลว ที่เห็น นายกฯ ลุงตู จอบนเวทีได

นานๆ ไมวาจะมอบนโยบาย ให โอวาท

ตางๆ ก็ทําไดไมสะดุด นั่นเพราะลุงตู

แอบมีตัวชวย

ดวยสคริปตในมือที่เตรียมมา นอกจากจะขีดสีเนนขอความ

สําคัญใหอานไดงายๆ แลว ทวาขนาดของตัวอักษรในสคริปตของ

ลุงตูยังตัวใหญเปนพิเศษสุดๆ แบบวา 1 หนากระดาษเอ 4 มี

ขอความประมาณ 10 บรรทัดก็วาได 

แหม! งานนี้บอกเลยวา จะสายตาแบบไหนก็อานเห็นเดน

ชัดไมสะดุด ไมวางานไหน นายกฯ ลุงตู พรอมลุยจอไดยาวๆ ทุก

งาน อิ อิ

โดนอีกทีก็ได    

ประเด็นการปลุกผีหวยเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว ถูกโยน

มาที่สังคมอีกครั้ง หลังรัฐบาลมีแนวคิด

นําเงินใตระบบมาทําใหถูกกฎหมาย และ

หวังนํารายไดมาเปนงบประมาณ นํามา

ใชจายเพิ่มขึ้นหลังตองเผชิญสภาวะถัง

แตก งบลงทุนตางๆ เหลือนอยลง 

ดังที่ อาจารยวิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ และฝายกฎหมาย ออกมา 

ยอมรับ บางครั้งถาแกปญหาไมได อาจ

เปนความชั่วรายที่จําเปน เหมือนกับการ

เก็บภาษีสุรา หรือลาสุด “กัญชา” 

เม� อถามตอวา ไมกังวลจะซ้ํารอยในยุครัฐบาลกอนหนา

นี้หรือไม ที่เคยถูกฟองในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง และมีคนถูกตัดสินจําคุก ขณะที่อาจารย

วิษณุก็เปนหนึ่งในจําเลยรวมดวย อาจารยวิษณุ แยมวา “หากทํา

จริง อาจตองมีการแก พ.ร.บ.สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล”

และย้ําหากมีขอเสนอเขามาที่รัฐบาลก็ “ไมกังวล”  พรอม

พูดติดตลกวา “โดนอีกทีก็ได”   

แหะๆ ท่ีไมกลัวเพราะรูทางหนีทีไลแลวใชไหมคาบอาจารย                                                                          

อิอิ 

     

ชินแลว 

พรรครวมฝายคานล็อกเปาอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี 

ในเวลาอันใกลถึง 10 คน จนโดนแซวหวานแหมากไปหน�อย โดย

ใชช� อยุทธการสวยหรู เด็ดหัว สอยนั่ง

ราน สวนจะดุเดือด เผ็ดมันขนาดไหน 

คงตองรอติดตามกันตอไป 

แตไมวาอยางไร ในเร� องเสียง

ฝายคาน โดยเฉพาะในพรรคเพ� อไทย 

ยังน�ากังวลใจ ชวงโหวต พ.ร.บ.งบ

ประมาณหายไปถึง 7 เสียง 

ปะหนา สุทิน คลังแสง รอง

หัวหนาพรรค ส.ส.มหาสารคาม พรรค

เพ� อไทย เลยเอยแซว จะคุมเสียงงูเหา

เพ� อไทยไดหรือไม กังวลหรือเปลา สุทินยิ้มตอบอยางอารมณดี 

“ไมกังวล ชินแลว เราตองอยูกับมันใหได”  

แหะๆ ตอนชวงโหวตอภิปรายไมไววางใจ ยังไมรูเพ� อไทย 

จะเจอฤทธิ์งูเหาเพิ่มจํานวนอีกหรือเปลา ในเม� อ (ยัง) ทําอะไรไม

ได เลยตองทําให ชาชิน ชินชา ไปกอนแลวกัน (อิอิ)

    

ไมไดมีเฉพาะพระบิดา

เก็บตกสภารับหลักการรางกฎหมายสุรากาวหนา แบบพลิก

ล็อก แม ครม.มีมติไมรับหลักการรางนี้ แตที่สุดที่ประชุมสภามีมติ

งางฝายรัฐบาลเสียงขางมาก พอรูคะแนน พรรคกาวไกลในฐานะ

ผูเสนอกฎหมาย เฮลั่นกลางหองประชุม

เร� องนี้เปนอีกเร� องหนึ่งที่มี ส.ส.จากพรรคฝงรัฐบาลหลาย

พรรคแอบปนใจให สนับสนุนปลดล็อกใหคนตัวเล็กๆ รายยอย

ไดผลิตและจําหน�ายสุรา หนึ่งในนั้นคือ “เชิงชาย ชาลีรินทร” 

ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ โดยมี

การเตรียมตัวเตรียมความพรอมในการ

อภิปราย มีการโชวรูปประกอบบรรจุ

ภัณฑสุรากลั่นพื้นบานที่หนาตาดี ของ

เดอะสปริต ออฟ ชัยภูมิ

“ส.ส.เชิงชาย” บอกวา “วัน

นี้ผมไมไดมาสนับสนุนใหคนเมา แต

มาสนับสนุนสรางงานในชุมชน จาก

การลงพื้นที่มีขอเสนอวาอยากใหเหลา

เปลี่ยนสี ได และมีดีกรีเพิ่มขึ้นกวา เพ� อ

สงออกได และอยากใหรูวาชัยภูมิไมได

มีเฉพาะพระบิดา แตมีเหลาดีๆ ใหทานไดชิมดวย!@”

อืม! ยุคนี้สมัยนี้ นอกจากพระบิดา ก็ยังมีพระมารดา แม 

(แตงโม) ดวยนะ 555

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

สุทิน คลังแสง

วิษณุ เครืองาม 

เชิงชาย ชาลีรินทร 

ารเดินทางเยือนเอเชียเปนครั้งแรกของ โจ ไบเดน ผูนํา

สหรัฐฯ เปนเวลา 4 วัน เม� อปลายเดือน พ.ค.ที่ผานมา  

เพ� อตอกยํ้าความรวมมือกับพันธมิตรในการกระชับกําลังตอ

ตานและปดลอมจีนตามยุทธศาสตร “อินโด-แปซิฟก” ใหแข็งแกรง

ยิ่งขึ้น จุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งก็เพ� อกอตั้งกลุมการคาที่มี

สหรัฐฯ เปนผูนํา โดยพยายามใชอาเซียนเปนหลัก หมายจะชิงเปน

หวงโซอุปทานที่ทุกวันนี้จีนเปนผูครอบครองอยู

วันที่ 23 พ.ค. ไบเดนไดฉวยโอกาสการเยือนญี่ปุนเปนวันที่

สอง เปดตัวแผนแมบท “กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโด-

แปซิฟก” (Indo-Pacific Economic Framework–IPEF) มีชาติ

เขารวมดวย 13 ชาติ โดยมีสหรัฐฯ เปนผูนํา แมจะตองการชูกลุม

อาเซียนเปนหลัก แตก็เอามาเพียง 7 ประเทศ เวนเมียนมา กัมพูชา

และลาว นอกนั้นก็เปนพันธมิตรในยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก เพ� อ

การตอตานจีนทั้งนั้น

แถลงการณท่ีออกมาพรอมการเปดตัว ยํ้ายืนยันวากลุมเศรษฐ 

กิจ IPEF นี้ มีลักษณะพลิกแพลง เปดกวางและครอบคลุม แตกลับ

ไมมีจีนซึ่งเปนชาติเศรษฐกิจใหญสุดในภูมิภาค จีนถูกกีดกันอยูนอก

กลุม เปนการสรางกลุมยอยที่มีการคัดกรองมาอยางละเอียดลออ 

ซึ่งเปนการกอความแตกแยก ผูแทนการคาสหรัฐฯ แถลงแกตัวไว

กอนหนาวา “IPEF” เปนการจัดการที่เปนอิสระจากจีน 

อันที่จริงภูมิภาคเอเชียไดมีการจัดตั้งกลุมการคาเสรีขนาด

ใหญสุดในภูมิภาค และมีผลบังคับใชมาแลว ขับเคล� อนไปดวยดี 

ซึ่งไดแกกลุมการคาที่เรียกวา “ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาค” (Regional Comprehensive Economic Partnership 

–RCEP) โดยมีกลุมอาเซียนเปนแกนการจัดตั้ง และอีก 5 ประเทศ

ในภูมิภาคเขารวมดวย อันไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต  ออสเตรเลีย

และนิวซีแลนด รวม 15 ประเทศ แตน�าเสียดายที่สหรัฐฯ ตกขบวน 

เพราะทรัมป ผูนําสหรัฐฯ สมัยนั้นไมชอบการคาเสรีและไมชอบเขา

รวมกลุมเศรษฐกิจ ถือวาสหรัฐฯ เปนฝายเสียเปรียบ แตขอตกลง

การคาเสรีนี้ เปดทางใหลดภาษีศุลกากรมากสุดถึง “ศูนย” และเปด

เสรีใหสมาชิกประเทศเขาถึงตลาดได อํานวยประโยชนแกสมาชิก

โดยทั่วกัน

ผูนําสหรัฐฯ ในยุคที่ผานๆ มา ไมใชวาทุกคนจะไมชอบกลุม

การคาเสรี ตัวอยางเชน บารัค โอบามา อดีตผูนําสหรัฐฯ สังกัด

พรรคเดโมแครตเชนเดียวกับโจ ไบเดน ก็เคยพยายามจะใชกลุม

การคาเสรีเปนเคร� องมือมาสกัดยับย้ังจีน กีดกันจีนใหอยูนอกกลุมการคา

เสรี โอบามาพยายามกอตั้งกลุมการคา Trans-Pacific Partnership–

TPP โดยประสานกับพันธมิตรทางยุโรปใหกอตั้งกลุมการคา ที่เรียก

วา “เขตการคาเสรีขามแอตแลนติก (Trans-atlantic Trade and 

Invesment Partnership–TTIP) ตั้งใจจะจับมือกันรวมกีดกันจีนให

อยูนอกการคาโลก  แตทําไมสําเร็จ และตอมาเม� อ TPP ตั้งขึ้นได 

โดนัลด ทรัมป อดีตผูนําสหรัฐฯ กอนโจ ไบเดน ก็ประกาศถอนตัว

ออก โดยสหรัฐฯ ไมยอมเขารวมกลุมการคาเสรีใดๆ อีกเลย หาวา

กลุมเหลานี้จะมาเอาเปรียบสหรัฐฯ ดวยเหตุนี้ในระยะ 20 ปมานี้ 

สหรัฐฯ จึงไมเคยเขารวมกลุมการคาใดเปนจริงเปนจังกับใคร ไมยอม                                                                                   

นไม ใชการตอสูระหวางนายแพทยคนหนึ่งและ

เพ� อนๆ ที่สูกับเครือขายบุหรี่ โลกเทานั้น แตมันเปน

สงครามระหวางภาคสุขภาพกับภาคธุรกิจ ที่ปะทะ

กันมายาวนานกวา 35 ป

สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง นาซีเยอรมันฆาคนยิวดวย

การจับเขาหองรมแกสใหตายแบบเฉียบพลันในเวลาส้ันๆ แตเครือ

ขายบุหรี่ โลกปลิดชีวิตคนดวยวิธีรมควันทําใหคนตายแบบผอน

สงมาแลวกวากึ่งศตวรรษ เฉพาะประเทศไทยคนตายดวยโรค

รายจากบุหรี่ปละ 50,710 คน เพราะบุหรี่ 1 มวน ลดอายุคนได 

18 นาที คนไมสูบบุหรี่แตตองรับผลจากการสูบบุหรี่ของคนใกล

เคียงในเวลา 1 ชั่วโมง มีผลเทากับสูบบุหรี่เอง 1 มวน นิโคติน

ชวยรนเวลาตายใหเร็วขึ้น แตก็ยืดเวลาแหงการทรมานใหยาว

ออกไป ใหเปนภาระของระบบสาธารณสุข เปนคาใชจายและ

เปนความกังวลใจของลูกหลานและคนในครอบครัว

เม� อกอนนี้เขาไปในรานอาหาร ไปเดินหางสรรพสินคา ไป

สถานบันเทิง ไปหองทํางาน ไปหองประชุมสัมมนา ไปสนามบิน

บริเวณหองโถงรอขึ้นเคร� อง แมแตขึ้นไปบนเคร� องบิน ก็จะมี

นิโคตินควันบุหรี่เปนของแถมใหกับทุกคน แตบัดนี้ควันบุหรี่ใน

สถานที่เหลานั้นอันตรธานไปสิ้น ใครอยากสูบบุหรี่ตองจุดไฟสุม

ควันกันในหองแคบๆ ที่เขาจัดไวเพ� อลดทอนอายุของกันและกัน

เม� อกอนนี้ ที่หนาซองบุหรี่ยี่หอ พระจันทร รวงทิพย 

เกล็ดทอง รวงทอง รวมทั้งบุหรี่ฝรั่งยี่หอ Marlboro, Lucky 

Strike, Mild Seven ลวนแลวแตพิมพหนาซองสวยงาม บัดนี้

หนาซองเหลานั้นกลายเปนพื้นที่ปศาจของมะเร็งปอด ถุงลมโปง

พอง โรคหัวใจ และเซ็กซเส� อม ชวนใหรูสึกขยะแขยง

เม� อกอนนี้ พอพนควันบุหรี่ในบาน โดยไมตระหนักรูวา

ไดสงทอดอันตรายจากควันบุหรี่ใหกับแม ลูก หลาน และคนใน

บาน แตบัดนี้พอตองหลบมุมไปแอบสูบในที่หางไกลคนอ� น หรือ

ไมก็ตองเลิกสูบไปเลย เพราะลูกเหม็นควันบุหรี่

เม� อกอนนี้ ดูหนัง ดูทีวี ก็เห็นพระเอกสูบบุหรี่ จนเด็ก

หนุมพากันสูบบุหรี่ตามอยางดาราดวย ความรูสึกวาทาสูบบุหรี่

ของพระเอกเปนมาดเทสุดประมาณ เดี๋ยวนี้ ไมมีพระเอกคนไหน

สูบบุหรี่ใหเห็นตามหนาจอ ไมมีเด็กหนุมคนไหนอวดมาดสูบบุหรี่

ของตนเองดังเกากอน

คนสูบบุหรี่กลายเปนคนกลุมนอยที่ ไมพึงปรารถนาของ

สังคมคนรอบขาง เราจึงมีพื้นที่สาธารณะที่ปลอดควันบุหรี่ เรา

จึงมีความสบายใจที่ไปพนจากนิโคตินที่คนอ� นเปนคนทํา เราจึง

หายใจโลงในทุกๆ ที่ ที่แตกอนเต็มไปดวยควันบุหรี่

นี่คือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ไมใชเปลี่ยนแปลงทางกาย 

ภาพระดับผิวเผินของเปลือกนอก ตามพื้นที่สาธารณะหรือพื้น                                                                               

ท่ีบนซองบุหร่ีเทาน้ัน ไมใชการเปล่ียนแปลงแบบเฉพาะกิจระยะ

สั้น ชั่วครั้งชั่วคราว แตเปนการเปลี่ยนแปลงระดับจิตสํานึก

ของคนในสังคม ในลักษณะท่ีเห็นไดวาจะไมกลับไปสูสภาพเดิมอีก                                                                         

เพราะสังคมไดช้ีขาดแลววา บุหร่ีเปนปศาจรายท่ีทําลายชีวิตมนุษย 

ไมทําลายเฉพาะตัวผูสูบบุหรี่เทานั้น แตคนอ� นที่ ไมไดสูบบุหรี่ ไม

ทําความผิดใดๆ กลับไดรับผลอันไมพึงปรารถนานั้นดวย

ตามตัวเลขของ สนง.สถิติแหงชาติพบวา

ป 2534 กอนรณรงคตานบุหรี่ มีประชากร 38 ลานคน มีคน

สูบบุหรี่ 12.2 ลานคน เทากับ 32%

ป 2564 หลังจากการรณรงคผานไป 30 ป มีประชากร 57 

ลานคน มีคนสูบบุหรี่ 9.9 ลานคน เทากับ  17.4%

ถาไมมีการรณรงคตานบุหรี่ แลวใชฐานเดิม 32% คือตัวเลข

ประชากร 57 ลานคน ก็จะมีคนสูบบุหรี่ราว 18.24 ลานคน แปลวา

คนไทยรอดตายจากการเลิกสูบบุหรี่ราว 8 ลานคน

นี่คือการทํางานขององคกรเครือขายตานการสูบบุหรี่ที่เปน

องคกรเล็กๆ ไมมีทุน ไมมีอํานาจรัฐ และไมมีอิทธิพลใดๆ

ดวยเหตุนี้เอง องคการอนามัยโลก (WHO)  ประกาศเม� อ 25 

พฤษภาคม 2565 มอบรางวัล Dr.LEE Jong – wook Memorial 

Prize for the Public Health Award ใหกับ ศ.นพ.ประกิต วาที

สาธกกิจ แกนนําในการตอตานการสูบบุหรี่ ณ สํานักงานใหญ 

WHO เปนเกียรติยิ่งใหญที่โลกสดุดี

ผูเขียนไดเขียนกลอน “นักรบควันบุหรี่” ไวใน FB  เม� อ 29 

พ.ค.65 วา

 คนตีตรา บุหรี่เปน ปศาจราย

คนพาคน พนตาย มะเร็งบุหรี่

คนประดาบ ทุนขามชาติ ขามปฐพี

ปญญามี ฝมือมั่น ประจันใจ

 มีแตยาก กับยาก และยากเหลือ

สูถึงเลือด ถึงเนื้อ ตลอดสมัย

ถึงไล ก็ไมเลิก ยังสูไป

ฟามืด จึงฟาใหม ใหยลยิน 

 เปน “ประกิต วาทีสาธกกิจ”

ดินฟา ประกาศิต ดังถวิล 

ใหของขวัญ สุขภาพ แกแผนดิน

จงชีวิน สวางภพ สงบงาม

แตเปนเร� องน�าเสียดายวา นักรบควันบุหรี่คนนี้กลับตอง

มาทําศึกภายในกับบุคคลระดับรัฐมนตรีเร� องบุหร่ีไฟฟา ท่ีมีนิโคติน

แรงรายไมแพบุหรี่ทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนทั่วโลก ที่

เปนกลุมเปาหมายของปศาจตัวใหม

ในขณะที่เครือขายแพทยและสาธารณสุข ทั้งภาคประชา 

ชนและกระทรวงสาธารณสุขลวนไมตองการบุหรี่ไฟฟา เขามา

แทนที่หรือมากินสวนแบงตลาดบุหรี่ อันเน� องมาจากอันตราย

จากนิโคตินตัวเดิมท่ีเปล่ียนโฉมมาในรูปแบบใหม ซ่ึงแลดูทันสมัย                  

ประกอบการโฆษณาชวนเช� อ จากเครือขายผูเสพบุหรี่โลกกลุม                                                                                  

เดิมนั้นเอง ทําให สมาพันธเครือขายแหงชาติเพ� อสังคมไทย                          

ปลอดบุหร่ี แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

ซึ่งมี ศ.พญ.สมศรี เผาสวัสดิ ์ เปนประธานรวมกับ ภาคีเครือ

ขายควบคุมยาสูบท้ังภาคราชการและภาคประชาสังคม ทําหนัง 

สือถึงนายกรัฐมนตรี โดยสรุปใหเห็นวา เปาหมายที่แทจริงของ

ผูผลิตบุหรี่ไฟฟา คือเด็กและเยาวชนที่จะตกเปนเหย� อของบุหรี่

ไฟฟาเพิ่มขึ้นจากเดิมอยางนอย 3 เทา ทําใหประเทศไทย ซึ่ง

กาวหนามามากแลว ตองกลับไปสุมเสี่ยงกับภัยบุหรี่ไฟฟารอบ

ใหม จึงพากันรณรงคหามนําเขา หามซื้อขายบุหรี่ไฟฟา แตแลว 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.กระทรวงดีอีเอส กลับไมเห็น

ดวย โดยแถลงขาวคัดคานจุดยืนดังกลาว และแถลงวา บุหรี่

ไฟฟามีอันตรายนอยกวา เปนบุหรี่ทางเลือก และเปนการทําให

บุหรี่ไฟฟาขึ้นมาอยูบนดิน เพ� อเขาสูระบบภาษีที่ถูกตอง ทั้งๆ ที่

ตามสถิติแลวบุหรี่ไฟฟามีถึง 75% ที่ซื้อขายกันทางออนไลน ที่

ควบคุมไดยาก เก็บภาษียาก เสพติดงาย และไมมีผลทําใหการ

สูบบุหรี่แบบมวนลดนอยลง

และแลวในที่สุดเครือขายบุหรี่ ไฟฟาตองมวนเส� อกลับไป

เพราะหนังสือตอบกลับจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลง

วันที่  25 พ.ค.65 ลงนามโดย นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาสําคัญให                                                                              

รมว.ดีอีเอส ปราบปรามการนําเขาและหามจําหน�ายบุหรี่ไฟฟา 

และย้ําวาประเทศไทยยังคงมาตรการหามนําเขาและหามจํา 

หน�ายบุหรี่ไฟฟาตอไป

อยางไรก็ตาม ปศาจรายชอบมาในความมืด มาลับหลัง 

และสามารถแปลงรางมาในรูปกายใหมที่พรอมจะกลืนกินเด็ก

และเยาวชนเหมือนที่เคยเปนมา พวกเขามีฤทธิ์เดชมหาศาลที่จะ

รุกกลับเขามาอีกหากเขาสบชองโอกาส

ตั้งแตเม� อ 30 กวาปลวงมาแลว

การรณรงคตานบุหรี่ เปนพันธกิจมนุษยธรรม เปนงานอภิ

มหากุศลตอลูกหลานไทยท้ังประเทศ ซ่ึงในเวลาน้ัน ศ.นพ.อรรถ

สิทธิ์ เวชชาชีวะ แหง รพ.รามาธิบดี และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี 

แหง รพ.ศิริราช ไดขอให ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ชวยแบก

รับเปนภาระ

ศึกครั้งนี้ใหญหลวงนักและยังไมจบลงโดยงาย

มันคือการเอาชีวิตและเลือดเนื้อของเยาวชนไทยเปนพลี

ใหแกการคากําไรของเครือขายบุหรี่ โลก ประเทศไทยนั้น จะ                                                                              

ดีรายประการใดก็ตาม แตพลังทางศีลธรรมของสังคมไทยนั้น                                                                                   

ย่ิงใหญกวาพลังแหงธุรกิจการคาท่ีสรางกําไรอยางไรมนุษยธรรม 

นี่คือความเปนจริงเสมอมา.

ตั้งอยูบริเวณเชิงสะพานผานฟาลีลาศ ติดกับถนน

มหาไชย ทางดานหลังมีกําแพงเมืองพระนครหลงเหลืออยู  

ปอมมหากาฬสรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) ในป พ.ศ.2326 เปนปอม 

1 ใน 14 ปอมท่ีโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเพ� อปองกันรักษา

พระนคร มีลักษณะรูปแปดเหล่ียม มีกําแพงลอมรอบ 2 ช้ัน 

เปนปอมประจําพระนครดานตะวันออก ปจจุบันปอมมหากาฬ

เปน 1 ใน 2 ปอมท่ียังคงเหลืออยูในกรุงเทพมหานคร.

ปอมมหากาฬ

ลดภาษี ไมยอมเปดตลาด เอาแตไดฝายเดียว จึงทําใหสหรัฐตกขบวน

รถไฟ “RCEP” เหตุสําคัญเพราะมัวแต “อเมริกาตองมากอน” และมุง

หนามุงตาใชกําลังทางทหารและกําลังดอลลารมาบีบบังคับผูอ� น

มาคราวนี้ โจ ไบเดน พอนึกขึ้นไดก็รูสึกตกใจที่สหรัฐฯ เอา 

แตใชปนและดอลลารในการจะพิชิตประเทศตางๆ ความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจไปไมถึงไหน ก็อยางที่ ดูเตอรเต อดีตผูนําฟลิปปนส 

พูดแทงใจดําไววา คบกับสหรัฐฯ มีแตสงคราม คบกับจีนพัฒนา

เศรษฐกิจ ไบเดนจึงตองรีบออกมาแสดงความสนใจดานเศรษฐกิจ

กับอาเซียน เพราะเคยเอาหัวชนกําแพงมาแลวในเร� องบังคับให

อาเซียนเลือกขาง

แตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟก หรือ IPEF 

ที่สหรัฐฯ กอตั้งใหมนี้ ก็ไมระบุถึงการลดภาษีศุลกากร ไมประกาศ

มาตรการการเขาถึงตลาด โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ท่ีสมาชิกจะได

อะไรบาง มีแตกรอบโครงกวางๆ เหมือนกระดาษวางเปลา ซึ่งผูเขา

รวมยังมองไมเห็นวาเขารวมแลวจะไดประโยชนอันใด

สหรัฐฯ หลังจากที่ทิ้งหางการคาการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟก โดยเฉพาะกับกลุมอาเซียนไปนาน อยูๆ ก็หันกลับมาสนใจ

อาเซียน และเรียกประชุมสุดยอดผูนําสหรัฐฯ-อาเซียนนัดพิเศษที่

วอชิงตัน โดยยกการครบรอบ 45 ป ความสัมพันธสหรัฐฯ-อาเซียน

เปนขออาง ทําคลายกับใหเกียรติและยกยองอาเซียนเปนพิเศษ แต

ก็ทําแบบฉาบฉวย กําหนดวันเวลาการประชุมเองโดยไมหารือกับ

ผูนําอาเซียน จนถูกผูนํากลุมอาเซียนบอยคอต ไมไปรวมประชุมตาม

นัดมาแลวเม� อเดือน มี.ค. จึงเกิดมีการประชุมในวันที่ 12-13 พ.ค. 

ที่เรียกวานัดพิเศษขึ้น จุดมุงหมายของสหรัฐฯ ก็ตองการใชอาเซียน

เปนเคร� องมือรับใชแผนยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกของสหรัฐฯ ตอ

ตานจีน อันเปนแผนทางการเมืองการทหาร

การท่ีไบเดนไดฉวยโอกาสใชการประชุมสุดยอดผูนํา ประกาศ

แตงตั้ง โยฮันเนส อับราฮัม (Yohannes Abraham) ประธานคณะ

เจาหนาที่สภาความมั่นคงแหงชาติสหรัฐฯ ซึ่งเปนหน�วยงานที่มีที่

ทํางานอยูในทําเนียบขาว ใหเปนผูแทนพิเศษคนใหมของสหรัฐฯ 

ประจําอาเซียน หลังจากที่ไดทิ้งวางเวนมานานตั้งแตป 2017 ยืน 

ยันใหเห็นชัดวา กรอบ IPEF ที่ภายนอกแสดงเปนกลุมการคาทาง

เศรษฐกิจ  แตแทจริงมันมีไวเพ� อรับใชความมั่นคงชัดๆ

ปจจุบันอาเซียน-จีนไดกลายเปนหุนสวนการคาที่ ใหญสุด

ในภูมิภาค ป 2021 การคาสองทางระหวางอาเซียน-จีนไดขึ้นสูง

ถึง 878,200 ลานดอลลาร สูงสุดเปนประวัติการณ  ในป 2020 

มูลคาการคาระหวางกันอยูที่ 685,000 ลานดอลลาร ขณะที่การ

คาระหวางสหรัฐฯ-อาเซียน กลับอยูที่ 362,000 ลานดอลลาร จีน

มากกวาสหรัฐฯ เกือบ 2 เทา    จีนไดจัดการยกระดับความเปน

หุนสวนทางยุทธศาสตรอยางรอบดาน (Comprehensive Strategic 

Partnership) กับอาเซียนมาแลวตั้งแตเม� อปกลาย แตสหรัฐฯ ที่

ตอนนี้อยูในระดับ “หุนสวนยุทธศาสตร” กับอาเซียนนั้น ก็พยายาม

จะยกระดับตนเองใหขึ้นมาอยูในระนาบเดียวกับจีน เปน “หุนสวน

ยุทธศาสตรอยางรอบดาน” ในเดือน พ.ย.ปนี้ โดยที่การคาสหรัฐฯ 

อาเซียนยังไปไมถึงไหนเลย

นายหวัง ย่ี มนตรีแหงรัฐและรัฐมนตรีตางประเทศจีนวิจารณ 

กรอบ IPEF โดยชี้วา มันเปนแผนของสหรัฐฯ ที่พยายามดึงประ 

เทศในเอเชีย-แปซิฟกมาเปนตัวหมากของตน สรางกลุมยอยเพ� อ

ตอตานจีน กระแสหลักแหงยุคของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกก็คือผลัก                    

ดันภูมิภาคเชิงบูรณาการ สรางประชาคมเอเชีย-แปซิฟกท่ีมีอนาคต                                                                              

รวมกัน ในขณะที่หลี เสียนหลง นายกรัฐมนตรีสิงคโปรที่ยืนขาง                                                                            

สหรัฐฯ ก็ยังย้ําวา ชาติตางๆ ในอาเซียนลวนหวังจะไดรับประ 

โยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน

สวนไมเคิล กรีน รอง ผอ.คลังปญญาทางยุทธศาสตรและ

ศูนยศึกษาคนควา ฝายกิจการเอเชีย ของสหรัฐฯ ชี้วา กรอบ IPEF 

ยากจะไดรับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

สรุปแลวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกถึงตอนนี้ก็มีกลุมเศรษฐกิจ

การคาขึ้นมาแลวอยางนอย 3 กลุม CPTPP RCEP และลาสุด

คือ IPEF สมาชิกของแตละกลุมสวนใหญก็ทับซอนกัน กลุมไหน

จะไปไดดีก็ขึ้นอยูกับวามันเอื้อประโยชนแกสมาชิกของกลุมไดมาก

นอยเพียงใด สําหรับกลุม RCEP ที่มีอาเซียนเปนแกนกลางกําลัง

ดําเนินไปดวยดี ในขณะที่กลุม CPTPP จีนกําลังเตรียมปรับแก

กฎหมายบางอยางใหสอดคลองเพ� อเขาเปนสมาชิก ที่เหลือคือกลุม

ใหมที่สหรัฐฯ ผลักดันกอตั้งขึ้นเพ� อตอตานจีนตามยุทธศาสตรอินโด-

แปซิฟก ซึ่งเปาหมายมิไดอยูที่จะสงเสริมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

และยังเปนกรอบที่วางเปลาก็คงยากจะบรรลุเปาหมายตามความ

ตองการของกลุมอาเซียนได

กลุมอาเซียน 10 ชาติ ที่เปนเปาหมายการบีบและดึงใหเลือก

ขางนั้น แมในครั้งลาสุดก็ยังคงแสดงทาทีผานแถลงการณรวมสุด

ยอดผูนําอาเซียน-สหรัฐฯ ยืนยันวางตัวเปนกลาง ในประเด็นการ

ปะทะระหวางรัสเซียกับยูเครนนั้น กลุมอาเซียนไมมีมติประณาม

รัสเซียหรือยูเครนฝายใดฝายหน่ึง และยํ้าวาหากมีประเทศใดเขารวม

การประณามรัสเซียกับสหรัฐฯ และฝายตะวันตก ใหถือเปนเร� อง

ของประเทศนั้นๆ ไมเกี่ยวกับกลุมอาเซียน

อาเซียนปฏิเสธอยางมีนัยสําคัญวา อาเซียนไมเขารวมขอ

ตกลงทางทหารที่สหรัฐฯ กอตั้งขึ้น ไมวาจะเปนกลุม QUAD หรือ

กลุม  AUKUS ซึ่งจะนําไปสูการกอตั้ง “นาโต” 2 เพ� อมุงเปนศัตรู

กับจีน รวมทั้งเรียกรองใหทุกฝายหยุดความขัดแยง รวมสราง

สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค.

นักรบควันบุหรี่กับเครือขายคาความตายผอนสง

มั

ไกร  เชี่ยวปรีชา

ก



ผไม่พลิก! ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผงาดคุมพรรค

เศรษฐกิจไทยชุดใหม่ตามคาด หลังที่ประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี ครั้งที่ 2 ได้มีมติเลือก ร.อ.ธรรมนัส 

ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรค โดยขยับ “ไผ่ ลิกค์” 

ส.ส.กำาแพงเพชร มือขวาของ ร.อ.ธรรมนัส จากรองเลขาฯ 

ขึ้นนั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรค ส่วนหวานใจ “จุ๊บจิ๊บ” ธนพร 

ศรีวิราช ยังรั้งหน้าที่เหรัญญิก และนายบุญสิงห์ วรินทร์

รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเลือกกรรมการบริหารอีก 20                                                        

คน ได้แก่ 1.นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 2.นาย 

จีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 3.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส. 

พิจิตร 4.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 

5.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.พล.ต.อ.ยงยุทธ  

เทพจำานงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข  

ส.ส.ตาก 8.นายปัญญา จีนา                     

คำา ส.ส.แม่ฮ่องสอน 9.นาง                 

ทัศนาพร เกษเมธีการุณ                         

ส.ส.นครราชสีมา 10.นาย 

เกษม  ศุภรานนท์ ส.ส.เขต 

1 นครราชสีมา

11.นายธนัสถ์ ทวี

เกื้อกูลกิจ ส.ส.เขต 1 ตาก                     

12.นายณัฏฐพล จรัสรพี

พงษ์ ส.ส.เขต 2 สุรินทร์ 

13.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล                                   

อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค                               

ไทยรักไทย และอดีตสมาชิก

บ้านเลขที่ 111 14.นายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรี

นครหาดใหญ่ และอดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 

15.นายสุชาติ อุทัยวัฒน์ อดีตกรรมการบริหารพรรคเพื่อ

ชาติ 16.นายนเรศ ธำารงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี 17.นายธนสาร ธรรมสอน อดีตที่

ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ 18.นายปัญญา พุกราชวงศ์ 

อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย 19.นายนพดล  สงวนพันธ์ 

อดีตรองนายก อบจ.กาญจนบุรี และ 20.นายประมวล เอม

เปีย อดีต ส.ส.ชลบุรี และอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน

ส่วนใหญ่เป็นหน้าเดิมเกือบทั้งหมด ยกเว้นนายอัคร 

แสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ไม่ได้รับเลือกกลับมา โดยมีหน้าใหม่ 

4  คน คือ นายเกษม, นายธนัสถ์, นายณัฏฐพล และนาย

ประมวล 

คราวนี้ก็ชัดเจน ร.อ.ธรรมนัส กุมบังเหียนเศรษฐกิจ

ไทยเต็มตัวอย่างเป็นทางการ ในจังหวะพอดิบพอดีก่อนจะมี

การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล ภายใต้

ยุทธการ “เด็ดหัว (บิ๊กตู่) สอยนั่งร้าน (9 รมต.)”  

แถมเจ้าตัวยังส่งสัญญาณขู่กลายๆ ไปถึงรัฐมนตรีบ้าน                                                                                

เก่า “บอกตามตรงว่าทุกคนน่าเป็นห่วงหมด ยกเว้น พล.อ. 

ประวิตร”

แต่ก็ใช่ว่าจะตัดขาดจากพลังประชารัฐ ไม่ง้ันคงไม่ย้าย                                                                            

ท่ีทำาการพรรคกลับมาอยู่อาคารศรีปาน ถนนรัชดาฯ ท่ีทำาการ

เดิมของ พปชร. ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทำาการ พปชร.ปัจจุบัน 

ไม่นานเกินรอ โหวตศึกซักฟอก คงได้คำาตอบแน่ว่า  

เศรษฐกิจไทยจะยังคงเป็นพันธมิตร หรือปันใจให้เพื่อแม้ว

ไปแล้ว.

ผมได้ข้อสรุปอยู่อย่างหนึ่งครับ ผู้อาวุโสในประเทศนี้แทบ

ไม่ได้คิดถึงตัวเองเลย คิดถึงแต่อนาคตของลูกหลาน  อยากให้ลูก

หลานเติบโตในประเทศที่ดี แต่มีลูกหลานบางส่วนบอกว่าอย่ามา

เสือก และลูกหลานกลุ่มนี้เอาแต่ด่าบรรพบุรุษว่าไม่ได้สร้างอะไร

ไว้ให้เลยนอกจากปัญหา. 

ทฤษฎีสัมพันธภาพทางการเมือง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

พ.ศ.๒๕๕๗ ลุงตู่ตีกลองประชุมเพราะชาวบ้านเขาทะเลาะ

กัน วันนี้ชาวบ้าน (อันธพาล) เขาทะเลาะกับลุงตู่ (ไล่ลุง) ทุกวัน 

พ.ศ.๒๕๕๗ ชาวบ้านนับล้านออกมากินมานอนกลางถนนไล่ผีปอบ

กินบ้านกินเมือง โดยมีประชาชนหยิบมือเดียว (อันธพาล) ที่ใช้

กำาลังลอบประทุษร้ายประชาชนนับล้านคนแบบหมาลอบกัด แต่

ลุงตู่มองว่าประชาชนทะเลาะกัน ทั้งๆ ที่พฤติกรรมของชนกลุ่ม

น้อยเสื้อแดงเป็นพฤติกรรมของอันธพาล เหมือนพฤติกรรมของ

สามกีบวันนี้ ไม่มีผิด

ปฏิวัตินิ่มในวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗ นั้น เป็นเพราะมวลมหา

ประชาชนนับล้านๆ ต้องการไล่ระบอบทักษิณ แต่เป็นเพราะสัม 

พันธภาพระหว่างลุงกำานันและประธานวุฒิสภาในขณะนั้นกับลุงตู่ 

ที่เคยชินกับการแก้ไขปัญหาการเมืองแบบเดิมๆ นอกจากนั้นยังมี

สัมพันธภาพระหว่าง “เอกซ์ ผบ.ทบ.” กับ “เอกซ์ไพรมินิสเตอร์” 

ทำาให้มิชชันปฏิวัตินิ่มได้รับดอกกุหลาบเป็นจำานวนมาก

สำาหรับผมแล้วคิ้วขมวดทันทีที่ลุงตู่บอกว่า ต้องกระทำารัฐ 

ประหารเพราะประชาชนทะเลาะกัน เพราะเป็นโจทย์ผิด (อ้างอิง

บิ๊กสงค์) เพราะเมื่อลุงตู่ตั้งโจทย์ว่าประชาชนทะเลาะกัน หญิงปูก็

นอตกิลตีโดยอัตโนมัติ วันเดียวหลังจากยึดอำานาจลุงตู่ก็ประกาศ

ว่าวิกฤตการณ์ใบประทวนจบแล้ว (เพราะสามารถกู้เงินมาแลกใบ

ประทวนได้แล้ว) ทั้งๆ ที่ในเวลาต่อมาก็ต้องจับนายบาปเข้าซังเต

รับหน้าเสื่อ

ในเวลาต่อมาเมื่อภัยเข้าใกล้หญิงปูเต็มที นางก็สามารถดำา 

ดินออกนอกประเทศได้แบบไร้รอยขีดข่วนใดๆ  ซึ่งถ้าลุงตู่บอกบ่ฮู้

บ่เห็นก็หมายถึงไร้ประสิทธิภาพ แต่จากปากคำาของหญิงปูที่ออก

มาต่อว่าลุงตู่ว่า จะเข้าห้องน้ำาก็ยังแอบตามไปดู แต่ถึงเวลาลงรู

แล้วกล้องวงจรปิดเสียทั้งประเทศ

การเมืองวันน้ีค่อนข้างแน่ว่าจะมีการหลอมละลายสองพรรค

ใหญ่เข้าด้วยกัน (ซื้อตัวหรือย้ายขั้ว+ส.ส.เตรียมย้ายขั้วจากเผาไทย

ไปสังกัด พปชร.สมัยหน้าจำานวนมาก) สามารถปรองดองความขัด

แย้งระหว่างระบอบทักษิณกับสามลุง (ก็ไม่เคยมีความขัดแย้งกัน

5บทความ

ข่าวดีมาบอก.... 

วานนี้ (๑๐ มิถุนายน) ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่ง

ธรรม ผู้อำานวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีน  

โควิด-๑๙ ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

เสวนาความก้าวหน้าของวัคซีน ChulaCov19 ภายในงาน 

MDCU’s  Next Step in Research & Innovation  ครบรอบ

วาระ ๗๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ตามนี้ครับ....

“...ความคืบหน้าของวัคซีน ChulaCov19 ผลิตเสร็จ

เรียบร้อยในฐานการผลิตที่ประเทศไทย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน

รับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) คู่ขนานกับการเปิดรับ

อาสาสมัครจำานวน ๓๖ คน อายุประมาณ ๑๘-๖๐ ปี ซึ่งเป็น

ความท้าทายอย่างมากในการหาอาสาสมัครเพื่อทดสอบวัคซีน

ที่ผลิตในไทย 

จึงได้มีการวางแผนหาข้อตกลงในการทดสอบในอาสา

สมัครต่างประเทศด้วย เพื่อให้วัคซีนเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ 

และคาดว่าวัคซีนจะได้รับการข้ึนทะเบียนภายในส้ินปี                                                                                  

๒๕๖๕ ไม่เกินต้นปี ๒๕๖๖ ท่ีคนไทยจะได้รับวัคซีน ChulaCov19

แนวโน้มทั่วโลกจะมีการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ รุ่นที่ ๒                           

ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนไฟเซอร์ ท่ีมีการพัฒนา

วัคซีนรุ่นที่ ๒ แล้ว และหากมีการประกาศเตรียมขึ้นทะเบียน

ภายในต้นปีหน้า ทางจุฬาฯ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมต้น                 

แบบสำาหรับวัคซีน ChulaCov19 (รุ่นที่ ๒) เพื่อผลิตและ                                            

ทดสอบในอาสมัครได้ทันที

สำาหรับการเตรียมประกาศให้ โควิด-๑๙ เป็นโรคประจำา

ถิ่นนั้น การฉีดวัคซีนก็ยังคงจำาเป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนไข้

หวัดใหญ่ ที่จะมีการเข้ารับวัคซีนทุก ๑-๒ ปี....”

บางคนอาจคิดว่าตลาดวายแล้ว วัคซีนสัญชาติไทย เพิ่ง

จะมา ไม่จริงหรอกครับ เรายังอยู่กับโควิดไปอีกสักพักใหญ่ 

เพราะจากนี้ ไปมันคือโรคประจำาถิ่น 

ความสำาคัญของ วัคซีน ChulaCov19 ท่ีคนไทยมองข้าม

ไปไม่ได้นั่นคือ ไทยเรามีวัคซีนโควิด-๑๙ เป็นของตัวเองแล้ว 

ถึงจะช้าหน่อย แต่ในวันข้างหน้านี่คือพื้นฐานของการ

ข่าวดีและข่าวร้าย

ผลิตวัคซีนเวอร์ชันถัดๆ ไป 

มีไม่กี่ประเทศครับที่สามารถผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ ด้วยตัว

เอง และส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำาของโลกทั้งนั้น 

ฉะนั้นความสำาเร็จของไทย จะส่งผลดีในระยะยาว 

อย่างแรก ลดการนำาเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ ลดดุลการ 

ค้าที่ต้องเสียไป 

ถัดมา ไทยสามารถต่อยอดวัคซีนให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ 

ด้วยตัวเอง เพราะเรามีองค์ความรู้แล้ว การพัฒนาหลังจากนี้จึง

ไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรง 

ฉะนั้นเตรียมตัวครับ คราวนี้เต็มแขนอย่างเต็มภาคภูมิ 

ไทยทำาไทยใช้ไทยเจริญของจริง 

นี่คือหนึ่งในตัวอย่าง ที่ภาครัฐและประชาชนต้องให้การ

สนับสนุน ประเทศจะพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด ไม่ใช่รอรายได้

จากการท่องเที่ยวครับ 

ต้องเป็นเจ้าของนวัตกรรมให้ได้ 

การเป็นเจ้าของนวัตกรรมต้องมีงานวิจัยเป็นเบื้องต้น 

ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับ มีการพูดกันมานานพอควร

แล้วว่า งบประมาณเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นรัฐต้องทุ่มให้มาก

ในทางการเมืองงบประมาณส่วนนี้เอาไปหาเสียงไม่ได้ครับ 

ฉะนั้นเราไม่ค่อยเห็นว่ามีพรรคการเมืองไหนให้ความสำาคัญในลำา

ดับต้นๆ 

ผิดกับการพูดถึงงบสวัสดิการ ลด แลก แจก แถม ที่ดึงดูด

ความสนใจของผู้คนได้มากกว่า 

ประเทศที่ไม่มีงานวิจัย ไม่มีทางเป็นเจ้าของนวัตกรรมได้ 

ประเทศท่ีมีงานวิจัยขยะไร้คุณภาพเยอะ ก็เป็นเจ้าของนวัต 

กรรมไม่ได้เช่นกัน 

ขณะที่ประเทศไทยรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าอยู่ในระดับไหนของ

แผนที่โลก 

ฉะน้ันหากอยากเป็นประเทศพัฒนาแล้ว อยากให้ประชาชน

กินดีอยู่ดี เราต้องส่งออกสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ให้ได้มากที่สุด 

ข่าวดีไปแล้ว ข่าวร้ายก็ตามมา 

นักการเมือง ผู้ซึ่งมีหน้าที่กำาหนดนโยบายของประเทศยัง

คงวนในอ่าง ยังคิดแค่เรื่องอำานาจ

ทำาอย่างไรให้ได้อำานาจมา 

แต่การใช้อำานาจเพื่้อใครก็ยังเป็นคำาถามที่ลอยมาเรื่อยๆ 

พูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ภายใต้ยุทธการ “เด็ดหัว  สอย

นั่งร้าน” มีการโหมโรงฉายหนังตัวอย่างว่าคราวนี้เด็ดหัว  “ลุงตู่” 

ได้แน่ 

ส่วนนั่งร้านจะถูกรื้อจนไม่มีที่เหลือให้พรรคร่วมรัฐบาลยืน 

ก็โม้กันไปครับ เพราะทุกครั้งที่มีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ก็เกทับ บลัฟแหลก กันอย่างนี้ 

มีอยู่เรื่อง ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ก็คือ การซักฟอก

เพื่อล้มรัฐบาลในครั้งนี้ ฝ่ายค้านหวังยืมจมูกคนอื่นหายใจ

ฝ่ายค้านคงประเมินว่าครั้งนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะ

ล้มรัฐบาลลุงตู่ 

ความเป็นไปได้ที่ว่ามาจาก “ธรรมนัส พรหมเผ่า” หอบหิ้ว 

๑๘ ส.ส.จากพลังประชารัฐ ไปสังกัดค่ายใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทย 

บวกกับ ส.ส.พรรคเล็ก ที่น่าจะทำาให้เปลี่ยนใจไปเข้ากับ

ฝ่ายค้านได้ 

หากปฏิบัติการย้ายข้างสำาเร็จ ก็ล้มรัฐบาลได้

และครั้งนี้ก็อยู่แค่เอื้อมเท่านั้นเอง 

อยู่ที่การเจรจาผลประโยชน์ลงตัวหรือไม่ 

ยิ่งได้ฟังคำาให้สัมภาษณ์ล่าสุดของ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”  

วานนี้ เพื่อไทยก็น่าจะจินตนาการเห็นถึงอำานาจชัดเจนขึ้น

มีประเด็นถามตอบที่น่าสนใจครับ 

ถาม : ขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถนับพรรคเศรษฐกิจ

ไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ 

ตอบ : ยืนยันว่าอยู่ข้างประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในตำาแหน่ง

อะไร

ถาม : หากมีการต่อรองหรือปรับ ครม. แล้วให้ โควตา

พรรคเศรษฐกิจไทยจะทำาอย่างไร 

ตอบ : ไม่ต้องมาพูดกัน ประเด็นนี้ตัดทิ้งได้เลย ไม่รับ

ถาม : รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐคนอื่นๆ จะลง

มติอย่างไร

ตอบ : บอกตามตรงว่าทุกคนน่าเป็นห่วงหมด ยกเว้น  

พล.อ.ประวิตร

ถาม : ช่วงนี้ ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร และเป็นห่วงการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ 

ตอบ : ได้คุยบ้าง ท่านบอกว่าปีสุดท้ายแล้วก็ปล่อยเสรี

ฟังแล้วมันรื่นหูสำาหรับพรรคฝ่ายค้าน อย่างน้อยๆ ก็มี

ความหวังว่าครั้งนี้ใกล้เคียงที่สุดกับคำาว่า “ล้มรัฐบาล” 

การอ้างคำาพูด “ลุงป้อม” ว่าปีสุดท้ายแล้วปล่อยเสรี มี

ความหมายทางการเมืองมาก หากการปล่อยเสรีที่ว่านี้คือการ

โหวตในสภา

แต่หากมีความหมายเช่นนั้นจริง มันก็จะย้อนกลับไปหา  

“ลุงป้อม” เท่ากับเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของพรรค

เศรษฐกิจไทย

ถูกร้องยุบพรรคได้ 

แต่ก็ไม่ใช่เวลาท่ีฝ่ายค้านจะสนใจเรื่องน้ี หากพรรคเศรษฐ 

กิจไทยจะทิ้งรัฐบาลจริง 

รวมทั้งไม่สนใจเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจ  

“ธรรมนัส พรหมเผ่า” ประเด็นยาเสพติดที่ออสเตรเลียด้วย 

ครับ...การเมืองไทยมันจะเป็นอะไรประมาณนี้ เพราะ

ลำาพังเสียงฝ่ายค้านมันล้มรัฐบาลไม่ได้

แต่หากมีเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยมาช่วย มันก็มีโอกาส 

นี่คือประเด็นการเมืองนะครับ ไม่ใช่ข่าวบันเทิง

หากใครมองว่า บันเทิง แสดงว่าเข้าใจการเมืองไทยได้

ทะลุปรุโปร่งจริงๆ และยอมรับสภาพที่มันจะดำาเนินต่อไปได้ 

จนกว่าจะเด็ดหัวกันหมดครับ.

ลำาเค็ญไม่รำาคาญ

พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นหงส์

พระพุทธองค์เคยเกิดเป็นเหี้ย

อย่าท้อแท้ทอดถอนถ้าอ่อนเพลีย

สูงต่ำาเตี้ยเติบโตโพธิญาณ

จงตั้งจิตบำาเพ็ญเป็นพุทธะ

แน่วแน่ทุกขณะสนุกสนาน

ยิ่งยุ่งยากมากมีพญามาร

ยิ่งสืบสานโพธิสัตว์สวัสดี

ขอส่งความนับถือไปยังผู้อาวุโสครอบครัวไทยโพสต์ 

(ถูกทุกข้อ) ทุกท่าน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

อยากอายุยืนต้องอ่านและเขียนถึงไทยโพสต์ ผมขอฝากความ

นับถือไปยังผู้อาวุโสของคอลัมน์ถูกทุกข้อทุกท่าน ตั้งแต่คุณถึก 

กำานัน, ชาวบางนา, พันธุ์ ไดโนเสาร์ และท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ย

ชื่อ ผมต้องขอคารวะและนับถือทุกท่านที่มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ สมเป็นบรรพชนที่สืบทอดมรดกชาติไทยไว้ให้ลูกหลาน 

วันนี้สถานการณ์การเมืองเลวร้ายมาก มีคนเลวหนุนหลัง                                                                                       

เด็กให้ออกมาเผาบ้านเผาเมืองทุกวัน จนคุณถึก กำานันทนไม่ไหว                                                                                     

ต้องออกมาตักเตือนนักเรียนช่างกลรุ่นน้อง ในฐานะที่เป็นปู่ช่างกล 

(ช่างกลรถไฟสมัยเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศเยอรมนี) ผมเองสมัยเด็กๆ พ่อพาไปดูนิทรรศการช่างกล

ไทย-เยอรมัน ครบรอบความสัมพันธ์ไทย-เยอรมัน ๑๐๐ ปี (ถ้าจำา

ไม่ผิด)  สร้างความประทับใจให้อยากเรียนช่างกลไทย-เยอรมันมาก 

แต่พ่อไม่สนับสนุนเพราะอยากให้เรียนนิติศาสตร์ 

แต่ถึงพ่อจะยอมให้ไปสอบก็คงสอบเข้าไม่ได้ เพราะสมัย

นั้นช่างอิเล็กทรอนิกส์เปิดรับ ๑๒ คน รอบแรกมีผู้สมัคร ๓,๐๐๐ 

คน คัดออกครึ่งหนึ่งเพราะไม่มีทักษะช่าง จับค้อนจับคีมไม่เป็น 

เพื่อนผมเข้าได้และได้เป็นหัวหน้านักเรียนด้วย จบและยังได้ทุนไป

เยอรมัน แต่เพื่อนผมเป็นประเภทกระบี่ติงต๊อง สละสิทธิ์ ช่องสาม

เรียกเข้าทำางาน แต่ก็ปฏิเสธเพราะเป็นลูกเศรษฐี มักน้อย สันโดษ 

ประพฤติตนเป็นนักส่องพระเครื่องกับเล่นหมากรุก ทั้งที่เป็นคน

เรียนเก่งมาก แต่คุณถึก กำานันเป็นรุ่นพี่ เพราะเป็นนักเรียนช่าง

กลรถไฟที่เริ่มต้นก่อนช่างกลไทย-เยอรมันนานหลายปี

สำาหรับผู้อาวุโสท่านอื่นท่านไม่ได้เล่าอัตชีวประวัติ ทำาให้ผม

ไม่ทราบปูมหลังของคุณชาวบางนาและคุณพันธ์ ไดโนเสาร์ แต่

บทความของทุกท่านบ่งบอกถึงความรักชาติ ทุกท่านโมโหทะลุแก๊ส                     

โมโหคนท่ีอยู่เบ้ืองหลัง ต้องการสื่อถึงเพื่อนๆ รุ่นน้องๆ รุ่นลูกหลาน 

ถึงความรู้สึกของบรรพชน ทำาให้ผมเป็นห่วงสุขภาพของผู้อาวุโส

ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ เขียนบทความระบายความ

โกรธถึงคุณอัตถ์ อัตนัย จบแล้วก็วาง เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็น

ของผู้อาวุโสคนเดียว แต่เป็นของคนไทยที่วันนี้มีบาปเพราะทุศีล

เป็นส่วนใหญ่ ความปรารถนาดีของผู้อาวุโสทุกท่านเปรียบเสมือน

น้ำาดีแก้วเดียวในตุ่มมังกรที่มีแต่น้ำาเน่า

ครูบาอาจารย์ท่านสอนผมว่าอย่ายุ่งกับการเมือง ท่านต้อง 

การให้พิจารณาตนเพื่อให้ได้ภพภูมิที่สูงขึ้น แม้ผมจะเคารพครูบา

อาจารย์ แต่ก็ยังดื้อดึงเพราะคิดว่าพยายามเดินตามหลวงตาบัวที่

ท่านจัดทำาผ้าป่าช่วยชาติ ได้ทองคำามากมายเป็นทุนสำารองคงคลัง 

หลวงตาชรามากแล้วตอนที่จัดทำาผ้าป่า แต่ท่านก็ไม่หยุดช่วยชาติ 

ดังนั้นผมจึงดื้อจิ้มคีย์บอร์ดทุกวัน แต่เทียบไม่ได้กับท่านผู้อาวุโสที่

ใช้ปากกาแดงบ้างน้ำาเงินบ้างเขียนไปรษณียบัตรส่งถึงคุณอัตถ์ ผม

ก็คงจะจิ้มคีย์บอร์ดจนกว่าจะตายหรือคอมพ์พังแล้วยายไม่ซื้อให้.

แมวขาว

‘เศรษฐกิจไทย’ ชุดใหม่

มาก่อนเลย) เท่ากับเป็นการส่งมอบอำานาจคืนให้ทักษิณ ส่วนสาม

กีบที่ประกาศไล่ลุง รับแม้ว&ปูกลับบ้านนั้น จะทำาอย่างไรก็ไม่ใช่

ธุระของคณะสามลุงอีกต่อไป เป็นหน้าที่ของพระสยามเทวาธิราช 

มั้ง

เชื่อว่าหมดอำานาจวาสนาแล้วความจริงก็จะปรากฏ  ทฤษฎี

สมคบคิดก็จะต้องถูกนำามาเปิดเผย แต่อย่างไรผมมั่นใจว่าแผนการ

รวมพรรค แผนการก่อการร้ายรายวัน แผนการปล้นประเทศฯ                        

จะไม่สำาเร็จอย่างแน่นอน ทักษิณอาจจะย่ามใจเพราะเคยใช้อำานาจ

การเมืองปล้นประเทศไปแล้วหลายรายการ รวมทั้งความฝันของ

กะปิบูดและสัสทอนที่หวังจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกนั้นเป็น

เพียงฝันลมๆ แล้งๆ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ทราบดีว่าการก่อ 

การร้ายรายวันทุกวันนี้ จอมบงการที่อยู่เบื้องหลังต้องการอะไร 

พวกเดรัจฉานพวกนี้ ไม่สนใจว่าประเทศและประชาชนจะสูญเสีย

อะไรบ้าง ขอเพียงฉันได้สมปรารถนาเท่านั้น

นี้คือทฤษฎีสัมพันธภาพการเมืองยุคใหม่ที่นำาเสนอโดยนาย

โง่ดักดาน : อีแอบ = ม็อบ คูณ ก่อการร้ายยกกำาลังสอง.

นายงานดักโด่

 

เอาเข้าจริงๆ การเมืองไม่มีอะไรแน่นอน วันข้างหน้า ลุง

ป้อมอาจจะสั่งเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งไปร่วมรัฐบาลกับ                                                                              

เพื่อไทยก็ได้ หรือไม่เผาผีกันก็ได้ ท้ังหมดอยู่ท่ีเงื่อนไขการต่อรอง 

เพราะการเมืองคือการประสานผลประโยชน์ ถ้าผลประโยชน์ลง 

ตัวทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดครับ ดูอย่างในอดีตพรรคประชาธิปัตย์

ซักฟอกรัฐบาลพรรคชาติไทยเอาเป็นเอาตาย สุดท้ายหลังจากนั้น

ก็ร่วมรัฐบาลกันหลายครั้ง.

ฟ้าครึ้มฝน

 * เมื่อช่วงเช้าแดดยังจ้าแจ๋

ตอนนี้แลสลัวไปทั่ว

บ่ายสามโมงอากาศมัวซัว

ฟ้ามัวเมฆฝนอึมครึม

 * ชีวิตก็เป็นอย่างนี้

เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเคร่งขรึม

เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดทึบทึม

โลกบึ้มได้ก็ดุจเดียวกัน

 * ตราบคนยังกิเลสหนา

ยังมิจฉาทิฐิกระสัน

“สงคราม” ประลัยกัลป์

ไม่เกินฝันมีแน่นอน

 * ทำาไมหนอพระอริยะ

วิริยะแผ่เมตตาไม่ถอดถอน

เป็นเครื่องอยู่เสมอเจริญพร

ให้ โลกร้อนผ่อนกิเลสรุนแรงฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

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

มี

โ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า



ชิงเค้กสายสีส้ม1.4แสนล.คึก

‘สลากดิจิทัล’เปิดตำานานหวย80บาทมีอยู่จริง!!

Q1/65คนแห่ประกาศขายบ้านมือสองพรึ่บ
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6 เศรษฐกิจ

14บริษัทยื่นซื้อซอง/รฟท.เดินรถสินค้ามาบตาพุด-บัวใหญ่

นิรุฒ มณีพันธ์

พระรามเก้า • ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม วงเงิน 1.4 แสนล้านคึกคัก 

14 บริษัทไทย-เทศแห่ซื้อซองชิงเค้ก รฟม.เผย 15 มิ.ย.นี้ชี้แจงราย

ละเอียดการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน ด้าน รฟท.จับมือเอกชนเปิด                                                                                  

เดินขบวนรถสินค้าบรรทุกเกลือ มาบตาพุด-ชุมทางบัวใหญ่ จ.นคร 

ราชสีมา หนุนเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

านานบทใหม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว เพราะในที่สุดคอหวย

ก็สามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในราคา 80 บาท อันนี้เรื่อง

จริง ไม่ใช่ความฝัน!! แถมงานนี้เรียกว่าได้กระแสตอบรับจาก

ประชาชนเป็นอย่างดี เรียกว่าแฮปปี้ทุกฝ่าย แม้กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ก็ยังเอ่ยปากชมเปาะ

ว่า รู้สึกพอใจกับการดำาเนินงานโครงการนี้ของสำานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาการขายสลากเกิน

ราคา 80 บาทได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความพึงพอใจต่อผู้ซื้อสลาก

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้คณะทำางานคอยติดตามและประเมิน

ผลโครงการจำาหน่ายสลากออนไลน์ เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความพร้อม

รองรับการใช้งานในทุกฟังก์ชัน พัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งาน ขณะ

เดียวกันก็ยังฝากย้ำาเตือนประชาชนด้วยว่า ‘อย่าซื้อจนเกินกำาลัง’ สร้าง

ความเดือดร้อนให้กับตัวเองและครองครัว และขอให้ระมัดระวังอย่าหลง

เชื่อแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนหรือหลอกขายสลาก เพราะจะทำาให้สูญ

เสียเงิน ก่อนจะเน้นย้ำาด้วยว่า ‘ไม่มีหวยล็อกอย่างแน่นอน’

กางโรดแมปแก้ปมขายเกินราคา

ต้องยอมรับว่า ‘ปัญหาหวยแพง ขายเกินราคา’ เป็นปัญหาที่

เกิดขึ้นเรื้อรังในประเทศไทยมานาน แม้ว่าในอดีตสำานักงานสลากฯ จะ

พยายามคิดสารพัดวิธี และเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ท้ายที่สุดปมเรื่อง

ขายแพง ขายเกินราคา การรวมชุดเพื่ออัปราคาขายก็ยังคงเกิดขึ้นเสมอ

มา นี่ยังไม่รวมปัญหาการฝากขายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ดอท

คอมต่างๆ ซึ่งเป็นอีกปมที่ทำาให้ราคาสลากแพงขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้

โดยก่อนจะมาเป็นสลากดิจิทัลในราคา 80 บาทนั้น หนึ่งความ

พยายามในการแก้ปัญหาขายเกินราคาของสำานักงานสลากฯ คือ ได้ผุด

แนวทางแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา (โรดแมป) ในปี 2565 รวม 

3 แนวทาง เพื่อให้มีสลากกินกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ วางจำาหน่าย

ได้จริงในราคา 80 บาท โดยสำานักงานสลากฯ ระบุว่า ‘สาเหตุของปัญหา

สลากเกินราคาขณะนี้ นอกจากความต้องการตัวเลขของผู้ซื้อสลากไป

ขายแล้ว ยังมาจากสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลให้มีผู้สนใจมาขายสลาก

เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 แสนราย เป็นกว่า 4 แสนราย ทำาให้สลากมีจำานวนไม่

  

เพียงพอต่อความต้องการขาย’

ลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสำานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล กล่าวถึง 3 แนวทางของโรดแมปดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย  

1.ขยายจุดจำาหน่ายโครงการสลาก 80 บาท (GLO Official Seller) ซึ่งที่

ผ่านมาได้นำาร่องไปในพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ก็จะขยายไป

ทั่วประเทศ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง โดยจัดให้มีการจำาหน่ายอำาเภอ

ละ 1 จุด รวมทั้งหมดไม่เกิน 1,000 

จุดทั่วประเทศ เปิดให้ผู้ที่ได้สลาก

ในระบบโควตาเข้าร่วมโครงการ

2.ยกเลิกผู้รับสิทธิ์ในระบบ 

ลงทะเบียนจองซื้อเดิมกว่า 1.5 

แสนราย และเปิดให้ลงทะเบียน

ใหม่ทั้งหมด 2 แสนราย โดยจะ

กำาหนดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่

แม่นยำา ถึงมือผู้ที่ต้องการนำาสลาก

ไปขายจริง ไม่ขายช่วง พร้อม

กำาหนดหลักเกณฑ์ ห้ามให้มีรายได้

ประจำา มนุษย์เงินเดือน ข้าราชการ 

รับสลากไปจำาหน่าย

‘การเปิดลงทะเบียนรอบ

ใหม่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของราคาสลากพอสมควร เพราะ

กลุ่มนี้เป็นรายย่อยที่มีสัดส่วนกว่า 

72% ของจำานวนสลากที่พิมพ์อยู่ปัจจุบันที่ 100 ล้านฉบับต่องวด และจะ

มีเงื่อนไขจะต้องมายืนยันตัวตนอีกครั้งว่าเป็นผู้ขายสลากจริงภายใน 30 

วัน ไม่ใช่ตัวแทน นอมินี เป็นพ่อค้าคนกลาง ยี่ปั๊ว ซาปั๊วมารับสลากไป

ขาย และจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ทุกๆ 2 ปี จะได้รับจัดสรรสลาก

ไปจำาหน่ายรายละ 5 เล่มเหมือนเดิม’ ลวรณระบุ

สำาหรับแนวทางท่ี 3 จะเปิดช่องทางการจำาหน่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือแพลตฟอร์ม หรือมาร์เก็ตเพลสของสำานักงานสลากเอง โดยรายย่อย

ในระบบจองซ้ือสามารถเลือกได้ว่าจะนำาสลากท่ีได้รับจัดสรรงวดละ 5 เล่ม 

จะเลือกรับเป็นเล่มแบบใบสลากไปจำาหน่ายเองในราคา 80 บาท หรือรับ

เป็นสลากแบบใบในระบบ โดยแจ้งฝากขายกับแพลตฟอร์มของสลาก นำา

เข้าระบบ โดยสำานักงานสลากฯ จะเก็บสลากตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในการ

ข้ึนรางวัล ประชาชนท่ีจะซ้ือสลากผ่านแพลตฟอร์มต้องมีการลงทะเบียนผู้

กับสลากแบบดิจิทัลสามารถขายร่วมกันได้ โดยสำานักงานสลากฯ จะ

ขอประเมินการจำาหน่ายสลากดิจิทัลก่อน แม้ว่าเสียงตอบรับจะออก

มาดี แต่สำานักงานสลากฯ จะยังไม่เพิ่มจำานวนสลากดิจิทัลในงวดวันที่ 

16 มิ.ย.2565 และในงวดวันที่ 1 ก.ค. ที่จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.

2565 ยังคงจำานวนขายไว้ที่ 5.17 ล้านใบเหมือนเดิม ดังนั้นหากขายหมด

แล้วคือหมดเลย!! ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการสลากฯ วันที่ 23 มิ.ย.นี้ 

จะพิจารณาอีกครั้งว่า ‘จะต้องเพิ่มจำานวนสลากดิจิทัลเป็นเท่าใด’ โดย

หากมีการเพิ่มก็จะเริ่มในงวดวันที่ 16 ก.ค. ซึ่งจะเริ่มขายในวันที่ 2 ก.ค.

2565 เป็นต้นไป

สำานักงานสลากฯ ให้เหตุผลว่า ‘การจะเพิ่มสลากดิจิทัลจะต้อง

มอง 2 ส่วน สำานักงานสลากฯ อยากให้สลากทุกใบราคา 80 บาท แต่ก็

ยังมีรายย่อยที่เป็นตัวแทนกว่า 1 แสนคน ทำาอาชีพขายสลากไปเลี้ยงตัว 

ที่จำาเป็นต้องดูแลด้วย ถ้าสลาก

ดิจิทัลเกิดขึ้นเร็วก็กระทบแบบ

เดิม แต่ถ้าเกิดช้า สลากก็จะขาย

เกินราคา 80 บาทมาก ซึ่งต้อง

บริหารจัดการให้เกิดความสมดุล 

โดยต้องประเมินความเข้าใจคน

ซื้อคนขายว่ามีมากพอแล้วหรือ

ไม่ และจำานวนสลากต้องมีพอดี

กับความต้องการซื้อ อยากให้คน

ขายแพลตฟอร์ม ต้องการให้ขาย

ได้หมดทุกใบ’

อย่างไรก็ดี คงจะต้อง

ติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้ว 

‘สลากดิจิทัล’ จะกลายมาเป็น

กลไกที่ประสบความสำาเร็จ และ

เป็นเครื่องมือสำาคัญที่สามารถ

แก้ปมปัญหาขายสลากเกินราคา

ที่คาราคาซัง ยืดเยื้อยาวนานได้

อย่างแท้จริงหรือไม่ เรียกว่าอาจ

จะเป็นโจทย์สำาคัญในการวัดฝีไม้

ลายมือของสำานักงานสลากฯ หรือ

ท้ายที่สุดแล้วปัญหาเดิมๆ จะวน  

ลูปกลับมาให้ปวดหัวกันอีกครั้ง!!.

รายงานข่าวจากการรถ                                        

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ 

ไทย  (รฟม.)  ได้ประกาศเชิญชวน

ผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้

ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสาย                                        

สีส้ม  ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี  (สุ

วินทวงศ์)  และได้เปิดขายเอก                                       

สารสำาหรับการคัดเลือกเอกชน 

(Request  for  Proposal  Docu- 

ments:  RFP)  ตั้งแต่วันที่  27 

พฤษภาคม-10  มิถุนายน  2565 

มีผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร

ประกวดราคารวมจำานวนทั้งสิ้น 

14  ราย  ดังนี้  1.บมจ.ทางด่วน

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM, 

2.บมจ.ซิโน-ไทย  เอ็นจีเนียริ่ง

แอนด์คอนสตรัคชั่น หรือ STEC, 

3.บมจ.อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อป

เมนต์ หรือ ITD

4.บมจ.ระบบขนส่งมวลชน                                                    

กรุงเทพ  หรือ  BTSC,  5.บมจ. 

ช.การช่าง  หรือ  CK,  6.China 

Harbour Engineering Company 

Limited,  7.บมจ.บีทีเอส  กรุ๊ป 

โฮล ดิ้งส์, 8.โตคิว คอนสตรัคชั่น    

คัมพานี  ลิมิเต็ด,  9.Incheon 

Transit  Corporation,  10.บมจ.

ยูนิค  เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์  คอน

สตรัคชั่น  หรือ  UNIQ,  11.บมจ.

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 

หรือ GULF, 12.RH International 

(Singapore)  Corporation  PTE. 

LTD.,  13.Kumagai  Gumi  Co., 

LTd. และ 14.บริษัท ซีเมนต์ โม

บิลิตี้ จำากัด

สำ า ห รั บ ขั้ น ต อนต่ อ ไ ป                                    

รฟม.มีกำาหนดในวันที่  15  มิถุนา 

ยน  2565  จะจัดประชุมชี้แจง

รายละ เอี ยดแก่ เ อกชนผู้ ซื้ อ

เอกสารข้อเสนอฯ  ถึงประเด็นที่

ควรทราบเกี่ยวกับรายละเอียด

โครงการหรืองานในสัญญา  รวม

ถึงการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วม

ลงทุนโครงการฯ  เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการจัดทำาเอกสารข้อ

เสนอฯ  สำาหรับการร่วมลงทุน

ก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบ                                      

รถไฟฟ้า  การให้บริการการเดิน  

รถไฟฟ้า และซ่อมบำารุงรักษาต่อไป

ทั้งนี้  โครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี 

(สุวินทวงศ์)  ระยะทาง  35.9 

กม.  วงเงิน  1.4  แสนล้านบาท

โครงการนี้  มีแนวเส้นทางเชื่อม

ระหว่างกรุงเทพฯ  ทิศตะวันออก

และทิศตะวันตก  แบ่งเป็น  ส่วน

ตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-

มีนบุรี  (สุวินทวงศ์)  ระยะทาง 

22.5 กม. 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 

10 สถานี และสถานียกระดับ 7 

สถานี)  และส่วนตะวันตก  ช่วง

บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ 

ระยะทาง  13.4  กม.  11  สถานี 

(สถานีใต้ดินตลอดสาย)

นายนิรุฒ  มณีพันธ์  ผู้

ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

หรือ  รฟท.  กล่าวว่า  ได้เปิดเดิน

ขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์

บรรทุกเกลือ  ระหว่างสถานีมาบตา    

พุด-ชุมทางบัวใหญ่  ให้กับบริษัท 

เอ็น.  อี.  (1992)  จำากัด  โดยมี

กรอบระยะเวลา  1  ปี  ตั้งแต่

เดือนมีนาคม  2565-มีนาคม  2566                                                  

เป็นการขนสินค้ าด้วยตู้ คอน 

เทนเนอร์วางบนแคร่  25  แคร่ 

ความยาว  50  ตู้  บรรทุกน้ำาหนัก 

62  ตัน/เที่ยว  การดำาเนินการดัง

กล่าวเป็นการสนับสนุนการขนส่ง

สินค้าทางรถไฟจากแหล่งวัตถุดิบ

ในพื้นที่ส่งต่อไปยังโรงงาน  และ

เพิ่มขีดความสามารถในการ

ขนส่งสินค้าภายในประเทศ  สอด

รับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ.

‘GPSC’ปลื้ม

กรีนบอนด์ปัง 

ยอดจองล้น!

ลุ้นธุรกิจไมซ์ฟื้นลุยจัดงานดันเงินสะพัด

ตํ

ไทยโพสต์ • นายวรวัฒน์  พิทย

ศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.โกล 

บอล  เพาเวอร์  ซินเนอร์ยี่  หรือ 

GPSC  เปิดเผยว่า  GPSC  ได้

ทำาการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ของบริษัทให้

แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย

ใหญ่  วงเงินรวมทั้งสิ้น  12,000 

ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3-15 ปี อัตรา

ดอกเบี้ยระหว่าง  2.55%-4.40% 

ต่อปี  โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการ

จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ 

“AA+”  แนวโน้มอันดับเครดิต 

“Stable”  โดยบริษัท  ทริสเรทติ้ง 

จำากัด วัตถุประสงค์การใช้เงินของ

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุดนี้ 

จะนำาไปใช้ ในการลงทุนโครงการ

พลังงานทดแทน  และทดแทนเงิน

กู้เดิมในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัทและ

บริษัทในกลุ่ม GPSC หุ้นกู้ดังกล่าว

ได้รับการตอบรับจากนักลงทุน

อย่างดีเย่ียม  โดยมีความต้องการ

จองซ้ือจากนักลงทุนสูงถึง 2.3 เท่า

“การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมครั้งที่  2  หลังจาก

ที่มีการออกหุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์สิ่ง                                  

แวดล้อมครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหา 

คม  2563  สะท้อนให้เห็นความ

มุ่งมั่นของบริษัทต่อการดำาเนิน

ธุรกิจควบคู่ ไปกับการดูแลด้าน

สิ่งแวดล้อม  และสร้างธุรกิจให้

เติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ 

ในฐานะบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำา

ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนใน

ระดับสากล” นายวรวัฒน์กล่าว

อย่างไรก็ดี  การออกหุ้นกู้                                        

ในคร้ังน้ีบริษัทได้รับการรับรอง

ด้านพลังงานทดแทนจาก  CBI  ซ่ึง

เป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศ

ด้านส่ิงแวดล้อม  เพื่อแสดงถึง

เจตนารมณ์ของบริษัทท่ีให้ความ

สำาคัญในการพัฒนาพลังงานสะอาด 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดย

บริษัทมีเป้าหมายการระดมทุนเพ่ือ

สร้างโอกาสการพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนซ่ึงเป็นเทรนด์ของพลังงาน

ท่ีย่ังยืน  รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม

พลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงานของประเทศและในต่าง

ประเทศ ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสการ

เติบโตให้กับธุรกิจในอนาคต.

ไทยโพสต์ • เอกชนไมซ์  ชี้

อุตสาหกรรมจัดแสดงงาน

กำาลังฟื้น  หวังปี  66  กลับมา                                               

โตมากกว่าก่อนเกิดโควิด                                        

พร้อมเสิร์ฟมหกรรมเครื่อง 

จักรและเทคโนโลยีเสริมพลัง

การผลิต มิ.ย.นี้ ดันเงินสะพัด

กว่า 5,000 ล้านบาท

นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์                              

กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์                                

เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จำากัด ผู้นำา                           

ด้านการจัดงานแสดงสินค้า

แห่งอาเซียน เปิดเผยว่า หลัง

จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19  เริ่มคลี่       

คลายลง  ทำาให้ภาพรวมของ

อุตสาหกรรมการจัดประชุม 

ไทยโพสต์ • ‘ธอส.’ เผยไตรมาส 

1  ปี  2565  คนแห่ประกาศขาย

บ้านมือสองพรึ่บ  เฉลี่ยต่อเดือน 

1.37  แสนหน่วย  มูลค่า  9.37 

แสนล้านบาท  พบ  ‘บ้านเดี่ยว-

ห้องชุด-ทาวน์เฮาส์’  ราคา  3-5 

ล้านบาท  ประกาศขายเยอะสุด 

กรุงเทพฯ  คว้าแชมป์ประกาศ

ขายมากที่สุด

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจ                                                           

การธนาคาร และรักษาการผู้อำานวย

การศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) 

เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1 ปี 2565 

สถานการณ์การประกาศขาย

บ้ านมือสองในตลาดมีความ

เคลื่อนไหวในทิศทางการขยาย

ตัวเพิ่มมากขึ้น  เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยจำานวน                                                 

หน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน

อยู่ท่ี  137,957  หน่วย  มูลค่าเฉล่ีย                                                

ต่อเดือน  937,992  ล้านบาท 

จำานวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือนและ                                           

มูลค่าเฉล่ียต่อเดือน  ลดลง  -5.3% 

เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส  4  ปี                                               

2564  โดยเดือนที่มีจำานวนหน่วย                                               

และมูลค่ าที่ อยู่ อาศัยมือสอง                                          

ประกาศขายมากที่สุดได้แก่ เดือน 

มี.ค.2565  ซ่ึงมีจำานวน  155,027 

หน่วย  มูลค่า  1,027,953  ล้าน

บาท

ทั้งนี้  ประเภทที่อยู่อาศัย

มือสองที่ประกาศขายสะสมบน

จำานวนหน่วยเฉล่ียต่อเดือน  3,552                                        

หน่วย มีมูลค่าเฉล่ียต่อเดือน 18,150                                              

ล้านบาท  และ  5.บ้านแฝด  จำา 

นวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน  2,149 

หน่วย มีมูลค่าเฉล่ียต่อเดือน 7,186 

ล้านบาท

โดยกรุงเทพมหานครมีที่

อยู่อาศัยมือสองประกาศขายใน

ไตรมาส  1  ปี  2565  มากที่สุด 

มีจำานวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 

54,627 หน่วย และมีมูลค่าเฉลี่ย

ต่อเดือน 581,059 ล้านบาท ส่วน

จังหวัดที่มีจำ านวนหน่วยประ                                          

กาศขายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด                                  

สำาหรับลำาดับที่  2-10  ได้แก่ 

นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี                               

ชลบุรี  เชียงใหม่  ระยอง  ประ                                              

จวบคีรีขันธ์  ภูเก็ต  และนคร 

ราชสีมา

ขณะที่  ราคาที่อยู่อาศัย

มือสองทุกประเภทที่มีการประ                              

กาศขายในไตรมาส  1  ปี  2565 

มีจำ านวนหน่วยประกาศขาย

เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดในระดับ

ราคา 3.01-5.00 ล้านบาท  โดย

มีจำานวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 

23,295  หน่วย  คิดเป็น  16.9% 

ส่วนระดับราคาที่มีจำานวนหน่วย                                    

ประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อย

ที่สุดคือ ระดับราคา 7.51-10.00 

ล้านบาท  โดยมีจำานวนเฉลี่ย

ต่อเดือน  7,432  หน่วย  คิดเป็น 

5.4%.

นิทรรศการ  หรืองานแสดงโชว์ 

(ไมซ์)  เริ่มกลับมาฟื้นตัวได้อย่าง

ต่อเนื่อง  โดยในปี  2565  นี้เริ่ม

กลับมากว่า 65% แล้ว เมื่อเทียบ

กับปี  2562  ก่อนที่จะมีการเกิด

โควิด  และมั่นใจว่าในปี  2566 

จะมีภาพรวมที่ดีขึ้นและอาจจะ

ดีกว่าในปี  62  เนื่องจากเห็นว่า

ผู้ประกอบการในสายงานต่างๆ 

มองว่าการจัดงานแสดงสินค้าที่

เปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้บริโภคเข้า

มาดูได้ด้วยตัวเองนั้นดีกว่าการ

จัดออนไลน์  และตั้งแต่ช่วงต้น

ปีที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการจัด

งานหลายรายได้ทยอยจัดงานขึ้น 

และได้รับการตอบรับอย่างดี

นางวราภรณ์กล่าวว่า สำาหรับ                                                         

อาร์เอ็กซ์  เทรดเด็กซ์เอง  ก็ได้

เริ่มจัดงานไปแล้วเมื่อช่วงเดือน                                              

มี.ค.ที่ผ่านมา  และยังมีอีก  2-3 

งานในช่วงปลายปี  โดยล่าสุดใน

เดือน มิ.ย.น้ีจะมีการจัดงานมหกรรม

เครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาห                                          

กรรมการสนับสนุนที่ครบครัน                                                               

ที่สุดแห่งปี  “แมนูแฟกเจอริ่ง                                                                    

เอ็กซ์ โป  (Manufacturing  Expo)                                                      

2022”  ระหว่างวันที่  22-25                                                                 

มิ.ย.2565 เต็มพื้นที่ฮอลล์ 101-

104  ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา  

“โดยการจัดงานในปีนี้                                   

อยู่ภายใต้แนวคิด  ‘Power Up’                                    

หรือเสริมพลังเพื่อการผลิตครบ

ออมสินเปิดจอง ‘เงินฝากวัยเกษียณ’ เพิ่มอีก 3 พันล.

นายวิทัย  รัตนากร  ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน  เปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 ธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนจอง

สิทธิ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ อัตราดอกเบี้ยแบบขั้น

บันได จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกปี สูงสุด 9% ในปีที่ 10 ผลปรากฏ

ว่าเพียงวันเดียวนับจากที่เปิดรับจองมีประชาชนจำานวนมากเข้า

จองสิทธิ์จนเต็มวงเงินโครงการ  7,000  ล้านบาท  จากผลตอบรับ

ที่ดีเกินคาดนี้  ธนาคารจึงเตรียมเปิดให้จองสิทธิ์ฝากเงินรอบสอง 

ในวงเงิน 3,000 ล้านบาทโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์

รอบสองได้ที่ www.gsb.or.th และที่ LINE: GSB Society ตั้งแต่

วันที่ 13 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป

พาณิชย์แจ้งข่าวดี ‘ตะปูเหล็ก’ รอด CVD

นายพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

เปิดเผยถึงกรณีที่ไทยและอีก  4  ประเทศ  ประกอบด้วย  โอมาน 

ตุรกี  อินเดีย  และศรีลังกา  ถูกรัฐบาลสหรัฐเปิดไต่สวนมาตรการ

ตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) สินค้าตะปูเหล็ก 

ว่า  ขณะนี้มีผลการไต่สวนชั้นต้นออกมาแล้ว  ปรากฏว่าสัดส่วน

การให้การอุดหนุนในสินค้าตะปูเหล็กของไทยอยู่ที่  0.04-0.10% 

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ต่ำามาก  จนเข้าข่ายว่าไม่มีการอุดหนุน  (De 

minimis) ส่วน 4 ประเทศ มีอัตรา CVD โดยโอมานอยู่ที่ 2.49% 

ตุรกี 1.33-3.88% อินเดีย 2.73-2.93% และศรีลังกา 4.12% ซึ่ง

จากผลการไต่สวนดังกล่าว  ทำาให้ทุกประเทศยกเว้นไทยต้องวาง

หลักประกันอากรในอัตราดังกล่าวสำาหรับการส่งออกตะปูเหล็กไป

ยังสหรัฐ  แต่ตะปูเหล็กจากไทยไม่ต้องวางหลักประกันอากร  ถือ

เป็นก้าวแรกของความสำาเร็จที่น่ายินดีของอุตสาหกรรมตะปูเหล็ก

ไทย

กรุงศรีปลื้ม Hattha Bank คงอันดับ BBB+

นายไพโรจน์  ชื่นครุฑ  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์

และวางแผนธุรกิจองค์กร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า 

Hattha  Bank  PCL  ธนาคารพาณิชย์ในประเทศกัมพูชา  ซึ่งเป็น

สถาบันการเงินในเครือกรุงศรี  ได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรที่

ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” 

จากบริษัท  ทริสเรทต้ิง  จำากัด  แม้เผชิญความท้าทายของสภาวะ

แวดล้อมทางธุรกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

สะท้อนถึงตำาแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ  Hattha  Bank 

ในกลุ่มสินเชื่อลูกค้ารายย่อยในประเทศกัมพูชา  ด้วยเงินกองทุน

ที่แข็งแกร่งและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  ตอกย้ำา

ความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการสร้างความเติบโตอย่างแข็งแกร่งใน

อาเซียน

คมนาคมนัด กทม.ถกปมสายสีเขียว 17 มิ.ย.

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่า  กระทรวงคมนาคม

ได้ทำาหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร  (กทม.)  ในฐานะประธาน

กรรมการร่วมฯ  (คณะกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำา                                                           

เนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้ กทม.

เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  ช่วงหมอ                                                                                 

ชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ คร้ังท่ี 2/2565 

โดยจะจัดการประชุมในวันศุกร์ที่  17  มิ.ย.2565  เวลา  14.30  น. 

เพื่อกำาหนดแนวทางการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  ช่วง

หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  รวมทั้งเพื่อติดตามผลการดำาเนินงาน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่  19 

เม.ย.2565

AIS ผนึก ZTE เพื่อสร้างเครือข่าย 5G ระดับสูง

นายสมชัย  เลิศสุทธิวงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส เปิดเผยว่าได้ลงนามใน

ข้อตกลงความร่วมมือกับ ZTE ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก 

จะเปิดตัว  “A-Z  Center”  (ศูนย์นวัตกรรม  5G)  ในประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางการวิจัยสำารวจความร่วมมือและนวัตกรรมร่วม

กันของ  5G  ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชัน  เพื่อยกระดับ

คุณภาพและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยอยู่แถวหน้าของ

เศรษฐกิจดิจิทัล.

10/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,364.15 5,270.11 -905.95
 5,218.06 4,522.50 +695.56
 27,873.30 31,733.45 -3,860.16
 22,173.24 18,102.69 +4,070.55

59,628.75
-8.72

1,632.62

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.27 35.00
ยูโร 36.15 37.26
ปอนดสเตอรลิง 42.42 43.90
เยน (100 เยน) 25.43 26.53
หยวนจีน 4.87 5.26
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,200 30,300
ทองรูปพรรณ 29,652 30,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ซ้ือและจ่ายเงินเข้าตัวแทนจำาหน่ายผ่านระบบเป๋าตัง

ปัดมอมเมาประชาชน

และจากแนวทางที่ 3 นั่นเองที่เป็นจุดเริ่มต้นของ ‘สลากดิจิทัล’ ที่

สามารถซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในราคาไม่เกิน 80 บาท แต่ใน

อีกมุมสังคมได้ตั้งคำาถามว่า การดำาเนินการเรื่องสลากดิจิทัลที่สามารถ

ซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว คือแอปพลิเค

ชันเป๋าตังนี้ จะกลายเป็นการมอมเมาประชาชน

และเยาวชนหรือไม่ เพราะสามารถซื้อได้ไม่

จำากัดจำานวนใบ จึงอาจเป็นจุดที่ไปกระตุ้นให้

ประชาชนเสี่ยงโชคมากขึ้น เรื่องนี้ พันโทหนุน 

ศันสนาคม ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล ยืนยันว่า ‘ไม่ได้เป็นการมอมเมา

ประชาชน’ เพราะปัจจุบันประชาชนก็สามารถ

ซื้อสลากแบบไม่จำากัดจำานวนได้ตามแผงที่

จำาหน่ายอยู่แล้ว

พร้อมกับย้ำาอีกว่า สลากทุกใบที่ขายใน

โครงการสลากดิจิทัลเป็นของตัวแทนรายย่อย 

ดังนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนจะสามารถซื้อสลาก

ได้ในราคาที่กำาหนดคือ 80 บาทแล้ว ยังเป็นการ

ช่วยส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ให้กับพ่อแม่พี่

น้องที่เป็นตัวแทนรายย่อยอีกด้วย

ดีเดย์ ‘สลากดิจิทัล’

ในที่สุด ที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ ได้ก็ยืนยันความพร้อม

ในการดำาเนินโครงการขายสลากดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม ในวันที่ 2 มิ.ย.

2565 จำานวน 5.17 ล้านใบ โดยประชาชนที่สนใจสามารถซื้อผ่านแอป

พลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ในระยะแรกจะไม่จำากัด

จำานวนซื้อ ในราคาใบละ 80 บาท ซึ่งหลังจากเปิดขายได้ประมาณ 5 วัน

ก็สามารถขายสลากดิจิทัลได้หมดทั้ง 5.17 ล้านใบ คิดเป็นจำานวนคนซื้อ

กว่า 1.2 ล้านคน ถือเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายที่สลากหมดเร็ว และ

หมดอย่างเหลือเชื่อ!!

จากความสำาเร็จนี้เอง หลายเสียงต่างเรียงร้องให้สำานักงาน

สลากฯ เร่งเพิ่มจำานวนสลากดิจิทัลให้มากขึ้น ขณะที่สำานักงานสลากฯ 

มองว่า แม้ โครงการสลากดิจิทัลถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่สลากแบบใบ

เว็บไซต์ในไตรมาส  1  ปี  2565 

เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด  ได้แก่ 

1.บ้านเด่ียว  เฉล่ียต่อเดือน  55,205                                 

หน่วย  มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 

499,671 ล้านบาท, 2.ห้องชุด จำา 

นวนหน่วยเฉลี่ยต่อเดือน 40,660 

หน่วย  มีมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือน 

302,231 ล้านบาท, 3.ทาวน์เฮาส์ 

จำานวนหน่วยเฉล่ียต่อเดือน  36,391                                                     

หน่วย มีมูลค่าเฉล่ียต่อเดือน 110,753 

ล้านบาท,  4.อาคารพาณิชย์ 

วงจร  เพื่อให้ผู้ประกอบการ                                  

มีแนวทางฟื้นฟูธุรกิจหลัง

จากที่ ได้เผชิญกับความท้า                                              

ทายในช่วงสถานการณ์การ                                                

แพร่ระบาดของโควิด-19                                            

ซึ่งเราตั้งเป้านำาเทคโนโลยี

ใหม่ๆ จากกว่า 1,000 แบรนด์ 

ชั้นนำาจาก  30  ประเทศมา

จัดแสดง  โดยคาดว่าจะมี

ผู้ประกอบการจากหลาก

หลายอุตสาหกรรมเข้าชม

งานกว่า  50,000  คน  และ

จะมี การ เจรจาธุ รกิ จซื้ อ   

ขายสินค้ารวมมูลค่ากว่า 

5,000  ล้านบาทภายในงาน

นี้อีกด้วย”  นางวราภรณ์

กล่าว.

‘‘การเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสลากพอ

สมควร เพราะกลุ่มนี้เป็นรายย่อยที่มีสัดส่วน

กว่า 72% ของจำานวนสลากท่ีพิมพ์อยู่ปัจจุบัน 

ที่ 100 ล้านฉบับต่องวด และจะมีเงื่อนไข

จะต้องมายืนยันตัวตนอีกครั้งว่าเป็นผู้ขาย

สลากจริงภายใน 30 วัน ไม่ใช่ตัวแทน นอมินี                                           

เป็นพ่อค้าคนกลาง ยี่ปั๊ว ซาปั๊วมารับสลากไป

ขาย และจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ทุกๆ                            

2 ปี จะได้รับจัดสรรสลากไปจำาหน่ายรายละ                

 5 เล่มเหมือนเดิม’’
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ากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้เราได้ยิน

ชื่อ Echinacea หรือเอ็กไคนาเซีย เพิ่มมากขึ้น จาก

คุณสมบัติที่ระบุว่า เป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการไข้

หวัด และสร้างภูมิคุ้มกัน..ฉะนั้น การรู้จักดอกไม้มหัศจรรย์นี้จึง

เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม 

Echinacea เป็นพืชที่พบมากในทวีปอเมริกาเหนือ 

สามารถนำาใบ ดอกและรากมาทำาเป็นยาสมุนไพร โดยใน

ประเทศไทยมักพบ Echinacea ในรูปแบบของชา สารสกัดหรือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

มีข้อมูลระบุว่า Echinacea อาจช่วยบรรเทาอาการ

ของไข้หวัดและการติดเชื้อบางชนิดในร่างกาย เช่น การติด

เชื้อไวรัสเอชพีวีและการติดเชื้อในช่องคลอด เนื่องจากข้อมูล

วิจัยบางส่วนที่ทำาในหลอดทดลองพบว่า Echinacea กระตุ้น

การทำางานของระบบภูมิคุ้มกันจึงอาจช่วยบรรเทาการอักเสบ

ภายในร่างกาย นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ Echinacea เพื่อ

บรรเทาอาการปวดหัวจากไมเกรน อาการวิตกกังวล สมาธิสั้น 

(ADHD) ภาวะเหงือกอักเสบ ภาวะม่านตาอักเสบ ภาวะเม็ด

เลือดขาวต่ำา หรือโรคทอนซิลอักเสบ (Tonsillitis) ด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาประโยชน์ของ Echinacea และ

ความปลอดภัยในระยะยาวยังมีอยู่อย่างจำากัด ผู้ที่ต้องการรับ

ประทาน Echinacea ในรูปแบบอาหารเสริม ควรปรึกษาแพทย์

หรือรับประทานภายใต้คำาแนะนำาของแพทย์ โดยเฉพาะคนที่

มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว เพราะ Echinacea อาจส่งผลให้

เกิดผลข้างเคียงในผู้ใช้บางราย อาทิ เกิดผื่นคัน มีไข้ ปากแห้ง 

การรับรสผิดปกติ ลิ้นชา เจ็บคอ เวียนหัวหรือปวดหัว นอนไม่

หลับ ปวดตามกล้ามเนื้อหรือข้อ คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย 

หากพบอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดย

เร็วที่สุด

ในกรณีของผู้ที่เคยมีอาการแพ้ Echinacea หรือป่วยด้วย

วัณโรค โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคแพ้ภูมิตัวเอง รวมทั้ง

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้

สมุนไพร Echinacea นอกจากนี้ เด็กที่มีอายุต่ำากว่า 12 ปี สตรี

มีครรภ์หรือให้นมบุตร อยู่ระหว่างการรักษาโรคเรื้อรัง ต้องรับ

ประทานยาเป็นประจำา ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สูบบุหรี่ หรือเคยมีประวัติการแพ้สมุนไพรชนิดอื่น ควรปรึกษา

แพทย์ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์จาก Echinacea ในทุกรูปแบบ. 

จ

WHITE Asava 2022 Collection

เนรมิต‘เจ้าสาว’สไตล์เรียบโก้ดอกไม้มหัศจรรย์?!?

Go Green ‘แยกขวดช่วยหมอ’

ดั๊บเบิ้ล เอ เดินหน้าหัวใจสีเขียว จัดกิจกรรมรักษ์ โลก ลดขยะพลาสติก “Double A Go 

Green” ซึ่งพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ได้ร่วมกันแยกขวดพลาสติก PET ใช้แล้วที่แห้งสะอาด เพื่อ

ส่งต่อให้กับโครงการ “LESSPLASTIC แยกขวดช่วยหมอ” ของกลุ่มนักศึกษาแพทย์จิตอาสา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ นำาไปอัปไซเคิล เป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกัน

การติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ นอกจากช่วยบรรเทาการขาดแคลนอุปกรณ์แล้ว ยังเป็นการ

หมุนเวียนพลาสติกให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่กระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม ทั้งนี้ ชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นตัวแทนมอบ

ขวดพลาสติกให้กับ ดร.เทวา พนักศรี อาจารย์ภาควิชาโลหิตวิทยา และนักศึกษาจากคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน

บุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ-สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ บริษัท เครือ

เจริญโภคภัณฑ์ จำากัด หรือ เครือซีพี พร้อมด้วย ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ การัน แสงไฟ รองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ ซีพีเอฟ รับเชิญจากสถานทูตแคนาดาประจำาประเทศไทย เข้าพบ แมรี อิง 

รมว.การค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการส่งออก ธุรกิจขนาดเล็ก และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ

แคนาดา ในโอกาสแสดงความขอบคุณและหารือทิศทางการขยายธุรกิจและลงทุนในประเทศแคนาดา 

ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วันก่อน

จัดโครงการ PTT Me Suk 

นพ.วิทยา วันเพ็ญ  ผู้ช่วยผู้อำานวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นตัวแทนร่วม

กิจกรรมใน “โครงการ PTT Me Suk (ปตท. มีสุข)” โดยโรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วม

กับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจแก่

บุคลากรของบริษัท ที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรม มาร่วมเข้าโปรแกรมดูแลสมรรถภาพ

ทางร่างกาย พร้อมรับความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง จากโรงพยาบาลพระรามเก้า ณ สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความ

เข้มแข็งของโรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วๆ นี้

มอบใบประกาศหลักสูตร CDA #3

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบใบสัมฤทธิ  

บัตรให้แก่ผู้สำาเร็จหลักสูตรผู้นำาการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3 (Chief of Digital 

AGRO Business: CDA#3) จำานวน 33 คน พร้อมการนำาเสนอผลงานกลุ่ม ภายใต้แนวคิด 

“การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในธุรกิจเกษตร” เพื่อนำาแนวคิดไป

ต่อยอดในการพัฒนาประเทศ โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำานวยการใหญ่สำานักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ให้การต้อนรับ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พล.อ.อ.ประจิน 

จั่นตอง, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม, หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล, สมัย ลี้สกุล, อัจฉรินทร์ 

พัฒนพันธ์ชัย เป็นต้น  ณ รร.เอส 31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้  

สนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

วิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย 

มอบเงินสนับสนุนจำานวน 805,765.95 บาท ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่                     

โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับส่งมอบหน้ากาก N95                       

และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยในชุมชน โดย นพ.สุภัทร                                                                            

ฮาสุวรรณกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ จากมูลนิธิแพทย์ชนบท  เป็นตัวแทนรับ

มอบ ทั้งนี้เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายของ 3 เอ็ม ในการสนับสนุนการนำาวิทยาศาสตร์ 

และนวัตกรรมเพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ริเริ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชน ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้  

ชวนตะลุยดินแดนไดโนเสาร์

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ศูนย์การค้าที่จะทำาให้ทุกๆ วัน เป็นวันพิเศษสำาหรับคน

พิเศษเช่นคุณ ขอชวนคุณหนูๆ และครอบครัวมาร่วมผจญภัยไปในอาณาจักรไดโนเสาร์

เสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในงาน “Dino Fest” ตั้งแต่วันนี้–26 มิถุนายน 2565 

ณ ลานจอดรถ ใกล้ โซนเมกา พลาซ่า พิเศษ! ทุกท่านจะได้สนุกตื่นเต้นไปกับไดโนเสาร์ยักษ์ 

กว่า 50 ตัวที่สามารถเคลื่อนไหวและส่งเสียงร้องได้เสมือนจริง พร้อมเรียนรู้ไดโนเสาร์สาย

พันธุ์ต่างๆ 

ตั้งแต่ยุค    

ครีเทเชียส                

ยุคจูราสสิก 

และยุคไทร

แอสสิก ที่ถูก

นำามาแสดง

เสมือนให้

เหล่าสัตว์

โลกล้านปี 

กลับมามีชีวิต

อีกครั้ง

รามาในสังคมไทยบางเรื่องบางราวอาจจะทำาให้หลายคน

รู้สึกระเหี่ยใจกับความใจเร็วด่วนได้ และ “หิวแสง” ของคน

ยุคดิจิทัลที่แค่มีมือถือ และใจใหญ่ๆ ก็สามารถสร้างตัวตน

ชิงพื้นที่ข่าวได้ 

แต่ในอีกทางหนึ่ง ก็เป็นคุณประโยชน์เหมือนกัน อย่างน้อย

ก็กระตุ้นให้คนมากมายตระหนักรู้ถึงเรื่องราวของโรคสมองเสื่อม 

สมอง...ไม่มีเสื่อม

และที่สำาคัญคือ เมื่อรู้แล้วก็ค้นคว้าหาทางป้องกัน ไม่ให้ตัวเองและคน

ข้างตัวต้องเจอะเจอกับดรามาแบบ “หลวงปู่แสง”

ข้อมูลจากสมาคมโรคสมองเสื่อมฯ บอกว่า ประเทศไทยมีผู้

ป่วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นปีละ 10% ชี้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำางานหรือ

กิจกรรมทางกายภาพ ออกกำาลังกายอย่างเพียงพอ มีโอกาสเกิดภาวะ

โรคสมองเสื่อม 9 ใน 10 คน

ผลการศึกษายังพบว่าผู้ท่ีเป็นอัลไซเมอร์จะเสียชีวิตหลังเป็นเฉล่ีย

ประมาณ 7-10 ปี โดยผู้หญิงจะเสียชีวิตช้ากว่าผู้ชาย ขณะท่ีปัจจุบันยาท่ีให้

ผู้ป่วยสมองเสื่อมรับประทานไม่ได้แก้ท่ีสาเหตุโรค เพียงแต่ทำาให้เสียชีวิตช้า

ลง และในระยะสุดท้ายผู้ใกล้ชิดก็ต้องดูแลผู้ป่วยเหมือนกับเด็กเล็กทุกอย่าง

สำาหรับปัจจัยตัวแปรที่สำาคัญกระตุ้นให้เกิดภาวะโรคสมอง

เสื่อม อันดับแรกมาจากวัยที่อายุเพิ่มมากขึ้น อันดับสองกิจกรรมทาง

กายภาพที่ไม่ได้ทำางาน การไม่ออกกำาลังกาย หรือออกกำาลังกายไม่

เพียงพอ และอันดับสาม โรคเบาหวาน ซึ่งงานวิจัยทั่วโลก ระบุว่าผู้

ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมมากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า 

ส่วนปัจจัยเสี่ยงเสริมอื่นๆ ได้แก่ ช่วงระยะเวลาการนอนหลับไม่

เพียงพอ และระยะการนอนหลับลึกน้อยกว่า 4-5 ชั่วโมง

วิธีการที่ชะลอเวลาเกิดโรคสมองเสื่อม ควรมีกิจกรรมทำา

เสมอ ได้แก่ การออกกำาลังกาย ทำากิจกรรมต่างๆ ในชีวิต โดยการ

ออกกำาลังกายต้องให้เหนื่อยและมีเหงื่อออก วันละประมาณครึ่ง

ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง เช่น...ออกกำาลังกายแบบแอโรบิก เดิน วิ่ง ทำา

นา ทำาไร่ ตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้...การออกกำาลังกายที่จะช่วยลดผลลบเกิดโรคสมอง

เสื่อมได้นั้น ต้องออกกำาลังกายที่ทำาให้หัวใจเต้นแรงจนเส้นเลือด

สมองหดและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงจะมีผลช่วยขับขยะของ

เสียระบบการทำางานของสมองประสาทส่วนกลางได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากถึงสองเท่า

ฉะนั้น หมั่นออกกำาลังกายไว้วันละนิด สมองไม่มีเสื่อมง่ายๆ 

นะคะ.

	 	 	 “ป้าเอง”	

ด

HITE Asava (ไวท์ อาซาว่า)                                   

นำาโดย หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา 

ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava 

Group เปิดตัวคอลเลกชันชุด

เจ้าสาวใหม่ล่าสุดประจำาปี ในชื่อ 

“WHITE Asava 2022 Collection” 

ที่ถูกนิยามขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมจาก

เดิมด้วยคำากล่าวที่ว่า “Precious, Delicate, Joyous” ซึ่ง

สื่อให้เห็นถึงช่วงเวลาอันล้ำาค่าที่จะตราตรึงอยู่ในห้วง

ของความทรงจำา ความละเอียดอ่อนละเมียดละไม และ

ความมีชีวิตชีวา เพราะเมื่อเรา

นึกถึงเจ้าสาวในแบบฉบับของ

ไวท์ อาซาว่า แล้วนั้น ภาพ

ลักษณ์ของหญิงสาวที่มีความ

เรียบโก้และความสง่างาม คือตัว

ตนและภาพจำาที่ชัดเจนอันเป็น

เอกลักษณ์ที่ไวท์ อาซาว่า ส่งผ่าน

ผลงานการออกแบบให้เห็นนับตั้ง

แต่คอลเลกชันแรกจวบจนถึงปัจจุบัน สำาหรับในคอลเลกชันน้ี 

ไวท์ อาซาว่า เลือกท่ีจะนำาเสนอความสง่างามในอีกมิติใหม่ 

และขยายนิยามของความงดงามน้ันในอีกหลากหลายแง่มุม 

ซึ่งทั้งหมดนี้จะสะท้อนผ่านผลงานการออกแบบใน

คอลเลกชัน “WHITE Asava 2022 Collection”

สำาหรับไวท์ อาซาว่า ให้ความสำาคัญว่าตัวตน

ของผู้หญิงเป็นสิ่งที่สำาคัญ และเป็นสิ่ง

ท่ีผู้หญิงอยากจะสะท้อนออกมาในวันท่ี

สำาคัญท่ีสุดวันหน่ึงของชีวิต คอลเลกชัน 

ใหม่จากไวท์ อาซาว่า จึงสร้างสรรค์ขึ้น

เพื่อตอบโจทย์ความฝัน ความต้องการ 

W
และจิตวิญญาณของผู้หญิงในวันที่สุดแสนจะพิเศษ 

โดยในคอลเลกชันจะเผยให้เห็นถึงความพิเศษของรูป

ทรง โครงสร้าง และวัสดุที่มีความหลากหลายมากยิ่ง

ขึ้น มีตั้งแต่เจ้าสาวที่มีความสนุกสนาน อ่อนหวาน        

เฟมินีน ไปจนถึงเจ้าสาวในสไตล์เรียบโก้คลาสสิก หาก

แต่ในความหลากหลายนั้นยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความละเมียดละไม ความประณีต และความสง่างาม

อันเป็นเอกลักษณ์ของไวท์ อาซาว่า อย่างไม่เสื่อมคลาย

ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงในหลากหลายมิติ ต้ัง

แต่ซิลูเอทท่ีมีความเฟมินีนอย่างเดรสเปิดไหล่ (Off-the-shoulder dress)                   

เดรสเกาะอกทรงบอลกาวน์ (Ballgown dress) เดรสสายเด่ียวทรงเอไลน์ 

(A-line dress) ไปจนถึงซิลูเอทท่ีมีความเรียบโก้คลาสสิก เช่น เดรสไหล่เดียว 

(One-shoulder dress) คอลัมน์เดรส (Column dress) ทักซิโด้เดรส (Tuxedo 

dress) ตลอดจนชุดเจ้าสาวแบบแยกช้ิน ท่ีมีความเรียบง่ายและโมเดิร์นอย่าง                                                      

เส้ือเกาะอก (Bustier top) สวมใส่คู่กับ

กระโปรงยาวทรงเมอร์เมด (Mermaid maxi 

skirt) ตลอดจนชุดสูทสำาหรับเจ้าสาวยุคใหม่

ท่ีชอบความเรียบโก้คล่องตัว อย่างแพนต์

สูทผ้าลูกไม้ลายมอนสเตอรา (Monstera 

lace pantsuit) และเทเลอร์แจ็กเกตท่ีขับเน้นช่วงเอวสวมใส่คู่กับเทราเซอร์

เข้าชุด (Tailor jacket with matching trousers) ท่ีไม่เพียงแค่สวมใส่ในวัน

แต่งงาน หากแต่ยังสามารถนำาไปใช้ได้ในหลากหลาย

การใช้งาน ตลอดจนแอกเซสซอรีท่ีมาช่วยคอมพลีต                                                                  

ลุคส์ในวันสำาคัญอย่าง เวล (Veil) หรือผ้าคลุมหน้าเจ้า

สาว ท้ังแบบส้ันและแบบยาว รวมท้ังถุงมือ (Bridal 

gloves) ไปจนถึงเคปคลุมยาวตกแต่งด้วยงานปักและ

ลูกไม้อันประณีต (Cape) อันเป็นซิกเนเจอร์ในแบบ

ฉบับไวท์ อาซาว่า ท่ีช่วยเพ่ิมความพิเศษ และเติมเต็ม

ความฝันให้เจ้าสาวในวันสำาคัญได้อย่างสมบูรณ์แบบ.
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8 ท่องเที่ยว

อัญญาทำาผ้ามัดหมี่ลายนี้ขึ้น โดยพญานาคได้แปลงร่างเป็นหญิงสาวสอง

คนมายืมฟืมของคุณยาย เมื่อเอาฟืมมาคืนก็ได้ให้ลายผ้านี้ ไว้ ใครที่ได้

สวมใส่จะเป็นมงคลและมีแต่เรื่องดีๆ เกิดขึ้น

ในร้านมีผ้าที่มีลายแตกต่างกันมากมายแขวนเรียงราย “ป้าติ๋ว” 

จะให้คนที่มาเยี่ยมชมร้าน “เลือก” ว่าชอบผ้าผืนไหน หลังจากนั้นป้า

ติ๋วจะทำานายเกี่ยวกับคนคนนั้น ไม่น่าเชื่อว่าคำาทำานายจะตรงกับเรื่อง

ราว ลักษณะนิสัยของผู้เลือกผ้า เพราะมีสองคนในกรุ๊ปทัวร์ครั้งนี้บอกว่า

คำาทำานายตรงกับนิสัยตัวเองมาก ราวกับว่า “ผ้าเลือกคน คนเลือกผ้า” 

อย่างไรอย่างนั้น

วันรุ่งขึ้นพวกเราเดิน

ทางไปยัง “พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำา

พระศิลาทอง” ที่ตั้งอยู่ ณ 

บ้านนาหนองเชือก ต.เจียด 

อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

แหล่งรวบรวมอารยธรรม

มนุษย์ โบราณ และแหล่ง

เครื่องใช้ที่ขุดพบในพื้นที่ อายุ

กว่า 2,000 ปี หลักฐานทาง

โบราณวัตถุที่สำาคัญคือ การ

ค้นพบ “หม้อฝังศพ” อายุกว่า 

2,000 ปี โดยกรมศิลปากร 

สันนิษฐานว่าที่นี่เคยเป็น

ชุมชนโบราณที่อยู่ในยุคโลหะ 

หรือยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลายต่อกับยุคหัวเลี้ยว

หัวต่อประวัติศาสตร์ ประมาณ 2,300-1,500 ปีมาแล้ว เป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์

ภาชนะดินเผาที่บรรจุศพมีลักษณะทรงกลมคล้ายหม้อดินขนาด

ใหญ่ มีฝาปิด ข้างในมีโครงกระดูกมนุษย์บรรจุอยู่ พร้อมกับเครื่อง

ประดับเป็นสร้อยคอลูกปัดแก้วสีแดง เขียว ส้ม ลูกปัดขนาดเล็กสีน้ำาตาล

เข้ม กำาไลสำาริด ขวานสำาริดรูปรองเท้าบูต เครื่องใช้เป็นเครื่องปั้นดินเผา

ขนาดต่างๆ โดยโครงกระดูกที่พบยังมีสภาพสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

บอกว่าเป็นโครงกระดูกผู้หญิง ที่น่าจะเป็นผู้มีฐานะทางสังคม เพราะมี

เครื่องประดับมากมายติดที่ฝังศพ โดยเฉพาะกำาไลข้อมือทำาด้วยแก้วสี

ฟ้า ที่แยกนำามาจัดแสดงต่างหาก น่าจะมาจากอินเดีย เพราะแถบนี้ ไม่มี

วัตถุดิบที่เป็นแก้วมา

ทำากำาไรรูปแบบนี้ ได้ 

สะท้อนว่าผู้คนสมัย

นั้นมีการติดต่อค้าขาย 

แลกเปลี่ยนสินค้า

ระหว่างกันแล้ว

นอกจากนี้ ตรง

จุดที่สร้างพิพิธภัณฑ์

ยังเป็นพื้นที่ที่มีการขุด

พบหลุมฝังศพโบราณ

ดังกล่าว ดังนั้นภายใน

พิพิธภัณฑ์จึงมีการ

แบ่งพื้นที่แสดงจุดที่

ขุดพบหลุมศพโบราณ

ไว้ให้ชมอีกด้วย

ก่อนกลับ คน 

อพท.ในพื้นที่ได้ย้ำา

แล้วย้ำาอีกว่าต้องไป

หาดหงส์ ทะเลทราย

เมืองไทย ที่ จ.อุบลฯ นี้ให้ได้ เราก็เลยเสิร์ชหาข้อมูล จากภาพดูสวยมาก 

เหมือนมีทะเลทรายมาตั้งกลางอีสานจริงๆ บางคนเปรียบเทียบที่นี่ว่าเป็น

ทะเลทรายซาฮารา หรือมุยเน่กันเลย แต่จริงๆ แล้วหาดทรายนี้เป็นเนิน

ทรายแม่น้ำาโขงขนาดมหึมา ซึ่งเกิดจากการพัดพาของน้ำาและนำาตะกอน

ทรายมาทับถมกันจนเป็นพื้นทรายกว้างใหญ่  แถมยังตั้งอยู่ริมแม่น้ำาโขง

ซึ่งติดกับสามพันโบก วันที่จะได้รูปชิลๆ มาโชว์ราวกับว่าไปทะเลทราย

จริงๆ ก็คือต้องเป็นช่วงที่น้ำากำาลังลง เนินทรายก็จะกว้างขึ้น โดยด้านบน

ซึ่งทรายกองท่วมสูงจะเป็นมุมไฮไลต์ ถ่ายออกมาแล้วภาพจะได้ฟีลไปยืน 

นั่ง หรือกระโดดบนทะเลทรายมาก

ที่อุบลฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น ทุ่งดอกไม้ดงนาทาม 

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผาชนะได ภาพเขียนโบราณ และอีกมากมาย 

เรียกได้ว่าไปครั้งเดียวได้ไปเที่ยวหลายที่ เหมือนกำาไร แต่จะเก็บสถานที่

ท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเวลาที่มี.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฉายภาพ

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ทิศทางและกลยุทธ์ในการส่ง

เสริมการท่องเที่ยวไทย พร้อมอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการการ

ท่องเที่ยว ตามแคมเปญ “Visit Thailand Year 2022-2023 :                  

Amazing New 

Chapters” ใน

กิจกรรม Thailand 

Product Update 

ในงาน Thailand 

Travel Mart Plus 

(TTM+) 2022 ณ 

โรงแรมอังสนา ลา

กูน่า จ.ภูเก็ต นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสาร

การตลาด ททท. กล่าวว่า ททท.เตรียมผลักดันประเทศไทยให้เป็น

จุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่มผู้ทำางานทางไกล หรือ Digital 

Nomad เพื่อรองรับแนวโน้มจำานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และ

กระแสการท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว

โดย ททท.กำาลังดำาเนินการออกวีซ่าผู้พำานักระยะยาว (LTR) 

ระยะเวลา 10 ปี สำาหรับ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เกษียณอายุชาวต่าง

ชาติผู้มีรายได้สูง กลุ่มผู้ทำางานชาวต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง

กำาหนดค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 50,000 บาท ไม่เพียงเท่านั้น 

ททท.ยังเดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นจุด

หมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (Potential 

Health & Wellness Destination) ในหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยว

ยอดนิยม อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ภูเก็ต เกาะสมุย และ

หัวหิน รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก 

ทั้งประเภท MICE Event อาทิ Global Summit of Women จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565, APEC TBEX ASIA 2022 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565, Sports Events อาทิ 

Moto GP จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2565, 

Laguna Phuket Triathlon จ.ภูเก็ต ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 

และ L’Etape Thailand by Tour de France จ.พิษณุโลก ในวันที่ 4 

ธันวาคม 2565 และ Art and cultural events อาทิ Bangkok Art 

Biennale (BAB) ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2565-23 กุมภาพันธ์ 

2566 และ Bangkok’s International Festival of Dance & Music 

ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2565-18 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ททท.ได้จัด Pre Tour และ Post Tour นำาเสนอ

เมนูประสบการณ์ท่องเที่ยวสำาหรับผู้ประกอบการ (Buyer) และ

สื่อมวลชนต่างประเทศ ประกอบด้วย Pre Tour จำานวน 3 เส้นทาง 

ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ได้แก่ Eco Adventure and fishery, The Last 

Rice Field of Phuket, The Moken’s Life และ Post Tour 5 เส้น

ทาง ได้แก่ Northern Art, Northern Craft (ภูเก็ต-เชียงใหม่-ลำาปาง) 

Experience The New Chapter of Bangkok (ภูเก็ต-กรุงเทพฯ) 

Defining your Thainess (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-กรุงเทพฯ) Reconnect 

with Nature (ภูเก็ต-สงขลา-พัทลุง-ภูเก็ต) และ Authentic Artisan 

Retreats (ภูเก็ต-เกาะสมุย-เกาะพะงัน-กรุงเทพฯ)

ทั้งนี้ ททท.ตั้งเป้าหมายจำานวนนักท่องเที่ยวช่วงเดือน

มิถุนายน-กันยายน 2565 อยู่ที่ 500,000 คน-ครั้งต่อเดือน ด้วย

ปัจจัยสนับสนุนจากการยกเลิกรูปแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 

1 พฤษภาคม 2565 และคาดว่าจำานวนนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาล

ท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่น ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 จะ

เพิ่มสูงขึ้นถึง 1 ล้านคน-ครั้งต่อเดือน ดันเป้าหมายตามคาดการณ์

สำาหรับปี 2565 รายได้รวมอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น

สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 7-10 ล้านคน-ครั้ง และนักท่อง

เที่ยวในประเทศ 160 ล้านคน.

าได้รับการชวนให้ไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี อย่างแรกที่

นึกถึงก็คือ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่อื่นๆ อาจไม่ค่อยรู้จัก ยิ่ง

บ้านผาชัน อาจเคยได้ยินแต่ชื่อ แต่ไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้าง เมื่อ

เร็วๆ นี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ชวนไปเปิดหูเปิดตา เพื่อให้รู้ว่า

อุบลฯ มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าที่เคยรู้จัก หรือเคยได้ยิน

เหตุที่ อพท.พาไปอุบลฯ ก็เพราะนโยบายปี 65 มุ่งเน้นไป

ที่โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

ผ่านตลาดมูลค่าสูง และ “บ้านผาชัน” ตั้งอยู่ที่ ต.สำาโรง อ.โพธิ์ไทร 

จ.อุบลราชธานี นับเป็นชุมชนริมโขงที่มีมูลค่าของปลาสูง ซึ่งภายใต้อาชีพ

ประมงมีเรื่องราวที่น่าสนใจแอบแฝงอยู่ ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำา

หลายชั่วอายุคน คนส่วนใหญ่ของที่นี่จึงมีอาชีพประมงสืบทอดกันมา

ตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความเชี่ยวชาญในการหาปลา จนทำาให้ผาชันพัฒนา

กลายเป็นแหล่งขายปลา (น้ำาจืด) ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ จนปี 2548 ชาว

บ้านรวมตัวกันจัดตั้งกองทุนปลาบ้านผาชันในรูปแบบสหกรณ์ขึ้น เพื่อ

เป็นแหล่งรับซื้อ-ขายปลา ป้องกันการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง

ที่เกริ่นไปแล้วว่า ภายใต้อาชีพประมงของคนผาชันนั้นมีสิ่งที่น่า

สนใจอันเป็นเอกลักษณ์เด่นของที่นี่ที่ ไม่เหมือนแห่งอื่น นั่นก็คือ บริเวณ

ผาสูงชันจะมีเชือกผูกบนหน้าผาไว้เป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของ

พื้นที่หาปลา หรือเรียกว่า “ลวง” ที่แสดงถึงการจับจองโซนหาปลาตั้งแต่

รุ่นพ่อรุ่นแม่ และส่งต่อมาถึงลูกหลาน คนอื่นที่ไม่ใช่คนในตระกูลไม่

สามารถมาหาปลาในเขตสัญลักษณ์นี้ ได้หากไม่ได้รับอนุญาต

ชาวบ้านที่นี่พาไปดูบริเวณผาชัน จุดที่ผูกเชือกบนหน้าผาแสดง

ความเป็นเจ้าของพื้นที่หาปลา ก่อนจะถึงริมโขงเราต้องเดินผ่านลานหิน

กว้างขนาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 100-200 เมตร ไม่น่าเชื่อว่าลาน

หินแห่งนี้มีความงดงามไม่แพ้สามพันโบก ต่างกันแต่เพียงว่า ลานหินที่นี่

ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง แต่สามพันโบกอยู่ติดกับลำาน้ำาโขง วันที่ไปไม่ได้เห็น 

ถ้

‘เสาเฉลียง’กับเรื่องราว‘Unseen’ของอุบลฯ

นี้มีลวดลายที่สวยงามมากๆ ลวดลายพวกนี้คงเกิดจากแรงลมและการ

กัดเซาะของน้ำา ซึ่งบางปีมีน้ำามาก ชาวบ้านบอกว่าบางปีน้ำาท่วมสูงถึง

ผา แรงไหลวนของน้ำาน่าจะทำาให้หินถูกกัดเซาะจนกลายเป็นลวดลาย

ธรรมชาติ ซึ่งในสภาพอากาศที่โปร่งโล่ง ลมแรง จะรออะไร เรารีบถอด

หน้ากากอนามัย สูดอากาศผาชันเข้าไปในปอด เพราะพอเดินพ้นลานไป

แล้วกลับไปนั่งบนรถก็ต้องกลับมาใส่หน้ากากเหมือนเดิมกันแล้ว

กลับจากชมลานหินบ้านผาชัน ไปต่อที่ “เสาเฉลียงยักษ์” ที่ตั้ง

อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์ยอดนิยม

ของอุบลราชธานีเลยก็ว่า

ได้ แต่ละเสาสูงประมาณ 

20 เมตร มีเสาขนาดใหญ่

ตั้งรับน้ำาหนักหินก้อนใหญ่

ทรงแบน รูปทรงคล้ายดอก

เห็ด เหมือนสโตนเฮนจ์ของ

อังกฤษ ต่างกันเพียงเสา

เฉลียงเป็นเสาเดี่ยวๆ ไม่

ได้ล้อมเป็นวงเหมือนสโตน

เฮนจ์ แต่ถึงอย่างนั้นการที่

มีหินก้อนใหญ่ไปตั้งบนเสา

นี้ ได้ก็สร้างความประหลาด

ใจให้กับผู้พบเห็นไม่น้อย

ว่า ขนาดของเสาตัวตั้งช่าง

รับน้ำาหนักหินด้านบนได้

พอดิบพอดี ยืนท้าลมฝน

มาหลายล้านปี มีนักธรณีวิทยาประเมินว่าเสาเฉลียงซึ่งเป็นหินทราย 2 

ยุค คือ หินทรายยุคครีเตเซียสที่มีอายุประมาณ 130 ล้านปี เป็นส่วน

ของหินแบน บางคนบอกว่าเป็นรูปดอกเห็ด ส่วนตัวเสาเป็น หินทรายยุค

ไดโนเสาร์ อายุประมาณ 180 ล้านปี หินทั้งสองส่วนผ่านการถูกชะล้าง

พังทลายลง จากสภาพอากาศ ฝน และลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปี

ถ้ามีแรงปีนไต่ก็แนะนำาว่าควรใช้ความสามารถทางร่างกายเล็ก

น้อยในการปีนขึ้นไปลานด้านบน ด้านหลังที่ตั้งของเสาเฉลียง ก็จะพบ

ลานหิน ด้านหนึ่งมีป้ายชี้ว่าเป็นทางไป “ถ้ำาโลง” จากคำาบอกเล่าของเจ้า

หน้าที่ อพท. ก่อนหน้านี้ชาวบ้านมีการค้นพบโลงโบราณพร้อมกับโครง

กระดูกมนุษย์ อายุไม่ต่ำากว่า 2,000 ปีภายในถ้ำา ตัวโลงทำาด้วยต้นไม้ทั้ง

ต้น ขุดทำาเป็นโลง ชาวบ้านที่นี่ให้ความเคารพสถานที่แห่งนี้มาก เชื่อว่า

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษ ทุกปีจะมีการทำาพิธีบรวงสรวงกราบ

ไหว้ และไม่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม ด้วยเหตุผลเพื่อไม่

ให้รบกวนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานว่า ลานด้าน

หลังเสาเฉลียงแห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่ทำาพิธีกรรมของมนุษย์เมื่อ 2,000 

ปีที่แล้วอีกด้วย

ช่วงเย็นได้มีโอกาสไป “ร้านป้าติ๋ว” ที่เป็นตัวแทนกลุ่มผ้าฝ้ายแท้

ทอมือที่อยู่ใน อ.เขมราฐ กลุ่มคนที่ร่วมกันฟื้นฟูและสืบสานศิลปะผ้าทอ

มัดหมี่เขมราฐที่เคยสูญหายไปแล้วให้กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง กลุ่มนี้มี

ประวัติว่า คุณยายอัญญา วงศ์ปัดสา ได้มอบมรดกเป็นหีบใบเก่าที่ไม่มี

ใครกล้าเปิดดู จนทายาทของท่านลองเปิดดูก็พบผ้าซิ่นมัดหมี่ลายสวย

มากมาย ป้าติ๋ว ธนิษฐา วงศ์ปัดสา ปราชญ์ด้านการทอผ้าของ อ.เขมราฐ

ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มฝ้ายแท้ทอมือ เห็นแล้วชอบมากจึงนำามาหัดมัด

ลายตามที่ท่านเคยทำาไว้ เป็นลายมัดหมี่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และ

ทุกผืนนั้นมีประวัติความเป็นมาของลายเขียนไว้หมด

เอกลักษณ์ความโดดเด่นของผ้าคือ ลวดลายที่ช่างทอผ้านำามามัด

หมี่เป็นลายบนผ้าซิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน ธรรมชาติรอบตัว 

ตลอดจนความเชื่อหรือแม้แต่นิทาน ลายที่เป็นนางเอกของ อ.เขมราฐ ก็

คือ “ลายนาคน้อย” ป้าติ๋วเล่าว่า เป็นลายที่พญานาคมาดลใจให้คุณยาย 

ททท.เปิดแคมเปญ
‘Visit Thailand Year 2022-2023 : Amazing New Chapters’

“ลวง” หรือเชือกที่ผูกไว้เป็นสัญลักษณ์เจ้าของพื้นที่หาปลาแบบชัดๆ ซึ่ง

คิดว่าถ้ามองจากลำาน้ำาโขงจะเห็นชัดเจนกว่า แต่คนบ้านผาชันบอกว่าทุก

วันนี้ยังใช้ “ลวง” เป็นเครื่องหมายแบ่งพื้นที่หาปลากันอยู่ จะได้ไม่เกิด

ความขัดแย้ง

วันที่ไปเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นใจ วันนั้นมีเมฆครึ้มๆ มาบัง

แสงแดด ทำาให้ได้ โอกาสยืนชมวิวทิวทัศน์อยู่บนลานหินแบบไม่ร้อน 

แถมยังมีลมแรงพัดโชยมาตลอดเวลา มองไปเบื้องล่างจะเห็นแม่น้ำาโขง 

เห็นเรือแจวคนหาปลาลำาไม่ใหญ่ลอยอยู่กลางลำาน้ำาโขง แต่เมื่อมองจาก

ลานหินที่่อยู่บนผาสูงเรือลำาที่เห็นจึงเล็กกระจิริด เมื่อทอดสายตามองไป

ทางซ้ายหรือขวาก็จะเห็นความคดโค้งของลำาน้ำาโขงทอดยาวสุดสายตา

ขากลับ เดินกลับ เพิ่งก้มมองไปที่พื้นหิน สังเกตเห็นว่าหินพวก

ลวดลายหินที่เกิดจากกระแสน้ำาและลม บนลานหิน

บ้านผาชัน

ลานหินบ้านผาชัน ริมน้ำาโขง จุดที่ชาวบ้านจะผูกเชือกแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่หาปลา

ภาพเสาเฉลียงยามเย็น พระอาทิตย์ตกดิน

ลานหินบ้านผาชันที่สูงจากตลิ่งน้ำาโขงมาก

เสาเฉลียง

ทะเลทรายอีสาน

ภาชนะหม้อดินที่บรรจุศพสมัยโบราณกว่า 2,000 ปี 

ขุดพบตรงพิพิธภัณฑ์วัดถ้ำาพระศิลาทอง
กำาไรข้อมือทำาด้วยแก้วสีฟ้าที่พบในหม้อดินบรรจุศพ

พิพิธภัณฑ์ว้ดถ้ำาพระศิลาทอง

ผ้าในร้านป้าติ๋ว ผืนที่แขวนตรงกลาง

เป็นลายที่คุณยายอัญญาคิดขึ้นเพื่อถวาย

เทวดานางฟ้าในการขอฝน หลังจากเกิด

ภัยแล้งหลายปี คนที่เลือกลายนี้ แม้จะไม่

ร่ำารวยทันตา แต่จะมีกินมีใช้ตลอดไป



คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ดร.ชาติชาย                                                                               

นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส, คุณกุลธิชา 

พฤกษานุบาล ผอ.ฝ่ายการตลาด และ คุณณัฐชนน เพ็ชรทวีพรเดช 

ผอ.อาวุโสฝ่ายบริหารสินค้ากีฬา ตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท ซีอาร์ซี 

สปอร์ต จำากัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ไม่ลืมที่จะ ร่วมยินดีกับนักกีฬา

ว่ายน้ำาทีมชาติไทยจากทีมสปีโด้ พร้อมมอบเงินรางวัลมูลค่ากว่า 49,000 

บาท เพื่อช่วยผลักดันนักกีฬาทีมชาติไทยสู่ระดับโลก โดยนักกีฬาว่ายน้ำา 

ทีมชาติไทยจากทีมสปีโด้ คว้ารางวัลกีฬาว่ายน้ำามาจากซีเกมส์ ครั้งที่ 

31 ได้ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง. 

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com
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‘กษิดิศ-ยุทธนา’ ลุ้นแชมป์ชายคู่ ‘ไอทีเอฟ’

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส 

ทัวร์” ครั้งที่ 2 (รายการชายและหญิง) ชิงเงินรางวัลรวมรายการ

ละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมชาย-หญิง 50,000 ดอลลาร์

สหรัฐ (ประมาณ 1,643,500 บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส องค์การ

บริหารส่วน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2565 ในประเภทคู่รอบ

รองชนะเลิศ โดยประเภทชายคู่ “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ และ “สอง” 

ยุทธนา เจริญผล สองนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเหรียญทองซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 ในประเภททีมชาย ชนะปู๋ ยุนเชาเกเต นักหวดจีน และ

คริสเตียน ดิดิเยร์ ชิน จากมาเลเซีย 2-1 เซต 6-2, 1-6 และซูเปอร์

ไทเบรก 12-10 คู่ของกษิดิศและยุทธนาทะยานสู่รอบชิง พบกับยูกิ 

โมจิซูกิ และมาโกโตะ โอชิ สองนักหวดหนุ่มญี่ปุ่น คู่มือวางอันดับ 

3 ของรายการ ที่ชนะชูว ยู่เชียว จากไต้หวัน และซุน ฟาจิง จาก

จีน คู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 1-6, 6-3 

และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 ด้านประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรอง (8 

คนสุดท้าย) “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดทีมชาติไทย มือ 

917 ของโลก แพ้รูทูยา โภซาเล นักหวดอินเดีย มือ 505 ของโลก 

0-2 เซต 3-6, 3-6 ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ 8 คนสุดท้าย แต่พัช

รินทร์ยังได้รับเงินปลอบใจ 672 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 22,088 

บาท) และคะแนนสะสมอันดับโลกอีก 9 แต้ม ในขณะที่รูทูยา โภ

ซาเล เข้าตัดเชือกกับนาโอะ ฮิบิโนะ เต็ง 1 จากญี่ปุ่น ที่ชนะเคียว

กะ โอกามูระ เต็ง 5 จากญี่ปุ่น 4-6, 7-6 (3) และ 6-2

ช่อง 8 จัดศึกมวยรอบ ‘เงินไชโย’ ลุ้นชิงเงินล้าน 

กรุงเทพฯ • ช่อง 8 ร่วมกับ “เงินไชโย” ผู้ให้บริการธุรกิจด้านสิน

เชื่อรายย่อย ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สนับสนุนการ

จัดศึกมวยรอบ “เงินไชโย” รายการมวยไทย Super Champ ใน

รูปแบบ 4 man tournament Championship ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วัน

อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายนนี้ จนถึงกันยายน 2565 นี้ ณ สังเวียนเดอะ

บาซาร์ เธียเตอร์ โดยศึกนี้เป็นการชิงชัยของสุดยอดนักชกฝีมือดี

จากทั่วโลก 32 คน ภายใต้กติกา 4 man tournament ในพิกัด 60 

กก. แบบแพ้คัดออก ซึ่งในรอบแรกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 

คน เพื่อหาแชมป์ของแต่ละสัปดาห์ และแชมป์ทั้ง 8 สัปดาห์ จะ

มาเจอกันในรอบรอง และผู้ชนะสองคนสุดท้ายจะมาตัดสินแชม

เปียนกัน ทั้งนี้ศึกมวยรอบเงินไชโย นอกจากจะมีการชิงเข็มขัด

แชมป์มวยไทย ซุปเปอร์แชมป์แล้ว ยังมีเงิน, สร้อยคอทองคำา รวม

มูลค่านับล้านบาท โดยคู่เปิดสังเวียนวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย.2565 

ประเดิมด้วย 4 ดาวดัง ได้แก่ เพชรพัทยา ซิลค์มวยไทย จอม                           

น็อกเอาต์แชมป์หลายเวทีจากชลบุรี ที่ผ่านสังเวียนมวย 3 ยกและ 

5 ยกมาโชกโชน, ดาวพระศุกร์ ศิษย์มนต์ชัย สายบู๊จากราชบุรี ที่

ชื่อชั้นประสบการณ์ไม่เป็นรองใคร, ยี ยินเนือง จอมอันตรายจาก                    

เมียนมา และนูร์ โมฮัมเหม็ด ขุนเข่าเพชฌฆาต กำาปั้นสุดอันตราย

จากอุซเบกิสถาน พร้อมมวยคู่อื่นๆ น่าสนใจอีกหลายคู่ ร่วมชม

และเชียร์ศึกมวยรอบเงินไชโย ในรายการ ช่อง 8 มวยไทยซุปเปอร์

แชมป์ วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย.2565 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. 

ทางช่อง 8 King of Fighting Sports กดเลข 27 จากเดอะบาซาร์ 

เธียเตอร์ สวนลุมไนท์บาซาร์ แยกรัชดา-ลาดพร้าว รวมถึงติดตาม

รับชมสดผ่านระบบสตรีมมิงทาง Youtube : มวยช่อง8

‘ฟีฟ่า’ จัดกิจกรรมฟุตบอลหญิงที่เชียงใหม่

เชียงใหม่ • สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ร่วมกับสมาคม

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัด

กิจกรรม FIFA Women’s Football Campaign ครั้งที่ 2 ที่จังหวัด

เชียงใหม่ สำาหรับวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริม

สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหญิงที่มีใจรักและชื่นชอบในกีฬา

ฟุตบอลได้ทำากิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ

เท่าเทียม และยังเป็นการส่งเสริมฟุตบอลหญิงให้เป็นที่รู้จักมาก

ขึ้น ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการกระจายกิจกรรมสู่พื้นที่ต่างจังหวัด

มากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสมาคม สำาหรับกิจกรรมดัง

กล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยเยาวชน

หญิง อายุ 6-15 ปีที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนร่วม

สนุกกับกิจกรรม FIFA Women’s Football Campaign 2022 ครั้ง

ที่ 2 ได้ที่ >>> https://forms.gle/SqEDvjvM4ht7ebQN6 พร้อมเข้า

ร่วมกลุ่ม LINE Openchat FIFA Women’s Football Campaign 

เพื่อติดตามข่าวสารจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตลอดเวลา.

ปทุมธานี • สโมสร “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมชั้น

นำาของรีโว่ ไทยลีก ขยับขยายนักเตะอีกระลอกก่อนเปิดฤดูกาล 

2022-23 โดยปล่อยตัว เจนรบ สำาเภาดี ร่วมทีม “ราชันโคขาว” 

ลำาพูนวอริเออร์ น้องใหม่แห่งศึกไฮลักซ์ รีโว่ ไทยลีก 2022-23 

ด้วยสัญญายืมตัว

สำาหรับ เจนรบ สำาเภาดี ศูนย์หน้าวัย 27 ปี ย้ายมาร่วมทีม

บีจี ปทุมฯ ในฤดูกาล 2020-21 และกลายเป็นหัวหอกคนสำาคัญ

ช่วย “เดอะ แรบบิท” คว้าแชมป์ลีกสูงสุดใบแรกของสโมสรได้ใน

ฤดูกาลดังกล่าว อีกทั้งเจนรบยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดลุยศึกเอเอฟซี 

แชมเปียนส์ลีก 2021 และ 2022 ซึ่งทัพบีจีทะลุเข้าถึงรอบ 16 ทีม

สุดท้ายได้สำาเร็จ

ดาวเตะเจ้าของสองเหรียญทองซีเกมส์เคยค้าแข้งกับหลาย

สโมสร ทั้ง บีอีซี เทโรศาสน (โปลิศ เทโร), อาร์แบค บีอีซี เทโร, บี

ซีซี เทโร, เมืองทอง ยูไนเต็ด, ตราด เอฟซี และการท่าเรือ เอฟซี 

โดยในสีเสื้อบีจี ปทุมฯ เจนรบลงสนามไปทุกรายการรวม 50 นัด, 

ออกสตาร์ทตัวจริง 30 นัด และสำารองอีก 20 นัด ทำาได้ 6 ประตู 

และ 3 แอสซิสต์

และในวันเดียวกัน สโมสรบีจี ปทุมฯ ได้ต่อสัญญากับอัน

เดรส ตูเญซ กองหลังวัย 35 ปีแล้ว หลังสัญญาปัจจุบันของนัก

เตะกำาลังจะหมดลง โดยตูเญซเปิดเผยว่า “ผมรู้สึกแฮปปี้อย่างยิ่ง

ที่ได้เล่นให้บีจี นี่คือสโมสรอันยิ่งใหญ่ และแน่นอนที่สุดคือเรามี

ศักยภาพที่จะสู้เพื่อแชมป์”

“เป้าหมายของผมยังคงเดิม นั่นคือการคว้าแชมป์ไทยลีก 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) โดย คุณ

อโณทัย เอี่ยมลำาเนา กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ด้านพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการแข่งขัน เตรียมงานแถลงข่าว “Thailand 

E-Project 2022” ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เริ่มแถลงข่าวเวลา 

13.30 น. ที่ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ร.ย.ส.ท.) ชั้น 1 

ถนนรัชดาภิเษก ลาดยาว กรุงเทพฯ สำาหรับในปีนี้ การจัดการแข่งขัน 

Thailand E-Project 2022 ถือเป็นครั้งที่ 3 โดยสนามแรกจัดขึ้น ณ 

งาน B-Quik Thailand Super Series 2022 สนาม Bangsaen 

Street Circuit  จ.ชลบุรี วันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565 ..••.. 

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย กำาหนดจัดประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2565 ในวันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565 ต้ังแต่เวลา 11.00 น. 

เป็นต้นไป ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน (โซน E5) การกีฬา

แห่งประเทศไทย หัวหมาก พร้อมกันนี้ สมาคมจะจัดให้มีการมอบทุนการ

ศึกษาให้กับบุตรธิดาสมาชิกสมาคม (รอบที่ 2) และมีการ เลี้ยงสังสรรค์

และจับสลากรางวัล ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ..••.. AIS PLAY ยังคงสาน

ต่อ เสิร์ฟความมันแบบจุใจยิงสดในศึก ฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 รอบ

คัดเลือก ครบทั้ง 3 นัด เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยส่งกำาลังใจเชียร์ “ช้าง

ศึก” ทีมชาติไทย แบบติดหน้าจอได้อย่างสุดเสียง โดยเตรียมประเดิมนัด

แรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ทีมชาติไทยชนะมัลดีฟส์ ไป 3-0 อย่า

ลืมเชียร์กันต่อ นัดท่ี 2 วันท่ี 11 มิถุนายน ไทยพบศรีลังกา เวลา 19.00 น.                                                                         

และ ปิดท้ายงานหินวันที่ 14 มิถุนายน ไทย พบ “เจ้าภาพ” อุซเบกิ

สถาน เวลา 22.30 น. งานนี้ห้ามพลาดในการเกาะติดความมัน พร้อม

ส่งเสียงเชียร์และส่งกำาลังใจให้ช้างศึก ทีมชาติไทย ผ่านรอบคัดเลือก

เข้าสู่รอบสุดท้ายใน ..••.. กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ผ่านไป

แล้ว แต่ Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร้าน

ค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย รวมทั้ง เซ็นทรัล กรุ๊ป นำาโดย                                  

ลอนดอน • โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าของลิเวอร์พูล และแซม  

เคอร์ ศูนย์หน้าของทีมฟุตบอลหญิงเชลซี ต่างกวาดทั้งสองรางวัลใหญ่

ของปี หลังได้รับเลือกให้เป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคม

นักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่คว้ารางวัลของ

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬามาแล้ว

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งนำาหน้าซูเปอร์

สตาร์จากเบลเยียมอย่าง เควิน เดอ บรอยน์ ซึ่งเคยคว้ารางวัลนี้ ไป

ครองสองปีก่อนหน้านี้ และในฤดูกาลนี้ดาวดังจากเบลเยียมยังคงเป็น

กำาลังหลักในการพาแมนเชสเตอร์ ซิตี คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครอง 

โดยเฉือนลิเวอร์พูลไปเพียงคะแนนเดียว

นับเป็นครั้งที่สองที่ซาลาห์คว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่ง

ปีจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ โดยก่อนหน้านี้เคยได้เมื่อปี 

2018 ในฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลคว้าสองแชมป์ในรายการลีกคัพและเอฟ

เอคัพ ส่วนยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก เข้าไปแพ้เรอัล มาดริด ในแมตช์ชิง

ชนะเลิศ

ซาลาห์ ศูนย์หน้าชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูล จบฤดูกาลที่ผ่านมา

ด้วยการครองรางวัลดาวซัลโวพรีเมียร์ลีกร่วมกับซอน เฮือง-มิน จาก

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ หลังจบซีซั่นด้วยการยิงไปคนละ 23 ประตู

“นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาครองได้สำาเร็จ 

ไม่ว่าจะเป็นรางวัลส่วนบุคคลหรือส่วนรวมก็ตาม”  ซาลาห์กล่าว

กองหน้าวัย 29 ปียืนยันว่าเขากำาลังเจรจาสัญญากับลิเวอร์พูล

สำาหรับการแข่งขันฤดูกาลหน้า แต่ยังคงไม่ผูกมัดอนาคตของตนเอง

หลังปี 2023 ที่แอนฟิลด์ ซึ่งซาลาห์กล่าวเสริมด้วยว่า “สำาหรับรางวัล

นี้เป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการโหวตจาก

บรรดาเพื่อนร่วมอาชีพ”

“แสดงให้เห็นว่าคุณทำางานหนักมาก และนี่เป็นสิ่งตอบแทนใน

สิ่งที่คุณทำามา ผมมีห้องพร้อมถ้วยรางวัลในตู้ และทำาให้แน่ใจว่าผม

ยังมีที่ว่างอีกที่หนึ่ง ผมมักจะเก็บที่ว่างนั้นไว้และจินตนาการว่าถ้วย

รางวัลกำาลังจะเข้ามา” ซาลาห์กล่าว

ก่อนหน้านี้ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เพิ่งคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอด

เยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักข่าวอังกฤษ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

โดยในฝ่ายหญิงนั้นรางวัลตกเป็นของแซม เคอร์ ดาวยิงวัย 28 ปีของ

ทีมฟุตบอลหญิงเชลซี

เคอร์ ดาวเตะหญิงจากออสเตรเลียมาคว้ารางวัลนักฟุตบอล

หญิงยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษอีกครั้ง จาก

ผลงานยิงไป 20 ประตูที่ทำาให้เธอคว้าดาวซัลโวในศึกเอฟเอ วีเมนส์ 

ซูเปอร์ลีก และผลงานของเคอร์ยังช่วยให้ทีมฟุตบอลหญิงเชลซีคว้า

ดับเบิลแชมป์ฟุตบอลในประเทศด้วย.

ศึกเอซีแอล คือรายการที่ท้าทาย เรามีโอกาสที่จะทะลุเข้า

รอบลึก ผมขอสัญญาว่าจะสู้สุดความสามารถให้บีจี”

“การที่ทีมดึงนักเตะฝีเท้าดีมาร่วมทัพช่วยให้

เรามีโอกาสลุ้นแชมป์มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องดีของทุกคน 

การได้ซ้อมกับผู้เล่นเก่งๆ ทำาให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น 

ผมแฮปปี้กับสิ่งนี้มาก เรามีทีมที่ยอดเยี่ยม และ

ผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนจะได้รับการต้อนรับ

อย่างอบอุ่น”

สำาหรับอันเดรส ตูเญซ เคยติดทีม

ชาติเวเนซุเอลาชุดใหญ่ 16 นัด ย้ายมา

เล่นฟุตบอลในเมืองไทยครั้งแรกกับ

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เมื่อฤดูกาล 

2014 ก่อนที่ในฤดูกาล 2020 จะ

ย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” 

เป็นคีย์แมนเกมรับของทีมชุด

คว้าแชมป์ไทยลีก 1 ฤดูกาล 

2020-21 และในฤดูกาล 

2021-22 อันเดรส ตูเญซ ช่วย

ทีมผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายรายการเอเอฟ

ซี แชมเปียนส์ลีก 2021 และ 2022 ทำาผลงานลง

สนามรวมทั้งสิ้น 41 นัดในทุกรายการ นับเป็นการ

ลงเล่นตัวจริง 34 นัด และสำารองอีก 7 นัด ยิง 4 

ประตู ทำาได้ 1 แอสซิสต์

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 9  มิ.ย. สโมสรบีจีได้

ตกลงต่อสัญญากับ “เก่ง” สุรชาติ สารีพิมพ์ นัก

เตะวัย 36 ปี หลังรับใช้ทัพ “เดอะ แรบบิท” 

กรุงเทพฯ • สโมสร “แข้งเทพ” ทรู แบง 

ค็อก ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 3 ศึกรี โว่ ไทยลีก 

2021-22 ที่ ได้ โควตาไปเพลย์ออฟศึกเอเอฟ

ซี แชมเปียนส์ลีก 2023-24 แต่โดนตัดสิทธิ์ 

ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยที่บริษัท ไทย 

ลีกฯ จะยืมมือสโมสรสมาชิกเพื่อมาโหวต

ว่าจะให้คงตามระเบียบเดิม 2+2 หรือ 1+1 

ตามที่มีปัญหากัน ชี้เป็นการสร้างความขัด

แย้งให้กับสโมสรและทำาลายระเบียบที่วาง

ไว้ กระทบสิทธิ์ของสโมสรด้วย

แถลงการณ์จากสโมสรทรู แบงค็อก                                

ยูไนเต็ด เรื่องคัดค้านบริษัท ไทยลีก จำากัด 

กรณีให้สโมสรสมาชิกของการแข่งขัน

ฟุตบอลไทยลีก 1 ฤดูกาล 2022/2023 ลง

คะแนนเลือกวิธีการจัดสรรสิทธิ์การเข้าร่วม

แข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions 

League 2023/2024

จากกรณีที่บริษัท ไทยลีก จำากัด เชิญ

สโมสรสมาชิกของการแข่งขันฟุตบอลไทย

ลีก 1 ฤดูกาล 2022/2023 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ

เตรียมความพร้อมสำาหรับการแข่งขันรายการไทยลีก 1 เมื่อวันที่ 9 

มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในวาระการประชุมคือการจัดสรรสิทธิ์การ

เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC Champions League 2023/2024

อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยลีก จำากัด ยังไม่มีมติหรือข้อสรุปเรื่อง

การจัดสรรโควตาดังกล่าวในที่ประชุม ในทางกลับกัน บริษัท ไทย

ลีก จำากัด ได้ดำาเนินการโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าว

คือ การให้สโมสรสมาชิกทั้ง 16 สโมสรจากการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 

ฤดูกาล 2022/2023 ร่วมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกวิธีการจัดสรรโควตา

ระหว่างทางเลือกที่ 1 การยึดหลักการใช้ โควตา 2+2 ในฤดูกาลการ

แข่งขัน 2021/2022 กับทางเลือกที่ 2 การแบ่งโควตาเป็น 1+1 ของ

ฤดูกาล 2021/2022 รวมกับ 1+1 ของฤดูกาล 2022/2023 นั้น ถือ

‘บียู’ค้านไทยลีกยืมมือสมาชิกโหวตโควตาACL

เป็นการสร้างกติกาขึ้นมาใหม่อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่

สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งได้รับการ

รับรองสิทธิ์ภายใต้กฎกติกาเดิมที่ออกโดยชอบจากบริษัท ไทยลีก จำากัด 

มาก่อนหน้านี้แล้ว

สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จึงขอแสดงการคัดค้านกติกาหรือ

กระบวนการที่ไม่ชอบดังกล่าวมาข้างต้น เนื่องจากวิธีการดังกล่าวถือ

เป็นการกระทบสิทธิ์อันชอบธรรมของสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และ

สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เพราะทั้งสองสโมสรได้รับสิทธิ์นั้นนับตั้งแต่

การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก และฟุตบอลเอฟเอคัพ ฤดูกาล 2021/2022 

จบสิ้นแล้ว ดังนั้น บริษัท ไทยลีก จำากัด จึงไม่มีอำานาจตามกฎหมาย 

และไม่สามารถกำาหนดกฎเกณฑ์หรือกติกาโดยนำาสิทธิ์ของทั้งสองสโมสร

ไปให้สโมสรสมาชิกอื่นๆ จากการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลถัดไปลง

คะแนนเลือกวิธีการจัดสรรดังกล่าวได้

‘ซาลาห์-เคอร์’กวาดยอดเยี่ยมอังกฤษ

ดาวเตะยอดเยี่ยมแห่งปี • โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าของ

ลิเวอร์พูล ได้รับเลือกเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำาปีของสมาคมนัก

ฟุตบอลอาชีพอังกฤษเป็นสมัยที่สองต่อจากเมื่อปี 2018 ซึ่งเจ้าตัวบอก

เป็นเกียรติอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลโหวตของบรรดานักเตะเพื่อน

ร่วมอาชีพ.

แดงเดือด • โรงพยาบาลรามคำาแหง โรงพยาบาลภูมิภาคชั้นนำาใน

ระดับนานาชาติ เปิดตัวแคมเปญ “RAM x The Match” สนับสนุน

ด้านการแพทย์ ศึกฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ครั้งแรกของเอเชีย “THE 

MATCH Bangkok Century Cup 2022” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ 

ลิเวอร์พูล ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 65 โดยมี

นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารและ ผอ.ฝ่ายการตลาด

โรงพยาบาลรามคำาแหง, ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร

และ ผอ.ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลรามคำาแหง และนายวินิจ เลิศรัตน

ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำากัด ผู้

จัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ.

มากว่า 7 ปี นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในปี 2016 เพื่อ

เตรียมความพร้อมสำาหรับฤดูกาล 2022-23 รวมถึงศึก

เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 รอบ 16 ทีม ที่จะพบกับ

คิตฉี เอสซี ในเดือนสิงหาคมนี้

โดยสุรชาติกล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ยังได้

รับโอกาสจากทางบีจี และคิดว่าตัวเองโชคดีที่ยังได้อยู่

กับสโมสรแห่งนี้ ได้เล่นกับทีมที่มีผู้เล่นที่ระดับต้นๆ ของ

ประเทศไทย แน่นอนว่าต่อจากนี้ผมต้องเต็มที่กับทุก

โอกาสที่ได้รับ เต็มที่กับการฝึกซ้อม เต็มที่กับ

การแข่งขัน ที่สำาคัญต้องเต็มที่กับการดูแล

ร่างกายให้พร้อมอยู่ตลอด เพื่อเป้าหมาย

ที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งผมอยากได้แชมป์กับทีมอีก

ครั้ง และจากการเสริมทัพที่ผ่านมาทำาให้

ผมอยากร่วมงานกับทุกคน และอยากให้

ฤดูกาลใหม่เปิดเร็วๆ ผมเชื่อว่ามันจะเป็น

ซีซั่นที่สนุกอย่างแน่นอน แล้วพบกันครับ”

สำาหรับ “เก่ง” สุรชาติ สารีพิมพ์ 

นักเตะสารพัดประโยชน์วัย 36 ปี ย้าย

มาร่วมทีมบีจี ปทุมฯ ตั้งแต่ฤดูกาล 2016 

ก่อนจะกลายเป็นกำาลังสำาคัญของทัพ “บีจี” 

และมีส่วนช่วยต้นสังกัดคว้าแชมป์ไทยลีก 2 

ฤดูกาล 2019 และแชมป์ไทยลีก 1 ฤดูกาล 

2020-21 รวมถึงแชมป์ไทยแลนด์ แชม

เปียนส์คัพ 2021 ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมามี

อาการบาดเจ็บ แต่ยังลงสนามให้บีจีไป

ทั้งหมด 19 นัด รวมทุกรายการ.

เพราะวิธีการดังกล่าวนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียม

ระหว่างจำานวนเสียงของสโมสรที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วในฤดูกาลการ

แข่งขัน 2021/2022 กับสโมสรที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในฤดูกาลการแข่งขัน 

2022/2023 ยังถือว่านำาไปสู่การทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสโมสร

สมาชิกที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของบริษัท ไทยลีก จำากัด อีกด้วย

สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จึงขอให้บริษัท ไทยลีก จำากัด ปฏิบัติ

ตามกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยยึดกฎเกณฑ์

หรือกติกาเดิมในการคงสิทธิ์ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC 

Champions League 2023/2024 ให้มาจาก 4 สโมสรตัวแทนที่ได้สิทธิ์

จากการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก และเอฟเอ คัพ ของฤดูกาล 2021/2022 

ที่มาจากการจัดสรรโควตาจำานวน 2+2 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเท่าเทียม

และเป็นธรรมต่อสโมสรสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์นั้นไปแล้ว ตามแนวทาง

ปฏิบัติของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC). 

‘บีจี’ส่งเจนรบขึ้นเหนือให้ลำาพูน

พร้อมต่อสัญญา‘สุรชาติ-ตูเญซ’

เจนรบ สำาเภาดี

ศูนย์หน้าวัย 27 ปี

เก่ง-สุรชาติ สารีพิมพ์ นักเตะจอมเก๋าวัย 36 ปี
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10 บันเทิงเทศ

รานกลองแสนศุขที่จะแนะนําใหตองแวะไปชิมอาหารใหได

ในวันนี้ ผมไดทราบกิตติศัพทช� อเสียงมานานแลวในเร� องรสชาติ

อาหารอรอยจากบรรดาเจาของรานอาหารดังๆ ที่เปนสมาชิก

สมาคมภัตตาคารไทย โดยเฉพาะคุณเหมียว ฐนิวรรณ 

กุลมงคล นายกสมาคม วารานครบเคร� องอยางนี้ ไมน�าที่

จะมาซุกซอนอยูที่อําเภอพานทอง น�าอยูที่ซอยทองหลอ 

กรุงเทพมหานคร จึงจะถูกตอง

เจาของรานคือ คุณสุภมาส (ปก) และคุณไพรัช      

คงวิวัฒนากุล สองสามีภรรยาที่ประสบความสําร็จในการทํา

ธุรกิจของตัวเอง คือ ทําไมยางพาราแปรรูปและธุรกิจคาปลีก 

จนเปนที่รูจักกันดี ธุรกิจเจริญกาวหนาจนอยูตัวแลว อยาก

จะทําอาชีพที่ตัวเองรักมาตั้งแตเด็ก เพราะเปนคนที่รักการ

ทําอาหารและสนุกกับการใหบริการ อยากใหอําเภอพานทอง

บานเกิดของตัวเองมีสถานที่ดีๆ ไวเพ� อพบปะสังสรรคมี                                                                     

อาหารอรอยๆ กิน ตัวของคุณไพรัชนั้นนอกจากจะมีฝไม

ลายมือในการทําอาหารไมเปนสองรองใครแลว ยังไดไปศึกษา

เพ่ิมเติมถึงกลเม็ดเคล็ดลับในการทําอาหารใหอรอยจากเชฟ

ช� อดังระดับดาวมิชลินของไทยเปนเวลานานกวา 6 เดือน จน

เช่ียวชาญ ไดใชท่ีดินของตัวเองเปดเปนรานอาหาร โดยนํา

ช� อเลนวา กลอง ของตัวเองบวกกับช� อ ถนนศุขประยูร ที่

ผานบริเวณหนาราน แรกๆ ตั้งใจวาจะทําเปนรานเล็กๆ แต

ปรากฏวา ถนนทําใหมเปน 4 เลน จึงทํารานใหสวยงามมาก

ขึ้นเพ� อใหเปนที่เชิดหนาชูตาของอําเภอพานทอง เปนศูนยกลาง

ใหบรรดานักธุรกิจ ขาราชการที่จะพาแขกพิเศษมาชิม แมกระทั่ง

นักเดินทาง เพี่ยงแคเลี้ยวออกจากดานพนัสนิคม ถนนมอเตอรเวย

ประมาณ 6 ก.ม.ก็จะไดชิมอาหารอรอยๆ แลวครับ

เปดรานกลองแสนศุขมาจนถึงปจจุบันเกือบ 4 ป แรกๆ 

ที่เปดก็เจอวิกฤตโรคโค

วิด-19 พอดี แตก็ตอสูมา

ได เพราะรสชาติอาหาร 

การบริการและสถานที่

ประกอบกับรานอยูใกลกับ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร จึงมีพนักงานผูบริหาร

ของบริษัทตางๆ ในนิคมฯ 

ที่ไดทราบช� อเสียงจากการบอกตอแวะมาชิมมิไดขาด

จอดรถแลวเดินเขามาในรานที่แทบไมน�าเช� อวาจะมีราน

ระดับนี้อยูที่อําเภอพานทอง มีทั้งโซนที่นั่งในสวน โซนที่นั่งดาน

นอกราน และภายในรานที่กอสรางเปนทรงสูง 2 ชั้น ตกแตง

อยางสวยงาม แปลกตา ลุกนั่งสะดวกสบาย แมกระทั่งหองสุขา

ก็ติดแอร และยังใชผาเช็ด

มือสะอาดแทนกระดาษ

เพ� อลดภาวะโลกรอนอีก

ดวย

สวนอาหารนั้นมี

ใหเลือกทั้งอาหารไทย

และอาหารยุโรป ซึ่ง         

อาหารไทยๆ นั้น คงไม

ตองบรรยาย เพราะคุณปก

เธอไดคัดเลือกแมครัวพื้นบานที่มีฝมือจัดจานมารวมกันอยูที่ราน 

สวนอาหารยุโรปเปนฝมือของคุณไพรัชที่ลงมือเปนเชฟเองไมให

เสียช� อรานอยางเด็ดขาด

นั่งโตะแลวดูเมนูที่พนักงานบริการอยางสุภาพเรียบรอยนํา

มาให มีเมนูใหเลือกมากมายชนิดที่จะชิมใหหมดตองแวะมาชิมอีก

หลายครั้ง ถาไมทราบวาจะสั่งเมนูใดดี ก็ดูทีเ่มนู SIGNATURE 

ของราน แตถาไมทราบวาจะสั่งอะไรดีผมก็ขอแนะนําใหสั่งเมนูกิน

เลนๆ ซึ่งถาชอบแบบไทยๆ ก็เชน

ยําขมิ้นขาว เปนเมนูที่ใหประโยชนแกรางกายมาก เพราะ

มีสมุนไพรตางๆ มากมาย เริ่มตั้งแต ขมิ้นขาว ที่ชวยเจริญ

อาหาร ขับลม ลดการจุกเสียดแน�นทอง ตะไคร หอมแดง เมล็ด

มะมวงหิมพานต ฯลฯ ที่สําคัญคือ น้ํายําที่ไมเหมือนใคร รสชาติก็

จะจัดจาน กินแลวระบายทอง หอมในปากทําใหลมหายใจสดช� น 

เคี้ยวแลวจะเพลิดเพลินเปนอยางยิ่ง

ถาชอบแบบยุโรป ตองส่ัง โรตีชีส เมนูน้ีเชฟจะใชแปงโรตีหอ

ชีสคุณภาพ เกรด A นําไปอบยกออกมารอนๆ จะไดรสชาติกรอบๆ 

มันๆ หวานนิดๆ ของแปงโรตีและความมันของชีส อรอยมากครับ

อกเปดซอสสม คุณไพรัชจะใชอกเปดรมควันอยางดีมาทําเมนู

น้ี อกของเปดน้ันก็รูกันอยางดีวา รสชาตินุม หวานมัน อรอยขนาด

ไหน ซํ้ายังหอมควันท่ีอบอีกแถมยังเอามาปรุงดวยแปงโรตีทอดฟูรอง

ดานลาง ดานบนเปนอกเปดราดขางๆ ดวยซอสสม คิดดูก็แลวกันวา

เวลาท่ีกินจะเต็มปากเต็มคํา หวานมันขนาดไหน

มาถึงอาหารจานหลักบาง ขอแนะนําแกงค่ัวใบ

ชะพลูปู ขนมจีน ไดเห็นพนักงานยกเมนูน้ีมาก็ประทับใจ

แลวครับ เปนกระเชาสองช้ันดานบนใสใบชะพลูชุบแปง

ทอดเสียกรอบเชียว โรยหนาดวยดอกพวงชมพู ดานลาง

เปนขนมจีนพันเปนกอน แซมดานหนาดวยดอกอัญชัญ 

เคียงขางดวยแกงค่ัวปูรสชาติกําลังพอดี ตักขนมจีนใสจาน

ตักแกงค่ัวพรอมเน้ือปูราดลงไปคลุกใหเขากันตักใสปาก

พรอมกับหยิบใบชะพลูทอดกรอบแกลม ท่ีน้ีแหละตัวใครตัว

มันแลวครับ อรอยเสียจนตองตักขนมจีนเพ่ิมอีกหลายคร้ัง

ถาชอบกินกับขาวสวยก็ตองส่ัง หลนปลาเค็ม มาชิม

เปนรสชาติแบบไทยโบราณ หอมกล่ินกะทิสดกับปลาอินทรี

อยางชัดเจนกินกับผักสดๆ ท่ีใหมาเต็มตะกราก็จะอ่ิมแบบ

อรอยจนลุกจากท่ีน่ังแทบไมข้ึนเชียว

ยังมีอาหารอรอยๆ อีกมาก เชน ขาวอบสับปะรด

ทะเล ท่ีเสิรฟมาในลูกสับปะรดท้ังลูก ตมยํามะพราวออนทะเล 

เสิรฟมาในลูกมะพราวพรอมเน้ือของมะพราวออน ตมกะทิไหลบัว

ปลาสลิด ฯลฯ

ถาคุณเปน Beef Lover ก็ตองไมพลาดท่ีรานกลองแสนศุขอีก

เชนกัน เพราะที่นี่มีเนื้อที่ดีมากๆ ทั้งเนื้อจากตางประเทศและเนื้อ

ภายในประเทศที่คุณไพรัชไดคัดสรรมาเปนอยางดี โดยไดนําเนื้อ

แตละชิ้นใสไวในตูเก็บความเย็นโชวเอาไวหนารานใหเลือกวาจะ

ใหเอาชิ้นไหนไปทําอะไร สวนตัวผมนั้นสั่ง ซากะกิว ซึ่งเปนเนื้อวัว

วากิวชั้นดีของญี่ปุน เนื้อชนิดนี้จะชุมฉ่ํามีมันแทรก นุมจนแทบจะ

ละลายในปาก เพราะไดรับการเลี้ยงดูอยางพิถีพิถัน ซึ่งคุณไพรัช

จะยางเนื้อตามคําสั่งจะใหสุกระดับใดก็ไดพรอมกับน้ําจิ้มหลาก

หลายชนิดใหเลือก ที่สําคัญคือ มีน้ําจิ้มแจวของโปรดของผมดวย

ครับ

รานกลองแสนศุขไดรับเคร� องหมายมาตรฐาน SHA+ และ

เพราะที่รานมีเนื้อที่มาก คุณปกจึงแบงพื้นที่สวนหนึ่งปลูกพืชผัก

ปลอดสารพิษมากมายเพ� อใชในครัวและใหลูกคาไดกินไดอยาง

สบายอกสบายใจ ไดอิ่มอยางอรอยออกจากรานดวยความสุข

สดช� นครับ

อาหารอรอย บรรยากาศหรู ที่
รานกลองแสนศุข 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ช� อราน กลองแสนศุข

เจาของ คุณสุภมาส (ปก)-ไพรัช คงวิวัฒนากุล

สถานท่ี อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จากถนนมอเตอรเวยเลยจุดพักรถไปไมไกลเล้ียวซายออกท่ีดาน

พนัสนิคม ขับรถไปตามทางดานซายมือประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบกับโชวรูม Toyota รานอยูฝงตรงขาม เปดบริการต้ังแต

เวลา 11.00-21.00 น. โทรศัพท 08-6326-2416

ดานลาง ดานบนเปนอกเปดราดขางๆ ดวยซอสสม คิดดูก็แลวกันวา

วันพิเศษครั้งใหม่ของอดีตป๊อปสตาร์ บริตนีย์ สเปียร์ส ที่

คับคั่งไปด้วยดาราเซเลบมากหน้าหลายตาแล้ว แต่ก่อน

เวลาจะเริ่มก็เกิดเหตุไม่คาดฝันจนสถานที่คลาคล่ำาไปด้วยรถ

ตำารวจ หลังจากเจสัน อเล็กซานเดอร์ อดีตสามี หรือสามีคน

แรกของเธอ บุกรุกไปที่บ้าน แต่โดนซีเคียวริตี้ชาร์จตัวไว้ได้ 

เหตุเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เธอจะแต่งงานกับแซม อัสการี

อดีตสามีเจ้าปัญหาของบริตนีย์ โดนจับกุม และตั้ง

ข้อหาบุกรุก ทำาลายทรัพย์สิน และใช้กำาลังประทุษร้ายผู้อื่น

ให้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ข้อหา หลังจากพยายามที่จะพังประตู

งานแต่งของอดีตภรรยา

เจสันซึ่งเคยเป็นข่าวฉาวสำาหรับงานแต่งดังกับ 

บริตนีย์ เมื่อปี 2004 ที่ยืนยาวหลังจากนั้นได้แค่ 55 ชั่วโมง 

ได้ไปปรากฏตัวที่งานแต่งงานของอดีตภรรยาโดยไม่ได้ 

รับเชิญ โดยเขายังถ่ายวิดี โอตัวเองว่าอยู่ที่แมนชั่นของ 

บริตนีย์ในลอสแองเจลิสลง Instagram Live

เขาไปหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยอ้างว่า

ได้รับเชิญจากบริตนีย์ และบอกว่าเธอคือภรรยาคนแรก 

คนเดียวของเขาก่อนหน้านี้

ก่อนที่จะเกิดการต่อสู้กันระหว่างเจสันกับเจ้าหน้าที่ 

ในวิดีโอได้ยินเสียงร้องของเขาว่า อย่าเอามือมาโดนตัว

ฉัน และตะโกนถามว่าบริตนีย์อยู่ไหน ก่อนที่จะพยายาม

วนหนีไปรอบสถานที่และถ่ายให้เห็นรายละเอียดงานแต่ง 

และเต็นท์ที่มีจัดเตรียมไว้ รวมถึงดอกไม้ที่ประดับอยู่ใน

งาน โดยเขาสบถด่างานนี้ ไปด้วย สุดท้ายโดนซีเคียวริตี้

รวบตัวไว้ได้ ก่อนที่ทางตำารวจท้องที่ ได้รับแจ้งไปยังที่เกิด

เหตุกันหลายคัน. 

สามีคนแรก‘บริตนีย์ สเปียร์ส’โดนชาร์จ

หลังบุกรุกงานแต่งอดีตสตาร์เพลงป๊อป

‘Her Time To Play’ติวบาสให้เยาวชนไทย

ช่วยเพ่ิมส่วนร่วมการเล่นกีฬาของผู้หญิง
นประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศ 

ไทยแสดงให้เห็นว่านักกีฬาชายโดด

เด่นกว่านักกีฬาหญิงมาโดยตลอด 

แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการรณรงค์ ให้ผู้หญิง

เล่นกีฬามากขึ้น ทำาให้นักกีฬาหญิงจากทั่ว

ประเทศสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ 

ไทยด้วยเช่นกัน

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้ เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาเพศหญิงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งใน

กีฬาประเภทเดี่ยวและทีม นับตั้งแต่ชัยชนะ

ของรัชนก อินทนนท์ ในสนามแบดมินตัน

ระดับนานาชาติไปจนถึงความสำาเร็จของทีม

วอลเลย์บอลหญิง ชัยชนะเหล่านี้แสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพของผู้หญิงและความก้าวหน้าของ

โลกกีฬา ในการจัดเวทีการแข่งขันที่เท่าเทียม

ให้กับทั้งนักกีฬาชายและหญิง

การที่จะประสบความสำาเร็จด้านกีฬา

แต่ละรายการในเวทีโลก นักกีฬาต้องมีความ

มุ่งมั่น ทุ่มเท รวมถึงทักษะที่ดี และหากพูด

ถึงกีฬาบาสเกตบอลในหมู่เยาวชนคงหนี

ไม่พ้นโครงการบาสเกตบอลเยาวชนระดับ

โลกอย่าง Jr. NBA ที่มีความกระตือรือร้น 

อย่างมากในการสอนทักษะพื้นฐาน รวม

ถึงค่านิยมหลักของความมีน้ำาใจนักกีฬา 

(Sportsmanship) การทำางานเป็นทีม 

(Teamwork) ทัศนคติที่ดี (Positive Attitude) 

และความเคารพ (Respect) หรือหลักการ 

S.T.A.R. ให้กับเยาวชนไทย

นับตั้งแต่การเปิดตัวในประเทศไทย

ในปี 2014 Jr. NBA ยังคงเป็นโครงการที่

ให้ความสำาคัญแก่ความเท่าเทียม โดยล่าสุด

ได้เปิดตัวโครงการ “Her Time to Play” 

จากความคิดริเริ่มที่จะสร้างแรงบันดาล

ใจให้เด็กหญิงได้เรียนรู้และฝึกทักษะกีฬา

บาสเกตบอลอย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในกีฬาของผู้หญิง 

โปรแกรม Jr. NBA “Her Time to 

Play” จัดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม ZOOM และ

นำาโดยอดีตผู้เล่นชื่อดังจาก WNBA อย่าง  

เมรี อันดราเด และแคทรีนา ฮิบเบิร์ต ที่ร่วม

มอบประสบการณ์การสอนเล่นบาสเกตบอล

อย่างมืออาชีพให้กับเด็กหญิงไทยกว่าร้อยคน

ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม

ที่ผ่านมา

โปรแกรมการสอนเริ่มต้นด้วยการ

ดูวิดี โอไฮไลต์เด็กหญิงที่เข้าร่วมโครงการ  

Jr. NBA ในปีก่อนๆ เพื่อปลุกไฟในตัวพวกเขา 

และร่วมวอร์มร่างกายไปพร้อมๆ กับโค้ชทีม

งาน Jr. NBA เพื่อเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อม

ก่อนฝึกทักษะบาสเกตบอล

ต่อมา โค้ชเมรี อันดราเด และ 

แคทรีนา ฮิบเบิร์ต นำาเด็กๆ ฝึกทักษะพื้น

ฐาน อาทิ การเล่นตั้งรับ (defense) การ

ฝึกสภาพร่างกาย (conditioning) การเลี้ยง

บอล (dribbling) และฟุตเวิร์ก (footwork) 

ซึ่งเด็กหญิงผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะเหล่า

นี้ โดยการสร้างความแข็งแรงในแกนกลาง

ลำาตัวและขาที่จำาเป็นต่อการเล่นตั้งรับ และ

การวิ่งผ่านท่าออกกำาลังกายอย่างท่าสคอวต  

ลันจ์ และแพลงก์ นอกจากนี้พวกเขายังได้

ฝึกทักษะการเลี้ยงลูกบอล โดยการเรียนรู้ท่า

ครอสโอเวอร์รูปแบบต่างๆ เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้เล่นเลี้ยงผ่านการตั้งรับของอีกทีมและ

ทำาคะแนน

ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมออนไลน์ 

“Her Time to Play” โค้ชอันดราเด และ

ฮิบเบิร์ต เล่าถึงประวัติการเล่นบาสของ

ตนเองพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กๆ ตั้งคำาถาม

ต่างๆ เกี่ยวกับบาสเกตบอล

“ทุกคนสามารถฝึกทักษะการเลี้ยง

ลูกได้ด้วยตนเองตอนว่างๆ เช่น ฝึกเดาะ

ลูกบาสหรือฝึกเลี้ยง แต่ถ้าอยากให้การฝึก

มีประสิทธิภาพจริงๆ ต้องเล่นกับผู้เล่นคน

อื่น เพราะมันจะทำาให้เห็นเลยว่าตอนนี้เรา

อยู่ระดับไหน และเราควรต้องปรับปรุงอะไร

บ้าง” ฮิบเบิร์ตกล่าว

Jr. NBA “Her Time to Play” มีเป้าหมาย

ที่จะเป็นเวทีสำาหรับเด็กผู้หญิงที่จะเพลิดเพลิน

ไปกับคุณภาพการศึกษาด้านกีฬาและการ

ฝึกฝน และยังช่วยปลูกฝังทักษะชีวิต เช่น การ

ทำางานเป็นทีมและความมั่นใจในตนเอง

“มันคือเรื่องปกติที่เราจะพลาดบ้าง 

แต่สิ่งสำาคัญคือการฟังคำาแนะนำาของโค้ช

และนำามาปรับใช้ เช่น การฝึกรูปแบบการ

ยิงต้องเริ่มจากเท้า ไปยังข้อศอก และจบที่

ปลายนิ้ว ให้ฝึกทักษะที่ถูกต้องเป็นประจำา

และทำามันไปเรื่อยๆ ซึ่งสุดท้ายก็จะสามารถ

ยิงได้ ในที่สุด คิดเสมอว่าวันนี้ฉันดีขึ้นกว่า

เมื่อวาน และพรุ่งนี้ฉันจะดีขึ้นกว่าวันนี้ นั่น

คือแนวความคิดที่ช่วยสร้างความมั่นใจในตัว

เอง” อันดราเดกล่าว.

interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

ซึ่งภายในงานเรียกได้ว่าเต็มไป

ด้วยบรรยากาศแสนความอบอุ่นและรอย

ยิ้ม นำาขบวนบ่าวสาวเข้างานโดยแก๊ง

ลังจากคบหาดูใจกันมานาน

กว่า 10 ปี คู่รักนักบุญอย่าง                       

แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ กับ

แฟนหนุ่ม สารวัตรหมี หรือพันตำารวจ

โทศักดิ์สุนทร เปรมานนท์ ก็เป็นอีกหนึ่ง

คู่ที่ถูกจับตามองว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี

สักที จนในที่สุดคู่ก็ได้จูงมือแต่งงานกัน

เป็นที่เรียบร้อย ฤกษ์ดี (10 มิถุนายน) 

สวมแหวน 8.19 นาที ณ WALDORF 

ASTORIA BANGKOK ห้อง At Calla 

Suite, Level G ด้วยแหวนเพชรน้ำาร้อย 

3.2 กะรัต รูปทรง princess cut จากร้าน 

Cherish_jeweldesign ซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวใช้

เวลาหามานานเกือบ 2 ปี

ห

นางฟ้าหลานๆ น้องอัญชัน (หลานสาว

แพนเค้ก) โปรยดอกไม้สีขาวปูทางให้

กับเจ้าบ่าว ก่อนจะถึงคิวเปิดตัว 

แพนเค้กเดินควงแขนมาพร้อม

กับคุณพ่อ ท่ามกลางเสียงปรบ

มือยินดีอย่างกึกก้องจากแขกผู้

มีเกียรติ ดำาเนินพิธีการโดยสอง

พิธีกรมืออาชีพ กันต์ กันตถาวร 

และอาลิซาเบธ แซ๊ดเลอร์ ลีนา

นุไชย ต่อด้วยประธานในพิธี พล

เอกหม่อมหลวงทศนวอมร เทว

กุล ขึ้นอวยพรคู่บ่าวสาว พร้อม

ด้วยพลตำารวจเอกจักรทิพย์ ชัย

จินดา กล่าวคำาอวยพรแสดงความยินดี

เช่นกัน

หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีการตัดเค้กของ

คู่รักคู่หวาน และ

เซอร์ไพรส์จากพี่หมี 

ที่คว้าตัวนักร้องเสียง

ดี บอย พีชเมกเกอร์ 

ที่เจ้าบ่าวซ้อนแผน

มาร้องเพลงแทน

ใจ ด้วยบทเพลง ฉัน

ดีใจที่มีเธอ ทำาซึ้ง

ให้เจ้าสาว ทำาเอา

แพนเค้กถึงกับกลั้น

น้ำาตาไว้ไม่อยู่ ส่งต่อ

ด้วยความอบอุ่นของสองครอบครัวร่วม

ถ่ายภาพร่วมกับคู่บ่าวสาวอย่างอบอุ่น

เกินบรรยาย ด้านคอนเซ็ปต์ภายในงาน

ตกแต่งด้วยดอกไม้ โทนสีขาว และตุ๊กตา

หมีเท็ดดี้เฮาส์ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุด

น่ารัก อยู่ทุกมุมในงาน โลโก้งานแต่ง

ออกแบบตามเคล็ดเสริมดวงโดยอาจารย์

เป็นหนึ่ง ส่วนแขกในงานกำาหนดธีมสี 

หวานพาสเทล เจ้าบ่าวเจ้าสาวจัดเตรียม

ชุดไว้ทั้งหมด 7 ชุดด้วยกัน เน้นเป็นผ้า

ไทยจากทั่วประเทศไทย จากความรักและ

ความชอบในผ้าไทยของแพนเค้ก 

ร่วมด้วยแขกคนสนิทในวงการที่

ตบเท้ามาร่วมแสดงความยนิดีอยา่งพร้อม

หน้าพร้อมตา อาทิ แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุข

เจริญ, นุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักดี, แมทธิว-ลี

เดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน, บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์

ผู้ดี, ปอนด์-นุ้ย สุจิรา, ซี-ศิวัฒน์ โชติชัย

ชรินทร์, เอมี่ กลิ่นประทุม, เอมมี่-มรกต 

แสงทวีป, แมน พัฒนพล-ใบเตย สุธีรา, 

อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาตร์, มะนาว-ศร

ศิลป์ มณีวรรณ์, บูม-สุภาพร วงษ์ถ้วย

ทอง, แหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ, 

สา-มาริสา อานิต้า, แอม สุทธิกานต์, 

อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม, ฮาน่า-ทัศวา

ลัย จักรพงษ์, ฮัท-จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร, 

เจี๊ยบ-พิจิตตรา สงวนศักดิ์ภักดี, เจี๊ยบ-

ชมพูนุช ปิยธรรมชัย, ปูไข่-พงศ์สิรี บรร

ลือวงศ์, ยุ้ย-ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา 

รวมทั้งผู้จัดละครและคนดังในวงการ

อย่าง นิด-อรพรรณ วัชรพล, หน่อง-

พลากร สมสุวรรณ, ดวงดาว จารุจินดา, 

เต้-ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก, ตุ๊กตา จิตรลดา-

สตางค์ ดิษย์ลดา, วู้ดดี้ มิลินทจินดา, ต้น-

ลาวัลย์ กันชาติ, ดาว-พอฤทัย ณรงค์เดช, 

แป้ง-นวลพรรณ ล่ำาซำา, คุณหญิงดาริกา 

ปุณณกันต์ ฯลฯ 

หลังเสร็จพิธีทั้งคู่ได้ควงกันออก

มาเปิดใจกับพี่ๆ สื่อมวลชน โดยทั้งคู่ให้

คำามั่นสัญญาต่อกันว่าจะดูแลกันให้ดีที่สุด 

ส่วนเรื่องทายาทขอดูความเหมาะสมและ

เวลาอีกที ด้านงานฉลองมงคลสมรสวาง

ไว้จะจัดขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า กำาลัง

หาวันและสถานที่อยู่ และเรื่องการทำางาน

ในวงการบันเทิงของทางแพนเค้ก ทางเจ้า

บ่าวไฟเขียวเต็มที่.

ทศวรรษที่2ของ‘คนค้นฅน’

พาทัวร์ โรงพยาบาลชุมชนในฝัน

ทศวรรษที่ 2 ของรายการ คนค้น

ฅน ซึ่งผลิตโดยบริษัท ทีวีบูรพาฯ ยังคง

เดินทางเพื่อตามหาคุณค่า ตามหาความ

หมายของชีวิต พร้อมส่งต่อแรงบันดาล

ใจให้ผู้ชมผ่าน คนต้นเรื่อง วันอาทิตย์ที่ 

12 มิถุนายนนี้ เวลา 13.00 น. ทางช่อง 

9 MCOT HD หมายเลข 30 พบกับตอน 

พยาบาลรัฐที่ขาดทุนซ้ำาซากมาตลอด

หลายปี บริการไม่ดี ชุมชนไม่อยากมา

ใช้บริการ สถานที่สกปรก ทรุดโทรม รอ

คอยนาน แออัด สู่โรงพยาบาลรัฐในฝัน

ของชุมชนภายในเวลาเพียงหนึ่งปีครึ่ง 

ที่ให้บริการเหมือนโรงพยาบาลเอกชน 

สถานที่สะอาด สวยงาม ทันสมัย ผู้คน

คอนเสิร์ต งานอีเวนต์ของเจ้าของแบรนด์

สินค้าและธุรกิจต่างๆ ตลอดจนงานวัน

สำาคัญๆ ในชีวิต อย่างงานวันเกิด งาน

โรงพยาบาลชุมชนในฝัน

คนค้นฅนสัปดาห์นี้ เป็นเรื่อง

ราวของสุดยอดคุณหมอนักบริหารไฟ

แรง นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผอ.โรง

พยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ผู้

ซึ่งคิดนอกกรอบและกล้าที่จะสร้างการ

เปลี่ยนแปลง จนสามารถพลิกโฉมโรง

ไม่แออัด รอคอยไม่นาน มีอุปกรณ์การ

แพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กๆ 

ไม่เคยมี อย่างเครื่องซีทีสแกน, แมมโม                          

แกรม ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

ได้เท่าเทียม จนสร้างปรากฏการณ์ใน

วงการสาธารณสุข และกลายเป็นโมเดล

ต้นแบบระดับประเทศ ที่จุดประกาย

แนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

หลายๆ โรงพยาบาลได้นำาไปต่อยอดและ

สร้างการเปลี่ยนแปลง

สำาหรับช่วงฅนดลใจ เป็นเรื่องราว

ของเกี๊ยว-กัญญารัตน์ เกรียงไกรรัตน์ 

หญิงแกร่ง เจ้าของธุรกิจคณะเชิดสิงโต 

มังกรหยก สามพราน ทายาทรุ่นที่ 3 ผู้ต่อ

ลมหายใจคณะสิงโตของครอบครัวที่อายุ

กว่า 70 ปี ผู้หญิงที่สร้างภาพจำาใหม่ให้กับ

วงการสิงโต ทั้งการก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้า

คณะ เป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นกระบอก 

และเป็นผู้หญิงคนแรกที่เปลี่ยนแปลงรูป

แบบการโชว์ การนำาเสนองาน กลุ่มลูกค้า 

และเอกลักษณ์ของคณะสิงโตให้มีความ

สมัยใหม่ ก้าวทุนยุค จนสามารถนำาพา

คณะเข้าสู่ตลาดลูกค้าใหม่ๆ ที่ไม่ได้อยู่

แค่งานศาลเจ้าอย่างเดียวอีกต่อไป นั่นจึง

ทำาให้สิงโตในแบบฉบับของเกี๊ยวได้เข้าไป

เล่นในห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง 

แต่ง งานบวช งานรับปริญญา ฯลฯ ซึ่ง

เธอพยายามทำาให้ โชว์สิงโตนั้นเข้าถึงและ

ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น. 

ฉลองความสำาเร็จ • อิงฟ้า วราหะ และชาล็อต ออสติน สาวสวยจากเวทีมิส

แกรนด์ไทยแลนด์ 2022 มาร่วมพูดถึงความสำาเร็จและสร้างสีสันในงานฉลอง

ความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำาหรับ สบู่เอ็นบี เซรั่มโซป บริหารงานโดยคู่รักสุดฮอต 

ครูเบียร์-นุติญา ยะระพันธุ์ และเนเงิน-เจริน ศรีสังข์ นอกจากนี้ยังมีพระเอกชื่อ

ดัง ยุ่น ภูษณุ และเหล่าเน็ตไอดอลชื่อดัง อาทิ ออฟฟี่ แม็กซิม, แม่สิตางศุ์, ฟลุ๊ค 

กะล่อน ฯลฯ มาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วย ณ TVT Green Park Studio. 

‘แพนเค้ก-สารวัตรหมี’วิวาห์ชื่นมื่น

สัญญาจะดูแลกันและกันอย่างดีที่สุด



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปดเผยวา 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับ มูลนิธิ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย จัดการประชุม

วิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งที่ 30 

ภายใตหัวขอ “80 ป : วิทยาศาสตรการแพทย

และการสรางเครือขายเพ� อการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน (80 Years : Medical Sciences and 

Networking for Sustainable Development) 

ระหวางวันที่ 22–24 มิถุนายน พ.ศ.2565 

ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี เพ� อ

เปนเวทีใหนักวิชาการดานวิทยาศาสตรการ

แพทยและสาธารณสุข รวมทั้งเครือขายที่

เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศได

มีโอกาสนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณ ขอคิดเห็น ตลอดจนรับทราบ

ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี

ดานวิทยาศาสตร จะไดรวมกันพัฒนาและ

สรางสรรคงานวิชาการที่เปนประโยชนตอ

ประเทศชาติและประชาชน 

สําหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้

จัดประชุม ในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite 

และ Online โดยไมเสียคาลงทะเบียน รวมท้ัง

ยังมีการถายทอดสดผานทางเฟซบุกไลฟ 

(Facebook Live) ที่เพจกรมวิทยาศาสตร

กรมวิทยฯ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 30 ประจําป 2565

ภายใตหัวขอ “80 ป : วิทยาศาสตรการแพทยและการสรางเครือขายเพ� อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

การแพทย, เพจประชุมวิชาการวิทยาศาสตร

การแพทย, เพจกองแผนงานและวิชาการ ฯลฯ

และสามารถรับชมหรือฟงการบรรยายได

ทางระบบซูม (Zoom) เพียงลงทะเบียนงายๆ 

ดวยการสแกนคิวอาร โคด จากนั้นจะไดรับ

อีเมลตอบกลับเปนรหัสเขาระบบซูม สําหรับ

เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทยที่สมัคร

เขารวมประชุมสามารถเก็บสะสมคะแนน

การศึกษาตอเน� องได เม� อดําเนินการครบ

ตามเง� อนไข (เภสัชกร 12.5 หน�วยกิต เทคนิค

การแพทย 11.5 คะแนน) 

นายแพทยศุภกิจ กลาวตออีกวา ปน้ีมี

นักวิชาการเขารวมสงผลงานวิชาการทั้งใน

รูปแบบโปสเตอรและ การบรรยาย จํานวน

ทั้งสิ้น 264 เร� อง โดยแบงเปน 5 สาขา 

ไดแก สาขา Current Research and 

Innovation on Diseases 76 เร� อง สาขา 

Current Research and Innovation on 

Consumer Protection 66 เร� อง สาขา Risk 

Assessment and Health Threat Warning 

การประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ 

72 เร� อง สาขา Medical Sciences Network 

for Sustainable Development เครือขาย

วิทยาศาสตรการแพทยเพ� อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 29 เร� อง และสาขา Medical 

Sciences Symposium 21 เร� อง 

“นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ เกี ยรติ จาก

วิทยากรที่เชี่ยวชาญดานตางๆ มาบรรยาย 

อาทิ ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย

นายแพทยเฉลิม พรมมาส เร� อง “Monkeypox 

virus” องคปาฐกถา นักวิทยาศาสตรการแพทย

เกียรติยศโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ดร.พิไลพันธ พุธวัฒนะ อาจารยประจําคณะ

เทคนิคการแพทย ศูนยพัฒนานวัตกรรม

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล, 

เร� อง ความแตกตางทางพันธุกรรมและ

โครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรไทย

ในแตละภูมิภาค” โดย รศ. ดร.วิภู กุตะนันท 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

เร� อง มุมมองดานจริยธรรมและกฎหมาย

ในยุคขอมูลขนาดใหญ ในเครือขายการ

บริการสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทย 

โดย นายแพทยประสิทธิ์ เผาทองคํา คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เร� อง 

บทบาทกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการ

พัฒนานวัตกรรมดานคุมครองผูบริโภค โดย 

นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรม

วิทยาศาสตรการแพทย, เร� อง การกํากับ

ดูแลนวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร โดย 

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ผูอํานวยการกอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา, เร� อง Food 

Innopolis บทบาทเมืองนวัตกรรมอาหารใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 

โดย ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ ผูอํานวยการ

เมืองนวัตกรรมอาหาร สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ” นาย

แพทยศุภกิจ กลาว

 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน รอง

อธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยวา เม� อเร็วๆ

นี้ ได เขารวมประชุมคณะทํางานบูรณาการ

แกปญหาน้ําทวมนิคมอุตสาหกรรมบางปู

และพื้นที่โดยรอบ รวมกับนายวันชัย คง

เกษม ผวจ.สมุทรปราการ โดยมี ดร.สม

เกียรติ ประจําวงษ ประธานอนุกรรมการ

บริหารจัดการน้ํารายภาคในพื้นที่ภาคกลาง 

เปนประธาน   พรอมหน�วยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อวางแผนป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมบางปู  ภายหลังที่เกิดน้ําทวม

เม� อ 26-29 ส.ค.64 สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ ซึ่งแตละป

นิคมอุตสาหกรรมบางปู มีมูลคาการผลิตป

ละ 49,590 ลานบาท มีผูใชแรงงาน 58,000 

คน มีโครงการ 370 โครงการ เงินลงทุน 

203,594 ลานบาท

ทั้งนี้ กรมชลฯไดมีการวางแผนงาน

โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย

น้ําเพ� อแกไขปญหาไว 3 ระยะประกอบดวย 

ระยะเรงดวนป 64-65 มีการปรับปรุงและ

เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ํา และจัดหา

เคร� องสูบน้ําทดแทน  ระยะกลาง ป 2566 

ไดแก การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ควบคุมเคร� องสูบน้ํา และการปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบโทรมาตร ระยะยาว 

ป 2567-70 ซึ่งอยูระหวางเตรียมความ

พรอมพิจารณาโครงการเบื้องตน อาทิ การ

ปรับปรุงประตูระบายน้ําพรอมสถานีสูบ

น้ํา รวมถึงการปรับปรุงคลอง และกอสราง

ประตูระบายน้ํา(ปตร.) เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพ

การระบายน้ํา แกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่

จ.สมุทรปราการอยางยั่งยืน

“ปจจุบันกรมชลฯไดมีการปรับปรุง

และเพิ่มศักยภาพของเคร� องสูบน้ําที่ประจํา

การ ณ สถานีสูบน้ําตางๆตามแผนเรงดวน

แลวเสร็จ และพรอมสนับสนุนเคร� องสูบน้ํา

เพิ่มเติมกรณีเครื่องมือของนิคมฯไม่เพียง

พอ นอกจากนั้นเพ� อรักษาพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยังไดปรับแผนงานระยะยาวตามที่จังหวัด

วางไวในป 2568-70  มาเปนโครงการใน

งบประมาณป 2566 เพ� อใหเปนไปตามงาน

นโยบาย ที่จะตองเพิ่มศักยภาพสถานีสูบน้ํา

บริเวณคลองชายทะเล เพ� อชวยเรงระบาย

น้ําที่นิคมและคลองโดยรอบออกสูทะเล อาทิ 

การปรับปรุงสถานีสูบน้ําชลหารพิจิตร 1,2    

กรมชลฯ วางแนวปองเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

และพื้นที่โดยรอบ หลังทวมป’ 64

ปรับปรุงสถานีสูบน้ําคลองดาน ปรับปรุง

สถานีสูบน้ําบางปลา  สถานีสูบน้ําบาง

ปลารา สถานีสูบน้ําตําหรุ  ซึ่งทั้งหมดอยูใน

การดูแลของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ชลหารพิจิตร  สําหรับการเตรียมการของเขต

นิคมบางปูเองนั้น จะรับผิดชอบในการขุด

ลอกคลองในเขตนิคม กําจัดสิ่งกีดขวางทาง

น้ําเปนตน โดยความรวมมือของอบจ. และ

การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําในเขตนิคมบาง

จุด เพ� อเรงระบายลงสูคลองหลัก” นายเฉลิม

เกียรติ กลาวและวา ระยะยาวทางจังหวัด

และกรมฯ เห็นวาควรเพิ่มสถานีสูบน้ําอีก 3 

แหง ซึ่งเบื้องตนอบจ.พรอมสนับสนุนงบฯ 

แตอยูระหวางหารือเพราะอํานาจบริหารน้ํา

ตองขึ้นกับรัฐ

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และบริษัท แชนดเลอร เอ็มเอชเอ็ม ซึ่งเปน

บริษัทกฏหมายขนาดใหญ รวมกันจัดโครงการ 

“THE LAWNCH PAD for lawyers” เพ� อ

เปดโอกาสใหแกนิสิตนักศึกษาชั้นปสุดทาย

ในคณะนิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

ทั่วประเทศ ซึ่งมีความสนใจในการประกอบ

อาชีพเปนที่ปรึกษากฎหมายใน law firms ได

มีโอกาสเสริมสรางและฝกฝนทักษะที่จําเปน

สําหรับการทํางาน ทั้งในสวนของทักษะทาง

กฎหมายในเนื้องานในแผนกตาง ๆ (Legal 

Skills) และทักษะอ� น ๆ ท่ีจําเปนในการทํางาน 

(Essential Non- Legal Skills) ผานการฝก

ปฏิบัติจากกรณีศึกษา  เพ� อกาวเขาสูชีวิตการ

ทํางานดวยความพรอมทั้งความรูและทักษะ

ในการทํางานไดจริง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปารีณา 

ศรีวนิชย คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย กลาวถึงที่มาของโครงการ

ดังกลาววา “โครงการนี้มีจุดเริ่มตนมาจาก

โครงการทักษะสําคัญในการทํางานดาน

กฎหมาย (Essential Skills for Legal Practice) 

ซึ่งทางคณะฯ ไดรวมกับหน�วยงานชั้นนําใน

วิชาชีพทางกฎหมายตาง ๆ ในการเตรียม

พัฒนาและเสริมสรางทักษะการทํางานดาน

กฎหมายใหแกนิสิตชั้นปสุดทายของคณะฯ 

ในชวงตนเดือนกุมภาพันธ ถึง ตนเดือน

พฤษภาคม 2565 ที่ผานมา ซึ่งจากโครงการ

ดังกลาวก็ไดมีกระแสตอบรับกับความคิดเห็น

เชิงบวกที่ ไดรับจากนิสิตผูเขารวมโครงการ

บีนแบ็ก ซูเปอรฟูด (Beanbag 

Superfood) นําเสนอทางเลือกใหมสําหรับ

ผูที ่ใสใจสุขภาพ เปดตัว “Beanbag Mix 

Almond Protein” นวัตกรรมโปรตีนพืชชนิดใหม

จากอัลมอนดแบรนดแรกในเอเชียที่ทานงาย 

โปรตีนสูง และสะดวกตอการใชชีวิตท่ีเรงรีบ

ในยุคน้ี ตอบรับเทรนดรักสุขภาพหลังการต� นตัว

ของมลภาวะฝุน PM 2.5 และโรคระบาด 

Covid-19 ที่ทําใหคนสวนใหญหันมาใสใจดูแล

รักษาสุขภาพมากข้ึน พรอมสรางแรงบันดาลใจ 

“การปองกันดีกวาการรักษา” เพ� อกระตุน

ใหทุกคนเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพท่ีดี 

และเปนโอกาสที่ ดี สํ าหรับการสานตอ

เจตนารมณในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

คุณณิชาภัทรและคุณภูริต ศรีมโนธรรม 

ผูกอตั้ง บริษัท ธิงคกิ้ง กูด จํากัด กลาววา  

“บีนแบ็ก กอตั้งธุรกิจตั้งแตป 2558 เริ่มตน

ดวยสินคาซูเปอรฟูด และออรแกนิคมิกซนัท 

โดยยึดหลักทําธุรกิจดวย passion มุงมั่น

สรรหาสวนผสมที่มีคุณภาพสูงสุดสําหรับ

ผลิตภัณฑ สวนประกอบตองไดรับการคัดสรร

มาอยางพิถีพิถันและผานการทดลองมาเปน

รอย ๆ ครั้ง เกือบ 3 ป เพ� อใหมั่นใจวา

ผลิตภัณฑจะออกมาดีและตอบโจทยผูบริโภค 

โดยแนวทางการบุกตลาดของสินคาใหมนี้ 

(Mix Almond Protein) เกิดจากความสนใจ

ศึกษาเกี่ยวกับตลาด Plant-based และ

ตองการตอยอดอาณาจักรสินคาสุขภาพ จึง

มองเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจโปรตีนทาง

เลือกใหม เราเลือกวัตถุดิบนวัตกรรมที่ทํา

จากพืชชนิดใหมอยาง อัลมอนด โดยเลือก

ใชอัลมอนดออรแกนิคจากประเทศสเปนที่

มีรสชาติหอม หวาน มันเปนเอกลักษณ มี

โปรตีนสูงมาก และใชเทคโนโลยีการผลิตที่

ยังคงไขมันดีในปริมาณสูงไดเชนกัน”

Beanbag Mix Almond Protein มี

ท้ังหมด 2 ขนาด แบบกระปุกปริมาณ  800 กรัม 

โดย 1 กระปุก สามารถทานได 23 ครั้ง ราคา 

1,890 บาท และแบบกลองมีทั้งหมด 7 ซอง 

ปริมาณ 280 กรัม ราคา 790 บาท ผูที่สนใจ

สามารถสั่งซื้อสินคาไดทางเว็บไซต https://

beanbagsuperfood.com/ เฟซบุก https://

โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส โดย 

MQDC ไดนําแนวคิด “smart campus” 

มาใชภายในโครงการ เพ� อทําใหทุกชีวิตได

กลับมาใกลชิดธรรมชาติอยางแทจริง” 

นายกิตติคุณ โพธิวนากุล ประธานเจาหนาที่

งานเทคโนโลยี บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ 

ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จํากัด (MQDC) 

กลาวในงาน Huawei APAC Digital Innovation 

Congress 2022 ณ ประเทศสิงคโปร 

เดอะ ฟอเรสเทียส โดย MQDC (The 

Forestias by MQDC) คือโครงการเมืองในปา

แหงแรกของโลกที่ออกแบบทุกองคประกอบ

เพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ทุกสิ่งบนโลก โดยโครงการมีพื้นที่ทั ้งหมด 

398 ไร ตั้งอยูบนถนนบางนา-ตราด กม.7  

ภายใตความรวมมือกับพันธมิตรทาง

เทคโนโลยีระดับโลกอยาง “หัวเวย” ในการ

นําระบบคลาวดและแพลตฟอรมมาประยุกต

ใช ในระบบปฏิบัติการของโครงการทั้ง

การคมนาคม พลังงาน ความปลอดภัย 

สิ่งอํานวยความสะดวก และงานระบบอ� น ๆ 

เพ� อพัฒนาใหเปนระบบนิเวศทางเทคโนโลยี 

ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส 

สามารถบรรลุเปาหมายในการเช� อมโยงผูคน

หลายชวงวัยเขากับธรรมชาติอยางกลมกลืน

“มันเปนงานที่ทาทายภายใตบริบท

ของเวลาและงบประมาณ เราจึงเลือกที่จะ

ไมเริ ่มตนทุกอยางจากศูนย แตเลือกที่จะ

รวมมือกับหัวเวยเพ� อใหเราสามารถตอยอด

และพัฒนาเทคโนโลยีอยางไมสิ้นสุด สําหรับ

สรางประสบการณท่ีดีใหกับลูกคา” นายกิตติคุณ 

กลาว

“ดวยระบบทางเทคโนโลยีที่ใชไดจริง

และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายการ

ใหบริการและสรางประสบการณที่ดี โดย

โครงการสามารถเช� อมตอโครงขายเซ็นเซอร

BEANBAG เปดตัว Beanbag Mix Almond Protein

นวัตกรรมโปรตีนจากอัลมอนด แบรนดแรกในเอเชีย สําหรับคนรุนใหมที่ ใสใจสุขภาพ

www.facebook.com/beanbagsuperfood 

ชอปป https://shopee.co.th/beanbagsu-

perfood และ ไลน @beanbagsuperfood 

นิติศาสตร จุฬา จับมือ Law Firm ยักษใหญ Chandler MHM 

เปดตัว THE LAWNCH PAD for lawyers พัฒนาทักษะใหนิสิตนักศึกษากฎหมายทั่วประเทศ

เปนอยางมาก และทางบริษัท แชนดเลอร 

เอ็มเอชเอ็ม จํากัด หนึ่งในหน�วยงานที่

เขารวมโครงการดังกลาว ไดหารือกับคณะฯ 

และเห็นพองตองกันที่จะขยายโอกาสดีๆ 

เชนนี้ใหแกนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

อ� น ๆ อยางเปดกวางดวย”

นายเจษฎา สวัสดิพงษ ทนายความ

หุนสวนผูจัดการของบริษัท แชนดเลอร เอ็ม

เอชเอ็ม จํากัด เปดเผยถึงแนวคิดของการจัด

ทําโครงการนี้วา “เรามีความตั้งใจในการที่

จะเปนสวนหนึ่งในการมุงพัฒนานักกฎหมาย 

และเปดโอกาสใหแก นิสิตนักศึกษาไดมีความรู

และทักษะที่จําเปนในการทํางาน โดยเฉพาะ

ใน law firms ซึ่งโครงการนี้ก็เปนหนึ่งใน

หลาย ๆ โครงการของเราเพ� อการตอบแทน

สังคม ซึ่งในโครงการนี้ ทางเราก็มีคณะที่

ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในแผนก

ตาง ๆ กวา 20 ทานที่พรอมจะเขามารวมกัน

ใหความรูกับนิสิตนักศึกษาที่ เขารวมใน

โครงการ”

โครงการนี้เปดกวางสําหรับนิสิตและ

นักศึกษาชั้นปสุดทายในคณะนิติศาสตร จาก

ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยผูที่ผานการ

คัดเลือกจะไดเขารับการอบรมในเร� องตาง ๆ 

รวม 12 หัวขอ และยังมีสิทธิเขารวมแขงขัน

เพ� อชิงรางวัลมูลคารวม 120,000 บาท โดย

สามารถสมัครไดตามชองทางที่กําหนด

ภายในวันที่ 15-30 มิถุนายน สอบถามขอมูล

เพิ่มเติม: คุณนวลพร เวชสุวรรณรักษ 

(e-mail: nuanporn.w@mhm-global.com)

เดอะ ฟอเรสเทียส โดย MQDC เผยแนวคิด “Smart Campus”

การใชระบบนิเวศทางเทคโนโลยีเพ� อสรางความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืนใหกับทุกชีวิต

ในการสราง Big Data เพ� อวิเคราะห 

Intelligent Operation Center (IOC) ซึ่งเปน

ระบบที่สามารถตอบสนองเหตุการณหรือ

สถานการณไดอยางทันทวงที”

ทั้งนี้ เดอะ ฟอเรสเทียส คือโครงการ

มิกซยูสขนาดใหญประกอบไปดวยหางสรรพ

สินคา ศูนยสุขภาพ สํานักงาน รานอาหาร 

ศูนยกีฬา ศูนยสันทนาการ สถานบันเทิง 

และพื้นที่สีเขียวที่กวางขวางซึ่งครอบคลุม

กวา 56% ของพื้นที่โครงการทั้งหมด

อีกทั้งขอมูลจากกลองวงจรปดของ

โครงการจะถูกปรับเปลี่ยนเปนขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการสรางประสบการณดาน

ตาง ๆ เพ� อให AI สามารถวิเคราะหขอมูล

ของผูบริโภคที่มีความหลากหลาย อาทิ อายุ 

เพศ เชื้อชาติ สําหรับการออกแบบสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหตรงตามความ

ตองการมากที่สุด รวมถึงวิเคราะหความ

หลากหลายทางชีวภาพและเช� อมโยงคนกับ

สัตว ธรรมชาติ และพ้ืนปาลึกกวา 30 ไรอีกดวย

“Naturity คือแพลตฟอรมที่จะใช Big 

Data และ AI เพ� อทําใหเราเขาใจความหลาก

หลายทางธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงคน ตนไม 

และพืชพรรณตาง ๆ ไดอยางลึกซึ้ง” 

นายกิตติคุณ กลาว

“อีกทั้งแพลตฟอรม edutainment 

จะทําใหคนไดใกลชิดกับธรรมชาติและสัตว

ตาง ๆ ไดมากข้ึน ซ่ึงจะชวยในการสรางชุมชน

ที่อบอุนสําหรับคนทุกเจเนอเรชั่นตามความ

มุงมั่นของเดอะ ฟอเรสเทียส ที่ตองการสราง

เมืองแหงความสุขที่ยั่งยืน”

ทั้งนี้ Smart Campus ของหัวเวยที่

ประกอบไปดวยระบบตาง ๆ ไมวาจะเปน 

Big Data AI คลาวดคอมพิวติ้ง และ บล็อก

เชน ถือเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับอยาง

มากดวยการถูกนําไปใชกวา 20 โครงการใน

ประเทศจีน

นอกจากนี้ smart campus ที่เดอะ 

ฟอเรสเทียสจะทําการกําจัด “silos” (ไซโล) 

เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกองค์ประกอบ

ของโครงการมาใชงานแบบบูรณาการผาน

แพลตฟอรมดิจิทัล IOC อีกดวย
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

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!!

ขวัญชัย ปภัสรพงษ ประธาน บริษัท 

ส� อสากล จํากัด และประธานจัดงาน “มหกรรม

ยานยนต ครั้งที่ 39” (MOTOR EXPO 2022) 

เปดเผยวา งานปนี้จัดขึ้นภายใตแนวคิด 

“ไดเวลา…สัมผัสอนาคต - It’s TIME…Come 

Touch the Future” เพ� อแสดงความล้ําหนา

ของยานยนต ทั้งดานรูปลักษณ สมรรถนะ 

และเทคโนโลยี โดยมี บริษัทรถยนต รถ

จักรยานยนต และอุปกรณเกี่ยวเน� อง จํานวน

มากใหความสนใจจองพื้นที่แสดง และคาดวา

จะเปนงานใหญปลายปที่ ไดรับการตอนรับ

จากประชาชนอยางคึกคัก เน� องจากสถานการณ

โรคระบาด COVID-19 ดีขึ้นตามลําดับ 

ภาครัฐผอนคลายมาตรการดานสาธารณสุข 

ออกนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ เปดประเทศ

คายรถพรอมจองพื้นที่งาน MOTOR EXPO 2022

ตอนรับนักทองเท่ียว อีกท้ังยังมีมาตรการสนับสนุน

ยานยนต ไฟฟา สงเสริมการใช และการ

ผลิตภายในประเทศ จากเหตุผลดังกลาว รวมถึง

ความสําเร็จของงานท่ีผานมา ทําใหมีผูอุปถัมภ

งานอยางเปนทางการเพิ่มขึ้น ไดแก บริษัท 

แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท 

ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 

หรือโออาร และบริษัท น้ํามันอพอลโล (ไทย) 

จํากัด รวมกับพันธมิตรท่ีอยูคูกับงานมายาวนาน

ทั้ง บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

และบริษัท สิงห คอรเปอเรช่ัน จํากัด โดยงาน 

“มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 39” จัดขึ้น ณ 

อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ระหวางวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 

เกรท วอลล มอเตอร จัดงาน GWM 

Let’s Talk เชิญลูกคากวา 24 คน รวมแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแบงปนประสบการณการใช

งานรถยนต All New HAVAL H6 Hybrid SUV 

คอมแพคเอสยูวียอดนิยมที่ครองอันดับหนึ่งใน

เซ็กเมนตอยางตอเน� อง สานตอกลยุทธสําคัญ

ในการรับฟงเสียงของผูบริโภค (Consumer 

Voice Focus) เพ� อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑและ

บริการใหดีย่ิงข้ึน เตรียมตอยอดกิจกรรมใหครอบคลุม

ลูกคา All New HAVAL JOLION Hybrid SUV 

และ ORA Good Cat ตอกย้ําความพรอมใน

การกาวขึ้นเปนผูนําดานยานยนต ไฟฟา (xEV 

Leader) ของไทยที่มุ งสงมอบประสบการณ

รูปแบบใหมใหกับผูบริโภคอยางแทจริง

นายณรงค สีตลายน กรรมการผูจัดการ 

เกรท วอลล มอเตอร (ประเทศไทย) เปดเผยวา 

เกรท วอลล มอเตอร ขอขอบคุณสําหรับการ

Let’s Talk by GWM ชวนลูกคาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตอนรับอยางอบอุนและการสนับสนุนตลอด

ระยะเวลากวา 1 ปนับตั้งแตกาวแรกที่ไดเขา

มาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย โดย All New 

HAVAL H6 Hybrid SUV ซึ่งเปนรถยนตรุน

แรกที่เราเปดตัวและสงมอบใหกับลูกคา ยังคง

ไดรับความนิยมอยางทวมทนดวยยอดขายที่

ครองอันดับหนึ่งในเซ็กเมนตติดตอกัน 4 เดือน

ซอนในปนี้ (มกราคม - เมษายน) รวมเปน

จํานวนรถยนตที่เราสงมอบจนถึงปลายเดือน

เมษายนแลวทั้งสิ้น 4,073 คัน หรือคิดเปน

สัดสวนเกือบ 60% ของจํานวนครอบครัว เกรท 

วอลล มอเตอร ท่ีมีอยูในปจจุบันกวา 7,145 คัน 

และครอบครัวของเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 

อยางแน�นอน ทั้ง All New HAVAL H6 Hybrid 

SUV เจาสิงโตอารมณดี All New HAVAL 

JOLION Hybrid SUV รวมไปถึงเจาเหมียวไฟฟา 

ORA Good Cat และในโอกาสนี้ เกรท วอลล 

มอเตอร มีความยินดีอยางยิ่งที่ ไดพบปะพูดคุย

และรับฟงทุกเสียงของทุกทานอยางจริงจัง 

ตอกย้ําความตั้งใจในการดําเนินงานของเราที่มี

ผูบริโภคเปนศูนยกลาง (User-Centric) โดยเรา

พรอมรับฟงความคิดเห็นในทุกชองทางเพ� อนํา

ไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ

ใหตอบโจทยความตองการของลูกคาใหไดมาก

ท่ีสุด รวมถึงสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา

ของเราตอไป

นอกจากนี้ กิจกรรม GWM Let’s Talk 

ยังเปดโอกาสใหคณะผูบริหารจาก เกรท วอลล 

มอเตอร ไดอัปเดตความคืบหนาและขอมูลที่

เปนประโยชนพรอมทั้งพูดคุยและตอบคําถาม

ของผู ใชงานรถยนต All New HAVAL H6 

Hybrid SUV ตลอดจนแนะนําบทบาทหนาที่

และภารกิจของ User Committee ที่จะเปน

กระบอกเสียงสําคัญในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างแบรนด์และผู้ ใช้รถยนต์เพื่อ

เสริมสรางความสัมพันธระหวางลูกคาและ

แบรนดใหแข็งแกรงย่ิงข้ึน ในอนาคต เกรท วอลล 

มอเตอร มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรม GWM 

Let’s Talk ครั้งตอๆ ไปสําหรับลูกคา All New 

HAVAL JOLION Hybrid SUV และ ORA 

Good Cat พรอมกับคํามั่นสัญญาที่จะนํา

ทุกความคิดเห็นและเสียงตอบรับมาตอยอด

การนําเสนอประสบการณรูปแบบใหมเพ� อมอบ

ความประทับใจใหกับลูกคาและผูบริโภคอยาง

ต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์

และออฟไลน แทนคําขอบคุณสําหรับการสนับสนุน

และความไววางใจที่มีใหกับเราเสมอมา

TOYOTA GAZOO RACING TEAM 

THAILAND สรางประวัติศาสตรหนาใหมใหกับ 

วงการมอเตอรสปอรตไทย และ บริษัท โตโยตา 

มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ดวยการนํารถแขง 

COROLLA ALTIS GR SPORT ควาชัยการ

แขงขันรถยนตสุดหฤโหดรายการหนึ่งของโลก 

ADAC Total Energies 24h-Race Nürburgring 
ณ สนามนูรเบอรกริง ประเทศเยอรมัน ในรุน 

Super Production 3 เปนปที่ 3 ติดตอกัน 

พิสูจนความยอดเยี่ยมในสมรรถนะของรถยนต

โตโยตาตามหลักการ QDR : คุณภาพ (Quality) 

ความทนทาน (Durability) และความน�าเช� อถือ 

(Reliability) เม� อวันท่ี 26-29 พฤษภาคม 2565 ท่ีผานมา

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด สงรถแขงเขารวมการแขงขันรถยนต

ระดับโลกรายการ ADAC TOTAL 24h-Race 

Nürburgring ณ ประเทศเยอรมัน เปนปที่ 9 

ติดตอกัน โดยรถแขง Production car จาก

สายการผลิตในประเทศไทย ไดแก COROLLA 

ALTIS, C-HR และ ในปนี้ ไดสงรถแขงรุนลาสุด 

COROLLA ALTIS GR SPORT จากฝมือคน

ไทย ภายใตทีมแขง TOYOTA GAZOO RAC-

ING TEAM THAILAND สรางช� อเสียงใหกับ

ประเทศไทยไดอีกคร้ัง ดวยการควาชัยชนะในรุน 

Super Production 3 สามารถรักษาตําแหน�ง

แชมปเปนปที่ 3 ติดตอกัน  แชมปการแขงขัน 

: รถแขง COROLLA ALTIS GR SPORT 

หมายเลข 120 นักแขง : เฉิน เจี้ยนหงษ - 

TOYOTA GAZOO RACING TEAM THAILAND ควาแชมปสามปซอน

กรัณฑ ศุภพงษ - นาโอกิ คาวามูระ เขารวม

การแขงขันตอเน� อง 119 รอบ ใชสมรรถนะ

สูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง รวมระยะทางการ

แขงขันท้ังส้ิน 3,020 กม. ทําเวลาตอรอบดีท่ีสุด 

10:06:794 นาที รองชนะเลิศอันดับ 1 : รถแขง 

COROLLA ALTIS GR SPORT หมายเลข 119 

นักแขง : สุทธิพงศ สมิตชาติ - ณัฐวุฒิ เจริญ

สุขะวัฒนะ - ณัฐพงษ หอทองคํา - มานัต 

กุละปาลานนท เขารวมการแขงขันตอเน� อง 

116 รอบ ใชสมรรถนะสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมระยะทางการแขงขันทั้งสิ้น 2,944 กม. 

ทําเวลาตอรอบดีที่สุด 10:07:451 นาที 

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด เปดเผยวา เปนเร� องที่น�าภาคภูมิใจเปน

อยางยิ่ง กับรถยนตที่ผลิตโดยคนไทย จากสาย

การผลิตในประเทศไทย สามารถสรางช� อเสียง

ใหกับคนไทยไดอีกคร้ัง ดวยการเขารวมการแขงขัน

ในรายการที่ขึ ้นช� อวาทาทาย และโหดที่สุด

สนามหนึ่งของโลก ภายใตปรัชญาของโตโยตา

ในการพัฒนายนตรกรรมที่ดียิ ่งกวา หรือ 

Ever-better Cars ตามแนวคิดที่วา ถนนฝกคน 

และคนสรางรถ ท่ีเราใชสนามแขงในการทดสอบ

สมรรถนะสูงสุดของรถ โดยมีจุดมุงหมายเพ� อ

มอบผลิตภัณฑ และการบริการที่เหนือความ

คาดหมายใหกับลูกคาทุกทาน ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน

ในครั้งนี้ ไมเพียงแคพิสูจนใหเห็นถึง ความโดด

เดนดานสมรรถนะของรถแขง Production car 

ที่เราสงเขารวมการแขงขัน ยังแสดงถึงความ

พรอมของทีมแขง นักแขง และทีม Service ที่

มีสวนสําคัญในการสนับสนุนการแขงขัน ดวย

มาตรฐานการบริการอันยอดเยี่ยมเชนเดียวกับ

ที่มอบการบริการใหกับลูกคาดวยเชนกัน 

นายสุทธิพงศ สมิตชาติ นักแขง และ

ผูอํานวยการ TOYOTA GAZOO RACING 

TEAM THAILAND กลาวเสริมวา การแขงขัน

ในปนี้ถือเปนอีกหนึ่งปสําหรับความทาทายของ

ทีมแขง แตถือเปนโชคดีของเราที่สภาพอากาศด ี

ทัศนวิสัยเปนใจในการแขงขัน ไมมีการประกาศ

หยุดการแขงขันชั่วคราวในระหวางการแขงขัน

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในรอบ Qualify Race 

1 รถแขงหมายเลข 120 เกิดอุบัติเหตุถูกรถคัน

อ� นชน แตดวยความแข็งแกรงของโครงสราง 

TNGA ใน COROLLA ALTIS GR SPORT 

และความสามารถของทีม Service ทําใหสามารถ

ซอมรถไดทัน และลงทําการแขงขันตอจนสามารถ

ควาแชมปไดในท่ีสุด การแขงขันในปน้ีมีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นหลายครั้ง โดยหนึ่งในนั้นคือแชมปเกา

ในรุน SP9 ทําใหไมสามารถแขงจนจบการ

แขงขันได และยังมีรถแขงอีกกวา 40 คัน จาก

จํานวนทั้งสิ้น 135 คัน ที่ ไมสามารถแขงขัน

จนจบรายการได แตดวยความสามารถ ทักษะ

การขับข่ี การฝกฝนอยางหนัก ความพรอมเพรียง

ของทีม Service ความมุงมั่นของทุกคนในทีม 

และที่สําคัญดวยสมรรถนะการขับขี่อันยอด

เย่ียมของรถแขงจากฝมือคนไทย ทําใหเราสามารถ 

ประสบความสําเร็จสามารถรักษาแชมป ไว

ไดเปนปที่ 3 สรางความภาคภูมิใจ รวมทั้ง

ประกาศความสําเร็จของคนไทย ในการแขงขัน

ระดับโลกไดอีกครั้ง

    บริษัท บริดจสโตนเซลส (ประเทศไทย) จํากัด จัดหนัก จัดเต็ม สงโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ 

“BRIDGESTONE เปลี่ยนยางขอบใหญ จัดใหลนถัง” ตอบแทนลูกคาที่ตองเผชิญกับสถานการณ

ราคานํ้ามันแพง เม� อลูกคาเปล่ียนยางบริดจสโตนทุกรุนท่ีรวมรายการ ขอบ 17 น้ิวข้ึนไป ทุก 4 เสน 

และลงทะเบียนรับประกันยาง จะไดรับสิทธิ์

รวมชิงโชค 1 สิทธิ์ เพ� อลุนรับรางวัล บัตรเติม

น้ํามัน ปตท มูลคาสูงสุด 100,000 บาท ทุกๆ 

2 เดือน รวมมูลคา 1,050,000 บาท* ตั้งแตวันที่ 

1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2565

เม� อลูกคาซ้ือและเปล่ียนยาง พรอมลงทะเบียน

รับประกันยางผานชองทาง https://tirewarranty.

bridgestoneth.com เพ� อรับสิทธิ์รวมชิงโชคลุน

รับรางวัล โดยมีกําหนดในการจับรางวัลทุกๆ 2 เดือน 

ทั้งหมด 3 ครั้ง สําหรับการจับรางวัลในแตละครั้ง 

ไดแก รางวัลที่ 1 บัตรเติมน้ํามัน ปตท มูลคา 

100,000 บาท จํานวน 1 รางวัล รวมมูลคา 

100,000 บาท และ รางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ํามัน 

ปตท. มูลคา 5,000 บาท จํานวน 50 รางวัล 

รวมมูลคา 250,000 บาท รวมจํานวนของรางวัล

ตลอดรายการ 153 รางวัล รวมมูลคาทั้งสิ้น 

1,050,000 บาท

ไทยฮอนดาจับมือ foodpanda ในฐานะ

พันธมิตรรายลาสุด ตอยอดการพัฒนา EV 

Ecosystem สูภาคธุรกิจ Food Delivery ดวย

รถจักรยานยนตไฟฟา Honda BENLY e: 

และสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่กระจายตัว

อยูทั่วกรุงเทพฯ เปดโอกาสใหพันธมิตรไรเด

อรของ foodpanda ไดทดลองขนสงอาหารให

กับลูกคาไปพรอมๆ กับการรักษาสิ่งแวดลอม

มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ไทยฮอนดา จํากัด เปดเผยวา 

จากวิสัยทัศนของฮอนดามอเตอร ในการลด

การปลอยกาซคารบอนสูสิ่งแวดลอม ไดกลาย

มา เป นหนี่ ง ใ นแนวทางที่

สําคัญของไทยฮอนดาในการ

รวมสรางสังคมที่มีความยั่งยืน 

ในฐานะของผูนําวงการรถ

จักรยานยนตไทย เราใหความ

สําคัญกับเทคโนโลยียานยนต

ไฟฟาเปนอยางมาก เริ่มจาก

การพัฒนา EV Ecosystem ใน

เมืองไทย ผานการศึกษาวิจัย

รวมกับสถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน และในคร้ังน้ีฮอนดา

ไดผนึกกําลังกับ Food Delivery 

ชั้นนําอยาง foodpanda ถือเปนอีกกาว

สําคัญ ในการตอยอดการพัฒนาสูอนาคต

ของสังคมไทย โดยฮอนดาไดนํา Honda 

BENLY e: ซึ่งเปนรถจักรยานยนต ไฟฟาท่ี

มีเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใชในความรวมมือ

คร้ังน้ี พรอมกับวางสถานีสับเปล่ียนแบตเตอร่ี

ไวมากถึง 14 แหง กระจายตัวอยูทั่วกรุงเทพฯ 

ซึ่งจะทําใหไรเดอรของ foodpanda สามารถ

ใชงานไดอยางมั่นใจ โดยทั้งสองบริษัทตาง

ก็มีเปาหมายรวมกันในการผลักดันการใช

พลังงานทางเลือก และตอกย้ําถึงความตั้งใจ

ในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม ในชวงเริ่ม

ตนของความรวมมือ ไทยฮอนดาไดจัดสรร 

Honda BENLY e: จํานวน 20 คัน ใหกับ 

foodpanda โดยมีสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่

หรือ Battery Swapping Station รองรับการ

ใชงาน 14 แหงทั่วกรุงเทพฯ กอนจะขยายสู

พื้นที่ใกลเคียงอยางตอเน� องในปนี้

ศิริภา จึงสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการ 

foodpanda ประเทศไทย กลาววา เปนโอกาส

ที่ดีของ foodpanda ประเทศไทย ที่ ไดรวม

แคมเปญนี้กับไทยฮอนดา ซึ่งนอกจากจะมี

สวนชวยในการรักษาสิ่งแวดลอม ยังเปนขอ

เสนอที่ดีสําหรับผูที่สนใจงานไรเดอร แตไมมี

รถจักรยานยนตเปนของตัวเอง ก็สามารถ

เชารถจักรยานยนต ไฟฟาของฮอนดาผาน 

ไทยฮอนดาจับมือ foodpanda ขับเคล� อน EV Ecosystem

สูธุรกิจ Food Delivery ดวย BENLY e:

foodpanda ได โดยคาดวาจะสามารถขยาย

จํานวนพันธมิตรไรเดอรไดมากขึ้น ชวยสราง

อาชีพและรายไดใหกับผูคน และนําไปสูการ

ใหบริการลูกคาไดทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น 

สําหรับความรวมมือในครั้งนี้ เราไดนําเสนอ

แพ็กเกจเชาจักรยานยนตไฟฟาจากฮอนดาที่

ยืดหยุนกวาใหกับพันธมิตรไรเดอร foodpanda 

โดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งเชารายสัปดาหและ

รายเดือน ไมมีขอผูกมัดระยะยาว พรอมคามัดจํา

เรตพิเศษ และไมมีคาใชจายเพิ่มเติม ท้ังยัง

ไดรับแจ็กเกต foodpanda และของแถมอ� นๆ 

ที่จะเปนประโยชนการทํางานของตอไรเดอร

“BRIDGESTONE เปลี่ยนยางขอบใหญ จัดใหลนถัง” จัดหนัก แจกจริง

ยานยนต
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14 บทความ-ต่างประเทศ

มาเลเซียจ่อเลิกโทษประหารชีวิต

กัมลาลัมเปอร์ • รัฐบาลมาเลเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะยก                                      

เลิกโทษประหารชีวิตเพียงสถานเดียว แต่ต้องผ่านร่างกฎ 

หมายก่อน โทษประหารชีวิตยังใช้สำาหรับความผิดในหลาย

ข้อหาในมาเลเซีย รวมถึงฆาตกรรมและการค้ายาเสพติด 

แม้จะมีการเลื่อนการประหารชีวิตมาตั้งแต่ปี 2561 ในปี

นั้นพรรคพันธมิตรที่มีแนวคิดปฏิรูปเข้ามาเป็นรัฐบาลและ

ประกาศว่าจะยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสิ้นเชิง แต่แผน

หยุดชะงัก เนื่องจากการต่อต้านจากคู่แข่งทางการเมือง

และครอบครัวของเหยื่อฆาตกรรม เอเอฟพีรายงานว่า วัน 

จูไนดี ตวนกู จาฟาร์ รัฐมนตรียุติธรรมมาเลเซีย กล่าวเมื่อ

วันศุกร์ว่า คณะรัฐมนตรีตกลงที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิต

เพียงสถานเดียว โดยจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทลงโทษ

ที่จะมาทดแทนโทษประหารชีวิต แต่ต้องผ่านร่างกฎหมาย

ก่อน ต้องใช้เวลาอีกระยะ แต่ไม่ได้ระบุกรอบเวลา 

กราดยิงในโรงงานแมริแลนด์เสียชีวิต 3 ราย

วอชิงตัน • รอยเตอร์รายงานว่ามือปืนเปิดฉากยิงเพื่อนร่วม

งานในโรงงานแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของรัฐแมริแลนด์

เมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ส่วนอีกราย

บาดเจ็บสาหัส มือปืนถูกควบคุมตัว ผู้ก่อเหตุวัย 23 ปี ได้

รับบาดเจ็บจากการยิงต่อสู้กับตำารวจรัฐแมริแลนด์นายหนึ่ง

ขณะพยายามจะขับรถหนี ดักลาส มัลเลนดอร์ นายอำาเภอ

เทศมณฑลวอชิงตัน รัฐแมริแลนด์ กล่าวว่า มือปืนและ

เหยื่อทั้งหมดเป็นพนักงานของบริษัทโคลัมเบียแมชชีนใน

เมืองสมิธเบิร์กทางเหนือของแมริแลนด์ ใกล้พรมแดนรัฐ

เพนซิลเวเนีย ผู้ก่อเหตุใช้ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติเป็นอาวุธ

เซี่ยงไฮ้จ่อตรวจโควิดครึ่งเมือง

เซี่ยงไฮ้ • ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนต้องยึด

ยุทธศาสตร์ โควิดเป็นศูนย์อย่างมั่นคงเหนียวแน่น หลัง

มีรายงานว่ากว่าคร่ึงของย่านอยู่อาศัยท่ีหนาแน่นของนคร

เซ่ียงไฮ้ท่ีมีประชากรท้ังหมดราว 25 ล้านคน เตรียมต้อนรับ

การตรวจหาโควิดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ รายงานเอเอฟพี

กล่าวว่าจีนคือประเทศเศรษฐกิจหลักประเทศสุดท้ายที่ยัง

คงดำาเนินนโยบายยุติการแพร่ระบาดของโควิดด้วยคำาสั่ง

ล็อกดาวน์อย่างเฉียบขาดในหลายแห่ง, ระดมตรวจหาผู้ติด

เชื้อและบังคับกักตัว แต่กลยุทธ์ดังกล่าวถูกจับตามากขึ้น

หลังจากการมาของไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนที่แพร่ระบาด

อย่างรวดเร็ว ทำาให้ทางการออกมาตรการควบคุมเป็นวง

กว้างในเมืองใหญ่ เช่น นครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่ง ซึ่ง

กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ สำานักข่าวซินหัวรายงาน

ว่า ประธานาธิบดีสีเรียกร้องเมื่อวันพฤหัสบดี ให้ประสาน

การป้องกันและควบคุมโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ แต่แนวทางโควิดเป็นศูนย์

แบบไดนามิกต้องได้รับการสนับสนุนอย่างแน่วแน่. 

 าวเกี่ยวกับ “ฐานทัพเรือเรียม” ในกัมพูชาใกล้บ้าน

เราที่รัฐบาลจีนให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในสัปดาห์

ที่ผ่านมา ทำาให้ประเด็นนี้กลับมาเป็นที่น่าสนใจอีก

ครั้งหนึ่ง

วอชิงตันโพสต์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ชาวตะวันตกว่า สิ่ง

อำานวยความสะดวกใหม่ที่ฐานทัพ Ream ของกัมพูชา ซึ่งตั้ง

อยู่ในอ่าวไทย ทางยุทธศาสตร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ “เฉพาะ” 

ของกองทัพเรือจีน

แต่รัฐบาลทั้งกัมพูชาและจีนออกมาปฏิเสธ โดยพนมเปญ

กล่าวว่า การพัฒนาฐานทัพนี้ “ไม่เป็นความลับ” แต่ประการใด 

เตีย บันห์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา และหวัง 

เวนเทียน เอกอัครราชทูตจีนไปร่วมในพิธีที่ประกาศว่าพร้อม

เริ่มก่อสร้างในสิ่งอำานวยความสะดวกใหม่ที่นั่น

ซึ่งรวมถึงโรงซ่อมบำารุงเรือ ท่าเรือ 2 แห่ง ท่าเรือแห้ง 

ทางลื่น และการขุดลอกทรายสำาหรับเรือขนาดใหญ่

ทูตจีนบอกนักข่าวว่า “กิจกรรมนี้ ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศ

ที่ 3 และความร่วมมือระหว่างกองทัพทั้ง 2 จะเอื้อต่อการ

ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และการจัดหาสินค้า

สาธารณะระหว่างประเทศได้ดีขึ้น” หวังกล่าว

เตีย บันห์ แจ้งว่าโครงการนี้ ได้รับเงินสนับสนุนจาก

จีน รวมถึงการบริจาคยุทโธปกรณ์ทางทหารและการซ่อมแซม

เรือรบกัมพูชา 8 ลำา รวมถึงการยกระดับและขยายโรงพยาบาล

“มีข้อกล่าวหาว่าฐานทัพ Ream สมัยใหม่จะถูกใช้ โดย

กองทัพจีนเท่านั้น ไม่จริง มันไม่ใช่อย่างนั้นเลย”  รัฐมนตรี

กลาโหมเขมรบอกกับผู้คนหลายร้อยคน รวมถึงนักการทูตต่าง

ประเทศที่มาร่วมพิธีวันนั้น

“อย่ากังวลมากไป ฐานทัพเรือแห่งนี้สั้นเกินไป…มันจะไม่

เป็นภัยต่อใครไม่ว่าที่ไหนก็ตาม”

สเตฟานี อาร์เซต โฆษกสถานทูตสหรัฐฯ กล่าวว่า 

สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค “แสดงความกังวลเกี่ยว

กับการขาดความโปร่งใสในเจตนา ลักษณะและขอบเขตของ

โครงการนี้” รวมถึงบทบาทของจีนในการก่อสร้าง

“การปรากฏตัวทางทหารของจีนที่ฐานทัพเรียมอาจเป็น

อันตรายต่อเอกราชของกัมพูชา และบ่อนทำาลายความมั่นคงใน

ภูมิภาค” โฆษกมะกันกล่าว

หากย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้ก็มีข่าวแสดงความกังวล

เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแล้ว

ปี 2019 Wall Street Journal รายงานเกี่ยวกับ “ร่างข้อ

ตกลงลับ” ที่อนุญาตให้ปักกิ่งใช้ฐานทัพเรือของกัมพูชาแห่งนี้

เพื่อกิจการด้านการทหาร

ที่เป็นประเด็นเพราะหลังจากมีข่าว

เรื่องนี้ กัมพูชาก็ได้รื้อสิ่งอำานวยความ

สะดวกที่ฐานทัพแห่งนี้ที่สร้างด้วยเงินช่วย

เหลือของสหรัฐฯ 

คนไทยควรสนใจเรื่องนี้ เพราะ

ในแง่ยุทธศาสตร์แล้วมีความใกล้ชิดกับ

ประเทศไทยไม่น้อย

ดูแผนท่ีน้ีแล้วจะเห็นว่าเส้นทางเดิน

เรือจากจีนจากฝ่ังทะเลจีนใต้สู่มหาสมุทร

อินเดียน้ันต้องผ่านช่องแคบมะละกาเป็นหลัก

หากเกิดอุบัติเหตุหรือความตึงเครียด

ทางการเมืองหรือทางทหาร และช่องแคบ

ถูกปิด จีนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส

แน่นอน

เป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์

เส้นทางสายไหมทางทะเล และโครงการ 

“ท่าเรือน้ำาลึกดาราสาคร” ที่สีหนุวิลล์ของ

กัมพูชา

นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อมโยง

โครงการนี้กับ “EEC” และ “คลองไทย” 

ของไทยเรา เป็นหัวข้อที่คนไทยควรจะ

สนใจเป็นอย่างยิ่ง

เพราะกรณีฐานทัพเรือเรียมของ

กัมพูชาที่กำาลังเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่าง

สหรัฐฯ กับกัมพูชานั้นโยงไปถึงบทบาทของ

จีนที่ช่วยปรับปรุงทั้งฐานทัพเรือเรียมและ

โครงการดาราสาครที่ตั้งอยู่ใกล้กัน

อีกทั้งยังอยู่ไม่ห่างจากจังหวัดตราดของไทย

ในแง่ภูมิรัฐศาสตร์นี่คือหัวข้อที่ควรแก่การศึกษาวิเคราะห์

อย่างยิ่ง

คุณปรางทิพย์ ดาวเรือง นักวิจัยไทยได้ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่อง

นี้ ผมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับเธอในเรื่องนี้ จึงขอนำาเอาบางตอน

ที่เธอได้สรุปเนื้อหามาสาธยายให้ฟัง

รัฐบาลจีนยอมรับว่าวิกฤตโควิด-19 เป็นอุปสรรคที่ทำาให้

โครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative 

หรือ BRI) ต้องชะงักงันทั่วโลก 

ในเดือนมิถุนายน 2563 กระทรวงต่างประเทศจีนแถลงว่า 

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อร้อยละ 20-30 ของโครงการ BRI และ

ร้อยละ 20 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง  

แต่ปัญหานี้ดูเหมือนจะมีข้อยกเว้นสำาหรับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่โครงการ BRI โดยรวมเดินหน้าไปอย่างราบรื่น 

ส่งผลให้อาเซียนขึ้นครองตำาแหน่งภูมิภาคที่มีการลงทุน BRI ที่ใหญ่

ที่สุดในโลกไปพร้อมๆ กับการเป็นภูมิภาคคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน

ในปีเดียวกัน

BRI ในอาเซียนสำาคัญต่อจีนอย่างไร หนึ่งในคำาตอบนี้อยู่ที่

ความสำาคัญของน่านน้ำาทะเลจีนใต้ต่อความมั่นคงด้านพลังงานของ

จีนมานมนาน  

เส้นทางการเดินเรือในทะเลจีนใต้ที่เริ่มต้นจากช่องแคบ

มะละกาเป็นเส้นทางการนำาเข้าน้ำามันดิบสายหลักของจีน  

โดยตัวเลขใน พ.ศ.2559 รายงานโดยเว็บไซต์ ‘Strait of 

Malacca’ ระบุว่า ราวร้อยละ 90 ของการนำาเข้าน้ำามันดิบ และ

ร้อยละ 64 การค้าทางทะเลของจีนใช้

การขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา  

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์

ระหว่างจีนกับอาเซียนในประเด็น

ทะเลจีนใต้จัดเป็นความสัมพันธ์ที่อีหลัก

อีเหลื่อและมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อย  

ด้วยข้อพิพาทช่วงชิงพื้นที่ใน

น่านน้ำาระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน

อย่างน้อย 4 ประเทศ ที่บางครั้งถึงขั้น

มีการเผชิญหน้าทางทหาร นำาไปสู่วลี 

‘Malacca Dilemma’ 

ที่สะท้อนความวิตกว่า เส้นทางการเดินเรือสายหลักนี้

จะถูกปิดโดยประเทศบางประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกาที่เป็น

พันธมิตรด้านความมั่นคงของประเทศสมาชิกอาเซียนยามที่

ความขัดแย้งปะทุขึ้น

ในขณะที่จีนยืนยันว่า โครงการ BRI มีเป้าหมายที่ผล

ประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจของตนและประเทศผู้รับโครงการ  

แต่ปัญหาเฉพาะของทะเลจีนใต้ทำาให้ โครงการบาง

โครงการได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ  

หนึ่งในนั้นคือโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึกดาราสาคร 

(Dara Sakor) ที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา บริเวณฝั่ง

ทะเลอ่าวไทยติดชายแดนจังหวัดตราดของประเทศไทย 

โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึกดาราสาครถูกจัดให้อยู่ใน

กรอบของยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 

21 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญของ BRI   

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เขตทดลองการ

พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างบริษัทเอกชนจีนกับรัฐบาล

กัมพูชา’ ที่รู้จักกันในนามโครงการดาราสาคร  

เป็นการลงทุนของบริษัทเอกชนจีน Union Development 

Group (UDG) ในเครือบริษัท Tianjin Wanlong Group ผู้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนที่เซ็นสัญญาสัมปทาน

เช่าที่ดินกับรัฐบาลกัมพูชา เป็นเวลา 99 ปี  

พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดกว่า 270,000 ไร่ ครอบคลุมร้อยละ 

20 ของชายฝั่งใน 2 อำาเภอหลักของจังหวัดเกาะกง คือ อำาเภอ

คีรีสาคร (Kiri Sakor) และบ่อธมสาคร (Botum Sakor)

ท่าเรือน้ำาลึกดาราสาครกลายเป็นประเด็นจับตามองของ

นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน

เพราะความเหมาะเหม็งของศักยภาพและจุดที่ตั้งทาง

ยุทธศาสตร์  

แม้จะไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าด้านการ

ก่อสร้างมากน้อยเพียงใด แต่โครงการนี้ก็ตกเป็นข่าวและข้อ

ถกเถียงเป็นระยะในประเด็นว่าจีนมีเจตนาแอบแฝงในการใช้

ประโยชน์ทางการทหารจากโครงการนี้ในอนาคตหรือไม่    

หากสร้างเสร็จตามแผน ท่าเรือน้ำาลึกดาราสาครจะมี

ศักยภาพเหนือกว่าท่าเรือน้ำาลึกทั้งหมดในกัมพูชา และท่าเรือ

ขนาดใหญ่ในภูมิภาคบางแห่ง รวมทั้งท่าเรือแหลมฉบังของ

ประเทศไทยไทย. 

(วันจันทร์ : ท่าเรือน้ำาลึกดาราสาครกับยุทธศาสตร์ความ

มั่นคงจีน)

ข่

DPRตัดสินประหาร3ชาวต่างชาติ
ลอนดอน • ศาลของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์ (ดีพีอาร์) 

ตัดสินประหารชีวิตชาวต่างชาติ 3 คน เมื่อวันพฤหัสบดี โดยเป็น

พลเมืองอังกฤษ 2 คน และชาวโมร็อกโก 1 คน ทั้ง 3 คนโดน

จับระหว่างช่วยยูเครนสู้รบการรุกรานของรัสเซีย ทางการอังกฤษ

และยูเครนต่างประณามการตัดสินโทษประหารครั้งนี้ว่าไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายและเป็นโมฆะ ขัดต่ออนุสัญญาเจนีวา

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน                                     

2565 อ้างรายงานของสำานักข่าว

อินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียว่า

ศาลทางตะวันออกของยูเครน

ที่เรียกตัวเองว่า “สาธารณรัฐ

ประชาชนโดเนตสก์” (ดีพีอาร์) 

ตัดสินประหารชีวิตชาวต่างชาติ 

3 คน เมื่อวันพฤหัสบดี โดย 2                                          

คนเป็นพลเมืองอังกฤษชื่อ เอเดน 

อัสลิน วัย 28 ปี และฌอน พิน

เนอร์ วัย 48 ปี ส่วนอีกคนเป็น

พลเมืองโมร็อกโกชื่อ บราฮิม  

ซาดูน จากการเปิดเผยของเจ้า

หน้าที่ศาลดีพีอาร์ระบุว่า ทั้ง 3  

คนมีความผิดฐานเป็นทหารรับ 

จ้างและกระทำาการ โดยมีเป้า

หมายที่ต้องการยึดอำานาจและ

โค่นล้มรัฐธรรมนูญของดีพีอาร์ 

ชาวต่างชาติท้ัง 3 คนถูก

จับระหว่างช่วยยูเครนสู้รบกับ

ทหารรัสเซีย และกองกำาลังใน

ยูเครนท่ีได้รับการสนับสนุนจาก                                                  

รัสเซีย หลังรัสเซียบุกยูเครนเมื่อ

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ทนายความ

ของท้ัง 3 คนเผยว่าจะอุทธรณ์

คำาตัดสินของศาล

ลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีต่าง

ประเทศอังกฤษ โพสต์ทางทวิต                                             

เตอร์ว่า ขอประณามอย่างที่สุด                                                     

ต่อการตัดสินประหารชีวิตเอเดน 

อัสลิน และฌอน พินเนอร์ โดย

ศาลท่ีเป็นตัวแทนของรัสเซียใน

ภาคตะวันออกของยูเครน พวก

เขาเป็นเชลยศึก เป็นคำาพิพาก 

ษาท่ีหลอกลวงและไม่ชอบด้วย

กฎหมายอย่างยิ่ง

โฆษกนายกรัฐมนตรี บอริส 

จอห์นสัน ของอังกฤษ กล่าวว่า

อนุสัญญาเจนีวาระบุไว้ว่าเชลยศึก

มีเอกสิทธิ์คุ้มครองของผู้ทำาการ

รบ ไม่ควรดำาเนินคดีเชลยศึกโดย

ฝ่ายศัตรู

โรเบิร์ต เจนริค ส.ส.ใน

เขตท่ีครอบครัวของอัสลินอาศัย

อยู่ให้ความเห็นว่า กระบวนการ

ไต่สวนคดีคร้ังน้ีเหมือนกับในสมัย

ของสหภาพโซเวียต

วิดีโอระหว่างการไต่สวน

คดีของทั้ง 3 คนที่เผยแพร่โดย

สำานักข่าวอาร์ไอเอโนวอสติของ

รัสเซีย เป็นภาพของทั้ง 3 คน

ถูกควบคุมตัวในคอกของศาลที่มี

ลูกกรงสีดำา ด้านหน้ามีทหารยืน

รักษาการณ์โดยมีผ้าปิดบังหน้า 

และสวมปลอกแขนท่ีมีสัญลักษณ์

ตัว “Z” ของฝ่ายสนับสนุนรัสเซีย 

จากนั้นทั้ง 3 คนถูกสั่งให้ยืนขึ้น

และอ่านคำาพิพากษา

การไต่สวนคดีของทั้ง 3 

คนทำาอย่างเร่งรีบ ไม่ได้เปิดให้

สาธารณชนเข้ารับฟัง

ดีพีอาร์เป็นหน่ึงในกองกำา 

ลังแบ่งแยกดินแดนที่ ได้รับการ

สนับสนุนจากรัสเซียในภูมิภาค

ดอนบาสทางตะวันออกของ

ยูเครน รัสเซียบอกว่าเป็นกลุ่ม                                           

ท่ีกำาลังต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยจาก                                                 

ทหารยูเครน โดย 3 วันก่อน

รัสเซียบุกยูเครน รัสเซียประกาศ

รับรองดีพีอาร์เป็นรัฐเอกราช

โอเล็ก ไนโคเลนโก โฆษก

กระทรวงต่างประเทศยูเครน 

แถลงว่า นักรบชาวต่างชาติทั้ง 

3 คนเป็นสมาชิกของกองทัพ

ยูเครน ซึ่งต้องได้รับการปกป้อง

ตามอนุสัญญาเจนีวา การตัด                                              

สินคดีพวกเขาในดินแดนยูเครน

ถือว่าไม่เป็นผลและเป็นโมฆะ 

การพิจารณาคดีคร้ังน้ีทำาไปเพ่ือ                               

โฆษณาชวนเชื่อ โดยไม่สนใจ

กฎหมายและศีลธรรมและทำา 

ลายกลไกของการแลกเปลี่ยน

เชลยศึก.

ฟินแลนด์เตรียมสร้างรั้วชายแดนรัสเซีย
เฮลซิงกิ • กระทรวงมหาดไทย

ฟินแลนด์เผยแผนเตรียมสร้าง

ร้ัวม่ันคงท่ีชายแดนติดกับรัสเซีย 

เพ่ือปกป้องประเทศจากภัยคุก 

คามผสมผสานท่ีอาจเกิดข้ึนหลัง

รัสเซียรุกรานยูเครน 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ว่า

หลังจากรัสเซียรุกรานยูเครน 

และรัสเซียสามารถใช้ผู้อพยพ

เพื่อกดดันทางการเมืองต่อยูเครน 

ทำาให้ฟินแลนด์เตรียมแก้ไขเพ่ิม

เติมกฎหมายเพื่อสร้างร้ัวท่ีม่ันคงท่ี

ชายแดนติดกับรัสเซียทางตะวัน

ออกของประเทศ ซ่ึงมีความยาว

ถึง 1,300 กิโลเมตร 

อันนา อีฮานุส ที่ปรึกษา

อาวุโสของกระทรวงมหาดไทย

ฟินแลนด์เผยว่า จุดประสงค์

ในการเสนอกฎหมายนี้เพื่อปรับ 

ปรุงศักยภาพต่อปฏิบัติการของ

หน่วยพิทักษ์ชายแดนของเรา 

ในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม

ผสมผสาน สงครามในยูเครน

เป็นปัจจัยท่ีทำาให้การสร้างร้ัวม่ัน 

คงท่ีชายแดนรัสเซียเป็นเรื่องเร่ง

ด่วน

ปัจจุบันร้ัวท่ีชายแดนรัสเซีย

เป็นเพียงแผ่นไม้บางๆ สร้าง

เพื่อป้องกันไม่ให้ปศุสัตว์เดินผิด

ทิศทางข้ามไปรัสเซีย การข้าม

พรมแดนจากจุดท่ีไม่ใช่ด่านข้าม 

ชายแดนอย่างเป็นทางการ เป็น 

การกระทำาผิดกฎหมายของฟิน 

แลนด์อยู่แล้ว 

ซานนา ปาโล ผู้อำานวย                          

การฝ่ายกฎหมายของหน่วยพิ                     

ทักษ์ชายแดนฟินแลนด์บอกว่า

เรามีเป้าหมายท่ีจะสร้างร้ัวท่ีม่ัน                                         

คงเพื่อให้เป็นสิ่งกีดขวางที่ชาย 

แดน เป็นไปได้ว่ารั้วที่จะสร้าง

ไม่สามารถครอบคลุมชายแดน

ทางตะวันออกของเราได้ท้ังหมด 

แต่เรามุ่งเน้นไปยังโลเกช่ันท่ีเห็น

ว่าสำาคัญที่สุด

หลังเกิดสงครามในยูเครน 

ทำาให้มีผู้อพยพเพ่ิมข้ึนมาก แผนที่

จะสร้างร้ัวท่ีชายแดนรัสเซียของ

รัฐบาลฟินแลนด์ทำาเพื่อรวบรวม

ผู้ขอล้ีภัยมาไว้ท่ีด่านข้ามแดนที่

กำาหนดไว้ด้วย

คริสตา มิกโคเน็น รัฐ 

มนตรีมหาดไทยฟินแลนด์กล่าว

ในแถลงการณ์ว่า รัฐบาลจะตัด                                          

สินใจในภายหลังว่าจะสร้างส่ิงกีด 

ขวางในพื้นที่สำาคัญที่ชายแดน

ทางตะวันออกของประเทศตรง

บริเวณใดบ้าง 

ฟินแลนด์ยื่นเรื่องขอเข้า

เป็นสมาชิกองค์การนาโตไป

แล้ว รัสเซียเตือนว่าการทำาเช่น

นี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่

และจะให้เกิดผลกระทบอย่าง

มากมาย.

ล็อกดาวน์อีก • คนงานเตรียมรั้วสำาหรับปิดพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเขตหวงผู่ นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน หลังทางการมีคำาสั่งกลับมา

ใช้มาตรการล็อกดาวน์ควบคุมโควิด-19 ในบางเขตของเมือง

ฐานทัพเรียมของเขมรใน

อ่าวไทย : สหรัฐฯ งัดข้อจีน



อนุทิน

พบกับคลินิกกัญชาแพทย์แผน

ไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน 

โดยมีแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ

ด้านการใช้สมุนไพรกัญชามาให้

ความรู้กับประชาชนด้านการใช้

กัญชาทางการแพทย์ เพื่อรักษา

และดูแลสุ ขภาพของตั ว เอง 

ในครัวเรือน นอกจากนั้น ยังมี

วิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่ประสบ

ความสำาเร็จในการปลูกพืชกัญชา 

กัญชง เพื่อใช้สร้างเศรษฐกิจ ต่อ 

ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็น

โมเดลธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ทุกคน และที่บูธสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วม

กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้นำา

ต้นกล้ากัญชาและกัญชง 1,000 ต้น 

ไปแจกจ่ายประชาชน ในโครงการ

แจกกล้ากัญชา 1 ล้านต้น โดยจะ

นำาไปแจกให้ประชาชนในงานฟรี

วันละกว่า 300 ต้น

นายอนุทินกล่าวขอบคุณ

ประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่ทำาให้

นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

ของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เมื่อ  

4 ปีก่อนได้เกิดขึ้นจริง พร้อมย้ำา

ว่า อย่าไปพูดเรื่องปลูก 6 ต้น 

เพราะกฎหมายล่าสุดเปิดโอกาส

ให้ได้มากกว่านั้น เพียงแต่ต้องจด

แจ้งให้ถูกต้อง สำาหรับชาวบุรีรัมย์

ที่เลือกพรรคภูมิใจไทยมาแบบยก

จังหวัด การที่เราเคยชูนโยบาย

เรื่องกัญชา แล้วชาวบุรีรัมย์เลือก

กันเข้ามาแบบแลนด์สไลด์ มัน

ได้เป็นคำาสั่งจากชาวบุรีรัมย์และ

ประชาชน ว่าต้องทำาให้นโยบาย

นี้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อพี่น้อง

ประชาชนให้เร็วที่สุด ทั้งในเรื่อง

ของสุขภาพและการทำามาหากิน 

หลังจากกฎหมายบังคับใช้ เราได้

มาที่จังหวัดนี้เป็นจังหวัดแรก นี่

คือการเฉลิมฉลองความสำาเร็จ 

ก้าวต่อไปคือการทำาให้กัญชาไทย 

กลายเป็นสินค้า ส่งขายทั่วโลก ดึง

เม็ดเงินเข้าประเทศไทย  

แน่นอนว่ามีความเป็นห่วง

เป็นใยต่อนโยบาย ก็ขอให้พี่น้อง

ประชาชน ไปจนถึง อสม. ช่วย

ทำาความเข้าใจเรื่องหลักการใช้ ให้

ใช้อย่างถูกต้อง อย่าพากัญชากลับ

ไปเข้าซอยเดิม อย่าไปใช้ในทางที่

ผิด ในทางมอมเมา หรือทำาแล้วนั่ง

อมยิ้มทั้งวันไม่ทำามาหากินอะไร

และขาดสติ เพราะสิ่งเหล่านั้น

ไม่ใช่นโยบายกัญชา นั่นไม่ใช่สิ่ง

ที่เราจะผลักดันเลย ขอให้พี่น้อง

พิจารณากันให้ละเอียด ว่าแต่ละ

คนมีจุดประสงค์อย่างไร แต่พรรค

ภูมิใจไทยและตน และกระทรวง

สาธารณสุข ไม่สนับสนุน ให้ใช้ใน

ทางที่ผิดแน่นอน นโยบายกัญชา

เคยอยู่ในกรงขัง เอาออกมาแล้ว 

ก็อย่าเอากลับเข้าไปอีก ถึงเวลา

แล้วที่เราต้องไม่ยอมให้ใครมาขัด

ขวางภูมิปัญญาของไทย อย่างไร

ก็ตาม ปัจจุบันมียาเข้าตำารับ

กัญชา 8 สูตรถูกบรรจุในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ ที่อยู่ในคลินิก

กัญชา ซึ่งเป็นงบประมาณที่ ได้

รับการสนับสนุนจากสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

(สปสช.) โดยที่ประชาชนไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นหากกัญชา

ไม่มีประโยชน์ ยาเหล่านี้ก็จะไม่

สามารถขึ้นบัญชียาหลักได้อย่าง

แน่นอน 

“น โยบายกัญชา ได้ รั บ

ความสนใจอย่างมาก มีคนเข้า

แอปและเว็บปลูกกัญไปแล้ว 

23 ล้านครั้ง ได้รับการอนุมัติ

ให้จดแจ้งปลูกในครัวเรือนได้

แล้ว 3.5 แสนราย ผมขอย้ำาว่า

มันมีคนเป็นห่วงในเรื่องว่าจะ

มีการใช้ ไปในทางลบ ผมมั่นใจ

ว่าก่อนที่จะมีกฎหมาย ก็มีการ

ใช้ผิดซอยอยู่แล้ว คือมันมีพวก

ที่ ไม่เห็นคุณค่าของกัญชาเพียง

กลุ่มเดียว แล้วเราจะเป็นต้อง

เลิกทุกอย่างเพราะคนกลุ่มนี้หรือ

ไม่ ผมไม่ยอมให้คนเพียงกลุ่ม

เดียวมาทำาลายความตั้งใจของ

ผมและคนไทยอีกเป็นจำานวน

มาก เพราะกัญชามีประโยชน์

มากเหลือเกิน นโยบายมาถึงตรง

นี้แล้ว พ.ร.บ. กัญชาไปอยู่ในสภา

แล้ว มีเสียงสนับสนุนล้นหลาม 

ต่อจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมา 

ธิการในนั้น มีตัวแทนจากทุกฝ่าย

การเมือง ไปจนถึงนักวิชา การ จะ

มาช่วยกันปรับปรุงร่าง เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด”

หลังจากกล่าวเปิดงาน

เสร็จสิ้น นายอนุทินและคณะ

ได้เยี่ยมชมตามบูธจัดแสดงผลิต 

ภัณฑ์กัญชา และวิถีการแพทย์พื้น

บ้าน ตลอดทางมีประชาชน และ

ผู้ประกอบการเข้ามาขอบคุณนาย

อนุทินที่สามารถปลดล็อกกัญชา

ได้สำาเร็จ บรรยากาศการลงพื้นที่

เป็นไปอย่างชื่นมื่น

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย

ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรม

วิชาการเกษตร จะแจกต้นกัญชา

ให้ประชาชนที่สนใจครัวเรือนละ 

2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของ

รัฐบาล หรือประมาณ 500,000 

ครัวเรือน ภายหลังการปลดล็อก

วันที่ 9 มิ.ย.2565 ให้กัญชา กัญชง 

และกระท่อม ไม่เป็นพืชในบัญชี

ยาเสพติดอีกต่อไป 

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียน

แจ้งความจำานงได้ตั้ งแต่วันที่   

16 มิ.ย.65 เป็นต้นไปที่ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของ

กรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ 

ซึ่งมีอยู่ 53 จังหวัด กรณีจังหวัด

ใดไม่มี ศวพ.ให้ลงทะเบียนได้ที่

สำานักงานสหกรณ์จังหวัดนั้นๆ 

หรือผ่านระบบออนไลน์

“กระทรวงเกษตรฯ เตรียม

แจกต้นกัญชาให้ครัวเรือนละ  

2 ต้น ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ ไทย 

ซึ่งพันธุ์ที่แจกหลักๆ คือ พันธุ์

อิสระ 01 พัฒนาพันธุ์ โดยกรม

การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร 

และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง

เป็นพันธุ์รับรอง

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิ 

การคณะกรรมการอาหารและยา 

เปิดเผยว่า ได้รับรายงานสถิติการ

เข้าใช้งานเฉพาะแอปพลิเคชัน 

“ปลูกกัญ” ถึงวานนี้ (9 มิ.ย.) เวลา 

16.50 น. มีจำานวนคนลงทะเบียน 

152,860 ราย จำานวนการออก

ใบรับจดแจ้งกัญชา 121,218 ใบ 

จำานวนการออกใบรับจดแจ้งกัญ

ชง 5,430 ใบ และ จำานวนเข้าใช้

งานระบบ 9,633,374 ครั้ง เมื่อ 29 

ม.ค.64 นอกจากนั้นจะมีกระทรวง

สาธารณสุขสนับสนุนเมล็ดพันธุ์

ในโครงการนี้ด้วย ยืนยันว่าสาย

พันธุ์ของไทยไม่เป็นรองใคร มี

สายพันธุ์ ไทยต่างๆ ที่เหมาะสม

กับภูมิประเทศ เช่น สายพันธุ์หาง

กระรอก ตะนาวศรี หางเสือ ภู

พาน ที่พี่น้องประชาชนหาเมล็ด

มาปลูกได้ 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ว่า กรมวิชาการเกษตรวางแผน

แจก 1 ล้านต้น ระหว่างเดือน 

มิ.ย.-ธ.ค.65 โดยจะจัดแจกได้

เดือนละ 100,000-200,000 ต้น 

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชา

หลังลงทะเบียนประมาณ 30 วัน 

สาเหตุมาจากเพิ่งมีการปลดจาก

บัญชียาเสพติด กรมวิชาการ

เกษตรต้องเริ่มเพาะ ซึ่งต้องใช้

เวลาประมาณ 21-30 วันต่อรอบ

การผลิต ดังนั้นแต่ละพื้นที่จะ

รับต้นกัญชาได้ ในเวลาที่ต่างกัน

จนครบ 1,000,000 ต้น สำาหรับ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถ

ลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ตั้งแต่ 16 มิ.ย. หรือผ่านระบบ

ออนไลน์ ซึ่งกรมจะออกแบบให้

ใช้ง่ายที่สุด

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้

ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จพืชกัญชา 

กัญชง กระท่อม ที่ตึกกสิกรรม 

กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และสายด่วน  

(hotline) 1174 เป็นศูนย์รวมความ

รู้หรือตอบข้อสงสัยเป็นคู่คิดให้กับ

พี่น้องประชาชนในทุกด้านของ

พืชทั้ง 3 ชนิด เพราะเรามองว่า

อนาคตจะมีการพัฒนาระบบการ

ปลูก การค้าไปอีกหลากหลาย

ด้าน ประชาชนจะไม่ต้องไปเสีย

เวลา ให้มาถามที่นี่จุดเดียวจบ

ครบทุกเรื่อง และอนาคตจะมีการ

ปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ

ประชาชนทุกมิติ.

จำ�คุก

มีมติชี้ ว่าการกระทำาของผู้ถูก

กล่าวหาเป็นความผิดตามประ 

มวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 

และมาตรา 157 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 123/1 และมาตรา 123/2 

ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้อง

ผู้ถูกกล่าวหาเป็นจำาเลยต่อศาล

อาญาคดีทุจริตฯ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.

2565 ซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตฯ ได้

มีคำาพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำา 

ที่ อท 18/2564 คดีหมายเลขแดง

ที่ อท 12/2565 โดยพิพากษาว่า 

จำาเลยมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 149 

(เดิม) พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกัน

แ ล ะป ร าบป ร ามก า รทุ จ ริ ต  

พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 173 

การกระทำาของจำาเลยเป็นความ

ผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษ

ทุกกรรมเป็นกระทงความผิด

ไปตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าพนักงาน

เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตน 

เองหรือผู้อื่น และฐานเป็นเจ้า

หน้าที่ของรัฐใช้อำานาจหน้าที่โดย

มิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อผู้หนึ่งผู้ ใด หรือปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 

เป็นการกระทำาอันเป็นกรรมเดียว

เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท 

ให้ลงโทษผู้อื่นซึ่งเป็นกฎหมายบท

ที่มี โทษหนักที่สุดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษ

จำาคุกจำาเลยกระทงละ 5 ปี รวม 

65 กระทง จำาคุก 325 ปี แต่เมื่อ

รวมโทษทุกกระทงแล้ว ให้จำาคุก 

50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 91 (3) 

พนักงานอัยการพิจารณา

แล้วเห็นว่า ศาลพิพากษาลงโทษ

จำาเลยต่างกรรมตามคำาฟ้องของ

โจทก์ไม่มีเหตุอุทธรณ์ เห็นควรไม่

อุทธรณ์ ในขณะที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. พิจารณาเมื่อวันที่ 10 

พ.ค.2565 แล้ว มีมติเห็นชอบไม่

อุทธรณ์คำาพิพากษาศาลอาญา

คดีทุจริตฯ ตามความเห็นของ

พนักงานอัยการ

วันเดียวกัน มีการประชุม

รัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ.... ที่คณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เสร็จแล้ว ในวาระที่สอง วันที่

สอง โดยมีนายพรเพชร วิชิตชล

ชัย รองประธานรัฐสภา ทำาหน้าที่

ประธาน เริ่มที่มาตรา 12 การแบ่ง

ส่วนราชการในสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ และมาตรา 13 ว่าด้วย

เรื่องการแบ่งสถานีตำารวจออก

เป็น 3 ระดับ ซึ่งที่ประชุมลงมติ

ยืนตามที่ กมธ.แก้ไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การ

ประชุมเป็นไปด้วยความล่าช้า 

จนทำาให้นายวีระกร คำาประกอบ 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชา
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

รวบพ่อค้�ย�บ้�รับจ�ก ปท.เพื่อนบ้�น

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มิ.ย.65 ที่ สภ.บ้าน

เป็ด อ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ท.สุทัศน์ ไพบูลย์ รอง ผกก.สส.  

พร้อมชุดสืบสวน ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุม นายศุภชัย 

หรือฟิว นันดี ที่อยู่ 104/2 บ.แดงใหญ่ ม.7 ต.แดงใหญ่ 

อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งถูกจับกุมได้พร้อมของกลางยาบ้า 

28,000 เม็ด โดยหลังสืบทราบว่านายศุภชัย เป็นเอเยนต์

รับยาบ้ามากระจายในจังหวัดขอนแก่น จึงเข้าตรวจค้น

บ้านพักและพบยาบ้า 28,000 เม็ด ที่นายศุภชัยใส่ถุง

พลาสติกสีดำาขุดรูฝังไว้ที่หลังบ้านและข้างบ้านจำานวน 

2 หลุม ทั้งนี้ยาบ้าทั้งหมดลักลอบส่งมาจากเครือข่าย

ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน นำามาเก็บไว้ที่บ้านพักโดย

ขุดหลุมฝังเตรียมกระจายให้ลูกค้า แต่ถูกตรวจยึดได้

ก่อน จึงไม่สามารถส่งยาบ้าให้ลูกค้าได้ เบื้องต้นส่งตัว

ให้ พงส.ดำาเนินคดีฐานมียาเสพติดประเภท 1 (ยาบ้า) 

ไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมายตามขั้น

ตอนต่อไป

หนุ่มหัวร้อนชักปืนยิงเพื่อนบ้�นดับ

เพชรบุรี • เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 9 มิ.ย.65 ร.ต.อ.ทนง

ศักดิ์ รักสัตย์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.ชะอำา รับแจ้งเหตุมีผู้

ถูกยิงเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ที่บ้านเลขที่ 27 ม.4 

บ้านท่า ต.บางเก่า อ.ชะอำา จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบก่อนไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว 

ที่หน้าบ้านพบร่างนายวีระ สุขบันเทิง อายุ 32 ปี ถูก

ยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 9 มม.เข้าที่บริเวณหน้าอก ลำาตัว  

จำานวน 3 นัด นอนเสียชีวิตจมกองเลือด ใกล้กันพบนาย

เผย (นามสมมติพ่อของผู้เสียชีวิต) มีอาการมึนเมาถูกยิงได้

รับบาดเจ็บบริเวณมือซ้าย 1 แผล ที่หลัง 2 แผล กู้ภัยเร่ง

ช่วยเหลือก่อนนำาตัวส่ง รพ.ชะอำา ในที่เกิดเหตุพบปลอก

กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำานวน 4 ปลอก และกระสุน

ขนาด 9 มม.ที่ยังไม่ได้ยิงจำานวน 1 นัด ซองปืน 1 อันตก

อยู่ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ตรวจสอบพบคลิปภาพที่น้อง

ของผู้เสียชีวิตถ่ายไว้นาทีที่ 2 จะเห็นว่ามีผู้ก่อเหตุ 2 คน

ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน กำาลังยืนโต้เถียงกับผู้เสียชีวิต 

และพ่ออยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ จากนั้นพ่อเข้าไปต่อย 1 ใน

ผู้ก่อเหตุ และพยายามแย่งปืนในมือผู้ก่อเหตุแต่ไม่สามารถ

แย่งได้ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะใช้ปืนที่พกติดตัวมายิงใส่ผู้ตาย

และพ่อหลายนัด จากนั้นได้ขี่รถจักยานยนต์หลบหนีไป 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและกำาลังเร่งนำา

ตัวมาดำาเนินคดี.

รัฐ (พปชร.) ลุกขึ้นขอให้ประธาน

ควบคุมการอภิปราย เพราะหาก

อภิปรายแบบนี้ 15 สัปดาห์ก็ไม่

จบ แม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็เถียง

กัน ไม่อยากให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับ

นี้ประกาศใช้ ไม่ทันในสมัยการ

ประชุมนี้ เพราะประชาชนเขา

รอคอยอยู่ จะเห็นได้ว่าพรรค  

พปชร.ไม่มีใครลุกขึ้นอภิปรายเลย 

เพราะกลัวว่ากฎหมายจะออก

ไม่ทันใช้ ซึ่งเตือนด้วยความหวังดี

ทำาให้นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา ทำาหน้าที่ประธาน

ชี้แจงว่า เป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะ

อภิปราย และกฎหมายนี้สำาคัญ

มาก เพราะคือกระบวนการยุติ 

ธรรมเบื้องต้น สามารถทำาให้ถูก

เป็นผิดได้ ทำาผิดเป็นถูกได้ จึง

ได้ให้ โอกาส แต่ก็เห็นด้วยว่าถ้า

เรารู้จักย่อความ สามารถสรุป

ประเด็นได้ ไม่ใช้เวลามากเกิน

ไป เพราะเวลาเป็นของมีค่า ก็จะ

ทำาให้เราพิจารณาได้เร็วกว่าปกติ 

แต่จะไม่ตัดสิทธิ์ผู้ใด

ในช่วงบ่ าย ที่ ประชุม

พิจารณามาตราที่ กมธ.เพิ่มขึ้น

ใหม่ ประกอบด้วย มาตรา 13/1 

ถึงมาตรา 13/8 โดยมาตรา 13/1 

ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย

ตำารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) โดย

ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

กรรมการ ทั้งนี้ นายธีรัจชัย พันธุ

มาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว

ไกล อภิปรายไม่เห็นด้วยที่ให้นา

ยกฯ เป็นประธาน โดยโครงสร้าง

อิ ง ไปทางข้ าราชการประจำ า

และฝ่ายที่มีอำานาจรัฐไม่อิงกับ

ประชาชน ตำารวจชั้นผู้น้อยยังต้อง

วิ่งเข้าหาอำานาจ เกิดสารพัดตั๋ว 

ตั๋วช้าง ตั๋วม้า ตั๋วลิง และตั๋วกล้วย 

ถามว่าการกำาหนดเช่นนี้เป็นการ

ปฏิรูปโครงสร้างตำารวจอย่างไร 

และจะเป็นกลางทางการเมืองได้

อย่างไร เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ 

นายกฯ เวลานายกฯ หรือรัฐมนตรี

ทำาผิดหรือทุจริตจะกล้าหรือไม่ นี่

คือการปฏิรูปหรือถอยหลังสู่ยุค 

ไดโนซอรัส

ท้ายที่สุดที่ประชุมลงมติ

เห็นด้วยกับที่กมธ.เสียงข้างมาก

แก้ไข ด้วยคะแนน 343 ต่อ 69 

งดออกเสียง 9 เสียง

กระทั่งเวลา 16.00 น. 

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส. 

จันทบุรี พรรค พปชร. เสนอต่อ

นายพรเพชรให้ปิดการประชุม 

โดยอ้างว่าได้ดำาเนินการประชุม

มาพอสมควรแล้ว ซึ่งนายพรเพชร

ได้สอบถามความเห็นของสมาชิก

ว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ซึ่งไม่มีใครเห็นแย้ง ดังนั้นจึงสั่ง

ปิดการประชุมในเวลา 16.03 น.

สวดพระอภิธรรม
อาจารย์บูรพา ผดุงไทย

ศาลา 5 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี 
วันที่ 8 -14 มิถุนายน 2565 

เวลา 18:30 น.

ฌาปนกิจ
วันที่ 15 มิถุนายน 2565

เกียกก�ย • ที่รัฐสภา นพ.บัญญัติ 

เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนายยุทธ

พงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะ

โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แถลงผลการประชุม กมธ.ครั้ง 

ที่ 4/2565

โดย นพ.บัญญัติกล่าว

ว่า ในการพิจารณาเมื่อวันที่  

9 มิ.ย. กมธ.ได้ใช้เวลาพิจารณา

งบประมาณมาแล้ว 20 ชั่วโมง 

ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณา

ไปแล้วรวม 1 กระทรวง 10 

หน่วยงาน 1 กองทุน และได้

พิจารณาหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงการคลังเพิ่มเติมอีก 

6 หน่วยงาน 1 แผนงาน โดย

ในการพิจารณางบประมาณ

ของกรมสรรพสามิต ที่ประชุม 

กมธ.ได้หารือเกี่ยวกับปัญหา

ราคาน้ำามันแพง และสอบถาม

แนวทางในการจัดการผู้ลักลอบ

ค้าน้ำามันเถื่อนอย่างไร

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า 

ได้ซักถามกรมศุลกากร เพราะ

มีเรื่องผิดปกติในค่าบำารุงรักษา

กล้อง CCTV ระยะเวลา 5 ปี 

จำานวน 670 ล้านบาท ที่ติดตั้ง

ตามด่านศุลกากรทั่วประเทศ 

และค่าบำารุงเครื่องเอกซเรย์เพื่อ

คุมสินค้าเลี่ยงภาษีกว่า 2,000 

เครื่อง โดยในเอกสารมีการตั้งงบ

ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้น

ไป ซึ่งเป็นจำานวนเงินที่เท่ากัน

ในแต่ละปี จึงถามว่ารู้ได้ไงว่าใน

อนาคตกล้อง CCTV และเครื่อง

เอกซเรย์ต้องเสียหายในจำานวน

เงินที่เท่ากันมีที่ ไหน ซึ่งอธิบดี

กรมศุลกากรได้ยืนยันว่าจะนำา

เอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้

“ในวันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.นี้ 

เวลา 13.00 น. จะเป็นการพิจารณา 

งบประมาณของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ล้อม ผมจะซักถามเรื่องการซื้อ

ขายตำาแหน่งข้าราชการระดับ 9 

ของกรมทรัพยากรน้ำา กระทรวง

ทรัพยากรฯ ที่มี เฮีย ซ. มีชื่อคล้อง

กับเจ้าของร้านอาหารจีนชื่อดังย่าน

คลองสาน มีการวิ่งเต้นเรียกค่า

ตำาแหน่งเป็นจำานวนถึง 8 หลัก ผม

จะแฉให้หมดในวันดังกล่าว สื่อรอ

ติดตามให้ดี” นายยุทธพงศ์กล่าว.

โจ้เล็งแฉเฮียซ.ถกงบกระทรวงทรัพย์

สงขล� • วันที่ 10 มิ.ย.65 ที่ด่าน

ตรวจถาวรบ้านควนมีด อ.จะนะ 

จ.สงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ 

ผวจ.สงขลา พร้อมด้วย ว่าที่ 

พ.ต.ยุทธนา เจ้าดูรี นอภ.จะนะ, 

พ.ต.อ.ธนวัต เส้งสุย ผกก.สส.ภ.จว.

สงขลา, พ.ต.อ.ศราวุธ เจี้ยงเต็ม 

ผกก.สภ.ควนมีดฯ ร่วมแถลงข่าว

การจับกุมยาไอซ์จำานวน 390 กิโล 

กรัม มูลค่า 78 ล้านบาท 

ทั้ งนี้  สมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสา 

รักษาดินแดนอำาเภอจะนะที่ 9 ร่วม

กับ สภ.ควนมีด และ สภ.จะนะ

จับกุมได้ที่ด่านตรวจถาวรบ้าน

ควนมีด ถนนสายเอเชีย ม.5 

ต.คลองเปียะ อ.จะนะ ขณะขน

มากับรถกระบะตอนเดียว โตโย

ต้า สีขาว ทะเบียน 3 ฒข 1976  

กรุงเทพฯ ซึ่งบรรทุกสินค้าเกษตร

มาแล้วซุกซ่อนยาไอซ์ จำานวน  

10 กระสอบปะปนมากับแตงกวา 

แยกเป็นกระสอบละ 40 ถุง 9 

กระสอบ และกระสอบ  30 ถุง 1 

กระสอบ รวม 390 กิโลกรัม 

จับกุมตัวนายสมพงษ์ อรุณ 

อายุ 50 ปี ชาว จ.สมุทรสาคร 

มาทำาการสอบสวนและขยายผล

ตรวจยึดรถกระบะ อีซูซุ แคป  

สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน บพ 6055 

เพชรบุรี อีก 1 คัน ซึ่งทำาหน้าที่

ตรวจดูเส้นทางและถูกนำาไปจอด

ทิ้งไว้ห่างจากด่านตรวจประมาณ 

500 เมตร ส่วนคนขับหลบหนีไปได้ 

นายสมพงษ์ให้การว่า ขน

ยาไอซ์มาจาก จ.ราชบุรี จะไปส่ง

ที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้ค่าจ้าง 

3 หมื่นบาท โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่

สอง และมีผู้เกี่ยวข้องอีก 2 คน 

คือ น.ส.มาตา อรุณ ลูกสาวตนเอง 

ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีรับโอนเงินซื้อ

ขายยาไอซ์ และนายจักร เท้งศิริ 

หรือเบิร์ด อายุ 42 ปี ลูกเขย เป็น

คนสั่งการรับส่งยาไอซ์ 

เจ้าหน้าที่คาดว่า ยาไอซ์ 

ล็อตนี้น่าจะถูกส่งไปยังมาเลเซีย

และบางส่วนปลายทางในประเทศ

ที่ 3 หากเล็ดลอดออกไปได้จะมี

มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวหรือนับ 

ร้อยล้านบาท.

พิจิตร • โชเฟอร์และผู้ประกอบ

การสิบล้อขนดินและวัสดุก่อสร้าง

พิจิตรรวมตัวนับร้อยคันชูป้าย ยื่น

หนังสือเดือดร้อนหนักแก๊งแอบ

อ้าง จนท.อุตสาหกรรมรีดไถส่วย

วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 

หน้าสำานักงานอุตสาหกรรม จ.พิจิตร 

ถ.เลียบเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง

พิจิตร กลุ่มผู้ประกอบการนำารถ

สิบล้อเกือบ 100 คัน ขับมาจอด

บนถนนต้ังเวทีปราศรัยถึงความ

เดือดร้อนท่ีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้า

หน้าท่ีของสำานักงานอุตสาหกรรม 

จ.พิจิตร ออกตระเวนไปตามจุดท่ีมี

การขุดบ่อขนดินแล้วอ้างกฎหมาย

ต่างๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการ

จากน้ันได้เรียกรับผลประ 

โยชน์หรือค่าปรับแต่ไม่ออกใบ

เสร็จ ทำาให้ผู้ประกอบการต่างได้

รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึง

ได้ขับรถสิบล้อมารวมตัวกันเพ่ือ

ยื่นหนังสือให้อุตสาหกรรมจังหวัด

ตรวจสอบข้อเท็จจริง    

ด้านนายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ 

อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ได้เปิด

โอกาสให้นายมะยม สงวนทรัพย์ 

และนายพีรวิชญ์ ประเสริฐชัย

วานิช เป็นตัวแทนเข้ายื่นจดหมาย

เปิดผนึกใจความว่า “พวกเราซ่ึงเป็น

ผู้ประกอบการ คนขับรถบรรทุก 

รถสิบล้อ รถพ่วง ผู้ประกอบชีพ

รับจ้างขุดขนดินและวัสดุก่อสร้าง

ของจังหวัดพิจิตร ขอประกาศแถลง 

การณ์ว่าการมารวมตัวกันคร้ังน้ีไม่

จับรถขนแตงกว�ซุกไอซ์หนัก390กก.

สิบล้อพิจิตรรวมตัวโวยโดนรีดไถ

ได้มาชุมนุมเพื่อสร้างความเดือด

ร้อน และมิได้มาชุมนุมประท้วงเพื่อ

ขับไล่ผู้หน่ึงผู้ใดท้ังส้ิน

แต่มาประกาศเจตนารมณ์

ว่าพวกเราคือผู้ประกอบอาชีพ

สุจริต มุ่งหวังทำามาหากินเพื่อ

ส่งเสริมการก่อสร้าง การลงทุน

ภายในจังหวัดพิจิตร ซ่ึงปัจจุบัน

น้ีผู้ประกอบการรถสิบล้อ รถขน

ดิน บ่อดิน กลับพบปัญหาและ

อุปสรรคในการประกอบอาชีพท่ี

สุจริต กล่าวคือมีบุคคลแอบอ้าง

ว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของสำานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรตระเวน

ไปท่ัว โดยอ้างข้อกฎหมายต่างๆ 

นานาว่าจะเอาผิด ว่าจะระงับ

กิจการ หรือแสดงอำานาจโดยอ้าง

กฎหมาย ทำาให้พวกเราผู้ประกอบ

การมีความรู้สึกว่าพวกเราถูกรังแก

ไม่ได้รับการดูแลจากพนักงานเจ้า

หน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงาน

ของอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

ดังน้ันขอให้ดำาเนินการจัด 

การกับบุคคลท่ีแอบอ้างเพ่ือหา

ผลประโยชน์ โดยมิชอบ และขอ

ให้มองเห็นพวกเราอย่างเป็นมิตร 

พวกเราเป็นราษฎรผู้ประกอบ

อาชีพโดยสุจริต อย่ามองเห็นพวก

เราอย่างเป็นศัตรู เป็นอาชญากร 

หรือโจร ท้ายท่ีสุดน้ีเราหวังว่า

ข้าราชการจะเป็นท่ีพ่ึงและเป็น

มิตรกับประชาชน”

จากน้ันนายฐิติณัฏฐ์กล่าว

ว่า รับทราบปัญหาและรายงาน

ให้นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผวจ.

พิจิตรรับทราบแล้ว.

ยะล� • เมื่อเวลา 16.40 น. วัน

ที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.หญิง สุชิรา 

ยะโก๊ะ พงส.สภ.เบตง รับแจ้งมี

เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงตัว

เองเสียชีวิตที่ฐานฟาร์มตัวอย่าง 

บ้านจาเราะปูโงะ หมวดป้องกัน

ชายแดนที่ 3 กองร้อยป้องกัน

ชายแดนที่ 1 ต.ธารน้ำาทิพย์ อ.เบตง 

จ.ยะลา โดยเพื่อนทหารได้นำาตัว

ส่งโรงพยาบาลเบตงไปก่อนหน้า

แล้ว เมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ ได้ไป

ตรวจหน้าตึกอุบัติเหตุ รพ.เบตง 

ทราบชื่อคือ พลทหารอภิศักดิ์ 

มะเดื่อ อายุ 23 ปี ใช้อาวุธปืน

เอ็ม 16 ซึ่งเป็นอาวุธประจำากาย

ยิงตัวเองบริเวณใต้คางกระสุน

ทะลุศีรษะ ได้รับการยืนยันจาก

แพทย์ชันสูตรว่าพลทหารอภิศักดิ์ 

ได้เสียชีวิตลงแล้ว

จากการสืบสวนทราบ

ว่า ผู้ตายได้นำาบัตรเอทีเอ็มของ

เพื่อนพลทหารด้วยกันไปถอนเงิน

จำานวนกว่า 2,000 บาท ในช่วง

เช้าของวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา จาก

นั้นได้กลับมาที่ฐานปฏิบัติการ 

และผู้เสียหายซึ่งเป็นเพื่อนทหาร

ได้แจ้งกับ ผบ.มว.ฯ (ผู้บังคับ

หมวด) เนื่องจากมีข้อความขึ้น

มาที่ โทรศัพท์ว่ามีเงินถูกถอน

ออกไป และได้ตรวจสอบพบว่า

บัตรเอทีเอ็มของตนนั้นได้หายไป 

จากนั้น ผบ.มว.ฯ ได้เรียกตัวพล

ทหารซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยจำานวน 

4 นายมาสอบ แต่ไม่มีใครยอมรับ 

ต่อมา ผบ.มว.ฯ ได้ประสาน 

ตร.เบตงตรวจสอบเส้นทางการ

เงิน และบอกว่าจะดำาเนินคดี

กับพลทหารหากตรวจพบพยาน

หลักฐาน ก่อนที่จะเดินทางไป

แจ้งความดำาเนินคดี คาดว่าพล

ทหารอภิศักดิ์เกรงกลัวความผิด

และมีภาวะเครียด จึงกระทำา

อัตวินิบาตกรรมและเสียชีวิตโดย

ทันทีภายในฐานปฏิบัติการซึ่งตั้ง

อยู่ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ ก่อน

เพื่อนจะนำาตัวส่ง รพ.เบตง.

พลทหารเครียด

โดนสอบเงินหาย

ยิงตัวตายคาที่พัก
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

กรุงเทพฯ • นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ (พณ.) กล่าวถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า

บะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป โดยเฉพาะแบรนด์มาม่า 

เตรียมหารือกับ พณ.เพื่อปรับราคาจำาหน่าย

ขายปลีกตามต้นทุนท่ีสูงข้ึน ว่า พณ.ยอมรับ

ว่าต้นทุนการผลิตสินค้าหลายรายการปรับ

สูงข้ึนจริง แต่ยืนยันว่าจะตรึงราคาให้ได้

มากท่ีสุดเท่าท่ีทำาได้ และสินค้าจะต้องไม่

ขาดตลาด โดยใช้รูปแบบวินวินโมเดล ให้

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซ่ึงจะพิจารณาตาม

ข้อเท็จจริงเป็นรายสินค้า และสินค้าไหนมี

ความจำาเป็นต้องปรับข้ึน จะให้กระทบกับผู้

บริโภคน้อยท่ีสุด เช่นเดียวกันหากต้นทุนลด

ลง ก็ต้องกลับมาทบทวนราคาใหม่

“บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปที่หลายยี่ห้อได้

ยื่นขอปรับราคามาหลายเดือนแล้ว แต่

จนถึงขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคา 

แต่ย้ำาว่าเห็นใจผู้ผลิต เนื่องจากต้นทุนพุ่ง

สูงขึ้นไปมาก และหากเกิดหยุดการผลิต 

แล้วกลัวว่าจะเกิดการขาดแคลน แต่อยาก

ขอความร่วมมือให้ช่วยกันตรึงราคาสินค้า

ให้นานที่สุด” นายจุรินทร์กล่าว

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรม

การค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้มีหลาย

สินค้ายื่นขอปรับราคาเข้ามาบ้าง  แต่

การขึ้นราคาไม่ใช่ทางออกสุดท้าย เพราะ

กระทบกับผู้บริโภค จะเห็นได้จากอาหาร 

ที่มีการปรับขึ้นราคากัน แต่สุดท้ายกำาลัง

ซื้อยังไม่กลับมาก็ต้องปรับราคาลงมา ขณะ

ที่บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปได้ขอความร่วมมือให้ผู้

ผลิตตรึงราคาให้นานที่สุด แต่ได้พูดคุยราย

ละเอียดและศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งจะพิจารณาให้กระทบกับผู้บริโภคน้อย

ที่สุด และโรงงานก็ยังต้องประกอบการ

อยู่ต่อไปได้.

‘จุรินทร์’เบรก‘มาม่า’ขึ้นราคา

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

สุวรรณ์ หัวหน้าพรรคโอกาสไทย ตัดสินใจ

ไม่มาร่วมงานกับ ศท. ร.อ.ธรรมนัสชี้แจง

ว่า ตนเป็นผู้คุยกับนายมิ่งขวัญเยอะที่สุด 

ท่านมีอุดมการณ์ของท่าน และท่านอยาก

ทำาการเมืองของท่านเอง เราเคารพในการ

ตัดสินใจ ไม่ได้หมายความว่าเราแยกกัน

เดิน แต่การเมืองเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังมี

อีกมากที่เราจะต้องเดินด้วยกันต่อไป

เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัสจะนั่งแคน

ดิเดตนายกฯ เองหรือไม่ หัวหน้าพรรค ศท. 

ตอบว่า “ผมกราบเรียนเลยว่าผมมีคนใน

ใจของผม แต่ผมจะต้องคุยกับกรรมการ

บริหารพรรคก่อน” เมื่อถามย้ำาว่าจะไม่

เป็นแคนดิเดตนายกฯ เองใช่หรือไม่ ร.อ. 

ธรรมนัสตอบกลับทันทีว่า “ผมไม่พูดเวลา

นี้ดีกว่า คำาพูดคือนายคน พูดแล้วทำาไม่ได้ 

เดี๋ยวเสียคน”

หัวหน้าพรรค ศท.ยังเปิดเผยว่า 

ศท.เตรียมย้ายที่ทำาการพรรคจากอาคาร

ยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวง

สวนหลวง เขตสวนหลวง ไปยังอาคาร

ปานศรี ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร ซึ่งเป็นที่ทำาการพรรคเดิม

ของ พปชร. เนื่องจากที่อาคารยูทาวเวอร์ 

ระยะทางไกลและรถติด ทั้งนี้ ที่อาคาร

ปานศรีเป็นที่เก่าของเขา แต่เป็นที่ใหม่

ของเรา ตอนนี้กำาลังตกแต่งอยู่ กำาลัง

ขนเฟอร์นิเจอร์ ใหม่เข้าไป และถือว่ามี                      

ฮวงจุ้ยที่ดี เพราะได้ ส.ส.ถึง 120 คน ไม่

อยากย้ายไปอยู่แถวหน้าศาล เพราะเดี๋ยว

ต้องขึ้นศาลบ่อย และมีอุบัติเหตุบ่อย แต่

ที่อาคารยูทาวเวอร์ยังอยู่ โดยจะใช้ในการ

ประชุมใหญ่ๆ

นายไผ่กล่าวภายหลังได้รับเลือกเป็น

เลขาธิการพรรคว่า ส่วนตัวไม่รู้สึกกดดัน 

เพราะเราสู้กันมาตลอด ยืนยันจุดเดิม ไม่

ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทำางานกันต่อไป

เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ ที่ศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี พล.อ.ประวิตรไม่ได้ตอบคำาถามผู้สื่อ

ข่าว กรณีที่ประชุมพรรค ศท.มีมติเลือก 

ร.อ.ธรรมนัสเป็นหัวหน้าพรรค จะแสดง

ความยินด้วยยินด้วยหรือไม่ โดยหันมา

ถามสื่อมวลชนว่า “ใครนะ”.

‘จุรินทร์’

ส.ก.เขตบางขุนเทียน ที่ศูนย์กีฬาบาง 

ขุนเทียน การเคหะชุมชนธนบุรี 3 

กรุงเทพมหานคร

นายจุรินทร์กล่าวว่า “วันนี้เป็น

กิจกรรมสำาคัญของกระทรวงพาณิชย์ 

โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน 

Lot ที่ 18 สี่มุมเมือง ซึ่งจัดมาแล้ว 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 ที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์, ครั้งที่ 2 

ที่ศูนย์กีฬาเคหะชุมชนห้วยขวาง, ครั้งที่ 

3 ที่สนามฟุตบอลเคหะชุมชนร่มเกล้า มี

สินค้ากว่า 1,800 รายการ ลดราคาสูงสุดถึง 

75% มีสินค้าราคาพิเศษที่จำาเป็นต่อชีวิตจำา

วัน เช่น หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 160 บาท, 

เนื้อไก่น่องติดสะโพก 65 บาท/กก., น้ำาตาล

กิโลกรัมละ 18 บาท, น้ำามันพืชขวดละ 59 

บาท และไข่ไก่คละไซส์กลาง ฟองละ 3.16 

บาท, ข้าวหอมมะลิถุงละ 5 กิโลกรัม ราคา

ถุงละ 120 บาท, ข้าวขาว 5% ถุงละ 89 

บาท ตกกิโลกรัมละ 18 บาท และผลไม้

ทุเรียนหมอนทอง จันทบุรี ในราคา 130 

บาท/กก., มะม่วงงาช้างแดง ลำาพูน ราคา 

15 บาท/กก., เงาะโรงเรียน จังหวัดตราด 

ราคา 35 บาท/กก. และสับปะรดปัตตาเวีย 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ราคา 10 บาท/กก. และ

หมวดสำาคัญเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดสูงสุด 50% 

รวมทั้งชุดนักเรียนเครื่องแต่งกาย ลดสูงสุด 

50% เป็นต้น 

ขอเชิญมาจับจ่ายใช้สอยได้ และใน

ต่างจังหวัดจะทยอยจัด ซึ่งดูความเหมาะ

สม ปัจจุบันนี้ซึ่งเห็นใจพี่น้อง เพราะช่วง

นี้ค่าครองชีพสูง ขณะเดียวกันที่ราคาสูง

ขึ้นเพราะราคาน้ำามันเพิ่มสูงขึ้นเยอะ และ

น้ำามันต้องนำาเข้าทั้งหมด ซึ่งแพงทั้งโลก

เหตุจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระ

ทบต่อข้าวของบ้านเราไปด้วย กระทรวง

พาณิชย์พยายามช่วยบรรเทาความเดือด

ร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเท่าที่จะทำาได้

อย่างดีที่สุด ขอบคุณพ่อค้าแม่ขาย และ

บริษัทผู้ผลิตทุกฝ่ายที่ช่วยกันร่วมมือนำา

สินค้ามาลดราคาบรรเทาความเดือดร้อน

ยามยาก” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

โดยภายในงาน นายจุรินทร์ได้มอบ

อุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้แทนชุมชนการเคหะ

ชุมชนธนบุรี 3 จากนั้นได้เยี่ยมชมร้าน

ค้าที่มาจำาหน่ายภายในงาน ที่นำาสินค้า

มาจำาหน่ายมากกว่า 200 บูธ และพูด

คุยกับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อ

สินค้าราคาพิเศษภายในงานด้วย โดยมี

ประชาชนขอถ่ายรูปกับนายจุรินทร์เป็น

จำานวนมาก บรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่ง

โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน

นั้น เป็นนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มอบให้กับกรม

การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วย

ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งจัด

มาโดยต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจาก

ประชาชนทั่วประเทศเป็นอย่างดีถึง 18 Lot 

แล้ว นอกจากนี้ยังมีการนำาผลไม้ฤดูกาลมา

จำาหน่ายในราคาพิเศษภายในงานนี้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้

กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล รวมทั้งพี่น้องประชาชนคน

ไทยทั้งประเทศ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทา

ความเดือดร้อน กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการ

หมุนเวียนมากขึ้น.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 

กล่าวถึงจุดยืนของ ศท.ในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจว่า ยังเหมือนเดิม คือดูสาระ

สำาคัญของผู้ถูกอภิปราย ว่าถูกยื่นอภิปราย

ในประเด็นใดบ้าง อันไหนที่ชัดเจนว่าฉ้อ

ราษฎร์บังหลวง เราไม่ให้ผ่านแน่นอน และ

คุยกับ ส.ส. 18 คนของพรรคมาตลอดถึง

ประเด็นนี้  

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านเตรียมยื่น

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีประมาณ 10 

คน ในจำานวนนี้มี 3 ป.รวมอยู่ด้วย ร.อ.ธรรม

นัสตอบว่า ที่เห็นรายชื่อผู้ถูกอภิปรายขณะ

นี้ มี พล.อ.ประวิตรรวมอยู่ด้วย ตนเห็นว่า

ในฐานะรองนายกฯ ไม่ได้ดูกระทรวงใด

เลย ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดควร

จะรับผิดชอบ ส่วน พล.อ.ประวิตรดูแลแค่

ภาพกว้าง ต่อข้อถามว่า ถึงอย่างไรจะโหวต

ไว้วางใจ พล.อ.ประวิตรใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรม

นัสระบุว่า ต้องดูก่อน และเชื่อมั่นตลอด

เวลาที่รู้จัก พล.อ.ประวิตรมา ไม่ใช่คนแบบ

ที่สื่อหลายสำานักเข้าใจ

เมื่อถามอีกว่า แล้วรัฐมนตรีของ               

พปชร.คนอื่นๆ จะลงมติอย่างไร หัวหน้า

พรรค ศท.กล่าวว่า “บอกตามตรงว่าทุกคน

น่าเป็นห่วงหมด ยกเว้น พล.อ.ประวิตร” 

ส่วน ศท.มีมารยาทไม่อภิปราย แต่จะดูว่า

ฝ่ายค้านอภิปรายอย่างไร 

ซักว่า ช่วงนี้ ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร 

และเป็นห่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือ

ไม่ หัวหน้าพรรค ศท.ยอมรับว่า “ได้คุยบ้าง 

ท่านบอกว่าปีสุดแล้วก็ปล่อยเสรี” ถามว่า

ระหว่างนายชัยวุฒิกับนายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน น่าเป็นห่วงหรือไม่ ร.อ.ธรรม 

นัสยิ้มพร้อมปฏิเสธตอบคำาถามดังกล่าว

เมื่อถามว่า หากมีการต่อรองหรือ

ปรับ ครม.แล้วให้ โควตา ศท.จะทำาอย่างไร 

ร.อ.ธรรมนัสย้ำาว่า “ไม่ต้องมาพูดกัน 

ประเด็นนี้ตัดทิ้งได้เลย ไม่รับ” เมื่อถาม

อีกว่ามีข่าวลือถูกทาบทามกลับไป พปชร. 

ร.อ.ธรรมนัสระบุว่า ข่าวลือคือข่าวลือ จะ

เป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นจริงก็เป็นข่าว แต่

ยืนยันว่าไม่กลับไปไหน จะอยู่ ศท.

ส่วนกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ปรามาส

ว่า ศท.กลับไปกลับมาเชื่อถือไม่ได้ ร.อ.                       

ธรรมนัสตอบว่า จะไม่พูดถึงบุคคลภายนอก

ว่าพูดถึงเราอย่างไร แต่ให้ดูที่การกระทำา

และนโยบายของพรรค 

“ธรรมนัส” นั่งหัวหน้าพรรค ศท.

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีต

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม 

โพสต์เฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่า “ตลอด 3 ปีที่ผ่าน

มา ผมเห็นฝ่ายค้านอภิปรายหลายครั้ง ก็ไม่

เห็นว่าจะสามารถทำาอะไร 3 ป. ได้เลย จน

ทำาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ชาวบ้านเขา

ยกคำาพังเพยสุภาษิตมาเปรียบเปรยว่าการ

กระทำาของฝ่ายค้านทำางานแบบขายหน้า

วันละห้าเบี้ย ซึ่งปีนี้เข้าปีที่ 4 แล้ว ก็ยัง

ไม่เห็นว่าจะอภิปรายเข้าเนื้อหาหรือตรง

ประเด็นตามที่กล่าวหาว่า รัฐบาลทุจริตได้ 

ที่สำาคัญอย่างยิ่งคือผมมั่นใจว่า 3 ป. ไม่มี

เรื่องทุจริตแน่นอน”

วันเดียวกัน ที่โรงแรมรอยัล ริเวอร์ 

(เชิงสะพานกรุงธน) พรรค ศท.จัดประชุม

ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 นำาโดย ร.อ. 

ธรรมนัส พร้อมกรรมการบริหารพรรค (กก.

บห.) เพื่อเลือก กก.บห.ชุดใหม่ โดยที่ประชุม

ได้เลือก ร.อ.ธรรมนัสเป็นหัวหน้าพรรค, 

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร เลขาธิการ

พรรค, นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ เป็นนายทะเบียนพรรค, น.ส.ธนพร 

ศรีวิราช เหรัญญิกพรรค 

ส่วนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ 

เกือบทั้งหมดเป็นคนเดิม มี กก.บห.ที่ได้รับ

เลือกเข้ามาใหม่ 4 คน คือ นายเกษม ศุภ

รานนท์ ส.ส.นครราชสีมา, นายธนัสถ์ ทวี

เกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก, นายณัฏฐพล จรัสรพี

พงษ์ ส.ส.สุรินทร์ และนายประมวล เอม

เปีย อดีต ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ 

ส่วนนายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่เคยเป็น 

กก.บห.ชุดเดิมนั้น ไม่มีใน กก.บห.ชุดใหม่

แล้ว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวภายหลังได้รับ

เลือกเป็นหัวหน้าพรรคว่า ภารกิจแรกคือ

การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำาปาง เขต 4 ซึ่ง

พรรคส่งนายวัฒนา สิทธิวัง ที่โดนใบเหลือง 

ลงเลือกตั้งอีกครั้งในฐานะแชมป์เก่า และ

ครั้งนี้จับได้เบอร์ 3 จึงได้แสดงความเป็น

ห่วงเกี่ยวกับการแสดงสัญลักษณ์เบอร์ 3 

เพราะต้องการทำาให้เกิดความปรองดอง

ในสังคมเป็นที่ตั้ง การหาเสียงครั้งนี้อาจ

จะแสดงสัญลักษณ์ผมรักคุณ หรือการชูนิ้ว

โป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าภายใต้

การนำาของตน ศท.จะสามารถชนะใจชาว

ลำาปางเขต 4 ทั้ง 5 อำาเภอได้

เมื่อถามถึงสาเหตุที่นายมิ่งขวัญ แสง

ปปช.

ศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

ระหว่างพิจารณาไม่ได้กำาหนดเงื่อนไขใน

การประกันตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับ น.ส. 

น้อย ตุ้มพันธ์ ผู้ต้องหาอีกรายป่วยอยู่

ระหว่างรักษาตัว ส่วนนายสุนทร บิดาของ

นางกนกวรรณ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถ

ติดต่อได้ และยังไม่ได้ไปรายงานตัวต่อ

อัยการแต่อย่างใด  

นางกนกวรรณให้สัมภาษณ์กับ

สำานักข่าวไทยว่า ได้เดินทางไปรายงาน

ตัวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ

ชอบภาค 2 ที่จังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว 

และศาลนัดสอบคำาให้การอีกครั้งเดือน

สิงหาคม โดยการเดินทางไปรายงานตัว

ครั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่

ได้มีการออกหมายจับ เพราะตนเองไม่ได้

หลบหนี และพร้อมให้ความร่วมมือตาม

กระบวนการยุติธรรม  

“ส่วนตัวไม่ขอเปิดเผยลงลึกในราย

ละเอียดของการสู้คดี แต่ยืนยันไม่ท้อและ

ยังคงเดินหน้าทำางานในตำาแหน่งรัฐมนตรี

ต่อตามปกติอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งขอบคุณ

ในความห่วงใยของทุกฝ่าย” รมช.ศธ.กล่าว

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า กรณีนี้ตนยังไม่ได้รับทราบข้อมูล 

และนางกนกวรรณยังไม่ได้มีการพูดคุย

เป็นการส่วนตัวในประเด็นดังกล่าว ซึ่งบท

สรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร คงต้องให้อยู่ใน

การพิจารณาของ ป.ป.ช.ที่จะตัดสิน 

“ส่วนตัวทราบว่านางกนกวรรณ

ทำางานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาตาม

อัธยาศัยได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการปูพื้น

ฐานการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้แก่ผู้

เรียนทุกช่วงวัย ส่วนจะมีอุบัติเหตุทางการ

เมืองเกิดขึ้นกับตำาแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ

หรือไม่นั้น คงไม่สามารถตอบได้” รมว.

ศธ.กล่าว

วันเดียวกัน นายนิวัติไชย เกษม

มงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

เปิดเผยว่า ป.ป.ช.ได้มีมติส่งฟ้องคดีที่นาย

นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (รมช.มหาดไทย) 

ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ไม่เซ็นจ่ายเงินค่ารถ

ซ่อมบำารุงทางอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 

จำานวน 2 คัน เป็นเงิน 50,850,000 บาท 

ให้แก่บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำากัด ครั้ง

ดำารงตำาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสงขลา ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองเอง หลัง

อัยการสูงสุดมีมติไม่สั่งฟ้อง

“ขณะนี้คณะทำางานของ ป.ป.ช.ได้

ยกร่างคำาฟ้องเสร็จสิ้นแล้ว และเตรียมจะ

ยื่นต่อศาลภายในเดือนนี้ ส่วนนายนิพนธ์

จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังศาลรับคำา

ฟ้องหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล 

เพราะไม่มั่นใจในข้อกฎหมายเรื่องการหยุด

ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องเป็นการหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ในตำาแหน่งนายก อบจ.สงขลา หรือ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย” 

เลขาธิการ ป.ป.ช.กล่าว

ด้านนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

แถลงกรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษา

ยืนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

สงขลา ชำาระเงินกว่า 52 ล้านบาท ให้

บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำากัด พร้อม

ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ของต้นเงินจำานวน 

50 ล้านบาท สืบเนื่องจากกรณีนาย

นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) สมัยดำารงตำาแหน่ง

เป็น นายก อบจ.สงขลา ไม่จ่ายค่ารถซ่อม

บำารุงทางอเนกประสงค์ว่า จากคำาสั่งศาล

ปกครองสูงสุด เห็นชัดว่าเป็นการบริหาร

งานราชการที่ผิดพลาดทำาให้ อบจ.สงขลา 

เสียเงินภาษีและดอกเบี้ยโดยใช่เหตุ ขาด

ประโยชน์จากการใช้รถซ่อมบำารุงทาง ทั้ง

ที่บริษัทเอกชนได้ปฏิบัติถูกต้องตามสัญญา 

และเจ้าของบริษัทมาร้องทุกข์กับตน ซึ่ง

ได้บอกถึงสาเหตุหลักๆ ที่บริษัทไม่สามารถ

สนองความต้องการนอกเหนือสัญญากับ

ใครบางคนได้ เพราะต้องการสนองความ

ต้องการตามกฎหมายและบันทึกสัญญา

เท่านั้น 

“พรรคก้าวไกลได้ยื่นเรื่องนี้ผ่าน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ให้ส่ง

เรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ภายหลังผม

อภิปรายไม่ไว้วางใจนายนิพนธ์ จึงขอให้

พรรคประชาธิปัตย์ โปรดคำานึงถึงคำาพูด  

เพราะพรรคประชาธิปัตย์เคยประกาศไว้

ว่านักการเมืองต้องมีความรับผิดชอบ มี

คุณธรรม จริยธรรมมากกว่าบุคคลทั่วไป 

และมาตรฐานทางจริยธรรมต้องอยู่เหนือ

มาตรฐานทางกฎหมาย ซึ่งการกระทำาของ

นายนิพนธ์ ถือว่ามีความผิดชัดเจน ความ

เป็นรัฐมนตรีถือว่าสิ้นสุดลงแล้ว” นายประ

เสริฐพงษ์กล่าว

ส.ส.พรรคก้าวไกลรายนี้ระบุว่า 

ขอร้องว่าอย่าถ่วงรั้งการตรวจพิจารณา 

แม้ว่าจะมีข่าววิ่งเต้นก็ตาม กรณีนี้ทาง

อัยการสูงสุด (อสส.) ต้องรีบฟ้องต่อศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง และต้องไม่ลืมว่า พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย ได้มีคำาสั่งปลดนายนิพนธ์

พ้นตำาแหน่งนายก อบจ.สงขลามาแล้ว  

เรื่องมาไกลถึงขนาดนี้ ชัดเจนว่าเป็นการ

กระทำาความผิด อสส.ก็อย่าได้เกรงใจ ขอ

ให้ทำาหน้าที่ตรงไปตรงมา ไม่มีเหตุจูงใจ

อื่นใดเพื่อการใช้ดุลพินิจของอัยการสูงสุด

ให้เสียไป 

“ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ 

ต้องสิ้นสุดลงแล้ว ผมขอเรียกร้องให้พรรค 

ปชป.ต้องดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อไม่ให้ความนิยมและความน่าเชื่อถือ

ของพรรคตกต่ำาไปมากกว่านี้ สังคมต้อง

ช่วยกันควบคุมพฤติกรรมบุคลากรทางการ

เมือง นักการเมืองจะเกาะอำานาจเพื่อ

ความอยู่รอดของตนเองโดยไม่คำานึงถึง

การปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมไม่ได้ พรรค

ก้าวไกลเรียกร้องให้ยกระดับคุณธรรม 

จริยธรรมของนักการเมืองด้วย” ส.ส.พรรค

ก้าวไกลรายนี้ระบุ.

โควิดไทย

ภาพรวมผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดเข็ม 3 

แล้ว 45.2% ส่วนเด็กอายุ 5-11 ปี ฉีด

เข็มแรกแล้ว 3.07 ล้านคน คิดเป็น 59.7% 

และเข็มสอง 1.84 ล้านคน คิดเป็น 35.9%

ขณะที่กรมควบคุมโรครายงานผู้

ป่วยโควิด-19 รายใหม่รายจังหวัด พบว่า 

10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด ได้แก่ 

กทม. 1,720 ราย, เชียงใหม่ 240 ราย, 

เชียงราย 143 ราย, สมุทรปราการ 78 

ราย, อุบลราชธานี 56 ราย, บุรีรัมย์ 52 

ราย, เพชรบูรณ์ 40 ราย, นนทบุรี 33 ราย, 

เพชรบุรี 32 ราย และร้อยเอ็ด 31 ราย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

ความคืบหน้าในการส่งนักศึกษาไทยกลับ

ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนว่า ตลอด 2 ปี

ที่ผ่านมาทางการจีนมีมาตรการเข้มข้น

ในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 

ส่งผลให้นักศึกษาไทยที่กำาลังศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยไม่สามารถเดินทางกลับ

ไปเรียนต่อได้ และต้องเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์แทน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความ

ห่วงใยในเรื่องนี้อย่างมาก และกระทรวง

การต่างประเทศก็ได้ประสานงานกับทาง

จีนมาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้จีนเริ่มอนุญาต

ให้นักศึกษาไทยเดินทางเข้าประเทศได้ ซึ่ง

จะพิจารณาตามความจำาเป็นและความ

พร้อมของนักศึกษา

“มีนักศึกษาไทยชุดแรก 76 คน ได้

เดินทางกลับจีนเมื่อเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นการ

อนุญาตเดินทางเข้าประเทศแบบเครื่อง

เช่าเหมาลำาเท่านั้น และนักศึกษาต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของจีน

อย่างเคร่งครัด ขณะนี้ กต.อยู่ระหว่าง

การประสานงานเพิ่มเติมให้นักศึกษาไทย

ชุดที่ 2 เดินทางกลับไป คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในอนาคตอันใกล้นี้” น.ส.รัชดากล่าว

น.ส.รัชดากล่าวย้ำาว่า นายกฯ มี

ความห่วงใยและเข้าใจถึงความกังวลของ

นักศึกษาที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับ

ไปศึกษาได้ ที่ผ่านมานายกฯ ได้ติดตาม

การประสานงานของ กต.กับทางการ

จีนโดยตลอด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากรัฐบาลกลาง ท้องถิ่น และ

มหาวิทยาลัย และอีกส่วนหนึ่งที่ทำาให้จีน

อนุญาตให้นักศึกษาไทยเดินทางกลับไปได้ 

เพราะเชื่อมั่นในจัดการสถานการณ์การ

แพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการ

เข้าถึงวัคซีนของคนไทย.

ธรรมนัส

และทำามือสัญลักษณ์ไอเลิฟยู เอามือทุบ

ไปที่หัวใจ ก่อนจะส่งไปให้กับทุกคน เรียก

เสียงกรี๊ดและเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเปิดงานตอน

หนึ่งว่า ประเทศไทยมีประเทศเดียว ถ้า

ไม่รักและร่วมมือกันแล้วมันไปไม่ได้หมด 

รอยยิ้มถือเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด เราต้อง

ยิ้มให้กันมากๆ แล้วทุกอย่างจะผ่านไป

เอง แต่บางทีเครียดบ้างอะไรบ้าง แต่วัน

นี้ ไม่เครียดเลยตั้งแต่เดินเข้ามา ไม่เครียด

เพราะเห็นรอยยิ้มของพวกเราแล้วหาย  

เป็นรอยยิ้มสยาม ขอฝากไว้ว่าต้องยิ้มให้

มากกว่านี้ ผมเองก็จะพยายามยิ้มให้มาก

ขึ้น วันนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันคิดช่วยกัน

ทำา เพราะปัญหาของคนมากพอสมควร 

อยากให้ทุกคนไปดูว่าอะไรที่มีผลสำาเร็จ

บ้าง หลายอย่างสำาเร็จแล้วบางท่านอาจ

จะไม่รู้ 

นายกฯ ยังได้ตอบคำาถามสื่อมวลชน

ที่ว่า มีความกังวลหรือไม่ที่มีชื่ออยู่ ใน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่า 

“ไม่กังวลหรอกจ้ะ” เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึง

กระแสข่าวมีบิ๊กรัฐบาลไปพบนายทักษิณ 

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีจริงหรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ตอบคำาถาม ก่อนเดิน

ทางกลับทันที

ขณะที่ท่าทีของ พล.อ.ประวิตร ผู้สื่อ

ข่าวพยายามสอบถามว่าได้ออกมาร่วมงาน

พร้อมกับ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.อนุพงษ์ กัน

ครบ 3 ป.รู้สึกอย่างไร และยืนยันได้หรือ

ยังว่า พล.อ.ประยุทธ์จะนั่งหัวหน้าพรรค                  

พปชร. หรือไม่ แต่ พล.อ.ประวิตร นิ่งเฉยไม่

ตอบคำาถามดังกล่าว และเดินทางกลับทันที

ซักฟอกอุ้มแค่ “บิ๊กป้อม”

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา 

และรองโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าว

ถึงยุทธการเด็ดหัว นั่งร้าน ของฝ่ายค้าน

ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ปรากฏชื่อ

รัฐมนตรี ภท.เข้าข่ายถูกอภิปรายถึง 10 คน

ว่า ภท.ไม่รู้สึกกังวลใจใดๆ ที่ปรากฏชื่อ 2 

รัฐมนตรีของพรรคถูกอภิปรายด้วย เพราะ

ถือว่าไม่เหนือความคาดหมาย เพราะทั้ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นรัฐมนตรีที่

มีผลงานมากมาย ทั้งภารกิจการต่อสู้

กับโรคระบาดโควิด-19 และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทำาให้เกิดการพัฒนาใน

หลายพื้นที่และเกิดมูลค่าให้กับประเทศ

รองโฆษกพรรค ภท.กล่าวว่า การ

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ถือเป็นครั้ง

สุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าสู่

สนามเลือกตั้งใหญ่ ทำาให้ฝ่ายค้านต้อง

งัดไม้เด็ดมาสกัดคะแนนความนิยมและ

ทำาลายความน่าเชื่อถือของพรรคการเมือง

คู่แข่ง เพื่อหวังผลการเลือกตั้งในสมัยหน้า 

โดยเฉพาะ ภท.ที่ถือว่ามีผลงานชัดเจน พูด

แล้วทำา และมั่นใจว่านายอนุทินและนาย

ศักดิ์สยามจะสามารถชี้แจงข้อกล่าวหา

ของฝ่ายค้านได้ทุกประเด็น

“ผมอยากให้ฝ่ายค้านเปลี่ยนคำาว่า

นั่งร้านเป็นเสาเข็มมากกว่า เพราะคำาว่า

นั่งร้านอาจจะดูเล็กเกินไป เพราะพรรค

ร่วมรัฐบาลถือเป็นส่วนสำาคัญในการเดิน

หน้าผลักดันแนวนโยบายต่างๆ ในการ

บริหารประเทศ ดังนั้นไม่ต้องไปวิเคราะห์

กันให้ยากว่าทำาไมนายจุรินทร์และนาย

อนุทิน ถึงโดนอภิปราย ทั้งๆ ที่ข้อมูลไม่

ถึงขั้นที่จะต้องซักฟอก เพราะผมเชื่อว่า

เป้าประสงค์หลักของฝ่ายค้านน่าจะอยู่ที่

การสร้างบาดแผลให้กับพรรคร่วมรัฐบาล 

เพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือในการเลือกตั้ง

ครั้งหน้ามากกว่าการตรวจสอบปกติ” นาย

ณัฏฐ์ชนนระบุ

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวม

ไทย เปิดเผยว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตนจะเน้นไปที่

พล.อ.ประยุทธ์เพียงคนเดียว แต่ยังไม่ขอ

เปิดเผยรายละเอียดว่าจะมีประเด็นใดบ้าง

“ส่วนข้อมูลที่มีจะล้ม พล.อ.ประยุทธ์ 

ได้หรือไม่นั้น ยอมรับว่ายาก เพราะการ

อภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

2566 ที่ผ่านมาเห็นชัดเจนว่ารัฐบาลมี

เสียงสนับสนุนจาก ส.ส.เพิ่มขึ้น เพราะ

แจกกล้วยแลกกับเสียงสนับสนุน แม้

กระทั่งพรรคเศรษฐกิจไทยของ ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า

ท้ายที่สุดแล้วจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์

ต่อไปอีกหรือไม่ ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้อีก

เพราะ ร.อ.ธรรมนัสมักจะกลับคำาพูดไปมา 

เห็นได้ชัดว่าหลายเรื่องที่ผมเคยอภิปราย 

พล.อ.ประยุทธ์มาแล้ว มีหลักฐานชัดเจน 

แต่ไม่สามารถทำาอะไร พล.อ.ประยุทธ์ได้” 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวว่า 

หากรัฐบาลผ่านศึกซักฟอกครั้งนี้ ไปได้ 

พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่จนครบวาระหรือไม่ 

ต้องรอคำาวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญว่า

ดำารงตำาแหน่งมาครบ 8 ปีแล้วหรือยัง ส่วน

ตัวมองว่า พล.อ.ประยุทธ์อยากทำาสถิติ

การขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี 12 ปี เพื่อให้

มากกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ ที่ผ่านมา

ทำาเนียบฯ • รายงานข่าวจากทำาเนียบ

รัฐบาลแจ้งว่า ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน

นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม พร้อมคณะ มีกำาหนดการลงพื้นที่

ตรวจราชการที่จังหวัดสกลนคร โดยภารกิจ

ในช่วงเช้าจะเดินทางไปยังโรงพยาบาล

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ต.พรรณา 

อ.พรรณานิคม เพื่อตรวจเยี่ยมความ

ก้าวหน้าการเป็นศูนย์กลางสมุนไพร จาก

นั้นจะเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ต.ห้วย

ยาง อ.เมืองสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยม

โครงการพระราชดำาริ  

ขณะที่ช่วงบ่ายคณะนายกฯ จะเดิน

ทางไปยังบ้านท่าเยี่ยม ต.โนนหอม อ.เมือง

สกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำาเนินงาน

ด้านเกษตรมูลค่าสูง และพบปะประชาชน

กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำา ก่อนเดินทาง

ไปยังวัดป่านาคนิมิตต์ ต.ตองโขบ อ.โคก

ศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เพื่อกราบนมัสการ

หลวงปู่อว้าน เขมโก และเดินทางไปยัง

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม 

อ.เมืองสกลนคร เข้ากราบสักการะองค์พระ

ธาตุเชิงชุมวรวิหาร และหลวงพ่อพระองค์

แสน พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าและพบผู้ผลิต

ผ้าย้อมคราม และเดินทางกลับ กทม.ใน

เวลาประมาณ 17.30 น.

15มิ.ย.บิ๊กตู่ขนคณะเหยียบสกลนคร


