
โอใบเสร็จมัด5รมต.

ตร.เล็งคุยทอน้ําเล้ียงปนม็อบดินแดง

‘โกทร’ลองหนปดปราจีนบุรีลา

เจาหนาท่ีชุดเก็บกูวัตถุระเบิดตรวจสอบพ้ืนท่ีการชุมนุมบริเวณสามเหล่ียมดินแดงเพ� อหาส่ิงผิดกฎหมาย โดยพบลูกบอลประทัดจํานวน  17 ลูก บริเวณใตถุนอาคารเพชราวุธ 

และเดอะแคปปตอล คอนโด

             
|

จัดงานบางกอกเจมสฯคร้ังท่ี3

เช� อยอดขายทะลุ570ลานบาท

เมืองทองธานี • DITP สานตอความ

สําเร็จ จัดงาน BGJF Virtual Trade Fair 

เปนครั้งที่ 3 คาดยอดขายทะลุเปา 570 

ลานบาท

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 

อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

เปดงาน BGJF Virtual Trade Fair 2022 

ระหวางวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 

ผานเว็บไซต www.bgjf-vtf.com เปด

แพลตฟอรมออนไลนใหผูซื้อ ผูนําเขาทั่ว

โลก เลือกชมสินคาจากผูประกอบการไทย                     

กวา 300 ราย พรอมจัดเจรจาจับคูธุรกิจ

ออนไลน ตั้งเปาไมนอยกวา 400 คู คาด

ยอดสั่งซื้อทะลุเปาไมต่ํากวา 570 ลาน

บาท กอนจัดงานรูปแบบออฟไลน 7-11 

กันยายน 2565 อยางเต็มรูปแบบอีกครั้ง 

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี หลังเวนมาสองป 

จากผลกระทบสถานการณ โควิด-19

นายภูสิตเปดเผยหลังเปนประธาน

เปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่อง

ประดับ 

ไทยโพสต • พปชร.เยยฝายคาน แควาท

กรรมโหมโรงไมมีเหตุุถึงโคนรัฐบาลลงได  

“ชนะศักดิ์” สวนกลับไมตองขูย� น ป.ป.ช. 

แคราคาคุย ย้ํานายกฯ-รมต.ไมกลัวการถูก

ซักฟอกเพราะไมเคยทุจริต “หมอชลน�าน” 

ยันไมมีใครมาดีลเอารายช� อออก ไมหวงถูก                                                        

ลวงขอมูล เลขาฯ พท.แยมมีใบเสร็จทุจริต

เด็ดหัว รมต.อยางนอย 5 คน “โรม” ลั่น

จะกระแทกใหเกิดแรงสะเทือนจนเปลี่ยน 

แปลง รบ.ได จับตา พท.จับ “งูเหาดอง” ไม

รีบขับออกปดชองสังกัดพรรคใหม เช� อหลัง 

ก.ค.จะมีงูเหาแสดงตัวมากข้ึน  “ไพบูลย” ยํ้า 

“บิ๊กปอม” นําทัพ พปชร.สูศึกเลือกตั้ง ชู 

“บิ๊กตู” แคนดิเดตนายกฯ

เม� อวันอาทิตย นายรงค บุญสวยขวัญ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช และกรรมการบริหาร

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลาวกรณี

ฝายคานเตรียมยุทธการ “เด็ดหัว สอยนั่ง

ราน” ย� นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวม 10 คน 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 วา ยุทธการดัง

กลาวเปนวาทกรรมโหมโรง  ใชภาษาเรียก

น้ํายอยแมยกหรือโหวตเตอรของฝายคาน 

เปรียบไปเหมือนตัดไดแคกิ่งตนไม ตัดทิ้ง

ทั้งตนไมได เช� อวาการอภิปรายครั้งนี้ ไมถึง

ขั้นจะลมรัฐบาลได เพราะไมเห็นสัญญาณ

ที่บงชี้ถึงการทุจริต หรือการบริหารนโยบาย

ที่ไมมีประสิทธิภาพ ที่ผานมารัฐบาลบริหาร

บานเมืองทามกลางวิกฤตในหลายเร� องจน

สามารถผานพนไปได และเตรียมจะฟนตัว

ใหประเทศเดินไปขางหนา

สวนที่แกนนําบางพรรคการเมืองส� อ 

สารในทํานองวารัฐมนตรีของพรรค พปชร. 

น�าเปนหวงทุกคน ยกเวน พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหนา

พรรค พปชร.คนเดียว จะสงสัญญาณไป                                               

ถึงการยกมือสนับสนุนนายกฯ หรือไมนั้น 

นายรงคกลาววา เช� อวาหัวหนาพรรครวม

รัฐบาลและผูนําพรรคมีวุฒิภาวะที่จะแยก 

แยะ พิจารณาในประเด็นตางๆ ที่ถูกกลาว

หา คงไมตอกลิ่มความแตกแยก มั่นใจวา

นายกฯ ก็เช� อมั่นในทีมรัฐมนตรี และคงไม

ตัดสินใจอะไรบางอยางตามที่หลายฝายตั้ง

ขอสังเกตหรือคาดเดาวาจะเกิดขึ้นในชวง

การอภิปราย

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาว

ถึงกรณีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขา 

ธิการพรรคเพ� อไทย (พท.) ประกาศหลัง

อภิปรายไมไววางใจเตรียมย� น ป.ป.ช.-ศาล

รัฐธรรมนูญ วานายกฯ และรัฐมนตรี

ไทยโพสต • จับตา “กบน.” ไฟเขียวขึ้น

ดีเซล 35 บาทหรือไม  ภาคประชาชนชงรื้อ

สูตรราคาน้ํามัน “กรณ” ชู 3 วิธีแกวิกฤต

พลังงาน “นฤมล” แนะขึ้นดอกเบี้ยทีละขั้น

ใหทุกฝายมีเวลาต้ังรับ หนุนรัฐออกแพ็กเกจ 

ดูแลหนี้ครัวเรือน-ธุรกิจรายยอย กมธ.งบฯ 

ถกเครียดเจอหนี้เพียบ 

เม� อวันที่ 12 มิถุนายน นางนฤมล 

ภิญโญสินวัฒน เหรัญญิกพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) โพสตขอความผานเฟซบุกถึง                                                              

กรณีที่หลายฝายคาดการณวาคณะกรรม 

การนโยบายการเงิน (กนง.) มีแนวโนมประ                  

กาศข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบาย จากท่ีปจจุบัน

ยังตรึงไวอยูที่อัตรา 0.50% วา อยาฝน เรง

เตรียมความพรอม เตรียมตัวรับมือ ไตรมาส 

3 นี้หลายฝายคาดวา กนง.คงจะตองขึ้น

ดอกเบี้ยเพ� อสกัดเงินเฟอ นโยบายการเงิน

การคลัง และนโยบายเศรษฐกิจจําเปนตอง

พิจารณาปรับแบบคอยเปนคอยไป  ใหทุกฝาย

ทุกภาคสวนไดมีระยะเวลาในการปรับตัว 

เพราะหากดําเนินนโยบายผิดพลาด

ดินแดง • “บิ๊กตู” เตือนเยาวชนรวมชุม 

นุมคิดใหดี เผยไมใชเวลามาสรางความวุน 

วาย ตํารวจแจงทุกการชุมนุมมีการเก็บหลัก

ฐานไวแลว รอเวลาจัดหนักทุกรายที่ทําผิด 

“กฤษณะ” ชี้เตรียมฟนทอน้ําเลี้ยง “เค รอย

ลาน” โผลปวนม็อบดินแดง

เม� อวันอาทิตย ยังคงมีการชุมนุมทํา                                

กิจกรรมขับไล พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                                                         

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม เปนวันที่สอง หลังจากวันที่ 11 

มิ.ย. ไดทํากิจกรรมและเกิดเหตุปะทะกับ

เจาหนาที่ตํารวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) โดยมี

การปาประทัดยักษ ระเบิดเพลิง พลุ ใสเจา

หนาที่ตํารวจ เปนเหตุใหรถยนตเสียหาย 2 

คัน ซึ่ง คฝ.สามารถควบคุมตัวผูกอเหตุได 

1 คน 

โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวถึงเหตุ                    

การณผูชุมนุมกอความไมสงบบริเวณสาม                                                        

เหลี่ยมดินแดงเม� อวันที่ 11 มิ.ย.วา พล.อ. 

ประยุทธแสดงความหวงใยบรรดาผูชุมนุม 

ซึ่งอาจมีเยาวชนเขารวมและกระทําผิดกฎ 

หมาย หากเจาหนาที่สืบสวนตรวจสอบพบ

วาผิดจริงและถูกดําเนินคดี เยาวชนจะเสีย

ประวัติ เปนการทําลายอนาคตตัวเองโดย

รูเทาไมถึงการณ จึงอยากเตือนสติ ขอให

คิดถึงวันขางหนา คิดถึงพอแมผูปกครอง 

และผูอ� นท่ีไดรับความเดือดรอนและไมเก่ียว                                                        

ของดวย เวลานี้ทุกคนควรหันหนามารวม                                                         

มือกันฟนฟูประเทศหลังโรคโควิดเร่ิมคล่ีคลาย

และแกไขปญหาปากทองท่ีมาจากวิกฤตโลก 

ปราจีนบุรี • ปูพรมคน 5 จุดสําคัญเมือง

ปราจีนบุรีลาตัว “สุนทร วิลาวัลย” หวัง  

นําตัวมาฟองศาลกอนคดีหมดอายุความ 13 

มิ.ย. มือปราบรุกปาชี้ถาโกทรหนีตองหายตัว

จนถึงป 2583 เพราะอายุความ 20 ป กาว

ไกลไดทีบี้บิ๊กตูปรับ ครม.

เม� อวันอาทิตย ยังคงมีความตอเน� อง 

จากกรณีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

มีมติชี้มูลความผิดนางกนกวรรณ วิลาวัลย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 

นายสุนทร วิลาวัลย บิดานางกนกวรรณ 

หรือโกทร ในฐานะนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด (อบจ.) ปราจีนบุรี และเจาหนาที่รัฐ

ที่เกี่ยวของกรณีสนับสนุนเจาหนาที่รัฐออก

โฉนดที่ดินบุกรุกปาเขตอุทยานแหงชาติเขา

ใหญพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี กวา 150 ไร 

โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผูบัญชา 

การตํารวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ไดสั่ง

ใหตํารวจกองบังคับการปองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.), 

ตํารวจกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) 

และตํารวจทางหลวง (บก.ทล.) กระจาย

กําลังเขาตรวจคนพื้นที่เปาหมาย 5 จุด ใน

พื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เพ� อติดตามจับกุมตัวนาย

สุนทร ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค 2 ที่ จ.33/2565 ลง  

วันที่ 9 มิ.ย.2565 

สําหรับพื้นที่ 5 จุดประกอบดวย 1.                                                              

บานนางกนกวรรณ ในพ้ืนท่ี ถ.วัดโรมันอุทิศ                                                                        

ต.หนาเมือง อ.เมืองฯ

ทะลุแกสกับชัชชาติ

กรุงเทพฯ • โควิดไทยยังทรงๆ พบผูติดเชื้อ

ใหม 2,474 ราย เสียชีวิต 20 คน นายกฯ 

ย้ํายังตองคํานึงเร� องความปลอดภัยเปนหลัก 

“สุพจน” ยันประชุม ศบค.ชุดใหญ 17 มิ.ย. 

ยังไมเคาะพื้นที่นํารองโรคประจําถิ่น

เม� อวันที่ 12 มิถุนายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                                       

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดของ

โควิด-19 ในไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม                                

2,474 ราย จําแนกเปนผูติดเชื้อรายใหม                            

2,464 ราย และติดเช้ือในเรือนจํา/ท่ีตองขัง                                                           

เพ่ิม 10 ราย ผูปวยยืนยันสะสม 2,261,428 

ราย ผูปวยยืนยันสะสมต้ังแตป 2563 จํานวน 

4,484,863 ราย หายปวยเพิ่ม 4,236 ราย 

หายปวยสะสม 2,263,705 ราย หายปวย

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 4,432,199 

ราย มีผูเสียชีวิต 20 คน เสียชีวิตสะสม 

8,636 คน เสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

รวม 30,334 ราย ผูปวยรักษาอยูจํานวน 

22,330 ราย แบงเปนรักษาในโรงพยาบาล 

12,130 ราย โรงพยาบาลสนามและอ� นๆ 

10,203 ราย อาการหนัก 659 ราย
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อิสรภาพแหงความคิด

เมินผุด‘จังหวัด’

โควิดประจําถ่ิน

ติดเช้ือเกิน2พัน

14

7

5หนา...

หนา...

หนา...

พท.ตีปบกฐินไมไววางใจ

ดอง7งูเหาจนหมดวาระ!

ลุน!กบน.เคาะราคาดีเซล

กลาชู3แนวทางแกวิกฤต

ดาราสาคร…โครงการ

ยุทธศาสตรเขมรโยงไทย

‘อุตสาหกรรม’ 

ยิ้มรับบาทออน
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ารประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติ ในวาระสอง ตลอดช่วงสองวันที่ผ่านมาคือ 9-10  

มิ.ย.เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะผ่านไปสองวันพิจารณาได้แค่

ประมาณ 14 มาตรา จากที่มี 172 มาตรา ยังต้องมีการพิจารณา

อีกร่วม 158 มาตรา ที่ทำาให้มีแนวโน้มว่าหากไม่เร่งสปีดการ  

พิจารณาให้เร็วขึ้น จากเดิมที่คิดกันว่าจะพิจารณาเสร็จวาระ 2 

และวาระ 3 ภายในสัปดาห์นี้ 16-17  มิ.ย. ก็เป็นไปได้ว่าอาจต้อง

ยกไปต่อในสัปดาห์หน้า

 ที่ก็ไม่ได้มีหลักประกันว่าจะเสร็จหรือ

ไม่ หากว่าสมาชิกรัฐสภาไม่เร่งการพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ   ที่สังคมกำาลัง

จับตากันอยู่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่เมื่อ

ประกาศใช้แล้ว จะนำาไปสู่การปฏิรูปวงการ

สีกากีได้จริง หรือแค่ปฏิลวงตำารวจ อย่าง

ที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอื้ออึงในช่วงที่

ผ่านมา หลังหลายฝ่ายเห็นเนื้อหาในร่าง

แล้วพบว่า แม้จะมีการยกร่างที่มีเนื้อหาโดย

รวมซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นกว่า พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยเฉพาะการวาง

โครงสร้างเรื่องหลักประกัน “การแต่งตั้งโยก

ย้ายตำารวจ” ที่น่าจะดีขึ้นกว่าระบบที่ใช้ใน

ปัจจุบัน 

ซึ่งสาระสำาคัญของร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ

ที่มีร่วม  172  มาตรา มีสาระสำาคัญหลาย

เรื่องที่น่าสนใจ 

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นย่อยๆ ที่ถือ

เป็นสีสันและน่าโฟกัสถึงไม่น้อย เพราะเป็นเรื่องใหม่และไม่คาด

คิดกันว่าจะนำามาเขียนไว้ในร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ อย่างเช่น

เรื่อง  “หลักเกณฑ์การส่งตำารวจไปติดตามรักษาความปลอดภัย

บุคคลสำาคัญ” 

ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่า ส่วนใหญ่ก็คือนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ทั้งหลาย ซึ่งเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย และมีตำารวจหลายนายได้

ดิบได้ดีกันทั่วหน้า บางคนก็เติบโตแบบก้าวกระโดด ก็เพราะเป็น

ตำารวจติดตามนักการเมือง แล้วนักการเมืองก็ช่วยเหลือให้ได้

ตำาแหน่งดีๆ โดยพบว่าในร่าง พ.ร.บ.นี้ กรรมาธิการเสียงข้างมากได้

เขียนเรื่องนี้ ไว้ในมาตรา 84 มีเนื้อหาโดยสรุปคือ 

“การสั่งให้ข้าราชการตำารวจไปรักษาความปลอดภัยบุคคล

สำาคัญตามตำาแหน่งที่ ก.ตร. กำาหนด ให้เป็นไปตามระเบียบที่

สำานักงานตำารวจแห่งชาติกำาหนด ซึ่งต้องเสนอ ก.ตร. เพื่อทราบ

และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 

ทั้งนี้ จะสั่งได้เมื่อผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวร้องขอโดยจะ

ระบุตัวบุคคลมิได้ แต่ข้าราชการตำารวจที่ถูกสั่งนั้นต้องสมัครใจ

ด้วย และเมื่อผู้ขอพ้นจากตำาแหน่ง ให้สั่งให้ข้าราชการตำารวจ ที่

ไปรักษาความปลอดภัยนั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้ขอพ้นจากตำาแหน่ง แต่ถ้า

ผู้ขอเคยดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีและไม่เคยต้องคำาพิพากษา

อันถึงที่สุด ให้ลงโทษจำาคุก ถ้าผู้นั้นได้ร้องขอให้รักษาความ

ปลอดภัยต่อไป จะสั่งให้ข้าราชการตำารวจไปรักษา ความปลอดภัย

ผู้ขอนั้นต่อไปอีกก็ได้”

ประเด็นดังกล่าว มีสมาชิกของรัฐสภาบางส่วน ที่นั่งเป็น 

กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ยอมรับว่าที่เขียน

ไว้เช่นนี้เป็นเพราะ กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องตำารวจไปติดตาม

นักการเมืองในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะเสียงวิจารณ์เรื่องความไม่

เหมาะสมที่ตำารวจไปติดตามนักการเมืองวีไอพีบางคน  

ที่ดูแล้วคงจะเป็นใครไปไม่ได้ เพราะการที่เขียนถึงขั้นลงราย

ละเอียดว่า “อดีตนายกฯ ที่จะขอตำารวจติดตามได้ ต้องไม่เคยต้อง

คำาพิพากษาอันถึงที่สุด”

กรณีดังกล่าวฟันธงได้ว่า คงไม่พ้นกรณี “อดีตผู้กำากับหนุ่ย-

พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย” อดีตนายตำารวจติดตาม  “ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ต้องโทษจำาคุกคดีจำานำาข้าว ซึ่งหลัง

ที่ยิ่งลักษณ์หนีคดีไปต่างประเทศ ก็มีอยู่บางช่วงมีภาพปรากฏว่า 

พ.ต.อ.วทัญญู ที่ตอนนั้นเป็นผู้กำากับการฝ่ายวิจัยและพัฒนา กอง

พัฒนาการข่าว กองบัญชาการตำารวจสันติบาล ได้ไปเดินตามยิ่ง

ลักษณ์ที่ต่างประเทศ

จนต่อมาช่วงปลายปี 2562 อดีตผู้กำากับหนุ่ยถูกตั้งกรรมการ

สอบวินัยร้ายแรงกรณีปรากฏภาพติดตามยิ่งลักษณ์  ไปชมการ

แข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซีย จนมีเสียงวิพากษ์กันไปทั่ว ที่สื่อ

รายงานว่า พ.ต.อ.วทัญญูเดินทางออกนอกประเทศ 9-10 ครั้ง โดย

ไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา และไม่มีการลาราชการ จนหน่วยงาน

ต้นสังกัดคือสำานักงานตำารวจสันติบาล มีการตั้งกรรมการสอบสวน

วินัยร้ายแรง ซึ่ง พ.ต.อ.วทัญญูยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. แต่ทว่าเมื่อ

พฤศจิกายน  2564 กลับปรากฏว่า พ.ต.อ.วทัญญูได้เลื่อนตำาแหน่ง

จากผู้กำากับการ เป็นรองผู้บังคับการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าว 

กองบัญชาการตำารวจสันติบาล เรียกเสียงฮือฮาไปทั่ววงการสีกากี 

และคาใจคนจำานวนมากว่า “ทำาไม อดีตผู้

กำากับหนุ่ยที่เคยถูกตั้งกรรมการสอบวินัย 

กลับได้รับการเลื่อนขั้น” 

จากประเด็นดังกล่าวเลยเป็นจุดที่ทำาให้

กรรมาธิการเสียงข้างมากร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ

แห่งชาติ ต้องนำาเรื่องนี้มาเขียนไว้ในร่างดัง

กล่าว เพื่อเป็นกฎเหล็กคุมเข้มการส่งตำารวจ

ไปติดตามนักการเมืองมากขึ้น 

แม้ดูแล้วตามร่างดังกล่าวยังเปิดช่อง

ให้หลบเลี่ยงได้อยู่ ในเรื่องการขอตำารวจไป

ติดตามนักการเมือง แต่กระนั้นการเขียนไว้

ในตัวกฎหมายหลักอย่างใน พ.ร.บ.ตำารวจ

แห่งชาติ  จึงไม่ใช่แค่การเขียนไว้เฉยๆ 

เพราะกฎหรือระเบียบของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติยังไงก็ย่อมดีกว่าแน่นอน ถ้าสุดท้าย

มาตรา 84 ดังกล่าวในร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ไม่ถูก

แก้ไขเสียก่อนในวาระสอง 

โดยสิ่งที่ทำาให้ต้องเขียนเรื่องนี้ ไว้ ใน

ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ที่เป็นกฎหมายหลักของตำารวจไทย ก็

เป็นผลพวงมาจากเคสอดีตผู้กำากับหนุ่ย ตำารวจหน้าหยกผู้คอย

ติดตาม “ยิ่งลักษณ์” นั่นเอง 

ขณะที่ พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.แบบบัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจ กล่าวไว้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ว่า  ได้ขอสงวนความเห็น

ไว้ในมาตรา 143 วรรคสอง ของร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ที่เป็น

มาตราเกี่ยวกับเรื่อง “ให้ตำารวจทุกเพศมีสิทธิและเสรีภาพในการไว้

ผมสั้นหรือยาวก็ได้ โดยสุภาพและเรียบร้อย การออกกฎ ระเบียบ  

หรือคำาสั่งเกี่ยวกับทรงผมข้าราชการตำารวจ โดยให้จำากัดสิทธิ

และเสรีภาพได้เท่าที่จำาเป็นเพื่อความสุภาพและเรียบร้อยเท่านั้น” 

เพราะไม่มีเหตุผลความจำาเป็นที่จะต้องบังคับตำารวจชายตัดผมสั้น

เกรียนเหมือนกันหมดอย่างที่เห็นทุกวันนี้ ที่เชื่อว่าข้าราชการตำารวจ

จำานวนมากอึดอัดไม่พอใจ แต่ต้องจำาทนกับคำาสั่งดังกล่าว 

สุดท้ายแล้ว การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ 

วาระสองและสามที่อาจจะไม่จบในสัปดาห์นี้  ประเด็นใหญ่และ

ประเด็นย่อยต่างๆ จะได้รับการแก้ไขไปจากร่างของ กมธ.มาก

น้อยแค่ไหน ผู้สนใจก็รอติดตามกันได้.  

(เล่น)..การเมืองแบบใหม่

รากฏการณ์ “ชัชชาติฟีเวอร์” ยังคงเป็นที่จับตาและ

อยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของฝักฝ่ายต่างๆ  หลัง

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อ

วันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งในด้านบวกและด้านลบ นอกจาก

นั้นยังถูกหยิบยกมาเป็น “กรณีศึกษา” บนเวทีงานสัมมนา 

เสวนา ตลอดจนงานวิจัยทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์แทบ

ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

กระทั่งถึงนิติศาสตร์ อีกทั้งเชื่อได้ว่า แทบทุกพรรคการเมือง

รวมทั้งนัก (เล่น) การเมืองส่วนใหญ่ ก็ใช้ความสำาเร็จนี้ของ 

รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นบทเรียนในการวางยุทธศาสตร์

กำาหนดเส้นทางอนาคตบนถนนการเมืองเช่นเดียวกัน

ท่ามกลาง “กระแสชัชชาติ” ศ.นพ.ประเวศ วะสี  ราษฎร

อาวุโส เห็นว่า เป็นสถานการณ์ที่สะท้อน “การเมืองใหม่” 

นั่นคือ การเมืองทางสายกลาง ที่ ไม่คิดเชิงปฏิปักษ์ต่อใครๆ 

ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ก้าวข้ามความขัดแย้ง แบ่งข้างแบ่งขั้ว 

สามารถเข้ามารวมตัวร่วมคิดร่วมทำาเต็มแผ่นดิน มีความมุ่ง

มั่นร่วมกัน เพราะประชาชนเบื่อความเป็นปฏิปักษ์ แบ่งฝัก

ฝ่าย และเหนื่อยหน่ายต่อการเมืองแบบวาทกรรม ตลอดจน

การเล่นเกมการเมือง 

ขณะที่มุมมองของนักการตลาด นักโฆษณาและประ 

ชาสัมพันธ์ ระบุว่า “ปรากฏการณ์ชัชชาติ” เป็นความสามารถ

ในการรู้จักบริหารจัดการใช้ “ ซอฟต์ เพาเวอร์”  (Soft Power) 

อย่างเป็นกระบวนการและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุค

สมัยโลกสื่อสารดิจิทัล บางคนก็เรียกว่า   Soft Approach หรือ

การใช้อำานาจแบบละมุนละม่อม อาศัยพลังสร้างสรรค์ในการ

เข้าถึงชาวบ้าน แตกต่างจากรูปแบบการเล่นการเมืองในอดีต 

ที่ใช้วาทกรรมโจมตีฝ่ายตรงข้าม การอาศัยอำานาจรัฐ อิทธิพล

ท้องถิ่น ระบบหัวคะแนน  หรือการให้สิ่งของ โดยหวังผลมา

ซึ่งคะแนนเสียง

หลากหลายมุมมองต่างๆ นานานั้น ปฏิเสธมิได้ว่า บท

สรุปเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือ ประชาชนเหนื่อยหน่าย

กับการเล่นการเมืองแบบน้ำาเน่า และต้องการวิธีการนำาเสนอ

รูปแบบใหม่ที่จับต้องได้ มิใช่พวกมากลากไปเฉกเช่นที่ผ่าน

มาในอดีตหลายทศวรรษ เพราะโครงสร้างสังคมไทยในวัน

นี้ ได้เปลี่ยนแปลง พัฒนาไปตามยุคสมัย และวิถีการใช้ชีวิต

ในโลกดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ถึงแม้จะมีตัวเลขบ่งชี้ว่า

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบก็ตาม แต่หนุ่ม

สาวคนรุ่นใหม่ก็คืออนาคตที่จะชี้ชะตาชาติบ้านเมืองและ

การเมืองตามครรลองต่อไป

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเมืองใหม่ ที่กล่าวกันว่า ผู้

ว่าฯ กทม.คนปัจจุบัน เป็นผู้นำาในการบริหารจัดการเผยแพร่

และใช้ Soft Power อย่างเข้าถึงเข้าใจจริตของคนรุ่นใหม่

นี้ ก็ยังมองข้ามประเด็นกระแสตีกลับที่เรียกว่า “อวยไส้

แตก” ไม่ได้ และจำาเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ว่าภาพบวก

อาจจะกลายเป็นลบได้เช่นกัน เพราะสุดท้ายจะมีข้อกังขาว่า 

การเมืองก็หนีไม่พ้นการสร้างภาพ เพราะความเข้าใจที่ผิด

และหลงละเลิงว่า การสร้างกระแสความนิยมคือความสำาเร็จ 

ขอยืนยันว่า ผลงานคือเครื่องมือวัดคุณภาพของคน

ฉันใด คุณภาพของนักการเมืองก็ต้องสร้างผลงานเป็นชิ้น

เป็นอันให้ปรากฏเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเมือง

แบบใหม่หรือแบบไหนก็ตาม เพราะ Soft Power ไม่ใช่แค่

เครื่องมือการสร้างกระแสนิยม ไม่ ใช่การโฆษณาประชา 

สัมพันธ์ กดโพสต์แชร์กดไลก์ แต่หมายถึงอำานาจในการโน้ม

น้าว ที่จะสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้นั้น ต้องอาศัยความจริงจัง

จริงใจต่อเนื่อง และมีเนื้องานเป็นที่ปรากฏ หากแค่ออกงาน 

เต้นแร้งเต้นกา ก็เป็นแค่การเล่นการเมืองแบบเหล้าเก่าใน

หีบห่อใหม่ฉาบฉวยด้วยเครื่องมือทันสมัยเท่านั้น.

ป

นายกรณ์ จาติกวณิช 

หัวหน้าพรรคกล้า และอดีต รมว.การคลัง

“ตอนนี้คนไทยกำาลังโดนปล้นจากค่ากลั่นน้ำามัน จาก

ข้อมูลราคาค่ากลั่นน้ำามันในช่วงเวลาเดียวกันปี 2563 อยู่

ที่  0.88 บาทต่อลิตร, ปี 2564 อยู่ที่ 0.87 บาทต่อลิตร, แต่

ปี  2565 กระโดดมาอยู่ที่ 8.56 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากเดิม  

10 เท่า เท่ากับค่ากลั่นเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า ไปเพิ่มตามราคา

ตลาดน้ำามันสิงคโปร์ ทั้งที่ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้น กลายเป็นภาระ

ประชาชน ภาระกองทุนน้ำามัน แต่ทำาไมรัฐปล่อยให้ฟันกำาไร

ได้ขนาดนี้”

สีกากีตามวีไอพี-ทรงผมโปลิศ

ในร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ ให้มี-ตัดออก?

ตร.เล็งคุ้ย

ไม่ใช่เวลาสร้างความวุ่นวายซ้ำาเติมโดย

ไม่จำาเป็น

ขณะท่ี พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ 

รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล เรียก

ประชุมชุดพนักงานสอบสวนเพ่ือดำาเนิน

คดีดังกล่าว โดยระบุว่า เมื่อคืนวันท่ี 11 

มิ.ย.ได้จับกุมผู้กระทำาความผิดได้ 1 ราย 

พร้อมของกลางในการก่อเหตุบางส่วน 

โดยผู้ต้องหามีอายุต่ำากว่า 18 ปี ขณะน้ี

อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลท่ี

ร่วมชุมนุมและก่อเหตุในลักษณะท่ีทำาให้

ทรัพย์สินราชการเสียหาย และอยู่ระหว่าง

การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือขอศาล

ออกหมายจับผู้ต้องหามาดำาเนินคดี 

“การชุมนุมเป็นสิทธิของทุกคน แต่

ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย เพราะการ

ทำาให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายจะต้อง

ได้รับโทษท่ีหนัก ขอให้ชุมนุมด้วยความสงบ

เรียบร้อย” พล.ต.ต.ไตรรงค์ระบุ

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง                                                              

ผบช.น.และโฆษก บช.น. กล่าวว่า ข้อมูล                                                                

ด้านการข่าวจะมีการชุมนุมในวันท่ี 12                                                                 

มิ.ย. จำานวน 7 แห่ง และท่ีเฝ้าระวัง                                                               

อีก 1 จุด ประกอบด้วย 1.กลุ่มสภาประชา 

ชนแห่งชาติ ชุมนุมท่ีหน้าสถานทูตรัสเซีย 

มีการปักหลักค้างคืน ไม่มีการเคลื่อนท่ีไป

ยังจุดอื่น 2.กลุ่มทะลุคุก 100 เปอร์เซ็นต์  

ชุมนุมท่ีหน้าประตูศาลอาญา ไม่มีการ

เคลื่อนท่ีไปยังจุดอื่น 3.กลุ่มอาชีวะพิทักษ์ 

ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ชุมนุมท่ี

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 16.30 น. ไม่                                                                                                   

มีการเคลื่อนที่ 4.กลุ่มศิลปินเพลงเพื่อ 

ราษฎร ชุมนุมท่ีหน้าเรือนจำาพิเศษกรุง                                                           

เทพฯ เวลา 17.00 น. ไม่มีการเคลื่อนท่ี 

ไปยังจุดอื่น 5.กลุ่มวีวอรันเทีย ชุมนุมที่                                                            

สำานักงานอัยการสูงสุด เวลา 17.00 น. ไม่                                                                     

มีการเคลื่อนที่ ไปยังจุดอื่น 6.กลุ่มพล                  

เมืองโต้กลับ ชุมนุมท่ีหน้าศาลฎีกา เร่ิม

เวลา 17.30 น. ไม่มีการเคลื่อนท่ีไปยังจุด

อื่น กลุ่มท่ี 7.กลุ่ม 14 ขุนพลราษฎร ชุมนุม

ท่ีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เร่ิมเวลา 18.00 น. 

กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มเฝ้าระวัง คือกลุ่มทะลุ

แก๊ส คาดว่าจะชุมนุมท่ีใต้ทางด่วนแยก

ดินแดง เร่ิมเวลา 15.00 น. 

พล . ต . ต . จิ ร สั น ต์ ก ล่ า ว อี ก ว่ า 

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. ได้เน้น

ย้ำาเรื่องการอำานวยความสะดวกด้านการ

จราจร และการคัดกรองรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์ (จยย.) เข้ามาในพ้ืนท่ี เพื่อ

ตรวจสอบพิสูจน์ทราบบุคคล พร้อมกันน้ีได้

ไปทำาความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็กและ

เยาวชน ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการคุกคาม  แต่

เป็นการสื่อสารให้ดูแลบุตร เยาวชนในทาง

ท่ีถูกต้อง โดยการดำาเนินการทางกฎหมาย

ต้ังแต่เดือน ก.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน มีคดี 

ท่ีเก่ียวข้องกับการชุมนุมในเขตพ้ืนท่ี กทม.

ท้ังส้ิน 842 คดี ขณะน้ีได้ทำาการสอบสวน

เสร็จส้ินและส่ังฟ้องไปแล้ว 485 คดี อยู่

ระหว่างดำาเนินการสอบสวน 357 คดี

“ผู้ท่ีร่วมการชุมนุมในทุกๆ จุดท่ี

ได้กระทำาความผิดกฎหมาย ตำารวจได้

เก็บรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้ว ซ่ึง 

บช.น.จะดำาเนินการตามกฎหมายกับผู้ท่ี

กระทำาผิดกฎหมายในทุกกรณีตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด”

สำาหรับความเคล่ือนไหวท่ีแยก

ดินแดงน้ัน ก่อนถึงเวลานัดหมายของกลุ่ม

ทะลุแก๊ส ต้ังแต่เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าท่ี 

คฝ.ได้นำากำาลังเข้าบล็อกพ้ืนท่ีแยกดินแดง

ท้ังหมดบริเวณ ถ.วิภาวดี, ถ.ดินแดง, 

ถ.ราชวิถี และ ถ.อโศกดินแดง โดยเฉพาะ

ใกล้กับแฟลตดินแดง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีกลุ่ม

ทะลุแก๊สเข้าไปอาศัยหลบซ่อนแฝงตัวเพื่อ

ก่อเหตุ โดยเมื่อเวลา 16.50 น. ได้เกิดเหตุ

ความวุ่นวายข้ึน เมื่อนายคเณศพิศณุเทพ 

จักรภพมหาเดชา หรือเค ร้อยล้าน ได้

เดินเท้าเข้าพ้ืนท่ีชุมนุมบริเวณสามเหล่ียม

ดินแดง มีการตะโกนโหวกเหวกโวยวาย

ด่าทอผู้ชุมนุม ทำาให้ผู้ชุมนุมบางส่วนแสดง

ความไม่พอใจขอร้องให้ทางเจ้าหน้าท่ีคุมตัว

ออกนอกพ้ืนท่ี ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะตัดสิน

ใจคุมตัวนายเคข้ึนรถสายตรวจไปสงบสติ

อารมณ์ และระหว่างคุมตัวไปน้ันป้าเป้าท่ี

เข้ามาเพื่อจำาหน่ายสินค้าบริเวณไซต์งาน

ก่อสร้างใกล้แยกดินแดงทราบข่าว ได้ว่ิง

เข้าไปผลัก ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะต้ังแนว

เพื่อนำาตัวนายเคออกนอกพ้ืนท่ี โดยท่ีไม่มี

เหตุการณ์รุนแรง

ในเวลา 17.00 น. ล่วงเลยการนัด

หมายก็ยังไม่พบการปรากฏตัวของกลุ่ม

ผู้ชุมนุมท่ีจะรวมตัวเพ่ือเข้ามาก่อนเหตุ

วุ่นวายแต่อย่างใด มีเพียงรถยนต์ของผู้

ชุมนุมขาประจำาของม็อบ 3 น้ิวท่ีเข้ามา 

เพื่อจำาหน่ายสินค้าบริเวณไซต์งานก่อสร้าง 

แต่เจ้าหน้าท่ีตำารวจได้ขอให้ขยับไปจอดท่ี

อื่น เพราะสถานท่ีดังกล่าวเป็นจุดล่อแหลม

ท่ีกลุ่มก่อความไม่สงบใช้เป็นท่ีหลบซ่อนตัว 

ซ่ึงได้รับความร่วมมือด้วยดี

ต่อมา พล.ต.ต.จิรสันต์พร้อมคณะ

ได้นำาเจ้าหน้าท่ีตรวจหาส่ิงของผิดกฎหมาย 

หรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอาจก่อความรุนแรง 

ท่ีอาจมีผู้ไม่หวังดีเอามาซุกซ่อนไว้ ซ่ึงพบ

ลูกบอลประทัด 17 ลูก บริเวณใต้ถุนอาคาร

เพชราวุธ และเดอะแคปปิตอล คอนโด จึง

ยึดไว้เป็นหลักฐาน ขณะเดียวกันท่ีจุดตรวจ

บริเวณหน้า รพ.พระมงกุฎฯ พบชายวัยรุ่น

ข่ีรถ จยย.เป็นท่ีน่าสงสัยจึงเข้าตรวจค้น 

ภายในกระเป๋าพบวัตถุระเบิด 1 ลูก 

ขณะท่ี พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ 

รองโฆษก ตร. ได้ลงพ้ืนท่ี ก่อนให้สัมภาษณ์

ว่า อยากเตือนผู้ท่ีคิดจะออกมาให้ไปศึกษา

ข้อกฎหมายให้ดี ถ้าออกมามีความเส่ียง

จะถูกดำาเนินคดี ถ้าออกมาเอามันอย่าทำา 

ตำารวจมีเหตุผลท่ีออกมาบังคับใช้กฎหมาย 

ส่วนพ้ืนท่ีน้ีจะรุนแรงเหมือนท่ีผ่านมาหรือไม่ 

ต้องไปถามผู้ก่อเหตุ ช่วงน้ีมีอะไรทำาไมต้อง

กลับมาก่อเหตุ มีอะไรแอบแฝงหรือใครอยู่

เบ้ืองหลังหรือไม่ ตอนน้ีบ้านเมืองกำาลังเข้าสู่

ภาวะปกติ รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่างๆ 

ประชาชนสามารถทำามาหากินรอมากว่า 2 

ปี อยากให้บรรยากาศมันดีข้ึน

“การออกมาก่อเหตุเจ้าหน้าตำารวจ

ได้ตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคลหรือท่อน้ำา

เล้ียง  ซ่ึงจะดำาเนินการบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อถึงเวลา ท้ังการออกหมายเรียก หมาย

จับ ส่วนท่อน้ำาเล้ียงอยู่ในการข่าว ตำารวจ

ทำาอยู่ แต่เปิดเผยไม่ได้ใครเป็นท่อน้ำาเล้ียง

บ้าง เพราะท่ีผ่านมามีผู้สนับสนุนผู้ท่ีเป็น

ตัวการ เป็นเรื่องปกติมีคนหนุนหลังท่ีต้อง

ดำาเนินการให้ครบถ้วนว่าเข้าข่ายหรือไม่

อย่างไร การดำาเนินคดีกับใครต้องดูท่ีพยาน

หลักฐานเป็นหลัก และการออกมาของเจ้า

หน้าท่ีเป็นการแสดงกำาลังให้ประชาชน

ท่ัวไปให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ คุ้มครอง

ชีวิตทรัพย์สินประชาชน ในทางกลับกัน 

เป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ท่ีคิดจะออกมา

ก่อเหตุ หรือถ้าอยากออกมาก็ต้องคิดใหม่”.

‘โกทร’

2.สำานักงานของนายสุนทร ในพ้ืนท่ี ถ.วัด                                                  

โรมันอุทิศ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฯ 3.โรง  

แรมแห่งหน่ึงในพ้ืนท่ี ถ.วัดโรมันอุทิศ 

ต.หน้าเมือง อ.เมืองฯ 4.บ้านพักในพ้ืนท่ี 

ต.บางเดชะ อ.เมืองฯ และ 5.บ้านพัก 

ถ.โรงเรียนวัดศรีมงคล ต.หน้าเมือง  

มีรายงานแจ้งว่า จากการสอบถาม

บุคคลใกล้ชิดนายสุนทร ส่วนใหญ่อ้างว่าไม่

ได้พบเห็นหรือติดต่อมานานกว่า 1 สัปดาห์

ก่อนออกหมายจับ แต่เจ้าหน้าท่ียังไม่ปักใจ

เชื่อ พร้อมกระจายกำาลังลงพ้ืนท่ีไล่สืบหา

เบาะแสเพื่อแกะรอยติดตามตัวให้ได้ก่อน

ท่ีคดีจะหมดอายุความลงในวันท่ี 13 มิ.ย.

ขณะท่ี พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ 

หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์การประสานการ

ปฏิบัติ (ศปป.) ท่ี 4 กองอำานวยการรักษา

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

ในฐานะชุดจับกุมดำาเนินคดีนายสุนทรและ

นางกนกวรรณ ระบุว่า คดีนายสุนทรและ

นางกนกวรรณต้องแยกเป็น 2 คดี คดีแรก

คือคดีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ เกิด

ข้ึนในปี 2545 ป.ป.ช.รับไปดำาเนินการ ซ่ึง

คดีน้ีจะหมดอายุความในวันท่ี 13 มิ.ย.2565 

เฉพาะในส่วนของนายสุนทร แต่ของนาง

กนกวรรณจะหมดอายุความในเดือน ก.ค.

2565 แต่นายสุนทรยังมีคดีบุกรุกป่าอีก 1 

คดี ท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปจับกุมในปี 2560 และ 

2563 ถ้านายสุนทรจะหนีก็ต้องหนีอีกเกือบ 

20 ปี เช่นเดียวกับนางกนกวรรณ ก็โดนคดี

บุกรุกป่าเหมือนกัน

“คดีบุกรุกป่าน้ีเจ้าหน้าท่ีได้ดำาเนิน

คดีกับนายสุนทรและนางกนกวรรณใน

ข้อหาบุกรุกอุทยานฯ เขาใหญ่ ซ่ึงท้ัง 2 คน

เอาโฉนดมาแสดง แต่ก็เป็นโฉนดท่ีออกโดย

มิชอบ แถมยังบุกรุกเพ่ิมด้วย จึงโดนข้อหา

บุกรุกป่าด้วย แม้คดีนายสุนทรจะหมดอายุ

ความในวันท่ี 13 มิ.ย.น้ี ก็ยังมีคดีบุกรุกป่า

อีก 1 คดีรออยู่ ซ่ึงจะครบอายุความในปี 

2583 ถ้านายสุนทรจะหนีต้องหนีให้รอด” 

พ.อ.พงษ์เพชรกล่าว

ด้านนายกรุณพล เทียนสุวรรณ รอง

โฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงกรณี 

ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิดนางกนกวรรณ และ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ว่า

แม้ท้ังสองกรณียังไม่มีคำาตัดสินของศาล

ท่ีเป็นคำาส่ังถึงท่ีสุด แต่ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะของผู้นำา

ก็ควรตระหนักและคิดได้ เพราะในช่วงการ

ปฏิวัติและยึดอำานาจได้พูดเสมอว่า เราเข้า

มาเพื่อเปล่ียนแปลงและปราบการทุจริต

คอร์รัปชัน จึงคงไม่จำาเป็นท่ีต้องให้ใครหรือ

บุคคลใดต้องมาคอยย้ำาเตือน 

“ขอฝากให้ พล.อ.ประยุทธ์รีบปรับ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือลดข้อครหาเก่ียวกับ

ความโปร่งใสในการทำางานของรัฐมนตรี 

และอยากเรียกร้องไปยังพรรคภูมิใจไทย

และพรรคประชาธิปัตย์ ในเม่ือท้ังสอง

พรรคเป็นสถาบันทางการเมือง โดยเฉพาะ

พรรคประชาธิปัตย์ ท่ีพูดเสมอว่าการเป็น

สถาบันการเมืองจำาเป็นต้องมีความรับผิด

ชอบมากกว่าประชาชนธรรมดา ต้องมี

จริยธรรมท่ีมากกว่า”นายกรุณพลกล่าว.

เมินผุด

และใส่เครื่องช่วยหายใจ 317 ราย ครอง

เตียงระดับ 2-3 คิดเป็น 10%

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับ

ทราบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

รายงานเตรียมแนวทางปฏิบัติสำาหรับสถาน

พยาบาลในช่วงระยะเปล่ียนผ่านเข้าสู่

โรคประจำาถ่ิน ท้ังการตรวจคัดกรองโควิด

สำาหรับผู้ป่วยท่ัวไปและบุคลากรเพื่อรองรับ

กับสถานการณ์จำานวนผู้ติดเช้ือให้สามารถ

เข้าถึงการวินิจฉัยการรักษาได้อย่างทัน

ท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิต  ซ่ึง สธ.ได้

เตรียมพร้อมท้ังการดูแลรักษาพยาบาล 

เตียง เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ 

และวัคซีนให้เพียงพอ เพื่อให้ประชาชน

ม่ันใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

“นายกฯ ย้ำาว่า การปรับหรือผ่อน

คลายมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน

และควบคุมการแพร่รระบาดโควิด-19 ใน

ประเทศ ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ โดยคำานึงถึงความปลอดภัย

ของประชาชนเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุด รวมท้ัง

การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และโรค

ท่ัวไปได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมด้วย ซ่ึง

การปรับมาตรการต่างๆ จะหารือในท่ี

ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 

(ศบค.) ต่อไป” นายธนกรระบุ

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ

สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ

ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหาร

สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ระบุ

ว่า มาตรการป้องกันเช้ือโควิด-19 ของ

ไทยกำาลังเป็นไปด้วยดี โดยในการประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ วันท่ี 17 มิ.ย.น้ี จะเสนอให้

พิจารณาเห็นชอบปรับพ้ืนท่ีสีท่ัวประเทศ, 

มาตรการการเข้า-ออกประเทศ, การสวม

หน้ากากอนามัย, การเปิดสถานบันเทิง ผับ 

บาร์ คาราโอเกะ ท่ีจะพิจารณาหารือกันอีก

คร้ัง เพื่อหามาตรการผ่อนคลายท่ีเหมาะ

สม แต่จะไม่มีการประกาศนำาร่องพ้ืนท่ีใด

ให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำาถ่ิน เพราะ

ต้องพิจารณาในภาพรวมและข้ึนอยู่กับ สธ.

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิ 

การสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) กล่าวว่า ช่วงท่ีโควิดระบาดมากมี

การโทร.เข้าสายด่วน 1330 วันละ 3-7 หมื่น

สายต่อวัน สปสช.จึงเพ่ิมคอลเซ็นเตอร์และ

คู่สาย จากเดิม 150 คู่สาย โดยเพ่ิมมาอีก 

400 คู่สาย เพื่อรองรับบริการตอบคำาถาม 

แต่ขณะน้ีสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลาย มียอด

โทร.สายด่วนลดลงอยู่ท่ีวันละ 6,000 สาย 

ดังน้ันคู่สายท่ีรับเข้ามาเพ่ิม 400 คนน้ัน ซ่ึง

ทำาสัญญาเอาไว้ถึง ก.ย.2565 ก็จะปรับเจ้า

หน้าท่ีบางส่วนให้ช่วยติดตามผู้ป่วยกลุ่ม

เส่ียงให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ตามฤดูกาล ซ่ึงอยู่ระหว่างรณรงค์ขณะน้ี 

โดยใช้วิธีโทรศัพท์ไปแจ้งสิทธ์ิและแจ้งให้

เข้ามารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ท่ีสถานพยาบาล

ตามสิทธ์ิใกล้บ้าน.

ก
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3บทความ-ในประเทศ

‘สวนป่าเบญจกิติ’

านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดี

ถ้าสังคมพุ่งเน้น ให้ความสนใจ พูดถึง แต่เรื่องเลว ของ

คนเลวๆ ขณะเดียวกัน กลับเมินเฉย ไม่สนใจ ละเลยที่

จะให้ความสนใจและพูดถึงเรื่องดี ของคนดีๆ

โจรก็จะครองเมือง! 

เพราะเลวแล้วดัง สื่อแย่งกันลงรูป-ลงข่าว ทั้งทวีต ทั้ง

เฟซ ทั้งออนไลน์ ทั้งหน้าจอ-หน้าหนึ่ง กล่าวถึงซ้ำาๆ จนทำาให้ 

“เลวกลายเป็นฮีโร่”

เมื่อเลวแล้ว ดี-เด่น-ดัง 

“แถมได้ตังค์” พวกหน่ึงจึงอยากเลว ยึดเป็นอาชีพ นำาม็อบ-

นำาจลาจล นำาเดินขบวน สร้างสถานการณ์ป่วนบ้าน-เผาเมือง

โดยมีขบวนการล่มบ้าน-ล้มสถาบัน ในคราบนักการ

เมือง นักสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ สมคบขบวนการนอกชาติ 

“หนุนหลัง”

คอยปกป้องร้องตะโกน......

“สิทธิมนุษยชน. . .คนประชาธิปไตย. . .รุ่นใหม่  ไล่

เผด็จการ”

ก็ว่ากันไป 

บ้านเมืองเป็นของทุกคน ถ้า “คนไทย-คนกรุงเทพฯ” 

นิยมชมชอบว่าแบบนี้ คือประชาธิปไตย “ที่ต้องการ” 

ก็ตามสบาย 

เสื่อมลงหรือเจริญรุ่ง “เลือกได้” ด้วยประชาธิปไตยใน

มือแต่ละคนอยู่แล้ว! 

ยุคสื่อสารไอทีครองโลก ทำาให้คำาว่า “สร้างภาพ” กับ 

“สร้างตัว” เป็นเรื่องเดียวกัน 

คนรู้เท่าทัน ก็จะใช้มันเป็นเครื่องมือพลิกคำาว่า “ลวง

โลก” เป็น “วิสัยทัศน์” คนรุ่นใหม่ ประชาธิปไตยต้อง ๓ นิ้ว!

วันนี้ คุยเรื่องนี้ดีกว่า.........

เรื่อง “สวนป่าเบญจกิติ” ที่ดังปานพลุทะลุฟ้าขณะนี้ 

เป็น “แลนด์มาร์ก” แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

ที่ ใครไม่ไปเดินสะพานลอยฟ้า ถ่ายรูปจูบตะวันรอน 

ก่อนแสงอำาลาท่ามกลางป่าและเกาะแก่งแอ่งบึงน้ำาระบบ

นิเวศน์พืชพรรณไม้ ละก็

ตกเทรนด์ไปเลย!

นิวยอร์กมีสวนสาธารณะ “เซ็นทรัล ปาร์ก” กลางเกาะ

แมนฮัตตันเป็นปอด กล่าวขานกันถึงความลงตัวที่ โดดเด่น

ระหว่างธรรมชาติกับสถาปัตยกรรม ถือเป็นหน้า-เป็นตาชาว 

“นิวยอร์กเกอร์” แห่งหนึ่ง

“สวนป่าเบญจกิติ” ก็ประมาณนั้น

เป็นปอดกลางกรุงของชาว “บางกอกเกี้ยน” บนความ

ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ “ป่าและน้ำา” ที่เลิศ

เลอเพอร์เฟกต์ไม่แพ้กัน

ผมขึ้นทางด่วนจากดินแดงไปลงท่าเรือทุกวัน เห็นความ

เปลี่ยนแปลงจากโรงงานยาสูบเป็น “สวนสาธารณะ” ที่ต้องใช้

ซึ่งจะมีผู้นำาระดับโลก จาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ มาร่วม

ประชุม

ทั้งมีสะพานลอยฟ้าให้เดินชมสวน ชมทัศนียภาพเมืองแบบ

พาโนรามา เดินลอยฟ้า จากสวนป่าเบญจกิติ ข้ามทางด่วนไปถึง

สวนลุมพินี แบบลอยไป!

ก็ต้องขอบอกให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน ว่า.........

“สวนป่าเบญจกิติ” นี้ เป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์และกรม

ธนารักษ์ เป็นผู้จัดทำา-จัดสร้าง ทั้งสิ้น

“กทม.” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างแต่ประการใด ก็บอก

ให้รู้ไว้ เผื่อใครจะมาเคลม

เพียงแต่เมื่อสร้างเสร็จ กรมธนารักษ์ก็มอบให้ “กรุงเทพ 

มหานคร” หรือ กทม.เป็นผู้ดูแล บำารุงรักษาและบริหารจัดการต่อ

ไปเท่านั้น 

สถาปัตยกรรม “สวนป่าเบญจกิติ” แห่งนี้ ผู้รังสรรค์ คือ

ใคร?

ก็ต้องกล่าวถึงเป็นเกียรติประวัติไว้ คือ “สถาปนิกชุมชน

และสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์”

โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ประจำา

ปี ๒๕๕๖ “ธีรพล นิยม”

ผู้ออกแบบ “สัปปายะสภาสถาน” นั่นแหละ!

แล้วใครล่ะ ........

เป็นผู้ลงมือเนรมิตโรงงานยาสูบในพื้นที่กว่า ๒๕๙ ไร่ ให้

ออกมาเป็น “สวนป่าเบญจกิติ” สำาเร็จและเนี้ยบได้ ภายในเวลา 

ไม่ถึง ๒ ปี?

“ทหาร” ครับ...ทหาร!

ถ้าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เอาคนงานมาทำา ทั้งงานปรับ

พื้นที่ รื้อ-ย้าย ทั้งงานใต้ดินเกี่ยวกับระบบบำาบัดน้ำาด้วยวิธีทาง

ธรรมชาติ 

ไม่มีน้ำาเสีย น้ำาแล้ง แม้น้ำาท่วมกรุงเทพฯ สวนป่าเบญจกิติ

ก็จะไม่มีทางไหลเข้ามาท่วมได้ ด้วยการออกแบบให้สวนป่าเป็น

ฟองน้ำาดูดซับ

ทั้งทางเดิน ทางวิ่ง ทางจักรยาน ทางเดินลอยฟ้า ห้องน้ำา 

พื้นที่รับน้ำา ต้นไม้ สวนป่า บึงชุ่มน้ำา 

ทั้งการสรรพืชพรรณไม้หลายหลากมาปลูกตามผัง ที่ต้อง

ประคบ-ประหงม ดูแลให้งอกงามอย่างมีชีวิตชีวา ใช่สักแต่ว่าหา

มาทิ่มดินให้เทวดาเลี้ยง

เหล่านี้ คือทหารล้วนๆ เอาใจและฝีมือมาทำา!

ที่เด่นในสวนป่าเบญจกิติอีกอย่าง คือ “ลานอัฒจันทร์กลาง

แจ้ง” อเนกประสงค์ ทั้งพักผ่อนและการทำากิจกรรม 

คล้ายอัฒจันทร์ โรงละคร “เอพิดอรัส” ของกรีกโบราณ ดูมี

เสน่ห์ดึงดูดให้ “คนมีของ” ใช้เป็นเวที “ปล่อยของ” เก๋ๆ เท่ๆ ได้

ดีทีเดียว

เนี่ย....

ภายใน ๒ ปี เหล่านี้ ถ้าเป็นบริษัทรับเหมา ไม่มีทางทำาได้

เสร็จ

แต่นี่ “กรมธนารักษ์” มอบให้ “กองพลพัฒนาที่ ๑” จาก

ราชบุรี เป็นผู้รับภารกิจสำาคัญนี้

“พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์” ตอนนั้น เป็น “ผู้บัญชาการ

กองพล” กล่าวขานกันในหมู่สถาปนิกด้วยการยอมรับว่า สม

แล้วกับความเป็นผู้นำากองพลพัฒนาของท่าน 

เพราะนอกจากนำาปฏิบัติการแล้ว 

ท่านยังใช้ประสบการณ์ให้ความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอ

แนะแบบชำานาญชาญเชี่ยว ที่สถาปนิกยังต้องยอมรับ แถมตัว

ท่านยังเอาใจใส่ คุมปฏิบัติการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแผน

งาน 

ทุกนาที งานจึงงอกเงย สะดุดไปบ้างก็ช่วงโควิดฮิตจัด

เท่านั้น 

เมื่อท่านก้าวหน้าทางราชการขึ้นไป “พลตรีมานิต ศิริ

รัตนากูล” เข้ามาเป็นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ แทน

“พลตรีมานิต” ก็ปานกัน 

รับภารกิจสานงาน “สวนป่าเบญจกิติ” ต่อ ท่านก็เดิน

หน้ามิรอช้า จนเสร็จสมบูรณ์ จะเปิดเป็นทางการในวันที่ ๑๒  

สิงหาที่จะถึงอย่างที่บอก

ทีมงานกองพลพัฒนาที่เนรมิต “สวนป่าเบญจกิติ” ให้

ชื่นชมโสมนัส เป็นจุด “ปักหมุด” ของใครต่อใคร “ต้องไป” ใน

เวลานี้ บันทึกชื่อไว้ ว่าสวนป่าแห่งนี้ ด้วยฝีมือเหล่าท่าน......

-พันเอก ชุติภัทร วรรณทอง (นายทหารโครงการ) 

-พันโท ชีระชัย พึ่งยอด (ผู้บังคับหน่วยงาน) 

-พันโท ทิตย์อานันท์ ชาญบรรเจิดสุข (รองผู้บังคับหน่วย

งาน)  

-ร้อยเอก นฤเบศร์ บุญคุ้ม (นายทหารควบคุมงาน) 

-ร้อยเอก โชคชัย เหง้าพรหมมินทร์ (นายทหารควบคุม

งาน) 

-ร้อยเอก การุณย์ โตนอก (นายทหารควบคุมงาน) 

-ร้อยโท กิตติภพ จันทร์เพ็ญ (นายทหารควบคุมงาน) 

-ร้อยโท ชำานาญ มุยเจริญ (นายทหารควบคุมงาน) 

-ร้อยโท ดิษพงศ์ อากาศเหลือง (นายทหารควบคุมงาน)  

ครับ....

ก็อย่างที่บอก เรื่องดีๆ คนดีๆ ในบ้านเมืองเรา มีเยอะ

แยะ จะว่าไป มีมากกว่าคนไม่ดีด้วยซ้ำา 

แต่อย่างว่า “เรื่องดี” ขายไม่ได้

ต้อง “เรื่องร้าย-คนทำาฉิบหาย” ถึงจะขายได้-ขายดี ทั้ง

ประชาชนสนใจ จึงโหมประโคมกันยกใหญ่ 

จนทุกวันนี้.....

“ข่าวร้าย-คนร้าย-ข่าวสร้างภาพ” คือข่าวสะท้อนสังคม

ไทย 

“ไทย” น่ะรอด 

แต่คนนิยมสังคมแบบนี้ “ยากรอด” ในทางยาว!

คำาว่า “ปานเนรมิต”

คือทำาได้เร็วมาก มิใช่เร็วแบบลวกๆ หากแต่ทั้งเร็ว ทั้งเนี้ยบ 

เรียบร้อยด้วยคุณภาพ 

ก็เขาไปเดินสะพานลอยฟ้าถ่ายรูปลงเฟซอวดกันตื่นทั้ง

บ้าน-ทั้งเมือง แล้วผมจะตกเทรนด์ ได้ ไง ก็ไปเดินกระทบไหล่

ลอยฟ้าเห็นมากับตา ถึงได้นำามาคุยถูก

แค่ ๒ ปีกว่าๆ คือราวปี ๒๕๖๓ จำาได้ว่านายกฯ ประยุทธ์ลง

ไปสำารวจพื้นที่ ย้ายโรงงานยาสูบออกไปแล้ว ก็จะแปลงเป็นสวน

สาธารณะให้เต็มพื้นที่ 

จากเดิมมีบึงและสวนอยู่แล้วเรียกระยะที่ ๑ ก็จะใช้พื้นที่

เพิ่มเติมอีกร่วม ๓๐๐ ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะ “เต็มพื้นที่” 

ทั้งหมดประมาณ ๔๕๐ ไร่ 

เพื่อ “เฉลิมพระเกียรติ”........

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง”

ในโครงการใหม่ ระยะที่ ๒-๓ นี้ นายกฯ กำาหนดให้เสร็จทัน

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ปรากฏว่า “เสร็จทัน” จริงๆ! 

ฉะนั้น ๑๒ สิงหา ๖๕ นี้ จะมีพิธีเปิดสวนป่า “เบญจกิติ” 

ระยะที่ ๒-๓ อย่างเป็นทางการ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวาระทรงเจริญพระ 

ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 

ทำาไมสวนป่าเบญจกิติ ตามโจทย์นายกฯ ที่เน้น “ป่าและน้ำา” 

แห่งนี้ จึงสวยงาม ลงตัวทั้งธรรมชาติและสถาปัตยกรรม 

ถูกตา-ต้องใจ ใครทุกคนที่เข้าไป..........

ต่างตื่นตะลึง ด้วยคิดไม่ถึงว่าจะมีป่าและน้ำากลมกลืนเกิน

จินตนาการเกิดขึ้นได้กลางกรุงเช่นนี้?

ท่ีสำาคัญ เหนือคาดหมายว่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้รวดเร็วและ

ลงตัว ขนานไปกับ “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ” อันสุดอลังการ 

พร้อมสรรพระดับเอเชีย ล้ำาด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ท่ีจะใช้เป็น

สถานท่ีประชุม APEC ในเดือนพฤศจิกา

บ้

ลอดสัปดาห์ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ออกงานจ้อหลายเวทีหลายภารกิจ พร้อมขออนุญาต

เปิดแมสก์พูดทุกเวที บอกว่าเพื่อให้เห็นหน้าเห็นตากันชัดๆ

และที่งานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้าง

โอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งใน

ชุมชน ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด

นนทบุรี บรรดาสตรีจากหลาย

จังหวัดในทุกภูมิภาคมารวมตัว

กันกว่าร้อยชีวิต ในธีมชุดผ้าไทย                                                  

แต่ละภูมิภาค ที่มีสีสันและลวด 

ลายสวยงามไม่ซ้ำาใครกันทั้งงาน

โดยมีนายกฯ ลุงตู่เป็นประ 

ธานในพิธีเปิดงาน พร้อมหน้า

พร้อมตาด้วย 2 ป. “บิ๊กป้อม” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี และ “บิ๊กป๊อก” 

พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทย

งานนี้ “ลุงตู่” อารมณ์ดี

เดินทักทาย ชูไม้ชูมือส่งไอเลิฟยูแจกเหล่าสตรีทั้งงาน ก่อนขึ้น

เวทีบรรยายพิเศษเรื่อง พลังสตรีในการขับเคลื่อนประเทศ เริ่ม

ด้วยการบอกว่าวันนี้ ไม่เครียด เดินเข้ามาเห็นรอยยิ้มของพวก

เรา smile ยิ้มสยาม  พร้อมย้ำาอีกครั้งว่า

“ดีใจจริงๆ ที่มาเจอ และเมื่อคืนต้องเตรียมการมาว่าจะ

คุยอะไรดี เพราะไม่เคยเจอผู้หญิงเยอะขนาดนี้ ทำาให้รู้สึกว่า

ห้องนี้เอียงไปข้างนึงละ เพราะผู้ชายน้อยกว่า” เรียกว่าจ้อไปก็

อารมณ์ดีปล่อยมุกหยอกบรรดาสตรีภายในงานไปด้วย

รวมถึงฝากสตรีทั้งหลายถึงการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

ที่ “ลุงตู่” หยอกๆ ด้วยว่า สูงวัย หรือ สว. คือ “สวยเข้าไว้”  ให้

มองอย่างนี้แล้วกัน ทำาเอาสาวๆ ในงานถึงกับหัวเราะ

และช่วงหนึ่งนายกฯ ลุงตู่ ได้ย้ำาถึง 3 ภารกิจสำาคัญ

ของสตรี ที่ผู้ชายทุกคนต้องเห็นใจและเข้าใจ ทั้งหน้าที่ภรรยา  

หน้าที่แม่ และผู้หญิงยังหารายได้เพิ่มเติมให้ครอบครัว และที่

ขาดไม่ได้ต้องพูดถึง เมื่อเห็นสาวๆ นับร้อยคน นายกฯ ลุงตู่ก็

อดจะนึกถึงสาวๆ ที่บ้าน อย่างศรีภรรยาคนสวยและลูกสาวทั้ง 

2 คนไม่ได้

โดย “ลุงตู่” บอกว่า “ที่บ้านผมก็มีสาวอยู่ 3 คน คือ

ภรรยากับลูก” ประโยคนี้บรรดาสตรีภายในงานต่างปรบมือกัน

กึกก้อง ก่อนที่นายกฯ ลุงตู่จะกล่าวต่ออีกว่า พอมานี่เจอสตรี

เป็นร้อยคน นอกจากมาเพื่อให้เกียรติ ก็เพื่อให้กำาลังใจ และ

นำาพาไปด้วยกัน

นับเป็นอีกงานที่นายกฯ ลุงตู่ออกอาการแฮปปี้ นานๆ ที

จะได้เจอได้คุยกับผู้หญิงนับร้อย จนพ่อบ้านอย่างนายกฯ ลุงตู่ถึง

กับคิดถึงศรีภรรยาที่บ้านกันเลยทีเดียว อิอิ.

บรรจง

คิดถึง 3 สาวที่บ้าน

ต

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

โพลชี้เพศที่3จดทะเบียนสมรส
หากมีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน

ในองค์กรเป็นเพศที่ 3 พบว่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 92.82 ระบุ

ว่ายอมรับได้ ร้อยละ 7.18 ระบุ

ว่าไม่สามารถยอมรับได้ และ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำา 

รวจปี 2562 พบว่าผู้ที่ระบุว่า 

ยอมรับได้ในปี 2565 มีสัดส่วน

เพิ่มขึ้น ด้านการยอมรับของ

ประชาชนหากมีสมาชิกหรือ

คนในครอบครวัเปน็เพศที ่3 พบ

ว่าตัวอย่าง ร้อยละ  90.61 ระบุ

ว่ายอมรับได้ ร้อยละ 9.31 ระบุ

ว่าไม่สามารถยอมรับได้ ร้อยละ 

0.08 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/

ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบ

กับผลการสำารวจปี 2562 พบว่า

ผู้ที่ระบุว่ายอมรับได้ในปี 2565 

มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สำาหรับความคิดเห็นของ

ประชาชนตอ่การอนญุาตใหเ้พศ

ที่ 3 สามารถเปลี่ยนคำานำาหน้า

นามได้ พบว่าตัวอย่าง  ร้อย

ละ 63.59 ระบุว่าเห็นด้วย ร้อย

ละ 36.18 ระบุว่าไม่เห็นด้วย 

และร้อยละ 0.23 ระบุว่าไม่

ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ โดย

ในจำานวนของผู้ที่ระบุว่าเห็น

ด้วยกับการอนุญาตให้เพศที่ 3  

สามารถเปลี่ยนคำานำาหน้านาม

ได ้(จำานวน 833 หนว่ยตวัอยา่ง) 

ร้อยละ 57.62 ระบุว่าได้ทุกกลุ่ม 

ร้อยละ 42.38  ระบุว่าเฉพาะผู้

ทีแ่ปลงเพศแลว้ และเมื่อเปรยีบ

เทียบกับผลการสำารวจปี 2562 

พบว่าผู้ที่ระบุว่าเห็นด้วยในปี 

2565 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  

ด้านความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการออกกฎหมาย

ยอมรับการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

(สมรส) ของบุคคลเพศเดียวกัน 

พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 79.62 

ระบุว่าเห็นด้วย ขณะที่ ร้อย

ละ 20.38 ระบุว่าไม่เห็นด้วย 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการ

สำารวจปี 2558 พบว่าผู้ที่ระบุว่า

เห็นด้วยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  

ท้ า ยที่ สุ ด เ มื่ อ ถ า มถึ ง

ความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการเพิ่มเพศที่ 3 หรือเพศ

ทางเลือกในการกรอกข้อมูล

เอกสารราชการทุกชนิด พบว่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 77.63 ระบุ

ว่ า เห็นด้วย รองลงมาร้อย

ละ 22.14 ระบุว่าไม่เห็นด้วย 

และร้อยละ 0.23 ระบุว่าไม่

ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ และ

เทียบกับผลการสำารวจปี 2562 

พบว่าผู้ที่ระบุว่าเห็นด้วยในปี 

2565 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และ

เมื่ อพิจารณาลักษณะทั่ ว ไป

ของตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มี

ภูมิลำาเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อย

ละ 26.18 ปริมณฑลและภาค

กลาง ร้อยละ 17.94 ภาคเหนือ 

ร้อยละ 33.51 ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และร้อยละ 13.82 

ภาคใต้.

กองทุนหมู่บ้านปรับตัว

ดันออนไลน์สร้างรายได้
ชัยนาท • ที่หอประชุมโรง 

เรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง

ชัยนาท จ.ชัยนาท นายอนุชา 

นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

เปิดโครงการจัดกิจกรรมส่ง

เสริมและสร้างโอกาสในการ

พัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจัด

โดยสำานักงานกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อ

เป็นการสร้างความตระหนัก

รู้และแนวทางของการเข้าไป

ช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านที่มี

ความพร้อมจนประสบความ

สำาเร็จ  สามารถดำาเนินการตาม

แนวทางของกองทุนหมู่บ้าน 

โดยมี สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองในจังหวัดภาค

กลาง จำานวน 500 คนเข้าร่วม

งาน

นายอนุชากล่าวว่า รัฐ 

บาลภายใต้การนำาของพลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี  ได้ดำ า เนินการขับ

เคลื่อนโครงการต่างๆ ผ่านกอง 

ทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง  

โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อจัด

ตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท 

และสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

การเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองตามศักยภาพ

และความเข้มแข็ง ปัจจุบันมี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ทั่วประเทศ จำานวน 79,610 

กองทุน เงินทุนหมุนเวียนกว่า  

3 แสนล้านบาท จำานวนสมาชิก

ประมาณ 13 ล้านคน โดยมี

ผลงานซึ่งเป็นรูปธรรม อาทิ 

ร้านค้าประชารัฐ, ตลาดประชา

รัฐ ,  สินค้าจากผลิตผลและ

ผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้าน,  

โรงน้ำาดื่มชุมชน, แหล่งท่อง

เที่ยวชุมชน, สถาบันการเรียนรู้,  

สถาบันการเงินชุมชน ซึ่งทำาให้

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

มั่นคงยิ่งขึ้น

นายอนุชากล่าวเพิ่มเติม

ว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่าน

มา กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติได้มุ่งสนับสนุน

และส่งเสริมการดำาเนินงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของชุมชนและ

เศรษฐกิจฐานรากมาโดยตลอด 

รัฐบาลจึงได้เร่งดำาเนินโครงการ

เพื่ อช่วยเหลือประชาชนใน

ชุมชน โดยให้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมการประกอบกิจการ

ชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านทุกรูป

แบบ เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพ

เสริม เพิ่มรายได้ และขอฝากไป

ยังสมาชิกกองทุน ให้มีการปรับ

ตัวให้ทันยุคดิจิทัล นำารูปแบบ

การค้าผ่านช่องทางออนไลน์มา

ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสใน                                               

การขยายตลาดวงกว้างทั้งใน

ระดับประเทศและระดับโลก 

จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สร้าง

รายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน.

ศท.ลั่นรักษาเก้าอี้ลต.ซ่อมลำาปาง
กทม./ตาก • เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

และเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย 

(ศท.) ใหส้มัภาษณก์ารหาเสยีงเลอืก

ตั้งซ่อม ส.ส.ลำาปาง เขต 4 ซึ่งส่ง

นายวฒันา สทิธวิงั อดตี ส.ส.พรรค 

ศท.ที่ โดนใบเหลืองลงเลือกตั้งอีก

ว่า ตอนที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า                                                 

ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรค 

ศท.เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

ได้ลงพื้นที่และมีนโยบายลงไปใน

พื้นที่เยอะมาก และพวกเราห่วงใย

คนลำาปาง ซึ่งเราจะลงพื้นที่อย่าง

เต็มที่เพื่อให ้ส.ส.ของเรากลับมาให้

ได้ และนี่เป็นการลงในนามพรรค 

ศท.ในครั้งแรก แล้วในการเลือกตั้ง

เราจริงจังที่สุด เพราะไม่อย่างนั้น

จะเหมือนเป็นการดูถูกประชาชน

ในพื้นที่

อีกด้าน นายบุญลือ ประ 

เสริฐโสภา รองประธาน กมธ.

วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด                                     

สถานบนัเทงิแบบครบวงจร  (Enter 

tainment Complex) สภาผู้แทน

ราษฎร  พร้อม กมธ.หลายคน เดิน

ทางมาเป็นประธานการประชุม

สมัมนาเรื่องหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบ

การลงทุน และการประกอบธุรกิจ

การเปดิสถานบนัเทงิแบบครบวงจร 

และมาตรการในการป้องกันการ

พนันผิดกฎหมาย ที่ท่า 23 วังแก้ว 

(ทา่พอ่เลีย้งคำา) อ.แมส่อด จ.ตาก รมิ                                                     

แม่น้ำาเมย ชายแดนไทย-เมียนมา 

ตรงข้ามเขตเศรษฐกิจเมืองใหม่ 

โก๊กโก่  (เขตเศรษฐกิจชาวจีนเมือง

ใหม่โก๊กโก่) ฝั่งเมียนมา.

ศูนย์สำารวจความคิดเห็น                                    

“นิด้ าโพล” สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิด

เผยผลสำารวจความคิดเห็นของ

ประชาชน เรื่อง “สังคมไทย

คิดอย่างไรกับเพศที่ 3” ทำาการ

สำ ารวจระหว่ างวันที่  8 -10 

มิถุนายน 2565 จากประชาชน

ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุก

ภูมิภาค ระดับการศึกษา และ

อาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น

จำานวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง 

เกี่ ยวกับทัศนคติที่ มี ต่ อ เพศ

ที่ 3 ในประเด็นต่างๆ  การ

สำารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้ความน่ าจะเป็นจาก

บัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่าง

หลัก (Master Sample) ของ                                                     

“นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี

แบบง่าย (Simple Random 

Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธี

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดย

กำาหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อย

ละ 97.0

จากการสำารวจเมื่อถาม

ถึงการยอมรับของประชาชน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ 

พล.ท.เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ที่

องค์การบริหารส่วนตำาบลลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.-10 ก.ค. พร้อม

ยืนยันเหตุระเบิดที่ผ่านมาไม่กระทบงานแข่งกีฬา

ไทยโพสต์ • นิด้าโพลเผย ปชช.สนับสนุนการออกกฎหมายจด

ทะเบียนสมรสและสถานภาพของบุคคลเพศเดียวกัน พร้อมเปิด

กว้างเป็นเพื่อนร่วมงาน สมาชิกครอบครัว และเปลี่ยนคำานำาหน้า

ชื่อได้

 



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost เปดบันทึกหนาใหมกับ

ทีวีออนไลน Have a good news วันนี้เวลาดี

บายสาม ลองคลิกเขาไปดูทั้งชองทางเว็บไซตและ Youtube : 

https://www.youtube.com/c/ThaipostTV ที่สําคัญอยาลืมกด 

subscribe เปนกําลังใจกับการเดินบนเสนทางนิวมีเดียนะคะ 

...• ดี๊ดากันจนแอปไหมกันเลยทีเดียว สําหรับการลงทะเบียนขอ

มีและปลูกกัญชา หลังจากปลดล็อกกัญชาเสรีเม� อวันที่ 9 มิ.ย.                      

ที่ผานมา แตทามกลางความดีอกดีใจและภาคภูมิใจของ อนุทิน 

ชาญวีรกูล หัวหนาพรรคภูมิใจไทยและ รมว.สาธารณสุข เจา 

ของนโยบาย “ปลูกกัญชาเสรี” นั้น มีเสียงแสดงความกังวลของ

แทบทุกฝายอันเกี่ยวของกับสุขภาวะวา สังคมไทยอาจจะกลาย

เปนสังคมอุดมกัญชา จนยากจะ

ควบคุม ...• มันก็แปลกดีนะ สภา

โหวตผาน “ปลดล็อก” กัญชาไม

เปนยาเสพติด “กอน” ที่กฎหมาย

เพ� อการควบคุมการใช คือ ราง พ.ร.บ. 

กัญชา กัญชง จะคลอด หรืออยาง

นอยก็ตองใชเวลาไมต่ํากวา 3-4 

เดือนกฎหมายจึงจะมีผลบังคับใช?!?                                  

...• จึงมีคําถามวา ระหวางนี้ ...ใคร                                   

ใครคาก็คา ใครใครปลูกก็ปลูก ใคร

ใครซื้อก็ซื้อ ใครใครขายก็ใหขาย 

ใครใครเสพก็เสพตามอําเภอใจ..

ใชหรือไม?!? เฮฮาปารตี้กัญชา แฮปปพี้กันเอาที่สบายใจ ไมมี

กฎหมายมากํากับ แตอยูที่วิจารณญาณกันหรือจะ?!? ..คาดวา                                                    

โรงหมอคงตองเตรียมรับมือกับปญหาสุขภาพคนไทย อันเน� อง                                                  

มาจากสังคมอุดมกัญชาแน�นอน ...• ทั้ง ราชวิทยาลัยอายุร 

แพทยแหงประเทศไทย และ ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประ 

เทศไทย ออกแถลงการณหวงใยผลกระทบตอเด็ก เยาวชน และ

สังคมแลว โดยสงเสียงผานไปที่ “ลุงตู” วาอยานิ่งดูดายปลอย

ให “สุญญากาศ” บริโภคกัญชาเสรีเพราะกฎหมายยังไมแลว

เสร็จนี้มาสรางปญหา..ทราบแลวเปลี่ยน!! ...• ใครเปน “หัว” รูๆ 

กันแลว สําหรับญัตติย� นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลที่พลพรรค

ฝายคานระบุวา เปน “ศึกอภิปรายไมไววางใจครั้งสุดทาย” แต 

“นั่งราน” มีใครบางคงจะชัดเจนใน

วันย� นญัตติตอประธานรัฐสภา 15                                             

มิ.ย.ศกนี้ เพราะช� อยุทธการกิ๊บเก                                               

“เด็ดหัวสอยนั่งราน” เพ� อเรียก

น้ํายอยในหมูแฟนคลับของตัวเอง 

พรอมๆ กับคาดหวัง “ขู” ใหพี่นอง 

3 ป.กินไมไดนอนไมหลับจากวันนี้

เปนตนไป ...• ตามประสานักการ

เมือง เวทีอภิปรายขามวันขามคืน

อยางนอยก็ 3 วัน จะเปนการชิง

พ้ืนท่ีขาวและเสนอหนาสูแสงไดอยาง                                                         

ดีเยี่ยม แตถาพิเคราะหในเชิงยุทธ 

ศาสตรเพ� อการ “เด็ดหัว” แลว น�าจะพลาดอยางแรง!! เพราะ

เลนหวานไปทุกพรรคการเมือง!! ทั้งพรรคประชาธิปตย จุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย และ เฉลิมชัย ศรี

ออน รมว.เกษตรและสหกรณ และพรรคภูมิใจไทย อนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข และ ศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม ...• ความสมานสามัคคีในพรรครวมรัฐบาล 

“พึงบังเกิด” โดยอัตโนมัติ มีเดือนและวันที่หมดอายุ นั่นคือวัน

ลงคะแนนโหวต งานนี้ “ลุงตู” และพี่นองอีก “2 หัว” ไมตองลง

สนามล็อบบี้มากมาย แคหัวหนาพรรคมาตกลงเจรจารองเพลง 

“พี่เบิรด” ..จับมือไวแลวไปดวยกัน เหมือนวาไมมีวันจะพราก

ไป (พรากไป) ทําอะไรไดดังฝนใฝถาเรารวมใจ จุดหมายที่ฝน

กันไวก็คงไมเกินมือเรา...รับรองวา ศึกอภิปรายไมไววางใจ ep 

“เด็ดหัวสอยนั่งราน” ก็จะแคปาหี่ซ้ําซากนั่นแล ...• 555 ลอง

คิดใหมวางกลยุทธใหมเปน ..แบงแยกและตีแตหัว..ยังทันชิมิๆ  

...• บันทึกกระตุกตอมจริยธรรม

สํานึก!!! เสียงเรียกรองให กนก

วรรณ วิลาวัลย รมช.ศึกษาธิการ 

แสดงสปริต เปนเร� องที่มองขามไม                             

ได หากมองยอนหลังกลับไปกับขอ

กลาวหาที่ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด                          

วาสนับสนุนเจาหนาที่รัฐออกโฉนด

ที่ดินบุกรุกปาเขตอุทยานแหงชาติ

เขาใหญพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ...• แตก

ตางจากคดีที่ นิพนธ บุญญามณี 

รมช.มหาดไทย ถูกศาลปกครองตัด 

สินละเวนปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 

157 ใหจายชําระหนี้คารถอเนกประสงค จํานวนกวา 70 ลาน

บาท รวมดอกเบ้ียเม� อคร้ังดํารงตําแหน�งนายก อบจ.สงขลา เพราะ

เหตุผลการตอสูหักลางในคดียังมีอีกระลอก ..สรุปแลวขึ้นอยูกับ

สปริตลวนๆ นั่นเอง ...• บันทึกบรรทัดสปริตแลว ก็ใหเห็นใจ 

“แมบานมหาดไทย” ในยุคนี้ที่มี “ใบสั่ง” แตไมมีใบเสร็จให

แสดงสปริตในฐานะ “หลังบาน” ชุกบอยมาก ทั้งงานหลวงงาน

ราษฎร ลําพังระดมเสื้อผาอาภรณประโคมเคร� องประดับเพ� อ

ออกงานสังคมใหสมศักดิ์ศรีหนาบานก็เหน� อยหอบแลว แตทุก

วันนี้ตองหาของที่ระลึก หาผาพื้นบานพื้นเมือง สารพัดหัตถศิลป 

ออกไปรวมอวดความอลังการเพิ่มพาวใหกับ “หลังบาน..ใหญ” 

บางคนที่ขยันจัดงานมั่กมาก ..เฮอ!!..เสียงตัดพอปดกันใหแซดวา 

..ภริยาผูวาฯ และขาราชการชั้นผู ใหญที่กินเงินเดือนหลวงสวน

ใหญมิไดมีกิจการธุรกิจอูฟูเหมือนใครบางคนคอยซัพพอรตสามี

นะคะ..โปรดแซบ!! ...•

ปยสาร

กนกวรรณ วิลาวัลย

อนุทิน ชาญวีรกูล 

W

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ริ่มตนแบบนี้กอนแลวกันนะครับ เม� อสัปดาหที่แลวผมได

เขียนบทความอธิบาย พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล หรือ PDPA แบบเขาใจงายๆ ใหทานผูอานไดอาน

และทําความเขาใจกันไปแลว สัปดาหนี้ขอเขียนตอจากบทความ

ที่แลวสักเล็กนอยนะครับ

เพราะว่าเมื่อบทความนั้นตีพิมพ์ก็ปรากฏว่าในเวลาไม่กี่

ชั่วโมงหลังจากนั้น ก็มีกรณีเกี่ยวกับกฎหมายนี้เกิดขึ้นใหไดถกกัน

ในแวดวงส� อ ซึ่งผมวาเปนเคสตัวอยางที่น�าสนใจทีเดียว 

เม� อ คุณแอนนา ที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยเพ� อสูคดี

หวยทิพย ซึ่งตัวเธอเองนั้นมีหมายจับในคดีนี้ ทําใหเม� อเดินทาง

ถึงไทยแลว ตํารวจก็ไดมีการแสดงตัวและเชิญตัวไปรับทราบขอ

กลาวหา เร� องคดีก็วากันไป 

ประเด็นคือคุณแอนนาพยายามจะใชสิทธิตามพระราชบัญ 

ญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลหลังโดนบันทึกภาพและคลิปจาก

เจาหนาที่ หลังจากมีการแสดงตัวของเจาหนาที่เพ� อเชิญเธอไปที่

สถานีตํารวจเพ� อรับทราบขอกลาวหา

ตามหลักแลวตรวจคนเขาเมืองนั้นมีสิทธิบันทึกภาพและ

เสียงคุณแอนนาตามหมายจับ เปนการจําเปนเพ� อปฏิบัติหนาท่ีโดย                                          

ไมตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล แตคลิป                                   

คุณแอนนาจะตองเก็บรวบรวมเทาท่ีจําเปนเทาน้ัน ภายใตวัตถุประ                               

สงคอันชอบดวยกฎหมาย คือการนําตัวคุณแอนนาไปดําเนินคดี                                         

ตามข้ันตอนตามกฎหมายตอไป โดยในช้ันน้ีตองไมลืมวาคุณแอนนา                                                                                              

ยังเปนเพียง ผูถูกกลาวหา เทาน้ัน ยังไมใชผูกระทําความผิด แต

ขณะเดียวกันการท่ีคลิปหลุดออกไป ตม.ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล จะตองมีความรับผิดชอบตามกฎหมายดวยเชนกัน

ในขณะเดียวกัน การที่ส� อนําคลิป ช� อ นามสกุล รวมถึง

รายละเอียดของคดี ซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลได ไมวาทาง

ตรงหรือทางออม ส� อเองมีความผิดตาม PDPA จะอางขอยกเวน  

ตามมาตรา 4 (3) ไมไดเชนกัน เพราะถือวาไมไดเปนไปตามจริย 

ธรรมแหงการประกอบวิชาชีพและไมสามารถอางแหลงขอมูล 

เพ� อปฏิเสธความรับผิดได 

การใชขอมูลสวนบุคคล ในการรายงานขาวคดีอาญา จะ

ตองเขาใจสิทธิของผูถูกกลาวหา ผูตองหา หรือจําเลย ที่ถูกกลาว

โทษ โดยยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุด การเปดเผยตัวตนของบุคคล

ที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิด เปนความผิดตาม PDPA และใน

รัฐธรรมนูญไทย ฉบับปจจุบัน บัญญัติรับรองไววา การนําขอมูล

สวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใดๆ จะกระทํามิได

คําถามสําคัญของเร� องนี้ก็คือ ถาเชนนั้น เราจะเสนอขาว

และภาพบุคคลที่เกี่ยวของในทางคดีความ ทั้งที่เปนประโยชน

สาธารณะ และน�าจะเปนภัยตอสังคมไมไดเลยใชไหม? คําตอบ

อยางที่เคยวาสามารถกระทําได แตทําไดแบบเทาที่จําเปน เชน 

อาจจะไมจําเปนตองนําเสนอภาพหรือคลิปทั้งหมดก็เพียงพอแลว 

นี่ก็เปนเทคนิควิธีที่ตองทําความเขาใจวิธีการส� อขาวและรายงาน

ขาว เพ� อที่จะยังเปนไปตามหลักวิชาชีพ โดยไมไปละเมิดขอมูล

สวนบุคคลของคนอ� น

ทีนี้เราลองมามองไปยังตางประเทศกันบาง กอนอ� นคงตอง

ยอนกลับไปเม� อสักสิบปกอน หลายๆ คนคงรูจักชางภาพปาปา

ราซซี ที่จะคอยตามถายรูปดารา คนดัง เพ� อเอาไปขายตอใหกับ

หนังสือพิมพหรือเว็บไซตตางๆ เพ� อนําไปทําเปนขาว โดยเฉพาะ

ภาพประมาณวาดาราชายทานหนึ่งไปเดินหางกับดาราสาวอีก

ทานหนึ่ง หรืออีกหนึ่งกรณีก็คือ ภาพของนักกีฬาดังอยาง เดวิด 

เบ็กแฮม อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษกับภรรยา วิกตอเรีย เบ็กแฮม 

ที่กันพื้นที่สวนตัวใหกับลูกชายของพวกเขาไมใหถูกแอบถายหรือ

มีภาพที่อาจจะไมเหมาะสมหลุดออกไป ที่ตองหยิบยกกรณีเหลา

นี้ขึ้นมาเพราะวาเปนตัวอยางที่น�าจะเขาใจไดงายสําหรับเร� องนี้ 

ซึ่งเม� อพูดถึงเร� องนี้ สิ่งที่ตองรีบดําเนินการตอไปคือการทําความ

เขาใจและอาจจะตองออกรายละเอียดมาเพ� อทําความเขาใจ และ

ทําใหประชาชนเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

ผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกนํามาใช้เยอะขึ้นมากแน่ 

นอนในไมชา เผลอๆ จะเยอะพอๆ กับกฎหมายหมิ่นประมาท ที่

ถูกนํามาใชกันอยางกวางขวาง 

กฎหมาย PDPA ถือเปนเร� องใหมที่หลายๆ คนอาจจะยัง

ไมทราบและไมเขาใจ แตวาตอนนี้เริ่มมีหลายคนหยิบยกเร� อง

นี้ขึ้นมาพูดถึงกันเยอะมากยิ่งขึ้นแลว ก็หวังวาหลังจากนี้ทุกคน

จะทําความเขาใจกับกฎหมายฉบับนี้ และในขณะเดียวกันก็หวัง

วาหน�วยงานที่เกี่ยวของจะทําหนาที่ดูแลขอมูลสวนบุคคลของ

ประชาชนอยางเราๆ ทานๆ ไดเปนอยางดี สวนเว็บไซต รานคา 

คายมือถือ ธนาคาร และอ� นๆ ที่มีขอมูลสวนตัวของประชาชนก็

จะจัดเก็บขอมูลเหลานั้นอยางดี และไมมีการนําขอมูลเหลานี้ ไป

ขายหรือไปใชในทางที่ผิดกันนะครับ

กอนจะจบบทความช้ินน้ี ผมอยากจะยํ้าวากฎหมายน้ีเหมือน

กับกฎหมายอ� นๆ คือดูที่เจตนาเปนหลัก ดังนั้นจะทําอะไรก็ตาม

คิดไตรตรองดีๆ กอนจะตัดสินใจทําอะไร และการกระทําของ

เราไมควรไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของผูอ� น ไมอยากใหใคร

มาละเมิดเรา เราก็อยาไปละเมิดเขา แคนั้นเอง.

บแตวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เปนตนมา พืชกัญชา ที่

ถือวาเปน ยาเสพติดทั้งตามขอเท็จจริงและกฎหมาย 

ในประเทศสวนใหญของโลกรวมทั้งไทย 

ไดกลายเปนสิ่งที่ ไมมีกฎหมายอะไรหามหรือควบคุมมิ

ใหใครปลูก ครอบครอง หรือสูบ เสพกันตามใจ ไมวาจะใน

รูปแบบใดในแผนดินประเทศไทยอีกตอไป!

เน� องจากไดมีการออกประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.

2564 เม� อวันที่ 8 พ.ย. โดยไมมีกัญชาเปนยาเสพติดประเภท 

5 เชนที่ พ.ร.บ.ยาเสพติดเดิมบัญญัติไว

แตก็ยังมีปญหา กัญชาคงเปนยาเสพติดผิดกฎหมายอยู

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกิดการโตแยง ในหมูผูรู 

กันไปมาวา ตํารวจยังสามารถจับกุมดําเนินคดีเสนอใหอัยการ

สั่งฟองไดหรือไม  

แตในที่สุด ประชาชนตองรับเคราะหถูกศาลพิพากษา

จําคุกไปก็หลายคน!

รัฐมนตรีจึงไดออกประกาศฉบับใหมในวันที่ 8 กุมภา 

พันธ 2565 ไมใหกัญชาเปนยาเสพติดอีกตอไป มีผลในหนึ่ง

รอยยี่สิบวันคือ 9 มิถุนายน 2565

โดยที่ยังไมไดออกกฎหมายอะไรมาควบคุมการปลูก 

ครอบครอง รวมทั้ง “การใชเพ� อการแพทยหรือรักษาโรค” 

ของประชาชนแตอยางใด?

นับแตวันน้ันเปนตนมา ประเทศไทยจึงถือเปนสังคม กัญชา

เสรี ตามนโยบายของพรรคการเมืองและรัฐบาลอยางแทจริง

ประชาชนทั้งหญิงชายจํานวนมากไดนําตนกัญชา ซึ่ง 

ไมรูวากอนนั้นมันถูกเก็บซุกซอนไวหลังบานหรือที่ ไหน?

หรือเปน พันธุ โตไว ใชเวลาไมถึง 24 ชั่วโมงก็ สูงกวา

หนึ่งเมตร ออกมาวางขายริมถนนหรือหนาบาน หลายจังหวัด

มีการจัดงาน มหกรรมกัญชา กันอยางเอิกเกริก!

ประชาชนผูนิยมกัญชาไดเวลา ปลอยผี สูบเสพกัน

อยางเสรีในรูปแบบตางๆ ดวยความสําราญเบิกบานใจ ถาย

ภาพถายคลิปอวดเพ� อนฝูงและคนทั่วไปใหคนทั่วโลกดู

ผูมีอํานาจบางคนบอกวา กัญชานั้นแทจริงไมไดมีพิษ

ภัยอะไรอยางที่ใครบอก หรือแมแต รัฐไทยในอดีตที่ โงงมงาย 

ออกกฎหมายใหกัญชากลายเปนผูราย ปองกันมิใหมาแยงราย

ไดจากตลาดฝน ทําใหมีประชาชนถูกจับติดคุกตองรับเคราะห

กรรมกันมากมาย

หลังการ ปลอยผี ใครที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจําซึ่งมี

ประมาณ 4,000 คน ก็จะถูกปลอยใหเปนอิสระและใหไปรับ 

กัญชาของกลาง ที่ถูกรัฐยึดไวคืนได

สวนจะเอาไปจําหน�ายหรือใชสูบเสพเอง ก็แลวแตอัธยาศัย!

ฝรั่งมังคาขี้ยา พวกนิยมชมชอบกัญชาตางยกนิ้วใหประ 

เทศไทย เตรียมเก็บเสื้อผาหอบกระเปาจะมาเที่ยว แดนสวรรค 

เพ� อหวังสูบกัญชาใหเพลิดเพลินเจริญใจใหคนทั้งโลกอิจฉา

ผูประกอบการรีสอรตและที่พักตามปาเขาและแหลงทอง

เที่ยวตางๆ วางแผนจะนํากัญชามาขายบริการใหฝรั่งทั้งหญิงชาย

สูบเสพกันอยางสําราญบานใจ 

ไมตองหลบๆ ซอนๆ แอบขายแอบสูบกันบน “เกาะ

สวรรค” ทั้งในทะเลอันดามันและที่อาวไทย เหมือนในชวงเวลา

ที่ผานมา

ปญหาก็คือวา กัญชาเปนพืชที่เสพแลวไมติด รวมทั้งไมได

มีพิษภัยอะไรตอผูที่สูบหรือเสพกินเขาไปจริงหรือไม?

ซึ่งถาเปนเชนนั้น เหตุใดในทุกประเทศทั่วโลกจึงถือเปน

พืชเสพติดผิดกฎหมาย ไมไดสงเสริมใหประชาชนสูบเสพกัญชา

กันอยางเสรีเชนที่กําลังกระทํากันในประเทศไทยแตอยางใด

นอกจากนั้น กฎหมายที่วาจะออกมาเพ� อควบคุมการปลูก

และการใช ก็ไมรูวาจะมีเน้ือหาอยางไร และ จะสายเกินไปสามารถ

ดึงกลับมาควบคุม ไดอยางแทจริงหรือไม?  

อีกทั้งตองใชเวลานับจากนี้ ไมนอยกวาสามสี่เดือนเปน

อยางต่ํา!

ขอบคุณภาพ จากขาว CH7

สวนปญหาขอโตแยงเร� องกัญชาจะมีผลดีตอประชาชนและ

สังคมรวมทั้งชาติหรือไมมากนอยเพียงใด ขออนุญาตนําขอเขียน

บางตอน ของ นพ.สันต ใจยอดศิลป ศัลยแพทยผูเชี่ยวชาญดาน

หลอดเลือด โรคทรวงอก และการผาตัดหัวใจ ที่ตอบคําถามตาม

ที่มีผูของใจเร� องกัญชามาดังนี้

“........ถามวากัญชามีขอดีอะไรบาง ถาวากันตามหลักฐาน

วิทยาศาสตร นอกจากจะใชรักษาลมชักแบบดื้อดานในเด็ก ใช

แกปวด และอาจใชชวยลดความกังวลและชวยการนอนหลับในผู

ปวยบางกลุมแลว ไมมีหลักฐานวิจัยวากัญชามีดีอยางอ� นแตอยาง

ใด โดยเฉพาะเร� องที่วากัญชารักษามะเร็งใหหายไดนั้น  ไมมีหลัก

ฐานที่เช� อถือไดใดๆ สนับสนุนเลยแมแตชิ้นเดียว  สวนการวิจัย

ใชกัญชารักษาโรคนั้น ทุกวันนี้ก็ทํากันอยูอยางไมหยุดหยอน ไม

ไดมีใครหามทําวิจัยแตอยางใด

แตเม� อถามวากัญชามีขอเสียอะไรบาง ขอตอบวา งาน

วิจัยของสถาบันวิชาการแหงชาติสหรัฐ (NAS) ระบุวา การใช

กัญชาในคนที่ไมไดเปนโรคทางจิตประสาทมากอน จะทําใหเปน

โรคกลัวสังคมมากขึ้น อนึ่ง กัญชานี้แสลงกับโรคจิตประสาทใน

กลุมโรคจิตสองขั้ว (bipolar disorder) และโรคจิตแบบบา 

(psychosis) เพราะจะทําใหยิ่งบาหนักขึ้นไปอีก ในแงของหมอ

หัวใจ กัญชาทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะไดหลายแบบ รวมทั้ง

แบบอันตรายเชน AF, VT, และ VF ดวย

ขอเสียที่ใหญที่สุดของกัญชาก็คือ มันเปนยาเสพติดให

โทษ ซึ่งแทบทุกประเทศจัดกัญชาเปนสารเสพติดกลุม 1 คือ

มี โทษสูงสุด ขอมูลของ NAS บงชี้วากัญชาเปนปากทางนํา

ไปสูการใชยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงกวาทุกชนิดรวมทั้งโคเคน 

ฝน และเฮโรอีน

ผลเสียของการ ปลอยผี กัญชา  

การที่คนเราอยากจะหนีความคิดของตัวเองไปสูความ

สงบเย็นที่ปลอดอิทธิพลความคิดนั้น มันเปนธรรมชาติที่ฝงลึก

อยูในใจของทุกคน แลวแตวามันจะโผลขึ้นมาชาหรือเร็ว ทุก

คนก็อยากไปตรงนั้น ในบรรดาทางไปซึ่งมีหลายทาง ยาเสพ

ติดเปนทางหนีที่งายทางหนึ่งแตกฎหมายไดชวยปดทางกั้น

นี้เอาไว หากเปดสิ่งปดกั้นนี้ออก คนที่หนีความคิดของตัวเอง

ดวยวิธีอ� นที่เขาคิดวามันยาก (เชนการฝกวางความคิด) ก็จะ

เฮโลมาหาทางนี้ เพราะมันงายกวา ..............  

มามองผลเสียระดับบุคคล สมมติวา กัญชาเปนของถูก

กฎหมาย ผมทํางานเปนหมอผาตัดหัวใจ ทุกๆ วัน ผม พี้กัญชา 

จนเมาตาหวานกอนที่จะมาทํางาน หากคุณเปนคนไข คุณจะ

กลาใหผมทําผาตัดหัวใจใหคุณไหม?   

ในระดับชาติ การปลอยใหประชาชนหันเขาหายาเสพ

ติดเพ� อหนีความคิดของตัวเอง เปนวิธีลัดสั้นและตรงที่สุดที่

จะทําใหชาติฉิบหาย .................ถาไมนับคนขี้โลภที่อยากไดเงิน

จากการคากัญชา ผูสนับสนุนใหแกกฎหมายกัญชาก็คือผูปวย

และหมอ รวมทั้งผูเห็นอกเห็นใจผูปวยที่เปนโรคทุกขทรมาน

กับอาการปวด นอนไมหลับ กังวล หรือซึมเศรา จะมียกเวน

ก็คือหมอจิตแพทยที่ไมสนับสนุน เพราะกลัวคนที่มีเชื้อบาอยู

แลวจะบาหนักขึ้นไปอีก.......”

นี่คือขอเขียนที่มีคุณคาเกี่ยวกับกัญชาของ นพ.สันต  ใจ

ยอดศิลป

สวนการแกไขกฎหมายไมใหกัญชาเปนยาเสพติดอีกตอ

ไป  จะทําใหในที่สุดคนไทยไดขึ้นสวรรคหรือ ลงนรก

ก็คงตองรอเวลาจนกวาการปลูกโดยไมผิดกฎหมายใน

ประเทศครั้งแรกอีกประมาณ 6-9 เดือน จะสามารถ ตัดชอ

ดอก ซึ่ง เติบโตเต็มที่ และมีสาร THC ออกฤทธิ์ หลอนจิต

ประสาท มากที่สุด

ผูคนนําสวนนี้ ไปสูบเสพหรือ ใสตมไกใหลูกหลานกิน

ครายเครียด ถือเปนโรคประเภทหนึ่ง ซึ่งผลตอรางกายจาก

การเสพหรือกินชอดอกจะเปนอยางไร? 

แตละคนทั้งหญิงชายจะสามารถลุกไปทํางาน กลาขับ

ยานพาหนะ ไมวาจะเปนรถบรรทุก รถยนต รถจักรยานยนต 

ควบคุมเคร� องจักรกล หรือแมกระทั่งกลาเดินลงบันไดกลับ

บานหรือไม?

ตองให คนที่เคยสูบเสพชอดอก เปนผูตอบ

ไมใช พอคากัญชา ที่ไดแตบอกและพูดกรอกหูประชา 

ชนอยูทุกวันวา ไมมีปญหาแตอยางใด!.

ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย ม.รังสิต

‘กัญชา’จะพาประชาชนขึ้นสวรรคหรือ‘ลงนรก’!

เ

วันจักรเย็บผาตรงกับวันท่ี 13 มิ.ย. (Sewing Machine 

Day) ของทุกป เพ� อรําลึกถึงนวัตกรรมที่สรรคสรางเคร� องแตง                                                                                

กาย เคร� องนุงหม เร� อยไปจนถึงยังผลใหเกิดวงการแฟชั่นขึ้น

ในที่สุด.

วันจักรเย็บผา

PDPA-แอนนา-ตรวจคนเขาเมือง-ส� อสารมวลชน

นั

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

“กฎหมาย PDPA ถือเปนเร� องใหมที่หลายๆ คนอาจจะยัง

ไมทราบและไมเขาใจ แตวาตอนนี้เริ่มมีหลายคนหยิบยก

เร� องนี้ขึ้นมาพูดถึงกันเยอะมากยิ่งขึ้นแลว ก็หวังวา

หลังจากนี้ทุกคนจะทําความเขาใจกับกฎหมายฉบับนี้ 

และในขณะเดียวกันก็หวังวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะทํา

หนาที่ดูแลขอมูลสวนบุคคลของประชาชนอยางเราๆ 

ทานๆ ไดเปนอยางดี”



มื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นิวัติไชย เกษมมงคล 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบ

หน้าการดำาเนินคดีเอาผิดนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.

ศึกษาธิการ และนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กรณีบุกรุกท่ีดินป่าสงวนแห่ง

ชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ช่วงปี  2545 ที่คดีจะหมดอายุ

ความวันที่ 13 มิ.ย.นี้ว่า ในส่วนคดีนางกนกวรรณจะหมด

อายุความเดือน ก.ค.นี้ ถือว่าไม่มีปัญหาเพราะสามารถ

นำาตัวส่งอัยการฟ้องดำาเนินคดีต่อศาลได้แล้ว ไม่มีปัญหา

เรื่องอายุความ แต่กรณีนายสุนทรคดีจะหมดอายุความ

วันที่ 13 มิ.ย.นี้ หากยังไม่ได้ตัวส่งให้อัยการดำาเนินคดี

ก่อนคดีหมดอายุความ จะถือว่าคดีสิ้นสุด ทำาอะไรต่อไป

ไม่ได้ คดีนี้มีอายุความ 20 ปี นับจากวันที่กระทำาผิดใน

ปี 2545 แต่ ป.ป.ช.เพิ่งได้

รับสำานวนคดีจากตำารวจ

ปี 2563  ก็เร่งพิจารณา

มาโดยตลอด จนสรุป

สำานวนชี้มูลความผิดได้  

ขณะนี้พยายามประสาน

กับตำารวจเต็มที่ เพื่อหา

ทางนำาตัวนายสุนทรมา

รายงานตัวต่ออัยการให้

ทันวันที่ 13 มิ.ย.นี้ แต่

หากไม่ทันคดีหมดอายุ

ความจริง ป.ป.ช.จะไป                                                                    

พิจารณาดำาเนินการถอดถอนนายสุนทรออกจากตำาแหน่ง

นายก อบจ.ปราจีนบุรีต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตเเละ

ประพฤติมิชอบภาค 2 ระยอง พนักงานอัยการสำานักงานคดี

ปราบปรามการทุจริต 2 ยื่นฟ้องนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 

เป็นจำาเลย ในความผิดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการ

รักษาทรัพย์ใดใช้อำานาจหน้าที่ โดยทุจริตอันเป็นการเสีย

หายแก่รัฐ กรณีถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐออก

โฉนดที่ดินบุกรุกป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่ 

จ.ปราจีนบุรี โดยศาลมีคำาสั่งประทับฟ้อง และให้นัดคุ้ม 

ครองสิทธิฯ และสอบคำาให้การจำาเลยวันที่ 5 ส.ค.ปีนี้ 

สำาหรับ นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. 

ช่วงหลังๆ ประชาชนเริ่มจดจำาชื่อกันได้แล้ว เพราะมีข่าว

ออกมาต่อเนื่องในเรื่องการทำางานของ ป.ป.ช. โดยนิวัติ

ไชยถือเป็นลูกหม้อของสำานักงาน ซึ่งหลังจบการศึกษา 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, เนติบัณฑิต

จากสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

ต่อมาได้เข้ารับราชการตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสำานักงาน 

ป.ป.ป. เมื่อปี 2530 ในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบ 

สวน 3

จากน้ันเติบโตในสำานักงานเรื่อยมาจนเป็น ผู้อำานวย

การสำานักบริหารกลาง, ผู้อำานวยการสำานักบริหารทรัพยา                                                                         

กรบุคคล และผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย, รองเลขาธิ 

การคณะกรรมการ ป.ป.ช. จนได้รับเลือกจากที่ประชุม

ใหญ่ ป.ป.ช.ให้เป็นเลขาธิการ ป.ป.ช.

ตัวเองได้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาว เพราะไม่ต้องเสียเวลาเรียนอุดม 

ศึกษาที่ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย  ๗ ปี 

ซ่ึงถ้าไม่สามารถลอดช่องเป็นผู้พิพากษา, อัยการ, ตำารวจ, 

ทหารได้ ก็อาจจะต้องเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังเพื่อนที่จบ

แค่การศึกษาภาคบังคับ

ดังนั้นผมจึงเสนอให้การศึกษาภาคบังคับแบ่งออกเป็น

ช่วง ช่วงแรกเรียนวิชาพื้นฐานที่จำาเป็น ๖ ปี ช่วงที่สองเรียน

วิชาอาชีพตามภูมิภาค พื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกรรม ก็ให้เรียนเกษตรพ้ืนฐานท่ีสามารถประกอบอาชีพ

ได้จริง พื้นที่อุตสาหกรรมก็ให้เรียนวิชาอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างยนต์ นักบัญชี ฯ ซึ่งก็จะสามารถ

แก้ไขแรงงานขาดแคลนและบัณฑิตล้นตลาด

ทุกวันนี้บัณฑิตจบปริญญาตรีก็มุ่งหน้าเข้าบ่อนกาสิโน

ที่ประเทศเพื่อนบ้าน บัณฑิตสาวก็อาจจะเน้นเก็บเงินทำาศัลย                                                                          

กรรมเพิ่มความงามเพื่อเข้าสู่ตลาดบันเทิง ซึ่งก็มีรูให้ลอดไม่                                                                           

มากนัก ส่วนใหญ่จะจบท่ีพริตต้ีไล่ลงมาเป็นเด็กเอนฯ สุดท้าย

ก็จบที่สาวเรียกแขกข้างถนน ผมไม่สนับสนุนตลาดบันเทิง

เพราะเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแต่อย่างใด

แต่ที่ร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือ เรียนเพื่อวุฒิการศึกษาที่

ไม่มีคุณภาพเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นที่มีทุนน้อยกว่า ยกตัวอย่าง

เช่นคนที่จบปริญญาเอกย่อมมีโอกาสหางานได้มากกว่าคนที่

จบตรีหรือโท โดยเฉพาะตำาแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ทุก

วันนี้มีแต่ดอกเตอร์เยสๆ โนๆ โอเคโคคาโคลาทั้งสิ้น 

เพราะมหาวิทยาลัยต้องการขายปริญญา ถ้าจะต้ังมาตร                                                                            

ฐานสูงก็จะไม่มีคนสมัครเข้าเรียน เพราะเรียนแล้วไม่จบ ต่าง

จากสมัยมหาวิทยาลัยจ้างเรียน คัดนักเรียนเก่งๆ ต้ังแต่ ป.ตรี, 

ป.โท. ดังนั้นดอกเตอร์คือสุดยอดจริงๆ ทุกวันนี้นอกจากดอก

เตอร์ก๊าบๆ แล้วยังมี ดร.แป้งที่จบการศึกษาโดยไม่ต้องเรียน

แต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือดอกเตอร์ก๊าบๆ & ดอกเตอร์แป้ง

ที่มีอิทธิพล เส้นสายของครอบครัว ทุกวันนี้ทุกอาชีพที่ลอดรู

ยากๆ ก็มีแกะดำาเพราะอิทธิพลเส้นสาย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ

กำาหนดให้ ส.ส.ต้องมีปริญญาตรีเพื่อยกระดับ ส.ส.

5บทความ

ขาบอกว่า “ม็อบเดินไล่ตู่” ไม่มีแกนนำา 

ก็น่าประหลาดใจครับว่า ใครเป็นคนนัดวันเวลา

การชุมนุม 

ใครเป็นคนกำาหนดว่าต้องเดินจากถนนราชดำาเนิน

ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ใครพาม็อบบางส่วนไปแยกดินแดง สมรภูมิเก่า ที่เคยมี

การสร้างความรุนแรง

ทั้งหมดนี้ ต่างคนต่างมา ไม่มีใครเป็นแกนนำาจริงหรือ 

การไปแยกดินแดง เลี้ยวซ้ายไปทางถนนวิภาวดี ก็หมาย

ถึงการพาม็อบไปยังกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภ

รักษาพระองค์ (ราบ ๑) 

ที่นั่นเป็นบ้านพัก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

เมื่อปีที่แล้วม็อบทะลุแก๊สพยายามอยู่หลายครั้ง ปะทะ

กับเจ้าหน้าที่ตำารวจหลายคราว จะบุกบ้านนายกรัฐมนตรีให้ได้ 

แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ

ไม่ทราบเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ ม็อบมักจะมาพร้อมหรือ

ใกล้เคียงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้าน

ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๔ ม็อบทะลุแก๊ส หรือ

อีกชื่อ ม็อบดินแดง ใช้บริเวณสามแยกดินแดงเป็นสมรภูมิรบ 

ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

จนคละคลุ้งไปด้วย ม่านควันแก๊สน้ำาตา 

คละเคล้าด้วยเสียงระเบิดปิงปองและปืน

ขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐ 

บาลประยุทธ์ ช่วงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน และลงมติ

ในวันที่ ๔ กันยายน

ก่อนศึกซักฟอกไม่กี่วัน “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” เป็นแกนนำา

จัดกิจกรรมคาร์ม็อบ ก่อนจะเปิดการชุมนุมใหญ่ไล่ประยุทธ์

ม็อบทะลุฟ้า ไปล้อมสภาในวันท่ีมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

กลุ่มทะลุฟ้า แตกหน่อมาจากกลุ่มราษฎร ในนาม  UNME 

of Anarchy ทำากิจกรรม “เดินทะลุฟ้า” ร่วมกับเครือข่าย 

People GO network 

ข้อเรียกร้องของกลุ่มนี้คือ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออก

อย่างไม่มีเงื่อนไข ปฏิรูปสถาบัน ยกเลิก ม.๑๑๒ 

ในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ ม็อบทะลุแก๊ส แจ้งผ่านทาง

เพจของกลุ่มว่า

ทะลุแก๊สกับชัชชาติ

“...วันนี้อยากขอให้น้องๆ ทะลุแก๊ส หยุดกิจกรรมที่แยกดิน 

แดงกันก่อนนะครับ เพื่อให้ความสนใจของสื่อไปอยู่ที่ อภิปรายไม่

ไว้วางใจ

หากเป็นไปได้ อยากขอให้หยุดจนกว่าจะประชุมสภา อภิปราย

จนเสร็จ ๓ วันครับ การเว้นจังหวะที่ดี จะทำาให้การเคลื่อนไหว

ของมวลชนยิ่งมีพลัง...”

ม็อบทะลุแก๊ส คือม็อบที่อ้างว่าไม่มีแกนนำาเช่นกัน 

แต่กลับมีคนสั่งการ 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ บริเวณแยกราชประสงค์ มีมวลชน

กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และกลุ่มทะลุฟ้า ปิดถนน 

นำาโดย รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, ไฮโซลูกนัท-ธนัตถ์ ธนา

กิจอำานวย, ครูใหญ่ อรรถพล บัวพัฒน์, เบนจา  อะปัญ เป็นต้น 

ข้อเรียกร้องคือ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก ปฏิรูปสถาบัน 

ยกเลิก ม.๑๑๒ 

เกิดม็อบเรื่อยไปจนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ครบรอบ ๑๕ ปี

รัฐประหาร นำาโดย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

ม็อบต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์ เรียกร้องปฏิรูปสถาบัน  ยกเลิก 

ม.๑๑๒ ชุมนุมเรื่อยมาจนกระท่ังกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ บรรดา

แกนนำาได้ประกาศพักม็อบ 

พบกันอีกครั้งหลังปีใหม่ ๒๕๖๕ 

ครับ...น่ันคือไทม์ไลน์ของม็อบและฝ่ายค้าน ท่ีอาจจะบังเอิญ 

หรือตั้งใจก็ได้ 

แต่แน่นอนว่าในภาพรวมมีการวางแผน และมีผู้หวังประ 

โยชน์จากสถานการณ์เหล่านี้ 

และเช่นเคยจะด้วยบังเอิญหรือต้ังใจมิทราบได้ มาปีน้ี พรรค                                                                                          

ร่วมฝ่ายค้านเพิ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๘ มิถุนา 

ยน จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายใต้ชื่อยุทธการ “เด็ด                                                                                    

หัว สอยนั่งร้าน” 

จะยื่นญัตติวันที่ ๑๕ มิถุนายน

คืนวันที่ ๑๑ มิถุนายน มีการตั้งคำาถามไปทั่วว่า “เผาทำาไม”

ผิดคิว 

หรือตั้งใจสร้างสถานการณ์

ทำาไม “ม็อบเดินไล่ตู่” ถึงออกมาช่วงที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่น

ซักฟอกรัฐบาล 

และมามุกเดิม “ม็อบไม่มีแกนนำา”

อีกมุมที่น่าสนใจ 

ท่าทีของ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ไลฟ์สดจากซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา 

“...รู้สึกเป็นห่วง หลังได้รับแจ้งข่าวว่ามีเหตุการณ์ชุมนุมประ 

ท้วงที่กรุงเทพมหานคร และได้สั่งให้รองผู้ว่าฯ  กทม. ช่วยอำานวย

ความสะดวก และความปลอดภัย เพราะการชุมนุมเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานของประชาชน 

ขอให้เจ้าหน้าที่อย่าปฏิบัติรุนแรงกับผู้ชุมนุม และขอให้เจ้า

หน้าที่ กทม.ช่วยอำานวยความสะดวกเรื่องห้องน้ำา เรื่องต่างๆ แจ้ง

ทางรองผู้ว่าฯ ไปแล้ว...”

รู้สึกเห็นใจ “ชัชชาติ” ครับ!

อย่างแรกต้องย้ำาในจุดยืนตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่า จะ

อำานวยความสะดวกในการชุมนุม 

ประการถัดมา “ชัชชาติ” ต้องแบกกับความคาดหวังที่ว่า

สามารถชุมนุมโดยเสรีได้ 

และแน่นอนครับ การชุมนุมส่วนหนึ่งมาจากชัยชนะของ 

“ชัชชาติ” 

เพราะมีคนเชื่อว่าการชุมนุมเป็นภาคต่อของชัยชนะแบบ

แลนด์สไลด์ของ กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ฝ่ายประชาธิปไตย 

อีกทั้งยังมีความพยายามในการยก “ชัชชาติ” ขึ้นมาชน กับ 

“พล.อ.ประยุทธ์” โดยตรง  

ฉะนั้นจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม นี่คือสิ่งที่ “ชัชชาติ” ต้องรับมือ 

นอกเหนือจากการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

ในวันที่ “ชัชชาติ” ให้คำาตอบเรื่องยกเลิก ม.๑๑๒ แก่  

“รุ้ง-ปนัสยา” ก่อนรับรองผลเลือกตั้ง นั่นแค่ชิมลาง

วันนี้ “ชัชชาติ” เจอของจริงแล้ว 

การสนับสนุนการชุมนุมของม็อบทะลุแก๊ส ม็อบเดินไล่ตู่                                                                                

หรือสารพัดม็อบท่ีจะร่วมผสมโรงในระยะเวลาอันใกล้น้ี  โดยเฉพาะ

ม็อบเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน ยกเลิก ม.๑๑๒ น้ัน ขอบเขตการช่วย

เหลือของ “ชัชชาติ” ช่างเป็นเรื่องน่ากังวลแทนเสียเหลือเกิน

การส่งห้องน้ำาห้องส้วมให้ม็อบปะทะกับเจ้าหน้าที่ ก็เท่า 

กับ “ชัชชาติ” ปะทะกับรัฐบาลโดยตรง 

หากไม่ให้ความช่วยเหลือเลย แน่นอนครับ “ชัชชาติ”  

ต้องเจอ “ม็อบทะลวงปฐพี” 

ถึงได้บอกว่าเริ่มจะสงสาร “ชัชชาติ” 

เดี๋ยวรอกลับมา คงได้เห็นบทบาทของผู้ว่าฯ กทม. หาก

การชุมนุมของม็อบทะลุแก๊สยังคงอยู่

แต่ “ชัชชาติ” เองก็ต้องตอบคำาถามเช่นกัน 

“รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร” อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถามผ่านเฟซบุ๊ก Harirak Sutabutr 

“...คุณชัชชาติน่าจะมีความกล้าหาญที่จะแสดงจุดยืนที่

ชัดเจนเสียทีว่า มีความเห็นอย่างไรต่อการยกเลิกประมวลกฎ 

หมายอาญามาตรา ๑๑๒ และมีความเห็นอย่างไรต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และให้คำาอธิบายชี้แจงภาพต่างๆ ที่เผยแพร่

ออกมาในระยะนี้ เพื่อคนที่เขามีความจงรักภักดีที่ตัดสินใจลง

คะแนนให้คุณชัชชาติจะได้เกิดความสบายใจ

หวังว่าคุณชัชชาติจะไม่วางเฉยให้คลุมเครือเช่นนี้ต่อไป                                                                  

ขออย่าได้ลืมว่าตัวเองได้รับทุนอานันทมหิดลไปเรียนต่อต่างประ 

เทศจนถึงปริญญาเอก แม้จะเป็นทุนการศึกษาท่ีไม่มีเงื่อนไขให้                                                      

ต้องชดใช้ทุนเมื่อเรียนจบแล้ว แต่ก็ต้องถือว่าคุณชัชชาติมีพันธะ                                                                                

ทางใจต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ซ่ึงทรงก่อ

ตั้งทุนอานันทมหิดลสำาหรับผู้ที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศ ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศ ที่จะต้องแสดง

ความจริงใจต่อเรื่องน้ีเสียทีนะครับ ผู้ท่ีจงรักภักดีต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์เป็นจำานวนมากที่ลงคะแนนเสียงเลือกคุณชัชชาติ

เข้ามา กำาลังรอฟังอยู่...”

รอฟังครับ.

อย่าด่วนเชื่อ

ไม่เชื่อ กัญชา ดีสารพัด

ไม่ชัด กัญชา จะเลวชั่ว

ไม่หลง ตามเรื่อง เปลืองตัว

ไม่ชัวร์ ไม่แชร์ แพร่ประชา

ขอฟัง ครึ่งหู ไว้หูครึ่ง

เล่าลือ อื้ออึง เอ้ออ้า

รู้ ใช่ แน่ชัด บริษัทยา

ปิดหู ปิดตา ประชาชน

เรียนไปทำาไมหาเงินดีกว่า

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ นักแสดงสาวโพสต์ข้อ 

ความว่า “เรียนไปทำาไมหาเงินดีกว่า” ก็ถูกกระแสโซเชียล

ตอบโต้ว่า “อย่าไปดูถูกผู้อื่น” ผมก็อ่านแต่เฮดไลน์เท่านั้น จึง

ไม่ทราบว่าเหตุผลของแต่ละฝ่ายคืออะไร เรื่องนี้ผมวิเคราะห์

ว่าเป็นเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทำาให้ค่านิยมเรื่อง 

“เรียนอะไรก็ได้ขอให้เป็นเจ้าคนนายคน”  เปลี่ยนแปลงไป 

เพราะคนมากกว่างาน 

ดังนั้นโอกาสที่จะสามารถลอดช่องเป็นใหญ่เป็นโตได้

เหมือนคนรุ่นเก่าๆ ที่ปริญญายังมีค่า จบปริญญารับประกัน

ว่าจะไม่ตกงาน ผมก็เป็นคนในยุคนั้น จบ ป.ตรีรังสีจากศิริ 

ราชก็ไม่ต้องหางาน เพราะรุ่นพี่ชักชวนให้ทำางานที่ศิริราช  

จบ ป.โทฟิสิกส์การแพทย์ที่รามาฯ รุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์ก็จูงมือ

ให้ไปกรอกใบสมัครงานให้ไปทำางานที่ มข.

แต่ทุกวันน้ีเปล่ียนไปแล้ว เพราะคนมากกว่างานหลายๆ 

เท่า ประกอบกับคนไทยยังติดค่านิยมเจ้าขุนมูลนาย จบปริญ                                                                           

ญาก็อายที่จะต้องทำางานในวุฒิต่ำากว่า ในขณะที่ความต้อง 

การบัณฑิตมีน้อยมาก

เรื่องน้ีเกิดข้ึนเพราะประเทศไทยโดยนายกฯ ข้ีตามช้าง                                                                              

ต้องการจะสร้างไอวีลีกเอกชน เพราะขี้ตามช้างมะกันที่มหา 

วิทยาลัยเอกชนสามารถสร้างบัณฑิตเก่งกาจ เพราะมีทุนหนา

จากรุ่นพ่ีท่ีได้ดิบได้ดีก็มักจะบริจาคเงินช่วยมหาวิทยาลัย และ

โดยเฉพาะเมื่อมหาวิทยาลัยไอวีลีกเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

ศาสนาหนุนหลัง แตกต่างกับวิทยาลัยชุมชนที่ได้แต่ปริญญา

แต่ไม่ได้ปัญญา 

ดังนั้นจึงนำาเอาปรัชญา “กู้เงินเพื่อการศึกษา” และมหา                                                                                 

วิทยาลัยนอกระบบราชการมาใช้ ผลก็คือมหาวิทยาลัยไทย                                                                               

ติดอันดับ ๕๐๐ (จุฬาฯ และมหิดล) ค่าเฉลี่ยของทุกมหา 

วิทยาลัยก็ไม่แตกต่างกับวิทยาลัยชุมชน หรือ กศน.บ้านเรา

ดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่ฉลาดๆ จึงเปลี่ยนทัศนคติ เพราะกู้

เงินมาเรียนจบแล้วหางานไม่ได้ยิ่งเพิ่มปัญหา แม้แต่แพทย์, 

พยาบาล, สหเวชฯ ที่ต้องกู้เงินมาเรียนก็ต้องใช้ทุนหัวโต แล้ว                                                                             

ก็อาจจะไม่มีอัตราจ้างด้วย เพราะบัณฑิตล้นตลาดทุกสาขา 

ดังนั้นทำาให้นักเรียนที่คิดการณ์ไกล จบการศึกษาภาคบังคับ

แล้วก็เข้าสู่ตลาดแรงงานทันที เพาะบ่มประสบการณ์เพื่อ

เตรียมตัวให้พร้อมเป็นแรงงานคุณภาพ ถ้าสามารถสะสม

ประสบการณ์และสะสมทุนทรัพย์ก็สามารถสร้างธุรกิจของ

งานชุก

แต่ความเป็นจริงแล้ว เป็นการลดระดับปริญญาเพื่อให้ 

ส.ส.ได้ยกระดับมากกว่า.

แมวขาว

 

ถ้ามองประเทศที่ประสบความสำาเร็จด้านการศึกษา  

การประกอบอาชีพ อย่างเช่นยุโรป อเมริกา นอกจากจะต้อง

ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ระบบการศึกษาแล้ว ยังต้องเปลี่ยนสิ่ง

สำาคัญที่สุดให้ได้ นั่นคือทัศนคติต่อการศึกษา  

จะสังเกตเห็นว่า ปัจจุบันน้ีคนไทยยังคงเน้นให้ลูกหลาน

เรียนจบปริญญาตรี ตัวเด็กเองก็ต้องการจบปริญญาตรี มี

การแบ่งเกรดว่าอาชีวศึกษาเกรดต่ำากว่า น่ีถือว่าอันตรายมาก 

เพราะตลาดแรงงานที่ต้องการผู้จบอาชีวศึกษานั้นมีเยอะ

มาก แต่เรากลับมองว่าคนจบอาชีวศึกษาคือกลุ่มคนที่เรียน

ไม่เก่ง  

ขณะเดียวกันนักศึกษาส่วนใหญ่มุ่งไปที่ปริญญาตรี  

และพบว่าจำานวนมากเมื่อจบออกมาแล้วทำางานไม่ตรงกับ

สายที่เรียนมา นี่คือความสูญเสียในการพัฒนาคนที่เรามัก

มองไม่เห็นครับ. 

ขาใหญ่ได้เมือง

   * เด็กช่างกลขาโจ๋ชื่อ “โก๋ชัด”

ไม่กลัวพวกมวยวัด...กลัวรัฐประหาร

เห็นกล้ามใหญ่...ใจเปราะปานเฉาะตาล

เจอะแค่รถตรวจการณ์...พานเป็นลม

ต่อโจรชั่วตัวโฉดโคตรคนบาป

กลับชื่นชอบหมอบราบลงกราบก้ม

ที่สูงส่งทรงค่าน่านิยม

กลับถีบทุ่มรุมถล่มขย่มยับ

แบกแค้นคลั่งดังแรดกว่าแปดปี

เริ่มปะเหมาะเคราะห์ดีได้ตีกลับ

ยึดพาราธานีกรีธาทัพ

ชาวนครต้อนรับกันนับล้าน

ผยองลั่น “เวลาเป็นของเรา”

พร้อมพิฆาตอำานาจเก่าปานเผาถ่าน

โอกาสทองของท่านอันธพาล

คิดเหาะเกินนครบาลจัก “วาณปราย”

     เฉินซัน

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

เ

เ

นิวัติไชย เกษมมงคล



การเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการไทยสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงการ

สนับสนุนแผนการพัฒนาศูนย์บริการโลจิสติกส์

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้เร่งเดินหน้าพัฒนา

โครงการรถไฟทางคู่ครอบคลุมทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น 17 โครงการ ระยะทาง 

2,932 กม. แบ่งเป็น แผนระยะเร่งด่วน 7 โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 

โครงการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 โครงการ, แผนระยะกลาง 8 โครงการ 

อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ 4 โครงการ และเตรียมขออนุมัติโครงการ 

4 โครงการ และแผนระยะยาว 2 โครงการ ซึ่งภาพรวมภายในปี 2566 

จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของโครงการรถไฟทางคู่อย่างชัดเจน เช่น 

โครงการทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ระยะทาง 421 กม. จะสามารถ

รมการขนส่งทางราง หรือ ขร. หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคม ได้ดำาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางมาแล้ว 

กว่า 3 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขร.ได้ดำาเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็นระบบหลัก

ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และการพัฒนา

รถไฟความเร็วสูง รวมถึงจัดทำาโครงการศึกษาเพื่อเปิดเส้นทางโครงข่าย

ระบบรางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายระบบรางระหว่างจังหวัด, โครงการ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยง

พื้นที่ทั่วประเทศ 

ซึ่ง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ระบุว่า กรมการขนส่ง

ทางรางมีหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเสนอ

แผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศที่ทำาให้ระบบขนส่งทาง

รางของไทยก้าวหน้า การพัฒนาและกำากับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางของ

ประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวมถึงดำาเนินการศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมระดับประเทศและภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ดังนั้นจึงขอให้กรมการขนส่งทางรางร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันบูรณาการการทำางาน โดยประสานความ

ร่วมมือในการพัฒนาการขนส่งทางรางตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้

คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง ทำาให้ผู้คนเข้าถึงโอกาสทาง

เศรษฐกิจ กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และขอบคุณผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มกำาลังความ

สามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสร้าง

ความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนสืบต่อไป

และด้วยภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ยกระดับการคมนาคมขนส่งทาง

รางให้มีประสิทธิภาพในการเดินทางนั้น นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดี

กรมการขนส่งทางราง หรือ ขร. กล่าวว่า ได้จัดทำาแผนพัฒนาระบบรางขึ้น 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลมุและเชื่อมโยงพืน้ทีท่ั่ว

ประเทศ รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ หรือ R-MAP 

โดยวางแผนโครงข่ายให้มีการเชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว

และการพัฒนาในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้น

ฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยาย

ตัวของระบบเศรษฐกิจ และกระจายโอกาสการพัฒนา

ความเจริญไปสู่ระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชน 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาโครงข่ายนี้จะตอบโจทย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ที่มีเป้าหมายยก

ระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ โดย

เฉพาะการกำาหนดเป้าหมายปี 2566-2570 มีการขนส่ง

สินค้าทางรางเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 7% เมื่อเทียบกับการ

ขนส่งสินค้าทั้งหมด นอกจากนี้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2566-2570) ยังตั้ง

เป้าให้ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์

ทางโลจิสติกส์ที่สำาคัญของภูมิภาค ซึ่งได้มีการกำาหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการลงทุนในโครงสร้างพื้น

ฐาน เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มี

ศักยภาพและเขตพัฒนาพิเศษ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่ง เครือข่ายโล

จิสติกส์ตามเส้นทางสำาคัญ

และเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อน

บ้าน การลงทุนพัฒนาพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดย

ลงทุนสร้างท่าเรือและสะพาน

เศรษฐกิจที่จังหวัดชุมพรและ

ระนอง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นประตูการค้าที่สำาคัญ รวมถึงรองรับการท่อง

เที่ยวและบริการ

นายพิเชฐ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาระบบคมนาคม

และโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และ

ชายแดน เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยบูรณาการแผนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก ทางน้ำาและอากาศ ที่ใช้ประโยชน์

ทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานจากเส้นทางเชื่อมต่อในกลุ่มประเทศ 

CLMVT หรือประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนามและไทย กับ

จีนตอนใต้ และเชื่อมโยงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถผลักดัน

เปิดให้บริการได้บางช่วง โดยเฉพาะเส้นทางที่มีระบบอาณัติสัญญาณ

เท่านั้น และภายในปลายปี 2566 จะเปิดได้เต็มระบบ ขณะที่โครงการรถไฟ

ความเร็วสูงจะใช้เวลา 4-5 ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนา

นอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนาม

บินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในปี 2572 ซึ่งสนามบินคือประตูการค้า เมื่อถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเก่า เช่น อุตสากรรมรถยนต์ทั้งหมด ครอบคลุม

ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ศรีราชา รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

ในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เมื่อ

โครงการพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งแล้วเสร็จจะทำาให้เกิดการเดินทางที่

สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับธุรกิจใหม่ เช่น โลก

ดิจิทัล อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า (EV) เป็นต้น

นายพิเชฐ กล่าวว่า ด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น กรมฯ ได้ดำาเนินการเร่งรัดผลักดันการ

ดำาเนินโครงการ รวม 14 สายทาง ระยะทาง 553 กิโลเมตร คาดว่าจะเสร็จ

สมบูรณ์ทุกเส้นทางในปี 2572 ขณะนี้ถือว่าเดินมาเกินครึ่งทาง ปัจจุบัน

ก่อสร้างเสร็จแล้ว 11 เส้นทาง โดยภายในปีนี้จะเปิดให้บริการ 2 เส้นทาง 

คือ 1.สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และ 2.สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-

สำาโรง และยังมีสายสีส้มตะวันออก ช่วงมีนบุรี-ศูนย์วัฒนธรรมฯ และแอร์

พอร์ต เรล ลิงก์ ที่ขยายจากพญาไทไปดอนเมือง และในปีนี้จะเสนอต่อที่

ประชุม ครม.อีก 93 กม. ในสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ, สีแดง

อ่อน ช่วงบางซื่อ-ศิริราช, สีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต และสีส้มตะวันตก 

ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ

“การก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบรางต่างๆ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า และ

ทางคู่ แม้ว่าขณะนี้จะเป็นปัญหาให้กับการจราจร แต่ในอนาคตเจเนอเรชั่น

ใหม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เรียกได้ว่าเจ็บและจบ ซึ่งภายในปี 2572 จะเห็น

ความชัดเจนของการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็ว

สูง ทั้ง 3 ระบบจะกลายเป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศ อำานวย

ความสะดวกในการเดินทาง ที่เชื่อมโยงกับการขนส่งและศูนย์บริการโลจิสติกส์             

ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงช่วยลด PM 2.5 ลดผลกระทบเมื่อเจอวิกฤตราคา

น้ำามันแพง การขนส่งทางรางจึงเป็นทางเลือกให้ประชาชน” นายพิเชฐกล่าว

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า การพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางรางที่กล่าวมา

ข้างต้นนั้นจำาเป็นต้องมีการจัดทำามาตรฐานระบบขนส่งทางราง ไม่ว่าจะเป็น

ด้านความปลอดภัยหรือด้านบริการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน

ในการใช้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของ ขร. โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้

มีการจัดทำามาตรฐานต่างๆ ไปแล้วหลายมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้

จะเป็นส่วนหนึ่งภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ที่ทาง 

ขร.เร่งผลักดันอยู่ขณะนี้

นอกจากการจัดทำามาตรฐานระบบขนส่งทางรางแล้วนั้น อีกหนึ่ง

ภารกิจหลักของกรมฯ คือ การกำากับติดตามการดำาเนินงานด้านระบบขนส่ง

ทางราง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพเทียบ

เท่าระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด และเป็นการสร้างความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางโดย

ระบบรางของไทยอย่างยั่งยืน.

นช่วงที่ผ่านมาภาคธุรกิจได้มีการเฝ้าติดตามสถาน 

การณ์ โควิดกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง 3เอ็ม เองก็ติดตาม

สถานการณ์และผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของ

ผู้คนมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยได้ทำาการสำารวจ

ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน 11 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส 

บราซิล จีน เม็กซิโก แคนาดา ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร 

สหรัฐอเมริกา อินเดีย และเกาหลีใต้ โดย จิม ฟาลเทอเสค รอง

ประธานอาวุโส ฝ่ายกิจการองค์กร 3เอ็ม ภูมิภาคเอเชีย และ

กรรมการผู้จัดการ 3เอ็ม ประเทศเกาหลี ก็ได้ออกมาระบุถึง

ประเด็นที่น่าสนใจไว้หลายอย่างด้วยกัน

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือ การแพร่ระบาดของโควิด-

19 ที่เกิดขึ้น ทำาให้พบว่า 76% ของผู้คนทั่วโลกมีมุมมองด้าน

สุขภาพที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยเห็นพ้องต้องกันว่าการ

แพร่ระบาดครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้พวกเขาหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพ

ของตนเองมากขึ้น และจากกว่า 90% ของคนไทย ส่วนใหญ่

ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น แบ่งเป็น 64% เลือกรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น และอีก 58% เลือกการออกกำาลัง

กายเข้ามาในกิจวัตรประจำาวัน

ขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดยังส่งผลกระทบต่อแนวคิด

เกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะมากถึง 77% โดยเห็นว่าพื้นที่

สาธารณะจำาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงออฟฟิศ สำานักงานต่างๆ 

ทั้งในเรื่องแนวคิดการออกแบบภายในที่ต้องการสร้างสรรค์

พื้นที่เพื่อสร้างความกระตือรือร้นต่อพนักงาน ในขณะเดียวกัน

ก็ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่พนักงานด้วย

เช่นกัน

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายประเทศ

เข้าสู่สภาวะล็อกดาวน์ ทำาให้ระบบการทำางานบนโลกออนไลน์

หรือโลกเสมือนเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยการเปลี่ยน 

แปลงที่เกิดขึ้นกะทันหันทำาให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง โดย

ผู้คนมากกว่า 64% ชอบการทำางานที่บ้านและยินดีที่จะลอง

ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบบ้านที่ยั่งยืน การใช้พลังงาน

หมุนเวียน และยานพาหนะไฟฟ้าทั้งหมด แต่ยังมีอีกกลุ่มเลือก

ที่จะลดบทบาทการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำาวัน

นอกจากนี้ ผลสำารวจยังพบว่า กว่า 77% ของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวได้ดีกว่าเมื่อ

ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ ขณะเดียวกันผู้คน 7 

ใน 10 คนชื่นชอบงานอดิเรกที่ช่วยให้พวกเขาสามารถพักการ

ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนได้ และอีก 75% เห็น

ว่าการใช้เวลาอยู่หน้าจอมากเกินไปส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพ

ที่ควรได้รับการแก้ไข

สำาหรับ โลกอนาคตของการใช้ชีวิตร่วมกับปัญญาประ 

ดิษฐ์ได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้คนกว่า 63% ทั่วโลกเชื่อว่าความก้าวหน้า

ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ล้ำาสมัย เช่น ยานยนต์ไร้คนขับ 

จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอีก 10 ปีข้างหน้า และกว่า 55% 

เต็มใจที่จะใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ส่วนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงเป็นหัวข้อที่

อยากเรียกร้องให้ภาคธุรกิจต่างๆ หาแนวทางอย่างต่อเนื่อง 

โดย 3 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลก ต้องการความ

โปร่งใสจากแบรนด์ธุรกิจต่างๆ ที่ให้คำามั่นสัญญาในเรื่องนี้ ควร

ให้ความสำาคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นเพียงจุดขายทางการตลาด

เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แค่การตอบรับของผู้คนทั่วไปไม่สามารถ

สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากพอ เพราะผู้คนทั่วโลกส่วน

ใหญ่ 73% ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้นวัตกรรมเพื่อความยั่ง 

ยืน แต่คนส่วนมากกลับเห็นว่า แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

จะไม่ถูกให้ความสำาคัญในระยะเวลาอันใกล้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้

ตอบแบบสอบถามกว่า 40% ยังรู้สึกว่าพลังงานหมุนเวียนไม่

สามารถกลายเป็นพลังงานหลักในเมืองของพวกเขาได้ภายใน

ทศวรรษหน้า

ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะสร้างผลดีหรือผลเสีย แต่การเกิด

ขึ้นของโรคระบาดในครั้งนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตพื้นฐาน

ของผู้คนอย่างถาวร ทั้งการปฏิสัมพันธ์ รวมถึงรูปแบบการ

ทำางาน และแม้ว่ากระบวนทัศน์ใหม่นี้จะเป็นความท้าทาย แต่                                                                    

ถือเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ สำาหรับนวัตกรรมในด้านวิทยา 

ศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบ เพื่อสนับสนุนแนวทาง

ที่แตกต่างออกไป ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ และผู้มี

ส่วนร่วม จะต้องเตรียมแผนดำาเนินงานให้ทันท่วงที เพื่อปรับ

ตัวและค้นหาวิธีใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงที่สามารถ

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา.

รื่องยืนหนึ่ง!! และการสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย

ได้ยิ้มกว้างงงง happyyyyyy หน้าบานนนน ต้องยกให้ 

“คุณหมอต้อย กิฟฟารีน” พญ.นลินี ไพบูลย์ เค้าเลยค่ะ

คุณ...ขา เพราะ “กิฟฟารีน” สร้างชื่อเสียงระบือไกลให้คนไทย

อีกแล้วคร้า คราวนี้...ติดอันดับที่ 

47 Top 100 บริษัทขายตรงชั้นนำา

ที่มีผลประกอบการสูงที่สุดประจำา

ปี 2022 และยังมีความเป็นเลิศใน

ด้านการสร้างแบรนด์ คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ สู่เวทีธุรกิจในระดับสากล 

จากนิตยสาร Direct Selling News 

ในสหรัฐอเมริกา บนเว็บไซต์ www.

directsellingnews.com แถมยัง                                        

เป็นบริษัทแบรนด์ ไทยเพียงหนึ่ง 

เดียวอี๊ก!!.
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โควิด-19 กับผลกระทบในหลายมิติ

ติดอันดับที่ 47

เศรษฐกิจ

เ

ใ

รุ่งนภา สารพิน

พญ.นลินี ไพบูลย ์

ก

วีระพล จิรประดิษฐกุล

มื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำานวณราคาก๊าซธรรมชาติภายใต้การ

กำากับของคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน หรือเรียกว่า Energy 

Pool Price (EPP) ต่อมาคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก็ได้มี

การรับฟังความเห็นระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม และออกประกาศมีผลบังคับ

ใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 การกำาหนดหลักเกณฑ์ใหม่นี้ดูเหมือน

กับเป็นการยกเครื่องการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิง และการจัดสรรก๊าซ

ธรรมชาติที่นำามาใช้ในภาคการผลิตทั้งหมดในช่วงที่เกิดวิกฤตพลังงานในขณะนี้ 

และคาดว่าจะสามารถลดค่าเอฟทีได้ระดับหนึ่ง

ก่อนที่จะอธิบายว่า EPP คืออะไร มีผลกระทบทำาให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้

อย่างไร จำาเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ การ

จัดหาก๊าซธรรมชาติ การคิดราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซ แล้วนำามาคำานวณเป็นราคา 

Pool Gas เดิมได้อย่างไร

Pool Gas คืออะไร

Pool Gas คือ ก๊าซธรรมชาติที่จัดหามาจากสามแหล่งใหญ่ๆ คือ (1) 

ก๊าซจากอ่าวไทย ซึ่งประกอบด้วย แหล่งยูโนแคล บงกช ทานตะวัน เบญจมาศ 

ไพลิน JDA และแหล่งอื่นๆ (2) แหล่งก๊าซจากเมียนมา และ (3) นำาเข้าก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซจากแหล่งอื่นๆ ในอนาคต 

ราคาเฉลี่ยเนื้อก๊าซ (Wellhead Price) คิดโดยนำาราคาของเนื้อก๊าซจาก

แหล่งต่างๆ ที่คำานวณแบบถ่วงน้ำาหนักตามค่าความร้อนของราคาเนื้อก๊าซที่ผู้จัด

หาก๊าซฯ รับซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย มีหน่วยเป็นบาทต่อล้านบีทียู โดยแบ่งออก

เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

Gulf Gas: เป็นก๊าซสำาหรับโรงแยก ประกอบด้วยก๊าซจากอ่าวไทย

Pool Gas: เป็นก๊าซที่จำาหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 

และผู้ใช้ก๊าซในอุตสาหกรรมและก๊าซสำาหรับยานพาหนะ (NGV) ซึ่งก๊าซส่วนนี้

ประกอบด้วย ก๊าซจากอ่าวไทยที่เหลือจากการจำาหน่ายให้แก่โรงแยก ก๊าซจาก

เมียนมา ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซจากแหล่งอื่นๆ ในอนาคต

ราคา Pool Gas นี้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นเวลามากกว่า 25 ปี ก็

ยังไม่มีปัญหา เพราะตามปกติแล้วในอดีตราคาก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะมาจาก

แหล่งใดได้มีการกำาหนดสูตรราคาเชื่อมโยงกับราคาน้ำามันเตาและราคาน้ำามัน

ดิบ และสูตรราคานี้ก็มีราคาโดยเฉลี่ยถูกว่าราคาน้ำามันเตาและดีเซลซึ่งสามารถ

ใช้แทนก๊าซในโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว และโดยทั่วไปแล้วโรงไฟฟ้าจะถูกออกแบบให้ใช้

ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงหลักเพราะราคาถูกกว่า แต่จะมีการใช้น้ำามันเตาและดีเซลเป็น

เชื้อเพลิงสำารอง และใช้เฉพาะช่วงสตาร์ทอัปเท่านั้น หรือใช้ในเวลาฉุกเฉิน เช่น 

ตอนแหล่งก๊าซจากเมียนมาหยุดซ่อมแซมไม่สามารถส่งก๊าซได้ชั่วคราว เป็นต้น

ทำาไมต้องปรับสูตร Pool Gas ใหม่

สาเหตุที่ต้องปรับสูตรราคาก๊าซจาก Pool Gas มาเป็น Energy Pool 

Gas ประกอบด้วยเหตุผลหลักๆ 3 ประการ คือ

เกิดวิกฤตการณ์พลังงาน จากราคาน้ำามันและราคา LNG ในตลาดโลก

ปรับตัวสูงขึ้น และมีความผันผวนตั้งแต่ปลายปี 2564 จากสถานการณ์ โควิด

เริ่มคลี่คลาย ความต้องการน้ำามันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำามันปรับตัวสูงขึ้น 

จนถึงต้นปี 2565 เมื่อรัสเซียเริ่มทำาสงครามกับยูเครน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

2565 ราคาน้ำามันดิบปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ในระดับ 90-110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

ในขณะเดียวกันราคาก๊าซ Spot LNG (JKM) ตลาดจรปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 

8-10 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียูในช่วงต้นปี 2564 มาอยู่ในระดับ 35-40 ดอลล์ต่อ

Energy Pool Price ลดค่าไฟฟ้าได้จริงหรือ

ล้านบีทียูในช่วงเดือนมีนาคม และอ่อนตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 20-25 ดอลล์

ต่อล้านบีทียู ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาก๊าซได้ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่าราคา

น้ำามันที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ในช่วงนี้ราคาน้ำามันดีเซลและราคาน้ำามันเตาเมื่อ

เทียบค่าความร้อนแล้วมีราคาต่ำากว่าราคา Spot LNG อันเป็นผลมาจากการ

แซงก์ชันกลุ่มประเทศยุโรปต่อรัสเซีย และรัสเซียงดส่งก๊าซให้ยุโรป ทำาให้ราคา

ก๊าซในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติ และสูงขึ้นมากกว่าราคาน้ำามัน คาดว่า

เป็นการชั่วคราวในช่วงวิกฤตนี้เท่านั้น

นโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่ 17 

กันยายน 2558 หรือประมาณกว่า 6 ปีมาแล้ว โดยดำาเนินการมาถึงระยะที่

สอง กล่าวคือ มี Shipper หลายราย คือ มีถึง 7 ราย ทำาให้สัดส่วนการจัดหา

ภาคเอกชนสูงขึ้น ในขณะที่การจัดหาและการใช้ก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญา

เดิมจะน้อยลง ส่งผลให้มีความพร้อมเข้าสู่ระบบการแข่งขันมากขึ้น อย่างไร

ก็ตามตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ทาง กกพ.อนุมัติให้ Shippers ทั้ง 7 รายนำาเข้าก็ไม่

สามารถนำาเข้าได้ เพราะราคานำาเข้า LNG แพงกว่าราคา Pool Gas สุดท้าย 

กกพ.ก็มีมติให้ กฟผ.นำาเข้าตามปริมาณโควตาดังกล่าวแทน ปัญหาการนำาเข้า

ของ กฟผ.ก็คือ ราคานำาเข้า LNG ของ กฟผ.ไม่สามารถนำาไปเฉลี่ยกับราคา 

Pool Gas ได้ จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยตรง และเป็นผลให้

อัตราค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ทำาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องรับภาระจากต้นทุน LNG ซึ่งมี

ราคาสูงกว่าราคา Pool Gas ทั้งหมด ดังนั้นทาง กกพ.จึงมีมติให้ PTT Shipper 

จัดหา Spot LNG แทนตามปริมาณที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมทั้งหมดในช่วงเดือน

มกราคม-เมษายน 2565 และให้นำาราคานำาเข้า LNG ที่มีราคาสูงในช่วงวิกฤต

พลังงานนี้มาเฉลี่ยในราคา Pool Gas เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนผลิตไฟฟ้า 

ทำาให้ค่าไฟฟ้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับให้ กฟผ.นำาเข้าเองและใช้กับโรงไฟฟ้า

ของ กฟผ. ซึ่งมีต้นทุนค่าก๊าซสูงกว่าราคา Pool Gas รวมทั้งแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล้ำาในการคิดราคาก๊าซระหว่าง Shippers เก่า-ใหม่ โดยสะท้อนให้ค่า

ไฟฟ้าสูงขึ้นเมื่อ New Shippers นำาเข้า LNG ที่มีราคาสูงกว่าราคาก๊าซในอ่าว

ไทยเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าโดยตรง (Regulated Market)

ปัญหาการเข้าไปดำาเนินการแหล่งสัมปทานเอราวัณสิ้นสุดลงมีความ

ล่าช้าประมาณสองป ีทำาให้ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะได้ 1,000 ล้านลูกบาศก์

ฟุตต่อวัน เหลือ 420-425 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

(PSC) กำาหนดไว้ที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทำาให้ต้องนำาเข้า LNG ใน

ตลาดจรซึ่งมีราคาแพงปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น สาเหตุที่สำาคัญที่ต้องปรับ Pool Gas คือ ราคาก๊าซในตลาดจร

ปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติจากเหตุการณ์รัสเซีย-ยูเครน ทำาให้ราคา Spot LNG แพง

กว่าราคาน้ำามันดีเซลและน้ำามันเตา รวมทั้งเป็นผลมาจากนโยบายเปิดเสรีก๊าซ

ธรรมชาติในช่วงที่ราคาก๊าซในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น ไม่สามารถนำาเข้าได้ 

ประกอบกับก๊าซจากอ่าวไทยลดลงทำาให้ต้องนำาเข้ามากขึ้น และเป็นการนำาเข้า

ในตลาดจรทั้งหมด ยังไม่มี Shippers รายไหนสามารถทำาสัญญา Long-Term ได้ 

หากจะให้ใช้ก๊าซอย่างเดียวค่าเอฟทีต้องปรับสูงขึ้น จึงกำาหนดให้ใช้น้ำามันดีเซลและ

น้ำามันเตา ซึ่งคาดว่าจะเป็นมาตรการชั่วคราวช่วงวิกฤตพลังงานนี้เท่านั้น นอกจาก

นี้ก็แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำาของ Shippers เก่า-ใหม่ โดยให้เอา LNG ของกลุ่ม 

Regulated Market ใหม่มาเฉลี่ยรวมกับก๊าซใน Pool Gas เพื่อให้ต้นทุนการผลิต

ของภาคไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมในกลุ่ม Regulated Market อยู่ในทิศทางและ

แนวปฏิบัติเดียวกัน และช่วยลดค่าเอฟทีที่ส่งผลกระทบถึงผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง

Energy Pool Gas (EPP)

Energy Pool Price เป็นการคำานวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของเชื้อ

เพลิง 3 แหล่ง ดังนี้

ต้นทุน Pool Gas ของ PTT Shipper ประกอบด้วย ก๊าซจากอ่าวไทย 

ก๊าซเมียนมา และนำาเข้า LNG ทั้ง Long Term และ Spot LNG

ต้นทุนนำาเข้า LNG ของโรงไฟฟ้าท่ีขายไฟฟ้าเข้าระบบผ่านทาง New Shippers

ต้นทุนของน้ำามันเตาและดีเซลที่ใช้ผลิตไฟฟ้าแทน LNG ในช่วงวิกฤต

ความท้าทายของ Energy Pool Price

ประเด็นแรก: ในอดีตการใช้น้ำามันเตาและดีเซลในการเดินเครื่องไฟฟ้า

ก็มีการใช้มาตลอดแต่ใช้ช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะช่วงแหล่งก๊าซธรรมชาติหยุดส่ง

เนื่องมาจากการหยุดซ่อมบำารุงชั่วคราวของทั้งแหล่งก๊าซจากเมียนมาและแหล่ง

เจดีเอ และต้นทุนที่เกิดขึ้นก็รวมเข้าไปในค่าเอฟทีซึ่งเป็นจำานวนเล็กน้อยมาก 

แต่ในครั้งนี้เป็นช่วงวิกฤตราคาพลังงาน และเป็นจังหวะที่เราต้องนำาเข้า LNG 

ในตลาดจรจำานวนมากดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น จึงต้องนำาราคาน้ำามันมารวม

ในราคา Pool Gas เดิม เป็นการเฉลี่ยไปให้ผู้ใชก๊าซรายอื่นด้วย ก็สร้างความ

เป็นธรรมจริง แต่ในทางปฏิบัติแล้วทาง กกพ.จะกำากับการจัดหาน้ำามันให้มี

ประสิทธิภาพและได้ราคาถูกกว่า Spot LNG ได้อย่างไร เพราะช่วงวิกฤตนี้มีข้อ

จำากัดของอุปทานน้ำามัน และราคาน้ำามันผันผวน ทำาให้การซื้อน้ำามันในช่วงนี้มี

ค่าพรีเมียมสูงถึง 10-15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หมายถึงราคาน้ำามันที่ประกาศใน

ตลาดโลกนั้นไม่สามารถซื้อได้ จะต้องมีส่วนเพิ่ม (Premium) จากราคาประกาศ 

นอกจากนี้ยังมีปัญหา Logistics ทั้งของคลังเก็บน้ำามันของโรงไฟฟ้าและรถ

ขนส่งน้ำามันที่มีข้อจำากัดและไม่เพียงพอ ปัญหาการจราจรจากการขนส่งน้ำามัน

ด้วยรถยนต์จำานวนมากซึ่งกระทบต่อชาวบ้านและการจราจร และที่สำาคัญคือ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้น้ำามันแทนก๊าซของการผลิตไฟฟ้า ทั้งการ

ปล่อยฝุ่นละอองและปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งจะต้องควบคุมให้อยู่

ภายใต้มาตรฐานที่กำาหนดไว้ตอนอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้า

ประเด็นที่สอง: การให้นำา LNG นำาเข้าของกลุ่ม Regulated Market ใหม่ 

ซึ่งมีทั้งของ PTT Shipper และ New Shippers เอกชน เข้ามารวมในสูตรใหม่

เพื่อให้ราคาก๊าซธรรมชาติที่จัดหาใหม่และมีราคาแพง กระจายไปทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า

และผู้ใช้รายอื่นๆ ด้วย ซึ่งเป็นการกระจายต้นทุนค่าก๊าซไปยังผู้ใช้ก๊าซทั้งหมด

แทนเฉพาะผู้ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียว เป็นการดำาเนินการสร้างความเป็นธรรม แต่

ประเด็นสำาคัญที่ควรระวังคือ การกำาหนดกฎเกณฑ์การนำาเข้าของ New Shippers 

เป็นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เอื้อแก่รายใดรายหนึ่ง และราคานำา

เข้านั้นต้องถูกที่สุดตลอดช่วงการนำาเข้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว และต้องถูก

กว่าราคาที่ ปตท.นำาเข้าในขณะนั้นด้วย มิฉะนั้นจะเป็นการนำา LNG ของ New 

Shippers ที่ราคาสูงมาเฉลี่ยให้กับผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติทุกราย สร้างความไม่เป็น

ธรรม ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนยังมีคำาถามกับตัวเอง และยังคิดหาคำาตอบให้ตัวเองไม่

ได้ว่า “หลักเกณฑ์การนำาเข้า LNG ของกลุ่ม Regulated Market ใหม่นี้จะมี

ประสิทธิภาพและราคาถูกจริง และจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ ใช้ไฟฟ้าได้อย่างไร”.

เปิดมิติใหม่กรมการขนส่งทางราง

เติมเต็มโครงข่ายแบบไร้รอยต่อทั่วประเทศหนุนอีอีซี

เ



การเก็งกำาไรในตลาดหุ้นจะพบว่ายังคงมีการกดดันตลาดอยู่

ตลอดเวลา โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐเป็นตลาดที่มีการเก็งกำาไรสูง

มาก จึงพบว่าดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐมักจะผันผวนขึ้นลงแรงมา

ตลอด ก่อนหน้านี้ดัชนีดาวโจนส์เคยขึ้นไปสูงกว่า 36,000 จุด แล้ว

ก็ถูกกดลงจนลงต่ำาที่ 31,000 จุด จากนั้นก็มีการดันกลับขึ้นไปเหนือ 

33,000 จุด มาปัจจุบันก็ถูกกดลงต่ำากว่า 32,000 จุดอีกครั้ง แน่นอน

ว่าทุกครั้งที่มีการกดหรือดันตลาดจะต้องมีการอ้างถึงปัจจัยที่เข้ามา 

กระทบตลาด ซึ่งในปี 2565 นี้ จะพบว่ามีการอ้างถึงเฟดอยู่ตลอด

เวลา เพราะปัจจัยด้านอื่นๆ ดูจะคลี่คลายไปแล้ว จึงดูไม่มีน้ำาหนักที่

จะนำามาอ้างได้มากนัก ต่างกับทางเฟดที่มีการยืดหยุ่นได้มาก เพราะ

การแสดงทีท่าและความคิดเห็นของเฟดถูกประเมินว่าจะมีผลทาง

เศรษฐกิจมาก สิ่งที่เฟดได้กระทำามาคือการทำาคิวอี ทำาให้มีปริมาณ

เงินเข้ามาไหลเวียนในตลาดอย่างมาก ซึ่งทางการเก็งกำาไรมองว่ายิ่ง

มีประมาณเงินเข้าตลาดมากเพียงใดเท่ากับเป็นการเพิ่มแรงดันกับ

ตลาด แต่เมื่อเฟดออกมาหยุดการทำาคิวอีก็เท่ากับลดแรงดันในทุก

ตลาด การเก็งกำาไรก็จะคิดเหมือนกันว่าตลาดจะอ่อนตัวลง ซึ่งกรณี

นี้ถูกนำามาอ้างอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่รู้ ๆ กันแล้วว่าเฟดกำาลังลดคิวอี

มาปัจจุบันเมื่อมีการรายงานภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐของเดือน 

พ.ค.2565 ออกมาว่ามีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 8.6% สูงกว่าที่มีการ

คาดหมายมาก และยังเป็นระดับเงินเฟ้อที่สูงในรอบ 40 ปีอีกด้วย 

ฟังแค่นี้บรรดานักเก็งกำาไรในสหรัฐก็เชื่อว่าเฟดจะต้องรีบปรับขึ้น

ดอกเบี้ยทันที จากที่ผ่านมาก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว 2 ครั้ง 

โดยล่าสุดมีการปรับในอัตรา 0.50% ซึ่งก็นับว่าปรับค่อนข้างมาก 

แต่เมื่อภาวะเงินเฟ้อยังคงทะยานสูงขึ้นมาก 

ทำาให้มีการมองว่าเดือน มิ.ย.นี้ เฟดอาจจะ

ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในระดับสูงที่ 0.75% ได้ ก็

ยังเป็นแค่การคาดหมาย ซึ่งทางเฟดก่อน

หน้านี้ก็พูดแล้วว่าจะยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยใน

ระดับ 0.50% ในเดือน มิ.ย. และ ก.ค.2565 

นี้ เมื่อมีการคาดหมายใหม่ว่าเฟดอาจขึ้น

ดอกเบี้ยแรง ทำาให้ดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลงแรง

ไปด้วย จนดัชนีลงต่ำากว่า 31,000 จุดได้ ก็

เป็นแค่การคาดหมาย แต่บรรดานักเก็งกำาไร

จะตามกระแสอยู่เสมอ จึงมองว่าจะมีแรงกด

จากการเก็งกำาไรเหมือนที่ผ่านมา ทำาให้ตลาด

หุ้นไทยจะถูกกดจากการขายหุ้นของนักลงทุน

ต่างชาติแล้วตามมาด้วยการเล่นตามกระแส
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7เศรษฐกิจ

พาณิชย์เช็กลิส ‘ข้าวหอมมะลิไทย’

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประ                                                                         

เทศ เปิดเผยว่า กรมกำาลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้ส่งออกข้าวไทยรายต่างๆ ที่

ได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ที่เป็นรูปรวงข้าว                                                                          

บนพื้นสีเขียว ให้ส่งรายละเอียดยี่ห้อ แบรนด์ และเครื่อง 

หมายการค้า ที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าวมาให้กรม เพื่อที่จะ

ได้รวบรวมและนำารายชื่อขึ้นประกาศไว้บนเว็บไซต์ และจัด

ส่งรายละเอียดให้ทูตพาณิชย์ของไทยในประเทศต่างๆ สำาหรับ

แจ้งให้ผู้ซื้อ ผู้นำาเข้า ที่ต้องการซื้อข้าวไทยจะได้สั่งซื้อจากผู้

ส่งออกที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง รวมทั้งได้ขอความร่วมมือ

ไปยังผู้ส่งออกแต่ละราย ให้จัดทำาคิวอาร์ โค้ดติดไว้บนถุง เพื่อ

ให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบที่มาที่ ไปว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 

และตรวจสอบการได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพข้าวหอม

มะลิไทย

‘เบนซ์ ไพรม์มัส’ เร่งเปิดตลาดรถไฟฟ้า

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัท ไพรม์มัส ออ

โต้เฮาส์ จำากัด ผู้จำาหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz, Mercedes-

AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ อย่างเป็นทางการ

ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้มีการเปิดตัวรถยนต์

ไฟฟ้า 100% รุ่น The new EQS 450+ AMG Premium ราคา 

8,570,000 บาท กับรุ่น The new EQS 450+ Edition 1 ราคา 

8,780,000 บาท ทำาให้ได้รับกระแสการตอบรับจากผู้บริโภค

เป็นอย่างดี โดยดำาเนินการส่งมอบรถดังกล่าวให้แก่ “เบนซ์

ไพรม์มัส” ซึ่งเป็นดีลเลอร์ Mercedes-EQ อย่างเป็นทางการ

เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ

สร้างยอดขายให้แก่เราได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส

ให้ลูกค้าได้สัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ ที่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยี

ระดับสูงของ The new EQS อย่างใกล้ชิด ทำาให้ความมั่นใจ

และตัดสินใจในการเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น

KC แต่งตั้งผู้บริหารเสริมแกร่ง

นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี. พร็อพ

เพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) หรือ KC เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขับ

เคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทางบริษัท

ได้แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม 

ตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการปฏิบัติ

การ ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร

อีกด้วย โดย KC ยังคงมุ่งมั่นในการลงทุน โดยเริ่มจากการปรับ

โฉมแบรนด์ใหม่สู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต 

โดยจะทำาให้แบรนด์ เค.ซี.พร็อพเพอร์ตตี้ ให้มีบุคลิกทันสมัย 

ตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเจเนอเรชั่น

สร้างสะพานข้าม ‘คลองศก’ คืบ 89%

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดย

สำานักก่อสร้างสะพาน ดำาเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้าม

คลองศกตำาบลคลองชะอุ่น, พังกาญจน์ อำาเภอพนม จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันผลการดำาเนินงานมีความก้าวหน้าไป

แล้ว 89% และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 

2565 นี้ โดยได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 

2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความยาว 340 เมตร ผิวจราจรกว้าง 

9 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 66.960 ล้านบาท เมื่อ

สะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต

ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม.

‘อุตสาหกรรม’ยิ้มรับบาทอ่อน
ส่งออกคึกคัก/แนะบริหารความเสี่ยง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                                          

รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำานัก 

งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

ได้ศึกษาผลกระทบค่าเงินบาทอ่อน

ต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย 

พบว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อน

ค่าในปัจจุบัน (ณ วันที่ 7 มิ.ย. 

2565 อยู่ที่ระดับ 34.46 บาทต่อ

เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับวันที่                                 

30 ธ.ค.2564 อยู่ที่ระดับ 33.38 

บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ส่งผลดีต่อ

เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมโดย

รวม เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงิน

บาทอ่อนค่าเป็นบวกต่อการส่งออก 

ทำาให้สินค้าไทยมีราคาถูกลงและ

สามารถส่งออกได้มากขึ้น

ทั้งนี้ แม้ว่าการนำาเข้าวัตถุ 

ดิบจะได้รับผลกระทบจากราคา

วัตถุดิบที่สูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณา

โครงสร้างการผลิตพบว่า การอ่อน

ค่าของเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมต่างๆ แตกต่างกัน

ตามสัดส่วนการนำาเข้าวัตถุดิบและ

สินค้าขั้นกลางและสัดส่วนการส่ง

ออกสินค้า โดยกลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มีสัดส่วนการนำาเข้าวัตถุดิบน้อย

และมีสัดส่วนการส่งออกมากจะ

เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้

อำานวยการ สศอ. กล่าวว่า จาก

การวิเคราะห์ผลกระทบของการ

อ่อนค่าของเงินบาทโดยใช้แบบ

จำาลองเศรษฐมิติมหภาค กรณีถ้า

หากเงินบาทอ่อนค่าลง 5% ส่ง

‘ดีอีเอส’ลุยกางข้อมูล!

เฟกนิวส์สุขภาพว่อนเน็ต

ตลาดของทางกองทุนต่างๆ ตลาดจึงยังถูกกดจากนักลงทุนที่กล่าว

มา นั่นคืออิทธิพลของการเก็งกำาไร แต่ตลาดหุ้นไทยกลับมีสภาพ

การณ์ดีกว่าทางสหรัฐ การที่ กนง.คงดอกเบี้ยเพราะยังต้องการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำาให้ธุรกิจในตลาดยังมีแนวโน้มโตได้ดี ก็จะมี

กำาไรมากขึ้น จ่ายเงินปันผลได้สูง จึงไม่ควรตื่นตระหนกเกินเหตุ 

ราคาหุ้นต่ำาลงยังมองเป็นจังหวะในการลงทุน.     

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

BCP ความผันผวนของราคาน้ำามันอาจทำาให้นักลงทุนคิด

ว่าราคาน้ำามันจะตกต่ำาลงได้มาก ซึ่งนั่นเป็นการคิดในด้านการเก็ง

กำาไร แต่ในความเป็นจริงเมื่อยังมีปัจจัยทางพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลง

มาก ก็จะมีผลกดดันด้านความต้องการและการผลิต อย่างล่าสุด

ที่ทางจีนประกาศล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ของเซี่ยงไฮ้ ก็ทำาให้มีการคิด

ว่าจะมีผลให้ความต้องการใช้น้ำามันลดน้อยลง ซึ่งก็คงพอรับฟังได้ 

แต่คำาว่าล็อกดาวน์บางพื้นที่ย่อมต่างกับครั้งก่อนหน้าที่ล็อกดาวน์

กันทั้งเซี่ยงไฮ้มาก ผลจึงจะมีน้อยไปด้วย ดังนั้น การที่ราคาน้ำามัน

อ่อนตัวลงจากข่าวนี้ก็จะเป็นผลแค่การเก็งกำาไรเท่านั้น จะไม่มีผล

ให้ราคาน้ำามันดิ่งลงแรงได้เลย แม้จะมีความพยายามอ้างประเด็น

เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยมากดตลาดก็ตาม ก็ไม่มีผลกระทบราคาน้ำามัน

มากนัก หากสงครามยูเครนยังยืดเยื้อต่อไป ราคาน้ำามันก็คงลดลงได้

ยาก เพราะรัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำามันรายใหญ่เช่นกัน จึงทำาให้

ปริมาณน้ำามันในตลาดจะไม่สมดุลกับความต้องการ และผลออกมา

ราคาน้ำามันในตลาดโลกยังอยู่สูงที่ 120 ดอลลาร์

เมื่อมาดูที่ BCP ซึ่งเป็นธุรกิจน้ำามัน จึงมีผลประกอบการ

ผันผวนตามราคาน้ำามันในตลาดโลกมาก 2 ปีก่อนราคาน้ำามันตกต่ำา

มาก ทำาให้ BCP มีผลประกอบการขาดทุนมากถึง 6,967.07 ล้าน

บาท แต่มาปีกลายราคาน้ำามันเริ่มปรับสูงขึ้น BCP ก็กลับมามีกำาไร

มากทันที โดยสามารถทำากำาไรได้มากถึง 7,623.79 ล้านบาท มา

ปี 2565 นี้ราคาน้ำามันยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงพบว่า BCP 

ไตรมาสแรกนี้ทำากำาไรได้ถึง 4,356.32 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจาก

ราคาน้ำามันที่ยังคงยืนตัวสูงถึงปัจจุบันและราคายังคงจะสูงต่อ

เนื่อง เพราะสงครามยูเครนยังไม่ยุติ จึงคาดว่าปี 2565 นี้ BCP 

คงจะมีกำาไรสูงที่ 12,000 ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 8.72 

บาท เมื่อมาคำานวณราคาหุ้นด้วยพีอี 10 เท่า จะได้ราคาที่ 

87.20 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 34.25 บาท จึงมี up 

side ได้อีกมากถึง 154.6% และจะได้เงินปันผลในระดับสูงกว่า 

7.5% ได้ด้วย จึงน่าลงทุนมาก 

TTA ในปี 2564 ที่ผ่านมา การส่งออกของไทยมีการ

เติบโตดีมาก ทำาให้ธุรกิจขนส่งมีผลประกอบการที่ดีตามมา

ด้วย แต่ที่น่าสนใจมากๆ คือ ธุรกิจการขนส่งทางเรือที่พบว่า

ได้รับความนิยมสูงมาก ทำาให้มองเป็นธุรกิจดาวเด่นในปีที่ผ่าน

มา เพราะธุรกิจเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมาก จน

เรียกว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด ดูอย่าง TTA 2 ปีก่อนปัจจัย

แวดล้อมยังไม่เอื้อ การส่งออกยังไม่ดีเพราะเศรษฐกิจโลก

ชะลอตัวมาก ทำาให้ TTA ยังมีผลประกอบการออกมาขาดทุน 

1,944.60 ล้านบาท แต่มา

ปีกลาย (2564) การส่งออกของ

ไทยที่ดีมากขึ้น ทำาให้ TTA พลิก

กลับมามีกำาไรสูงที่ 3,858.65 

ล้านบาท ก็ดูน่ายินดีแล้ว แต่มา

ปี 2565 นี้ ไตรมาสแรกของปี 

TTA ก็ทำากำาไรได้ที่ 979.84 ล้าน

บาท กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนมากถึง 418.1% หรือ

กำาไรเพิ่มมากกว่า 4 เท่าตัว 

แสดงว่าธุรกิจยังดีมาก ทำาให้

สามารถประเมินได้ว่าปี 2565 นี้ 

TTA คงจะมีกำาไรในระดับ 4,000 ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 

2.19 บาท เมื่อมาประเมินราคาที่เหมาะสมด้วยพีอี 10 เท่า จะได้

ราคาที่ 21.90 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 9.60 

บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 128.13% ส่วนเงินปันผลน่าจะได้

ในระดับ 4.5% ที่สำาคัญคือ TTA มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงที่ 12.14 

บาท สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดกว่า 26% จึงยังน่าลงทุน

KTB นักลงทุนอาจแปลกใจที่อยู่ๆ ทำาไมราคาหุ้น KTB มี

การปรับตัวสูงขึ้น เพราะปีก่อนราคายังจมอยู่ใกล้ระดับ 10 บาท 

จากราคาหลายปีก่อนที่เคยขึ้นไปสูงกว่า 20 บาท เหตุผลก็คือ 2 ปี

ก่อนที่เกิดโรคโควิด-19 ระบาดหนัก ทำาให้มีการใช้มาตรการล็อก

ดาวน์ในหลายประเทศรวมถึงไทยด้วย มาตรการนี้มีผลกระทบกับ

ธุรกิจอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำาให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางได้

ตามปกติแล้ว ก็ไม่สามารถทำาธุรกิจได้อีกด้วย จึงพบว่าธุรกิจขนาด

เล็กต่างๆ มีผลประกอบการตกต่ำาลงมาก ไม่มีรายได้มากพอที่จะ

ชำาระหนี้ให้กับธนาคาร ธนาคารจึงมี NPL เพิ่มมาก มีผลให้ต้อง

ตั้งสำารองหนี้เสียจำานวนสูง ผลออกมาธนาคารต่างมีกำาไรลดลง

มาก อย่าง KTB ในปี 2563 ก็มีกำาไรลดลงเหลือแค่ 16,731.58 

ล้านบาท แต่มาปีกลายเมื่อสภาวการณ์เริ่มดีขึ้น มีการปลดล็อก 

และเปิดประเทศปลายปี ทำาให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาดำาเนินการได้ 

ธนาคารก็มี NPL ลดลง ผลออกมาก็สามารถทำากำาไรได้เพิ่มมาอยู่

ระดับ 21,588.29 ล้านบาท และมาต้นปี 2565 นี้ ไตรมาสแรก 

KTB ก็ทำากำาไรได้ 8,780.33 ล้านบาท กำาไรยังคงเพิ่มอีก 57.4% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยสภาพการณ์ที่ยังดีมากขึ้น จึงคาด

ว่าปี 2565 นี้  KTB จะทำากำาไรได้ถึง 32,000 ล้านบาท จะมีกำาไร

ต่อหุ้นที่ 2.29 บาท เมื่อมาคำานวณราคาหุ้นที่เหมาะสมด้วยพีอี 10 

เท่า จะได้ราคาที่ 22.90 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 15.80 

บาท จึงมี up side ได้อีก 44.94% โดยจะได้เงินปันผลประมาณ 

4.35% ที่สำาคัญคือ KTB มีมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ 25.86 บาท 

เป็นการยืนยันว่าราคาหุ้นยังต่ำาเกินจริงมาก.

ไทยโพสต์ • ‘ก.อุตฯ’ เผยค่าเงินบาทอ่อนหนุนส่งออก ดันราคาสินค้า

ไทยถูกลง ขายได้มากขึ้น ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย แนะผู้ประกอบ

การบริหารความเสี่ยง ใช้วัตถุดิบทดแทนการนำาเข้า

กลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยสูง

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

ร่วมประชุม • นายพีรพงศ์ กริน

ชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร 

ด้านวิศวกรรมกลาง ในฐานะ

ประธานความมุ่งมั่นด้านการบริหาร

ทรัพยากรที่เป็นเลิศ  บมจ.เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร  หรือซีพีเอฟ เข้า

ร่วมการประชุม “UNGC Leaders 

Summit 2022” ผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก แลก

เปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ 

Climate & Biodiversity โดยซีพี

เอฟมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero) 

ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงาน

หมุนเวียน นำานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาปรับกระบวนการผลิต 

พัฒนามาตรฐานการจัดหาวัตถุดิบ

อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน.

ผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศที่แท้จริง (RGDP) จะขยาย                                                

ตัวเพิ่มขึ้น 0.40% ผลิตภัณฑ์มวล                                          

รวมภายในประเทศที่แท้จริงภาค

อุ ตสาหกรรมขยายตั ว เพิ่ มขึ้ น 

0.35% มูลค่าการส่งออกเมื่อคิด

เป็นสกุลเงินบาทจะขยายตัวเพิ่ม

ขึ้น 2.14% มูลค่าการนำาเข้าเมื่อ

คิดเป็นสกุลเงินบาทจะขยายตัวเพิ่ม

ขึ้น 1.94% ด้านการบริโภคภาค

เอกชนจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.21% 

เนื่องจากผู้ประกอบการมีรายได้

เพิ่มมากขึ้น การลงทุนภาคเอกชน

จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.31% และ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยายตัวที่ 

0.57%

ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูล

ปัจจัยการผลิตและผลผลิตสามารถ

แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ ได้รับผล 

กระทบจากการอ่อนค่าของเงิน

บาทแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่ม 1 กลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการนำา

เข้าวัตถุดิบน้อยและมีสัดส่วนการ

ส่งออกมาก เป็นกลุ่มที่มีการใช้

วัตถุดิบในประเทศในการผลิตเป็น

หลักและมีการส่งออกมาก ทำาให้

ได้รับประโยชน์จากรายรับที่สูงขึ้น

มากกว่าผลเสียจากต้นทุนการนำา

เข้าสินค้าที่สูงขึ้น ได้แก่ ปลากระป๋อง                                                     

ผลไม้กระป๋อง เม็ดพลาสติก และ

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น

กลุ่ม 2 กลุ่มอุตสาหกรรม

ที่มีสัดส่วนการนำาเข้าวัตถุดิบมาก

และมีสั ดส่ วนการส่ งออกมาก 

เป็นกลุ่มที่ ได้ประโยชน์จากรายรับ

ที่สูงขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท 

แต่ก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุน

การนำาเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์

อุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น

กลุ่ม 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี

สัดส่วนการนำาเข้าวัตถุดิบน้อยและ

มีสัดส่วนการส่งออกน้อย เป็นกลุ่ม

ที่มีการผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ

เป็นส่วนใหญ่หรือไม่ได้พึ่งพิงตลาด

ส่งออกเป็นหลัก ประกอบกับการ

ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ได้แก่ 

ยานยนต์ จักรยานยนต์ ยาสูบ 

เครื่องมือเครื่องใช้ ในสำานักงาน 

(เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซัก

ผ้า และคอมพิวเตอร์) เป็นต้น

กลุ่ม 4 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี

สัดส่วนการนำาเข้ามากและสัดส่วน

การส่งออกน้อย เป็นกลุ่มผู้นำาเข้า

หลักที่มีสัดส่วนการนำาเข้าวัตถุดิบ

และสินค้าข้ันกลางเพื่อใช้ในการผลิต                                                      

เป็นจำานวนมาก จึงได้รับผลกระทบ                                                 

จากต้นทุนการนำาเข้าสินค้าวัตถุดิบ

ที่สูงขึ้นมากกว่าประโยชน์จากราย 

รับจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ 

เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ยารักษาโรค 

น้ำามันดิบ และน้ำามันสัตว์.

ไทยโพสต์ • ภาคประชาชนชง 

ก.พลังงาน ลดค่าครองชีพ โดย

ปรับโครงสร้างท้ังระบบ “ช่ัวคราว 

ช่วงวิกฤต” แนะราคาหน้าปั๊มอิง

ราคาสิงคโปร์ย้อนหลัง 14 วัน คุม

ค่าการกลั่นไม่เกิน 1.50 บาท/ลิตร 

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา 

รองเลขาธิการสภาองค์กรของ

ผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ

กลุ่มผีเสื้อกระพือปีก ประชุม

กับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัด

กระทรวงพลังงาน เพื่อร่วมกัน

หาทางออกด้านราคาพลังงาน

แพง ปรับโครงสร้างการคำานวณ

ให้เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบ

กับประชาชน โดยหารือทั้งเรื่อง

ราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) และ

ราคาน้ำามัน โดยทางนายกุลิศ

มอบหมายให้สำานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน (สนพ.) ไป

พิจารณารายละเอียดทั้งหมด 

โดยในส่วนของราคาน้ำา                                            

มันซึ่งในขณะนี้ประชาชนเดือด

ร้อนอย่างหนักจากราคาที่ขึ้นถี่ 

แม้จะรับทราบกันดีว่าเป็นผลมา

จากการปรับขึ้นของราคาตลาด

โลก แต่เพื่อร่วมลดผลกระทบ

เป็นการชั่วคราว ทางกลุ่มจึง

เสนอภาครัฐให้พิจารณาขอความ

ร่วมมือกับเอกชน ขอให้ผู้ค้า

น้ำามันปรับหลักการคำานวณราคา

ขายปลีกหน้าปั๊มจากการอิงราคา

น้ำามันตลาดสิงคโปร์ 2 วันย้อน

หลัง เป็น 14 วันย้อนหลัง 

ส่วนราคาหน้าโรงกลั่น

น้ำามันได้เสนอให้ขอความร่วมมือ

ชั่วคราว จำากัดค่าการกลั่นเป็น

ไม่เกิน 1.50 บาท/ลิตร เป็นการ

ช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤต

เท่านั้น เพราะจะเห็นได้ว่าในช่วง

ไตรมาส 2/65 ค่าการกลั่นได้สูง

ถึง 5 บาท/ลิตร จากที่ไตรมาสที่ 

1/65 ได้ราว 1.00-2.00 บาท/ลิตร 

ซึ่งทางกลุ่มเข้าใจถึงสถานการณ์

การขาดทุนของโรงกลั่นน้ำามัน ใน

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ในปี 2563 ที่ขาดทุนรวมกัน 3 

หมื่นล้านบาท แต่ในปี 2564 เริ่ม

ฟื้นตัวมีกำาไร และปี 65 ก็มีกำาไร

สูงมาก ดังนั้น ในภาวะเช่นนี้ก็

น่าจะมาแบ่งปันทุกข์และสุขกับ

ประชาชนร่วมกัน.

ไทยโพสต์ • ‘ดีอีเอส’ เผยข่าว

ปลอมหมวดสุขภาพกระพือเต็มโซ

เชียล แจงคิดเป็น 1 ใน 3 ของ

เรื่องที่ เข้าเกณฑ์ต้องตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง พร้อมแนะประชาชน

ต้องรู้เท่าทันและรอบคอบในการ                   

บริโภคข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งต่อ

ทางโซเชียล

น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น 

โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงผล                                          

สรุปการมอนิเตอร์ข่าวปลอมประ                                          

จำาสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-9 มิ.ย.                                           

2565 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมพบ                                               

ข้อความท่ีเข้ามาท้ังหมด 11,648,636 

ข้อความ มีจำานวนที่ต้องดำาเนินการ

ตรวจสอบ (Verify) 233 ข้อความ 

รวมเรื่องที่ต้องดำาเนินการตรวจ

สอบ 123 เรื่อง โดยในจำานวนนี้

เป็นข่าวในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

47 เรื่อง หรือคิดเป็นสัดส่วนประ 

มาณ 1 ใน 3 ของจำานวนเรื่องที่เข้า

เกณฑ์ต้องประสานการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และจากข้อมูลเชิงลึกมีข้อสังเกต

ว่า ข่าวปลอมในหมวดข่าวสุขภาพ 

จุดกระแสความสนใจจากผู้บริโภค

ข่าวสารออนไลน์ นำาหน้ากลุ่มข่าว

หัวข้ออื่นๆ

ทั้งนี้ พบข่าว 10 อันดับแรก                                                   

ท่ีได้รับความสนใจมากสุดในรอบ                                                            

สัปดาห์ ได้แก่ 1.มันเทศญี่ปุ่นต้ม 

น้ำาขิง ช่วยต้านโควิด 2.สินเชื่อ                               

เพื่อประชาชนของธนาคารออมสิน                                               

กู้ได้สูงสุด 2 แสนบาท 3.รักษาโรค 

ไตโดยไม่ต้องฟอกไต ด้วยลิ้นจี่และ

เซี่ยงจี๊หมู 4.ยาพาราเซตามอลมี 

ส่วนผสมของไวรัสแมคชูโป 5.ซื้อ

รถไฟฟ้าจากบริษัทผู้ผลิตในเอเชีย

ไม่สามารถจดทะเบียนได้ 6.ใช้ CF 

ยาสีฟันสามัญประจำาบ้าน อาการ

ปากเหม็น ฟันโยก เหงือกอักเสบ

ลดลง 7.ธ.กรุงไทย ให้ยืม 30,000 

บาท สมัครง่าย รับเงินผ่านตู้ ATM 

8.ธ.กรุงไทยร่วมกับบริษัทเอกชน 

ปล่อยสินเชื่อเงินด่วน Street Money                                              

วงเงิน 5,000-300,000 บาท ผ่าน                                                    

ไลน์ @387bawah 9.ดื่มน้ำามะขาม 

เปียก ช่วยลดน้ำาหนักได้ และ 

10.ใส่ผ้าอนามัยนานๆ ทำาให้เป็น

โรคมะเร็งปากมดลูก

“กระทรวงดีอีเอสมีความ

เป็นห่วงประชาชนในเรื่องความ

ตระหนักและรู้เท่าทันสื่อออนไลน์/

โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน 

และมีการส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม

เหล่านี้ ก็จะทำาให้ได้รับข้อมูลผิดๆ 

และส่งผลกระทบกับสุขภาพของ

ประชาชนที่หลงเชื่อข่าวปลอมดัง

กล่าว ดังนั้น ประชาชนต้องรู้เท่า

ทันข่าวปลอมและมีความรอบคอบ

ในการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ถูก

ส่งต่อกันมาทางโซเชียล” น.ส.นพ

วรรณกล่าว.

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ชงพลังงานอุ้มค่าครองชีพปชช.ชั่วคราว
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘รณยศ’ เสริมแกร่งแผงกลางพยัคฆ์ล้านนา

เชียงใหม่ • เชียงใหม่ เอฟซี คว้าตัว “โอเว่น” รณยศ มิ่งมิตรวัน 

ห้องเครื่องวัย 24 ปี จากทัพ “ตราชฎา” สโมสรราชประชา เข้า

สู่ถิ่น “พยัคฆ์ล้านนา” เพื่อลุยศึกลูกหนังในซีซั่น 2022-23 โดย

เป็นการหวนคืนถ้ำา “พยัคฆ์” อีกครั้ง หลังเคยสวมเสื้อเชียงใหม่ 

เอฟซี ช่วงเลก 2 เมื่อฤดูกาล 2017 โดยเจ้าตัวเผยถึงการกลับมา

เล่นให้กับเชียงใหม่ เอฟซี คำารบสองได้อย่างน่าสนใจ “กลับมา

ครั้งนี้ จะพยายามมากกว่าเดิม เพื่อจะได้ โอกาสลงสนามมากขึ้น

ครับ เพราะครั้งก่อนผมยังเด็กมาก เมื่อเทียบกับรุ่นพี่ในทีมตอน

นั้น น่าจะราวๆ 4-5 ปีก่อน ซึ่งเราก็เข้าใจ เราเก็บประสบการณ์

ตรงนั้นมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยๆ และการได้ลงสนาม

กับแต่ละทีมที่ผ่านมาช่วยสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นครับ และ

มั่นใจว่า กลับมาเที่ยวนี้จะได้รับโอกาสลงสนามในสีเสื้อเชียง 

ใหม่ เอฟซี มากกว่าเดิม ส่วนเป้าหมายส่วนตัวแน่นอนอยู่แล้ว

ครับว่าต้องช่วยทีมเลื่อนชั้นให้ได้ ทำางานหนักขึ้น ซ้อมหนัก

ขึ้น แม้ปีนี้แต่ละทีมร่วมลีกจะแข็งแกร่ง แต่ด้วยบรรยากาศ

กองเชียร์ในบ้านที่ข่มทีมเยือนได้ บวกกับการเสริมทีมปีนี้ ผม

ว่าสนุกแน่นอนครับ แม้ทุกทีมต้องการเลื่อนชั้น แต่เราก็ต้อง

เลื่อนชั้นให้ได้เช่นกัน เพื่อความสุขของแฟนบอลครับ” สำาหรับ 

“โอเว่น” รณยศ มิดฟิลด์ ปัจจุบันอายุ 24 ปี ชาว จ.สกลนคร 

เคยติดทีมนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เมื่อปี 2016 ไปลุย

ศึกฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 44 ที่ประเทศเกาหลีใต้

ฟรีคลินิกฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ ที่สมุทรปราการ

สมุทรปราการ • เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬา

กลางจังหวัดสมุทรปราการ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคุณบรรพต 

ชัยวงศ์นาถ ผู้จัดการพื้นที่การขายที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด คุณพิภพ อ่อนโม้ หัวหน้า

ผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทย รุ่น U-17 และทีมสตาฟฟ์โค้ช เข้า

ร่วมพิธีเปิด “ช้าง เอฟเอ คัพ ฟุตบอล คลินิก 2021/22” โดย

มีน้องๆ เยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลทั้งสิ้น 150 

คน ในปีนี้ “ช้าง เอฟเอ คัพ ฟุตบอล คลินิก 2021/22” ได้นำา

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเยาวชนในรุ่นต่างๆ และเหล่า

สตาฟฟ์โค้ชที่ผ่านการรับรองจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือ 

AFC มาลงสนามสอนทักษะฟุตบอลที่ถูกต้องให้น้องๆ อย่างใกล้

ชิด โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ศบค.อย่างเคร่งครัด 

ดังนี้ 1.มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อลดความ

เสี่ยงในการแพร่ระบาด/2.จำากัดจำานวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมไม่เกิน 

150 คน และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าภายในสนาม/3.จะต้อง

สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมก่อนการจัดกิจกรรมเท่านั้น/4.จะต้องได้รับ

การฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 

ชม.ก่อนเข้าสนามฝึกซ้อม

ปอดเหล็กไทย-ญี่ปุ่นแชมป์มาราธอนภูเก็ต

ภูเก็ต • วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต จัดขึ้นอย่าง

ยิ่งใหญ่อีกครั้งเป็นปีที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 

ณ ลากูน่า ภูเก็ต โดยในปีนี้มีนักวิ่งกว่า 7,000 คนจากกว่า 

63 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันจัดขึ้น 2 วัน และมีทั้งหมด 6 

ประเภท โดยผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทมีดังนี้ มาราธอน 42.195 

กม. ชาย อภิชัยจิตร (ไทย) 02:50:20 ชม./มาราธอน 42.195 กม. 

หญิง ซาโตวา โอตะ (ญี่ปุ่น) 03:23:47 ชม./มาราธอน 42.195 

กม. ประเภททีม ทีม Jetts (ไทย) 02:41:18 ชม./ประเภทฮาล์ฟ

มาราธอน 21.097 กม. ชาย เซอร์จิ ซีเรียนอฟ (รัสเซีย) 01:13:21 

ชม./ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.097 กม. หญิง มนัสนันท์ คำา

พิทักษ์ (ไทย) 01:34:22 ชม./ประเภท 10.5 กม. ชาย โรนัล เซ

เทียวาน (อินโดนีเซีย) 36:58 นาที/ประเภท 10.5 กม. หญิง ดิมิ

ทรี ลี ดุค (ออสเตรเลีย) 39:23 นาที/ประเภท 5 กม. ชาย เซอร์จิ 

ซีเรียนอฟ (รัสเซีย) 15:58 นาที/ประเภท 5 กม. หญิง ซีอานา มิล

เกต (ออสเตรเลีย) 19:57 นาที/ประเภท 2 กม. เด็กชาย กิตติคุณ 

ลันขุนทด (ไทย) 06:56 นาที/ประเภท 2 กม. เด็กหญิง กวินทิพย์ 

วงศ์ธวัช (ไทย) 08:36 นาที.

ปารีส • “สิงโตคำาราม”  ทีมชาติอังกฤษ จม

ท้ายตารางในศึกฟุตบอลยูฟ่า เนชันส์ลีก โดย

ปราศจากชัยชนะ หลังเสมออิตาลี 0-0 ซ่ึง

เป็นสกอร์เดียวกับแมตช์ชิงชนะเลิศยูโร 2020 

ขณะที่เยอรมนีเก็บแต้มจากการบุกไปเสมอ

ฮังการี 1-1

เกมที่วูล์ฟแฮมป์ตันระหว่างลูกทีมของ

แกเรธ เซาธ์เกต และทีมแชมป์ยูโร 2020 

ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเพียง 3,000 คน 

ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กนักเรียน อันเป็นผลจาก

บทลงโทษของยูฟ่าจากกรณีเหตุการณ์ความ

วุ่นวายของแฟนบอลอังกฤษหลังแมตช์ชิง

ชนะเลิศยูโร 2020 ที่ผ่านมา

อังกฤษที่เพิ่งเสมอเยอรมนี 1-1 ในเกม

ที่โมลิเน็กซ์ สเตเดียม จบด้วยการเสมออีก

ครั้ง ส่งผลให้พวกเขาอยู่ท้ายตารางของกลุ่ม 

โดยมีเพียง 2 คะแนนจากสามแมตช์ ก่อน

จะเป็นเจ้าบ้านเจอกับฮังการีในวันอังคารนี้ที่

สนามแห่งเดียวกันนี้

เมสัน เมาต์ ยิงชนคานในช่วงต้นเกม 

ขณะที่แอรอน แรมส์เดล ผู้รักษาประตูสิงโต

คำารามก็โชว์การเซฟอย่างยอดเยี่ยมจากการ

ยิงของซานโดร ตอนาลี โดยเมาต์และแรมส์ 

เดลเป็นเพียงสองผู้เล่นอังกฤษที่ได้ลงเล่นตัว

จริงในนัดชิงยูโร 2020

“เรามีโอกาสดีๆ 2-3 ครั้งที่จำาเป็นต้อง

ทำาประตูให้ได้ แต่เราก็ขาดความเฉียบคมใน

พื้นที่สุดท้าย เราพึ่งพาแฮร์รี เคน กับราฮีม                                                            

สเตอร์ลิง มากเกินไปในการทำาประตู ผู้เล่น

คนอื่นๆ ต้องทำาแบบน้ันให้ได้”  เซาธ์เกตกล่าว

ผู้จัดการทีมสิงโตคำารามยังกล่าวต่ออีก

ว่า “เกมนี้ผมคิดว่า อารอน แรมส์เดล ทำาผล

งานได้ดีมาก เขาช่วยเซฟในจังหวะที่สำาคัญ

เมืองทองธานี • การแข่งขันเทนนิส

อาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก 

“ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 

2 (รายการชาย-หญิง) ชิงเงินรางวัลรวม 

รายการละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ประมาณ 821,750 บาท (รวมชาย-หญิง 

50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

1,643,500 บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อ

วันท่ี 12 มิ.ย.2565 เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย

ได้รับเกียรติจากพลตำารวจเอกณัฐธร เพราะ

สุนทร อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิส

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬา

ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะ

เลิศ เกา ซินหยู นักหวดสาวจีนมืออันดับ 

760 ของโลก เรียกฟอร์มเก่งออกมา 

เฉือนเอาชนะ “เต็ง 1” นาโอะ ฮิบิโนะ 

จากญี่ปุ่น มืออันดับ 244 ของโลก 2-1 

เซต 6-1, 1-6 และ 6-3 ใช้เวลาในการ

แข่งขันไป 1 ช่ัวโมง 56 นาที เกา ซินหยู                                                          

คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครอง และนับเป็น                                                              

การคว้าแชมป์สัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน (สัป 

ดาห์แรกได้จากดับเบิลยู 25 เชียงราย 

รายการไทยแลนด์-ไอทีเอฟ วีเมนส์ เทน 

นิส ทัวร์ ครั้งที่ 1) โดยครั้งนี้ เกา ซินหยู                                                

ได้รับเงินรางวัล 3,935 ดอลลาร์สหรัฐ 

หรือประมาณ 129,343 บาท พร้อม

คะแนนสะสม 50 แต้ม ส่วน นาโอะ ฮิ

บิโนะ ได้รับ 2,107 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ประมาณ 69,257 บาท และ 30 คะแนน

ขณะที่ ประเภทชายเดี่ยว รอบชิง

ชนะเลิศ ปู๋ ยุนเชาเกเต นักหวดจีนมือวาง 

7 ของรายการ และมืออันดับ 534 ของ

โลก คว้าชัยชนะเหนือ ชินทาโร่ อิมาอิ 

นักหวดญี่ปุ่นมือวาง 4 และมืออันดับ 

517 ของโลก 2-0 เซต 6-3 และ 7-5 ใช้

เวลาในการแข่งขันไปทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 24 

นาที ปู๋ ยุนเชาเกเต รับเงินรางวัลจาก

การคว้าแชมป์ชายเดี่ยว 3,600 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือประมาณ 118,332 บาท และ

คะแนนสะสม 25 แต้ม ด้าน ชินทาโร่ อิ

มาอิ ได้รับ 2,120 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ประมาณ 69,684 บาท และ 16 แต้ม.

เอาไว้ได้ และผมยังคิดว่า บูกาโย ซากา และ

เจมส์ วอร์ด-เพราส์ ก็ทำาผลงานได้ดีเช่นกัน”

ทางด้านโรเบอร์ โต มานชินี ผู้จัดการ

ทีมอิตาลีที่กำาลังสร้างทีมหลังพลาดท่าตก

รอบเวิลด์คัพ 2022 รอบสุดท้ายที่กาตาร์ 

เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนี้ หลังฮังการีและ

เยอรมนีจบเกมด้วยการเสมอกัน 1-1

มานชินีกล่าวว่า “พวกเรามีโอกาส

หลายครั้งเลยนะ บางทีอาจจะมากกว่าพวก

เขาด้วยซ้ำา แต่ภาพรวมแล้วเด็กๆ มีเกมที่ดี 

ในช่วงครึ่งแรกเรามีโอกาสที่ไม่ควรจะพลาด

ถึงสามครั้ง แต่เรารู้ว่าเราต้องพัฒนาอีกมาก 

นั่นคือส่วนหนึ่งของการเติบโต”

เกมที่ปุสกัส อารีนา เจ้าบ้านฮังการี

ข้ึนนำาต้ังแต่นาทีท่ี 6 จากการซ้ำาของโซลต์ 

นากี ที่กดเข้าไปจากบอลที่มาเข้าทางหลัง

มานูเอล นอยเออร์ ผู้รักษาประตูเยอรมนี

เซฟลูกโหม่งของ โรลลันด์ ซาไล ไว้ได้แล้ว 

แต่อินทรีเหล็กก็ใช้เวลาเพียง 3 นาทีตีเสมอ

จากโยนาส ฮอฟมันน์ ดาวเตะจากโบรุสเซีย 

มึนเชนกลัดบัก

“ผมเคยบอกไปแล้วว่าเกมนี้จะเป็น

เกมที่ยากที่สุดที่คุณจะต้องเจอหลังจากเล่น

กับอังกฤษไปแล้ว” ฮันซี ฟลิก หัวหน้าโค้ช

อินทรีเหล็ก ทีมชาติเยอรมนี กล่าวหลังพาทีม

เสมอด้วยสกอร์ 1-1 เป็นแมตช์ที่สามติดต่อ

กัน “แต่เรากำาลังอยู่ในขั้นตอนที่พัฒนา เรา

ต้องดูว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเกมนี้”.

แชมป์ • ปู๋ ยุนเชาเกเต นักหวดจีน คว้า

ชัยเหนือ ชินทาโร่ อิมาอิ จากญี่ปุ่น มือ

วาง 4 ของรายการ 2-0 เซต 6-3, 7-5 ได้

ครองแชมป์ประเภทชายเดี่ยว ศึกเทนนิส

อาชีพ “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เมนส์ เทนนิส 

ทัวร์” ครั้งที่ 2 ที่สนามกีฬาเทนนิส อบจ.

เชียงราย เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2565.

อุซเบกิสถาน • ชญาวัต ศรีนาวงษ์ กองหน้าทีม

ชาติไทยมั่นใจช้างศึกพร้อมทำาผลงานได้ดีนัดดวล

อุซเบกิสถาน หลังทำาแอสซิสต์ช่วยทีมชนะศรีลัง                                                                

กา 2-0 ในฟุตบอลเอเชียน คัพ 2023 รอบคัดเลือก 

ขณะท่ีมาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 

พอใจจากการเก็บ 6 แต้มตามเป้า นัดสุดท้ายดวล

อุซเบฯ ลุ้นแชมป์กลุ่ม

ชญาวัต ศรีนาวงษ์ กองหน้าทีมชาติไทย เผย

ความรู้สึกหลังทำาแอสซิสต์ช่วยช้างศึก ชนะศรีลังกา 

2-0 ในฟุตบอลเอเชียน คัพ 2023 รอบคัดเลือก 

โดยศูนย์หน้าวัย 29 ปี ได้รับโอกาสประเดิมสนาม

ให้ช้างศึกชุดใหญ่ในเกมระดับทัวร์นาเมนต์ครั้งแรก 

ก่อนทำาหนึ่งแอสซิสต์หลังจ่ายให้วรชิต กนิตศรี

บำาเพ็ญ ยิงปิดเกม 2-0 ซึ่งถือเป็นแอสซิสต์แรกใน

นามทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกด้วย

“ดีใจครับกับการช่วยให้ทีมชาติไทยมีสกอร์

ในครั้งนี้ มันเป็นเกมแรกที่ผมได้ลงเล่นในนามทีม

ชาติไทยในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการเป็นครั้ง

แรกด้วย เป็นความดีใจมากสำาหรับผมมากๆ ที่มี

ส่วนกับการทำาประตูของทีม”

“เกมท่ีผ่านมากับศรีลังกาไม่ใช่เกมท่ีง่าย ด้วย

ฟุตบอลสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป พวกเขาเตรียมตัวมา

อย่างดี ทำาให้เกมเมื่อวานออกมาค่อนข้างอึดอัดพอ

สมควร เพราะจบสกอร์กันไม่ได้ และกดดันกันไป

เอง แต่เราคลายความกดดันไปได้จากการเก็บ 6 

คะ แนน มีโอกาสเข้ารอบ

สูง ทำาให้มีกำาลังใจมากขึ้น”

“โดยรวมการที่เก็บ 

6 แต้ม ทำาให้พวกเรามี

ความมั่นใจมากขึ้น แม้เกม

สุดท้ายจะไม่ได้กดดันเท่าที่

ผ่านมา แต่เราจะเก็บเพิ่ม

อีก 3 คะแนนให้ได้ เพื่อ

วัดความสามารถของเราใน

การเล่นกับทีมที่แข็งแกร่ง 

และแรงก้ิงดีกว่าอย่างอุซเบ 

กิสถาน”

“ ก า ร เ จ อ อุ ซ เ บ กิ

สถานเป็นเกมท่ี                                

ยาก แต่เชื่อว่า                         

พวกเราจะทำางาน

กันได้ดีข้ึน ผม

เชื่อม่ันว่าพวกเรา

จะสามารถทำาผล

งานกันออกมาได้

ดี” ชญาวัตกล่าว

ด้วยความมั่นใจ

ด้านมาโน 

โพลกิง หัวหน้าผู้

ฝึกสอนทีมชาติ

ไทย พอใจจาก

การเก็บ 6 แต้ม

จากสองนัดแรก 

หลังชนะศรีลังกา 2-0 ในเอเชียน คัพ 2023 รอบ

คัดเลือก กลุ่มซี นัดสอง

ช้างศึกได้หนึ่งประตูในครึ่งแรก และลูกยิง

ของวรชิต กนิตศรีบำาเพ็ญ ในช่วงทดเจ็บครึ่งหลัง 

ส่งผลให้จ่อการันตีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอ

เชียน คัพ 2023 อย่างน้อยในฐานะอันดับ 2 ดีสุด 

5 ทีมจาก 6 กลุ่ม

“รูปเกมออกมาในแบบที่ เราคิดเอาไว้ว่า

อาจจะอึดอัด ซึ่งเราต้องทำาหน้าที่ของเรา นั่นคือ

พยายามจบสกอร์แรกและสองให้ได้”

“พอเราได้ลูกแรก

ก็อยากได้ลูกที่สองเพื่อปิด

เกม แต่ยังทำาไม่ได้ ทำาให้

เราต้องเจอสถานการณ์ท่ีตึง                      

เครียด แต่สุดท้ายเราก็ทำา                                         

ได้ มันเป็นแนวทางฟุตบอล

ที่มีโอกาสเป็นแบบนี้ ซึ่ง

เป้าเราชัดเจนคือเก็บ 6 แต้ม 

ก็หวังว่าผลคู่อื่นจะช่วยให้

เราผ่านเข้ารอบ แต่ถ้าไม่

เราก็พร้อมเจอกับอุซเบ   

กิสถาน”

“ตอนนี้หน้าที่ของ

เราสำาเร็จแล้ว จากนี้เรามองไป

ที่เกมสุดท้ายกับอุซเบกิสถาน 

และแน่นอนเราจะเปิดเกม

รุกในเกมที่พบพวกเขา”

“เราจะใช้ทีมชุด

ที่ดีที่สุด พร้อมที่สุด 

ซึ่งต้องดูกันอีกที 

แต่เรารู้อยู่แล้ว

ว่า พวกเขา

เป็นทีมที่แข็ง                             

แกร่ง ซึ่งเราจะ

เตรียมพร้อมให้ดี 

และเตรียมผู้เล่นที่ดีที่สุด

ลงสนาม”

ด้าน ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ กอง

กลางทีมชาติไทยกล่าวว่า  “เรารู้ว่าอุซ                                                 

เบกิสถานแข็งแกร่ง และได้เล่นในบ้าน

ด้วย แต่เรามาที่นี่เราอยากมีแต้ม 

และอยากจะวัดมาตรฐานของพวก

เราในการเจอกับพวกเขาว่าจะสู้ได้

ไหม ผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุก และเราจะสู้อย่าง

เต็มที่”

โปรแกรมฟุตบอล เอเชียน คัพ 2023 รอบ

คัดเลือก กลุ่มซี นัดสาม ทีมชาติไทยจะพบกับอุซ 

เบกิสถาน วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 22.30 น. 

ที่มาร์กาซีย์ สเตเดียม ประเทศอุซเบกิสถาน.

เซาธ์เกตรับสิงโตหน้าไม่คมเอง

อินโดนีเซีย • การแข่งขันแบดมินตัน “ไดฮัทสุ 

อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2022” ทัวร์นาเมนต์ระดับ

เวิลด์ทัวร์ 500 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 

เมื่อ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบ

ชิงชนะเลิศ นักตบสาวไทย “เมย์” รัชนก อินทน

นท์ มืออันดับ 8 ของโลกและมือวางอันดับ 5 ของ

รายการ เข้ารอบชิงพบกับ เฉิน ยู่เฟย มืออันดับ 4 

ของโลกจากประเทศจีน และเป็นเจ้าของเหรียญ

ทองกีฬาโอลิมปิก 2021 ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 1 

ของรายการนี้ด้วย

สำาหรับ “เมย์” รัชนก อินทนนท์นั้น ในรอบ

รองชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ท่ี 11 มิ.ย. เอาชนะ หาน ยู่ 

มืออันดับ 24 ของโลกจากจีน ไป 2-1 เกม 13-21, 

21-14, 21-18 ขณะที่ เฉิน ยู่เฟย มืออันดับ 4 ของ

โลกจากจีน เอาชนะเพื่อนร่วมชาติ เหอ บิงเจียว 

มืออันดับ 9 ของโลก และมือวางอันดับ 6 ของ

รายการจากจีนมาได้ 2-0 เซต 21-11, 21-14

ก่อนที่ทั้งคู่จะโคจรมาเจอกันในรอบชิงชนะ

เลิศ ไดฮัทสุ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2022 ทั้งคู่

เคยเจอกันมาแล้ว 16 ครั้ง โดย เฉิน ยู่เฟย เป็น

ฝ่ายเอาชนะได้ 14 ครั้ง “เมย์” รัชนก เอาชนะได้

เกม ต้องไปลุ้นกันต่อในเกมที่ 3

เกมตัดสิน เมย์ออกตัวดี นำาห่างถึง 7-2 ก่อน

ที่ยู่เฟยจะไล่มา 5-8 แต่เมย์ที่เร่งเกม กลับเป็นฝ่าย

พลาดเองให้ยู่เฟยไล่มาทันที่ 8-8 และ 10-10 และ

ปิดครึ่งเกมที่ 3 กลายเป็นเฉิน ยู่เฟย นำา 11-10 จาก

นั้นก็สลับฝั่ง และเป็นยู่เฟยที่ทำาได้ดีกว่า ขึ้นต่อไป

ที่ 14-11 และ 15-12, 18-13 ตามลำาดับ และเกม

เพียง 2 ครั้ง

เกมแรกของรอบ

ชิงชนะเลิศเป็น เฉิน ยู่

เฟย ที่อาศัยความผิด

พลาดที่น้อยกว่า ขณะที่ 

“เมย์” รัชนก ผิดพลาด 

เสียแต้มง่ายๆ หลาย

ครั้ง ทำาให้เฉิน ยู่เฟย 

ชนะไป 21-16 แต้ม ขึ้น

นำา 1-0 เกม 

เกมที่ 2 ก็เป็น

เฉิน ยู่เฟย ที่ออกนำา

ก่อน 1 แต้ม แต่เกมนี้

เมย์อาศัยการเล่นเกม

บุก เป็นฝ่ายทำาแต้มเบียดกันมาที่ 7-7 ก่อนที่เมย์จะ

อาศัยลูกตบและความผิดพลาดของยู่เฟย เมย์นำา 

11-8 นำาไปถึง 14-12 จากลูกตบไปท้ายคอร์ต จาก

นั้นเมย์พลาด 2 แต้มติดจากลูกตบทำาให้ยู่เฟยขึ้น

นำา 15-14 แต่เมย์ รัชนก ก็ได้ผลจากเกมบุกพลิก

ขึ้นนำา 19-16 และนำาต่อที่ 20-18 และเกมนี้เมย์

ก็ไม่พลาดเป็นฝ่ายชนะไป 21-18 ตีเสมอเป็น 1-1 

นี้ เฉิน ยู่เฟย ก็ไม่พลาด เป็นฝ่ายปิดเกม ชนะ                   

21-15

 ทำาให้ เฉิน ยู่เฟย เป็นฝ่ายชนะ “เมย์” 

รัชนก อินทนนท์ 2-1 เกม 21-16, 18-21, 21-

15 เฉิน ยู่เฟย คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวการแข่งขัน

แบดมินตัน “ไดฮัทสุ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 

2022” ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 500 ไปครอง 

พร้อมกับคว้าเงินรางวัล 27,000 เหรียญสหรัฐ 

ส่วนรัชนกพลาดแชมป์สมัยที่ 3 รายการนี้ และยัง

คงรอคอยแชมป์แรกนับตั้งแต่รายการอินโดนีเซีย 

มาสเตอร์ส เมื่อปี 2020 รับเงินรางวัลปลอบใจ 

13,680 เหรียญฯ หรือประมาณ 475,000 บาท

สำาหรับรายการต่อไป “เมย์” รัชนก อินทนนท์  

จะลงแข่งขันรายการอินโดนีเซีย โอเพ่น 2022 

รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ระหว่าง

วันที่ 15-19 มิ.ย.2565 พร้อมนักแบดไทยชาย

เดี่ยว นำาโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์, “กันต์” 

กันตภณ หวังเจริญ, “โอ๊ต” สิทธิคมน์ ธรรมศิลป์ 

ส่วนหญิงเดี่ยว “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, “ครีม” 

บุศนันทน์ อึ๊งบำารุงพันธุ์, “เมย์” ศุภนิดา เกตุทอง 

และหญิงคู่นำาโดย “กิ๊ฟ” จงกลพรรณ กิตติธรากุล 

ควงคู่มากับ “วิว” รวินดา ประจงใจ อีกทั้งคู่ดาว

รุ่งสองพี่น้อง เบญญาภา-ณัฐกานต์ เอี่ยมสอาด 

คู่ผสมนำาโดย “บาส-ปอป้อ” คู่มือวางอันดับ 1 

ของรายการ โดยมีคู่ดาวรุ่งอย่าง สุภัค จอมเกาะ 

และสุภิสรา เพรียวสามพราน ร่วมแข่งด้วย.

‘รัชนก’ลุ้นต่อศึกอินโดนีเซียโอเพ่น

ลุ้น • ติโม แวร์เนอร์ (ซ้าย) กองหน้าของเยอรมนีลุ้นลูกที่ยิงผ่านผู้รักษาประตูฮังการีไป

แล้ว แต่ลูกถากเสาออกไป ในศึกฟุตบอลยูฟ่า เนชันลีกส์ เอ กลุ่ม 3 ระหว่างฮังการีและ 

เยอรมนี ที่ปุสกัส อารีนา ในบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ซึ่งจบเกมด้วยการเสมอกันไป 1-1.

หนุ่มสาวจีนแชมป์หวดไทยแลนด์ไอทีเอฟ

ชญาวัต ศรีนาวงษ์

มาโน โพลกิง 

ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์

ชญาวัตเชื่อได้แต้มจากอุซเบกิสถาน
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

คลื่นความสุขต่อเนื่องให้คุณเที่ยวใต้ได้ตลอดปี เพื่อ

ส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า น่าประทับใจ ผ่าน

บทเพลงอันไพเราะจากศิลปินชื่อดัง เพื่อกระตุ้นให้

เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ต่างชาติ ตลอดจนกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ เจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพ มี

กำาลังในการจับจ่ายใช้สอย เต็มใจจ่ายเพื่อตอบสนอง

คุณค่าของประสบการณ์ตามความสนใจพิเศษของ

ตนเอง ทั้งยังขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ

จากต่างประเทศ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ

ที่มีรายได้สูงและใช้จ่ายสูง ให้เดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศมากขึ้น

“มหกรรมดนตรียังเป็นการผลักดัน Soft Power of Thai-

land ภายใต้แนวคิด 6F:4M คือ Food, Film, Fashion, Festival, 

Fight, Friendship, Music, Museum, Master และ Meta ใน

โอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565-2566 หรือ Visit Thailand Year 

จุฬาฯคืบหน้าพัฒนายารักษามะเร็ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำาบัด

มะเร็งและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

เชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดเสวนา

การวิจัยและพัฒนายาแอนติบอดีรักษามะเร็ง 

เพื่อนำาเสนอความคืบหน้าของนวัตกรรมการ

รักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำาบัด  รศ.นพ.

ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ คณบดีคณะแพทย์ จุฬาฯ 

กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรมีศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะ

ทางจำานวน 21 ศูนย์ และหน่วยปฏิบัติการวิ

จัยจำานวน 38 หน่วย โดยโครงการศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำาบัดมะเร็ง เป็นหน่ึงใน

ตัวอย่างโครงการมุ่งเป้าสำาคัญขององค์กร ท่ี

ผนึกพลังจากหลายภาควิชา ท้ังทางปรีคลินิก

และทางคลินิก นอกจากน้ียังได้ร่วมมือกับคณะ

วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อ

ร่วมกันทำาวิจัยพัฒนาการรักษามะเร็ง ท่ีเป็น

จุฬาฯ • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คืบหน้าพัฒนายารักษามะเร็ง โดยพัฒนาแพลตฟอร์มสร้าง

ยาแอนติบอดี รักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบําบัดข้ึน โดยกระตุ้นจากหนูและมนุษย์ หลังจากน้ันคัด

เลือก B-cell และยังพัฒนายาแอนติบอดี  PD-1 ใช้รักษามะเร็ง 30 ชนิด ผลทดลองข้ันต้นได้

ผลมากกว่ายาช้ันนําในต่างประเทศ เตรียมทดสอบในมนุษย์

ปัญหาสุขภาพสำาคัญ เน้นท่ีแนวทางการรักษา

ด้านภูมิคุ้มกันบำาบัดมะเร็ง ซ่ึงเป็นแนวทางใหม่

ท่ีช่วยเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง

หลายชนิดได้ยาวนานข้ึน ลดการกลับมาเป็น

ซ้ำาของมะเร็งบางชนิด แต่ยังมีข้อจำากัดหลาย

ประการท่ีจะนำามาใช้จริงได้อย่างแพร่หลาย 

ท้ังเรื่องของค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างสูง ความซับ

ซ้อนของกระบวนการ และยังต้องพัฒนางาน

วิจัยต่อเนื่องให้ขยายผลได้ดีกับผู้ป่วยมะเร็งจำา

นวนมากข้ึน

รศ.นพ.ฉันชายกล่าวต่อว่า แนวทางการ

รักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำาบัดเป็นการรักษาแนว

ใหม่ ท่ีไม่ใช่ยาสังเคราะห์จากเคมีแบบท่ีคุ้น

เคยกัน ซ่ึงแนวทางการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำา

บัดน้ีมีด้วยกันหลายวิธี เช่น ยาแอนติบอดี ซ่ึง

เป็นยาท่ีต้องสร้างจากเซลล์ท่ีมีชีวิต หรือท่ีเรียก

ว่ายา Biologics นอกจากน้ี ยังมีวิธีการรักษา

ด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนไข้เองและการ

ออกแบบวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลอีก

ด้วย เนื่องจากคนไข้แต่ละคนเหมาะกับการ

รักษาท่ีไม่เหมือนกัน จึงต้องพัฒนาวิธีการเลือก

คนไข้ท่ีเหมาะสมกับการรักษาต่างๆ เหล่าน้ีด้วย

นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์

ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ ให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมถึงการรักษามะเร็งด้วยวิธีภูมิคุ้มกัน

บำาบัด โดยเฉพาะการใช้ยาแอนติบอดีรักษา

2022-2023 : Amazing New 

Chapters เพื่อเพิ่มสัดส่วนนัก

ท่องเที่ยวคุณภาพ และสร้าง

ประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ต่างชาติเลือก จ.ภูเก็ตและ

กระบี่ เพราะเป็นจังหวัดท่อง

เที่ยวที่มีศักยภาพ มีความ

พร้อมในการบริหารจัดการ

พื้นที่ มีทรัพยากรด้านการ

ท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ คาด

ว่าจะมีนักท่องเที่ยวร่วมงาน

วันละประมาณ 2,500 คน 

รวมไม่น้อยกว่า 15,000 คน”           

ฐาปนีย์กล่าว

ด้าน อุทิศ ลิ่มสกุล ผู้

อำานวยการ ททท. สำานักงาน

กระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้มีความ

พร้อมอย่างเต็มที่ในการจัด

งานเทศกาลดนตรี ไม่ว่าจะ

เป็นสถานที่จัดงาน กิจกรรมการบินโดรนแปรอักษร หรือสิ่งอำานวย

ความสะดวกต่างๆ ทั้งเที่ยวบินในประเทศ การเดินทางมายังกระบี่ 

และเที่ยวบินต่างประเทศ อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่สามารถ

บินตรงมายังกระบี่ได้เลย แม้จะเป็นช่วงหน้าฝนกระบี่ก็ยังน่าเที่ยว 

น่าสนใจ

“นอกจากมาสนุกกับเทศกาลดนตรี ยังสามารถเดินทางไป

ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ อาทิ สุสานหอย 75 ล้านปี เกาะที่มีความ

สวยงาม อย่าง 4 เกาะยอดนิยม ได้แก่ เกาะห้อง เกาะทับ เกาะ

ไก่ และเกาะหม้อ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ขณะนี้มีการ

เดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติคึกคักมากยิ่งขึ้น หวัง

ว่าเทศกาลดนตรีครั้งนี้จะสร้างความสุข ความสนุกให้นักท่องเที่ยว

ทุกคน” อุทิศกล่าว

สำาหรับเทศกาลดนตรีจัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและ

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety 

& Health Administration (SHA) ในรูปแบบ Covid Free Event ผู้

เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบ 

3 เข็ม หรือแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบไม่เกิน 

72 ชั่วโมง. 

ฉายหนังหาดูยาก รําลึกเศรษฐา ศิระฉายา

เพื่อรำาลึกถึงเศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติผู้จากไป 

หอภาพยนตร์นำาภาพยนตร์ท่ีเขาร่วมแสดงออกมาจัดฉายตลอด

เดือน พ.ค.และ มิ.ย. โดยเฉพาะผลงานเรื่องสำาคัญท่ีจะจัด

ฉายควบกันในวันเสาร์ท่ี 18 มิ.ย. คือ “ชื่นรัก” ภาพยนตร์ไทย

ปี 2522 ท่ีเศรษฐารับบท

พระเอกคู่กับอรัญญา นาม

วงษ์ ท่ีต่อมากลายมาเป็น

คู่รักในชีวิตจริง และ “ฝ้าย

แกมแพร” งานแสดงอย่าง

เต็มตัวเรื่องแรกเมื่อ พ.ศ.

2518 ซ่ึงโดดเด่นจนคว้า

รางวัลตุ๊กตาทองมาครอง 

ท้ัง 2 เรื่องจะจัดฉายท่ีโรง

ภาพยนตร์ศาลาศีนิมา ช้ัน 6 

อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

ฟรี นอกจากน้ี หนัง “ชื่นรัก” จะจัดฉายรอบท่ี 2 ในวันท่ี 24 

มิ.ย. เวลา 15.30 น. และ “ฝ้ายแกมแพร” วันท่ี 29 มิ.ย. เวลา 

15.30 น. สำารองท่ีน่ังท่ี www.fapot.or.th

รวมพลังรักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล

นายโกวิท ผกามาศ ผอ.สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัย กล่าวว่า เนื่องในวันทะเลโลก สำานักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย ร่วมกับกองกิจการพลเรือน หน่วยนาวิกโยธิน 

กองทัพเรือ โรงเรียนสัตหีบ และชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ (หอ

ศิลป์ถ่ินนาวี) จัดโครงการ “รวมพลังรักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม 

รักษ์ทะเล รักษ์ส่ิงแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ท่ีมีพระดำาริ

อนุรักษ์ส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลไทย ผ่าน 4 กิจกรรม ได้แก่ การปลูก

ปะการัง, การประกวดวาดภาพ หัวข้อ ‘มหัศจรรย์สีสันใต้

ทะเล’, การสร้างสรรค์งานศิลปะบนถุงผ้ามอบให้กับ รพ.ใน

พ้ืนท่ี อ.สัตหีบ ได้แก่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ และ 

รพ.เกียรติวงศ์ นำาไปใช้ และการแสดงผลงานศิลปะของ

เยาวชนท่ีร่วมประกวดและผลงานศิลปะโครงการสื่อสีน้ำาโลก 

รวมท้ังผล

งานของหอ

ศิลป์ถ่ินนาวี 

กิจกรรมต่างๆ 

ส่งเสริมความ

รู้ด้านศิลปะ

ควบคู่ปลูก

ฝังแนวคิด

อนุรักษ์ธรรมชาติ โดยใช้ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมโยงการทำางาน

ระหว่างคนกับธรรมชาติ.

ประชมุรมต.ศกึษาเอเปกชงยเูนสโกฟืน้เรยีนรูถ้ดถอย

ศึกษาธิการ • ที่ประชุมระดับ รมต.การ

ศึกษาเอเชีย-แปซิฟิก ออกแถลงการณ์

กรุงเทพฯ 2565 ชงยูเนสโกหนุน ฟื้นฟูการ

เรียนรู้ถดถอย ในระดับภูมิภาค ก.ย.นี้ “ตรี

นุช” ชี้การปิดโรงเรียนทำาให้ความไม่เท่า

เทียมกันทางการศึกษารุนแรงถึงขั้นเป็น

วิกฤต ต้องกำาหนดกลยุทธ์การฟื้นฟูการเรียน

รู้ที่มีประสิทธิภาพ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า จากการประชุมระดับรัฐมนตรี

ด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์

กรุงเทพฯ พ.ศ.2565 ที่มีประสิทธิภาพ

สำาหรับทุกคน และการพลิกโฉมการศึกษา

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยแถลงการณ์

ดังกล่าวจะมุ่งการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย 

การฟื้นฟูการเรียนรู้ และความต่อเนื่องของ

การเรียนรู้ การกลับเข้าเรียนในโรงเรียน

อย่างปลอดภัย การพลิกโฉมการศึกษาและ

ระบบการศึกษา การเรียนรู้และทักษะเพื่อ

ชีวิต การทำางาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

พัฒนาครูรุ่นใหม่ให้ที่มีทักษะสูง การพลิก

โฉมการศึกษาด้วยระบบดิจิทัล การวางแผน 

การกำากับดูแล และการติดตามผล ซึ่งการ

ปิดโรงเรียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกทำาให้

ความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษามีความ

รุนแรงมากขึ้น และวิกฤตการเรียนรู้ที่มีอยู่

แล้วแย่ลงกว่าเดิม ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน

กลุ่มเปราะบางอย่างที่สุด ดังนั้น จึงเป็น

เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเปิดเรียนและกำาหนด

กลยุทธ์การฟื้นฟูการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

โดยเน้นเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุด เพื่อให้

แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนจะตามทันกับการเรียน

รู้ที่สูญเสียไป

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ดังนั้นใน

กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จะ

ร่วมสร้างหลักประกันการกลับเข้าเรียนและ

การรักษาผู้เรียนทุกคนอย่างปลอดภัยใน

โรงเรียน รวมถึงการสร้างกลยุทธ์ฟื้นฟูการ

เรียนรู้ โดยใช้มาตรการติดตามและแก้ไข

ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและ

เตรียมพร้อมสำาหรับแรงกระแทกในอนาคต

ที่จะต้องมีการปฏิรูประบบแบบองค์รวม                                                     

มีองค์ประกอบเชื่อมโยงกันในเรื่องนโยบาย 

วางแผน และการจัดหาเงินทุน ส่วน

หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และกระบวนการ

เรียนการสอนควรเป็นแบบครอบคลุม 

เพื่อสะท้อนความต้องการทางสังคมและ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ครูคือ

หัวใจของการปรับเปลี่ยนการศึกษา ดังนั้น 

ระบบการศึกษาจึงต้องปรับแนวคิดใหม่

ในเรื่องวิชาชีพครูและเปลี่ยนบทบาทของ

ครูและนักการศึกษาจากผู้ถ่ายทอดความ

รู้ไปเป็นผู้อำานวยความสะดวกในการเรียน

รู้และการสร้างทักษะ จึงต้องมีการปฏิรูป

มาตรฐานการสอนและฝึกอบรมนวัตกรรม

ให้แก่ครู ส่วนการพลิกโฉมการศึกษาด้วย

ระบบดิจิทัลต้องเป็นการเข้าถึงการศึกษา

ออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม

“กลุ่มรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่ง

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกขอให้ยูเนสโกติดตาม

ถ้อยแถลงฉบับนี้ด้วยการจัดตั้งโครงการใน

ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสนับสนุน

ประเทศสมาชิกในการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่

ถดถอยและการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา 

พวกเราจะนำาเสนอถ้อยแถลงฉบับนี้ โดย

ถือเป็นข้อเสนอแนะที่สำาคัญจากภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิกต่อที่ประชุมสุดยอดเพื่อ

การปรับเปลี่ยนทางการศึกษา ซึ่งสำานัก

เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดขึ้นที่นคร

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือน

กันยายนนี้ต่อไป” รมว.ศธ.กล่าว.

สรา้ง‘แพลตฟอรม์’ทำายาแอนตบิอดหีลายรูปแบบเบือ้งตน้ใหผ้ลดกีวา่ยาชัน้นำาตา่งประเทศ    

นรักดนตรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนร่วม

งานมหกรรมดนตรีบนชายหาด “ROCK ON THE BEACH 

MUSIC FESTIVAL” เทศกาลส่งคลื่นความสุขต่อเนื่อง เพื่อ

เปิดประสบการณ์เที่ยวภาคใต้ในมุมมองที่หลากหลายในพื้นที่ 2 

จังหวัด ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 จ.ภูเก็ต และวันที่ 

24-26 มิถุนายน 2565 จ.กระบี่ งานนี้เอาใจคนรักดนตรี พร้อม

ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ให้คึกคัก

สำาหรับ ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL จะ

เป็นมหกรรมดนตรีครั้งใหญ่ริมชายทะเล รวบรวมศิลปินที่มีชื่อเสียง

มาร่วมให้ความสนุก เริ่มในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ยึดลานโลมา หาดป่าตอง 

เวลา 15.00-22.00 น. ชวนศิลปินชื่อดัง ได้แก่ วี วิโอเลต, อิ้งค์   

วรันธร และวง THE PARKINSON สร้างความบันเทิง ตลอดจนมี

ไฮไลต์สุดพิเศษ FLY BOARD และการโชว์ว่าวหลากหลายชนิด

ต่อด้วย จ.กระบี่ กำาหนดจัดที่ตะโกลา ยอร์ช มารีน่า เวลา 

15.00-22.00 น. พบกับศิลปิน ได้แก่ วง ETC. TWOPEE และเบน 

ชลาทิศ และไฮไลต์สุดพิเศษ ชมการบินโดรนแปรอักษรเป็นรูป

ต่างๆ สวยงามบนท้องฟ้า

มหกรรมดนตรีครั้งนี้ยังให้ความสำาคัญกับศิลปวัฒนธรรมท้อง

ถิ่นเอกลักษณ์แดนใต้ เตรียมขนการแสดงท้องถิ่น อาทิ ระบำาบาบ๋า 

ระบำาตารีกีปัส การแสดงหุ่นเชิดร่วมสมัย การแสดงรำามโนราห์

ร่วมสมัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปิดให้ผู้ร่วมงานได้

สร้างสรรค์ผลงานผ่านการเพนต์ผ้าบาติกของที่ระลึกจากคนใน

ชุมชน ภายในงานจะมีการจำาหน่ายอาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์

จากผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ จ.ภูเก็ตและกระบี่ สามารถมาลอง

ลิ้มชิมรสอาหารชื่อดังของสองจังหวัด ที่ยกขบวนความอร่อยมาให้

บริการที่โซนจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกว่า 20 ร้าน

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ 

ททท. กล่าวว่า เทศกาลดนตรีครั้งใหญ่นำาเสนอในแนวคิด “The 

Festival of Ultimate Happiness in the Andaman” เทศกาลส่ง

เทศกาลดนตรี‘ROCK ON THE BEACH’ฟื้นเศรษฐกิจ

ค

ตรีนุช เทียนทอง

มะเร็งซ่ึงมีการใช้มากว่า 6 ปี ถือว่าเป็นวิธีการ

รักษามาตรฐานในปัจจุบันและเป็นท่ียอมรับ

ท่ัวโลกและในไทย มีประสิทธิภาพในการรักษา

มะเร็งสูงและมีผลข้างเคียงต่ำา อย่างไรก็ตาม 

การรักษาด้วยวิธีน้ียังคงมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก 

ประมาณ 2 แสนบาทต่อเข็ม ซ่ึงต้องมีการ

ให้ยาทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ต่อเนื่องอาจจะหลาย

ปี โดยประมาณค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ท่ีประมาณ 

8.5 ล้านบาท หรืออาจจะมากกว่าน้ี เป็นส่วน

ทำาให้ประชาชนท่ัวไปเข้าถึงได้ยาก จึงได้พัฒนา

แพลตฟอร์มการพัฒนายาแอนติบอดีสำาหรับ

การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำาบัดข้ึนมา เพื่อ

ให้ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนายากลุ่มน้ีได้

เอง ซ่ึงจะช่วยลดการพ่ึงพาการนำาเข้ายาเหล่า

น้ีจากต่างประเทศ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

ของประเทศ และทำาให้คนไทยทุกคนมีโอกาส

เข้าถึงยากลุ่มน้ีมากข้ึน

นพ.ไตรรักษ์กล่าวว่า สำาหรับแพลต 

ฟอร์มการพัฒนายาแอนติบอดี ในขณะน้ีเรา

มีความสามารถในการพัฒนายาแอนติบอดี

ท้ังจากหนูและมนุษย์ โดยหนูทดลองจะถูก

ฉีดกระตุ้นเพ่ือให้สร้างยา จากน้ันคัดเลือก 

B-cell ของหนูท่ีผลิตแอนติบอดี และปรับปรุง

แอนติบอดีของหนูให้คล้ายกับของมนุษย์ 

ส่วนมนุษย์ก็จะมีการนำาเลือดจากผู้ป่วยและ

ผู้บริจาค คัดเลือก B-cell ของผู้ป่วยท่ีผลิต

แอนติบอดี และจะได้แอนติบอดี ซ่ึงท้ังสอง

การทดลองอยู่ในหลอดทดลอง ต่อไปคือการ

ทดลองในมนุษย์ เพื่อเป็นต้นน้ำาในการพัฒนา

ยา

อีกความก้าวหน้าคือ โครงการพัฒนา

ยาแอนติบอดีต่อ PD-1 ซ่ึงเป็นยายุคใหม่ ท่ีมี

ความสำาคัญมากในการรักษามะเร็ง ได้รับการ

อนุมัติจากองค์การอาหารและยาให้ใช้สำาหรับ

รักษามะเร็งมากกว่า 30 ชนิด อาทิ มะเร็งเต้า

นม มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็ง

ไต มะเร็งหลอดอาหาร เป็นต้น

“โดยท่ีผ่านมาเราได้เร่ิมต้นพัฒนา

ยาแอนติบอดีท่ีมีต้นแบบมาจากหนูทดลอง

จนสำาเร็จ ซ่ึงจากผลการทดสอบประสิทธิภาพ

ในหนูทดลองพบว่ายาแอนติบอดีต้นแบบท่ี

ได้ท้ัง 2 ตัว มีความสามารถในการยับย้ังก้อน

มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะยา

แอนติบอดีต้นแบบตัวท่ี 2 มีความสามารถ

ในการยับย้ังก้อนมะเร็งได้เหนือกว่ายาช้ันนำา

ของต่างประเทศ จากผลการทดลองดังกล่าว

ทำาให้เรามีความพร้อมในการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม”

นพ.ไตรรักษ์กล่าวอีกว่า สำาหรับแผนการ

พัฒนายาแอนติบอดีต่อ PD-1 ในอนาคต จะ

ประกอบไปด้วยการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

การทดสอบความเป็นพิษเภสัชจลศาสตร์ และ

พลศาสตร์ในลิง ก่อนท่ีจะทดสอบยาแอนติบอดี

ในมนุษย์ต่อไป นอกเหนือจากการพัฒนายา

แอนติบอดีต่อ PD-1 เพื่อรักษามะเร็งโดยตรง

แล้ว ขณะน้ีทีมพัฒนาเซลล์บำาบัดรักษามะเร็ง 

ได้นำาแอนติบอดีต่อ PD-1 ท่ีพัฒนาข้ึนน้ีมาใส่

ใน CAR-T cells เพื่อให้การรักษาด้วยเซลล์บำา

บัดมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย

ด้าน ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ผู้

อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำา

บัดมะเร็ง กล่าวว่า ในระยะเวลากว่า 4 ปี ท่ี

เรามุ่งม่ันทำาวิจัยมาท้ังในด้านวิทยาศาสตร์ พ้ืน

ฐานและการวิจัยทางคลินิก โดยมีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การรักษาจริง ท่ีมุ่ง

หวังให้ประชาชนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึง

ได้ โดยผลงานของศูนย์ ได้แก่ โครงการผลิต

ยาแอนติบอดีสำาหรับการรักษาแบบภูมิคุ้มกัน

บำาบัด นับว่าเป็นโครงการท่ียากและใช้งบ

ประมาณมากท่ีสุด เพราะเป็นการใช้แอนติบอดี

ท่ีปลดล็อกส่ิงท่ีเซลล์มะเร็งสร้างข้ึน เพื่อป้องกัน

ตัวเอง ทำาให้ภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งของผู้ป่วย

กลับมาทำางานต่อสู้กับมะเร็งได้ โครงการวัคซีน

รักษามะเร็งเฉพาะบุคคล โครงการพัฒนาการ

รักษามะเร็งด้วยวัคซีนชนิด mRNA โครงการ

เซลล์บำาบัดต่อมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองและมะเร็ง

เม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยส์ โครงการพัฒนาวิธี

การเล้ียงเซลล์มะเร็งในรูปแบบ 3 มิติ.

อุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท. สำ�นักง�นกระบี่

ฐ�ปนีย์ เกียรติไพบูลย์ 

รองผู้ว่�ก�รด้�นตล�ดในประเทศ ททท.

ศิลปินคับคั่งพร้อมเสิร์ฟคว�มสนุกในเทศก�ล 

บรรย�ก�ศแถลงข่�ว “ROCK ON THE BEACH MUSIC FESTIVAL”
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11บันเทิง

ชื่อ..ไม่ได้นัดหมาย

ฉะนั้น ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงจนเกิดจลาจลในเมือง

หลวงเมื่อคืนสองคืนผ่านมา อย่าได้นำาไปปนกับเรื่องของ

ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ลางานไปร่วมพิธีรับปริญญาบุตรชายที่อเมริกา

เลยนะ

แต่หากจะมองเป็นการฉวยโอกาสสร้างความวุ่นวายตอน 

“พ่อเมือง” ไม่อยู่ จะด้วยเหตุผลใด หรือใครสั่งก็ตาม นั่นก็ตาม

อัธยาศัย ที่จะคิด-มองได้

อย่างคุณโบว์ ณัฏฐา มหัทธนา ก็มองว่า.. “ถ้ามีหลักการ

ที่คงเส้นคงวา อะไรผิดก็พูดได้ทันทีว่ามันผิด ไม่ต้องรอดูว่า .. 

เอ๊ะเป็นพวกใครทำานะ? ..

ตอนกระแสดี คนเชียร์เยอะ เราเรียกมันว่าสันติวิธีดีมั้ย .. 

มาทำาผิดเวลาเสียบรรยากาศ เราเรียกมือที่สามละกัน

อย่าไปโรแมนติกกับคำาว่า “ม็อบไร้แกนนำา” ม็อบไร้แกน

นำาที่ทำาได้คือการนัดกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 

เช่น วันนี้เราไปยืนเปิดไฟฉายพร้อมกัน รณรงค์เรื่องโน้น

เรื่องนี้กันนะ ไปแล้วกลับ

แต่ถ้าชวนกันเดินขบวนไปโน่นไปนี่แล้วไม่รู้จะไปเจออะ 

ไรข้างหน้าบ้าง มันไม่ใช่ม็อบไร้แกนนำา มันคือม็อบไร้คนรับผิด

ชอบ”

ซึ่งก็ตรงกับใจผมหรือใครอีกหลายๆ คน ส่วนที่ ดร.นิว 

ศุภณัฐ อภิญญาณ โพสต์.. “คุณชัชชาติควรกลับมาลงพื้นที่คั่น

กลาง ระหว่างม็อบสามนิ้วกับเจ้าหน้าที่ตำารวจไปเลย

จะได้พิสูจน์กันชัดๆ ว่าใครใช้ความรุนแรง”

นี่..ผมก็ว่าเข้าทีดีเหมือนกัน ด้วยคุณชัชชาติเป็นสุภาพ

บุรุษ เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ที่สำาคัญได้ย้ำา

มาตลอดว่า “เป็นกลาง” จนคนกรุงเชื่อ!

หากคุณชัชชาติจะได้ลงพื้นที่ไปร่วมสังเกตการณ์ เหมือน

เช่นไปดูน้ำาท่วม ดูดนตรีในสวนอย่างใกล้ชิด ก็คงได้สัมผัสแก่

ใจ-กับตา..

และจะได้นำาสิ่งที่เห็น-ที่สัมผัสมาบอกเล่าเก้าสิบให้ชาว

กรุงเทพฯ ได้ฟัง-ได้รู้!

ผมม่ันใจ..ไม่ว่าความรุนแรงจะเกิดจากตำารวจหรือจากม็อบ 

หากได้ยินจากปากคุณชัชชาติชัดๆ แล้ว คนกรุงก็จะเชื่ออย่าง

สนิทใจ เพราะตอนนี้ ไม่ว่าผู้ว่าฯ จะพูดอะไร..

ดูเหมือนจะน่ารับฟัง-ให้เชื่อไปเสียทุกเรื่อง!

กระทั่งที่ไลฟ์เฟซบุ๊ก (ช่วงหนึ่ง) มาจากอเมริกาเมื่อวาน 

ซืน.. “อนาคตของกรุงเทพฯ ต้องดึงคนเก่ง สร้างคนเก่งให้ได้ 

อันนี้สำาคัญ ถ้าสมมติว่า เมืองไม่สามารถดึงคนเก่งไว้ได้ อนาคต

งานไม่มี

ก็เหมือนการไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยาก

ขึ้น ฉะนั้นหัวใจของเมืองต้องดึงคนเก่งไว้ให้ได้ ต้องสร้างเมือง

ที่มีคุณภาพชีวิต อยู่ได้อย่างมีความสุข ให้มีอิสระในการแสดง

ความเห็น

คนที่เก่งสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ คือ หัวใจ

ของเมืองในอนาคต 

ดังนั้นหัวใจของเมือง คือ การแข่ง การสร้างคนเก่ง ไว้

ให้ได้ เพราะหัวใจสำาคัญของเมือง คือ คน ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง”

ไม่ว่าจะฟังหรืออ่าน ก็ให้ระรื่นหู สบายตา ยิ่งโดยเฉพาะ

กลุ่มคนที่ชอบแสดงความคิดเห็น พูดตรงๆ สารพัดม็อบ เห็นจะ

ดูไปยิ้มไป และคงนึกในใจ..

คุณชัชชาติทำาไมถึงได้เข้าอกเข้าใจเข้าถึงอุดมการณ์ของ

พวกเราเพียงนี้ เห็นจะหาผู้ว่าฯ แบบนี้ ไม่ได้อีกแล้วกระมัง?

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ระรื่นหู สบายใจ ผมก็อดที่จะ

คิดถึงเรื่องของ “คนดี” ขึ้นมาไม่ได้ ก็เลยไปค้นเจอเอาคำาเทศนา

ของท่าน ว.วชิรเมธ ีเข้า

พระคุณเจ้าว่า.. “นักเรียนไม่ควรจะเป็นคนเก่งเพียงอย่าง

เดียว แต่ควรจะเป็น “คนดี” ด้วย เพราะเก่งอย่างเดียวไม่เป็น

ผลดี อาจนำาความเก่งไปทำาเรื่องที่เสียหายได้ 

ดังน้ันทางออกท่ีดีท่ีสุดก็คือ ต้องเป็นคนดีท่ีทำางานเก่ง หรือ

เป็น “คนดีที่ทำางานเป็น” และใช้ความเก่งไปในทางที่ถูกต้อง คือ

เป็นการใช้ความเก่งเพื่อสนองความดี หรือเป็นคนเก่งที่เป็นคนดี  

หากทำาได้อย่างนี้ก็จะทำาให้เป็นคนเก่งที่ใช้ความดีอย่าง

มีจริยธรรมกำากับ…ค่านิยมที่ยกย่องคนเก่งมากกว่าคนดี ถือว่า

เป็นค่านิยมที่วิปริตของสังคม..”

ครับ..ดึงคนเก่งไว้แล้ว ก็ช่วยดึงคนดีไว้ด้วยนะท่านผู้ว่าฯ!.

ช่วยดึง‘คนดี’ด้วย?

เ

irror Mirror on the wall 

Who is the Fairest of Them 

All  หรือ กระจกวิเศษบอกข้า

เถิด คือนิทรรศการแสดงศิลปะครั้ง

แรกของ จักรพงศ์ สิริริน 

หรือ สอง พา

ราด็อกซ์ มือเบส

ผู้มีเอกลักษณ์

โดดเด่นท้ังฝีมือ

ด้านดนตรีท่ีจัดจ้าน 

และการแสดงโชว์ท่ีมัก

สร้างสีสันและความประทับ

ใจให้คนดูอยู่ตลอด 

แต่ตัวตนอีกด้าน สองหลง ใหล

ในการวาดรูปมาต้ังแต่เด็ก และมักชอบต้ัง

คำาถามกับส่ิงรอบตัวอยู่เสมอ หนังสือเรียน

ของเขาทุกเล่มมักมีลายเส้นการ์ตูนขีดเขียน

ตามจินตนาการท่ีก่อเกิด น่ันอาจเป็นท่ีมา

และจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ของนิทรรศการแสดง

ภาพวาดกว่า 200 ช้ินในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็น

ผลลัพธ์จากการผสมผสานระหว่างส่ิงท่ีเขา

สนใจมาตลอด และการพยายามค้นหาคำา

ตอบของบางส่ิงท่ีเขาเฝ้าต้ังคำาถาม

จุดเริ่มต้นของนิทรรศการเริ่ม

จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ทำาให้สอง

มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นและกลับมา

เริ่มวาดรูปอย่างจริงจังอีกครั้ง ผลงาน

ที่สร้างสรรค์ขึ้นหลากหลายชิ้นได้ถูกนำา

ไปประมูลหารายได้เพื่อสมทบทุนให้กับ

บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงาน

ต่างๆ ในช่วงโควิด เช่นเดียวกับในครั้งนี้ 

รายได้ส่วนหนึ่งจากภาพวาดที่จัดแสดงจะ

บริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

เพื่อผู้ป่วยยากไร้

“ในช่วงหนึ่งของชีวิตผมมีโอกาส

ได้ทำาความรู้จักกับทฤษฎีรอยหยดหมึก

รูปร่างต่างๆ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ

แบบทดสอบรอร์ชัค (Rorschach Test) 

ซึ่งนักจิตวิทยาใช้การทดสอบรูปแบบนี้

ตรวจสอบลักษณะทางบุคลิกภาพและ

การทำางานทางอารมณ์ เพื่อนำาไป

ใช้วิเคราะห์ถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้

จิตสำานึกของคน ซึ่งเมื่อมี

โอกาสได้ศึกษากระบวนการ

ของแบบทดสอบนี้ ผมจึง

เริ่มตั้งคำาถามว่าสิ่งเหล่านี้

สามารถบอกถึงสิ่งที่อยู่ในใจ

เราได้จริงๆ หรือ” สองกล่าว

สองยังตั้งคำาถามต่อไปอีก

ว่า หากศิลปะคือการสร้างความ

งามให้กับผู้สร้างและผู้เสพ เราจะ

สำารวจความงามนั้นได้ลึกแค่ไหนและไปได้ไกล

เพียงใด คำาตอบอาจจะมีหรือไม่มีอยู่ ค้นเจอหรืออาจ

M

ลังจากการระบาดของเชื้อไวรัส   

โควิด-19 ส่งผลให้งานคอนเสิร์ต

และงานแสดงต่างๆ ต้องหยุดจัด

เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ในวันนี้โลกของเราได้

ค่อยๆ กลับสู่สภาพเดิมอีกครั้ง งานแสดงดนตรี

ใหญ่ๆ มีให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง ศิลปินหลายๆ 

รายประกาศเดินสายออกทัวร์อีกครั้ง และหนึ่ง

ในนั้นก็คือ “เอ็ด ชีแรน” Ed Sheeran ซูเปอร์ 

สตาร์ดาวรุ่งเจ้าของเพลงฮิตมากมาย ที่ประเดิม

ด้วยการทัวร์ในเกาะอังกฤษบ้านเกิด ตั้งแต่

ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แล้วไปจบการ

ทัวร์ระลอกแรกหนนี้ปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่ง

แฟนๆ ชาวไทยคงต้องลุ้นกันว่า “เอ็ด ชีแรน” 

จะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกหรือไม่

แต่ขณะที่ไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีหรือไม่นั้น Ed 

Sheeran ก็มีของขวัญพิเศษให้ได้ฟังระหว่าง

รอคอย กับอัลบั้ม ‘=’ (Equal) – Tour Edition 

งานที่เป็นการปรับโฉมอัลบั้ม ‘=’ (Equal) ที่เต็ม

ไปด้วยงานเพลงดีๆ เพราะๆ มากมายให้ได้ฟัง

แบบจัดเต็มมากยิ่งขึ้น

โดยในอัลบั้ม ‘=’ (Equal) – Tour Edition 

จะมาพร้อมปกใหม่ที่ออกแบบเพื่อรับการกลับ

มาขึ้นเวทีออกทัวร์อีกครั้งของเอ็ด ชีแรน ยิ่ง

ไปกว่านั้นยังเพิ่มเพลงมาอีกเพียบให้สมกับที่                                                     

ได้ออกทัวร์กันอีก หลังหยุดไปนานไม่ต่ำากว่า 

2 ปี

นอกจากบทเพลงเพราะๆ ฉบับปกติใน

อัลบั้มชุดนี้ อย่าง “Shivers”, “Bad Habits” 

และ “The Joker And The Queen” แล้ว ‘=’ 

(Equal) – Tour Edition ยังใส่เพลงใหม่เข้ามา

อีก 4 เพลง ได้แก่ “I Will Remember You”, 

“Welcome To The World”, “One Life” และ 

“Penguins” โดยใน 2 เพลงหลังคือเพลงที่อยู่

ในภาพยนตร์เรื่อง ‘Yesterday’ ที่ Ed Sheeran 

ร่วมแสดงด้วยนั่นเอง

แต่เท่านี้ยังไม่พอ เพราะ Ed Sheeran 

ยังได้จัดเพลงที่ไม่เคยใส่ในอัลบั้มไหนๆ ลงมา

อีก อาทิ “Afterglow”, “The Joker And The 

Queen (feat. Taylor Swift)”, “2step (feat. Lil 

Baby)”, “Bad Habits (feat. Bring Me The 

Horizon)” และเพลงฮิตอันดับ 2 ของเกาะ

อังกฤษเพลงล่าสุดของเอ็ด ชีแรน “Peru” ที่

ทำางานร่วมกับไฟร์บอย ดีเอ็มแอล (Fireboy 

DML)

ทำาให้ ‘=’ (Equal) – Tour Edition อัด

แน่นไปด้วยบทเพลงอันไพเราะ หาฟังยาก และ

ที่ไม่เคยเปิดเผยให้ฟังก่อนหน้านี้ของเอ็ด ชีแรน 

รวมกันถึง 23 เพลง ฟังกันเต็มอิ่มให้หายคิดถึง 

และเหมาะสำาหรับอุ่นเครื่องรอข่าวคอนเสิร์ต

ของหนุ่มคนนี้สุดๆ

สามารถฟังกันได้จากบริการทุกสตรีม

มิง: https://wmth.lnk.to/equalrepackEC บอก

ได้ว่าสมกับการเป็นอัลบั้มที่ต้องมี ที่ต้องหา

มาฟังอย่างแน่นอน! โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค 

YouTube: https://youtu.be/9G5W_Pl7Ydk.

interthaipost69@gmail.com

ห

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ไม่เจอก็เป็นได้ แต่การสะท้อนจากการสำารวจ

ลงไปในตัวตนของเราอาจทำาให้เรารู้สึกถึงความ

หมายของคำาว่า “เราคืออะไร อะไรคือเรา” ได้

มากขึ้นแม้เพียงน้อยนิดก็ตาม

กระจกบานเดียวกันอาจสะท้อนให้เห็น

สิ่งที่แตกต่างกันก็เป็นได้ ขึ้นกับการประมวล

ผล ประสบการณ์และความรู้สึกที่ส่งมาจาก

จิตใต้สำานึก ทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของ

ชื่อนิทรรศการที่แสดงถึงความสนุกปนความ

สงสัยของสอง พาราด็อกซ์ ได้เป็นอย่างดี 

และนอกจากภาพวาดบนกระดาษ 

สองยังมีเทคนิคอื่นๆ ที่ต่อยอด

เรื่องราวของเขาผ่านผ้าใบ

ขนาดใหญ่ไล่ไปจนเล็กจิ๋ว 

รวมถึงการจัดวางงานที่แฝง

ความน่าค้นหา บอกเล่าตัว

ตนของเขาออกมาได้อย่าง

น่าสนใจ ซึ่งเจ้าของผลงาน

อยากชวนทุกคนมาสนุกไป

กับจินตนาการ และลองพูดคุย

ตั้งคำาถามกับจิตใต้สำานึกของตัวเองท่ี

สะท้อนออกมาจากการชมนิทรรศการคร้ังน้ี

นิทรรศการ Mirror Mirror on the wall 

อัลบั้มที่ทุกคนต้องมี‘Equal Tour Edition’

‘เอ็ด ชีแรน’เพิ่มเพลงใหม่อัดแน่น23แทร็ก

Who is the Fairest of Them All หรือ กระจก

วิเศษบอกข้าเถิด จัดแสดงงานต้ังแต่วันท่ี 6-28 

มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-20.00 น. (ปิดทุก

วันอาทิตย์) ท่ี 6060 Arts Space ซอยประดิพัทธ์ 

21 (สามารถเข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย).  

‘สอง พาราด็อกซ์’โชว์ภาพวาด

ผ่านงานนิทรรศการแสดงศิลปะ



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ตรวจเยี่ยมการเจาะบอ

บาดาล ลึกกวา 1,000 เมตร บริเวณ วัดสหกรณ โฆสิตาราม ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร เม� อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผานมา พบแหลงน้ําบาดาลใหมที่ระดับ

ความลึกตั้งแต 640 ถึง 1,008 เมตร มีน้ําบาดาลคุณภาพน้ําจืดปริมาณมหาศาล เตรียม

พัฒนาขึ้นมาชวยประชาชนในพื้นที่กวา 22,000 คน มีน้ํากินน้ําใชไมขาดแคลน และ

เพิ่มความมั่นคงดานน้ําในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเพ� อขับเคล� อนเศรษฐกิจ

ของประเทศตอไป

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล คนพบแหลงน้ําบาดาลใหมขนาดใหญ

เน� องในโอกาสครบรอบ 11 ป 

บานพักพิงโรนัลด แมคโดนัลด เฮาส 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

(โรงพยาบาลเด็ก) เพ� อครอบครัวผูปวย

เด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ

สูปท่ี 11 โดยมีคณะผูบริหารสถาบันสุขภาพ

เด็กแหงชาติมหาราชินี นําโดยนายแพทย

อดิศัย ภัตตาต้ัง ผูอํานวยการสถาบันฯ ใหเกียรติ

รวมงานฉลองครบรอบ 11 ป บานพักพิงฯ 

โดยมีนางสาวกฤตยา อุนสากล กรรมการ

และเลขานุการ มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด 

เฮาส ประเทศไทย และนางสาวบุปผา สุขวัน 

ผูจัดการบานพักพิงฯ ใหการตอนรับ พรอมกันน้ี 

มูลนิธิฯ ยังไดมอบเซตอาหารใหกับ 22 หอ

ผูปวย โดยไดรับการสนับสนุนจากรานแมค

โดนัลด สาขาเซ็นเตอรวัน และมอบของ

ที่ระลึกใหกับตัวแทนหอผูปวยของสถาบัน

สุขภาพเด็กฯ ที่ทําการสงครอบครัวผูปวย

เขาบานพัก ไดแก หอผูปวยวิกฤติกุมาร

เวชกรรม, หอผูปวยกุมารศัลยกรรมเด็กโต 

และหอผูปวยกุมารศัลยกรรมกระดูก

บานพักพิงฯ สถาบันสุขภาพเด็กฯ 

หรือโรงพยาบาลเด็กแหงนี้ ตั้งอยูชั ้น 6 

อาคารมหิตลาธิเบศร เปดใหบริการเม� อ

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถือเปนบาน

พักพิงฯ แหงแรกในประเทศไทย ใหบริการ

เปนที่พักชั่วคราวแกครอบครัวผูปวยเด็ก

ขั้นวิกฤติ โดยไมคิดคาใชจาย เพ� ออํานวย

ความสะดวกใหแกครอบครัวผูปวยเด็กที่

เดินทางมาจากตางจังหวัด และเพ� อชวยเหลือ

บรรเทาผอนคลายความทุกขยากในการ

หาที่พักพิงในภาวะสถานการณวิกฤตทั้ง

ในดานเศรษฐกิจ และสภาวะทางจิตใจใน

ระหวางที่บุตรหลานไดรับการรักษาอยูใน

โรงพยาบาล มีพื้นที่ 524 ตรม. ประกอบ

ดวยหองนอนเดี่ยวจํานวน 2 หอง หอง

นอนรวมหญิง จํานวน 17 เตียง และหอง

นอนรวมชาย จํานวน 16 เตียง พรอมดวย

หองนํ้า และส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน

ตางๆ อาทิ หองนั่งเลน หองครัว สวนรับ

ประทานอาหาร และบริเวณสวนหยอม ฯลฯ 

ทั้งนี้ ได ใหบริการแกครอบครัวผูปวยเด็ก

มากกวา 11,700 คน รวมเปนจํานวน 

68,000 คืน

นายแพทยอดิศัย ภัตตาต้ัง ผูอํานวยการ

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

กลาววา “ถึงแมวาสถานการณ โควิดเริ่ม

คลี่คลายลง แตดวยสภาพทางเศรษฐกิจ

ที่ซบเซาทําใหยังมีครอบครัวผูปวยเด็กอีก

จํานวนมากที่ยังคงตองการความชวยเหลือ 

ซึ่งผูปวยเด็กที่เขามารับการรักษาของทาง

โรงพยาบาลโดยสวนใหญถูกสงตอมาจาก

ระบบประกันสุขภาพ ซึ่งเปนครอบครัวเด็ก

ที่มีรายไดนอย ดังนั้นบานพักพิงฯ จึงมี

ความสําคัญอยางมาก เพราะชวยบรรเทา

เร� องคาใชจายของครอบครัว

ในการมาเฝาบุตรหลาน

ที่เจ็บปวยในขณะรับการ

รักษาอยู นอกจากนี้บาน

พักพิงฯ ยังชวยผูปวยเด็ก

ในดานรางกายและจิตใจ 

เด็กจะรูสึกอบอุน เพราะ

ไดรับความรักความเอาใจ

ใสจากพอแมผูปกครอง

อยางใกลชิด และชวยดาน

จิตใจของพอแมผูปกครอง 

บานพักพิงโรนัลด แมคโดนัลด เฮาส ณ สถาบันเด็กแหงชาติมหาราชินี

สานตอความดี กาวสูปที่ 11 เดินหนาชวยเหลือครอบครัวผูปวยเด็ก

เพราะไดอยูใกลลูก ไดดูแลลูก ทั้งยังชวยใน

ดานการรักษา เพราะเม� อพอแมอยูใกลๆ 

ทีมแพทยและพยาบาลก็สามารถติดตอ

ครอบครัวของเด็กไดอยางสะดวก สามารถ

ปรึกษาแนวทางการรักษาและอัปเดตอา

การตาง ๆ ของเด็กไดทันที จึงตัดสินใจ

เกี่ยวกับการรักษาไดอยางรวดเร็ว”

นางสาวกฤตยา อุนสากล กรรมการ

และเลขานุการ มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด 

เฮาส ประเทศไทย กลาววา “ในนามมูลนิธิ 

โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส รูสึกยินดีและ

ขอขอบคุณทางทีมคณะแพทย พยาบาล

และบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กฯ ที่ได

ผนึกกําลังในการทํางานรวมกันมาอยาง

ยาวนานจวบจนทุกวันนี้ ดวยจุดประสงค 

และปณิธาณในการชวยเหลือครอบครัว

ผูปวยเด็กที่เหมือนกัน ทั้งนี้มูลนิธิฯ ก็พรอม

ต่อยอดและดําเนินงานเพื่อมีส่วนในการ

ชวยเหลือครอบครัวผูปวยเด็ก และสังคม

ตอไปอีกดวย”

นอกจากน้ีมูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด 

เฮาส ประเทศไทยยังมีอีก 2 โครงการหลัก

ท่ีสําคัญ ไดแก โครงการหน�วยรถทันตกรรม

เคล� อนที่ โรนัลด แมคโดนัลด (Ronald 

McDonald Dental Care Unit) เปน

โครงการที่มูลนิธิฯ รวมกับมูลนิธิสงเคราะห

เด็กของสภากาชาดไทย ภายใต โครงการ

หน�วยรถทันตกรรมเคล� อนที่ “สุขภาพดีใต

รมพระบารมี” ใหบริการดานทันตสุขภาพ 

ทั้งดานการรักษาและปองกันใหกับเด็กใน

ถิ่นทุรกันดารตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน

มากกวา 38,000 คน โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ  

ท้ังส้ิน ซ่ึงเปนการดําเนินงานแบบบูรณาการ

รวมกันกับพันธมิตรสําคัญไดแก กอง

บัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพ

เรือ, กองทัพอากาศ, โรงพยาบาลทันตกรรม

มหาจักรีสิรินธร และมูลนิธิทันตแพทยเอกชน 

(ประเทศไทย) และโครงการสรางและปรับปรุง

หองสันทนาการ (Ronald McDonald 

Playroom) เพ� อใหเด็กท่ีเจ็บปวยหรือขาดโอกาส

ในโรงพยาบาลรัฐและสถานสงเคราะห

เด็กไดใชผอนคลายหรือทํากิจกรรมรวมกับ

ครอบครัว ระหวางเขาพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล หรือระหวางรอพบแพทย ปจจุบัน

นี้มีจํานวน 38 หอง ทั้งในกรุงเทพฯ และ

ตางจังหวัด ใหบริการผูปวยเด็กเฉลี่ย 

340,000 คนตอป 

ทานสามารถรวมเปนสวนหนึ่งใน

การมอบโอกาสที่ดีใหกับนอง ๆ ดวยการ

สนับสนุนโครงการฯ ผานเว็บไซตเทใจ 

โครงการบานพักพิงเพ� อครอบครัวผูปวยเด็ก 

https://taejai.com/th/d/baanphakphing-

rmhc/ (หักลดหยอนภาษีได) หรือชองทาง

อ� นๆ ไดที่ www.rmhc.or.th หรือ บริจาค

ผาน Bank Application โดย Scan QR 

Code บน Facebook/กลองรับบริจาคของ

มูลนิธิฯ/ บริจาคผานเคร� องส่ังอาหารอัตโนมัติ/ 

เคร� องคิดเงิน/ กลองรับบริจาคไดรฟทรู

ท่ีรานแมคโดนัลดทุกสาขา/ ทรูมันน่ี วอลเล็ท/ 

K+ Market/ ปนบุญ by ttb ติดตามขอมูล

เพ่ิมเติมกับกับมูลนิธิฯ ไดท่ี www.facebook.

com/rmhcthailand หรือ IG: rmhc_thailand 

หรือ  www.rmhc.or.th  หรือหมายเลขโทรศัพท 

02-696-4928

สํานักงานขาหลวงใหญผูล้ีภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) รวมกับ สถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย, สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย, สถาน

เอกอัครราชทูตเดนมารก ประจําประเทศไทย, พารากอน ซีนีเพล็กซ, ด็อกคิวเมนทารี่ คลับ, 

ทีวีบูรพา และแปลน ทอยส เชิญชวนทุกทานรวมแสดงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับทุก

ภาคสวนผานงาน “เทศกาลภาพยนตรผูลี้ภัย ครั้งที่ 11” เน� องในวันผูลี้ภัยโลก ถายทอดเร� อง

ราวของผูลี้ภัยผานภาพยนตรและสารคดีช� อดังหลากหลายสาขารางวัลที่คัดสรรมาใหผูเขา

รวมงานไดชมกันอยางเต็มอรรถรสอีกคร้ังในโรงภาพยนตร “เทศกาลภาพยนตรผูล้ีภัย คร้ังท่ี 11” 

จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 17 - 20 มิถุนายน ณ โรงภาพยนตรที่ 11 พารากอน ซีนีเพล็กซ 

ดวยการลงทะเบียนลวงหนา ไดตั้งแตวันนี้ที่ https://linktr.ee/rff11th โดยไมมีคาใชจาย 

ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 2022     พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานบริษัท คิงส ออฟ 

ออโต โปรดักส จัดแถลงขาวความพรอมการจัดงานแสดงรถยนตใหมปายแดง-รถยนตใชแลว 

ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 2022 โดยมี ชลัทชัย ปภัสรพงษ อัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ อโณทัย 

เอี่ยมลําเนา และพันธมิตรธุรกิจรวมแถลงขาว ณ หองNILE3-4 ไบเทคบางนาเม� อวันกอน 

ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ ในวันที่ 6-10 กรกฎาคม นี้ ฮอลล EH102-104 ไบเทคบางนา 

UNHCR เปดงาน “เทศกาลภาพยนตรผูลี้ภัย ครั้งที่ 11” 

เน� องในวันผูลี้ภัยโลก ทามกลางวิกฤติผูลี้ภัยที่สูงเปนประวัติการณ   

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๖๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ 

นายวสุรัศ ธิดาวงค กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ รถยนตน่ังสวน

บุคคลไมเกิน ๗ 

คน ย่ีหอ NISSAN 

สีนํ้าตาล หมายเลข

ทะเบียน กท 

๖๖๗๕ ลําปาง

๑ คัน ผูถือกรรมสิทธ์ิ

ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด 

(มหาชน)ผูครอบ

ครอง นางจุรีย 

กลาทํา

๗๐,๐๐๐ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๗ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปายทะเบียน

- ไมมีกุญแจรถ

- ไมมีสมุดใบคูมือจดทะเบียน

- เลขตัวรถตรงกับรายการจดทะเบียน

- เลขเคร� องรถไมตรงกับรายการจดทะเบียน 

จากการตรวจสอบ พบเปนหมายเลข 

ZD๓๐DD๒๙๕๓

๒ รถยนตบรรทุก

สวนบุคคล ยี่หอ 

TOYOTA สีน้ําเงิน

หมายเลขทะเบียน 

กฉ ๔๖๒๒ ลําปาง

๑ คัน นายวันชัย 

รักฉาย

๔๕,๐๐๐ 

บาท(ณ วันที่ 

๑๗ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

- ไมปรากฏแผนปายทะเบียน

- ปายทะเบียน กท ๘๒๖๕ ลําปาง (ปายกลม)

- ไมมีสมุดใบคูมือจดทะเบียน

- มีกุญแจรถ

- เลขตัวรถตรงกับรายการจดทะเบียน

- เลขเคร� องรถไมตรงกับรายการจดทะเบียน 

จากการตรวจสอบ พบเปนหมายเลข ๑NZ-

๔๘๕๒๖๐

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงแสนหน่ึงหม� นหาพันบาทถวน) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม) 

รายนายวสุรัศ ธิดาวงค กับพวก 

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ) 

ตําแหน�ง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

ลงช� อ

 (นางสาวกิ่งดาว สีสาวแห)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ) 

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๕๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสุนารี หอมขจร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๘๕๖๔ เลขท่ีดิน 

๙๔๙ หนาสํารวจ ๖๗๑๔ ตําบลแปลงยาว 

อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เน้ือท่ี ๒ 

งานพรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาวนพรัตน 

เทพพิทักษ

๒,๔๐๐,๐๐๐ 

บาท(ณ วัน

ที่ ๒๑ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร สาขาแปลงยาว 

เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๔๗๔๙๘๒๙๑ ช� อบัญชี 

นางสุนารี หอมขจร

- นางสุนารี 

หอมขจร

๔๐,๐๓๕.๘๓ 

บาท (ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากัด (มหาชน) สาขาพนมสารคาม 

เลขที่บัญชี ๔๙๔๒๓๑๒๑๔๓ ช� อบัญชี 

นางสาวนพรัตน เทพพิทักษ

- นางสาวนพรัตน 

เทพพิทักษ

๓,๐๕๕.๕๔ 

บาท(ณ วันที่ 

๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒,๔๔๓,๐๙๑.๓๗ บาท 

(สองลานส่ีแสนส่ีหม� นสามพันเกาสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสุนารี หอมขจร กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวผุสดี ลิ่วเรืองสุวรรณ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวผุสดี ลิ่วเรืองสุวรรณ)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๗๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ บริษัท OneCoin Ltd. และ Mr.Karl Sebastian GREENWOOD กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ ทองคําแทง ๙๙.๙๙ เปอรเซ็นต นํ้าหนัก

ประมาณ ๓ กิโลกรัมตามสัญญาซ้ือขายทองคํา

ระหวางนางสาวคนึงนิตย เจริญเชาวน กับ

บริษัท จีแคป จํากัด 

- นางสาวคนึงนิตย 

เจริญเชาวน

๕,๗๘๕,๘๘๓ 

บาท(ณ วันที่ 

๑๓ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕) 

-

 ๒ เงินในบัญชีการลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคํา

ระหวางนางสาวคนึงนิตย เจริญเชาวน กับ

บริษัท จีแคป จํากัด 

- นางสาวคนึง

นิตย เจริญ

เชาวน

๑,๐๙๘,๓๓๐ 

บาท(ณ วันที่ 

๑๓ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕) 

-

 ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาถนนทัพพระยา พัทยา เลขที่

บัญชี ๖๑๗ ๒ ๒๗๓๑๑ ๙ ช� อบัญชี นางสาว

คนึงนิตย เจริญเชาวน 

- นางสาวคนึง

นิตย เจริญ

เชาวน

๕๖,๒๔๕.๙๖ 

บาท(ณ วันที่ 

๑๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕) 

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ พรอมดอกผล รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ 

๖,๙๔๐,๔๕๘.๙๖ บาท (หกลานเกาแสนส่ีหม� นส่ีรอยหาสิบแปดบาทเกาสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายคดี บริษัท OneCoin Ltd. และ Mr. Karl Sebastian GREENWOODกับพวก

(นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ)

ผูอํานวยการกองความรวมมือระหวางประเทศ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายเนตินัย แกวเกิดเคน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวประชาสัมพันธ

        คดีหมายเลขดําที่  ผบ ๔๕๗๗/๒๕๖๐

        คดีหมายเลขแดงที่  ผบ ๔๒๕๖/๒๕๖๑

 

ศาลจังหวัดภูเก็ต

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต

เร� อง คําบอกกลาวคําสั่งอนุญาตใหดําเนินคดีแบบกลุม

  

  นายมารค คีรอน โจเซฟ ฟลลิปส                      โจทก

ระหวาง   

  บริษัทมิวเร็กซ จํากัดหรือบริษัทบลู แคนยอน คันทรี่ คลับ จํากัด               จําเลย

  ขาพเจา   นายมารค คีรอน โจเซฟ ฟลลิปส      โจทก

อยูบานเลขที่ ๑๑๘/๔ ถนนพิศิษฐกรณีย ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

 

  ขาพเจา   นายชัยรัตน นกทวี                 ทนายความฝายโจทก

อยูบานเลขที่ ๘/๙๐ หมู 7 ตําบลกะทู อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

             นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ สุภาพ                    

อยูบานเลขที่ ๑๘/๑ ถนนหาสิบป ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

             นายรังสรรค คงทอง 

อยูบานเลขที่ ๗/๖ ถนนสุทัศน ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

             นายทนงศักดิ์ ทองกุล 

อยูบานเลขที่ ๑๔๔ หมู ๔ ตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

             นางสาวอัจฉราวรรณ ประทุมวัลย            

อยูบานเลขที่ ๗/๑๕  หมู ๔ ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

             นายสกนธ วงศชวย 

อยูบานเลขที่ ๑๒๗/๘๐ ถนนพิศิษฐกรณีย ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต

  ขาพเจา   บริษัทมิวเร็กซ จํากัดหรือบริษัทบลู แคนยอน คันทรี่ คลับ จํากัด           จําเลย

อยูบานเลขที่ ๑๖๕ หมูที่ ๑ ถนนเทพกระษัตรี ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 คดีนี้ โจทกไดย� นฟองจําเลยวา โจทกมีความประสงคที่จะดําเนินคดีแบบกลุม และขอใชสิทธิในการดําเนินในฐานะตัวแทน "กลุมบุคคล" ที่มีสถานะเหมือนกันตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา ๒๒๒/๑ 

 จําเลยประกอบธุรกิจใหบริการสนามกอลฟแกโจทกและบุคคลทั่วไป โดยใชช� อทางการคาวา "บลูแคนยอนคันทรี่คลับ" (Blue Canyon Country Club) ตั้งอยูเลขที่ 

๑๖๕ หมู ๑ ถนนเทพกระษัตรี ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จําเลยเปนเจาของและเปนผูดําเนินการสโมสรบลูแคนยอนคันทรี่คลับตั้งแตป ๒๕๓๔ มีสิ่งอํานวยความ

สะดวก รวมถึงคลับเฮาสขนาดใหญ อาคารโรงแรม วิลลาและอาคารชุดจํานวนมากในบริเวณสนามกอลฟ จําเลยขายสิทธิการเปนสมาชิกสําหรับสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา 

และประเภทนิติบุคคลตลอดชีพ ตอสมาชิก ๑ คน ราคาประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกมีสิทธิเลนกอลฟโดยไมเสียคาธรรมเนียมในการใชสนามกอลฟ (กรีนฟ) 

ตลอดชีพ และเรียกเก็บคาธรรมเนียมรายป ๒๒,๕๐๐ บาท ตอป โดยสมาชิกสามารถโอนสมาชิกภาพใหบุคคลอ� นได โจทกและสมาชิกคนอ� น ๆ เห็นวา สมาชิกตลอดชีพดัง

กลาวเหมาะแกการซื้อเพ� อใชในการเลนกอลฟ และคาธรรมเนียมรายปมีราคาที่เหมาะสม ทั้งสามารถโอนสมาชิกภาพใหบุคคลอ� นได โจทกเช� อคําโฆษณาของจําเลย เม� อวันที่ 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โจทกตกลงสมัครเปนสมาชิกสนามกอลฟของจําเลยประเภทบุคคลธรรมดาตลอดชีพ สมาชิกเลขที่ ไอ-๐๗๖๖/๐๑ ราคา ๙๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโจทกชําระเงิน

คาสมาชิก และคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหแกจําเลยครบถวนแลวและชําระคาธรรมเนียมรายป ๒๒,๕๐๐ บาท ตอป ตั้งแตป ๒๕๔๕ จนถึงปจจุบัน

 ตอมาเม� อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ จําเลยโดยเจตนาผิดสัญญาและจงใจให โจทกและสมาชิกสโมสรรายอ� น ๆ ไดรับความเสียหาย ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสโมสรฯ เพ� อเปลี่ยนแปลงเง� อนไขการโอนสมาชิกและคาธรรมเนียมตาง ๆ สําหรับป ๒๕๖๐ โดยประกาศเปลี่ยนแปลงเง� อนไขดังกลาวเม� อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

และใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เปนดังนี้

 ๑. คาธรรมเนียมการแตงตั้งใหมสําหรับสมาชิกที่ไดรับแตงตั้งจากนิติบุคคล จากเดิมจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท เปนจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท

 ๒. คาธรรมเนียมกลับเขาเปนสมาชิกสําหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา จากเดิมจํานวน ๔,๕๐๐ บาท เปนจํานวน ๘,๐๐๐ บาท

 ๓. คาธรรมเนียมการโอนสมาชิกภาพประเภทบุคคลธรรมดา จากเดิมจํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท เปนจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

 ๔. คาธรรมเนียมการโอนสมาชิกภาพประเภทนิติบุคคล จากเดิมจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนจํานวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

 ๕. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จากเดิมจํานวน ๒๒,๕๐๐ บาท เปนจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท

 ๖. คาธรรมเนียมรายปสําหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคล จากเดิมจํานวน ๒๒,๕0๐ บาท เปนจํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท

 ๗. คาธรรมเนียมรายปสําหรับครอบครัวสมาชิก จากเดิมจํานวน ๔,๕๐๐ บาท เปนจํานวน ๑๔,๐๐๐ บาท

 การกระทําของจําเลยเปนการผิดสัญญา และผิดไปจากประกาศคาธรรมเนียมของสโมสรฯ ครั้งกอนที่จําเลยตกลงไวกับโจทกและสมาชิกสโมสร โดยไมไดรับ

ความยินยอม ทําให โจทกและสมาชิกสโมสรรายอ� น ๆ ไดรับความเสียหาย เพราะการปรับขึ้นคาโอนสมาชิก และคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนการลดทอนมูลคาของสมาชิกภาพ 

และจําเลยไดระงับสิทธิการเปนสมาชิก หากโจทกและสมาชิกสโมสรไมชําระคาธรรมเนียมป ๒๕๖๐ อันเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอบังคับสโมสรฯ ขอ ๖ และขอ ๙ 

เปนขอสัญญาที่ ไมเปนธรรม ไมมีผลบังคับตอสมาชิก เน� องจากขอบังคับดังกลาวจําเลยจัดทําขึ้นฝายเดียวและไมสามารถบังคับไดภายใตกฎหมายคุมครองผูบริโภค และ

เปนการกระทําละเมิด โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอโดยผิดกฎหมาย เปนเหตุใหเสียหายตอทรัพยสินและสิทธิของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทนิติบุคคลของสโมสรฯ 

 การกระทําดังกลาวเปนการโตแยงสิทธิโจทก ทําให โจทกไดรับความเสียหาย ขอใหบังคับจําเลย ดังนี้

 ๑. ขอใหเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการบริหารสโมสรบลูแคนยอนคันทรี่คลับของจําเลย ซึ่งอนุมัติเม� อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพ� อเปลี่ยนแปลงเง� อนไข

การโอนสมาชิกภาพ และคาธรรมเนียมตาง ๆ สําหรับป ๒๕๖๐ โดยประกาศเม� อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และใหใชเง� อนไขการโอนสมาชิกภาพ และคาธรรมเนียมตาง ๆ 

เหมือนป ๒๕๕๙ หรือปกอนหนานั้น

 ๒. ขอใหจําเลยคืนสภาพสมาชิกภาพที่ถูกระงับชั่วคราวหรือถูกยกเลิก อันเน� องมาจากไมไดชําระคาธรรมเนียมป ๒๕๖๐ 

 ๓. ขอใหจําเลยนําเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่สมาชิกไดจายไปตามประกาศที่ ไมชอบดวยกฎหมายในป ๒๕๖๐ เปนคาธรรมเนียมในอนาคตที่สมาชิกจะตอง

ชําระใหแกจําเลย

 ๔. ขอใหจําเลยรับผิดชําระเงินคาธรรมเนียมและคาทนายความ รวมถึงคาใชจายอ� น ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๒/๓๗  

 จึงประกาศแจงใหสมาชิกกลุมทราบวา ศาลมีคําสั่งถึงที่สุดอนุญาตให โจทกดําเนินคดีแบบกลุม เม� อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจํากัดขอบเขตของกลุมวา 

เฉพาะสมาชิกสนามกอลฟของจําเลยประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทนิติบุคคล และสมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งจากนิติบุคคลที่เปนสมาชิก โดยไมรวมกลุมบุคคลประเภทสมาชิก

กิตติมศักดิ์ สมาชิกพิเศษ และสมาชิกประเภทมีกําหนดวาระ ตามขอบังคับ ขอ ๓ (ก) (ข) และ (จ) และนัดพรอมเพ� อไกลเกลี่ย ตรวจพยานหลักฐาน และชี้สองสถานในวันที่ ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

 สมาชิกกลุมสามารถออกจากการเปนสมาชิกกลุมได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือย� นตอศาลภายใน ๖๐ วัน นับแตวันประกาศคําบอกกลาวทางหนังสือพิมพ

วันสุดทาย ซ่ึงจะถือวาพนจากการเปนสมาชิกกลุมนับต้ังแตวันท่ีแจงความประสงคตอศาล หากพนระยะเวลาแลวจะออกจากการเปนสมาชิกกลุมไมได เวนแตไดรับอนุญาตจากศาล 

คําพิพากษาของศาลมีผลผูกพันสมาชิกกลุม บุคคลที่ออกจากการเปนสมาชิกกลุมแลวจะรองขอกลับเขามาเปนสมาชิกกลุมหรือรองสอดเขาเปนโจทกรวมไมได และหามไมให

สมาชิกกลุมที่ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมย� นฟองจําเลยในเร� องเดียวกันกับที่โจทกย� นฟอง

 สมาชิกกลุมที่ ไมไดออกจากการเปนสมาชิกกลุมมีสิทธิ ดังนี้ เขาฟงการพิจารณาคดี รองขอใหศาลสั่งแสดงวาโจทก ไมมีคุณสมบัติ สวนไดเสีย รวมตลอด

ทั้งการไดมาซึ่งสิทธิการเปนสมาชิกกลุมโดยสุจริต ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดสําเนาเอกสารในสํานวนความ จัดหาทนายความคนใหมมาดําเนินคดีแทนทนายความของกลุม 

หากปรากฎวาระหวางการพิจารณาทนายความฝายโจทกไมสามารถดําเนินคดีคุมครองสิทธิของกลุมไดอยางเพียงพอและเปนธรรม หรือทนายความฝายโจทกขอถอนตัวจาก

การดําเนินคดีแบบกลุม รองขอเขาแทนที่โจทก คัดคานการรองขอเขาแทนที่โจทก การถอนฟอง การตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความ การตกลงเสนอขอพิพาทให

อนุญาโตตุลาการเปนผูชี้ขาด ตรวจและโตแยงคําขอรับชําระหนี้

   

        Black Case No. Por Bor 4577/2560   

         Red Case No. Por Bor 4256/2561

Phuket Provincial Court

Announcement of the Phuket Provincial Court 

Subject: Notice of Class Action Certification 

  Mr.Mark Kieron Joseph Phillips       Plaintiff

Between

  Murex Co., Ltd. or Blue Canyon Country Club Co., Ltd.               Defendant

  I, Mr.Mark Kieron Joseph Phillips                                                   Plaintiff 

Domiciled at 118/4 Pisitkoranee Road, Patong Sub-District, Kathu District, Phuket Province. 

  I, Mr.Chairat Nokthawee          Plaintiff's Attorneys

Domiciled at 8/90 Moo.7, Kathu District, Phuket Province.

  Miss Penpisut Supap 

Domiciled at 18/1 50 pee Road, Patong Sub-District, Kathu District, Phuket Province.

  Mr.Rungsan Kongthong 

Domiciled at 7/6 Suthat Road, Taladyai Sub-District, Muang Phuket District, Phuket Province.

  Mr.Thanongsak Thongkul 

Domiciled at 144 Moo.4, Kura Sub-District, Kuraburi District, Phang Nga Province.

  Miss Autcharawan Pratumwan 

Domiciled at 7/15 Moo.4, Cherngtalay Sub-District, Thalang District, Phuket Province. 

  Mr.Sakon Wongchuay 

Domiciled at 127/80 Pisitkoranee Road, Patong Sub-District, Kathu District, Phuket Province.

  I, Murex Co., Ltd. or Blue Canyon Country Club Co., Ltd.                Defendant

Domiciled at 165 Moo.1, Thepkasattri Road, Maikhao Sub-District, Thalang District, Phuket Province

 The Plaintiff in this case filed a class action claim against the Defendant, and has asserted his right to be appointed as a class representative of other 

members of the class according to Section 222/1 of the Civil Procedure Code. 

 The Defendant operates business that provides services relating to golf courses for the Plaintiff and general public under the trade name of  “Blue 

Canyon Country Club”. Blue Canyon Country Club located at 165 Moo 1, Thepkasattri Road, Maikhao Sub District, Thalang District, Phuket Province. The Defendant is 

the owner of this Blue Canyon Country Club, and has been operating this business since 1991. Blue Canyon Country Club has several facilities including a large 

size clubhouse, a hotel building, villas and large numbers of apartment within the golf course area. The Defendant sells a lifetime membership right for individual 

and corporate member at the price of approximately 800,000 baht to 1,200,000 baht per right. The member shall have right to unlimited golf without having to 

pay fees for using the golf course (green fees) for life, subject to the annual fee of 22,500 baht per year. The member is entitled to transfer its membership to 

others. The Plaintiff and other class members viewed that the purchase of such lifetime memberships is perfect for golf, as the price of annual fee is acceptable 

and the membership is transferable.  Since the Plaintiff was convinced by Defendant’s advertisement, on July 15, 2002, the Plaintiff agreed to apply for a lifetime 

membership right for individual as provided by the Defendant. The Plaintiff obtained the membership number I-0766/01 at the price of 950,000 baht. The Plaintiff 

has already paid all membership fees and other related fees to the Defendant, and the Plaintiff has been paying an annual fee of 22,500 baht per year since 2002 

until the present day. 

 Subsequently, on February 12, 2017, the Defendant, with an intention to breach the contract and cause damages to the Plaintiff and other club 

members, organized the meeting of Executive Committee of Blue Canyon Country Club in order to revise the membership transfer condition and condition 

relating to fees for the year 2017. The changes of such conditions were announced on February 22, 2017, with retroactive effect to January 1, 2017, detail as 

follows. 

 1. Re-nomination fee for member nominated from a corporate member will increase from 40,000 baht to 70,000 baht

 2. Re-activation fee for a corporate member and individual member will increase from 4,500 baht to 8,000 baht

 3. Membership transfer fee for an individual member will increase from 140,000 baht to 250,000 baht

 4. Membership transfer fee for a corporate member will increase from 200,000 baht to 360,000 baht 

 5. Annual fee for an individual member will increase from 22,500 baht to 70,000 baht

 6. Annual fee for a corporate member will increase from 22,500 baht to 70,000 baht

 7. Annual fee for family of members will increase from 4,500 baht to 14,000 baht

 The above actions of the Defendant are considered as a breach of contract, and such fee adjustments were different from the amount of fees that 

are previously agreed between the Plaintiff, the Defendant and other club members without consent of members. Such fee adjustments caused damages to the 

Plaintiff and other members, because the increasing of Membership transfer fee and other fees had reduced the value of membership. Moreover, the Defendant has 

also suspended the membership right when the Plaintiff and club members has failed to pay the annual fee for the year 2017, which were an unlawful action. 

Article 6 and Article 9 of the club's regulation are unfair contract terms and are not applicable to members, since such articles were made ex-parte and were 

unenforceable according to Consumer Protection laws. The Defendant’s wrongful acts were willfully or negligently, unlawfully injures the property and right of 

individual members and corporate members of the club.  

 As such actions have disputed the right of the Plaintiff, and the Plaintiff has suffered damages from such actions. Therefore, the Plaintiff’s claims 

against the Defendant are as follows.

  1. To revoke the Defendant’s announcement issued by the Executive Committee of Blue Canyon Country Club, which was approved on February 12, 

2017 and announced on February 22, 2017, regarding changes of conditions for membership transfer and condition relating to fees for the year 2017. Additionally, 

the Plaintiff requests the Defendant to revert its conditions for membership transfer and condition relating to fees to be the same as in year 2016 or older.

 2. To order the Defendant to restore suspended or canceled memberships in relation to non-payment of annual fee for the year 2017.

 3. To order the Defendant to consider fees already paid by members in connection with an unlawful announcement in 2017 to be credited against 

future fees to be paid to the Defendant by members

4. To order the Defendant to be liable for the payment of fees, attorney fee and other expenses according to Section 222/37 of the Civil Procedure Code. 

 This notice is to informed all class members regarding the Court’s final ruling, on August 17, 2021, that this case may proceed as a class action. 

The scope of the Class is limited to several types of Defendant’s golf club members including individual member, corporate member and member nominated by 

corporate member, but excluding an individual honorary member, special member and limited time members in accordance with Articles 3 (a) (b) and (e) of the 

club's regulation. The Hearing of Parties for mediation, evidence examination and for settlement of issues is scheduled on July 11, 2022.

  

 Class members may elect to be excluded from the Class by provide to the Court a written election to be excluded from the Class within 60 days 

from the last date that the Notice has been announced in the newspaper. The Court will exclude Class member from the class from the date that a written elec-

tion has been provided. The class member cannot opt out of the Class after the period of time has been passed, unless the Court grant such permission. The 

result of judgment shall bind class members. The class member who has opted out of the Class cannot request to opt back in as a class member, and cannot 

interplead as a joint Plaintiff. The class member, who does not opt out of the Class, is prohibited from filing a Complaint against the Defendant in the same issue 

with this case. 

 

 The class member, who does not opt out of the Class, has the following rights: to attend the Court Hearing; to request the Court to order that the 

Plaintiff is not qualified, not the interested person, including the issue of acquisition of right to be a class member in good faith; to request for inspection or to 

request for copy of documents in the Court file; to appoint new lawyer as counsel for the Class if it appears during the trial that the Plaintiff's lawyers are unable to 

adequately and fairly protect the rights of the Class, or in case the Plaintiff's lawyers request to be withdrawn from the class action case; to petition to substitute

Plaintiff; to object petition to substitute Plaintiff; to withdraw a Complaint; to made an agreement or a compromise; to agree to presents the dispute to the arbitrator 

for an award; to inspect and oppose a proof of claims.

                       

                                                         

            Announced on March 25, 2022.

                                        

              (Miss Prombhorn Pitpakdee-a-nan)

                                                                          Judge of the Phuket Provincial Court

ไอคอนสยาม แลนดมารคระดับโลก

ริมแมนํ้าเจาพระยา จับมือพันธมิตร ไอคอน 

ซีเนคอนิค และ ไดโนซอล 65 รวมสราง

ประสบการณใหมใหลูกคา มารวมผจญภัย

ในดินแดนสัตวโลกลานป เนรมิตพ้ืนท่ีแลนมารค 

ริเวอร พารค ไอคอนสยาม ใหกลายเปน 

“THE ICONIC JURASSIC ADVENTURE” 

ตั้งแตวันนี้ - 11 ก.ค. ศกนี้

พบกับฝูงไดโนเสารที่สมจริงที่สุดครั้ง

แรกในประเทศไทย! ขนทัพกันมาบุกริม

แมน้ําเจาพระยา อาทิ Giganotosaurus 

(ไจกาโนโทซอรัส), Tyrannosaurus Rex (ไท

แรนโนซอรัส เร็กซ), Allosaurus (อัลโลซอรัส), 

Carnotaurus (คาร โนทอรัส) , Nasutocer-

atops (นาซูโตเซอราทอปส), Brachiosaurus 

(แบรคิโอซอรัส) ซึ่งเปนไดโนเสารที่ใหญ

ท่ีสุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 18 เมตร 

และต� นเตนไปกับเหลาไดโนเสารสายพันธุ

อ� นๆ ท่ีเคล� อนไหวไดสมจริง และสมบูรณแบบ

ท่ีสุด อีกมากกวา 20 สายพันธุ ดวยเทคโนโลยี

ไอคอนสยาม ชวนสัมผัสประสบการณสุดมหัศจรรย ผจญภัยครั้งยิ่งใหญ

ในดินแดนสัตว โลกลานป! ในงาน “THE ICONIC JURASSIC ADVENTURE”  

ตั้งแตวันนี้ - 11 กรกฎาคม ณ ริเวอร พารค ไอคอนสยาม

ตัวใหมลาสุด ท่ีทําใหการเดิน การเคล� อนไหว 

การขยับรางกาย เสมือนตัวจริงเปนอยางมาก 

นอกจากนี้ยังมีกับกิจกรรมตาง ๆ ใหต� นตา

ต� นใจ เพ� อใหไดเรียนรูเร� องราวดินแดนโลก

ลานป พรอมเปดโลกจินตนาการอันกวางใหญ 

กับวิวัฒนาการของสัตวดึกดําบรรพ ปดทาย

ดวยการเลือกชอปของที่ระลึกเอาใจคนเลิฟ

ไดโนเสารอีกมากมาย ณ ริเวอร พารค 

ไอคอนสยาม  

พิเศษ! แลกรับบัตรเขาชมฟรี สําหรับ

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp 

ชอปครบ 1,200 .- ขึ้นไป/ใบเสร็จ หรือ

แสดงใบเสร็จจากรานคาใน Education Zone 

(มูลคา 200.- /จํากัดสูงสุด 2 ใบ/สมาชิก /

วัน จํากัด 2,000 รางวัล ตลอดรายการ 

แลกรับ ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 

รัษฎา ฮอลล) และ ลูกคา ICON CINE-

CONIC สมัครสมาชิก MPASS  บัตรดูหนัง

รายเดือน บัตรดูหนังสุดคุมจายรายเดือน 

เริ่มตนเพียงเดือนละ 200 บาท สามารถ

ชมภาพยนตร ไดทุกเร� อง ทุกรอบ ทุกสาขา ที่

โรงภาพยนตรในเครือ เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

กรุป (เฉพาะสมัครสมาชิกใหมท่ีสาขาไอคอน 

ซีเนคอนิค เทานั้น / สิทธิ์มีจํานวนจํากัด 

แลกรับไดท่ี Box Office โรงภาพยนตรไอคอน 

ซีเนคอนิค ชั้น 6 ไอคอนสยาม)  

เชิญมาสัมผัสประสบการณผจญภัย

ในดินแดนสัตว โลกลานปสุดมหัศจรรย 

ในงาน “THE ICONIC JURASSIC AD-

VENTURE” ไดแลวตั้งแตวันนี้ – 11 ก.ค. 

ศกนี้ ที่ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร 

(ยกเวนวันที่ 22 - 23 มิ.ย. 2565) ผูสนใจ

เขารวมงานสามารถซื้อบัตรเขาชมงานได 

โดยเด็กที่มีความสูง 91 - 120 ชม. บัตร

ราคา 100 บาท และผูท่ีมีความสูง 121 ซม. 

ขึ้นไป บัตรราคา 200 บาท และสําหรับ

เด็กที่มีความสูงต่ํากวา 90 ซม. เขาชมฟรี! 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 

หรือ www.iconsiam.com  

โรงแรมดุสิตดีทู หัวหิน หนาฝนนี้ 

ชวนคุณมาสัมผัสความสดช� นและเงียบสงบ 

อากาศดีแดดไมรอนดวยโปรโมชัน Drizzle 

Romance Getaway สุดคุมกับหองพักดีลักซ 

ราคาเริ่มตนเพียง 2,600 บาทสุทธิ มาพรอม

เซตดีทูมิกซ แพลตเตอร พรอมเคร� องด� ม

หนึ่งเหยือกสําหรับ 2 ทาน เครดิตคาอาหาร

และเคร� องด� มมูลคา 200 บาทสุทธิ ตอหอง

ตอคืน สํารองหองพักและเขาพักไดตั้งแตวันนี้

- 30 มิถุนายน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

0-3251-6888

โรงพยาบาลเจาพระยา หวงใยในสุขภาพ

อนามัยชวงหนาฝนที่อาจเสี่ยงตอการเกิด

โรคติดตอไดงาย ขอแนะนําโปรแกรมตรวจ

สุขภาพชุดพิเศษ "Promotion Good Life 

เช็กอัพรับหนาฝน" P.1 ราคา 4,099 บาท / 

P.2 ราคา 4,599 บาท / P.3 ราคา 5,999 

บาท และ P.4 ราคา 8,599 บาท พิเศษเม� อ

ซื้อเพิ่มโปรแกรมตรวจระดับแอนติบอดี้หลัง

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชําระเพียง 500 บาท 

(พรอมรับกระเปาอเนกประสงค 50 ทานแรก) 

หมดเขต 31 กรกฎาคม สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่ ศูนยตรวจสุขภาพ โทร.02-022-

7636 หรือ แผนก Call Center โทร.0-2433-

5666

งานนี้สายชอปปกวันรอ เตรียมชอป

ฉลองเปดประเทศกันไดเลย เม� อ 2 บอส

การตลาด จิรวรรณ วัฒนสมบัติ แหงหาง

เซ็นทรัล และ นพดล พลายระหาญ แหงหาง

โรบินสัน ผนึกกําลัง 2 หางใหญ จัดมหกรรม

เซลครั้งสําคัญปลุกตลาดคาปลีกกลางปให

คึกคักตอเน� อง ดวยแคมเปญสุดปงลดสงทาย

ซีซันกับ “CENTRAL / ROBINSON END OF 

SEASON SALE”  ที่ยกทัพสินคาราคาพิเศษ 

ลดสูงสุด 70% ลดเพิ่ม 12.5% เม� อใชคะแนน

เดอะวัน พรอมดวยสิทธิพิเศษอ� นๆ ที่หาง

เซ็นทรัล ระหวางวันนี้- 30 มิถุนายน และ

หางโรบินสัน ระหวางวันที่ 13 มิถุนายน-24 

กรกฎาคม รวมถึงชองทางออนไลนหรือชอป

สะดวกสบายกับทุกชองทางชอปปงสุดพิเศษ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
ของหางเซ็นทรัลและโรบินสัน ล็อกคิวชวน

เพ� อน ชวนแฟน หรือจัดเดี่ยวชอปคนเดียว ก็

ฟนเวอร บอกเลยเพลิน! จนตองติดแฮชแท็ก 

#ชอปให โลกจํา กันไปเลย

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

รังสิต จัดกิจกรรม Welcome Day ประจํา

เดือนมิถุนายน ในวันเสารที่ 18 มิถุนายน 

เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ผูที่สนใจสามารถลง

ทะเบียนเขารวมงานลวงหนาไดที่ https://

sbs.ac.th/bangkok/welcome.html สําหรับ

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่ 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรั งสิต 

0-2792-7504 หรือ LINE : @sbsbkk

สมาคมเครือขายโรคไมติดตอไทย 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพิจารณา

ทบทวนและ วางแผนการดําเนินงานของ

สมาคมเครือขายโรคไมติดตอไทย” ณ หอง

แมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 13.30 น.
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14 บทความ-ต่างประเทศ

มะกันบอกเมียนมาไม่ชนะฝ่ายกบฏ

กรุงเทพฯ • รอยเตอร์รายงานอ้างคำาพูดของนักการทูตอาวุโส

ของสหรัฐกล่าวว่า รัฐบาลทหารของเมียนมาไม่น่าจะสามารถ

ปราบปรามเอาชนะฝ่ายกบฏที่กำาลังต่อต้านอยู่ได้ พร้อมทั้ง

แนะนำาว่าควรคืนประชาธิปไตยให้ประเทศหลังรัฐประหาร

เมื่อปีที่แล้ว ดีเร็ก โชลเล็ต ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประ                                                                             

เทศของสหรัฐกล่าวว่า “ยากที่จะเข้าใจได้ว่าพวกเขาคิดได้

อย่างไรว่าพวกเขาจะชนะ พวกเขากำาลังสูญเสียดินแดน กอง 

ทัพของพวกเขากำาลังพบความเสียหายอย่างหนัก” โชลเล็ต 

กล่าวกับรอยเตอร์และผู้สื่อข่าวอีกคนที่กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์

บอกว่า รัฐบาลทหารเมียนมากำาลังถูกโดดเดี่ยว ไม่เพียงแต่

ในระดับสากล แต่ยังรวมถึงในบ้านของตัวเองอีกด้วย และ

พวกเขาควรยุติการต่อสู้และกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตย 

โชลเล็ตอยู่ระหว่างการเยือนไทย, สิงคโปร์และบรูไน เพื่อ

ติดตามหลังการประชุมระหว่างสหรัฐกับผู้นำาชาติอาเซียนเมื่อ

เดือนที่แล้ว

นับหมื่นประท้วงเหตุรุนแรงจากปืนในสหรัฐ

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่าประชาชนหลายหมื่นคนออกไป

ชุมนุมตามท้องถนนในกรุงวอชิงตันและหลายเมืองในสหรัฐ

เมื่อวันเสาร์ เพื่อผลักดันให้ทางการดำาเนินการจัดการกับเหตุ

รุนแรงที่มาจากอาวุธปืนที่สร้างความหวาดผวาให้กับคนใน

ประเทศอยู่ในเวลานี้ ซึ่งนักการเมืองของพรรครีพับลิกันขัด

ขวางความพยายามท่ีจะให้มีการออกกฎหมายอาวุธปืนท่ีเข้ม

งวดมาโดยตลอด ผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนซ่ึงมีทุกวัยหล่ังไหลไป

ท่ีเนชันแนลมอลล์ในกรุงวอชิงตัน ท่ีซ่ึงนักเคลื่อนไหวได้วาง

แจกันสีขาวกว่า 45,000 ใบใส่ดอกไม้หน่ึงดอกสำาหรับแต่ละคน

ท่ีถูกสังหารไปโดยอาวุธปืนในเหตุรุนแรงท่ีเกิดข้ึนสหรัฐอเมริกา

เฉพาะปี 2563 ผู้ชุมนุมใกล้อนุสาวรีย์วอชิงตันถือป้ายเขียนว่า 

“คุ้มครองชีวิตคนไม่ใช่อาวุธปืน”  

มื่อวันเสาร์ ผมเขียนถึงโครงการ “ท่าเรือน้ำาลึกดารา

สาคร” ของกัมพูชาที่ติดอยู่กับจังหวัดตราดของไทย

มีมิติทางความมั่นคงที่เชื่อมกับจีน-สหรัฐฯ และหนีไม่

พ้นต้องโยงถึงความมั่นคงของไทยด้วย

คุณปรางทิพย์ ดาวเรือง ที่ได้ทำาการศึกษาเรื่องนี้อย่าง

น่าสนใจเล่าว่า 

ข้อมูลจากสำานักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศไทย

ประจำากรุงพนมเปญในรายงานปี 2563 ระบุว่า โครงการ

ท่าเรือน้ำาลึกดาราสาครเป็นการก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึกสองแห่ง  

แห่งที่หนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสามารถรองรับ

เรือได้ 20,000 ตัน หรือเรือสินค้าสี่ลำาพร้อมกัน  

ส่วนท่าเรือน้ำาลึกแห่งที่สองที่มีแผนจะก่อสร้างใน

อนาคตนั้น จะรองรับเรือได้สูงสุดถึง 100,000 ตัน ซึ่งเป็น

ศักยภาพที่ใหญ่กว่าท่าเรือแหลมฉบังของไทยถึง 1.2 เท่า  

โดยแหลมฉบังมีศักยภาพ 83,000 ตัน นอกจากนั้น

ท่าเรือดาราสาครยังใหญ่กว่าท่าเรือน้ำาลึกสีหนุที่เป็นท่าเรือ

นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา 6 เท่า   และใหญ่กว่าท่าเรือ

นานาชาติพนมเปญ 20 เท่า

แม้ โครงการดาราสาครจะเป็นการลงทุนของเอกชน

โดยตรง แต่ท่าทีของผู้นำาจีนและกัมพูชาแสดงให้เห็นถึงความ

สำาคัญในสายตาของรัฐบาลไม่น้อย  

เช่นคำากล่าวแสดงการยอมรับของ นายกรัฐมนตรี 

ฮุน เซน เมื่อ พ.ศ.2558 ที่ว่าโครงการดาราสาครเป็น “เขต

นำาร่องการลงทุนและการพัฒนาที่ครอบคลุมกัมพูชา-จีน”  

นอกจากนั้นใน พ.ศ.2559 เว็บไซต์ของบริษัท UDG 

รายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้การยอมรับโครงการนี้

ในฐานะโครงการผลิตเชิงยุทธศาสตร์ของ BRI  

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนยังมีท่าทีเน้นย้ำาความสำาคัญ

ของโครงการดาราสาครในวาระที่ต่างกัน  

เช่นการที่นาย Zhang Gaoli สมาชิกคณะกรรมการ

กลางโปลิตบูโรแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นประธานในการ

เซ็นสัญญาโครงการ  

หรือรายงานในเว็บไซต์ UDG เรื่องนาย Liao Keduo 

ผู้บังคับการทางการเมืองของกองบัญชาการทหารรักษาการณ์

เทียนจินของกองทัพจีน (People’s Liberation Army - PLA) 

กล่าวกับ พลเอกเตีย บัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กัมพูชา เมื่อฝ่ายหลังเดินทางไปเยือนเทียนจินใน พ.ศ.2558 

ว่า  

เขา “หวังว่าดาราสาคร ดอกไม้แห่งมิตรภาพท่ีหล่อเลี้ยง

โดยประเทศจีนและกัมพูชา จะเบิกบานในเร็ววัน”  

ข้อสังเกตเรื่องความเป็นไปได้ในการใช้ท่าเรือน้ำาลึกดารา

สาครเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงของจีนปรากฏให้เห็นเป็น

ระยะ เช่นรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ Financial Times พ.ศ.

2559 อ้างคำาให้สัมภาษณ์ของนาย Jeoff Wade 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ออสเตรเลียว่าแผนการก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึกดาราสาครเป็น

ตัวอย่างล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามของจีนในการควบคุม

อำานาจทางทะเลในเอเชีย  

โดยส่วนหนึ่งผ่านการก่อสร้าง ลงทุน และเข้าถึงเครือข่าย

ท่าเรือในภูมิภาค  

แม้จะยังไม่มีหลักฐานว่าจีนมีเจตนาจะใช้ท่าเรือน้ำาลึกเกาะ

นี้เพื่อประโยชน์ทางการทหาร แต่ท่าเรือแห่งนี้มีขนาดที่ใหญ่พอที่

จะรองรับเรือรบและเรือพิฆาตของจีนได้หากจำาเป็น

รายงานหน่วยราชการหรือนักวิเคราะห์ไทยก็กล่าวถึง

ประเด็นนี้เช่นกัน   

เช่นรายงานของสำานักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศไทย 

ณ กรุงพนมเปญ ที่ระบุว่าท่าเรือน้ำาลึกดาราสาครนอกจากจะ

รองรับเรือที่ใช้ทางการทหารได้แล้ว ยังตั้งในจุดยุทธศาสตร์ที่

สามารถเข้าถึงอ่าวไทยและหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ โดยง่าย

เมื่อบวกกับศักยภาพของสนามบินนานาชาติดาราสาครที่

มีรันเวย์ยาวถึง 3.4 กิโลเมตรที่สามารถรองรับการขึ้นลงอย่าง

รวดเร็วของเครื่องบินทหาร รวมทั้งเครื่องบินขับไล่ จึงทำาให้

ท่าเรือแห่งนี้เป็นที่สังเกตของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงใน

ทะเลจีนใต้

ความเห็นเหล่านี้อาจฟังดูเกินกว่าเหตุถ้าปราศจากการ

ศึกษาทัศนะภายในประเทศจีนเอง  

งานวิจัยหัวข้อ Harbored Ambitions: How China’s 

Port Investments are Strategically Reshaping the Indo-

Pacific  ยกตัวอย่างงานของ Jean-Marc F. Blanchard ปี 2560 

ที่วิเคราะห์เนื้อหาของสมุดปกหัวข้อ “Asia-Pacific Security 

Cooperation” ของกองทัพจีนที่เขียนขึ้นในปี 2560 แล้วให้ความ

เห็นว่า

กองทัพจีนก็ไม่อาจตัดมิติด้านความมั่นคงจากยุทธศาสตร์

เส้นทางสายไหมทางทะเลและ BRI ได้

ต่อให้รัฐบาลจีนตั้งใจให้มันอยู่เพียงในกรอบทางเศรษฐกิจ

จริงๆ ในสมุดปกขาวได้ระบุไว้ว่า ความมั่นคงและการพัฒนามี

ความเชื่อมโยงใกล้ชิดและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่ง Blanchard 

ถือว่าเป็นทัศนะหลักของกองทัพจีนในเอเชียแปซิฟิก

เขายังชี้ว่า นักวิเคราะห์ชาวจีนที่ศึกษาเรื่องการลงทุน

ท่าเรือน้ำาลึกมักให้ความสำาคัญต่อความมั่นคงของชาติ

มากกว่าวัตถุประสงค์ด้านผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนาอย่างที่ปรากฏในเอกสารทางการของจีน  

ในขณะเดียวกัน ทัศนะของกองทัพก็เอื้อต่อแนวคิด

เรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ประโยชน์ได้สองทาง (dual-used 

infrastructure) 

ซึ่งหมายถึงความสามารถในการปรับท่าเรือน้ำาลึกเชิง

พาณิชย์ในต่างประเทศของจีนให้เป็นท่าเรือที่ใช้ประโยชน์

ทางการทหารได้  

โดย Zhang Jie นักวิชาการประจำา Chinese 

Academy of Social Sciences ได้เขียนแนะขั้นตอนการใช้

ประโยชน์ท่าเรือในต่างประเทศไว้ตั้งแต่ ค.ศ. 2015  ว่า

จีนควรเร่ิมต้นด้วยการลงทุนในท่าเรือ แล้วใช้ทรัพยากร

ท้องถิ่น ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดให้มีอุตสาหกรรมเหล็ก 

อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมสินแร่ และทำาให้ท่าเรือนั้น

ค่อยๆ มีศักยภาพในการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์แก่เรือจีนจน

กลายเป็นจุดสนับสนุนทางยุทธศาสตร์ของจีนในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่ได้เปรียบ

สำาหรับการผงาดขึ้นของจีน  

ข้อสงสัยจากภายนอกทำาให้กัมพูชาและจีนต้องออกมา

ยืนยันปฏิเสธเป็นระยะๆ

ในเดือนธันวาคม 2561 เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ Asia 

Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวทางการทูตว่า รัฐบาลจีนได้

ดำาเนินการล็อบบี้กัมพูชามาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อใช้ท่าเรือและ

ที่ดินขนาดใหญ่ในเกาะกงเป็นฐานทัพ  

เป็นผลให้นาย John Sullivan รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงต่างประเทศอเมริกาในเวลานั้นกล่าวว่า ถ้าหาก

รายงานนี้เป็นความจริง ก็จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์

ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับกัมพูชา  

ทำาให้นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ต้องเขียนจดหมายถึง 

นาย Mike Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขณะนั้น ชี้แจง

ว่ารัฐธรรมนูญของกัมพูชาไม่อนุญาตให้มีการสร้างฐานทัพ

เพื่อกองทัพเรือ กองทัพบก หรือกองทัพอากาศของต่างชาติ

ในราชอาณาจักร  

นายกรัฐมนตรีฮุน เซน พยายามแก้ข้อกล่าวหาดัง

กล่าวกับเพื่อนบ้านอาเซียน ในการเดินทางเยือนเวียดนามใน

เดือนเดียวกับที่มีรายงานข่าว เขากล่าวกับผู้นำาเวียดนามว่า

ตนจะไม่อนุญาตให้มีฐานทัพต่างชาติในกัมพูชา  

หนึ่งเดือนให้หลัง นาย Wang Chao รองประธาน

บริษัท UDG ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า โครงการดาราสาคร

เป็นโครงการเพื่อสร้างกำาไรทางการค้า ไม่มีวัตถุประสงค์ใน

การสร้างฐานทัพ

และได้แจกแจงกิจกรรมทางธุรกิจต่อรัฐบาลกัมพูชา

อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นในข้อตกลงกับรัฐบาล

ความจริงเป็นเช่นไรอีกไม่นานก็จะชัดเจน....เพราะจีน

กับสหรัฐฯ กำาลังงัดข้อเรื่องฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาอย่าง

ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้.

เ

รัสเซียเปิดร้านแมคโดนัลด์ชื่อใหม่
มอสโก • รัสเซียกลับมาเปิด “แมคโดนัลด์” เครือข่ายร้านฟาสต์

ฟู้ดสัญชาติอเมริกัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “กุสโนไอตอชกา” เมื่อวัน                                                                               

อาทิตย์ที่กรุงมอสโก เริ่มแรกเปิด 15 สาขา หลังแมคโดนัลด์ขาย

กิจการในรัสเซียให้มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ผลจากรัสเซียรุกราน

ยูเครน

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย                                         

งานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 12 มิถุนา 

ยน 2565 ว่า “แมคโดนัลด์” 

เครือข่ายร้านฟาสต์ฟู้ดสัญชาติ

อเมริกันในรัสเซียกลับมาเปิดให้

บริการใหม่อีกคร้ังในวันเดียวกัน 

หลังแมคโดนัลด์ขายกิจการใน

รัสเซียให้มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย 

ผลจากรัสเซียรุกรานยูเครน รี

แบรนด์ใหม่ด้วยชื่อใหม่ว่า “กุส

โนไอตอชกา” (Vkusno i tochka) 

ท่ีแปลว่า “อร่อยและนั่นแหละ” 

พร้อมโลโก้ใหม่ท่ีเป็นรูปสื่อถึงเบอร์

เกอร์และเฟรนช์ฟรายส์ 2 ชิ้น

ร้านแมคโดนัลด์สาขาแรก

เปิดในกรุงมอสโกในปี 2533 

เป็นสัญญาณของการเป็นมิตร

มากข้ึนของโลกตะวันออกกับ

โลกตะวันตก การกลับมาเปิด

ร้านแมคโดนัลด์ภายใต้เจ้าของ

ใหม่และการรีแบรนด์ เป็นบท

ทดสอบว่าเศรษฐกิจของรัสเซีย

จะประสบความสำาเร็จหรือไม่เมื่อ

ต้องพ่ึงพาตัวเองมากย่ิงข้ึน ภาย

ใต้การโดนคว่ำาบาตรจากชาติตะ 

วันตก

ชาวรัสเซียมาเข้าคิวรอ

ใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ภาย

ใต้ชื่อใหม่ท่ีสาขาใหญ่กลางกรุง 

มอสโกเมื่อวันอาทิตย์ แม้คราว

นี้ผู้คนจะไม่มากเท่ากับตอนที่

แมคโดนัลด์มาเปิดสาขาแรกใน

รัสเซียเมื่อกว่า 30 ปีก่อน

เมนูของร้าน “กุสโนไอ

ตอชกา” มีน้อยกว่าของแมคโด                                                

นัลด์ โดยไม่ได้จำาหน่าย “บิ๊ก 

แมค” และเบอร์เกอร์อื่นอีกบาง

อย่าง ราคาดับเบิลชีสเบอร์เกอร์

อยู่ที่ 129 รูเบิล หรือราว 78 

บาท ถูกกว่าของแมคโดนัลด์ท่ี

จำาหน่ายเมนูน้ีในราคาราว 160 

รูเบิล หรือราว 95 บาท ส่วน

ฟิชเบอร์เกอร์อยู่ที่ 169 รูเบิล 

หรือราว 100 บาท ต่ำากว่าของ

แมคโดนัลด์ท่ีขายเบอร์เกอร์ชนิด

นี้อยู่ที่ราว 190 รูเบิล หรือราว 

113 บาท 

อเล็กซานเดอร์ เมร์คู                                   

ลอฟ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณ 

ภาพของกุสโนไอตอชกาเผยว่า

วัตถุดิบท่ีใช้ทำาเบอร์เกอร์ไม่เปล่ียน 

แปลง อุปกรณ์ต่างๆ ของแมค

โดนัลด์เราก็ยังมีอยู่ครบ 

เซอร์เกลูกค้าวัย 15 ปีท่ีมา

ใช้บริการในวันเปิดร้านแมคโดนัลด์                                                   

ในช่ือใหม่บอกว่ารสชาติของ

เบอร์เกอร์ไม่เปล่ียน แต่รสชาติ

โคลาเปลี่ยนไป 

กุสโนไอตอชกาเปิดให้บริ                                                  

การทั้งหมด 15 สาขาในวันอา                                              

ทิตย์ที่กรุงมอสโกและปริมณ 

ฑล อาเล็ก ปาโรฟ ซีอีโอของ 

กุสโนไอตอชกาเผยว่าบริษัทมี

แผนจะเปิดให้ได้ 200 สาขา

ในรัสเซียภายในสิ้นเดือนมิถุนา 

ยนน้ี และเปิด 850 สาขาภายใน

สิ้นฤดูร้อนนี้ เป้าหมายของเรา

คือไม่ให้ลูกค้าเห็นถึงความแตก

ต่างทั้งเรื่องคุณภาพและสภาพ

แวดล้อมของร้าน เมนูต่างๆ 

เราจำาหน่ายในราคาท่ีจับต้องได้                                          

แต่อาจข้ึนราคาเล็กน้อยในอนาคต

อันใกล้

แมคโดนัลด์ปิดกิจการใน

รัสเซียเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่

ผ่านมา และแถลงเมื่อกลางเดือน

พฤษภาคมว่าทางบริษัทตัดสิน

ใจถอนธุรกิจจากตลาดรัสเซีย

ด้านอเล็กซานเดอร์ โก

วอร์ มหาเศรษฐีรัสเซียที่แมค

โดนัลด์ขายกิจการให้ เผยว่าใน

ปีนี้จะลงทุน 7,000 ล้านรูเบิล

กับร้านกุสโนไอตอชกา โดยจะ

จ้างพนักงาน 51,000 ตำาแหน่ง. 

จับหนุ่มอินเดียขู่ตัดคอคนหมิ่นอิสลาม
ศรีนคร • ตำารวจแคว้นแคช 

เมียร์ของอินเดียจับกุมตัวเยาว 

ชนคนหน่ึงท่ีโพสต์วิดีโอขู่จะตัด

ศีรษะอดีตโฆษกของพรรคภารติ

ยะชนตะท่ีแสดงความคิดเห็นใน

ทางเสื่อมเสียต่อศาสดามุฮัมมัด

ในการอภิปรายทางโทรทัศน์

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย                                                 

งานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนา 

ยน 2565 จากกรณีที่นูปูร์ ชาร์

มา โฆษกหญิงของพรรคภารติ

ยะชนตะ (บีจีพี) พรรครัฐบาล

อินเดียแสดงความคิดเห็นใน

ทางเสื่อมเสียเกี่ยวกับภรรยาอา 

ยุน้อยที่สุดของศาสดามุฮัมมัด

ของศาสดาอิสลามระหว่างการ

อภิปรายทางโทรทัศน์ ทำาให้

ชาวมุสลิมในอินเดียและหลาย

ชาติโกรธแค้นและจัดชุมนุมประ 

ท้วง

ตำารวจแคว้นแคชเมียร์ของ

อินเดียเผยเม่ือวันอาทิตย์ว่าจับ 

กุมตัวเยาวชนคนหน่ึงท่ีโพสต์

วิดีโอขู่ว่าจะตัดศีรษะโฆษกของ

พรรคภารติยะชนตะผู้น้ีท่ีเมื่อต้น

เดือนโดนส่ังพักงานไปแล้ว เจ้า

หน้าท่ีถอดวิดีโอขู่ฆ่าดังกล่าวท่ี

เผยแพร่ทางยูทูบ ในความพยา 

ยามควบคุมเหตุไม่สงบจากความ

ขัดแย้งทางศาสนาไม่ให้ลุกลาม

ไปทั่วประเทศ 

ในช่วง 2-3 สัปดาห์ท่ีผ่าน

มา ชาวมุสลิมในหลายเมืองของ

อินเดียออกมาชุมนุมบนท้อง

ถนนเพื่อประท้วงคำาวิจารณ์ต่อ

ศาสดามุฮัมมัดของอดีตโฆษก

ของพรรคบีจีพี ซึ่งเป็นพรรค

รัฐบาลของอินเดียผู้นี้ 

นอกจากโฆษกหญิงของ

พรรคบีจีพี โดนพักงานเมื่อต้น

เดือนนี้ พรรคบีจีพียังไล่ออกนา

วีน กุมาร จินดัล แกนนำาของ

พรรคท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียว

กับชีวิตส่วนตัวของศาสดามุฮัม

มัดเช่นกัน ความคิดเห็นของท้ัง

สองคนสร้างความโกรธเคืองต่อ

ประเทศมุสลิมหลายชาติ โดย

กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, ยูเอ

อี, โอมานและอิหร่าน ซึ่งเป็น

หุ้นส่วนทางการค้าที่สำาคัญของ

อินเดีย ยื่นประท้วงอินเดียใน

กรณีนี้ผ่านช่องทางทางการ

ทูตและใช้ โซเชียลมีเดียเรียก

ร้องให้รัฐบาลอินเดียออกมาขอ 

โทษ 

มีรายงานว่าตำารวจอินเดีย

กำาลังดำาเนินคดีกับอดีตเจ้าหน้า

ที่พรรคบีจีพีทั้งสองคน 

ผู้ ชุม นุมประ ท้วงคำ า วิ                                    

จารณ์ต่อศาสดามุฮัมมัดของ

อดีตโฆษกพรรคบีจีพีในเมือง

รานชีทางตะวันออกของประ 

เทศปะทะกับตำารวจเมื่อวันศุกร์

ท่ีผ่านมา ตำารวจยิงปืนเพื่อสลาย

การชุมนุมทำาให้วัยรุ่น 2 คนเสีย

ชีวิต และเกิดการจลาจลกระจัด                                           

กระจายในรัฐอุตตรประเทศ  ตำา                                                         

รวจจับผู้ชุมนุมกว่า 300 คน.

เปิดใหม่ • พนักงานร้านกุสโนไอตอชกาส่งอาหารให้ลูกค้าที่ร้านสาขาใหญ่ในกรุงมอสโก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน หลังพิธีเปิดร้านแมค

โดนัลด์ในรัสเซียที่กลับมาเปิดใหม่ภายใต้ชื่อและโลโก้ใหม่.

ดาราสาคร…โครงการ

ยุทธศาสตร์เขมรโยงไทย

สวดพระอภิธรรม
อาจารย์บูรพา ผดุงไทย

ศาลา 5 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี 
วันที่ 8 -14 มิถุนายน 2565 

เวลา 18:30 น.

ฌาปนกิจ
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
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15ภูมิภาค-ขาวตอหนาหนึ่ง

ขาว

12

ตํารวจจับนักพนันลักลอบเลนไฮโล

มุกดาหาร • เม� อวันที่ 11 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น.  นายเฉลิม

พล มั่งคั่ง ผวจ.มุกดาหาร (ผบก.อส.จ.มห.)  นายเอกราช มณี

กรรณ ปลัด จ.มุกดาหาร, พ.ต.อ.วิจิตร  บุญวรรณ ผกก.สืบสวน 

ภ.จว.มุกดาหาร, พ.ต.ท.มนชัย นําสุข รอง ผกก.สืบสวน รวม

บูรณาการชุดปฏิบัติการ กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร, ฝายปกครอง

จังหวัด และสมาชิก อส.ลงพื้นที่ปราบปรามนักพนันไฮโล ที่

บานพังคอง ต.บานโคก อ.เมืองมุกดาหาร จับผูตองหาได 13 

ราย ของกลางถวยไฮไล 1 ชุด เงินสด 100 บาท ใบบอกแตม 

1 แผน  และลูกเตา 3 ลูก จากนั้นไดนําตัวผูตองหาทั้ง 13 ราย

พรอมของกลางสง พงส.สภ.ผึ่งแดด ในขอหารวมกันกับพวกที่

หลบหนีลักลอบเลนพนันประเภทไฮโล พนันเอาทรัพยสินกัน

โดยไมไดรับอนุญาต และขอหารวมกันชุมนุมหรือรวมตัวกันใน

ลักษณะเสี่ยงตอการแพรโรค ตามประกาศแกไขสถานการณ

ฉุกเฉิน เร� องหามการชุมนุม การทํากิจกรรม การมั่วสุมที่กอให

เกิดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 14) ขอ 2 เพ� อ

ดําเนินการตามกฎหมายตอไป

สืบสานลิเกไทยจัดอําลาเวทีแอดเทวดา

พิษณุโลก • ที่เวทีลิเกแอดเทวดา ภายในตลาดสดโคกมะตูม 

อ.เมืองพิษณุโลก คณะลิเกทั้งในและตางจังหวัดไดรวมตัว

กันเพ� อมาทําการแสดงบนเวทีแอดเทวดา ซึ่งเปนเวทีลิเกเกา

แกของจังหวัดพิษณุโลก จนไดรับฉายาวาเวทีลิเกผาโลก ที่

เปดใหคณะลิเกตางๆ มาทําการแสดงใหประชาชนชนทั่วไป

ไดชมและฟงทางวิทยุกันมาอยางยาวนาน จนลาสุดเทศบาล

นครพิษณุโลกมีโครงการปรับปรุงตลาดสดโคกมะตูมใหมี

มาตรฐานมากขึ้น ทําใหบริษัท แอดเทวดา โฆษณา จํากัด นํา

โดย น.ส.ภัฎกรวิก นพดล ปธ.กก.บริษัท ไดจัดโครงการ

อําลาเวทีลิเกอันเกาแกแหงนี้ โดยนําเอาคณะลิเกตางๆ มา

ทําการแสดงสัปดาหเวนสัปดาห หรือเดือนละ 2 ครั้ง เพ� อ

เปนการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะลิเกไทยที่นับวันจะ

มีผูที่สนใจนอยลง โดยอยากใหลูกหลานไดชมและรวมอนุรักษ

ศิลปะการแสดงเหลานี้เอาไวใหยาวนาน นายจักรี มวงมา ที่

ปรึกษาชมรมลิเกจังหวัดพิษณุโลก กลาววา เวทีแหงนี้ถือเปน

เวทีลิเกเกาแกที่สรางลิเกที่มีช� อเสียงมาหลายยุคหลายสมัย 

อาทิ โยง เชิญยิ้ม เปนตน ซึ่งบริษัทไดกิจกรรมอําลาโดยให

ลิเกคณะตางๆ หมุนเวียนมาทําการแสดง และมีการถายทอด

สดออนไลนใหประชาชนทั่วไปไดชมอีกดวย ขณะนี้มีคณะลิเก

ทั้งในและตางจังหวัดติดตอขอทําการแสดงแลวกวา 20 คณะ.

ลุน! กบน.

ยอมสงผลกระทบรุนแรง และรัฐควรเตรียม

ความพรอมในการรับมือ

ทั้งนี้ แมวาการประชุม กนง.ลาสุด

จะคงดอกเบี้ยไวที่เดิมดวยมติ 4 ตอ 3 

เสียงจึงทําใหหลายสวนมองวาระยะตอไป 

กนง.คงจะตองขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อยางหลีกเลี่ยงไดยาก การไปฝนหรืออั้น

ในมาตรการตางๆ ไว อาจไมไดสะทอน

สถานการณอยางที่ควรเปน เม� อฝนตอไปไม

ไดแลวหากตองขึ้นดอกเบี้ยกับสินคาราคาที่

ตองปรับเพิ่มขึ้นพรอมกันโครมเดียว สังคม

คงเกิดอาการ “ช็อก” อยางแน�นอน

นางนฤมลระบุวา จําเปนอยางยิ่ง

ที่ทุกฝายตองเตรียมรับมือกับสถานการณ

และปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

เพ� อเปนการบรรเทาภาระคาครองชีพของ

ประชาชนที่อาจจะสูงเกินไปจากระดับราคา

สินคาที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบการสูรบของ

รัสเซียและยูเครนที่กระทบตอระดับราคา

น้ํามันและราคาสินคา ดังนั้นจึงตองการ

เสนอแนวทางใหภาครัฐ ควรเรงเตรียม

นโยบายหรือแพ็กเกจบรรเทาภาระหนี้ที่

กําลังเพิ่มขึ้น จากตนทุนหลายอยางที่เพิ่ม

ขึ้น เพ� อลดความรุนแรงของหนี้ที่ ไมกอให

เกิดรายได (NPL) หรือหนี้เสียที่มีแนวโนม

เพิ่มสูงทั้งในกลุมหนี้ครัวเรือน และหนี้ของ

ผูประกอบการรายยอย 

“รัฐควรเรงการส� อสารใหประชาชน 

และผูประกอบการไดเขาใจสถานการณจริง

ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และในอนาคต  เพ� อให

ทุกภาคสวนเห็นแนวทางและเกิดความเช� อ

มั่นในนโยบายที่ภาครัฐจะมีแผนขับเคล� อน

ตอไป” นางนฤมลระบุ

ผูส� อขาว รายงานวา วันที่ 13 มิ.ย. นาย

สุพัฒนพงษ  พันธ มี เชาว  รอง นาย กรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปน

ประธานการประชุม คณะกรรมการ บริหาร

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง  (กบน.)  หารือราคา

ดีเซลรายสัปดาหที่ทยอยขึ้น โดยหากอนุมัติ

ขึ้นราคาจะไมเกิน 1 บาท/ลิตร ซึ่งจะสงผล

ใหราคาแตะ 35 บาท/ลิตร สวนขอเรียก

รองลดคาการกลั่น น้ํามันนั้น  นายสุพัฒน

พงษสั่งการหน�วยงานที่เกี่ยวของศึกษาทั้ง

แงกฎหมาย และขอความรวมมือโรงกลั่น

ลดคาการกลั่นเปนการชั่วคราว เพ� อหวัง

ราคาหนาปมลดต่ําที่สุด ในขณะที่ เงินเฟอ

ในไทยพุงตอเน� อง และกองทุนน้ํามันฯ ทํา

สถิติติดลบสูงสุดกวา 8.7 หม� นลานบาท 

และสถาบันการเงิน ยังไมอนุมัติปลอยกู

เสริมสภาพคลอง

ดานนายอิฐบูรณ อนวงษา รอง

เลขาธิการสภาองคกรของผูบริโภค เปดเผย

วา ไดรวมกับกลุมผีเสื้อกระพือปก ประชุม

รวมกับนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง

พลังงาน เพ� อรวมกันหาทางออกดานราคา

พลังงานแพง ปรับโครงสรางการคํานวณให

เหมาะสม เพ� อลดผลกระทบกับประชาชน 

โดยหารือทั้งเร� องราคากาซหุงตม (แอลพี

จี) และราคาน้ํามัน โดยทางนายกุลิศมอบ

หมายใหสํานักงานนโยบายและแผนฯ ไป

พิจารณารายละเอียดทั้งหมด

 ในสวนของราคาน้ํามันขายปลีกหนา

ปม ซึ่งในขณะนี้ประชาชนเดือดรอนอยาง

หนักจากราคาที่ขึ้นถี่นั้น ทางกลุมเสนอภาค

รัฐใหพิจารณาขอความรวมมือกับเอกชน 

ขอใหผูคาน้ํามันปรับหลักการคํานวณราคา

ขายปลีกหนาปมจากการอิงราคาน้ํามัน

ตลาดสิงคโปร 2 วันยอนหลัง เปน 14 วัน

ยอนหลัง สําหรับราคาหนาโรงกลั่นน้ํามัน 

ไดเสนอใหขอความรวมมือชั่วคราว จํากัด

คาการกลั่นเปนไมเกิน 1.50 บาท/ลิตร 

เปนการชวยเหลือประชาชนในยามวิกฤต

เทานั้น เพราะจะเห็นไดวาในชวงไตรมาส 

2/65 คาการกลั่นสูงถึง 5 บาทตอลิตร จาก

ที่ไตรมาส 1/65 ไดราว 1.00-2.00 บาทตอ

ลิตร ซึ่งทางกลุมเขาใจถึงสถานการณการ

ขาดทุนของโรงกลั่นน้ํามัน ในชวงการแพร

ระบาดของโควิด-19 ในป 2563 ที่ขาดทุน

รวมกัน 3 หม� นลานบาท แตในป 2564 เริ่ม

ขึ้น กลายเปนภาระประชาชน ภาระกองทุน

น้ํามัน แตทําไมรัฐปลอยใหฟนกําไรไดขนาด

นี้” นายกรณระบุ

หัวหนาพรรคกลาเสนอแนวทางแก

ปญหาไว 3 ขอ คือ 1.ควรกําหนดเพดาน 

คาการกลั่น เพ� อเปนเคร� องมือปองกันการ

คากําไรเกินควร พรอมกําหนดขึ้นต่ําไมให

ถึงกับขาดทุน 2.เสนอเก็บ “ภาษีลาภลอย” 

(Windfall Tax) เพราะสวนตางจากราคา

การกลั่นน้ํามัน เปนราคาลาภลอยใหกับ

บริษัท ทําใหไดกําไรจากสวนตาง จึงควร

เก็บภาษีลาภลอย เพื่อนํากําไรที่เกินมา

ชวยเหลือประชาชน นํามาชวยในกองทุน

น้ํามันตอไป และ 3.ตองจริงจังกับมาตรการ  

ประหยัดการใชพลังงาน

นายอรรถวิชชกลาววา ตอนนี้

ประเทศมีหนี้จํานวนมาก ทั้งที่ตองปรับ

เพดานหนี้สาธารณะ ปรับเพดานหนี้กึ่งการ

คลัง กองทุนน้ํามันก็ติดลบ ขอกูตอไมได เกิด

ภาวะที่เรียกวาหนี้จุกอก ดังนั้นรัฐบาลตอง

แกปญหาแบบฉีกกรอบ ซึ่งการเก็บภาษีลาภ

ลอยเปนวิธีการที่แกปญหาได โดยตรง และ

มีการใชที่ประเทศอังกฤษ และย้ําวาราคา

สินคาอ� นๆ ยังกําหนดราคาขายได ราคา

น้ํามันยังกําหนดเพดานคาการตลาดได ควร

กําหนดเพดานคากลั่นน้ํามันสําหรับการใช

ในประเทศเชนกัน แตถาคากลั่นน้ํามันที่

สงออกไมตองมีเพดานก็ได ซึ่งตอนนี้พรรค

กลากําลังเตรียมรางแกไขกฎหมายเพ� อให

สอดคลองตามขอเสนอ โดยอาจจะรวบรวม

รายช� อประชาชนเสนอตอสภา หรือรางให

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

วันเดียวกัน นายเผาภูมิ โรจนสกุล 

รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 เปดเผยวา กมธ.

ไดพิจารณาในสวนของภาพรวมเศรษฐกิจ

และกระทรวงการคลัง รวมถึงธนาคาร

เฉพาะกิจของรัฐ สิ่งที่พบเจอ ลวนแตน�า

หนักใจ 1.“หนี้บนพรมพรึบ หนี้ใตพรม

เพียบ” นอกจากหนี้สาธารณะ 4.4 ลาน

ลานบาท ที่ถูกสรางใหมขึ้นใน 8 ป ยังเจอ

กับหนี้ที่ ไมถูกบันทึกเปนหนี้สาธารณะจาก

มาตรการกึ่งการคลังอีกราว 1 ลานลาน

บาท ที่สําคัญแทบไมมีขอมูลเลยวารัฐบาล

ใชอะไรไปบาง กมธ.พรรคเพ� อไทยไดเรียก

ขอเอกสารไปทั้งหมด ตองติดตามกันดูตอ

 2.“คาดอกเบี้ยพุง” : การใชหนี้

สาธารณะในสวนของ สบน. ปนี้เปน

ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมสูงถึง 192,126 

ลานบาท เกือบ 3 เทาของการชําระเงิน

ตน 3.“ประเมิน ศก. ฝนหวาน” หน�วย

งานที่ชี้แจงเสนอภาพที่เต็มดวยความหวัง 

ในขณะที่ฝง กมธ. กลับเห็นภาพที่น�าเปน

หวง ตองเจอทั้งเร� องเงินเฟอ ผลจากการ

ตอสูเงินเฟอของ FED ตนทุนการผลิต

พุง รวมถึงผลกระทบหากไทยตองปรับขึ้น

ดอกเบี้ยนโยบาย 4.“จัดเก็บพลาด” ปงบฯ 

65 กรมสรรพาสามิตเก็บภาษีพลาดเปา

ทุกเดือนติดตอกัน ต่ํากวาเปาถึง 26,501 

ลานบาท 5.“ธนาคารรัฐ วางบทบาทผิด” 

6.“การคลังชนเพดาน การเงินโดนกดดัน” 

งบฉบับนี้ผานการเคนทั้งการประมาณการ

รายไดที่สูงเกินจริง จากการคาดการณที่จี

ดีพีที่สูงเกินจริง ซ้ํายังตั้งขาดดุลเกือบเต็ม

เพดานเพ� อทําใหมีเงินมาใชจาย จนเรียกได

วาการคลังชนเพดาน.

กรุงเทพฯ • วันท่ี 12 มิ.ย.65 ท่ี

กองบัญชาการตํารวจนครบาล 

(บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต แกว

แสงเอก รอง ผบช.น.และโฆษก 

บช.น.เปดเผยกรณีชุดปฏิบัติ

การยาเสพติด กก.ดส.บช.น.เขา

ตรวจคนราน 77 society พ้ืนท่ี  

สน.ทาขาม พบนักเท่ียว 195 คน 

ปสสาวะสีมวง 63 คน  พรอม

ยาเสพติดจํานวนมากวา เบ้ือง

ตน สน.ทาขามเขารวมจับดวย 

อยางไรก็ตาม พล.ต.ท.สําราญ 

นวลมา ผบช.น. ไดมอบหมาย

ใหกองบังคับการตรวจสอบและ

ทําความเห็นเสนอข้ึนมาอีกคร้ัง

วาพ้ืนท่ีมีการปลอยปละละเลย

หรือไม  เพราะเบ้ืองตนพบมีการ

ใชยาเสพติด รวมท้ังมีผูครอบ

ครอง  ตรงน้ีเปนขอพิจารณา

จะเหมือน สน.ปทุมวันหรือไม

น้ัน  เพราะการประชุมประจํา

เดือน ผบช.น.ไดกําชับทุกพ้ืนท่ี 

แตก็ตองดูวาพ้ืนท่ีอาจจะดูแล

ไมท่ัวถึง หรือดูแลท่ัวถึงแตอาจ

จะมีการปลอยปละละเลย ตอง

มีการตรวจสอบองคประกอบ

โดยรวมท้ังหมด การปลอยปละ

ละเลยตองดูเปนกรณีๆ ไป การ

ท่ี  กก.ดส.เขาจับกุมก็เปนเร� อง

ปกติ เพราะเปนเคร� องมือของ  

พล.ต.ท.สําราญท่ีใชดูแลพ้ืนท่ี

ท่ัวไป

โดย บช.น.ไดเนนยํ้า

ต้ังแตเร่ิมเปดบริการวันท่ี 1  

มิ.ย.เปนตนมา ถาสวนไหนเปน

ความผิดก็ตองดําเนินการอยาง

เครงครัด สวนไหนบกพรองก็

ตองดําเนินการทางวินัยอยาง

เครงครัดเชนเดียวกัน ขอยืนยัน

วา บช.น.จะดําเนินการอยาง

เครงครัดอยูแลว ในสวนของ 5 

เสือ สน.ทาขาม ยังไมมีคําส่ัง

เหมือนทองท่ี สน.ปทุมวันแต

อยางใด 

ดาน พ.ต.อ.กฤษณะ 

พัฒนเจริญ รองโฆษก  ตร.กลาว

วา นโยบายของ ผบ.ตร.คือ

ตํารวจตองอยูในพ้ืนท่ี ผกก.,  

รอง ผกก.สส., รอง ผกก.สส., 

สว.ป., สว.สส.ตองรูพ้ืนท่ีของ

ทาน ถาไมรู ใครจะไปรูดีกวา

ทาน โดยเฉพาะ สว.สส.มีมือมี

ไมในการทํางาน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปน

อุทาหรณของตํารวจนครบาล 

อยากฝากวาตองเอาจริงเอาจัง 

หากเกิดคลัสเตอรข้ึนมาอีกก็จะ

ยอนไปยังวงเวียนเดิม ตองมา

ปดรานอาหารชาวบานเดือด

รอนอีก ผบ.ตร.จึงเนนยํ้าตํารวจ

เปนกลไกท่ีสําคัญในการบังคับใช

กฎหมาย แหลงอบายมุขในพ้ืนท่ี

ตองเอาใหอยู แตทานใดท่ีทํางาน

ดีอยูแลว ผบ.ตร.ก็ฝากใหกําลังใจ 

หากใครหยอนยานก็ตองดําเนิน

การตามกฎ.

สั่งสน.ทาขามแจงกก.ดส.จับผับพบนทท.ฉี่มวง

ยาบารัฐฉาน3แสนเม็ดทะลักริมโขง
ตรัง • ท่ีบริเวณชายหาดหยงหลิงไป

จนถึงหาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 

จ.ตรัง ระยะทางยาวกวา 5 กิโลเมตร 

ชาวบานจากหลายอําเภอไมตํ่ากวา 

500 คน นําอุปกรณหาหอยเดินฝา

คล� นสูงประมาณ 1 เมตร เพ� อชอน 

“หอยชักตีน” ซ่ึงจะถูกคล� นซัดเขาหา

ชายฝงเปนประจําทุกปในชวงฤดู

มรสุม แตก็ไมไดทุกวัน วันไหนคล� น

ลมแรงก็จะไดหอยชักตีนมากข้ึน

โดยปน้ีชาวบานไดหอยชักตีน

มากท่ีสุดเม� อวันท่ี 31  พ.ค.ซ่ึงเปน

วันแรก บางรายไดถึง 2 เขงหรือ 

20 กก.ภายในเวลา 2 ช่ัวโมง ซ่ึง

เม� อเหลือจากการรับประทานในครัว

เรือนแลว ก็นําไปขายรานคาราน

อาหารชายหาดในราคากิโลกรัมละ 

50 บาท สวนหอยชักตีนตัวเมียท่ีนิยม

บริโภคกิโลกรัมละ 120 บาท นําไป

แชนํ้าทะเลท้ิงไว 1 คืน กอนนําไปน่ึง

หรือตมในนํ้าเดือดนาน 3 นาที หอย

ชักตีนก็จะสุก เวลากินจะดึงหางท่ี

โผลออกมาจากเปลือกหอย จึงเรียก

วาหอยชักตีน

ในปน้ีโลกโซเชียลทําใหมีผูคน

มาหาหอยชักตีนเปนจํานวนมาก 

เน� องจากนําไปโพสตลงเฟซบุก จน

เปนเหตุใหชาวบานจากหลายอําเภอ

แหกันมาหาหอยชักตีนไปกินและขาย

จนเต็มชายหาด

ขณะท่ี น.ส.ดาวัน หะหวา ชาว

บานใน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง กลาว

วา ตนมีบานอยูท่ีน่ีอยูแลว เวลามี

พายุก็เขามาหาหอยในชวงท่ีพายุเขา 

แตปน้ีเพ่ิงมาเปนคร้ังแรก ไดหอย

ไปประมาณ 10 กิโลกรัม โดยได

หอยชักตีนตัวผูซ่ึงจะนําไปแบงให

เพ่ือนกิน ส่วนสาเหตุท่ีมาหาหอย

เพราะพ่ีนองในหมูบานเขาโพสตกัน 

ซ่ึงสามารถประหยัดคาใชจายลงไป

ไดเยอะ เพราะราคาแพงกิโลกรัมละ

รอยกวาบาท.

โอกาสทองคนตรัง

แหเก็บหอยชักตีน

ราคา120บ.ตอกิโล
นครพนม • ยาบาทะลักริม

โขงเกือบ 3 แสนเม็ด พบเปน

ย่ีหอชนกลุมนอยรัฐฉานเหนือ 

ทพ.ลาดตระเวนดักจับท้ิงของ

กลางเผนกระเจิง

สืบเน� องจาก ร.อ.ธนากร 

นาเหล็ก ผูบังคับกองรอยทหาร

พรานท่ี 2109 (ผบ.รอย ทพ.

2109) รับแจงจากชาวบานจะ

มีการลําเลียงยาเสพติดจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาใน

บานนาขาทา ม.7 ต.พะทาย 

อ.ทาอุเทน จ.นครพนม ติด

แมนํ้าโขง จึงประสานกองกําลัง 

3 ฝาย คือ หน�วยเรือรักษาความ

สงบเรียบรอยตามลําแมนํ้าโขง

เขตนครพนม (นรข.) สถานีเรือ

บานแพง ชุดตอตานขาวกรอง

ทางทหารท่ี 3 หน�วยขาวกรอง

ทางทหาร กองกําลังสุรศักด์ิ

มนตรี และชุดปฏิบัติการขาว

ท่ี  6 กองบังคับการควบคุมท่ี 1 

กองกําลังสุรศักด์ิมนตรี, หมวด

ตอบโตเร็วท่ี 2 กองรอยตอบโต

เร็ว กองกําลังสุรศักด์ิมนตรี, กอง

รอยตํารวจตระเวนชายแดน 

237 (ตชด.237), ฝายปกครอง

อําเภอทาอุเทน, กองกํากับ

การ 3 กองบังคับการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด 2 กอง

บัญชาการตํารวจปราบปรามยา

เสพติด บูรณาการดานการขาว

และลาดตระเวนรวมกัน

กระท่ังเวลา 09.20 น. ท่ี

ริมโขงทายบานนาขาทา  พบ

กลุมชายไมทราบสัญชาติ

ประมาณ 2-3 คน แบกกระสอบ

ปานข้ึนมาจากทานํ้าลักษณะมี

พิรุธ เม� อเรียกตรวจคนก็ไดท้ิง

กระสอบอาศัยความชํานาญ

ในพ้ืนท่ีว่ิงหลบหนีไปได ตรวจ

สอบโดยรอบพบโทรศัพทมือถือ

ตกอยู 3 เคร� อง กระสอบปาน 

2 ใบท่ีอัดแน�นดวยยาบา จึง

ประสานหน�วยพิสูจนหลักฐาน

และ ตร.ทาอุเทนรวมตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุ กอนนําของกลางไป

ตรวจนับอยางละเอียดที่ฐาน

ปฏิบัติการรอย ทพ.2109 พบ

ยาบาหอดวยกระดาษไขกันน้ํา

สีเหลือง มีอักษร Y 1 ซึ่งผลิต

จากโรงงานในเขตกองกําลัง

ติดอาวุธชนกลุมนอยในเขตรัฐ

ฉานเหนือ จํานวน  142 มัด 

ประมาณ 284,000 เม็ด

ท้ังน้ี ชนกลุมนอยในรัฐ

ฉานเหนือเปนแหลงผลิตยาบา

ออกสู่ตลาดมืดเพ่ือนําเงินมา

จัดซ้ืออาวุธไวตอสูกับรัฐบาล

เมียนมา ซ่ึงตอมาไดไปมีความ

เก่ียวของกับกลุมจีนฮอใหมใน

เขตรอยตอพ้ืนท่ีกองกําลังติด

อาวุธกะฉ่ินกับโกกางและวา

เหนือ และผลิตยาบารวมกัน 

โดยมีอักษร  WY ประทับบน

เม็ดยา ดังน้ันบางคร้ังจะพบมี

การประทับอักษรจีนคําวา “อว้ิ” 

ท่ีแปลวาหยกรวมอยูดวย จึงคาด

วาในเขตรัฐฉานเหนือมีโรงงาน

ผลิตอยู 2 แหง

ท้ังน้ี หน�วยเฉพาะกิจกรม

ทหารพรานท่ี 21 อยูภายใตการ

อํานวยการของ พล.ต.ณรงค 

สวนแกว ผบ.พล.ร.3/ผบ.กกล.

สุรศักด์ิมนตรี, พ.อ.สุคนธรัตน 

ชาวพงษ ผบ.บก.ควบคุมท่ี 1 

และ พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม 

ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 ซ่ึงท่ีผาน

มาตรวจยึดยาเสพติดในพ้ืนท่ีรับ

ผิดชอบไดเปนจํานวนมาก จึงได

รับคําชมเชยจากผูบังคับบัญชา

ระดับสูงอยูเสมอ.

ฟนตัวมีกําไร และป 65 ก็มีกําไรสูงมาก ดัง

นั้น ในภาวะเชนนี้ก็น�าจะมาแบงปนทุกข

และสุขกับประชาชนรวมกัน

ขณะที่นายกรณ จาติกวณิช หัวหนา

พรรคกลา และอดีตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง พรอมดวยนายอรรรวิชช                                                     

สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค รวมกันแถลง

ถึงวิกฤตพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ํามัน

ที่ขยับสูงขึ้นตอเน� องวา แมราคาต่ํากวา

หลายประเทศในอาเซียนดวยกัน เพราะ

มีการใชกองทุนน้ํามันมาชดเชยราคาหนา

ปม แตวันนี้สถานะกองทุนน้ํามันติดลบ 

86,000 ลานบาท หากสถานการณ ไมดี

ขึ้น อาจติดลบทะลุ 1 แสนลานบาทในสิ้น

เดือนนี้ กองทุนน้ํามันจึงอยูในสถานะที่

ไมสามารถกูสถาบันการเงินไดอีก แมใน

อนาคตราคาน้ํามันโลกจะลดลง แตยังเก็บ

เงินเขากองทุนน้ํามันจํานวนมาก เพ� อชําระ

หนี้กองทุนที่ติดลบอยู จึงกลายเปนภาระใน

อนาคตของประชาชน

“ตอนนี้คนไทยกําลังโดนปลนจากคา

กลั่นน้ํามัน จากขอมูลราคาคากลั่นน้ํามันใน

ชวงเวลาเดียวกันป 2563 อยูที่ 0.88 บาท

ตอลิตร, ป 2564 อยูที่ 0.87 บาทตอลิตร 

แตป 2565 กระโดดมาอยูที่ 8.56 บาทตอ

ลิตร เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 เทา เทากับคา

กลั่นเพิ่มขึ้นเปน 10 เทา ไปเพิ่มตามราคา

ตลาดน้ํามันสิงคโปร ทั้งที่ตนทุนไมไดเพิ่ม

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!!

กรุงเทพฯ • เม� อวันอาทิตย สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ไดรายงานการเขาใชแอป

พลิเคชันและเว็บไซตปลูกกัญ วาเม� อเวลา 

12.00 น. มีผูที่ใหความสนใจเขาใชงาน 

34,386,456 ครั้ง และลงทะเบียนจดแจง

การปลูกกัญชา กัญชง กวา 687,445 คน 

ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดี

กรมการแพทย กลาววา จากการติดตาม

สถานการณผูไดรับผลกระทบจากกัญชาใน

ชวงระหวางที่ยังไมมีพระราชบัญญัติกัญชา 

กัญชงออกมานั้นยังไมไดรับรายงาน คาดวา

เน� องจากเพิ่งปลดล็อกไปไมนาน คงตองรอ

ดูไปอีก 3 เดือน โดยกรมการแพทยมีการ

ติดตามการรายงานผลกระทบจากยาเสพ

ติดอยู ซึ่งจากการติดตามขอมูลของสถาบัน

บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหง

ชาติบรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ) กอน

ปลดล็อกกัญชา ก็ยังไมมีรายงานผูไดรับ

ผลกระทบจากกัญชา.

ทะลุ34ลานแหใชแอปปลูกกัญ!
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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

จัดงาน

หรือ Bangkok Gems and Jewelry Fair 

(BGJF) ในรูปแบบ BGJF Virtual Trade Fair 

2022 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 

ผ่านแพลตฟอร์ม www.bgjf-vtf.com ว่าการ

จัดงานรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ ถือเป็นการ

นำาร่องก่อนการจัดงาน BGJF รูปแบบออฟ

ไลน์ ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อกระตุ้นการส่ง

ออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง

ยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่ประสบความ

สำาเร็จในการปรับรูปแบบการจัดงาน BGJF 

มาเป็นงานแสดงสินค้าเสมือนจริง ผ่าน

ระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2563 ซึ่ง

ได้รับกระแสตอบรับอย่างดียิ่ง และได้จัด

อย่างต่อเนื่องมาครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 เพื่อ

สร้างช่องทางและโอกาสให้กับผู้ประกอบ

การในการเข้าถึงผู้ซื้อผู้นำาเข้าจากทั่วโลก 

ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่ ไม่สามารถ

เดินทางระหว่างประเทศได้เป็นปกติ

สำาหรับการจัดงาน BGJF Virtual 

Trade Fair 2022 ครั้งนี้ มี 3 กิจกรรม

ไฮไลต์ ได้แก่ 1.การจัดหน้าร้านค้าของ

ผู้ประกอบการ (Virtual Store) โดยมีผู้

ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมกว่า 300 

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้นำาเข้าที่

สนใจสามารถเข้าชมสินค้าผ่านทางออน 

ไลน์ 2.การจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ และ 

3.การสัมมนาออนไลน์ เกี่ยวกับแนวโน้ม

ตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

“การจัดงานในรูปแบบออนไลน์

เสมือนจริงคร้ังน้ี คาดว่าจะมีผู้ซ้ือ ผู้นำาเข้า 

จากภูมิภาคต่างๆ อาทิ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย 

โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ 

อเมริกาใต้ มาร่วมในการเจรจาธุรกิจกับผู้

ประกอบการไทย ซ่ึงจะเกิดมูลค่าการส่ังซ้ือไม่

น้อยกว่า 570 ล้านบาท” นายภูสิตระบุ 

นอกจากนี้ หลังจากการจัดงานใน

รูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ เตรียมจัดงาน Bangkok 

Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 67 อย่าง

เต็มรูปแบบอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 7-11 

กันยายน 2565 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

หลังเว้นจากการจัดงานเกือบ 2 ปี โดยกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง

ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 

GIT เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อร่วม

กำาหนดแนวคิดและวิสัยทัศน์หลักในการจัด

งาน BGJF  มั่นใจว่าจะเป็นการกลับมาที่ยิ่ง

ใหญ่กว่าเดิม ตั้งเป้าผู้ร่วมงานกว่า 700 ราย 

ดึงผู้ซื้อ ผู้นำาเข้าที่มีศักยภาพ ผ่านการเชิญ

ชวนเครือข่ายผู้ประกอบการโดยสำานักงาน

ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลก และผู้

ชมงานจากทั่วโลกกว่า 10,000 ราย คาดว่า

จะมีมูลค่าการสั่งซื้อทันทีและภายในงานไม่

ต่ำากว่า 1,200 ล้านบาท

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้ง

ที่ 67 สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วัน

นี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทาง https://

bgjf.git.or.th/git และ www.bkkgems.

com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

โทร. 0-2507-8392-3 และอีเมล offical@

bkkgems.com.

โอ่ โบเสร็จ

ที่ถูกอภิปรายมีความพร้อมที่จะชี้แจงในทุก

เรื่องอยู่แล้ว ฝ่ายค้านไม่ต้องพูดในลักษณะ

ข่มขู่ เพราะนายกฯ หรือรัฐมนตรีไม่เคยกลัว

การอภิปราย และไม่เคยกระทำาความผิด 

โดยเฉพาะการทุจริต  ที่ผ่านมาตั้งใจทำางาน

แก้ไขปัญหามาโดยตลอด ส่วนข้อกล่าวหา 

6 ข้อที่ตั้งเอาไว้ก็เป็นการกล่าวหานายกฯ 

และรัฐมนตรี

“เวทีการอภิปรายครั้งนี้ก็คงไม่ต่าง

จากทุกครั้งที่ผ่านมา ที่ฝ่ายค้านจะนำาข้อ

มูลเก่าๆ มาพูด ไม่มีข้อมูลใหม่ และใช้เวที

โจมตีนายกฯ รัฐบาล และทุกครั้งก็พูดแบบ

นี้ว่ามีหลักฐานเด็ด มีใบเสร็จ แต่สุดท้ายก็

ไม่มีอะไร แต่ในทางกลับกันเป็นเรื่องที่ดีที่

นายกฯ จะได้ใช้เวทีนี้ในการชี้แจงทำาความ

เข้าใจกับประชาชนถึงการทำางานที่ผ่านมา 

และการทำางานที่เหลือไปจนถึงปีหน้า รวม

ถึงข้อเท็จจริงที่ฝ่ายค้านได้มีการกล่าวหา

โจมตี” นายชนะศักดิ์ กล่าว

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปราย

ไม่ ไว้วางใจได้รับการติดต่อเพื่อขอให้ถอด

รายชื่อรัฐมนตรีหรือขอข้อมูลการซักฟอก

หรือไม่ว่า ระดับตนไม่มี ส่วนคนอื่นตนไม่

ทราบ แต่เราทำางานกันเป็นทีม ไม่มีใคร

คนใดคนหนึ่งตัดสินในส่วนรายชื่อรัฐมนตรี

ที่จะถูกอภิปราย มีแต่คนจะให้เพิ่มชื่อเข้า

มา แต่เราดูแล้วหลักฐานข้อมูลไม่ได้แน่น

ขนาดนั้น ส่วนข้อมูลในการอภิปรายอยู่ที่

ตัวผู้อภิปราย เราไม่ได้ห่วงถึงเรื่องการล้วง

ข้อมูลเท่าไหร่ ถ้าตัวผู้อภิปรายไม่ปล่อยเองก็

ไม่มีใครปล่อย สำาหรับพรรคเพื่อไทยจะเน้น

ทุกกรอบที่เราได้กำาหนดไว้ ทว่าแต่ละคนจะ

เจาะลึกในแต่ละประเด็น ส่วนตนจะเป็นคน

เปิดญัตติ พูดภาพกว้างชี้ให้เห็นว่าเรากล่าว

หาด้วยเรื่องอะไร 

เมื่อถามว่า จะเพิ่มรายชื่อนางกนก

วรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ และ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กรณี

ออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่อุทยานแห่ง

ชาติเขาใหญ่ และนายนิพนธ์ บุญญามณี 

รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ กรณีไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า

ซ่อมรถบำารุงทางอเนกประสงค์ให้แก่บริษัท

เอกชน ในสมัยดำารงตำาแหน่งนายก อบจ.

สงขลา ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้

มูลความผิดด้วยหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าว

ว่า หลักระหว่างอำานาจฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย

บริหาร และฝ่ายตุลาการ ถ้าอะไรที่อยู่

ในหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแล้วเราจะไม่ก้าว

ล่วงซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าเป็นคดีที่อยู่ใน

ศาล อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว โดย

หลักการแบ่งแยกอำานาจแล้วเราจะไม่ก้าว

ล่วงเข้าไป ก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรม

ดำาเนินการไป แต่สามารถนำาข้อมูลไป

อภิปรายตัวคนที่กำากับดูแลเขาได้ฐานปล่อย

ปละละเลยและไม่ดำาเนินการอะไรให้มี

ลักษณะที่เกิดขึ้น อันนี้ ได้ ซึ่งเราจะ

ไม่อภิปรายผู้นั้นโดยตรง เช่นอภิปรายนา

ยกฯ ได้ แต่ตัวรัฐมนตรีที่ถูกชี้แล้วไม่ได้

ขู่มีใบเสร็จเด็ดหัว 5 รมต.

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. 

นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย  

กล่าวถึงความคืบหน้าในการวางตัวผู้อภิปราย

ว่า พรรคกำาลังวางตัวผู้อภิปรายซ่ึงยังไม่

แล้วเสร็จ ขณะท่ีพรรคร่วมฝ่ายค้านก็อยู่ใน

ระหว่างการวางตัวผู้อภิปรายมี ส.ส.หลาย

ท่านมีความคิดในทิศทางเดียวกันว่าไม่อยาก

วางตัวผู้อภิปรายหลายคน พรรคเพื่อไทยก็

วางตัวผู้อภิปราย 1-2 คนต่อรัฐมนตรี 1 คน 

การอภิปรายคร้ังน้ีมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายมาก

ถึง 10 คน คาดว่าต้องใช้เวลาอภิปรายไม่เกิน 

4 วัน ถ้าใช้เวลามากกว่าน้ีจะเนือย หากมันไม่

เจ๋งจริงคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ได้

“การอภิปรายครั้งนี้พรรคจะเน้น

หลักฐานเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องทุจริต

คอร์รัปชัน และจะรัฐมนตรีอย่างน้อย 5 คน

ที่มีใบเสร็จแน่ๆ ย้ำาว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะ

ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

และยื่นเอาผิดมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งก็

เป็น 3 ข้อกล่าวหาที่รัฐมนตรีแต่ละท่านจะ

โดน ในวันที่ 13 มิ.ย. พรรคร่วมฝ่ายค้านนัด

ประชุมช่วงเช้า เพื่อจะสรุปประเด็นต่างๆ 

เพื่อเขียนเป็นญัตติ และจะนัดประชุมอีก

ครั้งในวันที่ 14 มิ.ย. เพื่อสรุปผู้อภิปรายของ

แต่ละพรรคว่ามีประเด็นในการอภิปรายซ้ำา

กันหรือไม่” นายประเสริฐกล่าว

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเน้นกรณีใดเป็น

พิเศษว่า พยายามถึงที่สุด เพราะไม่เชื่อว่า

รัฐบาลนี้สมควรที่จะอยู่ต่อไป ถ้าเป็นรัฐบาล

ปกติคงจะไปนานแล้ว เจอการอภิปรายไม่

ไว้วางใจตั้งแต่ครั้งแรก ก็ไม่เชื่อว่าจะไปต่อ

ได้ แต่มีกลไกพิเศษที่ทำาให้รัฐบาลอยู่ต่อได้ 

แต่เห็นถึงรอยร้าวที่ทำาให้รัฐบาลไม่แข็งแรง 

การโหวตสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามีรอยร้าวจริงในรัฐบาล 

ดังนั้นการอภิปรายครั้งนี้จะอาศัยรอยร้าว

ดังกล่าว กระแทกให้แรงขึ้น ด้วยเนื้อหา

การอภิปรายที่มั่นใจ เป็นหลักฐานแสดงถึง

เรื่องทุจริต คอร์รัปชัน การบริหารผิดพลาด

ที่เกิดขึ้นของรัฐบาลอาจเป็นไปได้ที่จะสร้าง

แรงสั่นสะเทือนพอที่จะทำาให้รัฐบาลนี้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงได้ ยืนยันว่าไม่ไว้ชีวิต

ใคร ตนจะอภิปรายทุกคนตามที่มีการยื่นชื่อ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ คงจะต้องคอยติดตาม

ว่าพรรค ก.ก.มีใครบ้าง

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร และ

เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) กล่าว

ถึงทิศทางการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ว่า เรายืนยันชัดเจนว่าต้องฟังการอภิปราย 

และดูข้อมูลก่อนว่าฝ่ายค้านเด็ดจริงหรือไม่ 

แล้วเราค่อยมาตัดสินใจ เพราะตรงนี้เป็น

เอกสิทธิ์ ส.ส.ในการอภิปรายอยู่แล้ว หาก

จะมาพูดตอนนี้ว่าเราจะทำาอะไรก่อนที่เรา

จะรู้ก็จะมีเป้าหมายเกินไป มันไม่ถูกต้อง 

ใช้อารมณ์ในการตัดสินเกินไป ทั้งนี้ หาก

รัฐมนตรีคนใดที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องหรือผิด 

อาจจะต้องคุยกัน เราเอาตามความถูกผิด 

เอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักเหมือน

เดิม  ส่วนฝ่ายค้านไม่ได้มีการมาพูดคุยหรือ

ติดต่อพรรคมา 

 รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้ง

ว่า หลังจากผลโหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ วาระรับหลักการเสร็จสิ้นลง มี 7 

ส.ส.พรรค พท.โหวตสวนมติพรรค โดยทาง

พรรคมอบให้คณะกรรมการวินัยจริยธรรม

เชิญ ส.ส.ที่ ไม่ปฏิบัติตามมติพรรคมาชี้แจง 

ครั้งแรกวันที่ 13 มิ.ย. เพื่อสอบถามสาเหตุ 

แต่ล่าสุดทางพรรคจะไม่เร่งกระบวนการ

สอบสวน และส่งให้กรรมการบริหารพรรค

และสมาชิกพรรคลงมติขับออกจากพรรค

ในเร็ววัน จะไม่นำาเรื่องการไม่โหวตตามมติ

พรรคมาเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหา เนื่องจาก

รัฐธรรมนูญให้เอกสิทธิ์ ส.ส.ในการลงมติ 

การขับออก จะไม่ทำาให้เสร็จโดยเร็ว จะ

เป็นการเข้าทางกลุ่ม ส.ส.ที่ต้องการจะย้าย

ออกจากพรรค หากโดนขับออกสามารถ

หาพรรคการเมืองใหม่สังกัดได้ ใน 30 วัน

ตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ แต่จะใช้วิธีการ

พิจารณาสอบสวน การทยอยเรียกมาชี้แจง

ให้ยาวนานที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้กลุ่ม ส.ส.ดัง

กล่าวหาพรรคสังกัดใหม่ได้ทันเวลาตามที่

กฎหมายกำาหนด   

ขณะเดียวกัน เชื่อว่าในทางการ

เมือง ส.ส.ที่จะไม่ร่วมงานการเมืองกับพรรค 

พท.อาจจะแก้เกม โดยเลือกใช้วิธีหากพ้น

เดือนกันยายนไปแล้ว พรรค พท.ยังไม่ขับ

ออก จะขอลาออกจาก ส.ส.เพื่อไปสมัคร

เป็นสมาชิกกับพรรคการเมืองใหม่ ให้สังกัด

พรรคใหม่ให้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิลง

สมัครรับเลือกตั้งในครั้งหน้า ตามกฎหมาย

ระบุว่า ก่อนรัฐบาลครบวาระ 6 เดือน ถ้ามี 

ส.ส.เขตลาออก ไม่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่    

พปชร.ย้ำา ‘ป้อม’ นำาทัพเลือกตั้ง

มีรายงานอีกว่า สิ่งที่ทางพรรค พท.มี

ความหวั่นใจในการลงมติช่วงอภิปราย

ไม่ไว้วางใจในเดือนกรกฎาคม อาจจะมี 

ส.ส.ที่ยังไม่เคยแสดงตัว แต่มีสัญญาใจ

กับพรรคการเมืองอื่น จะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ

ตามมติพรรคเพิ่มจำานวนมากขึ้น เนื่องจาก

เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้าย 

ในรัฐบาลประยุทธ์  หลังจากนั้นไม่ว่ า 

พล.อ.ประยุทธ์จะเลือกแนวทางยุบสภาหรือ

อยู่ครบวาระตามรัฐธรรมนูญ จะเหลือเวลา

เพียงไม่กี่เดือนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ จึง

ทำาให้ ส.ส.ที่คิดจะย้ายพรรค กล้าแสดงตัว

เปิดเผยเจตจำานงทางการเมืองมากขึ้น    

ขณะที่นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น 

ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย 1 ใน 7 ส.ส.ที่

โหวตสวนมติพรรค ในการลงมติร่ าง 

พ.ร.บ.งบประมาณฯ กล่าวถึงกระแสข่าว

พรรค พท.จะยื้อกระบวนการสอบสวนเพื่อ

ขับออกจากพรรคว่า ยอมรับได้หมด ถ้าจะ

พยายามยื้อออกไปก็รับได้ หรือจะขับออกก็

รับได้ หรือจะให้อยู่กันไปอย่างนี้ก็รับได้ หาก

ได้รับเชิญจะไปชี้แจง การลงมติ พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ ที่โหวตรับหลักการ เพราะมอง

ว่าจะได้มีงบประมาณนำาไปช่วยเหลือพี่น้อง

ประชาชน นำาไปพัฒนาประเทศ ทำาไมครั้งนี้

กลายเป็นไม่รับหลักการ คิดอะไรอยู่ มีแผน

อะไร ตราบใดที่กระบวนการบริหารพรรค

ยังเป็นอย่างนี้ บริหารแบบ Top Down 

หรือมองจากบนลงมาล่างเพียงอย่างเดียว 

ส.ส.ไม่สามารถสะท้อนความเห็นอะไรได้

เลย ทำาให้ ส.ส.หลายคนเริ่มอึดอัด และไม่

ได้มีเฉพาะตนเพียงคนเดียว วันนี้ตนเป็น

อิสระยิ่งกว่าอิสระ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

คงจะไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ขอไป

อยู่กับพรรคที่ตนรู้สึกสบายใจดีกว่า  

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าว

ถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการ

เลือกตั้ง หลังมีรายงานข่าว พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. 

มอบหมายแกนนำาพรรครับผิดชอบแต่ละ

ภาคแล้วว่า พรรคได้มีการแบ่งให้แกนนำา

ดูแลเตรียมความพร้อมเลือกตั้งในแต่ละ

ภาคแล้ว เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์จะได้มี

การแถลงข่าว อีกไม่นาน เสถียรภาพของ

พรรคขณะนี้ดีมาก ทุกฝ่ายเป็นเอกภาพ 

แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้ว ไม่มีความขัด

แย้งกัน เชื่อว่าถ้าพรรคมีความเข้มแข็ง 

เลือกตั้งจะสามารถดำาเนินการได้ตามเป้า

หมายอย่างที่หัวหน้าพรรคตั้งใจไว้ ทั้งหมด

หัวหน้าพรรคกำากับดูแล ส่วนผู้นำาทัพสู้ศึก

เลือกตั้งครั้งหน้าต้องเป็น พล.อ.ประวิตร

อยู่แล้วในฐานะหัวหน้าพรรค และเป็นเสา

หลักศูนย์รวมจิตใจของ ส.ส.พรรคทุกคน

“ส่ิงน้ีคือจุดแข็งของพรรค พล.อ.ประ 

วิตรเป็นหัวหน้าพรรค ซ่ึงจะสร้างความ

เชื่อม่ันให้กับ ส.ส.ทุกคน รวมท้ังผู้สมัครรับ

เลือกต้ังใหม่ท่ีจะเข้ามา ผู้นำาต้องมีบารมี

พอท่ีจะควบคุมให้พรรคเดินหน้าได้ เรียกว่า 

พล.อ.ประวิตรเป็นผู้ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

ม่ันใจว่าเลือกต้ังคร้ังหน้าพรรคพลังประชารัฐ

ยังเป็นแกนนำาจัดต้ังรัฐบาล ความเห็นส่วน

ตัว พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

ท่ีพรรคจะเสนอชื่ออีก ยืนยัน พล.อ.ประยุทธ์

และ พล.อ.ประวิตรเป็นหน่ึงเดียว ทำาให้

พลังประชารัฐมีเอกภาพ มีความม่ันคงอย่าง

แน่นอน” นายไพบูลย์กล่าว.


