
โยนมท.1ปลด‘โกทร’

ดีเซลพุง35บาท/ลิตร

เล็งหั่นกําไรการกลั่น

‘สุทิน’โวน็อกรมต.คาสภา

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหการตอนรับนาย Lloyd J. Austin III  (ลอยด เจ. ออสติน ที่สาม) 

รมว.กลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการเปนครั้งแรก ในฐานะแขกของกระทรวง

กลาโหม ระหวางวันที่ 12-14 มิ.ย.65 ณ ศาลาวาการกลาโหม

             
|

DITP สานตอความสําเร็จ 

จัดงาน BGJF Virtual Trade Fair เปนครั้งที่ 3

คาดยอดขายทะลุเปา 570 ลานบาท

สงสัญญาณขึ้น ดบ.

สกัด ‘เงินเฟอ’ 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  7  ปขาลปที่ 26 ฉบับที่ 9344

อิสรภาพแหงความคิด

ดินแดงระเบิดอื้อ

ลุงตูเตือนหลานๆ

มีคดีหมดอนาคต

15

14

6หนา...

หนา...

หนา...

ปปช.โบยจับตาคดีอ� น

ตร.จอฟนกวนชวยหนี

ปวยโควิดลด1.8พันราย

ชงเลิกเคร� องวัดอุณหภูมิ 

จับ ‘เบล 1,000 กระบอก’ 

คาปนขามชาติ

คาดสงครามยูเครน

ยืดเยื้อถึง 2 ป

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดี

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เปด

งาน BGJF Virtual Trade Fair 2022 

ระหวางวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565  

ผานทางเว็บไซต www.bgjf-vtf.com เปด

แพลตฟอรมออนไลนใหผูซื้อ ผูนําเขาทั่ว

โลก เลือกชมสินคาจากผูประกอบการไทย

กวา 300 ราย พรอมจัดเจรจาจับคูธุรกิจ

ออนไลน ตั้งเปาไมนอยกวา 400 คู คาด

ยอดสั่งซื้อทะลุเปาไมต่ํากวา 570 ลานบาท 

กอนจัดงานรูปแบบออฟไลน 7-11 กันยา 

ยน 2565 อยางเต็มรูปแบบอีกครั้ง  ณ อิม

แพ็ค เมืองทองธานี หลังเวนมาสองปจาก

ผลกระทบสถานการณ โควิด-19

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 

อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย เปดเผยหลังเปน

ประธานเปดงานแสดงสินคาอัญมณีและ

เคร� องประดับ หรือ  Bangkok Gems and 

Jewelry Fair (BGJF) ในรูปแบบ BGJF 

Virtual Trade Fair 2022

หนา...2หนา...2
‘บิ๊กตู’ โดนสะเก็ด ‘พอลูกวิลาวัลย’
วัดใจ ‘มหาดไทย’ ลงดาบ ‘โกทร’
‘บิ๊กตู’ โดนสะเก็ด ‘พอลูกวิลาวัลย’
วัดใจ ‘มหาดไทย’ ลงดาบ ‘โกทร’

กรุงเทพฯ • “กนกวรรณ” ยังไมไขกอกเกาอี้ 

รมช.ศธ.  “อนุทิน” ลั่นถาผิดจริยธรรมไมตอง

รอใบเสร็จ ลุน 14 มิ.ย.ประชุมพรรคภูมิใจไทย

น�าจะชี้ชัด “ป.ป.ช.” โบยทันควันอายุความ

คดี “สุนทร” สิ้นสุด บอกใหไปจับตาคดีที่ดิน 

อ.ประจันตคามดีกวา อางตองดูใครเปนเจาของ

เร� องเจาทรัพย มีทั้ง ทส.-ดีเอสไอ โยน มท.1 

ใชอํานาจถอดถอนนายก อบจ.ได “อัยการ” 

กางไทมไลนเผือกรอน ใครปลอยใหคดี “โก

ทร” หมดอายุ “บิ๊กปด” เตรียมฟนพวกชวยหนี

เม� อวันจันทรที่ 13 มิถุนายน พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ตอบคําถาม

ส� อมวลชนถึงกรณีนางกนกวรรณ วิลาวัลย  

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

วาย� นหนังสือลาออกจากตําแหน�งหรือยัง หลัง

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลคดีออกโฉนดที่ดิน

บุกรุกอุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.ปราจีนบุรี 

กวา 150  ไร โดย พล.อ.ประยุทธสายศีรษะ

พรอมกลาวเพียงสั้นๆ วา “ยังไมมีอะไรนะ”

ตอมา พล.อ.ประยุทธใหสัมภาษณอีก

ครั้งในชวงบายวา เร� องนี้ ไดติดตามมาตลอด 

และไดปรึกษาฝายกฎหมายดวย โดยไดรับคํา

ชี้แจงวาเร� องนี้อยูในขั้นตอนของการดําเนิน

การตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะออกหรือ

ไมออก อะไรตางๆ 

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ เผยขอความ

รวมมือโรงกลั่นน้ํามันลดราคาแลว ย้ํารัฐบาล

พยายามทําเต็มที่เพราะโรงกลั่นมีกฎหมาย

คุมครอง ดาน “สุพัฒนพงษ” เล็งสแกน

สัญญาโรงกลั่น หั่นกําไรคาการกลั่นเขา

กองทุนน้ํามัน ไดขอสรุปแลววาจะไปทาง

ไหน 14 มิ.ย.เคาะแน� ดีเซลชนเพดาน  กบน.

ลั่นขึ้นราคาอีก 1 บาท/ลิตร 

เมื่ อวันที่  13 มิถุนายน 2565 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  กลาว

ถึงกรณีพรรคกลาเสนอใหลดราคาน้ํามันหนา

โรงกลั่นวา ตอนนี้กําลังหาทางอยูในเร� องของ

การกลั่น ใหตรวจสอบไปแลว ตองเปนการ

ขอความรวมมือเพราะกฎหมายมันมีอยู  เรา

ก็จะพยายามทําใหดีที่สุด ทําใหไดมากที่สุด 

ก็ตองไปติดตามดวยวาราคาน้ํามันราคาเทา

ไหร เพราะราคาขึ้นเกือบทุกวัน

ไทยโพสต • “ชลน�าน” เผยฝายคานรางญัตติ

ซักฟอกแลว พรอมย� น ปธ.สภา 15 มิ.ย.นี้ ขอ

เวลาไมนอยกวา 4 วัน “สุทิน” โวซักฟอกครั้ง

สุดทายน็อก รมต.คาสภาใหไปตายในสนาม

เลือกตั้ง “กาวไกล” จองเนน “3 ป.” หนักสุด 

หวั่น รบ.บีบลดวันอภิปราย “บิ๊กตู” ยันสัมพันธ 

3 ป.ทุกอยางเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันหนา

เม� อวันที่ 13 มิถุนายน นพ.ชลน�าน 

ศรีแกว ส.ส.น�าน และหัวหนาพรรคเพ� อไทย 

(พท.) ในฐานะผูนําฝายคานในสภาผูแทน

ราษฎร กลาวภายหลังประชุมหัวหนาพรรค

รวมฝายคาน เกี่ยวกับการรางญัตติย� นขอเปด

อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 วา ตอนนี้

รางญัตติเสร็จเรียบรอยแลว ผูถูกอภิปรายใน

ขณะนี้ยังมี 10 คน เวนแตมีความจําเปนตอง

เพิ่มอาจเพิ่มกอนการย� นตอนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผูแทนราษฎร คาดวาจะเปน

ตามนี้ ไมมีเปลี่ยนแปลง จะย� นตอประธาน

สภาในวันที่  15 มิ.ย.นี้ เวลา 13.00 น. โดยใน

วันดังกลาวพรรครวมฝายคานจะแถลงราย

ละเอียดอีกครั้ง สวนกรอบเวลาอภิปรายเช� อ

วาจะตองไมนอยกวา 4 วันตามที่ฝายคาน

เคยไดเวลาอภิปรายอยางที่ผานมา คาดวาจะ

เปนชวงสัปดาหที่  3 ของเดือน ก.ค. หรือชวง 

18-22 ก.ค.นี้ เพราะไมติดกับชวงวันหยุดยาว   

เมื่อถามถึงเสถียรภาพรัฐบาลหลังมี

รัฐมนตรี 2 คนอยูระหวางการถูกฟองคดีรุกที่

คือ นางกนกวรรณ วิลาวัลย รมช.ศึกษาธิการ 

และคดีศาลปกครองสูงสุดที่เอกชนฟองรอง

กรณีไมจายคาซอมบํารุงรถอเนกประสงค

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สงขลา 

ที่นายนิพนธ บุญญามณี รมช.มหาดไทยถูก

ฟอง ถาอัยการสงฟองศาลแลวศาลรับคํารอง  

รัฐมนตรีจะตองหยุดปฏิบัติหนาที่ 

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดลดต่ํากวา 2 

พันราย เหลือ 1.8 พันราย กทม.ยังสูง 1.3 พัน 

ตาย 15 ราย นายกฯ  ขอบคุณเจาหนาที่ทุก

ฝาย-ปชช.รวมกันทําใหสถานการณ โควิดดี

ขึ้นตอเน� อง “อนุทิน” โชวฉีดวัคซีนเข็ม 6 

ย้ําจําเปนในการปองกันปวยหนัก-เสียชีวิต 

“กก. MIU สธ.” เล็งชง ศบค.ยกเลิกเคร� องวัด

อุณหภูมิตามสถานที่ตางๆ รวมทั้งสนามบิน หลัง

โควิดลด คนติดเชื้อสวนใหญไมแสดงอาการ

เม� อวันที่ 13 มิถุนายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ราย 

งานสถานการณ โควิด-19 วา พบผูปวยราย

ใหม 1,801 ราย ติดเชื้อสะสม 4,486,664 ราย 

หายปวย 2,330 ราย สะสม 4,434,529 ราย

ทําเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู” ไมขวางทะลุ

แกส แตขีดเสนปวนภายใตกฎหมาย เตือน

ใหคิดมีคดีคือหมดอนาคต บอกเห็นใจ จนท.

เสี่ยงภัยรายวัน ลั่นหากใชกําลังกอน ตร.มี

สิทธิ์ปองกันตัว “อีโอดี” ผงะสมรภูมิดินแดง

ระเบิดปงปองเกล� อนเกือบ 20  ลูก 

เม� อวันจันทร พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให

สัมภาษณกรณีเริ่มมีกลุมผูชุมนุมเคล� อนไหว

ขับไลกลับมาอีกครั้ง มีความกังวลหรือไม  

พล.อ.ประยุทธกลาววา ก็ขึ้นอยูวาเขาทํา

ถูกตองตามกฎหมายหรือไม วันนี้ทุกคนก็

ตองการประชาธิปไตยและรัฐบาลเองก็

ไมไดขัดขวาง โดยใหมีการขออนุมัติ ขอ

อนุญาต และไมให ใชความรุนแรง แลว

ทําไมส� อมวลชนไมเสนอขาวทางนั้นบาง 

“วันนี้ตองเห็นใจเจาหนาที่ตํารวจที่

มีความเสี่ยงภัยอยูทุกวัน ซึ่งถาไมใชความ

รุนแรงก็คงไมตองปฏิบัติการอะไร เจาหนาที่

เขาหามไปตรงไหนก็หามไป แตถาไปเจา

หนาที่ก็ตองดําเนินการเทานั้น แตถาหาก

ถูกใชกําลังกอน เจาหนาที่ก็มีสิทธิ์ในการ

ที่จะบังคับใชกฎหมายในการปองกันตัว” 

พล.อ.ประยุทธระบุ 

นายกรัฐมนตรีระบุดวยวา ก็ขอเตือน

นองๆ หลานๆ  ลูกๆ ก็แลวกัน ตนก็มองใน

แงวาทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงออก เพียง

แตขอวาใหคํานึงถึงกฎหมายดวยก็แลว

กัน  ไมอยากใหมีคดีความ ในวันขางหนา

มันเสียอนาคตดวย เร� องนี้ ไมไดขู เพราะนี่

คือกฎหมาย ทําใหบานเมืองสงบเรียบรอย 

และวันนี้ตนคิดวาเปนเวลาที่เราตองชวยกัน

แกไขปญหา เร� องอ� นๆ เอาไวกอนไดไหม 

วันเดียวกัน พล.ต.ต.นิธิธร จินตกา

นนท รอง ผบช.น. พรอมดวย พ.ต.อ.พิทักษ 

สุทธิกุล รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.รัฐชัย ศรีวิชัย 

ผกก.สน.ดินแดง นํากําลังเจาหนาที่ชุดเก็บกู

และทําลายวัตถุระเบิด (EOD) และเจาหนาที่

กองกํากับสุนัขตํารวจ K9 

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15
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อานตอหนา 16
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ดี 2 พ่อลูกตระกูล ‘วิลาวัลย์’ บ้านใหญ่แห่ง จ.ปราจีนบุรี 

สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐกระทำาผิดออกโฉนดท่ีดินในพ้ืนท่ีอุทยาน 

แห่งชาติเขาใหญ่ และบุกรุกป่า ทำา ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ถูกสะเก็ดเรื่องนี้

เหมือนกัน แม้จะอยู่คนละพรรคก็ตาม 

นั่นเพราะ ‘บิ๊กตู่’ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (สตช.) ที่เป็นกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำาของคดีนี้ ที่เป็น

ส่วนหนึ่งให้คดีสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำาผิดออกโฉนดที่ดินมิชอบ

ของ  ‘โกทร’ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) ปราจีนบุรี บิดาของ ‘ครูโอ๊ะ’ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.

ศึกษาธิการ ขาดอายุความ 

‘โกทร’ เป็นถึงนายก อบจ.ปราจีนบุรี รวมถึงเป็นบิดาของคน

ระดับรัฐมนตรี แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจคว้าน้ำาเหลวในการติดตามไล่ล่า 

แม้กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ (บก.ปปป.) และกองปราบปราม จะพยายามปูพรมตามล่าตัวของ 

‘โกทร’ ตลอดช่วงวันหยุดที่ผ่านมา แต่สังคมตั้งข้อครหาไปแล้วว่า ช้า

เกินไปหรือไม่ 

เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2545 แต่คดีความเพิ่งมีความ

ก้าวหน้าเป็นเนื้อเป็นหนังเอาในช่วงที่เหลือไม่กี่วันจะขาดอายุความ 

ราวกับมีกระบวนการสมรู้ร่วมคิดให้ลงเอยแบบนี้ 

มันเหมือนพล็อตหนังเดิมๆ ที่มีการโยนกันไปกันมาถึงสาเหตุ

ของความล่าช้า ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งอัยการ ทั้ง

ตำารวจ  

‘โกทร’ ไม่ใช่คนแรกที่รอดคดีเพราะหมดอายุความ แต่ก่อน

หน้านี้นักการเมืองผู้มากบารมี ผู้มีอิทธิพลหลายคนในประเทศนี้รอด

มานักต่อนักในลักษณะเกือบจะคล้ายกัน จนเป็นที่มาของคำาว่า ‘คุกมี

ไว้ขังคนจน’ 

ในขณะที่ความล่าช้านี้ ไม่สามารถเอาผิดกับใครฐานละเว้น

ปฏิบัติหน้าที่จนทำาให้คดีขาดอายุความได้เลย  

และการที่คนในรัฐบาล หรือคนที่เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาล ได้

อานิสงส์หลุดรอดจากช่องว่างทางกฎหมาย ‘บิ๊กตู่’ จึงต้องน้อมรับ

สะเก็ดบางส่วนที่กระเด็นมาถึง เหมือนกับตอนคดีของ บอส-นายวร

ยุทธ อยู่วิทยา ในฐานะผู้นำารัฐบาล ที่ถืออำานาจรัฐ และในฐานะผู้

บังคับบัญชาของตำารวจ 

แล้วเรื่องนี้มีสิทธิ์ถูกนำาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย

อย่างไรก็ดี แม้คดีของ ‘โกทร’ จะเหลือเรื่องบุกรุกป่าอีกกระทง 

ที่อายุความยาวถึงปี 2583 แต่มันทำาให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นใน

กระบวนการยุติธรรมว่า ที่สุดแล้วจะเอาผิด จับตัว หรือวนลูปเดิมอีก

หรือไม่  

ประเด็นหลังจากนี้ยังน่าสนใจ คือหลังจากขาดอายุความแล้ว 

‘โกทร’ จะปรากฏตัวหรือไม่ เพราะปัจจุบันยังดำารงตำาแหน่งนายก 

อบจ.ปราจีนบุรีอยู่  

หากปรากฏตัว เจ้าหน้าที่จะทำาอย่างไร หรือหากมีการต่อสู้ใน

คดีบุกรุกป่าอีกกระทงที่เหลือ จะมีการให้ประกันตัวหรือไม่ ในเมื่อมี

พฤติการณ์หลบหนีชัดเจน    

ในส่วนของเก้าอี้นายก อบจ.ปราจีนบุรี ยังต้องจับตาดูแอ็กชัน

ของรัฐบาลในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร เพราะแม้กระทรวงมหาดไทยใน

ฐานะ ‘ต้นสังกัด’ สามารถดำาเนินการถอดถอนออกจากตำาแหน่งได้ 

เพราะในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ได้ให้

อำานาจ “รมว.มหาดไทย” เอา

ไว้อยู่ 

โดยบัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด รอง

นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด หรือรอง

ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ละเลยไม่ปฏิบัติ

การตามอำานาจหน้าที่หรือ

ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำานาจ

หน้าที่ หรือประพฤติตน

ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน ผู้ว่าราชการ

จังหวัดจะดำาเนินการสอบสวน

ก็ได้ 

ถ้าหากผลการสอบสวน

ปรากฏว่านายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธาน

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด มีพฤติการณ์เช่นนั้นจริง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้

รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ้นจากตำาแหน่ง คำา

สั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด” 

มาตรานี้ ‘บิ๊กป๊อก’ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

เคยใช้ให้  ‘นิพนธ์ บุญญามณี’ พ้นจากนายก อบจ.สงขลามาแล้ว 

อีกจุดที่ต้องจับตาคือ ท่าทีของ ‘ครูโอ๊ะ-กนกวรรณ’ ที่มีกลิ่น

ออกมาว่า อาจจะตัดสินใจลาออกจากตำาแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ ไม่

รอให้ศาลสั่ง เพื่อแสดงสปิริต  

เพราะต่อให้ ‘ครูโอ๊ะ’ ไขก๊อกไป แต่โควตาของบ้านใหญ่

ปราจีนบุรียังอยู่ แค่เปลี่ยนตัว ‘ละคร’ เท่านั้น 

แต่เอฟเฟกต์จะแรง เพราะหาก ‘ครูโอ๊ะ’ ทำาอย่างนั้น จะสร้าง

แรงกดดันให้ ‘นิพนธ์’ ซึ่งถูก ป.ป.ช.ชี้มูล แต่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

และสิ่งที่ ‘ภูมิใจไทย’ ทำา จะสะเทือนถึงบรรทัดฐานที่พรรค

ประชาธิปัตย์เคยยึดมาตลอด 

หาก ‘ครูโอ๊ะ’ โชว์สปิริต แต ่‘นิพนธ์’ นิ่ง มันจะเกิดการเปรียบ

เทียบทันที. 

ละเลย ล่าช้า ผู้มีอำานาจ 

กรณีที่กำาลังอยู่ ในความสนใจทั้งในเรื่องการติดตาม

ว่า ท้ายที่สุดผู้กระทำาความผิดกฎหมายจะถูกนำามา

ลงโทษ หรือเข้ากระบวนการยุติธรรมไปได้มากน้อย

แค่ไหน โดยเฉพาะในกรณีของผู้มีอำานาจ  นักการ

เมือง หรือข้าราชการ เมื่อเกี่ยวโยงพัวพันกับการประพฤติมิ

ชอบ หรือกระทำาทุจริตผิดกฎหมาย

อย่างเช่นในกรณีล่าสุด ที่อัยการนัดส่งตัวฟ้อง นาย

สุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

ในคดีการมีส่วนร่วมบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ 

จ.ปราจีนบุรี ช่วงปี 2545 ที่คดีจะหมดอายุความวันที่ 13 

มิถุนายน ซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงเหตุเกิดวันที่ 14 ก.พ. -12 ก.ค.

2545 โดยมีผู้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เเละมีผู้รับเรื่องไว้ 27 ม.ค.

2563 เเละมีมติชี้มูลเมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 โดยเมื่อ ป.ป.ช.มี

มติชี้มูลเเล้วได้ส่งสำานวนมายังสำานักงานอัยการปราบปรามคดี      

ทุจริตฯ ภาค 2 วันที่ 2 มิ.ย.65 เวลา 15.12 นาที โดยวันที่ 3-5 

มิ.ย. เป็นวันหยุดราชการ

สำานักงานอัยการปราบปรามคดีทุจริตฯ ภาค 2 เปิด

ทำาการวันที่ 6 มิ.ย. ก็ได้ส่งเรื่องมาให้อัยการสูงสุดในฐานะผู้มี

อำานาจสั่งได้พิจารณาสั่งคดีวันที่ 7 มิ.ย.65 เเละได้ส่งเรื่องกลับ

ไปยังอัยการสำานักงานปราบปรามทุจริตฯ 2 เพื่อประสานกับ 

ป.ป.ช.นำาตัวผู้ถูกกล่าวหามาฟ้อง โดยมีการฟ้องวันเเรกไป 4 

คน เเละวันต่อมา 1 คน คือ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แน่อนว่ายังต้องติดตามกันต่อเนื่องในกระบวนการ

ความยุติธรรม ทั้งในกรณีของนายสุนทร และนางกนกวรรณ 

ซึ่งมีตำาแหน่งทางการเมืองในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ว่าท้ายที่สุดจะยุติลงอย่างไร และจะกลายเป็นกรณี

สำาคัญ ที่ผลท้ายสุดจะถูกชี้ ไปในทิศทางว่า ในการใช้อำานาจ

กฎหมาย สามารถจัดการหรือสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคม ถูก

ยกระดับไปอีกหนึ่งขั้นข้างหน้าได้อีกหรือไม่ ในกรณีของผู้มี

อำานาจ นักการเมือง ข้าราชการ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ช่องทางอำานาจในมือไป

ดำาเนินการในสิ่งที่ผิดกฎหมายเสียเอง 

ขณะเดียวกัน กรณีดังกล่าวนี้ซึ่งกำาลังอยู่ในความสนใจ 

ติดตามของประชาชน ถึงข้อกังขาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า

หน้าที่รัฐ ที่เปิดแผลการทุจริตอีกครั้ง ทั้งในส่วนตัวของผู้ที่

กระทำาความผิด นั่นคืออีกหนึ่งในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะ

เดียวกันก็ย่อมเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 

ที่ปล่อยไฟเขียว หรือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ จนผู้กระทำาการ

สามารถกระทำาความผิดได้อย่างลอยนวล พฤติกรรมของบุคคล

ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องในนามของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเหล่านี้ เป็น

เชื้อโรคร้ายที่ลุกลามไปทั่วทุกหัวระแหงในพื้นที่ประเทศไทย 

เหนือจากนั้นคือ ด้วยอำานาจหน้าที่ ของบุคคลที่ ได้ชื่อ

ว่าต้องทำาหน้าที่รับใช้ประชาชน แต่กลายเป็นใช้อำานาจอภิสิทธิ์

ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ชอบ หาช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ เข้า

ครอบครองทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาติ ของแผ่นดิน โดย

เฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน ซึ่งควรจะถูกนำาไปจัดสรรให้กับ

ประชาชนที่ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปาก เลี้ยงตัว 

หรือท้ายที่สุดเป็นทรัพยากรที่ควรอนุรักษ์ ไว้ทำาประโยชน์เพื่อ

สาธารณะ หรืออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง แต่กลับเอามาไว้ครอบ

ครองเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองโดยความมิชอบ 

ประกอบกับด้วยอำานาจ บารมี เมื่อมีการถูกร้องเรียน 

ถูกตรวจสอบ ก็ใช้ช่องทางเส้นสายที่อยู่ ในมือเตะถ่วงให้เกิด

กระบวนการล่าช้า ลากยาว หาช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อที่

จะนำาตัวเองให้หลุดพ้นจากความผิด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่าง

ยาวนานในสังคมไทย เมื่อผู้มีอำานาจ นักการเมืองไม่ว่าจะเป็น

ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ หากเมื่อกระทำาความผิด ระบบ

การตรวจสอบ กระบวนการเอาผิดทางกฎหมายมักจะเดิน

ทางอย่างล่าช้า ยาวนานมากกว่าคดีที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านตา

สีตาสาเสมอมา!. 

มี

ค

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

“…ก็ต้องไปติดตามด้วยว่า ราคาน้ำามันราคาเท่าไหร่                                                                      

เพราะราคาขึ้นเกือบทุกวัน รัฐบาลก็ลดภาษีไปเยอะพอสมควร  

ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ก็เหลือแต่โรงกลั่นที่มีกฎหมาย

คุ้มครองเขาอยู่ ซึ่งก็ขอความร่วมมือเขาไปแล้ว ตรงนี้รับ

ทราบจาก รมว.พลังงาน รัฐบาลก็ทำาทุกอย่างเต็มที่ ในกรอบที่

สามารถดำาเนินการได้”. 

‘บิ๊กตู่’ โดนสะเก็ด ‘พ่อลูกวิลาวัลย์’

วัดใจ ‘มหาดไทย’ ลงดาบ ‘โกทร’

โยน มท.1

หากศาลเห็นว่ามีเหตุผลความจำาเป็นก็

ต้องมีคำาสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เอง 

อันนี้เป็นขั้นตอนของศาลแล้ว เพราะวัน

นี้ ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการแล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคภูมิใจไทย 

(ภท.) เสนอขอปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่ายังไม่มี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

กล่าวเรื่องนี้ว่า นางกนกวรรณไม่ต้องลา

ออกจนกว่าจะได้ความว่าผิดหรือวินิจฉัย

ให้พ้นจากตำาแหน่งและหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

รวมทั้งเมื่อศาลรับคำาฟ้องก็ไม่จำาเป็นต้อง

ลาออก ต้องมีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

หรือจะหยุดเองเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เหมือน

กับรัฐมนตรีหลายคนก็ถูกฟ้องและอยู่ใน

ศาล กไ็มม่คีำาสัง่ใหห้ยดุปฏบิตัหินา้ที ่สว่น

การยุติปฏิบัติหน้าที่ศาลจะเป็นผู้สั่ง ซึ่ง

แล้วแต่เรื่องทุจริต หรือเรื่องอะไร ดังนั้น

เรื่องนี้ก็รอให้ศาลสั่งก็แล้วกัน

นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย กล่าวในรายการเจาะ

ลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ว่า ขณะนี้

อยู่ในขั้นของผู้ถูกกล่าวหา แต่ถ้าศาลรับ

ฟ้องแล้วต้องหยุดทำาหน้าที่ โดยปริยาย 

พรรคคงหารือถึงความเหมาะสม ขณะ

นี้ยังไม่เห็นสำานวนว่าถูกกล่าวหาอย่างไร 

ถือเป็นเรื่องส่วนตัว พรรคคงไม่ทราบทุก

เรื่องของคนคนนั้นก่อนจะดำารงตำาแหน่ง

ว่าใครทำาอะไรบ้าง แต่หวังว่ากระแส

สงัคมจะเปน็ตวัเรง่ใหเ้จา้ตวัตดัสนิใจทาง

ใดทางหนึ่ง

“ในฐานะหัวหน้าพรรค จะไป

บังคับให้ใครลาออกไม่ได้ ถ้าเขาไม่ออก 

พรรคจะเกี่ยวข้องเฉพาะเมื่อศาลประทับ

รับฟ้อง ซึ่งต้องมาพิจารณาว่าความ

ผิดจริยธรรมเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง 

พรรคไม่ต้องรอใบเสร็จ ถ้าเขาผิดจริง

ต้องแสดงสปิริตมากกว่าการหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ ผู้ ใหญ่และนักกฎหมายในพรรค

ต้องตัดสินใจ” นายอนุทินระบุ

ลุ้นที่ประชุมภูมิใจไทย 14 มิ.ย.

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อและนายทะเบียนพรรค ภท. กล่าว

ว่า ยังไม่มีการพูดคุยอะไรกับนางกนก

วรรณ ในส่วนของพรรคก็ยังไม่มีการพูด

คุย แค่ในวันที่ 14 มิ.ย. ถ้าจะมีวาระนี้ใน

ที่ประชุมพรรคคงจะว่ากันไป จึงตอบไม่

ได้ว่านางกนกวรรณจะลาออกหรือไม่ ซึ่ง

การบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เรา

ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง สิ่งที่พรรค

ทราบกค็อืทราบจากสื่อ พรรคไม่ไดล้ะเลย

การตรวจสอบข้อเท็จจริง ในฐานะฝ่าย

กฎหมายของพรรคก็ให้ทีมงานไปตรวจ

สอบข้อเท็จจริงอยู่

“วันพรุ่งนี้ (14 มิ.ย.) น่าจะมีการ

พิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรค ก็คาด

วา่จะมคีวามชดัเจน โดยตอ้งไปดขูอ้บงัคบั

พรรค ว่าการกระทำาใดที่ ไม่สามารถให้

ดำารงตำาแหน่งได้ ก็คงจะคิดเหมือนกัน 

เมื่อข้อบังคับบอกว่าเดินต่อไปไม่ได้ก็ต้อง

ออก แตถ่า้ไมห่า้มกต็อ้งไปดเูรื่องมารยาท

ทางการเมืองว่าเป็นอย่างไร ก็เป็นอีกขั้น

ตอนที่ต้องไปศึกษา แต่ตอนนี้พรรคยังไม่

ได้นับหนึ่งในเรื่องนี้ ส่วนนายสุนทร วิลา

วัลย์ ไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ 

แตถ่า้พดูกนัตามตรงทา่นกม็คีวามสมัพนัธ์

กับพรรค แต่ตำาแหน่งที่นายสุนทรดำารง

อยู่ตอนนี้เป็นในฐานะส่วนตัวของท่าน 

ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรค” นายศุภชัยกล่าว

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 

กล่าวถึงการตามจับนายสุนทรว่า เรื่องนี้  

ป.ป.ช.เปน็หนว่ยสอบสวนหลกั สำานกังาน

ตำารวจแห่งชาติมี  บก.ปปป.เป็นผู้ช่วย 

มีการทำางานประสานกันอย่างใกล้ชิด

มาตลอด โดยหมายออกวันที่ 9 มิ.ย. ผู้

ต้องหารู้ตัวแล้วก็หลบหนีไป ขณะที่เรา

ได้ส่งหมายจับไปทั่วประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นตำารวจตรวจคนเข้าเมือง พยายามใช้

สรรพกำาลงัทีม่พียายามจบัตวัให้ได ้ถงึแม้

วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็จะทำาให้ดีที่สุด ส่วน

ที่คนมองว่ามีการช่วยเหลือกันนั้น ใคร

ช่วยเหลือต้องโดนลงโทษ ่ผู้ ให้การช่วย

เหลือในการหลบหนีต้องดำาเนินการต่อ 

ส่วนเบาะแสของคนพาหนีขอให้อยู่ใน

ส่วนของเจ้าหน้าที่

โยน มท.ถอดถอน

ด้านนายนิวัติไชย เกษมมงคล 

เลขาธิการ ป.ป.ช.กล่าวถึงการถอดถอน

นายสุนทรออกจากตำาแหน่งนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ปราจีนบุรี

ว่า  ป.ป.ช.ไม่มีอำานาจดำาเนินการถอดถอน 

ต้องให้ต้นสังกัดคือกระทรวงมหาดไทย

ดำาเนินการ โดยพิจารณาว่าขาดคุณสมบัติ

หรือไม่ ประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่ต่อ โดย

เมื่อ  มท.สอบสวนแล้วพบว่ามีการกระ

ทำาผิด สามารถใช้อำานาจ  รมว.มหาดไทย

ถอดถอนออกจากตำาแหน่งนายก อบจ.

ปราจีนบุรีได้ ป.ป.ช.ทำาได้เพียงช้ีแนะ และ

ยังไม่ได้แจ้งไปยัง มท.เพราะยังไม่ได้มีมติ

เรื่องน้ี  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ป.ป.ช.สามารถ

ดำาเนนิการไดอ้กีทางหนึง่หรอืไม ่ในฐานะ

นายสุนทรเป็นผู้บริหารระดับสูงของท้อง

ถิ่น นายนิวัติไชยกล่าวว่า ไม่ได้เพราะ 

ป.ป.ช.ไม่มีอำานาจ เพราะการกระทำาของ

นายสุนทรขณะนั้นเป็นการกระทำาใน

ฐานะเอกชน ยังไม่ได้ดำารงตำาแหน่งใด 

เพิ่งมาดำารงตำาแหน่งในภายหลัง ดังนั้น

จะไปเอาผิดย้อนหลังไม่ได้  ถ้า ป.ป.ช.จะ

ถอดถอนได้ต้องเป็นการกระทำาความผิด

ระหว่างดำารงตำาแหน่งนายก อบจ.

เมื่อถามถึงกรณีมาตรา 7 พระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ.2561 ซึ่งมีการแก้ ไขใหม่ในเรื่อง

อายุความที่จะหยุดลงหากมีการหนีคดี 

จะสามารถนำามาบังคับใช้กับกรณีนาย

สุนทรได้หรือไม่ โดยนายนิวัติไชยกล่าว

ว่า คดีของนายสุนทรเกิดเมื่อปี 2545 

แต่กฎหมาย ป.ป.ช.แก้ไขเมื่อปี  2554 

(ฉบับที่ 2) ที่ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ 

ซึ่งคำาวินิจฉัยของศาลระบุว่า การบังคับ

ใช้กฎหมายที่เป็นโทษย้อนหลังไม่ได้ แต่

ถ้ากฎหมายเป็นคุณถึงจะใช้ ได้ เรื่องนี้

ศาลมองว่าเป็นเรื่องของโทษ ฉะนั้นใช้

ย้อนหลังไม่ได้   

“ขอให้สื่อไปตรวจสอบอีกคดีหนึ่ง

ดีกว่า คือกรณีที่ดินที่ อ.ประจันตคาม 

จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเกิดเมื่อปี 2555 เรื่องนี้

กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเจ้าของเรื่อง 

และส่งไปที่อัยการสูงสุดแล้ว เนื่องจาก

พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐและนายสุนทรร่วม

ดว้ย ซึง่ทีด่นินายสนุทรไม่ไดม้ีโฉนดเดยีว 

ซึ่งเจ้าหน้าที่กำาลังพยายามตรวจสอบอยู่

ว่าทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่  รู้สึกว่าจะมีกว่า 

10 โฉนด ซึ่ง ป.ป.ช.กำาลังตรวจสอบราย

ละเอียดเรื่องการครอบครองที่ดินของ

นายสุนทรอยู่ โดยเฉพาะการถือโฉนดใน

บริเวณ อ.เนินหอม อ.ประจันตคาม  ที่

เปน็เขตตดิอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ”่ นาย

นิวัติไชยกล่าว 

นายนิวัติไชยกล่าวอีกว่า คดีบุกรุก

ป่ายังไม่จบ ตราบใดที่ยังครอบครอง

ที่ดินอยู่ก็แสดงว่ามีเจตนาบุกรุกอย่าง

ต่อเนื่อง ยืนยันว่าข้อหานี้ ไม่เกี่ยวกับ

คดีที่กำาลังหมดอายุความ  ต้องแยก

กัน เพราะความผิดคนละมาตรา คนละ

กฎหมาย  ส่วนที่หมดอายุความเฉพาะ

ความผิดกรณีสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้

กระทำาผิด เป็นคนละกรรม แต่ยังมีความ

ผิดอื่นอีก แต่ตอนนี้ปัญหามีอยู่ว่า ต้องดู

ว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้ดำาเนินการ ใคร

เป็นเจ้าของทรัพย์ ใครเป็นเจ้าของเรื่อง  

เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ใน

ฐานะผู้เสียหายต้องไปร้องทุกข์กล่าว

โทษ ต้องไปแยกดูเพราะอาจไม่ได้อยู่ใน

อำานาจ ป.ป.ช.ทั้งหมด เหมือนบางกรณี

อยู่ในอำานาจดีเอสไอ  

อัยการแจงไทม์ ไลน์ยิบ

ด้านนายประยุทธ เพชรคุณ รอง

โฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงคดี

ของนายสุนทรท่ีจะหมดอายุความวันท่ี 

13 มิ.ย.น้ีว่า คดีน้ีข้อเท็จจริงเหตุเกิดวันท่ี 

14  ก.พ.-12 ก.ค.45 โดยมีผู้ร้องเรียนไปยัง 

ป.ป.ช.เเละมีผู้รับเรื่องไว้ 27 ม.ค.63 และมี

มติช้ีมูลเมื่อวันท่ี 31  พ.ค.65 ซ่ึงนายสุนทร

ถูกกล่าวหา 3 ข้อหา ประกอบด้วย  1.เป็น                                                     

ผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีทำา ซ้ือ

รักษาทรัพยากรโดยใช้อำานาจหน้าท่ีโดย

ทุจริตอันเป็นการเสียหายเเก่รัฐ มาตรา 

151 ข้อ 2.สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติ 

หน้าท่ีโดยมิชอบตามมาตรา 157 ประกอบ

มาตรา 86 เเละ 3.ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนัก

งานผู้มีหน้าท่ีทำาเอกสาร รับรองเอกสาร ซ่ึง

มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จตามมาตรา 

162 ประกอบมาตรา 86 สรุปคือว่าเมื่อ  

ป.ป.ช.มีมติช้ีมูลเเล้ว ได้ส่งสำานวนมายัง

สำานักงานอัยการปราบปรามการทุจริต

ภาค 2 วันท่ี 2 มิ.ย.65 เวลา  15.12 นาที 

โดยวันท่ี 3-5 เป็นวันหยุดราชการ ซ่ึง

สำานักงานอัยการปราบปรามการทุจริตภาค 

2 เปิดทำาการวันท่ี 6 มิ.ย.ก็ได้ส่งเรื่องมาให้ 

อสส.ในฐานะผู้มีอำานาจส่ังได้พิจารณาส่ัง

คดีวันท่ี 7 มิ.ย.65 เเละได้ส่งเรื่องกลับไป

ยังสำานักงานอัยการปราบปรามการทุจริต

ภาค 2 เพื่อประสานกับ ป.ป.ช.นำาตัวผู้ถูก

กล่าวหามาฟ้อง โดยมีการฟ้องวันแรกไป 4 

คนและวันต่อมา 1 คนคือนางกนกวรรณ 

นายประยุทธกล่าวต่อว่า ในส่วน

ของนายสุนทรผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 ที่มี 3 

ข้อหานั้น ในส่วนข้อหาสนับสนุนเจ้า

พนักงานปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบตอบ

มาตรา 157  ประกอบมาตรา 86 เเละ

ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำา

เอกสาร รบัรองเอกสาร ซึง่มุง่พสิจูนค์วาม

จรงิอนัเปน็เทจ็ตามมาตรา 162 ประกอบ 

86 ทั้ง 2 ข้อหานี้ขาดอายุความในชั้น

พิจารณาของ ป.ป.ช.เเล้ว คงเหลือข้อหา

เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำา 

ซื้อรักษาทรัพยากรโดยใช้อำานาจหน้าที่

โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ ตาม

มาตรา 151 ที่จะขาดอายุความวันนี้ 

ตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงที่อัยการปราบปราม

ทุจริตภาค 2 เพิ่งได้รับสำานวนมาเมื่อวัน

ที่ 2 มิ.ย.65 ก็ดำาเนินการในเวลาราชการ

ใช้เวลาเพียง 3-4 วัน.

DITP สานต่อ

ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565  

ผ่านแพลตฟอร์ม www.bgjf-vtf.com 

ว่า การจัดงานรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ถือ

เป็นการนำาร่องก่อนการจัดงาน  BGJF 

รูปแบบออฟไลน์ ในเดือนกันยายนนี้ 

เพื่อกระตุ้นการส่งออกสินค้าอัญมณีและ

เครื่องประดับอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลัง

จากที่ประสบความสำาเร็จในการปรับรูป

แบบการจัดงาน BGJF มาเป็นงานแสดง

สนิคา้เสมอืนจรงิ ผา่นระบบออนไลนเ์ปน็

ครัง้แรกเมื่อป ี2563 ซึง่ไดร้บักระแสตอบ

รับอย่างดียิ่ง และได้จัดอย่างต่อเนื่อง

มาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อสร้างช่องทาง

และโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในการ

เข้าถึงผู้ซื้อ ผู้นำาเข้าจากทั่วโลก ในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 ที่ ไม่สามารถเดิน

ทางระหว่างประเทศได้เป็นปกติ

สำาหรับการจัดงาน BGJF Virtual 

Trade  Fair 2022 ครั้งนี้ มี 3 กิจกรรม

ไฮไลต์ ได้แก่ 1.การจัดหน้าร้านค้าของ

ผู้ประกอบการ (Virtual Store)  โดยมีผู้

ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมกว่า 300 

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้นำาเข้า

ที่สนใจสามารถเข้าชมสินค้าผ่านทาง

ออนไลน์ 2.การจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ 

และ 3.การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับแนว

โน้มตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

นายภูสิตเปิดเผยว่า “การจัดงาน

ในรปูแบบออนไลนเ์สมอืนจรงิครัง้นี ้คาด

ว่าจะมีผู้ซื้อ ผู้นำาเข้าจากภูมิภาคต่างๆ  

อาทิ ยุโรป, แอฟริกา, เอเชีย, โอเชียเนีย, 

ตะวันออกกลาง,  อเมริกาเหนือ และ

อเมริกาใต้ มาร่วมในการเจรจาธุรกิจกับ

ผูป้ระกอบการไทย ซึง่จะเกดิมลูคา่การสัง่

ซื้อไม่น้อยกว่า  570 ล้านบาท” 

นอกจากนี้ หลังจากการจัดงาน

ในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ กรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน 

Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้ง

ที่  67 อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง ระหว่าง

วันที่ 7-11 กันยายน 2565 ที่อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี หลังเว้นจากการจัดงาน

เกอืบ 2 ป ีโดยกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่ง

ประเทศได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) กับสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่ง

ชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เมื่อวัน

ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมกำาหนด

แนวคิดและวิสัยทัศน์หลักในการจัดงาน  

BGJF ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นการกลับมาที่

ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ตั้งเป้ามีผู้ร่วมงานกว่า 

700 ราย ดึงผู้ซื้อ ผู้นำาเข้าที่มีศักยภาพ 

ผ่านการเชิญชวนเครือข่ายผู้ประกอบ

การโดยสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่าง

ประเทศทั่วโลก และผู้ชมงานจากทั่ว

โลกกว่า 10,000 ราย คาดว่าจะมีมูลค่า

การสั่งซื้อทันทีและภายในงานไม่ต่ำากว่า 

1,200 ล้านบาท

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

ครั้งที่ 67 สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

ทาง https://bgjf.git.or.th/git และ www.

bkkgems.com สอบถามรายละเอยีดเพิม่

เติมได้ที่ โทร.0-2507-8392-3 และอีเมล 

offical@bkkgems.com.
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3บทความ-ในประเทศ

มิติ ‘นกเขา-จตุพร’

ากที่.........

“ยืนคนละข้าง-คนละสี” ปิดถนน ตะโกนใส่กัน

ข้ามเดือน-ข้ามปี ชาตินี้จะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้

 ไม่มึง-ก็กู “ต้องตายกันไปข้าง”!

 ผมหมายถึง ๒ สิงห์ “ม็อบแห่งชาติ” ทนายนกเขา 

“นิติธร ล้ำาเหลือ” ฝ่ายเหลือง กับตู่ “จตุพร พรหมพันธุ์” 

ฝ่ายแดง

 ถึงวันนี้ “ทั้งสองข้าง” นอกจากไม่มีใครตายแล้ว 

นกเขากับจตุพรยังกลายเป็น “สหายร่วมม็อบ” เคียงข้างกัน

 ใครมองยังไงผมไม่รู้

 แต่สำาหรับผม มองว่า “น่ารักดี” และนี่คือ “ต้นแบบ” 

นำาร่องสามัคคีปรองดองแห่งชาติ 

 ตามแนวที่เรียกร้องกันมาร่วม ๒๐ ปี นับตั้งแต่สังคม

ไทย “แยกสี-แยกฝ่าย” แดงเหลืองตีกัน!

 ถึงวันนี้ การรวมสีแดง-เหลือง “สามัคคีเพื่อชาติ” 

นอกจากยังไม่เกิดแล้ว ยังแทงหน่อต่อยอดเพิ่มเข้ามาใน

ความแตกแยกอีกสี

 คือ “สีส้ม”!

 -“เหลือง” พิทักษ์ ชาติ, ศาสน์, กษัตริย์

 -“แดง” พิทักษ์ชินวัตร เปลี่ยนประเทศเป็นแดงทั้่ง

แผ่นดิน

 -“ส้ม” ผสมแดง ล้มสถาบัน แบ่งประเทศเป็น

สาธารณรัฐ

 สังคมประเทศอยู่ในลักษณะนี้

 เพียงแต่ “แดง-เหลือง” บรรดาแกนนำาอ่อนล้า สู้กัน

แทบตาย เป็นตาอินกับตานา ลงท้ายเสร็จ “ตาอยู่”

 จากแนวคิดที่ยึดเป็น “หลักการ” ในการต่อสู้กัน มัน

ให้บทเรียนแต่ละฝ่ายจนเกิดเป็นประสบการณ์ให้แกนนำา

หลายต่อหลายคน “คืนสติ-คิดได้”

 อย่างเช่น แรมโบ้อีสาน “เสกสกล อัตถาวงศ์” หนึ่ง

ในแกนนำา นปช.เปลี่ยนประเทศเป็นแดงทั้งแผ่นดินทักษิณ

สถาปนา

 กลับใจคือฟากฝั่ง.......

 จากร่วมกับ “อานนท์ แสนน่าน” รวบรวมพี่น้องอีสาน 

ตั้่ง “หมู่บ้านเสื้อแดง” และกระจายไปตามเครือข่ายเสื้อแดง

จังหวัดต่างๆ

 วันนี้ แรมโบ้อีสานกับอานนท์ มุ่งมั่น-ขันแข็ง เปลี่ยน

หมู่บ้านเสื้อแดงเป็น “หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน” ทั้ง ๔ ภาค

 ส่วนจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.ผู้ยิ่งใหญ่ใน

ปฐพีแดง ประสบการณ์ “ทั้งลับ-ทั้งแจ้ง” ทำาให้เขาเห็น

สัจธรรม

 “จริงที่เป็นอยู่” คือจริง

 “จริงที่ต้องการให้เป็น” คือมายา!

 ไม่ว่ายุคไหน-สมัยไหน............

 เอาเท่าที่ชีวิตผมเห็น ตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เรื่อยมา 

 จะมีคนในเส้นทาง “นักเคลื่อนไหว” ทั้งประเภทดีและ

ร้ายเช่นนี้ออกมาเคลื่อนไหว ไม่เคยขาดหายไปในเส้นทาง

สังคมการบ้าน-การเมือง

 จะว่าไป สังคมบ้านเมืองไทย เป็นประชาธิปไตยในทาง

ปฏิบัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในทางเป็นจริงในทุกยุค-ทุกสมัย

 แม้ยุคที่ว่า “เผด็จการเต็มใบ” สมัยจอมพลสฤษดิ์ จอมพล

ถนอม เสรีภาพทางคิดเห็นและการชุมนุมก็มี เพียงแต่อย่าล้ำา

เส้นจนเกินไปเท่านั้น

 ย้อนกลับมาเรื่อง “นกเขา-จตุพร” เมื่อรวมสีแล้ว อยู่ใน

สถานะ “สีอะไร” ผมก็บอกไม่ได้จริงๆ

 แต่ดูจากแนวเจตนาในแต่ละเรื่องที่เขาออกมาเคลื่อน 

ไหว จะไม่เป็นสีเพื่อใคร เพราะให้ โทนไปทาง “๓ สี” คือ 

 “สีแดง-สีขาว-สีน้ำาเงิน”

 เมื่อวาน (๑๓ มิ.ย.๖๕) “นายลอยด์ เจ. ออสติน ที่สาม” 

(Lloyd J. Austin III) รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ นำาคณะมาเยือน

ไทยเป็นทางการ ในฐานะแขกกระทรวงกลาโหม

 และที่กระทรวงกลาโหม........

 “พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา” ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหม

และคณะ รอต้อนรับ นำาคณะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ เข้าไป

หารือภายในกระทรวง

 งานนี้ ทนายนกเขาและจตุพร นำามวลชนจำานวนหนึ่งมา

แสดงจุดยืน ต่อต้าน

 “การลงนามในบันทึกข้อตกลงยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก

ร่วมกับสหรัฐฯ” เมื่อ ๑๗ พ.ย.๖๒ เนื่องจากมองว่า เป็นการ

นำาพาประเทศไทยเข้าสู่สงคราม  

 ที่เรียกกันลอยๆ “นาโต ๒” นั่นแหละ!

 มองเผินๆ จะมองว่า “แขกบ้าน-แขกเมือง” มา ไม่ควร

ทำาอะไรในลักษณะ “ขับไล่-ไม่ต้อนรับ” เช่นนี้ ซึ่งมันดูไม่งาม 

ขัดกับบุคลิกภาพไทย

 แต่ถ้าดูให้ละเอียด จะเห็นว่า คณะทนายนกเขา-จตุพร มี

วุฒิภาวะผู้ใหญ่ รู้ควรแค่ไหน-ไม่ควรแค่ไหน ในการม็อบ ผิด

แต่ก่อนๆ มาก

 ถ้าเป็นก่อนๆ จะต้องไปม็อบหน้ากระทรวง ไม่สนหน้า

อินทร์-หน้าพรหม เพราะคณะจะต้องเข้าทางหน้ากระทรวง

  แต่ทนายนกเขา-จตุพร นำามวลชนไปชุมนุมอยู่ด้านหลัง

กระทรวง แถวๆ สะพานช้างโรงสี ปราศรัยต่อต้านอยู่ตรงนั้น 

ก่อนที่คณะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ จะมาถึง

 ครั้นพอคณะมาถึงหน้ากระทรวง........

 นกเขา-จตุพร ก็หยุดปราศรัย จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์

นำาคณะเข้าไปหารือข้างในกระทรวงแล้ว จึงอ่านแถลงการณ์

ของกลุ่มต่อต้าน ว่า.....

 “กลุ่มรวมประชาชนไม่คัดค้านที่ พล.อ.ประยุทธ์

ให้การต้อนรับ รมว.กลาโหมสหรัฐฯ เพราะถือเป็นการให้

เกียรติมิตรประเทศ 

 เราหวังว่าการเจรจาจะเป็นไปด้วยความเสมอภาค 

เท่าเทียม ไร้การกดขี่ ข่มขู่ กดดัน ต่อรอง ด้วยรูปแบบของ

ความเหนือกว่า ทั้งทางทหาร ทางกองกำาลังที่ ไม่ใช่ทหาร 

และอาวุธ ขีปนาวุธ พร้อมไซเบอร์ 

 กลุ่มรวมประชาชน ขอเรียกร้องให้นำาข้อมูลดังกล่าว

นี้ใช้ประกอบการหารือ คือ

  ๑.ความกังวลใจในการปฏิบัติของ รมว.กลาโหม สหรัฐฯ 

และประเทศสหรัฐฯ 

 ๒.กรณีผู้นำาสหรัฐฯ ฉวยโอกาสนำาชื่อประเทศไทย

ไปกล่าวอ้างในโอกาสต่างๆ โดยอาศัยบันทึกข้อตกลง

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงที่ ไม่

ยอมรับนั้น 

 ถือเป็นการสร้างศัตรูให้กับประเทศไทย เป็นอุปสรรค

อันสำาคัญ ทั้งทำาให้เกิดข้อสงสัย ความไม่วางใจ ต่อมิตร

ประเทศต่างๆ ของประเทศไทย

 ๓.สหรัฐฯ เป็นมิตรกับประเทศไทยในลักษณะที่ใช้เรา

เป็นเครื่องมือ เป็นแหล่งกอบโกยทรัพยากร 

 เป็นพื้นที่เพื่อขยายอิทธิพลในแถบเอเชีย เพื่อการติด

ตั้งขีปนาวุธและไซเบอร์ อันเป็นประโยชน์ฝ่ายเดียวของ

สหรัฐฯ 

 แต่ขอบอกอย่างหนักแน่นต่อสหรัฐฯ ว่า ประเทศไทย

เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตประชาชนไทยทั้งปวง และเรา

พร้อมต่อสู้ศัตรูเสมอเพื่อปกป้องประเทศไทย”

 จากนั้น.......

 นกเขา-จตุพร ยื่นหนังสือผ่านตัวแทนกระทรวงกลาโหม 

และยุติกิจกรรมแค่นั้น

 นี้คือ ตัวตนที่ดำารงอยู่ของ “นกเขา-จตุพร” แต่วิถี

เปลี่ยนไป จาก “หักล้าง” เป็นทาง “สร้างสรรค์” บนความ

เป็น “นักเคลื่อนไหว” เพื่อสังคมปัจจุบันนี้

 การชุมนุม การนำามวลชนเคลื่อนไหว ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย

 จิตเจตนาและการกระทำา “อสัตย์” ต่อชาติบ้านเมือง 

นั่นตะหากคือความเลวร้าย

 บทบาท “นกเขา-จตุพร” ขณะนี้ นับเป็นแนวทางนำา

ไปสู่ “ปรองดอง-สามัคคี-สร้างสรรค์” ของคนในชาติรูปแบบ

ที่น่าสนใจ

 ถ้านายกฯ ขอแรง “นกเขา-จตุพร” ช่วยสังคมชาติ 

เป็น “ต้นแบบ” นำาสามัคคี-ปรองดอง ตามแนวทางของเขา

เอง ผมคิดว่า

 “ชาติและประชาชน” น่าจะชนะ นะ!

 

 และใครจะคิดระหว่าง “สองเสือ ต.” คือ “ตู่-จตุพร” 

กับ “เต้น-ณัฐวุฒิ” ที่กอดขาทักษิณคนละข้าง “ยอมตาย” ใน

ยุทธการเผาบ้าน-เผาเมือง เมื่อปี ๕๒-๕๓ 

 วันนี้ สองเสือ ต.มี “ตะวันคนละดวง” กำาหนดชีวิตใน

ทิศทางเดินแต่ละคน

 ต.เต้น เส้นทางเพื่อชีวิตดำารง เป็นลักษณะสัตว์ “ครึ่ง

บก-ครึ่งน้ำา”

 ส่วน ต.ตู่ เลือกเส้นทาง “ยากคิด-ยากประเมิน” ในทาง

ลึก แต่ที่เห็นเฉพาะหน้า ก็ยังยากสรุป เป็นเส้นทางที่จตุพร

พอใจเลือกเดิน

 หรือเป็น “เส้นทางบังคับ” ที่ต้องเดินตามวิถีของผู้ต้องมี

การเคลื่อนไหวเป็นลมหายใจหล่อชีวิต?

 จะอย่างไรก็ตาม

 จากที่ “นิติธรกับจตุพร” ๒ สิงห์ ๒ สี ไมค์คนละตัว  

ยืนคนละเวที ปลุกเร้ามวลชนคนละสี ถึงขั้นดวลกันก็มี 

 แล้ววันนี้ ๒ สิงห์กลับรวมสี......

 ร่วมไมค์-ร่วมเวที เป็นปี่-เป็นขลุ่ย สวมรองเท้าผ้าใบ กับ

ใจถึงๆ เป็นขบวนการเคลื่อนไหวในกิจกรรมร่วมกัน

 จะว่าแปลก-ก็แปลก ว่าไม่แปลก-ก็ไม่แปลก!?

 ไม่ทราบว่า คนยุคนี้ รู้จัก “หนูถีบจักร” หรือไม่?

 หนูถีบจักร ก็คือหนูประเภทหนึ่ง เลี้ยงในกรง มันจะ

ถีบจักรเล็กๆ ในกรงทั้งวัน ถ้าหยุดถีบ ก็หมายถึงหนูตัวนั้น  

ตายแล้ว!

 นักเคลื่อนไหวทางสังคม จะมีกลุ่มก้อนเป็นมวลชนม็อบ

หรือม็อบแบบ “ศิลปินเดี่ยว” ก็ตาม เมื่อลึกเข้าไปในวิถีนั้นแล้ว

 “หยุดไม่ได้”

 หยุดก็หมายถึงตายแล้ว 

 เพราะการเคลื่อนไหวรูปแบบใด-รูปแบบหนึ่ง คือ “ลม

หายใจ” ต่อชีวิตของแต่ละบุคคลประเภทนั้นนั่นเอง!

 เหมือนชีวิตที่ถูกสาป แต่ถ้าพูดสวยๆ ก็บอกว่า นี่คือเส้น

ทางที่ฟ้าดินกำาหนดมาให้เดิน

ลังการปลดล็อก มีความห่วงใยเรื่องของ

เยาวชนจะนำากัญชาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง 

“บังซุป” หรือ ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โต้ โผผลักดันร่าง พ.ร.บ.กัญ

ชาฯ ที่สภารับหลักการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และกำาลัง

พิจารณาในชั้น กมธ.วิสามัญฯ ได้มีการระบุเรื่อง “ข้อ

ห้าม” ไว้อย่างชัดเจนอยู่ในหมวด 10 

โดยระบุว่า “การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับ

อันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง และการป้องกัน

การใช้ในทางที่ผิด ในมาตรา 37 ห้ามผู้ได้รับอนุญาตขาย

กัญชา กัญชง เพื่อการนำาไปบริโภคแก่บุคคลดังต่อไปน้ี

ข้อ 1 บุคคลซึ่งมีอายุต่ำากว่า 20 ปี ข้อ 2 สตรีมีครรภ์ 

ข้อ 3 สตรีให้นมบุตร ข้อ 4 บุคคลอื่นใดตามที่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำาหนด

ผู้ ได้รับอนุญาตขาย

มีหน้าที่ติดประกาศหรือแจ้ง 

ณ สถานที่ขาย ให้ทราบถึงข้อ

ห้ามขายแก่บุคคลตามวรรค

หนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขกำาหนด

สาระสำ าคัญคื อ  ผู้

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา

ที่ ไม่ ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทย์ มีใบรับรอง

ครบถ้วน คุณ “ห้าม” ขาย

ให้เด็ก “ห้าม” ขายให้สตรีมี

ครรภ์ “ห้าม” ขายให้สตรีที่ต้องให้นมบุตร “ห้าม” ขาย

ให้ใครก็ตามที่รัฐมนตรี สธ.กำาหนด 

และในอนาคต ข้อห้ามเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นไปอีก 

เพราะอย่าลืมว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ข้อเสนอ

แนะจากนักวิชาการ องค์กร ราชวิทยาลัยแพทย์ ความ

เห็นต่างๆ ก็จะนำามาพิจารณาว่าสมควรบัญญัติเป็น

กฎหมายหรือไม่ อย่างไร

“ยิ่งใช้กันในทางที่ผิดมากเท่าไร กฎหมายที่อยู่

ระหว่างการพิจารณาก็จะยิ่งมีความเข้มข้นในเนื้อหา

มากเท่านั้น”    

“ศุภชัย” กล่าวย้ำาว่า ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันโดย

ไม่ใช้ประโยชน์กัญชาอย่างเสรี บนความรับผิดชอบ...  

“กัญชา” ก็มีโอกาสที่จะกลับเข้าไปอยู่ในกรงเหมือนเดิม.

ช่างสงสัย 

หยุดกัญชากลับเข้ากรง  

ห

ศุภชัย ใจสมุทร

จ

สองผู้เสียหาย

บุกยื่นหนังสือ

ร้องสอบพระ

หว่ันชักศึกจ้ียกเลิกอินโด-แปซิฟิก

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นายนิติธร ล้ำาเหลือ 

แกนนำากลุ่มประชาชนคนไทย อ่านแถลงการณ์ต่อต้านการลงนามในเอกสารยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ระหว่าง 

ไทยกับสหรัฐอเมริกา บริเวณสี่แยกสะพานช้างโรงสี หลังกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.

ปล้ืมไกล่เกล่ียหน้ีช่วยประชาชน

กทม. • “จตุพร-ทนายนกเขา” ต้านยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก 

หวั่นชักศึกเข้าบ้าน “ประยุทธ์” หารือ รมว.สหรัฐ แลกเปลี่ยน

มุมมอง ทะเลจีนใต้ เมียนมา สหรัฐ พร้อมหนุนพัฒนากองทัพ

ไทยให้ทันสมัย ฝึกร่วมผสมคอบราโกลด์เต็มรูปแบบ เพิ่มฝึก

ไซเบอร์อวกาศ

ไทยโพสต์ • ที่ศูนย์รับเรื่องราว

ร้องทุกข์รัฐบาล นายจีรพันธ์ 

เพชรขาว หรือหมอปลา พร้อม

ผู้เสียหาย 2 ราย ยื่นหนังสือถึง

นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

กำากับดูแลสำานักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เพื่อขอ

ให้ตรวจสอบพฤติกรรมพระสงฆ์ 

ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่

ปรึกษาสำานักงานปลัดสำานักงาน

นายกรัฐมนตรี โดยหญิงสาวราย

แรกอ้างว่าถูกเจ้าอาวาสวัดแห่ง

หนึ่ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่ง

ข้อความทางเฟซบุ๊กและวิดี โอ 

คอลในเชิงลามกอนาจารมา

พูดคุย ซึ่งร้องเรียนไปยังเจ้า

คณะอำาเภอ แต่ได้รับคำาตอบว่า

พระรูปดังกล่าวอาจสติไม่ดี จึง

ขอเรียกร้องให้ดำาเนินการปลด

เจ้าอาวาสคนดังกล่าว ขณะที่ผู้

เสียหายอีกรายเรียกร้องให้ตรวจ

สอบข้อเท็จจริง พระเทพวรมุนี 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม และ

พระครูวิสาลสรกิจ ซึ่งเป็นหลาน

ของผู้รับเหมาก่อสร้างถาวรวัตถุ 

วัดมรุกขนคร ต.ดอนนางหงส์ 

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งถูก

บอกเลิกสัญญาและค้างค่าจ้าง

กว่า 1 ล้านบาท จนได้รับผล 

กระทบทำาให้เกิดความเดือดร้อน 

นายจีรพันธ์กล่าวว่า ที่

ผ่านมาพาผู้เสียหายไปร้องเรียน

มาแล้วหลายที่ แต่ยังไม่มีความ

คืบหน้า และขออย่าโยนเรื่อง

กันไปมา อยากให้นายอนุชามา

รับหนังสือด้วยตัวเอง อย่าส่ง

แค่ตัวแทนมารับ อย่ารับปาก

แต่ไม่รับทำา เพราะผู้เสียหาย

ไปมาแล้วทุกที่ แต่ก็ไม่มีอะไร

เกิดขึ้น และวันที่ 20 มิ.ย.นี้จะ

มาติดตามความคืบหน้าและจะ

นำาผู้เสียหายอีก 2 รายมาร้อง

เรียน และจะมาทุกเดือน ใน

ฐานะพลเมืองดี และฝากถึงนาย

อนุชาว่า พ.ร.บ.สงฆ์ จะใหญ่กว่า

รัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไรก็ดี

ช่วงนี้ที่ยังไม่เข้าวัดเพราะมีพวก

สัมภเวสีหิวแสงอยู่.

ทำาเนียบรัฐบาล • นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ความคืบหน้าการแก้ ไขปัญหา

หนี้สินภาคครัวเรือน ตาม

นโยบายของรัฐบาลและข้อสั่ง

การของพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี กำาหนดให้

ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้

ภาคครัวเรือน รวมทั้งกำาหนด

ประเด็นต่างๆ ในการแก้ปัญหา 

ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบ

หมายให้ดำาเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการร่วมกับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) และสถาบันการเงิน จัด

กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สิน

ครัวเรือนทั่วประเทศขึ้น เพื่อแก้

ปัญหาหนี้สินครัวเรือนครอบคลุม

พื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โ ฆ ษ ก ป ร ะ จำ า สำ า นั ก 

นายกฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมานาย

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้

ดำาเนินการมหกรรมไกล่เกลี่ย

หนี้สิน หนี้ครัวเรือน ผ่านมา

แล้วจำานวน 24 ครั้ง ไกล่เกลี่ย

สำาเร็จ 18,374 ราย ทุนทรัพย์

กว่า 4.45 พันล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 99.35% ของผู้เข้าร่วม

ไกล่เกลี่ย โดยครั้งต่อไปจะจัด

ขึ้นวันที่ 17 มิถุนายน 2565  

ณ โรงแรม ณ กาลเวลา จังหวัด

ราชบุรี

“สำ าหรับประชาชนที่

ต้องการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้

ขอให้ติดตามรายละเอียดจาก

กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะยังคง

เดินหน้ามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

สินทุกจังหวัด จนถึงวันที่ 15 

สิงหาคม 2565 ตามบัญชาและ

นโยบายของนายกรัฐมนตรี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

เร่งช่วยเหลือประชาชนใน

การแก้ ไขปัญหาหนี้สินอย่าง

เป็นธรรม ทำาให้เจ้าหนี้ ได้รับ

ชำาระหนี้ และลูกหนี้สามารถ

ชำาระหนี้ ได้ ลดการฟ้องคดี 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ

ประชาชน” นายธนกรกล่าว.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. บริเวณ

สี่แยกสะพานช้างโรงสี หลัง

กระทรวงกลาโหม นายจตุพร 

พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ 

การแห่งชาติ (นปช.) นาย

นิติธร ล้ำาเหลือ แกนนำากลุ่ม

ประชาชนคนไทย เดินทางมา

อ่านแถลงการณ์ต่อต้านการ

ลงนามในเอกสารยุทธศาสตร์

อินโด-แปซิฟิกระหว่างไทยกับ

สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 

พ.ย.2562 โดยกลุ่มผู้ชุมนุม

ปราศรัยถึงวัตถุประสงค์ของ

การทำากิจกรรม นำาแผ่นป้ายที่

มีข้อความว่า Get Out USA, 

No Indo-Pacific, ประยุทธ์ตอบ

หน่อย ทำาไมต้องเอาประเทศ 

ไทยเข้าไปร่วมปกป้องไต้หวัน 

มาวางบริเวณหน้ารั้วเหล็กกั้น 

มีเจ้าหน้าที่ตำารวจจาก สน. 

สำาราญราษฎร์ สน.พระราชวัง 

และ สน.ชนะสงคราม ดูแล

ความสงบเรียบร้อย

นายจตุพรกล่าวว่า สหรัฐ 

อเมริกากำ าลั งลากไทยเข้ าสู่

สงคราม ก่อนลงนามนั้นรัฐบาล

ไม่มีการทำาประชามติก่อน 

สหรัฐได้ประกาศแล้วว่าไทย

ต้องเข้าร่วมในการปกป้อง

ไต้หวันหากรบกับจีน เรียกร้อง

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับว่า

ทำาโดยพลการ ต้องยกเลิกข้อ

ตกลงอินโด-แปซิฟิกที่ลงนาม

ไป ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้

ว่าใครเป็นคนขายชาติ ว่าใคร

ชักศึกเข้าบ้าน ในฐานะคนไทย

ไม่อาจยอมรับในการต้อนรับ

รัฐมนตรีกลาโหมคนนี้ ได้ การ

เข้ามาประเทศไทยถือเป็นการ

ชักศึกเข้าประเทศ ถือเป็น 

หายนภัย หวังพึ่ง ส.ส.ในการ

ทำาหน้าที่ ไม่ได้ แทนที่จะนำาไป

อภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่กลับ

ไม่มี ใครพูดถึงทั้งที่ เป็นเรื่อง

ใหญ่ เมื่อหวังฝากอนาคตไว้

กับใครไม่ได้ ต้องฝากอนาคตไว้

กับคนไทย ฝากไปถึงนายลอยด์ 

รมว.กลาโหมสหรัฐ ว่าลอยมา

ทางไหน ให้ลอยกลับไปทางนั้น 

ขณะเดียวกัน ภายใน

กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมน 

ตรีและ รมว.กลาโหม มีกำาหนด 

การให้การต้อนรับนาย Lloyd  

J. Austin III (ลอยด์ เจ. ออสติน 

ที่สาม) รมว.กลาโหมสหรัฐ และ

คณะ ในโอกาสเดินทางเยือน

ไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะ 

แขกของกลาโหม ที่ศาลาว่า 

การกลาโหม

พล.อ.คงชีพ ตันตระวา 

ณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์

ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ใน

โอกาสเดินทางเยือนไทยอย่าง

เป็นทางการระหว่าง 12-14 มิ.ย. 

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุม

มองร่วมกันต่อสถานการณ์

ความมั่นคงของภูมิภาค อาทิ 

ปัญหาทะเลจีนใต้และเมียนมา 

โดยไทยสนับสนุนการดำารง

บทบาทที่สร้างสรรค์ และการ

ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ การแก้ปัญหาด้วยสันติ

วิธี ยืนยันในท่าทีของอาเซียน 

ที่ผ่านมาไทยได้ ให้การช่วย

เหลือผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ 

เมียนมาตามหลักมนุษยธรรม

ขณะที่สหรัฐยืนยันและ

พร้อมผลักดันการสนับสนุน

พัฒนากองทัพไทยให้ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ ทั้งการ

ฝึก ศึกษา ยุทโธปกรณ์ และ

การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ การพัฒนาศักยภาพ

ร่วมกันด้านไซเบอร์และอวกาศ 

ในปี 2566 จะได้มีความร่วมมือ

กัน จัดการฝึกร่วมผสมคอบรา

โกลด์เต็มรูปแบบ โดยจะมีการ

ฝึกด้านไซเบอร์และอวกาศ เพื่อ

ยืนยันและสะท้อนความร่วม

มือที่ใกล้ชิด ส่วนกรณีนายจตุ

พรกังวลต่อบทบาทของสหรัฐ 

ที่มีต่อไทย ก็ขอขอบคุณที่แสดง

ความห่วงใยประเทศ เป็นสิทธิ

ตามกฎหมายที่สามารถทำาได้ 

เป็นเรื่องดีที่ให้สังคมตื่นตัว 

กลาโหมพร้อมรับฟังความคิด

เห็นและข้อสังเกต เพื่อเป็นข้อ 

มูลประกอบการดำาเนินงาน

อย่างรอบคอบ.



แห่งชาติ–สคช.) ระบุว่าหนี้สินครัวเรือนไทย ไตรมาสที่ 4 ตอน

สิ้นปี 2564 อยู่ที่ 14.58 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 90.1% 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP/Gross Domestic 

Product)   ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2564 อยู่ที่ 14.35 ล้าน

ล้านบาท คิดเป็น 89.6% ของ GDP 

ถือว่าเป็นตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทยสูง

ที่สุดเป็นประวัติการณ์

ณ วันนี้อย่างน้อย 9.9 ล้าน

ครัวเรือนไทย ไม่พร้อมรับมือรายได้

ไม่พอจ่าย (PPTV ออนไลน์ 31 พ.ค.

65)  ซึ่งแนวโน้มอนาคตอันใกล้ต้อง

เกิน 10 ล้านครัวเรือน

วิกฤตยูเครนจากสงคราม

ทำาให้ โลกหลายชาติขาดแคลน

อาหาร เพราะยูเครนเป็นประเทศ

ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก การ

ผลิตปุ๋ยโลกลดลงจะกระทบต่อภาค

เกษตรไทยอย่างสำาคัญ อีกทั้งโลก

ขาดแคลนพลังงานที่ยุโรปเดือดร้อน

หนัก  เป็นผลกระทบต่อ SUPPLY 

CHAIN รัสเซียรบกับยูเครนเท่ากับ

รบกับกลุ่มประเทศตะวันตก NATO 

และสหรัฐอเมริกา เพราะฝั่งตะวัน

ตกหนุนยูเครนอย่างออกหน้าออกตา 

ส่งอาวุธทันสมัยให้อยู่เครนเหมือนยุ

ให้รบกัน จึงถูกรัสเซียเดินเกมฟาด

กลับ ผู้นำายูเครนและเลขาธิการ 

NATO เองก็ยอมรับว่าสงครามในยูเครนจะยืดเยื้อไม่จบเร็ว รัสเซีย

บุกยูเครน (24 ก.พ.2022) ครบ 100 วัน  พบรัสเซียยึดครองพื้นที่

ยูเครนมากกว่า 20% แล้ว (ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางตะวันออกของ

ยูเครน) ชาวยูเครนกว่า 5 ล้านคนต้องอพยพหนีตายออกไปนอก

ประเทศ หลายล้านคนในยูเครน “พลัดที่นาคาที่อยู่” เดือดร้อน

แสนสาหัส ดูเหมือนรัสเซียมุ่งใช้เกมยาวในการรุกรบไม่หวังให้

สงครามจบเร็วจบง่าย ดูเหมือนรัสเซียต้องการสั่งสอนโลกตะวัน

ตกจึงทำาสงครามยืดเยื้อใครอึดกว่ากัน ค่อยๆ บีบ ค่อยๆ บั่นทอน

ลิดรอนอำานาจตะวันตกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยความที่รัสเซีย

เป็นประเทศชั้นนำาด้านพลังงานของโลก สามารถเดินเกมบีบหลาย

ชาติที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียจนหมดทางไป  บีบคั้นป่วน

เศรษฐกิจโลก แม้อเมริกาและชาติตะวันตกคุยโวจะคว่ำาบาตร

เศรษฐกิจต่อรัสเซีย แต่ไร้ผลเพราะรัสเซียดูเหมือนเป็นต่อ โดย

บีบให้หลายชาติซื้อน้ำามันรัสเซียด้วยเงินรูเบิล ก็ยิ่งทำาให้ค่าเงินรัส

เซียรูเบิลแข็งค่าขึ้นเป็นลำาดับ อย่าลืมว่ารัสเซียสะสมทองคำาแท่ง

มหาศาลเป็นทุนสำารองมานานแล้ว ดูเหมือนฝั่งตะวันตกพ่ายรัสเซีย

ในสนามรบเศรษฐกิจ   สะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียไม่ใช่หมูที่ฝั่งตะวัน

ตกจะรุมขย้ำาได้ โดยง่าย ทั้งที่ฝั่งตะวันตกมีหลายสิบชาตินำาโดย
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4 บทความ
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คิด รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เข้าสู่

ขวบปีสุดท้าย งานการเมือง งานทางบริหาร สิ่ง

ใดยังค้างคา คงต้องรีบสะสางให้แล้วเสร็จ บท

สรุปทางอำานาจ อยู่จนครบวาระ หรือตัดสินใจยุบสภา หรือ

จะไปด้วยคำาพิพากษาวาระการ

ดำารงตำาแหน่ง จะออกมาหน้า

ไหน ยังคงต้องจับตากันต่อไป 

เผลอแป๊บเดียว นั่งในอำานาจ

นานกว่า 8 ปี ที่บางช่วงราบ

รื่น บางช่วงเจอม็อบกดดันขับไล่ 

บางช่วงเจอมรสุมข่าวเล่นงาน 

ความสัมพันธ์พี่น้อง 3 ป.เกาะ

เกี่ยวในอำานาจมา สุดท้ายแล้ว

จะพั งทลายเพราะการเมือง

หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์เพิ่งออก

มาย้ำาชัดอีกรอบ หลังพี่น้อง 3 

ป.ออกงานพร้อมกันอย่างชื่นมื่น

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า “ก็ร่วมกันมาตลอดนะจ๊ะ ทั้งวันนี้และ

วันหน้า ทุกอย่างเหมือนเดิม โทร.และคุยกันอยู่ทุกวัน เจอกัน

ก็บ่อย”

ฝ่ายค้านในยุค นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เข้าสู่ช่วงขวบ

ปีสุดท้ายเช่นกัน งานใหญ่ทิ้งทวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลประยุทธ์ ถือเป็นครั้งสุดท้าย ต่างคาดหมาย คาดหวัง

ว่าจะให้ออกมาดีที่สุด ที่ผ่านมามีแต่คำาคุยโว มีหลักฐานเด็ด 

ใบเสร็จมัด พร้อมกับหลังจบศึกแล้วจะยื่นเอาผิดต่อรัฐมนตรี

บางคน การจะอภิปรายถึง 10 

รัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาล ที่

ถูกวิพากษ์วิจารณ์ หว่านแหมาก

เกินไป หวังดิสเครดิตทางการ

เมืองมากกว่ามุ่งเช็กบิล นพ.ชล

น่านเพิ่ งมาเปิดเผยถึ งความ

พร้อมร่างญัตติขอเปิดอภิปราย

เสร็จแล้ว เตรียมที่จะยื่นต่อ

ประธานสภา 15 มิ.ย. ร้องขอวัน

อภิปรายไม่น้อยกว่า 4 วัน เบื้อง

ต้นคาดว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์

ที่ 3 ของเดือน ก.ค. หรือช่วง 18-22 ก.ค. เพราะไม่ติดกับ

ช่วงวันหยุดยาว  

 ผลพวงงูเห่าในค่ายเพื่อไทย 7 ราย โหวตรับหลักการ

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 ขัดกับมติ

พรรค แกนนำาพรรคเพื่อไทยสุดฉุนปักธงเล่นงาน จะขับออก

จากพรรคให้ได้ แต่แว่วเสียงบิ๊กๆ เพื่อไทยหวังจะดองเรื่องนี้

ให้ยาวนานที่สุด ไม่รีบเชิญงูเห่ามาชี้แจง สรุปเหตุ ส่งเรื่องให้

กรรมการบริหารพรรคพิจารณา จากนั้นขอเสียงจากสมาชิก

พรรค 3 ใน 4 เพื่อขับออก หากเร่งรัดกระบวนการจะเข้า

ทางงูเห่า หาพรรคสังกัดใหม่ใน 30 วัน เรื่องนี้คงจะดึงยื้อ

กันไปอีกพักใหญ่ แต่จะว่าไปเรื่องนี้ทางพรรคปลายทางที่จะ

รับขุนพลเพื่อไทยและ ส.ส.งูเห่าต่างรู้ดี ยื้อกันไปอย่างมากได้

แค่ 24 ก.ย. หากหลังจากนั้นไม่มีอะไร จะลาออก ส.ส. เพื่อ

จะไปหาพรรคสังกัดใหม่ให้ทันเวลา แต่ก็มีเสียงกระซิบบอก

ให้จับตา ที่น่าสนใจช่วงโหวตศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็น

มหกรรมทิ้งทวนของพวกที่ต้องการย้ายพรรค ออกมาแสดง

ตัวอีกจำานวนมาก รอบที่แล้ว 7 รอบต่อไปก็น่าคิด จะเพิ่ม

จำานวนเป็นอีกเท่าไหร่  

ผลพวงจากคดีค้างเก่ากำา 

ลังตามหลอกหลอน 2 รัฐมนตรี 

ในพรรคร่วมรัฐบาล กนกวรรณ 

วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พรรค

ภูมิใจไทย ออกโฉนดบุกรุกที่ดิน                                                            

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ

นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาด                                                   

ไทย จากประชาธิปัตย์ ก็มีคดี

ความเอกชนฟ้องร้องกรณีไม่จ่าย

ค่าซ่อมบำารุงรถอเนกประสงค์ 

ในเรื่องของคดีความทางกฎหมายก็ต้องไปว่ากันต่อไป แต่ใน

แง่ของจริยธรรมทางการเมือง ที่เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้แสดง

สปิริตลาออกจากรัฐมนตรีไปก่อน แต่ถึงนาทีนี้ยังไม่มีการ

ตัดสินใจใดๆ ขณะที่ อนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข

และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกตัว ‘เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับพรรค

ภูมิใจไทย  ข้อหาที่นางกนกวรรณถูกแจ้งข้อกล่าวหา  วินาที

นี้ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหา  ต้องไปหาหลักฐานมาแก้ต่าง  และ

เป็นเรื่องของการถูกกล่าวหาในเรื่องส่วนตัว  เรื่องการจัดการ

บริหารทรัพย์สินส่วนตัว’.

อนุทิน ชาญวีรกูล 

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

นอดีตชาวโลกเคยเผชิญกับการระบาดโรคไข้หวัด

สเปน คนในโลกตายนับล้าน เศรษฐกิจโลกฝืดเคือง

ตกต่ำาครั้งใหญ่ในคริสต์ทศวรรษ 1930’s แล้วตาม

มาด้วยสงครามโลกครั้งที่สองตายกันไปหลายล้านคน 

ประวัติศาสตร์สงครามสอนใจให้เราฉุกคิดบ้างหรือไม่  

(โปรดดู “THE  WORLD  AT  WAR  1939-1945”) ในปัจจุบัน 

ปี 2019-2022 คนในโลกหลายล้านคนตายจากโควิดระบาด 

เศรษฐกิจโลกถดถอยฝืดเคืองหนัก เนื้อหาวิกฤตคล้ายอดีตก่อนเกิด

สงครามโลกครั้งที่ 2

ณ วันนี้แห่งเวลา (มิ.ย.2022) คนไทยในวงกว้างล้วนเผชิญ

กับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพสูง เพราะน้ำามันแพง เงินเฟ้อพุ่ง 

ตามมาด้วยหนี้ครัวเรือนเพียบ ดูเหมือนสถานการณ์เศรษฐกิจไทย

จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ   อาจเสี่ยงจะเกิดภาวะ “ข้าวยากหมาก

แพง” หรือ “สินค้าจำาเป็นพื้นฐานดำารงชีวิตแพงมาก พร้อมกับคน

ตกงานกว้างขวาง รายได้ในกระเป๋ามีน้อยลดลงไปมากในสภาพ

ความเป็นอยู่ที่ฝืดเคืองแร้นแค้น ต้องกู้เงินเป็นหนี้ทั้งในระบบ

และเงินกู้นอกระบบเพิ่มมากขึ้น” ในภาษาเศรษฐศาสตร์เรียก

ว่า “STAGFLATION”  อันที่จริงผมได้เขียนเตือนเอาไว้ล่วงหน้า

แล้วตั้งแต่ปลายปี 2021 ในคอลัมน์ “เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต” ไทย

โพสต์ 

ในเอกสารล่าสุดของ World Bank (7 June, 2022) “Global 

Economic Prospects Report” ประธาน World Bank David  

Malpass ระบุเศรษฐกิจโลกจะถดถอยลดลงเรื่อยๆ    ในปี 2022 

อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำาจะอยู่ที่ 2.1% ลดลงต่อเนื่องในปี 

2023 คาดว่าจะลดลงเหลือ 1.5% จะทำาให้อัตรารายได้ต่อหัว (Per 

Capita Growth) แทบไม่เพิ่ม จะเหลือใกล้ศูนย์เข้าทุกที สัญญาณ

อันตรายของคนในโลกจะฝืดเคืองยิ่ง รายได้ต่อหัวของคนในโลกจะ

ลดลงเรื่อยๆ 

เนื่องเพราะวิกฤตสงครามที่ยูเครนและวิกฤตโควิดได้กระทบ

ต่อห่วงโซ่อุปทานป่วนโลก (Supply – Chain Disruption) จะเกิด

เศรษฐกิจถดถอยฝืดเคืองกว้างขวาง ในปีนี้ (2022) และปีต่อๆ ไป

จะเป็นช่วงเวลาแนวโน้มแห่งความเสี่ยงทับทวีในเศรษฐกิจโลก

จะเกิด “STAGFLATION” หรือ “เงินเฟ้อของแพงท่ามกลาง

เศรษฐกิจฝืดเคืองถดถอย” อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจอ่อนแอ

ลดลงพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อสูง ในแบบทำานองเดียวกันกับวิกฤต

เศรษฐกิจโลกที่เคยเกิดในอดีตช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970’s (โปรดดู 

Andrea Shalal “World Bank slashes global growth forcast to 

2.9% of “stagflation” Risk” อ้างใน REUTERS, 22 June, 2022)

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โจ ไบเดน ยอมรับว่าเงินเฟ้อ

คือหายนะของสหรัฐฯ ในระหว่างออกรายการทอล์ก

โชว์ Jimmy Kammel Live ไบเดน ระบุ ราคาอาหาร

แพงและน้ำามันแพงเป็นปัญหาใหญ่ของสหรัฐอเมริกา 

(สำานักข่าว Bloomberg, อ้างในโพสต์ทูเดย์ 9 มิ.ย.65)

ข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ระบุในประเทศไทยอัตรา

เงินเฟ้อ เดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ที่ 7.1% สูงสุดใน

รอบ 14 ปี จากผลของน้ำามันแพงขึ้นราคาต่อเนื่อง 

น้ำามันดีเซล (7 มิ.ย.65) อยู่ที่ 34 บาทต่อลิตร ค่าขนส่ง

ขึ้น ค่าอาหารขึ้น  ค่าไฟฟ้าขึ้น คนไทยจับจ่ายน้อยลง 

กำาลังซื้อหดหาย

รายการ “เจาะลึกทั่วไทย” โทรทัศน์ช่อง 30    

อสมท (เมื่อ 7 มิ.ย.65) รายงานข่าวพร้อมตัวเลขกำาไร

ของบริษัทกลั่นน้ำามันของต่างชาติ 2 บริษัทใหญ่ ได้

ค่ากลั่นน้ำามันสูง ทำาให้กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากทั้งตอน

ต้นปี 2565 และตลอดปี 2564 นั้น รัฐบาลไทยควรมี

มาตรการกำากับที่เหมาะสมให้เป็นประโยชน์สาธารณะ

ในภาวะวิกฤตน้ำามันแพงกระทบต่อคนไทยอย่างยิ่งใน

ปัจจุบัน

อัตราเงินเฟ้อสูง กดดันเศรษฐกิจไทยทั่วทุกด้าน ข้อมูล

สภาพัฒน์ระบุอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP/Gross Domestic Product) ขยายตัว

อัตราต่ำาในไตรมาส 1/2565 เพียงแค่ 2.2% เท่านั้น ซึ่งลดลงจาก

ไตรมาสก่อนหน้านั้น  ดังนั้น เศรษฐกิจไทยตกอยู่ในภาวะถดถอย 

(Recession) ฝืดเคือง

ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าราคาน้ำามันดิบตลาดโลก

จะทะลุแตะ 135 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภายในปี 2022 นี้ จะส่งผล

ต่ออัตราเงินเฟ้อไทยยิ่งสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบัน

สภาพัฒน์ (สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

สหรัฐอเมริกา   ประธานาธิบดียูเครน 

นายโวโลดิมีร์ เซเลนสก ีเป็นแค่ “หุ่น

เชิด” ของรัฐบาลอเมริกาและ NATO 

มิใช่หรือ

นิตยสาร Newsweek (Jun 

10 2022) ระบุ วลาดิมีร์ ปูติน 

ประธานาธิบดีรัสเซีย ชี้ว่าชาติตะวัน

ตกคว่ำาบาตรเศรษฐกิจต่อรัสเซียไม่ได้

ผล เศรษฐกิจรัสเซียยังไปได้ดี อัตรา

ว่างงานต่ำา เงินเฟ้อต่ำา ค่าเงินรูเบิล

แข็งค่ามีเสถียรภาพ

รัฐบาลอเมริกาก็ไม่อยากให้

สงครามจบง่าย เพราะยิ่งรบบริษัท

ผูกขาดอาวุธในอเมริกายิ่งรวย ยิ่งรบ

บริษัทน้ำามันผูกขาดรายใหญ่โลกก็ยิ่ง

รวย ยิ่งตักตวงกำาไรจากการขาดแคลน

น้ำามันโลก ราคาน้ำามันแพงพุ่งสูงไม่

หยุด ทุนผูกขาดอภิมหาบริษัทในโลก

ตะวันตก Happy กันถ้วนหน้า กับ

กำาไรจากค้าน้ำามัน น้ำามันดิบราคาพุ่ง

เกิน 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว 

โดยเฉพาะค้าความตายจากสงคราม 

บรรดาบริษัทผูกขาดธุรกิจอาวุธใน

อเมริกาและประเทศตะวันตกยิ่งโกย

กำาไร

รัสเซียยอมไม่ได้ที่ฝั่งตะวันตก

จะรับยูเครนเป็นสมาชิกของ NATO 

ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อรัสเซีย

ประธานาธิบดีรัสเซียปูติน

ประกาศลั่น “ผมจะทวงคืนดินแดนให้

รัสเซียเหมือนปีเตอร์มหาราชที่รบชนะ 

(The Telegraph, June 9, 2022)

รัฐบาลประธานาธิบดี โจ ไบ

เดน เป็นแค่หน้าฉากของอำานาจรัฐ

อเมริกา ซึ่งวิกฤตโลกปัจจุบันจะดู

เพียงแค่หน้าฉากนั้นไม่พอ ต้องส่อง 

X-RAY ให้เห็นหลังฉากสำาคัญคือ กลุ่ม “Deep State” (บรรดา

อภิมหาทุนผูกขาดอาวุธสหรัฐอเมริกา อภิมหาทุนพลังงาน

ผูกขาดโลกตะวันตก/เพนตากอน–ซีไอเอ สหรัฐฯ/CFR มัน

สมองยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ) จะเข้าใจเครือข่ายอำานาจโลก

นี้ชัดเจน ที่รัฐบาลอเมริกาเป็นศูนย์กลางช่วงสงครามเย็น จึง

ต้องศึกษาทำาความเข้าใจประวัติศาสตร์เครือข่ายอำานาจโลกใน

อิทธิพล  “ยิวไซออนิสต์” สานอิทธิพลต่อเนื่องมานับร้อยปี ที่

ยังคงมีอิทธิพลต่ออำานาจนิยมโลกตะวันตกมาหลายยุคในเนื้อหา

ถึงโครงสร้างอำานาจสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันอยู่ไม่น้อย ผมเคย

เขียนลงในไทยโพสต์มาหลายครั้งแล้ว (โปรดดูตาราง 1 สงคราม

สำาคัญประกอบ)

จับตา “BIG TECH” กูเกิล ไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม ใน

สหรัฐอเมริกา ต่างทำาวิจัยทางทหารแข่งขันกับจีน  มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศสุดยอดเยี่ยมยุทธ์เทคโนโลยีควอนตัม  (QUANTUM 

SUPREMACY) ขณะที่จีนทุ่มงบประมาณ R and D วิจัยการ

ทหารเต็มที่ ซึ่งศาสตราจารย์ชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส 

David J. Burton ระบุชัดเจนว่าบัดนี้จีนนำาหน้าสหรัฐฯ ด้าน 

QUANTUM  COMMUNICATION เรียบร้อยแล้ว   ทางกระทรวง

กลาโหมสหรัฐฯ ชี้ต่อวุฒิสภาอเมริกาว่า จีนมีคุณภาพงานวิจัยสูงใน

การพัฒนาความทันสมัยด้านการทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ ขีปนาวุธ 

ปี 2021 ซึ่งจะแซงหน้าสหรัฐฯ ในที่สุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

จับตามองความขัดแย้งในหลายพื้นที่ในแทบทุกภูมิภาค

โลก อาจปะทุเป็นสงคราม เช่น ความขัดแย้งจีน VS ไต้หวัน, 

ความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี, การแทรกแซงของรัฐบาล

สหรัฐฯ ปิดกั้นอิทธิพลจีนในเอเชียแปซิฟิกและอาเซียน, สงคราม

ในตะวันออกกลาง ล่าสุดอิหร่านประกาศหนุนปาเลสไตน์ปลดแอก

จากอำานาจอิสราเอล, วิกฤตยูเครนอาจลามทั่วยุโรป รัสเซีย VS 

NATO และสหรัฐฯ โลกนับจากนี้จะไม่สงบขัดแย้งกันไปเรื่อยๆ ยิ่ง

จะเพิ่มความรุนแรงจากสงครามเป็นลำาดับ

ตาราง 2 แสดงถึงหัวรบนิวเคลียร์ในครอบครองของ 9 ชาติ

ใหญ่ รวม 13,080 ลูก ข้อมูลนี้ชี้ว่ารัสเซียและสหรัฐอเมริการวมกัน

ครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ในสัดส่วนสูงที่ 86% ของจำานวนหัวรบ

นิวเคลียร์ทั้งหมด

ผมขอสังเคราะห์ส่งท้ายโดยออกแบบกรอบแนวคิด 

(แผนภูมิ) ในเชิงสรุปรวบยอดสาระที่ ได้อภิปราย

มาข้างต้นนั้น ชี้ให้เห็นถึงผลเศรษฐกิจสังคม 

(วิกฤตไทย วิกฤตโลก)  ผ่านนโยบายสาธารณะ 

ซึ่งถูกกำาหนดโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

(TECHNOLOGY  BREAKTHROUGH) ยุค

ดิจิทัล และยุคควอนตัม อาศัย BIG  DATA และ 

AI เพื่อเพิ่มผลผลิตและเกิด TECHNOLOGY 

DISRUPTION     สำาหรับ R and D การทหารเพื่อ 

QUANTUM  SUPREMACY ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์

ทันสมัยนั้น อาจส่งผลลบร้าย อาจนำาสู่มหาสงคราม

นิวเคลียร์หรือไม่ อาจจะกลายเป็นวิกฤตมนุษย์ใน

โศกนาฏกรรมมนุษยชาติได้ถ้าขาดความยับยั้งชั่งใจ

ดีพอในหมู่ประเทศมหาอำานาจ

นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการ

ต่างประเทศรัสเซีย แถลงข่าวจากกรุงมอสโก 

ประเทศรัสเซีย ตอบโต้คำาถามของ นายโจ ไบเดน  

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ว่าทางเลือกเดียวของ

รัสเซีย นอกเหนือจากมาตรการคว่ำาบาตร  ก็คือสงครามโลกครั้ง

ที่สามนั้น จะเป็นได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือ “สงครามนิวเคลียร์” 

(MATICHON  ONLINE 2 มี.ค.2022)

ผู้นำาประเทศใหญ่ต้องตั้งสติ ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ เป็นเรื่องดี

ที่สุดสำาหรับมนุษยชาติ ถ้าหากเกิดการกดปุ่มสงครามนิวเคลียร์ โลก

จะแหลกเป็นจุณ สงครามทำาให้ทุกฝ่ายพ่ายแพ้หมดจะเหลือแต่เศษ

ซากปรักหักพัง ชีวิตผู้คนด้วยเลือดและน้ำาตา การเอาชนะคะคาน

กันด้วยโมหจริต ด้วยโทสจริตนั้น  ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืน โลกยิ่ง

ห่างไกลจากสันติ

สันติภาพแท้จริงของมวลมนุษยชาติต้อง “แบ่งปันเมตตา

ธรรม” จึงจะเป็น “ทางรอด” ที่สวยงามในความเป็นมนุษย์.

ม้าไม้

w

วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 

ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ 

ดร.คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) แพทย์ชาว

ออสเตรีย-อเมริกัน ผู้ที่ประสบความสำาเร็จในการจำาแนกหมู่

โลหิต A, B และ O อีกทั้งยังพบว่าการถ่ายเลือดให้กับผู้ที่

มีหมู่เลือดเดียวกันไม่ทำาให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทำาลาย การค้น

พบเหล่านี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำาให้เกิดการต่อยอดในวงการ

แพทย์มาจนถึงทุกวันนี้. 

วันผู้บริจาคโลหิตโลก

ภาพจากเฟซบุ๊ก รสนา โตสิตระกูล

STAGFLATION

วิกฤตไทย วิกฤตโลก สู่มหาสงครามนิวเคลียร์ในอนาคต   

ใ



นขณะท่ีไทยแลนด์โอนลีเร่ิมกลับเข้าสู่ยุค “ม็อบป่วนเมือง” 

ตอบรับเสรีกัญชา และเตรียมเปิดหน้าไม่ใส่แมสก์สู้ โควิด-19 

อีกฟากหน่ึงอย่าง “สาธารณรัฐฝร่ังเศส” หรือดินแดนน้ำาหอม 

ก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน

มาหมาดๆ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. โดยมีผู้สมัครมากกว่า 6,000 คน อายุ

ตั้งแต่ 18 ปีจนถึง  92 ปี ซ่ึงการหย่อนบัตรเมื่อวันอาทิตย์ถือเป็นการ

เลือกต้ังรอบแรก โดยผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดจะได้ชิงชัย

รอบสองในวันที่ 19 มิ.ย.65 เพื่อชิงที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 577 

ที่นั่ง 

แดนน้ำาหอมที่บรรดาม็อบ 3 กีบและใครต่อใครต่างเทิดทูน 

โดยเฉพาะบรรดาผู้หนีคดีทั้งหลายต่างไปพำานักพักอาศัยนั้น ครา

นี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยเป็นประวัติการณ์เพียง 47% เท่านั้น จาก

จำานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 48.7 ล้านคน!!! 

และการนับคะแนนล่าสุดของกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส

ระบุว่า พันธมิตรอองซอมเบลอ! ของ  “ประธานาธิบดีเอมมานูเอล                                                                      

มาครง” ได้คะแนนเสียงประชาชน 26.20% ชนะพันธมิตร 

NUPES ของ “ฌ็อง-ลุก 

เมลองชง” นักการเมืองฝ่าย

ซ้าย ท่ีกลุ่มประกอบด้วยกลุ่ม                                   

สิ่งแวดล้อมและกลุ่มคอมมิว 

นิสต์ ได้คะแนนเสียงตามมา

ติดๆ ที่ 25.80% เรียกว่าเฉือน

กันหืดขึ้นคอทีเดียว

โดยผลการเลือกต้ังรอบ

แรกดังกล่าวก็ทำาให้มีการประ 

เมินกันว่า “พันธมิตรออง

ซอมเบลอ” น่าจะได้ที่นั่งใน

สภาราว 260-300 ที่นั่ง จาก

ทั้งหมด 577 ที่นั่ง  และหาก

ต้องการครองเสียงข้างมากจะต้องได้ไม่ต่ำากว่า  289 ที่นั่ง ขณะ

ที่พันธมิตรของ “เมลองชง” น่าจะได้ 170-220 ที่นั่ง ซึ่งเรียก

ว่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด

เมื่อปี 2560 พันธมิตรของมาครงกวาดเก้าอี้ ไป 347 ที่นั่ง และ

พันธมิตรของเมลองชงครองเพียง 68 ที่นั่ง

งานนี้เลยทำาให้การเลือกตั้งในสุดสัปดาห์นี้ “มาครง”  ต้อง

ลุ้นกันเหนื่อยทีเดียว แม้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา  “มาครง” จะ

เพิ่งชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้เป็นผู้นำาฝรั่งเศสต่อเป็นสมัย

ที่ 2 โดยชนะ “มารีน เลอ แปน”  นักการเมืองฝ่ายขวาจัด ทำาให้

เขากลายเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ได้รับเลือกตั้งครั้งใหม่ในรอบ 

20 ปีนับตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีฌากส์ ชีรัก เป็นต้นมา

“มาครง” หรือชื่อเต็มๆ ว่า เอมมานูเอล ฌ็อง-มีแชล 

เฟรเดริก มาครง เกิดเมื่อ 21 ธันวาคม 2520 แม้จะได้ครองเก้าอี้

ผู้นำาในสมัยที่ 2 แต่ก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนในยุคแรก เพราะมีปัญหา

ทางเศรษฐกิจที่ตึงมือให้เขารอแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟ้อ 

ค่าครองชีพพุ่งสูงสวนทางกับรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้คะแนนนิยม

ของรัฐบาลตกต่ำา และถ้าไม่มีเสียงข้างมากในสภา “มาครง” ก็

ยากจะประสบปัญหาในการผลักดันนโยบายปฏิรูปตามแผนของตัว

เอง ที่เขาได้ขายฝันให้ชาวเมืองน้ำาหอม ทั้งการลดภาษีและขยาย

อายุเกษียณจาก 62 ปีเป็น 65 ปี

ในขณะที่คู่แข่งของเขาอย่างพันธมิตร NUPES ที่จัดตั้งขึ้น

ใหม่ภายใต้การนำาของ “เมลองชง” ก็ยังหวังว่าการเลือกตั้งครั้ง

ที่ 2 ชาวฝรั่งเศสจะเทคะแนนให้พันธมิตรฝ่ายซ้ายได้เสียงข้าง

มาก เพราะจะสามารถบีบประธานาธิบดีมาครงให้เสนอชื่อเขา

เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการบริหารประเทศร่วมกัน โดย

พันธมิตรฝ่ายซ้ายก็ชูเรื่องเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำา ลดอายุเกษียณลง

เหลือ 60  ปี และตรึงราคาพลังงาน งานนี้เลยต้องรอลุ้นในวันที่ 

19  มิ.ย.นี้ หวยจะแลนด์สไลด์ที่ใครกันแน่ อีกเพียงไม่ถึง 7 วันก็

รู้แล้วว่าไผเป็นไผ.

เช่น ร้านน้ำาชา กาแฟในจังหวัดตรัง ได้เปิดโอกาสให้คนใน

ท้องถิ่นติดป้ายแจ้งกำาหนดการจัดงานในครอบครัว  เช่น งาน

บวช งานแต่งงาน งานศพ อีกด้วย นับว่าเป็นวิถีชุมชนที่น่ายล

ตาม แนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ

อาจกล่าวได้ว่าการติดป้ายโฆษณาในร้านกาแฟนับได้ว่าเป็นการ

ช่วยเหลือสังคม เพราะป้องกันพื้นที่สาธารณะไม่ให้รกรุงรัง

เมื่อผู้คนนิยมบริโภคชา กาแฟ ในรูปลักษณ์ใหม่ที่แตก

ต่างไปจากเดิม ตลอดจนการดำาเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปใน

ยุคมือถือ กาแฟชาชักลักษณะเดิมจึงกลายเป็นของเก่าที่คนปัจ 

จุบันเรียกการชงกาแฟแบบเดิมว่า “กาแฟโบราณ”  อย่างไร

ก็ตามร้านกาแฟโบราณยังมีเหลืออยู่บ้างในเขตย่านเก่าของกรุง 

เทพฯ เช่น ร้านออน ล๊อก หยุ่น ข้างโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิม

กรุง ดิโอลด์สยามพลาซ่า ร้านกาแฟแยกวิสุทธิกษัตริย์ ตรงข้าม

วัดตรีทศเทพ เป็นต้น

ออน ล๊อก หยุ่น ข้างโรงหนังเฉลิมกรุง นอกจากมีกาแฟ

รสดีแล้วยังมีอาหารรสชาติดั้งเดิม เช่น ขนมปังทาเนย ขนมปัง

นึ่งสังขยา ข้าวโอ๊ต (ลักษณะคล้ายซุป) โดยเฉพาะไส้กรอก

ทอด ไข่ดาวมีขายตลอดวัน และการที่ทำาเลมีทั้งศูนย์การค้า โรง

มหรสพ สถานีรถไฟฟ้า (สามยอด) จึงมีผู้คนทุกเพศทุกวัยแวะ

เวียนมาโดยต่อเนื่อง

ปกติร้านกาแฟโบราณมีพื้นที่จำากัด หากโต๊ะใดที่ยังไม่

เต็ม มีพื้นที่ว่างก็สามารถเข้านั่งได้ถือเป็นเรื่องปกติ และเป็น

ช่องทางในการโอภาปราศรัยกับผู้ที่นั่งโต๊ะเดียวกัน ที่สำาคัญเปิด

โอกาสในการสนทนากระชับมิตรยิ่งขึ้น แง่นี้ต่างจากร้านคาเฟ่

หรูท่ีมีแบบแผนฝร่ัง ท้ังกรรมวิธีการชงเครื่องดื่มและบริการ ฝ่าย

ลูกค้ามักเข้ามาพร้อมมือถือซึ่งเป็นอุปกรณ์สำาคัญ ระหว่างดื่ม

กาแฟจึงไม่มองหน้าผู้คนข้างเคียงทั้งสิ้น  เท่าที่เห็นจะไม่ค่อยมี

รอยยิ้มจากผู้คนในร้านกาแฟยุคใหม่  และเห็นภาพติดตาที่หนุ่ม

สาวคู่หนึ่งมาด้วยกันนั่งโต๊ะเดียวกัน แต่ต่างฝ่ายต่างใช้มือถือ

โทรถึงบุคคลอื่น

ว่าไปแล้วผู้คนยุคนี้มีวิถีชีวิตเข้าลักษณะตัวใครตัวมัน   

จะดีร้ายประการใดคงต้องกล่าวสรุปตามคติไทยว่า “นานาจิต

ตัง”.

       

วัชรทัศน์

ข้อเขียนของคุณวัชรทัศน์ ทำ�ให้ผมคิดถึงวัยเด็กเหมือน

กันครับ เพร�ะข้�งบ้�นเป็นร้�นโกปี้ ข�ยทั้งน้ำ�ช� ก�แฟ  

5บทความ

ม่แน่ซะแล้วซิครับ 

มาลุ้นกันว่า จะเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นทาง

ทิศตะวันตกหรือเปล่า 

วานนี้ (๑๓ มิถุนายน) มีท่าทีแปลกๆ สมาชิกวุฒิสภา ขึงขังจะ

ตรวจสอบรัฐบาล 

ถ้าเป็นจริงถือว่าเป็นเรื่องดีครับ 

เพราะยิ่งตรวจสอบมากเท่าไหร่ รัฐบาลจะระมัดระวัง

ในการทำาหน้าที่มากขึ้นเท่านั้น  

กลับกันหากไม่มีการตรวจสอบเลย รัฐบาลจะเหลิงเอา

ง่ายๆ และคนที่จะเดือดร้อนคือประชาชนตาดำาๆ อย่างเราๆ 

ท่านๆ นี่แหละครับ 

“วันชัย สอนศิริ” นอกจากเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ยังมี

ตำาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา  (วิป

วุฒิสภา) อีกด้วย 

“วันชัย” บอกว่า...“วุฒิสภ�อ�จพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รขอ

เปิดประชุมวุฒิสภ�เป็นก�รทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรี  (ครม.) 

แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญห�สำ�คัญเกี่ยวกับก�รบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดิน โดยไม่ลงมติ ต�มรัฐธรรมนูญ  ม�ตร� ๑๕๓ 

หลังจ�กที่สภ�อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐบ�ลหรือรัฐมนตรีเป็น

ร�ยบุคคลแล้วเสร็จ” 

เหตุผลการยื่น...“เพร�ะเชื่อว่�หลังจ�กน้ันจะเกิดประเด็น

ปัญห�เศรษฐกิจ สังคมและก�รเมือง โดยเฉพ�ะใกล้ช่วงเลือกต้ัง  

ทั้งนี้ ส.ว.ปร�รภว่�ช่วง ๓ ปีที่ผ่�นม� วุฒิสภ�ใช้เครื่อง

มือตรวจสอบก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ลได้ไม่เต็มที่   ห�กไม่

อภิปร�ยโดยไม่ลงมติ อ�จถูกมองว่�ฮั้วกับรัฐบ�ล

ผมเห็นว่�ควรที่จะต้องอภิปร�ย ไม่เช่นนั้นประช�ชน

จะมองว่�ไม่กล้� และเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ อีกทั้งวุฒิสภ�

ในอดีตเคยปฏิบัติม�แล้ว 

ยังไม่ได้ข้อสรุปว่�จะยื่นเมื่อใด โดยจะต้องมีก�รปรึกษ�

ห�รือกันอีกครั้ง  

แต่เชื่อว่�ห�กยื่นจะต้องยื่นหลังก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

ของสภ�ผู้แทนร�ษฎร และอนุม�นว่�น่�จะใช้กลไกนี้ในสมัย

ประชุมต่อไป 

ส.ว.จะซักฟอกรัฐบาล

มีหล�ยประเด็นที่จะต้องสอบถ�มรัฐบ�ล ทั้งเรื่องก�รติด 

ต�มเร่งรัดก�รปฏิรูปประเทศซ่ึงยังไม่คืบหน้� ดังท่ีหวังว่�จะสัมฤทธิ

ผลใน ๕ ปี รวมถึงก�รปฏิรูปตำ�รวจด้วย 

ขณะเดียวกันยังมีปัญห�ด้�นเศรษฐกิจของประเทศ และยัง

มีคว�มขัดแย้งเกิดข้ึนในบ้�นเมือง นอกจ�กน้ียังมีเรื่องก�รทุจริต ที่

คณะกรรม�ธิก�รชุดต่�งๆ ของวุฒิสภ�มีข้อมูลอยู่ 

ซึ่งก�รดำ�เนินก�รในก�รอภิปร�ยจะต้องทำ�อย่�งจริงจัง 

เพื่อไม่ให้เห็นว่�วุฒิสภ�เป็นสภ�ที่ ไม่กล้�ทำ�อะไรและเป็นพวก

เดียวกัน  

ยืนยันว่�ก�รอภิปร�ยทั่วไป ไม่ใช่ก�รฟอกข�วให้รัฐบ�ล 

เพร�ะไม่ได้ประโยชน์และอ�จถูกด่� สังคมจะรับรู้เพร�ะทุกวันนี้

เข�มอง ส.ว.อยู่ จะกล�ยเป็นก�รเล่นละครตบต�ประช�ชนที่เป็น

เรื่องน่�อ�ย 

ดังนั้นต้องทำ�จริง มีเหตุผล และหวังผลจะแก้ไขอะไรได้ 

ถ้�ทำ�เพื่อช่วยกันอยู่เฉยๆ ดีกว่�”.....

ฟังผ่านๆ นึกว่าพรรคฝ่ายค้านแถลงข่าว 

แต่นี่เป็น ส.ว. ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. 

อ่านจบ ความคิดความเห็นน่าจะแบ่งเป็นสองฝ่าย 

ฝ่ายหนึ่ง ไม่เชื่อว่า ส.ว.จะตั้งใจซักฟอกรัฐบาลจริง  น่า

จะเล่นละครฟอกขาวให้รัฐบาลมากกว่า เพราะวุฒิสภาคือมรดก

สืบทอดอำานาจของ คสช. 

อีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำาหนดบทบัญญัติให้วุฒิสภามีบทบาท

ในการสืบทอดอำานาจของ คสช.อีกด้วย โดยเฉพาะการมีสิทธิ์

โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า ตั้งใจจริง เพราะต้องสร้างบทบาทให้

ตัวเอง 

มันก็คิดได้ท้ัง ๒ ทางครับ แต่ทางไหนจะเป็นจริงมากกว่ากัน 

หากวุฒิสมาชิกส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าผ่านมา ๓  ปีกว่ายัง

ไม่สามารถตรวจสอบการทำางานของรัฐบาลได้เต็มท่ี ก็เห็นด้วยครับ

ว่า ถึงเวลาท่ีวุฒิสภาต้องตรวจสอบการทำางานของรัฐบาลบ้าง 

พ้ืนฐานของมนุษย์ไม่มีใครทำาถูกทุกเรื่องหรอกครับ  จะต้อง

มีการทำาผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจบ้าง หรือผิดพลาดโดยจงใจเพราะ

หวังประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม  ฉะนั้นหากมีการตรวจ

สอบจะทำาให้ความผิดพลาดลดน้อยลงไปได้ 

ผู้ที่จะได้ประโยชน์คือประชาชน 

เมื่อพูดถึงข้อผิดพลาดของรัฐบาลประยุทธ์ ตามที่ “วันชัย” 

ระบุถึง ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ การปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ 

แต่กลับไม่มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

การปฏิรูปตำารวจยิ่งแล้วใหญ่ 

เศรษฐกิจตกต่ำา

คอร์รัปชัน 

ล้วนยังคงเป็นปัญหารอแก้ไข 

ก่อนนี้มีความคาดหวังจากประชาชนว่า รัฐบาลประยุทธ์ 

จะเข้ามาแก้ไขปัญหาหลักๆ ของประเทศได้ แต่ในข้อเท็จจริง 

หลายๆ ปัญหาใช่ว่าจะแก้ไขกันง่ายๆ 

เพราะมันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว 

ยังมีปัญหาใหญ่ท่ี “วันชัย” ไม่ได้พูดถึงคือ การปฏิรูปการเมือง 

การปฏิรูปการเมือง จะต้องเริ่มต้นที่นักการเมืองต้องปฏิรูป

ตัวเอง หากนักการเมืองไม่ขยับ ร้อยรัฐบาลก็ทำาอะไรไม่ได้ 

นักการเมืองคือใคร?

หลักๆ คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา   

เพราะสมาชิก ๒ สภานี้มีหน้าที่ ออกกฎหมายที่จะนำาไปสู่การ

ปฏิรูปการเมืองโดยตรง 

ปฏิรูปการเมือง เท่าที่นักวิชาการให้ความหมายไว้ ก็คือ 

การผ่าตัดปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดองค์กรทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง  เพื่อทำา                                                              

ให้การพัฒนาทางการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยชนิดที่

ประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทได้มากข้ึน เป็นธรรม มีประสิทธิ 

ภาพ มีวุฒิภาวะในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ได้

อย่างสันติวิธี 

การปฏิรูปการเมืองมีเป้าหมายที่จะทำาให้ โครงสร้างการ

จัดองค์กรทางการเมืองแบบใหม่ สามารถมีบทบาทในการ

พัฒนาประเทศเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ในระยะยาว

ได้มากกว่าที่แล้วมา ซึ่งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่ม

น้อยในระยะสั้นเท่านั้น

รัฐธรรมนูญไม่ใช่ยาวิเศษท่ีจะแก้โรคทุกอย่างได้ การปฏิ 

รูปการเมืองท่ีแท้จริงจะต้องมุ่งปฏิรูปท่ีโครงสร้างทางอำานาจ 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมด้วย

ฉะน้ันเป็นคำาถามกลับไปยังวุฒิสภาว่า ท่ีผ่านมาได้แสดง

บทบาทในการปฏิรูปการเมืองบ้างหรือยัง 

มีแนวคิดต่อการปฏิรูปการเมืองอย่างไร 

และรู้อยู่แล้วใช่หรือไม่ว่าการปฏิรูปการเมืองคือการเปิด

ประตูไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆ 

สรุปแล้ว ก็เป็นเรื่องดีครับท่ี วุฒิสภา จะเปิดซักฟอกรัฐบาล

แบบไม่ลงมติ เพราะข้อผิดพลาดของรัฐบาลยังมีให้เห็นอยู่ 

แต่ต้องตรวจสอบอย่างมีเหตุผล อย่าใช้ความรู้สึกแบบที่

ฝ่ายค้านทำา 

และอย่าใช้เป็นเกมเพื่อตอบสนองความต้องการทางการ

เมืองของบางคนบางกลุ่ม เพราะการทำาเช่นนั้นเป็นการปิด

ประตูตายการปฏิรูปการเมือง

หากเกิดปรากฏการณ์สมาชิกวุฒิสภาเปล่ียนข่้ัวการเมือง

ไปซบระบอบทักษิณ จะเป็นการเปิดอีกมิติของการเมืองไทย 

ในอดีต ส.ว.มีค่ายได้รับเงินเดือนจากพรรคการเมือง  

๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เชื่อว่าจะไม่เกิดข้ึนกับ ส.ว.ท่ีแต่งต้ังโดย คสช.ท่ีรัฐประหาร

รัฐบาลระบอบทักษิณ ด้วยเหตุผลหลักคือ... 

คอร์รัปชัน.

ใช้ทรัพย์สร้างสุข

ณ ริมบึง ท่าตะโก แสวงหา

อ่างทอง ปลูกป่า น่าพบปะ

จ้างรถขุด ปรับที่ สาธารณะ

เสียสละ เพื่อโลก ได้รื่นรมย์

เถอะฉลาดทำาบุญมีคุณค่า

ปลูกป่า วิวสวย เหมาะสม

ใช้ทรัพย์เสพสุขทุกข์ระทม

ก็ใช้เงินเชิญชมโลกรมณีย์

กระชับมิตรในสภากาแฟ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านกาแฟบางเรื่อง ที่ผมอยาก

เล่าให้คุณอัตถ์ฟังประกอบบทความ “กระชับมิตรในสภากาแฟ” 

กล่าวคือ ช่วงวัยเด็กผมอยู่ในพื้นที่อำาเภอสวี  จังหวัดชุมพร ได้

เห็นนายอำาเภอหนุ่มท่ีเข้ามารับตำาแหน่งใน  อ.สวี เป็นนายอำาเภอ

ที่เข้าถึงชาวบ้านมาก

ขณะที่ผมเป็นเด็กยังไม่เข้าใจวิธีทำางานบริหารท้องถิ่น  

แต่ได้รับฟังจากพ่อผมซึ่งไปติดต่อราชการที่ว่าการอำาเภออยู่

เสมอ พ่อได้เล่าให้ฟังว่าบางครั้งไปที่ทำาการอำาเภอไม่พบนาย

อำาเภอ แต่ไปพบท่านที่ร้านกาแฟ พ่อผมกระเซ้าท่านนายอำาเภอ

ว่า เดี๋ยวนี้โต๊ะทำางานนายอำาเภอย้ายมาอยู่ร้านน้ำาชา? ท่านนาย

อำาเภอท่านนิ่งเฉยโดยไม่ถือสาหาความ ผมรับทราบแล้วคิดว่า

นายอำาเภอท่านคงมีเหตุผลดีๆ ที่ผมและหลายท่านไม่เข้าใจก็ได้ 

เรื่องนี้อาจสร้างความเข้าใจบทความที่ส่งมามากขึ้น 

ขอขอบคุณครับ

กรรมวิธีการชงชา กาแฟแบบใช้ถุงผ้าชงนั้นอยู่คู่เมืองไทย

มาช้านาน ร้านกาแฟ ร้านน้ำาชา จึงเป็นแหล่งกลางที่ผู้คนทุก

เพศทุกวัยมาดื่มกิน พบปะสนทนากัน จนบุคคลหลายฝ่ายขนาน

นามร้านกาแฟว่า “สภากาแฟ” ส่วนผู้คนแถบชายแดนใต้ชอบ

ดื่มชาก็ไปดื่มกินโรตีชาชักในร้านน้ำาชา และได้เห็นภาพงามๆ                                                                        

ทางทีวีที่ชาวไทยถิ่นใต้เลี้ยงนกไว้ในกรง  และนำากรงนกติดมือ

ไปร้านน้ำาชาแล้วชักรอกขึ้นเสา เพื่อฟังเสียงนกร้องให้เพลิน

อารมณ์ขณะดื่มกินสนทนาในร้านน้ำาชาด้วย

ร้านกาแฟมีอยู่ทั่วไปตามแหล่งชุมชนน้อยใหญ่ ตลอด

จนตรอก ซอก ซอยต่างๆ แต่หากพิจารณาในรูปของสภาชาว

บ้านแล้ว เห็นได้ว่าร้านน้ำาชา กาแฟ แถบภาคใต้ดูจะคึกคักมาก 

ปัจจัยสำาคัญอาจจะเป็นเพราะชาวใต้ชอบเจรจาพาที ร้านกาแฟ

จึงมีผู้คนแวะเวียนมาตลอดวัน โดยเฉพาะในยุคที่การสื่อสาร

มีเพียงหนังสือพิมพ์และวิทยุ ผู้คนมักพูดคุยกันในประเด็นการ 

เมืองเป็นการผ่อนคลายเพราะไม่มีการโต้เถียงถึงข้ันลงไม้ลงมือ 

อาจเป็นเพราะร้านน้ำาชา กาแฟ ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ

ลูกค้า มีเพียงอาหารว่างและขนมที่ทางร้านผลิตเอง เช่น ช่วง

เช้า-เย็นก็มีปาท่องโก๋ แต่ละถิ่นเรียกชื่อต่างกัน เช่น ตรัง เรียก 

อิ๊วจาก๊วย, ชุมพร เรียก ชี้ก่วย อีกอย่างหนึ่งที่แพร่หลายมากคือ 

ซาลาเปาไส้หมูสับ จากภาคใต้ตอนบนถึงสงขลามีรสชาติใกล้

เคียงซาลาเปาทับหลี (ในอดีตไม่มีไส้แดง น่าจะเป็นเพราะไม่มี

ชุมชนกวางตุ้ง ซึ่งนิยมเป็ดย่างหมูแดง) ขนมหวานอื่นๆ  เช่น 

ขนมไข่ ขนมเปี๊ยะ ขนมจินแด (ขนมชาวไหหลำา) เท่าที่กล่าวมา

นี้ ได้พบเห็นในร้านกาแฟระดับตำาบล

การที่ร้านน้ำาชา กาแฟเป็นที่ชุมนุมของผู้คนทั่วไปดุจศา 

ลาประชาคม ส่งผลให้แผ่นป้ายโฆษณาหนัง มหรสพต่างๆ 

รวมทั้งงานวัดติดประกาศไว้ในร้านกาแฟ ยิ่งกว่านั้นบางพื้นที่ 

ชนะแบบเฉียดฉิว

ซ�ล�เป� ป�ท่องโก๋ จะคึกคักวันละ ๒ รอบ คือรอบเช้�กับรอบ

เย็น-ค่ำ� วันดีคืนดีก็มีวงไฮโลม�ผสมโรง ฮ่�ๆๆๆ 

สรุปแล้วร้�นโกปี้คือสถ�นที่ที่ผู้ ใหญ่ม�เจอกัน พบปะ

สังสรรค์ คุยเรื่องก�รบ้�นก�รเมือง ยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งนี่ดุเดือด

ครับ เถียงกันลั่นร้�นโกปี้ แต่เป็นสุ้มเสียงแห่งมิตรภ�พ  โดย

ภ�พรวมสนุกสน�นครับ และเชื่อว่�หล�ยๆ ท่�นก็ผ่�นประสบ 

ก�รณ์ลักษณะนี้ม�แล้วเช่นกันครับ.

แก้แค้นใคร

* หนึ่งล้านสามแสนกว่า

คะแนนมา “อันดับ ๑”

เห็นแล้วก็น่าทึ่ง

ซึ่ง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”

* คว้าตำาแหน่ง “ผู้ว่า-

กทม.” มาครองพลัน

สมกับ ๒ ปีนั้น

ลงพื้นที่ไม่มีวาง

* หวังว่าต่อไปนี้

“กรุงเทพฯ” ใน-นอกก้าวย่าง

ไปสู่ทุกสิ่งอย่าง

ที่ “สัญญา” ว่าจะทำา

* ถึงอย่างไรก็ตาม

อยากจะถามท่านสักคำา

อย่าเก็บอมพะนำา

จงตอบพลันในทันใด

* กับคำาพูดที่ว่า

“การแก้แค้นถ้าจะให้

ดีที่สุดควรทำาใน

เวลานั้นครามันเย็น”

* ก็ให้สงสัยครัน

“ชัชชาติ” ทั่นจะมาเล่น

คิดแก้ไขประเด็น

“มาตรา ๑๑๒” ฤๅ

* ทำางานดีกว่าท่าน

อย่าคิดอ่านอย่าคิดหือ

อย่าคิดหวังกระพือ

ให้ประชามารบกัน

* การคิดจะ “ล้มเจ้า”

อยากบอกกล่าวให้รู้นั่น

มันจะไม่มีวัน

เป็นไปได้จำาไว้เอย.

สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

พรรคพลังประชารัฐ

ไ

ใ

เอมมานูเอล มาครง
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ณะนี้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายจากขยะที่เกิดขึ้นจำานวน

มาก โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่กำาจัดได้ยาก ทำาให้หลาย

ประเทศเริ่มกำาหนดนโยบายเพื่อลดขยะดังกล่าว โดย

เฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หรืออียู ซึ่งล่าสุดได้มีข้อ

กำาหนดและออกเป็นกฎระเบียบบังคับให้บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่

เป็นพลาสติกและวางขายในท้องตลาด ต้องมีแผนการกำาจัดบรรจุ

ภัณฑ์ให้ชัดเจน รวมถึงกำาหนดเรื่องของกระบวนการผลิตที่จะต้อง

ถูกตรวจสอบ มีแหล่งที่มา และนำากลับไปรี ไซเคิลกลับมาใช้ได้ใหม่

อย่างปลอดภัย

และภายในปี พ.ศ.2567 ประเทศสมาชิกจะต้องเข้าร่วม

โครงการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ Extended Producer 

Responsibility (EPR) เพื่อให้ผู้ผลิตรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์ตลอด

ช่วงชีวิตของบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งยังได้กำาหนดเป้าหมายภายในปี 

ค.ศ.2030 หรือปี 2573 บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดอียูต้องสามารถ

นำากลับมาใช้ซ้ำาหรือรีไซเคิลได้

สำาหรับประเทศไทยนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ตื่นตัว

ในเรื่องปัญหาโลกร้อนเช่นกัน โดยรัฐบาลได้กำาหนดเป้าหมายมุ่ง

สู่ความเป็นกลาง หรือการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ

ให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2065 หรือปี พ.ศ.2608 ส่วนภาคเอกชน

ก็ได้ร่วมกับภาครัฐจัดเวทีให้ความรู้และผลักดันให้แก่ผู้ประกอบการ

และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงความสำาคัญในการนำากลไก EPR 

มาบริหารจัดการในการนำาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 

ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE) และ

เป็นการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืนที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ BCG 

โมเดลของไทย

โดยมุ่งหวังที่จะขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Brand 

owner) เพื่อนำาบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ที่

ไม่ใช่จำากัดเฉพาะแต่เพียงผู้ผลิต แต่รวมถึงผู้จำาหน่าย ผู้บริโภค ผู้

จัดเก็บรวบรวม หน่วยงานรัฐ องค์กรอิสระ ที่จะต้องมีส่วนร่วมรับ

ผิดชอบบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา รวมทั้งขยะที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน จึง

จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

และช่วงปลายเดือน ธ.ค.2564 สถาบันการจัดการบรรจุ                                                                                         

ภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

ไทย (ส.อ.ท.) หรือ TIPMSE ร่วมมือกับ 50 องค์กรภาครัฐและ

เอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้จำาหน่าย ผู้รวบรวม โรงงานรีไซเคิล เทศบาล

เมืองแสนสุข เทศบาลเมืองบ้านบึง และเทศบาลตำาบลเกาะสีชัง ได้

นำารูปแบบของ EPR มาปรับใช้เพื่อจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วใน

พื้นที่นำาร่อง จ.ชลบุรี ภายใต้ “โครงการ PackBack…เก็บกลับบรรจุ

ภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน” เพื่อให้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียนกลับมาใช้เป็น

วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งผลดี

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ต้องยอมรับว่า ขยะเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย โดยปี 

2564 ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 24.98 ล้านตัน มี

เพียง 9.28 ล้านตัน หรือประมาณ 37% เท่านั้นที่ได้รับการกำาจัด

อย่างถูกต้อง และนำากลับมาใช้ประโยชน์ 7.89 ล้านตัน หรือ 32%

ซึ่งที่ผ่านมานั้นไทยได้กำาหนดนโยบายต่างๆ ในการกำาจัด

ขยะอย่างต่อเนื่อง เน้นหลักการการส่งเสริมให้ผู้ผลิตรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ของตนเองหลังการบริโภคหรือ EPR มาใช้ โดยมีเป้า

หมายการนำาบรรจุภัณฑ์ 4 กลุ่ม ขยะพลาสติก, แก้ว, กระดาษและ

อะลูมิเนียม

ซึ่ง นภดล ศิวะบุตร รองประธาน TIPMSE ได้ชี้ให้เห็นว่า 

ระบบการจัดการขยะของไทย ที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ภาคประชาชน

คัดแยกขยะในครัวเรือน รวมถึงยังไม่มีมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประ 

กอบการเข้ามามีส่วนร่วม การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจใน

การคัดแยก ส่วนภาคอุตสาหกรรมรีไซเคิลเองก็ยังไม่มีเทคโนโลยี

รองรับ แถมหน่วยงานรับผิดชอบมีหลายหน่วยงาน กรอบกฎหมาย

สำาหรับ EPR หรือ Regulatory Framework และความมั่นคงของ

นโยบายภาครัฐที่หากเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายจะเปลี่ยนตามหรือไม่ 

เงื่อนไขเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการแก้ไข

ขณะที่ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อรรถพล เจริญชันษา 

ย้ำาว่า ได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์ตาม

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการ EPR เพื่อขยายผลความ

ร่วมมือแก้ไขขยะพลาสติก และยังเป็นภาคสมัครใจ แต่ระยะต่อ

ไปกรมฯ กำาลังพิจารณาที่จะยกร่างเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายให้

เกิดการบังคับใช้ในอนาคต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป

ธรรมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เทรนด์ของโลกในการลดภาวะโลกร้อนเริ่ม

มีความเข้มข้นมากขึ้น และมีความชัดเจนว่าจะนำาไปสู่มาตรการ

กีดกันทางการค้า ดังนั้นภาคการส่งออกของไทยจำาเป็นต้องเร่ง

ปรับตัวรับมือ และต้องเดินหน้าสู่ EPR ภาคบังคับ โดยเฉพาะ

กลุ่มยุโรปแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีผลกับประเทศคู่ค้า แต่ในอนาคตไม่

ช้านี้เชื่อว่ากฎหมายนี้ต้องนำามาใช้กับประเทศคู่ค้าแน่นอน ดังนั้นผู้

ประกอบการในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของไทยต้องเร่งปรับตัวรองรับไว้ 

เพื่อไม่ให้ถูกกีดกันทางการค้าในอนาคต และหากสามารถปรับตัว

ได้เร็วจะทำาให้เป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการเอง.

EPEแก้ปัญหาขยะ

เศรษฐกิจ

ข

ด้เวลาออกเดินทางโชว์ฝีมือกันแล้ว สำาหรับ ณัฐ 

วงศาสุทธิกุล MD คนเก่งแห่ง บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ 

(WFX) เตรียมพร้อมขนตัวอย่างสินค้าทั้งเส้นด้ายยาง

ยืดชนิดเคลือบแป้งและซิลิโคนไปร่วมออกบูธในงาน HIGHTEX 

2022 ประเทศตุรเคีย ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายนนี้ เพื่อ

แสดงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของ 

WFX ให้ประจักษ์แก่สายตาลูกค้า

กลุ่มใหม่ๆ พร้อมเจรจาธุรกิจให้เป็น

ไปตามเป้าหมาย แถมมีลุ้นคว้าออ

เดอร์อีกเพียบ! เพราะจากสถิติองค์การ

การค้าโลก ซึ่งตุรเคียเป็นประเทศ

ผู้ส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและส่ง

ออกสินค้าสิ่งทออื่นๆ มีมูลค่าสูงสุด

อันดับต้นๆ ของโลก อย่างนี้ผลงานปี

นี้โตทะลุเป้าได้แบบชิลๆ.

ไ

บินลัดฟ้า

ณัฐ วงศาสุทธิกุล

คลังจ่อออกแพ็กเกจอุ้มคนจน

ส่งเสริมการศึกษา • นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. 

พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด เปิดตัวความร่วมมือในแคมเปญไปรษณีย์ reBOX ภายใต้แนวคิด “reBOX to 

School” ซึ่ง ปตท.ร่วมสนับสนุนพื้นที่ในการติดตั้งจุดรับบริจาครวมทั้งสิ้น 48 จุด เพื่ออำานวยความสะดวก

ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไป และไปรษณีย์ไทยจะนำากล่องกระดาษไปรีไซเคิลเป็นสิ่งของใช้ประโยชน์ เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศต่อไป ตั้งแต่วัน

นี้จนถึง 31 ตุลาคม 2565.

ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบขยายตัวต่อเนื่อง “ดี-แลนด์ 

กรุ๊ป” ยกขบวน 7 โครงการบนทำาเลศักยภาพ จัดโปรโมชั่น “ให้

หนัก จัดเต็ม” ทุกโครงการ ในราคาที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้ เริ่มต้น 

1-25 ล้านบาท พร้อมดีลสุดพิเศษ!! รับเพิ่ม 5 ต่อ มูลค่ากว่า 2 

ล้านบาท* ตอบโจทย์ดีมานด์ทั้งการซื้อเพื่ออยู่อาศัยและซื้อเพื่อ

ลงทุน อยู่เองก็ได้ ปล่อยเช่าก็ดี คุ้มกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!! ตั้งแต่วัน

นี้-31 กรกฎาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1793 ...•

หุ้นอสังหาฯ ที่น่าจับตา มาแรงในช่วงนี้ ด้วยคอนเซ็ปต์

ใช้ชีวิตให้สุขยิ่งกว่า ด้วยใจที่รักยิ่งของผู้บริหาร ทุ่มเททั้งแรงใจ

แรงกายในการบริหารแบบเต็มกำาลัง มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญ

แบบมืออาชีพ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ชัยวัฒน์ โกวิทจินดา

ชัย CEO แห่งค่ายเบล็ส แอสเสท กรุ๊ป หรือ BLESS ที่มาพร้อม

กับคุณภาพบวกกับทำาเลทอง แถมมีแผนจะเสนอขายหุ้น IPO ใน

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเร็วๆ นี้ ...•

เป็นปลื้มสำาหรับ บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE ที่ได้รับ

คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่น่าลงทุน ESG100 ใน

กลุ่ม ESG Emerging ประจำาปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก

สถาบันไทยพัฒน์ โดยพิจารณาผลงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ประจำาปี 2565 ซึ่งเป็นการตอกย้ำาถึงการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี คำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธร

รมภิบาล โดยให้ข้อมูลการดำาเนินงานในประเด็นดังกล่าวอย่างเปิด

เผยและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ...•

ปิดท้ายด้วย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพิ่มโอกาสใหม่ทางการ

ขาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการจัดจำาหน่ายถึงลูกค้าได้อย่าง

รวดเร็วไปกับยุคดิจิทัล 4.0 รุกทำาการตลาดออนไลน์ เปิดเว็บ 

shop-th.se.com เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา นำาร่องกับกลุ่มคู่

ค้าผู้ประกอบการโรงตู้ ตอบโจทย์ธุรกิจคู่ค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า

ออนไลน์ เพิ่มความสะดวก วางแผนได้ และรวดเร็วในการสั่ง

สินค้า ลดกระบวนการที่สิ้นเปลืองเวลา พร้อมอัดโปรเด็ด เพียง

สมัครสมาชิกในเว็บวันนี้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำา พร้อมส่วนลดพิเศษ

สำาหรับลูกค้าใหม่สูงสุดถึง 600 บาท ...•

ส่งสัญญาณขึ้นดบ.สกัด‘เงินเฟ้อ’

แบงก์ชาติชี้ล่าช้าไปไม่ดีห่วงเศรษฐกิจสะดุด
สุขุมวิท • ‘ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ’ ชี้ขึ้นดอกเบี้ยช้าไปไม่ดี ต้องมองบริบท

ประเทศเป็นหลัก ไม่จำาเป็นต้องขยับตามต่างชาติ รับห่วงเงินเฟ้อพุ่ง

กระทบกลุ่มรายได้น้อยอ่วม ทำาเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ต่อเนื่อง พร้อมออก

มาตรการอุ้มเพิ่มเติม

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาท 

นฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประ 

เทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การจะ

พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของไทย จำาเป็นต้องขึ้น

กับบริบทของประเทศเป็นสำาคัญ 

และคงไม่ใช่การปรับขึ้นดอกเบี้ย

ไปตามทิศทางของธนาคารกลาง

ประเทศหลักๆ เนื่องจากบริบท

ของไทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆ 

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยใน

ปัจจุบันมาจากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่ง

เป็นผลมาจากฝั่งอุปสงค์เป็นหลัก 

ไม่ใช่จากฝั่งอุปทาน โดยเงินเฟ้อ

ปี 2565 น่าจะวิ่งไปสูงสุดที่ 6.2% 

ซึ่งจะพีกสูงสุดในไตรมาส 3/2565

“การปรับขึ้นดอกเบี้ยจะ

ต้องไม่ขึ้นช้าเกินไป เพราะถ้าขึ้น

ช้าเกินไปจะไม่ดี โจทย์ของเราไม่

จำาเป็นต้องเหยียบเบรก แต่เป็น

เรื่องของการถอนคันเร่ง เหตุผลที่                                          

ทำาช้าไปไม่ดีเพราะถ้าคอยนานเกิน

ไป ปล่อยให้เครื่องยนต์เงินเฟ้อติด                                                    

ตอนนี้จะถอนคันเร่งเฉยๆ ก็คงไม่                                                    

พอ แต่ต้องเหยียบเบรกด้วย ยิ่ง

คอยนานยิ่งต้องเหยียบเบรกให้                                                    

แรงขึ้น โอกาสที่จะต้องขึ้นดอก 

เบี้ยมากขึ้นก็จะตามมา แนวทาง

การปรับดอกเบี้ยเป็นอะไรที่ทำา

อย่าช้าเกินไป เพื่อที่จะไม่ต้องทำา

แรงเกินไป” นายเศรษฐพุฒิกล่าว

นายเศรษฐพุฒิกล่าวอีก

ว่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) ที่จะตัดสิน                                                   

ใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายหรือไม่ ส่วนจะปรับขึ้น

ต่อเนื่องหรือไม่นั้นก็ต้องติดตาม 

เพราะว่าไม่ได้มีเป้าหมายล็อกไว้

ในใจ และต้องพิจารณาในทุกๆ                                                     

ปัจจัย รวมถึงค่าเงินบาทด้วย ส่วน

ผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย

นั้นจะเกิดกับผู้มีรายได้น้อยมาก 

กว่า แต่ก็ยังน้อยกว่าเมื่อเทียบ

กับการปล่อยให้อัตราเงินเฟ้อเร่ง

ตัวขึ้นสูง โดย กนง.มีเครื่องมือใน

การเข้าไปดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ ได้

รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ย 

แต่ถ้ายังไม่พอก็พร้อมที่จะออก

มาตรการเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีก

นอกจากนี้ มองว่าโอกาสที่

จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ

น้อยมากๆ โจทย์ใหญ่ตอนนี้คือทำา

อย่างไรให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้

ต่อเนื่อง แม้จะไม่เร็ว แต่ต้องไม่

สะดุด ภายใต้การทำานโยบายแบบ

สมดุล โดยต้องให้น้ำาหนักที่สุดคือ

การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว 

ถ้าท่องเที่ยวไม่ฟื้น เศรษฐกิจจะ

กลับมาในภาพเดิมเป็นไปได้ยาก 

แต่สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว

เพราะมีการเปิดประเทศ ส่วนส่ง                                                

ออกก็มีผลต่อการเติบโตของเศรษฐ 

กิจมากที่สุด แต่ก็เป็นลักษณะการ

ฟื้นตัวทางตัวเลข.

เศรษฐพุฒิ

สุทธิวาทนฤพุฒิ

PEAผนึก‘จีพีเอสซี’เสริมแกร่ง

เวียดนาม • ‘คลัง’ จ่อออกแพ็ก

เกจช่วยคนจนรอบใหม่ ยันไม่

หว่านแห เลือกช่วยเฉพาะกลุ่ม 

ส่วน ‘คนละครึ่ง เฟส 5’ รอไป

ก่อน รับงบประมาณมีจำากัด หลัง

เงินกู้เหลือ 4 หมื่นล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง กล่าวว่า ได้หารือกับ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน 

โดยสั่งการให้คลังพิจารณามาตร                                     

การชุดใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชน

จากผลกระทบโควิด-19 และ

ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น โดยให้ได้

ข้อสรุปในเดือน มิ.ย.นี้

สำาหรับ มาตรการชุดใหม่

จะเป็นการให้ความช่วยเหลือ

เฉพาะกลุ่มมากขึ้น ไม่ใช่มาตรการ

แบบเหวี่ยงแห อย่างเช่น ให้ โจทย์

มาว่ากลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์

รับจ้างจะช่วยต่อได้หรือไม่เพื่อลด

ค่าใช้จ่าย ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียน

อยู่ในระบบเท่านั้น ส่วนที่จะมีการ

ดำาเนินโครงการคนละครึ่ง เฟส 

5 หรือไม่นั้น เนื่องจากมาตรการ

ดังกล่าวเป็นการดำาเนินการโดย

ใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อเยียว 

ยาผลกระทบจากโควิด-19 แต่

สถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว 

โควิดคล่ีคลายลงไปมากแล้ว มีการ

เปิดประเทศ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

ขึ้น รายได้ของประชาชนเริ่มกลับ

คืนมา ขณะที่รัฐบาลมีข้อจำากัด

ด้านงบประมาณที่จะนำามาใช้

ผู้สื่อข่าวถามว่า จำาเป็น

ต้องกู้ เงินเพิ่ม เติมด้วยวิธีการ

ออก พ.ร.ก.กู้เงินอีกหรือไม่ นาย

อาคมระบุว่า ‘ทำาไมต้องกู้!’ แต่ก็

ยอมรับว่าเงินกู้จาก พ.ร.ก.เงินกู้

ที่เหลืออยู่ราว 4 หมื่นล้านบาท

อาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งปกติการทำา

มาตรการที่ผ่านมาจะใช้เงินกู้ ใน

ส่วนนี้มากกว่า 5 หมื่นล้านบาท 

แต่มาตรการรอบใหม่ไม่ได้ระบุว่า

จะกู้ รวมทั้งใช้งบกลางด้วย

นอกจากนี้ คลังเตรียม

เสนอที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี  

(ครม.) พิจารณาเห็นชอบเก็บภาษี                                                    

การขายหุ้น (Financial Tran-

saction Tax) โดยจะออกเป็น

พระราชกฤษฎีกาประกาศบังคับ

ใช้ เรื่องนี้มีการส่งสัญญาณมา

นานแล้ว แต่เป็นเรื่องที่ประกาศ

ล่วงหน้าไม่ได้ และเพื่อให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมตัว เมื่อ

กฎหมายมีผลก็จะมีระยะเวลาให้

เตรียมตัว 90 วัน.

บุญช่วย ค้ายาดี

ตลาดหุ้นขณะนี้คงยากที่จะมองเป็นวิกฤตคือโอกาส โดย

เฉพาะนักเก็งกำาไรระยะสั้นจะยิ่งมองเป็นวิกฤตมาก เพราะเล่น

ไปเท่าใดก็มีแต่จะขาดทุน เนื่องจากตลาดอยู่ในทิศทางขาลง เมื่อ

มองอย่างนี้ก็คงไม่มีโอกาสที่จะลงทุนได้อีก มองมีแต่ความเสี่ยง

ในการเก็งกำาไร ยิ่งรายใหญ่กดดันให้ดัชนีผันผวนในทิศทางลง ก็

ไม่สามารถทำากำาไรได้ มีแต่นักเก็งกำาไรรายใหญ่ที่จะได้กำาไรจาก

การทำาชอร์ตเซล คือ ขายก่อนแล้วกดราคาลงไปรับหุ้นราคาต่ำา

คืน หากไม่เล่นชอร์ตเซลแล้วเจตนาที่จะขายออกตามตลาดโลก 

เท่ากับต้องยอมตัดขายขาดทุนออกไป ก็เท่ากับไม่มีใครได้มีแต่

คนเสียหรือขาดทุน อยู่ที่ใครขาดทุนมากกว่ากัน เกมอย่างนี้การ

เก็งกำาไรคงไม่มีประโยชน์เพราะเก็งไปแล้วก็มีแต่ขาดทุน แต่หาก

กลับมาพิจารณาไตร่ตรองกันให้ดีๆ เปลี่ยนการคิดจากการเก็ง

กำาไรมาเป็นการลงทุน กลับจะพบว่าในสภาวะที่ตลาดดิ่งลงแรงจนดู

เป็นสภาวะวิกฤต เมื่อไปพิจารณาในด้านผลประกอบการของธุรกิจใน

ตลาดจะพบว่ายังมีบางธุรกิจที่ไม่เป็นวิกฤต แต่ดูจะเป็นโอกาสดีกับ

การดำาเนินธุรกิจเสียอีก ที่เห็นได้ชัดเจนคือธุรกิจพลังงานและน้ำามัน 

การที่ราคาน้ำามันในตลาดโลกสูงขึ้นมากจนทำาให้เกิดภาวะเงินเฟ้อไป

ทั่วโลก และมองว่าจะทำาให้เศรษฐกิจโลกถดถอย นั่นเป็นภาพรวม แต่

ภาพที่เล็กลงไปในบางธุรกิจกลับดี เพราะการที่น้ำามันมีราคาสูงย่อม

ทำาให้ธุรกิจพลังงานและน้ำามันมีกำาไรสูง ธุรกิจก็จะดูดีมั่งคั่งมากขึ้น จึง

เป็นโอกาสทองของธุรกิจเหล่านี้มากกว่า จึงไม่มองว่าสภาพการณ์ที่

เกิดขึ้นเป็นวิกฤตของธุรกิจพลังงาน แต่เป็นโอกาสมากกว่า ทำาให้นัก

ลงทุนสามารถเลือกหุ้นที่ดีเหล่านี้เพื่อลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่สูง

แน่นอน ยิ่งราคาหุ้นตกต่ำาก็เท่ากับให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล

สูงกว่าปกติมาก จะให้ความคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอน ดังนั้นแม้

ดัชนีจะหลุดลงต่ำากว่า 1,600 จุด ก็ยิ่งดีกับการเลือกลงทุนในหุ้น

ลักษณะนี้ จึงควรไตร่ตรองให้ดีๆ จะเป็นโอกาสในการลงทุนมาก 

และไม่ใช่จะมีแค่หุ้นกลุ่มพลังงานที่มีโอกาสดี ยังมีธุรกิจอื่นๆ ใน

ตลาดที่มองเป็นโอกาสที่ดีกับการเลือกลงทุนได้เช่นกัน ก็ต้องไปนั่ง

พิจารณากันให้ละเอียด

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่ามองในวิกฤต เริ่มจากกลุ่มพลังงาน น่า

มองที่ BCP, TOP และ ESSO เป็นต้น กลุ่มอาหารเงินเฟ้อทำาให้

ราคาอาหารสูง ธุรกิจก็ยังมีรายได้สูงไปด้วย 

จึงน่ามองที่ ASIAN, M และ RBF กลุ่ม

ขนส่งธุรกิจที่ยังโตสูงต่อเนื่อง น่ามองที่ PSL, 

TTA และ WICE กลุ่มปิโตรเคมียังได้รับผล

ดีจากราคาน้ำามันสูงเช่นกัน จึงน่ามองที่ 

PTTGC, CMAN และ GC ด้านหุ้นรายตัวที่

น่าจับตามี SHR, BRI และ PRINC เป็นต้น

สภาพตลาดที่ดิ่งลงแรงอย่างนี้เกิด

จากความตื่นวิตกทางอารมณ์ของนักลงทุน

ต่างชาติจากเหตุภายนอก แต่กลับพบว่าทาง

กองทุนขายกดดัชนี คงตื่นวิตกเรื่องภาษีขาย

หุ้นเพราะคิดแต่การเก็งกำาไร จึงไม่มองปัจจัย

บวกทางพื้นฐานธุรกิจ ก็เป็นโอกาสของนัก

ลงทุนที่มองพื้นฐานจะได้หุ้นดีราคาถูกลงทุน.

วิกฤตคือโอกาส 13/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,143.15 7,795.75 -3,652.61
 5,559.65 5,480.63 +79.02
 33,087.93 35,684.92 -2,597.00
 30,676.04 24,505.46 +6,170.58

73,466.76
-32.56

1,600.06
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.33 35.06
ยูโร 35.80 36.91
ปอนดสเตอรลิง 41.81 43.28
เยน (100 เยน) 25.29 26.40
หยวนจีน 4.86 5.25
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,500 30,600
ทองรูปพรรณ 29,956 31,100
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

สมาคมน้ำาตาล

อ้อนขอนายกฯ

ปรับพรบ.อ้อย

ไทยโพสต์ • นายปราโมทย์ วิทยา

สุข ประธาน 3 สมาคมโรงงาน

น้ำาตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผย

ว่า โรงงานน้ำาตาลทั้ง 57 โรงงานทั่ว

ประเทศได้ทำาหนังสือด่วนที่สุด ยื่น

ต่อนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง 

เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.อ้อยและ

น้ำาตาลทรายฉบับใหม่ ที่จะเข้าสู่

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวัน

พุธที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยคัดค้านการ

เพิ่มคำาว่า ‘กากอ้อย’ ให้อยู่ในคำา

นิยามผลพลอยได้ เนื่องจากการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ มีมติเสียงข้างมาก ให้

ตัดคำาว่า ‘กากอ้อย’ ออกจากคำา

นิยามแล้ว ทั้งนี้หากเพิ่มคำานิยาม

อีกครั้งคาดว่าจะนำามาซึ่งความขัด

แย้งที่รุนแรงของผู้ที่อยู่ ในห่วงโซ่

อุปทานของอุตสาหกรรม อีกทั้ง

ยังขัดต่อหลักการของ พ.ร.บ.อ้อย

และน้ำาตาลทราย พ.ศ.2527 ที่เน้น

หลักจริยธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างชาวไร่และโรงงาน และไม่

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

“เรามองว่า ร่าง พ.ร.บ.อ้อย

และน้ำาตาลทราย พ.ศ. (ฉบับที่ ....) 

ของรัฐบาลที่จัดทำาโดยกระทรวง

อุตสาหกรรม ซึ่งที่ได้รับความเห็น                                                

ชอบจากทุกฝ่ายและคณะรัฐมนตรี

ก็มีมติเห็นชอบแล้ว เป็นร่างกฎ 

หมายที่มีความเหมาะสมและสร้าง

ความเสมอภาคให้แก่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย แต่กลับไม่นำามา

ใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณา

ปรับปรุงกฎหมาย และขอยืนยัน

ว่าการคัดค้านครั้งนี้ ไม่ได้ต้องการ

ขัดขวางการปรับปรุงกฎหมาย แต่

ต้องการกฎหมายที่นำาไปปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่าย

ยอมรับ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง                                                

จนนำาไปสู่การล่มสลายของอุตสาห 

กรรม” นายปราโมทย์กล่าว.   

ไทยโพสต์ • PEA เสริมแกร่ง 

MOU บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ แสวงหาโอกาสร่วมกัน

ในการเป็นผู้จัดหาพลังงานและ

ดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ 

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

หรือ PEA เปิดเผยว่าได้ร่วมลง

นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์

ยี่ หรือ GPSC เพื่อแสวงหาโอกาส

ร่วมกันในการเป็นผู้จัดหาพลังงาน

และดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้ง

จากพลังงานฟอสซิล (Fossil) และ                                                   

จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy) ในโครงการซ้ือขายพลังงาน

ไฟฟ้าผ่านระบบโครงการของ PEA 

เพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าจริง

ท้ังน้ี ความร่วมมือดังกล่าว

นั้นมีขอบเขตความร่วมมือเพื่อ

ศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

ดำาเนินการเป็นผู้ขายพลังงาน

ไฟฟ้าให้กับ PEA รวมถึงศึกษา

การลงทุนร่วมกันระหว่าง PEA 

กับ GPSC และบริษัทในเครือ 

เพื่อรองรับการดำาเนินธุรกิจการ

ให้บริการอื่นๆ เช่น การซื้อขาย 

แลกเปลี่ยน Renewable Energy 

Certificates (RECs) Energy 

Attributed Certificates (EACs) 

หรือ Carbon Credits รวมถึง

รูปแบบธุรกิจที่ เกี่ ยวเนื่องเพื่อ

รองรับการเป็นผู้ ให้บริการผ่าน

แพลตฟอร์ม

“PEA ในฐานะผู้นำาด้าน

การจัดหาและให้บริการพลังงาน

ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกลไกหลักสำาหรับ

การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดังนั้น PEA จึงตระหนัก

ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ภาค

ธุรกิจ ภาคประชาชน ตลอดจนสิ่ง

แวดล้อม ในฐานะองค์กรที่กำากับ

และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

ด้านพลังงาน จึงพร้อมที่จะร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิด

การใช้ทรัพยากรและการเข้าถึง

โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและเป็นธรรม”.
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หนุนผลิตรถ-แบตอีวีบูม

ลุยอัปเกรดนิคมฯดึงตปท.

NEPS ขยายฐานลูกค้ารุกกลุ่มโรงพิมพ์

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี้ พลัส โซลูชั่นส์ จำากัด หรือ NEPS ผู้ให้

บริการพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า บริษัท NEPS เดินหน้า

ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มธุรกิจโรงพิมพ์ ล่าสุดได้รับความไว้วางใจ

ในการดำาเนินการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปให้กับบริษัท ไซเบอร์พร้ินท์

กรุ๊ป จำากัด ที่ให้บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร และ

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำากัด ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ผลิตแบบ

เรียน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองบริษัทคืนทุนให้ลูกค้าได้ภายใน 5 ปี 

และช่วยลดค่าไฟได้ 60-70% 

SC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 3 ปี

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน

สนับสนุนองค์กร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC 

เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 3 ปี ให้แก่ผู้

ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW) คาดจะ

เสนอขายระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม และวันที่ 4-5 กรกฎาคม 

2565 นี้ ทั้งนี้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB+ ด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำาหรับเงินที่ได้จากการเสนอขาย

หุ้นกู้ จะนำาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการประกอบ

ธุรกิจและขยายกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตามปี 2565 ตั้งเป้า

ยอดขายและเป้ารายได้ที่ 22,000 ล้านบาท 

บางกอกแอร์เวย์สเปิดบินมัลดีฟส์เริ่ม 13 ก.ค.นี้ 

รายงานข่าวจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เตรียมกลับมาเปิดให้บริการ

เส้นทางบิน กรุงเทพฯ–มัลดีฟส์ (ไป-กลับ) เริ่ม 13 กรกฎาคม 

2565 โดยให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (จันทร์ พุธ ศุกร์ 

อาทิตย์) ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 319 กำาหนดการเที่ยว

บินในเส้นทาง กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ เที่ยวบิน PG711 ออกจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 09.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ

มาเล่ เวลา 11.45 น. และเที่ยวบิน PG712 ออกจากสนามบิน

นานาชาติมาเล่ เวลา 12.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 

19.30 น. 

กรมทางหลวงชนบทเปิดใช้ถนนแม่สาย 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำานักงานทาง 

หลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ดำาเนินโครงการก่อสร้างถนน                                                                    

ทางหลวงชนบทสาย ชร.3059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมาย 

เลข 123-บ้านทุ่งเกลี้ยง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระยะทาง 2.5 

กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 17.995 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ 

และเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อย โดยถนนสายดังกล่าว

จะช่วยเพิ่มศักยภาพการคมนาคมระหว่างอำาเภอแม่สายกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้น 

ที่ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนให้สามารถ

เดินทาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวด 

เร็ว ปลอดภัย.

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์

นางสาวดวงใจ อัศวจินต

จิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่ง

เสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผย

ว่า การประชุมคณะกรรมการส่ง

เสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) 

ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

ได้ อนุ มั ติ ส่ ง เ สริ มการลงทุ น

โครงการขนาดใหญ่ รวมมูลค่า 

209,478 ล้านบาท ได้แก่ กิจการ

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) แบบ

แบตเตอรี่ ของบริษัท ฮอริษอน 

พลัส จำากัด มูลค่า 36,100 ล้าน

บาท โครงการรถไฟความเร็วสูง

เชื่อมสามสนามบิน ของบริษัท 

เอเชีย เอรา วัน จำากัด มูลค่า 

162,318 ล้านบาท และการ

ทำาเนียบฯ • บอร์ดบี โอไอไฟเขียวโครงการลงทุนกว่า 2 แสนล้าน

บาท เร่งเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดันผลิตอีวี

แบบแบตเตอรี่ พร้อมยกระดับนิคมเดิม เพิ่มสิทธิประโยชน์ถือครอง

ที่ดินดึงลงทุนต่างชาติ 

ขยายกิจการผลิตไฟฟ้าระบบโค

เจเนอเรชั่น ของบริษัท ไออาร์

พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด มูลค่า 

2,830 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ที่ ป ระชุมยั ง

เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อ                                                

จูงใจให้เกิดการลงทุนผลิตแบต                                        

เตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้า (อีวี) ที่                                         

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต

แบตเตอร่ีระดับเซลล์และระดับโม 

ดูล รวมถึงกิจการผลิตแบตเตอรี่

ที่มีความจุสูง โดยเพิ่มระยะเวลา                                                

การให้สิทธิและประโยชน์ลด

หย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุ

จำาเป็น ในกรณีที่ผลิตจำาหน่ายใน

ประเทศ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี ทั้งนี้ 

กรณี โครงการที่ ยื่นขอรับการ

ส่งเสริมและได้รับอนุมัติไปแล้ว 

สามารถแก้ไขโครงการเพื่อขอรับ

สิทธิประโยชน์ใหม่นี้ ได้เช่นกัน 

นางสาวดวงใจกล่าวเพิ่ม

เติมว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยัง

เปิดให้การส่งเสริมการลงทุน

ในกิจการพัฒนาระบบอัจฉริยะ

สำาหรับนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

อัจฉริยะ เพื่อช่วยยกระดับการ

พัฒนานิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 

ไปสู่การเป็นนิคมหรือเขตอุตสาห 

กรรมอัจฉริยะ โดยได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี หาก

ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC จะได้รับลด

หย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% 

เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติม 

“และเพื่อเป็นการดึงดูด

นักลงทุนต่างชาติและอำานวย

ความสะดวกในการประกอบ

กิจการในประเทศไทย บีโอไอ

ได้กำาหนดให้นิติบุคคลต่างด้าว

ที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่

มีทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว

ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดย

ถือครองที่ดินเป็นที่ตั้งสำานักงาน

ของกิจการได้ไม่เกิน 5 ไร่ ที่ดิน

เป็นที่พักอาศัยสำาหรับผู้บริหาร 

ผู้ชำานาญการต่างชาติ ได้ไม่เกิน 

10 ไร่ และที่ดินเป็นที่พักอาศัย

ของคนงานได้ไม่เกิน 20 ไร่” 

นางสาวดวงใจกล่าว.

เยี่ยมชม • นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำาประเทศไทย, นายหวาง 

ลี่ผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุผลไม้ ดราก้อน เฟรช                

ฟรุท อ.มะขาม จ.จันทบุรี พันธมิตรสำาคัญของซีพี เฟรช ภายใต้ โครงการพัฒนาพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ให้การต้อนรับ และนำาคณะเยี่ยมชม กระบวนการคัดเลือกทุเรียน ฆ่าเชื้อโรค บรรจุ และขนส่งไปยังประเทศ

จีน ซึ่งในปี 2564 มูลค่าการส่งออกจากไทยไปจีนสูงถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 33% เฉพาะการส่งออก

ทุเรียนมีมูลค่าสูงถึง 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 87%.

COLORฟุ้งปลดล็อกกัญชา  

ออเดอร์พุ่งรายได้ โต15%

ฎหมายมีไว้ให้คนในสังคมนั้นๆ ปฏิบัติตาม ในกรอบ

กติกาเดียวกัน ประชาชนจึงต้องเกรงกลัวกฎหมาย ส่วน

ข้าราชการยิ่งต้องปฏิบัติตัวตาม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้

ประชาชนได้มองเห็น และมีมาตรฐานเดียวกัน ที่มากกว่าด้วย

จริยธรรม

ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 34 กับ

อายุของกรม 120 ปี นับเป็นอีกความหวังของการบริหารจัดการ

ของที่ต้องบอก  

ก

น้ำา เพื่อการเกษตร ชื่อกรมก็บอกอยู่แล้วนี่นา...... 

ตำาแหน่งอธิบดีก็มีหลายกรม หลายคน แต่

ที่น่าสนใจคือ การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้ง

เปิดตัวว่ามีภรรยากี่คนด้วยนะ

ตามข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปี 2564 

ที่ผ่านมา ว่าข้าราชการระดับสูงจะเปิดเผยบัญชี

ทรัพย์สินของคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ

อีกข้อที่เพิ่มมาคือ ภรรยาที่อยู่กินกันฉันสามี

ภรรยา ที่เป็นที่รับรู้กันในสังคม พูดง่าย แปล

ความว่าต้องเปิดเผยทรัพย์สินของภรรเมียทุกคน

ด้วย .... 

ยังความกังวลใจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

หลายคนยิ่งนัก แต่สำาหรับท่านอธิบดีประพิศหา

กังวลใจไม่ เพราะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนมา

นานหลายปีดีดัก และรักกันเป็นครอบครัวใหญ่ 

จะเปิดเผยซะก็ไม่แปลก  

นอกเหนือจากการต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว พบว่า

ยังสามารถสยบเสียงนกเสียง

กาได้มากโข คือไม่มีใครมา 

กระซิบ กอสซิป นินทาให้ต้อง

เสียรมณ์  

เป็นชาวอำาเภอระโนด 

จังหวัดสงขลา ชายไทยพุทธ มี

ภรรยาคนแรก ต่อมามีคนที่

สอง และแอ่นอกรับว่าไม่ต้อง

ไปโทษผู้หญิง ผมผิดเอง หาก

ไม่กระนั้น มาถามผมว่าเมีย

สองจะเลือกใคร ผมจะตอบว่า

ไม่เลือกใคร เพราะรักทุกคน 

หากต้องเลือกคนใดคนหนึ่ง จะ

ไม่เลือกใครเลยนะ....คำาถาม

• มองไกลดุจพ่อมดทางการเงิน ธนพงษ์ ณ ระนอง 

มองเห็นช่องทางการลงทุนในโลกดิจิทัล จึงเข้าร่วมลงทุนกับ            

คริปโตหลายราย แบบเป็นจริง ไม่อิงเฟกนิวส์ และมี ก.ล.ต. มา

ช่วยรับรองแฟลตฟอร์มเรียบร้อยแล้ว งานนี้ ไม่มีโดดตึกนะ ...•

• รับตำาแหน่งนายกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด คนที่ 8 ศุลี

มาศ  ทองสกุล แอบบอกตัวเองว่า วันนี้-วัย 65 แล้วนะ ต้อง

รีบนั่งเก้าอี้นี้ ก่อนที่จะหมดแรง ขอทำางานให้บ้านเกิดสักตั้ง 

เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน โดยมีคุณสามีสนับสนุนเต็มที่ เพราะ 

ภรรยาถูกเรียกว่า “ท่านนายก” ...•

• ต้อนรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒน

ประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง 

เพาเวอร์ จัดแคมเปญ “MID YEAR SALE 360 องศา SHOP 

AND WANDER” #คิงเพาเวอร์ไม่บินก็ฟินได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 

มิถุนายน 2565 ให้นักท่องเที่ยวได้ช็อปคุ้มกับ คิง เพาเวอร์ ทั้ง

แบบมีไฟลต์บินหรือไม่มีไฟลต์บินก็ช็อปได้ โดยสามารถเช็กราย

ละเอียดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายได้ เพียงเพิ่มเพื่อนใน

ไลน์ @kingpower เท่านั้น ...•

• เมื่อของมันต้องมี คุณโศ-โศภนา เลวิจันทร์ เจ้าแม่

แปซิฟิกา (Pacifica) ก็จัดให้แบบเต็มแม็กซ์กับสินค้าแฟชั่น 

Coach แบบจุกๆ ทั้งกระเป๋า รองเท้า & แอกเซสเซอรี ที่ 

“COACH ดิจิทัลสโตร์ แห่งที่ 2 ของเอเชีย” & Coach Pop-

up ชั้น 1 สยามพารากอน แต่ที่ได้รับความสนใจล้นหลาม 

ทะลักทลาย ทะลุทะลวงจากกลุ่มลูกค้าไทย-เทศ เห็นจะเป็น 

Coach Pop-up ที่เนรมิตให้กลายเป็นสถานีรถไฟใต้ดินใน

มหานครนิวยอร์กนั่นแหละ ...• 

ณัฐ วรา 

 

 รคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย 

สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในเด็ก โดยทั่ว

โลกมีเด็กที่เป็นโรคลมชักกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี ผู้ป่วย

ร้อยละ 40 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เมื่อคิดตามสัดส่วน

ประชากรจะพบว่า การเกิดโรคลมชักในเด็กจะอยู่ระหว่าง 3.5-

7.2 ต่อประชากร 1,000 คน จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยอย่าง

เด็ดขาด 

พญ.สุชาวดี                        

หอสุวรรณ 

กุมารแพทย์ 

ศูนย์กุมารเวช 

โรงพยาบาล

กรุงเทพ กล่าว

ว่า โรคลมชัก

จะมีทั้งแบบที่

ชักเกร็งทั้งตัว

และลมชักแบบ

ที่เหม่อลอย เกิด

จากคลื่นไฟฟ้า

ในสมองทำางาน

ผิดปกติ นับเป็น

โรคที่ส่งผลกระ

ทบต่อเด็กและครอบครัวเป็นอย่างมาก ทั้งต่อพัฒนาการ การ

เลี้ยงดู การเข้าสังคม รวมถึงการเรียน จึงมีความจำาเป็นที่จะ

ต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง และรักษาอย่างทันท่วงที โดย

สาเหตุของโรคลมชักสามารถเกิดได้จากภาวะต่างๆ ได้แก่ ความ

ผิดปกติทางพันธุกรรม ความผิดปกติในโครงสร้างของสมอง การ

นี้จึงเงียบลงพลัน และไม่ถามคำาถามนี้อีกเลย....วู้...ลีลาเด็ดขาด

จริงๆ    

ภรรยาสอง ลูกสี่คน แถมยังบอกว่าลูกคนที่สามเกิดจาก

ภรรยาคนที่สอง แสดงถึงความปรองดอง และจบลงกับลูกคนที่

สี่ กับภรรยาคนที่จดทะเบียนสมรส....

วิศวะโยธาหนุ่มคนนี้ แสดงทรัพย์สินรวม 742 ล้าน

บาท มาดนุ่มๆ โทนเสียงอบอุ่น ตาคม ผิวเข้มสีแทน บริหาร

งบประมาณแผ่นดินของกรมชลประทานราวเก้าหมื่นล้านบาท   

ต่อปี มีบุคลิกของชายไทย อารมณ์ดี เป็นที่รักของเพื่อน พี่ น้อง 

รวมทั้งศิลปินอีกหลายคน  

รับราชการมาถึงวันนี้ ไม่มีอะไรต้องกังวล กับเวลาที่จะ

เกษียณในปีหน้า-2566 จะยังขัดใจภรรยาทุกคน ก็เพียงแต่ยัง 

งดบุหรี่ไม่ได้ ยังต้องบริโภควันละสองซอง ของแบบนี้ต้องเปิด

เผยว่ายังเลิกไม่ได้ แม้จะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ของทุก

ปีก็เถอะนะ... 

ดาวเต็มฟ้า

โ

‘SSP’แย้มQ2  

โกยกำาไรทะลัก 

ผลงานทำานิวไฮ
ไทยโพสต์ • COLOR จัดเต็มหลัง

ปลดล็อกกัญชา-กัญชง ออเดอร์

ทะลัก ดันยอดผลถุงปลูก Magik 

growth-ฟิล์มคัดกรองแสงในโรง 

เรือนปลูกเพิ่ม มั่นใจปี 65 รายได้

โต 15% พร้อมเตรียมส่งออกกลุ่ม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์                                              

กรรมการผู้จัดการ บมจ.สาลี่ คัล

เล่อร์ หรือ COLOR ผู้ผลิตและ

จำาหน่ายเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ 

เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ และสีผสม

พลาสติกชนิดผง เปิดเผยว่า หลัง

จากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ปลดล็อกกัญชา-กัญชง ไม่จัดเป็น

ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5 

พ.ศ.2565 ปัจจัยหนุนธุรกิจเกี่ยว

กับกัญชา-กัญชง รวมทั้งผลบวกต่อ

บริษัทที่ปัจจุบันได้มีการขยายธุรกิจ

ภาคการเกษตร ได้แก่ การฟิล์มคัด

กรองแสง  Meet-1 โรงเรือนปลูก

กัญชา ป้อนให้กับวิสาหกิจชุมชน 

และถุงห่อ Magik growth ให้กับ

ชาวสวนผลไม้ 

“การผลิตถุงห่อ Magik 

growth และฟิล์มกรองแสง การ                                                

ผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราทำาครอบ 

คลุมในทุกขนาดต้นกัญชา ได้แก่ 

ต้นกล้า สายพันธุ์นอก หรือสาย

พันธุ์ ไทย นอกจากนี้ยังได้รับออ 

เดอร์จากชาวสวนผลไม้ เช่น สวน

ทุเรียน เพื่อเพิ่มผลผลิตอีกด้วย ซึ่ง

จะสนับสนุนรายได้และการเติบโต

เพิ่มขึ้นในอนาคต” นายพีรพันธ์

กล่าว

นายพีรพันธ์กล่าวว่า จาก

ปัจจัยดังกล่าวมั่นใจจะผลักดันให้

รายได้ของบริษัทในปี 2565 เติบโต 

15% จากปีที่ผ่านมา โดยมาจาก

ธุรกิจเดิม ธุรกิจอุตสาหกรรม

พลาสติกที่ยังเติบโตต่อเนื่อง รวม

ทั้งธุรกิจพลังงานทดแทน ผ่าน

บริษัทย่อย บริษัท เดอะบับเบิ้ลส์ 

จำากัด ผลิตทุ่นโซลาร์ลอยน้ำา เพื่อ

ใช้สำาหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนทุ่นลอย

น้ำา อย่างไรก็ตามบริษัทเตรียม

จะขยายการตลาดในส่วนถุงปลูก 

และถุงห่อ ส่งออกกลุ่มเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เบื้องต้นอยู่

ระหว่างการศึกษา และสนใจการ

ขยายตลาดในประเทศเวียดนาม.

ไทยโพสต์ • นายวรุตม์ ธรรมา 

วรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ 

คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP เปิดเผย

ว่า แนวโน้มผลการดำาเนินงาน

ในไตรมาส 2/65 คาดจะทำาสถิติ

สูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัย

หนุนจากการขายโรงไฟฟ้าโซลาร์

ฟาร์ม ฮิดากะ ขนาด 17 เมกะ

วัตต์ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะรับรู้

กำาไรเข้ามาในไตรมาส 2/65 ทันที 

จำานวน 230 ล้านบาท รวมถึง

การรับรู้ โรงไฟฟ้าทั้งหมดได้เต็ม

ไตรมาส ส่งผลให้การดำาเนินงาน

ในไตรมาส 2/64 สร้างสถิติสูงสุด

ใหม่นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท 

“ที่ผ่านมา SSP ได้มีการ                                                 

ปรับกลยุทธ์ขยายการลงทุนใหม่                                                     

เพื่อ เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้                                                 

พร้อมมุ่งหน้าไปสู่ โรงไฟฟ้าพลัง                                                

งานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ                                                   

ผ่านการควบรวมกิจการ หรือ                                                    

M&A และลงทุนโรงไฟฟ้า Brown-

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ลมชักในเด็ก..เรื่องร้ายแรงควรระวัง 

field ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า

ชีวมวล ขนาดกำาลังการผลิต 9.9 

เมกะวัตต์  และวินด์ชัยฟาร์ม

ขนาดกำาลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ 

ในสัดส่วน 25% ทำาให้สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากการเข้าไป

ลงทุนโรงไฟฟ้า” นายวรุตม์กล่าว

ขณะที่ผลการดำาเนินงาน

ของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 1/65 ที่

ผ่านมาสามารถสร้างรายได้และ

กำาไรสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท 

โดยมีรายได้รวม 861.7 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 360.7 ล้านบาท หรือ 72% 

เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และมี

กำาไรสุทธิ 294.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

111.7 ล้านบาท หรือ 61% เทียบ

งวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่า

เสื่อมราคา (EBITDA) อยู่ที่ 688.4 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.1 ล้านบาท 

เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน. 

สร้างเนื้อสมองที่มีความผิดปกติ รวมถึงเส้นเลือด เช่น AVMs 

และเนื้องอกในสมอง ความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนก่อน

คลอด ระหว่างคลอด รวมทั้งหลังคลอด เช่น การขาดออกซิเจน

ระหว่างคลอด การติดเชื้อในสมอง โรคภูมิคุ้มกันทำาลายตนเอง 

(Autoimmune disease) และไม่สามารถทราบสาเหตุได้ ซึ่งพบ

ประมาณเกือบครึ่งนึงของผู้ป่วยทั้งหมด 

อาการลมชัก

ที่เกิดจะมีหลายรูป

แบบขึ้นอยู่กับกระแส

ประสาทในสมองที่

ผิดปกติเกิดที่ส่วน

ไหนของสมอง ผู้

ป่วยอาจจะมีอาการ 

สับสน เหม่อ กล้าม

เนื้อกระตุก หมด

สติ หรือมีพฤติกรรม

แปลกๆ เช่น หัวเราะ

โดยไม่มีเหตุผล กลัว

โดยอธิบายไม่ได้ ซึ่ง

มีความจำาเป็นที่จะ

ต้องได้รับการรักษา

โดยแพทย์ที่มีความ

ชำานาญ รวมทั้งการส่งตรวจเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม โดยการ

ตรวจวินิจฉัยโรคลมชักจะขึ้นอยู่กับอาการเป็นหลัก แพทย์จะ

ทำาการซักประวัติอย่างละเอียดและใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อ

ช่วยตรวจหาความผิดปกติ 

ในส่วนของการรักษาหลักๆ ของโรคลมชักจะมี 2 แบบ

ประพิศ จันทร์มา

คือ การรักษาโดยใช้ยากันชัก โดยการให้ทานยาเป็นหลัก และ

การรักษาโดยวิธีอื่น เช่น ทานอาหารคีโต ที่แพทย์เฉพาะทาง

ด้านโภชนาการเป็นผู้จัดให้สำาหรับผู้ป่วยเด็ก หรือการผ่าตัด ไม่

ว่าจะเป็นการฝังเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทเวกัส (Vagus Nerve 

Stimulation: VNS) เพื่อรักษาโรคลมชัก หรือการผ่าตัดสมอง 

รวมถึงการรักษาโรคร่วมที่พบอย่างอื่นด้วย เช่น การกระตุ้น 

พัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เป็นต้น 

โดยลมชักในเด็กเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง

ไม่ควรละเลย เพราะสามารถเกิดขึ้นโดยที่เด็กไม่รู้ตัว การสังเกต

อาการของเด็กและรีบทำาการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความ

พร้อมของกุมารแพทย์และทีมแพทย์ที่มีความชำานาญ พร้อม

ด้วยเครื่องมือทันสมัย มีห้องสำาหรับ Monitor คลื่นไฟฟ้าสมอง 

(EEG Monitoring Unit) ที่สามารถดูแลและตรวจรักษาได้ตลอด 

24 ชั่วโมง ย่อมช่วยให้เด็กไม่ต้องทรมานจากลมชักและลดความ

รุนแรงของโรคได้ในระยะยาว. 

BOIอนุมัติลงทุนทะลุ2แสนล.
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8 การ์ตูน
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9กีฬา

พิมพ์มาดาชนะอินเดียแย่งตั๋วเมนดรอว์ 

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก รายการ “ไทย

แลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 3 (รายการชาย-หญิง) ชิง

เงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

494,550 บาท (รวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 989,100 

บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2565 เป็นการคัดเลือกรอบที่ 2 “แอ๊ตต้า” พิมพ์

มาดา ทองคำา นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย วัย 16 ปี มืออันดับ 

722 เยาวชนโลก ลงแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวและตีด้วยความ

มั่นใจ ก่อนเอาชนะ อิชา บุดวาล นักหวดอินเดีย วัย 23 ปี มือ 

1,727 ไอทีเอฟ แรงกิง ได้ขาดลอย 2-0 เซต 6-0, 6-1 พิมพ์มาดา 

ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบสุดท้าย ชิงโควตาเข้าสู่รอบเมนดรอว์

กับ “นุ่น” กมลวรรณ บัวแย้ม นักหวดจอมเก๋า เต็ง 1 ของรอบคัด

เลือก ที่ชนะ วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ 2-0 เซต 6-0, 6-0 คะแนน 

ด้านชายเดี่ยว “วิน” ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ์ นักเทนนิสหนุ่มไทย วัย 

22 ปี มือ 881 ไอทีเอฟ แรงกิง โชว์ฟอร์มการเล่นได้ดี ใช้เวลาใน

การแข่งขันไปเพียง 52 นาที ปราบ ไฟซาล ความาร์ นักหวดหนุ่ม

อินเดีย วัย 22 ปี เต็ง 3 ของรายการ มือ 618 ไอทีเอฟ แรงกิง ได้ 

2 เซตรวด 6-1 และ 6-2 ณัฐสิทธิ์ตีตั๋วสู่การคัดเลือกรอบสุดท้าย 

ชิงสิทธิ์เข้าสู่รอบเมนดรอว์กับ เบลค เบย์ลดอน จากออสเตรเลีย ที่

ชนะ พงศภัค เกิดลาภี 2-0 เซต 6-4, 6-1 

‘ก๊องส์ ธัชกร’ รั้งอันดับ 7 คะแนนสะสมจูเนียร์จีพี

สเปน • ศึกเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2022 

สนาม 3 ดวลความเร็ว 2 เรซ เมื่อวันอาทิตย์ 12 มิถุนายนที่ผ่าน

มา ที่เซอร์กิต เด บาร์เซโลนา-คาตาลุนญา ประเทศสเปน โดยนัก

บิดดาวรุ่งชาวไทยอย่าง “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี เจ้าของหมายเลข 

33 จากสังกัดฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ต้องเจอความยากลำาบาก

ในเรซแรก ซึ่งต้องถอยไปออกตัวจากกริดที่ 8 จากปัญหาด้านน้ำา

หนักรถแข่งในรอบควอลิฟาย ซึ่งการดวลเรซแรกนักบิดดาวรุ่ง

ชาวไทยขยับขึ้นมาถึงอันดับ 6 ในรอบแรกหลังออกตัว ทว่าจาก

ปัญหาในด้านตัวรถทำาให้ร่วงลงไปจบการแข่งขันในอันดับ 13 

ด้วยเวลา 29 นาที 38.990 วินาที ตามหลังผู้ชนะอย่าง โฮเซ รูดา 

นักบิดดาวรุ่งชาวสเปนเพียง 20.466 วินาที ส่วนเรซที่ 2 ธัชกร

ได้ออกตัวจากกริดที่ 4 และเริ่มเกมได้ยอดเยี่ยมขึ้นมามีลุ้นโพเดี้ยม 

ในช่วงต้นเรซ ทว่ากลับโดนคู่แข่งกระแทกที่โค้งแรกจนหลุดออก

ไปที่บ่อกรวด ทำาให้ร่วงลงไปหลายอันดับ ก่อนที่นักบิดไทยจะสวม

หัวใจสู้บิดเข้าป้ายในอันดับ 14 ด้วยเวลา 30 นาที 5.594 วินาที 

ตามหลังแชมป์อย่างรูดา 34.086 วินาที แม้จะไม่สามารถสร้างผล

งานที่ดีในสุดสัปดาห์นี้ แต่ธัชกรยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในการ

ลุ้นแชมป์โลก โดยรั้งอันดับ 7 บนตารางคะแนนสะสม มีทั้งสิ้น 41 

คะแนน โดยสนามถัดไปของศึกเอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชม

เปียนชิพ 2022 จะมีขึ้นในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้ ที่เซอร์กิโต เด 

เฆเรซ ประเทศสเปน

ตะวันฉายยึดเบอร์ 1 รุ่นเฟเธอร์เวต ONE 

กรุงเทพฯ • “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ยัง

แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ อันดับพุ่งพรวดขึ้นมายึดตำาแหน่งเบอร์ 1 ของ

แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตอย่างเป็นทางการ รอคิวท้า

ชิงแชมป์โลกกับ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ครั้งต่อไป 

หลังเสร็จสิ้นศึก ONE158 : ตะวันฉาย vs นิคลาส เมื่อวันศุกร์ที่ 

3 มิถุนายนที่ผ่านมา วัน แชมเปียนชิพ ก็ได้มีการประกาศอันดับ

นักกีฬาอย่างเป็นทางการ ในหลากหลายรุ่นและประเภทกีฬา ซึ่ง

มีการขยับอันดับที่น่าสนใจให้พูดถึงไม่น้อยเลยทีเดียว โดยในแรง 

กิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ตะวันฉายที่เพิ่งสยบ “นิคลาส 

ลาร์เซน” ประเดิมชัยครั้งแรกในพิกัดใหม่รุ่น 70.3 กก. ก็โดดจาก

อันดับ 5 แซงขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ของรุ่น พร้อมเขี่ย “จามาล ยูซู

พอฟ” หล่นไปรั้งท้ายแรงกิงรุ่นนี้ ขณะที่อันดับอื่นๆ ยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง โดย “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อยู่อันดับ 2, “จิมมี 

วีโนต์” อันดับ 3 และ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” รั้งอันดับ 4 ต่อ

ไปเช่นเดิม ด้านแรงกิง ONE รุ่นแบนตัมเวต (MMA) “ฟาบริซิโอ 

อันดราด” นักสู้ฟอร์มแรงชาวแซมบ้า เจ้าของสถิติ 5 ไฟต์ไร้พ่าย

ใน ONE ก็แซงคู่แข่งมารั้งอันดับ 2 เรียบร้อย โดยเจ้าบัลลังก์ยังคง

เป็น “จอห์น ลินีเคอร์” และอดีตแชมป์โลก “บิเบียโน เฟอร์นาน

เดส” ยังรั้งอันดับ 1 ต่อไป.

กรุงเทพฯ • ภายหลังจากการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “ไดฮัทสุ 

อินโดนีเซีย มาสเตอร์ 2022” ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 500 ชิงเงิน

รางวัลรวม 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12,240,000 บาท ที่

กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ในรอบ

ชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือวางอันดับ 

5 ของรายการ มืออันดับ 8 ของโลก แพ้ เฉิน ยู่เฟย มือวางอันดับ 1 

ของรายการ มืออันดับ 4 ของโลกจากจีน ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม 

16-21, 21-18, 15-21 คะแนน ใช้เวลา 74 นาที ส่งให้ เฉิน ยู่เฟย คว้า

แชมป์ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัล 27,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

931,500 บาท ส่วนรัชนก รองแชมป์รับเงินรางวัล 13,680 เหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 471,960 บาท

และการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “วิกเตอร์ เดนมาร์ก มาสเตอร์ส 

2022” ทัวร์นาเมนต์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ชาเลนจ์ ที่เมืองฮิลเลอรอด 

ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565  รอบชิงชนะเลิศประเภท

หญิงเดี่ยว “พิงค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักแบดมินตันดาวรุ่งของ

ไทยวัย 15 ปี มืออันดับ 304 ของโลก ทำาผลงานยอดเย่ียม เฉือนชนะ หยุน                                         

ซุนเฉา มือวาง 6 ของรายการ มืออันดับ 79 ของโลกจากไต้หวัน ไปได้

หวุดหวิด 2-1 เกม 21-16, 15-21, 21-16 ใช้เวลา 65 นาที พิชฌามลณ์

คว้าแชมป์ไปครองได้สำาเร็จ รับเงินรางวัล 2,000 เหรียญสหรัฐ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิก

สากล หรือไอโอซีเมมเบอร์ และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่นักกีฬาแบดมินตันไทยของเรา

ทั้งทีมชุดใหญ่และทีมนักกีฬาดาวรุ่งดวงใหม่ช่วยกันสร้างผลงานและชื่อ

เสียงให้กับประเทศไทยของเราได้อีกครั้ง

โดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์ ที่คว้ารองแชมป์ “ไดฮัทสุ 

อินโดนีเซีย มาสเตอร์ 2022” ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 500 โดย

พ่าย เฉิน ยู่เฟย มือวางอันดับ 1 ของรายการจากจีนไปแบบหวุดหวิด 

1-2 เกม แต่รัชนกต่อสู้ได้อย่างสุดความสามารถ ไม่ทำาให้แฟนๆ ชาว

ไทยที่ติดตามเชียร์ต้องรู้สึกผิดหวังแต่อย่างใด อีกทั้งการเข้ามาถึงรอบชิง

ซานฟรานซิสโก • สตีฟ เคอร์ หัวหน้าโค้ชของโกลเดนสเตท วอร์

ริเออร์ส กล่าวว่า แนวทางการเล่นบาสเกตบอลของ สตีเฟน เคอร์

รี ทำาให้เขานึกถึง โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ยอดนักเทนนิสผู้ยิ่งใหญ่

สตีเฟน เคอร์รี เขียนอีกหน้าประวัติศาสตร์ใน

อาชีพของเขาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกาด้วยการกดไปคนเดียว 43 คะแนน พา 

โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส กลับมามีลุ้นในซีรีส์ชิง

ชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์อีกครั้งด้วยการกลับมา

เสมอซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกมกับ บอสตัน เซล

ติกส์ 2-2

นับเป็นผลงานที่โดดเด่น

ที่จะถูกบันทึกลงในหน้า

ประวัติศาสตร์

ของบาสเกตบอลเอ็น

บีเอ และจะเป็นเครื่องเตือน

ใจว่าทำาไมเคอร์รีถึงได้รับการยกย่องว่าเป็น

หนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

สำาหรับ สตีฟ เคอร์ หัวหน้าโค้ช

ของโกลเดนสเตท บอกว่า ผลงานระดับ

มาสเตอร์พีซชิ้นล่าสุดที่เคอร์รีทำาให้วอร์                                                        

ริเออร์นั้นทำาให้เขาระลึกถึง โรเจอร์ เฟเดอ

เรอร์ แชมป์เทนนิสแกรนด์สแลม 20 ราย 

การที่คว้าชัยชนะที่เซี่ยงไฮ้เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา

“พวกเรามีโอกาสได้พบกับเฟเดอเรอร์

เมื่อ 2-3 ปีก่อนในประเทศจีนครั้งที่เราไปเล่น

หลงใหลอยู่ในสนามฝึกซ้อม อยู่ในห้องยกน้ำาหนักเพื่อสร้างกล้าม

เนื้อ เนื่องจากคุณรู้ดีว่ามันจะทำาให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมสำาหรับ

เกมเหล่านั้นให้ได้มากที่สุด”

“พยายามที่จะสนุกกับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ใน

วันที่คุณอยากตื่นมาทำางาน หรือในวันที่คุณไม่อยาก ในวันที่คุณ

เหนื่อยหรืออะไรในทำานองนั้น” 

“แต่ทั้งหมดนี้สร้างมาจากแนวทางของผมเองมาตั้งแต่เริ่ม

ต้น และผมพยายามทำาสิ่งเหล่านั้นให้ต่อเนื่องให้ได้ยาวนานที่สุด

เท่าที่ผมจะสามารถทำาได้”

“ชนะ แพ้ หรืออะไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเล่นอย่างไร คุณก็

ต้องกลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักเสมอเพื่อลับคมให้กับอาวุธของคุณ 

และพยายามค้นหาวิธีที่จะพัฒนาเกมของคุณให้ได้ ส่วนที่ยากที่สุด

คือการเตรียมการที่ยาวนานเป็นปีเพื่อที่จะรักษาระดับที่ยอดเยี่ยม

ให้ได้ในระดับนี้” เคอร์รีกล่าวในที่สุด.

กรุงเทพฯ • ทีมนักเตะ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เซ็น

สัญญาคว้าตัว “นนท์” นิติพงษ์ เสลานนท์ แบ็กขวาจอมขยัน

จาก “กว่างโซ้งอันตราย” ลี โอ เชียงราย ยูไนเต็ด มาร่วมทีมเป็น

ที่เรียบร้อย ซึ่งถือเป็นนักเตะใหม่รายที่ 2 ที่ทีม “แข้งเทพ” เสริม

ทัพเพื่อลุยศึกไทยลีกฤดูกาล 2022/2023 ต่อจาก รัชนาท อรัญญ

ไพโรจน์ โดยเจ้านนท์เลือกสวมเสื้อหมายเลข 13 ลงสนามให้กับแข้ง

เทพ เจ้าตัวเผยพร้อมทุ่มเทเต็มที่เพื่อแย่งตำาแหน่งตัวจริง

สำาหรับ “นนท์” นิติพงษ์ เสลานนท์ แบ็กจอมบุกวัย 29 ปี 

เติบโตจากอะคาเดมี่ของ ชลบุรี เอฟซี ก่อนย้ายไปร่วมทัพ สระบุรี 

เอฟซี ในรูปแบบยืมตัวในยุคที่มี “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน เป็น

กุนซือ หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเขาจึงถูก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

คว้าตัวไปร่วมทีมในฤดูกาล 2014 จากนั้นจึงถูกปล่อยยืมไปที่ การ

ท่าเรือ เอฟซี ในฤดูกาล 2015 และทำาผลงานได้เข้าตาจึงถูกทีม “สิงห์

เจ้าท่า” คว้าตัวไปร่วมทีมแบบถาวร โดยเขาลงสนามให้ทีมดังย่าน

คลองเตยไปมากกว่า 100 นัด จนมาถึงเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา เจ้าตัวได้

ยุติสัญญากับทีมและย้ายไปร่วมทีมลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด ในช่วงเลก 

2 โดยลงเล่นให้กว่างโซ้งมหาภัยไปทั้งหมด 13 นัด

ในส่วนของผลงานในนามทีมชาติ นนท์ติดธงเป็นครั้งแรกกับ

ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชุดเดียวกับ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ และ

พีระพัฒน์ โน้ตชัยยา เมื่อปี 2011 และผ่านการติดทีมชาติชุดใหญ่

นายกขนไก่ชื่นชม‘พิงค์-เมย์’

เชื่อพิชฌามลณ์แทนรุ่นพี่ ได้ 

แบงค็อกยูไนเต็ดคว้าแบ็กจอมบุกเสริมทัพ

ชนะเลิศในวันนี้ ถือเป็นการเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เป็นรายการที่ 41 

ของรัชนก ถือว่าเป็นนักกีฬาที่รักษามาตรฐานการแข่งขันได้อย่างยอด

เยี่ยม และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักกีฬารุ่นน้องๆ ต่อไป 

นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันไทยกล่าวถึง “พิงค์” พิชฌามลณ์ 

โอภาสนิพัทธ์ นักกีฬาดาวรุ่งวัยเพียง 15 ปี ว่า “พิงค์” ที่อยู่ในโครงการ

ฟาร์มมิ่งของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ที่สามารถคว้า

ที่เซี่ยงไฮ้ เขาเข้ามาคุยกับพวกเราในล็อกเกอร์รูม และเดรย์มอน           

(กรีน) ถามเขาว่า คุณทำาแบบนี้มา 20 ปีได้อย่างไร”  เคอร์เล่าให้ฟัง

“และคำาตอบของเขาเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง เขาบอกว่าผมรัก

กิจกรรมประจำาวันของผม เขาบอกต่อว่า ผมตื่นขึ้นมาพาเด็กๆ ไป

ทานอาหารเช้า แล้วพาไปส่งโรงเรียน และจากนั้นก็ไปฝึกซ้อม ผม

ค้นพบวิธีฝึกซ้อมที่เหมาะสมเพื่อให้อยู่ในตำาแหน่งที่ดีที่สุดในวัยของ

ผม ผมรักการแข่งขัน แต่ในทุกๆ วันก่อนที่ผมจะทิ้งตัวลง

นอน ผมจะคิดและบอกตัวเองว่านี่เป็นวันที่ยอดเยี่ยม

จริงๆ”

เคอร์กล่าวต่อไปว่า “ดัง

นัน้ผมจงึคดิถงึสตเีฟนเปน็อยา่ง

มากเมื่อผมคิดถึงเรื่องราวของ 

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์                         

ทุกอย่างคล้ายกัน

มาก ทั้งในเรื่องความสนุก

สำาหรับชีวิตและความสุขในการ

ฝึกซ้อมของเขา”

สตีเฟน เคอร์รี ในวัย 34 ปี จะพาทีม

โกลเดนสเตทกลับมาเล่นสนามในบ้านในซาน

ฟรานซิสโกในเกมที่ 5 ของซีรีส์ชิงชนะเลิศ

เอ็นบีเอไฟนัลส์ เช้าวันอังคารนี้ตามเวลา

ในประเทศไทย โดยพยายามจะพาวอร์                      

ริเออร์สออกนำาซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกม เป็น 

3-2 ให้ได้

ผลงานของเคอร์รีในซีรีส์ชิงชนะเลิศ

ทำาให้เขาเป็นหนึ่งในตัวเต็งของโกลเดนสเตทที่จะคว้ารางวัลผู้เล่น

ทรงคุณค่าในซีรีส์ชิงชนะเลิศ หรือเอ็นบีเอไฟนัลส์ เอ็มวีพี อวอร์ด 

ซึ่งจะเป็นรางวัลที่เติมเต็มในอาชีพของเขา

ขณะที่สภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์อย่างน่าทึ่งของเคอร์รีจน

ทำาให้เขาสามารถรีดศักยภาพได้อย่างเต็มที่ระหว่างซีรีส์ชิงชนะเลิศ 

แต่สำาหรับเคอร์กลับไม่แปลกใจที่ผู้เล่นมากประสบการณ์คนนี้มี

สภาพร่างกายที่ดีเยี่ยม

“กิจวัตรประจำาวันของเขา

เปรียบเสมือนเครื่องเมโทรโนม

ให้จังหวะในวงการดนตรี ทุกๆ 

วันเขาจะปฏิบัติในสิ่งเดิมๆ เขา

จะเข้าไปอยู่ในห้องฝึกซ้อม เขา

ไปซ้อมในห้องยกย้ำาหนัก จากนั้น

ก็ลงไปซ้อมในสนาม เป็นเหมือน

เครื่องจักร” เคอร์กล่าวต่อว่า 

“แต่มันมีความสนุกและพลังงาน

อยู่ในนั้นด้วย” 

“ผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น

สิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงนักกีฬาที่ยอด

เยี่ยมทุกคนเข้าด้วยกัน เหมือน

อย่างที่เราพูดถึงนักกีฬาระดับซู

เปอร์สตาร์อย่างโลกของโรเจอร์ 

เฟเดอเรอร์ โลกของสตีเฟน                                          

เคอร์รี พวกเขามีกิจวัตรที่ไม่

เพียงแต่มีวินัยสูงเท่านั้น แต่ยังมี

ความสุขในแต่ละวันอีกด้วย”

“มีความทะเยอทะยานที่มาพร้อมกันไปด้วย ซึ่งแพสชั่นเหล่า

นั้นคือสิ่งที่ค้ำาจุนมันตลอดเวลา เหมือนคุณรักในสิ่งที่พวกเขาเหล่า

นี้ทำา ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นและทุกอย่างก็จะผ่านไปอย่างมีความสุข”

เคอร์รีเองก็กล่าวว่าผลงานในสนามของเขานั้นจะขึ้นอยู่กับ

การฝึกซ้อมหนักของเขา

“ผมชอบการฝึกซ้อม” เคอร์รีกล่าว “มันเป็นรูปแบบที่คุณ

เคอร์ยกเคอร์รีทาบรัศมีเฟเดอเรอร์

แชมป์ที่ 2 ของปีนี้ ได้ หลังจากเมื่อต้นปีคว้าแชมป์ที่ประเทศสวีเดน

มาแล้ว โดยพิชฌามลณ์ได้ขึ้นชั้นเข้ามาร่วมทีมกับรุ่นพี่ๆ คว้าเหรียญ

ทองแดง อูเบอร์คัพ 2022 และเหรียญทองทีมหญิงกีฬาซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 31 ก็สามารถคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว “วิกเตอร์ เดนมาร์ก มาสเตอร์ 

2022” ทัวร์นาเมนต์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ชาเลนจ์ ที่เมืองฮิลเลอรอด 

ประเทศเดนมาร์ก มาครองได้สำาเร็จ ที่สำาคัญสามารถปราบบรรดานักกีฬา

รุ่นพี่ๆ มากมาย โดยเฉพาะ ซื่อ เหวินฉี มือวาง 1 ของรายการ มือ

อันดับ 44 ของโลกจากไต้หวัน และหยุน ซุนเฉา มือวาง 6 ของรายการ 

มืออันดับ 79 ของโลกจากไต้หวัน เชื่อมั่นว่าพิชฌามลณ์จะได้เก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ที่ลำ้าค่าเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำาลังสำาคัญของทีมชาติไทยต่อไป

“พิชฌามลณ์เป็นดาวรุ่งที่มีอนาคต จะขึ้นมาเป็นตัวแทนรุ่นพี่ได้

อย่างยอดเยี่ยม หลังจากเจ้าตัวเคยติดทีมชาติในชุดอูเบอร์คัพและซีเกมส์

ไปแล้ว สมาคมจึงพัฒนาต่อเนื่อง ส่งแข่งขันที่ยุโรปจนสามารถคว้าแชมป์

ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้สำาเร็จ โดยในปลายปีนี้พิชฌามลณ์ยังจะเป็นกำาลัง

สำาคัญในรายการเยาวชนชิงแชมป์โลกอีกด้วย” คุณหญิงปัทมากล่าว

สำาหรับรายการต่อไปของทีมนักกีฬาแบดมินตันไทย จะยังคงอยู่ที่

ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “อีส เวนเจอร์ส 

อินโดนีเซีย โอเพ่น 2022” ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 1000 ชิงเงิน

รางวัลรวม 1,200,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 41,400,000 บาท 

ที่อิสโตรา เสนายัน ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 14-19 

มิถุนายน 2565 ทรูวิช่ันส์ถ่ายทอดสดทางช่อง SPOTV (689), ทรูสปอร์ตส 

3 (668) และทรูสปอร์ตส 7(686) 

“ส่วนนักกีฬาดาวรุ่งดวงใหม่ที่ต้องเร่งทำาการเก็บคะแนนสะสม

เพื่อขยับอันดับโลกให้ดีมากขึ้น หากต้องการที่จะมีโอกาสได้ขยับขึ้นไปเข้า

ร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ ก็จะปิดท้ายทัวร์นาเมนต์ที่ 3 

ศึก “นองต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชาเลนจ์ 2022” วันที่ 23-26 กรกฎาคม 

2565 ที่ประเทศฝรั่งเศส ฝากให้แฟนๆ กีฬาชาวไทยช่วยกันส่งแรงเชียร์

ทีมนักกีฬาแบดมินตันไทยทั้ง 2 ชุดให้ทำาผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศไทยของเรากันอีกครั้ง” คุณหญิงปัทมากล่าวในตอนท้าย.

“นนท์” นิติพงษ์ เสลานนท์ 

แบ็กจอมบุกวัย 29 ปี 

สตีเฟน เคอร์รี

สตีฟ เคอร์ 

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิก

สากล หรือไอโอซีเมมเบอร์ และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่ง

ประเทศไทย

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 19 

ปี ชุดอุ่นเครื่อง ก่อนลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน รุ่นอายุไม่เกิน 

19 ปี หรือเอเอฟเอฟ ยู 19 แชมเปียนชิพ 2022 ระหว่างวันที่ 2-15 

กรกฎาคม 2565 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่น

อายุไม่เกิน 19 ปี ได้จึงจัดโปรแกรมเก็บตัวแคมป์ระยะสั้น ระหว่าง

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 และจะมีการอุ่นเครื่องกับ ไทนาน ซิ

ตี  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ที่สนาม

ฟุตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

สำาหรับรายชื่อนักกีฬาทั้ง 23 ราย มีดังต่อไปนี้ 1.โอลัคซอน 

เอ แทมบา 2.ธวัชชัย อินทร์ประโคน 3.ภูมิวรพล วรรณบุตร 

4.ธนวัฒน์ ทรายเพชร 5.วินัย เอี่ยมโอด 6.เสกสรรค์ ราตรี 

7.ชมพัฒน์ บุญเลิศ 8.พันธมิตร ประพันธ์ 9.บุคฆอรี เหล็มดี 

10.กษิดิศ กาฬสินธุ์ 11.ศตวรรษ ลีลา 12.เกริกพล อาบ

รัมย์ 13.สิรเศรษฐ เอกประทุมชัย 14.ปฏิภาณชัย โพธิ์เทพ 

15.พลเอกมณีกร 16.วาริส ชูทอง 17.ชนภัช บัวพันธ์ 18.สิทธา บุญ

หล้า 19.ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย 20.ธีร์กวิน จันทร์ศรี 21.นิพิฐพนธ์ วงศ์ปัญญา 

22.คคนะ คำายก และ 23.นาธาน เจมส์

ส่วนกระแสข่าวว่า บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 

จำากัด ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยต้องการเข้ามาสนับสนุนและดูแลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 

19 ปี นายพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอล กล่าวว่า การ

สนับสนุนนี้บิทคับต้องการเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีด้านกีฬา ที่สำาคัญ

บิทคับจะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องดังกล่าวให้กับทีมชาติไทยทุกชุด ไม่ใช่

เพียงรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีเท่านั้น

“บิทคับมีความสนใจในด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ประกอบ

กับเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี การเข้ามาช่วยเสริมในจุดที่เป็นจุดแข็งของ

บริษัทนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกับทั้ง 2 ฝ่าย และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา

เทคโนโลยีด้านกีฬาของไทยไปสู่กีฬาอื่นอีกด้วย เพราะในไทยยังทำาเรื่อง

มาแล้วหลายนัด โดยเขาสามารถยึดตำาแหน่งแบ็กขวาตัวจริงได้ใน

ศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย ในนัดที่ทีมชาติไทย

เอาชนะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2-1 เมื่อเดือนตุลาคม 2019 

ภายใต้การคุมทัพของอดีตกุนซือชาวญี่ปุ่น อากิระ นิชิโนะ

โดย “นนท์” นิติพงษ์ เสลานนท์ เผยความรู้สึกหลังจากเซ็น

สัญญาเข้าร่วมทัพแข้งเทพว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ย้ายมาร่วมทีมทรู 

แบงค็อกฯ เพราะเคยมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวของสโมสรแห่งนี้จาก

เพื่อนๆ หลายคน ทำาให้มีความรู้สึกอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ 

เมื่อได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ดีใจมากๆ ครับ”

“ผมมองว่าสโมสรแห่งนี้ต้องการความสำาเร็จ และตัวผมเอง

ก็ยังกระหายความสำาเร็จกับการเล่นในไทยลีก ผมย้ายมาที่นี่เพื่อ

ต่อสู้และแย่งตำาแหน่งตัวจริง จึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม 

รวมถึงช่วยให้ทีมประสบความสำาเร็จในอนาคตครับ” นนท์กล่าว

ปิดท้าย

สำาหรับฤดูกาล 2022-23 นี้ นิติพงษ์ เสลานนท์ ถือเป็นการ

เสริมทัพนักเตะรายที่ 2 ของสโมสร “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 

ต่อจาก รัชนาท อรัญญไพโรจน์ เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกไทยลีก

ฤดูกาลหน้า ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันนัดแรกในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ โดย

นนท์จะสวมเสื้อหมายเลข 13 ลงสนามให้กับ “แข้งเทพ” ซึ่งเป็นเบอร์

เดียวกับที่เขาใส่ลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี 2019.

เทคโนโลยีกีฬาในวงจำากัด และเป็นการนำาเข้าเทคโนโลยีที่มีราคา

เข้าถึงยาก การเริ่มที่รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ก็น่าจะเหมาะสม เป็นรุ่น 

ระดับเยาวชนที่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมาคมตั้งต้นให้นำาไปต่อ 

ยอดได้”

ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จะมีการเก็บตัวอีกครั้ง วัน

ที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไป

อินโดนีเซีย เพื่อทำาศึกเอเอฟ ยู 19 แชมเปียนชิพ 2022 ระหว่าง

วันที่ 2-15 กรกฎาคม 2565 โดยช้างศึกยู-19 อยู่กลุ่มเอ ร่วมกับ 

“เจ้าภาพ” อินโดนีเซีย, เมียนมา, เวียดนาม, บรูไน และฟิลิปปินส์ 

ส่วนกลุ่มบีมี “รองแชมป์เก่า” มาเลเซีย, สปป.ลาว, ติมอร์ เลสเต, 

กัมพูชา, สิงคโปร์ ส่วน “ออสเตรเลีย” แชมป์เก่า ที่คว้าแชมป์มาก

สุดเท่ากับ “ทีมชาติไทย” คือ 5 ครั้ง ไม่ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ในครั้งนี้.

คลอด23ช้างศึกยู19อุ่นไทนานซิตี 
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‘Doll House’ ของเล่นสอนเด็กเห็นใจผู้พิการ

“Doll House” ของเล่นสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาโดย ผศ.พรเทพ 

เลิศเทวศิริ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบของเล่น

บ่มเพาะอุปนิสัยให้เด็กมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ

ผู้อื่น บ้านตุ๊กตานี้มีความพิเศษ เป็นตุ๊กตาที่แสดงออกถึงความพิการ 

ทั้งตุ๊กตาผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางสมอง 

และคนชรา  เป็นต้น 

ตัวบ้านจะมีอุปกรณ์

สำาหรับผู้พิการที่ ใช้

ในชีวิตประจำาวันที่

ตรงกับสิ่งของที่ ใช้

ในชีวิตจริง  มีกลไก

การทำางานเหมือน

จริง  ทั้งต่อยอดงาน

วิจัยระดับโลก  เช่น 

ข้ อ ต่ อ ตั ว ตุ๊ ก ต าที่

ได้รับสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์เฉพาะของ

ระบบการล็อกข้อต่อ

ต่างๆ ทำาให้ตุ๊กตาขยับเขยื้อนได้ตามจุดที่กำาหนดเสมือนจริง  เพิ่ม

ความน่าสนใจในการเล่น ช่วยให้เด็กตระหนักรู้และเข้าใจในการอยู่

ร่วมกัน เข้าใจความพิการ ความชรา นำาไปสู่ความเห็นใจ 

ผศ.พรเทพบอกว่า  ในชุดของเล่นจะมีคู่มือพื้นฐานในการ

อยู่ร่วมกันกับผู้พิการและคนชรา  รวมถึงแนะนำาอุปกรณ์สำาหรับ

ผู้พิการว่าใช้อย่างไร ปลูกฝังความกล้าให้ความช่วยเหลือ หรือ

อุปกรณ์ที่เหมาะกับผู้สูงอายุทำาออกมาในรูปแบบของเล่น ทั้งวอล์ก

เกอร์  ไม้เท้า  เตียงสำาหรับผู้สูงอายุ  เสาน้ำาเกลือ หรือแพมเพิส  

เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำารงชีพของผู้พิการ  

ผู้สูงอายุ สำาหรับผู้ปกครองและครูต้องเรียนรู้คู่มือก่อนแล้วถ่ายทอด

ให้เด็ก โดยสอดแทรกข้อมูลระหว่างการเล่น เช่น เบรลล์บล็อกมีไว้

ทำาอะไร หรือทางลาดสอนเรื่องการเดินของคนพิการ

Doll House ของเล่นสื่อการเรียนการสอนนี้ อนาคต ผศ.พรเทพ

มีแนวคิดจะพัฒนาเล่าเรื่องวิถีชีวิตไทยและพระราชกรณียกิจของ

ในหลวง ร.9  เพื่อปลูกฝังเรื่องความพอเพียงให้กับเด็กไทย ผู้ที่สนใจ 

Doll House ติดต่อคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-2565 ต่อ 5601.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (มบส.) 

พัฒนาเรือจำาลองที่สวยงามหลายแบบ

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวสมุทรสาคร  เช่น  เรือ

ประมงบางหญ้าแพรก เรืออวนลาก เรืออวนล้อม 

เรือมหาสมบัติ  รวมถึงกังหันลมนาเกลือ ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ โดดเด่นที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

หวังทำาเงิน

เรือจำาลองที่ผ่านการพัฒนาและออกแบบ

ให้ทันสมัย  ปรับจากเดิมที่มีฝาแก้วครอบ

ผลิตภัณฑ์  ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีปัญหาเรื่องขนส่ง 

ไม่สามารถส่งออกได้ คณะวิทยาการจัดการแนะ

ไอเดียให้ดึงความถนัดงานแกะสลักของชาวบ้าน

มาใช้ และนำาไม้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่มาแกะสลัก

เป็นกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์เพิ่มความสวยงาม 

เรือจำ�ลองสัญช�ติสมุทรส�ครต่อยอดวิส�หกิจชุมชน

หมดปัญหาเรื่องการขนส่ง

ส่วนเรือมหาสมบัตินั้นออกแบบลวดลาย

บนเรือใหม่  เพิ่มสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็น

สมุทรสาคร ประกอบด้วย อักษร “ป.” มาจากคำา

ว่า “ประมง” ประดับด้วย “ดอกพญาสัตบรรณ” 

ดอกไม้ประจำาจังหวัดสมุทรสาคร และ  “ดอก

หญ้าแพรก”  สื่อถึงชุมชนบางหญ้าแพรก  มี

การเพิ่มฟังก์ชันเรือประมงจำาลองเป็นเรือมหา

สมบัติ นำาไปใช้งานได้อเนกประสงค์ สามารถเปิด

ดาดฟ้าของเรือเพื่อใช้เป็นภาชนะใส่อาหารและ

อาหารว่างเสิร์ฟเก๋ๆ หรือใส่เครื่องหอมต่างๆ เรือ

จำาลองนี้สามารถเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่อง

เที่ยว มองเป็นการเพิ่มสีสันให้ธุรกิจร้านอาหาร 

โรงแรม  เปิดช่องทางใหม่ในการจำาหน่ายสินค้า

ให้กับชุมชนได้

ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร  คณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ มบส. เล่าว่า ตนและทีมวิทยากร

ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น  :  กิจกรรมโครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  หรือ  University  as  

Marketplace  ได้ลงพื้นที่ชุมชนใน จ.สมุทรสาคร 

เป็นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการของคณะฯ ที่จะ

เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 

พบว่า  ผู้ประกอบการมีปัญหาหลากหลาย ส่วน

ชุมชนต้องการการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

คณะทำางานทำางานร่วมกับผู้ประกอบการและ

ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี 

ปีนี้ทางสำานักงานพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัคร

ผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่ง

ตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565  (OTOP 

Product Champion  : OPC) ระดับจังหวัด  เพื่อ

จัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาระดับ

ประเทศ  จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้

ในการทำางานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ จนสามารถใช้เป็นแหล่ง

สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ถ้าต่อ 

ยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุทรสาครแล้วผ่านการคัด

สรร 5 ดาว จะจำาหน่ายได้มากขึ้นและส่งออกต่าง

ประเทศได้ด้วย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการให้ข้อมูล

ว่า  ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในสมุทรสาคร

ที่ทาง มบส.เข้าไปช่วยพัฒนาและส่งเข้ารับการ

คัดสรร OTOP นอกจากวิสาหกิจชุมชนเรือจำาลอง

บางหญ้าแพรกแล้ว  ยังมีวิสาหกิจชุมชนกลิ่น 

ไอตาล 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำาตาลปึก น้ำาตาลสด 

และน้ำาตาลมะพร้าวชนิดเหลว,  วิสาหกิจชุมชน

แปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว 2 ผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ น้ำาปลาหวาน และเคยปรุงรสอบแห้ง

วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม  

3  ผลิตภัณฑ์  ได้แก่  น้ำาพริกเห็ดรสปลาทูน่า,  

บิสกิตผักโขมและลูกชิ้นเห็ดผสมอกไก่  และ

วิสาหกิจชุมชนสวนปาณิสรา 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

กระเป๋าผ้ามัดย้อมใบฝรั่ง  ขั้นตอนปัจจุบันอยู่

ระหว่างการพิจารณคัดสรรผลิตภัณฑ์

“คณะฯ  เข้าไปให้ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย  การออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ให้น่าสนใจ ดึงอัตลักษณ์และความโดดเด่น

ของชุมชนเข้ามาผสมผสาน  เพื่อเป็นจุดเด่นของ

ผลิตภัณฑ์ในการดึงดูดลูกค้า และพยายามทำาให้

ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ปริมาณมาก

ขึ้น รวมถึงมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นไม่เฉพาะใน

ชุมชนหรือในจังหวัดเท่านั้น อย่างเรือจำาลองดูเก๋ไก๋

มากขึ้น ไม่เพียงเป็นของที่ระลึกตั้งโชว์ สามารถใช้

ประโยชน์ได้ คุ้มค่า  เพิ่มลูกค้าและขยายกลุ่มเป้า

หมายกว้างขึ้น เช่น โรงแรมห้าดาว และชาวต่าง

ชาติ แผนพัฒนารวมถึงการให้ความรู้ผู้ประกอบ

การทำาช่องทางการตลาด โดยเฉพาะออนไลน์ ซึ่ง

มาแรงมาก ปีนี้มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายทำาความ

ร่วมมือกับบริษัทขายออนไลน์ต่อไปเพื่อจะนำาสินค้า

ของชุมชนมาจำาหน่ายด้วย  5  วิสาหกิจชุมชนที่

คณะฯ ช่วยพัฒนาต่างพอใจ  เพราะสามารถนำา

ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพและมีรายได้มากขึ้น” 

ผศ.ดร.ณุศณีกล่าว.

ค

ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ ออกแบบลวดลาย เสริมสัญลักษณ์สื่อตัวตน จ.สมุทรสาคร

ตัวอย่างการนำาเรือจำาลองไปใช้งาน พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องไม้ สะดวกขนส่งจำาหน่ายต่างแดน

ทีม มบส.ต่อยอดวิสาหกิจชุมชนสมุทรสาคร

สาธารณสุข • กรมอนามัยห่วงความปลอดภัย

ผู้บริโภค  ได้ออกประกาศว่าด้วยเรื่องการนำา

ใบกัญชามาใช้ในการทำา  ประกอบ หรือปรุง

อาหาร  ในสถานประกอบกิจการอาหาร ห้าม

เด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า  18 ปี หลีกเลี่ยง

บริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ทั้งขนม 

อาหารและเครื่องดื่ม และห้ามในสตรีมีครรภ์

หรือให้นมบุตร

นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่ งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า  ภายหลังที่

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข  เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษใน

ประเภท 5 พ.ศ.2565 และมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยผลจาก

การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว

จะส่งผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยา

เสพติดให้ โทษในประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่

มีสาร Tetrahydrocannabinol,  THC  เกินร้อย 

ละ 0.2 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ต่อการนำาใบกัญชามาใช้ ในการทำา  ประกอบ

หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร 

ที่นำาส่วนต่างๆ ของพืชกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด

ให้ โทษไปใช้ ในอาหารโดยขาดการใช้ที่รัดกุม

เพียงพอ อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาม

มาได้ กรมอนามัยจึงได้ออกประกาศกรมอนามัย 

เรื่อง การนำาใบกัญชามาใช้ในการทำา ประกอบ 

หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร 

พ.ศ.2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำานวน 2 ฉบับ

สถานประกอบกิจการอาหารในประกาศ

ดังกล่าว หมายรวมถึงตลาด สถานที่จำาหน่าย

อาหาร สถานที่สะสมอาหาร และการจำาหน่าย

ในที่หรือทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่

จะนำาใบกัญชามาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำา 

ประกอบ หรือปรุงอาหาร เพื่อจำาหน่ายในสถาน

ประกอบกิจการอาหารนั้น จากเดิมตามประกาศ

ประกาศกรมอนามัย  เรื่อง การนำาใบกัญชามา

ใช้ในการทำา ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถาน

ประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 ที่มีการลงนาม

เมื่อ 30 มีนาคม 2565 มีในข้อ 3 กำาหนด ให้

สถานประกอบกิจการอาหาร ต้องจัดหาใบกัญชา

จากแหล่งปลูกหรือแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตถูก

ต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติด และต้องเปิด

เผยเอกสารหรือแสดงหลักฐานแหล่งที่มา และ

วัตถุประสงค์ในการนำาใบกัญชามาใช้ประโยชน์ 

เป็นส่วนประกอบของอาหาร  เพื่อการจำาหน่าย

ในสถานประกอบกิจการอาหาร

ขณะนี้กรมอนามัยได้ออกประกาศกรม

อนามัย  เรื่องการนำาใบกัญชามาใช้ในการทำา 

ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการ

อาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  9 มิถุนา 

ยน 2565 ที่ผ่านมานี้ โดยให้ยกเลิกความในข้อ 3 

เปลี่ยนเป็นกำาหนดให้สถานประกอบกิจการอาหาร 

มีการจัดเก็บใบกัญชาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัด

เก็บเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ไม่ทำาให้เกิดเชื้อรา หรือเน่าเสียแทน

ทั้งนี้ สำาหรับข้อกำาหนดอื่นๆ ในประกาศ

ยังคงเหมือนเดิม คือ สถานประกอบการกิจการ

อาหาร ต้องควบคุม กำากับ และต้องจัดให้มีการ

สื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและต้องตระหนัก

ด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค  เกี่ยวกับการ

จำาหน่ายอาหารที่มีการใช้ ใบกัญชาเป็นส่วน

ประกอบของอาหาร ได้แก่ 1) จัดทำาข้อความ

ที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการอาหาร

ที่มีการใช้กัญชา 2) แสดงรายการอาหารที่มี

การใช้ใบกัญชาทั้งหมด 3) แสดงข้อมูลปริมาณ

การใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการ

อาหาร ตามประเภทการทำา ประกอบหรือปรุง

อาหาร  เช่น  อาหารทอด แนะนำาการใช้ ใบ

กัญชาสด 1-2  ใบสดต่อเมนู  สำาหรับอาหาร

ประเภทผัด แกง ต้ม ผสมในเครื่องดื่ม แนะนำา

การใช้ใบกัญชาสด 1 ใบสดต่อเมนู 4) แสดง

ข้อแนะนำาเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

อาหารหรือเครื่องดื่มที่มี ใบกัญชาเป็นส่วน

ประกอบ 5) แสดงคำาเตือนรายการอาหารที่มี

การใช้ ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง 

หากรับประทานอาหารที่ใช้ใบกัญชาทราบ

ด้วยการระบุข้อความ “เด็กและวัยรุ่นช่วง

อายุน้อยกว่า  18 ปี  ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา เช่น ขนม อาหาร

และเครื่องดื่ม สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่

ควรรับประทาน” “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุด

รับประทานทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮ

โดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) 

หรือสารแคนนาบิไดออล  (Cannabidiol, CBD) 

ควรระวังในการรับประทาน”  “อาจทำาให้ง่วง

ซึมได้  ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือ

ทำางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” และ 6) ห้ามแสดง

ข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกันหรือ

รักษาโรค” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว.

กรุงเทพฯ • “อนุทิน”  แจงนโยบาย

เสรีกัญชามุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางการ

แพทย์และสุขภาพ  ไม่สนับสนุนสูบหรือ

เสพ จะเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อ

นำากัญชาไปใช้อย่างถูกต้อง ด้าน กมธ.กัญ

ชาฯ เลือก “ศุภชัย” นั่งประธาน ยันเร่งทำา 

กม.มีมาตรการให้สังคมใช้กัญชาปลอดภัย 

เปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกว้างขวาง ไม่

เอื้อนายทุน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายก

รัฐมนตรีและ  รมว.สธ.กล่าวถึงกรณี 

ที่หลายฝ่ายแสดงความห่วงใยเรื่อง

การนำากัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ว่า 

สธ.ขอบคุณทุกความห่วงใยและพร้อม

รับฟังประเด็นข้อคิดเห็นของหลายๆ 

ฝ่าย ขอยืนยันว่านโยบายเสรีกัญชาของ

กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นในเรื่องการ

ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพ 

ตลอดจนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ  ไม่ได้สนับสนุนให้นำากัญชาไป

ใช้ ในเจตนารมณ์อื่น  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการสูบหรือเสพซึ่งไม่มีประโยชน์ใดๆ 

ต่อสุขภาพ ซึ่งตลอด 3 ปีที่มีการผลักดัน

นโยบายเสรีกัญชา  ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์

และเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้น  และมีการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความ

เข้าใจให้กับประชาชนในการนำาพืชกัญชา

ไปใช้อย่างถูกวิธีมาโดยตลอด และขณะ

นี้สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถ

เข้าไปศึกษาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา

กัญชงได้ตลอดเวลา  รวมถึงรับจดแจ้ง

การปลูกได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน  

“ปลูกกัญ”

นายอนุทินกล่าวต่อว่า  สธ.จะเร่ง

รณรงค์ทำาความเข้าใจถึงนโยบายกัญ

ชงกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ

ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขรับทราบ

และนำาข้อมูลไปทำาความเข้าใจให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างถูกต้อง  ใน

ส่วนของ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ขณะนี้อยู่

ระหว่างการพิจารณาของสภาและคณะ

กรรมาธิการ  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรง

คุณวุฒิ ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่ ได้

รับฟังปัญหา ข้อห่วงใย  ข้อแนะนำา  ข้อ

เสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมข้อมูล

ให้รอบด้าน ทำาให้เกิดการใช้กัญชาที่เป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพ  รวมถึงเสริมสร้าง

เศรษฐกิจประเทศให้มั่นคง และระหว่างที่

รอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง มีผลบังคับใช้ จะ

มี พ.ร.บ.ของกระทรวงสาธารณสุขควบคุม

‘อนุทิน’แจงไม่สนับสนุน‘สูบ-เสพ’กัญชา
ยันเปิดเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์‘ศุภชัย’เผยเร่งคลอดกม.เน้นคุ้มครองปลอดภัย

กำากับดูแลการใช้อยู่แล้ว  เช่น การนำาไป

ใช้ในเชิงพาณิชย์  จะต้องขออนุญาตจาก 

อย.ทุกราย,  การปลูกในครัวเรือน หาก

นำาช่อดอกไปสกัดเป็นสารสกัดต้องมีค่า 

THC  ไม่เกิน 0.2% หรือถ้าจะนำาไปผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องขอขึ้นทะเบียน

กับ อย. เป็นต้น

ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจ

ไทย กล่าวถึงการประชุมนัดแรกของคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.)  กัญชา กัญชง 

ฉบับที่ พ.ศ.  .. ว่า ที่ประชุมมีมติเลือกให้

ตนเป็นประธานคณะ  กมธ.  นพ.เทวัญ 

ธานีรัตน์  ผอ.สำานักการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขานุการคณะ 

กมธ.  ส่วนตำาแหน่งโฆษกคณะ กมธ. มี  

3 คน คือ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นายวิ

รัตน์ วิริยะพงษ์ และนายศาสตรา ศรีปาน 

ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ เนื่องจาก

ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างสำาคัญ จึงจะ

มีการประชุมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  คือ  วัน

จันทร์กับวันศุกร์ และมีการแถลงทุกครั้ง

ที่มีการประชุม ซึ่งยืนยันว่าคณะ กมธ. จะ

ทำากฎหมายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

มากที่สุด ด้วยระยะเวลาที่เร็วที่สุด เร่งรัด

ให้ทุกมาตราเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ 

และรอบคอบที่สุด

“วันนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ใช่ร่าง

ของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียว แต่เป็นร่าง

ของคณะ กมธ. และยังเป็นร่างกฎหมายที่

ทั่วโลกสนใจ วันนี้เราถูกจับตาอยู่ ผมฝาก

ข้อห่วงใยต่อที่ประชุมคณะ กมธ.  ว่าเรา

จะแสดงให้ต่างประเทศเห็นว่า กฎหมาย

ฉบับนี้จะมีมาตรการให้สังคมปลอดภัยได้

อย่างไร และขอยืนยันว่า ในร่างกฎหมาย

ฉบับนี้ ไม่มีมาตราใดเอื้อประโยชน์ให้กับ

นายทุน” นายศุภชัยกล่าว

ด้านนายปานเทพกล่าวว่า  เราต้อง

เร่งรัดกฎหมายฉบับนี้ให้เร็วที่สุด  เพื่อให้

ช่วงสุญญากาศเหลือน้อยที่สุด  ที่ประชุม

คณะ กมธ.  เห็นเบื้องต้นในหลักการว่า 

การดำาเนินนโยบายต้องคำานึงถึงมิติหลาย

ด้าน ทั้งทางการแพทย์และความเหลื่อม

ล้ำา ทำาอย่างไรจะให้ประชาชนมีโอกาสเข้า

ถึงมากขึ้น  ทำาธุรกิจกัญชาได้ทั่วถึงกว้าง

ขวาง  รวมถึงการคุ้มครองความปลอดภัย

ของเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง ส่วนข้อถกเถียง

เรื่องสันทนาการ แม้ไม่ใช่วัตถุประสงค์เดิม

ของ สธ. แต่ก็จะรับฟังความเห็นจาก กมธ.

และประชาชน ว่าสังคมจะมีการเรียนรู้และ

รับมือสิ่งไม่พึงประสงค์อะไรบ้าง เราหวังว่า

เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ จะ

เป็นกฎหมายที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค.

สธ.ออกกฎเพิ่มเติมร้านอาหารนำาใบกัญชาปรุงรส

อนุทิน ชาญวีรกูล



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

11บันเทิง

พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา..

ท่านเป็น “ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์                                                              

สุขภาพโรคอุบัติใหม่” คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วานนี้ ได้ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กสร้างความ

ฮือฮาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในฝั่ง “บุรุษเพศ” ซึ่ง

ท่านผู้อ่านน่าจะได้ผ่านตากันไปบ้างแล้ว

เอาเป็นว่า ผมจะไม่ลงในรายละเอียด-ข้อมูล

ทางวิชาการให้เสียเวลาอีก ขอหยิบเอาแค่ที่นาย

แพทย์ธีระวัฒน์ขึ้นต้น..

“ปั่มปั๊ม 21 ครั้งต่อเดือน ปลอดมะเร็งต่อมลูก

หมาก” ก็น่าจะเป็นอันเข้าใจตรงกัน!

หรือหากจะมีใครสงสัย “ปั่มปั๊ม” อีหยังวะ-อะ 

ไรรึ? ผมก็จะช่วยขยายความให้ว่า การมีเพศสัมพันธ์ 

หรือการ “เอากัน” ของผู้หญิงกับผู้ชายนั่นแหละ!

คุณหมอธีระวัฒน์ท่านคงจะเล็งเห็นว่า “ต่อมลูก

หมาก” กำาลังเป็นปัญหาด้านสุขภาพต่อบรรดาท่านผู้ชายอยู่

ไม่น้อย จึงได้ศึกษาหาข้อมูลจนไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งเข้า

และได้กรุณานำามาเปิดเผยเพื่อที่ให้บุรุษเพศทั้งหลาย

ได้ตระหนักรู้ เผื่อใครปฏิบัติตาม-เอาอย่างได้ ก็จะช่วยลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อมลูกหมากได้

ซึ่ง..21 ครั้งต่อเดือนสำาหรับการ “ขับเคลื่อนน้ำากาม” 

นั้น จะว่ามากก็มาก จะว่าน้อยก็น้อย ผมหมายถึงถ้าอยู่ใน

วัยรุ่น-วัยหนุ่ม อย่าว่าแต่ 21 เลย..

ต่อให้ 31 ครั้งเต็มเดือนเลยก็ยังไหว ดีไม่ดีจะเกินเอา

เสียด้วย!

แต่กับผู้สูงวัย ประเภท 60 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่ก็

อยู่ในสภาวะเสี่ยงก่อเกิดต่อมลูกหมากเสียด้วยแล้ว อย่าว่า

จะ 21 ครั้งต่อเดือนเลย..

พยายาม-ฝืนๆ เอาแค่ 10 ครั้งต่อเดือนก็ไม่รู้จะไหว

มั้ย?

นี่..ไม่ได้หมายจะดูแคลน หรือเอาตัวเองวัด แต่แหม

คนเกษียณแล้วจะยังให้เอาได้วันละหนก่อนหรือหลังอาหาร

อยู่ก็ดูจะเป็น “เฒ่าตัณหากลับ” ไปมั้ง?

กระนั้น จะเอาได้-ไม่ได้อย่างไรก็อย่าไปวิตกกังวล 

และอย่าไปฝืนสังขาร (เอา) ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น หรือถ้าไม่

ไหว-ไม่ได้แล้ว มันจะเป็นก็ต้องปล่อยมันเป็น..

เพราะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ บางทีก็อยากให้คิดกันเสีย

ว่า เป็น “กรรม” ของแต่ละคน บางคนดูแลตัวเองอย่าง

ดี กินดี ออกกำาลังกายเป็นประจำา แต่ปุ๊บปั๊บไปเสียแล้วก็มี

ถมถืด!

อย่าง “ต่อมลูกหมาก” ที่คุณหมอธีระวัฒน์ให้ข้อมูล 

ต้องเอาให้ได้ 21 ครั้งต่อเดือนจึงจะลดความเสี่ยงได้  ถ้ามี

คนคิดพิเรนทร์ๆ ถาม..

เอ้า..ยังงั้นหลวงลุง-หลวงพ่อตามวัดวาไม่เป็นต่อมลูก

หมากโตกันไปหมดรึ?

เห็นทีจะทำาให้อ้ำาๆ อึ้งๆ ไปเหมือนกัน ด้วยไม่รู้จะยก

เอาเหตุอะไรขึ้นมาอธิบาย!

ครับ..คุยกันเรื่องต่อมลูกหมากก็เลยนึกขึ้นได้ ตอน

นี้ “ผู้กำากับภาพยนตร์” คนดังท่านหนึ่งกำาลังป่วยด้วยโรคนี้ 

นัยว่าอยู่ในขั้นที่ 4 แล้ว อาการไม่ค่อยสู้ดีนัก

เป็นที่วิตกกังวลของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่าง

มาก ซึ่งผมเองก็อยากประกาศชื่อ-แซ่ให้ทราบ แต่เมื่อทาง

ผู้ป่วยและญาติขอให้ปิดบังไว้ก่อน ไม่อยากรบกวนผู้อื่น

ก็ต้องขอโทษที่ต้องบอกกล่าวกันเหมือนไม่ได้บอก 

แต่จะยังไงก็ต้องบอกว่า..ขอให้ผู้กำากับภาพยนตร์ท่านนี้ ได้

หายวัน-หายคืน..

ฟื้นตัว กลับมาสร้างผลงานคุณภาพดีๆ ให้คนรักหนัง

ไทยได้อิ่มเอิบใจต่อไป!

ส่วนผมก็จะลองปฏิบัติตามที่คุณหมอธีระวัฒน์ชี้แนะ

ด้วยความมานะ-อดทน..

ดูซิ..จะได้สักกี่มื้อ..แฮ่ะๆ!.

น

• “MONOMAX” (โมโนแมกซ์)                                 

จัดเซอร์ไพรส์พิเศษชุดใหญ่ให้

กับแฟนซีรีส์ “ทาสปีศาจ The 

Blue Whisper” และบรรดาเหล่า

แฟนคลับ ตี๋ลี่เร่อปา-เหรินเจีย

หลุน โดยบุกยึดจอ LED บริเวณ

ลานพาร์ค พารากอน จนถึงสยามเซ็นเตอร์ และ

จอ LED STATION อีกว่า 127 จอ ใน 5 สนามบิน

นานาชาติของประเทศไทย ได้แก่ สนามบินดอนเมือง 

กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต, หาดใหญ่ เพื่อ

ปล่อยทีเซอร์ซีรีส์ทาสปีศาจให้สมกับความยิ่งใหญ่ที่ทุก

คนรอคอย

• (ต่อ) ทั้งนี้จอ LED บริเวณลานพาร์ค พา

รากอน จะขึ้นฉายเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 

มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้แฟนๆ คอซีรีส์

แดนมังกรได้แวะไปเก็บภาพบรรยากาศและความ

ฟินได้ตลอดเวลา และร่วมพิสูจน์ความสนุกครบทุก

อรรถรส กับซีรีส์กระแสปังที่ทุกคนรอคอย “ทาส

ปีศาจ The Blue Whisper” ฉบับพากย์ไทยและซับ

ไทยแบบถูกลิขสิทธิ์เพียงที่เดียวและที่แรกของเมือง

ไทย ที่ MONOMAX (โมโนแมกซ์)

• เตรียมเกาะขอบจอรอชมความสนุกกันได้กับ 

ละคร “รักสุดท้ายยัยจอมเหวี่ยง” 

ตอนแรกที่จะออกอากาศให้ชม

กันวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 

เวลา 20.20 น. ทางช่องวัน31 

เปิดเรื่องมาด้วย แป๊ด (บี น้ำา

ทิพย์) ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

ของ Top Shopping กำาลังพยายามหาสินค้าขายดี

มาเพื่อพยุงให้ยอดขายบริษัทดีขึ้น จนได้มาเจอกับชา

สมุนไพรของ ธีรพล (มอส ปฏิภาณ) ดาราดังที่แป๊ด

พยายามหาทางเจรจาเพื่อให้มาร่วมธุรกิจด้วยกัน 

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม!

• เรียกว่านานๆ จะได้เห็นสาว นุ่น-วรนุช 

ภิรมย์ภักด ีเต้นในรอบหลายปี ล่าสุดโพสต์คลิปในไอ

จีที่ทำาเอายอดวิวคนดูทะลุล้านวิว เพราะนุ่นได้ชวน

เพื่อนซี้รุ่นน้องอย่าง เอม สาธิดา (AF11) และ คิน 

ธนชัย (White Fox แกรมมี่ฯ) เต้นบนลานไอซ์สเกต 

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ชื่นชอบ และเราจะได้เห็นทั้ง 3 

เพื่อนซี้สายกีฬานัดเจอและเล่นด้วยกันบ่อยๆ งาน

นี้ ไม่รู้ว่าจะมีคลิปไหนให้เราได้ติดตามกันอีก ต้องรอ

ลุ้น... ที่แน่ๆ ชาวเน็ตหลายคนยกให้เป็นดาว tiktok 

เป็นที่เรียบร้อย.

มักเกิ้ล

านพ้นไปแล้วท่ามกลางความ

ประทับใจของแฟนคลับที่เฝ้า

รอคอยมานาน สำาหรับงาน 

“PowerPat22 Meeting Concert” งาน

แฟนมีตติ้งฉลองครบรอบ 22 ปีของวง 

“พาวเวอร์แพท” ที่ทำาเอาแฟนคลับหัวใจ

เต้นแรงและมีความสุขสุดฟินกับโชว์สุด

พิเศษตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม ที่ 4 หนุ่มวง

พาวเวอร์แพท นำาโดย แพท-วรยศ บุญ

ทองนุ่ม (ร้องนำา), ฟ้า-ปัณณวิช สุวัฒนา

นันท์ (กีตาร์), เปรม-วริทธิ์ธร ธนาวัฒน์ศิริ 

(เบส) และ เจี๊ยบ-กมลชัย เข็มทอง (กลอง) 

เตรียมโชว์มาเซอร์ไพรส์แบบจัดหนัก ด้วย

การขนเพลงเก่าตั้งแต่อัลบั้มชุดแรก และผล

งานเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเขามาขับกล่อม

ให้ได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่ม เพื่อบอกเล่าการ

เดินทางของวงตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้

เปิดโชว์เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากแฟน

คลับ เมื่อ “แพท-ฟ้า-เปรม-เจี๊ยบ” เดินลง

บันไดมาจากชั้น 2 ปรากฏตัวต่อหน้าแฟน

คลับที่มารอกันเต็มฮอลล์ พร้อมสาดความ

สุขให้แฟนๆ ได้เต็มอิ่มไปกับโชว์แน่นๆ ทั้งเพลงเก่า-

เพลงใหม่ รวมไปถึงเพลงที่แพทแต่งเองตอนอยู่ในเรือน

จำา และเพลงคัฟเวอร์อีกมากมาย

และนอกจากนี้มือกีตาร์ของวง “ฟ้า ปัณณวิช” 

ก็ได้ถือโอกาสประกาศข่าวสำาคัญว่าต้องอำาลาวงไปต่าง

ประเทศในช่วงเวลา 2 เดือน ทำาเอาแฟนคลับใจหาย

ที่งานคอนเสิร์ตหลังจากนี้จะไม่มีหนุ่มฟ้า โดยจะมีมือ

กีตาร์ที่เป็น Guest มาทำาหน้าที่แทนจนกว่าฟ้าจะกลับ

มาจากต่างประเทศ

ซีรีส์วายสายบู๊ • บริษัท แม็กซิม่อนโซลูชั่น จำ�กัด จัดพิธีบวงสรวงซีรีส์ว�ยส�ยบู๊เรื่องใหม่

ของช่อง 3 อย่�ง “Chains of heart ตรวนธรณี” นำ�ทีมโดยผู้จัดอัญธิศร เช�วนปรีช�, ศุภ

กิตติ์ กันอุปัทว์ และผู้กำ�กับรุ่งรดิศ รุ่งอมรว�นิช พร้อมนักแสดงรุ่นใหม่ อ�ทิ คัท ธนวัฒน์, 

ไฮด์ ศรุญสธร, บูม รวีวิชญ์, ม�ร์ค ป�หุณ, ชะเอม อลงกรณ์, แบม กัญกนิษฐ์, เค้ก นวพร, 

ป๊อปปี้ รัชพงศ์, ฮง อิลฮงมิน ร่วมด้วยนักแสดงมืออ�ชีพคับคั่ง ณ ล�นพระพิฆเนศ หน้�

ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

ผ่

เปอร์สตาร์และคุณแม่สุดฮอต “Halsey” 

เธอได้กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ “So 

Good” ได้ Tobias Karlsson และ Max 

Martin มาคุมงานโปรดิวซ์ให้ เนื้อเพลงพูดถึงการ

พบรัก และความรู้สึกนึกคิดที่วนเวียนอยู่ภายใน

จิตใจ ในส่วนของมิวสิกวิดีโอกำากับโดย Alev 

Aydin ผู้เป็นหวานใจ และคุณพ่อของลูกสาว 

“Halsey” 

ล่าสุดทัวร์คอนเสิร์ต “Love and Power” 

ของ “Halsey” ที่ Toronto และ Maryland ก็ได้

ขายบัตรหมดเกลี้ยง และเมื่อสุดสัปดาห์ก็เพิ่งไป

ขึ้นแสดงคอนเสิร์ต Governors Ball ที่ New York 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา จากนั้นก็จะ

เป็น Hollywood Bowl ที่ Los Angeles ในวันที่ 

21 มิถุนายนนี้

เมื่อเดือนที่ผ่านมา “Halsey” ได้ฉลองครบ

รอบ 5 ปี อัลบั้ม “hopeless fountain kingdom” 

กับยอดขายระดับดับเบิลแพลทินัม นอกจากนี้

สตูดิโออัลบั้มชุดที่ 3 อย่าง “Manic” ของสาว 

“Halsey” ยังทำายอดขายระดับดับเบิลแพลทินัม

ด้วยเช่นกัน

และทั้งสองอัลบั้ม

ยังเดบิวต์ติดอันดับ 1 บน

ชาร์ต Billboard เช่น

เดียวกับอัลบั้มล่าสุด “If I 

Can’t Have Love, I Want 

Power” ที่ปล่อยออกมาใน

ปี 2021 

ปัจจุบันเพลง

ของ “Halsey” มียอด

สตรีมทั่วโลกมากกว่า 

31,000,000,000 ครั้ง และเธอยังคงเดินหน้าใน

การครีเอตผลงานท่ีสร้างสรรค์แปลกใหม่ท่ีมากกว่า

แค่งานดนตรี หนังสือที่เธอเขียนอย่าง “I Would 

Leave Me If I Could: A Collection of Poetry” 

เปิดตัวติดอันดับ 1 หนังสือขายดีของนิวยอร์ก

ไทมส์ปี 2020 และ “Halsey” ได้ถูกจัดอันดับให้

เป็น 1 ใน 100 บุคคลสำาคัญที่ทรงอิทธิพลที่สุดใน

ปี 2020

และล่าสุดเธอยังได้เปิดตัวแบรนด์เมคอัพของ

ตัวเองในชื่อ about-face นอกจากน้ี “Halsey” ยังคง

คอยช่วยเหลือสนับสนุนสังคมในเรื่องสิทธิสตรี เด็ก 

รวมถึงปัญหาสุขภาพจิต และคอมมูนิต้ี LGBTQ+

ซู

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ไม่

ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆ เมื่อ 2 หนุ่มสลับ

หน้าที่กัน แดดดี้แพททิ้งไมค์วาง

กีตาร์ เปลี่ยนมาโชว์ฝีมือการตี

กลอง ส่วนเจี๊ยบสละไม้กลอง

หันไปเล่นกีตาร์แทน อีก

ไฮไลต์ของงานก็คือเพลง

พิเศษที่แดดดี้แพทแต่งเพื่อ

งานนี้โดยเฉพาะ “รักไม่

เบื่อ” เพลงความหมาย

ดีๆ ที่แพทถ่ายทอด

จากความรู้สึกที่อยาก

ขอบคุณแฟนคลับ แม้

ในอดีตตนเองจะเคย

ทำาผิดจนทำาให้ทุกคน

ผิดหวัง แต่ทุกคนก็ยัง

รักและรอคอยให้วง

พาวเวอร์แพทกลับมา

รวมตัวกันอีกครั้ง

หลังจบเพลงพิเศษ เป็นช่วงเล่นเกมแจก

ของรางวัล ซึ่งหนุ่มๆ วงพาวเวอร์แพทเตรียม

คุณแม่สุดฮอต‘Halsey’คัมแบ็ก

พร้อมกับซิงเกิลใหม่‘So Good’

ของรักของหวงของตัวเองมาแจกตลอดงาน รวม

ถึงของขวัญพิเศษสุดจากแดดดี้แพทที่มีชิ้นเดียวใน

โลก นั่นก็คือ ภาพสเกตซ์ โลโก้ โปรเจ็กต์ Power 

Pat 22 ที่หนุ่มแพทสเกตซ์เองกับมือและใส่กรอบ

รูปมาให้อย่างสวยงาม นอกจากแฟนคลับจะหัวใจ

ฟูที่ได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่รักแล้ว ยังมีของขวัญติด

ไม้ติดมือกลับบ้านกันเพียบ ก่อนจะตอกย้ำาความ

พิเศษในค่ำาคืนนี้ด้วยการที่ “แพท-ฟ้า-เปรม-เจี๊ยบ” 

ร่วมถ่ายภาพกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด อบอุ่นและ

ประทับใจสุดๆ เป็นการฉลองครบรอบ 22 ปีของ

วงพาวเวอร์แพทที่ทำาให้แฟนคลับทั้งรุ่นเก่าและ

ใหม่ได้มาร่วมย้อนความทรงจำาในวันวาน และ

สร้างความทรงจำาใหม่แสนพิเศษร่วมกัน เรียกว่า

ได้รับความสุขกลับบ้านกันถ้วนหน้า.

อบอุ่นสมการรอคอย22ปี

‘พาวเวอร์แพท มีตติ้ง คอนเสิร์ต’

จัสติน บีเบอร์ น้ำาตาคลอวอนแฟนๆ

เป็นกำาลังใจติดเชื้อหน้าเป็นอัมพาต

จัสติน บีเบอร์ วอนแฟนๆ 

อธิษฐานเป็นกำาลังใจให้เขา หลังเปิด

ใจครั้งแรกว่าติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่

เกิดขึ้นได้ยาก ทำาให้ใบหน้าของเขา

เป็นอัมพาตไปครึ่งซีก

นักร้องดังเปิดเผยเรื่องนี้ออก

มาเมื่อวันศุกร์ แจ้งแฟนๆ ว่าเขาได้รับการวินิจฉัย

ว่าเป็นโรคแรมเซย์ ฮันท์ ซินโดรม ซึ่งมักเป็น

ภาวะแทรกซ้อนจากงูสวัด เกิดจากการที่เชื้อไวรัส

เข้าไปจู่โจมเส้นประสาทในสมอง ในหู อาการที่

สามารถเกิดขึ้นมีได้หลายอย่าง เช่น ปวดหู การ

ได้ยินลดลง, เวียนหัว, บ้านหมุน, เสียการรับรู้

รสชาติอาหาร และในรายของบีเบอร์ มี

อาการใบหน้าซีกหนึ่งเบี้ยว

จัสตินบอกกับแฟนๆ ถึงอาการของเขา 

ในขณะเดียวกันก็อธิบายว่าเขาไม่มีทางเลือก

อื่นนอกจากต้องยกเลิกคอนเสิร์ต Purpose 

tour ไปก่อน

ช่วงนี้นักร้องดังเพลง Baby 

พยายามบริหารใบหน้าเพื่อทำาให้

ใบหน้ากลับมาเคลื่อนไหวได้ตามปกติ 

แต่ยังไงก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว.

interthaipost69@gmail.com

ต้องเอาอย่างคุณหมอ(ว่า)



12 ขาวประชาสัมพันธ

 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

เดอะมอลล โคราช อยูเคียงขาง

ชาวโคราชมานานกวา 22 ป แหมม - วรลักษณ 

ตุลาภรณ ผูบริหารคนเกงแหงเดอะมอลล กรุป 

จึงจัดสรรกิจกรรมดีๆ คืนสูพี่นองชาวโคราช

อยูเสมอ ลาสุดเตรียมจัดงาน เดอะมอลล 

บานของคนโคราช เพ� อโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา เชิญชวนพ่ีนองชาวนครราชสีมา 

และจังหวัดใกลเคียงรวมบริจาคโลหิต หรือ

เปลี่ยนคะแนนสะสม M Point เปนเงิน

บริจาค ผาน M Card Application เพ� อระดม

ทุนจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย มาใหกับ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยงาน

จัดขึ้นตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน – 31 ธันวาคม  

ที่เดอะมอลล โคราช

พักผอนแบบคุมๆ ที่ ทินิดี โฮเต็ล 

บางกอก กอลฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี กับ

โปรโมชัน Mid Year Deal พรอมรับสิทธิ

ประโยชนมากมาย อาทิ หองพักซูพีเรียรวม

อาหารเชา เริ่มเพียง 1,350 บาทสุทธิตอคืน 

รับประทานอาหารเชาไดต้ังแตเวลา 06.00 น. 

- 14.00 น. ฟรี! เคร� องด� มหนึ่งแกวตอวัน 

มูลคาไมเกิน 80 บาทที่หองอาหาร @Lobby 

ระหวางเวลา 07.00 น. - 23.00 น. สวนลด

คาอาหารและเคร� องด� ม 15% ที่หองอาหาร 

Cafe Nidee สวนลด 20% ท่ี D Health Massage 

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง เช็คเอาทได

จนถึงเวลา 15.00 น. (ขึ้นอยูกับหองพักวาง) 

จอง 6 - 30 มิถุนายน เขาพัก 6 มิ.ย. - 31 

ตุลาคม สอบถามเพิ่มเติมหรือสํารองหองพัก 

โทร.06-3205-7034 หรือ www.tinidee.com  

ยุคนี้ ไมวาจะหันไปทางไหนก็เจอแต

ปญหาของแพง แตไมใชกับทรู ที่ดียิ ่งกวา 

คุมยิ่งขึ้น กับแคมเปญ "ทรูคูปอง *888" รับ

สิทธิ์ไดงาย ๆ สําหรับลูกคาทรูมูฟ เอช ทั้ง

แบบเติมเงินและรายเดือน เพียงเปดซิม

ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน พรอมซื้อแพ็กเน็ต

ครั้งแรกเพียง 100–199 บาท รับฟรี!! คูปอง

เงินสดรวม 300 บาท (รับคูปองเดือนละ 50 

บาท นาน 6 เดือน ผานแอปทรูไอดี เพียงมี

ยอดเติมแพ็กเน็ตสะสมครบ 100 บาท/เดือน 

ทุก ๆ เดือน) หรือซื้อแพ็กเน็ตครั้งแรก 200 

บาท ขึ้นไป รับคูปองเงินสดรวม 600 บาท 

(รับคูปองเดือนละ 100 บาท นาน 6 เดือน 

ผานแอปทรูไอดี เพียงมียอดเติมแพ็กเน็ต

สะสมครบ 200 บาท/เดือน ทุก ๆเดือน) และ

สําหรับลูกคาท่ีเปดซิมทรูมูฟ เอชแบบรายเดือน 

พรอมสมัครแพ็กเกจ 299 บาท/เดือนขึ้นไป 

รับคูปองเงินสดรวม 1,200 บาท (รับคูปอง

เดือนละ 100 บาท นาน 12 เดือน ผาน

แอปทรูไอดี เม� อชําระคาบริการรายเดือน

เต็มจํานวน) ประหยัดคุมกับแคมเปญ “ทรู

คูปอง *888” รับคูปองเงินสดชอปฟรี!! ที่

เซเวนอีเลฟเวนและโลตัสทุกสาขา เพียง

กด*888# โทรออก (ฟรี) ภายใน 7 วันหลัง

เปดซิมแบบเติมเงิน และภายใน 30 วัน 

สําหรับซิมแบบรายเดือน ... คุมขนาดน้ี รีบเลย 

ตั้งแตวันนี้ถึง 30 มิถุนายน สมัครเปนสมา

ชิกทรูไดแลววันนี้ ที่ตัวแทนทรูใกลบาน ทรู

ช็อป เซเวน อีเลฟเวน และโลตัสทุกสาขาทั่ว

ประเทศ https://www.true.th/truemoveh/

site/truecoupon

“ไทรอยด” เปนตอมไรทอขนาดใหญ

ที่สุดในรางกาย อยูบริเวณสวนหนาของ

หลอดลมใตลูกกระเดือก มีลักษณะคลาย

กับปกผีเสื้อ ทําหนาที่ผลิตฮอร โมนไทรอยด 

ทั้งยังควบคุมระบบการเผาผลาญของเซลล

ตางๆ ภายในรางกาย มีผลตอการทํางาน

ของระบบตางๆ ไดแก หัวใจและหลอดเลือด 

ทางเดินอาหาร และการควบคุมอุณหภูมิ

ในรางกาย ดังนั้นหากตอมไทรอยดเกิดการ

ทํางานผิดปกติจะสงผลกระทบตอระบบตางๆ 

มากมาย โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอมอบ

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงไทรอยด 

เพื่อลดความเสี่ยงและลดภาวะแทรกซ้อน 

รวมถึงการวางแผนการรักษาไดอยางทัน

ทวงที ตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยตรวจสุขภาพ  

โทร. 0-2223-1351 ตอ 3473, 3474

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ทบทวนประสบการณ     ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรศรีสวางค

วัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เปนประธานเปดกิจกรรมทบทวนประสบการณการเรียนชั้นปที่ 2 

“Annual Student Experience Review for Year 2 Medical Students” หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2563) ประจําปการศึกษา 2564 และโครงการเตรียมความพรอมสู

การเปนนักศึกษาแพทย ประจําปการศึกษา 2565 จัดโดย วิทยาลัยแพทยศาสตรศรีสวางควัฒน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ณ หองพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี นพ.ดํารงค 

สุกิจปญญาโรจน ผูอํานวยการศูนยหัวใจและหลอดลเลือด วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย

เจาฟาจุฬาภรณ, ผศ.ดร.พญ.กัญชนา งาวสุวรรณ, ดร.จริยา บุญเอี่ยม, ดร.ปริยวุฒิ เหราบัตย, 

ดร.ปวินทร พงศกอปรสกล, พญ.ศศิมา กรศิลป และแขกผูมีเกียรติเขารวมงาน

ทีมงานจากราน “มามีม่ี” (MAMEMI) 

น้ํานมถั่วเหลืองคั้นสด สูตรดั้งเดิมของ

ของครอบครัวสืบทอดจากรุนสูรุน ตอนรับ 

Mr.Roger Wu พิธีกรและนักชิมช� อดัง

ชาวฮองกง และทีมรายการทางชอง TVB 

Hong Kong ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ราน

มามีมี่ สาขาเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล 

ในบรรยากาศคาเฟสไตลมินิมอลสุดชิลล 

ยัสปาล (Jaspal) บริษัทธุรกิจเสื้อผา

และสิ่งทอระดับพรีเมียมของไทย ประกาศ

เปดตัวโครงการ Jaspal Scholarship Program 

(JSP) รวมมือกับ 6 มหาวิทยาลัย ท้ังจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาช้ันปท่ี 4 พรอม

โอกาสฝกงานกับนักออกแบบมืออาชีพใน

แผนงาน “Jaspal Designer Mentorship 

Program” และสรางรากฐานสูความสําเร็จของ

ชีวิตกับการทํางานจริงในฐานะดีไซเนอรรุน

ใหมของยัสปาล โดย JSP นับเปนโครงการ

สรางนักออกแบบรุนใหมครั้งแรกของวงการ

แฟชั่นเมืองไทยที่มอบการสนับสนุนแกนัก

ออกแบบรุนใหมแบบครบวงจร ตั้งแตระดับ

การศึกษาในสถาบันไปจนถึงการมีอาชีพการ

งานที่มั่นคง

เควิน สิงหสัจจเทศ  ผูบริหาร ในเครือ 

บริษัท ยัสปาล จํากัด กลาววา “โครงการ

นี้ถือเปนแนวคิดที่ ใหมมากสําหรับวงการ

แฟชั่นของเมืองไทย และยังไมเคยมีบริษัท

ยัสปาล ผุดโครงการ Jaspal Scholarship Program (JSP) จับมือ 6 สถาบันปนดี ไซเนอรเลือดใหมครั้งแรกของวงการแฟชั่นไทย

มอบทุนการศึกษาและโอกาสการฝกงานกับดีไซเนอรมืออาชีพ พรอมการทํางานจริงกับแบรนดแฟชั่นชั้นนําในเครือยัสปาลกรุป

ธุรกิจเสื้อผาไหนทําโครงการครบวงจรเทานี้

มากอน เพราะนอกจากการมอบทุนการศึกษา

ใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 โครงการ JSP ยังให

โอกาสการฝกงานทั้งในระหวางศึกษา และ

หลังจากจบการศึกษาเปนระยะเวลานานถึง 

1 ป ในแผนงาน Jaspal Designer Mentorship 

Program โดยนักศึกษาจบใหมจะไดมาศึกษา

งานจากดีไซเนอรของแบรนดในเครือบริษัท

ยัสปาลอยางใกลชิด ไดเรียนรูวิธีการสราง 

Mood Board ไปจนถึงการพัฒนาคอลเลกช่ัน 

ทําใหเขาใจองคประกอบการทํางานในธุรกิจ

แฟชั่นไดอยางถองแท เพ� อปูทางสูการทํางาน

ในฐานะนักออกแบบที่มีศักยภาพของวงการ

แฟชั่นเมืองไทย”

Jaspal Scholarship Program (JSP) 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสร้าง

นักออกแบบดาวรุงที่มีศักยภาพสูงใหกับ

วงการแฟชั่น และเพ� อมอบประโยชนคืนสู

สังคมอยางยั่งยืนผานการสรางประชากรที่

มีคุณภาพใหแกประเทศ (CSR & Sustain-

ability) ในรูปแบบโครงการมอบทุนการศึกษา

ใหแกนักศึกษาภาควิชาการออกแบบแฟชั่น 

ทั้ง 6 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยละ 1 อัตรา 

และเม� อจบการศึกษาชั้นปที่ 4 ทางบริษัทยัส

ปาลจะมอบโอกาสใหนักศึกษาไดรวมงานกับ

บริษัทผาน “Jaspal Designer Mentorship 

Program”

โครงการ JSP เปดรับนักศึกษาชั้น

ปที่ 3 ที่กําลังจะขึ้นชั้นปที่ 4 สมัครเขารวม

โครงการผานทาง Jaspal Career Page 

https://www.jaspalcareers.com/scholarship 

ตั้งแตวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ประกาศ

ผลและจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในเดือน

กรกฎาคม 2565

“โครงการนี้ถือเปนการ reinvest 

เขาไปในตลาดแฟชั่นของประเทศเพ� อสราง

นักออกแบบรุนใหมของเราเอง ถือเปนการ

สรางมาตรฐานใหกับวงการแฟชั่นไทยวา 

ในฐานะแบรนดชั้นนําของประเทศ ยัสปาล

ตองการมอบสิ่งที่มีคุณคาใหกับประเทศ

ของเราดวย ซึ่งในตางประเทศมีโครงการ

ลักษณะนี้มากมายและไมจํ ากัดเฉพาะ

แฟชั่น แตยังรวมไปถึงศิลปะแขนงตาง ๆ ที่

มีการสนับสนุนและสรางศิลปนเลือดใหม

ขึ้นมากมาย เรายินดีที่ ไดริเริ่มใหกับวงการ

แฟช่ันเมืองไทย และในอนาคตเรายังมีแนวคิด

ท่ีจะขยายไปยังศิลปะสาขาอ� น ๆ เชน งานศิลป 

การถายภาพ ภาพยนตร ฯลฯ โดยวันนี้ เรา

ไดเริ่มตนกาวสําคัญจากสิ่งที่เปนตัวตนของ

เรากอนนั่นคือการออกแบบแฟชั่น”

“ โครงการนี้ ยั งถื อ เปนการสร าง

เครือขายดีไซเนอรรุนใหมที่เขมแข็งของบ

ริษัทยัสปาล เพราะเม� อนักศึกษาที่ไดรับทุน

การศึกษาเรียนจบ และอาจจะไปศึกษาตอ

หรือทํางานทั้งในและตางประเทศ เราก็จะ

มีเครือขายการติดตอ ประสานความรวมมือ 

หรือสนับสนุนกันและกันตอไปในอนาคต ทั้ง

ยังทําใหนักออกแบบรุนใหมมีชองทางการ

ทํางานที่กวางขึ้น ถือเปนการพัฒนาคนใน

วงการแฟชั่น และสังคมในภาพรวมไดอยาง

สมบูรณ ซึ่งทําให JSP เปนแผนงานที่ทีม

งานบริษัทยัสปาลทุกฝายรูสึกภาคภูมิใจเปน

อยางมาก” เควิน สิงหสัจจเทศ กลาว 

ดูขอมูลเพิ่มเติม https://www.jaspal-

careers.com/scholarship

พีพีทีวีสัญจร     พีพีทีวี เอชดี ชอง 36 เปดเวทีสัมมนาออนไลนสด กิจกรรม พีพีทีวี สัญจร 

ครั้งที่ 1 ประจําป 2565 ภายใตหัวขอ “เจาะลึก! การลงทุนครึ่งปหลัง อะไรรุง อะไรรวง” โดย

มีผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน การลงทุน และสินทรัพยดิจิทัล ตบเทาขึ้นเวที ไดแก นเรศ 

เหลาพรรณราย ฐิภา นววัฒนทรัพย มณฑล จุนชยะ และ เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รวมดวย

ชุตินธรา วัฒนกุล และ วิศิษฏ ชวนพิพัฒนพงศ ณ โรงภาพยนตร เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ 

รัชดาฯ 

นายชัยวัฒน ช� นโกสุม รองปลัด

กระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจ

ดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น บรรยายพิเศษ “พลังสตรี กับการ

ขับเคล� อนเศรษฐกิจฐานราก” ในโครงการ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สรางโอกาส

ดานอาชีพ สรางสรรคบทบาทสตรี สูความ

เขมแข็งของชุมชน ที่จัดขึ้นโดยกรมการ

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ หอง

รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร 

ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กลาววา 

ในการขับเคล� อนเศรษฐกิจฐานราก เปนเร� อง

ที่สําคัญ หากชุมชนมีระบบ “เศรษฐกิจของ

ชุมชนทองถิ่น” มีการ “พึ่งตนเอง” โดย

พลังสตรีฯ “ขับเคล� อนเศรษฐกิจฐานราก” 

สรางอาชีพ กระจายรายได ลดความเหล� อมล้ํา

ชุมชน “มีสวนรวม” ใชวัตถุดิบ ความรู 

ภูมิปญญาทองถิ่น และพลังสตรีนั้น ถือวา

เปนพลังที่สําคัญในการขับเคล� อนเศรษฐกิจ

ฐานรากทําใหเกิดการสรางอาชีพ และ

กระจายรายได ในชุมชน ชวยลดปญหา

ความเหล� อมล้ําในสังคมได 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ สตรีฯทุกทาน ภาคี

เครือขาย กรมการพัฒนาชุมชน และเจาหนาท่ี

ขับเคล� อนงานทุกทาน ที่เปนพลังในการ

ขับเคล� อนงาน ขับเคล� อนเศรษฐกิจใหชุมชน

ทองถิ่น เพราะสตรีทุกทานถือวาเปนกําลัง

สําคัญในการขับเคล� อนงานทําใหเศรษฐกิจ

ฐานราก ชุมชนเกิดการสรางอาชีพ กระจาย

รายไดสูชุมชน ชวยลดปญหาความเหล� อม

ล้ําในสังคมได

“มามีมี่” ตอนรับ Mr.Roger Wu พิธีกรพรอมทีมรายการ TVB Hong Kong

เยี่ยมชมและลิ้มลองความอรอยที่รานมามีมี่ สาขาเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล

พรอมลิ้มลองรสชาติความอรอยของนม

ถั่วเหลือง ที่มีใหเลือกหลากหลายเมนู ไม

วาจะเปน นมถั่วเหลืองเขมขนหอมมันทั้ง 

6 สูตร นมถั่วเหลืองปนใสเนื้อผลไมสด 

สตรอวเบอรรี, เสาวรส, มะมวง, ทุเรียน 

และพุดดิ้งนมถั่วเหลือง เนื้อเนียนนุมละมุน 

ราดคาราเมล, ช็อคโกแลต, งาดํา, ชาเขียว

มัทฉะ และมะมวง 



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

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) หางคาปลีกในกลุมบีเจซี เผย

กลยุทธตอบโจทยผูบริโภครักษาความเปน

ผูนําธุรกิจคาปลีก ผุดแคมเปญการตลาด

ทั้ง ลด แลก แจก สนุก หวังดันเศรษฐกิจ

ฟนหลังรัฐบาลไฟเขียวเปดประเทศอยางเต็ม

รูปแบบ เตรียมตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติ 

รวมถึงตอบแทนและคืนกําไรใหกับลูกคาคน

ไทยทุกคน

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) หางคาปลีกในกลุมบีเจซี เปดเผย

วา “ในชวงกลางป 2565 นี้ บิ๊กซีจะมุงเนน

การนําเสนอแคมเปญใหมๆ และหลากหลาย

ใหครอบคลุมทุกหมวดหมู เพ� อใหสอดคลอง

กับสถานการณของการเปดประเทศคร้ังแรก

บ๊ิกซี ผุดแคมเปญดันเศรษฐกิจฟน รับเปดประเทศ

หวังดึงชาวตางชาติจับจาย พรอมมอบความคุมคาใหกับคนไทย 
ที่มีแนวโนมการฟนตัวของนักทองเที่ยว

ตางชาติ ไมวาจะเปน เวียดนาม อินเดีย 

ตะวันออกกลาง สิงคโปร ฮองกง และไตหวัน 

ที่เขามาชอปที่บิ๊กซีและมีจํานวนเพิ่มขึ้นเห็น

ไดชัด สําหรับสาขาท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว 

เชน บิ๊กซี ราชดําริ เราไดเพิ่มสินคาที่ตรง

ความตองการของกลุมนักทองเที่ยวพรอมยัง

เปดโอกาสนําสินคา OTOP หรือ ผลิตภัณฑ

เกษตรแปรรูปของไทยมาจําหน�ายอีกดวย”

บิ๊กซี ได ใหความสําคัญลูกคาทุกคน 

โดยชวยแบงเบาภาระคาครองชีพประชาชน

อยางตอเน� อง อาทิ การใหความรวมมือกับ

ภาครัฐผานแคมเปญดึงราคาสินคาอุปโภค

บริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวันทุกหมวด

หมู กวา 2,000 รายการ ตลอดจนการบริการ

และการคัดสรรสินคาคุณภาพ ความคุมคา 

เม� อลูกคามาเลือกชอปที่บิ๊กซี

นอกจากนี้ลูกคายังสามารถใชคะแนน

บิ๊กพอยตมาแลก สวนลด 1 คะแนนเทากับ 

1 บาทไดทุกวันกับสินคาหลากหลายที่บิ ๊กซี

คัดสรรมาให รวมถึงสามารถใชคะแนนมาแลก

เปนสินคาฟรี หรือสวนลดรานคาพันธมิตร

ชั้นนํามากมาย ที่รวมรายการ โดยลูกคา

สามารถแลกคะแนนเปนสินคาฟรีหรือ

สวนลดนี้ผานทาง Big C Mobile Application 

และ Line Big C TH ซ่ึงภายใน Big C Mobile 

Application น้ีลูกคาจะยังสามารถเจอ “คูปองรูใจ” 

ซ่ึงเปนคูปองสวนลดเฉพาะบุคคลท่ีเราคัดสรร

ให เหมาะกับความต องการของลู กค า

แตละทาน เพ� อใหไดเก็บและนํามาชอปปง

ตอที่บิ๊กซี มากไปกวานั้น นักชอปยังสามารถ

รวมเลนเกม Biggy ไขมหาสนุก ใน Line 

Big C TH เพ� อลุนบิ๊กเซอรไพรสลุนรับของ

รางวัลใหญ ซื้อทีซีแอล แอลอีดี ดิจิตอลทีวี 

รุน 32D2940 ขนาด 32 นิ้ว ในราคา 999 

บาท จากปกติ 6,990 บาท จํานวน 3 รางวัล 

และรับของรางวัลมากมายรวมมูลคากวา 

4.5 ลานบาท 

บ๊ิกซี ยังเปดตัว E-Coupon บ๊ิกซีพลาซา 

มูลคารวม 120 บาท เพ� อมอบความคุมคา

และความสะดวกสบายใหลูกคาสามารถใช

สิทธิ์คูปองสวนลดกับรานคาดังในพลาซากัน

ไดงายๆ โดยแบงเปน คูปอง มูลคา 20 บาท 

ใชเปนสวนลดสําหรับซื้อสินคา มูลคารวม 

150 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ และคูปอง มูลคา 

100 บาท ใชเปนสวนลดสําหรับซื้อสินคา 

มูลคารวม 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ เพียงเพิ่ม

เพ� อนกับ Line Official Account @BigCPlaza 

และกดรับสิทธิ์ E-Coupon เพ� อนําไปใชกับ

รานคาพลาซาที่รวมรายการ ตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน 2565 – 31 กรกฏาคม 2565 ณ 

บิ๊กซี 130 สาขาที่รวมรายการ

“โดยแคมเปญที่ เกิดขึ้ นนี้ ถื อ เปน

ตอนรับการเปดประเทศ ใหคนไทยและตาง

ประเทศมาจับจายและสัมผัสประสบการณ

ทองเที่ยวและชอปปงหลังวิกฤติโควิด-19 

ท่ีเกิดข้ึนตอเน� องหลายป ซ่ึงเช� อม่ันวาแคมเปญท่ี

เกิดจะชวยกระตุนลูกคาท้ังในและตางประเทศ

จะเขามาซื้อสินคาและบริการเพิ่มขึ้น อีกทั้ง

ยังเปนการสงเสริมการขายที่จะทําใหเม็ดเงิน

หมุนเวียนในประเทศไดอยางมหาศาล” 

นายอัศวิน กลาวทิ้งทาย

พิเศษ! สมาชิกบิ๊กพอยท ยิ่งสะสม

มากยิ่งไดมาก ทุกการใชจาย 25 บาท = 1 

คะแนน ใชคะแนนแลกรับสวนลดทันทีเช็ก

โปรโมชั่นดีๆ ทุกวันเพิ่มเติมไดที่ www.bigc.

co.th หรือเฟซบุก Big C https://www.

facebook.com/BigCBigService บิ๊กซี 

คอล แชท ชอป ไลนหรือโทร.มาชอป จัดสง

ภายในวัน คลิกแอดไลนสาขาใกลบาน https:

//corporate.bigc.co.th/callchatshop 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

คนขับรถบรรทุกเกาหลีใต้สไตรค์วันที่ 7

โซล • รอยเตอร์รายงานการหยุดงานประท้วงของคนขับ

รถบรรทุกในเกาหลีใต้ สร้างความเสียหายให้กับภาคอุตสาห 

กรรมหลักเป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งการ

ผลิตและการจัดส่งสินค้า จากการประเมินของรัฐบาลเมื่อ

วันจันทร์ การหยุดงานประท้วงเข้าสู่วันที่ 7 เมื่อวันจันทร์ที่

ผ่านมา ทำาให้บริษัทผู้ผลิตเหล็ก POSCO ต้องหยุดโรงงาน

บางแห่ง เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำาหรับจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้จัด

ส่ง ขณะที่ฮุนไดมอเตอร์ลดการผลิตลงสำาหรับสายการประ 

กอบบางส่วน และบริษัทผลิตปูนซีเมนต์ลดการผลิตลงเช่น

กัน บริษัทปิโตรเคมีได้รับผลกระทบด้วย เนื่องจากการจัด

ส่งเฉลี่ยรายวันจากโรงงานที่ลดลงไปถึง 90% ประท้วง คน

ขับรถบรรทุกมุ่งเป้าประท้วงไปที่บริษัทปิโตรเคมีรายใหญ่

ในเมืองอุลซัน, ยอซูและแทซาน สหภาพแรงงานคนขับรถ

บรรทุกสินค้าชุมนุมประท้วงราคาน้ำามันที่สูงขึ้นและเรียก

ร้องการประกันค่าจ้างขั้นต่ำา การเจรจา 4 รอบกับรัฐบาลยัง

หาข้อสรุปไม่ได้

กรุงปักกิ่งไล่ตรวจโควิด ปชช.นับล้าน

ปักก่ิง • เจ้าหน้าท่ีภาครัฐในกรุงปักก่ิงเร่งควบคุมการระบาด

ของโควิด-19 อย่างเร่งด่วนเมื่อวันจันทร์ หลังเกิดคลัสเตอร์

จากบาร์ 24 ชั่วโมงแห่งหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเรื่องสุราราคาถูกและ

มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำานวนมาก ประชาชนหลายล้าน

คนในกรุงปักกิ่งต้องเจอกับการตรวจโควิดภาคบังคับ และ

หลายพันคนต้องเข้าสู่การล็อกดาวน์ รอยเตอร์รายงานว่า

พบผู้ติดเชื้อมากเกือบ 200 รายที่เชื่อมโยงกับบาร์ที่ชื่อ “เฮฟ

เวนซูเปอร์มาร์เก็ตบาร์” ที่เพิ่งกลับมาเปิดอีกครั้งหลังผ่อน

คลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในกรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่

แล้ว 

กูเกิลจ่าย 4,105 ล้านยุติคดีค่าแรง พนง.หญิง

นิวยอร์ก • เอเอฟพีรายงานว่า กูเกิลบริษัทไอทียักษ์ใหญ่

ของสหรัฐแถลงยินดีเมื่อวันอาทิตย์ หลังสามารถยุติคดีด้วย

การตกลงยอมความในการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับบรรดา

พนักงานหญิงของบริษัทได้ เป็นเงิน 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรือราว 4,105 ล้านบาท ในคดีความที่กินเวลายาวนาน 5 

ปี จากที่ถูกฟ้องร้องเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศ กูเกิลถูก

กล่าวหาว่าให้พนักงานหญิงได้ค่าจ้างต่ำาเกินไป และให้อยู่

ในตำาแหน่งที่ต่ำากว่าพนักงานชาย กูเกิลไม่ยอมรับว่ากระทำา

ผิดและขอตกลงยอมความด้วยการจ่ายสินไหมเป็นจำานวน 

118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมพนักงานหญิงประมาณ 

15,500 คน ที่เคยทำางานให้บริษัทในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งแต่

เดือนกันยายน 2556 จากการเปิดเผยของบริษัทกฎหมาย 

Lieff Cabraser Heimann & Bernstein LLP และ Altshuler 

Berzon LLP เมื่อวันศุกร์ บริษัทยังตกลงให้มีการว่าจ้าง

บริษัทบุคคลที่สาม วิเคราะห์แนวการจ้างงานและค่าชดเชย 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงยุติคดีความ.

ครที่ติดตามข่าวสารทุกวันนี้ย่อมจะต้องรับรู้ว่า

ธนาคารกลางของเราได้ส่งสัญญาณให้คนไทยเตรียม

รับมือกับ “ดอกเบี้ยขาขึ้น” กันให้พร้อมแล้ว

ผมคิดว่าที่คนไทยต้องเตรียมรับมือนั้นมีมากกว่าแค่

ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นเท่านั้น

แต่ยังมีเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงต่อเนื่อง เงินบาทอ่อน

และเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง

นักเศรษฐศาสตร์อาจจะกำาลังถกเถียงกันว่าสถานการณ์

วันนี้จะเข้าข่าย Stagflation ซึ่งมาจากคำาว่า Stagnation กับ 

Inflation หรือ “ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองซ้ำาเติมด้วยเงินเฟ้อ”

แต่สำาหรับชาวบ้านทั่วไปมันคือพายุหลายลูกถาโถมเข้า

มาพร้อมกันแล้ว

นั่นคือรายได้หดหาย แต่ข้าวของแพงขึ้น ชีวิตลำาบาก

ขึ้นกันทั่วหน้า

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของไทยที่ออกมาสูงถึง 7.1% ใน

เดือนพฤษภาคม และยังมีแนวโน้มสูงไปอีกได้นั้น เป็นประเด็น

ที่ทำาเอาทุกวงการต้องเกิดความกังวลต่อเศรษฐกิจในภาพ

รวม...และเป็นห่วงเงินในกระเป๋าที่มีค่าลดน้อยลง

ความไม่แน่นอนและค่อนข้างสับสนสะท้อนจากผลการ

ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. สัปดาห์

ที่แล้ว

เกิดอาการ “เสียงแตก” ด้วย ‘มติ 4 ต่อ 3’ คงดอกเบี้ย

นโยบายไว้ที่ 0.50% 

แต่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มจะไปในทางขึ้น

ดอกเบี้ย

อ่านระหว่างบรรทัดประโยคนี้จะเข้าใจว่าอะไรกำาลังจะ

เกิดขึ้นในวันข้างหน้า

ตอนหนึ่งของคำาชี้แจงของ กนง. อ่านได้ความว่า

“นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากระดับปัจจุบัน จะมี

ความจำาเป็นลดลงในระยะข้างหน้า”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณปิติ ดิษยทัต 

เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผล

การประชุมว่า คณะกรรมการมีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้คงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี 

โดย 3 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 

0.25 เป็น 0.75 ต่อปี

กนง.ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่อ

เนื่องและมีโอกาสฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินไว้ จากอุปสงค์ในประ      

เทศ และแรงส่งจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่ม 

ขึ้น 

ส่วนด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ใน

ระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้เดิม จากการปรับขึ้นของราคาน้ำามัน

และการส่งผ่านต้นทุนที่มากและนานกว่าคาด 

“เมื่อมองไปข้างหน้า การดำาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อน

คลายมากในระดับปัจจุบันจะมีความจำาเป็นลดลง” 

คำาแถลงนั้นแจ้งต่อว่า 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะฟื้น

ตัวได้อย่างต่อเนื่องตามคาด กรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คง

อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ในการประชุมครั้งนี้ 

โดยจะติดตามพัฒนาการของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ

ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด 

ส่วนกรรมการเสียงข้างน้อย 3 ท่านเห็นว่าแนวโน้มการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีความชัดเจนเพียง

พอที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ 

คณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อ

เนื่อง โดยจะขยายตัวในปี 2565 และ 2566 ที่ร้อยละ 3.3 และ 

4.2 ตามลำาดับ 

เป็นผลจากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดีกว่าคาดมาก 

โดยเฉพาะในหมวดบริการ 

รวมถึงจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ

เนื่อง จากการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศที่เร็วขึ้น

นอกจากนี้ ตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนมีสัญญาณ

ปรับดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง 

ขณะที่การระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์ความ

ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยจำากัด 

อย่างไรก็ดี ต้องติดตามความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจในระยะถัดไป โดยเฉพาะผลกระทบจากต้นทุนและค่า

ครองชีพที่สูงขึ้นต่อการบริโภคภาคเอกชน

ประเด็นด้านอัตราเงินเฟ้อเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยต้องให้

ความสนใจมากกว่าเดิม

เพราะบทวิเคราะห์ของ กนง. บอกว่าเงินเฟ้อทั่วไปในปี 

2565 และ 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.2 และ 2.5 ตามลำาดับ 

โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงเกินกรอบเป้าหมายตลอดปี 2565 

ตามราคาพลังงานโลก และการส่งผ่านต้นทุนภายในประเทศที่สูง

ขึ้น และกระจายตัวในหมวดสินค้าหลากหลายขึ้น 

แต่ประเมินว่ายังเป็นผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน

เป็นสำาคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางไม่ได้

ปรับสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไป “มีความเสี่ยงมาก

ขึ้น” จากราคาน้ำามันโลกที่มีโอกาสสูงกว่าที่ประเมินไว้ การส่ง

ผ่านต้นทุนที่อาจมากและเร็วกว่าคาด และแรงกดดันด้านอุปสงค์

ที่อาจเร่งขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการบอกว่าจะติดตามพัฒนาการเงินเฟ้อและการ

ส่งผ่านต้นทุน รวมถึงเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่าง

ใกล้ชิด 

คณะกรรมการประเมินว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและ

ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีความชัดเจนขึ้น 

จึงเห็นว่าการดำาเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากใน

ระดับปัจจุบันจะมีความจำาเป็นลดลงในระยะข้างหน้า 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ

ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มและ

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เปลี่ยนไป

ผ่านมาเพียงวันเดียว ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์

ทิสโก้ หรือ TISCO ESU ประเมินว่า กนง.คงทยอยขึ้นดอกเบี้ยต่อ

เนื่อง ในทุกรอบการประชุม 3 ครั้งช่วงที่เหลือของปีนี้

และหนุนดอกเบี้ยนโยบายให้แตะ 1.25% 

โดยคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้ง

ละ 0.25% ในทุกการประชุมที่เหลือของปี 2565 ซึ่งได้แก่ เดือน

สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน 

ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับเข้าสู่ระดับก่อนที่

จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสที่ 1.25% ณ สิ้นปีนี้ จากปัจจุบันอยู่

ที่ 0.50%

แต่โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 3 ครั้งในปีนี้

อาจลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับพัฒนาการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็น

สำาคัญ 

เช่น หากสงครามยูเครนดีขึ้นอย่างมีนัยจนนำาไปสู่การ

ลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นวงกว้าง และ/หรือรัฐบาล

เพิ่มการอุดหนุนราคาน้ำามันดีเซล อาทิ การปรับลดเพดาน

ราคาน้ำามันดีเซลให้ต่ำากว่า 35 บาทต่อลิตร ซึ่งจะช่วยทำาให้

การส่งผ่านของต้นทุนลดลงและลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้

ต่ำาลง เป็นต้น

แต่ก็ยอมรับว่าสถานการณ์หลายอย่างยังนับว่ามีความ

ท้าทายและมีความไม่แน่นอนอยู่มาก 

ดังนั้นรัฐบาลไทยต้องดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจเสมือน 

“ทำาสงครามกับพายุร้ายทางเศรษฐกิจ”

นั่นหมายถึงการมียุทธศาสตร์สงครามด้านเศรษฐกิจ...

พร้อมทั้งรุกและรับ มี Economic War Room (EWR) ที่

ระดมทรัพยากรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำา Operation 

ที่พร้อมจะโยกทรัพยากรทุกประเภทไปใน “แนวรบ” ที่

สอดคล้องกับการรับการ “โจมตี” ของภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ

ที่มีมิติทั้งด้านความมั่นคง, สังคม, โลกร้อนและไซเบอร์ตลอด

เวลา.
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คาดสงครามยูเครนยืดเยื้อถึง2ปี
ปารีส • มิคาอิล กัสยานอฟ อดีตนายกรัฐมนตรีรัสเซียคนแรกใน

รัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ให้สัมภาษณ์เอเอฟพีเผย

ว่า เขาเหมือนกับชาวรัสเซียส่วนใหญ่ที่ตอนแรกไม่เชื่อว่าปูตินจะ

สั่งการให้บุกยูเครน เขาคาดว่าสงครามครั้งนี้อาจยืดเยื้อถึง 2 ปี 

และเชื่อว่ารัสเซียจะกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยได้ในที่สุด

มิคาอิล กัสยานอฟ วัย                         

64 ปี อดีตนายกรัฐมนตรีรัสเซีย                                             

คนแรกในรัฐบาลของประธานา 

ธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เขาดำารง

ตำาแหน่งระหว่างปี 2543-2547 

ให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอกับสำานัก

ข่าวเอเอฟพี คาดว่าสงครามรัส 

เซียรุกรานยูเครนอาจยืดเยื้อไป

ถึง 2 ปี แต่เชื่อว่ารัสเซียจะกลับ

สู่หนทางประชาธิปไตยได้ในท่ีสุด

กัสยานอฟสมัยที่เขาเป็น

นายกรัฐมนตรีรัสเซีย มีความ

สัมพันธ์ ใกล้ชิดกับชาติตะวัน

ตกเผยว่า เขาเหมือนกับชาว

รัสเซียส่วนใหญ่ที่หลายสัปดาห์

ก่อนหน้าสงครามในยูเครน ไม่

เชื่อว่าสงครามนี้จะเกิดขึ้น 

กัสยานอฟเผยว่า เขาเพ่ิง                                         

มาเข้าใจว่าปูตินไม่ได้แกล้งหลอก

ว่าจะบุกยูเครนเม่ือปูตินเรียก

ประชุมเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของ

สภาความม่ันคงแห่งชาติรัสเซีย 3                                                  

วันก่อนท่ีรัสเซียจะรุกรานยูเครน

ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ เมื่อเขา

เห็นการประชุมในวันน้ัน ทำาให้

รู้แน่ว่าจะเกิดสงครามข้ึนแน่ เขา

รู้สึกได้ว่าปูตินไม่ได้คิดอย่างรอบ 

คอบก่อนก่อสงคราม เขารู้จัก

บรรดาเจ้าหน้าท่ีระดับสูงท่ีปูติน

เรียกมาประชุม แต่เห็นได้ว่าปูติน                                                 

ไม่ได้สนใจคนรอบข้างเลย ไม่ใช่

ปูตินที่เขาเคยรู้จัก

หลังจากโดนปูตินปลด

ออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

กัสยานอฟเข้าร่วมกับพรรคฝ่าย

ค้านรัสเซียและกลายเป็นหน่ึง

ในผู้ท่ีออกมาวิจารณ์ปูตินอยู่บ่อย

คร้ัง ปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้าพรรค

เสรีภาพประชาชนหรือพรรคปาร์

นัส พรรคฝ่ายค้านของรัสเซีย

กัสยานอฟเห็นว่าปูตินท่ี                              

เป็นอดีตเจ้าหน้าท่ีเคจีบี ซ่ึงจะ                       

มีอายุครบ 70 ปีในเดือนตุลา 

คมนี้ ปกครองรัสเซียตลอด 20 

ปีท่ีผ่านมาด้วยการสร้างระบบ                                   

บนพ้ืนฐานของการไม่ต้องถูก

ลงโทษและความกลัว ปูตินใน

ฐานะผู้นำาประเทศมีกิริยาท่าทาง

ท่ีชอบเยาะเย้ยถากถางคนอ่ืน

และเห้ียมโหดย่ิงกว่าผู้นำาใน

ช่วงสุดท้ายของสหภาพโซเวียต 

ระบบของเคจีบีคือระบบท่ีไม่มี

การเคารพกฎหมายอย่างส้ินเชิง 

ชัดเจนว่าเจ้าหน้าท่ีเคจีบีทำาอะไร

ลงไปโดยไม่ต้องได้รับการโทษ

หลังเกิดสงครามยูเครน 

กัสยานอฟตัดสินใจเดินทางออก

จากรัสเซีย ขณะน้ีอาศัยอยู่ใน

ยุโรป แต่ไม่เปิดเผยท่ีพักของเขา

เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเอง 

ก่อนหน้าน้ี บอริส เนมต์

ซอฟ พันธมิตรใกล้ชิดของเขา

และนักการเมืองฝ่ายค้านของ

รัสเซียเช่นกัน ถูกยิงเสียชีวิตใกล้

ทำาเนียบเครมลินเมื่อปี 2558 

และอเล็กเซย์ นาวัลนี วัย 46 ปี 

นักการเมืองฝ่ายค้านท่ีวิจารณ์

ปูติน โดนวางยาพิษในปี 2563 

และขณะน้ีอยู่ในเรือนจำา

กัสยานอฟทำานายว่าสง 

ครามรัสเซียรุกรานยูเครนจะยืด

เย้ือไปถึง 2 ปี เชื่อว่ายูเครนจะ                                            

ชนะในท่ีสุด ถ้ายูเครนแพ้สงคราม

น้ี ชาติในภูมิภาคทะเลบอลติกจะ

เป็นรายต่อไปท่ีรัสเซียจะรุกราน 

กัสยานอฟเช่ือว่าในท่ีสุด

จะมีผู้มาเป็นประธานาธิบดีแทน                                             

ปูติน ซ่ึงดูเหมือนผู้สืบทอดตำาแหน่ง

ของเขา ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุม

ของเจ้าหน้าท่ีความม่ันคง แต่ผู้

สืบทอดต่อจากปูตินไม่สามารถ

ควบคุมระบบไปได้ยาวนาน ใน

ท่ีสุดรัสเซียจะมีการเลือกต้ังท่ีมี

เสรีภาพและเป็นธรรม รัสเซียจะ                                               

กลับสู่หนทางในการสร้างประ 

เทศทีเ่ปน็ประชาธปิไตยอกีครัง้.

มาเลย์ขาดแคลนแรงงานต่างชาติ1.2ล้าน

กัวลาลัมเปอร์ • บริษัทต่างๆ 

ของมาเลเซียตั้งแต่บริษัทเพาะ

ปลูกปาล์มน้ำามันไปจนถึงผู้ผลิต

เซมิคอนดักเตอร์ ต้องปฏิเสธ

คำาสั่งซื้อและการขายหลายพัน                                            

ล้านริงกิต เนื่องจากประสบปัญ 

หาขาดแคลนแรงงานต่างชาติ

อย่างน้อย 1.2 ล้านคน 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

จันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 แม้                 

ทางการมาเลเซียจะยกเลิกข้อ                       

บังคับห้ามแรงงานต่างชาติเข้า                     

มาทำางานในประเทศตามมาตร 

การป้องกันการระบาดของโค

วิด-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่

ผ่านมา แต่แรงงานต่างชาติ

กลับมาทำางานที่มาเลเซียยังไม่                                     

เพียงพอ จากการเปิดเผยของ                                       

กลุ่มอุตสาหกรรม, บริษัทและ

นักการทูตระบุเน่ืองจากการอนุ 

มัติที่ล่าช้าของรัฐบาลและการ

เจรจาที่ยืดเยื้อกับอินโดนีเซีย

และบังกลาเทศในเร่ืองการปก 

ป้องแรงงานของประเทศตนที่

เข้ามาทำางานในมาเลเซีย 

โซ เทียน ไล่ ประธาน

สภาอุตสาหกรรมมาเลเซีย ซึ่ง

เป็นตัวแทนมากกว่า 3,500 บริ 

ษัทในมาเลเซีย กล่าวว่า แม้ว่า

บริษัทต่างๆ มีแนวโน้มธุรกิจเติบ 

โตในเชิงบวกและยอดขายท่ีเพ่ิม                                              

ขึ้น แต่บางบริษัทกำาลังประสบ

ปัญหาอย่างหนักจากการขาด 

แคลนแรงงานทำาให้ไม่สามารถ

ผลิตสินค้าได้ตามคำาสั่งซื้อ

คาร์ล เบ็ค นีลเซน ซีอี

โอบริษัทยูไนเต็ดแพลนเทชั่นส์ 

บริษัทเพาะปลูกปาล์มน้ำามันใน

มาเลเซียเผยว่า ชาวสวนปาล์ม

น้ำามันขณะนี้เกิดการหยุดชะงัก 

เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน 

สถานการณ์เลวร้ายมาก ไม่ต่าง

จากการแข่งขันฟุตบอลที่ต้องมี

ผู้เล่น 11 คน แต่ขณะนี้เรามีผู้

เล่นในสนามแค่ 7 คน 

จากข้อมูลของสภาอุตสาห 

กรรมมาเลเซียและรัฐบาลระบุ

ว่า ขณะนี้มาเลเซียขาดแคลน

แรงงานอย่างน้อย 1.2 ล้าน

คนในภาคการผลิต, การเพาะ

ปลูกและก่อสร้างการขาดแคลน

แรงงานเลวร้ายลงทุกวัน ขณะ

ที่อุปทานเพิ่มขึ้นจากการผ่อน

คลายมาตรการควบคุมการระ 

บาดของโควิด-19 

ภาคการผลิตของมาเลเซีย

ขาดแคลนแรงงาน 600,000 คน, 

การก่อสร้างต้องการแรงงาน 

550,000 คน, อุตสาหกรรม

น้ำามันปาล์มขาดแคลนแรงงาน 

120,000 คน, บริษัทผลิตชิป

ขาดแรงงาน 15,000 คน และ

บริษัทผลิตถุงมือทางการแพทย์

ขาดคนงาน 12,000 คน.

ตรวจโควิด • ประชาชนเข้าคิวตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน หลังพบคลัสเตอร์จากบาร์ที่เปิด 24 ชั่วโมง

ได้เวลารัฐบาลตั้ง Economic 

War Room สู้สงครามเศรษฐกิจ



ดีเซลพุง

“รัฐบาลก็ลดภาษีไปเยอะพอสมควร 

ใหความชวยเหลือดานการเงินหรือซับซิไดซ 

ก็เหลือแตโรงกลั่นที่มีกฎหมายคุมครองเขา

อยู ซึ่งก็ขอความรวมมือเขาไปแลว ซึ่งตรง

นี้รับทราบจากรัฐมนตรีพลังงาน รัฐบาลก็

ทําทุกอยางเต็มที่ในกรอบที่สามารถดําเนิน

การได” 

เม� อถามวา ตอนนี้กองทุนน้ํามันใกล

ติดลบจะแสนลานบาทแลว นายกฯ ถาม

กลับวา แลวจะทําอยางไร ผูส� อขาวถามวา 

จะทําใหเศรษฐกิจชะลอตัวระยะยาวหรือ

ไม พล.อ.ประยุทธตอบวา ลองไปดูที่อ� น ใช

เฉพาะประเทศไทยหรือเปลา ก็เปนกันทุกที่ 

มันอยูที่รัฐบาลดูแลประชาชนไปมากนอยแค

ไหน เราก็พยายามดูแลหลายมิติ ไมวาจะเปน

คาน้ํา คาไฟ คาแกส คาอะไรตางๆ ซึ่งก็ตอง

ใชเงินจํานวนมากๆ ลงไป ก็ตองไปดูตรงนั้น 

“วันนี้เราก็ดูใหครอบคลุมทุกมิติ ถา

เราดูแลประชาชน  แน�นอนคาใชจายก็ตอง

เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาใชจายเรานั้นจะมาจาก

ไหนละ ก็ตองมีทางออก วิธีการของรัฐบาล

ก็มีไมกี่วิธี  คือก็ตองหาเงินมาเสริมตรงนี้ให 

ถาไมทําอะไรเลยก็ทําอะไรไมไดอยูดี รัฐบาล

ก็ตองพยายามทําใหได มากนอยก็ตองทํา  ก็

ไปเปรียบเทียบดูเอาก็แลวกัน กับประเทศ

อ� นเขาวาเราทําอะไรไปแลวบาง ราคาน้ํามัน

ก็เห็นอยูแลววาตางแคไหนอยางไร ตองมอง

บริบททั้งหมดที่เกี่ยวของดวยทั้งภายในและ

ภายนอก” นายกฯ กลาว

ดานนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ให

สัมภาษณวา หากไปดูขอเท็จริงจากขอมูล

การประกาศของสํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน  (สนพ.) มีตัวเลขคาการกลั่นกําหนด

ไวอยูแลว ตองยอมรับวาชวงหลังคาการกลั่น

ขึ้นมามาก คาเฉลี่ยประมาณ 3 บาทตอลิตร 

แตวันนี้อยูที่ประมาณ 5 บาทตอลิตร เพิ่ง

เริ่มขึ้นเม� อเดือนเมษายน พฤษภาคม แตทั้ง

ป 65 คาเฉลี่ยประมาณ 3  บาทตอลิตร เม� อ

ไปเทียบชวงโควิด-19 ต่ํากวา 1 บาทตอลิตร 

ชวงนั้นโรงกลั่นไมไดกําไร แตคาเฉลี่ยสวน

ใหญประมาณ 2 บาทตอลิตร ถาไปดูยอน

หลังในอดีตที่โรงกลั่นไดอยู เพราะฉะนั้นหาก

ดูในชวง 5 ปยอนหลังไป คาเฉลี่ยที่โรงกลั่น

ไดอยูกอนหนานั้นไดประมาณ 1 บาทตอลิตร 

เพิ่งมาไดเฉลี่ย 3 บาทตอลิตร ซึ่งเฉลี่ยออก

มาแลวไมสูงมากเกินกวาในอดีตกับคาเฉลี่ย

“อยากจะทําความเขาใจตรงนี้กอน 

ไมใชเอาจุดต่ําสุดของประวัติศาสตรกับจุด
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ขนมหมอแกงกัญชายอดขายพุง

เพชรบุรี • นายประวิทย เครือทรัพย ผูบริหารกลุมโรงงานลุงเอนก

ขนมหวานเมืองเพชร เปดเผยวา เวลานี้ขนมหมอแกงอารมณดี (ใส

กัญชา) เปนกระแสไดรับการตอบรับดีมาก หลังจากที่รัฐบาลปลด

ล็อกพืชกัญชง กัญชา พนยาเสพติดที่ผานมา ทําใหราคาใบกัญชา

ถูกลง มีลูกคาและตัวแทนสอบถามเขามาเปนจํานวนมาก และ

จากกระแสดังกลาว ทางลูกคาทราบวาโรงงานลุงเอนกขนมหวาน

เมืองเพชรผลิตขนมหมอแกงสูตรใสกัญชาอยูแลว จึงลดราคาลง 

จําหน�ายราคาพิเศษที่หนารานที่โรงงาน เหลือ 35 บาท 3 ถวย 

100 บาท เพ� อตอบรับกระแสปรับราคาใหสอดคลองกับทองตลาด 

เปนทางเลือกใหมใหผูบริโภค ทําใหการจําหน�ายขนมหมอแกง

อารมณดี (กัญชา) ของทางโรงงานมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นเทาตัว 

การผลิตขนมหมอแกงสรางสรรคที่ใชใบกัญชานี้ ทางโรงงานลุง

เอนกใชทั้งใบสดและใบแหง ใบแหงจะมีสวนผสมเขาไปในเนื้อขนม

หมอแกง สวนใบสดจะเปน 3 ชิ้น ติดที่หนาขนมเพ� อความสวยงาม 

ปจจุบันเจาหนาที่สาธารณสุขแจงวา ขณะนี้ยังไมมีกฎหมายจาก

กระทรวงสาธารณสุข (อย.) รับรองในการผลิตขนมที่มีสวนผสม

ของกัญชา แตทางโรงงานผลิตถูกตองตามกฎหมายและมาตรฐาน

การผลิตที่ปลอดภัย เพราะมีระบบ GHP และ HACCP รองรับ ซึ่ง

ตองรอกฎหมายรับรองในอนาคตตอไป

ผูคารองตลาดพระซองไมมีหลังคากวา 8 ด.

นครพนม • วันที่ 13 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 

09.00 น. มีกลุมพอคาแมคาจากตลาดสดพระซอง ต.พระซอง 

อ.นาแก จ.นครพนม ประมาณ 50 คน เขารองทุกขและลงบันทึก

ประจําวันไวเปนหลักฐานตอ ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ อุประจันทร รอง

สารวัตรสอบสวน สภ.พระซอง กรณีไดรับความเดือดรอนจาก

เทศบาลตําบลพระซอง โดยนางสาวดวงเดือน ศรีธรรมมา อายุ 

53 ป เปนแมคาขายกับขาวและขนมขบเคี้ยว เผยวา ปลาย

ป 2564 เทศบาลตําบลพระซองวาจางผูรับเหมาเขามารื้อหลังคา

ตลาดสด อางวาเปนการปรับปรุงซอมแซม ใชระยะเวลาไมเกิน 

1 เดือนทุกอยางจะแลวเสร็จ ระหวางทําการซอมแซมหลังคานั้น

ใหพอคาแมคาประมาณ 200 ราย ยายแผงไปตั้งขายอยูฝงตรงขาม

ซึ่งอยูภายในวัดทาโพธิ์ชัยที่สรางไวเปนตลาดสดชั่วคราว มีบาง

สวนยายไป แตก็เหลืออีกบางสวนประมาณ 50-60 รายที่ขอขาย

อยูที่ตลาดเดิม ดวยการกางรมกันแดดกันฝนประทังไปพลางกอน 

หลังผูรับเหมารื้อหลังคาไปหมดแลวก็ไมไดมุงหลังคาใหมตามที่

อาง ปลอยโลงโจงจนผูคาขายทนไมไหว ไดสอบถามไปยังเทศบาล

ก็ไมไดคําตอบที่ชัดเจน มีการรองเรียนไปหลายหน�วยงานก็ไมมีขอ

สรุป เวลาลวงมาถึงตอนนี้ปาเขาไป 8 เดือน ทุกอยางก็ไมมีอะไร

เปลี่ยนแปลง พอคาแมขายยังตองทนขายในสภาพที่ตลาดสดไมมี

หลังคามุงเหมือนอดีตที่ผานมา ขณะที่นายณัฐวุฒิ สุขสบาย อายุ 

46 ป เจาของราน @ปฐวี 888 ปลาเผา เลาวา ทางเทศบาลแจง

ใหผูคาที่อยูในตลาดทราบวาชวงตนป 2565 ทางวัดทาโพธิ์ชัยได

มีหนังสือยกเลิกสัญญา จึงไมมีสิทธิ์เขาไปมุงหลังคาใหได หาก

ตองการความชัดเจนควรสอบถามไปที่กรรมการวัด ถาทางวัดตอ

สัญญาใหก็จะเขาไปดําเนินการทันที.

สูงสุดของประวัติศาสตรมาเทียบกัน อยาง

นี้ประชาชนจะเขาใจผิดได ตองดูวาคาเฉลี่ย

จริงที่เขาไดรับเปนอยางไร เพราะในชวง

โควิด-19 เขาต่ําที่สุดในประวัติศาสตร ต่ํา

กวา 1 บาทตอลิตร ก็ไมเคยเจอมาติดตอกัน

เปนระยะเวลา 2 ป ก็เพิ่งมาไดชวงนี้ เรา

ไมไดวางใจในเร� องของการดูแลเร� องกําไร

เกินควร หรือที่เรียกวาลาภลอย เราก็ดูอยู” 

นายสุพัฒนพงษกลาววา ตอนนี้เรา

มีขอสรุปแลววาจะไปในทางใด หลังจาก

ไดหารือกันกับหลายฝาย อาทิ สํานักงาน

คุมครองผูบริโภค (สคบ.) กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงพลังงาน รวมถึงสํานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา โดยดูจากอํานาจฐาน

ของกฎหมายของแตละหน�วยงานที่จะมี

กํากับดูแล ซึ่ง สคบ.บอกวาอํานาจไปได

ไมถึง และถาจะทําตองใชเวลานาน ใน

สวนของกระทรวงพาณิชยอํานาจก็อยูใน

ระดับราคาที่ประกาศหนาสถานีบริการตาม

กฎหมายชั่งตวงวัด จึงอยากใหกระทรวง

พลังงานใชอํานาจตามฐานกฎหมายที่มีอยู 

ซึ่งเม� อกลับมาดูก็พอจะมีชองทางอยูบาง แต

ตองใชเวลาซึ่งคิดวาไมนานจะไดขอสรุป

“กฤษฎีกาตอบกลับมาวาชองทาง

กระทรวงพลังงานพอจะมีอยู แตอาจจะไม

เรียกโดยตรง ไมคุมเลย ไมเหมือนไปคุม

ราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ทําไมได อํานาจ

เราไมมี ตองเรียกเงินเขากองทุนน้ํามันมา 

แลวเอาเงินกอนนี้มาเปนสวนลดใหราคา

น้ํามันบางประเภทได แตจะเปนเงินเทา

ไหรอยางไรก็ตองดูใหเหมาะสมดวย โดย

กฤษฎีกาและอัยการจะไปดู และตองยืนยัน

กลับมาวาสามารถทําไดทันทีหรือไม เพราะ

มีขอสัญญาระหวางกระทรวง สัญญาโรง

กลั่นในอดีต ตองไปดูอีกวามีขอตกลงที่รัฐไป

ดึงดูดเขามาลงทุนใหความมั่นใจอะไรเขาไว

บาง ตองไมขัดกับขอกฎหมายเหลานั้น วัน

นี้ ไมมีเพดานคาหนาโรงกลั่น เพราะใหเปน

ไปตามกลไกตลาดเสรี แตถาพบวาสวนตาง

ของกําไรหางสูงขึ้นจึงตองดําเนินการ”

รมว.พลังงานบอกวา ในวันที่ 14 มิ.ย. 

จะไดขอสรุปสูตรการเก็บคาการกลั่น โดย

มีหลักการวาคาเฉลี่ยในอดีตไดเทาไหร วัน

นี้สูงกวาคาเฉลี่ยพอสมควรก็ควรแบงกัน 

เหมือนในประเทศอังกฤษ ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

ใหม และที่พรรคกลาตกไป คือ เราไมได

ทําเฉพาะน้ํามัน แตเราจะทํามากกวานั้น 

คือโรงแยกแกส ไมไดบลัฟ แตตองไปดูขอ

กฎหมายวาทําไดหรือไม

นายอัครเดช วงษพิทักษ โรจน ส.ส. 

ราชบุรี พรรคประชาธิปตย ในฐานะประธาน

อนุกรรมาธิการ กิจการศาล องคกรอิสระ 

องคกรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 

และกองทุน สภาผูแทนราษฎร กลาววา เคย

ตั้งกระทูถามนายสุพัฒนพงษ แตก็ขอเล� อน

เร� อยมาจนถึงปจจุบันก็ยังไมไดรับคําชี้แจง 

ดังนั้นขอเรียกรองไปยัง พล.อ.ประยุทธ ให

ลงมาดูแลอยางจริงจัง และถานายสุพัฒน

พงษทําไมไดก็เปลี่ยนตัวออกไป แลวใหนาย 

กรณ จาติกวณิช หัวหนาพรรคกลาและ

อดีต รมว.การคลังมาเปนแทน เพราะคิดวา

สถานการณจะดีขึ้นกวาเดิม

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท ผูอํานวยการ

สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (สกนช.) 

เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (กบน.) ไดพิจารณา

ทบทวนราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลประจํา

สัปดาห โดยมีมติใหปรับขึ้นราคาน้ําดีเซล

ลิตรละ 1 บาท สงผลใหราคาขายปลีกดีเซล

ปรับจากลิตรละ 33.94 บาท เปนลิตรละ 

34.94 บาท มีผลตั้งแตวันที่ 14 มิ.ย.65 

เปนตนไป สาเหตุของการปรับราคาเน� องจาก

ในชวงสัปดาหที่ผานมา ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง

ในตลาดโลกมีความผันผวนมาก ราคาน้ํามัน

ดีเซล (Gas Oil)  อยูที่ 172.77 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอบารเรล (10 มิ.ย.65) เพิ่มขึ้นจากเดิม

สัปดาหกอนซึ่งอยูที่ราคา 158.29 เหรียญ

สหรัฐฯ  ตอบารเรล (2 มิ.ย.65)  

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!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นครศรีธรรมราช • วันที่ 13 

มิ .ย.65 พล.ต.ต.สมชาย ซื่อ

ตอตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรี 

ธรรมราช ไดรับการรองเรียนวา

มีการลักลอบจําหน�ายยาเสพติด

ในพื้นที่ จึงสั่งการใหเจาหนาที่

ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบหา

ขอมูล จนกระทั่งไดขอมูลแน�ชัด

วาที่บานเชาหลังหนึ่งยานถนน

ตลาดในซอย 2 เขตเทศบาลเมือง

ทุงสง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

เปนเอเยนตจําหน�ายและใหมีการ

มั่วสุมยาเสพติดรายใหญ

จึงสั่งให พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพ

เล� อน ผกก.สภ.ทุงสง พรอมดวย

กําลังเจาหนาที่ชุดสอบสวนรุดไป

ยังบานเชา โดยเปนบานปูนชั้น

เดียว เลขที่ 34 ถนนตลาดในซอย 

2 เขตเทศบาลเมืองทุงสง อ.ทุงสง 

จ.นครศรีธรรมราช เขาจับกุม

นายธีรวุฒิ หรือเนตร (ขอสงวน

นามสกุล) อายุ 27 ป เขาตรวจ

คนภายในหองพักพบยาบาที่บรรจุ

อยู ในกระเปาพลาสติกจํานวน 

137,000 เม็ด ในเบื้องตน นายธีร

วุฒิ หรือเนตร ใหการภาคเสธ และ

อางวายาเสพติดดังกลาวเปนของ

อีกบุคคลหนึ่งที่นํามาฝากไว

จากการสอบสวนขยายผล 

นายธีรวุฒิระบุวา ยาเสพติดทั้ง 

หมดเปนของนายเจนณรงค (ขอ

สงวนนามสกุล) อายุ 26 ป ซึ่งอยู

หางจากบานของตนไมมากนัก เจา

หนาที่ตํารวจไดไปที่บานของนาย

เจนณรงค และไดจับกุมตัวเอาไว

ได จากการตรวจคนภายในบานไ

ดยาบาอีก 9,610 เม็ด จึงควบคุม

ตัวผูตองหาทั้งสองมาสอบสวน

ที่ สภ.ทุงสง ทั้งสองยังใหการภาค

ปฏิเสธ ซัดทอดกันไปมา 

อยางไรก็ตาม ผูตองหาทั้ง

สองคนถือวาเปนทายาทของคนใน

ตระกูลดังและมีช� อเสียงกวางขวาง

ในพื้นที่จึงไดรับความสนใจ เจา

หนาที่ตองดําเนินการอยางละเอียด

และรอบคอบ เพ� อไมใหผูตองหาดิ้น

หลุดเงื้อมมือกฎหมายได.

ตร.รวบทายาท

ตระกูลดังทุงสง

แกงขายยานรก
บุรีรัมย  • มหกรรมปลดล็อก

กัญชา 3 วัน มีคนเขารวมงาน

กวา 66,000 คน รับชมทาง

ออนไลนกวา 2 แสนคน ยอดเงิน

สะพัดจากการจําหน�ายสินคาที่

มีสวนผสมของกัญชง กัญชา 

ภายในงานเกือบ 10 ลานบาท 

ดาน สธ.รุกใหความรู ปชช.ใช

อยางปลอดภัยและเหมาะสม 

แมจะยังไมพบผูมีอาการขาง

เคียงจากการใชกัญชา

วันที่ 13 มิ.ย.65 ผูส� อขาว

รายงานวา จากขอมูลของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

บุรีรัมยพบวา ตลอดการจัดงาน 

“มหกรรม 360 องศา ปลดล็อก

กัญชา ประชาชนไดอะไร” ซึ่ง

จัดขึ้นที่สนามชาง อินเตอรเน 

ชั่นแนล เซอรกิต จังหวัดบุรีรัมย 

ตลอด 3 วัน คือวันที่ 10-12 มิ.ย.

2565 ที่ผานมา มีประชาชนมา

รวมชมงานจํานวน 66,888 คน 

และรับชมผานระบบออนไลน 

218,790 คน หากรวมสถิติยอด

ผู เขาชมงานทั้งออนไซตและ

ออนไลนทั้งสิ้นจํานวน 285,678 

คน ยอดการจําหน�ายสินคาหรือ

ผลิตภัณฑตางๆ ที่มีสวนผสม

ของกัญชง กัญชา ที่ภาคเอกชน 

กลุมวิสาหกิจชุมชน นํามา

จําหน�ายภายในงานเกือบ 10 

ลานบาท โดยเฉพาะตนกลา

กัญชาไดรับความสนใจจาก

ประชาชนที่จะนําไปปลูกในครัว

เรือนคอนขางมาก ไมวาจะเปน

ของกรมวิชาการเกษตร ที่นํามา

แจกฟรีจํานวน 1,000 ตน รวม

ถึงที่ภาคเอกชนและวิสาหกิจ

ชุมชนนํามาจําหน�ายภายในงาน

ก็ไมเพียงพอตอความตองการ 

โดยเฉพาะของกรมวิชาการ

เกษตรก็มีประชาชนแจงลง

ทะเบียนความตองการตนกลา

กัญชาไวจํานวนมาก  

ทั้งนี้  จากขอมูลสํานักงาน

สาธารณสุข  จ.บุรีรัมย ขณะนี้

ในพื้นที่ยังไมพบผูที่มีอาการขาง

เคียงจากการใชกัญชา ไมวาจะ

เปนทางการแพทยหรือเพ� อดูแล

สุขภาพตัวเองแตอยางใด แต

อยางไรก็ตามทางสาธารณสุขก็

ยังเนนใหความรูกับประชาชน

เกี่ยวกับวิธีการใชกัญชาอยาง

ปลอดภัยและเหมาะสม ภาย

หลังที่มีการปลดล็อกใหสามารถ

ปลูกกัญชาในครัวเรือนเพ� อดูแล

รักษาตัวเองได โดยไมสงเสริม

ให้สูบเพื่อการสันทนาการหรือ

ความบันเทิง เพราะไมเปนผลดี

ตอสุขภาพ.

งานปลดล็อกกัญชา3วันเงินสะพัด10ลาน

ชลบุรี • ตํารวจกองปราบปราม

พรอมชุดปฏิบัติการพิเศษ “หนุมาน 

กองปราบ” เปดปฏิบัติการกวาด

ลางทลายเครือขายคาอาวุธปน

ขามชาติ ตรวจคนเปาหมาย 21 

จุด 16 หมายจับ เขาจับกุมนายดนุ

พล ยมพงษ อดีตผูชวยผูใหญบาน

ตําบลแสมสาร หมู 1 หรือฉายา 

“เบล 1,000 กระบอก” ผูตองหา

ตามหมายจับ “การฟอกเงิน”

เม� อวันที่ 13 มิ.ย.65 กอง

ปราบปราม นําโดย พ.ต.ท.สุริย

ศักดิ์ จิราวัสน รอง ผกก.3 บก.ป. 

นํากําลังกวา 10 นาย นํากําลัง

เขาจับกุมตัวนายดนุพล ยมพงษ 

อายุ 32 ป อดีตผูชวยผูใหญบาน

ตําบลแสมสาร หมู 1 หรือฉายา 

“เบล 1,000 กระบอก” ผูตองหา

ตามหมายจับ “การฟอกเงิน” ได

ยังบานพักในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเปน 1 ใน 16 

หมายจับ ในเครือขายการคาอาวุธ

ขามชาติ จึงไดควบคุมตัวมายัง 

สภ.พลูตาหลวง เพื่อทําบันทึก

จับกุม กอนนําตัวเดินทางมาแถลง

ขาวที่ บก.ป. มี พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข ผบ.ตร. เปนประธาน

การแถลงขาวการทลายเครือขาย

การคาอาวุธขามชาติครั้งนี้  

สืบเน� องนายดนุพล หรือ 

“เบล 1,000 กระบอก” ตกเปน

จับ‘เบล1,000กระบอก’คาปนขามชาติ

ผูตองหาคาอาวุธขามชาติ ภาย

หลังเม� อวันที่ 14 ก.ย.64 ตํารวจ

ภูธรจังหวัดชลบุรี ไดนําหมาย

ศาลจังหวัดหนองคาย เลข

ที่ 1207/2564 ในความผิดฐาน 

รวมกันสงออกไปนอกราชอาณา 

จักรซึ่งของที่ยังไมผานพิธีการ

ศุลกากรโดยไมไดรับอนุญาต

จากพนักงานศุลกากร และรวม

กันมีอาวุธปนครอบครองโดยไม

ไดรับอนุญาต, พาอาวุธปนไปใน

เมือง หมูบาน ทางสาธารณะโดย

ไมมีเหตุอันควร, รวมกันนําอาวุธ

ปนผานราชอาณาจักรโดยไมได

รับอนุญาตจากรัฐมนตรี พรอม

ตรวจยึดอายัดปน จํานวน 46 

กระบอก เปนปนสั้น 30 กระบอก 

และปนยาว 16 กระบอก ที่

ตรวจพบในบานพักไวตรวจ

สอบ นอกจากนี้ ในป 2561 ได

ถูกกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย ตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนกรณีเกี่ยวของกับการ

ปลอมแปลงเอกสารสิทธิซื้อปน

สวัสดิการของทางราชการหลาย

กระบอก

ดวยเหตุนี้ ทางตํารวจ

กองปราบปรามไดดําเนินการ

สืบสวนติดตามเร� อยมา กอนมี

การนํา 16 หมายจับ-หมายคน

เขาตรวจคนเปาหมาย 21 จุด 

ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบดวย 

ชลบุรี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี 

อุดรธานี และเชียงใหม เขาทลาย

เครือขายการคาอาวุธขามชาติ 

รวมถึงการฟอกเงิน เบื้องตนได

เตรียมอายัดทรัพยสินของนาย

ดนุพล ซึ่งเปนตัวการใหญ อาทิ 

บาน รถ เรือประมง ฯลฯ เพ� อ

ตรวจสอบหาที่มาของทรัพยสิน

และเสนทางการเงินทั้งหมด ซึ่ง

หากพบวาทรัพยสินตางๆ ไดมา

โดยไมชอบดวยกฎหมาย ก็จะถูก

ดําเนินคดีและยึดทรัพยสินใหตก

เปนสมบัติแผนดินอยางแน�นอน

สําหรับนายเบล แสมสาร 

หรือเบล 1,000 กระบอก ผูชวย

ผูใหญบาน ต.แสมสาร เม� อป 61 เคย

ถูกกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย ตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน หลังมีช� อเขาไปเกี่ยว 

ของกับการปลอมแปลงเอกสาร

สวมสิทธิซื้อปนสวัสดิการหลวง

หลายกระบอก โดยสงสัยวาน�า

จะมีการปลอมแปลงเอกสาร ลาย

เซ็นผู้ซื้อโดยเจ้าตัวไม่รู้เรื่องมา

กอน เพราะพบวาบางคนซื้อปน

หลายกระบอกเกินความจําเปน 

นอกจากนี้ เม� อวันที่ 14 ก.ย.64 

ยังถูกตํารวจชลบุรีจับพรอมปน

ยาว 46 กระบอก ทั้งหมดมีใบ 

ป.4 ถูกตอง หลังพบพฤติกรรม

เกี่ยวของกับการขายอาวุธปน

ขามชาติ.

อยางไรก็ตาม การกลั่นน้ํามันที่จะมา

ทดแทนน้ํามันรัสเซีย เพ� อลดความรอนแรง

ของราคาน้ํามันก็ไมไดผลมากนัก เน� องจาก

การผลิตน้ํามันดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้นชามาก 

ขณะที่ปจจุบันประมาณการฐานะกองทุน

น้ํามันเชื้อเพลิงปจจุบัน วันที่ 12 มิ.ย.65 

ติดลบ 91,089 ลานบาท โดยแบงเปนบัญชี

น้ํามันติดลบ 54,574 ลานบาท และบัญชี

กาซ LPG ติดลบ 36,515 ลานบาท 

นายพิเชษฐ เจียมบุรเศรษฐ นายก

สมาคมกิจการรถโดยสารประจําทางไทย เปด

เผยวา ดวยสถานการณราคาน้ํามันที่ปรับตัว

สูงขึ้นอยางตอเน� องตลอดระยะเวลาหลาย

เดือนที่ผานมา จากคาโดยสารเม� อป 2562 

ที่ราคาน้ํามันดีเซลอยูที่ลิตรละประมาณ 

27 บาท จนถึง ณ เวลานี้ ราคาน้ํามันดีเซล

อยูที่ลิตรละ 34 บาท ปรับเพิ่มขึ้นถึงลิตรละ

ประมาณ 7 บาท สงผลใหผูประกอบการ

ตองแบกรับภาระเพิ่มขึ้นเที่ยวละประมาณ 

1,400 บาท โดยเฉลี่ยหากวิ่งวันละ 50 เที่ยว 

ตองแบกภาระเพิ่มขึ้นกวาวันละประมาณ 

70,000  บาท จึงขอเปนตัวแทนในการกลาว

ขอโทษประชาชนผู โดยสารที่มีความจําเปน

ตองใชบริการรถโดยสารในชีวิตประจําวัน

วา ผูประกอบการรถโดยสารจะพยายามยืน

หยัด เพ� อเคียงขางการใหบริการใหดีที่สุดเทา

ที่จะสามารถดําเนินการได โดยระหวางที่ยัง

ไมมีทางออกในการแบกรับตนทุนนี้ อาจตอง

สงผลใหผู โดยสารไดรับผลกระทบในความ

ไมสะดวกในการใชบริการ เน� องจากบรรดา

ผูประกอบการตองลดเที่ยววิ่งลงและทยอย

หยุดการใหบริการในบางเสนทาง. 
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

ดินแดง

และเจ้าหน้าที่กองกำากับการสาย

ตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 

และ สน.ดินแดง ร่วมกันปล่อย

แถวตรวจค้นหาวัตถุต้องสงสัย

บริเวณใต้ทางด่วนดินแดง ซึ่ง

ตลอด 2 วันที่ผ่านมา (11-12 

มิ .ย. ) กลุ่มมวลชนรวมตัวจัด

กิจกรรมทางการเมือง และมีการ

กอ่เหตจุดุประทดัโยนใสเ่จา้หนา้ที่

ควบคุมฝูงชนที่ตรึงกำาลังรักษา

ความปลอดภัยบริเวณดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันเดินปูพรม

ตรวจค้นตั้ งแต่แฟลตดินแดง

จนถึงคอนโดฯ รัดเกล้าและใต้

ทางด่วนดินแดง

จากการตรวจค้นพบระเบิด 

ปิงปองพร้อมใช้งานเกือบ 20 ลูก, 

ประทัด, ลูกแก้ว และอุปกรณ์

ไฟแชก็จำานวนหนึง่ ทีผู่ช้มุนมุเกบ็

ไว้ใช้สำาหรับก่อเหตุความรุนแรง 

จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

ของกลางในคดีตามขั้นตอนของ

กฎหมายต่อไป 

ขณะเดยีวกนัจากกรณเีพจ 

“อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น Part 

2” ได้ โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่มี

กลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ 

2 คัน บริเวณอุโมงค์บางบัว 

ใกล้เคียงกับราบ  11 เส้นทาง

มุ่งหน้าถนนลาดปลาเค้า และ

มีการขว้างปาวัตถุคล้ายระเบิด

จำานวน 2 ครั้ง โดยในคลิปดัง

กล่าวมีการแปะสติกเกอร์ ใช้คำา

ว่า “ลองหน่อย 100” ซึ่งคลิป

ดังกล่าวเป็นคลิปที่มาจากสตอรี

ของ Facebook ชื่อ “ความตาย

ไม่เคยเตือนใคร” สำาหรับจุดเกิด

เหตุดังกล่าวพบเป็นถนนเลียบ

คา่ยทหารราบ 11 ใกลเ้คยีงกบัวดั

บางบัว ทั้งนี้ ไม่หลงเหลือร่องรอย

เศษวัตถุระเบิดแล้ว

วันเดียวกัน ฝ่ายสืบสวน 

กก.สส.บก.น.2 และฝ่ายสืบสวน 

สน.บางเขน ได้คุมตัวนายไพรัช 

ประพันธ์ อายุ 21 ปี  พนักงาน

รา้นสกุีม้าสอบสวนที ่สน.บางเขน 

หลั งสืบทราบว่ า เป็นบุคคลที่

ปรากฏอยู่ในคลิปดังกล่าว โดย

เป็นคนขับรถขี่จักรยานยนต์คันที่ 

2 และเป็นคนปาระเบิดปิงปอง

ตามที่ปรากฏในคลิป ซึ่ ง เจ้า

หน้าที่จับกุมได้ ในห้องเช่าซอย

ลาดปลาเค้า 45 

เบือ้งตน้ใหก้ารรบัสารภาพ

ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก

ของวันที่ 10 มิถุนายน โดยร่วม

กับเพื่อนอีก 3 คน ที่ทำาลงไป

ด้วยความคึกคะนอง ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับกลุ่มชุมนุมทางการ

เมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบ

ปากคำา และติดตามตัวเยาวชนที่

ร่วมก่อเหตุมาดำาเนินการตามขั้น

ตอนของกฎหมายต่อไป 

ที่กองบัญชาการตำารวจ 

นครบาล (บช.น.) นายสนธิญา สวัสดี 

ยื่นหนังสือต่อ พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา 

ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.) 

เพื่อใหด้ำาเนนิการตรวจสอบวา่การชมุนมุ

ของกลุ่มทะลุแก๊สผิดกฎหมายการชุมนุม

หรือไม่ และให้ตรวจสอบว่ามีต่างด้าว

เข้าร่วมการชุมนุมก่อให้เกิดความวุ่นวาย 

หรือมีพรรคการเมืองใดให้การสนับสนุน

อยู่เบื้องหลัง

นายสนธิญากล่าวอีกว่า การ

ชุมนุมสามารถกระทำาได้บนสิทธิและ

เสรีภาพ แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การ

ชุมนุมที่มีทั้งระเบิด พลุ ประทัด เป็นการ

ก่อจลาจล อั้งยี่ ซ่องโจร  และต้องการ

เรียกร้องให้ตรวจสอบว่าคนเหล่านั้นมี

แรงงานเมียนมาอยู่ด้วยหรือไม่ เพราะ

ข้อมูลที่ ได้รับมามีแรงงานต่างด้าวเข้า

ร่วมชุมนุมด้วย 

ท่ีกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) 

พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า เจ้า

หน้าที่จะพยายามใช้มาตรการเท่าที่

จำาเปน็ เดนิตามกรอบของกฎหมาย อะไร

ที่หลีกเลี่ยงได้ที่จะไม่ใช้กำาลังเราก็จะไม่

ใช้ เว้นแต่ว่าจำาเป็นจริงๆ ขอให้แยกแยะ

เรื่องสิทธิการชุมนุมกับเรื่องการก่อเหตุ

มันคนละเรื่อง ตำารวจไม่เคยห้ามสิทธิใน

การชุมนุมตามกฎหมาย แต่ที่เราจับอยู่

ทุกวันเป็นการก่อเหตุความวุ่นวาย.

‘สุทิน’ โว

จะเป็นเหตุให้มีการปรับ ครม.หรือ

รัฐมนตรีลาออกหรือไม่นั้น นพ.ชลน่าน

กล่าวว่า  อยู่ที่ความรับผิดชอบของตัว

รัฐมนตรีเองว่าจะพิจารณาอย่างไร หาก

มีรัฐมนตรีลาออกก็อาจมีการปรับ ครม. 

แต่ในขณะนี้มีเพียงการชี้มูลความผิด

โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เห็น

ว่าไม่มีผลอะไรกับการอภิปรายไม่ ไว้

วางใจของฝ่ายค้าน หากรัฐมนตรีอยู่ใน

ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้ลาออก

ไปแล้วฝ่ายค้านก็ยังอภิปรายได้ตามที่

รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสาร 

คาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า พรรค

เพื่อไทยได้ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเริ่ม

วางตัวผู้อภิปราย และให้การบ้านไปทำา

แต่เนิ่นๆ  โดยการเตรียมและเช็กข้อมูล

ที่จะใช้ในการอภิปราย เบื้องต้นวางตัวผู้

อภปิรายไมเ่กนิ 10 คน โดยขึน้กบัยทุธวธิี

และประเด็น โดยหากเป็นเรื่องเล็กก็จะ

ใช้ผู้อภิปรายเพียง 1 คน  แต่หากเป็น

เรื่องใหญก่จ็ะใชผู้อ้ภปิรายหลายคน ทัง้นี้

เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งสุดท้าย

ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกฯ เราจะทำาหน้าที่ ให้ดีที่สุด เรา

มีข้อมูลและหลักฐานทุจริตของรัฐบาล

ชดัเจน งานนีป้ระชาชนที่ไดร้บัฟงัจะเชื่อ

ทนัทวีา่รฐับาลทจุรติอยา่งแนน่อน เราจะ

น็อกบรรดารัฐมนตรีในสภา และให้ไป

ตายในสนามเลือกตั้ง  

นายสุทินกล่าวว่า ในการประชุม 

ส.ส.ของพรรควันที่  14 มิ.ย. พรรคจะ

เปิดให้ ส.ส.เซ็นชื่อในญัตติอภิปรายไม่ไว้

วางใจ รวมทั้งจะได้หารือกับพรรคร่วม

ฝ่ายค้านอีกครั้งเพื่อเซ็นชื่อในญัตติร่วม

กัน ก่อนที่จะยื่นญัตติต่อนายชวนในช่วง

บ่ายของวันที่ 15 มิ.ย. 

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชี

รายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล 

(ก.ก.) กล่าวว่า ขณะนี้กระบวนการ

เตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน ทั้งรายชื่อรัฐมนตรีและ

ประเด็นได้เสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว 

ซึ่งผู้ ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยรับผิดชอบ

เป็นหลัก ในภาพใหญ่พรรคร่วมฝ่ายค้าน

เห็นตรงกันว่า รายชื่อรัฐมนตรีทั้ง 10  

คน คือรัฐมนตรีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะ

อภิปราย แต่อาจจะมีความแตกต่างใน

ความลึกของข้อมูลรัฐมนตรีแต่ละคน ที่

ยังมีรายละเอียดและหลักฐานเพิ่มเติม

เข้ามาเรื่อยๆ 

“พรรคก้าวไกลเตรียมจะอภิปราย

รัฐมนตรีทุกคน เพราะการอภิปราย

รัฐมนตรีคนหนึ่งอาจจะมีความเชื่อมโยง

กับรัฐมนตรีคนอื่นด้วย เช่นรองนายกฯ 

บางคนที่ ได้ โควตาพรรคการเมือง ทำา

หน้าที่กำากับดูแลหลายกระทรวง อย่างไร

ก็ตามจะเน้นน้ำาหนักไปที่ 3 ป.และไต่

ระดับลงมาถึงนั่งร้านต่างๆ  เพราะมี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่ผิดพลาด หรือทุจริตอย่างไร” นายณัฐ

วุฒิกล่าว  

นายณัฐวุฒิกล่าวถึงข้อกังวลเรื่อง

กำาหนดเวลาการอภิปรายว่า เนื่องจาก

รัฐบาลเป็นฝ่ายกำาหนดวันเวลาที่จะ

อภิปราย ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาต่างๆ พัน

กัน นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม

ยังมีช่วงวันหยุดยาว 2 ช่วง คือช่วง

กลางเดือนและช่วงปลายเดือน จึงเกรง

ว่าอาจเกิดกรณีที่รัฐบาลจะบีบให้เกิด

การอภิปรายในช่วงที่มีวันหยุด ทำาให้

จำานวนวนัอภปิรายถกูบบีใหน้อ้ยลง  หรอื

ทำาให้คนไม่สนใจการอภิปรายเท่าที่ควร 

ซึ่งรัฐบาลเคยทำามาแล้วเมื่อ 2 ปีก่อน 

เราไม่คิดว่ารัฐบาลจะยื้อเวลาไปจนถึง

เดอืนสงิหาคม ทีจ่ะครบกำาหนดการดำารง

ตำาแหน่ง 8 ปีของนายกฯ จึงต้องหารือ

กันเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ทำาหน้าที่อภิปราย

ในสภาครั้งสุดท้ายอย่างเต็มที่ อย่าเอา

เทคนิคเรื่องเวลามาจำากัดสิทธิฝ่ายค้าน 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังผู้สื่อข่าวถาม

ถึงการร่วมงานกันของพี่น้อง 3 ป. โดย

ได้ไปออกงานพร้อมกันอย่างชื่นมื่นเมื่อ

วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า “ก็ร่วมกัน

มาตลอดนะจ๊ะ ทั้งวันนี้และวันหน้า ทุก

อย่างเหมือนเดิม  โทร.และคุยกันอยู่ทุก

วัน เจอกันก็บ่อย”

รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย

เปิดเผยว่า จากกรณี 3  ส.ส.ศรีสะเกษ 

พรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายจาตุ

รงค์  เพ็งนรพัฒน์, นายธีระ ไตรสรณ

กุล และนางผ่องศรี แซ่จึง  ได้เปิด

ตัวขึ้นเวทีกับพรรคภูมิใจไทย และได้

โหวตสวนมติพรรคในการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 เป็นที่ชัดเจน

วา่ทัง้ 3 คนนีต้อ้งการยา้ยพรรคแน ่ทำาให ้

นพ.ภมูนิทร ์ลธีรีะประเสรฐิ รวมถงึวา่ทีผู่้

สมัครพรรคเพื่อไทยคนอื่นๆ ที่ถูกวางตัว

ให้เป็นผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ ทั้ง 3 คน  

ขึ้นป้ายประกาศว่าจะเป็นผู้สมัคร ส.ส.ใน

นามพรรคเพื่อไทยทันที ประกอบกับ

วันที่ 18 มิ.ย. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร  

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย จะลงพื้นที่ทำา

กิจกรรมที่ อ.อุทุมพรพิสัย, ราษีไศล และ

ขุนหาญ.  

ป่วยโควิดลด

เสียชีวิต 15  ราย สะสม 30,349 ราย 

อยู่ระหว่างการรักษา 21,786  ราย อยู่ 

รพ.สนาม HI และ CI 9,751 ราย และ

อยู่ใน  รพ. 12,035 ราย จำานวนนีม้ผีูป้ว่ย

อาการหนัก 661  ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 

329 ราย อัตราครองเตียงระดับ  2-3 

หรือสีเหลืองสีแดงอยู่ที่ 10% มีรายงานผู้

ติดเชื้อในเรือนจำา 1 ราย และติดเชื้อเดิน

ทางจากต่างประเทศ 6 ราย   

ส่วน 10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยราย

ใหม่สูงสุด ได้แก่ 1.กทม. 1,342 ราย 

2.สมุทรปราการ 73 ราย 3.ร้อยเอ็ด  37 

ราย 4.กาฬสินธุ์ 32 ราย 5.อุทัยธานี 29 

ราย 6.อำานาจเจริญ 24 ราย 7.เพชรบุรี 

20 ราย 8.ชลบรุ ี19  ราย 9.อบุลราชธาน ี

18 ราย และ 10.ขอนแก่น 17 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขอบคุณเจ้า

หน้าที่ทุกฝ่ายรวมทั้งบุคลากรทางการ

แพทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดย

เฉพาะประชาชนทุกคนที่ ได้ร่วมมือกัน

ทำางานอย่างเต็มที่ ในการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงร่วม

กันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จนทำาให้

ยอดผู้ติดเชื้อมีทิศทางขาลงมาโดยตลอด 

และวันนี้ต่ำากว่า 2,000 ราย อยู่ที่ 1,801 

ราย  ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดีขึ้นต่อ

เนื่องแบบนี้เราจะเข้าสู่สภาพปกติภายใน

ไม่ช้า อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนยังคง

สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และคอย

ฟังข่าวสารจากทางสาธารณสุข เพื่อ

ความปลอดภัยของทุกคน

ขณะที่เพจ Like Anutin โพสต์

รปูภาพนายอนทุนิ  ชาญวรีกลู รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ขณะเข้า

รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 6 พร้อมระบุว่า 

“เข็ม 6 แล้ว ท่านรองฯ กับการรับวัคซีน

โควิด-19 ล่าสุดวันนี้ คือเข็มที่ 6  เป็นไฟ

เซอร์ หลังจากรับ ซิโนแวค 2 เข็ม แอส 

ตร้าฯ 2 เข็ม  และไฟเซอร์ 1 เข็ม ที่ต้อง

ฉีดเรื่อยๆ เพราะท่านรองฯ ลงพื้นที่บ่อย

มาก มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนเจ้าเชื้อโค

วิด-19  ฟันฉับ จำาเป็นต้องสวมชุดเกราะ

หนาหน่อย ที่สำาคัญ ตัวท่าน ก็คือเครื่อง

พิสูจน์ถึงเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน 

และความจำาเป็นในการฉีดวัคซีน เพราะ

ช่วยป้องกันอาการป่วยหนัก-เสียชีวิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ฉีดเข็มที่ 6 จบแบบ

ชิลชิล ทำางานต่อได้เลย“

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่

ปรึกษาระดับกระทรวง และประธาน

คณะกรรมการประมวลสถานการณ์ โรค

โควิด- 19 กระทรวงสาธารณสุข (MIU) 

เปิดเผยว่า หนึ่งในมาตรการคัดกรอง

โรคโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมา คือการวัด

อุณหภูมิก่อนเข้าประเทศและตามสถาน

ทีต่า่งๆ เนื่องจากชว่งที่โรคโควดิ-19 ยงัมี

ความรุนแรง ผู้ป่วยมักมีไข้เป็นอาการนำา 

และเปน็การสรา้งความตระหนกั อยา่งไร

ก็ตาม  เนื่องจากปัจจุบันทั้งสถานการณ์

และเชื้อโควิด-19 มีความรุนแรงลดลง

มาก อีกทั้งประชาชนได้รับวัคซีนเป็น

จำานวนมาก ผู้ติดเชื้อมากกว่าครึ่งไม่

แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จึง

เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อประโยชน์

และประสิทธิผลของเครื่องวัดอุณหภูมิ 

คณะกรรมการ MIU จึงดำาเนินการ

ทบทวนมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ หลัง

ผ่านพ้นการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโค

วิด-19

“จากการศึกษาพบว่า เครื่องวัด

อุณหภูมิมีประสิทธิผลในการตรวจคัด

กรองผู้ป่วยโควิด-19 ต่ำา โดยมีค่าความ

ไวต่ำาตั้งแต่ 0-39% ทำาให้ค่าพยากรณ์ผล

ทั้งบวกและลบต่ำามาก ให้ผลบวกและลบ

ปลอม ทั้งการใช้ที่สนามบินหรือสถาน

ที่ต่างๆ ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการ

ที่สนับสนุนถึงประโยชน์ ในการป้องกัน

การแพร่ระบาดโรคโควิด ดังนั้นจึงมีข้อ

เสนอเชิงนโยบายและมาตรการว่า ใน

ปัจจุบันและหลังผ่านพ้นการแพร่ระบาด

ใหญ่ของโรคโควิดไป อาจไม่จำาเป็นต้อง

ให้สนามบิน ช่องทางเข้าออกระหว่าง

ประเทศ และสถานประกอบการต่างๆ 

คัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยการวัดอุณหภูมิ ซึ่ง

ในต่างประเทศก็มีคำาแนะนำาคล้ายกัน 

เช่น อังกฤษออกคำาแนะนำาว่าไม่จำาเป็น

ต้องวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโค

วิด, สิงคโปร์ยกเลิกการคัดกรองอุณหภูมิ

ในที่สาธารณะตั้งแต่สิงหาคม 2564, 

สหรัฐอเมริกาและแคนาดาปัจจุบันไม่มี

คำาแนะนำาเรื่องการวัดอุณหภูมิสำาหรับ

การคัดกรองแล้ว”

นพ.รุ่งเรืองกล่าวต่อว่า สำาหรับ

เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบสแกนร่างกาย

ในสนามบินน้ัน ไ ม่มีหลักฐานด้าน

ประสิทธิผลในการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 เช่นกัน  และยังต้อง

พัฒนานวัตกรรมท่ีมีประสิทธิผลในการ

คัดกรองโรคติดเช้ือท่ีดีกว่าน้ีในอนาคต

สำาหรับกลุ่มนักเดินทาง นอกจากน้ีพบว่า 

มาตรการคัดกรองอุณหภูมิท่ีสนามบินอาจ

ทำาให้เกิดความม่ันใจในความปลอดภัย

มากเกินไป จนส่งผลให้ละเลยมาตรการ 

อื่นๆ (False Security) และทำาให้เกิดความ

ไม่สะดวก ข้อเสนอดังกล่าวจะนำาเสนอ 

ศบค.เพื่อพิจารณาต่อไป.

สถานการณปญหาฝุน PM 2.5 สงผลกระทบ

รุนแรงตอสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนบนท่ีประสบปญหาฝุน PM 2.5 สูงสุดเปน

เวลากวา 10 ปท่ีผานมา จนกระท่ังในป 2563 สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดจับมือ

รวมกับภาคีเครือขายสูฝุนภาคเหนือ พัฒนานวัตกรรม 

“หองเรียนสูฝุน” สงผลใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียนกวา 

100 แหงท่ัวประเทศไทย สามารถรับมือกับผลกระทบ                                                           

จากฝุน PM 2.5 และสามารถสงตอความรูสูคนในชุมชน

รอบขางได นับเปนตัวอยางชุมชนเขมแข็งและสรางความ

ต� นรูดวยตนเอง

ท้ังน้ี จากการศึกษาปญหาฝุน PM 2.5 อยาง                  

ตอเน� อง ทําใหพบวาจุดความรอน (hotspot) เชียงใหมในป 

2560-2564 มีจํานวนสูงข้ึนในเดือน มี.ค.ของทุกป จากดาวเทียมของ

องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ (NASA) โดยพบ                                                                          

คาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 10 และ PM 2.5) ใน 5 อําเภอ

เปนประจําทุกป ไดแก อ.แมแจม, อ.เชียงดาว, อ.ฮอด, 

อ.อมกอย และ อ.แมแตง 

หากพิจารณาเปนรายตําบล เกิดจุดความรอน

ประจําทุกปใน ต.เมืองนะ ต.แมนาจร ต.บานทับ ต.แมศึก 

ต.ปงโคง จึงเปนพ้ืนท่ีควรเฝาระวังเปนพิเศษ และเกิดความ

คิดในการสรางหองเรียนสูฝุนจํานวน 10 โรงเรียน เพ� อสราง

ความตระหนักรูและการรับมือดานสุขภาวะแกเด็กและเยาวชน

ในภาวะฝุนท่ีวิกฤตน้ีอยางปลอดภัย 

ลาสุด เพ� อขยายผล “หองเรียนสูฝุน” ..สสส. ไดรวมกับ สภา

ลมหายใจเชียงใหม เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม ศูนยวิจัย

และพัฒนาการทองเที่ยว และศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและ

สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม บันทึกขอตกลงความ

รวมมือการพัฒนาตอยอดและขยายผล “หองเรียนสูฝุน” 

พรอมเปดตัวนวัตกรรมแนวคิด “ธุรกิจสูฝุน บานสูฝุน 

จังหวัดเชียงใหม” มุงขับเคล� อนงานลดมลพิษทางอากาศ

ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหมครอบคลุมท้ัง 19 ชุมชน 

ท่ีเทศบาลนครเชียงใหม จ.เชียงใหม

นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการ

พัฒนาชุมชน สสส. กลาววา การจัดงาน MOU คร้ังน้ี มีเปาขยายผลไปสู                

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในป 2566 มุงสงตอ                                                                                          

องคความรูในการแกไขปญหาและผลกระทบจากการเผาในท่ีโลงสาเหตุหลัก

สําคัญในการเกิดฝุนควัน PM  2.5

“ผมทํางานดานส่ิงแวดลอมมาคอนชีวิต ไมคาดคิดวามลพิษจะเกิดข้ึน                                                                                         

ท่ัวประเทศไทย พ้ืนท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรม แตความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเคล� อนยายประชากรขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม 

ประเทศเพ� อนบาน ทําใหปญหาขยายตัวอยางคาดไมถึง นับวันก็จะรุนแรง

มากย่ิงข้ึน สงผลกระทบตอรางกายในระยะยาว 

“ป 2565 น้ี สสส.รวมกับภาคีเครือขายสูฝุนภาคเหนือ พัฒนา

นวัตกรรมแนวคิด ธุรกิจสูฝุน บานสูฝุน จังหวัดเชียงใหม เพ� อเปนตนแบบ

แนวทางการลดฝุนท่ีสามารถทําไดงาย ถือเปนมิติใหมสําหรับ

ประเทศไทยในการท่ีมีกลุมนักวิชาการท่ีอุทิศตนอยาง                                                                      

มุงม่ัน ท่ีสําคัญคือ การมีสวนรวมจากประชาชน                 

ท่ีปรับเปล่ียนการประกอบธุรกิจ อาคาร สถานท่ี                                                            

บริการ และกิจกรรมการใชชีวิต โดยมีจุดรวม

คือ ทุกคนมีความรักในเมืองเชียงใหม ดวยหัวใจ

ของการมีสวนรวมจากคนในชุมชนเมือง ตาม

แนวคิดการปรับบานในพื้นที่เมืองเพ� อเปาหมาย

การบรรเทาผลกระทบจากฝุนควัน มุงเปาแกไข

ปญหาฝุนในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม จนนําไปสูการเปนตน

แบบใหพ้ืนท่ีอ� นๆ ได” นายศรีสุวรรณกลาว

ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล ท่ีปรึกษาโครงการ

หองเรียนสูฝุน สสส. อาจารยประจําคณะวิศวกรรม 

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงราย เปดเผยวา “หองเรียนสูฝุน” ไดรับการ

ยอมรับในระดับนานาชาติ ไดรับเชิญเปนตนแบบ

การเรียนรูเร� องภัยพิบัติระดับชาติ ในการประชุม

ปาไม โลก ประเทศเกาหลีใต รวมถึงองคการนาซา 

นําไปเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนเร� องของการ

ติดตามการเกิดไฟ (Blue School) ถือเปนความสําเร็จ

ในเวทีระดับโลก เพ� อนําเสนอวาคนไทยไดทําอะไรบางใน

การแกไขปญหาภัยพิบัติ เปนงานท่ี สสส.ใหทุนกับมหาวิทยาลัย 

และไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานหองเรียนสูฝุน ซ่ึงจัดทําใหเด็ก 

เยาวชน ตระหนักรูเผยแพรความรูสูครอบครัว ชุมชน ระดับนโยบาย เปนการ

ปลูกฝงต้ังแตเด็กๆ ออกแบบสําหรับเด็กประถมปท่ี 4, 5, 6 ขยายผลถึงเด็ก

ระดับอนุบาล มัธยม 

แตเดิมคนสวนใหญคิดกันวาฝุนพีเอ็ม 2.5 เปนเร� องไกลตัว ท้ังๆ ท่ี

เร� องน้ีใกลตัวมาก เพราะเกิดข้ึนทุกป จึงคัดเลือกโรงเรียนเพ� อปกหมุดความ

คิดเร� องสุขภาพเพ� อไมใหเกิดโรคเร้ือรังในอนาคต มิฉะน้ันเด็กในวันน้ีจะกลาย

เปนผูปวย เราตองรวมมือกันเพ� อใหเด็กเติบโตเปนผูใหญในอนาคต แกไข

ปญหาวิกฤตใหเกิดความปลอดภัยได รวมท้ังการขยายผลไปยัง สปป.ลาว 

อุดรธานี ขอนแกน ชวยกันสรางความตระหนักรูไปยังพ้ืนท่ีเส่ียง มีองคกร

ระหวางประเทศขยายผล องคการ NASA จับมือไทยทําเร� องนวัตกรรม                  

จัดงานประกวดระดับโลก สสส.สนับสนุนการนําเสนอบนเวทีระดับโลก  

เมืองไทยนําเสนอเร� อง Blue School ทํางานเร� องกระบวนการสูฝุน

“การทํางานของไทยรวมกับ NASA สอดคลองกับองคการอนามัยโลก                                                                                              

(WHO) แจงตัวเลขวาปหน่ึงๆ ประชากรโลกเสียชีวิต 7 ลานคน โดย

เฉพาะกลุมประเทศอาเซียนท่ีมาจากประเทศยากจนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม

เปน กลุมท่ีเผามลพิษ ประเทศไทยก็ติดอันดับกลุมน้ีท่ีเสียชีวิต มีงานวิจัย                                                                               

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คนเชียงใหมมีอายุส้ันกวาปกติ

เพราะเปนมะเร็งปอดสูงสุด เพราะเม� อสูดดมฝุน P.M 2.5 ไมสามารถขับ

ออกจากรางกายได จะสะสมอยูในกระแสเลือด และไมมีวิธีกําจัดออกไปได 

การใหความรูกับเด็ก เยาวชนเปนเร� องท่ีดี เพราะเด็กจะนําความรูท่ีซึมซับ

ไปถายทอดตอใหกับพอแมผูปกครองวาการเผาปาสงผลเสีย

ทางนิเวศ ใชเสียงเด็กเปนพลัง แตอยางไรก็ตาม คนท่ีมีอาชีพ

เกษตรกรทําไรเล� อนลอยรูวาการเผาปาใชตนทุนตํ่า เปนการ

ทําลายท่ีงายท่ีสุด ขณะน้ีภาคีเครือขาย หอการคาท่ีทํา CSR  

เปล่ียนอาชีพใหเกษตรกรเหลาน้ีเลิกปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว                

ลดความเหล� อมลํ้าในสังคม”

การจัดงาน MOU คร้ังน้ี มีเปาหมายขยายผลหองเรียน

สูฝุนไปสูกลุมลุมนํ้าโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ภายในป 2566 มุงสงตอองคความรูในการแกไข

ปญหาและผลกระทบจากการเผาในท่ีโลงเพ� อลดตนเหตุสําคัญ

ในการเกิดฝุนควัน PM 2.5 ท้ังน้ี นายทุนสนับสนุนกลุมประเทศ

เพ� อนบานใหปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวดวยการทําไรเล� อนลอย มีการ

เผาปาและยายถ่ินไปเร� อยๆ สงผลใหฝุนควันจากประเทศเพ� อน

บานเขามาในเมืองไทย. 

ขยายผล “หองเรียนสูฝุน” 

มุงเสริมทักษะเด็ก สปป.ลาว

ศรีสุวรรณ ควรขจร

หองเรียนสูฝุน สราง Active Citizen เพ� อใหผูปกครอง คนในพ้ืนท่ี ตระหนัก    

ถึงปญหาและสรางจิตสํานึกในการปองกันปญหามลพิษทางอากาศ                                                                      

นําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ผานการทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย 

การจัดการการเรียนการสอนและบูรณาการความรูเก่ียวกับมลภาวะ

ทางอากาศ รูจักการใชชีวิตประจําวัน รณรงคประชาสัมพันธผานชอง

ทางตางๆ ประสานความรวมมือกับหน�วยงานภาครัฐ เอกชน วางแผน

ขับเคล� อนการดําเนินงาน

การสวมหมวกสีเปนกระบวนการ Superhero ถือเปน Soft Power 

ดึงดูดใหเด็กสนใจเขารวมกิจกรรมหองเรียนสูฝุนของโรงเรียน การสวม

หมวกสีทําใหสังเกตไดงาย และนําติดตัวไปไดทุกท่ี ใชเปนสีสัญลักษณ

เตือนสภาพอากาศ ใหคนท่ีพบเห็นปองกันตัวเอง เด็กกลุมน้ียังรวมมือ

กับทีมงานฝายปฏิบัติการดานไฟปาและหมอกควัน กระทรวงทรัพยากรฯ 

ชวยกันสาธิตดับไฟปาท่ีจะทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศ 

นอกจากน้ี ด.ญ.อรัญญา แกวคําปน นักเรียนช้ัน ม.3                                   

รร.บานแมเทย ลําพูน, ด.ญ.กชพร แซลอ นักเรียนช้ัน ม.1 รร.บานแมเทย                                                                                     

ลําพูน ไดรับรางวัลชนะเลิศภาพวาดตระหนักปญหาลดมลพิษ ดวย                       

แรงบันดาลใจใหสังคมมีอากาศท่ีดี สวนรางวัลท่ี 2 และรางวัลท่ี 3 เปน

นักเรียนจากภาคใต. 

ผศ.ดร.นิอร 

สิริมงคลเลิศกุล

PM Rangers ซูเปอรฮีโรสูฝุน

“เด็กคิด..ผูใหญหนุน” เพ� อสุขภาวะ
ในโอกาสการลงนามในเอ็มโอยูนี้ มีการมอบรางวัลแกเด็กที่

ชนะเลิศการขับเคล� อนกิจกรรมหองเรียนสูฝุน 

ด.ช.กากา-ปองคุณ จ้ีขาว, ด.ช.สไปรท-คฑาเทพ จินเหมย, 

ด.ญ.ตนขาว-จิรัชญา ตาแกว, ด.ญ.ไบรท-ภิญญาพัชญ วังวงค และ 

ด.ญ.ฟาใส-ฟาใส ยังนอย ท้ังหมดเปนนักเรียนช้ันประถมปท่ี 5 รร.บาน

แมเทย ลําพูน ไดรับรางวัลในคร้ังน้ีดวยแนวคิดการนําเพลงหมอกหรือ

ควัน ของเบิรด-ธงไชย แมคอินไตย ศิลปนคายแกรมม่ี มาดัดแปลงเน้ือ

รองเปนเพลงฝุนหรือควัน เพ� อรณรงคในการสูฝุน PM 2.5 พรอมกับการ

สวมหมวกสีตางๆ เปนการบงบอกคุณภาพอากาศของแตละวัน น่ันคือ 

หมวกสีฟา PM 2.5 0-25 อากาศดีมาก ทํากิจกรรมไดตามปกติ 

หมวกสีเขียว PM 2.5 26-37 อากาศดี ทํากิจกรรมไดตามปกติ 

หมวกสีเหลือง PM 2.5 38-50 อากาศปานกลาง ทํากิจกรรม

ปกติ ผูปวยลดการออกกลางแจง 

หมวกสีสม PM 2.5 51-90 มีผลตอสุขภาพ งดกิจกรรม                    

กลางแจง สวมหนากากปองกันฝุน 

หมวกสีแดง PM 2.5 91 ข้ึนไป อันตราย งดกิจกรรมกลางแจง 

ควรใชอุปกรณปองกันฝุน 

ขบวนการหมวกสีสุขภาพ PM Rangers การขับเคล� อนกิจกรรม

สวดพระอภิธรรม
อาจารย์บูรพา ผดุงไทย

ศาลา 5 ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี 
วันที่ 8 -14 มิถุนายน 2565 

เวลา 18:30 น.

ฌาปนกิจ
วันที่ 15 มิถุนายน 2565


