
10ช� อซักฟอก‘นิพนธ’โดน‘เฮง’หลุด

ตราสัญลักษณศูนยรวมดวงใจไทยท้ังชาติ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งถูกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้มูลความผิดคดีออกโฉนดที่ดินบุกรุกอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

ยกมือไหวส� อมวลชน เม� อถูกถามถึงกระแสเรียกรองใหลาออกจากตําแหน�งรัฐมนตรี ภายหลังรวมประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาล 

พบการตูนไทยโพสตเรื่องใหม 
‘ทหารเอกพระเจาตาก หลวงพรหมเสนา’

เริ่มวันพุธที่ 15 มิ.ย. เปนตนไป หนา 8

             
|

ไทยโพสต • “กนกวรรณ” รวมวงประชุม 

ครม. “อนุทิน” ยันพรรคไมกดดันใหลาออก  

แนะพูดอยางเดียวไมพอ ตองนําหลักฐาน

พิสูจนความบริสุทธิ์ “ศักดิ์สยาม” ชี้แคขอ

กลาวหา “ครูโอะ” ไหวสวยบอกส� อไมลา

ออกพน “รมช.ศธ.” ปดพูดถึงพอ “วราวุธ” 

ยังไมแจงความ “โกทร-โอะ” บุกรุกปา รอ 

กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดกอน บอกกลัว จนท.

ถูกฟองกลับ

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 14 มิ.ย. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (รมว.

กลาโหม) เปนประธานการประชุมคณะรัฐ                                                   

มนตรี (ครม.) โดยมีรัฐมนตรีลาประชุม 

1 คน คือ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่กัก 

ตัวเน� องจากเปนกลุมเส่ียงโควิด-19 สวนนาง

กนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ซึ่งคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดคดีออก

โฉนดที่ดินบุกรุกอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

จ.ปราจีนบุรีนั้น ยังคงเขารวมประชุม ครม.

ตามปกติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐ                                                        

มนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัว 

หนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

ไทยโพสต • “ชัชชาติ” เตรียมพื้นที่ทาง                                                       

เลือกใหม็อบชุมนุม ยันไมใชโซนนิ่ง ประ 

กาศไมสนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ 

ตร.ออกหมายจับแกงทะลุแกสวางเพลิงเผา

รถสายตรวจแลว บช.น.เตรียมชุดเคล� อนที่

เร็วสกัดปวน 

วันที่ 14 มิ.ย.65 ที่กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.จิรสันต 

แกวแสงเอก รอง ผบช.น. กลาวถึงการ

ชุมนุมของกลุมทะลุแกสซึ่งกอความไมสงบ

ที่สามเหลี่ยมดินแดงวา การปฏิบัติการเปน

ไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน แจง

ยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สําราญ นวล

มา ผบช.น. ตั้งแตวันที่ 11 มิ.ย. สามารถ

ควบคุมสถานการณไดในพื้นที่เฉพาะ ขณะ

นี้อยูระหวางรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน

ทราบตัวบุคคล และเม� อวันที่ 13 มิ.ย.ได

ออกหมายจับผูท่ีรวมกระทําความผิด 1 คน 

คือรวมกันเผารถยนตของตํารวจ และมีผู

รวมกระทําความผิดเปนเยาวชนอีก 2 ราย

มารับทราบขอกลาวหา จากการตรวจสอบยัง                                                

ไมพบประวัติการกระทําความผิด แตเจา

หนาที่จะเรงพิสูจนทราบผูกระทําผิดที่เหลือ                                  

เพ� อขออนุมัติออกหมายจับ ยืนยันวาเจาหนา  

ที่ ไดวางแผนเพ� อรักษาความสงบเรียบรอย 

ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายดําเนินคดี

อยางเครงครัด คาดวาจะสามารถ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” แซวส� อทําไมสนใจ

แต “3 ป.” ทั้งที่มี อ. อยูดวย ทํา “อนุทิน” 

หัวเราะรวน “บิ๊กปอม” เมินฝายคานล็อก

เปาซักฟอก ลั่นพรอมชี้แจงไมไดทําผิด  มั่น                                               

ใจเสียงหนุนรัฐบาลตอนโหวตงบยังฉลุย                                                              

ฝายคานเคาะ 10 รัฐมนตรีโดนซักฟอก ตบ 

เทามากันครบ “3 ป.” ทีม พปชร.บวกทีม

นั่งราน “หนูโอ” แหงภูมิใจไทย ปชป.อวม! 

“อูดดา-จุติ-นิพนธ” โดนดวย “สุทิน” รับหาก

ปรับ ครม.หลังซักฟอก “บิ๊กตู” ลากยาว  “อุง                                                            

อิ๊ง” รวมเปดตัว “ณัฐวุฒิ” หวนคืน พท. คั่ว

ตําแหน�ง ผอ.ครอบครัวเพ� อไทย ปลุกเสื้อ

แดงกลับบาน

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 14 มิถุนายน   

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประ 

ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ขอใหยอนไปดู

วาประชาชนไดอะไรจากรัฐบาลบาง ทานได

อะไรจากรัฐบาลบาง รัฐบาลจะใหอะไรทาน

ไดตอไป และก็ตองดูเงินขาวของรัฐบาลดวย                                                     

วารายไดจากไหน ไมอยางนั้นก็จะขัดแยง

ไปหมด และยังมีอีกหลายโครงการหลาย

มาตรการท่ีกําลังพิจารณา โดยเรายึดถือประ 

โยชนของประเทศชาติและพี่นองประชาชน

เปนที่ตั้ง เพ� อเราจะไดกาวผานปญหาเหลา

นี้ ไปไดอยางดีที่สุด มีมาตรการรองรับความ

เสี่ยง มีแผนเผชิญเหตุตางๆ ทุกวันนี้รัฐบาล

เรงทําทุกประเด็นอยางเต็มที่ในเวลาที่เหลือ

อยู 

“ผมขอขอบคุณบรรดา ครม. ส.ส.พรรค

รวมรัฐบาลท้ังหมด ท่ีอยูกันมาจะ 3-4 ปอยูแลว

ทําเนียบฯ • รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ    เน� องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ยิ่งใหญตลอดป 2565 

มีมากกวา 1,000 โครงการ/กิจกรรม  นายชางสิบหมูผู

ออกแบบตราสัญลักษณเปดใจ เผยเปนมงคลชีวิตสูงสุด 

ใชรูปหัวใจแทนความหมายทรงเปนศูนยรวมดวงใจไทย

ทั้งชาติ 

เม� อวันที่ 14 มิถุนายน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา คณะกรรมการ

ฝายพิธีการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

หลวง เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่มีนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการฯ ไดประชุม

เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

และไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิม

พระเกียรติฯ แลว

นายธีรภัทรกลาวตอวา ช� อการจัดงานเฉลิมพระ 

เกียรติฯ วา “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี                                                                         

พันปหลวง เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” และช� อการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติฯ เปนภาษาอังกฤษวา “Celebrations 

on the Auspicious Occasion of Her Majesty 

Queen Sirikit The Queen Mother’s 90th Birthday 

Anniversary 12th August 2022” โดยกําหนดขอบเขต

จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหวางวันที่ 1 ม.ค.2565 ถึง

วันที่ 31 ธ.ค.2565 

ทั้งนี้ มีตราสัญลักษณพระราชพิธีมหามงคล

รับนอง ‘ชัชชาติ’

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” สั่งเกาะติดราคาสินคา 

ถามกลางวง ครม. ปมที่มาตัวเลขคากลั่น

น้ํามัน 8 บาท แตไรคําตอบ “สุพัฒนพงษ” 

ยันมีมาตรการชวยเหลือ ปชช. แยมอาจมีโครง 

การอ� นทดแทน คนละครึ่งเฟส 5 เรงสรุป

ชง ครม. ปลัดพลังงานเผยตรึงราคาดีเซล 

35 บาทถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 14 มิถุ 

นายน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวภายหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา วัน

นี้สั่งการใหติดตามเร� องราคาสินคาที่มีบาง

รายการปรับขึ้นราคานอกกรอบ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  แรม  1  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 16 อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9345

อิสรภาพแหงความคิด

6

5

2หนา...

หนา...

หนา...

ภท.แหอุมแคขอกลาวหา

ทส.เงื้อฟนบุกรุกปาเพิ่ม

‘SCB’ ขยับเปาจีดีพี

ปนี้โต 2.9%

‘ทะลุแกส’รีเทิรนสมรภูมิดินแดง

ผลประโยชนทางการเมืองชักใย

อานตอหนา 16

‘ชัชชาติ’ส่ังจัดโซนม็อบ

ออกหมายจับทะลุแกส

ชงมาตรการสูนํ้ามันแพง

เรงเขาครม.ทันคลอดก.ค.

ครูโอะยื้อไมลาออก
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2 ในประเทศ

หมือนหนังเรื่องเดิมกลับมาวนฉายอีกครั้ง ภาพเหตุการณ์

กลุ่มเยาวชนที่เรียกตัวเองว่ามวลชนอิสระ  เรียกร้อง  “ประ 

ชาธิปไตย”  ตั้งธงล้มรัฐบาล  “บิ๊กตู่”  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์

โอชา  นายกรัฐมนตรี  ยื่นข้อเรียกร้อง  “นายกฯ ต้องลาออก, แก้ไข

รัฐธรรมนูญ, ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์”  ชี้บริหารประเทศล้ม

เหลวทุกด้าน  โดยใช้พื้นที่แยกดินแดงเป็นฐาน  จุดหมายคือบ้านพัก  

นายกฯ  ภายในกรมทหารราบที่  1  มหาดเล็กราชวัลลภรักษพระองค์ 

ถนนวิภาวดีรังสิต

เสียงพลุ ระเบิด เปลวไฟ แก๊สน้ำาตา คละคลุ้งลากยาวเกือบ 4 

เดือน  ตั้งแต่เดือน  ส.ค.-พ.ย.64  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานถูกลิดรอน 

ตกเย็นกลุ่มเยาวชนหัวรุนแรงที่เรียกตัวเองว่า  “กลุ่มทะลุแก๊ส”  รวม

ตัวจุดพลุ  ปาระเบิด  วางเพลิง  ทำาลายทรัพย์สินของทางราชการ  ก่อ

ความวุ่นวาย  ผู้บังคับใช้กฎหมายคือ  “ตำารวจ”  ก็ต้องวางกำาลังรักษา

ความสงบใช้ตู้คอนเทนเนอร์ปิดถนนการจราจรเป็นอัมพาต  เหตุการณ์

บานปลาย  สรรพกำาลังทั้งรถฉีดน้ำาแรงดันสูง  แก๊สน้ำาตา  กระสุนยาง 

ถูกนำามาระงับเหตุ  เกิดการปะทะได้รับบาดเจ็บล้มตายกันทั้ง  2  ฝ่าย 

เหตุจลาจลขยายวงกว้าง  ไล่ทุบไล่เผาป้อมตำารวจ  ป้อมจราจร  ทั่ว

กรุงเทพฯ เศษซากความเสียหายยังคงอยู่

“สมรภูมิดินแดง”  ครานั้นเป็นการผลิดอกออกผลจากม็อบ 

“กลุ่มราษฎร” ตั้งแต่กลางปี 63 ที่มีแกนนำา เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ 

รุ้ง-ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล,  ไมค์-ภาณุพงษ์  จาดนอก,  ไบรท์-นายชิน

วัตร  จันทร์กระจ่าง,  นายอานนท์  นำาพา  และแนวร่วม  เสนอเรียก

ร้องพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน  ก่อนจะปัดสวะออกจากตัวเทมวลชน  อ้าง

เป็นการจัดตั้งกันเองโดยมวลชนอิสระ ไม่รับผิดชอบ ตรรกกะย้อนแย้ง

เมื่อมวลชนถูกจับ  ใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายกดดันกระบวนการยุติธรรม

ปิดศาลแหกปาก  “ปล่อยเพื่อนเรา”  ซึ่งยังคงทำากันอย่างต่อเนื่องทั้งที่

อัยการ ศาลอาญา ศาลฎีกา หรือแม้กระทั่งที่เรือนจำา

การชุมนุมปี  63-64  เป็นเกมการเมืองที่มีประชาชนเป็นตัว

ประกัน  แกนนำาม็อบแต่ละคนเล่นคนละบทบาท  เหมือนหมากที่ถูก

วางไว้บนกระดาน แต่สุดท้ายคือ “ผลประโยชน์” ของอีแอบที่อยู่เบื้อง 

หลัง

ผ่านไป  7  เดือน  “แยกดินแดง”  กลับมาระอุอีกครั้ง  วันที่  11 

มิ.ย.65  ช่วงบ่ายกลุ่มมวลชนอิสระไร้แกนนำานัดรวมตัวทำากิจกรรมที่

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดินเท้าไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ แสดงออก

เชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ ลาออกจากตำาแหน่ง 

จบลงด้วยกิจกรรมยืนหยุดขัง  เรียกร้องปล่อยนักโทษการเมืองที่ถูกคุม

ตัวที่เรือนจำาอีก 9 คน ก่อนจะประกาศยุติการชุมนุมให้ทุกคนแยกย้าย

กลับบ้าน

“หางแถว”  อ้างเป็นกลุ่มอิสระไร้การควบคุมมุ่งหน้าบ้าน                      

นายกฯ  ที่ราบ  1  ข่าวกรองด้านความมั่นคงพบกลุ่มไม่หวังดีเข้ามา 

สร้างสถานการณ์ก่อความวุ่นวาย  กำาลังตำารวจควบคุมฝูงชนพร้อมรถ

จีโน่ตั้งรับ  เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่หลายชั่วโมงทั่วบริเวณใกล้แยก

ดินแดง  จัดเต็มพลุ  ระเบิด  ประทัดยักษ์  สู้กันอย่างดุเดือด  รถยนต์

ตำารวจถูกเผาได้รับความเสียหาย 2 คัน ตำารวจบาดเจ็บอีก 2 นาย แก๊ง

ทะลุแก๊สถูกจับ 1 คน พร้อมด้วยพลุ ประทัดยักษ์ ถูกนำาตัวส่งพนักงาน

สอบสวน สน.ดินแดง ดำาเนินคดีหลายข้อหา แต่ยังไม่มีทีท่าจะหยุด ยัง

คงนัดรวมตัวกันทุกวันอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่  ก.ค.63  การชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นทั่วประเทศ

เกือบ 4,000 ครั้ง ตำารวจดำาเนินคดีไปแล้ว 1,300 คดี เฉพาะสมรภูมิ

ดินแดงมีคดีเกิดขึ้นกว่า  255  คดี  ฝ่ายผู้ชุมนุมเสียชีวิต  1  คน  เป็น

เยาวชนอายุ  15  ปี  ตำารวจได้รับบาดเจ็บอีกนับร้อย  ทรัพย์สินทาง

ราชการเสียหายมูลค่ามหาศาล  ซึ่งยังจะมีผู้ตกเป็นผู้ต้องหาตามมาอีก

จำานวนมาก  สะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 

แต่เป็นการก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อย

ถึงแม้เวลาของรัฐบาลจะหมดวาระต้นปี  66  เร่ิมเข้าสู่การเตรียม                                                                                       

การเลือกตั้ง  เป้าล้มนายกฯ  ทั้งในสภาและนอกสภายังคงเข้มข้น 

ตำารวจรับบท  “หนังหน้าไฟ” เสี่ยงภัยค้ำาเก้าอี้  ถูกกล่าวหาใช้ความ

รุนแรงกับคนเห็นต่าง  นายกฯ  เห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องออกมาปก

ป้อง “ถ้ามันไม่ใช้ความรุนแรง มันก็คงไม่ต้องปฏิบัติอะไร เขาห้ามตรง

ไหน  ก็ห้ามก็เตรียมการแค่นั้น  แต่ถ้าหากถูกใช้ความรุนแรง

ก่อน  เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน

ตัว  เตือนเคารพกฎหมาย  ไม่อยากให้มีคดีติดตัว  วันข้างหน้า

จะเสียอนาคต ไม่ได้ขู่ กฎหมายทำาให้บ้านเมืองสงบ”

ชัดเจน “บิ๊กตู่” ไฟเขียว “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข ผบ.ตร. ย้ำาตำารวจจะพยายามใช้มาตรการเท่าที่จำาเป็น 

เดินตามกรอบของกฎหมาย  อะไรที่หลีกเลี่ยงได้ที่จะไม่ใช้

กำาลังก็จะไม่ใช้  เว้นแต่ว่าจำาเป็นจริงๆ  แยกแยะให้ชัด  สิทธิ์

การชุมนุมกับเรื่องการก่อเหตุมันคนละเรื่อง  ตำารวจไม่เคย

ห้ามสิทธิ์ในการชุมนุมตามกฎหมาย แต่ที่เป็นการก่อเหตุความ

วุ่นวาย  ชุมนุมไปตามกฎหมายไม่มีใครไปทำาอะไร  การปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่ต้องคำานึงถึงความปลอดภัย  เพราะที่ผ่านมา

ตำารวจได้รับบาดเจ็บพิการหลายคน ขณะที่รองโฆษก ตร.เผย  “ท่อน้ำา

เลี้ยง” จะดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายเมื่อถึงเวลา

มองย้อนกลับไปถึงเหตุไม่สงบที่เกิดขึ้นจะมี “การเมือง” เป็นตัว

ชี้นำา อย่างม็อบทะลุแก๊สปลายปี 64 มันจะบังเอิญหรือไม่ ก่อนจะมีการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้าน  สารพัดม็อบ  ทะลุแก๊ส  ทะลุ

ฟ้า  ปิดล้อมสภา  คาร์ม็อบลงถนนป่วนทั่วกรุงเทพฯ  เหมือนแผ่นเสียง

ตกร่อง  “ทะลุแก๊ส  EP2”  กลับมาดั่งโมเดล  “ทะลุแก๊ส EP1”  พรรค

ร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 15 มิ.ย.นี้ โดย

ใช้ชื่อ ‘ยุทธการ เด็ดหัว สอยนั่งร้าน’ ที่จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีรายบุคคล

นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าฯ  กทม.ไลฟ์สดจากสหรัฐเป็นห่วง

สถานการณ์ชุมนุม สั่งให้รองผู้ว่าฯ กทม.ดูแลอำานวยความสะดวกและ

ดูแลความปลอดภัย “ขอให้การแสดงออกเป็นไปอย่างสงบ ซึ่งเป็นสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของประชาชน กทม.ต้องดูแลอำานวยความสะดวกให้ ขอให้

เจ้าหน้าที่อย่าใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม”  แล้วข้อเสนอการแก้ปัญหา

ม็อบในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะจัดพื้นที่สำาหรับการแสดงออกทั้งขนาดเล็ก-

ขนาดใหญ่  ทั้งพื้นที่แบบอนาล็อกและพื้นที่แบบดิจิทัลจะยังคงใช้ได้

ไหม  เมื่อแก๊งทะลุแก๊สไม่ใช่มาเพื่อเรียกร้องสิทธิทางการเมือง  แต่มา

เพื่อก่อความวุ่นวาย

มาตรการรักษาความสงบกลุ่มผู้ชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯ  ของ

รัฐบาล จะเดินควบคู่ไปกับนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติได้หรือไม่ ถึงแม้

จะมองว่าไม่เลือกข้าง แต่ยังคงมีดีเอ็นเอพรรคเพื่อไทย ที่เคยเป็น รมว.

คมนาคม สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แล้วเสถียรภาพรัฐบาลจะมั่นคงอีกต่อ

ไปหรือไม่ การกระชากหน้ากากอีแอบหลังม็อบ หรือ “ท่อน้ำาเลี้ยง” ก็

คงไม่ใช่เรื่องง่าย

ถึงแม้จะพอทราบคือกลุ่มเดิมๆ ที่มีผลประโยชน์ทางการเมือง

เป็นเดิมพัน.  

‘สุนทร วิลาวัลย์’ ล่องหน

ความซ้ำาซากของกระบวนการยุติธรรมไทย

นที่สุด นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งถูกคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดใน

การมีส่วนร่วมบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ 

จังหวัดปราจีนบุรี ช่วงปี พ.ศ.2545 ก็ได้หมดอายุความไป

แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ในข้อหาผู้สนับสนุน

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำา ซื้อ รักษาทรัพยากร โดยใช้อำานาจ

หน้าที่ โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ มาตรา 151

โดยก่อนหน้านี้ในอีก  2  ข้อหาก็หมดอายุความไปเช่น

กันในชั้นสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ  ซึ่งประกอบด้วยข้อหาฐานสนับสนุนเจ้า

พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 157 ประกอบมาตรา 

86  และข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำาเอกสาร 

รับรองเอกสาร  ซึ่งมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ  ตามมาตรา 

162 ประกอบมาตรา 86

ทั้งนี้  หากไล่ไทมไลน์ตามที่นายประยุทธ  เพชรคุณ 

รองโฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด  (อสส.)  ได้แถลงชี้แจงก็จะ

เห็นช่องว่างช่องโหว่ที่เกิดขึ้น  โดยนายประยุทธระบุว่าคดี

การมีส่วนร่วมบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัด

ปราจีนบุรี  เกิดเมื่อวันที่  14  ก.พ.-12  ก.ค.2545  โดยมีผู้ร้อง

เรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ซึ่งขณะออกโฉนดที่ดินในวันที่ 13 มิ.ย.2545 นั้น นาย

สุนทรที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่  8  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.)  สังกัดพรรคไทยรักไทย  (ทรท.)  โดยคดีมีผู้รับเรื่องไว้  27 

ม.ค.2563 

เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนยุติธรรมไทยในการจัดการ

บรรดาพวกรุกป่า  เพราะเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี  2545  แต่เพิ่งมา

รับเรื่องไว้ในปี  2563  ซ้ำาร้ายคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติเพิ่งจะมีมติชี้มูลเมื่อวันที่  31  พ.ค.

2565 เรียกว่าแทบจะใกล้หมดอายุความ 20 ปี

โดยเมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติชี้มูลเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2565 ก็ได้ส่งสำานวนมายัง

สำานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค  2  สำานักงานอัยการ

สูงสุด  ในวันที่  2 มิ.ย.2565  เวลา 15.12 นาที  โดยวันที่  3-5 

เป็นวันหยุดราชการ  ซึ่งเมื่อสำานักงานสำานักงานคดีปราบปราม

การทุจริตภาค  2  เปิดทำาการวันที่  6  มิ.ย.2565  ก็ได้ส่งเรื่อง

ให้อัยการสูงสุดในฐานะผู้มีอำานาจสั่งได้พิจารณาสั่งคดีวันที่  7 

มิ.ย.2565  เเละได้ส่งเรื่องกลับไปยังสำานักงานคดีปราบปราม

การทุจริตภาค  2  เพื่อประสานกับคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินำาตัวผู้ถูกกล่าวหามาฟ้อง  แต่

สุดท้ายคดีของนายสุนทรก็หมดอายุความลง  เพราะระยะเวลา

ตั้งแต่ชี้มูลความผิดคือวันที่  31  พ.ค.จนถึงวันที่  13  มิ.ย.นั้นมี

เวลาแค่ 13 วันเท่านั้น 

นอกจากนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติกลับเลือกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงคดีดังกล่าว

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 ทั้งที่ชี้มูลไปตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ซึ่งหาก

แถลงตั้งแต่ครานั้นก็อาจทำาให้สังคมและสื่อมวลชนช่วยเป็นหู

เป็นตาในการติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวของนายสุนทร 

วิลาวัลย์  มิใช่หรือ  หรือกลัวว่าข่าวการชี้มูลความผิดจะทำาให้

นายสุนทรรับรู้และหนีหายไป  

กรณีขาดอายุความในคดีสำาคัญๆ นั้นไม่ใช่เกิดขึ้นครั้ง

แรกในกระบวนการยุติธรรมไทย ก่อนหน้านี้ก็มีคดีสนาม

กอล์ฟอัลไพน์เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ทำาให้บิ๊กเนมหลุดคดี นี่ยัง

ไม่รวมถึงกรณีผู้ถูกชี้มูล หรือแม้แต่ผู้ถูกคำาพิพากษาของศาล

ให้จำาคุกทั้งหลายที่สามารถหลบหนี ไปใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีในต่าง

ประเทศได้ สะท้อนให้เห็นว่าอาจเกิดกรณีกาคาบข่าว หรือ

เกลือเป็นหนอนในแวดวงยุติธรรมไทย ที่ทำาให้ผู้ต้องหาหรือ

ผู้ถูกชี้มูลไหวตัว และเตรียมตัวได้หลบลี้หนีหายไป เราจึงได้

แต่หวังว่าต้องสังคายนาเรื่องดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม มิเช่น

นั้นแล้ววลีที่ว่าคุกและตะรางมี ไว้ขังคนจน และตาสีตาสาทั้ง

หลายจะกลับมากระหึ่มอีกครั้ง เพราะกรณีของนายสุนทร วิ

ลาวัลย์ เป็นเครื่องตอกย้ำาได้เป็นอย่างดี.

ใ

เ

กอบศักดิ์ ภูตระกูล

อดีตรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

“อาจจะต้องจำาใจงัดยาแรง ใช้ขีปนาวุธสุดท้าย ก็คือ

ทำาให้เกิด Recession เพื่อให้เงินเฟ้อลงมา ซึ่งหากเป็นเช่น

นั้นก็หมายความว่า คนนับสิบล้านที่จะต้องตกงาน สูญเสีย

บ้าน มีปัญหาครอบครัว บริษัทหลายแสนแห่งที่จะต้องปิด

กิจการ ไม่นับ Emerging markets อีกหลายประเทศที่จะเกิด

วิกฤต กระทบคนไปอีกหลายร้อยล้านคนทั่วโลก”.

‘ทะลุแก๊ส’ รีเทิร์นสมรภูมิดินแดง

ผลประโยชน์ทางการเมืองชักใย

ณะนี้แม้มีการรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติกัญชา 

กัญชง พ.ศ....เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย  และ  ร่างพระ

ราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง 

พ.ศ....เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ แล้วในสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อ                           

วันที่  8  มิถุนายน  2565  ที่ผ่านมา  ซึ่งจะมีการพิจารณารายละเอียด

ในชั้นกรรมาธิการ  แล้วนำาเข้าสู่การพิจารณาในวาระ  2  และ  3  ใน                

สภาผู้แทนราษฎร  และจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป                                                                                        

นั้น

เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว  เครือข่ายนักวิชาการและภาค

ประชาชนต้านภัยยาเสพติด มีข้อเสนอแนะดังนี้

จากประสบการณ์ทั่วโลกของการควบคุมสารเสพติดที่ถูกกฎ 

หมายคือ บุหรี่และสุรา องค์การอนามัยโลกและองค์การสหประชาชาติ

แนะนำา ให้รัฐต้องมีมาตรการ “ควบคุมอุปทาน (supply control)” ที่

มีประสิทธิผลที่เพียงพอ ไม่ใช่เพียงแต่ทำาด้านการแนะนำาผู้ ใช้ ให้เสพ

อย่างปลอดภัย ที่เรียกว่า “ควบคุมอุปสงค์ (demand control)” 

สำาหรับประสบการณ์กรณีกัญชา ทั้งประเทศอุรุกวัย ประเทศแคนาดา 

และหลายรัฐในประเทศอเมริกา  ล้วนมีการกำาหนดมาตรการควบคุม

อุปทานที่เข้มข้นทั้งสิ้น 

ส่วนมาตรการที่สามารถดำาเนินการได้เพื่อให้เกิดการควบคุม

การใช้กัญชาในทางที่ผิดที่เพียงพอ ได้แก่ 1.ควบคุมการบริโภคกัญชา 

เช่น  ห้ามการบริโภคกัญชาโดยบุคคลอายุต่ำากว่ายี่สิบปีโดยเด็ด

ขาด  ห้ามการบริโภคกัญชา  โดยยกเว้นให้บริโภคได้ในกรณีใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่มีแพทย์เป็นผู้สั่งจ่าย  หรือกรณีที่ปลูก

และใช้กัญชาในครัวเรือน ในส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ช่อดอก เพื่อให้เป็น

ระบบที่สนับสนุน “กัญชาทางการแพทย์” อย่างแท้จริง “ไม่ใช่” การ

สนับสนุน “กัญชาเสรี”

2.สนับสนุนเศรษฐกิจครัวเรือนจาก “กัญชง” เนื่องจากมีสาร

เมา THC ต่ำา จะเกิดการใช้ในทางที่ผิดได้ยาก หากสนับสนุนเศรษฐกิจ

ครัวเรือนจากกัญชา  จะเกิดการใช้กัญชาในทางที่ผิดได้มาก  เช่น  นำา

ช่อดอกไปสูบหรือไปจำาหน่ายทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย  หรือนำาช่อ

ดอกไปใส่อาหารและเครื่องดื่มจำาหน่าย  ทั้งโดยเปิดเผยและไม่เปิดเผย 

เป็นต้น

3.ควบคุมการใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์ทุกระดับทั้งระดับครัว 

เรือน ธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่  เนื่องจากการทำาธุรกิจ

จะมีธรรมชาติของการสร้างกำาไรสูงสุด  จะมีการใช้เครื่องมือ  “การ

โฆษณาและการตลาด (advertising and marketing)”  มาใช้  จะ

ทำาให้เกิดสภาวะ  “อุปสงค์ที่มากเกินจริง อันเกิดจากการกระตุ้นโดย

อุปทาน (supply-induced demand)” 

4.ควบคุมกิจกรรมการตลาดต่างๆ  ได้แก่  ควบคุมสถานที่จำา 

หน่าย  ทั้งที่ให้ซื้อและบริโภคในร้าน  หรือที่ซื้อกลับไปบริโภคภายนอก 

จะต้องมีใบอนุญาต  สถานที่นั้นจะต้องมีการบ่งชี้ชัดเจนว่ามีการ

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผสมกัญชา  และจะต้องเป็นสถานที่ที่ ไม่อนุญาต

ให้เยาวชนเข้าไป  หากร้านค้าใดต้องการจะขายผลิตภัณฑ์ผสมกัญชา 

ก็ต้องแลกกับการปฏิบัติเหล่านี้  ห้ามการจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชา ต้น

กัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชาทางออนไลน์ 

ควบคุมบรรจุภัณฑ์  เช่น  ต้องบรรจุผลิตภัณฑ์กัญชาในบรรจุ

ภัณฑ์แบบเรียบ (plain packaging) มีการระบุระดับ THC และ CBD 

ของผลิตภัณฑ์  มีการติดฉลากคำาเตือน  ห้ามโฆษณาโดยสิ้นเชิงเพื่อ

ปกป้องเด็กและเยาวชน  เช่นเดียวกับกรณีบุหรี่ในประเทศไทย  ซึ่ง

ได้ผลในการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการสูบบุหรี่ในประเทศไทยมาแล้ว 

ควบคุมการครอบครองในที่สาธารณะ  เช่น  ประเทศแคนาดากำาหนด

ให้ห้ามครอบครองกัญชาเทียบเท่ากัญชาแห้งจำานวน  30  กรัม  ห้าม

ครอบครองต้นกัญชาเกิน  4  ต้น  และห้ามครอบครองต้นกัญชาที่มี 

ดอกกัญชาเกิน  1  ต้นในที่สาธารณะ  เป็นการป้องกันการซื้อขายที่ไม่

ถูกกฎหมายได้ดี 

ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะโดยสิ้นเชิง  ไม่ใช่เพียงเฉพาะห้าม

การสูบที่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำาคาญ  เหมือนกรณีบุหรี่ในประเทศไทย

ที่ประสบความสำาเร็จมาแล้ว  ห้ามขับขี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร

ภายใต้อิทธิพลของกัญชา 

มีมาตรการภาษีกัญชา ซึ่งเป็นมาตรการที่สำาคัญมาก  เพราะก่อ

ให้เกิดรายได้เข้ารัฐ และควบคุมการบริโภคได้ดี และควรกำาหนดให้นำา

ส่วนหนึ่งของภาษีกัญชามาใช้ในการบำาบัดรักษาผู้เสพติดกัญชา  การ

ดำาเนินกิจกรรมการให้ความรู้และการป้องกันเยาวชนใช้กัญชา  ตลอด

จนใช้เพื่อการวิจัยและการติดตามประเมินผลกระทบทางลบจากการ

ใช้กัญชา 

ที่สำาคัญคือ ยังต้องกำาหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดอยู่ต่อไป บน

หลักการที่ว่า “คุมส่วนใหญ่ ปล่อยส่วนน้อย” แทนที่จะเป็น “คุมส่วน

น้อย ปล่อยส่วนใหญ่” เพื่อให้ประเทศไทยยังสามารถออกแบบควบคุม

การใช้กัญชาในทางที่ผิดได้  และจะทำาให้พ่อแม่และระบบการศึกษา

ยังสามารถที่จะสอนเด็กและเยาวชนได้ว่าควรปฏิบัติต่อกัญชาอย่างไร 

ขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดในโลกที่กำาหนดให้กัญชา (cannabis) ไม่

เป็นยาเสพติด แม้แต่ประเทศที่อนุญาตให้สูบกัญชาเพื่อความบันเทิง

แล้วก็ตาม 

เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติดยังมี

ข้อเสนอต่อ  ร่าง พ.ร.บ.ฉบับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นฉบับ  “นโยบาย

กัญชาเสรี โดยมีนโยบายควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดน้อยมาก” 

เนื่องจาก  ไม่มีมาตราใดกำาหนดการควบคุมการบริโภคกัญชาเลย 

คือ  ประชาชนและเด็กและเยาวชน  ทุกอายุ  ทุกเพศ  จะสามารถเสพ

หรือสูบกัญชาได้อย่างเสรี  อีกทั้งยังกำาหนดอนุญาตให้ปลูกกัญชาโดย

ไม่จำากัดจำานวน  และนำาช่อดอกมาสูบได้ในครัวเรือน  และมีมาตรการ

ควบคุมการปลูกและใช้กัญชาในทางที่ผิดที่น้อยมาก เพราะมีเพียงการ

กำาหนดมาตรการ “ห้ามจำาหน่ายกัญชา” แก่เยาวชนอายุต่ำากว่า 20 ปี 

และสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรเท่านั้น (ไม่ใช่การห้ามเสพกัญชา เพียง

ห้ามจำาหน่าย) 

จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นฉบับส่งเสริมกัญชาทางการแพทย์ 

เพราะการอนุญาตให้เสพหรือสูบกัญชาได้อย่างเสรี  เป็นนโยบายที่เลย

กัญชาทางการแพทย์ ไปแล้ว  เพียงแต่ใช้คำาว่ากัญชาทางการแพทย์

เป็นข้ออ้างเท่านั้น   

ส่วน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับพรรคพลังประชารัฐ เป็นฉบับ “นโยบาย

กัญชาทางเสรีทางการแพทย์ บวกกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ และมี

มาตรการควบคุมการใช้ ในทางที่ผิดในระดับหนึ่ง”      เนื่องจาก

เน้นการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์  เปิดโอกาสให้

ประชาชนใช้กัญชาได้ในส่วนที่ ไม่ใช่ช่อดอก  และสนับสนุนการสร้าง

เศรษฐกิจจากกัญชง ซึ่งมีสารเมา THC ต่ำา   

ดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรควรยึดเนื้อหาใน พ.ร.บ.ฉบับพรรคพลัง

ประชารัฐเป็นหลัก และแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามข้อแนะนำาข้างต้น 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ไม่ควรใช้มาตรา  3  ของร่าง  พ.ร.บ.ฉบับพรรคภูมิใจไทย  ที่

ระบุว่า “ให้กัญชา กัญชง ที่ดำาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่

ถือเป็นยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้ โทษ หรือ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด”  เนื่องจาก  จะทำาให้เกิดการปลดกัญชา

จากการเป็นยาเสพติดโดยถาวรตลอดไป    

ร่าง  พ.ร.บ.ฉบับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้กำาหนดให้ปลดกัญชา

จากการเป็นยาเสพติดแบบถาวร  แต่เสนอการควบคุมที่สมเหตุสมผล 

ดังมาตรา  3  ที่กำาหนดว่า  การใช้กัญชาและกัญชงเป็นวัตถุดิบหรือ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์

สมุนไพร  ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  อาหารตามกฎหมายว่าด้วย

อาหาร เครื่องสำาอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำาอาง หรือผลิตภัณฑ์

อื่นใดตามที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้  รวมถึงการนำาเข้า  การส่ง

ออก  การจำาหน่าย  และการโฆษณา  ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด  3  การ

ป้องกันการใช้ในทางที่ผิด  (ซึ่งกำาหนดห้ามการบริโภค  ยกเว้นเพื่อ

วัตถุประสงค์ทางการแพทย์) (หมายเหตุ : ประเทศแคนาดาก็ไม่ได้ปลด

กัญชาจากการเป็นยาเสพติด  แม้จะให้สูบกัญชาเพื่อความบันเทิงได้

อย่างถูกกฎหมายก็ตาม) 

2.ควรใช้ร่าง  พ.ร.บ.ฉบับพรรคพลังประชารัฐ  (แต่ปรับปรุงให้

ดีขึ้นได้)  ในมาตรา  22  กำาหนดห้ามผู้ใดบริโภคกัญชา  กัญชง  เว้นแต่

เป็นการบริโภคเพื่อรักษาโรคตามคำาสั่งแพทย์แผนปัจจุบัน/แผนไทย/

หมอพื้นบ้าน หรือ เพื่อการศึกษาวิจัย หรือเป็นการใช้ประโยชน์ในครัว

เรือนตามที่ได้จดแจ้งไว้ในมาตรา 15 

มาตรา 15 กำาหนดไว้ว่า ผู้ใดประสงค์จะปลูกกัญชา กัญชง เพื่อ

ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน โดยให้ยกเว้นดอก ช่อดอก หรือเมล็ด ให้ปลูก

ได้ไม่เกินจำานวนที่กำาหนดในกฎกระทรวง  ให้ยื่นขอจดแจ้งต่อผู้รับจด

แจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว จึงจะดำาเนินการนั้น

ได้ แทนการใช้มาตรา 18 ของฉบับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งกำาหนดอนุญาต

ให้ปลูกกัญชาโดยไม่จำากัดจำานวน และนำาช่อดอกมาสูบได้ในครัวเรือน 

ซึ่งข้อเท็จจริงคือ ยังไม่มีประเทศใดในโลก ที่กำาหนดให้ปลูกต้นกัญชา

ได้ โดยไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม  แม้แต่ประเทศที่อนุญาตให้

สูบกัญชาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ตาม

นอกจากนี้  ไม่ควรมีการกำาหนดให้รัฐมนตรีมีอำานาจออก

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำาหนดให้ยกเว้นการควบคุมการ

จำาหน่ายและการโฆษณาของส่วนของกัญชา กัญชง สารสกัด หรือกาก

จากสารสกัด ได้ในภายหลัง (มาตรา 16 และ 30 ของร่าง พ.ร.บ.ฉบับ

พรรคภูมิใจไทย) เนื่องจากจะทำาให้มาตรการควบคุมการใช้ในทางที่ผิด

อ่อนลงไปอีกในอนาคต 

สำาหรับเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพ

ติด ประกอบด้วย นพ.ชาตรี บานชื่น ดร.วิโรจน์ สุ่มใหญ่ นางทิชา ณ 

นคร ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ศ.นพ.มานิต 

ศรีสุรภานนท์  ศ.นพ.ชวนันท์  ชาญศิลป์  รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี  สุทธิสี

สังข์  ผศ.นพ.สหภูมิ  ศรีสุมะ  ผศ.นพ.สมิทธิ์  ศรีสนธิ์  ศ.ดร.พญ.สาวิตรี 

อัษณางค์กรชัย  ผศ.ดร.อุษณีย์  พึ่งปาน  ดร.วศิน  พิพัฒนฉัตร  นาย

พงศธร  จันทรัศมี  นายไฟซ้อน  บุญรอด  นายวัชรพงศ์  พุ่มชื่น  นาย

วันชัย  บุญประชา  นพ.ไพศาล  ปัณฑุกำาพล  รศ.นพ.วัชรพงศ์  พุทธิ

สวัสดิ์ นพ.วิทยา จารุพูนผล ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวยาธร นพ.วิโรจน์ 

เยาวพลกุล  นพ.วัฒนา  สุพรหมจักร  พล.อ.นพ.ชูศักดิ์  สุวรรณศิริ

กุล  พล.อ.ท.นพ.วิศิษฏ์  ดุสิตนานนท์  นพ.เจริญ  ปฏิภาณเทวา  และ 

พญ.ภาพิส เสงี่ยมพรพาณิชย์.

4 ข้อเสนอคุม ‘กัญชา’ ในภาวะสุญญากาศ

อุดรูรั่วร่าง พ.ร.บ. ฉบับพรรคการเมือง
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3บทความ

แทบทุกป “ปญหาราคาพืชผลตกต่ํา” จะเปนประเด็นที่เรา

จะไดยินไดเห็นในขาวหนาหนังสือพิมพ หรือส� อตางๆ ตามดวย

การเรียกรองของเกษตรกรที่ขอใหรัฐบาลเขาไปแกไข จนถึงโอบอุม                                                                                    

เพราะราคาขายตํ่า ไมคุมตนทุนการผลิต ไมวาจะเปน ขาว ถ่ัวเหลือง 

ปาลมน้ํามัน กาแฟ ยางพารา พริกไทย หอมหัวใหญ และกระเทียม 

ฯลฯ

เพ� อแกปญหา รัฐบาลก็มักจะจัดหาเงินมากอนหนึ่ง แลว                 

ออกไปรับซื้อพืชผลดังกลาวบางเล็กนอย หรือใหสถาบันการเงิน

ออกรับจํานํา หรือใหเงินกูแกเกษตรกร โดยเอาพืชผลจํานําไว                    

เม� อราคาสูงขึ้น จึงจะไถถอนจํานํา แลวขาย และใชหนี้เงินกู ถาเปน                                                                         

สินคาที่สงออก จําหน�ายยังตางประเทศ รัฐบาลก็อาจจะเรงหาตลาด

ตางประเทศ 

แตทั้งหมดเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ในปตอไป

เหตุการณนี้ ก็อาจจะเกิดขึ้นอีก

ทําอยางไร?เกษตรกรจะไมตองเผชิญกับปญหาซ้ําซาก                    

วนเวียนเปนวัฏฏจักรไมรูจบ! ...ถือเปนโจทยปญหาที่สําคัญ                            

ที่ โครงการ “ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ภายใตการสนับสนุนของบริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ชวยเขามาแกปญหา และถือเปน

หนึ่งในปฏิบัติการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  เพ� อแกไขปญหา

และขับเคล� อนเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                  

พอเพียง.. ดวยหลักการเขาถึงเขาใจและย� นมือเขาไปชวยเหลือ

เกื้อกูลพรอมเปนที่ปรึกษาใหเกษตรกร ไดหาทางออกที่จะพึ่งพา

ตนเองแบบบูรณาการ 

“ชุมชนดีมีรอยยิ้มหนองคาย” คือหนึ่งในหลายๆ ตัวอยาง                   

ที่สามารถแก โจทยปญหานี้ ได จนกลายเปนตนแบบของชุมชนอ� นๆ

ในปจจุบัน โดยที่นี่ดําเนินงานขับเคล� อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

มุงเนนดานการเกษตร ผานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียจังหวัด

หนองคาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่ตองการหา

ชองทางจําหน�ายผลผลิตรวมกัน เกิดการผลิตอาหารโดยใชพืชผัก

ที่ปลอดภัย คือ ลด ละ เลิก ใชสารเคมีในการผลิต ทําใหเกษตรกร              

มียอดขายเกิดขึ้นแลว จํานวน 1,358,912.5 บาท

แตกวาจะมีรอยย้ิมในวันน้ี ยอนกลับไปในป พ.ศ. 2562 ทีม

ชุมชนดีมีรอยย้ิมหนองคายไดลงพ้ืนท่ีพบปะพูดคุยกับเกษตรกรพ้ืนท่ี

ตําบลเวียงคุกและตําบลปะโค ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย พบวายังมีเกษตรกรหลายๆรายประสบปญหาเก่ียวกับ

อาชีพเกษตรกร คือ แตเดิมเปนเกษตรกรทําการเพาะปลูกแบบ

ท่ัวไป ปลูกและขายในพ้ืนท่ีชุมชนตลาดทองถ่ิน จากการลงสํารวจ

พบวามีบางสวนท่ีนําผลผลิตไปจําหน�ายในตลาดและหลายคนท่ี

มีพอคาคนกลางมารับซ้ือถึงท่ี ซ่ึงในสวนน้ีจะพบปญหาเร� องราคา                                                      

ไมแน�นอน ไมสามารถกําหนดราคาเองไดหรือบางคร้ังถึงข้ันไมสามารถ

จําหน�ายผลผลิตไดเลย ทําใหเกษตรกรเกิดความเสียหายขาดทุนใน                                                         

รอบผลิตน้ันๆ 

ส่ิงท่ีเกษตรกรตองการคือ เขาถึงแหลงจําหน�ายผลผลิตไดมาก

ย่ิงข้ึน ประกอบกับในชวงน้ันมีการขับเคล� อนโครงการอาหารปลอดภัย 

ชุมชนดีมีรอยย้ิมหนองคายจึงไดประสานกับโรงพยาบาลหนองคาย 

เพ� อชวยรับซ้ือผลผลิตดังกลาว ทําใหผูปวยไดบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 

ปลอดสารเคมี และไดรับคุณคาทางอาหารท่ีมีประโยชน จึงกลายเปน

จุดเร่ิมตนใหกับเกษตรกรไดมีแรงจูงใจวาจะมีท่ีรับซ้ือผลผลิตจริง  

จากนั้นชุมชนดีมีรอยยิ้มหนองคาย จึงไดจัดการประชุม                  

รวมกันระหวางเกษตรกร เพ� อทําความเขาใจ มีเปาหมายรวมกันคือ 

ยกระดับการผลิต โดยปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชทั่วไป เปนการ

ผลิตพืชแบบปลอดภัย ลด ละ เลิก ใชสารเคมี มุงสูการเปนเกษตร

อินทรียในอนาคต และไดรับรองมาตรฐานการผลิต ในป พ.ศ. 

2562 พรอมทั้งทําขอตกลงรวมกันในการจัดตั้ง “กลุมสงเสริมอาชีพ

เกษตรปลอดภัย” มีการตั้งคณะกรรมการจากเกษตรกรขึ้นมารวม

คิด จัดการ รวมกัน จากการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอ

เมืองหนองคาย โดยมีคนในชุมชนเปนประธานในการขับเคล� อน มี

สมาชิกแรกเริ่ม จํานวน 23 ครัวเรือน 

ในดานการรับรองคุณภาพ ทางกลุมไดดําเนินการขอรับรอง

มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร 

โดยสุมเก็บตัวอยางผลผลิตเพ� อตรวจสอบหาสารเคมีตกคาง พบ

วาผลผลิตไมมีสารเคมีใดๆ ทําใหมั่นใจไดวา ผลผลิตของกลุมฯ                               

มีความปลอดภัยตอผูบริโภค นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังโรงคัดผลผลิต

ที่ ไดรับรองมาตรฐาน สบ.1 จากกระทรวงสาธารณะสุข อีกทั้ง

การยกระดับกลุม จดแจงเปน “วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย                                 

จังหวัดหนองคาย”

จุดเร่ิมตนกระบวนการทํางาน เกิดจากการรวมตัวกันของ

เกษตรกรผูผลิตท่ีมีความตองการดานชองทางตลาด ซ่ึงกวาจะมาถึง

ทุกวันน้ี การบริหารจัดการภายในกลุมมีการเร่ิมตนจากการตกลงหารือ

รวมกัน โดยมี คุณสุชาติ คัดทรายขาว จากชุมชนดีมีรอยย้ิมหนองคาย 

เปนท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนําแกกลุมฯ ต้ังแตกระบวนการจัดต้ังกลุม

ตลอดจนการบริหารจัดการกลุมรวมกัน ประสานติดตามงาน ยอดขาย 

และแหลงทุนสํารองจายหมุนเวียน ซ่ึงนอกจากจะมีการสงเสริมอาชีพ

เกษตรตามบริบทชุมชนแลว ทางกลุมฯ ยังไดคัดเลือกตัวแทนเกษตรกร 

จํานวน 3 คน เปนศูนยกลางในการรวมรวบผลผลิตจากสมาชิกและ

กระจายออกสูตลาด เกิดการสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน  

รวมถึงมีระบบการจัดการดานบัญชีท่ีโปรงใส และมีการสรุปรายงาน

แจงใหสมาชิกรับทราบทุกคร้ัง

ในอนาคตอันใกล วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียจังหวัด

หนองคาย เตรียมดําเนินการเพ่ิมชองทางการตลาดใหครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น ดวยการขยายพื้นที่ ไปยังหางสรรพสินคารอบชุมชน                         

รวมถึงการรณรงคใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี ลด ละ เลิก การใชสารเคมี 

เพ� อรวมกลุมการทําเกษตรแบบปลอดภัย นําไปสูการสรางรายไดท่ี

ย่ังยืนใหกับชุมชนตอไป 

นับเปนอีกหน่ึงโครงการดีๆ ท่ีภาคเอกชนไดเขามามีสวนสําคัญ

ในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหกับชุมชน ดวยมุงหวังวาจะชวย

ใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน

ไทยเบฟ...รวมสรางชุมชนดีมีรอยยิ้มจังหวัดหนองคาย

ผลักดันอาหารปลอดภัย เพิ่มรายไดใหเกษตรกร

วันที่ ‘ไม่เป็นเรื่อง-เป็นราว’

มื่อวาน “สุขทั้งชาติ” กันตั้งแต่บ่าย!

 เมื่อนักตบสาวไทยประเดิมสนามใน “เนชันลีกส์” 

สัปดาห์ที่ ๒ ที่ฟิลิปปินส์ ตบสาวแคนาดาหงายท้อง 

๓-๐  เป็นการเบิกฤกษ์ 

แม่เจ้าประคุณทูลหัวเอ้ย....

ไปเอาเรี่ยวเอาแรงกันมาจากไหน นี่ถ้าเปลี่ยน

ลูกบอลเป็นหน้าคนละก็

แม่ตบ “หัวหลุด” แน่ๆ!

ผมว่าทีมไหนเล่นกับทีมไทย ต้องปวดหัว ตั้งแต่ผู้

เล่นจนถึงโค้ช เพราะนักตบไทยในแต่ละแม่นาง ออก

กระบวนท่าได้หลากหลาย 

คล้ายไม่มีกระบวนท่า แต่ว่านางทั้ง ๗ กลับเล่น

สอดประสาน คล้ายส่ง “โทรจิต” ไปถึงกันได้ในทันใด

ยังงั้นแหละ

“จับทาง” ไม่ถูกเลยจริงๆ

แต่ที่จะประชันตบกับแต่ละทีมต่อจากนี้ ที่จะชนะ

ง่ายๆ อย่างเมื่อวาน เห็นจะไม่มี 

ตอนนี้ กับทีมที่จ้องลุ้นกันตาทะลุจอ ก็นัดที่ไทยจะ

เจอกับญี่ปุ่นนี่แหละ

เมื่อวาน สาวพู่-พรพรรณ ออกท่า “เอาไงก็เอา

กัน” กับสาวแคนาดาที่ประจันหน้ากันตรงตาข่ายตอน

เคลียร์แต้ม 

แหม..ยังกะท่าแม่เสือสาวปืนคู่ ทำาเอาหนุ่มๆ หัวหด!

พูดถึงเรื่องปืนผาหน้าไม้..........

ทำาให้นึกถึงข้อความที่ “นายปริญญา เทวานฤมิตร                                                                       

กุล” อาจารย์นิติธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซ เมื่อวานนี้

Prinya Thaewanarumitkul 

การใช้กระสุนยาง ที่ #ไม่สอดคล้องกับกติกาของ

สหประชาชาต ิ

แนวปฏิบัติของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน

ในเรื่องการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำาในการบังคับใช้

กฎหมาย (Guidance on less-lethal weapons in law  

enforcement) ได้กำาหนดวิธีการใช้ #กระสุนยาง ไว้ที่

ข้อ  7.5.2 ว่า

“Kinetic impact projectiles should generally be  

used only in direct fire with the aim of striking the 

lower  abdomen or legs of a violent individual and 

only with a  view to addressing an imminent threat 

of injury to  either a law enforcement official or a 

member of the  public”

แปลได้ความว่า “โดยหลักแล้วกระสุนยางควรใช้

เฉพาะการยิงโดยตรงที่เล็งไปที่ท้องส่วนล่าง หรือขาของ

ผู้ก่อความรุนแรง 

นึกขอบคุณเจ้าทุ่ง เจ้าที่ ผีตายห่า ผีตายโหง แทน

อาจารย์ปริญญาขึ้นมาทันที!

เคราะห์ดีนะ ที่’จานไม่ได้ไปกะเขาด้วยตัวเอง เพียงดู

จาก “ภาพที่เห็นทางสื่อ” แล้วบอก 

ตำารวจ “เล็งสูง”

หมายถึง “ยิงแบบประทับบ่า ที่ไม่ได้เล็งต่ำาหรือเล็งขา” 

แล้วระบุว่า “ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของสหประชาชาติ” 

นั่นน่ะ 

ถ้า’จานไปร่วมแก๊งทะลุแก๊สผู้ละมุนละม่อมด้วยตัว

เองละก็ ปะเหมาะ-เคราะห์ซวย เผลอๆ อาจเจอลูกหลงจาก 

“เล็งสูง” เข้าหัวกระบาลทะลุไปแล้วก็ได้

และก็อยากเตือนด้วยหวังดีว่า.....

เมื่อ’จานกฎหมายมหาชนกางกฎ “สหประชาชาติ” ว่า

กล่าว-ตักเตือน เจ้าหน้าที่ตำารวจ คฝ.เช่นนี้แล้ว

ถ้ามีการขนระเบิด ก่อกวนบ้านเมือง ปาบึ้มใส่เจ้า

หน้าที่ เผาสถานที่ราชการ เผารถตำารวจ “แบบสงบ-สันติ-

ปราศจากอาวุธ” เกิดขึ้นอีก

ผมเชื่อ เจ้าหน้าที่ คฝ.เขาไม่กล้า “เล็งสูง” แล้วล่ะ! 

ต้องปฏิบัติตามกฎสหประชาชาติ ด้วยการ “ยิงตรง” 

เล็งต่ำา ไปที่ท้องส่วนล่าง หรือขา เท่านั้น

แต่ก็นั่นแหละ ถึงแบบนั้น ด้วยรักและหวังดี ก็ต้อง

บอกอีกว่า “‘จานอย่าโผล่หัวไปร่วม” เป็นอันขาดเชียว

เพราะผมไม่มั่นใจ ว่า คฝ.จะไม่ประหม่า วี้ดดด..บึ้ม..

วี้ดดด..บึ้ม จนมือไม้สั่นไปบ้าง 

แบบนั้น ส่วนหัว’จาน “ปลอดภัย” ก็จริง......

แต่ “ท้องส่วนล่าง” ด้วย คฝ.มือไม้สั่น อาจพลาดแฉลบ

ต่ำาลงไป “ตัดพวงไข่” ของ’จาน ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้!

ฉะนั้น เก่งอยู่ในรู นั่นแหละ “รอด-รวย-ปลอดภัย” 

ดีที่สุด

ใช้คราบสถาบันนาม “ธรรมศาสตร์” เป็นกระดอง 

คอยให้สัมภาษณ์บ้าง โพสต์เฟซบ้าง แบบ “หน้า

ด้านๆ ใจถึงๆ” ตอดช่วยขบวนการสามนิ้วอยู่ข้างหลัง

ไปเรื่อยๆ

จะสมนามเทวานฤมิตร ณ ธรรมศาสตร์ 

ผู้ปราดเปรื่องเรื่องกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติ 

ว่าด้วยเรื่องทะลุแก๊สผู้ละมุนละม่อม “ป่วนบ้าน-พังเมือง”!

คุยเรื่องการบ้านแล้ว มาคุยเรื่องการเมืองบ้าง

คุณ “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯ รัฐมนตรี

สาธารณสุข 

หมู่นี้ ดัง “เกินหน้า-เกินตา” เพื่อนฝูงด้วยผลงาน

หลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะ “พูดแล้วทำาได้”

ในเรื่อง “กัญชา”

เลยถูกพวกรุม “เตะตัดขา” ซะต้องเดินกะเผลก!

ยิ่งมาเจอเรื่องรัฐมนตรีลูกพรรค “กนกวรรณ วิลา

วัลย์” รมช.ศึกษา ตกเป็นจำาเลยในคดีอาญาทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ผิดจริยธรรมร้ายแรง

วันๆ จึงเจอการตีรุกขนาบด้วยคำาถาม เมื่อไหร่...

ทำาไมนางกนกวรรณจึงไม่ลาออกจากรัฐมนตรี ในเมื่อ

ศาลรับคดีแล้ว?

เรื่องนี้ ต้องแยกเป็น ๒ กรณี

กรณีแรก เมื่อ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดชัดแล้ว ระบุผิด

จริยธรรมร้ายแรงแล้ว ทั้งคดีสู่ศาลแล้ว

แน่นอน ทางสปิริต นางกนกวรรณ ควรลาออกทันที

แต่ในเมื่อยังไม่ลาออก ก็เข้ากรณีที่ ๒ 

ในทางกฎหมาย ถือว่าขณะนี้ นางกนกวรรณยังไม่มี

ความผิด ฉะนั้่น การไม่ลาออก ผิดใจ ยังไม่ถือมีความผิด

ถามว่า แล้วต้องถึงขั้นตอนไหน ที่นางกนกวรรณ 

ออก-ไม่ออก ก็ต้องพ้นสภาพการเป็นรัฐมนตรี?

ตอนนี้ นางกนกวรรณ อยู่ในขั้นจำาเลยที่ “ศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ภาค ๒ ระยอง ซึ่ง

ศาลประทับรับฟ้องคดีแล้ว อยู่ระหว่างศาลให้ประกันตัว

 ศาลนัดสอบปากคำาจำาเลยในวันที่ ๕ สิงหาตอน 

๐๙.๓๐ น.ก็ต้องดูวันนั้่นเป็นเกณฑ์ไปสู่ศาลฎีกาจะเป็นผู้

พิจารณาว่า “ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที” หรือไม่

มันก็มี ๒ กรณีอย่างนี้.......

แต่ยังไงก็ตาม ตามรูปการณ์ ตำาแหน่ง “รัฐมนตรี

ช่วยศึกษา” ของนางกนกวรรณ

“ว่างแน่” รอแต่ช้า-เร็ววันไหนเท่านั้น!

การเมืองใกล้ครบเทอม มันก็เหมือนลิเกใกล้ลาโรง 

ก็มีทั้งรัวกลอง ทั้่งเขย่าฉาก เช่นนี้แหละ

ทำาใจซะเถอะ...แม่จำาเนียร!

และเฉพาะเมื่อเห็นว่าจะเกิดภยันตรายต่อเจ้าหน้าที่

ผู้รักษากฎหมาย หรือต่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดของสังคม”

ว่าง่ายๆ สหประชาชาติกำาหนดเงื่อนไขในการใช้

กระสุนยางไว้สองข้อคือ #หนึ่ง #จะต้องเล็งต่ำาไปที่ท้องส่วน

ล่างหรือขา ของผู้ก่อความรุนแรง จะยิงส่งเดชไม่ได้ และ 

#สอง ใช้กระสุนยาง #เฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย

ที่กำาลังเกิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายหรือประชาชน 

เท่านั้น

แต่การใช้กระสุนยางในการควบคุมฝูงชนที่ผ่านๆ มา  

และล่าสุดที่ #ดินแดง ในช่วงสองสามวันมานี้ 

จากภาพที่เห็นทางสื่อ เห็นได้ชัดว่า มีการยิงแบบ

ประทับบ่า ที่ไม่ได้เล็งต่ำาหรือเล็งขา นั่นหมายความว่าเจ้า

หน้าที่ตำารวจ #ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของสหประชาชาติ 

ครับ

แน่นอนว่า #ผู้ชุมนุมควรต้องชุมนุมโดยสงบ ไม่ใช้

ความรุนแรง แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ทำาหน้าที่ควบคุมฝูงชน 

หรือ คฝ. #ก็ต้องไม่ใช้ความรุนแรงเช่นกัน

เพราะหน้าที่คือ #ควบคุมฝูงชน ไม่ใช่ไปตีกับผู้ชุมนุม

ต้องไม่ลืมว่า คฝ.ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับผู้ชุมนุม แต่

เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การชุมนุมเป็น

ไปโดยเรียบร้อย 

ถ้าเกิดความรุนแรงขึ้นมา ก็ต้องใช้มาตรการที่ละมุน

ละม่อมที่สุด หรือรุนแรงน้อยที่สุดในการลดความรุนแรงลง

มาจนสถานการณ์สงบลง 

ไม่ใช่เติมไฟเข้าไป และถ้าจำาเป็นถึงขนาดต้องใช้

กระสุนยาง ก็ใช้กระสุนยางได้ แต่ต้องยิงต่ำาตามที่กล่าวไป

ข้างต้น

อ่านแล้ว.....

เ



ารพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติฯ โดยที่ประชุม

ร่วมรัฐสภายังคงดำาเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันที่

ประชุมร่วมรัฐสภาก็กำาลังรอคิวจะพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่ม

เติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับที่มีการแก้ไข เพื่อ

รองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราก่อนหน้านี้ ที่แก้ไขระบบการ

เลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบ นั่นก็คือ ร่าง

แก้ ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ และร่างแก้ ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ฯ ที่จะพิจารณาภายในเดือนนี้ต่อจากร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติฯ โดยอาจจะพิจารณาในสัปดาห์หน้าหรือปลาย

เดือนนี้  

นิกร จำานง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ใน

ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับของรัฐสภา กล่าวถึงเรื่อง 

ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ... ไว้ โดยได้พูดถึงภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ ไว้

โดยสังเขปว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ ทางคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองของรัฐสภา ไม่

ได้มีการแก้ไขในประเด็นอะไรที่ใหญ่มากนัก โดยการพิจารณายึดร่าง

ที่เสนอมาโดยพรรคร่วมรัฐบาลที่มีนายวิเชียร ชวลิต (อดีต ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พลังประชารัฐ) เป็นผู้นำาในการเข้าชื่อเสนอร่างต่อรัฐสภา

เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

พรรคการเมืองฯ เปิดเผยว่า ประเด็นสำาคัญที่เราคุยกันมากและยังรอ

ดูว่าทางสมาชิกวุฒิสภาจะเห็นอย่างไร เพราะกฎหมายพรรคการเมือง

ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ ที่ยกร่างและเห็นชอบออกมาในยุคสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติที่ให้มีเรื่องต่างๆ เช่น Primary Election หรือการเลือกตั้งขั้น

ต้น ให้มี ตัวแทนประจำาจังหวัด โดยให้แบ่งเป็นเขตๆ ตามเขตเลือก

ตั้งในจังหวัด ซึ่งในตอนแรกกรรมาธิการที่มาจากพรรคการเมือง เรา

ก็เกรงว่าทาง ส.ว. (กรรมาธิการที่มาจากวุฒิสภา) จะไม่ยอมให้แก้ไข

....อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเรื่องดังกล่าว สุดท้ายก็ได้ข้อยุติแบบ

พบกันครึ่งทางระหว่าง กมธ.จากพรรคการเมืองกับ กมธ.

จากวุฒิสภา โดยเมื่อ กมธ.เราได้คุยกัน สุดท้ายก็เลยให้

เจอกันครึ่งทาง โดยแก้เป็นตัวแทนประจำาจังหวัดให้มีแห่ง

เดียว แต่หากพรรคการเมืองไหนจะไม่ส่งคนลงเลือกตั้งใน

จังหวัดไหน ก็ไม่ต้องมีตัวแทนประจำาจังหวัดก็ได้ แม้จะมี

สมาชิกพรรคในจังหวัดนั้นเกินหนึ่งร้อยคนตามที่กำาหนด 

ซึ่งเดิมกำาหนดว่าหากมีสมาชิกพรรคในจังหวัดใดเกินหนึ่ง

ร้อยคนต้องมีตัวแทนพรรคประจำาจังหวัด จะไม่ตั้งไม่ได้ ก็

แก้เป็นให้อาจตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ แต่หากพรรคการเมืองจะ

ส่งผู้สมัคร ส.ส.ในจังหวัดนั้น จะต้องมีตัวแทนประจำาจังหวัด แต่ไม่ต้อง

มีประจำาเขต ให้มีประจำาจังหวัดหรือประจำาสาขาแห่งเดียวพอ 

นิกร กล่าวต่อไปว่า หลักการพิจารณาเรื่องนี้อยู่บนหลักการ

คือ เพื่อให้ตัวแทนประจำาจังหวัดดูแลประชาชน ไม่ใช่ตั้งมาเพื่อการ

เลือกตั้ง เพราะหากการเลือกตั้งสี่ปีมีครั้งเดียว แล้วตัวแทนประจำา

จังหวัดจะให้ทำาอะไร แต่ต้องมีไว้เพื่อคอยดูแลปัญหาประชาชน เอา

ปัญหาในพื้นที่ส่งไปยังพรรคการเมือง ในลักษณะเป็นตัวแทนพรรค

ประจำาจังหวัด เช่น ประจำาจังหวัดสงขลา สุพรรณบุรี ก็ให้มีแห่งเดียว

พอ แล้วพอเลือกตั้งก็ให้ตัวแทนพรรคประจำาจังหวัดมาให้ความเห็นกับ

พรรคการเมือง โดยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมาธิการฯ เปลี่ยน

จากที่เป็น Primary Election หรือเลือกตั้งเบื้องต้น มาเป็นการลง

คะแนนเห็นชอบเบื้องต้น

....ยกตัวอย่าง พรรคการเมืองส่งรายชื่อคนที่จะส่งลงเลือก

ตั้งระบบเขตในจังหวัดนั้น รวมถึงรายชื่อผู้

สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคจัดทำาไว้ เพื่อให้

ตัวแทนพรรคประจำาจังหวัดได้รู้ว่าพรรคจะส่ง

ใครลงสมัคร ส.ส. โดยอาจจะมีมากกว่าหนึ่ง

คนก็ได้ แล้วก็ให้เขามีความเห็น รวมถึงให้ลง

มติให้ความเห็นชอบหรือจะไม่เห็นชอบก็ได้ ที่

ต้องใช้มติเสียงข้างมากในตัวแทนประจำาจัง

หวัดนั้นๆ ซึ่งต้องมีมาประชุมอย่างน้อยห้าสิบคนขึ้นไป แล้วก็ส่งกลับ

มายังกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค แล้วกรรมการก็

ส่งให้กรรมการบริหารพรรคเป็นคนเคาะตัดสินใจ อันเป็นหลักที่ทำาให้

สมาชิกพรรคในจังหวัดนั้นมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

“สิ่งนี้คือหลักที่ออกมาจากการตกลงกันของฝ่าย ส.ส.กับ 

ส.ว.ที่สมานฉันท์กัน เหมือนกับเป็นการเจอกันครึ่งทาง ถือเป็นเรื่องดี 

เลยทำาให้จากที่เป็นหลัก Primary Election กลายเป็น Primary Vote 

คือให้ตัวแทนพรรคประจำาจังหวัดเห็นชอบเบื้องต้นก่อน” 

เมื่อถามถึงว่า มองการเมืองการเลือกตั้งของไทย หากมีการ

ใช้กติกาการเลือกตั้งบัตรสองใบและ 100 ปาร์ตี้ลิสต์อย่างไร นิกร-

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ชาติไทยพัฒนา และผู้อำานวยการพรรคชาติไทย

พัฒนา ตอบว่า ผมขอนำาคำากล่าวของท่านบรรหาร ศิลปอาชา ที่

บอกไว้ตอนมีการทำาประชามติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งท่านรับ

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แต่ตอนนั้นพวกผมในพรรคไม่รับ ท่าน

บรรหารบอกไว้ว่า บ้านเมืองมันไปไม่ไหวแล้ว เป็นแบบนี้ต้องมีการ

เลือกตั้ง และคำาที่ท่านพูดคือ ให้มีการเลือกตั้งแล้วการเมืองจะดี

ขึ้นเอง ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ระบบการเลือกตั้งยังใช้ไม่ค่อย

ได้ ก็มาทำาใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ที่อาจไม่ได้ดีที่สุด แต่เมื่อมีการเลือก

ตั้งแล้วประชาชนได้ตัดสินไปเรื่อยๆ แล้วบ้านเมืองก็จะค่อยๆ ดีขึ้น                

ที่ตอนนี้เรามีสภามาเกือบสามปี ก็ดีขึ้นตามสมควร พอมีการเลือก

ตั้งครั้งหน้า ความขัดแย้งจะได้ละลายไป ที่ผมเชื่อว่ามันจะมูฟไปสู่

อนาคตได้ การแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงเป็นการเคลียร์

ปัญหาให้มันลดลงแล้วเข้าไปสู่การเลือกตั้ง แล้วทุกอย่างจะดีขึ้น                                                                              

เอง 

สำาหรับพรรคการเมืองขนาดเล็ก หากสุดท้ายใช้บัตรเลือกตั้ง

สองใบและใช้ 100 หารในการคำานวณปาร์ตี้ลิสต์  เขาก็ต้องปรับตัว 

เช่น อาจจะเป็นพรรคการเมืองเฉพาะทาง แต่ต้องหาเสียงแบบเข้มข้น 

โดยเฉพาะเรื่องนโยบาย ที่เป็นเรื่องดี ถือเป็นการพัฒนาทางการเมือง

อย่างหนึ่ง ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา เราคุ้นเคยกับกติกานี้เป็นอย่างดี 

แต่เราก็ต้องทำาเรื่องนโยบายพรรคให้คมชัดขึ้น และเราเป็นพรรคเก่า

แก่ พอพูดถึงชาติไทยพัฒนาคนจะรู้จักมาก มันก็ง่ายต่อการลงคะแนน

ในระบบปาร์ตี้ลิสต์ เพราะเราเคยมี ส.ส.อยู่ทั่วไปหลายพื้นที่ เราก็จะ

ได้เปรียบเหมือนกัน. 
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด แกนนำาพรรคภูมิใจ

ไทยแสดงจุดยืนจะไม่กดดันให้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์                                                                              

รมช.ศึกษาธิการ ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดกรณี

บุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ลาออกจาก

ตำาแหน่ง รมต.โดยไม่สนใจหลักจริยธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ถ้าศาลรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 

กรณีเรื่องการบุกรุกท่ีดินของรัฐ หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องทราบดีว่า ตระกูลวิ

ลาวัลย์ บุกรุกที่ดินนับสิบแปลง คดี

ของ นายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.

ปราจีนบุรี-บ้านใหญ่ปราจีน พ่อนาง

กนกวรรณ กลับปล่อยให้หมดอายุ

ความเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา แม้จะ

ยังมีคดีอื่นที่สามารถตามตัวมาลงโทษ

ได้ แต่ก็ประจานความไร้ประสิทธิภาพ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระ 

บวนการยุติธรรมไทยที่เปิดช่องให้ผู้

มีอิทธิพลได้ประโยชน์อยู่เสมอ จึงต้องวัดใจ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย ใช้อำานาจตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ.2540 สั่งให้ นายก อบจ.-นายสุนทร พ้นจากตำาแหน่ง 

เช่นเดียวกับที่เคยสั่ง นายนิพนธ์ บุญญามณี พ้นตำาแหน่งนายก 

อบจ.สงขลา หรือไม่...• 

หลังการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด มีผลเมื่อวัน

ที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าในขณะที่ยังไม่มีกฎหมาย

ควบคุมการเสพเพื่อสันทนาการจนกลายเป็นสุญญากาศ นาย

สมชาย แสวงการ ส.ว. เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

“ออก พ.ร.ก.นำ�เนื้อห�ของร่�ง พ.ร.บ.กัญช� กัญชง พ.ศ. ... ที่สภ�

ผู้แทนร�ษฎรรับหลักก�รปรับปรุงแก้ไข โดยกำ�หนดข้อห้�ม ข้อ

ควบคุมก�รนำ�เข้� ส่งออก ขนย้�ย เพื่อดูแลสังคมและเย�วชน 

และเชื่อว่�ร่�ง พ.ร.บ.ดังกล่�วจะตร�ไม่ทันใช้บังคับในสภ�ชุด

ปัจจุบัน และต้องรอสภ�อีกสมัย ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดสุญญ�ก�ศอีก  

1 ปี”  ขณะที่ยังรอการพิจารณาร่าง

กฎหมายอยู่ แต่ นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อกกัญชา

ออกจากยาเสพติด คงเพราะกลัวว่า

รัฐบาลจะอยู่ไม่ครบเทอม นโยบาย

กัญชาเสรีอาจจะสะดุด จึงต้องออก

ประกาศ หักคอ เอาไว้ก่อน ส่วนที่อ้าง

ว่ามีกฎหมายสาธารณสุขอยู่แล้วก็ไม่

ช่วยอะไรมาก จะบอกว่ารับผิดชอบใช้

กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเดียวคงไม่ได้ ในเมื่อเปิด

ช่องให้เกิดสุญญากาศเอง...•

หลังจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น

ผู้ว่าฯ กทม. กลุ่มทะลุแก๊ส กลับมาชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดง

อีกครั้ง ภายใต้ข้อเรียกร้องเดิมและใช้ยุทธวิธีเดิมๆ ปาระเบิด

ปิงปอง-เผารถยนต์ตำารวจ แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจตามจับกุม

มาดำาเนินคดีตามกฎหมายอีกเช่นเคย ขณะที่บรรดากองเชียร์รุ่น

ใหญ่ก็คอยแก้ต่างให้ ตีกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรง และ

จินตนาการว่าแม้ม็อบจะล้มรัฐบาลประยุทธ์ ไม่ได้ แต่เป็นยุทธวิธี

ทำาลายความชอบธรรมของรัฐบาลไปเรื่อยๆ ก็เอาที่สบายใจ แต่ 

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ คงจะไม่สบายใจด้วย โดยย้ำาจุดยืนว่า “กทม.ไม่

สนับสนุนคว�มรุนแรง แต่เร�ต้องเตรียมพร้อมทั้งเรื่องก�รแพทย์

ฉุกเฉินต่�งๆ ก�รเตรียมพื้นที่ ที่เร�เคยเสนอนโยบ�ยจัดจุดพื้นที่ให้

ประช�ชนชุมนุมได้ต�มม�ตร� 9 โดยไม่ได้บังคับให้ชุมนุมที่นี่ แต่

จัดให้เป็นท�งเลือก มันเป็นสิ่งที่สวยง�มที่มีคนออกม�แสดงคว�ม

คิดเห็น กทม.คงไปดูที่เนื้อห�ของก�รชุมนุมไม่ได้หรอก แต่หน้�ที่

เร�คือก�รดูแลคว�มสงบเรียบร้อยของเมือง” นี่แค่บททดสอบข้อ

แรก จากนี้ ไปนโยบาย 214 ข้อจะถูก

ทวงถามเรื่อยๆ จะเป็นทุกขลาภอย่าง

ที่ ดร.ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์คณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาฯ คาดการณ์ ไว้หรือ

ไม.่..•

ฝ่ายค้านดีเดย์ 15 มิ.ย.นี้ ยื่น

ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี 

ตีปี๊บคุยโวกันใหญ่โต ก็ต้องรอดูตอน

อภิปรายจะสมราคาคุยหรือไม่ ขณะ

เดียวกัน ที่ร้านหนังสือก็องดิด เขต

คลองสาน แกนนำาพรรคเพื่อไทย 

(พท.) จัดกิจกรรมเปิดตัว นายณัฐวุฒิ 

ใสยเกื้อ แกนนำา นปช.กลับเข้า พท.อีก

ครั้งในฐานะ ผู้อำานวยการโครงการครอบครัวเพื่อไทย โดยมี อุ๊ง 

อิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วน

ร่วมและนวัตกรรม และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ให้การต้อนรับ 

โดยนายณัฐวุฒิจะทำาหน้าที่เดินสายทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งหาสมาชิกเข้าโครงการครอบครัวเพื่อไทย 

ซึ่งจะดึงแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตย รวมทั้งคนเสื้อแดงให้กลับ

บ้าน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกที่ จ.ศรีสะเกษ 18 มิ.ย. ภายใต้ชื่อ

งาน “ครอบครัวเพื่อไทยบุกศรีสะเกษ ไล่หนู ตีงูเห่�” ผลการเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.สะท้อนประชาชนไม่ต้องการบรรยากาศการเมือง

แบบเลือกข้างแล้ว แต่ พท.กลับเดินสายปลุกระดมคนเสื้อแดงไปสู่

บรรยากาศเดิมๆ อยู่อีก...•

อนุทิน ชาญวีรกูล 

ไ

มีต้นกำาเนิดมาจากหลักสูตร United States Navy Strike 

Fighter Tactics Instructor Program ในโรงเรียนการบินที่ถูก

ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 โดยกองทัพเรือสหรัฐ เพื่อฝึกนักบินระดับ

สุดยอดจำานวน 1% มีเป้าหมายเพื่อสอนทักษะการต่อสู้ทาง

อากาศและใช้อาวุธให้กับนักบินขับไล่ของกองทัพเรือ เนื่องจาก

ผลงานในสงครามเวียดนามที่สหรัฐสูญเสียอากาศยานในการ

รบจำานวนมาก.

TOPGUN

กนกวรรณ วิลาวัลย์ 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

แซมซาย

ร่างพรบ.พรรคการเมือง แก้จากหลัก

Primary Election เป็น Primary Vote 

ให้ตัวแทนพรรคประจำาจังหวัดเห็นชอบเบื้องต้น

งคมสูงอายุ : ปัญหาและความท้าทาย

ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจาก “สังคมวัยเยาว์” เข้า

สู่ “สังคมสูงอายุ” เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา และ

ในปี 2565 ได้กลายเป็น “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” ที่

สัดส่วนผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ในประชากรคนไทย 100 

คน จะมีผู้สูงอายุ 20 คน และคาดว่าในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า 

ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” ที่สัดส่วนผู้

สูงอายุดังกล่าวจะเพิ่มเป็นร้อยละ 28 สำาหรับในปีปัจจุบัน จำานวน

ผู้สูงอายุมีประมาณ 13-14 ล้านคน ประชากรผู้สูงอายุเมื่อมีอายุ

มากขึ้นย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและการเกิด

ภาวะความจำาเสื่อมสูงขึ้น ต้องอาศัยการดูแลบริบาลในระยะยาว 

(Long term care) และค่าดูแลรักษาพยาบาลที่สูง ในขณะเดียวกัน

ประชากรผู้สูงอายุก็ไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงาน ไม่มีรายได้อย่างต่อ

เนื่องจากการทำางาน ดำารงชีวิตด้วยเงินออม หรือเงินเกื้อกูลจาก

ลูกหลาน หรือเงินบำานาญ/สวัสดิการเบี้ยยังชีพจากรัฐ

ปัญหาการสูงอายุของประชากรจะแตกต่างไปตามคุณลักษณะ

ทางประชากร เช่น ตามกลุ่มอายุ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มผู้สุงอายุวัยต้น (อายุระหว่าง 60-69 ปี) ซึ่งหากพิจารณา

จากสถานภาพด้านสุขภาพจะเป็นกลุ่มที่ถูกขนามนามว่า “กลุ่ม

ติดสังคม” (ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงสามารถออกไปทำากิจกรรมทาง

สังคมนอกบ้านได้) (2) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุระหว่าง 70-79 

ปี) เป็น “กลุ่มติดบ้าน” (ผู้สูงอายุที่เริ่มมีหรือมีปัญหาสุขภาพใน

ระดับที่ ไม่สามารถออกไปทำากิจกรรมทางสังคมนอกบ้าน แต่ยัง

สามารถช่วยเหลือตนเองทำากิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านได้) และ (3) 

กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป) เป็น “กลุ่มติดเตียง” 

(ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองทำา

กิจกรรมต่างๆ ได้ ต้องนอนอยู่บนเตียงมีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง) 

หรือตามเพศสภาพ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุชาย ผู้สูงอายุหญิง หรือเพศ

ทางเลือก หรือแตกต่างไปตามพื้นที่ที่อยู่อาศัย เป็นผู้สูงอายุใน

เมืองหรือในชนบท เป็นต้น

ระดับและมิติของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสูงอายุจะมีหลาก

หลายเช่นกัน ในระดับส่วนบุคคล (ด้านอุปสงค์-Demand side) คือ 

ตัวผู้สูงอายุเอง จะเกี่ยวข้องกับมิติด้าน (1) ความสัมพันธ์และการ

เกื้อกูลกันในครอบครัวและในชุมชน (2) สุขภาพทางกาย สุขภาพ

จิต (ความเหงา ความซึมเศร้า) ความจำา (Cognition) และการเข้า

ถึงบริการด้านสาธารณสุข (3) การมีทำางาน การเกษียณ (4) ราย

ได้และรายจ่าย (5) ทรัพย์สินและหนี้สิน และ (6) ความคาดหวัง

และความพึงพอใจในชีวิต ในระดับสังคมหรือระดับประเทศ (ด้าน

อุปทาน-Supply side) จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของภาค

รัฐหรือการกำาหนดนโยบาย เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์หรือความ

ต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) นโยบายทางสังคม วัฒนธรรม 

และสภาพแวดล้อม เช่น การสร้าง/สนับสนุนเครือข่ายทางสังคม 

การสร้าง/สนับสนุนสิ่งอำานวยความสะดวกในการเดินทางจาก

บ้านไปยังแหล่งกิจกรรม/สถานบริการต่างๆ การสร้าง/สนับสนุน

สิ่งอำานวยความสะดวกภายในบ้านอยู่อาศัย หรือการช่วยเหลือ

สนับสนุนสมาชิกในครอบครัวในการดูแลบริบาล โดยเฉพาะการ

ดูแลระยะยาวแก่บุพการีที่มีปัญหาสุขภาพกายและ/หรือสมอง (2) 

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงิน เช่น การ

สร้าง/ส่งเสริมโอกาสการมีงานทำาที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ การ

จัดการทรัพย์สินหรือหนี้สินสำาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น และ (3) 

นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ เพื่อความเสมอ

ภาค นโยบายเหล่านี้จะทำาให้ผู้สูงอายุไม่เกิดความแปลกแยก

ทางสังคม (Social isolation) หรือถูกเลือกปฏิบัติจากอายุ (Age-

related discrimination) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม (Social 

inclusion) เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of life) และ

ความอยู่ดีมีสุข (Well beings)

ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตาม ประเมินผลนโยบายในประ 

เทศและพันธะระหว่างประเทศ

ประเด็นสำาคัญในการเข้าสู่สังคมสูงอายุคือ รัฐต้องเพิ่มเป้า

หมายในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับคุณลักษณะประชากร 

ระดับและมิติหลากหลายที่จะให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ความอยู่ดีมีสุข การกำาหนดนโยบายที่สอดคล้องและทันกาล

ต่อความต้องการของผู้สูงอายุ จำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยว

กับการสูงอายุของประชากรมาประกอบ เพื่อติดตาม/ประเมิน

ผลและปรับปรุงนโยบาย ในปัจจุบันข้อมูลที่สามารกประเภท 

(Disaggregated data) ตาม เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ รายได้ 

การย้ายถิ่น พิการ และสถานที่ทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะ

อื่น ก็สอดคล้องกับแนวทางที่องค์การสหประชาชาติ (United 

Nations-UN) ได้กำาหนดให้ประเทศสมาชิกได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวใน

การติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(UN Sustainable Development Goals-SDGs) ในปี ค.ศ.2030 

รวมไปถึงแนวทางการศึกษาวิถีชีวิต (Life course approach) ของ

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ในการ

ติดตามการบรรลุเป้าหมายของโครงการทศวรรษแห่งการสูงอายุ

อย่างมีสุขภาพดี ปี ค.ศ.2020-2030 (The Decade of Healthy 

Ageing 2020-2030) ที่ให้ความสำาคัญกับการใช้ข้อมูลในระยะ

ยาวด้วยกลุ่มตัวอย่างซ้ำา (Longitudinal panel data) ในการศึกษา

นโยบายสาธารณสุขของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุข

ภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตของคนตั้งแต่การอยู่ในครรภ์ถึงวัยสูงอายุ 

สำาหรับสังคมสูงอายุนั้น สุขภาพในวัยสูงอายุขึ้นอยู่กับประวัติการ

ส่งเสริม/ป้องกัน/ดูแลของแต่ละบุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการเกิดเหตุการณ์ ในอนาคตได้ 

ดังนั้น แนวทางการศึกษาวิถีชีวิตคนจำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลของ

บุคคลคนเดียวกันที่มีการเก็บรวบรวมเป็นระยะยาว (Longitudinal 

panel data)

ฐานข้อมูลการสูงอายุระยะยาวจากกลุ่มตัวอย่างซ้ำาในทุก 

รอบสำารวจ (Longitudinal Panel Data)

ฐานข้อมูลการสูงอายุของประชากรของหน่วยงานสถิติของ

รัฐในประเทศต่างๆ เป็นข้อมูลที่สำารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มใหม่

ในแต่ละรอบสำารวจหรือเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional 

data) ซึ่งไม่สามารถนำามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ตามแนวทาง

วิถีชีวิตได้ เนื่องจากข้อมูลที่ ได้ในแต่ละรอบสำารวจมาจากบุคคล

คนละคนกัน มีประวัติชีวิตแตกต่างกัน การวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัด

ขวางสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่

สามารถนำามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ/ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงใน

ชีวิตจากการตัดสินใจในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคต หรือ

วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบ

เทียบในลักษณะก่อนมีและหลังมีนโยบายได้

ฐานข้อมูลการสูงอายุระยะยาวจากกลุ่มตัวอย่างซ้ำา ส่วน

ใหญ่จะมาจากสถาบันการศึกษาที่สำาคัญ ได้แก่ โครงการศึกษา

การสูงอายุ Health and Retirement Study (HRS) ของ Institute 

for Social Research (ISR), University of Michigan เป็นโครงการ

ที่มีการดำาเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 โดยได้รับการสนับสนุน

ทุนดำาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยสถาบันการสูงอายุแห่งชาติ 

(National Institute on Aging-NIA) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล

กลางอีก 3 แห่ง ได้แก่ สำานักงานความมั่นคงทางสังคม (Social 

Security Administration-SSA) สำานักงานเลขานุการสนับสนุน

การวางแผนและการประเมินผล ภายใต้กระทรวงสุขภาพและ

บริการมนุษย์ (The Office of the Assistant Secretary for 

Planning and Evaluation-ASPE in the U.S. Department of 

Health and Human Services) และสำานักงานการบริหารบำาเหน็จ

บำานาญและผลประโยชน์สวัสดิการในกระทรวงแรงงาน (The 

Office of Pension and Welfare Benefits Administration in the 

Department of Labor)

โครงการ HRS เป็นแม่แบบในการสร้างฐานข้อมูลการสูง

อายุระยะยาวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ บราซิล เม็กซิโก 

อังกฤษ ไอร์แลนด์  สกอตแลนด์ ยุโรป 28 ประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น 

อินโดนีเซีย จีน อินเดีย มาเลเซีย และไทย รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 

โครงการเครือข่าย HRS เหล่านี้ ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือสำารวจใน

กรอบเดียวกันกับโครงการ HRS ในหลากหลายมิติของชีวิตจาก

กลุ่มตัวอย่างซ้ำาในแต่ละรอบสำารวจ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ HRS 

และเครือข่าย ได้มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์ม Gateway 

to Global Aging Data (https://g2aging.org/) ที่มีการประสาน 

(Harmonization) และการเข้าถึง (Open access) เพื่อประโยชน์

ของนักวิจัยในการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของการสูงอายุ

ข้ามประเทศได้

สำาหรับ WHO ปัจจุบันได้เริ่มโครงการการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับโครงการศึกษาการสูงอายุระยะยาวที่มีการดำาเนินการอยู่

ในประเทศสมาชิก เพื่อประสานข้อมูลสำาหรับเก็บไว้ในห้องข้อมูล 

WHO Data Warehouse เพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายงาน The 

Decade of Healthy Aging, 2020-2030.

ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์   

กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ฐานข้อมูลการสูงอายุในสังคมสูงอายุสำาคัญไฉน? (1) 

ก

สั



ารเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 4 ลำาปาง เงียบเหงาเกือบ

จะคล้ายๆ การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี แทน

นางสาวปารีณา  ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรค

พลังประชารัฐ ที่การแข่งขันไม่เข้มข้น เพราะพรรคการเมือง

ขนาดใหญ่หลบกันหมด จนผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ เอา 

ชนะผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยแบบไม่เห็นฝุ่น 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นอยู่ใน

ช่วงปลายเทอมของรัฐบาล พรรคการเมืองและนักการเมือง

ในพื้นที่ไม่ต้องการนำาทรัพยากรมาทุ่มเท เพราะเหลืออีกไม่กี่

เดือนจะถึงการเลือกตั้งใหญ่อยู่แล้ว 

ในส่วนสนามเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จังหวัดลำาปาง

ครั้งนี้ ผ่านมาหลายวันแทบไม่มีบรรดาบิ๊กเนมมาสมัครเลย  

มีแต่นายวัฒนา สิทธิวัง อดีต ส.ส.ลำาปาง จากพรรคเศรษฐกิจ

ไทย ที่ครั้งก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในนามพรรค

พลังประชารัฐ กับผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคเสรีรวมไทย ที่พอจะ

เป็นที่รู้จักบ้างเท่านั้น 

พรรคเพื่อไทยในฐานะแชมป์เก่าตอนการเลือกตั้งปี 

2562 พรรคพลังประชา

รัฐ อดีตต้นสังกัดของนาย

วัฒนา  พรรคภูมิใจไทย พรรค                             

ประชาธิปัตย์ ไม่มีการส่งผู้

สมัคร ส.ส.ลงสมัครรับเลือก

ตั้งซ่อมในครั้งนี้แต่อย่างใด 

โดยเฉพาะพรรคเพื่อ

ไทยถือเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อ

กันแล้วท่ีไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส.                                     

ในเขตน้ี โดยคร้ังก่อนตระ 

กูลจันทรสุรินทร์ จากพรรค

เพื่อไทย เจ้าของพ้ืนท่ีหลาย

สมัย อ้างว่าเตรียมตัวไม่ทัน 

จนถูกต้ังข้อสังเกตว่าจงใจหลบให้ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา ท่ีขณะน้ันยังดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระ 

ทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการเลือกต้ังคร้ังดังกล่าว

ของพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

มาครั้งนี้่ตระกูลจันทรสุรินทร์ไม่ส่งอีกเช่นกัน ในขณะ

ที่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไร พร้อมกับให้เหตุผลที่

ไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส. เพราะในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ครั้งที่แล้ว 

พรรคเสรีรวมไทย ซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านได้คะแนนเยอะ  

จึงไม่ต้องการไปแข่งขันกันเอง แต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า จงใจ

หลบให้ร้อยเอกธรรมนัสมากกว่า  

พรรคเศรษฐกิจไทยให้ความสำาคัญกับการเลือกต้ังซ่อม  

ส.ส.เขต 4 ลำาปางมากกว่าพรรคอื่นๆ ท้ังท่ีหากชนะจะได้เป็น ส.ส. 

เพียงไม่ก่ีเดือนเท่าน้ัน เนื่องจากเป็นสนามแรกท่ีพรรคส่งผู้สมัคร 

ส.ส. นับต้ังแต่ถูกพรรคพลังประชารัฐไล่ออกและแยกตัวออกมา

นัยว่าพรรคเศรษฐกิจไทยต้องการปักธง เพื่อสร้างผล

จิตวิทยาว่าแม้จะแยกตัวออกมาจากพรรคพลังประชารัฐแล้ว 

แต่ยังสามารถเอา ส.ส.เข้าสภาได้ อีกทั้งยังเป็นการถือธงนำา

เต็มตัวในฐานะหัวหน้าพรรคครั้งแรกของร้อยเอกธรรมนัส จึง

ต้องการประเดิมสวยงาม

สำาหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่แล้ว นายวัฒนาสามารถ

เอาชนะร้อยตำารวจโทสมบูรณ์ กล้าผจญ จากพรรคเสรีรวม

ไทยแบบขาดลอย โดยนายวัฒนาได้กว่า 6 หมื่นคะแนน  ส่วน

ร้อยตำารวจโทสมบูรณ์ได้กว่า 3 หมื่นคะแนน โดยคร้ังน้ีพรรค

เสรีรวมไทยเปล่ียนตัวผู้สมัครมาเป็น นายเดชทวี ศรีวิชัย.

จะต่ำากว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่ก็ยังคงเป็นตัวเลขที่พอจะสนับสนุน

ลุงป้อมป้อแป้ให้เป็นนายกฯ เพราะได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า ย้าย 

ส.ส.เขตที่รับประกันว่าไม่สอบตกจากพรรคเผาไทยมาสังกัดพลัง

ชำารุด เพื่อรับประกันว่าจำานวน ส.ส.พรรคพลังชำารุดจะไม่น้อยจน                                                                                 

หมดสภาพ ไม่ว่า ส.ส.พลังชำารุดจะได้เท่าใด แต่เผาไทยและพันธ 

มิตรก็จะเสนอรายชื่อลุงป้อมป้อแป้เป็นนายกฯ เพราะมีเครดิตดีกว่า

แคนดิเดตของเผาไทยทุกคน.

ตาหมามุ่ย

 

การกู้เงินของรัฐบาลมีเพดานอยู่ ถ้ากู้เกินแสดงว่าเศรษฐกิจ

มีปัญหาอย่างแรง ดูอย่างลาวในขณะนี้มีปัญหาอย่างมาก ค่าเงิน

ตก เงินกีบสภาพไม่ต่างจากขยะ กู้ก็ไม่ได้ เจ้าหนี้ ไม่เชื่อถือ แต่

ประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นนั้นครับ มีเจ้าหนี้อยากให้ไทยกู้ ล่าสุดญี่ปุ่น

ให้กู้แบบมิตรภาพ คิดดอกเบี้ยเหมือนปล่อยกู้ฟรี ในภาพรวมแล้ว

เศรษฐกิจไทยเติบโตช้า แต่พื้นฐานยังดีอยู่ครับ 

ส่วนเรื่องสาม ป. ผมก็คิดเหมือน ตาหมามุ่ย ครับ สาม ป.มี

แผนอะไรอยู่ในใจแน่นอน แต่ยังไม่ยอมเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่

ผมเห็นต่างตรงท่ีเพื่อไทยไม่ชูลุงป้อมแน่นอน  เพราะเขามีคนของเขา

อยู่ นายใหญ่ล็อกไว้แล้วครับ.

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

วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ ก็ไม่น้อยหน้ากว่ากันเลย ชูมือไปมา

เหมือนท้าทายอะไรสักอย่างหน่ึง แล้วหยิบผ้าแพรแดงปล่อยท้ิง กล่าว

ว่า

 * ทุกๆ อย่างฉันเห็นเธอเป็นหนึ่ง

แต่สิ่งซึ่งฉันเห็นเธอเป็นสอง

คือความรักภักดีที่ฉันปอง

เธอเป็นรองใครคนนั้นที่ฉันรัก

    วนิดา วัชรกิจ

จากนั้น มฤคมาศ ตั้งใจงาม สาวสวยออกมาแสดงตัวเป็น

นางเอกในชีวิตจริง (หรือเปล่ามิทราบ) แต่สมบทบาทเช่นน้ันจริงๆ ว่า

 * ทีละนิด ทีละนิด พิศวาส

จันทร์เจียนขาดใจตายก็หลายหน

เหนื่อยหน่ายท้อทรมานเกินทานทน

เจ็บเสียวจนจันทร์สาวปวดร้าวทรวง

   นงนุช (นพคุณ) รอดพึ่งผา

ต่อมา ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ ออกมากลางวงล้อม เด่น

สง่าข้างกองไฟ ชูมือสองข้างโบกไปมา ตะโกนบทกวีหนึ่งว่า

 * หยาดน้ำาค้างกลางหาวปลุกดาวตื่น

รู้ถึงความเปียกชื้นบนพื้นหญ้า

เพลงอดีตหวานอ่อนโยนข้ามโพ้นฟ้า

5บทความ

นดูพลุ่งพล่าน

ก็ไม่รู้มาไงนะครับ รัฐประหาร-เลื่อนเลือก

ตั้ง ถ้ามีม็อบ 

แต่ รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีต

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับ

ไปเป็นประเด็นโพสต์ตอบโต้กันในโซเชียล

“...ด่าการชุมนุมของเยาวชนในช่วงนี้ว่า ทำาให้เกิดรัฐ 

ประหาร ทำาให้ไม่ได้เลือกตั้ง จงใจมาป่วนผู้ว่าสุดเลิฟคน

ใหม่ ฯลฯ

คือกลัวรัฐประหารมาก? กลัวไม่ได้เลือกตั้งที่มั่นใจว่า  

‘แลนด์สไลด์ชัวร์’? กลัวผู้ว่าคนใหม่ทำางานไม่ได้?

ก็อยากเห็นเหมือนกันว่า จะกล้ารัฐประหารหรือกล้า

เลื่อนเลือกตั้งไปเรื่อยๆ ยันชาติหน้าจริงมั้ย?

ราษฎรปลดแอก #กลุ่มทะลุแก๊ส...”

แปลได้หลายความหมายครับ

อย่างแรกตำาหนิสาวก “ชัชชาติ” ว่ากลัวรัฐประหาร

จนขี้ขึ้นสมอง 

อย่างที่สอง ด่าแบบอ้อมๆ ไปถึง คนที่มีความเชื่อทาง 

การเมืองไม่เหมือนกัน  

ท้าทาย ลองรัฐประหารดูซิ!

เพราะเอาเข้าจริง พวกที่ท่องคาถาแลนด์สไลด์ ออก

มาด่าตำารวจกันขรมว่าใช้ความรุนแรงกับม็อบทะลุแก๊ส

ยังไม่เห็นชัดๆ ว่าคนในพรรคเพื่อไทยบอกให้ ม็อบ

ทะลุแก๊สเพลาๆ ลงหน่อย เดี๋ยวจะมีรัฐประหาร จะไม่ได้

เลือกตั้ง

จะมีก็คงเป็นพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่ ไม่รู้สี่รู้แปดอยาก

โพสต์อะไรก็โพสต์ แต่ไม่น่าที่ “รศ.ดร.พิชิต” ซึ่งมีลูกศิษย์                                                                              

ลูกหามากมายไปตอบโต้ จะเรียกว่าท้าทายก็ได้ ให้รัฐประ 

หาร เลื่อนเลือกตั้ง

หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นราวกับว่า กองทัพ หรือ รัฐ 

บาลเป็นคนพูด 

ในมุมมองนักวิชาการ มองคณะรัฐประหารที่อยู่ใน

รับน้อง ‘ชัชชาติ’

อำานาจถึง ๘ ปีเต็ม และจะอยู่ต่อจนถึงการเลือกตั้งต้นปีหน้านี้

อย่างไร  

มองในโลกโซเชียลที่เต็มไปด้วยการแสดงความเห็น การ

ประจาน การขุดคุ้ย อย่างมากมายนี้อย่างไร คณะเผด็จการ

รัฐประหารเบ็ดเสร็จนี้ผ่านมาได้อย่างไร

น่าคิดนะครับ 

มันต้องมีอะไรบางอย่าง ซ่ึงเป็นช่องโหว่ทางวิชาการ เป็น                                                                                 

ศาสตร์นอกตำารา ที่ทำาให้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ฝ่ายประชาธิป 

ไตย ถึงไม่ประสบความสำาเร็จในการขับไล่เผด็จการ 

ก็ฝากให้นักวิชาการทั้งหลายช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุ  

เพื่อสังคมโดยรวมจะได้รับรู้ความเป็นจริงว่า ทำาไมเผด็จการถึง

อยู่มาได้ตั้ง ๘ ปี  

มีประเด็นเพิ่มเติม ทำาไมยังมีความคิดว่า จะเกิดการรัฐ 

ประหารขึ้นเพื่อสืบทอดอำานาจต่อ 

หรือเลื่อนเลือกตั้งเพื่อความได้เปรียบทางการเมือง

การตั้งคำาถามลักษณะนี้ น่าจะมาจากความคับแค้นใน

อารมณ์ มากกว่าใช้เหตุผล 

ตรรกะง่ายๆ ครับ ถ้าโง่คงไม่อยู่มาถึง ๘ ปี 

แต่ก็มีคนหลายคนพยายามทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ดูเป็นผู้นำาที่โง่เง่าเต่าตุ่น

การทำารัฐประหาร ไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้ว ไม่ว่าจะด้วย

เหตุผลใดก็ตาม 

นอกจากทำาลายหลักการประชาธิปไตยแล้ว ที่เจ็บแสบ

คือ โจรใช้เป็นข้ออ้างเชิดชูตัวเองว่า เป็นฝ่ายประชาธิปไตย

การพูดถึงระดับมันสมองของคนทำารัฐประหาร บางทีนัก

วิชาการต้องวิเคราะห์ในหลากหลายแง่มุม 

ที่ผ่านมารัฐประหารมันขึ้นกับสถานการณ์ที่ ได้เปรียบ

และสุกงอม 

ไม่ใช่นึกจะยึดอำานาจใครก็ทำาเดี๋ยวนั้น 

ถามว่าหากมีรัฐประหารในปีนี้ จะเกิดขึ้นโดยใคร

รัฐบาลหรือ 

หรือว่ากลุ่มทหารที่ไม่พอใจรัฐบาล

โดยข้อเท็จจริง หากมีการรัฐประหารตัวเอง รัฐบาลอยู่

ยากครับ เพราะสังคมโดยรวมไม่ได้อยู่ในอารมณ์ให้มีการทำา

รัฐประหาร

กลุ่มทหารแตกแถวก็ยิ่งมองไม่เห็น

เลื่อนเลือกตั้งยิ่งแล้วใหญ่ จะเอาเหตุผลอะไรมาอ้าง 

แค่ม็อบทะลุแก๊สมันไม่ได้กระเทือนถึงเสถียรภาพของ

รัฐบาล

อีกอย่าง “ม็อบจอมเผา” นี้เลยจุดสูงสุดมาแล้ว 

วันนี้ทำาได้แค่ก่อกวนความสงบสุขของสังคม 

ฉะน้ันคณะรัฐบาลรัฐประหารเผด็จการเบ็ดเสร็จในสายตา                                                                                       

นักวิชาการทะลุแก๊ส ไม่โง่หรอกครับ เขาจะอยู่ยาวจนถึงต้นปีหน้า 

ตอนนี้เขาวางแผนสู้ศึกเลือกตั้งกันแล้ว 

รอลุ้นกันว่า รัฐบาลหน้าจะเป็นใคร แต่แน่นอนครับมา

จากการเลือกตั้ง 

“ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” กลับมาแล้วครับ หลังจากถูกก่นด่า และ

อวยไส้แตก เรื่องทำางาน ๘ วัน ขอลา ๔ วัน 

ก็อย่าไปคิดอะไรมากครับ เรื่องเล็ก แค่ลองสลับข้าง “ลุงตู่” 

ขอลางานไปร่วมกิจกรรมของลูกๆ บ้าง จะเห็นปฏิกิริยาสลับข้าง 

พวกที่อวย “ชัชชาติ” ก็จะรุมกระทืบ “ลุงตู่” 

มันเป็นเช่นนั้นเอง 

แต่ก็ถือเป็นบรรทัดฐานให้นักการเมืองท่ีมาจากการเลือก

ตั้ง สามารถลางานได้ทันทีเมื่อเข้ารับตำาแหน่ง 

“ชัชชาติ” ลาได้ คนอื่นก็ต้องลาได้เช่นกัน

มาว่ากันเรื่องงานของผู้ว่าฯ กทม. ที่รับน้องโดยม็อบ

ทะลุแก๊ส 

ลงเครื่องมาไม่นาน “ชัชชาติ” ประกาศจุดยืนทันที  

“กทม.ไม่สนับสนุนความรุนแรง แต่เราต้องเตรียมพร้อม 

ทั้งเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินต่างๆ”

“ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามที่มีคนออกมาแสดงความ

คิดเห็น กทม.คงไปดูท่ีเน้ือหาของการชุมนุมไม่ได้หรอก เพราะ

เราไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุอะไร แต่หน้าที่เราคือการดูแลความ

สงบเรียบร้อยของเมือง ในแง่จราจร ขยะ เราเน้นในหน้าที่

ของเรา”

ถูกครับต้องไม่สนับสนุนความรุนแรง  

และในแง่การแพทย์นั้นต้องให้ความช่วยเหลือทุกฝ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นม็อบหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

แต่ประเด็น หาที่ให้คนชุมนุมโดยไม่สนใจว่า จะชุมนุม

เรื่องอะไรกัน ตรงนี้ “ชัชชาติ” แสดงความเห็นปัดความรับ

ผิดชอบไปหน่อย 

อย่างน้อยๆ ต้องรู้หัวข้อครับว่า ม็อบที่ทาง กทม.ให้

บริการนั้น เขาจะชุมนุมเรื่องอะไรกัน

เอาง่ายๆ วันดีคืนร้ายมีม็อบบอกให้ผู้ว่าฯ กทม.จัดสถาน

ที่ให้หน่อย จะชุมนุมโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์กัน 

“ชัชชาติ” จะบอกว่า ไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้นหรือ 

การชุมนุมหลายคร้ังท่ีผ่านมา มีเน้ือหาโจมตีสถาบันบ่อย

ครั้ง ถึงได้เข้าแถวนอนคุก เพราะถูกฟ้องมีความผิด ม.๑๑๒ 

นี่เป็นสิ่งที่ “ชัชชาติ” จะเจอหลังจากนี้ 

หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมา ระวังจะมีคนกล่าวหาว่า

ผู้ว่าฯ กทม.จัดที่ทางให้คนล้มล้างสถาบันชุมนุมเอาได้

ครับ...นี่แค่เรื่องม็อบที่ “ชัชชาติ” ต้องจัดการ 

ยังมีเรื่องฝนตก รถติด ขยะเกลื่อน คอร์รัปชันเพียบ 

ขอให้ โชคดีครับ.

ไม่เที่ยงไม่ทุกข์

คนที่เรา เคยรัก หนักหนา

ไม่ชอบหน้าแดกดันกันได้

คนที่เราเคยชังแต่ครั้งใด

คนสนิท มิตรใหม่ ทำาไมมี

ผู้ฝังหัว แบกหาม ความเห็น

มัวเอาเป็นเอาตายเปล่าปลี้

หงส์เป็นกาน่าฉงนคนเรานี้

กาเป็นหงส์ บ่งชี้ เท่านี้เอง!

กู้เงินมาแก้วิกฤตเศรษฐกิจ-ยิ่งกู้ก็ยิ่งวิกฤต

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

รัฐบาลเรือปะผุ กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  ซึ่งก็

เป็น “โอลด์นอร์มอล” ยิ่งแก้ก็ยิ่งวิกฤตเพราะเป็นการเพิ่มภาระให้

คนไทยในอนาคต งบประมาณก็จะยิ่งด้อยค่าเพราะต้องแบ่งเป็น 

“ดอกเบี้ย” มากขึ้น การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลด้วยการกู้นั้น เป็น

วิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่สนใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เป็นวิธีการ

เก่าๆ ที่ใช้มาโดยตลอด ทำาให้วันนี้หนี้สินถึงระดับ ๗๐% ของจีดีพี

แล้ว ซึ่งรัฐบาลก็อ้างว่าใครๆ ก็ทำาทั้งสหรัฐฯ, อังกฤษ ดังนั้นนโยบาย

นี้จึงเป็นนโยบายขี้ตามช้างอีกเรื่องหนึ่ง

รัฐบาลเรือปะผุคิดอะไรไม่เป็น ทำาอะไรไม่เป็นโล้เป็นพาย 

แม้ว่ากูรูเศรษฐกิจเชื่อว่าจะทำาให้สภาพคล่องมากขึ้น  แต่ผมเปรียบ

เทียบกับครอบครัวที่ยังมีหนี้จำานองบ้าน หนี้ผ่อนรถ ที่ต้องเสียดอก

เบี้ยธนาคารจำานวนมาก แต่ยังไม่ประหยัดกู้เงินพาครอบครัวไปพัก

ผ่อนต่างประเทศ อ้างว่าเครียดจากพิษเศรษฐกิจและไวรัสมานาน 

หลังจากกลับจากต่างประเทศก็ต้องแบกภาระดอกเบี้ยมากขึ้น จน

บ้านอาจจะหลุดจำานองหรือรถอาจจะถูกยึด

กู้มาแล้วก็ต้องจับตาดูว่ารัฐบาลเรือปะผุจะนำาไปใช้จ่ายอย่างไร 

เชื่อว่าประชารัฐนิยมจะผลาญเงินกู้เกือบหมดไปกับนโยบายพลัง

ประชารัฐ โดยเฉพาะถ้าข่าวยุบสภาเป็นจริง แต่จะเป็นปอ.ไหนก็มา

จากสายสะดือเดียวกัน คิดเหมือนกัน ทำาเหมือนกัน มีระบบอุปถัมภ์

เป็นโมเดล 

ดังนั้นผมจึงไม่สนใจข่าวความแตกแยกของกลุ่มปลาสามตัว 

จะแยกไปอยู่ข้องไหนก็เหม็นเน่าเหมือนกัน เบื่อปาหี่เต็มที ประชา 

ชนเป็นคนชั้นสอง นักการเมือง ข้าราชการ เป็นคนชั้นหนึ่ง แต่กลุ่ม

คนที่อาสามาแก้ไขปัญหารายใหม่ก็เป็นเหลือบฝูงใหม่ ดังนั้นผมจึง

ไม่ต้องการเป็นกบให้นกกระสาคาบไปกิน

ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ผมก็จะไม่ใช้สิทธิ์เพราะกลัวโควิด แล้ว

เชื่อว่าถึงไปใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้ประชาธิปไตย ตราบใดที่การเมืองยังเป็น

เรื่องของผลประโยชน์ ไร้คุณธรรม ไร้ธรรมาภิบาล มีแต่ระบบ

อุปถัมภ์ การทหารก็มีแต่เสือบูรพา วงศ์เทวดา การเมืองก็มีแต่โคตร

เหง้าโกงชาติ เลือกกี่ครั้งก็มีแต่โคตรเหง้าโกงชาติ

วันน้ีขออนุญาตสวมบทบาท “คอมเมนเตเตอร์การเมือง” ภาพ

สามลุงวันนี้ที่พยายามสร้างกระแสความขัดแย้งระหว่าง ลุงป้อม

ป้อแป้กับลุง ป.ยุทธ์และลุง ป.ป๊อกนั้น ผมวิเคราะห์ว่าเป็น “ปาหี่” 

เพราะเชื่อว่าท้ังสามลุงยังสามัคคีกลมเกลียวกัน แต่เพราะมีเป้าหมาย

แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องแยกทางกันเพื่อผลประโยชน์ของ

ทั้งสามลุง ผมวิเคราะห์ว่าลุง ป.ยุทธ์และลุง ป.ป๊อกต้องการจะ

ลงจากหลังเสือ แต่ลุงป้อมป้อแป้ยังมีไฟ อาสาขี่หลังเสือแทนลุง 

ป.ยุทธ์ เหตุผลก็คือ ถ้าปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามมามีอำานาจ โอกาสที่

สามลุงจะถูกเช็กบิลมีสูงมาก

ดังน้ันลุงป้อมป้อแป้จึงจำาเป็นจะต้องข่ีหลังเสือต่อไป  เพื่อป้อง 

กันมิให้มีการเช็กบิล เพราะอำานาจยังอยู่ในมือลุงป้อมป้อแป้

ดังน้ันการเมืองหลังเลือกต้ัง เชื่อว่ารายชื่อแคนดิเดตของพรรค

พลังชำารุดก็จะเป็นลุงป้อมป้อแป้ ซึ่งถึงแม้ว่าพรรคพลังแป้งชำารุด

จะได้ ส.ส.ไม่มากเป็นอันดับหนึ่ง แต่ก็คงอยู่ในช่วง ๑๕๐-๒๐๐ อาจ

เศรษฐกิจไทยต้องการประเดิม

ติดตามมาในสำานึกอย่างลึกซึ้ง

    อุไรวรรณ ภู่ทะวงศ์

จากนั้น ชูเกียรติ วรรณศูทร เดินโซซัดโซเซ ยืนแอ่นไปแอ่น

มา แล้วอ้อแอ้พูดโอ้เอ้ จนถูกเตือนให้กล่าวบทกวีตั้งใจหน่อยว่า

 * อะไรใหม่อะไรเก่าเข้ากันยาก

อะไรมากอะไรน้อยมิค่อยสนิท

อะไรสูงอะไรต่ำาต่างความคิด

อะไรผิดอะไรถูกจะถามใคร?

    ศิวกานท์ ปทุมสูตร

ต่อมา ผศ.ดร.วาสนา บุญสม หักมุมในวิชาชีพตนเอง จน

หลายคนงงๆ ว่า

 * เขามาเรียนอะไรกันในวันนี้

คำาตอบที่มีให้เราได้เห็น

คงตอบได้ใจความตามประเด็น

มุเรียนเป็นเมียผัวกันชั่วคราว

    ร.อ.ทองย้อย แสงสินชัย

จากนั้น วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ ลุกลี้ลุกลนแล้วชี้ ไปที่กองไฟ

กลางวงล้อม อุบัติวาทกรรมบทกวีว่า

 * ใครเป็นคนจุดไฟให้ติดเชื้อ

ละลายเนื้อหลอมใจแล้วไม่ดับ

ไฟจะโชนอยู่เช่นนั้นไปนานนับ

เพราะคนจุดจะไม่กลับมาดับไฟ

    สมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกุล

ต่อมา บันลือ จินดาศรี ผลุนผลันลุกขึ้นไปกล่าวบทกวีโต้ตอบ

กับ วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ ว่า

 * ไฟนั้นร้อนเท่าใดใครก็รู้

เมื่อสุมอยู่กลางกมลฤๅทนได้

ฉันพร้อมแล้วสำาหรับจะดับไฟ

เพื่ออิ่มกระไอความรักของนักบุญ

    พเยาว์ ปั้นแตง

จากนั้น ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ ไม่น้อยหน้าตามประสาผู้

หญิงที่มีศักดิ์ศรีเต็มเปี่ยม กล่าวบทกวีวรรคเด็ดว่า

 * ไฟความหวังครั้งใหม่ได้ โชติช่วง

มันเผาบ่วงพันธะละศักดิ์ศรี

หัวใจเราเสเพลอย่างเสรี

เพื่อสิ่งที่โหยหามาแสนนาน

พเยาว์ มุสิกบุตร (นามปากกา “พเยาว์กาญน์”)

ต่อมา สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ทดท้อทรมานอย่างไรชอบกล 

หรือเมาใจกับเมาชีวิต เดินออกไปยืนไม่ค่อยตรง  กล่าวว่า

 * วันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิต

ขอใช้สิทธิ์ประคองรักกับฉากเก่า

แล้วทับทาบภาพความหลังอย่างซึมเซา

เพื่อคลุกเคล้าน้ำาตาอำาลาเธอ

    สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ 

 นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

 นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย (บันทึกคลิป)

.......................................
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ก

วัฒนา สิทธิวัง



กรุงศรีผนึกเวสเทิร์นยูเนี่ยนเพิ่มช่องโอนเงิน

นางสาวกมลวรรณ อิ่มฤทัยเจริญโชค ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์

ลูกค้ารายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ธนาคาร

ร่วมกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน เปิดตัวบริการรับ-ส่งเงินโอนระหว่าง

ประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ผ่านกรุงศรีโมบายแอป (Krungsri 

Mobile App - KMA) ชูจุดเด่นเรื่องง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

ให้ลูกค้าสามารถรับ-ส่งเงินผ่าน KMA ได้ทันที ตลอด 24 

ชั่วโมง โดยไม่จำาเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้าด้วยกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่ง

รักษาฐานลูกค้าเดิมให้แข็งแกร่งและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่ม

ขึ้น ด้วยช่องทางการให้บริการที่สอดคล้องพฤติกรรมผู้ใช้งาน

ในปัจจุบัน

นิวตั้น เดินหน้าบุกตลาดอุปกรณ์ครัว

นางสาวจิราธิวัฒน์ เชื้อสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นิวตั้น ฟู้ด อิควิปเม้นท์ เปิดเผยว่า ระหว่างการพัฒนา

ตลาดเครื่องผลิตน้ำาแข็ง ทางบริษัทได้มีการขยายธุรกิจสู่ผู้จัด

จำาหน่ายอุปกรณ์ครัวเชิงพาณิชย์และระบบงานครัวควบคู่ไป

ด้วย ส่งผลให้ปี 2564 มียอดจำาหน่ายเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 50% 

จนปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัทมาจากกลุ่มเครื่องครัว

เชิงพาณิชย์ 50% และกลุ่มเครื่องทำาน้ำาแข็ง 50% อัตราการ

เติบโตเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ปีละประมาณ 15-20% รายได้รวม

ประมาณ 500 ล้านบาท ล่าสุดเตรียมออกงานฟู้ด แอนด์ ฮอส

พิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 เดินหน้าเจาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 

โรงแรม ร้านอาหาร ที่เตรียมฟื้นธุรกิจรับนักท่องเที่ยวที่จะเดิน

ทางเข้าประเทศมากขึ้นหลังเปิดประเทศ

DITP เดินหน้าเจาะตลาดอินเดีย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ หรือ DITP เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าขยาย

ตลาดอินเดียแบบเชิงลึก โดยมีแผนที่จะเพิ่มการจัดกิจกรรม

เจาะตลาดในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะเร่งรัดการลง

นามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับรัฐเป้าหมายในอินเดียให้เพิ่ม

มากขึ้น เพื่อผลักดันการส่งออกในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้า

หมายมูลค่า 9,216.83 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8% นอกจาก

นี้ยังมีแผนที่จะลงนาม MOU ลักษณะเดียวกันนี้กับรัฐอื่นๆ ที่มี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินเดียเพิ่มเติม ได้แก่ รัฐกรณาฏกะ 

รัฐมหาราษฏระ รัฐเกรละ รัฐอัสสัม และรัฐคุชราต ทั้งนี้รัฐที่มี

ความคืบหน้าคือ รัฐกรณาฏกะและรัฐมหาราษฏระ ที่คาดว่าจะ

มีการลงนามกันได้ในไม่ช้านี้

ธพว.งัดพันล้านปล่อยกู้ธุรกิจสีเขียว

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ธพว.ร่วมมือกับหน่วย

งานพันธมิตรต่างๆ ผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้า

ถึงเงินทุน ควบคู่การพัฒนา โดยให้การสนับสนุนทางด้านเงิน

ทุนผ่านโครงการสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ 

‘BCG Loan’ วงเงิน 1,000 ล้านบาท เป็นบริการทางการเงิน

ครบวงจร มีทั้งเงินกู้ระยะยาว, เงินกู้ระยะสั้น และหนังสือ

ค้ำาประกัน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำาระนานสูงสุด 

12 ปี ปลอดชำาระเงินต้นสูงสุด 2 ปี วัตถุประสงค์เพื่อให้เอส

เอ็มอีมีเงินทุนพัฒนาต่อยอดธุรกิจตามแนวทาง BCG Model 

เช่น ลงทุน ปรับปรุง ขยาย หรือปรับเปลี่ยนการดำาเนินธุรกิจ 

หมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง หรือรีไฟแนนซ์ เป็นต้น กำาหนด

รับคำาขอกู้ถึง 31 พ.ค.2566 มาก่อนได้ก่อน หยุดรับคำาขอกู้เมื่อ

เต็มวงเงิน

ครม.ไฟเขียวมอเตอร์เวย์เชื่อมอู่ตะเภา

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้

กรมทางหลวง (ทล.) ดำาเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวง

พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่

ตะเภา วงเงินรวม 4,508 ล้านบาท ระยะทางรวม 1.92 กิโลเมตร 

(กม.) โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินกู้สำาหรับค่าก่อสร้างและ

ค่าควบคุมงานตามแผนบริหารหนี้สาธารณะ และให้สำานักงบ

ประมาณจัดสรรงบประมาณสำาหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงิน 

108 ล้านบาท รวมถึงเงินงบประมาณสมทบกับแหล่งเงินกู้ โดย

อัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณสมทบให้เป็นไป

ตามที่กระทรวงการคลังทำาความตกลงกับแหล่งเงินกู้.
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6 เศรษฐกิจ

‘SCB’ขยับเป้าจีดีพีปีนี้ โต2.9%
รับท่องเที่ยวขาขึ้น/ลุ้นกนง.ปรับดอกเบี้ย

ไทยโพสต์ • ‘EIC SCB’ ขยับจีดีพี ไทยปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 2.9% 

จากเดิม 2.7% รับอานิสงส์เปิดประเทศหนุนท่องเที่ยวฟื้น ลุ้นต่าง

ชาติเข้าไทยแตะ 7.4 ล้านคน ชี้เงินเฟ้อยังกดดัน คาดทั้งปีพุ่งแตะ 

5.9% พร้อมประเมินไตรมาส 3 กนง.ลุยขยับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25%

นายสมประวิณ มันประ                                      

เสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Eco-

nomic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิด

เผยว่า EIC ได้ปรับเพิ่มประมาณ

การการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ไทย (จีดีพี) ปี 2565 เพิ่มเป็น 

2.9% จากเดิม 2.7% ตามการ

ฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและภาค

บริการ ผ่านการเปิดประเทศรับ

นักท่องเที่ยวของไทยและการ

ผ่อนคลายมาตรการผ่านแดน

ของหลายประเทศทั่วโลก โดย

ในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ เดินทางเข้าไทยรวม 

7.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดิม 

5.7 ล้านคน และยังมีปัจจัยหนุน

จากกิจกรรมในภาคบริการใน

ประเทศ ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น

จากการกลับออกมาใช้ชีวิตนอก

บ้านมากขึ้น ตามอัตราการฉีด

วัคซีนที่สูงและการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ

ขณะเดียวกัน ภาคเกษตร

จะมีส่วนช่วยสำาคัญในการผลัก

ดันการเติบโตของเศรษฐกิจในปี

นี้ โดยที่ผลผลิตภาคการเกษตร

มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี อีกทั้ง

ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้ม

ขยายตัวตามทิศทางราคาอาหาร

โลกที่เพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยด้าน

อุปทานที่ ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์สงครามในยูเครน 

และมาตรการคว่ำาบาตรรัสเซีย

จากชาติตะวันตก

ด้านการใช้จ่ายในประเทศ

ที่ ได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้น

ตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการ 

ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานสำาคัญ รวม

ถึงรายได้ภาคเกษตรที่ เพิ่มขึ้น 

ส่วนอุปสงค์คงค้าง (pent-up 

demand) จากกลุ่มผู้มีกำาลังซื้อ

จะยังได้รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อ

เร่งตัวสูงสุดในรอบ 24 ปี ซึ่ง 

EIC คาดอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี

ที่ 5.9%

ส่วนการส่งออกมีแนวโน้ม

ขยายตัวชะลอลงในระยะต่อไป 

ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

โลกจากความเข้มงวดการดำาเนิน

นโยบายการเงินของธนาคาร

กลางทั่วโลก โดยขณะนี้เริ่มเห็น

สถาบันต่างๆ ออกมาปรับลด

ประมาณการเศรษฐกิจโลกลง

‘ปัจจัยเสี่ยงของการชะลอ

ตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้ามาจาก

ผลของปีนี้ที่เงินเฟ้อพุ่งขึ้น และ

การเร่ งปรับขึ้ นดอกเบี้ ยของ

ธนาคารกลางต่างๆ ได้เข้ามา 

สร้างความกังวลอย่างมาก โดย

เฉพาะการลงทุนที่ตลาดหุ้นทั่ว

โลกปรับตัวลดลงจากแรงสะท้อน

ความกังวลการชะลอลงของ

เศรษฐกิจโลกในปีหน้า และมอง

ข้ามเรื่องเงินเฟ้อและดอกเบี้ยไป

แล้ว’ นายสมประวิณกล่าว

อย่างไรก็ดี คาดว่าคณะ

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ในปีนี้ 1 ครั้งในไตรมาส 3/2565 

ในอัตรา 0.25% ซึ่งทำาให้อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายของไทยในปีนี้

เพิ่มขึ้นเป็น 0.75% ต่อปี จาก

ปัจจุบันที่ 0.25% ต่อปี เพื่อรอ

ดูผลกระทบที่จะตามมาต่อภาพ

รวมของเศรษฐกิจไทย โดย EIC 

มองว่า กนง.จะไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย 

เพราะเศรษฐกิจไทยเพิ่งเริ่มกลับ

มาฟื้นตัว การเร่งขึ้นดอกเบี้ย

มากเกินไปจะส่งผลเชิงลบทำาให้

เศรษฐกิจไม่สามารถกลับมาฟื้น

ตัวได้อย่างเต็มที่.

สมประวิณ

มันประเสริฐ

18

ไทยโพสต์ • ‘โนเบิล’ ยิ้มรับตลาด                                      

อสังหาริมทรัพย์ฟื้นต่อเนื่อง หลัง

โควิดทุเลา-รัฐผ่อนคลายมาตรการ

หนุนเศรษฐกิจคึกคัก ปักหมุดครึ่ง                                                   

ปีหลังเปิดตัวกระหึ่มอีก 9 โครง 

การ ด้าน ‘TTA’ จับมือพันธมิตร

ประเดิมธุรกิจที่อยู่อาศัย จ่อเปิด

ตัวโครงการแรก ‘125 SATHORN’ 

มูลค่า 8 พันล้าน

นายธงชัย บุศราพันธ์ รอง

ประธานกรรมการ และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โน

เบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหา 

ชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า จาก

สถานการณ์ โควิด-19 ที่เริ่มดีขึ้น 

การผ่อนคลายของมาตรการและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่

ดี ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์

ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน

ช่วงครึ่งหลังของปีนี้บริษัทยังมี

แผนจะเปิดตัวโครงการใหม่อีก                                            

9 โครงการ เป็นโครงการคอนโด                                     

มิเนียมแนวสูงจำานวน 1 โครงการ 

และโครงการแนวราบรวมคอนโด 

มิเนียมแบบ Low Rise จำานวน 

8 โครงการ รวมมูลค่าโครงการ

มากกว่า 24,000 ล้านบาท จะ

ส่งผลให้บริษัทเปิดตัวโครงการ

ใหม่ทั้งปี 2565 ตามเป้าหมายที่

ตั้งไว้จำานวน 18 โครงการ มูลค่า

โครงการรวมประมาณ 47,700 

ล้านบาท

‘แผนการพัฒนาโครงการ

ในปีนี้ที่เน้นทั้งโครงการแนวราบ

และคอนโดมิเนียมทำาเลใจกลาง

เมือง รวมถึงตามแนวรถไฟฟ้า

เส้นหลักและส่วนต่อขยายทั่ ว

กรุงเทพฯ เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ 

โดยยอดขาย (Pre-sale) ล่าสุด 

(ตั้งแต่ 1 ม.ค.-5 มิ.ย.) เติบโต

ทะลุ 10,100 ล้านบาท สูงกว่า

ทั้งปี 2564 สะท้อนถึง Real                               

Demand ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง’ 

นายธงชัยกล่าว

น.ส.อุษณา มหากิจศิริ รอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด 

(มหาชน) หรือ TTA กล่าวว่า ตลาด

อสังหาริมทรัพย์เป็นอีกกลุ่มธุรกิจ

ที่ TTA เล็งเห็นถึงศักยภาพในการ

เติบโต จากสัญญาณการฟื้นตัว

ต่อเนื่อง โควิด-19 ที่คลี่คลายมาก

ขึ้น นโยบายกระตุ้นทั้งจากภาครัฐ

และเอกชน รวมถึงการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัย (LTV) ชั่วคราวของธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย TTA 

ได้ผนึกพันธมิตร บริษัท คันเดน 

เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 

(KRD) และบริษัท โทเร คอนสตรัค 

ชั่น จำากัด (TCC) เดินหน้าธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 

ทั้งแนวราบและแนวสูง โดยเตรียม

เปิดตัวโครงการแรก 125 สาทร 

(125 SATHORN) มูลค่าโครงการ

กว่า 8,000 ล้านบาท.

โนเบิลฟุ้งอสังหาฟื้น

จ่อเปิด9โครงการ!

‘TTA’รุกตลาดบ้าน

ความผันผวนเป็นเหตุ สังเกตได้จริง ๆ จร๊า..เมื่อค่าไฟฟ้า

แพง น้ำามันก็พุ่งไม่หยุด งานนี้ทำาให้เหล่าผู้ประกอบการทั้งเล็ก 

กลาง หรือใหญ่ เริ่มหาพลังงานทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

เรียกได้ว่าเข้าทางผู้เชี่ยวชาญด้านโซลาร์ทุกประเภท อย่าง ยุทธ 

ชินสุภัคกุล บิ๊กบอสของ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป หรือ 

EP เอามากๆ ...แว่วว่า ตอนนี้มีดีลทั้งโซลาร์บนดิน บนหลังคา

มาให้ EP ช่วยดูแลให้คำาแนะนำาในการติดตั้งเยอะมาก.. เอาเป็น

ว่าตอนนี้มิตรรักแฟนคลับต้องรีบจับตา เพราะเชื่อว่าไม่นานเกิน

รอ..ชัดเจนแน่นอน ...•

ร่วมด้วยช่วยกัน สมบูรณ์ โรจน์วิลาวัลย์ ผู้อำานวยการ

อาวุโสฝ่ายขายกรุงเทพฯ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย 

จำากัด ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปและสินค้าภายใต้

เครื่องหมายการค้า “ไวไว” นำาทีมร่วมงานตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 

12 ภายใต้แนวคิด “สูตรสำาเร็จ โชห่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” ยก

ระดับโชห่วยไทยให้เข้มแข็ง เพื่อผ่านทุกวิกฤตการณ์ พร้อมทั้ง

ยกขบวนพาเหรดสินค้าในเครือร่วมแคมเปญ ณ ฮอลล์ 6-7 อิม

แพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ ...•

มาที่ ชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล หรือ UAC เอ็มโอยูกลุ่ม 

SCG พร้อมกับพันธมิตรของ SCG กว่า 50 บริษัท ร่วมมือทาง

ธุรกิจตามกรอบพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัย

ทัศน์ของ SCG ที่คำานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม 

และมีบรรษัทภิบาลขับเคลื่อนการทำางานผ่านการนำานวัตกรรม

ก่อสร้างและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์ลูกค้า ภายใต้

แนวคิด “CPAC Green Solution” นวัตกรรมเพื่อสังคมสีเขียว 

เพื่อนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคงในระยะยาว ...•  

ด้าน บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ  DMT เป็นปลื้ม

กับผลการดำาเนินงานโค้งแรกปีนี้ของบริษัทที่ยังคงแข็งแกร่ง แม้

จะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม มี

รายได้ค่าผ่านทางอยู่ที่ 355.29 ล้านบาท กำาไรสุทธิ 144.2 ล้าน

บาท งานนี้หัวเรือใหญ่ ธานินทร์ พานิชชีวะ ซีอีโอ คาดว่าแนว

โน้มไตรมาส 2 น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังมองปริมาณจราจร             

น่าจะเติบโตจากไตรมาสที่ 1 ที่มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันอยู่

ที่ 68,160 คัน รับอานิสงส์มาตรการผ่อนคลายกิจกรรมของภาค

รัฐ....เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการ “เทิร์นอะราวด์” อย่างชัดเจน ...•

ปิดท้ายด้วย บิ๊กบอส “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” แห่ง 

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET ตอนนี้

ยิ้มแก้มปริ เพราะบริษัท แพลนเน็ต ไซเบอร์ จำากัด บ.ย่อยแห่ง

ใหม่ที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการหลัง

การขายผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์ ตอนนี้กำาลังได้รับอานิสงส์จากกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้ข่าว

ว่าโซลูชันที่บริษัทออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัยของ

ข้อมูลกำาลังเป็นที่เตะตาถูกใจ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาทั้งลูกค้า

เก่าและใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าตำาราเงียบๆ แต่งาน

เพียบจร้า ...•

จะมีคำาตอบว่า 1,600 จุดยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมาก การพยายาม

อ้างถึงการที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงหรือปรับขึ้นมากกว่า 0.50% 

เป็นการมองว่าผิดการคาดหมายมาก หรือเท่ากับเป็นการบอกให้รู้ว่า

เฟดวิตกกับภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงมาก จึงต้องใช้ยาแรง แต่อาจลืมไป

ว่าการใช้ยาผิดก็ไม่สามารถรักษาโรคได้จริง

ที่ผ่านมาเฟดก็ใช้ยาแรงไปแล้ว จากเดิมที่มีการขึ้นดอกเบี้ย

แค่ 0.25% เพิ่มเป็น 0.50% ผลออกมาเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้นมากได้ 

เหมือนยาจะไม่มีผล อย่างนี้แม้จะมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มจาก 0.50% 

เป็น 0.75% ก็น่าคิดว่าจะกดเงินเฟ้อได้หรือไม่ แต่ผลที่เกิดทางด้าน

ตลาดหุ้นกลับทำาให้ตลาดพากันดิ่งลง ก็เป็นผลทางจิตวิทยามากกว่า 

เมื่อขายหุ้นออกแล้วตลาดไม่ลง นักลงทุน                     

ต่างชาติจึงชะลอการขาย แต่ทางกองทุน

อาจกลับตัวไม่ทัน จึงยังขายต่อเมื่อวานนี้อีก 

625.08 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่าง

ชาติกลับมาซื้อเล็กน้อยแล้ว การพลิกเกม

อย่างนี้คงยากที่จะตามเกมได้ทัน นั่นเป็นการ

บอกให้รู้ว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมามอง

ตลาดในทางบวกมากขึ้น จึงต้องดูกันต่อไป

ว่านักลงทุนต่างชาติจะใช้กลยุทธ์อย่างไรใน

การลงทุนต่อไป แต่ในทางการเก็งกำาไรก็

มองว่าตลาดมีการขายมากเกินไป จึงมีการ

ชะลอการขายลง หากพลิกกลับมาซื้อ ตลาด

ก็จะกลับมาคึกคักได้มากทันที เพราะเมื่อ

พิจารณาพื้นฐานของธุรกิจในตลาด พบว่า

ส่วนมากยังมีแนวโน้มดี ยังสามารถทำากำาไร

ขายมากเกินไปจึงชะลอตัว

ที่ผ่านมา 3 วัน ตลาดหุ้นเหมือนจะดิ่งลงเหวจากการขาย

นำาของนักลงทุนต่างชาติแล้วได้กองทุนมาขายตาม ในระยะแรกๆ 

เหมือนจะกดดัชนีตลาดลงต่ำากว่า 1,600 จุดได้ แต่ก็ทำาได้แค่การ

กดดัชนีระหว่างวัน ผลออกมา ปิดตลาดดัชนียังคงยืนเหนือ 1,600 

จุดได้ แสดงให้รู้ว่าการตื่นตูมและเทขายอย่างหนักก็ยังไม่ทำาให้

ดัชนีลงต่ำากว่า 1,600 จุดได้จริง จุดนี้ที่ทำาให้นักลงทุนต่างชาติต้อง

กลับไปคิดทบทวนว่าควรลงทุนอย่างไรจึงจะได้ผลดี เพราะเมื่อดู 2 

วันก่อนที่เทขายหุ้นออกมาอย่างมาก ขายไปรวม 6,457.16 ล้าน

บาท แต่ดัชนีก็ยังปิดเหนือ 1,600 จุดได้ทุกวัน และเมื่อไปพิจารณา

รวมกับการขายของทางกองทุนที่ขายออกมาอีก 4,558.56 ล้าน

บาทด้วยแล้ว ก็น่าจะกดดัชนีให้ลงต่ำากว่า 1,600 จุดได้ แต่ผลจริง

ไม่ได้เป็นอย่างที่คาด ดัชนีตลาดสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือ 

1,600 จุดได้ทุกวัน มองอย่างนี้กรณีการคิดทางด้านการเก็งกำาไรก็

63,139.45

14/6/65

1,603.03
+2.97

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,164.27 5,789.35 -625.08
 4,988.41 4,975.80 +12.61
 31,361.81 31,264.32 +97.49
 21,624.96 21,109.98 +514.98

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.47 35.20
ยูโร 35.89 37.00
ปอนดสเตอรลิง 41.63 43.10
เยน (100 เยน) 25.53 26.64
หยวนจีน 4.87 5.26
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,150 30,250
ทองรูปพรรณ 29,607 30,750
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ได้ดี จึงยังสามารถเลือกลงทุนได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มไอซีทียังน่ามองที่ INET, INSET 

และ SYNEX กลุ่มขนส่งมั่นใจว่าการส่งออกที่ดีจะทำาให้ธุรกิจมีกำาไร

สูงต่อไป จึงน่ามองที่ TTA, WICE และ RCL กลุ่มพาณิชย์ยังคง

มีการเติบโตต่อเนื่อง น่ามองที่ COM7, DOHOME และ IT กลุ่ม

ธุรกิจพลังงานยังมีแนวโน้มโตสูง จึงน่ามองที่ EA, IRPC และ TOP 

หุ้นรายตัวที่เตะตามี WHA, TISCO และ SNNP เป็นต้น

การเก็งกำาไรยังคงจะกดดันตลาดต่อไป แต่เมื่อพิจารณาจาก

พื้นฐานที่แข็งแกร่งของไทยแล้ว มองว่าตลาดยังต้องขยับขึ้นได้ต่อ

ไป จึงยังเลือกลงทุนได้.

ฝนฉ่ำาหนุนอ้อยเข้าหีบทะลัก

ไทยโพสต์ • คณะกรรมการอ้อย

ลั่น หีบอ้อยปี 65/66 มีผลผลิต

อยู่ที่ระดับ 106 ล้านตัน สูงกว่า

ปีที่ผ่านมา 14 ล้านตัน จาก

ปริมาณฝนที่มาเร็วและต่อเนื่อง 

ชาวไร่อ้อยโอดต้นทุนการผลิตสูง

ขึ้นมากกว่า 300 บาทต่อตัน

นายนราธิป อนันตสุข 

หัวหน้าสำานักงานสหพันธ์ชาวไร่

อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผย

ว่า คณะกรรมการอ้อย (กอ.) 

ได้เห็นชอบการจัดสรรปริมาณ

อ้อยขั้นต้นประจำาฤดูการผลิตปี 

2565/66 ให้กับโรงงานน้ำาตาล 

57 แห่งทั่วประเทศไทย โดย

คาดการณ์ปริมาณอ้อยปี 65/66 

(ปีการผลิตหน้า) อยู่ที่ประมาณ 

106 ล้านตันเมื่อเทียบกับปริมาณ

อ้อยปี 2564/65 ซึ่งมีผลผลิตอยู่

ที่ 92.07 ล้านตัน จะสูงกว่าประ 

มาณ 14 ล้านตัน ทั้งนี้เนื่องจาก

พบว่าปริมาณฝนมาเร็วและยัง

คงตกต่อเนื่องทำาให้อ้อยตอมีการ

เติบโตได้ดี

“ตัวเลขท่ีคาดการณ์ถือว่า

ผลผลิตอ้อยจะกลับมาสู่ระดับ

สูงสุดในรอบ 4 ปีนับตั้งแต่ฤดู

การผลิตปี 2562/63 ซึ่งข้อมูล

ดังกล่าวเป็นการรวบรวมจากทั้ง                                             

ชาวไร่อ้อย โรงงาน และสำานัก 

งานคณะกรรมการอ้อยและ

น้ำาตาลทราย (สอน.) เบื้องต้น 

โดยยังคงต้องติดตามภาวะฝน

ว่าจะตกสม่ำาเสมอหลังจากนี้

หรือไม่” นายนราธิปกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า

สิ่งที่กังวลขณะนี้คือต้นทุนการ

ผลิตอ้อยของชาวไร่ยังคงมีแนว

โน้มที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งราคา

ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช น้ำามัน

ดีเซล ฯลฯ ส่งผลให้คาดการณ์

เบื้องต้นว่าต้นทุนการผลิตอ้อย

ปี 2565/66 จะสูงถึง 1,500 

บาทต่อตันจากฤดูผลิตปี 64/65 

อยู่ที่ระดับ 1,100 บาทต่อตัน 

หรือสูงขึ้น 300 บาทต่อตัน.

กลต.แนะบจ.ผุดแผนดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล
ไทยโพสต์ • ก.ล.ต.เสนอบริษัทจด

ทะเบียน ต้องมีระบบบริหารความ

เสี่ยง ชี้สินทรัพย์ดิจิทัลเสี่ยงถูก

โจรกรรมสูง พร้อมจัดให้มีระบบ

การควบคุมแบบแบ่งหน้าที่ชัดเจน

รายงานข่ าวสำ านั กงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้                                                       

ส่งหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียน

ทุกแห่ง ขอให้บริษัทจดทะเบียนที่

มีการลงทุนหรือประกอบธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้อง

จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ

ความเสี่ ยงและระบบควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยรวม เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัล

มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

ซึ่งในปัจจุบัน ก.ล.ต.พบว่า 

นอกจากการลงทุนในสินทรัพย์

ดิจิทัลแล้ว บริษัทจดทะเบียน

หลายแห่งยังเข้าไปลงทุนในธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่ม

มากขึ้นด้วย จึงได้ส่งหนังสือเวียน

ถึงบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง เมื่อ

วันที่ 14 มิ.ย.2565 พร้อมกันนี้

ยังขอให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัด

ให้มีระบบการควบคุมและจัดเก็บ

รักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัย 

มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับ

ผิดชอบในการดูแลกระเป๋าเงิน

ดิจิทัล (wallet) และผู้รับผิดชอบ

ในการสั่ งซื้อหรือขายหรือโอน

สินทรัพย์ดิจิทัล หรือการจัดเก็บ

สินทรัพย์ดิจิทัลใน wallet ของ

ผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ ได้รับใบ

อนุญาต

และมีระบบการรักษาความ                                                       

ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยง                                                        

จากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์                                                           

รวมทั้งมีระบบในการติดตามตรวจ

สอบเพื่อให้ม่ันใจว่าสินทรัพย์ดิจิทัล

มีอยู่จริง ไม่มีการนำาสินทรัพย์

ดิจิทัลไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ                                                

และการดำาเนินการเป็นไปตาม

มาตรการและระบบท่ีกำาหนดอย่าง

เคร่งครัด.

สรรสร้างสุขปั้นเดวอนเท่

เจาะกลุ่มสกินแคร์‘ผู้ชาย’

ไทยโพสต์ • ตลาดสกินแคร์ โต

สวนกระแสพิษเศรษฐกิจ “สรร

สร้างสุข จำากัด ส่ง DEVONTE 

ลงจับลูกค้ากลุ่มผู้ชายอายุ 30 ปี 

พร้อมทุ่มงบการตลาดกว่า 100 

ล้านบาท หวังปี 66 โกยยอดขาย 

800 ล้านบาท

นายวันธนบดี จิตตานุ                                            

เคราะห์ ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท สรรสร้างสุข จำากัด                                                   

ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายแบรนด์เด

วอนเท่ เปิดเผยว่า พฤติกรรม

ของผู้ชายในยุคใหม่ ให้ความ

สำาคัญกับการดูแลตัวเอง ทั้ง

เรื่องรูปร่าง การแต่งกาย และ

การดูแลผิวพรรณ ส่งผลให้ภาพ

รวมการเติบโตของธุรกิจ Men’s 

Beauty (สกินแคร์และเครื่อง

สำาอาง) มีการเติบโตสูงถึง 2 

เท่าในทุกปี ซึ่งในปี 2565 คาด

ว่าตัวเลขตลาดสกินแคร์สำาหรับ

ผู้ชายจะอยู่ที่ 41,600 ล้านบาท 

และอัตราการเติบโตมีโอกาสสูง

ถึง 62,400 ล้านบาทในอีก 5 ปี

ข้างหน้า

จากปัจจัยบวกดังกล่าว จึง

ตัดสินใจปั้นแบรนด์ DEVONTE 

(เดวอนเท่) ลงชิงมาร์เก็ตแชร์ใน

กลุ่มลักชัวรีสกินแคร์ โดยเน้น

เจาะกลุ่มผู้ชายอายุ 30 ปีที่มี

ไลฟ์สไตล์เป็นคนช่างเลือก ใส่ใจ

ตัวเอง พร้อมชูจุดเด่นการนำา

นวัตกรรม Biotechnology หรือ

เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ให้ความ

สำาคัญตั้งแต่ระดับเซลล์บำาบัด 

พร้อมสารสกัดนานาชนิด โดย

ใช้งบกว่า 100 ล้านบาทเพื่อทำา                                          

การตลาด ครอบคลุมทุกมิติของ                                        

การสื่อสาร พร้อมทั้งดึง 4 หนุ่ม                                              

เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, เคน-

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์, คิด-

คณชัย เบญจรงคกุล และกุน-                                             

กิตติคุณ ตันสุหัส เป็นพรีเซน 

เตอร์ คาดภายในเดือนมีนาคม

ปี 2566 จะสามารถทำายอดขาย

รวมอยู่ที่ 800 ล้านบาท.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

แพทย์” แนวใหม่ขึ้น ดำ�เนินก�รยื่นจดทรัพย์สินท�ง

ปัญญ�แล้ว โดยสถ�บันบริห�รจัดก�รเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (iNT) มห�วิทย�ลัยมหิดล

จุดเด่นของนวัตกรรมคือ ก�รใช้วัสดุที่ทำ�ม�จ�ก

ผ้�ที่มีคว�มยืดหยุ่น และประกอบด้วยเส้นใยธรรมช�ติ 

ซึ่งส�ม�รถระบ�ยคว�มร้อนระหว่�งก�รใส่ได้เป็น

สนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี นำ�โดย อัศวิน-ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธ�นเจ้�หน้�ที่

บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และกรรมก�รรองผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส บริษัท เบอร์

ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมมอบ

เงินบริจ�ค มูลค่� 1,000,000 บ�ท ให้แก่คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

เนื่องในโอก�สวันอ�นันทมหิดล เพื่อใช้ในก�รศึกษ�และวิจัยท�งก�รแพทย์และ

ส�ธ�รณประโยชน์ต่อไป โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีแพทยศ�สตร์ และผู้

อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย

สำ�นักง�นข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประช�ช�ติ (UNHCR) ร่วมกับสถ�นเอกอัครร�ชทูต

ต่�งในประเทศไทย อ�ทิ สหรัฐอเมริก� แคน�ด� เดนม�ร์ก ร่วมกับพ�ร�กอน ซีนีเพล็กซ์, ด็อก

คิวเมนท�รี่ คลับ, ทีวีบูรพ� และแปลน ทอยส์ เชิญชวนทุกท่�นร่วมแสดงคว�มเป็นน้ำ�หนึ่งใจ

เดียวกันกับทุกภ�คส่วนผ่�นง�น “เทศก�ลภ�พยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11” เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก 

ถ่�ยทอดเรื่องร�วของผู้ลี้ภัยผ่�นภ�พยนตร์และส�รคดีชื่อดังหล�กหล�ยส�ข�ร�งวัล ที่คัดสรร

ม�ให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้ชมกันอย่�งเต็มอรรถรสอีกครั้งในโรงภ�พยนตร์ “เทศก�ลภ�พยนตร์ผู้ลี้

ภัย ครั้งที่ 11” จะจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 17-20 มิถุน�ยน ณ โรงภ�พยนตร์ที่ 11 พ�ร�กอน ซีนี

เพล็กซ์ ด้วยก�รลงทะเบียนล่วงหน้�ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://linktr.ee/rff11th โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย 

วันผู้บริจาคโลหิตโลก 

สภ�ก�ช�ดไทยชวนคนไทยร่วมแสดงพลังส�มัคคีด้วยก�รบริจ�คโลหิต ช่วยเหลือ

ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันผู้บริจ�คโลหิตโลก 2565 ระหว่�งวันที่ 13-17 มิถุน�ยน 

2565 ณ ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจ�คโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก 

ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติจึงได้จัดง�นวันผู้

บริจ�คโลหิตโลกครั้งแรกเมื่อปี 2547 และจัดอย่�ง

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มิถุน�ยน

ของทุกปี รวมทั้งเพื่อเป็นก�รระลึกถึง ดร.ค�ร์ล 

แลนด์สไตเนอร์ แพทย์ช�วออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่

โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก โดยในปีนี้มีคำ�ขวัญ

ในวันผู้บริจ�คโลหิตโลกว่� “Donating blood is an 

act of solidarity. Join the effort and save lives - 

ส�มัคคี คือพลัง ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยก�รบริจ�ค

โลหิต” เพื่อสร้�งคว�มตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นของ

ก�รบริจ�คโลหิต และรณรงค์ให้ผู้บริจ�คโลหิตมี

ส่วนร่วมในก�รช่วยชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งยังเป็นก�ร

สำ�รองโลหิตให้เพียงพอจ่�ยให้ โรงพย�บ�ลต่�งๆ ใน

ช่วงก�รระบ�ดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ ผู้บริจ�คโลหิตระหว่�งวันที่ 13-17 มิถุน�ยน 

2565 จะได้รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจ�คโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก

เดอะเฟสช็อป (THE FACE 

SHOP) เอ�ใจส�ยคิ้ว(ต์)ส่งตรง

ผลิตภัณฑ์ดินสอเขียนคิ้วจ�ก

เก�หลี “เอฟเอ็มจีที ดีไซนิ่ง อ�ย

โบรว เพนซิล” (fmgt Designing 

Eyebrow Pencil) นวัตกรรมดินสอ

เขียนคิ้วแบบหมุน เปลี่ยนหัวรี

ฟิลได้ เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม แต่ไม่

เลอะ เขียนง่�ยแม้เป็นมือใหม่หัด

เขียน สูตรใหม่ม�พร้อมคุณค่�ก�ร

ตามินดีเป็นวิตามินชนิดละลายในไข

มันที่ร่�งก�ยจะสังเคร�ะห์ขึ้นม�หลัง

จ�กที่ผิวหนังได้รับรังสียูวีบี (UVB) จ�ก

แสงแดด โดยเฉพ�ะแสงแดดในช่วง 10 โมง

เช้�-บ่�ย 3 โมง โดยวิต�มิน

ดีมีคว�มสำ�คัญต่อ

ร่�งก�ยใน

ด้�นต่�งๆ 

ม�กม�ย 

งุดหงิดๆ จังเลย!! กับบรรยากาศ

สังคมไทยอุดมไปด้วยก�รแสดง

คว�มคิดเห็นที่ฉ�บฉวย สักเอ�แต่

อ�รมณ์คว�มเป็นติ่งบ้�ง แฟนคลับบ้�ง เป็น

บรรทัดฐ�นในก�รชี้ถูกชี้ผิด โดยมิได้สนใจ

แยกแยะเหตุผล หรือแม้กระทั่งสืบเส�ะ

ประวัติ สืบห�คว�มเป็นม� ต้นตอข้อเท็จจริง

ทั้งหล�ย..ก่อนที่จะตัดสินใจ

กระแสไปท�งไหน ชั้นก็เดินต�มไป 

..ปลอดภัยและอินเทรนด์..คิดกันง่�ยๆ ไม่

ต้องเป็นปรปักษ์กับใคร..ดูเหมือนวิธีคิด วิธี

แสดงออกแบบนี้ จะเกิดขึ้นแทบทุกห้องแชต

ห้องไลน์ในโลกโซเชียล

ยกตัวอย่�งง่�ยๆ เลย ตอนนี้ ผู้ว่�ฯ 

กทม. ชัชช�ติ กระโดดออกม�เต้นชะชะ

ช่� ดูดี ดูง�ม ดูน่�รักไปเสียหมด แล้วคว�ม

หลง คว�มอินกับกระแสก็ล้ำ�หน้�ไปถึงขั้น

พูดกันป�กต่อป�กว่� “สวนส�ธ�รณะ” ทั้ง

หล�ยในเมืองหลวงที่ดูดีมีระเบียบและทัน

สมัย ณ วันนี้นั้น เป็นเพร�ะผู้ว่�ฯ ชะชะช่�..

คนนี้นี่แหละที่ขยันไปจ๊อกกิ้ง เดินตรวจตร� 

...บล�ๆๆ

OMG สุภ�ษิต “ขี้ใหม่หม�หอม” 

อธิบ�ยอ�รมณ์นี้ ได้อย่�งดี 

เฉกเช่นเดียวกับที่คลองแสนแสบ อัน

เป็นเส้นท�งสัญจรเดินเรือทุกวี่ทุกวันของคน

กรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งนั้น ก็ถึงขั้นมีก�รอวดอ้�ง

ส่งต่อกันอย่�งเม�มันส์ว่� ก�รพ�ยเรือเก็บ

ขยะของผู้ว่�ฯ ชะชะช่�นี่แหละ กระตุ้นต่อม

ข้�ร�ชก�รและพนักง�น กทม.ทั้งหล�ย ให้

ตื่นตัวกับก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

ปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ อ�จจะ

ถือเป็นคว�มสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่ของ รศ.ชัชช�ติ 

สิทธิพันธุ์ แต่น่�กลัวม�ก และอันตร�ยม�ก 

สำ�หรับสังคมไทยที่เก�ะกระแสจนไม่ลืมหู

ลืมต� ไม่ใส่ใจเลยหรืออย่�งไรว่� คนชื่อ “ชัช

ช�ติ” นั้นยังเต้นชะชะช่�เป็นหลักตั้งแต่มีก�ร

ประก�ศอย่�งเป็นท�งก�รของคณะกรรมก�ร

ก�รเลือกตั้ง หรือ กกต. ว่�ชนะก�รเลือกตั้ง

เมื่อ 22 พ.ค.ที่ผ่�นม�

ยังไม่ได้ลงมือทำ�ง�นเป็นชิ้นเป็นอัน

นอกจ�กง�นไลฟ์สด รักษ�เรตติ้งแฟนคลับ 

..อุเหม่!! สวนเอย คลองเอย ที่ว่�เริ่ด ดีง�ม

ประเสริฐศรีกว่�เก่�นั้น ..ใช่ฝีมือผู้ว่�ชะชะ

ช่�..จริงหรือ???.

‘ป้าเอง’ 

ขี้ ใหม่..หมาหอม

ห

น่องรักษ�หลอดเลือดดำ� แต่ปัญห�ที่พบคือ ถุงน่อง

โดยทั่วไปใส่ย�กไม่เหม�ะกับผู้มีอ�ก�รหลอดเลือด

ดำ�ขอดที่มีคว�มรุนแรงแตกต่�งกัน ทั้งนี้ผู้มีอ�ก�ร

หลอดเลือดดำ�ขอดที่มีอ�ก�รไม่รุนแรง ควรใส่ถุง

น่องที่มีแรงดัน 20-30 มิลลิเมตรปรอท ในขณะที่ใน

ร�ยที่มีอ�ก�รรุนแรงควรใส่ถุงน่องที่มีแรงดัน 30-

40 มิลลิเมตรปรอท นอกจ�กนี้ถุงน่องที่ผลิตจ�กต่�ง

ประเทศมักมีร�ค�แพงและมีคว�มหน� ไม่เหม�ะกับ

ประเทศไทยที่มีอ�ก�ศร้อน

จ�กประสบก�รณ์ตรงของ รศ.ดร.นพ.ณัฐวุฒิ 

ในก�รรักษ�ผู้ป่วยอ�ก�รหลอดเลือดดำ�ขอดม�อย่�ง

ย�วน�น จึงได้สร้�งสรรค์นวัตกรรม “ถุงน่องท�งก�ร

วิตามิน � ส�าคั���นี้� ส�าคั���นี้

marrygun55@gmail.com

เยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ

บัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ ที่ปรึกษ�บริษัท สย�มไดกิ้นเซลส์ จำ�กัด พร้อมด้วย ดร.ชมพูนุช 

บัวบังศร ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�กรุงเทพมห�นคร,  ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำ�นวย

ก�รวิทย�ลัยเทคนิคร�ชสิทธ�ร�ม และตัวแทนกลุ่มสม�พันธ์ก�รปรับอ�ก�ศและทำ�คว�มเย็น

ไทย เข้�เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอ�ก�ศ และศูนย์ทดสอบม�ตรฐ�นฝีมือ

แรงง�น ช่�งเครื่องปรับอ�ก�ศในบ้�นและก�รพ�ณิชย์ขน�ดเล็กระดับ 1 และระดับ 2 เพื่อ

ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ และเทคนิค ก�รติดตั้ง ก�รซ่อมบำ�รุงและก�รแก้ไขปัญห�เครื่องปรับ

อ�ก�ศและเครื่องทำ�คว�มเย็น ตลอดจนขย�ยผลองค์คว�มรู้ทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่

นักเรียน นักศึกษ� และผู้สนใจทั่วไป ที่วิทย�ลัยเทคนิคร�ชสิทธ�ร�ม เมื่อเร็วๆ นี้

แลกเปลี่ยนทัศนะด้านเศรษฐกิจ

ดร.องอาจ เดชอิทธิรัตน์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

ได้รับเกียรติจ�ก ดร.ถง เจิ้นหยวน รัฐมนตรีกิจก�รช�วจีนโพ้นทะเล ส�ธ�รณรัฐจีน 

(ไต้หวัน) และคณะ เข้�พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และก�รศึกษ� ใน

โอก�สที่เดินท�งม�เยือนประเทศไทย ณ โรงแรมเอเวอร์กรีน กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

วิ

ทั้งมีส่วนช่วยในก�รเสริมสร้�งกระดูกให้

แข็งแรง ดูดซึมแคลเซียม รวมถึงมีคว�มสำ�คัญ

ต่อระบบก�รทำ�ง�นของต่อมพ�ร�ไทรอยด์ (Parathyroid 

Glands) นอกจ�กนี้ วิต�มินดียังอ�จมีส่วนช่วยลดคว�ม

เสี่ยงต่อก�รเกิดโรคหรือภ�วะผิดปกติบ�งอย่�งท�งร่�งก�ย 

ไม่ว่�จะเป็นโรคหัวใจ โรคคว�มดันสูง เบ�หว�น ก�รติด

เชื้อ โรคท�งระบบภูมิคุ้มกัน โรคปลอกประส�ทเสื่อมแข็ง 

(Multiple Sclerosis) ไปจนถึงโรคมะเร็งบ�งชนิด.

บำ�รุงจ�กวิต�มินอี และแวกซ์ธรรมช�ติ ภ�ยใต้รูปทรงหัว

แบน ทำ�ให้เขียนได้พลิ้วไหวไปต�มทรงคิ้ว สร้�งสรรค์ไล่

ระดับ 6 เฉดสี ได้แก่ สีน้ำ�ต�ลอ่อน สีน้ำ�ต�ลเท� สีน้ำ�ต�ล 

สีน้ำ�ต�ลดำ� สีน้ำ�ต�ลเข้ม และสีเท�เข้ม มอบคว�มเนียน

สนิทติดทนน�นเสมือนสีคิ้วธรรมช�ติ จำ�หน่�ยแล้ววันนี้ที่ 

The Face Shop ทุกส�ข�. 

ดูแลสุขภาพพนักงาน ปตท.

คณะผู้บริห�ร รพ.เมดพ�ร์ค นำ�โดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วย นพ.พงษ์

พัฒน์ ปธานวนิช ร่วมต้อนรับผู้บริห�ร บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วย อรรถ

พล ฤกษ์พิบูลย์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ปตท. จำ�กัด  จำ�กัด 

(มห�ชน) และ สุชาติ ระมาศ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่บริห�รศักยภ�พองค์กรและ             

ธรรม�ภิบ�ล ในก�รลงน�มสัญญ�ก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์แก่พนักง�นของบริษัท 

ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) และครอบครัว ถือเป็นจุดเริ่มต้นในก�รต่อยอดไปยังคว�มร่วมมือ

ด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลระหว่�งโรงพย�บ�ลเมดพ�ร์ค และพนักง�นและครอบครัวบริษัท 

ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) ต่อไป

ลอดเลือด

ดำ�ขอด” 

เกิดจ�ก

ก�รทำ�ง�นผิดปกติ

ของหลอดเลือดดำ� 

นอกจ�กมักพบในที่ผู้

ต้องยืนหรือเดินน�นๆ 

แล้ว จะพบม�กในผู้

สูงวัย ซึ่งเป็นคว�มผิด

ปกติของหลอดเลือดดำ�

ที่เกิดจ�กคว�มเสื่อม

ของร่�งก�ย

รศ.ดร.นพ.ณัฐ

วุฒิ เสริมส�ธนสวัสดิ์ อ�จ�รย์แพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ

ประจำ�ส�ข�วิช�ศัลยศ�สตร์หลอดเลือด ภ�ควิช�

ศัลยศ�สตร์ คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 

มห�วิทย�ลัยมหิดล กล่�วว่� โดยปกติแล้วเลือด

จะไหลจ�กปล�ยข�ขึ้นสู่หัวใจ แต่ในร�ยที่หลอด

เลือดดำ�ทำ�ง�นผิดปกติ ทำ�ให้เลือดดำ�ไหลย้อนท�ง

ลงสู่ข� ทำ�ให้ข�ปวดเมื่อย ข�บวม เป็นตะคริว

ได้ ไปจนถึงในร�ยที่มีอ�ก�รรุนแรง ซึ่งพบได้จ�ก

ผิวหนังที่มีสีคล้ำ�และผิวหนังแข็ง รวมถึงเป็นแผล

หลอดเลือดดำ�ที่รักษ�ได้ย�ก

สำ�หรับก�รรักษ�นั้น อ�จ�รย์หมอณัฐวุฒิ

อธิบ�ยว่� ประกอบไปด้วย ก�รพันข� หรือสวมถุง

“ห
อย่�งดี อีกทั้งยังออกแบบให้

ส�ม�รถใส่และถอดได้ง่�ย 

เพียงยึดต�มแนวแถบ ไม่

จำ�เป็นต้องสวมใส่ผ่�นข้อเท้� 

ทำ�ให้ผู้ป่วยใส่และถอดง่�ย

กว่�ถุงน่องรักษ�หลอดเลือด

ดำ�ที่มีข�ยต�มท้องตล�ด

นอกจ�กนี้ “ถุงน่อง

ท�งก�รแพทย์” ที่คิดค้นขึ้นนี้ 

ค�ดว่�เมื่อพัฒน�แล้วเสร็จจะ

ส�ม�รถจำ�หน่�ยเป็นคู่ ในร�ค�

คู่ละเพียง 2,000 บ�ท หรือคิด

เป็นข้�งละเพียง 1,000 บ�ท 

โดยมีร�ค�ที่ถูกกว่� “ถุงน่อง

ท�งก�รแพทย์” ที่ต้องนำ�เข้�

จ�กต่�งประเทศถึงประม�ณ 8 

เท่� โดยที่ต่�งประเทศจำ�หน่�ย

เป็นข้�ง ในร�ค�ข้�งละถึง

ประม�ณ 8,000 บ�ท

แม้ยังจะต้องผ่�นก�รทดสอบและปรับปรุง

คุณภ�พจนกว่�จะทำ�ให้มั่นใจว่�ได้  “ถุงน่อง

ท�งก�รแพทย์” ที่ดีและเหม�ะสมที่สุดสำ�หรับ

ผู้ป่วยไทย แต่คงไม่น�นเกินรอ ห�กจะทำ�ให้ผู้

ป่วยกลับม�ยิ้มได้ และส�ม�รถบำ�บัดรักษ�จนไร้

พันธน�ก�รได้ในที่สุด.

เปิดนวัตกรรม‘ถุงน่องทางการแพทย์’ 

คืนรอยยิ้มให้ผู้ป่วยหลอดเลือดดำาขอด
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

“พล” ปราบลิทัวเนีย/เด็กไทยวัย 14 ลิ่ว

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด เทนนิส 

ทัวร 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด-ไอทีเอฟ เทนนิส 

ทัวร” ครั้งที่ 3 (รายการชาย-หญิง) ชิงเงินรางวัลรวม รายการ

ละ 15,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 494,550 บาท (รวม 

30,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 989,100 บาท) ที่สนาม

กีฬาเทนนิส องคการบริหารสวน จ.เชียงราย เม� อวันที่ 14 มิ.ย.2565 

เปนเมนดรอววันแรก ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก พล วัฒนกูล 

วัย 26 ป มือ 2,079 ของโลก ที่ไดไวลดการดหรือสิทธิพิเศษ

เขารวมการแขงขัน ประเดิมสนามดวยการชนะ มาทาส วาซิลิ

ออสคัส นักหวดจากลิทัวเนีย 2-0 เซต สกอร 6-0 และ 6-4 สง

ใหพลผานเขารอบ 2 ไปรอพบผูชนะระหวาง มานิช สุเรชกุมาร 

มือวาง 8 จากอินเดีย กับ ซุน ฟาจิง จากจีน วันเดียวกันยังมีการ

คัดเลือกเพ� อหาผูชนะเขาสูรอบเมนดรอว โดยดาวรุงไทยวัย 

14 ป “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือ 464 เยาวชนโลก กรุย

ทางสูรอบเมนดรอว ประเภทหญิงเดี่ยวไดสําเร็จ หลังเรียกฟอรมสด

ออกมาปราบรุนพี่ “แอนนา” ศุภาพิชญ เกือรัมย วัย 20 ป ในการ

คัดเลือกรอบสุดทาย ได 2 เซตรวด 6-2, 6-2 โดยเมนดรอวรอบแรก 

กมลวรรณจะพบกับ “เต็ง 4” อนาสตาเซีย ซูโคตินา จากรัสเซีย ดาน 

“แอตตา” พิมพมาดา ทองคํา เยาวชนทีมชาติ วัย 16 ป มืออันดับ 

722 เยาวชนโลก ควาชัยตอเน� อง ชนะรุนพี่ “นุน” กมลวรรณ บัว

แยม เต็ง 1 ของรอบคัดเลือก ไดอยางฉิวเฉียด 2-1 เซต 1-6, 6-3 

และซูเปอรไทเบรก 12-10 พิมพมาดาฉลุยสูรอบเมนดรอวไดเชนกัน

ขยายเวลารับสมัครปนเสือภูเขา (ใจเกินรอย)l

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เปดเผยวา ตามที่สมาคม

กีฬาจักรยานไดรวมกับจังหวัดพิจิตร และองคการบริหารสวนจังหวัด

พิจิตร จัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินรอย) และ

การแขงขันจักรยาน “ปนเพ� อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2565 สนามที่ 1 วัน

ที่ 18-19 มิถุนายน เสนทางรอบบึงสีไฟ และภายในจังหวัดพิจิตร 

ภายใตมาตรการปองกันการแพรระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ของ 

ศบค.อยางเครงครัด ลาสุดมีกระแสตอบรับที่ดีมากจากนักปนทั่ว

ประเทศ หลังจากที่สมาคมไดเปดรับสมัครนักปนเขารวมการแขงขัน

ทางเว็บไซตของสมาคม www.thaicycling.or.th จนถึงวันอังคารที่ 

14 มิถุนายน เวลา 24.00 น. ปรากฏวามีนักปนอีกจํานวนมากที่แจง

วาสมัครไมทัน ประกอบกับไดรับความสนใจจากพี่นองชาวจังหวัด

พิจิตรอยางลนหลาม รวมทั้งนักปนจังหวัดใกลเคียงในเขตภาคเหนือ

ตอนลางและภาคกลางตอนบน สมาคมกีฬาจักรยานจึงขยายเวลา

การรับสมัคร จากเดิมที่ปดรับสมัครในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน ออก

ไปเปนวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน เวลา 24.00 น. เพ� อเปนการเปด

โอกาสใหนักปนที่สมัครไมทัน สามารถสมัครเขารวมการแขงขันได 

ทั้งการแขงขันเสือภูเขาทางเรียบ และ “ปนเพ� อชีวิต” 

“ทรู” ถายสด “ยูเอส โอเพน” 16 มิ.ย. 

กรุงเทพฯ • กอลฟเมเจอรที่ 3 ของป ยูเอส โอเพน กอลฟ แชม

เปยนชิพ ครั้งที่ 122 ที่มีโปรช� อดังของโลกรวมแขงขันและลุนแชมป

คับคั่ง ที่สนามเดอะ คันทรีคลับ ในเมืองบรูกไลน รัฐแมสซาชูเซตส 

สหรัฐอเมริกา จัดโดยสมาคมกอลฟแหงสหรัฐอเมริกา (USGA) ทรู

วิชั่นสถายทอดสดแบบเอ็กซคลูซีฟ 16-19 มิถุนายนนี้ ป 2022 นี้ 

น�าติดตามเปนอยางยิ่งวาโปรกอลฟคนไหนจะเปนแชมปยูเอส โอเพน 

หลังจากที่ 2 เมเจอรแรก เดือนเมษายนที่ผานมา เดอะ มาสเตอรส

แชมปเปนของ สกอตตี เชฟฟเลอร โปรชาวอเมริกันที่ไดแชมปเมเจอร

แรกในอาชีพ พรอมกับเปนหมายเลข 1 ของโลกในปจจุบัน สวน

เมเจอรที่ 2 พีจีเอ แชมเปยนชิพ เม� อเดือนมิถุนายน เปนความสําเร็จ

ครั้งที่ 2 ของ จัสติน โทมัส อีก 1 โปรอเมริกันไดแชมปไปครองเปน

ครั้งที่ 2 นอกจากราหมจะมาปองกันตําแหน�งและลุนแชมป 2 สมัย

ติดตอกันเปนคนแรก นับตั้งแต ไทเกอร วูดส ทําสถิติเอาไวเปนคน

ลาสุดจากทั้งหมด 4 คนในประวัติศาสตรแลว ก็ยังมีมือ 1 ของโลก 

สกอตตี เชฟฟเลอร, จัสติน โทมัส, ดัสติน จอหนสัน อดีตแชมป 2016 

และอดีตหมายเลข 1 ของโลกชาวอเมริกัน, แพทริก แคนทเลย, คาเมอ 

รอน สมิธ จากออสเตรเลีย, คอลลิน โมริกาวะ อดีตแชมปรายการนี้ 

ป 2020, สําหรับการถายทอดสดทรูวิชั่นส ชองทรู สปอรตส 5 (684) 

16 มิ.ย. วันแรก 22.00-06.30 น. 17 มิ.ย. วันที่สอง 22.00-06.30 น. 

18 มิ.ย. วันที่สาม 23.00-07.00 น. 19 มิ.ย. วันสุดทาย 22.00-06.00 น.

กําลังใจ • นายศศิวัฒน วองสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุง

มอสโก รัสเซีย รับมอบเสื้อทีมชาติไทยจาก มาโน โพลกิง หัวหนา

ผูฝกสอนทีมชาติไทย พรอมดวยนักเตะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมให

กําลังใจนักเตะทีมชาติไทย ที่ประเทศอุซเบกิสถาน กอนลงสนาม

ดวลกับ “เจาภาพ” อุซเบฯ ในศึกเอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก

นัดสุดทาย

องปรบมือใหดังๆ สําหรับ “โปรชาง” ธงชัย ใจดี ใน

วัย 52 ป ที่ประสบความสําเร็จอีกครั้ง ดวยการเปน 

คนไทยคนแรกในประวัติศาสตรที่ควาแชมปรายการ

ระดับพีจีเอทัวร แชมเปยนส รายการอเมริกัน แฟมิลี อินซัว

แรนซ แชมเปยนชิพ 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 2.4 ลานเหรียญ

สหรัฐ ณ สนามยูนิเวอรซิตี ริดจ กอลฟคลับ ในเมืองแมดิสัน 

วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยธงชัยจบสกอร 3 วัน 14 อันเดอร

พาร 202 เฉือนชนะ ทอม เพอรนิช จูเนียร สโตรกเดียว รับเงิน

รางวัลไปครอง 360,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 11.88 ลานบาท 

ที่สําคัญเจาตัวบอกวา “ผมอยากจะมอบแชมปรายการนี้ใหกับ

ศรีภรรยา ดร.น้ําฝน ใจดี ที่กําลังใกลจะถึงวันเกิดในเร็วๆ นี้

ดวย และนี่คือกําลังใจสําคัญที่มีใหผมเสมอมา”..••..ซัลบาดอร 

บาเลโร การเซีย หัวหนาผูฝกสอนทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน 

19 ป จัดโปรแกรมเก็บตัวระยะสั้น 14-16 มิถุนายน 2565 

โดยเฉพาะในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 จะอุนเคร� อง

กับ ไทนาน ซิตี เอฟซี ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยไมเปดใหแฟนบอลเขาชม จาก

นั้นทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน 19 ป จะเก็บตัวอีกครั้งในวันที่ 

20 มิถุนายนนี้ เพ� อเตรียมความพรอมกอนเดินทางไปอินโดนีเซีย 

เพ� อทําศึก เอเอฟเอฟ ยู 19 แชมเปยนชิพ 2022 ระหวางวันที่ 

2-15 กรกฎาคม 2565..••..พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ

สมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย เตรียมจัดสัมมนาออกคาย

ฝกซอมใหองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนานักกีฬาวายน้ําแบบ

ไมมีคาใชจาย ภายใตแผนงานของ “โคชเดนิส” เดนิส คอตเธอ

เรล หัวหนาผูฝกสอนวายน้ําทีมชาติไทยชาวออสเตรเลียน รวม

ถึงโปรแกรมการฝกซอมของ เจนจิรา ศรีสอาด ที่ประเทศเนเธอร

แลนด จนทําใหประสบความสําเร็จควาได 2 เหรียญทองในซีเกมส 

โดยกิจกรรมจะมีขึ้นระหวางวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ที่การ

กีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก..••..วันกอน แสนชัย พีเคแสน

ชัยมวยไทยยิม ยอดมวยไทยตลอดกาลในฐานะกัปตันทีมลงทุน

สอนเชิงใหกับนักมวยเยาวชนที่ ไดรับการคัดเลือกไปแขงขันศึก

ดับเบิลยูบีซี มวยไทย เวิลด ยูธเกมส ระหวางวันที่ 12-14 สิงหาคม

นี้ ที่ประเทศแคนาดา โดยนักมวยในโครงการ 4 คน ประกอบ

ดวย ฐานทัพ อัครเทวา, ขวัญขาว ลูกพอเสือ (พ.เมืองเพชร), 

ยอดเพชรโท ยูฟาบูมเด็กเซียน และ “แสงมณี 2” ธานีจูเนียร 

เทศบาลบานบางแกรก..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com
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วอรริเออรสจอแชมป‘เคอร’รับต� นเตน
ซานฟรานซิสโก • แอนดรูว วิกกินส ทําไป 24 คะแนนพา โกล

เดนสเตท วอรริเออรส เปดบานชนะ บอสตัน เซลติกส 104-94 

ตองการชัยชนะอีกเกมจะควาแชมปสมัยที่ 7 ในซีรีสชิงชนะเลิศ

เอ็นบีเอไฟนัลส เม� อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผานมา

สตีเฟน เคอรรี ซึ่งเปนฮีโรของโกลเดนสเตทในเกม 4 ดวย

การกดไป 43 คะแนน มาเกมนี้ฟอรมแผว แต แอนดรูว วิกกินส 

เขามารับบทบาทสําคัญในเกมบุกของวอรริเออรส และพาทีมขยับ

นําซีรีสดีที่สุดใน 7 เกมเปน 3-2 ตองการชัยชนะอีกเพียงเกมเดียว

วิกกินสนั้นโชวผลงานที่เชสเซ็นเตอร สนามเหยาของวอรริ

เออรสไดอยางยอดเยี่ยมทั้งในเกมรับและเกมรุก โดยยิงฟลด โกล

ลงไป 12 จากความพยายาม 23 ครั้ง และยังไดอีก 13 รีบาวด, 

2 สตีล และ 1 บล็อก

ชัยชนะในเกมนี้เปดโอกาสให โกลเดนสเตท วอรริเออรส 

สามารถควาแชมปเอ็นบีเอสมัยที่ 7 ของพวกเขาไดหากควาชัยชนะ

ไดในการแขงขันเกมที่ 6 ของซีรีสที่บอสตัน ในวันพฤหัสบดีนี้ตาม

เวลาทองถิ่นสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับเชาวันศุกรในประเทศไทย

วิกกินสทําคะแนนมากที่สุดของวอรริเออรส ขณะที่ เคลย 

ธอมปสัน เขามาสนับสนุนอยางยอดเยี่ยมดวยการทําไป 21 

คะแนน ซึ่งรวมถึงการกด 3 แตมไป 5 ลูก สวน แกรี เพยตัน ได

ไป 15 คะแนน และจอรแดน พูล ไดไป 14 คะแนน

สตีเฟน เคอรรี ซึ่งเปนหนึ่งในตัวเต็งของวอรริเออรสที่จะ

ควาผูเลนทรงคุณคาในซีรีสชิงชนะเลิศ หรือเอ็นบีเอไฟนัลส เอ็มวีพี 

เกมนี้ ไดไป 16 คะแนน เปนการชูตฟลด โกลลงไป 7 จากความ

พยายาม 22 ครั้ง สวนการชูต 3 แตม 9 ครั้ง ไมลงแมแตลูกเดียว

นับเปนครั้งแรกในการเลนเพลยออฟของเคอรรี ที่เขาไม

สามารถทําคะแนนจากการชูต 3 แตมไดแมแตครั้งเดียว และเปน

ครั้งแรกนับจากป 2018 ที่เขาไมสามารถชูต 3 แตมไดในเกมเอ็นบีเอ

“พวกเราตองการควาชัยชนะอีกเกมหนึ่ง แตพวกเราตาง

รูดีวามันจะตองเปนเกมที่ยากแน�นอน”  สตีฟ เคอร หัวหนาโคช

ของโกลเดนสเตท วอรริเออรส กลาว “ตอนนี้ยังไมมีใครฉลอง

อะไร แตตอนนี้พวกเรารูสึกต� นเตนที่ไดมาอยูในตําแหน�งนี้ และ

ตองการใชความไดเปรียบนี้ใหได”

ทางฝงผูมาเยือน บอสตัน เซลติกสนั้น เจยสัน เททัม ทํา

ผลงานดีที่สุดกดไป 27 คะแนน ขณะที่ มารคัส สมารต ไดไป 20 

คะแนน และเจยเลน บราวน ไดไป 18 คะแนน

หากวอรริเออรสควาชัยในเกมที่ 6 ของซีรีส พวกเขาจะควา

แชมปเอ็นบีเอสมัยที่ 4 ในรอบ 8 ฤดูกาล และจะเปนครั้งแรกนับ

จากป 2018 ที่ชนะคลีฟแลนด โดยจะเปนแชมปสมัยที่ 7 ซึ่งจะ

เปนอันดับ 3 ตลอดกาล เปนรอง ลอสแองเจลิส เลเกอรส และ

เซลติกส ที่ชนะมาทีมละ 17 สมัย.

แอนดรูว วิกกินส (ซาย) ผูเลนหมายเลข 22 ของโกลเดนสเตท 

วอรริเออรส พยายามสงบอลเขาหาหวงโดย อัล ฮอรฟอรด ของ

บอสตัน เซลติกส ไดแตปองกันดวยสายตา ในเกมที่ 5 ของซีรีส

ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส ที่เชสเซ็นเตอร ในซานฟรานซิสโก 

ซึ่งเจาบานวอรริเออรสชนะไป 104-94 ขึ้นนําซีรีส 3-2

ฟลิปปนส • ทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย ทีมอันดับ 14 ของ

โลก ยังโชวฟอรมไดยอดเยี่ยม ชนะแคนาดา ทีมอันดับ 15 ของ

โลก 3 เซตรวด เก็บเพิ่ม 3 คะแนน ในการแขงขันวอลเลยบอล

เนชั่นสลีก 2022 (VNL) รอบแรก สนาม 2 กลุม 4 ณ สนามสมารท 

อาราเนตา โคลิเซียม เมืองเกซอนซิตี ประเทศฟลิปปนส เม� อชวง

เย็นวันอังคารที่ 14 มิ.ย.ที่ผานมา

นัดแรกนี้ “โคชดวน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล หัวหนาผู

ฝกสอน เปลี่ยนผูเลนหลัก 2 คนจากผูเลนเดิมในสนามแรกคือ 

“บิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี, “เพียว” อัจฉราพร คงยศ, “เตย” หัตถ

ยา บํารุงสุข, “บีม” พิมพิชยา กกรัมย และ “ทิพย” แกวกัลยา 

กมุลทะลา ที่ลงเลนในตําแหน�งของ “แนน” ทัดดาว นึกแจง ที่มี

อาการบาดเจ็บแลวนั้น ไทยยังไดสิริมา มานะกิจ เซตเตอรที่ลง

เลนแทน “พู” พรพรรณ และณัฐพร สนิทกลาง เกิดปราชญ ที่

ลงในตําแหน�งตัวรับอิสระแทน “แปน” ปยะนุช แปนนอย ดวย

ปรากฏวา ทีมนักตบสาวไทยที่ทําผลงานไดยอดเยี่ยมใน

การแขงขันสนามแรก ที่ประเทศตุรเคีย ก็ยังโชวฟอรมไดยอด

เยี่ยม ไมทําใหกองเชียรผิดหวัง เปนฝายคุมเกมเอาชนะสาว

แคนาดาไปได 3 เซตรวด 25-19, 25-22 และ 26-24 คะแนน

นักตบลูกยางสาวไทยทําสถิติที่พบกับแคนาดาในการ

แขงขันที่จัดโดย FIVB สหพันธวอลเลยบอลนานาชาติ เพิ่มเปน

ชนะแคนาดา 2 นัดติด ย้ําแคนที่สาวไทยชุด 6 เซียนเคยเอาชนะ

แคนาดาในรายการนี้ 3 เซตรวดเม� อปที่แลว โดยชัยชนะในนัดนี้

ทําใหไทยเก็บ 3 คะแนนเพิ่ม รวม 11 คะแนน พุงขึ้นไปอยูอันดับ

ที่ 2 ในตารางอันดับทีมชั่วคราว โดยทําสถิติในรายการนี้ ชนะเพิ่ม

เปน 4 แพ 1 ในขณะที่แคนาดายังมี 6 คะแนนเทาเดิมจากชนะ 

‘บีม’พิมพิชยาคนเดียว20คะแนน

สาวไทยถลมแคนาดา3-0ศึกVNLสาวไทยถลมแคนาดา3-0ศึกVNL

2 แตสถิติแพเพิ่มเปน 3

และแมตชนี้ “บีม” พิมพิชยา กกรัมย ที่ทําคะแนนสูงสุดใน

สนามแรก ยังสามารถทําคะแนนสูงสุดใหไทยไดอีก โดยแมตชนี้ 

“บีม” ทําไป 20 คะแนน ไดจากตบ 19 คะแนน และเสิรฟเอซ 1 ใน

ขณะที่ “บุมบิ๋ม” ชัชชุอร ทําใหทีม 17 คะแนน ไดจากตบ 15 และ

เสิรฟเอซ 2  และ “เพียว” อัจฉราพร ทํา 7 คะแนน จากการตบ 6, 

บล็อก 1 สวนแคนาดาไดจาก Van Ryk คนเดียว 20 คะแนน

นอกจากนี้ จากการทําสถิติ ทําแตมใหทีมนักตบสาวไทยมาก

ที่สุดในทีมแลว “บีม” พิมพิชยา กกรัมย ยังขึ้นอันดับ 1 Best Scorer 

จากสถิตินักกีฬา 16 ทีมที่ลงแขงขันวอลเลยบอลเนชั่นสลีกปนี้ โดย

บีมทําคะแนนรวม 117 คะแนน, “บิ๋ม” ชัชชุอร ตามมาอันดับ 2 ทํา

คะแนนรวม 101 คะแนน และบีมยังขึ้นเปนอันดับ 1 Best Attacker 

ทําไป 106 คะแนน โดยบุมบิ๋มตามมาเปนอันดับ 3 มี 87 คะแนน 

นอกจากนี้สถิติการเสิรฟของบีมก็ขึ้นนําอันดับ 1 Best Server ทํา

ไป 7 คะแนนเทา Lee Seonwoo จากเกาหลีใต แตการเสิรฟเสีย 

บีมมีแค 6 สวน Lee เสิรฟเสีย 7

หลังจบเกม “เพียว” อัจฉราพร คงยศ เปดเผยวา วันนี้

พยายามเลนใหสนุก และเต็มที่ชนิดมีเทาไหรใสเต็มหมด พยายาม

โฟกัสเกมของทีมไทยเปนหลัก โดยไมคิดถึงคูแขงใหกดดัน

โดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยไดพัก 1 วัน กอนจะลงแขงขัน

นัดที่ 2 ในสนามนี้พบกับโปแลนด เชาวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน

นี้ เวลา 10.00 น. ในขณะที่แคนาดาไปเจอเบลเยียม เวลา 14.00 น. 

วันเดียวกัน ติดตามเชียรใหกําลังใจสาวไทยกันตอไป.

หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณ FA Thailand Awards 

2021/22 รวม 28 รางวัล แกบุคคลผูสรางผลงานดีเดนในวงการ

ฟุตบอลไทยดานตางๆ ประจําป 2021/22 วันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 

2565 เวลา 16.00 น. เปนตนไป 

โดยงานดังกลาวจัดขึ้นเปนประจําทุกป และปนี้ถือเปนครั้ง

ที่ 5 โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 28 สาขา ประกอบไปดวย

1.FOOTBALL CLUB E-WASTE CHALLENGE AWARD

2.FOOTBALL CLUB GREEN ECOSYSTEM AWARD

3.รางวัลการปลูกฝงเยาวชนใหรักการเลนกีฬาฟุตบอล 

GRASSROOTS OF THE YEAR 2021/22 

4.รางวัลสโมสรสรางแรงบันดาลใจดานวิทยาศาสตรการกี

ฬา COCA-COLA INSPIRING FOOTBALL MEDICAL CLUB OF 

THE YEAR 2021/22 

5.รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแหงป BITKUB YOUNG 

PLAYER OF THE YEAR 2021/22 

6.รางวัลประตูยอดเยี่ยมแหงป (ลีก) MOLTEN GOAL OF 

THE YEAR 2021/22 

7.รางวัลประตูยอดเยี่ยมแหงป (ทีมชาติ) DAIKIN NATIONAL 

TEAM GOAL OF THE YEAR 2021/22 

8.รางวัลผูตัดสินยอดเยี่ยมแหงป AIR ASIA REFEREE OF 

THE YEAR 2021/22 

9.รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแหงป WOMEN’S FUTSAL 

PLAYER OF THE YEAR 2021/22 

10.รางวัลนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแหงป CHANG MEN’S 

FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2021/22 

11.รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยี่ยมแหงป CHANG 

NATIONAL BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR 2021/22 

12.รางวัลผูทําประตูสูงสุดแหงป (ไทยลีก 3) BLUEDRAGON 

THAI LEAGUE 3 TOP GOAL SCORER 2021/22 

13.รางวัลหัวหนาผูฝกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 3) BLUEDRAGON 

THAI LEAGUE 3 COACH OF THE YEAR 2021/22 

14.รางวัลผูเลนทรงคุณคาแหงป (ไทยลีก 3) BLUEDRAGON 

 “บีม” พิมพิชยา กกรัมย ทํา 20 แตมใน

แมตช พรอมขึ้นนําผูทําคะแนนสูงสุดของ

นักกีฬาจาก 16 ชาติดวย

THAI LEAGUE 3 MOST VALUABLE PLAYER 2021/22 

15.รางวัลผูทําประตูสูงสุดแหงป (ไทยลีก 2) M150 THAI 

LEAGUE 2 TOP GOAL SCORER 2021/22 

16.รางวัลหัวหนาผูฝกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 2) M150 THAI 

LEAGUE 2 COACH OF THE YEAR 2021/22 

17.รางวัลผูเลนทรงคุณคาแหงป (ไทยลีก 2) M150 THAI 

LEAGUE 2 MOST VALUABLE PLAYER 2021/22 

18.รางวัลผูทําประตูสูงสุดแหงป (ไทยลีก) TOYOTA THAI 

LEAGUE TOP GOAL SCORER 2021/22 

19.รางวัลหัวหนาผูฝกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก) TOYOTA THAI 

LEAGUE COACH OF THE YEAR 2021/22 

20.รางวัลผูเลนทรงคุณคาแหงป (ไทยลีก) TOYOTA THAI 

LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2021/22 

21.รางวัลนักฟุตบอลตางชาติยอดเยี่ยมแหงป WARRIX 

FOREIGN PLAYER OF THE YEAR 2021/22  

22.รางวัล 11 ผูเลนไทยลีกยอดเยี่ยมแหงป THAI LEAGUE 

BEST XI 2021/22 

เตรียมลุนสุดยอดฟุตบอลไทย28รางวัล

23.รางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศ 

ไทย PRESIDENT’S AWARD 2021/22 

24.รางวัลผูทําประตูสูงสุดแหงป (ไทยวีเมนสลีก) THAI 

WOMEN’S LEAGUE TOP GOAL SCORER 2021/22 

25.รางวัลหัวหนาผูฝกสอนยอดเยี่ยม (ไทยวีเมนสลีก) THAI 

WOMEN’S LEAGUE COACH OF THE YEAR 2021/22 

26.รางวัลผูเลนทรงคุณคาแหงป (ไทยวีเมนสลีก) THAI 

WOMEN’S LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2021/22 

27.นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแหงป MUANGTHAI INSURANCE 

WOMEN’S PLAYER OF THE YEAR 2021/22 

28.นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแหงป CHANG MEN’S PLAYER 

OF THE YEAR 2021/22 

สําหรับการประกาศรางวัล “FA Thailand Awards 2021/22” 

ครั้งนี้เปนการนําเสนอผานชองทางออนไลน ทางแฟนเพจ FA Thailand 

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. เปนตนไป โดยมีรางวัล

ทั้งหมด 28 สาขา ซึ่งแตละรางวัลจะมีหลักเกณฑในการพิจารณาโดยใช

เกณฑการคัดเลือกที่อางอิงจากสถิติจากการแขงขันในฤดูกาลที่ผานมา. 

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ นักฟุตบอลยอดเยี่ยมเม� อป 2018 “เปาโคช” ศิวกร ภูอุดม ผูตัดสินยอดเยี่ยมป 2020
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บูรณะ ‘พระธาตุเมืองพิณ’ เสริมมั่นคง

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็น

ประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการบูรณะและ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถานวัดธาตุเมืองพิณ จ.หนองบัวลำาภู 

ระหว่างกรมศิลปากร และบริษัท น้ำาตาล เอราวัณ จำากัด จำานวน 

3,886,199 บาท เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ

เอกชนอนุรักษ์และ

พัฒนามรดกศิลป

วั ฒน ธ ร ร มช า ติ  

ซึ่ งพระธาตุ เมือง

พิณเป็นพระธาตุ

สำาคัญใน จ.หนอง 

บัวลำาภู สร้างสมัย

วัฒนธรรมล้านช้าง 

พุทธศตวรรษที่ 22 

พบศิลาจารึกกล่าว

ถึงหลักฐานความ

เป็นมาก่อสร้างตรง

กับสมัยพระยาสุริย

วงศาธรรมิกราช

แห่งอาณาจักรล้าน

ช้าง และสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 

ขณะนี้อยู่ในสภาพชำารุดทรุดโทรม โดยสำานักศิลปากรที่ 8 

ขอนแก่น จัดทำาแนวทางการบูรณะเสริมความมั่นคงตามหลัก

วิชาการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบให้ โบราณสถานกลับ

มาโดดเด่นสวยงาม จะแล้วเสร็จต้นปี 2566

นิทรรศการ ‘IIM – Inside My Head’

ละลานตา ไฟน์อาร์ต จัดนิทรรศการ “IIM – Inside My 

Head” ของศิลปินญี่ปุ่น เคนจิ ซูจิยาม่า พัฒนาไอเดียจากงาน

โมเดลหุ่นจำาลองขนาดจิ๋ว แต่เสนอบริบทที่แตกต่างด้วยการ

เลียนแบบสถานที่ที่ผู้คนเคยมีประสบการณ์ได้พบเห็น เช่น 

การชมงานศิลปะ

ในพิพิธภัณฑ์หรือ

การเข้าห้องสมุด 

กล่องสปาเกตตีที่

ใช้งานแล้ววางบน

ชั้น อีกทั้งดวงตา

กลมโต เมื่ อมอง

ส่องเข้าไปในกล่อง 

จะเห็นคนดื่มด่ำ า

งานศิลปะบนผนังมิวเซียมขนาดจิ๋วที่ศิลปินสร้างขึ้น หรือห้อง

สมุดที่มีหนังสืออยู่บนชั้น ศิลปินเชิญผู้ชมมีส่วนร่วมกับงาน 

สำารวจเข้าไปข้างในแต่ละชิ้นงานอย่างใกล้ชิด เป็นการย้อน

รอยความทรงจำาแต่ละคนที่เคยชมศิลปะ จัดแสดงที่ละลาน

ตา ไฟน์อาร์ต ตั้งแต่วันนี้-27 ก.ค.65.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

นื่องในวาระครบรอบ 100 ปี กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟ

หลวง หอภาพยนตร์ นำาภาพยนตร์บางส่วนในกรุ “กองภาพยนตร์

เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง” จัดฉายให้ชมบนจอโรงภาพยนตร์ศาลา

ศีนิมา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งล้วนเป็นภาพยนตร์ทรงคุณค่าที่

ประกาศเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ 

สำาหรับ กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง เป็นหน่วยงาน

ภาพยนตร์ของรัฐแห่งแรกในสยามที่ก่อตั้งเมื่อ 100 ปีก่อน โดย พลเอก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำาแพงเพ็ชรอัครโยธิน ผู้บัญชาการกรม

รถไฟหลวง และทรงเป็นนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นคนสำาคัญ รวมทั้งได้

เคยเสด็จทอดพระเนตรกิจการโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดใน พ.ศ.2463

ย้อนไปเมื่อปี 2465 เริ่มปรากฏหลักฐานว่า กองภาพยนตร์เผยแผ่

ข่าว กรมรถไฟหลวง ได้สร้างภาพยนตร์จัดฉายตามโรงภาพยนตร์ ด้วย

อุปกรณ์ภาพยนตร์ที่ทันสมัย ตั้งแต่กล้องถ่ายภาพยนตร์ ไปจนถึงเครื่องพิมพ์

เปิดกรุหนังหลวงกลช่างภาพมือเอกรัตนโกสินทร์

และล้างฟิล์มที่สั่งซื้อโดยตรงมาจากฮอลลีวูด และได้ทำา

หน้าที่ผลิตภาพยนตร์ข่าวและสารคดีเผยแพร่กิจการ

ของหน่วยงานราชการ พระราชกรณียกิจและพระราช

พิธีต่างๆ รวมถึงภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสยาม 

ตลอดจนรับจ้างผลิตภาพยนตร์ให้เอกชนทั่วไปต่อเนื่อง

ยาวนานนับ 10 ปี จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองในปี 2475 จึงค่อยๆ หมดบทบาทลงไป

พ.ศ.2524 ขณะที่ โดม สุขวงศ์ กำาลังค้นคว้า

ข้อมูลเพื่อเขียนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ไทย เขาได้

ค้นพบกรุฟิล์มภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแผ่

ข่าว กรมรถไฟหลวง กว่า 500 ม้วน ถูกเก็บลืมอยู่

ในตู้ที่อาคารเก่าโรงพิมพ์รถไฟ ส่งผลให้เกิดการเรียก

ร้องให้ทางราชการจัดตั้งหอภาพยนตร์ เพื่อทำาหน้าที่

อนุรักษ์ภาพยนตร์ ในประเทศไทย ก่อนจะสำาเร็จใน 

พ.ศ.2527 โดยฟิล์มเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานของกอง

ภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวที่หลวงกลการเจนจิต หรือเภา  

วสุวัต หัวหน้าช่างถ่ายภาพและภาพยนตร์คนที่ 2 ได้

ถ่ายทำาไว้ ในสมัยรัชกาลที่ 7 และแม้ทั้งหมดจะเป็น

เพียงเศษที่ถูกตัดออกมาจากฉบับที่ฉายจริง หรือที่เรียก

ว่า Outtakes แต่ก็ยังนับได้ว่าคุณค่ามหาศาลต่อการ

ศึกษาประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆ ของไทย

ปัจจุบัน ภาพยนตร์ในกรุนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ทั้งพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2469, การเสด็จเลียบ

เมืองเหนือของรัชกาลที่ 7 พ.ศ.2470 และสารคดี ชม

สยาม พ.ศ.2473 อย่างไรก็ตามยังมีภาพยนตร์อีกจำานวน

มากที่ยังไม่ได้รับการพูดถึงหรือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

การนำาบางส่วนของภาพยนตร์ ในกรุหลวง

กลมาจัดฉายให้ชมบนจอหนังในโอกาส 100 ปี กอง

ภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง หอภาพยนตร์ 

เช่น ภาพ ร.7 เสด็จตรวจโรงงานไฟฟ้ามักกะสัน, 

งานแข่งเรือ, งานภูเขาทองและงานแข่งเรือวัดนางชี 

และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมจัดกิจกรรมภาพยนตร์

สนทนา “100 ปี กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟ

หลวง (เปิดกรุหนังหลวงกล)” กับ โดม สุขวงศ์, ศรัณย์  

ทองปาน และชลิดา เอื้อบำารุงจิต ในวันคล้ายวันเกิด

ของหลวงกลการเจนจิต วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่

เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศีนิมา 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นอีกกิจกรรมสร้าง

ความตระหนักมรดกหนังของไทย.

เ

รัชกาลที่ 7 เสด็จตรวจโรงไฟฟ้ามักกะสันจากกรุหนังหลวงกล

รัชกาลที่ 7 เสด็จเลียบเมืองเหนือ

บันทึกประวัติศาสตร์งานแข่งเรือวัดนางชี  ภาพยนตร์ถ่ายทำาที่สะพานพระราม 6หลวงกลการเจนจิตขึ้นกระเช้าถ่ายการสร้างสะพานพุทธ

กรุงเทพฯ • เฮทั่วประเทศ! ครม.อนุมัติ

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล U2T for 

BCG” วงเงิน 3.5 พันล้านบาท เดินหน้า

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ 

ให้ อว.นำามหาวิทยาลัย บัณฑิตจบใหม่-

ประชาชนขับเคลื่อน ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวภายหลัง

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้

อนุมัติ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG and Regional Development)” 

หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล U2T 

for BCG” วงเงิน 3,566.28 ล้านบาท ตามที่ 

อว.เสนอ โดยโครงการ U2T for BCG เป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG 

ครั้งใหญ่ ในพื้นที่ 7,435 ตำาบล ครอบคลุม  

77 จังหวัด ทุกตำาบลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง

เป็นการระดมกำาลังมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย

นำาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วย

งานต่างๆ ภายใต้ อว.ไปขับเคลื่อนทั้งใน

ภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้

เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มและ

รักษาระดับการจ้างงาน อาทิ การเกิดธุรกิจ

ใหม่ การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของ

การลงทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 

การเพิ่มการบริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละ

ตำาบลจะมีมหาวิทยาลัยที่จะรับผิดชอบดูแล

อย่างใกล้ชิด จะมีการนำาบัณฑิตจบใหม่และ

ประชาชนในพื้นที่ จำานวนรวม 68,350 คน  

เข้ามาร่วมเป็นทีม อว. ทำางานร่วมกับ

มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม หน่วยงาน

ในพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน

การขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG เพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำาบล

ครอบคลุมทุกตำาบลทั่วประเทศในระยะเวลา 

3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายนนี้

“ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและ

รัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจ อว. ในการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการ

ผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วย

องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำา

เอาบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่และประชาชนใน

พื้นที่มาร่วมดำาเนินงาน นับเป็นการพัฒนา

กำาลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการ

ทำางานในปัจจุบัน และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจ BCG รวมทั้งขยายผลของฐาน

ข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 

ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของ

ประเทศ” รมว.อว.กล่าว

ด้าน นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. 

กล่าวว่า โครงการ U2T for BCG นี้ขยาย

ผลครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกตำาบล โดยจะมี

มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นกว่า

โครงการ U2T ที่ผ่านมา รวมทั้งมีหน่วยงาน

ด้านวิจัยและพัฒนาของ อว.ร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการ 

เป็นการขยายผลต่อจากโครงการ “U2T 

มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” 

ที่ประสบความสำาเร็จอย่างมาก โดย U2T for 

BCG นี้จะเน้นการเพิ่มศักยภาพและขีดความ

สามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ

บริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ 7,435 ตำาบล 

ใน 77 จังหวัด ให้ได้รับการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดย

จะร่วมกับมหาวิทยาลัยในการรับบัณฑิตจบ

ใหม่และประชาชนในพื้นที่ จำานวน 68,350 คน 

เข้ามาร่วมทำางานเป็นทีมกับ อว. และหลังจาก

เสร็จสิ้นการดำาเนินการ อว.จะนำาโครงการ U2T 

for BCG ไปเป็นตัวอย่างในการนำาเสนอการขับ

เคลื่อน BCG ของประเทศไทยในการประชุมเอ

เปกปลายปีนี้ต่อไปด้วย.

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” ลั่นเตรียมออกร่าง

ประกาศโรงเรียน กทม.ต้องปลอดกัญชา 

รวมทั้งร้านอาหารที่ขายรอบๆ โรงเรียนต้อง

ไม่มีกัญชาด้วยเช่นกัน ไม่อยากให้เยาวชน

สัมผัส เพราะอาจเป็นประตูสู่ยาเสพติด ด้าน 

“อนุทิน” โต้กระแสร้อน รับผิดชอบเฉพาะผู้

ที่ใช้ในทางการแพทย์และเกิดโทษ กังขาเสพ

แล้วตายทำาไมเป็นข่าวช่วงนี้ ไม่เชื่อพนักงาน

บริษัทหยิบกัญชามาสูบทั้งที่มีกฎห้าม แม้แต่

บุหรี่ก็สูบไม่ได้

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 14 มิ.ย. ที่

ห้องประชุมและวางแผน (War Room) ชั้น 

35 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพ 

มหานคร (ดินแดง) (กทม.) นายชัชชาติ  

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยภายหลังการ

ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้ง 

ที่ 8/2556 ว่า เรื่องกัญชาเสรีเป็นเรื่องที่ กทม.

ค่อนข้างกังวล ในแง่ที่ว่า กทม.มีหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเยอะ เช่น สำานัก

การแพทย์ สำานักอนามัย และสำานักการศึกษา 

กทม. ทั้งนี้ จากการที่เฝ้าดูตัวเลขปรากฏว่ามีผู้

ป่วยเข้ามาแล้ว 4 ราย ที่ รพ.ตากสิน 2 ราย 

อายุ 17 ปี และ 25 ปี รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์  

ชุตินธโรอุทิศ 1 ราย รวมไปถึงมีผู้เสียชีวิต 1 ราย 

ที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ อายุ 51 ปี เสพ

กัญชาแล้วหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตจากการเสพ

กัญชาเกินขนาด นั่นคือตัวเลขทางสำานักการ

แพทย์รายงานตั้งแต่หลังวันที่ 9 มิ.ย.เป็นต้นมา

นายชัชชาติกล่าวอีกว่า ข้อมูลดังกล่าว

ทำาให้ กทม.ต้องเตรียมเรื่องการแพทย์ให้ดี 

ซึ่งจริงๆ ยังมีคนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ คง

ต้องเฝ้าระวังและให้ความรู้มากขึ้น ส่วน

เรื่องโรงเรียนเราก็กังวล เพราะอาจมีการใส่

ในอาหาร อาจจะต้องเริ่มจากการให้ความรู้

กับนักเรียน ผู้ปกครองก่อน ดังนั้นขณะนี้จึงมี

แนวคิดว่าจะร่างประกาศให้ โรงเรียนในสังกัด 

กทม.เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา ซึ่งจะต้องไปดู

ในมิติอื่นๆ อีกทีว่าจะเขียนแบบไหน ร้านอา

หารรอบๆ โรงเรียนเอง หากมีส่วนประกอบ

ของกัญชาอยู่ แม้ ในกฎหมายจะทำาได้ แต่

เราไม่อยากให้เด็กนักเรียน กทม.ไปสัมผัสสิ่ง

นี้ เพราะอาจเป็นประตูนำาไปสู่ยาเสพติดอื่นๆ

วันเดียวกัน ที่ทำาเนียบรัฐบาล นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ให้สัมภาษณ์กรณี ส.ว.เสนอออกใช้พระราช

กำาหนด (พ.ร.ก.) กัญชาระหว่างที่ยังไม่มีพระ

ราชบัญญัติ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ว่า 

มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว 

ส่วนที่ ส.ว.เสนอมาต้องไปศึกษาดูว่าใครให้

ข้อเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเราก็รับฟัง 

แต่มีการใช้มี พ.ร.บ.สาธารณสุขอยู่แล้ว ตอน

นี้คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา 

กัญชง ประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน เราเร่งให้

เสร็จในสมัยประชุมนี้ ถ้าทุกคนใช้ด้วยความ

เข้าใจ ด้วยเจตนารมณ์เพื่อสุขภาพและด้าน

การแพทย์จะไม่มีปัญหา ที่เป็นเรื่องเพราะใช้

ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ ที่มีคนออกมาตั้งข้อ

สังเกตต่างๆ นั้น เรามาถึงจุดนี้ใช้เวลา 2 ป ี

กว่า มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ค่อยๆ แก้

กฎระเบียบต่างๆ ไม่ใช่อยู่ๆ ประกาศไม่ให้

เป็นยาเสพติด ให้ความรู้ให้ข้อมูลในเวลา 3 ปี 

และตนไม่หวั่นไหว เพราะไม่ได้ใช้นโยบาย

มาเล่นการเมือง แต่ใช้เพื่อให้เกิดปากท้องที่

ดี สุขภาพที่ดี ตนไม่มีการเมือง ใครเอาเรื่องนี้

มาเป็นการเมืองดิสเครดิตต้องให้สังคมตัดสิน

เมื่อถามถึงกระแสข่าวมีผู้เสพกัญชา

และเสียชีวิต นายอนุทินกล่าวสวนทันทีว่า 

ถามก็ถามไม่ครบ รู้หรือไม่เขาเสียชีวิตเพราะ

อะไร ผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่า เสพกัญชาแล้ว

แน่นหน้าอก นายอนุทินจึงกล่าวว่า ได้เห็น

ในรายงานว่าเสพขนาดไหน โอเวอร์ โดส 

หรือไม่ ดูตรงนี้ก่อน มันเกิดขึ้นวันนี้หรือไม่ 

หรือเพิ่งมาสูบเมื่อวานหรือไม่ ถ้าคนสูบแบบ 

โอเวอร์ โดส สูบเป็นประจำาแล้ววันนี้มีเหตุขึ้น

มา ทำาไมก่อนหน้านี้ ไม่มีรายงาน ต้องการ

อะไร วันนี้ที่บอกว่าเสียชีวิต รายงานของ

แพทย์มีคำาว่าโอเวอร์ โดส ซึ่งคำาว่าโอเวอร์ โดส 

อย่าบอกว่าสูบกัญชา การกินยาแก้ปวดเกิน

ขนาดก็โอเวอร์ โดสแล้ว ต้องใช้อย่างเข้าใจ  

เมื่อถามว่า นอกจากการให้ความรู้แล้ว

จะมีมาตรการเชิงรุกอย่างไร เพราะผู้ที่ถูกหาม

เข้าห้องฉุกเฉิน วงการแพทย์เตือนและแสดง

ความห่วงใยตั้งแต่แรก นายอนุทินกล่าวว่า 

ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน มีคนสูบอยู่ก่อนแล้วหรือ

ไม่ คนที่จะสูบผิดกฎหมาย ถูกกฎหมาย เขาก็สูบ 

พ่อแม่ต้องบอกลูกว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง โรงเรียน

ก็ต้องไม่ส่งเสริม อย่างวันที่ 13 มิถุนายน มีข่าว

ออกมาว่า เมื่อพ้นวันที่ 9 มิถุนายน พนักงาน

บริษัทแห่งหนึ่งยกกัญชาขึ้นมาสูบ ข้อเท็จจริง

เป็นได้หรือไม่ เพราะบุหรี่ยังไม่ให้สูบและสูบ

กัญชาได้อย่างไร ยืนยันนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข กัญชาสำาหรับการแพทย์และ

สุขภาพ อะไรนอกเหนือจากนี้เป็นสิ่งที่ผิด ถ้า

ตนจะรับผิดชอบคือใครใช้กัญชาเพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์ รักษาสุขภาพและเกิดผลเสีย 

ตรงนั้นค่อยมาว่ากันว่าผิดพลาดตรงไหน ถ้าใช้

ในทางที่ผิด ตั้งใจใช้ในทางที่ผิดก็ไม่ต่างอะไร

กับของไม่ควรเสพ และยืนยันเราไม่ได้ โยนให้

ประชาชนใช้วิจารณญาณเอง เพราะเราให้

ประชาชนใช้เพื่อการแพทย์ ไม่เคยบอกให้นำา

ไปเสพเพื่อให้ โล่งหัว.

‘ชัชชาติ’ล่ันรร.ในกทม.ต้องปลอดกัญชา
‘อนุทิน’โยงการเมืองถามทำาไมมีข่าวเสพแล้วตายช่วงนี้ยันรับผิดชอบเฉพาะใช้ทางการแพทย์

ครม.อนุมัติ3.5พันล.‘มหา’ลัยสู่ตำาบล’พัฒนาศก.77จังหวัด

ตำานานพญานาคสู่ดี ไซน์นาฬิกา • นายปรินทร์ ใจขาน นักศึกษาสาขาวิชาการ

ออกแบบ สายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

จากการออกแบบลวดลายบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือ (Graphic Design) โดยนำาตำานาน

ความเชื่อพญานาคสู่งานกราฟฟิกดีไซน์นาฬิกา จากการประกวดโครงการ Thai  

Microbrand Watch Design Contest หรือการประกวดออกแบบนาฬิกาข้อมือสู่เส้น

ทางธุรกิจ Microbrand ซึ่งประกาศผลวันที่ 27 พ.ค.2565 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ (TCDC กรุงเทพฯ) ที่ผ่านมา.
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11บันเทิง

ห็นข่าวป่วยออดๆ แอดๆ มาเป็นปีแล้ว

แต่หนนี้ดูท่าจะหนักอยู่ สองพระเอกฝาแฝด คุณบิณฑ์-คุณ

เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ จึงต้องไปดู-ไปเยี่ยมด้วยตัวเอง

ไปดู-ไปเห็นด้วยตาแล้ว ก็ได้เขียนบอกเล่า fc ของเขาว่า..

“พี่มืดไข่มุก ตำานานปรมาจารย์มือกลองทอมที่โด่งดัง นอน

ป่วยติดเตียง”

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาบอกเพื่อนๆ ว่า มี

ศิลปินที่เคยโด่งดังในอดีต ทั้งนักร้องทั้งตลก และเป็นมือกลองทอมถึง

ขั้นปรมาจารย์ที่สามารถสอนจนมีลูกศิษย์มากมาย

ตอนนี้นอนป่วยติดเตียง โดยมีหลายโรครุมเร้า ทั้งมะเร็ง 

ความดัน เบาหวาน เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นอัมพาตครึ่งซีก ไม่

สามารถพูดได้

ตอนนี้ค่าใช้จ่ายสูง ทั้งแพมเพิส ยานอกบัญชี ค่ารถที่ต้องเอา

ไปตรวจที่โรงพยาบาลทุกๆ เดือน

ตอนนี้มีภรรยากับลูกสาวที่คอยดูแล อาศัยอยู่การเคหะฯ โดย

ห้องเปิดเป็นร้านขายของชำาเพื่อหารายได้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อจุนเจือ

ครอบครัว

ตอนนี้ทานอะไรก็ไม่ได้ อาการแย่ลงตลอด ขอเพื่อนๆ ทุกๆ 

ท่านให้กำาลังใจพี่มืดไข่มุกด้วยนะครับ

หลายบทเพลงของพ่ีมืดพวกเรายังคงจำากันได้ครับ “ไม่ได้เจตนา” 

“คนจนมีสิทธิ์มั้ยครับ”

ผมกับคุณเอกพันธ์ได้ช่วยเหลือเงิน 30,000 บาท ตอนนี้พี่มืด

ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วครับ ปวดท้องอย่างหนัก..

ถ้าเพื่อนๆ อยากช่วยเหลือก็โอนเข้าบัญชีพี่มืดได้เลยครับ ชื่อ

บัญชี นายศักดิ์ บุญเรือง

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 1454604016 ออมทรัพย์

กราบขอบพระคุณทุกๆ กำาลังใจครับผม”

ครับ..ก็เป็นปกติของคุณบิณฑ์กับน้องชาย ที่เมื่อทราบข่าวผู้คน

ในวงการเจ็บป่วยไม่สบายและขัดสนด้านเงินทอง

ทั้งสองก็จะรีบยื่นมือเข้าช่วยก่อนเพื่อบรรเทาความขัดสน 

ส่วนบรรดา fc ผู้ติดตามจะคิด-มองอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับใจของแต่ละคน

อย่างผมก็เช่นกัน ทุกครั้งที่คุณบิณฑ์ โพสต์บอกเล่าถึงการได้

เข้าช่วยเหลือผู้คนในวงการบันเทิง ไม่ว่าจะดารา นักร้อง ตลก หรือ

สาขาอื่นๆ..

ผมก็จะนำามาบอกต่อในคอลัมน์ตรงนี้อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งก็ให้รู้สึก

เกรงใจท่านผู้อ่านที่ต้องมาคอยรับรู้ในเรื่องที่ห่างไกลตัว

ก็เห็นจะต้องขออนุญาตและขอโทษเอาไว้ ณ ที่นี้ ทำาไงได้ 

ความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่ๆ น้องๆ..

จะทำาเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็กระไรอยู่!

เอาเป็นว่า เวลานี้พี่มืด ตำานานปรมาจารย์มือกลองทอมป่วย

หนัก หากลูกศิษย์ลูกหา หรือเพื่อนพ้องที่ทราบข่าว จะไปเยี่ยมไปหา

ก็ขอเชิญ!

ส่วนรายนี้ ไม่ต้องเชิญ เขาก็ยินดีและเต็มใจจะไปแจ้งความ

ดำาเนินคดีทั่วประเทศตามบัญชา

ผมหมายถึงหม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล หรือ “หม่อมปลื้ม” 

น่ะ

วานซืนเห็นข่าวนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรค

ภูมิใจไทยกล่าวถึง กรณีที่พรรคภูมิใจไทยแจ้งความดำาเนินคดีหม่อม                         

หลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล จากการดำาเนินรายการเดอะเดลี่โดส (The 

Daily Dose) โลกการเมือง

ซึ่งมีการกล่าวถ้อยคำาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทำาให้สมา 

ชิกพรรค และพรรคภูมิใจไทยเสียหาย ว่า

สื่อวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองได้เสมอ แต่ส่ิงท่ีหม่อมหลวง 

ณัฏฐกรณ์พูด คือการกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยทำากฎหมายกัญชามา

เพื่อมอมเมาเยาวชน

โดยที่ไม่ได้บอกว่านโยบายของเราไม่ดีตรงไหนอย่างไร แต่

กลับมากล่าวหากัน ซึ่งเป็นความเท็จ

เพราะ ส.ส., ส.ว. ยกมือท่วมท้นให้กับร่าง พ.ร.บ.ประมวลกฎ 

หมายยาเสพติด แปลว่ากัญชาโดนปลดล็อกโดยสภา ส่วนสิ่งที่เสนอ

เป็นกฎหมายล่าสุดก็เพื่ออุดช่องโหว่ ทำาให้กฎหมายนี้ปกป้องเยาวชน

ด้วยซ้ำา

“วันน้ีหม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ออกมาขอโทษก็ขอบคุณ แต่ถ้าท่าน

จะมาช่วยย้ำาว่ากฎหมายน้ีไม่ได้มอมเมา เป็นการเข้าใจผิดของท่านเอง

น่าจะดีกว่า

ส่วนตัวก็รู้จักกัน แต่ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย ยืนยันว่าที่

พรรคดำาเนินคดีไม่ใช่เพราะท่านวิจารณ์นโยบาย แต่ท่านกล่าวหาว่า

เรามอมเมาเยาวชน เป็นการติชมโดยไม่เป็นธรรม

ส่วนการดำาเนินคดีมีการแจ้งความแล้ว โดยหัวหน้าพรรคภูมิใจ

ไทย และ ส.ส. ก็คงเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนต่อไป”

ถ้าลองอีแบบนี้ ก็เตรียมหาทนายเอาไว้เลย เพราะพรรคนี้เขา

พูดจริง-ทำาจริง ไม่เห็นผลงานเรอะ..

กัญชาเสรีกำาลังติดเครื่อง จนพรรคอื่นผวาอยู่ ณ เวลานี้!.

เ

• โกยหัวใจแฟนๆ ไป

เพียบ สำาหรับนักแสดงน้องใหม่

มาแรง มาร์ค-จิรันธนิน ตรัยรัตน

ยนต ์ที่ประเดิมเล่นซีรีส์เรื่องแรก

ในชีวิต ขั้วฟ้าของผม Sky In Your 

Heart จาก GMMTV กับบทบาท

ของ ปริ๊นซ์ ครูอาสาบนดอย ซึ่งเจ้าตัวรู้สึกกดดัน

ไม่น้อย เพราะไม่เคยผ่านงานแสดงมาก่อนและ

ต้องพูดภาษาเหนืออีกด้วย แต่เจ้าตัวก็ตั้งใจทุ่มเท

ทำาการบ้านอย่างหนักเพื่อซีรีส์เรื่องนี้ จนสามารถ

มัดใจแฟนๆ ให้อินในความน่ารักน่าเอ็นดูไปเป็นที่

เรียบร้อย

• คนที่รักและใส่ใจสุขภาพอยากให้ติดตาม

ชม Live ของคุณแม่สุดแซ่บ โอปอล์ ปาณิสรา และ

คุณพ่อโอ๊ค สมิทธิ์ จะชวนคุณมาแชร์ประสบการณ์ 

“เคยเหมาอะไรแบบว้าวมาก” พร้อมบอกเล่าวิธี

ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมไปถึงการเลือกประกัน

ชีวิตและสุขภาพอย่าง ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส ประกัน

เหมาจบๆ ที่สามารถออกแบบความคุ้มครองได้

ด้วยตนเองอย่างลงตัวเหมาะกับทุกช่วงวัยของชีวิต 

รอติดตามได้เลย วันท่ี 22 มิถุนายนน้ี เวลา 19.00 น.                                 

เป็นต้นไป ทาง FB: Opal 

Panisara Official

• ติดใจเป็นลูกค้าประจำา

ร้าน Le Pere Bakery คาเฟ่

สุดชิกของ ปุ๊กกี้  สินีนารถ 

กับ ธัญญ่า-ธัญญาเรศ เอง

ตระกูล มานาน จนอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติสุด

ฮอต หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว และ กิ๊ฟ-วิลาวัณย์ 

อภิญญาพงศ ์ขอทุบกระปุกลงทุนซื้อแฟรนไชส์ร้าน 

Le Pere Bakery มาเปิดแถวย่านวัชรพล-ถนนเทพ

รักษ์ พร้อมกับเปิดร้านอย่างเป็นทางการไปเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว

• ต้นสังกัดได้ออกประกาศแจ้งถึงผลตรวจ

โควิด-19 ของ 2 สมาชิก BNK48 โดย ป๊อปเป้อ-

พิณญาดา จึงกาญจนา ได้ทำาการตรวจ ATK ใน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 และ น้ำาหนึ่ง-        

มิลิน ดอกเทียน ได้ทำาการตรวจ ATK ในวันอังคาร

ที่ 14 มิถุนายน 2565 และมีผลออกมาเป็นบวกทั้ง

คู่ ทำาให้ต้องหยุดทำางานไปก่อนจนกว่าจะรักษาตัว

หายดี.

รักชิด

ากภาพที่ทุก

คนคุ้นเคยกับ

บทบาทผู้จัด

คอนเสริต์อนัดบัตน้ๆ 

ของประเทศของ 

ป๋าเต็ด-ยุทธนา 

บุญอ้อม ล่าสุด

เจ้าตัวได้เปลี่ยน

บทบาทไปเป็นนักกีฬา 

โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์

ระดับนานาชาติ รายการ Asian Poker Tour 

Vietnam Hanoi Loyal 2022 ที่ประเทศ

เวียดนาม และสามารถคว้าอันดับที่ 35 มา

ครองได้สำาเร็จ จากผู้สมัครทั้งหมด 417 

คน พร้อมคว้าเงินรางวัลกว่า 56 ล้านดอง

โดยป๋าเต็ด ยุทธนา ได้ โพสต์ภาพ

บทเพลงเพื่อชาติ • กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร (กอ.รมน.) 

แถลงข่�วจัดง�นประกวดกิจกรรม บทเพลงเพื่อช�ติ และร�ชบัลลังก์ เวทีมิวสิกอวอร์ดเชิง

สร้�งสรรค์ ปลูกฝังคว�มดี คว�มรักคว�มส�มัคคีในสังคมไทย นำ�โดย พลเอกสันติพงศ์ 

ธรรมปิยะ เสธ.ทบ. เลข�ธิก�ร กอ.รมน. ร่วมด้วย โรส-ศิรินทิพย์ ห�ญประดิษฐ์, เพชร 

ม�ร์ และนิติพงษ์ ห่อน�ค ณ อ�ค�รรื่นฤดี เมื่อวันก่อน โดยผู้สนใจส�ม�รถส่งใบสมัคร

และผลง�นม�ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ บทเพลงเพื่อช�ติและร�ชบัลลังก์. 

จ

รเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ หรือท่ีหลายคน

คุ้นกันในบทของไอรอนแมน ซูเปอร์ฮีโร่

ฝั่งมาร์เวล เป็นดาราคนล่าสุดที่ร่วม

แสดงความยินดีกับจอห์นนี เดปป์ กับชัยชนะ

ในการพิจารณคดีหมิ่นประมาทเหนืออีกฝ่าย คือ

อดีตภรรยา แอมเบอร์ เฮิร์ด

นักแสดงจาก Tropic Thunder เฟซไทม์

หาจอห์นนีเพื่อยินดี หลังดาราดังจากบทแจ็ก       

สแปร์ โรว์ ใน Prirates of the Caribbean ชนะ

คดีที่ยืดเยื้อและสร้างความเสื่อมเสียและเสีย

หายให้กับเขามานานนับปี จากการเปิดเผยของ

จอช ริชแมน เพื่อนสนิทของเขา ระหว่างงานการ

กุศลสำาหรับโรงพยาบาลเด็กในลอสแองเจลิส ที่มี   

การสตรีมถ่ายทอดสด 

และประโยคที่โรเบิร์ต วัย 57 พูดกับเพื่อน

เก่าเพื่อนแก่อย่างจอห์นนี วัย 59 ก็คือ ‘John, 

thank God it’s over’

โ สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

พร้อมกับเล่าเรื่องราวดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วน

ตัวว่า “จบที่อันดับ 35 จาก 417 คนครับ ได้เงิน

รางวัล 56 ล้านดอง คิดเป็นเงินไทยประมาณ

ใกล้ๆ แสนบาท ขอบคุณโปรเต้ที่ให้คำาแนะนำา

‘ขอบคุณพระเจ้า จบเรื่องซะที’

‘ดาวนีย์ จูเนียร์’ดีใจกับ‘เดปป์’

ตลอด ไม่งั้นคงไม่รอดมาถึง

ตอนนี้ ถือเป็นประสบการณ์

การแข่งขันโป๊กเกอร์อย่างเป็น

ทางการครั้งแรกที่คุ้มค่ามาก ตื่น

เต้นพอสมควร แต่ก็ไม่ได้สั่นจน

เล่นไม่ออก แล้วจะเล่าให้ฟังอย่าง

ละเอียดในคลิป รอดูกันนะครับ”

และก่อนหน้านี้ ป๋าเต็ด 

ยุทธนา ได้ โพสต์ภาพตนเอง

ระหว่างแข่งขันและภาพของโปร

เต้ พร้อมระบุข้อความว่า “เมื่อ

เป็นกีฬา ก็ต้องมีการวิเคราะห์

เกม อ่านที่เขาเขียนแล้วดูเหมือนเก่ง แต่จริง

แล้วมั่ว 555 ส่วนอีกภาพนั้นเป็นคุณเต้มือหนึ่ง

ประเทศไทย อาจารย์ของผมอีกที อันนั้นเขาไม่มั่ว

ครับ เขาตัวจริง”

‘เออร์ลิง ฮาลันด์’โพสต์ภาพย้อนเวลา

เปิดตัวอย่างเป็นทางการซบทีมเก่าพ่อ

แมนเชสเตอร์ ซิตี ยืนยันการคว้าตัวเออร์ลิง 

ฮาลันด์ ร่วมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์

ที่ผ่านมา ด้วยค่าตัว 51 ล้านปอนด์ การันตีด้วย

ภาพของกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในชุดแข่งตัวใหม่

ของทีมเรือใบสีฟ้าเป็นครั้งแรก พร้อมกับรีครีเอต

ภาพถ่ายของอดีตดาวยิงของโบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ 

ตอนเป็นเด็กที่สวมเสื้อของซิตีฤดูกาล 2008-

09 ไม่ต้องแปลกใจ เพราะพ่อของเออร์ลิงซึ่ง

ก็คือ อัลฟ์-อิงเก ฮาลันด์ ท่ีเคยเล่นให้ทีม “ซิติ

เซนส์” ในช่วงเวลานั้นนั่นเอง

กองหน้าวัย 21 ปี ในท่ีสุดก็ได้รับการเปิด

ตัวเป็นนักเตะซิตี หลังจากมีข่าวว่าตกลงซบทีม

เรือใบสีฟ้าแน่แล้วต้ังแต่

เมื่อเดือนก่อน

สาเหตุที่การ

ประกาศการย้ายทีม

อย่างเป็นทางการต้อง

เลื่อนมาเป็นเพราะฮา

ลันด์เข้ารับการตรวจ

เช็กสภาพร่างกายที่

บาร์เซโลนา แล้วแยก

ย้ายไปพักร้อนที่มาร์

เบลลาทันที

“นี่เป็นวันที่น่าภูมิใจ

วันหนึ่งสำาหรับผมและ

ครอบครัว ผมติดตามชม

เกมของซิตีเสมอมา โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลาย

ฤดูกาลหลังมานี้ ผมชื่น

ชอบสไตล์การเล่นของพวก

เขา มันน่าตื่นเต้น และ

พวกเขาสร้างโอกาสได้

เยอะมาก ซึ่งสมบูรณ์แบบ

มากสำาหรับผู้เล่นอย่างผม”

นักเตะทีมชาติ

นอร์เวย์ที่ได้รับการยกย่อง

ให้เป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ดี

ที่สุดในช่วงปีสองปีที่ผ่าน

มา ยังได้ โพสต์ภาพย้อน

อดีตของตัวเองที่สวมเสื้อ

ทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี ตอน

ที่ยังเด็ก พร้อมกับแคปชั่น 

“To be continued”

พูดจริง-ทำ�จริง

“Universal Music Thailand” 

ชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรม 

‘Angel Baby Filter’ ลุ้นรับ Package 

ห้องพัก Cottage Suite Seafront 

พา Angel Baby ของคุณไปดื่มด่ำา

บรรยากาศสุดชิลที่ Saffron On 

The Sea เกาะช้าง จำานวน 2 คืน + 

อาหารเช้าสำาหรับ 2 ท่าน จำานวน 1 

รางวัล มูลค่า 8,000 บาท

กติกาง่ายๆ โพสต์ IG Story หรือ IG Reels กับเพื่อน 1 

คน โดยใช้ IG Filter “Angel Baby Filter” by universalmusicth 

>> https://UmusicTH.lnk.to/AngelBabyFilterFP พร้อม tag          

@universalmusicTH @saffrononthesea #AngelBabyTH

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2565 

โดยทางค่ายจะประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

ทาง Facebook Page “Universal Music Thailand”.

ลุ้นรับ Package ห้องพักที่เกาะช้าง

2คืนกับกิจกรรม‘Angel Baby Filter’

ผ่านมรสุมฟาดเคราะห์มาตั้งแต่ต้นปี 

สำาหรับนางเอกหน้าสวย ไอซ์-ปรีชญา พงษ์ธนา

นิกร หลังเคยเกิดอุบัติเหตุจนกระดูกข้อเท้าหัก

กลางกองถ่ายละคร ศึกเสน่หา ไกรทอง-ชาละวัน 

ทางช่อง 8 ล่าสุดก็ป่วยเป็นภาวะเลือดเป็นกรด 

แถมลำาไส้และกระเพาะอาหารติดเชื้อ 

จนต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลอีก

รอบ ซึ่งตอนนี้สาวไอซ์อาการดี

ขึ้นและพร้อมกลับมาทำางานแล้ว

“ครั้งนี้ป่วยค่อนข้างหนัก

ที่สุดเลยก็ว่าได้ อาการแรกเริ่ม

เลยไม่รู้เกิดจากอะไร เพราะเรา

อาเจียนตลอด ทานอะไรไม่ได้เลย 

เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอ และคุณ

หมอก็สั่งแอดมิตที่โรงพยาบาล จน

ความเป็นกรด ซึ่งค่อนข้างแรงมากๆ ลำาไส้และ

กระเพาะติดเชื้อ อักเสบ

แถมไอซ์ปวดท้องหนักมากๆ คุณหมอต้อง

สั่งฉีดมอร์ฟีนทุก 6 ชั่วโมงเลย แสดงว่ามันคง

หนักมากจริงๆ เราก็กลัวนะ ตอนนี้คือระวังเรื่อง

การดูแลตัวเอง และอาหารการกินมากขึ้น เรา

อาจจะต้องซีเรียสเรื่องอาหารการกินมากขึ้น รวม

ถึงสถานที่แปลกๆ ที่เราไป ที่มีอากาศหรือสิ่ง

แวดล้อมที่ไม่สะอาด เราก็ต้องระวังจริงๆ”

ต้องให้อาหารทางสายน้ำา

เกลืออย่างเดียวเลย ซึ่ง

สาเหตุคุณหมอบอกว่าอาจ

เกิดจากที่เรากินอะไรแล้ว

มีเชื้อโรค หรือทานอาหาร

ไม่ร้อน อาหารไม่สะอาด 

เลยเกิดการติดเชื้อขึ้นใน

กระแสเลือด และผล

ตรวจเลือดออกมาว่ามี

 

‘ไอซ์’เล่าต้องฉีดมอร์ฟีนทุก6ชั่วโมง

จากอาการป่วย‘ภาวะเลือดเป็นกรด’

‘ป๋าเต็ด ยุทธนา’อวดสกิลนักกีฬา

แข่งโป๊กเกอร์ฟันเงิน56ล้านดอง

interthaipost69@gmail.com



12 ขาวประชาสัมพันธ

ทูลเกลาฯ ถวาย      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนการสวนพระองค ไปทรงเปดการประชุม

วิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 และ

พระราชทานรางวัล Princess Health Award จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี ดร.อัศวิน อิงคะกุล 

ประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุป ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 

ตามพระราชอัธยาศัย

น้ําตาลเอราวัณ       มอบเงินปรับปรุงโบราณสถานวัดธาตุเมืองพิณ จ.หนองบัวลําภู

พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย ประธานคณะกรรมการ บจก.น้ําตาลเอราวัณ พรอมดวย  

ประจักษ - จตุภัทร - ดร.อรุณี ตั้งคารวคุณ มอบเงินจํานวน 3,886,199 บาท เพ� อสนับสนุน

โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน โบราณสถานวัดธาตุเมืองพิณ จ.หนองบัวลําภู โดยมี 

กิตติพันธ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เปนผูรับมอบ ที่กรมศิลปากร เทเวศร

ฉลองครบรอบ 120 ป กรมชลประทาน 

โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กร

อัจฉริยะ มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา แสดง

ผลงานและนวัตกรรมงานชลประทานผาน

นิทรรศการยิ่งใหญ นําเทคโนโลยีเสมือนจริง 

โชว์ความมหัศจรรย์แห่งสายน้ําเพื่อชีวิต 

(The Miracle of Water for Life) ที่เรียกไดวา

เหนือความคาดหมาย พรอมจัดกิจกรรมงาน

วันคลายวันสถาปนากรมชลประทาน ‘120 ป 

กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผนดิน’ 

ทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 13-15 มิถุนายน 

2565 โดยไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนประธานในพิธีเปดงาน พรอมรับชม

นิทรรศการทั้ ง ในรูปแบบออฟไลนและ

ออนไลน

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชล

ประทาน เปดเผยวา ตลอดระยะเวลา 120 ป 

แห ง ก า รกํ า เนิ ดและวิ วัฒนาการ ง าน

ชลประทานในประเทศไทย นับแตสมัยรัชกาล

ที่ 5 ผูกอตั้งกรมคลอง เปลี่ยนเปนกรมทดน้ํา

ในรัชกาลที่ 6 และเปนกรมชลประทานใน

รัชกาลที่ 7 การพัฒนางานชลประทานใน

ประเทศไทยไดพัฒนาอยางตอเน� องมาจนถึง

รัชกาลที่ 9 ที่งานดานการชลประทานไดรับ

การพัฒนาอยางกวางขวางครอบคลุมทั่ว

ทุกภูมิภาคของประเทศ พระองคทรงมีพระ

ราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาศึกษา

และกอสราง โครงการชลประทานประเภท

และขนาดตาง ๆ ตามความเหมาะสมของ

สภาพภูมิประเทศ และภูมิสังคม รวมทั้ง

การบริหารจัดการน้ําเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค 

การเกษตร และกิจกรรมอ� นๆ มีโครงการ

ชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน

ทุกพื้นที่มากกวา 2,000  โครงการ  

“ตลอดระยะเวลา 120 ปที่ผานมา 

กรมชลประทาน ไดพัฒนาแหลงนํ้าเพ� อสนับสนุน

การใชน้ํ า ในทุกภาคสวนกระจายอยู ใน

ภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ รวม 21,463 แหง 

คิดเปนปริมาณน้ํารวมประมาณ 83,101 ลาน

ลูกบาศกเมตร พัฒนาพื้นที่ชลประทานไป

แลวกวา 35.04 ลานไร โดยมีเปาหมายใน

การเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานใหไดกวา 51.08 ลานไร 

เพิ่มปริมาณน้ําตนทุนไดประมาณ 94,961 

ลานลูกบาศกเมตร ในป 2580 หวังสราง

ความมั่นคงดานน้ําใหกับประเทศไทยใหมาก

ยิ่งขึ้น” นายประพิศฯ กลาว

ในโอกาสครบรอบ 120 ป กรมชลประทาน 

ไดจัดงาน “120 ป กรมชลประทาน 6 รัชกาล 

งานของแผนดิน” ระหวางวันที่ 13 - 15 

มิถุนายน 2565 โดยจัดแสดงนิทรรศการผล

งานชลประทานทั้งในรูปแบบออฟไลนและ

ออนไลน ประกอบดวยการจัดนิทรรศการ 

On ground รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ มี

นิทรรศการดานการชลประทาน กิจกรรม

เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเครือ

ขายชลประทานทุกภูมิภาครวม 67 หัวขอ 

โดยวิทยากรระดับจังหวัด อาทิ ผูวาราชการ

จังหวัด และเกษตรกรกลุมผู ใชน้ํา เปนตน 

รวมถึงกิจกรรม “รักษน้ํา ปลูกปา” รวมกัน

ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ซึ่งได

รับการสนับสนุนจากกรมปาไม จํานวน 22,930 

ตน สําหรับที่สวนกลาง จัดเวทีเสวนาโดย

120 ป กรมชลประทาน รุกเดินหนาสูองคกรอัจฉริยะ

มุงสรางความมั่นคงดานน้ําและการบริการคุณภาพสงถึงประชาชน

วิทยากรมากประสบการณจากสายงานตาง ๆ 

แจกกลาไม อาทิ ยางนา สัก พะยุง รวม 

3,350 ตน ใหผูลงทะเบียนรวมงาน และมี

รานจําหน�ายผลผลิตและสินคาแปรรูปจาก

เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานอีกดวย 

นอกจากน้ี กรมชลประทานจัดนิทรรศการ

เสมือนจริงตอเน� องเปนปที่สาม โดยครั้งนี้จะ

ไดสัมผัสเร� องราวความมหัศจรรยแหงสายน้ํา

เพ� อชีวิต “The miracle of water for life” 

ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ การ

เดินทางของสายน้ําตลอด 120 ป ผูเขาชมจะ

ได้รับความสนุกและตื่นเต้นไปกับการสร้าง

ตัวละครอวาตารเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ 

“พลังแหงชลประทาน ความเปนหนึ่งเพ� อ

ทุกคน (One for All)” กับผลงานของ 38 

หน�วยงานในสังกัด และกิจกรรมพรอมลุนรับ

ของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนรวมชมนิทรรศการ

เน� องในโอกาสครบรอบ 120 ป กรมชลประทาน 

พรอมกิจกรรมเสวนาและแจกของรางวัล

มากมายจากสวนภูมิภาค 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 

ระหวางวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2565 และ

ร่วมสัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่ง

สายน้ําเพ� อชีวิต “The miracle of water 

for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 

ตลอดจนรวมบริจาคใหกับศูนยการแพทย

ปญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผานทาง

เว็บไซต 120 ป กรมชลประทาน ไดตั้งแต

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เปนตนไป

ไปรษณีย ไทย เปดสาขาใหม แพลทินัม แฟช่ัน มอลล     ยุตินันท กองนิละ ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายบริหารพื้นที่เชา บมจ. เดอะแพลทินัม กรุป พรอมคณะผูบริหาร มอบกระเชาดอกไมแสดง

ความยินดี แก สกานต กองแกว ผูจัดการฝายสํานักงานไปรษณียนครหลวง 1 ในโอกาสเปด

สาขาใหม โดยพรอมเปดใหบริการสงสินคาทั่วประเทศและ บริการสงดวน (EMS) ในราคาเริ่ม

ตนเพียง 15 บาท ณ บริเวณโซน 2  ศูนยการคา แพลทินัม แฟชั่น มอลล

ผนึกพันธมิตรมอบทุน    จิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผูส� อขาวเศรษฐกิจ รวมกับองคกร

ชั้นนํา 38 บริษัท มอบทุนทุนการศึกษาบุตร – ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผูส� อขาว

เศรษฐกิจ ประจําป 2565 ทุนละ 6,000 บาท จํานวน 74 ทุน  เพ� อชวยแบงเบาภาระคาใช

จายในการศึกษาเลาเรียนแกบุตรธิดาของครอบครัวคนขาว ในภาวะโควิด -19 และคาครอง

ชีพสูงขึ้นตอเน� อง โดยมีตัวแทนจากองคกรชั้นนํา คณะกรรมการสมาคมฯ  บุตรธิดาสมาชิกฯ 

เขารวมในพิธี ที่โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ  สาขารัชโยธิน

“เอมันนี่” สนับสนุนอุปกรณทางการแพทย     ซูสุมุ อิโตะ ผูบริหารสายงานการขายและศูนย

ปฏิบัติการ บริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล พรอมดวยพนักงานในองคกร รวมสนับสนุนอุปกรณ

ทางการแพทยที่จําเปน อาทิ เตียงผูปวย, รถวีลแชร, เคร� องผลิตออกซิเจน ผานกิจกรรม  “A 

money บัดดี้รวมสงอุปกรณการแพทยใหผูปวยไดยืม” เพ� อเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือผู

ปวยรักษาตัวที่บาน ในโครงการปวยใหยืม ของ มูลนิธิกระจกเงา โดยมี นายธนพล ทรงพุฒิ 

หัวหนาโครงการปวยใหยืม เปนตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพฯ

art4d design talk: “Craft Matters”     วรัญู จินดา กรรมการผูจัดการ บริษัท โอทูอี 

ซัพพลาย (O2E Supply) ผูนําเขาวัสดุปูพื้นคุณภาพจากตางประเทศ จัดงาน art4d design 

talk: “Craft Matters” งานเสวนาระหวาง  art4d  นักออกแบบและสถาปนิก ที่เชิญทุกคนรวม

กันสํารวจความสัมพันธของศิลปะและงานฝมือ ในอุตสาหกรรมการออกแบบ โดยมี สกอตต 

วิทเทเคอร, พงษเทพ สกุลคู, รัฐ เปลี่ยนสุข, ฟลิปป มัวซง มารวมงาน  ณ  O2E New Show-

room  FYI Center ชั้น 2 ถนนพระราม 4

ประชุม ครั้งที่ 2    เม� อเร็วๆนี้โครงการTO BE NUMBER ONE มีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติ

การเพ� อพัฒนาแนวทางและเกณฑการตัดสินการประกวดจังหวัด อําเภอ และชมรม TO BE 

NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจําป 2565 ครั้งที่ 2โดยมี หมอมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่

ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เปน

ประธาน ณ หองประชุมนายแพทยฝน  อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เตรียมจัดงานแถลงขาวเปด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง คณะวิทยาการ

จัดการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส� อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 

Paris School of Technology and Business 

(PSTB) สาธารณรัฐฝรั่งเศส สถาบันการ

ศึกษาในเครือขายของ Galileo Global 

Education ผูนําสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป 

กอตั้งเม� อป พ.ศ. 2554 ซึ่งในปจจุบัน

มีสถาบันการศึกษาในเครือขายมากกวา 55  

สถาบัน 86 วิทยาเขต ใน 13 ประเทศ  โดย

งานแถลงขาวดังกลาวจะมีขึ้น ในวันพุธที่ 

22 มิถุนายน เวลา 13.00-15.30 น. ณ 

โรงแรมโฟร ซีซ่ัน กรุงเทพ แอท เจาพระยาริเวอร 

(ถนนเจริญกรุง) หอง Conservatory Ballroom  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดโปร 

“Central Retail X T1 Super Earn” เอาใจ

ไลฟสไตลสายชอป รับคะแนนเดอะวันสูงสุด

5,000 คะแนน เม� อใชจายสะสมท้ังหนาราน 

และหนาเว็บที่รวมรายการ 3 รานคาขึ้นไป 

และมียอดใชจายผานบัตรครบ 10,000 บาท

ตลอดรายการ ตั้งแตวันนี้ - 31 กรกฎาคม 

รานคาในเครือเซ็นทรัล รีเทลที่รวมรายการ 

ไดแก หางสรรพสินคาเซ็นทรัล, โรบินสัน, 

เซ็นทรัล ฟูด ฮอลล, ท็อปส, เพาเวอรบาย, 

ซูเปอรสปอรต, ออฟฟศเมท, บีทูเอส, ไทวัสดุ

และบีเอ็นบี โฮม (รวมการซื้อผานชองทาง

ออนไลน) สิทธิพิเศษเฉพาะ 15,000 ทาน

แรกที่ลงทะเบียนรวมรายการผานแอป 

UCHOOSE เพ� อรับคะแนนเดอะวันพิเศษ

ภายในวันที่ทํารายการครั้งแรกครั้งเดียว 

(ตามเง� อนไขที่กําหนด)  

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๕๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวรัชนีกร สารวงษ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบ๊ิกซีเลย เลขท่ีบัญชี 

๔๐๘ ๒๔๔ ๑๓๑๕ ช� อบัญชี 

นางสาวรัชนีกร สารวงษ

- นางสาว

รัชนีกร 

สารวงษ

๑๔๐.๑๔ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๒ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๓๓/๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาวังสะพุง เลขท่ีบัญชี 

๐๕๖ ๓๕๖ ๙๐๙๓ ช� อบัญชี 

นางสาวรัชนีกร สารวงษ

- นางสาว

รัชนีกร 

สารวงษ

๑,๘๓๓.๑๘ 

บาท(ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๔ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๓๓/๒๕๖๕

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาส่ีแยกมะลิวัลย 

(ขอนแกน) เลขท่ีบัญชี ๙๒๓ 

๒๔๑ ๙๕๕๘ ช� อบัญชี นาย

สรกฤช กานพลู

- นายสรกฤช 

กานพลู

๔๐๐.๗๙ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๖ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๓๓/๒๕๖๕

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาวังสะพุง เลขท่ีบัญชี 

๐๔๒ ๑๘๓ ๓๙๓๑ ช� อบัญชี 

นายสรกฤช กานพลู

- นายสรกฤช 

กานพลู

๒๖๑.๔๘ 

บาท(ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๗ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๓๓/๒๕๖๕

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาวังสะพุง เลขท่ีบัญชี 

๕๒๘ ๒๖๑ ๗๓๔๘ ช� อบัญชี 

นางพีรดา กานพลู

- นางพีรดา 

กานพลู

๒๘,๖๕๔.๒๐ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสิน

รายการที่๘ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๓๓/๒๕๖๕

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาวังสะพุง เลขท่ีบัญชี 

๑๘๙ ๒๕๕ ๓๔๙๘ ช� อบัญชี 

นางพีรดา กานพลู

- นางพีรดา 

กานพลู

๔๘๗,๙๖๕.๖๒ 

บาท(ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๙ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๓๓/๒๕๖๕

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาศาลากลางจังหวัดเลย 

เลขท่ีบัญชี ๙๘๓ ๗๘๒ ๘๖๖๘ 

ช� อบัญชี นางพีรดา กานพลู

- นางพีรดา 

กานพลู

๓๑๓,๗๘๐.๖๑ 

บาท(ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๐ตาม

คําสั่ง ที่ ย.

๓๓/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๘๓๓,๐๓๖.๐๒ บาท 

(แปดแสนสามหม� นสามพันสามสิบหกบาทสองสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นางสาวรัชนีกร สารวงษ กับพวก 

(นายอัครินทร อินทรสุวรรณ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(แปดแสนสามหม� นสามพันสามสิบหกบาทสองสตางค) พรอมดอกผล(แปดแสนสามหม� นสามพันสามสิบหกบาทสองสตางค) พรอมดอกผล

(นายอัครินทร อินทรสุวรรณ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ



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

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“แนวทางการปฏิบัติงานรองนายทะเบียน

สหกรณ” พรอมทั้งมอบนโยบายในการกํากับ

ดูแลสหกรณทั่วประเทศ และบรรยายพิเศษ 

หัวขอ “นโยบายดานการสงเสริม กํากับ ดูแล

สหกรณ” เพ� อปองกันการเกิดขอบกพรองและ

การทุจริตในระบบสหกรณ โดยมี นายวิศิษฐ 

ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ คณะผู

บริหาร สหกรณจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน

สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 , 2 

ขาราชการและเจาหนาที่ใหการตอนรับ ณ โรง

แรมปริ๊นซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 

นางสาวมนัญญา กลาววา ไดเตรียม

ตั้งศูนยปฏิบัติการแก ไขปญหาการทุจริตใน

สหกรณ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง

จะรวบรวมหนี้ที่มีการทุจริตในระบบสหกรณ

ทั้งสหกรณการเกษตรและสหกรณออมทรัพย 

เบื้องตน 18,000 ลานบาท ซึ่งตัวเลขดังกลาว

มาจากการสั่งการใหทุกจังหวัดรวบรวมเขามา 

ตัวเลขทุจริตเหลานี้ จะนํามาใชในการแกไข

ตามกรณีแตละสหกรณ ซ่ึงเปนไปตามขอส่ังการ

ของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  นายกรัฐมนตรี  

“เปนที่ทราบกันดีวา ที่ผานมาไดเกิด

เหตุการณตาง ๆ สงผลกระทบตอขบวนการสหกรณ  

ซ่ึงจากน้ีจะขับเคล� อนการแกไขอยางเปนรูปธรรม

เพ� อใหเกิดความเช� อมั่นในระบบสหกรณ ซึ่ง

พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

ไดกําชับติดตามความคืบหนาและใหความ

สําคัญกับเร� องนี้ รวมถึง ดร.วิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ ดวย ซ่ึงในวันพรุงน้ี จะมีการประชุม

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานตางๆ 

ตามท่ีนายกฯ ไดมอบหมาย ลาสุดความเสียหาย

ประมาณ 18,000 ลานบาท โดยจะเรงดําเนินการให

เร็วท่ีสุด และจะมีการต้ังวอรรูม เพ� อแกปญหาใน

รมช.มนัญญา เตรียมตั้งวอรรูมแกหนี้สหกรณ 1.8 หม� นลาน เรงชวยเหลือคืนเงินสมาชิกใหเร็วที่สุด 

เนนย้ําสหกรณชวยกันปองกันการทุจริต ยกระดับการตรวจสอบอยางเขมขน มุงสรางความเช� อมั่นระบบสหกรณ

เร� องน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงจะเปนศูนยรวบรวมขอมูล

ของทุกสหกรณจังหวัด มีกรมสงเสริมสหกรณ 

และกรมตรวจบัญชีสหกรณ ทํางานรวมกันใน

การตรวจสอบ โดยมีตนเปนประธานเพ� อให

ทรัพยสินที่ยึดคืนมา คืนกลับใหสมาชิกสหกรณ

ใหเร็วที่สุด ซึ่งจะมีการเปดอยางเปนทางการ

เร็วๆ นี้ นอกจากนั้นขอเนนย้ําใหทุกสหกรณ

ใชแอพพลิเคชั่นของสหกรณเพ� อเปดใหสมาชิก

สามารถเขามาตรวจสอบสถานะทางการเงินให

เปนปจจุบัน" รมช.มนัญญากลาว

ดาน นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ เปดเผยถึงความคืบหนา

ในการแกไขปญหาการทุจริตในระบบสหกรณ

ออมทรัพย วา กรมสงเสริมสหกรณรับนโยบาย

จากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ขณะนี้

ไดใหความสําคัญตอการปองกันความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณออมทรัพยเปนพิเศษ 

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

ปจจุบันมีกวา 1,400 แหง ทุนดําเนินงาน

กวา 2.74 ลานลานบาท โดยรัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดสั่งการ

ใหกรมสงเสริมสหกรณ สงเจาหนาที่เขาไป

ติดตามดูแลระบบการเงินของสหกรณอยาง

ใกลชิด พรอมทั้งหาแนวทางปองกันปญหา

ไมใหเกิดทุจริตซ้ําเหมือนกับที่ผานมา กรมฯ 

จึงไดสั่งการใหทุกจังหวัดกําชับคณะกรรมการ

สหกรณวางระบบการตรวจสอบการทํางาน

ของเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ใหเปนไป

ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณและ

ขอบังคับของแตละสหกรณอยางเครงครัดนั้น 

เพ� อรักษาผลประโยชนของสมาชิก

“กรมสงเสริมสหกรณ ไดมอบหมาย

ใหสหกรณจังหวัดทุกจังหวัดเขาไปแนะนําให

สหกรณออมทรัพย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบจัดทํา

แอพพลิเคชั่นของแตละสหกรณเพ� อใหสมาชิก 

สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของตัวเอง  ได

ตลอดเวลา และกําหนดใหเปนตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

งานของสหกรณจังหวัดทุกจังหวัด ปจจุบัน

สหกรณออมทรัพยมีทั้งหมด 1,400 กวาแหง

ทั่วประเทศ โดยกรมฯ ไดตั้งเปาหมายวาสิ้นป 

2565 จะมีสหกรณออมทรัพยประมาณ 500 แหง 

ที่สามารถจัดทําแอพพลิเคชั่นพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบการเงินใหทันสมัย เพ� อใหสมาชิก

สามารถตรวจสอบเงินของตนเอง ไดตลอดเวลา

และควรจะสนับสนุนใหสมาชิกใชบริการไม

นอยกวารอยละ 90 ของจํานวนสมาชิกสหกรณ

ทั้งหมด” อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กลาว  

สําหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติงานของรองนายทะเบียน

สหกรณ จัดขึ้นระหวางวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 

2565 เพ� อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยว

กับภารกิจของรองนายทะเบียนสหกรณที่ไดรับ

มอบหมายจาก นายทะเบียนสหกรณ ความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายสหกรณอนุบัญญัติ 

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ แนวทาง

ปฏิบัติงานในการกํากับ ดูแล และสงเสริมสหกรณ 

ตลอดจนแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู กรณีปญหา 

แนวทางการแกไขปญหาเพ� อใหสอดคลองกับ

กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

และคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เพ� อให

สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของรองนาย

ทะเบียนสหกรณ ไดอยางถูกตอง โดยมีกลุม

เปาหมาย ไดแก ผูบริหารกรมสงเสริมสหกรณ 

สหกรณจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 – 2 ผูอํานวย

การกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ ผูอํานวยการ 

กลุมตรวจการสหกรณ และเจาหนาท่ี รวม 270 คน 

ซึ่งเปนบุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณ ที่ทํา

หนาที่ในการสงเสริมสหกรณ ตองมีความรู

ความเขาใจในเร� องระบบการเงิน การบัญชี 

การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งจะ

เป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมสหกรณ์ 

รวมถึงในการกํากับดูแลสหกรณ ใหดําเนินงาน

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ

อ� น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

จะสงผลใหสามารถสรางความเช� อถือ และ

ความเช� อมั่น ของสหกรณกับเจาหนาที่สงเสริม

สหกรณ ไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถสราง

ความเขมแข็ง และความมั่นคงใหกับสหกรณ 

ซึ่งจะเปนผลดีกับสมาชิกตอไป.

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

หนัง ‘Lightyear’ อดฉายใน 14 ประเทศ

ลอสแองเจลิส • วอลท์ดิสนีย์ไม่สามารถขออนุญาตฉาย 

Lightyear ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ของพิกซาร์ใน 14 

ประเทศในตะวันออกกลางและเอเชีย และมีแนวโน้มว่า

จะไม่ได้ฉายในจีน โปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้เผยกับรอยเตอร์

ว่า ทางการจีนขอให้ตัดฉากบางฉากออก ซ่ึงดิสนีย์ปฏิเสธท่ี

จะทำาตามคำาขอ เหตุจากภาพยนตร์แอนิเมช่ันเรื่องน้ีซ่ึงเป็น

ภาคต่อของ Toy Story โดยเน้ือเรื่องเกิดข้ึนก่อนหน้าน้ัน มี

ภาพของคู่รักเพศเดียวกันท่ีแลกจูบกันส้ันๆ ทำาให้ยูเออีสั่งแบน

หนังเรื่องนี้ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งคู่ในหนัง

ละเมิดมาตรฐานเน้ือหาของสื่อในประเทศ รักร่วมเพศถือเป็น                         

ความผิดทางอาญาในหลายประเทศในตะวันออกกลาง ส่วน 

ตัวแทนจากประเทศอื่น ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย, อียิปต์, อินโด 

นีเซีย, มาเลเซียและเลบานอน ไม่ขอตอบกรณีที่ไม่ยินยอม

ให้หนังเรื่องนี้เข้าฉาย

โจรปล้น 20 ตู้สินค้าที่เม็กซิโก

เม็กซิโกซิตี • กลุ่มคนร้ายติดอาวุธหนักปล้นตู้คอนเทนเนอร์

สินค้าไปถึง 20 ตู้ บางตู้บรรทุกทองคำาและเงินจากท่าเรือ

แห่งหนึ่งทางตะวันตกของเม็กซิโก เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

จันทร์ว่า สื่อท้องถิ่นเรียกการปล้นครั้งนี้ว่าเป็น “การโจร 

กรรมแห่งศตวรรษ” เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ใน

บริเวณส่วนบุคคลของท่าเรือการค้าทางชายฝั่งแปซิฟิกของ

เมืองมันซานิโย รัฐโกลีมาของเม็กซิโก กุสตาโว เอเดรียน โฮ

ยา โฆษกฝ่ายความมั่นคงรัฐโกลีมา เผยว่า หลังจัดการกับ

ทีมรักษาความปลอดภัยของท่าเรือได้แล้ว บรรดาผู้ก่อเหตุใช้

รถเครนและรถบรรทุกในการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ สิ่ง

นี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราเคยเห็นการขโมยตู้สินค้ามาบ้าง                                  

แต่ไม่ใช่ในปริมาณขนาดนี้ การปล้นตู้สินค้าครั้งนี้ใช้เวลา

ราว 8-10 ชั่วโมง โจรเลือกประเภทสินค้าอย่างดี เช่น พวก

โลหะมีค่าและเครื่องปรับอากาศ

คุกตลอดชีวิตนักเขียน ‘วิธีฆ่าสามี’ 

ลอสแองเจลิส • นักเขียนหญิงชาวอเมริกันที่เขียนบทความ

เรื่อง “How to Murder Your Husband” ถูกตัดสินจำาคุก

ตลอดชีวิตเมื่อวันจันทร์ ฐานยิงคู่สมรสถึงแก่ชีวิต แนนซี  

แครมป์ตัน โบรฟี วัย 71 ปี มีสิทธิ์ยื่นขอทัณฑ์บนภายใน

ระยะเวลา 25 ปี ตามที่ผู้พิพากษารัฐโอเรกอนแจ้งให้เธอ

ทราบ การพิจารณาคดีนี้กินเวลานาน 1 เดือน จนทราบว่า

เธอใช้ปืนกระบอกที่ซื้อมาจากอีเบย์ในการสังหารสามี โดย

หวังได้เงินประกันชีวิตหลายแสนดอลลาร์สหรัฐ อย่างไร

ก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่พบอาวุธที่เธออ้างว่าหามาเพื่อศึกษาสำา                   

หรับเขียนนวนิยายเรื่องใหม่ ส่วนผู้ตายคือ เชฟ แดเนียล 

โบรฟี ถูกพบนอนเสียชีวิตบนพื้นของห้องเรียนในสถาบัน

สอนทำาอาหารที่ตอนนี้เลิกใช้งานแล้ว เขาถูกยิง 2 นัด ภาพ

จากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าภรรยาของเขาขับรถเข้ามา

ในพื้นที่นั้นในขณะนั้น. 

มเสนอให้รัฐบาลและเอกชนรวมไปถึง “แหล่ง

คลังสมอง” ของประเทศไทยทั้งหลายให้ร่วมกัน

ตั้ง “วอร์รูมเศรษฐกิจ” หรือ Thailand Economic 

War Room เพราะผมเชื่อว่าเรากำาลังเผชิญกับภัยคุกคาม

ด้านเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสกว่าที่องค์กรรัฐบาล หรือ

แม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์อยู่ในขณะนี้

เพราะสงครามยูเครนจะสร้างความสั่นสะเทือนกว้าง

ไกลกว่าที่คิด

ผลที่จะตามมาจะครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

แข่งขันอาวุธร้ายแรง, การเผชิญหน้าระหว่างโลกตะวันตก

กับรัสเซียที่ผนึกกำาลังกับจีนเพื่อสร้างขั้วใหม่แห่งอำานาจ

ซึ่งหมายถึงการแปรผันทั้งด้านความมั่นคง, การเมือง, 

การทูต, สังคม, ไซเบอร์และโลกร้อน

และที่น่ากลัวที่สุดคือ ภัยพิบัติต่อเศรษฐกิจโลกที่มี

ผลกระทบถึงไทยเราในเกือบทุกๆ ด้าน

คำาพยากรณ์ของธนาคารโลกและ OECD ที่จับชีพจร

ของเศรษฐกิจโลกตลอดเวลาออกบทวิเคราะห์ที่ตอกย้ำาถึง

ความน่ากังวลหนักขึ้นตลอดเวลา

ธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะลงแรง

และพยากรณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวต่ำากว่าที่เคย

คาด...นั่นคือจากการประเมินเดิมที่จะโต 3.9% เหลือเพียง 

2.9%

ธนาคารโลกออกรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจฉบับ

ล่าสุด “โกลบอล อิโคโนมิค พรอสเพ็ค รีพอร์ต” ประกาศ

ลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงมาอยู่ที่ 2.9% ต่ำากว่า

การคาดการณ์เมื่อเดือนมกราคม ซึ่งอยู่ที่ 4.1% และต่ำา

กว่าการเติบโตของเมื่อปีที่แล้วที่ 5.7%

เหตุผลสำาคัญมาจากสงครามในยูเครน ซึ่งส่งผลกระ

ทบรุนแรงต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของโลกหลายชนิด โดย

ภาวะนี้เกิดขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตการระบาดของโควิด-19 อยู่แล้ว 

ซึ่งธนาคารโลกระบุว่า “โลกกำ�ลัง

เข้�สู่ยุคที่ยืดเยื้อของก�รเติบโตที่อ่อนแอ 

และยุคของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น”

ภาวะเช่นนี้คือ “สแตกเฟลชั่น” 

Stagflation คือ ภาวะที่เศรษฐกิจโลกหด

ตัว แต่เงินเฟ้อกลับพุ่งสูงขึ้น 

ซึ่งรายงานนี้บอกว่าเป็นภาวะ

คล้ายกับช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวใน

ยุค 1970  

และยอมรับว่าหลายประเทศใน

โลกจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับ “ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย” 

รายงานบอกว่า “สงคร�มใน

ยูเครน ก�รล็อกด�วน์ในจีน ปัญห�ก�ร

สะดุดของห่วงโซ่อุปท�น และคว�มเสี่ยง

ของภ�วะสแตกเฟลชั่น กำ�ลังทุบทำ�ล�ย

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจลง สำ�หรับหล�ย

ประเทศนั้น ค�ดว่�จะไม่อ�จหลีกเลี่ยง

กับภ�วะเศรษฐกิจถดถอยได้” 

ทั้งนี้ ธนาคารโลกคาดว่า สหรัฐฯ 

จะเติบโตได้ที่ 2.6% ลดลงจากที่คาด

การณ์ไว้เมื่อเดือนมกราคม 3.8% 

ส่วนกลุ่มประเทศยูโรโซนจะเติบโต

ได้ที่ 2.5% ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อ

เดือนมกราคมที่ 4.2%

ญี่ปุ่นจะเติบโตได้ที่ 1.7% ลดลง

จากคาดการณ์เดิมที่ 2.9% ส่วนจีนจะ

เติบโตได้ที่ 4.3% ลดลงจากคาดการณ์

เดิมที่ 5.1% และประเทศไทยจะเติบโต

ได้ที่ 2.9% ในปีนี้ลดลงจากคาดการณ์

เดิมที่ 3.9%

ขณะเดียวกันองค์กรเพื่อความร่วม

มือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ หรือโออีซีดี (OECD) ก็ออก

รายงานมาพร้อมข่าวร้ายในแนวเดียวกัน

โดยปรับลดคาดการณ์อัตราการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีน้ีลงจาก 4.5% เหลือ 3% 

พร้อมคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงข้ึนต่อเนื่อง โดย

ประเทศและประชาชนท่ียากจนจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุด

เลขาธิการ OECD แมทเธียส คอร์แมนน์ รายงาน

ว่า การลงทุนของภาคธุรกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ต่างได้รับผลกระทบทั้งจากอัตราเงินเฟ้อ สงครามในยูเครน 

และปัญหาห่วงโซ่อุปทานสินค้าที่ล้วนทำาให้ราคาสินค้าและ

พลังงานต่างๆ สูงขึ้นมาก

OECD ซึ่งมีสมาชิกเป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว 38 ประเทศ คาดการณ์ว่า 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ และกลุ่มยูโรโซนจะขยาย

ตัวที่ระดับ 2.5% และ 2.6% ตามลำาดับ ลด

ลงจากการคาดการณ์ครั้งที่แล้ว

ส่วนเศรษฐกิจจีนนั้น OECD คาด

ว่าจะเติบโตที่ระดับ 4.4% ในปีนี้ จากที่

เคยคาดการณ์ไว้ที่ 5.1% ซึ่งเป็นผลจาก

มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด

รายงานนี้ตอกย้ำาว่าประเทศที่ยากจน

ที่สุดในโลก คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก

ที่สุดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ

ปัญหาขาดแคลนอาหารที่เกิดจากสงครามใน

ยูเครน ซึ่งอาจนำาไปสู่ปัญหาทางสังคมและ

ความวุ่นวายทางการเมือง

สำาหรับไทย แบงก์ชาติกำาลังถูกกดดัน

ให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้ แม้จะ

ไม่อยากทำา เพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ที่เปราะบาง

อีกทั้งยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้เสีย

ที่ยังคงมีความน่ากังวลอยู่

แต่ปัญหาเงินเฟ้อมาจ่ออยู่หน้าบ้าน

อย่างชัดเจน 

กลายเป็นปัญหาระดับโลก 

การตัดสินใจไม่ทำาอะไรก็ไม่ได้ หรือถ้า

ทำาช้าเกินไปก็อาจจะนำาไปสู่ปัญหาท่ีใหญ่กว่า

ในเมื่อเงินเฟ้อเกิดจากต้นทุนที่สูงขึ้น 

แต่เป็นช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นดี 

เป็นความท้าทายที่หนักหน่วงมาก

สำาหรับทุกประเทศในโลกวันนี้

ตัดสินใจไม่ทำาก็ลำาบาก ตัดสินใจทำาก็

ลำาบาก

ใครที่อยากจะเป็นรัฐบาลต่อหรือเสนอ

มาเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งใหญ่คราวนี้มี

คำาตอบสำาหรับประชาชนหรือยัง?

การหาเสียงแบบเดิมๆ ที่เป็นนโยบาย

กว้างๆ หรือมีแต่สโลแกน ไม่มีแผนปฏิบัติ

การอย่างจริงจัง มีแต่เจ๊งครับ!.

ผ

เขมรจำ�คุก60ฝ่�ยค้�นฐ�นกบฏ
พนมเปญ • ศาลกัมพูชาตัดสินจำาคุกผู้เห็นต่างจากรัฐบาลราว 60 คน 

รวมถึงเทียรี เซ็ง ทนายความและนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน สัญชาติ                                                                                      

เขมร-อเมริกัน ฐานสมรู้ร่วมคิดก่อกบฏและปลุกปั่นยุยง ในการ

ตัดสินคดีหมู่ที่สหรัฐประณามว่าไม่มีความยุติธรรมและมีเหตุจูงใจ

ทางการเมือง  

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย 

งานเมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนา                                           

ยน 2565 ว่า ศาลในกรุงพนม 

เปญของกัมพูชาตัดสินคดีหมู่

ในวันเดียวกัน จำาคุกผู้เห็นต่าง

จากรัฐบาลราว 60 คน จาก

ความผิดฐานกบฏและปลุกป่ัน

ยุยง ตัดสินจำาคุกพวกเขาระหว่าง 

5-8 ปี

จำาเลยที่ถูกตัดสินคดีนี้

เมื่อวันอังคารส่วนใหญ่เป็นอดีต

สมาชิกพรรคสงเคราะห์ชาติ

กัมพูชา (ซีเอ็นอาร์พี) ที่โดน

คำาสั่งยุบพรรคไปแล้ว รวมถึง

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษย

ชนและผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาล

กัมพูชา 

คดีที่ศาลกัมพูชาตัดสิน

เมื่อวันอังคาร เชื่อมโยงกับความ

พยายามซึ่งล้มเหลวที่จะกลับ

กัมพูชาของ สม รังสี อดีตรัฐ 

มนตรีกระทรวงการคลังและอดีต

หัวหน้าพรรคซีเอ็นอาร์พี โดย

จำาเลยราว 60 คนที่โดนตัดสิน

จำาคุกเมื่อวันอังคาร ถูกดำาเนิน

คดีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดก่อกบฏ

และปลุกปั่นยุยง

หน่ึงในผู้ถูกตัดสินจำาคุก                                          

คือ เทียรี เซ็ง วัย 51 ปี ทนาย 

ความและนักเคลื่อนไหวด้าน

สิทธิมนุษยชนสัญชาติกัมพูชา-

อเมริกันทนายความของเธอเผย

ว่าศาลตัดสินจำาคุกเธอ 6 ปี และ

ส่ังให้เจ้าหน้าท่ีจับกุมตัวเธอ

โจน จุง ทนายความของ

เซ็งเผยกับผู้สื่อข่าวนอกศาลว่า                                                 

คำาตัดสินของศาลเป็นสิ่งที่รับ

ไม่ได้ เขาจะไปเย่ียมเธอในเรือน

จำาเพื่อพูดคุยเรื่องอุทธรณ์คดี 

เทียรี เซ็ง เดินทางมาฟัง

คำาตัดสินของศาลโดยใส่ชุดเทพี

เสรีภาพและมี โซ่ล่ามรอบตัว

เธอ เธอคาดว่าศาลจะตัดสิน

ว่าเธอทำาความผิดจริง เธอถูก

ดำาเนินคดีในข้อหากบฏ, ปลุก

ปั่นยุยงและกระทำาความผิดอา 

ญาอุกฉกรรจ์

หลังคำาตัดสินของศาล

เซ็งโดนลากไปท่ีรถกระบะของ                                                  

ตำารวจ ทำาให้เกิดการตะลุมบอน

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับประชาชน

ท่ีมาให้กำาลังใจเธอด้านนอกศาล 

ชาด โรดเดอไมเออร์ โฆ 

ษกสถานทูตสหรัฐในกัมพูชา 

กล่าวว่า สหรัฐกังวลอย่างย่ิง

กับคำาตัดสินท่ีไม่ยุติธรรมในวัน                                                           

น้ี สหรัฐเรียกร้องมาอย่างสม่ำา                                                

เสมอต่อเจ้าหน้าท่ีกัมพูชาให้หยุด                                                      

การไต่สวนคดีท่ีมีเหตุจูงใจทาง 

การเมือง รวมถึงการดำาเนิน

คดีกับเทียรี เซ็ง พลเมืองสหรัฐ 

และผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนคน

อื่น, สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน, ผู้

สื่อข่าวและนักเคลื่อนไหวด้าน

แรงงานและสิ่งแวดล้อม

นอกจากตัดสินจำาคุกเทียรี 

เซ็ง แล้วศาลกัมพูชายังตัดสิน

คดีลับหลังจำาคุก 6 ปี ต่อ สม 

รังสี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการ

คลัง และอดีตหัวหน้าพรรคซี

เอ็นอาร์พีที่ขณะนี้ลี้ภัยอยู่ ใน

ฝรั่งเศส โดยเป็นโทษจำาคุกที่

เพิ่มขึ้นหลังจาก สม รังสี ถูก

ตัดสินจำาคุกในคดีก่อนหน้าน้ีมา

แล้ว

เซ็งกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อน

เข้ารับฟังคำาตัดสินว่า คาดว่า                                  

ศาลจะตัดสินว่าเธอทำาผิดจริง 

ซ่ึงคำาตัดสินน้ีจะนำามาใช้กับชาว                        

เขมรทุกคนที่รักความยุติธรรม, 

รักเสรีภาพและเป็นนักประชา                                             

ธิปไตยอย่างแท้จริง เป็นตรรกะ

ของรัฐบาลเผด็จการที่ตัดสินว่า

เธอทำาความผิด.

ศรีลังกาให้ข้าราชการหยุดสัปดาห์ละ1วัน

โคลัมโบ • ศรีลังกาท่ีกำาลังเผชิญ                                                 

วิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก ให้ข้า                                          

ราชการพลเรือนหยุดงานสัป 

ดาห์ละ 1 วันเพื่อไปปลูกผักที่

สวนหลังบ้าน เป็นมาตรการรับมือ

การขาดแคลนอาหารและลดการ

เดินทางเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

อังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 

ว่าศรีลังกาที่กำาลังเผชิญวิกฤต

เศรษฐกิจอย่างหนักอย่างไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อน ทำาให้ขาดแคลน

อาหารท่ีจำาเป็นจำานวนมาก รวม

ถึงขาดแคลนน้ำามันเช้ือเพลิงและ

ยารักษาโรค ตลอดจนเงินเฟ้อพุ่ง

สูง กระทบอย่างย่ิงต่อค่าใช้จ่าย

ของแต่ละครัวเรือน 

คณะรัฐมนตรีศรีลังกาแถลง                   

เมื่อวันอังคารว่าเป็นการเหมาะ

สมท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหยุดงาน

สัปดาห์ละ 1 วัน และจัดเตรียมส่ิง

อำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็นเพื่อ

ให้ใช้ทำากิจกรรมทางการเกษตรท่ี

สนามหลังบ้านของพวกเขา 

ถ้อยแถลงของคณะรัฐ 

มนตรีศรีลังการะบุว่า การให้

ข้าราชการพลเรือนหยุดงานได้

สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อแก้ปัญหา

ขาดแคลนอาหารท่ีคาดว่าจะเกิด                                               

ขึ้นในอนาคต และการลดวัน

ทำางานของข้าราชการจะช่วย

ลดการเดินทางจากบ้านมาทำา 

งานเพื่อช่วยลดการบริโภคพลังงาน

องค์การสหประชาชาติ

ออกมาเตือนเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วว่า 

ศรีลังกากำาลังเผชิญกับ “วิกฤต

ด้านมนุษยธรรมท่ีเลวร้าย” โดย 

4 ใน 5 ของประชากรทั้งประ 

เทศที่มีราว 22 ล้านคน จะไม่มี

อาหารเพียงพอในแต่ละมื้อ

มติที่ประชุมคณะรัฐมน 

ตรีศรีลังกามีคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่

ภาครัฐหยุดงานทุกวันศุกร์เป็น

เวลา 3 เดือน โดยไม่มีการหัก

เงินเดือน ยกเว้นไม่ให้หยุดงาน

วันศุกร์กับเจ้าหน้าที่ซึ่งทำางาน

ภาคบริการที่มีความจำาเป็น 

นอกจากนี้อนุญาตให้ข้า 

ราชการที่มีราว 1.5 ล้านคน 

สามารถลาราชการ 5 ปีโดยไม่

รับเงินเดือน เพื่อไปทำางานใน

ต่างประเทศได้ โดยไม่มีผลต่อ

การเลื่อนตำาแหน่งหรือบำานาญ 

การอนุญาตในเรื่องนี้เพื่อส่ง

เสริมให้ชาวศรีลังกาไปทำางาน

ต่างประเทศมากขึ้นเพื่อส่งเงิน

กลับประเทศ เนื่องจากศรีลังกา

กำาลังประสบปัญหาขาดแคลน

สกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้อง

ใช้ในการซื้อสินค้านำาเข้า.

เพื่อเสรีภาพ • เทียรี เซ็ง ทน�ยคว�มและนักเคลื่อนไหวด้�นสิทธิมนุษยชน แต่งชุดเป็นเทพีเสรีภ�พเดินด้�นนอกศ�ลแขวงพนมเปญ ก่อน

เข้�รับฟังคำ�ตัดสินของศ�ล เมื่อวันที่ 14 มิถุน�ยน

Perfect Storm : สงครามยืดเยื้อ,

เศรษฐกิจป่วย,เงินเฟ้อพุ่ง,สังคมปั่นป่วน



ตราสัญลักษณ

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 

คม 2565 ซึ่งกรมศิลปากรออกแบบ พรอม

ความหมาย โดยผูประสงคขออนุญาตใช

ตราสัญลักษณฯ สามารถย� นคําขอระหวาง

วันที่ 1 พ.ค.2565 ถึงวันที่ 31 ต.ค. ไปยัง

คณะกรรมการฝายกลั่นกรองการขอใชตรา

สัญลักษณ หรือสอบถามรายละเอียดไดที่

หมายเลขโทรศัพท 0 2283-4789-91 หรือ

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.opm.go.th 

นายธีรภัทรกลาวอีกวา การจัดทํา

โครงการและกิจกรรมรวมเฉลิมพระเกียรติฯ 

ขณะนี้มีหน�วยงานเสนอโครงการและ

กิจกรรมเขารวมเฉลิมพระเกียรติฯ แลว

กวา 1,000 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ

และกิจกรรมสําคัญ อาทิ 1.รัฐบาลจัด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ดวยรักแหง

แผนดิน : With Love  for the Nation” 

กําหนดระหวางวันที่ 1-15 ส.ค.2565 ณ 

บริเวณถนนราชดําเนินกลางตั้งแตสะพาน

ผานฟาลีลาศถึงอนุสาวรียประชาธิปไตย 

2.โครงการมหกรรมผาไหมไทย ไหมไทยสู

เสนทางโลก เฉลิมพระเกียรติฯ กําหนดใน

วันที่ 28 พ.ค.2565 ณ หอประชุมกองทัพ

เรือ และ 3.โครงการหนังสือสมารท-สมุดราย

นามผูผลิตผาไหมและผูประกอบการทั่วประเทศ

แบบดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติฯ เปนตน

นอกจากนี้ยังมีการจัดทําสารคดี

โทรทัศนเฉลิมพระเกียรติฯ ในนามคณะ

กรรมการเอกลักษณของชาติ เพ� อเผยแพร

ในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา, การจัดพิธี

ทางศาสนา และการจัดพิธีถวายเคร� องราช

สักการะและวางพานพุม และพิธีจุดเทียน

ถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 สิงหา

คม 2565 เวลา 18.00 น. และเวลา 19.19 น. 

ตามลําดับ 

“ขอเชิญชวนหน�วยงานภาครัฐ ภาค

เอกชน และประชาชน รวมนอมสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ

จงรักภักดี เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง ตลอดป 2565 โดย

รวมจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติฯ และถวายพระราชกุศลใหเปน

ไปอยางสมพระเกียรติในโอกาสดังกลาว” 

นายธีรภัทรระบุ

ดานนายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ 

จิตรกรชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุม

จิตรกรรม สํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร 
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15ภูมิภาค-ขาวตอหนาหนึ่ง

ขาว

12

ผูพิพากษาเสียชีวิตปริศนาในบานพัก

สงขลา • เม� อวันที่ 13 มิ.ย.65 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.ภูวรา 

แกวพารัตน ผกก.สภ.เมืองสงขลา รับแจงเหตุมีผูเสียชีวิต

ภายในบานเลขที่ 9/12 ม.3 ต.เกาะยอ ที่เกิดเหตุเปนบาน

เดี่ยว 2 ชั้น พบผูเสียชีวิตคือ นายสุเมธ รักษภักดี อายุ 65 ป 

ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณภาค 9 นอนคว่ําหนา

เสียชีวิตอยูบริเวณระเบียงชั้น 2 มีเลือดไหลออกจากปาก

เปนจํานวนมาก เจาหนาที่ ไดชันสูตรศพและตรวจสอบ

ภายในบานอยางละเอียดเกือบ 4 ชั่วโมง และสอบสวน

พยานแวดลอม เบื้องตนคาดวาสาเหตุมาจากโรคประจําตัว

เน� องจากไมมีรองรอยของการถูกทําราย ไมพบอาวุธและ

สภาพภายในบานไมมีรองรอยของการตอสูหรือสิ่งบงชี้วา

ถูกทํารายหรือประเด็นอ� นแอบแฝง สวนเลือดที่ออกจากปาก

เปนจํานวนมากเน� องจากไอออกมาเปนเลือด โดยขณะเกิด

เหตุนายสุเมธอยูบานเพียงคนเดียว ภรรยาออกไปรับลูก เม� อ

กลับมาก็พบวาเสียชีวิตแลว พ.ต.อ.ภูวราเปดเผยวา สาเหตุ

ของการเสียชีวิตมาจากโรคประจําตัวไอเปนเลือด ไมมีรอง

รอยของอาวุธปนหรือรองรอยของการถูกทํารายตามรางกาย 

จากนี้จะสงศพไปผาพิสูจนเพ� อสรุปสาเหตุของการเสียชีวิต

อีกครั้ง สําหรับนายสุเมธเคยดํารงตําแหน�งผูชวยพิพากษา

ศาลฎีกา, รองอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค 9, ผูพิพากษาอาวุโสประจําสํานักงาน

อธิบดีผูพิพากษาภาค 9 และตําแหน�งลาสุดคือ ผูพิพากษา

อาวุโสในศาลอุทธรณภาค 9

หนองคายชวนลองเรือกินเงาะชาวสวน

หนองคาย • วันที่ 14 มิ.ย.65 นายอชิรวิทย สิงหทรายขาว  

นายก อบต.ดานศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย ไดเยี่ยมชม

สวนผลไมของนายบุญจันทร ศรีวรรณะ ที่บานบางกอกนอย  

ต.ดานศรีสุข อ.โพธิ์ตาก โดยเฉพาะเงาะที่กําลังออกผลผลิต 

รอการเก็บสูทองตลาด นายบุญจันทร ศรีวรรณะ เจาของ

สวน บอกวาปลูกเงาะโรงเรียนจํานวน 100 ตน ในพื้นที่

ประมาณ 15 ไร ปลูกมาไดเกือบ 10 ปแลว เงาะที่นี่จะมี

รสชาติดี กรอบหวาน ไมมีเสี้ยนเงาะ ซึ่งจะมีพอคามารับ

ซื้อถึงสวน ตนเคยสงขายตลาดที่ สปป.ลาว แตพอลาวปด

ประเทศทําใหเปนขอจํากัดอยูบาง อยางไรก็ตามชาวโพธิ์ตาก

และนักทองเที่ยวตางมาอุดหนุนกันดี ซึ่งที่สวนขายกิโลกรัม

ละ 35 บาท สามกิโลฯ 100 บาท ดานนายก อบต.ดานศรีสุข

กลาววา จะจัดงานผลไมหวานดานศรีสุข นั่งเรือชมเกาะ กิน

เงาะในสวน ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค.นี้ ขอเชิญ

ชวนชาวหนองคายและนักทองเที่ยวมาอุดหนุนผลผลิตของ

เกษตรกรในพื้นที่ใหมีรายได ซึ่งจะไดรับประทานผลไมที่มี

คุณภาพและชมทัศนียภาพที่สวยงามของ อ.โพธิ์ตาก.

กลาววา นับเปนมงคลแกชีวิตและวงศ

ตระกูล ที่ไดมีโอกาสปฏิบัติงานรับใชใตเบื้อง

พระยุคลบาทในการออกแบบตราสัญลักษณ

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ฯ ซึ่งทุกรายละเอียดมีความหมาย 

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยูภายในกรอบ

รูปหัวใจพื้นสีฟา อักษร “ส” สีฟาเปนสีประจํา

วันพระราชสมภพ อักษร “ก” สีขาว เปนสี

เดชของวันพระราชสมภพ พื้นกรอบสีชมพู

ลายดอกมะลิ สีชมพูเปนสีแหงศรีของวันพระ

ราชสมภพ ซึ่งการใหสีดูละมุนละไม ส� อความ

เปนผูหญิงและพระเมตตา ดอกไมมะลิเปน

ดอกไมมงคลสัญลักษณวันแมแหงชาติ ดาน

บนเปนพระมหามงกุฎภายในประดิษฐาน

พระแสงจักรและพระแสงตรีส� อถึงทรงอยู

ในพระบรมราชจักรีวงศ ขนาบซายขวา พระ

มหามงกุฎดวยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตร

ขาว 7 ชั้น เปนฉัตรประกอบพระราชอิสริยยศ

ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ  

“การนําดอกมะลิมารอยเรียงเปน

มาลัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบอักษรพระ

นามาภิไธย ส.ก. ส� อถึงการรอยเรียงดวงใจ

อยางแน�นแฟนกลมเกลียวในโอกาสมหา

มงคล 90 พรรษา ถวายพระผูทรงเปน

ศูนยรวมดวงใจพสกนิกรไทยทั้งชาติ และ

ผูทรงพระคุณอันประเสริฐตอลูก คือ ชาว

ไทยทุกหมูเหลาใหพนทุกขยาก รูปลาย

หงสประคองฉัตร ซาย ขวา หมายถึงพระ

สิริโฉมสงางามสูงคาดังหงส ลวดลายไทย 

หมายถึงพระปรีชาดานศิลปวัฒนธรรม 

พระราชทานกําเนิดศิลปาชีพ และทรงสง

เสริมเอกลักษณชาติไทยใหแพรหลายใน

ไทยและตางประเทศ เลขไทย ๙๐ ภาย

ใตมาลัยหัวใจ ส� อถึงเลขมงคลที่ทรงเจริญ

พระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา” นาย

เกียรติศักดิ์กลาว

สําหรับนายเกียรติศักดิ์ เปนจิตรกร

ที่สรางสรรคผลงานอยางโดดเดนมาอยาง

ตอเน� อง ทั้งยังเปนผูออกแบบฉากบังเพลิง

ในงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ

ในหลวง รัชกาลที่ 9 เครื่องสังเค็ดงาน

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9.

‘ชัชชาติ’

เขาสูสภาวะปกติไดในเร็ววันนี้ 

รองโฆษก บช.น.กลาวอีกวา สวนที่

มีการนัดหมายชุมนุมอีกครั้งวันที่ 17 มิ.ย. 

นั้น จากการชุมนุมที่ผานมา การดูแลรักษา

ความสงบเรียบรอยเราทําไดดีพอสมควร ไม

ไดเกิดความวุนวาย กระทั่งวันที่ 11 มิ.ย. มี

เหตุการณเกิดขึ้น แตเจาหนาที่ตํารวจก็ได

เตรียมการไวสวนหนึ่งแลว จึงทําใหสามารถ

ควบคุมสถานการณ์ได้ เมื่อมีการชุมนุม 

ผบช.น.ไดมอบหมายใหเจาของพื้นที่รับผิด

ชอบ ถามีการกอเหตุจะมีหน�วยเคล� อนที่เร็ว

เขาสกัดกั้นจับกุม อีกสวนหนึ่งติดตามเพ� อ

ดูแลความสงบใหกับประชาชน 

ที่หองประชุมและวางแผน ชั้น 35 

อาคารธานีนพรัตน ศาลาวาการกรุงเทพ 

มหานคร (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ผูวาฯ กทม. เปดเผยภายหลังการประชุม

คณะผูบริหารกรุงเทพมหานครวา เร� องของ

การชุมนุมที่ปจจุบันมีการเคล� อนไหวเกิดขึ้น 

กทม.เองก็ตองดูแลทุกคน แตประกาศจุดยืน

วา กทม.ไมสนับสนุนความรุนแรง แตเรา

ตองเตรียมพรอม ทั้งเร� องการแพทยฉุกเฉิน

ตางๆ รอบนี้มี 2 มิติที่สําคัญ เร� องแรกเปน

คนในพื้นที่ดินแดงที่มีปญหาเร� องเศรษฐกิจ 

ไดใหสํานักพัฒนาสังคมกับสํานักงานเขตลง

ชุมชนไปดูคนที่ไดรับความเดือดรอนมากขึ้น 

รวมถึงไปดูที่ตนเหตุวามีกลุมไหนที่เปราะ

บางไมไดรับการดูแล 

นายชัชชาติกลาวอีกวา สวนอีก

เรื่องคือการเตรียมพื้นที่ ที่เราเคยเสนอ

นโยบายจัดจุดพื้นที่ใหประชาชนชุมนุมได

ตามมาตรา 9 โดยไมไดบังคับใหชุมนุมที่

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นี่ ไมใชการจัดโซน แตจัดใหเปนทางเลือก 

หากจัดในพื้นที่นี้แลวจะมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกและไมไปกีดขวางทางจราจร และ

มีความปลอดภัยมากขึ้น จะประสานใหนาย

จักกพันธุ ผิวงาม รองผูวาฯ กทม. เตรียม

การหาพื้นที่ แตเบื้องตนคงเปนพื้นที่ของ 

กทม.ดีกวา เพ� อการควบคุมจะงายขึ้น แต

ตองเรียนวาเปนทางเลือกเฉยๆ 

“ผมวามันเปนสิ่งที่สวยงามที่มีคน

ออกมาแสดงความคิดเห็น กทม.คงไปดูที่

เนื้อหาของการชุมนุมไมไดหรอก เพราะ

เราไมรูวาจะดวยเหตุอะไร แตหนาที่เราคือ

การดูแลความสงบเรียบรอยของเมือง ในแง

จราจร ขยะ เราเนนในหนาที่ของเรา” นาย

ชัชชาติกลาว

ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให

สัมภาษณกอนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

วา ม็อบตองการประชาธิปไตย เราก็ทําให

เกิดประชาธิปไตย และรัฐบาลก็มาจาก

ระบบการเลือกตั้งอยูแลว วันนี้ประเทศไทย

กําลังเพิ่งฟน และมีนักทองเที่ยวเดินทาง

เขาประเทศจํานวนมาก จึงอยากขอรองอยา

ทําใหเสีย และเปนหวงลูกหลานตองเสีย

อนาคต หากชุมนุมไมไดวาอะไร แตอยา

รุนแรง สวนเจาหนาที่เขาทําตามกฎหมาย

ผูส� อขาวถามวา หลายฝายเรียก

รองไมอยากใหรัฐบาลใชความรุนแรง 

เพราะถาไมรุนแรงผูชุมนุมจะถอยไปเอง 

พล.อ.ประวิตรกลาวยอนวา “ใชที่ ไหน ไม

ใชความรุนแรงอยูแลว”.

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!!

ปทุมธานี • เรงลาวัยรุนคลอง 

หลวงที่ยิงดาบตํารวจดับ  ขณะ

เขาตรวจสอบเหตุวัยรุนปาระเบิด

ปงปองและใชอาวุธปนยิงขมขู

ในซอยยับพิเศษ

เม� อเวลา 01.30 น. วันที่ 

14 มิ . ย .65 พ .ต .ท .ภาดล 

บัวเพ็ง สารวัตรสอบสวน สภ. 

คลองหลวง จ.ปทุมธานี รับแจง

เหตุตํารวจสายตรวจถูกยิงเสีย

ชีวิตภายในซอยเอราวัณ 12 

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง หลัง

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ

จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพรอม

ดวย พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตร

ปราสาท ผกก.สภ.คลองหลวง, 

พ.ต.ท.สุชัย แสงสอง รอง ผกก.

สอบสวน, พ.ต.ท.กวินเวชย วิริยะ

สิริภักดี รอง ผกก.ป., พ.ต.ต.สิร

ภพ บัวหลวง สว.สส., ชุดสืบสวน, 

พิสูจนหลักฐาน, แพทยนิติเวช 

รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

และอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุอยูลึกเขาไปใน

ซอย 30 ม. พบศพดาบตํารวจ

อนันต ออสุวรรณ ผบ.หมูงาน

ปองกันและปราบปราม สภ. 

คลองหลวง อายุ 48 ป ที่อยู 35 

ม.7 ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี นอนคว่ําหนาจมกอง

เลือดในชุดตํารวจ เบื้องตนพบ

เรงลาวัยรุนคลองหลวงยิงดต.ดับ

กาญจนบุรี • จากกรณีที่กอง

ปราบฯ จับกุมนายดนุพล ยมพงษ 

อายุ 32 ป หรือเบล 1,000 กระบอก 

ตัวการใหญคาอาวุธปนขามชาติ 

พรอมขยายผลเขาจับกุมนายดงพล 

รุจิธรรมธัช อายุ 49 ป นอภ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี นายสาวิตร เจียมจิระพร 

อายุ 60 ป อดีต นอภ.ไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี น.ส.กรณิศ เปาทุย 

อายุ 52 ป เจาหนาที่ อ.ไทรโยค และ

นายญาณเดช เอี่ยมสะอาด อายุ 

31 ป เจาหนาที่ อส.อ.ไทรโยค เม� อ

วันที่ 13 มิ.ย.ที่ผานมานั้น

ลาสุด วันที่ 14 มิ.ย.65 

นายเนรมิต เหลืองอรามฟา  

นอภ.ไทรโยคคนปจจุบัน เปด

เผยวา หลังจากที่ตนทราบขาว

จากส� อวากองปราบฯ ไดจับกุม

อดีตนายอําเภอไทรโยค รวมทั้ง

เจาหนาที่และ อส.ไทรโยค จึง

ไดรายงานใหนายจีระเกียรติ ภูมิ

สวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรีทราบ

โดยจังหวัดกาญจนบุรีได

แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ

สวนหาขอเท็จจริง ผลปรากฏวา

คดีมีมูล ดังนั้นนายสุทธิพงษ จุล

เจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึง

ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ขึ้นมาเพ� อสอบวินัยรายแรงผูที่

เกี่ยวของทั้งหมด คาดวาน�าจะ

สามารถสรุปผลไดในเร็วๆ นี้

ดานคดีอาญา ตํารวจ

กองปราบปรามไดประสานมา

ที่อําเภอไทรโยคเพ� อขอเอกสาร

เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตปน 

ป.3 จํานวน 35 กระบอก ซึ่ง

อําเภอไดมอบหลักฐานเอกสาร

ดังกลาวใหกองปราบฯ ไปแลว

สําหรับนายสาวิตร เจียมจิ

ระพร เขารับตําแหน�งนายอําเภอ

ไทรโยคเม� อวันที่ 7 เม.ย.63 และ

เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 

30 ก.ย.64 ตลอดระยะเวลา

ที่ดํารงตําแหน�งมีผลงานการ

จับกุมขบวนการขนแรงงานตาง 

ดาวชาวเมียนมา รวมทั้งคดีดาน

ทรัพยากรธรรมชาติหลายคดี

รายงานแจงวา ขณะที่นาย

สาวิตรดํารงตําแหน�งนายอําเภอ

ไทรโยค ไดออกใบอนุญาตขอมี

ปน ป.3 กวา  1,000 กระบอก ซึ่ง

กระทรวงมหาดไทยกําลังสอบสวน

วา การออกใบอนุญาต ป.3 มีการ

เช� อมโยงกับขบวนการคาอาวุธ

ขามชาติในครั้งนี้ดวยหรือไม.

รวบอดีตนายอําเภอพัวพันคาปนขามชาติ

วาถูกยิงดวยกระสุนปนไมทราบ

ขนาดเขาที่บริเวณทายทอยทะลุ

หนาผาก นอกจากนี้พบเศษ

ระเบิดปงปองตกกระจายอยูเต็ม

ซอย ขามคลองไปอีกฝงพบปลอก

กระสุนปนขนาด .38 จํานวน 

2 ปลอก จึงเก็บไวเปนหลักฐาน

สอบสวนนายแสนศักดิ์ 

บุญเสริม อายุ 43 ป ชาวบาน

ที่เห็นเหตุการณเลาวา กอนหนา

นี้มีวัยรุนเขามาปาระเบิดปงปอง

และใชอาวุธปนยิงขมขู จึงได

แจงใหตํารวจเขามาตรวจสอบ 

กอนที่สายตรวจจะเขามากลุม

วัยรุนไดขับรถหลบหนีไปแลว 

เม� อดาบตํารวจที่เสียชีวิตขับรถ

มาถึงก็ไดยืนพูดคุยกับชาวบาน

เพราะรูจักกัน ผานไปสักพักมี

วัยรุนยิงปนมาจากฝงตรงขาม

คลอง จากนั้นดาบตํารวจก็ลม

ฟุบลงไป ตนจึงรีบแจงกูภัยและ

ตํารวจทันที

ขณะที่เจาหนาที่ไดบันทึก

ภาพในที่เกิดเหตุไวเปนหลักฐาน 

พรอมสอบพยานที่เห็นเหตุการณ

เบื้องตน กอนใหชุดสืบสวนเรง

ไลลากลุมมือปนโดยตรวจสอบ

ภาพจากกลองวงจรปดตาม

เสนทางที่ คาดว าคนร ายจะ

ขับรถมาและหลบหนีไป สวน

ศพมอบใหมูลนิธินําสงสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร รพ.ธรรมศาสตร 

(เฉลิมพระเกียรติ) เพ� อผาพิสูจน

หาสาเหตุการตายอีกครั้ง จาก

นั้นจะประสานญาติมารับศพไป

บําเพ็ญกุศลตอไป.  

บุรีรัมย • เม� อวันที่ 13 มิ.ย.65 

นายนพรัตน กลาหาญ อายุ 53 ป 

และนางมารินทร กลาหาญ อายุ 

48 ป สองสามีภรรยาชาว อ.ลํา

ปลายมาศ จ.บุรีรัมย ไดออกมา

เรียกรองขอความเปนธรรมหลัง

จาก น.ส.มลฑิรา กลาหาญ หรือ

นองพลอย อายุ 18 ป ลูกสาว

ซึ่งเพิ่งสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อ

ดังตามความใฝฝน และในวันที่ 

19 พ.ค.65 จึงตัดสินใจไปฉีดวัคซีน

โควิด-19 เข็มแรกยี่หอไฟเซอร ที่ 

รพ.สต.ในพื้นที่ เพราะกลัวจะไม

ไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยดัง

กลาว แตพอฉีดวัคซีนไดประมาณ 

3 สัปดาห ลูกสาวก็เริ่มมีอาการ

ผิดปกติทั้งแน�นหนาอก เจ็บทอง 

และอาเจียน กระทั่งชวงบายวัน

ที่ 9 มิ.ย.65 จึงพาลูกสาวไปหา

หมอที่ รพ.ประจําอําเภอ หมอ

บอกวาเกิดจากอาการลําไสอักเสบ

และใหยามากินแลวกลับบาน แต

ชวงประมาณ 5 ทุมอาการกลับ

หนักขึ้นกวาเดิม จึงพาลูกกลับไป 

รพ.ประจําอําเภออีกครั้ง รอบนี้

หมอเจาะเลือดตรวจ และผูเปนพอ

บอกหมอวาลูกเพิ่งจะฉีดวัคซีนมา

ประมาณ 3 สัปดาห รพ.จึงไดสงตัว

นองไปที่ รพ. ประจําจังหวัดภายใน

คืนนั้น พอไปถึงก็ถูกนําตัวเขาหอง

ผูปวยวิกฤตโรคระบบหัวใจและ

หลอดเลือด หรือซีซียู หลังจาก

หมอตรวจแลวก็ระบุวานองเปน

กลามเนื้อหัวใจอักเสบ    

พอวันที่ 10 มิ.ย. ลูกยังอาการ

ไมดีขึ้น แมจึงถามหมอวาถาเปน

กลามเนื้อหัวใจอักเสบ พอจะผาตัด

รักษาไดหรือไม แตหมอตอบวา

เคร� องเสียอาจจะยังผาตัดไมได ตน

จึงบอกวาถาเคร� องเสียจะขอยาย

ลูกไปที่ รพ.จังหวัดนครราชสีมาได

หรือไม แตหมอบอกวาใหรอดูอาการ

กอน จากนั้นตอน 2 ทุมก็ไมอนุญาต

ใหเยี่ยม พอตอน 5 ทุมหมอโทร.

มาหาบอกวาใหรีบมา รพ.เพราะ

ลูกสาวอาการหนัก พอมาถึงไมนาน

ประมาณตี 2 ลูกสาวก็เสียชีวิต.

พอแมใจสลาย

ลูกสาวเสียชีวิต

ฉีดวัคซีนโควิด
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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10 ชื่อซักฟอก

ซึ่งเราทำาอะไรหลายอย่างไปได้ด้วยดี ไม่มี

ปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น แล้วสื่อก็ถามกันได้ทุกวัน 

จะกี่ ป.ก็ไม่รู้ และมีกี่ ป. กี่ อ. ก็มีหมด (หันไป

หานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข ที่ยืนอยู่ข้างๆ และ

หัวเราะอย่างอารมณ์ดี) ทำาไมจะต้องสนใจ

แค่ 3 ป.ก็ไม่รู้” 

เมื่อถามว่า แบบนี้แสดงว่า อ.มีสิทธิใช่

หรอืไม ่พล.อ.ประยทุธก์ลา่ววา่ “กเ็ปน็สทิธติาม

ประชาธิปไตย มันก็อยู่ที่ฉัน”  

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐ 

มนตรีมีกำาหนดการเดินทางไปตรวจราชการ 

ณ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ เพื่อ

ตดิตามการดำาเนนิงานตามนโยบายของรฐับาล 

เรื่องการขจัดความยากจนและการพัฒนาคน

ทุกช่วงทุกวัยของจังหวัดสกลนคร 

พล.อ.ประวติร วงษส์วุรรณ รองนายกฯ 

ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีชื่อถูกฝ่ายค้านอภิปราย

ไม่ไว้วางใจว่า ก็โดนทุกรอบ แต่ตนไม่ได้ดู จึง

ไม่รู้ว่าจะอภิปรายเรื่องอะไร แต่ไม่กังวล ถ้า

พูดเรื่องไม่จริงก็จะบอกว่าไม่จริง ถ้าพูดเรื่อง

จริงก็ ตนก็ตอบแบบนี้ เอาเรื่องจริงมาพูดทั้ง

นั้น ไม่มีเรื่องอื่น

ผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจเสียงที่จะ                                                                    

โหวตสนับสนุนในการอภิปรายครั้งนี้ พล.อ. 

ประวิตรกล่าวว่า มั่นใจ ไม่ต้องเช็กเสียง 

เช็กกับใคร ให้ ไปดูเสียงจากการโหวตร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 ว่า

เป็นอย่างไร

ทั้งนี้ ไม่ต้องเก็งข้อสอบ ไม่ได้กลัว ไม่

ได้ทำาอะไรผิดจะโดนอะไร ไม่มีสักเรื่อง ตนทำา

ตามหน้าที่ทุกอย่าง 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวปรับ

ครม. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่รู้ อันนี้อย่า

ถาม ผู้สื่อข่าวถามหากจะปรับต้องพูดคุยกับ

พรรคร่วมรัฐบาลก่อนหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า ไม่รู้ เป็นเรื่องของนายกฯ   

ถามว่า ยังจับมือกับนายกรัฐมนตรีเดิน

หน้าทำางานต่อไปใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า นายกฯ ทำางานทุกวันอยู่แล้ว ทำางาน

ให้ประเทศชาติมา 8 ปี เห็นอยู่แล้วว่าทำาทุก

วนั ทำาอะไรกไ็มเ่หนื่อย เหน็เขาเหนื่อยบา้งไหม

ส่วนกรณีที่พรรคเศรษฐกิจไทยมีมติ

เลือก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา นั่ง

เป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็

นั่งไปแล้ว จะทำาอย่างไร ก็ว่าไป และยินดี

กับเขาด้วย 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์

ถึงกระแสข่าวมีชื่อติดโผถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้

วางใจว่า ฝ่ายค้านยื่นญัตติหรือยัง ยังไม่รู้ ให้

รอดูในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ ที่จะยื่นญัตติว่าจะเป็น

อยา่งไร ตอ้งดรูายละเอยีดกอ่นวา่มชีื่อตนหรอื

ไม่ ให้ใจเย็นๆ ก็ต้องฟังดูแล้วกัน ส่วนเสียง

โหวตสนับสนุนจะผ่านเหมือนร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณหรือไม่ ไม่ทราบ ยังไม่ถึงเวลา ไป

คาดการณ์ไม่ได้

โว 32 เสียงโหวตทิศทางเดียว

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

ใหส้มัภาษณถ์งึกรณคีณะกรรมการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติ

ส่งฟ้องต่อศาลเองในคดีไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่า

ซ่อมรถบำารุงทางอเนกประสงค์ ให้แก่บริษัท

เอกชน สมยัเปน็นายก อบจ.สงขลา กงัวลวา่จะ

นำาไปสู่การปรับ ครม.หรือไม่ ว่าสิ่งที่ตนทำาไป

เพื่อรักษาผลประโยชน์แผ่นดิน ถ้าจะมีการนำา

เรื่องนี้ ไปสูก่ารอภปิรายไม่ไวว้างใจอกีครัง้ ตน

พรอ้มชีแ้จงและพรอ้มเปดิเอกสารสำาคญัในคดี

นี้ ถึงเวลาจะได้ดู

นายพเิชษฐ สถริชวาล ส.ส.บญัชรีายชื่อ 

พรรค พปชร. ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 กล่าว

วา่ ในวนัที ่15 ม.ิย. หลงัจากทีฝ่า่ยคา้นยื่นญตัติ

อภปิรายไม่ไวว้างใจเรยีบรอ้ยแลว้ ส.ส.กลุม่ 16 

และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค

เศรษฐกิจไทย จะนัดหารือกันที่สภาเพื่อพูด

คุยถึงแนวทางการลงมติ ที่กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส                                                                  

และ ส.ส.กลุ่ม 16 จะโหวตไปในทิศทาง

เดียวกันแน่นอน เพราะมีจุดยืนเดียวกันเรื่อง

การต่อต้านการทุจริตและรักษาผลประโยชน์

ของประชาชน 32 เสียงของพรรคเศรษฐกิจ

ไทย และ ส.ส.กลุ่ม 16 พร้อมโหวตไม่ไว้ใจ

รัฐมนตรี หากมีการทุจริตชัดเจน 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานวิป

ฝ่ายค้าน กล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่า

รัฐมนตรีที่เราจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้

คือ 1+9 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 9 

คน ส่วนหมัดเด็ดที่มั่นใจคิดว่าจะล้มรัฐบาล

ได้นั้นมีหลายประเด็น แต่จะน็อกได้หรือไม่ 

คิดว่าการน็อกด้วยมือก็คงไม่ง่าย แต่หากน็อก

โดยสาระและความรู้สึกของสังคม ที่จะรับไม่

ได้มีหลายประเด็น

เมื่อถามว่า จะมีรายชื่อนายนิพนธ์                                                                          

บุญญามณี ที่มีคดีเรื่องการจัดซื้อรถอเนก 

ประสงค์ซ่อมบำารุงทางสมัยเป็นนายก อบจ.

สงขลา ถูกอภิปรายด้วยหรือไม่ว่า สามารถ

อภิปรายได้ในมุมการเมือง และไม่ก้าวล่วงไป

ในเรื่องการพจิารณาคด ีดงันัน้เรื่องนายนพินธ์

คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหา และเป็นเรื่องที่นายกฯ 

ต้องตระหนัก รวมถึงรัฐมนตรีในกรณีอื่นๆ ที่

ใกล้เคียงกันด้วย 

ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่าจะมีชื่อของ

นางกนกวรรณ วลิาวลัย ์รมช.ศกึษาธกิาร ดว้ย

ใช่หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ไม่แน่ใจ ต้องไป

ปรึกษาหารือกันดูอีกครั้ง เพราะบางครั้งเป็น

เรื่องที่มาทีหลัง และกลัวว่าหลายรายที่เรา

ยื่นญัตติไปแล้วอาจจะลาออกไปก่อนถึงวัน

อภปิราย ทัง้นี ้แมจ้ะไมม่ชีื่อเจา้ตวั แตส่ามารถ

อภิปรายนายกฯ ได้

เมื่อถามวา่ พรรคเศรษฐกจิไทยไดต้ดิตอ่

เขา้มารว่มอภปิรายดว้ยหรอืไม ่นายสทุนิกลา่ว

วา่ ตอนนีย้งัไมม่ ีมเีพยีงแคน่ายมงคลกติติ ์สขุ

สินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า

พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ติดต่อขอเข้ามาร่วม

อภิปรายด้วย ในส่วนของกลุ่ม 16 และพรรค

เล็กนั้น ยังไม่ขออภิปราย แต่ได้แสดงท่าทีว่า

เห็นด้วยที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอญัตติ แต่

จะถึงขึ้นไหนนั้น ไม่ขอตีความ เราทำางานของ

เราเต็มที่ เปิดรับทุกคนที่จะมารวมอภิปราย

ถามว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านประเมินว่า

หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะมีการปรับ ครม.

หรอืไม ่นายสทุนิกลา่ววา่ ไมท่ราบ เพราะเวลา

ตอนนี้เหลือน้อย แต่หากมีเวลามากเชื่อว่าจะ

มีการปรับ ครม.แน่นอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า                                                             

นายกฯ จะลากหรือจะจบเลย ถ้าลากนานคิด

ว่าจะมีการปรับ ครม. แต่ถ้าไม่ลากก็อาจจะ

ต้องทนกันไป เปรียบเสมือนเรือรั่วทั้งลำา ที่รั่ว

หลายรู ซึ่งไม่รู้ว่านายกฯ จะต้องอุดรูไหนบ้าง

รายงานขา่วจากพรรครว่มฝา่ยคา้นเปดิ

เผยว่า สำาหรับความคืบหน้าในการยื่นญัตติ

อภปิรายไม่ไวว้างใจรฐัมนตรเีปน็รายบคุล โดย

มี ส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย 

พรรคกา้วไกล พรรคเพื่อชาต ิพรรคประชาชาต ิ

พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังปวงชนไทย ต่าง

แสดงเจตจำานง ร่วมลงนามเพื่อขอเปิดญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจฯ ได้ครบตามจำานวน โดย

วันที่ 15 มิ.ย. หัวหน้าพรรคและแกนนำาพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน จะร่วมไปยื่นญัตติต่อนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาฯ ที่รัฐสภา โดยพรรค

รว่มฝา่ยคา้นยงัคงใชช้ื่อยทุธการ ‘เดด็หวั สอย

นัง่รา้น’ ในสว่นของขอ้กลา่วหาทีจ่ะแนบไปใน

ญัตติยังคงยึด 6 กรอบหลัก ประกอบไปด้วย 

ความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการ

แผน่ดนิ จงใจฝา่ฝนืรฐัธรรมนญูและมาตรฐาน

จริยธรรม มีพฤติการณ์ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์

ให้พวกพ้อง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้

ต่อรัฐสภาหรือเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยอภิปรายได้

เคยทักท้วง การละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

การทำาลายระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา  

เคาะ 10 รมต.โดนซักฟอก

รายชื่อ 10 รฐัมนตรทีีจ่ะถกูยื่นอภปิราย

ไม่ไว้วางใจประกอบไปด้วย  พล.อ.ประยุทธ์ 

จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตรแีละ รมว.กลาโหม, 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ, 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นาย

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม, นายสนัต ิพรอ้มพฒัน ์

รมช.การคลัง รวมไปถึงรัฐมนตรีที่เป็นแกนนำา

จากพรรคร่วมรัฐบาล ที่เปรียบเหมือนเป็นนั่ง

ร้านให้ ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข, นายศักดิ์

สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จากพรรคภูมิใจ

ไทย, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย์, นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย,์  นาย

นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

มีรายงานอีกว่า ในวันเดียวกัน แกนนำา

พรรคเพื่อไทยได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปถึงความ

พร้อมในการยื่นญัตติอีกครั้ง โดยต่างแสดง

ความมั่นใจในข้อมูลที่จะนำามาอภิปราย ราย

ชื่อรัฐมนตรี นายจุติและนายนิพนธ์เป็นการ

เสนอชื่อมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้านบางพรรค 

โดยตามมรรยาท ทางแกนนำาพรรคเพื่อไทย

ไม่ได้สอบถามในรายละเอียดมากนัก เพียง

แต่มั่นใจว่า เมื่อมีการเสนอชื่อเข้ามา คงมี

ข้อมูลสนับสนุนตามข้อกล่าวหาอย่างแน่นอน 

นอกจากนี้มีพรรคฝ่ายค้านบางพรรคอยาก

ให้เพิ่มชื่อนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.

ศึกษาธิการ จากพรรคภูมิใจไทย ที่มีประเด็น

ความผิดจากอดีต ที่เกี่ยวพันกับจริยธรรม

นักการเมือง เข้ามาเพิ่มเติมด้วย ซึ่งแกนนำา

พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมาประชุมเพื่อสรุปกัน

อีกครั้ง โดยรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่

ไว้วางใจครั้งนี้ เดิมที่วางไว้ 10 คน อาจบวก

ลบได้อีก 1-2 คน   

ผูส้ื่อขา่วรายงานวา่ วนัที ่15 ม.ิย. ทีร่า้น

หนังสือก็องดิด เขตคลองสาน แกนนำาพรรค

เพื่อไทยจดักจิกรรมเปดิตวันายณฐัวฒุ ิใสยเกือ้ 

แกนนำา นปช. กลับเข้ามาร่วมงานกับพรรค

เพื่อไทยอกีครัง้ ในฐานะผูอ้ำานวยการโครงการ

ครอบครัวเพื่อไทย โดยมี น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม

และนวตักรรม และหวัหนา้ครอบครวัเพื่อไทย 

ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นายณัฐวุฒิจะทำาหน้าที่เดินสายทุก

จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์พร้อม

ทั้งหาสมาชิกเข้าโครงการครอบครัวเพื่อไทย 

ซึ่งจะดึงแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตย รวมทั้ง

พี่น้องเสื้อแดงให้กลับบ้านตามที่ น.ส.แพทอง

ธารเคยประกาศเอาไว้ โดยนายณัฐวุฒิจะ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.โครงการครอบครัวเพื่อไทย

ครั้งแรกที่ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 18 มิ.ย. ภาย

ใตช้ื่องาน “ครอบครวัเพื่อไทยบกุศรสีะเกษ ไล่

หนู ตีงูเห่า” ซึ่งพรรคเพื่อไทย จะจัดกิจกรรม

พบปะพีน่อ้งประชาชน รวมทัง้รบัสมคัรสมาชกิ

ใน 3 อำาเภอ คือ อ.อุทุมพรพิสัย, อ.ราษีไศล 

และ อ.ขุนหาญ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ส.ส.งูเห่าที่

โหวตสวนมติพรรค กรณีร่าง พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ ปี 2566. 

ครูโอ๊ะยื้อ

กล่าวก่อนการประชุม ครม.ว่า ได้ โทร.ไป

สอบถามนางกนกวรรณ และได้แจ้งว่าถ้า

ท่านมั่นใจว่าไม่ได้กระทำาผิด วันนี้จะออกมา

พูดว่าไม่ได้กระทำาผิดยังไม่พอ ขอให้เอาหลัก

ฐานเอกสารต่างๆ มาแสดง จะใช้พิสูจน์ด้วย

ความรู้สึกและคำาพูดไม่ได้ และตนก็ได้ ให้

กำาลังใจในฐานะที่เป็นลูกพรรคและเป็นคนที่

รู้จักกันมานาน 

นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้นางกนก

วรรณอยู่ระหว่างเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ทุก

อย่างเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อไปถึงขั้นตอน

ใดๆ สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิด ตนในฐานะ

หัวหน้าพรรค ก็ได้รับเพียงข่าวสารจากสื่อ 

ยังไม่เห็นสำานวนและที่มาที่ ไปว่าเรื่องนี้เป็น

อยา่งไร เพราะเปน็เรื่องสว่นตวั ไม่ไดเ้กีย่วขอ้ง

อะไรกับพรรค 

“ขอย้ำาอีกทีว่า ข้อหาที่นางกนกวรรณ

ถูกกล่าวหา ไม่ได้มีการกระทำาผิดเกี่ยวกับการ

เลอืกตัง้ หรอืกระทำาผดิเกีย่วกบัพรรคการเมอืง 

ตัวพรรคภูมิใจไทยไม่ ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง

นี้ นางกนกวรรณรับผิดชอบส่วนตัวไปแล้ว 

แน่นอนถ้าผิดไม่ต้องรอใบเสร็จ ขอพูดเช่นนี้ดี

กว่า” นายอนุทินกล่าว

ถามว่าต้องรอคำาสั่งศาลอย่างเดียวใช่

หรอืไม ่หวัหนา้พรรค ภท.กลา่ววา่ เรว็แนน่อน 

เพราะกระบวนการเดินแล้ว ตอนนี้ ป.ป.ช.ชี้

มูลและได้ส่งไปที่อัยการในการสั่งฟ้อง ถ้า

ศาลรบัฟอ้งกฎหมายระบวุา่บคุคลนัน้ตอ้งหยดุ

ปฏบิตัหินา้ที ่ถา้ถงึจดุนัน้พวกเราจะเริม่ไดเ้หน็

สำานวน คำารอ้ง ขอ้กลา่วหาตา่งๆ ตรงนัน้พรรค

กจ็ะมาหารอืกนั ซึง่ในพรรคมนีกักฎหมายและ

นักบริหารจำานวนมากก็ต้องมาดูและหารือกัน 

ถ้าดูแล้วว่าผิด เดี๋ยวตนจัดการเอง ขอให้เป็น

ไปตามกฎหมาย

ถามว่าพรรคได้วางตัวบุคคลไว้ทดแทน

ในตำาแหน่งรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ หรือเป็น

โควตาเดิมของนางกนกวรรณ นายอนุทิน

กล่าวว่า ยัง ปรับ ครม.หรือไม่ก็ยังไม่ทราบ

เลย 2 ตำาแหน่งที่ว่างอยู่ก่อนหน้านี้นายกฯ ก็

ยังไม่ได้ปรับ

ซักว่ามีกระแสข่าวเตรียมนายบุญลือ 

ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี เข้ารับตำาแหน่ง

รัฐมนตรีแทน หัวหน้าพรรค ภท.กล่าว่า ไม่

เป็นความจริง ไม่มี คนเก่ายังอยู่เลย

เช่นเดียวกับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรค ภท. 

กลา่วถงึกรณเีตรยีมการปรบั ครม.ของพรรควา่ 

ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการข้อเท็จ

จริงก่อน ตนเองได้คุยกับนางกนกวรรณและ

ได้บอกให้ดูข้อเท็จจริงตามกฎหมาย และต่อสู้

ไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ตอนนีก้ย็งัคง

เปน็การดำาเนนิการตามขัน้ตอนอยู ่ซึง่นางกนก

วรรณได้บอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง 

ถามวา่ จำาเปน็ตอ้งใหอ้อกจากตำาแหนง่

ก่อนหรือไม่ นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ไม่หรอก 

เพราะตอนนีเ้ปน็เพยีงขัน้ตอนการกลา่วหา เรา

ต้องดูคำาวินิจฉัยของศาลด้วย การจะกล่าวหา

โดยไม่ดูข้อเท็จจริงมันไม่ได้ โดยที่ ไปวินิจฉัย

อะไรกอ่นมันอาจจะดแูล้วลัดขัน้ตอนไปหนอ่ย 

อันนี้เป็นความคิดเห็นของนักกฎหมายหลาย

คน

กนกวรรณยังไม่ลาออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในทุกครั้งก่อนการ

ประชุม ครม. บรรดารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย

จะมารวมตัวกันที่ตึกบัญชาการ 1 ห้องทำางาน

ของนายอนุทิน ซึ่งตามปกตินางกนกวรรณจะ

มารวมตวัดว้ยทกุครัง้ และเดนิไปประชมุ ครม.

ที่ตึกสันติไมตรีพร้อมกันทั้งพรรค แต่เป็นที่น่า

สงัเกตวา่ วนันีน้างกนกวรรณไม่ไดเ้ดนิมารว่ม

ขบวนด้วย 

ต่อมาภายหลังการประชุม ครม. 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม ตอบผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆ 

เมื่อถูกถามว่าได้พบและพูดคุยกับนางกนก

วรรณในที่ประชุม ครม.แล้วหรือไม่ว่า “พบ

แล้วๆ ก็สั่งการไป” 

มีรายงานว่า ในการประชุม ครม.ได้

มีรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการหลายคน

พยายามเดินเข้าไปให้กำาลังใจนางกนกวรรณ 

อาทิ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ., คุณหญิง

กลัยา โสภณพนชิ รมช.ศธ., นายทรงศกัดิ ์ทอง

ศรี รมช.มหาดไทย, นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ 

เลขาธิการ ครม. 

ขณะทีน่างกนกวรรณ หลงัเสรจ็สิน้การ

ประชุม ครม. ได้เลี่ยงสื่อออกมาทางประตูเล็ก

ดา้นขา้งตกึ ซึง่อยูต่รงขา้มกบัอาคารสำานกัปลดั

สำานักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ดี สื่อก็ยังได้ไป

รอตรงประตดูงักลา่ว โดยนางกนกวรรณกลา่ว

วา่ ชว่งนีอ้ยู่ในกระบวนการยตุธิรรม ชว่งนีข้อ

ที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ก่อน 

ถามว่าได้ติดต่อกับ นายสุนทร วิลาวัลย์                                                               

บิดาหรือไม่ นางกนกวรรณไม่ได้ตอบคำาถาม 

พอซักว่ามีกระแสเรียกร้องให้ลาออกจากตำา 

แหน่ง รมช.ศึกษาธิการ นางกนกวรรณได้เดิน

ไปขึ้นรถทันทีพร้อมกับยกมือไหว้สื่อมวลชน 

2 ครั้งอย่างสวยงาม

ต่อมานางกนกวรรณได้เดินทางเข้า

กระทรวง ศธ. ซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงอาคาร

ราชวัลลภ ได้เดินเข้ามาหาผู้สื่อข่าว พร้อมกับ

บอกว่า คิดถึงทุกคน ที่ผ่านมาไม่ได้ไปไหน มี

ไปต่างจังหวัดและมาทำางานปกติ 

นางกนกวรรณกลา่ววา่ ยงัไมพ่รอ้มที่ให้

สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ ส่วนตัวมีความเชื่อ และ

เคารพกระบวนการยุติธรรมของศาล ในส่วน

ของทางพรรค ภท. ก็เป็นไปตามที่นายอนุทิน

และนายศกัดิส์ยามได้ใหส้มัภาษณ์ไปเรยีบรอ้ย

แล้วว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง

ตนเคารพในสิ่งที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการ

พรรค ภท.ให้สัมภาษณ์ไป 

“ส่วนการพิจารณายุติบทบาทรัฐมนตรี

ชว่ยวา่การ ศธ.หรอืไม ่ขอเปน็ไปตามที ่หวัหนา้

พรรคและเลขาธกิารพรรค ภท.ไดร้ะบไุว”้ นาง

กนกวรรณกล่าว

ซักว่ามีความกังวลหรือไม่ ในสถาน 

การณ์ที่เกิดขึ้น นางกนกวรรณ กล่าวว่า จะ

ตั้งใจทำางานในหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไป

ที่พรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรค ภท. 

แถลงกรณนีางกนกวรรณวา่ พรรคไดพ้จิารณา

แลว้เหน็วา่กรณทีีน่างกนกวรรณ ถกูดำาเนนิคด ี

เป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ท่านจะเข้ามาดำารง

ตำาแหน่งรัฐมนตรีในนามพรรค ซึ่งเห็นว่าเป็น

เรื่องระหว่างนางกนกวรรณกับกระบวนการ

ยุติธรรม เมื่อปรากฏว่ามีคดีเกิดขึ้น ก็ได้ไป

รายงานตัวต่อศาลเรียบร้อยแล้ว และเข้าสู่

การพิจารณาของกระบวนการยุติธรรม พรรค

จะไม่มีการดำาเนินการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

“ในวันที่ 15 มิ.ย. ที่จะมีประชุมพรรค

ภมูใิจไทย จะไมม่วีาระเรื่องนางกนกวรรณเขา้

มาพจิารณา จะปลอ่ยใหเ้ปน็เรื่องของรฐัมนตรี

เหมอืนกบัคดอีื่นๆ ทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรม 

ซึ่งหัวหน้าพรรคยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ เรา

จะไม่ดำาเนินการเรื่องนี้ ให้รัฐมนตรีไปต่อสู้

ความบริสุทธิ์ของท่านในศาล ต้องสันนิษฐาน

ว่าท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ว่า

ท่านกระทำาความผิดจนสิ้นข้อสงสัย ซึ่งท่าน

ยังสามารถดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีต่อไป ส่วน

จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ 

ผมไม่ทราบ ต้องไปถามหัวหน้ารัฐบาล” นาย

ศุภชัยกล่าว 

ยังไม่แจ้ง ‘โอ๊ะ-พ่อ’ รุกป่า

ถามว่า การที่มีรัฐมนตรีจากพรรคร่วม

รัฐบาลถูกชี้มูลความผิด 2 คน จะเป็นจุดอ่อน

ให้ฝ่ายค้านหยิบมาขยี้ ในการอภิปรายไม่ไว้

วางใจหรือไม่ นายศุภชัยกล่าวว่า เป็นไปตาม

ข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องแต่ละประเด็น แต่สิ่งที่

ยืนยันได้คือขณะที่ท่านดำารงตำาแหน่งท่านไม่

ได้ทำาหน้าที่บกพร่อง แต่มีความทุ่มเททำางาน

เต็มที่ พรรคภูมิใจไทยมองตรงนี้ อีกทั้งเรื่องที่

เกิดขึ้นเป็นเรื่องเก่า 20 ปีมาแล้ว

วันเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ทส.) กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside 

Thailand ถึงคดีนายสุนทร วิลาวัลย์ นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และ

นางกนกวรรณ กบัพวกบกุรกุพืน้ทีอ่ทุยานแหง่

ชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรีว่า การที่ ป.ป.ช.ชี้

มูลความผิดมาอย่างชัดเจน ทำาให้เราสามารถ

ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง

ตนไดร้บัรายงานจากกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์

ป่า และพันธุ์พืช ว่าได้ไปแจ้งความดำาเนินคดี

ที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.

63 หลังพบว่ามีการบุกรุกนอกเหนือจากโฉนด 

11 ไร่ การแจ้งความครั้งนั้นเป็นคดีอาญา

หมายเลข 51/2563 โดยเป็นคดีอาญาที่ยังไม่

หมดอายคุวาม ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพจิารณา

ของอยัการ แตเ่ปน็คนละสว่นกบัคดทีี ่ป.ป.ช.ชี้

มูลความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำา

ความผิด

“ขณะนี้กรมอุทยานฯ ได้ทำาหนังสือ

ไปยัง ป.ป.ช. เพื่อขอเอกสารหลักฐานที่ชี้มูล

ความผิดแล้ว เพื่อนำาเรื่องดังกล่าวส่งให้กรม

ที่ดินเพิกถอนโฉนด เมื่อพื้นที่เหล่านั้นกลับมา

เป็นพื้นที่ป่า เราจะสามารถฟ้องร้องว่ามีการ

บุกรุกอุทยานฯ ได้” นายวราวุธกล่าว

ถามว่า กรมอุทยานฯ ต้องไปแจ้ง

คดีเพิ่มเติมหลังจาก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่า

เป็นการออกโฉนดโดยมิชอบอีกหรือไม่ รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า 

ในขณะทีย่งัเปน็โฉนดอยู ่การทีห่นว่ยงานภาค

รฐัหรอืเจา้หนา้ทีร่ฐัไปกลา่วหาวา่เจา้ของโฉนด

ว่าได้มาโดยมิชอบ เกรงว่าเจ้าหน้าที่จะโดน

ฟ้องร้องกลับได้ แต่การที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด 

เราจึงสามารถนำาเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอนให้

แล้วเสร็จ แล้วเราจะดำาเนินการตามขั้นตอน

ของกฎหมายต่อไป

ซักว่า เมื่อปี 2560 ที่ทีมพญาเสือ กรม 

อทุยานฯ ไดพ้บมวีา่การบกุรกุ 7 แปลง 7 โฉนด 

ในพื้นที่ ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี ซึ่งทาง 

ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดเพียงแค่ 2 แปลง ทาง

กรมอุทยานฯ ต้องไปดำาเนินคดีกับ 5 แปลง

ที่เหลือหรือไม่ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมกล่าวว่า การที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความ

ผิดเหมือนเรามีแบ็กที่จะดำาเนินการต่อได้เลย 

แต่หาก ป.ป.ช.ยังไม่ได้ชี้มูลความผิด การไป

ขอเพิกถอนที่ดินโดยที่ ไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ดิน

นั้นมีการออกโฉนดโดยชอบหรือไม่นั้น อาจ

จะทำาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปฟ้อง เกรงว่าจะ

โดนฟ้องกลับ 

“คดีนี้เป็นคดีบุกรุกพื้นที่ป่าอีกคดีหนึ่ง 

ผมไม่ได้แยกว่าเป็นของใคร ซึ่งจะเห็นได้

จากกรณีของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ในพื้นที่ 

จ.ราชบุรี การพบการบุกรุกป่า เมื่อเราเป็น

โจทก์จะฟ้องร้องใครเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่า 

เราต้องไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ และ

เรามีอำานาจหน้าที่ให้ความร่วมมือกับตำารวจ 

ทั้งการให้ข้อมูล เพื่อให้ตำารวจดำาเนินการสืบ

พยานหลกัฐาน และฟอ้งรอ้งตามกระบวนการ

ของกฎหมาย ซึ่งเราไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นของ

ใคร” นายวราวุธกล่าว

ส่วนนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์

พืช กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ได้ทำาหนังสือถึง 

ป.ป.ช.เพื่อขอทราบรายละเอียดในการชี้มูล

ความผิดในคดีดังกล่าว และจะส่งเรื่องให้กรม

ที่ดินเพิกถอนต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา

เมื่อปี 2563 ทางกรมได้ดำาเนินการแจ้งความ

ดำาเนินคดีพื้นที่บุกรุกเกิน จากโฉนด 11 ไร่ 

และส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ

แล้ว ส่วนพื้นที่แปลงโฉนดจากการตรวจสอบ

ภาพถา่ยทางอากาศ 6 ชัน้ป ีไมพ่บรอ่งรอยการ

ทำาประโยชน์ในพื้นที่มาก่อน และได้ส่งให้กรม

ที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิเช่นกัน.

ชงมาตรการ

จากทีเ่ราควบคมุอยู ่หรอืสนิคา้บางรายการขึน้

ราคาแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน 

โดยตอนนีม้กีารประกาศสนิคา้ควบคมุแลว้กวา่ 

200 รายการ ขณะเดยีวกนัมสีนิคา้บางรายการ

ทีร่ฐับาลยงัไม่ไดป้ระกาศใหม้กีารควบคมุราคา

แต่ปรับขึ้นราคาล่วงหน้าก่อน ซึ่งแบบนี้บาง

ครั้งก็เกินไป เพราะยังไม่ใช่เวลา อย่างไร

ก็ตาม ที่ผ่านมามีสินค้าบางรายการที่ราคา

ตก ตอนนี้จึงมาปรับราคาเพื่อหากำาไรชดเชย

ในช่วงที่ราคาตก 

นายกฯ กลา่ววา่ ในทีป่ระชมุ ครม.มกีาร

พูดคุยและชี้แจงเรื่องค่าการกลั่นน้ำามันแล้ว 

ซึ่งรัฐมนตรีหลายคนให้ความสนใจในเรื่องนี้ 

ว่าการที่มีคนระบุว่าค่าการกลั่นน้ำามันขึ้นมา

อยู่ที่ประมาณ 8 บาทต่อลิตร โดยได้สอบถาม

เรื่องนี้ด้วยว่ามาจากไหน แต่ยังไม่มีคำาตอบว่า

ตวัเลข 8 บาทนีม้าจากไหน เพราะเทา่ทีต่วัเลข

ในตอนนี้ก็ยังไม่ถึง 8 บาท และที่มีคนบอกว่า

ถ้าให้ลดค่าการกลั่นฯ มาอยู่ที่ 5 บาทต่อลิตร 

แลว้คดิวา่จะทำาใหร้าคาน้ำามนัลดลง 5 บาทนัน้ 

ซึ่งไม่ใช่อย่างนั้น เพราะยังพันไปถึงเรื่องอื่นๆ 

เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมและคุ้มครองผู้

ประกอบการด้วย เพราะต้นทุนการผลิตไม่ได้

มีแค่เรื่องน้ำามัน แต่ยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างที่

เกีย่วเนื่องกนั ทัง้นี ้กระทรวงพลงังานจะชีแ้จง

เรื่องดังกล่าวต่อไป ขอให้รอฟัง

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน กล่าวถึงการประชุมร่วมหน่วยงาน

ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาต่อค่าครองชีพท่ี

จะหมดอายุในเดือน มิ.ย.-ก.ค.ว่า กระทรวงการ

คลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

กระทรวงพลังงาน จำาเป็นจะต้องน่ังพิจารณากัน

ว่ามาตรการต่อไปจะเป็นอย่างไร สถานการณ์

ท่ีเป็นอยู่จะมองว่ายืดเย้ือไปแค่ไหน รวมถึง

ผลกระทบระดับโลกเป็นอย่างไร จะกระทบกับ

ประเทศไทยอย่างไรบ้าง ซ่ึงจะต้องประเมินว่ามี

การดูแล มีมาตรการเพ่ิมเติมอย่างไรในทุกด้าน 

เช่น การดูแลเรื่องราคาพลังงาน ค่าโรงกล่ัน 

รวมถึงมาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง ก็

จะมีมาตรการคล้ายกับรอบท่ีแล้ว

เมื่อถามว่า จะมีการขยายมาตรการที่

ใช้ในขณะนี้ต่อไปใช่หรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์

ระบุว่า จะดูรายมาตรการเพื่อนำามาพิจารณา

ว่าจะดำาเนินการอะไรต่อ อะไรจำาเป็นหรือไม่

จำาเป็นแล้ว ซึ่งจะดูในภาพรวมทีละเรื่อง โดย

เป็นการพิจารณาร่วมกัน ไม่ใช่กระทรวงใด

กระทรวงหนึ่ง เพื่อให้ทันการพิจารณาของ 

ครม.ในเดือนนี้ให้ได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการ

ที่จะครบในเดือน มิ.ย.-ก.ค. อย่างไรก็ต้องมี

การพิจารณาเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐบาล

ติดตามเรื่องนี้ตลอดเวลา และเมื่อถึงกำาหนด

ที่ต้องทำาอะไรเราก็ทำาเต็มที่ เพราะตอนนี้ต้อง

คดิถงึเสมอวา่เราอยู่ในสภาวะวกิฤตซอ้นวกิฤต 

ทั้งเรื่องโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่มี

แนวโน้มจะยืดเยื้อ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า กระทรวงการคลังจะ

ไม่มีโครงการคนละครึ่งเฟส 5 แล้วนั้น ยังไม่

ไดร้บัทราบเรื่องนี ้เขาอาจจะไมเ่รยีกมาตรการ

คนละครึง่แลว้ หรอือาจจะเรยีกอยา่งอื่น ตนไม่

ทราบ ต้องดูภาพรวม ส่วนมาตรการคลังออก

มาจะยังมีช่องทางที่จะกู้เงินได้เพิ่มอีกหรือไม่

นั้น น่าจะมี และหากจำาเป็นก็ต้องทำา คิดว่า

รัฐบาลไม่ลังเลว่าจะกู้หรือไม่กู้ แต่เป็นเรื่องที่

มองว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม หากบอก

ว่าจะทำาก็ต้องทำา

เมื่อถามว่า ขณะนี้ดีเซลจะมีการตรึง

ราคาอยู่ที่ 35 บาท จะมีการขยายตรึงราคาไป

ถงึ 38 บาทหรอืไม ่นายสพุฒันพงษก์ลา่ววา่ ที่

คยุกนัเบือ้งตน้จะไมม่กีารปรบัราคาจนกวา่จะมี

มาตรการใหม่

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายก

รฐัมนตรแีละ รมว.พาณชิย ์กลา่ววา่   กระทรวง

พาณิชย์จะดูแลราคาสินค้า ด้วยการตรึงราคา

จนถงึทีส่ดุ เพื่อไม่ใหป้ระชาชนไดร้บัผลกระทบ   

ขณะเดยีวกนัไดม้สีนิคา้บางอยา่งปรบัลดราคา  

เช่น ข้าวหอมมะลิ  ข้าวขาว  ปลาทูน่ากระป๋อง  

ซีอิ๊ว  ซอสหอยนางรม  น้ำาปลา  วัสดุก่อสร้าง  

และปนูซเีมนต ์ รวมทัง้คา่ขนสง่ในแพลตฟอรม์ 

ออนไลน์ ที่ไม่มีการปรับราคาขึ้น  

วันเดียวกัน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัด

กระทรวงพลงังาน เปดิเผยในรายการ เจาะลกึ

ทั่วไทย Inside Thailand ตอนหนึ่งว่า การขึ้น

ราคาน้ำามันในครั้งนี้ คงจะตึงตัวอยู่ที่ 35 บาท

ต่อลิตร หากราคาน้ำามันสำาเร็จรูปในตลาดโลก

ยงัคงอยู่ที่ประมาณนี้ ไม่พุ่งขึ้นไปถึง 180-190 

เหรยีญสหรฐัตอ่บารเ์รล สว่นน้ำามนัดบิไมข่ึน้ไป

ถึง 120 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งกระทรวง

พลังงานจะมอนิเตอร์ราคาจนถึงสิ้นเดือนนี้ 

ส่วนจะมีการขยับเพดานน้ำามันดีเซล

ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 38 บาทต่อลิตร หรือเป็น

ราคาคนละครึ่งของน้ำามันดีเซลจริงที่ 45 บาท

ต่อลิตรนั้น นายกุลิศกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับราคา

น้ำามนัในตลาดโลกวา่จะขยบัขึน้ตอ่หรอืไม ่การ

เจรจาโรงกลัน่ในการลดคา่การกลัน่น้ำามนัรวม

ถึงมาตรการในการดูแลของรัฐบาล ทั้งนี้ หาก

การหารือมาตรการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ใน

สัปดาห์หน้าจะเสนอมาตรการต่อ ครม. ส่วน

เรื่องกองทุนอยู่ระหว่างการหารือเช่นกัน โดย

คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าหรือก่อนสิ้นเดือนนี้

จะได้คำาตอบ เนื่องจากสิ้นเดือนนี้กองทุนจะ

ติดลบถึง 1 แสนล้านบาทแล้ว ซึ่งจะต้องแก้

ปัญหานี้ต่อไป 

“เราจะพยายามยื้อไว้ที่ 34.94 บาทต่อ

ลิตร จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ ส่วนเดือน ก.ค. 

จะมีมาตรการใหม่ๆ ออกมา เพราะหลาย

มาตรการที่ช่วยประชาชนอยู่จะหมดวันที่ 30 

มิ.ย. ถึงประมาณกลาง ก.ค.ตอนนี้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพัฒน์ กระทรวงพลังงาน 

กำาลังประเมินว่ามาตรการใหม่ที่จะออกมา

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป จะมีมาตรการ

อะไรออกมาบ้าง ซึ่งถ้ามีเงินเข้ากองทุนหรือมี

รายได้เพิ่มเติม ก็จะสามารถดูแลประชาชนได้

มากขึ้น” ปลัดกระทรวงพลังงานระบุ

ที่กระทรวงการคลัง เวลา 17.30 น. 

นายสุพัฒนพงษ์ ได้เรียกรัฐมนตรีและหน่วย

งานด้านเศรษฐกิจประชุมด่วน โดยมีผู้ร่วม

ประชุม อาทิ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง, นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง, นายกุลิศ สมบัติ

ศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน รวมถึงผู้บริหาร

จาก ธปท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมดัง

กล่าวได้เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 19.30 น. โดยนาย

สุพัฒนพงษ์ระบุว่า มาตรการดูแลประชาชน

จากผลกระทบราคาน้ำามันและสินค้าแพงได้

ข้อสรุปเบื้องต้นแล้ว หลังจากนี้ให้กระทรวง

การคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำาราย

ละเอียด เพื่อเสนอหลักการให้ที่ประชุม ครม.

เห็นชอบในสัปดาห์หน้า เพื่อให้มาตรการมีผล

บังคับใช้ทันทีในเดือน ก.ค.นี้.

ทำาเนียบฯ • ศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ โควิด-

19 ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

1,833 ราย ติดเชื้อในประเทศ 1,830 ราย มา

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,830 

ราย, จากเรือนจำา 1 ราย,  จากต่างประเทศ 2 

ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,155 ราย อยู่ระหว่าง

รักษา 21,445 ราย อาการหนัก 656 ราย ใส่

เครื่องช่วยหายใจ 329 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

19 ราย เป็นชาย 13 ราย หญิง 6 ราย อายุ 

60 ปีขึ้นไป 13 ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย ขณะ

ที่มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 4,488,497 ราย มียอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,436,684 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

30,368 ราย 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวภายหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ขอขอบคุณนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข ข้าราชการ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ที่ร่วมกันดำาเนิน

การมาจนถึงทุกวันนี้ที่สถานการณ์การพบผู้

ติดเชื้อประจำาวันลดลงจนเหลือต่ำากว่าวันละ 

2,000 คน และจำานวนผู้เสียชีวิตรายวันลด

ลงเหลือไม่ถึง 20 ราย ซึ่งเรื่องการควบคุม

โรคโควิด-19 ถือว่าเราทำาได้ดี ทุกคนแสดง

ความชื่นชม ซึ่งรวมถึงนายลอยด์ เจ. ออสติน 

ที่สาม รมว.กลาโหมของสหรัฐอเมริกา ที่ ได้

มาพบปะหารือเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผ่านมา ชม

ว่าประเทศไทยแก้ปัญหานี้ ได้เป็นอย่างดี  อีก

ทั้งผู้นำาประเทศต่างๆ และเอกอัครราชทูต

ต่างประเทศที่ ได้พบปะ ต่างแสดงความ

ชื่นชมไทยด้วยเช่นกัน แต่ตนไม่เคยเหลิงกับ

เสียงชื่นชมเหล่านี้ โดยได้ย้ำาว่าให้มีความ

ร่วมมือกันต่อไป เพราะในอนาคตอาจมีโรค

อุบัติใหม่อื่นๆ เกิดขึ้นอีก.

ปลื้มต่างชาติแห่ชมไทยคุมโควิดได้ดี


