
ผวากัญชา!นายกฯบี้หนูคุมเข้ม

พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำาโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  ร่วมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา

ต้ังข้อหาแรงไร้ภาวะผู้นำาพิการสมองท้ิงทวนซักฟอก18ก.ค.
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4กม.คู่ชีวิตวาระ1ฉลุย

ปชป.-ศท.ช่วยก้าวไกล

ขีดการแข่งขันไทย‘ดิ่ง’

ก้าวไกลภัยคุกคามเพื่อไทย

ข้ึนแก๊สหุงต้มโลละบาท

เคาะชุดเยียวยา3เดือน

เด็ดหัว‘บิ๊กตู่’10รมต.

โควิดป่วนวอลเลย์สาวไทย

ติด 8 คน ต้องเรียกเสริม

ไทยโพสต์ • “ประยุทธ์” ชื่นมื่นลงพื้นที่

สกลนคร ย้ำารัฐบาลจัดหางบให้ทุกจังหวัด  

ชี้เป็นครอบครัวประเทศไทย ขอเลิกขัดแย้ง                                                            

หันมาร่วมมือกัน “ฝ่ายค้าน” ยื่นญัตติซัก  

ฟอก “นายกฯ” พร้อม 10 รัฐมนตรี “บิ๊กตู่”        

โดนหนัก บริหารล้มเหลว ขาดภาวะผู้นำา 

พิการทางความคิด ยึดติดอำานาจ “ป้อม-ป๊อก” 

เจอไร้ความรับผิดชอบ-ปล่อยทุจริต “ชลน่าน”                                                                  

คาดตั้งแต่ 18 ก.ค.ได้อภิปราย หวังมือใน

สภาสอยรัฐมนตรี “ครอบครัวเพื่อไทย” คึก 

คัก “อิ๊ง” หยอดหวาน “ณัฐวุฒิ” กำาลังหลัก

พาพี่น้องกลับบ้าน “เต้น” ลั่นรอ “แม้ว” 

หวนคืนแผ่นดินไทย

เมื่อวันท่ี 15 มิ.ย. ต้ังแต่เวลา 09.40 น.                       

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ                                                         

มนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ. 

อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นาย

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม, นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่

จ.สกลนคร ด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาร์ด เลข                                                                   

ทะเบียน 1 ขส 2605 กรุงเทพมหานคร 

มายังโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

ต.พรรณา อ.พรรณานิคม เพื่อตรวจเยี่ยม

ผลการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน

และพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบบริหาร                                                              

จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้ เป้ า 

(TPMAP) และโอกาสความก้าวหน้าของ

เกียกกาย • สภารับหลักการ “พ.ร.บ.คู่

ชีวิต-สมรสเท่าเทียม” ทั้ง 4 ฉบับ “ครูธัญ”                                                             

หล่ังน้ำาตากลางสภา ช้ีชัยชนะของประชาชน 

ขณะที่กฤษฎีกาเบรกแก้ ไขประมวลกฎ 

หมายแพ่งและพาณิชย์ หวั่นส่งผลกระทบ 

ปมบางเรื่องยังถือเป็นเรื่องสายโลหิต เช็ก 

ชื่อซีกรัฐบาลข้ามห้วย โดดช่วยก้าวไกลฝ่า

ดงหนาม

เมื่อวันพุธ เมื่อเวลา 10.46 น. ที่รัฐ                                           

สภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทีมี่

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                     

เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ 

ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)                                                         

แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ                                                        

พาณิชย์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... หรือร่าง พ.ร.บ. 

สมรสเท่าเทียม เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมล

วงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

กับคณะ ซึ่งเป็นฉบับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ 2.ร่าง 

พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ..... ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เสนอ 3.ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ..... 

เสนอโดย ครม. และ 4.ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต 

พ.ศ..... ที่เสนอโดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. และคณะ

เสนอ

ก่อนเข้าสู่การพิจารณา นายชินวรณ์ 

บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

(วิปรัฐบาล) ขอให้นำาร่างทั้งหมดที่ฝ่ายรัฐ                                                   

บาลเป็นผู้เสนอมาพิจารณาพร้อมกัน เพราะ 

มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน แต่นายณัฐวุฒิ บัว

ประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ไม่

เห็นด้วย เพราะมีหลักการแตกต่างกัน 

ไทยโพสต์ • ไทยติดเชื้อ 2.2 พันราย ดับ 

18 ราย โฆษกรัฐบาลชี้รอฟัง ศบค.ชุดใหญ่                                                          

เคาะแนวปฏิบัติถอดแมสก์ สธ.แนะประชา 

ชนฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 3 เข็มเป็น

พื้นฐาน เข็มต่อไปกระตุ้นทุก 4 เดือน ลด

โอกาสติดเชื้อ แนวโน้มฉีดทุกปีเหมือนไข้

หวัดใหญ่

เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน ศูนย์บริหารสถาน                                                                 

การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์

ไทยโพสต์ • กระแสกัญชาตีกลับ  นายกฯ 

ยอมรับมีทั้งคุณและโทษ ถ้าไม่ควบคุมมัน

ก็ไปกันใหญ่ เผยคุยกับ “อนุทิน” แล้วร่าง 

พ.ร.บ.กัญชงกัญชาต้องคุมเข้ม ขณะที่ รมว.

สาธารณสุขโต้ข่าวพี้กัญชาแล้วตาย ต้อง

ดูว่าสูบแบบโอเวอร์ โดสหรือเปล่า ยืนยัน

กัญชาสำาหรับการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น 

อะไรนอกเหนือจากนี้เป็นสิ่งที่ผิด บังคับใช้

แล้วประกาศ  สธ. กลิ่น-ควันกัญชงกัญชา

เป็นเหตุรำาคาญ

หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ให้กัญชาพ้นจากยาเสพติดให้ โทษประเภท 

5 ไปเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา เกิดกระ

แสดรามาเป็นระยะ ล่าสุดถึงขนาดมีการ

ประโคมข่าวว่ามีคนตายเพราะเสพกัญชา   

ทำาให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นการเมืองที่

ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนำามาโจมตีว่าเป็นความ

ผิดพลาดของรัฐบาล 

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา                                                

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ซ่ึงเย่ียมชมสมุนไพรอินทรีย์ปลอด

สารในการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นจังหวัด

ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย และศูนย์                                                              

กลางสมุนไพรอย่างครบวงจร ท่ีโรงพยาบาล

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ให้

สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการต่างๆ ไปดูราย                                                        

ละเอียดอีกทีว่าจะใช้อย่างไรในทางประโยชน์

กรุงเทพฯ • “กบง.” เคาะขึ้นก๊าซหุงต้ม

แอลพีจี 1 บาท ดันราคาถัง 15 กก. แตะ 

378 บาท เริ่ม 1 ก.ค.นี้ มุ่งลดภาระกองทุนฯ 

พร้อมไฟเขียวมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

3 เดือน ช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตพลังงาน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายกุลิศ 

สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) ท่ีมีนายสุพัฒนพงษ์                                                                

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่าที่

ประชุมมีมติอนุมัติปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม 

(แอลพีจี) ภาคครัวเรือน ในอัตรา 1 บาทต่อ

กิโลกรัม (กก.) จากราคาเดิมของเดือน มิ.ย.

2565 ที่ 363 บาทต่อถัง 15 กก. เป็น 378 

บาทต่อถัง 15 กก.  เริ่มวันที่ 1 ก.ค. ถึง

เดือน ก.ย.65 เดือนละ 1 บาทต่อ กก. 

โดยในการปรับขึ้นราคาค่าก๊าซหุง

ต้มภาคครัวเรือนในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งถือเป็น                                                         

การช่วยลดภาระสำานักงานกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิง (สกนช.) ที่ยังอุดหนุนอยู่ทุกเดือน                                                      

ประมาณเดือนละ 1,500-1,600 ล้านบาท                                                               

ส่งผลให้ปัจจุบันบัญชีแอลพีจีติดลบถึง 36,515 

ล้านบาท ทั้งนี้ ถือเป็นการใช้ โมเดลเดียวกับ

การปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มช่วงเดือน

อ่านต่อหน้า 15

อ่านต่อหน้า 15 อ่านต่อหน้า 16

อ่านต่อหน้า 16

อ่านต่อหน้า 16
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2 ในประเทศ

นที่สุด  คณะ  ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน  182  เสียง  จากพรรค

เพื่อไทย ก้าวไกล เสรีรวมไทย ประชาชาติ เพื่อชาติ พลังปวง

ชนไทย ไทยศรีวิไลย์ ได้ฤกษ์ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 รายชื่อ

ผู้ที่ถูกอภิปรายแม้จะพลิกโผเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้เกินคาดการณ์ 

เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในข่ายถูกอภิปราย ต่างอยู่ในตะกร้าเช็กบิลของ

ฝ่ายค้านมาตั้งแต่ต้น  

1 นายกรัฐมนตรี 10 รัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 11 คน ถูกอภิปราย

ไม่ไว้วางใจที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 

ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.เป็นต้นไป ใช้เวลาอย่างน้อย 4 วันอภิปราย 1 วัน

ลงมติ   

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ข้อกล่าวหา ผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน 

จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มาตรฐานจริยธรรม ปล่อยปละ

ละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ไม่ปฏิบัติ

ตามคำาแถลงนโยบายรัฐบาล มีพฤติกรรมที่ปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน และทำาลายผู้เห็นต่าง ปล่อยปละละเลยให้มีการทำาลาย

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา มีภาวะผู้นำาที่พิการทางความคิด 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ โดนข้อกล่าวหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริต เอื้อประโยชน์ให้มี

การทุจริตต่อพวกพ้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข ข้อกล่าวหา การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว

ผิดพลาดบกพร่อง สนับสนุนหรือทำาให้เกิดกระบวนการทำาลายการ

ปกครองระบบรัฐสภา มีการใช้เงินให้ได้มาซึ่งอำานาจ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เอื้อ

ประโยชน์สนับสนุนให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ พล.อ.อนุพงษ์  เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย ข้อกล่าวหาคือ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น

ที่ประจักษ์ บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดล้มเหลว เอื้อประโยชน์ 

สนับสนุนให้มีการทุจริต  

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รมว.คมนาคม ข้อกล่าวหาคือ ไม่มี

ความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ นายชัย

วุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อกล่าวหา 

บริหารราชการผิดพลาดบกพร่องร้ายแรง ทำาให้เกิดอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง ขาดมาตรฐานจริยธรรม ประพฤติ

ปฏิบัติมิชอบในทางเสื่อมเสียศีลธรรมอันดี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดนข้อกล่าวหา ไม่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ล้มเหลวไร้ความรู้ความสามารถในการ

บริหารราชการแผ่นดิน นายนิพนธ์  บุญญามณี รมช.มหาดไทย ไร้

ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน ปล่อยปละละเลย 

รู้เห็น สนับสนุนให้มีการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ภายในหน่วย

งานในกำากับดูแล 

นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง โดนข้อกล่าวหา ไม่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยปละ

ละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ในหน่วยงานที่กำากับดูแล 

เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน ไม่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศ

ชาติ และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ข้อกล่าวหาคือ ไม่มีความ

ซื่อสัตย์ เอื้อประโยชน์ แสวงหาประโยชน์ในหน้าที่ 

ข้อกล่าวหาจากฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปยังการไร้ความสามารถ การ

บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด มีพฤติการณ์อาจจะก่อให้เกิดความไม่

ซื่อสัตย์ สุจริต เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ขณะที่รัฐมนตรีบางคนโดน

พ่วงไปถึงข้อหา ฝ่าฝืนจริยธรรมนักการเมืองและศีลธรรมอันดี  

ข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ว่ากันว่า ข้อมูลบางส่วน

ที่โฟกัสเล่นงานรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐบางคนนั้น ไม่ได้มาจาก

ฝ่ายค้านเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังมีมือดีในพรรคร่วมรัฐบาลส่งข้อมูล หลัก

ฐานเด็ดมาให้ เพื่อหวังสั่งสอนรัฐมนตรีบางคนที่ถือเป็นคู่อริทางการ

เมือง โดยยืมมือฝ่ายค้านหวัง น็อกรัฐมนตรีให้ตกเก้าอี้ให้ได้ โดยมอง 

ช็อตต่อไปที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ย่างเข้า                                                                           

เดือนสิงหาคม จะมีการปรับรัฐมนตรีอย่างแน่นอน ที่ ในวันนี้มี

รัฐมนตรี 2 คนที่มีปัญหาทางข้อกฎหมาย จากผลพวงคดีในอดีต คือ 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย จากพรรคประชาธิปัตย์ และ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ จากพรรคภูมิใจไทย รวมทั้ง

โควตาส่วนกลางในพรรคพลังประชารัฐ หลังจากบิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์

ลงนามเด้งธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจาก รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงานออกไป ยังไม่มีการปรับ ครม.  

หลังจากฝ่ายค้านยื่นรายชื่อรัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่ม รมว.

แรงงาน เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรี ถูกเพิ่มชื่อเข้ามาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อน

การยื่นญัตติ ท่ามกลางกระแสข่าวมีแกนนำาจากพรรคร่วมรัฐบาลบาง

คนร้องขอมา  

“แต่อย่างที่สื่อมวลชนได้เห็น ก่อนหน้านี้ ไม่มีชื่อผม มีการเพิ่ม

ญัตติมาคนสุดท้าย ก็อาจจะมีคนที่มีอิทธิพลที่อยู่นอกพรรคฝ่ายค้าน

ก็ได้ แต่ไม่อยากกล่าวหาใคร แต่ไม่เป็นไร เรารู้หมดแล้วว่าใครทำา 

เรื่องนี้ ไม่ยาก เพราะว่าสุดท้ายเจอกันในสภา ในพรรคพลังประชา

รัฐก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างแน่นอน” สุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงาน จากพรรคพลังประชารัฐ ได้ให้ความเห็นไว้อย่าง

น่าสนใจ 

ในศึกซักฟอก ฝ่ายค้านวาดฝัน มีหลักฐานเด็ด น็อกรัฐมนตรีให้

ได้กลางสภา ยังหวังรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่ง เพื่อโหวตไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรี หวังเช็กบิลให้ได้ แต่เมื่อพิจารณาตัวเลขในปัจจุบัน ฝ่ายค้าน 

7 พรรค มี 208 เสียง ผลจากการลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 ฝ่ายค้านรวมเสียงได้ 194 เสียง เมื่อดู จำานวน

เสียงจาก ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ ได้ขณะนี้ 477 เสียง การจะล้มรัฐมนตรี

เป็นรายบุคคลได้ ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง คือ 239 เสียงขึ้นไป  

239-194 ฝ่ายค้านยังขาดอีก 45 เสียงเป็นอย่างน้อย แต่ก็อย่า

ลืมว่า ในการอภิปรายครั้งสุดท้ายทิ้งทวนรัฐบาลประยุทธ์ ส.ส.ฝ่ายค้าน

บางคนที่ยังเป็น ‘งูแฝง ไม่เคยแสดงตัว’ เตรียมจะย้ายพรรคการเมือง 

อาจจะ ‘แผลงฤทธิ’์ ในรอบนี้ก็เป็นได้ ยิ่งทำาให้เสียงที่ขาดไป 45 เสียง 

อาจต้องบวกเพิ่มไปอีก 5 เสียงเป็นอย่างน้อย  

ในสมการความคิด ฝ่ายค้านหวังลึกๆ ว่า กลุ่มธรรมนัสที่ไม่ลง

รอยกับ 2 รัฐมนตรีในพลังประชารัฐ 16 เสียง บวกกับกลุ่มพรรคเล็ก

อีก 16 เสียง รวมเป็น 32 เสียง จะเป็นตัวพลิกเกมที่สำาคัญ และถึงแม้

กลุ่ม ส.ส.เหล่านี้ ไม่แตกแถวสักเสียง ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ยังเป็น

งานยากของฝ่ายค้าน ที่หวังรวมเสียงพันธมิตรทางการเมืองในรัฐบาล 

โค่นรัฐมนตรีในปีกพลังประชารัฐให้ได้อย่างน้อย 2 คนอยู่ดี.  

เรื่องใหญ่ใกล้ตัวคนไทย

เตรียมรับมือโลกปั่นป่วน

คำาเตือนจากนักวิชาการ นักวิเคราะห์ ถึงสถานการณ์

เศรษฐกิจในวันข้างหน้าที่ โลกต้องเผชิญกับสภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย จนเข้าสู่สถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤต

ไปทั่วโลก  มีประชากรที่ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก

หนาสาหัส  โดยเฉพาะในประเทศยากจน  และก็คาดว่า

ประเทศไทยก็น่าจะเจอพายุวิกฤตในครั้งนี้ด้วยเหมือนเช่น

ประเทศอื่น  แม้จะเพิ่งขยับตัวเปิดประเทศหลังสถานการณ์ โค

วิด  เริ่มมีนักท่องเที่ยวตบเท้าเข้าประเทศอย่างคึกคัก  ส่งผล

ให้บรรยากาศในช่วงก่อนที่ ไทยจะประกาศให้ โควิดเป็นโลก

ประจำาถิ่น  จึงเต็มไปด้วยความหวังเหมือนต้นไม้ ใกล้ตายเริ่ม

จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง

การวางแผนรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นหัวข้อ

หลักที่หลายประเทศเริ่มมีการหยิบยกขึ้นมาพูดกัน ท่ามกลาง

ความหวาดหวั่นต่อสถานการณ์สงครามที่อาจจะลุกลาม

ขึ้นจากข้อพิพาทเป็นจุดๆ โดยลากพันธมิตรและเครือข่าย

เข้าไปอยู่ในเกม กลายเป็นลูกโซ่ขยายวงขัดแย้ง ซ้ำาเติมให้

สถานการณ์เศรษฐกิจที่กำาลังย่ำาแย่ให้ดิ่งเหวลงไปมากขึ้น และ

ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครได้ประโยชน์จากเกมนี้อย่างเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาด มีแต่ประเทศที่เจ็บหนักและเจ็บน้อย โดยเฉพาะประ

เทศเล็กๆ ที่พื้นฐานและโครงสร้างทางการเมือง สังคม และ

เศรษฐกิจไม่เข้มแข็งพอ ต่างก็มีโอกาสต้องเจอกับความหายนะ

ได้ถ้วนหน้า 

อดีตรัฐมนตรีสำานักนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งของรัฐบาล

นี้ ได้วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไว้น่าสนใจ หลังจากตลาด

พันธบัตรโลกผันผวนหนัก โดยเขาระบุว่า ในที่สุดธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกาอาจต้องใช้ยาแรงแก้ปัญหาเงินเฟ้อ โดยการใช้

มาตรการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นอาจมีคนนับสิบล้าน

ที่จะต้องตกงาน สูญเสียบ้าน มีปัญหาครอบครัว บริษัทหลาย

แสนแห่งที่จะต้องปิดกิจการ ไม่นับ Emerging markets อีก

หลายประเทศที่จะเกิดวิกฤต กระทบคนไปอีกหลายร้อยล้าน

คนทั่วโลก ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องจับตามองในสองวันนี้

บวกกับสงครามรัสเซียและยูเครน ที่ดูเหมือนจะไม่จบ

ง่ายๆ ถึงขนาดมีบทวิเคราะห์ว่าจะยืดเยื้อไปอีก 2 ปี หรือแม้

กระทั่งสถานการณ์ ไต้หวัน ที่สหรัฐและจีนเริ่มแสดงออกใน

ทิศทางที่ไม่ส่งผลบวกเท่าไหร่นัก ส่งสัญญาณให้ โลกเกิดความ

หวาดหวั่นว่าจะมีการใช้กำาลังทหารทหาร ซึ่งไม่มีใครอยาก

ให้เกิดขึ้นซ้ำาเติมเชื้อไฟเข้าไปอีก ทำาให้ประเทศเล็กที่รวมกลุ่ม

ความร่วมมือพยายามประคับประคองสถานการณ์ ไม่ให้เข้า

สู่กับดักสงคราม และประกาศจุดยืนต่อข้อพิพาทต่างๆ ให้หา

ทางออกด้วยวิธีสันติและกรอบการเจรจา โดยยึดกฎบัตรและ

กติกาของนานาชาติเป็นหลัก

ในส่วนของรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีการพิจารณาสภาะ

แวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงของโลก

อย่างรอบด้าน และพยายามที่จะวางมาตรการและแนวทาง

รับมือไม่ให้ประเทศสุ่มเสี่ยงเข้าไปอยู่ในความขัดแย้ง ซึ่งที่ผ่าน

มาไทยก็สามารถทำาในเรื่องนี้ ได้ดี แม้จะถูกกดดันรอบด้าน  แต่

ในที่สุดก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าวันข้างหน้ามหาอำานาจที่เดินเกม

กวาดต้อนพันธมิตรจะรุนแรงและหนักหน่วงขึ้นหรือไม่ ซึ่งต้อง

ติดตามดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่าจะบานปลาย หรือ

ขยายวงความขัดแย้งไปมากน้อยแค่ไหน 

สำาหรับสภาวะเศรษฐกิจที่ ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อ 

ราคาน้ำามัน  ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยยังใช้แก้ไขปัญหาไปแบบ

ทีละเปลาะ  ยังไม่มีแผนการที่จะรับมือวิกฤตในอนาคตที่กำาลัง

มาถึงโดยเฉพาะแต่ในช่วงท้ายของรัฐบาลที่ต้องเจอปัญหา

การเมืองภายใน  จนผู้นำาไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดิน

ได้อย่างอิสระ  อีกทั้งไม่มีบุคลากรที่มีศักยภาพพอจะประกอบ

เป็นทีมทำางานเพื่อรับมือความหายนะที่กำาลังจะใกล้ตัวคนไทย

ทุกคนเข้ามาทุกที  บวกกับปัญหาเดิมที่เกิดจากสถานการณ์

โรคระบาดที่ยังไม่หายบาดเจ็บกันทุกสาขาอาชีพ  คนไทยอาจ

ต้องเตรียมรับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า.

มี

ใ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

รัฐบาลพยายามจัดหางบประมาณให้กับทุกจังหวัด โดย

เฉพาะจังหวัดที่เดือดร้อนและมีความยากจนมาก เราต้อง

เรียงลำาดับลงไป โดยยืนยันว่าจะจัดให้ทุกจังหวัด 76+1 รวม

กรุงเทพฯ เพราะเราคือครอบครัว ครอบครัวคนไทย ครอบครัว

ประเทศของเรา จึงต้องเผื่อแผ่คิดถึงซึ่งกันและกัน ขัดแย้งไม่

ได้ขอให้ร่วมมือกัน.

ถอดสมการตัวเลข

ฝ่ายค้าน+พันธมิตรรัฐบาล (หวัง) สอย 2 รัฐมนตรี 

ระโยชน์ของข้อมูลระยะยาวจากกลุ่มตัวอย่างซ้ำาโครงการ 

HRS

โครงการ Health and Retirement Study (HRS) เป็น

โครงการที่ดำาเนินการโดย Institute for Social Research 

(ISR), University of Michigan สืบต่อจากโครงการศึกษาประวัติในการ

เกษียณ (the Retirement History Study-RHS) โดยสำานักงานประกัน

สังคม (the Social Security Administration – SSA) ที่ได้ดำาเนินการ

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1969 ในการสำารวจกลุ่มคนที่ใกล้เกษียณอายุโดยการ

ใช้ตัวอย่างซ้ำาและมีการสำารวจทุก 2 ปี เมื่อเวลาผ่านไป เหตุการณ์

ในประเทศเปลี่ยนแปลงไป จึงจำาเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่เหมาะสม

กับเหตุการณ์มากขึ้น ดังนั้น สถาบันการสูงอายุแห่งชาติ (National 

Institute on Aging – NIA) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางอีก 

3 หน่วยงาน ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ.

1992 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

โครงการ HRS ได้มีการปรับเพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นระยะ โดย

ในปีเริ่มต้นเป็นการติดตามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุ

ระหว่าง 51-61 ปี และคู่สมรส ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มประชากร

กลุ่มนี้ ได้เปลี่ยนผ่านจากการเป็นบุคคลทำางานเข้าสู่การเป็นผู้เกษียณ

งาน ในปี ค.ศ.1993 ได้เพิ่มกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป เพื่อ

สำารวจปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างสุขภาพ ครอบครัว และ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจในช่วงหลังจากเกษียณ รวมทั้ง “การสัมภาษณ์

ออก” (‘Exit interview’) ที่ใช้สัมภาษณ์คู่สมรสหรือผู้ที่รู้ข้อมูลของผู้ให้

สัมภาษณ์ที่ ได้เสียชีวิตไปแล้วเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และ

ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับผู้เสียชีวิต และการจัดการมรดหรือส่ง

มอบทรัพย์สิน (Assets) หลังจากการเสียชีวิต ต่อมาในปี ค.ศ.1998 ได้

มีการเพิ่มกลุ่มที่เป็นบุตรของคนในยุคเศรษฐกิจตกต่ำา และกลุ่มผู้ที่เกิด

ในยุคสงคราม (War Babies) (ผู้ที่เกิดในระหว่างปี ค.ศ.1942 ถึง 1947) 

ในปี ค.ศ.2004 ได้เพิ่มกลุ่มผู้ที่เกิดหลังสงคราม (Early Boomers) (ผู้ที่

เกิดระหว่างปี ค.ศ.1948-53) และในปี ค.ศ.2010 ได้เพิ่มกลุ่มผู้ที่เกิด

ระหว่างปี ค.ศ.1954-59 (Baby Boomers) การควบรวมและเพิ่มกลุ่ม

อายุผู้ ให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ทำาให้ โครงการ HRS ได้ข้อมูลครอบคลุม

กลุ่มตัวอย่างประชากรสูงอายุตั้งแต่ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ.1890 จนถึง 

1959 เข้าไปในการสำารวจ รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งสิ้นที่ ได้ดำาเนิน

การ 22,500 ตัวอย่างในปัจจุบัน 

รอบระยะเวลา (Wave) ในการสำารวจด้วยกลุ่มตัวอย่างซ้ำา คือ

ทุกๆ 2 ปี เป็นการสำารวจด้วยเครื่องมือสำารวจที่เป็นแบบสอบถาม

ในหลายมิติที่สำาคัญต่อสถานการณ์ ในชีวิตของผู้สูงอายุ ตั้งแต่คุณ      

ลักษณะประชากร การมีส่วนร่วมในกำาลังแรงงานและบำาเหน็จบำานาญ 

การประเมินตนเองเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต การเจ็บป่วย 

การดูแลสุขภาพและการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การตรวจทดสอบ

วัดความจำา (Cognition) ศักยภาพในการทำากิจวัตรประจำาวัน (ADLs 

และ IADLs) รวมไปถึงการตรวจสุขภาพ (Biomarkers) ปฏิสัมพันธ์

ในครอบครัวและการเกื้อกูลกัน สถานภาพทางเศรษฐกิจด้านรายได้

และทรัพย์สิน หนี้สิน รวมไปถึงการใช้จ่าย และการบริโภคของผู้ ให้

สัมภาษณ์ ฐานข้อมูลของโครงการ HRS มีรายละเอียดและเข้าถึงได้ 

ผ่าน https://hrs.isr.umich.edu/about/ รวมทั้งใน Platform : Gateway 

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

เนื่องจากการได้รับสนับสนุนทุนดำาเนินงานของ NIA ร่วมกับ

สำานักงานความมั่นคงทางสังคม กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ 

และกระทรวงแรงงาน โครการ HRS สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของ

โครงการกับฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลการรับ

ผลประโยชน์และรายได้จากการประกันสังคม ข้อมูลดัชนีการเสียชีวิต

ของประชากร (National Death Index data) ข้อมูลการรับเงินค่ารักษา

พยาบาล และข้อมูลการรับบำาเหน็จบำานาญจากนายจ้าง นับเป็นการ

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการศึกษา (Research data) กับหน่วย

ปฏิบัติของภาครัฐ (Administrative data) ในการสนับสนุนการกำาหนด

นโยบายของรัฐที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ

ข้อมูลของโครงการ HRS ได้ถูกนำามาสนับสนุนการกำาหนด

นโยบายเก่ียวกับสังคมสูงอายุของสหรัฐน้ันมีมากมาย เช่น ข้อมูลเก่ียว

กับการตัดสินใจเกษียณได้นำาไปวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสถานภาพ

ทางการเงินของระบบประกันสังคม และนำาไปสู่การแก้ไขกฎหมาย

ประกันสังคมในปี ค.ศ.1983 ท่ีส่งผลให้คนทำางานเล่ือนเวลาในการ

ขอรับผลประโยชน์ในการเกษียณจากการประกันสังคม จากการสร้างตัว

แบบวิเคราะห์ให้เห็นว่าคนทำางานจะมีการตอบสนองต่อการจูงใจในทาง

ประกันสังคมอย่างไร หรือในประเด็นของระบบประกันสังคมและความ

อยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจน้ัน การวิเคราะห์จะเก่ียวข้องกับการท่ีคนทำางาน

เมื่อมีอายุสูงข้ึนจะสามารถ “ออมได้พอเพียง” สำาหรับการเกษียณได้หรือ

ไม่ โดยใช้ข้อมูลด้านรายได้และทรัพย์สินในการประเมินประเภทและ

ปริมาณของผลประโยชน์ในอนาคตของการประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง

มากข้ึน หรือการวิเคราะห์หาคำาตอบท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของการ

ประกันสังคมสำาหรับผู้หญิงว่าจะเพียงพอและเป็นธรรมหรือไม่ 

ในทางวิชาการนั้น ตั้งแต่การเริ่มดำาเนินการในปี ค.ศ.1992 

เป็นต้นมา โครงการ HRS ได้รวบรวมข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์

สังคมในหลายมิติ (Scientific data) เพื่อให้ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ด้าน

สังคมและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การเกษียณ และการสูงอายุ 

ทั้งในสหรัฐและในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้นำาไปใช้ศึกษา เพื่อรองรับ

ปัญหาที่สังคมสูงอายุต้องเผชิญในศตวรรษที่ 21 ผลงานวิชาการมีทั้งที่

เป็นบทความตีพิมพ์ในวารสารที่มีการพิจารณาโดยผู้อ่านที่ทรงคุณวุฒิ 

หนังสือ หรือวิทยานิพนธ์ มากกว่า 3,000 เรื่อง 

ฐานข้อมูลการสูงอายุระยะยาวในประเทศไทย-โครงการ 

HART

สำาหรับประเทศไทย ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ ได้เห็นความสำาคัญของข้อมูลระยะยาวในการ

ศึกษาการสูงอายุของประชากร และได้เริ่มดำาเนินการโครงการ 

“สำารวจและศึกษาสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทย 

(Health, Aging, and Retirement in Thailand-HART)” ตั้งแต่ปี 2552 

โดยได้รับการจูงใจ/ให้กำาลังใจและความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจาก

โครงการ HRS และได้เข้าร่วมอยู่ในเครือข่าย โครงการ HART ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่เป็น

โครงการนำาร่อง (Pilot HART) จนถึงปัจจุบัน เป็นการดำาเนินโครงการ

ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร (National HART) ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา โครงการ HART กำาลังดำาเนินการ

สำารวจภาคสนาม รอบที่ 4 ในปีงบประมาณ 2565 

โครงการ HART สำารวจกลุ่มตัวอย่างซ้ำาที่เป็นตัวแทนประชากร

สูงอายุจากทุกภูมิภาค รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำานวน 

13 จังหวัด จำานวนผู้ให้สัมภาษณ์จากครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 

45 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 5,600 คน โดยเป็นการสำารวจข้อมูลในหลาก

หลายมิติในกรอบสำารวจของโครงการ HRS แต่ไม่มีการตรวจสุขภาพ

ด้าน Biomarkers และเครื่องมือในการสำารวจได้เริ่มใช้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสัมภาษณ์ (Computer Assisting Personal Interview 

– CAPI) ตั้งแต่การสำารวจรอบที่ 2 โดยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค

จากโครงการ HRS ฐานข้อมูล HART ได้จัดเก็บไว้ใน Server ของ

ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ และมีการเผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(http://iic.nida.ac.th/main/?page_id=564) มีนักวิจัยจากสถาบันการ

ศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้นำาไปใช้ข้อมูลในโครงการวิจัย การ

เขียนบทความ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งสิ้น 54 ราย รวมทั้งการเข้าร่วม

ใน Gateway to Global Aging Data และ WHO Data Warehouse 

แต่ในส่วนของการนำาไปใช้ในการสนับสนุนการกำาหนดนโยบายด้าน

การสูงอายุของหน่วยงานภาครัฐในประเทศยังไม่เป็นผลสัมฤทธิ์ อาจ

จะเนื่องมาจากช่องว่างในความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลการสูงอายุระยะยาว ด้วยการใช้ตัวอย่างซ้ำาระหว่างนักวิจัยใน

สถาบันการศึกษาและนักปฏิบัติในหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตาม การ

ปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยของประเทศที่เน้นการนำาผลวิจัย

จาก “หิ้ง” มาสู่ “ห้าง” การบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา และ

หน่วยปฏิบัติในภาครัฐ การสนับสนุนงบประมาณในลักษณะต่อเนื่อง 

(Multi-year) น่าจะนำาไปสู่การพัฒนาโครงการ HART ให้เกิดประโยชน์

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องยั่งยืนเหมือนโครงการ HRS และโครงการ

เครือข่ายในประเทศต่างๆ

ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ 

กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในสังคมสูงอายุไทยสำาคัญไฉน? (จบ)

ป
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3บทความ-ในประเทศ

วนกลับเพื่อไทยอีกรอบ สำ�หรับ เต้น-น�ยณัฐวุฒิ  ใสย

เกื้อ แกนนำ�คนเสื้อแดง กลับม�รอบนี้ ได้รับมอบหม�ย

ให้เป็น ผู้อำ�นวยก�รครอบครัวเพื่อไทย ที่จะต้องทำ�ง�น

ร่วมกับ หัวหน้�ครอบครัว “อุ๊งอิ๊ง”-น.ส.แพทองธ�ร ชินวัตร นับ

จ�กนี้จะต้องเดินส�ยไปต�มจังหวัดต่�งๆ  

โดยเฉพ�ะในจังหวัดที่มี ส.ส.แปรพักตร์ ย้�ยขั้วท�งก�ร

เมือง หรือจังหวัดที่มีแววสูง โดยทั้ง 2 คนจะควงคู่ แกนนำ�

และคณะ ส.ส.เพื่อไทย ลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประช�ชนใน

พื้นที่ต่�งๆ ง�นแรก ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย พร้อมประเดิมลุย

พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 18 

มิ.ย. หวังทวงคืนพื้นที่หลังจ�ก

มี ส.ส.เพื่อไทย 3 คน ที่จะไม่

ร่วมง�นก�รเมืองกับพรรคเพื่อ

ไทยอย่�งแน่นอนแล้วในก�ร

เลือกตั้งครั้งหน้� ภ�ยใต้ธีมก�ร

ลงพื้นที่ “ไล่หนู ตีงูเห่�”  

แต่ก่อนจะลุยดงงู ณัฐ

วุฒิได้ม�เปิดตัวอย่�งเป็น

ท�งก�ร บอกเล่�ถึงคว�มรู้สึก

ต่�งๆ ที่ ได้กลับม�ร่วมง�นกับ

พรรคเพื่อไทย ต�มสไตล์นัก

ปร�ศรัยที่เมื่อคว้�ไมค์ทีไร จะต้องวกไปเรื่องก�รเมือง ปลุก

ขวัญสม�ชิกเพื่อไทยให้ลุกขึ้นต่อสู้ ผ่�นก�รเลือกตั้งครั้งหน้�  

ก�รหวนคืนเพื่อไทยรอบนี้ “เดอะเต้น” ไม่ได้ม�คนเดียว 

เหมือนม�กันเป็นแพ็ก เพร�ะได้พรรคพวก พี่น้อง ก๊วนคนเสื้อ

แดงม�ร่วมง�นด้วย ไม่ว่�จะเป็นน�ยหัววีระ-วีระก�นต์ มุสิก

พงศ์, น�ยก่อแก้ว พิกุลทอง, นพ.เหวง โตจิร�ก�ร, น�ยพิพัฒน์

ชัย ไพบูลย์ ที่ต�มสมทบม�ร่วมง�นด้วยกัน พร้อมกับพูดถึง

มิตรสห�ยช่วงหนึ่งว่� 

“ขอบคุณแกนนำ�พรรคเพื่อไทยทุกๆ คน วันนี้ที่ม� ที่นั่ง

กันอยู่ด้�นหน้� มีพี่วีระก�นต์, หมอเหวง, คุณก่อแก้ว  และ

พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ซึ่งบ�งคนก็เป็นคนในครอบครัวเพื่อไทยอยู่

แล้ว วันนี้เข�ม�ส่งผม ม�เป็นกำ�ลังใจ เร�พูดคุย ปรึกษ�ห�รือ

กันตลอด เคียงข้�งกันในย�มทุกข์และย�มสุข วันนี้ผมบอกจะ

ม�ที่นี่ พี่ๆ ผมทุกคนเห็นด้วย ม�ส่ง ม�ให้กำ�ลังใจ ถ�มว่�ใคร

คือเบื้องหลังณัฐวุฒิ เบื้องหลังของผมคือ แผ่นหลังคนเหล่�นี้ ที่

หันชนกันม�ตลอด เบื้องหลังผมคือ คนเสื้อแดง และเบื้องหน้�

ของผมคือ ประช�ชนทุกกลุ่ม ที่ค�ดหวังจะทำ�ง�นด้วยกัน…”  

ไม่เพียง เดอะเต้น-ณัฐวุฒิ คนเดียวที่หวนคืนเพื่อไทย  

หลังจ�กนี้อ�จได้เห็น กลุ่มแกนนำ�คนเสื้อแดง ที่จะเข้�ม�

ทำ�ง�นทั้งเบื้องหน้� เบื้องหลัง ช่วยง�นด้�นที่ถนัดในพรรค

เพื่อไทยม�กขึ้นก็เป็นได้. 

   ม้าไม้

เบื้องหลัง

ห

‘ชัชชาติ’แจงบ้านหรู72ล้านที่อเมริกา

‘ครอบครัว’ จะฆ่�ใคร?

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

�ว..บ๊ะแล้วกัน.....!

ลูกส�วประเทศไทย “ป่วยโควิด” ระหว�่งศึก “เนชันส์ 

ลีก” ที่ฟิลิปปินส์ซะแล้ว

รวดเดียว ๘ สิงห์ส�ว!

เหลือยืนโรงออกศึก “ตบชิงชัย” กับโปแลนด์เช้�วันนี้ 

(๑๖ มิ.ย.๖๕) เพียง ๘ สิงห์ใครป่วย-เจ็บ ก็ต้องห�มไปตบเพื่อ

ช�ติ จะข�ดใจค�สน�ม ก็ยอม

แต่ดูร�ยชื่อที่เหลือและจะลงสน�มวันนี้ เอ้อ...ค่อยโล่ง

ใจขึ้นหน่อย เพร�ะสิงห์ส�วจอม “อึด-สู้-ฟัด” ยังอยู่เกือบครบ

“พรพรรณ เกิดปร�ชญ์, อัจฉร�พร คงยศ, พิมพิชย� ก๊ก

รัมย์, ชัชชุอร โมกศรี, แก้วกัลย� กมุลทะล�, ณัฏฐพร สนิท

กล�ง, ธนัชช� สุขสด และ สิริม� ม�นะกิจ”

ส่วนที่ถูกโควิดตบคว่ำ�ไป ก็มี ปิยะนุช แป้นน้อย, สุพัตร� 

ไพโรจน์, วัชรีย� นวลแจ่ม, สุทัตต� เชื้อวู้หลิม, ศศิภ�พร  จันทวิ

สูตร, หัตถย� บำ�รุงสุข, ณัฏฐนิช� ใจแสน และ ฑิช�กร บุญเลิศ 

ฉะนั้น ๐๙.๔๕ น.เช้�นี้ เปิดช่อง ๓๑ ดูถ่�ยสด 

แล้วช่วยกันประทับทรง ส่งกระแสจิต ไปเสริมพลัง ๗  

ส�ว สิงห์สย�ม ให้ตบแหลกแหกสน�ม ชนะโปแลนด์ แบบ  ๓-๐ 

อย่�ต้องให้ถึง ๔ เซต ๕ เซต เลย เจ้�ประคู้นนนน!

เพร�ะพรุ่งนี้ (๑๗ มิ.ย.) ไทยต้องลงสน�มตบต่อเป็น “คู่

หยุดโลก” กับญี่ปุ่น ที่แฟนๆ ทั้งโลกต่�งจ้องเขม็งว่� ไทยหรือ

ญี่ปุ่นจะเป็นฝ่�ยได้ครองตำ�แหน่ง “เจ้�แม่แห่งยุทธจักรนักตบ”

ฉะนั้น วันนี้ “เซฟแรง” ไว้ได้ม�กเท่�ไหร่ยิ่งดี เอ�ไว้ใส่

ไม่ยั้งพรุ่งนี้ ให้มันรู้แดง-รู้ดำ�กันไป ระหว่�งไทยกับยุ่นปี่!

แต่จอมตบของเร� “จำ�กัด-จำ�เขี่ย” เหลือเกิน 

เห็นว่� “สหพันธ์วอลเลย์บอลน�น�ช�ติ” (FIVB) ให้ไทย

ส่งไปเพิ่มได้อีก ๕ น่�จะเดินท�งชนิด “ด่วนจี๋ ไปรษณีย์จ๋�” ไป

เสริมทัพแล้ว ประกอบด้วย 

“วิภ�วี ศรีทอง, จรัสพร บรรด�ศักดิ์, กรรณิก�ร์ ธิปะ

โชติ, คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ และ ฑิช�ญ� บุญเลิศ”

ไทยก็ยังเงี้ย ตอนเข้�ด้�ย-เข้�เข็ม มักจะมีเหตุให้ต้อง 

“จุลกฐิน” ซะทุกทีไป แต่มันก็ทำ�ให้เร้�ใจดีนะ ดึงดูดให้คนไทย 

“รวมใจ-รวมพลัง” เป็นหนึ่งเดียว

สัปด�ห์ที่ ๒ เนชันส์ ลีกนี่ จะว่�ไป “ไม่ง่�ยเลย” แต่ละ

ทีมที่ ไทยเจอ ระดับฝ่�มือเท่�ใบต�ล ตัวสูงเท่�ลำ�ต้นทั้งนั้น 

เจอโปแลนด์วันนี้ พรุ่งนี้ เจอญี่ปุ่น เว้นให้ห�ยใจวัน รุ่งขึ้น

อ�ทิตย์ที่ ๑๙ มิ.ย.เจอสหรัฐฯ 

สัปด�ห์ที่ ๒ นี้ เอ�ว่� ชนะ ๓ แพ้ ๑ แค่นี้ ก็เท่�กับว่� 

“ทีมไทย” ชนะเลิศแล้ว ที่เหลือไปถึงเดือนกรกฎ� แพ้มั่ง-ชนะ

มั่ง จะเป็นไรไป

เพร�ะแค่นี้ เท่�กับประก�ศศักด�ไปทั่วจักรว�ลนักตบ

สมช�ย วงศ์สวัสด์ “เขยชินวัตร” เป็นน�ยกฯ ก็ “ตกเก้�อี้” 

หลบลี้หนีห�ยไปกับภรรเมีย จนบัดป่�นนี้ มิรู้ดี-รู้ร้�ย

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น�ยกฯ ร่วมไส้ชินวัตร ก็ต้องวิบัติ เหตุ

จ�ก “ทักษิณคิด-ยิ่งลักษณ์ทำ�” จำ�นำ�ข้�ว 

หนีคดี-หนีคุก มุดช่องหม�ลอด ไปเป็นผีน�งต�นี ร้องห�ต้น

กล้วยสิงอยู่กับพี่ ไม่รู้ช�ตินี้จะได้กลับม�มีต้นกล้วยให้สิงในบ้�น

เกิดเมืองนอนหรือไม่?

มันเป็นคำ�ส�ป ใคร...“ครอบครัวอสัตย์” ต่อช�ติบ้�นเมือง 

จะต้องมีชะต�กรรมอย่�งนี้ตลอดไป ไม่เชื่อก็อย่�ลบหลู่!

บอกให้เอ�บุญอย่�งนี้แล้ว.....

“อุ๊งอิ๊ง” ยังอย�กเป็นน�ยกฯ “ครอบครัวชินวัตร” ร่�งทรง

โดยตรงของพ่อทักษิณอยู่อีกมั้ย?

อน�คตน่ะ เร�ไม่รู้ก็จริง

แต่อน�คตเป็นผลสืบเนื่องไปจ�กเหตุปัจจุบัน ดังนั้น ถึงไม่รู้

อน�คต แต่เร�เลือกได้ คือเลือกว่� “ทำ�” หรือ “ไม่ทำ�” ต�มพ่อ

ในปัจจุบัน

พี่น้องอีส�นวันนี้ หลอกเข�เป็นวัว-เป็นคว�ย เทียมแอก-

เทียมไถ ทำ�น�ให้ครอบครัวชินวัตรเหมือนก่อนๆ ไม่ได้แล้ว!

ระบบ “แจกไอติม” ผ่�น ส.ส. ผ่�นหัวคะแนน ผ่�นเจ้�พ่อ-

เจ้�แม่ กว่�จะถึงมือ-ถึงป�กช�วบ้�น เหลือแต่น้ำ�ล�ยติดไม้ให้ช�ว

บ้�นเลียในยุคระบอบทักษิณนั้น

วันนี้ ช�วบ้�นเข� ต�สว่�ง รู้ทัน หมดแล้ว!

ทุกบ�ท-ทุกสต�งค์ รัฐบ�ลประยุทธ์ “จ่�ยตรง” เข้�กระเป๋�

ช�วบ้�นครบถ้วน ผ่�น “บัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐ” ผ่�น “แอปเป๋�ตัง”

อีกทั้งถนนหนท�งเกิดใหม่ก่�ยเป็นใยแมงมุม รถไฟไปสุด

เหนือ-สุดอีส�น ที่รอกันม�ร้อยช�ติ ก็เกิดให้เห็น ให้ได้ใช้กันใน

ชีวิตนี้

กระทั่งรถไฟฟ้�คว�มเร็วสูง ทั้งเส�-ทั้งร�ง ก็ว�งและตั้่ง

ตระหง่�นเรียงร�ย รัฐบ�ลประยุทธ์ “ให้ชีวิตใหม่” แก่สังคมช�ติ 

ชนิดที่ไม่เคยมีรัฐบ�ลยุคไหนๆ ทำ�ได้เช่นนี้ม�ก่อน

พระอ�ทิตย์ขึ้นท�งตะวันออก...........

แต่สังคมสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ต้นท�งประเทศไทย จะไปเริ่ม

ที่ภ�คอีส�น เรื่อยลงม�จ�ก อุดรฯ-หนองค�ย-ขอนแก่น-อุบลฯ-

ศรีสะเกษ-บุรีรัมย์ ม�โคร�ช

เรียกว่� “โขง-ชี-มูล” คือสัญลักษณ์เมืองหลวงใหม่ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 

ส่วนบ�งกอก-ลุ่มเจ้�พระย� เหนื่อยม�ม�กแล้ว ถึงเวล�ได้

ผ่อนห�ยใจ เป็นแดนศิวิไลซ์ในอ�รยธรรม เป็นจุดนัดหม�ยท�ง

เจรจ�ของนักธุรกิจก�รค้� และอ�รยชนได้ม�ใช้ชีวิตสโลว์ลี

อีส�นวันนี้ กับอีส�นเมื่อ ๕๐-๖๐ ปี ที่ผมเคยเห็น

เหมือน “คนละโลก-คนละประเทศ” ถึงขน�ดนั้น!

แต่ทักษิณยังงมง�ยด้วยจิตหย�มอย่�งที่เคยพูดกับเสน�ะ

ตอนตั้งพรรค “คนโง่หลอกง่�ย”

ตอนจะเลือกตั้ง แจ้นไปนับญ�ติ-นับโคตร ครอบครัวเพื่อ

ไทยกับอีส�นเป็นครอบครัวเพื่อทักษิณเดียวกัน

แต่ตอนหมดประโยชน์จะหลอกใช้....

“จะต�มผมม�ทำ�ไม ผมขึ้นฝั่งแล้ว จะแบกเรือต�มผม

ทำ�ไม ไม่ต้องม� ไป๊..ไป๊..ไป๊!”

คนอีส�น “ส่วนใหญ่” เข�จำ�ได้...... 

แล้วนี่ ไปจิกหัวไพร่เก่� “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” ที่เคยให้

ต�มหิ้วช�ยกระโปรงยิ่งลักษณ์กลับม�ทำ�หน้�ที่เดิมให้ลูกส�ว

อีกแล้ว

ช�วบ้�นเข�เบื่อหน่�ย เอียน-เอือมแล้ว กับก�รถูก

ปลุกปั่นแบ่งแยกสี-แยกฝ่�ย ไอ้ก�รใช้สโลแกน “เร�ม�เป็น

ครอบครัวเพื่อไทยเดียวกัน” นั้่น 

มันก็คือก�รเมืองในแนวท�ง “แยกคน-แยกประเทศ” 

นั่นแหละ

เมื่อ ๒๐ ปีก่อน ใช้ได้ เพร�ะช�วบ้�นหลงเชื่อว่� “รวย

แล้วไม่โกง”

แต่วันนี้-เดี๋ยวนี้ มันใช้ไม่ได้แล้ว เพร�ะช�วบ้�นเห็นจะ

จะค�ลูกต�แล้วว่� “ยิ่งรวย-ยิ่งโกง” ทั้งครอบครัว

เมื่อว�น (๑๕ มิ.ย.) เห็นน�ยกฯ ประยุทธ์ไปสกลนคร  ท่�น

บอกกับช�วบ้�นที่ม�ต้อนรับว่� 

“ห่วงประช�ชนทุกคน เพร�ะเร�คือครอบครัวเดียวกัน  

น�ยกฯ มีครอบครัว ๗๐ ล้�นคน จะพย�ย�มทำ�ให้ทุกคนให้ได้

และมีคว�มสุขทั้งหมด”

เห็นมั้ย คำ�พูดมันบ่งบอก “จิตเจตน�” ที่ต่�งกัน ทักษิณ

ให้ลูกส�วเป็นหัวหน้�ครอบครัวใหญ่ของเพื่อไทย

คนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเท่�นั้น ถึงจะถูกนับเป็นคนใน

ครอบครัวที่เข�จะดูแล

ตรงข้�มกับน�ยกฯ ประยุทธ์ คนไทยทั้่งประเทศคือคนใน

ครอบครัวเดียวกันทั้งหมด 

จะเลือก-ไม่เลือกก็ไม่เป็นไร แต่รัฐบ�ลจะดูแลประช�ชน

ทั้ง ๗๐ ล้�นคน เสมอเหมือนกันหมด

ทักษิณระดมหัวหน้�โจร “เผ�บ้�น-เผ�เมือง” กลับม� 

ด้วยมั่นใจ “โจรเผ�เมือง” จะช่วยให้แลนด์สไลด์ ส่งลูกส�วได้

นั่งน�ยกฯ

ดูถูก-เหยียดหย�มประช�ชนคนไทย โดยเฉพ�ะในภ�ค

อีส�นม�กไปแล้ว...ทักษิณ

แล้วจะเห็น “ครอบครัวคนเพื่อไทย” ของทักษิณ หรือ

คนไทยทั้งประเทศ “ครอบครัวเดียวกัน” ของน�ยกฯ ประยุทธ์

คนไทยจะเลือก “ครอบครัวไหน”?

แล้วล่ะว่� “เลือดใหม่ไทย” ยังฉก�จ-ฉกรรจ์ได้ถึงขน�ดนี้ 

อีกซักปี-สองปี จะขน�ดไหน

ให้ไปตบสู้กับแม่เสือจริงๆ ต�มซ�ฟ�รี ก็ยังไหวนะ..เออ!

จะว่�ไป ไม่มีเครื่องมือใดพิสูจน์ “จิตเดิมแท้” ของคนในช�ติ

ให้เห็นผลชะงัดดีเท่� “กีฬ�”

อย่�งบ้�นเมืองเร� เวล�อยู่กันสบ�ยๆ มันเซ็ง ก็ห�เหตุแบ่ง

ก๊ก-แบ่งฝ่�ย-แยกข้�ง-แยกสี เพื่อตีกัน แก้เซ็ง

แต่ถ้�เห็นบ้�นเมืองมีศัตรูเข้�ม�รุกร�น ก็จะหยุดตีกัน  หัน

หน้�เข้�ห�กัน แล้วรวมบ�ท�ไล่กระทืบมัน

เสร็จแล้ว ค่อยไป “แยกข้�ง” ตีกันเองใหม่!

นอกจ�ก “ภัยร่วมช�ติ” แล้ว..........

ก็มี “กีฬ�” นี่แหละ เป็นเครื่อง “สล�ยสี-สร้�งส�มัคคี” ให้

คนในช�ติ “รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” ได้

“ทักษิณ-เพื่อไทย” ผมว่�จั่วลมก�รเมืองจนในท้องมีแต่ลม

ตด ก�รส่งลูกส�ว “อุ๊งอิ๊ง” ลงสน�ม เท่�กับไพ่ “ใบสุดท้�ย” หง�ย

สู้เป็นเดิมพันในต� “หมดตูด”!

คุยว่�ตัวเอง “ฉล�ดที่สุดในปฐพี”

ถ้�ก�รเอ�ลูกตัวเอง “ว�งเป็นเดิมพัน” ด้วยมั่นใจ “คน

อีส�นยังหลอกได้” ยังไงก็ต้องเลือกเพื่อไทยแน่ๆ ว่�นั่นคือฉล�ด

ของเข�ผู้เป็นพ่อ

ก็ยินดีด้วย ทั้งกับพ่อและลูกส�ว “ว่�ที่น�ยกฯ ครอบครัว

ชินวัตร”

ก็อย�กให้ดู ทักษิณ ต้นเหง้�ครอบครัวชินวัตร เป็นน�ยกฯ 

ก็ “ตกเก้�อี้” และมีคดีถึงติดคุก 

แล้วหนีคุก เร่ร่อนเป็นสัมภเวสี ไม่มีแผ่นดินอยู่จนบัดป่�นนี้

สมัคร สุนทรเวช เป็นน�ยกฯ “ร่�งทรง” ทักษิณ ถูก “หัก

หลัง” กล�งสภ� ซัดเซไปรักษ�ที่สหรัฐฯ สุดท้�ยกลับม�ต�ยชนิด

ไร้คนเหลียวแล

อ้

รองผู้ว่�ฯ กทม.ลงพื้นที่ตรวจ

ติดต�มคว�มคืบหน้�โครงก�ร

ก่อสร้�งอุโมงค์ท�งลอด ถนน

หน้�พระล�นและถนนมห�ร�ช 

โดยมีน�ยไทวุฒิ  ขันแก้ว ผู้

อำ�นวยก�รสำ�นักก�รโยธ� 

กทม.ให้ร�ยละเอียดโครงก�ร 

คณะผู้บริห�รสำ�นักก�รโยธ� 

สำ�นักง�นเขตพระนคร เจ้�

หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้�ง

โครงก�รร่วมลงพื้นที่

สำ�หรับโครงก�รก่อสร้�ง

อุโมงค์ท�งเดินลอดถนนหน้� 

พระล�น ร�ยละเอียดโครงก�ร 

มี 2 จุด จุดท่ี 1 อุโมงค์ท�งเดิน

ลอดบริเวณจุดตัดถนนหน้�พระ

ธ�ตุกับถนนหน้�พระล�น ระยะ

ท�ง 96 เมตร มีพ้ืนท่ีรวม 6,285 

ต�ร�งเมตร  คว�มลึก 6.6 เมตร 

ประกอบด้วย โถงพักคอย ห้องน้ำ�

ช�ย  21 ห้อง ห้องน้ำ�หญิง 51 

ห้อง ท�งข้ึน-ลง 4 จุด (บันได  

ค.ส.ล. 1 จุด และระบบบันได

เลื่อน 3 จุด) ง�นลิฟต์โดยส�ร  

2 เครื่อง และช้ันลอยเป็นห้อง

เครื่องสำ�หรับง�นระบบควบคุม 

มีพ้ืนท่ี 358 ต�ร�งเมตร จุดท่ี 

2 อุโมงค์ท�งเดินลอดบริเวณ

หน้�ท่ีทำ�ก�รไปรษณีย์ไทย ส�ข�

หน้�พระล�น  ระยะท�ง 37 

เมตร ประกอบด้วย ท�งเดินลอด

ใต้ดิน ท�งขึ้น-ลง 3 จุด (บันได 

ค.ส.ล. 1 จุด และระบบบันได

เลื่อน 2 จุด) ง�นลิฟต์โดยส�ร 

2 เครื่อง มีพ้ืนท่ีรวม 390 ต�ร�ง

เมตร ง�นระบบสุข�ภิบ�ล ระบบ

ไฟแสงสว่�ง ระบบระบ�ยอ�ก�ศ

และปรับอ�ก�ศ ระบบจร�จร 

และปรับปรุงภูมิทัศน์คืนสภ�พ

พ้ืนท่ี ปัจจุบันคว�มก้�วหน้�

โครงก�รมีผลง�นท่ีได้สะสมร้อย

ละ 74 อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รปู

กระเบ้ืองพ้ืน ง�นติดต้ังท่อระบบ

ไฟฟ้� ระบบสุข�ภิบ�ลและระบบ

ดับเพลิง ง�นติดต้ังท่อจ่�ยลมเย็น

ระบบปรับอ�ก�ศและง�นติดต้ัง

บันไดเลื่อน มีแผนเร่งรัดง�นแล้ว

เสร็จ ก.ค.65. 

ตร.เร่งรัด7คดี‘ปริญญ์’

เตรียมทยอยส่งอัยก�ร
ลุมพินี • พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิว

พรรณ รองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจ 

นครบ�ล (รอง ผบช.น.) ดูแลด้�น

กฎหม�ยและคดี เรียกประชุม

คณะพนักง�นสอบสวน สน.                  

ลุมพินี เพื่อติดต�มคว�มคืบหน้�

ก�รดำ�เนินคดีกับน�ยปริญญ์                                     

พ�นิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้�

พรรคประช�ธิปัตย์ ภ�ยหลังมี

หญิงส�วผู้เสียห�ยหล�ยร�ยเข้�

แจ้งคว�มไว้ในหล�ยท้องที่ 

ภ�ยหลังก�รประชุมที่ใช้

เวล�กว่� 1 ชม. พล.ต.ต.ไตรรงค์

เปิดเผยว่� คดีทั้งหมด 15 

คดี เป็นของกองบัญช�ก�ร

ตำ �รวจนครบ�ล (บช .น . ) 

จำ�นวน 10 คดี  ประกอบด้วย

พื้นที่ สน.ลุมพินี 9 คดี และ 

สน.ห้วยขว�ง 1 คดี โดยคดี

ของ สน.ลุมพินีนั้นได้ทำ�ก�ร

สรุปสำ�นวนส่งพนักง�นอัยก�ร

แล้ว 1 คดี และอยู่ระหว่�งรอ

สรุปสำ�นวนอีก 1 คดี อีก 7 คดี

นั้นผู้ต้องห�ขอให้ก�รเพิ่มเติม 

ส่วนคดีของ สน.ห้วยขว�งอยู่

ระหว่�งรอสรุปสำ�นวน ซึ่งค�ด

ว่�จะเสร็จสิ้นภ�ยในสัปด�ห์นี้ 

ส่วนคดีของ จ.เพชรบุรี และ 

จ.เชียงใหม่นั้นได้สรุปสำ�นวนส่ง

อัยก�รแล้ว

สำ�หรับคดีที่ยังไม่มีก�ร

สั่งฟ้องนั้น อยู่ระหว่�งรอก�ร

ให้ก�รเพิ่มเติมของผู้ต้องห� 

และผลตรวจพิสูจน์หลักฐ�น

เป็นหลัก ซึ่งเรื่องก�รตรวจ

พิสูจน์หลักฐ�นนั้นคิดว่�ไม่เป็น

อุปสรรคแต่อย่�งใด โดยคดีที่

ส่งตรวจพิสูจน์หลักฐ�นนั้น ผู้

กล่�วห�นำ�พย�นหลักฐ�นใน

โทรศัพท์หรือกล้องวงจรปิดม�

ให้พนักง�นสอบสวน ค�ดว่�

สัปด�ห์หน้�จะทยอยส่งสำ�นวน

ให้พนักง�นอัยก�รได้

“อย่�งไรก็ต�ม ทั้ง 7 คดี

ดังกล่�วมีพฤติก�รณ์และสถ�น

ที่แตกต่�งกันไป โดยมีทั้งเหตุที่

เกิดขึ้นในร้�นอ�ห�ร  สถ�นที่

ทำ�ง�น และคอนโดฯ ทั้งนี้คดี

ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผู้เสียห�ยยัง

ยืนยันคำ�ให้ก�รเดิมที่จะดำ�เนิน

คดีกับผู้ต้องห�  ยังไม่มีผู้เสียห�ย

ร�ยใดเปลี่ยนแปลงคำ�ให้ก�ร

แต่อย่�งใด  ส่วนคดีที่ข�ดอ�ยุ

คว�มและคดีที่เกิดขึ้นนอกร�ช

อ�ณ�จักรนั้น พนักง�นสอบสวน

ได้ให้ผู้กล่�วห�เป็นพย�นในคดี

อื่นๆ  เช่นกัน” พล.ต.ต.ไตรรงค์

กล่�ว 

ผู้ สื่ อ ข่ � ว ร�ยง�นว่ � 

สำ�หรับคดีในพื้นที่ สน.ลุมพินี

มีทั้งหมด 9 คดี มีก�รแจ้งข้อ

กล่�วห�น�ยปริญญ์ ไปแล้ว 5 

คดี  ถูกนำ�ตัวไปผัดฟ้องฝ�กขัง

ทั้งที่ศ�ลอ�ญ�กรุงเทพใต้ เบื้อง

ต้นน�ยปริญญ์ให้ก�รปฏิเสธทุก

ข้อห� พร้อมกับประกันตัวสู้คดี 

โดยศ�ลได้กำ�หนดเงื่อนไขห้�ม

เดินท�งออกนอกประเทศเว้นได้

รับอนุญ�ตจ�กศ�ล.

แม่ร้องยกเลิกมอบอำ�น�จลุงอัจ
นนทบุรี • ที่ศ�ลจังหวัดนนทบุรี 

น�งภนิด� ศิระยุทธโยธิน  แม่

ของแตงโม-นิด� พัชรวีระพงษ์ 

พร้อมน�ยบุญถ�วร  ปัญญ�มณี

โชติ ทน�ยคว�ม เดินท�งม�ยื่น

เรื่องยกเลิกหนังสือมอบอำ�น�จ

ในก�รฟ้องคดีของน�ยอัจฉริยะ 

เรืองรัตนพงศ์ ทน�ยคว�มของ

น�งภนิด� โดยน�ยบุญถ�วร

เปิดเผยว่�  เดิมตั้งใจจะม�ถอน

คำ�ฟ้องของน�ยอัจฉริยะ เรือง

รัตนพงศ์ แต่เมื่อม�คัดคำ�ฟ้อง

พบว่�น�ยอัจฉริยะได้ยื่นฟ้อง

ม�ตร� 288 และม�ตร�  289 

รวมถึงม�ตร� 290 ด้วย จึงทำ�ให้

ไม่ส�ม�รถถอนคำ�ฟ้องได้ ทำ�ได้

แค่ยกเลิกหนังสือมอบอำ�น�จใน

ก�รฟ้องของน�ยอัจฉริยะ ยืนยัน

ไม่ได้แพแตก เพียงแต่คว�มเห็น

ท�งกฎหม�ยไม่ตรงกัน 

ส่วนน�งภนิด�กล่�วว่� 

ตอนนี้ ไม่ได้อย�กฟ้องฆ�ตกรรม 

เพร�ะไม่อย�กจองเวรใคร และ

มองว่�คงไม่ใช่เจตน�ฆ่�ตั้งแต่

ต้น แค่เชื่อว่�ลูกถูกทำ�ร้�ย ส่วน

เรื่องก�รฟ้องแพ่ง ขณะนี้มีก�ร

คืนเงิน 250,000 บ�ทให้ ส.ส.เต้

แล้ว แต่ที่ผ่�นม�ตนเองไม่ทร�บ

ว่�จะมีฟ้องแพ่งเรียกค่�เสียห�ย 

200 ล้�น เพร�ะในใจไม่มีเรื่อง

เงินเลย ตนไม่ประสงค์เงินสัก

บ�ทเดียว แต่ยอมรับว่�มีก�ร

คุยกับคนบนเรือ โดยปอเป็นคน

โทร.ม�ห�ตนเอง ซึ่งคุยกันล่�สุด

เมื่อ 4 วันที่ผ่�นม� โดยร�ย

ละเอียดไม่ได้คุยเรื่องเงิน เป็น

เพียงก�รถ�มถึงส�รทุกข์สุกดิบ 

แต่ยอมรับว่�เคยจะนัดคุยเรื่อง

เงินแต่ไม่ได้พบกัน.

เส�ชิงช้� • “ชัชช�ติ” แจงยิบบ้�นหรู 72 ล้�นบ�ทท่ีซีแอตเทิล 

สหรัฐอเมริก� ม�รด�แบ่งมรดกท่ีดิน 1 ไร่  ย่�นพระร�ม 4 ก่อนข�ย

นำ�เงินซ้ือบ้�นให้ลูกช�ย เผยเคยแจ้ง ป.ป.ช.แล้ว มีหลักฐ�นส�ม�รถ

ดูได้บนออนไลน์ทุกข้ันตอน พร้อมขอบคุณท่ีให้โอก�สช้ีแจง

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 น�ย

ชัชช�ติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่�ร�ชก�ร

กรุงเทพมห�นคร ชี้แจงกรณีที่

มีก�รเปิดเผยภ�พบ้�นหรูสอง

ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ� และ

มีสวนหย่อมหน้�บ้�น ร�ค� 72 

ล้�นบ�ท ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐ

วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริก�

ว่� บ้�นหลังนี้มีชื่อฐ�นข้อมูล

บ้�นที่มีน�ยแสนปิติ สิทธิพันธุ์ 

บุตรช�ยเป็นเจ้�ของบ�้นตัวจริง 

ได้รับก�รโอนจ�กน�งปรมินทร์ทิ

ย� สิทธิพันธุ์ ม�รด� เมื่อวันที่ 4 

พฤษภ�คม 2565 มีก�รประเมิน

ร�ค�จ�กฐ�นภ�ษีที่  1.7 ล้�น

เหรียญสหรัฐฯ หรือประม�ณ 

58 ล้�นบ�ท ขณะที่ร�ค�ใน

ท้องตล�ดอยู่ที่ 2.2 ล้�นเหรียญ

สหรัฐฯ หรือประม�ณ 72 ล้�น

บ�ท

โดยเมื่อ 7 ปีก่อน ตนได้รับ

มรดกเป็นที่ดินย่�นพระร�ม 4 ที่

ม�รด� (น�งจิตต์จรุง สิทธิพันธุ์) 

ยกให้คนละ 1 ไร่ กับน�ยแพทย์

ฉันช�ย สิทธิพันธุ์ ซึ่งเคยแจ้งต่อ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่ง

ช�ติ  (ป.ป.ช.) ไปแล้ว โดยตน

มอบที่ดินส่วนนี้ให้ลูกช�ยตั้งแต่

แรก แต่เนื่องจ�กน�ยแสนปิติยัง

ไม่บรรลุนิติภ�วะ จึงได้ใส่เป็นชื่อ

ของน�งปรมินทร์ทิย� สิทธิพันธุ์ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ร่วมฟ้อนภูไทกับชาวบ้าน ระหว่างลงพื้น

ที่ตรวจเยี่ยมผลการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย บริเวณด้านนอกโรง

พยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ม�รด�ไว้ 

น�ยชัชช�ติระบุเพิ่มเติม

ว่� ทั้งนี้เมื่อน�ยแสนปิติ เรียน

จบก็มีคว�มคิดว่�จะข�ยบ้�น

หลังนี้ แต่ได้รับคำ�แนะนำ�จ�ก

น�ยหน้�ข�ยบ้�นว่� ให้ โอน

เป็นชื่อน�ยแสนปิติ ก่อนด้วย

เหตุผลเรื่องภ�ษี ซึ่งก็ทำ�ก�รโอน

ต�มขั้นตอนปกติ  โดยข้อมูล

เหล่�นี้ส�ม�รถดูหลักฐ�นได้บน

ออนไลน์ ขอบคุณที่ให้ โอก�ส

ชี้แจง โดยมีหลักฐ�นตั้งแต่ก�ร

ยื่นที่ดินต่อ  ป.ป.ช. หลักฐ�น

ก�รโอนที่ดินให้ลูก หลักฐ�นที่

ศ�ลให้ดูแลเงินก้อนนี้เพร�ะเข�

ยังเด็ก ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ก�ร

ซื้อก�รโอนที่มีชื่อปร�กฏทั้งหมด

ขณะที่น�ยชัชช�ติ พร้อม

ด้วยน�ยวิศณุ ทรัพย์สมพล  

และน�ยศ�นนท์ หวังสร้�งบุญ 



ลัง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร มาได้ร่วม 2-3 สัปดาห์ พบว่าช่วง

นี้ยังเป็นช่วงของการจัดวางการบริหารงานปกติใน

กรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้มีการนำานโยบายที่เคยหาเสียง

ไว้ตอนเลือกตั้งมาขับเคลื่อนเท่าใดนัก เพราะอยู่ระหว่างการดูเรื่อง

ของงบประมาณและความพร้อมในส่วนต่างๆ ของ กทม.ก่อน แต่

หลังจากนี้ คาดว่างานเชิงนโยบายคงค่อยๆ ทยอยออกมาเรื่อยๆ 

ส่วนเรื่อง การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ที่ปรากฏภาพ

ตามโซเชียลมีเดียว่า หลายแห่งเริ่มมีการนำาของมาวางขายบน

พื้นผิวถนนตามจุดต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบว่า ก่อนหน้านี้ใน

ยุค พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าฯ กทม. ได้มีการจัดระเบียบ

หาบเร่แผงลอย โดยเฉพาะบริเวณถนนต่างๆ ไม่ให้มีการวางขาย 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2565 ชัชชาติ สิทธิพันธุ ์กล่าว

ถึงเรื่องหาบเร่แผงลอยไว้ก่อนเข้ารับตำาแหน่งอย่างเป็นทางการ

ว่า ได้ทราบข่าวเรื่องที่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยออกมาจับจองพื้นที่

ค้าขายเป็นจำานวนมาก นโยบายเกี่ยวกับการค้าขายริมทางยังไม่

เปลี่ยนแปลง ต้องมีการดูแลกวดขันไม่ให้มีการรบกวนผู้

สัญจรทางเท้า ส่วนอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลง

เรื่องการค้าขายริมทาง ต้องมีการกำาหนดกฎ

ระเบียบและวิธีปฏิบัติให้เรียบร้อย และขอให้ผู้

ค้าติดตามมาตรการในอนาคตต่อไป

ซึ่งเรื่อง หาบเร่แผงลอย มีความคิดเห็น                                                                    

ท่ีน่าสนใจจาก ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิก

วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ

การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อม

ล้ำา วุฒิสภา ที่ให้มุมมองว่า หาบเร่แผงลอยเป็นวิถี

การดำาเนินชีวิตของคนไทยมาแต่ครั้งในอดีต แต่รัฐบาล

และ กทม.มักมองเห็นแต่ด้านลบของหาบเร่แผงลอยว่าสกปรก 

เกะกะ ขัดขวางการจราจร คำาถามของผมก็คือ ถ้าวิถีชีวิตในการ

ทำามาหากินของคนไทยแบบนี้ ไม่มีข้อดีอะไรเลย ไม่เป็นประโยชน์

อะไรเลยกับประชาชนแล้ว วิถีชีวิตแบบนี้อยู่มาได้อย่างไรเป็นร้อย

ปี ในทางทฤษฎีแล้วเป็นไปไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ ไม่มีประโยชน์อะไรต่อ

สังคมเลย และประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อสิ่งเหล่านี้เลย มัน

จะสามารถดำารงอยู่ในสังคมได้อย่างไร มีแต่คนที่มองโลกเพียงด้าน

เดียว มองแต่ด้านเสียเพียงด้านเดียว ไม่มองความเป็นจริงอีกด้าน 

หรือเห็นแต่สังคมอื่น ที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดด้วยความ

ชื่นชม และอยากยัดเยียดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทนที่ความเป็นจริง

ของสังคมไทยเท่านั้น

“ผมไม่ได้ปฏิเสธด้านลบของหาบเร่แผงลอยที่ผ่านมาที่สร้าง

ความสกปรก ขัดขวางการจราจร ขัดขวางเส้นทางบนทางเท้าของ

ผู้สัญจรไปมา

คำาถามของผมก็คือ เราสามารถเปลี่ยนด้านลบของหาบเร่

แผงลอยให้เป็นด้านบวก เปลี่ยนจุดอ่อนของหาบเร่แผงลอยให้เป็น

จุดแข็งของสังคมไทยได้หรือไม่?

ผมอยากเปลี่ยนความหมายและสถานะของหาบเร่แผงลอย

ที่เป็นเศรษฐกิจนอกระบบ ไม่มีกฎหมายรับรองหรือผิดกฎหมาย

นั่นเอง ให้กลายเป็น ‘ผู้ค้ารายย่อย’ ซึ่งในความหมายของผมคือ 

‘หาบเร่’ จะไม่ต้องเร่อีกต่อไป ต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจาก กทม. ผู้ค้ารายย่อยจะได้รับ

อนุญาตให้ขายได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง พวกเขาต้องมีสถานที่ขายที่

แน่นอน มีการควบคุม ทั้งทางด้านความสะอาด และการควบคุม

ทางด้านสุขอนามัย เพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยที่จะบริโภค

อาหารเหล่านั้นได้” ดร.สังศิตให้ความเห็น 

ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและ

ลดความเหลื่อมล้ำา วุฒิสภา ให้ทัศนะว่า เหตุผลที่กรุงเทพมหานคร

สมควรสนับสนุนร้านค้ารายย่อยเหล่านี้ ก็เพราะว่ามันเป็นตลาด

ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกกว่าการหาอาหารในห้างสมัย

ใหม่ มันเป็นแหล่งอาหารราคาถูกและอร่อย

ถูกสุขลักษณะให้แก่ผู้มีรายได้น้อย พนักงาน

ห้างร้านที่มีรายได้ปานกลาง ตลอดจนชาวบ้าน

ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้น ตลาดที่ว่านี้สามารถ

จะตอบสนองกลุ่มคนเหล่านี้ ได้เป็นอย่างดีในฐานะที่เป็น

แหล่งอาหารทั้งในเวลาเช้า กลางวัน และเวลาเย็น ซึ่งช่วยลดค่า

ครองชีพให้แก่คนระดับล่างและคนในระดับกลางได้พอประมาณ

ในอีกด้านหนึ่งที่ กทม.สมควรสนับสนุนอาชีพนี้ ก็เพราะมัน

เป็นอาชีพที่เป็นอิสระ ใช้เงินลงทุนน้อย เหมาะสำาหรับผู้มีรายได้

น้อย มีทุนน้อย และเป็นอาชีพสำาหรับกลุ่มคนที่มีการศึกษาน้อยที่

สามารถเข้ามาประกอบอาชีพนี้ ได้ค่อนข้างง่าย 

..สำาหรับผมแล้วนโยบายที่สำาคัญที่สุดนโยบายหนึ่งของ

รัฐบาลและ กทม.ก็คือ จะต้องส่งเสริมการทำาให้คนมีงานทำา มีอาชีพ 

มีรายได้และสามารถพึ่งพิงตนเองได้ ในบางระดับ นโยบายแบบ

นี้คือการสร้างคนให้มีความสุขอย่างแท้จริง เพราะเขารู้สึกว่าเขา

ช่วยตัวเองได้ ไม่จำาเป็นต้องงอมืองอเท้า รอคอยแต่เงินช่วยเหลือ

ในรูปแบบต่างๆ จากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล งานทำาให้คน

รู้สึกภาคภูมิใจกับการมีชีวิตอยู่ การทำาให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วน

หนึ่งของชุมชนและสังคมที่เขาสามารถเชิดหน้าชูตาเหมือนกับคน

อื่นๆ งานทำาให้เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองแปลกแยก (Alienation) ออก

จากชุมชนและสังคม เพราะเหตุว่าเขาก็มีงานทำาที่สุจริตเหมือนกับ

คนอื่นๆ 

ผมคิดว่าเงินสวัสดิการต่างๆ ของรัฐบาลที่จ่ายให้แก่พวก

เขานั้นเป็นจำานวนเล็กน้อยและไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักในการ

ดำารงชีวิต เงินจำานวนน้อยนี้ ไม่พอใช้ ได้มาก็ดี แต่ที่ประชาชนจะ

ดีใจมากกว่าคือการได้มีงานทำา มีอาชีพของตัวเองมากกว่า ในทาง

จิตวิทยาแล้วมันเป็นการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง

และครอบครัว แต่เนื่องจากผู้ค้ารายย่อยเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 

หากเขาทำามาหากินแบบเดิมก็ยากที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ดังนั้น กทม.จึง

ควรมีนโยบายส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ออนไลน์ ในการติดต่อ

ค้าขายกับลูกค้า และมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับสถาบัน

ทางด้านการเงินนาโนไฟแนนซ์ หรือธนาคารออมสินเพื่อให้พวก

เขาสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินในระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำา 

โดยไม่จำาเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบอีกต่อไป นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่

ช่วยให้การดำาเนินชีวิตของพวกเขามีค่าใช้จ่ายที่ลดลงและลดความ

ยากจนลงได้บ้าง ทั้งหลายทั้งปวงนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้

ระบบการค้าขายโดยผ่านระบบออนไลน์ที่จะช่วยให้การค้าขายของ

เขาดีขึ้น กว้างขวางขึ้นและง่ายขึ้นกว่าเดิม การทำาระบบแอปพลิเค

ชันนั้น กทม.อาจทำาเป็นโครงการนำาร่องก่อนในบางพื้นที่ เพราะเหตุ

ว่าในแต่ละพื้นที่นั้นตลาดมีความแตกต่างกัน ผู้ค้ามีความสามารถ

ขายสินค้าได้ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น กทม.อาจเริ่มจากแหล่งที่ค้าขาย

ที่ ไม่โดดเด่นนักและคนไม่หนาแน่น โดยแสดงให้เห็นถึงประเภท

ของอาหารทั้งของกินและของใช้ ทั้งตลาดเช้า ตลาดกลางวัน และ

ตลาดกลางคืน โดยอาจเริ่มต้นศึกษาเพียงหนึ่งแห่งหรือสองแห่ง

เพื่อถอดบทเรียน

ดร.สังศิต มองว่า ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สมควรได้รับ

สิทธิ์ในการเช่าร้าน เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเช่นเดียวกัน 

เพราะว่าจุดประสงค์ของรัฐบาลและ กทม.ก็เพื่อจะดึงกลุ่มคนเหล่า

นี้เข้าสู่ระบบเดียวกัน เราจะพบว่าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แม้

กระทั่งประเทศที่เจริญแล้ว ต่างก็มีผู้ค้ารายย่อยจำานวนมากมาย

ที่ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและจากเทศบาลเหมือนกันทุก

ประเทศ ผู้ค้ารายย่อยเป็นแหล่งของการจ้างงานและสร้างเศรษฐกิจ

ฐานรากที่มั่นคงของประเทศได้

ตัวเลขในปี 2561 มีหาบเร่แผงลอยทั่วประเทศอยู่ประมาณ 

560,000 ราย จีดีพี (กำาไร) ของหาบเร่ใน กทม. อยู่ที่ราว 225,000 

ล้านบาทต่อปี เมื่อรวมกับจีดีพีของสตรีทฟู้ดอีกประมาณ 271,000 

ล้านบาทต่อปี จีดีพีของผู้ค้ารายย่อยเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณ 

500,000 ล้านบาทต่อปี ข้อมูลจาก Virtual Tourist ปี 2554 จัด

ให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงอันดับหนึ่งด้านความหลากหลาย

ของสถานที่และมีตัวเลือกอาหารริมทางของกรุงเทพมหานคร เป็น

แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจนได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน

โลก ปี 2561 สำานักข่าว CNN ยกให้ไทยเป็นหนึ่งใน 23 ประเทศที่

มีสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก

“เราสามารถสรุปได้ว่า หาบเร่แผงลอยและ street food 

สมควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นหน้าตาของประเทศ 

และส่งเสริมการท่องเที่ยวสำาหรับชาวต่างประเทศนอกเหนือ

จากการเป็นแหล่งอาหารราคาถูกสำาหรับคนไทย” ประธาน

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อม

ล้ำา วุฒิสภา สรุปไว้ตอนท้าย.
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4 บทความ

นท่ีสุดพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำาโดย “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” 

ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะ

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อม แกนนำาพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน ก็ได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ

ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ต่อนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว...• โดย

รายชื่อ กฐินไม่ไว้วางใจงวดนี้ อีกราย

เดียวก็จะครบโหลแล้ว โดยประกอบ

ดว้ย “พล.อ.ประยทุธ ์จนัทร์ โอชา” นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม, “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รอง 

นายกฯ และ รมว.พาณชิย,์ “อนทุนิ ชาญ                                                               

วีรกูล” รองนายกฯ และ รมว.สาธารณ 

สุข, “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รอง

นายกฯ, “พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” รมว.

มหาดไทย, “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.

คมนาคม, “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” รมว.ดิจิทัลฯ, “จุติ ไกรฤกษ์”                                                          

รมว.การพัฒนาสังคมฯ, “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.การคลัง, 

“นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย และ “สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.

แรงงาน...• โดย หากนับในส่วนของพรรคการเมือง ก็มีพลัง

ประชารัฐ 4 ราย, ประชาธิปัตย์ 3 ราย, ภูมิใจไทย 2 ราย และ

ไม่สังกัดพรรค 2 ราย ทั้งนี้หากส่องเข้าไปดูในญัตติที่ “นพ.ชล

น่าน” ยื่น ก็บอกได้คำาเดียวว่าเป้าประสงค์นั้นพุ่งไปที่ “ลุงตู่” แบบ

เฉพาะเจาะจงกนัเลยทเีดยีว ในขณะทีอ่กี 10 รฐัมนตรกีเ็หมอืนเปน็

ตัวประกอบเท่านั้น และเชื่อว่าสุดท้าย

ก็จะเข้าอีหรอบเดียวกับการอภิปรายยก

กระบิ ที่แม้มีชื่อ “พล.อ.ประวิตร” รวม

อยูแ่ลว้ แตก่ลบัแทบไมม่เีวลาไดอ้ภปิราย

ถึงเลย ซ้ำาร้าย “บิ๊กป้อม” ยังได้คะแนน

ไว้วางใจแบบนำาโด่งอีกต่างหาก...• มอง

ด้วยใจเป็นธรรมและใจเป็นกลาง ก็บอก

ได้ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านน้ันต้ังแง่และ

รังเกียจรังงอน “บิ๊กตู่” เป็นอย่างมาก                                            

เพราะข้อกล่าวหานอกจากรุนแรงแล้ว 

บอกได้เลยว่าเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์ อย่างที่ “พิธา ลิ้มเจริญ

รัตน์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล รวมทั้งคนใน

พรรคมักเอ่ยอ้างอยู่เป็นประจำา เพราะมีที่ไหนบอกว่า “ไม่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ไร้ความสามารถ ไร้

ประสิทธิภาพ ไร้จิตสำานึกรับผิดชอบ พิการทางความคิด ยึดติดแต่

อำานาจ ไม่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรม และไร้คุณธรรมจริยธรรม” 

เพราะคุณสมบัติตามที่ญัตติของฝ่ายค้านกล่าวนั้น “องคุลิมาล” 

ยงัตอ้งชดิซา้ยกนัเลยทเีดยีว...• ทีส่ำาคญัในกรณขีอง “อนทุนิ ชาญ

วรีกลู” นัน้ ตอ้งเรยีกวา่ขำาไมอ่อกเสยีจรงิ เพราะสว่นใหญก่ถ็กูกลา่ว

เรื่องไร้ความสามารถ ไม่ซื่อสัตย์สุจริต 

แต่ “หมอหนู” ดันถูกข้อหาไร้จิตสำานึก

ของการเป็นนักการเมืองที่ดี เพราะมี

พฤติกรรมเป็นผู้เพาะเลี้ยงงูเห่าทางการ

เมืองเสียนี่ สงสัยลืมตักน้ำาใส่กะโหลก

ชะโงกดูเงาหัวของพรรคต้นสังกัดว่าที่

ผ่านมาพฤติกรรมใครที่ทำาแบบนี้มา

ก่อน...• ไม่ต่างจากข้อกล่าวหา “ชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ์” รมว.ดีอีเอส ที่ระบุว่า

มุ่งแต่รังแกเด็ก แต่ปล่อยปละละเลยให้

เกดิอาชญากรรมทางเทคโนโลยทีี่ทำาลาย

ระบบเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างกว้าง

ขวางแพรห่ลาย แตก่ลบัไมพ่ดูถงึการจาบจว้งลว่งละเมดิสถาบนัเลย 

หรือเพราะว่าหากกล่าวถึงอาจกระทบกระเทือนพรรคร่วมกันจ๊ะ แล้วท่ี

บอกว่ารังแกเด็ก นิสิต และนักศึกษานั้นรวมไปถึง การไล่ปิด “โอน

ลีแฟน” ด้วยไหม เพราะเห็นทั่นผู้ทรงเกียรติกระเหี้ยนกระหือรือ

เสียเหลือเกินในเคส “เดียร์ลอง” ครานั้นที่จะทำาให้ถูกกฎหมาย...•  

แล้วก็กลับมาสูตรเดิมอีกครั้งสำาหรับพรรคเพื่อไทย เหมือนยุค “เผา

บ้านเผาเมือง” อีกครั้ง เมื่อในเวทีสภาก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ใน

ขณะที่นอกสภา “ว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สอง” 

ของประเทศอย่าง “แพทองธาร ชินวัตร” ประธานคณะที่ปรึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม และ

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ก็ เปิดตัว 

“ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” อดีตแกนนำา นปช.

ให้มานั่งแท่น “ผู้อำานวยการครอบครัว

เพื่อไทย” โดยในการเปิดตัวก็มีบรรดา

หน้าเก่า นปช.ทั้ง “วีระกานต์ มุสิกพงศ์”,  

“เหวง โตจิราการ” และ “ก่อแก้ว พิกุล

ทอง” มากันครบครัน คงขาดเพียง “จตุ

พร พรหมพันธุ์” ที่ยามนี้เกลียดคุณพ่อ

มะกนัอยูแ่ทบทกุลมหายใจเขา้-ออกไมม่า

ร่วมงานเท่านั้น...• แล้วที่ขำาไม่ออกก็คือ 

“ทัน่เตน้” ออกแขกเรยีกเรตติง้ดว้ยการไฮดป์ารก์ตามถนดั โดยฟุง้

วา่เปน็นกัการเมอืงมากวา่ 10 ป ีสงักดัมาแลว้หลายพรรค!!! แตล่ะ

พรรคที่สังกัดและเปลี่ยนแปลงไม่ใช่โยกย้ายด้วยการขายตัว ทำาให้

ชาวบา้นเขาสงสยักนัทัง้บางวา่หลายพรรคทีว่า่นัน้มพีรรคอะไรบา้ง

เอ่ย เพราะดูไปดูมามันก็พรรคขี้ข้าของนายใหญ่มิใช่เหรอ แม้จะ

เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหัวหน้า แต่ดีเอ็นเอและสันดานก็ยังคงเป็นของ

ตระกูลและโคตรเหง้าสัมภเวสีอยู่มิใช่หรืออย่างไร แล้วที่ประกาศ

บอกว่า หาก “ทักษิณ ชินวัตร” ไม่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็พร้อม

ดับเครื่องชนนั้น เวลาพูดไม่กลัวฟ้าผ่ากบาลบ้างเหรอตัวเอง...•

ใ

เป็นเกาะย่อมๆ ปลายเกาะกระดาด ตั้งอยู่ ใกล้กับเกาะ

หมาก จ.ตราด นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด

ตราด เนื่องจากมีต้นตะบันตั้งอยู่ โดดเดี่ยวคล้ายกับภาพการ์ตูน

ในหนังสือชื่อดังอย่างขายหัวเราะ จึงได้ถูกตั้งฉายาว่าเกาะขาย

หัวเราะ สร้างกระแสและสีสันให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็น

อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้นตะบันได้รับความเสียหายเป็น

อย่างมาก ทำาให้จังหวัดเร่งหาทางดูแลเพื่อไม่ให้ตายหรือรากขาด

จากพายุแรง.

เกาะขายหัวเราะ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

อนุทิน ชาญวีรกูล

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

จาก ‘หาบเร่แผงลอย’ 

เป็น ‘ผู้ค้ารายย่อย’

งแต่การปลดล็อกกัญชาให้พ้นจากบัญชียาเสพติดประเภท             

5 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ดูเหมือน

กระแสวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกัญชาเสรีจะดังกระหึ่มถึง

เรื่องผลกระทบที่ตามมามากมาย โดยส่วนใหญ่ ไม่เห็น

ด้วยเพราะเกรงว่าผู้คนจะใช้เพื่อนันทนาการเสียมากกว่า

ทางการแพทย์ โดยพุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนที่เกรงว่าจะ

ได้รับผลกระทบมากสุด 

กระทั่งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัย

รุ่นแห่งประเทศไทย ได้มีข้อห่วงใยและคำาแนะนำาว่า เด็กที่อายุน้อย

กว่า 20 ปีไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชา เนื่องจากสมองยังพัฒนา

ไม่เต็มที่ และกัญชามีสาร THC ที่มีผลต่อสมองเด็กในระยะยาว โดย

ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชากับสมองเด็ก 

เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการเข้าถึงกัญชาในเด็กและวัยรุ่นเพื่อ

นันทนาการว่ากัญชาเป็นสารที่มีฤทธิ์เสพติด ส่งผลต่อสุขภาพกายและ

จิตในระยะเฉียบพลัน และอาจรุนแรงถึงกับชีวิตได้ รวมถึงมีผลกระ

ทบในระยะยาวต่อสมอง 

 ตลกดีหรือไม่ล่ะเนี่ย! 

 เพราะเมื่อปลดล็อกกัญชาแล้ว แต่ร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง 

เพิ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระแรกเมื่อต้นเดือน

มิถุนายนที่ผ่านมาเท่านั้น นั่นหมายความว่ายังอีกยาว และจนถึง

ขณะนี้จึงยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการใดๆ เพื่อควบคุมการนำาไปใช้

ที่ ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้มีการเรียกร้องจากทุกทิศทางให้รัฐบาล

ต้องหาทางออกอื่น  

รวมถึงข้อเสนอแนะให้ใช้กฎหมายอื่นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

อย่างน้อยก็เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน   

 ตลกดีหรือไม่ล่ะเนี่ย! 

จริงๆ เห็นปัญหานี้แล้วก็ทำาให้นึกถึงเรื่องอื่นๆ ที่แวบเข้ามาใน

หัวที่เจอสภาพใกล้เคียงกัน คือเวลาจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆ แต่ละ

ทีต้องคอยลุ้น เพราะไม่รู้ว่ามีแผนปฏิบัติการอย่างไร มีการวางแผน

หรือคิดให้รอบคอบทั้งแผนปฏิบัติการที่ต้องสอดรับกับระยะเวลาที่ต้อง

ดำาเนินการด้วยหรือเปล่า ไม่ใช่ประกาศใช้นโยบายนั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้

เตรียมความพร้อมรอบด้านหรือให้ความรู้เสียก่อน 

 เหมือนกรณีปลดล็อกกัญชาแล้ว แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังอยู่

ระหว่างการพิจารณา ก็แล้วทำาไมไม่วางแผนให้มีการพิจารณาให้สอด

รับกับระยะเวลาที่จะปลดล็อกให้ทันท่วงทีกัน จะได้ไม่ต้องเกิดเป็น

สุญญากาศเยี่ยงนี้ 

 พลันให้นึกถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น 

แจกแท็บเล็ตให้เด็กประถม 1 พอถึงเวลาประกาศจะแจกแท็บเล็ตก็

หาวิธีจัดจ้างจัดซื้อเพื่อแจกให้เด็กนักเรียนโดยไม่ ได้คำานึงถึงความ

พร้อม ความรู้หรือผลกระทบใดๆ  ระบบสาธารณูปโภคขณะนั้นยังไม่

ทั่วถึง บุคลากรก็ยังใช้ไม่เป็น ไวไฟไม่มี แม้แต่เสียงคัดค้านว่าแท็บเล็ต

ยังไม่เหมาะกับเด็กประถม 1 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

สุดท้ายก็ไม่มีผลใดๆ เมื่อเป็นนโยบายก็แจกไป ส่วนปัญหาก็แก้ไป แล้ว

พอถึงเวลาหนึ่งก็เลิกไป 

 ที่จริงก็มีบทเรียนซ้ำาๆ ของการจัดการที่ ไม่คำานึงถึงแผนปฏิบัติ

การ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน 

 กรณีนี้สิ่ งที่รัฐบาลควรคำานึงถึงไม่ ใช่แค่เพียงเร่งให้ออก

กฎหมายรองรับเท่านั้น แต่สิ่งสำาคัญคือการรณรงค์ให้เกิดการตระหนัก

รู้ถึงการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ ให้

เหมาะกับสถานการณ์ ซึ่งจำาเป็นต้องเตรียมการ และต้องให้ข้อมูลแบบ

เป็นระบบ ไม่ใช่ให้คนที่ต้องการรู้ไปหาข้อมูลเอง โดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชน ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้เราก็ต้องเผชิญกับ

ข่าวจริงข่าวปลอมอยู่ทุกวี่วัน 

 เราต้องยอมรับว่าเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่าย 

แต่สิ่งที่ขาดคือความรู้ ความปลอดภัย หรือแม้แต่ทุกวันนี้ผู้ ใหญ่เอง

รู้จักกัญชาแบบไหน? 

ถ้าเจตนาต้องการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อทางการแพทย์ ก็

ต้องเร่งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่จะตามมา 

 เสรีต้องมาคู่กับความรู้ 

สังคมที่ชุลมุนมักเกิดจากความไม่รู้  

ถ้าผู้นำาไม่เป็นผู้ทำาให้เกิดสังคมตระหนักรู้ ก็อย่าได้แปลกใจถ้า

ผู้คนจะบ่นหรือก่น (ด่า).

FB: สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

กัญชาเสรีต้องมาพร้อมความรู้
ตั้

ห

ท.ศักดิ์



มื่อวันอังคาร ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น

ชอบตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เสนอการแต่งตั้ง นายนันทิ

วัฒน์  สามารถ เป็นข้าราชการการเมือง ตำาแหน่งเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  14 

มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป  

ที่ผ่านมา นายดอนไม่ได้แต่งตั้งตำาแหน่งเลขานุการ รมว.

การต่างประเทศแต่อย่างใด โดยใช้ข้าราชการในกระทรวง

ทำางานแทน เพิ่งแต่งตั้งนายนันทิวัฒน์เป็นเลขานุการคนแรก 

สำาหรับ นายนันทิวัฒน์ อดีตเคยเป็นรองผู้อำานวยการ

สำานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ยุคปัจจุบันมีบทบาทในการ

ชี้แจงตอบโต้แทนรัฐบาลในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการ

เคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล กลุ่มเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน 

ประเด็นเกี่ยวกับระหว่างประเทศและเรื่องความมั่นคง เป็นต้น 

โดยใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นช่องทางสื่อสารและให้สัมภาษณ์ตาม

สื่อต่างๆ ด้วย ถือเป็น กองหนุนบิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อย่างเข้มแข็ง

สำาหรับประวัติ นาย

นันทิวัฒน์ สามารถ ชื่อ

เล่นว่า  “ยุ่ง”  เกิดเมื่อ 

1 ธันวาคม 2492 ปัจจุบัน

อายุ 73 ปี จบการศึกษา 

ม.ศ.5 โรงเรียนอำานวยศิลป์ 

พ.ศ .2511, รัฐศาสตร

บัณฑิต เกียรตินิยม (สาขา

การปกครอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2516, รัฐ

ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา

การปกครอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2521

รับราชการครั้งแรกปี 2517 ในตำาแหน่งนักการข่าว  

สำานักข่าวกรองแห่งชาติ จนเกษียณอายุราชการปี 2553  เรียก

ว่าเป็นลูกหม้อ สขช.มาจนถึงเกษียณ

 ตำาแหน่งที่สำาคัญ-ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ.2535-2538, 

ผู้อำานวยการปฏิบัติการข่าว ส่วนรักษาความปลอดภัย การ

ประชุมสุดยอดผู้นำาเอเปก พ.ศ. 2546, ผู้อำานวยการส่วนข่าว 

กองอำานวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.

สสส.จชต.) พ.ศ. 2547-2548, คณะอนุกรรมการปรับปรุงองค์

ประกอบและทบทวนนโยบายหลักการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่ง

ชาติ (อปท.), คณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ 

(อปน.), คณะกรรมการพิจารณาการดำาเนินงานขององค์การ

เอกชนต่างประเทศ

รองผู้อำานวยการสำานักข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2551-

2553, ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ.2552, 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา

จัดการขยะชุมชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ.2558-2559, 

อนุกรรมาธิการการกระจายอำานาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557-2559

การฝึกอบรม:การสัมมนาปัญหาความมั่นคง 2020 

ปัญหาใหม่กระบวนทัศน์ใหม่ จุฬาฯ การฝึกอบรมนักบริหาร

ระดับสูง:ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์หลักสูตรนักบริหาร สำานักงาน 

ก.พ., การบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ สำานักงาน

กิจการยุติธรรม.

วงศ์, คุณ ป.ปฏัก, คุณเฉินซัน, คุณหนูไข่เจียว, คุณแมวขาว และอีก

หลายๆ ท่านก็ยังอยู่ แต่ในภาพรวมสมาชิกดูจะลดน้อยถอยลง ก็เป็น

เพราะหลายๆ ท่านเป็นผู้สูงอายุ บางคนเขียนหนังสือไม่ไหวแล้วแต่

ใจอยากจะเขียน บางท่านก็จากไปแล้ว 

ฉะนั้นการทำาให้อายุยืน นอกจากอ่านไทยโพสต์และส่ง

จดหมายมาพูดคุยกันแล้ว ต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับ ส่วน

ผมก็จะประจำาอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงวันสุดท้าย ที่ไม่มีจดหมายแล้วครับ 

แต่ก็คงอีกนานโข.

นายกฯ ประกาศสร้างวิมานในอากาศ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

นายกฯ ประกาศแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้หมดไปภายใน

ปี ๖๕ ผมก็ไม่อยากขัดขวางการสร้างวิมานในอากาศของนายกฯ แต่

เป็นเพราะผมอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง กว่า ๘ ปีของการบริหาร

ประเทศของนายกฯ  หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าย้อนไปดูสถิติ

หนี้สินครัวเรือนของประชาชนไทยก่อนที่นายกฯ จะเข้ารับตำาแหน่ง  

ซึ่งก็มีหนี้สินครัวเรือนอยู่แล้ว ดังนั้นการประกาศลบล้างหนี้สินครัว

เรือนที่สะสมมานานให้หมดไปภายในปีเสือนี้  ผมก็อยากถามว่านา

ยกฯ จะมีวิธีการอย่างไร 

เพราะหนี้สินครัวเรือนเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆ 

เช่น ไม่มีวินัยการเงิน ใช้เงินเกินตัว เกียจคร้าน  เลือกงาน และตาม

มาด้วยปัญหาการว่างงาน วันนี้มีไรเดอร์เต็มถนน หนุ่มสาวเปลี่ยน

อาชีพมาเป็นไรเดอร์ทั้งบ้านทั้งเมือง คงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ครัวเรือนอย่างแน่นอน เพราะยิ่งมีไรเดอร์มากเท่าใด นายทุนไรเดอร์                  

ก็ยิ่งรวยมากขึ้นเท่านั้น แต่สำาหรับไรเดอร์ถ้าคิดชั่วโมงการทำางาน

แล้วค่าแรงขั้นต่ำายังไม่ถึงเลย แล้วเมื่อบวกด้วยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

จากอุบัติเหตุบนถนนด้วยแล้ว ไรเดอร์เป็นอาชีพที่ไม่น่าทำาอย่างยิ่ง

หนี้สินครัวเรือนจะต้องเริ่มด้วย “สมดุลการเงิน” ต้องมีรายรับ

มากกว่ารายจ่ายจึงจะสามารถปลดหนี้ ได้ สมมุติว่ารัฐบาลเจอตู้รถไฟ

ญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่มีทองคำาหลายพันตัน พันธบัตร

สหรัฐฯ หลายหมื่นล้านเหรียญ นำามาแจกให้ประชาชนใช้หนี้ครัว

เรือน ก็ใช่ว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้หมดไป เพราะหนี้เก่า

หมดไปก็ก่อหนี้ใหม่ เพราะไร้วินัยการเงิน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องแก้ไข

ปัญหาทุกอย่างอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดหนี้สินครัวเรือน ตั้งแต่

สร้างความมั่นคงในอาชีพทุกอาชีพ สร้างวินัยการเงิน ส่งเสริมให้คน

ไทยไม่เลือกงาน วันนี้งานมีแต่คนไทยไม่ทำา เพราะต้องการงานสบาย

รายได้ดีที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

นอกจากนั้นรัฐบาลยังต้องส่งเสริมการออม เพื่อให้สามารถ

5บทความ

ด็ดจริงๆ ครับ...ครอบครัวเพื่อไทย 

ได้ตัวดีๆ ไปทั้งนั้น 

ล่าสุดของล่าสุด “ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ” กลับบ้านเก่า 

“อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร” หัวหน้าครอบครัวเพื่อ

ไทย มีตำาแหน่งเป็น ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและ

นวัตกรรม ทำาพิธีมอบตำาแหน่ง ผู้อำานวยการครอบครัวเพื่อ

ไทย ให้ “ณัฐวุฒิ” 

เห็นด้วยครับ เหมาะสมกันดี น่าจะสร้างประโยชน์ให้

ระบอบทักษิณมากโขทีเดียว 

กำาลังคิดว่า “ณัฐวุฒิ” เจ้าของวลีอมตะ “เผาไปเลย

ครับพี่น้อง ผมรับผิดชอบเอง” คือหนึ่งใน นวัตกรรมของ

พรรคเพื่อไทยหรือเปล่า 

เพราะครอบครัวเพื่อไทย คือนวัตกรรมทางการเมือง

ของพรรคเพื่อไทย 

“อุ๊งอิ๊ง” หุ่นเชิดคือเจ้าของนวัตกรรม 

“ณัฐวุฒิ” จึงน่าจะเป็นผลิตผล 

แต่จะเป็นอะไรก็ตามที นี่คือแผนในบันไดหลายขั้นที่

พรรคเพื่อไทยวางไว้ และพวกเขากำาลังปีนขึ้นไปเรื่อยๆ 

การกลับมาในฐานะ ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย มี

นัยทางการเมือง นั่นคือการกวาดต้อนคนเสื้อแดงที่

กระจัดกระจาย ให้กลับพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง 

บุคคลที่ทำาเช่นนี้ ได้ต้องมีบารมีต่อคนเสื้่อแดงพอ

สมควร

และ “ณัฐวุฒิ” นี่ใช่เลย  

ครับ...ครอบครัวนี้ก็คงจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อม

ตากันอีกครั้ง จะเป็นการรวบรวมคนเสื้อแดงครั้งใหญ่ในรอบ

หลายปี 

แต่คงจะมีคนเสื้อแดงบางส่วนขอผ่าน เพราะเหตุปัจจัย

ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป 

มีตัวเลือกที่ดีกว่า ตอบสนองความต้องการได้มากกว่า 

ตัดเสื้อแดงที่ติดสอยห้อยตาม “จตุพร พรหมพันธุ์”  

ออกไป เพราะเสื้อแดงกลุ่มนี้ มีทางเดินของตัวเองชัดเจน

แล้ว 

ก้าวไกลภัยคุกคามเพื่อไทย

ยังมีเสื้อแดงอีกจำานวนมากที่ชื่นชอบพรรคก้าวไกล  คณะ

ก้าวหน้า เพราะมีความชัดเจนเรื่องยกเลิก ม.๑๑๒  และปฏิรูป

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลุ่มนี้ต่อให้ “ทักษิณ” เรียกกลับ ก็ได้รับคำาตอบว่า...NO 

ฉะนั้น การใช้งาน “ณัฐวุฒิ” ในครั้งนี้ เป็นเพราะ  

“ทักษิณ” ประเมินว่าหาก ไม่ตัดไฟแต่ต้นลม พรรคก้าวไกลจะ

กลายเป็นก้างชิ้นใหญ่ ที่พร้อมจะตำาคอทุกเวลา 

ใช่ครับ...นี่คือแผนสกัดกั้นการโตแบบก้าวกระโดดของ

พรรคก้าวไกล ที่ใช้ฐานมวลชนร่วมกับพรรคเพื่อไทย 

ก้าวไกลโตมากเท่าไหร่ เพื่อไทยจะเล็กลงเท่านั้น 

กลับกัน หากพรรคเพื่อไทยสามารถกลับมายิ่งใหญ่แลนด์

สไลด์ได้อีกครั้ง ก็เป็นการคุมกำาเนิด พรรคก้าวไกลไปในตัว 

แล้วคนเสื้อแดงรู้แผนนี้หรือเปล่า

มีการแสดงความเห็นในโซเชียลกันเยอะครับ 

แน่นอนมีทั้งบวกและลบสำาหรับพรรคเพื่อไทย 

ที่พอจะอ้างอิงได้ ก็มีเพจเฟซบุ๊กชื่อ “ฟอร์ด เส้นทางสี

แดง” ของนายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ แกนนำาคนเสื้อแดงระดับที่

ถัดจาก “ณัฐวุฒิ” 

“...ปลายปีที่แล้วพรรคเพื่อไทยเปิดแคมเปญครอบครัว

เพื่อไทยตั้ง อุ๊งอิ๊งบุตรสาวคุณทักษิณเป็นหัวหน้า จัดงานใหญ่ที่

อุดรธานี มีโมเมนต์ที่คุณหมอชลน่านโค้งคำานับบนโพเดียมอย่าง

สวยหรู ไม่ต่างจากบ๋อย

คิดนโยบายแจกผ้าอนามัยฟรี กีดกันคนที่ไม่ใช่พรรคพวก

ตนเองออกนอกพรรค รับอดีต ส.ส.งูเห่าอย่างนายบุญจงกลับเข้า

พรรค เป็นนักมวยก็ชกสะเปะสะปะโดนคนเสื้อแดงด่าเปิง

ผมเคยวิเคราะห์ว่าคนเสื้อแดงอยู่ได้ โดยไม่มีพรรคเพื่อไทย 

แต่พรรคเพื่อไทยอยู่ไม่ได้หากไม่มีคนเสื้อแดง  และนั่นคือความ

จริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้

วันนี้มีข่าวพรรคเพื่อไทยเตรียมตั้งแกนนำา นปช.อย่างณัฐ

วุฒิ เป็น ผอ.โครงการครอบครัว หมายดึงมวลชนคนเสื้อแดง

กลับพรรคเพื่อไทย มีมิตรสหายถามไถ่มาทางไลน์ ว่าคิดอย่างไร 

ผมตอบอย่างไม่ต้องคิดว่าไม่มีผลอะไร

แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พรรคเพื่อไทยเปิดพื้นที่ให้แกนนำา

คนเสื้อแดงอย่างณัฐวุฒิ ได้กลับมามีบทบาทในพรรค แต่ (ด้วย

ความเคารพแนวร่วมทุกท่าน) ผมไม่คิดว่าจะมีผลทำาให้คนเสื้อ

แดงกลุ่มหัวก้าวหน้าที่ไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลหันกลับมาสนับ

สนุนพรรคเพื่อไทย

คนเสื้อแดงผ่านการต่อสู้มานับทศวรรษ กว่าครึ่งได้พัฒนา

เป็นคนเสื้อแดงกลุ่มหัวก้าวหน้า คำาว่าคนเสื้อแดงหัวก้าวหน้าไม่

ได้หมายถึงคนเสื้อแดงที่มีการศึกษาสูงหรือมีฐานะร่ำารวยหรือ

เป็นคนชั้นกลางขึ้นไป 

คนเสื้อแดงหัวก้าวหน้าอาจอยู่ชนบทบ้านนอกตามไร่นา

ป่าเขา 

คนเสื้อแดงหัวก้าวหน้าอาจเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ำา แต่

พวกเขาติดตามการเมืองมานานจนเข้าใจแล้วว่า ตราบใดที่ยัง

ไม่มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และการแก้ไขมาตรา ๑๑๒ อันเป็น

เครื่องหมายถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ ตราบนั้นประชาธิปไตย

ก็จะยังไม่พัฒนา

ให้พรรคไหนเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็จะถูกทหารปฏิวัติ 

ถูกศาลรัฐธรรมนูญขับไล่นายกฯ ที่ชนะเลือกตั้ง การจะดึง

มวลชนแดงก้าวหน้ากลับมาเป็นจิกซอว์ตัวสุดท้าย ให้เกิดแลนด์

สไลด์ 

พรรคเพื่อไทยจะต้องมีความชัดเจนในสองเรื่องนี้ ไม่

เช่นนั้นจะดึงใครกลับบ้านก็ไร้ความหมาย

#พรรคเพื่อไทยต้องเสนอแก้กฎหมาย ๑๑๒ และปฏิรูป

สถาบันเท่านั้นจึงจะเกิดแลนด์สไลด์ 

#การยอมรับความจริงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้...”

ครับ...นี่คือมรดกที่ “ทักษิณ” สร้างขึ้นมา และกำาลัง

ย้อนกลับไปเล่นงานระบอบทักษิณ 

กรณี ม.๑๑๒ กลายเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่

ออกของ “ทักษิณ” เพราะอดีตกำาลังตามไล่ล่า และอนาคต

กำาลังรุมขย้ำา

วิบากกรรมที่ “ทักษิณ” สร้างไว้เมื่อครั้งตัวเองเป็น

นายกรัฐมนตรี จนนำาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่า “ตีเสมอเจ้า” 

ได้ทำาให้คนเสื้อแดงจำานวนหนึ่งยอมรับ “ทักษิณ” ว่าเป็นผู้ที่

จะมาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 

คืนวันผ่านไปคนเสื้อแดงกลุ่มนี้มองว่า “ทักษิณ” โลเล 

วันหนึ่งบอกว่า ม.๑๑๒ ต้องแก้ไขเพราะโทษหนักเกินไป 

อีกวันบอกว่า ม.๑๑๒ ไม่ใช่ปัญหา ปัญหามาจากคน  

ไม่ใช่กฎหมาย 

มวลชนกลุ่มนี้จึงมองไปที่ตัวเลือกที่ดีกว่านั่นคือ พรรค

ก้าวไกล คณะก้าวหน้า 

ฉะนั้นเกมกวาดต้อนคนเสื้อแดงกลับรังของพรรคเพื่อ

ไทย จึงมีสาเหตุมาจาก พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า คือภัย

คุกคาม ที่ต้องตัดไฟแต่ต้นลม 

จะสำาเร็จหรือไม่ “ณัฐวุฒิ” ในฐานะ ผอ.ครอบครัวเพื่อ

ไทย พอจะช่วยได้บ้าง แต่ไม่มาก 

ถ้าจะให้ได้ผล “อุ๊งอิ๊ง” ในฐานะหุ่นเชิดของพ่อบังเกิด

เกล้า ต้องประกาศท่าทีให้ชัด วัดกับพรรคก้าวไกล คณะ

ก้าวหน้าไปเลย 

เอาหรือไม่ ยกเลิก ม.๑๑๒ 

บรรจุ ปฏิรูปสถาบัน เป็นนโยบายพรรคหรือไม่ 

ถ้าไม่ พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้า คือศัตรูสำาคัญใน

สนามเลือกตั้งอย่างแน่นอน 

นี่คือศึกชิงแดงล้มเจ้าที่ระบอบทักษิณสร้างขึ้นมา. 

ถามคนไทย

กัญชาเสรีเพราะมีเหตุ

ประเทศ ผูกขาด แขนขา

ส่วนดี เราปิดก้ัน กัญชา

ยัดเยียดหยูกยาเช้าเย็น

กรณี พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

เหตุสุราผูกขาดทุกข์เข็ญ

ด้วยความไม่ดีมีประเด็น

ความดีเป็น ไฉน ไม่อินัง!

อยากอายุยืนต้องอ่าน-เขียน ถึงไทยโพสต์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

 ผมไม่ใช่สมาชิกรุ่นบุกเบิกของไทยโพสต์ แต่ก็ยังทันได้อ่าน

บทความของคุณสุเทพ วงศ์กำาแหง ที่ดูเหมือนท่านจะไม่ได้อ่าน

บทความสุดท้ายของท่าน ผมแม้จะเป็นสูงวัยเพราะจะครบ ๖ รอบ

แล้ว แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแฟนรุ่นใหญ่ของคุณอัตถ์แล้ว ผมก็ต้อง

เป็นเด็กน้อย ผมใช้คอลัมน์จดหมายถึงหนังสือพิมพ์ ระบายความ

คิดเห็นที่มีต่อบ้านเมืองมาหลายฉบับ จนบางฉบับปิดคอลัมน์หนีไม่

ต้องการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน เป็นเวลานานมากก่อน

ที่จะเป็นเอฟซีคุณอัตถ์ ก่อนหน้านั้นยังบทความไปถึงวารสารราย

สัปดาห์ ที่เมื่อได้รับการตีพิมพ์ก็จะได้ของชำาร่วยเป็นพ็อกเกตบุ๊ก แต่

ก็เลิกส่งเพราะไม่ชื่นชอบนโยบายของนิตยสารที่มีเจ้าของเป็นผู้ไม่

รักชาติ

 ผมได้อ่านไปรษณียบัตรของคุณพันธุ์ ไดโนเสาร์ ซึ่งมีสาระ

สำาคัญว่าเป็นการรายงานตัวว่ายังมีชีวิต แล้วยังรายงานว่าหลังจาก

สนทนากาแฟที่ร้านเจ้าประจำาแล้ว ก็ไปซื้อไทยโพสต์มาอ่าน เพราะ

คุณพันธุ์ ไดโนเสาร์ไม่เสพข้อมูลจากโลกออนไลน์ เพราะมีแต่ “ฟัก

นิวส์ & เฟกนิวส์”  ทำาให้ผมซึ่งอยากจะส่งข้อความถึงคุณอัตถ์นาน

แล้วว่า ถ้าอยากอายุยืนต้องอ่านไทยโพสต์ แต่ไม่ได้เขียนสักที แต่เมื่อ

ได้อ่าน “เมื่อคุณไม่อ่านแล้วคุณจะรู้อะไร” ของคุณพันธุ์ ไดโนเสาร์ 

ทำาให้ต้องรีบจิ้มคีย์บอร์ด 

ผมยังเป็นเด็กน้อย ดังนั้นจึงอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งออนไลน์และ

ฉบับกระดาษ ตื่นขึ้นมาก็ต้องหยิบโทรศัพท์เข้าสุขาอ่านหนังสือพิมพ์

ออนไลน์ทุกฉบับ แต่เบื่อที่จะต้องเลื่อนหนีข่าว ภาพดาราที่ทุกฉบับ

ต้องนำาเสนอ เพราะเป็นที่สนใจของประชาชนเรียกว่าขายได้ แต่ไทย

โพสต์ไม่มีซึ่งผมให้ ๕ ดาวเลยครับ 

ผมก็อ่านแต่เฮดไลน์ เพราะรอจะอ่านฉบับกระดาษตอน

เย็นๆ ทุกวันเวลาสายๆ หลังจากทำาอาหารเสร็จยายก็พาไปซื้อไทย

โพสต์และอีก ๓ ฉบับ ที่นำามาอ่านตอนบ่ายๆ มากๆ แล้วก็อ่านทุก

หน้ายกเว้นหน้าดารา ผมชอบอ่านฉบับกระดาษมากกว่า ได้อารมณ์

มากกว่าเพราะคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐

 สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณอัตถ์ และไทยโพสต์ที่เปิดสภารับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนโดยไม่ตัดต่อเหมือนหนังสือยักษ์ใหญ่ ที่

อาจจะเป็นเพราะมีเนื้อที่จำากัด และแถมยังต้องระวังว่าจะไม่ทำาให้

เจ้าของไม่พอใจในทัศนคติของประชาชน ผมเคยเปรียบเทียบคุณ

อัตถ์ว่าเปรียบเสมือนจิตแพทย์ วันนี้ขอเพิ่มหมวกให้อีกหนึ่งใบเป็น  

“ประธานชมรมผู้สูงอายุไทยโพสต์”.

แมวขาว

ผมก็ชักจะหวั่นๆ ครับ ช่วงนี้หลายๆ ท่านเงียบหายไป  กำานัน

ถึก ของผมหายไปนานพอควรแล้ว ไม่ได้ข่าวเลยครับ ใครทราบกรุณา

บอกผมที คุณพันธุ์ ไดโนเสาร์ ยังแวะมาเรื่อยๆ คุณหนุ่ม หนองรี ก็

นานๆ มาที คุณต้นทองหลางยังมาเป็นระยะๆ คุณสมโชค พลรักษ์ 

มาเป็นจังหวะ ช่วงนี้ อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ มาบ่อย พ.อ.วัชระ วีระ

เลขาฯ รมว.กต.คนแรก

ลดหนี้สินครัวเรือน มิใช่ส่งเสริมให้ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายในสิ่งไม่จำาเป็น

เพราะจ่ายแค่ครึ่งเดียวของราคาสินค้า เท่ากับบิดเบือนโครงสร้าง

การค้าขาย อ้างแต่ว่าเป็นการกระจายรายได้ ส่งเสริมอาชีพ ผมไม่

เห็นป้าย “จ่ายครึ่ง”  กับไรเดอร์ค่ายใดๆ เลย สมัยเมื่อผมได้รับทุน

ไจกาไปศึกษาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเกือบ ๔๐ ปีที่แล้ว ซูกุบะเป็น

จังหวัดเล็กๆ ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใหม่ มีประชาชนอยู่ไม่หนา

แน่น ร้านค้าก็ห่างๆ กัน ส่วนใหญ่ประชาชนก็จะสั่งซื้อสินค้าจาก 

ร้านโชห่วยเล็กๆ ตั้งแต่ไข่, ทิชชู, อาหารกระป๋อง ฯ แล้วทางร้านก็

จะจัดส่งถึงบ้านด้วยรถกระป๊อคันเล็กๆ แบบรถแม่ค้ายาคูลท์ เพราะ

วันนั้นญี่ปุ่นก็อยู่ในสังคมสูงวัยแล้ว แต่ไม่ใช่พฤติกรรมการใช้ชีวิต

ฟุ่มเฟือยของคนไทยวันนี้ เที่ยงคืนอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งก็สั่งไร

เดอร์ แทนที่จะบรรเทาความหิวด้วยบะหมี่สำาเร็จรูป ดังนั้นถ้าจะลด

หนี้สินครัวเรือนก็ต้องสร้างวินัยการเงินในครัวเรือนให้ได้เสียก่อน

 ก่อนสิ้นปีเก่าหญิงหน่อยก็ประกาศสร้างวิมานในอากาศ

สำาหรับสูงวัยอายุ ๖๐ ปี ด้วยการแจกบำานาญสูงวัยแห่งชาติเดือนละ 

๓,๐๐๐ บาท ถ้าประเทศไทยร่ำารวย งบประมาณแผ่นดินเหลือเฟือ ไม่

ต้องกู้มาใช้จ่าย ผมก็คงไม่คัดค้าน แต่วิมานในอากาศของหญิงหน่อย

ก็คือ “นโยบายเตี้ยอุ้มค่อม” จะพากันล้มละลายกันทั้งประเทศตั้งแต่

ทารกแรกเกิดจนถึงสูงวัย

คิดใครๆ ก็คิดได้ แต่จะคิดเก่งเหมือน ไอจะตาย หรือฮอว์กิง 

เป็นอีกเรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นประเภท “ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก” 

ทั้งสิ้น โดยเฉพาะนักการเมือง ดังนั้นผมขอตั้งคำาถามกับนายกฯ และ

หญิงหน่อยว่า จะทำาได้อย่างไร  แสดงวิธีการให้ประชาชนเห็นด้วย 

อย่าเอาแต่ตั้งโจทย์อย่างเดียวแล้วอ้างว่าเป็นนโยบายการเมือง ถึง

ทำาผิดพลาดชาติเสียหายก็ไร้ความผิด.

         เฒ่าทารก

  

วันนี้หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ ๑๕ ล้านล้านบาท เป็นปัญหา

ที่น่ากังวลครับ เพราะหากมีหนี้เสียแบบก้าวกระโดด ก็ถือว่าอันตราย

ครับ แต่สถานการณ์ โควิดที่เริ่มดีขึ้นแล้ว  ภาคธุรกิจกลับมาให้บริการ

อีกครั้ง คนมีงานทำากันอีกครั้ง ก็น่าจะช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจในภาพ

รวมดีขึ้น แต่ก็ต้องรอดูอีกสักระยะครับ ที่แน่ๆ ปัญหาหนี้ครัวเรือน

ยังคงมีต่อเนื่องไปอีกหลายปี อยู่ที่จะเบาบางลงหรือหนักขึ้นกว่าเดิม

เท่านั้นเอง.

สักวามฤตยูมิรู้เบื่อ 

    

 * ยาวยืดเยื้อยึกยักประหัตประหาร

 พ้นโควิดฝีดาษลิงเข้ารุกราน  

 หวังล้างผลาญชีวาประชาชน

 ยังยูเครนมีศึกมิผ่อนพัก   

 เข้าหาญหักฆ่าฟันกันสับสน

 ฤๅถึงครานิวเคลียร์เข้าประจญ 

 ชีพปี้ป่นโลกสลายวอดวายเอยฯ

     ป.ปฏัก

เ

เ

นันทิวัฒน์ สามารถ



ะเห็นได้ว่าปัจจุบันการขนส่งด้วยทางรถไฟเป็นท่ีนิยม 

เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประ 

กอบการ ทำาให้สามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละจำานวน

มาก ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อหน่วยต่ำากว่าการขนส่งใน                                                                           

รูปแบบอื่น อีกทั้งก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่าทางถนนด้วย ซึ่ง

ก็สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมที่ ได้เดินหน้าเร่งขับเคลื่อน

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย 

ลาว และจีน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

เป็นประธาน  

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม ได้มอบหมายให้นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม 

เป็นผู้แทนเข้าร่วมสำารวจในเบื้องต้น พร้อมด้วยนายสรพงศ์ 

ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

ด้านการขนส่ง นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่ง

ทางราง (ขร.) ผู้แทนกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท 

(ทช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท ขนส่ง จำากัด 

(บขส.) เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟช่วงหนองคาย-

เวียงจันทน์ 

โดยการนำาคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมหารือโครง 

การเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว-จีน (ช่วงหนองคาย-

เวียงจันทน์) ร่วมกับนายเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีโยธา

ธิการและขนส่ง ผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ณ กรมโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว โดยทั้งฝ่าย

ไทยและฝ่าย สปป.ลาวได้รายงานความคืบหน้าการดำาเนินการ

เชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-ลาว-จีน รวมถึงความคืบหน้า

การดำาเนินงานรถไฟไทย-ลาว การขนส่งสินค้าข้ามแดนทาง

รถไฟช่วงหนองคาย-ท่านาแล้ง 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเชื่อมทางรถไฟแล้ว ไทยเรายัง

มีการให้บริการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารบนเส้นทางรถไฟจีน-

ลาว ณ โครงการท่าบกท่านาแล้ง (Dry port) และโครงการเวียง

จันทน์ โลจิสติกส์ปาร์ก (Vientiane Logistics Park : VLP) เพื่อ

เตรียมความพร้อมการขนส่งสินค้าและผู้ โดยสารระหว่างระบบ

รางของไทย และโครงการรถไฟลาว-จีนด้วย โดยโครงการ

รถไฟจีน-ลาวเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.64 เป็นเส้นทางรถ 

ไฟเชื่อมระหว่างคุนหมิงกับเวียงจันทน์ ที่จะส่งเสริมการขนส่ง

สินค้า และผู้ โดยสารระหว่างลาวและจีนให้สะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น ซึ่งอยู่ใกล้กับ จ.หนองคาย 

ถือว่าเส้นทางรถไฟดังกล่าวมีความสำาคัญในการส่ง

เสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อมีการเชื่อมต่อโครงข่ายโดย                                                                               

สมบูรณ์จากจีน ลาว มายังไทย ซ่ึงขณะน้ีไทยได้มีแผนเตรียม 

ความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟหนอง 

คายไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทน์ ด้วยการพัฒนาสถานีรถไฟ

หนองคายให้สามารถรองรับการขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ได้ 

สำาหรับท่าเรือบกท่านาแล้ง (Dry Port) มีพื้นที่รวมกว่า                                                                               

2,000 ไร่ ในบ้านดงโพสี เมืองหาดซางฟอง นครหลวงเวียง 

จันทน์ อยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ประมาณ 

1.5 กิโลเมตร (กม.) ปัจจุบันดำาเนินการแล้วเสร็จในระยะแรก 

อยู่ระหว่างก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ของรถไฟ

ลาว-จีน ถึงท่าเรือบกท่านาแล้ง ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร (กม.) 

คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน มิ.ย.2565 โดยจะรองรับการ

เปลี่ยนถ่ายจากรถไฟขนาดทาง 1.435 เมตร และขนาดทาง 1 

เมตร ด้วยอุปกรณ์ Reach Stacker  

แน่นอนว่าหลังจากได้หารือร่วมกับ สปป.ลาว เกี่ยวกับ                                                                               

โครงการเชื่อมต่อทางรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ท่ีประชุม

มีข้อสรุปในประเด็นต่างๆ เช่น 1.ฝ่ายลาวเสนอให้ใช้มาตรฐาน 

ระบบรางเดียวกัน ทั้งฝ่ายไทยและลาว เพื่อความสะดวกในการ

ใช้งาน 2.ฝ่ายลาวยินดีให้ไทยศึกษาแนวทางการก่อสร้างสะพาน 

แม่น้ำาโขง ทั้งสะพานรถไฟและรถยนต์ ซึ่งจะได้พิจารณาผล

การศึกษาร่วมกันต่อไป เบื้องต้นฝ่ายลาวเสนอว่าสะพานรถไฟ

และสะพานรถยนต์ควรแยกจากกัน 3.ฝ่ายลาวรับไปพิจารณา 

การขยายเวลาการให้บริการการขนส่งข้ามสะพานมิตรภาพ 

แห่งที่ 1 ภายหลัง 22.00 น. ตามข้อเสนอของฝ่ายไทย  

ถือว่าต้องรออีกอึดใจเดียวสำาหรับประชาชนที่รอใช้

บริการเชื่อมต่อทางรถไฟหนองคาย-เวียงจันทน์ ไปจีนแบบไร้รอย                                                                         

ต่อ ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่                                                          

น้ำาโขงแห่งใหม่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเชื่อมต่อรถไฟ เนื่อง 

จากต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ซึ่งอาจจะมีข้อกฎหมายและราย

ละเอียดต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แน่นอนว่ากระทรวงคมนาคม

ได้ดำาเนินการให้รอบคอบ รัดกุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศไทยนั่นเอง. 

     

ริ่มเปิดประเทศปุ๊บ บมจ.อินเตอร์ ไฮด์ หรือ IHL ลุยงาน

ไม่หยุด...โดยเฉพาะธุรกิจฟอกหนังรองเท้า เป็นธุรกิจ

ใหม่กำาลังไปได้ฉิว ออเดอร์เข้ามา

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีลูกค้าแล้ว 

4 ราย แว่วมาว่าตอนนี้ยังรอลุ้น

ลูกค้าใหม่แบรนด์ดังเพิ่มอีก 1-2 

ราย ผู้บริหารคนดีคนเดิม “วศิน 

ดำารงสกุลวงษ์” บอกช่วงครึ่งหลัง

ของปีนี้จะเห็นความชัดเจนของ

กลุ่มธุรกิจใหม่อีกสเต็ป ทั้งธุรกิจ

ขนมขบเคี้ยวสุนัข และธุรกิจผลิต

หนังเฟอร์นิเจอร์ ขอปรบมือรัวๆ 

ให้กับผู้บริหารคนขยันเลยคร่า...
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ดำารงสกุลวงษ์

ขีดการแข่งขันไทย‘ดิ่ง’
IMDเผยโควิด-19ซัดปัจจัยชี้วัดทรุดลงทุกด้าน
ไทยโพสต์ • “IMD” เปิดผลการจัดอันดับขีดความสามารถการ

แข่งขันของไทยปี 2565 พบรูดลง 5 อันดับ รั้งอันดับที่ 33 จาก 63 

เขตเศรษฐกิจ โอดพิษโควิด-19 ทำาสาหัส ระบุปัจจัยชี้วัดทรุดลงทุก

ด้าน ชูด้านเศรษฐกิจรับผลกระทบมากสุด

สมาคมการจัดการธุรกิจ                                               

แห่งประเทศไทย หรือทีเอ็มเอ                                         

(TMA) เผยผลการจัดอันดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของ                                             

ประเทศ โดย World Competi-                                                    

tiveness Center ของ Interna- 

tional Institute for Management 

Development หรือ IMD สวิตเซอร์

แลนด์ ประจำาปี 2565 โดยผลกระ

ทบสะสมจากโควิด-19 ได้ส่งผลให้

ปีน้ีไทยมีอันดับลดลงถึง 5 อันดับ 

มาอยู่ในอันดับท่ี 33 จาก 63 เขต

เศรษฐกิจ โดยมีอันดับลดลงในทุก

ปัจจัยช้ีวัด ซ่ึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด

ท้ังน้ี จากปัจจัยหลักท่ี IMD                                                  

ใช้ในการจัดอันดับรวม 4 ด้าน 

พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจลดลง                                           

13 อันดับ เนื่องจากประเด็นการค้า                                                

ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ 

ภายในประเทศ ด้านประสิทธิภาพ

ภาครัฐ ลดลง 11 อันดับ จาก

อันดับที่ 20 ในปี 2564 เป็น

อันดับที่ 31 ในปีนี้ เนื่องจากประ 

เด็นด้านการคลังและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ ซึ่งลด

ธีรนันท์ ศรีหงส์

NFCเดินหน้าเปิดคลังน้ำามัน 

หนุนรายได้ปี66แตะ3พันล.

มอบชุดยา • นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.เงินติดล้อ เป็น

ตัวแทนมอบชุดยาและเวชภัณฑ์จำาเป็น จำานวน 500 ชุด รวมมูลค่า 252,787 บาท แก่โครงการป้องกันโรค

ติดต่อ ให้กับชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ปี 2565 เพื่อ

ช่วยป้องกันโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้กับประชาชนระหว่างเดินทางแสวงบุญ โดยมี นพ.วิชาญ ปา

วัน ผู้อำานวยการกองควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนรับมอบชุดยาและเวชภัณฑ์ดัง

กล่าว ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร. 

ไทยโพสต์ • นายณัฐพงษ์ รัตน

สุวรรณทวี รองประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.เอ็นเอฟซี หรือ NFC เปิด

เผยว่า บริษัทได้เปิดบริการคลัง

น้ำามันเชื้อเพลิงและท่อส่งน้ำามัน

โครงการ “NFCT Fuel Tank Farm 

Project” มูลค่า 2,570 ล้านบาท 

ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.นี้ พร้อมมุ่ง

กระจายสู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เพื่อ

สร้างความแข็งแกร่งเครือข่ายจัด

ส่งน้ำามันระดับภูมิภาคอาเซียน และ

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์                          

ของไทย รวมทั้งสนับสนุนการเติบ 

โตทางเศรษฐกิจตามนโยบายของ

ภาครัฐ ตั้งเป้ารายได้ปี 66 ให้

เติบโตแตะ 3,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ โครงการคลังน้ำามัน

และท่อส่ งน้ำ ามัน เชื้ อ เพลิ งอยู่

ภายใต้บริษัท เอ็นเอฟซีที จำากัด 

(NFCT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ                                                    

NFC ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาห 

กรรมมาบตาพุด จ.ระยอง คาดว่า

จะสร้างรายได้ราวปีละ 220 ล้าน

บาท โดยจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้

เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ราว 

55 ล้านบาท

สำาหรับการดำาเนินธุรกิจใน

ปี 2565 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต

มาที่ 2,400 ล้านบาท จากปีก่อน

มีรายได้ 1,837.82 ล้านบาท โดย

ส่วนใหญ่ยังคงมาจากธุรกิจหลัก 

หรือธุรกิจนำาเข้าและจำาหน่ายแอม 

โมเนีย แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ 

และกรดกำามะถัน และนอกเหนือ

จากคลังน้ำามันแห่งใหม่แล้ว ยังจะ

มีรายได้จากการให้บริการระบบ

สาธารณูปโภคอีกด้วย.

สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรีแก้รถติดคืบ 19% 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้ดำาเนินโครงการ                                                                                      

ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452-สี่แยก 

บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ระยะทางรวม 25.656 

กิโลเมตร งบประมาณ 1,799.999 ล้านบาท คืบหน้ากว่า 19% 

ปัจจุบันการก่อสร้างดำาเนินการเร็วกว่าแผนที่กำาหนดไว้ อยู่ในขั้น

ตอนถมโครงสร้างชั้น คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้น

ปี 2567 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาการจราจรติดขัด

ในตัวเมืองปราจีนบุรี รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมใน จ.ปราจีนบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสู่

อินโดจีนทางประเทศกัมพูชา แก้ไขปัญหาสอดรับกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาของจังหวัด  

เร่งผลิตน้ำาจืดจากทะเลในพื้นที่มาบตาพุด-พัทยา

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยภายหลัง

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 15 มิ.ย.65 ว่า ที่

ประชุม กบอ.รับทราบความคืบหน้าการผลิตน้ำาจืดจากน้ำาทะล 

(Desalination) ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อสร้างความ

มั่นคงต่อทรัพยากรน้ำาที่จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำาเข้าสู่ระบบ ทั้งเพื่อ

การบริโภค ภาคเกษตรและการผลิตในอุตสาหกรรม โดยอีอีซีได้

ศึกษาร่วมกับ สทนช. และสถาบันขนส่งจุฬาลงกรณ์ฯ ถึงพื้นที่เป้า

หมายในการติดตั้งระบบผลิตน้ำาจืดจากน้ำาทะเล 2 แห่ง ได้แก่ นิ

คมฯ มาบตาพุด และเมืองพัทยา

PEA ผนึก 6 หน่วยงานประหยัดพลังงานในภาคขนส่ง

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ 

PEA เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนาย

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน และ 6 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งให้มี

แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน มีความรู้และทักษะในการขับขี่รถ

บรรทุก รถโดยสาร เพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย 

รวมนำาระบบ IoT มาใช้ในองค์กร รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล

การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาค

ขนส่ง

รฟม.เข้มผู้รับเหมาเน้นความปลอดภัยสูงสุด 

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ 

ไทย (รฟม.) โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) นำาคณะเจ้าหน้าที่ตรวจติด    

ตามงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการก่อสร้างของ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ตั้งแต่บริเวณ

สถานีแคราย (PK02) สถานีสนามบินน้ำา (PK03) และสถานี

สามัคคี (PK04) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างให้เป็นไป

ตามมาตรการความปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้

มีความพร้อมสมบูรณ์ในการใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ โดย 

รฟม.ยังคงกำาชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความ

ปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด.

ลง 15 และ 8 อันดับตามลำาดับ 

ส่วนด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจ 

ลดลงจากอันดับที่ 21 มาอยู่ที่

อันดับ 30 โดยประเด็นด้านผลิต

ภาพและประสิทธิภาพยังคงเป็น

ปัญหาหลัก และมีอันดับลดลงถึง 

7 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 47 ในปี

นี้ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลด

ลง 1 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 44

ท้ังน้ี ในระดับอาเซียน IMD                                         

มีการจัดอันดับเขตเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคน้ีรวม 5 เขตเศรษฐกิจ 

โดยสิงคโปร์ยังคงเป็นผู้นำา อยู่ใน                                              

อันดับท่ี 3 จากอันดับท่ี 5 ใน 

2564 ขณะท่ีมาเลเซีย อันดับท่ี 32                                                   

จากเดิม 25 และอินโดนีเซีย อันดับ 

ท่ี 44 จากเดิม 37 ส่วนฟิลิปปินส์ 

อันดับท่ี 48 จากเดิม 52

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประ                                                          

ธานศูนย์เพ่ือการพัฒนาความ                                               

สามารถในการแข่งขัน สมาคม                                                 

การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย                                                               

(TMA Center for Competitiveness) 

กล่าวว่า ผลการจัดอันดับในปีน้ี                              

สะ ท้อนใ ห้ เ ห็น ถึง โครงส ร้าง

เศรษฐกิจของประเทศท่ีเปราะบาง 

มีการพ่ึงพิงปัจจัยภายนอกและ

ต่างประเทศมากเกินไป รวมถึง

ผลิตภาพการผลิตของประเทศอยู่

ในระดับต่ำาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

ขาดความสามารถในการแข่งขัน

ในโลกยุคใหม่ ขณะท่ีอันดับด้าน

ประสิทธิภาพของภาครัฐท่ีลดลง 

11 อันดับ สะท้อนถึงการลดลง

ลง 9.49 จุด ดัชนีจึงหลุดลงต่ำากว่า 1,600 จุด โดยมาปิดที่ระดับ 

1,593.54 จุด ก็มีผลทางจิตวิทยาพอสมควร เนื่องจากในด้าน

การเก็งกำาไรทางเทคนิคจะมองว่าเป็นการหลุดแนวรับที่ 1,600 

จุด นักเก็งกำาไรจะชะลอการซื้อ จึงต้องมาดูว่านักลงทุนอื่นๆ จะ

คิดอย่างไร

ในประเด็นที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นเรื่องทางสหรัฐ 

เพราะกลัวเรื่องเงินเฟ้อสูงในสหรัฐ ทำาให้ต้องใช้ดอกเบี้ยมาสกัด

เงินเฟ้อ แต่อย่างที่เคยพิจารณามาว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

เกิดจากราคาน้ำามันสูงขึ้นมาก ทำาให้ต้นทุนสินค้าต่างมีราคาสูง                                                                

ขึ้น การใช้ดอกเบ้ียเป็นเครื่องมือสะกดเงินเฟ้ออาจไม่ได้ผล เพราะ                                                                               

เงินเฟ้อท่ีจะใช้ดอกเบ้ียสกัดได้ดีคือ ภาวะเงินเฟ้อท่ีเกิดจากตลาดมี

ความต้องการสูงมาก แต่สินค้ามีน้อยทำาให้การใช้ดอกเบี้ยมาลด

การบริโภคหรือลดความต้องการจะได้ผลดี การมาใช้ในสภาวะ

เงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนสินค้าสูง จึงมีผลน้อยกลับจะทำาให้

เศรษฐกิจถดถอยได้ จึงไม่แปลกที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะตกต่ำาลง แต่

สำาหรับชาวไทยมีภาวะเงินเฟ้อน้อยกว่าสหรัฐ และรัฐบาลยังมี

การใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจมาก ยิ่งมีการเปิดประเทศ

จะทำาให้เศรษฐกิจมีการเติบโตได้มากขึ้น ทำาให้ตลาดหุ้นไทยเป็น

ตลาดที่น่าลงทุนมากกว่า การขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติจึง

มองเป็นจังหวะที่ดีกับการเข้าลงทุน ยิ่งราคาหุ้นลดต่ำาลง แต่

ธุรกิจยังทำากำาไรได้ดีก็ยิ่งน่าเลือกลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ ามองในกลุ่ม

ขนส่งพบว่าธุรกิจมีกำาไรสูงมาก จึงน่า

มองที่ BIOTEC, III และ WICE กลุ่ม

พลังงานราคาน้ำามันสูงธุรกิจจะมีกำาไร

สูง น่ามองที่ ESSO, GPSC และ BPP 

กลุ่มอาหารธุรกิจที่ยังเติบโตสูง ทำาให้ยัง

น่าลงทุนไม่ว่าจะเป็น CPI, RBF และ 

ICHI กลุ่มธุรกิจทัวร์การเปิดประเทศหนุน                                                   

ธุรกิจมาก น่ามองที่ ERW, DUSIT และ 

ROH หุ้นรายตัวที่น่ามองมี TISCO, 

KTC และ SYNTEC เป็นต้น

ต่างชาติกังวลจากปัจจัยภายนอก

กดดัน แต่เมื่อภายในประเทศยังมีพ้ืนฐาน

ดีก็เหมาะท่ีจะทยอยเลือกลงทุนต่อไป.

ต่างชาติกังวลเฟดปรับดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นไทยวานน้ี (15 มิ.ย.65) ดัชนีถูกกดจากแรงขาย

ของนักลงทุนต่างชาติโดยตรง เพราะนักลงทุนต่างชาติยังกังวล

กับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งมีการคาดหมายว่าเฟดจะขึ้น                                                                             

ดอกเบ้ียสูงกว่าท่ีผ่านมา มีความกังวลว่าการข้ึนดอกเบ้ียในอัตรา

สูงจะมีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวได้ เป็นเรื่องที่มีการหยิบยกมา                                                                                   

อ้างกันแทบทุกวัน และผลจากมีความวิตกมาก นักลงทุนต่าง                                                                                        

ชาติจึงมีการขายหุ้นออกค่อนข้างมาก โดยวานน้ีขายไป 2,416.97 

ล้านบาท นับเป็นผู้ขายหุ้นในตลาดเพียงกลุ่มเดียว ด้วยแรงขาย

ที่ค่อนข้างมากประกอบกับนักลงทุนไทยก็ไม่กล้าที่จะซื้อมาก จึง

เลือกที่จะใช้วิธีการถอยรับและตั้งรับมีผลให้ดัชนีตลาดอ่อนตัว

ห่วงรีดภาษีขายหุ้นดันภาระนักเทรดพุ่ง 
ไทยโพสต์ • “ตลท.” ชงคลัง

พิจารณา 4 ปัจจัยก่อนเดินเครื่อง 

เก็บภาษีขายหุ้น หวั่นจัดเก็บ

อัตรา 0.1% ทำานักลงทุนแบก

ภาระค่าใช้จ่ายสูงเกินเท่าตัว จ่อ

กระทบสภาพคล่อง-การตัดสิน

ใจลงทุน แถมเกิดต้นทุนภาษีซ้ำา

ซ้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประ                                                  

เทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่

มีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะ                                                 

เรียกเก็บภาษีการขายหุ้นใน                                                 

ตลท. โดยจะจัดเก็บภาษีธุรกิจ                                           

เฉพาะ 0.1% ของมูลค่าขาย

ตั้งแต่บาทแรกนั้น ตลท.เห็นว่า                                                       

ยังมี 4 ปัจจัยที่ควรพิจารณา                                                   

เพิ่มเติม ดังนี้ 1.อัตราภาษีธุรกิจ  

เฉพาะ 0.1% (ภาษีขายหุ้น) ที่

จะเรียกเก็บไม่ เหมาะสมกับ

สภาพธุรกิจปัจจุบัน เนื่องจาก

เป็นอัตราที่ถูกกำาหนดไว้ตั้งแต่ปี 

2534 ขณะที่ปัจจุบันการแข่งขัน

ของผู้ประกอบกิจการรุนแรงขึ้น

ทั้งในและต่างประเทศ ทำาให้

อัตราค่าคอมมิชชันโดยเฉลี่ยใน

อุตสาหกรรมลดลงเหลือเพียง 

0.08% เท่านั้น จากเดิมที่ 0.5%

“หากเก็บภาษีขายหุ้น

ที่ 0.1% รวมกับภาษีท้องถิ่นอีก 

0.01% คิดเป็น 0.11% จะทำาให้

อัตราส่วนระหว่างค่าคอมมิชชัน

และภาษีเป็น 0.7:1 เท่า เห็น

ได้ว่ารายได้ในการให้บริการซื้อ

ขายของบริษัทหลักทรัพย์เฉลี่ย

ต่ำากว่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ส่งผล

ต่อค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุนที่สูง

เกินเท่าตัวและจะกระทบสภาพ

คล่อง การตัดสินใจของผู้ลงทุน

อย่างมีนัยสำาคัญ”

2 .ต้นทุนการระดมทุน 

ของภาคธุรกิจจะยิ่งสูงขึ้น เมื่อ

สภาพคล่องในตลาดหดตัวจาก

ต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์

ที่สูงขึ้น 1 เท่าตัว 3.เกิดต้นทุน 

ภาษีซ้ำาซ้อนสำาหรับธุรกรรมการ      

พัฒนาสินค้าตลาดทุนใหม่ๆ โดย                                           

เฉพาะ ETF, Derivative Warrant 

และ Single Stock Futures โดย

หากมีการจัดเก็บภาษีควรยกเว้น

ให้แก่กลุ่มผู้ดูแลสภาพคล่อง 

และ 4.การประกาศใช้ภาษีขาย 

หุ้นควรแจ้งล่วงหน้าในช่วงเวลา

และสถานการณ์ที่ เหมาะสม 

เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบ

การมีเวลาเตรียมความพร้อม

และปรับตัว.

ของความเช่ือม่ันในนโยบายการ

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค

รัฐ รวมถึงความสามารถในการปรับ

บทบาทของภาครัฐในการเป็นผู้

สนับสนุนภาคประชาชนและภาค

เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง.

GRANDมั่นใจ

ธุรกิจรร.ฟื้น

คาดโต207% 

ไทยโพสต์ • แกรนด์ แอสเสทฯ ช้ี

ธุรกิจโรงแรมฟื้นตัว คาดเติบโตถึง 

207% พร้อมเตรียมโอนคอนโดฯ ร่วม

ทุน ไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ก.ค.นี้

นายวิทวัส วิภากุล ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แกรนด์ 

แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพ

เพอร์ตี้ หรือ GRAND เปิดเผยว่า 

ภาพรวมธุรกิจโรงแรมของบริษัท

เริ่มมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลัง

การระบาดของโควิด-19 ลดลงต่อ

เนื่อง และนโยบายเปิดประเทศ 

โดยคาดทั้งปี 2565 จะเติบโตขึ้น

จากปีก่อนถึง 207% โดยมีอัตรา

การเข้าพักเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าว

กระโดด คาดอยู่ในระดับ 60% 

เทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 15.7% 

โดยโรงแรมในกรุงเทพฯ 

ของบริษัททั้ง 3 แห่ง มีอัตราเข้า

พักในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้

อยู่ที่ 45% ขณะที่โรงแรมในต่าง

จังหวัดทั้งหัวหินและปราณบุรียัง

ได้รับความนิยมจากคนไทยที่ท่อง

เที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง มี

อัตราเข้าพักเฉลี่ย 5 เดือนแรก

ของปีอยู่ที่ 53% ในครึ่งปีหลังเชื่อ

มั่นว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ทั้งจากนักท่อง

เที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติเข้ามาเติม

ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าปี 2565 

รายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดที่                                          

5,600 ล้านบาท โดยในเดือน

กรกฎาคมนี้ บริษัทจะเริ่มดำาเนิน

การโอนกรรมสิทธิ์ “ไฮด์ เฮอริเทจ 

ทองหล่อ” โครงการคอนโดมิเนียม

ร่วมทุนกับซูมิโตโม ฟอเรสทรี ประ 

เทศญี่ปุ่น ซึ่งมียอดขายรอรับรู้ราย

ได้ประมาณ 2,500 ล้านบาท และ

หลังจากการเปิดประเทศยังคาดจะ

มียอดขายเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้า

ต่างชาติที่จะเริ่มกลับเข้ามาอีก

ด้วย พร้อมทั้งเตรียมเปิดโครงการ

ใหม่อมาธารา เรสซิเดนซ์ ระยอง 

บนแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง 

พื้นที่ 37 ไร่ มูลค่าโครงการ 2,656 

ล้านบาท ในไตรมาส 3 นี้.

15/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,007.04 5,344.72 +662.32
 5,049.58 4,986.15 +63.43
 32,213.27 34,630.24 -2,416.97
 25,658.78 23,967.56 +1,691.23

68,928.67
-9.49

1,593.54
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.57 35.30
ยูโร 36.02 37.12
ปอนดสเตอรลิง 41.26 42.83
เยน (100 เยน) 25.49 26.60
หยวนจีน 4.91 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

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

เร่งเครื่องเชื่อมรถไฟไทย-ลาว-จีน
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กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

สนับสนุนขอมูลพลังชุมชน

ตําบลลําไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย หาก

ยอนกลับไปในอดีต ราว 40-50 ปที่แลว มองไปทาง

ไหนก็จะเห็นแตความแหงแลง  เพราะปาไมถูกทําลาย  

ชาวบานตัดไมเอาไปขายโรงเล� อย พอไมใหญหมดไป  

เหลือตอไมและไมที่ทําฟนไดก็เอามาเผาถานขายเปน

อาชีพ  จนปาไมในตําบลแทบจะหมดไป  บางปฝนฟา

แหงแลง ทํานาไมพอกิน หนุมสาวตองบากหนาเขาไป

ขายแรงงานในเมือง...

แตทุกวันนี้ภาพในอดีตเลือนหายไป  มองไป

ทางไหนก็เห็นแตความรมร� นเขียวขจี เพราะชาวบาน

ชวยกันฟนฟูดูแลรักษาปาและแหลงน้ํา รวมกันจัดตั้ง

ปาชุมชนเนื้อที่กวา 2,800 ไร ทําใหมีแหลงอาหาร 

มีเห็ด  ผัก  สมุนไพร  สัตวเล็ก  สัตวนอยเริงรา  จนปา

ชุมชนฟนตัว  กลายเปนแหลงเรียนรู  และไดรับรางวัล

เกียรติยศดานการอนุรักษปาและสิ่งแวดแวดลอม

มากมาย

นอกจากนี้ชาวบานยังฟนวิถีเกษตรแบบดั้งเดิม  

คือ การหาอยูหากินแบบธรรมชาติ พึ่งพาตัวเอง   

“ปลูกทุกอยางที่อยากกิน กินทุกอยางที่ปลูก” เพ� อลด

รายจาย เหลือจึงขาย และรวมกลุมสรางอาชีพตางๆ  

เกือบ 20 กลุม เชน ‘กลุมเลี้ยงวัวเงินลาน’ เปนฐาน

เศรษฐกิจของชุมชน  ทําใหชาวลําไทรโยงในวันนี้ลืมตา

อาปากได !!

ตํานานหมูบานและ ‘ปาดอนโจร’

ตําบลลําไทรโยงมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 52,500 ไร 

สภาพเปนที่ราบลุม มี 14 หมูบาน ประชากรเกือบ 

6,000 คน สวนใหญมีอาชีพทํานา (ประมาณ 70 %)  

รองลงมา คือ ปลูกมันสําปะหลังและออย มีลําน้ํา 2 

สายหลัก คือ ลํามาศและลําไทรโยง เปนเสนเลือดหลอ

เลี้ยงผูคนในตําบลมาเนิ่นนาน

ลําไทรโยงอยูในเขตอีสานใต อยูหางจากตัวอําเภอ

นางรองประมาณ 10 กิโลเมตรเศษ มีภาษาถ่ินท่ีหลากหลาย  

ภาษาหลักที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวันคือ ‘ภาษาถิ่น

ไทยนางรอง’ หรือ ‘ไทยเดิ้ง’ สําเนียงคลายภาษาถิ่น

โคราช  นอกนั้นเปนภาษาถิ่นอีสาน เขมร  สวย  ปะปน

กันไป เพราะอําเภอนางรองอยูในเสนทางการคา-

การสงครามมาแตโบราณ มีผูคนหลากหลายเผาพันธุ  

มีเมืองใหญๆ  อยูรายรอบ  เชน  นครราชสีมา  พิมาย  

สุรินทร และมีเสนทางตัดชองเขาไปยังเขมรต่ําหรือ

กัมพูชา

ราวป 2445 (สมัยรัชกาลที่ 5) มีคนจากโคราช

หรือนครราชสีมากลุมหนึ่งอพยพเขามาบุกเบิกหักราง

วิถีชุมชนพึ่งตนเอง ‘คนลําไทรโยง’ จ.บุรีรัมย 

“ฟนปาดอนโจร  สรางแหลงอาหาร  เลี้ยงวัวเงินลาน”

สวนหนึ่งของอาสาสมัครพิทักษปาดอนโจร ครูประเทือง (ที่ 3 จากซาย) กํานันสมบูรณ (ที่ 5 จากซาย)

ถางดงตั้งเปนหมูบานเล็กๆ ขึ้นมา เพราะมีแหลงน้ํา  

มีปาที่ยังอุดมสมบูรณ เปนปาเบญจพรรณ มีไมยาง  

ไมเต็ง  มะคา  ฯลฯ  มีสัตวเล็กอยูอาศัย  เชน  หมูปา  

ฟาน  ไกปา  นก  หนู  กระตาย  ฯลฯ  หลังจากนั้นจึงมี

ผูคนจากที่ตางๆ เขามาสมทบเพิ่มเติม จนขยายเปน

หมูบานใหญแหงหนึ่ง

กอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีโรงเล� อยมาเปดกิจการ

ที่อําเภอนางรอง ชาวบานจากที่ตางๆ พากันมาตัดไม

ที่มีราคาในปาลําไทรโยงใสเกวียนเอาไปขาย สวนใหญ

เปนไมเต็ง ไมมะคา เอาไปขายเปนไมหมอนรองราง

รถไฟ ไมใหญจึงคอยๆ หมดไป

ในป 2483  มีโจรกลุมหนึ่งประมาณ 10 คน

พรอมอาวุธครบมือ  มาจากอําเภอหนองหงส  จ.บุรีรัมย  

บุกเขามาปลนบานอดีตกํานัน เม� อไดทรัพยสินเงินทองแลว 

กลุมโจรไดพากํานันและเมียเปนตัวประกันหนีเขาปา  

เม� อไมมีใครติดตามมา กลุมโจรจึงปลอยตัวประกัน  

ชาวบานที่ตามมาชวยภายหลังพบรองรอยของกลุมโจร

ที่ทําพิธีบวงสรวงเอาฤกษเอาชัยกอนเขาปลนที่บริเวณ

เนินดินหรือที่ดอนแหงหนึ่ง ในเวลาตอมาชาวบานจึง

เรียกปานี้วา “ปาดอนโจร”

สรางกฎกติกาฟนปาดอนโจร 

ตั้งแตราวป 2516 เปนตนมา ตําบลลําไทรโยง

และพื้นที่ใกลเคียงเกิดภาวะฝนแลง ทํานาไมไดผล  

ชาวบานจึงเขาปาไปหาไมลมและตอไมมาเผาถานขาย

เพ� อเปนรายไดประทังชีวิต จนกลายเปนอาชีพใหม

ของคนลําไทรโยง  ทําใหไมนอยใหญถูกโคนเพ� อเอามา

เผาถาน ปาดอนโจรก็แทบจะเหี้ยนเตียนไปดวย สัตว

ปาที่เคยมี  เชน  หมูปา  ฟาน (เกง) ก็หายไป

ประเทือง มากชุมแสง วัย 62 ป อดีตครู

โรงเรียนประถมศึกษาในตําบลลําไทรโยง แกนนําฟนฟู

ปาดอนโจร เลาวา ปาดอนโจรยังถูกบุกรุกทําลาย

อยางตอเน� อง  บางก็ขยายพื้นที่ทํากินเขาไปในเขตปา  

ทําใหปาหดแคบลง ตอนนั้นเนื้อที่ปาดอนโจรน�าจะมี

มากกวา 3,000 ไร  (ปจจุบันเหลือ 2,800 ไร)

ประมาณชวงหลังป 2530 ครูประเทืองไดไป

อบรมศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม

ที่องคกรพัฒนาเอกชนแหงหนึ่งจัดขึ้นที่อําเภอนางรอง  

พอกลับมาไดนํากลาไมตางๆ  มาปลูก  เริ่มจากที่วัด

ในตําบล เชน  พะยูง  สะเดา  คูน  ฯลฯ  

ตอมาจึงพานักเรียนในชั้นเรียน ป.5 - ป.6 

ออกจากหองเรียนไปศึกษาธรรมชาติที่ปาดอนโจร 

ซึ่งอยูไมไกลจากโรงเรียนมากนัก พาเด็กไปดูไมปา

ชนิดตางๆ บอกสอนวา ตนไหนกินได ตนไหนเอามา

ใชประโยชนอะไรไดบาง  ทําอยางน้ีนานหลายป  ชาวบาน

ที่ไมเขาใจก็หาวาครูประเทืองเพี้ยน  เพราะหองเรียนมี

เอาไวสอนเด็ก  แตครูกลับพาเด็กออกมาเดินปา

“บางคนก็เรียกผมวา ‘ครูผีบา’ เพราะเห็นผม

ชอบพาเด็กไปเก็บเห็ด เก็บผักในปา เปนครูแตไมสอน

หนังสือ แตนี่คือการสอนเด็กใหรู จักธรรมชาติและ

ประโยชนของปา  ปลุกจิตสํานึกใหรักปา  หวงแหนปา  

พาเด็กไปปลูกตนไม ที่บานใครมีตนอะไรก็เอามาเพาะ  

แลวเอาไปปลูกในปา  บางคนเอาลูกตาล  บางคนเอา

ไผไปปลูก  ขึ้นบาง  ไมขึ้นบาง   ก็ไมเปนไร  เพราะนี่

คือการสอนใหรักปา ตองปลูกปาในใจคนกอน  เหมือน

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทานทรงกลาวเอาไว” ครูประเทืองบอก

จากเด็กนักเรียน ครูผีบาไดขยายแนวคิดไปยัง

ชาวบาน ผูปกครองเด็ก พระสงฆ ผู ใหญบานและ

กํานัน ขยายไปสู อสม. เพราะ อสม.ทํางานใกลชิดกับ

ชาวบาน ชาวบานใหความเช� อถือและเคารพไมตางจาก

พระหรือครู  จนเกิดแนวรวมทั้งตําบล  เจาหนาที่ปาไม  

และอบต.ก็มาสงเสริมสนับสนุน  

ราวป 2541 จึงเกิดขอตกลงรวมกันในการดูแล

รักษาปาดอนโจร โดยมีตัวแทนชาวบานที่อยูรอบปา 

5 หมูบานๆ ละ 5 คน รวมกันจัดตั้งกลุมอาสาสมัคร

พิทักษปาดอนโจร เพ� อลาดตระเวน ดูแล และสรางกฎ 

กติกา ไมใหมีการทําลายปา เชน หามลาสัตว หามจับ

สัตวน้ํา หามตัดไมทุกชนิด หามบุกรุกพื้นที่ปา หามทิ้ง

ขยะที่ไมสามารถยอยสลายได กําหนดเวลาเขา-ออกปา 

เก็บคาบํารุงรักษาปาสําหรับผูที่เขาไปหาเห็ด  

หาผัก  สมุนไพร หน�อไม  ถาเปนชาวบานในตําบลเก็บ

คาบํารุงครั้งละ 10 บาท หากเปนคนตางถิ่นเก็บครั้งละ 

20 บาท เพ� อเอาเงินมาเปนคาน้ํามันรถ  อาหาร-เคร� อง

ด� มของอาสาสมัครที่ตระเวนดูแลปา หากพบผูทําผิด

จะวากลาวตักเตือน หรือปรับ หากลักลอบตัดไมจะสง

เจาหนาที่ดําเนินคดี

รางวัลจากผืนปา...

ตอมาในป 2545 ครูประเทืองและแกนนํา

ในตําบลลําไทรโยงไดรวมกันจดแจงจัดตั้ง ‘ปาชุมชน

ดอนโจร’ ขึ้นมาตามระเบียบของกรมปาไม เพราะ

พื้นที่ปาดอนโจรอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาเมืองไผ 

เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,800 ไรเศษ มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการปาชุมชนขึ้นมา มีคณะกรรมการ 5  ฝาย 

เชน ฝายสงวนและคุมครองสัตวปา ฝายสงเสริมและ

ฟนฟูทรัพยากร ฝายจัดการทรัพยากร ฝายประชาสัมพันธ  

และยังเขารวมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา 

(รสทป.) ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ  

นอกจากนี้ครูประเทืองยังเปนแกนนําในการ

สรางแหลงเรียนรูในปาดอนโจร โดยทําฐานการเรียนรู

ขึ ้นมาในปา รวมทั้งหมด 12 ฐาน เชน สถานีเห็ดปา  

สถานีขี้ตุน สถานีปาแตว ฯลฯ มีปายบอกใหรูวาสถานี

ตางๆ มีลักษณะพิเศษ  มีพืช  ผัก  มีประโยชนอยางไรบาง  

เพ� อใหนักเรียนในตําบล  ตลอดจนชาวบานทั่วไปไดมา

ศึกษาเรียนรู

ผลจากการชวยกันดูแลรักษาปาดอนโจร  ทําให

ผืนปากลับมาอุดมสมบูรณเหมือนในอดีต มีพืชผักตางๆ

เชน  ผักหวาน  หน�อไม  แตว  เสม็ด  มันปา  เห็ดโคน 

เห็ดปาตางๆ ท่ีชาวบานเขาไปเก็บมาทําอาหาร มีสมุนไพร  

เชน โดไมรูลม ใชบํารุงรางกาย ตนนมควาย ใชบํารุง

น้ํานมใหแมที่เพิ่งคลอด แหวกระตาย แกหิวน้ํา 

ใชสูดดมแกหวัด มีกบ เขียด อึ่งอาง แย สัตวเล็ก 

เชน  หมาจิ้งจอก  กระตาย กระแต กระรอก พังพอน  

ไกปา  ฯลฯ  

รวมทั้งชาวบานที่เลี้ยงวัวควายก็ใชปาดอนโจร

เปนท่ีเล้ียงสัตว เพราะในปาดอนโจรจะมีพ้ืนท่ีสาธารณะ

เพ� อเลี้ยงสัตวประมาณ 1,500 ไร และยังเปนการสราง

แนวปองกันไฟปาไปในตัว เพราะวัวควายจะและเล็มหญา 

และเหยียบย่ําพงหญาจนเรียบ ไมกลายเปนเชื้อไฟ

ในชวงหนาแลง นอกจากนี้เม� อวัวควายถายมูลออกมา

ก็กลายเปนปุยบํารุงผืนปาไดอีก

ในป 2546 กลุมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา 

(รสทป.) ตําบลลําไทรโยงไดเขารับธงพระราชทาน 

‘พิทักษปา  เพ� อรักษาชีวิต’ จากสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ  เปนธงที่พระราชทานใหแกกลุม 

รสทป.ที่มีผลงานดีเดนดานการอนุรักษดูแลปา

ป 2553 ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวในการประกวด

ครั้งที่ 12 จากกลุมบริษัท ปตท. ประเภทชุมชนที่มี

ผลงานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติจากการ

อนุรักษปาดอนโจร  

ป 2561 ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวในการประกวด

ครั้งที่ 18 จากกลุมบริษัท ปตท. รางวัล ‘สิปปนนท  

เกตุทัต รางวัลแหงความยั่งยืน’ จากการดูแลรักษาปา

ดอนโจร  

และป 2562 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศจากการ

ประกวดปาชุมชนระดับประเทศ โครงการ ‘คนรักษปา 

ปารักชุมชน’ โดยการจัดประกวดของกรมปาไมรวมกับ

บริษัทราช กรุป จํากัด (มหาชน)

จากป 2541 ที่ชาวบานตําบลลําไทรโยงรวมกัน

ดูแลรักษาปา สรางกฎ กติกาของชุมชนขึ้นมา จนถึง

วันน้ีเปนเวลากวา 20 ป เกิดดอกผลมากมาย จากตําบล

ที่เคยแหงแลงกลายเปนพื้นที่ตนแบบแหงหนึ่งที่

ชาวบานรวมกันดูแลและไดใชประโยชนจากปา รวมทั้ง

ขยายอาสาสมัครดูแลปาจากเดิมที่มีประมาณ 25 คน  

เพ่ิมเปน 112 คน และมี ‘เยาวชนอาสาสมัครพิทักษปา’ 

อีกราว 80 คน  

สมบูรณ จีนประสพ กํานันตําบลลําไทรโยง  

ในฐานะที่สนับสนุนดูแลรักษาปาดอนโจรรวมกับครู

ประเทืองมาแตตน บอกถึงรายไดอีกดานจากปาดอนโจร

วา บางปสามารถเก็บคาบํารุงจากการเขาไปเก็บหา

ของปาจากชาวบานไดประมาณ 10,000 บาทก็จะนํา

มาเขากองทุนเพ� อดูแลปา  

นอกจากนี้ชาวบ้านยังร่วมกันบริจาคเงินเพื่อ

สรางศูนยเรียนรูการอนุรักษปาดอนโจรไดเงินอีก

ประมาณ 60,000 บาทเศษ ถือเปนความรวมมือ

รวมใจของคนลําไทรโยง  นอกเหนือจากการชวยกันทํา

กิจกรรมตางๆ  เชน  ทําแนวเขตปาชุมชน  ทําแนวกัน

ไฟรอบปา  ระยะทางประมาณ  10 กิโลเมตร 

สวนครูประเทืองท่ีคร้ังหน่ึงถูกมองวาเปน ‘ครูผีบา’  

บอกวา... 

“ผมภูมิใจที่ ไดปากลับคืนมา  เพราะมีชาวบาน

และเด็กๆ มาชวยกันดูแล ชวยกันเปนหูเปนตา  เพราะ

ถาชาวบานไดประโยชนจากปา เขาก็จะชวยกันดูแล

รักษา  อีกอยางปาดอนโจรมีเนื้อที่กวา 2,800 ไร  ตอง

ชวยกันดูแลทั้งตําบล  ใครคนเดียวก็ทําไมไดหรอก”  

สถานีเรียนรู ในปาดอนโจร

กอนโควิด-19 จะออกมาอาละวาดในชวงตนป 

2563 ‘ชาญ  พูนวิลัย’ วัย 40 ปเศษ ยังสวมชุด รปภ.

ยืนทําหนาที่อยูหนาโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เชนเดียวกับภรรยาของเขา

ที่ตระเวนขายอาหารตามตลาดนัดชุมชนและโรงงาน

ในแถบนั้น  แมรายไดของทั้งสองคนจะไมมากมายนัก

แตก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงทองได

แตเม� อโรงงานตางๆ ทยอยปดตัว พนักงานกอด

คอกันร่ําไห ตลาดนัดกลายเปนตลาดราง ชาญและ

ภรรยาคูชีวิตจําตองโบกมือลาฉะเชิงเทรา มุงหนากลับ

บานเกิดที่ลําไทรโยง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย

“ผมเรียนจบแค ป.6 ไมมีความรูอะไร แตชอบดู

ยูทูบ ชอบดูเร� องการทําเกษตรอินทรีย พอโรงงานปด

ผมกับเมียก็คิดวาเรากลับไปทําเกษตรอินทรียที่บาน

ดีกวา เพราะมันปลอดภัย ไมมีสารเคมี ที่บานมีที่ดิน

ของแมประมาณ 4 ไร กลับมาก็เปดยูทูบดูอีกวาจะปลูก

อะไรดี คิดวาที่ดิน 4 ไรของเราไมเยอะ ถาทําเกษตร

ผสมผสานแบบ ‘โคก หนอง นา’ น�าจะพออยูได”  ชาญ

บอกถึงจุดเริ่มตนในการทําเกษตรอินทรีย

เขาแบงที่ดิน 4 ไร ปลูกขาวหอมมะลิ 105 

จํานวน 2 ไร นําเงินที่พอมีเก็บออมจางรถแบ็คโฮขุด

สระน้ําและบอเลี้ยงปลา เนื้อที่ประมาณ 1 ไร เลี้ยง

ปลานิล ปลาหมอชุมพร ฯลฯ เวลาหนาแลงก็จะใชน้ํา

จากบอรดพืชผัก เวลาหนาฝนปลาธรรมชาติจากทองนา 

เชน ปลาชอน ปลาหมอไทยก็จะพากันแถกเหงือกเดิน

ตกงานเพราะพิษโควิด...กลับลําไทรโยงพลิกผืนดินสรางชีวิตใหม

พาเหรดลงไปในบอที่ขุดเอาไว โดยไมตองเชื้อเชิญ

สวนผืนดินรอบบานที่เหลืออีก 1 ไร ชาญ “ปลูก

ทุกอยางท่ีกิน กินทุกอยางท่ีปลูก” มีท้ังผัก ผลไม รวมแลว

ไมต่ํากวา 40-50 ชนิด ปลูกแซมกันไป เชน สะเดามัน 

แค พริก มะเขือเปราะ มะเขือพวง น้ําเตา  บวบ  ผักชี

ลาว ผักชีฝรั่ง กระเจี๊ยบ มะตูมแขก ไผ มะละกอ  กลวย

ออย ฟกทอง ฝรั่งไสแดง ขนุน มะมวงสามสี แกวขมิ้น 

ฯลฯ ใชปุยหมักจากมูลวัวควายที่มีอยูมากมายในตําบล

อาศัยความรูจาก ‘ครูยูทูบ’ ช� อฝรั่ง แตเปน

เกษตรกรไทยที่ชอบแบงปนประสบการณความรูผาน

ส� อออนไลน โดยเฉพาะรายการ ‘สูงเตี้ยเรี่ยดิน’ ที่ให

ความรูการทําเกษตร (ดําเนินรายการโดยเกียรติศักดิ์ 

อุดมนาค หรือเสนาหอย) รวมท้ังขอความรูจากเพ� อนบาน 

เกษตรกรมืออาชีพในตําบล และปลูกพืชชนิดตางๆ 

ในหลุมเดียวกัน

“ผมใชหลักการ ‘หมดิน’ เพ� อใหดินเลี้ยงพืช  

โดยใชฟาง ใบไม หรือหญาแหงคลุมดิน ใสปุยอินทรีย

เพ� อใหอาหารดิน  เม� อปุยและใบไมยอย  ดินก็จะปลอย

อาหารออกมาใหพืช  สวนในหลุมผมก็จะปลูกพืชหลาย

ชนิดรวมกันแบบ ‘สูงเตี้ยเรี่ยดิน’  เพราะพืชบางอยาง

จะมีรากสั้น เปนพืชลมลุก หรือมีลําตนไมสูง บางอยาง

รากจะยาวลึกลงดิน มันก็จะไมแยงอาหารกัน และ

ปลูกกลวยเปนพืชพี่เลี้ยง ชวยบังแดดใหตนที่ยังเล็ก  

พอเวลากลวยสุกเราก็ตัดตนกลวยเอามาทําปุยไดอีก”

ดวยแนวคิดดังกลาว ในแตละหลุมจึงมีพืช

หลายชนิด มีกลวยเปนพี่เลี้ยง  เชน  สมโอ  มะมวง 

มะพราวน้ําหอม บางหลุมมีฟกทอง ผักปลัง มะอึก 

ขนุน แกวมังกร สะตอ ชะอม ฯลฯ บางชนิดเม� อโตไดที่

ก็จะแยกมาปลูกตางหาก  เพ� อไมใหตนเบียดกันจนเกินไป

“ผมเพิ่งทําเกษตรอินทรีย ไดเพียง 2 ป 

บางอยางก็เพิ่งโต  แตพวกผัก  กลวย  และปลาตางๆ  

กินไดแลว  ขาวก็ไมตองซื้อ  เวนแตกะป  น้ําปลา  

อันไหนมีเยอะก็แบงเพ� อนบาน  กลวยก็ขายใหแมคา

กลวยปง พอมีรายไดเดือนละพัน-สองพันบาท ไดเงิน

ไมมาก แตก็แทบจะไมมีรายจาย ประหยัดเดือนนึง

ไดเยอะ ตอไปเม� อตนไมตางๆ โตก็จะตอนกิ่งพันธุขาย  

คงจะมีรายไดเพ่ิมข้ึน ถาโควิดหายก็จะไมกลับไปทํางาน

เหมือนเดิมอีกแลว  เพราะไดอยูกับธรรมชาติก็สบายใจดี  

ไมร่ํารวยแตก็มีความสุข” ชาญบอกถึงชีวิตใหม

ชาญและภรรยากับชีวิตใหม...ปลูกกลวยเปนพ่ีเล้ียงรวมกับ

มะมวง แค มันสําปะหลัง ฯลฯ ดานหลังเปนบอปลาและนาขาว

นอกจากวิถีเกษตรพอเพียงแบบ ‘ชาญ พูนวิลัย’ 

แลว  ในตําบลลําไทรโยงยังมีเกษตรกรอีกหลายสิบครอบครัว

ที่ทําเกษตรผสมผสาน  ทําเกษตรอินทรีย  มีกลุมปลูกผัก

ปลอดสารพิษ  โดยมีหน�วยงานท้ังรัฐและเอกชนสนับสนุน

เร� องการผลิต  การตรวจสอบคุณภาพ  ตลอดจนนําสินคา

จากชุมชนสูตลาดภายนอก

นอกจากน้ีในตําบลยังมีการรวมกลุมเพ� อประกอบ

อาชีพตางๆ ในลักษณะวิสาหกิจชุมชนอีกเกือบ 20 กลุม 

เชน กลุมทําปุยหมัก ธนาคารขาว นาแปลงใหญ  ประมง  

กลุมเลี้ยงวัว-ควาย รานคาชุมชน กลุมทําน้ําพริกแกง  

ทําไมกวาด  เพาะเห็ด  เลี้ยงไกพื้นบาน  ฯลฯ  เปนการ

รวมกลุมเพ� อใหเกิดการชวยเหลือกัน เชน กลุมเลี้ยง

วัว-ควาย  มีสมาชิก 114 ราย

สมบูรณ จีนประสพ กํานันตําบลลําไทรโยง 

บอกวา ในตําบลมี 14 หมูบาน  ประชากรเกือบ 6,000 คน  

สวนใหญมีอาชีพทํานา สมัยกอนจะเลี้ยงควายเพ� อชวย

ไถนา แตตอนนี้เปลี่ยนไปใชควายเหล็กกันหมดแลว  

เพราะสะดวกและเร็วกวา ทุกวันนี้จึงเลี้ยงวัวควายเปน

อาชีพเสริม  สวนใหญจะเลี้ยงวัวเนื้อ  เพราะเลี้ยงงาย

กวาควาย  เปนวัวพันธุพื้นบาน  และพันธผสมอเมริกา

บราหมัน  

ราคาขายก็แลวแตอายุและความสมบูรณของ

วัวแตละตัว  พอคาจะมารับซื้อไปสงโรงงานชําแหละ   

บางคนซ้ือเอาไปขุนกอนขายตอ วัวอายุ 1 ปข้ึนไป  ราคา

ประมาณ 25,000-30,000 บาท ตัวที่โตและสมบูรณ

ไมต่ํากวา 40,000-50,000 บาท

กํานันบอกวา ในตําบลมีชาวบานท่ีเล้ียงวัวท้ังหมด

ราว 300 ครอบครัว มีวัวรวมกันประมาณ 2,300 ตัว  

ครอบครัวหนึ่งจะเลี้ยงเฉลี่ย 3 ตัว บางครอบครัวเลี้ยง 

8-10 ตัว ที่เลี้ยงเปนฝูงใหญ 20-30 ตัวก็มี แตที่ผานมา

ตางคนตางเลี้ยง ไมไดมีการจัดตั้งกลุมเพ� อชวยเหลือกัน  

และสงเสริมการเลี้ยงวัวใหมีคุณภาพ  

“เม� อ 2 ปที่แลว ผมจึงตั้งกลุมเลี้ยงวัว-ควาย

ข้ึนมา เพ� อกลุมจะไดเขมแข็ง ชวยเหลือกัน ตอรองราคา

ซื้ออาหาร และราคาขายวัวกับพอคาได ตอนนี้มีสมาชิก 

114 ราย มีวัวรวมกันประมาณ 400 ตัว ที่ผานมา

กลุมไดจัดอบรมสมาชิกใหมีความรูเร� องการผสมเทียมวัว 

การฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด สงเสริมใหปลูกหญา

เปนอาหารใหวัว วัวจะไดมีคุณภาพ ขายไดราคา  เวลา

ครอบครัวมีความจําเปนก็ขาย ถายังไมขายก็เล้ียงเอาไว  

เม� อตกลูกออกมาก็จะมีวัวเพ่ิมข้ึนอีก” กํานันสมบูรณบอก

ในป 2565 นี้ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ไดสนับสนุนโครงการ 

‘การพัฒนาสายพันธุ โค-กระบือ ตําบลลําไทรโยง’ 

ที่เสนอโดยสภาองคกรชุมชนตําบลลําไทรโยง (กํานัน

สมบูรณเปนประธานสภาองคกรชุมชนฯ)  งบประมาณ 

80,000 บาท  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีราย

ไดนอยในเมืองและชนบทของ พอช. เพ� อพัฒนากลุม

ใหเขมแข็ง  พัฒนาอาชีพเล้ียงวัวใหมีคุณภาพ  ลดรายจาย  

เพิ่มรายไดใหแกสมาชิก  

เชน หากผสมเทียมวัว จะมีคาจางตัวละ 2,500-

3,000 บาท แตถากลุมผสมเทียมใหจะคิดราคาเพียง 

1,000 บาท กลุมยังรับซ้ือมูลวัวแหงจากสมาชิก เพ� อนํามา

ขายทําปุยหมัก หรือนําไปใสในไรนา ใสแปลงปลูกผัก 

ราคารับซื้อ 3 ถุง 100 บาท (1 ถุงประมาณ 20 

กิโลกรัม) ฯลฯ รายไดจากการผสมเทียมและขายมูลวัว 

50 % จะแบงเขากลุมเพ� อนําไปบริหารจัดการ

กํานันบอกวา มูลวัวยังเอาไปใชเลี้ยงปลาไดดวย  

โดยในตําบลมีปลาที่เลี้ยงรวมกันใน ‘หนองตะลุมปุก’  

เนื้อที่หลายไร  มีปลานิล  ปลาจีน  ยี่สก  ฯลฯ  จะเอา

ฟางกอนและมูลวัวใสลงในหนองน้ํา ไรแดงที่มีอยูใน

หนองตามธรรมชาติก็จะกินฟางและมูลวัวเปนอาหาร

และขยายพันธุเพิ่มมากขึ้นเปนอาหารปลา  

“ประมาณ 2-3 ป เม� อปลาโตไดขนาด เราก็จะ

วัวเงินลาน-ปลาเงินแสน เปดใหมีการหวานแหจับปลาในหนอง คราวที่แลวเก็บ

คาจับปลาไดเงินประมาณ 140,000 บาท เงินที่ไดก็เอา

มาซื้อพันธุปลาเพ� อมาเลี้ยงใหม และเอาไปพัฒนาดาน

อ� นๆ ตอไปจะสงเสริมใหชาวบานเอาปลามาแปรรูปขาย 

เชน ปลาสม ปลารา” กํานันนักพัฒนาบอก

ปน  เทพเนาว  สมาชิกกลุมเลี้ยงวัว  บอกวา  

ครอบครัวของเขาทํานาเปนหลัก มีที่นา 24 ไร ไดขาว

เปลือกประมาณไรละ 800 กิโลฯ เหลือกินเหลือขาย

ทุกป และเลี้ยงวัวเปนอาชีพรอง โดยเลี้ยงวัวในคอก

เดียวกันรวมกับเพ� อนบานอีก 6 คน เพ� อความสะดวก

ในการดูแล  มีวัวรวมกัน  35 ตัว  มีทั้งวัวพื้นบานและ

พันธุผสมบราหมัน  

นอกจากนี้ เขายังเปนอาสาสมัครของกลุม 

ทําหนาที่ผสมเทียมและฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาด

ใหวัว ราคาวัวที่เคยขายไปตัวละ 40,000-50,000 บาท  

คอกนี้ถาขายรวมกันประมาณ 1 ลานบาท  แตจะขาย

เม� อมีความจําเปน  

“สมาชิกที่เลี้ยงวัวดวยกันจะชวยกันปลูกหญา

เนเปยรและหญารูซี่เอามาใหวัวกิน เพราะมีประโยชน

มากกวาหญาที่ขึ ้นอยูทั ่วไป และตองใหอาหารเสริม

วันละมื้อวัวจะได โต มีน้ําหนักดี ชวงเชาจะปลอยวัว

ออกไปหากินหญาในทุง  ตอนเย็นก็ตอนเขาคอก  พอ

เกี่ยวขาวแลวก็จะเอาฟางมาอัดเปนกอน  เก็บไวใหวัว

กินในชวงหนาแลง  ขี้วัวก็เอามาทําปุย  และตากแหง

ใสถุงขาย ปที่แลวขายขี้วัวไดประมาณ 16,000 บาท

เอามาแบงกันในกลุม” ปนบอกถึงผลพลอยไดจากการ

ทํานาและเลี้ยงวัว

นี่คือวิถีชีวิตที่เกื้อกูลสัมพันธกัน จากตําบลที่เคย

แหงแลง  ทํานาไมพอกิน  หนุมสาวตองไปขายแรงงาน

ในเมือง วันนี้พวกเขาชวยกันพลิกฟนผืนดิน ดูแลปา  

สรางแหลงอาหาร สรางอาชีพ มีวัวควายไรนาเปน

หลักประกัน...สรางความมั่นคงใหกับคนลําไทรโยง !!

    

วัวเปนทรัพยสินในครัวเรือน 

ครอบครัวหนึ่งเลี้ยง 3 ตัวก็มีเงินแสน  
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ยิ่งลักษณ์’ ฉลุยหวดไอทีเอฟเก็บแต้มโลก

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส 

ทัวร์” ครั้งที่ 3 (รายการชาย-หญิง) ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 

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

หรือประมาณ 989,100 บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2565 เป็นรอบแรกวันที่สอง ประเภท

หญิงเดี่ยว นักเทนนิสไทยเจอกันเอง “แป้งร่ำา” ยิ่งลักษณ์ จิตตะโคตร์ วัย 

22 ปี พบกับ “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ วัย 20 ปี โดยทั้งคู่ฝ่าด่านเข้ามา

จากรอบคัดเลือก ปรากฏว่า ยิ่งลักษณ์เป็นฝ่ายเล่นได้ดี ในขณะที่ทรรศ 

พรเสียถึง 6 ดับเบิลฟอลต์ ก่อนที่ยิ่งลักษณ์จะเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-2 

และ 6-2 ผ่านเข้ารอบ 2 ไปพบกับ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช ทีมชาติ

ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ใช้ประสบการณ์เอาชนะ พิมพ์มาดา ทองคำา 2-0 

เซต 6-4 และ 6-3 ด้านชายเดี่ยว “เมฆ” จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ วัย 25 ปี 

ท่ีผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือก พบกับ “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ วัย 21 ปี ดีกรี

แชมป์รายการไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เมนส์ เทนนิส ทัวร์ ครั้งที่ 1 เมื่อต้น

เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเซตแรก สู้กันถึงไทเบรก และเป็นจิรัฏฐ์ที่

คว้าชัยต่อมาในเซต 2 ขณะที่จิรัฏฐ์นำาอยู่ 3-1 กษิดิศซึ่งมีอาการอาเจียน

ตั้งแต่เซตแรก ทนอาการป่วยไม่ไหว ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน ทำา

ให้จิรัฏฐ์เป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 7-6 (2) และ 3-1Ret. จิรัฏฐ์ผ่านเข้า

รอบ 2 ไปพบผู้ชนะระหว่าง ภาธร หาญชัยกุล กับ รูบิน สตาตัม จาก

นิวซีแลนด์ มือวาง 7 ของรายการ

‘วิว เยาวภา’ จัดมวย 2 เวทีช่อง 8 ถ่ายทอดสด

กรุงเทพฯ • “วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักเทควันโด ฮีโร่ขวัญใจ

ชาวไทย เจ้าของเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2004 ได้ผันตัวมา

เป็นโปรโมเตอร์มวยเป็นครั้งแรก พร้อมจัดศึกการต่อสู้ 2 เวที มวยไทย 

และมวยกรง MMA ในรายการเดียวกัน โดยจับมือกับทางสถานีโทรทัศน์

ช่อง 8 ช่องกีฬาต่อสู้อันดับ 1 ของประเทศ และเลเจนด์ เอฟซี ผู้จัด

ศึกกีฬาต่อสู้สุดมันส์การชิงชนะเลิศ Muay Thai & MMA ชิงเงินรางวัล

พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเหรียญหลวงปู่ทวดจาก ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปต

พัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรายการ : LEGEND FIGHTING 

CHAMPIONSHIPS THAILAND MUAY THAI & MMA ศึก : THE RISE 

OF THE LEGEND ถ่ายทอดสดจากลานเดอะ สแควร์ ศูนย์การค้าบลู

พอร์ต หัวหิน ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 นี้ ทางช่อง 8 กดเลข 

27 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. สำาหรับศึกครั้งนี้มีทั้งเวทีมวยไทย และสังเวียน

มวยกรงการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ Mixed Martial Arts (MMA) ซึ่ง

ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาต่อสู้ 2 เวที ในรายการ

เดียวกัน โดยเวทีมวยไทยนำาทีมความมันส์ โดยนักมวยไทยหญิงและชาย

ชื่อดังมาร่วมชกรอบชิงชนะเลิศหลายคู่ ขณะที่การแข่งขันกีฬาต่อสู้แบบ

ผสมผสาน มีมวยหญิงและมวยชายที่น่าสนใจหลายคู่ โดยเฉพาะวงการ 

MMA ไทยต่างรอคอยการกลับมาของโค้ชเคียว “เคียว ธรรมปิยะนันท์” 

จะพบกับ “ยีนส์ คาร์ลอส” นักกีฬา MMA จากบราซิล ใครจะอยู่ ใครจะ

ไป, และ MMA ชาย น้ำาหนัก 57 กิโลกรัม นักสู้กำายำา แข็งแกร่ง ที่มีพื้น

ฐานนักกีฬามวยปล้ำาทั้งคู่ “ณัฐวุฒิ แก้วควรชุม” จากไทย พบกับ “โคล

ตัน เคลบาซา” จากอเมริกา ใครจะยืนหนึ่ง ได้รู้กันแน่นอน.

ไทย WPGA จัดชิง 20 ล. เร่ิม 22-24 มิ.ย.ท่ีฟีนิกซ์

กรุงเทพฯ • สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย หรือไทย ดับเบิลยู พีจีเอ 

(THAI WPGA) พร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติและพันธมิตร แถลงจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการ 

“เอสเอที-ไทยวีเมนส์ทัวร์ โอเพ่น” หรือ “SAT-TWT OPEN” ROAD 

TO WORLD RANKING ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 2.5 ล้านบาท จัด

ทั้งหมดในปีนี้ 8 รายการ โดยคุณจรรยา สว่างจิตร นายกสมาคมกีฬา

กอล์ฟอาชีพสตรีไทย (THAI WPGA) เผยว่า “การจัดการแข่งขันครั้งนี้

จัดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนนักกอล์ฟสตรีของไทยให้ก้าวไปสู่เวที

ระดับสากล Thai Women Tour จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีในการแข่งขันเพื่อ

ให้นักกอล์ฟสตรีของไทยได้หาประสบการณ์ โดยมีการจัดการแข่งขัน

อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังเราต้องการให้ Thai Women Tour เป็นทัวร์นาเมนต์

ที่มีการนับคะแนนสะสมโลกในอนาคต ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าสามารถทำาได้

อย่างแน่นอน จากประสบการณ์การจัดการแข่งขันรายการที่มีการนับ

คะแนนสะสมโลกที่ผ่านมา อีกทั้งการดำาเนินงานของสมาคมต่อจากนี้จะ

สร้างความมั่นใจให้คณะกรรมการ Rolex Ranking กับการเป็นทัวร์นา

เมนต์กอล์ฟอาชีพสตรีของไทยที่มีคะแนนสะสมโลก” โดยจัดการแข่งขัน

ทั้งหมดในปีนี้มี 8 รายการ สนามที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 

ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ พัทยา จ.ชลบุรี เป็นการ

แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม (วันละ 18 หลุม) มีจำานวนนักกอล์ฟ

เข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 132 คน หลังจากผ่านไปแล้ว 36 หลุม จะตัดตัว

นักกอล์ฟเหลือ 60 คน และเสมอ เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย ผู้

ชนะจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 367,500 บาท. 

แฮมป์ตัน • แกเร็ธ เซาธ์เกต ผู้จัดการทีม

สิงโตคำารามออกมาแสดงความรับผิดชอบ

ว่าตนเองสมควรโดนตำาหนิหลังทีมชาติอังกฤษ

พ่ายแพ้ฮังการี 4-0 ในศึกยูฟ่า เนชั่นส์ลีกเอ 

ที่วูล์ฟแฮมป์ตัน นับเป็นความพ่ายแพ้คารัง

ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1928

“สิงโตคำาราม”  ทีมชาติอังกฤษ สุ่ม

เสี่ยงที่จะตกชั้นไปเล่นในลีกบีของยูฟ่า เน 

ชั่นส์ลีก หลังลงเล่นโดยปราศจากชัยชนะ 4 

แมตช์ติดต่อกัน แต่ แกเร็ธ เซาธ์เกต เรียก

ร้องให้แฟนบอลอยู่เคียงข้างลูกทีมของเขา

เพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน

อีก 5 เดือนข้างหน้า

“ผมเข้าใจปฏิกิริยาของแฟนบอลใน

สนามในคืนน้ีได้เป็นอย่างดี” เซาธ์เกตกล่าว 

โดยเขาตกเป็นเป้าของความโกรธจากบรรดา

แฟนบอลอังกฤษจากอัฒจันทร์สนามโมลินิวซ์ 

กราวด์ ในวูล์ฟแฮมป์ตัน

“ส่ิงท่ีผมอยากจะบอกคือบรรดาผู้เล่น

เหล่านี้น่าเหลือเชื่อสำาหรับประเทศของเรา 

มันสำาคัญมากที่ผู้คนจะต้องยืนเคียงข้าง

พวกเขา เนื่องจากพวกเขาจะก้าวต่อไปข้าง

หน้าด้วยความแข็งแกร่ง”

ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบ                                                       

สุดท้าย ทีมชาติอังกฤษทำาได้อย่างเหนือความ                                                              

คาดหมายด้วยการผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะ

เลิศ ตามด้วยการเข้าชิงชนะเลิศรายการ

ใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ 55 ปี ในศึกฟุต 

บอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2020 

ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา

“มันไม่ใช่เวลาท่ีจะต้องมาตื่นตระหนก” 

แฮร์รี เคน กัปตันทีมสิงโตคำารามกล่าว โดย

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ทีจีเอ-สิงห์ จู

เนียร์ กอล์ฟ แชมเปียน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อคัด

เลือกเยาวชนทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิง

แชมป์โลก 2 รายการใหญ่ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบ

ด้วยรายการไอเอ็มจี จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2022 

และเอฟซีจี คัลลาเวย์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2022 ระหว่างวัน

ที่ 18-20 กรกฎาคมนี้ โดยทั้ง 2 รายการจะแข่งขันในสนาม

ระดับแชมเปียนชิพ คอร์ส ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐ

ทั้งหมด วันก่อน กิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล 

เลขาธิการและกรรมการแข่งขัน ได้ให้การ

ต้อนรับคณะนักกอล์ฟเยาวชนและผู้ปกครอง 

เพื่อมอบอุปกรณ์กอล์ฟให้กับบรรดานักกอล์ฟ

ทั้ง 50 คนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันใน 2 รายการ

นี้ พร้อมทั้งให้ โอวาทก่อนการเดินทางไปแข่งขัน

ที่สหรัฐอเมริกา..••..สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ

สตรี ไทย หรือ ไทย ดับเบิลยู พีจีเอ โดย จรรยา 

สว่างจิตร นายกสมาคม พร้อมด้วยการกีฬา

แห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ง

ชาติและพันธมิตร จะจัดแข่งขันกอล์ฟอาชีพ

สตรีรายการเอสเอที-ไทยวีเมนส์ทัวร์ โอเพ่น ชิง

เงินรางวัลรวมรายการละ 2.5 ล้านบาท โดย

จัดการแข่งขันทั้งหมดในปีนี้ 8 รายการ เริ่มการ

แข่งขันสนามแรกระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 

2565 ณ สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอล์ฟ แอนด์ 

คันทรี คลับ พัทยา จ.ชลบุรี..••..อะเควลลา           

กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จัดกิจกรรม

เคนนั้นสนับสนุนการทำางานของเซาธ์เกต 

มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิเสธข้อเสนอแนะ

ว่าควรไล่เซาธ์เกตออกจากตำาแหน่ง

กัปตันทีมชาติอังกฤษยังกล่าวต่ออีก

ว่า “มันเป็นค่ำาคืนที่ควรจะลืม เป็นวันที่น่า

ผิดหวัง แต่เราต้องเชิดหน้าและก้าวต่อไป 

ที่สำาคัญพวกเราต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำาลังจะมา

ถึง”

ฮังการีนั้นเพิ่งชนะอังกฤษเป็นครั้ง

แรกในรอบ 60 ปี ในการแข่งขันที่บูดาเปสต์

เมื่อ 10 วันก่อนหน้านี้ และฮังการียังโชว์

ผลงานยอดเยี่ยมต่อด้วยการบุกมาคว้า

ชัยชนะอังกฤษคาบ้าน นับตั้งแต่เคยถล่ม

อังกฤษ 6-3 ที่เวมบลีย์ เมื่อปี 1953

“ผลการแข่งขันท่ีออกมามันเป็นความ

รับผิดชอบของผม” เซาธ์เกตกล่าวเสริม 

“เราส่งผู้เล่นหนุ่มลงสนามเพื่อหวังจะได้พละ

กำาลังของพวกเขา และเราก็เริ่มต้นกันได้

ค่อนข้างดี”

“แต่ในท้ายที่สุดมันก็เป็นความรับผิด

ชอบของผม หลังจบครึ่งแรกพวกเราต้อง

เปลี่ยนเกมเพื่อผลการแข่งขัน เราต้องส่งผู้

เล่นตัวรุกลงไปเพิ่ม แต่นั่นก็หมายความว่า

เราเปิดช่องโหว่มากขึ้นไปด้วย”  เซาธ์เกต 

กล่าวในที่สุด.

กอล์ฟรายการพิเศษ อะเควลลา โซเชียล สเตเบิลฟอร์ด ซี

รีส์ ทุกวันเสาร์จำานวน 5 รายการ ค่าสมัครแข่งขันสำาหรับ

ผู้พำานักอยู่ในประเทศไทยเริ่มต้นเพียง 1,800 บาท พร้อม

ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากสปอนเซอร์ของรายการ อาทิ 

Titleist, FootJoy และรางวัลห้องพักฟรีที่โรงแรมเรเนซองส์                             

ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา รายการที่ 2 จะจัดขึ้นในวันเสาร์

ที่ 25 มิถุนายนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7667-

9308..••..สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ หรือ เคบีเอสซี มี

โปรโมชั่น Stay&Play Package เฟส 2 เล่นกอล์ฟ 2 วัน 36 

หลุม พัก 1 คืน (ที่พักที่สนามกอล์ฟ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 

โปรนี้ใช้ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด พักเดี่ยวเพิ่ม 500 บาท ผู้ติดตาม

เพิ่ม 500 บาท อาหารเช้าไม่อั้นเพิ่ม 200 บาทต่อท่าน จองเลย

โทร. 0-3728-3888, 08-2486-3631, 08-2486-3633 โปรนี้ถึง

สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565..••
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ลุยอเมริกา • กิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล เลขาธิการและกรรมการแข่งขัน 

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ให้ โอวาทกับน้องๆ นักกอล์ฟเยาวชนที่

เตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนโลก 2 รายการใหญ่ ไอเอ็ม

จี จูเนียร์ เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ 2022 และเอฟซีจี คัลลาเวย์ เวิลด์ แชม

เปียนชิพ 2022 ในเดือนกรกฎาคม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สำานักงานใหญ่ 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

อุซเบกิสถาน • มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ทีมชาติไทย ขอเก็บประสบการณ์จากความผิด

พลาดเร่งแก้ไขไปสู้ ใหม่รอบสุดท้ายปีหน้า หลัง

ทีมไทยพ่ายอุซเบกิสถาน 0-2 ในเอเชียนคัพ 

2023 รอบคัดเลือก กลุ่มซี นัด 3 ทีมชาติไทยได้

รองแชมป์ มี 6 แต้ม ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้าย

ในฐานะอันดับ 2 ดีที่สุด 5 จาก 6 กลุ่ม โดย 

อุซเบกิสถานเป็นแชมป์กลุ่มมี 9 แต้มเต็ม

ฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก 

กลุ่มซี นัดที่ 3 ที่สนามมาร์กาซีย์ สเตเดียม ประ

เทศอุซเบกิสถาน โดย “เจ้าบ้าน” อุซเบฯ ที่เป็น

จ่าฝูงของกลุ่ม พบกับ ทีมชาติไทย รองจ่าฝูงของ

กลุ่ม เมื่อช่วงดึกวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่าน

มา โดยทั้ง 2 ทีม มี 6 แต้มเท่ากัน เพราะชนะมา 

2 เกมรวด แต่อุซเบฯ ยิงประตูได้มากกว่า

ปรากฏว่า เกมนี้ มาโน โพลกิง หัวหน้า

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น 3 

รายจากเกมที่ชนะศรีลังกา โดยมี ชญาวัต ศรี

นาวงษ์, ธนบูรณ์ เกษารัตน์ และศศลักษณ์ ไห

ประโคน ที่ได้ โอกาสก่อน พร้อมมีตัวหลักอย่าง 

ธีราทร บุญมาทัน และสารัช อยู่เย็น ส่วน ซลัต

โก คาตาเนค กุนซืออุซเบฯ ส่ง เอลดอร์ โชมู

โรดอฟ กองหน้าโรมาหมายเลข 14 เป็นตัวความ

หวัง พร้อมด้วย อิกอร์ เซอร์เกเยฟ และโอตาเบค 

ชูคูรอฟ

ผลการแข่งขัน ทีมชาติไทยแพ้ 0-2 โดย 

อุซเบฯ ที่ชั้นเชิงผสมกับรูปร่างและเกมรุกที่เด็ด

ขาด ได้ประตูจากครึ่งแรกทั้ง 2 ประตู เริ่มจาก

นาทีที่ 8 เอลดอร์ โชมูโรดอฟ หลุดมาทางซ้าย

ก่อนเปิดกลับให้ ยาโลลิดดิน มาชาริปอฟ ยิง

เข้าไปนำาก่อน 1-0 และนาทีที่ 23 อุซเบกิสถาน

นำา 2-0 จากจังหวะโต้กลับ ที่เอลดอร์ โชมูโรดอฟ 

เก็บบอลได้ริมเส้นก่อนตบกลับเข้ากลางให้ อซิซ 

เบ็ค ตูร์กุนโบเยฟ ยิงเข้าไป

ทั้งนี้ ทีมชาติไทยจบเอเชียนคัพ 2023 รอบ

คัดเลือก ด้วยตำาแหน่งรองแชมป์กลุ่มซี มี 6 แต้ม 

ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในฐานะอันดับ 2 ดี

ที่สุด 5 จาก 6 กลุ่ม โดยอุซเบกิสถานเป็นแชมป์

กลุ่มมี 9 คะแนนเต็ม

รายชื่อ 11 ตัวจริง ศศลักษณ์ ไหประโคน, 

ธีราทร บุญมาทัน (C), พรรษา เหมวิบูลย์, สารัช 

อยู่เย็น, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, บดินทร์ ผาลา, ธน

บูรณ์ เกษารัตน์, พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล, ชญาวัต 

ศรีนาวงษ์, ทริสตอง โด, ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน (GK)

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 

เปิดเผยว่า “อย่างแรกต้องขอแสดงความยินดี

กับชัยชนะของอุซเบกิสถาน พวกเขาเป็นทีมที่ดี 

และสมควรเป็นผู้ชนะในวันนี้” 

“ส่ิงสำาคัญสำาหรับเราคือการได้เรียนรู้ว่า                                               

เรามีเวลา 1 ปีท่ีจะแก้ไขส่ิงต่างๆ ให้ดีข้ึนก่อนถึง

การเล่นเอเชียนคัพในปีหน้า เราต้องนำาทุกสิ่งที่

เรียนรู้จากเกมนี้ ไปพัฒนาให้แกร่งกว่าเดิม โดย

เฉพาะการเปลี่ยนจาก

เกมรุกเป็นรับ ซ่ึงเรา

โดนทีมแกร่งอย่างอุซเบกิ

สถานโต้กลับเร็วหลาย

จังหวะ”

“ส่ วน เกมรุ กผม

มองว่าเราทำาได้ดีกว่านี้ แต่                                        

ต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายที่ชัด 

เจนของเราคือการเข้ารอบสุด 

ท้าย ซึ่งเราทำาสำาเร็จไปแล้ว

ก่อนถึงเกมนี้ เราจะนำาข้อผิด

พลาดไปพัฒนาต่อไป โดยใน

ปีหน้าเราจะได้ผู้เล่นหลักๆ 12 

คน กลับมาที่จะช่วยให้แข็งแกร่ง

กว่าเดิม”

ผู้สื่อข่าวถามถึงการประ 

กบ เอลมาร์ โชมูโรดอฟ กอง

หน้าจากอาแอส โรมา ที่ช้างศึก

พยายามป้องกันเต็มที่ โดยมาโน 

โพลกิง กล่าวว่า “แน่นอน รวมถึงผู้เล่นเบอร์ 

10 เป็นนักเตะที่อันตราย เราพยายามหยุด

เขาในเกมน้ี แต่เรายังต้องแก้ไขในการเปล่ียน

จากเกมรุกเป็นรับให้ดีกว่าเดิม เขาเป็นนักเตะ

ที่มีคุณภาพ มีความเร็วสร้างความเสียหาย

ให้เราได้”

“ส่วนการเปลี่ยนผู้เล่นถึง 

4 คน หลังจบคร่ึงแรกก็เพราะ

ยังไม่ดีพอ ต้องขอชมผู้เล่นทั้ง 

4 คน ที่ลงไปทำาได้ดี แก้ไข

เกมได้ดีกว่าในครึ่งแรก”

“เราไม่อยากนำาเร่ือง

เวลาการเตรียมทีมที่น้อย

มาเป็นข้อแก้ตัว แต่จากนี้

เราต้องน่ังคุยกันทุกฝ่ายเพ่ือ

หาทางให้มีเวลาเตรียมทีม

ที่ดีแก้ ไขและวางแผนที่ดีเพื่อ

อนาคตของทีมชาติไทย ซึ่งเรายัง

มีเวลา”

“เรารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นเกม

ที่ยากสำาหรับเรา แต่พวกเราก็สู้

เต็มที่พยายามทำาให้ดีที่สุด เล่น

ในเกมของเรา เขามีบอลยาว ซึ่ง

ได้เปรียบผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่

ดีกว่าเรา ก็หวังว่าปีหน้าเรา

จะแก้ไขให้ดีกว่าเดิมท่ีจะเจอ                                              

ทีมท่ีแข็งแกร่งกว่าเราในเอเชียน 

คัพปีหน้า”

สำาหรับทีมชาติไทยจะ

เดินทางกลับประเทศไทยทันที 

โดยจะถึงท่าอากาศยานนานา 

ชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 16 

มิถุนายน 2565 นี้.

เซาธ์เกตยืดอกรับผิดสิงโตพังคารังวูล์ฟ

‘มาโน’จะเร่งแก้ ไขก่อนเอเชียนคัพ2023

แกเร็ธ เซาธ์เกต ผู้จัดการทีมชาติอังกฤษออกมาแสดงความรับผิดชอบหลังสิงโตคำาราม

แพ้ฮังการี 4-0 คาสนามโมลินิวซ์ กราวนด์ ในวูล์ฟแฮมป์ตัน ยูฟ่า เนชั่นส์ลีกเอ นับ

เป็นการพ่ายแพ้คาบ้านที่แย่ที่สุดนับจากปี 1928

กรุงเทพฯ • ความคืบหน้าของนักกีฬาวอลเลย์ 

บอลสาวทีมชาติไทยที่กำาลังร่วมการแข่งขัน

วอลเลย์บอล “เนชั่นส์ ลีก 2022” สัปดาห์ 2 

ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสาวไทยลงแข่งขัน

นัดแรกเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ชนะแคนาดา 3-0 

เซต และมีโปรแกรมลงสนามนัดที่ 2 พบกับ

สาวโปแลนด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. เวลา 

10.00 น. 

ล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 15 มิ.ย.2565 นาย

สมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอล                                                         

เลย์บอลแห่งประเทศไทย และนายแพทย์เรือง                                                                    

ศักดิ์ ศิริผล ประธานฝ่ายแพทย์และวิทยา 

ศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทย ได้แถลงข่าวความเคลื่อนไหว

ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ว่าล่าสุด

นักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนตรวจพบเชื้อโควิด

นายกสมาคมเผยว่า ได้รับแจ้งจากผู้

จัดการทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่

กำาลังแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ว่า หลังจากที่เดินทาง

จากตุรเคียมายังฟิลิปปินส์ มีนักกีฬาทีมชาติ

ไทยมีอาการไอ และคล้ายหวัด 4 คน นาวา

เอกคมสัน วุฒิประเสริฐ แพทย์ประจำาทีม จึง

ให้นักกีฬา 4 คนแยกห้องนอน และทำาการ

ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ปรากฏว่ามีผลเป็น

บวกทั้ง 4 คน จึงให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม

ปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโค

วิดอย่างเคร่งครัด และรอผลตรวจอย่างเป็น

ทางการจากฝ่ายจัดการแข่งขัน ในวันที่ 12 

อีก

ในขณะนี้มีนักกีฬาที่ตรวจไม่พบเชื้อ และ

สามารถทำาการแข่งขันได้ 8 คน ประกอบด้วย พร

พรรณ เกิดปราชญ์, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ชัชชุอร 

โมกศรี, อัจฉราพร คงยศ, ธนัชชา สุขสด, แก้ว

กัลยา กมุทะลา, ณัฐพร สนิทกลาง, สิริมา มานะ

กิจ เพื่อเป็นการเตรียมการในกรณีที่นักกีฬาเหลือ

จำานวนน้อย และป้องกันการตรวจพบเชื้อที่อาจ

จะเกิดขึ้นในอนาคต สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้

ประสานกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) 

มิถุนายน ซึ่งผลปรากฏ

ว่าติดเชื้อทั้ง 4 คน 

ประกอบไปด้วย ปิยะ

นุช แป้นน้อย, สุพัตรา 

ไพโรจน์, วัชรียา นวล

แจ่ม และสุทัตตา เชื้อวู้

หลิม

โดยวันที่ 14 มิถุ 

นายน หลังเสร็จสิ้นการ

แข่งขันนัดแรก สัปดาห์

ที่ 2 กับทีมชาติแคนาดา 

ปรากฏว่ามีนักกีฬาบาง

คนมีอาการไอคล้ายเป็น

หวัด จึงได้ทำาการตรวจ 

ATK ทุกคนอีกครั้ง ซึ่งปรากฏว่าพบผลบวก

เพิ่มอีก 4 คน ได้แก่ ศศิภาพร จันทรวิสูตร, 

หัตถยา บำารุงสุข, ฑิชากร บุญเลิศ และ

ณัฐฏณิชา ใจแสน จึงได้ติดต่อฝ่ายจัดการ

แข่งขันตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งผล

ตรวจออกมาเมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 มิถุนายน 

ยืนยันว่าพบเชื้อทั้ง 4 คน จึงเข้าระบบตาม

มาตรการณ์ป้องกันของฝ่ายจัดการแข่งขัน ทำา 

ให้ไม่สามารถทำาการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 2 ได้

ขออนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษให้นักกีฬาที่อยู่ใน

รายชื่อ 25 คน ซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยไป

ทำาการแข่งขันแทน ได้แก่ จรัสพร บรรดาศักดิ์, 

วิภาวี ศรีทอง, คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ, กรรณิการ์ ธิ

ปะโชติ และฑิชาญา บุญเลิศ ซึ่งล่าสุดสหพันธ์

วอลเลย์บอลนานาชาติอนุญาตให้เปลี่ยนรายชื่อ

นักกีฬาเรียบร้อยแล้ว และยืนยันว่าไม่แค่ทีมไทย

ที่ติดเชื้อโควิด ยังมีชาติอื่นด้วย จึงเป็นมติร่วมกัน

ของทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ต้องขอโทษแฟนกีฬาวอลเลย์บอลและชาวไทยทุก

คนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงทุก

คนได้ ใช้ความพยายามในการป้องกันอย่างเต็ม

ที่มาโดยตลอด ทุกคนไม่อยากให้เหตุการณ์เช่น

นี้เกิดขึ้น ในฐานะนายกสมาคมขอรับผิดชอบแต่

เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม นักกีฬาที่เหลือและ

สามารถทำาการแข่งขันได้ ก็ยืนยันว่าจะทำาการ

แข่งขันอย่างสุดกำาลังความสามารถต่อไป

สำาหรับสัปดาห์ที่ 3 จะเดินทางไปแข่งขันที่

ประเทศบัลแกเรีย นักกีฬาที่ตรวจพบผลเป็นบวก

คาดว่าจะสามารถกลับมาทำาการแข่งขันได้ตาม

ปกติ

ด้าน นาวาเอกคมสัน วุฒิประเสริฐ                   

แพทย์ประจำาทีม คาดหวังว่า ปิยะนุช แป้นน้อย 

จะหายเป็นปกติและกลับมาช่วยทีมลงทำาการ

แข่งขันได้ในวันที่ 19 มิถุนายน ที่จะพบกับ

สหรัฐอเมริกา ส่วนคนอื่นคงจะไม่สามารถหายทัน

มาช่วยทีมได้.

 

โควิดป่วนทีมวอลเลย์บอลสาวไทย

‘เนชั่นส์ลีก’ติด8คนต้องเรียกเสริม
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มิวเซียมสยามเปิดหลักสูตร Museum Academy 2022

มิวเซียมสยามเปิดหลักสูตร Museum Academy 2022 

โดยมี 3 หลักสูตรให้เข้าร่วม ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 Digital Media 

for Online Museum การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่องานพิพิธภัณฑ์

ออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 Storytelling and Creative Drama  

in Museum และหลักสูตรที่ 3 Futures by Design: How 

Museums can Use Systems Thinking to Design Actionable 

Futures การคิดเชิงระบบเพื่ออนาคตพิพิธภัณฑ์ โดยผู้ที่สนใจ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2565 โดยมีราย

ละเอียดดังนี้ ติดตามช่องทางการสมัครได้ที่เว็บไซต์มิวเซียม

สยาม https://www.museumsiam.org/MA2022 เวลา 09.00-

17.00 น. มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย (MRT สนามไชย 

ทางออก 1)

วิทยาลัยจัดการ ม.มหิดลเปิดหลักสูตรออนไลน์

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือซีเอ็ม 

เอ็มยู (CMMU) เปิดประสบการณ์ ใหม่ของการศึกษากับ

หลักสูตรออนไลน์นานาชาติ สาขาการจัดการ ที่สามารถ

เรียนออนไลน์ ได้ 100% เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียน

สามารถจัดการเวลาเรียนของตนเองได้ตามความสะดวกตอบ

โจทย์ New Normal Education ที่มีการเรียนแบบออนไลน์ 

ม า ก ขึ้ น ตั้ ง แ ต่

วิกฤตโรคระบาด

โควิด-19 โดยเน้น

ทักษะเชิงปฏิบัติ

ที่ สามารถนำามา

ปรับใช้ได้จริง ซึ่ง

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

จากอาจารย์ และ

นักบริหารมากประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลก ควบคู่ไปกับ

การสร้างเน็ตเวิร์ก เพื่อปั้น “นักจัดการมืออาชีพ” ผู้ที่สนใจ

สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-18 กรกฎาคม 2565 ที่ 

https://apply.cm.mahidol.ac.th/web/ หรือดูรายละเอียด

เพิ่มเติมของหลักสูตรออนไลน์ที่ https://www.cm.mahidol.

ac.th/web/index.php/academic-programs/online- 

program/overview-online-prg หรือสอบถามข้อมูลที่วิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 0-2206-

2000 หรือเพจ CMMU Mahidol (https://www.facebook.

com/CMMUMAHIDOL).

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ทคโนโลยีและนวัตกรรมกลายมาเป็นกำาลัง

สำาคัญของเกษตรกรยุคใหม่ เพราะช่วย

ประหยัดแรงงาน มีประสิทธิภาพสูง ช่วย

ลดต้นทุน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่

ต่างๆ เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มัน สำาปะหลัง พืช

สวน ทุเรียน ปาล์ม ส้ม ลำาไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย เครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยี 

โดยเฉพาะการใช้ โดรนเพื่อการเกษตรถือว่ามีความ

จำาเป็นมาก

แต่ปัจจุบันมีผู้ ใช้งานโดรนเพื่อการเกษตร

ในประเทศไทยอยู่ที่ 2,000-3,000 ลำาทั่วประเทศ 

ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานเพียง 20% เท่านั้น ซึ่ง

เกษตรกรหลายคนอาจจะยังมีข้อจำากัดใน

เรื่องของงบประมาณ ด้วยราคาโดรนที่

แพงกว่าค่าจ้างแรงงานคนในระยะ

แรก แต่ โดรนก็ให้ผลตอบแทน

ที่ดี ในระยะยาว เพราะการใช้

เครื่องมือการฉีดพ่นแทนการใช้

แรงงานคน ทำาให้ไม่มีความเสี่ยง

ต่อสุขภาพ สามารถทำางานได้

รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีความ

ปลอดภัย และสามารถดูแลพื้นที่

ได้กว้างมาก

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไอ ซี พี 

เฟอทิไลเซอร์ จำากัด ผู้ผลิตและจัด

จำาหน่าย ปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยท็อปวัน ตราไอ  

ซี พี และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ตราไอ ซี พี ลัดดา 

ที่อยู่คู่เกษตรกรไทยมายาวนานกว่า 40 ปี ได้ร่วมทุน

กับ Bug Away Thailand (บัค อะเวย์) ผู้ผลิตโดรนเพื่อ

การเกษตร หรือบริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำากัด คิดค้น 

พัฒนา ออกแบบโดรนต้นแบบทางการเกษตร เพื่อ

คนไทยโดยคนไทยเป็นเจ้าแรก  ภายใต้แบรนด์ Mah 

Bin (ม้าบิน) ซึ่งเป็นการเดินหน้ายกระดับเกษตรกร

ไทยสู่ New S-Curve เพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปลี่ยนรูปแบบการเกษตร

แบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

คณิน สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

กลยุทธ์ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำากัด กล่าว

ว่า การเกษตรกรรมมีความสำาคัญต่อประเทศไทย

มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการใช้นวัตกรรมพลิกโฉม

และขับเคลื่อนเกษตรกรไทย ทำาน้อยแต่ได้ผลมาก 

เพราะหนึ่งในปัญหาหลักของธุรกิจภาคการเกษตร

ประเทศไทย คือการขาดแคลนแรงงาน และขาด

ความรู้ในเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต หนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ

การเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม สู่การเกษตร

สมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี 

นวัตกรรม หรือ Smart Farming เพื่อให้ผลิตได้อย่าง

แม่นยำา ประหยัดทรัพยากร สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน และต้องการให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

“เราเล็งเห็นประโยชน์ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม

เกษตรไทย จึงเป็นครั้งแรกของการร่วมลงทุนระหว่าง

สองบริษัท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร 

คือสามารถซื้อเครื่องมือทางการเกษตรได้ ในราคา

ที่สมเหตุสมผล พัฒนาทักษะการปลูกและการดูแล

เพื่อความคุ้มค่า และเกษตรกรมีช่องทางหรือแนวคิด

‘โดรนเกษตรแบรนด์ม้าบิน’ฝีมือคนไทย 

ยกระดับเกษตรกรสู่‘New S-Curve’

ในการหาตลาดหรือปั้นแบรนด์ได้ หากเกษตรเข้าถึง

โลกอินเทอร์เน็ตจะสามารถทำาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ 

เห็นได้ชัดจากสถานการณ์ โควิดที่ผ่านมา เครื่องมือ

ทางการเกษตรนับว่าเป็นสิ่งสำาคัญ เพราะในหลาย

ประเทศก็มีการปรับมาใช้เทคโนโลยีโดรนเกษตร ซึ่ง

ในไทยก็มีการใช้ โดรน ส่วนใหญ่นำาเข้ามาจากจีน 

และยังมีพัฒนาโดรนในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่

ในการพัฒนาของเราในครั้งนี้ เราได้ทำาความเข้าใจ

เกษตรกรมากยิ่งขึ้นก่อนผลิตเป็นนวัตกรรมโดรนออก

มา” คณินกล่าว

คณินกล่าวอีกว่า โดรนแบรนด์ม้าบิน เบื้องต้น

มีการพัฒนาและผลิตออกมา 2 ประเภท คือ โดรนฉีด

พ่นขนาดเล็กสำาหรับกลุ่มเกษตรกรระดับครัวเรือน 

และโดรนฉีดพ่นขนาดใหญ่สำาหรับกลุ่มเกษตรกร

ระดับที่มีขนาดแปลงใหญ่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้มีทั้ง

กลุ่มเกษตรกรและนักขับโดรนฉีดพ่น โดยตั้งเป้า

ขยายพื้นที่การใช้งานให้ครอบคลุมกว่า 60% พร้อม

เดินหน้าขยายศูนย์บริการครอบคลุม 40 แห่ง 

ทั่วประเทศ ทะยานสู่รายได้รวม 2,500 ล้านบาท 

รวมไปถึงการขยายนักขับโดรนฉีดพ่นให้ถึง 10,000 ราย 

ภายในปี 2566

รัตยา เฉลิมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ผลิตภัณฑ์ บริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำากัด ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับโดรนเกษตรว่า โดรนเกษตรคืออากาศยานไร้

คนขับที่ใช้งานทางการเกษตร มีทั้งการฉีดพ่นสารน้ำา 

การหว่านปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ การถ่ายภาพเพื่อสำารวจ

คุณภาพผลผลิต โดยปัจจุบันกว่า 90% ของโดรน

เกษตรจะอยู่ในรูปแบบของการพ่นสารน้ำา การหว่าน

ปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ โดรนเกษตรมีแนวโน้มเติบโตใน

ตลาดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2564 เติบโตขึ้น

ถึง 200% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

“โดรนเกษตรเข้ามาทดแทนการทำางานเดิม

ที่เกษตรกรต้องแบกเครื่องพ่นสะพายหลัง ที่มี

ขนาดถังบรรจุถึง 25 กิโลกรัม ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

และใช้เวลาในการทำางานนาน ไม่สม่ำาเสมอ มี

ข้อจำากัดในบางช่วงอายุของพืช เช่น ช่วงข้าว 

ออกรวง หรือพืชสูง เป็นต้น ซึ่งโดรนเกษตรจึง

เข้ามาตอบโจทย์ ลดระยะเวลาการทำางาน เพิ่ม

คุณภาพการฉีดพ่นที่ทั่วถึงด้วยระบบการวางแผน

งานอย่างครอบคลุม และสามารถใช้งานกับพืชได้

หลากหลายชนิด ทุกช่วงอายุของพืช พร้อมสร้าง

อาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่ที่หันมาทำาอาชีพนักขับโดรน

ฉีดพ่นมากขึ้น” รัตยากล่าว

สำาหรับประเภทของโดรนเกษตรแบรนด์

ม้าบิน รัตยากล่าวว่า ได้มีการเล็งเห็นถึงวิถีของ

เกษตรกรที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงได้

พัฒนาโดรนเกษตร 2 ประเภท ประกอบด้วย  

โดรนฉีดพ่นขนาดเล็กขนาดไซส์ 5-10 ลิตร ใช้กับ

พื้นที่ประมาณ 1-3 ไร่ เหมาะกับเกษตรกรระดับ

ครัวเรือน และสำาหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  

โดรนฉีดพ่นขนาด 20-30 ลิตร สามารถฉีดพ่นได้ถึง 

100-150 ไร่ ประหยัดเวลากว่าแรงงานคนหลาย

เท่า ซึ่งนอกจากการทำางานฉีดพ่นแล้วยังสามารถ

สำารวจพื้นที่ วิเคราะห์รูปแบบแปลง รวมถึงตรวจ

สอบและประเมินคุณภาพของผลิตด้วย จุดเด่นอีก

อย่างคือ เป็นการคิดค้น ออกแบบ และผลิตโดย 

คนไทย พร้อมรับรองรูปแบบจากกรมวิชาการเกษตร

ตัวปั๊มแรงดันสูง รองรับการติดตั้งหัวพ่นทุกรูปแบบ 

ขนาดเล็ก เบา ง่ายต่อการขนย้าย สีสันสวยงามโดด

เด่นไม่ซ้ำาใคร ราคาไม่แพง เริ่มต้นที่ 1 แสนบาท 

พร้อมรับประกัน 1 ปีเต็ม พร้อมออกวางจำาหน่าย

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565.

เ

โดรนขนาดเล็กเหมาะกับการทำาเกษตรระดับครัวเรือน 1-3 ไร่ โดรนขนาดใหญ่เหมาะกับเกษตรแปลงใหญ่ 100-150 ไร่

ศึกษาธิการ • ศธ.คุมเข้มสอบข้าราชการ 

“ตรีนุช” เผยมีผู้สมัครกว่า 1.2 แสนคน  

“สุภัทร” กำาชับหากใครมีหลักฐานเรียกรับ

เงินขอให้นำามาแสดง วอนอย่าหลงเชื่อ ชี้

หากข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต้อง

ออกจากราชการทันที

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตามที่สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(สป.) ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ

บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม

มาตรา 38 ค (2) ตำาแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน พ.ศ.2565 จำานวน 208 อัตรา 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 

ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 จัดสอบวันที่  

3 กรกฎาคมนี้นั้น พบว่ามีผู้สนใจสมัครสอบ

กว่า 1.2 แสนคน ซึ่งตนได้ย้ำากับปลัด ศธ.แล้ว

ว่ากระบวนการสอบต้องโปร่งใสและตรวจ

สอบได้ ห้ามมีการทุจริตหรือการเรียกรับเงิน

เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด เพราะ ศธ.ถือเป็นกระทรวง

ที่ให้การศึกษาจะต้องทำาทุกอย่างให้ถูกต้อง

ด้านนายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า การจัดสอบ

ดังกล่าวตนจะดำาเนินการอย่างรัดกุมไม่ให้ใคร

เข้ามาแทรกแซงได้ ซึ่งในส่วนของการออก

ข้อสอบตนได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา

เป็นผู้ดำาเนินการ และตนจะกำากับเรื่องของ

ความลับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดส่ง

ข้อสอบ การเก็บข้อสอบ และการออกข้อสอบ

ทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาว่ามีข้อสอบหลุด

ออกไปได้อย่างเด็ดขาด ส่วนสนามสอบจะมีอยู่

ประมาณ 7-8 สนาม โดยใช้สนามสอบในพื้นที่

กรุงเทพมหานครเป็นหลัก และอาจมีการกระ

จายสนามสอบในต่างจังหวัดบ้าง ซึ่งจะมา

วางแผนการจัดสอบในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ตนเป็นห่วง

เรื่องข้อสอบจะต้องรัดกุมและเป็นชั้นความลับ

ให้ได้มากที่สุด สำาหรับการสอบคัดเลือกในครั้ง

นี้นั้น สิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดคือ ตนต้องการ

ให้การออกข้อสอบและการสอบสัมภาษณ์จะ

ต้องคัดเลือกคนเก่ง คนมีความสามารถเข้ามา

ทำางานในตำาแหน่งนั้นๆ อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการ

สอบครั้งนี้จะเข้มงวดเป็นพิเศษ เนื่องจากมีผู้

สมัครสอบเป็นจำานวนมาก และในวันสอบเจ้า

หน้าที่จะต้องถูกตรวจค้นการนำาข้อสอบออกไป

ด้วย และห้ามนำาเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในห้อง

สอบอย่างเด็ดขาด

“หากมีใครแอบอ้างว่าสามารถช่วย

เหลือให้เข้ารับราชการได้นั้นอย่าไปหลงเชื่อ

อย่างเด็ดขาด หรือหากผมพบข้อมูลว่ามี

ข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ

ครั้งนี้จะต้องออกจากราชการอย่างแน่นอน 

และจะส่งเรื่องไปให้สำานักงานคณะกรรมการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ตรวจสอบด้วย ทั้งนี้หากใครมีหลักฐาน

เรียกรับเงินขอให้นำาข้อมูลหลักฐานมาส่งให้ผม

โดยตรงได้ทันที ผมจะตรวจสอบอย่างแน่นอน 

เพราะเก่งแค่ไหน ถ้าโกงก็ไม่ต้องมาคุยกัน”.

‘สุภัทร’ฮึ่ม!สอบครูห้ามฉาวเรียกรับเงินเด็ดขาด

กรุงเทพฯ • หัวหน้าศูนย์จีโนมฯ รพ.รามาฯ 

คาดการระบาดของฝีดาษลิงจะลดระดับลง

ในอีก 3-4 สัปดาห์ข้างหน้า กรมวิทย์เผย 

คกก.พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์จะมีการ

พิจารณาระดับความรุนแรงของโรคฝีดาษลิง

ในสัปดาห์หน้า  

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศ 

ไทย) จำากัด จับมือศูนย์จีโนมทางการแพทย์  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ โรคอุบัติใหม่ทาง

คลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด 

ไทย และศูนย์ ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานเสวนาเชิง

วิชาการออนไลน์ โรช คอนเน็กต์ เดอะ ดอทส์ 

(Roche Connect the Dots) ในหัวข้อ “ล้วงลึก 

เจาะประเด็น ‘ฝีดาษลิง’ และการตรวจหาเชื้อ

แบบ PCR” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงทั่วโลก

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้า

ศูนย์ โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย กล่าวว่า โรคฝีดาษลิงเป็น

โรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสตระกูลออร์ โธพอกซ์  

(orthopox) โดยติดเชื้อจากการสัมผัสสารคัด

หลั่ง หรือการรับประทานเนื้อสัตว์ตระกูลสัตว์

ฟันแทะ ซึ่งเมื่อติดเชื้อในคนจะทำาเกิดอาการ

ไข้ มีผื่นตุ่มน้ำา ตุ่มหนองตามร่างกาย คล้าย

โรคฝีดาษ (smallpox) ที่ถูกกำาจัดไปแล้วในปี  

ค.ศ.1968 ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคฝีดาษลิงอัปเดตเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.65 

มีรายงานผู้ป่วยยืนยันประมาณ 1,500 คน 

กระจายทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงใน

แถบยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะในประเทศ

สเปน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ

โปรตุเกส ที่มีรายงานการระบาดพบจำานวนผู้

ติดเชื้อเกิน 20 คน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ผศ.นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า แต่ปัจจุบัน

ยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ซึ่ง

ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่ามีการ

แพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสสาร

คัดหลั่งของผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด เนื่องจาก

ไวรัสมีระยะฟักตัวนานได้ถึง 21 วัน และใน

บางรายพบว่าอาการผื่นตุ่มน้ำาเกิดขึ้นเพียงใน

เยื่อบุช่องปากและที่อวัยวะเพศถึง 60% คล้าย

กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างเริม หรือ

อาจจะเป็นเชื้อซิฟิลิส ทำาให้ผู้ป่วยอาจไม่ทราบ

ว่าตนเองป่วยเป็นโรคฝีดาษลิง ทำาให้เกิดการ

แพร่กระจายเชื้อต่อไปยังผู้อื่นได้ สำาหรับผู้ที่มี

ประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง มีความจำาเป็นต้องกักตัว

เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 3 สัปดาห์ จึงจะ

สามารถสังเกตอาการที่ชี้ชัดได้ว่าเป็นผู้ป่วย

ติดเชื้อหรือไม่ หากไม่พบว่ามีการปรากฏก็ไม่

จัดว่าเป็นผู้ป่วย

สำาหรับแนวทางการรักษาในปัจจุบัน 

ผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรสามารถรักษาด้วยยา

ต้านไวรัส 3 กลุ่ม ซึ่งถึงแม้จะยังไม่ใช่ยา

มาตรฐานเฉพาะสำาหรับโรค แต่สามารถใช้

ยารักษาฝีดาษในมนุษย์ได้ ได้แก่ Tecovirimat 

และ Cidofovir, Brincidofovir ซึ่งอาจส่งผล

ข้างเคียงต่อตับได้เพียงเล็กน้อย และเนื่องจาก

เป็นโรคติดเชื้อที่สามารถหายได้เองในผู้ป่วยที่

มีสุขภาพแข็งแรง และอัตราการเสียชีวิตค่อน

ข้างต่ำา การใช้ยาต้านไวรัสยังมีความจำาเป็น

เฉพาะผู้ป่วยบางรายได้เท่านั้น ที่มีความเสี่ยง

อันตรายจากโรคถึงชีวิต เช่น ผู้ที่รับประทาน

ยากดภูมิคุ้มกัน ผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  

ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด

ในด้านการป้องกันโดยการฉีดวัคซีน 

ผศ.นพ.โอภาสกล่าวว่า ขณะนี้ประชาชน

ทั่วไปยังไม่มีความจำาเป็นต้องรับการฉีดวัคซีน

เหมือนกับโรคระบาดอื่นๆ เช่น โควิด-19 

เนื่องจากโอกาสในการแพร่ระบาดยังเป็นวง

จำากัด จึงเหมาะสำาหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติด

เชื้อ ได้แก่ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้า

หน้าที่พยาบาลที่มีโอกาสสัมผัสโรคนี้ รวมถึง

สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย ซึ่งสามารถเข้า

รับการฉีดวัคซีนได้เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลัง

จากมีความเสี่ยง

ด้าน ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทรา

ทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 

กล่าวถึงการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรม และ

เพื่อวางแผนแนวทางการปัองกันและรักษา 

ว่า โรคฝีดาษลิงที่ระบาดขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่

มีการกลายพันธุ์แล้วมากถึง 40 ตำาแหน่ง เมื่อ

เทียบกับสายพันธุ์ดั้งเดิม และมีการกลายพันธุ์

เร็วขึ้น ดังนั้นการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม

ของไวรัสก่อโรคฝีดาษลิง หรือ MONKEY POX 

จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

และช่วยตอบคำาถามว่าทำาไมจึงมีการระบาด

ของโรคฝีดาษลิงพร้อมกันกว่า 100 รายใน

หลายประเทศนอกทวีปแอฟริกา (ซึ่งถือเป็น

โรคประจำาถิ่น) ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และ

ออสเตรเลีย

เมื่อถามว่าสถานการณ์ โรคนี้จะเป็น

อย่างไรต่อไป หัวหน้าศูนย์จี โนมฯ กล่าวว่า 

ต้องประเมินในแง่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุด จาก

การศึกษาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ฝีดาษลิงมีการ 

กลายพันธุ์เร็วขึ้นเป็น 1 ตำาแหน่งต่อเดือน จาก

เดิมเพียง 1 ตำาแหน่งต่อปี ซึ่งการกลายพันธุ์

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ในแง่ร้ายถือเป็น

สัญญาณบ่งชี้ถึงอันตรายที่ต้องเตรียมรับมือ 

ส่วนในแง่ดี การกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วไม่เป็น

ผลดีต่อตัวไวรัสเอง เช่น โควิดสายพันธุ์ โอมิครอน

ที่กลายพันธุ์มากจะทำาให้ไวรัสอ่อนแอลง

“ถ้ามองโลกในแง่บวก ผมมองว่าการ

ระบาดของฝีดาษลิงจะลดลงเองในอีก 3- 

4 สัปดาห์ข้างหน้า และอีกมุมในแง่ร้ายสุด 

ซึ่งเราดูจากแผลคนติดเชื้อที่มักเกิดในร่มผ้า

คล้ายซิฟิลิส มันอาจก็จะกลายเป็นโรคประจำา

ถิ่น หรือเป็นศักราชใหม่ของโรคซิฟิลิส แต่

ไม่ใช่ซิฟิลิสโดยตรง แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าไม่

น่าจะเกิดขึ้น เพราะเรามีวัคซีนและยาต้าน

ไวรัส” ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์กล่าว

ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์กล่าวอีกว่า เชื่อ

ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีคนติดเชื้อเข้ามา

‘ดร.วสันต์’คาดฝีดาษลิงระบาดลดใน3-4สัปดาห์

คกก.พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์เล็งทบทวนระดับความรุนแรงใหม่
ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากสงสัยว่า

มีการระบาดของโรคฝีดาษลิงในคนเกิดขึ้นใน

ประเทศเป็นจำานวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถทำาการ PCR “สวอบ” น้ำาลาย ส่วน

น้ำาหรือหนองจากตุ่มแผล ทำาการสกัดสาร

พันธุกรรม (nucleic acid purification) จะเป็น

ด่านแรก เพื่อดูว่าเป็นหรือไม่ แล้วค่อยดูสาย

พันธุ์ว่าเป็นแบบไหน จากแอฟริกา หรือยุโรป

ด้าน ดร.พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์  

โอกาดะ หัวหน้าศูนย์ ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข กล่าวถึงการวินิจฉัยในห้อง

ปฏิบัติการว่า เนื่องจากโรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่

มีข้อมูลและประสบการณ์ในการตรวจหาเชื้อ

มาแล้ว และด้วยแผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุขที่มีความพร้อม และการตอบโต้

สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่าน

มา เป็นเสมือนการซ้อมแผนในสถานการณ์

จริง ทำาให้มีความพร้อมรับมือ สามารถตรวจ

เชื้อได้ ในทันที โดยในปัจจุบันสามารถใช้วิธี 

RT-PCR และการถอดรหัสสารพันธุกรรม ซึ่ง

ถือเป็นการป้องกันเชิงรุกที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือ

การตรวจวินิฉัยเชื้อ ซึ่งจะสามารถแยกผู้ป่วย

ออกจากสังคมเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้

รวดเร็ว ลดการแพร่ระบาดได้

สำาหรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อสามารถ

ทำาได้ โดยเก็บตัวอย่างทั้งการสะกิดแผล เลือด 

และการสวอบ ซึ่งผลตรวจจะออกภายใน 24 

ชั่วโมง ส่วนน้ำายาสำาหรับตรวจ RT-PCR ต้อง

เป็นน้ำายาที่สามารถตรวจจับเชื้อที่เป็นสาเหตุ

ของการระบาดในปี 2022 นี้ อย่างไรก็ดี ผู้ที่

พบอาการผิดปกติต้องสงสัยสามารถขอเข้ารับ

การตรวจหาเชื้อได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

ข้อมูลจากการสอบสวนโรคจะถูกส่งไปยังกรม

ควบคุมโรค

“อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพระราช

บัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์จะมีการพิจารณา

ระดับความรุนแรงของโรคฝีดาษลิงเพื่อการจัด

ลำาดับอีกครั้ง จากที่จัดให้เป็นโรคมีความรุนแรง

ระดับ 3 ก็จะมีการประเมินจากสถานการณ์ของ

โรคอีกครั้ง” ดร.พิไลลักษณ์กล่าว.
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11บันเทิง

นไม่เลิก! “อัจฉริยะ” แจ้งความเอาผิด ส.ส.มงคล

กิตติ์ ปลอมเอกสารแม่แตงโม

ถ้าเป็นตามที่ “ไทยโพสต์ออนไลน์” พาดหัวข่าวนี้ 

เห็นทีคดีดาราสาวแตงโม นิดา ชาติหน้าตอนบ่ายๆ 

เสียแล้วกระมัง ศาลถึงจะได้ตัดสิน

คุณอัจฉริยะแจ้งความข้อหาอะไร ก็คงจะเป็นที่รู้ที่

ทราบกันดี ส่วนที่ยืนยัน “แพไม่ได้แตก” ก็ขอให้เป็นเช่นนั้น 

แต่ดูจากคำาสัมภาษณ์แล้ว..

เห็นจะยากที่คุณอัจฉริยะกับ ส.ส.เต้ จะเดินด้วยกันได้

อีกต่อไป!

โดยเฉพาะประโยค.. “อยากจะบอกให้รู้ว่านี่คือพฤติ 

กรรมของนักการเมืองยุคปัจจุบันหักหลังได้แม้กระทั่งเพื่อน” 

มันเหมือนเอาเข็มทิ่มแทงใจ..

สงสัยป่านนี้ ทนายษิทราจะนั่งยิ้มสะใจกับคำาทำานายอยู่

ก็ไม่รู้นะ!

แต่เรื่องนี้ควรต้องรู้.. ผมหมายถึง “แถลงการณ์มหา 

วิทยาลัยมหิดล” เรื่อง “การใช้กัญชา” เนื่องด้วยประกาศกระ                                                                           

ทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้ โทษในประ 

เภท 5 พ.ศ.2565 

ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผ่าน

มา ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อ

ดอก เป็นสารเสพติดให้ โทษนั้น 

กัญชาเป็นพืชที่มีสารแคนนาบินอยด์หลายชนิด โดย

เฉพาะสาร THC ซ่ึงอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ควร

ใช้เพื่อการสันทนาการ เพราะอาจทำาให้เกิดโทษรุนแรงได้ 

แต่ในขณะนี้ยังไม่มีมาตรการกำากับดูแลการใช้กัญชา

อย่างรัดกุม มหาวิทยาลัยมหิดลมีความห่วงใยต่อความปลอด 

ภัยของประชาชนและสังคม จึงมีข้อแถลงการณ์และข้อเสนอ

แนะ ดังนี้

1.ไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก

และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปีโดยเด็ดขาด เพราะมีผลต่อการ

พัฒนาการของสมองทั้งในแม่และเด็ก

2.ไม่ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการโดยเด็ดขาด เพราะ

อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

เช่น อาการทางจิต และระบบการทำางานต่างๆ ของร่างกาย

3.ไม่ใช้ช่อดอกของกัญชาเพื่อผสมในอาหารและเครื่อง 

ดื่ม หากมีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาในอาหารและเครื่อง

ดื่ม ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน

4.ผู้ที่ใช้กัญชาไม่ควรขับรถหรือทำางานกับเครื่องจักร 

ในระยะ 6 ชั่วโมงหลังใช้กัญชา เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ

รุนแรงได้สูง

5.ผู้ที่มีโรคประจำาตัว เช่น โรคจิตประสาท โรคระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ขอให้ปรึกษากับแพทย์ที่ให้การรักษา

ก่อนใช้กัญชาเสมอ เพราะอาจมีผลต่อยาและการรักษาที่ได้

รับอยู่

6.ผู้ปกครองและสถานศึกษา ควรดูแลให้เด็กและเยาวชน

ห่างไกลจากกัญชา รวมถึงประชาชน ควรร่วมสร้างสังคมที่

ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชา

7.ขอให้ภาครัฐและภาคสังคม มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

8.ขอให้ภาครัฐเร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัด

ให้มีมาตรการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามดูแล

การใช้กัญชาอย่างเหมาะสม 

เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนและสังคม

ครับ..รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม และให้ระลึกอยู่เสมอ

ว่า.. “กัญชาก็คือกัญชา” ถ้าไม่ไปข้องแวะเสียได้ ชีวิตก็ไม่ได้

จะยุ่งยากลำาบากอะไร แต่ถ้าจะลองมาใช้เพื่อเป็นยา..

ก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้แน่ใจเสียก่อน และต้องรู้ด้วย

ว่ากัญชาไม่ได้ถูกโรค-ถูกยาเหมือนกันทุกคนไป  

ส่วนผู้เสพ-ผู้ใช้เพื่อสันทนาการ อย่างเช่นคนในวงการ

บันเทิง ก็อย่าให้มันประเจิดประเจ้อ หรือสนุกสนานกันจน

เกินไป กรุณาเกรงอก-เกรงใจผู้ร่วมงานคนอื่นเขาด้วย

อย่าคิดเอาเองว่า เมื่อมีกัญชาเสรีแล้ว จะเสพ-จะใช้

อย่างไรก็ได้ตามอำาเภอใจเหมือนที่กำาลังเห็นอยู่ในขณะนี้..

เตือนด้วยหวังดี..ไม่เชื่อก็ตามใจ!.

วุ่

• สองพิธีกรอารมณ์ดี คริส 

คริสโตเฟอร์ ไรท์ และ เต้-สุผจญ 

กลิ่นสุวรรณ จากรายการ “ซีนเด็ด

ภาษาหนัง” (Movie Language) 

จะพาคุณไปพบกับสองภาพยนตร์

รีบูตล้างโลก เอาใจคอหนังแอกชัน

ทะลุจุดเดือด พร้อมแปลศัพท์ โหด สำานวนเก๋ กับ

ภาพยนตร์เรื่อง เฮลล์บอย (Hellboy) เสาร์ที่ 18 

มิถุนายนนี้ และอภิมหาสงครามล้างโลก (War of 

the Worlds) อาทิตย์ท่ี 19 มิถุนายนน้ี เวลา 17.55 น.                                               

ช่อง MONO29 หรือแอปพลิเคชัน MONO29 

เท่านั้น

• วอร์มเสียงกรี๊ดให้พร้อม! แล้วมาเชียร์คู่จิ้น 

ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะ

วงศ์ พรีเซนเตอร์ THE FACE SHOP ที่ล่าสุดทั้ง

คู่ได้เตรียมเพลงเพราะๆ มาขับกล่อมชาวด้อมซน

ซน พร้อมกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมายในงานเปิดตัว 

THE FACE SHOP สาขา SIAM SQUARE อังคาร

ที่ 21 มิถุนายนนี้ เวลา 17.30 น. ที่ลานกิจกรรม 

BLOCK I สยามสแควร์

• ทรูวิชั่นส์จะพาคุณระทึกขวัญไปกับ “Alex 

Rider Season 2” ซึ่ง OTTO 

FARRANT (ออตโต ฟาร์แรนต์) 

รับบทเป็น อเล็กซ์ ไรเดอร์ เด็ก

มัธยมจากอังกฤษที่ถูกฝึกให้เป็น

สายลับโดยไม่รู้ตัว เมื่ออาของ

เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 

ทำาให้เขาสงสัยในการตายจึงสืบจนรู้ความจริง และ

เขาก็ถูกหน่วยข่าวกรองน้ีให้แฝงตัวเข้าไปในโรงเรียน

ประจำาแห่งหน่ึงเพื่อสืบคดีสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตายของอา จนนำาไปสู่เรื่องราวการผจญภัยสุดตื่นเต้น 

ทุกวันพุธ เวลา 20.45 น. เร่ิมพุธท่ี 22 มิถุนายนน้ี 

ทางทรูวิช่ันส์ ช่อง AXN (144, 336)

• เอาใจคนรักสุขภาพ คุณแม่สุดแซ่บ โอ

ปอล์ ปาณิสรา และคุณพ่อ โอ๊ค-สมิทธ์ิ อารยะสกุล 

ตัวแทนครอบครัวคนยุคใหม่ จะชวนคุณมาแชร์

ประสบการณ์ “เคยเหมาอะไรแบบว้าวมาก” พร้อม

บอกเล่าวิธีดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการเลือกประกัน

ชีวิตและสุขภาพผ่าน Live ใน FB : Opal Panisara 

Officia พุธท่ี 22 มิถุนายนน้ี เวลา 19.00 น. เป็นต้น

ไป ทาง FB : Opal Panisara Official

มักเกิ้ล

บหาดูใจแฟนสาวถึง 6 

ปีกว่า นักแสดงหนุ่ม 

กอล์ฟ-อนุวัฒน์ ชูเชิด

รัตนา จากละคร ศึกเสน่หา ไกร

ทอง-ชาละวัน ทางช่อง 8 ก็พร้อม

ออกมาเปิดใจเป็นคร้ังแรกใน “เผ็ด

มันส์บันเทิง” ว่าได้หม้ันหมายตี

ตราจองแฟนสาว คูณ-ปิยวดี เตมียะ

ประดิษฐ์ เป็นท่ีเรียบร้อย แบบเรียบง่าย 

ไม่เน้นพิธีการ และขอแต่งในวันท่ีตัวเองยังติด 

โควิด เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคมท่ีผ่านมาน่ันเอง  

“ก็ต้องบอกว่าเรื่องจริงครับ ตามที่เป็น

ข่าวเลย ก็คือเราขอเขาจริงๆ วันที่ 29 เดือนที่

แล้ว คือจริงๆ เราคุยกันมาสักพัก

แล้ว แต่วันที่เราไปขอเขา มันเป็น

วันแรกเลยที่เราติดโควิดพอดี 

แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราติดโควิด

และต้องไปกักตัว แต่เราก็ไม่ได้

มีกฎเกณฑ์อะไร เราเอาวันที่เรา

ว่างแล้ว ก็แบบว่าเขาอยากได้วัน

ไหนก็บอกมา เพราะเขารู้อยู่แล้ว

ว่าเราจะมีงานถ่ายละครวันไหน ก็ไม่

ได้มีอะไรเป็นพิเศษให้ยุ่งยาก เราคบกันมา

นานมาประมาณ 6 ปีแล้ว เราเป็นคนที่ไม่ค่อย

เซอร์ไพรส์อะไรอยู่แล้ว อย่างกับเรื่องแหวน คือ

เราก็แบบว่าเดินเข้าไปร้านแล้วก็ถามเขาว่าอยาก

เดบิวต์สุดปัง! • Star Hunter Entertainment โดยผู้บริหารหนุ่มไฟแรง โอ๋-ยชญ กรณ์

หิรัญ สร้างความฮือฮาให้วงการ T-POP ในงาน DIGITAL YOUR LIFE 2022 presented 

by Siam Paragon เดบิวต์บอยแบนด์น้องใหม่ “ELEMENT” (เอเลเมนท์) โชว์ซิงเกิลแรก 

“TIKITAKATA” (ทิกิทากาท่า) ครั้งแรกกับ “ELEMENT Debut Stage” ณ ลานกิจกรรม 

Parc Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน.

ค

าวการตกลงย้ายมาอยู่ในถิ่น

แอนฟิลด์ของดาร์วิน นูนเญส 

เมื่อวันก่อน สร้างความยินดี

ปรีดาให้กับสาวกลิเวอร์พูล แต่ที่น่าแช่ม

ชื่นกว่านั้นคือ WAG คนใหม่ของสโมสร

ที่ดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยรายนี้ต้องพามา 

สร้างสีสัน

ลอเรนา มานาส ต้องเรียกว่า

ภรรยาสาวของดาร์วิน นูนเญส เธอเพิ่ง

ให้กำาเนิดลูกคนแรกกับสตาร์ทีมชาติอุรุก

วัยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยตั้งชื่อ

ตามพ่อไปเลย ดาร์วิน นูนเญส จูเนียร์

สาวผมบลอนด์ชาวสเปน ยังมี

ลูกสาวอีกหนึ่งคน อายุ 7 ขวบ ชื่อ โคลเอ 

เกิดกับแฟนเก่า คือ อเล็กซ์ วิดัล อดีตปีก

บาร์เซโลนา

ลอเรนาพบกับดาร์วินตอนที่เขายัง

เล่นอยู่กับอัลเมเรีย สโมสรหนึ่งในสเปน 

ก่อนที่จะเซ็นสัญญาย้ายไปเบนฟิกาใน 

เดือนกันยายน ปี 2020 และสร้างชื่อจาก

สถิติการทำาประตูอย่างถล่มทลายในลีก

โปรตุเกส

ดาร์วิน เวลานี้อายุ 22 เชื่อว่าอ่อน

กว่าลอเรนาอยู่หลายปี คาดว่าจะบินไป

อังกฤษในเร็วๆ นี้ เพื่อเซ็นสัญญาย้าย

ร่วมทีมลิเวอร์พูล พร้อมเปิดตัวอย่างเป็น

ทางการ ค่าตัวรวม 85 ล้านปอนด์ 

ส่วนลอเรนา คาด

ว่าเราจะได้คุ้นหน้าเธอ

มากขึ้นแน่ อย่างน้อย

ก็เพราะเธอชอบถ่ายรูป

อวดเรือนร่างในชุดบิกินีลงอินสตาแกรมให้

เห็นบ่อยๆ ตั้งแต่ก่อนตั้งท้อง.

ข่

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ได้แบบไหน ให้ไปดูเองเลย ไม่ได้มีนัดกัน และให้

ไปเลือกก่อนว่าชอบแบบไหนแล้วก็ยังไม่ให้ใส่นะ 

ให้มาใส่อีกครั้งต่อหน้าพ่อแม่เขา

จะมีงานพิธีไหม คือตัวเองเป็นคนง่ายๆ 

มันอยู่ท่ีมุมมองนะ รู้สึกว่าแค่น้ีมันก็เพียงพอแล้ว

สำาหรับชีวิตคู่ หรือถ้าเราจะทำาอะไรแบบน้ี คือ

หน่ึงเราต้องขอบคุณทางฝ่ายหญิงและพ่อแม่เขาท่ี

เข้าใจว่าเราเป็นคนแบบน้ี และรวมถึงตัวเขาเองท่ี

มีวิธีคิดแบบน้ี ทำาให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมด มัน

ก็สบายใจท่ีเราจะทำา รวมถึงเราไม่ได้มีแพลนว่า

จะต้องแต่งวันไหนหรือไปทำาอะไรต่อ จะมีอีกวัน

นึงคือวันที่จะไปขออย่างเป็นทางการอีกทีกับ

ครอบครัว ก็จะจบพิธีแล้วขอเป็นวันเดียวเลย”.

‘บิลลี ฮอร์สเชล’เผยฝันเป็นจริง 

ครอบครัวร่วมฉลองแชมป์ในสนาม

บิลลี ฮอร์สเชล โปรกอล์ฟชาวอเมริกัน เผยโมเมนต์สุด

ประทับใจและเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันถึง หลังจากได้เห็นภรรยาและลูกๆ ทั้ง

สามคนวิ่งขึ้นไปบนกรีนหลุม 18 ในสนามเมอร์ฟิล วิลเลจ กอล์ฟ

คลับ เพื่อร่วมฉลองแชมป์เดอะเมโมเรียล ทัวร์นาเมนต์ พรีเซนเต็ด

บาย เวิร์กเดย์ ซึ่งทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจัดโดยตำานานกอล์ฟอย่าง 

แจ็ก นิกคลอส ชัยชนะครั้งนี้เป็นแชมป์พีจีเอทัวร์ รายการที่ 7 ของ

ฮอร์สเชล และช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนลุยศึกยูเอส โอเพ่น กอล์ฟ

เมเจอร์รายการที่

สามของปีที่สนาม

เดอะ คันทรีคลับ ใน

เมืองบรูกลิน รัฐแมส

ซาชูเซตส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

ระหว่างวันที่ 16-19 

มิถุนายนนี้

ฮอร์สเซลเผย

ว่า ถือเป็นเรื่องตลก

ประจำาครอบครัวที่

ภรรยาและลูกๆ ไม่

เคยมาร่วมฉลอง

ชัยชนะ โดยบริต

ตานี ภรรยาไม่อยาก

ขึ้นเครื่องเดินทางในคืนวันเสาร์ เพื่อมาร่วมลุ้นในวันอาทิตย์เมื่อผม

มีโอกาสคว้าแชมป์ เพราะรู้สึกว่าเหมือนจะนำาโชคร้ายหรืออะไร

บางอย่างมาให้ ผมเคยมีโอกาสคว้าแชมป์ที่เบย์ ฮิลล์ ในปีนี้ และ

ครอบครัวก็อยู่ที่นั่นด้วย พวกเขามาเชียร์ที่กรีนหลุม 18 ผมได้พัตต์

เพื่อไปลุ้นเพลย์ออฟกับสกอตตี เซฟเฟลอร์ แต่ก็พลาดไป

ผมใฝ่ฝันถึงช่วงเวลาที่ครอบครัวของผม นั่นคือลูกๆ ทั้ง  

สามคนและภรรยาวิ่งออกมาร่วมฉลองแชมป์กับผมในสนาม ซึ่ง

จะเป็นช่วงเวลาที่ลูกๆ สามารถมองย้อนกลับไปดูได้ตลอดชีวิต                     

ว่าได้มาฉลองชัยชนะบนกรีนร่วมกับคุณพ่อ จึงมีความพิเศษมาก                  

ที่มีวิดีโอบันทึกเหตุการณ์และภาพถ่ายช่วงเวลาแห่งความประทับ

ใจกับการคว้าแชมป์เมโมเรียล ทัวร์นาเมนต์ ไว้ให้ย้อนกลับมาดูได้                                                                  

ตลอด.

กัญชาเสรีกับข้อเสนอแนะ

ซีรีส์ระทึกขวัญจากเกาหลีใต้

ประสบความสำาเร็จในนานาประเทศ

หลังออกฉายครั้งแรกในปี 2021 และผู้

กำากับ ฮวาง ดอง-ฮยุก ล่าสุดยืนยันกับ

แฟนๆ แล้วว่า ตั้งตารอได้เลยว่าระทึก

ขึ้นแน่กับซีซั่น 2 ขณะที่ Netflix แชร์

วิดีโอ เป็นใบหน้าตุ๊กตายองฮี ที่เป็นเด็ก

หญิงผมแกละขนาดยักษ์ในเกม AEIOU 

หรือ Red Light, Green Light

พร้อมกับแคปชั่นระบุว่า 

“Greenlight! Squid Game continues, 

only on Netflix”

ประมาณว่า ไฟเขียว สควิดเกมเดิน

หน้าต่อ รับชมได้ทางเน็ตฟลิกซ์เท่านั้น.

 

interthaipost69@gmail.com

Netflix ยืนยัน Squid Game ซีซั่น2มาแน่

นักแสดงสุดแซ่บ โม-อมีนา พินิจ เคลียร์

ประเด็นดรามาอัปค่าตัวหลังออกมาเป็นนักแสดง

อิสระ พร้อมเผยเตรียมเปิดโปรดักชั่นของตัวเอง 

ผ่านทางรายการ คุยแซ่บ show ทางช่อง วัน 31

“ตอนนี้ออกมารับงานอิสระแล้ว หนูออก

มาในแบบที่หนูหมดสัญญา หนูไม่ได้เป็นการฉีก

สัญญาอะไร ทุกคนคิดว่าโมมีงานเยอะไง แต่

จริงๆ โมยังไม่ได้ถ่ายละครเลยนะ โมยังมีละคร

ของทางช่อง 7 ที่ยังถ่ายไม่เสร็จอยู่ ละครใหม่

โมก็ยังไม่ได้มี เต็มที่โมก็ถ่ายยูทูบของโมไปเรื่อย 

รีวิวสินค้าเป็นบางตัว แต่ทุกคนมองว่าโมงาน

เยอะ แต่จริงๆ แล้วเปล่านะ ไม่ขนาดนั้น ด้วย

อายุของโมเอง 35 อายุการใช้งานเราเนอะ ก็เลย

บอกช่องว่าเห็นด้วยไหมกับการที่หนูจะออกมา

ข้างนอก เป็นการพูดจากับผู้ใหญ่ ไม่ได้มีปัญหา

อะไร ยังพูดกับผู้ใหญ่อยู่ว่าถ้ามีโอกาสหนูยินดีรับ

ใช้เหมือนเดิมนะคะ

ข่าวว่าเราอัปค่าตัว ไม่จริงค่ะ เวลาหนู

ไปหมด ซ่ึงมีคนแนะนำาเราเหมือนกันนะว่าลูกค้า

คนน้ีมีเงิน ทำาไมไม่เรียกเท่าน้ีๆ เราก็บอกไม่เป็นไร

ไปออกงานที่ไหน คำาถามแรกของหนู

คือคุณพี่มีงบเท่าไหร่ เท่าไหร่เท่านั้น 

เพราะว่าเราเข้าใจดี อยู่ในวงการที่ผ่าน

มาหนูไม่เคยมีผู้จัดการส่วนตัว พอมา

ให้ทางพุดเดิ้ล-ฮิปโปดูแล เขาจะบอกว่า

ทำาไมค่าตัวเท่านี้ เราจะอธิบายกับเขา

ว่า เราเข้าใจดีว่าลูกค้าอยากได้งานที่

ดีแล้วราคาเท่านี้ ซึ่งหนูได้หมด ทุกวัน

นี้ 20,000-30,000 บาท หนูก็ไปหมดนะ 

งานช่วยก็มีค่ะ หนูก็ไป งานมูลนิธิเขา

ติดต่อมา มีค่าน้ำามันให้เท่านี้ ได้ไหม หนูบอกได้พ่ี 

ไปได้หมดเลย ทุกคนเลยดูว่าโมงานเยอะ เพราะโม

หรอกคุณพ่ี เราก็ไม่ได้เป็นนางเอกขนาดน้ัน 

ตอนนี้หนูมีแพลนเปิดโปรดักชั่นของตัว

เอง อาจจะเริ่มงานเล็กๆ ไปก่อน แต่มองไว้

สูงสุดคือทำาซีรีส์ ทำาละคร ก็ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ 

ไป ที่อยากทำาเบื้องหลัง เพราะว่าคนที่อยู่ข้าง

เราเขาเป็นผู้ช่วยผู้กำากับ หนูเลยใช้งานเขาได้

เต็มที่ เพราะด้วยความที่เราคุยกับเขา เขาอยู่

สายเบื้องหลัง เขาจะรู้ทุกหน้าที่ เพราะว่าการ

ทำางานของเขาเริ่มมาจากหน้าที่ที่เล็กที่สุดมาถึง

ผู้ช่วยผู้กำากับ เรามองว่าเขามีความรู้ทางด้านนี้

เยอะ มีความถนัด จนบางทีเราบอกเขาว่าคุณ

ขึ้นกำากับได้แล้ว งานในยูทูบโมก็ให้เขาคุมกำากับ 

โมเลยบอกว่างั้นเรามาหุ้นกันเปิดโปรดักชั่นทำา

ด้วยกันไปเลย จะได้ช่วยเหลือกันทำางาน ซึ่งโปร

เจ็กต์นี้เริ่มภายในปีนี้ ตอนนี้โมจดบริษัทไว้หมด

แล้ว เหลือแค่ทำาตราสินค้า เปลี่ยนชื่อบริษัทให้

เรียบร้อย แล้วก็แจ้งกับสรรพากรเรียบร้อยเลย

ค่ะ”.

‘โม อมีนา’เคลียร์ดรามาอัปค่าตัว

ยันไม่มีการฉีกสัญญากับสังกัดเดิม

‘กอล์ฟ อนุวัฒน์’เตรียมสละโสด

เปิดโมเมนต์ขอแฟนสาวแต่งงาน

ส่องแฟนสาวรุ่นพี่ของดาวยิงใหม่หงส์



12 ขาวประชาสัมพันธ

เม� อวันท่ี 14 มิ.ย. กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดประชุม

สรุปผลงาน “อว.ชวยชาติฝาวิกฤติโควิด - 19”  

โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รมว.

อว.เปนประธาน มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล 

ปลัด อว.พรอมอธิการบดีมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 

ผูบริหารหน�วยงาน ขาราชการ เจาหนาที่ของ 

อว.เขารวม พรอมมีการมอบโลเพ� อขอบคุณใหกับ

หน�วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่มาชวยใน

วิกฤติโควิด – 19 ในครั้งนี้ 

โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก 

เหลาธรรมทัศน รมว.อว.กลาวถึง

สรุปผลงาน “อว.ชวยชาติฝาวิกฤติ

โควิด- 19” วา ที่ผานมา อว.ไดเขามี

สวนรวมในการแกไขปญหาโควิด – 19  

มาตั้งแตตน โดยสงทีมบุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุขจากโรง

พยาบาลโรงเรียนแพทยในสังกัด 27 แหง 

เขารวมทีมกับกระทรวงสาธารณสุข 

ดูแลผูปวยหนัก เขาตรวจคัดกรองผูติดเช้ือเชิงรุก

ในพื้นที่ พรอมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย

แยกกักชุมชน อว. เพ� อใหบริการบุคลากร นิสิต

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในกรุงเทพฯ 

และตางจังหวัด จนถึงปจจุบัน มีจํานวนเตียง

รองรับไดถึง 16,500 เตียง ไดดูแลผูติดเชื้อ

อว. สรุปผลงาน “อว.ชวยชาติฝาวิกฤติโควิด- 19” 
โควิด-19 แลวทั้งสิ้นจํานวน 

118,433 คน นอกจากนั้น 

ยังเปดศูนยฉีดวัคซีนโควิด-19 

ตามวาระแหงชาติ เพ� อสราง

ภูมิคุมกันหมูพรอมกันท่ัวไทย 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จํานวน 11 ศูนย โดยให

บริการฉีดวัคซีนไปแลวกวา 

1 ลานคน รวมท้ังจัดทําโครงการ 

“อว. พารอด” ภายใตแนวคิด “เปลี่ยนคนที่รอ

เปนคนที่รอด” ซึ่งเปนการรวม

พลังกันของทุกภาคสวนเพ� อชวยเหลือ

พี่นองประชาชนชาวไทยให

ผานพนวิกฤตโควิด-19 ผาน

ชองทางตาง ๆ  

“ท้ัง 4 เร� องเก่ียวกันท้ังหมด 

ไมวาจะเปนเร� องโรงพยาบาลหลัก 

โรงพยาบาลสนามก็ดี เร� องการ

วัคซีนก็ดี เร� อง อว.พารอดก็ดี 

ถือเป็นเร่ืองการระดมกําลังคร้ังใหญ่ในสภาวะ

วิกฤตเฉพาะหนา รวมถึงการสงเสริมสนับสนุน

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยคนไทย 

เพ� อปองกัน บรรเทา และรักษา แตเดิม อว. 

ไมเคยมีภาพที่มาชวยแกปญหาใหประชาชนใน

เร� องเฉพาะหนา ปจจุบันทันดวน เร� องวิกฤติ 

คนทั่วไปไมคอยคิดถึง อว. แตอันที่จริงแลว 

อว.สามารถทําได เรามีวิชาความรูและมีกําลัง

คนทําหนาที่เปนกองหนุนที่ไวใจไดเสมอ ในยาม

ท่ีกองหนาพะวาพะวังวาสรรพกําลังจะมีพอหรือไม 

และในยามที่กองหนาไมแน�ใจวาจะมีคนมาสนับ

สนุนมากนอยแคไหน อว.ไดรีบดําเนินการ

โดยที่ ไมถามวามีงบประมาณเทาไหรจะไดคน

มาชวยเพิ่มหรือไม ดวยความเปนผูนําของทาน

อธิการบดี และผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกทาน 

โควิด-19 คือบทพิสูจนใหเห็นวา อว. คือยักษที่

ต� นแลว” ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก กลาว

ดาน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัด 

อว.กลาวเสริมวา อว.ไดตระหนักและใหความ

สําคัญกับสถานการณ โควิด-19 จึงไดประสาน

ความรวมมือรวมใจกันของทุกหน�วยงานใน

กระทรวง อว. ทุกสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนแพทย 

โรงพยาบาล สถาบันวิจัยตาง ๆ รวมถึงภาค

เอกชนและภาคประชาชน ไดรวมมือกันตอสูกับ

โควิด-19 และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลใน

การบริหารสถานการณวิกฤติของประเทศ

“ที่สําคัญคือ อว. ไดรับพระกรุณาธิคุณ

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหผูแทนพระองค

เชิญพระราชทรัพย์พระราชทานเพื่อสนับสนุน

การดําเนินการรับรองสถานการณ โควิด-19  

และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ 

ทรงพระราชทานสมทบ โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก 

เหลาธรรมทัศน รมว.อว.รับพระราชทานทรัพย 

18,900,000 บาท ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพน และไดจัดสรรใหกับโรงพยาบาล

สนามของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และจัด

ซื้อชุด PPE นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหา

ที่สุดมิได"

"ขณะนี้ ไดผานสถานการณ โควิด-19 

ในชวงวิกฤตแลว อว.จึงขอขอบคุณทุกภาคสวน 

รวมถึงบุคลากรที่ไดรวมมือกัน ทํางานจนประสบ

ความสําเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน

การแกปญหาโควิด-19 ซึ่งจะทําใหเกิดเครือขาย

ระหวางกระทรวงสาธารณสุขและ อว. ในการ

รวมมือรวมใจชวยแกปญหาวิกฤติของโรค

ระบาดตอไป” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ กลาว

 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

กัญชาศาสตร     พล.ท.สีหเดช ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพัฒนาสงเสริมปลูกกัญชาทาง

การแพทย รศ.ดร.วีระศักด์ิ จินารัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 

(UMT) จ.อุบลราชธานี เปดหลักสูตรกัญชาศาสตรใหแกเยาวชนและผูสนใจใหเรียนรูศึกษา

อยางถูกตอง และจัดกิจกรรม “609 Life Goes On เปดตํานานกัญชาไทยสูกัญชาโลก” ณ Waldo 

18 แหลมผักเบี้ย  จ.เพชรบุรี

กอ.รมน.ชวนประกวดบทเพลงชิงรางวัล    พลเอก สันติพงศ ธรรมปยะ เสนาธิการทหารบก 

(เสธ.ทบ.) และเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

เปนประธานในงานแถลงขาวการประกวด “กิจกรรมบทเพลงเพ� อชาติ และราชบัลลังก” 

ประจําป 2565 เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมสรางสรรคบทเพลงสงเสริมความ

รักและความสามัคคี ชิงถวยเกียรติยศและรางวัลรวมกวา 53 รางวัล โดยมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานทางการดนตรีระดับประเทศ ดี้-นิติพงษ หอนาค, เพชร มาร และ 

โรส-ศิรินทิพย หาญประดิษฐ รวมงานแถลงฯ ณ อาคารร� นฤดี กอ.รมน. สนใจสอบถามราย

ละเอียดและสงใบสมัคร ไดที่ Facebook Fanpage : บทเพลงเพ� อชาติและราชบัลลังก ตั้งแต

วันนี้ -30 มิถุนายน 
เปดเวที TMF POWER FOR CHANGE  ส� อสรางสรรคเพ� อการเปล่ียนแปลงสังคม     ดร.ยุพา 

ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาส� อ

ปลอดภัยและสรางสรรค เปนประธานเปดงาน “TMF POWER FOR CHANGE ส� อสรางสรรค

เพ� อการเปล่ียนแปลงสังคม” ภายใตโครงการจัดเวทีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 5 ภูมิภาค 

ประจําป 2565” ซึ่งเปนโครงการที่ขับเคล� อนโดยกองทุนพัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค 

(Thai Media Fund : TMF) ดวยแนวคิด “กองทุนสรางสรรคส� อ ส� อสรางสรรคสังคม” กับการนํา

รองเปดเวทีคร้ังท่ี 1 ภาคใต เพ� อเดินหนาขยายเครือขายขับเคล� อนส� อปลอดภัยและสรางสรรค หนุน

ประชาชนเขาถึง เขาใจ รูเทาทันส� อ และสรางนิเวศส� อที่ดียิ่งขึ้นในสังคมไทย พรอมประกาศ

โรดโชว 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยตอเน� อง โดยมีกรรมการผูทรงวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฯ 

นําโดย ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, ประดิษฐ เรืองดิษฐ ยศพร ปญจมะวัต 

และวีระพงษ กังวานนวกุล รวมตอนรับ ณ โรงแรมทวินโลตัส อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช

แวนท็อปเจริญ  โดย  นพศักดิ์ 

ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผูจัดการหางแวน

ท็อปเจริญ ไดฤกษจัดงานเปดตัว “แวน

ท็อปเจริญแฟล็กชิปสโตร” ศูนยรวมแวนตา

และเลนสขนาดใหญแหงใหม ใจกลาง

สยามสแควรอยางเปนทางการ เม� อวันที่ 

10 มิถุนายน ที่ผานมา โดยมอบทุกบริการ

ดานสายตาแบบเอ็กซคลูซีฟครบวงจร 

ดวยบุคลากรมืออาชีพ หมอสายตาหรือ

นักทัศนมาตร พรอมเคร� องมือและเทคโนโลยี

สุดล้ําหนา ภายใตคอนเซปต “Simple 

Fashion & Smart Vision” ตอบโจทยทุก

แฟชั่น แกปญหาสายตาไดอยางชาญฉลาด 

โดยมีนายแพทยนพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ 

ศิลปนสาว พลอยชมพู - ญานนีน ไวเกล 

“แวนท็อปเจริญ แฟล็กชิปสโตร” จูงมือ “พลอยชมพู” นําทีมคนดัง ชอปแวน-เช็คอิน

ที่สุดแหงศูนยรวมแวนตาและบริการดานสายตาครบวงจร ใจกลางสยามสแควร

นําทีมคนบันเทิง อาทิ เจดา - ศรัณยา 

ชุณหศาสตร จิดา - จิดาภา ศิริบัญชาวรรณ  

กอมแกม - ณัฐวิกาญจณ พฤกษอมรกุล  

ซูกัส - แรกขวัญ จิระกุล และแจ็ค ไรเดอร  

พรอมดวยเหลาอินฟลูเอนเซอรช� อดังมากมาย 

มารวมเปดประสบการณการชอปป ง

แวนตาและบริการดานสายตาระดับไฮเอนด 

ณ แวนท็อปเจริญแฟล็กชิปสโตร สยาม

สแควร ซอย 7

พบกับ แวนท็อปเจริญแฟล็กชิปสโตร 

สยามสแควร ซอย 7 พรอมรับโปรโมชั่น

สุดพิเศษไดแลววันน้ี หรือติดตามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ Facebook.com/TopCharoen

OpticalOfficial และ Line @topcharoen

พบปะผูประกอบการ     ซอนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(บีโอไอ) รวมกับ มนู เลียวไพโรจน ประธานบริษัท อินฟอรมา มารเก็ตส ประเทศไทย จัดงาน 

Maintenance Industrial Robotics and Automation Event [MiRA] และ Subcon Thailand 

EEC รวมออกบูทประชาสัมพันธและพบปะผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่งาน

อินเตอรแมค และซับคอน ไทยแลนด 2022 โดยงาน MiRA และ Subcon Thailand EEC 

พรอมเปนสวนหนึ่งในการผลักดันผูประกอบการใหเปนอันดับหนึ่งดานงานซอมบํารุง หุนยนต

อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และโซลูชั่นสําหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) แลวพบกันวันที่ 24-26 สิงหาคม ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ

นงนุชพัทยา (NICE) โดยมี ภานุวัฒน ตริยางกูรศรี และเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ รวมงาน ณ 

ไบเทค บางนา 

เปดงานครั้งแรกสุดยิ่งใหญในรอบ 30ป TAIWAN SHOWCASE 2022 @centralwOrld

       เซี่ยวหมิ่น แซ โกว และ อิศเรศ จิราธิวัฒน เปดงาน TAIWAN SHOWCASE 2022 

เฉลิมฉลองการจัดตั้งสมาคมหอการคาไทย-ไตหวัน (TTBA) ครบ 30 ป รวมสินคา อาหาร 

สายการบินชั้นนํา การศึกษาและวัฒนธรรม โดยชาวไตหวันที่ทําธุรกิจอยูในประเทศไทย 

ชูนวัตกรรมความล้ําหนาคุณภาพระดับโลกของสินคาและบริการภายใตการผลิตของบริษัท

ไตหวัน โดยมี สวี เวย หมิน, ธงชัย ชาสวัสดิ์, พรชัย อยูวิมลชัย และเฉิน ฮั่น ชวน รวมงาน 

ที่เซ็นทรัลเวิลด

รายการขาวดีเดน     รายการ “เขมขาวค่ํา” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนพีพีทีวี เอชดี ชอง 

36 ควารางวัล “รายการขาวดีเดน” ในงาน “เกียรติยศคนทีวี 36 ป โทรทัศนทองคํา” งาน

ประกาศผลรางวัลโทรทัศนทองคํา ครั้งที่ 36 ประจําป 2564 โดยมี เสถียร วิริยะพรรณพงศา 

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญฝายขาว รวมดวย ปวัน อิสสระนันท ผูประกาศขาว พุทธิฉัตร 

จินดาวงศ หัวหนาบรรณาธิการขาว และ ศิวัช โฉมขํา โปรดิวเซอรรายการเขมขาวค่ํา เขารับ

รางวัล ณ หองแกลลอรี่ ชั้น G หอศิลป แหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม



13ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

มูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ(มสส.)ร่วมกับ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข

ภาพ(สสส.) จัดประชุมโฟกัสกรุป "เอาชนะแนวรบ

ออนไลน... ศึกใหญ บุหรี่ เหลา พนัน" เม� อวัน

จันทรที่ 13  มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด 

ฟอรจูน กรุงเทพ รัชดา โดยมี นายวิเชษฐ พิชัยรัตน 

ส� อมวลชนอาวุโส เปนผูดําเนินรายการ 

นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการกองทุน 

สสส.กลาวเปดการประชุมวาการเปลี่ยนแปลง

ภูมิทัศน์สื่อทําให้สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท

ตอการรับรูและเปลี่ยนแปลงคานิยม พฤติกรรม

ของประชาชนโดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน 

เกิดการรุกดานการตลาดออนไลนของธุรกิจบุหรี่ 

แอลกอฮอลและการพนันอยางขนานใหญในขณะน้ี 

จึงเปนสิ่งที่ทุกฝายควรชวยกันดูแลปกปองลูก

หลานของเรา โดยเฉพาะฝายที่มีหนาที่ควบคุม

เร� องนี้อยางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

เทาที่ ไดหารือกันมีขอจํากัดในแงกฎหมาย และ

จากขอมูลเฝาระวังพบวาการตลาดออนไลนของ

ธุรกิจบุหรี่ แอลกอฮอลและการพนันมีการตัดตอน

อยางแยบยล เชน ท่ีอยูของแพลตฟอรมก็ไมมีอยูจริง 

ช� อก็เปนช� อปลอม การดําเนินคดีตางๆ ก็จะลําบาก 

ดังนั้นจึงอยากเสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมไดเขามามีบทบาทอยางจริงจัง

ในเรื่องนี้เพราะตามพรบ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมในมาตรา 13 กําหนดใหมี

คณะกรรมการเฉพาะดานดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ดิจิทัลซึ่งมีผูแทนของกสทช.อยูดวย และคณะ

กรรมการเฉพาะดานดานการสง เสริมและ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผู้แทน

ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยอยูดวยสามารถ

หยิบยกเรื่องนี้มาหารือและกําหนดมาตรการ

แกไขปญหาดังกลาวได หรือไมอยางนั้นก็ควรเพิ่ม

อํานาจใหกับกรมควบคุมโรคใหมากกวานี้ ในขณะ

ที่ส� อมวลชนก็สามารถชวยผลักดันเร� องนี้และนํา

เสนอขาวใหรูเทาทันกลยุทธการตลาดของธุรกิจ

เหลานี้ ไดมากขึ้น

ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ นักวิชาการอิสระ 

หน�วยวิชาการบมเพาะ เครือขายนักจัดการปจจัยเส่ียง  

เปดเผยผลการศึกษาเร� องการตลาดออนไลนของ

ธุรกิจแอลกอฮอลพบวา  เคร� องด� มแอลกอฮอล

ปรุงรสหวานตางๆ เปนที่นิยมของผูหญิง วัยรุน

และกลุมอายุนอย รสชาติ บรรจุภัณฑ แตกตาง

จากเบยีรหรอืสรุาเปนเคร� องด� มสาํหรบัผูหญงิหรอื 

“เหลาเด็ก” แตมีแอลกอฮอล 5-9% ราคาไมแพง 

เติบโตดวยอิทธิพลซีรียเกาหลีและการรีวิวดวย

นาโนและไมโครอินฟลูเอ็นเซอร ที่เปนผูหญิง   

ในขณะที่การส� อสารการตลาดของบุหรี่ ไฟฟาและ

การสูบในกลุมเยาวชนและวัยทํางานตอนตน  ผล

การศึกษาพบวา มายาคติเปนสวนหนึ่งที่สงผลให

วัยรุนสูบบุหรี่ไฟฟาและผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง

อ� นๆ 8 มายาคติคือ 1. ไมรูขอมูลสุขภาพ สถาบัน

การศึกษายังไมไดสอน 2. ความรูถูกบิดเบือน 

3. คิดวาไมอันตราย 4. กล่ินรสทําใหเช� อวาไมอันตราย 

5. รูปลักษณผลิตภัณฑที่แตกตางจากบุหรี่มวน 

6. เช� อเพ� อน รุนพี่เอามาขายใหในโรงเรียน 7. 

ความแปลกใหม 8. เห็นโฆษณาและการสงเสริม

การขายในออนไลน สวนการตลาดธุรกิจการพนัน

ออนไลนนั้นใชกลยุทธ ลวงให โลภ หลอกใหลาภ 

พบวามี 8 เทคนิค คือ ส-สอนสูตรเลน บ-เสนอ

โบนัสเม� อเลน สะสมแตม ยิ่งเลนยิ่งสะสมโบนัส

หรือแตม ท-เสนอการทดลองเลนฟรีโดยผูเลนไม

ธุรกิจบุหรี่ แอลกอฮอล การพนันอาศัยชองโหวกฎหมาย รุกหนักการตลาดออนไลนเจาะกลุมเด็ก เยาวชนและผูหญิง  

ที่ประชุมภาคีสสส.และส� อมวลชนเรียกรองกระทรวงดีอีเอสเขามามีบทบาทอยางจริงจังหรือเพิ่มอํานาจกรมควบคุมโรคมากขึ้น 

เผยผลวิจัยมีการใชมายาคติ เชนเหลาเด็ก เหลาผูหญิงรสหวานแตแอลกอฮอล 5-9 % บุหรี่ไฟฟาไมอันตราย 

เปลี่ยนวาทกรรมเลนพนันเปนการลงทุน ดานส� อมวลชนเสนอสรางภูมิคุมกัน เก็บขอมูลการใชออนไลนเพ� อตอบโตและไมรับสปอนเซอรธุรกิจสีเทา

ตองจายเงินแตถาเลนได จะไดรับเงินจริงทันที 

ค-เลนเสีย คืนเงิน มีการรับประกันการเลนเสียใน

รูปแบบขอเสนอทางการเงินเม� อเลนเสีย  ม-สายมู 

สอนใหบูชาวิธีตางๆเพ� อเอาชนะ ขายของขลังหรือ

เสนอพิธีกรรมใหผูเลนเพ� อความโชคดี แกมือหรือ

เอาชนะ ร-มีกฎหมายรองรับ โฆษณาวาเปนการ

พนันถูกกฎหมาย ตางชาติยอมรับ จ-มีแจคพอต 

เปนขอเสนอพิเศษรายวัน รายอาทิตย รายเดือน  

และยังพบวา ธุรกิจการพนันใชวาทกรรมภาษา

จากคําวา “เลน” เปน “ลงทุน” เปลี่ยนจากคําวา 

“เลน” เปน “เกม” หรือสันทนาการ หรือกีฬา

ออนไลน เพ� อใหดูไมอันตรายและทําใหผูเลนไมรู

สึกผิดในใจ รวมทั้งมี CSR แนวใหมคือ “การเลน

(พนัน) อยางรับผิดชอบหรือมีสติ”

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผูอํานวยการ

ศูนยพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการควบคุมยาสูบ 

กลาววาจะตองรูเทาทันธุรกิจบุหรี่ที่มีการใชหลาย

กลยุทธทั้งการแทรกแซงนโยบายและผูบริหาร

ระดับสูง แทรกแซงกระบวนการทางกฎหมาย 

โฆษณาชวนเช� อใหขอมูลไมถูกตอง การสนับสนุน

องคกรหนาฉากเคล� อนไหวในนามภาคประชาชน 

และการสนับสนุนทุนอุปถัมภอยางตอเน� อง ที่จริง

ประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคุมบุหรี่และบุหรี่

ไฟฟาดีมากแตเรามีปญหาเร� องการบังคับใชกฎหมาย 

สวนเร� องส� อนั้นจากการเก็บขอมูลการเสนอขาว

ของส� อหนังสือพิมพชองเดือนมีนาคมถึงเมษายน 

2565 พบวามีการเสนอขาวบุหรี่ไฟฟาถึง 161 ขาว 

ยังดีที่หนังสือพิมพเสนอขาวหามสูบบุหรี่ ไฟฟา

มากกวาขาวสนับสนุนบุหร่ีไฟฟาอยู 10 ฉบับ และ

ยังพบวารัฐมนตรีที่ออกมาใหขาวบุหรี่ ไฟฟามาก

ที่สุดคือนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.กระทรวง

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม การตลาดธุรกิจ

บุหรี่ออนไลนเปนเร� องใหมสําหรับภาคีภาคประชา

สังคมบุหรี่ ดังนั้นศูนยวิจัยดานยาสูบ เครือขาย

ส� อมวลชน เครือขายนวัตกรรม เครือขายเยาวชน

ตองจับมือกันเฝาระวังและตอบโต ภาครัฐตอง

บังคับใชกฎหมายจริงจังกวานี้ อยากใหมูลนิธิส� อ

เพ� อสุขภาวะสรางเครือขายส� อสุขภาวะเพ� อผลิต

ส� อน้ําดีและหนุนเสริมส� อใหมๆใหมากขึ้น 

ภก.สงกรานต  ภาคโชคดี  ผูอํานวยการ

สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.)กลาววา 

เราไดเห็นการใหขอมูลผิดๆ ผานส� อสังคมออนไลน

วา น้ําเมาดีตอสุขภาพโดยอางงานวิจัยที่ลาสมัย 

หรืองานวิจัยที่สนับสนุนโดยธุรกิจน้ําเมา แตหลาย

กรณีเกิดจากการจงใจเผยแพรขอมูลที่เปนเท็จ 

และแมจะเปนเร� องยากในการตอสูกับธุรกิจนํ้าเมา

ที่มีทุนมหาศาล ที่สามารถจางอินฟลูเอนเซอร 

และใชทุนในการกระจายขอมูลไดอยางรวดเร็ว

แตเราก็ตองสูแมตนทุนทุกดานนอยกวา  เราตอง

มีกฎหมายมีนโยบายสาธารณะที่คุมการโฆษณา

แอลกอฮอลทั้งออนไลนและออฟไลน ที่ผานมา

ประเทศไทยยังหามการโฆษณาสิ้นเชิงกับบุหรี่ ได 

ทําไมน้ําเมาซึ่งสรางปญหาหลายมิติกวาจะทําไม

ได นอกกจากนี้ควรจะมีงานวิจัยที่ทําใหเรามีความ

เข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารอย่างจริงจัง 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่มีความคิดเปลี่ยน

ไปอยางรวดเร็ว เพราะถาเราไมเขาใจเขาอยาง

จริงจังคงเขาถึงยาก สวนส� อมวลชนสามารถมี

บทบาทในการใหขอมูลกับสังคมโดยเฉพาะผูหญิง

ไดรับรูวาการด� มแอลกอฮอลวันละ 1 แกวมีงาน

วิจัยชัดเจนวาจะทําใหเกิดมะเร็งเตานมได สวน

เรื่องกฎหมายสุราก้าวหน้าแก้ปัญหาการผูกขาด

นั้นตองคิดดวยวาเราจะปกปองเด็กและเยาวชน

เราไดอยางไรดวย

รศ.ดร.นวลนอย ตรีรัตน ผูอํานวยการ

ศูนยศึกษาปญหาการพนัน   จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ระบุวา 10 ปท่ีผานมา การพนันออนไลนมีการเติบโต

อยางกาวกระโดดท้ังการเพ่ิมชองทางการเลนพนัน 

เชนการพนันฟุตบอล การแทงหวยหรือการซื้อ

สลากกินแบง และการพนันท่ีอยูในออนไลนโดยตรง

คือคาสิโนออนไลน  ขอมูลในป 2564 พบวาการ

พนันออนไลนมีวงเงินการเลนพนันใกลเคียงกับ

บอนที่มีสถานที่คือ 100,000 ลานบาท คาสิโน

ออนไลน มีทั้งการเลนเสมือนจริงแบบไลฟสด

จากคาสิโนและมีตัวแทนเลน กับการเลนผานโปรแกรม

คอมพิวเตอร เชน เกม Slot Machine โดย 90% 

ของผูเลนระบุวาเลนพนันออนไลนสะดวกเลนได

ทุกที่ทุกเวลารอยละ 99  เลนผานมือถือ มีการใชผู

มีอิทธิพลในส� อสังคมออนไลนมาเปนพรีเซ็นเตอร 

ใชขอมูลพฤติกรรมของผูอยูในส� อสังคมออนไลน

เปนชองทางในการเขาหา และการสรางโปรโมชัน

รูปแบบตางๆ  การควบคุมการพนันออนไลนทําได

คอนขางยากเพราะเลนผานเว็บไซตทั้งในและตาง

ประเทศ  การปราบปรามทําไดแคตามบล็อก พอ

ถูกบล็อกก็ไปเปดเว็บไซตใหม ถาเปนเว็บไซตจด

ทะเบียนในตางประเทศยิ่งตามไดยาก รัฐจึงตอง

บล็อกไมใหเด็กและเยาวชนเขาถึงพนันออนไลนได

สวนส� อมวลชนที่เขาประชุมไดแสดงความ

คิดเห็นเชน นายอนันต ลือประดิษฐ บรรณาธิการ

อํานวยการส� อออนไลน The People กลาววา 

ธุรกิจการพนันพยายามเขามาเปนสปอนเซอร

สื่อออนไลน์สื่อต้องมีจุดยืนชัดเจนว่าไม่รับการ

สนับสนุนเพ� อปกปองลูกหลานของเรา และนอกจาก

การแกปญหาที่ตนน้ําคือเร� องนโยบาย กฎหมาย

แลวอยากใหเนนที่ปลายน้ําคือการสรางการรูเทา

ทันเพ� อสรางภูมิคุมกันแกเด็กและเยาวชนดวย 

ดานนายจิระ หองสําเริง ผูบริหาร SMEMe-

dia.com เสนอวาการจะสูการรุกตลาดออนไลน

ของ  ธุรกิจเหลานี้จะตองมีขอมูลพฤติกรรมการใช

โซเชียลมีเดียของกลุมเปาหมายจึงจะคิดกลยุทธ

ในการตอสูได และอยากใหทําเหมือนตางประเทศ

ที่มีการจัดเรทอายุของการโฆษณาหรือการตลาด

กับกลุมเปาหมาย รวมทั้งการสรางนักรบไซเบอร

เพ� อตอบโตไดอยางทันทวงที

นายศักดา แซเอียว หรือเซีย การตูนนิสต 

ไทยรัฐ กลาววาธุรกิจเหลานี้มีทุนเยอะใชการ

ทําบุญเปนหนาฉากแตแทจริงสินคาคือสิ่ งที่

ทําลายเด็กและเยาวชน การรุกของตลาดออนไลน

เปนสงครามใหญซึ่งภาคีและ สสส. ก็ตองสู ไป

พรอมๆ กับการปกปองเด็กและเยาวชนและอยาก

จะใหสนับสนุนส� อเล็กๆ ใหเขามามีบทบาทดวย

สวนนายจิระพงษ เต็มเปยม หัวหนาขาว

หนา 1 นสพ.แนวหนา การตอสูกับการตลาด

ออนไลนที่มีทุนมหาศาลเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา 

การปดเว็ปตปดส� อก็ตองเปนคําสั่งศาล ตนทางก็

ไปอยูประเทศเพ� อนบาน แตเราก็ตองเข็นตองสู

กันตอไป 

ดร.ศักด์ิดา พรรณไวย เอ็มดีปายแดง

แหงดอนเมืองโทลลเวย ใจดีจัดทีม “ชุด

ปฏิบัติงานพิเศษ W ซึ่งเปนทีมที่พรอมให

ความชวยเหลือผู ใชทางและยานพาหนะเม� อ

เกิดอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชม. 

ออกเดินสายสาธิตและใหคําแนะนําเร� องการ

ดับเพลิงและใหความรูเร� องการหนีไฟอยาง

ถูกตองใหกับสถานศึกษาและชุมชนฟรี! ผูนํา

ชุมชนและผูบริหารร.ร. ใดสนใจ กริ๊งกรางมา

ที่แผนกส� อสารองคกรและกิจกรรมเพ� อสังคม 

โทร.0-2792-6524-26 หรือ csr@tollway.

co.th  

หองอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด 

จัดเมนูพิเศษ “เปดปกกิ่ง” ใหบริการในราคา

พิเศษเพียง 999 บาทถวน (จาก 1,742 

บาท) พรอมส่ังทําเมนูจากเน้ือเปดได 1 รายการ 

ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ แตไมหมดเพียงเทานี้

ยังมี “บุฟเฟตติ่มซํา ทานไดไมอั้น” พรอม

จานหลัก ขนมหวานและเคร� องด� มใหเลือก

อิ่มเพิ่ม บริการเฉพาะมื้อกลางวัน เพียงทาน

ละ 589 บาทถวน (ปกติ 1,300 บาท) เปด

บริการทุกวัน มื้อกลางวันเวลา 11.30-14.30 

และมื้อเย็น 18.00-22.00 น. สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม ไดที่โทร. 0-2276-4567 ตอ 

8429-30

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร ตอกย้ําความเปน

ศูนยรวมสถาบันการศึกษา และติวเตอรช้ันนํา

ระดับประเทศ ที่ใหญที่สุดใจกลางเมือง จัด

เต็มกวา 28 สถาบันชั้นนํา พรอมเปดบาน

แหงการเรียนรู Opening Learning HUB ที่

จะพานอง ๆ ไปพบกิจกรรมสาระความรูมากมาย 

โ ด ย เ ฉพาะ ใ ค รที่ กํ า ลั ง เ ต รี ย มตั ว เ ข า

มหาวิทยาลัย แตยังกังวลหรือ ไมเขาใจระบบ

สอบใหม ตองมาฟง GURU Talk ติวเตอรช� อ

ดังจาก ออนดีมานด นําทีมโดย พี่โหน�ง สุธี 

อัสววิมล ที่จะมาวางแผนสอบติด ในระบบ

สอบใหม TGAT TPAT พรอมอัปเดตแนว

ขอสอบ ตลอดจนเทคนิคพิชิตขอสอบ รวมถึง

เทรนดอาชีพไหนอยู อาชีพไหนไป หลัง

สถานการณ โควิด-19 หรืออยากเจาะลึกแนว

ขอสอบกับ  Exclusive Class พบติวเตอรช� อ

ดังจาก We By The Brain นําโดย พี่เอ วิเศษ 

กี่สุขพันธ รับรองวาวิชาคณิตศาสตรจะเปน

เร� องงาย รวมท้ังวิเคราะหเจาะลึกแนวขอสอบ 

TGAT และ TPAT นอกจากนี้ยังมีศิลปนนัก

รองจาก วง Berry Berry  ที่จะมารวมพูดคุย

หัวขอ “Learn hard Play Hard” นอกจาก

นี้ภายในงานยังมีบูธจากสถาบันที่มาใหคํา

แนะนําและการเตรียมตัวสอบที่เหมาะสมกับ

นอง ๆ รวมทั้งโปรโมชันมากมาย เพราะเช� อ

วาความฝนของนอง ๆ เปนจริงได มารวม

เปนสวนหนึ่งของการเรียนรู กับ เอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร และติวเตอรทุกทานพรอมจะพา

นอง ๆ กรุยทางไปสูมหาวิทยาลัยในฝนกับ

งาน Opening Learning HUB ระหวางวัน

เสารที่ 18 –  วันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน 

เวลา 13.00 น.– 18.00 น. ณ ชั้น 6 โซน B 

และ C ศูนยการคา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร

เติมเต็มความสุขทุกมื้อกลางวัน 

กับบุฟเฟตนานาชาติ ครบรสหลากหลาย

เมนู อาทิ เปาะเปยะทอด สลัด หมี่กรอบ 

สปาเกตตีซอสมะเขือเทศ ไสกรอกอีสาน 

ราดหนาทะเล และ ยําวุนเสน เพียงทานละ 

350 บาท จากราคาปกติ 700 บาท เวลา 

11.30-14.30 น. ที่หองอาหารปาริชาต ชั้น 2 

โรงแรม อัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น พรอม

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

มาตรการปองกัน สอบถามรายละเอียดและ

สํารองที่ โทร.0-2159-5888

สถาบันวิจัยฟรีสแลนดคัมพิน�า 

จับมือกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนํา

ดานโภชนาการใน 4 ประเทศ ไดแก ไทย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ เวียดนาม จัดทํา

สํารวจภายใต “โครงการสํารวจภาวะ

โภชนาการเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตอายุระหวาง 6 เดือน – 12 ป หรือ 

SEANUTS ครั้งที่ 2” เพ� อศึกษาขอมูลเชิงลึก 

และป จ จั ย เ กี่ ย วข อ งที่ ส ง ผลต อภาวะ

โภชนาการเด็กในปจจุบัน รวมถึงผลกระทบ

จากสถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19 

ดวยความต้ังใจท่ีจะแบงปนขอมูลกับหน�วยงาน

ภาครัฐ องคกรที่มีบทบาทดานโภชนาการ

และมีสวนเกี่ยวของกับภาคประชาสังคม เพ� อ

ตอยอดสูการวางแผนนโยบายหรือโครงการ

ระดับชาติ สรางการเปลี่ยนแปลงและยก

ระดับโภชนาการของประเทศ พรอมเชิญชวน

บุคลากรในสายงานโภชนาการและสุขภาพ 

สาธารณสุขและอนามัย ศึกษาธิการ และ

กุมารแพทยทั้งจากภาครัฐ หน�วยงานภาค

ประชาสังคม หน�วยงานอิสระ และองคกร

เอกชนที่สนใจ รวมรับฟงผลสํารวจเปน

กลุมแรกในวันศุกรที่ 17 – วันเสาร ที่ 18 

มิถุนายน ผานชองทางออนไลน  www.fries-

landcampinainstitute.com

จักรกฤษณ กีรติโชคชัยกุล ผูอํานวย

การใหญอาวุโส บริหารสินคาเพาเวอรมอลล  

บริษัท เดอะมอลล กรุป รวมกับ ผูประกอบการ

แบรนดเคร� องไฟฟาชั้นนํา จัดงาน “เพาเวอร

มอลล อิเลคโทรนิกา โชวเคส 2022” ชวน

เปดประสบการณ ภายใตคอนเซ็ปต “SHOW-

OFF THE EXPERIENCE” มหกรรมเคร� อง

ใชไฟฟา สินคาไอที สมารทโฟน ทีวี เคร� อง

เสียงและแก็ดเจ็ทสุดล้ํา ที่ เพาเวอร มอลล 

ทุกสาขา ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน - 14 

กรกฎาคม 

แบรนด“มายด” เปดตัวกระดาษเช็ดหนาคอลเลdชั่นใหม “Mild x Mamuang”    สัมฤทธิ์  

ยิบยินธรรม กรรมการผูจัดการ กลุมบริษัท ริเวอรกรุป ผูผลิตและจัดจําหน�ายกระดาษทิชชู

ชั้นนําของประเทศไทย ภายใตแบรนด “มายด” รวมเปดตัวกระดาษเช็ดหนาคอลเลกชั่นใหม

ลาสุด “Mild x Mamuang” โชวจุดเดนเนื้อสัมผัสเกรดพรีเมียมที่สุดของแบรนด ผลิตจากเย� อ

บริสุทธิ์ 100% มาพรอม 3 ดีไซนใหม กับคาแรคเตอรแสนน�ารักสุดฮิตจาก “นองมะมวง”

ปฎิเสธไมไดวาภายหลังนายหาน จื้อเฉียง 

(H.E. Mr.Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย

และคณะผูบริหารระดับสูงฝายกการเกษตร

และการพาณิชยลงพื้นที่ดูกระบวนการทํางาน

การรวบรวมผลผลิตทุเรียน ภายใตมาตรการ 

Zero Covid เพ� อรักษาคุณภาพของผลผลิตให

ปลอดภัย ไดมาตรฐาน ของสหกรณการเกษตร

เขาคิชฌกูฏ จํากัด อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด

จันทบุรีเม� อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผานมา

ไดสรางความเช� อมั่นใหกับผูบริโภคอยางมาก  

เนื่องจากประเทศจีนเป็นตลาดหลักในการ

รองรับผลไมชนิดดังกลาว

“เปนครั้งแรกที่ทานทูตจีนและคณะ

มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณฯ เรา ก็รู สึก

ดี ใจเปนอยางมากที่ทานใหความสําคัญกับ

สหกรณเล็ก ๆ อยางเขาคิชฌกูฎ วันนั้นทานก็

ยังไดมอบของที่ระลึกเปนทีวีจอใหญใหกับทาง

สหกรณเราดวย” นายมนัส พลคิด ประธาน

สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัดเผยความ

รูสึกภายหลัง นายหาน จ้ือเฉียง (H.E. Mr.Han 

Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจําประเทศไทยและคณะเดินทางมาเยี่ยม

ชมกิจการของสหกรณฯ ในฐานะประเทศคูคา

หลักมาตั้งแตป 2545 จวบจนปจจุบัน 

โดยสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ 

จํากัด ใหความสําคัญกับการสงเสริมใหสมาชิก

วางแผนการผลิต ควบคูกับวางแผนการตลาด

โดยการสงเสริมใหมีกลุมผูผลิตสินคาคุณภาพ 

ไดแก กลุมทุเรียน กลุมมังคุด กลุมเงาะ ซึ่ง

ที่ผานมา สหกรณฯ มีความโดดเดนในการ

ดําเนินธุรกิจ รวบรวมผลผลิต โดยสามารถ

รวบรวมผลผลิตทุเรียน มังคุด จากสมาชิก ได

เฉลี่ยปละไมต่ํากวา 2,000 ตัน มีมูลคากวา 

239 ลานบาท เพ� อจําหน�ายไปยังบริษัทสงออก 

โดยในฤดูกาลผลิต ป 2565 สหกรณฯ มีการ

รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก จํานวน 4,510 ตัน 

แบงเปน มังคุด จํานวน 3,800 ตัน เงาะ 

จํานวน 10 ตัน และทุเรียน 700 ตัน

ทั้งนี้สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ 

จํากัด จดทะเบียนกอตั้ง เม� อวันที่ 9 กันยายน 

พ.ศ.2537 ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,322 ราย 

“เขาคิชฌกูฎ”ยืนหนึ่งสหกรณสงออกทุเรียนตลาดจีน ทูตจีนมั่นใจเปนไปตามมาตรฐานจีเอพี พลัส(GAP Plus)

เปนสมาชิกสามัญ 1,125 ราย และสมาชิก

สมทบ 197 ราย สหกรณฯ มีการดําเนินธุรกิจ 

4 ประเภท ไดแก ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเช� อ 

ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน�าย และธุรกิจรวบรวม

ผลผลิต ซึ่งสรางรายไดใหแกสหกรณเฉลี่ยปละ 

300 ลานบาท สหกรณฯมีทุนดําเนินงาน 73 

ลานบาท และกําไรสุทธิ 4.04 ลานบาท โดยสหกรณฯ

ผานเกณฑประเมินมาตรฐานสหกรณอยู ใน

ระดับดีเลิศ มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

และจัดการองคกร ซ่ึงผลการประเมินช้ันคุณภาพ

ของการควบคุมภายในอยูในระดับดีมาก  

ขณะท่ี นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ

จังหวัด(สกจ.)จันทบุรีกลาวยอมรับวาเขาคิชฌกูฎ 

เปนสหกรณการเกษตรแหงเดียวของจังหวัด

จันทบุรีที่ผลผลิตทั้งหมดสงออกไปยังประเทศ

จีน โดยผานทางบริษัทสงออก เน� องจากมี

ความพรอมในกระบวนการผลิตทุกหวงโซ

อุปทานตั้งแตแปลงปลูก การรวบรวมผลผลิต

ไปจนถึงการบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่ง

ออกไปยังประเทศปลายทางจะตองผานเกณฑ

มาตรฐานจีเอพี พลัส(GAP Plus) และจีเอ็มพี 

พลัส(GMP Plus) อาทิการสวมหมวก ใสถุงมือ

ปดหนา ใสหนากากอนามัย ฉีดพนยาฆาเช้ือต้ังแต

ภายในอาคารสถานท่ีการรวบรวมลผผลิต จนถึง

การข้ึนตูคอนเทนเนอรท้ังภายในและภายนอกรถ

“จุดประสงคที่ทานทูตจีนลงไปจันทบุรี

ก็ไปดูในบริบทการสงออกผลไม เพราะชวงที่

ผานมาเราเจอดานปดบาง ติดโควิด-19 บาง  

ทานก็เลยลงมาดูใน 3 จุดดวยกัน จุดแรก

แปลงปลูกทุเรียน เกษตรกรเขามีมาตรฐาน

ขนาดไหน การตัดทุเรียน ตัดแกตัดออน ใช

คนงานมีเครื่องป้องกันในเรื่องของโควิดหรือ

ไมอยางไร จุดท่ีสองเปนจุดรวบรวมผลผลิต 2 จุด 

คือของบริษัทเอกชนหรือลงและของสหกรณฯ

เขาคิชฌกูฎ เขารูสึกประทับใจในการดําเนินงาน

ของสหกรณท่ีเขมงวดในทุกข้ันตอน เปนไปตาม

มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร” สหกรณ

จังหวัด(สกจ.)จันทบุรีเผย

นอกจากนี้นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr.

Han Zhiqiang) ยังได ใหความสําคัญกับ

การเปนสมาชิกสหกรณฯของเกษตรกรใน

พื้นที่ โดยเรียกรองใหเกษตรกรมาเปนสมาชิก

สหกรณและทํางานรวมกับสหกรณมากกวาที่

เปนอยูในขณะนี้ ขณะที่กฎเกณฑของสหกรณ

วาดวยเร� องสมาชิกก็มีขอจํากัด เน� องจากตาม

ระเบียบแลวผูที่เปนสมาชิกสหกรณจะตองเขา

มาดวยความสมัครใจเทานั้น ขณะเดียวกัน

เกษตรกรจะตองเปนสมาชิกสหกรณ ไดเพียง

แหงเดียวเทานั้น

“ทานแฮปป ทานคอมเมนเร� องเดียว

ถามมีเกษตรกรสมาชิกกี่คน เราตอบไปวามี

ประมาณ 20% ของเกษตรกรในอําเภอเขาคิชฌกูฎ 

ทานถามวาทําไมนอยจัง อยากใหเกษตรกร

มาเปนสมาชิกสหกรณเยอะๆ เราก็อธิบายไปวา

ในกระบวนการของสหกรณนั้นทําดวยความ

สมัครใจเปนอันดับแรก ไมสามารถไปบังคับเกษตรกร

เขามาเปนสมาชิกสหกรณได เกษตรกรเขาเปน

คนเลือกวาจะอยูที่ ไหน บางคนเปนลูกคาธ.ก.ส. 

เปนลูกคาธนาคาร บางคนใชเงินทุนตัวเอง 

ไมอยากเขาไปอยูในสังกัดองคกรใด ๆ”

นายสุริยันระบุอีกวาปญหาอีกประการ

ของเขาคิชฌกูฎ เพราะไมใชอําเภอดั้งเดิม แต

แยกออกมาจากอําเภอมะขาม ดังนั้นเกษตรกร

สวนใหญเปนสมาชิกของสหกรณการเกษตร

มะขาม จํากัดอยูแลว  จึงไมอยากเปลี่ยนสังกัด 

เพราะสมาชิกสหกรณจะซ้ําซอนกันไมได ใน

ภูมิภาคเดียวกัน เพราะฉะนั้นสมาชิกสหกรณฯ

เขาคิชฌกูฎ สวนใหญเปนคนรุนใหม และเปน

สหกรณแหงเดียวของจังหวัดจันทบุรีที่สงออก

ผลไมไปยังประเทศจีน สวนผลผลิตของสหกรณฯ 

อ� นๆ สวนใหญจะสงจําหน�ายตลาดภายในประเทศ

ผานทางหางโมเดิรน เทรดและเครือขาย

สหกรณดวยกัน  

“เหตุผลที่เขาคิชกูฎสงออกจีนไดเพียง

สหกรณเดียวเปนเพราะวาเขามีความพรอม

ในทุกๆ ดานทั้งบุคลากร ฝายจัดการดําเนินการ 

เคร� องอุปกรณการตลาด อาคารสถานที่ อยาง

สหกรณอ� นสวนใหญมีอาคารเดียว รวบรวมทั้ง

ทุเรียน มังคุดและผลไมชนิดอ� น แตเขาคิชฌกูฎ 

อาคารแรกคือมังคุด อาคารถัดไปเปนทุเรียน 

ถัดไปเปนหองเย็น ถามวาสหกรณอ� นมีศักยภาพ

ทําไดหรือไมก็ตองมาดูความพรอม หนึ่งดาน

กายภาพพ้ืนท่ีมีไม สองความพรอมเร� องบุคลากร 

และสามเร� องของคอนเน็คชั่น ระหวางสหกรณฯ 

กับผูสงออก ตรงน้ีเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ

สหกรณตัดสินใจ เจาหนาท่ีทําไดเพียงใหคําแนะนํา

เทาน้ัน” สหกรณจังหวัด(สกจ.)จันทบุรียํ้าท้ิงทาย

อยางไรก็ตามสถานการณผลผลิต

ทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีในฤดูกาลผลิตปนี้

(2565) มีประมาณ 7 แสนตัน สงไปจีน

ประมาณ 5 แสนตันผานเครือขายสหกรณและ

จุดรวบรวมของบริษัทเอกชนหรือลง เพ� อสงตอ

ไปยังบริษัทผูสงออก สวนราคาหนาสวนไมต่ํา

กวา 100 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรยังรับได 

เม� อคํานวนจากตนทุนอยูที่ 50 บาทตอกิโลกรัม 

และชวงนี้ยางเขาสูปลายฤดู คาดวาผลผลิต

ทุเรียนในจันทบุรีจะเก็บเกี่ยวหมดประมาณสิ้น

เดือนมิถุนายนนี้
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14 บทความ-ต่างประเทศ

กม.ใหม่ญี่ปุ่นช่วยคนถูกบีบเล่นหนังเอวี

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานญ่ีปุ่นผ่านร่างกฎหมายฉบับแรก

ที่มุ่งปกป้องผู้คนจากการถูกกดดันเข้าสู่วงการภาพยนตร์

ลามกหรือหนังเอวีเมื่อวันพุธ กฎหมายฉบับใหม่น้ีมีจุดมุ่ง

หมายเพื่อป้องกันไม่ให้บรรดาแมวมองสามารถเสนองาน

ชักจูงให้เป็นนางแบบหรือศิลปินไอดอลก่อนที่จะผลักดัน

เข้าสู่อาชีพเปลื้องผ้าและมีเพศสัมพันธ์ คาซึโกะ อิโตะ นัก

กฎหมายจากโตเกียวที่รณรงค์ต่อต้านการใช้กำาลังบังคับ

ข่มขู่ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงสำาหรับผู้ใหญ่ กล่าวว่า ประ 

สบการณ์เหล่าน้ีของนักแสดงหนังเอวี สามารถสร้างบาดแผล

ร้ายแรงทางจิตใจ กฎหมายนี้อนุญาตให้ผู้ที่แสดงในภาพ 

ยนตร์สำาหรับผู้ใหญ่เหล่าน้ันสามารถยกเลิกสัญญาได้ภายใน 

1 ปีนับจากวันที่ปล่อยผลงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

และไม่ต้องจ่ายค่าปรับใดๆ เมื่อยกเลิกสัญญา วิดีโอต้อง

ถูกลบและเรียกคืน

อังกฤษยืนกรานส่งผู้ลี้ภัยไปรวันดา

ลอนดอน • อังกฤษให้คำาม่ันเมื่อวันพุธว่าจะยังดำาเนินตาม

นโยบายส่งตัวผู้ลี้ภัยไปยังรวันดา หลังเที่ยวบินส่งผู้ลี้ภัย

เที่ยวบินแรกถูกยกเลิกเนื่องจากขัดต่อกฎหมาย เอเอฟพี

รายงานว่า จำานวนผู้ลี้ภัยที่ต้องขึ้นเครื่องเมื่อวันอังคาร ลด

ลงจาก 130 คน เหลือเพียง 7 คน และสุดท้ายไม่มีแม้แต่

คนเดียว หลังจากมีคำาสั่งของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป

ออกมาในนาทีสุดท้าย พริตี พาเทล รัฐมนตรีมหาดไทย

อังกฤษ กล่าวว่า เธอรู้สึกผิดหวังที่การท้าทายกฎหมายและ

การเรียกร้องในนาทีสุดท้าย ทำาให้เครื่องบินไม่ได้ขึ้นบิน 

แต่ยืนกรานว่าโครงการท่ีโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนี้จะ

ดำาเนินต่อไป “ทีมกฎหมายของเรากำาลังตรวจสอบทุกการ

ตัดสินใจบนเที่ยวบินนี้ และการเตรียมการสำาหรับเที่ยวบิน

ต่อไปเร่ิมข้ึนแล้ว” ส่วนเท่ียวบินน้ีแม้เคยถูกท้วงเรื่องต้นทุน

เท่ียวบินเช่าเหมาลำาท่ีประเมินว่าสูงกว่า 250,000 ปอนด์ แต่

เธอยืนยันว่าคุ้มค่าเงินและลดต้นทุนระยะยาว

ฝรั่งเศสจับบุคคลสำาคัญไอเอสในมาลี

ปารีส • ทหารฝร่ังเศสในมาลีจับกุมตัวสมาชิกอาวุโสของกลุ่ม

รัฐอิสลามในเกรทเตอร์ซาฮารา (ไอเอส-จีเอส) จากการ

เปิดเผยของกองทัพฝร่ังเศสเมื่อวันพุธ โฆษกเสนาธิการทหาร                                                                                

ฝรั่งเศสบอกกับเอเอฟพีว่า “ในคืนของวันที่ 11 และ 12 

มิถุนายน ปฏิบัติการ Barkhane ทำาให้สามารถจับกุมตัว 

Oumeya Ould Albakaye สมาชิกอาวุโสของกลุ่มรัฐอิสลาม

ในเกรทเตอร์ซาฮารา การจับตัวเกิดขึ้นเมื่อฝรั่งเศสเตรียม

ท่ีจะเสร็จส้ินการถอนกำาลังจากมาลี หลังจากปักหลักต่อสู้กับ

กลุ่มนักรบญิฮาดในประเทศนี้มาเกือบทศวรรษ Albakaye 

จะถูกควบคุมตัวไว้ โดยกองกำาลังฝรั่งเศสเพื่อสอบปากคำา

เป็นเวลาหลายวันก่อนจะส่งมอบตัวให้กับทางการมาลี.

ะเรียกว่า “วิวาทะ” อย่างเผ็ดร้อนก็ได้ หรือจะ

ถือว่าเป็นการ “แลกหมัด” ระหว่างฝ่ายความ

มั่นคงของจีนและสหรัฐฯ อย่างตรงไปตรงมาก็ได้

เช่นกัน

แต่เป็นดัชนีวัดความร้อนแรงของ 2 ยักษ์ใหญ่ระดับ

โลกที่มีความเกี่ยวโยงกับ “ระเบียบโลกใหม่” ได้เป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติจีน 

เว่ย เฟิงเหอ เตือนสหรัฐฯ อย่าก้าวก่ายกิจการในประเทศ

และบีบคั้นจีนให้จนมุม 

เพราะเป็นการทำาลายความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ

นำาไปสู่การเผชิญหน้าในการประชุมด้านความมั่นคงประจำา

ปี แชงกรี-ลา ไดอะล็อก (Shangri-La Dialogue) ที่ประเทศ

สิงคโปร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความ

มั่นคงแห่งชาติจีน เรียกร้องให้สหรัฐฯ ยุติการใส่ร้ายป้ายสี

และสกัดจีนหยุดการก้าวก่ายกิจการภายในของจีน 

จีนย้ำาว่าความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของทั้ง 2 

ประเทศไม่สามารถยกระดับขึ้นได้จนกว่าฝั่งสหรัฐฯ จะทำา

ตามเงื่อนไขดังกล่าว

รัฐมนตรีจีนบอกว่าไม่ว่าความพยายามของสหรัฐฯ 

จะเป็นอย่างไร สหรัฐฯ จะไม่ขัดขวางจีนจากความมุ่งมั่นใน

การต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวัน 

“ประเทศไหนที่พยายามแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีน 

จะถือว่าทำาให้จีนไม่มีทางเลือก นอกจากจีนจะต่อสู้ทุกวิถี

ทาง และจะต่อสู้จนถึงที่สุด นี่คือทางเลือกเดียวของจีน...”

จีนย้ำาว่าพร้อมจะทำาสงครามหากไต้หวันพยายามจะ

แยกตัวออกจากจีน

“แม้จะต้องแลกกับอะไรก็ยอม” คือจุดยืนหนักแน่นของ

ปักกิ่ง

ท่าที รมต.เว่ย ของจีน เกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ลอยด์ ออสติน ยืนยันว่าสหรัฐฯ 

จะดำาเนินการตามกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวัน (Taiwan 

Relations Act) ซึ่งอนุญาตให้มีการส่งอาวุธให้ไต้หวันเพื่อ

ป้องกันตนเอง 

จีนถือว่าเป็นการก้าวก่ายกิจการในประเทศโดย

มหาอำานาจนอกภูมิภาค

การแลกเปลี่ยนวาทะร้อนแรงนี้เกิดขึ้นนอกรอบของ

การประชุมด้านความมั่นคงประจำาปี Shangri-La Dialogue ที่

สิงคโปร์ 

เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี หลัง

เกิดการระบาดของโควิด 

หัวข้อถกแถลงเน้นไปที่ความสัมพันธ์และความมั่นคง

ในภูมิภาค รวมถึงโครงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ 

และสงครามในยูเครน

อีกด้านหนึ่งที่สะท้อนถึงความตึงเครียดที่เพิ่มระดับขึ้น

เมื่อนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ แห่งญี่ปุ่น เปิดเผยแผนที่จะ

ส่งเสริมความสามารถทางทหารของประเทศ และช่วยเหลือ

ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสริมสร้างความ

มั่นคงทางทะเล

นายกฯ คิชิดะ ระบุว่า “ยูเครนวันนี้อาจเป็นเอเชียตะวัน

ออกในวันพรุ่งนี้” 

เป็นคำากล่าวเชิงเปรียบเทียบเพื่อชี้ว่า ประเด็นของ

ไต้หวันอาจกลายมาเป็นภัยคุกคามแบบปัจจุบันทันด่วนต่อ

ความสันติสุขของเอเชียตะวันออก

ผู้นำาญี่ปุ่นยังเปิดเผยด้วยว่า รัฐบาลกรุงโตเกียวมีแผนที่

จะจัดหาซื้ออาวุธต่อต้านการโจมตีใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อม

สำาหรับการรับมือการโจมตีใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

เขาเรียกสิ่งที่นำาเสนอนี้ว่า Kishida’s Peace Vision หรือ 

“วิสัยทัศน์สำาหรับสันติภาพของคิชิดะ”

ที่มีเป้าหมายช่วยเสริมสร้างงานด้านการทูตและ

ความมั่นคงของญี่ปุ่น

ในจังหวะเดียวกันนั้น สื่อ Global Times กระบอก

เสียงของรัฐบาลจีนออกมาวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดริเริ่มของ

ญี่ปุ่นก่อนที่คิชิดะจะขึ้นกล่าวปราศรัย 

บทนำานั้นบอกว่า “ญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเกี่ยวกับ ‘การ

ป้องกันวิกฤตเช่นเดียวกับวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ไม่ให้เกิด

ขึ้นในเอเชีย’ เพื่อปูทางให้กับความชอบธรรมสำาหรับตนใน

การสมรู้ร่วมคิดกับนาโต และชักชวนให้ประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคเชื่อเช่นเดียวกันตน เพียงเพื่อพุ่งเป้าการโจมตีมายัง

จีน”

นอกจากประเด็นยูเครนแล้ว คิชิดะก็ยังแสดงความ

กังวลเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ ซึ่งทำาการยิงทดสอบขีปนาวุธมา

แล้วถึง 18 รอบนับตั้งแต่ต้นปีมา เพื่อแสดงคลังสรรพาวุธ

นิวเคลียร์และขีปนาวุธของตนที่มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อ

เนื่อง 

และยังแสดงความผิดหวังต่อคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ไม่สามารถทำาการใดๆ ต่อกรุง

เปียงยางได้ เพราะสมาชิกบางประเทศ (คงหมายถึงจีน

และรัสเซีย) สามารถใช้ออกเสียงยังยั้งมติได้

ประเด็นร้อนแรงที่กำาลังถกเถียงกันอย่างหนักในญี่ปุ่น 

คือการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 2% ของประเทศเพื่อ

กิจการด้านทหาร 

มองเห็นชัดว่าญี่ปุ่นกำาลังเดินหน้าพยายามที่จะก้าว

ให้พ้นเงาของสหรัฐฯ หลังจากที่ถูกรัฐธรรมนูญที่เขียนโดย

สหรัฐฯ ไม่จัดสรรงบทหารมานานนับตั้งแต่การสิ้นสุดของ

สงครามโลกครั้งที่ 2

อีกประเด็นหนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างแหลมคม

ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมจีนและสหรัฐฯ ในที่ประชุมนี้คือ

สงครามยูเครน

รัฐมนตรีกลาโหมออสตินเรียกร้องให้จีนระงับการ

สนับสนุนด้านวัตถุใดๆ แก่รัสเซีย

จีนย้ำาว่าปักกิ่งไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่

รัสเซียแต่อย่างใด

แต่ทั้ง 2 รัฐมนตรีก็ได้ย้ำาถึงการสื่อสารที่แข็งแกร่งยิ่ง

ขึ้นระหว่างกองทัพทั้ง 2 เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันระหว่าง 

2 มหาอำานาจโลกที่กลายเป็นความขัดแย้ง 

รัฐมนตรีเว่ยของจีนบอกว่า มีแนวคิดในการจัดตั้ง

กลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤต เป็นไปได้ว่ากลไกเหล่านี้

อาจมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในปลายปีนี้

ประเด็นที่น่ากังวลสำาหรับไทยคือ การที่จะต้องปรับ

ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โลกที่ปรับเปลี่ยน

ไปอย่างรวดเร็ว

โดยที่ภาพของ “ระเบียบโลกใหม่” หลังสงคราม

ยูเครนยังมีความไม่แน่นอนสูงอย่างยิ่ง.

จ

ศรีลังกาสำารองก๊าซไว้ ใช้เผาศพ
โคลัมโบ • รัฐบาลศรีลังกาจะสำารองก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)  

ที่กำาลังขาดแคลนไว้ ใช้ ในพิธีเผาศพของผู้นับถือศาสนาพุทธที่

เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ หลังฌาปนสถานหลายแห่ง

ต้องยกเลิกเผาศพเนื่องจากก๊าซแอลพีจีหมด ระหว่างที่ประเทศ

กำาลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้าย

สำานักข่าวเอเอฟพีรายงาน

เมื่อวันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2565 

ศรีลังกาประเทศเกาะท่ีมีประชา

กราว 22 ล้านคน ประชาชน

เผชิญกับการขาดแคลนอาหาร, 

ก๊าซ, น้ำามันและยารักษาโรค

มาแล้วหลายเดือน หลังจาก

ประเทศขาดแคลนสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้ในการ

ซื้อสินค้านำาเข้าที่จำาเป็น

สื่อท้องถ่ินศรีลังการายงาน

ว่า ฌาปนสถานหลายแห่งนอก

กรุงโคลัมโบต้องยกเลิกการให้

บริการเผาศพ เนื่องจากก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ที่

สำารองไว้หมดแล้ว โดยเสนอ

ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าจะฝัง

ศพให้แทน

ก๊าซแอลพีจีท่ีส่งทางเรือ                                                       

ถึงท่าเรือศรีลังกาเมื่อวันอังคาร 

นายกรัฐมนตรีรานิล วิกรามา

สิงหะ ของศรีลังกา เผยเมื่อวัน

อังคารท่ีผ่านมาว่า จะจัดสรร

ก๊าซไปให้กับฌาปนสถานต่างๆ 

และภาคอุตสาหกรรมที่มีความ

สำาคัญลำาดับต้นๆ รวมถึงภาค

การท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลัก

ของประเทศ 

นายกรัฐมนตรีรานิล กล่าว

ว่า เราจะจัดสรรก๊าซแอลพี                                          

จีให้กับผู้ท่ีต้องใช้ก๊าซในปริมาณ

มาก เช่น โรงแรม, โรงพยา 

บาลและฌาปนสถาน คาดว่า

จะมีการส่งก๊าซแอลพีจีมาถึงท่า  

เรือในอีก 2 สัปดาห์ ก๊าซส่วนน้ี

จะจัดสรรให้กับครัวเรือน 

ชาวศรีลังกาส่วนใหญ่นับ 

ถือศาสนาพุทธ ยังคงยึดมั่นกับ 

การประกอบพิธีเผาศพตามประ 

เพณี ขณะท่ีประชาชนส่วนน้อย                                    

ท่ีนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม 

ประกอบพิธีฝังศพให้ผู้เสียชีวิต

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลศรี                     

ลังกาโดนวิจารณ์ที่มีคำาสั่งระ 

งับการเผาศพและบังคับให้ชาว

มุสลิมเผาศพญาติพี่น้องของ

ตนแทน ตามมาตรการควบคุม

การระบาดของโควิด-19 ของ

รัฐบาล

ศรีลังกากำาลังเผชิญกับ

เงินเฟ้อที่รุนแรง ทำาให้ค่าใช้

จ่ายในการทำาพิธีศพสูงขึ้นมาก

ด้วย โดยค่าบริการพิธีศพใน 1 

วันที่มีราคาอยู่ที่ราว 380,000 

รูปีศรีลังกา หรือราว 36,950 

บาท เมื่อเดือนธันวาคมท่ีผ่าน

มา แต่ในขณะน้ีราคาค่าบริการ

สูงขึ้นมากกว่า 2 เท่า ราคานี้

ยังไม่รวมค่าเผาศพ

การขาดแคลนเชื้อเพลิง

ของศรีลังกาท่ีไม่มีทีท่าว่าจะยุติ

ลง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

การจ่ายกระแสไฟฟ้าและการ

ขนส่งตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา 

ทำาให้เกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศ

อยู่บ่อยครั้ง และประชาชน

ต้องเข้าคิวยาวเพื่อรอเติมน้ำา                                                

มันด้านนอกสถานีบริการน้ำามัน 

นายกรัฐมนตรีรานิลเผย

ว่า ศรีลังกาจะมีเชื้อเพลิงใช้

เพียง 50% ของความต้องการ

ใช้ปกติในช่วง 4 เดือนข้างหน้า 

และรัฐบาลจะแถลงเรื่องระบบ

ปันส่วนเชื้อเพลิงในเดือนกรก 

ฎาคม 

ศรีลังกาประกาศผิดสัญ                                     

ญาชำาระหน้ีต่างประเทศ จำานวน 

51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อ

เดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาล                                               

ศรีลังการะบุว่า จำาเป็นต้องมีเงิน 

6,000 ล้านดอลาร์สหรัฐ เพื่อ

ให้เศรษฐกิจดำาเนินต่อไป.

คนขับรถบรรทุกเกาหลีใต้ยุติผละงาน8วัน

โซล • คนขับรถบรรทุกท่ีเป็น

สมาชิกสหภาพแรงงานเกาหลีใต้

กลับไปทำางานแล้วเมื่อวันพุธ หลัง

ประท้วงหยุดงาน 8 วัน ผลจาก

สหภาพแรงงานและกระทรวง

คมนาคมบรรลุข้อตกลงเบ้ืองต้น

เมื่อคืนวันอังคาร 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน                                  

พุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ว่า

กระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้ 

และสหภาพแรงงานคนขับรถ

บรรทุกบรรลุข้อตกลงเบ้ืองต้น

เมื่อค่ำาวันอังคารท่ีผ่านมา ตามข้อ

เรียกร้องของสหภาพแรงงานท่ี

ต้องการให้มีการขยายอัตราค่า

ระวางขนส่งสินค้าขั้นต่ำาของ

รถบรรทุก และจะมีการเจรจา

ต่อไปในเรื่องการขยายการรับ

ประกันค่าจ้างข้ันต่ำาในการขนส่ง

สินค้าเพื่อครอบคลุมสินค้าท่ีเพ่ิม                                                  

ข้ึน นอกจากน้ีกระทรวงคมนาคม

จะทบทวนเรื่องการขยายเงินอุด 

หนุนเชื้อเพลิงให้กับคนขับรถ

บรรทุก

หลังคนขับรถบรรทุกเกา                                      

หลีใต้ยุตินัดหยุดงานท่ีดำาเนิน

มา 8 วัน ทำาให้หุ้นของอุตสาห 

กรรมท่ีได้รับผลกระทบสูงข้ึน

ในวันพุธ การผละงานของคน                                 

ขับรถบรรทุกส่งผลกระทบต่อ

การขนส่งสินค้าหลายประเภท                                            

ต้ังแต่รถยนต์ไปจนถึงปูนซีเมนต์

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำา                                      

ให้เกาหลีใต้สูญเสียรายได้มาก 

กว่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

จากการที่ ไม่สามารถผลิตสิน 

ค้าและการล่าช้าของการจัดส่ง

สินค้า 

พัค จุนฮุน เจ้าหน้าที่                                                         

สหภาพแรงงานคนขับรถบรรทุก                                                  

สาขาเมืองปูซานระบุว่า คนขับ

รถบรรทุกยุติการนัดหยุดงาน

แล้วระหว่างรอให้ข้อร้องเรียน

ของเราผ่านการเห็นชอบจาก

รัฐสภา เจ้าหน้าที่ผู้นี้อ้างถึงกระ 

บวนการท่ีกระทรวงคมนาคมต้อง

ดำาเนินการเพื่อให้ข้อตกลงดัง

กล่าวบรรลุผล 

พัคกล่าวด้วยว่า ในอีก                                                 

2-3 วันข้างหน้า คนขับรถบรร                                                    

ทุกที่ เป็นสมาชิกสหภาพแรง 

งานจะกลับไปทำางาน 100% ที่

ท่าเรือปูซานหลังจากพวกเขา

พักผ่อนแล้ว อาจมีบริษัทจัด

ส่งสินค้าทางเรือบางบริษัทที่

ต้องการแก้แค้น ถ้าเกิดขึ้นเรา

จะตอบโต้อย่างแข็งกร้าว

วู ซังโฮ รักษาการหัว 

หน้าพรรคประชาธิปไตย พรรค

ฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ที่มีเสียง

ข้างมากในรัฐสภา กล่าวว่า เขา

ยินดีท่ีสหภาพแรงงานคนขับรถ

บรรทุกบรรลุข้อตกลงกับกระ                                                 

ทรวงคมนาคมได้ แต่การประกัน                                             

อัตราค่าระวางขนส่งสินค้าจะต้อง

ผ่านเป็นกฎหมาย และเรียกร้อง

ให้มีการแก้ไขปัญหารากเหง้าที่

คนขับรถบรรทุกต้องเผชิญอยู่.

รอเติมก๊าซ • ชาวศรีลังกาเข้าคิวรอเติมถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ที่กรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน

เมื่อจีนย้ำ�กับมะกันว่�

พร้อมรบถ้�ไต้หวันแยกตัว



ข้ึนแก๊ส

เม.ย.-30 มิ.ย.65

ท้ังน้ี ปัจจุบันต้นทุนจริงของราคา

ก๊าซแอลพีจีอยู่ท่ีประมาณ 450 บาทต่อถัง  

15 กก. ขณะท่ีปัจจุบันอยู่ท่ี 363 บาทต่อถัง  

15 กก. เพราะข้ึนมาแล้ว 3 คร้ังใน 3 เดือนคือ 

เดิมตรึงราคา 318 บาทต่อถัง 15 กก. เดือน  

เม.ย. 65 ข้ึนเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กก. 

เดือน พ.ค.65 ท่ีราคา 348 บาทต่อถัง  

15 กก. และเดือน มิ.ย.65 ราคา 363 บาทต่อถัง  

15 กก. หากข้ึน ก.ค.65 จะเป็น 378 บาทต่อถัง  

15 กก. เดือน ส.ค.65 เป็น 393 บาท และ 

เดือน ก.ย. 65 เป็น 408 บาท

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยด้วย

ว่า ท่ีประชุม กบง.ยังมีมติเห็นชอบมาตรการ

เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถาน 

การณ์ราคาพลังงาน จากสถานการณ์ความไม่

สงบระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยเห็นชอบ

ทบทวนการกำาหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(แอลพีจี) ทยอยปรับข้ึนราคาขายส่งหน้าโรง

กล่ัน แอลพีจี 3 คร้ัง ไปท่ี 19.9833 บาทต่อ

กิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยปรับข้ึน

เดือนละ 0.9346 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงไม่รวมภาษี

มูลค่าเพ่ิม โดยมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคา

ขายปลีกแอลพีจีอยู่ท่ีประมาณ 408 บาทต่อถัง 

15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค.65 

ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 65 

โดย ท่ีประชุมไ ด้มอบหมายให้ ฝ่าย 

เลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหาร

กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณา

บริหารจัดการเงินกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงให้

สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำาหนด

ราคาก๊าซแอลพีจีต่อไป และมอบหมายให้กรม

ธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ประสาน ปตท. ขอความ

ร่วมมือขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคา

ก๊าซแอลพีจีให้กับร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร 

ท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ี ปตท. ดำาเนินการอยู่ 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค.65 ถึงวันท่ี 30 ก.ย.65

 นอกจากน้ี ท่ีประชุม กบง.มีมติเห็นชอบ

การขยายระยะเวลาโครงการยกระดับความ

ช่วยเหลือส่วนลดค่าซ้ือก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีราย

ได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 3 เดือน 

ในช่วงเดือน ก.ค.65 ถึงเดือน ก.ย.65 โดย

มอบหมายให้ ธพ.จัดทำาคำาขอรับงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2565 งบกลาง 

รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จำาเป็น เพื่อใช้สำาหรับดำาเนินโครงการยกระดับ

ความช่วยเหลือส่วนลดค่าซ้ือก๊าซหุงต้มแก่ผู้

มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก  

55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อ

คนต่อ 3 เดือน สำาหรับผู้ใช้สิทธิ 4,000,000 ราย 

รวมเงินงบประมาณ 220,000,000 บาท

นายกุลิศกล่าวเพ่ิมเติมว่า ท่ีประชุม

เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคา

ก๊าซแอลพีจีท่ีปรับตัวสูงข้ึน โดยให้กระทรวง

พลังงานขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) (ปตท.) คงราคาขายปลีกก๊าซ

เอ็นจีวี ท่ี 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคา

ขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี โครงการเอ็นจีวี เพื่อลม

หายใจเดียวกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถ

แท็กซ่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ี 13.62 

บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 มิ.ย.-15 ก.ย.65

 ท่ีประชุมยังมีมติเห็นชอบมาตรการ

บรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำามันดีเซลหมุน

เร็วท่ีปรับตัวสูงข้ึนในระยะส้ัน ต้ังแต่วัน 

ท่ี 1 ก.ค.65 ถึงวันท่ี 30 ก.ย.65 โดยกำาหนด

สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอส

เตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วนการ

ผสมของกลุ่มน้ำามันดีเซลหมุนเร็ว ดังน้ี น้ำามัน

ดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 5 และ

ไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตร, น้ำามันดีเซล

หมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 5 และไม่

สูงกว่าร้อยละ 10 โดยปริมาตร และน้ำามัน

ดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 5 และ

ไม่สูงกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร 

อีกท้ังยังขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำามัน

คงค่าการตลาดน้ำามันเช้ือเพลิงกลุ่มดีเซลหมุน

เร็วไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร โดยท่ีประชุมมอบ

หมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำานักงาน

กองทุนน้ำามันเ ช้ือเพลิง นำาเสนอคณะ

กรรมการ กบน. ใช้กลไกกองทุนน้ำามันเช้ือ

เพลิงในการบริหารจัดการอัตราเงินกองทุน 

น้ำามันฯ เพ่ือให้ค่าการตลาดของน้ำามันเช้ือ

เพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วแต่ละชนิดไม่เกิน 

1.40 บาทต่อลิตร และมอบหมายให้ ธพ.ออก

ประกาศ ธพ. เร่ืองกำาหนดลักษณะและ

คุณภาพของน้ำามันดีเซล (ฉบับท่ี..) พ.ศ. 2565 

ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ

วันเดียวกัน นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า 

มาตรการลดค่าครองชีพเหลือเพียงให้แต่ละ

หน่วยงานกลับไปพิจารณาเงินช่วยเหลือของ

แต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวงเงินกู้ 

5 แสนล้านบาท ท่ีเหลืออยู่ 75,000 ล้านบาท 

เพื่อนำาเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์

หน้า โดยยังเน้นช่วยเหลือกลุ่มท่ีได้รับผล 

กระทบหนักและประชาชนรายย่อย เช่น 

มาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับครัวเรือน

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ยังคงช่วย

เหลือต่อไป ยอมรับทุกมาตรการท่ีเตรียม

ออกมาน้ัน หวังช่วยเหลือ ตอบโจทย์แก้

ปัญหาต้นทุนราคาสินค้าแพง เนื่องจากนายก

รัฐมนตรีเป็นห่วงปัญหาเงินเฟ้อสูง ราคา

สินค้าแพง กระทรวงพลังงานจึงพยายามตรึง

ราคาน้ำามันให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อย

ท่ีสุด เพราะต้นทุนราคาสินค้าขณะน้ีสูงข้ึน

เป็นประวัติศาสตร์ ท้ังราคาพลังงาน ค่าขนส่ง 

สินค้าอุปโภค บริโภค 18 สินค้าหลัก. 

ผวากัญชา

สร้างสรรค์กว่าไปใช้อย่างอื่นท่ีอันตราย พร้อม

ขอให้เจ้าหน้าท่ีพูดถึงหลักการในการใช้ มี

มาตรฐานอย่างไร มีการตรวจสอบหรือไม่  ดี

หรือไม่ดีตรงไหน

“คนมีอาการแพ้ คนท่ีไม่เคยลองไป

ใช้แล้วมันอันตราย ต้องเตือนเขาด้วย มันมี

ท้ังคุณท้ังโทษ เราไม่อยากให้เร่ิมไปแล้วมัน

เสียหาย ถ้าไม่ควบคุมมันก็ไปกันใหญ่ ให้ไป

ดูเกษตรกรส่วนหน่ึง และสร้างการรับรู้กับ

ประชาชนด้วย คนท่ีจะใช้ประโยชน์ เป็นห่วง

ตรงน้ี มีท้ังดีและผลข้างเคียง”

นายกฯ เผยว่า ได้คุยกับนายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข

ไปแล้ว คณะกรรมการฯ จะไปดูรายละเอียด

อีกทีว่าจะออกอะไรบ้าง ในขณะท่ีร่าง พ.ร.บ. 

กัญชงกัญชายังไม่ผ่านการพิจารณา ต้องมี

มาตรฐานควบคุม จะต้องมีการกำาหนดพ้ืนท่ี

บ้างหรือไม่ หรือจะมีการสร้างการรับรู้ในการ

บริโภคต่างๆ ก็เห็นว่าหลายพ้ืนท่ีหลายร้าน

เอากัญชาใส่เข้าไปด้วย คนเขาไม่รู้ ถ้าจะเอา

ไปบริโภคกันก็ต้องติดประกาศท่ีร้านว่ามีการ

ผสม และการผสมต้องอยู่ในกรอบว่าผสมได้

เท่าไหร่ ก่ีเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีการประกาศแล้ว

ดูให้ครบ ซ่ึงสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ได้ประกาศแล้ว 

ส่วนกรณีท่ีมีผู้เสียชีวิตน้ัน พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า ต้องไปสอบดูเขาเสียชีวิตจากอะไร 

เขาเสพเกินหรือเปล่า ต้องไปดู

ขณะท่ีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวมีผู้เสพ

กัญชาแล้วเสียชีวิตว่า ถามก็ถามไม่ครบ รู้หรือ

ไม่เขาเสียชีวิตเพราะอะไร ผู้สื่อข่าวจึงตอบ

กลับว่าเสพกัญชาแล้วเเน่นหน้าอก นายอนุทิน

จึงตอบว่า ได้เห็นในรายงานว่าเสพขนาดไหน 

โอเวอร์ โดสหรือไม่ ไม่ดูตรงน้ีก่อน มันเกิด

ข้ึนวันน้ีหรือไม่ เพ่ิงมาสูบเมื่อวานหรือไม่ ถ้า

คนสูบแบบโอเวอร์โดสได้ สูบเป็นประจำาแล้ว

วันน้ีมีเหตุข้ึนมาทำาไมก่อนหน้าน้ีไม่มีรายงาน 

ต้องการอะไร วันน้ีท่ีบอกว่าเสียชีวิต รายงาน

ของแพทย์มีคำาว่าโอเวอร์โดส ซ่ึงคำาว่าโอเวอร์

โดส อย่าบอกว่าสูบกัญชา การกินยาแก้ปวด

เกินขนาดก็โอเวอร์โดสแล้ว ต้องใช้อย่างเข้าใจ

เมื่อถามว่า ถ้าเป็นเช่นน้ันมองว่าเรื่องน้ี

เป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ นายอนุทิน แนะให้ผู้

สื่อข่าวลองประเมินและวิเคราะห์เอาเอง อย่า

ไปก้าวก่าย ใครอยากทำาอะไรก็ทำาไป ถ้าเป็น

เรื่องท่ีดีกับประชาชน คนท่ีมาทำางานการเมือง

ต้องเอาประชาชนเป็นท่ีต้ังอยู่แล้ว

“ยืนยันนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

กัญชาสำาหรับการแพทย์และสุขภาพ อะไร

นอกเหนือจากน้ีเป็นส่ิงท่ีผิด กระทรวง

สาธารณสุขไม่เคยสนับสนุนให้เกิดข้ึน ถ้าตน

จะรับผิดชอบคือใครใช้กัญชาเพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์ รักษาสุขภาพและเกิดผลเสีย 

ไอ้ตรงน้ันค่อยมาว่ากันว่าผิดพลาดตรงไหน 

ถ้าใช้ในทางท่ีผิด ต้ังใจใช้ในทางท่ีผิด ก็ไม่ต่าง

อะไรกับของไม่ควรเสพ และยืนยันเราไม่ได้

โยนให้ประชาชนใช้วิจารณญาณเอง เพราะ

เราให้ประชาชนใช้เพื่อการแพทย์ ไม่เคยบอก

ให้นำาไปเสพเพื่อให้โล่งหัว” นายอนุทินกล่าว

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึง

ประเด็นการปลดล็อกกัญชากัญชงมีหลายฝ่าย

กังวลว่าจะมีการกระจายไปสู่สถานศึกษาว่า 

เมื่อมีการหารือร่วมกรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว 

จะมอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ออกหนังสือส่ังการ

สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพท.) ให้ดูแล

เข้มงวดเรื่องกัญชาเสรีในสถานศึกษาอย่าง

ใกล้ชิด และจะไม่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาใน

สถานศึกษาอย่างแน่นอน 

เช่นเดียวกับ นายภราดร ปริศนา 

นันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจ

ไทย (ภท.) ช้ีแจงว่า สาเหตุท่ีพรรคภูมิใจไทยดำา

เนินนโยบายเรื่องน้ี และผลักดันจนออกมาให้

ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้กัญชาใน

ระดับครัวเรือน ท้ังด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ 

เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องปากท้องของประชาชน 

เขาจะลืมตาอ้าปากได้ ส่วนเรื่องโทษของสาร

ต่างๆ ในกัญชา พรรคภูมิใจไทยตระหนักดี

มาต้ังแต่แต่เร่ิมต้นทำานโยบาย จะเห็นว่าท่าที

ของนายอนุทินย้ำาเสมอว่าเสรีทางการแพทย์

ไม่สนับสนุนในเชิงนันทนาการ

วันเดียวกันน้ี นพ.สุวรรณชัย วัฒนา

ย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า 

ขณะน้ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง 

กำาหนดให้การกระทำาให้เกิดกล่ิน หรือควัน

กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำาคาญ 

พ.ศ.2565 ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  

14 มิถุนายน 2565 ท่ีผ่านมา โดยมีผลบังคับใช้

ต้ังแต่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ซ่ึงเน้ือหา

ในประกาศกำาหนดให้การกระทำาให้เกิดกล่ิน 

หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุ

รำาคาญ เนื่องจากการใช้กัญชา กัญชง หรือพืช

อื่นใด ในทางท่ีไม่เหมาะสม 

เช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อ

สภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุข หรืออาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ โดยควันของพืชดังกล่าว

จะมีอนุภาคขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าสู่ปอดได้

ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำาให้มีความ

เส่ียงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด 

หลอดลมอักเสบ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่

ให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณ

ใกล้เคียง หรือผู้ท่ีต้องประสบภัยกับเหตุน้ัน 

สมควรกำาหนดให้การกระทำาให้เกิดกล่ินหรือ

ควันกัญชา กัญชง หรือพืชอ่ืนใด เป็นเหตุ

รำาคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ท่ีโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ร่วมงานปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปลด

ล็อกกัญชาเสรี สร้างเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ”

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวว่า จากนโยบายการปลด

ล็อกกัญชา มีการคาดการณ์ว่าประชาชน 

เกษตรกร รวมถึงภาคธุรกิจ จะได้รับประโยชน์ 

เช่น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1.5 ล้านบาท  

ต่อวิสาหกิจต่อรายต่อปี ขณะน้ีวิสาหกิจชุมชน

ท่ียื่นขอปลูกกัญชาประมาณ 1,976 แห่ง ก็จะมี

เงินไหลเวียนในระบบ 2,964 ล้านบาทต่อปี มี

การส่งเสริมให้วัตถุดิบกัญชาเข้าสู่อุตสาหกรรม

อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำาอาง ซ่ึงมีมูลค่า

ตลาด 200,000 ล้านบาทต่อปี กลุ่มผู้ป่วยนอน

ไม่หลับและผู้สูงอายุประมาณ 31 ล้านคน 

ประมาณการเป็นมูลค่า 64,000 ล้านบาทต่อปี

ด้าน นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กล่าวว่า กัญชาเป็นภูมิปัญญาของชาติไทย 

ซ่ึงยังมีความรู้ท่ีดีอีกมากท่ีสมควรจะได้รับการ

รวบรวม ศึกษาวิจัย พัฒนา และต่อยอดต่อไป

ในอนาคต การนำากัญชามาพัฒนาประยุกต์ใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพประชาชน 

ประเทศชาติ และถูกต้องตามกฎหมาย นับ

ว่าเป็นภาพท่ีชัดเจนตามภารกิจท่ีกำาหนดไว้ 

โดยทางกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกได้ดำาเนินการอย่างครบ

กระบวนการ ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และ

ปลายทาง นำาไปสู่ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้ังเป้าหมายไว้ คือสามารถต่อยอดเชิง

เศรษฐกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา ด้าน

การท่องเท่ียว wellness มีการรวบรวมองค์

ความรู้ เชิดชูเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ

มากกว่า 200 ตำารับ ส่งเสริมแพทย์แผนไทย 

แผนไทยประยุกต์ หมอพ้ืนบ้าน ปรุงยากัญชา

เฉพาะราย เพ่ิมการเข้าถึงการใช้ยากัญชาใน

การรักษาโรค ในคลินิกกัญชาท้ังภาครัฐและ

เอกชนท่ัวประเทศกว่า 2,000 แห่ง ศึกษาวิจัย 

จัดทำามาตรฐาน ยากัญชา ผลักดันสู่บัญชี

ยาหลักแห่งชาติ ให้ประชาชนทุกสิทธ์ิเข้าถึง

อย่างท่ัวถึง สะดวกและง่าย และมีแนวทาง

ในการนำาไปใช้ในคลินิกเฉพาะโรค คลินิกผู้สูง

อายุ การดูแลผู้ป่วย Long COVID และในระยะ

ต่อไปจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเพ่ิมเติม

การสร้างความรอบรู้ให้ประชาชน อสม. ผู้ป่วย 

ในการนำากัญชามาใช้ประโยชน์ดูแลสุขภาพ

ตามวัยอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

วันเดียวกัน นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนาม

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเฝ้าระวัง

ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงใน

นักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. มีเน้ือหาระบุ

ว่า โดยท่ีเป็นการสมควรกำาหนดมาตรการ

ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาท่ีเกิดจากการใช้

กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร  อาศัยอำานาจตามความ

ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหา

ท่ีเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังน้ี

1 . ใ ห้ โรงเ รียนสังกัดกรุงเทพมหา

นครเป็นพ้ืนท่ี “ปลอดกัญชาหรือกัญชง” 

2.งดจำาหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ท่ีมี

ส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 3.ห้ามโฆษณาอาหาร 

ขนม และเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของกัญชาหรือ

กัญชงภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

4.ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่

นักเรียน และกวดขัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการ

บริโภคกัญชาหรือกัญชง 5.ให้ โรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความ

เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับกัญชาหรือกัญชง และ

อันตรายจากกัญชาหรือกัญชงแก่นักเรียนด้วย

การบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนและ

กิจกรรมต่างๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ

6.ให้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และจัดกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือ

ความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำาเรื่องพิษ

ภัยของกัญชาหรือกัญชง 7.ให้ โรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของ

การใช้กัญชาหรือกัญชงท่ีส่งผลต่อสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของนักเรียน 8.ประสานความ 

ร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่

ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้าน

ค้ารอบโรงเรียน เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำาหน่าย

อาหาร ขนม และเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของ

กัญชาหรือกัญชง 9.ให้ผู้บริหารสถานศึกษาใน 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประสานความ

ร่วมมือกับสำานักการแพทย์ สำานักอนามัย สำานัก

การศึกษา และสำานักงานเขต เพื่อบูรณาการ 

การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ 

กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ 

มหานครอย่างใกล้ชิด ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2565. 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

พริกขี้หนูใต้ราคาพุ่ง 250 บาทต่อกิโล

ยะลา • เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวลงสำารวจราคาผักสดที่

ตลาดสดและตลาดนัดในเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา  หลังมีเสียง

บ่นจากประชาชนว่าราคาพริกและผักสดปรับขึ้นสูงมาก ตรงข้าม

กับค่าครองชีพ โดยแม่ค้าขายผักบอกว่า ตอนนี้เจ้าของสวนผัก

ต่างขอปรับขึ้นราคากันหมดแล้ว หากราคาน้ำามันมันไม่แพงและ

ถ้าฝนตกน้อยลง ราคาผักต่างๆ ที่ขนส่งมาจากภาคอื่นมันก็จะ

ได้ลดลงไปหน่อย ไม่ใช่ว่ามาแก้ปัญหาที่เกษตรกร มันต้องแก้ที่

พ่อค้าคนกลาง เพราะเขาจะได้กำาไรเยอะกว่า เพราะผักสดต่างๆ 

จะมาไม่กี่บาท หน้าสวนอาจ 50 บาท พอมาถึงพ่อค้าคนกลางก็

ขึ้นเป็น 100 กว่าบาท กว่าจะมาถึงปลายทางรวมทุกสิ่งก็ปาเข้าไป 

250 บาท สาเหตุหลักก็คือราคาน้ำามันที่ปรับขึ้น  หากราคาน้ำามัน

ลดลงมันก็โอเค เนื่องจากราคาต้นทุนค่าขนส่งมันสูงขึ้น โดย

เฉพาะราคาพริกขี้หนูสวนจากกิโลกรัมละ 170-200 บาท ปรับ

เป็น 250 บาท ราคาเท่ากับเนื้อหมูแล้วตอนนี้ ทำาให้แม่ค้าต้อง

แบ่งขายเป็นตะกร้า มีตั้งแต่ตะกร้าละ 10 บาท 20 บาท ราคา

ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดพริก ให้คนซื้อมีตัวเลือก หากกิน

น้อยก็ซื้อน้อย ประหยัดรายจ่ายในครอบครัว เพราะต่างเดือด

ร้อนกันมากกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น

เงินกีบเฟ้อกระทบธุรกิจชายแดนไทย

หนองคาย • นางดวงใจ สุขเกษมสิน รองประธานหอการค้า

จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า นับตั้งแต่รัฐบาลไทยและรัฐบาล

ลาวเปิดด่านพรมแดนสากลให้คนไทยและคนลาวข้ามแดน

ไปมาหาสู่กันได้ตามปกติ พบว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดไว้ 

เนื่องจากขณะนี้ลาวเกิดปัญหาเงินเฟ้อ คือก่อนหน้านี้ประมาณ 

26,000 กีบต่อ 100 บาท ตอนนี้ 51,000 กีบต่อ 100 บาท  

คนลาวที่เคยมาหนองคายก่อนโควิดจะระบาดเป็นกลุ่มคนทุก

ระดับ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือคนทำางานรับเงินเดือน พอเกิด

ปัญหาเงินเฟ้อส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทย คือคนที่ ไม่มี

เงินบาทเก็บไว้ หรือคนระดับกลาง จากเงินเดือน 6,000 บาท 

ก็เหลือเพียง 3,000 บาท  ไปไหนมาไหนไม่ได้ วิธีการแก้ปัญหา

คิดว่ารัฐบาลลาวทำาถูกแล้วที่เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

คนไทย เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการไปนั่งรถไฟความเร็ว

สูง คนไทยก็จะนำาเงินบาทเข้าไปจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ

ลาว หวังว่าจะช่วยทำาให้ปัญหาเงินเฟ้อของลาวดีขึ้น แต่ขอ

แนะนำาให้นักท่องเที่ยวไทยแลกเงินกีบไป เพราะอัตราแลก

เปลี่ยนบางที่ไม่เท่ากัน มีทั้ง 51,000 กีบต่อ 100 บาท บางที่

แค่ 40,000 กีบต่อ 100 บาท ควรแลกเงินกีบก่อนนำาไปใช้ใน

ประเทศลาว หรือถ้าเป็นเงินบาทก็ควรถามอัตราแลกเปลี่ยน

กันก่อน  เชื่อว่าคนลาวปรับตัวได้เร็ว เอาใจช่วยให้สถานการณ์

การเงินคลี่คลายโดยเร็ว เพราะการอยู่เมืองชายแดนอย่าง

หนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อเกิดปัญหาทางการเงิน

ก็จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจการค้าของหนองคายและจังหวัด

ใกล้เคียงด้วยเช่นกัน.

กรุงเทพฯ • “บิ๊กโจ๊ก” แถลง

จับเจ้าของแพลตฟอร์ม “ปลา

คาร์ปออนไลน์” จำาหน่ายสลาก

ออนไลน์เกินราคา และนำาภาพ

สลากที่ไม่มีอยู่จริงหรือหวยทิพย์

จำาหน่ายประชาชน

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 ที่ 

สน.ทองหล่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ 

หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.แถลง

ข่าวจับกุมนายธนวรรธน พืช

สิงหราช หรือนายประยุทธ  

คำาอินทร์ อายุ 57 ปี ชาว จ.ยโสธร 

ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา

กรุงเทพใต้ ลงวันที่ 10 มิ.ย.65 

เจ้าของแพลตฟอร์ม “ปลา 

คาร์ปออนไลน์” หลังจำาหน่าย

สลากออนไลน์เกินราคา และนำา

ภาพสลากที่ไม่มีอยู่จริงจำาหน่าย

ประชาชน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่าวว่า 

สืบเนื่องจากนายพันธ์ธวัช  นาค

วิสุทธิ์ หรือนอต ผู้บริหารเว็บไซต์

กองสลากพลัส เข้าแจ้งความกับ

ตำารวจ สน.ทองหล่อ หลังตรวจ

พบแพลตฟอร์มออนไลน์ขาย

สลากเกินราคา และโพสต์ภาพ

สลากที่ ไม่มีอยู่จริงจำาหน่ายให้

ลูกค้าทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการ

นำาสลากที่ซ้ำากับกองสลากพลัส

มาจำาหน่ายจำานวน 22 ใบ ใช้วิธี

ปกปิดบาร์ โค้ดของกองสลากด้วย

สติกเกอร์ปลาคาร์ป เป็นการเข้า

ข่ายหลอกลวงประชาชน โดย

ขณะนี้มีผู้เสียหายแล้วทั้งหมด 

9 คน และคาดว่ามีมากกว่านี้ 

ดำาเนินการมาแล้ว 1 ปี มีเงิน

หมุนเวียน 3-5 แสนบาทต่องวด 

ตำารวจแจ้งข้อหาร่วมกัน

ฉ้อโกงประชาชนฯ, ร่วมกันเล่น

การพนันสลากกินรวบ พนัน

เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ ได้รับ

อนุญาต โดยเป็นเจ้ามือรับกิน

รับใช้ และร่วมกันนำาเข้าข้อมูล

อันเป็นเท็จ ตามความผิด พ.ร.บ. 

คอมพิวเตอร์  ขณะนี้ ไทยมี

แพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์

ทั้งสิ้น 17 แพลตฟอร์ม และถูก

ดำาเนินคดีหมดแล้ว โดยหลังจาก

นี้จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกบาง

ส่วนและจะดำาเนินคดีฐานฟอก

เงิน และยึดทรัพย์ เนื่องจากเป็น

ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน  

ขอเวลา 1 เดือนจะไล่ครบทุก

แพลตฟอร์มเพื่อปิดคดี

“จึงขอฝากเตือนผู้ที่ต้อง 

การขายสลากออนไลน์ผ่านแพลต 

ฟอร์ม ต้องกระทำาบนความถูก

ต้อง ไม่จำาหน่ายเกินราคาและ

หลอกลวงประชาชน หากผู้

ใดพบเห็นสามารถแจ้งมาได้ที่

สำานักงานกองสลากฯ หรือ

ชุดปฏิบัติการของ พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์ ได้ตลอด ทั้งนี้หลังจากที่

มีการจำาหน่ายสลากออนไลน์

ในปัจจุบัน ส่งผลถึงพ่อค้าแม่ค้า

สลากที่เดินขายจะได้รับผลกระ

ทบ อาจมีการจำาหน่ายสลาก

เกินราคา โดยเจ้าหน้าที่ก็มีความ

เห็นใจและไม่อยากให้กระทำา

ผิดกฎหมาย เพราะหากพบเห็น

ก็จะแจ้งไปยังสำานักงานกอง

สลากฯ เพื่อตัดโควตาของบุคคล

นั้นและจะสูญเสียรายได้ ในจุด

นี้”

ตัวแทนกองสลากเปิดเผย

ว่า ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มสลาก

เกิดขึ้นจำานวนมาก ส่วนใหญ่

จำาหน่ายเกินราคาและสลากที่

ไม่มีอยู่จริง โดยหลังจากกองสลาก

เปิดขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้รับ

ความนิยมขนาดไหน ต้องประเมิน

กันอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถ

นำาสลากของกองสลากไปขายใน

แพลตฟอร์มอื่นได้.

จับหวยทิพย์‘ปลาคาร์ปออนไลน์’

ลำาปาง • ตร.สืบสวนภาค 5 สนธิ จนท.ป่าไม้ลำาปาง 

สกัดขบวนการลักลอบค้าไม้เรือนเก่าซุกไม้เถื่อนส่ง

นอกรายใหญ่ มีนายทุนชาวเวียดนามรับออร์เดอร์

ถึงลำาปาง

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 พื้นที่ว่างเปล่าบ้าน 

เลขที่ 28  บ.หนองเหียง ม.2 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำาปาง 

ชุดสืบสวนตำารวจภาค 5 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำาลายป่า 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตำารวจภูธร

ภาค 5 (ศปทส.ภ.5) พร้อมกรมป่าไม้ ฯ ลงพื้นที่ตรวจ

สอบและตรวจวัดไม้ท่อนซุงขนาดใหญ่ ไม้แปรรูป

ที่กองเรียงราย และบางส่วนทยอยขนลงมาจากตู้

คอนเทนเนอร์บนรถเทรลเลอร์ 2 คัน  

พบว่าบางส่วนเป็นไม้หวงห้าม ทั้งประดู่ มะค่า

โมง ไม้สัก ไม่พบว่าเข้าข่ายผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้าง

มาก่อน (ไม้เรือนเก่า) จึงได้ตรวจยึดดำาเนินคดีทันที 

ส่วนที่พบว่าผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้าง (ไม้เรือนเก่า) 

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจอายัดให้เจ้าของนำาหลักฐานมา

แสดงต่อไป 

เบื้องต้นพบว่า ของกลางในครั้งนี้มีมูลค่า

เกือบ 5 ล้านบาท และเป็นเครือข่ายค้าไม้ข้ามชาติ

รายสำาคัญ หากถูกส่งออกนอกประเทศราคาจะขยับ

ขึ้นถึง 4-5 เท่าตัว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามกลุ่มมอดไม้ ค้าไม้

รวบขบวนการลอบค้าไม้เถื่อนข้ามชาติ

ข้ามชาติ ที่ฉากหน้าขนย้ายไม้เรือนเก่า แต่แอบซุกซ่อน

ไม้เถื่อนไปด้วย โดยมีนายทุนชาวเวียดนามลงพื้นที่มา

รับซื้อไม้ด้วยตัวเอง และมีชิปปิงเป็นตัวแทนผู้นำาเข้า 

ส่งออก ที่คอยอำานวยความสะดวกด้านเอกสารให้

สำาหรับการจับกุมครั้งนี้ นายทุนเดินทางมาซื้อ

ไม้จากต้นทางคือจังหวัดลำาปาง แล้วจะส่งไปลงท่า

เรือขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ปลายทางไปยังประเทศเวียดนามหรือจีนต่อไป.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 

ที่ กองบั งคั บการปราบปราม 

(บก.ป.) น.ส.พริมวรินทร์ พิธาวรเสฐ 

หรือสีกาตอง อายุ 37 ปี พร้อม

ด้วยทนายความ เดินทางเข้าพบ

คณะพนักงานสอบสวนตำารวจ

สอบสวนกลาง (บช.ก.) นำาโดย  

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ 

รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.จรูญเกียรติ 

ปานแก้ว ผบก.ปปป., พ.ต.อ.เอนก 

เตาสุภาพ  รอง ผบก.ป. ตามหมาย

เรียก เพื่อเข้ารับทราบข้อหาจาก

กรณีข่มขู่เรียกเงินจากนายพงศกร 

จันทร์แก้ว หรืออดีตพระกาโตะ 

อายุ 23 ปี เพื่อปกปิดเรื่องความ

สัมพันธ์ฉาวระหว่างทั้งคู่ซึ่งอยู่

ระหว่างการสอบปากคำา

โดยเบื้องต้น น.ส.พริม 

วรินทร์ถูกแจ้งข้อกล่าวหา “รีดเอา

ทรัพย์, กรรโชกทรัพย์, ทำาให้เสื่อม 

เสียเสรีภาพ” ขณะที่นายเอ ที่แอบ

อ้างเป็นพี่ชาย น.ส.พริมวรินทร์

และโทรศัพท์ไปหาอดีตพระกาโตะ

นั้น เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหา “กรรโชก

ทรัพย์และทำาให้เสื่อมเสียเสรีภาพ”

โดยนายเอให้การว่า ตน

รู้จักกับสีกาตองผ่านแอปพลิ

เคชันคลับเฮาส์ ก่อนถูกหลอก

ให้ โทร.หาอดีตพระกาโตะเพื่อ

เจรจาเรื่องเงินปิดเรื่องฉาว

น.ส.พริมวรินทร์เผยกับผู้

สื่อข่าวว่า ถูกตำารวจแจ้ง 3 ข้อหา 

ประกอบด้วย รีดทรัพย์ กรรโชก

ทรัพย์ และอีกข้อหาอะไรจำาไม่

ได้ สอบปากคำาเสร็จแล้วไม่รู้สึก

เครียดอะไร ตอนนี้รอโทรศัพท์มือ

ถือที่ บก.ปอท.เอาไปดูดข้อมูลเพื่อ

ตรวจสอบอยู่ ตนให้การปฏิเสธ

ตลอดข้อกล่าวหา ไปสู้คดีในชั้น

ศาลต่อไป วันนี้มารับทราบข้อ

กล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัวกลับได้ไม่

ต้องประกันตัวแต่อย่างใด ส่วน

การให้ปากคำาอยู่ในสำานวนแล้ว 

ไม่ขอกล่าวอะไร ซึ่งตนปฏิเสธทั้ง

สามข้อหา เรื่องเงินสามแสนบาท

ที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นเรื่องจริง.

ตำารวจแจ้ง3ข้อหา

สีกาตองรีดทรัพย์

อดีตพระกาโตะ



ทะเบียนสมรส แต่ถูกปฏิเสธ ถือเป็นการ

กลัดกระดุมเม็ดแรกทำาให้มีวันน้ีข้ึน

ด้านนางณัฐนันทน์ อัศวเ ลิศ

ศักด์ิ กรรมการร่างกฎหมาย สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า เราได้

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตมาต้ังแต่ปี 2553 

และในปี 2565 ก็มีร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่า

เทียมเข้ามา เมื่อทางสำานักงานได้รับฟัง

ความเห็นท้ังหมดแล้ว จึงส่งไปยัง ครม.  

ว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์อาจจะยังส่งผลกระทบ เพราะเรา

ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด 

“ฉะน้ันในช้ันน้ันเรามี พ.ร.บ.คู่ชีวิต

อยู่แล้วท่ีจะเป็นหลักการยกระดับการ

สมรสเพศเดียวกันข้ึนมา ส่วนเร่ืองบาง

อย่างท่ียกข้ึนมาไม่ได้ เช่น การเป็นบิดา

มารดาและบุตร ท่ีถือเป็นเร่ืองของสาย

โลหิต จึงไม่สามารถนำามาปรับใช้ได้ ในช้ัน

น้ีเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงขอเสนอกฎหมายคู่

ชีวิตไปก่อน ส่วนเรื่องอื่นๆ ค่อยๆ ดำาเนิน

การตามมา ท้ังน้ีประเทศต่างๆ ต้องใช้เวลา

ในการพัฒนาการกฎหมายเรื่องน้ี 10 กว่า

ปี” นางณัฐนันทน์ระบุ  

โดยนายธัญวัจน์กล่าวด้วยน้ำาเสียง

ส่ันเครือว่า ในอดีตต้ังแต่เด็ก ตนเองไม่ได้

รับการยอมรับในความเป็นกะเทย วันน้ี

จึงต้องมาเสนอร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม  

ดังน้ันขอให้ท่ีประชุมรับไปเลย 4 ร่าง น่ีคือ

ชัยชนะของประชาชน ไม่ใช่ของพรรคใด

พรรคหน่ึง เราต้องไม่กลัวการเปล่ียนแปลง 

พวกเขารอกฎหมายน้ีอยู่

จากน้ันเวลา 16.20 น. ท่ีประชุม

ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี....) พ.ศ..... หรือ                          

ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ท่ีเสนอโดยนาย

ธัญวัจน์ พรรคก้าวไกล กับคณะ โดยเห็น

ด้วย 210 เสียง ไม่เห็นด้วย 180 เสียง 

งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนน 

4 เสียง

ส่วนร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ..... ท่ี 

ครม.เสนอ ท่ีประชุมรับหลักการ โดย

เห็นด้วย 229 เสียง ไม่เห็นด้วย 166 

เสียง งดออกเสียง 6 เสียง และไม่ลง

คะแนน 2 เสียง, ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับ

ท่ี...) พ.ศ..... ครม.เป็นผู้เสนอ ท่ีประชุมรับ

หลักการ โดยเห็นด้วย 230 เสียง ไม่เห็น

ด้วย 169 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง และ

ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ..... ท่ีเสนอ

โดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรค ปชป. และคณะ ท่ีประชุม

รับหลักการ โดยเห็นด้วย 251 เสียง ไม่

เห็นด้วย 123 เสียง งดออกเสียง 30 

เสียง และไม่ลงคะแนน 2 เสียง เป็น

อันว่าท่ีประชุมรับหลักการท้ัง 4 ร่าง และ

ต้ังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ 25 

คน แบ่งตามสัดส่วน ครม. 5 คน และ

พรรคการเมือง 20 คน แปรญัตติภายใน 

15 วัน ท้ังน้ี ให้ยึดร่างกฎหมายท่ี ครม.

เสนอท้ัง 2 ฉบับเป็นหลักในการพิจารณา

ขณะท่ีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันน้ี

เป็นอีกหน่ึงชัยชนะของพรรคร่วมฝ่ายค้าน  

และแสดงให้เห็นถึงความไม่มีเสถียรภาพ

ของรัฐบาลในการควบคุมองค์ประชุม 

รวมถึงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการของ

พรรคร่วมรัฐบาล จะเห็นว่ากระบวนการ

น้ันเต็มไปด้วยขวากหนามและใช้กลยุทธ์

ไม่เป็นธรรม 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เสียงส่วน

ใหญ่ท่ีลงมติรับหลักการเป็นของพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน ยังมีเสียงของพรรคร่วม

รัฐบาลบางส่วนเทมาให้ด้วย ได้แก่ พรรค

พลังประชารัฐ 6 เสียง อาทิ น.ส.วทันยา                                                

บุนนาค ส.ส.บัญชีรายช่ือ, น.ส.กุลวลี                

นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี, ร.อ.จองชัย วงศ์

ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี ส่วนพรรคภูมิใจไทย 

2 เสียง ได้แก่ นายสุชาติ โชคชัยวัฒนา

กร ส.ส.มหาสารคาม, นายสิริพงศ์ อังค

สกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ ขณะท่ีพรรค

ประชาธิปัตย์ 13 เสียง อาทิ นายอิสระ 

เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายองอาจ 

คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, น.ส.กันต

วรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา รวมถึงพรรค

เศรษฐกิจไทย 13 เสียง อาทิ น.ส.จอม

ขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร, 

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

นอกจากน้ียังมี ส.ส.พรรคเล็กร่วมลงมติ

รับหลักการด้วย.

เด็ดหัว ‘บ๊ิกตู่’

สกลนครในการเป็นศูนย์กลางสมุนไพร 

มีนายอานนท์ แสนน่าน ประจำาสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่ง

ประเทศไทย นำามวลชนมาให้การต้อนรับ

และชูป้ายให้กำาลังใจนายกฯ บริเวณด้าน

นอกโรงพยาบาล ซ่ึงระหว่างขบวนรถ

เคลื่อนเข้าภายในพ้ืนท่ีจัดงาน นายกฯ ได้

เปิดกระจกโบกมือทักทายกลุ่มมวลชน

จากน้ันเมื่อมาถึงภายในงาน กลุ่ม

แม่บ้านได้นำาผ้าครามผูกเอวให้นายกฯ 

และคณะ ขณะท่ีชาวบ้านท่ีมาร่วมงาน

ตะโกนให้กำาลังใจ “เรารักลุงตู่ สู้ๆ” ก่อน

ท่ีนายกฯ จะมอบบ้านท่ีซ่อมแซมแล้วเสร็จ

ให้ประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาล

พยายามจัดหางบประมาณให้กับทุกจังหวัด 

โดยเฉพาะจังหวัดท่ีเดือดร้อนและมีความ

ยากจนมาก เราต้องเรียงลำาดับลงไป 

โดยยืนยันว่าจะจัดให้ทุกจังหวัด 76+1 

รวมกรุงเทพฯ เพราะเราคือครอบครัว 

ครอบครัวคนไทย ครอบครัวประเทศของ

เรา จึงต้องเผื่อแผ่คิดถึงซ่ึงกันและกัน ขัด

แย้งไม่ได้ ขอให้ร่วมมือกัน 

“สกลนครเป็นจังหวัดเรียบง่าย แต่

มีเสน่ห์ รอยย้ิม ย้ิมสยาม แม้วันน้ีปิด

หน้ากาก แต่ยังย้ิมด้วยตา ท่ีได้สัมผัสถึง

ความรัก ซ่ึงการแสดงออกสำาคัญท่ีสุด 

บางทีนายกฯ ดุเดือดไปบ้าง ขอให้ดูหน้า

ว่าผมใจร้ายหรือไม่ และขอให้เกิดพลัง

พัฒนาบ้านเกิดและเดินหน้าด้วยความ

ร่วมมือและความเข้าใจ อาจลำาบากแต่

เชื่อว่าจะรวมพลังกันได้ โดยเราต้องร่วม

มือกัน ปรับวิธีการดำาเนินชีวิต จัดหาช่อง

ทางเพ่ิมรายได้แก้ความยากจน ปรับใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และไม่เปล่ียน

วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของเรา” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า หลังนายกฯ 

กล่าวได้ระยะหน่ึงก็ถามประชาชนท่ีฟัง

กันอยู่ว่า “มีอะไรจะพูดหรือไม่ เพราะผม

พูดเหนื่อยแล้ว” จึงมีคนบอกว่า “รักลุงตู่” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “โอเคนะจ๊ะ วันน้ี

มีความสุขจริง วันน้ีมีปัญหาเยอะ ทุกคน

ก็ต้องบริหารอารมณ์ของตัวเอง การดูแล

ปัญหาสารพัด นายกฯ ต้องดูแลคนกว่า 70 

ล้านคน หลายอาชีพ เรารักทุกคนเหมือน

กัน เราหัวใจเดียวกัน ครอบครัวเดียวกัน 

คือครอบครัวประเทศไทย ขอเสียงปรบมือ

ให้ทุกคนก็มีกำาลังใจ ไปทำางานกัน ใครดีไม่

ดีว่ากันมา” จากน้ันนายกฯ ได้เดินทักทาย

และร่วมถ่ายรูปกับประชาชน พร้อมร่วม

ฟ้อนรำาภูไทกับชาวบ้าน

ก่อนเดินทางกลับ พล.อ.ประยุทธ์

ได้ออกมาทักทายกลุ่มสนับสนุนท่ีบริเวณ

ด้านหน้า ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วย

กัน กลุ่มแรกเป็นของนายอานนท์ และ

กลุ่มร่วมพัฒนาชาติไทย ภาคอีสาน ซ่ึง

ตะโกนให้กำาลังใจพร้อมชูป้ายสนับสนุนให้ 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ และ

ตะโกน “ลุงตู่สู้สู้”, “ขอบคุณท่ีไม่ทอดท้ิง

ประชาชน”, “ลุงตู่อยู่ยาว”, “รักลุงตู่” ขอ

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนให้เป็น

นายกรัฐมนตรีต่อไป โดย พล.อ.ประยุทธ์ 

กล่าวขอบคุณ ทำามือสัญลักษณ์ไอเลิฟยู

พร้อมทุบไปท่ีหัวใจก่อนส่งให้กับทุกคน

บ๊ิกตู่ชื่นมื่นลงสกลนคร

จากน้ันเวลา 13.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ 

พร้อมคณะเดินทางไปท่ีบ้านท่าเย่ียม ต.โนน

หอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ตรวจ

เย่ียมการส่งเสริมปศุสัตว์เกษตรมูลค่าสูง 

การพัฒนาโคเน้ือจังหวัดสกลนคร โดย

ทันทีท่ีมาถึงนายกรัฐมนตรีได้ข้ึนรถรางเพื่อ

เย่ียมชมการดำาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนโคขุนโพนยางคำา ซ่ึงนายกรัฐมนตรี

ได้สวมเส้ือหมกโคลนย้อมครามและให้

กำาลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคขุน เย่ียมชม

กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนตาม

นโยบายรัฐบาล เย่ียมชมสาธิตการป้ิงย่าง

เน้ือโคขุนคุณภาพโพนยางคำา และให้กำาลัง

ใจกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคขุนภูไท

“วันน้ีดีใจ นานๆ ได้กลับมาได้กล่ิน

น้ีสักที ไม่ใช่ไม่เคย ผมก็ลูกหลานชาวนา

ชาวไร่ชาวสวน คุ้นเคยกล่ินน้ีดี” ท้ังน้ีช่วง

หน่ึงตัวแทนเกษตรกรได้พูดถึงมะพร้าวว่า 

ได้ส่ังต้นมะพร้าวมาปลูก 200 ต้น แต่ตาย

ไป 8 ต้น เหลือ 192 ต้น นายกฯ จึงกล่าว

แซวว่า “อย่าซ้ือหวยนะ” พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวช่วงท้าย

เวลา 14.45 น. นายกฯ พร้อม

คณะเดินทางมายังวัดป่านาคนิมิตต์ 

ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

พร้อมเข้ากราบนมัสการหลวงปู่อว้าน                                     

เขมโก ศิษย์สายหลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต 

บูรพาจารย์สายพระป่า โดยไม่อนุญาตให้

สื่อมวลชนติดตาม จากน้ันเวลา 16.00 น. 

พล.อ.ประยุทธ์เดินทางถึงวัดพระธาตุเชิง

ชุมวรวิหาร อ.เมืองฯ จ.สกลนคร โดยได้รับ

ชมการแสดงต้อนรับชุด “ชนเผ่าสกลนคร” 

จากชนเผ่าคนรักพระธาตุ 6 ชนเผ่า ได้แก่ 

ไทญ้อ, ภูไท, ไทโย้ย, ไทกะโส้, ไทกะเลิง

และไทลาว จำานวน 300 คน

ต่อมานายกฯ ได้กราบสักการะ

หลวงพ่อพระองค์แสน และกราบนมัสการ

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (พระสิริพัฒนา  

ภรณ์) และพระครูกิตติธรรมนิวิฐ เจ้าคณะ

อำาเภอโพนนาแก้ว ณ พระวิหาร ก่อน

กราบสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 

พร้อมเย่ียมชมร้านค้าและพบปะผู้ผลิตผ้า

ย้อมครามสกลท่ีถนนผ้าคราม โดยนายก

รัฐมนตรีกล่าว ย้ำาว่า  บ้านเมืองเราไม่มีเวลา

ขัดแย้งอีกแล้ว

ในช่วงท้ายก่อนท่ีนายกฯ จะข้ึน

รถเดินทางกลับได้กล่าวว่า  วันน้ีนายกฯ 

อยากพูดอะไรท่ีดีๆ อะไรมันก็ดีมาต้ังแต่

เช้าแล้ว เมื่อประชาชนมีความสุข ตนก็มี

ความสุขเป็น 2 เท่า

ถามถึงกรณีฝ่ายค้านย่ืนญัตติเพ่ือ

ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปนายกรัฐมนตรีพร้อม

รัฐมนตรีอีก 10 คน พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ว่า “เฮ้ย! มันคนละเรื่องกัน” ก่อนท่ีจะออก

จากโพเดียมให้สัมภาษณ์ และกล่าวก่อนข้ึน

รถอีกว่า “เรื่องน้ีค่อยไปถามท่ีกรุงเทพฯ” 

ท่ีรัฐสภา พรรคร่วมฝ่ายค้าน 

ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าว

ไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ 

พรรคพลังปวงชนไทย พรรคเพื่อชาติ และ

พรรคไทยศรีวิไลย์ นำาโดย นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย (พท.) ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภา

ผู้แทนราษฎร, นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ 

หัวหน้าพรรคก้าวไกล, นายสงคราม กิจ

เลิศไพโรจน์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อ

ชาติ, นายซูการ์โน มะทา แกนนำาพรรค

ประชาชาติ พร้อมด้วยคณะ ส.ส.พรรคร่วม

ฝ่ายค้าน ร่วมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้

วางใจคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นรายบุคคล 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ต่อนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

นายชวนกล่าวว่า รับญัตติน้ี ไป

พิจารณาภายใน 7 วัน จะต้องตรวจ

สอบว่าญัตติมีความถูกต้องหรือไม่ โดย

ท่ัวไปจะมีปัญหาเรื่องลายเซ็นไม่ตรงกัน 

ได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันมาทุกปี 

ประสบการณ์ทุกฝ่ายทราบดีว่าต้องเตรียม                                        

ตัวอย่างไร คาดว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 

สัปดาห์ เนื่องจากเดือน มิ.ย.และเดือน ก.ค. 

มีร่างกฎหมายท่ีต้องพิจารณาอีกมาก และ

จะต้องหารือกับรัฐบาลว่ามีความพร้อม

ช่วงเวลาใด 

ยื่นซักฟอก 3 ป. 8 รมต. 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ส.ส.ฝ่ายค้าน 

7 พรรค ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 151 จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 

5 ของ ส.ส.ท่ีมีอยู่ ท้ังหมด 182 รายชื่อ 

เพื่อขอยื่นญัตติอภิปรายรัฐมนตรีเป็นราย

บุคคล จำานวน 11 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์,  นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.

สาธารณสุข, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกฯ, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย, นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นาย

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์, นายสันติ พร้อม

พัฒน์ รมช.การคลัง, นายนิพนธ์ บุญญา

มณี รมช.มหาดไทย และนายสุชาติ ชม

กล่ิน รมว.แรงงาน 

“ฝ่ายค้านจะเด็ดหัวนายกฯ และ

สอยน่ังร้านท้ัง 10 คน พล.อ.ประยุทธ์มี

ข้อกล่าวหาว่าผิดพลาดบกพร่องล้มเหลว

การบริหารราชการแผ่นดิน จงใจฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย มาตรฐานจริยธรรม 

ปล่อยปละละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

เอ้ือประโยชน์พวกพ้อง ไม่ปฏิบัติตาม

คำาแถลงนโยบายรัฐบาล มีพฤติกรรมท่ี

ปล่อยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

ทำาลายผู้เห็นต่าง ปล่อยปละละเลยให้มี

การทำาลายประชาธิปไตยระบบรัฐสภา มี

ภาวะผู้นำาท่ีพิการทางสมอง แม้ว่าจะแรง

พอสมควร แต่เป็นเรื่องของลักษณะความ

รู้ความสามารถ” นพ.ชลน่านกล่าว

หัวหน้าพรรค พท.กล่าวว่า ช่วง

เวลาการอภิปรายการพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ

ท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง 2 ฉบับ และร่าง

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ น่าจะพิจารณาแล้ว

เสร็จไม่เกินวันท่ี 24 มิ.ย.น้ี หรืออย่างช้าไม่

ควรเกินวันท่ี 1 ก.ค. ดังน้ันการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล น่า

จะมีข้ึนต้ังแต่วันท่ี 18 ก.ค. การอภิปราย

ไม่ไว้วางใจคร้ังท่ีผ่านมา พรรคฝ่ายค้าน

อภิปรายรัฐมนตรีจำานวนน้อยกว่าการขอ

เปิดอภิปรายคร้ังน้ี ยังใช้เวลาการอภิปราย

ถึง 4 วัน ฉะน้ันคร้ังน้ีน่าจะใช้เวลามากกว่า

คร้ังท่ีผ่านมา  

“การอภิปรายคร้ังน้ีเป็นคร้ังสุดท้าย

ของรัฐบาลน้ีก่อนการเลือกต้ัง ซ่ึงการ

เลือกต้ังต้องเกิดข้ึนแน่นอน อย่างช้าท่ีสุด

ไม่เกิน 23 มี.ค.2566 แต่เราม่ันใจจะ

มีการเลือกต้ังเร็วกว่าน้ัน การอภิปราย

คร้ังน้ีต้ังวัตถุประสงค์ ไว้ 2 อย่างคือ 

1.อาศัยมือในสภาเด็ดหัว สอยน่ังร้าน 

ม่ันใจว่ามีเสียงพอในการโหวตไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรี และ 2.คาดหวังว่าในสนามเลือกต้ัง 

เราจะตรวจสอบน่ังร้านเพื่อให้ประชาชน

ช้ีขาดวินิจฉัย เราม่ันใจในศรัทธาของ

ประชาชน ถ้าไม่ตายในสภาก็ไปตายใน

การเลือกต้ัง” นพ.ชลน่านกล่าว  

ท้ังน้ี สำาหรับญัตติท่ีฝ่ายค้านย่ืน

อภิปรายไม่ไว้วางใจน้ัน พล.อ.ประยุทธ์ 

ญัตติท่ีถูกยื่นคือการบริหารงานผิดพลาด

ล้มเหลว ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้

กับประเทศ ขาดภาวะความเป็นผู้นำา เป็น

ผู้นำาท่ีพิการทางความคิด ยึดติดแต่อำานาจ 

มีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้บุคคล

แวดล้อมและพวกพ้องของตนแสวงหา

ผลประโยชน์ ขาดจิตสำานึกในความเป็น

ประชาธิปไตย 

ส่วนนายจุรินทร์ ปล่อยให้ราคา

สินค้าอุปโภคบริโภคสูงข้ึนจนกระทบต่อ

การดำาเนินชีวิตของประชาชน จงใจปฏิบัติ

หน้าท่ีหรือใช้อำานาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง, นายอนุทิน 

ไร้จิตสำานึกของการเป็นนักการเมืองท่ีดี 

มีพฤติกรรมทำาลายระบบการเมืองด้วย

การรู้เห็นเป็นใจ สนับสนุนการใช้เงิน

และผลประโยชน์เพ่ือมุ่งดึง ส.ส.จาก

พรรคการเมืองอื่นเข้าสังกัดกลุ่มการเมือง

ของตน ล้มเหลวผิดพลาด บกพร่องอย่าง

ร้ายแรง ไร้ความรู้ความสามารถในการ

บริหารราชการ สธ.

พล.อ.ประวิตร ไร้จิตสำานึกและไร้

ความรับผิดชอบต่อตำาแหน่งหน้าท่ี เมื่อ

พบเห็นการทุจริตกลับปกป้องและไม่

ดำาเนินการแก้ไข, พล.อ.อนุพงษ์ ปล่อย

ปละละเลยให้มีการทุจริตของหน่วยงาน

ในกำากับดูแลอย่างกว้างขวาง, นายศักด์ิ

สยาม มีพฤติกรรมใช้อำานาจในตำาแหน่ง

หน้าท่ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง

และพวกพ้อง ทำาให้ประเทศสูญเสียโอกาส

และงบประมาณจำานวน 

นายชัยวุฒิ สนใจเอาผิดแต่เฉพาะ

กับกลุ่มบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ท่ีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ใช้กฎหมายเป็น

เครื่องมือทางการเมือง, นายจุติ ปล่อย

ให้ประชาชนขาดไร้ซ่ึงท่ีอยู่อาศัยและค่า

ใช้จ่ายในการดำารงชีพ, นายสันติ ปล่อย

ปละละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหา

ประโยชน์ในหน่วยงานท่ีกำากับดูแลเพ่ือ

เอ้ือประโยชน์ให้เอกชน ไม่ดูแลรักษาผล

ประโยชนข์องประเทศชาติ, นายนิพนธ์  

ปล่อยปละละเลย รู้เห็นสนับสนุนให้มีการ

ทจุริตและแสวงหาผลประโยชน์ภายใน

หน่วยงานในการกำากับดูแล และนาย

สุชาติ ปล่อยปละละเลยให้มีการแสวงหา

ผลประโยชน์จากการนำาแรงงานต่างด้าว

เข้าประเทศ 

‘เต้น’ คึกรอ ‘แม้ว’ กลับ

ขณะท่ีนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 

รวมท้ังส้ิน 11 คนว่า ถือเป็นการทำาหน้าท่ี

ตามระบอบประชาธิปไตยของพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน ผ่านกลไกของรัฐสภา ซ่ึงเป็น

เรื่องท่ีดี และรัฐบาลจะใช้โอกาสน้ีช้ีแจง

ทำาความเข้าใจกับประชาชนในทุกนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีถูกบิดเบือน หรือทำาให้เกิด

ความสับสน 

“นายกฯ พร้อมช้ีแจงต่อสภาให้ส้ิน

สงสัยในทุกประเด็นของฝ่ายค้าน เพราะ

ม่ันใจว่ารัฐบาลบริหารประเทศด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปล่อยให้เกิดการทุจริต

คอร์รัปชันอย่างมโหฬารเหมือนรัฐบาลท่ี

ผ่านมา ส่วนรัฐมนตรีท่านอื่นๆ น้ันก็เตรียม

ข้อมูลช้ีแจงพร้อมแล้ว ดังน้ันเชื่อว่ารัฐบาล

จะสามารถช้ีแจงได้อย่างชัดเจน และจะได้

รับเสียงโหวตไว้วางใจทุกคนจากท่ีประชุม

สภาอย่างแน่นอน” โฆษกประจำาสำานัก

นายกฯ กล่าว

นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน 

กล่าวถึงกรณีเป็นหน่ึงใน 10 รัฐมนตรีถูก

ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไม่มี

รายชื่ออยู่ในโผว่า คงอาจจะมีคนคิดถึงตน

ม่ัง แต่ไม่เป็นไร ตอบได้ทุกเรื่องอยู่แล้ว 

“ก่อนหน้าน้ี ไม่มีช่ือผม มีการ

เพ่ิมญัตติมาคนสุดท้าย ก็อาจจะมีคนท่ีมี

อิทธิพลท่ีอยู่นอกพรรคฝ่ายค้านก็ได้ แต่

ผมไม่อยากกล่าวหาใคร แต่ไม่เป็นไร เรา

รู้หมดแล้วว่าใครทำา เรื่องน้ีไม่ยาก เพราะ

ว่าสุดท้ายเจอกันในสภา ส่วนในพรรคพลัง

ประชารัฐก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม

ในเรื่องน้ีอย่างแน่นอน” นายสุชาติกล่าว

วันเดียวกัน ท่ีร้านหนังสือก็องดิด 

เดอะแจมแฟคทอร่ี ย่านคลองสาน น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร ประธานคณะท่ีปรึกษา

ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม และ

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พร้อมด้วยแกน

นำาพรรค ร่วมเปิดตัวนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ 

เป็นผู้อำานวยการครอบครัวเพื่อไทย โดย

ภารกิจแรกคือการลงพ้ืนท่ี จ.ศรีสะเกษ ใน

กิจกรรม “ครอบครัวเพื่อไทย บุกศรีสะเกษ 

ไล่หนู ตีงูเห่า” ในวันท่ี 18 มิ.ย.น้ี  

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า รู้สึกม่ันใจ

เป็นอย่างมากว่านายณัฐวุฒิ หรือพ่ีเต้น

ของพวกเรา จะเป็นอีกหน่ึงแรงสำาคัญ

มากๆ ท่ีจะทำาให้บ้านของเราหลังน้ีเข้ม

แข็งมากย่ิงข้ึน พ่ีเต้นจะเป็นกำาลังสำาคัญใน

การทำาให้พ่ีน้องกลับมาอยู่บ้านของเรา ได้

รู้ว่าเราต้องการความเข้มแข็ง เราพูดเรื่อง 

แลนด์สไลด์ในหลายพ้ืนท่ีท่ีเราไป เพราะ

เราอยากให้ฝ่ังประชาธิปไตยเป็นผู้ชนะ 

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า จะทุ่มเท

ทุกความคิด ทุกกำาลังความสามารถท่ี

มี เพ่ือภารกิจครอบครัวเพ่ือไทยต้ังแต่

บัดน้ีเป็นต้นไปจนกว่าชัยชนะเป็นของ

ประชาชน ถามว่าจะพาคนเส้ือแดงกลับ

บ้าน แต่ภารกิจของตนน้ันคือ ถ้าพ่ีน้อง

ท่ีต่อสู้ กอดคอร่วมอุดมการณ์ จะไปร่วม

พรรคการเมืองอื่นๆ แล้ว เราเคารพการ

ตัดสินใจกัน วันหน่ึงถ้าเขาบอกว่าอยาก

กลับมาเคียงข้างกับพรรคเพื่อไทย อกน้ี 

อ้อมกอดน้ี เปิดรับพ่ีน้องอยู่ตลอดเวลา 

“ผมรัก เคารพ ศรัทธา อดีตนายกฯ

ทักษิณ ชินวัตร เป็นความจริง ผมเอาใจ

ช่วย ส่งกำาลังใจ คาดหวังว่าวันหน่ึงแผ่น

ดินไทยจะได้ใช้ศักยภาพระดับโลกของ

ชายคนน้ีมาแก้ปัญหาให้กับประชาชน มา

ทำาให้คนไทยหายจน ปลดแอกผู้คนจาก

อำานาจฉ้อฉลไร้สติปัญญาท่ีเป็นมา 8 ปี 

จะโดยบทบาทใดก็ตามท่ีเป็นฉันทามติ

ของสังคม ผมหวังใจรอคอยศักยภาพของ

ชายชื่อทักษิณ ชินวัตร อยู่ตรงน้ี” นาย

ณัฐวุฒิกล่าว

ถามว่า ม่ันใจเรื่อง ส.ส.ท่ีจะไม่กลาย

เป็นงูเห่าอย่างไร นายณัฐวุฒิกล่าวว่า 

ส.ส.ทุกคนเป็นมนุษย์ วันน้ีหัวใจเป็นแบบ

น้ี วันต่อไปเงื่อนไขเปล่ียน ก็อาจเปล่ียน

การตัดสินใจได้ สำาคัญคือพรรคการเมือง

โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ต้องยืนยันหลัก

การท่ีชัดเจนได้ ผู้คนเปล่ียนหัวใจได้ แต่

พรรคการเมืองต้องมีหลักการท่ีชัดเจน

แน่นอน ท่ีผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ยังยืนอยู่

ในหลักการเดิม และเราจะย้ำาให้ประชาชน

ได้เห็นอีกคร้ัง.

ถก ศบค.

โควิด-19 ในประเทศไทยว่า  พบผู้ติดเช้ือ

รายใหม่ 2,263 ราย ติดเช้ือในประเทศ 

2,258 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและ

ระบบบริการ 2,258 ราย, จากเรือนจำา 1 

ราย, จากต่างประเทศ 4 ราย หายป่วยเพ่ิม

ข้ึน 2,109 ราย อยู่ระหว่างรักษา 21,581 

ราย อาการหนัก 644 ราย ใส่เครื่องช่วย

หายใจ 322 ราย เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 18 ราย 

เป็นชาย 9 ราย หญิง 9 ราย อายุ 60 ปี

ข้ึนไป 14 ราย มีโรคเร้ือรัง 4 ราย ขณะท่ี

มียอดผู้ติดเช้ือสะสมยืนยันต้ังแต่ปี 2563 

จำานวน 4,490,760 ราย มียอดหายป่วย

สะสมต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 4,438,793 

ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 2563 

จำานวน 30,386 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึง

การเตรียมความพร้อมสำาหรับการถอด

หน้ากากอนามัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ในฐานะ ผอ.ศบค. ส่ังการให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์

โควิด-19 เป็นประจำา ซ่ึงมีการปรับ

มาตรการต่างๆ มากมายให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รวมท้ัง

การเตรียมแนวปฏิบัติการถอดหน้ากาก ซ่ึง

ต้องฟังความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญจำานวน

มาก เพื่อความรอบคอบ คำานึงถึงความ

ปลอดภัย สุขภาพของประชาชนเป็นหลัก 

ท้ังน้ี คาดว่าประชาชนจะได้แนวปฏิบัติใน

ท่ีประชุม ศบค. วันศุกร์ท่ี 17 มิ.ย.น้ี

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะ

อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

เม่ือวันท่ี 14 มิ.ย.ท่ีผ่านมา เห็นชอบ

คำาแนะนำาการให้วัคซีนโควิดเพ่ิมเติมว่า 

ประชาชนทุกคนควรฉีดวัคซีนรวมเข็ม

กระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพ้ืนฐาน ส่วน

การฉีดหลังเข็ม 3 เนื่องจากวัคซีนทุกสูตร

ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเช้ือจะ

ลดลงในช่วง 3-4 เดือน

ส่วนประสิทธิภาพในการป้องกัน

อาการรุนแรงลดลงไม่มาก จึงแนะนำาให้

ฉีดเข็มกระตุ้นหลังเข็ม 3 ได้ทุก 4 เดือน 

โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง 608 คือผู้สูงอายุ 60 

ปีข้ึนไป ผู้มีโรคประจำาตัวเร้ือรัง 7 กลุ่ม

โรค และหญิงต้ังครรภ์ รวมถึงบุคลากร

สาธารณสุข เพ่ือลดความเส่ียงการติด

เช้ือ ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกปีหรือ

ไม่น้ัน ยังไม่สามารถกำาหนดได้ แต่มีแนว

โน้มว่าอาจจะต้องฉีดทุกปีเหมือนวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่

สำาหรับเด็กอายุ 12-17 ปี มีคำา

แนะนำาให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว แต่เด็ก

เล็กอายุ 5-11 ปี เพ่ิงได้รับการฉีดเพียง 2 

เข็ม จึงต้องรออีก 4 เดือน เพื่อพิจารณา

ข้อมูล ซ่ึงการศึกษาของ ศ.พญ.กุลกัญญา 

โชคไพบูลย์กิจ และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

ได้ผลตรงกันว่าการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิ

โนแวค-ไฟเซอร์ ในเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี 

ภูมิคุ้มกันสูงกว่าการฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม 

ข้อดีคือมีระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ 

ทำาให้ฉีดได้เร็วกว่าไฟเซอร์ท่ีต้องห่างกัน 8 

สัปดาห์ นอกจากน้ี ยังอนุญาตให้ฉีดวัคซีน

โมเดอร์นาในเด็กอายุ 6-11 ปี แบบคร่ึง

โดส 0.25 มิลลิลิตร (50 ไมโครกรัม) ห่าง

กัน 4-12 สัปดาห์ด้วย

นพ.โอภาสกล่าวว่า ท่ีประชุมยัง

เห็นชอบให้ฉีดวัคซีนโควิดร่วมกับวัคซีน

ตัวอื่นในวันเดียวกันได้ หรือห่างกันเท่าใด

ก็ได้ ยกเว้นวัคซีนโควิด-19 ชนิดไวรัลเวก

เตอร์และวัคซีนเช้ือเป็นตัวอื่น (เช่น วัคซีน 

MMR, LAJE, Varicella, Hepatitis A และ 

Herpes Zoster) หากไม่สามารถฉีดพร้อม

กันในวันเดียวกันได้ ให้เว้นระยะห่างอย่าง

น้อย 28 วัน.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

เด้งฟ้าผ่านายอำาเภอศรีราชา

ชลบุรี • นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เซ็น

ลงนามหนังสือคำาสั่งที่ 1140/2565 ให้นายดงพล รุจิธรรมธัช 

นายอำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปช่วยราชการที่กรมการ

ปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง

เป็นประจำา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำานาจตาม

ความในมาตรา 32 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.

2545 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อาจเป็นผล

พวงมาจากกองปราบปรามนำาหมายจับเข้าจับกุมตัวนายอำาเภอ

ศรีราชา พร้อมผู้ต้องหาตามหมายจับรวม 17 ราย ที่คาดว่า

อาจมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการคา้อาวธุขา้มชาต ิทีม่นีายดนพุล หรอื

ฉายา “เบล 1,000 กระบอก” อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแสมสาร 

เป็นตัวการใหญ่

จ่อเรียกสอบ บ.รับเหมาบุกรุกป่า

มุกดาหาร • ร.ต.อ.คำาสิงห์ สุทธิจินตนา ร้อยเวรสอบสวน 

สภ.คำาป่าหลาย เปิดเผยว่า ขณะนี้กำาลังรวบรวมพยานหลัก

ฐานในที่เกิดเหตุและเตรียมเรียกเจ้าของบริษัทเอกชนและ

พยานบุคคลมาสอบเพิ่มเติม หลังจากหน่วยป้องกันและรักษา

ป่าที่ มห.1 (คำาป่าหลาย ) ทำาการตรวจยึดเครื่องจักรกลหลาย

รายการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูทางทิศตะวันตก บ้าน

สามขา ต.คำาป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร ขณะเข้ามาทำาถนนใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ หาก

การสืบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นของจังหวัด หรือหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ

หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก็จะเข้าสู่กระบวนการของ 

ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร

ภูเก็ตลุ้นเจ้าภาพงาน Expo 2028

ภูเก็ต • นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว

ว่า จังหวัดภูเก็ตได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised 

Expo 2028-Phuket, Thailand ภายใต้หัวข้อ Future of Life : 

Living in Harmony, Sharing Prosperity มีประเทศสนใจสมัคร

เข้าแข่งขันเป็นเจ้าภาพ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (ภูเก็ต) 

สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา เซอร์เบีย และสเปน ภูเก็ตได้เสนอ

ศูนย์กลางเรื่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ถ้าภูเก็ตได้รับการเป็นเจ้า

ภาพ จะจัดงานระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-17 มิถุนายน 2571 

จะเกิดประโยชน์อย่างมาก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 4,900,000 

คน เงินสะพัดหมุนเวียนเกือบ 50,000 ล้านบาท เศรษฐกิจจะ

คึกคักมากขึ้นไม่เฉพาะในภูเก็ต แต่เป็นทั้งประเทศไทย

ร้องช่วยชาวอุยกูร์ลี้ภัยในไทย 

รฐัสภา • นางชลดิา ทาเจรญิศกัดิ ์ผูอ้ำานวยการมลูนธิศิกัยภาพ

ชุมชน ยื่นหนังสือต่อนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่าง

ประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องผู้ลี้ภัย

ชาวอุยกูร์ 56 คนที่ถูกกักขังอย่างไร้กำาหนดตั้งแต่ปี 2558 ซึ่ง             

ปี 56 ทางการไทยส่งผู้หญิงและเด็กไปยังประเทศตุรกี 1,700 

คน และส่งกลับประเทศต้นทาง หรือจีน 109 คน โดยปัจจุบัน 

มีชาวอุยกูร์อยู่ในห้องกักของสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองราว               

56 คน ซึ่งถูกกักมาแล้วกว่า 10 ปี จึงขอร้องเรียนผ่าน กมธ.

การต่างประเทศ 2 ข้อ 1.ไม่ส่งตัวพี่น้องชาวอุยกูร์กลับประเทศ

จีน 2.ต้องการให้ปล่อยตัวชาวอุยกูร์ออกมาในสถานที่เหมาะสม 

โดยนายรงัสมินัต์ไดร้บัเรื่องเรยีนตอ่ประธาน กมธ.เพื่อพจิารณา

ร่วมกันหาทางออกต่อไปเพื่อยุติปัญหา

‘ชัชชาติ’ ถกกลุ่มเครือข่ายล้อเดียว

กรุงเทพฯ • ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

หารือความร่วมมือระหว่างกลุ่มล้อเดียว ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย

จักรยาน กลุ่มล้อเดียว และพาหนะทางเลือกอื่น พร้อมเผยว่า

กลุ่มผู้ ใช้งานล้อเดียว หรือพาหนะทางเลือกซึ่งเป็นระบบที่มา

เสริมกับระบบหลัก หรือไมโครโมบิลิตี (Micro Mobility) จุด         

เล็กๆ ที่เข้ามาเสริมกับจุดใหญ่ๆ เช่น ปั่นจักรยานไปเชื่อมกับ

รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำาระบบเส้นเลือดฝอย

เชื่อมโยง กจ็ะมแีนวทางในการพฒันาบางเสน้ทางนำารอ่งใหเ้ปน็

ตัวอย่าง เช่น ถนนเลียบทางด่วน ที่มีเส้นทางจักรยานอยู่แล้ว ก็

จะดูว่าจะไปเชื่อมโยงกับแนวรถไฟฟ้าอย่างไร

4 กม.คู่ชีวิต

และยังไม่มีมติจากท่ีประชุมสภาฯ 

ให้พิจารณาร่วมกัน กระท่ังนาย

ชวนได้ขอมติจากท่ีประชุม ท่ีสุด

เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยให้นำาร่าง

กฎหมายท้ัง 4 ฉบับมาพิจารณา

รวมกันตามท่ีนายชินวรณ์เสนอ 

และให้ลงมติรับหลักการหรือไม่รับ

หลักการแยกแต่ละฉบับ 

จากน้ัน เวลา 11.45 น. นาย                                                          

ธัญวัจน์ช้ีแจงร่าง พ.ร.บ.สมรส

เท่าเทียมว่า การท่ีคณะกรรมการ

กฤษฎีกาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สมรส

เท่าเทียม โดยเสนอให้ออกกฎ                                                 

หมายแยกเฉพาะแทนการแก้ไข

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

น้ัน ดูแล้วย้อนแย้ง เพราะในร่าง 

พ.ร.บ.คู่ชีวิต ท่ี ครม.เสนอ ก็นำา

บทบัญญัติบางมาตราในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา

บังคับใช้ การท่ีคณะกรรมการ

กฤษฎีกาอ้างอิงงานวิจัยโดยใช้

ความเชื่อทางศาสนามาเชื่อมโยง

ร่าง พ.ร.บ.น้ีคือการเลือกปฏิบัติ

กับคนท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศหรือไม่ ท่ัวโลกต่อสู้เรื่องความ

เสมอภาคทางเพศ แต่ประเทศไทย

กลับกดความเสมอภาคทางเพศไม่

ให้เกิดข้ึน อย่าให้ประชาชนส้ินหวัง

กลไกระบบรัฐสภา ครม.ท่ียกร่าง 

พ.ร.บ.คู่ชีวิตอาจคิดเป็นชัยชนะ

ตัวเอง แต่เป็นความพ่ายแพ้ของ 

LGBT เพราะส่ิงท่ียัดเยียดให้คือ 

ความไม่เสมอภาค

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ                                                    

ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิ 

ปัตย์ ช้ีแจงร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของ

พรรคประชาธิปัตย์ มีหลักคิด

แตกต่างจากฉบับ ครม. เพราะ

กระทรวงยุติธรรมมองว่าคู่สมรส

ต้องเป็นชายหญิงเท่าน้ัน การ

แต่งงานของเพศอ่ืนถูกมองเป็น

เพียงคู่ชีวิต จึงถูกกลุ่ม LGBTQ+ 

ต่อต้าน เพราะมองเป็นพลเมือง

ช้ันสอง แต่กฎหมายพรรคประ 

ชาธิปัตย์เปิดให้คนทุกเพศ ไม่ใช่

เฉพาะเพศเดียวกัน 

ท้ังน้ี หลังสมาชิกอภิปราย

เสร็จส้ิน นายเกิดโชค เกษมวงศ์

จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้

ช้ีแจงว่า ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เราไม่ได้

คิดถึงเรื่องการแบ่งคนออกมาเป็น 

2 ประเภท แต่ข้ึนมาเพื่อรองรับ

สิทธิ และยกระดับสิทธิของกลุ่มคน 

เพราะเราเห็นว่ามีเพศชายไปจด


