
สธ.คุมกัญชา‘สตรีมีครรภ-เด็ก’หามแตะ

ออกหมายจับใหมลา‘โกทร’

เม� อชวงเชาวันที่ 16 มิถุนายน ที่บริเวณถนนราชพฤกษมุงหนาเขาสาทร พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกลงมาอยางหนักเปนเวลานาน

เกือบ 1 ช่ัวโมง สงผลใหการจราจรโดยรอบพ้ืนท่ีติดขัดและรถติดสะสม ทําใหผู ใชรถใชถนนไดรับความเดือดรอนและผลกระทบ 

รวมถึงมีน้ําทวมขังผิวจราจรในหลายพื้นที่

หนา...2หนา...2

ภารกิจ บทบาท ‘ณัฐวุฒิ’
แกนนำเสื้อแดง ใน(ครอบครัว)เพ�อไทย
ภารกิจ บทบาท ‘ณัฐวุฒิ’
แกนนำเสื้อแดง ใน(ครอบครัว)เพ�อไทย

             
|

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” รับทํางานอาจไมถูก 

ใจคนทั้งประเทศ แตตองถูกตอง โอดรับ

ปญหาไวเยอะ หากเปนคอมพเคร� องแฮงก

ไปแลว ปดตอบส� อถูกย� นซักฟอก โยนคิด

เอาเองขอหารุนแรงหรือไม “วิษณุ” ระบุ

รอสภาประสานเคาะวันอภิปราย ชี้จากนี้                                      

ยุบสภาไมไดแลว “รัฐมนตรี” ดาหนามั่นใจ

แจงซักฟอกไดทุกประเด็น “ธรรมนัส” เช� อ                                                  

“ลุงปอม” ผานฉลุย ยังก๊ักยกมือหนุนรัฐบาล

หรือไม “พท.” ลั่นซักฟอกไมมีเกี๊ยะเซียะ 

ฮึ่ม! ตีไมตายในสภาก็หวังจะฆาดวยสภา 

ปชช.ในสนามเลือกตั้ง คึกยกทัพไลหนู ตี

งูเหา จ.ศรีสะเกษ 18 มิ.ย. เล็งเปดตัวผู

สมัคร ส.ส. โวกวาดยกจังหวัด “ปชป.” รับ 

“วีระชัย” ไขกอก ส.ส.

ท่ีโรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุง 

เทพฯ วันที่ 16 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

เปนประธานในพิธีเปดงานสัมมนาและ

นิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022: 

“The Real 5G Leader of The Region” 

จัดโดยสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

หรือดีปา กระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอีเอส) รวมถึงเครือขายพันธมิตร

ภาคเอกชน บริษัท หัวเวย เทคโนโลยี่ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” เรียกถกทีมเศรษฐกิจ

รัฐบาลดวน หลังสารพัดปญหาของแพง  เห็น                                                           

ชอบขยายเวลามาตรการชวยเหลือประชา 

ชนบางสวนที่ใกลหมดอายุเดือน มิ.ย.นี้ออก

ไปอีก 3 เดือน ขอความรวมมือกลุมโรงกลั่น

น้ํามัน นําสงกําไรคาการกลั่นน้ํามันดีเซล-

เบนซินเขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง ลดเบนซิน

ลง 1 บาทตอลิตร พรอมชง ครม.สัปดาห

หนา

ที่ทําเนียบรัฐบาล เวลา 14.30 น. วัน

ที่ 16 มิถุนายน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไดเรียก

ประชุมทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเปนการ

ดวน เพ� อหามาตรการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่มีปจจัยลบเขามากระทบอยางรุนแรงตอ

เน� อง โดยมีนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน, นาย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง, ปลัด

กระทรวงพลังงาน, ปลัดกระทรวงการคลัง, 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ, ผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย และผูที่เกี่ยวของ 

เขารวมประชุม

ภายหลังการประชุม

ทําเนียบรัฐบาล • “อนุทิน” ลงนามประ 

กาศ สธ. หามสตรีมีครรภ-ใหนมบุตร-เด็ก

อายุต่ํากวา 20 ใชกัญชา กทม.เผยขอมูล

ปวยแลว 6 ราย “วิษณุ” แจงไมปดชองออก 

พ.ร.ก.คุมหากเขาขายจําเปน ชี้เปนเร� องดี 

รร.ออกกฎปองกัน “มนัญญา” เปดตัวศูนย

วันสต็อปเซอรวิส ดีเดยเปดลงทะเบียนแจก

กัญชาลานตนสูครัวเรือนวันแรก วางเปาถึง

ประชาชนเดือนละ 1-2 แสนตน

เม� อวันที่ 16 มิ.ย. นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                                               

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สั่งการ 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษา 

ธิการ และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง

หน�วยงานที่เกี่ยวของ เรงส� อสารทําความ

เขาใจกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่ว                 

ไป ถึงการใชกัญชาท่ีถูกตอง รวมไปถึงอันตราย                                                         

และโทษของกัญชาหากถูกนําไปใชผิดวิธี                                                     

หรือมากเกินความจําเปน รวมทั้งการสนับ 

สนุนใหสถานศึกษาทุกระดับเปนพื้นที่ปลอด

กัญชา 

นายกรัฐมนตรียังฝากขอความรวมมือ

รานคา รานอาหาร-เคร� องด� ม ที่นําสวนของ

กัญชามาใชในการทํา ประกอบ หรือปรุง

อาหาร ตองแจงขอมูล ปริมาณการใช เพ� อ

ใหผูบริโภครับทราบ เพ� อความปลอดภัยแก

ผูบริโภค หลีกเลี่ยงสงกระทบตอสุขภาพที่

จะตามมา ภายหลังที่กัญชาไดพนจากบัญชี

จากเสพติดประเภทที่ 5 เปนตนมา ปรากฏ

ในชวงระยะเวลา 6 วันที่ผานมา มีการจด

แจงในเว็บไซตและแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” 

เพ� อการปลูกมากถึง 37 ลานครั้ง และมีผูได

รับการจดแจงแลวกวา 7 แสนรายแลว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐ                                                

มนตรี กลาวถึงกรณีที่ สธ.ออกกฎระเบียบ

มาบังคับใชเกี่ยวกับกัญชา กัญชงวา ขณะ                                                     

นี้รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณา 

โดย สธ.อาจมีคณะกรรมการชุดอ� นท่ีบริหาร                                                              

กฎหมายของเขา และมีการคุยกันวา สธ.                                                          

คงตองนํากฎหมายทุกฉบับท่ีมีมาใชทดแทน 

ระหวางที่ยังไมประกาศใชพระราชบัญญัติ

ในหมวดความผิดลหุโทษ

ไทยโพสต • ตองหนีตลอดชีวิต รองโฆษก 

อสส.เผยศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 2 ออก

หมายจับฉบับใหม “สุนทร วิลาวัลย” ฐาน                                                                              

เปนผูสนับสนุนเจาพนักงานซ้ือรักษาทรัพยา                                                           

กรโดยทุจริต “วีระ” รอง ป.ป.ช.สอบเจา

หนาท่ี ส.ป.ก.วังนํ้าเขียว ละเวนหนาท่ี ปลอย

นักการเมืองพรรครวมรัฐบาลรุกท่ีสรางรีสอรต

ถึง 600 ไร 

เม� อวันที่ 16 มิถุนายน นายประยุทธ 

เพชรคุณ รองโฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด 

เปดเผยความคืบหนาในคดีที่พนักงานอัย 

การนัดสงตัวฟองนายสุนทร วิลาวัลย นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี ในคดี                                                              

การมีสวนรวมบุกรุกที่ดินปาสงวนแหงชาติ                                                               

เขาใหญ จ.ปราจีนบุรี ชวงป 2545 ที่มี

รายงานวาคดีไดหมดอายุความวันท่ี 13 มิ.ย.   

ที่ผานมาวา เกี่ยวกับเร� องนี้จากการประสาน

งานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 

โดยนายพิจิตร จูฑะประชากุล อธิบดีอัยการ

สํานักงานปราบปรามการทุจริตภาค 2 ได

ความวา ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิ

ชอบฯ ภาค 2 ไดออกหมายจับนายสุนทร วิ

ลาวัลย ในความผิดฐานเปนผูสนับสนุนเจา

พนักงานผูมีหนาที่ทํา ซื้อรักษาทรัพยากร 

โดยใชอํานาจหนาท่ีโดยทุจริตอันเปนการเสีย

หายเเกรัฐ มาตรา 151

โดยใหสงตัวมาใหพนักงานอัยการนํา

ตัวย� นฟองศาล เน� องจากเปนการหลบหนี

ระหวางคดี จึงไมนับระยะเวลา

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 2.1 พันราย ดับ 

17 คน สธ.ชง ศบค.ชุดใหญ ปรับพื้นที่สี

เขียวทั่วประเทศ ไมขัดของเปดผับบารตาม

เวลากฎหมายกําหนด ยังแนะนําใหสวมหนา 

กากอนามัยเทาที่เปนไปได “อนุทิน” ยันไมมี

ประกาศใหถอดแมสก แคประเมินสถานที่

ใหถอดได ศบค.ชุดเล็กชง ศบค.ใหญเคาะ

ถอดหนากาก  

เม� อวันที่ 16 มิถุนายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                                

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

แถลงสถานการณการแพรระบาดในประเทศ 

ไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 2,153 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 2,133 ราย, มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 2,133 

ราย, มาจากเรือนจํา 16 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 4 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

2,512 ราย อยูระหวางรักษา 21,205 ราย 

อาการหนัก 594 ราย ใสทอชวยหายใจ 301 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย เปนชาย 11 

ราย หญิง 6 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 13 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย มียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,492,913 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,441,305 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 30,403 

ราย ขณะที่สถานการณ โลก มียอดผูติดเชื้อ

สะสม 542,503,603 ราย เสียชีวิตสะสม 

6,336,592 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                    

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม พอใจกับสถานการณ โควิด-

19 ภายหลังการเปดภาคเรียน 1/2565 และ

การผอนคลายมาตรการใหเปดสถานบันเทิง 

ผับ บาร คาราโอเกะ เม� อวันที่ 1 มิ.ย.ผาน

มา สถานการณผูติดเช้ือภายในประเทศทรง 

ตัว จํานวนผูติดเชื้อใหมมีแนวโนมลดลงเร็ว

กวาประมาณการ จํานวนผูเสียชีวิต

กรุงเทพฯ • ออกหมายจับเพิ่มอีก 9 คน    

แกงทะลุแกสเตรียมรับมือม็อบ 17 มิ.ย.หา

แยกลาดพราว “ปยบุตร” ครวญกลายเปน

ผูตองหาในความผิด 112  ทั้งที่ 10 ป ไม

เคยหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสักครั้ง  ดวย

จิตสํานึกและเชื่อมั่นว่าจําเป็นต้องปฏิรูป

สถาบันกษัตริย ลั่น “หยุดผมไมไดหรอก

ครับ” 

เม� อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่กอง

บัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.                                                             

สําราญ นวลมา ผบช.น. กลาวถึงการรักษา

ความสงบกับกลุมผูชุมนุมที่นัดทํากิจกรรม

ไล พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  แรม  3  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9347

อิสรภาพแหงความคิด

รวบเพิ่มอีก9คน

‘ปอก’โดนม.112

ฮึ่มหยุดผมไมได

ศบค.ผอนคลาย

ปรับพ้ืนท่ีสีเขียว

ถอดแมสกท่ีโลง

15

14

6หนา...

หนา...

หนา...

พท.ล่ันตองตีใหตายในสภา

‘บ๊ิกตู’โอดรับปญหาไวเยอะ

รวบแกงเงินกูออนไลน

ดอกโหด

ผูนํา 3 ชาติใหญยุโรป

เยือนเคียฟ

ตรึงราคา 

‘สินคาควบคุม’ 1 ป

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

เคาะกําไรการกล่ัน

เขา‘กองทุนนํ้ามัน’

ซักฟอกไมมีเก๊ียะเซียะ
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2 ในประเทศ

เวทีตรวจสอบรัฐบาล

ต้องยึดหลักข้อเท็จจริง 

มื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา พรรคร่วมฝ่ายค้าน ประ 

กอบดว้ย พรรคเพื่อไทย พรรคกา้วไกล พรรคเสรรีวมไทย 

พรรคประชาชาติ พรรคพลังปวงชนไทย พรรคเพื่อชาติ 

และพรรคไทยศรีวิไลย์ 

นำ�โดย นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว ส.ส.น่�น และหัวหน้�พรรค

เพื่อไทย (พท.) ในฐ�นะผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร, ยื่น

ญัตติขอเปิดอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็น

ร�ยบุคคล ต�มรัฐธรรมนูญม�ตร� 151 ต่อน�ยชวน หลีกภัย 

ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร โดยมีรัฐมนตรีถูกยื่นอภิปร�ยเป็น

ร�ยบุคคล จำ�นวน 11 คน คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม, น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.พ�ณิชย์, น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล 

รองน�ยกฯ และ รมว.ส�ธ�รณสุข, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองน�ยกฯ, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่�จินด� รมว.มห�ดไทย, น�ย

ศักดิ์สย�ม ชิดชอบ รมว.คมน�คม, น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, น�ยจุติ ไกรฤกษ์ รมว.ก�ร

พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์, น�ยสันติ พร้อมพัฒน์ 

รมช.ก�รคลัง, น�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี รมช.มห�ดไทย และน�ย

สุช�ติ ชมกลิ่น รมว.แรงง�น

ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นบอกว่� ฝ่�ยค้�นจะเด็ดหัวน�ยกฯ และ

สอยนั่งร้�นทั้ง 10 คน โดยก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรี

เป็นร�ยบุคคล น่�จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. ก�รอภิปร�ยไม่

ไว้ว�งใจครั้งที่ผ่�นม� พรรคฝ่�ยค้�นอภิปร�ยรัฐมนตรีจำ�นวน

น้อยกว่�ก�รขอเปิดอภิปร�ยครั้งนี้ ยังใช้เวล�ก�รอภิปร�ยถึง 4 

วัน ฉะนั้นครั้งนี้น่�จะใช้เวล�ม�กกว่�ครั้งที่ผ่�นม� 

ทั้งนี้ สำ�หรับญัตติที่ฝ่�ยค้�นยื่นอภิปร�ยไม่ ไว้ว�งใจ

นั้น พล.อ.ประยุทธ์ ญัตติที่ถูกยื่นคือก�รบริห�รง�นผิดพล�ด

ล้มเหลว ไม่ส�ม�รถแก้ปัญห�ต่�งๆ ให้กับประเทศ ข�ดภ�วะ

คว�มเป็นผู้นำ� เป็นผู้นำ�ที่พิก�รท�งคว�มคิด ยึดติดแต่อำ�น�จ 

มีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้บุคคลแวดล้อมและพวก

พ้องของตนแสวงห�ผลประโยชน์ ข�ดจิตสำ�นึกในคว�มเป็น

ประช�ธิปไตย

ส่วนน�ยจุรินทร์ ปล่อยให้ร�ค�สินค้�อุปโภคบริโภคสูง

ขึ้นจนกระทบต่อก�รดำ�เนินชีวิตของประช�ชน จงใจปฏิบัติ

หน้�ที่หรือใช้อำ�น�จขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือกฎหม�ยฝ่�ฝืนหรือ

ไม่ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมอย่�งร้�ยแรง, น�ยอนุทิน 

ไร้จิตสำ�นึกของก�รเป็นนักก�รเมืองที่ดี มีพฤติกรรมทำ�ล�ย

ระบบก�รเมืองด้วยก�รรู้เห็นเป็นใจ สนับสนุนก�รใช้เงินและ

ผลประโยชนเ์พื่อมุง่ดงึ ส.ส.จ�กพรรคก�รเมอืงอื่นเข�้สงักดักลุม่

ก�รเมืองของตน ล้มเหลวผิดพล�ด บกพร่องอย่�งร้�ยแรง ไร้

คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รร�ชก�ร สธ.

พล.อ.ประวิตร ไร้จิตสำ�นึกและไร้คว�มรับผิดชอบต่อ

ตำ�แหนง่หน�้ที ่เมื่อพบเหน็ก�รทจุรติกลบัปกปอ้งและไมด่ำ�เนนิ

ก�รแก้ไข, พล.อ.อนุพงษ์ ปล่อยปละละเลยให้มีก�รทุจริตของ

หน่วยง�นในกำ�กับดูแลอย่�งกว้�งขว�ง, น�ยศักดิ์สย�ม มี

พฤติกรรมใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหน้�ที่เพื่อแสวงห�ประโยชน์

ให้กับตนเองและพวกพ้อง ทำ�ให้ประเทศสูญเสียโอก�สและงบ

ประม�ณ

น�ยชยัวฒุ ิสนใจเอ�ผดิแตเ่ฉพ�ะกบักลุม่บคุคล นกัเรยีน 

นิสิต นักศึกษ� ที่วิพ�กษ์วิจ�รณ์รัฐบ�ล ใช้กฎหม�ยเป็นเครื่อง

มือท�งก�รเมือง, น�ยจุติ ปล่อยให้ประช�ชนข�ดไร้ซึ่งที่อยู่

อ�ศยัและค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�รงชพี, น�ยสนัต ิปลอ่ยปละละเลย

ให้มีก�รทุจริตและแสวงห�ประโยชน์ในหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล

เพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ไม่ดูแลรักษ�ผลประโยชนข์อง

ประเทศช�ติ, น�ยนิพนธ์  ปล่อยปละละเลย รู้เห็นสนับสนุนให้

มีก�รทจุริตและแสวงห�ผลประโยชน์ภ�ยในหน่วยง�นในก�ร

กำ�กับดูแล และน�ยสุช�ติ ปล่อยปละละเลยให้มีก�รแสวงห�

ผลประโยชน์จ�กก�รนำ�แรงง�นต่�งด้�วเข้�ประเทศ เป็นต้น 

หลังฝ่ายค้านยื่นญัตติแล้ว ผลในทางรัฐธรรมนูญคือ

ทำาให้พลเอกประยุทธ์ ไม่สามารถยุบสภาฯ ได้แล้ว ขณะ

เดียวกันหลังจากนี้ฝ่ายค้านและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้

วางใจก็ต้องไปเตรียมตัวสำาหรับการทำาศึกครั้งนี้ โดยสิ่งที่

ประชาชนต้องการเห็นคือ การอภิปรายบนหลักการตรวจ

สอบที่ต้องอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริง โดยเฉพาะเรื่องข้อกล่าว

หาการทุจริต. 

เ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

“ก�รใช้คำ�พูดแบบนี้เพื่อทำ�ให้เกิดสีสัน ทำ�ให้คนสนใจ

หวือหว�หน่อย เป็นก�รโหมโรงก็เป็นเรื่องธรรมด�ของฝ่�ย

ค้�น ไปดูที่ส�ระดีกว่� หนังบ�งเรื่องชื่ออ�จจะบู๊ แต่ในเนื้อ

เรื่องอ�จจะเศร้�ก็ได้ หรือเป็นหนังตลกก็ไม่รู้”. 

ภารกิจ บทบาท ‘ณัฐวุฒิ’ 

แกนนำาเสื้อแดง ใน(ครอบครัว)เพื่อไทย 

ต�มที่คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (กสม.) ได้รับ

เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีเหตุก�รณ์สล�ยก�รชุมนุมของ

เครือข่�ยจะนะรักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 6 ธันว�คม 2564 ณ บริเวณ

ทำ�เนียบรัฐบ�ล สืบเนื่องจ�กเครือข่�ยกว่� 30 คน ได้เดินท�งม�

รวมตัวเพื่อทวงสัญญ�จ�กรัฐบ�ลในก�รแก้ไขปัญห�โครงก�รนิคม

อตุส�หกรรมจะนะ จงัหวดัสงขล� โดยใหม้กี�รประเมนิสิง่แวดลอ้ม

ระดับยุทธศ�สตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) 

แบบมีส่วนร่วมก่อนดำ�เนินก�รโครงก�รนั้น

กสม.ได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� กรณีดังกล่�วมีปัญห�ที่ต้อง

พิจ�รณ�ว่� เหตุก�รณ์ก�รสล�ยก�รชุมนุมของเครือข่�ยจะนะ

รักษ์ถิ่น เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจสังกัดกองบังคับก�รอ�รักข�และควบคุม

ฝูงชน ผู้ถูกร้อง และเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจสถ�นีตำ�รวจนครบ�ลดุสิต มี

ก�รกระทำ�หรือก�รละเลยก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษย

ชนของเครือข่�ยจะนะรักษ์ถิ่นหรือไม่ โดยพิจ�รณ�ออกเป็น 3 

ประเด็น ได้ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ในก�รเข้�

ควบคุมตัวผู้ชุมนุมของเครือข่�ยจะนะรักษ์ถิ่น มีก�รกระทำ�อัน

เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เห็นว่� ก�รชุมนุมของเครือ

ข่�ย เมื่อวันที่ 6 ธันว�คม 2564 เป็นก�รใช้เสรีภ�พในก�รชุมนุม

ต�มรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไปโดยสงบปร�ศจ�กอ�วุธที่ ไม่ถือว่�เป็น

คว�มรุนแรง ในส่วนของเจ้�หน้�ที่ได้ควบคุมก�รชุมนุมเป็นไปต�ม

แผนปฏิบัติก�ร โดยมีก�รเจรจ�กับผู้ชุมนุมหล�ยครั้งเพื่อขอให้

เคลื่อนย้�ยไปชุมนุมนอกบริเวณพื้นที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล แต่เมื่อล่วง

เลยเวล�ที่กำ�หนดให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนย้�ย กลับใช้วิธีเข้�สล�ยก�ร

ชุมนุมและควบคุมตัวผู้ชุมนุมเพื่อดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย โดยอ้�ง

ว่� เนื่องจ�กในวันที่ 7 ธันว�คม 2564 เป็นวันเปิดทำ�ก�ร จะมีก�ร

ใชเ้สน้ท�งหน�แนน่ และก�รชมุนมุมคีว�มเสีย่งตอ่ก�รแพรร่ะบ�ด

ของโรคโควดิ-19 ก�รชมุนมุดงักล�่วเปน็ก�รชมุนมุโดยผดิกฎหม�ย 

กสม. เห็นว่� เหตุผลต�มที่กล่�วอ้�งนี้ยังไม่อ�จพิจ�รณ�ได้ว่� เป็นเหตุ

แหง่คว�มจำ�เปน็ในก�รเข�้สล�ยก�รชมุนมุโดยสงบและปร�ศจ�กอ�วธุ 

ก�รกระทำ�ดังกล่�วจึงเป็นก�รจำ�กัดเสรีภ�พในก�รชุมนุมของผู้ชุมนุม

เครือข่�ยจะนะรักษ์ถิ่น และกระทบต่อสิทธิและเสรีภ�พในชีวิตและ

ร�่งก�ยของผู้ชมุนมุต�มทีร่ฐัธรรมนูญแหง่ร�ชอ�ณ�จักรไทยไดร้บัรอง

และคุ้มครองไว้ อันเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นท่ีสอง ก�รดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รยุติธรรมของ

พนักง�นสอบสวนสถ�นีตำ�รวจนครบ�ลดุสิตต่อผู้ชุมนุมมีก�รกระทำ�อัน

เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เห็นว่� ในก�รพิจ�รณ�ดำ�เนินคดี

กับผู้ชุมนุมจ�กก�รใช้เสรีภ�พในก�รชุมนุมโดยสงบและปร�ศจ�กอ�วุธ

ต�มรัฐธรรมนูญ แม้ว่�จะอยู่ภ�ยใต้ก�รบังคับใช้พระร�ชกำ�หนดก�ร

บริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือในช่วงสถ�นก�รณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 เจ้�หน้�ท่ีซ่ึงมีอำ�น�จบังคับใช้กฎหม�ย

ควรพิจ�รณ�ถึงคว�มได้สัดส่วนเพื่อคุ้มครองเสรีภ�พในก�รชุมนุม ตลอด

จนไม่กระทำ�ก�รอันใดท่ีเป็นก�รจำ�กัดหรือสร้�งภ�ระแก่ผู้ใช้เสรีภ�พดัง

กล่�วเกินสมควรแก่เหตุ ซ่ึงจ�กก�รตรวจสอบพบว่� พนักง�นสอบสวน

ได้สอบป�กคำ�และแจ้งข้อกล่�วห�ผู้ชุมนุมท่ีถูกควบคุมตัวในฐ�นคว�ม

ผิดต�มกฎหม�ยหล�ยฉบับ ได้แก่ พระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รใน

สถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� พระร�ชบัญญัติ

ท�งหลวง พ.ศ.2535 พระร�ชบัญญัติจร�จรท�งบก พ.ศ.2522 พระ

ร�ชบัญญัติรักษ�คว�มสะอ�ดและคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้�น

เมือง พ.ศ.2535 และพระร�ชบัญญัติควบคุมก�รโฆษณ�โดยใช้เครื่อง

ขย�ยเสียง พ.ศ.2493 ส่งผลให้ผู้ชุมนุมท่ีถูกจับต้องเดินท�งไปร�ยง�นตัว

ต�มหม�ยเรียกอยู่เป็นระยะจนถึงปัจจุบัน กสม.เห็นว่�ก�รดำ�เนินคดีต่อ

ผู้ชุมนุมกรณีน้ีไม่น่�จะเป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ เนื่องจ�กก�รชุมนุม

มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รติดต�มทวงถ�มก�รแก้ไขปัญห�ของรัฐบ�ลต่อ

โครงก�รนิคมอุตส�หกรรมจะนะ ซ่ึงสุดท้�ยแล้วรัฐบ�ลได้รับข้อเสนอของ

ผู้ชุมนุมไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ก�รกระทำ�ของพนักง�นสอบสวนจึง

เป็นก�รกระทำ�เกินสมควรแก่เหตุ และสร้�งภ�ระแก่ผู้ใช้เสรีภ�พในก�ร

ชุมนุมโดยสงบและปร�ศจ�กอ�วุธต�มรัฐธรรมนูญ อันเป็นก�รละเมิด

สิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3 ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ในเหตุก�รณ์ก�ร

ชุมนุมของเครือข�่ยจะนะรักษ์ถิ่น มีก�รกระทำ�อันเป็นก�รละเมิดสิทธิ

มนุษยชนต่อสื่อมวลชนหรือไม่ จ�กก�รตรวจสอบปร�กฏข้อเท็จจริง 

พบว�่ ในก�รสล�ยก�รชมุนมุ เจ�้หน�้ทีต่ำ�รวจไดป้ระก�ศใหส้ื่อมวลชน

ออกจ�กพืน้ทีก่�รชมุนมุ และมกี�รใชอ้ปุกรณย์งิแสงเลเซอรส์อ่งไป

ยังสื่อมวลชนและอุปกรณ์ถ่�ยภ�พ ทำ�ให้สื่อมวลชนไม่ส�ม�รถถ่�ย

ภ�พขณะเจ้�หน้�ที่เข้�ปฏิบัติก�รสล�ยก�รชุมนุมและควบคุมตัวผู้

ชุมนุมได้ ทั้งยังอ�จทำ�ให้เซ็นเซอร์กล้องได้รับคว�มเสียห�ยและมี

ผลตอ่ก�รมองเหน็ชัว่คร�วของดวงต�ได ้ดงันัน้ห�กก�รใชส้ทิธแิละ

เสรีภ�พของสื่อมวลชนอยู่ภ�ยใต้ขอบเขตที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้ เจ้�

หน้�ที่จะต้องอำ�นวยคว�มสะดวกและไม่ปิดกั้นสื่อมวลชนในก�ร

ทำ�หน้�ที่ร�ยง�นสถ�นก�รณ์และข้อเท็จจริงอย่�งเสรี โดยไม่สร้�ง

อปุสรรคอนัเปน็ก�รกระทบตอ่สทิธแิละเสรภี�พในก�รปฏบิตัหิน้�ที่

ของสื่อมวลชนเกินคว�มจำ�เป็น จึงเห็นว่� ก�รกระทำ�ดังกล่�วของ

เจ้�หน้�ที่ เป็นก�รกระทบต่อสิทธิและเสรีภ�พของสื่อมวลชนต�ม

ที่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยได้รับรองและคุ้มครองไว้ อัน

เป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้วยเหตุดังกล่�วข้�งต้น กสม.ในคร�วประชุมด้�นก�ร

คุ้มครองและม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 13 

มิถุน�ยน 2565 จึงมีข้อเสนอแนะแนวท�งในก�รป้องกันหรือแก้ไข

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ สรุปได้ดังนี้

1.ทบทวนแนวท�งปฏิบัติในก�รควบคุมและจัดก�รก�รชุม

นมุ ซึง่จะตอ้งไมก่ระทำ�ก�รใดๆ ในลกัษณะทีเ่ปน็ก�รกระทบตอ่สทิธิ

และเสรีภ�พของผู้ชุมนุม และจัดสถ�นที่ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมนุมที่

ใช้สิทธิและเสรีภ�พในก�รชุมนุมโดยสงบ

2.กำ�ชับแนวท�งปฏิบัติต่อก�รดำ�เนินคดีกับผู้ชุมนุมอันสืบ 

เนื่องม�จ�กก�รใช้สิทธิและเสรีภ�พในก�รชุมนุมต�มรัฐธรรมนูญ 

โดยให้ดำ�เนินก�รอย่�งระมัดระวัง ซึ่งต้องคำ�นึงถึงคว�มได้สัดส่วน

และคว�มจำ�เป็นต�มแต่ละกรณี โดยหลีกเลี่ยงก�รตั้งข้อห�หรือ

ฐ�นคว�มผิดที่เป็นก�รจำ�กัดหรือสร้�งภ�ระแก่ผู้ ใช้สิทธิและ

เสรีภ�พดังกล่�วเกินสมควรแก่เหตุ

3.กำ�ชับให้เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ ซึ่งมีหน้�ที่ในก�รควบคุมและ

ดูแลสถ�นก�รณ์ก�รชุมนุม อำ�นวยคว�มสะดวกและเปิดโอก�ส

ให้สื่อมวลชนทำ�หน้�ที่ร�ยง�นสถ�นก�รณ์และข้อเท็จจริงอย่�ง

เสรี โดยไม่สร้�งอุปสรรคอันเป็นก�รกระทบต่อสิทธิและเสรีภ�พใน

ก�รปฏิบัติหน้�ที่เกินคว�มจำ�เป็น ห�กก�รใช้สิทธิและเสรีภ�พของ

สื่อมวลชนอยู่ภ�ยใต้ขอบเขตที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้

ทั้งนี้ ให้ดำ�เนินก�รภ�ยใน 60 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง

ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบกรณีนี้.

เหตุสลายม็อบ ‘จะนะรักษ์ถิ่น’

จนท.ละเมิดเสรีภาพชุมนุม

ปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว เดอะเต้น-นายณัฐวุฒิ ใสย

เกื้อ แกนนำ�คนเสื้อแดง หวนคืนกลับบ้�นเก่� พรรคเพื่อไทย 

โดยได้รับก�รต้อนรับอย่�งอบอุ่นจ�กบิ๊กๆ แกนนำ�พรรคเพื่อ

ไทยม�ร่วมง�นในวันเปิดตัวอย่�งพร้อมเพรียง ไม่ว่�จะเป็น 

อุ๊งอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้�ครอบครัวเพื่อไทย สหาย

ใหญ่-นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษ�หัวหน้�พรรคเพื่อไทย สหาย

สุภาพ-นายจาตุรนต์ ฉายแสง สม�ชิกพรรคเพื่อไทย คนเดือนตุล�  

ในวันเปิดตัว อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร นอกจ�กมอบเสื้อสีแดง 

ครอบครัวเพื่อไทยให้เป็นในเชิงสัญลักษณ์ ยังออดอ้อน ย�หว�น 

‘ขอให้พี่เต้นช่วยพาพี่น้องกลับสู่ครอบครัวเพื่อไทย’ 

ณัฐวุฒิ ย้ำ�หนักแน่นในหลักก�รประช�ธิปไตยต่อสู้เผด็จก�ร 

หยอดส�รพัดคำ�หว�นกลับ พร้อมพ�เพื่อไทยแลนด์สไลด์ หรือชนะ

ให้ข�ดในก�รเลือกตั้งครั้งหน้�  

ก�รหวนคืนกลับบ้�นเก่�อีกรอบของณัฐวุฒิได้รับมอบบท 

บ�ท ‘ผู้อำานวยการครอบครัวเพื่อไทย’ ง�นสำ�คัญ ร่วมทำ�ง�นคู่

ขน�นกับพรรค ส�นฝันทวงอำ�น�จรัฐคืน ส.ส.เพื่อไทยเล่นเกมใน

สภ� ครอบครัวเพื่อไทยเดินเกมนอกสภ� ตระเวนเดินส�ยไปยัง 

พื้นที่ยุทธศ�สตร์ท�งก�รเมืองสำ�คัญๆ มุ่งเน้นทั้งพื้นที่ ส.ส.แปรพักต์ 

นำ�ร่องง�นแรก 18 มิ.ย. บุกจังหวัดศรีสะเกษไป 3 พื้นที่ 3 ส.ส.ทิ้ง

พรรค ภ�ยใต้ยุทธก�ร ‘บุกศรีสะเกษ ไล่หนู ตีงูเห่า’ ส่วนง�นต่อๆ 

ไป แว่วว่�อ�จบุกรังโคร�ช หรือไปเยือนพิษณุโลก  

ก�รหวนกลับเพ่ือไทย ห�กจับสัญญ�ณคว�มเคล่ือนไหวให้

ดี คร้ังน้ี ณัฐวุฒิ ไม่ได้ม�เพียงคนเดียว แต่ยังขนคณะแกนนำ�คน

เส้ือแดงท่ีเคยร่วมต่อสู้ ร่วมชุมนุมท�งก�รเมือง สมัยยังเป็น นปช.ม�

ช่วยง�นด้วย ไม่ว่�จะเป็น นายหัววีระ-‘วีระกานต์ มุสิกพงศ์’ ‘นพ.

เหวง โตจิราการ’ ‘ก่อแก้ว พิกุลทอง’ ‘พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์’ ขุนพลนัก

เคลื่อนไหวท�งมวลชน ไปไหนไปด้วยกัน ต้ังแต่ยุคพลังประช�ชนม�

ถึงยุคพรรคไทยรักษ�ช�ติ จนล่�สุดก�รหวนคืนพรรคเพื่อไทย 

ก�รกลับบ้�นเก่�ครั้งนี้ คณะณัฐวุฒิมีก�รห�รือพูดคุยกับบิ๊กๆ 

เพื่อไทยม�เป็นระยะๆ รอเพียงจังหวะได้ฤกษ์เปิดตัวเท่�นั้น จนได้

ฤกษ์เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.  

บทบ�ทณัฐวุฒินอกจ�กจะเดินส�ยร่วมทำ�กิจกรรมกับพรรค

เพื่อไทย ในน�มครอบครัวเพื่อไทย ปลุกกระแสเพื่อไทย ส�นฝัน คน

แดนไกล-บิ๊กเพื่อไทย พ�พรรคเพื่อไทยไปสู่เป้�หม�ยแลนด์สไลด์

ทั้งแผ่นดิน อีกบทบ�ทยังไปพบปะพูดคุยตรึงฐ�นที่มั่น กองกำ�ลัง

หลักสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่�งแนวร่วมคนเสื้อแดง ให้ยึดมั่น

อุดมก�รณ์กับพรรค ไม่แปรเปลี่ยน เอ�ใจออกห่�ง หลังจ�กระยะ

หลังถูกพรรคในซีกประช�ธิปไตยหล�ยพรรคพย�ย�มเข้�ม�รุกไล่

ตล�ดคนเสื้อแดง อย่�งหนัก 

ณัฐวุฒิถึงแม้จะโดนตัดสิทธิ์ท�งก�รเมือง ผลพวงจ�กคดี

ก�รชุมนุมในอดีตน�นนับ 10 ปี ห้�มลงสมัครรับเลือกตั้ง ทว่� 

โทษทัณฑ์ท�งก�รเมืองในวันนี้เริ่มลดน้อยถอยลงเหลือเวล� 8 ปี 

ห�กพรรคเพื่อไทยยังอยู่ในสมรภูมิก�รเลือกตั้งในเวล�นั้น อ�จได้

เห็นณัฐวุฒิหวนคืนสน�มเลือกตั้งอีกรอบ ในฐ�นะ ผู้สมัคร ส.ส.ก็

เป็นได้ 

แต่ไม่ว่�อย่�งไร ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ท�ง

พรรคพย�ย�มห�ช่องท�งกฎหม�ย ห�กระฆังเลือกตั้งดัง ณัฐวุฒิ 

จะเป็นหนึ่งใน ผู้ช่วยหาเสียงของพรรค ที่ทำ�ได้ผ่�นท�งช่องท�ง ให้

ผู้สมัคร ส.ส.แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยห�เสียง โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงร�ยวัน วัน

ละ 300 บ�ท ซึ่งกฎหม�ยเปิดช่องให้ทำ�ได้ ในอดีต ตู่-จตุพร พรหม

พันธุ์ ประธาน นปช. เคยเป็นผู้ช่วยห�เสียงสมัยยังมีส�ยสัมพันธ์อัน

ดีกับพรรคเพื่อช�ติ 

ขณะที่แกนนำ�เสื้อแดงคนอื่นตบเท้�เข้�ม�ด้วยกัน มองให้ลึก

ลงไปในบทบ�ท ต่�งเข้�ม�ช่วยง�นพรรค ทั้งเบื้องหน้�เบื้องหลัง 

บ�งคนโดนตัดสิทธิ์ท�งก�รเมือง แต่บ�งคนไม่โดนตัดสิทธิ์ท�งก�ร

เมือง นายหัววีระ แม้จะยังต้องโทษทัณฑ์ท�งก�รเมืองเหมือนณัฐ

วุฒิ ห้�มลงสมัคร ส.ส. แต่เชื่อว่�จะเข้�ม�มีบทบ�ทให้คำ�ปรึกษ� 

ทิศท�งก�รเมือง แนวท�งก�รเคลื่อนไหว ในฐ�นะผู้มีประสบก�รณ์

อันโชกโชน 

ก่อแก้ว พิกุลทอง เป็นเพียงแกนนำ�คนเสื้อแดงไม่กี่คนไม่มี

คดีคว�ม ถูกห้�มลง ส.ส. มีก�รมองกันว่�ก่อแก้วอ�จจะเข้�ม�เป็น

หนึ่งในทีมสรรห�ผู้สมัคร ส.ส.ภ�คโต้ โซนอันด�มัน พังง� กระบี่ 

ภูเก็ต เหมือนที่เจ้�ตัวเคยได้รับบทบ�ท หน้�ที่นี้สมัยยังอยู่พรรคไทย

รักษ�ช�ติ 

พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ หวนคืนบ้�นเก่�เพื่อไทยก่อนใครเพื่อน 

ถึงจะโดนตัดสิทธิ์ท�งก�รเมืองจ�กคดีก�รชุมนุม แต่ด้วยบทบัญญัติ

สน�มเล็กกับสน�มใหญ่ที่มีข้อห้�มต่�งกัน จึงทำ�ให้พิพัฒน์ชัยลง

สน�มก�รเมือง ชิมล�งในก�รเลือกตั้งสม�ชิกสภ�กรุงเทพมห�นคร 

(ส.ก.) ในเขตบ�งขุนเทียนครั้งที่ผ่�นม� แม้จะผิดหวัง แต่ยังคงช่วย

ง�นพรรคอย่�งต่อเนื่อง โดยเข�จะเป็นอีกขุนพลร่วมกับณัฐวุฒิใน

ก�รทำ�ง�นคู่ขน�นในน�มครอบครัวพรรคเพื่อไทย ตระเวนไปทำ�

กิจกรรมในจังหวัดต่�งๆ  

นพ.เหวง ระยะหลังมีบทบ�ทท�งวิช�ก�ร เคลื่อนไหวผ่�น

โลกโซเชียลม�กขึ้น ยังคงชักธงร่วมรบฝ่�ยประช�ธิปไตย ต่อต้�น

เผด็จก�รทห�รอย่�งแข็งขันแล้ว ก�รหวนคืนเพื่อไทยในรอบนี้อ�จ

เป็นก�รบอกเป็นนัยๆ ทั้งสห�ยเข้ม-นพ.เหวง และสห�ยปูน-ธิด� 

ถ�วรเศรษฐ ยังคงปักหลักยึดมั่นในแนวท�งเพื่อไทยเหมือนเดิม 

ขณะที่แกนนำ�คนเสื้อแดงคนอื่นๆ ที่ ไม่ได้ปร�กฏตัว พายัพ 

ปั้นเกตุ ในช่วงก�รห�เสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 9 กทม. หลักสี่-จตุจักร 

ว่�กันว่�พ�ยัพเข้�ม�ช่วยง�นเบื้องหลังเช่นกัน วรชัย เหมะ อดีต 

ส.ส.สมุทรปร�ก�ร เพื่อไทย และแกนนำ�เสื้อแดงป�กน้ำ� ถึงจะโดน

ตัดสิทธิ์ท�งก�รเมือง แต่ก็ม�ช่วยง�นมวลชน ตรึงฐ�นที่มั่นแดง

สมุทรปร�ก�รให้เหนียวแน่น พร้อมกับตีตร�จองเลือกตั้งรอบหน้� 

พื้นที่ป�กน้ำ�เตรียมดันหว�นใจลงสมัครรับเลือกตั้งในน�มเพื่อไทย

อย่�งแน่นอน  

แกนนำาคนเสื้อแดงใต้ชายคาเพื่อไทย บนเป้าหมายในภาร 

กิจพาเพื่อไทยแลนด์สไลด์ จะสมหวังดั่งใจหมายหรือไม่ คงต้อง

ติดตามกันต่อไป.  

เ

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 

และนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษย

ชนแหง่ชาต ิแถลงผลการตรวจสอบเหตสุลายการชมุนมุ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเมื่อเดือนธันวาคม 2564
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3บทความ

ใครวามีแตคนรุนใหมๆ  ท่ีทํางานเกง เพราะมีตัวอยางชาวบาน

ที่บานโนนชาด ต.หนองอิเฒา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ โดยเฉพาะ

สตรีสูงวัยก็พัฒนาชุมชนเกงไมแพกัน ไมวาจะเปนเร� องการปลูก

หมอนเลี้ยงไหม การทอผา การผลิตสินคาโดดเดน หรือจะเปนการ

ขายสินคาชุมชนผานชองทางออนไลน พรอมปรับตัวและเปดรับ                                                                                   

คําแนะนําดีๆ ที่เกิดประโยชนตอชุมชนใหสามารถลุยทุกปญหา 

ทําใหเกิดธุรกิจชุมชน สรางงาน สรางรายได เงินสะพัดในพื้นที่ 

ที่สําคัญปลุกพลังในการสืบสานงานทอผามรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมของไทยไมใหสูญหายไป

เสนทางการพัฒนาชุมชนแหงน้ีจนประสบผลสําเร็จ ขับเคล� อน

ผานโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ภายใต โครงการพัฒนาชุมชน บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่เขามาดําเนินงานรวมกับกลุม

ปลูกหมอนเลี้ยงไหมบานโนนชาด จ.กาฬสินธุ เม� อป 2561 จนถึง

ทุกวันนี้ ชวยถายทอดองคความรูและระดมสมองวางแผนงาน 

เพ� อใหการพัฒนาครบเคร� องมากกวาเดิม ปจจุบันนางบัวลา ภูหลักถ่ิน                                                                              

เปนประธานกลุม มีสมาชิก 22 คน ทํางานเปนเครือขายผาทอ

และแปรรูปจากผาตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา สูปลายน้ํา ชีวิตชาวบาน

สบายขึ้นเยอะ

สําหรับผลิตภัณฑชุมชนดีมีรอยยิ้มยางตลาดที่มัดใจคนที่

หลงใหลในผาไทยและสีสันจากธรรมชาติ มีสินคามากมายให

เลือกสรร ไมวาจะเปนผาพันคอ ผาคลุมไหลใสแลวสวยเก ไปจนถึง

สินคาใหมผาพื้นสําหรับนําไปตัดชุดแฟชั่นผาไทย อินเทรนดผาไทย

ใสสนุก ซึ่งผลิตภัณฑชุมชนไดรับเสียงตอบรับที่ดี ชวยกระตุนแรงใจ

ในการพัฒนาชุมชนทอผาแหงนี้ ไมใหหยุดนิ่งอีกตอไป

นางสาวธิตาภรณ ภูโอบ เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส 

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มยางตลาด กลาววา เดิมกลุมทํากิจกรรม

ทอผาไหมพื้นบานและผาฝายเปนหลัก เชน ผาถุง ผาสไบ ผาแถบ 

ผาไหมัดหมี่ ผาโสรง ฯลฯ ยังไมมีเอกลักษณ โดดเดน ทอเพ� อใชเอง 

และขายบางในชุมชน ไมรูจักการตลาด การคิดคํานวณตนทุน กลุม

มีความตองการจะพัฒนาตนเอง เพ� อใหสามารถสรางรายไดใหเกิด

ไดจริง จึงรวมกับชุมชนดีมีรอยยิ้มเม� อ 4 ปกอน มีการทํางานและ

กิจกรรมรวมกับกลุมจนถึงปจจุบัน 

จากการลงพื้นที่วิเคราะหขอมูลกลุมชุมชน พบขอมูลที่                      

น�าสนใจและเกิดประโยชนในการวางแผนพัฒนากลุม

รวมกันระหวางชุมชนดีมีรอยยิ้มและชุมชน นางสาว

ธิตาภรณ กลาววา จุดแข็งเปนกลุมผูสูงอายุที่หัวไว 

ใจสู อดทน และพรอมเรียนรูเพ� อปรับแกไขใหดีขึ้น                                                                               

จุดออนผลิตภัณฑชุมชนไมมีคุณภาพและไมมีมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.) ตรานกยูงทองพระราชทาน เคร� องหมายรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑผาไหมไทย และการคัดสรรสุดยอด

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) นอกจากนี้ ชุมชน

จําหน�ายราคาสูงเกินไป 

“การพัฒนากลุมใชวิธีพาสมาชิกไปเรียนรู

ตลาดนอกพื้นที่ ไดเห็นของจริง ผลิตภัณฑของกลุม

อ� นๆ หลากหลายกวาและสวยกวา ผานการรับรอง

มาตรฐาน รวมถึงฝกการออกราน มีสวนรวมกิจกรรม

ตางๆ เม� อมีโอกาส ฝกการเปนนักการตลาด คิดคํานวณ

ตนทุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายชุมชนผูผลิต OTOP 

นํามาสูการบริหารจัดการกลุม เกิดผลิตภัณฑหลากหลาย มีการจัดทํา

ราคาปลีกสง เพ� อใหเปนธุรกิจชุมชนของกลุมเอง และขายสินคาได

ตอเน� องตลอดทั้งป รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑและแพจเก็จตอเน� อง 

ที่จะชวยเพิ่มมูลคาใหมากขึ้น ปจจุบันชุมชนมีมาตรฐานผลิตภัณฑ” 

นางสาวธิตาภรณ ใหภาพการทํางานรวมกับชุมชน 

การพัฒนาทักษะดานงานทอผาเปนอีกมิติท่ีน�าสนใจ เจาหนาท่ี

พัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส บอกวา เนนสรางการเช� อมโยงการทํางาน                                        

ระหว่างกลุ่มทอผ้าเป็นเครือข่ายทอผ้า เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้                                                                             

องคความรู ทักษะงานทอ รวมถึงสรางความรวมมือระหวางกลุมงาน

ผาและกลุมแปรรูปผาในพ้ืนท่ี จนตอนน้ีเปนวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูก

หมอนเล้ียงไหมบานโนนชาด ภายใตชุมชนดีมีรอยย้ิม ท่ีทํางานเปน

เครือขายต้ังแตตนนํ้าสูปลายนํ้า สามารถสรางรายไดใหคนในชุมชน

ไดอยางย่ังยืน ตลอดจนมีโอกาสเขาถึงงบประมาณโครงการ

จากหน�วยงานในพ้ืนท่ี ขณะน้ีของบประมาณสนับสนุน

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณในการจัดต้ังศูนยรวม

ผลิตภัณฑชุมชน เพ� อใหการบริหารจัดการครบวงจรย่ิงข้ึน 

ดานความคิดสรางสรรคก็ไมตองเปนหวง ชุมชนดี 

มีรอยยิ้มยางตลาดพรอมเติมเต็มไอเดียและความสนุกในการทํางาน

ผาไทยทุกวันใหมีสีสัน ไมจําเจ นางสาวธิตาภรณ กลาววา ป 2564 

โครงการ Creative Young Designers รวมกับโครงการ Education 

Institue Support Activity มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมบานโนนชาด ซึ่งมีเปาหมายนําความ

รู ความสามารถดานการออกแบบการแปรรูปใหกับชุมชนจากไอ

เดียใหมๆ ทั้งการดีไซน ลายผา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง                                                                                 

นักศึกษาม.ศิลปากรและชุมชน ชุมชนไดรับลายผาใบชาดที่มี                          

อัตลักษณชุมชน แพทเทิรนการออกแบบ ชาวบานท่ีน่ีไมหยุด นําไปใช

พัฒนาตอยอด จนเกิดสินคาใหม อาจารยและนักศึกษาตองกลับมา

เรียนรูและทดลองกับชุมชนโนนชาดอีกครั้ง อนาคตมหาวิทยาลัยจะ

ปรับแผนใหมีการเรียนกับชุมชนจริงดวย

สําหรับชุมชนดีมีรอยยิ้มยางตลาด ถือเปนโมเดลตนแบบ                    

การพัฒนาชุมชนที่สามารถนําไปประยุกตและขยายผลในพื้นที่อ� นๆ                                                                                    

โดยนางบัวลา ภูหลักถิน ประธานกลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมบาน

โนนชาด กลาววา รูสึกดีใจที่ โครงการพัฒนาชุมชนของไทยเบฟ

เขามาชวยพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือของกลุมชุมชน การท่ีมีเจาหนาท่ี

ลงมาทํางานในพื้นที่ก็เปรียบเสมือนการมีที่ปรึกษาที่เปนลูกหลานใน

บานเกิดมาชวยกันพัฒนาอยางเต็มกําลัง ทําใหชุมชนมีสรางรายไดที่

เพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง และผลิตภัณฑกลุมชุมชนมีการพัฒนาตอยอด                    

ผลิตภัณฑที่หลากหลายขึ้น เกิดการเช� อมโยงการทํางานรวมกับ                                                                                  

กลุมอ� นๆ นอกพื้นที่ เกิดผลงานชิ้นใหมและองคความรูแลกเปลี่ยน

กันระหวางสมาชิกกลุมกับเครือขายเพ่ิมมากข้ึน กอใหเกิดการพัฒนา

ผาทอและชุมชนอยางตอเน� องจากรุนสูรุน

เปดโมเดล “ชุมชนดีมีรอยยิ้มยางตลาด” 

พัฒนาผาทอครบวงจร เงินสะพัดชุมชน

สัญญาณ ‘แม้วกลัวหนู’

วงนี้ “สภาไม่ยุบ” ชัวร์ ๑๐๐%!

เพราะรัฐธรรมนูญเขาห้าม

เมื่อ “ฝ่ายค้าน” ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

จะยุบไม่ได้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนอภิปราย

การเมืองระบบสภามันก็ดีอย่าง เป็นฝ่ายค้าน 

เมื่อใช้วิชาเทพ-วิชามาร ล้มรัฐบาลไม่ได้

สิ้นท่า ไม่รู้จะทำายังไง....

ก็หลับตา นึกถึงการบริหารของ “ทักษิณ-ยิ่ง

ลักษณ์” ตอนเป็นนายกฯ แล้วก็ลากไส้ความระยำา

เลวร้ายในวิสัยทัศน์และการทำางานทีละขด...ทีละขด 

ออกมาเขียนระบายเป็นญัตติยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้

วางใจนายกฯ

เพียงแต่เปลี่ยนจากชื่อ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” เป็น

ชื่อ “นายกฯ ประยุทธ์” เท่านั้น!

เพื่อไทย เป็นฝ่ายค้านตอน คสช.มา ๔ ปี ตอน

ลุงตู่เป็นนายกฯ ตามบัญชีระบบเลือกตั้ง อีก ๔ ปี 

๔ ปีเลือกตั้ง ไม่เคยเว้นซักสมัยที่จะไม่เปิด

อภิปรายไล่นายกฯ ถ้าเอาข้อความในญัตติที่ยื่นแต่ละ

ปีมาเทียบกัน ก็จะเห็นว่า 

ญัตติหาเหตุจิกหัวด่านายกฯ ประยุทธ์นั้น เพื่อ

ไทย แกะนิสัย-สันดาน “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” มาเขียน

คงเดิม เพียงเปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์เท่านั้น

ขอฟ้อง “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ไว้ตรงนี้เลย

พวกหมาในคอก มันฉวยโอกาส “ด่าหัวหน้า

คอก” แบบเนียนๆ รู้ไว้ด้วย 

แต่ละครั้ง คุยโขมงโฉงเฉง มีใบเสร็จเป็นม้วน

ยาวเหมือนกระดาษเช็ดก้น นายกฯ ตายแน่ 

แต่ลงท้าย กลายเป็น “ครอบครัวชิน” ถูกย้อน

เกล็ดแหงแก๋ในแต่ละครั้ง ก็เพราะหมาในคอก ใช่ว่า

ภักดีทุกตัวไป จำาใจอยู่ด้วยจนตรอกก็มี 

เวลาอภิปรายจึงแกล้ง “ชงหวาน” ให้นายกฯ 

สวนกลับ จนสัมภเวสีสองพี่น้องต้องครางอี๋!

ครั้งนี้ การอภิปรายไล่นายกฯ ของฝ่ายค้าน ก็ไม่

ต่าง “หมาไล่งับหางตัวเอง” เหมือนเดิม

ยื่นญัตติถึงประธานชวนแล้วก็จริง ก็อยู่ที่

รัฐบาลจะบอกว่า “ว่างช่วงไหน” ที่จะกำาหนดวันให้

เปิดอภิปราย

จะพ่ึงเสียงรัฐบาลเพื่อเอากฎหมายลูก “เลือกต้ัง” 

คลอดให้สำาเร็จก่อน หรืออยากอภิปรายไล่รัฐบาล ท่ี

ต้องเส่ียง “อดเลือกต้ัง” ด้วยกติกาบัตร ๒ ใบก่อนดีล่ะ

ยังไงๆ ก็ต้องไปถึงเดือนกรกฎา. แล้วสิงหา.จะ

“งูเห่า” หมายถึง ส.ส.ท่ีจะย้ายไปอยู่กับเส่ียหนู ท่ีศรีสะเกษ

การเมืองเรื่อง “ย้ายขั้ว-ย้ายพรรค” ถึงขั้นต้อง

แสดงอาการเกลียดชัง อาฆาตแค้นถึงขนาดระบุชื่อ-ระบุ

ตัว เพื่อไล่ตีกันเชียวหรือ?

ทำายังกะว่า ทักษิณ-เพื่อไทย ไม่เคยไปดึง-ไปบังคับ 

ส.ส.พรรคไหนให้มาเข้าคอกพรรคตัวเองมาก่อนง้ันแหละ

ถ้ายี่ห้อทักษิณยังขายในอีสานได้ มั่นใจว่าแลนด์

สไลด์ จะต้องไปแคร์อะไรกับ ส.ส.ศรีสะเกษแค่ ๒-๓ 

คนในพรรค จะไปอยู่ที่อื่น จริงมั้ย

ส่งเสาไฟฟ้า คนศรีสะเกษก็เลือก มิใช่หรือ?

แต่นี่ออกอาการแค้น ถึงขั้นยกพวกไปตี แสดงว่า 

บารมีรัฐมนตรีอนุทินและพรรคภูมิใจไทยในอีสาน เบ่ง

บาน กดทับเพื่อไทย จนหมาใหญ่ หมาน่อยธรรมดา 

หวั่นไหว ใช่มั้ย?

ดอกกัญชาก็บาน อสม.ก็มีเป็นล้าน ล้วนเป็นผล

งานเสี่ยหนู-ภูมิใจไทย “พูดแล้วทำาได้” เพื่อไทยอิจฉา 

จนอกจะแตกตาย ถึงขั้นหมายหัว “เสี่ยหนู”

รูปการณ์มันเป็นอย่างนั้น!

ยิ่งเดินเกมอันธพาลคืนยุค “เผาบ้าน-เผาเมือง” 

แบบนี้ ที่ว่าจะไป “ตีหนูไล่งูเห่า” ที่ศรีสะเกษ 

มันจะกลายเป็น “ทุบหม้อข้าว” ที่ศรีสะเกษของ

พรรคตัวเองซะมากกว่า 

เพราะคนอีสาน-คนศรีสะเกษวันนี้ .........

เขาเห็นพัฒนาการในอีสานทุกด้านจากรัฐบาล

ประยุทธ์เป็นเนื้อ-เป็นหนังจับต้องได้มากกว่าสมัย

ทักษิณ ที่อยู่ดี-กินดีเฉพาะหัวคะแนน ส่วนชาวบ้าน 

เหมือนไก่ ได้จิกแค่เศษข้าวหก

น่ีถ้าผมเป็น “ชลน่าน” ไปโดดสะพานพระราม ๘ 

ตายนานแล้ว!

เป็นหัวหน้า แล้วศักดิ์ศรีแตกต่างจากหมาใน

คอกซักเท่าไหร่ ว่าที่นายกฯ ของพรรค ก็ไม่ได้เป็น 

เป็นหัวหน้าพรรค ก็มี “หัวหน้าครอบครัวพรรค” 

มาครอบอีกที

แม้มีหัวหน้าครอบครัวพรรคครอบแล้ว วันนี้ ยัง

มี ผอ.ครอบครัวพรรคมาครอบซ้ำาอีก

หัวอกไอ้ขวัญว่าช้ำาเพราะอีเรียมแล้วนะ แต่

หัวอกชลน่านตอนนี้ น่าจะระกำากว่า เพราะถูกครอบ

ซ้ำาแล้วซ้ำาอีก!

ได้ยินเขาคุยกันในตลาดข่าว.......

ว่าการที่ ไพร่เต้น คัมแบ็ก ในตำาแหน่ง 

ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย ไหล่รองลงมาจากอุ๊งอิ๊ง “ผู้

เป็น หน.ครอบครัวเพื่อไทย”

มันเป็นสัญญาณเสียวไส้ กลัวกันว่า ถ้าไม่แลนด์

สไลด์ บรรยากาศ “เผาบ้าน-เผาเมือง” เหมือนปี ๕๓ 

จะซ้ำารอยสอง

เพราะ “ผอ.” ของไพร่เต้น นอกจากแปลว่า “ผู้

อำานวยการ” แล้ว

มันยังแปลว่า “เผาอีก” ก็ได้!

หัวหน้าครอบครัวใหญ่ ตำาแหน่งใหม่ในพรรค

เพื่อไทย นั่นก็เหมือนกัน

คำาว่า “หัวหน้า” ถ้าเรียกย่อก็คือ “หน.”

แต่ถ้าเติมสระ อี ไปที่ตัว น.หนู จากหัวหน้า มัน

จะกลายเป็น “หนี” ไปทันที

ก็กลัวอุ๊งอิ๊งจะต้อง “เจริญตามรอย” ยิ่งลักษณ์!

วันนี้ คุยเท่านี้ เพราะเสียใจนิดหน่อย ที่สาวน้อย

มหัศจรรย์ทั้ง ๗ ของเรา แพ้ โปแลนด์ไป ๒-๓ 

ถึงแพ้ก็ยังรัก-ยังเชียร์ วันน้ี ต้องลงสู้กับญ่ีปุ่น เป็น

นัดหยุดโลก ต้องส่งท้ังแรงใจ ท้ังบริกรรมส่งกุมารทอง

ไปช่วย เพราะสาวๆ ของเรากรำาศึกจนกรอบแทบทุกคน

น่าเห็นใจ.......

ของเราอย่างเก่งสูงเมตรครึ่ง แต่ของเขา ๒-๓ 

เมตร เขายืนรับ-ยืนตบ ของเราต้องกระโดดรับ-

กระโดดตบ 

ได้ขนาดนี้ ก็ประกาศนาม “สาวสยาม” ตบล้าง

น้ำาได้ทุกทีมในโลกอยู่แล้ว

วันนี้ ตบแหลกนะ สาวๆ

คว่ำาญี่ปุ่นได้ กลับจะเลี้ยงบุฟเฟต์หมูกระทะ หัว

ละ ๙๙ บาท ไม่อั้นนะ สปอร์ตขนาดไหน ไม่อยากคุย! 

ส่งตีความประเด็น “นายกฯ ๘ ปี” อีกมิใช่หรือ?

ทำาไป-ทำามา ถึงกันยา. “หมดสมัยประชุม”

๘ ปี กัดรัฐบาลไม่เข้า ได้แต่เห่าไป กระชากโซ่ไป 

เลือกตั้งใหญ่ ที่หวังจะแลนด์สไลด์ สุดท้าย ก็คงจะต้อง 

“เห่าไป-กระชากโซ่” ต่อไปอีก ๔ ปี 

จนต่อมลูกหมากสัมภเวสีตัวพี่แตกตายก่อนจนได้!

ดูแล้วมันบ่มิไก๊จริงๆ..........

เอาลูกสาวมาเป็นหัวหน้าครอบครัวใหญ่ “ครอบหัว” 

หน้าพรรคอีกที  แล้วไปขุดผีไพร่มาเป็น  ผอ.ครอบครัว 

แสดงว่า แม้วหมดมุก-หมดตัวเล่นแล้ว

นี่ถ้า “จตุพร” ที่หันหัวขึ้นฝั่งแล้ว ยอมให้ทักษิณดึง

กลับลงนรกไปเป็น “ตู่-เต้น” องครักษ์ซ้ายขวาอีกละก็

“หนังชีวิต” เรื่องนี้่ จบเลยนะ!

คุยเป็นสถาบันการเมือง ว่าส่งหมา-แมว แล้วพะ

ยี่ห้อทักษิณลงเลือกตั้ง ชาวบ้านก็เลือก

แล้วนี่ เห็นโฆษณาเป็นหนังแผ่น เปิดรายการไป 

“ไล่หนูตีงูเห่า” ที่ศรีสะเกษ เสาร์ ๑๘ มิ.ย.นี้

มันแสดงถึงอะไร ......

ถ้าไม่ใช่สันดานแห่งความคับแคบเยี่ยงอันธพาล ไร้

ซึ่งสปิริต ตามที่อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตย

ส.ส.ศรีสะเกษ เขาเปิดตัว จากเพื่อไทย เลือกตั้ง

ครั้งหน้าจะไปอยู่พรรคภูมิใจไทย

ภูมิใจไทย หัวหน้าพรรคคือ “นายอนุทิน ชาญวีร

กูล” รองนายกฯ และรัฐมนตรีสาธารณสุข ที่ชื่อเล่น

ว่า “หนู”

เพื่อไทย นำาโดยอุ๊งอ๊ิง หน.ครอบครัว และไพร่ณัฐ

วุฒิ ผอ.ครอบครัว ประกาศจะยกพวกไป “ตีหนู” และ 

ช่



จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อ ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนั่งเรือบินนกแอร์ เดิน

ทางไปประกอบศาสนกิจที่อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา ใต้สุด

ของประเทศ.. นับเป็นเที่ยวบินแรก.. ครั้งแรก.. ที่เดินทางสู่

สนามบินเบตง.. ลงสัมผัส Runway ที่ไม่ยาวมากนัก ด้วยวิธีการบิน

ลงแบบ Hard Landing ซึ่งเป็นเทคนิคการบินที่น่าสนใจ.. ในความ

ปลอดภัยของการกางล้อแตะพื้นสนามบิน....

การเดินทางไปเบตง.. ในครั้งนี้ นับเป็นการเดินทางตามลำาพัง 

ไม่มีผู้ติดตามดูแล.. จึงได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้ โดยสารที่เป็นบุรุษ.. 

ช่วยเหลือพอสมควรด้วยน้ำาจิตศรัทธาของความเป็นชาวพุทธ...

ด้วยเวลาที่ไม่ขาดไม่เกิน.. ตามตารางการบิน.. ๑๑ โมงเช้า จึง

เป็นเวลาที่เดินทางถึงเบตง... โดยมีคณะศรัทธา.. เตรียมภัตตาหารมา

รอถวายที่สนามบิน ด้วยใจระทึกว่าจะทันฉันหรือไม่ทันฉัน...

ภัตตกิจครั้งแรก .. บนแผ่นดินเบตงใต้สุดสยามจึงสัมฤทธิผล

ที่ลานจอดรถหน้าสนามบิน โดยอาศัยภายในรถตู้ของญาติโยมปฏิบัติ

การ.. ด้วยภัตตาหารของชาวเบตงที่จัดหามาถวายอย่างเต็มความ

สามารถ...

การเดินทางไปเบตง..ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อไปร่วมปฏิบัติ

ศาสนกิจกับ พระภิกษุในโครงการจิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรม.. ที่

ล่วงหน้าลงไปปฏิบัติศาสนกิจใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วม

เดือน.. และได้มารวมตัวกันทั้งหมดรวม ๒๘ รูป.. เมื่อบวกอีกหนึ่งกับ

อาตมาก็ครบ ๒๙ รูป... โดยมีสามเณรโข่งอีก ๑ รูปเป็นของแถม ที่

จะให้ศรัทธาชาวเบตงได้ใส่บาตร.. ถวายสังฆทาน-ไทยทาน และฟัง

ธรรม-ปฏิบัติธรรม

ดังกำาหนดการในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในยามเช้า ๐๗.๐๐ 

น. ที่พระภิกษุ ๒๙ รูปบิณฑบาตในตลาดเทศบาลเบตง จ.ยะลา.. 

ต่อเนื่องด้วยการร่วมสังฆทาน หลังจากเสร็จการลงอุโบสถฟังสวด

ปาฏิโมกข์ศีล ๒๒๗ สิกขาบท บนยอดภูเขาสวนสาธารณะเทศบาล

เมืองเบตง/ใต้สุดสยาม ที่สงฆ์สวดสมมติเป็นเขตอุโบสถบนลาน

อเนกประสงค์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง.. เพื่อความเป็นอุดมมงคลแก่เมือง

เบตง ใต้สุดสยาม.. และ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ...

สำาหรับในตอนเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป พระภิกษุ

ในโครงการจิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรม พร้อมใจกันประกอบศาสน

กิจ.. ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ (ทำาวัตรเย็น) ฟังธรรม.. ปฏิบัติ

ธรรม. ณ ลานพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิ

วาส เบตง ยะลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ของ.. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง

และ... เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่องค์ประมุขของคณะสงฆ์ 

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของเจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จะเวียนมา

บรรจบในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้...

จึงนับเป็นการประกอบศาสนกิจเพื่อความเป็นมหากุศลอัน

สำาคัญยิ่งอีกวาระหนึ่ง.. ที่พึงควรกระทำาด้วยความพึงใจยิ่ง...

เฉกเช่นพระภิกษุในโครงการ ที่พร้อมใจกันเดินทางไปปฏิบัติ

ศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้... เพื่อความอุกฤษฏ์ในการ

ปฏิบัติ. ตามกำาลังสติปัญญาและความเพียรของแต่ละรูป.. ที่มีหัวใจ

เดียวกัน.. ตั้งมั่น.. ไม่กลัว.. ไม่ท้อถอย.. ไม่ว่าจะพบกับอันตรายใดๆ 

ในภาคสนาม.. ของพื้นที่ชายแดนใต้ที่มีปัญหาการก่อการร้ายแฝงเร้น

อยู่.. แม้ในปัจจุบัน...

การเดินทางที่ตั้งใจมั่น.. ของคณะภิกษุในโครงการจิตอาสา 

กำาลังใจ พัชรธรรม.. ซึ่งหลายๆ รูปมาจากอดีตผู้ต้องขังใน โครงการ

พัชรธรรม.. กำากับดูแลโดยโครงการกำาลังใจ ในพระดำาริฯ.. จึงน่า

ศรัทธายิ่ง.. ควรแก่การสนับสนุน.. โดยไม่ต้องไปกลัวเกรง.. ไม่ต้องไป

คาดหวังผลว่าจะได้อะไร.. จะมีอะไร.. อย่างที่คนทางโลกชอบยกขึ้น

เป็นข้ออ้าง.. เมื่อจะทำาการใดๆ..

ดังที่ได้บันทึกไว้ เพื่อเป็นอนุสติธรรมให้กับพระภิกษุในโครงการ 

ได้พิจารณา.. ประดับศรัทธา เสริมสร้างปัญญาบารมีว่า...

“...ถ้าทุกคนในสังคม ประเทศชาติ มัวแต่หวงตัว ห่วงตัว คิดหา

แต่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง... มัวแต่เกรงกลัวว่า จะได้รับผลกระทบ

ทางลบ.. จะสูญเสียผลประโยชน์แห่งตน..

..งานจาริกไปปฏิบัติศาสนกิจใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้.. 

(เพื่อการส่งเสริมความรักสามัคคีในหมู่สงฆ์ ช่วยเสริมสร้างกำาลัง

ใจ.. สืบสานกำาลังธรรมให้กับคณะภิกษุในจังหวัดชายแดนภาคใต้.. ที่

ขาดแคลนกำาลังพระภิกษุ วัดวาอารามจำานวนไม่น้อยเกือบจะร้าง...

ตลอดจนถึง เพื่อการบำารุงขวัญกำาลังใจ เสริมสร้างสติปัญญา 

ความกล้าหาญในความเพียรชอบของข้าราชการทุกหมู่เหล่า.. พี่น้อง

ประชาชนทุกฐานะ ทุกศาสนา..... มิใช่เฉพาะชาวพุทธ) คงจะไม่เกิด

ขึ้น... 

จึงขออนุโมทนาในน้ำาใจ.. ในความตั้งใจของภิกษุในโครงการ

จิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรม ทุกรูป ที่พร้อมสละชีวิต.. เพื่อถวาย

เป็นพุทธบูชา.. เพื่อการก่อประโยชน์แก่มหาชน.. และกิจการสืบอายุ

พระพุทธศาสนา.. ให้สืบเนื่องต่อไปในแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง…

ภิกษุพัชรธรรมจึงควรคำานึงถึงความสำาคัญอันเสมอภาคกันของ

พระภิกษุทุกรูปในพระพุทธศาสนา ตามฐานะแห่งพระธรรมวินัยที่เป็น

หนึ่งเดียวกันว่า..

..ภิกษุทุกรูป .. เป็นกำาลังของพระพุทธศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยพระธรรมวินัยเดียวกัน ที่เสมอกันด้วยศีล ข้อปฏิบัติ.. และทิฏฐิ 

ความเห็นอันถูกต้องตรงตามพระอริยสัจธรรม.. ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้

ชอบโดยพระองค์เอง...

พึงคำานึงเสมอว่า... ในเขตพุทธศาสนา.. มิได้มีความเหลื่อมล้ำา.. 

มีแต่ความเหมาะควรที่การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ.. ให้ความ

เคารพรักกัน.. เพื่อความเกื้อกูลกัน.. เพื่อการสงเคราะห์กัน.. เพื่อความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน...

จึงจัดแบ่งฐานะ เพื่อมุ่งเน้นความเคารพต่อกัน.. อย่างมี

อารยธรรม.. ในการอยู่ร่วมกัน

แต่มิได้จัดแบ่งตามสมณ

ฐานะ.. ฐานันดร.. ยศถาบรรดาศักดิ์ 

ใดๆ.. หรือจัดแบ่งเป็นเขตการปก

ครองใดๆ แบบทางโลก.. ที่นำาไปสู่

การแบ่งพรรคแบ่งพวก เล่นเส้น-มุ่ง

หาประโยชน์.. สนับสนุนหมู่คณะ 

และทำาลายฝ่ายตรงข้าม.. ที่ไม่สม

ประโยชน์ตน...

การปกครองในเขตพระพุทธ

ศาสนา.. จึงใช้ระบบพี่น้อง.. ใน

ครอบครัวเดียวกัน.. ปกครอง

ดูแลตามฐานะ บวชก่อนเป็น

พี่.. บวชหลังเป็นน้อง โดยมีพระ

ธรรมวินัยเป็นพ่อแม่ผู้ให้กำาเนิด.. 

ดังที่กล่าวว่า..ดุจเกิดจากพระ

อุระของพระพุทธองค์.. กำาเนิด

จากพระโอษฐ์.. คือคำาสั่งสอน.. 

พระพุทธองค์.. คือ พระธรรมวินัยที่

พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้ว

ดังนั้น.. ภิกษุทุกรูปจึงพึงควรมีความศรัทธา.. ในฐานะความ

เป็นภิกษุ ที่ได้มาโดยพระพุทธานุญาต.. ด้วยการปฏิบัติถูกต้องตาม 

พระธรรมวินัย

เพื่อชักนำาไปสู่การปฏิบัติชอบในกิจของสมณะ.. ในศาสนกิจของ

สงฆ์อย่าง พึงใจ มั่นใจ และเข้าใจ.. ในประโยชน์และความเหมาะ..

ความควร

จึงขอให้มั่นใจ.. ในการทำาความดี.. และพึงก้าวต่อไป ด้วยการ

สร้างกำาลังใจจากภายในให้กับตนเอง.. ด้วยความรู้ความเข้าใจธรรมที่

ถูกต้อง.. เพื่อการดำาเนินไปสู่ทิศที่เป็นประโยชน์ โดยธรรม.. ที่บรรพชน

ได้ดำาเนินการสืบเนื่อง ปฏิบัติส่งสืบต่อกันมา..”

ดังนั้น.. ในห้วงระยะเวลาระหว่าง ๑๒-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติศาสนกิจกับภิกษุในโครงการจิตอาสา กำาลัง

ใจ พัชรธรรม... จึงมีคุณค่ายิ่ง.. ดังที่กล่าวไปในเบื้องต้นบ้างแล้ว... 

ซึ่งในภาคค่ำาของวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นับเป็นการรวมพลังจิต

อันสำาคัญยิ่งของพระภิกษุทุกรูป รวมถึงพุทธศาสนิกชน ทั้งใน

เบตงและที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำานวนไม่น้อย.. ที่พร้อมใจ

กันมาร่วมปฏิบัติบูชา ...โดยมี ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ดร.อา

ยุตม์ สินธพพันธุ์).. รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ดร.ชาญ วชิร

เดช) นายอำาเภอเบตง และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง.. 

เป็นต้น ที่นำาคณะศรัทธาเข้าร่วมประกอบศาสนกิจครั้งสำาคัญดัง

กล่าว ณ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิ

วาส อ.เบตง จ.ยะลา ที่ควรจารึกไว้เป็นครั้งสำาคัญ.. ที่พระภิกษุใน

โครงการจิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรม ได้ไปประกอบศาสนกิจ.. ใน

วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำา ตรงกับวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ บนภูเขาสวน

สาธารณะ ใต้สุดสยาม.. โดยการประชุมกระทำาสังฆกรรม.. เพื่อลง

อุโบสถฟังสวดปาฏิโมกข์และรับการถวายสังฆทานจากญาติโยม ที่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อพลีบุญกุศลแด่ข้าราชการ ทหาร ตำารวจ พลเรือน.. 

ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ล้มตายด้วยภัยการก่อการร้าย อันสืบเนื่อง

มาตั้งแต่สมัยโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ตลอดจนถึงโจรก่อการร้าย

แบ่งแยกดินแดนในปัจจุบัน...

ภาพความสวยงาม.. ของผ้ากาสายะ ที่โบกสะบัดเป็นทิวแถว.. 

ไปในท่ามกลางเมืองเบตง.. ก่อนจะไปบรรจบลงบนยอดภูเขาใต้สุด

สยาม.. จึงเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืมของชาวเบตง.. อันควรแก่การ

รอคอยการคืนกลับมาเยือนเบตงอีกครั้ง.. และอีกครั้ง..!!. 

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net                                              

“ก็คิดเอาแล้วกัน ว่ามันเป็นยังไง” สั้นๆ ได้ ใจความ 

ปฏิกิริยาของ “บิ๊กตู่” หลังโดนฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจนัดทิ้งทวน ด้วยข้อหาแรงกว่าอีก 10 รมต. 

ไร้ภาวะผู้นำา พิการทางสมอง! ปลายรัฐบาลประยุทธ์ หลาย

เรื่องรุมเร้า โดยเฉพาะปัญหาปากท้อง เจอราคาน้ำามันพุ่งซ้ำา

จากสงคราม ทำาของแพงทั้งแผ่นดิน 

ในช่วงขาลงแบบนี้ นายกฯ วางคิว

เดินสายลงพื้นที่ทั้งในเมืองกรุงและ

ต่างจังหวัด เร่งโกยคะแนนก่อนจะจบ

วาระ แล้วก็ได้ผลทันตา ตอนเย็นวัน

พฤหัสฯ เรตติ้งพุ่งปรี๊ด ฮือฮากันทั้ง

ประเทศ “หวยบิ๊กตู่” ออกมาตรงเป๊ะ 

เรียกว่าทุกครั้งที่นายกฯ ลงพื้นที่ คอ

หวยตามส่องเลขทะเบียนรถ ทะเบียน 

ฮ. รวมไปถึงอะไรก็ตามที่ตีเป็นตัวเลข

ได้ ครั้งนี้ก็ไม่พลาดเช่นกัน ระหว่าง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาโคเนื้อที่จังหวัดสกลนคร ตัวแทน

เกษตรกรพูดถึงการปลูกมะพร้าวน้ำาหอม เสริมการเลี้ยงโคขุน

ว่า ได้สั่งต้นมะพร้าวน้ำาหอมมาปลูก 200 ต้น แต่ตายไป 8 ต้น 

ซึ่งนายกฯ ก็พูดขึ้นมาทันทีว่า “ซื้อมา 200 ต้น ตายไป 8 ต้น ก็

จะเหลือ 192 ต้น” แถมยังพูดแซวให้คิดว่า “จ้องเลขกันอยู่ล่ะสิ 

อย่าซื้อหวยนะ” งานนี้เลยเฮสนั่นทำาเนียบฯ

• ถึงแม้ยุทธการ “เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” เป้าหลักคือ “บิ๊ก

ตู่” กับ 2 ป. แต่ 3 รมต.พลังประชารัฐ ที่ถูกยื่นซักฟอก ก็น่าสน 

ใจไม่น้อย เพราะรู้กันดีว่า ทั้ง “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง 

และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์” 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.

แรงงาน ล้วนแล้วแต่เป็นคู่ปรับทางการเมืองของ “ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผ่า” หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ที่คุม 16 เสียงของพรรค 

และยังพยายามสร้างอำานาจการต่อ

รองกับพรรคขนาดเล็กอีกประมาณ 

13-16 เสียง ซึ่งหากธรรมนัสรวมสอง

ปีกนี้ ได้แนบแน่น ก็เท่ากับมีประมาณ

สามสิบเสียงในกำามือ ที่อาจกดปุ่มสั่ง

ให้ “งดออกเสียง” หรือเล่นแรงจัด

ใหญ่ โหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งสาม

คน ให้แตกหักกันไปเลย เว้นเสียแต่มี

ออปชันพิเศษ อย่างเจรจาแจกกล้วย

พรรคจิ๋ว หรือมีเงื่อนไขเอาใจเศรษฐกิจ

ไทยแลกกับโควตารัฐมนตรี หากมีการ

ปรับ ครม.รอบสุดท้าย ก๊วนธรรมนัสก็อาจเพลาการพยศลงบ้าง 

เอาเข้าจริงสามรัฐมนตรีพลังประชารัฐคงไม่วางใจธรรมนัสมาก

นัก คงต้องวางแผนรับมือเพื่อไม่ให้เสียงไว้วางใจต่ำาเตี้ยเรี่ยดิน 

ดูแล้วยังมีหลายวิธีการ เช่น เสี่ยเฮ้งที่คอยกระชับสัมพันธ์กิน

ข้าวกับพรรคเล็กอยู่แล้ว ก็คงต้องลงทุนลงแรงมากขึ้น รวมทั้ง

อาจต้องพึ่ง “เสี่ยหนู” ให้ช่วยกำาชับ ส.ส.งูเห่า พรรคฝ่ายค้าน

ค่ายภูมิใจไทย ช่วยลงมติไว้วางใจให้ รมต.พปชร. ด้วย เพื่อจะ

ได้มีเสียงโหวตไว้วางใจให้ได้ระดับที่พอวางใจได้ว่าผ่านแน่ ขืน

สอบไม่ผ่านหรือคะแนนน้อย นอกจากเสียเครดิตทางการเมือง

แล้ว ยังอาจจะกลายเป็นเหตุผลไปสู่การถูกปรับออกจาก ครม.

ด้วยก็ได้ รับรองว่าแรงกระเพื่อมสูงแน่ คนจ้องเสียบกันเยอะ 

ยกเว้นบางเก้าอี้อาจจะสั่นคลอนยากหน่อย อย่าง รมช.คลัง 

ที่สวมบทพ่อบ้าน พปชร. แล้วยังเป็นนายทุนใหญ่ของพรรค                                                                                 

ด้วย

• ปิดท้ายด้วย #วันตบแห่งชาติ ขอชวนคนไทยร่วม

ส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ในศึก 

“วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2022” นักตบสาวสายเลือดใหม่ที่

ร้อนแรงไม่แพ้รุ่นพี่ “7 เซียน” ที่เพิ่ง

เจอปัญหาติดโควิดรวดเดียว 8 ราย 

ในขณะที่กำาลังทำาผลงานได้ดี ทำาให้

พ่ายโปแลนด์ไปอย่างน่าเสียดาย 2 ต่อ 

3 เซต น้องบีม-พิมพิชยา ก๊กรัมย ์ ที่

ข้อเท้าพลิก จนต้องเปลี่ยนออกในเซต

สาม ถึงกับร่ำาไห้ แต่น้องบีมยังคงทำา

ผลงานยอดเยี่ยมใน 3 สถิติ ยึดอันดับ 

1 Best Scorers ทำาแต้มสูงสุด 131 

คะแนน Best Attackers เกมรุกยอด

เยี่ยม ด้วยคะแนน 118  Best Severs 

เสิร์ฟยอดเยี่ยม 8 คะแนน และยังโชคดีหลังอัปเดตอาการล่าสุด

แล้วน้องบีมพร้อมลงสนามตบแมตช์สำาคัญ วันศุกร์นี้ 6 โมงเย็น 

เจอกับ “ญี่ปุ่น” ทีมคู่รักคู่แค้น ที่เวลานี้อยู่อันดับหนึ่งของตาราง 

มี 14 คะแนน ในขณะที่ไทยรั้งอันดับ 5 โดยลงสนาม 6 นัด 

ชนะ 4 แพ้ 2 มี 12 คะแนน ก่อนจะจบสนามที่สองที่ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ดวลกับสหรัฐอเมริกา บ่ายสองวันอาทิตย์นี้.

ไ

Tetrahydrocannabinol (THC) กลุ่มสารแคนนาบินอยด์ 

(Cannabinoid) ที่พบในพืชกัญชา ซึ่งหากรับสารดังกล่าวใน

ขนาดที่เหมาะสมจะมีผลในการลดปวด ลดการเกร็งของกล้าม

เนื้อ ลดอาการคลื่นไส้ แต่หากได้รับในขนาดสูงจะทำาให้มีอาการ

เมาเคลิ้ม ใจสั่น หน้ามืด เห็นภาพหลอน รบกวนการรับรู้การ

ตัดสินใจ ความจำาเสื่อมทั้งระยะสั้นและยาว และหากใช้สาร 

THC ขนาดสูงสม่ำาเสมอทำาให้เกิดภาวะดื้อต่อสาร ทำาให้ต้องมี

การเพิ่มขนาดเพื่อจะให้ได้ผลเท่าเดิมและเกิดการติดยาได้ ทั้งนี้ 

พืชกัญชาแต่ละพันธุ์จะมีระดับสาร THC แตกต่างกัน และขึ้น

อยู่กับเทคนิคการปลูกด้วย.

สาร THC ในกัญชา

พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์ โอชา

พิมพิชยา ก๊กรัมย์

สุชาติ ชมกลิ่น

เหตุเกิดที่เบตง ... ยะลา!!

(ภิกษุในโครงการจิตอาสา กำาลังใจ พัชรธรรม)

ารบูรณาการร่วมระหว่างการฝึกกองทัพเรือ ประจำาปี 2565 

กับการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำาปี 2565 ที่จังหวัด

ระยอง ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) การฝึกขจัดมลพิษ

ทางน้ำาเนื่องจากน้ำามันในทะเล (Oil Spill) และการฝึกค้นหาและช่วย

เหลือผู้ประสบภัยในทะเล (Sea SAR)  โดยเป็นการบูรณาการความ

ร่วมมือและการระดมสรรพกำาลังจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองทัพ

เรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง กองบังคับการตำารวจน้ำา กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง 

บริษัทเอกชน หน่วยกู้ภัย และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่ม

อุตสาหกรรมน้ำามัน

พร้อมกันนั้น ยังมีการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

และบรรเทาภัยพิบัติ ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการเคมี ชีวภาพและ

รังสี ณ ท่าเรืออ่าวกลาง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บนบก (Incident 

Command System :ICC) ณ สนามฟุตบอล อบจ.ระยอง 

สำาหรับภารกิจของชุดปฏิบัติการเคมี ภาพและรังสี คือ ปฏิบัติ

การให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจากสารเคมีและ

วัตถุอันตราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทร. หรือตามที่ได้รับการร้องขอ

จากประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทา

สาธารณภัยกองทัพเรือ (ศบภ.ทร.)  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขตต่างๆ 

โดยผ่านการสั่งการจาก ศบภ.ทร. โดยขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ได้แก่ การพิสูจน์ทราบ การระงับเหตุอันตราย การกำาหนดขอบเขต

อันตราย การกักกั้นการแพร่กระจาย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยออก

จากพื้นที่เกิดเหตุ การชำาระล้างพิษผู้ประสบภัย ประชาชน เจ้าหน้าที่ 

ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติการ

โดยการฝึกครั้งนี้ ได้สมมุติสถานการณ์เกิดพายุอย่างรุนแรง

ทำาให้พื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติได้รับความเสียหาย ซึ่งรวมไปถึงชุมชน และ

โรงงานที่เก็บสารเคมี จนทำาให้เกิดสารเคมีรั่วไหลจากถังกักเก็บ เมื่อ

ทางชุดสำารวจความเสียหายเบื้องต้น (NDAT) ได้เข้ามาสำารวจและ

รายงานผลไปยังศูนย์ ICC  โดยได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ เคมี ชีวะ 

รังสี กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าดำาเนินการยับยั้งการรั่วไหลของ

สารเคมี พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับการปนเปื้อนสารพิษ 

ก่อนนำาลงเรือเพื่อขึ้นสู่ฝั่ง

ชุดปฏิบัติการเข้าดำาเนินการระงับยับยั้งสารเคมีที่รั่วไหลจาก

ถังเก็บ โดยใช้รถพิสูจน์ทราบ ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องวัดความเร็วและ

ทิศทางลม พร้อมทั้งเครื่องพยากรณ์อันตรายตามลม และยังสามารถ

มีอุปกรณ์ให้ไฟแสงสว่าง กับชุดพิสูจน์ทราบในกรณีที่ต้องไปในพื้นที่

มืดได้อีกด้วย โดยได้จัดส่งชุดพิสูจน์ทราบพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการ

ระงับยับยั้งการรั่วไหลของสารพิษ เข้าดำาเนินการแก้ไขสถานการณ์

ดังกล่าว และในทางคู่ขนาน ก็จะส่งข้อมูล ชนิดและประมาณ/ความ

เข้มข้นของสารเคมี ในพื้นที่เกิดเหตุ ให้กับศูนย์ ICC เพื่อคำานวณพื้นที่

อันตรายตามลมและกระจายข้อมูลให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

พร้อมทั้งเตรียมการในการทำาลายล้างพิษให้กับกำาลังพลที่ปฏิบัติงานใน

พื้นที่ และชำาระล้างสารเคมีให้กับประชาชนที่ได้รับการปนเปื้อน  

หลังจากชุดพิสูจน์ทราบซึ่งสวมชุดป้องกันระดับ B เข้าระงับ

ยับยั้งสารเคมีที่รั่วไหลเรียบร้อยแล้ว ชุดพิสูจน์ทราบจะเข้ามาทำาลาย

ล้างสารพิษที่รถยนต์บรรทุกทำาลายล้างพิษ เนื่องจากการเข้าไปใน

พื้นที่ที่มีปนเปื้อนสารพิษ เพื่อปฏิบัติภารกิจในการยับยั้งสารพิษ เมื่อ

เสร็จภารกิจและก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย ชุดป้องกันระดับ B จึง

ต้องมีการชำาระล้างสารพิษ ซึ่งเราเรียกว่า TEC. DECON 

เนื่องจากชุดป้องกันระดับ B สามารถทนต่อการกัดกร่อนของ

สารเคมี ที่มีสภาวะทั้งเป็นกรดและด่างเข้มข้นได้ และยังสามารถ

ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีก๊าซออกซิเจนต่ำากว่าปกติ (น้อยกว่า 19.5 %) 

เจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันระดับ B ซึ่งใช้อากาศจากถังอากาศที่อยู่

ด้านหลัง มีความจุของอากาศที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ ประมาณ 

60 นาที แต่ในทางปฏิบัติจะให้ปฏิบัติภารกิจได้นานไม่เกิน 45 นาที 

อีก 15 นาที เป็นห้วงเวลาที่ใช้ในการถอนตัว และเข้าทำาลายล้างพิษ

บุคคล ณ พื้นที่ที่มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้ว

สำาหรับการชำาระล้างสารพิษให้กับประชาชน 

(MASS DECON) ที่ได้รับการปนเปื้อนของสารเคมี

ตามเสื้อผ้า แต่มิได้บาดเจ็บรุนแรง โดยทางศูนย์ ICC 

ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการ เคมี ชีวะ รังสี ของ วศ.ทร. 

เข้าจัดตั้งสถานีชำาระล้างสารพิษให้กับประชาชน ก่อน

ขึ้นสู่เรือเพื่ออพยพขึ้นสู่ฝั่ง และเพื่อเป็นการยับยั้งมิ

ให้สารเคมีปนเปื้อนขึ้นสู่เรือ และอาจแพร่กระจาย

ไปยังพื้นที่อื่นได้ ชุดปฏิบัติการ เคมี ชีวะ รังสี ได้นำา                                                        

รถยนต์บรรทุกสำาหรับชำาระล้างสารพิษให้กับประชา 

ชน 

พร้อมกับมีการตรวจสอบการหลงเหลือของสาร

พิษที่อาจจะติดตามร่างกายและชำาระล้างไม่หมด โดย

ใช้เครื่องตรวจวัดสารเคมีพิษอัตโนมัติ เมื่อตรวจสอบ

พบการติดค้างของสารเคมี จะให้ประชาชนไปเข้า

ชำาระล้างใหม่ และตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นเป็นการ

จ่ายผ้าเช็ดตัว เสื้อ กางเกง รองเท้าใหม่ ทั้งหมด (ส่วนเสื้อผ้าเก่าที่

มีการปนเปื้อนสารเคมี ก็จะนำาไปบำาบัด มิให้มีสารเคมีตกค้างในสิ่ง

แวดล้อมต่อไป)

ส่วนขีดความสามารถของรถในการชำาระล้างสารพิษให้กับ

ประชาชน ต้องสามารถเคลื่อนที่เข้าพื้นที่ได้รวดเร็ว ชำาระล้างได้ 24 

คน/ชม. อัตราการใช้น้ำาคนละ 20 ลิตร สามารถชำาระล้างได้ 100 คน 

ไม่ปล่อยน้ำาเสีย (น้ำาที่ผ่านการชำาระล้างแล้ว) ลงสู่สิ่งแวดล้อม/ในพื้นที่

ปฏิบัติการ

อย่างไรก็ตาม ทุกเหล่าทัพได้จัดชุดเคมี รังสี ชีวภาพ นิวเคลียร์ 

มีการฝึกบุคลากรให้มีองค์ความรู้และรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า คชรน.เพื่อรับมือไว้แล้ว แต่ก็มีการ

ประเมินสถานการณ์และจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น อู่ตะเภา ซึ่งอยู่

ใกล้กับพื้นที่อีอีซี โดยพื้นที่ดังกล่าว ผู้ประกอบการ โรงงาน ที่ใช้สาร 

หรือวัตถุประเภทนี้อยู่ การฝึกซ้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ไม่คาดฝัน 

จึงเป็นเรื่องสำาคัญ โดยต้องประสานงานกับทุกภาคส่วนให้ภารกิจใน

การบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว.

รับมือภัยจากเคมี-ชีวภาพ-รังสี

ทร.เตรียมฝึกอู่ตะเภารับ ‘อีอีซี’

ก

ลี้คิมฮวง

เ



องยกนิ้วชื่นชม “โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวัชรเมธา

กุล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ

ไทย ที่กำาลังแข่งขันวอลเลย์บอล เนชั่นส์ลีก 2022 

(FIVB Volleyball Women’s Nations League 

2022) สนามสอง ประเทศฟิลิปปินส์ แม้ในการแข่งขันนัด

ที่ 2 ของสนามแห่งนี้ ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะพ่ายแพ้ทีม

วอลเลย์บอลสาวโปแลนด์ไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยสกอร์ 2-3 

เซต 25-22, 29-27, 16-25, 16-25 และ 13-15

แต่ก็ไม่น่าเสียใจ มิหนำาซ้ำายังต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของ

สาวๆ วอลเลย์บอลไทย เธอทุกคนทำาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม

และดีที่สุด

โดยเฉพาะอย่างย่ิง “โค้ชด่วน” ต้องได้รับเสียงปรบมือดังๆ

ด้วยข้อจำากัดท่ีก่อนเกมการแข่งขัน นักวอลเลย์บอลสาว

ไทยติดเชื้อโควิด-19 ถึง 8 ราย เริ่มต้นจากชุดแรก 4 ราย 

ประกอบไปด้วย ปิยะนุช แป้นน้อย, สุพัตรา ไพโรจน์, วัชรียา 

นวลแจ่ม และสุทัตตา เชื้อวู้หลิม จากนั้นอีก 4 คนก็มีอาการ

คล้ายหวัดและไอ จึงตรวจ ATK ทุกคนอีกครั้ง ปรากฏว่าพบ

ผลบวกเพิ่มอีก 4 คน ได้แก่ 

ศศิภาพร จันทรวิสูตร, หัตถ

ยา บำารุงสุข, ฑิชากร บุญ

เลิศ และณัฐฏณิชา ใจแสน

ทำาให้เหลือนักวอลเลย์ 

บอลที่จะลงแข่งขันเพียง 

7 ราย คือ พรพรรณ เกิด

ปราชญ์, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, 

ชัชชุอร โมกศรี, อัจฉราพร 

คงยศ, ธนัชชา สุขสด, แก้ว

กัลยา กมุทะลา, ณัฐพร 

สนิทกลาง 

กระทั่งสมาคมกีฬา

วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ต้องประสานกับสหพันธ์วอล 

เลย์บอลนานาชาติ ขออนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษให้นักกีฬาที่

อยู่ในรายชื่อ 25 คน ซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศไทย ได้แก่ จรัส

พร บรรดาศักดิ์, วิภาวี ศรีทอง, คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ, กรรณิการ์ 

ธิปะโชติ และฑิชาญา บุญเลิศ เดินทางไปสับเปลี่ยนนักกีฬาที่

ติดเชื้อโควิด ซึ่งทั้งหมดก็เดินทางไปถึงก่อนแข่งขันกับทีมชาติ

โปแลนด์เพียงวันเดียว

“โค้ชด่วน” และทีมงานผู้ฝึกสอนต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่น

เท่าที่มีลงไปแข่งขันกับนักวอลเลย์บอลสาวโปแลนด์ และสาว

ไทยก็ทำาได้ดี สามารถชนะ 2 เซตแรก กระทั่ง “น้องบีม” พิม

พิชยา ก๊กรัมย์ หัวเสาตัวเก่งของไทยบาดเจ็บระหว่างการ

แข่งขัน ทำาให้ต้องมีการปรับทีมกันอีกครั้ง

สลับนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางไปถึงประเทศฟิลิปปินส์เพียง

วันเดียวลงไปแข่งขัน

สุดท้ายทีมสาวไทยถึงจะสู้อย่างสุดพลัง แต่ก็ต้านทาน

นักวอลเลย์บอลสาวโปแลนด์ไม่ไหว ทำาให้แพ้ไปในการแข่ง 

ขันครั้งนี้แบบเฉียดฉิว

แต่ก็ได้ใจคนไทยทั้งประเทศ ทั้ง “โค้ช” และ “นักกีฬา”

“โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย อดีตนักวอลเลย์บอลระดับ

อาชีพชาวไทย เกิดวันที่ 5 ต.ค.2513 ที่อำาเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น ปี 2544 “โค้ชอ๊อด” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร 

ได้ชวนให้มาเป็นเทรนเนอร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 

และอยู่กับทีมเลยมาจนกระทั่งโค้ช “อ๊อด” ได้วางมือไป “โค้ช

ด่วน” จึงเข้ามาคุมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแทนถึงปัจจุบัน.

ครั้นเห็นสะกดเป็น ต๊าช จึงต้องย้อนกลับไปหาชาว

สมัย ขอช่วยไปว่า ต๊าซ หรือ ต๊าช จึงถูกต้อง คำาอธิบาย

ปรากฏว่า (จริงมิจริงมิรู้) อ้างพอได้กันว่า มาจากคำาฝรั่ง 

intouch หมายถึง จับใจ โดนใจ แล้วมาหั่นออกแค่ครึ่ง

หลัง หากถอดตำารารหัสแต่ก่อนเก่า (สักกว่าห้าทศวรรษที่

แล้ว) intouch ก็จักได้ว่า อินทัช แต่ทัชเป็นหนึ่งหน่วยคำา

กุดๆ สั้นๆ ไม่ชวนขำา คนประดิษฐ์เสียงจึงลากยาวเป็นหนึ่ง

ประโยค ยาวประมาณสี่หน่วยคำา หรือเกินกว่า (ตามกรณี

ประสงค์) 

ทัช ก็น่าจักกลายเป็นท้าช หรือ ต๊าช ทว่า ช แบบ

ไทยๆ มักสั้นกุดๆ หากแบบฝรั่งๆ สะกดเป็น ต๊าซ ดีกว่า 

ล้อการเติม S แลย้อนครั้งออกเสียง Z ทำาเอกพจน์เป็น

พหูพจน์ของฝรั่ง ออกมาแยบคายจงดี touch จึงกลายเป็น 

ต๊าซซซซซซซ กระหน่ำาไป ไม่จำากัด เสียงอันแทนเสียงกัน

จริง ระหว่างอักษรกับสมัย จึงมีลางอย่างเป็นประโยชน์

เฉพาะหน้า แต่อาจส่งผลปัญหาระยะยาว หากชาวอักษร

แลชาวสมัยไม่สนทนากัน ขาดหลักการทั้งอักษรหรือสมัย   

แลลืมหลักการสำาคัญลางอย่าง อักษรมีสมัย แลสมัยต้อง 

การ ต้องอาศัยอักษร 

ต๊าซจึง X ๒ แลทวีเป็นพิสดาร ดังบอกกล่าวมาเป็น

สำาคัญ ตัวอย่างผิดๆ ถูกๆ ก็มี ดูเถิด อาศัยอักษรเพียงลำาพัง

พา ต๊าซ ประหลาดพิกล บนวิเคราะห์แบบ ต๊าซ โบราณวิธี 

ขายหมด หน้าตาชาวอักษรนอกสนทนา ก็แค่ทัศนะ?

สุรพล บัณฑุเศรณี

 

ผมไปถามอากู๋มาได้คำาตอบตรงกัน คำาว่า ต๊าช หมาย                                                                             

ถึง อะไรที่ดีเลิศ ปัง สุดยอดที่สุด โดยมาจากคำาว่า “Touch” 

ในภาษาอังกฤษ ส่วนการใช้ก็ไม่ยาก สามารถใช้ในการ

กล่าวชื่นชมว่า “ต๊าชมาก” หรือว่าจะ สุดต๊าช ก็ทำาได ้

คำาว่า “ต๊าช” นี้ เริ่มต้นจาก สไปรท์ บะบะบิ อินฟลู

5บทความ

ยังงงๆ อยู่ 

ตกลงกัญชาเสรี หรือไม่เสรีกันแน่ 

เพราะสายเขียวล้มวัวฉลองเป็นฟาร์มแล้ว 

แต่ฟังไปฟังมา รัฐมนตรีจากค่ายภูมิใจไทย 

ทุบโต๊ะว่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เสรีกัญชา

สำาหรับการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น  

อะไรนอกเหนือจากนี้เป็นสิ่งที่ผิด 

ส่วนนโยบายของพรรคภูมิใจไทย คือ ให้ประชาชนได้

มีโอกาสเข้าถึงการใช้กัญชาในระดับครัวเรือน ทั้งด้านสุข 

ภาพและเศรษฐกิจ 

ขณะท่ี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณ 

สุข อธิบายว่า จากนโยบายการปลดล็อกกัญชา มีการคาด

การณ์ว่าประชาชน เกษตรกร รวมถึงภาคธุรกิจ จะได้รับ

ประโยชน์ 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ๑.๕ ล้านบาทต่อวิสาหกิจ

ต่อรายต่อปี 

ขณะนี้วิสาหกิจชุมชนที่ยื่นขอปลูกกัญชาประมาณ 

๑,๙๗๖ แห่ง จะมีเงินไหลเวียนในระบบ ๒,๙๖๔ ล้านบาท

ต่อปี 

มีการส่งเสริมให้วัตถุดิบกัญชาเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร 

อาหารเสริม เครื่องสำาอาง ซึ่งมีมูลค่าตลาด ๒๐๐,๐๐๐ ล้าน

บาทต่อปี 

จับการอธิบายทั้งหมดมายำากัน ก็งงพอสมควร เช่น 

กัญชาใส่ในก๋วยเตี๋ยวได้หรือเปล่า เพราะบางคนแพ้ กินไป

ถึงตายได้

เกิดข้อวิตกกังวลกันมากมายว่า แล้วตามโรงเรียนจะ

เสรีด้วยหรือไม่ มีมาตรการป้องกันอย่างไร 

อย่าลืมนะครับ ปัญหาของสังคมที่แก้ไม่ตก และไม่รู้

จะแก้ได้เมื่อไหร่ นั่นคือ มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย

ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐปล่อย

ปละละเลย เมื่อสองสิ่งนี้บวกกัน พังพินาศ ฉิบหายวายป่วง

มาเยอะแล้ว 

วานนี้ (๑๖ มิถุนายน) ชัดขึ้นมานิดหนึ่ง “อนุทิน 

‘เหล้า-กัญชา’เสรี

ชาญวีรกูล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามใน

ประกาศสมุนไพรควบคุม (กัญชา) อาศัยความ พ.ร.บ.ส่งเสริม

และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อคุ้มครองผู้อายุ

ต่ำากว่า ๒๐ ปี เด็ก เยาวชนและหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 

ดังต่อไปนี้

๑.ให้กัญชาที่เป็นพืชตระกูลแคนนาบิส (Cannabis) เป็น

สมุนไพรควบคุม

๒.ให้ผู้ที่อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป สามารถใช้ประโยชน์กัญชาได้ 

ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ การใช้ในที่สาธารณะ และ

ใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

๓.ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์

แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายการแพทย์แผนไทยสามารถใช้

ประโยชน์จากกัญชาในการบำาบัดรักษาผู้ป่วยของตน

๔.ให้ประกาศมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศในพระ

ราชกิจจานุเบกษา

แต่ก็ยังมีคำาถามตัวโตๆ อยู่ดี กรณีปลูกในบ้านแล้วเด็ก                                                                                   

หรือผู้ใหญ่ไปเด็ดมาเผาในบ้องไม้ไผ่หลังบ้าน จะทำาอย่างไร

จะเพลิดเพลินกับบ้องกัญชาได้หรือเปล่า ใครจะเป็นคน

ไปตรวจสอบ 

มันยังมีปัญหาปลีกย่อยอีกเยอะครับ และดูเหมือนว่าขณะ

นี้รัฐบาลอยู่ในสภาพ ออกกฎหมาย ระเบียบ ไล่ตามปัญหา  

ไม่ได้คิดเชิงระบบเสียตั้งแต่แรก 

การสร้างความเข้าใจเรื่อง กัญชาสำาหรับการแพทย์และ

สุขภาพ ยังมีจุดอ่อนให้ต้องแก้ไขอีกเยอะ มันต้องอธิบายว่า 

ทำาไมถึงเอาไปสูบเป็นการทั่วไปไม่ได้ 

เพราะความเข้าใจของคนในขณะนี้คือ เมื่อปลูกที่บ้านได้ 

ก็ต้องสูบได้ 

มันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เลี่ยงไม่ได้

คนที่ไม่อยากสูบส่วนใหญ่ก็ไม่ปลูก 

คนอยากสูบเกือบ ๑๐๐% อยากปลูกเพื่อสูบเอง 

ขณะที่อีกส่วนมีความชัดเจนว่า ปลูกในนามอาชีพเกษตร 

กร เพื่อขายผลผลิตสำาหรับการแพทย์และสุขภาพ 

ฉะนั้นเมื่อเลือกมาทางนี้แล้ว ก็ต้องตระหนักเรื่องการบัง 

คับใช้กฎหมายให้มาก ไม่เช่นนั้น จะเกิดปัญหาใหม่ในสังคม

ไทยแน่นอน 

ในมุมการเมืองต่อเรื่องกัญชา ก็ต้องพูดถึงเช่นกัน 

คงจะเป็นนิสัยถาวรกันไปแล้ว อะไรท่ีไม่ใช่พวกกูก็ผิดหมด 

แต่ถ้าพวกกูทำาคือถูกหมด

โดยพื้นฐานของ กัญชา มันมีพื้นฐานของปัญหาสังคมใน

ตัวเองอยู่แล้ว เพราะวันหนึ่งคือยาเสพติด ต่อมาไม่ใช่

แม้กัญชาจะมีประโยชน์ทางการแพทย์มหาศาลจริง อีก

มุมหนึ่งก็ไม่อาจสลัดความเป็นยาเสพติดพ้น เพราะเสพแล้ว

มันติดจริงๆ 

แต่มันมีพวกกระแดะออกมาต่อต้าน ท้ังท่ีก่อนหน้าน้ีเชียร์

กันขรม กัญชาต้องเสรี สังคมยุคใหม่ทุกอย่างต้องเสรี

เพียงเพราะจุดยืนทางการเมือง ก่อนที่รัฐบาลจะทำาให้

นโยบายกัญชาเสรีเป็นจริง นับหัวได้เลย บรรดาแกนนำาม็อบ 

นักเคลื่อนไหวทางการเมือง นักการเมืองซีกฝ่ายค้าน ไม่ออก

มาค้านกันซักแอะ 

แถมเชียร์ด้วยซ้ำา

แต่หลังวันที่ ๘ มิถุนายนเป็นต้นมา หน้ามือเป็นหลังเท้า 

ถล่มกัญชาเสรีกันยกใหญ่ 

มันก็น่าเหลือเชื่อว่า คนที่เกลียดกัญชาเสรีคือคนที่ ล้ม

ควายฉลอง กฎหมายเหล้าเสรี ที่เพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎร

วาระแรก  

นี่คือความประหลาดที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

วิธีคิดแบบนี้มันพบเห็นได้ง่ายในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ยัง

มีความขัดแย้งทางการเมืองสูง 

หากตัดเรื่องความชอบไม่ชอบทางการเมืองออกไป 

กัญชาเสรี เหล้าเสรี มันคือประเด็นทางสังคมใกล้เคียงกัน 

กัญชาอาจมีภาษีมากกว่าตรงที่ ใช้ในการแพทย์ได้ 

แต่เหล้า-เบียร์ หนักไปทางโทษ

ปัญหาเมาขับ ไร้สติ รถตกถนน ชนคนเจ็บ คนตาย 

มันยังเกิดขึ้นทุกวัน เพราะปัญหาใหญ่ที่เราแก้ไม่ได้สักที นั่น

คือ ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐไม่บังคับใช้

กฎหมาย 

จะมีพรรคการเมืองไหนริเริ่มขอแก้ไข พ.ร.บ.จราจร 

เอาโทษเมาขับให้รุนแรงขึ้นหรือเปล่า 

เพิ่มโทษทั้งคุกทั้งปรับ

หรือจะแก้ปัญหาขาเดียวไปเรื่อยๆ

น่ีคือตัวอย่างของปัญหาในสังคมไทยท่ีมักตัดสินไปตาม

ความชอบหรือไม่ชอบทางการเมือง ไม่ได้อิงอยู่กับข้อเท็จจริง 

แต่กระนั้นก็ตาม เมากัญชา เมาเหล้า สู้เมาอคติทาง 

การเมืองไม่ได้ครับ 

มันผิดเพี้ยนไปหมด

ที่สำาคัญสร่างเมายาก 

ต่อให้เอาข้อเท็จจริงมาวางตรงหน้า ถ้าไม่ถูกจริตการ 

เมือง มันก็ผิดทุกเรื่อง 

ก็นึกภาพดูครับ วันนี้มีคนไม่ชอบรัฐบาลลุงตู่เป็นห่วง

กัญชาเสรีกันเยอะ ออกมาเสนอแนะวิธีแก้ปัญหามากมาย 

แต่ก็เอาด้วยกับเหล้าเสรี 

แถมยังพูดถึงข้อดีของเหล้าเสรีตั้งมากมาย 

สังคมที่ขาดวินัยยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่กลับมีสิ่งเย้า

ยวนเข้ามา 

เราจะไปทางนี้กันจริงๆ หรือ.

วิบากกรรม

มักมีผู้ เผลอไผล เข้าใจผิด

ไปปักธง ตรงทิศ สิทธัตถะ

บวชหกปี แสวงหา ธรรมะ

ด้วยทุกกะระ กิริยา พาตรัสรู้

แท้จริง เกิดจาก วิบากกรรม

ผลพุทธะ เคยทำา กรรมสุดกู่

หกปี ผิดพลาด กรรมพรั่งพรู

มิควรคู่ ตรากตรำา กระทำาตาม

วันนี้ชัชชาติออกลายมาแล้ว

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ชัชชาติตอกย้ำาความเป็นสามกีบออกมาแล้ว ประ 

กาศถอนขนห่าน รีดภาษีที่ดินชาว กทม. เรื่องนี้ผู้ที่เดือด

ร้อนคือคนชั้นกลางที่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ คนที่ไม่เดือด

ร้อนคือคนรวยที่ซุกซ่อนทรัพย์สินในรูปแบบต่างไป และ

สามกีบที่ยังไม่มีทรัพย์สินของตัวเอง

ชัชชาติหางโผล่ตั้งแต่ยอมรับว่าตนเป็นพวกเดียวกับ

สามกีบ ใช้อารยะขัดขืนกับนายกฯ แสดงอาการเห็นด้วย

กับการยกเลิก ม.๑๑๒ เพียงแต่อ้างว่ายังไม่ถึงเวลา

ถุงเงิน 

 

คงเป็นช่วงเวลาที่คุณชัชชาติต้องพิสูจน์ตัวเองครับ 

เพราะก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คุณชัชชาติชูภาพเป็น 

กลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมือง ไม่ขัดแย้งกับใคร ไม่เป็น

พวกใครทั้งนั้น มาทำางานอย่างเดียว แต่วันนี้มีคนแสดงตัว

ว่าเป็นพวกเดียวกับคุณชัชชาติเยอะครับ สามนิ้วก็นับญาติ 

พรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าชอบพอกัน เสื้อแดงก็เอากับเขา

ด้วย ม็อบทะลุแก๊สยิ่งแล้วใหญ่ เชียร์ชัชชาติกันลั่น 

ฉะนั้นถึงเวลาที่คุณชัชชาติต้องเจอของจริง งานที่แท้

จริงไม่ใช่ไลฟ์สดโชว์ในโซเชียล แต่จากนี้ ไปต้องตัดสินใจ

ในหลายเรื่อง จะมากั๊กๆ กลางๆ ไม่ได้ ขอให้ โชคดีครับ.

ต๊าซ X ๒

ว่ากันว่า สำาหรับชาวอักษร เคร่งครัดตึงตัวเกินไปก็

ไม่ดี สำาหรับชาวสมัยอ่อนผ่อนหย่อนยานยาว ก็ดีบ้าง ไม่

ดีบ้าง ต๊าซ ดูจักพอเป็นกรณีตัวอย่างได้ โลกอักษรสื่อ

กระดาษ คราวแรกเห็นสะกดว่า ต๊าซ ครั้นนานมาข้าม

ปี ไม่นานมาเห็นปรากฏบนกระดาษรายวันเป็นครั้งที่สอง 

สะกดว่า ต๊าช ย่อมเหมือนส่งสติ ทำาสัญญาณติงเตือนชาว

อักษรลางอย่างกระมัง ชาวอักษรเคยยินชาวสมัยคนหนึ่ง

บอกว่า เป็นเสียงตลก ฟังชวนขำา ป๊อปปูลาร์อยู่สมัยหนึ่ง 

ก่อนวิเคราะห์เป็น ต๊าซ อันผิดพลาดมหันต์ เหมาเอาว่า

ออกเสียงขำา ซ ก็เป็น S/Z แบบฝรั่งสิ ถอดรหัสแทนเสียง

แทนอักษรแบบทื่อๆ 

ยกนิ้วชื่นชม‘โค้ชด่วน’

เอนเซอร์คนดัง ที่ต้องการจะแสดงถึงความดีเลิศ โดดเด่น 

อย่างที่ไม่รู้จะหาคำาไหนมาบรรยายแทนได้ครับ. 

งานที่ท่านพึงต้องทำา

 * กราบเรียน...ท่านนายกรัฐมนตรี

มีเวลา ๑ ปีที่บริหาร

แม้เวลาจะดูอีกไม่นาน

แต่มีงานรัฐบาลท่าน ต้องทำา

 * เช่น...๑.ปรับคณะรัฐมนตรี

หาผู้มีฝีมือดีที่จะค้ำา

ให้รัฐบาลเดินต่อไปไม่ขมำา

หรือล้มคว่ำาเท่งทึงก่อนถึง ๔ ปี

 * ๒.กระตุ้นเศรษฐกิจไปในทุกด้าน

โดยการสร้างงานให้ไวเร็วรี่

เพื่อให้คนรุ่นใหม่นั้นได้มี

โอกาสที่ได้งานการทำากัน

 * ๓.ความเดือดร้อนของบรรดาประชาชน

ที่ถูกปล้นถูกโกงโยงอยู่นั้น

กับ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ที่เกร่อครัน

ต้อง “ปราบ” มันโดยไวไม่ชักช้า

 * ๔.พวกละเมิด “สถาบัน” นั้นมีอยู่

ต้องกอบกู้ โดย “ปราบ” พลันกันทั่วหน้า

จะ “สามสัส-สามกีบ” รีบบีฑา

อย่าให้มาโผล่ข่มสังคมไทย

 * ๕.ปลูกฝังจิตสำานึกให้ไทยรัก “ชาติ”

อีกทั้ง “ศาสน์-กษัตริย์” มั่นไม่หวั่นไหว

ทุกวันเทคโนโลยี “จัญไร”

สั่นคลอน “๓ สถาบัน” ไทยลงไปทุกวัน

 * ๖.กระทรวงดิจิทัลฯ ต้องหมั่นทำางาน

ในเชิงรุกทุกด้านเลยนะนั่น

ทำาไม่ได้ “เจ้ากระทรวง” หาก “กลวง” ครัน

“ออก” เถอะทั่นก่อนถูก “ฝ่ายค้าน” ท่านอภิปราย.

 สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

พรรคพลังประชารัฐ

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

ก็

ต้

ดนัย ศรีวัชรเมธากุล
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6 เศรษฐกิจ

ดีเดย์ต้น66เดินรถสีชมพู-เหลือง

ราชดำาเนิน • “คมนาคม” เร่ง

เครื่องเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสาย

สีชมพู-เหลืองต้นปี 66 สั่งตั้งคณะ

อนุกรรมการ เตรียมพร้อมรับ

การเปิดให้บริการ แนะถอดบท                                         

เรียนรถไฟฟ้าสีแดงเป็นต้นแบบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า คณะ

กรรมการเตรียมการเปิดให้บริการ 

และการบริหารโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเหลืองและสายสีชมพู เพื่อ

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง 

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน

การดำาเนินการ ได้รายงานความ

คืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสี

เหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำาโรง) มี                              

การก่อสร้างไปแล้ว มีแผนเปิด

ให้บริการบางส่วนของเส้นทางใน

เดือน ม.ค.2566 และเปิดให้บริการ

เต็มรูปแบบในเดือน มิ.ย.2566 ส่วน

สายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) มี

ความคืบหน้า 88.51% มีแผนเปิด

ให้บริการบางส่วนของเส้นทางใน

เดือน ก.พ.2566 และเปิดให้

บริการเต็มรูปแบบในเดือน ก.ค.

2566 

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม

ได้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะ

อนุกรรมการเตรียมความพร้อม

ด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดให้

บริการ เช่น ให้คณะอนุกรรมการ

ด้านการเดินรถ, การเชื่อมต่อการ

ให้บริการระบบขนส่ง และการ

ประเมินคุณภาพ เมื่อก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ให้ทำาการทดลองเปิด

ให้บริการเดินรถเสมือนจริง โดย

ไม่เก็บค่าบริการ

พร้อมกันน้ีให้เรียนรู้โดยใช้                                         

ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค 

ท่ีผ่านมาจากโครงการรถไฟชาน     

เมืองสายสีแดง พร้อมท้ังเตรียม

การลดผลกระทบของประชาชน

ด้านต่างๆ ท้ังในส่วนของผู้โดยสาร

และผู้อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง 

เช่น ข้อร้องเรียนเรื่องเสียงและฝุ่น

ละออง และการคืนพ้ืนท่ีผิวจราจร

จากการก่อสร้าง เป็นต้น 

น อ ก จ า ก น้ี ยั ง ใ ห้ ค ณ ะ

อนุกรรมการด้านราคาค่าโดยสาร

และบัตรโดยสาร ให้นำาเทคโนโลยี

บัตรโดยสารในรูปแบบ EMV (Euro 

pay Mastercard Visa) มาใช้

เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน. 

จับมือ • นายธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำากัด จับมือองค์กรนิวเอนเนอร์จี้                          

เน็กซัส (ประเทศไทย) โดยนายสแตนลี เอิง ผู้อำานวยการโครงการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรนิว

เอนเนอร์จี้ เน็กซัส (ประเทศไทย) จำากัด ผนึกกำาลังพันธมิตรชั้นนำาจากภาคเอกชน ได้แก่ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์, 

เครือเจริญโภคภัณฑ์, บมจ.ไออาร์พีซี, บมจ.ปตท. และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ 

เปิดตัวโครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” พื้นที่แห่งโอกาสของสตาร์ทอัปและองค์กรชั้นนำา 

ในการทดสอบนวัตกรรมเพื่อให้อุตสาหกรรมของไทยบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอน รายละเอียดเพิ่มเติมที่: 

http://www.decarbonizethailand.org/.

ตรึงราคา‘สินค้าควบคุม’1ปี
พาณิชย์งัดวิน-วินโมเดลช่วย

เอกชนหั่นGDPเซ่นน้ำามันแพง

ไทยโพสต์ • ‘พาณิชย์’ เบรกบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปขอปรับขึ้นราคา อ้อน

ผู้ประกอบการกัดฟันยื้อตรึงราคาให้นานที่สุด หวั่นกระทบผู้มีรายได้

น้อย พร้อมต่ออายุสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการอีก 1 ปี ด้าน 

‘หอการค้าไทย’ หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 3.1% รับวิกฤตราคาพลังงานพุ่ง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์                                                      

กล่าวว่า จะพยายามตรึงราคา

สินค้าให้ ได้นานที่สุดตราบที่ผู้

ประกอบการยังพออยู่ ได้และ

ไม่ขาดทุนจนต้องหยุดผลิต ไม่

เช่นนั้ นจะเกิด เป็นปัญหาซ้ำ า

ซ้อนจนทำาให้สินค้าขาดตลาด 

โดยยอมรับว่าการสร้างความ

สมดุลเป็นเรื่องยาก และเป็นเรื่อง                                             

ที่พาณิชย์ต้องดูด้วยความระมัด 

ระวัง จึงเป็นที่มาของนโยบายให้

ใช้ วิน-วิน โมเดล คือให้ทุกฝ่าย

อยู่ร่วมกันได้และเป็นประโยชน์

กับทุกฝ่าย ให้เป็นภาระกับทุกฝ่าย

ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้

ท้ังน้ีจากการติดตาม น้ำามัน                                                   

พืชยังไม่ขาดตลาด และขณะนี้                                                  

ได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 1                                                 

ชุด ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกร, 

ตัวแทนโรงสกัด, ตัวแทนโรงกลั่น

น้ำามันขวดบริโภค, ตัวแทนผู้ส่ง

ออก และตัวแทนส่วนราชการ ทำา

หน้าที่ติดตามกำากับดูแลว่าควร

กำาหนดสต๊อกน้ำามันปาล์มสำาหรับ                                                              

การบริโภคไว้เท่าไหร่ เพื่อให้เพียง

พอกับการบริโภคในประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะ

กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า

และบริการ (กกร.) มีมติให้ต่อ

อายุสินค้าและบริการควบคุม

ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ซึ่ง

เป็นรายการเดิมเหมือนปี 2564 

โดยสินค้าควบคุมมีทั้งหมด 46 

รายการ และบริการมี 5 รายการ 

รวมเป็น 51 รายการ โดยให้ต่อ

อายุตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 ไป

จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2566 ซึ่งจะ

นำาเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณาอนุมัติต่อไป

‘บะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป มีการขอ                                                      

ปรับราคาหลายคร้ัง แต่ขณะน้ียังไม่  

มีการอนุญาต และยังขอความร่วม

มือพยายามตรึงให้นานท่ีสุด ต้องขอ

ความร่วมมือผู้ประกอบการ เพราะ

ท่านทราบดีว่าจะกระทบประชาชน 

กระทบผู้มีรายได้น้อยจำานวนมาก

ท่ีต้องพ่ึงบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป ต้อง

ขอบคุณผู้ประกอบการท่ีช่วยตรึง

ราคาด้วย’ นายจุรินทร์กล่าว

สำาหรับสินค้าควบคุม 46 

รายการ ได้แก่ อาหารสัตว์ ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว น้ำามันเชื้อเพลิง 

อาหารกึ่งสำาเร็จรูปบรรจุภาชนะ

ผนึก เครื่องแบบนักเรียน เป็นต้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย                                                     

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า 

ไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์

พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหา 

วิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า 

ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ

ไทยปีน้ีเหลือ 3.1% จากเดิม 4.2% 

จากผลกระทบราคาพลังงานโลก

ท่ีสูงข้ึน พร้อมคาดการณ์แนวโน้ม

การส่งออกปีน้ีโต 6.3% จากเดิม 

5.4% ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เพ่ิม 

ข้ึนเป็น 6.0% จากเดิม 1.5%.

JRแย้มQ2ยังโตอีกฟุ้งแบ็กล็อกล้น

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ไทยโพสต์ • เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. 

ยูทิลิตี้ ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 

2 โตต่อเนื่อง โชว์งานในมือแน่น

กว่า 4.1 พันล้านบาท มั่นใจผลัก

ดันงานในมือปี 65 ทะลุ 1 หมื่น

ล้านบาท

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ หรือ JR 

เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำาเนิน

งานไตรมาส 2/65 คาดว่าจะเติบ 

โตต่อเนื่องจากไตรมาส 1/65 โดย

ได้รับปัจจัยหนุนจากงานในมือรอ                                                   

รับรู้รายได้ (Backlog) ที่รอส่งมอบ                                                

ค่อนข้างมาก อีกท้ังบริษัทยังสามารถ 

บริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทำาให้ภาพรวมธุรกิจ

เติบโตอย่างโดดเด่น

ปัจจุบันมีงานในมือกว่า 

4.1 พันล้านบาท ไม่รวมงานติด

ตั้งสถานีชาร์จรถบัสไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ อีกทั้งในช่วงท่ีผ่านมาได้รับ

งานระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของ

ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เข้า

มาเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่าราว 60 

ล้านบาท ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถ

รับรู้ปีนี้ ได้ไม่ต่ำากว่า 50% และ

ที่เหลือทยอยต่อเนื่องไปปีถัดไป 

รวมทั้งธุรกิจยังมีแนวทางประมูล

โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เสริมรายรับในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึง

หลังของปีน้ีบริษัทมีแผนเข้าร่วม

ประมูลโครงการใหม่ๆ คิดเป็นมูลค่า

กว่า 7 พันล้านบาท อาทิ โครงการ

เปล่ียนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสาย

ไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสี

เหลืองและชมพู เฟสท่ี 2, โครงการ

ร้ือระบบโทรคมนาคมของรถไฟฟ้า

สายอื่นๆ, โครงการพัฒนาสถานีไฟ                                                    

ฟ้าย่อย หากทุกอย่างเป็นไปตาม

แผน ในปีน้ีจะมีงานในมือถึง 1 หมื่น                                                      

ล้านบาท รองรับการเติบโตระยะ

ยาวถึงปี 2568 ผลักดันผลงานสร้าง

สถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง.

มองดูตัวเลขดัชนีตลาดหุ้นท่ีด่ิงลงแรง นักลงทุนคงอึดอัดใจ

เพราะลงทุนไปก็เหมือนมีแต่ขาดทุนจากการที่ดัชนีปรับตัวลงมาก

และต่อเนื่อง โดยดัชนีนับจากต้นสัปดาห์มาถึงวานนี้ (13-16 มิ.ย.

65) ดัชนีปรับตัวลงแล้วถึง 71.52 จุด จากที่อยู่ระดับ 1,632.62 จุด 

มาถึงวานนี้ลดลงมาอยู่ที่ 1,561.10 จุด คิดเป็นการลดลง 4.38% 

คงจะทำาให้เกิดความหวาดวิตกกันมากขึ้น และมีการออกมามอง

ว่าดัชนีคงจะหลุดลงต่ำากว่า 1,500 จุดได้อีก ก็เป็นธรรมดาของ

การเก็งกำาไร เมื่อตลาดอยู่ในขาลงก็จะมองโลกในด้านลบต่อไป จึง

คิดว่าตลาดหุ้นจะยังดิ่งลงได้อีก แต่อาจลืมไปว่าการเก็งกำาไรยังมี

การเล่นรอบ แม้ประเด็นที่เฟดมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงจากเดิม

ที่คิดว่าจะปรับขึ้นแค่ 0.50% เอาเข้าจริงเกิดความวิตกจากภาวะ

เงินเฟ้อในสหรัฐสูงเกินคาดไปมาก จึงต้องเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยมาก

ถึง 0.75% แต่นั่นทางนักลงทุนก็ได้ขายหุ้นออกล่วงหน้าไปแล้ว 

จึงไม่ใช่เพิ่งมาตอบรับกับข่าวในปัจจุบัน ที่เห็นได้ชัดเจนคือการ

เล่นตามดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้า

มากกว่า เพราะคิดว่าเป็นการบอก

ทิศทางในระยะต่อไปของตลาด

เม่ือกลับไปดูการเคล่ือน 

ไหวของดัชนีดาวโจนส์ปกติจะพบ

ว่าได้ตอบรับข่าวไปมากแล้ว จึง

มีการดีดกลับเมื่อข่าวออกมา แต่

ทางด้านดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้า

กลับมาเล่นเก็งกำาไรกันต่อไป 

โดยเร่ิมต้นก็ยังคงเล่นกันในแดน

บวกตามดาวโจนส์ปกติ แต่หลัง

จากเทรดกันไปคร่ึงวันกลับพลิก

กดดัชนีด่ิงลงแรงเกือบ 600 จุด 

ทำาให้นักลงทุนต่างชาติในตลาด

หุ้นไทยตื่นตกใจ เทขายหุ้นตาม

ทันที จึงมีผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทย

เปล่ียนจากบวกกลับมาเป็นลบ และยังคงเล่นตามดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้า

ไปตลอดท้ังวัน ซ่ึงดาวโจนส์ล่วงหน้ายังคงด่ิงลงต่อเนื่อง ตลาดหุ้นไทยจึงด่ิง

ลงมาปิดต่ำาสุดของวันท่ีระดับ 1,561.10 จุด ลบไปมากถึง 32.44 จุด โดย

มีวอลุ่มหนาถึง 97,738.02 ล้านบาท คงต้องยอมรับว่าเป็นการเล่นเก็งกำาไร

โดยตรง ผลออกมานักลงทุนรายใหญ่ทุกกลุ่มเทขายหุ้น นำาโดยนักลงทุนต่าง

ชาติขายมากถึง 5,799.70 ล้านบาท ส่วนกองทุนและโบรกเกอร์ขายกันไปถึง 

3 ร้อยล้านบาท ท้ังหมดเป็นนักลงทุนท่ัวไปท่ีรับไปเต็มๆ ถึง 6,288.42 ล้าน

บาท อย่างน้ีนักเก็งกำาไรคงต้องยืนดู ปล่อยให้นักลงทุนระยะยาวเป็นผู้ลงทุน

ไปก่อน ซ่ึงนักลงทุนท่ีสามารถถือลงทุนยาวได้ก็ต้องเลือกซ้ือหุ้นเช่นกัน

โดยน่ามองในกลุ่มพลังงาน ที่ราคาน้ำามันยังอยู่สูง เลือกมอง

ที่ TOP, PTTEP และ ESSO กลุ่มขนส่งมั่นใจได้ว่าจะมีกำาไรดีต่อ

เนื่อง น่ามองที่ PSL, TTA และ WICE กลุ่มวัสดุก่อสร้างงานยัง

ล้นมือ จึงน่ามองที่ SCC, TASCO และ SKN กลุ่มธนาคารยังมี

อนาคตดี น่ามองที่ BBL, KBANK และ KTB กลุ่มอาหาร ธุรกิจ

ที่ไม่มีวันตาย น่ามองทั้ง ASIAN, CFRESH และ BR หุ้นรายตัวที่

น่ามองมี BFIT, SPALI และ CMAN เป็นต้น

ตลาดดิ่งลงอย่างนี้ ไม่เหมาะการเก็งกำาไร ต้องให้นักลงทุน

พื้นฐานเลือกลงทุนก่อน.

ขายตัวดาวโจนส์ล่วงหน้า

โอกาสดีๆ มาแล้วจร้า บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 

คอร์เปอเรชั่น หรือ SUPER ผู้นำาด้านธุรกิจโรงไฟฟ้าโซลาร์

ฟาร์มฯ กำาลังการผลิตกว่า 1,500 เมกะวัตต์ เตรียมเปิดขายหุ้น

กู้ให้กับนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ วงเงิน 2,300 ล้านบาท อายุ

หุ้นกู้ 3 ปี ผลตอบแทน 4.80% ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย.65 

นี้ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ “จอมทรัพย์ โล

จายะ” มั่นใจกระแสแรง พร้อม…เปิดจองซื้อผ่าน บล.เคจีไอ 

(ประเทศไทย), บล.เอเซีย พลัส, บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), 

บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ บล.เคทีบีเอสที ...•

มาท่ี “เอกา โกลบอล” มองเทรนด์อนาคตบรรจุภัณฑ์และ

นวัตกรรมเพื่อความย่ังยืนมาแรง รับมือปัญหาขาดแคลนอาหารท่ัว

โลกพุ่ง เดินหน้าลุย “กรีนโปรดักต์” เต็มสูบ พร้อมโชว์ศักยภาพในงาน

โพรแพ็ค เอเชีย 2022 อวดโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่คร้ังแรก!! พบกันได้ท่ี

บูธเลขท่ี AV31 ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2022 ระหว่างวันท่ี 15-18 

มิถุนายนน้ี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ...•

ด้าน เฮียฮ้อ สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ บอสใหญ่อาร์เอส 

ควักเงินกว่า 6 ล้านบาท เก็บหุ้น RS เข้าพอร์ตเพิ่ม 4 แสนหุ้น 

ทำาให้ปัจจุบันเฮียฮ้อถือหุ้นอาร์เอสอยู่ 231,250,000 หุ้น งานน้ีมี

เสียงกระซิบว่า การซ้ือหุ้นอาร์เอสในคร้ังน้ีเป็นการสร้างความเชื่อ

มั่นในการเติบโตของบริษัท ภายใต้ โมเดลธุรกิจ Entertainmerce 

ที่จะนำาพาทุกธุรกิจในเครืออาร์เอส กรุ๊ป เติบโตก้าวกระโดดใน

ทุกมิติ พร้อมตอกย้ำาความเชื่อม่ันต่อแผนงานและความสามารถ

ในการทำากำาไรของบริษัท ...•

ปิดท้ายด้วย บริษัท ทีคิวดี จำากัด ผู้ให้บริการดิจิทัล

แพลตฟอร์ม

ประกันและ

การเงิน บริษัท 

ในกลุ่ม บมจ.

ทีคิวเอ็ม คอร์     

ป อ เ ร ชั่ น 

พัฒนา แอป

พลิเคชันใหม่                 

ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ 

‘Friday’ แอป

พ ลิ เ ค ชั น ผู้

ช่วยตัวแทน

ประกันยุคใหม่ ด้วยแนวคิด “Empower to The Best” ชูจุดเด่น

ที่รวมครบทุกฟีเจอร์สนับสนุนการทำางานของตัวแทนประกัน

และที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี

ผู้ใช้งานได้ที่ www.friday.in.th และดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน 

Friday ได้แล้ววันนี้ ทั้งบนระบบ iOS และ Android ทาง App 

Store และ Google Play Store ...•

INDส่งสัญญาณ

โดดชิงงานรัฐ

ปั๊มรายได้แจ่ม

ไทยโพสต์ • นางพรลภัส ณ ลำาพูน                                                            

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนช่ัน 

แนล กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หรือ 

IND เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจ

ของบริษัทมีทิศทางท่ีดีต่อเน่ือง 

เนื่องจากยังได้รับปัจจัยสนับสนุน

จากงานก่อสร้างภาครัฐท่ีฟ้ืนตัว                                          

อย่างชัดเจน โดยเฉพาะงานโครง 

สร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ทำาให้

บริษัทมี โอกาสเข้าร่วมประมูล

โครงการออกแบบและก่อสร้าง

ใหม่ๆ เพ่ิมอีกหลายโครงการ

นอกจากน้ี บริษัทจะทยอย

รับรู้รายได้จากงานในมือ (backlog) 

ท่ีมีอยู่ 2.49 พันล้านบาท ซ่ึงจะทยอย

รับรู้รายได้ในปีน้ีประมาณ 25%

“บริษัทมีความพร้อมท่ีจะ

เข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ จาก

ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยาย

โอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และ

สร้างจุดแข็ง สร้างความได้เปรียบ

ด้านการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ

บริษัทในอนาคต โดยกลุ่มบริษัทฯ 

ยังมีโอกาสการเข้าร่วมประมูลงาน

ใหม่ๆ อีกมาก มีความพร้อมใน

ทุกๆ โครงการท่ีเก่ียวข้อง และยัง

คงเดินหน้าดำาเนินธุรกิจตามแผนท่ี

วางไว้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงจาก backlog 

ท่ีมีอยู่ จึงน่าจะเป็นปัจจัยบวกท่ีทำา                      

ให้ผลการดำาเนินงานปีน้ีเติบโต

อย่างมีศักยภาพ และจะเติบโต

อย่างโดดเด่น บริษัทม่ันใจว่าราย

ได้ปีน้ีจะเติบโตไม่ต่ำากว่า 20-25% 

จากปีก่อน” นางพรลภัสกล่าว

สำาหรับผลการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1/2565 บริษัทและบริษัท

ย่อยมีกำาไรสุทธิ 13.74 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 22.59 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 255.25% จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน รายได้จากการให้บริการ 

153.21 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 77.12 

ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 101.35% 

จากงวดเดียวกันของปีก่อน.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.59 35.32
ยูโร 35.83 36.93
ปอนดสเตอรลิง 41.60 43.17
เยน (100 เยน) 25.91 27.04
หยวนจีน 4.91 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,250 30,350
ทองรูปพรรณ 29,698 30,850
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

16/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,969.97 7,164.86 -194.89
 6,528.90 6,822.73 -293.83
 49,224.15 55,023.85 -5,799.70
 35,015.00 28,726.58 +6,288.42

97,738.02
-32.44

1,561.10
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ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,969.97 7,164.86 -194.89
 6,528.90 6,822.73 -293.83
 49,224.15 55,023.85 -5,799.70
 35,015.00 28,726.58 +6,288.42

97,738.02
-32.44

1,561.10

‘กองสลาก’ฮึ่มจับ

ขายตอ่หวยดจิทิลั

ขูป่รบั10,000บาท

ไทยโพสต์ • ‘กองสลาก’ ฮึ่มสั่งจับ

ขายต่อหวยดิจิทัลเกินราคา หลัง                                              

ตรวจสอบล่าสุดพบผู้ทำาผิด 2 ราย                                                    

แจงโทษปรับไม่เกินหมื่นบาท พร้อม

ขายล็อตใหม่อีก 5.17 ล้านใบ

ที่สำานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565 

พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำานวย

การสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการแชร์

ในสังคมออนไลน์ว่ามีผู้ซื้อสลาก

ดิจิทัลและไปเสนอขายแบบรวม

ชุดเกินราคา จากการตรวจสอบ

ล่าสุดพบผู้ทำาผิด 2 ราย โดยราย

หนึ่งซื้อ 5 ใบ และอีกรายซื้อ 7 

ใบ ไม่ได้ซื้อไปขายเป็นจำานวนมาก 

แต่มีลักษณะปั่นป่วนให้เกิดเป็น

ประเด็นมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ได้ส่ังให้ฝ่าย                                                           

กฎหมายสำานักงานสลากฯ แจ้งความ

เอาผิดกับผู้ขายทั้ง 2 รายแล้ว ซึ่ง                                                  

ตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 

บาทหากพบว่ามีการเสนอขายหรือ

ขายเกินราคา และขอเตือนว่าผู้

ที่ซื้อสลากดิจิทัลหากพบว่านำาไป

เสนอขาย กองสลากสามารถแจ้ง

ความดำาเนินคดี หรือหากพบว่าผู้

ซื้อมีการนำาไปขายเกินราคาก็แจ้ง

ความดำาเนินคดีได้เช่นกัน

“สลากดิจิทัลสามารถตรวจ

สอบได้ทุกใบ เรารู้หมดว่าใครเป็น

คนซื้อ ซื้อไปเมื่อใด เพราะแอปพลิ

เคชันเป๋าตังมีการเชื่อมโยงกับฐาน

ข้อมูลบัตรประชาชน เรารู้ถึงที่อยู่ 

เจ้าหน้าที่สามารถตามจับกุมได้ทัน   

ที ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัล

ไม่นำาไปขายต่อ เพราะมีความผิด 

ส่วนผู้ที่ซื้อต่อจากผู้ที่ขายเกินราคา

ก็มีความเสี่ยงมาก ที่จะถูกเบี้ยว

เงินรางวัล” พันโทหนุนกล่าว

พั น โทหนุ นกล่ า วอี ก ว่ า 

สลากดิจิทัลถ้าถูกรางวัลจะมีการ

แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋า

ตังภายใน 18.00 น.ของวันที่ออก 

ผู้ซื้อสามารถเลือกใบที่ถูกรางวัล 

โดยแจ้งว่าจะเลือกรับรางวัลช่อง

ทางใด ระหว่างให้โอนเงินเข้าบัญชี 

ที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่ง

จะได้เงินภายใน 12 ชั่วโมง หรือ

แจ้งมารับที่สำานักงานสลากฯ โดย

จะมารับได้หลัง 1 วันท่ีรับแจ้ง ส่วน                                              

รางวัลที่ 1 จะต้องมารับที่สำานัก 

งานสลากฯ เท่านั้น

ทั้งนี้ สำานักงานจะจ่ายเงิน                                 

รางวัลให้เฉพาะผู้ที่ซื้อสลากเท่า 

นั้น หรือเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน

ที่ผูกบัญชีไว้ ไม่มีการโอนให้กับผู้ที่

ซื้อสลากต่อ

อย่างไรก็ดี สำานักงานจะเปิด                                             

ขายสลากดิจิทัลงวด 1 ก.ค.นี้ ใน

วันที่ 17 มิ.ย.2565 ตั้งแต่เวลา 

06.00 น. จำานวน 5.17 ล้านใบ ขอ

ให้ผู้ท่ีต้องการซ้ือสลาก 80 บาท เข้า

มาซ้ือได้ตามเวลาดังกล่าว โดยคาด

ว่าในงวดน้ีจะสามารถจำาหน่ายหมด

ไว หรือใกล้เคียงกับงวดผ่านมา.

อีสท์วอเตอร์พัฒนาท่อน้ำาเพิ่มอีก 120 กม.

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ. 

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำาภาคตะวันออก หรือ อีสท์ วอเตอร์ 

เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบโครงข่ายท่อเพิ่มเติม

ด้วยความยาวอีกกว่า 120 กม. เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำาท่ีเพ่ิม                                                                                         

ขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต การขยายการลงทุนครั้งนี้เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำาว่า อีสท์ วอเตอร์ ยังคงมีขีดความสามารถ

ในการให้บริการส่งจ่ายน้ำาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หรืออีอีซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงยึดมั่นภารกิจในการ 

บูรณาการการบริหารและจัดการระบบท่อส่งน้ำาดิบในพื้นที่ภาค

ตะวันออก เน้นความเป็นเอกภาพและเสถียรภาพ รวมถึงดูแล

บำารุงรักษาระบบท่อส่งน้ำาให้สามารถตอบสนองความต้องการการ

ใช้น้ำาได้อย่างเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์

CSS โชว์งานในมือมีกว่า 1.5 พันล้านบาท

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น หรือ CSS ประเมินภาพ

รวมธุรกิจคร่ึงปีหลังเติบโตอย่างมีนัยสำาคัญ รับปัจจัยบวกจากการ                                                                                    

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ภายในประเทศ อาทิ โครง 

การรถไฟฟ้า โครงการรถไฟรางคู่ และโทรคมนาคม-เทรดด้ิงคึกคัก 

ส่งผลให้บริษัทมีงานในมือถึง 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี                                                                               

2565 น้ีบริษัทยังคงเดินหน้าลุยธุรกิจพลังงานทดแทนเต็มสปีด หวัง 

ต่อยอดรายได้ประจำาในอนาคต มั่นใจสนับสนุนผลงานโตต่อเนื่อง

เกษตรศิวิไลซ์ พัฒนาใบยาสูบสร้างมูลค่าเพิ่ม

นายพีรธัช สุขพงษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เกษตร 

ศิวิไลซ์ จำากัด ผู้พัฒนาธุรกิจทางการเกษตร เปิดเผยว่าได้จับมือ

กับการยาสูบแห่งประเทศไทย นำาเทคโนโลยีทางการเกษตรขั้นสูง

มาพัฒนาศักยภาพใบยาสูบให้เป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง 

ผนวกการปลูกพืชผักและสมุนไพรออร์แกนิกเสริมในพื้นที่ สำาหรับ

แปรรูปเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงสำาหรับเภสัชกรรม และพัฒนาเป็น                                                                                    

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆ รวมท้ังเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบไทย ตั้ง

เป้าสร้างมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น 5 เท่าภายใน 3 ปี

‘สุริยะ’ คุมเข้ม 600 โรงงานปล่อยมลพิษ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ เรื่อง กำาหนดให้ โรงงาน

ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษ

อากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ.2565 ให้ โรงงานขนาดใหญ่ 13 

ประเภทที่ระบายมลพิษจากปล่องกว่า 600 โรงงานทั่วประเทศ 

ต้องติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษอากาศจากปล่องแบบ

อัตโนมัติต่อเนื่อง (CEMS) และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อควบคุมเฝ้าระวังการระบายมลพิษอากาศ

จากปล่องตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.2566 เป็นต้นไป 

โรงงานที่ขออนุญาตใหม่ต้องติดตั้ง CEMS ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่ม

ประกอบกิจการโรงงาน ส่วนโรงงานเก่าต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จ

ภายใน 9 มิ.ย.2567

สร้างถนนสาย มห.3019 จ.มุกดาหารคืบ 10% 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้ดำาเนินโครงการ

ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยกทางหลวงแผ่น

ดินหมายเลข 212 ถึงบ้านบางทรายใหญ่ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร 

ระยะทางรวม 14.211 กม. งบประมาณ 804.159 ล้านบาท 

ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปกว่า 10% คาดเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้น

ปี 2567 ซึ่งเพิ่มศักยภาพการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 สู่ประเทศลาว รวมทั้งยังช่วย

แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองให้ประชาชนเดินทางได้

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยอย่างยั่งยืน. 



2565 (ตรวจสอบรายละเอียดกับร้านค้าก่อนใช้บริการ) สัมผัสอภิสิทธิ์

เหนือระดับสำาหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น! อัปเดตโปรโมชั่น

ได้ทางเว็บไซต์ www.citibank.co.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/

CitiThailand หรือ Line: @CitiThailand ...•

บิวตี้ ฮอลล์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ จัดโปรโมชั่นสุด

เอ็กซ์คลูซีฟ “MCard Member Day @ Beauty Hall Festi-Woww” 

เอาใจลูกค้าสายบิวตี้เลิฟเวอร์ พบสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ ยกทัพ

ความสวยมาเสิร์ฟดีลปังกว่า 80 แบรนด์ชั้นนำา อาทิ สินค้า สกินแคร์ 

เมกอัพ หรือน้ำาหอม พร้อมมอบโปรโมชั่น Super Wow Offer! ช็อป

โปรปัง ต้องบอกต่อ! รับคืนสูงสุด 500 บาท พิเศษสำาหรับลูกค้า M 

Card ช็อป 2,500 บาท/ใบเสร็จ และลูกค้า SCB M VISA ช็อปผ่าน

บัตรเครดิต 2,000 บาท/ใบเสร็จ, ช็อปบิวตี้ฮอลล์ผ่านบัตรเดบิต หรือ

เติมเงิน SCB M 2,000 บาท/ใบเสร็จ ตั้งแต่วันนี้–29 มิถุนายน 2565 

ที่แผนก Beauty Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ 

ท่าพระ เท่านั้น ...•

ขยับมาที่ ออล อเบ้าท์ บอท  ผู้นำา

เข้านวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นสัญชาติอเมริกา 

แบรนด์ Hoover เปิดตัวสินค้า 2 รุ่นใหม่

ล่าสุด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ 

หรือพ่อบ้าน แม่บ้าน ที่พิถีพิถันในการ

เลือกใช้สิ่งอำานวยความสะดวก ที่มาพร้อม

กับโปรโมชั่นสุดพิเศษช่วงเปิดตัว ลดราคา 

50% Hoover Fogger Black จากราคา

ปกติ 23,900 บาท ลดเหลือ 11,900 บาท, 

Hoover Evolve Pet จากราคาปกติ 18,900 

บาท ลดเหลือ 9,900 บาท เฉพาะลูกค้าที่จับภาพหน้าจอข่าวนี้ และ

สั่งซื้อผ่านทาง Facebook: Hoover Thailand เท่านั้น หรือเลือกซื้อ

เครื่องดูดฝุ่น Hoover 

รุ่นอื่นได้ที่ร้าน dotlife 

ร้าน SB Design 

Square และร้านค้า

ไลฟ์สไตล์ชั้นนำา หรือ

สั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง 

Home Pro Online, 

Central Online และ 

Lifestyle.Firster ...•

ชไนเดอร์ อิเล็ค

ทริค ผู้ให้บริการด้าน

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เม

ชั่น ด้านการจัดการ

พลังงานและระบบ

ออโตเมชั่น เตรียม

จัดทัพเดินเกมรุกโชว์

นวัตกรรม Next Generation Automation สำาหรับโลกอุตสาหกรรม 

4.0 ในงาน Assembly & Automation Technology 2022 พร้อมเปิด

ตัวโซลูชั่นใหม่สุดล้ำาอนาคตเยี่ยมชมนวัตกรรมล่าสุดของชไนเดอร์            

อิเล็คทริค ได้ที่ ฮอลล์ 101 บูธ 1G21 ณ ไบเทค บางนา ในวันที่ 

22-25 มิถุนายน 2565 นี้ พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษสำาหรับท่านที่ลง

ทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่ https://bit.ly/3QjSWwq และเพียงโชว์

อีเมลยืนยันการลงทะเบียนที่หน้างาน รับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษจาก 

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ...•

ด้าน บีเอ็นบี โฮม ศูนย์รวมสินค้าเพื่อบ้าน ภายใต้ บริษัท         

ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำากัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปลุกกำาลังซื้อของผู้
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

babaranoi@hotmail.com

เศรษฐกิจฐานรากถือเป็นเส้นเลือดฝอยที่มีส่วนสำาคัญต่อการขับ

เคลื่อนการเติบโตของประเทศในภาพใหญ่ โดยเฉพาะร้านค้ารายย่อย 

ร้านอาหารสตรีทฟู้ด รถเข็น ตลาดสด ล้วนเป็นฟันเฟืองสำาคัญที่ก่อ

ให้เกิดการหมุนเวียน

ของระบบโครงสร้าง

ของเศรษฐกิจทั้งภาค

ครัวเรือนและภาค

ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ

ภารกิจการทำางานของ 

AIS และธนาคาร                  

กรุงไทย ที่มุ่งมั่นผสาน

จุดแข็งร่วมกันเดิน

หน้าแบ่งเบาภาระ

ของคนไทย และ

สนับสนุนร้านค้าถุง

เงินที่อยู่ในระบบของธนาคารกรุงไทย ผ่านโครงการ “พอยท์เพย์” 

หวังกระตุ้นการใช้จ่ายหลังจบโครงการคนละครึ่งของภาครัฐ โดยให้

ลูกค้า AIS สามารถใช้คะแนน AIS Points 2 คะแนน แทนเงินสด

ได้ 1 บาท แลกส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้า

ถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำานวน 400,000 ร้านค้า จาก 1.6 ล้าน

ร้านค้าทั่วประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.

th/พอยท์ช่วยจ่าย และ https://krungthai.com/th/content/personal/  

pointpay ...•

เชิญสัมผัสประสบการณ์ระดับแห่งสุนทรียรสกับร้านอาหาร

ระดับรางวัลมิชลินกับ ซิตี้แบงก์  ชวนสมาชิกบัตร นักชิม เดินสาย

ลิ้มลองเมนูอาหารรสเลิศจากร้านอาหารอร่อยทั่วไทยที่ติดทำาเนียบ

มิชลินไกด์ ฉบับประเทศไทย ประจำาปี 2565 ที่ได้รับสัญลักษณ์            

มิชลิน สตาร์, มิชลิน บิบ กูร์มองด์ และ MICHELIN selected ทั้งใน

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พังงา และพระนครศรีอยุธยา ที่พร้อมจัด

เต็มสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และส่วนลดสูงสุด 

50% อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ทุกประเภทถึง 31 ธันวาคม 

ณก�าล�งโพสต์บน�น้าโซเชียลมีเดียก�าล�งโพสต์บน�น้าโซเชียลมีเดีย

แล้วไม่ค่อยมีคนสนใจหรือไม่เห็นผลลัพธ์

เหมือนท่ีคาดหวังหรือไม่? หรือว่าคุณ 

ทุ่มเงินและเวลาให้กับโซเชียลมีเดียอย่างมาก 

แต่ยังคงเพ่ิมจำานวนลูกค้าหรือยอดซ้ือต่อคน

ของลูกค้าไม่ได้ตามท่ีคาดหวังใช่หรือไม่

บริษัทหรือองค์กรต่างๆ พบว่าโซเชียล                

มีเดียมีความซับซ้อนและน่าหงุดหงิดใน

การนำามาใช้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งมันไม่น่า

แปลกใจเลย เนื่องจากการนำาไปใช้ให้สัมฤทธิ

ผลต้องใช้เวลานานและทักษะในหลายมิติ 

รวมทั้งมันเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ 

มากมายที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เหตุใดโซเชียลมี

‘โซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจ-ตั้งสติก่อนนำ�ไปใช้’

คุ

เดียจึงไม่ได้ผลสำาหรับองค์กรหลายๆ แห่ง อาจ

เป็นเพราะกำาลังทำาผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้

โพสต์ โดยปราศจากกลยุทธ์ ทุกธุรกิจ

ต้องการกลยุทธ์ โซเชียลมีเดีย เพื่อบรรลุเป้า

หมายอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ เพื่อเพิ่มการรับ

รู้ถึงแบรนด์ เพื่อเพิ่มยอดขายหรือการสร้าง/

รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า องค์กร

ต้องรู้ก่อนว่าต้องการกำาหนดเป้าหมายเป็นใคร 

เวลาใดที่จะโพสต์ และผลิตภัณฑ์/บริการใดที่

คุณต้องการโปรโมต พึงระลึกเสมอว่า การใช้

โซเชียลมีเดียไม่จำาเป็นต้องโพสต์กราดทุกกลุ่ม

เป้าหมาย ในหลายๆ ธุรกิจ ร้อยละ 90 ของ

ยอดขายมาจากลูกค้าเพียงร้อยละ 10

พูดถึงต�วเองมากเกินไป โซเชียลมีเดีย

ประกอบด้วยการสื่อสารสองทาง ท้ังการฟัง 

การพูด และการสร้างความสัมพันธ์ ดังน้ัน จะ

ประสบความสำาเร็จได้ยาก หากเพียงแค่เผยแพร่

ข้อความทางการตลาดและการขาย เพื่อโปรโมต

ผลิตภัณฑ์และบริการเท่าน้ัน หากมุ่งเน้นการขาย

บนโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียว หมายถึงคุณ

พลาดประเด็นท้ังหมด เพื่อให้ประสบความสำาเร็จ

ในการตลาดโซเชียลมีเดีย คุณต้องมีแบรนด์ท่ีเข้า

กับคนง่าย มีหัวข้อการพูดคุยท่ีหลากหลายและมี

ประสิทธิภาพซ่ึงต้องโพสต์อย่างสม่ำาเสมอ 

อยู่บน�ลายแพลตฟอร์มมากเกินไป 

�รืออยู่ผิดที่  ความเสียเปรียบของธุรกิจขนาด

เล็ก คือการที่พวกเขาไม่มีทรัพยากรมากมาย

ในการทำาการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย การ

ดำาเนินงานการตลาดทางแพลตฟอร์มโซเชียลมี

เดียอย่างเหมาะสม อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 

หนึ่งวันต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มและ

กลยุทธ์เนื้อหาของธุรกิจนั้นๆ

มีงานประจำาวันมากมายที่เกี่ยวข้องกับ

การตลาดโซเชียลมีเดียที่จำาเป็นต้องทำา ไม่ใช่

เพียงแค่โพสต์เท่านั้น อาทิ การบริหารการ

โพสต์ที่เหมาะสมที่สุดทั้งเวลาและเนื้อหา การ

ค้นหาและการใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง การ

สร้างความสัมพันธ์เชิงรุกและการโต้ตอบ การ

มีส่วนร่วมกับ influencers ต่างๆ การตรวจสอบ

การกล่าวถึงแบรนด์ (ทั้งแง่บวกและลบ) และ

การจัดการการบริการลูกค้า

การจัดการโซเชียลมีเดีย รวมถึงงาน

ประจำาสัปดาห์/เดือน อย่างเช่น การสร้างเน้ือหา

ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย กราฟิกหรือ

วิดีโอ การกำาหนดทิศทางของเรื่องราวท่ีจะโพสต์ 

และการเข้าถึงการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก

เพื่อติดตามว่าส่ิงใดใช้ได้ผลและไม่ได้ผล เป็นต้น

ณะที่ประเทศไทยก�าล�งเฮฮาก�บการ

เปิดเสรีกัญชา ปลดล็อกออกจากบัญชี

ยาเสพติดท่ามกลางความกังวลของ

ฝ่ายสาธารณสุขที่เป็นห่วงต่อสุขภาพเด็กและ

เยาวชน ปรากฏว่ารัฐบาลเวลส์เตรียมที่จะ

ออกข้อห้ามเด็กไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มชูกำาลัง

ทั้งหลาย หลังจากพบว่าเป็นต้นเหตุของภาวะ

โรคอ้วน โดยเกือบครึ่งหนึ่งของประชากร 3 

ล้านคนในประเทศถือว่ามีน้ำาหนักเกิน และ

จำานวนเด็ก 1 ใน 4 ที่จัดว่าอ้วนเกินไปเมื่อ

เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษา ทั้งนี้ บรรดา

รัฐมนตรีของรัฐเวลส์ต่างหวังว่าการแทรก

แซงใหม่ๆ จะช่วยพวกเขาไม่ให้ใช้ชีวิตที่

เหลือเป็นโรคอ้วนได้

รายงานข่าวระบุว่า การห้ามขาย

เครื่องดื่มชูกำาลังซึ่งมีน้ำาตาลได้มากถึง 21 

ช้อนชาและมีกาเฟอีนในปริมาณเท่ากันกับ

กาแฟสามแก้ว ไปจนถึงเด็กอายุต่ำากว่า 16 ปี

เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่กำาลังพิจารณา ส่วน

อีกมาตรการเข้ม คือการเปลี่ยนแปลงกฎร้าน

ค้าที่อยู่ใกล้สถานที่ศึกษา 

Lynne Neagle รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสุขภาพจิตและสวัสดิภาพ กล่าว

ว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าวิกฤตค่าครองชีพอาจ

ทำาให้ผู้คนลังเลใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

โรคอ้วนที่อาจเพิ่มค่าอาหารและเครื่องดื่ม

บางอย่าง แต่เธอยืนยันว่าจำาเป็นต้องดำาเนิน

การเพื่อช่วยผู้คนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและ

ความตายที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่

ไม่ดีต่อสุขภาพมากเกินไป ‘เรารู้ด้วยว่าหาก

แนวโน้มโรคอ้วนในปัจจุบันยังคงมีอยู่ ผู้คน

ในเวลส์จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค

ข

มะเร็ง โรคหัวใจ โรคตับ และโรคเบา

หวานประเภท 2’ เธอกล่าว

การวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาลสหราชอาณาจักรแสดง

ให้เห็นว่าเด็กๆ ที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำาลัง

เป็นประจำามักจะมีปัญหาสุขภาพ เช่น 

ปวดหัว ปวดท้อง และปัญหาการนอน

หลับ พวกเขาเชื่อมโยงกับแนวโน้ม

ที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบ

บุหรี่มากขึ้น รวมทั้งมีความหงุดหงิด

มากขึ้นและถูกกีดกันออกจากโรงเรียน

งานวิจัยเดียวกันนี้โดยมหา

วิทยาลัยยอร์กและมหาวิทยาลัย

คอลเลจลอนดอนเมื่อต้นปีนี้ ยังพบ

ว่าเด็กชาวอังกฤษ 1 ใน 3 บริโภค

เครื่องดื่มชูกำาลังที่มีกาเฟอีนอย่างน้อย

สัปดาห์ละครั้ง 

รายงานยังสะท้อนว่า ความกระหาย

เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนของชาวอังกฤษเพิ่มขึ้น

อย่างมาก โดยมีคนดื่มกาเฟอีนอย่างน้อย 

600 ล้านลิตรทุกปี หรือ 200 ล้านเมื่อกว่า

สิบปีที่แล้ว ตัวเลขจาก British Soft Drinks 

Association เปิดเผยว่าปริมาณเครื่องดื่มให้

พลังงานที่บริโภคในสหราชอาณาจักรเพิ่ม

ขึ้นจาก 463 ล้านลิตรในปี 2010 เป็น 679 

ล้านลิตรในปี 2017 โดยตลาดในสหราช

อาเจียน เจ็บหน้าอก ไปจนถึงอาการชัก

จากเครื่องดื่ม แม้ว่าส่วนใหญ่ดื่มน้อยกว่าที่

แนะนำาวันละ 1-2 แก้วก็ตาม การวิจัยก่อน

หน้านี้เชื่อมโยงเครื่องดื่มชูกำาลัง เช่น กระทิง

แดง กับโรคอ้วน ความผิดปกติของหัวใจ 

และการเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เนื่องจากมี

ปริมาณน้ำาตาลและกาเฟอีนสูง

เครื่องดื่มชูกำาลังทั่วไปขนาด 250 มล. 

ครึ่งหนึ่งของขนาดขวดมาตรฐานหรือขนาด

บรรจุกระป๋อง ประกอบด้วยกาเฟอีน 80 

มก.ต่อลิตร ซึ่งมากเป็นสองเท่าของเครื่องดื่ม

โคล่าทั่วไป แต่เท่ากับเอสเพรสโซ 60 มล. ผู้

เชี่ยวชาญเตือนว่าเครื่องดื่มชูกำาลังที่บรรจุ

กาเฟอีนอาจเพิ่มจำานวนขึ้นเป็นประวัติการณ์

ในการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ซึ่ง

เป็นหนึ่งในนักฆ่าที่ใหญ่ที่สุดของสหราช

อาณาจักร การดื่มเครื่องดื่มชูกำาลังเพียงวัน

ละ 1 แก้ว สามารถกระตุ้นภาวะหัวใจเต้น

ผิดจังหวะ ซึ่งเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่

ผิดปกติ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด

สมองถึง 5 เท่า.

เครื่องดื่มชูกำ�ลัง..ปัจจัยโรคอ้วน

รัฐเวลส์เตรียม‘ห้�มข�ย’ให้เด็ก

อาณาจักรตอนนี้มีมูลค่า 2 พันล้านปอนด์

ต่อปี

ผลการศึกษาของแคนาดาพบว่าร้อย

ละ 55 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 24 

ปีต้องทนทุกข์ทรมานทุกอย่างตั้งแต่การ

ฟฟารีนแนะน�า กิฟฟารีน           

มิเนอรัล เอสเซ้นส์ สเปรย์ 

(Giffarine Mineral Essence 

Spray) สเปรย์น้ำาแร่จากกิฟฟารีน ที่

มีสารสกัดจากดอกคาโมมายด์ ที่เป็น

ตัวช่วยทำาให้ผิวสดชื่นมีชีวิตชีวา และ

สารสกัดจากดอกบัว (Water-Lily) ช่วย

ปกป้องผิวจากสารอนุมูลอิสระเพิ่ม

ความชุ่มชื้นให้ผิวเปล่งปลั่ง สดใส และ

สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์ ช่วย

ปลอบประโลมและฟ้ืนบำารุงผิว หลังจาก

เผชิญรังสี UV และมลภาวะ ด้วยส่วน

ผสมของ Mineral Complex เติมเต็ม

แร่ธาตุท่ีมีคุณประโยชน์ต่อผิว อีกท้ังยัง

มี Allantonin เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ช่วย

บำารุงผิวให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น มีชีวิตชีวา

ตลอดวัน แม้ในผิวบอบบางแพ้ง่าย.

เราจะเห็นหลายๆ แบรนด์ อยู่บน

แทบจะทุกแพลตฟอร์ม อาทิ Facebook, 

Instagram, Twitter, Game Online และ 

Podcast และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือการจัดการ

ที่ล้มเหลวในทุกช่องทาง ทางแก้ง่ายมากคือ 

การเลือกอยู่บนแพลตฟอร์มเพียงหนึ่งหรือสอง

แพลตฟอร์มที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และมุ่ง

เน้นที่การทำางานโซเชียลมีเดียทุกอย่างให้ดีที่สุด

ขาดการใช้ต�วชี้ว�ดทางโซเชียลมีเดีย

เพื่อว�ดผล (Social media measuring 

metrics) การเข้าถึงการวิเคราะห์แพลตฟอร์ม

โซเชียลมีเดียเป็นประจำาเป็นสิ่งสำาคัญ หลายๆ 

แห่ง ทำาเพียงแค่การหว่านเงินไปเรื่อยๆ 

และสวดมนต์ภาวนาขอให้สำาเร็จได้ตามเป้า

หมาย การเผยแพร่เนื้อหาโดยไม่สนใจหรือ

ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและสิ่งใด

กิ

บริโภคกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี เร่งอัดแคมเปญ ‘BnB home 

MID YEAR Clearance Sale เซลให้หมด ลดทั้ง

ศูนย์’ ที่บีเอ็นบี โฮม สาขาราชพฤกษ์ เอาใจนัก

ช็อป สายแต่งบ้านจัดหนักจัดเต็มสินค้าเพื่อบ้าน 

ขนทัพไลน์สินค้ากว่า 40,000 รายการ ลดสูงสุดถึง 

70% ครบทุกแบรนด์ชั้นนำาให้เลือกสรรมากมาย 

ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การแต่ง

บ้าน พร้อมอัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม 

ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2565 ณ 

บีเอ็นบีโฮม สาขาราชพฤกษ์ ...•

แมคโดน�ลด์ ชวนมา        

ฟินกับเบอร์เกอร์

เนื้อคุณภาพ ใน

ราคาสุดคุ้ม ที่กิน

ได้ทุกวัน ถูกใจ

สายเนื้อแน่นอน 

จัดให้แบบจุใจ

กับ “ชุดสุด

คุ้ม เนื้อเน้นๆ” 

อิ่มอร่อยกับ 4                        

เบอร์เกอร์เนื้อ

สุดโปรดของ

ทุกคน ในราคาเริ่มต้นเพียงชุด

ละ 99 บาท ฟินสุดกับเนื้อวัว 

100% นำาเข้าจากออสเตรเลีย อิ่ม

จุใจกับเบอร์เกอร์เนื้อเน้นๆ ใน

ราคาสุดคุ้มได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่                      

15 มิถุนายน-9 สิงหาคม 2565                       

ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วม

รายการ (เช็กสาขาได้ที่ https://

bit.ly/EVM99) และบริการไดรฟ์

ทรูของสาขาที่ร่วมรายการ               

ใช้ไม่ได้ ทำาให้เสียเวลาและเงินไปอย่างน่า

เสียดาย และในที่สุดจะไม่มีวันทำาการตลาด

ผ่านโซเชียลมีเดียได้สำาเร็จ

ตัวอย่างของข้อมูลต่างๆ ที่สามารถ

เข้าถึงได้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ละ

แห่ง อาทิ เนื้อหาใดที่ได้รับความสนใจมาก

ที่สุด วันและเวลาที่มีส่วนร่วมมากที่สุดใน

การออนไลน์ของผู้ชม แฮชแท็กใดกำาลังได้

รับความนิยม จำานวนผู้ติดตาม เป็นต้น

โซเชียลมีเดียก็ยังคงเป็นช่องทางท่ี

สำาคัญในการทำาธุรกิจบนโลกออนไลน์ แต่ไม่

ควรเป็นเพียงช่องทางเดียวในการทำาธุรกิจ

เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของ และย่ิงนาน

วันไปจะย่ิงยากข้ึนเรื่อยๆ การผสมผสานร่วม

กับเว็บไซต์ และช่องทางออฟไลน์จะเป็นวิธี

ท่ีจำาเป็นเพื่อการเติบโตในระยะยาว และท่ี

สำาคัญ ไม่ว่าคุณจะมีก่ีแพลตฟอร์มหรือก่ีช่อง

ทาง มันจะไม่มีความหมายเลย ถ้าไม่สามารถ

ส่งมอบคุณค่าของสินค้า/บริการให้กับลูกค้าได้.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.facebook.com/                                                             

McThai  ...•

ห้ามพลาดกับไทยเวียตเจ็ทร่วมฉลองเดือนแห่งความหลาก

หลายทางเพศ ด้วยโปรโมชั่น “ฟลายวิทไพรด์”  เสนอบัตรโดยสาร

ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 499 บาท (ราคารวมภาษีและค่าธรรมเนียม) 

สำาหรับเดินทางบนเส้นทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ผู้

โดยสารสามารถสำารองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 16-23 มิถุนายน 

2565 เดินทางได้ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน–30 สิงหาคม 2565 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ www.vietjetair.com พร้อมกันนี้ สาย

การบินเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 555 บาท (ราคา

ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำาหรับเดินทางบนเส้นทางบินระหว่าง

ประเทศของไทยเวียตเจ็ท ผู้ โดยสารสามารถสำารองบัตรโดยสาร

ได้ตั้งแต่วันที่ 20–30 มิถุนายน 2565 เดินทางได้ระหว่างวันที่ 20 

มิถุนายน-31 ตุลาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ www.

vietjetair.com...•

ปิดท้ายด้วย นิสส�น มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดตัว นิสสัน 

นาวาร่า 2022 รถกระบะยอดนิยม โดยมี Navara Black Edition                

รุ่นตกแต่งด้วยโทนสีดำาเป็นไฮไลต์ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีป้องกัน 

360̊ และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ยกระดับความปลอดภัยและความ

มั่นใจให้กับผู้ขับขี่ไปอีกระดับ ขณะที่ยังเติมเต็มทุกการใช้งานด้วย

ฟีเจอร์ความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ นิสสัน นาวาร่า รุ่นใหม่ มีตัว

เลือกหลากหลายรุ่น ในราคาที่สามารถจับต้องได้ โดยมาพร้อมโปร

โมชั่นรับการ

เปิดตัวที่ทำาให้

ลูกค้าเป็น

เจ้าของได้ง่าย

ยิ่งขึ้น ผู้สนใจ

สามารถติดต่อ

ขอรายละเอียด

เพิ่มเติมที่โชว์

รูมนิสสันทั่ว

ประเทศ ...•
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘พลภูมิ’ วันเดียวชนะ 2 รอบทะลุ 8 คน

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-

ไอทีเอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 3 (รายการชาย-หญิง) ชิงเงิน

รางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

494,550 บาท (รวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

989,100 บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565 ในประเภทชายเดี่ยว “เน็ต” 

พลภูมิ โควาพิทักษ์เทศ นักหวดทีมชาติชุดเดวิสคัพหลายสมัย 

วัย 22 ปี มือ 1,482 ของโลก ลงแข่งขันวันเดียว 2 รอบ และ

สามารถเก็บชัยได้ทั้งหมด โดยรอบแรก พลภูมิ ชนะ ทาอิโยะ 

ยามานากะ จากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-4, 7-5 จากนั้นรอบ 2 ชนะ 

ทาอิเซอิ อิจิคาวะ จากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-1, 6-4 ส่งให้พลภูมิ

ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ 8 คนสุดท้าย ไปพบกับ 

ฐานทัพ สุขสำาราญ ที่ในรอบ 2 เอาชนะ ยุทธนา เจริญผล 2-0 

เซต 6-4, 6-4 ด้าน “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักเทนนิสไทย 

วัย 27 ปี มือ 799 ของโลก โชว์ฟอร์มเจ้าของ 2 เหรียญทอง 1 

เหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 หวดเก็บชัยในประเภทหญิง

เดี่ยว รอบ 2 เอาชนะ “แป้งร่ำา” ยิ่งลักษณ์ จิตตะโคตร์ รุ่นน้อง

วัย 22 ปี ได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-3 ใช้เวลาในการแข่งขัน 

1 ชั่วโมง 13 นาที ทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ รอพบผู้ชนะ

ระหว่าง มนัญชญา สว่างแก้ว กับกมลวรรณ บัวแย้ม.  

‘ฟีฟ่า’ เปิดให้ขึ้นทะเบียนเอเยนต์นักเตะ  

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา สหพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติ หรือฟีฟ่า ได้จัดงานสัมมนา FIFA Agent Platform 

MA Administrator Webinar June 2022 ผ่านทางออนไลน์ ซึ่ง

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ส่ง ประณัย จันทร์แจ่ม

แสง เจ้าหน้าที่สมาคมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุม

ครั้งนี้ทางฟีฟ่าได้อธิบายถึงความจำาเป็นในการเข้ามามีส่วนช่วย

ในการป้องกันผลประโยชน์ของนักกีฬา จำาเป็นต้องนำาระบบ 

FIFA Agent Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ สำาหรับการ

ขึ้นทะเบียนและสมัครสอบ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตการเป็นเอ

เยนต์นักฟุตบอล (FIFA Agent) โดยก่อนหน้านี้ฟีฟ่าเคยใช้ระบบ

ดังกล่าวมาแล้วในช่วงปี 1991-2015 และกำาลังมีแผนนำากลับ

มาใช้อีกครั้งเร็วๆ นี้ โดยกระบวนการดังกล่าวประกอบไปด้วย

การเปิดรับขึ้นทะเบียนและสมัครสอบ/การตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้เข้าสอบ/การจัดสอบออนไลน์/การร้องเรียนกรณีทุจริต

การสอบ และการอนุมัติผู้ผ่านการสอบและจ่ายค่าธรรมเนียม

รายปี โดยฟีฟ่ามีแผนท่ีจะจัดทำาระเบียบการข้ึนทะเบียนเอเยนต์  

นักฟุตบอล และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ จากนั้นจะแจ้ง

รายละเอียดต่างๆ ไปยังสมาคมฟุตบอลชาติสมาชิก เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวทางของฟีฟ่าต่อไป.

เยอรมนี • นิก คีย์จิออส นักเทนนิสจากออสเตรเลียเอาชนะ สเตฟา 

นอส ซิตติปาส อย่างน่าประทับใจในคอร์ตหญ้าที่ฮัลเลในเยอรมนี ที่

ทำาให้เขาเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะลุ้นแชมป์วิมเบิลดัน แต่ในแมตช์มีปาก

เสียงกับผู้ตัดสินในการแข่งขันเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา

นิก คีย์จิออส ชนะ สเตฟานอส ซิสซิปาส มืออันดับ 6 ของโลก 

5-7, 6-2, 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นรายการที่ 2 ติดต่อ

กัน หลังเพิ่งเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายในการแข่งขันที่สตุตการ์ตเมื่อ 5 วันที่

ผ่านมา

คีย์จิออส หนุ่มออสเตรเลียวัย 27 ปี ถึงกับทุบแร็กเกตหลังจาก

เสียเซตแรกทั้งที่เซฟมา 3 เซตพอยต์ จากนั้นเข้าไปมีปากเสียงกับผู้

ตัดสินในเกมที่ 3 ของเซตที่ 2 เนื่องจากโดนเตือนในเรื่องการใช้เวลา

มากเกินไป

“ผมบอกว่าผมเล่นช้าเกินไป ทั้งที่ตามสถิติแล้วผมเป็นหนึ่งในผู้

เล่นที่เล่นเร็วที่สุดคนหนึ่งของทัวร์” คีย์จิออสกล่าว 

“ผมต้องเดินไปเอาผ้าเช็ดตัวข้างสนาม เนื่องจากเหงื่อที่ไหลออก

มาอย่างมากในการเล่นท่ามกลางอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จนมันไหล

ลงมาที่มือของคุณ ผมต้องการเพียงเช็ดมือ แต่เขากลับเตือนผม”

คีย์จิออสนั่งลงบนม้านั่งข้างสนามกลางเกมทันที และยอมเสีย

คะแนนไปจากการโต้เถียง ก่อนจะกลับลงสนามอีกครั้งท่ามกลางเสียง

เชียร์ของบรรดาแฟนเทนนิส

“เสียงเชียร์และแรงสนับสนุนจากบรรดากองเชียร์ทั่วโลกนั้นมัน

น่าทึ่งมาก พวกเขาต้องการให้ผมลงไปในสนามและโชว์ผลงานออกมาให้

พวกเขาได้ชื่นชม”

คีย์จิออสเรียกสิ่งที่เขาโดนผู้ตัดสินเตือนเล็กๆ น้อยๆ นั้นเป็นส่วน

ที่ไม่จำาเป็นสำาหรับการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามที่เต็มไปด้วย

แฟนเทนนิสเต็มสนาม “หลังจากนั้นผมออกมาเสิร์ฟ 2 เอซเพื่อพิสูจน์

ให้เห็น”

คีย์จิออสเพิ่งลงเล่นนอกออสเตรเลียเพียงรายการที่ 5 เท่านั้น

ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ เขากล่าวว่าภูมิใจที่สามารถคว้าชัยชนะภายใต้

เงื่อนไขของตนเองที่ไม่มีโค้ชและลงเล่นเฉพาะรายการที่เหมาะสมและ

ยังรักษาอันดับโลกอยู่ที่ 65

“แน่นอนที่สุดว่าเราต้องมีการแข่งขันบนคอร์ตหญ้ามากกว่านี้ ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ผมพูดมานานแล้ว” คีย์จิออสกล่าวหลังเอาชนะมือวางอันดับ 2 

ของรายการจากกรีกที่เขาต้องเซฟ 7 จาก 8 เบรกพอยต์ในช่วงกว่า 2 

ชั่วโมง

“ถ้าพวกเรามีการแข่งขันบนคอร์ตหญ้าสัก 6 รายการใน

ออสเตรเลีย ผมคงไม่ต้องออกมาแข่งขันนอกประเทศ”

คีย์จิออสจะเล่นรอบต่อไปกับ พาโบล คาร์เรโน บุสตา หลังจากที่

นักเทนนิสมือวางอันดับ 6 จากสเปนเอาชนะ เซบาสเตียน คอร์ดา 6-4, 

0-6, 6-3

คยีจ์อิอสมัน่ใจในแนวทางของตนเอง

เดก็ไทยนอกจากเผชญิปญหาการกนิที่ไมสมดลุทัง้ได

รบัสารอาหารบางอยางเกนิหรอืขาด ยงัมปีญหากจิกรรมทาง

กายตํา่ เพราะอยูหนาจอนานๆ ทัง้เรยีนออนไลนหรอืเลนเกม 

จากรายงานสถานการณกจิกรรมทางกายของเดก็และเยาวชน

ไทย พ.ศ. 2565 (Thailand Report Card 2022) พบเดก็และ

เยาวชนไทย อายรุะหวาง 5-17 ป มกีจิกรรมทางกายระดบั

ปานกลางถงึระดบัหนกัสะสมไดอยางนอยเฉลีย่วนัละ 60 นาที 

เพยีง 27% ของเดก็และเยาวชนไทยทัง้ประเทศ แมจะปรบั

เพิม่ขึน้จากป 2559 และ 2561 แตยงัอยูในระดบัตํา่ ขอมลู

ยงัพบวาเดก็ไทยใชหนาจอเพือ่ความบนัเทงิตอวนันานเกนิ 2 

ชัว่โมงถงึ 85% นบัเปนปญหาใหญจาํเปนเรงดวนตองไดรบั

การสงเสรมิการมกีจิกรรมทางกาย  เพราะพฤตกิรรมเนอืยนิง่

สงผลเสยีตอพฒันาการตามชวงวยั รางกายไมแขง็แรง อคีวิตํา่ 

และเสีย่งโรคไมตดิตอหรอืกลุมโรค NCDs 

ขณะนีส้ถาบนัการศกึษาเปดเรยีนแบบออนไซตเตม็

รปูแบบ เดก็และเยาวชนมคีวามผกูพนัตอโรงเรยีนมาก ครู

และโรงเรยีนเปนสวนสาํคญัตอการผลกัดนัและสงเสรมิการ

มกีจิกรรมทางกายสาํหรบัเดก็และเยาวชน เหตนุี ้สาํนกังาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย

พัฒนาองคความรูดานกิจกรรมทางกายแหงประเทศไทย 

(TPAK) สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 

พฒันาแพลตฟอรม www.activekidsthailand.com เปนแนว

ปฏบิตัสิาํหรบัการสนบัสนนุเพิม่กจิกรรมทางกายสาํหรบักลุม

เดก็และเยาวชนโดยเฉพาะ

ดร.นพ.ไพโรจน เสานวม ผูชวยผูจดัการ และรกัษา

การผูอาํนวยการสาํนกัสรางเสรมิวถิชีวีติสขุภาวะ สสส. กลาว

วา การยกระดบันโยบายการมกีจิกรรมทางกาย เนนทีก่ารสรางความสขุ ลด

ความเครียด สามารถประยุกตใชแนวทางการสงเสริมการมีกิจกรรมทาง

กายแบบทัง้ระบบ (Whole - of – School Programmes) ชวยเพิม่โอกาส

การมกีจิกรรมทางกายระหวางวนัใหกบันกัเรยีนมากขึน้ รวมถงึจดัใหเขาถงึ

สิง่อาํนวยความสะดวกดานกจิกรรมทางกายอยางปลอดภยั และเพิม่พืน้ที่

สุขภาวะเพื่อใหนักเรียนสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดมากขึ้นตลอดทั้งวัน

ขณะอยูในโรงเรยีน โดยสามารถศกึษาขอมลูและนาํไปประยกุตใชไดจาก 

www.activekidsthailand.com นาํไปสูการมกีจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอและ

สมํา่เสมออยางนอยเฉลีย่วนัละ 60 นาท ีในกลุมเดก็และเยาวชน

“ความสําคัญของกิจกรรมทางกายในเด็ก มีงานวิจัยยืนยันสงผล

ต อการเจริญเติบโตและ

พฒันาการ สมัพนัธกบัระบบ

หัวใจและปอดที่แข็งแรง 

สภาพกลามเนื้อ ระบบหัวใจ

และหลอดเลอืด สขุภาพของ

กระดกูของเดก็อกีดวย อกีทัง้

ชวยพัฒนาการดานอารมณ

และความจาํทีด่ ีกระตุนความ

พรอมการทาํงานของสมอง สง

เสริมประสิทธิภาพการเรียน

รู สามารถคิดแกไขปญหา

เชงิสรางสรรค ชวยเรือ่งการ

ตดัสนิใจ ตลอดจนลดอาการ

ซึมเศรา และการมีความสุข

มากขึ้นจากการหลั่งสารเชโร

นิน สารโดพามีน และเอ็น

โดรฟนออกมา ”ดร.ไพโรจน 

ยํา้กจิกรรมทางกายชวยเสรมิพฒันาทกุมติิ

สาํหรบั www.activekidsthailand.com ถอืเปน

แหลงรวมขอมลูดานวชิาการสาํหรบัคร ู โรงเรยีนและผู

ทีส่นใจใชวางแผนนโยบายตัง้แตเริม่ตนจดัทาํแผนการ

สนับสนุนและเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายสําหรับกลุม

เดก็และเยาวชนอายรุะหวาง 5-17 ป ทัง้ในและนอก

โรงเรยีน ดวยแนวคดิ 4 PC คอื Active Policy กาํหนด

นโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกายภายในโรงเรียน, 

Active Program สรางโอกาสใหกบันกัเรยีนมกีจิกรรม

ที่หลากหลายตามโอกาสและเวลาที่มี, Active Place การพัฒนาพื้นที่ใน

โรงเรยีนใหเลนไดและปลอดภยั, Active People สงเสรมิการมสีวนการทาํ

กจิกรรมระหวางครแูละนกัเรยีน สรางตนแบบ และ Active Classroom สง

เสรมิหองเรยีนฉลาดรู 

ดาน ผศ.ดร.ปยวฒัน เกตวุงศา ผูอาํนวยการศนูยพฒันาองคความ

รูดานกจิกรรมทางกายประเทศไทย กลาววา เวบ็ไซตดงักลาวประกอบดวย

ชดุความรูทีน่าสนใจ ทัง้คูมอืแนวทางโรงเรยีนสงเสรมิการมกีจิกรรมทางกาย

ในประเทศไทย ผานการวจิยัเชงิทดลองกบัเดก็ไทยนานกวา 4 ป จนพบขอ

พสิจูนวา สามารถชวยเพิม่ระดบัการมกีจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอ และชวยลด

พฤตกิรรมเนอืยนิง่ไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะกบัเดก็วยัประถมศกึษา

ดวยแนวคดิ 4 PC ,คูมอืการสงเสรมิกจิกรรมทางกายในเดก็ตามแนวคดิ ACP 

ของสมาคมกฬีาประเทศญีปุ่น เหมาะสาํหรบัคณุคร ูพอแมผูปกครอง รวมถงึ

ผูฝกสอนทีท่าํกจิกรรมกบัเดก็ ๆ  ไดนาํกจิกรรมไปปรบัใช โดยรวบรวมการเลน

ทัง้แบบไทยและญีปุ่นมากถงึ 40 กจิกรรม อาท ิเกมเตยกกั ตีจ่บั ปาระเบดิ 

ลงิชงิหาง กระตายขาเดยีว

นอกจากนี ้มคีูมอืสารตัง้ตนสนามฉลาดเลนสาํหรบัประยกุตกจิกรรม

ตางๆ ผสมผสานระหวางคูมอืการสงเสรมิกจิกรรมทางกายและการสงเสรมิ

ความรูตามสาระการเรยีนรูทีห่ลากหลายตามวชิาเรยีน เหมาะสาํหรบัเดก็ใน

วยัประถมศกึษา เนนการสงเสรมิการเรยีนรูและการทาํกจิกรรมทางกายใน

สนาม หรอืพืน้ทีว่างในโรงเรยีน และคูมอืสารตัง้ตนหองเรยีนฉลาดรูเหมาะ

สําหรับการสงเสริมกิจกรรมทางกายพรอมกับการสอดแทรกความรูใหกับ

นกัเรยีนในหองเรยีน โดยมตีวัอยางกจิกรรมทีค่รสูามารถนาํไปประยกุตใช

กับวิชาที่สอนได เพื่อเปลี่ยนหองเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

เดมิเปนหองเรยีนฉลาดรู โรงเรยีนฉลาดเลน เดก็จะสนกุและมคีวามพรอม

ตอการเรยีนรูไดดยีิง่ขึน้ 

ทัง้นี ้ผูทีส่นใจสามารถดขูอมลูไดที ่www.activekidsthailand.com หรอื 

www.thaihealth.or.th 

‘เนือยน่ิง’โจทยใหญท่ี‘โรงเรียน’ตองชวยแกไข

ชวยพัฒนาการดานอารมณ

ดร.นพ.ไพโรจน เสาน�วม

ผศ.ดร.ปยวัฒน เกตุวงศา

คูมือแนวทางโรงเรียนสงเสริม

กิจกรรมทางกายในเว็บไซต

คูมือสงเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กเหมาะสําหรับครู

นิก คีย์จิออส นักเทนนิสจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในตัวเต็งวิมเบิลดัน 

หลังผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศคอร์ตหญ้าเป็นรายการที่ 2 ติดต่อกัน 

หลังชนะ สเตฟานอส ซิสซิปาส 5-7, 6-2, 6-4 ในการแข่งขันที่ฮัลเล 

ประเทศเยอรมนี

ฟิลิปปินส์ • นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่ต้องเรียกตัวสำารองมาเสริม 

หลังจากผู้เล่นหลักๆ 8 คนติดโควิดพลิกพ่ายโปแลนด์ 2-3 เซต เก็บเพิ่ม 

1 คะแนน รวมเป็น 12 คะแนน จากชนะ 4 นัดแพ้ 2 นัด ในศึกวอลเลย์

บอลเนชั่นส์ลีก รอบแรก สัปดาห์ 2 กลุ่ม 4 ณ สนาม Smart Araneta 

Collisium เกซอนซิตี ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดย

แมตช์นี้ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี ทำา 26 

คะแนน ส่วน “บีม” พิมพิชชา ที่เจ็บข้อเท้า

ต้องลุ้นอาการ  

ก่อนลงสนามแข่งนัดนี้ นักตบยาง

สาวไทย ทีมอันดับ 14 ของโลก มี 214 

คะแนน อยู่ในลำาดับที่ 5 ของตาราง มี 

11 คะแนน จากการชนะ 4 แพ้ 1 ใน

ขณะที่โปแลนด์ ทีมอันดับ 11 ของโลก 

239 คะแนน รั้งอันดับ 9 ของตาราง มี 8 

คะแนน จากชนะ 3 แพ้ 2  

นักตบสาวไทยกับโปแลนด์ เจอกันมา

หลายครั้ง ซึ่งรวมทั้งคัดโอลิมปิกเมื่อปี 2020 ที่ประเทศโปแลนด์ด้วย ซึ่ง

เป็นเจ้าถิ่นเอาชนะไทยไป 3-2 ส่วนผลงานในเนชั่นส์ลีก ครั้งแรกปี 2018 

ที่มาเก๊า ไทยชนะโปแลนด์ 3-2, ปี 2019 ไทยบุกไปชนะโปแลนด์คาถิ่น 3 

เซตรวด และปีที่แล้วที่ประเทศอิตาลี ไทยพ่าย 3 เซตรวด โดยปีที่แล้วไทย

จบอันดับ 16 ส่วนโปแลนด์จบอันดับ 11 ของการแข่งขัน  

เกมวันนี้ทีมตบยางสาวไทยที่มีปัญหาผู้เล่นติดโควิด ต้องเรียกตัว

เสริมมาด่วน ส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วย “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ซึ่งยัง

รั้งตำาแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยมใน 3 สถิติคือ Best Scorers, Best Attackers 

และ Best Servers นอกจากนี้ก็มี “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี, “เพียว” 

อัจฉราพร คงยศ, “พู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ เซ็ตเตอร์, “ทิพย์” แก้ว

กัลยา กมุลทะลา ที่แทนตำาแหน่งทัดดาว, “เภดียร์” จรัสพร บรรดาศักดิ์ ที่

เพิ่งเดินทางจากไทยมาเสริมทีม เล่นแทน 

“เตย” หัตถยา บำารุงสุข ที่ติดโควิดและ

ณัฐพร สนิทกลาง ตัวรับอิสระ ในขณะที่

โปแลนด์ไร้สมารซ์เซ็ค อดีตผู้ทำาคะแนน

สูงสุดของทัวร์นาเมนต์ เมื่อปี 2018 และ 

2019 ซึ่งไม่ติดทีมในเนชั่นส์ลีกครั้งนี้

ปรากฏว่า 2 เซตแรกทีมไทยเริ่มได้

สวย ชนะไปก่อนทั้ง 2 เซต 25-22 และเซต 

2 ที่ต้องสู้กันยาว ก่อนไทยชนะ 29-27 นำา

ห่าง 2-0 เซต  

แต่ว่าในเซต 3-5 โปแลนด์แก้เกมมาดี 

และอาศัยความหนักหน่วงจากลูกตบ การบล็อกที่ได้เปรียบ พลิกชนะ 3 เซต

รวด แม้ว่าเซตที่ 5 สาวไทยจะได้มาทันที่ 13-13 แต่ก็พลาดไป โดยโปแลนด์

ชนะ 25-16, 25-16 และ 15-13 สรุปโปแลนด์พลิกชนะ 3-2 เซต 25-22, 

29-27, 16-25, 16-25 และ 13-15 ซึ่งในเซตที่ 5 “บีม” พิมพิชยา เจ็บที่ข้อ

เท้าต้องเปลี่ยนตัวออก ก็ต้องตามลุ้นอาการอีกทีว่าจะลงนัดหน้าได้หรือไม่  

โดยแมตช์นี้ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี ทำาคะแนนสูงสุด 26 

นักเทนนิสจากออสเตรเลียกล่าวว่า “ถ้าผมสามารถชนะยอดนัก

เทนนิสของโลกและลงเล่นได้ในระดับนี้กับไม่กี่รายการที่ผมร่วมแข่งขัน 

ผมก็มีความสุขแล้ว”

“มีผู้คนมากมายในประเทศผมที่ต้องการให้ผมรักษาผลงานและ

คว้าชัยชนะให้ได้แบบนี้ ซึ่งนั่นเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสามารถทำาได้

ทุกอย่างในแบบของคุณเอง”.

กรุงเทพฯ • หลังจากเป็นประเด็นดรามาในโซเชียล ที่มีคลิปเผย

แพร่ภาพทีมงาน “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม 

แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ถูกเนื้อต้องตัวนักเตะชุดยู-23 และ

คนในงานต่างหัวเราะชอบใจ ในระหว่างงานเลี้ยงพนักงานบริษัท 

จนมีกระวิจารณ์มุมต่างๆ นั้น

ล่าสุด “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ในฐานะหัวหน้าหน่วย

งาน ได้ออกว่ากล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีนักฟุตบอล

ชายทีมชาติไทย U23 บางส่วนมาร่วมงานด้วย ได้มีทีมงานของแป้ง

ที่มีความคุ้นเคยกับนักกีฬา ได้ใช้คำาพูด รวมทั้งแสดงกิริยาที่อาจ

จะทำาให้หลายคนมองว่าไม่เหมาะสม ตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย 

จากนั้นต่อมาหนึ่งในทีมงานของแป้งได้ โพสต์แสดงความเสียใจและ

ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

แป้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย และหัวหน้างานโดยตรง ถึง

แม้จะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย แต่เมื่อทราบเรื่องก็รู้สึกไม่สบายใจ ได้

ใช้เวลาที่ผ่านมาในการสอบถามทุกฝ่ายเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง และ

ได้เรียกทีมงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จนทราบว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เกิดจากเจตนา

ร้าย แป้งจึงได้ตำาหนิและกำาชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

แป้งขอใช้ โอกาสนี้แสดงจุดยืนว่าแป้งให้ความสำาคัญในเรื่อง

การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทุกรูป

แบบ รวมทั้งมีการเน้นย้ำาในเรื่องนี้กับทีมงานทุกคน เพื่อป้องกันไม่ให้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากับใครก็ตาม

ด้วยความเคารพอย่างจริงใจ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา 

16 มิ.ย.2565”.

สาวไทยไม่ฟูลทีมแพ้โปแลนด์  

‘บีม’แต้มสูงสุดนัดหน้าบู๊ญี่ปุ่น

‘แป้ง’เคลียร์เอง

ยืนยันทีมงานบริสุทธิ์ใจ  

อเมริกา • ความเคลื่อนไหวของ “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวง

โปรโมชั่น อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115 ปอนด์) สภามวย

โลก (WBC) 2 สมัย วัย 35 ปี ซึ่งเตรียมขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่ 3 กับ

เจสซี “แบม” โรดริเกซ เจ้าของตำาแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลาย

เวต WBC วัย 22 ปี ชาวสหรัฐ เชื้อสายเม็กซิกัน ในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ 

ตามเวลาท้องถิ่น ที่เท็ค พอร์ต อารีนา, ซานอันโตนิโอ, รัฐเท็กซัส 

สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับเช้าวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ตามเวลาเมืองไทย สถานี

โทรทัศน์ช่อง 32 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 10.00 น. 

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 มิ.ย. ตามเวลาท้องถิ่นที่

สหรัฐอเมริกา (เวลาไทยเช้าวันที่ 16 มิ.ย.) คณะของ “เจ้าแหลม” 

ศรีสะเกษ นำาโดย ผู้จัดการ “เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ ได้

เดินทางถึงเมืองซานอันโตนิโอ สถานที่ชกแล้ว โดยบิน 3 ต่อ ด้วย

สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปนาริ

ตะ ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลา 5 ชั่วโมง แล้วรอต่อเครื่อง 1 ชั่วโมง บิน

จากนาริตะ มาเมืองดัลลัส, สหรัฐอเมริกาอีก 12 ชั่วโมง จากนั้นรอ

ต่อเครื่อง 2 ชั่วโมง แล้วบินจากดัลลัสเข้าเมืองซานอันโตนิโออีก 1 

ชั่วโมง แล้วจึงเข้าสู่ที่พักที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี โฮเต็ล กลางเมือง

ซานอันโตนิโอ

ด้าน “เจ้าแหลม” เปิดเผยว่า ยอมรับว่ารู้สึกล้าจากการเดินทาง

มากเหมือนกัน แต่ตนมาเที่ยวนี้ฟิตซ้อมดีกว่าทุกครั้ง รู้สึกตัวเลยว่าซ้อมถึง 

ซ้อมดี สำาหรับ เจสซี แบม โรดริเกซ มวยซ้ายเหมือนกับตน ทีมงาน

ได้แก้ทางมวยมาแล้วทุกรูปแบบทุกลูก เขาบอกว่าชนะมวยธรรมดา

โลกไม่จำา ชนะมวยอย่างศรีสะเกษ โลกถึงจะจำา ผมก็จะชกให้เขาจำาชื่อ

ผมไปตลอดกาล พิชิตเขาคาเมืองซานอันโตนิโอ บ้านเกิดของเขาเอง 

เหมือนกับที่ โรมัน กอนซาเลซ อดีตยอดมวยเบอร์ 1 โลก ที่จำาชื่อผม

ไม่เคยลืม เพราะโดนผมน็อกยก 4 และครั้งนี้ ได้สัญญาว่าจะเอาแชมป์

โลกไปฝาก “น้องมีตังค์” ลูกชายคนแรกให้ได้ ก็ต้องทำาให้ได้ ถ้าทำาได้

ก็จะกลับไปบวชแก้บนที่วัดม่วง จ.ศรีสะเกษ 7 วัน ขอให้แฟนมวยคอย

ส่งกำาลังใจเชียร์ด้วย จะไม่ทำาให้ผิดหวัง

ส่วน “เสี่ยฮุย” เผยว่า วันแรกที่เดินทางมาถึง จะให้ศรีสะเกษ

เข้าที่พักเพื่อพักผ่อนจากการเดินทางไกล ให้หายล้า ยังไม่มีการซ้อม 

จากนั้นวันต่อไปจึงจะเริ่มซ้อมในห้องฟิตเนสภายในโรงแรมที่พัก ไม่

ออกไปไหน ซึ่งมาครั้งนี้ขอยืนยันว่าศรีสะเกษเตรียมพร้อมมาดีที่สุด 

ไม่มีปัญหาใดๆ ขณะที่ “โค้ชป๊อป” กล่าวว่า ไฟต์นี้ศรีสะเกษซ้อมดี 

ซ้อมถึงจริงๆ ขอให้แฟนมวยคอยจับตาดูให้ดี ศรีสะเกษทำาได้แน่ๆ.

คะแนนให้ไทย จากลูกตบ 20, บล็อก 5, เสิร์ฟเอซ 1, “บีม” พิมพิชยา                                     

ก๊กรัมย์ ทำา 12 คะแนน และ “เพียว” อัจฉราพร คงยศ 9 คะแนน ใน

ขณะที่ Olivia ทำา 20 คะแนนให้ โปแลนด์  

นอกจากนี้ “บีม” พิมพิชยา ยังรั้งตำาแหน่ง Best Scorers ของ

นักกีฬาทั้ง 16 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นส์ลีกปีนี้ โดยบีมทำาไป 131 

คะแนน ในขณะที่ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ทำาได้ 127 

คะแนน และทั้งคู่ก็ยังรั้งอันดับ 1-2 ในตำาแหน่ง Best Attackers ด้วย

คะแนน 118 และ 107 ตามลำาดับ ในขณะที่บีมยังรั้งตำาแหน่ง Best 

Servers เหมือนเดิมมี 8 คะแนน  

สำาหรับการแข่งขันนัดที่ 3 นักตบลูกยางสาวไทยจะเจอกับญี่ปุ่น คู่

ปรับเก่าดีกรีแชมป์เอเชีย 2 สมัยซ้อน ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน เวลา 

18.00 น.

‘ศรีสะเกษ’ถึงสหรัฐแล้วคุยจะน็อกเจ้าถิ่น

“เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น, “เสี่ยฮุย”               

นายสรุชาติ พิสิฐวุฒินันท์ ผู้จัดการ และ “ป๊อป” เทรนเนอร์
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ม.รามคำาแหงชวนวิ่ง 

‘RAM RUN TOGETHER 2022’

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า 

และประชาชนทั่วไป ร่วมเดิน-วิ่ง RAM RUN TOGETHER 2022 เพื่อ

สุขภาพแบบ New normal สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตร หรือ  

100 กิโลเมตร ผ่านแอปพลิเคชันภายในระยะเวลา 31 วัน อยู่

ที่ไหนก็ออกกำาลังกายได้ ผู้ทำากิจกรรมครบถ้วนถูกต้องตามกติกา 

มีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อที่ระลึก รวม 1,000 รางวัล ฟรี! ตลอดรายการ 

โดยการวิ่งมี 2 ประเภท คือ สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตร และ

สะสมระยะทา ง 

100 กิโลเมตร สน 

ใจสมัคร เข้ าร่ วม

กิจกรรมได้ทางเว็บ 

ไซต์ www.thai.fit/c/

ramrt2022/ วัน

ที่ 1-30 มิถุนายน 

2565 โดยการเดิน-

วิ่งสะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถสะสมระยะทางได้ 

และส่งผลการสะสมระยะทางได้วันละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 

31 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 สถานที่เดิน-วิ่งเลือก

ตามความสะดวก มอบเสื้อที่ระลึกสำาหรับผู้ที่เดิน-วิ่งสะสมระยะ

ทางได้ครบถ้วนถูกต้องตามกติกา ประเภทละ 500 รางวัล หาก

มีผู้ได้รางวัลเกินจำานวนรางวัลใช้วิธีสุ่มเพื่อแจกรางวัล ประกาศ

รายชื่อทางเว็บไซต์ www.thai.fit/c/ramrt2022/ และ Facebook: 

PR Ramkhamhaeng University ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

สอบถาม โทร. 0-2310-8045-47 Line Official Account @rutoday 

facebook: PR Ramkhamhaeng University

อว.ชวนร่วมเสวนาการลงทุนระดับโลก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญ

ผู้ประกอบการ นักลงทุน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใน  

Entrepreneurship ecosystem พบกับงานเสวนาทางด้านการลงทุน

ระดับโลก “World Business Angel Investor Week 2022” ภาย

ใต้หัวข้อ “Business 

Transformation for 

Pos t -Pandem ic 

economies” โดย

ความร่วมมือจาก 

World Business 

Angels Investment 

Forum (WBAF) และพันธมิตรมากกว่า 132 ประเทศทั่วโลก ที่

พร้อมจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Angel investment, Startup 

economy, Financial inclusion, Gender quality, Entrepreneurship 

และ Innovation ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar ตั้งแต่

วันที่ 20-26 มิ.ย.2565 สมัครและเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ https:// 

angelsweek.org/ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ลงทะเบียนสำาหรับเวที

ประเทศไทย วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ได้ที่ https://forms.gle/ 

oxB1BMjgRbF6Voxr8 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://angelsweek.org/.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ริษัท ทรานส์ลูเซีย โกลบอล อินโนเวชั่น 

ในเครือบริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย 

โกลบอล (ประเทศไทย) จำากัด (T&B) 

เดินหน้าโครงการอาณาจักรโลกเสมือน ทรานส์ลู

เซีย เมทาเวิร์ส (Translucia Metaverse) ให้ก้าวล้ำา

ไปอีกขั้น หลังจากร่วมระดมสมองกับพาร์ตเนอร์

ชั้นแนวหน้าของโลกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

ล่าสุดได้ประกาศเปิดตัวศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน

เมทาเวิร์ส (Metaverse R&D Center) ที่เมืองเมล

เบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยตั้งงบประมาณ

การวิจัยไว้ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเฟส

แรก เพื่อวิจัยด้านการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับ

ใช้ในการเชื่อมโยงโลกแห่งความเป็นจริงและโลก

เสมือน เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นอยู่และกิจกรรม

ต่างๆ ระหว่างทั้งสองโลกให้กลมกลืนมากยิ่งขึ้น

ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและ

ประธานกรรมการบริหาร T&B Media Global และ 

CEO ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัททรานส์ลูเซีย (Translucia) 

กล่าวว่า ทางบริษัทได้ประกาศจัดตั้งศูนย์วิจัยและ

พัฒนาด้านเมทาเวิร์ส ในนามบริษัท ทรานส์ลู

เซีย โกลบอล อินโนเวชั่น (Translucia Global 

Innovation Pty. Ltd) ซึ่งนับเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัย

เฉพาะด้านนี้ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ทั้งนี้ยังได้

รับเกียรติจากรัฐบาลออสเตรเลียที่สนับสนุนให้

บริษัท ทูบูลส์ (Two Bulls) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

การศึกษาและความบันเทิงชั้นนำาจากประเทศ

ออสเตรเลีย ร่วมผนึกกำาลังช่วยพัฒนาศูนย์วิจัย

แห่งนี้ให้ไปถึงเป้าหมายการเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัย

เมทาเวิร์สระดับโลก

“การก่อตั้งศูนย์วิจัยดังกล่าวเป็นหนึ่งใน

ความก้าวหน้าครั้งสำาคัญนับจากที่บริษัทแม่คือ 

T&B ประกาศทุ่มทุนพัฒนาโครงการจักรวาลเมทา 

เวิร์สระดับโลก รวมถึงการจัดฟอรั่มนานาชาติ 

Metaverse Unlimited ที่ ได้รับความสนใจอย่าง

มากจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักพัฒนา

ในสาขาที่เกี่ยวข้องเมื่อปลายปีที่แล้วนั้น โดยเมื่อ

เดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ

บริษัทผู้เชี่ยวชาญชั้นนำาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับเมทาเวิร์ส เข้ามาร่วมกันพัฒนาโครงการทรานส์ 

ลูเซีย เมทาเวิร์สนี้ ซึ่งรวมถึงทูบูลส์ก็เป็นหนึ่งใน

พันธมิตรหลักด้วยเช่นกัน” ดร.ชวัลวัฒน์กล่าว

สำาหรับ ศูนย์วิจัยด้านเมทาเวิร์สขึ้นมาเพื่อ

พัฒนาทรานส์ลูเซีย เมทาเวิร์ส ดร.ชวัลวัฒน์กล่าว

ว่า โครงการได้ผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าของโลกใน

บริษัทไทยทุ่ม100ล้านเหรียญสหรัฐ 

เปิดศูนย์วิจัย-พัฒนา‘เมทาเวิร์ส’

สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมทาเวิร์สมา

ร่วมกันทำางานในโครงการนี้ ทั้งนี้ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญขั้นสูงของเหล่าพันธมิตรนั้น

มีความสำาคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะทำาให้ความฝัน

และจินตนาการกลายเป็นจริงได้ โดยเราอยากให้

ทรานส์ลูเซีย เมทาเวิร์สแห่งนี้ เป็นมากกว่าโลก

เสมือนที่ทุกๆ คนรู้จัก โดยจะเป็นโลกแห่งความ

สุขและรอยยิ้มที่ทุกผู้คนสามารถใช้ชีวิต มีสังคม 

ชุมชน ทำางาน ดำาเนินกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม และความบันเทิงต่างๆ ในรูปแบบใหม่ และ

สามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างโลกแห่งความ

จริงและโลกเสมือนได้อย่างไร้ขอบเขต

นายเจมส์ เคน (James Kane) CEO บริษัท 

ทูบูลส์ กล่าวว่า การก่อตั้งศูนย์วิจัยด้านเมทาเวิร์ส

ครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย

และออสเตรเลีย เป็นปรากฏการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น

ในกลุ่มผู้บุกเบิกเมทาเวิร์สรูปแบบใหม่

“การได้ทำางานร่วมกับทรานส์ลูเซียได้

สร้างโอกาสและความเป็นไปได้มากมาย ผมคิด

ว่าศูนย์วิจัยด้านเมทาเวิร์สจะสร้างโอกาสที่ดีใน

การดึงดูดกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์ด้านเมทาเวิร์ส ซึ่ง

จะเป็นผลดีมากมายทั้งต่อทีมทรานส์ลูเซียเองใน

การเติมเต็มวิสัยทัศน์ที่น่าทึ่งให้เป็นจริงได้ และ

ต่อเรา ต่อโลก ส่งผลให้ผู้คนที่สนใจได้รับรู้ไอเดีย

ของทรานส์ลูเซีย เมทาเวิร์ส ในมุมมองใหม่ที่ 

สามารถสร้างความแตกต่างจากเมทาเวิร์สราย 

อื่นๆ ในโลกที่เราเคยเห็นกัน”

บทบาทหลักของบริษัท ทูบูลส์ คือ รวบรวม

ข้อมูลและสร้างสรรค์พฤติกรรมของผู้เข้าใช้

บริการในโลกเมทาเวิร์ส โดยเฉพาะการสร้าง

องค์ประกอบแห่งความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้า

มาใช้งานภายในทรานส์ลูเซีย นอกจากนั้นยัง

มีพันธมิตรอีกรายที่มีความสำาคัญไม่แพ้กัน นั่น

คือ เพลลาร์ เทคโนโลยี (Pellar Technology) 

ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบบล็อกเชนเทคโนโลยี

เพื่อมารองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์

ดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลทรานส์ลูเซีย ซึ่ง

สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาขึ้นมา

ใช้ในโลกเสมือนและเชื่อมโยงให้สามารถนำามา

ใช้ในโลกแห่งความจริงด้วย

สำาหรับพันธมิตรรายแรกของทรานส์ลูเซีย 

นั้นคือ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ 

คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ซึ่งเป็นผู้นำาด้านการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ระดับโลก ก็มีการทำางานร่วมกัน

ในการพัฒนาเมทาเวิร์สของ MQDC ที่จะเป็น

ส่วนหนึ่งของจักรวาลทรานส์ลูเซีย โดยเมื่อต้น

เดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ประกาศความร่วมมือกับ

บริษัท เอคเซนเชอร์ (Accenture) ซึ่งเป็นบริษัทผู้

เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

เมทาเวิร์ส โดยทางเอคเซนเชอร์จะเข้ามาทำางาน

ร่วมกันกับทีมพัฒนาเมทาเวิร์สของ MQDC อย่าง

ใกล้ชิด เพื่อพัฒนารูปแบบเมทาเวิร์สนี้ให้แตกต่าง

และเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่เป็น

เพียงแค่อสังหาริมทรัพย์ในโลกเสมือนเท่านั้น

โครงการนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การร่วมมือ

ระหว่างภาคเอกชนไทยและออสเตรเลีย ยัง

มีองค์กรภาครัฐ โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้ ให้

ความเห็นต่อความร่วมมือในการพัฒนาและวิจัย

ทรานส์ลูเซีย เมทาเวิร์ส ครั้งนี้ว่า เป็นโอกาส

ที่ดีของการสานสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างสอง

ประเทศ ออสเตรเลียและไทยให้เติบโตไปด้วย

กัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะร่วมพัฒนาเทคโนโลยี

ล้ำาสมัย ส่วนบริษัททูบูลส์นั้นเป็นผู้นำาด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียมา

ร่วมในการวิจัยโลกเสมือนจริงและสร้างความ

เป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

“ทูบูลส์” เป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลียที่

ได้รับรางวัลมากมาย ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล

ออสเตรเลีย มีผลงานที่ทำาร่วมกับแบรนด์ดังจาก

ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทด้านเอนเตอร์เทนเมนต์

อย่าง Seasame Street ด้าน Smart City กับ

บริษัท Verizon รวมถึงงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

กับบริษัท Apple

ด้านประเทศไทย สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล หรือดีป้า (Depa) ถือเป็นตัวแทนภาครัฐ

ของไทย ได้ขอแสดงความยินดีกับโครงการนี้ โดย

ดีป้าพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้สตาร์ท

อัป นักพัฒนา รวมถึงผู้ประกอบการในไทยได้

เข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาแอปพลิเคชัน 

(Application) หรือบริการต่างๆ บนทรานส์ลูเซีย 

เมทาเวิร์ส ต่อไป.

บ

ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ เจมส์ เคน

สาธารณสุข • อย.ไฟเขียว อภ. จดทะเบียน

เป็นสถานประกอบการผลิต “สเปรย์พ่น

จมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19” ชี้เป็นการผลักดัน

นวัตกรรมไทยสู่ระดับโลก ผ่านการจับมือ 5 

สถาบันร่วมกันพัฒนาจนสำาเร็จ เผยได้รับ 

ISO-13485 : 2016 รับรองมาตรฐานสากล 

ช่วยยืนยันคุณภาพ คาดผลิตวางจำาหน่ายใน

ไตรมาส 3 ของปีนี้

นายรังษี ปัดลี รองผู้อำานวยการองค์การ

เภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า อภ.ได้รับใบจด

ทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

โดยมีขอบข่ายการอนุญาตให้ผลิตเครื่องมือ

แพทย์ในกลุ่ม Respiratory care service สำาหรับ

ผลิตภัณฑ์ Nasal spray solution จากสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว โดย

มีผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ สเปรย์แอนติบอดีพ่น

จมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 และยังได้รับการรับรอง 

ISO-13485 : 2016 มาตรฐานระบบการจัดการ

คุณภาพสำาหรับเครื่องมือแพทย์  จากบริษัท UIC 

certification service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจ

รับรองประเมินมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกยับยั้ง

เชื้อโควิด-19 นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ

ของ 5 หน่วยงาน คือ องค์การเภสัชกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) และบริษัท ไฮไบโอไซ จำากัด โดย

ทั้ง 5 หน่วยงานได้มีการลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม 

“สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติ

ยับยั้งเชื้อโควิด 19” เพื่อผลักดันงานวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมไทยสู่ระดับโลก ไปเมื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  

รอง ผอ.อภ.กล่าวต่อว่า องค์การ

เป็นองค์กรหลักในการผลิตและจัดหายา

และเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ โควิด-19 มา

อย่างต่อเนื่อง และมุ่งส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่เป็นนวัตกรรมสามารถผลิตขึ้นใช้ได้

เองในประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการ

ผลิตยาและเวชภัณฑ์ ที่มีมาตรฐานยอมรับ

ในระดับสากล องค์การจึงได้ทำาหน้าที่ ใน

การผลิตและควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม “สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มี

คุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19” จากความ

ร่วมมือของภาคีทั้ง 5 หน่วยงาน ขณะนี้

อยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษาทางคลินิก

ในอาสาสมัครที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่ง

สนับสนุนโดยกรมการแพทย์และหน่วย

บริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

จากการที่องค์การได้รับใบจดทะเบียน

สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และ

การรับรองมาตรฐาน ISO-13485 : 2016 

ในส่วนของสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์

แอนติบอดีพ่นจมูกยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทำาให้

มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตจากสถาน

ที่แห่งนี้ มีคุณภาพ ความปลอดภัย และ

องค์การเภสัชกรรมยังสามารถต่อยอดผลิต

เครื่องมือแพทย์อื่นๆ ในกลุ่มระบบทางเดิน

หายใจและช่องปากต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

“สำาหรับสเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่

มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19 ที่องค์การ

เภสัชกรรมผลิตนั้น คาดว่าจะสามารถผลิต

ออกสู่ตลาดเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เข้า

ถึงนวัตกรรมสุขภาพในการป้องกันเชื้อโควิด-19 

ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

วิธีในการรับมือกับสถานการณ์ โรคระบาด

โควิด-19 และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง

ในระบบสุขภาพของประเทศต่อไป ถือเป็น

อีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อ

โควิด-19 และเป็นนวัตกรรมสุขภาพในการ

ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของคนไทย ให้

พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ

ในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” 

รอง ผอ.อภ.กล่าว.

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ • ประชุมบริหารจัดการ

น้ำานานาชาติ “คุณหญิงกัลยา” โชว์ “หลักสูตร

ชลกร” เดินตามศาสตร์ในหลวง ร.9 เผยจัดการ

เรียนการสอนระดับ ปวส.เป็นครั้งแรกในไทย 

หวังให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการน้ำาฝน

นอกเขตชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน - 

สัมมนาการบริหารจัดการน้ำานานาชาติ ครั้งแรก

ในประเทศไทย “Water and Waste Management 

International Conference & Expo Thailand : 

Water for Life” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีผู้

เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านน้ำานานาชาติเข้าร่วม

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า 

รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญการบริหารจัดการ

น้ำา ภายใต้แผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำา

ของประเทศปี 2561-2580 ซึ่งได้มีการดำาเนิน

งานมาตลอด จนเป็นผลสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์

รูปธรรมอย่างชัดเจน โดยงานสัมมนาการบริหาร

จัดการน้ำานานาชาติครั้งนี้ ถือเป็นบทบาทสำาคัญ

ในเวทีโลกของประเทศไทย และจากที่ตนได้มี

โอกาสถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น

เวลาหลาย 10 ปี ทำาให้ตนซึมซับพระราชปณิธาน

ในการบริหารจัดการน้ำาโดยชุมชนตามแนวพระ

ราชดำาริ ด้วยหลักการ 3 ประการ คือ ประหยัด 

ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ และที่สำาคัญที่สุด 

ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า เมื่อน้ำาคือ

ชีวิต และน้ำาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง 

ถ้าไม่บริหารจัดการน้ำาฝนนอกเขตชลประทาน

อย่างเป็นระบบ จะทำาให้เกิดปัญหาตามมาและ

เกิดผลกระทบหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเมื่อเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และภาวะ

สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลกระทบ

ให้ทุกประเทศประสบปัญหาห่วงโซ่อุปทานด้าน

อาหาร ผู้คนดำารงชีวิตด้วยความยากลำาบากมาก

ขึ้น ประเทศต่างๆ จึงตระหนักถึงสถานการณ์

เหล่านี้ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศ

เกษตรกรรม และเป็นประเทศ 1 ใน 6 ของ

โลกที่ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก ด้วยจิตสำานึก

และสนองพระราชปณิธาน โดยได้มีการจัดทำา

หลักสูตรชลกร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความ

ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาหลักสูตร เป็นการจัดการเรียนการ

สอนระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) ขึ้น

เป็นครั้งแรกในไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถ

บริหารจัดการน้ำาฝนนอกเขตชลประทานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดได้

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีการปฏิรูปองค์

ความรู้ตามศาสตร์พระราชามาผสมผสานกับ

องค์ความรู้สากล เป็นการทำาให้เห็นถึงความ

สำาคัญในการเรียนการสอนเกษตร เพื่อช่วย

ประเทศอีกทางหนึ่ง ให้ผู้เรียนมีรายได้มาก

ขึ้น โดยการเรียนหลักสูตรชลกร จะใช้ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นำามาปรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย 

ฉะนั้น ต่อจากนี้ ไป การเรียนทางการเกษตร 

จะเป็นเกษตรสมัยใหม่ ให้นักเรียนจบออกมา

เป็นเกษตรกรทันสมัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

และเมื่อมีน้ำาแล้วทุกอย่างก็จะทำาให้ทุกคนพึ่ง

พิงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“เมื่อเกษตรกรมีน้ำา มีอาหารแล้วก็จะนำา

มาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ กล่าวได้ว่า 

การเกษตรจะนำาไปสู่การก้าวข้ามวิกฤตในทุกรูป

แบบได้ หวังเป็นอย่างยิ่ง การจัดสัมมนาครั้งนี้ ที่

ไทยเป็นเจ้าภาพ จะสร้างคุณูปการสังคมไทยและ

สังคมโลก โดยเฉพาะเรื่องน้ำา การจัดการน้ำาเสีย 

และทำาให้ทุกตนตระหนักถึงความสำาคัญของน้ำา 

ที่ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง” รมช.ศธ.กล่าว.

กรุงเทพฯ • 17 มิ.ย.นี้ อว.เปิดลงทะเบียน

ออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่-ประชาชน ร่วม

โครงการ U2T for BCG “รมว.อว.” ดัน U2T 

for BCG โชว์ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ในที่ประชุม

เอเปก งานใหญ่ไทยเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.อว.) กล่าว 

ภายหลังประชุมมอบนโยบายโครงการขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง

โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG 

and Regional Development) หรือโครงการ 

“มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล U2T for BCG” ว่า คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 

14 มิ.ย.2562 โดยจะดำาเนินการในช่วงเดือน

กรกฎาคม-กันยายน ในพื้นที่ 7,435 ตำาบล  

ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศนั้น โครง 

การมหาวิทยาลัยสู่ตำาบล U2T for BCG 

เป็นโครงการที่ทุกคนรอคอย และเป็นที่

ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นี่คือ

โครงการที่ใหญ่ที่สุดของ อว. ที่จะดำาเนิน

การครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกตำาบล รวมทั้ง

ทุกแขวงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะใช้เวลา

ดำาเนินการ 3 เดือน และจะโฟกัสเรื่องเดียว

คือ BCG เท่านั้น เพราะเป็นวาระสำาคัญของ

ประเทศไทยที่จะเชื่อมโยงไปถึงการประชุม 

เอเปก ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือน

พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นโอกาสสำาคัญในรอบ  

20 ปีมีครั้ง และ BCG คือหนึ่งในวาระสำาคัญ

ของการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยจะนำาเสนอ 

ดังนั้น อว.จะนำาผลงาน U2T for BCG ไปโชว์

ให้กับผู้นำาแต่ละประเทศได้เห็นถึงโมเดลทาง

เศรษฐกิจใหม่ของไทยที่ขับเคลื่อนด้วย BCG

นายเอนกกล่าวต่อว่า U2T for BCG 

จะเป็นการรวมพลังของมหาวิทยาลัยรัฐกว่า 

70 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนกว่า 20 แห่ง 

ทำาร่วมกับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนใน

พื้นที่กว่า 68,350 คน ซึ่งโครงการนี้จะต้อง

ทำาให้ประชาชนเห็นว่า อว.เป็นคนทำา และ

ให้เห็นภาพของรัฐบาลในการสนับสนุน ซึ่ง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ตั้งใจที่จะผลักดันงบประมาณที่เป็นงบกลาง

มาให้ อว. ดำาเนินโครงการนี้ ในช่วงเวลา  

3 เดือน ดังนั้น 3 เดือนจากนี้เป็นต้นไป โครง 

การ U2T for BCG ต้องทำาให้มาก ให้ดี ให้

เร็วและประหยัด และจะไม่ทำาซ้ำากับโครงการ

มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 

(U2T) ที่สำาคัญ U2T for BCG จะทำาให้ผู้ร่วม

โครงการกลายเป็นคนที่สามารถ ซึ่งเกิดจาก

การทำางานกับผู้คนและสังคม ทำาให้ได้ทั้งวิชา

งาน วิชาชีวิต เปลี่ยนความเก่งและดีที่มีอยู่ให้

กลายเป็นความสามารถให้ได้

ด้านนายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด 

อว. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน อว.จะ

เปิดให้มีการลงทะเบียนของบัณฑิตและ

ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการร่วมโครงการ 

U2T for BCG ผ่านทางเว็บไซต์ http://u2t.

ac.th ก่อนที่จะมีการกระจายกำาลังลงไป

ทำางานในทุกตำาบลต่อไป.

อภ.ขายสเปรย์พ่นจมูกต้านโควิดไตรมาส3นี้
หลัง5สถาบันจับมือร่วมกันวิจัยพัฒนาจนสำาเร็จหวังเป็นนวัตกรรมระดับโลก  

เปิดลงทะเบียนออนไลน์

รับ‘บัณฑิตจบใหม่-ปชช.’

ร่วม‘U2T for BCG’  

‘คุณหญิงกัลยา’โชว์หลักสูตรชลกรเรียนครั้งแรกในไทย



องอัลบ้ัมล่าสุดของ Panic! At The Disco กับโปรเจ็กต์

ทางดนตรีของ Brendon Urie (แบรนดอน อูรี) ‘Death of a 

Bachelor’ (2016) และ ‘Pray for the Wicked’ (2018) ท่ี

ประสบความสำาเร็จอย่างสวยงาม เมื่อสามารถเปิดตัวด้วยอันดับ 

1 บนชาร์ตอัลบ้ัมบิลบอร์ด 200 (Billboard 200) ได้ท้ังสองชุด ซ่ึง

ตอกย้ำาถึงการทำางานท่ีสร้างฐานแฟนเพลงและความนิยมมาได้เรื่อยๆ 

นับต้ังแต่ออกอัลบ้ัมแรก ‘A Fever You Can’t Sweat Out’ เมื่อปี 

2005

ขณะที่ตัวงานของ Panic! at the Disco ก็ได้รับคำาชื่นชม

และพูดถึงอย่างมาก ในเรื่องของการสร้างซาวด์ดนตรีที่มีความ

เฉพาะตัว มีการนำาเสนอเรื่องราวต่างๆ และที่มาพร้อมมุมมองที่ไม่

เหมือนใคร และแน่นอนก็คือเกิดภาพลักษณ์ที่แปลกตา ปีนี้ Panic! 

at the Disco จะนำาเอาความสนุกแบบมันส์ๆ ความไพเราะแบบ

แสบๆ และเรื่องราวที่ถูกเล่าโดยไม่ซ้ำาใครมาให้แฟนเพลงได้สัมผัส

อีกครั้ง กับงานอัลบั้มชิ้นที่ 7 ‘Viva Las Vengeance’ ที่มีกำาหนด

ปล่อยให้ฟังทั้งชุดสิงหาคมนี้

โดยก่อนที่จะถึงวันนั้น Panic! at the Disco ได้ส่งเพลงใหม่ 

ซิงเกิลแรกจากอัลบั้ม ที่ใช้ชื่อเดียวกับชื่อชุด “Viva Las Ven-

geance” มาจุดเชื้อเพลิงแห่งความบันเทิงในแบบของพวกเขาให้

ฟังเป็นการประเดิม ใน “Viva Las Vengeance” แฟนๆ จะได้พบ

กับเสน่ห์และสไตล์ที่มีเอกลักษณ์ของ Panic! at the Disco ไม่ว่า

จะเป็นบีทดนตรีที่ฟังกระชับ หนักแน่น, ท่วงทำานองที่ลื่นไหล ทำาให้

พลังภายในกายพลุ่งพล่าน

แล้วหากอยากสัมผัสแบบครบทุกโสต ห้ามพลาดมิวสิก

วิดีโอ “Viva Las Vengeance” เพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงยังได้

ของครอบครัวที่มีความไม่เข้าใจ

กัน ความรักที่อยู่ในใจของผู้

เป็นพ่อที่ไม่เคยพูดออกมา การ

แสดงออกขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ใน

ใจจนวันที่ไม่อาจเรียกสิ่งนั้น

กลับมาได้

ความรักและความเสียสละของผู้หญิงคนหนึ่งกับพี่น้อง

ฝาแฝดที่เป็นทั้งเพื่อนและคนรักในวันที่ความจริงปรากฏ ความ

รักของพี่น้องท่ามกลางความขัดแย้งในใจ ซึ่งละครเรื่องนี้น้องอี๊ฟ 

ปีนี้มาแน่นอน!กับอัลบั้มชุดที่7

ของ‘แพนิก! แอต เดอะ ดิสโก้’

ตรียมนับถอยหลัง พบกับผล

งานที่ได้ผลิตไว้ก่อนจากไป

ของผู้จัดต้อย-เศรษฐา ศิระ

ฉายา ของค่ายทรัพย์เอ็นเทอร์เทน

เม้นท์ กับละครฟอร์มยักษ์เรื่อง สาย

เลือดสองหัวใจ ซึ่งกำากับการแสดง

โดย หนึ่ง-ชัชวาล ศาสวัตกลูน จาก

บทประพันธ์ของ สถาพร สุชาติ 

เขียนบทโทรทัศน์ โดย ตุณย์

พบกับการพลิกบทบาทครั้ง

สำาคัญของมิกค์ ทองระย้า และ              

ฐิสา วริฏฐิสา พร้อมเจนนี่ ชยิสรา 

นักแสดงดาวรุ่งที่กำาลังมาแรง และ

นักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง พลาด

ไม่ได้ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา                 

20.30 น. ทางช่อง 7HD เริ่มวัน

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายนนี้

โดย ต้อย เศรษฐา ได้เผย

ไว้ในวันที่กำาลังถ่ายทำาละครเรื่องนี้

ว่า “แค่พล็อตเรื่องก่อนที่จะมีการ

เขียนเป็นบทละครขึ้นมา อาบอกได้

เลยว่าน่าสนุก ละครเรื่องสายเลือด

สองหัวใจเนื้อเรื่องเข้มข้น แต่ไม่

ซับซ้อน แต่มีเรื่องให้สนุกน่าติดตาม ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นความ

รักในหลายมุมมอง ทั้งครอบครัว พี่น้อง เพื่อนและคนรัก ความรัก
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11บันเทิง

ลุ้นนายกฯ-เชียร์ ‘ออเจ้า’

ร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำา

ที่พิการทางความคิด..”

นี่..แค่บางส่วนในญัตติขอเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่

ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามมาตรา 151 ที่ นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำาฝ่ายค้านในสภา..

พร้อมแกนนำาพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยกขบวนกันไปยื่นต่อ

ประธานสภาฯ คุณชวน หลีกภัย เมื่อวานซืน

ซึ่งเห็นปุ๊บใจก็พลันนึกถึงใบหน้าใครคนหนึ่งขึ้นมา

ทันที..ก็ “นารีขี่ม้าขาว” ที่ตะโกน “เอาอยู่ๆ” นั่นแหละ!

ทำาไมให้นึกถึง ผมเห็นจะไม่บอกหรอกนะ แต่ถ้าเปรียบ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา กับอดีตนายกฯ ขี่ม้าขาวที่หนีคดี

ความนางนั้น..

ถ้าหมอชลน่านไม่พิกล-พิการทางความคิด ก็น่าจะมอง

ออกว่าประโยคข้างต้นควรจะใช้กับใคร?

ลืมไปแล้วหรือ ไม่กี่วันก่อน นายเหนือหัวของคุณ

หมอเพิ่งจะยกยอ-ยกย่อง “พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนเก่ง” ไป

แหม็บๆ น่ะ!

ข้อหา..ไร้ภูมิปัญญา ไร้องค์ความรู้ ความสามารถ พิการ

ทางความคิด ถามหมอชลน่านหน่อยเถอะ..พล.อ.ประยุทธ์จะ

ได้เป็นถึง ผบ.ทบ. เป็นนายกรัฐมนตรีได้ไง..หือ?

และที่ว่า “เป็นยุคก่อหนี้มหาศาลเพื่อนำามาผลาญโดย

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน” ก็เช่นกัน 

ถ้าหมอชลน่านมีภูมิปัญญา มีองค์ความรู้ก็คงแลเห็น..

ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาอะไรไป

บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางการขนส่ง-คมนาคม!

ช่างกล้าชี้หน้าด่าคนอื่นเนาะ.. “กู้หนี้มหาศาลเพื่อนำา

มาผลาญ” แล้วทีประเทศฉิบหาย 8-9 แสนล้านก่อนหน้านี้

ล่ะ จะเรียกว่าอะไรดี.. “โคตรผลาญ” เบาไปมั้ย?

ผมไม่ได้จะปกป้องหรือมอง พล.อ.ประยุทธ์ดีเลิศเสีย

จนใครแตะต้องไม่ได้ แต่เห็นญัตติขอเปิดอภิปรายของฝ่าย

ค้านทีไร ก็ให้รู้สึกเวทนา-สมเพชเสียทุกทีไป!

ก็เพราะเก่งแต่การคิด-ใช้ถ้อยคำาเย้ยหยัน เสียดสี 

ถากถาง การอภิปรายในสภาที่ผ่านมาแทนที่จะน็อกรัฐบาล

ให้ชัก-สลบคาเวที กลับเป็นฝ่ายรัฐบาลที่รุกไล่-ถลุงเสียจน

หน้าหักยับยู่ยี่..

และคราวนี้ก็ดูท่าจะไม่แคล้ว เจอนายกฯ ลุงตู่สวน

กลับเอาอีก..คอยดู!

แต่ที่ ไม่ต้องคอยดูอีกต่อไปก็คือ..จากวันนี้ “นายก

รัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ยุบสภาไม่ได้แล้ว”

ฉะนั้น ที่ตะโกนโหวกเหวกให้ “ยุบสภาๆ” ก็เห็นจะ

เงียบเสียงลงเสียที เหลือรอดูก็แต่การอภิปรายในสภา..                

นายกฯ ลุงตู่จะได้ไปต่อ หรือสิ้นสุดเพียงแค่นี้..

อยู่ที่หมอชลน่านกับพลพรรคฝ่ายค้านเท่านั้น..ระทึก-

ตื่นเต้นกันใช่ไหมล่ะ?

เออ..ส่วนผมน่ะตื่นเต้นมาหลายเพลาแล้ว เพราะ

ตั้งแต่เห็นตัวยง-ตัวอย่างหนังเรื่อง “บุพเพสันวาส 2” ที่ผู้

สร้างเขาปล่อยออกมา ก็ให้เกิดความอยาก(ดู)ขึ้นมาทันที

ยิ่งมีข่าวพระเอก-นางเอก ทำาท่าว่าจะรัก-เป็นแฟนกัน

นอกจอหลังจากที่ฝ่ายหญิงเลิกคบเป็นแฟนกับคุณเวียร์ ศุกล

วัฒน์ ก็ยิ่งสร้างกระแสเชิญชวนให้ผมและแฟนคลับ..

กระหายที่จะดู-จะเห็น “ออเจ้า” กลับมาพบกันอีก

รอบบนจอใหญ่!

แม้จะเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน (28 ก.ค.เข้าฉาย) แต่ฟัง

กระแสแล้ว เหมือนคอหนังจะเร่งวันเร่งคืนเพื่อที่จะได้ยก

โขยงกันไปเข้าโรง ซึ่งถ้าจะให้คาดเดา ผมว่าหนังเรื่องนี้ต้อง 

100 ล้านบาทขึ้น

ส่วนจะขึ้นไปถึง 200-300 ล้าน หรือมากกว่านั้น มีกู

รูบางท่านกระซิบว่า “เป็นไปได้” เพราะยี่ห้อ “จีดีเอช” มัน

เหมือนใบประทับรับรองคุณภาพ และไหนจะมีบรอดคาสท์ฯ 

ร่วมทุน..

เรื่องที่จะปล่อยแบบสุกเอา-เผากินเห็นจะไม่มี!

เนี่ย..เชียร์ซะขนาดนี้ หวังว่าจะไม่ทำาให้เสียหน้า

หรอกนะ..ออเจ้า?.

“ไ

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘สายเลอืดสองหวัใจ’พรอ้มลงจอชอ่ง7

ผลงานกอ่นจากของผูจ้ดั‘ตอ้ย เศรษฐา’

ส

เ

ชมลีลาเฉพาะตัว Brendon Urire นักร้องนำาและผู้แต่งเพลงหลัก

ของ Panic! at the Disco ซึ่งมิวสิกวิดีโอเองนั้นก็ทำาออกมาสนุก 

สวย และมีอารมณ์ขัน ดูวินเทจ แต่ก็มีความร่วมสมัย ซึ่งในตอนนี้

ได้รับความนิยมด้วยยอดชมกว่า 2 ล้านวิว หลังปล่อยออกมาไม่กี่

วัน อนุมานได้ว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้ทำา ‘ถึง’ ขนาดไหน และถึง ‘ใจ’ 

แฟนๆ เพียงใด

โดยชมมิวสิกวิดีโอ “Viva Las Vengeance” กันได้ที่                

Youtube: Panic! At The Disco และฟังเพลงนี้กันได้จากบริการ

ทุกสตรีมมิงทั่วไทย: https://wmth.lnk.to/vivalasvengeanceEC 

เตรียมตัวไว้ให้พร้อม เพราะสิงหาคมนี้อัลบั้มชุดที่ 7 ที่เด็ดแน่ๆ 

ของ Panic! at the Disco มีให้ฟังแน่นอน โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค 

YouTube: https://youtu.be/MiD_CP_Pios

ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญาคว้าตัว ดาร์วิน นูนเญส ด้วยค่าตัว

เป็นสถิติสโมสร คือ 85 ล้านปอนด์ เมื่อวันก่อน เป็นราคาท่ีแรง

กว่าเออร์ลิง ฮาลันด์ ท่ีย้ายไปเสริมคมให้กับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก 

แมนเชสเตอร์ ซิตี เยอะพอสมควร แต่ความเป็นจริงแล้วทีมดัง

ย่านเมอร์ซียไซด์ตกลงค่าตัวเบ้ืองต้นท่ี 64 ล้านปอนด์ และเบน

ฟิกาจะได้ไปเพียงแค่ราว 47 ล้านปอนด์ เนื่องจากอีกราว 17 

ล้านปอนด์จะต้องแบ่งไปให้สโมสรเก่าของนูนเญส 2 ทีม 

คือ อัลเมเรีย กับเปนาโรล รวมไปถึงเอเยนต์ ส่วนค่าตัว

มูลค่ารวมสูงสุดท่ี 85 ล้านปอนด์น้ันข้ึนอยู่กับเงื่อนไข

เก่ียวกับผลงานท่ีแอนฟิลด์ ดังน้ันถ้าไม่เข้าเป้าก็ไม่ต้อง

จ่าย

รายละเอียดเรื่องน้ีได้รับการเปิดเผยออกมาโดย

ทางเบนฟิกาเองท่ีบอกว่าพวกเขาจะได้รับค่าตัวเพียงแค่ 

46.7 ล้านปอนด์เท่าน้ันจากเงินก้อนแรก 64 ล้านปอนด์

น่ันเพราะต้องแบ่งไปให้เปนาโรล ทีมเก่าของนูน

เญสในอุรุกวัยเป็นจำานวน 1.94 ล้านปอนด์ และอัลเม

เรีย ทีมในสเปนอีก 8.95 ล้านปอนด์ ตามข้อตกลงขายต่อ

ตอนท่ีย้ายไปเบนฟิกา

นอกจากน้ันแล้ว เบนฟิกายังต้องเฉือนเน้ืออีก 10 

เปอร์เซ็นต์ของค่าตัวข้ันต้น คิดจาก 64 ล้านปอนด์ ก็คือ 6.4 

ล้านปอนด์ สำาหรับบริการของคนกลาง.  

interthaipost69@gmail.com

คอนเฟิร์ม! เบนฟิกาจะได้รับค่าตัวแค่

47ล้านปอนด์สำาหรับ ดาร์วิน นูนเญส

(พุทธธิดา ศิระฉายา) ดูแล

การผลิต และเราก็ได้นัก

แสดงชื่อดังและมากความ

สามารถมาร่วมถ่ายทอด

บทละคร อยากให้ติดตาม

กันตั้งแต่ตอนแรก รับรอง

ว่าสนุกแน่นอนครับ”

ต้อย-เศรษฐา ศิระ

ฉายา ได้เสียชีวิตลงในวัย 

77 ปี หลังจากรักษาตัว

ด้วยโรคมะเร็งปอดระยะ

ที่ 4 จากการตรวจพบใน

ปี 2562 ระหว่างนั้นในปี 

2564 เคยป่วยด้วยโรคโค

วิด-19 และได้รับการรักษา

จนไม่มีเชื้อโควิดในร่างกาย

แล้ว แต่ในที่สุด ต้อย เศรษฐา ก็เสียชีวิตในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

2565 เวลา 04.41 น. หลังจากกลับไปรักษาอาการมะเร็งปอดด้วย

เคมีบำาบัด

โดย ต้อย เศรษฐา เป็นพิธีกร นักแสดง และอดีตนักร้องนำา

วงดิอิมพอสซิเบิ้ล วงสตริงคอมโบที่ประสบความสำาเร็จและยังเป็น

แรงบันดาลใจให้กับวงดนตรีหลายวงที่กำาเนิดขึ้นในยุคต่อมา ในปี 

พ.ศ.2554 ต้อย เศรษฐา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปิน

แห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) และก่อน

เสียชีวิตยังเป็นประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส.

• หลังจาก แอนน่ี (คริส หอวัง) อดีตนักร้อง

ดังในยุค 90’s ต้องออกจากวงการไปเพราะพลาด

ท้องกับ โดม (เฟย ภัทร) แดนเซอร์ในวง ก็ทำาให้

แอนน่ีต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำาบาก แถมยังถูก เฉิน (ลี 

ฐานัฐพ์) มาเฟียคุมถ่ินท่ีคอยตามทวงหน้ีเธออีก แต่

แล้วก็ดันมีเหตุให้แอนน่ีต้องมาทำาธุรกิจบาร์ PAPA 

GOGO โดยได้ บอล (ณัฐ ศักดาทร) มาช่วยตามล่า

หาอะโกโก้บอย ติดตามชมซีรีส์ Mama Gogo แม่มา

คุม...หนุ่มบาร์ร้อน ได้ในวันอาทิตย์ท่ี 

19 มิถุนายนน้ี เวลา 20.30 น. ทาง

ช่อง GMM25

• การแข่งขันรอบ

ชิงชนะเลิศ The Golden 

Song เวทีเพลงเพราะ ซีซ่ัน 4 

ดำาเนินมาถึงสัปดาห์สุดท้าย กับ

การแข่งขันรอบตัดสินท่ีจะได้รู้ผลกันแล้วว่าใครจะ

คว้าตำาแหน่งแชมป์คนท่ี 4 ของรายการ พร้อมโล่

เกียรติยศและเงินรางวัล 5 แสนบาทไปครอง งาน

น้ีก่อนไปร่วมลุ้นแชมป์รายการยังได้รับเกียรติจาก

ตำานานเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของประเทศไทย สาว สาว 

สาว มาร่วมขับร้องบทเพลงกันแบบสุดคึกคัก ติดตาม

ได้ในวันอาทิตย์ท่ี 19 มิถุนายนน้ี เวลา 18.00 น. 

ทางช่องวัน31

• ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจน SOLD 

OUT ไปแล้วกับ ONE NIGHT WITH… คืนในฝัน 

วันพิเศษ จะจัดข้ึนท่ี Search Studio รามคำาแหง 81 

ในวันเสาร์ท่ี 18 มิถุนายนน้ี ของ 2 ศิลปิน ปู-พงษ์

สิทธ์ิ คัมภีร์ และ นภ พรชำานิ ร่วมด้วยวงน้องใหม่

ไฟแรง Bovini ท่ีจะมาร่วมทำาให้คืนพิเศษของคุณเต็ม

ไปด้วยความสนุก และข่าวดีสำาหรับแฟนๆ ท่ีพลาด

ไป สามารถชมรอบ LIVE STREAMING ผ่านทาง 

TMM LIVE

• ต้ังแต่มีข่าวออกมาว่า

คู่จ้ินสุดฮอต บุ๋น-เปรม จะกลับ

มามีผลงานร่วมกันอีกคร้ังในรอบ 

3 ปี ในซีรีส์ EVEN SUN ฉันน่ี

แหละ นายอาทิตย์ เหล่ากอง

กำาลังบุ๋มเปรมท้ังชาวไทยและต่าง

ประเทศต่างก็เฝ้ารอท่ีจะได้ชมผลงานของท้ังคู่กัน

อย่างใจจดใจจ่อ โดยการมาเจอกันคร้ังน้ี บุ๋น-นพณัฐ 

กันทะชัย รับบทเป็นนายหัวอาทิตย์ ส่วน เปรม-                            

วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์ รับบทเป็นซัน สามารถรับชมได้

ทุกวันพุธ เวลา 20.00 น. บนแอป iQiyi (อ้ายฉีอี้) 

และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรก 29 

มิถุนายนนี้.

รักชิด

สอนการแสดง • สกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ฯ บริษัทบริหารศิลปิน-นักแสดง 

เปิดโรงเรียนสอนการแสดงหลักสูตรมืออาชีพ Finale Academy (ฟินาเล่ อะคาเดมี) 

โดยมี วิรัตน์ เฮงคงดี ผู้อำานวยการฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์ บริษัท เวิร์คพอยท์ฯ และ 

กรรมการผู้จัดการบริษัท สกายบ็อกซ์ฯ, เอื้ออาทร วงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท 

ดรีมบอกซ์ แอคติ้ง สตูดิโอฯ ร่วมบริหาร พร้อมด้วย สุวรรณดี จักราวรวุธ ผู้กำากับ

การแสดงจากบริษัท ดรีมบอกซ์ฯ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร
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สามารถติดตามขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง ผานชองทาง YOUTUBE : กรมโยธาธิการและผังเมือง OFFICIAL FACEBOOK : งานประชามสัมพันธกรมโยธาธิการและผังเมือง , เร�องดีดีกับ DPT

E-mail : ipr@dpt.go.th เว็บไซต : www.dpt.go.th

ผลิตภัณฑกัญชง    รศ.ดร.อนวัฒน จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, สุธี ธนนันทศิริ กก.ผอญ. บจก.ธัญเทพ ฟูดส และ

บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษยเกา สจล. รวมลงนามบันทึกขอตกลง “ยกระดับ

ผลิตภัณฑกัญชง” สูทางเลือกอุตสาหกรรมอาหารและยา อัพดีกรี “ธุรกิจกัญชง” ดันไทยเปนฮับ 

“พืชเศรษฐกิจใหม” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

Otteri PTT Pak Chong ขอบคุณที่

ไดรับความไววางใจจากพี่นองชาวปากชองที่

ใหการตอบอยางลนหลามตลอด 24 ชั่วโมง 

ในชวงของการเปดใหบริการที่ผานมา โดย

ได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพให้

กับผูใชบริการ แจกฟรีผลิตภัณฑซักผา และ

ผลิตภัณฑอบผาใหกับผู ใชบริการ เพียงกด

ไลทที่ Facebook Page : Otteri PTT Pak 

Chong และแชร โพสตกิจกรรมที่หนาเพจ 

พรอมตั้งคาสาธารณะ สามารถรับผลิตภัณฑ

ไดที่รานสะดวกซัก Otteri PTT Pak Chong 

ระหวางเวลา 08.00 – 17.00 น. ตั้งแตวันนี้ 

– 30 มิถุนายน ผูสนใจสามารถสอบถามขอมูล

เพิ่มเติมและเขาใชบริการไดที่ รานสะดวกซัก 

Otteri PTT Pak Chong สถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. ถนนมิตรภาพ (สายเกา) ต.ปากชอง 

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา โทร.06-2445-9966 

และติดตามขอมูลขาวสารและความเคล� อนไหว

ไดท่ี www.facebook.com/OtteriPTTPakChong

เดอะมอลล โคราช จัดโครงการ 

“เดอะมอลล บานของคนโคราช เพ� อโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา”  เชิญชวนรวมบริจาค

โลหิต เน� องในวันบริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 

มิถุนายน 2565 พรอมรวมบริจาค M Point  

ผาน M Card Application เพ� อสมทบทุนจัด

ซ้ืออุปกรณทางการแพทย มอบใหโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา โดย บริษัท เดอะมอลล 

กรุป ประเดิมตั้งตนบริจาค 1 ลาน M Point  

ผูสนใจสามารถรวมบริจาคไดตั้งแตวันที่ 

14 มิถุนายน – 31 ธันวาคม ที่ เดอะมอลล 

โคราช

ชีวจิต นิตยสารเพ� อคนรักสุขภาพ โดย 

อมรินทร กรุป จัดกิจกรรม Happy Life by 

ชีวจิต Season 10 เหลาคนรักสุขภาพโซน

บางนา บางพลี เตรียมมาอัพเดทความรูเกี่ยว

กับสุขภาพ ที่สนุก ทํางาย ไดผลชัวร ที่ครั้งนี้

ออนทัวรไปยัง โรงพยาบาลพริ้นซ สุวรรณภูมิ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน เวลา 09.00 

– 15.00 น. พรอมดวยแพทย นักโภชนาการ 

และกูรูช� อดัง มารวมแชรความรู อาทิ นพ. 

กุลธนิต เจนพิทักษพงศ อายุรแพทย โรค

ระบบทางเดินอาหารและตับ ท่ีจะมาเผยอาการ 

“ปวดทอง อยานิ่งนอนใจ”, ผศ.ดร.เอกราช 

บํารุงพืชน ประธานฝายวิชาการ ชมรมโภชน

วิทยามหิดล จะมาชวนกิน “Top 10 สารอาหาร

ดูแลสุขภาพชองทอง”, พท.ณัฐพล วาสิกดิลก 

เจาของหนังสือขายดี ใครไมปวยยกมือขึ้น 

จะมาเผยวิธี “นวดกดจุดลดปวด ลดปวย 

ไกลมะเร็ง” และ พศิน อินทรวงศ นักแตง

เพลงช� อดังที่หันมาศึกษาและปฏิบัติธรรม จะ

มาเผย “วิชาฟนพลังใจ คลายเครียด หลัง

วิกฤตโควิด-19” สามารถสํารองที่นั่งเขารวม

กิจกรรมลวงหนา  โดยไมมีคาใชจาย !!!  หรือ

สอบถามเพิ่มเติม โทร.08-5661-4667

ชฎาทิพ จูตระกูล จะใหการตอนรับ

คณะผูนําสตรีจากทั่ วโลกที่ เขารวมการ

ประชุม Global Summit of Women 2022 

พรอมนําชม ไอคอนสยาม แลนดมารคระดับ

โลกริมแมน้ําเจาพระยาในงาน PRE SUMMIT 

TOUR โดยจัดเตรียมมหัศจรรยความเปนไทย

ปรากฎสูสายตาชาวโลก อาทิ การแสดง 

“ICONIC Multimedia Water Features” 

(ไอคอนิค มัลติมีเดีย วอเตอร ฟเจอร) ระบํา

สายนํ้าผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย 

ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ

การแสดงทางวัฒนธรรมไทย 4 ภาค วันที่ 

22 มิถุนายน จากนั้นค่ําคืนวันพฤหัสบดีที่ 

23 มิถุนายน จะรวมเปนเจาภาพงานเลี้ยงรับ

ประทานอาหารคํ่า ณ รอยัล พารากอน ฮอลล 

ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน ภายใต

แนวคิดที่แสดงออกถึงความเปนไทย และสง

เสริมภาพลักษณความเปนไทยอันงดงาม  

บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 

และสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

มุงยกระดับเกษตรกรรมไทย กาวสู Smart 

Farming ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ท่ัวประเทศ ไมจํากัดคณะและช้ันป เสริมทักษะ

ดิจิทัลและการเกษตรในโครงการ "คูโบตา 

ตนกลาดิจิทัล ปท่ี 2" ผานการเรียน e-Learning 

5 หลักสูตรที่อัดแน�นดวยเนื้อหาเทคโนโลยี

การเกษตร ตั้งแตความรูดิจิทัลเบื้องตนไป

จนถึงการบริหารจัดการฟารม เพ� อใหนองๆ 

พรอมนําความรูไปตอยอดและสงตอใหกับผูท่ี

สนใจ จบหลักสูตรพรอมรับใบ e-Certificate 

สนใจลงทะเบียนโดยไมมีคาใชจายไดที่  

Line Official ตนกลาดิจิทัล (ID LINE : 

@021dshkm) ตั้งแตวันนี้-30 กันยายน โดย

ระหวางโครงการยังสามารถรวมกิจกรรม

เพื่อรับทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่า

กวา 35,000 บาท สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่ คุณพันธิตา ทองมณี 08-4311-7510

โอกาสดีๆ มาถึงแลวสําหรับคนมีความฝน

อยากทํางานในวงการบันเทิง วิทยาลัย

ดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar 

College of Arts) เปดสอบชิงทุนการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาเอกขับรอง, สาขาการแสดง และสาขา

การเตน ทุกหลักสูตรจะไดเรียนรูงานทั้งเบื้อง

หนาและเบื้องหลังของวงการบันเทิง ทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเขมขน สอนโดย

อาจารยที่มีประสบการณ ในวงการบันเทิง

และ SCA ยังมีศูนย Career Center ที่ชวย

ปนนองๆ ใหถึงฝนอยางรวดเร็วสําหรับผูที ่

สนใจสามารถสมัครออดิชั่นสอบชิงทุนได

แลวตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไดที่ www.

scacollege.ac.th  หรือ โทร.09-1954-1555 

มหาวิทยาลัยรังสิต ตอนรับเปดเทอม 

On-Site จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป 

2565 RANGSIT NEWGEN 2022 ภายใต

ธีม RSU (Reinvention & Sustainability & 

Uniqueness) ใหนองๆ นักศึกษาใหมไดสัมผัส

บรรยากาศการตอนรับอยางอบอุน และสนุก

ไปกับไปกับโชวการแสดงและมินิคอนเสิรต

จากรุนพี่ศิลปนกวา 40 ชีวิตในมินิคอนเสิรต 

RSU Soft Power Concert จากรุนพี่ศิลปน 

และโชวตางๆ อาทิ  The next icon, Lukthung 

Broadway, Rap this way EDM, 90’s

Replay และการแสดงโชวจาก “RSU Cheer-

leading” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบ

รางวัล “ฐานันดรสี่ทองคํา” ใหแกส� อมวลชน 

และพิธีมอบรางวัลภาพยนตรสั้นคุณธรรม 

Sun Short Film Award โดยจัดขึ้นในวัน

จันทรที่ 20 มิถุนายน เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ ม.รังสิต สนใจรับชม

ผานชองทางออนไลนไดที่เพจ https://www.

facebook.com/rangsituniversity

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เรงรัดจายเงินชดเชยอพยพราษฎรแมเมาะ

ทวารัฐ สูตะบุตร หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน จําลักษ กันเพ็ชร รองผูวา

ราชการจังหวัดลําปาง และราณี โฆษิตวานิช รองผูวาการเชื้อเพลิง การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) รวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการอพยพราษฎร 5 หมูบาน อ.แมเมาะ 

จ.ลําปาง เพ� อเรงรัดการจายเงินคาทดแทนที่ดินและทรัพยสินใหแกราษฎร ซึ่งไดมีการจายเงิน

ไปแลวบางสวน ที่เหลือจะมีการตรวจสอบหลักฐานเอกสารใหถูกตองเพ� อทยอยจายเงินโดย

เร็วที่สุด

4 หนุม พรีเซนเตอร     วันธนบดี จิตตานุเคราะห ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สรร

สรางสุข จํากัด เปดตัว ธีรเดช วงศพัวพันธ นครินทร วนกิจไพบูลย และคณชัย เบญจรงคกุล 

พรีเซ็นเตอรแบรนด DEVONTE (เดวอนเท) ผลิตภัณฑสกินแครสําหรับผูชาย โดยมี นพ. 

ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ กิตติคุณ ตันสุหัส และ อมันดา เจนเซน มารวมงาน ณ หองประชุม 

ฉัตรา 1 ชั้น 2 โรงแรมสยาม เคมปนสกี้ กรุงเทพฯ 

ยูบิลี่ฉลองเปดสาขาใหมที่เซ็นทรัล พระราม2     องอา สุขเลิศกมล รวมแสดงความยินดีกับ 

อัญรัตน พรประกฤต ในโอกาสเปดรานยูบิลล่ีสาขาใหมลาสุด ภายใตคอนเซปต Jubilee Diamond 

Boutique Store ที่สะทอนถึงความเรียบหรู โมเดิรน สงางาม โดยมี นงลักษณ  จิตเจนกานต, 

นิศารัตน จรัสสุนทรภัค, ธีราพร  จิตนาวา, วัฒนพร  มงคลมณีผล, เฌอมินทร  แสงหิรัญชญาวงศ 

และ อัควัฒน  อัครัฐอนันต รวมงานณ ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล พระราม 2

รวมมือ     ชวน ชูจันทร ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ เปนประธานในการประชุม 

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าในชุมชนฝั่งธนบุรี 

โดยมี พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ศานนท หวังสรางบุญ รองผูวา กทม. 

ดร.จักรพันธ พรนิมิตร ส.ส.เขตบางกอกนอย ชัยวัฒน สินสุวงศ อดีต รมว.กระทรวง

อุตสาหกรรม รวมเปนภาคีเครือขาย และ อนงค ไพจิตรประภาภรณ ผูอํานวยการสถาบัน

อาหาร ใหการตอนรับ ณ สถาบันอาหาร ถนนอรุณอมรินทร 

สมทบมูลนิธิสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช     ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน

และรองประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพนทฯ มอบเงินจํานวน 500,000 บาท เพ� อรวม

สมทบโครงการบูรณะปฏิสังขรณพระพุทธรูปและศูนยการเรียนรูสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช โดยมี พล.ร.อ.วสินธ สาริกะภูติ ประธานมูลนิธิฯ รับมอบ และมี กิตติพงษ เตรัตนชัย 

พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต มารวมพิธีดวย ที่วัดอินทารามวรวิหาร

ศูนยส� อสาธารณะเพ� อเด็กและครอบครัว 

ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) รวมกับ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แถลงขาว 

“โครงการนวัตกรรมสรางสรรคเพ� อการศึกษา

สําหรับเด็กยุค Metaverse” ความรวมมือ

คร้ังสําคัญของส� อสาธารณะและภาคการศึกษา 

ที่ผนึกกําลังกันสรางสรรคนวัตกรรมเพ� อการ

ศึกษา เปนเคร� องมือในการจัดการเรียนการ

สอนใหกับครูทั้งระดับประถมศึกษา และ

ปฐมวัย ภายใต 2 โครงการ ไดแก โครงการ 

คิดเรนเจอรส ชวนครูวิทย-คณิต มาคิดให 

WOW ป 6 และ โครงการ KIDDY CODE 

สนุกโคด สนุกคิด โดยมี คุณหญิงกัลยา 

โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ เปนประธานแถลงขาวเปดโครงการ 

และ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผูอํานวยการ

อ งค ก า รก ระจ าย เ สี ย งและแพร ภ าพ

สาธารณะแหงประเทศไทย ใหการตอนรับ

และรายงานถึงที่มาโครงการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา 

“รูสึกช� นชมยินดีกับสถานีไทยพีบีเอส ที่จัดทํา

โครงการอันเปนประโยชนมาอยางตอเน� อง

ยาวนานจนเขาสูปที่ 6 เด็กในยุคศตวรรษที่ 

21 ตองสามารถวางแผน คิด วิเคราะห เปน

เหตุเปนผล เชิงวิทยาศาสตร มีภูมิคุมกัน มี

ความสุข แกปญหาชีวิตได ตองเผชิญกับ

ความเปลี่ยนแปลง และผูใหญตองสงเสริม

และฝกฝนใหเด็กมีทักษะเหลานี้ ที่เรียกวา 

unplugged coding ผานการเลน การเรียนรู 

ท้ังในครอบครัว จากงานบาน งานสวน งานครัว 

สรางมูลคาเพิ่มใหครอบครัวได เปนพื้นฐานสู

อนาคตในการเผชิญปญหาที่ซับซอนขึ้น เปน

ทักษะที่โลกสมัยใหมตองการ ทั้งเด็กปฐมวัย 

ประถมตน ประถมปลาย มีความจําเปนตอง

เรียนรู มีระบบคิด ซึ่ง coding งายกวาที่คิด 

พิชิตยุคดิจิทัล all for coding, coding for all  

และ metaverse จะเปนตัวกรองใหเด็กเรียนรู 

ทั้งในจินตนาการและในโลกความจริง”

โครงการนวัตกรรมสรางสรรคเพ� อการ

ศึกษาสําหรับเด็กยุค Metaverse ประกอบดวย 

2 โครงการ ไดแก “โครงการ คิดเรนเจอรส 

ชวนครูวิทย-คณิต มาคิดให WOW ป 6” 

และ “โครงการ KIDDY CODE สนุกโคด 

สนุกคิด” จัดดวยรูปแบบไฮบริด คือท้ัง on-site 

และ online ดวยกัน โดยจะเดินทางไปยังหัว

เมือง 5 จังหวัดทั่วประเทศและจัดอบรมครู

ที่สมัครมา on-site จํานวน 50 คน ในขณะ

เดียวกัน จะมีการ Live ส� อสารถึงครูในรูปแบบ 

online อีกดวย

โครงการ KIDDY CODE สนุกโคด 

สนุกคิด เปนโครงการที่สงเสริมการเรียนรูเร� อง 

แนวคิดเชิงคํานวณ และ Unplugged Coding 

ใหกับเด็กปฐมวัย หรือเด็กอนุบาล แบบครบ

วงจร โดยมีตั้งแตคลิป VDO เพ� อการเรียนรู 

ช� อรายการ Kiddy Code สนุกโคด สนุกคิด 

นําเสนอเกี่ยวกับการฝกคิดเชิงคํานวณของ

เร� องราวในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังมีการฝก

แกไขโจทยปญหาที่มาในรูปแบบนิทาน และ

กิจกรรม Unplugged Coding สนุกๆ รวม

ไปถึงการฝกใหเด็กรูจักสิ่งที่เปนเทคโนโลยี

ดิจิทัล รอบตัวแบบงายๆ จํานวน 20 ตอน 

ออกอากาศในชองทางที่หลากหลายของ

สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส จากนั้นนําตัว

รายการโทรทัศนมาตอยอดเปนการดเกม 

ที่คุณครูสามารถนําไปเป็นสื่อในการเรียน

การสอนแบบ Unplugged Coding อยาง

สนุกสนานในหองเรียน กับเด็กปฐมวัย จํานวน 

3,000 ชุด และมีการจัดกิจกรรมอบรมครูปฐมวัย 

เพ� อสอนเทคนิควิธีการใชคลิปรายการ และ

การ์ดเกมเพื่อสอนนักเรียนในห้องเรียนให้

สนุกและมีความสุขกับการเรียนรูแบบ 

Unplugged Coding

ความรวมมือครั้งสําคัญของ ส� อสาธารณะ และภาคการศึกษา

เปดตัว “โครงการนวัตกรรมสรางสรรคเพ� อการศึกษาสําหรับเด็กยุค Metaverse”
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เม� อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผล

การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE 

และศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ 

โรงเรียนพรมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผูวาราชการ

จังหวัดเพชรบุรี กลาววา จังหวัดเพชรบุรีได

ดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE 

มาเปนระยะเวลา 19 ป ภายใตการบริหารจัดการ

เชิงบูรณาการของคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด

เพชรบุรี โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูนํา

ในการขับเคล� อนภาคีเครือขายทุกภาคสวนรวม

สนับสนุนและมีการขยายเครือขายเพิ่มขึ้นทุก

ป ปจจุบันมีสมาชิกTO BE NUMBER ONE 

อายุ 6 –24 ป จํานวน 105,717 คน คิดเปน

รอยละ 98.01 มีสมาชิกทั่วไป อายุ 25 –70 ป 

จํานวน 219,949 คน มีชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ 

เรือนจํา และสํานักงานคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้น 

470 ชมรม มีศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE  

66 แหง และมุงม่ันพัฒนาการดําเนินงานโครงการ 

TO BE NUMBER ONE อยางตอเน� อง 

ปจจุบันจังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัด 

TO BE NUMBER ONE ตนแบบระดับทอง 

และมีชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน

วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร) รักษามาตรฐาน

พรอมเปนตนแบบระดับยอดเพชรปท่ี 2 โรงเรียน

โยธินบูรณะเพชรบุรี รักษามาตรฐานพรอม

เปนตนแบบระดับเงินปท่ี 1 มีอําเภอและชมรม

ผานเขาสูการประกวดระดับประเทศ ในป 2565 

ไดแก อําเภอเขายอย อําเภอบานแหลม 

ชมรมชุมชนบานสะพัง ชมรมวิทยาลัยการอาชีพ

วังไกลกังวล 2 และชมรมในสํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเพชรบุรี ดานการพัฒนาสมาชิกมีทีม 

TO BE NUMBER ONE DANCERCISE เปน

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดําเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดเพชรบุรี

ตัวแทนจังหวัดเขารวมประกวดระดับภาคทุก

รุน โดยรุน JUNIOR และรุน TEENAGE ได

รับรางวัลระดับภาคกลาง สวนรุน TEENAGE 

เปนตัวแทนเขารวมประกวดระดับประเทศ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ

จังหวัด จํานวน 80 คน 

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี 

กอตั้งขึ้นตั้งแต พ.ศ.2454 จนถึงทุก

วันนี้ มีอายุ 111 ป ปจจุบันเปดการ

เรียนการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 ถึงปท่ี 6 มีนักเรียน 2,751 คน 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 188 คน ไดนอมนําหลักการ

ดําเนินการโครงการ TO BE 

NUMBER ONE มาเปนแนวทาง

ในการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในโรงเรียน ดวยความรวมมือ

จากคณะครูผูปกครองและหน�วยงาน

ตางๆ ประกอบกับความมุงมั่นตั้งใจและทุมเท

ในการดําเนินงานของนักเรียน ทําใหชมรม 

TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนพรหมา

นุสรณจังหวัดเพชรบุรี มีความเขมแข็งและ

เปนเครือขายในการสอดสองดูแลสมาชิก โดย

ยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับปรัชญา

ของโรงเรียนที่วา วายเมเถว ปุริโส (วา -ยะ 

-เม -เถ -วะ -ปุ -ริ -โส) แปลวา 

บุรุษพึงพยายามไปจนกวาจะ

สําเร็จประโยชน 

สํ า ห รั บ ศู น ย์ เ พื่ อ น ใ จ 

TO BE NUMBER ONE ของ

โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัด

เพชรบุรี เปดใหบริการ ทุกวันจันทร

ถึงวันศุกร ในชวงเชา พักกลางวัน 

และชวงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัคร

ประจําศูนย 13 คน ยึดหลักในการ

ทํางาน คือการถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง 

ประโยชนของสวนรวมเปนที่หนึ่ง กิจกรรม

ภายในศูนย ประกอบดวย การบริการใหคําปรึกษา 

กิจกรรมสรางความสุขและการพัฒนา EQ กิจกรรม

พัฒนาทักษะและสงเสริมอาชีพตางๆ ตลอดจน

กิจกรรมจิตอาสา เชน งานฝมือและส่ิงประดิษฐ 

งานจักสานใบตาล งานทําแปงพวง การทําผา

มัดยอม การทํายาหมอง ยาดมพิมเสน การทํา

น้ําหมัก EM และการสงเสริมการประดิษฐ

หุนยนต สมาชิกท่ีสนใจกิจกรรมตางๆ สามารถ

เขารวมได 

ในวโรกาสนี้ทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

พระราชทานพระอนุญาตใหสมาชิก “ใคร

ติดยายกมือขึ้น” จากสํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเพชรบุรีและสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเคยติด

ยาเสพติด และมีความมุงมั่นที่จะเลิกเสพ 

เขาเฝาพรอมทั้งพระราชทานกําลังใจและ

คําแนะนํา เพ� อปองกันความผิดพลาดซ้ําใน

กลุมเส่ียง และพระราชทานคําปรึกษาแกสมาชิก 

TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาตาง ๆ  

ในจังหวัดเพชรบุรีที่ซักถามปญหา ซึ่งจะนํา

ไปสูการจัดการกับปญหาอยางเหมาะสมตอไป 

สภาพอากาศเมืองไทยรอนชื้นตลอด

ทั้งป ยิ่งชวงหนาฝนนอกจากเจอฝนยังตอง

เผชิญอากาศรอนอบอาวและรอนจัดเปนระยะ 

ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนปญหาการดูแลชุดชั้น

ในของสาวๆ ถาหากชุดชั้นในแหงชา ระบาย

อากาศไมดีก็จะเกิดกลิ่นอับชื้น และเกิดความ

ไมม่ันใจในการทํากิจกรรมตางๆตามมา วาโก

แบรนดชุดช้ันในยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผูหญิงไทย

ทุกวัย พรอมเสิรฟคอลเลกชันชุดช้ันในแหงไว 

ไรกล่ินอับ WACOAL COOL ANTI-BACTERIA

คอลเลกชัน WACOAL COOL ANTI-

BACTERIA ชวยใหสาวๆ หมดกังวลเร� องการ

ดูแลชุดชั้นในไมใหเกิดกลิ่นอับ รองรับฤดู

ฝนพรําดวย 3 นวัตกรรมเดน ไดแก COOL 

FEEL & ANTIBAC ผาเคลือบสาร ANTI-

BACTERIA ปองกันการเกิดแบคทีเรีย สาเหตุ

ของกล่ินอับ, COOL CUP ฟองนํ้าเจาะรู นํ้าหนัก

เบาระบายอากาศ แหงไว ไมอับช้ืน และ FREE 

CUT ไรขอบ ไรตะเข็บ เนียนเรียบไมกดเจ็บ 

โดยชุดช้ันในคอลเลกชัน COOL ANTI-BACTERIA 

มีใหเลือกหลายรุนหลากดีไซน อาทิ บราสําหรับ

หองอาหารเลอ มาแรงน โรงแรม

เคปราชา ศรีราชา ขอเชิญทุกทานมาลิ้มลอง

ความอรอยกับชุดอาหารสไตลยุโรปคุมคา

เกินราคา โดยฝมือเชฟระดับโรงแรมชั้นนํา 

ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีรังสรรคเปนเมนูอรอย

หลากหลายในบรรยากาศอบอุน ตั้งแตวันนี้ 

อิ่มอรอยสุดฟนทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ํา

– 30 มิถุนายน

ชุดอาหารมื้อกลางวัน เปดใหบริการ

ทุกวัน เวลา 11.00-14.00 น. อิ่มอรอยกับ

อาหารคาวหวานที่ทําใหมื้อกลางวันกลาย

เปนมื้อพิเศษ พรอมเคร� องด� มชา กาแฟ อาทิ 

สลัดผักแซลมอน หรือซุปครีมขนมะเขือเทศ 

หรือชีสมอซซาเรลลา

ชุบเกล็ดขนมปงทอด 

ตามด วยอาหารจาน

หลักอยางเนื้อสันในยาง 

เสิ ร ฟพร อมซอสไวน

แดงและมันฝรั่ งทอด 

หรือสเตกปลาดอรี่ซอส

โหระพา หรือสปาเก็ตตี้

ซอสมะเขือเทศ ปดทาย

ดวยเคกประจําวัน หรือ

ไอศกรีมอิตาเลียน หรือ 

ช็อกโกแลตฟองดูว ในราคาเพียงทานละ 390++ 

ชุดอาหารมื้อค่ํา เปดใหบริการทุกวัน 

ยกเวนวันศุกร เวลา 18.00-22.00 น. 

สังสรรค์กับเพื่อนและครอบครัวกับเมนู

อาหารมื้อค่ําแสนอรอย อาทิ ซีซารสลัด และ

ซุปครีมขนฟกทอง ตามดวยอาหารจานหลัก

อยางสเตกปลาทูน�ายางเสิรฟพรอมซอสเนย

มะนาว  หรือเน้ือมวนเสิรฟพรอมมันฝร่ังทอด 

หรือสเตกสันในหมูเสิรฟพรอมซอสถั่วขาว  

หรือเฟตตูชินีผัดพริกกระเทียม ปดทายดวย

เคกประจําวัน หรือไอศกรีมอิตาเลียน หรือ

ผลไมสดตามฤดูกาล พรอมชา หรือกาแฟ ใน

ราคาเพียงทานละ 490++ พรอมรับไวน 1 แกว

สํารองที่นั่งลวงหนา หรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หองอาหารเลอ มาแรง

น โรงแรมเคปราชา ศรีราชา โทร. 0-3831-

4288 หรือ https://www.caperacha.com/

“วาโก” คอลเลกชันใหมชุดชั้นในไมกลัวฝน 

“NEW! COOL ANTI-BACTERIA” แหงไว ไรกลิ่นอับ

ใหการตอนรับอยางอบอุน     โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา นําโดย เวยน 

ดิวเบอรลีย  ผูจัดการทั่วไปภาคพื้นที่ และ คณิน ตั้งเติมพงษ รองผูจัดการทั่วไป ใหการตอนรับ 

ตู ภพธร สุนทรญาณกิจ นักรอง นักแสดงช� อดัง ในโอกาสเดินทางมาพักผอนกับครอบครัวที่

รีสอรท

หองอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็น

ทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด หนึ่งในหอง

อาหารสเปนที่ขึ ้นช� อเปนอับดับตนๆ ของ

ประเทศ ดวยสไตลสอาหารเปนแทๆ รวม

ไปถึงรสชาติที่เปนเอกลักษณ และวัตถุดิบ

สวนผสมนําเขาชั้นเลิศตามแบบฉบับสเปน 

เราขอเชิญคุณเปดประสบการณความอรอย

ที่สงตรงมาจากแดนไกล กับของวางตนตํารับ

สไตลสเปนแทๆกับเมนู “ทาปาส” นองใหม

ใสบนภาชนะคลายกิ่งกานของตนไม จึงเรียก

วา “Tapas Tree” ราคา 890 บาท++ คุณ

จะไดเพลิดเพลินกับของวางแสนอรอยอาทิ 

มันฝรั่งตุนทอดกรอบ กับซอสมะเขือเทศแบบ

เผ็ดและซอสไอโอลี่มายองเนส, ปลาหมึก

สเปนทอดกรอบ, แฮมโจเซอรรีโตคลุกเกล็ด

ขนมปงทอดกรอบ  เสิรฟกับซอสไอโอลี่

มายองเนส, มันฝร่ังรสทรัฟเฟล, แซนวิช บิกิน่ี 

และมะกอก เพ� อเพิ่มเติมสีสันความอรอยให

ตัวคุณ พรอมแชรความอรอยใหคนที่คุณรัก 

ถือเปนเมนูเรียกน้ํายอยกอนที่จะเริ่มทานเมนู

อาหารจานหลัก อีกทั้งคุณยังสามารถอิ่มเอม

ความอรอยกับอาหารสเปนนานาชนิดที่ทาง

หองอาหารพรอมใหบริการความอรอยเต็ม

รูปแบบ พรอมชมวิวใจกลางเมืองยามค่ําคืน

แบบ 360 องศา หองอาหารอูโนมาส ตั้งแต

เวลา 16.00 น. ไปจนถึง 00.30. น.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสํารองที่นั่งไดที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ 

อีเมล: diningcgcw@chr.co.th หรือสํารองที่

นั่งผานเว็บไซต www.unomasbangkok.com

Tapas Tree “ทาปาสทรี” 

ความอรอยนองใหมที่รอใหคุณไดมาลิ้มลอง

เอส เอฟ และ โอมาซ จัดงานเปดตัว “THE BED CINEMA by 

Omazz®” สาขาใหมที่ เอส เอฟ เอ็กซ ซีเนมา เดอะ คริสตัล เอกมัย-

รามอินทรา    สุวิทย ทองรมโพธิ์ ประธานเจาหนาที่บริหารสาย

งานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รวมกับ 

อัครพล คลังอัครทรัพย กรรมการผูจัดการกลุมบริษัทโลตัส เบดดิ้ง กรุป 

และ โอมาซ (ประเทศไทย) จัดงานเปดตัวโรงภาพยนตร “THE BED 

CINEMA by Omazz®” สาขาใหมที่ เอส เอฟ เอ็กซ ซีเนมา เดอะ 

คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา พรอมยกระดับที่สุดของประสบการณชม

ภาพยนตรบนที่สุดของที่นอนระดับพรีเมียม โดยมี พิมสิริ ทองรมโพธิ์, 

ปริญญา พวงเสือ, ภวัต จิตตสวางดี, กรภัทร เกิดพันธุ และ ปติภัทร 

คูตระกูล รวมงานดวย ณ โรงภาพยนตร เอส เอฟ เอ็กซ ซีเนมา 

ศูนยการคาเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา

“กรุงเทพประกันชีวิต” จับมือ “เจ มารท” สงแบบประกันสะสม

ทรัพย และประกันโรครายแรง เจาะกลุมคนรุนใหม สูการสราง

ชีวิตที่มั่นคง     โชน โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญและ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ผนีกกําลังความรวมมือกับ บริษัท เจมารท 

อินชัวรันซ โบรกเกอร นําโดย ปยะ พงษอัชฌา รองประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท เจ มารท สงแบบประกันที่ตอบโจทย

การออมและการสรางความคุมครองสําหรับคนรุนใหมและผูเริ่ม

ตนวางแผนการเงิน ไดแก ประกันสะสมทรัพย ‘กรุงเทพ 118’, 

‘กรุงเทพ 185’ และประกันโรครายแรง ‘สุขภาพ สุขสันต’ จาก

กรุงเทพประกันชีวิต ณ อาคารเจ มารท ถนนรามคําแหง 

ทุกคัพ ทุกไซซ บราสวมหัว กางเกงกระชับ

สัดสวนและกางเกงใน เลือกแบบไหนก็ใส

สบาย แมตองเผชิญกับฤดูฝนหรือจะกี่

สภาพอากาศ ก็มั่นใจไดเต็มที่ตลอดวัน

สภาพอากาศแบบไหนก็มั่นใจ

ไรกลิ่นอับ ตองชอปคอลเลกชัน NEW! 

COOL ANTI-BACTERIA วาโกช็อป

และเคานเตอรวาโกที่รวมรายการ 

พรอมชองทางออนไลน Wacoal Shop 

Online, Lazada, Shopee, JD Central, 

Central Online ขอมูลเพิ่มเติมที่ www.

facebook.com/wacoal.th และLine @

wacoal.th
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เกาหลีเหนือเจอติดเชื้อลำาไส้ระบาด

โซล • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เกาหลีเหนือมี

การแพร่ของโรคระบาดในลำาไส้ที่ยังไม่สามารถระบุได้ในพื้นที่

เกษตรกรรมพื้นที่หนึ่ง สำานักข่าวเคซีเอ็นเอรายงานว่า คิม 

จองอึน ผู้นำาเกาหลีเหนือ ส่งยารักษาโรคไปยังเมืองแฮจู เมือง

ท่าทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันพุธ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

ที่กำาลังทุกข์ทรมานจากโรคระบาดในลำาไส้เฉียบพลัน โดยไม่

ได้เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของกระทรวง

รวมชาติของเกาหลีใต้ กล่าวว่า รัฐบาลกำาลังติดตามการ

แพร่ระบาด ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นอหิวาตกโรคหรือไทฟอยด์ใน

เกาหลีเหนือ ศาสตราจารย์ชิน ยังจอน จากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยฮันยาง ในกรุงโซล กล่าวว่า โรคในลำาไส้ เช่น 

ไทฟอยด์และโรคบิดชิเกลลา ไม่ใช่เรื่องใหม่โดยเฉพาะใน

เกาหลีเหนือ แต่ที่น่าหนักใจคือ มาเกิดในช่วงที่เกาหลีเหนือ

กำาลังรับศึกหนักจากโควิด-19

วอนชาวออสซีช่วยประหยัดไฟฟ้า

เมลเบิร์น • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า รัฐมนตรี

พลังงานของออสเตรเลีย เรียกร้องให้ประชาชนแต่ละครัว

เรือนในนครซิดนีย์ปิดไฟช่วงหัวค่ำา (18.00-20.00 น.) เพื่อหลีก

เลี่ยงการเกิดไฟฟ้าดับ เนื่องจากตลาดพลังงานของประเทศ

ยังไม่กลับมาทำาการ ทำาให้กำาลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า

พลังงานถ่านหินมากกว่า 1 ใน 4 ชะงัก ไม่สามารถใช้การได้ 

คริส โบเวน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พยายามมุ่งเน้นไป

ที่การฟื้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และขอ

ให้แต่ละครัวเรือนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประหยัดพลังงานให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ต้องสละเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำาเป็น 

เช่น เครื่องทำาความร้อน

ยูทูบโว ‘Shorts’ มีผู้ ใช้กว่า 1.5 พันล้าน

ซานฟรานซิสโก • เอเอฟพีรายงานการแถลงของยูทูบเมื่อ

วันพุธกล่าวว่า ในตอนนี้มีผู้ใช้มากกว่า 1.5 พันล้านคนต่อ

เดือน หันมาใช้บริการวิดีโอที่ชื่อว่า Shorts ของยูทูบ ซึ่งถูก

ส่งมาสู้กับ TikTok ที่กำาลังเป็นที่นิยมทั่วโลก ยูทูบซึ่งมีบริษัท

อัลฟาเบทเป็นเจ้าของ กับเมตาที่เป็นบริษัทแม่ของเฟซบุ๊กต่าง

เพิ่มฟอร์แมทการแชร์วิดีโอแบบสั้นลงในบริการของพวกเขา

แล้ว หลังจากที่ TikTok กลายเป็นกระแสเมื่อปีที่แล้วและมี

ผู้ใช้มากกว่าพันล้านคน ขณะที่ “ยูทูบชอร์ต” สามารถไลฟ์

ได้เมื่อไม่ถึง 2 ปีก่อน โดยเสริมวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 60 

วินาทีลงไปได้ในหลายแพลตฟอร์ม นีล โมฮาน หัวหน้าเจ้า

หน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของยูทูบกล่าวว่า “ชอร์ตเริ่มได้รับความ

นิยมอย่างมากแล้ว และตอนนี้มีผู้ใช้ล็อกอินเข้าชมมากกว่า 

1.5 พันล้านยูสเซอร์ทุกเดือน” เมื่อปีที่แล้วยูทูบได้เปิดงบถึง 

100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นรางวัลให้กับครีเอเตอร์ที่ทำา

คลิปวิดีโอดึงดูดผู้ชม.

ครคือสาเหตุของการทำาให้ โลกต้องเผชิญกับ 

“วิกฤตอาหาร” วันนี้?

อเมริกาโทษรัสเซียที่เปิดศึกยูเครน

รัสเซียอัดกลับว่าเป็นความผิดของอเมริกาเอง 

เพราะไปหนุนหลังยูเครนให้สู้รัสเซีย

อีกด้านหนึ่งจีนกับอเมริกาก็ชี้นิ้วกล่าวโทษกันและ

กัน

สื่อของทางการจีน The China Daily กล่าวหา

รัฐบาลกรุงวอชิงตันว่า ราคาอาหารโลกได้ขึ้นไปแตะ

ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพราะการส่งออกธัญพืช

ของรัสเซียและยูเครนต้องเผชิญกับภาวะชะงักงัน

สาเหตุสำาคัญเพราะสงครามทำาให้เกิดอุปสรรคใน

การขนส่งที่ท่าเรือต่างๆ 

และเพราะโลกตะวันตกที่นำาโดยสหรัฐฯ ได้ประกาศ

มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียหลายระลอก

แต่สหรัฐฯ แย้งว่าจีนคือผู้กักตุนอาหารรายใหญ่ 

ทำาให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน 

ประธานาธิบดีจีนสี จิ้นผิง ได้ย้ำาเตือนว่าความมั่นคง

ทางอาหารคือความกังวลที่สุดของรัฐบาลจีน 

เร่งเร้าให้เกษตรกรจีนเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อรับ

ประกันว่าประเทศจีน ซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกจะ

สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตในครั้งนี้

อเมริกันอ้างว่าความจริงจีนกับสหรัฐฯ สามารถ

ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารโลก แต่

วอชิงตันอ้างว่าจีนอาจกำาลังกักตุนอาหารในประเทศ 

อีกทั้งยังเดินหน้าเร่งรับซื้อธัญพืชในตลาดโลก ใน

ขณะที่ปักกิ่งควรจะพยายามช่วยเหลือประเทศที่กำาลัง

เดือดร้อนมากกว่า

จีนโต้สหรัฐฯ ว่าการกล่าวหาเช่นนั้นเป็นเรื่องเหลว

ไหล และเป็นวิธีคิดบนพื้นฐานของอคติต่อจีน

สื่อของทางการจีน Global Times ย้ำาว่าทุกวันนี้จีน

ผลิตธัญพืชป้อนความต้องการในประเทศมากกว่า 95% 

จึงไม่มีความจำาเป็นเลยที่จีนต้อง ‘กักตุนธัญพืช’ ใน

ตลาดโลก” และชี้นิ้วกลับมาที่สหรัฐฯ ว่าเป็น “ตัวการ

ใหญ่เบื้องหลังวิกฤติอาหารโลกในปัจจุบัน”

จีนยืนยันว่าปักกิ่งต่างหากที่พยายามช่วยสร้างความ

มั่นคงด้านอาหาร

ถามว่ามาตรการคว่ำาบาตรจากตะวันตกหลายชุดที่มีจุด

ประสงค์เพื่อลงโทษรัสเซีย เป็นสาเหตุของวิกฤตอาหารโลก

วันนี้หรือไม่

ธนาคารโลกชี้ว่า ณ วันที่ 1 มิถุนายน ราคาข้าวสาลี

และข้าวโพดในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 60% และ 42% ตามลำาดับ 

เมื่อเทียบกับราคาในเดือนมกราคมปีที่แล้ว

พอเกิดสงครามยูเครนเท่านั้น ทั้งโลกก็กังวลเรื่อง

อาหาร เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำาคัญ

ป้อนทั้งโลก

ยูเครนได้ชื่อว่าเป็น bread basket หรือ “ตะกร้า

ขนมปัง” ของยุโรปตะวันตกเลยทีเดียว

เพราะขนมปังส่วนใหญ่ของยุโรปใช้ข้าวสาลีและธัญพืช

จากยูเครน

รัสเซียและยูเครนเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีราย

ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก 

แต่ปริมาณการส่งออกข้าวสาลี ข้าวโพด และน้ำามัน

ทานตะวัน ต่างลดลงอย่างมีนัยสำาคัญหลังรัสเซียส่งทหารเข้า

บุกยูเครน

ประเทศในแอฟริกาต้องพึ่งพาธัญพืชจากรัสเซียและ

ยูเครนอย่างมากในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งผู้นำา

ประเทศในแอฟริกาบางประเทศได้ตำาหนิมาตรการลงโทษ

ของชาติตะวันตกว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตอาหารที่เกิดขึ้น

ประธานาธิบดียูกานดา โยเวรี มูเซเวนี บอกว่า 

“สงครามในยูเครนและมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกคือ

สาเหตุของปัญหาขาดแคลนข้าวสาลี” 

ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ซีริล รามาโฟซา ย้ำาว่า 

“แม้แต่ประเทศที่อยู่วงนอก หรือไม่มีส่วนร่วมในความขัด

แย้งนี้ก็ยังต้องได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษที่ตะวัน

ตกนำามาใช้กับรัสเซีย”

ประธานสหภาพแอฟริกา แม็กกี ซอลล์ ไปพบ

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิเมียร์ ปูติน สัปดาห์ก่อนระบุ

ว่า ผู้นำารัสเซียพร้อมและต้องการจะเปิดทางให้มีการขนส่ง

ธัญพืชออกจากยูเครน แต่ติดที่มาตรการลงโทษจากชาติ

ตะวันตก 

ผู้นำาแอฟริกาคนนี้จึงเรียกร้องให้ทุกฝ่าย “ยกเลิก

มาตรการลงโทษในส่วนของข้าวสาลีและปุ๋ยต่างๆ”

แต่ทางนักการทูตของสหรัฐฯ แย้งว่า การพูดถึง

มาตรการลงโทษต่อรัสเซียว่าส่งผลกระทบต่อตลาดอาหาร

โลกนั้นยังมีความเข้าใจผิดอยู่มาก 

เพราะในความเป็นจริง สหรัฐฯ มิได้ลงโทษการผลิต

และส่งออกอาหารและปุ๋ยของรัสเซีย แต่รัสเซียเองที่ขัด

ขวางเส้นทางการขนส่งอาหารจากยูเครนและรัสเซียลงไป

ประเทศทางใต้ของแผนที่โลก

วอชิงตันอ้างว่าอเมริกาและสหภาพยุโรปพยายาม

ที่จะอำานวยความสะดวกในการส่งออกอาหารจากยูเครน

ให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ยูเครนส่งออกก่อน

สงคราม 

แต่เพราะรัสเซียได้ยึดครองหรือทำาลายแหล่งผลิต

ธัญพืชของยูเครนไปราว 30% ซึ่งรวมถึงการโจมตีใส่

โรงงานแปรรูปและโกดังเก็บธัญพืชขนาดใหญ่หลายแห่ง

คารี ฟาวเลอร์ ผู้แทนพิเศษสหรัฐฯ ว่าด้วยความ

มั่นคงด้านอาหารโลกยืนยันว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ยูเครนกำาลังผลักดันให้ประชากรโลกราว 40 ล้านคน ต้อง

เข้าสู่กลุ่มที่ไม่มีความมั่นคงด้านอาหาร

โดยยืนยันว่าที่ผ่านมายูเครนผลิตอาหารป้อน

ประชากรโลกราว 400 ล้านคน 

แต่วันนี้มีธัญพืชปริมาณมากที่ยังคงค้างอยู่ตามโกดัง

ต่างๆ ในยูเครน เพราะไม่สามารถออกจากท่าเรือที่ถูก

กองทัพรัสเซียปิดทางหรือขัดขวางอยู่ได้

เดือนก่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน ประกาศเพิ่มเงิน

ช่วยเหลือด้านอาหารให้แก่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะใน

แอฟริกา 

รวมทั้งเพิ่มกำาลังการผลิตปุ๋ยในประเทศเพื่อชดเชย

ส่วนที่หายไปของรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ที่สุด

ในโลก

กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่า ได้ให้

เงินบริจาค 130 ล้านดอลลาร์ แก่องค์การอาหารและ

การเกษตรของสหประชาชาติ หรือ FAO ในช่วงไม่กี่ปีที่

ผ่านมา ตามรายงานของ Global Times 

ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการเกษตรของจีน 

ยืนยันว่า จีนคือผู้บริจาครายใหญ่ให้แก่กองทุนระหว่าง

ประเทศเพื่อการพัฒนาทางการเกษตร หรือ IFAD ซึ่ง

ช่วยสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการด้านการเกษตรใน

แอฟริกาหลายโครงการ

ผมฟังทุกๆ ฝ่ายที่โยนความผิดไปมาก็สรุปได้เพียงว่า 

ตราบที่สงครามยังไม่คลี่คลาย, ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับ

ผิดชอบกับ “หายนะปากท้อง” ของผู้คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยว

กับสงครามนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้แน่นอน.

ใ

ผู้นำ�3ช�ติใหญ่ยุโรปเยือนเคียฟ
เคียฟ • ผู้นำา 3 ชาติใหญ่ของยุโรปคือเยอรมนี, ฝรั่งเศสและอิตาลี                                                                                    

เดินทางด้วยรถไฟพร้อมกันเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดี 

ก่อนหน้าน้ีพวกเขาถูกวิจารณ์ว่าเป็นผู้นำายุโรปท่ีให้การสนับสนุนยูเครน

อย่างระมัดระวังมากเกินไป ประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าการเดินทาง

มาพร้อมกันครั้งนี้ต้องการส่งสารถึงความเป็นเอกภาพต่อชาวยูเครน 

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย                                              

งานเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 

2565 ว่าประธานาธิบดีเอมมานู

เอล มาครง ของฝรั่งเศส, นายก

รัฐมนตรีโอลาฟ ชอลซ์ ของ

เยอรมนี และนายกรัฐมนตรี

มาริโอ ดรากี ของอิตาลี เดิน

ทางด้วยรถไฟพร้อมกันช่วงคืนที่

ผ่านมาเพื่อเยือนยูเครน ขบวน

รถไฟถึงกรุงเคียฟในวันพฤหัสบดี 

มาครงกล่าวหลังเดินทางถึงกรุง                                         

เคียฟว่า เป็นช่วงเวลาที่สำาคัญ                                         

เราต้องการส่งสารของความเป็น                                               

เอกภาพให้กับชาวยูเครน นอก 

จากผู้นำา 3 ชาติยุโรปที่เดินทาง

เยือนยูเครนแล้ว ประธานาธิบดี

เคลาส์ โยฮันนิส ของโรมาเนีย

ร่วมเยือนยูเครนในเวลาเดียวกัน

แม้มี เสียงเตือนภัยทาง

อากาศดังขึ้น แต่การเยือนของ

ผู้นำายุโรป 4 ชาติยังดำาเนินต่อ

ไป พวกเขาเดินทางไปสำารวจซาก

ปรักหักพังของเมืองเอียร์ปิน นอก 

กรุงเคียฟที่ ได้รับความเสียหาย

ในช่วงต้นของสงคราม ซึ่งทหาร

รัสเซียทิ้งศพของพลเรือนหลาย

ร่างไว้ตามถนนขณะที่ถอนกำาลัง

ออกจากเมือง

ประธานาธิบดีมาครงหลัง

เห็นภาพกราฟฟิตีบนกำาแพงที่

เขียนว่า “ทำาให้เป็นยุโรป, ไม่เอา

สงคราม” “Make Europe, not 

war” บอกเป็นถ้อยคำาที่กระตุ้นใจ

มาก นี่คือสารที่ถูกต้อง

การเดินทางเยือนยูเครน

ของผู้นำา 3 ชาติใหญ่ของยุโรป

ครั้งนี้ ใช้เวลาเตรียมการหลาย

สัปดาห์ ทั้ง 3 คนเป็นผู้นำาชาติ

ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสหภาพ

ยุโรป (อียู) ก่อนหน้านี้พวกเขา

ถูกวิจารณ์ว่ายอมนอบน้อมต่อ

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน มาก                                               

เกินไป แม้พวกเขาจะปฏิเสธเสียง

วิจารณ์นี้ ขณะที่นายกรัฐมนตรี

บอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ เดิน

ทางเยือนกรุงเคียฟเมื่อกว่า 2 

เดือนที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม การตัดสิน

ใจเดินทางมาเยือนยูเครนพร้อม                                      

กันของผู้นำา 3 ชาติยุโรปถือว่า

เป็นสัญลักษณ์ที่สำาคัญ โดยเป็น 

การเดินทางมาเยือนยูเครน 1 วัน

ก่อนที่คาดว่าคณะกรรมาธิการ

ยุโรปจะให้ความเห็นเรื่องท่ียูเครน

ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกอียู และ

คาดว่าผู้นำาชาติสมาชิกอียูจะให้

ความเห็นเรื่องนี้ในการประชุมใน

สัปดาห์หน้า 

ยูเครนยื่นสมัครเป็นสมาชิก                                                       

อียูเพียง 4 วันหลังการรุกรานของ

รัสเซียเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

และอีก 4 วันต่อมา มอลโดวา

และจอร์เจียขอสมัครเป็นสมาชิก

อียูตามมา

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน กล่าวว่า 

ในวันนี้เรามีความพร้อมและอยู่

ใกล้มากที่จะได้รับสถานะเข้าเป็น

สมาชิกอียูยิ่งกว่าที่เราเคยฝันไว้

เมื่อ 2-3 ปีก่อน ยูเครนทำาทุกสิ่ง

ทุกอย่างเท่าที่ทำาได้แล้วในการ

สมัครเป็นสมาชิกอียู

ก่อนหน้านี้ ชอลซ์, มา 

ครง และดรากีต่างบอกว่าพวกตน

ให้การสนับสนุนอย่างยิ่งกับการที่

ยูเครนสมัครเป็นสมาชิกอียู และ

ทั้ง 3 ชาติอยู่ในขั้นตอนสำาคัญ

ในการดำาเนินการให้ยุโรปลดการ

พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียและจัด

ส่งอาวุธช่วยยูเครน

โอเล็กซ์ อราสตาวิช ที่

ปรึกษาประธานาธิบดียูเครน ให้

สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์บิลด์ของ

เยอรมนี ก่อนการเยือนของผู้นำา

ยุโรป 3 ชาติว่า ยูเครนต้องการยุติ

สงครามครั้งนี้ที่ทำาให้เกิดปัญหา

ด้านอาหารและเศรษฐกิจและเรา

ต้องการรักษาหน้ามิสเตอร์ปูติน.

คนจับปลารับฝัง2คนสูญหายป่าแอมะซอน

มาเนาส์ • ผู้ต้องสงสัยที่เป็น

คนจับปลารับสารภาพเมื่อวันพุธ

ว่า เป็นคนฝังศพผู้สื่อข่าวชาว

อังกฤษและไกด์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ชนพื้นเมืองบราซิลที่สูญหายใน

ป่าแอมะซอน หลังพบศพของทั้ง

คู่แล้ว 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 

จากการหายตัวไปในพื้นที่ห่าง

ไกลของป่าแอมะซอน เมื่อวันที่ 

5 มิถุนายนที่ผ่านมา ของดอม 

ฟิลลิปส์ ผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษที่

เขียนให้กับหนังสือพิมพ์เดอะ

การ์เดียนและหนังสือพิมพ์ชั้นนำา

อีกหลายฉบับ และบรูโน เปเร

รา ไกด์ของเขาชาวบราซิลที่

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชนพื้นเมือง

บราซิล ซึ่งพื้นที่ที่พวกเขาหายตัว

ไปขึ้นชื่อว่ามีการก่ออาชญากรรม

ต่อสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง รวม

ถึงลักลอบทำาเหมืองแร่, จับปลา

และตัดไม้ รวมถึงเป็นเส้นทาง

ขนยาเสพติด

จากการแถลงของตำารวจ

รัฐอามาโซนัสเมื่อวันพุธระบุว่า 

1 ใน 2 ผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นคน

จับปลาที่ตำารวจควบคุมตัวมา 

สอบสวนก่อนหน้านี้แล้วชื่อ อามา                                           

ริลโด ดา คอสตา เด โอลิเวรา 

ยอมรับว่าเขามีส่วนร่วมในการ

ฝังศพชาย 2 คนนี้ที่สูญหายไปใน

ป่าแอมะซอน และพาตำารวจไปชี้

สถานที่ที่เขาฝังศพ แต่ตำารวจยัง

ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเขาสารภาพ

ว่าเป็นคนฆ่าชายทั้ง 2 คนนี้ด้วย

หรือไม่ 

เอดูอาร์ โด อเล็กซานดรี                              

ฟองจีส ผู้บัญชาการตำารวจรัฐ                                  

บาลกลางแห่งรัฐอามาโซนัส                                  

กล่าวในการแถลงข่าวคดีนี้ที่

เมืองมาเนาส์เมื่อวันพุธระบุว่า 

โอลิเวราเผยว่าชายทั้ง 2 คน

โดนยิงเสียชีวิต สถานที่ที่พบศพ

ยากมากที่จะเข้าไปถึง เจ้าหน้าที่

อยู่ระหว่างการขุดพื้นที่ โดยรอบ 

ยืนยันว่าเราพบศพของทั้งคู่แล้ว 

ทันทีที่ เราได้รับการยืนยันจาก                                      

ผู้เชี่ยวชาญว่าศพที่พบคือ ดอม 

ฟิลลิปส์ และบรูโน เปเรรา เรา

จะส่งศพให้กับครอบครัวของ

พวกเขา

รายงานของสื่อระบุว่ า 

ก่อนหน้าการแถลงข่าวในวัน

เดียวกัน ตำารวจพาตัวโอลิเวรา

ไปชี้จุดที่เขาบอกว่าฝังศพของทั้ง

คู่ไว้ โดยแล่นเรือไปตามแม่น้ำาอิ

ตากัวอิ

ผู้ ต้ องสงสั ย ในคดีนี้ อี ก

คนคือ โอซีนี ดา คอสตา ที่มี

รายงานว่าเป็นน้องชายของโอลิ

เวราถูกจับเมื่อวันอังคารที่ผ่าน

มา ขณะที่โอลิเวราโดนจับตั้งแต่

วันที่ 7 มิถุนายน.

เยือนเคียฟ • ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน จับมือกับประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ขนาบข้างด้วยนายก

รัฐมนตรีอิตาลีมาริโอ ดรากี (ซ้าย) และนายกรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลซ์ ของเยอรมนี ที่ทำาเนียบฯ ในกรุงเคียฟ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน.

ใครต้องรับผิดชอบกรณี

วิกฤตอาหารโลกวันนี้?



ซักฟอก

และ Global System for Mobile  Commu-

nications Association (GSMA) APAC 5G 

Industry Community

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวปาฐกถาพิเศษ

หัวข้อ The 5G Leader in the Region ตอน

หนึ่งว่า วันนี้เราเจอปัญหาถึง 3 เด้ง เด้งแรก 

คือมาตรการกีดกันทางการค้า, สอง คือการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 และเด้งที่สาม คือ

ผลกระทบของจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่

สิ่งที่ โชคดีคือปัญหาภัยแล้งของประเทศ ปีนี้

ควบคุมได้ดี จึงสามารถที่จะนำางบประมาณที่

จะไปแก้ส่วนดังกล่าวมาช่วยบ้านเมืองได้ และ

สิ่งสำาคัญของการใช้ 5G คือนำามาใช้กับระบบ

สาธารณสุข

“ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้แค่ 5-6 บรรทัด 

แต่กิจกรรมมันเพียบ ไม่ไช่พูด 5 บรรทัดแล้ว

จบ กว่าจะมาตรงนี้ ได้ กว่าจะสรุปตรงนี้ ได้ 

ทำาไส้ในมาทั้งหมดแล้ว ไม่อย่างนั้นมันเกิดไม่

ได้ ที่ผมจำาเป็นต้องพูดเพราะต้องการให้ทุก

คนเห็นว่า อดีต ปัจจุบัน อนาคต เป็นสิ่งที่

ตนและรัฐบาลคิดมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 

เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ อาจจะปรับไม่

มากนัก เราแค่ปรับตัวของเรา ปรับการทำางาน 

ปรับความเข้าใจ มันก็เดินหน้าไปได้ด้วยดี” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ในตอนท้าย  พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า  “พูด

มาเยอะแล้ว มีอะไรที่พูดผิดหรือไม่ถูกใจหรือ

ไม่ก็ขออภัย ผมไม่สามารถทำาให้ใครรักได้ ทุก

คนพยายามทำาทุกอย่างเต็มที่ เพราะเป็นหน้าที่

ของผม หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี พยายาม

ทำาให้ดีที่สุด ถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์ป่าน

นี้ก็แฮงก์ ไปแล้ว เพราะผมรับปัญหาไว้เยอะ

เลย แต่ทั้งหมดที่เดินมาได้ เพราะความร่วม

มือของทุกคนไม่ใช่ผม ทุกคนช่วยกันอยู่แล้ว 

ผมไม่ตำาหนิใคร รัฐบาลพยายามปรับแก้อยาก

จะให้ถูกใจ แต่ต้องถูกต้องด้วย เพราะทุกวันนี้

เป็นโลกยุคประชาธิปไตยเต็มใบแล้ว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า

บางช่วงในการกล่าวปาฐกถา พล.อ.ประยุทธ์

จำาไม่ได้ว่าพูดถึงช่วงใด โดยช่วงหนึ่งนายก

รัฐมนตรียอมรับว่า “ผมเบลอ พูดมากไปจนลืม”

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสั้นๆ โดย

ตั้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงหรือไม่ว่า  ก็คิดเอาแล้ว

กันว่ามันเป็นยังไง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังฝ่ายค้าน

ยื่นอภิปรายนายกฯ และรัฐมนตรี พล.อ. 

ประยุทธ์สงวนท่าทีและพยายามไม่พูดถึง

ประเด็นดังกล่าวตั้งแต่การลงพื้นที่ จ.สกลนคร 

และเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว

ส่วนนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้สภายังไม่ได้ประสาน

เรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลมา หากประสานมาแล้วรัฐบาลจึงค่อย

มากำาหนดวันว่าง ซึ่งไม่ใช่บอกแค่ว่าว่างวัน

นั้นๆ แต่จะต้องบอกว่าว่างตั้งแต่วันนั้นเป็นต้น

ไป จากนั้นทางคณะกรรมการประสานงาน

หรือวิปก็จะไปกำาหนดวันกันเอง

‘วิษณุ’ ชี้ยุบสภาไม่ได้แล้ว

“รัฐบาลยังไม่มีการกำาหนดวัน และยัง

ไม่รู้ว่าทางสภาจะกำาหนดให้กี่วัน ซึ่งเดือน ก.ค. 

ก็มีวันหยุดเยอะ เพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงวัน

หยุดด้วย ส่วนถ้าจะคว่ำารัฐบาลให้ได้คะแนน

เสียงไม่ไว้วางใจ จะต้องเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก

ที่มีอยู่ จะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่ แต่จะนับ

จำานวนเสียงที่มีอยู่เท่านั้น” นายวิษณุกล่าว

ถามว่า หลังจากฝ่ายค้านยื่นญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว ถือว่ารัฐบาลจะยุบ

สภาไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 

ใช่ รัฐบาลยุบสภาไม่ได้แล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงกรณีมีชื่อ

ถูกอภิปรายว่า เป็นโอกาสที่ดีในการแถลงผล

งานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และยินดีที่จะ

ตอบคำาถามทุกคำาถามในส่วนที่เกี่ยวข้องใน

อำานาจหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็บอกว่าไม่ใช่ครั้ง

แรกที่ถูกอภิปราย เลยไม่ตกใจ ซึ่งเรื่องที่ฝ่าย

ค้านและ ส.ส.ไม่พอใจหรือสงสัยเรื่องใด ก็จะ

ชี้แจงในการอภิปราย

ถามว่าหลังการอภิปรายจะนำาไปสู่การ

ยุบสภาเร็วขึ้นหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า คิด

ว่าหากเราผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปได้ 

เราก็ต้องทำางานต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างน้อย

ก็เรื่องของงบประมาณที่ต้องผ่านสภา รวมถึง

เรื่องจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญที่

เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ และเป็นการสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะมาทำาธุรกิจใน

ประเทศไทย ซึ่งเราก็ต้องจัดการประชุมนี้ให้

สำาเร็จให้ได้ หากมีการยุบสภาหรือไม่มีรัฐบาล 

ก็จะทำาให้การประชุมเอเปกจัดขึ้นได้ยาก และ

จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศด้วย

ส่วนนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าว

ว่า ไม่ได้คาดว่าจะโดนเรื่องอะไร แต่คิดว่า

ตอบได้ เพราะประเมินแล้วพรรคก้าวไกลน่า

จะมีข้อมูลภายในลึกซึ้ง เนื่องจากกระทรวง 

พม.ทำางานกับองค์กรภาคประชาชนจำานวน

มาก และองค์กรภาคประชาชนก็เป็นแฟนคลับ

ของพรรคก้าวไกล ซึ่งมีทั้งที่ทำางานให้ถูกใจ

และไม่ถูกใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นนักการ

เมืองก็ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบอยู่แล้ว

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. 

พะเยา และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าว

ถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ยังยืนยันเหมือนเดิม

ว่าต้องฟังเนื้อหาที่ฝ่ายค้านอภิปรายเสียก่อน 

ถ้าเสียหายต่อประเทศเราลงมติไม่สนับสนุน

แน่นอน

ถามว่า ดูจากรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกยื่น

อภิปราย ใครน่าเป็นห่วงที่สุด ร.อ.ธรรมนัส

กล่าวว่า ทุกคนดูน่าเป็นห่วงหมด ยกเว้น 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

เพราะไม่ได้กำากับกระทรวงไหนเป็นหลัก ทั้งนี้

เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อน พอทราบว่ารัฐมนตรี

แต่ละคนเป็นอย่างไร ก็ถือว่าน่าเป็นห่วง 

ซักว่าข้อหาที่ฝ่ายค้านกล่าวหานายกฯ

ว่าพิการทางสมอง แรงไปหรือไม่ ร.อ.ธรรม

นัสกล่าวว่า ไม่ทราบ และไม่ขอแสดงความ

คิดเห็น

“ตั้งแต่เปิดประชุมมา สิ่งที่น่าห่วงคือ 

ส.ส. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน ต้องคิดถึง

ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง การเป็น 

ส.ส. แล้วไม่สามารถทำาในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

ได้ ให้พึงระวัง สมัยหน้าอาจจะไม่ได้กลับมา 

อย่าลืมว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทุกอย่าง

อยู่ในมือถือ ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดทราบ

หมดว่า ส.ส.ทำาอะไร ไม่ใช่ถึงเวลาโหวตแล้ว

ส่งสัญญาณให้ โหวต ตรงนี้ตนไม่เห็นด้วย 

ขอให้ฝากจับตาดูให้ดี ตนอยู่การเมืองตั้งแต่

ปี 42 ไม่เคยเห็นภาพการลงมติที่ต้องได้รับ

การส่งสัญญาณ ภาพที่ออกมาดูน่ารังเกียจ 

เพราะการลงมติเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่ต้อง

ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่รับฟัง

คำาสั่งอย่างเดียว” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

วันเดียวกัน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 

ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่า เมื่อคืนนี้ ได้ยิน

ว่ารัฐมนตรีอีกเกือบ 20 ราย กระดี๊กระด๊าเป็น

ว่าเล่น ตีปีกกันแทบแขนจะหักเพราะไม่มีชื่อ 

ซึ่งขอเรียนว่าชื่อที่ไม่ปรากฏนั้นท่านอย่าเพิ่งนิ่ง

นอนใจ อย่าตีปีกจนปีกหัก จะสังเกตได้ว่าการ

อภิปรายครั้งนี้มีตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รองนายก

รัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายในหลายด้าน 

เช่น น้ำา อากาศ ลม ไฟ ซึ่งมี ส.ส.จำานวนไม่น้อย

กว่า 15 คนที่จะต้องอภิปรายนายกรัฐมนตรี 

รองนายกรัฐมนตรี และโยงไปถึงรัฐมนตรี 

ที่ดูแลเรื่องนโยบายต่างๆ เช่น กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวง

อุตสาหกรรม และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับนายกรัฐมนตรี และโยงไปถึงรัฐมนตรีที่แม้

จะไม่มีบัญชีรายชื่อในการอภิปราย แต่ก็ขอให้

ท่านเตรียมตัวไว้ให้ด ี

ลั่นซักฟอกไม่มีเกี๊ยะเซียะ 

ถามว่า มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าทำาไม

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จึงไม่มีชื่อของ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน เพราะเรื่องน้ำามันก็เป็น

ปัญหาอยู่มาก นายจิรายุกล่าวว่า ในส่วนของ

เรื่องน้ำามันได้มีการพูดกันว่าจะมีการอภิปราย

แน่นอน โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีต้องเจอเรื่อง

นี้แน่นอน รวมถึงเรื่องสินค้าการเกษตรและ

ราคาน้ำามันที่แพงขึ้น ฉะนั้น เรื่องราคาน้ำามัน

และรัฐมนตรีที่ไม่มีชื่อก็อย่าได้ตีปีกจนแขนหัก 

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค พท. พร้อมด้วย

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา 

ในฐานะเลขาธิการพรรค พท. แถลงข่าวการ

จัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย ตอน ไล่หนู 

ตีงูเห่า ที่ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 18 มิ.ย.นี้

นพ.ชลน่านกล่าวว่า จะเป็นรูปแบบการ

เดินสายพบปะพูดคุยกับประชาชนใน 3 เวที 

ใน 3 พื้นที่ คือ อ.อุทุมพรพิสัย, อ.ราษีไศล และ 

อ.ขุนหาญ นำาโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและ

นวัตกรรมพรรค พท.และหัวหน้าครอบครัว

เพื่อไทย และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำานวย

การครอบครัวเพื่อไทย ที่เปิดตัวรับภารกิจขับ

เคลื่อนครอบครัวเพื่อไทยทั้งระบบ 

“จ.ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่เรามี ส.ส. 

จำานวนมาก โดย ส.ส.ของจังหวัดมีทั้งสิ้น 7 เสียง 

เรามีถึง 5 เสียง ถือเป็นพื้นที่สำาคัญของพรรค แต่

เมื่อมีงูเห่า ตามที่สื่อมวลชนเรียกกัน เมื่อมีหนูยุค

ใหม่มากินงูเห่าของเรา จึงจำาเป็นต้องทำากิจกรรม

เชิงสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารว่าอำานาจอธิปไตยเป็น

ของประชาชน” นพ.ชลน่านกล่าว

นายประเสริฐกล่าวเสริมว่า การลงพื้น

ที่ครั้งนี้จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรค

เพื่อไทยในพื้นที่รับเลือกตั้งครั้งต่อไปในทุกเขต

เลือกตั้งของ จ.ศรีสะเกษด้วย อย่างไรก็ตาม 

ปกติหนูอยู่บ้านไหนไปขโมยอาหารเขาก็จะ

ไม่ชอบ เขาก็จะไล่ คำาว่าตีงูเห่า เราก็เปรียบ

เทียบขึ้นมาเป็นเชิงสัญลักษณ์ เราหวังว่าพื้นที่ 

จ.ศรีสะเกษ ที่เดิมเรามี ส.ส.ทุกเขต เราก็คาด

หวังเช่นเดียวกันในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  

ถามว่า จะดำาเนินการอย่างไรกับงูเห่า

ที่ โหวตสวนมติพรรคในการพิจารณาร่าง

พ.ร.บ.งบประมาณฯ 7 คน นพ.ชลน่านกล่าว

ว่า ส.ส.ที่ ไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพรรค 

หรือมีพฤติกรรมไปสนับสนุนพรรคการเมือง

อื่น ก็ต้องดำาเนินการสอบสวน  

ส่วนนายประเสริฐกล่าวว่า วันที่  

13 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการวินัยและ

จริยธรรมของพรรคได้ประชุมกรณี 7 ส.ส. 

ของพรรคไม่โหวตตามมติพรรค ที่ประชุมได้

พิจารณาข้อกล่าวหาต่อสมาชิกทั้ง 7 คน ฝ่าฝืน

จริยธรรมของพรรค จึงได้ส่งหนังสือแจ้งข้อ

กล่าวหาทั้ง 7 คนเพื่อให้มาชี้แจงวันที่ 27 มิ.ย. 

ขณะนี้กำาลังส่งหนังสือไปยังผู้กล่าวหา หากมี

ความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะส่งข่าวให้ประชาชน

ทราบเป็นระยะ  

ถามว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรค

วางตัวผู้อภิปรายไว้อย่างไร นายประเสริฐ 

กล่าวว่า พรรค พท.เป็นเจ้าภาพอภิปราย

ประมาณ 5-6 คน เราวางตัวผู้อภิปรายไว้ทั้ง

สิ้นประมาณ 15-20 คน  

ถามว่า เหตุใดไม่มีชื่อนายเฉลิมชัย  

ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นพ.ชลน่าน

กล่าวว่า นายเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรีที่เป็นนั่ง

ร้านของรัฐบาล ก็มีการเสนอเข้ามาเบื้องต้น 

แต่เมื่อดูประเด็นอภิปรายแล้ว เนื้อหาจะเกี่ยว

กับการบริหารบกพร่องล้มเหลวในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาหลักที่เรา

กล่าวหานายกฯ อยู่แล้ว 

“ยืนยันการอภิปรายครั้งนี้ ไม่มีเกี๊ยะ 

เซียะ เราต้องการตีให้ตายในสภา ถ้าไม่ตาย

ก็หวังจะฆ่าด้วยสภาประชาชนในสนามเลือก

ตั้ง” หัวหน้าพรรค พท.ระบุ  

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เฟซ 

บุ๊กเนื้อหาหลักคือการแจ้งว่านายวีระชัย วีระ

เมธีกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. ได้

ยื่นใบลาออกจากการเป็น ส.ส. ต่อนายชวน  

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรค ปชป. กล่าวว่า ทราบเรื่องดังกล่าวก่อน

หน้านี้แล้ว เนื่องจากนายวีระชัยได้เข้ามาพบ

และหารือกับตน ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น 

และจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในบัญชี

รายชื่อลำาดับถัดไปได้เลื่อนขึ้นมา โดยนาย

วีระชัยแจ้งว่าประสงค์ที่จะไปดูแลบิดามารดา 

และจะเดินทางไปต่างประเทศด้วย อย่างไร

ก็ตามนายวีระชัยยังมีความประสงค์ที่จะช่วย

งานพรรค และยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่

ที่รัฐสภา นายสาธุ อนุโมทามิ รักษา

การหัวหน้าราชสีห์ ไทยดี ในฐานะประธาน

กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ซึ่ งประกอบด้วย

พรรคการเมืองขนาดเล็ก จำานวน 18 พรรค 

พร้อมคณะ ยื่นหนังสือต่อนายสมบูรณ์ อุทัย

เวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ผ่านไปยังนายชวน เพื่อเสนอใช้สูตรคำานวณหา

จำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยการใช้ 500 หาร. 

ออกหมายจับ

ที่ผู้ถูกกล่าวหาระหว่างหลบหนีเป็นส่วนหนึ่ง

ของอายุความ ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้อง 

กันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เเละ

มาตรา 13 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

โดยคดีที่ศาลออกหมายจับนี้เป็นไปตาม

ที่พนักงานอัยการมีหนังสือเเจ้งให้ ป.ป.ช.ไป

ดำาเนินการขอออกหมายจับจนเป็นที่มาการ

ออกหมายจับวันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับ พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.2561 ซึ่งมีการเเก้ ไขใหม่ มาตรา 7 

บัญญัติไว้ว่า ในการดำาเนินคดีอาญาตาม 

พ.ร.บ.ป.ป.ช.ฉบับนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือ

จำาเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำาเนินคดี 

หรือระหว่างการพิจารณาของศาล มิให้นับ

ระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำาเลยหลบหนี

รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มี

คำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำาเลย ถ้าจำาเลย

หลบหนีไปในระหว่างต้องคำาพิพากษาถึงที่

สุดให้ลงโทษ มิให้นำาบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 98 มาใช้บังคับ เเละ

มาตรา 13 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 ในการ

ดำาเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกรณี

ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำาเลยหลบหนีไปในระหว่าง

ถูกดำาเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของ

ศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือ

จำาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ

วันเดียวกัน ที่สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) นายวีระ สมความคิด ประธาน

ยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอร์รัปชัน พรรคเสรี

รวมไทย เข้ายื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ผ่านนายพิศิษฐ์ 

พัฒนกิจจำารูญ ผู้อำานวยการสำานักสืบสวนและ

กิจการพิเศษ สำานักงาน ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจ

สอบกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.วังน้ำาเขียว

กับพวก กระทำาความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ปล่อยให้

มีการบุกรุกครอบครองที่ ส.ป.ก.ในอำาเภอวังน้ำา

เขียวจำานวนหลายร้อยไร่ และทำาการก่อสร้างรี

สอร์ตขนาดใหญ่บนภูเขาทั้งลูก

นายวีระกล่าวว่า มีข้าราชการใน อ.วัง

น้ำาเขียว จ.นครราชสีมา ส่งเรื่องร้องเรียนมา

ให้ตนตรวจสอบว่ามีนักการเมืองของพรรค 

การเมืองร่วมรัฐบาลคนหนึ่ง ไปบุกรุกที่ติด

แปลง ส.ป.ก. และมีการก่อสร้างรีสอร์ตบน

ยอดเขาแห่งหนึ่งใน อ.วังน้ำาเขียว ในเนื้อที่ 

600 ไร่ ได้ภูเขาทั้งลูก ทั้งที่ตามกฎหมายของ 

ส.ป.ก. ครอบครัวหนึ่งจะได้รับการจัดสรรได้

ไม่เกิน 50 ไร่ แต่ครอบครัวนักการเมืองรายนี้

กลับได้ถึง 600 ไร่ และยังไม่ตรงกับคุณสมบัติ

การเป็นเกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำากิน ที่มีสิทธิ

จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. 

“ซึ่งเรื่องดังกล่าว ส.ป.ก.มีการเข้าไป

ตรวจสอบในปี 2554 แต่ทุกวันนี้ยังมีการปล่อย

ให้เขาทำาประโยชน์ ทำาธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว

มากว่า 10 ปี โดยที่ไม่มีการทำาอะไร ไม่มีการ

รื้อถอนรีสอร์ตเอาที่ดินคืน ส.ป.ก. จนทำาให้

ข้าราชการในพื้นที่ทนไม่ไหว ต้องส่งเรื่องมา

ร้องเรียนตน ทั้งนี้ เจ้าของรีสอร์ตเป็นคนที่

ใครๆ ก็รู้กันในพื้นที่ และรีสอร์ตดังกล่าวเคย

ใช้เป็นที่ประชุมพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง 

ซึ่งสมัยก่อนเคยอยู่พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล แต่

ปัจจุบันมีการย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลอีก

พรรคหนึ่ง ยังวนเวียนอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาล 

ซึ่งหากไม่มีอิทธิพลทางการเมือง ก็คงอยู่ไม่ได้

จนถึงขนาดนี้” นายวีระกล่าว. 
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เจ้าหนี้เงินกู้ โหดยกพวกยำาลูกหนี้น่วม

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรับแจ้งขอความช่วยเหลือ

จาก น.ส.สุภาพร อินทิพันธุ์ อายุ 36 ปี อาชีพแคดดี้ พักบ้านเช่า

เลขที่ 118/21 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่าครอบครัว 

มีนายวัชระ วงศ์รักษ์ อายุ 39 ปี สามี พนักงานบริษัท และ 

นายณัฐพนธ์ อินทิพันธุ์ อายุ 20 ปี บุตรชาย ได้ถูกเจ้าหนี้เงินกู้

สุดโหดรุมทำาร้ายร่างกายจนทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ ต้องถูกหามส่ง

รักษายังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 

จึงขอช่วยเป็นสื่อกลางทวงความยุติธรรม และติดตามผู้ก่อเหตุมา

ลงโทษตามกฎหมาย น.ส.สุภาพรเปิดเผยว่า เมื่อ 2 เดือนก่อนได้

กู้เงินดอกลอยจากนายบี อายุประมาณ 30 ปี หลายครั้งรวมแล้ว

เงินต้นราว 80,000 บาท โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาท ส่งดอก

เป็นรายวัน ระยะหลังเกิดขัดสนจึงขาดการส่งดอก ฝ่ายเจ้าหนี้

แจ้งว่ามีหลักฐานการเป็นหนี้มากถึง 120,000 บาท ฝ่ายเจ้าหนี้

ให้ทำาหนังสือสัญญาเงินกู้ จึงได้เซ็นยินยอมรับภาระหนี้เมื่อวันที่  

9 มิ.ย. โดยส่งดอกรายวัน วันละ 300 บาท และคืนต้นเดือนละ 

10,000 บาท เริ่มวันที่ 20 มิ.ย. แต่ไม่ได้มีการระบุจะยึดทรัพย์สิน 

และไม่ได้มอบสัญญาเงินกู้ให้ไว้ แต่วันที่ 10 มิ.ย. เจ้าหนีไ้ด้มาขนรถ

จักรยานยนต์ไป 2 คันคือ ฮอนด้า คลิก สีขาว-ดำา เป็นชื่อสามี และ

ฮอนด้า เวฟไอ สีขาว-แดง เป็นชื่อลูกชาย ทำาให้คนในครอบครัว

ต้องหยุดงานเนื่องจากไม่มีรถขี่ไปทำางาน พยายามติดต่อทวงถาม

ขอรถคืนเรื่อยมา แต่ก็ไม่เป็นผล วันที่ 14 มิ.ย. สามีได้เดินทาง

เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ท.เอกชัย มูลลี พนักงานสอบสวน 

สภ.พลูตาหลวง ช่วยไกล่เกลี่ยฝ่ายเจ้าหนี้ให้นำารถจักรยานยนต์มา

คืน จนมาวันเกิดเหตุช่วง 21.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. นายบี เจ้าหนี้ 

และสมุนขับรถมาจอดเรียกทุกคนในบ้านออกมาคุยนอกรั้ว ก่อน

นายบีและพวกเปิดฉากรุมต่อย เตะ สามี ลูก และตนเอง ตาม

ร่างกายอย่างไม่ยั้ง 

นายก ทม.ด่านสำาโรงลื่นล้มเสียชีวิต

สมุทรปราการ • เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวได้

รับรายงานว่า นายสมพงษ์ วีรชาติวัฒนา อายุ 60 ปี นายก

เทศมนตรีเทศบาลด่านสำาโรง ได้เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในบ้านพัก 

เสียชีวิต ภายในบ้านเลขที่ 3081 หมู่ที่ 9 ซอยสันติคาม 8 ต.สำาโรง

เหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยเหตุเกิดเมื่อ

เวลาประมาณ 23.00 น. วันที่ 15 มิ.ย.2565 โดยทางญาติแจ้ง

ว่านายสมพงษ์ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มภายในบ้าน จึงได้นำาตัวส่ง

โรงพยาบาลสำาโรงการแพทย์ แต่เมื่อไปถึงแพทย์ผู้รักษาแจ้งว่า

ได้เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล จากการสอบถามญาติแจ้งว่าผู้

ตายมีโรคประจำาตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง เจ้าหน้าที่จึงได้มอบ

ร่างผู้เสียชีวิตให้มูลนิธิส่งสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต

ต่อไป นายสมพงษ์ วีรชาติวัฒนา อายุ 60 ปี นายกเทศมนตรี

เทศบาลด่านสำาโรง ได้ลงสมัครชิงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบล

ด่านสำาโรง เมื่อ พ.ศ.2564 ในนามพรรคก้าวไกล โดยนายสมพงษ์ 

วีรชาติวัฒนา ยังเป็นพี่ชายนางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา อดีตผู้

สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์.

นครศรีธรรมราช • เมื่อเวลา 09.00 น. 

วันที่ 16 มิ .ย.2565 ที่บริเวณ

หน้า สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

พล.ต .ต .สมชาย ซื่ อต่อตระกูล 

ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช, นายถิร

นาถ เอสะนาชาตัง นายอำาเภอ

ทุ่งสง, พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน 

ผกก.สภ.ทุ่งสง พร้อมด้วย พ.อ.สม

ศักดิ์ สุกใส หน.ฝ่ายสารวัตรทหาร 

มทบ.43, ตัวแทน ตชด.กก.42, 

จนท.ป.ป.ส.ภาค 8 ได้ร่วมแถลงข่าว

ผลงานการกวาดล้างจับกุมยาเสพติด

ของตำารวจ สภ.ทุ่งสง ได้มีการจับกุม

ผู้ต้องหายาเสพติดรายสำาคัญพื้นที่ 

อ.ทุ่งสง จำานวน 3 ราย ประกอบ

ด้วย นายเทวราช ธานีรัตน์, นาย

เจนณรงค์ ธนาวุฒิ และนายธีระวุฒิ 

หรือเนตร แทนชนะ ซึ่งเป็นเครือข่าย

ยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช โดยจับกุมได้

พร้อมยาบ้ารวมจำานวน 146,636 เม็ด 

พร้อมของกลางรถ จยย.จำานวน 2 คัน 

และ จนท.ป.ป.ส.ภาค 8 อยู่ระหว่าง

การตรวจสอบยึดทรัพย์สินของแก๊ง

ยาเสพติดแก๊งนี้ตามหลังต่อไป

พล.ต.ต.สมชายกล่าวว่า จาก

ผลการกวาดล้างอาชญากรรมใน

ห้วงระยะเวลา 15 วันที่ผ่านมา ปรา 

กฏว่าโรงพักจำานวน 17 สภ.ของ 

จ.นครศรีธรรมราช สามารถจับกุม

อาวุธปืนชนิดต่างๆ จำานวน 54 

กระบอก และจากการตรวจสอบพบ

ว่าเป็นอาวุธปืนไม่มีทะเบียนถึง 50 

กระบอก มีทะเบียนเพียง 3 กระบอก

เท่านั้น โดยมีอาวุธปืนสงครามชนิด

คาร์บินจำานวน 1 กระบอก ในพื้นที่ 

สภ.ช้างกลาง อยู่ระหว่างการตรวจ

สอบว่าเป็นอาวุธปืนของแก๊งทวงหนี้ยา

เสพติดหรือกลุ่มมือปืนรับจ้างในพื้นที่

ภาค 8 หรือไม่ต่อไป และพบลูกระเบิด

จำานวน 1 ลูก ในพื้นที่ สภ.ทุ่งใหญ่ ซึ่ง

ผลการกวาดล้างครั้งนี้ เป็นไปตาม

นโยบายของ ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.8 

ที่สั่งการให้ตำารวจทำางานเพื่อความ

สงบสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ โดย

เฉพาะจะต้องกวาดล้างจับกุมอาวุธ

ปืนและยาเสพติดให้มากที่สุด เพราะ

เป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมใน

หลายพื้นที่ให้ลดน้อยลง.

ตร.ทุ่งสงร่วมมือ

ระดมกวาดล้าง

ยาบ้า-ปืนเถื่อน

กรุงเทพฯ • ตำารวจ ปอศ.

เข้าทลายเครือข่ายเงินกู้นอก

ระบบออนไลน์ ปล่อยกู้ ให้กับ

ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย คิด

ดอกเบี้ยโหด รวบผู้ต้องหา 29 

ราย อีกทั้งยังพบมีเงินหมุนเวียน

กว่า 450 ล้านบาท

วันที่ 16 มิ.ย.65 ที่กอง

บังคับการปราบปรามการกระ

ทำาความผิดเกี่ยวกับอาชญา 

กรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. 

พร้อมด้วย พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญ

กระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.ภาดล 

จันทร์ดอน ผกก.5 บก.ปอศ. ร่วม

แถลงผลการจับกุมเครือข่ายเงิน

กู้นอกระบบออนไลน์ “moneyday  

credit” โดยจับกุมผู้ต้องหา 29 ราย 

โดย 8 รายมีหมายจับ ประกอบ

ด้วย 

นายอนิวัฒน์ บัวใหญ่ 

อายุ 26 ปี, นายอลงกรณ์ แสง

สุธา อายุ 26 ปี, นายธนพล ศรีภา 

อายุ 19 ปี, นายนัฐวุฐ ภูมี อายุ 

24 ปี, นายพงศกร จุณศรี อายุ 

26 ปี, นายจิรพันธ์ พงษ์สุกรี อายุ 

26 ปี, นายอดิเทพ ลันละนา อายุ 

31 ปี และนายสมโชค อาจหาญ 

อายุ 25 ปี ตามหมายจับ ศาล

กรุงเทพฯ • วันที่ 16 มิ.ย.2565 

พ .ต .อ .ศิ ริ วัฒน์  ดีพอ รอง  

ผบก .ปอท .  ในฐานะโฆษก 

บก.ปอท. กล่าวว่า ภายใต้การ

อำานวยการของ พล.ต.ต.ศารุติ 

แขวงโสภา ผบก.ปอท., พ.ต.อ.อธิป 

พงษ์ศิวาภัย, พ.ต.อ.วุฒิชัย จัน

โทภาส, พ.ต.อ.ศราวุฒิ บวรกิจ

ประเสริฐ รอง ผบก.ปอท. และ

ว่าที่ พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชต 

ธำารงค์ ผกก.2 บก.ปอท. ได้สั่งการให้

เจ้าหน้าที่ตำารวจ กก.2 บก.ปอท. 

เข้าทำาการจับกุมผู้ต้องหาตาม

หมายจั บศาลอาญาจำ านวน  

3 ราย ได้แก่

1.นายอนิวัต ประทุมถิ่น 

(นารา เครปกะเทย) อายุ 34 ปี 

ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา

ที่ 1115/2565 ลง 10 มิ.ย.65 ใน

ความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 112  

และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำา 

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2550 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 14(1) และ 14(3) โดย

จับกุมได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

2.นายกิตติคุณ ธรรมกิติ

ราษฎร์ (มัมดิว) อายุ 24 ปี ผู้

ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา 

ที่ 1116/2565 ลง 10 มิ.ย.65 ใน

ความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 112 

โดยจับกุมได้ที่บ้านพักบริเวณ

แขวงวังทองหลาง เขตวังทอง 

หลาง กรุงเทพมหานคร

3.น.ส.ธิดาพร ชาวคูเวียง 

(หนูรัตน์) อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตาม

หมายจับศาลอาญาที่ 1117/2565 

ลง 10 มิ.ย.65 ในความผิดตาม 

ป.อาญา มาตรา 112 โดยจับกุม

ได้ที่บ้านพักบริ เวณ ต.คลอง

สวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง  

3 รายดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่

มีประชาชนมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อ

พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท.

ให้ดำาเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย 

ที่ ได้ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อ

โฆษณาที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการ

ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ จนนำาไปสู่การ

รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาล

เพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย

บก.ปอท.ขอเรียนว่า การ

ดำ า เนิ นการจั บกุ มผู้ ต้ อ งหาทั้ ง  

3 ราย เจ้าหน้าที่ ได้ดำาเนินการไป

ตามกระบวนการทางกฎหมาย และ

คำานึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาที่กำาหนด

ไว้ตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหา

ทั้ง 3 รายอยู่ระหว่างขั้นตอนการ

สอบสวนของพนักงานสอบสวน  

กก.2 บก.ปอท. และเมื่อสอบสวน

ปากคำาผู้ต้องหาเสร็จสิ้น พนักงาน

สอบสวนจะได้ดำาเนินการยื่นคำาร้อง

ต่อศาลอาญา เพื่อขอฝากขังผู้ต้องหา

ในระหว่างการสอบสวนต่อไป.

จับ‘นารา เครปกะเทย’พวกผิดม.112

รวบแก๊งเงินกู้ออนไลน์ดอกโหด

อาญาที่ 1133-1140/2565 ลง

วันที่ 13 มิ.ย.65 ข้อหา “ร่วมกัน

ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

โดยไม่ได้รับอนุญาต และเรียก

ดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย

กำาหนด” พร้อมของกลาง มือถือ 

54 เครื่อง, โน้ตบุ๊ก 25 เครื่อง, 

คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง, แท็บเล็ต 

4 เครื่อง และซิมโทรศัพท์มือถือ

จำานวนมาก รวมจำานวนของ

กลางกว่า 300 รายการ

พ.ต.อ.ภาดลกล่าวว่า มีผู้

ประกอบธุรกิจรายย่อยหลายราย

เข้าแจ้งความว่า หลังจากกู้ยืมเงิน

จากเว็บไซต์ “moneydaycredit.

com” คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  

1.5 ต่อวัน หรือร้อยละ 45 ต่อเดือน 

ร้อยละ 547.5 ต่อปี จึงไม่มีเงิน

ชำาระหนี้ ปรากฏว่าทางเว็บไซต์ได้

ส่งกลุ่มชายฉกรรจ์มาข่มขู่ 

โดยขั้นตอนการอนุมัติ

สินเชื่อนั้นไม่จำาเป็นต้องใช้หลัก

ฐานยืนยันตัวตน หรือใช้คน

ค้ำาประกัน ส่วนกรณีที่ เป็นผู้

ประกอบธุรกิจ ทางเจ้าของเงินกู้

จะไปสำารวจกิจการเพื่อประกอบ

การพิจารณา เมื่ออนุมัติสินเชื่อ

แล้ว ทางเว็บไซต์จะโอนเงินไป

ให้ผู้กู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

แบงกิ้งไปยังบัญชีธนาคารของ

ลูกหนี้ โดยจะหักยอดเงินกู้เป็น

ดอกเบี้ยงวดแรกไว้ก่อน หากลูก

หนี้ผิดนัดชำาระหนี้ก็จะใช้วิธีการ

ข่มขู่เพื่อให้ชำาระหนี้ นอกจากนี้

ยังพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเงิน

หมุนเวียนถึง 450 ล้านบาท

เครื อข่ ายดั งกล่ าวถื อ

ได้ว่าเป็นการคิดดอกเบี้ยที่ผิด

กฎหมาย ประกอบกับเป็นการ

เอารัดเอาเปรียบประชาชนใน

ช่วงวิกฤตโควิด-19 คาดว่ามี

ผู้เสียหายหลายร้อยราย เจ้า

หน้าที่จึงสืบสวนหาเบาะแส

จนกระทั่งสามารถนำากำาลังเข้า

ปิดล้อมตรวจค้นบ้านพัก และ

สำานักงานของเครือข่ายดังกล่าว

ในพื้นที่ จ.จันทบุรี, ปทุมธานี, 

ขอนแก่น, นครราชสีมา และ

กรุงเทพฯ รวม 5 จังหวัด จับกุม

ผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 8 ราย 

และยังสามารถจับกุมผู้ ร่วม

ขบวนการได้อีก 21 ราย ใน

พื้นที่ จ.ขอนแก่น, นครราชสีมา, 

กรุงเทพฯ และปทุมธานี รวม

เป็น 29 ราย เบื้องต้นจึงนำาตัว

ส่ง กก.5 บก.ปอศ.ดำาเนินคดี

และดำาเนินการขอปิดเว็บไซต์ดัง

กล่าว รวมถึงขยายผลถึงนายทุน

ผู้อยู่เบื้องหลังต่อไป.



ความเห็นให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ 

ตามเวลาที่กฎหมายกำาหนด สธ.จะให้

ความเห็นในที่ประชุม ศบค. ว่าไม่ได้มี

ข้อกังวลอะไร เป็นไปตามกฎหมาย แต่

เราจะมีการเฝ้าระวังจากจำานวนผู้ป่วย

รุนแรง ผู้เสียชีวิต เช่นวันนี้ผู้ใส่ท่อช่วย

หายใจลดต่ำามากแล้ว เหลือประมาณ 

200-300 ราย แต่ทั้งหมดก็ยังต้องผ่าน

การพิจารณาของ ศบค.

เมื่อถามว่า หากไม่มีการระบุ

พื้นที่ให้ถอดหน้ากากได้ ประชาชนอาจ

เข้าใจไม่ตรงกันนั้น นพ.โอภาสตอบ

ว่า การสวมหน้ากากอนามัยไม่ได้มี

ประเด็นอะไร แต่ยังตีความกันอยู่ว่า

เป็นการบังคับหรือการแนะนำา เพราะ

เราไม่เคยไปจับปรับคนไม่สวมหน้ากาก 

แต่ สธ.ยังแนะนำาให้สวมหน้ากาก

อนามัยเท่าที่เป็นไปได้ ส่วนการถอด

หน้ากากได้ตามที่เคยแนะนำา เช่น รับ

ประทานอาหารอยู่คนเดียว อยู่ห่างกัน 

หรืออยู่ในที่อากาศถ่ายเท กลางแจ้ง

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ 

มาลานิยม เลขาธิการ สมช. กล่าว

ว่า ในการประชุม ศปก.ศบค. เพื่อ

สรุปข้อ เสนอตามนโยบาย ข้อสั่ ง

การของ ศบค. ที่นายกรัฐมนตรีมอบ

หมายไว้ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่าน

มา และให้สอดคล้องกับแนวทางการ

ผ่อนคลายมาตรการสังคม ชุมชน และ

องค์กร เป็นไปตามแผนการเปลี่ยน

ผ่านสู่ระยะ Post-Pandemic ทั้งนี้

ได้มีการประเมินสถานการณ์รอบ 10 

วัน และสถานการณ์ภาพรวมที่ผ่านมา 

โดยจัดทำาข้อเสนอให้ สธ.พิจารณามา

เป็นลำาดับ ควบคู่กับนโยบายด้านการ

ป้องกันการแพร่ระบาดที่ สธ.ดำาเนิน

การอยู่ด้วย 

“ในวันศุกร์ที่  17 มิ .ย. จะมี

การเสนอประเด็นต่างๆ เข้าที่ประชุม 

ศบค. เกี่ยวกับการพิจารณาปรับให้มี

การผ่อนคลายให้ประชาชนได้ ใช้ชีวิต

และประกอบอาชีพได้ ใกล้เคียงภาวะ

ปกติให้มากที่สุดอย่างปลอดภัย ภาย

ใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรค และมีแผนด้านสาธารณสุข

รองรับในทุกพื้นที่ เช่น การปรับพื้นที่

สถานการณ์ให้เป็นพื้นที่ตามมาตรการ

สีเขียว (มาตรการเฝ้าระวัง) ให้มาก

ที่สุด การผ่อนคลายการเปิดกิจการ 

และสถานบริการกลางคืนที่มีความ

เสี่ยง ให้ดำาเนินการได้ ใกล้เคียงกับ

ภาวะปกติให้มากที่สุดอย่างปลอดภัย 

เพื่อให้ประชาชนที่ เป็นห่วงโซ่การ

ประกอบอาชีพด้านนี้ ได้มีงานทำาและ

มีรายได้”

เลขาฯ สมช.กล่าวว่า เรื่องการ

สวมหน้ากาก ได้พิจารณาเสนอให้มี

การผ่อนคลายให้ไม่ต้องสวมหน้ากาก

ในสถานที่หรือกิจกรรมบางประเภทได้

โดยสมัครใจ  ภายใต้ข้อแนะนำาด้าน

สาธารณสุขอย่างค่อยเป็นค่อยไป และ

เป็นขั้นเป็นตอน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยกับส่วนรวมด้วย นอกจากนี้จะ

เสนอให้มีการปรับมาตรการเข้า-ออก

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ Thailand 

Pass ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ให้

สอดคล้องกับผลการประเมินที่พบว่ามี

ความเสี่ยงต่ำามาก และเอื้อต่อการจูงใจ

นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติที่จะ

เดินทางมาท่องเที่ยวและทำาธุรกิจใน

ประเทศไทยด้วย.

เคาะกำาไร

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในที่

ประชุมได้หารือมาตรการเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนจากสถานการณ์วิกฤตราคา

พลังงานที่เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาล

ได้ดำาเนิน 10 มาตรการเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนไปแล้ว ซึ่งบางมาตรการใกล้

จะครบอายุของมาตรการ โดยที่ประชุม

ได้พิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจและ

แนวโน้มของปีนี้ ที่เริ่มมีการปรับตัวดี

ขึ้น แต่ยังมีปัญหาเงินเฟ้อที่เริ่มปรับ

ตัวสูงขึ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย

คาดว่าค่าเฉลี่ยของเงินเฟ้อปี 2565 จะ

อยู่ที่ประมาณ 6.2% แต่แนวโน้มทั้ง

ปีเศรษฐกิจยังคงจะเติบโตได้จากการ

เปิดภาคการท่องเที่ยว แต่ปัญหาหลัก

ในวันนี้คือราคาพลังงานและค่าครอง

ชีพของประชาชน ดังนั้น กระทรวง

พลังงานและกระทรวงการคลังจึงได้

นำาเสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง

ประชาชน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ด้วยบางส่วนเป็นเบื้องต้น

นายธนกรกล่าวว่า การต่ออายุ

ในส่วนของมาตรการที่ใกล้จะหมดอายุ 

เช่น การให้ความช่วยเหลือเรื่องก๊าซ

เอ็นจีวีสำาหรับรถแท็กซี่ การให้ส่วนลด

ในการซื้อก๊าซแอลพีจีสำาหรับผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการขอความ

ร่วมมือจากผู้ค้าน้ำ ามันให้คงค่าการ

ตลาดน้ำามันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว

ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร ที่จะต่อถึง

สิ้นเดือนกันยายน 2565 ส่วนมาตรการ

เรียกเก็บกำาไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลั่น

น้ำามัน ที่กระทรวงพลังงานมีอำานาจ

ดำาเนินการได้ตามกฎหมาย เพื่อช่วย

เหลือกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงที่มีการ

อุดหนุนราคาดีเซลและราคาก๊าซต่างๆ 

ที่ประมาณการ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 

จะมีสถานะกองทุนติดลบอยู่ที่กว่า 9 

หมื่นล้านบาท 

“โดยกระทรวงพลังงานขอความ

ร่วมมือจากกลุ่มโรงกลั่นน้ำามัน ในการ

ขอให้นำาส่งกำาไรส่วนหนึ่งที่ เกิดจาก

การกลั่นน้ำามัน ส่งเข้ากองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงในช่วงวิกฤตราคาน้ำามันแพง

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ 

กองทุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่

กรกฎาคม ถึงกันยายน 2565 โดย

เป็นการเก็บจากการกลั่นน้ำามันดีเซล

ส่วนหนึ่งประมาณ 5,000-6,000 ล้าน

บาทต่อเดือน และเรียกเก็บจากการ 

กลั่นน้ำามันเบนซิน ที่จะเรียกเก็บน้อย

กว่าดีเซล ซึ่งคาดว่าจะเก็บในส่วนของ

เบนซินได้ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อ

เดือน โดยในส่วนของเบนซินจะนำามา

ลดราคาให้กับผู้ใช้น้ำามันเบนซินในทันที

ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ คาดว่าจะ

ลดราคาได้ประมาณ 1 บาทจากราคา

ปัจจุบัน แต่ในส่วนของการกลั่นที่เก็บ

ได้จากน้ำามันดีเซล จะนำาเข้ากองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยบรรเทาสถานะ

ของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงที่ติดลบอยู่”

นายธนกรกล่าวว่า ยังมีมาตรการ

ขอความร่วมมือจากโรงแยกก๊าซที่มี

ต้นทุนแอลพีจีที่จำาหน่ายเป็นวัตถุดิบ

ในภาคปิโตรเคมีที่มีกำาไรส่วนเกินอยู่

ส่วนหนึ่ง โดยกระทรวงพลังงานจะ

ขอให้นำากำาไรส่วนเกินนี้ 50% เข้า

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเช่นกัน คาดจะ

นำาเงินเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงได้ 

1,500 ล้านบาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 

เดือน นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน

จะเสนอขอความร่วมมือภาคเอกชน 

โดยเฉพาะห้างร้านต่างๆ ได้ช่วยกัน

ประหยัดพลังงาน โดยจะมีการจัดทำา

รายละเอียดต่างๆ เสนอเข้าที่ประชุม 

ครม.ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้

นายธนกรกล่าวว่า ขณะที่กระ                                                        

ทรวงการคลังได้เสนอมาตรการกระ 

ตุ้นภาคการท่องเที่ยว เป็นมาตรการ

เชิงภาษี เพื่ อกระตุ้นการท่องเที่ ยว 

สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาใน

ประเทศสำาหรับบริษัทเอกชนที่ เป็น

นิติบุคคลต่างๆ หักรายจ่ายสำาหรับค่า

ห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าเดินทาง 

หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอบรม

สัมมนาในประเทศ รวมถึงค่าจัดงาน 

Event/Exhibition เมืองรอง หักภาษีได้ 

2 เท่า เมืองหลัก หักภาษีได้ 1.5 เท่า 

ระยะเวลาตั้งแต่ 15 กรกฎาคมถึง 31 

ธันวาคม 2565 โดยมาตรการดังกล่าว

จะนำาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระ 

ทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการ

บรรเทาผลกระทบประชาชนเรื่องราคา

น้ำามัน รัฐบาลได้มีการเจรจากับโรง

กลั่นน้ำามันและโรงแยกก๊าซทั้งหมดที่

มีกำาไรเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาน้ำามันปรับ

เพิ่มขึ้นมาช่วยเหลือค่าน้ำามันประชาชน 

โดยส่งเงินเข้าสู่กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 

และลดราคาน้ำามันเบนซิน มาตรการ 

นี้ป็นการขอความร่วมมือจากภาค

เอกชน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ

ในประเทศและต่างประเทศ โดยได้

รับความร่วมมืออย่างดี และไม่ต้อง

มีการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ

กระทรวงแต่อย่างไร

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิ 

การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ส่วน

มาตรการลดค่าครองชีพอื่นๆ ที่จะหมด

อายุในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ที่ประชุมให้มี

การต่ออายุเกือบทุกมาตรการ ยกเว้น

การลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 

โดยจะเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า 

ก่อนมีผลบังคับใช้ก่อนมาตรการเดิม

หมดอายุ นอกจากนี้กระทรวงการคลัง

ได้เสนอมาตรการการกระตุ้นการท่อง

เที่ยวในประเทศ โดยมาตรการส่งเสริม

การประชุม จัดสัมมนา หรือนิทรรศการ

ในพื้นที่ต่ างจังหวัด ซึ่ งหากบริษัท

เอกชนไปจัดงานการประชุม สัมมนา 

หรืออีเวนต์ในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดย

ในจังหวัดที่เป็นเมืองหลักสามารถลด

หย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า และเมืองรอง

สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัด

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการ

ช่วยเหลือเบาเทาความเดือดร้อนให้

ประชาชน เป็นหน้าที่ของ สศช. เป็น

ผู้รวบรวมมาตรการเพื่อเสนอให้ ครม.

พิจารณาเห็นชอบ ในส่วนของกระทรวง

การคลังได้มีการเสนอมาตรการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ สศช.ไปพิจารณา

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการช่วย

เหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

สำาหรับมาตรการลดภาษีสรรพ

สามิตน้ำามันดีเซลลิตรละ 5 บาท เป็น

เวลา 2 เดือน ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 

ก.ค.นี้ กระทรวงคลังจะร่วมกับฝ่าย

นโยบายพิจารณาว่าต้องขยายเวลาต่อ

ไปเพื่อพยุงราคาน้ำามันดีเซลที่แพงขึ้น

อย่างต่อเนื่องหรือไม่.

รวบเพิ่ม

นายก รั ฐ มนต รี  ห ล า ย จุ ด ใ น วั น

ที่ 17 มิ.ย.นี้  โดยเฉพาะที่ห้าแยก

ลาดพร้าว โดยการนำาของนายธนเดช 

ศรีสงคราม หรือ “ม่อน อาชีวะ” แกน

นำากลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชน ว่า

แผนการดำาเนินการจะเสริมกำาลังตาม

ความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตาม

ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผบ.ตร. ได้เน้นย้ำามา ทาง บช.น.เรา

จะดำาเนินการตามกฎหมาย การใช้

กำาลังก็จะดำาเนินการเท่าที่จำาเป็นและ

เหมาะสมตามสัดส่วน

ในส่วนของการดำาเนินคดี เจ้า

หน้าที่พยายามหลีกเลี่ยง แต่ต้องดำาเนิน

การไปตามกฎหมาย ที่ผ่านมาตั้งแต่วัน

ที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา มาตรา 339 เกิด

ขึ้นแล้ว 5 คดี มีผู้ต้องหาที่พิสูจน์ทราบ

ขอหมายจับ  วันนี้ ได้ขอหมายจับเพิ่ม

อีก 9 คน จับกุมไปแล้ว 2 คน มอบตัว 

2 คน มีผู้กระทำาความผิดประมาณ 20 

คน เคสสุดท้ายคืนที่ผ่านมามีการเผา

ยางรถยนต์ บช.น.มีการรับคำาร้องทุกข์

ดำาเนินคดีไว้ และจะพิสูจน์ทราบข้อเท็จ

จริง ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ถ้ามีเหตุ

อันควรออกหมายเรียกหรือขอหมายจับ

ได้เลยก็จะเร่งรัดดำาเนินการ

ผบช.น.กล่าวต่อว่า ด้านการ

ข่าวของกลุ่มผู้ชุมนุม บช.น.ได้เตรียม

แผนไว้รองรับดำาเนินการ ถามว่าห่วง

ไหม เราห่วงทั้งหมด โดยเฉพาะที่เป็น

เยาวชน เป็นห่วงอนาคต ถ้าใช้ความ

รุนแรงเจ้าหน้าที่จำาเป็นต้องดำาเนิน

คดีตามกฎหมาย อยากให้ตระหนักรู้

ตระหนักคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นภายหลัง 

ในส่วนของคดีความ การดำาเนินคดีเป็น

สิ่งสุดท้ายที่ต้องรักษากฎหมายไว้  ฝาก

ไปยังผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลาน อย่า

ให้ถูกชักจูงมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ใน

ส่วนของการใช้ความรุนแรง แต่ส่วน

อุดมการณ์ก็ว่ากันไป 

ขณะท่ีเฟซบุ๊กเพจ “Piyabutr 

Saengkanonkul” ของนายปิยบุตร แสง

กนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า แจ้ง

ว่า สำานักงานตำารวจแห่งชาติ โดยสถานี

ตำารวจนครบาลดุสิต ได้ออกหมายเรียก

ผู้ต้องหาคร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 1 มิ.ย.2565 

ให้ผมไปพบ “คณะพนักงานสืบสวน

สอบสวน” เน่ืองจากผมเป็นผู้ต้องหา

ในความผิดฐาน “หม่ินประมาท ดูหม่ิน 

หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหา

กษัตริย์” 

กรณีนี้ ร้องทุกข์กล่าวโทษโดย

นายเทพมนตรี ลิมปพยอม ลงนาม  

ออกหมายเรียกโดย พ.ต.ท.พิชัย มีอัฐม่ัน 

รองผู้กำากับการ (สอบสวน) สน.ดุสิต  

หมายเรียกให้ผมไปพบคณะพนักงาน

สืบสวนสอบสวนในวันอาทิตย์ที่ 12 

มิ.ย. แต่เนื่องจากผมและทนายความ

ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่ 

20 มิ.ย. เวลา 10.00 น. 

ผมนำาเสนอความเห็นทางวิชาการ 

เขียน อภิปราย เก่ียวกับประเด็นการ

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ และเสนอให้มีการ

แก้ไขปรับปรุงกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกับสถาบันกษัตริย์ ท้ังในระดับ

รัฐธรรมนูญและระดับพระราชบัญญัติ

มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ต้ังแต่

ส มัย ยั ง เ ป็นอาจาร ย์ประจำ า คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จนกระท่ังเข้าสู่แวดวงการเมือง  

ตลอดเวลามากกว่า 10 ปี จนถึง

ปัจจุบัน ไม่มีการแสดงความเห็น การ

เขียน การพูดของผมครั้งใดที่เข้าองค์

ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาท ดู

หมิ่น อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

112 อย่างแน่นอน

ผมแสดงความเห็นในเรื่องเหล่า

นี้อย่างต่อเนื่อง ก็ด้วยจิตสำานึกและเชื่อ

มั่นว่า ประเทศไทยจำาเป็นต้องปฏิรูป

สถาบันกษัตริย์ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง

กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์  

ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย เพื่อ

รักษาประชาธิปไตย และรักษาสถาบัน

กษัตริย์ ให้ดำารงอยู่รอดปลอดภัยภาย

ใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กำาลัง

เผชิญกับความท้าทายของยุคสมัย  ไม่มี

ความเห็นใดของผมที่ต้องการเปลี่ยน

เป็นสาธารณรัฐ ไม่มีความเห็นใดของ

ผมที่หมิ่นประมาท ดูหมิ่น อาฆาตมาด

ร้ายพระมหากษัตริย์  มีแต่ความเห็นที่

ปรารถนาดีต่อสังคมไทย ต้องการให้

ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่ทำาให้

ทุกคนทุกรุ่นทุกวัย ทุกความคิดเห็นที่

แตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติได้ โดยยังคงรักษาสถาบันกษัตริย์

ไว้ได้ต่อไป

ตลอดชีวิตของผม ไม่เคยเป็น

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญา จน

กระทั่งเข้าสู่แวดวงการเมือง ก่อตั้ง

พรรคการเมือง ผมจึงได้เป็นผู้ต้องหา

ครั้งแรกในคดีดูหมิ่นศาล และความผิด

อาญาทางคอมพิวเตอร์ และเป็นจำาเลย

ครั้งแรกในคดีความผิดตาม พ.ร.บ.การ

ชุมนุมสาธารณะและความผิดฐาน 

“ยุยงปลุกปั่น” ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 116

ในส่วนความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 น่ีเป็นคร้ัง

แรกท่ีผมถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ กลาย

เป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานน้ี  ไม่ต้องคิด

อย่างสลับซับซ้อนก็คงตอบได้ว่า สถานะ

ผู้ต้องหาและจำาเลยในคดีเหล่าน้ี ผมได้

มาก็เพราะสัมพันธ์กับบทบาททางการ

เมือง  บรรดา “นักร้อง” Hyper Royalist/

Ultra Royalist ฟ้องผมในความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 

เพราะต้องการหยุดไม่ให้ผมพูด  

แต่หยุดผมไม่ได้หรอกครับ ผม

จะเดินหน้าแสดงความเห็นทางวิชาการ 

รณรงค์ข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการ

ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต่อไป เพื่อพิสูจน์

ว่าความเห็นและข้อเสนอแบบผมต่าง

หากที่จะช่วยรักษาสถาบันกษัตริย์ให้อยู่

รอดปลอดภัยในยุคปัจจุบัน พฤติกรรม

ของพวกเขาต่างหากที่จะผลักดันสังคม

ไทยไปถึงทางตัน และไม่เป็นคุณต่อ

สถาบันกษัตริย์  ผมจะไปพบคณะ

พนักงานสืบสวนสอบสวนที่ สน. ดุสิต 

ในวันจันทร์ที่ 20 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. 

แล้วพบกันครับ.

สธ.คุมกัญชา

พ.ร.บ.การสาธารณสุข ด้านกระทรวง

พาณิชย์ มีกฎหมายหลายอย่างท่ีนำามา

ปรับใช้ในเร่ืองน้ีได้ในลักษณะของการ

ควบคุมการจำาหน่ายสินค้า ควบคุมราคา 

ในแง่กฎหมายอาญา มีประมวลกฎหมาย

อาญาบัญญัติควบคุมไว้ เช่น หากเมา

กัญชาแล้วขับข่ียานพาหนะ และการ

ก่อเหตุรำาคาญ เป็นต้น โดยมาตรการ

เหล่าน้ี อาจดีกว่าส่ิงท่ี สธ.กำาลังคิดออก

มา เพราะหากมีผู้ร้องเรียนเรื่องก่อเหตุ

รำาคาญ ตำารวจสามารถเข้าไปจับกุมได้ 

แต่หากเป็นกฎหมายของ สธ.จะต้อง

เข้าไปปรามก่อน หากไม่ฟังจึงจะดำาเนิน

คดีอาญาต่อไป

เมื่อถามว่า จะปิดช่องเรื่องการ

ออกเป็นพระราชกำาหนดเข้ามาควบคุม

หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ได้ปิด

ประตู เมื่อร่าง พ.ร.บ.ค้างอยู่ในสภา จะ

มาออก พ.ร.ก.มาซ้อนคงไม่เหมาะ แต่

ถ้าการพิจารณา พ.ร.บ.ล่าช้า แล้วพบว่า

มีอันตรายเกิดขึ้นเห็นได้เป็นที่ประจักษ์ 

และเข้าข่ายจำาเป็นออก พ.ร.ก.อาจ

จะพิจารณาได้ ส่วนการที่กระทรวง

ศึกษาธิการเตรียมออกประกาศให้

โรงเรียนในสังกัดกระทรวงเป็นเขต

ปลอดกัญชา กัญชงนั้น สามารถทำา 

ได้ แต่ไม่ทราบว่าประกาศจะออกมา                                               

อย่างไร ส่วนโรงเรียนใน กทม.ก็ทำาได้

เช่นกัน ส่วนสถานที่ของหน่วยงาน

ต่างๆ ก็สามารถออกข้อกำาหนดได้ 

สถานศึกษาก็สามารถออกกฎระเบียบ 

ห้ามนำามาจำาหน่ายในโรงเรียนได้ ถือ

เป็นเรื่องดีและถูกต้อง 

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข กล่าวภาย

หลังเป็นประธานเปิดการประชุมมอบ

นโยบายและช้ีแจงแนวทางการควบคุม 

กำากับการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและ

ปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่า

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องว่า นโยบายกัญชามีกระแส

ตอบรับดีมาก เป็นเร่ืองท่ีประชาชน

ให้ความสนใจ มีการเข้าแอปปลูกกัญ

กันอย่างมหาศาล แต่ก็ต้องมีแนวทาง

การควบคุมการใช้ ตามข้อเป็นห่วงของ

สังคม วันน้ีได้ลงนามประกาศ สธ.เรื่อง

สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตามท่ีกรม

การแพทย์ไทยฯ เสนอเพื่อแก้ไขข้อวิตก

กังวล กฎหมายน้ีกำาหนดให้ใช้กัญชาได้

ในผู้ท่ีมีอายุ 20 ปีข้ึนไป ส่วนเด็กวัยเรียน 

เยาวชน ไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชา

ได้ หากไม่มีแพทย์อนุญาต นอกจากน้ี 

ยังกำาหนดห้ามใช้ สูบ เสพในท่ีสาธารณะ 

ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือให้เจ้าพนักงานตาม

กฎหมายสาธารณสุขท้ังระดับท้องถ่ินใช้

ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน ขอย้ำาว่า สธ.ไม่ได้น่ิงนอน 

ใจ เราวางแผนและเดินหน้าควบคุมการ

ใช้อย่างเป็นระบบ 

สำ า ห รั บ ป ร ะ ก าศก ร ะท ร ว ง

สาธารณสุข เรื่อง สมุนโพรควบคุม 

(กัญชา) เนื้อหาระบุว่า อนุญาตให้ผู้ที่

มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปสามารถครอบ

ครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา 

ขนย้าย จำาหน่ายสมุนไพรควบคุมได้ 

ยกเว้นการกระทำาตังต่อไปนี้ การใช้

ประโยชน์ ในที่สาธารณะโดยการสูบ 

การใช้ประโยชน์กับสตรีมีครรภ์หรือ

สตรีให้นมบุตร การจำาหน่ายให้กับผู้ที่

มีอายุต่ำากว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือ

สตรีให้นมบุตร อนุญาตให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้

ประโยชน์ให้กับผู้ป่วยของตน อนุญาต

ให้ผู้ป่วยสามารถครอบครอง ขนย้าย 

ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ในปริมาณ

ที่จ่ายให้สำาหรับการใช้ประโยชน์เป็น

เวลาสามสิบวัน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ 

กทม. เปิดเผยว่า ล่าสุดได้มีการประกาศ

เรื่องโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง 437 แห่ง 

และไม่ได้ ไปขัดแย้งอะไรกับกฎหมาย

ใหญ่ แต่เราต้องดูแลนักเรียน ซึ่งตนคิด

ว่าทุกคนคงเห็นตรงกัน และโรงเรียน

ต้องปลอดกัญชา อาจจะมี โปสเตอร์

แผ่นพับ หรือข้อมูลที่สอดแทรก ใน

ขณะที่บุคลากรในโรงเรียนเองก็ต้อง

อย่าเอากัญชามายุ่งเกี่ยวกับโรงเรียน 

ทางด้านนางวันทนีย์ วัฒนะ รอง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตั้งแต่

วันที่ 9 มิ.ย. พบรายงานผู้ป่วยและเข้า

รับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยผลกระ

ทบจากกัญชารวมแล้ว 6 ราย และราย

ล่าสุดที่ส่งเข้ามาแผนกฉุกเฉิน สาเหตุ

จากการดื่มน้ำาจากใบและดอกกัญชา

ต้ม โดยไม่แน่ใจว่าปริมาณเท่าไหร่ ซึ่ง

เป็นการลองครั้งแรก และหลังจากนั้นมี

อาการหน้ามืด ใจสั่น แน่นหน้าอก โดย

ตอนนี้ให้การรักษาแบบประคับประคอง 

และคนไข้ก็กลับบ้านได้ เช่นเดียวกับ

กรณีที่ รพ.ตากสิน จากเดิมมี 2 ราย ก็มี

รายงานเพิ่มอีก 1 ราย เป็นลักษณะเสพ

แบบสูบ มีอาการใจสั่น 

นางวันทนีย์กล่าวต่อว่า ส่วนที่ 

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ที่เคยมีกรณี

ผู้เสียชีวิต ล่าสุดมีรายงานเข้ามาอีก 1 

ราย และมีกรณีที่อาการหนัก ซึ่งเป็น

รายเดิมที่ใช้กัญชาร่วมกับยาเสพติดอื่น 

โดยอาการเหมือนคุมได้ แต่ยังคงอยู่ใน

ห้องไอซียู โดยข้อมูลทั้งหมดเป็นการ

เฝ้าระวังของหน่วยปฏิบัติเท่านั้น จึง

เป็นที่มาว่าทำาไมเราจึงเป็นห่วง เรา

ไม่อยากให้เด็กที่มีอายุต่ำากว่า 20 ปีใช้ 

เนื่องจากจะมีผลทางสมองและอื่นๆ 

รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ เพราะมันจะมีผล

ทั้งแม่และเด็ก ซึ่งประเด็นตรงนี้ต้อง

สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ส่วนคนที่เสีย

ชีวิต ญาติเขาให้ประวัติว่าสูบกัญชา

แล้วแน่นหน้าอก แล้วมาที่โรงพยาบาล 

เราก็ตรวจและพบว่าผลการตรวจคลื่น

ไฟฟ้าหัวใจ มันเปลี่ยนแปลงชัดเจน 

และพบว่ากล้ามเนื้อหัวใจ พื้นที่ใหญ่ที่

สำาคัญมันล้มเหลว

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.

เกษตรและสหกรณ์ ป็นประธานพิธี

เปิดศูนย์ One Stop Service กัญชา 

กัญชง และกระท่อม พร้อมเปิดตัว

โครงการ “แจกกัญชา กัญชง ล้านต้น 

สู่ครัวเรือน” ณ ศูนย์บริหารจัดการ

พืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบ

เบ็ดเสร็จ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการ

เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรี

วงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ว่า ได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วม

มือ (MOU) พืชสกุลกัญชา ร่วมมือกับ

กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ และศึกษาวิจัยไปเมื่อ

วันที่ 19 พ.ค.2565 จึงนำาไปสู่โครงการ

ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา กัญ

ชง 1 ล้านต้น ตามนโยบายรัฐบาล กรม

วิชาการเกษตรได้เริ่มเปิดให้ประชาชน

ที่สนใจลงทะเบียนรับกล้าพันธุ์กัญชา

พันธุ์ดีวันที่ 16 มิ.ย.นี้เป็นวันแรก ครัว

เรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้าน

ต้น หรือประมาณ 500,000 ครัวเรือน 

ซึ่งพันธุ์ที่แจกหลักๆ คือ พันธุ์อิสระ 01 

พัฒนาพันธุ์ โดยกรมการแพทย์ กรม

วิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตร

อินทรีย์ โดยกรมวิชาการเกษตรจะจัด

แจกได้เดือนละ 1-2 แสนต้น และผู้

ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชาหลังลง

ทะเบียนประมาณ 30 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

นายกฯ พร้อมฟังปมบริหารจัดการน้ำา

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ห้องมิราเคิล แกรนด์ 

บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กล่าวระหว่างเป็นประธานในงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำา

นานาชาติ Water and Waste Management International 

Conference & Expo Thailand: Water for Life ตอนหนึ่งว่า 

เข้าใจดีว่าทุกประเทศมีปัญหาเรื่องน้ำา โดยเฉพาะวันนี้อากาศ

เปลี่ยน หลายอย่างก็เปลี่ยน มีปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างบาง

พื้นที่เคยเจออุทกภัยที่เคยท่วม กลับไปท่วมตรงอื่น สิ่งเหล่านี้

อันตราย เราประมาทไม่ได้ อีกทั้งต้องตระหนักรู้และให้ความ

สำาคัญเรื่องน้ำา พร้อมการรองรับภัยพิบัติ ซึ่งรัฐบาลให้ความ

สำาคัญบริหารจัดการน้ำา เพื่อเป็นเข็มทิศอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้

ทรัพยากรน้ำาอย่างเป็นระบบ พร้อมการบริหารจัดการน้ำาอย่าง

ยั่งยืน โดยทำาอย่างไรให้น้ำาที่มีอยู่เพียงพอทั้งน้ำาใต้ดินและบน

ดิน ขณะเดียวกันประชาธิปไตยต้องรับฟังความเห็นประชาชน

ในการเห็นชอบทำาอะไรก็ตาม วันนี้สิ่งที่ทำาอยู่เราจะทำาเหมือน

เดิมไม่ได้อีกแล้ว เพราะโลกเปลี่ยน หลายอย่างจึงต้องปรับ โดย

เฉพาะมีเทคโนโลยีที่ทำาให้การเข้าถึงข้อมูลเยอะเแยะไปหมด 

จึงต้องพิจารณาและขยายความเข้าใจกัน

จี้ ตร.เร่งคดีประมูลรถซ่อมฯ สงขลา

สงขลา • เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่

ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือต่อ 

พล.ต.ต.อาซาน จันทร์ศิริ ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา 

เพื่อเร่งรัดดำาเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสงขลา ในคดีอาญาที่ 

76/2564 และคดีอาญาที่ 77/2564 ซึ่งเป็นคดีประมูลรถซ่อม

บำารุงทางอเนกประสงค์ของ อบจ.สงขลา เพื่อให้เร่งดำาเนินคดีที่

เคยแจ้งความไว้แล้วกับบริษัท ครีเอทอินโนเวชั่น จำากัด, บริษัท 

เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำากัด, บริษัท พลวิศว์ เทค จำากัด, บริษัท 

อะมีลัม จำากัด และห้างหุ้นส่วนจำากัด เพลิโอนี ซึ่งเป็นกลุ่ม

บุคคลที่ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม และร่วมกันกระทำา

ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา

ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 เป็นเหตุให้ อบจ.สงขลาได้รับ

ความเสียหาย เนื่องจากกำาลังจะขาดอายุความ โดยเฉพาะคดี

แรกจะขาดอายุความในวันที่ 16 ก.ค.65 และคดีที่ 2 ขาดอายุ

ความในวันที่ 18 ก.ย.65 ซึ่งขณะนี้เท่าที่ทราบยังไม่สามารถ

ดำาเนินการในการได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำาเนินคดีจำานวนหลาย

กลุ่ม จึงเป็นเหตุให้ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค 9 ได้

ออกหมายจับผู้ต้องหาไปหลายคนและยังจับตัวไม่ได้

รบ.ไม่ปิดกั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียม 

ไทยโพสต์ • นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

กรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศทั้ง 4 ฉบับ และสุดท้ายการ

พิจารณาจะมีแนวทางเป็นไปตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่... พ.ศ.... หรือร่างกฎหมาย

สมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลได้หรือไม่ว่า ไม่ทราบ อยู่ที่

คณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งสามารถนำาไปผสมผสานกันให้

เข้ากันได้ แต่หากผสมผสานไม่ได้ ก็ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ส่วนที่ร่างของพรรคก้าวไกล ไม่เหมือนกับร่างของรัฐบาล 

เช่น บำาเหน็จบำานาญนั้น ก็เติมได้ หลักการของร่างรัฐบาลไม่ได้

แคบ แต่เปิดกว้างให้มี พ.ร.บคู่ชีวิต ฉะนั้นจะใส่อะไรก็ใส่ไป ไม่

ขัดหลักการ อย่างไรก็ตาม จริงๆ แล้วร่างกฎหมายอะไรเป็นตัว

หลักไม่ได้มีความหมายอะไรมาก เพียงแต่เวลาเริ่มประชุม จะ

ใช้ร่างรัฐบาลเป็นตัวตั้ง ตอนนั้นใครจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออก

ไปใช้มาตราของ พ.ร.บ.พรรคก้าวไกลก็สามารถดึงเข้ามาเทียบ

เคียงกันเป็นมาตราๆ ไปก็ได้

ทร.ยันเครื่องเรือดำาน้ำา MTU ตามเดิม 

ระยอง • พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ 

(ผบ.ทร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องเครื่องยนต์เรือดำา

น้ำา MTU จะต้องมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่ว่า ให้เป็นไปตาม

เดิม ผู้สื่อข่าวถามว่าเตรียมทางออกของเรื่องนี้ ไว้แล้วหรือไม่ 

หากภายใน 60 วันทางประเทศจีนไม่สามารถทำาตามสัญญาได้ 

จะถึงขั้นยกเลิกสัญญาหรือไม่ พล.ร.อ.สมประสงค์ระบุว่า ยังมี

ขั้นตอนและยังมีเวลา เมื่อถามย้ำาว่าถ้ายกเลิกสัญญาประเทศ

จีนจะคืนเงินให้เราหรือไม่ ผบ.ทร.ตอบว่า ยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้น 

เพราะยังอยู่ในขั้นตอน และคงต้องพูดคุยกันก่อน

ศบค.ผ่อนคลาย

ต่ำากว่า 20 ราย 4 วันต่อเนื่อง                                                 

ซึ่งนายกฯ คาดหวังไว้ว่าสถาน 

การณ์ โควิด-19 จะดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และจะไม่ส่งผลต่อการ

เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน

ครึ่งปีหลังนี้

ที่กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข กล่าวถึงการประ

ชุม ศบค. ในวันท่ี 17 มิ.ย.น้ีว่า 

กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอ

ให้ปรับพื้นที่ เป็นสีเขียว หรือ

พื้นที่เฝ้าระวังทั่วประเทศ เข้า

ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่ ง

ผ่านการพิจารณาในที่ประชุม

ศูนย์ปฏิบั ติ การศูนย์บริหาร

สถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.

ศบค.) แล้ว

ทั้งนี้ พล.อ.สุพจน์ มาลา

นิยม เลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ  (สมช. ) ใน

ฐานะประธาน ศบค.ชุดเล็ก ได้

โทรศัพท์มาสอบถามว่าหาก

จะให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ 

คาราโอเกะ เปิดบริการตาม

เวลาที่กฎหมายกำาหนดได้หรือ

ไม่ จึงหารือกับปลัด สธ. และ

อธิบดีกรมควบคุมโรคแล้ว เห็น

ว่าหากเปิดถูกต้องตามกฎหมาย

จริงๆ ก็ไม่มีข้อขัดข้องใด ซึ่ง

สธ.จะให้ความเห็นนี้ในที่ประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมติขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาของ ศบค.

ส่วนเรื่องการถอดหน้ากาก 

อนามัยนั้น นายอนุทินกล่าว

ว่า ไม่มีการประกาศให้ถอด

อยู่แล้ว เพราะเป็นมาตรการ

สังคม การให้ถอดหน้ากากเลย

ไม่ใช่เจตนารมณ์ของ สธ. แต่จะ

ประเมินสถานที่ให้ถอดได้และ

มีข้อแนะนำาให้สวมหน้ากาก

อนามัยเพื่อป้องกันโรค

ด้าน นพ.โอภาส การย์

กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

กล่าวว่า จะมีการเสนอให้ทุก

จังหวัดปรับเป็นพื้นที่สีเขียวหรือ

พื้นที่เฝ้าระวัง ส่วนมาตรการว่า

อะไรทำาได้บ้าง จะเป็นไปตาม

ที่เคยประกาศไว้ จริงๆ ทำาได้

เกือบทุกอย่างตามกฎหมาย น่า

จะไม่มีข้อห้ามอะไรแล้ว แต่ขอ

ให้ระมัดระวัง ส่วนที่มีการขอ


