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สธ.แยมพรอมคุมกัญชาเพ่ิม!

‘ชัชชาติ’พบบ๊ิกตูสุดช� นม� น

โหมโรงศึกซักฟอก!สุชาติแฉญัตติเถ� อนยัดช� อ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม จับมือนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร อยางแนบแน�นในระหวางถายรูปเปนท่ีระลึก หลังจากนายกฯ ไดพานายชัชชาติและนายปรเมศวร งามพิเชษฐ 

นายกเมืองพัทยา เยี่ยมชมทําเนียบรัฐบาล

หนา...2หนา...2

เสนทาง ‘สันติภาพ’ ที่ กอ.รมน.เลือก
เดินสูการ ‘ถูกเชือด’ หรือความสําเร็จ?
เสนทาง ‘สันติภาพ’ ที่ กอ.รมน.เลือก
เดินสูการ ‘ถูกเชือด’ หรือความสําเร็จ?

             
|

ทําเนียบรัฐบาล • “กรณ” ขอบคุณรัฐบาล 

แกปญหาราคาน้ํามัน เก็บกําไรโรงกล่ัน ลด                                               

เบนซิน 1 บาทตอลิตร เตรียมเสนอทางออก

ชวยประชาชนตอ ขณะที่ “บิ๊กตู” เช� อหาก

สงครามยูเครน-รัสเซียดีข้ึน ราคานํ้ามันและ

พลังงานจะคลี่คลาย  “สนธิรัตน” เสนองด

อางอิงราคาสิงคโปรชั่วคราว “คลัง” เตรียม

ปรับจีดีพีป 2565 ใหม รับน้ํามันแสนแพง

กดดันเศรษฐกิจ

เม� อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่

หองสีมวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กลาว

ถึงการดูแลเรื่องราคาพลังงานและน้ํามัน

วา รัฐบาลจะทําใหดีที่สุด ใหสอดคลองกับ

สถานการณที่เกิดขึ้น โดยยึดผลประโยชน

ของประชาชนและประเทศเปนสําคัญ ท้ังน้ี                                                                      

เช� อวาหากสถานการณความขัดแยงระหวาง

ยูเครน-รัสเซียดีข้ึน จะทําใหสถานการณราคา

น้ํามันและพลังงานคลี่คลายดีขึ้น

นายกรณ จาติกวณิช หัวหนาพรรค

กลา ไดขอบคุณรัฐบาลที่ขานรับประเด็น

เร� องคาการกลั่นโดยเร็ว ภายหลังที่รัฐบาล

ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจฉุกเฉินเม� อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยมีมติวา เก็บ

กําไรโรงกลั่นและโรงแยกกาซ 8,000  ลาน

บาทตอเดือน โดยลดภาระเบนซิน 1 บาท

ตอลิตร และอุดหนุนเงินเขากองทุนน้ํามัน 

เพ� อเสริมสภาพคลองทางเศรษฐกิจ  โดยระบุ

วาขอใหถือวาเรามาชวยกันทํางานเพ� อบาน

เมือง ทีมทํางานพรรคกลา - KLA Party 

ดีใจที่วันนี้ประชาชนไดเงินกลับมา 24,000 

ลานบาททันที

“สวนแคนี้ดีที่สุดแลวหรือยัง ไวทาง

พรรคจะเสนอแนวคิดใหพิจารณา

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” โชวสัมพันธหวาน  

“ชัชชาติ” รวมแถลงผลประชุม ศบค. “ผู

วาฯ กทม.” พรอมรวมมือรัฐบาลแกปญหา

โควิด “ศบค.” ปรับพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 

ใหรานเหลาเปดถึงตี 2 ได แตตองรอแก 

กม. 3 ฉบับที่ติดขัดกอน “นายกฯ” เรง 

สมช.ไปศึกษาใหเสร็จทัน 1 ก.ค. ฉลุย “ถอด

แมสก” ไดในที่โลง วอนอยาบูลลี่คนใสหนา 

กาก พรอมยกเลิกไทยแลนดพาสเขาไทย 

“พิพัฒน” มั่นใจผอนคลายมาตรการชวย

ทองเที่ยวคึกคัก ตางชาติเขาวันละ 2.5-3 

หม� นคน “สธ.” ปรับแจงเตือนภัยโควิดลง

ระดับ 2

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 17 มิ.ย.    

เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประ                                                        

ธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 9/2565 

โดยในครั้งนี้มีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผู

วาราชการกรุงเทพมหานคร และนายปรเม

ศวร งามพิเชษฐ นายกเมืองพัทยา เขารวม

ประชุม ศบค.เปนครั้งแรก 

ภายหลังการประชุม ศบค.กวา 2 ชม. 

พล.อ.ประยุทธไดเชิญ พล.อ.อนุพงษ เผา

จินดา รมว.มหาดไทย, นายอนุทิน ชาญ                                                           

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณ 

สุข, นายชัชชาติและนายปรเมศวรรวมแถลง

ผลการประชุมครั้งนี้

พล.อ.ประยุทธกลาววา การประชุม

ศบค.ชุดใหญ มีการอนุมัติ อนุญาต ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑหลักการตางๆ มาก                                                    

มายหลายประการ ซึ่งลวนแลวแตที่เรา

พยายามปรับแกใหเขากับสถานการณปจจุ                                            

บัน ซึ่งสถานการณการแพรเชื้อ การติดเชื้อ 

การเสียชีวิตก็ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และ

วันนี้ถือเปนโอกาสอันดีที่ ไดพบปะกับนายก

เมืองพัทยาและผูวาฯ กทม. ซึ่งก็ไดพูดคุย

กันแลววาเราจะรวมมือกันทํางาน

ทําเนียบฯ • “ชัชชาติ” พบ “บิ๊กตู” แลว  

บรรยากาศสุดช� นม� น นายกฯ เปนไกดทัวร

พาชมทําเนียบรัฐบาล ผูวาฯ กทม.หัวเราะ

ลั่นไมคิดเร� องถูกคุมตัวตอนรัฐประหารแลว 

บอกมุงหนาทํางานเพ� ออนาคต คราวหนา

ลงพื้นที่เมืองกรุงพรอมกันแน� สวนที่เบี้ยว

งานทาเรือสาทรเพราะไมไดรับแจง! ย้ํา 1 

เดือนแจงคืบหนาสายสีเขียว

เม� อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 มิ.ย. ที่ตึก

สันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ครั้งที่ 9/2565 หรือ ศบค.ชุด

ใหญ โดยกอนการประชุม พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา รมว.มหาดไทย 

กรุงเทพฯ • “อนุทิน” ย้ําประกาศ สธ.หาม

เด็กต่ํากวา 20 ปใชประโยชนกัญชาทุกรูป

แบบ “เตาบิน” งดขายตูกดน้ําผสมกัญชา

แลว “นพ.ยงยศ” เผยมีชองโหวอีกก็พรอม

ออกประกาศเพิ่มเติม “กรมอนามัย” ชี้ผู

ประกอบการสงอาหารผานแอป-เดลิเวอรี 

ตองขออนุญาตและแจงสวนประกอบ หาก

ผูบริโภคแพตองรับผิดชอบ!

เม� อวันศุกรที่ 17 มิถุนายน นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ                  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ใหสัมภาษณถึงการออกประกาศ สธ. ควบ 

คุมการใชกัญชากับผูที่มีอายุต่ํากวา 20 ป 

วาเด็กอายุต่ํากวา 20 ป หามใชประโยชน

จากกัญชาทุกรูปแบบ ดังนั้นก็ไมสามารถกด

เคร� องด� มที่ผสมกัญชาได ซึ่งไดรับขาววาตู

กดน้ําอัตโนมัติเตาบินก็จะไมขายเคร� องด� ม

ผสมกัญชาแลว เรานํากัญชาเสรีมาเพ� อการ

แพทยและสุขภาพ อะไรที่นอกเหนือจากนี้

ก็เปนสิ่งที่ไมควรทํา อะไรที่เสพและมึนเมา

ออกฤทธิ์กับจิตประสาท มีกฎหมายอ� นที่บง

ชี้วาผิดอยูแลวเราก็ตองเขาใจกฎหมาย เชน 

จะไปฆาใคร ขมขืนใคร อางวาไมมีกฎหมาย

ไมได ทุกคนตองเขาใจกฎหมายพื้นฐาน ถา

ดําเนินชีวิตดวยเจตนารมณที่เปนปกติ ไมมี

เจตนาเอาเร� องนี้มาเปนประเด็น

ไทยโพสต • “สุชาติ” โวย “ญัตติซักฟอก

เถ� อน” ยัดช� อ รมต.เพิ่ม ทั้งที่ ส.ส.เซ็นย� น

แค 10 คน “ชลน�าน” อางไดขอมูลเด็ดนาที

สุดทาย “ประธานวิปฝายคาน” สารภาพ

เร� องจริง แตทําได “อนุทิน” เช� อรัฐบาล

ผานฉลุยแน� ขอแคพรรครวมอยูในแถว ไม

แกลงกัน อุบงูเหาโผลอีก

เม� อวันท่ี 17 มิ.ย. นายสุชาติ ชมกล่ิน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ออกมา                                                    

เปดเผยวา ไดย� นหนังสือตอนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร เพ� อขอให

ตรวจสอบญัตติอภิปรายไมไววางใจของฝาย                                                        

คาน เพราะเช� อวาเปนญัตติเถ� อน เน� องจาก

เม� อวันที่ 15 มิ.ย. ซึ่งเปนวันย� นญัตติ เวลา

ประมาณชวงเที่ยง นายสุทิน คลังแสง ส.ส. 

มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย และประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครวมฝาย

คาน (วิปฝายคาน) ระบุวาจะย� นอภิปราย

รัฐมนตรี จํานวน 10 คน แตเวลาผานไป

เพียง 1 ชั่วโมง ชวงบายที่ฝายคานย� นญัตติ

กลับกลายเปนวามีจํานวนผูอภิปรายเพิ่มขึ้น

เปน 11 คน ถามวา ส.ส.ฝายคานที่ลงช� อ

ในญัตติตามมาเซ็นญัตติทันหรือไม และรับ

รูหรือไมวาไดเพิ่มจํานวนผูถูกอภิปรายจาก 

10 คนเปน 11 คน 

นายสุชาติกลาววา เช� อวา นพ.ชลน�าน                                                       

ศรีแกว ส.ส.น�าน หัวหนาพรรคเพ� อไทย                                                   

ในฐานะผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร                                                           

เปนลูกผูชาย ทานรูวาทานทําผิดรัฐธรรม 

นูญหรือผิดกฎหมายหรือไมในการสับราง

ญัตติ โดยที่ ส.ส.กวา 180 คนไมไดเซ็น

ญัตติใหม ตนไมไดติดใจวาจะย� นกี่คน และ

จะย� นตนหรือไม แตสภาตองทําใหถูกตอง

ตามกฎหมาย ถาทานรูแกใจใหเอารางกลับ

ไปเซ็นใหมใหถูกตอง 

รมว.แรงงานระบุวา รางเดิมมี 10 

คน เพ� อนตนในฝายคานหลายคนก็รับไมได 

เขาเปนสมาชิกฝายนิติบัญญัติ เขารูสึกวาผู

มีอิทธิพลคนเดียวสามารถแกญัตติเพิ่มเติม

ใหสภาเส� อมเสียไมได จึงมาบอกตน ตอน

เซ็นเพ� อนตนก็เซ็น 10 คน แตชวงบาย

ตํารวจ ‘คฝ.’ ขอรอง

ม.๑๑๒-ปยบุตร

เจริญกรุง • “อมรัตน” ปูดขาว “ใบปอ”  

ถูกหมอในทัณฑสถานหญิงกลางละเมิด   เรียก

รอง “สมศักด์ิ-แพทยสภา” ลงดาบ กรมราช 

ทัณฑ โตหนังคนละมวน ชี้หมอแคซักถาม

และแนะนําปกติ เผย 15 ปทํางานไมเคยถูก

รองเรียน “แอมเนสตี้” โผลจุน บี้ทางการ

ปลอยผูตองหาและยกเลิกคดีมาตรา 112

เม� อวันศุกรที่ 17 มิ.ย. นางอมรัตน 

โชคปมิตตกุล ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาว

ไกล  (ก.ก.) ไดแถลงเรียกรองใหนายสมศักดิ์ 

เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

เรงตรวจสอบและชี้แจงเหตุการณละเมิดใน                                                

เรือนจํา โดยระบุวา ไดรับเร� องรองเรียน

ดวนเม� อวันที่ 16 มิ.ย. จากทนายความ

ของ น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ ที่ถูก

จองจําในทัณฑสถานหญิงกลางมาเปนเวลา 

45 วัน และไดอดอาหารเพ� อเรียกรองความ

เปนธรรมมาเปนเวลา 15 วันแลว โดยเหตุ 

การณเกิดข้ึนท่ีสถานพยาบาลในเรือนจําหญิง 

ซึ่ง น.ส.ณัฐนิชไดถูกละเมิดโดยแพทยชาย

ทานหนึ่ง 

นางอมรัตนกลาววา ส่ิงท่ี น.ส.ณัฐนิช                                                           

ถูกละเมิดคือ 1.มีการใชคําพูดขมขู เสียดสี                                                         

และคุกคามทั้งคําพูดและทาทาง 2.ขมขูวา 

จะจับแยกกับ น.ส.เนติพร เสน�หสังคม 
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2 ในประเทศ

กลยุทธ์ทางเลือกที่สาม

การเมืองเลี่ยงเผชิญหน้า

ารเมืองในยุคที่ข้าวยากหมากแพง วิกฤตเศรษฐกิจ

จ่อคอหอยทั่วโลก เรื่องปากท้องและความเป็นอยู่

ของคนในสังคมกลายเป็นประเด็นลำาดับต้นๆ ที่ผู้

บริหารทุกลำาดับชั้นต้องให้ความสำาคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เราจึงมักเห็นผู้นำาในทุกองค์กรเริ่มที่จะสื่อสารในเรื่องใกล้

ตัวอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันมากกว่าเรื่องโครงสร้าง 

และอุดมการณ์ทางการเมือง ที่เป็นเรื่องไกลตัวแถมยังสุ่ม

เสี่ยงที่จะขยายปมความขัดแย้งให้มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องน่า

เบื่อของคนในสังคมที่ต้องถกเถียงกันเรื่องความคิดเห็น

ทางการเมืองที่สวนทางกันมาร่วมทศวรรษ

แนวทางที่ประสบความสำาเร็จในการสื่อสารของผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครปัจจุบันในช่วงหาเสียงเลือกตั้งคือ 

การหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น หรือจุดยืนอยู่ข้างไหน

ชัดเจน แม้จะถูกมองว่าเด้งเชือกเพื่อรักษาฐานคะแนนให้

มากที่สุดเพื่อเข้าสู่อำานาจ แต่นั่นก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมือง

ที่อ่านใจผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งออก และแสดงให้เห็น

ว่าการเดินออกมาจากความขัดแย้ง จะเป็นทางเลือกที่สาม 

ซึ่งสังคมต้องการให้เกิดขึ้น  เพื่อเป็นประตูออกจากความ

แตกแยกของคนในสังคมที่ติดกับดักการแบ่งขั้วสีมาอย่าง

ยาวนานนับทศวรรษ

นั่นเป็นเพียงตัวอย่างแรกที่ส่งสัญญาณว่า การจะไปสู่

เป้าหมายในการขึ้นเป็นผู้บริหาร หรือผู้นำาได้นั้นต้องสื่อสาร

เชิงบวกก่อนเป็นอย่างแรก เป็นก้าวแรกเพื่อให้ได้รับความ

ไว้วางใจจากชุมชนนั้นๆ และสร้างความมั่นใจว่าเมื่อเข้าไป

ทำางานแล้วจะได้สร้างความร่วมมือในการทำางานกันอย่างมี

ความสุข ปราศจากกลุ่มพวก หรือเพิ่มเงื่อนไขความขัดแย้ง

ที่มีอยู่เดิมจนนำาไปสู่การเผชิญหน้าอีกครั้ง ซ้ำารอยเหตุการณ์

ในอดีตที่ฝังรากลึก กัดกร่อนความสงบสุขในสังคมไทย ที่ถก

เถียงกันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความคิดทางการเมือง 

แม้จะมีการนำาเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง

กับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องใดๆ ก็ตาม ก็จะตัดตอนเรื่อง

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือความไม่เข้าใจ

ของผู้ออกนโยบายออกไป ส่งผลให้ผู้ที่ออกนโยบายต้องปรับ

ท่าทีและไม่ถูกจูงไปสู่ความขัดแย้ง แต่หันไปแสวงหาจุด

ร่วมในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือจุดอ่อนของ

นโยบายที่เกิดขึ้น เพราะสังคมไม่ซื้อประเด็นความขัดแย้งที่

เกิดขึ้นอีกต่อไป และหากใช้การสื่อสารในลักษณะที่ตอบโต้ 

หรือสื่อสารทางลบ ก็เชื่อว่าจะทำาเสียคะแนนนิยมไปในที่สุด 

จึงมีแนวโน้มว่า ผู้นำา ผู้บริหาร รวมไปถึงนักการเมือง 

จะเลือกสื่อสารเชิงบวก และเน้นหนักไปที่นโยบาย และ

งานในหน้าที่มากกว่าเมื่อก่อน เพราะใครๆ ก็อยากเป็นทาง

เลือกที่สามซึ่งเข้าตาประชาชน ไม่อยากเป็นนักการเมืองตก

รุ่นท่ีมีแต่ความขัดแย้ง แตกแยก ติดกับดักข้ัวสี ท่ีใช้วาทกรรม                  

ดิสเครดิต เปิดจุดอ่อนคู่ต่อสู้ทางการเมือง และกลับมานำา

เสนอเรื่องงาน ขายประเด็นที่สร้างสรรค์ ดังเช่นนักการ

เมืองหลายคนกำาลังใช้แนวทางนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นกลาง หรือ

รุ่นเก่า ที่มุ่งแก้ไขปัญหาประชาชนมากขึ้น ส่วนนักการเมือง

เลือดใหม่ที่ยังคงมุ่งเน้นที่การรื้อโครงสร้าง ต้องชนกับกลุ่ม

อำานาจต่างๆ อาจต้องหันกลับมามองกลยุทธ์ของตัวเองให้

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมมากขึ้น 

เราจึงเชื่อว่าทางเลือกที่สามที่นำาเสนอออกมานั้น จะ

ทำาให้สังคมเกิดความร่วมมือกันมากขึ้น ลดความขัดแย้งแบ่ง

ฝ่ายให้ลดลง แม้จะยังพิสูจน์ ไม่ได้ว่าตัวนโยบายที่นำาเสนอ

ช่วงหาเสียงนั้นจะประสบความสำาเร็จหรือไม่ก็ตาม แต่อย่าง

น้อยก็ทำาให้บรรยากาศในสังคมมีทิศทางที่ดีขึ้น คนมีหนทาง

เลือกมากกว่าสองทาง แม้จะมีความเห็นหรืออุดมการณ์ที่

ต่างกัน แต่ก็เชื่อว่าจะไม่เถียงกันหน้านำาหน้าแดง เพราะ

ประเด็นที่ถูกโยนเข้าไปในสังคมนั้นมีทิศทางที่บวกขึ้น.

ผมทราบดีว่าการเป็นธรรมนัส ทำาอะไรก็ผิดไปหมด ทำา

ดีก็แค่เสมอตัว แต่อยากให้สื่อดูข้อเท็จจริงประเด็นการโหวต

สมรสเท่าเทียมด้วย อย่าเบี่ยงประเด็นว่าผมนั้นไม่สนับสนุน 

พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งมติของพรรคเศรษฐกิจไทยก็ลงว่าให้

สนับสนุนร่างของพรรคก้าวไกลให้เป็นร่างหลัก แล้วท่านเห็น

หรือไม่ว่าผมนั้นโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างของรัฐบาล.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย

amian Ma นักวิจัยด้านจีนศึกษาของโรงเรียนธุรกิจ Kellogg 

มหาวิทยาลัย Northwestern ได้อธิบายสรุปว่า รัฐบาลจีนใช้

หลัก “สี่เลี่ยงสามเลียน” (Four Avoids and Three Imitates) 

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ซ้ำารอยความล้มเหลวของประเทศอื่นใน 4 เรื่อง และ

พยายามลอกเลียนความสำาเร็จของประเทศอื่นใน 3 เรื่อง ที่ ดร.อาร์ม 

ตั้งนิรันดร์ จากจุฬาฯ เรียบเรียงไว้ ซึ่งผมนำามาจาก FB ดร.สมเกียรติ 

โอสถสภา ด้วยเห็นว่าน่าคิดไตร่ตรงสำาหรับบ้านเมืองเรา จึงคัดย่อสรุป

มาให้อ่านกันครับ

สี่เรื่องที่บ้านเมืองสังคมจีนต้องหลีกเลี่ยง มีดังนี้ครับ

หนึ่ง หลีกเลี่ยงการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์แบบสหภาพ

โซเวียต การเก็บข้อมูล-นำาเสนอข่าวของพรรคคอมมิวนิสต์ โซเวียต

เป็นระบบปิด ทำาให้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของพรรคและรัฐบาลขาดข้อมูล

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ-สังคม มีแต่ข้อมูลด้านเดียวของ

พรรค จนไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างเหมาะสมได้ สุดท้ายจึง

เกิดวิกฤต-ล่มสลายในที่สุด ส่วนจีนเป็นระบบเผด็จการพรรคเดียวก็

จริง แต่ก็พยายามจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำามา

กำาหนดนโยบาย และมีการทำาโพลสำารวจความคิดเห็นประชาชนและ

ประมวลความเห็นในโซเชียลมีเดีย ทำาให้นักวิชาการฝรั่งบางคนมอง

ว่ารัฐบาลจีนเป็นเผด็จการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

(responsive authoritarianism) แตกต่างจากเผด็จการทั่วไปในประเทศ

อื่น ซึ่งมักมีปัญหาขาดการเชื่อมโยง-ขาดความเข้าใจความต้องการ

ของประชาชน

สอง หลีกเลี่ยงประชาธิปไตยที่ยุ่งเหยิงแบบในอินเดีย จีน

ต้องการเลี่ยงปัญหาของเผด็จการแบบโซเวียต แต่จีนก็ไม่ต้องการ

แก้ไขปัญหาด้วยการใช้ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง โดยวงวิชาการจีน

ฝ่ายอนุรักษนิยมเมื่อต้องการอภิปรายถึงปัญหาระบบประชาธิปไตย

แบบเลือกตั้งก็มักจะยกตัวอย่างอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาด

ใหญ่และประชากรจำานวนมากเช่นเดียวกับจีน แม้อินเดียจะเป็น

ประชาธิปไตย แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ รวมทั้งความ

ขัดแย้งในสังคมยิ่งรุนแรงจากการต่อสู้ทางการเมือง หลายครั้งรัฐบาล

ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาม หลีกเลี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจแบบญี่ปุ่น เศรษฐกิจ

ญี่ปุ่นเคยเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงก่อน ค.ศ.1990 จนก้าวขึ้นมาเป็น

เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกในช่วงก่อนนั้น (ปัจจุบัน

จีนแซงหน้ามาแล้ว) ภายหลัง ค.ศ.1990 ที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วง 

“ทศวรรษมืด” (The Lost Decade) ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน นักวิชาการ

ตะวันตกมักคาดหมายว่าจีนจะซ้ำารอยญี่ปุ่น คือโตเร็วในช่วงหนึ่ง แต่

สุดท้ายก็จะชะลอตัว-หยุดนิ่งกับที่ แต่ในวงเศรษฐศาสตร์ของจีนได้

ศึกษาปัญหาและประสบการณ์ความล้มเหลวของญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ

มืด นักวิชาการหลายคนเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปฏิรูปเศรษฐกิจไม่ว่า

ในเรื่องใดเพื่อไม่ให้ซ้ำารอยญี่ปุ่น จนรัฐบาลจีนได้ป้องกันความเสี่ยง

ในระบบการเงินและป้องกันปัญหาฟองสบู่แตก เพราะจุดเริ่มต้น

ของทศวรรษมืดในญี่ปุ่นคือฟองสบู่แตกในช่วงปี ค.ศ.1990 นั่นเอง 

นอกจากนั้นจีนยังเผชิญความเสี่ยง เนื่องจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยซ้ำา

รอยญี่ปุ่น แต่จีนก็พยายามลงทุนเต็มที่เรื่อง A.I. โดยหวังว่าอนาคตที่

แรงงานลดลงจะมีโรงงานหุ่นยนต์แทนได้

สี่ หลีกเลี่ยงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจชนิดฉับพลันแบบลาติน 

อเมริกา ปัญหาเศรษฐกิจของหลายประเทศในลาตินอเมริกาเกิด

จากการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจแบบฉับพลันที่มักแปรรูปรอบเดียวจบ แต่

รัฐวิสาหกิจดำาเนินการไร้ประสิทธิภาพมายาวนาน พอแปรรูปแล้วกลับ

ล้มละลายกันหมด ผลคือเศรษฐกิจพังทั้งประเทศ คนตกงานมหาศาล 

โดยรัฐบาลจากการเลือกตั้งมักเลือกใช้นโยบายประชานิยมเอาใจฐาน

เสียง ขาดนโยบายเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ความเหลื่อมล้ำาระหว่างเมือง-

ชนบทกว้างขึ้นเรื่อยๆ เพราะกลุ่มชนชั้นสูงที่ครองอำานาจเน้นพัฒนา

เมือง ไม่สนใจชนบทรัฐบาล จีนจึงเน้นปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

เน้นปฏิรูปรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องแปรรูปเป็น

เอกชน และเน้นพัฒนาชนบทกระจายความเจริญให้กว้างขึ้น

ส่วนสามเรื่องที่ต้องเลียนแบบ ได้แก่

หนึ่ง เลียนแบบประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและพลังอำานาจ

ด้านการทหารของสหรัฐฯ ในด้านเศรษฐกิจ จีนสนับสนุนให้มีการ

แข่งขัน ยกระดับเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คิดค้น

นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ โดยเน้นพลังสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ

และกฎระเบียบที่เอื้ออำานวย ซึ่งเป็นจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจของ

สหรัฐ ขณะเดียวกันจีนก็เริ่มลงทุนพัฒนากองทัพเพื่อก้าวขึ้นเป็น

มหาอำานาจทางการทหารด้วย

สอง เลียนแบบรัฐสวัสดิการของยุโรป ฝ่ายซ้ายในวงวิชาการ

จีนมักต้องการให้จีนเดินหน้าในเรื่องรัฐสวัสดิการ (ให้สมชื่อพรรค

คอมมิวนิสต์) ซึ่งในด้านนี้ ยุโรปทำาได้ดีกว่าสหรัฐฯ มาก ในช่วงที่ผ่าน

มา จีนมีการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการ

รักษาโรค การศึกษา การช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนยากจน 

สาม เลียนแบบเผด็จการที่มีคุณภาพอย่างสิงคโปร์ ปัญหา

ใหญ่ที่กัดกร่อนจีนก็คือ ปัญหาคอร์รัปชันที่รุนแรง และปัญหาการ

ทำางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และกฎระเบียบที่ยุ่งเหยิงของเจ้าหน้าที่

รัฐ ซึ่งจีนพยายามอ้างว่าสามารถปฏิรูปได้ภายใต้ระบบเผด็จการแบบ

พรรคเดียว ดังที่สิงคโปร์ทำาได้มาแล้ว (แต่หลายคนยังไม่ค่อยเชื่อว่า

จีนจะทำาได้)

นี่คือ “สี่เลี่ยง สามเลียน” ของจีนครับ คือเลี่ยงความล้มเหลว

และเลียนความสำาเร็จของประเทศอื่น (อันนี้เป็นภาพใหญ่และความ

ตั้งใจนะครับ แต่จีนทำาได้จริงแค่ไหน ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆ ไป)  

แล้วไทยเราล่ะครับ บางทีเราก็เลี่ยงและเลียนไม่น้อยเหมือน

กัน แต่ที่กลัวคือ เราชอบเลี่ยงความสำาเร็จและเลียนความล้มเหลว

ของประเทศอื่นน่ะสิครับ เป็นการทิ้งท้ายที่ ดร.สมเกียรติ โอสถสภา 

โปรยไว้!?!.

รวจสอบสถานการณ์การก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ถ้า ย้อนหลัง กลับไปสักนิด ก่อนจะถึง

เดือน รอมฎอน 2 วัน คือวันที่ 28 มีนาคม มีการก่อการ

ร้ายด้วยระเบิด แสวงเครื่อง 20 จุด ในเขต

เทศบาลนครยะลา และเมื่อเข้าสู่เดือน 

รอมฎอน วันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นห้วง

เวลาการ ลงนาม ในสัญญา หยุด

ยิง ระหว่าง คณะพูดคุยสันติสุข ฝ่าย

ไทย โดย พล.อ.วัลลภ รัก

เสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุยสันติภาพ 

กับ นายหิพนี มะเระ หัวหน้าคณะ 

เจรจาสันติภาพ ตัวแทนของ บีอาร์

เอ็น ก็มีการก่อการร้ายด้วยระเบิด แสวง

เครื่อง ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งหน่วยงาน

ความมั่นคงระบุว่าเป็นฝีมือของ ขบวนการแบ่งแยก

ดินแดนพูโล 5G ที่มี นายกัสตูรี มะโกตา เป็นประธาน ไม่ใช่ฝีมือ

ของ บีอาร์เอ็น และหลังจากพ้นเดือน รอมฎอน จบสิ้นสัญญาการ 

หยุดยิง ก็มีเหตุวางระเบิดเกิดขึ้นอีกหลายจุด แต่ที่ถือว่าหนักที่สุด

คือการ วางระเบิดเสาไฟฟ้า และการ ถล่ม โรงพักตำารวจน้ำาตา

บา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็คือการ

วางระเบิด แสวงเครื่อง ใน เสาหลักกิโลเมตร ในพื้นที่ อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส 

 ที่นำาเรื่องนี้มาเรียบเรียงให้เห็นเป็น ฉากทัศน ์ก็

เพื่อที่จะบอกว่า เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนเดือน 

รอมฎอน 2 วัน และในเดือน รอมฎอน รวมทั้งหลัง

เดือน รอมฎอน ในทาง ปฏิบัติ หลังการ เกิดเหตุ หน่วย

งานความมั่นคง หมายรวมถึง ตำารวจ ไม่มีความ คืบ

หน้า ในการดำาเนินคดี เพื่อติดตาม ผู้ก่อเหตุ มาเข้าสู่

ขบวนการทาง กฎหมาย แต่อย่างไร 

ซึ่งขอตั้งข้อสังเกตว่า หลังการ ลงนามหยุด

ยิง ในห้วงของเดือน รอมฎอน แล้ว ปฏิบัติการ บังคับ

ใช้กฎหมาย ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำาเภอของ 

จ.สงขลา จากหน่วยงานความมั่นคงแทบจะไม่มีเลย ผิด

กับที่ผ่านมาก่อนการ ลงนาม ในสัญญา หยุดยิง ที่ถ้ามี

การก่อเหตุขึ้น เจ้าหน้าที่จะต้องมีการ ติดตาม ผู้ทำาผิด 

มีการ ปิดล้อม มีการ ตรวจค้น เพื่อนำาผู้ต้องสงสัย ผู้

ต้องหามาเข้าสู่ขบวนการ สอบสวน และ ซักถาม เพื่อ

ผลทางคดี 

เพราะการสร้าง สันติสุข ไม่ใช่ปล่อยให้ กองกำาลังติด

อาวุธ ก่อการร้าย แล้วไม่มีการติดตาม จับกุม เพราะกลัวว่าถ้า

มีการ ปะทะ มีการ วิสามัญ คนร้ายแล้ว พื้นที่จะไม่มี สันติสุข 

หรือจะบอกกับสังคมว่าคน ไทยพุทธ ตาย และเจ้าหน้าที่ บาด

เจ็บ ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็นฝีมือของ พูโล 5G ไม่ใช่เป็นการ

กระทำาของ บีอาร์เอ็น แล้วไม่ต้องดำาเนินคดี หรือการ ถล่ม โรง

พักตำารวจน้ำาตาบาที่ อ.ตากใบ เป็นเรื่องของ ภัยแทรกซ้อน ไม่ใช่

เรื่อง ภัยความมั่นคง ไม่ต้อง ติดตามค้นหา กองกำาลังติดอาวุธ 

ไม่ต้อง ปิดล้อมตรวจค้น เพราะเดี๋ยวถ้ามีการ ปะทะ กันขึ้น โจร

ตาย จะเป็นเรื่องการทำาลาย สันติสุข ทำาลายการ พูดคุย ทำาให้

สภาพแวดล้อม การเดินไปข้างหน้า ของคณะ พูดคุยสันติสุข เสีย

หาย 

เพราะถ้าคิด และ ปฏิบัติ แบบนั้น เท่ากับว่าวันนี้ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า กำาลังเปิดโอกาสให้ บีอาร์เอ็น ปฏิบัติการ ฆ่า

คน วางเพลิง วางระเบิด ซึ่งเป็นการ ก่อการร้าย ทำาได้อย่าง เสรี 

เพราะไม่มีการ บังคับใช้กฎหมาย กับผู้ทำาผิด ประชาชนตายเปล่า 

เจ้าหน้าที่ตายฟรีอย่างนั้นหรือ 

และถ้าเป็นเช่นนี้ เท่ากับเป็นการ เปิดโอกาส ให้ บีอาร์เอ็น ขับ

เคลื่อนแผนงานในการ จัดตั้ง กองกำาลัง และงานด้าน มวลชน ให้ 

เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว ้โดยการใช้คำาว่า สันติสุข เป็น กับดัก มิ

ให้หน่วยงานความมั่นคงบังคับใช้กฎหมายต่อขบวนการแบ่ง

แยกดินแดน นี่เป็น ข้อสังเกต จากสถานการณ์ที่เกิด

ขึ้น ซึ่งอาจจะจริง หรือไม่จริง ก็เอาเหตุผลมาหัก

ล้างกันได้ 

สิ่งที่ต้อง สังเกต ต่อไปคือ บทความ จาก 

นิเกอ ิซึ่งเป็น สื่อประเทศญี่ปุ่น ที่มีการ ตี

พิมพ์ เรื่องราวของ การก่อการร้ายในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการ เจรจาสันติภาพ 

ระหว่าง รัฐไทย กับ บีอาร์เอ็น ว่า บีอาร์เอ็น ปรับ

เปลี่ยนท่าทีจากการสู้รบเพื่อ เอกราช เป็นการเรียก

ร้อง การปกครองตนเอง โดยการแสดงความเห็นด้วย

กับการ เจรจาสันติภาพ ที่อาจจะต้องใช้เวลานาน ซึ่ง สอดคล้อง 

กับ บริบท ของ เอ็นจี โอ ของ ภาคประชาสังคม ที่เป็น ปีกทางการ

เมือง ของ บีอาร์เอ็น และ นักวิชาการสันติวิธ ีจำานวนหนึ่ง ซึ่งรู้

เรื่องของ บีอาร์เอ็น ในระดับ พื้นผิว สำาหรับ นิเกอ ินั้นไม่ต้องสงสัย 

เพราะการ แสดงออก ต้องเป็นไปตาม แนวทาง ของ องค์กรต่าง

ชาต ิฟากฝั่ง ยุโรป และ อเมริกา ที่เข้ามา กำากับ ทั้งฝ่ายความมั่นคง

ของ รัฐไทย และ กำากับ แนวทางการ ขับเคลื่อน ของ บีอาร์เอ็น 

อย่าง เบ็ดเสร็จ แล้วในขณะนี้ โดยเฉพาะใน บริบท ของการ พูดคุย

สันติภาพ และนโยบาย สันติภาพ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ 

คุยช้าๆ ทำาให้ขบวนการ สันติภาพ ขับเคลื่อนแบบ เต่า

คลาน เพื่อเปิด โอกาส ให้ บีอาร์เอ็น ได้สร้าง กองกำาลัง ใน รูป

แบบ ใหม่ และ มวลชน ในลักษณะของนัก ปฏิวัติ และครอบครัว 

ปฏิวัติ ให้เต็มพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่อื่นๆ ของ

ประเทศ ให้พร้อมในการ ก่อการร้าย และให้มี นักรบกล้าตาย ตาม

จำานวนที่ต้องการ ในขณะที่ ปีกการต่างประเทศ ก็จะใช้การถ่วง

เวลาในการ ขับเคลื่อน การ พูดคุยสันติภาพ ที่ช้าๆ เพื่อที่จะได้มีการ 

เคลื่อนไหว ในเวที สากล ไปสู่เป้าหมายที่ บีอาร์เอ็น และ องค์กร

ต่างประเทศ ที่เข้ามา กำากับ และดูแล บีอาร์เอ็น รวมทั้งหน่วย

งานความมั่นคงที่รับผิดชอบในการดับ ไฟใต้ ของ รัฐไทย ในขณะนี้

ด้วย เพราะงานด้านการ จัดตั้ง ทั้งด้าน ทหาร และ การเมือง รวม

ทั้งที่ หยัดยืน ในเวทีสากลของ บีอาร์เอ็น ล้วนต้องใช้เวลา และไม่มี 

กลยุทธ ์อะไรที่จะทำาให้ ช้าๆ และสร้าง ความหวัง ให้หน่วยงาน

ความมั่นคงของ รัฐไทย ไว้วางใจและ ตายใจ ได้เท่ากับ การพูดคุย

สันติสุข ใน นิยาม ของคณะพูดคุยฝ่ายไทย หรือการ เจรจาสันติภาพ 

ใน นิยาม ของ บีอาร์เอ็น และองค์กรต่างชาติที่เข้ามา กำากับดูแล นี่

คือ เล่ห์เหลี่ยม และนี่คือ กลยุทธ ์ของ บีอาร์เอ็น ภายใต้การ กำากับ 

ของ องค์กรต่างชาต ิที่ฝ่ายความมั่นคงของ รัฐไทยยกย่อง ว่า

เป็น ผู้รู ้เป็นผู้มี ประสบการณ์ และ ฝากผีฝากไข้ ว่าจะให้เป็นผู้

ที่มาดับ ไฟใต้ ของประเทศไทย 

 การปรากฏคำาให้ สัมภาษณ์ ของ ฮารูน อิสฮัก อย่าง 

เหมาะเจาะ ก่อนจะมีการ พูดคุย ครั้งต่อไประหว่าง คณะ พูด

คุย ทั้ง 2 ฝ่ายในเดือนกรกฎาคม และก่อนที่หน่วยงานความ

มั่นคงของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะเดินทางไปประชุม ดูงาน

ด้าน สันติภาพ ด้วยคำาเชิญ และ เงินทุน ของหน่วยงาน กาชาด

ระหว่างประเทศ หรือ ไอซีอาร์ซี ล้วนแต่มี นัย ที่น่าติดตาม ซึ่ง

การออกมาแสดงตัว แสดงความคิดเห็นของ ฮารูน ไม่ว่าจะอยู่ใน

สถานะของ แกนนำา บีอาร์เอ็น หรือถูก จัดฉาก เข้ามาเพื่อ คั่น

รายการ ย่อมมี เป้าหมาย เพราะถ้าจำาไม่ผิด ฮารูน ผู้นี้เคยเป็น 

แกนกลาง ที่พยายามจัดการให้มีการ พูดคุย ระหว่าง รัฐไทย 

กับ บีอาร์เอ็น มาแล้ว เมื่อปี 2551 แต่ ล้มเหลว และถูก บีอาร์

เอ็น ลดบทบาท เช่นเดียวกับหลายๆ คนก่อนหน้านี้ที่ถูก มาเลเซีย

อุปโลกน์ ให้เป็น แกนนำา ของ บีอาร์เอ็น ในโต๊ะของการ เจรจา 

หรือ พูดคุย ที่ผ่านมา หลายต่อหลายครั้ง 

และที่ต้องติดตามและตั้งข้อสังเกตถึง นัย ของเวที 

สันติภาพ ที่วางแผนและ กำากับ โดย องค์กรจากชาติตะวัน

ตก คือปลายเดือนนี้หน่วยงานความมั่นคงของ กอ.รมน. ที่นำา

โดย พล.อ.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ 

จะเดินทางไปเยือนกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตาม

แนวทางที่ ไอซีอาร์ซี วางไว้ โดยก่อนหน้าที่คณะของ 

นายทหารใหญ่ และ สภาความมั่นคงแห่งชาต ิ(สมช.) ไป

นั้น แกนนำา ของ บีอาร์เอ็น จากประเทศมาเลเซีย ได้เดิน

ทางไปที่ กรุงเจนีวา ก่อนหน้านี้แล้ว และยังมีคณะของ

ผู้นำา ปีกทางการเมือง ของ บีอาร์เอ็น ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ที่อยู่ภายใต้ ปีกโอบ ของ ไอซีอาร์ซี ก็ถูกเชิญให้

เดินทางไปด้วย แต่ทั้ง 3 กลุ่มคงจะไม่ได้ไปนั่ง มาแกแต 

(จิบน้ำาชา) ด้วยกันหรือ เพราะ ฝรั่งตาน้ำาข้าว ฉลาดพอใน

การใช้วิธี แบ่งแยกแล้วปกครอง 

ทั้งหมดที่ตั้งข้อสังเกต  เพียงเพื่อจะบอกว่า ณ วัน

นี้เป็น จุดเปลี่ยน ของการ ดับไฟใต้ วันนี้สถานการณ์

กับ 18 ปี ก่อนมีความ ผิดแผก อย่างสิ้นเชิง ภัย

แทรกซ้อน ของ ไฟใต้ ไม่ใช่ขบวนการ ค้าบุหรี่, น้ำามัน

เถื่อน และยาเสพติด ฯลฯ แต่เป็น ภัยแทรกซ้อน ที่มา

จาก องค์กรชาติตะวันตก ที่เข้ามา บริหาร จัดการกับ ไฟ

ใต้ โดยความ ยินยอม ของ บีอาร์เอ็น และหน่วยงานความมั่นคง

ของ รัฐไทย ทั้งจากการที่ เข้าใจผิด หรือ ไม่เข้าใจ ก็แล้วแต่ แต่

การกระทำาที่เกิดขึ้นกำาลังเป็นเรื่อง ชักน้ำาเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน ที่

คนในประเทศต้อง จับตา ให้ได้ 

และที่จะถามฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบในการดับ ไฟ

ใต้ ก็คือ วันนี้ใน บริบท ของ โต๊ะเจรจา ก็ดี ใน บริบท ของเรื่อง 

สันติภาพ ก็ดี ท่านรู้จัก บีอาร์เอ็น ตัวจริงที่ไม่ใช่ คณะพูดคุย ดี

แค่ไหน และในเรื่องของ สันติภาพ ท่านรู้จัก องค์กรจากชาติ

ตะวันตก ที่ท่าน เดินตามตูดเขาต้อยๆ ดีแค่ไหน 

เขากำาลัง ต้อน เพื่อให้เดิน เข้าคอก เพื่อรอการ ถูกเชือด 

หรือเดินไปสู่เส้นทางแห่ง สันติภาพ ที่แท้จริงหรือไม่ ส่วนคณะ 

พูดคุยสันติสุข ถ้าต้องการเห็นการ พูดคุย มีผลสำาเร็จ ทางเดียว

คือต้อง พูดคุย กับ แกนนำาของบีอาร์เอ็น ที่เป็น ตัวจริง อย่าง

ต่ำาๆ ก็ต้องคุยกับ นิอาซิ นิฮะ ไม่ใช่คุยกับ หิพนี มะเระ ที่เป็น 

ตัวหลอก เพื่อถ่วงเวลาให้ บีอาร์เอ็น นำาขบวนการไปสู่ความ

สำาเร็จ.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

เส้นทาง ‘สันติภาพ’ ที่ กอ.รมน. เลือก 

เดินสู่การ ‘ถูกเชือด’ หรือความสำาเร็จ? 
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สี่เลี่ยง-สามเลียนของจีน

ที่ควรนำามาคิดไตร่ตรอง 
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3บทความ-ในประเทศ

ลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา มี “ตำารวจ คฝ.” หรือตำารวจกองร้อย

ควบคุมฝูงชน ซ่ึงเป็นตำ�รวจช้ันผู้น้อย ส่งเสียงม�ขอให้ช่วย

เป็นกระจกสะท้อนคว�มรู้สึก สะท้อนคว�มเดือดร้อนของ 

“ลูกน้อง” ส่งไปให้ “น�ย” ส่งไปให้ “ผู้บังคับบัญช�” ได้รับรู้ รับ

ทร�บกันบ้�ง

เรื่องมีอยู่ว่� ตอนน้ีม็อบกลุ่มต่�งๆ ออกม�เคลื่อนไหวกัน

ม�กข้ึน โดยเฉพ�ะ “ม็อบทะลุแก๊ส” ท่ีกลับม�ป่วน กลับม�สร้�ง

คว�มรุนแรง

แยกส�มเหล่ียมดินแดงอีกคร้ัง!!!

หลังห�ยเงียบไปหล�ยเดือน พอม�คร�วน้ีก็ออกม�เหมือน

เดิม ออกม�ป่วน ออกม�เคลื่อนไหว มีก�รปะทะกับเจ้�หน้�ท่ีทุก

คร้ัง

และดูเหมือนว่�ท่�ท�งจะล�กย�วเป็นร�ยวันอีกคร้ัง

ทำ�ให้ “ผู้บังคับบัญช�” มีก�รส่ังก�รให้นำ�กำ�ลังตำ�รวจจ�ก 

ภูธรภ�ค 1 ภูธรภ�ค 2 ภูธรภ�ค 7 และ ตชด. เข้�ม�เสริมกำ�ลัง

ตำ�รวจนครบ�ล

ท่ีสำ�คัญมีก�รส่ังเพ่ิมจำ�นวนตำ�รวจท่ีจะต้องม�ปฏิบัติหน้�ท่ี

เป็นกองร้อยควบคุมฝูงชน จ�กเดิมกองร้อยละ 155 น�ย เป็น 

170 น�ย 

นอกจ�กน้ียังเพ่ิม “ชุดปฏิบัติก�รตอบโต้” โดยให้แต่ละภูธร

จังหวัดจัดกำ�ลังจังหวัดละ 3 ชุด ชุดละ 12 น�ย เข้�ม�เสริมอีก

เรียกว่�จัดเต็มกันเลยทีเดียว เบ็ดเสร็จแต่ละภูธรจังหวัดจะ

ต้องใช้กำ�ลังชุด คฝ. และชุดตอบโต้ท้ังหมด 340 + 36 = 376 น�ย 

ดูผ่�นๆ แล้วห�กไม่คิดอะไรม�ก ก็เป็นก�รระดมกำ�ลังต�ม

หน้�ง�น ต�มภ�รกิจ ต�มสถ�นก�รณ์ ก�รชุมนุมของกลุ่มต่�งๆ

แต่ห�กพิจ�รณ�ลงไปในร�ยละเอียด เอ�ง่�ยๆ คิดซะว่� 

ภูธรจังหวัดหน่ึงมีโรงพักอยู่ในสังกัด 15 โรงพัก ก�รท่ีจะทำ�ให้มี

กำ�ลังพลเพียงพอสำ�หรับชุด คฝ.และชุดตอบโต้ จะต้องเอ�กำ�ลัง

ตำ�รวจม�โรงพักละ 25 น�ย 

ลำ�พังในปัจจุบันแทบจะไม่มีกำ�ลังเพียงพอในก�รปฏิบัติ

หน้�ท่ีในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว 

ห�กผู้บังคับบัญช�มีนโยบ�ยส่งกำ�ลังเข้�ไปช่วยสนับสนุน

นครบ�ล จะเหลือกำ�ลัง “ตำ�รวจ” ในก�รปฏิบัติง�นอยู่ในพ้ืนท่ีก่ี

น�ย 

แค่เรื่องก�รจัดกำ�ลังท่ีว่�จะส่งผลกระทบต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ี

หลักแล้ว ยังมีเรื่องงบประม�ณท่ีจะต้องใช้ในก�รสนับสนุนก�ร

ปฏิบัติต�มม�อีกหล�ยประเด็น 

ท้ังเรื่องค่�เบ้ียเล้ียง ค่�เดินท�ง ค่�ท่ีพัก ค่�ย�นพ�หนะ

ขนส่ง ท่ีแต่ละคร้ังท่ีส่ังใช้กำ�ลังก็แทบไม่เคยมีก�รสนับสนุนงบประ

ม�ณใดๆ จ�กหน่วยเหนือม�สนับสนุนเลย 

ดูจ�กในช่วงน้ีมีก�รส่ังให้ทำ�ก�รฝึกกองร้อย คฝ.ในสังกัด 

โดย ตร.จัดงบประม�ณสนับสนุนม�เพียงภูธรจังหวัดละ 20,000 

บ�ท เฉล่ียหัวละไม่ถึง 58 บ�ท 

เอ�แค่ค่�ข้�วก็แทบไม่พอกินแล้ว!!! 

อย�กฝ�กไปถึงผู้บังคับบัญช�ระดับ ตร. ว่�เคยพิจ�รณ�ถึง

เรื่องพวกน้ีบ้�งหรือไม่

เคยคำ�นึงถึงสิทธิสวัสดิก�รของตำ�รวจช้ันผู้น้อยบ้�งหรือไม่ 

หรือคิดเพียงต้องก�รเอ�อก ต้องก�รเอ�ใจ “ผู้มีอำ�น�จ” เท่�น้ัน

ครับ...สะท้อนคว�มรู้สึกจ�กลูกน้องให้แล้ว ส่วน “น�ย” ได้

รับรู้ ได้รับทร�บ ห�กกรีดเลือดออกม�เป็น “สีก�กี” เหมือนกัน ก็

น่�จะแก้ไขคล�ยคว�มทุกข์ให้ “ลูกน้อง” หน่อยก็ดี.

ตำารวจ ‘คฝ.’ ขอร้อง
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ลูกน้อง ‘หามนาย’ ตีกัน

ำาหนังโฆษณา “เจ้านาย...ไอ้ฤทธ์ิกินแบล็ค” กันได้ม้ัย?

ร่วม ๓๐ ปีท่ีแล้ว ดังทะลุจอ!

รุ่นนมแตกพ�นวันน้ีคงไม่รู้จัก แต่รุ่นนมย�นรู้จักแน่ เป็น

หนังโฆษณ�เหล้�ไทยย่ีห้อแมวดำ� แต่สล�กข้�งขวดเขียนเป็นภ�ษ�

อังกฤษว่� “BLACK CAT”

ยุคน้ัน คำ�ว่� “BLACK” เป็นคำ�ท่ีรู้กันในหมู่คอเหล้� ว่�หม�ย

ถึง “เหล้�นอก” ร�ค�แพงย่ีห้อหน่ึง 

ก็ตกขวดละ ๔๐๐-๕๐๐ บ�ท แพงระยับ ร�ค�แพงจึงเป็นตัว

บอกท้ังฐ�นะและท้ังช้ันวรรณะของผู้ดื่มว่� “มีระดับ”

แต่แบล็คไทย คือแบล็คแคท ขวดละไม่ถึงร้อย เอเยนซีผู้

ทำ�หนังโฆษณ� เข�จึงจับจุดแข็งตรง “แบล็ค” นอก ม�แบ็กอัพ 

“แบล็ค” ไทย 

ทำ�หนังออกม�ในกรอบคิด “ไอ้ฤทธ์ิ” ท่ีเป็นลูกหน้ี น่ังล้อมวง 

ดื่มแบล็คแคทกันอยู่ ฝ่�ยสมุนเจ้�พ่อน�ยทุนเงินกู้ม�เห็นเข้� ก็แจ้น

ไปฟ้องเจ้�พ่อ

“เจ้�น�ย...ไอ้ฤทธ์ิกินแบล็ค”!

พอเจ้�พ่อได้ยิน ก็โกรธควันออกตูด นำ�สมุนข้ึนรถเป็นขบวน 

หม�ยไปกระทืบไอ้ฤทธ์ิ....หนอย ไม่มีเงินใช้หน้ี แต่ดันมีเงินกินแบล็ค

ขวดละ ๔๐๐-๕๐๐

 ไอ้ฤทธ์ิเห็นค�ร�ว�นเจ้�พ่อว่ิงฝุ่นตลบตรงม�...ตกใจ ถือขวด

แบล็คแคทค้�งค�มือ 

เจ้�พ่อลงจ�กรถปร่ีเข้�ห�...มึงต�ยแน่! 

แต่พอเห็นแบล็คแคทในมือไอ้ฤทธ์ิ เจ้�พ่อสตันท์ไปซัก ๓ วิ 

ท้ังบริเวณกล้ันห�ยใจเงียบกริบ 

จะห�ยใจกันได้ก็ตอน เจ้�พ่อส่งเสียงผ่�นลำ�คออวบ เบ� นุ่ม

นวล กับไอ้ฤทธ์ิ

“เหล้�แก้วซิ”!

ก็เฮกันซิครับ หนังโฆษณ�กล�ยเป็นหนังบู๊ ท่ีแอนต้ี ไคลแมกซ์ 

พูดกันต่อๆ ในมุมตลกอยู่น�น ทำ�ให้แบล็คแคทข�ยทล�ยถล่ม

เน่ีย....

ก็คงงงกันละซีว่� อะไรวะ...ไม่เข้�ใจ ผมจะม�ไม้ไหนกันแน่? 

ก็ไม่ไม้ไหนหรอก คือเมื่อว�น (๑๗ มิ.ย.) เห็นผู้ว่�ฯ กทม. 

“น�ยชัชช�ติ สิทธิพันธ์ุ” และน�ยกเมืองพัทย� “น�ยปรเมศวร์ ง�ม

พิเชษฐ์” ไปเป็นแขกน�ยกฯ ท่ีทำ�เนียบรัฐบ�ล

ไปร่วมประชุม ศบค.ในนัด “เปิดหน้�ก�ก” ประเทศกันได้ต�ม

อัธย�ศัย คงได้เห็นบรรย�ก�ศกันแล้วต�มข่�ว-ต�มจอ

ท่ีผมนำ�เรื่องไอ้ฤทธ์ิกินแบล็คม�ประชันกับเรื่องผู้ว่�ฯ กทม.

เข้�ทำ�เนียบฯ ก็เพียงจะบอกว่�

บ้�นเมืองท่ีมีปัญห�จ�กก�รแตกแยกในหมู่ประช�ชนน้ัน 

ส่วนหน่ึง ม�จ�ก “ลูกยุ-ลูกเส้ียม” และก�ร “เป่�หู” ของลูกน้อง

ถ้�ผู้ใหญ่ ท่ีเป็นเจ้�น�ยหนักแน่น ฟังหู-ไว้หู ไม่หุนหันพลัน

เสื่อมเร็ว ถึงข้ันคน ๑ ล้�น ๓ แสน ออกม�บ่นว่� “กูไม่น่�เลือกผิด” ละก็

น่ีก็ พุธท่ี ๒๒ มิถุน�. เป็นผู้ว่�ฯ จะครบเดือนแล้ว หยุดหนัง

โฆษณ� แล้วเข้�เน้ือห� “ฉ�ยหนังจริง” ให้คน กทม.ดูได้แล้ว!

จ�กตี ๔ ตี ๕ ออกม�เข้�ฉ�กว่ิง เปล่ียนเป็นลงมือในเน้ือห�ง�น

ท่ีเป็นปัญห�ของ กทม.จริงๆ ดีกว่�

ว่ิงไปดูซิ ตี ๔ ตี ๕ ท้ังขยะแห้ง ขยะเปียก ถุงขยะเท่�ภูเข�ย่อมๆ 

ยังกองค�เส�ไฟฟ้�ขน�ดไหน 

หนูตัวเท่�แมว คุ้มครองเป็น “พันธ์ุสัตว์เมือง” ท่ี กทม.คุ้มครอง

หรืออย่�งไร?

อย่�ไปว่ิงตรงล�นศ�ล�ว่�ก�ร กทม.เก่�ตรงเส�ชิงช้�เลย ตรง

น้ัน มันเป็นล�นโล่ง ล�นเรียบ เก๋แค่ถ่�ยรูปโชว์

โน่น...ท่�นผู้ว่�ฯ ลองถีบ ๒ ล้อตีน เปล่ียนสถ�นท่ีถีบโชว์จ�กล�น

เส�ชิงช้� ไปถีบบนฟุตป�ธดูซิ ว่�ถีบได้ม้ัย?

อย่�ว่�แต่รถถีบเลย.......

ทุกวันน้ี เอ�แค่ ๒ ตีนถีบ-ป�กกัดของผู้คน กทม.ห�ฟุตป�ธซัก

แห่งให้เข�เดินได้ ล�กกระเป๋�ได้ สะดวกสบ�ยเหมือนบ้�นเมืองอื่นเข�

เจอแล้วม�ถีบผมได้ ๑ ที!

ก็ไม่ได้พูดในคว�มหม�ยโทษคุณชัชช�ติ เพร�ะท่�นเพ่ิงม� แต่

ปัญห�น้ีมันรอเทวด�ถุุงแกงอย่�งท่�นม�โปรดเป็น “ศตวรรษ” แล้ว

ก็ได้โปรดเถิด พลีสสสสส!

ฝนตก น้ำ�ท่วมขัง ผมไม่ขย้ำ�คอเรียกร้องท่�น เพร�ะเข้�ใจปัญห�

อันเป็นองค์รวม 

แต่ละผู้ว่�ฯ แก้ปัญห� “รับง�น-ส�นต่อ” กันม�เรื่อยๆ ท่ีตกซู่ จะ

ให้แห้งเหมือนทุ่งกุล�สมัยก่อน แบบน้ัน พูดเพื่อหวังด่�กันละก็ได้ แต่

ถ้�ใช้เหตุผลพูด มันพูดอย่�งน้ันไม่ได้

เรื่องจร�จรในท้องถนนเหมือนกัน

ขอโทษนะ... ศีรษะท่�นไม่มีเห�น่ะ ดีอยู่แล้ว ฉะน้ัน อย่�พย�ย�ม

ห�เห�ม�ใส่หัว

 เคยฟังเพลงของต๊ักแตน ชลด�ม้ัย “เรื่องนอกวงแขน คนไม่ใช่

แฟน ทำ�แทนกันไม่ได้” น่ันน่ะ

มันไม่ใช่ง�นท่ีคนเป็นผู้ว่�ฯ กทม.จะมีอำ�น�จไปแก้อะไรได้

โดยตรง ก�รท่ีท่�นทำ�ให้เห็นว่� เป็นง�น กทม.ก็ระวังเถอะ แค่ส่ีแยก 

“สะพ�นคว�ย-อนุส�วรีย์ฯ” ยังต้องน่ังปวดข้ี-ปวดเย่ียวเป็นช่ัวโมงในรถ 

แล้วคนจะม�ร้องให้ผู้ว่�ฯ เอ�เก๋งสุข�คอยเร่บริก�รเข้�ซักวัน

เอ�บนฟุตป�ธง�นท่�นโดยตรงให้มันสะอ�ดและเดินได้สะดวก

ซะก่อน ไม่เหยียบร้�นค้�รถเข็น ไม่สะดุดแผ่นปูกระเดิดเป็นหลุมบ่อ

จนหัวคะมำ�  ข้�มสะพ�นลอย ไม่ถูกส�รพัดส�ยรัดคอต�ยก็บุญแล้ว

เมื่อว�น ลงท�งด่วนตรงช่องเจ�ะโรงง�นย�สูบ เพื่อเล้ียวเข้�

ถนนซอยย้อนลงไปเข้�ถนนสุขุมวิท 

ผ่�นสวนป่�เบญจกิติ มองท�งขว� เห็นไม้ใหญ่ ไม้เล็ก พืชคลุม

ดิน ได้ฝน ยืนต้น เขียวรกคร้ึมต�มธรรมช�ติ 

คร้ันมองซ้�ย ถนนเล็กๆ ขน�นท�งด่วน เห็นเจ้�หน้�ท่ีขมีขมัน

สร้�งสะพ�นลอยฟ้� ต่อจ�กในสวนเบญจกิติ ข้�มท�งด่วน ล่ิวๆ ไป

สวนลุมพินี

ท่ีจะบอก ไม่ใช่ตรงน้ี........

แต่เป็นตรงถนนเล็กๆ ขน�นท�งด่วนจ�กพระร�ม ๔ ไปออก

สุขุมวิทตรงท�งรถไฟน่ันแหละ เมื่อก่อน พ่อค้�-แม่ข�ย ต้ังร้�นค้�-

แผงลอย ย�วพรืดไปจนออกถนนสุขุมวิท 

แต่ตอนน้ี เข�เคลียร์พ้ืนท่ีหมดแล้ว กำ�ลังทำ�เป็นท�งเดิน

เท้�ไปสู่ท�งเข้�สวนเบญจกิติ ปรับทัศนียภ�พสบ�ยต�สมกับเป็นใจ

กล�งมห�นคร

ก็สงสัย พ่อค้�-แม่ข�ย เข�ไปอยู่ท่ีไหนกันหมด ปร�กฏว่� 

ท้ังหมดไปสุมอยู่ใต้ท�งด่วน ตรงท�งลงสุขุมวิทน่ันเอง!

น่ีแหละครับ ง�นของท่�นผู้ว่�ฯ ชัชช�ติโดยตรง!

ผมไม่อย�กใช้คำ�ว่� “ทัศนอุจ�ด” เลย เพร�ะเข้�ใจและ

เห็นใจคนค้�ข�ย ท่ีเดิม แม้เป็นก�รบุกรุกท่ีหลวง แต่ก�รท่ีเข�ยอม

ย้�ยโดยไม่รวมตัวเรียกร้อง 

น่ันแสดงว่� พ่อค้�-แม่ข�ย “จิตใจสูง” เสียสละเพื่อส่วน

รวมอยู่แล้ว

จึงอย�กให้ท่�นผู้ว่�ฯ ไป “จัดระเบียบ” เพร�ะอยู่ริมถนน

ใหญ่ แต่สภ�พมันแย้งตึกระฟ้�มห�นครย่�นน้ัน ให้ภ�พไม่ง�ม ไม่

สะอ�ดเลย

พ้ืนท่ีใต้ท�งด่วนตรงน้ันกว้�งขว�งพอสมควร กทม.เช่�

ท�งด่วนเข�สิครับ ท่�นเป็นวิศวะ ก็ดีไซน์แบบแผงลอยให้เก๋ไก๋ น้ำ�-

ไฟ-ขยะ จัดให้เป็นระบบ แล้วให้เข�เช่�ร�ค�ชัชช�ติ 

ตรงน้ัน จะเป็นท้ังหน้�ต�ท่�น และหน้�ต�เมือง ท้ังจะ

เป็นต้นแบบให้ท่�นยกแผงลอยต�มฟุตป�ธให้ไปอยู่ในท่ีอันควร ซ่ึง

ไม่เฉพ�ะตรงน้ี หม�ยถึงท่ีอื่นๆ ด้วย

ใต้ท�งด่วนสุขุมวิท ท่ีก้ันห้องกระจกร้�งตอนน้ี คนรู้จักกันน่ี

แหละเช่�ท�งด่วนเปิดเป็นร้�นอ�ห�รเมื่อ ๓๐ กว่�ปีก่อน แต่ด้วย

เหตุท�งฆ�ตกรรม จึงต้องเลิกไป 

ต่อม�เห็นมีคนเช่�ข�ยของ ก็เลิกไปอีก ผู้ว่�ฯ เอ�พ้ืนท่ีตรง

น้ีไปทำ�ให้แม่ค้�เข� อย่�งน้อย ๒๐๐ กว่�ข้อ ท่ีห�เสียงไว้ ก็ทำ�ได้ 

๑ ข้อละ

เน่ีย....๑๒ สิงห�.น�ยกฯ จะม�เปิดสวนเบญจกิติ คุณชัชช�ติ

รีบจัดก�ร ตอนวันเปิด ง�นรัฐบ�ลกับง�น กทม.จะได้ประส�นกัน

สวยง�มไงล่ะ

ใต้ท�งด่วนตรงน้ี ทำ�ให้ดีเถอะ แม่ค้�-แผงลอย จะข�ยดีเป็น

เทน้ำ�-เทท่� เพร�ะท้ังไทย-ท้ังเทศม�เท่ียวสวนเบญจกิติ ก็จะต้ังต้น-

ลงท้�ย ด้วยอ�ห�รก�รกินกัน ท่ีตรงน้ี

เชียร์ท่�นผู้ว่�ฯ กทม.ม�ต้ังน�น ขอถ�มคำ�

ผมแปะ “เบอร์บัญชี” ไว้ตรงน้ี ได้ม้ัยครับ?

แล่น ไม่บ้�ยุ-ไม่บ้�ยอ ยกใจเหนืออ�รมณ์ 

จะเป็นส่วนสล�ยคว�มอึดอัด-ขัดแย้งในบ้�นเมือง บรรย�ก�ศ

สมัครสม�นและสรรค์สร้�งจะเข้�ม�แทนท่ีได้ม�ก

กรณีน�ยกฯ กับชัชช�ติ......

ผมสังเกตว่� มีขบวนก�ร “เชิดชัชช�ติ” ข้ึนไปเหยียบเง�น�ยกฯ 

นับแต่วิน�ทีแรกท่ีรู้ว่�ได้เป็นผู้ว่�ฯ กทม.

พย�ย�มป่ันข่�ว-ป่ันประเด็น สร้�งกระแสให้ผู้ว่�ฯ กทม.กับ

ผู้นำ�รัฐบ�ล ประหน่ึงน้ำ�กับน้ำ�มัน อยู่ด้วยกันได้ แต่จะทำ�ง�นเข้�ด้วย

กันไม่ได้

แต่เมื่อว�น ก็ได้เห็นวุฒิภ�วะคนเป็นผู้ใหญ่และผู้น้อย จ�กคน

ท้ัง ๒ คือน�ยกฯ และผู้ว่�ฯ กทม.

น�ยกฯ ด้วยวุฒิภ�วะผู้ใหญ่ ประหน่ึงเจ้�บ้�น กุลีกุจอต้อนรับ 

เป็นกันเอง-จริงใจ กับแขกท่ีม�เยือน บอกท้ังกับผู้ว่�ฯ กทม.และท้ัง

น�ยกเมืองพัทย�ว่� “เร�พ่ีน้องกัน”

เรียกว่� ผู้ใหญ่ยินดี โอภ�ปร�ศรัย มีใจเมตต�

ผู้น้อย ก็นบน้อม พนมมือค้อมวันท�

มันเป็นภ�พทำ�ให้สังคมสบ�ยใจ ผู้ใหญ่หันหน้�เข้�ห�กัน สมุน-

บริว�รนักเส้ียม จะได้เบ�ๆ ลงไป ในเมื่อผู้ใหญ่ “ไม่บ้�จ้ี” 

เมื่อใคร อยู่ในตำ�แหน่ง-ฐ�นะไหน ก็ต้องทำ�ง�นในหน้�ท่ีต�ม

ตำ�แหน่ง-ฐ�นะน้ัน ร่วมประส�นยังประโยชน์ในง�นให้สำ�เร็จกับบ้�น

เมืองและประช�ชน

“อย่�งท่ีท้ังน�ยกฯ และท้ังผู้ว่�ฯ ชัชช�ติให้สัมภ�ษณ์น่ันน่ะ

ฉะน้ัน ลูกน้องก็ดี ผู้มีเจตน�ซ่อนเร้นอยู่เบ้ืองหลังชัชช�ติก็ดี อย่�

พย�ย�มสร้�งภ�พ-สร้�งข่�ว “เส้ียม” ให้เกิดทัศนคติ “ฝ่�ยเข�-ฝ่�ยเร�” 

ระหว่�งน�ยกฯ กับผู้ว่�ฯ นักเลย!

คนเร�น้ัน ไม่ได้สูงท่ีตัว แต่สูงท่ีใจ

แข็งแกร่งก็ไม่ได้วัดกันท่ีก�ย แต่วัดกันท่ีใจ

ฉะน้ัน ทีมป่ันข่�วสร้�งภ�พผู้ว่�ฯ ถ้�ไม่อย�กให้คุณชัชช�ติต้อง

จ

‘แม่รำ�พึง’ป่วน

โยงก�รเมือง!

จี้หยุดทำ�ล�ย

เกยีกกาย • เมื่อวนัศกุรท์ี ่รฐัสภ� น�ย

ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ พรรคก้�วไกล กล่�วว่� 

จ�กก�รสังเกตก�รณ์ก�รทำ�คว�ม

คิดเห็นโครงก�รก่อสร้�งเขื่อน

ป้องกันตลิ่งริมทะเล เพื่อปรับปรุง

ภูมิทัศน์ และป้องกันก�รกัดเซ�ะ

ช�ยฝั่งทะเล บริเวณห�ดแม่รำ�พึง 

อ.บ�งสะพ�น จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ของกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง 

กระทรวงมห�ดไทย กับบริษัทที่

ปรึกษ� เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่�นม� 

ปร�กฏว่�ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของท�ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีว่�ที่พัน

ตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น

ประธ�นเปิดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็น

โครงก�รทำ�ล�ยช�ยห�ดแม่รำ�พึง ที่

กรมโยธ�ฯ ได้ว่�จ้�งบริษัทเดิมๆ ไป

ออกแบบเขื่อนแข็งบนช�ยห�ด 

น�ยประเสริฐพงษ์กล่�ว

ต่อว่� ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย�กร

ท�งทะเลและช�ยฝั่งเคยมีหนังสือ

โดยตรงไปถึงอธิบดีกรมโยธ�ธิก�ร

และผังเมืองว่� ไม่มีก�รกัดเซ�ะ

พื้นที่ช�ยห�ด เมื่อไปตรวจสอบภูมิ

หลังของว่�ที่พันตรีอดิศักดิ์พบว่�

เคยเป็นข้�ร�ชก�รกรมโยธ�ธิก�ร

และผังเมืองม�ก่อน ถือเป็นลูกหม้อ

เก่�ของกรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

นั้นเอง โดยพฤติกรรมเมื่อวันที่ 11 

มี.ค.ที่ผ่�นม� ว่�ที่พันตรีอดิศักดิ์ได้

ปิดเวทีดื้อๆ โดยไม่ยอมรับฟังคว�ม

คิดเห็นของประช�ชน นักวิช�ก�ร 

และหน่วยง�นร�ชก�รต่�งๆ  

“ทั้งนี้ จ�กก�รติดต�มก�ร

โยกย้�ยแต่งตั้งของผู้ว่�ฯ และรอง

ผู้ว่�ฯ มีก�รย้�ยข้�มห้วยจ�กกรม

โยธ�ธิก�รและผังเมือง ข้�มหัว

ข้�ร�ชก�รกระทรวงมห�ดไทย ขอ

ตั้งคำ�ถ�มว่�ทำ�คว�มดีอะไรม�ถึงได้

ข้�มหัวข้�ร�ชก�รและข้�มห้วยแบบ

นี้ เข้�ไปรับใช้กรมโยธ�ธิก�รและ

ผังเมืองเพื่อทำ�ล�ยช�ยห�ด ล่�สุด

ก็มีข่�วว่�น�ยพงษ์นร� เย็นยิ่ง รอง

อธิบดีกรมโยธ�ธิก�รมีข่�วว่�จะย้�ย

ข้�มห้วยไปเป็นผู้ว่�ฯ จังหวัดหนึ่ง

ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของ พล.อ.อนุ

พงษ์ ที่เคยโกหกผมในสภ�ม�แล้วว่� 

ห�กโครงก�รไม่ผ่�นก�รพิจ�รณ�

ก็จะไม่ให้มีก�รตั้งงบประม�ณเพื่อ

สร้�งเขื่อนดังกล่�ว ขอเรียกร้องให้ 

พล.อ.อนุพงษ์หยุดโครงก�รทำ�ล�ย

ช�ยห�ดของกรมโยธ�ธิก�รและ

ผังเมือง ทั้งที่รู้ข้อมูลวิช�ก�รแต่

กลับไม่สนใจไยดี” น�ยประเสริฐ

พงษ์ระบุ.

ชี้คดี‘สันติ’อยู่ ในอำานาจศาลไทย 
กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ น�ย

ประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษก

สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด กล่�วถึง

ก�รดำ�เนินคดีน�ยสันติ (สงวน

น�มสกุล) อ�ยุ 35 ปี ผู้ต้องห�

ต�มหม�ยจับศ�ลอ�ญ� ข้อห� 

“ฆ่�ผู้อ่ืนโดยเจตน�” จ�กคดี

ฆ่� 2 ส�มีภรรย�และลูกแฝด

ในท้องรวม 4 ร�ย ท่ีไต้หวัน 

ท่ีหลบหนีม�ประเทศไทยเเละ

เข้�มอบตัวเมื่อช่วงเช้�วันน้ี ว่�

เรื่องน้ีท�งฝ่�ยผู้เสียห�ยได้แก่

ญ�ติพ่อแม่พ่ีน้องของผู้เสียชีวิต

ท้ังสอง ขอให้ดำ�เนินคดีในไทย 

ก็จะส�ม�รถดำ�เนินคดีกับน�ย

สันติในประเทศไทยได้ เป็นไป

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

ม�ตร� 8 บัญญัติไว้ว่�คว�มผิด

ท่ีเกิดนอกร�ชอ�ณ�จักร ถ้�เป็น

คว�มผิดเก่ียวกับชีวิต หรือฆ่�

คนต�ย ต�มประมวลกฎหม�ย

อ�ญ�ม�ตร� 288  และผู้ถูก

กล่�วห�ว่�กระทำ�คว�มผิดเป็น

คนไทย ก็ส�ม�รถดำ�เนินคดีใน

ประเทศไทยหรือศ�ลไทย และ

รับโทษในประเทศไทยได้ หลัก

ว่�ไว้เเบบน้ี

น�ยประยุทธกล่�วต่อว่� 

ส่วนก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตร� 

8 จะต้องมีก�รสอบสวน ซ่ึง

กระบวนก�รสอบสวนก็จะต้อง

เป็นไปต�มประมวลกฎหม�ยวิธี

พิจ�รณ�คว�มอ�ญ�ม�ตร� 20 

ท่ีบัญญัติไว้ว่�คว�มผิดนอกร�ช

อ�ณ�จักรอำ�น�จสอบสวนเป็น 

ของอัยก�รสูงสุด ซ่ึงอัยก�รสูงสุด

ส�ม�รถมอบหม�ยให้พนักง�น

สอบสวนดำ�เนินก�รต่อไป หรือ

ให้พนักง�นสอบสวนร่วมกับ

อัยก�รสำ�นักง�นก�รสอบสวนได้

น�ยประยุทธกล่�วด้วย

ว่� แต่คดีน้ีเกิดเหตุท่ีประเทศ

ไต้หวัน พย�นหลักฐ�นแทบ

ท้ังหมดจึงอยู่ท่ีประเทศไต้หวัน 

กระบวนก�รรวบรวมพย�นหลัก

ฐ�นจ�กประเทศต้นท�งเพื่อเข้�

ม�ในสำ�นวนก�รสอบสวน ถ้�

ห�กจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รใน

ส่วนน้ีท�งสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด

มีสำ�นักง�นอัยก�รต่�งประเทศ

ท่ีมีน�ยจุมพล พันธ์ุสัมฤทธ์ิ เป็น

อธิบดีอัยก�ร สำ�นักง�นต่�ง

ประเทศ เป็นผู้ประส�นคว�ม

ร่วมมือกับท�งก�รไต้หวัน แต่

เนื่องจ�กไทยกับไต้หวันไม่มีสนธิ

สัญญ�ส่งผู้ร้�ยข้�มแดน เพร�ะ

ไต้หวันเองก็มีปัญห�ละเอียดอ่อน

ท่ีมีประเด็นกับประเทศจีนอยู่

“ก�รประส�นคว�มร่วม

มือระหว่�งเร�กับไต้หวันใน

เรื่องทำ�นองน้ีจะผ่�นสำ�นักง�น

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ไทเป ประจำ�ประเทศไทย ซ่ึง

ประเทศไทยเองก็มีสำ�นักง�น

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย

ประจำ�ไต้หวันคอยประส�นง�น

กัน

ท่ีผ่�นม�ก�รขอคว�ม

ร่วมมือระหว่�งประเทศไทยกับ

ไต้หวัน ก็ผ่�นหน่วยง�นดังกล่�ว

กันอยู่เป็นประจำ� ในเรื่องน้ีจึงไม่

น่�มีปัญห� ซ่ึงเมื่อมีก�รสอบสวน

เสร็จแล้วสำ�นวนก็จะถูกส่งไปยัง

อัยก�รสูงสุดมีคว�มเห็นและคำ�

ส่ัง และห�กมีคำ�ส่ังฟ้องก็จะมอบ

ให้อัยก�รสำ�นักง�นคดีอ�ญ�เป็น

ผู้ยื่นฟ้องคดีท่ีศ�ลอ�ญ�ต่อไป” 

น�ยประยุทธกล่�ว 

น�ยประยุทธกล่�วย้ำ�ว่� 

คดีน้ีไม่ส่งผู้ร้�ยข้�มแดนเพร�ะ

มีกฎหม�ยดำ�เนินคดีในไทยได้

อยู่เเล้ว คนถูกดำ�เนินคดีก็คน

ไทย ป.อ�ญ� ม�ตร� 8 เขียน

ไว้ชัดเจนให้พิจ�รณ�ในศ�ลไทย

และอำ�น�จสอบสวนเป็นของ

อัยก�รสูงสุด และกระบวนก�ร

ประส�นง�นต่อพย�นหลักฐ�น

สำ�นักง�นอัยก�รต่�งประเทศ

ของประเทศไทยส�ม�รถทำ�ได้

หมด.

บรรยากาศช่วงสถานการณ์ตึงเครียดของกลุ่มประชาชนท่ีใช้ชื่อว่า กลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย และกลุ่มโรนิน ฝ่ังธน ไม่เอาเผด็จการ ท่ีนัดรวมตัวกันเพื่อจัดกรรม “คาร์ม็อบประชาชน

จะไม่ทน” โดยมีกำาลังเจ้าหน้าท่ีเข้าประชิดและเกิดการผลักดันแนวตำารวจ จนเกิดความวุ่นวายข้ึน.

เมื่อวันศุกร์ ท่ีศ�ลอ�ญ�                                                          

ถนนรัชด�ภิเษก นัดฟังคำ�

พิพ�กษ�คดีป�ระเบิด ซ่ึงได้รับ

โอนม�จ�กศ�ลทห�รภ�ยหลัง

ก�รยกเลิกคำ�ส่ังคณะรักษ�คว�ม

สงบแห่งช�ติ (คสช.) ท่ีให้คดี

คว�มม่ันคงข้ึนศ�ลทห�ร เป็น

คดีหม�ยเลขดำ� อ.3045/62 แดง 

อ.1602/65 ท่ีพนักง�นอัยก�ร

เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น�ยมห�หิน 

ขุนทอง กับพวกรวม 14 คน 

จ�กกรณีวันท่ี 7 มีน�คม 2558 

มีเหตุก�รณ์ป�ระเบิดท่ีบริเวณ

ล�นจอดรถศ�ลอ�ญ� เจ้�หน้�ท่ี

ทห�รจับกุมจำ�เลยในท่ีเกิดเหตุ

จำ�นวน 2 คน ต่อม�จับกุมและ

ดำ�เนินคดีอีกรวมท้ังส้ิน 14 คน

โดยศ�ลพิพ�กษ�ว่� 

จำ�เลยท่ี 1, 2 มีคว�มผิดต�ม

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 

221, 289 (4) ประกอบม�ตร� 80 

พ.ร.บ.อ�วุธปืน พ.ศ.2490 ม�ตร� 

55, 78 วรรคหน่ึงและวรรคส�ม 

พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.

2530 ม�ตร� 15 วรรคหน่ึง 

42 ประกอบประมวลกฎหม�ย

อ�ญ� ม�ตร� 83 ก�รกระทำ�

ของจำ�เลยท่ี 1, 2 เป็นคว�มผิด

หล�ยกรรมต่�งกัน ให้ลงโทษ

ทุกกรรมเป็นกระทงคว�มผิด

ไป ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

ม�ตร� 91 สำ�หรับคว�มผิดฐ�น

ร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนท่ีน�ย

ทะเบียนไม่อ�จออกใบอนุญ�ตให้

ได้ ฐ�นร่วมกันใช้เครื่องกระสุน

ปืนที่น�ยทะเบียนไม่อ�จออก

ใบอนุญ�ตให้ ได้ ในก�รกระ

ทำ�คว�มผิดฐ�นพย�ย�มฆ่�ผู้

อื่น, ฐ�นร่วมกันกระทำ�ให้เกิด

ระเบิดจนน่�จะเป็นอันตร�ย

แก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น 

และฐ�นร่วมกันพย�ย�มฆ่�ผู้

อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็น

กรรมเดียวผิดต่อกฎหม�ยหล�ย

บท ลงโทษฐ�นร่วมกันใช้เครื่อง

กระสุนปืนที่น�ยทะเบียนไม่อ�จ

ออกใบอนุญ�ตให้ได้ในก�รกระ

ทำ�คว�มผิดฐ�นพย�ย�มฆ่�ผู้อื่น 

ต�ม พ.ร.บ.อ�วุธปืน ม�ตร� 78 

วรรคส�ม ซ่ึงเป็นบทหนักท่ีสุด 

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

ม�ตร� 90 จำ�คุกคนละตลอดชีวิต 

ฐ�นร่วมกันมียุทธภัณฑ์

ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบ

อนุญ�ต จำ�คุกคนละ 2 ปี จำ�เลย

ท่ี 1, 2 ให้ก�รรับส�รภ�พร่วม

กันมีเครืองกระสุนปืนท่ีน�ย

ทะเบียนไม่อ�จออกใบอนุญ�ต

ให้ได้ ฐ�นร่วมกันกระทำ�ให้เกิด

ระเบิดจนน่�จะเป็นอันตร�ยแก่

บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่น ฐ�น

ร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับใบอนุญ�ต 

และท�งนำ�สืบของจำ�เลย 1, 2 

เป็นประโยชน์แก่ก�รพิจ�รณ� 

มีเหตุบรรเท�โทษ ลดโทษฐ�น

ร่วมกันใช้เครื่องกระสุนปืนท่ีน�ย

ทะเบียนไม่อ�จออกใบอนุญ�ต

ให้ได้ในก�รกระทำ�คว�มผิดฐ�น

พย�ย�มฆ่�ผู้อื่นหน่ึงในส�ม

และฐ�นร่วมกันมียุทธ  

ภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่

ได้รับใบอนุญ�ตก่ึงหน่ึง ต�ม

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 

78 ประกอบม�ตร� 53 ฐ�น

ร่วมกันใช้เครื่องกระสุนปืนท่ีน�ย

ทะเบียนไม่อ�จออกใบอนุญ�ต

ให้ได้ในก�รกระทำ�คว�มผิดฐ�น

พย�ย�มฆ่�ผู้อื่น คงจำ�คุกจำ�เลย

ท่ี 1, 2 คนละ 33 ปี 4 เดือน ฐ�น

ร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับใบอนุญ�ต คง

จำ�คุกจำ�เลยท่ี 1, 2 คนละ 1 ปี 

รวมจำ�คุกจำ�เลย 1, 2 คนละ 34 

ปี 4 เดือน ริบอ�วุธปืน กระสุน

ปืน ปลอกกระสุนปืน กระเดื่อง

ระเบิดชนิดอ�ร์จีดี 5 (RGD 5) 

และเศษระเบิดของกล�ง ยกฟ้อง

โจทก์สำ�หรับจำ�เลยท่ี 1, 2 ใน

ข้อห�อื่น และยกฟ้องจำ�เลยท่ี 

3-14

โดยร�ยชื่อจำ�เลยท้ัง 14 

คน ประกอบด้วย น�ยมห�หิน 

ขุนทอง, น�ยยุทธน� เย็นภิญโญ, 

น.ส.ณัฏฐพัชร์ อ่อนม่ิง, น�งส�ว

ธัชพรรณ ปกครอง, น�ยวิชัย 

อยู่สุข, น�ยนรภัทร เหลือผล, 

น�ยสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน, น�ย

ช�ญวิทย์ จริย�นุกูล, น�งสุภ�

พร มิตรอ�รักษ์, น�งว�สน� บุษ

ดี, น�ยณเรศ อินทรโสภ�, น�ย

วสุ เอ่ียมละออ, น�ยเจษฎ�พงษ์ 

วัฒนพรชัยสิริ และน�ยสมชัย 

อภินันท์ถ�วร

ด้�นน�ยวิญญัติ ช�ติ

มนตรี ทน�ยคว�มกล่�วว่� วัน

น้ีศ�ลอ�ญ�พิพ�กษ�ยกฟ้อง

จำ�เลยท่ี 3-14 จะเห็นได้ว่�จำ�เลย

ท่ีศ�ลยกฟ้องในวันน้ีบ�งคนแทบ

จะไม่มีส่วนเก่ียวข้องเลยเพียงแต่

อยู่ในไลน์กลุ่มเดียวกัน หรือบ�ง

คนมีบัญชีก�รโอนเงินกัน แต่

กลับถูกเจ้�หน้�ท่ีจับม�ดำ�เนิน

คดีท้ังหมด เร�สู้ม� 8 ปี เพื่อ

อิสรภ�พของพวกเข�ในฐ�นะ

ผู้บริสุทธ์ิ.

รัชดาภิเษก • 2 มือบ้ึมปาระเบิดศาลปี 58 อ่วม ศาลส่ังจำาคุกคนละ 

34 ปี 4 เดือน เเต่อีก 12 คนให้ยกฟ้อง “ทนายวิญญัติ” โวยผู้บริสุทธ์ิ

ถูกจับมาดำาเนินคดี 8 ปี 
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4 บทความ

เ
ถูกบอกรัก

เก็บตกสีสันของ “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ออนทัวรเมืองสกลนคร เพ� อ

ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาล ที่นอกจากจะสรางความฮือ

ฮาดวยเลขเด็ดจากปาก ลุงตู ที่บวกลบ

ตนมะพราวได 192 ตน และดันออกเลข

ทาย 2 ตัว 92 สลากกินแบงรัฐบาลงวด

ลาสุดเต็มๆ จนบรรดาคอหวยเฮกันเปน

แถวแลว 

การลงพื้นที่รอบนี้ นายกฯ ลุงตู ดู

แฮปป ไดจอกับชาวบานในหลายเวที จน

เจาตัวถึงกับบอกวา “พูดจนเหน� อยแลว” 

พรอมหยอกลอกับชาวบานและเดิน

ทักทายอยางเปนกันเอง ขณะที่เสียงเชียร

ใหกําลังใจนายกฯ ลุงตูก็มีไมขาดสาย 

โดยจังหวะหนึ่งชาวบานตะโกน “เรารักนายกฯ” อยูหลาย

รอบ ตะโกนบอกรักจนนายกฯ ลุงตูที่จออยูบนโพเดียมถึงกับตอง

หยุดพูด กอนแซวผานไมโครโฟนวา “จําไดคนนี้ พูดจนเหน� อย

แลวมั้งเนี่ย” สรางเสียงหัวเราะกันทั้งงาน 555

แหม! เรียกวามาสกลนครรอบนี้ “นายกฯ ลุงตู” ไดรับการ

ตอนรับอยางอบอุน พรอมยังถูกบอกรักอีกดวย อิอิ

     

เก็บกําไรโรงกลั่น

เรียกวามาถูกที่ถูกเวลาจริงๆ สุดสัปดาหที่ผานมา “พรรค

กลา” ลงมือตีเหล็กชวงรอนๆ เกี่ยวกับราคาน้ํามันแพง ที่ทุกคน

เขาใจวาเปนไปตามกลไกราคาโลก แตที่ไหนไดราคาหนาปมเมือง

ไทยยังลดไดอีก ถารัฐบาลจัดให โดยแบงกําไรจากการกลั่นน้ํามัน

ของโรงกลั่น ซึ่งรัฐเปนหุนสวนอยู

เร� องน้ีเปนท่ีพูดถึงในหมูประชาชน

เปนวงกวาง สงแรงกดดันยังคณะ

รัฐมนตรี จนมีมติออกมาวา ขอความ

รวมมือให โรงกล่ันนํ้ามันนําสงเขากองทุน

นํ้ามันเช้ือเพลิง อุดหนุนดีเซลและเบนซิน 

ลาสุด “กรณ จาติกวณิช” 

หัวหนาพรรคกลาและอดีตเสนาบดี

กระทรวงคลัง โพสตเฟซบุกวา “ขอบคุณ

ทางรัฐบาลท่ีขานรับประเด็นเร� องคา

การกล่ันโดยเร็วครับ ขอใหถือวาเรามา

ชวยกันทํางานเพ� อบานเมือง ทีมทํางาน 

พรรคกลา-KLA Party ดีใจท่ีวันน้ีประชาชนไดเงินกลับมา 24,000 

ลานบาททันที สวนแคน้ีดีท่ีสุดแลวหรือยัง ไวผมจะเสนอแนวคิดให

พิจารณากอนเร� องน้ีเขาประชุม ครม.ครับ”

อืม... ถาไมมีใครพูด ชาวบานก็คงโดนปลนอีกนาน หุ หุ

     

วอเอะๆ 

หวนคืนพรรคเพ� อไทย กลับบานเกา เตน-ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

แกนนําคนเสื้อแดง ไดรับบทบาทใหม ผูอํานวยการครอบครัวเพ� อ

ไทย ที่จะตองชวยหัวหนาครอบครัวเดินสายไปยังจังหวัดตางๆ 

ชักชวนแนวรวมเพ� อไทย คนเสื้อแดง ใหมาสนับสนุนพรรคเพ� อ

ไทย ตุนคะแนนเสียงแตเนิ่นๆ เอาไว สําหรับการเลือกตั้งครั้งหนา 

วันเปดตัว นอกจากบงบอกภารกิจที่จะตองทําแลว บาง

ชวง เดอะเตน ยังควาไมคบอกเลาใน

มุมสนุกสนาน โดยเฉพาะการเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.ที่เพิ่งผานพนไปวา “8 ป 

เหมือนสองคนรองเพลงคนละเพลงให

เราฟง อ.ชัชชาติรองเพลงยามลมโชย

มา พาใจหน�วงหนัก คิดถึงรัก ครั้งกอน

นั้นเคยรัญจวน กอนเราอยูเคียงกัน ฟง

งาย เขาใจงาย มีความสุขสัมผัสได หัน

ไปดูประยุทธ 8 ป เหมือนรอง วอเอะๆๆ                              

รองบาอะไรมา 8 ป ฟงก็ไมรูเร� อง 

แลวยังวางแผนจะอยูตอ” ทําเอาแนวรวมคนเสื้อแดง แกนนํา

เพ� อไทยที่มารวมฟงถึงกับฮาครืน 555

แหะๆ เดอะเตน ไดทีหยิกแกมหยอกทั่นผูนํา ถือเปนการ

จับไมควอรมเคร� อง กอนตระเวนเดินสายปราศรัย ทํากิจกรรม

ครอบครัวเพ� อไทย อิอิ

มองอนาคต  

การประชุม ศบค. ที่ทําเนียบฯ เม� อวันศุกรที่ผานมา ถูก

จับตามองการพบกันระหวาง “บิ๊กตู”-พล.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกฯ และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม.

หลังถูกกระแสปนเอาท้ังคูมาเปรียบเทียบเพราะถือเปนผูนําท่ีอยู

ตางข้ัวทางการเมือง และท่ีผานมาท้ังคูก็เคยมีการพูดพาดพิงซ่ึงกันและ

กัน ท่ีเหมือนจะขัดแยงกันใชหรือไม 

อยางเชนเม� อวันที่ 22 พ.ค.ที่

ผานมา หลัง ผูวาฯ ชัชชาติ รูตัววา

ชนะเลือกตั้ง ก็เคยระบุวา “วันนี้เปนวัน

ที่มีความหมายสําหรับผม เพราะวา 8 

ปที่แลวเกิดรัฐประหาร ผมก็ถูกคลุมหัว 

มัดมือ ตอนนี้ละ นาทีนี้เลย ผมถูกนํา

ตัวไปที่ ไหนยังไมรู”

กลับมาที่ปจจุบัน ส� อไดทีจึงถาม

ชัชชาติอีกครั้งหลังประชุม ศบค. วาได

เคลียรใจกับ พล.อ.ประยุทธ ที่มีการเชิญ

ตัวไปพูดคุยสมัย คสช.เม� อ 8 ปที่แลวหรือไม 

“ผูวาฯ กทม.” หัวเราะพรอมกลาววา “ไมมีๆ ผมไมไดคิด 

ตอนนี้ผมถือวาตองมองไปอนาคต ทํางานรวมกันใหดีที่สุด ถา

รวมมือกันทํางานดวยดี สุดทายประโยชนตกอยูที่ประชาชน” 

แหม! เห็นทั้งคูช� นม� นเชนนี้ ประชาชนก็สบายใจ (อิอิ)

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

กรณ จาติกวณิช

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

พลโทวในฐานะทายาททางปญญาของซาคเขรอถิส ไดรับ                   

มรดกที่สําคัญคือ จงหาปรัชญาจากภายในตน (Gnothi 

seauton = Know thyself) การติดใจคติพจนสั้นๆ นี้ทําใหเพล

โทวตองใชเวลาตลอดชีวิตเพ� อคนพบในที่สุดวา ความสุขแทอยูที่

ปญญาทําการ (action) ตามสัญชาตญาณ (instinct) ของปญญา 

หลักการนี้น�าจะเปนปรัชญารวมของทุกศาสนาไดตามคติ Religious 

Language Game ของวีทเกนสไตน

เอดเวิรด แครด ในหนังสือ Edward Caird, p. 81 หลังจาก

ไดชี้แจงลักษณะทายาททางปรัชญาของเพลโทวแลว ก็ไดแสดง

ความมั่นใจวา จากการที่ตนไดศึกษางานเขียนบทสนทนาของเพล

โทวตามลําดับเวลาเปนอยางดีแลว มั่นใจวาตนสามารถจับอารมณ

ความสนใจซาคเขรอถิสของเพลโทวไดวาจุดยืน (standing point) 

อยูที่ความสุขแทที่ทําใหพนทุกขอยางถาวร (จะเหมือน หรือคลาย

หรือตางกับจุดยืนของพระพุทธเจาอยางไร ก็ใครจะขอผูรูชี้แจงเปน

งานวิจัยตอไปครับ) ซึ่งความสุขแทนี้จะตองเปนสิ่งสุดประเสริฐ 

(the Good) เปนเปาหมายสุดทาย (the Last End) ของความ

ประพฤติดี (good conduct) ทั้งมวลของมนุษย ซาคเขรอถิส

ไดนิยามสิ่งประเสริฐสุดนี้ ไววา ไดแก Eudaimonia แปลวาการ

กระทําสูงสุดของปญญาที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งไมใชความรูสึกพอใจ 

(feeling of pleasure or satisfaction) และในหนา 83 ระบุวา

เปนการกระทําตามสัญชาตญาณ (instinct) อยางสมบูรณที่สุดของ

ปญญา และสัญชาตญาณก็คือการกระทําโดยจําเปนตามธรรมชาติ

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถาไมทําก็จะไมใชสิ่งนั้น เพลโทวตีปญหานี้แตก

จากการเขียนบทสนทนา Protagoras

มนุษยหาความสุขไดจากไหน

แครดคิดวาเพลโทวเริ่มจับประเด็นปรัชญาความสุขของซาค

เขรอถิสไดจากการไดเขียนบทสนทนา Protagoras ซึ่งเขียนเปน

บันทึกการที่ซาคเขรอถิสไดมีโอกาสพบเผรอแทกเกอเริสอาจารย

โซฟสทขณะที่กําลังรุงโรจนในกรุงเอเธนส ดวยการสอนเทคนิค

ความสุขสวนตัวดวยเทคนิคการหาผลประโยชนสวนตัวและความ

เจริญรุงเรืองของรัฐเอเธนสดวยการออกกฎหมายใหทุกคนมีโอกาส

แสวงหาประโยชนสวนตัวตามที่แตละคน

ชอบ ซาคเขรอถิสไมเห็นดวยเพราะเช� อวา

คนทุกคนมีโครงสรางของปญญาเหมือนกัน 

เพราะปญญาคือสวนท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดของ

สารรวมรูปเดียวกัน ความรูจึงไมตองสอนกัน

และสอนกันไมได เพียงแตหาวิธีกระตุนให

แตละคนมองหาในตัวเองก็จะไดความรูตรง

กันอันเปนความจริงนิรันดรท่ีไมเปล่ียนแปลง

และเปล่ียนแปลงไมได เผรอแทกเกอเริสอาง

ถึงการสรางมนุษย โดยอสูรเอพเผอเมธเธียส 

(Epimetheus) ท่ีไดรับบัญชาจากเทวราช

ใหสรางมนุษยใหมีปญญานิดหน�อยพอรูวิธี

รับใชเทพ จึงเปนวิญญาณท่ีไมตายช่ัวคราว

เทาน้ัน คือมีชีวิตหลังความตายของรางกาย

อีกช่ัวระยะหน่ึงเพ� อรับความสุขเปนบําเหน็จ

ช่ัวคราวหรือรับความทุกขเปนการลงโทษ

ช่ัวคราว ดังน้ัน เผรอแทกเกอเริสจึงสอน

เทคนิคใหเสวยสุขอยางฉลาดท่ีสุดในช่ัวชีวิตน้ี 

สวนซาคเขรอถิสเช� อวาวิญญาณมนุษยมาจาก

สารท่ีมีคุณภาพระดับเทพจึงเปนอมตะนิรันดร

เชนเดียวกับเทพและมีสิทธ์ิมีความสุขแทถาวร

เหมือนเทพ

เผรอแทกเกอเริสตอบในนามของ

ลัทธิซาฟเฝสมวาความสุขแทของมนุษยได

อยางมากที่สุดและดีที่สุดจากการมีกฎหมาย

บานเมืองที่ดีและพลเมืองทุกคนชอบ โดย

อางวาเปนความเช� อของชาวเอเธนสทั่วไป

อยูแลว โดยอางจากตํานานการสรางสัตว

โลกวา โดยทวยเทพพรอมใจกันมอบหมาย

ใหอสูรเผรอเมธเธียส (Prometheus) และ

เอพเผอเมธเธียส (Epimetheus) สองพี่นอง

ชวยกันจัดการใหเรียบรอย อสูรพี่นองจึง

ตกลงแบงหนาที่กัน อสูรเผรอเมธเธียสเกี่ยง

ใหนองชายจัดการเอาสารจากสสารมาปน

เปนรางตางๆ แลวเอาพลังชีวิตที่มีคุณภาพ

ตางๆ มาแบงสันปนสวนใหสัตวประเภท

ตางๆ มีความสามารถดํารงชีพและสืบพันธุ

อยูไดอยางดี ครั้นเผรอเมธเธียสมาตรวจ

เช็กดูก็พบวาพืชและสัตวทั้งหลายที่สราง

ขึ้นมาแลวนั้น เหลือเฟอสําหรับเปนอาหาร

และเคร� องใชของเทพเทวีทั้งหมด แตขาดผู

มีปญญาเลือกสรรเคร� องบูชาและรับใชเปน

บริพารเทพ นองชายจึงเอาเนื้อสารจากสาร

ไรรูปมาปนเปนรางกายใหแตกตางจากชีวิตอ� นทั้งหลาย แตไมเหลือ

คุณสมบัติพิเศษใดใหธํารงอยูและสืบพันธุตอๆ ไปใหพอเพียงเพ� อ

บริการรับใชเทพไดตลอดรอดฝง จึงเดินทางเลียบเคียงไปบนสวรรค

ช้ันเทพเผ� อจะไดอะไรท่ีเหมาะสมกับสถานการณ บังเอิญพบเทวราช

ซูสบรรทมหลับอยูพอดี จึงขโมยสวนหน่ึงของอสุนิบาตของเทวราช

เปนเปลวไฟเหาะกลับลงมายังพ้ืนโลกสอนใหมนุษยผูออนแอนออนแอ

ดวยประการท้ังปวง ใหรูจักใชไฟสนับสนุนการดํารงชีพและแกปญหา

ตางๆ ท่ีสัตวและพืชทําไมไดเพราะไมมีปญญา คร้ันเทวราชซูสต� นจาก

บรรทมรูเขาก็กร้ิวมาก จับเผรอเมธเธิสไปลงโทษอยางรุนแรงซ่ึงเผรอ                  

เมธเธิสก็ยินยอมรับโทษแตโดยดีเพ� อแกปญหาเฉพาะหนาและแกได

จริง แตซูสก็มองทะลุไปไกลวาไฟในมือของมนุษยชวยมนุษยไดใน

ดานหน่ึง แตในอีกดานหน่ึงปญญามนุษยผูรูตายในท่ีสุดจะใชไฟอยาง

โลภโมโทสันหุนหันพลันแลนจนในท่ีสุดจะฆากันตายจนสูญส้ินชาติ

ได จึงบัญชาลงมาวามนุษยตองอยูกันเปนสังคมโดยมีกฎหมายเปน

เกณฑช้ีขาด ซ่ึงสังคมมีหนาท่ีตองอบรมส่ังสอนตลอดชีพใหมีความ

เคารพตอกฎหมายและความเทาเทียมกันในการบังคับใชกฎหมาย 

(reverence and justice) ซ่ึงอาจารยซาฟเฝสททําหนาท่ีน้ีอยู ขอให

เช� อฟงซาฟเฝสทเถิด แลวทุกอยางจะดีเอง สรุปวาความรูแทสอนกัน

ไดและควรสอนกันโดยมีเปาหมายดังกลาวขางตน

แตซาคเขรอถิสมีความเช� อวา มนุษยแตละคนที่เกิดมาเปน

มนุษยนั้น มีองคประกอบจากสารรวมรูปที่เปนจิตและสารรวมรูปที่

เปนกาย สวนที่เปนกายก็ยังประกอบดวยสวนที่เปนวัตถุสาร สวน

ที่เปนพืช และสวนที่เปนเดรัจฉาน รวมเปน 4 ภาค ซึ่งแตละภาค

สวนก็มีธรรมชาติและมีสัญชาตญาณที่อยากมีความสุขจากการได

ทําตามสัญชาตญาณของตน มนุษยแตละคนจึงมี 4 สัญชาตญาณ

ใบ ตม. หรือใบ Arrival Card ช� อเต็มๆ คือ แบบราย 

การบุคคลซึ่งเดินทางเขา-ออกนอกราชอาณาจักร รูปแบบ                                                                               

ใบ ตม.เปนแบบฟอรมเก็บขอมูลของบุคคลที่เดินทางเขาหรือ

ออกประเทศ โดยขอมูลที่ถูกเก็บจะเปนเร� องทั่วไป เชน ช� อ-

นามสกุลผูเดินทาง, หมายเลขพาสปอรต, หมายเลขเที่ยวบิน, 

จุดประสงคในการเขาประเทศ.

ใบ ตม. 

ที่แขงขันกันหาความสุข ตองไดทําตามสัญชาตญาณปญญาจึง

ไดความสุขแทถาวรเพราะเปนคุณธรรม อีก 3 สัญชาตญาณที่

เหลือคือสัญชาตญาณสสาร สัญชาตญาณพืช และสัญชาตญาณ

เดรัจฉานไดความสุขชั่วแลนไมถาวรเพราะเปนกิเลส เร� อง

เหลานี้สอนกันไมได ไดแตแนะนําใหนั่งทางในทําปสนาการ 

(contemplation) จนเห็นแจงดวยตนเอง 

เผรอแทกเกอเริสแยงวาทําไมจะสอนกันไมได ใหใชปญญา

คํานวณดูผลที่ไดใหความพอใจ (pleasure) แคไหน เชน สอนให

ใชหลักการวามือใครยาวสาวไดสาวเอา และกรณีใดทําไดตามที่

ปญญาคาดคะเนไวก็มีความสุขแบบโลภมาก หรือใชปญญาคํานวณ

ตามหลักการวาชาๆ ไดพราสองเลมงาม หากกรณีใดสําเร็จตาม

ปรารถนาก็มีความสุขพึงพอใจแบบเอพเผอคิวเรียน หากกรณีใด

ปญญาคํานวณอยากไดเทาที่จําเปนและไดสมปรารถนาก็มีความ

สุขแบบสโทวอิค หากกรณีใดปญญาคํานวณดูแลวไมเปนประโยชน

อันใดเลยก็ปฏิเสธดวยความพอใจก็มีความสุข เหลานี้ก็ลวนแตใช

ปญญาและสอนกันได 

เผรอแทกเกอเริสตอบอยางวางทาผูรูสากลวาทําไมจะสอนกัน

ไมไดเชียวรึ ใครรูมากกวาและมีประสบการณดีกวาก็สอนผูท่ีรูนอย

กวาได เพราะคุณธรรมคือผลประโยชนสวนตัวมีผลถึงสวนรวม ใคร

รูเทคนิคแสวงหาผลประโยชนสวนตัวเกงก็ถือวามีคุณธรรมสูง คร้ัน

ถูกซักถามตอก็เลยถือโอกาสแสดงความรอบรูวามนุษยถูกสรางมาให

มีปญญาเพ� อรับใชเทพใหเทพไดประโยชนสูงสุดและเทพก็ตอบแทน

ดวยความสุขตามสัญชาตญาณของมนุษย มนุษยก็มาเกณฑมนุษย

ดวยกันใหบริการตนใหไดประโยชนสูงสุดตอๆ กันลงไป เทคนิคดัง

กลาวมาน้ีสอนกันไดและจายเงินเพ� อซ้ือความรูกันก็ถูกตองแลว 

ซาคเขรอถิสถามตอวา คุณธรรมมีขอเดียวเทานั้นหรือ ก็ได

รับคําชี้แจงวา คุณธรรมมีขอเดียวคือประโยชนสูงสุดซึ่งใครมีจิต

นึกคิดระดับใดก็ตองชอบเพราะเปนสัญชาตญาณของทุกธรรมชาติ 

ไมวาทําการใดเพ� อประโยชนสูงสุดแกตนก็เรียกวาทําดวยคุณธรรม 

หากไดความสุขแตไรผลประโยชนเชนไดตําแหน�งแตยากจนขน

แคน ก็ไมเรียกวาคุณธรรม ซึ่งซาคเขรอถิสไมเห็นดวย เพราะซาค

เขรอถิสคิดวา จะมีคุณธรรมตองทําตามที่รูจริงจากการรูจักตัวเอง 

และการรูจักตัวเองของซาคเขรอถิสสอนใหรูวา การทําอะไรใหได

ช� อวามีคุณธรรมตองมีองคประกอบ 4 ดาน เปนบานพับ 4 ตัว คือ                                                                    

ปรีชาญาณ (wisdom) ความกลาท่ีจะทําใหไดตามท่ีรู (fortitude) 

ความพอดีไมขาดไมเกิน (temperance) ความเท่ียงธรรม (justice) 

ซ่ึงแตละขอใน 4 ขอน้ี หากไมมีอีก 3 ขอประกอบครบถวนก็ไมใช

คุณธรรม เชน การทําอะไรท่ีคิดวาทําดวยปรีชาญาณอยางท่ีชาว

ซาฟเฝสทเช� อบางทีก็ไมเท่ียงธรรมนัก จึงเห็นวาแยกกันพิจารณา

เปนคนละชนิดได คุณธรรมจึงไมใชมีอยูชนิดเดียวครอบจักรวาล แต    

เผรอแทกเกอเริสก็แกไดอยางขางๆ คูๆ ไปไดวา ก็ตองสอนกันใหมี

ปรีชาญาณและความเท่ียงธรรมใหไดดวยซี จึงเรียกวาสอนคุณธรรม 

ซาคเขรอถิสจึงสรุปวา ความรูตัวเองเปนเกณฑสูงสุดสําหรับ

ตัดสินวาอะไรดีมีคุณธรรมและอะไรเลวเปนกิเลส ขอใหไดรับการ

ศึกษาใหถูกตองและดีพอ ก็จะรูวาอะไรเปนคุณธรรมนําไปสูความ

สุข และอะไรเปนกิเลสนําไปสูความทุกข และเขาจะตัดสินใจเลือก

ทําการอยางไมผิดพลาด มีคนจํานวนมากที่ไดรับการศึกษาไมพอ

เพียงและเช� ออยางผิดๆ วา รูทั้งรูก็ยังตัดสินใจเลือกทางผิด นั่นเปน

เพราะกิเลสพาไป ไมใชปญญาทําการผิดพลาด ทางแกไขก็คือ ตอง

บังคับใหศึกษาอยางพอเพียง ซึ่งเผรอแทกเกอเริสก็พยักหนาเห็น

ชอบดวยตามมารยาทแบบซาฟเฝสท สรุปไดวาการสนทนาระหวาง

ซาคเขรอถิสกับเผรอแทกเกอเริสครั้งนี้ หากไดเกิดขึ้นจริง ก็หาขอ

สรุปอะไรไมได เพราะซาคเขรอถิสยังคงเช� อตอไปวาคุณธรรมเปน

สิ่งที่สอนกันไมได แตเปนเร� องตองตระหนักรูไดดวยตนเองโดยปญ 

ญาตองมองตัวปญญาเองใหเขาใจวาตัวเองคืออะไรแลวจะรูไดเอง 

สวนเผรอแทกเกอเริสก็ยังคงเช� อตอไปวาคุณธรรมเปน

สิ่งที่สอนกันไดอยางงายๆ เพราะคุณธรรมคือเทคนิคแสวงหา

ผลประโยชนใหมากที่สุด เร็วที่สุด และแนบเนียนที่สุด ผูที่ได

ประโยชนจริงก็เห็นจะไดแกตัวเพลโทวผูคิดและเขียนเร� องนี้ขึ้น

มาดวยความตระหนักรูอันเปนผลจากความตั้งใจทําตัวเปนทายาท

ทางปรัชญาของซาคเขรอถิสที่ตัดสินใจชอบระบบคิดและวิธีคิดของ

ซาคเขรอถิสหลังจากที่ไดรับรูวาซาคเขรอถิสถูกกลาวหาอยางไม

ชอบธรรม แตกลับยอมตายอยางมีความสุขจากการที่อยากสอนให

พลเมืองเอเธนสมีความสุขแท โดยที่ตัวเพลโทวเองก็ยังไมเขาใจวา

ความสุขแทที่ซาคเขรอถิสอางถึงนั้นอยูที่ไหนและจะหาไดอยางไร 

มันเปนประเด็นทาทายชีวิตของเพลโทวทั้งชีวิต จนตองตัดสินใจ

อาสาเปนทายาททางปรัชญาของซาคเขรอถิสโดยไมมีโอกาสไดฟง

คําชี้แจงโดยตรงจากซาคเขรอถิสอีกตอไปแลว และตองซอกแซก

คนหาไตถามจากผูที่ไดฟงและไดคลุกคลีกับซาคเขรอถิสมาโดยตรง

  

ความรูสึกหยั่งรูของเพลโทว

ความรูสึกที่ตองการพูดถึงในที่นี้ตองการใหเปนคําแปลของ

คําภาษาอังกฤษวา sentiment ซึ่งมักจะแปลกันวา “ความรูสึก” ซึ่ง

ก็จะสับสนกับ feeling ซึ่งไมใช เพราะตองการไดความอันลึกซึ้ง

ที่ไอนสไตนไดกลาวไววา “Sentiment is more important than 

reasoning.” ความรูสึกหยั่งรูสําคัญกวาเหตุผล เพราะบทบาท

ของเหตุผลเพียงแตรับรองความน�าเช� อ แตไมถึงขั้นพบความรู

ใหม และอยูเหนือ feeling ซึ่งใหความรูใหมระดับผัสสะเทานั้น 

Sentiment เปนสมรรถนะรูสึกความรูใหมระดับปญญา ผูเขียนได

เคยใชคํา “เพทนาการ” แตไมติด จึงขอทดลองใชคําใหมวาความ

รูสึกหยั่งรู คือเปนความรูสึกระดับปญญาที่สรางสรรค

 เพลโทวตองพยายามรูสึกหยั่งรูความคิดปรัชญาของซาค

เขรอถิสจากคําบอกเลาเปนสําคัญ ไดอะไร

มาระดับหนึ่งก็หยั่งเชิงโดยการเขียนบท

สนทนาในลักษณะขวางหินถามทางไปเร� อยๆ 

เชน เม� อเดาไดวาฐานแรกของปรัชญา

ของซาคเขรอถิสคือ จงรูจักตัวเอง (Gnothi 

seauton) ก็ตั้งประเด็นถามวา ทําไมจึงเริ่ม

คิดปรัชญาจากฐานนี้ ก็เขียนบทสนทนา 

Apologia ก็ไดคําตอบวา เพราะการรูตัวเอง

เปนแหลงเดียวที่ใหความสุขแทนิรันดร อัน

เปนยอดปรารถนาของสัญชาตญาณของ

มนุษย ไมมีความสุขใดจะเปนสัญชาตญาณ

ของมนุษยไดดีกวานี้ 

ครั้นเผยแพรบทสนทนาออกไปแลว

ก็สังเกตไดวาบรรดาอาจารยซาฟเฝสทที่ใช

สูตร “คนแตละคนเปนมาตรการวัดทุกสิ่ง” 

(Man is the measure of all things.” ก็อาง

ไดวาหาความรูจากปญญาเหมือนกัน และ

ซาคเขรอถิสเองก็ดูเหมือนวารับรองหลักการ

นี้ โดยไมยอมเช� อคําขอรองของครายโทวที่

เสนอใหหนีโทษประหารไปอยูในรัฐอ� นที่ไม

เอาเร� องซาคเขรอถิสดวยขอหาเดียวกัน แต

ซาคเขรอถิสไมยอมโดยอางวากฎหมายของ

เอเธนสเขียนขึ้นโดยปญญาของผูมีอํานาจ

ไมวาจะเปนใครก็ตองเคารพและตองปฏิบัติ

ตามแมจะดวยการยอมเสียชีวิต เพลโทวจึง

ไดเขียนบทสนทนาครายโทวเพ� อยืนยันเปน

ความคิดของซาคเขรอถิสอยางนี้

ครั้นเผยแพรบทสนทนาออกไปแลว

ก็สังเกตไดวามีชาวเอเธนสจํานวนหนึ่งอาง

การใชปญญาเพ� อสนับสนุนการหาความสุข

ตามใจชอบของตน ซึ่งเพลโทวเองรูสึกวา

ไมใชความสุขที่ซาคเขรอถิสตองการสอน 

เชนอางการใชปญญาเพ� อกอบโกยหาความ

พึงพอใจแบบรตินิยม (hedonism) โดยอาง

เหตุผลวาสิบเบี้ยใกลมือ พรุงนี้เปนของไมแน� 

ขณะนี้ที่แน�ๆ ก็ตองกอบโกยเอาไวกอน บาง

คนก็อางการใชปญญาเพ� อกอบโกยหาความ

พึงพอใจแบบเอพเผอคิวเรียน (epicurean) 

โดยอางเหตุผลวาพรุงนี้ ไมแน�ก็จริง แต

ก็แน�มากกวาไมแน� บางคนก็อางการใช

ปญญาแบบสโทวอิคเพ� อกลบเกล� อนความ

เกียจครานของตนวาทําใจอุเบกขาพอใจกับ

สิ่งจําเปนที่สุดในชีวิตก็พอแลว จนขาดความ

รับผิดชอบตอคนในครอบครัวและเพ� อนรวมชาติ บางคนก็อางการ

ใชปญญาเพ� อกลบเกล� อนความเกียจครานสุดๆ โดยทําใจอุเบกขา

พอใจกับการพึ่งพาอาศัยผูอ� นยืมจมูกคนอ� นหายใจไปแตละวัน จึง

เขียนบทสนทนาเยอธายโฟรว (Euthyphro) เพ� อชี้แจงวา การที่

สักแตไดใชปญญาทําการยังไมใชหนทางสูความสุขแท แตตองใช

ปญญาเพ� อเขาใจปญญา จึงจะบรรลุความสุขแท

คร้ันเผยแพรบทสนทนาออกไปแลวก็สังเกตไดวาชาวเอเธนส

มีปรัมปราใหเช� อเร� องวิญญาณเปนอมตะช่ัวคราว เปนอุปสรรคตอ

การเขาใจธรรมชาติแทของวิญญาณอมตะเท่ียงแทถาวร จึงเขียนบท

สนทนา Phaedo เพ� อทําความเขาใจเร� องวิญญาณอมตะโดยเฉพาะ 

ซ่ึงก็พบความเช� อของซาคเขรอถิสวา วิญญาณอมตะของมนุษยมา

จากสารปญญาสูงสุดของสารรวมรูป มีคุณภาพเสมอกับสารปญญา

ของเทพ แตมีเหตุทําใหตองมาใช โทษใชกรรมในรางกายท่ีเปนสสาร

ท่ีมีคุณภาพระดับพืชและระดับเดรัจฉานปนกัน เพ� อขัดเกลาคุณภาพ

ของปญญาใหสูงพอท่ีจะไปเกิดใหมในแดนสวรรคของเทพท่ีมีคุณภาพ

ของปญญาตางๆ กันก็จริง แตไมมีสัญชาตญาณระดับกิเลสอยางท่ี

ปรัมปราชาวบานเลาขานกันอยู เพลโทวรูสึกวาไดพบปรัชญาอันพึง

ประสงคของซาคเขรอถิสซ่ึงตนเองก็สมประสงคดวย จึงอุทิศชีวิต

เพ� อหาเหตุผลใหแกความเช� อน้ีเทาท่ีปญญามนุษยจะไปถึงได ซ่ึง

เราก็สนใจอยากรูวาปญญาใชเหตุผลไปไดถึงไหน ตองตอยอดดวย

คําสอนของศาสดาศาสนาตรงไหน และคําสอนของศาสดามีสวน

ไหนท่ีเหตุผลของมนุษยเขาถึงได เรียกวาปรัชญาศาสนา และสวน

ไหนเหตุผลเขาไมถึง ตองอาศัยการปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาใด

ศาสนาหน่ึงเพ� อไตเตาข้ึนไปตามศรัทธาท่ีมีตอศาสนาน้ันๆ

เราจะศึกษาความคิดของเพลโทวในเชิงปรัชญาตอไป.

ที่มาภาพ : https://collectionapi.metmuseum.org/api/collection/v1/iiif/392735/762960/main-image



แรกนึกว่าพรรคพระแม่ธรณีฯ เลือดไหลอีกรอบ                                                                   

หลัง “ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล” อดีต รมว.วิทยา 

ศาสตร์และเทคโนโลยี อดีต รมต.ประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออก

จากตำาแหน่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ โดยระบุในหนังสือที่ยื่นถึง

ประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า “มีความประสงค์ขอลาออก

จาก ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป” 

โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชา 

ธิปัตย์ รีบเคลียร์ทันทีว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในพรรค และรู้

เรื่องนี้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งนายวีระชัยได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้า

นี้ว่าต้องการจะไปดูแลบิดา มารดา และจะเดินทางไปต่าง

ประเทศด้วย รวมท้ังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีอยู่ในบัญชีราย

ชื่อลำาดับถัดไปได้เลื่อนขึ้นมาด้วย ในขณะที่นายวีระชัยยัง

คงช่วยงานพรรค และเป็นสมาชิกพรรคอยู่ 

ส่งผลให้ “ไชยยศ จิรเมธากร” ผู้สมัคร ส.ส.บัญชี

รายชื่อลำาดับที่ 28 ได้เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แทน 

โดยระหว่างนี้ยังอยู่ในขั้น

ตอนรอคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประกาศรับรอง

ก่อน จากน้ันประธานสภาฯ 

จะให้ ส.ส.ใหม่ ปฏิญาณ

ตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

ซึ่งคาดว่าจะเป็นสัปดาห์

หน้า

แว่วมาว่า อาจจะมี                                 

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของประชา 

ธิปัตย์เตรียมไขก๊อกอีก เพื่อ

เปิดทางให้ผู้ที่อยู่ในลำาดับ

ถัดไปได้ขยับข้ึนมาเป็น ส.ส. 

ในช่วงท้ายวาระของรัฐบาล 

สำาหรับนายไชยยศ ปัจจุบันอายุ 61 ปี เกิดเมื่อวัน

ที่ 16 กรกฎาคม 2503 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และ

ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

เส้นทางการเมือง เป็นอดีต ส.ส.อุดรธานี 6 สมัย 

โดยได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ครั้งแรกในการเลือกตั้ง ปี 2529 

สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งอีก 2 สมัยต่อ

เนื่องในการเลือกตั้งปี 2531 และปี 2535 ก่อนจะสอบตก 2 

ครั้ง ในการเลือกตั้ง ปี 2538 และปี 2539 กระทั่งเลือกตั้ง 

ปี 2544 นายไชยยศได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง ก่อนที่จะลาออก

จากประชาธิปัตย์ใน 2548 ย้ายไปอยู่พรรคเพื่อแผ่นดิน ซึ่ง

เป็นพรรคการเมืองใหม่ในขณะนั้น ต่อมาชนะการเลือกตั้ง

ซ่อมปี 2551 แทนนายประสพ บุษราคัม ที่ถูกใบแดง 

จากนั้นปี 2553 ได้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นโควตารัฐมนตรีของพรรคเพื่อ

แผ่นดิน ก่อนจะผละไปร่วมกิจกรรมกับพรรคภูมิใจไทย แม้ว่า                                                                    

ในการเลือกตั้งปี 2554 นายไชยยศจะย้ายกลับมาลงสมัคร                     

ส.ส.อุดรธานี อีกคร้ังในนามพรรคประชาธิปัตย์ แต่ก็ไม่ได้รับ

เลือกตั้ง ส่วนเลือกตั้งปี 2562 เปลี่ยนไปลงระบบบัญชีราย

ชื่อ ต่อมาได้รับแต่งต้ังเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา.

จึงเป็นผลให้การสร้างวัดเจริญก้าวหน้าตามลำาดับ  

อน่ึง การสร้างวัดในแดนพุทธภูมิเป็นต้นกำาเนิดของพระพุทธ

ศาสนา นับเป็นการตอบแทนพระคุณของพระรัตนตรัยอย่างหา

ที่สุดมิได้ ซึ่งเป็นมหาบุญยิ่งใหญ่มหาศาลในชีวิตนี้ เพราะกาล

เวลาผ่านมา ๒,๖๐๐ ปี จึงได้มีโอกาสร่วมสร้างร่วมคิดร่วมทำา ซึ่ง

ผู้ทำาบุญสายต่างๆ และกัลยาณมิตรรอบข้าง เช่น หัวหน้าผู้นำา

บุญ บริษัททัวร์ฝ่ายประเทศไทย ฝ่ายต่างประเทศไทยกับอินเดีย 

และขอบคุณการอำานวยความสะดวกของรัฐบาลไทยและรัฐบาล

อินเดีย จึงสำาเร็จผลได้ดี สุดท้ายนี้ วัดไทยสิริราชคฤห์ ยินดี

ต้อนรับญาติธรรมทุกท่านเสมอ เพียงปฏิบัติจริยวัตรของ พระ

มหาวิเชียร (ภาระวงศ์) วชิรวังโส สั้นๆ ดังนี้

ภายใน วัดไทยสิริราชคฤห์ มีห้องพัก ๓๐ ห้อง แต่ละห้อง

มีห้องน้ำาในตัว พักได้ห้องละ ๓-๔ ท่าน เต็มที่ ๑๐๐ ท่าน และมี

ห้องพักนอนรวม ๓ ห้อง พักได้ห้องละ ๒๐ ท่าน (มีห้องน้ำารวม) 

เต็มที่ ๖๐ ท่าน นอกจากนี้มีพื้นที่เป็นลานธรรมปักกลดได้อีก            

๑๕๐ ท่าน ทั้งบริเวณวัดพักได้ ๓๐๐ ท่านต่อ ๑ วัน บนเนื้อที่ ๑๑ 

ไร่ เพื่อรองรับท่านที่ร่วมทำาบุญจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน

เทอญ.

  พระมหา ดร.วิเชียร (ภาระวงศ์) วชิรวังโส 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาธิวาส (วัดสามปลื้ม) ๐๙-

๔๗๗๒-๕๔๕๔ 

๒๒๕/๓ คณะ ๓ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขต

สัมพันธวงศ์ กทม. ๑๐๑๐๐ และเจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐ

พิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

** ป.ล. ภายในรถตู้มีญาติธรรมมากับ อ.สมบัติ ตั้งก่อ

เกียรติ ได้แก่ ประธาน ฤทธิลี, ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ, ชู

เกียรติ วรรณศูทร ได้ร่วมกันเขียนบทกวีสดภายใต้หัวข้อเรื่องว่า 

“สถานการณ์วงการพุทธศาสนา” ดังนี้

 * สักวา “แดนดิน” ถิ่นสวรรค์

หลากชนชั้นหลายวรรณะมากศาสนา

เชื่อศักดิ์สิทธิ์จิตประสงค์แม่คงคา

ชุบชีวาล้างบาปอาบชื่นใจ

นาม “ชมพูทวีป” นั้นโบราณสุด

มิ่งเมืองพุทธเที่ยงแท้ไม่แปรผัน

เป็นเมืองคนบูชาภควันต์ (พระพุทธเจ้า)

ลือเลืองลั่นสรรเสริญ “เจริญพร” เอย.

พระมหา ดร.วิเชียร (ภาระวงศ์) วชิรวังโส (นามปากกา ว.วชิรวงศ์)

5บทความ

ดท้ายก็ไม่รอด!

“ปิยบุตร แสงกนกกุล” ถูกหมายเรียกให้ไปพบ 

พนักงานสืบสวนสอบสวนที่ สน.ดุสิต ในวันจันทร์ที่ 

๒๐ มิถุนายนนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ฐานความผิด ม.๑๑๒ 

“หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย

พระมหากษัตริย์”

ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษคือ “เทพมนตรี ลิมปพยอม”

ครับ...คดีนี้ “ปิยบุตร” ถึงกับโอดครวญ เพราะไม่คิดว่าตัว

เองจะโดน ม.๑๑๒ 

ด้วยความที่มีดีกรีอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ “ปิยบุตร” เชื่อว่าช้ันเชิงท่ีตัวเองมีอยู่ไม่มีทางพลาด

ไม่มีใครจับเอาไปเป็นประเด็นฟ้อง ม.๑๑๒ ได้แน่นอน 

ความคิดของ “ปิยบุตร” ที่กลั่นผ่านข้อเขียนในโซเชียลมัน

เป็นเช่นนั้น

“...ผมนำ�เสนอคว�มเห็นท�งวิช�ก�ร เขียน อภิปร�ย เก่ียว

กับประเด็นก�รปฏิรูปสถ�บันกษัตริย์และเสนอให้มีก�รแก้ไข

ปรับปรุงกฎเกณฑ์ท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวกับสถ�บันกษัตริย์ทั้งใน

ระดับรัฐธรรมนูญและระดับพระร�ชบัญญัติม�อย่�งต่อเนื่อง

ม�กกว่� ๑๐ ปี ตั้งแต่สมัยยังเป็นอ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จนกระทั่งเข้�สู่แวดวงก�รเมือง

ตลอดเวล�ม�กกว่� ๑๐ ปี จนถึงปัจจุบัน ไม่มีก�รแสดง

คว�มเห็น ก�รเขียน ก�รพูดของผมครั้งใดที่เข้�องค์ประกอบ

คว�มผิดฐ�นหม่ินประม�ท ดูหม่ิน อ�ฆ�ตม�ดร้�ยพระมห�กษัตริย์

ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� ๑๑๒ อย่�งแน่นอน

ผมแสดงคว�มเห็นในเรื่องเหล่�นี้อย่�งต่อเนื่อง ก็ด้วย

จิตสำ�นึกและเชื่อมั่นว่� ประเทศไทยจำ�เป็นต้องปฏิรูปสถ�บัน

กษัตริย์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถ�บันกษัตริย์ 

ให้สอดคล้องกับประช�ธิปไตย เพื่อรักษ�ประช�ธิปไตย และ

รักษ�สถ�บันกษัตริย์ให้ดำ�รงอยู่รอดปลอดภัยภ�ยใต้สถ�นก�รณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปกำ�ลังเผชิญกับคว�มท้�ท�ยของยุคสมัย

ไม่มีคว�มเห็นใดของผมที่ต้องก�รเปลี่ยนเป็นส�ธ�รณรัฐ

ไม่มีคว�มเห็นใดของผมที่หมิ่นประม�ท ดูหมิ่น อ�ฆ�ต

ม�ดร้�ยพระมห�กษัตริย์

มีแต่คว�มเห็นท่ีปร�รถน�ดีต่อสังคมไทย ต้องก�รให้ประเทศ 

ม.๑๑๒-ปิยบุตร

ไทยเป็นประช�ธิปไตยที่ทำ�ให้ทุกคนทุกรุ่นทุกวัย ทุกคว�มคิดเห็นที่

แตกต่�งกัน ส�ม�รถอยู่ร่วมกันอย่�งสันติได้ โดยยังคงรักษ�สถ�บัน

กษัตริย์ไว้ได้ต่อไป

ตลอดชีวิตของผม ไม่เคยเป็นผู้ต้องห�หรือจำ�เลยในคดีอ�ญ�                   

จนกระทั่งเข้�สู่แวดวงก�รเมือง ก่อตั้งพรรคก�รเมือง ผมจึงได้เป็น                                                                                

ผู้ต้องห�ครั้งแรกในคดีดูหมิ่นศ�ล และคว�มผิดอ�ญ�ท�งคอมพิว 

เตอร์ และเป็นจำ�เลยครั้งแรกในคดีคว�มผิดต�ม พ.ร.บ.ก�รชุมนุม

ส�ธ�รณะและคว�มผิดฐ�น “ยุยงปลุกปั่น” ต�มประมวลกฎหม�ย

อ�ญ� ม�ตร� ๑๑๖

ในส่วนคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� ๑๑๒ นี่

เป็นครั้งแรกที่ผมถูกร้องทุกข์กล่�วโทษ กล�ยเป็นผู้ต้องห�ในคว�ม

ผิดฐ�นนี้

ไม่ต้องคิดอย่�งสลับซับซ้อนก็คงตอบได้ว่� สถ�นะผู้ต้องห�

และจำ�เลยในคดีเหล่�นี้ ผมได้ม�ก็เพร�ะสัมพันธ์กับบทบ�ทท�ง 

ก�รเมือง

บรรด� “นักร้อง” Hyper Royalist/Ultra Royalist ฟ้องผมใน

คว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� ๑๑๒ เพร�ะต้องก�ร

หยุดไม่ให้ผมพูด

แต่หยุดผมไม่ได้หรอกครับ ผมจะเดินหน้�แสดงคว�มเห็น

ท�งวิช�ก�ร รณรงค์ข้อเสนอต่�งๆ เก่ียวกับก�รปฏิรูปสถ�บันกษัตริย์

ต่อไป เพื่อพิสูจน์ว่�คว�มเห็นและข้อเสนอแบบผมต่�งห�กที่จะช่วย

รักษ�สถ�บันกษัตริย์ให้อยู่รอดปลอดภัยในยุคปัจจุบัน

พฤติกรรมของพวกเข�ต่�งห�กที่จะผลักดันสังคมไทยไปถึง

ท�งตัน และไม่เป็นคุณต่อสถ�บันกษัตริย์...

ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาข้อเขียนหรือแม้กระทั่งคำาพูดของ 

“ปิยบุตร” เอาผิด ม.๑๑๒ ได้ยาก เพราะเทคนิคทางกฎหมายที่

แพรวพราว รู้ว่าต้องพูดหรือเขียนแบบไหนไม่ให้ถูกฟ้อง 

ฉะนั้นการไปจับผิดว่า “ปิยบุตร” พูดหรือเขียนผิด ม.๑๑๒ 

แน่ๆ จึงไม่ง่าย 

แต่หากมองในภาพรวม ทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ของ “ปิยบุตร” นั้น น่ากลัวกว่าการไปดูว่าฟ้อง ม.๑๑๒ ได้หรือไม่ 

มากโขทีเดียว 

ชุดข้อมูลปฏิรูปสถาบันเร่ิมต้นมาแล้วเป็น ๑๐ ปีโดย “ปิยบุตร” 

มีการเผยแพร่ชุดข้อมูลนี้ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะลูกศิษย์

ของ “ปิยบุตร” รับชุดความคิดนี้มานานแล้ว 

กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศข้อเรียก

ร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๐ ข้อ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๓ มีพื้นฐานมาจากชุดความคิดที่นำาเสนอโดย “ปิยบุตร” 

อย่าเพิ่งไปหาว่ามีความผิด ม.๑๑๒ หรือไม่ เพราะสิ่งที่ “ปิย

บุตร” ปูพื้นมาเป็นเวลา ๑๐ ปี มันไปไกลกว่านั้นมาก 

หลังมี ๑๐ ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันออกมา “ปิยบุตร” เดิน

หน้าต่ออีกขั้นทันที นั่นคือเสนอให้ฝ่ายสนับสนุนการปฏิรูปสถาบัน

กษัตริย์ตั้งองค์กร “คณะกรรมการรณรงค์การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” 

ขึ้นมา 

วัตถุประสงค์คือ เดินสายรณรงค์ทั่วประเทศ ทุกช่องทาง ทั้ง

ออนไลน์ ออนกราวด์ เชิญชวนประชาชนมาร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ในส่วนที่

เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์  

สิ่งที่ “ปิยบุตร” แนะให้ทำาคือ 

รณรงค์ทางความคิดกับคนทั่วประเทศ

หาพื้นที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงถูกจับ ถูกดำาเนินคดี ให้คนกล้า

แสดงออกโดยไม่ต้องกังวล

ให้ได้จำานวนคนที่ร่วมเข้าชื่อปรากฏเป็น “ตัวเลข” เพื่อส่ง

สัญญาณได้ 

กดดันสถาบันการเมืองว่าจะเดินหน้าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

หรือไม่ 

ทีนี้ ไปดูการปฏิรูปสถาบันฯ ในความหมายของ “ปิยบุตร” 

คือการยกระดับข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ให้เป็น 

การปฏิรูปแบบปฏิวัติ 

ไม่ใช่งานจำาพวก “ปฏิรูปแบบปฏิรูปนิยม” แต่มันคือ “ปฏิ 

รูปแบบปฏิวัติ” 

“ปิยบุตร” ยืนยันว่า “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ” จะเกิดขึ้นได้ ก็

ต่อเมื่อมีการยกระดับข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นี้ให้

เป็น “ข้อเสนอขั้นต่ำา” 

หมายความว่า ข้อเสนอทั้งหมดก็เพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์

เอาไว้ในระบอบประชาธิปไตย ไม่สามารถถอยหรือลดไปกว่านี้

ได้ 

ซ่ึงก็คือ ๑๐ ข้อของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

ในมุมกลับกัน รักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ในระบอบประ 

ชาธิปไตย ในความหมายของ “ปิยบุตร” คือข้อเสนอขั้นต่ำาสุดที่

ไม่เข้าข่ายความผิด ม.๑๑๒ เช่นกัน

เพราะหากมากไปกว่าน้ี คือการแสดงเจตนาล้มล้างสถาบัน

อย่างชัดเจนใช่หรือไม่

“ปิยบุตร” ยังเคยขู่ว่าหากไม่รับข้อเสนอเช่นนี้ ด้วยสถาน 

การณ์แบบที่เป็นอยู่ที่ประชาชนก้าวรุดหน้ามากขึ้น ก็จะโหมเร่ง

ให้รุดหน้ามากขึ้น สุกงอมเพียงพอจนปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัติ   

ฉะนั้นหากพิจารณาว่า “ปิยบุตร” ทำาผิด ม.๑๑๒ หรือไม่ 

จะกลายเป็นเรื่องเล็กทันที 

เพราะเป้าหมายอยู่ที่ การปฏิวัติ 

ความหมายของคำาว่า “ปฏิวัติ”  คือ การเปลี่ยนแปลงใน

โครงสร้างอำานาจหรือการจัดระเบียบอย่างฉับพลันและรุนแรง 

การรัฐประหารในประเทศไทยที่มักใช้คำาว่าปฏิวัติ ก็เพราะ

เป็นการเปลี่ยนรัฐบาลแค่ข้ามคืน 

อย่างฉับพลันและรุนแรง 

ประเทศไทยมีกลุ่มนิยมปฏิวัติฝรั่งเศสอยู่ไม่น้อย และ “ปิย

บุตร” ก็เป็นหนึ่งในนักการเมืองที่พูดถึงปฏิวัติฝรั่งเศสบ่อยที่สุด

กระบวนการเปลี่ยนผ่านในไทย มีคนอยากให้ใช้ ปฏิวัติ

ฝรั่งเศส เป็นโมเดล 

และแน่นอนครับ ปฏิวัติฝรั่งเศสคือการล้มล้างสถาบันพระ

มหากษัตริย์ของฝรั่งเศสไปอย่างสมบูรณ์

ราชอาณาจักรฝรั่งเศสแปรสภาพเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศส.

สวรรค์ตอนเป็น

ล่องเรือเจ้าพระยา ณ ครานี้

นนทบุรี ถึงอ่างทอง ผ่องแผ้ว

แลเหลียวเกรียวกราววาวแวว

แหวกแนวแถวหน้าได้แน่นอน

สองฟากฝั่ง ยังรอ หัวใจรัก

แมกไม้ ทายทัก มิหยุดหย่อน

ลมเรือ เอื้อเรา บรรเทาร้อน

ตื้นตันสวรรค์ตอนยังไม่ตาย

รักษาพุทธศาสนาคือรักษาแผ่นดินไทย

เรียน ท่านบรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

อาตมา พระมหา ดร.วิเชียร (ภาระวงศ์) วชิรวังโส (๐๙-

๔๗๗๒-๕๔๕๔) ขอขอบคุณ ดร.ไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง อดีต

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (๐๘-๖๘๘๕-๗๕๑๑) แนะนำาโยม 

(อาจารย์) สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ประธานแนวร่วมพิทักษ์ รักษา 

ปกป้องพุทธศาสนา และต่อสู้เพื่อพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 

(๐๘-๙๑๒๗-๐๒๗๔) ที่มาเป็นจิตอาสาบริสุทธิ์ อุทิศแรงกาย แรงใจ 

แรงสมองและเสียสละเวลา เสียสละเงินทอง ทำาประชาสัมพันธ์

ให้ วัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย, วัดจักรวรรดิ

ราชาธิวาส (วัดสามปลื้ม) และอาตมา ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นสพ.

ไทยโพสต์ และอื่นๆ กับ สื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง ๒๑๕ ชื่อ

พิวเพิ่ล ทีวี รายการ “นานาสาระ” เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ 

๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น. ทุกวันเสาร์ ทุกวันอาทิตย์ อนึ่ง ดูรายการย้อน

หลังได้เพียงกดยูทูบแล้วพิมพ์ชื่อ สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ จักปรากฏ

ภาพทันที อย่างสุดจิตสุดใจ

กล่าวคือ ประเทศไทย (สยาม) มีคนส่วนใหญ่ (๙๕%) นับถือ

ศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นๆ เช่น คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ และอื่นๆ 

มีเป็นจำานวนน้อย แต่มีคุณภาพอยู่ในตัวเองสูง

ในประเทศอินเดียหรือประเทศอื่นๆ ที่ศาสนาพุทธสูญหาย

ไป เพราะผู้นำาในประเทศหรือชนชั้นสูงในประเทศนั้นไม่ได้นับถือ

ศาสนาพุทธ สำาหรับประเทศไทยนี้ ตราบใดที่ชนชั้นสูง ผู้นำายัง

เป็นชาวพุทธอยู่  ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ แต่ ถ้าเมื่อใด

ผู้นำาประเทศ ชนชั้นสูง ไม่ใช่ชาวพุทธ...แน่นอนเมื่อนั้นพระพุทธ

ศาสนาก็จะค่อยๆ เปลี่ยนไป เลือนหายไป เหมือนในประเทศอิน 

เดีย เมื่อ ๘๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา ผู้รู้ทั้งหลายย่อมทราบดี

ฉะนั้น การรักษาแผ่นดินไทยผืนนี้ ไว้ จำาต้องรักษาพระ 

พุทธศาสนาให้ดี เพราะภัยทั้งหลายทั้งภายในภายนอกกำาลังรุก 

รานและคุกคามใกล้ตัวพวกเรามาทุกทีๆ ....อย่าน่ิงนอนใจ โดยเฉพาะ                                                                                        

ผู้นำาชาวพุทธ ต้องปลุกจิตวิญญาณให้ชาวพุทธตื่นตัว ไม่ประมาท 

ช่วยกันกำาจัดสิ่งไม่ดี ดับไฟเสียแต่ต้นลม เพื่อต่ออายุพระพุทธ

ศาสนาในประเทศไทยให้ยาวนาน ชั่วลูกชั่วหลาน จนบรรลุธรรม

กันทุกคนด้วยเทอญ...

วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐ

อินเดีย เป็นอีกวัดหนึ่งในจำานวน ๒๕ วัด ก่อสร้างวันที่ ๑๖ กุมภา 

พันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา โดยมี พระเดชพระคุณพระ

พุทธิวงศ์มุนี (บุญมา ทีปธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ

ราชาธิวาส (วัดสามปลื้ม) เป็นผู้กำาหนดคำานวณฤกษ์ และเป็น

ประธานวางศิลาฤกษ์ และมี พระมหา ดร.วิเชียร (ภาระวงศ์) 

วชิรวังโส เป็นผู้ริเริ่มเขียนโครงการจัดสร้าง ได้นิมนต์ พระราช

โพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

รูปที่ ๓ เป็นประธานในการดำาเนินการสร้าง ทั้งนี้ มีญาติธรรม

สายบุญพุทธภูมิทุกหมู่ทุกคณะ ร่วมทำาบุญช่วยกันสร้างด้วยแรง

ศรัทธาจากประเทศไทยและจากประเทศอินเดีย ตลอดเวลา ๑๐ ปี 

แต่งตัวรอเข้าสภา

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ วัดจักรวรรดิราชาธิวาส

 * สักวา “ศาลเตี้ยสงฆ์” ขี้ผงมาก

พวกเกลื้อนกลากดื่นดาษศาสนา

สำานักพุทธฯ อยู่ไหนไม่นำาพา

สมาคมเถรชราฯ ก็ราน้ำา

เมื่อชาวพุทธบางคนทนไม่ได้

จับสึก “สงฆ์จันทร์อุไร” ตายเป็นส่ำา

เพื่อลิดรอนทอนเสื่อมความเหลื่อมล้ำา

ฝูงควายสัมภเวสี “ลี้ทาง” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร เขตดอนเมือง กทม.

 * สักวา “ลัทธิ” สี่ชนชั้น

เป็นตามขั้นบันไดต่ำาไปสูง

คนที่รวยรวยเอาเฝ้าชักจูง

คนที่จนจนหลงฝูงมุ่งจัณฑาล

อ้างเทพเจ้าสารพัดจัดชนชั้น

ระบุกันให้ยอมรับเสียงขับขาน

แท้หลอกลวงล่วงล้ำาย่ำาหลักการ

อันธพาลแห่งอำานาจ “ตัดสิน” เอย.

ประธาน ฤทธิลี อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง นนทบุรี

 * สักวา “นักบุญ” ค้ำาจุนโลก

ถูกโฉลกเจ้าอาวาสวัดใหญ่ใหญ่

ขอสร้างโน่น, นั่น, นี่ มีชื่อไกล

เปรี้ยงปร้างไปถึงฟ้าชะตางาม

ได้เครื่องทรงเหรียญตราสารพัด

ช่วยบำาบัดปมด้อยคอยเหยียดหยาม

พวกชาวบ้านร้านตลาดประกาศนาม

มีคำาถามไร้คำาตอบ “ขอบคุณ” เอย.

ทัศนียาพร  จงธนัชจิรโชติ เนติบัณฑิตไทย กทม.

 * สักวา “โลกสงฆ์ร้อน” ด้วยฟอนไฟ

ลามลุกไหม้ไปทั่วเพราะชั่วแฝง

ใช้ผ้าเหลืองคลุมร่างอย่างอีแร้ง

กินของตายจนแสลงเงินแย้งย้อน

จิตละโมบโลภมากซ้ำาอยากสุด

เดนมนุษย์มูมมามทรามขย้อน

สูงตามขั้นบันไดได้ทรัพย์ทอน

จำาต้องต้อนคาหลักฐาน “ประจาน” เอย.

สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ เขตบางเขน กทม.

 

ท�งวัดไทยสิริร�ชคฤห์ พร้อมแล้วครับ ห้องหับต่�งๆ พักได้

ตั้ง ๓๐๐ ท่�นต่อ ๑ วัน  ก็เหลือแต่ญ�ติโยมแล้วล่ะครับว่�พร้อม

ไปทำ�บุญกันหรือยัง ส�ยบุญพล�ดไม่ได้ครับ.

สุ

ที

ไชยยศ จิรเมธากร



อึ้ง!หนี้สีเขียวทะลุ5หมื่นล.

กัญชาเสรี กู้เศรษฐกิจ ‘โอกาส’ ที่มาพร้อม ‘วิกฤต’?!?!

‘พิพัฒน์’ชูลุ่มน้ำ�ทะเลส�บสงขล�ขึ้นพื้นที่พิเศษ
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6 เศรษฐกิจ

รฟม.เร่งเคลียร์กทม.คาดเซ็นMOUภายในเดือนก.ย.65

ภคพงศ์ ศิริกันทรม�ศ

ร�ชดำ�เนิน • “คมน�คม” ถก กทม. ห�แนวท�งแก้ปมรถไฟฟ้�ส�ย

สีเขียว อึ้งยอดหนี้ล่�สุด พ.ค.65 กว่� 53,321 ล้�น ด้�น กทม.จ่อชง

สภ� กทม.ชุดใหม่พิจ�รณ�ภ�ยใน 2-3 เดือนนี้ ค�ดลงน�ม MOU ได้

ภ�ยใน ก.ย.65

งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2565 ประเทศไทยได้ ‘ปลดล็อกกัญช� 

เสรี 100%’ และเรื่องนี้กำาลังเป็นประเด็นที่ได้รับความ

สนใจอย่างมาก มีการถกเถียงกันในหลากหลายมิติ ทั้งในแง่

ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และโทษของกัญชา โดยก่อนหน้านี้ 

‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้เคย

ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมพืชสมุนไพร ทั้งกัญชา 

กัญชง กระท่อม โดยได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก คิดค้นนโยบายเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้าง

งาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ทั้งในฐานะผู้ปลูก ผู้ผลิตสินค้า สร้าง

โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การแพทย์ทางเลือกในการรักษา

โรค ผลจากนโยบายและการผลักดันที่จริงจังนี้ ทำาให้ โรงพยาบาล

หลักๆ ทั่วประเทศมี ‘คลินิกกัญชา’ ที่ให้ประชาชนได้รับบริการอย่าง

ทั่วถึง

ยืนยันว่า นโยบายกัญชาทางการแพทย์ เป็นนโยบายที่

กำาหนดขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศ กัญชาเป็นพืช

เศรษฐกิจใหม่ เพราะเป็นหนึ่งในพืชไม่กี่ชนิดที่ใช้ประโยชน์นำามา

เป็นยาและอาหารได้ทุกส่วน ทั้งราก ต้น ใบ และดอก ซึ่งคนไทยใช้

กันมานานแล้ว และตลอดการดำาเนินงานเรื่องกัญชาทางการแพทย์

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถ

พลิกโฉมให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

เห็นได้จากผลงานในปี 2564 แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด-19 แต่

ผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ยังเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศอย่าง

มาก โดยพบว่าผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง สร้างรายได้หมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจเป็นมูลค่าสูงกว่า 7 พันล้านบาท

ขณะเดียวกัน ‘นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต’ ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ได้ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามประสิทธิผล

และความปลอดภัยของการใช้ยากัญชาในการรักษาโรคต่างๆ การเข้า

ถึงยากัญชาทางการแพทย์ของประชาชน หลังจากที่ไทยเปิดโอกาสให้

นำากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 2562 พบว่าผู้ป่วยสามารถ

เข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชามากขึ้น และมีความปลอดภัยสูง แต่

  

ขณะเดียวกัน ก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจกับประช�ชน ก็เป็นสิ่งสำาคัญ

อย่างยิ่ง เพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจแล้ว จะเป็น

ภูมิคุ้มกันที่สำาคัญในการทำาให้กัญชา

ถูกใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง!!

สำาหรับ ‘โอกาส’ ของกัญชา

ในฐานะพืชเศรษฐกิจนั้น ต้อง

ยอมรับว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้

กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ และได้เปิด

โอกาสให้อุตสาหกรรมต่างๆ ได้

เติบโต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การ

แพทย์ เครื่องสำาอาง ส่งผลให้การ

ปลดล็อกกัญชาในไทยน่าจะเกิด

มูลค่าทางธุรกิจได้ไม่ต่ำากว่า 7-8 พัน

ล้านบาท

‘นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐา 

นนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผน

ไทยและแพทย์ทางเลือก’ กล่าว

ว่า ธุรกิจกัญชายังเป็นบลูโอเชียน         

และไวต์ โอเชียน ที่มีโอกาสใน

การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจได้

ในวงกว้าง โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ 

คือ Food Grade นำาไปทำาอาหาร 

เครื่องดื่ม เครื่องสำาอาง ของใช้

ในชีวิตประจำาวัน แชมพู ครีมนวดผม สบู่ เป็นต้น, Traditional 

Grade และ Medical Grade ซึ่งยังมีช่องว่างทางธุรกิจที่สามารถสอด

แทรกเข้าไปดำาเนินการได้ทุกระดับและกว้างขวางมาก

หากมองในมิติของ ‘เศรษฐกิจ’ อาจพูดได้อย่างเต็มปากว่า 

กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล สามารถสร้างประโยชน์ให้

กับเศรษฐกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ใน

ช่วงที่ผ่านมาได้ แต่! ในมิติของสังคม อาจจะยังมีการตั้งคำาถามว่า 

การเปิดเสรีแบบ 100% เป็นการสร้างบาดแผลและซ้ำาเติมสังคมที่ยัง

คงบอบช้ำาจากไวรัสที่ระบาดจนส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันหรือไม่?

อย่างเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะได้เห็นข่าวพบคนเสียชีวิต

จากการเสพกัญชาเกินขนาด 1 คน และอีก 3 คนได้รับผลกระทบจาก

การเสพกัญชาเกินขนาด โดยในจำานวนนี้เป็นเยาวชนอายุ 16-17 ปี

สำาหรับผลที่จะตามมาในระยะสั้นนั้น จะเห็นคนไทยปลูก

กัญชาตามบ้านเรือนจำานวนมาก และไม่จำากัดจำานวน จะมีคนปลูก

เชิงพาณิชย์จำานวนมาก เพราะไม่ต้องขออนุญาต จะมีช่อดอกกัญชา

ให้เด็ดจากหลังบ้าน หรือนำาดอกกัญชาไปให้กัน หรือแม้แต่ปีนเข้าไป

ขโมยดอกกัญชาในบ้านคนอื่นเพื่อนำามาสูบ อาจจะเห็นเด็ก เยาวชน 

และผู้ใหญ่ มีการแอบนำากัญชาไปใส่อาหารและเครื่องดื่มขายโดยไม่

บอก ทั้งในตลาดและในโรงเรียนจะมีการขายดอกกัญชากันมากมาย 

เพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถควบคุมตามที่กล่าวอ้างได้ ว่า

จะใช้เกี่ยวกับยา อาหารและสมุนไพร

ส่วนผลในระยะยาวที่จะตามมา จะเป็นดังเช่นในประเทศสหรัฐ

และแคนาดา คือมีการใช้และเสพกัญชามากขึ้นในกลุ่มเยาวชนและ

ผู้ใหญ่ มีอุบัติเหตุจากการเมากัญชาแล้วขับมากขึ้น หรือต้องเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาลจากการใช้กัญชามากขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

เลือก ยืนยันว่า ขณะนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาข้อกฎหมายต่างๆ ในส่วน

ของกัญชา จัดทำาเป็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

สมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่ออุดช่วงโหว่ช่วงสุญญากาศ ระหว่างรอ

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. โดยหัวใจหลักคือ มุ่งเน้นการจำากัด

การครอบครองช่อดอกของกัญชา รวมถึงจะมีรายละเอียดในการ

ควบคุมการครอบครอง ในฐานะบุคคล วิสาหกิจชุมชน ป้องกันการ

เสพกัญชา หรือการใช้เพื่อสันทนาการด้วย โดยคาดว่าการจัดทำาร่าง

ดังกล่าวจะใช้เวลาแค่ 3-5 วันจะแล้วเสร็จ.

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ                                                  

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำากับ

ดูแลและติดตามผลการดำาเนินงาน

โครงการรถไฟฟ้า คร้ังท่ี 2/2565 

เพื่อหารือถึงประเด็นของการจัด                                                

ทำาบันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม ฉบับ                                                

ท่ี 1) ว่าด้วยการจำาหน่ายทรัพย์สิน

และโอนภาระทางการเงิน โครงการ 

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-

สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-

สะพานใหม่-คูคต ของ รฟม.ให้

กับกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการ                                                  

จัดทำาบันทึกข้อตกลงฉบับดั ง

กล่าว เพิ่มเติมมาจากข้อตกลงที่

ได้ลงนามร่วมกันไปเมื่อปี 2561 

ในคร้ังท่ีมีการโอนทรัพย์สินและ

ภาระหน้ีส่วนของโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ 

เนื่องจากรายละเอียดเรื่องภาระหน้ี

มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อีก

ท้ังยังมีภาระหน้ีเพ่ิมเติมจากส่วน

ของช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 

ท่ี กทม.นำาไปบริหารจัดการด้วย 

คาดจะลงนามในสัญญาได้ก่อนจบ

ปีงบประมาณ 2565 หรือประมาณ

เดือนกันยายนน้ี

ท้ังน้ี ภาระหน้ีท่ี กทม.ค้าง                                                   

ชำาระ ซ่ึงเป็นส่วนของงานโยธา ณ 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 มีมูล                                                 

หน้ีอยู่ท่ี 53,321.90 ล้านบาท 

แบ่งเป็น สายสีเขียวเหนือ วงเงิน 

34,171.70 ล้านบาท และสายสี

เขียวใต้ วงเงิน 19,150.19 ล้าน                                                     

บาท และคาดว่าตลอดปีงบประ 

มาณ 2565 หรือต้ังแต่เดือนเมษา 

ยน-กันยายน 2565 จะมีภาระหน้ี

ประมาณ 54,284 ล้านบาท และ

มีดอกเบ้ียสะสมประมาณ 970 

ล้านบาท หรือประมาณ 161 ล้าน

บาทต่อเดือน เรื่องดังกล่าวน้ันทาง 

กทม.จะมีการบรรจุเรื่องเสนอเข้า

สภา กทม. เพื่อพิจารณารับทราบ 

คาดว่าจะใช้เวลาการรวบรวม

ข้อมูล 2 เดือน เพราะประธาน

สภา กทม.เพ่ิงเข้ามารับตำาแหน่ง 

เช่นเดียวกับผู้ว่าฯ กทม. ก่อนจะ

เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย

และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ

ขออนุมัติลงนามบันทึกข้อตกลง

รับโอนทรัพย์สินและภาระหน้ีใน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายภคพงศ์กล่าวว่า หน้ี

ส่วนน้ีเป็นหน้ีท่ีเกิดจากงบประมาณ

การลงทุนส่วนของงานโยธาท่ี รฟม.                                                          

รับผิดชอบ รวมไปถึงงบเวนคืนท่ี                                 

ดิน และค่าจ้างท่ีปรึกษา เมื่อ กทม.  

ลงนามบันทึกข้อตกลงรับโอน

ทรัพย์สินและภาระหน้ี ก็จะต้อง

ไปดำาเนินการจ่ายหน้ีท้ังหมดให้กับ

สำานักงบประมาณ โดยหน้ีจะเป็น

ตัวเลขเท่าไหร่ก็ข้ึนอยู่กับว่า กทม.

มีความพร้อมรับมอบภาระหน้ีเมื่อ

ไหร่ หากว่าช้ากว่าน้ีออกไปอีกก็จะ

เพ่ิมภาระดอกเบ้ียท่ี กทม.ต้องรับ

ผิดชอบ” นายภคพงศ์กล่าว

“กทม.ขอเวลา 2-3 เดือน 

เพราะสภา กทม.มีวาระการพิจารณา 

ค้างเยอะ และต้องจัดลำาดับความ

สำาคัญ เนื่องจากเป็นสภา กทม.ชุด

ใหม่ท่ีเพ่ิงจะมีการเลือกต้ังเข้ามา 

ซ่ึงจะต้องซักซ้อมและทำาความ

เข้าใจในเร่ีองดังกล่าว โดยราย

ละเอียดของ MOU ฉบับเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 1 จะเป็นการโอนโครง

การฯ มีการอ้างอิงท่ีมาท่ีไป อีก

ท้ังมติ ครม.และมติคณะกรรมการ

จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) 

รวมถึงเง่ือนไขการรับโครงการ

เพื่อเดินรถ และการรับภาระทาง 

การเงินของ กทม.ท่ีเกิดจากการ

ดำาเนินการโครงการจาก รฟม. ไม่

รวมอาคารจอดแล้วจร ส่วนกรณี

หากจะโอนโครงการฯ กลับมาเป็น

กรรมสิทธ์ิของ รฟม.น้ัน เป็นเรื่อง

นโยบายของรัฐ ซ่ึง รฟม.พร้อม

ดำาเนินการตามนโยบาย” นาย  

ภคพงศ์กล่าว.

‘กองสล�ก’ปลื้ม

หวยดิจิทัลยังปัง

ยอดพุ่ง3ล้�นใบ

โออ�ร์ทุ่มงบลุยธุรกิจสะดวกซักอ๊อตเทริ

ตั้

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.

2565 นายลวรณ แสงสนิท ประ                                                   

ธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐ 

บาล เปิดเผยว่า การขายสลาก

ดิจิทัลในงวดวันที่ 1 ก.ค.2565 

เป็นการขายในงวดที่ 2 ซึ่งเริ่ม

ขายในวันที่ 17 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 

06.00 น. เป็นไปอย่างราบรื่น 

โดยจนถึงเวลา 16.00 น. มียอด

ผู้ซื้อสลากถึง 3,164,958 ฉบับ 

เป็นจำานวนผู้ซื้อ 575,951 ราย

รายงานข่าวจากสำานัก

งานสลากฯ ระบุว่า คาดว่าภาพ

รวมการจำาหน่ายในวันแรกของ

งวดนี้จะสูงกว่างวดก่อนหน้าที่

ขายได้ 2.4 ล้านใบ สะท้อน

ให้ เห็นว่าผู้ซื้ อ เริ่มมีการปรับ

พฤติกรรมการซื้อมากขึ้น

ทั้งนี้ การขายสลากดิจิทัล

ในงวดที่ 2 ยังคงจำานวนไว้ที่                                         

5.17 ล้านใบ โดยจะสิ้นสุดเวลา                                 

ขายที่ 23.00 น.ในแต่ละวัน ซึ่ง

หากยังมียอดผู้สนใจซื้อสลาก

ลักษณะน้ี ทำาให้คาดว่าจะสามารถ

ขายสลากได้หมดทุกใบเร็วกว่า

งวดแรก ที่สามารถขายได้หมด

ภายใน 5 วัน โดยสำานักงานสลากฯ 

จะนำาข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการสลากฯ ในวันที่                                              

23 มิ.ย.น้ี เพื่อพิจารณาเพ่ิมจำานวน

สลากดิจิทัลให้เพียงพอ

สำาหรับการจ่ายรางวัล

สลากดิจิทัลงวดแรกนั้น ภาพ

รวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดี โดยระบบได้มีการแจ้งเตือน

การถูกรางวัลไปในแอปพลิเคชัน

เป๋าตัง สำาหรับผลสลากดิจิทัล

งวดวันที่ 16 มิ.ย.2565 มีสลาก

ถูกรางวัล 73,191 ใบ ผู้ โชคดีถูก

รางวัล 41,419 ราย และยอด

เงินท่ีถูกรางวัล 247,430,000 บาท

อย่างไรก็ดี ข้ันตอนการรับ

รางวัล สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ว่า

จะเป็นการโอนเงินรางวัลภายใน 12 

ช่ัวโมง หรือมาข้ึนรางวัลได้ท่ีสำานัก

งานสลากฯ ซ่ึงต้ังแต่ช่วงเช้าของวัน

ท่ี 17 มิ.ย.2565 มีผู้ถูกรางวัลสลาก

ดิจิทัลเดินทางมารับรางวัลท่ีสำานัก

งานสลากฯ อย่างคึกคัก ในส่วนของ

ผู้ถูกรางวัลท่ี 1 ได้ติดต่อมาข้ึนเงิน

รางวัลแล้ว 4 ราย โดยสำานักงาน

สลากฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้.

ไทยโพสต์ • โออาร์ทุ่ม 1,105 

ล้านบาท ร่วมลงทุนเค-เน็กซ์ คอร์                                                      

ปอเรช่ัน ขยายกิจการร้านสะดวก

ซัก ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอช

แอนด์ดราย” ต้ังเป้าขยายสาขาเพ่ิม 

เติมท้ังในและนอกพีทีที สเตช่ัน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสด์ิ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.                                                  

น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหา 

ชน) หรือ OR เปิดเผยว่า โออาร์

ได้มีการลงนามสัญญาจองซื้อ

หุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

ระหว่างบริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ 

จำากัด หรือ Modulus บริษัทย่อย

ของ OR และบริษัท เค-เน็กซ์ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (KNX) ผู้

ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายเครื่องซัก                                              

ผ้าและเครื่องอบผ้าแบบอุตสาห 

กรรม รวมถึงประกอบกิจการร้าน

สะดวกซัก ภายใต้แบรนด์ “อ๊อต

เทริ วอชแอนด์ดราย” โดยเข้า

ลงทุนในสัดส่วน 40% ในวงเงิน

ประมาณ 1,105 ล้านบาท

นางสาวจิราพรกล่าวว่า 

ความร่วมมือระหว่าง OR กับ

เค-เน็กซ์ ซึ่งดำาเนินธุรกิจร้าน

สะดวกซัก ภายใต้แบรนด์ชื่อ 

“อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” โดย

ให้บริการเครื่องซักผ้าและเครื่อง

อบผ้าแบบให้บริการตัวเอง ซึ่ง

เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในธุรกิจ

ร้านสะดวกซักที่ปัจจุบันมีจำานวน

ทั้งสิ้น 670 สาขา ถือเป็นหนึ่ง

ในกลยุทธ์ของ OR ตามพันธกิจ                                          

ในการสร้างทางเลือกสำาหรับ

การดำาเนินชีวิตแบบครบวงจร 

เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูป

แบบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ไป เพื่อให้ OR เป็นส่วนหนึ่งใน

การดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้

บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย และเพิ่ม

ความหลากหลายทางธุรกิจให้

กับเครือข่ายสถานีบริการพีทีที      

สเตชั่น ที่มีอยู่กว่า 2,000 สาขา

“ถือว่า เป็นการสร้างโอ 

กาสในการเติบโตทางธุรกิจร่วม

กันของทั้ง OR และเค-เน็กซ์ 

คอร์ปอเรชั่น ทั้งในและต่างประ                        

เทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนว 

ทางในการดำาเนินธุรกิจของ OR 

ที่มุ่งเติบโตในแบบ Outside-In                            

Growth โดยแสวงหาโอกาสการ                             

ลงทุนในตลาดใหม่ๆ ร่วมกับ

พันธมิตร เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูก                        

ค้าที่มีความต้องการสินค้าและ

บริการที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้น                      

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่สอด 

คล้องกันในการสร้างโอกาสให้กับ

ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 

OR ในการ ‘เติมเต็มโอกาส เพื่อ

ทุกการเติบโตร่วมกัน’ อีกด้วย” 

นางสาวจิราพรกล่าว.

ไทยโพสต์ • “ท.ท.ช.” ไฟเขียว

ประกาศลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา

เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน ชูต้นแบบการท่อง

เที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม

ยั่งยืน ระยะ 5 ปี ลุยดึงนักท่อง

เที่ยวคุณภาพแตะ 8 ล้านคน 

โกยรายได้กว่า 4 หมื่นล้าน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง 

เที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประ 

ชุมคณะกรรมการนโยบายการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ หรือ ท.ท.ช. 

เห็นชอบการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำา

ทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “วิถีชีวิตแห่งลุ่ม                                        

น้ำาทะเลสาบสงขลา ต้นแบบการ                                        

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

อย่างย่ังยืน” ตามท่ีองค์การบริหาร 

การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ

มหาชน) หรือ อพท.เสนอ ซึ่ง

จะครอบคลุม 15 อำาเภอ ใน 3 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 8 

อำาเภอ จังหวัดพัทลุง 5 อำาเภอ 

และจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 

อำาเภอ

อย่างไรก็ตามได้มอบหมาย                                                         

ให้ อพท.จัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์ 

การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

ลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลาระยะ 5 ปี                                               

(พ.ศ.2566-2570) ผ่านกระบวน                

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                                         

และเสนอต่อที่ประชุม ท.ท.ช.เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบอีกคร้ัง ซ่ึง (ร่าง)                                                   

แผนยุทธศาสตร์ฯ จะมุ่งดำาเนิน                                                  

งานใน 5 เป้าหมาย คือ พัฒนา 

การท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อ

มุ่งสู่ชุมชนแห่งความสุข สร้างเสริม 

และกระจายรายได้เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำาด้วยการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน สร้างต้นแบบของการพัฒนา 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อ

ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น

ด้านนาวาอากาศเอกอธิคุณ 

คงมี ผู้อำานวยการ อพท. กล่าวว่า 

อพท.จะเป็นหน่วยงานกลางในการ

ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน

กับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ในอันท่ี

จะพัฒนาและยกระดับพ้ืนท่ีลุ่มน้ำา

ทะเลสาบแห่งน้ีให้เกิดความย่ังยืน

ทั้งในมิติสังคม สิ่งแวดล้อมและ

เศรษฐกิจ และต้องสอดคล้องกับ

นโยบายการท่องเท่ียวและแผน

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ร่าง) แผนยุทธ

ศาสตร์ฯ น้ีจะทำาให้การพัฒนาของ

ภาคีท่ีเก่ียวข้องเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ มีความ

ชัดเจนในการนำาไปสู่การปฏิบัติและ

ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี

การประมาณการว่า จากการพัฒนา

ตามแผนงานระยะ 5 ปี จะส่งผล

ให้ท้ัง 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง 

และนครศรีธรรมราช มีจำานวนนัก

ท่องเท่ียวคนไทยและชาวต่างชาติ

เดินทางเข้าพ้ืนท่ีราวปีละ 7-8 ล้าน

คน สร้างรายได้ปีละกว่า 4 หมื่น

ล้านบาท เพ่ิมจากปี 2563 ซ่ึงมีนัก

ท่องเท่ียวรวม 3 จังหวัด ราว 6 ล้าน

คน มีรายได้ราว 3 หมื่นล้านบาท.

TEKA ค�ดร�ยได้ปี 65 โตไม่ต่ำ�กว่� 30%

นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ฑีฆาก่อสร้าง หรือ TEKA เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อ                                                            

สร้างขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำาหรับบริษัทเองปัจจุบันมีงานในมือ 

หรือ Backlog ประมาณ 1,700 ล้านบาท รับรู้รายได้ปีนี้ประมาณ 

80% และอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่เสริมทัพอีกไม่ต่ำากว่า 15-20 

โครงการ ม่ันใจรายได้ปี 65 เติบโตไม่ต่ำากว่า 30% จากปีก่อน อย่างไร

ก็ตามการระดมทุนในตลาดคร้ังน้ีเพื่อนำาเงินไปขยายการลงทุนและ

เดินหน้าขยายงานไปท่ีตลาดประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนาม

CWT แจงบิ๊กล็อต 18.8 ล้�นหุ้น แค่ปรับโครงสร้�ง

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการผู้

จัดการ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป หรือ CWT เปิดเผยว่า 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2565 ได้ทำารายการขายหุ้นบนกระดานรายใหญ่ 

(Big lot) จำานวน 18,800,000 หุ้น หรือคิดเป็น 2.97% ให้กับ

บริษัท ไชยดียิ่ง จำากัด ซึ่งเป็นโฮลดิ้งของครอบครัวไชยธีรัตต์ โดย

การได้มาครั้งนี้ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 20.24% ของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด เพื่อปรับโครงสร้างถือหุ้นของครอบครัวให้มี

ความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินของครอบครัว ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายและ

อำานาจในการบริหาร

ธอส.ผุดม�ตรก�รปรับโครงสร้�งหนี้เฟส 2

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำามาตรการปรับปรุง

โครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน เฟส 2 ช่วยเหลือลูกค้าที่อยู่ในมาตรการ

ท่ี 18 และ 19 และยังได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 สามารถ                                                                                           

ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.

2565 โดยลูกค้ารายย่อยตามมาตรการท่ี 18 ท่ีมีสถานะบัญชีปกติ

แต่ยังไม่สามารถผ่อนชำาระหน้ีให้กับธนาคารได้ตามสัญญา สามารถ

เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำาระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบ้ีย) เหลือ 

25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำาระตามสัญญากู้เงิน 

และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้

ใช้อยู่ลงอีก 0.25%-0.50% ต่อปี ส่วนลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่อ

อพาร์ตเมนต์ ตามมาตรการที่ 19 สามารถเลือกแบ่งจ่ายเงินงวด

ผ่อนชำาระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบ้ีย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% 

ของเงินงวดผ่อนชำาระปกติตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบ้ีย

เงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25% ต่อปี

เรือเฟอร์รี่แจ้งปรับขึ้นร�ค� เริ่ม 1 ก.ค.นี้

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือ

ราชาเฟอร์รี่ จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากทั้ง 2 ท่าเรือ 

และได้พิจารณาให้ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ให้สอดคล้องกับ

ต้นทุนที่แท้จริง เนื่องจาก Covid-19 ที่ผ่านมาทำาให้จำานวนผู้

โดยสารลดลงมาก ประกอบกับราคาน้ำามันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนประ                                                                   

กอบการหลักมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็น

อัตราที่ ไม่กระทบต่อผู้ ใช้บริการมากจนเกินไป ทั้งนี้ ได้กำาหนด

อัตราค่าโดยสารใหม่โดยใช้ราคาน้ำามันเชื้อเพลิงเป็นตัวกำาหนด

อัตราค่าโดยสาร โดยให้เริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 

ก.ค.2565 เป็นต้นไป

วัน ออริจิ้น จับมือ ‘ไทยสม�ยล์’ กระตุ้นยอดข�ย

นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

วัน ออริจิ้น จำากัด ผู้ดำาเนินธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำา (Recurring 

Income) ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เปิดเผย

ว่า มั่นใจสัญญาณบวกเปิดประเทศหนุนการท่องเที่ยวไทยปี 2565 

เติบโต หลังจากยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสะสมถึงเดือน 

พ.ค.65 มากกว่า 1.01 ล้านราย คาดว่าช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ไทย

น่าจะมีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่ม

เติมอีกราว 4 ล้านคน ล่าสุดได้จับมือสายการบินไทยสมายล์ เข้า

ร่วมโครงการ We Privilege มอบเอกสิทธิ์พิเศษแด่สมาชิกที่เข้าพัก

ในบัดเจ็ตโฮเทลแบรนด์ดัง “ไอบิส” ใน 3 ทำาเลท่องเที่ยวชั้นนำา 

ภูเก็ต-หัวหิน-กระบี่.  

17/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,634.31 8,571.59 -1,937.28
 7,331.35 6,320.23 +1,011.11
 57,439.41 59,050.83 -1,611.43
 29,934.06 27,396.46 +2,537.59

101,339.12
-1.71

1,559.39
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.74 35.47
ยูโร 36.37 37.48
ปอนดสเตอรลิง 42.37 43.96
เยน (100 เยน) 25.73 26.85
หยวนจีน 4.94 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,700 30,800
ทองรูปพรรณ 30,153 31,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เท่านั้น ขณะที่ตามโซเชียลมีเดียก็จะได้พบเห็นประชาชนแชร์ข้อมูล

การแพ้อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาจากร้านค้าหลายแห่ง อาการ

มาก-น้อยแล้วแต่บุคคล

ความนิยมเรื่องกัญชาในหมู่ประชาชนใน

ขณะนี้ จนนำาไปสู่การปลูก และการใช้งานที่อาจ

ไม่ถูกวิธี ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจ ไม่ตั้งใจ เข้าใจ 

หรือไม่เข้าใจก็ตาม กำาลังเป็นคำาถามว่า ท้ายที่สุด

แล้วการเปิดเสรี 100% ที่ว่า กำาลังเดินมาถูกทาง

แล้วจริงๆ หรือไม่?!?!

แม้ว่าจะมีการช้ีแจงจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องโดยตรง และยืนยันว่าถ้าใช้กัญชา

ทางการแพทย์ไม่มีผลกระทบ โดยจากการรวบรวม

ข้อมูลการใช้กัญชาของสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในส่วนของน้ำามันกัญชา 

สูตร อ.เดชา จำานวน 5.1 หมื่นคน และตำารับยาท่ี

มีส่วนผสมของกัญชา ศุขไสยาศน์ 2.1 ล้านคร้ัง ก็

พบว่า ไม่มีเสียชีวิต หรือไม่ได้รับผลกระทบจาก

กัญชา ย้ำา หากประชาชนใช้ถูกวัตถุประสงค์ เช่น 

เพื่อทางการแพทย์ อยู่ในการควบคุมดูแลของ

แพทย์ก็ไม่ได้รับผลกระทบ แต่หากผิดวัตถุประสงค์

เพื่อสันทนาการก็อาจได้รับผลกระทบได้ เช่นเดียว

กับการบริโภคอาหารท่ีมีส่วนผสมของกัญชา ต้อง

เลือกผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง

ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ

ร้านอาหารท่ีน่าเชื่อถือ

ขณะเดียวกัน ‘เครือข่ายนักวิชาการและ

ภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด’ ระบุว่า ขณะนี้

ประเทศไทยได้ก้าวเลย นโยบายกัญชาทางการ

แพทย์ ไปแล้ว เพราะประเทศที่ใช้นโยบายกัญชา

ทางการแพทย์จะเน้นให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์เท่านั้น จะไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อความ

บันเทิง เพราะจะทำาให้เกิดอาการเมาและเกิดการ

เสพติดได้ในที่สุด และขณะนี้เกิด ‘ภาวะสุญญากาศ

ทางนโยบาย’ คือ การที่ไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายมา

ควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดอย่างเพียงพอ

‘‘

‘‘
ความนิยมเรื่องกัญชา                         

ในหมู่ประชาชนขณะนี้                              

จนนำาไปสู่การปลูก และการ

ใช้งานที่อาจไม่ถูกวิธี ไม่ว่าจะ

ด้วยความตั้งใจ ไม่ตั้งใจ เข้าใจ                      

หรือไม่เข้าใจก็ตาม กำาลังเป็น

คำาถามว่า ท้ายที่สุดแล้วการเปิด

เสรี 100% ที่ว่า กำาลังเดินมาถูก

ทางแล้วจริงๆ หรือไม่?!?!
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วามคิดของคนส่วนใหญ่เชื่อว่าดอกเล็บเกิดจากการขาด

สารอาหารหรือร่างกายได้รับวิตามินบางชนิดไม่ครบถ้วน 

เช่น สังกะสีหรือแคลเซียม แต่การเกิดดอกเล็บจาก

สาเหตุนี้มีเพียงส่วนน้อย เพราะดอกเล็บหรือความผิดปกติอื่นๆ 

ของเล็บ ในทางการแพทย์อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ 

การบาดเจ็บ  ส่วนใหญ่มักเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยในชีวิตประจำา

วัน เช่น ถูกของหนักหล่นทับเล็บหรือกระแทกโดน ถูกประตู

หนีบ การกัดเล็บ หรือทำาเล็บบ่อยเกินไปก็อาจสร้างแรงกดให้

เนื้อเยื่อรองเล็บหรือฐานเล็บเสียหายได้เช่นกัน

การติดเชื้อราที่เล็บ ก็เป็นสาเหตุทำาให้เกิดดอกเล็บ 

เช่นเดียวกับอาการแพ้สารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บ

ประเภทต่างๆ เช่น ยาทาเล็บ น้ำายาเคลือบเล็บ น้ำายาล้างเล็บ 

เป็นต้น หรือสารเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้แก่เล็บ จึง

อาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำาให้เกิดดอกเล็บขึ้น นอกจากนั้นบางคน

อาจเกิดดอกเล็บจากสาเหตุอื่น แต่พบได้ค่อนข้างน้อย เช่น 

การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาเคมีบำาบัด ยาในกลุ่มซัลฟาบางชนิด 

(Sulfonamides) ได้รับสารพิษหรือโลหะหนักบางชนิด เช่น สาร

ตะกั่ว สารหนู เป็นต้น

ทำาอย่างไรเมื่อเกิดดอกเล็บและรักษาอย่างไร ก็ต้องบอก

ว่า หากสังเกตพบ

ดอกเล็บ สิ่งแรกที่ควร

ทำาคือ ให้ลองนึกถึง

เหตุการณ์ก่อนหน้า

นี้ว่ามีสาเหตุใดบ้าง

มีส่วนทำาให้เกิดดอก

เล็บ บางคนอาจได้รับ

บาดเจ็บที่มือ เล็บไป

กระแทกโดนสิ่งของ 

รวมถึงสังเกตอาการ

อื่นที่เกิดในเวลาใกล้

เคียงกัน เช่น สีเล็บ

หรือลักษณะของผิว

เล็บเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เล็บเหลือง เล็บเปราะ แต่โดยทั่วไป

ดอกเล็บที่เกิดขึ้นค่อนข้างไม่เป็นอันตรายและมักหายได้เอง

สำาหรับการป้องกันการเกิดดอกเล็บก็คือ การดูแล

สุขภาพเล็บ อาทิ ไม่กัดเล็บ ไม่ใช้มือฉีกเล็บหรือหนังหุ้มด้าน

ข้างเล็บออก เพราะจะยิ่งทำาให้เล็บเกิดความเสียหาย แต่ควร

ใช้กรรไกรตัดเล็บหรือกรรไกรเล็มหนังหุ้มด้านข้างเล็บออกแทน 

ดูแลความสะอาดของมือและเล็บอย่างสม่ำาเสมอ ไม่ควรปล่อย

ให้เปียกชื้น หลังอาบน้ำาหรือล้างมือก็ควรเช็ดมือให้แห้งสนิท 

ไม่ควรไว้เล็บยาวจนเกินไป ควรเล็มหนังข้างเล็บที่เป็นส่วน

เกินออก ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดเล็บคือหลังอาบน้ำา

เสร็จใหม่ๆ เพราะเล็บจะนิ่มมากกว่าเวลาปกติ ผู้ที่มีปัญหาเล็บ

เปราะบางหรือหักง่ายบ่อยไม่ควรไว้เล็บยาว เพื่อไม่ให้เล็บฉีก

ขาดได้ง่าย และควรทาโลชั่นบำารุงมือและเล็บอย่างสม่ำาเสมอ 

สุดท้ายคือรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ มีสารอาหาร

ครบถ้วน เพราะจะช่วยป้องกันภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งเป็นอีก

สาเหตุหนึ่งของการเกิดดอกเล็บค่ะ.

ค

สตรีทแวร์ adidas x Gucci 

คอลเลกชันที่ทุกคนตั้งตารอ
ดอกเล็บ..บอกสุขภาพ

ศศินทร์ร่วมยินดีดุษฎีบัณฑิต

ศ.เอียน เฟนวิค ผู้อำานวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้

อำานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) และกรรมการที่ปรึกษาของสถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน

Thailand 5G Summit 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เยี่ยมชมนวัตกรรมโซลูชัน 5G ในบูธทรู นำาเสนอศักยภาพระบบนิเวศ

ทรู 5G นวัตกรรมและโซลูชัน รวมทั้ง Use Case ที่หลากหลายครอบคลุมทุกมิติของทุกอุตสาหกรรม 

เสริมแกร่งองค์กรธุรกิจไทย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ก้าวนำาคู่แข่งไปอีกขั้น และเป็นพลังร่วมขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในงาน Thailand 5G Summit ที่

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สอนน้องรักษ์น้ำา

เพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท 

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด และ ธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือพันธมิตร “กล่องวิเศษ” กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม ทั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

และกรุงเทพมหานคร เดินหน้าสานต่อโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำา” สู่ปีที่ 4 จุดประกายเยาวชน

ไทยให้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาและรู้จักใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรมที่

หลากหลาย น่าสนใจ เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนตลอดปี 2565  

องค์กรเรียนรู้เพื่อรากฟันเทียม

นงลักษณ์ กิจเจริญการกุล ประธานบริหาร บริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

จำากัด และผู้จัดการองค์กร อินเตอร์เนชั่นแนล ทีม ฟอร์ อิมพลานโทโลยี สาขาประเทศไทย 

และ ดร.ชาร์ลอตต์ สติลเวลล์ ประธานกรรมการองค์กร อินเตอร์เนชั่นแนล ทีม ฟอร์             

อิมพลานโทโลยี (ไอทีไอ) จัดงานเปิดตัว “International Team for Implantology – Thailand 

Section” องค์กรพัฒนาองค์ความรู้ด้านทันตกรรมรากเทียมครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็น

องค์กรที่มีเครือข่ายทั่วโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพงานด้านทันตกรรมรากเทียม

ให้มีมาตรฐานและประสบความสำาเร็จในการรักษา โดยมี ดร.อเล็กซานเดอร์ อ็อชเนอร์ 

ประธานบริหารองค์กร อินเตอร์เนชั่นแนล ทีม ฟอร์ อิมพลานโทโลยี (ไอทีไอ) พร้อมด้วยงาน

ทันตแพทย์ผู้บริหารทีมงาน ITI สาขาประเทศไทย ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี                                                                                        

โฮเทล แบงค็อก

ชวนคนไทยมอบโอกาสให้กับผู้ป่วย

เริ่มต้นสร้างพลังบวกในฐานะผู้ให้ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา 

และอาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนคนไทย

มอบโอกาสให้กับผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องใช้เลือด ด้วยการบริจาคโลหิตในกิจกรรม 

“Blood Donation ครั้งที่ 25” เพื่อช่วยต่อลม

หายใจและให้ โอกาสในการมีชีวิตของเพื่อน

มนุษย์ โดยการบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในการ

ทำาความดีที่ใช้เวลาเพียงไม่นาน สามารถ

สร้างความสุขต่อผู้ให้และผู้รับในคราว

เดียว ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วง

หน้า 250 ท่านแรก จะได้รับ ‘ผ้าขาวม้า

หมักโคลน’ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 23 

มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-15.00 น. ณ 

ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิตต่อชีวิต

ให้ผู้ป่วย สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของท่ีระลึก ‘ผ้าขาวม้าหมักโคลน’ 

จำานวน 250 สิทธ์ิ! โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Code หรือคลิก https://bit.

ly/3OcMg1y ได้ต้ังแต่วันน้ีถึง 21 มิถุนายน 2565

Jaspal Scholarship Program 

บริษัท ยัสปาล จำากัด ประกาศเปิดตัวโครงการ Jaspal Scholarship 

Program (JSP) ร่วมมือกับ 6 มหาวิทยาลัย ทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ รังสิต และศิลปากร มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 พร้อมโอกาสฝึกงานกับนักออกแบบมืออาชีพในแผนงาน “Jaspal 

Designer Mentorship Program” และสร้างรากฐานสู่ความสำาเร็จของชีวิต

กับการทำางานจริงในฐานะดีไซเนอร์รุ่นใหม่ของยัสปาล โดย JSP นับเป็น

โครงการสร้างนัก

ออกแบบรุ่นใหม่

ครั้งแรกของวงการ

แฟชั่นเมืองไทยที่

มอบการสนับสนุน

แก่นักออกแบบรุ่น

ใหม่แบบครบวงจร 

ตั้งแต่ระดับการ

ศึกษาในสถาบันไป

จนถึงการมีอาชีพ

การงานที่มั่นคง

โครงการ JSP เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำาลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 สมัคร

เข้าร่วมโครงการผ่านทาง Jaspal Career Page https://www.jaspalcareers.

com/scholarship ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ประกาศผลและจัดพิธี

มอบทุนการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2565

นุษย์ป้าอ้าปากค้างงงง...เลยทีเดียว เมื่ออยู่ในวงสนทนา

ของผู้ผลิตและสรรค์สร้างละครในวันนี้ ที่เล่าสู่กันฟังด้วย

ความรู้สึกอัศจรรย์ คละเคล้ากับความกังขาสงสัยว่า 

ทำาไม?!? ละครซีรีส์วายในบ้านเราถึงขายดิบขายดีเทน้ำา

เทท่า ถึงขั้น “ส่งออก” กลายเป็นซอฟต์เพาเวอร์ ที่สร้างราย

Why ว้าย ..วาย

ได้เป็นกอบเป็นกำา

ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี เป็นตลาดสำาคัญของซีรีส์วาย

ที่อำานวยสร้างและผลิตจากประเทศไทย โดยผู้กำากับและนักแสดง

ไทยล้วนๆ เรียกว่า มีแฟนคลับก้อนใหญ่ถึงขนาดบินข้ามประเทศ

มากรี๊ดสนั่นกันในห้องส่งรายการทีวีกันอย่างสม่ำาเสมอด้วย

“มันเป็นยุคที่เรียกว่า ‘ไม่มีเพศ’ แล้วครับ” คือคำาตอบ

สุดท้ายที่อธิบายว่า ทำาไมซีรีส์วายจึงอินเทรนด์เสียเหลือเกิน

วาย (Y) ย่อมาจากคำาว่า ‘ยาโออิ’ (Yaoi) ซึ่งเป็นวัฒนธรรม

จากญี่ปุ่นที่แรกเริ่มเดิมทีจะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของชายกับ

ชายในนิยายและการ์ตูน หรือเรียกอีกอย่างว่า Boy’s love ส่วน

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงหญิงก็มีเหมือนกันค่ะ จะเรียกว่า ‘ยูริ’ 

(Yuri) หรือ Girl’s love 

อันนี้มนุษย์ป้าต้องไปถามหาจากกูเกิล เพื่อความกระจ่าง 

ซึ่งแวดวงคนทำาละครและดูละครประเภทนี้ระบุว่า ถ้าเป็นเรื่อง

ของ “วาย” แล้ว อย่าถามว่าผู้ชายคนไหนเป็นคิงหรือเป็นควีน 

เพราะพวกเขาจะบอกว่า เขาไม่ใช่เกย์ เพราะเขาไม่เคยรู้สึกว่า

เขาเป็นผู้หญิง หรือเขาเป็นผู้ชาย นอกจากนั้นพวกเขาก็ไม่ใช่ 

LGBT ด้วย

ฟังแล้วก็มึนๆ งงๆ กับวิถีมนุษย์ยุคลูกยุคหลาน แต่ก็ทำาให้

ย้อนระลึกถึงตอนเป็นนักเรียน ตอนครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  

บอกว่า สัตว์ไม่มีเพศเป็นสัตว์เซลล์เดียวได้แก่ อะมีบา พารามี

เซียม  

แต่มาวันนี้ มนุษย์ผู้ชายกลุ่มหนึ่งบอกว่า เขาเป็นสัตว์ไม่มี

เพศ!!!

พรุ่งนี้่มะรืนนี้หรืออนาคตข้างหน้า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า 

มนุษย์ป้าจะต้องหลิ่วตาตามไปกับสังคมยุคใหม่หรือเปล่า ที่ไม่ดู

ซีรีส์วาย กลายเป็นไดโนเสาร์ ..หุหุ.

“ป้าเอง” 

 

ม

อลเลกชันแรกของ adidas 

x Gucci เปิดตัวครั้งแรกบน

รันเวย์ Exquisite Gucci ใน

พื้นที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยกระจกเงา

ที่สะท้อนตราสัญลักษณ์ของ Gucci 

อันมีประวัติมายาวนานให้เพิ่ม

จำานวนเป็นทวีคูณ และถูกแปลง

โฉมลงมาอยู่ในคอลเลกชันเสื้อผ้า

แนวสตรีทแวร์ เป็นการขยายคอน

เซ็ปต์การสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บนพื้น

ฐานของโลโก้สามแถบของ adidas 

โดยเปิดตัวในลุคบุ๊กที่ปล่อยออกมา

เมื่อเดือนที่แล้ว ชิ้นงานที่คัดสรรมาทั้งหมดได้สะท้อนให้เห็นถึงสุนทรียภาพ

ในหลากมิติของอเลสซานโดร มิเคเล (Alessandro Michele) โดยผสม

เอกลักษณ์ของ Gucci และจุดเด่นของแบรนด์กีฬาเก่าแก่อย่าง adidas 

เป็นการผสมผสานตัวตนของเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นสูงและสตรีทแวร์เข้าด้วยกัน  

ผลงานในคอลเลกชันนี้ประกอบด้วยเสื้อผ้า ready-

to-wear ของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมไปถึงกระเป๋า 

รองเท้า แอคเซสเซอรี เครื่อง

ประดับ และสินค้าไลฟ์สไตล์ 

ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการผสม                                 

ผสานของลายโมโนแกรม 

GG และลายตัว G สองตัว

ไขว้กันของ Gucci ร่วมกับ

โลโก้ adidas Trefoil บนลาย

พิมพ์หลากสีสัน รวมไปถึงผ้า

แจ็กการ์ด ขณะที่แถบสีแดง

เขียวของ Gucci ก็ถูกนำามา

ค
ออกแบบร่วมกับลายสามแถบ

ของ adidas เช่นกัน แนวคิด

ที่ใช้ในการสร้างตัวตนที่ผสม

ผสานกันอย่างลงตัวของคอล

เลกชันนี้ก็คือ การหวน

รำาลึกถึงเสื้อผ้าชุดกีฬาใน

อดีต ในขณะเดียวกันก็

สะท้อนบุคลิกร่วมสมัย

อย่างชัดเจน ชิ้นงานใน

สไตล์เป็นทางการเช่น 

รองเท้าหนังส้นสูง 

รองเท้าโลฟเฟอร์หนัง

กลับ และผ้าพันคอไหมของคอลเลกชันนี้จะให้อารมณ์ที่

ผ่อนคลายมากขึ้น นอกเหนือจากงานออกแบบที่ทำาออก

มาเป็นประจำาในคอลเลกชันอื่นๆ แล้ว ในคอลเลกชันนี้ยัง

มีสินค้าไลฟ์สไตล์ออกมาเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ ถุงกอล์ฟที่ทำาออก

มาถึงสองรูปแบบ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์

อย่างหนึ่งของ Gucci ด้วยเช่นกัน

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งม่ัน

ร่วมกันของท้ังสองแบรนด์ในด้านนวัตกรรม 

ความก้าวหน้า เป้าหมายในด้านความย่ังยืน และ

การลงมือทำาร่วมกัน ในคอลเลกชันน้ีจึงประกอบ

ไปด้วยหลากหลายผลงานท่ีสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ

และเส้นใยท่ีสะท้อนถึงความตระหนักและห่วงใย

ต่ออนาคตของโลก ไม่ว่าจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 

ผ้าฝ้าย และวิสโคส (viscose) นอกจากน้ี แต่ละ

ช้ินงานยังได้รับการออกแบบให้ส่งผลกระทบต่อส่ิง

แวดล้อมน้อยท่ีสุดในทุกข้ันตอนของการผลิตอีกด้วย.
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8 ท่องเที่ยว

อินเดีย หรือบางส่วนก็ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมโรมัน ซึ่งทั้งหมด

พบบริเวณเจดีย์จุลประโทน เส้นทางการค้าก็เฟื่องฟูอย่างมากในพุทธ

ศตวรรษที่ 14 ทำาให้นครปฐมสมัยทวารวดีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการ

ค้าเส้นทางสายไหม จึงมีศาสนสถานและศาสนวัตถุ รวมถึงภาชนะที่

คล้ายคลึงกับอินเดีย

ในโซนพุทธศิลป์ที่มีความน่าสนใจ เราจะได้เห็นถึงวิวัฒนาการ

การแกะสลักพระพุทธรูปยืนด้วยหินจากแค่ปั้นเป็นรูปร่าง ยังไม่มี

การลงรายละเอียดหรือลวดลาย ก็เริ่มมีการใส่รายละเอียดโครงหน้า

ชัดเจน เกศาขดเป็นปม ลายจีวรคลุม พระหัตถ์มีลักษณะเป็นปาง

ประทานธรรม ฐานรองธรรมจักรสลักรูปนรสิงห์ หรือชิ้นส่วนพุทธ

บัลลังก์ ที่พิพิธภัณฑ์มีการวาดภาพด้านหลังเพื่อให้เข้าใจว่าชิ้นส่วน

นี้อยู่ตรงไหน ถัดมาที่โซนธรรมจักร ที่มีลวดลายต่างๆ เช่น ลายคช

ลักษมี ลายพรรณพฤกษา ลายบุรุษครึ่งตัว และเสาธรรมจักร โซน

ประติมากรรมสถานของเจดีย์จุลประโทน ที่จัดแสดงชิ้นส่วนของสถูป 

ที่เป็นประติมากรรมทรงกลมรี ด้านในกลวง ก้นตัน สันนิษฐานว่าเป็น

ส่วนองค์ระฆังของสถูป โดยตอนล่างเป็นการสลักลายกลีบบัว

ถัดมาเป็นอีกโซนที่สวยงาม ได้เห็นสถาปัตยกรรมและศิลปะ

สมัยทวารวดีที่ประดับฐานเจดีย์จุลประโทน ซึ่งมีทั้งปูนปั้น ดินเผา 

และดินดิบทำาเป็นภาพต่างๆ ได้แก่ ภาพปูนปั้นชาดก กลุ่มอัศวิน บุรุษ

ขี่ม้า กินนร บุคคลนั่งชันเข่า เป็นต้น และการจัดแสดงโครงสร้างของ

เจดีย์จุลประโทนที่มีการพบโบราณวัตถุ ไกด์ที่ได้ทำาหน้าที่ถ่ายทอด

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ยิ่งทำาให้การเข้าพิพิธภัณฑ์ทั้งสนุก ได้

ความรู้ และเข้าใจการเกิดขึ้นของวัฒนธรรม ที่ดำารงอยู่มาจนถึง

ปัจจุบัน หมดเวลาของเราที่นครปฐม โอกาสหน้ามีเวลาจะต้องกลับมา

เที่ยวอีกแน่นอน.

‘AQBooking.com’ แพลตฟอร์มใหม่จองที่พัก-

โรงแรม

อควาเรียส อินเตอร์

เนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท์             

(Aquarius International 

Development: AQI) บริษัท

ผู้นำาด้านการท่องเที่ยวและ

การบริการ ประกาศเปิดตัว 

“AQBooking.com” (เอคิว

บุ๊กกิ้งดอทคอม) แพลตฟอร์มออนไลน์แนวใหม่สำาหรับจองที่พัก

และการท่องเท่ียวสไตล์ลักชัวรี เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียวไฮเอนด์                        

ที่มองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งใน

ไทยและเอเชีย ผนึกพันธมิตรชั้นนำา

พร้อมให้บริการแผนการเดินทางสุด

เอ็กซ์คลูซีฟ ครอบคลุมตลาดทั่วเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และยังสามารถ

สะสมคะแนนจากการซื้อทั้งหมดได้อีก

ด้วย สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

กับ AQBooking.com ได้ที่

เว็บไซต์ aqbooking.com

Robinhood เปิดบริการฟีเจอร์ใหม่ท่องเที่ยว

แอปพลิเคชันสตาร์ทอัปสัญชาติไทย Robinhood 

แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี เปิดบริการฟีเจอร์ใหม่ Robinhood 

travel เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดย

เฉพาะโรงแรมและที่พักขนาดกลาง-เล็ก รองรับการเปิด

ประเทศเต็มรูปแบบ โดยมีจุดเด่นรายได้เต็มๆ แบบไม่มีหักค่า

ธรรมเนียม, โรงแรมสามารถจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ส่วนลด 

ครจะคิดว่านครปฐม จังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพฯ จะมีแหล่งท่อง

เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจมากมายให้เช็กอิน ไม่ว่าจะเป็นพระปฐม

เจดีย์ ตลาดทุ่งบัวแดง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย คาเฟ่น่ารักๆ ริม

น้ำา และอื่นๆ บอกเลยว่ามาแค่วันเดียวคุ้มแน่นอน

ไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า นอกจากสถานที่เช็กอินที่บอกไว้ข้างบน

แล้ว ในมุมประวัติศาสตร์นครปฐมก็มีเรื่องราวน่าสนใจ เพราะในอดีต

นั้นพื้นที่ตั้งของจังหวัดเป็นอาณาจักรทวารวดี จากการขุดค้นพบหลัก

ฐานทางโบราณวัตถุมากมาย ทำาให้เราได้เห็นวิวัฒนาการของศิลปะ 

ศาสนา และประเพณี รวมไปถึงเครื่องแต่งกายของคนในอดีต เปิดมุม

มองการไปวัดที่ไม่ใช่การไปมู หรือขอพรเพียงอย่างเดียว แต่การรับรู้

ประวัติความเป็นมาของวัดยิ่งสร้างความน่าสนใจ เพิ่มอรรถรสในการ

ไปวัดวาอารามมากยิ่งขึ้น

การเดินทางในครั้งนี้ แม้ จ.นครปฐมจะไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

หลัก แต่เราก็ขอนำาเรื่องราวการแวะไปเที่ยวนครปฐมของ 2 สถานที่

ท่องเที่ยว ที่หลายคนอาจจะเคยไป หรือไม่เคยไป มาเล่าสู่กันฟัง จุด

แรก เสริมสิริมงคลด้วยการเข้าวัด ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง  

ตำาบลบางช้าง อำาเภอสามพราน ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวัด

แห่งนี้เป็นวัดฝ่ายอันนัมนิกาย หรือวัดเวียดนาม ซึ่งผู้มอบที่ดินให้สร้าง

วัดนั้นเป็นชาวจีนเจ้าของโรงเจด้านหลังวัด หากมีใครสับสน เหมือน

เราที่ก็ยังสบสน คงต้องเท้าความไปในอดีต เดิมบริเวณนี้เป็นที่ทิ้งศพ

อยู่ข้างแม่น้ำาท่าจีน แต่ด้วยมีเรือค้าขายของชาวจีนแต้จิ๋วล่องไปมา จึง

ได้มีการสร้างโรงเจเฮงเส็งตั๊ว คาดว่ามีอายุกว่า 180 ปี ต่อมาก็มีการ

สร้างศาลเจ้าขึ้น ซึ่งเป็นจีนนิกายมหายาน แต่ด้วยสภาพที่ทรุดโทรม

โรงเจและศาลเจ้าจึงได้รับการบูรณะเรื่อยมาจากคณะกรรมการที่ดูแล

ถึงโรงเจและศาลเจ้าจะมีการบูรณะ สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คู่กับโรง

เจและเก่าแก่ที่สุดยังคงเห็นได้ในปัจจุบันคือ แป๊ะกง (กำาเทียนไต่ตี่) 

เทพเจ้าผู้ปกปักดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้ ลักษณะพิเศษของแป๊ะกงที่นี่จะ

แตกต่างจากที่อื่น องค์เทพเจ้ามีการแกะสลักจากไม้ซึ่งเป็นของดั้งเดิม 

ไม่ได้มีการทำาขึ้นมาใหม่ ที่เท้าทั้งสองข้างจะเหยียบเสือกับมังกร ใส่ชุด

เกราะทหาร มือถือคทา เข้าไปด้านในศาลเจ้าเราจะเห็นซุ้มที่ประทับ

ของเทพเจ้าซึ่งเป็นฝีมือช่างชาวบ้านแบบดั้งเดิม มีการสร้างรั้วและ

กระจกขึ้นเพื่อความปลอดภัย ตรงกลาง เทพประธานคือ กิ๊วฮวงฮุกโจ้ว 

หรือเทพเจ้า 9 องค์ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุกว่า 100 ปี การตั้งเทพเจ้า 

9 องค์นั้นสื่อได้ถึงการกินเจของคนจีนในย่านนี้ที่ให้ความสำาคัญ เพราะ

เมื่อถึงช่วงกินเจทุกคน

จะเคร่งครัดในการปฏิบัติ

เป็นอย่างมาก

ส่วนของวัดนั้นได้

มีการสร้างขึ้นโดย พระ

มหาคณานัมธรรมปัญญา

ธิวัตร อดีตเจ้าอาวาส มี

ความผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมเวียดนามและ

จีน ไฮไลต์สำาหรับวัด

แห่งนี้คือพระยูไลไภษัชย

คุรุพุทธเจ้า (พระยู

ไลไภษัชย์) หรือพระหมอ 

ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยปัดเป่า

การเจ็บไข้ได้ป่วยของชาว

บ้าน โดยลักษณะองค์

ใ

คนอาจจะมาแค่ไหว้พระปฐมเจดีย์แล้วก็กลับ แต่หาก

ได้เปิดใจมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของที่นี่สักครั้ง อาจจะ

ทำาให้เข้าใจวัฒนธรรมและพัฒนาการของนครปฐม

มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่นี่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุในช่วง

สมัยทวารวดีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12-16 โดยด้านในพิพิธภัณฑ์มีการ

ปรับปรุงโซนเนื้อหาการจัดแสดงได้อย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย มีการ

อธิบายด้วยข้อความ ภาพ และกิจกรรมให้ร่วมสนุก เพื่อสัมผัสเรื่อง

ราวในแต่ละยุคได้อย่างลึกซึ้ง

เมื่อย่างก้าวเข้ามาในโซนแรกจะเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุ

ชิ้นสำาคัญ อาทิ จารึกวัดพระงาม เป็นศิลาจารึกที่มีความสมบูรณ์ที่สุด

หลักหนึ่งสมัยทวารวดี และยังปรากฏข้อความมากที่สุด เป็นภาษา           

สันสฤต เช่นคำาว่า ทฺวารวดีวิภูติ ยังมีจารึกทวารวดีอื่นๆ อีก เช่น 

จารึกดินเผา ยอดสถูปจำาลองจารึก แผ่นหินที่มีจารึกต่างๆ

โซนถัดมาคือใบหน้าคน ซึ่งมีลักษณะเด่นชัดคือ คิ้วปีกกา ตา

โปน จมูกบาน ปากหนา เครื่องประดับเป็นสร้อยสังวาล มีการเจาะ

หูกว้าง หรือให้เข้าใจง่ายก็คือ การระเบิดหูในปัจจุบัน ชายผ้านุ่งแบบ

พระหมอมีความวิจิตรงดงามในการสร้างด้วยศิลปะทิเบต หล่อด้วยเนื้อ

โลหะผสมเงินองค์ใหญ่ที่สุดในบรรดาการสร้างพระยูไล บนพระหัตถ์

ถือหม้อยา ลวดลายจีวรประกอบด้วยมังกร 888 ตัว ด้านหน้ายังมี

พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ที่สื่อถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วย

อีกจุดที่หลายคนน่าจะชอบ คือ ประติมากรรมรูปปั้นเจ้าแม่

กวนอิมปางไสยาสน์ หรือปางเสวยสุข นับว่าหาพบได้ยากที่จะมีการ

สร้างเจ้าแม่กวนอิมในลักษณะท่านอน ความยาวประมาณ 21 เมตร 

ในการเห็นเจ้าแม่กวนอิมปางไสยาสน์นี้เพื่อส่งต่อความสบายใจให้แก่ผู้

ที่มาสักการะ ทำาให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย

ไปที่จุดสุดท้าย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ หลาย

ของแถมหรืออื่นๆ, ได้รับเงินค่าห้อง

ที่ไวไม่ต้องรอนาน 3-7 วัน เพียงแค่

ลูกค้าเช็กเอาต์ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก็จะ

ได้รับยอดเงินโอนทันที, มีระบบ Total 

Payment Solution, ประสบการณ์ที่ดี

ในการใช้งาน OTA จาก Robinhood 

Travel, สามารถเที่ยวก่อนผ่อน

จ่ายทีหลังผ่าน

บัตรเครดิตที่

ร่วมรายการ และสามารถสะสมคะแนนและนำา

คะแนนสะสมมาใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในการ

จองที่พัก ซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือเช่ารถได้ ตลอดจน

ให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ดีกว่า 

พร้อมกับออก e-receipt ให้ สนใจเป็นพาร์ตเนอร์

สามารถคลิกติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ 

Robinhood story https://www.robinhood.in.th/ 

เว็บไซต์ของ Robinhoo

สิงคโปร์ โชว์ 3 แผนพัฒนาดึงดูดท่องเที่ยว

สิงคโปร์เปิดตัวแคมเปญโปรโมตการท่องเที่ยว 

“SingapoReimagine” ชูความพร้อมของประเทศที่มีจุดเด่นใน

การเป็นเมืองแห่งสุขภาพ และหมุดหมายการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

สำาหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ใน 3 แผนพัฒนาดึงดูดท่องเที่ยว 

คือ 1.เป็น “เมืองสีเขียว” 2.พลิกโฉมการสร้างพลังงานและแหล่ง                     

อาหารเพื่อความยั่งยืนและอนาคตที่มั่นคงมากขึ้น และ 3.เสริม 

สร้างสุขภาพท่ีดีอย่างมีเอกลักษณ์                                          

โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน

ตลอดทั้งเดือนเป็นเทศกาลส่ง

เสริมสุขภาพสิงคโปร์ 2565 ผู้

สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ www.stb.gov.sg และ 

www.visitsingapore.com หรือ

ติดตามผ่านทวิตเตอร์ได้ที่                   

@STB_sg (https://twitter.

com/stb_sg).

เสริมสิริมงคล สักการะพระปฐมเจดีย์

ไหว้พระวัดเวียดนาม-ชมพิพิธภัณฑ์

เจ้าแม่กวนอิมปางไสยาสน์แป๊ะกง องค์เก่าแก่ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเจ

ศิลาจารึกวัดพระงาม ใบหน้าชาวทวารวดี โซนสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของเจดีย์จุลประโทน

พุทธศิลป์สมัยทวารวดี

พระพุทธรูปยืน ศิลปะ

สมัยทวารวดีที่เริ่มเห็น

รายละเอียดในการปั้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ อยู่ใกล้กับพระปฐมเจดีย์

องค์เจดีย์จุลประโทนจำาลอง โครงสร้าง

สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี

กิ๊วฮวงฮุกโจ้ว เทพเจ้าแห่งการกินเจ พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าประตูทางเข้าศาลเจ้าและโรงเจ ด้านหน้าแม่น้ำาท่าจีน



เจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ..••.. บ. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจ

เม้นท์ จำากัด ร่วมกับสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย), สมาคม

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย และ บ.เพอร์เฟค คอมพา

เนียน กรุ๊ป จำากัด ผนึกกำ�ลังเตรียมพร้อมจัดง�น สม�ร์ทฮ�ร์ท พรี

เซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อก โชว์ 2022 ง�นแสดง

สินค้�และบริก�รเกี่ยวกับสุนัขแบบครบวงจรยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภ�ค

อ�เซียน วันที่ 30 มิถุน�ยน-3 กรกฎ�คม 2565 ตั้งแต่เวล� 10.00-

20.00 น. บนพื้นที่รวมกว่� 10,000 ต�ร�งเมตรของอ�ค�ร 5-6 อิม

แพ็ค เมืองทองธ�นี.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

ทรูพาเชียร์ ‘ก้อง’ บิดโมโตทูสนาม 10 ที่เยอรมนี

กรุงเทพฯ • ศึกจักรย�นยนต์ท�งเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโต จีพี 

ฤดูก�ล 2022 ผ่�นไปแล้ว 9 สน�มแรก สัปด�ห์นี้ วันที่ 17-19 มิ.ย. 

เป็นสน�มที่ 10 เยอรมนี กรังด์ปรีซ์ 2022 ที่สน�ม ซักเซนริง เซอร์กิต 

ในประเทศเยอรมนี มีก�รถ่�ยทอดสดท�งทรูวิชั่นส์ ช่อง SPOTV2 

(690) รุ่นที่แฟนๆ ช�วไทยเฝ้�ติดต�มชมก็คือ โมโต 2 ที่ปีนี้ผลง�นของ

นักแข่งไทย “ก้อง” สมเกียรติ จันทร� จ�กทีมฮอนด้� เอเชีย โดดเด่น

ตั้งแต่ออกสต�ร์ทสน�มแรกๆ คว้�แชมป์ที่อินโดนีเซีย และยังขึ้นโพเดียม                                                                                          

ที่อ�ร์เจนติน�  โดย 9 สน�มแรก คะแนนสะสมอยู่ในท็อปเท็น ติดใน

อันดับที่ 8 ส่วนรุ่นโมโต จีพี ปีนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีที่จะมีแชมป์

คนใหม่ หลังจ�กที่ม�ร์ก ม�ร์เกซ อดีตแชมป์โลกหล�ยสมัยช�วสเปน

จ�กทีมเรปโซล ฮอนด้� ต้องเข้�รับก�รผ่�ตัดอ�ก�รบ�ดเจ็บ ม�ร์เกซ

พล�ดโอก�สม�ป้องกันตำ�แหน่งและทำ�สถิติเพิ่ม หลังทำ�สถิติเป็นแชมป์

ที่สน�มแห่งนี้ม�ตั้งแต่ปี 2012 เต็งแชมป์ในรุ่นโมโต จีพี 2022 คือ ฟ�

บิโอ กว�ร์ต�ร�โร นักบิดฝรั่งเศสจ�กทีมมอนสเตอร์ เอนเนอร์จี้ ย�ม�

ฮ� โมโต จีพี ที่สน�มที่ 9 ที่บ�ร์เซโลน� คว้�แชมป์อย่�งเหนือชั้น ทำ�

คะแนนนำ�ห่�งอันดับ 2 คือ อเล็กซ์ เอสป�ร์ก�โร นักบิดสเปนจ�กทีม

ฮอนด้� 22 แต้ม และอันดับ 3 เอเนีย บ�สเตียนินี นักแข่งอิต�ลีที่คว้�

แชมป์ม�กสน�มที่สุดในปีนี้ แต่ผลง�นไม่สม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ต�มหลังผู้นำ�

ถึง 53 คะแนน สน�มนี้เข้�ท�งฟ�บิโอ กว�ร์ต�ร�โร เพร�ะมีโค้งแคบ

ค่อนข้�งเยอะ ทำ�ให้ไม่เสียเปรียบคู่แข่งอย่�งดูค�ติที่ได้เปรียบเรื่อง

พละกำ�ลังของรถในท�งตรงย�วๆ โดยโปรแกรมถ่�ยทอดสดท�งทรู

วิชั่นส์ ช่อง SPOTV2 (690) วันที่ 18 มิ.ย. รอบฝึกซ้อม 3/ รอบคัดเลือก 

13.55 น. และ 17.30 น. และวันที่ 19 มิ.ย. วันแข่งขัน 15.45-20.30 น.

‘พัณณิน’ พลิกชนะเต็ง 1 ลิ่วตัดเชือกหวด ITF

เชียงราย • ก�รแข่งขันเทนนิสอ�ชีพน�น�ช�ติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอที

เอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 3 (ร�ยก�รช�ย-หญิง) ชิงเงินร�งวัลรวม 

ร�ยก�รละ 15,000 ดอลล�ร์สหรัฐ หรือประม�ณ 494,550 บ�ท (รวม 

30,000 ดอลล�ร์สหรัฐ หรือประม�ณ 989,100 บ�ท) ที่สน�มกีฬ�

เทนนิส องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดเชียงร�ย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565 

ในประเภทหญิงเดี่ยว “แนต” พัณณิน โคว�พิทักษ์เทศ นักเทนนิส

ไทย วัย 19 ปี โชว์ฟอร์มล้มเต็งหนึ่งของร�ยก�ร โดยพัณณิน ที่ใน

ปัจจุบันเป็นมือ 699 ของโลก และเป็นมือว�งอันดับ 7 ของร�ยก�ร 

ลงแข่งขันรอบ 8 คนสุดท้�ยกับหลิว ฟ�งโจว นักหวดจีน วัย 26 ปี 

มือ 447 ของโลก และมือว�งอันดับ 1 ของร�ยก�ร ปร�กฏว่�พัณณิน 

พย�ย�มเล่นต�มม�ตรฐ�นของตัวเองจนเก็บชัยได้ 2-0 เซต 6-2 และ 

6-3 ใช้เวล�ในก�รแข่งขัน 1 ชั่วโมง 12 น�ที พัณณินผ่�นเข้�รอบรอง

ชนะเลิศไปพบกับ “ไหม” มนัญชญ� สว่�งแก้ว ที่ออกแรงหวด 3 เซต 

ก่อนชนะ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพช�ญเดช 2-1 เซต 7-6 (9), 5-7 และ 

6-3 ด้�นประเภทช�ยเดี่ยว “แซค” ฐ�นทัพ สุขสำ�ร�ญ นักเทนนิสทีม

ช�ติไทยชุดเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 31 มือ 1992 ของโลก ที่เข้�ม�

จ�กรอบคัดเลือก แข่งขันกับ “เน็ต” พลภูมิ โคว�พิทักษ์เทศ มือ 1482 

ของโลก ได้อย่�งสนุก ก่อนที่ฐ�นทัพจะชนะได้ 2-0 เซต 7-6 (4) และ 

7-5 ใช้เวล�แข่งขัน 2 ชั่วโมง 5 น�ที ผ่�นเข้�รอบรองชนะเลิศไปพบ

กับชินท�โร อิม�อิ มือว�ง 3 จ�กญี่ปุ่น ที่ชนะคอนสแตนติน คร�ฟชุก 

มือว�ง 6 จ�กรัสเซีย ด้วยสกอร์ 6-4 Ret. (เจ็บข้อเท้�ขว�)

‘โตโยต้า’ ฉลอง 60 ปีจัดคลินิกบอลเด็ก 7 สนาม

กรุงเทพฯ • โตโยต้�ฉลองครบรอบ 60 ปี จัดโครงก�ร “Toyota 

Junior Football Clinic 2022” เฟ้นห�แข้งด�วรุ่ง ปั้นติดทัพ “ช้�ง

ศึก จูเนียร์” ทีมช�ติไทยรุ่นอ�ยุไม่เกิน 15 ปี โอก�สม�ถึงแล้วสำ�หรับ

แข้งด�วรุ่งอ�ยุ 12-14 ปี (เกิดระหว่�งปี พ.ศ.2551-2553) ที่ต�ม

ห�ฝันเพื่อลุ้นเป็นนักเตะอ�ชีพ และติดทัพ “ช้�งศึก” ทีมช�ติไทย 

รุ่นอ�ยุไม่เกิน 15 ปี ในโครงก�ร “Toyota Junior Football Clinic 

2022” โดยจะเปิดคัดเลือกทั้งหมด 7 สน�ม 7 จังหวัด ดังนี้ สน�ม

ที่ 1 จ.กระบี่ ที่สน�มกีฬ�ปล�ใบ วันที่ 2 กรกฎ�คม 2565/ สน�ม

ที่ 2 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่สน�มส�มอ่�ว สเตเดียม วันที่ 9 กรกฎ�คม 

2565/ สน�มที่ 3 จ.เชียงร�ย ที่สน�มลีโอเชียงร�ย สเตเดียม วันที่ 

16 กรกฎ�คม 2565/ สน�มที่ 4 จ.สุโขทัย ที่สน�มทะเลหลวง วันที่ 

23 กรกฎ�คม 2565/ สน�มที่ 5 จ.บุรีรัมย์ ที่สน�มเข�กระโดง วันที่ 

6 สิงห�คม 2565/ สน�มที่ 6 จ.สุพรรณบุรี ที่สน�ม รร.กีฬ�จังหวัด

สุพรรณบุรี วันที่ 13 สิงห�คม 2565 และสน�มที่ 7 จ.ชลบุรี ที่สน�ม 

ม.กีฬ�แห่งช�ติ วิทย�เขตชลบุรี ในวันที่ 20 สิงห�คม 2565 โดยเปิด

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มิถุน�ยน-13 สิงห�คม 2565 สมัครล่วงหน้�

ผ่�นช่องท�งออนไลน์ : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeC_

kEK7FPLi.../viewform และติดต�มคว�มเคลื่อนไหวและเกร็ดคว�ม

รู้ที่น่�สนใจของวงก�รลูกหนังไทยได้ที่ TOYOTA Spirit of Football.

กรุงเทพฯ • ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เสริมนักเตะเป็นร�ยที่ส�ม

ด้วยก�รคว้�ตัว “โอ๊ต” ทัศนพงษ์ หมวดด�รักษ์ มิดฟิลด์เชิงรับ

จ�กหนองบัว พิชญ เอฟซี เข้�ร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย นับเป็น

นักเตะใหม่ร�ยที่ส�มของทัพ “แข้งเทพ” สำ�หรับลุยศึกไทยลีก

ฤดูก�ล 2022/2023 ต่อจ�กรัชน�ท อรัญญไพโรจน์ และนิติพงษ์ 

เสล�นนท์ โดยเจ้�โอ๊ตเลือกสวมเสื้อหม�ยเลข 17 ลงสน�มให้กับ

แข้งเทพ แทนเจ้�ของเดิมอย่�ง รุ่งรัฐ ภูมิจันทึก ที่เปลี่ยนไปใส่

หม�ยเลข 11 

สำ�หรับ “โอ๊ต” ทัศนพงษ์ หมวดด�รักษ์ นักเตะวัย 31 ปี 

ส�ม�รถเล่นได้ทั้งตำ�แหน่งมิดฟิลด์ตัวกล�ง, มิดฟิลด์ริมเส้นฝั่งขว� 

และแบ็กขว� เริ่มต้นเส้นท�งค้�แข้งด้วยก�รเป็นนักเตะเย�วชน

กับพัทย� ยูไนเต็ด ก่อนจะย้�ยม�อยู่กับปร�จีนบุรี เอฟซี ต่อด้วย

รังสิต เอฟซี จ�กนั้นได้ย้�ยไปอยู่กับบีจี ปทุม ยูไนเต็ด จนช่วยทัพ 

“เดอะ แรบบิท” คว้�แชมป์ไทยลีก 2 ปี 2019 หลังจ�กนั้นย้�ย

เข้�ร่วมทีมเชียงใหม่ เอฟซี และล่�สุดกับสโมสรหนองบัว พิชญ 

เอฟซี โดยฤดูก�ลที่ผ่�นม�ลงสน�มให้กับ “พญ�ไก่ชน” ไปทั้งสิ้น 

นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่ง

ประเทศไทย แจ้งม�ถึงสม�ชิกว่� สม�คมจัดก�รประชุมใหญ่ส�มัญ

ประจำ�ปี 2565 ในวันพุธท่ี 29 มิถุน�ยน 2565 ต้ังแต่เวล� 11.00 น.                               

ที่ห้องประชุม 222 ร�ชมังคล�กีฬ�สถ�น (โซน E5) ก�รกีฬ�แห่ง

ประเทศไทย หัวหม�ก ว�ระสำ�คัญก็คือ ก�ร เลือกตั้งนายกสมาคม/

การมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก (รอบที่2)/ก�รมอบ รางวัล

บุคคลทรงคุณค่า พร้อมจับสล�กร�งวัล ..••.. โรงภาพยนตร์ใน

เครือ เอส เอฟ จับมือเฟรชแอร์ เฟสติวัล และ AIS ถ่�ยทอดสด 

ศึกแดงเดือดจากสนามราชมังคลาฯ “THE MATCH BANGKOK 

CENTURY CUP 2022” ในโรงภ�พยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทั้ง 47 

สาขาทั่วประเทศ รวมกว่� 30,000 ที่นั่ง พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ 

ชมการแสดง “RED WORLD OPENING LIVE” โชว์เดี่ยวครั้งแรก

ในไทยของซูเปอร์สต�ร์ K-Pop ระดับโลก “แจ็กสัน หวัง” ก่อนเริ่ม

ก�รแข่งขัน โดยลูกค้� AIS ส�ม�รถกดรับรหัสเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อบัตรเข้�

ชม 1 หม�ยเลข/1 สิทธิ์/ 4 ที่นั่ง ผ่�นท�งแอปพลิเคชัน SF Cinema, 

www.sfcinema.com หรือสอบถ�มที่ส�ข�ที่เข้�ฉ�ย ซึ่งบัตรร�ค� 900 

บาท สำาหรับรับชม RED WORLD OPENING LIVE พร้อมเกม 

THE MATCH และ บัตร 500 บาท สำาหรับรับชม THE MATCH 

อย่างเดียว โดยทุกที่นั่งจะได้รับบัตรแข็งที่ระลึกเฉพ�ะที่เอส เอฟ 

เท่�นั้น ..••.. “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” หนึ่งเดียวของ งาน

แสดงสุดยอดรถแต่งระดับโลกจากญี่ปุ่น และจำ�หน่�ย รถยนต์ รถ

จักรยานยนต ์อุปกรณ์ตกแต่งใหญ่สุดในอาเซียน จัดโดย “บริษัท 

คอร์ โน แอนด์ แนช จำากัด” ผนึกกำ�ลังพันธมิตร ร่วมแสดงศักยภ�พ

ตอกย้ำ�คว�มแข็งแกร่ง เปิดโอก�สสำ�คัญให้ได้สัมผัสขีดสุดคว�มเร้�ใจ 

อัปเดตเทรนด์นวัตกรรมรถแต่งล้ำ�สมัยต้นตำ�รับส่งตรงจ�กญี่ปุ่น วัน

พุธที่ 29 มิถุนายน-วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ฮอลล์ 3 ชาเลน

บอสตัน • สตีเฟน เคอร์รี พ�โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส คว้�

แชมป์บ�สเกตบอลเอ็นบีเอสมัยที่เจ็ด หลังบุกไปชนะบอสตัน เซล

ติกส์ 103-90 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565 ที่ผ่�นม� ชนะซีรีส์ดีที่สุดใน

เจ็ดเกม 4-2

สตีเฟน เคอร์รี ยังโชว์ผลง�นได้อย่�งโดดเด่นด้วยก�รทำ�ไป 34 

คะแนน 7 แอสซิสต์ และ 7 รีบ�วด์ ในก�รแข่งขันที่ทีดี ก�ร์เดน ใน

บอสตัน พ�โกลเดนสเตทคว้�แชมป์เป็นสมัยที่สี่ในรอบ 8 ปี

ผู้เล่นวัย 34 ปียังได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่�ในซีรีส์ชิง

ชนะเลิศ หรือเอ็นบีเอไฟนอลส์ เอ็มวีพี นับเป็นครั้งแรกที่เข�ได้รับ

เลือกให้คว้�ร�งวัลนี้หลังพ�ทีมคว้�แชมป์ม�สี่สมัย

“ผมภูมิใจกับบรรด�ผู้เล่นชุดนี้ม�ก ผมขอบคุณพระเจ้�ในทุกๆ 

วันที่ทำ�ให้ผมได้มีโอก�สเล่นบ�สเกตบอลกับบรรด�ผู้เล่นที่น่�ทึ่งเหล่�

นี้” เคอร์รีกล่�วด้วยอ�รมณ์ตื้นตัน

“นี่คือเรื่องร�วทั้งหมด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งหลังจ�กที่พวก

เร�ต้องฝ่�ฝันทุกสิ่งที่ทุกอย่�ง เร�เผชิญม�ด้วยกันในช่วง 3 ปีที่                                                                 

ผ่�นม�”

ชัยชนะนับเป็นก�รสิ้นสุดก�รเดินท�งอันน่�ทึ่งที่พ�โกลเดน            

สเตท วอร์ริเออร์ส กลับไปสู่จุดสูงสุดของวงก�รบ�สเกตบอลเอ็นบีเอ

ได้อีกครั้ง หลังจ�กสองฤดูก�ลที่ผ่�นม�ต้องตกเป็นทีมที่สถิติที่แย่ที่สุด

ในลีกจ�กปัญห�อ�ก�รบ�ดเจ็บของผู้เล่น รวมถึงก�รเสียด�วดังคน

สำ�คัญออกจ�กทีม

“ตอนที่ฤดูก�ลนี้เปิดฉ�กขึ้นนั้น ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่คิด

ว่�พวกเร�จะก้�วม�ถึงจุดนี้ ยกเว้นพวกเร�ทุกคนที่ยืนอยู่ในสน�มใน

ตอนนี้ มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆ” เคอร์รีกล่�ว

“พวกเร�อยู่ห่�งไกลจ�กมันม�ก เร�จมอยู่ท้�ยต�ร�ง

เนื่องจ�กปัญห�อ�ก�รบ�ดเจ็บและง�นม�กม�ยที่พวกเร�ต้องทำ� 

ก�รพย�ย�มห�ชิ้นส่วนที่ถูกต้องพร้อมกับบุคคลที่เหม�ะสมที่จะ 

เข้�ม�”

เคอร์รีกล่�วต่อว่� “คุณไม่เคยคิดถึงสถ�นก�รณ์แบบนี้เลย 

เนื่องจ�กคุณไม่มีท�งรู้ได้เลยว่�เมื่อไหรที่จะเร�ส�ม�รถกลับม�อยู่ใน

ตำ�แหน่งนี้ ได้อีกครั้ง”

ท�งด้�นสตีฟ เคอร์ หัวหน้�โค้ชของโกลเดนสเตท ยอมรับ

ว่�ก�รที่ส�ม�รถพ�ทีมวอร์ริเออร์สคว้�แชมป์เอ็นบีเอม�ครองได้ถึง 4 

สมัย ในยุคที่เข�เข้�ม�คุมทีมนั้นเป็นสิ่งที่ค�ดไม่ถึงที่สุด

“นี่อ�จจะเป็นสิ่งที่ไม่น่�เป็นไปได้ม�กที่สุด” เคอร์กล่�ว “แต่

ผมร�ยล้อมไปด้วยบรรด�ซูเปอร์สต�ร์ และเมื่อใดก็ต�มที่คุณอยู่ใกล้ๆ 

กับซูเปอร์สต�ร์ สิ่งดีๆ เหล่�นี้ก็ส�ม�รถเกิดขึ้นได้”.

30 นัด ทำ�ไป 1 ประตู และ 2 แอสซิสต์

ก�รเข้�ร่วมทัพ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในครั้งนี้ นับเป็นก�ร

หวนกลับม�ร่วมง�นกันอีกครั้งระหว่�งทัศนพงษ์กับออเรลิโอ วิดม�ร์ 

กุนซือแข้งเทพ สมัยคุมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ช่วงปี 2016-2017 โดย

เจ้�ตัวกล่�วถึงก�รกลับม�ร่วมง�นครั้งนี้ว่� “สำ�หรับวิดม�ร์เป็นโค้ชที่

ส�ม�รถยกระดับและดึงศักยภ�พของนักเตะทุกๆ คนออกม�ได้อย่�งดี 

มีระบบก�รเล่นที่ดี ผมเริ่มต้นด้วยตำ�แหน่งแบ็กขว�ภ�ยใต้ก�รคุมทีม

ของวิดม�ร์ โดยเข�บอกว่�ผมส�ม�รถเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์และแบ็กขว� 

ซึ่งผมก็ได้เรียนรู้และพย�ย�มทำ�หน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยให้ดีที่สุดใน

สิ่งที่โค้ชต้องก�ร”

“ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่�งม�กครับที่ได้เข้�ร่วมทีมทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นสโมสรที่ดีม�กๆ มีผู้เล่นที่มีคุณภ�พ ผม

อย�กจะเข้�ม�พัฒน�ศักยภ�พตัวเองและทีมให้ได้ต�มเป้�หม�ยที่ตั้ง

ไว้ และแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เริ่มซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่

แล้วครับ ฝ�กแฟนบอล ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ให้เข้�ม�ช่วยเชียร์

พวกเร�ในฤดูก�ลหน้�ด้วยนะครับ”.

สุโขทัย • “ค้างคาวไฟ” สโมสรสุโขทัย เอฟซี ที่กลับขึ้นมาสู่ลีก

สูงสุดอีกครั้ง กำาลังเร่งปรับทัพเพื่อเตรียมเปิดฤดูกาล 2022-2023 

ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ การเล่นเน้นสไตล์บู๊ ดุดัน เพื่อให้แฟนบอลที่

เชียร์สุโขทัย เอฟซี สนุกสนานทุกนาทีที่ชมเกม พร้อมเชิญชวนแฟน

บอลร่วมออกแบบรูปปั้นค้างคาวไฟ เพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์กแห่ง

ใหม่ให้กับสนามทะเลหลวง

คว�มเคลื่อนไหวของ “ค้�งค�วไฟ” สโมสรสุโขทัย เอฟซี ที่

กลับขึ้นม�เล่นลีกสูงไทย รีโว่ ไทยลีก ได้อีกครั้ง เตรียมคว�มพร้อม

เพื่อสู้ศึกไทยลีก 1 ในฤดูก�ล 2022/2023 ที่จะเปิดฉ�กก�รแข่งขันวัน

ที่ 12 สิงห�คม 2565

ล่�สุด ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน ประธ�นสโมสรสุโขทัย เอฟ

ซี เปิดเผยถึงก�รคัดเลือกนักเตะเพื่อร่วมทัพสู้ศึกไทยลีก โดยยอมรับ

ว่�ก�รปรับเปลี่ยนผู้เล่นรอบนี้เพื่อสร้�งทีมให้แข็งแกร่งในงบประม�ณ

ที่สโมสรมีจำ�กัด สำ�หรับผู้เล่นชุดที่พ�ทีมเลื่อนชั้นนั้นได้ ปรับเปลี่ยน

ประม�ณ 10 ตำ�แหน่ง และจะเติมเข้�ม�ในสัดส่วนที่เหม�ะสม ส่วน

ข่�วที่ระบุถึงตัวผู้เล่นของสุโขทัย เอฟซี ชุดเก่� เช่น จอน บ�จโจ 

อดีตศูนย์หน้�จ�กม�ด�กัสก�ร์ ที่อ�จหวนคืนทะเลหลวง สเตเดียมนั้น 

ขณะนี้ยังไม่มีก�รพูดคุย รวมถึงผู้เล่นเลือดเก่�คนอื่นๆ ด้วย

“ตอนนี้ทีมผู้บริห�รและโค้ชได้เฟ้นห�ผู้เล่นที่ตรงสเปกและ

เหม�ะสมกับก�รลุยสู้ศึกไทยลีกในอีกไม่กี่เดือนจะเปิดฉ�ก สิ่งสำ�คัญ

คือ คุณภ�พของผู้เล่น คว�มคุ้มค่�ตัว ขณะเดียวกันต้องมีสไตล์

เดียวกันกับค้�งค�วไฟที่ในฤดูก�ลหน้�จะเน้นก�รเล่นที่บู๊ ดุดัน เพื่อ

ให้แฟนบอลที่เชียร์สุโขทัย เอฟซี สนุกสน�นทุกน�ทีที่ชมเกมก�ร

แข่งขัน” ดร.อนงค์วรรณกล่�ว

ดร.อนงค์วรรณกล่�วด้วยว่� สำ�หรับก�รคัดเลือกตัวผู้เล่นนั้น 

ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รพูดคุย และอีกไม่น�นเกินรอจะเปิดตัวนักเตะ

‘ค้างคาวไฟ’ปรับโฉม‘บู๊-ดุดัน’เอาใจแฟน

เคอร์รับเกินคาดพาวอร์ริเออร์สแชมป์4สมัย

เอ็มวีพี • สตีเฟน เคอร์รี ผู้เล่นของโกลเดนสเตท ชูถ้วยบิล รัสเซลล์ 

เอ็นบีเอไฟนอลส์ เอ็มวีพี สำ�หรับผู้เล่นทรงคุณค่�ในซีรีส์ชิงชนะเลิศ 

หลังเคอร์รีพ�วอร์ริเออร์สบุกม�ชนะบอสตัน เซลติกส์ ถึงทีดี ก�ร์เดน 

ในบอสตัน 103-90 พร้อมชนะซีรีส์ 4-2 พ�ทีมคว้�แชมป์เอ็นบีเอสมัย

ที่สี่ในรอบ 8 ปี.

แกรนด์สปอร์ตแจก • น�ยไพโรจน์ เบญจทิศมงคล กรรมก�รผู้

จัดก�ร บ.แกรนด์ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด และธัชพล ศรีช�ญกิจ ผอ.ฝ่�ยก�ร

ตล�ด บ.แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำ�กัด ถ่�ยภ�พร่วมกับวรพจน์ สุภิม�รส 

กรรมก�รผู้จัดก�ร และอรวรรณ ปัณฑะโชติ ผจก.ฝ่�ยก�รตล�ด บริษัท 

กัปตัน โค๊ทติ้ง จำ�กัด ในโอก�สรับมอบอุปกรณ์กีฬ�ต่�งๆ ที่สำ�นักง�น

แกรนด์สปอร์ต (นวมินทร์) เพื่อร่วมสมทบอุปกรณ์กีฬ�อีกส่วนหนึ่ง

ไปมอบให้แก่น้องๆ โรงเรียนที่ข�ดแคลนทั่วประเทศที่ร่วมในกิจกรรม 

“Captain Colors Run #3” โครงก�ร สีกัปตัน วิ่งฟรีเพื่อเด็ก ปีที่ 3. 

ใหม่และทัพค้�งค�วไฟโฉมใหม่ ภ�ยใต้ก�รคุมทีมของเดนนิส อม�โต 

เฮดโค้ชค้�งค�วไฟ

ประธ�นสโมสรค้�งค�วไฟกล่�วเชิญชวนแฟนบอลร่วม

ออกแบบรูปปั้นค้�งค�วไฟ เพื่อสร้�งเป็นแลนด์ม�ร์กแห่งใหม่ให้กับ

สน�มทะเลหลวง สเตเดียม สำ�หรับแฟนบอลที่ส่งผลง�นและผ่�นก�ร

‘แข้งเทพ’ดึง‘ทัศนพงษ์’ยอดมิดฟิลด์

จากหนองบัวฯหวนร่วมงาน‘วิดมาร์’

“โอ๊ต” ทัศนพงษ์ หมวดดารักษ์

นักเตะวัย 31 ปี

สหรัฐ • คว�มเคลื่อนไหวของ “เจ้�แหลม” ศรีสะเกษ นครหลวง

โปรโมชั่น อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟล�ยเวต (115 ปอนด์) สภ�มวย

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

เจสซี “แบม” โรดริเกซ เจ้�ของตำ�แหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟล�ย

เวต WBC วัย 22 ปี ช�วสหรัฐ เชื้อส�ยเม็กซิกัน ในวันเส�ร์ที่ 25 

มิถุน�ยนนี้ ต�มเวล�ท้องถิ่น ที่

เท็ก พอร์ต อ�รีน�, ซ�นอันโต

นิโอ, รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริก� 

ซึ่งตรงกับเวล�ประเทศไทย 

เช้�วันอ�ทิตย์ที่ 26 มิถุน�ยน

นี้ ต�มเวล�เมืองไทย สถ�นี

โทรทัศน์ช่อง 32 ยิงสดเวล� 

10.00 น. เป็นต้นไป

ล่�สุดเมื่อวันที่ 17 

มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� “เจ้�แหลม” 

ได้ลงซ้อมเป็นวันแรกแล้ว ที่

ห้องฟิตเนสภ�ยในโรงแรมไฮ

แอท รีเจนซี กล�งเมืองซ�น

อันโตนิโอ สหรัฐ โดยลงซ้อม 

2 รอบ ในช่วงเช้�และช่วงเย็น 

ต�มเวล�ท้องถิ่นที่สหรัฐ ด้วย

ก�รวิ่งกับเครื่องส�ยพ�น 1 

ชั่วโมง และล่อเป้�ทบทวนเชิง

ชกที่เตรียมไว้เผด็จศึก เจสซี 

“แบม” โรดริเกซ อีก 5 ยก โดยลงนวมยกละ 4 น�ที กับเทรนเนอร์

คู่ใจ “ป็อบ” โชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ ภ�ยใต้ก�รดูแลอย่�งใกล้ชิดของผู้

จัดก�ร “เสี่ยฮุย” น�ยสุรช�ติ พิสิฐวุฒินันท์ ซึ่ง “เจ้�แหลม” ชกเป้�

ได้หนักหน่วง ไม่มีอ�ก�รล้�จ�กก�รเดินท�ง

หลังซ้อม “เจ้�แหลม” เปิดเผยว่� เที่ยวนี้ปรับตัวที่

สหรัฐอเมริก�ได้เร็วม�ก ก�รซ้อมวันแรกที่ซ�นอันโตนิโอ แสดง

ให้เห็นชัดเจนว่�ร่�งก�ยเข้�ที่เข้�ท�งแล้ว ซ้อมแล้วเหงื่อไหลเป็น

น้ำ� อ�ก�ศที่ซ�นอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ก็อบอุ่นสบ�ยคล้�ยเมืองไทย 

ก�รคุมน้ำ�หนักก็เป็นไปด้วยดี ส�ม�รถคุมได้ต�มแผน ทำ�ให้มั่นใจว่�

กำ�หนดก�รชั่งก่อนชก 7 วัน ที่น้ำ�หนักต�มพิกัดรุ่น 115 ปอนด์ น้ำ�

หนักจะเกินพิกัดได้ไม่เกิน 3% นั้น จะทำ�ได้สบ�ยๆ และวันชั่งจริง

ก็ไม่มีปัญห�แน่นอน ทำ�ให้มีคว�มมั่นใจม�ก หลังซ้อมก็ไลน์คุยกับ

ภรรย�ส�ว “น้องจ๊ะจ๋�” พรพิมล ส�รแก้ว ได้อย่�งสบ�ยใจ ซึ่งหลัง

ซ้อมช่วงเช้� “เสี่ยฮุย” ได้นำ� “เจ้�แหลม” ไปท�นอ�ห�รเที่ยงที่ร้�น

อ�ห�รไทยชื่อ “Thai Lucky” ซึ่ง “เจ้�แหลม” ได้จัดก�รกะเพร�ไก่

ไข่ด�วอย่�งอร่อย เสร็จแล้ว

เดินชมเมืองซ�นอันโตนิโอ

ก่อนเข้�ที่พัก

“เสี่ยฮุย” เปิดเผยอีกว่� 

ตอนนี้มวยคู่นี้ “แหลม-แบม” 

โรดริเกซ ได้รับคว�มสนใจม�ก 

ตั๋วเข้�ชมข�ยหมดแล้ว ส่วน

อัตร�ต่อรองนั้น วงก�รมวยที่

สหรัฐอเมริก�ให้แชมป์โลก โร

ดริเกซ เป็นต่อ “แหลม” 3-1 

ซึ่งก็เป็นธรรมด�ของมวยเจ้�

ถิ่น และ “แหลม” ม�ชกที่

สหรัฐอเมริก�หล�ยครั้งก็เป็น

รองตลอด แต่เที่ยวนี้ “แหลม” 

ฟิตซ้อมม�ดีม�ก ทำ�ให้ตนยัง

มั่นใจว่� “แหลม” จะไม่ทำ�ให้

แฟนมวยช�วไทยผิดหวัง 

ส่วน “เจ้�แหลม” 

กล่�วเพิ่มว่� ตนม�ชกที่

สหรัฐอเมริก�หล�ยครั้ง ชอบต่อยในสภ�พที่เป็นรองอยู่แล้ว เป็น

รองทีไร ชนะทุกครั้ง คร�วที่ม�ชกกับโรมัน กอนซ�เลซ ครั้งแรกที่

นิวยอร์ก ก็เคยเป็นรองถึง 25-1 ก็ยังพลิกเอ�ชนะม�แล้ว ครั้งนี้ถึง

แม้จะม�ชกในบ้�นเกิดของโรดริเกซ ก็ไม่ได้หวั่นใจในเรื่องเสียงเชียร์ 

หรือเสียงโห่แต่อย่�งใด ชินแล้ว ก�รันตีว่�ไม่มีตื่นเวที และชกได้ต�ม

แผนดับซ่�โรดริเกซได้แน่.

‘เจ้าแหลม’ไม่กดดันซ้อมลงนวมแล้ว

ตั๋วขายหมดเซียนให้‘โรดริเกซ’ต่อ3-1

“เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ซ้อมกับ

เทรนเนอร์ ป็อบ” โชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ 

คัดเลือกเป็นผู้ชนะก�รประกวด จะได้รับขอร�งวัลเป็นตั๋วชมเกมเหย้�

ของสโมสรสุโขทัย เอฟซี ตลอดฤดูก�ลพร้อมกิฟต์เซต โดยส�ม�รถ

ส่งผลง�นก�รออกแบบพร้อมบรรย�ยคอนเซ็ปต์และไฟล์ภ�พ 3D ได้

ตั้งแต่วันนี้-15 กรกฎ�คม 2565 ผ่�นท�งอีเมล info.sukhothaifc@

gmail.com

ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน

ประธานสโมสรสุโขทัย เอฟซี 
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10 บันเทิงเทศ

ซอยสุขุมวิท 55 หรือที่เรียกกันจนติดปากวาซอยทองหลอ 

นั้นเปนที่รูจักกันทั่วไป โดยเฉพาะในหมูนักชิมวา เปนแหลงที่รวม

รานอาหารนานาชาติที่มีรสชาติอรอยมากมายหลายแหง และราน

อาหารไทยทองหลอ ที่จะแนะนําในวันนี้ก็ตั้งอยูในซอยนี้ครับ

รานอาหารไทยทองหลอ เปนรานอาหารไทยที่มีคุณภาพใน

เครืออิมแพ็ค เปนแหลงรวมความอรอยของอาหารไทยพื้นบาน

ที่มีความรวมสมัยโดยทีมเชฟชาวไทยรุนใหมที่มีความเชี่ยวชาญ

ชํานาญในดานการเลือกใชวัตถุดิบพื้นบานและยังไดคัดสรรตํารับ

อาหารไทยโบราณที่หากินยากนํามาปรุงดวยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ตามตํารับชาววังจนเปนที่รูจักกันดีในหมูนักชิมทั่วไป

นอกจากอาหารอรอยมากมายหลายอยางของรานแลว ใน

ชวงเดือนมิถุนายน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ทางรานไดจัดโปรโม

ชั่นชนิดพิเศษสุดใหนักชิมไดกินกุงแมน้ําเนื้อแน�นตัวใหญๆ ขนาด 

3-4 ตัว ตอกิโลกรัม ในแบบบุฟเฟตอยางไมอั้น โดยจะมีพนักงาน

มาเสิรฟใหที่โตะโดยไมตองเดินไปตักเองใหยุงยาก

ในบุฟเฟตที่วานี้มีกุงแมน้ําที่พนักงานจะยางกุงสดๆ ดวย

เตาถานจนสุกพอดี มันกุงสีเหลืองแดงเยิ้ม ยกออกมาเสิรฟพรอม

น้ําจิ้มรสเด็ดที่เปนสูตรเฉพาะพีถีพิถันปรุงเปนพิเศษดวย พริกขี้หนู

สวน พริกแดงจินดา มะนาวสดแทๆ รากผักชี กระเทียมไทย และ

น้ําตาลมะพราว รสชาติจะแซบมาก เพียงแคนี้ก็น้ําลายแทบจะสอ

ออกมาแลวครับ

ในบุฟเฟตที่วานี้ ไมใชมีแตกุงแมน้ําเผาจิ้มน้ําจิ้มซีฟูดอยาง

เดียวเทานั้น ยังมีอาหารอรอยๆ ใหเลือกชิมอีกมากมายโดยฝมือ

ของเชฟใหญ คือ คุณฐิติรัตน เพ็ชรเจริญ หรือคุณนุก ซึ่งผมเช� อ

มั่นวาเธอจะตองเปนเพชรเม็ดงามในแวดวงอาหารไทยตอไป

แน�ๆ เพราะตั้งแตเปนเด็กอยูที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เธอ

ชอบเขาครัวขลุกอยูกับคุณยาคุณยาย เม� อเรียนจบก็ไดเดินทาง

เขากรุงเทพฯ นําความชํานิชํานาญตั้งแตเด็ก ทํางานตามความ

ฝนของตัวเองที่อยากเปนเชฟ ไดทํางานตามรานอาหารไทยที่ดังๆ 

หลายแหง มีความสามารถจนไดรับเชิญไปสอนใหเชฟชาวจีนทํา

อาหารไทยที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนานเกือบ 1 ป เม� อ

เดินทางกลับมาก็ไดรับการชักชวนใหมาเปนเชฟใหญประจําที่หอง

อาหารไทยทองหลอ แหงนี้

อาหารที่เชฟนุกถนัดที่สุดก็คงจะเปนอาหารของภาคใตบาน

เกิด โดยเชฟนุกไดนําเมนูตางๆ ของภาคใตมาผสมผสานของทาง

ภาคกลางไดลงตัวอยางไมน�าเช� อ จนมีนักชิมที่มาชิมแลวตางก็

แวะเวียนมาชิมอีกหลายๆ ครั้ง แถมยังบอกตอๆ กันไปอีกดวย

เมนูแปลกๆ ฝมือของเชฟนุก เชน ขาวมันแกงกุงแมนํ้า ซ่ึง

เมนูน้ีเชฟนุกเลาวามาจากแรงบันดาลใจจาก ขาวมันแกงไก ท่ีชาว

มุสลิมทางภาคใตชอบกินตอนเชาๆ โดยตองนําขาวหอมมะลิพันธุดี

มาหุงกับหัวกะทิเพ่ิมความหอมดวย ขิงแก รากผักชี นํ้ามันกระเทียม

เจียว หุงจนไดเมล็ดขาวรวนเรียงเม็ด ซ่ึงรสชาติท่ีดีจะตองไมมันมาก 

ไมมีกล่ินหืน กินแลวไมเล่ียน กินกับกุงแมนํ้ายางและนํ้าแกง ท่ีทํา

จากพริกแกงเผ็ดของภาคใตแกงกับหัวกะทิ รสชาติจะเขมขนหอม

กล่ินสมุนไพร ขาวมันจะหอมมาก สวนรสชาติของกุงแมนํ้าน้ันคงไม

ตองบรรยายถึงวาเปนอยางไร กินกับนํ้าแกงท่ีเผ็ดๆ หอมๆ มันๆ จะ

เขากันไดอยางดีจนแทบจะไมน�าเช� อเชียวครับ

แกงระแวงเนื้อ เปนแกงไทยโบราณที่หากินยากมากแทบ

จะไมมีรานไหนขาย เชฟนุกบอกเขาใจวาน�าจะมาจากประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งเชฟนุกเปนคนภาคใตจึงจะรูจักเมนูนี้เปนอยางดี 

ไดนําแกงนี้มาทําขายที่หองอาหารไทยทองหลอ โดยเลือกใชเนื้อ

ตรงสันคอของโคขุน สวนพริกแกงก็ใชพริกแกงเผ็ดของภาคใตที่

ทําเองสดๆ จากขมิ้นเหลือง ตะไคร พริกขี้หนูแหง พริกแดงจินดา 

และพริกแกงเขียวหวานของทางภาคกลาง โดยเคี่ยวเนื้อกับหาง

กะทิใสตะไครเคี่ยวนานมากจนเนื้อนุม เอาพริกแกงเคี่ยวกับกะทิ

จนแตกมันแลวเอาเนื้อที่เคี่ยวจนนุมใสลงไปคลุกเคลาใหเขากัน

จะเปนแบบขลุกขลิกพริกแกงก็จะซึมเขาไปในเนื้อนุมๆ ทําใหได

รสชาติที่อรอยมาก

ถาไมชอบอาหารที่มีรสชาติเผ็ดๆ ก็ตองชิม ไขพะโลหมู

นอนตอง ซึ่งเมนูนี้มาจากโบราณเวลาที่พอคาขายหมูในตลาดก็จะ

ใชใบตองรองไว ที่หองอาหารไทยทองหลอ จะใชหมูตรงคากิ มา

เคี่ยวนานถึง 2 วัน จนเป� อยนุมแลวนํามาทําพะโล โดยใชไขเปด 

รสชาติจะเขมขนไมหวานมาก เคี้ยวไดสนุกปากครับ

เมนูทั้ง 3 เมนู รวมอยูในบุฟเฟตที่วานี้ และยังมีเมนูอาหาร

โบราณที่หากินยากอีกมากมาย เชน กรวย

กะหรี่ เมนูของวางตํารับโบราณตั้งแตสมัย

ทาวทองกีบมา ขาวตังหนากุง ยําสมฉุน ยํา

แหนมขาวทอด ไขลูกเขยทรงเคร� อง หมู

ชะมวง คั่วกลิ้งกระดูกออน น้ําพริกกุง

เสียบ นอกจากนี้ยังมีเมนูฮิตทั้งคาวและหวาน

ในเทศกาลทุเรียน เชน แกงไตปลาทุเรียน 

มัสมั่นไกใสทุเรียน และของหวาน เชน ขาว

เหนียวทุเรียน บัวลอยทุเรียน พรอมเคร� องด� ม

น้ําสมุนไพรเพิ่มความสดช� นครบครัน ทั้งหมด

มากกวา 30 เมนู ครับ

บุฟเฟตนี้คิดราคาปกติ ภายในเวลา 2 

ชั่วโมง ราคา 1,690++ บาท ตอ 1 ทาน แต

ชวงนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ไดจัดโปรโมชั่น 

พิเศษมา 4 ทาน จายเพียง 3 ทาน เฉลี่ยทาน

ละ 1,500 บาท แตตองจองและชําระเงินลวงหนากอนครับ

เคยมีนักชิมมาใชบริการบุฟเฟตท่ีหองอาหาร ทองหลอ 2 

ทาน ส่ังกุงเผากินถึง 20 ตัว ไมรวมอาหารอ� นๆ อีก คุมแสนคุมครับ

แตถาไมอยากกินบุฟเฟตจะสั่งอาหารเปนจานๆ มากินก็

ทําไดไมผิดกติกาใดๆ ทั้งสิ้นครับ

บุฟเฟตกุงแมนํ้าหรู อรอยที่
รานอาหารไทย ทองหลอ 

ถนนสุขุมวิทซอย 55

ช� อราน รานอาหารไทย “ทองหลอ”

เชฟใหญ คุณฐิติรัตน (นุก) เพ็ชรเจริญ

สถานท่ี โรงแรมสเตย บริดจ สวีท กรุงเทพ (ทองหลอ ซอย 5 ) รานอยูท่ีช้ัน 1 ของโรงแรม เปดบริการทุก

วันต้ังแตเวลา 10.30-21.00 น.โทรศัพท 09-5426-4646 และ 0-2000-4701 Line@thonglorcusine Facebook:Thonglor 

Cusine

Jr. NBA โปรแกรมบาสเกตบอลเยาวชน

ระดับโลก ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพดี 

ได้กลับมาจัดกิจกรรมในประเทศไทยอีก

ครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

เริ่มคลี่คลาย โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 

ที่ผ่านมา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม 

Jr. NBA Coaches Academy ในรูปแบบ

ไฮบริด โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาบาสเกตบอลในท้องถิ่น เพื่อสร้าง

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำาหรับ

โค้ชเยาวชนและครูพลศึกษา งานนี้จัดขึ้นที่

ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล อยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้

Jr. NBA Coaches Academy จัด

ในรูปแบบการฝึกสอนตัวต่อตัวเป็นครั้ง 

แรกนับตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้

โค้ชบาสเกตบอลชาวไทย ครูผู้สอนวิชา

โครงการ‘Jr. NBA Coaches Academy’

เพื่อโค้ชไทยและครูพละท่ัวประเทศ

Ava Max (เอวา แม็กซ์) ได้ปล่อยซิงเกิล “Maybe You’re the 

Problem” ออกมาให้ฟังกันตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

พร้อมส่งมิวสิกวิดี โอที่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดไม่แพ้เพลง ฝีมือกำากับของ 

โจเซฟ คาห์น (Joseph Kahn) ผู้กำากับมิวสิกวิดีโอระดับเทพ เจ้าของ

ผลงานระดับรางวัลมากมาย ที่ทำางานให้กับศิลปินเพียบ อาทิ เอ็ม 

มิเน็ม (Eminem), เทย์เลอร์ สวิฟต์ (Taylor Swift), บริตนีย์ สเปียร์ส 

(Britney Spears) ให้ออกมาได้รับชม

โดยในตอนนี้ยอดวิวของมิวสิกวิดีโอพุ่งทะลุผ่านกว่า 20 ล้านวิว 

ไปแล้วเรียบร้อย ส่วนยอดสตรีมฟังของเพลงนี้ก็พุ่งไปกว่า 35 ล้านครั้ง

และวันนี้ Ava Max (เอวา แม็กซ์) ก็ได้มีข่าวใหญ่มาให้แฟนๆ 

ได้กรี๊ดกร๊าดกัน เพราะ 14 ตุลาคมนี้ เจอกันแน่กับอัลบั้มใหม่ของ

เธอ “Diamonds and Danceflloors” ที่มีเพลงเด็ดๆ ให้ฟังมากมาย 

ไม่แพ้อัลบั้มเปิดตัว “Heaven & Hell” ที่ทำายอดขายการันตีระดับ

แพลทินัม สร้างเพลงฮิตประดับวงการเพลงและฟลอร์เต้นรำาอย่าง 

“Sweet But Psycho”, “Kings & Queens” และ “My Head & 

My Heart” ที่คว้ายอดขายระดับแพลทินัมได้ทุกเพลง ส่งผลให้ 

Ava Max ที่แม้จะมีอัลบั้มแค่ชุดเดียว แต่

ก็มียอดสตรีมมหาศาล รวมกันถึง 11 พัน

ล้านครั้งทั่วโลก

แค่เพลงแรกจากอัลบั้มชุดใหม่ “Maybe 

You’re The Problem” ก็เห็นได้ชัดว่าความ

นิยมที่มีต่อเอวา แม็กซ์ ยังไม่จางหาย และ

คุณภาพของเพลงก็ยังอลังการบันเทิงได้ไม่

แพ้เพลงในงานชุดที่ผ่านมา มีครบทั้งความ

จัดจ้านของดนตรี ความสนุกสนานของเนื้อหา 

และมิวสิกวิดีโอที่จับตาเหลือเกิน

ฟัง “Maybe You’re The Problem” 

อุ่นเครื่องก่อนการมาถึงของอัลบั้มที่สอง 

“Diamonds and Dancefloors” จากเอวา 

แม็กซ์ กันได้จากบริการสตรีมมิง : https://

wmth.lnk.to/MBYTPEC

แล้วอย่าลืมชมมิวสิกวิดี โอเพลงนี้ที่ 

Youtube: Ava Max ที่บอกได้เลยว่าแซ่บมาก

แม่ และอย่าลืมคลิกชมคลิปและมิวสิกวิดีโอ

อีกเพียบของเอวา แม็กซ์ ที่มีให้ชม เพราะ

มัน “ปัง” ทุกเพลงเลย โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค 

YouTube: https://youtu.be/ijS_orLb6VU.

พลศึกษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาส

สัมผัสประสบการณ์การฝึกอบรมแบบใกล้

ชิดกับโค้ชของ Jr. NBA โค้ชนาตาเลีย  

อังเดร และทีมผู้สอนจาก Jr. NBA คน

อื่นๆ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมรับการฝึก

อบรมที่สนามจริงกว่า 100 คน และผ่าน

ช่องทางออนไลน์กว่า 500 คน

โครงการ Jr. NBA ในประเทศไทย

ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพ

แวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยใน

การเรียนรู้บาสเกตบอล โดยเน้นการ

สอนทักษะพื้นฐานและค่านิยมหลักของ

เกม ได้แก่ น้ำาใจนักกีฬา การทำางานเป็น

ทีม ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพในกฎ

กติกาและเคารพซึ่งกันและกัน  (S.T.A.R.) 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วม Jr. NBA Coaches 

Academy ยังได้รับคำาแนะนำาผ่านการ

เล่นเชิงรุกและการป้องกัน รวมถึงรูป

แบบ ฉาก และเทคนิคที่สามารถนำาไป

ใช้ในการสอนเยาวชนชายหญิงถึงวิธีการ

เล่นในสถานการณ์เกมบาสเกตบอล

นาตาเลีย อังเดร โค้ชจาก Jr. NBA 

กล่าวว่า “เป็นเรื่องดีที่ได้กลับมาลงสนาม 

และสัมผัสพลังและความตื่นเต้นของโค้ช

เยาวชนไทยผ่านโครงการ Jr. NBA Coaches 

Academy อีกครั้ง เรามุ่งมั่นที่จะแนะนำาผู้เข้า

ร่วมอบรมเกี่ยวกับเส้นทางการฝึกสอน โดย

ได้เตรียมความรู้และเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้

ฝึกประสบความสำาเร็จในการสอนกีฬา ใน

ขณะเดียวกันเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

พัฒนาเกมในท้องถิ่น ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าผู้สอนของเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

เยาวชนไทย และให้การสนับสนุนที่จำาเป็น

สำาหรับการพัฒนาเยาวชนไทยในฐานะผู้เล่น

ที่มีความมุ่งมั่นต่อไปในอนาคต”

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2557 Jr. NBA 

Thailand ได้เข้าถึงเยาวชนชายและหญิงกว่า 

1.8 ล้านคนทั่วประเทศ จนถึงปัจจุบัน Jr. NBA 

Coaches Academy ได้ฝึกอบรมครูผู้ฝึกสอน

กว่า 6,300 คน จากโรงเรียนมากกว่า 3,700 

แห่งใน 14 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีจุด

แวะพักในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ลำาปาง 

ตรัง และอุดรธานี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่

ผ่านมา Jr. NBA Coaches Academy ได้

จัดคลาสการฝึกอบรมออนไลน์บนเว็บไซต์  

Jr. NBA Asia ซึ่งมีครูกว่า 600 คนเข้าร่วม

Jr. NBA Coaches Academy ได้รับการ

สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโดย Gatorade 

และ Shoot It ในการร่วมจัดการฝึกอบรมครั้งนี้.

interthaipost69@gmail.com

‘เอวา แม็กซ์’ปล่อยซิงเกิล

‘Maybe You’re The Problem’

14ตุลา.เจอแน่อัลบั้มใหม่

•••••
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11บันเทิงไทย

สร็จส้ินไปแล้วสำ�หรับง�นแถลงข่�ว

ซีรีส์เรื่อง Check Out คืนน้ันกับนาย

ดาวเหนือ ด้วยบรรยากาศความน่า

รักสดใสในธีมฮาวาย ณ กันตนา ซีนีเพล็กซ์        

ซ่ึงบรรยากาศภายในงานวันน้ันก็เต็มไปด้วย

รอยย้ิมจากเหล่าคณะผู้บริหาร นักแสดง 

และแฟนคลับท่ีมาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม 

โดยในงาน ผู้จัดและผู้กำากับอย่าง 

แก๊ปเปอร์-วรฤทธิ์ นิลกลม บริษัท ๙ 

หน้า โปรดักชั่น จำากัด ถึงกับดีใจที่ได้ร่วม

งานกับทางแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์

ชั้นนำา iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่คว้าเอาซีรีส์ 

Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ ขึ้น

บนแพลตฟอร์มเพื่อให้แฟนๆ ได้ติดตาม

รับชมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

และความพิเศษภายในงาน นอกจากที่

จะได้เขต-ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส มาร่วม

เป็นพิธีกร ทางบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำากัด 

เ

(มหาชน) ก็ได้เปิดบ้านกันตนา ซีนีเพล็กซ์  

ให้แฟนคลับและนักแสดงนำาได้รับชมซี

รีส์ Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ 

EP.2 แบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร 

สำาหรับแฟนๆ ที่อยากติดตามชม

ซีรีส์เรื่อง Check Out คืนนั้นกับนาย

ดาวเหนือ สามารถรับชมได้ทางอมรินทร์

ทีวี เอชดี ช่อง 34 ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 

22.30 น. ในช่วงของ Y Moment พร้อม

รับชมออนไลน์ย้อนหลังเวอร์ชัน UNCUT 

บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ 

www.iQ.com เวลา 23.30 น. 

‘แอนโทเนีย’รุดหน้าตรวจงานเพื่อน้อง

โควิด-19ระบาดทำาชะงักไปหลายเดือน

แอนโทเนีย โพชิ้ว เจ้�ของมงกุฎ 

Miss Supranational 2019-2020 ขอสาน

งานที่ค้างคาไว้ตั้งแต่ก่อน COVID-19 

ระบาดให้จบ กับภารกิจสร้างห้องน้ำา, 

ห้องสมุด, ห้องพยาบาลเพื่อน้อง ซึ่ง

ล่าสุดสาวแอนได้ควงแขนคุณแม่เดิน

ทางไปยังโรงเรียนอนุบาลบ้านงิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา เพื่อไปตรวจงานการก่อน

สร้างห้องน้ำา, ห้องสมุด, ห้องพยาบาล 

ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นกับน้องๆ 

อย่างมาก 

เตรียมจะใส่แล้ว เหลือแต่ภายใน เช่น 

การปูพื้น, ขึ้นฝ้าหลังคา ซึ่งกำาลังวางแผน

กันว่าจะเอาแบบไหน ในอนาคตอันใกล้

และแน่นอนว่าสาว

แอนไม่ลืมที่จะมีของฝากติด

ไม้ติดมือมาฝากน้องๆ ให้เป็น

ขวัญและกำาลังใจจากพี่สาว

คนนี้ อีกทั้งยังร่วมทาสีเครื่อง

เล่นสนามเด็กเล่นกับน้องๆ 

เพื่อเป็นการบูรณะเครื่อง

เล่นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีก

ครั้ง และยังเป็นกิจกรรม

นันทนาการ ซึ่งเป็นกระบวน

การเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของ

น้องๆ อีกด้วย  

“จริงๆ แอนตั้งใจจะทำาให้เสร็จให้

เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่มันก็ต้อง

มาพร้อมกับคุณภาพของงานก่อสร้างด้วย

เช่นกัน ซึ่งที่เห็นห้องน้ำาเสร็จเรียบร้อย

แล้ว แต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องแก้ไข วัสดุ

บางอย่างดูจะเสื่อมสภาพเร็วเกินไป คง

ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เรียบร้อยคะ 

ทางด้านห้องสมุด ห้องพยาบาล งาน

โครงสร้างเสร็จแล้ว วงกบหน้าต่างก็

คิดว่าอาจจะติดแอร์ให้น้องๆ ไปเลยถ้า

เป็นไปได้ แต่ก็คงต้องดูจากงบประมาณ

อีกทีว่าจะพอไหวไหม” แอนโทเนียกล่าว.

ปิดฉาก‘มาสเตอร์เชฟฯซีซั่น5’  

ตามลุ้นใครจะขึ้นแท่นคว้าแชมป์ 

ในที่สุดก็จะรู้แล้วว่�ใครคือ

แชมป์คนใหม่ของรายการ มาสเตอร์

เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 5 ของบริษัท 

เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป โดยอาทิตย์นี้จะ

เป็นรอบตัดสิน 

ยังคงต้องลุ้น

ว่าผลของการ

แข่งเมนูแรก 

Appetizer หรือ

อาหารเรียกน้ำา

ย่อยของทั้ง 4 คน 

ป้ายุพ-อังกฤษ-

แบรด-แหม่ม 

ใครจะต้องจบ

เส้นทางการคว้า

แชมป์เป็นคน

แรก ซึ่งเพียงแค่

แข่งเมนูแรกก็ลุ้น

หัวใจแทบวาย 

ส่วนเมนูที่ 

2 Main Course 

คือเมนูที่ถ้าใครผ่านไปได้ก็เหมือนกับ

ก้าวเข้าใกล้แชมป์ ดังนั้นทั้ง 3 คนที่

เหลือจึงต่างขับเคี่ยว มุ่งมั่น ใจจดจ่อ

แบบไม่ละสายตาจากหน้าเตาของตัว

เองกันเลย เพราะต้องการจะรังสรรค์

เมนูจานนี้ออกมาให้เป็นจานที่ดี

ที่สุด ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแข่งเมนู 

Dessert หรือของหวาน ซึ่งเป็นเมนู

สุดท้ายของ

การแข่งใน

มาสเตอร์เชฟ

คิทเช่น และ

ยังเป็นเมนู

สุดท้ายที่จะชี้

ชะตาชีวิตด้วย

ว่า 2 คนที่

เหลือนั้น ใคร

จะก้าวไปสู่

การเป็นแชมป์

มาสเตอร์เชฟ

คนใหม่

 ติดตาม

ลุ้นและเชียร์

ทั้ง 4 คน ป้า

ยุพ-อังกฤษ-

แบรด-แหม่ม ว่าใครกันแน่ที่จะคว้า

แชมป์ มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย 

ซีซั่น 5 วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 

2565 เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7HD. 

หลังก้�วข้�มขีดจำ�กัดเพื่อท้� 

ทายตัวเองกับ ดูดพิษ (Love Sucks) 

เพลงช้าสไตล์ป๊อปร็อก โชว์พลังเสียง

แบบที่ไม่เคยร้องมาก่อนเมื่อต้นปีที่

ผ่านมา กระแต อาร์สยาม หรือแตร 

บุญยะเลี้ยง ขอเอาใจแฟนๆ ที่ถาม

หาจังหวะแดนซ์กับซิงเกิล MAKE 

IT RAIN (MONEY) เพลงใหม่สไตล์ 

Dance hall, Reggaeton และ Hip-

hop พร้อมโชว์สเต็ปท่าเต้นมันส์ๆ

อลังการเสื้อผ้าหน้าผมรวม 9 

ชุดสุดเซ็กซี่ ชนิดแซ่บไฟลุก แม้จะมี

คำาถามเชิงบูลลี่ แต่ขอพิสูจน์ที่ผลงาน

และความสามารถ โดยสาวกระแต

เปิดใจว่า “MAKE IT RAIN (MONEY) 

แนวเพลงนี้เป็น Dance hall, 

Reggaeton, Hip-hop จึงต้อง

มีภาษาอังกฤษเข้ามาครึ่ง 50% 

ภาษาไทย 50% เป็น Surprise 

Single สำาหรับแฟนๆ ของกระแต 

โดยเฉพาะที่เป็นแฟนเพลงชาวต่าง

ชาติค่ะ ส่วน MV เพลงนี้ฟาดไป 9 

ชุดค่ะ แรงบันดาลใจของชุดเหล่านี้

คือ การแต่งเป็น CEO สาวสุดแซ่บ

ในแบบกระแต 

(แค่ปล่อย teaser ก็เรียกเสียง

ฮือฮาพร้อมคอมเมนต์เชิงบูลลี่) ก็มี

บ้างค่ะ แต่กระแตก้าวผ่านจุดที่จะแคร์

คอมเมนต์บูลลี่พวกนี้ ไปแล้ว เพราะเจอ

มาเยอะมากตลอดเส้นทางการเป็นศิลปิน 

แต่วันนี้กระแตอยากตอบในฐานะผู้

หญิงคนหนึ่งว่า แต่งตัววาบหวิวไม่ได้

แปลว่า เราไร้ค่า, เป็นผู้หญิงไม่ดี หรือ

เป็น sex worker (ซึ่งก็ไม่ได้ผิด) แต่

มันคือเสรีภาพและความเท่าเทียมใน

การแต่งตัว ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแต่งแบบ

ไหนก็ได้ เพราะความชอบของแต่ละคน

ไม่เหมือนกัน ตราบใดที่ไม่ทำาให้ใครเดือด

ร้อน”.

แซ่บไฟลุก!‘กระแต อ�ร์สย�ม’ 

เมินคำ�บูลลี่ขอพิสูจน์ที่คุณภ�พ

‘คืนนั้นกับนายดาวเหนือ’รอบพิเศษ 

ชวนเหล่าแฟนคลับรับชมซีรีส์Ep.2 



12 ขาวประชาสัมพันธ

อว.เปดลงทะเบียนออนไลนรับบัณฑิตจบใหม

และประชาชน 68,350 คน รวมโครงการ U2T for BCG ทํางาน 1 ก.ค.นี้

เม� อวันท่ี 16 มิ.ย. กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ไดประชุม

มอบนโยบายโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG(U2T for BCG and Regional Development)” 

หรือโครงการ "มหาวิทยาลัยสูตําบล U2T for 

BCG" หลังจากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ไดอนุมัติ

โครงการเม� อวันท่ี 14 มิ.ย. 2565 โดยจะดําเนินการ

ในชวงเดือน ก.ค. - ก.ย.น้ี ในพ้ืนท่ี 7,435 ตําบล 

ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน 

รมว.อว. กลาววา โครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล 

U2T for BCG เปนโครงการที่ทุกคนรอคอย

และเปนที่ตองการของประชาชนอยางแทจริง 

น่ีคือโครงการท่ีใหญท่ีสุดของ อว. ท่ีจะดําเนินการ

ครอบคลุมท่ัวประเทศ ทุกตําบล รวมท้ังทุกแขวง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะใชเวลาดําเนินการ 

3 เดือน ตั้งแต ก.ค.- ก.ย. 65 และจะโฟกัส

เร� องเดียวคือ BCG เทานั้น เพราะเปนวาระ

สําคัญของประเทศไทยที่จะเช� อมโยงไปถึงการ

ประชุมเอเปค ที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพใน

เดือน พ.ย. นี้ ซึ่งเปนโอกาสสําคัญในรอบ 20 

ปมีครั้ง และ BCG คือหนึ่งในวาระสําคัญของ

การประชุมเอเปคที่ประเทศไทยจะนําเสนอ 

ดังนั้น อว.จะนําผลงาน U2T for BCG ไปโชว

ใหกับผูนําแตละประเทศไดเห็นถึงโมเดลทาง

เศรษฐกิจใหมของไทยที่ขับเคล� อนดวย BCG

รมว.อว.กลาวตอวา U2T for BCG จะ

เปนการรวมพลังของมหาวิทยาลัยรัฐกวา 70 แหง 

และมหาวิทยาลัยเอกชนกวา 20 แหง ทํา

รวมกับบัณฑิตจบใหมและประชาชนในพื้นที่

กวา 68,350 คน ซึ่งโครงการนี้จะตองทําให

ประชาชนเห็นวา อว.เปนคนทํา และใหเห็น

ภาพของรัฐบาลในการสนับสนุน ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งใจที่จะผลักดัน

งบประมาณที่เปนงบกลางมาให อว. ดําเนิน

โครงการนี้ ในชวงเวลา 3 เดือน ดังนั้น 3 

เดือนจากนี้เปนตนไป และจะเปดใหมีการลง

ทะเบียนของบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ที่

ตองการรวมโครงการ U2T for BCG ผานทาง

เว็บไซต http://u2t.ac.th กอนท่ีจะมีการกระจาย

กําลังลงไปทํางานในทุกตําบลตอไป

กลางปท้ังที ยิปซัมตราชาง สงโปรโมชัน

ดีไมมีกั ๊ก กับ “โปรฯ ชางแจกรัว” ดวย

โปรโมชันเด็ดตอบแทนการสนับสนุนที่ดี

จากลูกคาที่เลือกใชแผนยิปซัมตราชางมา

โดยตลอด เพียงซื้อแผนยิปซัมตราชาง รุน

มาตรฐาน หรือมอยสบล็อค ทนชื้น หรือฮีท  

บล็อค กันรอน (ฟอยล) แผนใหญ ขนาด 

1200x2400มม. จํานวน 26 แผน รับฟรี! 

โปรโมชันชวงที่ 1 ตลับเมตรวัดใจ 1 อัน 

เม� อซื้อสินคาภายในวันที่ 20 มิถุนายน และ 

โปรโมชันชวงที่ 2 เสื้อยืดคูลๆ จํานวน 1 ตัว 

มีใหเลือกถึง 5 สี 5 ลาย “เนียน แน�น แกรง 

ทน งานดี” ใสใหครบทุกวันทํางานไดเลย 

ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน -15 กรกฎาคม หรือ

จนกวาของจะหมด โปรฯชางแบบนี้พี่ชางจะ

พลาดไดไง!! สอบถามรายละเอียดโปรโมชัน

เพิ่มเติมไดที่รานผูแทนจําหน�ายเอสซีจี และ

รานขายวัสดุกอสรางชั้นนําทั่วประเทศ หรือ

เว็บไซต https://bit.ly/3O4nkZV หรือเฟซบุก

แฟนเพจ: @GypsumTraChangTH

เสวนา     ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร Dr. Armand 

Derhy ผูกอตั้ง Paris School of Technology and Business พรอมดวย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ 

รองกรรมการผูจัดการใหญนวัตกรรมและธุรกิจใหม และฉัตรปวีณ ตรีชัชวาลวงศ เจาหญิง

วงการไอที รับคําเชิญ ผศ.ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร รวม

เวทีเสวนา Technology Trends for Business and Beyond ซึ่งจะมีขึ้นในงานแถลงขาวเปด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วันพุธที่ 22 

มิถุนายน เวลา 13.00-15.30 น.  ณ โรงแรมโฟร ซีซั่น กรุงเทพ แอท เจาพระยาริเวอร หอง 

Conservatory Ballroom  ผูสนใจสํารองที่นั่งไดที่ 08-1945-2012 (ไมมีคาใชจาย)

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 

กรมหม� นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให หมอมหลวง

สราลี กิติยากร เปนผูแทนพระองค ไปชม

การแสดงดนตรีคลาสสิก นอมรําลึกพระ

กรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

ประจําป 2565 ซึ่งทุนสงเสริมดนตรีคลาสสิก

ในพระอุปถัมภฯ รวมกับ มูลนิธิอนุรักษ

พระราชวังพญาไท และ สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา ไดรวมกันจัดข้ึน โดยมี จุมพจน 

เชื้อสาย เลขาธิการ เลขาธิการทุนสงเสริม

ดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภฯ ผศ. (พิเศษ) 

ดร. อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท รองเลขาธิการทุนฯ 

พิริยาภรณ ธรรมมารักษ, คุณหญิงวงจันทร 

พินัยนิติศาสตร, สุมัณฑนา โมกขะเวส 

และคณะกรรมการจัดงาน ใหการตอนรับ 

ณ พระที่นั ่งเทวราชสภารมย พระราชวัง

พญาไท โดยไดเปดโอกาสให นักเรียน นักศึกษา

และประชาชน ผูสนใจท่ัวไปไดเขาชมการแสดง

โดยไมเสียคาใชจาย มีผูสนใจเขาชมมากกวา 

100 คน 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ 

ทรงใหความสําคัญกับการพัฒนานักดนตรี

คลาสสิกของไทย และทรงเปนแสงสวาง

สองนําทางใหเยาวชนไทยและศิลปนอาชีพ

ดานดนตรีคลาสสิก ดวยพระปณิธาน “พัฒนา

พรสวรรค สรรคสรางคีตกวี ผลิตนักดนตรีสูสากล” 

ทรงต้ังทุนสงเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรขึ้น ดวย

พระราชทรัพยสวนพระองค เพ� อสงเสริม

ดนตรีคลาสสิก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่

เ รี ย ก ไ ด ว า ป ระสบความสํ า เ ร็ จ

ลนหลามกับยอดโหวตบิวตี้แบรนดในดวงใจ

จากแคมเปญ “Central 75th  Anniversary 

Beauty Awards 2022” งานนี้บอสสาว

คนเกงแหงหางเซ็นทรัล รวิศรา จิราธิวัฒน 

เตรียมจัดงานประกาศผลรางวัลครั้งใหญใน 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน เวลา 18.00 น 

ที่ชั้น 1 แผนกบิวตี้ แกลเลอรี หางเซ็นทรัล 

แอท เซ็นทรัลเวิลด พรอมจัดเต็มกับโปรฯ 

สุดวาว ใหสาวกบ้ิวต้ีชอปไปลุนรางวัลไปรัวๆ 

ทั้ง สกินแคร เมคอัพ น้ําหอม รับฟรี! คูปอง

แทนเงินสดสูงสุด 5,000 บาท ลดเพิ่มสูงสุด 

27.5% เม� อใชคะแนนเดอะวัน 2 เทาของ

ยอดชอป และยังลดเพิ่มออนท็อปสูงสุด 30% 

กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ พลาดไมได

ตลอดเดือน มิ.ย. นี้ ที่ แผนกบิวตี้ แกลเลอรี 

หางเซ็นทรัลทุกสาขา 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหม� นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให ผูแทนพระองค 

ไปชมการแสดงดนตรีคลาสสิก นอมรําลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ  ประจําป 2565

เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

ตลอดจนพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของ

ไทยใหกาวหนาอยางตอเน� อง โดยทรงเปน

องคประธานและทรงรับเปนองคอุปถัมภ 

เรียกไดวาทรงเปนแสงสวางสองนําทางให

เยาวชนไทยที่มีฝมือดานดนตรีกาวสูเสนทาง

ดนตรีคลาสสิกอยางภาคภูมิ นับตั้งแตเริ่ม

ดําเนินการจวบจนถึงปจจุบันมีนักเรียนทุนสง

เสริมดนตรีคลาสสิกกวา 100 คนแลว

ทั้งนี้ ในป 2565 นี้ เปนวาระครบรอบ 

99 ป วันประสูติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร เพ� อนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่ทรงมีตอ

เยาวชนและวงการดนตรีคลาสสิกของไทย 

คณะกรรมการทุนสงเสริมดนตรีคลาสสิกใน

พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

รวมกับ มูลนิธิอนุรักษพระราชวังพญาไท 

และ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได

จัดการแสดงดนตรีคลาสสิกนอมรําลึกพระ

กรุณาธิคุณ รวมท้ังเผยแพรความรู เสริมสราง

ประสบการณดานดนตรีคลาสสิกใหเยาวชน

ไทยและบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสไดสัมผัสและ

ซาบซึ้งในดนตรีคลาสสิกเพิ่มขึ้น เพ� อพัฒนา

ศักยภาพของนักดนตรีไทยดานดนตรีคลาส

สิกใหมีความสามารถทัดเทียมนานาชาติ

ในป นี้ นํ า เ สนอการแสดงดนตรี

คลาสสิก มีช� อวา Baroque to Belcanto to 

Broadway โดย Mr. Kenneth 

Tarver ศิลปนนักรองชาว

อเมริกันเสียง Tenor ผู ได

รับรางวัลชนะเลิศ Grammy 

award ถึงสองคร้ัง และนาย

กันต ลอมสมบูรณ นักเปยโน

ช� อดังของไทย 

ก า ร แ ส ด ง นี้ มี  

รายการรองเพลงประกอบ

เปยโนอยู 5 ชุด ประกอบ

ดวยบทเพลงขับรอง หลายบท

ดวยกัน จากบทประพันธของ

Mozart และ Handel ของ 

Rossini และ Bellini ของ 

Liszt , Berlioz, Duparc, จน

มาถึงเพลงในยุคสมัยใหม

ของ Gershwin, Bernstein 

และ Kurt Weill

ท้ังน้ี หมอมหลวงสราลี 

กิติยากร ผูแทนพระองค

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา

โสมสวลี กรมหม� นสุทธนารีนาถ ไดชม

นิทรรศการนอมรําลึกในพระกรุณาธิคุณ 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เน� องใน

วาระครบรอบ 99 ป วันประสูติสมเด็จ

พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และมอบ

เข็มที่ระลึกทุนสงเสริมดนตรีคลาสสิกใน

พระอุปถัมภฯ ใหแกผูแทนองคกรที่ใหการ

สนับสนุนการจัดงานอีกดวย

การแสดงดนตรีคลาสสิกที่จัดขึ้นนี้มี

แขกผูมีเกียรติมารวมงานอยางคับคั่ง เชน 

H.E. Mr. Thierry Mathou, H.E. Mr. Evgeny 

Tomikhin, H.E. Ms. Sibille de Cartier 

d'Yves, Mr. Radouane Chaouki, ทานผูหญิง 

รวิจิตร สุวรรณบุปผา, ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสด์ิ, 

ผศ.ชูวิทย ยุระยง, ศ.เกียรติคุณ พลโทหญิง 

พญ.ทิพย ศรีไพศาล, พล.ท.รศ.วิโรจน อารียกุล, 

ดร.ฉวีรัตน เกษตรสุนทร, กอบกุล อาภากร 

ณ อยุธยา, กษิต-จินตนา ภิรมย, รศ.พญ.เยาวลักษณ 

ชาญศิลป, ชรินทรทิพย เดชะไกศยะ, ปนทิพย 

บูรณสถิตยพร, เทวี วงศวิทยา, ภัทธิรา หาญสกุล, 

ชวิศ ยงเห็นเจริญ, วีรยา สงทวีผล, พีรพงศ 

สุรวรรณ, วันเพ็ญ ธนธรรมสิริ, พญ.กิติมา 

ยุทธวงศ, ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท, ผศ.ดร.

ชัญพงศ ทองสวาง, กันติยา พรหมชาติ ฯลฯ

รับมอบ     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข พรอมดวย นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย

ศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย นายแพทย โอภาส การยกวินพงศ อธิบดี

กรมควบคุมโรค รับมอบวัสดุเคร� องมือวิทยาศาสตรการพัฒนาหองปฏิบัติการ อุปกรณระบบ

รักษาความเย็นสําหรับตัวอยางและวัคซีน จากรัฐบาลญี่ปุน เพ� อเสริมสรางความเขมแข็งใน

การรับมือโรคโควิด 19  ที่หองประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรมวันส่ิงแวดลอมโลก เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับชุมชน     ทาคาฮิโระ 

ยามาชิตะ  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ สมรัก ลิขิตเจริญพันธ 

เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร และพนักงานจิตอาสา บริษัท 

ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-

คันไถ รวมกับ จาสิบเอกจตุรงค เสตางกูล นายกองคการบริหารสวนตําบล ปองสุข สรางเอ่ียม 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล พรอมดวยกํานัน ผูนําชุมชนและจิตอาสาตําบลบานเกาะ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขารวมกิจกรรมปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่สีเขียวเน� องในวันสิ่งแวดลอมโลก 

ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเปนหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตลอดจนสรางการมี

สวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน

เชฟรอนสนุกวิทยฯ ผนึกกําลังพันธมิตร เสริมความแกรงโมเดลการศึกษา STEM Career 

Academies ยกระดับ Smart Agriculture สูอุตสาหกรรมระดับโลก    พณัญญา เจริญ

สวัสดิ์พงศ ผูบริหารดานธุรกิจและผูรวมกอตั้งบริษัท วรุณา ประเทศไทย, อิสระ วองกุศลกิจ 

ประธานกิตติมศักดิ์ กลุมมิตรผล, ชาทิตย หวยหงษทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟ

รอนประเทศไทยสํารวจและผลิต, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ, สุเทพ แกงสันเทียะ เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผูอํานวยการศูนย SEAMEO STEM-ED รวมในพิธีสงมอบโมเดลการ

ศึกษาดานเกษตรอัจฉริยะและครุภัณฑ โดรนเพ� อการเกษตร ณ กระทรวงศึกษาธิกา

ตลาดหลักทรัพยฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขแกชุมชน ต. บานเวียง จ. แพร 

     รองรักษ พนาปวุฒิกุล ผูชวยผูจัดการ หัวหนาสายงานกฎหมาย และหัวหนากลุมงาน

เลขานุการองคกรและกํากับองคกร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มอบการสนับสนุนดาน

การศึกษาและดานสาธารณสุขเปนเงิน 200,000 บาท แกชุมชน ต. บานเวียง อ. รองกวาง จ. 

แพร เพ� อเปนทุนอาหารกลางวันสําหรับ รร. บานออยวิทยาคาร และจัดหาอุปกรณการแพทย

แก รพ. สงเสริมสุขภาพตําบลบานเวียง โดยมี วิเชียร อนุสาสนนันท รองผูวาราชการ จ. แพร 

และผูบริหารจาก รร. บานออยวิทยาคาร และ รพ. สงเสริมสุขภาพตําบลบานเวียง รวมรับ

มอบ

บริษัท คชเชอร โกลบอล ฟูด จํากัด 

ผูจัดจําหน�ายผลิตภัณฑนมผง และกลุม

แดรี่โปรดักซ จัดกิจกรรม “แชะปุบ รับปบ” 

กับแบรนด “East Field” นมโคแท 100% 

แบรนด “East Field” เพียงคุณถายภาพกับ 

ปายโฆษณา  “East Field”  หลังรถ “ตุกตุก” 

ทําเลใจกลางกรุงเทพ อาทิ หางสรรพสินคา

เซ็นทรัลเวิลด ยานเยาวราช และ ถนน

ขาวสาร ก็รับทันทีของรางวัลสุดพรีเมียม  

กิจกรรมนี้ทางแบรนดเลือกผลิตส� อการ

ตลาดผานปายส� อรถ “ตุกตุก” จํานวน 

50 คัน เปนครั้งแรกในการรวมเฉลิม

ฉลองครบรอบ 1 ป “ East Field ” 

กิจกรรม “แชะปุบ รับปบ” 

สําหรับทานที่สนใจเขารวมกิจกรรม

กติกางายๆ ทานสามารถอัพโหลดรูป

ถายของคุณคูกับปายโฆษณาของทาน

และโพสที่เพจ East Field เพียงเทานี้ 

(ใต โพสที่ทางแบรนดกําหนด) ทาน

สามารถรวมลุนก็รับแกวพรีเมียมอารต 

จากศิลปน Pimpa x East Field Limited 

Edition  3 แบบ 3 ใบ ตอ 1 ทาน โดย

กิจกรรมครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต วันพุธที่ 

15 มิถุนายน 2565 จนถึง30 สิงหาคม 

2565 หรือ จนกวาจํานวนสิทธผูเขารวม

กิจกรรมครบ 100 ทาน 

กิจกรรม “แชะปุบ รับปบ” กับ “East Field” รับแกวพรีเมียม 3 แบบ 3 ใบ 

มูลคารวม 299 บาท จํานวนจํากัด แจกเพียง 100 ทานแรกเทานั้น

กิจกรรมน้ีมีเง� อนไขในการใหสิทธ์ิสําหรับ 

100 ทานแรกที่สงรูปถายกับรถ “ตุกตุก” ที่มี

ปายโฆษณา “East Field” เพียงเทานี้ ผูเขา

รวมกิจกรรมเตรียมรอแกว “East Field” 

จัดสงตรงถึงหนาบาน รีบหน�อยนะ ของดีมี

จํานวนจํากัด โปรดติดตามชองทางการเขา

รวมกิจกรรมผาน Facebook FanPage East 

Field https://www.facebook.com/search/

top?q=east%20field
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ยานยนต

นายวัลลภ ตรีฤกษงาม รองประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร 

(ประเทศ ไทย) จํากัด เปดเผยวา SUZUKI 

SWIFT นับเปนรถยนตรุนเรือธงยอดนิยม

ของซูซูกิที่มีสวนในการผลักดันยอดขายให

เติบโตอยางตอเน� อง โดยนับตั้งแตเขามา

ดําเนินธุรกิจในประเทศไทย SUZUKI SWIFT 

สรางยอดขายนับตั้งแตการแนะนํารุนแรก

ออกสูตลาดในป 2553 จนถึงเดือนเมษายน 

2565 มียอดขายรวมกันมากถึง 147,491 คัน 

ซึ่งตองขอขอบคุณลูกคาชาวไทยทุกทานที่

ยอมรับ และใหการสนับสนุนผลิตภัณฑของ

เราเปนอยางดีมาโดยตลอด 

ทั้งนี้ SUZUKI SWIFT สปอรตแฮทช

แบ็กอีโคคาร ไดช� อวาเปนรถยนตนั่งขนาด

เล็กที่มีเอกลักษณอันโดดเดน เจาะกลุมคน

หนุมสาววัยทํางาน ตอบโจทยทั้งรูปลักษณ

ภายนอกและสมรรถนะในการขับข่ีท่ีดี  มีความ

สปอรตดุดัน ไฟหนา LED Projector และไฟ

หลัง LED ลออะลูมิเนียมอัลลอยขนาด 16 น้ิว 

ขับขี่สนุกเราใจดวยเคร� องยนต K12M ขนาด 

1.2 ลิตร ที่เพิ่มเทคโนโลยีหัวฉีดคูหรือ DU-

ALJET ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม

ของเคร� องยนตใหสมบูรณยิ่งขึ้น จึงประหยัด

น้ํามันมากกวา 23 กิโลเมตรตอลิตร 

ด า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย มี ก า ร นํ า

แพลตฟอรม HEARTECT มาใชเพ� อชวยให

รถมีน้ําหนักนอยลงแตคงความแข็งแกรง

และชวยประหยัดน้ํามัน รวมถึงโครงสราง

ตัวถังแบบ TECT พรอมระบบกันการสั่น

สะเทือน ระบบ TCS ชวยในการควบคุมรถ

ขณะขับขี่บนถนนล� นหรือในทางโคง และยัง

เหมาะกับการขับในเมืองดวยระบบ IDLING 

STOP ที่ชวยลดการสิ้นเปลืองน้ํามันขณะรถ

หยุดน่ิง ขับข่ีม่ันใจดวยระบบ Hill Hold Control 

ที่จะชวยออกตัวขณะอยูบนทางลาดชัน และ

ซูซูกิ เดินหนากระตุนตลาดตอเน� อง อัดโปรโมชั่นรอนแรง

ปลอดภัยมากขึ้นดวยถุงลมนิรภัย SRS ถึง 

6 ตําแหน�ง จากความครบครันและสไตลที่

โดดเดน จึงสงใหรถรุนนี้เขาไปอยูในใจของ

ผูบริโภคตอบโจทยความตองการไดอยาง

ลงตัว  โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่ตองการความ

แตกตางและไมเหมือนใคร ทั้งยังเปนรถที่

สามารถนําไปตกแตงหรือเพิ่มอุปกรณตางๆ 

ที่มีรองรับในทองตลาด เพิ่ม

ความสวยงามตามสไตลของ

แตละบุคคลไดอยางหลากหลาย 

เติมเต็มความสนุกใหกับทุกวัน

ของชีวิตไดอยางลงตัว SUZUKI 

SWIFT มีใหเลือกทั้งหมด 6 สี 

ไดแก สีแดง Ablaze Red 

Pearl, สีเทาออน Star Silver 

Metallic, Mineral สีเทาเขม 

Gray Metallic, สีดํา Super 

Black Pearl สีน้ําเงิน Speedy 

Blue Metallic ในรุน SWIFT 

GL CVT จําหน�ายในราคาเพียง 562,000 บาท 

และในรุน SWIFT GLX CVT จําหน�ายใน

ราคาเพียง 632,000 บาท โดยสีขาว Pure 

White Pearl เพิ่ม 5,000 บาทในทั้งสองรุน 

โดยลูกคาที่สนใจสามารถติดตอสอบถาม

ไดที่ โชวรูมรถยนตซูซูกิกวา 127 แหง

ทั่วประเทศ

นายกฤษณะกร เศวตนันทน ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท โมโตเร อิตาเลียโน 

จํากัด ผูนําเขาและจัดจําหน�ายรถจักรยานยนต

ดูคาติอยางเปนทางการในประเทศไทย เปด

เผยวา ยอดขายในชวงครึ่งปแรกของป 2022 

นั้นถือไดวาเปนยอดขายที่ดีที่สุด ซึ่งรุนที่ ดูคาติ 

ประเทศไทย ไดรับการตอบรับอยางดีจาก

เหลาดูคาทิสตาคือรุน Monster ซึ่งเปนรุน

ที่สมน้ําสมเนื้อทั้งในเรื่องของราคาและ

เทคโนโลยีการขับขี่ที่มาพรอมกับตัวรถ และ

จากการฟนตัวของตลาดในประเทศ ทําให

เราสามารถสงมอบรถจักรยานยนต ไปแลว

มากกวา 300 คัน และสามารถใหบริการหลัง

การขายแกลูกคามากถึง 2,422 คัน แสดงให

เห็นถึงความพรอมและความมุงมั่นของเรา

ที่จะมอบประสบการณที่ดีที่สุดแกดูคาทิสตา

ทั่วประเทศไทย สําหรับแผนการทําตลาดรถ

จักรยานยนตบิ๊กไบคของ ดูคาติ ประเทศไทย 

ในชวงคร่ึงปหลังยังคงเนนการทําตลาดเชิงรุก 

ควบคูไปกับการเปดตัวรถจักรยานยนตดูคา

ติรุนใหมๆ หลากหลายรุน เพ� อเปนทางเลือก

ที่ตอบโจทย ไลฟสไตลการขับขี่ของลูกคาให

มากขึ้น และจะจัดกิจกรรมใหลูกคาไดสราง

ประสบการณการขับข่ีใหมๆ  อยางตอเน� องดวย 

ในดานการบริการทั้งเร� องของงานขายและ

บริการหลังการขาย ซึ่งเปนหัวใจสําคัญนั้น

จะมีการเรงเปดโชวรูมและศูนยบริการใน

ภูมิภาคตางๆ ใหมากขึ้น ลาสุดไดฤกษเปด

โชวรูมและศูนยบริการ ดูคาติ ประเทศไทย 

สาขาขอนแกน พรอมใหบริการครบวงจรแก

ลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางเปน

ทางการ 

ดูคาติ ประเทศไทย สาขาขอนแกน อยู

ภายใตการบริหารงานของ บริษัท ไมโครีเทล 

จํากัด มีคอนเซ็ปตการตกแตงดวยดีไซนที่ทัน

สมัย ภายใตพื้นที่ โชวรูมขนาด 400 ตาราง

เมตร สามารถจัดแสดงรถจักรยานยนตดูคาติ

ดูคาติ สาขาขอนแกน โชวรูมแหงที่ 7 พรอมอัดแคมเปญราคาพิเศษ 

ไดครบทุกรุน ในสวนของศูนยบริการนั้น เรา

ไดมีการติดตั้งเคร� องมืออุปกรณอันครบครัน 

และเพียบพรอมไปดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย 

มีทีมชางเทคนิคท่ีมีความเช่ียวชาญถึงสองทาน 

ซึ่งไดผานการอบรมมาตรฐานของดูคาติ

พรอมใหคําปรึกษาและตรวจวิ เคราะห

ปญหารถไดอยางแมนยําดวยโปรแกรมใน

การตรวจสอบ Ducati Diagnosis System 

3.0 (DDS 3.0) เพ� อตรวจสอบระบบการ

ทํางานอิเล็กทรอนิกสของตัวรถ และอัพเกรด

ซอฟทแวรสําหรับใช

ขับขี่ในสนาม ซึ่งการ

ซอมบํารุงเปนไปตาม

มาตรฐานของแบรนด

ดูคาติ โดยมีชองซอม

มาตรฐานสองช อ ง

ซอม และมีคลังอะไหล

มูลคากวา 25 ลานบาท 

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ลู ก ค้ า

ภู มิ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก

เฉียงเหนือ และเพ� อเปน

การฉลองเปดโชวรูม

และศูนยบริการ ดูคาติ 

ประเทศไทย สาขาขอนแกน แหงแรกใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดูคาติ 

ประเทศไทย รวมกับ ดูคาติ ประเทศไทย 

สาขาขอนแกน ไดจัดใหมีแคมเปญพิเศษสุดๆ 

ในวันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เพียงวัน

เดียวเทานั้น! ดวยการมอบสวนลดมูลคา 

500 บาท สําหรับการนํารถเขามาเปลี่ยนถาย

น้ํามันเคร� อง* และมอบสวนลดสูงสุด 60%* 

สําหรับ Ducati Apparel และพิเศษสุดๆ คือ 

ลูกคาที่ออกรถใหมทุกคันยังไดรับทะเบียน

เลขสวยมูลคา 10,000 บาท* ไปดวย นอกเหนือ

ไปกวานั้นรถใหมทุกคันยังไดรับ Warranty 

นาน 3 ป, Roadside Assistance นาน 3 ป 

พรอมฟรีจดทะเบียน และพรบ.

ในชวงคร่ึงหลังของปน้ี ดูคาติ ประเทศไทย 

ยังมีแผนที่จะเปดโชวรูมและศูนยบริการเพิ่ม

เติมขึ้นที่จังหวัดชลบุรี (สาขาพัทยา) เพ� อ

รองรับความตองการของบรรดาดูคาทิสตา

โซนภาคตะวันออก โดยขณะนี้อยูระหวาง

การเปดรับสมัครตัวแทนจําหน�าย ซ่ึงผูท่ีสนใจ

รวมงานและรวมเปนสวนหนึ่งในการขยาย

ฐานลูกคาดูคาติใหเติบโต สามารถสอบถาม

ขอมูลเพ่ิมเติมโดยตรงไดท่ีอีเมล Dealernetwork@

ducati.co.th หรือ Line Official : @ducatithailand”

ดูคาติ ประเทศไทย ยังไดจัดแคมเปญ

สําหรับสินคาไลฟสไตล Ducati Collection 

Big Clearance มอบสวนลดพิเศษสูงสุดถึง 

50% โดยลูกคาที่อยูตางจังหวัด สามารถใช

ชองทางออนไลนสั่งซื้อผาน Facebook หรือ 

Line: @Ducatithailand โดยไมมีคาใชจาย

ในการจัดสงสินคา สวน Accessories มี

แคมเปญพิเศษ ซื้อผานบัตรเครดิตธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารยูโอบี ครบ 5,000 บาท 

สามารถแบงชําระ 0% ไดนาน 3 เดือน หรือ

เม� อซื้อครบ 10,000 บาท สามารถ แบงชําระ 

0% ไดนานสูงสุด 6 เดือน 

ฟอรด ประเทศไทย พาส� อมวลชน

รวมกิจกรรมภายใตแนวคิด ‘Unlimit Your 

Experience’ เปดประสบการณครั้งใหม การ

กาวขามขีดจํากัดเดิมๆ ไปกับรถฟอรด เรนเจอร 

เจเนอเรชันใหม รุนไวลดแทรค และรุนสปอรต 

บนเสนทางภูเก็ต - พังงา – กระบี่ เพ� อสัมผัส

สมรรถนะทั้งบนถนนและแบบออฟโรด 

เริ่มการทดสอบขับขี่บนทางหลวงที่มี

ทั้งทางตรงสลับโคง สัมผัสไดถึงสมรรถนะ

ของเคร� องยนต และความสบายภายในหอง

โดยสารท่ีใหความรูสึกนุมนวล และเสถียรภาพ

ในการขี่ที ่เพิ่มขึ้น ดวยฐานลอที่กวางและ

ยาวขึ้น รวมถึงการทดสอบเทคโนโลยีชวย

ในการขับขี่อยางระบบควบคุมความเร็วแบบ

รักษาระยะหางอัตโนมัติ พรอมระบบ Stop 

& Go และระบบควบคุมรถใหอยูในชองทาง 

ซึ่งนับเปนฟเจอร ใหมในฟอรด เรนเจอร 

เจเนอเรชันใหม ท่ีชวยใหการเดินทางปลอดภัย

ยิ่งขึ้น  

ท้ังน้ี ฟอรด เรนเจอร เจเนอเรชันใหม 

มาพรอมตัวเลือกเคร� องยนตดีเซลเทอร โบเด่ียว 

และเคร� องยนตดีเซลเทอร โบคูขนาด 2.0 ลิตร 

4 สูบ แถวเรียงที่ทรงประสิทธิภาพ โดยรุน

ไวลดแทรค มาพรอมเคร� องยนตเทอร โบ

คู 2.0 ลิตร จับคูกับเกียรอัตโนมัติ 10 สปด 

มีตัวเลือกท้ังแบบขับเคล� อนส่ีลอ และขับเคล� อน

สองลอเปนครั้งแรก มอบพละกําลัง 210 

แรงมา ที่ 3,750 รอบตอนาที แรงบิด 500 

นิวตันเมตร ที่ 1,750-2,000 รอบตอนาที 

สําหรับรุนสปอรต มาพรอมเคร� องยนตดีเซล

เทอร โบเด่ียว 2.0 ลิตร จับคูกับเกียรอัตโนมัติ 

6 สปด ใหกําลัง 170 แรงมา ที่ 3,500 รอบ

ตอนาทีและแรงบิด 405 นิวตันเมตร ท่ี 1,750-

2,500 รอบตอนาที และยังเปนคร้ังแรกท่ีฟอรด 

เรนเจอร มีตัวเลือกรุนไวลดแทรค 4x2 ติด

ตั้งเคร� องยนตดีเซลเทอร โบเดี่ยว 2.0 ลิตร 

จับคูกับเกียรอัตโนมัติ 6 สปด มอบพละกําลัง 

170 แรงมา ที่ 3,500 รอบตอนาที แรงบิด 

405 นิวตันเมตร ท่ี 1,750-2,000 รอบตอนาที 

เม� อขับบนถนนหลวงมาสักระยะหนึ่ง 

ก็เดินทางมาถึง ‘ฟอรด เรนเจอร วิลล’ ที่

ทางฟอร์ดออกแบบสนามออฟโรดเพื่อให้

ส� อมวลชนไดทดสอบสมรรถนะ โดยมีการ

จําลองสถานีการขับขี่หลากหลายรูปแบบ 

เริ่มจากสถานีที่ 1 การพิชิตเนินชัน ‘Hill 

Maneuvering’ โดยใช โหมดการขับขี่ปกติ คู

กับระบบขับเคล� อน 4 ลอ รวมถึงทดสอบ

ความโดดเดนของสมรรถนะชวงลาง  และ

การไตลงเนินชันดวยระบบควบคุมความเร็ว

ขณะลงเขา (Hill Descent Control) ที่ชวย

ปรับความดันเบรกอยางตอเน� อง ลดการล� น

ไหลและรักษาความเร็วใหคงที่ เม� อขับลง

ทางลาดชัน ผูขับขี่จะควบคุมพวงมาลัยได

อยางเต็มที่และมีความมั่นใจมากขึ้น ดวย

มุมจากดานหลัง 23 องศา (เพิ่มจาก 21 

องศาในรุนกอนหนา) ดวยฐานลอที่กวาง

และยาวขึ้นของฟอรด เรนเจอร เจเนอเรชั่น

ใหม ชวยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ ชวยให

ควบคุมรถไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอเน� อง

กับสถานีที่ 2 ดวยการขับผานแองน้ํา ‘Water 

Wading’ ที่ฟอรดเรนเจอรมีความสามารถ

ในการลุยน้ําลึกไดสูงสุดถึง 800 มิลลิเมตร 

สัมผัส ฟอรด เรนเจอรใหม อัดแนนออฟชั่น ขับสนุก ชวงลางนุม
ซึ่งการทดลองขับใน 2 สถานีนี้ 

ยังไดทดลองได ใชกลองมอง

รอบคัน 360 องศา เพ� อชวย

มองอุ ปสรรคที่ อ ยู น อกตั ว

รถระหวางการขับขี่ ไดอยาง

ชัดเจน 

สถานีที่ 3 ไดใช โหมด

การขับขี่บนถนนล� น (Slippery

Track) โดยระบบจะทําการชวย

กระจายแรงบิดของเคร� องยนต 

ไปยัง 4 ลอ เพิ่มความมั่นใจ

ในการขับขี่บนถนนลื่นหรือ

พื้นถนนที่ ไมสม่ําเสมอ รวมถึงการใชกลอง

มองรอบคัน 360 องศา เปนตัวชวยใหผูขับขี่

สามารถมองเห็นดานนอกรถ ใหควบคุม

ทิศทางของพวงมาลัยและบังคับทิศทางของ

รถใหผานอุปสรรคบนเสนทางได สถานีที่ 

4 ทางโคลน เปนการขับขี่ดวยโหมดโคลน 

(Mud Mode) โดยใชระบบขับเคล� อน 4 ลอ 

พรอมโชวการทํางานของระบบล็อกเฟองทาย 

ที่ชวยถายเทกําลังของเคร� องยนตไปยังลอทั้ง 

4 ทําใหผานเสนทางโคลนหรือถนนล� นๆ ไป

ไดอยางงายดาย และเขาสูสถานีท่ี 5 พ้ืนกรวด 

ดวยการปรับโหมดการขับขี่กลับสู โหมด

การขับขี่บนถนนล� น (Slippery mode) เพ� อ

ทดสอบการขับขี่บนพื้นผิวถนนที่เปนทาง

หินกรวด สัมผัสถึงกําลังของเคร� องยนต และ

การตอบสนองของระบบควบคุมเสถียรภาพ

การทรงตัว ความนุมนวลในการเปลี่ยนเกียร

ขณะใช้รอบเครื่องยนต์สูงขึ้นขณะขับขี่ที่

ความเร็วสูง 

สถานีที่ 6 ขับขี่ลุยทางหิน ‘Rocky 

Terrain’ โดยใช โหมดการขับขี่ปกติ พรอม

ระบบขับเคล� อนส่ีลอ และระบบล็อกเฟองทาย 

เพ� อทดสอบแรงบิดของเคร� องยนตในรอบต่ํา 

และอัตราทดเกียร รวมถึงความสูงใตทองรถ

และระบบชวงลางที่นุมนวล ตอดวย สถานี

ที่ 7 สภาพเสนทางที่เปนพื้นทรายใช โหมด

ทราย (Sand mode) ในการขับขี่ ซึ่งสัมผัส

ถึงระบบความคุมเสถียรภาพการทรงตัว และ

การกระจายแรงบิดของเคร� องยนต ท่ีทําใหรถ

ผานอุปสรรคไปไดอยางงายดาย และสถานีท่ี 

8 ลุยทางออฟโรด (Off-Road Maneuvering) โดย

ใช โหมดปกติ พรอมระบบขับเคล� อนสี่ลอ เพ� อ

ทดสอบการควบคุมพวงมาลัย การทรงตัวของรถ 

และความทรงพลังของเคร� องยนต ท่ีมาพรอม

แรงบิดและอัตราทดเกียรอันชาญฉลาด โชว

ใหเห็นถึงสมรรถนะในการขับขี่ออฟโรดดวย

มุมเงยที่ 30 องศา (เพิ่มจาก 28.5 องศา

ในรุนกอนหนา) หลังจากที่ผานการทดลอง

โหมดการขับขี่ในสถานีตางๆ แลว ก็มุงหนา

ไปทดสอบการขับขี่แบบออฟโรดกันตอบน

เสนทางธรรมชาติ

ผูขับไดทดสอบรถยนตฟอรด เรนเจอร 

เจเนอเรชั่นใหม รุนไวลดแทรค สิ่งที่สัมผัส

ไดการดีไซนภายนอกมีความโดดเดนดวยไฟ

หนารูปตัว C กระจังหนาดีไซนใหม มีระบบ

ไฟหนาแบบ Matrix LED และสะดวกดวย

บันไดเหยียบดานขางกระบะทายอยูบริเวณ

ดานหลังของลอหลัง ชวยเพิ่มความสะดวก

ในการขึ้นกระบะทาย ไดลองเปดเคร� องยนตดู 

ตองบอกวาฝากระโปรงหนาไมมี โชคชวย

ผอนแรงและคอนขางหนัก ซึ่งเปนปญหากับ

ผูชาย-ผูหญิงตัวเล็กเพราะความสูงของรถ

และความหนักของฝากระโปรงจะไมสะดวก

เวลาตองการเปดเพ� อตรวจเช็ครถ ตางกับฝา

ทายที่เบามากเพราะมีตัวชวยผอนแรงทําให

เปดปดงาย มาถึงในตัวรถเบาะนั่งคูหนา

เปนแบบไฟฟา ปรับหนา-หลัง-ขึ้น-ลงได 

ไมเปนอุปสรรคกับคนตัวเล็ก กระมองขางมี

ขนาดใหญมองเห็นชัดเจน เข็มขัดนิรภัยไมมี

ที่ปรับระดับสูง-ต่ํา จะเปนปญหากับคนตัวเล็ก

เพราะจะรั้งคอ สวนภายในหองโดยสาร

ออกแบบได หรูหรา สวยงาม ดูดีกวารถเกง

บางรุน หนาจอดานหนาแบบสัมผัสขนาดใหญ

ถึง 12 นิ้ว เช� อมตอกับกลอง 360 องศา 

รวมถึงระบบสั่งงานดวยเสียง SYNC 4A 

รุนใหมลาสุด ที่รองรับ Apple CarPlay/

Android Auto พรอมลําโพง 6 ตัวใหอรรถรส

ในการฟงเพลง และแผงหนาปดแบบดิจิทัล

ขนาด 8 นิ้ว ที่สามารถแสดงขอมูลเกี่ยวกับ

รถไดเต็มรูปแบบ จากการ

ทดลองขับเริ่มจากน้ําหนัก

ของพวงมาลัย มีความรูสึก

ว าพวงมาลัยหนักกวารุน

กอนหนา แตพวงมาลัยให

ความแมนยําและมีการผอน

แรงท่ีดี ทําใหควบคุมรถงายข้ึน 

ภายในหองโดยสารมีการเก็บ

เสียงที่ดี เม� อขับบนทางเลี้ยว

โคงตอเน� องชวงลางมีอาการ

โยนตัว แตไมยวย ขับผาน

ทางที่เปนรอยตอถนนและ

ขับออฟโรดการซับแรงกระแทกทําไดดี 

ใหความนุมนวล ไดทดลองนั่งตําแหน�งแถว

ท่ีสอง ผานเสนทางออฟโรดก็ยังนุมในระดับหน่ึง 

สมรรถนะการเรงแซงทําไดดีมากทั้งเทอร โบ

คูและแรงบิดที่ชวยผลักรถใหทะยานออกไป 

ไตสูระดับความเร็วไดอยางงายดาย ในการ

ทดลองขับจริง ขับในเมือง ขับขึ้นลงเขา

ตลอดเวลา ผานเสนทางออฟโรดหนักๆ กด

ดูอัตราประหยัดน้ํามันได 11.9 กม./ลิตร 

ถือวาอัตราความประหยัดใชได ชวงทดลอง

ขับในเสนทางออฟโรดตัวรถมีฟงกชั่นการ

ขับขี่มากมาย ทําใหผานอุปสรรคไดอยาง

งายดาย โดยผูขับที่ไมตองมีทักษะในการขับ

ออฟโรดมากมายก็สามารถผานไปได ระบบ

ของรถมีฟงกชั่นตางๆใหเลือกใชตามสภาพ

ถนน ทําใหขับขี่งายมากขึ้น สิ่งอํานวยความ

สะดวกในรถมีมากมายไมวาจะเปนชองเก็บ

สัมภาระ ชองจายไฟท้ังในรถและท่ีกระบะทาย

ที่จะจายไฟใหกับอุปกรณอิเล็กทรอนิสตตางๆ 

รองรับที่ชารตมือถือแบบไรสาย รวมถึงสิ่ง

อํานวยความสะดวกอรรถประโยชน ในรถ 

นอกจากนี้ยังมีระบบ ‘ฟอรดพาส’ เพ� อเช� อม

ตอกับรถฟอรด เรนเจอรของตนเองไดตลอด 

24 ชั่วโมง ผานมือถือ ทําไดทั้งการสตารท

รถจากระยะไกล เปดแอรกอนเราไปถึงตัวรถ 

และแจงเตือนสถานภาพรถไดผานแอป

พลิเคชั่น 

ฟอรด เรนเจอร ใหม น�าจะเปนตัวเลือก

ใหครอบครัวยุคใหม ที่ชอบการใชรถแบบ

ไลฟสไตลหลากหลายรูปแบบ ท้ังในเมือง นอกเมือง 

เดินทางบุกลุยทองเที่ยวไปกับครอบครัว หรือ

จะขนสัมภาระก็ยังทําได สนนราคารุน Sport 

เริ่มตนที่ 929,000 บาท และรุน Wildtrak 

เริ่มตนที่ 999,000 บาท 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ยิงที่ โบสถ์สหรัฐตาย 2 เจ็บ 1 

วอชิงตัน • เกิดเหตุกราดยิงท่ีโบสถ์แห่งหน่ึงในรัฐแอละแบ 

มาของสหรัฐ ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 

ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เอเอฟพีรายงานว่า เหตุ                                                                   

กราดยิงล่าสุดในสหรัฐเกิดขึ้นที่โบสถ์เซนต์สตีเฟนส์ ซึ่ง

เป็นโบสถ์แบบอิปิสโคปัลในเมืองเวสตาเวียฮิลส์ รัฐแอละ 

แบมา และผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งถูกควบคุมตัวไว้ได้ เป็น

รายละเอียดที่ทางกรมตำารวจของเมืองดังกล่าวเปิดเผย

ทางเฟซบุ๊ก การยิงเกิดขึ้นในขณะที่โบสถ์กำาลังมีงานเลี้ยง

อาหารค่ำาที่สมาชิกโบสถ์แต่ละคนนำาอาหารของตนมารับ

ประทานร่วมกัน ร้อยเอกเชน แวร์ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ผู้

ก่อเหตุมีเพียงคนเดียว เข้ามาในโบสถ์แล้วเร่ิมเปิดฉากยิง 

โดน ผู้เคราะห์ร้าย 3 ราย โดย 2 รายเสียชีวิต และอีกราย

กำาลังรับการรักษา 

วิศวกรโสมขาวทำาหลุมศพให้ ‘IE’

โซล • วิศวกรชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งที่สร้างหลุมฝังศพให้

กับ Internet Explorer เว็บบราวเซอร์ที่กลายเป็นตำานาน

ไปแล้ว โดยรูปถ่ายได้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว เขา

ได้บอกกับสำานักข่าวเอเอฟพีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเว็บ

บราวเซอร์ที่ ไมโครซอฟต์เพิ่งประกาศยุติการให้บริการไป

เมื่อ 2 วันก่อน ได้ทำาให้ชีวิตของเขาต้องพบกับความทุกข์

ยาก เกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ต

เฉลี่ยที่เร็วที่สุดในโลก ยังคงผูกติดกับการใช้งาน Internet 

Explorer ของไมโครซอฟต์ที่เพิ่งประกาศยุติการให้บริการ 

หลังจากถือกำาเนิดขึ้นมาเมื่อ 27 ปีที่แล้ว และเพื่อเป็น

เกียรติแก่การจากไปของบราวเซอร์ตัวน้ี หลุมศพท่ีมีโลโก้ “e” 

ที่เป็นซิกเนเจอร์ ถูกติดตั้งบนชั้นดาดฟ้าของร้านกาแฟ

แห่งหนึ่งในเมืองคย็องจู โดยวิศวกรท่ีชื่อ คียัง จุง วัย 38 

ปี โดยมีคำาจารึกบนป้ายหลุมศพแปลได้ว่า “เขาคือเครื่อง

มือที่ดีในการใช้เพื่อดาวน์ โหลดบราวเซอร์อื่นๆ” ผู้ใช้ โซ

เชียลมีเดียเรดดิตอัปโหวตภาพหลุมศพนี้หลายแสนครั้ง

สายการบินมีปัญหารุมแม้โควิดซา

ปารีส • เอเอฟพีรายงานสายการบินต่างๆ จะร่วมหารือ

กันในวันอาทิตย์นี้ ก่อนจะเกิดความโกลาหลที่อาจเกิดข้ึน

ได้ในช่วงฤดูร้อนจากการขาดแคลนพนักงานและการนัดหยุด

งาน ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืนตัวของสายการบิน ตัวแทน

จากสายการบินต่างๆ จะประชุมกินเวลา 3 วันที่กาตาร์ 

ในวาระการประชุมที่มีหัวข้อวิกฤตด้านภูมิรัฐศาสตร์หลาย

ประเด็น ซึ่งรวมถึงสงครามในยูเครนและเรื่องสิ่งแวดล้อม 

รอยแตกร้าวได้ปรากฏให้เห็นแล้วในการฟื้นตัวของภาค

การบิน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดปัญหาเที่ยวบิน

ล่าช้าหรือยกเลิก จากการขาดพนักงานที่เพียงพอที่สนาม

บินและการประท้วงหยุดงาน.

ติดตามความเคลื่อนไหวแนวทางของธนาคารกลาง หรือ 

Fed ของสหรัฐฯ ในเมืองไทยต้องอดตาหลับขับตานอน

เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา

เพราะมีคำาประกาศของประธาน Fed คือคุณ Jerome 

Powell เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั้งโลกภายใน

ภาวะที่ผันผวนอย่างยิ่ง

หลังเที่ยงคืนของวันนั้น คำาประกาศที่ออกมาของ

ธนาคารกลางก็เป็นไปตามคาด (หรือที่กลัวกัน) คือขยับอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายไป 0.75% 

ซึ่งเป็นก้าวกระโดดสูงสุดใน 28 ปีกันเลยทีเดียว

เพาเวลล์ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ “ไม่ปกติ” เพราะ

สถานการณ์เศรษฐกิจมันผิดเพี้ยนไปจากปกติมาก

เมื่ออัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นไปสูงสุดในกว่า 40 ปีสำาหรับ

สหรัฐฯ ที่ 8.6% เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อาการป่วยไข้

ก็ปรากฏชัด

เมื่อใช้ยาแรงคราวก่อนด้วยการขึ้นดอกเบี้ยในอัตรา 

0.5% ไม่ได้ผล เพราะมีอาการดื้อยา ก็ต้องเพิ่มยาให้แรงขึ้นอีก 

ซึ่งก็ย่อมจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน

เพราะถ้ายาแรงขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่ ก็เข้าสู่โหมด “ตัว

ใครตัวมัน” เป็นแน่แท้

“เห็นได้ชัดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในวันนี้เป็น

เรื่องใหญ่ผิดปกติ  และผมไม่คาดหวังว่าการเคลื่อนไหว

ขนาดนี้จะเป็นเรื่องปกติ” พาวเวลล์บอกนักข่าวที่ตั้งวงซักถาม

อย่างดุเดือด

เพราะดูเหมือนผู้คนจะเริ่มไม่ค่อยเชื่อน้ำายาของการ

วินิจฉัยโรคของธนาคารกลางแล้ว

ยาแรงพอหรือไม่ต้องดูที่ปฏิกิริยาจากตลาดหุ้นและ

ตลาดการเงิน

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาทันทีคือ

Dow Jones +303.7 จุด หรือ +1%

Nasdaq +270.8 จุด หรือ +2.5%

US 2Y Bond -0.24% US 10Y Bond -0.19% USD 

index ลดลง -0.654 มาที่ 104.864

Bitcoin ตอนแรกก็เฉยๆ ไม่มีผลทางบวกแต่อย่างใด แต่

ต่อมาอีกไม่กี่ชั่วโมง เมื่อซึมซับข่าวแล้วก็กระเตื้องขึ้นบ้าง

ความจริงก่อนหน้าที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ 

แวดวงต่างๆ ก็คาดการณ์ว่า Fed ไม่มีทางเลือกนอกจากจะ

ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างแรงเพื่อส่งสัญญาณชัดๆ ให้กับตลาด

เพราะเพียงแต่กระตุกอย่างที่ทำามาหลายครั้งก่อนหน้านี้

ดูจะไร้ผลเสียแล้ว

สรุปว่า ผลที่ตามมา

เป็นไปทางบวก ตลาดหุ้น

ดีขึ้นเล็กน้อย ค่าเงินสหรัฐ

อ่อนลงนิดหน่อย

แต่ก็เป็นการปรับ

ตัว “อย่างระมัดระวัง” 

เหมือนไม่มีใครเชื่อใจใคร

เท่าไหร่ 

ที่นักสังเกตการณ์

ต้องการรู้มากกว่านั้นคือ 

แนวโน้มจากนี้ ไปจะเป็น

อย่างไร

ในเมื่อใช้ยาแรง

ขนาดนี้แล้ว ยังมีทาง

เลือกอื่นใดเหลืออยู่ในการ

ทำาสงครามกับเงินเฟ้อ

หรือ

จึงต้องฟังคำาตอบ

ของคุณเพาเวลล์ต่อ

คำาถามนักข่าวทั้งหมด 17 ข้อที่ค่อนข้างจะดุและแรง

เพราะก่อนหน้านี้นักข่าวสายการเงินอาจจะยอมฟังประธาน 

Fed ที่ให้ความมั่นใจกับสาธารณชนว่า

ปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงที่สหรัฐฯ กำาลังเผชิญอยู่นั้นเป็นเพียง

เรื่องชั่วคราว

แกใช้คำาว่า transitory ซึ่งแปลว่ามันผ่านมาก็จะผ่านไป ไม่มี

อะไรน่ากังวล

ที่ไหนได้ศัตรูตัวนี้ดื้อและร้ายกว่าที่คิด

ฟังจากจังหวะและลีลาการตอบคำาถามของเพาเวลล์รอบนี้

ค่อนข้างจะลังเล ไม่ฟันธงอย่างมั่นใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

จึงไม่ต้องสงสัยว่านักข่าวหลายคนสรุปว่าประธาน Fed 

ตอบแบบแทงกั๊ก หลบไปมา ตอบแบบกว้างๆ 

และโยนบาปไปยังปัจจัยอื่นๆ ที่ “อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของ Fed”

เหมือนท่ีประธานาธิบดีโจ ไบเดน ช้ีน้ิวไปท่ีประธานาธิบดีปูติน 

ของรัสเซีย ว่าเป็นสาเหตุสำาคัญของปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกวันนี ้

เพราะรัสเซียบุกยูเครน

น่าสังเกตประโยคที่เพาเวลล์ยอมรับว่า “Path to soft 

landing” ได้แคบลงและยากขึ้นมาก 

แปลว่าเส้นทางหรือโอกาสที่จะให้เศรษฐกิจที่เลวร้ายนี้ 

“ร่อนลงอย่างนุ่มนวล” นั้นหดตัวไปมาก

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องเผื่อใจและเตรียมการสำาหรับ 

Hard landing หรือเครื่องบินชนพื้นแรงตอนลง

แต่เขาก็ยืนยันว่า Fed จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้เกิด

บาดเจ็บหนักเกินไป 

แกย้ำาว่าอะไรๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ Fed ไม่อาจจะควบคุมได้

หมด

และอาจจะมีบางอย่างที่ทำาให้ soft landing มันอยู่นอก

เหนือการควบคุม หรือ out of our hands ของกลไกธนาคาร

กลาง

พูดอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการเผื่อว่าจะมีข่าวร้ายหนักกว่านี้ 

จะได้ไม่โทษ Fed ว่างั้นเถอะ

นักข่าวถามว่าแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปเป็น

อย่างไร แกก็เลี่ยงไม่ตอบตรงๆ

ไม่เหมือนครั้งก่อนที่กล้าทุบโต๊ะว่า “ไม่มี 0.75% และจะขึ้น 

0.5% อีก 2-3 ครั้ง”

คราวนี้ตอบแบบเอาตัวรอดไว้ก่อนว่า “ครั้งหน้าอาจจะ 

0.5% หรือ 0.75% ขึ้นกับข้อมูลที่ออกมา” 

แต่ก็หยอดเอาไว้ว่า ไม่คิดว่าการขึ้นครั้งละ 0.75% จะ

เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดเป็นประจำา     

ผู้เชี่ยวชาญจึงวาดภาพให้เห็นว่า

หากนับจากระดับล่าสุดดอกเบี้ยนโยบายล่าสุดที่ 1.5%-

1.75% หมายความว่า Fed ต้องขึ้นดอกเบี้ยไปอีก 1.75% ใน

การประชุมที่เหลืออีก 4 ครั้ง  โดยขึ้น 0.5% อีก 3 ครั้ง และ

จบลงด้วย 0.25% ตอนการประชุมงวดสุดท้ายของปี  

แต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสิน

ใจของ Fed จากนี้ถึงสิ้นปีก็คืออัตราว่างงานด้วย

เพาเวลล์พยากรณ์ว่าปีนี้ อัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 

3.7% ปีหน้าจะเพิ่มเป็น 3.9% ปีถัดไปจะเป็น 4.1%

นักข่าวสายบู๊ซักว่าถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้จะตีความได้ไหม

ว่า Fed อาจจะจงใจทำาให้คนตกงานเยอะๆ และให้เกิดภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย หรือ Recession เพื่อดึงอัตราเงินเฟ้อลงใช่

ไหม

ถามอย่างนี้เท่ากับเป็นการยั่วให้ต้องอธิบายทิศทางให้

ชัดเจนขึ้น ห้ามอ้ำาๆ อึ้งๆ

ประธาน Fed ตอบว่า ถึงแม้คนจะตกงานเพิ่มขึ้น แต่ 

4.1% ก็ถือว่าต่ำามากสำาหรับมาตรฐานปกติของสหรัฐฯ

เพราะบางสำานักประเมินว่าอัตราการว่างงานปีหน้าอาจ

จะขึ้นไปสูงถึง 4.2-4.5% ด้วยซ้ำาไป

พอเจอคำาถามว่า คราวหน้าจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1% เลย

ไหม

คุณเพาเวลล์ก็ติดมุม แกหลบฉากด้วยการสรุปว่า ทุก

อย่างจะขึ้นกับข้อมูล ไม่ขอทำานายอะไรล่วงหน้าทั้งสิ้น

โดยเน้นว่าเป้าหมายหลักประการเดียวคือ การจัดการ

กับปัญหาเงินเฟ้อให้จงได้

มีอาวุธเท่าไหร่ก็ต้องงัดออกมาใช้

ไม่ต้องแปลกใจว่า ประธาน Fed จะต้องมองหาสาเหตุ

ต่างๆ ที่ “อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา”

เช่น สงครามยูเครน จีนปิดเมืองเพราะโควิด ราคา

น้ำามัน ราคาอาหารที่พุ่งขึ้นซึ่งอยู่นอกเหนือการบริหารของ

ธนาคารกลาง 

แต่ไม่โทษประสิทธิภาพของการประเมินสถานการณ์ 

และการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพของตนเอง!.

ผู้

อียูอวยยูเครนสมัครเป็นสมาชิก
บรัสเซลส์/เคียฟ • อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะ

กรรมาธิการยุโรปกล่าวอวยพรยูเครนและมอลโดวาในการสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) นับเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ที่สำาคัญเป็นผลจากที่รัสเซียรุกรานยูเครน

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

ศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน 2565 ว่า

ยูเครนยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สหภาพยุโรป (อียู) เพียง 4 วัน 

หลังจากทหารรัสเซียยกพลข้าม

พรมแดนรุกรานยูเครน ในวันที่ 

24 กุมภาพันธ์ และ 4 วันหลัง

จากนั้น มอลโดวาและจอร์เจีย

ขอสมัครเป็นสมาชิกอียูตามมา 

ซึ่งประเทศเหล่านี้เคยเป็นดิน

แดนของสหภาพโซเวียต และ

ขณะนี้ยังต้องต่อสู้กับกองกำาลัง

แบ่งแยกดินแดน

อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไล

เอิน ประธานคณะกรรมาธิการ

ยุโรปกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อ

วันศุกร์ว่า ยูเครนและมอลโด                             

วาได้แสดงอย่างชัดเจนถึงความ

ปรารถนาและความมุ่งม่ันท่ีจะ                                              

ดำารงชีวิตตามคุณค่าและมาตร 

ฐานของยุโรป ฟอน แดร์ ไลเอิน 

แถลงโดยใส่ชุดสีธงชาติยูเครน

ด้วยเส้ือเช้ิตสีฟ้าและเส้ือคลุมสี

เหลือง

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน กล่าว

ขอบคุณฟอน แดร์ ไลเอน และ                                      

ประเทศสมาชิกอียูทางทวิตเตอร์

ระบุว่า เป็นก้าวแรกของยูเครน

ในเส้นทางการเป็นสมาชิกอียู

และชัยชนะใกล้เข้ามาแล้ว

ด้านไมยา ซานดู ประธา 

นาธิบดีมอลโดวา โพสต์ทาง

ทวิตเตอร์ว่า เป็นสัญญาณที่

แข็งแกร่งในการสนับสนุนจาก                                                 

อียูสำาหรับมอลโดวาและพลเมือง

ของเรา และขอไว้วางใจในการ

สนับสนุนจากประเทศสมาชิกอี

ยู เราสัญญาจะทำางานให้หนัก

ฟอน แดร์ ไลเอิน ไม่

ได้กล่าวอวยพรให้กับจอร์เจีย

ที่ยื่นสมัครเป็นสมาชิกอียูเช่น

กัน โดยบอกว่าการสมัครของ                                            

จอร์เจียมีความแข็งแกร่ง แต่ต้อง

มาพร้อมกับเร่ืองของการเมือง

ด้วย ด้านนักการทูตอาวุโสที่มี                                           

ความใกล้ชิดกับกระบวนการ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกอียูเผยปัญ                                            

หาของจอร์เจียอยู่ท่ียังล้มเหลว

ในการปฏิรูปการเมืองในประเทศ

คาดว่าผู้นำาชาติสมาชิกอียู

จะให้การรับรองการสมัครเป็น

สมาชิกอียูของยูเครนในการประ                                                   

ชุมซัมมิตในสัปดาห์หน้า ขณะ

ท่ีผู้นำาชาติใหญ่ท่ีสุดในอียู ได้แก่ 

เยอรมนี, ฝรั่งเศสและอิตาลี 

ส่งสัญญาณถึงความเป็นน้ำาหน่ึง

ใจเดียวกับยูเครนด้วยการเดิน

ทางทางรถไฟพร้อมกับเยือนกรุง 

เคียฟเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา 

โอลาฟ ชอลซ์ นายกรัฐ 

มนตรีเยอรมนี กล่าวหลังการ

หารือกับประธานาธิบดีเซเลน

สกีว่า ยูเครนเป็นสมาชิกของ

ครอบครัวยุโรป

แม้ยูเครนและมอลโดวา

จะได้รับสัญญาณท่ีดีในเส้นทาง

สู่สมาชิกอียู แต่กระบวนการ

น้ียังต้องใช้เวลาอีกนานเพ่ือท้ัง                                  

สองประเทศจะบรรลุตามมาตร 

ฐานของสมาชิกอียู และยังมีอีก

หลายประเทศท่ียังรอการอนุมัติ

เข้าเป็นสมาชิกอียู อย่างเช่น

ตุรกีท่ีย่ืนสมัครเข้าเป็นสมาชิกอียู

อย่างเป็นทางการต้ังแต่ปี 2542 

ประธานาธิบดีเซเลนสกี

กล่าวทางวิดีโอในการแถลงประ                           

จำาวันเมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่า ด้วย                                                  

ความกล้าหาญของชาวยูเครน                                                    

ยุโรปสามารถสร้างประวัติศาสตร์

แห่งเสรีภาพฉบับใหม่ และจะ

ลบล้างโซนสีเทาในยุโรปตะวัน

ออกระหว่างอียูกับรัสเซียได้ใน

ที่สุด.

ม็อบอินเดียประท้วงเดือดลดปีเป็นทหาร

ลัคเนา • ผู้ชุมนุมชาวอินเดีย

ขว้างก้อนหินใส่ตำารวจและจุด

ไฟเผาตู้ โดยสารรถไฟ ในการ

ประท้วงวันท่ี 2 หลังรัฐบาลประ 

กาศว่าจะออกระเบียบใหม่ในการ

เกณฑ์ทหาร โดยลดเวลาเป็น

ทหารเหลือแค่ 4 ปี 

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน                    

ศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ว่า                      

รัฐบาลอินเดียประกาศในสัป 

ดาห์นี้เรื่องยกเครื่องระบบการ

เกณฑ์ทหารของประเทศที่มี

ทหารถึง 1.38 ล้านนาย โดย

จะลดจำานวนปีในการรับราชการ

ของทหารเกณฑ์เหลือแค่ 4 ปี 

จากเดิมที่ ให้รับราชการได้ถึง 

17 ปี มีเป้าหมายเพื่อลดอายุ

เฉลี่ยของกำาลังพลในกองทัพ

แต่ชาวอินเดียจำานวนมาก

ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าเกณฑ์

ทหารระบุว่า พวกเขาต้องการ

รับราชการนานกว่า 4 ปี ด้าน

พรรคฝ่ายค้านของอินเดียและ

สมาชิกบางคนของพรรคภารติ

ยะชนตะ พรรครัฐบาลอินเดีย

เห็นตรงกันว่า การเปลี่ยนระ 

บบเกณฑ์ทหารใหม่นี้ จะทำาให้

ชาวอินเดียว่างงานมากยิ่งขึ้น 

มีการชุมนุมประท้วงระ  

บบการเกณฑ์ทหารใหม่นี้ที่รัฐ

หรยาณาภาคเหนือของประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีตำารวจยิงปืนข้ึน

ฟ้าเพื่อสลายผู้ชุมนุมท่ีขว้างก้อน

หินใส่ตำารวจผู้ชุมนุมกลับมารวม

ตัวอีกคร้ังในวันศุกร์ ตำารวจรัฐ

พิหารทางตะวันออกของอินเดีย

เผยว่า ผู้ชุมนุมเผาตู้ โดยสาร

รถไฟหลายตู้ที่สถานีรถไฟอย่าง

น้อย 2 แห่งและผู้ประท้วงขัด

ขวางการให้บริการเดินรถไฟ 

สัญเจย์ สิงห์ ตำารวจอา 

วุโสรัฐพิหารเผยในวันศุกร์ว่า ผู้

ชุมนุมปิดกั้นเส้นทางรถไฟ 10 

แห่ง มีการจับกุมผู้ประท้วงทั่ว

รัฐพิหารเมื่อวันพฤหัสบดีไปกว่า 

100 คน 

การชุมนุมในวันศุกร์ขยาย

ไปยังเมืองเซกันเดอราบาดทาง

ใต้ของอินเดีย ผู้ชุมนุมหลายร้อย

คนขว้างก้อนหินใส่ตำารวจและ

จุดไฟเผาทรัพย์สินท่ีสถานีรถไฟ

ระบบการเกณฑ์ทหารแบบ                                                   

ใหม่เรียกเป็นภาษาฮินดีว่า “อัค 

นีบาท” ท่ีหมายถึงเส้นทางแห่ง

ไฟโดยผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ

เกณฑ์ทหารท้ังชายและหญิง 

มีอายุระหว่าง 17 ปี 6 เดือน

ถึง 21 ปี ผู้ผ่านการคัดเลือก

จะเป็นพลทหาร 4 ปี หลังจาก

น้ัน 1 ใน 4 ของพลทหารเหล่า

น้ีจะได้รับราชการต่อ ก่อนหน้า

น้ีทหารทุกเหล่าของอินเดียแยก

กันเกณฑ์ทหาร ทหารยศต่ำาสุด

จะได้รับราชการสูงสุดถึง 17 ปี.

เผาประท้วง • ผู้ชุมนุมชาวอินเดียประท้วงระบบการเกณฑ์ทหารใหม่ที่ลดเวลาการเป็นทหารเหลือแค่ 4 ปี เผาตู้ โดยสารรถไฟ

ประท้วงที่เมืองเซกันเดอราบาด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน

มะกันขึ้นดอกเบี้ยล่าสุด :

ยาแรงกว่านี้คนไข้จะทนได้ไหม?



น้ำ�มันพุ่ง

ก่อนเรื่องนี้เข้าประชุม ครม.สัปดาห์หน้า” 

นายกรณ์กล่าว

ที่ที่ทำาการพรรคสร้างอนาคตไทย   

พรรคสร้างอนาคตไทย นำาโดยนายอุตตม  

สาวนายน หัวหน้าพรรค, นายสนธิรัตน์ สนธิ

จิรวงศ์ เลขาธิการพรรค และนายสันติ กีระ

นันทน์ กรรมการบริหารพรรค ร่วมแถลงข่าว

ถึงมาตรการการแก้ปัญหาราคาน้ำามันแพง 

เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน 

และการเติบโตของเศรษฐกิจ ในช่วงที่ราคา

น้ำามันในตลาดโลกมีความผันผวนในระดับ

สูงจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน

นายสนธิรัตน์ ในฐานะอดีต รมว.

พลังงาน กล่าวว่า มาตรการระยะเร่งด่วนที่

สามารถทำาได้และต้องทำาทันที คือการสร้าง

สมดุลการอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์

ชั่วคราว หัก FIL (ค่าขนส่ง+ค่าประกันภัย+ค่า

การสูญเสียจากการขนส่ง) ในช่วงที่เกิดภาวะ

วิกฤตเช่นนี้ ที่ประชาชนลำาบาก การงดการ

อ้างอิงราคาสิงคโปร์ชั่วคราวถือเป็นการลด

ต้นทุนแฝงในราคาน้ำามันได้ โดยรัฐต้องเป็น

เจ้าภาพในการเข้าไปดูแล และหารือกับกลุ่ม

ผู้ประกอบการโรงกลั่น เพื่อหาจุดตรงกลางที่

สามารถเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขร่วมกันได้

ด้านนายสันติกล่าวเสริมว่า ที่ผ่าน

มากลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำามันมีกำาไร

จากค่าการกลั่นไต่ระดับค่อนข้างสูง โดย

เทียบตัวเลขย้อนหลัง 5 ปี พบว่ามีกำาไร

มหาศาล โดยคาดการณ์จากผลประกอบ

การในไตรมาสแรกของปี 2565 มีแนวโน้ม

ที่จะเห็นกลุ่มโรงกลั่นมีกำาไรพุ่งขึ้นกว่า 28% 

หากคิดเป็นผลประกอบการเต็มปี นอกจาก

นั้นโรงกลั่นใหญ่ 3 โรงซึ่งเป็นผู้นำาตลาด 

ล้วนแล้วแต่มี ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นแต่ละ 

โรงกลั่นไม่น้อยกว่า 45% ของหุ้นทั้งหมด 

และ ปตท.เองก็มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือ

หุ้น 51.11% และยังมีกองทุนรวมวายุภักษ์ถือ

หุ้นอีก 12.16% ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของโรงกลั่นก็คือรัฐนั่นเอง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  

ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่  

16 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติขยาย

ระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติ

สำาหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาท/

กิโลกรัม และขยายระยะเวลาตรึงราคาขาย

ปลีก NGV สำาหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถ

แท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 

13.62 บาท/กิโลกรัม ในโครงการ “เอ็นจีวี 

เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ออกไปอีก 3 เดือน 

จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 รวมเป็นเงิน

อีกกว่า 2,800 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ปตท.อยู่ระหว่างพิจารณา

ขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อ

ก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็น

ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ จำานวนเงิน 100 บาท/คน/

เดือน ที่จะหมดอายุในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ 

ออกไปอีก 3 เดือน จนถึง 30 กันยายน 2565  

ทั้งนี้ ปตท.ได้มีการให้ความช่วยเหลือค่าซื้อ

ก๊าซ LPG โครงการบรรเทาผลกระทบจาก

การจากการลอยตัวราคา LPG มาตั้งแต่

ตุลาคม 2562

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผย

ว่า ในเดือน ก.ค.2565 กระทรวงการคลัง

เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย (จีดี

พี) ในปี 2565 ใหม่ จากปัจจุบันคาดการณ์ว่า

จะขยายตัวที่ 3.5% โดยต้องมีการพิจารณาใน

หลายๆ ปัจจัย เพราะมีเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

หลายตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด) ที่ 0.75% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย

นโยบายอยู่ที่ 1.50-1.75% ทำาให้มีส่วนต่างกับ

อัตราดอกเบี้ยไทยค่อนข้างมาก อาจส่งผลให้

มีเงินทุนไหลออกบ้าง แต่เชื่อว่าจะเป็นเพียง

ระยะหนึ่ง พอทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อย การ

ไหลเข้า-ออกของเงินทุนก็จะเป็นปกติ สำาหรับ

ปัจจัยลบที่มีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยมาก

ที่สุดในขณะนี้ คงเป็นเรื่องสถานการณ์ราคา

น้ำามันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก เป็นเรื่องที่ต้อง

ให้ความสำาคัญในการพิจารณา

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิ 

การสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าว

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ไขข้อข้องใจ...รับมือค่า

ไฟครึ่งปีหลัง” จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าว

เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565 โดยระบุว่า

แนวโน้มการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ 

(เอฟที) งวดสุดท้ายของปีนี้ (เดือน ก.ย.- 

ธ.ค.65) มี โอกาสปรับสูงขึ้นจากประมาณ

การไว้เดิม ที่คาดว่าจะปรับขึ้นประมาณ 

40 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากสัดส่วนการ

ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG) เข้ามาผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณกว่า 

40% จากเดิมคาดว่าจะใช้ LNG ประมาณ 30%

ขณะเดียวกันที่ต้นทุนราคาน้ำามัน

ดีเซล ปรับสูงขึ้น และกำาลังการผลิตก๊าซ

ธรรมชาติจากอ่าวไทยลดลง ประกอบกับ

การรับก๊าซจากเมียนมามีแนวโน้มลดลง อีก

ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 

ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 35 บาทต่อเหรียญ

สหรัฐ จากเดิมประมาณการอยู่ที่ 33 บาท

ต่อเหรียญสหรัฐ แต่การปรับขึ้นค่าเอฟทีงวด

สุดท้ายของปีนี้จะเป็นเท่าไหร่นั้น ยังต้องรอ

ประเมินสถานการณ์ค่าเชื้อเพลิงที่แท้จริงอีก

ครั้งในช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้

ที่สวนหย่อมห้าแยกลาดพร้าว วัน

เดียวกันนี้ กลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย และกลุ่มโรนิน ฝั่งธน ไม่เอา

เผด็จการ นำาโดยนายธนเดช ศรีสงคราม หรือ

ม่อน อาชีวะ นัดรวมตัวบริเวณสวนหย่อม

ห้าแยกลาดพร้าว เพื่อจัดกิจกรรม “คาร์

ม็อบประชาชนจะไม่ทน” เคลื่อนขบวนไปที่

กระทรวงพลังงาน เพื่อทวงถามความคืบหน้า

ขอให้ลดราคาน้ำามันที่ปรับสูงขึ้นในแต่ละวัน 

เนื่องจากราคาน้ำามันที่ปรับสูงขึ้นในแต่ละวัน 

ทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย กลุ่มมวลชนที่มีอยู่

ประมาณ 50 คน ได้ทำาการปิดถนนคู่ขนาน

วิภาวดีไม่ยอมให้รถผ่าน บังคับรถที่มุ่งหน้า

ดอนเมืองให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวิภาวดี 11 ซึ่ง

เป็นที่ตั้งของกระทรวงพลังงาน ทำาให้การ

จราจรติดขัดอย่างหนัก รถที่ผ่านมาต้องจำายอม

เข้าไปในซอยตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมกำาหนด ซึ่ง

ถนนดังกล่าวสามารถเชื่อมถนนกำาแพงเพชร 6 

ได้ การปิดถนนของกลุ่มมวลชนทำาให้การ

จราจรเป็นอัมพาตทันที จนเจ้าหน้าท่ีต้องเข้า

เคลียร์พื้นที่จนหวิดเกิดการปะทะกัน.

สธ.

ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเคลือบแคลงสงสัย

ต่อสังคม เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องปกติไป

ทั้งนี้ เพจ TAO BIN เต่าบิน ตู้กดเครื่อง

ดื่มชื่อดังได้ประกาศปิดจำาหน่าย เครื่องดื่มที่

มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อสนับสนุนและสอด

รับกับประกาศ สธ.

ด้าน นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กล่าวถึงประกาศ สธ.ว่า ออกมาเพื่อคุ้มครอง

ป้องกันกลุ่มเปราะบาง คือ เด็ก เยาวชนอายุ

ต่ำากว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นม

บุตร ไม่ให้มีการเข้าถึงการใช้กัญชา ซึ่งคนที่

นำากัญชาไปให้กลุ่มเปราะบางที่ห้ามใช้ต้อง

มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ขายกัญชาให้

เด็ก ให้คนท้อง จะมีโทษทางอาญา และมี

ความผิดมาตรา 78 พระราชบัญญัติคุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

พ.ศ.2542 มีโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ

ไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

“เรื่องนี้ครอบคลุมทั้งวงศ์ตระกูลของ

กัญชาเลย ไม่ว่าจะเป็นราก ต้น กิ่ง ก้าน ใบ 

ช่อดอก ไม่ให้เด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ 

หญิงให้นมบุตรไม่ได้รับกัญชาเลย ส่วนกรณี

ไปร้านอาหารแล้วมีเด็กด้วยนั้น สามารถสั่ง

เมนูที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมมารับประทาน

ได้ แต่พ่อแม่ผู้ ใหญ่ต้องช่วยกันดูไม่ให้เด็ก

หรือกลุ่มเปราะบางรับประทานเมนูนั้น” 

นพ.ยงยศกล่าว และว่า ทุกหน่วยงานต่างๆ 

พยายามปิดช่องว่างการเข้าถึงกัญชาของเด็ก

เยาชน กลุ่มเปราะบาง หากยังมีรูโหว่ตรง

ไหนอีก ก็พร้อมประกาศเพิ่มเติม 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีตู้กดเครื่อง

ดื่มอัตโนมัติที่มีส่วนผสมของกัญชาว่า จะอยู่

ภายใต้การดูแลของกรมอนามัยที่เข้าข่ายเป็น

กิจการอันตรายประเภทที่ 3 ต้องจดแจ้งยื่น

ขออนุญาตท้องถิ่นในการติดตั้งตู้ ส่วนเมนูที่

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา ผู้จำาหน่าย

ต้องติดประกาศคำาเตือนให้ผู้บริโภครับทราบ 

รวมถึงข้อกำาหนดห้ามจำาหน่ายตามประกาศ 

สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม และต้องแจ้งราย

ละเอียดส่วนประกอบของเมนูเครื่องดื่มที่มี

ส่วนประกอบของกัญชาให้ผู้บริโภครับทราบ

“บริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 

และเดลิเวอรี ผู้ประกอบการต้องขออนุญาต

ขายอาหาร เครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมกัญชา ซึ่ง

ต้องแจกจ่ายส่วนประกอบของเมนู รวมถึง

คำาเตือนให้กับผู้บริโภครับทราบ เนื่องจาก

หากเกิดความเสียหาย หรือผู้บริโภคได้

รับผลข้างเคียง ผู้ประกอบการต้องรับผิด

ชอบ แต่หากผู้บริโภคยืนยันต้องการบริโภค

อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของ

กัญชา แม้ร้านแจ้งให้ทราบแล้วเกิดผลข้าง

เคียง ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง” 

นพ.สุวรรณชัยกล่าว

ขณะที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุว่า ได้ลงนามในประกาศ 

ศธ.เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชา

หรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานในสังกัดและในกำากับของ ศธ. 

และมีผลบังคับใช้แล้ว โดยประกาศกำาหนด

ว่า 1.สถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วย

งานในสังกัดและในกำากับของ ศธ. ห้ามใช้

กัญชาหรือกัญชงกับนักเรียน นักศึกษา หรือ

บุคลากร โดยเด็ดขาด 2.ห้ามมิให้นักเรียน 

นักศึกษา หรือบุคลากรของสถานศึกษา ส่วน

ราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำากับ

ของ ศธ. ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการนันทนา 

การใดๆ 3.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วน

ราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำากับ

ของ ศธ. กำากับควบคุมร้านค้าที่จำาหน่าย

อาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสถานศึกษา 

ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและใน

กำากับของ ศธ.งดจำาหน่ายอาหารหรือเครื่อง

ดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาหรือกัญ

ชง อีกทั้งห้ามมีให้นักเรียน นักศึกษา หรือ
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หนีแล้วผู้ต้องห�ฮั้วซื้อรถซ่อมบำ�รุงท�ง

สงขล� • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2565 แหล่ง

ข่าวจากตำารวจตรวจคนเข้าเมืองแจ้งว่า นายอิทธิพล ดวงเดือน 

เจ้าของบริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำากัด ผู้ชนะการประมูลจัดซื้อ

รถซ่อมบำารุงทางของ อบจ.สงขลา ได้เดินทางหลบหนีออกนอก

ประเทศแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน QR0831 จุดหมายปลายทาง

คือ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค 9 ได้ออกหมายจับบริษัทคู่เทียบประมูลทุก

รายที่เข้าร่วมการประมูลการจัดซื้อรถกับ อบจ.สงขลา ในความ

ผิดฐาน ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม ตกลงร่วมกันในการ

เสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ ใดผู้หนึ่งเป็น

ผู้มีสิทธิ์ทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือ

บริการอื่นต่อหน่วยงานรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานรัฐ

อันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ และขณะนี้พนักงาน

สอบสวนอยู่ระหว่างการขอออกหมายจับนายอิทธิพล ดวงเดือน 

เพื่อจับกุมตัวมาดำาเนินคดีต่อไป อีกทั้งยังมีกระแสข่าวว่ามีความ

พยายามให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาจากผู้มีอำานาจที่อยู่เบื้องหลังใน

การโอนสำานวนการสอบสวนจาก สภ.เมืองสงขลา ซึ่งเป็นเจ้าของ

คดี ไปยังกองบังคับการปราบปราม ทั้งๆ ที่คดีกำาลังจะขาดอายุ

ความในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นี้แล้ว จึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

ว่าความพยายามที่จะขอโอนสำานวนคดีดังกล่าวเป็นไปเพื่อการ

ประวิงเวลาให้คดีขาดอายุความหรือไม่ 

ช�วอ่�วลึกน้อยค้�นขอบัตรทำ�เหมืองหิน

กระบี่ • วันที่ 17 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มชาวบ้าน

ในพื้นที่ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ประมาณ 100 คน ใน

นามกลุ่มคนรักบ้านเกิด ได้รวมตัวกันภายใน อบต.อ่าวลึกน้อย  

ชูป้ายคัดค้านมีข้อความ “หยุดสำารวจ ทำาลาย สร้างความพินาศ 

ชาวอ่าวลึกน้อยพวกเราไม่เอาโรงโม่หิน” และอื่นๆ เพื่อคัดค้าน

การขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพื้นที่ หลังทราบว่าทาง อบต.

อ่าวลึกน้อยจะมีการนำาเรื่องการยื่นขออนุญาตประทานบัตรของ

เอกชนแห่งหนึ่งเข้าพิจารณา ต่อมาที่ประชุมสภาของ อบต.อ่าวลึก

น้อยได้เชิญตัวแทนกลุ่มคัดค้านเข้ารับฟังการพิจารณาการขอ

ประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัท แร่ทองอันดามัน จำากัด ซึ่งอยู่

ในพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของภูเขาน้อย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 

ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เนื้อที่ประมาณ 248 ไร่ ทั้งนี้ ที่

ประชุมพิจารณาไม่เห็นชอบ 4 ราย และงดออกเสียง 1 ราย เมื่อ

ทางชาวบ้านทราบว่าในที่ประชุมไม่เห็นชอบต่างพากันส่งเสียง

โห่ร้องด้วยความดีใจ นายประเสริฐกล่าวว่า หลังจากนี้ทางกลุ่ม

ชาวบ้านจะติดตามการยื่นขอประทานบัตรอย่างใกล้ชิด เพราะ

เกรงว่าจะมีการแอบนำาเรื่องเข้าในที่ประชุมสภาโดยที่ชาวบ้าน

ไม่รู้ เพราะก่อนหน้านี้ ได้มีการยื่นขอมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่สภาไม่

เห็นชอบเช่นเดียวกัน.

บุคลากร ของสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือ

หน่วยงานในสังกัดและในกำากับของ ศธ. นำา

อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ 

ของกัญชาหรือกัญชงเข้ามาบริโภคในสถาน

ศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด

และในกำากับของ ศธ.อย่างเด็ดขาด 

4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ 

หรือหน่วยงาน ศธ.ส่งเสริม สนับสนุนให้มี

การจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน 

การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อ

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

การใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้น 5.การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการ

รักษา ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ 

และ 6.ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วน

ราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานของสถาน

ศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด

และในกำากับของ ศธ. อาจออกมาตรการหรือ

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาที่

อาจจะเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้ 

ขณะที่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล เรื่องมาตรการดำาเนินการการใช้สมุน 

ไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง 

และพืชในตระกูล Cannabis ในพื้นที่คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ว่าคณะแพทย์ 

เล็งเห็นถึงทั้งประโยชน์และผลอันไม่พึงประสงค์

ของการใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัด

จากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ทั่วไป โดยเฉพาะผู้มารับบริการของ รพ.ใน

พื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึง

ขอประกาศมาตรการดำาเนินการในพื้นที่เพื่อ

เป็นต้นแบบของสถานพยาบาลที่ปลอดการ

ใช้สมุนไพรกัญชา สารสกัดจากกัญชา กัญชง 

และพืชในตระกูล Cannabis 

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมี 5 ข้อ อาทิ 

ห้ามมิให้ ใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สาร

สกัดจากกัญชา กัญชง และพืชในตระกูล 

Cannabis เป็นส่วนประกอบในอาหารและ

เครื่องดื่มทุกชนิดในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ห้ามโฆษณา การส่งเสริม

การขาย การจัดกิจกรรม การจัดจำาหน่าย 

และการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 

ที่มีส่วนผสม และห้ามมิให้ประชาชนทั่วไป 

ผู้มารับบริการ บุคลากรและนักศึกษาของ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลใช้เพื่อ

สันทนาการในพื้นที่ แต่สนับสนุนแนวทาง

การใช้สมุนไพรควบคุมกัญชา สารสกัดจาก

กัญชา กัญชง และพืชในตระกูล Cannabis 

เฉพาะในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ตาม

ความเห็นของแพทย์ เป็นต้น

ศ.คลินิก ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ 

นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ออกแถลง 

การณ์สมาคมเช่นกัน โดยได้แนะนำาการนำา

กัญชามาประกอบหรือปรุงอาหาร และเรียก

ร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตาม

ผลกระทบของกัญชาและการใช้อย่างเหมาะ

สมทั้งในอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

วันเดียวกัน ในหลายพื้นที่ก็มีความ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับกัญชา โดย นพ.จิรรุจน์ 

ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ

และเวชบำาบัดวิกฤต โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ได้

มีเด็กชายอายุ 14 ปี เข้ามารักษาตัวที่ รพ. 

นครราชสีมา ด้วยอาการเสพกัญชา ซึ่งโชคดี

ที่เด็กคนดังกล่าวมีอาการไม่รุนแรงนัก และ

ขณะนี้แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ มีผู้ ใช้เฟซบุ๊กราย

หนึ่ง  ได้ โพสต์ขอร้องร้านอาหารไม่ให้ ใส่

กัญชาในน้ำาซุป หรือผสมอาหารขาย เพราะ

ได้มีการสั่งกวยจั๊บมาทานแล้วเกิดอาการ

คอแห้ง ปวดหัว คลื่นไส้จะอาเจียน เหมือน

คนเมาเหล้า ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น

จำานวนมาก บางคนก็บอกว่าเคยไปกินแล้ว

มีอาการแพ้เหมือนกัน และเห็นด้วยที่จะให้

ร้านติดป้ายแจ้งลูกค้าทราบอย่างชัดเจน

ด้านเภสัชกรเชิดชัย อริยานุชิตกุล รอง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าว

ว่า หลังปลดล็อกพืชกัญชาออกจากบัญชียา

เสพติดเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. พบประชาชนเข้ารับ

การรักษาอาการแพ้กัญชาที่ผสมอยู่ในอาหาร

และเครื่องดื่มกว่า 100 คน แต่มีอาการแค่วิง

เวียนศีรษะ และคลื่นไส้ สสจ.ขอนแก่นและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ลงพื้นที่ให้ความ

รู้และรณรงค์ ให้ประชาชนนำากัญชามาใช้

อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย เน้นย้ำาใช้

เพื่อรักษาโรคและจะต้องอยู่ภายใต้การดูแล

ของบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ควรใช้เพื่อ

ความบันเทิงและสันทนาการ 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศ 

มนตรีนครขอนแก่น (ทน.) ระบุว่า เทศบาล

ได้ประชุมร่วมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 11 แห่งในสังกัด โดยต่างเป็นห่วงถึง

สถานการณ์การเข้าถึงกัญชาของกลุ่มเด็กอย่าง

มาก จึงได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้า

ระวังที่เป็นกฎเหล็ก 9 ข้อ อาทิ ให้ โรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเป็น

พื้นที่ปลอดกัญชา, งดจำาหน่ายอาหาร ขนม

และเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญ

ชง และห้ามโฆษณาอาหาร ขนมและเครื่อง

ดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชง เป็นต้น. 

นครพนม • วันที่ 17 มิ.ย.2565 

ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครพนมรายงานว่า 

หลังจากรัฐบาลมีการเปิดขายสลาก

กินแบ่งดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตัง โดย

ให้เหตุผลว่าเพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 

ปรากฏว่าสลากงวดประจำาวันที่   

16 มิ.ย.ที่ผ่านมา บรรยากาศแผงขาย

ลอตเตอรี่ตามสถานที่สำาคัญต่างๆ 

รวมถึงบริเวณลานแลนด์มาร์กพญา

ศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำาโขง ซึ่ง

เป็นศูนย์รวมการจำาหน่ายลอตเตอรี่

ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด พบว่าซบเซา

กว่าทุกงวดที่ผ่านมา มีลูกค้ามาเลือก

ซื้อลอตเตอรี่น้อยมาก ทำาให้ผู้ค้าบาง

รายมีสลากเหลือเกือบเต็มแผง

จากการสอบถามตัวแทน 

ผู้ค้าลอตเตอรี่รายหนึ่งระบุว่า งวด

ที่ผ่านมาเป็นงวดปฐมฤกษ์ที่รัฐบาล

มีการซื้อขายสลากดิจิทัลผ่านแอป

เป๋าตังในราคาใบละ 80 บาท เบื้อง

ต้นจำานวน 5 ล้านฉบับ ปรากฏว่า

เพียงไม่กี่วันก็หมดเกลี้ยง แต่พวก

ตนเป็นผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย รับ

สลากมาจากยี่ปั๊วอีกทอดในราคา

ฉบับละ 95-98 บาท จึงจำาเป็น

ต้องขายเกินราคา ทำาให้งวดที่

ผ่านมามียอดขายลดลงกว่า 50 

เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขอฝากถึงรัฐบาล

อย่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และรู้อยู่

เต็มอกว่าต้นเหตุที่ลอตเตอรี่มีราคา

แพงมาจากสาเหตุใด ซึ่งงวดที่แล้ว

ตนขาดทุนไปกว่า 1 หมื่นบาท หาก

สถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้คงต้องหา

อาชีพใหม่ทำาแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม

ว่า หลังลอตเตอรี่งวดประจำาวัน

ที่ 16 มิ.ย.2565 ออกรางวัลเป็นที่

เรียบร้อย ทางกองสลากก็แจ้งไปยัง

ผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อผ่าน

แอปเป๋าตังว่าถูกรางวัลอะไร โดย

มีเงื่อนไขที่ ไม่ยุ่งยาก เพียงมีบัญชี

ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ ก็จะ

ตรวจสอบข้อมูลว่าชื่อผู้ซื้อกับชื่อ

บัญชีธนาคารตรงกันหรือไม่ หาก

เป็นชื่อผู้อื่นทางกองสลากจะไม่โอน

เงินให้ทุกกรณี ถ้าทุกอย่างตรงกัน

จะโอนเงินที่ถูกรางวัลภายใน 12 

ชั่วโมง โดยหักภาษีเพียง 1% เท่านั้น.

หวยออนไลน์ทำาพิษ

ผู้ค้ารายย่อยเจ๊ง

ยอดขายตก50%

พัทลุง • “เวียดนาม” ลง

พัทลุ ง หาซื้ อหมากอ่อนไม่

จำากัดปริมาณ นำาไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ ลูกอม ทอฟฟี่ สแน็ก 

ส่งออกต่างประเทศ รัสเซีย จีน 

ไต้หวัน เกาหลี ซึ่งเป็นเมือง

หนาวเย็น นักวิชาการพร้อมปลูก

หมาก โดยเพาะเนื้อเยื่อตามที่

ตลาดต้องการ

วันที่ 17 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ที่สวนภูมิชีวา เขต

องค์การบริหารส่วนตำาบลโคก

สัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง นายบุ๋ย 

เหงียน ฮุน ตัวแทนนักธุรกิจผู้

ประกอบการแปรรูปหมากอ่อน

เป็นผลิตภัณฑ์ ประเทศเวียดนาม 

พร้อมนางภัทรา แสนคำา นัก

วิชาการวิทยาศาสตร์อิสระ และ

คณะ เข้าพบ ดร.สมบัติ ชนะ

สิทธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือ

ถึงแนวการค้าหมากระหว่าง

ไทย-เวียดนาม และปลูกหมาก

ในประเทศไทย เพื่อรับกับการ

ตลาดที่ขยายตัวเติบโตขึ้น

นายบุ๋ยเปิดเผยว่า สถาน 

การณ์ตลาดหมากขณะนี้ประเทศ

เวียดนามต้องการปริมาณมาก

โดยไม่จำากัดจำานวน ซึ่งนำาเข้า 

ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และ

บริโภค สำาหรับการบริโภคจะอยู่

ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ 

และนอกนั้นจะนำาไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ขนม ลูกอม

ทอฟฟี่ สแน็ก เป็นต้น สำาหรับลูก

จะบริโภคทุกเพศทุกวัย ซึ่งตลาด

ส่งออกของประเทศเวียดนาม 

เช่น จีน ไต้หวัน รัสเซีย เกาหลี 

และเมืองหนาวทั้งหลาย

“ปัจจุบันเวียดนามก็มีการ

ปลูกสวนหมากเป็นจำานวนมาก

เช่นกัน แต่ผลผลิตยังไม่พอจึง

ต้องมีการนำาเข้าเป็นประจำาอยู่

แล้ว เช่น หมากจากเมียนมา 

เป็นต้น แต่ก็ยังไม่พอจึงต้องเดิน

ทางมาดูแลและหาซื้อหมากยัง

ประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาค

ใต้ จ.พัทลุง จากการทดลองชิม

หมาก ยอมรับว่าคุณภาพ รสชาติ

ดี ซึ่งต้องการระดับคุณภาพ คือ

หมากอ่อนประมาณ 40 ลูก/กก. 

และเมื่อเกิดความชัดเจนก็จะ

มีการลงนามทำาสัญญาซื้อขาย

ระหว่างกัน”

ทางด้านนางภัทรา แสน

คำา นักวิชาการวิทยาศาสตร์

อิสระ กล่าวว่า หมากมีตัวยา

สำาคัญ 6 ชนิด และอื่นๆ อีกที่

สามารถป้องกันโรคสำาคัญ เช่น 

โรคฟันผุ รักษาฟันให้แข็งแรง 

โรคลำาไส้ รักษาลำาไส้ ฯลฯ

ส่วนการปลูกหมากนั้น 

ทางนักวิชาการสามารถเพาะ

เนื้อเยื่อตามที่ตลาดต้องการ 

และสามารถเพาะเนื้อเยื่อได้

ปริมาณมากตามความต้องการ

จำานวน และเพาะเนื้อเยื่อให้

ผลผลิตเหมือนเดิม เหมือนกับ

ต้นที่ เป็นแม่ และให้ผลผลิต

ปริมาณมากและพร้อมกันด้วย 

โดยสามารถกำาหนดผลผลิตได้ 

แล้วจะมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน 

ไม่ต่างกับการปลูกสวนกล้วยไม้

และมะพร้าว ซึ่งได้ดำาเนินการ

แล้ว และหมากก็เช่นกัน เพราะ

เป็นตระกูลเดียวกันกับมะพร้าว 

ปาล์มน้ำามัน เพียงอายุ 3 ปีก็ให้

ผลผลิต

ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ ที่

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ กล่าวว่า การเดินทาง

มาของนายบุ๋ย เหงียน ฮุน นัก

ธุรกิจจากประเทศเวียดนาม 

เดินทางมาในฐานะตัวแทนนัก

ธุรกิจค้าหมาก ผู้ประกอบการ

แปรรูปหมาก การเดินทางมา

ศึกษาหมากของจริงในพื้นที่  

และจากที่ ได้หารือกันคือจะรับ

ไม่จำากัดปริมาณ และต้องการ

หมากอ่อนขนาด 40-50 ลูก/กก. 

เป็นหมากเนื้อปริมาณน้อย แต่

เปลือกหมากจะต้องหนา

นายอนันต์ ชูเอียด เจ้า 

ของสวนหมาก อ .ป่ าบอน 

จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ขณะนี้หมาก

อ่อนตามสวนหมากมีจำานวน

เท่าใดจะมีพ่อค้ามาหาซื้อหมด 

และหมากจะออกผลอย่างต่อ

เนื่อง ขณะนี้ราคาประมาณ  

20 บาท/กก.

หมากไทยดังเวียดนามซื้อไม่อั้น

ปัตต�นี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

วันที่ 17 มิ.ย.2565 ที่ท่าเรือศูนย์

ปราบปรามประมงทะเลปัตตานี 

ผู้สื่อข่าวได้ร่วมออกเรือร่วมกับ 

ศรชล.ภาค 2 ตำารวจน้ำา DSI 

ปัตตานี เจ้าหน้าที่กรมประมง 

เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจหาเรือ

ทำาประมงผิดกฎหมาย ตรวจเรือ

ข้ามชาติรุกเข้ามาทำาประมงไม่

ได้รับอนุญาต อีกทั้งได้มีการ

ปูพรมตรวจเรือต่างๆ ที่อาจ

จะมีการลักลอบขนย้ายสิ่งผิด

กฎหมาย โดยเฉพาะน้ำามันเถื่อน 

หลังราคาน้ำามันไทยสูง ส่งผล

ให้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต้องเข้ม

งวดในน่านน้ำาอ่าวไทยในพื้นที่

ปัตตานีอย่างเข้มงวด โดยจะการ

ค้นหาและตรวจสอบระหว่างวัน

ที่ 16-18 มิถุนายน 2565

ซึ่งระหว่างในการค้นหา 

ปัตต�นีเข้มตรวจทะเลป้องกันน้ำ�มันเถื่อน

ทางเจ้าหน้าที่ ได้พบเห็นเรือ

ประมงในพื้นที่อ่าวปัตตานี จึง

ได้เข้าไปตรวจสอบเรือประมง

ขนาดใหญ่ลำาหนึ่ง พบลูกเรือ

อยู่อาศัยบนเรือประมาณ 10- 

15 คน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัว

เพื่อทำาการตรวจสอบด้วยการขอ

หลักฐานเอกสารจากไต๋เรือ พบ

ว่ามีเอกสารครบถ้วน ไม่มีการ

ทำาผิดกฎหมาย

ส่วนศูนย์ปฏิบัติการคดี

พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ ก็ได้

ตรวจสอบแรงงานต่างชาติว่ามี

ชาติอะไรบ้างที่เข้ามาและมีหลัก

ฐานที่เข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่ 

ซึ่งเบื้องต้นจากการลงไปตรวจ

สอบเรือดังกล่าว ได้ขอเอกสาร

หลักฐานของลูกเรือ และไม่พบ

การกระทำาผิดกฎหมายแต่อย่างใด

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคง

มีการตรวจค้นบริเวณเรือ โดย

เฉพาะในส่วนเก็บสินค้า ไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่หลาย

ฝ่ายยังคงเดินหน้าออกตรวจเรือ

ในน่านน้ำาทะเลอ่าวไทยจังหวัด

ปัตตานีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้อง 

กันการทำาประมงและขนสินค้า

ผิดกฎหมาย ประกอบกับได้

กำาชับทุกฝ่ายให้มีการตรวจเข้ม

กับเรือประมงขนาดใหญ่ ไม่พบ

อุปกรณ์ทำาประมงที่อาจจะมีการ

ขนย้ายน้ำามันเถือน หรือสินค้า

อื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย.
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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

มาตรการผ่อนคลายทางสังคม ชุมชน และ

องค์กร โดยเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย 

นายกฯ เน้นว่าขอให้เป็นไปโดยความสมัคร

ใจ เพราะยังมีประโยชน์ในการป้องกันการ

แพร่เชื้อและรับเชื้อ จึงควรพกหน้ากากทุก

ครั้งที่ออกจากบ้าน และสามารถนำามาสวม

เมื่อมีความเสี่ยง สำาหรับประชาชนกลุ่ม

เฉพาะคือ กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบ

ตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วม

กับคนอื่น ผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้

สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อจำาเป็นต้องอยู่

ร่วมกับผู้อื่น 

“ประชาชนทั่วไปให้สวมหน้ากากเมื่อ

อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแออัด มีการ

รวมกลุ่มคนจำานวนมาก หรือมีการระบาย

อากาศที่ไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด 

สนามกีฬา หรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้

ชม สามารถถอดหน้ากากได้ในกรณีที่อยู่

คนเดียว หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ ไม่ได้

อาศัยอยู่ในที่เดียวกันต้องสามารถเว้นระยะ

ห่างได้ หากมีกิจกรรมที่จำาเป็นต้องถอด

หน้ากาก รับประทานอาหาร ออกกำาลังกาย 

บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดงให้

ดำาเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อเสร็จ

สิ้นภารกิจก็ให้สวมหน้ากาก ซึ่งที่ประชุม

ได้พูดถึงความสำาคัญในเรื่องนี้ว่า ในต่าง

ประเทศ การสวมหน้ากากบางครั้งอาจ

แสดงถึงเป็นผู้ติดเชื้อ คนนี้จะถูกรังเกียจ 

มีการบูลลี่กัน แสดงทัศนคติที่ ไม่ดีกัน จึง

ต้องประชาสัมพันธ์กันว่าผู้สวมหน้ากาก

เป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม จึงอยากให้เป็น

ภาพของความสมัครใจ” โฆษก ศบค.กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เรื่องการให้

บริการวัคซีนซึ่งมีความสำาคัญมาก ก่อน

เข้าสู่การประกาศเป็นโรคประจำาถิ่น การ

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะต้องถึง 60% วันนี้

ทำาได้ 41.8% ฉีดไปแล้ว 138.9 ล้านโดส 

ทางนายอนุทินชี้แจงในที่ประชุมด้วยว่า 

วัคซีนที่มีอยู่จะต้องส่งไปให้ถึงโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) หรือหน่วย

งานที่ใกล้ประชาชนมากที่สุดเพื่อเตรียม

ความพร้อมให้พร้อมใช้ และให้ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลหิ้วเป็นกระเป๋าไปฉีด

ให้กับประชาชน ถือเป็นความเหมาะสม 

 ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.

การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ภายหลัง

จากการผ่อนคลายมาตรการครั้งนี้แล้ว คาด

ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย

วันละ 2.5 หมื่นคนถึง 3 หมื่นคนต่อวัน 

และยังมั่นใจต่อไปว่าถึงสิ้นปีเราจะมีนัก

ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 7.5 ล้านคน แต่จะ

พยายามเร่งให้ได้ 10 ล้านคน 

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ. 

เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า 

สถานการณ์ โรคโควิดของไทยมีแนวโน้มลด

ลงอย่างชัดเจน จังหวัดส่วนใหญ่เข้าสู่ระยะ

ขาลง แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการ ทั้ง

การเปิดสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ 

ก็ยังไม่มีรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

ในคลัสเตอร์นี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Set-

ting ได้ ดังนั้น สธ.ได้มีการปรับคำาแนะนำา

การเตือนภัยโควิดจากระดับ 3 เป็นระดับ 

2 ทั่วประเทศ คือมีคำาแนะนำาการปฏิบัติ

ตัว โดยเน้นในกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูง

อายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ

หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ

ตามเกณฑ์ คือเข็มกระตุ้นให้งดเข้าสถาน

บันเทิง หลีกเลี่ยงการเข้าสถานที่ระบบปิด

หรือแออัด หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มี

คนรวมกลุ่มจำานวนมาก หลีกเลี่ยงโดยสาร

ขนส่งสาธารณะทุกประเภท และเลี่ยงการ

เดินทางไปต่างประเทศ 

วันเดียวกัน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมความร่วมมือ

ของ 5 หน่วยงานคือ องค์การเภสัชกรรม, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) และบริษัท ไฮไบโอไซ จำากัด ที่ได้

ร่วมมือพัฒนานวัตกรรม “สเปรย์แอนติบอดี

พ่นจมูกที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19” 

ซึ่งเป็นอีกนวัตกรรมจากคนไทยสามารถ

ผลิตขึ้นใช้ได้เองในประเทศ ด้วยความ

เชี่ยวชาญในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ที่

มีมาตรฐานยอมรับในระดับสากล สำาหรับ                  

สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกที่มีคุณสมบัติ

ยับยั้งเชื้อโควิด-19 คาดว่าจะสามารถผลิต

ออกสู่ตลาดเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เข้า

ถึงนวัตกรรมสุขภาพในการป้องกันเชื้อโค

วิด-19 ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ถือเป็น

อีกหนึ่งวิธีในการรับมือกับสถานการณ์ โรค

ระบาดโควิด-19

นอกจากนี้ ยังชื่นชมองค์การเภสัช 

กรรมที่ได้พัฒนาวัคซีนโควิด HXP-GPOVac 

ฝีมือคนไทย ซึ่งผ่านการทดลองในมนุษย์

เฟส 1 และเฟส 2 แล้ว จากผลการพัฒนา

สูตรวัคซีน HXP-GPOVac สามารถป้องกัน

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนได้ ขณะนี้อยู่

ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา โดยมีแผนจะนำา

วัคซีนตัวนี้ กลับไปทำาการทดลองเฟส 2 อีก

ครั้งในช่วงเดือน ส.ค.2565 เมื่อสำาเร็จได้ผล

ดี จะดำาเนินการทดลองในเฟส 3 ต่อไป คาด

ว่าจะเริ่มฉีดให้ประชาชนได้กลางปี 2566. 

หนังคนละม้วน

หรือบุ้ง ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกจองจำาพร้อมกัน 3.นาย 

แพทย์คนดังกล่าวมีการซักประวัติส่วนตัว

ของ น.ส.ณัฐนิช และวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ไม่

ได้เกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายและนอกเหนือ

จากการรักษา และ 4.ไม่ได้ให้คำาแนะนำาช่ว

ยเหลือตามจรรยาบรรณแพทย์

“ด้วยข้อจำากัดด้านอิสรภาพในแดน

สนธยา เช่น เรือนจำาไม่มีใครสามารถส่ง

เสียงดังออกมาได้ นอกจากส่งเสียงผ่าน

ทนายความออกมา ดิฉันจึงขอเรียกร้อง

ให้นายสมศักดิ์เร่งรัดให้เกิดการสืบสวน 

สอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสถาน

พยาบาลภายในเรือนจำาในกรณีนี้ โดยเร่ง

ด่วน เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรีและ

ความน่าเชื่อถือถึงกระบวนการยุติธรรมไทย 

เพราะที่ผ่านมาการตัดสินไม่ได้เป็นไปตาม

กฎหมายสากล และขอให้นายแพทย์ผู้นั้น

ได้รับโทษจากแพทยสภา” นางอมรัตน์กล่าว

ด้านกรมราชทัณฑ์ ได้ออกเอกสาร

ชี้แจงว่า ในวันที่ 16 มิ.ย.2565 เวลา 

10.30 น. ผู้ต้องขังหญิงรายดังกล่าวได้เข้า

พบแพทย์ด้วยอาการแสบท้องจากการอด

อาหาร เพื่อตรวจประเมินอาการและสั่ง

ยาเพิ่ม เนื่องจากยาชุดเดิมที่ถูกสั่งจ่ายไว้

จากแพทย์ท่านอื่นได้หมดลง โดยแพทย์ที่

ทำาหน้าที่ตรวจรักษาคือ นพ.ชาตรี จองศิริ

เลิศ ได้ซักประวัติเพื่อประกอบการวินิจฉัย

อาการป่วย รวมถึงได้ให้คำาแนะนำาในการ

ปฏิบัติตัวเพิ่มเติมเพื่อมิให้เกิดการเจ็บป่วย

ทางร่างกาย ซึ่งผู้ต้องขังหญิงได้แจ้งความ

ประสงค์ว่าไม่ขอรับยารักษาโรค และไม่

ขอรับการรักษา รวมถึงไม่ขอรับคำาแนะนำา

จากแพทย์แต่อย่างใด จากนั้นได้กลับเรือน

นอนและปฏิบัติภารกิจประจำาวันตามปกติ

“ทัณฑสถานหญิงกลางยืนยันว่า ผู้

ต้องขังหญิงรายดังกล่าว รวมถึงผู้ต้องขัง

หญิงทุกรายในการควบคุม ดูแล ได้รับการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) 

ของกรมราชทัณฑ์ และตามหลักสิทธิมนุษย

ชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ และ 

นพ.ชาตรีที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว เป็นแพทย์

อายุรกรรมที่อุทิศเวลามาให้การรักษาดูแลผู้

ต้องขังหญิงภายในทัณฑสถานหญิงกลางมา

แล้ว 15 ปี ซึ่งตลอดเวลาไม่เคยมีเหตุการณ์

ผิดปกติเกิดขึ้น หรือได้รับข้อร้องเรียนจากผู้

ต้องขังหญิงที่ได้รับการรักษาจากนายแพทย์

คนดังกล่าวแต่อย่างใด”

ขณะเดียวกัน สำานักเลขาธิการใหญ่ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ณ กรุง

ลอนดอน สหราชอาณาจักร ออกปฏิบัติ

การด่วนเชิญชวนสมาชิก นักกิจกรรม และ

ผู้สนับสนุน ร่วมกันส่งจดหมายถึงนาย

สมศักดิ์ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวสามนัก

กิจกรรมโดยทันที และยกเลิกข้อกล่าวหา

ทั้งหมด รวมทั้งเรียกร้องให้เจ้าพนักงาน

ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศของไทยที่จะเคารพ 

คุ้มครอง และเติมเต็มสิทธิในเสรีภาพการ

แสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดย

สงบ โดยจะรณรงค์ไปถึงวันที่ 9 ส.ค.2565 

วันเดียวกัน คณะราษฎรยกเลิก 112 

(ครย.112) นำาโดยนายสมยศ พฤกษาเกษม

สุข กลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย และ

นายเจษฎา ศรีปลั่ง หรือเจมส์ เครือข่าย

คนรุ่นใหม่นนทบุรี จัดกิจกรรมคาร์ม็อบจาก

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังศาลอาญา

กรุงเทพใต้ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษ

การเมืองที่ยังถูกคุมขัง โดยเฉพาะ น.ส.ณัฐ

นิชและ น.ส.เนติพร ซึ่งถูกเพิกถอนการ

ประกันตัวคดีมาตรา 112 ในชั้นสอบสวน 

โดยบรรยากาศเวลา 11.00 น. ท่ี

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผู้ร่วมกิจกรรมเดิน

ทางมารวมตัว พร้อมประดับธง ปล่อยเพื่อน

เรา ยกเลิก 112 ก่อนต้ังขบวนคาร์ม็อบโดยมี

ท้ังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และมีนายชิน

วัตร จันทร์กระจ่าง หรือไบรท์ แกนนำาราษฎร

นนทบุรี และ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ว่าท่ี

ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล หน่ึงในแกนนำา

คณะ Re-solution ร่วมด้วยได้เคลื่อนขบวน

จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนถึงหน้าศาล

อาญากรุงเทพใต้ และเมื่อถึงผู้ร่วมกิจกรรม

ส่งเสียงปล่อยเพื่อนเรา และบีบแตรอย่างต่อ

เนื่อง ท่ามกลางเจ้าหน้าท่ีตำารวจจำานวนมาก 

พร้อมโล่และอาวุธยืนต้ังแนว วางแผงเหล็ก

ก้ันตลอดแนวร้ัวหน้าศาล

ต่อมามีการโปรยกระดาษมีข้อความ

ต่างๆ พร้อมเปล่งเสียงปล่อยเพื่อนเรา ก่อน

อ่านแถลงการณ์เรื่องสิทธิประกันตัวผู้ถูก

กล่าวหาในคดีมาตรา 112 โดยเรียกร้องให้

ปล่อยตัวชั่วคราว น.ส.ณัฐนิชและ น.ส.เนติ

พร เพื่อให้มีโอกาสรวบรวมพยานหลักฐาน

ต่อสู้คดีอย่างเพียงพอและเป็นธรรม.

หลายเรื่อง เช่น ท่อร้อยสาย โรงกำาจัดขยะ 

ที่มีคณะทำางานดำาเนินการอยู่.

1 ก.ค.

ที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยความร่วม

มือกันอย่างครบถ้วนในทุกๆ เรื่อง 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เชิญนาย

ชัชชาติให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยนาย

ชัชชาติกล่าวว่า ในส่วนของมติ ศบค.ก็มี

ความผ่อนคลายขึ้น คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่

ดีที่สถานการณ์ โควิดจะคลี่คลายลง  และ

เราก็พร้อมที่จะดำาเนินงานทุกอย่างกับทาง

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่วนราย

ละเอียดให้ทาง ศบค.เป็นผู้ชี้แจง

นายปรเมศวร์กล่าวว่า ขอกราบ

ขอบพระคุณนายกรัฐมนตรี ที่ได้เชิญเมือง

พัทยามาร่วมประชุมใน ศบค.ชุดใหญ่และ

รับทราบถึงการพยายามดำาเนินการแก้

ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิต

ได้อย่างถูกต้องดีที่สุด ซึ่งในส่วนของเมือง

พัทยาเอง ก็ต้องการที่จะส่งเสริมการท่อง

เที่ยวโดยการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ซึ่ง

ก็จะได้นำาเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ต่อไป

ต่อมา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 

ศบค. แถลงผลการประชุมว่า สถานการณ์

การแพร่ระบาดในประเทศไทย พบผู้ติด

เชื้อรายใหม่ 1,967 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

1,963 ราย เรือนจำา 3 ราย เดินทางมาจาก

ต่างประเทศ 1 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,123 ราย 

อยู่ระหว่างรักษา 21,030 ราย อาการหนัก 

598 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 288 ราย เสียชีวิต

เพิ่ม 19 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,494,880 

ราย ยอดหายป่วยสะสม 4,443,428 ราย 

ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 30,422 ราย  

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้เราอยู่ใน

ช่วงระยะหลังเกิดโรคติดต่อ ภาพรวมการ

ระบาดใน 77 จังหวัด มี 50 จังหวัดทิศทาง

ลดลงสอดคล้องกัน แต่มี 17 จังหวัดที่ตัวเลข

ลดลง แต่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ทำาให้ต้องมี

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม จะบอกว่าหมดการระบาด

แล้วนั้นยังไม่เชิง ยังคาดการณ์กันว่าอาจ

จะมีระลอกเล็กๆ เกิดขึ้นมาได้บ้าง จึงต้อง

เฝ้าระวัง ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันโรค ที่หมาย

ถึงการฉีดเข็มกระตุ้นและการสวมหน้ากาก 

เพราะการให้ถอดหน้ากากอาจทำาให้เกิดการ

ระบาดเล็กๆ ได้ 

ท้ังน้ี ท่ีประชุม ศบค.เห็นชอบปรับ

พ้ืนท่ีเฝ้าระวัง (สีเขียว) ท้ัง 77 จังหวัด และ

ยกเลิกกำาหนดพ้ืนท่ีนำาร่องท่องเท่ียว (สี

ฟ้า) ท้ังประเทศ รวมถึงเห็นชอบข้อเสนอ

ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคใน

ประเทศ ได้แก่ ควรใส่หน้ากากตลอดเวลา

ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีแออัด สถานท่ีปิด หรืออยู่ใกล้

ชิดกับคนจำานวนมาก การบริโภคสุราหรือ

แอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ีเฝ้าระวังให้เปิดบริการ

ได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค กฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง สถานประกอบการประเภทสถาน

บันเทิงเปิดให้บริการและให้ผู้รับบริการดื่ม

แอลกอฮอล์ได้ถึง 24.00 น. โดยเปิดให้บริการ

ตามกฎหมายเดิมกำาหนด  ผ่อนคลายให้มี

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ตามปกติ 

ยกเลิกการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ

ในอาคารสถานท่ี  แต่อาจให้มีการคัดกรอง

อุณหภูมิในสถานท่ีเส่ียงหรือพ้ืนท่ีระบาด 

ให้มีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม 

สำาหรับการรวมกลุ่ม ให้ตรวจคัดกรองเอทีเคส

ำาหรับผู้ป่วยสงสัยท่ีมีอาการทางเดินหายใจ 

และหากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน 

ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ท้ังน้ี 

เร่ิมวันท่ี 1 ก.ค.

“ที่ประชุมมีการหารือที่ใช้เวลาพอ

สมควรถึงข้อเสนอให้เปิดสถานบันเทิงและ

บริโภคสุราถึงเวลา 02.00 น. เนื่องจาก

ต้องศึกษาข้อกฎหมายที่มีความเชื่อมโยง

กัน 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.

2509 กฎกระทรวงกำาหนดวันเวลาเปิดปิด

ของสถานบริการ พ.ศ.2547 และประกาศ

สำานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2558 ที่ให้ขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา 11.00-

14.00 น. และอีกช่วงคือ เวลา 17.00-                                                             

24.00 น. โดยที่ประชุมมอบให้ฝ่ายกฎหมาย

ให้เลขาฯ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค.

หาข้อสรุป โดยไปดูกฎหมายเก่าว่าจะผ่อน

คลายอย่างไร ต้องผ่านกระบวนการจัดการ

เรื่องกฎหมาย และนำาเสนอ ครม.ซึ่งนา

ยกฯ ขอให้ทำาให้เร็วที่สุด โดยอยากให้เกิด

ขึ้นในวันที่ 1 ก.ค. แต่เลขาฯ สมช.ขอเวลา

ตรงนี้ให้ฝ่ายต่างๆ ได้ไปทำางานให้เต็มที่ เพื่อ

ให้กฎหมายและข้อมูลที่รวบรวมมาแก้ไขได้

ถูกต้อง และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง” นพ.ทวี

ศิลป์กล่าว 

อย่าบูลลี่คนใส่หน้ากาก

โฆษก ศบค.กล่าวว่า ศบค.ยังเห็น

ชอบมาตรการเข้าราชอาณาจักร โดยเริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ประกอบด้วย ยกเว้น

การลงทะเบียนแบบไทยแลนด์พาสทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเห็นชอบ

โหมโรง

มีการเปลี่ยนเอกสารแผ่นหลังในส่วนของ

รายชื่อ ถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายไม่ให้สภาเสื่อม

เสีย ให้เอากลับไปเซ็นใหม่ให้ถูกต้อง

“ผมต้องการแค่ความถูกต้อง และ

ขอถาม นพ.ชลน่าน ว่าท่านกล้าจุดธูป

สาบานหรือไม่ ตอนเซ็นชื่อมีชื่อรัฐมนตรี

ถูกอภิปราย 10 หรือ 11 คน ผมไม่มีอะไร

กับ นพ.ชลน่าน และชื่นชมด้วยซ้ำาว่าเป็น

คนมีความรู้ความสามารถ แต่โดนอะไร

ครอบงำาก็ไม่รู้ โกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัว

เองไม่ได้ จึงขอให้ทบทวนบทบาทของตัว

เอง” นายสุชาติกล่าว

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ท่ีปรึกษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า นาย

ชวนได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และส่งให้เจ้า

หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบดูว่าจะทำาอย่างไร

ต่อไป ดังน้ันจึงต้องรอเจ้าหน้าท่ีก่อน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว

ถึงกรณีนายสุชาติอ้างชื่อว่าตนเองรู้เรื่อง

นี้ดีว่า ตนไม่รู้เรื่องนี้ ต้องไปถาม นพ.ชล

น่าน ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาฯ เพราะ

ตนเซ็นในบัญชีที่ส่งมาให้เท่านั้น ส่วนราย

ชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมีกี่คนตนไม่ทราบ 

ต้องถามนายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ที่ไปประชุมร่วมกับ

พรรคร่วมฝ่ายค้าน

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีนายสุชาติท้าให้จุดธูปสาบานว่า จะ

ไปรับคำาท้าทำาไม เราเปิดไพ่ก่อนที่เสนอ

ญัตติว่าหากมีประเด็นอะไรพร้อมจะเพิ่มให้ 

ซึ่งแถลงไปแล้วตั้งแต่แรก จริงๆ ชื่อของ

นายสุชาติเข้ามาตั้งแต่แรกแล้ว คำาถามคือ

ประเด็นที่จะอภิปรายอยู่ในระดับใด ข้อมูล

การอภิปรายต้องเข้าสู่การพิจารณาก่อน 

ถัดมาอีกวันเขาก็ให้ข้อมูลใหม่ว่าข้อมูลแน่น 

ประเด็นที่ตั้งคือการส่อทุจริตอย่างชัดเจน 

เมื่อเขายืนยันเช่นนั้น ต้องให้เกียรติกับผู้

ยื่น เราทำางานร่วมกันในฐานะฝ่ายค้าน 

ส่วนที่ช้านั้น เพราะต้องปรึกษาหารือกัน

กับทุกฝ่ายว่าเมื่อมีข้อมูลเช่นนี้ พรรคฝ่าย

ค้านแต่ละพรรคมีความเห็นอย่างไร เป็น 

กระบวนการที่วางไว้อยู่แล้ว

เมื่อถามถึงกรณีนายสุชาติอ้างว่าที่ให้

ส.ส.เซ็นญัตติก่อนทั้งที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรี

ที่ถูกอภิปราย หัวหน้าพรรคเพื่อไทยชี้แจง

ว่า เมื่อเราเขียนญัตติเสร็จวันที่ 14 มิ.ย. ราย

ชื่อของนายสุชาติยังไม่ได้เข้าไป บางพรรคก็

เซ็นชื่อวันที่ 14 มิ.ย. และในวันที่ 15 มิ.ย. มี

การเก็บตกลายเซ็น ส.ส.ที่ต้องเข้าชื่ออีกครั้ง 

ในช่วงเวลา 11.00 น. ยังมีการแก้ไขญัตติ

อยู่ ก่อนที่จะยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ ใน

เวลา 13.00 น.

“ผมไม่ได้เล่นเกมการเมือง สร้าง

สถานการณ์ หรือวาทกรรมแต่อย่างใด เรา

อยู่ในกระบวนการที่ ได้ประกาศไว้ตั้งแต่

แรก รายชื่อรัฐมนตรีทุกคนหากมีประเด็น

เพิ่มเติมก่อนจะยื่นญัตติ ก็อาจจะเพิ่มได้ 

เราต้องทำาในนามพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่

สามารถทำาได้เพียงพรรคเดียว แม้ว่าพรรค

เพื่อไทยจะเป็นพรรคใหญ่ก็ตาม” นพ.ชล

น่านกล่าว

ด้านนายสุทินระบุว่า ไม่ใช่ญัตติ

เถื่อน เขาเซ็นชื่อกันทุกคน และรับรู้รับ

ทราบตามนี้ พร้อมยืนยันว่าในการยื่นญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ หากยังไม่บรรจุวาระ

สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายชื่อรัฐมนตรีที่

ถูกอภิปรายได้ หากยังไม่บรรจุทำาได้ตลอด 

เราคิดว่าไม่ใช่ญัตติเถื่อนตามที่นายสุชาติ 

กล่าวหา เพราะยังไม่ได้บรรจุ

ซักว่า สรุปแล้วว่านายสุชาติอยู่ใน

จำานวน 10 ชื่อเดิมที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายฯ 

หรือไม่ นายสุทินยอมรับว่า “ก็เพิ่มมานั่น

แหละ แต่ว่าอยู่ในห้วงเวลาที่เพิ่มได้”

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรอบเวลาในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เบื้องต้นฝ่ายค้าน

เสนอมาวันที่ 18-21 ก.ค. แต่ยังไม่ตกลง

กันแน่นอน เพราะต้องส่งให้คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ดูว่าพร้อมหรือไม่ ตอนนี้ประธาน

สภาฯ น่าจะส่งปฏิทินไปที่ ครม.ให้เลือกดู

กำาหนดการว่าจังหวะไหนจะพร้อมกันทุก

ฝ่าย เพราะในเดือน ก.ค.มีวันหยุดเยอะ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ถ้าดูข้อ

กล่าวหาในการยื่นญัตติในส่วนของตัวเอง 

ตนต้องไปเตรียมตัวนำาข้อมูลเข้าใจง่ายสั้นๆ 

มีหลักฐานประกอบ มาชี้แจงตามข้อกล่าว

หานั้นๆ รวมถึงหากมีการกล่าวหานอกเหนือ

ญัตติ จะมีทีมทำางานไปหาหลักฐานต่างๆ 

เพื่อมาแก้ต่าง

เมื่อถามว่า จะมีเสียงจากพรรคฝ่าย

ค้าน โดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทยมาโหวต

สนับสนุนรัฐบาลมากกว่า 7 คน เหมือนการ

โหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 66 หรือไม่ 

นายอนุทินตอบว่า จะไปทราบได้อย่างไร 

เราต้องอยู่ในกติกา ถ้าอธิบายได้มีเหตุผล 

ไม่ทำาความลำาบากใจให้กับ ส.ส. พรรคร่วม

รัฐบาล เอาแต่ตรงนี้พอ อย่าเพิ่งนึกถึงฝ่าย

ค้าน ขอให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในแถว 

มีสปิริต อย่าใช้เกมการเมืองกลั่นแกล้งกัน 

มากดดันกัน ก็ผ่านอยู่แล้ว แต่ถ้าชี้แจงไม่

ได้ โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตก็ตัว

ใครตัวมัน

เมื่อถามว่า สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้คืออะไร นาย

อนุทินระบุว่า ไม่ต้องมีอะไรน่ากังวล เพราะ

ไม่ได้ทำาอะไรผิด อย่างข้อกล่าวหาตนที่ไปใช้

เงินทองในการดึง ส.ส.พรรคอื่นมาเข้าพรรค

ภูมิใจไทย ถามว่าไปเอาเงินทองที่ไหน แล้ว

ทำาไมต้องทำา จะชี้แจงให้เห็นทุกวันนี้ ส.ส.ที่

อยู่ต่างพรรค ยกเว้น ส.ส.ที่ถูกขับออกจาก

พรรคเดิมก็ไปสังกัดพรรคอื่นๆ ตามสิทธิ

รัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันไม่มีใครกล้า

ลาออกจากตำาแหน่งและมาสมัครสมาชิก

พรรคภูมิใจไทย

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า 

คิดว่าการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีผ่านมายึดตามข้อ

ระเบียบกฎหมายและมติ ครม.มาโดยตลอด 

ตนพร้อมช้ีแจงทุกเรื่อง และไม่ได้คาดการณ์

ว่าจะถูกอภิปรายประเด็นอะไรท้ังส้ิน เพราะ

ดูข้อกล่าวหาก็ยังนึกไม่ออกว่าตนได้ปฏิบัติ

อะไร อย่างไร 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึง

สาเหตุที่มีชื่อในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ของฝ่ายค้านเป็นคนสุดท้ายว่า ต้องไปถาม

ฝ่ายค้าน อย่างไรก็ดี เมื่อฝ่ายค้านอยาก

ตรวจสอบ เราพร้อมให้ตรวจสอบ และ

ไม่คิดว่าเป็นเกมการเมืองที่อยู่เหนือความ

เดือดร้อนของประชาชน เราเคารพซึ่งกัน

และกัน เขาสงสัยแล้วอยากตรวจสอบอะไร 

เราเป็นรัฐบาลพร้อมให้เขาตรวจสอบ โดย

จะใช้เวทีนี้ตอบข้อสงสัยที่เขาอยากจะตรวจ

สอบ และไม่ได้เก็งข้อสอบ เพราะทำางานมา

ทั้งหมดแล้ว ถามอะไรมาทุกอย่างน่าจะตอบ

ได้ เพราะทำางานมากับมือ

ถามว่า กังวลเรื่องเสียงในสภาหรือไม่ 

นายจุติได้เอานิ้วชี้ขึ้นฟ้า พร้อมกับกล่าวว่า 

“ทุกอย่างพระเจ้ากำาหนดไว้แล้ว”

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน กล่าว

ถึงกรณีที่ ไม่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า 

ไม่รู้เหมือนกัน ฝ่ายค้านคงให้เวลาไปทำางาน 

หรือสื่ออยากให้ตนโดน

วันเดียวกัน นายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์

กรณีพรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อ

ไทยไปศรีสะเกษไล่หนูตีงูเห่า ในวันท่ี 18 

มิ.ย.ว่า พ้ืนท่ีในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ของคนใด

คนหน่ึง ทุกจังหวัดมีผู้แทนของประชาชน 

คนท่ีจะเสนอตัวเองเป็นผู้แทนต้องมีวิธีและ

กลยุทธ์เป็นของตัวเองท่ีจะทำาให้ประชาชน

เลือกเขาเข้ามา  

เมื่อถามว่า การที่พรรคเพื่อไทยดึง

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เข้ามาเป็นผู้อำานวย

การพรรคเพื่อไทย จะดึงความขัดแย้งเข้า

มาด้วยหรือไม่ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุ

ว่า ประชาชนทุกวันนี้คงเบื่อเรื่องความขัด

แย้งความรุนแรงเต็มทนแล้ว อย่างที่มีส่วน

เกี่ยวข้องที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งมีก่อนใน

อดีต เขาต้องดูความรู้สึกของประชาชน ทุก

อย่างต้องปรับเปลี่ยนไป เช่นตนกับนายณัฐ

วุฒิ ส่วนตัวเรียกพี่เรียกน้องมาโดยตลอด 

เจอกันทักทายกันเป็นอย่างดี แต่การทำา

หน้าที่ในฐานะพรรค เขาก็ทำาหน้าที่ของเขา 

มันต้องแยกกันให้ออก

เมื่อวันศุกร์ ที่บ้านแสนสุข เลขที่ 3 

ซอย 8 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองฯ 

จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายก

เมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวิทยา คุณปลื้ม 

นายก อบจ.ชลบุรี, นายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รมว.วัฒนธรรม และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม 

นายกเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกันจัดงาน

ครบรอบวันเสียชีวิต 3 ปี เพื่อระลึกถึงนาย

สมชาย คุณปลื้ม หรือกำานันเป๊าะ บิดา โดย

มีประชาชนต่างๆ กลุ่มพลังบ้านใหญ่ กลุ่ม

ข้าราชการ มาร่วมงานหลายพันคน

นายสนธยากล่าวถึงงานการเมือง

ว่า พรรคพลังชลยังคงทำางานอยู่ ส่วนเรื่อง

การเมืองที่จะย้ายหรืออยู่พรรคไหน ต้อง

รอดูสถานการณ์ไปก่อน กลุ่มพรรคพลังชล

ยังไม่ตัดสินใจ. 

‘ชัชชาติ’

ได้นำานายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยนายปร

เมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เข้าพบ

นายกฯ ที่ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี หลังรับ

ตำาแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมีนายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกฯ และนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน 

เข้าร่วมด้วย ใช้เวลาหารือ 20 นาที

โดยบรรยากาศพูดคุยเป็นไปอย่าง

เป็นกันเอง นายกฯ ได้มอบของที่ระลึกให้

นายชัชชาติและนายปรเมศวร์ เป็นเหรียญที่

ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 

ปี ของกรมธนารักษ์ และสมุดบันทึก  พร้อม

ถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่นายกฯ จะเชิญทุก

คนเข้าห้องประชุม ศบค. และทันทีที่เข้าห้อง

ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวต้อนรับนาย

ชัชชาติและนายปรเมศวร์ ซึ่งทั้ง 2 คนได้ลุก

ขึ้นสวัสดีทุกคนในห้อง ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์

ยังนำาปรบมือต้อนรับอย่างเป็นทางการ

ภายหลังการประชุม ศบค. นายกฯ 

ได้เชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข, พล.อ.อนุพงษ์, นาย

ชัชชาติและนายปรเมศวร์ ร่วมแถลงข่าว 

ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจจำานวน

มาก โดยทันทีที่ถึงโพเดียม นายกฯ ได้หันไป

บอกนายชัชชาติว่า เห็นไหมวันนี้สื่อมวลชน

เยอะเป็นพิเศษ นายชัชชาติจึงกล่าวตอบว่า 

ครับเพราะเป็นเรื่องสำาคัญ

ทั้งนี้ ภายหลังให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น

นายกฯ ได้กล่าวขอบคุณทั้ง 2 คน และ

ปฏิเสธตอบคำาถามสื่อมวลชน พร้อมโบกมือ

และเชิญนายชัชชาติและนายปรเมศวร์

เยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ตึกภักดีบดินทร์ และ

บริเวณโดยรอบอย่างอารมณ์ดี โดยระบุว่า 

วันนี้ทำาหน้าที่เป็นไกด์นำาเที่ยว และกล่าว

ด้วยว่า “เราก็พี่น้องกันทั้งนั้น ยังเคยเจอ

กันหลายงาน อย่างเช่นตอนน้ำาท่วมก็เคย

เจอ ไปช่วยกันแก้ปัญหา” ขณะที่นายชัช

ชาติกล่าวตอบรับว่า “ขอบคุณครับ ทำางาน

เพื่ออนาคตครับท่าน”

ทั้งนี้ ระหว่างนายกฯ พานายชัชชาติ 

และนายปรเมศวร์เยี่ยมชมทำาเนียบฯ ได้มี

การถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกที่หน้าตึก

ไทยคู่ฟ้า โดยนายกฯ ได้จับมือกับนายชัช

ชาติและนายปรเมศวร์อย่างแนบแน่นด้วย

ภายหลังเยี่ยมชมทำาเนียบฯ นายชัช

ชาติได้เข้าไปพูดคุยและทักทายกับบรรดา

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำาเนียบฯ ระบุว่า 

“ดีใจได้มาเจอคนเก่าๆ ที่คุ้นเคย 8 ปีเปลี่ยน

ไปเยอะ” พร้อมถ่ายภาพกับข้าราชการ

ต่อมานายชัชชาติให้สัมภาษณ์ว่า นา

ยกฯ ได้แสดงความยินดีกับตนเองและนาย

ปรเมศวร์ โดยขอให้ร่วมมือกันทำางาน ไม่มี

อะไรเป็นพิเศษ ซึ่งเคยเจอนายกฯ เมื่อนาน

มาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ ใหญ่ที่มีความเมตตา 

ท่านขอให้เน้นการทำางานและประสานงาน

ร่วมกัน โดย กทม.ต้องร่วมงานกับรัฐบาลอยู่

แล้ว เพราะอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เมื่อถามว่าได้เคลียร์ใจกับ พล.อ. 

ประยุทธ์ ที่มีการเชิญตัวไปพูดคุยสมัยคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อ 8 ปี

ที่แล้วหรือไม่ นายชัชชาติหัวเราะพร้อม

กล่าวว่า “ไม่มีๆ ไม่ได้คิด ตอนนี้ต้องมอง

ไปอนาคต ทำางานร่วมกัน หน้าที่เราทำางาน

เพื่อประโยชน์ของประชาชนให้ดีที่สุด ถ้า

ร่วมมือกันทำางานด้วยดี สุดท้ายประโยชน์

ตกอยู่ที่ประชาชน

เมื่อถามว่า นายกฯ และผู้ว่าฯ กทม. 

จะลงพื้นที่ร่วมกันหรือไม่ นายชัชชาติ กล่าว

ว่า แน่นอน และที่พูดคุยกับนายกฯ ได้

แจ้งสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานที่ท่าเรือสาทร 

เพราะไม่ได้รับแจ้งจริงๆ และในอนาคตหาก

ต้องการให้ไปร่วมงาน พร้อมจะไปพบและ

ต้อนรับนายกฯ เพื่อพูดคุยและถือโอกาส

นำาปัญหาต่างๆ ไปแจ้งให้ทราบด้วย และ

เป็นเรื่องดีที่จะได้ลงพื้นที่ร่วมกัน จะได้เห็น

ปัญหาและเข้าใจประชาชนมากขึ้น

เมื่อถามว่าได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา

สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือไม่ นายชัช

ชาติกล่าวว่า ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ เพราะปลัด 

กทม.และกระทรวงคมนาคมจะพูดคุยร่วม

กันในรูปของคณะทำางาน ส่วนตัวเลขการ

เงิน กทม.มีคณะทำางานศึกษาละเอียดอยู่

แล้ว เมื่อศึกษาวิเคราะห์แล้วจะนำาไปหารือ

กับสภา กทม.ว่าควรตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ 

เพราะเป็นเรื่องใหญ่ แต่คิดว่าควรรีบทำา 

และใช้เวลาไม่นาน เบื้องต้นให้เวลาภายใน 

1 เดือนต้องคืบหน้า และนำามารายงานให้

ประชาชนทราบ

ถามว่าต้องรื้อสัญญาสัมปทานฉบับ

เดิมหรือไม่ นายชัชชาติกล่าวว่า มีสัญญา

หลายฉบับ ถ้าจะรื้อต้องไปดูว่าควรจะรื้อ

อย่างไร ส่วนสัญญาที่จะทำาในอนาคตยัง

ไม่มีอะไร เพราะยังไม่เริ่มทำา ส่วนแผน

สำารองนั้น กทม.มีหน้าที่เสนอความคิดเห็น 

และต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยก่อน 

และเรื่องนี้ต้องไปสิ้นสุดที่ ครม.อยู่แล้ว คิด

ว่าทุกคนช่วยกันแก้ปัญหา ยึดประโยชน์

ของประชาชนเป็นตัวตั้ง และทุกอย่างต้อง

อธิบายได้

ถามว่า นอกจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว

แล้ว กทม.ยังมีปัญหาเรื่องรถดับเพลิงที่

จอดทิ้งโดยไม่ได้นำาไปใช้ประโยชน์ นายชัช

ชาติกล่าวว่า เรื่องพวกนี้ต้องค่อยๆสะสาง

ไป ส่วนเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ใน

กระบวนการของศาล กทม.ทำาอะไรไม่ได้ 

ต้องรอศาลมีคำาสั่ง ตอนนี้มีเรื่องค้างคา


