
เกทับศึกไมไววางใจ

คลังปดฝุนภาษีลาภลอยรอ

โพลหว่ันเยาวชนยุคกัญชาเสรี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค สิรินฺธโร) ณ เมรุหลวงหนา

พลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตปอมปราบศัตรูพาย เม� อวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 เวลา 17.29 นาฬ�กา

รัฐบาลเช� อ‘น้ําทวมทุง’/ไลหนูตีงูเหาพนพิษ!เล็งฟองกกต.

             
|

ไลตูจบแคอนุสาวรียชัยฯ

รังสิมันต โผลอุมปยบุตร!

ไทยโพสต • โฆษกรัฐบาลเยยฝายคานมี

ขอมูลเด็ดแคพูดเพ� อเปนสีสัน โต “เพ� อไทย” 

หาก 8 ป “บิ๊กตู” ไมเขามาแกปญหาแบง

ฝาย ทุจริตกัดกรอนกินยิ่งกวาบานถูกปลวก

แทะ เตือนดึงเสื้อแดงอยากลับไปสูจุดเดิม

อีก “ชัยวุฒิ” จอทําความเขาใจหลัง “พิเชษฐ” 

สอโหวตสวนซักฟอก “แกนนํา พท.” แจง

เพิ่มช� อ “สุชาติ” กอนย� นซักฟอกทําได ก.ก.                                                      

สวนถาไมมีแผลอยากลัวตรวจสอบ เลขาฯ                                                       

ประธานสภาขอ 7 วันตรวจสอบ “อนุทิน”                                                         

ลั่น ภท.หัวใจคิดบวกเกทับกวาด ส.ส.ศรี  

สะเกษยกทีม “นองแรมโบ” อบรม “อุงอิ๊ง” 

พรรษาออนหัด เตรียมย� นสอบหาเสียงลวง

หนา

เม� อวันอาทิตย นายธนกร วังบุญคง                                                      

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  กลาว

ถึงกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ เตมียเวส 

หัวหนาพรรคเสรีรวมไทย ระบุวาขอใหชาว                                                           

บานจับตาการอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้                                                         

ใหดี เพราะจะมีการเปดเผยขอมูลที่ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.

กลาโหมเองก็คาดไม่ถึงว่าจะมีเรื่องแบบนี้

อยูในยุคของทานวา เขาใจไดวา พล.ต.อ.เสรี

พิศุทธลงพ้ืนท่ีชวยผูสมัคร ส.ส.ของพรรคตัว

เองหาเสียงเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 4 ลําปาง 

จึงพยายามคุยโวไวกอนวามีขอมูลอยางน้ัน

อยางนี้ เพ� อหวังจะใหชาวลําปางเลือกผู

สมัครของพรรคตัวเอง หลังจากที่พายแพ

ยอยยับมาแลวไมรูก่ีสนาม หากมีขอมูลเด็ด

จริง ก็ขอใหนํามาอภิปรายในสภา กลัวอยาง

เดียววาอยาอภิปรายแตเร� องเดิมๆ ที่สภา

ไมอนุญาต แตก็ยังจะดันทุรังพูดจนถูกปด

ไมคหรือเชิญออกจากหองประชุมสภา 

ไทยโพสต • ส.ว.นัดถกปญหากัญชาเสรี                                                     

เชิญปลัด สธ.-อย.รวมวง กอนสรุปขอหวง                                                        

ใยสง กมธ.สภาผูแทนฯ ปรับแกรางกฎหมาย

กัญชา “ศุภชัย” เดือด จอดําเนินคดีเฟกนิวส

จองทําลายภูมิใจไทย นิดาโพลชี้ ปชช.กังวล

ใชกัญชาไมเหมาะสมในเด็กและเยาวชน

เม� อวันที่ 19 มิถุนายน นพ.เฉลิมชัย 

บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ใน

ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

การสาธารณสุข คนที่หนึ่ง วุฒิสภา เปดเผย

วา วันที่ 22 มิ.ย. กมธ.การสาธารณสุขได

นัดหารือถึงเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ.…. และราง 

พ.ร.บ.สงเสริมการใชประโยชนกัญชา กัญชง                                                   

พ.ศ..… ท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติรับหลักการ                                                         

และตั้ง กมธ.พิจารณาเนื้อหา ตามที่ กมธ.

วิสามัญกิจการวุฒิสภามอบหมายใหศึกษาลวง                                                                  

หนา ซึ่งการพิจารณาดังกลาวเปนการทํา 

งานเชิงรุกของ ส.ว. เพ� อศึกษารางกฎหมาย

ท่ีสภารับหลักการใหเกิดความรอบคอบ ท้ังน้ี 

กมธ.ไดเชิญหลายฝายรวมประชุม อาทิ ปลัด                                                       

กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานคณะกรรม 

การอาหารและยา, กรมวิทยาศาสตรการ

แพทย รวมถึงหน�วยงานดานเศรษฐกิจ

“ปญหาขณะนี้คือกัญชาที่ ไมผิดกฎ 

หมายตองมีสารทีเอชซีไมเกิน 0.2% แต

จุดออนคือใครจะเปนผูตรวจ ซึ่งตนกัญชา

ทุกสวนมีสารทีเอชซีไมเกินปริมาณกําหนด 

ยกเวนชอดอก ดังนั้นตองใหชอดอกกัญชา

ยังเปนสวนที่ผิดกฎหมาย โดยหลังการประ 

ชุมวันที่ 22 มิ.ย. กมธ.จะรับฟงความเห็น

ของ ส.ว.รวมดวย เพ� อใหเปนความเห็นรวม

กัน” นพ.เฉลิมชัยระบุ

อยางไรก็ตาม ปญหาที่สังคมกังวล 

ส.ว.มีวิธีทํางานที่สามารถสงขอเสนอแนะ

ไปยัง กมธ.ของสภาอยางไมเปนทางการ 

เพ� อขอใหพิจารณาขอหวงใยและปรับแกไข

กฎหมาย การทํางานดังกลาวไมถือเปนการ

กาวลวง ไมมีบทบังคับให ส.ส.ตองพิจารณา

ทําตาม แตเม� อรางกฎหมายหากผานวาระ 

3 ของ ส.ส.แลว ตองสงตอมายัง ส.ว. หาก

เนื้อหาสามารถปรับแกไขใหรอบคอบรอบ

ดาน จะสามารถผานไปไดรวดเร็ว แตหากมี

ประเด็นที่ ส.ว.ปรับแก ตองใชเวลาอีกนาน

ทางดานนายศุภชัย ใจสมุทร 

ไทยโพสต • ปธ.ญาติวีรชนพฤษภา ’35   

สั่งจับตา รมว.พลังงาน-กลุมทุนชิ่งหนีสง                             

กําไรคาการกล่ัน ช้ีนํ้ามันแพง ตองร้ือโครง 

สรางพลังงาน บิดเบี้ยวทั้งระบบ หลังเสีย

คาใชจายทิพย ใหเสือนอนกินบนความทุกข 

ปชช. ดาน ก.คลังพรอมเก็บภาษีลาภลอย

หาก รบ.เรียกใช เผยยังมีเวลาพิจารณา

มาตรการลดภาษีน้ํามันดีเซล 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระ 

ทรวงการคลัง กลาววา ไดมอบหมายให

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปดู

รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายภาษีลาภลอย 

(Windfall tax) ที่กระทรวงการคลังไดเคย

เสนอไปกอนหนานี้ เพราะมองวาเปนเร� อง

ที่น�าสนใจ และหากรัฐบาลมีเหตุผลที่จะ

ตองดําเนินการเก็บภาษีในสวนนี้ ก็พรอม

จะทําได

“รางกฎหมายเดิมมีอยูแลว กระทรวง

การคลังเคยเสนอ แตเร� องนี้ก็ตกไป โดย

หากตอนนี้รัฐบาลมีเหตุผลที่จะทํา ก็พรอม                     

จะหยิบมาดําเนินการได มองวาเปนประ  

เด็นที่น�าสนใจ และน�าจะใช แตไมใชวา

จะนํามาเสนออีก ทั้งหมดอยูที่เหตุผลของ

รัฐบาล หากมองเห็นถึงความจําเปนที่จะ

ดําเนินการ” นายกฤษฎากลาว

ปลัดกระทรวงการคลังกลาวอีกวา

สําหรับการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซล

ลิตรละ 5 บาท เปนเวลา 2 เดือน สิ้นสุดวัน

ที่ 20 ก.ค.2565 นั้น กระทรวงการคลังจะ

รวมกับฝายนโยบายพิจารณาวาตองขยาย

เวลาตอไปเพ� อพยุงราคาน้ํามันดีเซลที่แพง

ขึ้นอยางตอเน� องหรือไม 

กรุงเทพฯ • เริ่มเขาอีหรอบเดิม ม็อบ

ไลบิ๊กตูจัดอีเวนตรายสัปดาห คารม็อบ

ไปบานประยุทธ แตสุดทายจอดแคที่

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ “รังสิมันต” โดด

ปอง “ปยบุตร” ไมควรโดนมาตรา 112 

กลั่นแกลง โวยใหเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เม� อวันอาทิตย กลุมประชาชน  

ปฏิรูปนัดหมายชุมนุม “คารม็อบไปบาน                              

ประยุทธ” จากหลักกิโลเมตรที่ 0 อนุ 

สาวรียประชาธิปไตย ไปยังกรมทหารราบ                                                             

ที่ 1 (ร.1 ทม.รอ.) ถนนวิภาวดีรังสิต                                                   

ตั้งแตเวลา 16.00 น. โดยที่กองบัญชา                                                        

การตํารวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท. 

สําราญ นวลมา ผูบัญชาการตํารวจนคร 

บาล กลาวในเร� องนี้วา 

ฝายคานโงจะตายกันหมด

ทําเนียบฯ • โควิดขาลง! ไทยพบผูติดเชื้อ

ใหม 1,892 ราย ผูเสียชีวิตยังทรงๆ อยูที่ 22 

คน สวนใหญเปนผูสูงอายุ “ธนกร” เผยบิ๊ก

ตูรับรูแลว สธ.ลดระดับแจงเตือนภัยที่ระดับ 

2 แตกําชับผูประกอบการตองปองกันเขม

เม� อวันอาทิตยที่ 19 มิ.ย. ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 1,892 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 1,888 ราย มา                                                   

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 1,888 

ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 4                                                  

ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต                                                       

ป 2563 จํานวน 4,499,044 ราย ทั้งนี้                                                     

10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุดคือ กรุงเทพ 

มหานคร, สระแกว, สมุทรปราการ, อุบล 

ราชธานี, กาฬสินธุ, รอยเอ็ด, ตราด, ชลบุรี 

และอุดรธานี 

สําหรับผูเสียชีวิตน้ันมีเพ่ิมข้ึน 22 ราย 

เปนชาย 14 ราย หญิง 8 ราย เปนผูเสีย

ชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 18 ราย 

กรุงเทพฯ • หวยดิจิทัลเกลี้ยงแผง 5.1 

ลานฉบับหมดใน 3 วัน อนุชาเล็งถก 21 

มิ.ย.หารือเพิ่มจํานวน “ลวรณ” ชี้เหตุตอบ

รับเยอะ นอกจากราคา 80 บาทแลวยัง

ไมตองกังวลหวยหายหรือการแสดงสิทธิ   

เตรียมชงบอรดกองสลาก 23 มิ.ย.หารือ

จํานวนใหม 

เม� อวันที่ 19 มิถุนายน นายอนุชา นา

คาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะประธานคณะกรรมการแกไขปญหา 

การจําหน�ายสลากเกินราคา  ใหสัมภาษณ

ถึงยอดจําหน�ายสลากดิจิทัลผานแอปพลิเค                                                         

ชันเปาตัง ทั้งหมด 5,151,500 ฉบับ จาก                                                       

ตัวแทนจําหน�าย 10,303 ราย 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  แรม  6  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ปลื้ม! หวยดิจิทัล

ว่าถูกจำาหน่ายหมดแล้ว ผ่านการซื้อของ

ประชาชนจำานวน 987,786 คน และเตรียม

ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันอังคารที่ 21 

มิ.ย.นี้ เพื่อเพิ่มจำานวนสลากเข้าสู่ระบบการ

จำาหน่ายผ่านแอปเป๋าตังมากขึ้น

“ถือว่าประสบความสำาเร็จอย่างมาก

ในการแก้ไขปัญหา สลากราคา 80 บาทมี

อยู่จริง ประชาชนให้ความสนใจสนับสนุน

ระบบของการขายสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋า

ตัง และประชาชนเชื่อมั่นต่อระบบ สร้าง

ความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดย

การขึ้นเงินรางวัลงวดที่ผ่านมาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ไม่ยุ่งยาก” นายอนุชากล่าว

นายอนุชากล่าวยืนยันว่า วัตถุประ 

สงค์ของการขายสลากดิจิทัลราคา 80 บาท                                                           

เพราะต้องการแก้ปัญหาสลากเกินราคา 

และเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ตาม

ข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา                                                                 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

กลาโหม ที่ไม่ต้องการให้ประชาชนถูกเอา

รัดเอาเปรียบเรื่องราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล

ขณะที่ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดี

กรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การจำาหน่าย

สลากดิจิทัลบนแอปเป๋าตัง งวดที่ 2 ออก

รางวัลในวันท่ี 1 ก.ค.2565 จำานวน 5,151,500 

ฉบับ ได้จำาหน่ายหมดแล้ว โดยสลากงวด

นี้น้อยกว่างวดก่อน 22,000 ใบ (44 เล่ม) 

ซึ่งงวดที่ผ่านมา 5,173,500 ใบ จำานวน

ตัวแทน 10,347 ราย ส่วนงวดนี้มีตัวแทน

จำาหน่าย 10,303 ราย

“นับว่าการจำาหน่ายสลากหมดลง

อย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ผลตอบรับเป็นไป

ด้วยดี เนื่องจากสามารถซื้อสลากตัวเลขที่

ต้องการในราคา 80 บาทได้จริง และสลาก

ที่ซื้อก็บันทึกข้อมูลไว้แสดงสิทธิในตัวสลาก 

ทำาให้ไม่ต้องกังวลหากสลากหาย หรือเรียก

ร้องสิทธิในตัวสลาก และเมื่อถูกรางวัลจะมี

การแจ้งเตือนผ่านแอปเป๋าตัง ประกอบกับ

ขั้นตอนการรับรางวัลที่สะดวก ง่าย ไม่ยุ่ง

ยาก” นายลวรณกล่าว

สำาหรับแนวโน้มในการเพิ่มปริมาณ

สลากจำาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มนั้น คณะ

กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียม

พิจารณาในการประชุมวันที่ 23 มิ.ย. โดย

จะนำาผลตอบรับในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาสอง

งวดมาประกอบ เพื่อให้ปริมาณสลากเพิ่ม

ขึ้น มีความเหมาะสม เป็นไปตามความ

ต้องการของตลาด และรักษาสมดุลระหว่าง

ผู้ค้าในระบบเก่าและระบบดิจิทัลต่อไป

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ยินดีที่รัฐบาลสามารถขับ

เคลื่อนประเทศไทยสู่การใช้ธุรกรรมผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยประชาชนมีการ

ปรับตัวหลังจากวิกฤตการณ์ โควิด-19 ซึ่งที่

ผ่านมารัฐบาลได้กระตุ้นให้คนไทยก้าวเข้า

สู่ระบบ e-payment เพื่อเป็นการเปิดประตู

แห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ ไร้

ขีดจำากัด ซึ่งถือว่าประสบความสำาเร็จเป็น

อย่างมาก อย่างโครงการคนละครึ่งผ่าน

แอปเป๋าตัง เป็นต้น และขณะนี้ประชาชน

ยังได้ให้ความสนใจตอบรับการซื้อขายสลาก

ดิจิทัลเป็นอย่างดี โดยการเปิดจำาหน่ายของ

งวดวันที่ 1 ก.ค.2565 เปิดจำาหน่ายไปได้

เพียง 3 วัน มีประชาชนเข้ามาซื้อสลาก

ดิจิทัลที่เปิดขายผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเค

ชันเป๋าตังหมดแล้ว 5.17 ล้านฉบับ

“รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ

เข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อพลิกวิกฤต สร้างโอกาส

ให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถใช้                                                  

เทคโนโลยี ในการแก้ ไขปัญหาการขาย

สลากเกินราคาได้อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็น                                                          

อีกหนึ่งความสำาเร็จของรัฐบาล ซึ่งนายกฯ                                                      

ได้กำาชับให้หน่วยงานที่กำากับดูแลเรื่อง

เศรษฐกิจดิจิทัลบูรณาการการทำางาน ช่วย                                                             

กันดูแลด้านความปลอดภัยในการใช้ประ 

โยชน์จากเทคโนโลยีและดิจิทัล ไม่ให้เกิด

ช่องว่างในการฉ้อโกง” นายธนกรกล่าว.

‘โควิด-19’ ขาลง

มีโรคเรื้อรัง 3 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 

1 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 30,467 ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วย 22 ราย 

อยู่ใน จ.ชัยภูมิและนครสวรรค์ อย่างละ 3 

ราย กรุงเทพฯ, อุบลราชธานีและสุพรรณบุรี 

อย่างละ 2 ราย สมุทรปราการ, ปทุมธานี, 

กาฬสินธุ์, นครราชสีมา, เชียงใหม่, กำาแพง 

เพชร, พิษณุโลก, นครศรีธรรมราช, ตราด 

และประจวบคีรีขันธ์ อย่างละ 1 ราย 

ส่วนผู้ป่วยรักษาอยู่ 21,311 ราย แบ่ง                                                             

เป็นรักษาในโรงพยาบาล 10,358 ราย โรง                                                          

พยาบาลสนามและอื่นๆ 10,953 ราย อา 

การหนัก 607 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 

294 ราย ส่วนผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 1,874 ราย 

ทำาให้มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 4,447,266 ราย 

ขณะที่จำานวนผู้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่

วันที่ 28 ก.พ.2564-วันที่ 18 มิ.ย.2565 รวม 

139,109,249 โดส จำานวนผู้ได้รับวัคซีน

เข็มที่ 1 สะสม 56,908,973 ราย เข็มที่ 2 

สะสม 53,019,509 ราย และเข็มที่ 3 สะสม 

29,180,767 ราย

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับ

ทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปรับ

แจ้งเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 2 ทั่วประเทศ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 

ที่มียอดผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสีย

ชีวิตในจังหวัดส่วนใหญ่ เข้าสู่ระยะขาลง 

แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการ ทั้งการเปิด

สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ แต่ยัง

ไม่มีรายงานการระบาดกลุ่มคลัสเตอร์จาก

แหล่งสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งนายกฯ กำาชับ

เจ้าหน้าท่ีในแต่ละท้องท่ีลงพ้ืนท่ี ตรวจสอบ                                        

กวดขันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตร 

การ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด 

พร้อมแนะนำาประชาชนทั่วไปควรรักษาสุข

อนามัย สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง

ทางสังคม ล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี และ

หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด ซึ่งไม่เพียง

ช่วยป้องกันการรับเชื้อโควิด-19 ยังช่วยลด

ความเสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ 

ด้วย

นายธนกรกล่าวอีกว่า สธ.ได้ปรับคำา

แนะนำาการเตือนภัยโควิดจากระดับ 3 เป็น

ระดับ 2 ทั่วประเทศ โดยมีคำาแนะนำาการ

ปฏิบัติตัว อาทิ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้

สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ

หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ

ตามเกณฑ์งดเข้าสถานบันเทิง หรือสถาน

ที่ระบบปิดหรือแออัด หลีกเลี่ยงการร่วม

กิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มจำานวนมาก หลีก

เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท 

และเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ ส่วน

ประชาชนทั่วไปสามารถปฏิบัติตัวใช้ชีวิตได้

ตามปกติ.

ไล่ตู่

เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ 

และฝากไปยังผู้จัดการชุมนุม การที่มา

ชุมนุมแบบนี้กระทบกับคนที่ ใช้รถใช้ถนน 

การเรียกร้องสิทธิไม่ควรกระทบสิทธิคน

อื่น ในส่วนของพื้นที่ที่จะจัดให้มีการชุมนุม

ที่ทางนายชัชชาติ สัทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) บอกไว้ จะได้

ประสานร่วมมือกันอีกที

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง 

ผบช.น. กล่าวว่า ฝากไปยังประชาชนที่ใช้

รถใช้ถนน แม้เป็นวันอาทิตย์ก็ตาม การ                                                

ชุมนุมท่ีเป็นลักษณะคาร์ม็อบ จุดท่ีหลีกเล่ียง                                                

คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ โดยในจุดของอนุสาวรีย์ประชา 

ธิปไตย หลีกเลี่ยงถนนราชดำาเนินกลาง ถนน                                                       

ดินสอ ส่วนเส้นทางของการเคลื่อน คาด

ว่าจะใช้เส้นทางถนนนครสวรรค์ ถนน

พิษณุโลก ถนนเพชรบุรี ตลอดจนถึงแยก

ราชเทวี เลี้ยวซ้ายถนนพญาไท จนถึง

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขอให้ประชาชนหลีก

เลี่ยงตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป อีกจุด

ที่ ได้รับผลกระทบคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

ถนนที่จะได้รับผลกระทบคือ ถนนราชวิถี 

ถนนอโศก-ดินแดง ถนนพหลโยธินซอย 2 

ตลอดไปจนถึงใต้ด่วนดินแดง และมีการก่อ                                                          

เหตุบริเวณแยกดินแดง ควรหลีกเล่ียงอุโมงค์ 

ใต้ด่วนดินแดง ลงด่วนดินแดง ถนนวิภาวดี

ขาเข้า-ออก สามารถสอบถามการจราจร

ได้ที่ 1179 ตลอด 24 ชม.

“ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่ม

ผู้ชุมนุมอาจมีการเคลื่อนที่ ไปอีกจุดที่ ไม่ได้

แจ้งไว้ก่อน อาจส่งผลกระทบได้เช่นเดียว 

กันกับวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. จากกระทรวง

พลังงานใหม่ถนนวิภาวดีฯ มาที่กระทรวง

พลังงานเก่าที่ถนนพระราม 1 ก่อนถึงการ

ชุมนุมประมาณ 2 ทางแยก ขอให้พิจารณา

เลี่ยงเส้นทาง จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” 

ในเวลา 14.45 น. ที่อนุสาวรีย์ประ 

ชาธิปไตย ถ.ราชดำาเนินกลาง เจ้าหน้าที่

ตำารวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ประมาณ 2 

กองร้อย พร้อมเสื้อเกราะและอาวุธ ยืน

ตั้งแถวรับคำาสั่งปฏิบัติงานหน้าร้านแมคโด 

นัลด์ สาขาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยผู้

บังคับบัญชาได้ชี้แจงจุดที่จะต้องไปประจำา

การและปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่มวลชนทยอย

เดินทางมารวมตัวอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่ม

ที่มาก่อนเจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถเข้ามา

จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ที่จะใช้ร่วม

ขบวนไว้ที่ริมฟุตปาธ ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำา

รถเคลื่อนที่เร็วจำานวนมากมาจอดเรียงตาม

แนวฟุตปาธหน้าร้านแมคโดนัลด์ ส่งผลให้

ผู้ชุมนุมไม่สามารถเข้ามาจอดรอขบวนได้ 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒน

เจริญ รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

(ตร.) จะเดินทางไปสังเกตการณ์การชุมนุม

ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วย

ต่อมาเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่

ตำารวจขึ้นประจำารถกระบะเคลื่อนที่เร็ว 

และกระจายตัวไปประจำายังจุดที่ ได้รับมอบ

หมาย ขณะที่บรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย ฝั่งร้านเมธาวลัย ศรแดง 

และถนนดินสอ มีรถเคลื่อนที่เร็วจำานวน

มากจอดเตรียมการอยู่ตลอดแนว ผู้ชุมนุม

จึงตกลงกันว่าจะย้ายไปชุมนุมยังอนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิแทน

ต่อมาเวลา 15.45 น. กลุ่มประชาชน

ปฏิรูปได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า

ประกาศย้ายจุดรวมพล เจอกันอนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพญาไท นอกจากนี้มีผู้

ชุมนุมส่วนหนึ่งได้ทวีตข้อความว่า หากเจ้า

หน้าที่ตำารวจมีการสลายการชุมนุม เราจะ

โต้ตอบกลับทันที!

เวลา 16.45 น. กลุ่มผู้ชุมนุมได้เดิน                                                                     

เท้าจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปท่ีแยกดินแดง                       

มวลชนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุทั้งชายหญิง 

ประมาณ 50 คน ถือป้ายแสดงออกเชิง

สัญลักษณ์ ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ ยกเลิก

มาตรา 112 และเรียกร้องให้ปล่อยมวลชน

ที่ถูกจับกุม พร้อมตะโกนปล่อยเพื่อนเรา ทำา 

ให้การจราจรเริ่มติดขัด ขณะที่การรักษา

ความสงบ เจ้าหน้าที่ได้ตั้งแนวและปิดการ

จราจรที่หน้าบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ฯ 

ก่อนถึงแยกดินแดง ทำาให้กลุ่มผู้ชุมนุมข้าม

ถนนไปเดินขบวนฝั่งถนนดินแดงขาเข้า มุ่ง

หน้าที่แยกดินแดง แต่กำาลังควบคุมฝูงชน

ประมาณ 2 กองร้อยเข้าบล็อกพื้นที่ทันที 

พร้อมประกาศแจ้งเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมว่าการ

กระทำาดังกล่าวผิดต่อกฎหมายพระราช

กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน และพระราชบัญญัติสาธารณสุข 

ให้ยุติการชุมนุม ทำาให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจ 

ต่างตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยคำาหยาบ

คาย แต่ยังไม่มีเหตุความรุนแรงแต่อย่างใด  

ส่วนบรรยากาศท่ีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

นายโชคดี ร่มพฤกษ์ หรืออาเล็ก กลุ่มศิลปิน

เพลงเพื่อราษฎร ขับกล่อมบทเพลงที่มีเน้ือ 

หาประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ และเรียก 

ร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมทางการเมือง

อย่างต่อเนื่อง โดยมวลชนจากอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยทยอยมาสมทบบริเวณหลัง

ป้ายรถประจำาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

เกาะพญาไท ต่อมาในเวลา 18.30 น. ที่บาท

วิถี บริเวณแยกดินแดง กลุ่มผู้ชุมนุมได้รวม

ตัวยืนชู 3 น้ิว พร้อมร่วมกันเปล่งเสียงตะโกน 

ปล่อยเพื่อนเรา ปล่อยผู้บริสุทธ์ิ คืนสิทธิการ

ประกันตัว ยกเลิก 112 รวมท้ังหมด 3 คร้ัง 

ก่อนตัวแทนจะประกาศยุติการชุมนุมในทันที 

โดยไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือเผชิญหน้า

ปะทะกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

วันเดียวกัน นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล 

(ก.ก.) แถลงข่าวถึงกรณีการแจ้งดำาเนินคดี

อาญาตาม มาตรา 112 ต่อบุคคลสาธารณะ 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ กรณีท่ีมีการ

โฆษณาสินค้าในแอปพลิเคชันลาซาด้า รวม

กรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ

คณะก้าวหน้า ว่าการตีความประกอบคดี 

โดยเฉพาะคดีตามมาตรา 112 จำาเป็นต้อง

ตีความอย่างเคร่งครัด และต้องชี้ให้ชัดว่า

กรณีแบบไหนมีความผิด เพราะสิ่งที่บุคคล

เหล่านี้แสดงออกหรือสะท้อนความคิดเห็น

ผ่านสื่อต่างๆ ไม่มีทางเข้าข่ายความผิด

มาตรา 112 ได้เลย

นายรังสิมันต์กล่าวเพิ่มเติมว่า นาย

ปิยบุตรเป็นนักวิชาการกฎหมายมาหลายสิบ

ปี ไม่เคยถูกดำาเนินคดีด้วยมาตรา 112 แต่

เมื่อเข้าสู่การเมืองกลับมีคดีติดตัว จึงเป็นข้อ

สังเกตว่า สรุปแล้วการดำาเนินคดีตามมาตรา 

112 เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองใช่หรือ

ไม่ จึงอยากใช้ โอกาสนี้ในการเตือนสติผู้มี

อำานาจว่า หากปล่อยให้ใช้มาตรา 112 แบบ

นี้ต่อไป จะยิ่งไม่ส่งผลดีต่อพระมหากษัตริย์ 

ขอวิงวอนให้หยุดใช้มาตรา 112 เป็นเครื่อง

มือในการจัดการผู้เห็นต่าง

นายรังสิมันต์กล่าวอีกว่า ขณะนี้ประ 

เทศไทยใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยเหตุผลเพื่อ

ควบคุมการระบาดโควิด-19 มานานกว่า 2 

ปีแล้ว แต่เมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งมีการประชุม

ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

ให้ยกเลิกการบังคับใส่หน้ากากอนามัยในที่

โล่งแจ้งได้ นี่คือตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ โค

วิดผ่อนคลายลงมากแล้ว แต่การประชุม

ครั้งล่าสุดกลับไม่มีการพูดถึงการยกเลิก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงอยากฝากไปยังนายกฯ ว่า

ท่านจะเก็บ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ทำาไม เพราะ

สถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคระบาดผ่อน

คลายแล้ว สามารถใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคก็

เพียงพอ จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้กฎหมาย

พิเศษ การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินยืดเยื้อเช่นนี้ จึง

คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากเพื่อนำามาปก

ป้องอำานาจของตัวเอง และใช้เป็นเครื่องมือ

ดำาเนินคดีทางการเมืองกับประชาชนที่ออก

มาชุมนุมเรียกร้องในประเด็นต่างๆ

“ถึงเวลาแล้วที่ พล.อ.ประยุทธ์ต้อง

ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใช้กฎหมายปกติ 

ขณะนี้มีประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้อง

หลายปัญหา รวมถึงเรื่องปากท้อง น้ำามัน

ขึ้นราคา ซึ่งเป็นการออกมาเรียกร้องและ

เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชน 

ในฐานะที่เป็นนายกฯ ต้องรับฟัง อย่าใช้ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อรังแกประชาชน แต่หาก

ยังดึงดันใช้กฎหมายพิเศษแบบนี้ต่อไป ก็

ต้องตอบคำาถามสังคมให้ได้ว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สามารถบรรเทาสถานการณ์ โควิดหรือแก้

ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนได้

อย่างไร” นายรังสิมันต์ระบุ.
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3บทความ

‘ไล่หนู’ แต่ ‘ตีปู-ตีแม้ว’

บบนี้.....

มันค่อยสมราคา “โกงเอามาแบ่งกัน” หน่อย!

โควิดกินหัวชาวบ้านตายโครมๆ เป็นปีๆ คนโน้น-

คนนี้ มีเงินก็ช่วยกันควักซื้ออาหารมาแจกจ่ายแบ่งปัน

ชาวบ้าน 

แต่คนชื่อทักษิณ........

นอกจากใจหิน แล้วยังใจแคบกว่ารูทวารมด

นอกจากไม่ควัก-ไม่ช่วยอะไรเลยแล้ว ยังแช่งชัก 

ถากถาง การหาซื้อวัคซีนของรัฐบาลต่างๆ นานา ถึงขั้น

ประมาทหน้า “นายกฯ-อนุทิน”

“ที่มั่นใจว่า ๑๐๐ ล้านโดส มาแน่นอน สิ้นปี.....

ร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียว สิ้นปีนี้ ไม่มีร้อยล้าน

โดสฉีดให้แน่”

ยังไม่ทันสิ้นปี ๖๔ ด้วยซ้ำา รัฐบาลก็หาวัคซีนมา

ฉีดให้ประชาชนทั้งประเทศเกิน ๑๐๐ ล้านโดส แต่ด้วย

สันดานขี้โกง ก็สารพัดแถไป

อ้าง..ไม่มีใครรับท้าพนัน ฉะนั้น ทักษิณไม่ต้องกิน

ขี้หมา!

ทักษิณไม่ใช่คนใจแคบ.....

ทักษิณพร้อมทุ่มแหลก-แจกไม่อั้น เฉพาะเมื่อ

คำานวณแล้วเห็นว่า ทุ่มลงไปจะได้ผลประโยชน์กลับมา

เป็นสิ่งตอบแทนคุ้มค่าเท่านั้น

อย่างที่เห็นเมื่อเสาร์ที่ผ่านมา 

ส่งลูกสาวพร้อมหน่วยองครักษ์พิทักษ์ชายกระ 

โปรงโขยงใหญ่ ยกทัพทางเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไป

ลงอุบลฯ

เรียกว่า “กลั้นใจควัก” ให้ดูสมหน้าสมตาลูกสาว 

นำาทัพออกศึก “ไล่หนู-ตีงูเห่า” ทั้งที ก็ต้องให้มันเกรียว

กราวหมาเห่า-หมาหอน เป็นข่าวสะท้อนกันหน่อย

เดิมพันตั้ง ๙  เก้าอี้ ส.ส.ที่ศรีสะเกษ!

โดยเจ้าพ่อ “ขาใหญ่” หน้าเดิมที่อุบลฯ เกณฑ์

ไพร่พลสกลไกร เป็นพัน-เป็นหมื่น สวมเครื่องแบบใหม่

เอี่ยม “แดงทั้งแผ่นดิน” แต่เปลี่ยนสร้อยจาก “ทักษิณ

สถาปนา”

ไปเป็น “ครอบครัวเพื่อไทย บ้านหลังใหญ่ หัวใจ

เดิม” เต็มหน้าอก พรึ่บพรั่บทั้งสนามบิน จนบางคน

ตกใจ นึกว่า “เวียดกง-เวียดมินห์” คืนชีพ บุกมายึดซะ

อีก

จากนั้น แม่ทัพหญิงผู้ โมหน้ามั่น ก็นำาทัพ ยาตรา

ไปย่ำาศรีสะเกษ เปิดยุทธการ “ไล่หนู ตีงูเห่า” ในบัดดล!

ท่านหัวหน้าคอกหมา “นายกฯ คลับเฮาส์” ครับ

“นายกฯ ประยุทธ์” ไม่ได้ฝากขอบคุณ แต่ผมใน

นามคนไทยผู้รักชาติ รักแผ่นดินคนหนึ่ง ขอขอบคุณ

นำาไปพูดบนเวทีที่ศรีสะเกษวานซืน 

ไม่เอานะ.......

พูดอยู่ทางนี้ แต่ทำา “คุณพ่อแม้ว-คุณอาปู” ที่อยู่ทาง

โน้น...กระอักเลือด รู้มั้ย!

เช่น ตรงที่อุ๊งอิ๊งจับไมค์อ้อนว่า........

“พี่น้องยังพอจำ�กันได้หรือไม่ เมื่อ ๑๘ ปีที่แล้ว น�ย

ทักษิณ ม�ลงพื้นที่พบประช�ชนที่ อำ�เภออุทุมพรพิสัย 

คุณพ่อมีคว�มฝันว่�ภ�ยใน ๓ ปี คำ�ว่� ‘คนจนต้องหมด

แผ่นดิน’ ดิฉันเป็นลูก ฟังแล้วคิดว่�ย�ก แต่คุณพ่อบอก

ง่�ยนิดเดียว แต่เกิดรัฐประห�รปี ๒๕๔๙ เสียก่อน

ตอน น�งส�วยิ่งลักษณ์ ถูกยึดอำ�น�จ ก็ม�ที่จังหวัด

ศรีสะเกษ คุยปัญห�ร�ค�ข้�วที่ย่ำ�แย่ ซื้อข้�วสูงกว่�ร�ค�

ตล�ดเพื่อช่วยเหลือประช�ชน ........”

นั่นน่ะ.........

ที่พ่อบอก “ภายใน ๓ ปี คนจนต้องหมดไปจากแผ่น 

ดิน” และหนูบอกว่า “ยาก” นั่นแสดงว่าหนูมีความคิดเป็น

คน

แต่ที่พ่อบอก “ง่ายนิดเดียว” แต่เกิดรัฐประหาร ปี 

๔๙  ซะก่อน นั่นมันข้ออ้าง และคำาแก้ตัว ของจอมฉ้อฉล

ด้วยกลโกงระดับโลก

พ่อเป็นนายกฯ ปี ๔๔ จนครบสมัย ๔ ปี เลย ๓ ปีไป ๑ 

ปีแล้วด้วยซ้ำา ก็ยังไม่เห็นคนจนหมดไปจากแผ่นดิน 

เลือกตั้งได้เป็นต่ออีกสมัย คนจนก็ยังเต็มแผ่นดิน  

ตอนถูกบิ๊กบังถีบตกเก้าอี้ นั่นพ่อเป็นนายกฯ ปีที่ ๕ แล้ว

ด้วยซ้ำา

แล้วเธอขึ้นเวทีพูด “คนจนไม่หมดแผ่นดิน” เพราะ

คุณพ่อถูกรัฐประหารปี ๔๙ เสียก่อน แบบนี้ ไม่เอานะ 

เดี๋ยวจะติดเป็นสันดาน “ลูกไม้ใต้ต้น”

คนจนไม่หมดไปตอนพ่อเธอมีอำานาจเพราะอะไร รู้

มั้ย? ก็จะบอกให้ เผื่ออุ๊งอิ๊งเป็นนายกฯ จะได้ไม่ทำาแบบพ่อ

พ่อใช้อำานาจแบบฉ้อฉล-กลโกง เฉพาะท่ีศาลพิพากษา

จำาคุกแล้ว ถึง ๔ คดี รวมโทษ ๑๒ ปี ยังไม่เกี่ยวที่อยู่

ระหว่าง ป.ป.ช.ไต่สวนอีก ๒ คดี คือ

คดีทุจริตระบายข้าว “จีทูจี” ล็อตสอง ๘ สัญญา 

ซึ่งพ่อทักษิณ อายิ่งลักษณ์ อาเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ถูก 

ป.ป.ช.แจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วย กำาลังไต่สวน

อีกคดี คือคดีถูกกล่าวหาอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ 

A 340-500 และ A 340-600 ของบริษัทการบินไทย 

ระหว่างปี ๔๕-๔๗ ที่จอดตากแดดฟ้องเทวดาอยู่อู่ตะเภา

นั่นแหละ

๔ คดี ที่ติดคุก ก็มี..........

๑.คุก ๒ ปี ทุจริตซ้ือท่ีดินย่านรัชดาฯ “ผัวเซ็น-เมียซ้ือ”

๒.คุก ๒ ปี ทุจริตหวยบนดิน ๒ ตัว ๓ ตัว ที่เสียเอา

เงินหลวงจ่าย ที่ได้เอาเข้ากระเป๋า

๓.คุก ๓ ปี ให้ Exim Bank ปล่อยสินเชื่อ ๔ พันล้าน

แก่พม่า เพื่อให้พม่านำาเงินนั้นมาซื้อสินค้าและบริการ

ของบริษัท ชินแซทเทลไลท์ 

๔.คุก ๕ ปี ฐานให้บุคคลอื่น ถือหุ้นบริษัทชิน

คอร์ปฯ แทน เป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐ มีส่วนได้เสียใน

กิจการโทรคมนาคม 

และฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแล

กิจการ แต่เข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ตนเอง 

เห็นมั้ย คนจนจะหมดแผ่นดินได้ไง ในเมื่อพ่อตั้ง

หน้า-ตั้งตาโกงซะขนาดนั้น

แล้วที่เรื่อยเจื้อยว่า.........

“ตอนนางสาวย่ิงลักษณ์ ถูกยึดอำานาจ ก็มาท่ีจังหวัด

ศรีสะเกษ คุยปัญหาราคาข้าวที่ย่ำาแย่ ซื้อข้าวสูงกว่า

ราคาตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชน” 

อยากจะเป็นนายกฯ อุ๊งอิ๊งต้องหัดฟังและศึกษา

การบ้าน-การเมืองบ้างนะ 

เรื่องจำานำาข้าวนั่น อาปูไม่ได้ช่วยเหลือประชาชน

หรอก หากแต่ช่วยสร้างหนี้ให้ประชาชน “ใช้หนี้แทน” 

ตะหาก 

ไม่ได้ฟังที่นายกฯ ประยุทธ์ชี้แจงสภา ตอนฝ่าย

ค้านอภิปรายเรื่องงบประมาณหรือ?

เอ้า....ฟังนะ

“ตั้งแต่ปี ๕๔ เป็นต้นม� โครงก�รจำ�นำ�ข้�วข�ดทุน  

๙๕๗,๐๐๐ ล้�นบ�ท รัฐบ�ลนี้ตั้งงบประม�ณชำ�ระหนี้ ไป

แล้ว ๗๘๑,๐๐๐ ล้�นบ�ท 

คงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก ๓๐๐,๐๐๐ ล้�น

บ�ท  เงินตัวนี้ ถ้�อยู่ เอ�ม�ทำ�ได้อีกเยอะ อย่�งที่ท่�น

พูดเมื่อกี้นี้  แล้วก็ของใครทำ�ไว้ ไม่อย�กจะพูด ไม่อย�ก

จะย้อนกลับหรอกนะ” 

ก็ใครล่ะ ที่ทำาไว้ ก็ “อาปู” ของหนู ที่มุดรูหนี นั่น

ไงล่ะ!

สรุปแล้ว.....

การยกทัพไป “ไล่หนู-ตีงูเห่า” จะได้ผลแค่ไหน ยัง

ไม่รู้  แต่เห็น “หนู-ภูมิใจไทย” เขาโพสต์ว่า

คนภูมิใจไทย หัวใจคิดบวก

ยินดียิ่งแล้ว เพื่อนแก้วมาเยือน

โคลงบทหนึ่ง มันต้องมี ๔ บาท แต่นี่แค่ ๒ บาท 

ฉะนั้น ขอเติมอีก ๒ บาท ก็แล้วกัน ว่า

อย่าป่า-อย่าเถื่อน เราเป็นเพื่อนกัน

เกณฑ์มามากมาย ใครจ่าย...ยกมือ?

-เปลว สีเงิน

๒๐ มิถุน�ยน ๒๕๖๕

ท่าน ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ

การที่เกณฑ์ไพร่พลแดงนับหมื่นให้ลูกสาวยกทัพไปตี

เมืองศรีสะเกษนั้น ทำาให้เงินทองสะพัดตามจังหวัดรายทาง

ได้บ้าง

ถึงศรีสะเกษแล้ว ก็อย่ามัวแต่ให้ไพร่เต้น ตาเหลือก-

ตาพอง เล่นจำาอวด “เผาไปเลยพี่น้อง ผมรับผิดชอบเอง” 

เป็นตลกบริโภคเห่ยๆ

และอุ๊งอิ๊งก็อย่าแค่พูดตามบทที่องครักษ์ชายกระ 

โปรงเขียนให้ท่อง “คุณพ่อกับคุณอาฝากมาบอกว่า คึดฮอด

หลายเด้อ” แค่นั้น

ต้องซื้อ หอม กระเทียม กับทุเรียนภูเขาไฟ กรอบ

นอก-นุ่มใน-หวานน้อย-ละมุนลิ้น-กลิ่นไม่ฉุน ของดี

ศรีสะเกษ 

แจกไพร่พลที่ตามไปและที่เกณฑ์มา ติดไม้-ติดมือ

กลับไปฝากพ่ออีหนู แม่ไอ้หนูที่บ้าน คนละกระจุก คนละ

ลูก-สองลูกด้วย

“ตกเบ็ด” ล่วงหน้าทั้งที อย่าขี้ตืด 

ทำาให้สมสโลแกนตอนคุณพ่อเป็นนายกฯ “โกงแล้ว

แบ่งปัน” นั่นน่ะ!

อะไรก็ไม่อะไร เห็นคราวนี้ “โอ๊กอ๊าก” พี่ชายไปด้วย 

ให้พี้อยู่หลังทัพนั่นดีแล้ว 

อย่าให้ขึ้นไปพูดบนเวที “แอนตี้ยาเสพติด” เรื่อง

กัญชา หวังดิสเครดิต “รัฐมนตรีอนุทิน” พรรคภูมิใจไทย

เป็นอันขาด

มันจะ “เข้าตัว” น่ะ!

และอ้อ.....

คุณพ่อชอบกินเนื้อสดๆ มิใช่หรือ ศรีสะเกษเขามีเนื้อ 

“โคขุน” เทียบชั้นเนื้อวากิวญี่ปุ่น ขึ้นชื่อจนต้องจองกันเลย

ทีเดียว มันอร่อยยังไงก็ยังไม่เคยลอง

อุ๊งอิ๊ง อย่าลืมซื้อ “เนื้อโคขุน” ส่งไปให้คุณพ่อลองชิม 

แล้วให้คุณพ่อ “ทักษิณชวนกิน” เนื้อโคขุนศรีสะเกษ ออก

คลับเฮาส์บ่อยๆ จะได้เป็นสินค้า “แลนด์สไลด์” ศรีสะเกษ 

แต่บท “ท่องจำา” ที่พวกหลี่กงกงตระกูลชินเขียนให้

แ

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก 

อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น

ครั้งที่ 3 กับความยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่พร้อมจะเนรมิต

กรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงแห่งเมือง

ศิลปวัฒนธรรม โดยกำาหนดจัดข้ึนทุก ๆ 2 ปี และในปีน้ี

ได้เตรียมกลับมาปลุกกรุงเทพมหานครให้เต็มไปด้วย

งานศิลปะอีกครั้ง ภายใต้แนวคิดใหม่ CHAOS : CALM  

โกลาหล : สงบสุข โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ที่ผสานความร่วมมือ

ครั้งสำาคัญกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(TCEB) กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ 

และเอกชนทุกภาคส่วน 

ล่าสุดประกาศรายชื่อศิลปินชื่อดังเป็นครั้งที่

สองเพิ่มเติม 23 ศิลปินนานาชาติจากทั่วโลก ซึ่งจาก

เดิมประกาศครั้งแรกจำานวน 20 ท่าน รวมศิลปินที่

ประกาศแล้วทั้งสิ้น 43 ท่าน และมีกำาหนดประกาศ

อีกครั้งในเดือนสิงหาคม ที่จะมาร่วมจัดแสดงผลงาน

ศิลปะร่วมสมัย บนพื้นที่สำาคัญทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร / วัด

อรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร / วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

/ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร / ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ / มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 

/ สามย่านมิตรทาวน์ / เดอะ ปาร์ค / เดอะพรีลูด 

วันแบงค็อก / JWD Art Space และในพ้ืนท่ีเสมือนจริง 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 เปิดรายชื่อครั้งที่สอง กับ  23 ศิลปินชั้นนำาจากทั่วโลก 

นำาทีมโดยศิลปิน-ประติมากรชื่อดังก้องโลก “แอนโทนี กอร์มลีย์”  สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในไทยอีกครั้ง

BAB Virtual Venue ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 

ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2566

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ 

ในนามประธานอำานวยการและผู้อำานวยการศิลป์     

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ กล่าวว่า “เทศกาลศิลปะ

ร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 

กับแนวคิด โกลาหล : สงบสุข ที่จะสะท้อนภาพ

ให้คิดค้นหาความหมายจากผลงานศิลปะกับภาวะของ

สังคมในปัจจุบัน โดยศิลปินที่เราคัดสรรมาร่วม

จัดแสดงทั่วเมืองกรุงเทพฯ โดยรายชื่อศิลปินที่เรา

ประกาศครั้งที่สองนี้ มีทั้งศิลปินระดับนานาชาติ

ที่ โด่งดัง และยังเป็นครั้งแรกที่เรานำาเสนอศิลปิน

จากทวีปแอฟริกา ประเทศเอธิโอเปีย ไนจีเรีย และ

แอฟริกาใต้ รวมทั้งยังมีกลุ่มศิลปินไทย ที่นำาเสนอ

มุมมองเกี่ยวกับศิลปะที่หลากหลาย และน่าสนใจ 

สามารถสะท้อนอนาคตของยุคหลังการแพร่ระบาด

โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี”

สำาหรับรายชื่อ 23 ศิลปินนานาชาติกลุ่มสองนี้ 

ได้ร่วมแสดงผลงานศิลปะทั่วเมืองกรุงเทพมหานคร 

นำาโดย แอนโทนี กอร์มลีย์ (สหราชอาณาจักร) 

วอนดิมอะเกน เบอเลทฮ์ (เอธิโอเปีย) สเตฟาน่ี เจน เบิร์ท 

(สิงคโปร์) กวิตา วัฒนะชยังกูร (ประเทศไทย) คามิน 

เลิศชัยประเสริฐ (ประเทศไทย) จักรวาล นิลธำารงค์ 

(ประเทศไทย) จิตติ เกษมกิจวัฒนา (ประเทศไทย) 

ซาตู ≠ ปาดู คอลลาบอเรทีฟ (ประเทศไทย) โซเฟีย 

อัล-มาเรีย (สหรัฐอเมริกา/กาตาร์) เดเมียง ฌาเล 

และ กิลส์ เดลมาส์ (ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม) ติมูร์ สิ-ชิน 

(สหรัฐอเมริกา / เยอรมนี) ทาซีน ไกยัม (แคนาดา / 

ปากีสถาน) เน็งกิ โอมูกู (ไนจีเรีย) พิชชาภา 

หวังประเสริฐกุล (ประเทศไทย) มงคล เปลี่ยนบางช้าง 

(ประเทศไทย) มาร์เชลโล มาโลแบร์ตี (อิตาลี) มาริ 

คาตายามะ (ญี่ปุ่น) ไมตรี ศิริบูรณ์ (ประเทศไทย) วาดิม 

ซาคารอฟ (รัสเซีย) หยี่ อิ-ลาน (มาเลเซีย) อลิเซีย 

ฟรามิส (สเปน) เอพีวาย อาร์ต เซ็นเตอร์ คอลเลคทีฟ 

(ออสเตรเลีย) และ อ้อ นพวรรณ สิริเวชกุล (ประเทศไทย) 

งานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 จัดแสดง

ในสถานที่สำาคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัด และ

โบราณสถานสำาคัญ ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าของไทย ที่เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก รวมไปถึงศูนย์กลางธุรกิจ

Antony Gormley

ท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพฯ ที่ถือเป็นจุดศูนย์กลาง

เที่ยวชมงาน โดยความพิเศษในปี 2022 เราเพิ่มพื้นที่

จัดแสดงงานใหม่อย่าง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ที่พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว และผู้รัก

งานศิลปะด้วยพื้นที่อันกว้างขวาง ทั้งยังมีแผนการจัด

กิจกรรมของ BAB 2022 อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพื้นที่

เสมือนจริง BAB Virtual Venue ท่ีจะใช้จัดแสดงผลงาน 

Digital Art แบบเต็มรูปแบบบนโลกออนไลน์ ซึ่งกำาลัง

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการศิลปะ”

ติดตามข่าวสาร และตารางกิจกรรมของเทศกาล

ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 

2022 Bangkok Art Biennale 2022 (BAB 2022) 

เพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Instagram : 

Bkkartbiennale  

Stephanie Jane Burt Alicia Framis Kawita Vatanajyankur Jitish Kallat Chitti Kasemkitvatana
Kamin LertchaiprasertTimur Si-Qin

Wat Prayurawongsawat Worawihan (Temple of Iron Fences or Wat Prayoon) JWD Art Space

amyan Mitrtown Museum Siam
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหง

ความคิด” กับชองทางในยุคโซเชียลมีเดีย สามารถ

ติดตามขอมูลขาวสารไดเพ่ิมเติมจาก Line ID:@

thaipost, Youtube : https://www.youtube.com/c/Thai-

postTV , Facebook : https://www.facebook.com/thaipost 

, Twitter : https://twitter.com/thaipost, Instagram : https://

www.instagram.com/thaipost_ig/ ..สะดวกแบบใด สบายใจ

แบบไหน ก็ถือเปนอิสระในการคลิก...แตขอบันทึก ณ บรรทัด

น้ีวา “ไทยโพสต” ไมมีการปนเฟกนิวสหรือรวมโหมกระหนํ่า

ขอมูลขาวสารท่ีพูดจริงบางไมจริงบางหรือพูดแคคร่ึงเดียวนะ

จะ ...• “กําไรคาการกล่ัน” ของโรงกล่ันนํ้ามันสายเลือดชาติ

เช้ือไทย ลิตรละ 8 บาทน่ีแหละเปน

ตัวอยางของการเลือกมาพูดคร่ึงๆ 

กลางๆ จับเฉพาะประเด็นรอนท่ี

ชาวบานกําลังเดือด เพ� อหวังผล!! 

สวนจะเปนผลแบบไหนอยางไรก็

ตอง “ตามดู” กันตอไป แตท่ีแน�ๆ  

ผลลัพธฉับพลันทันที คือ หุนกลุม

พลังงาน “รวง” กันติดฟลอร ไมมี

ใครยอมนอยหนาใครในกระดาน 

SET เม� อวันศุกรท่ีผานมากันเลยที

เดียว ...• วันน้ีก็คงตองตามลุนวา.. 

เปดตลาด.. ราคาหุนในกลุมน้ีจะ

อึดสูหรือปาดเหง� อ ท้ังๆ ท่ีโดยขอเท็จจริงของตลาดพลังงาน

ท่ีดีมานดท่ีมีมากกวาซัพพลาย ราคาหุนกลุมน้ีควรจะเฉิดฉาย

แจมจรัส ...• ประเด็นปญหาน้ี สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงานมีคําตอบรูอยูบนหนาตัก 

แตเม� อราคานํ้ามันท่ีว่ิงไมหยุดฉุดไมอยูสงแรงโหมกระหนํ่า

ตอเสถียรภาพของรัฐบาล อีกท้ังสถานะของกองทุนนํ้ามันสุด

รอแรอวมอรทัย  ปรากฏชัดวา เร� องท่ีควรจะใชปญหาปากทอง

ของชาวบานและระบบเศรษฐกิจ

เปนปจจัยหลักในการพิจารณาและ

ตัดสิน กลับถูกกดดันและเรงเรา

ดวยปจจัยการเมือง ดังน้ันโอกาส

จะโซซัดโซเซ เพราะเลือก “เอาใจ” 

คนบางกลุม หรือ “ปดปาก” นักเลน

การเมืองก็มีอยูสูง ...• ขอบันทึก

บอกเตือนไวเลยวา ธุรกิจโรงกล่ัน

นํ้ามัน ไมใช Social Enterprise ท่ี

รัฐบาลจะสามารถอาปากขอความ

รวมมือโยนเงินเขาไปอุดกองทุน

นํ้ามัน ดวยวัตถุประสงคเพ� อ “อุม” 

หรือแทรกแซงราคานํ้ามันขายปลีก ...• แมแต กรณ จาติก

วณิช หัวหนาพรรคกลา ท่ีสวมบทเสือปนไว นําประเด็นท่ี

รัฐบาลกําลังจับเขาถกกันอยางหนัก และกําลังหาทางเลือก

ทางออกในกรณีคาการกล่ัน ..ออกมาจากโตะประชุมของคน

อ� น!! เหมือน “ตาอยู” ชิงพ้ืนท่ีขาวกลับกลายเปน “ฮีโร” ปุบ

ปบน้ันก็น�าจะตระหนักดีวา ส่ิงท่ีคิดส่ิงท่ีเห็นวางายท่ีสุดโดยขอ 

“กําไร” ของโรงกล่ันมาประคับ

ประคองราคานํ้ามันน้ัน ถือเปนการ

แทรกแซงทางธุรกิจ และเส่ียงมาก

ท่ีจะถูกต้ังขอกลาวหา “ละเมิดการ

คาเสรี” ...• ไดคุมเสีย หรือเปน

เต้ียอุมคอมหรือเปลา กับมหกรรม

แจกซองผาปาโรงกล่ัน?!? ระดับ

นักธุรกิจการเงินการคลัง กรณ 

จาติกวณิช  มีหรือจะไมรู รวม

ท้ังอดีต รมว.พลังงาน สนธิรัตน 

สนธิจิรวงศ ท่ีวันน้ีออกมารวมดวย

โหนกระแสเหมือนกันแตในฐานะ

เลขาธิการพรรคสรางอนาคตไทย สมควรจะตองเขาถึงเขาใจ

ไดอยางดีวา โครงสรางราคานํ้ามันของบานเราน้ันเหมือนและ

ไมเหมือนประเทศอ� นๆ เพราะอะไร และโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

สถานการณโลกท่ีไมแน�นอน สงครามรัสเซีย-ยูเครน ท่ียืดเย้ือ 

ดัชนีราคานํ้ามัน 120 เหรียญฯ ตอบารเรลในวันน้ี มีโอกาส

มากมายท่ีจะพุงเปน 150 เหรียญฯ!!! ในเร็วๆ น้ี ชวยคิดชวย

กันช้ีแนะทางออกท่ีเหมาะท่ีควรมากกวาเลนการเมือง..จะดี

กวาไหม?!? ...• การเมืองไมใชเร� องมาเลนเปนลิงหลอกเจา 

แตการเมืองคือการใชอํานาจเพ� อสรางและพิทักษประโยชน

ใหกับสาธารณะหรือคนสวนใหญ แตเห็นลีลาและมุมมอง

ของ “อุงอ๊ิง” แพทองธาร ชินวัตร บนเวที “ไลหนูตีงูเหา” ท่ี

ศรีสะเกษแลวใหอดเปนหวงอนาคตของนางไมได ย่ิงกวาลงรัก

ปดทองบนฝาโลงวา แลนดสไลด เพ� อไทย น้ันเพ� อใคร?!? ...• 

สวนขอหาของบรรดารัฐมนตรีท้ังหลายในศึกอภิปรายไมไว

วางใจคร้ังสุดทาย ท่ีน�าสนใจเห็นจะเปน รมว.ดิจิทัล ชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ ถึงข้ัน “เส่ียโอ” มาออกตัววาไมอยากใหชก

ใตเข็มขัด ขอใหฝายคานอภิปรายแบบแมนๆ มันก็ย่ิงเพ่ิมดีกรี

ใหชาวบานอยากรูจริงอยากรูจัง ..ทําเส� อมเสียศีลธรรมน้ันคือ

ยังไง?!? ...• งานน้ีพ่ีนองสีชมพูจากคณะวิศวะ “เส่ียโจ” ยุทธ

พงศ จรัสเสถียร ประกาศแฉพ่ีโอกลางสภา ไมเกรงหนาอินทร

หนาพรหม คงตองลางหูลางตารอดู ...•

ปยสาร

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

สุพัฒนพงษ 

พันธมีเชาว

w

กรณ จาติกวณิช

มืองเอกหมูบานที่เกิดกอนมีกฎหมายจัดสรรที่ดิน และลูก

บานถูกเอาเปรียบไมจบไมสิ้น เช� อวาแตละทานรูจักเมืองเอก 

ในมุมที่แตกตางกัน... 

บางคนรูจักในฐานะหมูบานที่กวาจะจมใตน้ําในป 54 ได ก็

ยื้อกันอยูนาน และเม� อจมน้ําแลวก็อยูนานเพราะเปนแองกระทะ 

จึงใชเวลาสูบน้ําออกหลายวัน บางคนรูจักเพราะมาเลนกอลฟ บาง

คนรูจักเพราะแวะมาทานขาว บางคนรูจักเพราะมีลูก หลาน พี่ 

นอง เพ� อน เรียนที่ ม.รังสิต (มรส.) ซึ่งอยูกลางเมืองเอก ทําให

เมืองเอกเปนแหลงเศรษฐกิจหลักของตําบลหลักหก ในขณะที่บาง

คนรูจักเพราะไดอาศัยเปนทางลัดทางผานไปดอนเมือง ถ.ซอม

สราง หรือรังสิต “คณะทํางานจัดการที่สวนกลางเมืองเอก” เชิญมา

รูจักเมืองเอกในอีกมิติหนึ่ง...เมืองเอกหมูบานที่เกิดกอนมีกฎหมาย

จัดสรรที่ดิน (พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543) เดิมที่ตรงนี้คงจะ

เปนทุงนาขนาดใหญหลายพันไร ที่มีการออกแบบเนรมิตใหเปน

เมืองทันสมัยใหญสุดๆ ในป 2516 บริษัท เมืองทองการกอสราง

จํากัด ไดย� นแบบ จ.ส.1 ขอจัดสรร (ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับ 

286) ถือเปนกําเนิดของเมืองเอก (โครงการ 1) (มอ.คก.1) ใน

เอกสารประกอบนั้น มีแผนผัง มอ.คก.1 ระบุพื้นที่ใชสอยรวมกัน 

(สวนสาธารณะ, ลานกีฬา, สถานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ) 

พบวา มรส.เปนสวนประกอบในผังนั้นนั้นดวย ถือไดวาทั้งเมืองเอก

และ มรส.เกิดมาใกลเคียงกัน (แมวาขอมูลออนไลนระบุวา มรส.กอ

ตั้งป 2528)

หลายคนรูจัก มรส. เพราะมีคนใกลชิดมาเรียนที่นี่ มีการจัด

กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

บอยครั้ง บางคนมา มรส.โดยไมรูวา มรส.ตั้งอยูกลางเมืองเอก การ

เดินทางมา มรส.ตองใชถนนของหมูบาน (ซึ่งมิไดเปนสาธารณะ

จนถึงตนป 2562)

ชวงที่เห็นเมืองเอกเปนรูปเปนรางน�าจะหลังจากย� นขอ

จัดสรรเปนสิบป ชวงนั้นถือวา มอ.คก.1 เปนโครงการบานจัดสรร

มีระดับทีเดียว เพราะมีการวางโครงสรางระบบสาธารณูปโภคสวน

กลางอยางสมบูรณแบบ มีสวนสาธารณะ ถนนกวาง บอบําบัดน้ํา

เสียก็มีกังหันตีน้ํา มีคลอง มีคันกั้นน้ํารอบโครงการ มีบึงที่สามารถ

เลนวินดเซิรฟได มีภาพยนตร

โฆษณาทางทีวี หนังสือพิมพ ที่ใคร

เห็นจะตองสนใจอยากไดมาอยู

ชวงแรกๆ ผูจัดสรรดูแลจัดการ

ดี มี รปภ. มีสติกเกอรติดรถผานเขา-

ออก มีกวาดถนน ตัดแตงตนไมริม

ทาง นํ้าประปาไหล ไฟสวาง โดยลูก

บานจายคาสวนกลางดวยความสมัคร

ใจ อยูไดไมนานก็มีสัญญาณไมดี เชน 

นํ้าไมไหล หรือไหลแตขุน มิเตอรนํ้า

ถูกลักขโมย ไมมี รปภ. ไมดูแลสวน

สาธารณะ และสนามเด็กเลน ลูก

บานก็เร่ิมงอแงไมจายคาสวนกลาง 

รถบุคคลภายนอกผานเขา-ออกอยาง

สะดวกสบาย ถนนชํารุด ไมมีใครดูแล 

ความเส� อมโทรมเขามาเยือนต้ังแต

บัดน้ันเปนตนมา

พอแววขาวจะมีการออกฎหมายจัดสรรที่ดิน เปดโอกาสให

ลูกบานรวมกันจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมาจัดการทรัพยสวน

กลางได (ซึ่งในชวงแรกกฎหมายเปดโอกาสใหหมูบานที่เกิดกอน

กฎหมายนี้จัดตั้งนิติบุคคลรูปแบบใดก็ได) ลูกบานเมืองเอกก็รวม

ตัวกันเจรจากับผูจัดสรรวาจะไปตั้งนิติบุคคลละนะ ชวยเตรียม

โอนทรัพยสวนกลางใหดวย นิติบุคคลที่ตั้งไดงายที่สุดขณะนั้นคือ

สหกรณ จึงไดจัดตั้งสหกรณบริการชุมชนหมูบานเมืองเอก เม� อตน

ป 45

พอตั้งไดก็คลายถูกหลอก ผูจัดสรรไมยอมโอน จึงตองใช

กระบวนการทางกฎหมายชวย ชวงนั้นมีการจัดตั้งศาลปกครอง 

สหกรณจึงย� นฟองศาลปกครองวา คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ปทุมธานีไมกํากับดูแลผูจัดสรร ในการดูแลระบบสาธารณูปโภค

สวนกลางใหอยูในสภาพดีตามที่ย� นขอจัดสรร ขอใหสั่งผูจัดสรรพน

หนาที่ โอนทรัพยสวนกลางใหสหกรณดูแล

ศาลปกครองกลางใหสหกรณชนะ แตคณะกรรมการจัดสรร

ที่ดินจังหวัดปทุมธานีอุทธรณ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟอง

ระหวางนั้นน�าจะชวงป 2546 ผูจัดสรรไดนําที่ดินที่ระบุตาม

ผังจัดสรร คก.1 วาใชเพ� อสาธารณูปโภคสวนกลาง และไดจดภาระ

จํายอมแลว ไปจํานอง (ซึ่งไมควรจดทะเบียนนิติกรรมได ก็เปนไป

แลว) 

ตอมาหนี้จํานองนั้นกลายเปน NPL ผูจัดสรรลมละลาย 

ทรัพยสวนกลางเกือบทั้งหมดเปลี่ยนมือไปอยูในความดูแลของ

สถาบันการเงิน กลาวคือ บสก. เปนเวลาหลายป แตก็ไรการดูแล 

ปลอยใหชํารุด รกราง ชาวเมืองเอกตองระดมทุนดูแลซอมบํารุง

ถนน ทอระบายน้ํา สูบน้ํามิใหทวมหมูบานกันเอง

เม� อศาลปกครองยกฟอง สหกรณก็ไมไดดําเนินกิจกรรมตอ 

ลูกบานเมืองเอกหมดทางสูเพ� อสิทธิดูแลท่ีสวนกลาง จึงหันไปพ่ึง 

ทต.หลักหก โดยขอจัดต้ังเปนชุมชน 10 ชุมชน พยายามขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณแตก็มีขอจํากัดวาดวยสภาพความเปนหมูบาน 

เปนท่ีเอกชน ทต.ไมสามารถใชงบประมาณเขามาดูแลแกไขปญหาได 

สภาพความเปนหมูบานชั้นดีไมมีเหลือ มีแตธุรกิจคอน

โดฯ หอพัก เกิดขึ้นมากมาย ประชากรหลักคือผูอยูอาศัย อาจจะ

มีจํานวนใกลเคียงกับประชากรแฝง ไดแกนักศึกษาและบุคลากร

ของ มรส., ผูมาใชบริการสนามกอลฟก็มีไมนอย, นักธุรกิจที่มา

ดําเนินกิจการในหมูบาน ทั้งหลายเหลานี้ตางมาใชประโยชนบน

ระบสาธารณูปโภคที่ชาวเมืองเอก คก.1 ไดรวมกันลงทุนสรางไวให 

(รวมอยูในคาที่ดินที่ซื้อไวหวังอยูอาศัยอยางสงบสุข)

ชาวเมืองเอกจึงไดเจรจากับ บสก.ขอให โอนทรัพยสวนกลาง

บางสวน (ถนน, บอบําบัดน้ําเสีย, คลอง, สวนพระพรหม ฯลฯ ) ให

เปนสาธารณประโยชน ตน มี.ค.62 บสก.ไดจดทะเบียนโอนทรัพย

สวนกลาง 17 แปลง 406 ไร (ถนน, บอบําบัดน้ําเสีย, คลอง, สวน

พระพรหม ฯลฯ) ใหเปนสาธารณประโยชน คงเหลือทรัพยสวน

กลางทําเลดี ไดแก ปากทางเขา-ออกหมูบาน, ริมบึงหัวหิน (ซึ่งชาว

เมืองเอกยังคงจําเปนตองใชประโยชน เปนสนามเด็กเลน ลานกีฬา) 

รวมหลายสิบแปลง หลายสิบไร ไวรอขาย

โดย บสก.ไดทําการลอมรั้วขาวแสดงกรรมสิทธิ์ แตลิดรอน 

สิทธิ์ชาวเมืองเอกมิใหเขาใชประโยชน โดยงาย ชาวเมืองเอกไดย� น

ฟองศาลแพง ให บสก.รื้อถอนรั้ว เพ� อใหเขาไปใชประโยชนบนที่

สวนกลางได อยูระหวางนัดไตสวน ลาสุด...เม� อ 18 พ.ค.65 บุรุษ/

สตรี คูหนึ่ง กวานซื้อที่สวนกลาง มอ.คก. 1 ทําเลดี จํานวนหลาย

สิบแปลง รวม 50 กวาไร มูลคาหลายรอยลานบาท (เริ่มทยอยซื้อ

ตั้งแตป 60) นําไปประกาศขายตอ นําเคร� องมือหนักมาปรับไถที่ 

เยาะเยยคดีที่ยังรอพิจารณาในศาล สรางความเดือดรอน กระทบ

ตอความรูสึกของชาวเมืองเอกโดยเฉพาะโครงการ 1 ซึ่งเปนผูมี

สิทธิ์และใชประโยชนบนที่สวนกลางเหลานี้โดยชอบมาชานาน ชาว

เมืองเอกไดนัดรวมตัวทวงสิทธิ์บนที่สวนกลางในโครงการ 1 ในวัน

ที่ 3 มิ.ย.65 ตั้งแต 10.00 น. ณ โยคะนมัสเต

*นอกจากเมืองเอก คก.1 แลว ตอมามีการจัดสรรเมืองเอก คก.

2, 3, 4, 5, 6 และ 8 ซ่ึงโครงการท่ีเกิดภายหลัง ตองใชทางผานเขา-

ออก 2 ชองทางใน คก.1 (ทางออกพหลโยธินและ ถ.ซอมสราง) สวน 

คก.4 มีทางออกของตนเอง ไปทางวัดนาวง ทุงสีกัน 

ทุกโครงการตองใชประโยชนจากระบบสาธารณูปโภคสวน

กลางในเมืองเอก คก.1 ซ่ึงมีการจดภาระจํายอมไวแลว 

*มอ.คก.4 และ มอ.คก.8 ไดจัดต้ังนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลว.

วงเวลานี้นโยบายกัญชาเสรี ตามที่ พรรคภูมิใจไทย ได

หาเสียงไวและไดมีโอกาสเขารวมเปนรัฐบาลเพ� อดําเนิน

การ กําลังไดผล!

ผูคนที่เปน คอกัญชา ไมวาจะเปนชาวไทยหรือตางชาติ

ตาง ต� นเตนกันใหญ! หอบผาผอนชักชวนเพ� อนฝูงมุงเดินทาง

เขาไทย หวังจะไดสูบ เสพ ปลูกและขนคากัญชาสารพัดพันธุกัน

อยางมีความสุขสนุกสนานเสียที!

หลังจากที่ตอง หลบๆ ซอนๆ แอบครอบครองสูบเสพ 

ตามเกาะแกงและรีสอรตในปาเขาลําเนาไพรตางๆ มานาน

บางคนคิดวา รัฐและสังคมไทยในอดีตนั้นโงดักดาน  

ออกกฎหมายใหการปลูกและเสพกินกัญชาเปนอาชญากรรมราย

ไปอยางน�าเสียดาย?

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนดให พืชกัญชาทุกสวน ในประเทศไทยเปนสิ่งที่

ชอบดวยกฎหมายทุกประการ

ทําใหเกิดการสูบเสพ ปลูก คาขาย หรือจําหน�ายจายแจก

กัญชาใหผูคนลองเสพเกิดขึ้นทั่วประเทศมากมาย

บางสายพันธปลูกวันเดียวสูงเปนเมตรหรือทวมหัวก็

มี รอถึงวันที่ “ชอดอก” ออกสะพรั่งอุดมไปดวยสารออกฤทธิ์

ตอจิตและประสาทคือ THC ก็น�าจะใชเวลาตอจากนี้อีกไมเกิน

สามเดือน!

บางคน ไมวาเด็กหรือผู ใหญทั้ง “นักศึกษาหญิงและ

ชาย” ไดทดลองสูบเสพหรือกินแคใบเขาไปอยางไมรูประมาณ

หรือ ไมรูตัว แลวก็เกิดผลรายตอรางกาย

เกิด อาการมึนงง แมไมตายหรือตองเขาโรงพยาบาล

ดวยฤทธิ์ของกัญชา แตก็กอใหเกิดปญหา เมาหลอน เดินลง

บันไดไปเรียนหนังสือหรือทํางานการไมไดหลายวัน และทําให

ชีวิตเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุสารพัด

ถือวา ขณะนี้เปนปรากฏการณ “สิ่งเสพติดเสรี” เสียยิ่ง

กวาสุราหรือบุหรี่ ที่ยังมีกฎหมายควบคุมพื้นที่หามด� มหรือสูบ 

เชนในสถานที่ราชการ หรือเขตสถานศึกษาที่ ไมสามารถด� ม

หรือสูบได  

สงผลทําให ผูบริหาร สถานศึกษา มหาวิทยาลัย และ

บริษัทหางรานตางๆ ที่ ไมนิยมกัญชา ตองใชวิธีประกาศใหเปน

สิ่งตองหามนําเขามาในพื้นที่รับผิดชอบ

สวนจะมีวิธีตรวจสอบหรือดําเนินการใหเกิดสภาพบังคับ

อยางไรในกรณีท่ี หามแลวไมฟง เพราะไมไดเปนส่ิงผิดกฎหมายอะไร

ก็คงตองใชวิธีมอบใหผูรับผิดชอบใหไปแจงความรองทุกขกับ

ตํารวจใหดําเนินคดี ขอหา “บุกรุก” สําหรับบุคคลภายนอก ที่สูบ

เสพหรือถือกัญชาเขามา

และเม� อผูบริหารสถานที่นั้นไดออกประกาศหามแลว 

สําหรับคนที่เปนขาราชการหรือพนักงานบริษัทในสังกัด ถือวาได

ฝาฝนขอหาม เปนความผิดทางวินัย

สวนจะรายแรงหรือไมรายแรง ก็เปนไปตามที่ไดประกาศ

กําหนดไว

แตหากหน�วยงานราชการหรือบริษัทใดไมไดออกประกาศ

หามไว ไมวาจะเปนตํารวจแหงชาติ หรือกองบัญชาการตํารวจ

และทหาร  

การสูบ เสพ กิน หรือคากัญชา ทุกคนก็สามารถทําไมได 

เพราะไมใชสิ่งผิดกฎหมายหรือขอหามตามวินัยอะไรแตอยางใด!

การที่รัฐไทยไมไดกําหนดใหกัญชาเปนยาเสพติดชนิดหนึ่ง

เชนเดิม และรอการออก พ.ร.บ.กัญชง กัญชา มาควบคุม ซึ่งทําให

เกิด “สุญญากาศทางกฎหมาย” ไปอีกนาน ไมต่ํากวาหาเดือน!

สงผลใหเกิดการปลูก สูบและเสพกัญชากันอยางเสรีซึ่งไมมี

ใครคาดไดวาปญหาที่จะตามมาในอนาคตทั้งในสภาพสุญญากาศ 

หรือแมกระทั่งเม� อมีกฎหมายออกมาจะสามารถควบคุมไดอยาง

แทจริงหรือไม?

หรือจะทําให ตํารวจผู ใหญ มีรายไดจาก สวยกัญชา เพิ่มอีก

รายการหนึ่ง!

และขอเท็จจริงยังเปนการละเมิดตอพันธกรณีระหวาง

ประเทศที่ไทยเปนภาคีสมาชิกตามอนุสัญญายาเสพติดระหวาง

ประเทศ 3 ฉบับ คือ

- อนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติด

ให โทษ ค.ศ.1961 แกไขโดยพิธีสาร ค.ศ.

1972 

- อนุสัญญาวาดวยวัตถุออกฤทธิ์

ตอจิตและประสาท ค.ศ.1971 และ

- อนุสัญญาตอการลักลอบคายา

เสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาท ค.ศ.1988  

ซึ่งอนุสัญญาทั้งสามฉบับมีเปา

หมายเพ� อความปลอดภัย ปกปองสุข

ภาวะและชีวิตความเปนอยูที่ดีของ

มนุษยชาติ มีผลผูกพันใหรัฐภาคีตอง

จัดตั้งระบบควบคุมยาเสพติดที่ใหหลัก

ประกันทั้งการใชประโยชนทางการแพทย

และการวิจัยควบคูไปกับการปองกัน

การนําไปใชในทางที่ผิด

ในกรณีที่ประเทศภาคีไมปฏิบัติตามอนุสัญญา ไดกําหนด

บทลงโทษไวในมาตรา 14 ของอนุสัญญา ค.ศ.1961 มาตรา 19 

ของอนุสัญญา ค.ส.1971 และมาตรา 22 ของอนุสัญญา ค.ศ.

1988 โดยจะมีมาตรการจากเบาไปหาหนัก เชน ถูกขึ้นบัญชีเปน

ประเทศที่ละเมิดอนุสัญญา เชนประเทศอัฟกานิสถาน อุรุกวัย 

และแคนาดา

ถูกจับตาโดยองคกรระหวางประเทศที่ทําหนาที่บังคับใช

กฎหมาย เชน องคการศุลกากรโลก (World Customs Organi-

zation: WCO) และองคการตํารวจสากล (Interpol) ในการนํา

เขา สงออกและพิกัดสินคาตางๆ ไปจนถึงถูกจํากัดสิทธิ์การเขา

ถึงยารักษาโรค  

นอกจากนี้ หน�วยงานที่เกี่ยวของของไทยจะถูกเรียกให

เขาไปชี้แจงเปนระยะถึงแผนการปรับปรุงกฎหมายภายในให

สอดคลองกับอนุสัญญา ซึ่งเปนภาระใหตองดําเนินการแกไขใช

เวลาและกระบวนการที่ยาวนาน

นอกจากนั้น ประเทศไทยอาจถูกจํากัดการใหความรวมมือ

ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระหวางประเทศ  รวม

ถึงการสืบสวนเครือขายนักคายาเสพติดและอาชญากรรมขาม

ชาติ หรือถูกจับตาและตั้งคําถามใหตองชี้แจงในเวทีระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวของทุกระดับจากภาคีประเทศตางๆ

ทําใหเปนที่มาของการ พลิกนโยบาย ให กัญชาเสรี (เพ� อ

การแพทย) เทานั้น

สวนการนํามาใสสมตํา เปนการใชเพ� อ การแพทย รักษา

โรคอยางหนึ่งอยางใดหรือไม?

ตองให “แพทยทุกคน” ที่ยืนอยูในภาพหรือ “ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข” เปนผูอธิบายชี้แจง!.

 วีรภัทร  ณะเสน 

ผูนําชุมชนเมืองเอก

‘กัญชาเสรี’ ดีตอลูกหลานไทยจริงหรือ?

เ

วันผูลี้ภัยโลกตรงกับวันที่  20 มิ .ย.ของทุกป 

สหประชาชาติไดประกาศใหเปน “วันผูลี้ภัยโลก” โดยวันนี้

เริ่มกอตั้งขึ้นครั้งแรกเม� อป 2544 กอนหนาที่จะเริ่มมีวันผูลี้

ภัยโลกนี้ แตละประเทศจะมีวันผูลี้ภัยโลกเปนของตนเอง เชน 

Africa Refugee Day.

วันผูลี้ภัยโลก

ชาวบาน - นายทุน  
กับปญหาที่รอการแกไขของชุมชนชาวเมืองเอก

ช

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร



องรอดูว่าสุดท้ายแล้ว สภาผู้แทนราษฎรโดย

เฉพาะ ชวน หลีกภัย ประธานสภา จะว่า

อย่างไรกับเรื่อง ญัตติเถื่อน ที่วันก่อน สุชาติ                

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน หนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้าน

ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ยื่น

หนังสือต่อนายชวน เพื่อขอให้ตรวจสอบญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน เพราะเชื่อว่าเป็นญัตติเถื่อน 

เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ซึ่งเป็นวันยื่นญัตติ เวลา

ประมาณช่วงเที่ยง นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่าย

ค้านระบุว่าจะยื่นอภิปรายรัฐมนตรีจำานวน 10 คน แต่

เวลาผ่านไปเพียง 1 ชั่วโมง ช่วงบ่ายที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติ

กลับกลายเป็นว่ามีจำานวนผู้ถูกอภิปรายเพิ่มขึ้นเป็น 11 

คน ถามว่า ส.ส.ฝ่ายค้านที่ลงชื่อในญัตติตามมาเซ็น

ญัตติทันหรือไม่ และรับรู้หรือไม่ว่าได้เพิ่มจำานวนผู้ถูก

อภิปรายจาก 10  คนเป็น 11 คน เชื่อว่า นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎรเป็นลูก                       

ผู้ชาย ท่านรู้ว่าท่านทำา                       

ผิดรัฐธรรมนูญหรือผิด                                

กฎหมายหรือไม่ในการ

สับร่างญัตติ โดยที่  ส.ส. 

กว่า 180 คนไม่ได้เซ็น

ญัตติใหม่ สภาต้องทำาให้

ถูกต้องตามกฎหมาย 

“ร่างเดิมมี 10 คน 

เพื่อนผมในฝ่ายค้านหลาย

คนก็รับไม่ได้ เขารู้สึกว่า                                     

ผู้มีอิทธิพลคนเดียวสามารถ

แก้ญัตติเพิ่มเติมให้สภาเสื่อมเสียไม่ได้ จึงมาบอกตน 

ตอนเซ็นเพื่อนผมก็เซ็น 10 คน แต่ช่วงบ่ายมีการเปล่ียน

เอกสารแผ่นหลังในส่วนของรายชื่อ”

อย่างไรก็ตาม เพื่อไทยพยายามกลบเกลื่อนเรื่อง                                                               

นี้ ไม่อยากให้บานปลาย อย่าง “สมคิด เชื้อคง ส.ส. 

อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย” บอกว่าเรื่องนี้ ไม่ใช่ญัตติ

เถื่อนตามที่นายสุชาติกล่าวหา ถึงชื่อนายสุชาติจะเข้า                                                                   

มาเป็นคนที่ 11 ก็ทำาได้ เพราะสามารถปรับเพิ่มหรือ  

ลดได้ก่อนจะยื่นญัตติอย่างเป็นทางการ ขึ้นอยู่กับประ                                                                        

ธานสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นอย่างไร แต่คงไม่มีผลเปล่ียน 

แปลงอะไรได้ เพราะมั่นใจการยื่นญัตติไม่ได้ทำาผิดขั้น

ตอน หากผิดขั้นตอนก็แค่ยื่นใหม่ 

สรุปว่าฝ่ายเพื่อไทยเองก็ยังไม่รับประกันว่าญัตติ

ดังกล่าวทำาถูกต้องหรือไม่ บอกแค่ว่าให้ประธานสภา

พิจารณา  หากไม่ถูกต้องก็กลับมายื่นใหม่ อย่างไรก็ตาม

ก็อยู่ที่ประธานสภาจะว่าอย่างไร แต่สุดท้ายหากไม่ถูก

ต้องจริง ก็เท่ากับเป็นการประจานการทำางานของฝ่าย

ค้านยุคนี้ว่า เรื่องแค่นี้ยังพลาดได้ง่ายๆ แต่หากประธาน

สภาไม่ติดใจอะไร ไม่ตรวจสอบให้สิ้นกระแสความ ก็คง

เกิดคำาถามในทางการเมืองว่า  การเซ็นชื่อของ ส.ส.ฝ่าย

ค้าน สักแต่ว่าเซ็นกันไปอย่างนั้น ไม่ได้สนใจไม่อ่าน

อะไรกันเลยใช่หรือไม่.

แต่งเพลงไม่รักไม่ว่าหน้าห้องอัดเสียง เผอิญนักร้องมาเห็น

เข้าก็รับไม่ได้ กล่าวต่อว่าทำางานแบบสุกเอาเผากินจึงไม่ร้อง

เพลงนี้ กลับเป็นผลดีต่อทนงศักดิ์ ภักดีเทวา ได้ร้องบันทึก

เสียงเพลงไม่รักไม่ว่าในเวลาต่อมา ที่สำาคัญเป็นเพลงดังอีก

ด้วย (แพร่หลายช่วง ๒๕๒๐-๒๕๒๑)

นอกจากจงรัก จันทร์คณา จะทำางานแบบเสือปืนไว

ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นคนเปิดเผย เขียนที่มาของบทเพลง

และพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้รวมถึงเพลงจงรัก ที่หนุ่ม หนองรี                                                                         

กล่าวถึงในหัวข้อ “บางอย่างผิดพลาดไป” ในคอลัมน์ถูก

ทุกข้อ ไทยโพสต์ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ คุณจงรักเล่า

เบื้องหลังเพลงจงรักว่า ได้ไปเบิกเงินค่าแต่งเพลงจากครู

สง่า อารัมภีร ศิลปินแห่งชาติ ขณะนั้นทำางานที่บริษัทผลิต

แผ่นเสียง และ ครูสง่ามอบโจทย์ให้แต่งเพลงจงรัก หลัง

จากผ่านความเห็นชอบของครูสง่าแล้ว คุณจงรักก็มอบให้

สุเทพ วงศ์กำาแหง ศิลปินแห่งชาติร้องบันทึกเสียง ระยะ

แรกเพลงนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก จนกระทั่งทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล 

ได้ยินนักร้องร้องที่เชียงใหม่ และเห็นว่าเป็นเพลงไพเราะที่

น่าจะได้รับความนิยม จึงปรึกษาฝ่ายจัดทำาเพลงเรียบเรียง

เสียงประสานใหม่ ที่น่าสังเกตการบันทึกเสียงครั้งหลังๆ  

เปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีข้ึนต้นว่า “ไม่ต้องถาม” เป็น “โปรด

อย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีต”.....เรื่องน้ีสุเทพ วงศ์กำาแหง 

ได้เล่าไว้ในระหว่างจัดรายการเพลงทางวิทยุว่า ท่านได้ขอ

อนุญาตผู้แต่งแก้ไขในการบันทึกเสียงช่วงหลัง

นักร้อง ลูกศิษย์ครูจงรัก ต่างยืนยันว่าผลงานเพลง

ของจงรัก จันทร์คณา มีมากกว่า ๑,๐๐๐ เพลง ท่านได้ถึงแก่

กรรมไปร่วมสิบปีแล้ว เมื่อวันพระราชทานเพลิงศพ พลเอก

สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธาน

ในพิธี พร้อมทั้งได้แถลงว่าท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับจงรัก 

จันทร์คณา ระหว่างศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ทำาดีให้ดีปรากฏได้จำาหลักมั่นในบทเพลงเพื่อรับใช้สัง 

คมตราบนานเท่านาน.

วัชรทัศน์

5บทความ

น้นแหละครับ....

เลือกตั้งครั้งที่จะถึง หลังสงกรานต์ปีหน้า แต่

ไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคม

เพราะสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้จะอยู่ครบวาระ 

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ บัญญัติว่า.... 

“เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง พระมหากษัตริย์

จะได้ทรงตรา พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวัน

นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ”

สภาชุดนี้จะครบวาระในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ก็นับ

ไปไม่เกิน ๔๕ วัน จากนั้นก็ได้เวลาเดินหน้าเข้าสู่สนามเลือก

ตั้งเต็มสูบ 

ที่ตีเกราะเคาะกะลากันอยู่ตอนนี้ แค่หวังฟลุกว่า “ลุง

ตู่” จะยุบสภาลาออกเสียก่อน

แต่ก็เป็นไปได้ครับ “ลุงตู่” อาจยุบสภา แต่ต้องหลังเป็น

เจ้าภาพประชุมเอเปก ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙  พฤศจิกายน 

ปลายปีนี้เสียก่อน 

ถ้าเป็นตามนี้การเลือกตั้งจะมีขึ้่นช่วงต้นปีหน้า 

คร่าวๆ ก็ตามนี้ครับ เผื่อมีใครบางคนฝันว่าจะได้เลือก

ตั้งในอีก ๑-๒ เดือนหลังจากนี้ เพราะรัฐบาลลุงตู่ไปไม่ไหว

หลังถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พูดถึงญัตติซักฟอกรัฐบาล ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้

วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก ๑๐ คนรวมเป็น ๑๑ 

ราย 

ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย ๕ วัน ๕ คืน ช่วงวันที่  ๑๘-

๒๒ กรกฎาคม ก็รอดูของจริงครับว่าถึงที่สุดแล้วได้กี่วัน 

ไม่ช้าเกินไปนะครับที่จะพูดถึงตัวญัตติอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑  

อีกสักครั้ง  

ตัวญัตติเขียนไว้น่ากลัวทีเดียว แต่ก็ย้อนแย้ง จนอยาก

เห็นหน้าคนเขียนว่าเป็นใคร มีตำาแหน่งหน้าที่อะไรในพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน

ความผิดท่ีฝ่ายค้านต้ังข้อหาเพื่อเชือดคอ “ลุงตู่”  หลักๆ 

ฝ่ายค้านโง่จะตายกันหมด

ก็ตามนี้ครับ

“...ตลอดระยะเวลาร่วมแปดปีท่ีบริหารประเทศมาในฐานะ

นายกรัฐมนตรี ผิดพลาดล้มเหลว ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ 

ให้กับประเทศ ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนได้เลย 

ในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นต้นตอที่ทำาให้ปัญหาที่

มีอยู่มีความซับซ้อน ขยายวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งปัญหา

ด้านเศรษฐกิจ การเมือง อาชญากรรม ยาเสพติด  การทุจริต

คอร์รัปชัน ประชาชนในชาติแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขยายวง

กว้างขึ้นมากกว่าเดิม...” 

“...ไม่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรม ไร้คุณธรรมจริยธรรม  ทำา 

ให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องเสีย

หายอย่างร้ายแรงทุกด้าน...” 

พยายามมองหาคำาว่า “โควิด-๑๙-วัคซีน” ปรากฏว่าไม่

พบครับ 

ข้อหาที่ตั้งไว้เพื่อซักฟอก “อนุทิน ชาญวีรกูล” ก็ไม่พบคำา

ว่า “โควิด-๑๙-วัคซีน” เช่นกัน 

ใกล้เคียงสุดคือ...

“...ล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ความรู้

ความสามารถในการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุข 

มีการใช้งบประมาณแผ่นดินเกินความจำาเป็นและไม่เกิดประโยชน์ 

เกิดความเสียหายแก่งบประมาณของประเทศ มุ่งเอื้อประโยชน์

ให้เพื่อนพ้องบริวาร แสวงหาประโยชน์จากตำาแหน่งและหน้าที่

ของตน จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย...”

แต่ก็ยังห่างกับคำาว่า “โควิด-๑๙-วัคซีน” อยู่หลายโยชน์

ในเมื่อฝ่ายค้านบอกว่า ๘ ปี “ลุงตู่” เป็นนายกฯ แก้ปัญหา

อะไรไม่ได้เลยสักกะอย่าง ผิดพลาดหมด แถมผิดพลาดร้ายแรง

ด้วย แล้วทำาไมคราวนี้ ไม่ถล่มเรื่องโควิด-๑๙

ใช่มั้ยครับ?

เมื่อไม่เอามาซักฟอกก็แสดงว่า รัฐบาลสามารถแก้ปัญหา

ได้จนสถานการณ์ทุเลาลง 

การแก้ปัญหาโควิด-๑๙ เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เพราะเป็น

ปัญหาระดับโลกกระทบไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ด้วย  

วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันลดลงไม่ถึง ๒ พันคน และวัน

ที่ ๑ กรกฎาคมนี้ ศบค.เขาให้ถอดหน้ากากอนามัยในสถานที่

ภายนอกอาคารโล่งแจ้งได้แล้ว 

ก็แสดงว่ารัฐบาลและประชาชนคนไทยร่วมมือร่วมใจกัน

จนสามารถทำาให้การระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลายลง

เป็นความจริงเชิงประจักษ์ แต่ทำาไมฝ่ายค้านบอกว่ารัฐ 

บาลล้มเหลวทุกอย่าง

เขียนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่าเอามันจนไม่สนใจข้อ

เท็จจริงครับ เพราะมันจะสะท้อนถึงมันสมองของนักการเมือง

ฝ่ายค้านว่า โตกว่าเมล็ดถั่วแค่ไหน 

ไม่ลงลึกประเด็นซักฟอกครั้งนี้มากนักนะครับ แต่จะพาไป

ทัวร์ การซักฟอกปีที่แล้ว 

วันนั้น “ทักษิณ ชินวัตร” ยังใช้บริการ “สมพงษ์ อมร 

วิวัฒน์” เป็นผู้นำาฝ่ายค้านอยู่กะว่าจะเชือด “ลุงตู่” ให้เลือดสาด

คาสภา

วันน้ีผู้นำาฝ่ายค้านเปล่ียนไปแล้วเป็น “ชลน่าน ศรีแก้ว” 

แต่นายกฯ ยังเป็นคนเดิม 

ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนั้น ฝ่ายค้านชี้พฤติกรรม

ของ “ลุงตู่” ว่า มีลักษณะ “ค้าความตาย” 

...เห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ เหิมเกริม คิดการใหญ่

โตในการสร้างกำาไรจากวัคซีนร่วมกับ “อนุทิน ชาญวีรกูล” 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หวังการกอบโกยผลประ 

โยชน์บนซากศพและคราบน้ำาตาของพี่น้องประชาชน

เพิกเฉยละเลยทำาให้ประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับ

วัคซีนที่หลากหลายและทั่วถึง ภายใต้ โครงการ Covax 

มาตรการควบคุมโรคไร้ทิศทาง ผิดเป้าหมาย และแผน

งาน และไร้ประสิทธิภาพ ประชาชน และภาคธุรกิจได้รับ

ผลกระทบและความเสียหายจากมาตรการของรัฐ อาทิ  การ

ล็อกดาวน์ การสั่งปิดสถานประกอบการ โดยขาดการศึกษา

วิเคราะห์ที่ดีพอ อันนำามาสู่ความเสียหายจนทำาให้ภาคธุรกิจ 

ต้องเลิกกิจการจำานวนมาก 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา บริหารราชการแผ่นดิน

โดยไม่สุจริต มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ในหลายเรื่อง 

ทั้งการจัดหาวัคซีนที่มีพฤติการณ์ปิดบังอำาพราง ไม่โปร่งใส 

ตรวจสอบไม่ได้ ไม่ทั่วถึง เลือกปฏิบัติ และไม่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด อีกทั้งแอบอ้างว่ามีวัคซีนของบริษัทในพระปรมาภิไธย

เพื่อมาฉีดให้กับประชาชน เป็นการทำาลายความน่าเชื่อถือ

ของสถาบัน 

ดังน้ัน หากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหาร

ราชการแผ่นดินต่อไปจะทำาให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิต

มากยิ่งขึ้นจนไม่สามารถที่จะหาสถานที่ฌาปนกิจได้ทันและ

เพียงพอ และไม่มีหนทางที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-๑๙ ได้ ประชาชนจะต้องทนทุกข์ทรมาน ทั้งจากโรค

และการดำารงชีวิต บ้านเมืองจะไร้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็น อัน

จะนำามาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริงตามที่

มีการกล่าวกันว่า “ผู้นำาโง่ เราจะตายกันหมด” เพราะคนโง่ 

คือภัยอันตรายร้ายแรง...

๑ ปีผ่านไป วันนี้ก็อย่างที่เห็น เพราะมาตรการของ 

ศบค. และรัฐบาล ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านถึงรอดตายมาได้

ทุกคน 

แถมยังได้เปิดซักฟอกรัฐบาลลุงตู่อีกครั้ง 

ไหนล่ะครับ ค้าความตาย ผู้นำาโง่เราจะตายกันหมด.

ต่อสู้ และ สู้ต่อ

ผู้ว่าฯ อ่างทองยังผ่องผุด

เป็นมนุษย์ต่อสู้และสู้ต่อ

๔๒ วัน ไอซียู ยังอยู่รอ

มหาดไทยไม่ท้ออดทน

ผู้ว่าฯ อ่างทอง-ทองแท้

เผื่อแผ่ บำาเพ็ญ เห็นผล

กายขันธ์เป็นครูให้ผู้คน

ผู้ไม่ยอมจำานนจะอยู่นาน

นโยบายการเมืองที่สร้างความเสียหายให้ประเทศชาติ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

หลายๆ คนอ่านหัวข้อแล้วก็คงนึกถึงโครงการรับจำานำา

ข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่เรื่องที่ผมจะนำาเสนอวันนี้ ไม่ 

ใช่เรื่องรับจำานำาข้าว แต่เป็นเรื่องกัญชาเสรี และอุบัติเหตุ

บนถนนเพราะกฎหมายเพิ่มความเร็ว

เรื่องแรก กัญชาเสรี รัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้แต่งตั้งคน

ที่เหมาะสมเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน แต่แต่งตั้งแบบ

แบ่งเค้ก รมต.สาธารณสุขที่อาสามาเป็น สธ.๑ เพราะหวัง

จะใช้ฐานเสียงที่ตนเป็นนักบินอาสาส่งอวัยวะ และยังถูก

ปั่นหัวเรื่องกัญชาว่าเป็นสมุนไพรที่สรรพคุณครอบจักรวาล 

เป็นมิติใหม่ของการรักษาโรคมะเร็ง และเสียงเชียร์จาก

บรรดาขี้ยา

เรื่องนี้ รมต.สาสุขหลงเข้าป่าไปไกล เพราะกัญชา

ใช้ได้แค่ทุเลาอาการปวด ไม่ได้ใช้เพื่อการรักษา ซึ่งในเวลา

ต่อมา รมต.สาสุขก็แก้ตัวด้วยการจัดงบประมาณซื้อเครื่อง

ฉายรังสี ๕๐๐ ล้าน ซึ่งก็คงได้แค่ ๕ เครื่องในประเทศ ไม่

เพียงพอกับความต้องการอย่างแน่นอน แต่เป็นการแก้เก้ียว

ของ รมต.สาสุขมากกว่า

เรื่องท่ีสองก็คือ กฎหมายเพ่ิมความเร็วท่ีทำาให้เกิดอุบัติ 

เหตุมากขึ้น แล้วยังสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

การใช้นโยบายท่ีสร้างความเสียหายแก่ส่วนรวม  เพราะ

นักการเมืองมีวิสัยทัศน์คับแคบ แล้วยังหวังผลประโยชน์

แอบแฝงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้จริงๆ.

แมวขาว 

 

กัญชามีท้ังคุณและโทษ คุณทางยาน้ันควรเดินหน้าต่อ  

แต่โทษทางสันทนาการนั้นมากโขครับหากไม่มีการบริหาร

จัดการที่ดี ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวด นึกภาพเด็กๆ เมา

กัญชา รวมกลุ่มพี้กันเคลิ้มตาเยิ้มทั้งวันงานการไม่ทำา มันก็

เสียหายในภาพรวมครับ  

ก็รอดูกันครับ หากควบคุมไม่ได้ ประเทศไทยจะมีปัญ 

หาสังคมเพ่ิมข้ึนมาอีก แต่หากมีกฎระเบียบชัดเจน การบังคับ 

ใช้กฎหมายเที่ยงตรงก็อนุโมทนาสาธุครับ.

จงรักสืบตำานานเพลงหวานครูสง่า

จงรัก จันทร์คณา นักแต่งเพลงที่ถือได้ว่าเป็นเสือปืน

ไว มักแต่งเพลงหน้าห้องบันทึกเสียงบ่อยครั้ง ครั้งหนึ่งได้

ญัตติเถื่อน สภาเอาไงต่อ?

ครูเพลงรัตนโกสินทร์ “จงรัก จันทร์คณา” เคยให้สัม 

ภาษณ์ไว้ว่า 

“คนเขียนเพลง เขาว่าเป็นคนมี พรสวรรค์ ข้าพเจ้า

ไม่ค่อยแน่ใจนัก ว่าจริงหรือเปล่า เพราะตอนสวรรค์ให้พร 

ข้าพเจ้าไม่ยักกะรู้กะเห็น สักกะหน่อย รู้แต่เพียงว่าข้าพเจ้า

เกิดมาก็ชอบเพลง กับชอบแต่งโคลงแต่งกลอน ตามสาย

เลือดคนไทยที่มักเจ้าบทเจ้ากลอนมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวด”  

บ่งบอกถึงตัวตนของครูจงรักได้ตรงที่สุดเลยครับ.

หน้าฝน

 * ครึ้มครึ้มไร้แดดส่อง

แลหมองหมองอากาศมัว

ฟ้าร้องคำารามรัว

แลทั่วไปใกล้ฝนเท

 * นนทรีซึมกะทือ

ไร้ลมฮือใบไหวเห

แปลกนะไร้ลมเฮ

เวลาฝนจะตกพรำา

 * อากาศแปลกฉะนี้

ไม่มีลมกระหน่ำาหนำา

เงียบนิ่งแฝงระกำา

ลำาบากหนักจะตามมา

 * เขาเรียกคลื่นใต้น้ำา

กรรมภายนอกนิ่งหนักหนา

แต่กรรมภายในนา

แห่งวิญญาแสนรุนแรงฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

   * สักวามฤตยูมิรู้เบื่อ     

ยาวยืดเยื้อยึกยักประหัตประหาร

พ้นโควิดฝีดาษลิงเข้ารุกราน  

หวังล้างผลาญชีวาประชาชน

ยังยูเครนมีศึกมิผ่อนพัก   

เข้าหาญหักฆ่าฟันกันสับสน

ฤๅถึงครานิวเคลียร์เข้าประจญ 

ชีพปี้ป่นโลกสลายวอดวายเอยฯ

    ป.ปฏัก

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

โ

ต้

สุชาติ ชมกลิ่น



สอง ภาคธุรกิจต้องการนโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อสนับสนุน

ให้บริษัทเอกชนของประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพื่อ

การเติบโต มองว่าภาครัฐควรจำากัดบทบาทของนโยบายสาธารณะ

ไว้เฉพาะในเรื่องที่สำาคัญ อยากเห็นการบังคับใช้กฎหมายและกฎ

ระเบียบต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม การกำากับดูแลของ

ภาครัฐโดยมาตรการต่างๆ ควรทำาอย่างเพียงพอและเท่าที่จำาเป็นที่จะ

ให้เกิดประสิทธิผล (smart regulation) มองเห็นถึงศักยภาพของการ

ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data, Artificial Intelligence, Blockchain 

ในการทำานโยบายสาธารณะ

เพื่อให้เกิดความทันสมัย ให้

นโยบายสาธารณะมีความ

แม่นยำาและมีทางเลือกมาก

ขึ้น เพื่อนำาไปสู่นโยบาย

สาธารณะที่ดีที่ภาคเอกชน

และประเทศได้ประโยชน์

ในหลักสูตร นมธ.วัน

น้ัน เราหารือกันถึงประเด็น

ท่ีการทำานโยบายสาธารณะ

ในบ้านเราจำาเป็นต้องเปล่ียน 

ซ่ึงมีอย่างน้อยสามเรื่อง

เพื่อให้ประเทศได้นโยบาย

สาธารณะท่ีดี

เรื่องแรก คือ กระบวนการทำานโยบายสาธารณะท่ีปัจจุบันเป็น

แบบบนสู่ล่างแบบน้ำาตก คือหน่วยราชการท่ีรับผิดชอบจะคิดเอง ทำาเอง 

นำาไปปฏิบัติเอง ผลออกมาดีไม่ดีอย่างไรเป็นเรื่องท่ีสังคมหรือประชาชน

ต้องรับ คือทำาอยู่คนเดียว ซ่ึงรูปแบบน้ีอาจจะใช้ได้ดีในอดีตท่ีปัญหาไม่ยุ่ง

ยาก คนน้อย เทคโนโลยีไม่ก้าวหน้า ความรู้ในระบบราชการมีมากกว่า

ท่ีอื่น แต่ปัจจุบันทุกอย่างเปล่ียนไปมาก ทำาให้วิธีคิดและกระบวนการทำา

นโยบายสาธารณะต้องเปล่ียน ไม่สามารถทำาเหมือนเดิมได้

ประเด็นสำาคัญที่ต้องเปลี่ยนมีสองประเด็น หนึ่ง การทำา

นโยบายต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นของคนในสังคม คือ ผู้ทำานโยบายต้อง

พร้อมร่วมมือกับบุคคลอื่นนอกระบบราชการเพื่อให้ได้คำาตอบที่ดีใน

การแก้ปัญหา เป็นการระดมความรู้ที่สังคมมีมาช่วยสังคมแก้ปัญหา 

ซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหาตรงจุดและแม่นยำาขึ้น มีโอกาสสำาเร็จสูง

าทิตย์ที่แล้วผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหลักสูตร

นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่น

ที่ 19 ในหัวข้อ นโยบายสาธารณะในประเทศไทย ผม

เป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรนี้มานานพอควรและส่วนใหญ่

จะบรรยายเรื่องธรรมาภิบาล แต่คราวนี้ขอให้ผมพูดเรื่องนโยบาย

สาธารณะ เพราะมองว่าเป็นเรื่องสำาคัญของประเทศขณะนี้และมีการ

พูดถึงกันน้อย ซึ่งผมเห็นด้วยจึงตอบรับด้วยความยินดี

ปัจจุบันนโยบายสาธารณะที่ดีเป็นความท้าทายของรัฐบาลทั่ว

โลก จากที่ในหลายประเทศมีช่องว่างมากระหว่างสิ่งที่ประชาชนอยาก

เห็นรัฐบาลทำาในแง่นโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประเทศ กับ

สิ่งที่ภาครัฐทำา ทำาให้ประชาชนสูญเสียความไว้วางใจหรือ Trust ใน

การทำาหน้าที่ของภาครัฐ เกิดวิกฤตศรัทธา หรือ Crisis of Confidence 

ต่อการทำาหน้าที่ของนักการเมืองและระบบราชการ

บ้านเราก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกัน นโยบายสาธารณะมี

ปัญหาและไม่นำาไปสู่การแก้ปัญหาที่ประเทศมี มีเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อนมาก ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมใน

การทำานโยบาย ทำาให้นโยบายสาธารณะที่ออกมาถูกบิดเบือนจนไม่

สามารถแก้ปัญหาที่ประเทศมี ซ้ำาบางครั้งทำาให้ประเทศยิ่งมีปัญหา

มากขึ้น ตัวอย่างล่าสุดก็เช่นนโยบายเปิดเสรีที่ไม่มีการควบคุม ทำาให้

ประเทศมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านสาธารณสุขและสังคมตามมา 

ประเด็นที่เราพูดกันในหลักสูตร นมธ.วันนั้นคือ ทำาอย่างไรเราจะได้

นโยบายสาธารณะที่ดี พิจารณาจากบริบทของความท้าทายและการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กำาลังเกิดขึ้น ซึ่งก็คือประเด็นที่ผมจะเขียนวันนี้

นโยบายสาธารณะคือการแก้ปัญหา ที่อาจอยู่ในรูปของการ

ออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ในรูปนโยบาย

ที่ทำาโดยภาครัฐเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่น การลงทุน หรือใน

รูปมาตรการที่กระทบแรงจูงใจในระบบเศรษฐกิจ เช่น ภาษี นำาไป

สู่การจัดสรรทรัพยากรเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตและความเป็นอยู่ที่

ดีของประชาชน ที่ต้องตระหนักคือ นโยบายสาธารณะมีต้นทุนอยู่

ที่การใช้ทรัพยากรของภาครัฐ คือภาษีและเงินที่รัฐบาลกู้ยืมซึ่งมีจำา

กัด ประชาชนจึงคาดหวังให้รัฐบาลทำานโยบายสาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาที่ประเทศมีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ความท้าทายของนโยบายสาธารณะขณะนี้คือโลกเปลี่ยนแปลง

เร็ว ประเด็นปัญหาต่างๆ ยากและสลับซับซ้อนขึ้น มีการใช้เทคโนโลยี

มากข้ึนในชีวิตประจำาวัน ทำาให้วิธีการทำานโยบายสาธารณะแบบเดิมๆ 

ท่ีเน้นการทำางานแบบราชการอาจไม่ทันเหตุการณ์และหรือไม่สามารถ  

ให้คำาตอบที่ดีต่อปัญหาที่ประชาชนมีได้ ที่สำาคัญในสังคมที่มีความ

เหลื่อมล้ำามากเช่นประเทศเรา ที่ประชาชนต้องพึ่งพาบทบาทของภาค

รัฐมาก เพราะประชากรส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและความยากจนยัง

มีอยู่ เช่น กรณีของโควิด-19 การทำานโยบายสาธารณะจึงยิ่งมีความ

สำาคัญ ประชาชน

อยากเห็นนโยบาย

สาธารณะที่แก้ไข

ปัญหาอย่างตรง

จุด ที่ประชาชนได้

ประโยชน์ และมีการ 

นำาไปปฏิบัติใช้อย่าง

เป็นธรรม

ดังนั้นเทียบ

กับในอดีต ความคาด

หวังของประชาชน

และภาคธุรกิจเกี่ยว

กบันโยบายสาธารณะ

จึงเพิ่มสูงขึ้นมาก 

ชัดเจนขึ้น เสียงดังขึ้น และตรงไปตรงมา

หนึ่ง ประชาชนมองปัญหาที่ประเทศมีว่าเป็นปัญหาที่สังคม

ต้องร่วมกันแก้ไข มองนโยบายสาธารณะว่าเป็นความรับผิดชอบร่วม

กันของคนในสังคมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ที่สำาคัญมองว่าความรู้

ในเรื่องต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการแก้ปัญหาไม่ได้จำากัดอยู่ในภาคราชการ 

ความรู้ในสังคมมีมากนอกระบบราชการ เช่น ในภาคธุรกิจ ภาค

วิชาการและภาคประชาสังคม ประเด็นคือทำาอย่างไรให้การแก้ไข

ปัญหาหรือนโยบายสาธารณะได้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ในสังคม 

ได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมมากขึ้นของคนในสังคม เพื่อให้การ

แก้ปัญหาประสพความสำาเร็จ โดยเฉพาะในปัญหาที่เป็นแบบสหวิชา

ที่การแก้ไขต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายมิติ หลายสาขา

อาชีพ ที่อาจไม่มีอยู่ในหน่วยราชการ

เพราะได้การสนับสนุนจากประชาชน สอง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ช่วยในการระดมและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยคิดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

เพื่อให้ได้ทางเลือกทางนโยบายที่แม่นยำาขึ้น ตรงไปตรงมา นำาไปสู่การ

ตัดสินใจด้านนโยบายที่มีเหตุมีผล บนฐานของหลักฐานและความรู้เชิง

ประจักษ์ที่จะนำาไปสู่การแก้ปัญหา

เริ่องที่สอง คือ วิธีคิดและทักษะของผู้ทำานโยบายที่ต้องเปลี่ยน 

เปลี่ยนจาก Policy maker ไปเป็น ผู้ประกอบการสาธารณะ หรือ 

Public Entrepreneur คือผู้ที่พร้อมจะทำางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่สังคมมี คล้ายกับ Entrepreneur หรือผู้ประกอบการในภาค

ธุรกิจที่มุ่งมั่นให้กิจการที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องประสพความสำาเร็จ

ที่ต้องตระหนักคือ ผู้ประกอบการสาธารณะไม่ได้หมายถึง

ข้าราชการ นักการเมือง หรือบุคลากรในภาครัฐ แต่หมายถึงใครก็ได้

ในสังคมที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่สังคมมี และพร้อมที่จะทำางานกับคน

อื่นที่จะให้การแก้ปัญหาประสพความสำาเร็จ

คำาถามคือผู้ประกอบการสาธารณะควรมีทักษะอะไรบ้าง ใน

หลักสูตรเราพูดถึงสี่ทักษะสำาคัญที่ผู้ประกอบการสาธารณะควรมี 

หนึ่ง มีสมองหรือทักษะแบบวิศวกรที่คิดเป็นระบบ สอง มีจิตใจแบบ

นักกฎหมายที่ให้ความสำาคัญกับความเป็นธรรมและการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ ไม่คดโกง สาม มีกึ๋นหรือความกล้าแบบนักกิจกรรมที่จะ

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น คือมีภาวะผู้นำา สี่ มีมือแบบนัก

วิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะทำางานร่วมกับคนอื่นเพื่อให้งานของตนบรรลุ

เป้าหมายหรือประสพความสำาเร็จ

น่ีคือส่ีทักษะท่ีผู้ทำานโยบายควรมี คำาถามคือ ในบ้านเรามีนักการ

เมืองคนไหนบ้างท่ีมีครบส่ีทักษะน้ี ท่ีจะเป็นความหวังของประชาชนว่า

จะผลักดันนโยบายสาธารณะท่ีดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

เรื่องที่สามที่ต้องเปลี่ยนคือ ให้ความสำาคัญกับหลักธรรมาภิ

บาลในการทำานโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิดกระบวนการทำานโยบาย

และการตัดสินใจที่ดี ได้แก่ การมีอำานาจตามกฎหมายที่จะทำาในสิ่งที่

ทำา ความมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ กระบวนการทำานโยบายโปร่งใส

และตรวจสอบได้ ผู้ทำานโยบายมีความรับผิดรับชอบในสิ่งที่ทำา คือ

มี Accountability และมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทำา

นโยบาย หลักธรรมาภิบาลทั้งห้าข้อนี้มีความสำาคัญและเป็นพื้นฐาน

ของนโยบายสาธารณะที่ดี

เห็นได้ว่านโยบายสาธารณะในบ้านเรายังสามารถปรับปรุงได้

อีกมาก เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

เป็นสิ่งที่ต้องทำาและเป็นสิ่งที่คนในสังคมต้องให้ความร่วมมือและ

ช่วยกันผลักดัน เพราะนโยบายสาธารณะที่ดีสามารถสร้างชาติสร้าง

ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ตรงข้ามกับนโยบายที่เลวหรือไม่ดีที่จะทำา

ร้ายประเทศและดึงประเทศให้ถอยหลัง

นี่คือเหตุผลว่าทำาไมประชาชนต้องการนโยบายสาธารณะที่มี

คุณภาพ.

ลกออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นหน่ึงในช่อง

ทางสำาคัญที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้น 

จึงเป็นเรื่องที่กลุ่มผู้ประกอบการจะต้องติดตามและ

ปรับตัวเพื่อใช้เครื่องมือดังกล่าวให้ทันท่วงที เช่นเดียว

กับต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ณ ชุมชน

ประแส จังหวัดระยอง ที่ถือว่าจับทางถูก และอาศัยช่องทาง

ออนไลน์เป็นการโปรโมตตัวเองได้อย่างดี

โดยความสำาเร็จของต้นแบบหมู่บ้าน CIV ประแส จังหวัด                                                                            

ระยองน้ัน ส่วนหน่ึงมาจากการสนับสนุนของทีมจากกระทรวง

อุตสาหกรรม และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จำากัด (มหาชน) หรือดีแทค ในโครงการ “ดีแทคเน็ตทำากิน” 

ที่ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยว

และการบริโภคในเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยการพัฒนาผู้

ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ในพื้นที่

และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการและการตลาด รองรับการท่องเที่ยวระดับชุมชน งาน

ฟื้นฟูการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และการเข้า                                                                                     

สู่ยุคนิวนอร์มอลท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด 

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งล่าสุด นางวรวรรณ ชิตอรุณ รอง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้นำาคณะลงพ้ืนท่ีเย่ียมชมความ

สำาเร็จของพื้นที่ดังกล่าวในการทำาตลาดออนไลน์

ซึ่งต้องยอมรับว่าวิถีชุมชน ณ หมู่บ้านอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์บ้านปากน้ำาประแส ตำาบลปากน้ำาประแส อำาเภอ

แกลง จังหวัดระยองนั้นมาถูกทาง โดยนางวรวรรณกล่าวว่า 

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและดีแทคจะ                                                                          

ช่วยเสริมศักยภาพการทำาการตลาด โดยเฉพาะการทำาตลาด                                                                          

ออนไลน์ การทำาคอนเทนต์เพื่อเล่าเรื่องของชุมชน ซึ่งนอก 

จากส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชนให้เกิดข้ึนแล้ว ยังเพ่ิมช่อง 

ทางการจำาหน่าย เพิ่มรายได้ชุมชน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็น                                                                              

รายได้จากการจำาหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และ

ออฟไลน์ รายได้จากการขายของท่ีระลึก การท่องเท่ียว เป็นต้น

ขณะเดียวกัน คาดว่าการนำาระบบดิจิทัลมาผสานกับ

วิถีชีวิตดั้งเดิมจะช่วยดึงจุดเด่นของชุมชนออกมาเป็นจุดขาย 

ทำาให้คนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้อง                                                                       

ถิ่น และเห็นคุณค่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน 

สร้างอาชีพและรายได้ให้เพิ่มขึ้น ตอบโจทย์นโยบายรัฐด้าน

การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำาได้อีกด้วย

โดยใครคิดจะไปเยี่ยมชมชุมชนแห่งนี้ ก็ถือว่าไปแล้ว

ครบเครื่องแน่นอน เพราะในชุมชนประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 

8 แห่งที่มั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่ยังพึ่งพาอาชีพประมงพื้นบ้าน มีการทำานากุ้ง เลี้ยง

ปลาน้ำากร่อยริมฝั่งแม่น้ำา บางหมู่บ้านก็ยังยึดอาชีพทำาสวน

ผลไม้ ซึ่งความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ยังทำาให้ตำาบลปากน้ำาประ

แสมีท่าเรือประมงขนาดใหญ่ มีชุมชนอยู่กันหนาแน่น จึง

กลายเป็นแหล่งการค้าที่สำาคัญแห่งหนึ่งของตำาบล

ซึ่งสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้คือเรือหลวงประแส 

412 ที่เป็นอนุสรณ์สถานที่ได้รับการบรรจุเป็นสถานที่ท่อง

เที่ยวสำาคัญ ได้ถูกนำามาใช้เป็นตรารับรองผลิตภัณฑ์หรืองาน                                                                           

บริการต่างๆ ภายในชุมชน และยังมีจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่า                                                                              

สนใจ ไม่ว่าจะเป็นศาลกรมหลวงชุมพรฯ ทุ่งโปร่งทอง สะพาน

ชมวิวประแสสิน บ้านพิพิธภัณฑ์ปากน้ำาประแส ทั้งยังมีกิจ 

กรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีกด้วย

นอกจากน้ีใกล้ๆ กันยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร

ผลิตไม้กฤษณา ตำาบลกะเฉด อำาเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง (สวนหอมมีสุข) ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา

แห่งแรก ผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจปลูกไม้                                                                           

กฤษณาและได้ทดลองวิธีการต่างๆ ท่ีทำาให้เกิดแก่นไม้กฤษณา

จนประสบผลสำาเร็จ โดยจัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

สร้างผลผลิตจากไม้กฤษณา มีการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่

พันธุ์กล้าไม้กฤษณา แก่นกฤษณา น้ำามันหอมระเหย ไปจนถึง

สินค้า OTOP ที่ขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

ชุนชนประแสได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การก้าวให้ทัน

เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยู่

ในมือได้อย่างดีเยี่ยม แถมยังสามารถต่อยอดไปในด้านต่างๆ 

ได้อย่างดี เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงจุด.

ลังจากโลกโซเชียลได้แชร์เรื่องราวจากเสียงสะท้อน

ของประชาชนผู้ ใช้บริการรถเมล์ ว่า หลังเวลา 

20.00 น. รถเมล์หายไปไหนหมด เรื่องนี้ร้อนถึง กิตติ                                                                                      

กานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก. รีบออกมาชี้แจง

ถึงกรณีดังกล่าวว่าปัจจุบัน               

ขสมก.มีรถโดยสารให้บริการ

จำานวน 2,885 คัน ลดลง

จากเดิมประมาณ 200 คัน 

เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่ารถ                                         

โดยสาร แต่ ขสมก.ไม่สามารถ

นำารถออกวิ่งให้บริการได้ทั้ง                              

หมด เพราะต้องสำารองรถโดย                                     

สาร 5% เผื่อสำาหรับกรณีฉุก                                     

เฉิน ทำาให้ ปัจจุบัน ขสมก.มี

รถโดยสารออกวิ่งในแต่ละวัน

เพียง 95% หรือวันละประ 

มาณ 2,740 คัน ผอ.ขสมก.ก็ย้ำาว่าขณะนี้รถเมล์ยังคงให้

บริการตามปกติ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจะเร่งปรับปรุงแก้ไข

โดยเร็วที่สุด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน.
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6

ขอเวลา 15 วัน

เศรษฐกิจ

ห

โ

กิตติกานต์ 

จอมดวง จารุวรพลกุล

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

อ

ไไทยทนไ

อเนื่องจากบทความในครั้งที่แล้ว จากวิกฤตศรีลังกา และ

วิกฤตยูเครน ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจทั้ง 2 เรื่องว่า

เห็นศรีลังกาถึงขั้นล้มละลาย...อย่าให้ทักษิณกลับมายึดชาติ

เห็นยูเครนถูกรุกราน...ร่วมป้องกันไม่ให้ธนาธรครองเมือง

ตามรายงานข่าวของสำานักข่าวบีบีซีเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ กองทัพ

รัสเซียได้บุกข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนเมื่อ 24 ก.พ.2022 

ที่ผ่านมา เป็นการเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ทำาให้มีผู้เสียชีวิต

แล้วนับพันนับหมื่นคน และมีผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือน

อีกหลายล้านคน

ในช่วงกว่า 100 วันท่ีผ่านมา บ้านเมืองยูเครนได้รับความ

เสียหายมากมาย ข้อมูลประมาณการจากธนาคารโลกระบุว่า 

ยูเครนเสียหายทางกายภาพราว 1.37 แสนล้านบาทต่อสัปดาห์ 

อาคารต่างๆ อย่างบ้านเรือน อพาร์ตเมนต์ และศูนย์การค้า พัง

เสียหายย่อยยับจากการระดมยิงปืนใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่า มีประชาชนอพยพออก

จากบ้านเรือนแล้วมากกว่า 14 ล้านคน นับต้ังแต่รัสเซียบุก

ยูเครน โดยประชาชนในประเทศราว 8 ล้านคนต้องพลัดถ่ินฐาน

เมื่อนึกถึงวิถีชีวิตชาวยูเครนเมื่อถูกโจมตีจากต่างชาติ 

ตึกต่างๆ ที่ถูกระเบิด วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป จะออกไปทำางาน ไปเที่ยว 

ไปรับประทานอาหาร ไปซื้อของก็ทำาได้ยาก ขาดความปลอดภัยในชีวิต 

ชีวิตอยู่ในความกลัว ความอดอยาก ความเจ็บปวด และความเศร้า

การทำามาหากินก็ทำาได้ยาก มีความเสียหายเชิงเศรษฐกิจกว่า

แสนล้านบาทต่อสัปดาห์ ผู้คนกว่า 14 ล้านคนต้องอพยพออกจากบ้าน

พักอาศัย ทำาให้เข้าใจคำาว่า “สิ้นชาติ” ด้วยอริราชศัตรูของแผ่นดิน

จริงๆ และทำาให้เกิดข้อคิดหลายประการดังนี้

เห็นยูเครนถูกรุกราน...ร่วมป้องกันไม่ให้ธนาธรครองเมือง
1.เห็นชัดแล้วว่า “กองทัพ” และ “การพัฒนาแสนยานุภาพ

ของกองทัพปกป้องชาติ” มีความสำาคัญ รัสเซียมีกำาลัง อาวุธ 

เทคโนโลยี และแสนยานุภาพสูงกว่ายูเครนอย่างมากมาย เมื่อถึงเวลา

ก็มีข้ออ้างบุกเมืองในยูเครน ใช้ข้ออ้างรับรอง “ความเป็นเอกราช” 

ของ “สาธารณรัฐโดเนตสก์” และ “สาธารณรัฐลูฮันสก์” ซึ่งเป็น

พื้นที่ขัดแย้งสองเขตในภูมิภาคดอนบาส หรือภาคตะวันออกของ

ยูเครน ก็เป็นเหตุใช้บุกยูเครน ถล่มหลายเมือง และด้วยความที่ขาด

แสนยานุภาพ ทันทีที่ถูกประกาศให้พื้นที่เหล่านั้นให้เป็นรัฐเอกราช ก็

เท่ากับสูญเสียแผ่นดินเหล่านั้นไปแล้ว และแม้ประธานาธิบดีโวโลดี

มีร์ เซเลนสกี ของยูเครนจะฟ้องนานาชาติว่ายูเครนถูกรุกราน สร้าง

ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินชาวยูเครนอย่างหนักอย่างไม่เป็น

ธรรม และเรียกร้องขอชาวโลกให้ช่วยกอบกู้สถานการณ์ ชาวโลกก็

ช่วยอะไรไม่ได้ เพราะการเข้าไปร่วมในสงครามย่อมหมายถึง ความ

เสี่ยง และความสูญเสียของประเทศของตนเอง

ดูแล้วจึงเห็นชัดว่า เรื่องแสนยานุภาพในการปกป้องชาติและ

ประชาชน ไม่ใช่เรื่องที่จะไปหวังพึ่งพาคนอื่นได้ ไทยต้องดูแลตนเอง 

ต้องเข้มแข็งพอที่จะเสริมความแข็งแกร่งในทุกๆ ด้าน เพราะหลักการ

คือ จุดวัดความอ่อนแอ หรือความแข็งแกร่ง จะวัดจาก “จุดอ่อนแอ

ที่สุด” นั่นเอง แม้กระทั่งเรื่องเรือดำาน้ำา ที่ดูจะเป็นมหากาพย์ ด้วย

ไทยมีทรัพยากรทางทะเลสูง และหากกองทัพเรือขาดเรือดำาน้ำาใช้ลาด 

ตระเวน และป้องกันศัตรูที่มาทางใต้ทะเล ก็มีค่าเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งป้องกันประเทศได้

2.สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่

ได้ทรงกล้าหาญ ปกป้องประเทศชาติและประชาชนจากอริราชศัตรูมา

หลายยุค หลายสมัย หลายสงคราม ให้คนไทยสามารถอยู่บนแผ่นดิน

แม่นี้สืบทอดมาหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบัน 

3.นักการเมืองอย่างธนาธร ควร “เลิกบิดเบือน” ว่ากองทัพ 

“กดทับ” ชีวิตประชาชน ตลอดเวลาที่นักการเมืองที่อ้างว่าเป็นคน

รุ่นใหม่ใช้วิธีใส่ร้าย ขยายความทุกข์ ไปทุกพื้นที่ เห็นปัญหาหลายๆ 

เรื่อง ก็มักกลับมาสรุป “เพราะมีอำานาจกดทับพวกเรา” นักการเมือง

ฝ่ายค้านหลายคนก็ใช้แนวทางสร้างความเกลียดชังกองทัพ ซื้ออาวุธ

แต่ละครั้ง ก็สรุปว่าทำาร้ายประชาชน ช่างเป็นการทำางานการเมือง 

“โบราณ” ที่ “ไม่สร้างสรรค์” เลย

ฟังง่าย คล้อยตามง่าย เมื่อกล่าวถึงว่า งบประมาณท้ัง

หลายท่ีใช้ในกองทัพ ถ้านำามาใช้เรื่องอื่นก็เป็นประโยชน์ ซ่ึง

ในสถานการณ์ท่ีชาติไทยปลอดสงครามมานานก็ทำาให้รู้สึกได้

ง่ายว่าการลงทุนในแสนยานุภาพของกองทัพปกป้องแผ่นดิน

น้ันไม่สำาคัญ แต่บัดน้ี สถานการณ์วิกฤตชาติยูเครนก็ทำาให้

เห็นแล้วว่า เมื่อประเทศขาดแสนยานุภาพปกป้องประเทศ

ท่ีเข้มแข็งพอ ก็ถูกรุกราน แย่งชิงแผ่นดิน ทำาร้ายประชาชน

โดยไม่ได้นึกถึงมนุษยธรรม ก็เกิดข้ึน ใครจะรักประชาชนใน

ชาติเท่ากับคนในชาติเดียวกัน ชาวยูเครนท่ีกำาลังเดือดร้อน

หนัก ผู้นำารัสเซียผู้บุกรุกจะมีความเห็นอกเห็นใจเพียงใด

จึงอยากขอนักการเมืองให้มีจิตสำานึก มองการ

บริหารบ้านเมืองอย่างรอบด้านแบบผู้ใหญ่ อย่ามักง่ายที่

จะหาเสียงโดยการใส่ร้าย ขยายความทุกข์ เพราะเช่นนั้น

เป็นการสะท้อนว่าเป็นนักการเมืองไร้ค่า ไร้ความรู้จริงว่า การบริหาร

ราชการทุกด้านมีความสำาคัญ และต้องบริหารอย่างสมดุล

โดยสรุปแล้ว

เห็นศรีลังกาวิกฤตถึงขั้นล้มละลาย...คนไทยควรร่วมใจ อย่าให้

ทักษิณกลับมายึดชาติ...และ

เห็นยูเครนถูกรุกราน...ร่วมป้องกันไม่ให้ธนาธรครองเมือง. 

ไทยทน

ต่

ประเทศต้องการนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ

จับทางออนไลน์ช่วยธุรกิจ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า
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7เศรษฐกิจ

ทางหลวงเดินหน้าพัฒนาแยกสีจอมพระ

นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   

เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ  

ครั้งที่ 1 โครงการปรับปรุงทางแยกระดับพื้นจุดตัดทางหลวง

หมายเลข 214 กับทางหลวงหมายเลข 2378 (แยกสีจอมพระ) 

เพื่อนำาเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขต

การศึกษา และแนวคิดการพัฒนาโครงการ และประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดในการใช้เส้นทาง โดยมีระยะ

เวลาการศึกษาทั้งหมด 360 วัน

ลีสซิ่งกสิกรไทยอัดแคมเปญรุกรถมือสอง 

นายธีรชาติ จิรจรัสพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่ง

กสิกรไทย จำากัด เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับพันธมิตรแพลตฟอร์ม

อีคอมเมิร์ซสำาหรับรถยนต์มือสอง คาร์ซัม ประเทศไทย จัดแคม 

เปญ “โปรหน้าฝน ลดไหลลื่นนน” ให้ลูกค้าที่กู้ซื้อรถกับคาร์ซัม 

รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ผ่อนนาน 84 เดือน ดอกเบี้ยต่ำา เริ่ม

ต้นที่ 2.79% ต่อปี และมอบสิทธิพิเศษสำาหรับผู้มีบัญชีเงินเดือน

กสิกรไทย สมาชิกและครอบครัวสมาชิก กบข. เมื่อออกรถยนต์

มือสองที่คาร์ซัมและสมัครสินเชื่อรถมือสองกับลีสซิ่งกสิกร

ไทย รับฟรีกล้องวงจรปิด WiFi พลังงานแสงอาทิตย์ 1 เครื่อง 

มูลค่า 2,490 บาท โดยคาร์ซัมมอบส่วนลดเพิ่มออนท็อปสูงสุด

ถึง 10,000 บาท ถึง 30 มิถุนายนนี้ 

ลุยส่งเสริม 9 วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย  

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิด

เผยว่า ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าโครงการธรรมศาสตร์

โมเดล รุ่น 7 ขยายผลสร้างเครือข่ายส่งเสริม 9 วิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จ.ระยอง มุ่งสู่การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ ใส่ไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางตลาดตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่

JR ส่งซิก Q2/65 โตต่อเนื่องงานล้นมือ 4 พันล้าน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ หรือ JR เปิดเผยว่า แนวโน้มผล                                                                                

การดำาเนินงานไตรมาส 2/65 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 

1/65 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากงานในมือรอรับรู้รายได้ ที่รอส่ง

มอบค่อนข้างมาก อีกทั้งบริษัทยังสามารถบริหารจัดการต้นทุน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ภาพรวมธุรกิจเติบโตอย่างโดดเด่น 

อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนเข้าร่วมประมูลโครง

การใหม่ๆ คิดเป็นมูลค่ากว่า 7 พันล้านบาท อาทิ เปลี่ยนสาย

ไฟฟ้าลงดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู เฟส 2 ม่ันใจ 

หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน งานในมือหรือ Backlog ในปีนี้ จะ

ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท รองรับการเติบโตระยะยาวถึงปี 2568 

ผลักดันผลงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง.

อุตฯดันส่งออกอาหารแปรรูป

‘สุริยะ’ชู4แผนสนับสนุนหวัง65โกยเงิน6แสนล.เข้าประเทศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                         

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

กรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 

มิ.ย.2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

มีมติรับทราบความคืบหน้า

และแนวทางการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2570) ที่

กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะ

หน่วยงานหลักได้รับมอบหมาย

ให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งขับเคลื่อน

การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร ทั้งนี้ คาดว่าการส่ง

ออกอาหารแปรรูปของไทยใน

ช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จะมี

มูลค่าประมาณ 600,000 ล้าน

บาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.4%

ส่วนภาพรวมปี 2565 

คาดจะถึงจุดสูงสุดเดิมและมี

มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่ง

เป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ในการรับมือกับสถานการณ์

ความมั่นคงด้านอาหารโลก 

และก้าวสู่ 1 ใน 10 ประเทศ

ผู้ส่งออก ผ่านการขับเคลื่อน 4 

มาตรการหลักตามแผนปฏิบัติ

การ ดังนี้ มาตรการที่ 1 การ

สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหาร

พันธุ์ใหม่ ผ่าน 4 หน่วยงาน

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ใน

การพัฒนายกระดับผู้ประกอบ

การ สถานประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชน ผ่านการอบรม

และให้คำาปรึกษาด้านการเพิ่ม

ผลิตภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้                                                 

ได้มาตรฐานสากลและมาตร 

ฐานฮาลาล (HALAL) ถ่ายทอด

ความรู้ เชิงธุรกิจและการนำา

นวัตกรรมมาใช้ในการผลิต

มาตรการที่ 2 การสร้าง

นวัตกรรมอาหารอนาคต มีการ                                  

เชื่อมโยงกลไกและให้บริการ

ด้านการวิจัยและพัฒนาผ่าน

เ ค รื อ ข่ า ย เ มื อ งนวั ต ก ร รม

อาหาร ในอุทยานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทย โดยสร้างนักวิจัย

ให้สามารถผลิตและพัฒนา

ผลิ ตภัณฑ์ อ าหารมู ลค่ าสู ง 

มาตรการที่ 3 การสร้างโอกาส

ทางธุ รกิจยั งคงดำ า เนินการ

อย่างต่อเนื่อง เช่นในปี 2564 

กระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดง

สินค้าระดับโลกในไทย จำานวน 

2 ครั้ง มีจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 

2,363 ราย 2,088 บริษัท 97 

ประเทศ มูลค่าการสั่งซื้อรวม

ประมาณ 3,122.8069 ล้าน

บาท 

และมาตรการที่ 4 สร้าง                             

ปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือเร่งการพัฒนา                                       

อุตสาหกรรม โดยสำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห 

กรรม ได้จัดทำามาตรฐานผลิต 

ภัณฑ์ อุ ตสาหกรรมอาหาร

จำานวน 14 เรื่อง สำานักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาล

ทราย จัดทำาโครงการสร้างนวัต 

กรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์

ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ ใหม่ 

ขณะที่กระทรวงเกษตรและ

จี้รฟท.เร่งสปีดเปิดทางคู่อีสานปีนี้

พระราม 6 • ‘สุริยะ’ ดันส่งออกอาหารแปรรูปไทย ตั้งเป้าปี 

65 ส่งออกกว่า 6 แสนล้านบาท พร้อมผุด 4 มาตรการรับมือ

สถานการณ์ความมั่นคงอาหารโลก หวังก้าวสู่ 1 ใน 10 ประเทศ

ผู้ส่งออก

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

สหกรณ์ จัดทำาโครงการพัฒนา

เกษตรกรปราดเปรื่อง เป็นต้น.

กรุงเทพมหานคร บูรณาการความร่วมมือ

กับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด 

หรือ DAD Asset Development ผู้บริหาร

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดเตรียมงบประมาณกว่า 

365 ล้านบาท ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง

เชื่อมทางข้ามทางรถไฟจากถนนวิภาวดีรังสิต

ขาออกเข้าสู่ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ 

(ถนนหมายเลข 8) พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการ

ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนนประชาชื่น (ถนน

หมายเลข 10) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

ติดขัดบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งยัง

รองรับพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิม

พระเกียรติฯ โซนซี และศูนย์การแพทย์ภัทร

มหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด 

(DAD) เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงเส้นทางเข้าออกศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ จากถนนแจ้งวัฒนะซอย 9 เข้าสู่ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และ

เส้นทางเชื่อมทางข้ามทางรถไฟจากถนน

วิภาวดีรังสิตเข้าสู่

ถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ (ถนน

หมายเลข 8) กับถนนกำาแพงเพชร 6 โดย DAD 

ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำานักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร ดำาเนินโครงการก่อสร้าง

ถนนตัดผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ระหว่าง

สถานีบางเขน-หลักสี่ บริเวณจุดตัดทางข้าม

จากถนนหมายเลข 8 ไปยังถนนวิภาวดีรังสิต 

กทม. จับมือ DAD ทุ่มงบกว่า 365 ล้านบาท 

เพื่อแกป้ญัหาจราจรบรเิวณศนูยร์าชการแจง้วฒันะ

เพื่อเพิ่มเส้นทางการเข้าออก การระบายรถใน

ชั่วโมงเร่งด่วน และการแก้ปัญหาการจราจร

ติดขัดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

แจ้งวัฒนะ โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 45 

ล้านบาท เพื่อชำาระค่าใช้จ่ายให้กับการรถไฟ

แห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็นงบประมาณ

จากกรุงเทพมหานคร จำานวน 23,790,395 บาท 

ดังนี้ 1. ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนน

ชนิดคานทำางานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม 

และ 2. ค่าก่อสร้างค่าทางผ่านเสมอระดับ

ชนิดแผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปและค่าควบคุมงาน 

ส่วน DAD ได้จัดเตรียมงบประมาณ จำานวน 

21,588,126 บาท ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัด

พนักงานของการรถไฟฯ ทำาหน้าที่ควบคุมการ

ปิดกั้นถนน 3 คน 2. ค่าซ่อมบำารุงรักษาเครื่อง

กั้นถนน (ระยะเวลา 5 ปี) 3. ค่าปรับปรุง

ระบบ CTC เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ 

4. ค่าก่อสร้างบ้านพัก และซุ้มพนักงาน

ควบคุมเครื่องกั้นถนนฯ และค่าควบคุมงาน 

5. ค่าซ่อมบำารุงรักษาทางผ่าน (ระยะเวลา 5 ปี) 

และ 6. ค่าธรรมเนียมในการจัดทำาสัญญา

นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

มณฑลทหารบกที่ 11 การประปานครหลวง 

กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และ DAD 

รวม 6 หน่วยงาน ได้บูรณาการความร่วมมือ

ดำาเนินโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กับถนนประชาชื่น 

(ถนนหมายเลข 10) เพื่อเป็นการรองรับ

การจราจรของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วน

ขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C 

และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ขนาด 

400 เตียง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือก

เส้นทางเข้าออกด้านทิศตะวันตกของศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดย

กรุงเทพมหานครได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนประชาชื่น (ถนน

หมายเลข 10) ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 

1,300 เมตร วงเงินงบประมาณ 320 ล้านบาท 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD 

มุ่งมั่นอย่างเต็มความสามารถ 

เพื่อบริหารจัดการการจราจร

ภายในศูนย์ราชการเฉลิม

พระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และ

พื้นที่ โดยรอบให้ ได้รับความ

สะดวกมากขึ้น  พร้อมทั้งยก

ระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ให้ได้รับ

ความพึงพอใจอย่างเต็มความ

สามารถ”

ลังจากทั่วโลกได้ติดอยู่กับกักดักวิกฤตโควิด-19 ที่กระทบต่อ

เศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทุกอุตสาหกรรมถูกแช่แข็งมาเป็นเวลา

เกือบสามปี วันนี้เมื่อการแพร่ระบาดคลี่คลาย ทั่วโลกต่างหา

มาตรการเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง เช่นเดียวกับประเทศไทย 

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เดินหน้าเร่งฟื้นเศรษฐกิจทั้งภายใน

ประเทศและแผนการลงทุนใน CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 

และเวียดนาม) ซึ่งล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง 

นำาทัพจากไทยเปิดสำานักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำา

เข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิมแบงก์ ในนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม 

นายอาคม กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังให้ความ

สำาคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้ฟื้นตัวอย่างยั่งยืน 

โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ โมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy 

: BCG Economy) แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

สำาหรับเวียดนามถือเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์ชัดเจนในการส่งเสริม

การใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลด

การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษทางสิ่ง

แวดล้อมด้วยการผ่อนคลายกฎระเบียบ และการให้สิทธิประโยชน์ด้าน

การลงทุนโดยเฉพาะมาตรการทางภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศ สอดรับกับศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ในการ

เข้าไปลงทุนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม โดยการสนับสนุน

ทางด้านการเงินจากเอ็กซิมแบงก์ ที่พัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อ

สนับสนุนธุรกิจ BCG ในเวียดนามเพิ่มมากขึ้น 

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ เอ็กซิมแบงก์ 

กล่าวว่า ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับธนาคารเพื่อการ

ลงทุนและพัฒนาแห่งประเทศเวียดนาม (BIDV) จำานวน 100 ล้าน

ดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อให้ BIDV นำาเงินลงทุน

ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงสนับสนุนการส่งออกสินค้า 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อขยายการค้าและการลงทุน

ระหว่างไทยกับเวียดนาม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำา

ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการของสองประเทศ โดยมีเงื่อนไขต้องสั่งซื้อ

สินค้าจากประเทศไทยอย่างน้อย 50% ซึ่งทางเอ็กซิมแบงก์จะขยาย

การสนับสนุนเงินในรูปแบบดังกล่าวนี้ ไปยังประเทศอื่นๆ ใน CLMV 

เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

“เวียดนามเป็นหน่ึงในประเทศเป้าหมายของการจัดต้ังสำานักงานผู้

แทนเอ็กซิมแบงก์ โดยเอ็กซิมแบงก์ได้มีบทบาทสนับสนุนให้เกิดธุรกิจการ

ค้าและการลงทุนของไทยในเวียดนามมาเป็นเวลานาน โดยมีโครงการ

ลงทุนในเวียดนามภายใต้การสนับสนุนของเอ็กซิมแบงก์ในหลากหลาย

ธุรกิจ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี ห้างค้าส่งและค้าปลีก 

โดยในช่วงไตรมาสแรกปี 2565 เอ็กซิมแบงก์ได้ขยายสินเชื่อให้แก่ผู้

ประกอบการในเวียดนามมากท่ีสุดในตลาด CLMV”  นายรักษ์กล่าว

นายรักษ์กล่าวว่า เวียดนามเป็นคู่ค้าสำาคัญอันดับ 2 ของไทย

ในอาเซียน สินค้าส่งออกสำาคัญของไทยไปเวียดนาม ได้แก่ รถยนต์ 

อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับ

อากาศและส่วนประกอบ และน้ำามันสำาเร็จรูป ขณะที่การลงทุนของ

ไทยในเวียดนามกระจายอยู่ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ พลังงาน นิคม

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป เกษตรและประมง 

ธนาคาร ก่อสร้าง ค้าส่ง ค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหาร คลินิกเสริม

ความงาม ขนส่ง โลจิสติกส์ และธุรกิจโฆษณา โดยไทยเป็นนักลงทุน

รายใหญ่อันดับ 8 ในเวียดนาม 

ทั้งนี้เวียดนามมีประชากรเกือบ 100 ล้านคนและมีการเติบโต

ของเศรษฐกิจสูงเกือบ 7% ต่อปี แม้ช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ยังขยาย

ตัวได้ที่ระดับเกือบ 3% ไทยและเวียดนามเป็นพันธมิตรทางการค้ามา

ช้านาน ผู้บริโภคชาวเวียดนามให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพมาก

ขึ้นเป็นลำาดับ ประชากรวัยทำางานมีกำาลังซื้อสูงขึ้นและชอบช็อปปิ้ง

ออนไลน์ ทำาให้ตลาด E-Commerce โตถึง 35% ต่อปี

ดังน้ันการท่ีเอ็กซิมแบงก์เปิดสำานักงานผู้แทนครบ 4 แห่งใน CLMV 

สะท้อนถึงความสำาคัญท่ีรัฐบาลไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำาโขง เพื่อจับมือก้าวผ่านความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงของโลก

และสร้างโอกาสใหม่ๆ และวางรากฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืนในภูมิภาค

ไปด้วยกัน ในมิติเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับมิติสังคมและส่ิงแวดล้อม ช่วย

เหลือและเยียวยาธุรกิจท่ีประสบปัญหา สร้างอุตสาหกรรมใหม่สู่อนาคต

และนักรบเศรษฐกิจป้ายแดง เสริมอาวุธให้แก่ผู้ประกอบการทุกขนาด

ธุรกิจ รวมถึงผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายย่อย สานพลังการสร้างประเทศไทย

และพันธมิตรให้มีภูมิคุ้มกัน เติบโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนในระยะยาว 

นายรักษ์กล่าวว่า ลูกค้าของเอ็กซิมแบงก์ในธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ คือบริษัท Truong Thanh Quang Ngai Power 

and High Technology Joint-Stock Company (TTQN) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) (SSP) กำาลังการผลิต 49 เมกะวัตต์ จำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่

การไฟฟ้าเวียดนาม ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี โดย

เอ็กซิมแบงก์สนับสนุนเงินกู้ระยะยาวจำานวน 32.5 ล้านดอลลาร์

สหรัฐสำาหรับการก่อสร้างและดำาเนินงานโรงไฟฟ้าดังกล่าว  

นอกจากน้ียังมีกลุ่มกิจการห้างค้าส่งและค้าปลีก MM Mega 

Market ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท เอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ต 

เวียดนาม จำากัด ในกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรช่ัน โดยมี TCC Land 

International Pte. Ltd. ในเครือบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรช่ัน จำากัด เป็นผู้

ถือหุ้น โดย MM Mega Market เป็นห้างค้าส่งรายเดียวในเวียดนาม มี

สินค้าหลากหลาย และนำานโยบายสีเขียวเข้ามาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ 

ด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงห้างดังกล่าว 

MM Mega Market มีลักษณะเหมือนห้างบ๊ิกซี และโลตัส ในบ้านเรา. 

เอ็กซิมแบงก์ผุดสาขาตัวแทนโฮจิมินห์ 

หนุนธุรกิจเอสเอ็มอี ไทยเจาะตลาด CLMV

ห

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ไทยโพสต์ • “กรมราง” ตรวจ

งานทางคู่สายอีสานช่วงมาบกะ

เบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1 

คืบ 94% ส่วนสัญญา 3 อุโมงค์

คืบ 91% ตั้งเป้าเปิดให้บริการ 3 

สถานีแรก จากซับม่วง-จันทึก-

คลองขนานจิตร ภายในปี 65 

รายงานข่าวจากกรมการ                                

ขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า                                

ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าว      

หน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทาง

คู่ สายอีสาน ช่วงมาบกะเบา-

ชุมทางถนนจิระ ของการรถไฟ                                  

แห่งประเทศไทย หรือ รฟท. 

ว่าสำาหรับโครงการรถไฟทางคู่                                               

ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ                                         

แบ่งเป็น 4 สัญญา ได้แก่ สัญญา

ท่ี 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนาน 

จิตร ซึ่งเป็นโครงสร้างระดับพื้น                               

ดิน 30 กิโลเมตร และทางรถ 

ไฟยกระดับประมาณ 5 กม. มี

ความคืบหน้า 94.63% โดยงาน

ก่อสร้างบางส่วน เช่น สถานี 

มวกเหล็กใหม่ สถานีปางอโศก                          

และทางยกระดับบริเวณอำาเภอ                           

มวกเหล็ก ก่อสร้างเสร็จเรียบ 

ร้อยแล้ว 

สำาหรับสัญญาท่ี 2 ช่วง

คลองขนานจิตร-ชุมทางถนน

จิระ รฟท.อยู่ระหว่างการปรับ

แบบร่วมกับโครงการก่อสร้าง

รถไฟความเร็วสูง (ไทย-จีน) ช่วง

กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา, 

สัญญาท่ี 3 งานอุโมงค์รถไฟ 3 

อุโมงค์ มีความคืบหน้า 91.05% 

โดยอุโมงค์ท่ี 1 ปัจจุบันมีความ

คืบหน้า 80% ส่วนอุโมงค์ท่ี 2 

ต้ังอยู่ระหว่างสถานีหินลับ และ

สถานีมวกเหล็ก จ.สระบุรี มี

ความคืบหน้า 98% และอุโมงค์

ท่ี 3 ต้ังอยู่ระหว่างสถานีคลอง

ขนานจิตร อ.ปากช่อง และสถานี

คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

มีความคืบหน้า 81% 

ทั้งนี้ในส่วนสัญญาที่ 4                               

ระบบอาณัติสัญญาณและโทร                                    

คมนาคม มีความคืบหน้า 12.67% 

ทั้งนี้ รฟท.เตรียมเปิดการเดินรถ                                       

ทางคู่ในช่วงแรก ตั้งแต่สถานี

ซับม่วง สถานีจันทึก และสถานี 

คลองขนานจิตร และจะทยอย

เปิดเดินรถในช่วงอื่นๆ ตามความ

พร้อม โดย ขร.จะร่วมประสาน

กับ รฟท. เพื่อเร่งรัดการดำาเนิน

โครงการต่อไป เบื้องต้นคาดว่า

จะสามารถเปิดให้บริการเดินรถ

ทางคู่ช่วงแรก ตั้งแต่สถานีซับ

ม่วง สถานีจันทึก และสถานี

คลองขนานจิตร ได้ภายในปี 

2565 จากนั้นจะทยอยเปิดให้

บริการเดินรถสถานีอื่นๆ ในช่วง

มาบกะเบา-คลองขนานจิตร ได้

ภายในปี 2566 ส่วนช่วงคลอง

ขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ จะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2568 

เปิดให้บริการปี 2569. 

ผนึกพันธมิตร • บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ผนึกกำาลังพันธมิตรทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้, กลุ่มมิตรผล และกระทรวงศึกษาธิการ ทุ่มงบกว่า 12 ล้านบาท เดินหน้าปั้นโมเดลการ

ศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายใต้ โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ “STEM Career Academies” ต่อย

อดองค์ความรู้และทักษะด้านสะเต็ม พร้อมส่งมอบ “เจ้าเอี้ยง โดรนการเกษตร” นวัตกรรมโดรนเพื่อ

การเกษตร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น หวังเป็นโมเดลนำาร่องสู่การสร้าง

เกษตรกรนักพัฒนายุคใหม่. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



นาทีที่ 3 ของยกแรก เกมการชกจบลง เมื่อปีเตอร์ เดเนโซ วางแข้ง

ขวาก้านคอ ส่งพยุงศักดิ์ร่วงไปกองกับพื้น โดยหนุ่มลูกครึ่งเอาชนะ               

น็อก คว้าถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 40,000 บาทไปครอง นายสุ

วัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์วงการกีฬาที่มีการแข่งขันทั้งกีฬามวยไทยและ MMA 

อยู่ในรายการเดียวกัน ซึ่งก็มีทั้งนักกีฬาไทยและต่างชาติสู้กัน ถือเป็น

ครั้งแรกในโลก และเป็นนิมิตหมายที่ดีในความตื่นตัวเรื่องของกีฬา 

และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์มวยไทย การต่อยอดศิลปะมวยไทยไป

สู่ MMA รวมถึงยังสร้างกระแสความตื่น

ตัวอย่าง MMA ที่กำาลังมาแรงให้เกิดขึ้นใน

บ้านเรา

“การแข่งขันรอบนี้ที่เกิดขึ้น ณ 

หัวหินเมืองท่องเที่ยว ถือว่าคึกคักมาก โดย

เป็นเหมือนการต้อนรับการเปิดประเทศ ใน

ขณะที่ไทยเริ่มมีนักท่องเที่ยวและมีผู้ออก

เดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งหลังสถานการณ์ โค

วิด-19 เริ่มคลี่คลาย ถือเป็นการส่งความสุข 

ความรู้สึกรักชาติ ส่งความปรารถนาดีให้

กับการสร้างกีฬาใหม่ๆ ให้กับประเทศ และ

กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ

ให้กลับมา ต้องขอบคุณ คุณวิว เยาวภา            

บุรพลชัย รวมทั้งผู้จัด ศูนย์การค้าบลูพอร์ต 

และเลเจนด์ อารีนา ที่จัดกิจกรรมกีฬาดีๆ 

แบบนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ชมกัน”

ด้าน “วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีต

นักเทควันโดเหรียญทองแดง โอลิมปิก 2004 ในฐานะโปรโมเตอร์ 

กล่าวว่า “ต้องยอมรับว่าการจะหานักกีฬา MMA ชาวไทยแท้ๆ เลย

ยาก ดังนั้นการจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมา ก็เหมือนกับเวทีในการ

สร้างและพัฒนานักกีฬา MMA ไทยขึ้นมาประดับวงการและก้าวขึ้น

สู่เวทีการแข่งขันระดับโลก ส่วนการแข่งขันครั้งต่อไปจะมีขึ้นอย่าง

แน่นอนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ที่ลานย่าโม จ.นครราชสีมา”.
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9กีฬา

‘ไหม’ มนัญชญา ได้รองแชมป์ไทยแลนด์ ITF

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส 

ทัวร์” ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 494,550 บาท) รวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 

989,100 บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.

2565 เป็นรอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว “ไหม” มนัญชญา 

สว่างแก้ว สาววัย 19 ปี จากสิงห์บุรี มืออันดับ 837 ของโลก เจอ

งานหนักกับ นาโฮะ ซาโตะ ชาวญี่ปุ่น วัย 21 ปี มือวางอันดับ 5 

ของรายการ และมืออันดับ 665 ของโลก ที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงคู่

เมื่อวันก่อน ปรากฏว่า มนัญชญาที่เจ็บข้อมือและไหล่ขวาตีเสียถึง 9 

ดับเบิลฟอลต์ ต้องเรียกนักกายภาพมาดูอาการในเซตแรก ทำาให้ นา

โฮะ ซาโตะ ชนะ 2-0 เซต 6-4, 6-2 ได้ครองแชมป์หญิงเดี่ยวอีก

ประเภท รับเงิน 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 77,545 บาท) และ

คะแนนสะสมอันดับโลก 10 แต้ม ส่วนมนัญชญารองแชมป์รับ 1,470 

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 48,466 บาท) และ 6 แต้ม ด้านชายเดี่ยว 

เป็นการรีแมตช์คู่ชิงสนามที่แล้ว “แชมป์เก่า” บู ยุนเชาเกต เต็ง 4 

และมืออันดับ 517 ของโลก วัย 20 ปี จากจีน พบ ชินทาโร อิมาอิ 

เต็ง 3 และมืออันดับ 554 ของโลก ชาวญี่ปุ่น วัย 28 ปี ปรากฏว่า ชิน

ทาโร ที่เสิร์ฟ 16 เอซ ล้างตาสำาเร็จชนะ 2-0 เซต 7-5, 6-4 นับเป็น

แชมป์อาชีพรายการที่ 10 พร้อมเงิน 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 

71,215 บาท) และ 15 คะแนน ส่วนรองแชมป์รับ 1,272 ดอลลาร์

สหรัฐ (ประมาณ 41,938 บาท) และ 8 คะแนน 

‘บิ๊กเสือ’ ส่ง 35 ยังเติร์กยิงไทยแลนด์ โอเพ่น

หัวหมาก • ตามที่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน 

“ไทยแลนด์ โอเพ่น ชูตติ้ง แชมเปียนชิพ 2022” ณ สนามกีฬายิงปืน 

สมาคมกีฬายิงปืนหัวหมาก วันที่ 20-29 มิถุนายนนี้ ซึ่งมีนักยิงปืนไทย

ลงแข่งขัน 35 คน ส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งที่เตรียมไว้แทนรุ่นพี่ในอนาคต 

โดยครั้งนี้มีครบทุกประเภท คือ ปืนยาวอัดลมชาย-หญิง ระยะ 10 

เมตร, ปืนสั้นอัดลมชาย-หญิง 10 ม., ปืนสั้นอัดลมคู่ผสม 10 ม., ปืน

ยาวอัดลมคู่ผสม 10 ม., ปืนสั้นหญิง 25 ม., ปืนสั้นยิงเร็ว 25 ม., ปืน

ยาว 3 ท่าชาย-หญิง 50 ม., ปืนยาว 3 ท่าคู่ผสม 50 ม., ปืนยาวท่า

นอน ชาย-หญิง 50 ม. และปืนสั้นยิงเร็วคู่ผสม 50 ม. นายสกล วรรณ

พงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืน กล่าวว่า รายการนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วม 

4 ประเทศ คือ ไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย และอินเดีย เนื่องจากส่วน

หนึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นจากกีฬาซีเกมส์ที่เวียดนาม ทำาให้ติดขัดเรื่องงบ

ประมาณ และอีกส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ภายในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหลายชาติได้แสดงความเสียดาย 

เพราะต้องการมาแข่งที่เมืองไทย แต่ติดขัดเรื่องดังกล่าว ในส่วนของ

นักกีฬายิงปืนไทย ส่วนใหญ่จะส่งนักแม่นชุดดาวรุ่งที่ฝีมือดี ผสมกับ

ชุดเก่าอีก 10 คน ส่วนหนึ่งไม่ได้มุ่งมั่นว่าจะต้องคว้าเหรียญทองเกิน

ไป แต่ต้องการพัฒนานักกีฬายิงปืนของไทยให้เกิดความเชื่อมั่นและ

มั่นใจมากกว่าเดิม เพราะในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นรายการใหญ่ ซี

ซาร์เกมส์ จึงต้องส่งชุดดาวรุ่งลงแข่งรายการนี้ เพื่อหวังผลเป็นเลิศใน

ปลายปีมากกว่า 

ทอยแก่นไทยบินไปลุยศึก ยช.โลกที่สวีเดน

กรุงเทพฯ • นางสุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่ง

ประเทศไทย นำานักกีฬาโบว์ลิ่งเยาวชนทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 21 ปี 

ไปแข่งขัน “ไอบีเอฟ เวิลด์ แชมเปียนชิพ” เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี 

ที่เมืองเฮลซิงบอรย์ ประเทศสวีเดน วันที่ 20-29 มิถุนายน 2565 โดย

ออกเดินทางเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยสายการบินเอมิ

เรตส์ เที่ยวบินอีเค 385 ได้เปิดเผยว่า สำาหรับเด็กชุดเยาวชนอายุไม่

เกิน 21 ปีชุดนี้ ซึ่งจะทำาการแข่งขันในรายการไอบีเอฟ เวิลด์ แชม

เปียนชิพ เยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 4 คน 

ได้แก่ ฌาน อารีย์กุล, ชนาธิป เปรมปรีดิ์, ณัฐวัฒน์  รสิเสฎฐ์ กุล, ณัฐ

วัฒน์  รสิเสฎฐ์ กุล นักกีฬาหญิง 4 คน ฐิติกาญจน์ จันทร์เทศ, ภัทรนันธ์ 

พึ่งจิตต์ประไพ, รมิตา สารทอง, ธนกร วุฒิ  และจะมีโค้ช คิม เออ 

ยัง ผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้ ซึ่งมาคุมทีมชุดใหญ่ไทยและชุดเยาวชน

ไทยไปคอยดูแล “สำาหรับเด็กชุดนี้เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเรา

ได้ทำาการคัดเลือกมานานแล้วและมาเจอสถานการณ์ โควิด ทำาให้

รายการเยาวชนโลกต้องเลื่อนจนสามารถจัดได้ในครั้งนี้ ซึ่งการส่งเด็ก

ชุดนี้ ไปถือเป็นการไปสร้างประสบการณ์และความแข็งแกร่งให้กับ

เด็ก เนื่องจากเราจะเจอคู่แข่งจากทั่วโลก และเชื่อว่าจะทำาให้เด็กชุด

นี้พัฒนาและสามารถต่อยอดขึ้นเป็นนักกีฬาชุดใหญ่ได้ในอนาคตอัน

ใกล้ โดยการแข่งขันน้ันจะประกอบด้วย บุคคลชาย, บุคคลหญิง, คู่

ชาย, คู่หญิง, ทีมชาย, ทีมหญิง และคู่ผสม ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำาลัง

ใจให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนโบว์ลิ่งของไทยด้วยค่ะ”.

ฟิลิปปินส์ • ลูกยางสาวไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมในนัดเจอสหรัฐ 

อเมริกา ทีมอันดับ 1 ของโลก ดีกรีแชมป์โตเกียวโอลิมปิก 2021 

และแชมป์รายการนี้ 3 สมัยติดต่อกัน ก่อนสาวไทยดวลกับสหรัฐ

สุดมันส์ ชนะก่อนเซตและก่อนพ่าย 1-3 ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นส์

ลีก รอบแรก สัปดาห์ 2 กลุ่ม 4 นัดสุดท้าย ณ สนาม Smart 

Araneta Collisium เกซอนซิตี ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 19 มิ.ย.ผ่านมา

ก่อนลงเกมนี้ สาวไทยทีมอันดับ 14 ของโลกกับ 205 คะแนน 

รั้งอันดับ 8 ของตาราง จาก 16 ชาติ มี 12 คะแนนจากชนะ 4 แพ้ 

3 นัด ในขณะที่สหรัฐอเมริกา ทีมอันดับ 1 ของโลกกับ 393 คะแนน 

อยู่อันดับ 2 ของตาราง มี 18 คะแนนจากชนะ 6 และพ่ายให้กับ

ญี่ปุ่นเพียงทีมเดียว สำาหรับสถิติที่สาวไทยเจอสหรัฐ ในการแข่งขัน

ที่จัดโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) รวม 17 ครั้ง ไทย

ชนะสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ ก็

คือในการแข่งขันเวิลด์กรังปรีซ์ รอบแรก กลุ่ม I ณ สนามไทย-ญี่ปุ่น 

ดินแดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2009 โดยในครั้งนั้นไทยเอาชนะ

สหรัฐอเมริกา 3-2 เซต

ส่วนการพบกันในเนชั่นส์ลีก ซึ่งจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 นั้น 

หัวหิน • การแข่งขันกีฬามวยไทย และศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน 

Mixed martial arts (MMA) รายการ Legend FC “Legend Fighting 

Championships” (เลเจนด์ เอฟซี “เลเจนด์ ไฟท์ติ้ง แชมเปียนชิพส์”) 

สนามที่ 3 ศึก “เดอะไรส์ ออฟ เดอะ เลเจนด์” ซึ่งเป็นการต่อสู้ 2 เวที 

ทั้งมวยไทย และ MMA ในสนามเดียวกัน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ 

เวทีมวยลานเดอะ สแควร์ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก แฟนกีฬาชาวไทยและต่างชาติ

ร่วมชมการแข่งขันอย่างหนาตา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัจน์ ลิปต

พัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ

ประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน

กล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับ

เกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้

ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) และผู้มีเกียรติมากมาย

ในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้

แบบผสมผสาน MMA ประเภท

หญิง ไฮไลต์อยู่ที่รอบชิงชนะเลิศ 

รุ่น 52 กก. ระหว่าง ณัฐณา บุญ

ยืน นักยูยิตสูทีมชาติไทย วัย 20 

ปี กับ ลูกน้ำา บุญสอน นักมวยปล้ำา

วัย 24 ปี ซึ่งเคยผ่านสมรภูมิระดับ

นานาชาติอย่างกีฬาซีเกมส์และเอ

เชียนเกมส์มาแล้ว รูปเกมแมตช์นี้ 

เป็นทางลูกน้ำาที่เหนือกว่าและเป็น

ฝ่ายเปิดฉากโจมตีใส่ตลอด โดยครบ 

3 ยก กรรมการชูมือให้ลูกน้ำาเอาชนะคะแนนไป คว้าถ้วยและเงินรางวัล 

40,000 บาทไปครอง

ด้านไฮไลต์ประเภทชาย รอบชิงชนะเลิศ รุ่น 56 กก. พยุงศักดิ์ 

สิงห์ฉลาด อดีตนักกีฬาเทควันโดและคาราเต้ วัย 27 ปี กับ ปีเตอร์ เดเน

โซ นักสู้ลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก วัย 20 ปี ดีกรีนักกีฬายูยิตสู เปิดฉาก

มาทั้ง 2 ฝ่ายปักหลักยืนสาดแข้งและหมัดใส่กันอย่างเมามัน ก่อนที่ใน

เยอรมนี • นิก คีย์จิออส นักเทนนิสจากออสเตรเลียกดไป 30 เอซ 

แต่ยังเอาไม่อยู่ พ่าย ฮูแบร์ต ฮูร์กัตช์ จากโปแลนด์ 4-6, 7-6 (7/2), 

7-6 (7/4) ในรอบรองชนะเลิศเทนนิสบนคอร์ตหญ้าที่ฮัลเล ใน

ประเทศเยอรมนี

นิก คีย์จิออส นักเทนนิสจากออสเตรเลียที่ได้ไวลด์คาร์ดเข้า

มาเล่นรายการนี้หลังโชว์ผลงานบนคอร์ตหญ้าอย่างต่อเนื่อง จากการ

เข้ารอบรองชนะเลิศที่สตุตการ์ตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่สามารถ

เอาชนะนักหวดจากโปแลนด์ที่เมื่อปีที่แล้วเอาชนะ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์                                                      

ในศึกวิลเบิลดันได้

ฮูแบร์ต ฮูร์กัตช์ มือวางอันดับ 5 ของรายการจากโปแลนด์ 

แมตช์นี้ที่เล่นกันกว่า 2 ชั่วโมง เสิร์ฟลูกเอซไปทั้งหมด 27 เอซ ใน

แมตช์รอบรองชนะเลิศที่ไม่มีใครสามารถรักษาโมเมนตัมของเกมเอา

ไว้ได้เลย

ฮูร์กัตซ์ มืออันดับ 12 ของโลกที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ

วิมเบิลดันเอาชนะคีย์จิออส มืออันดับ 65 ของโลกจากออสเตรเลีย 

โดยนักเทนนิสจากโปแลนด์ลุ้นที่จะคว้าแชมป์บนคอร์ตหญ้ารายการ

แรกในอาชีพ โดยจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับ ดานิล เมดเวเดฟ

ดานิล เมดเวเดฟ มือ 1 ของโลกนั้นดับฝัน ออสการ์ อ็อตเต 

นักเทนนิสชาวเยอรมนีที่ตั้งเป้าจะคว้าแชมป์ในบ้านของตนเอง ด้วย

ชัยชนะในรอบรองชนะเลิศ 7-6 (7/3), 6-3

“เขาเป็นผู้เล่นที่สุดยอดมาก”  คีย์จิออส นักหวดจาก

ออสเตรเลียกล่าวชื่นชมคู่ต่อสู้ “การเสิร์ฟของเขาเหลือเชื่อมาก ด้วย

ความสัตย์จริง ผมไม่รู้สึกว่าสามารถอ่านอะไรจากการเสิร์ฟของเขา

ได้เลย”

นักเทนนิสจากออสเตรเลียกล่าวต่ออีกว่า “ใน 2 เซตหลังผมก็

เล่นได้ดีนะ แต่การเล่นในช่วงไทเบรกนั้นไม่ค่อยน่าพอใจนัก แต่โดย

รวมผมพอใจกับผลงานของตัวเองในสัปดาห์นี้”

คีย์จิออสจะลงแข่งขันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าในการแข่งขันที่มา

ยอร์กา ประเทศสเปน ซึ่งจะเป็นการเตรียมตัวบนคอร์ตหญ้ารายการ

สุดท้ายก่อนแกรนด์สแลมอย่างวิมเบิลดัน ที่จะเปิดฉากในวันที่ 26 

มิ.ย.ที่จะถึงนี้

“ผมพยายามที่จะเก็บแต้มสะสมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถ

ทำาได้ก่อนวิมเบิลดัน”  คีย์จิออสกล่าว “ผมยังต้องการผลงานที่ดีใน

รายการวิมเบิลดัน แต่เมื่อไม่มีคะแนนในการจัดอันดับก็ทำาให้ไม่รู้สึก

กดดันเท่าไหร่”

แกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดันในปีนี้จะไม่มีคะแนนสะสม

อันดับโลก เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างเอทีพีและออลอิงแลนด์คลับ 

ผู้จัดการแข่งขันในกรณีที่แบนนักกีฬาจากรัสเซียและเบลารุส เพื่อ

เป็นการคว่ำาบาตรรัสเซียที่ส่งกำาลังทหารเข้าไปในยูเครน.

สาวไทยไม่เคยเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้เลย โดยไทยพ่ายสหรัฐอเมริกา 

3 เซตรวดจากการพบกันทั้ง 3 ครั้ง คือครั้งแรกเมื่อปี 2018 ณ 

สนามอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก, ครั้งที่สอง ปี 2019 ณ สนามเมือง

เยกาเตรินเบิร์ก ประเทศรัสเซีย และครั้งที่ 3 ปีที่แล้วที่เมืองริมินี                 

ประเทศอิตาลี

การเจอกันนัดนี้ ไทยยังคงส่งผู้เล่นเดิมที่เล่นในนัดที่เจอญี่ปุ่น 

ประกอบด้วย “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์, “เพียว” อัจฉราพร คงยศ, “บุ๋ม

บิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี, “ทิพย์” แก้วกัลยา กมุลทะลา, “พู่” พรพรรณ 

เกิดปราชญ์, “เดียร์” จรัสพร บรรดาศักดิ์ และ “แป้น” ปิยะนุช แป้น

น้อย ตัวรับอิสระ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาส่งผู้เล่น 6 คนแรก Frantti, 

Kingdon, Cuttino, Reed, Ogbogu และ Hancock 

ปรากฏว่าการดวลกันครั้งนี้ ในเซตแรกสาวไทยทำาได้ดี เอาชนะ

ชลบุรี • กฤษดา กาแมน กลายเป็นผู้เล่นคนแรกของ

ทัพ “ฉลามชล” ที่คว้า 3 รางวัลผู้เล่นนักเตะยอด

เยี่ยม, ยิงประตูยอดเยี่ยมและทีมยอดเยี่ยมแห่งปี ขณะ

ที่ ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ ได้ตำาแหน่งดาวรุ่งแห่ง

ปีไปครอง ในการประกาศรางวัล “ฉลามชล อวอร์ด 

2021/22 ขณะที่ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

ประกาศคว้าตัว ลิดอร์ โคเฮน แนวรุกชาวอิสราเอลร่วม

ทัพแล้ว

“ฉลามชล อวอร์ด 2021/22 โดย เครื่องดื่มตรา

ช้าง” งานประกาศรางวัลเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายนที่

ผ่านมา ทั้งหมด 8 สาขามีดังนี้

1.Chang Inspiration Award : คุณอรรณพ สิงห์

โตทอง 2.Goal of the Season : ประตูยอดเยี่ยม : กฤษดา 

กาแมน 3.Save of the Season : เซฟยอดเยี่ยมประจำา

ฤดูกาล : ชนินทร์ แซ่เอียะ 4.The Best Moment 

of the Season : โมเมนต์สุดประทับใจประจำา

ฤดูกาล : ชลบุรี 2-0 บุรีรัมย์ 5.The XI : ทีมยอด

เยี่ยม ประกอบด้วย ชนินทร์ แซ่เอียะ, บุคฆอรี 

เหล็มดี, เรนาโต เคลิช, ทรงชัย ทองฉ่ำา, ฉัตรมงคล 

เรืองฐณโรจน์, สหรัฐ สนธิสวัสดิ์, กฤษดา กาแมน, 

เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์, จีดี้ คานยุค, เดน

นิส มูริลโล, ยู บยองซู 6.Top 

Scorer ดาวซัลโว : ยู บยองซู 

ชาวเกาหลีใต้ ทำาได้ 14 ประตู 

ตลอดฤดูกาล 2021/22 7.The 

Rising : ดาวรุ่งยอดเยี่ยม

ประจำาฤดูกาล : ฉัตรมงคล 

เรืองฐณโรจน์ และ 8.The 

Best นักเตะยอดเยี่ยม

ประจำาฤดูกาล : กฤษดา 

กาแมน

ทางด้านสโมสร 

“เดอะ แรบบิท” บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศ

คว้าตัว ลิดอร์ โคเฮน แนวรุกชาว

อิสราเอล เข้ามาร่วมทัพอย่างเป็น

ทางการ เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมสำาหรับการแข่งขันฤดูกาล 

2022-23 ที่จะกลับมาลงสนาม

‘กฤษดา’กวาดรางวัล

‘ฉลามชล อวอร์ด’

คีย์จิออสรับอ่านลูกเสิร์ฟฮูร์กัตช์ ไม่ขาด

ฮูแบร์ต ฮูร์กัตช์ มือวางอันดับ 5 ของรายการจากโปแลนด์ เสิร์ฟ 

27 เอซเอาชนะ นิก คีย์จิออส จากออสเตรเลีย 4-6, 7-6 (7/2), 7-6 

(7/4) ในรอบรองชนะเลิศเทนนิสเอทีพีคอร์ตหญ้าที่ฮัลเล ประเทศ

เยอรมนี

ไป 25-17  ไทยขึ้นนำา 1-0 เซต เป็นเซตแรกในประวัติศาสตร์ที่สาว

ไทยเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้ในเนชั่นส์ลีก ตั้งแต่เริ่มแข่งขันรายการ

นี้ในปี 2018

แต่ว่าหลังจากนั้นสาวไทยก็สู้เต็มที่ แต่ต้านสาวสหรัฐไม่ไหว 

แพ้ไปแบบสนุกสูสี 3 เซตรวด 13-25, 23-25 และ 18-25 จบแมตช์

ไทยพ่ายสหรัฐอเมริกา 1-3 เซต 25-17, 13-25, 23-25, 18-25  

และเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน ที่สาวไทยพ่ายสหรัฐอเมริกาในเนชั่นส์ลีก 

โดยนัดนี้ “เพียว” อัจฉราพร ทำาคะแนนสูงสุดให้ฝั่งไทย ทำาไป 23 

คะแนน จากตบ 22 และบล็อก 1 ในขณะที่ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร ทำา

เพิ่ม 13 คะแนน และ” บีม” พิมพิชยา ทำา 7 คะแนน ส่วน Frantti 

ทำาคะแนนสูงสุดให้สหรัฐอเมริกา 26 คะแนน

ผ่านไป 8 เกม สาวไทยรั้งอันดับ 8 คงเดิมในตาราง มี 12 

คะแนน จากชนะ 4 แพ้ 4 ในขณะที่สหรัฐอเมริกามี 21 คะแนน 

จากชนะ 7 แพ้ 1 แซงญี่ปุ่นขึ้นไปนำาจ่าฝูงชั่วคราว

สำาหรับสาวไทยจบการแข่งขันรอบแรกสัปดาห์ที่ 2 แล้ว โดย

จะออกเดินทางจากมะนิลากลับประเทศไทยวันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. ด้วย

เที่ยวบิน TG621 เวลา 14.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น. และ

จะเดินทางไปแข่งขันรอบแรก สัปดาห์ที่ 3 กลุ่ม 6 วันเสาร์ที่ 25 

มิ.ย. ที่เมืองโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย ซึ่งสาวไทยมีคิวดวลกับอีก 4 

ทีมก่อนจบการแข่งขันรอบแรก คือวันที่ 29 มิ.ย. เวลา 21.00 น. 

เจอเกาหลีใต้ วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 17.30 น. เจอสาธารณรัฐโดมินิกัน 

วันที่ 2 ก.ค. เวลา 20.30 น. เจอบราซิล และวันที่ 3 ก.ค. เวลา 

20.30 น. เจออิตาลี.

สาวไทยสู้สุดใจพ่ายอเมริกา1-3 

จบอันดับ8ลุยตบต่อที่บัลแกเรีย

อีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2565

โดย ลิดอร์ โคเฮน กล่าวถึงการย้ายมาเล่นในถิ่นบีจี สเตเดี้ยม 

ว่า “ผมรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้เซ็นสัญญากับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทยอย่างบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ผมอยากขอบคุณสโมสรที่มอบ

โอกาสให้ผมกลับมาลงเล่นอีกครั้ง หลังจากอาการบาดเจ็บ ผมหวัง

ว่าจะสามารถสร้างความสุขให้กับแฟนบอลและนำาพาความสำาเร็จ

มายังสโมสร ผมรู้ว่านี่คือความท้าทายในการลงเล่นกับผู้เล่นระดับ

ซูเปอร์สตาร์ แต่ผมก็เชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของตัวเอง 

ผมรู้ว่าที่นี่มีผู้เล่นระดับทีมชาติไทยหลายคน รวมไปถึงผู้เล่นต่างชาติ

ที่มีคุณภาพ ซึ่งผมก็หวังว่าจะสามารถลงเล่นร่วมกับทุก

คนได้ เพราะผมรู้ว่าผมสามารถช่วยทีมได้ ผมชื่น

ชอบบรรยากาศของแฟนบอลภายในสนามบีจี                                                    

สเตเดี้ยม สิ่งที่ผมอยากบอกกับแฟนบอลก็คือ

ผมอยากให้พวกเขารอที่จะได้เห็นผมลงเล่น 

ได้เห็นความสามารถของผมบนสนาม ผมจะ

ทำาอย่างเต็มที่ ผมคิดถึงฟุตบอลมากๆ ครับ”

สำาหรับ ลิดอร์ โคเฮน นักเตะชาว

อิสราเอล ปัจจุบันอายุ 29 ปี เคยผ่านการ

ค้าแข้งมากับหลายสโมสรในบ้านเกิด ไม่

ว่าจะเป็น มัคคาบี เปตาห์ ทิควา, เบตา 

เยรูซาเล็ม, ดีลา กอริ (ลีก จอร์เจีย) และ

ฮาโปเอล เทล อาวีฟ จากนั้นย้ายมาเล่นใน

เมืองไทยครั้งแรกกับ หนองบัว พิชญ เอฟซี ใน

ฤดูกาล 2021-22 ก่อนจะได้รับบาดเจ็บต้องพักยาว

หลังลงเล่นนัดแรกของฤดูกาล จนต้องแยกทางกับ

ต้นสังกัดในเลกที่ 2 เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ ก่อน

จะย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” ในที่สุด.

‘สุวัจน์’ปลื้มกระแสมวยMMAมาแรง

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่          

ปรึกษาการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย และศิลปะการต่อสู้แบบ

ผสมผสาน (MMA) รายการเลเจนด์ เอฟซี “เลเจนด์ ไฟท์ติ้ง 

แชมเปียนชิพส์” และ “วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักเทควัน

โดทีมชาติ ในฐานะโปรโมเตอร์ ถ่ายภาพร่วมกับ 2 นักสู้ MMA 

รุ่น 56 กก.

อเมริกา • ความเคลื่อนไหวของ “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโม

ชั่น อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115 ปอนด์) สภามวยโลก (WBC) 2 

สมัย วัย 35 ปี ซึ่งเตรียมขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่ 3 กับเจสซี “แบม” โรดริเกซ 

เจ้าของตำาแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต WBC วัย 22 ปี ชาวสหรัฐ 

เชื้อสายเม็กซิกัน ในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่เท็ค พอร์ต อารีนา, 

ซานอันโตนิโอ, รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับเช้าวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ตาม

เวลาเมืองไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 32 ยิงสดเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา “เจ้าแหลม” ยังคงลงซ้อมตามปกติ

ที่ห้องฟิตเนสภายในโรงแรมไฮแอท รีเจนซี กลางเมืองซานอันโตนิโอ ซึ่งเป็น

ที่พักในช่วงเช้าและช่วงเย็น ด้วยการวิ่งกับเครื่องสายพาน 1 ชั่วโมง และล่อ

เป้าทบทวนเชิงชกที่เตรียมไว้เผด็จศึกเจสซี “แบม” โรดริเกซ ยกละ 4 นาที 

อีก 5 ยก กับเทรนเนอร์คู่ใจ “โค้ชป๊อป” โชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ ภายใต้การ

ดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้จัดการคือ “เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ ซึ่ง 

“เจ้าแหลม” ยังคงลงซ้อมด้วยความสดชื่น อารมณ์ดี ผ่อนคลาย ไม่เครียด 

ท่าทางสบายใจ หลังการซ้อมได้มีการชั่งทดสอบน้ำาหนักที่ห้องพัก ปรากฏว่า

เกินพิกัดอยู่แค่ 1 ปอนด์ ตามแผนที่วางไว้ซึ่งเป็นที่พอใจ

โดย “เสี่ยฮุย” ได้หยอกล้อ และกระตุ้น “เจ้าแหลม” ในระหว่าง

พักให้ “โค้ชป๊อป” นวดร่างกายให้ว่า แบม โรดริเกซ เป็นเด็กไม่รู้จักผู้หลัก

ผู้ใหญ่อย่าง “แหลม” ซึ่ง “แหลม” ต้องขึ้นไปสั่งสอนบนเวทีให้หนัก ซึ่ง “เจ้า

แหลม” ยิ้มหัวเราะ พร้อมบอกว่า “จัดให้น้องเขาไป” นอกจากนั้น “เสี่ยฮุย” 

ยังเปิดเผยถึงภาพการซ้อมของโรดริเกซที่เล่นเวทกล้ามเนื้อคอ ด้วยการสวม

เครื่องถ่วงน้ำาหนักที่ศีรษะ แล้วยกขึ้น-ลง ว่า โรดริเกซคงดูเทปการชกของ 

“เจ้าแหลม” ที่น็อกยอดมวย โรมัน กอนซาเลซ ยก 4 ทำาให้ตระหนักดีว่า 

พลังหมัดของ “เจ้าแหลม” หนักหน่วงเพียงใด เลยฝึกกล้ามเนื้อมารอรับ แต่

ตนมั่นใจว่า ถึงเสริมแกร่งมาแค่ไหนก็ต้านพลังหมัด “เจ้าแหลม” ไม่ได้ ฝึก

มาก็ดี จะได้พิสูจน์กัน และไม่เจ็บหนัก

นอกจากนั้น “เสี่ยฮุย” กล่าวด้วยว่า การที่สภามวยโลก (WBC) ได้

โปรโมตศึกนี้ผ่านทางเว็บไซต์เป็นทางการของ WBC โดยชี้ว่าไฟต์นี้เป็น

ไฟต์แห่งชีวิตของโรดริเกซนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะหากโรดริเกซ

ป้องกันแชมป์โลกไฟต์แรกพิชิตนักชกแถวหน้าของโลกในรุ่นนี้อย่าง “เจ้า

แหลม” ได้ ก็จะดังกระหึ่ม และมีเส้นทางสดใสต่อไป และเป็นไฟต์แห่ง

ชีวิตของ “เจ้าแหลม” เช่นกัน แต่ตนก็มั่นใจว่ายังสู้ประสบการณ์และความ

แข็งแกร่งของ “เจ้าแหลม” ไม่ได้ จะโดน “เจ้าแหลม” น็อก และต้องเลือก

เส้นทางใหม่ คือกลับไปชกรุ่นฟลายเวต (112 ปอนด์) เหมือนเดิม ขอให้แฟน

มวยรอชมกัน โรดริเกซที่เป็นมวยซ้าย เคยเจอแต่นักมวยถนัดขวา เมื่อมา

เจอมวยซ้ายด้วยกันอย่าง “เจ้าแหลม” จะทำาให้ลำาบากมากแน่.

WBCชี้ศึก‘แหลม-โรดริเกซ’

เป็นไฟต์แห่งชีวิตของทั้งคู่

กฤษดา กาแมน

คว้า 3 รางวัล “ฉลามชล อวอร์ด”

ลิดอร์ โคเฮน นักเตะชาวอิสราเอล ปัจจุบันอายุ 29 ปี 

“เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ซ้อมภายใต้การควบคุมของโค้ช

ป๊อป และ “เสี่ยฮุย” สุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ ผู้จัดการที่นวดให้ด้วยตนเอง 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ประสบผลสำ�เร็จบนเส้นท�งแฟชั่น” กุลวิทย์กล่�ว 

ง�นนี้ ดีไซเนอร์ 4 แบรนด์ของ Vogue Who’s on Next 

2022 รับผิดชอบในก�รตกแต่งและจัดว�งสินค้�ของตนให้ตรงต�ม

เอกลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมกิจกรรมโปรโมตแบรนด์ถ่�ยทอดแรง

บันด�ลใจสร้�งผลง�น จะจัดขึ้นทุกๆ อ�ทิตย์ที่ร้�น Vogue Who’s 

On Next Pop Up Shop จนครบทุกแบรนด์

ชนิกานต์ สิทธิศักดิ์สมพร และ มิติ ธรรมเจริญ เจ้�ของ

แบรนด์ Piccoro กล่�วว่� แบรนด์เสื้อผ้�เน้นคว�มเซ็กซี่ ปลุกคว�ม

มั่นใจให้ผู้หญิงกล้�แต่งตัว ส�ม�รถสวมใส่ในชีวิตประจำ�วัน หรือนำ�

ไปมิกซ์แอนด์แมตช์ได้ สินค้�ข�ยออนไลน์เป็นหลัก ทำ�ธุรกิจม� 3 ปี

แล้ว เอกลักษณ์ของแบรนด์ชัดเจน คนเห็นเสื้อผ้�รู้ว่�แบรนด์อะไร

โดยไม่ต้องเห็นป้�ย เข้�แข่งขันโครงก�รนี้ ได้เรียนรู้ระบบก�รบริห�ร

ยันได้เลขาสกสค.-คุรุสภาทันรัฐบาลนี้

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.)                                    

กล่�วถึงก�รจัดทำ�หลักเกณฑ์ก�รสรรห�

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมสวัสดิก�ร

และสวัสดิภ�พครูและบุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ� (สกสค.) ว่� ขณะนี้น�ยสุภัทร จำ�ป�

ทอง ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ปลัด ศธ.) 

กำ�ลังเร่งจัดทำ�ร่�งหลักเกณฑ์ก�รสรรห�

แล้ว ซึ่งค�ดว่�จะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ 

โดยหลักเกณฑ์ก�รสรรห�ในเบื้องต้นก็จะ

เหมือนหลักเกณฑ์ก�รสรรห�ทั่วไปให้เป็น

ไปต�มม�ตรฐ�นส�กล มีระเบียบที่เป็น

ไปอย่�งเหม�ะสมและถูกต้อง เช่น ก�ร

กำ�หนดคุณสมบัติเฉพ�ะและประสบก�รณ์

ที่ควรจะมี ก�รบริห�รกองทุน ก�รบริก�ร

ง�น เป็นต้น ส่วนหลักเกณฑ์ก�รสรรห�

เลข�ธิก�รคุรุสภ�นั้นได้จัดทำ�หลักเกณฑ์

เสร็จเรียบร้อยดี โดยน�ยสุภัทรได้เสนอม�

ให้ตนพิจ�รณ�แล้ว ทั้งนี้ยืนยันว่�เกณฑ์ก�ร

สรรห�เลข�ฯ สกสค. และเลข�ฯ คุรุสภ� จะ

ประก�ศทันในรัฐบ�ลนี้อย่�งแน่นอน ซึ่งเท่�

ที่ทร�บเหลือร�ยละเอียดก�รจัดทำ�เพียงเล็ก

น้อยเท่�นั้น ห�กเสร็จสิ้นตนจะประก�ศก�ร

สรรห�ตำ�แหน่งดังกล่�วทันที

“ดิฉันยังยืนยันว่�ก�รสรรห�ทั้ง 2 

ตำ�แหน่ง ดิฉันไม่มีใครในใจ เพร�ะก�ร

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” เผยเกณฑ์สรรหาเลขาฯ สกสค.-คุรุสภา เหลือรายละเอียดเพียง

เล็กน้อยเกี่ยวกับวุฒิปริญญา เน้นความสามารถบริหารกองทุนที่มีเงินจำานวนมาก พร้อม

เปิดกว้างรับทุกอาชีพเข้ารับการคัดเลือก ยันเสร็จทันรัฐบาลนี้แน่นอน

ดำ�เนินก�รทุกอย่�งต้องเป็นไปต�มหลัก

เกณฑ์ก�รสรรห�อยู่แล้ว ส่วนก�รแก้คุณ 

สมบัติเรื่องวุฒิระดับปริญญ�นั้น เท่�ที่

ทร�บ ปลัด ศธ.กำ�ลังทบทวนอยู่ เพื่อให้เกิด

คว�มเหม�ะสมกับตำ�แหน่ง ซึ่งที่ผ่�นม�

ดิฉันได้ให้นโยบ�ยก�รจัดเกณฑ์สรรห�แล้ว

ว่�เปิดกว้�งให้กับทุกกลุ่มอ�ชีพ และจะต้อง

เป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้

ได้บุคล�กรเป็นที่ยอมรับของสังคม เพร�ะ

ผู้บริห�ร สกสค. คุรุสภ� และ ผอ.องค์ก�ร

ค้�ฯ จะต้องม�ทำ�หน้�ที่บริห�รและรับผิด

ชอบง�นจำ�นวนม�ก” รมว.ศธ.กล่�ว

เมื่อผู้สื่อข่�วถ�มถึงร�ยชื่อที่ปรึกษ� 

รมว.ศธ.คนใหม่ น�งส�วตรีนุชกล่�วว่� ตน

อยู่ระหว่�งก�รคัดเลือกผู้ที่เหม�ะสม เพื่อ

เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจ�รณ�ต่อไป.  

จัดก�รหลังบ้�น ว�งแผนก�รตล�ด จัดทำ�บัญชี จัดก�รสต๊อก องค์

คว�มรู้ต่�งๆ จ�กโว้ก ประเทศไทย ทำ�ให้เร�บริห�รธุรกิจดีขึ้น ที่ผ่�น

ม� เคยออกร้�นง�นแฟร์ นี่เป็นครั้งแรกขึ้นห้�งข�ยสินค้�จริง ปัจจุบัน

ร�ยได้หลักม�จ�กออนไลน์ และเริ่มบุกตล�ดออนไลน์ที่เก�หลีขย�ย

ตล�ดต่�งประเทศ วันที่ 25 มิ.ย. จะจัดอินสตอลเลชันของ Piccoro 

อย�กชวนลูกค้�ม�ถ่�ยรูป เช็กอินกัน รับส่วนลดพิเศษ

ส่วน อนุรักษ์ ใจดี ดีไซเนอร์เลือดใหม่แบรนด์ Anuruq กล่�ว

ว่� คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” เสนอคว�มหล�กหล�ยท�งอ�รมณ์

และจินตน�ก�รถ่�ยทอดลงบนเสื้อผ้�ที่มีเอกลักษณ์ ดูดี มีสไตล์ มี

ดีเทล แต่ละตัวให้คว�มรู้สึกแตกต่�งกัน ไอเทมของแบรนด์เป็นหนัง

สังเคร�ะห์ที่ใส่แมตช์กับแจ็กเกตสูท สร้�งสไตล์แปลกใหม่

“แบรนด์ Anuruq เริ่ม 2 ปี ช่วงโควิดพอดี เร�ปรับตัวด้วยก�ร

ข�ยของออนไลน์แบบ Made to order ไม่มีหน้�ร้�น จัดทำ�ต�ร�งไซส์

ส่งให้ลูกค้�เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก มีบริก�รปรับแก้ทรงหลังก�รข�ย 

รู้จักโครงก�ร Vogue Who’s on Next ตั้งแต่เรียนแฟชั่น ฝันว่�ถ้�มี

แบรนด์ของตัวเองจะนำ�แบรนด์ร่วมโครงก�ร เพร�ะทำ�ให้รู้ข้อดีและ

ข้อเสีย นำ�สู่ก�รปรับเปลี่ยนให้แบรนด์ได้ไปต่อ ก�รมีหน้�ร้�นเป็น

โอก�สให้ลูกค้�ทำ�คว�มรู้จักแบรนด์และเพิ่มคว�มมั่นใจในก�รซื้อ” 

อนุรักษ์เผย ถ้�ธุรกิจเติบโตอ�จจะมีหน้�ร้�น

 พื้นที่ร้�น Vogue Who’s on Next The Vogue Fashion Fund 

2022 ส่วนแรก พื้นที่แสดงผลง�น 4 แบรนด์ชนะ ส่วนที่ 2 พื้นที่จัด

แสดงสินค้�ของดีไซเนอร์รุ่นพี่โครงก�ร ได้แก่ Lalalove, Tutti, Pattricia 

A. Garde, Torboon, Coralist, Nichp  สนใจแวะไปชม ช็อปกันได้.

เปิดให้ชมครอบพระเศียรทองคำาโบราณ

กรมศิลป�กรเตรียมเปิดให้ประช�ชนเข้�ชมโบร�ณ

วัตถุที่ได้รับมอบจ�กสหรัฐและผู้บริจ�คช�วไทย หลังจ�ก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกฯ รับมอบโบร�ณวัตถุดัง

กล่�วในน�มรัฐบ�ลที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล วันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่�นม� 

โดยครอบพระเศียรทองคำ�สมัยล้�นน� อ�ยุร�วพุทธศตวรรษ

ที่ 20-21 ที่ได้รับมอบจ�กครอบครัวช�วอเมริกัน จะจัดแสดงที่

ห้องประวัติศ�สตร์ โบร�ณคดีล้�นน� อ�ค�รประพ�สพิพิธภัณฑ์ 

ส่วนเครื่องปั้นดินเผ�สมัยลพบุรีจ�กแหล่งเต�จังหวัดบุรีรัมย์ 

อ�ยุร�วพุทธศตวรรษที่ 12-19 จำ�นวน 164 ร�ยก�รที่รับมอบ

จ�กน�ยโยธิน ธ�ร�หิรัญโชติ จัดแสดงที่ห้องประวัติศ�สตร์

โบร�ณคดีสมัยลพบุรี อ�ค�รมห�สุรสิงหน�ท พิพิธภัณฑสถ�น

แห่งช�ติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.65 เป็นต้นไป

ม.น.ข.แสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ข�ดแคลน ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์ 

(ม.น.ข.) จัดนิทรรศก�รภ�พถ่�ยฝีพระหัตถ์สมเด็จพระ

กนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม

บรมร�ชกุม�รี พร้อมแสดงผลง�นของ 17 ศิลปิน ณ สมบัติ 

เพิ่มพูน แกลเลอรี กรุงเทพฯ เพื่อห�ร�ยได้สมทบทุนโครงก�ร 

ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษ� สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์                

พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง ช่วยเหลือ

นักเรียนข�ดแคลนทุนทรัพย์ สนใจชมและซื้อผลง�นได้ตั้งแต่วัน

นี้-8 ก.ค. ทุกวัน เวล� 09.00-18.00 น. สำ�หรับผู้มีจิตศรัทธ�ร่วม

บริจ�คผ่�นบัญชีธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต ส�ข� รพ.เซนต์หลุยส์ 

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 186-2-301-478.

ประเมินอาชีวะเรียนฟรีรอบแรกก่อนไปต่อเฟส2
ศึกษาธิการ • สอศ.เดินหน้�ประเมินผลสัม 

ฤทธิ์โครงก�รอ�ชีวะเรียนฟรี เพื่อร�ยง�น 

ครม. ก่อนไปต่อเฟส 2 พร้อมประช�สัมพันธ์

เชิงรุก พุ่งเป้�กลุ่มผู้นำ�ชุมชน หวังดึงเด็กที่

พล�ดโอก�สท�งก�รศึกษ�กลับม�เรียน

น�ยสุเทพ แก่งสันเทียะ เลข�ธิก�ร

คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� (เลข�ฯ 

กอศ.) กล่�วว่� ต�มที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ได้อนุมัติหลักก�รโครงก�ร “อ�ชีวะ

อยู่ประจำ� เรียนฟรี มีอ�ชีพ” ระยะที่ 1 

ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินโครงก�ร 3 ปี ตั้งแต่

ปี พ.ศ.2565-2567 จำ�นวน 610 ล้�นบ�ท 

เพื่อผลิตกำ�ลังคนของประเทศ อ�ชีวะอยู่

ประจำ� เรียนฟรี มีอ�ชีพ ในสถ�นศึกษ�

ของรัฐ สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

อ�ชีวศึกษ� (สอศ.) 88 แห่งทั่วประเทศ 

รองรับนักเรียนที่ตกหล่นจ�กระบบก�ร

ศึกษ� และเย�วชนที่ข�ดโอก�สท�งก�ร

ศึกษ� หรืออยู่ในพื้นที่ห่�งไกล จำ�นวน 

5,280 คน โดยในส่วนของก�รใช้จ่�ยก�ร

ดำ�เนินโครงก�รของปี 2565 ได้เจียดจ่�ย

จ�กงบประม�ณของ ศธ. จำ�นวน 202.40 

ล้�นบ�ท กลุ่มเป้�หม�ยนักเรียนที่ตกหล่น

จ�กระบบก�รศึกษ�และเย�วชนที่ข�ด

โอก�สท�งก�รศึกษ�อยู่ในพื้นที่ห่�งไกลนั้น 

ขณะนี้เร�กำ�ลังดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ให้

ได้ต�มกลุ่มเป้�หม�ย

น�ยสุเทพกล่�วต่อว่� นอกจ�กนี้                                                       

สอศ.จะมีก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

โครงก�รดังกล่�วในไตรม�สแรกปีก�ร

ศึกษ� 2565 ด้วย เพร�ะที่ประชุม ครม.

ต้องก�รเห็นผลสัมฤทธิ์จ�กโครงก�รนี้  

เพื่อจะทำ�เรื่องขย�ยในเฟสสองต่อไปได้ 

สำ�หรับก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น เร�

จะยึด 3 กลุ่มเป้�หม�ยหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้

ปกครอง ว่�ส�ม�รถช่วยเหลือก�รเรียน

ของบุตรหล�นได้จริงหรือไม่ กลุ่มผู้เรียนมี

คว�มพอใจกับส�ข�ที่เรียนหรือรูปแบบก�ร

บริห�รจัดก�รหรือไม่ และกลุ่มสถ�นศึกษ�

ที่เข้�ร่วมโครงก�รมีประสิทธิภ�พม�กน้อย

แค่ไหนและต้องก�รรับก�รสนับสนุนเรื่อง

ใดเพิ่มเติมอีก ซึ่งตนเชื่อมั่นว่�ผลสัมฤทธิ์ที่

เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่�งม�กต่อผู้เรียน

อย่�งไรก็ต�ม ก�รดำ�เนินโครงก�ร

อ�ชีวะ อยู่ประจำ� เรียนฟรี ที่ผ่�นม�ยัง

ไม่พบปัญห�อุปสรรค โดยมีแต่ประเด็นที่

ยังข�ดเรื่องก�รประช�สัมพันธ์ เนื่องจ�ก

โครงก�รนี้เป็นโครงก�รใหม่ ผู้ปกครอง

ยังไม่เข้�ใจและไม่รู้ว่�จะเข้�ถึงโครงก�ร

นี้ ได้อย่�งไร ดังนั้น จ�กนี้ ไป สอศ.จะ

ประช�สัมพันธ์ โครงก�รดังกล่�วเชิงรุก

ม�กขึ้น โดยมุ่งไปที่ผู้นำ�ชุมชน เช่น กำ�นัน 

ผู้ใหญ่บ้�น ให้ม�กขึ้น เพร�ะกลุ่มคนเหล่�

นี้มีคว�มใกล้ชิดกับคนในพื้นที่ และจะ

ทร�บข้อมูลดีว่�มีเด็กที่พล�ดโอก�สท�งก�ร

ศึกษ�กระจ�ยอยู่จุดไหนบ้�ง.  

‘ตรนีุช’เผยเกณฑ์สรรห�ทบทวนบ�งข้อเน้นคว�มส�ม�รถบริห�รกองทุนเงินจำ�นวนม�ก

ดินหน้าสนับสนุนดี ไซเนอร์เลือดใหม่ให้ได้รับโอกาสและต่อ 

ยอดธุรกิจในวงก�รแฟชั่นอย่�งต่อเนื่อง โว้ก ประเทศไทย 

จัดง�นเปิดตัว “Vogue Who’s on Next, The Vogue 

Fashion Fund 2022 Shop” นำ�เสนอผลง�นจ�กเหล่�ดีไซเนอร์

ผู้ชนะก�รแข่งขันในโครงก�ร Vogue Who’s on Next, The Vogue 

Fashion Fund 2022 ประกอบด้วยแบรนด์ Anuruq เสื้อผ้�สไตล์สตรีท 

มิกซ์แอนด์แมตช์ด้วยวัสดุที่หล�กหล�ย ใส่ใจร�ยละเอียดก�รตัดเย็บ 

พร้อมดีเทลและดีไซน์ที่ลงตัว, Marchmay แบรนด์ที่โดดเด่นเรื่องก�ร

ผสมผส�นระหว่�งผ้�วินเทจรีไซเคิลกับผ้�ม้วนใหม่

Piccoro แบรนด์แฟช่ันท่ีเน้นคว�มเซ็กซ่ี สร้�งสรรค์เส้ือผ้�

สไตล์โมเดิร์นสุดชิกต�มแบบฉบับส�วในเมืองท่ีหลงใหลแฟช่ัน และ 

Wildblueyonder แบรนด์ชุดว่�ยน้ำ�ท่ีเน้นสีสันสดใสและสนุกสน�นด้วย

เส้ือผ้�สไตล์รีสอร์ต พร้อมผส�นคว�มเป็นศิลปะลงบนผืนผ้�เกิดคว�ม

คิดสร้�งสรรค์แตกต่�ง ง�นน้ี ท้ัง 4 แบรนด์ยังอวดผลง�นคอลเลกชัน

พิเศษสะท้อนมุมมอง “Diversity” หรือคว�มหล�กหล�ย ไฮไลต์โครงก�ร

ปีน้ีส�นฝันเหล่�ดีไซเนอร์เปิดหน้�ร้�นให้จำ�หน่�ยจริงเป็นเวล� 1 เดือน 

ระหว่�งวันท่ี 17 มิ.ย.-17 ก.ค.2565 ท่ีช้ัน 1 ศูนย์ก�รค้�สย�มเซ็นเตอร์

กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณ�ธิก�รบริห�รโว้ก ประเทศไทย กล่�ว

ว่� ตลอดระยะเวล� 7 ปีที่ผ่�นม�ของโครงก�รแข่งขัน Vogue Who’s 

on Next, The Vogue Fashion Fund โว้ก ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อ

สนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ วงก�รแฟชั่นต้องก�รเลือดใหม่เข้�ม�

สูบฉีดอย่�งต่อเนื่อง เร�เฟ้นห�ดีไซเนอร์หน้�ใหม่ที่เริ่มทำ�ธุรกิจใน

ช่วง 1-3 ปี ยังข�ดประสบก�รณ์ในวงก�รแฟชั่น แต่เป็นแบรนด์ที่มี

ศักยภ�พ โว้ก ประเทศไทย คัดเลือกร่วมโครงก�รเพื่อให้ได้รับโอก�ส 

ไม่ใช่เป็นดีไซเนอร์ที่เก่งมีพรสวรรค์อย่�งเดียว แต่เก่งรอบด้�นในก�ร

บริห�รจัดก�รธุรกิจ ก�รเงิน ก�รตล�ด ถึงจะอยู่รอด เร�ช่วยประคับ

ประคองธุรกิจดีไซเนอร์รุ่นใหม่ให้อยู่ในอุตส�หกรรมแฟชั่นได้ 

“ด้วยสถ�นก�รณ์ โควิดและก�รทำ�ธุรกิจค้�ปลีกในวงก�รแฟชั่น

มีก�รเปลี่ยนแปลง มีดิจิทัลเข้�ม� ดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เน้นข�ยของ

ออนไลน์ ข�ดประสบก�รณ์จริงในก�รเจอลูกค้�และบริห�รจัดก�ร

ธุรกิจในมิติที่กว้�งขึ้นบนช่องท�งที่หล�กหล�ย โว้ก ประเทศไทย ได้

ปรับรูปแบบโครงก�รให้สอดคล้องกับยุคสมัย นอกจ�กให้คว�มรู้ก�ร

ทำ�ธุรกิจแล้ว ยังให้แบรนด์ที่เข้�รอบได้ออกรบในสน�มจริง มีหน้�ร้�น

ข�ยของ 1 เดือน ทั้ง 4 แบรนด์มีลูกค้�ท�งออนไลน์อยู่แล้ว แต่ยังมี

กลุ่มลูกค้�ที่ต้องก�รจับเนื้อผ้� ลองชุด ดีไซเนอร์จะได้บริห�รคว�ม

ส�ม�รถในก�รทำ�ธุรกิจ ค�ดหวังให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่มีหน้�ร้�นเป็น

ของตัวเองในอน�คต เร�พร้อมให้คำ�ปรึกษ�โดยผู้เชี่ยวช�ญเพื่อให้

โว้กหาดีไซเนอร์‘เลือดใหม่’สูบฉีดวงการแฟชั่น

เ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

การตกแต่งและจัดวางสินค้าของแบรนด์ Wildblueyonder

กุลวิทย์ เลาสุขศรี กับเหล่าดี ไซเนอร์รุ่นใหม่จาก 4 

แบรนด์

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

สาธารณสุข • กรม สบส. รับลูก “อนุทิน” 

เร่งประช�สัมพันธ์ประช�ชนใช้กัญช�ท�ง 

ก�รแพทย์อย่�งเหม�ะสม ขอแรง อสม. 1 

ล้�นคนเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ แนวท�ง 

“รับ รู้ ปรับ ใช้” สร้�งคว�มเข้�ใจ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม                                                         

สนับสนุนบริก�รสุขภ�พ (กรม สบส.) กระ 

ทรวงส�ธ�รณสุข ให้สัมภ�ษณ์ว่� ต�มที่

รัฐบ�ลได้ประก�ศ “ปลดล็อกกัญช�” อย่�ง

เป็นท�งก�ร เมื่อวันที่ 9 มิถุน�ยนที่ผ่�นม� ส่ง

ผลให้ประช�ชนส�ม�รถปลูกกัญช�และมีพืช

กัญช�ไว้ในครอบครองได้ โดยไม่ผิดกฎหม�ย 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของภ�ครัฐในก�รปลดล็อก

กัญช�ครั้งนี้ มุ่งเน้นในก�รนำ�พืชกัญช�ม�                                                              

ใช้ประโยชน์ท�งก�รแพทย์ สร้�งมูลค่�ท�ง                                            

เศรษฐกิจ น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ �ก�รกระทรวง

ส�ธ�รณสุข จึงได้สั่งก�รให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย

ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์ รณรงค์ให้คว�มรู้

แก่ประช�ชนในก�รใช้กัญช�เพื่อสุขภ�พ

โดยกรม สบส.ได้ดำ�เนินก�รประชุม

ห�รือร่วมกับเครือข่�ยประธ�นชมรมอ�ส�

สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น และเครือ

ข่�ยสุขภ�พทั่วประเทศ ผ่�นระบบออนไลน์

ท�งไกลเพื่อประส�นขอคว�มร่วมมือจ�กพี่

น้อง อสม. 1.05 ล้�นคน ในก�รทำ�หน้�ที่

เป็นกระบอกเสียงในก�รรณรงค์ และถ่�ย 

ทอดองค์คว�มรู้เกี่ยวกับพืชกัญช� ทั้งคุณ

ประโยชน์และผลกระทบที่อ�จจะเกิดจ�ก

ก�รเสพกัญช�เกินขน�ด รวมถึงข้อกฎหม�ย

ที่เกี่ยวข้อง ต�มหลัก “รับ รู้ ปรับ ใช้” ได้แก่ 

1.รับ : รับข้อมูล ข่�วส�รด้�นกัญช�จ�กแหล่งที่

เชื่อถือได้ 2.รู้ : รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญช�ที่ถูกต้อง 

3.ปรับ : ปรับก�รใช้กัญช�ให้เหม�ะสมกับผู้ป่วย 

และ 4.ใช้ : ใช้กัญช�เพื่อสุขภ�พและรักษ�โรค 

เพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รใช้กัญช�

ท�งก�รแพทย์ในชุมชนอย่�งถูกต้องเหม�ะสม 

แทนที่จะใช้เพื่อสันทน�ก�ร

“ขอขอบคุณพี่น้อง อสม.ที่ร่วมสนับสนุน

ก�รดำ�เนินง�นระบบส�ธ�รณสุขไทยม�โดย

ตลอด ทั้งในบทบ�ทของนักรบด่�นหน้�ที่ต่อสู้

กับโรคระบ�ดอย่�งโรคโควิด-19 และบทบ�ท

แกนนำ�สุขภ�พของชุมชน โดยในวันนี้ที่มีก�ร

ปลดล็อกกัญช� กรม สบส.ก็หวังว่�พี่น้อง อสม.

ทุกท่�นจะร่วมเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รเป็นกระ

บอกเสียง และร่วมรณรงค์ เผยแพร่องค์คว�ม

รู้และสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับพี่น้องในชุมชน 

ในก�รนำ�พืชกัญช�ไปใช้อย่�งถูกต้อง เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อก�รแพทย์ และเศรษฐกิจของ

ประช�ชนได้อย่�งยั่งยืน” นพ.ธเรศกล่�ว

ด้�น นพ.ภ�นุวัฒน์ ป�นเกตุ รองอธิบดี

กรม สบส. กล่�วว่� แม้พืชกัญช�จะมีสรรพคุณ

ท�งก�รแพทย์ ในก�รบรรเท�อ�ก�รได้หล�ก

หล�ยโรค และประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภ�พด้�น

อื่นๆ ก็ต�ม แต่ยังมีกลุ่มผู้ที่ควรระมัดระวังใน                                                               

ก�รใช้กัญช� อ�ทิ ผู้ที่มีอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี หญิง

ตั้งครรภ์และให้นมบุตร ผู้ที่มีอ�ก�รตับและไต

บกพร่อง ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่ใช้                                                             

ย�ละล�ยลิ่มเลือด และผู้ที่ใช้ย�ที่มีผลต่อระบบ                                                              

ประส�ทส่วนกล�ง เป็นต้น ดังนั้นขอให้ประช� 

ชนศึกษ�ข้อมูลอย่�งถี่ถ้วน โดยอ�จจะสอบถ�ม

ข้อมูลในก�รใช้กัญช�ท�งก�รแพทย์จ�กหน่วย

ง�นส�ธ�รณสุข หรือบุคล�กรส�ธ�รณสุขอย่�ง 

อสม.ที่อยู่ใกล้บ้�น และห�กต้องก�รจะปลูกหรือ

ครอบครองกัญช�ก็ขอให้สอบถ�มข้อมูลจ�กส�ย

ด่วน กัญชง กัญช� 1556 กด 3 เพื่อให้ก�รใช้

หรือครอบครองพืชกัญช�เป็นไปอย่�งถูกต้อง

ต�มหลักก�รแพทย์และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง.  

กรมสบส.ขอแรงอสม.

กระบอกเสียงรณรงค์

เข้�ใจกัญช�ก�รแพทย์   

เปิดหน้าร้านให้แบรนด์ Piccoro 

จำาหน่ายที่สยามเซ็นเตอร์

แฟชั่นจากแบรนด์ 

Marchmay ขึ้นห้าง
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11บันเทิง

ป๊บๆ..ผ่าน 100 วันไปแล้ว!

ผมเองก็อ่านจากข่าว ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่าน

มา ที่อุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต 

พรหมรังสี) เมตตาบารมี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา..

ได้มีพิธีบำาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) “สรพงศ์ ชาตรี” 

อดีตศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย 73 ปี 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมปีนี้

โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิแสดงพระธรรมเทศนา 

1 กัณฑ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ สวดมาติกา บังสุกุล และ

พระสงฆ์จตุรวรรคสวดพระอภิธรรม

มีคนในครอบครัว ญาติมิตร แฟนภาพยนตร์ ละคร ผู้

ชื่นชมผลงานของอดีตพระเอกยอดนิยมไปร่วมพิธีเป็นจำานวน 

มาก

คุณดวงเดือน จิไธสงค์ ภรรยาบอกว่า หลังจากที่ได้

เคลื่อนย้ายร่างไร้วิญญาณของ “พี่เอก” (สรพงศ์ ชาตรี) จาก

วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ..

ไปประกอบพิธีบำาเพ็ญกุศลที่ “มหาวิหารหลวงพ่อโต” 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พี่เอกได้ทุ่มเทแรงกาย-แรงใจ-แรงศรัทธา 

สร้างขึ้นเพื่อพุทธศาสนิกชนได้กราบไว้-บูชา!

ก็ได้มีพิธีบำาเพ็ญกุศลทุกวันพฤหัสบดี และจะปฏิบัติเช่นนี้

ไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ก่อนมีกำาหนดการพระ 

ราชทานเพลิง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

“อยากกราบขอบคุณคนไทยท้ังประเทศ แฟนหนัง แฟน

ละครที่ยังคิดถึงระลึกถึงพี่เอก ทั้งครูบาอาจารย์ พระภิกษุ

สงฆ์ กัลยาณมิตร ญาติ เพื่อนพี่น้องในวงการ..

ให้ความรัก ความเมตตา มาเยี่ยมมาระลึกถึง และให้

กำาลังใจกันมาโดยตลอด” คุณดวงเดือนเผยความรู้สึก

ครับ..ก็จดๆ-จำาๆ กันเอาไว้ โดยเฉพาะผู้คนในแวดวง

บันเทิง .. “วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565” ไปร่วมส่ง

วิญญาณพี่เอกสู่สรวงสวรรค์กัน!

แต่ก่อนจะถึงวันนั้น หากใครอยากไปร่วมบำาเพ็ญกุศล

ก็เชิญได้ ทุกวันพฤหัสบดี ท่ีอุทยานมหาวิหารสมเด็จพระพุฒา 

จารย์ อ.สีคิ้ว..ใกล้ๆ นี่เอง!

พูดถึง “สรพงศ์ ชาตรี” ก็อดที่จะคิดถึงหนังไทยไม่

ได้ ซึ่งสถานการณ์ ณ ตอนนี้ต้องบอกเลยว่า อุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ไทยยังอยู่ในภาวะซบเซา

ค่ายหนังใหญ่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจกับการลงทุน 

โดยเฉพาะ “บริษัท สหมงคลฟิล์มฯ” ที่หลังจากจอมยุทธ์หนัง

ไทย “เสี่ยเจียง” อ่อนล้า-อ่อนแรงลงไป..

ก็แทบจะไม่ค่อยมีผลงาน “หนังไทย” ออกสู่สายตาผู้

ชมมาจะปีสองปีแล้วมั้ง?

ผมปะหน้าคุณเตือน (ภรรยาเสี่ยเจียง) ในงานเลี้ยง

วันคล้ายวันเกิดคุณพรพิมล มั่นฤทัย หญิงเหล็กแห่งค่ายโคลี   

เซี่ยมเมื่อวันก่อนนู้น ท่านกระซิบ-กระซาบว่า..

“ปีนี้บริษัท (สหมงคลฯ) จะเริ่มกลับมาสร้างหนังจริงๆ 

จังๆ แล้ว ลูกๆ กำาลังเตรียมงานกันอยู่”

ได้ยินแล้วก็ให้รู้สึกยินดี-ชื่นใจที่หนังไทยจะได้กลับมา

คึกคักอีกคร้ัง เพราะผมเชื่อแน่ว่าถ้าสหมงคลฟิล์มขยับตัวเมื่อ

ไหร่ ตลาดหนังไทยก็จะกลับมามีชีวิตชีวาเมื่อนั้น

ที่ผ่านมา นอกจากปัญหาสุขภาพของเสี่ยเจียงแล้ว โค

วิด-19 ก็ดูจะเป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำาให้ค่ายใบโพธิ์ต้องสะดุด ถึง

ขั้นต้องเบรกการผลิตหนังเอาไว้

วันน้ี..เมื่อสถานการณ์โควิดคล่ีคลาย ก็ได้เวลาท่ีสหมงคล

ฟิล์มจะได้ปล่อยของ ก็อยากบอกไปยังผู้กำากับภาพยนตร์ทั้ง

หน้าเก่า-หน้าใหม่ ใครที่มีโปรเจ็กต์ดีๆ อยู่ในมือ..

รีบติดต่อ-เข้าไปพบ-ไปคุยกับคุณเตือน หรือลูกสาว 

น้องเอ๋ น้องอุ๋ย น้องโอ๋เสียแต่เนิ่นๆ ไปก่อน (อาจ) ได้สิทธิ์

ก่อน..รอไร?

อ้อ..ผู้กำากับรุ่นเก๋า “คุณแจ๊สสยาม” ตอนนี้เรี่ยวแรง-

กำาลังวังชายังดีอยู่ ถ้าบริษัทไหนเชื่อมือ-วางใจก็อยากให้ลอง

ติดต่อทาบทามดู..

ทำาหนัง-ทำาละคร..อายุ (ผู้กำากับ) เป็นเพียงตัวเลข

ครับ!.

แ

ม่รู้เป็นเพราะฤกษ์ดีหรือใจตรงกัน

เฉยๆ เพราะเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน

ที่ผ่านมา มีคนบันเทิงควงคู่กันเข้าสู่

ประตูวิวาห์กันอย่างชื่นมื่นถึง 3 คู่ โดนเริ่มที่นัก

แสดงสาว ฝ้าย-นิชานันท์ ฝั้นแก้ว กับ วยูน ตั้ง

ไชยวงศ์ แฟนหนุ่มนอกวงการ นักธุรกิจหนุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ เข้าพิธีมงคลสมรสและฉลองพิธี

วิวาห์ หลังคบหาดูใจกันครบ 7 ปีพอดี 

โดยในช่วงเช้าฤกษ์ดี แห่ขันหมากเวลา 

08.29 น. พิธีสวมแหวนเวลา 09.29 น. และ

ฉลองมงคลสมรสในเวลา 11.40 น. ณ ห้องคอน

เซอร์วาทอรี่บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ 

กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา บรรยากาศเต็มไป

ด้วยความอบอุ่น สนุกสนานและเป็นกันเองของ

ทั้งสองครอบครัว เพื่อนและแขกคนสนิทเท่านั้น 

โดยมีเพื่อนๆ ในวงการมาร่วมแสดงความยินดี 

อาทิ เบนซ์ ปุณยาพร, กระแต ศุภักษร, น้ำาหวาน 

กรรณาภรณ์, ธีร์ ธาดา, จ๋า ณัฐฐาวีรนุช, เอ   

ศุภชัย ฯลฯ

ส่วนอีกคู่ ดาราสาว ตาล-กัญญา รัตน

เพชร์ และภพ-เจนวิริยะโสภาค นักธุรกิจหนุ่ม

นอกวงการ ที่จัดงานแต่งงาน ณ ห้อง Jesters 

โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ บรรยากาศเต็ม

ไปด้วยความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัว แขก

ส่วนใหญ่เป็นคนใน

ครอบครัวและญาติๆ 

เท่านั้น เริ่มต้นใน

ช่วงเช้าด้วยพิธีสงฆ์ 

พิธีสู่ขอและพิธีหมั้น 

ตามด้วยพิธีหลั่งน้ำา

พระพุทธมนต์ และ

พิธีรับไหว้ และรับ

ประทานอาหาร เป็น

อันเสร็จพิธี

บ่าวสาวเปิด

ใจว่า คบหาดูใจกัน

มาได้ปีกว่าๆ รู้จักกัน

เพราะเป็นเพื่อนของ

เพื่อน ท่ีผ่านมาเข้ากัน

ได้ดี ในช่วงคบหาดูใจ

กันฝ่ายเจ้าบ่าวเร่ิมอยาก

ท่ีสร้างครอบครัว จึง

ตกลงปลงใจแต่งงานกัน   

แพลนอยากมีลูก 3 คน

ปิดท้ายกัน

ที่ ปาล์ม-ปวีร์ ปรีชาวีรกุล มือคีย์บอร์ดแห่งวง 

MEAN ที่จูงมือแฟนสาวสวยนอกวงการ เนย-

ภัสสภร กาญจโนภาส แต่งงาน ณ ห้องบอลรูม 

ไ

alley” วงอินดี้อัลเทอร์เนทีฟป๊อป

ขวัญใจวัยรุ่น Gen Z ที่มาแรง

ที่สุด พร้อมฐานแฟนที่เพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย ปล่อยซิงเกิล 

“CHAMPAGNE (Valley Remix)” เพลงป๊อปฟัง

สบายความหมายดีสไตล์ “Valley”

ที่ครั้งนี้ ได้เมมเบอร์ทุกคนมาช่วยกันร้อง 

พร้อมโปรดักชั่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากไฮเปอร์

ป๊อป ซึ่ง “CHAMPAGNE” เวอร์ชั่นก่อนหน้า

นี้ด้านมือกลองอย่างสาว Karah James ได้รับ

หน้าที่ร้องนำา เพิ่มความสดใหม่ให้กับซาวด์ของวง 

เรียกว่าทั้งสองเวอร์ชั่นกินกันไม่ลงเลยทีเดียว

ด้าน Rob นักร้องนำาเผยถึง 

“CHAMPAGNE (Valley Remix)” 

ว่า สิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวงของ

พวกเราคือ

“การที่พวกเราทุกคนมัน

จะคอยช่วยกันดันให้ลองทำาอะไร

ที่พวกเรารู้สึกว่ามันแปลกใหม่ 

ซาวด์ใหม่ๆ ให้แฟนๆ ค้นพบไป

พร้อมกับพวกเรา

สำาหรับ Remix เวอร์ชั่นนี้

เราแกล้งทำาเป็นว่า “Valley” บอก 

“Valley” ให้นิยามใหม่กับเพลง 

champagne (สไตล์เพลงซ้อนเพลง

เหมือนในหนัง Inception)

ตั้งแต่เริ่ม

ต้นวงนี้มาพวก

เราตัดสินใจที่

ทำาทุกอย่างให้เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เราแต่งเพลงเอง โปร 

ดิวซ์เพลงเอง เราร้องเพลงเอง

การรีมิกซ์เพลงนี้เริ่มมา

จากที่ผมนั่งตีกลอง break beat 

ไปเรื่อยๆ แบบไม่ได้คิดอะไรมาก 

แล้วก็ลองอัดเล่นไปเรื่อยๆ จนมี

บางอย่างสปาร์กขึ้นมา จนทำาให้เรามีลูกเล่น

เราอยากให้มันฟังดูเหมือนแซมเปิลจาก

แผ่นเสียงเก่าที่มีฝุ่นเกาะ เสียงไม่ค่อยชัด หลัง

จากนั้นเราก็บินไป Nashville เพื่อเริ่มอัดอัลบั้ม

ใหม่

เราไปอยู่ใน Airbnb เริ่มเซตอัปเตรียมตัว

อัดเพลง และมีอยู่คืนหนึ่งเราก็คุยกันว่าอยากให้

เวอร์ชั่นรีมิกซ์นี้นำาเสนอออกมาในรูปแบบไหน

และคำาตอบก็คือให้มันฟังเหมือนกับกระ

บวนการครีเอตเพลงของพวกเรา เป็นการร่วมมือ

ของทุกคนในวงให้มากที่สุด

เลยเป็นที่มาให้พวกเราสลับท่อนกันร้อง 

Mickey เขียนบางท่อนขึ้นมาใหม่ และ Alex ร้อง

ท่อน Bridge!”

“Valley” ถือเป็นวงดนตรีที่มีเคมีตรงกัน 

และความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถถ่ายทอดความ

รู้สึกร่วมกันออกมาเป็นเพลงได้ ที่ค่อนข้างแตก

ต่างจากหลายๆ วงในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่มาจาก

คนคนเดียวในวง เขาชอบที่พวกเขาทุกคนร่วมกัน

ร้องเพลงเวอร์ชั่นรีมิกซ์นี้

และมันเป็นสิ่งที่วันหนึ่งถ้ามองย้อนกลับ

มาพวกเขาจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ครีเอตสิ่งนี้ขึ้น

มา ได้ฟังเวอร์ชั่นรีมิกซ์นี้แล้วทำาให้พวกเขานึกถึง

ความรู้สึกที่ยากเกินจะอธิบาย

แต่มันเป็นเหมือนเวทมนตร์ที่พวกเขาทุกคน

ร่วมกันทำาวงดนตรีนี้ขึ้นมา และ “Valley” คงไม่ได้

เป็นอย่างทุกวันนี้ถ้าขาดมันไป

ก่อนหน้านี้ ไม่นานทาง “Valley” ได้ทำา

เซอร์ไพรส์แฟนๆ ชาวไทยด้วยการปล่อย Valley 

– “CHAMPAGNE” (Thai Lyric Video) บนช่อง 

YouTube ‘This is Valley’ ทำาเอาแฟนๆ ตื่นเต้น

และขอบคุณที่ทาง “Valley” ทำาวิดีโอแปลภาษา

ไทยออกมาให้แฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ.

interthaipost69@gmail.com

“V

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ โดยในวันน้ีมีพิธีต้ังแต่

เช้า ท้ังยกขบวนแห่ขันหมาก ต่อด้วยพิธีสวมแหวน

หม้ัน พิธียกน้ำาชา และพิธีฉลองมงคลสมรสก็จัด

ข้ึนในวันเดียวกัน โดยมีครอบครัวของท้ังคู่ รวมถึง

แขกผู้ใหญ่ เพื่อนศิลปินท้ังในและนอกวงการ ร่วม

แสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นใจ.

สหมงคลฟิล์มเตรียมขยับ?

ฤกษ์ดีหรือใจตรงกันเฉยๆ

วันเดียวกันคนบันเทิงแต่งงาน3คู่

‘Valley’วงอินดี้อัลเทอร์เนทีฟป๊อป

ปล่อย‘CHAMPAGNE(Valley Remix)’

กับโปรดักชั่นใหม่สไตล์Hyperpop



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๕๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางสาวอลิษา บุญญะอินทร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาซีคอนสแควร ๒ เลขบัญชี 

๙๐๘-๒-๒๔๕๐๘-๙ ช� อบัญชี นางสาวอลิษา 

บุญญะอินทร

- นางสาวอลิษา 

บุญญะอินทร

๑๒.๐๑ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเมกาบางนา ๒ เลขบัญชี 

๘๔๕-๒-๑๑๘๖๑-๑ ช� อบัญชี นายสถาพร คงดี

- นายสถาพร 

คงดี

๓,๑๕๑.๐๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาประเวศ เลขบัญชี ๐๒๒-๓-

๘๖๘๑๕-๐ ช� อบัญชี นางสาวปวริศา 

บุญญะอินทร

- นางสาวปวริศา 

บุญญะอินทร

๓๙๑,๑๔๗.๒๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๙๔,๓๑๐.๓๙ บาท (สามแสนเกา

หม� นส่ีพันสามรอยสิบบาทสามสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนางสาวอลิษา บุญญะอินทร กับพวก

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวดวงทิพย ศรีเพ็ญ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๙๔,๓๑๐.๓๙ บาท (สามแสนเกา

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๖๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายปติพล เอกอุรุ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการที่ รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ (ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ัง ท่ี 

ย.๓๘/๒๕๖๕)

เจ็ตสกี SEADOO สีแดง-ดํา รุน RXP 

๓๐๐ RS เลขเคร� องยนต CA - YDV 

๒๐๙๖๗ J ๖๑๗ พรอมอุปกรณรถพวง

ลากจูง

๑ ลํา นายปติพล 

เอกอุรุ

๓๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๕)

๒ (ทรัพยสิน

รายการที่ ๒ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๓๘/๒๕๖๕)

 เจ็ตสกี SEADOO สีเทา-ดํา เลข

เคร� องยนต CA-YDV ๑๗๕๒๘ K ๕๑๖ 

พรอมอุปกรณรถพวงลากจูง

๑ ลํา นายปติพล

เอกอุรุ

๓๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสน

บาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(เพิ่มเติม) รายนายปติพล เอกอุรุ กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวศิริกุล จุมสุวรรณ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๕๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายชัยชาญ ไมยาก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตตู สีขาว หมายเลข

ทะเบียน ๑ นค – ๕๔๘๓  

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายจิตรภณ คํานา/

นายชัยชาญ ไมยาก

๕๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (หาแสนหา

หม� นบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายชัยชาญ ไมยาก กับพวก

(นายพงษเทพ ธนวัฒนนิรันดร)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่ / เลขานุการ

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบาตรพระสงฆ เน� องในโอกาสวัน

กําเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครบรอบ 108 ป) 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย และนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบาตรพระสงฆ เน� องในโอกาสวันกําเนิดสถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ครบรอบ 108 ป วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) 

และทอดพระเนตรหองปฏิบัติการพยาบาลและหองสมุด ณ อาคารสิรินธรานุสรณ ๖๐ พรรษา 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

“สทนช.” เรงรัดโครงการศึกษาการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและ

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

พื้นที่ลุมน้ําแมกลอง เสริมความมั่นคงน้ําภาค

การเกษตร/อุปโภค-บริโภค เช� อมโยงแผน

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป  

เช� อมั่นเพิ่มศักยภาพ “ลุมน้ําแมกลอง” กาว

โตสูพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ   

นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สทนช.) 

กลาวภายหลังเปนประธานการประชุมรับฟง

ความคิดเห็นโครงการศึกษาการประเมินสิ่ง

แวดลอมระดับยุทธศาสตร และแผนหลัก

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพื้นที่ลุมน้ํา

แมกลอง พรอมลงพื้นที่ติดตามการบริหาร

จัดการน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม ในพื้นที่ 

ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

วา สทนช. ดําเนินการโครงการศึกษาการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและ

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

พื้นที่ลุ มน้ําแมกลอง เพ� อหารูปแบบและ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ํ า เ ชิ ง

ยุทธศาสตรและบูรณาการจัดทําแผนหลัก

และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พื้นที่ลุมน้ําแมกลอง ซึ่งเปนอีก

หนึ่งพื้นที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ทั้งในดานการคา การลงทุน และการตลาด 

เนื่ องจากภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มี

ลักษณะเปนอุตสาหกรรมตอเน� องมาจากภาค

การเกษตร เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมน้ําตาล ซึ่งตองอาศัยฐานการ

ผลิตจากภาคการเกษตร ประกอบกับการ

ประกอบอาชีพของประชากรสวนใหญอยูใน

ภาคเกษตรกรรม 

ดังนั้น สทนช. จึงไดจัดทําโครงการ

ศึ กษาการประ เมิ นสิ่ ง แวดล อมระดั บ

ยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําพื้นที่ลุ มน้ําแมกลองขึ้น เพ� อ

ทบทวนวิเคราะหการดําเนินงานพัฒนา

“สทนช.” เรงรัดผลศึกษา SEA ลุมน้ําแมกลอง ชี้เปาเช� อมโยงแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป

แหลงน้ําในพื้นที่ศึกษาโครงการที่ผานมา

เพ� อประกอบการจัดทําแผนหลักการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.2561-

2580) พรอมประเมินผลการดําเนินงานใน

ชวงป พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการ 

การบริหารทรัพยากรน้ําป พ.ศ.2565-2570 

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของลุมน้ํา

แมกลอง โดยเฉพาะการสรางความมั่นคง

ของน้ําภาคการเกษตรซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะ

ตองดําเนินการเรงดวน 

ท้ังน้ีจากผลการศึกษา พบวา มีโครงการ

สําคัญๆ ที่ตองเรงรัดดําเนินการในป 66-70 

(ระยะสั้น) อาทิ โครงการสถานีสูบน้ํากลอน

โด-รางสาลี่ โครงการประตูระบายน้ําพรอม

อาคารประกอบบานสวนผ้ึง ขณะท่ีในระยะยาว 

(ป 71-80) มีโครงการที่สําคัญ อาทิ โครงการ

อางเก็บน้ําลําตะเพินบนและระบบผันน้ํา 

โครงการขยายความจุอางเก็บน้ําลําอีซู

โดยที่ผานมาลุมน้ําแมกลองประสบ

กับภาวะภั ยแล งอยู เ สมอในช วง เดื อน

มกราคม-มิถุนายนของทุกปในสวนของ

การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภคในภาพรวม

ประชากรในพื้นที่ลุมน้ําแมกลองมีน้ําใชกวา

รอยละ80แตยังคงมีปญหาน้ําอุปโภคบริโภค

ไมเพียงพอ โดยมีหมูบานท่ียังขาดแคลนระบบ

ประปากระจายตัวอยูใน 8 ลุมน้ําสาขา มี 5 

จังหวัด 12 อําเภอ 20 ตําบล 34 หมูบาน 

ขณะเดียวกัน ยังพบปญหาน้ําทวม

บริเวณจุดบรรจบลําน้ําสาขา เชน ลําภาชีกับ

แมน้ําแควนอย ลําตะเพินกับแมน้ําแควใหญ 

และบริเวณที่ราบลุมปากแมน้ําและชายฝง

ทะเลของลุมน้ําแมกลอง รวมถึงปญหาดาน

คุณภาพน้ําบริเวณที่ราบริมแมน้ําแมกลอง

และปากแมน้ําจากชุมชน สารเคมีจาก

การเกษตรและปศุสัตว  ซึ่งในการลงพื้นที่วัน

นี้ที่ประตูระบายน้ําบางหัวหญา เปนอีกหนึ่ง

พื้นที่ที่ เปนตัวอยางที่สามารถตอยอดการ

พัฒนาคุณภาพน้ําโดยการใช “ประตูน้ําบาน

หับเผย” และการมีสวนรวมของประชาชน

ในพื้นที่ ในการบริหารจัดการกิจกรรมการใช

น้ําที่หลากหลายตามสภาพน้ําที่เปนอยู 3 น้ํา 

คือ น้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม ซึ่งแตกตาง

จากพื้นที่น้ําจืดทั่วไป เพราะตองคอยระวังไม

ใหน้ําเค็มรุกล้ําเขามา ไมเชนนั้นแปลงผัก 

นาขาว และบอปลาสลิดที่เลี้ยงไวเสียหาย 

ขณะเดียวกัน ตองระวังไมใหน้ําจืดระบาย

ลงพื้นที่ทายน้ํารวดเร็วและมากมาย เพราะ

กระทบตอสัตวน้ํากรอยที่เลี้ยงไวอยางกุง

และปลา ถึงขั้นน็อคน้ําตายเชนกัน การใช

ประตูน้ําบานหับเผย ทําใหน้ําจืดระดับ 30 

– 50 เซนติเมตร ที่มักทวมพื้นที่นาขาวถูก

ระบายออกไปทางฝงน้ําเค็มแทน แลวผสม

กับน้ําเค็มเปนน้ํากรอย ในขณะที่น้ําทะเล

หนุนขึ้นมาก็ไมสามารถผานประตูระบายน้ํา

บานหับเผยเขามาในพื้นที่น้ําจืดได ผลที่ตาม

มาคือน้ําในคลองฝงน้ําจืดเกิดการไหลเวียน 

ไมทวม และเน�าเสีย สวนฝงนํ้าเค็มไดนํ้ากรอย 

ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา 

เทากับไดรับประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย 

พรอมทั้งลดทอนความขัดแยงไปในตัวดวย

รองเลขาธิการ สทนช.กลาวตอวา 

นอกจากแนวทางการบริหารจัดการน้ําจืด 

น้ํากรอย และน้ําเค็ม ผลการศึกษาครั้งนี้

ไดเสนอแนะใหกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเรง

ทําการศึกษาศักยภาพของแหลงน้ําใตดินให

ชัดเจน และศักยภาพการเติมน้ําใตดินใน

พื้นที่ลุมน้ําในรายละเอียดถึงระดับหมูบาน 

ซึ่งผลการศึกษาจะเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคไดดี 

เพ� อนําผลการศึกษาไปสูการปฏิบัติที่เปนรูป

ธรรมโดยเร็ว 

พาย เฟสซ (Pie Face) พายสูตร

ลับอารมณดี ที่คงเอกลักษณของเนื้อพายสี่

เลเยอร กรอบนอกนุมในสไตล โฮมเมดจาก

ออสเตรเลีย พรอมแลวที่จะมาเปดเตาอบ

พายอีโมติคอนแสนน�ารักท้ัง คาว – 

หวาน เสิรฟรอนๆ กับพายหอมๆ  

รสชาติยอดนิยม อาทิ Chunky Steak 

Pie (พายเสตกเนื้อ), Chicken and 

Mushroom Pie (พายไก และเห็ด), 

Spinach Pie (พายผักโขม), Bacon 

Triple Cheese Pie (พายเบคอน

ทริปเปลชีส), Salted Egg Lava Pie 

(พายไขเค็มลาวา), Apple Pie (พาย

แอปเปล) Strawberry Pie (พายสต

รอเบอรี่) , Cream Custard Pie (พาย

ครีม คัสตารด) ใหกับชาวรังสิต ที่ 

Market Village รังสิต พรอมโปรโม

ชั่นเด็ดมัดใจ เม� อซื้อพายรสชาติใด

ก็ได 2 ชิ้น รับเพิ่ม 1 ชิ้น ทันที ! หรือ

จะอิ่มแบบเซตคอมโบกับ พายคาว 

3 ชิ้น และพายหวาน 3 ชิ้น ในราคา

เพียง 199.- (จากราคาปกติ 231.-) 

เทานั้น              

พาย เฟสซ เปดเตาอบหอมๆ พรอมโปรเด็ด

มัดใจชาวรังสิต ที่ Market Village

ลิ้มลองความอรอยกับพายอารมณดี  

กับโปรตอนรับสาขานองใหม Market Village 

รังสิต(ชั้น 1 ฝง Topsซูเปอรมารเก็ต) ไดแลว

ตั้งแตวันนี้ - 15 กรกฎาคม 

บริษัท ทรู ทัช ไดผานการรับรองมาตรฐานสากลสําหรับระบบการจัดการความปลอดภัย

ของขอมูล (Information Security Management System:ISMS) ISO/IEC 27001:2013 โดย

มี สุภาวดี ตระกูลบุญ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ทัช เปนตัวแทนรับมอบ จาก บริษัท 

บีเอสไอ กรุป (ประเทศไทย) โดยมี บุคลากร ใจดี ผูจัดการทั่วไปฝายขายและการตลาด เปน

ผูมอบ ณ อาคารทรู ทาวเวอร ซึ่งการมอบใบรับรองนี้มีวัตถุประสงค เพ� อแสดงใหเห็นวา

องคกรที่ผานการตรวจประเมิน มีกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ อันสะทอนถึงการบริหารความมั่นคงของขอมูล ซึ่งเนน

ความสําคัญที่ “ระบบการบริหารจัดการ” (Management System) ที่ไดมาตรฐานสากล โดย

มีขอกําหนดตาง ๆ ที่องคกรพึงปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของขอมูล เพ� อปกปองขอมูล 

กระบวนการทางธุรกิจ และทรัพยสินดานสารสนเทศที่สําคัญใหพนจากภัยคุกคาม และความ

เส่ียงในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงมีการจัดทําแผนรับมือเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน เพ� อลดความสูญเสีย 

และคงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจไดอยางตตอเน� อง

ทรู ทัช ยกระดับศักยภาพองคกร เสริมความเช� อมั่น 

รักษาความมั่นคงขอมูลลูกคา ดวยมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 

ของประเทศอังกฤษ ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง 

กลับมาแลว!! มหกรรมคนรักสุนัข

อันดับ 1 ของประเทศไทย โดย บริษัท 

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จํากัด รวม

กับ สมาคมพัฒนาพันธุสุนัข (ประเทศไทย), 

สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสัตวเลี้ยงไทย 

และบริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป จํากัด 

ผนึกกําลังเตรียมความพรอมจัดงาน สมารทฮารท 

พรีเซนต ไทยแลนด อินเตอรเนชั่นแนล 

ด็อก โชว 2022 งานแสดงสินคาและบริการ

เกี่ยวกับสุนัขแบบครบวงจรยิ่งใหญที่สุดใน

ภูมิภาคอาเซียน เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ป 

ภายใตธีม 20th Year Dog Show 

Reunion เชิญชวนเหลาผูเลี้ยง

สุนัข หวนรําลึกภาพในความทรงจํา

อันแสนสุข บนพ้ืนท่ีกวา 10,000 

ตารางเมตร ของอาคาร 5-6 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ภายในงานอัดแน�นดวย

กิจกรรมน�าสนใจ เพ� อเสริม

พัฒนาการที่ดีของสุนัข รวมถึง

การแขงขันและการประกวด

หลากหลายประเภท ไมวาจะ

เปนโชวความสามารถและ

ความสวยงามของสุนัขระดับ

นานาชาติ การสัมมนาเชิงวิชาการ 

สําหรับสัตวแพทยมือใหมใน

หัวขอ “การจัดการการเงิน 

แ ล ะ เ ว ช ภั ณ ฑ ท า ง ก า ร

สัตวแพทย” อีกท้ังเปดโครงการ

ชวยเหลือสังคมใหผูสนใจไดรับ

เล้ียงสุนัข (Adoption Zone) และ

รายไดจากการขายบัตรเขาชม

งาน 20 บาทตอทาน (เด็กและ

ฉลองครบรอบ 20 ป มหกรรมคนรักสุนัขอันดับ 1 ของประเทศไทย

สมารทฮารท พรีเซนต ไทยแลนด อินเตอรเนชั่นแนล ด็อก โชว 2022

สุนัขเขาฟรี) สนับสนุนโครงการ 1 บาท

เพ� อเจาตูบผูหิวโหย นอกจากน้ี ยังสามารถลุน

รับของรางวัลพิเศษฉลอง 20 ป พรอมชม

กิจกรรมความบันเทิง และพลาดไมไดกับ

กองทัพสินคาและบริการหลากหลายตอบ

โจทยผูเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ ตลอด 4 วัน

ของจัดงานระหวางวันที่ 30 มิถุนายน - 3 

กรกฎาคม ตั้งแตเวลา 10.00-20.00 น. 

ผู สนใจติดตามขอมูล เพิ่ ม เติมผ านทาง

เว็บไซต www.thailand-dogshow.com หรือ 

Facebook: ThailandInternationalDogShow
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน เวลา 08.30 น. 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ จัดโครงการ 

“คล� นลูกใหม โปรงใส ไรคอรรัปชัน” ภายใต

โครงการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบและ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แผนงานบูรณา

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 “New to 

Say No รุนที่ 2” ณ หองเวอร โก โรงแรมมิ

ราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท เปด

พื้นที่กิจกรรม สงเสริมการเรียนรู ชวนเด็ก ๆ 

มาเลนเกมลาขุมทรัพย ใตมหาสมุทรบนบอ

ทรายจําลองขนาดใหญ ในงาน “Pirate 

Treasure Hunt” รวมตามหาและสะสมสมบัติ

พรอมถายภาพกับ หุนจําลองเรือโจรสลัด

และปลาหมึกยักษ ขนาด 2 เมตร ในบรรยากาศ

ผจญภัยใตทองทะเล และยังสามารถนํา

สมบัติมาแลกรับของรางวัลพิเศษกลับบานได 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิรคชอปประดิษฐ

หนากากนักประดาน้ํา ใหนองๆ หนูๆ นํา

กลับไปเลนที่บานได ตั้งแตวันพุธที่ 22 - วัน

อาทิตยท่ี 26 มิถุนายน เวลา 10.00 – 20.00 น. 

บริเวณลานไนน สแควร (เซ็นเตอร โซน) 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท 

พิเศษสุด กดรับสิทธิ์ผาน App MBK PLUS  

รับฟรี บัตรเขารวมคนหาขุมทรัพยใตมหาสมุทร 

1 ใบ มูลคา 120 บาท และรวมใบเสร็จจาก

รานคา ภายในศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร 

ติวานนท ครบ 300 บาทขึ้นไป หรือใช  Point 

จาก App MBK PLUS  9 คะแนน แลกเพิ่ม 

1 สิทธิ์ (จํากัด 2 สิทธิ์/ทาน/วัน จํานวน 800 

สิทธิ์ ตลอดกิจกรรม)

เมซอง แบรเช ปารีส (Maison 

Berger Paris) ผูนําเคร� องหอมสําหรับบาน

ระดับพรีเมียมจากประเทศฝรั่งเศส สราง

อากาศบริสุทธิ์ใหทุกมุมในบาน จัดโปรโมชั่น

ลดกระหน่ํากลางปกับแคมเปญ MID YEAR 

FESTIVAL ชุดเคร� องหอมสําหรับบานหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งตะเกียงน้ําหอมชวยฟอกอากาศ

ใหบริสุทธ์ิ กานกระจายความหอม และนํ้าหอม

ที่มีใหเลือกมากกวา 50 กลิ่น ลดราคาพิเศษ

สูงสุดถึง 60% เริ่มแลววันนี้ - 30 มิถุนายน  

สั่งซื้อไดที่เฉพาะทางออนไลน Facebook: 

MaisonBergerThailand LINE: @maison-

bergerthai IG: maisonbergerthailand และ 

www.maisonbergerthailand.com เทานั้น 

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานความหอมที่พรอม

ใหบริการถึง 10 สาย สอบถามรายละเอียด 

โทร.0-2672-2088

คุณพ อคุณแม ช าวอุ ด รธานี และ

จังหวัดขางเคียง เฮลั่น! เพราะ รุงนิภา 

ศรีวิริยะเลิศกุล บอสหางเซ็นทรัล ยกงาน

แฟรแม-ลูกสุดที่ประสบความสําเร็จอยาง

ลนหลามที่กรุงเทพฯ ไปใหชาวจังหวัดอุดร

ธานีไดชอปกันฟนๆ เปนครั้งแรก กับงาน 

“Central X theAsianparent Baby Fair อุดร” 

จัดเต็มกับสินคาแบรนดดังรวมกวา 50 แบรนด 

อาทิ Pigeon, Spectra, Attitude Mom, 

Geko, Elava และ Baby & Co ฯลฯ และ

สวนลดสูงสุดถึง 70% พรอมชวนเต็มอิ่มไป

กับกิจกรรมความบันเทิงและสาระความรู ให

พอแมลูกผูกพันกันแบบแน�นๆ ระหวางวันที่ 

17-29 มิถุนายน ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หาง

เซ็นทรัลอุดรธานี นอกจากนี้ยังสามารถชอป

สินคาภายในงานผานชองทางออนไลนและ

หลากหลายชองทางชอปปงสุดสะดวกของ

หางเซ็นทรัลไดอีกดวย

เมทริส ดิสทริค ลาดพราว (Metris 

District Ladprao) โครงการภายใต เมเจอร 

ดีเวลลอปเมนท ผูนําอันดับ 1 ในตลาด 

คอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว ได (Pet-Friendly 

Residences) รวมกับรานกาแฟสุดชิค Proper 

Space by CO-F & CO-W รวมฉลอง 

#HAPPYPRIDEMONTH พิเศษสําหรับลูกคา

ที่เขามาเยี่ยมชมโครงการ ณ สํานักงานขาย

โครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพราว ตลอด

เดือนมิถุนายน รับฟรี! เคร� องด� มสุดพิเศษ 

เสิรฟพรอม "PRIDE SOFTBAKE" โฮมเมด

คุกกี้เนื้อนิ่มรสขาวโอตผสมอบเชยกับผลไม

แหง 5 สี กับหัวใจสีมวงตรงกลางที่ทําจาก

น้ําตาลรวมเปน 6 สี ส� อถึงความหลากหลาย

และสะทอนออกมาเปนคุกกี้รสชาติสุดอรอย 

เฉพาะท่ีน่ีท่ีเดียวเทาน้ัน สามารถนัดเขาเย่ียม

โครงการลวงหนาที่ LINE Official Account 

@majordevelopment หรือโทร.0-2116-1111 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

หองอาหารไดนาสต้ี โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว ขอ

นําเสนอเมนูสุดพิเศษประจําเดือนมิถุนายน 

2565 น้ี กับหลากหลายจานเด็ดจาก “ปูอลาสกา

และบอสตันล็อบสเตอร” ที่มีใหลิ้มลองตลอด

ทั้งเดือนไมวาจะเปน บอสตันล็อบสเตอร

นึ่งหัวไช โปวสไปซี่ บอสตัน

ล็อบสเตอรอบวุนเสนหมอดิน

ซอสซาชา ปูอลาสกาผัดนมสด 

และเด็ดสุดก็ตองเมนูปูอลาสกา

ผัดพริกไทดําซอสตับหาน

เรายกขบวนวัตถุดิบเกรด

พรีเมี่ยม พิถีพิถันทุกขั้นตอน

การปรุงพรอมกรรมวิธีในแบบ

เฉพาะของทางรานโดยเชฟชาว

ฮองกง หามพลาดเฉพาะเดือน

มิถุนายนนี้เทานั้น หองอาหาร

คิง เพาเวอร เปดรานจําหน�ายผลิตภัณฑ OTOP Premium     เอมอร ศรีวัฒนประภา 

ประธานกรรมการกลุมบริษัท คิง เพาเวอร รวมกิจกรรมเปดราน OTOP Premium (Thai 

Local Wisdom Product) ที่มี สมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวง

มหาดไทยเปนประธานเปดงาน เพ� อจัดแสดงและจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ OTOP ที่ผานการ

คัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย สูสายตานักทองเที่ยวในระดับสากล โดยมีทาน

ผูมีเกียรติ กิตติพงศ กิตติขจร, สุกัญญา ประจวบเหมาะ, วิฑูรย นวลนุกูล, สุรศักด์ิ อักษรกุล, 

สุทัศน สุวรรณผองใส, อัษฎางค ขําคมกุล, รวมงาน ซึ่งราน OTOP PREMIUM เปดใหบริการ

แลวตั้งแตวันนี้ บริเวณประตูทางเขา 3 ดานหนา และประตูทางเขา 9 จุดเช็คอิน ณ ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ

สถาบันอุทยานการเรียนรู หรือ ทีเค

พารค รวมกับ บริษัท แปลนทอยส ชวนทุก

คนมาเลนและฟงเสวนาในงาน Play Matters

เร� องเลนเร� องใหญ เพ� อ รวมทดสอบและคนหา

แงมุมใหมวา การเลนนั้นใหมากกวาความสนุก 

และเปนตัวชวยเสริมสรางพัฒนาการดานตาง ๆ 

อีกทั้งเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการเรียนรูเพ� อ

สรางประสบการณในการเตรียมความพรอม

สูการเปนผูใหญที่มีคุณภาพ ภายในงานพบ

กับกิจกรรม

อาทิ Forest of Play ปาแหงการเลน 

การเนรมิตรพื้นที่ภายในทีเคพารคเปน “พื้นที่

เลน” ใหเด็กไดมาปลดปลอยพลัง และผูปกครอง

ไดเรียนรูการเลนในแบบอิสระ พรอมทั้งรวม

ฟง การเสวนา พลังของการอานเลน การอาน

ไมไดมีแคมุมจริงจัง แคอานเลนหรืออาน

+เลนก็เปนสุข ทําความเขาใจในความสําคัญ

ของการอานเลน และบทบาทในการขับเคล� อน

ใหเด็กๆ สนุกไปกับโลกของการอาน วิทยากร

แกมโบล (GAMBOL) เปดตัวรองเทาใหม GAMBOL x DRAGONBALL Z    นิติ กิจกําจาย 

ผูอํานวยการ บริษัท บิ๊กสตาร ผูผลิตและจัดจําหน�ายรองเทาแบรนดแกมโบล เปดตัวรองเทา

คอลเลคชั่น GAMBOL x DRAGONBALL Z (แกมโบล ดรากอน บอล แซด) ที่ ไดลิขสิทธิ์

แทจากญี่ปุ น เพ� อเจาะตลาดกลุมผู ใหญและเด็ก ทั้งหมด 4 รุน โดยรองเทาทุกคูยังคง

นํานวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยอยาง G-Bold Technology™ (จีโบลด เทคโนโลยี) เอกสิทธิ์

เฉพาะของแกมโบล (GAMBOL) ที่มีคุณสมบัติทําใหรองเทามีความนุม ทน เบา สวมใสสบาย 

และผสมผสานลวดลายตัวละครสุดเทจากดรากอน บอล แซดที่รับรองวาถูกใจแฟนๆ 

อยางแน�นอน ณ บริษัท บิ๊กสตาร จํากัด

ทีเคพารค จับมือ แปลนทอยส ชวนเลนและฟงเสวนา

สรางความเขาใจเร� องของ “การเลน” ใน  “Play Matters เร� องเลนเร� องใหญ”

โดย ครูใบปอ - ออมขวัญ เวชยชัย ผูกอตั้ง 

CREAM Bangkok โรงแรมมหัศจรรยสําหรับ

นักอานตัวนอย คุณณฐภัทร อุรุพงศา ผูกอตั้ง

สํานักพิมพ Barefoot Banana 

นอกจากนี้ยังมี การเสวนา Playful 

Learning: ชวนกัน เลน เรียน เพ� อรวมเปด

โลกการเรียน เลน อยางมีความสุข วิทยากร

โดย ผศ.ดร. ปยพงษ สุเมตติกุล อาจารยคณะ

ศึกษาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง และที่ปรึกษาดาน

หลักสูตร HEI School Bangkok คุณณฐภัทร 

อุรุพงศา ผูกอต้ังสํานักพิมพ Barefoot Banana 

และ คุณแมนิดนก - พนิตชนก ดําเนินธรรม 

คุณแมนักเลนลูกหนึ่งและนักเขียน         

สนใจรวมกิจกรรมไดตั้งแตวันนี้ -  วันที่ 

26 มิถุนายน ณ อุทยานการเรียนรู TK Park 

ช้ัน 8 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ www.tkpark.or.th หรือ  www.

facebook.com/tkparkclub

ปูอลาสกาและบอสตันล็อบสเตอร 

จีนไดนาสตี้เปดใหบริการทุกวันมื้อกลางวัน 

12.30-14.30 น. และม้ือเย็น 18.30-22.30 น. 

ตั้งอยูที่ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมและสํารองโตะไดที่ โทร.

0-2541-1234 

คณะผูบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนตซีส จํากัด(มหาชน) หรือ TTA นําโดย 

สุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกิตติมศักดิ์ 

พรอมดวย ประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธาน

กรรมการ เฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ

ผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

และ อุษณา มหากิจศิริ รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร จัดงานเฉลิมฉลองเปดตัวโครงการยิ่ง

ใหญแหงป “125 สาทร” คอนโดมิเนียมระ

ดับลักซชัวรี่ บนทําเลทองผืนใหญหนากวาง

ถึง 97 เมตร ใจกลางสาทร ศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจและแหลงรวมเมกะโปรเจ็กตชั้นนํา

กลางกรุงเทพฯ 

เริ่มตนสรางพลังบวกในฐานะผู ให 

ศูนยการคา เดอะ สตรีท รัชดา และ อาคาร 

ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร รวมกับ สภากาชาดไทย 

ขอเชิญชวนคนไทยมอบโอกาสใหกับผูปวยที่

จําเปนตองใชเลือด ดวยการบริจาคโลหิตใน

กิจกรรม “Blood Donation ครั้งที่ 25” เพ� อ

ชวยตอลมหายใจและให โอกาสในการมีชีวิต

ของเพ� อนมนุษย โดยการบริจาคโลหิตเปน

หนึ่งในการทําความดีที่ใชเวลาเพียงไมนาน 

สามารถสรางความสุขตอผู ใหและผูรับใน

คราวเดียว ซึ่งผูที่ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม

ลวงหนา 250 ทานแรก จะไดรับ ‘ผาขาวมา

หมักโคลน’ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 23 

มิถุนายน เวลา 11.00-15.00 น. ณ ลาน

กิจกรรม ชั้น 1 ศูนยการคา 

เดอะ สตรีท รัชดา

สําหรับผูที่มีความ

ประสงคบริจาคโลหิต ซึ่ง

เปนผูที่ไดรับวัคซีน COVID

-19 แลว มีคําแนะนําใน

การปฏิบัติตน ดังนี้ บริจาค

โลหิต กอน ฉีดวัคซีน หาก

ไม มี อ า ก า รอ อน เพลี ย 

สามารถฉีดวัคซีนได ในวัน

ถัดไป ไมควรบริจาคโลหิต

วันเดียวกับวันที่ฉีดวัคซีน 

บริจาคโลหิต หลัง 

ฉีดวัคซีน กรณีไดรับวัคซีน 

COVID-19 ที่ ไดรับการ

รับรองจาก อย. ควรเวน

ระยะหางหลังฉีด 7 วัน 

“เดอะ สตรีท รัชดา” ชวนคนไทยมอบโอกาสใหกับผูปวย รวมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 25

สุดอลังการแหงป! เหลาเซเลบริตี้ระดับเอลิสตตบเทารวมฉลองเปดตัวยิ่งใหญ

โครงการ “125 สาทร” คอนโดสุดหรูแลนดมารคแหงใหมใจกลางสาทร

โดยไดรับเกียรติจาก ทาซากะ ทาคุโระ 

อั ค ร ร าชทู ตที่ ป รึ กษา ( ฝ า ย เศรษฐกิ จ ) 

ประจําสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจํา

ประเทศไทย อะซึชิ ชิมาดะ นายกสมาคม

ญี่ปุน ในประเทศไทย โทชิฮิโระ อิเคะอุจิ 

ผูจัดการแผนกพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ 

บริษัท คันเดน เรียลต้ี แอนด ดีเวลลอปเมนท

(KRD) รวมเปดงานภายใตคอนเซ็ปต “เดอะ ซีเคร็ท 

การเดน ออฟ 125 สาทร” (The Secret 

Gardens of 125 Sathorn) สะทอนแนวคิด

การออกแบบโครงการที่ผสมผสานความเปน

ธรรมชาติใหเขากับความเปนเมืองอยางลงตัว ณ 

สํานักงานขายโครงการ 125 สาทร กรุงเทพฯ

และสามารถบริจาคโลหิตไดตั้งแตการรับ

วัคซีนเข็มแรก กรณีมีอาการขางเคียงหลังฉีด

วัคซีน ขอใหหายดีกอน เวน 7-14 วัน ตาม

ความรุนแรงของอาการ

ผูสนใจรวมเปนสวนหนึ่งในการสราง

กุศลดวยการบริจาคโลหิตตอชีวิตใหผูปวย 

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของที่

ระลึก ‘ผาขาวมาหมักโคลน’ จํานวน 250 สิทธ์ิ! 

โดยลงทะเบียนลวงหนาผาน QR Code หรือ

คลิก https://bit.ly/3OcMg1y ไดตั้งแตวันนี้-

21 มิถุนายน สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.

0-2232-1999
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ทหารศรีลังกายิงควบคุมจลาจลน้ำามัน

โคลัมโบ • กองทัพศรีลังกายอมรับทหารเปิดฉากยิงในการ

ควบคุมฝูงชนที่ก่อจลาจลที่สถานีบริการน้ำามันแห่งหนึ่ง 

หลังจากประชาชนต้องแห่กันเข้าคิวเติมน้ำามันเบนซินและ

ดีเซล นิลันธา เปรมราชเน โฆษกกองทัพบกศรีลังกา เผย

ว่า ทหารลั่นกระสุนเพื่อควบคุมเหตุวุ่นวายในเมืองวิสุวามา

ดู ห่างจากกรุงโคลัมโบไปทางเหนือ 365 กิโลเมตร เมื่อวัน

เสาร์ที่ผ่านมา เนื่องจากจุดเฝ้าระวังของทหารถูกขว้างปา

โจมตีด้วยกองหิน “กลุ่มผู้ก่อเหตุ 20-30 คน ขว้างปาก้อน

หินและสร้างความเสียหายกับรถบรรทุกของกองทัพ นิลัน

ธรบอกกับเอเอฟพีว่า ตำารวจเผยว่ามีพลเรือน 4 คน และ

ทหาร 3 นาย ตอนที่ทหารเปิดฉากยิงเป็นครั้งแรกเพื่อปราม

เหตุความไม่สงบหลังสถานีบริการน้ำามันไม่เหลือน้ำามันให้

เติมอีก ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เริ่มประท้วง และสถานการณ์

ค่อยลุกลามทวีความรุนแรงขึ้นสู่การปะทะกันกับทหาร

มาเก๊าระดมตรวจโควิดหลังพบผู้ติดเชื้อ

มาเก๊า • รอยเตอร์รายงานการแถลงของรัฐบาลของมาเก๊า                                                                                

เมื่อวันอาทิตย์ ว่าเริ่มระดมตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับผู้อยู่

อาศัยในมาเก๊าทั้งหมด หลังพบผู้ติดเชื้อในมาเก๊าเมื่อคืนที่

ผ่านมา สื่อท้องถิ่นรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำานวน 

12 ราย รัฐบาลมาเก๊าใช้มาตรการควบคุมต่างๆ ซึ่งรวม

ถึงการปิดโรงเรียน, สวนสาธารณะ, พิพิธภัณฑ์และศูนย์

กีฬา โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อลดการรวม

ตัวของประชาชน ส่วนผู้ที่เดินทางออกจากมาเก๊า ต้องถือ

ใบรับรองผลการตรวจที่เป็นลบภายใน 24 ชั่วโมงสำาหรับ

ขั้นตอนทางศุลกากร

อดีตบาทหลวงชิลีเจอคุก 15 ปีละเมิดผู้เยาว์

ซันติอาโก • ออสการ์ มูนอซ วัย 60 ปี อดีตบาทหลวง

ซึ่งโดนขับออกจากสมณเพศ และเคยดำารงตำาแหน่งอาวุโส

ในศาสนจักรคาทอลิกของชิลี ถูกตัดสินจำาคุก 15 ปี เมื่อวัน

เสาร์ ในข้อหาข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์หลาย

คนเป็นเวลากว่าทศวรรษ ตามคำาพิพากษาของศาลอาญา

ในกรุงซันติอาโก เอเอฟพีรายงานว่า มูนอซเป็นบาทหลวง

ที่มีชื่อเสียง เคยดำารงตำาแหน่งอาวุโสภายใต้อาร์ชบิชอป

สังฆมณฑลซันติอาโก และล่าสุดเมื่อปี 2561 ภายใต้พระ

คาร์ดินัลริคาร์ โด เอซซาติ ซึ่งรายหลังถูกกล่าวหาว่าปกปิด

กรณีที่เกิดขึ้นหลายครั้งเกี่ยวกับการล่วงละเมิดผู้เยาว์ที่เกิด

ในศาสนจักรของชิลี มูนอซถูกกล่าวหาว่าข่มขืนและทำาร้าย

ผู้เยาว์อย่างน้อย 5 คน โดยเหยื่ออีก 2 คนยังอยู่ในระหว่าง

การประเมิน มูนอซอยู่ในการคุมขังเพื่อความปลอดภัยมา

ตั้งแต่ปี 2561 ในระหว่างที่รอการพิจารณาคดีอาญาที่เขา

ถูกกล่าวหาในช่วงปี 2545-2561 มีรายงานว่าอัยการเคย

ขอให้เขาต้องโทษจำาคุก 30 ปี ขณะท่ีโป๊ปฟรังซิสขับมูนอซ 

ออกจากการเป็นบาทหลวงในปี 2562.

วามเคลื่อนไหวล่าสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับสงคราม

ยูเครน (เข้าสู่วันที่ 117 วันนี้) บ่งบอกว่าโอกาสที่จะ

นั่งลงเจรจาเพื่อหาสูตรสันติภาพยังห่างไกลนัก

สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นผู้นำาเยอรมนี, ฝรั่งเศส, อิตาลี

และโรมาเนียไปเยือนกรุงเคียฟกันอย่างคึกคัก

นัดหมายไปพร้อมๆ กันเพื่อแสดงความเป็นน้ำาหนึ่งใจ

เดียวของยุโรปในอันที่จะสนับสนุนให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี

ปักหลักสู้กับรัสเซีย

หลังจากนั้นเพียงวันเดียว เราเห็นนายกฯ สหราช

อาณาจักร บอริส ยอห์นสัน ทำาเซอร์ไพรส์ด้วยการไปเยือน 

กรุงเคียฟเป็นครั้งที่ 2

และเสนอจะฝึกทหารยูเครน 10,000 นาย ในการทำา

สงครามกับรัสเซีย

ยอห์นสันบอกว่าโครงการฝึกทหารให้ยูเครนอย่างนี้

จะทำาให้เกิดปรากฏการณ์ “ความเปลี่ยนแปลงของสมการ

สงคราม”

นั่นแปลว่าจะทำาให้ยูเครนมีโอกาสชนะสงครามใน

สมรภูมิรบ

ก็ไม่ได้พูดถึงการหยุดยิงเพื่อนำาไปสู่การเจรจาสงบศึก

อีกเหมือนกัน

ในจังหวะเดียวกันนั้น ประธานกรรมาธิการสหภาพ

ยุโรป Ursula von der Leyen มายูเครนเพื่อประกาศว่า 

บัดนี้สมาชิกของอียูได้มีมติว่าได้ยกสถานภาพของยูเครนเป็น 

“candidate” ของการสมัครเป็นสมาชิกอียูแล้ว

นั่นหมายถึงการเริ่มต้นของกระบวนการการอนุมัติให้

ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศที่แสดงความสนใจจะสมัครเป็น

สมาชิกเท่านั้น แต่ได้เข้ามานั่งในห้องรอคิวสัมภาษณ์เพื่อรับ

อย่างเป็นทางการแล้ว

ในเวลาเดียวกันนั้น ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน       

ของรัสเซีย ก็ขึ้นเวทีใหญ่ St Petersburg International 

Economic Forum (SPIEF) ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ปราศรัยครั้งสำาคัญ

โดยเน้นว่ารัสเซียตัดสินใจเปิด “ปฏิบัติการพิเศษ” ใน

ยูเครน เพราะเป็นความชอบธรรมของประเทศที่มีอธิปไตย

ของตนในการที่จะปกป้องความมั่นคงของตน

เพราะปูตินอ้างว่านาโตและโลกตะวันตกมีเจตนาจะ

ใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำาลายความมั่นคงของ

รัสเซีย

มองจากแง่ของ                        

ปูติน นี่ไม่ใช่การ “รุก 

ราน” ยูเครนเพื่อขยาย

ดินแดน หากแต่เป็นการ 

“ทวงคืนดินแดน” ที่เคย

เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพ

โซเวียตในอดีต

อีกทั้งปูตินย้ำา

ว่า แม้รัสเซียจะมีอาวุธ

นิวเคลียร์ ก็จะไม่ใช้

มันเพื่อสร้างความไร้

เสถียรภาพให้กับโลก

แต่หากความมั่นคง

ของรัสเซียถูกคุกคาม  

มอสโกก็สงวนสิทธิ์ที่จะใช้

อาวุธนิวเคลียร์เช่นกัน

แปลว่าปูตินไม่

ได้ปิดทางที่จะใช้อาวุธ

ทำาลายล้างรุนแรง

เพื่อ “ปกป้องอธิปไตย”    

ของตน

เหมือนท่ีเซเลนสกี        

อ้างว่าที่ต้องสู้กับรัสเซีย 

และเรียกร้องให้ โลก

ตะวันตกส่งอาวุธมา

เพิ่มตลอดนั้นก็เป็นการ 

“ปกป้องอธิปไตย” ของ

ตนเช่นกัน

ผมสนใจประโยคหนึ่งของปูตินที่บอกว่า เขาไม่ต่อต้านการ

ที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เพราะไม่ใช่องค์กรทาง

ทหาร

เท่ากับเป็นการเปิดไฟเขียวให้ยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ

อียู แต่ยังคัดค้านเต็มประตู นาโตจะดึงยูเครนเข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของโครงสร้างภาพรวม

ก้าวย่างที่สำาคัญคือ คณะกรรมการพิจารณาสมาชิกภาพ

ของสหภาพยุโรป (EU - European Union) ได้สรุปว่าควรเสนอ

ให้ยูเครนเข้าสู่กระบวนการเป็น

สมาชิกของ EU โดยให้ได้รับ

สถานภาพผู้สมัคร (candidate 

status)

คาดกันว่าจะนำาเสนอกัน

ในที่ประชุมสุดยอดของ EU ใน

สัปดาห์นี้

หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่

กระบวนการลงมติให้ยูเครนเข้าสู่

การเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

สอดคล้องกับที่เซเลนสกีกับ

ผู้นำาของเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี ที่เดินทางไปพบ ก็แสดง

ให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพในทางการเมืองร่วมกัน

พยายามจะปิดร่องรอยของความขัดแย้งในเรื่องนี้ที่เคยมี

มาก่อน

ปกติแล้วการรับประเทศไหนเข้าเป็นสมาชิก EU น้ันต้องใช้

เวลาโดยเฉล่ียแล้วประมาณ 5 ปี เพราะมีข้ันตอนมากมายหลายช้ัน

ที่สำาคัญคือ ประเทศไหนจะขอเข้ามาเป็นสมาชิกต้องมี

การปฏิรูปและแก้กฎหมายหลายฉบับเพื่อให้เข้ามาตรฐานของ

สหภาพยุโรป

กรณียูเครนมีการใช้ “ทางลัด” เพราะวิกฤตที่เกิดจาก

สงครามในยูเครน

และการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องของผู้นำายูเครนเอง

เซเลนสกีย้ำาเสมอว่า ถ้ายุโรปจริงใจที่จะช่วยยูเครน

สู้รัสเซียก็อย่าได้รอช้า ต้องรีบรับเข้าไปเป็นสมาชิก เพราะ

ยูเครนกำาลังต่อสู้เพื่อยุโรปทั้งมวล มิได้เสียสละเลือดเนื้อและ

ชีวิตกับทรัพย์สินเพื่อตัวเองเท่านั้น

จำานวนสมาชิกของ EU นั้น เพิ่มขึ้นเป็นขั้นตอน เริ่ม

จาก 6 ประเทศ (เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมันตะวันตก อิตาลี 

ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์) มาเป็น 27 ประเทศทุกวันนี้

แม้ว่าอังกฤษจะลาออกไปแล้วภายใต้นโยบาย Brexit 

อันโด่งดัง แต่ก็ยังมีการเชื่อมโยงกันทางด้านต่างๆ อย่าง

ปฏิเสธไม่ได้

EU ต่างกับ NATO (North Atlantic Treaty 

Organization) ตรงที่ไม่ใช่องค์กรทางทหาร

หากแต่เน้นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในนโยบายการ

ต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน

หรือที่ใช้ในภาษาทางการของเขาว่า Common 

Foreign & Security Policy - CFSP

เมื่อปูตินก็ยังแยกระหว่าง EU กับ NATO ก็น่าสนใจใน

แนวทางการแก้วิกฤตในอนาคตสำาหรับยุโรปกับรัสเซียอาจจะ

มาในรูปของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และลดดีกรีความตึงเครียดทางทหารผ่าน NATO

เพราะปัจจัยเรื่องอำานาจและผลประโยชน์ก็ยังคง

สำาคัญที่สุดสำาหรับทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่ในปัจจุบัน

แต่วันนี้สถานการณ์ยังชุลมุนและวุ่นวายเกินกว่าที่ตัว

ละครสำาคัญๆ ในสงครามจะมานั่งถกถึงทางออกที่จะตอบ

สนอง “ความกังวล” ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

แต่ในท้ายที่สุด สงครามย่อมจะยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆ 

โดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้

แต่การเจรจาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายในข้อพิพาท

นี้ยอมรับว่าตนไม่ได้อยู่ในฐานะเหนือกว่าฝ่ายตรงกันข้ามมาก

ขึ้น ถึงขั้นที่จะ “เผด็จศึก” ได้

แต่กว่าถึงจุดนั้น ยูเครนจะเหลืออะไรให้เจรจา?

นั่นคือคำาถามที่ยังไร้คำาตอบ.

ค

ฮ่องกงเผยโฉมคณะรัฐมนตรีใหม่
ฮ่องกง • จีนแต่งตั้งคณะผู้บริหารฮ่องกงหรือคณะรัฐมนตรีชุด

ใหม่ ภายใต้การนำาของจอห์น ลี ว่าที่ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง รัฐมนตรีที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของฮ่องกงชุดนี้ 4 

คนโดนสหรัฐคว่ำาบาตร รวมถึงจอห์น ลี

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                                               

งานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนา 

ยน 2565 ว่าจีนแต่งตั้งคณะผู้

บริหารฮ่องกงชุดใหม่ 26 คน 

หลังจากจอห์น ลี ได้รับเลือก

เป็นผู้บริหารสูงสุดเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกงคนใหม่

รัฐมนตรีที่ยังไม่เปลี่ยน 

แปลงคือ พอล ชาน รัฐมนตรี

กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นบุค                                       

คลท่ีไม่ถูกสหรัฐคว่ำาบาตร ส่วน

พอล แลม เป็นรัฐมนตรีกระ 

ทรวงยุติธรรมแทนเทเรซา เชง,                                                        

เอริก ชาน เป็นหัวหน้าเลขา 

ธิการคณะผู้บริหารฮ่องกงคน

ใหม่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดอัน 

ดับ 2 ของฮ่องกง 

สหรัฐอเมริกาประกาศคว่ำา

บาตรเจ้าหน้าที่ฮ่องกงและจีน 

11 คน เมื่อ 2 ปีก่อน หลังมี

การบังคับใช้กฎหมายความม่ันคง

แห่งชาติท่ีใช้เพ่ือปราบปรามผู้

เห็นต่างในการชุมนุมเรียกร้อง

ประชาธิปไตยคร้ังใหญ่ในฮ่องกง

เมื่อปี 2562 ท่ีบางคร้ังเกิดความ

รุนแรงขึ้น 

เจ้าหน้าที่ฮ่องกงที่สหรัฐ

คว่ำาบาตร 7 คน อยู่ในรัฐบาล

ฮ่องกงอยู่แล้ว และคณะผู้บริ 

หารฮ่องกงชุดนี้ 4 คนถูกสหรัฐ

คว่ำาบาตร ได้แก่ จอห์น ลี ว่าที่

ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิ 

เศษฮ่องกง, คริส ตั้ง รัฐมนตรี

กระทรวงความมั่นคง, เอริก 

จาง รัฐมนตรีกระทรวงกิจการ

จีนแผ่นดินใหญ่ และเอริก 

ชาน หัวหน้าเลขาธิการคณะผู้

บริหารฮ่องกงคนใหม่ 

ส่วนเจ้าหน้าท่ีฮ่องกงอีก                                           

3 คนที่สหรัฐคว่ำาบาตรคือ สตี                                              

เวน โล อดีตผู้บัญชาการตำา 

รวจฮ่องกง, แคร์รี แลม ผู้

บริหารสูงสุดฮ่องกงท่ีกำาลังพ้น

จากตำาแหน่ง และเทเรซา เชง 

ที่กำาลังพ้นจากตำาแหน่งรัฐมน 

ตรีกระทรวงยุติธรรม 

จอห์น ลี กล่าวระหว่าง

การแถลงข่าวเปิดตัวคณะผู้บริ                                     

หารฮ่องกงชุดใหม่เม่ือวันอาทิตย์

กล่าวว่า เขาขอพูดเยาะเย้ยใน

ส่ิงท่ีเรียกว่า “คว่ำาบาตร” เขาไม่

ได้สนใจสิ่งนี้เลย บางประเทศ

ต้องการกล่ันแกล้งรังแกฮ่องกง 

พยายามข่มขู่เจ้าหน้าที่ฮ่องกง

ด้วยมาตรกร เช่น การคว่ำาบาตร 

หลังแผนการของเขาที่จะบ่อน

ทำาลายความม่ันคงแห่งชาติของ

เรามีอันล้มเหลวไป เพราะมาตร 

การต่างๆ ที่เราบังคับใช้ สิ่งที่

เกิดขึ้นทำาให้เรามีความมุ่งมั่น

มากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่

ของเราเพื่อปกป้องความมั่นคง

ของชาติ

การแต่งต้ังคณะผู้บริหาร

ฮ่องกงชุดใหม่มีขึ้นในช่วงไม่

ถึง 2 สัปดาห์ ที่คณะผู้บริหาร

ของฮ่องกงชุดใหม่นี้จะสาบาน

ตนเข้ารับตำาแหน่งในวันที่ 1 

กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันครบ 25 

ปีที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้

จีน คาดกันว่าประธานาธิบดี

สี จิ้นผิง จะเดินทางมาร่วมใน

พิธีสาบานตนด้วย ซึ่งเป็นการ

ให้การรับรองเชิงสัญลักษณ์ต่อ

คณะผู้บริหารชุดใหม่ของฮ่องกง

ภายใต้การนำาของลี แต่ยังไม่มี

การยืนยันเรื่องนี้ 

ถ้าประธานาธิบดีสีเดิน

ทางมาฮ่องกง จะเป็นการเดิน

ทางออกนอกประเทศครั้งแรก

ของเขาหลังการระบาดของโค

วิด-19.

ภาคใต้จีนเผชิญฝนตกหนัก-น้ำาท่วมตาย5

ปักก่ิง/ปารีส • เกิดพายุรุนแรง

ในภาคใต้ของจีนทำาให้น้ำาท่วม

และดินถล่มในเขตชนบท มีผู้

เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย ส่วน

ในทวีปยุโรปเผชิญคลื่นความร้อน

และไฟป่า

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 

ว่าหลายมณฑลทางภาคใต้ของ

จีนเผชิญฝนตกหนักทำาให้เกิด

น้ำาท่วมและดินถล่ม วิดีโอที่เผย

แพร่ทางโซเชียลมีเดียของจีน 

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นภาพ

ของถนนหลายสายแปรสภาพ                                                   

เป็นแม่น้ำา รถยนต์หลายคันและ                                              

บ้านชั้นเดียวหลายหลังถูกกระ 

แสน้ำาพัดพาหายไปในอย่างน้อย 

2 อำาเภอของมณฑลกุ้ยโจวทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ใน

บางพ้ืนท่ีเผชิญฝนตกหนักท่ีสุด

ในรอบ 60 ปี

สื่อทางการจีนรายงานเมื่อ

วันเสาร์ว่า บ้านไม้หลังหนึ่งพัง

ทลาย เนื่องจากฝนตกหนักใน

เขตปกครองตนเองกว่างซีท่ีติด 

กับมณฑลกุ้ยโจว ทำาให้ชาวบ้าน

เสียชีวิต 5 ราย และเกิดดิน

โคลนถล่มและถนนได้รับความ

เสียหายหลายพื้นที่ 

กรมอุตุนิยมวิทยาจีนแถลง

การพยากรณ์อากาศเมื่อวันอา 

ทิตย์ว่า จะมีฝนตกหนักต่อไป

ในมณฑลเจียงซี, อันฮุย, เจ้อ

เจียง และเขตปกครองตนเอง

กว่างซี จนถึงต้นสัปดาห์หน้า

เน่ืองจากเวลาน้ีเป็นช่วงฝนตก               

หนักท่ีสุดทางภาคใต้ของจีน หรือ

ท่ีรู้จักในชื่อ “น้ำาเรือมังกร”

ในภาคใต้ของจีน ช่วงสัป 

ดาห์ก่อนหรือหลัง “เทศกาลแข่ง

เรือมังกร” ท่ีจัดแข่งในช่วงต้น

เดือนมิถุนายนเป็นช่วงเวลาท่ีฝน

ตกหนักเนื่องจากอากาศอุ่น และ

ช้ืนทางภาคใต้ปะทะกับมวลอากาศ

เย็นจากภาคเหนือของประเทศ 

เอเอฟพีรายงานในวันเดียว 

กันว่า หลายประเทศในทวีปยุ 

โรปเผชิญคลื่นความร้อนช่วง

สุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา ในบางเมือง

อุณหภูมิสูงทำาลายสถิติของเดือน                                          

มิถุนายนและเกิดไฟป่าบางพ้ืนที่ 

เช่น ที่ค่ายทหารในจังหวัดวาร์

ของฝรั่งเศส และที่เทือกเขา

เซียร์ราเดลาคูเลบราของสเปน 

กรมอุตุนิยมวิทยาฝร่ัง                                                      

เศสแถลงว่า เมืองบียาริตส์                                    

เมืองรีสอร์ทริมทะเลทางตะวัน

ตกเฉียงใต้ของประเทศ อุณหภูมิ

เมื่อบ่ายวันเสาร์ท่ีผ่านมาข้ึนไป

ถึง 42.9 องศาเซลเซียสเป็นสถิติ

อุณหภูมิสูงสุดของเมืองน้ี และ

ในวันเดียวกันท่ีเมืองนองต์ทาง

ตะวันตกของประเทศอุณหภูมิ

ทะลุ 40 องศาเซลเซียส.

ครม.ใหม่ • จอห์น ลี (แถวแรกคนกลาง) ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ถ่ายภาพกับคณะผู้บริหารหรือคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ของฮ่องกงที่สำานักงานใหญ่รัฐบาลฮ่องกง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน

สองฝั่งของสงครามยูเครน

ยังเดินหน้าฟาดฟันดุดัน
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12

ลุงจบ ป.6 สร้างรถระบบไฟโซลาร์เซลล์

สุโขทัย • วันท่ี 19 มิ.ย.65 นายวิสูตร ขาวทุ่ง หรือช่างถ่าน อายุ 53 ปี ท่ีอยู่ 

183 ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า ตนเรียนจบช้ัน ป.6 แต่

ฝึกงานช่างเคาะพ่นสีมาต้ังแต่เด็ก จนสามารถเปิดอู่ท่ีบ้านรับเคาะพ่นสี ซ่อม

มอเตอร์ไซค์และเครื่องยนต์เกษตร ส่วนตัวชอบรถโบราณคลาสสิกพอมีเวลา

ว่างก็เลยสร้างไว้ขับเล่น เอาไปซ้ือของท่ีตลาดและเพื่อคลายเครียดด้วย โดยดู

ตัวอย่างจากยูทูบบวกกับจินตนาการส่วนตัว สร้างคันแรกเป็นรถจักรยานสามล้อ

น่ังป่ัน คันท่ี 2 เป็นรถสปอร์ตสามล้อคลาสสิก คลัตช์ออโต ขับเคลื่อนด้วยโซ่และ

เครื่องตัดหญ้า โครงเหล็กหุ้มด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และล่าสุดเป็นรถจีปวิลลี 

โครงเหล็กกล่อง ใส่ล้อรถจักรยานยนต์ ดิสก์เบรก 3 จุด ติดต้ังเครื่องยนต์ล่ีฟาน 

125 ซีซี มี 3 เกียร์เดินหน้า สตาร์ท 2 ระบบแบบไฟฟ้าและสตาร์ทเท้า ตอนน้ี

มีคันเดียวในโลก ต้ังราคาท่ี 45,000 บาท ลูกค้าต้องการรถรูปทรงโบราณแบบ

ไหนส่ังได้ตามใจ รวมท้ังดัดแปลงติดต้ังระบบไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ได้ทันที ไม่

ต้องง้อน้ำามันแพง สอบถามได้ท่ีเบอร์ 08-1475-7379 (ช่างถ่าน)

พระดอนมอบตัวคดีรับของโจร 

กรุงเทพฯ • วันท่ี 19 มิ.ย.65 ท่ีกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

ชอบ พระครูวินัยธรสุวิจักษณ์ ปญฺญวโร หรือพระดอน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวัง

ตะวันออก ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน

เพื่อรับทราบข้อกล่าวหารับของโจร โดยคดีน้ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายพงศกร จันทร์

แก้ว หรืออดีตพระกาโตะ ผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัด แจ้งความให้ดำาเนินคดีกับ

พระดอนเนื่องจากเป็นคนกลางรับเงินจำานวน 600,000 บาทท่ีมอบให้สีกาตอง 

เพื่อหวังปิดข่าวความสัมพันธ์ระหว่างท่ียังอยู่ในสมณเพศ โดยนายพงศกรอ้างว่า 

เงินดังกล่าวเบิกมาจากเงินของวัดและให้พระดอนติดต่อมอบให้สีกาตอง และผู้

สื่อข่าวในนครศรีธรรมราชคนละ 300,000 บาท อย่างไรก็ตามกลับไม่มีการจ่าย

เงินให้นักข่าวในพ้ืนท่ีแต่อย่างใด เบ้ืองต้นพระดอนให้การปฏิเสธในช้ันสอบสวน

ปภ.รายงาน 17-19 มิ.ย.เกิดวาตภัย 11 จว.

ไทยโพสต์ • วันท่ี 19 มิ.ย.65 เวลา 08.20 น. กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากสถานการณ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำาให้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึน โดยมีลมกระโชก

แรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในช่วงวันท่ี 17-19 มิ.ย. เกิดวาตภัยในพ้ืนท่ี 

11 จังหวัด รวม 20 อำาเภอ 35 ตำาบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 

187 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็นภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ 

พะเยา, สุโขทัย, กำาแพงเพชร และอุตรดิตถ์ รวม 6 อำาเภอ 9 ตำาบล 19 หมู่บ้าน 

บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 29 หลัง ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร 

รวม 3 อำาเภอ 6 ตำาบล 6 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ 

อำานาจเจริญ, นครราชสีมา, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม รวม 10 

อำาเภอ 18 ตำาบล 38 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 87 หลัง ภาคใต้ 

1 จังหวัด ได้แก่ ตรัง รวม 1 อำาเภอ 2 ตำาบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน

เสียหาย 71 หลัง.

โพลหวั่น

ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย และ

ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ..... โพสต์เฟซบุ๊ก

พร้อมภาพประกอบจากกลุ่มตีแตกการเมือง 

ซ่ึงมีการโพสต์ข้อความโดย Willy Lopez 

โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงหลังจากท่ีมีการปลด

ล็อกกัญชา ท้ังน้ี นายศุภชัยระบุว่า การเมือง

จ้องทำาลาย พรรคภูมิใจไทย ดำาเนินนโยบาย

กัญชาเสรีทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ด้าน

การรักษาสุขภาพ และทางด้านเศรษฐกิจ 

เราไม่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้เพื่อนันทนาการ 

ความบันเทิง กลับกัน เราได้ออกกฎเกณฑ์

เพื่อห้ามใช้ในเด็กและเยาวชนผู้มีอายุต่ำากว่า 

20 ปี ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

สมุนไพรควบคุม (กัญชา) รวมไปจนถึงการ

ห้ามสูบในท่ีสาธารณะ เรามีประกาศกรม

อนามัยเรื่องการห้ามสร้างความเดือดร้อน 

รำาคาญ ซ่ึงมีบทลงโทษชัดเจน ท้ังจำา ท้ังปรับ 

“ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข มีความ

ห่วงใยในเรื่องน้ี และมีการประสานให้หน่วย

งานต่างๆ ออกกฎกรอบมาควบคุมการใช้ใน

ทางท่ีไม่ถูกต้อง ให้เหลือแต่การใช้เพื่อเป็น

ประโยชน์เท่าน้ัน จะเห็นว่าล่าสุดกระทรวง

การอุดมศึกษาฯ มีการออกประกาศห้าม

นักศึกษาและบุคลากรใช้เพ่ือการบันเทิง 

ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีช่วยกันตี

กฎ วางกรอบ น่ีคือความพยายามของท่าน

รัฐมนตรีในการควบคุมดูแลนโยบาย แต่

กลับยังมีพวกจ้องบิดเบือน สร้างความเข้าใจ

ผิด ดังท่ีผมยกตัวอย่างมาด้านล่าง ท้ังน้ี น่ี

คือกระบวนการทำาลายทางการเมืองท่ีช่ัวช้า

เลวทราม ซ่ึงทางพรรคภูมิใจไทยจะหาทาง

ดำาเนินคดีอย่างรวดเร็วท่ีสุด #ไม่ปล่อยคน

ช่ัวลอยนวล” นายศุภชัยระบุ

วันเดียวกัน ศูนย์สำารวจความ

คิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล

สำารวจของประชาชน เรื่อง “การปลดล็อก

กัญชาออกจากบัญชียาเสพติด” รวมทั้ง

สิ้นจำานวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง ว่าเมื่อ

ถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

ประเภทที่ 5 ทำาให้การปลูก เสพ สูบ บริโภค 

สามารถทำาได้ถูกกฎหมาย พบว่า ตัวอย่าง

ร้อยละ 34.81 ระบุว่าเห็นด้วยมาก เพราะ

กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และ

เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นยารักษา

โรคได้ รองลงมา ร้อยละ 24.89 ระบุว่าไม่

เห็นด้วยเลย เพราะกัญชาเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อ

เด็กและเยาวชน เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง 

ประชาชนยังไม่มีความรู้เรื่องกัญชามาก

พอ และภาครัฐไม่สามารถควบคุมการใช้

กัญชาได้อย่างทั่วถึง, ร้อยละ 23.74 ระบุ

ว่าค่อนข้างเห็นด้วย เพราะกัญชาเป็นพืชที่

มีประโยชน์มากกว่าให้ โทษ สามารถใช้เป็น

ยารักษาโรคได้ และร้อยละ 16.56 ระบุว่า

ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะอาจเกิดการเสพติด

กัญชา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ประชาชนอาจ

นำาไปใช้ในทางที่ผิด

ด้านความกังวลของประชาชนต่อ

ปัญหาการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมใน

หมู่เด็กและเยาวชน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 

42.44 ระบุว่ากังวลมาก รองลงมา ร้อยละ 

29.62 ระบุว่าค่อนข้างกังวล, ร้อยละ 16.95 

ระบุว่าไม่กังวลเลย และร้อยละ 10.99 ระบุ

ว่าไม่ค่อยกังวล

สำาหรับความคิดเห็นของประชาชน

ต่อรูปแบบการใช้กัญชาของคนไทยใน

อนาคต พบว่า ร้อยละ 34.05 ระบุว่าใช้

ทางการแพทย์ รองลงมา ร้อยละ 31.15 ใช้

เพื่อการสันทนาการ เช่น การสูบหรือเสพ 

ร้อยละ 22.21 ระบุว่าใช้ในการประกอบ

อาหารหรือเครื่องดื่ม และร้อยละ 12.59 ใช้

เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงประสบการณ์

เกี่ยวกับกัญชาของประชาชน พบว่า ร้อย

ละ 67.02 ระบุว่าไม่เคยมีประสบการณ์

ใดๆ เกี่ยวกับกัญชา ขณะที่ร้อยละ 32.98 

ระบุว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชา 

โดยในจำานวนนี้ ร้อยละ 60.65 เคยมี

ประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาในเรื่องการ

ใช้กัญชาเพื่อประกอบอาหารหรือเครื่อง

ดื่ม รองลงมา ร้อยละ 30.56 การเสพหรือ

สูบกัญชา, ร้อยละ 21.06 การใช้กัญชาเพื่อ

รักษาโรค, ร้อยละ 6.94 การปลูกกัญชา, 

ร้อยละ 1.39 การแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา

ในเชิงพาณิชย์ และร้อยละ 0.23 การค้า

กัญชา

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการ

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่ง

ชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า เมื่อ

ทำาให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งทางด้าน

การค้าและการผลิต อาจมีมูลค่าเบื้องต้น

ในไทยอยู่ในระดับหมื่นล้านบาท แต่ผล

มีการลดภาษีดังกล่าวเพิ่มอีก จะส่งผลให้

รายได้หายไปเท่าไหร่ โดยทั้งหมดขึ้นอยู่

กับฝ่ายนโยบาย

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธาน

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ’35  

เปิดเผยกรณีข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหา

โครงสร้างราคาพลังงานที่ ไม่เป็นธรรม 

และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ

แพงทั้งแผ่นดินในขณะนี้ว่า เวทีสภาที่ 

3 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565 ม.ล.กรกสิวัฒน์ 

เกษมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงาน 

และนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ได้

เรียกร้องให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์แก้ไข

สิ่งผิดในนโยบายพลังงานหลายด้าน คือ 

หนึ่ง ค่าการกลั่นน้ำามันที่สูงเกินควร เกิด

จากมีบริษัทเอกชนใหญ่ที่ควบคุมโรงกลั่น

ส่วนใหญ่ในประเทศ ทำาให้ โรงกลั่นได้กำาไร

เกินควร บนความทุกข์ยากของประชาชน 

สอง กรณีการอ้างอิงราคาตลาดโลก

ทั้งที่เป็นการผลิตในประเทศไทย น้ำามัน

ถือเสมือนกลั่นที่ประเทศสิงคโปร์ ก๊าซถือ

เสมือนผลิตที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แก๊ส

โซฮอล์ถือเสมือนผลิตที่ประเทศบราซิล 

ทำาให้เอกชนได้กำาไรเกินควร เพราะบวก

ค่าใช้จ่ายทิพย์ที่ ไม่ได้จ่ายจริง และสาม   

ค่าการตลาดที่สูงเกินควร เกิดจากมีบริษัท

ผูกขาดเป็นเสือนอนกินอยู่ในกระบวนการ

ขายส่งและขายปลีกน้ำามันและก๊าซหุงต้ม  

ทำาให้ประชาชนต้องควักกระเป๋าไปอุดหนุน

แก่นายทุนเป็นประจำาวันอย่างไม่เป็นธรรม

“ทั้งสามประเด็นข้างต้นคือส่วน

ประกอบสำาคัญของโครงสร้างราคา

พลังงานที่บิดเบี้ยว ไม่เป็นธรรม สร้าง

ภาระกับประชาชนมายาวนาน และที่ผ่าน

มารัฐบาลก็ทำาเป็นหูทวนลม เป็นทองไม่รู้

ร้อน จนประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่าคนใน

รัฐบาลได้ประโยชน์จากกลุ่มทุนพลังงาน

อย่างใดหรือไม่” นายอดุลย์กล่าว

นายอดุลย์กล่าวว่า กรณีนายกรณ์ จา

ติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ได้นำาประเด็นที่

สภาที่ 3 ชี้เป้าไปขยายความ เรียกร้อง

ให้รัฐบาลแก้ไข ก็เป็นการดีที่หลายฝ่าย

ช่วยกันทักท้วงรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน แต่สภาที่ 3 เห็นว่านายกรณ์

กล้ายกเฉพาะประเด็นที่หนึ่งขึ้นเรียกร้อง

ต่อรัฐบาลเพียงข้อเดียว แต่กลับไม่กล้า

หยิบยกประเด็นที่สองและสามข้างต้นขึ้น

เรียกร้องให้ครบถ้วน 

“อยากให้จับตาดูกันต่อไปว่า รัฐบาล 

โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน รวมถึงกลุ่มทุนพลังงาน จะใช้

ข้อมูลบิดเบือนกับข้อเรียกร้องเหล่าน้ีอย่างไร 

เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า การเจรจาโรง

กล่ันเพื่อนำาส่งกำาไรจากค่าการกล่ันยังไม่ได้

ข้อยุติ แถมยังแสดงท่าทีเห็นอกเห็นใจ เชิดชู

กลุ่มทุนโรงกล่ันน้ำามันท่ีแสวงหากำาไรบน

ความทุกข์ของประชาชน” นายอดุลย์กล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

รับทราบและยินดีกับความร่วมมือของ

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กับภาคเอกชน

ช้ันนำาจากต่างประเทศ เพื่อร่วมเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโต

อย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า ในช่วงท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนช้ันนำาต่าง

ประเทศเป็นจำานวนมาก โดยล่าสุดผู้นำา                                                             

เอกชนจากสวิตเซอร์แลนด์และเกาหลีใต้

กระชับความร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะ

บุคลากรในพ้ืนท่ี EEC ด้านการแพทย์ 

และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่นิคม

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ารัฐบาล

ได้วางโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อม

ไว้ ให้กับ EEC ทั้งทางสถานที่และข้อ

กำาหนด เพื่อรองรับความร่วมมือด้านการ

ค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้น ความร่วมมือที่

ผ่านมาเป็นก้าวสำาคัญในการต่อยอดความ

สัมพันธ์ และเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำาคัญ

ในการขยายช่องทางดึงดูดนักลงทุนชั้น

นำาจากต่างประเทศให้ร่วมลงทุนในพื้นที่ 

EEC มากขึ้น ซึ่งไทยยินดีที่จะสนับสนุน

ความร่วมมือและการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น

ในพื้นที่  เพื่อต่อยอดความรู้ การพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ รวม

ถึงสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยและการ

พัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมร่วมกันพัฒนา

คน พัฒนาเทคโนโลยี หวังวางรากฐานด้าน

สาธารณูปโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

แก่ประชาชนในอนาคตอย่างยั่งยืน” นาย

ธนกรกล่าว.

นครราชสีมา • วันท่ี 19 มิ.ย.65 

จากกรณีชาวบ้าน ม.5 ต.ท่าช้าง 

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

รวมท้ังกลุ่มผู้ใช้น้ำาฝายยางบ้านส้ม ม.1                                           

ต.ท่าช้าง ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำารงธรรม 

จ.นครราชสีมา เนื่องจากได้รับความ

เดือดร้อนจากการนำาเถ้ากระดูกคน

ตายท่ีฌาปนกิจแล้ว พร้อมด้วยพาน

ธูปเทียน เคร่ืองใช้ ท่ีนอน หมอน 

ของใช้ต่างๆ ของผู้ตายมาท้ิงในลำาน้ำา

มูล ทำาให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ

ทางด้านสภาพจิตใจและภาพลักษณ์

ส่ิงแวดล้อมซ่ึงอาจเป็นแหล่งแพร่เช้ือ

โรคน้ัน

ล่าสุด นายวิเชียร จันทรโณทัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

พร้อมด้วยนายอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ, 

ผอ.ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด, ผู้แทน

สำา นักงานเ จ้า ท่า ภูมิภาคสาขา

นครราชสีมา, สาธารณสุขจังหวัด 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ลงพ้ืนท่ีเพื่อ

หารือแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ประกอบ

กิจการรับลอยอังคาร 2 กิจการ และ

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบเพื่อหาข้อ

สรุปร่วมกัน 

ท้ังน้ี ภายหลังหารือนานกว่า 1 

ชม. นายวิเชียรเปิดเผยว่า ปัจจุบันการ

ลอยอังคารใน อ.เฉลิมพระเกียรติ จะ

เป็นประชาชนนอกพ้ืนท่ีนำาเถ้ากระดูก

มาท้ิงในลำาน้ำามูลเอง ไม่ได้เป็นการว่า

จ้างบุคคลในพ้ืนท่ีแต่อย่างใด จากการ

หารือได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบ

กิจการรับลอยอังคารยุติการประกอบ

กิจการลอยอังคารในพ้ืนท่ีโดยเด็ดขาด 

ซ่ึงได้รับความยินยอมและจะทำาการ

ถอนป้ายโฆษณารับทำาพิธีออกทันที 

รวมท้ังการลบโฆษณาในส่ือสังคม

ออนไลน์ออกด้วย และจะปรับรูปแบบ

อาชีพทำาเป็นร้านอาหารริมลำาน้ำามูล

เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 

“เ พ่ือยุติปัญหาทุกอย่างท่ี

เกิดข้ึนกับพ่ีน้องประชาชนและส่ิง

แวดล้อม อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ

ท้ัง 2 รายได้ขอให้จังหวัดช่วยสนับสนุน

พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่อง

เท่ียวด้วย ในส่วนน้ีจังหวัดพร้อมท่ีจะ

สนับสนุน ส่งเสริม ให้เป็นร้านอาหาร 

แพนำาเท่ียว ดูธรรมชาติอยู่แล้ว”.

ผู้ว่าฯลุยยุติปัญหาห้ามลอยอังคารลำาน้ำามูล

จับหนุ่มขาดทุนเทรดคริปโตชิงทอง

สุราษฎร์ธานี • แพปลาเกาะสมุย

คึกคัก เรือประมงขนาดใหญ่เทียบ

ท่านำาปลาทูนับแสนกิโลมาขายหลัง

ขาดตลาดมานาน ด้านผู้ประกอบ

การเรือประมงและแพปลาวิงวอน

รัฐบาลช่วยตรึงราคาน้ำามัน

วันที่ 19 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ที่ท่าเทียบเรือสะพาน

กลาง ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎร์ธานี มีเรือประมงขนาด

ใหญ่จำานวนมากเข้าจอดเทียบท่า

เพื่อนำาสัตว์ทะเลมาจำาหน่ายให้แพ

ปลาที่รอรับปลาและนำาคนงานมา

คัดแยกปลา โดยพบว่าปลาที่เรือ

ประมงนำามาขึ้นในครั้งนี้เป็นปลา

ทูทั้งหมด

ขณะที่นางดวงสุดา อุปริพุทธ

กุล อายุ 58 ปี เจ้าของแพปลา

โชคสุดารัตน์ นำาคนงานมาคัดแยก

ปลาพร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า 

บรรยากาศแบบนี้ ไม่มีมานานนับปี

แล้ว และที่ผ่านมาปลาทูมีปริมาณ

น้อยมากทำาให้ราคาปลาทูสูงขึ้น 

และขาดตลาดมาเป็นระยะหนึ่ง 

แต่วันนี้พบว่าเรือประมงจับปลาทู

มาได้จำานวนมาก สำาหรับที่แพปลา

ของตนมีเรือนำาเข้ามาจำาหน่ายให้

กว่า 50,000 กิโลกรัม ส่วนแพปลา

รายอื่นก็มีจำานวนไม่แตกต่างกัน ซึ่ง

จะทำาให้มีปลาทูออกสู่ตลาดจำานวน

มาก นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะปลา

ทูขาดตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว

นางดวงสุดายังกล่าวอีกว่า 

ขณะน้ีท้ังชาวประมงและเจ้าของ

แพปลาได้รับผลกระทบจากราคา

น้ำามันท่ีแพงข้ึนอย่างมากทุกวัน จึง

อยากจะให้รัฐบาลช่วยตรึงราคาและ

เยียวยาผู้ประกอบการเรือประมงด้วย 

ปัจจุบันราคาน้ำามันดีเซลลิตรละกว่า 

37 บาท ทำาให้ผู้ประกอบการแบก

ภาระไม่ไหว จำาเป็นต้องมีการปรับ

ราคาอาหารทะเล และเมื่อมีการปรับ

ราคาประชาชนก็ต้องซ้ือของแพง

ตามไปด้วย.

เรือประมงเข้าท่า

ขนปลาทูมาขาย

นับแสนกิโลกรัม
กรุงเทพฯ • รวบหนุ่มเทรดคริปโต

ขาดทุนบุกชิงทองรูปพรรณห้างทอง

บ้วนหลี (ชมพู) 30 เส้น น้ำาหนักรวม  

60 บาท มูลค่ากว่า 1,800,000 บาท 

ปากซอยเจริญนคร 34 

วันท่ี 19 มิ.ย.65 ท่ีกอง

บัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น., 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง 

ผบช.น., พล.ต.ต.สำาเริง สวนทอง  

รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้

สถิตย์ ผบก.น.6, พล.ต.ต.นพศิลป์ 

พูลสวัสด์ิ ผบก.สส.บช.น.ร่วมแถลง

ข่าวการจับกุมนายมนตรี อายุ 34 ปี 

พร้อมของกลางทองรูปพรรณ จำานวน 

30 เส้น น้ำาหนักรวม 60 บาท และ

กระเป๋าสะพายข้างสีดำา จำานวน 1 

ใบ, รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 

110 ไอ สีดำา-แดง ไม่ติดแผ่นป้าย

ทะเบียน  จำานวน 1 คัน และอื่นๆ รวม 

8 รายการ จับกุมได้ท่ีบริเวณปากซอย

เจริญนคร 34 แขวงบางลำาภูล่าง เขต

คลองสาน กรุงเทพฯ โดยกล่าวหาว่า

กระทำาผิดฐาน “ชิงทรัพย์โดยมีอาวุธ

และโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำา

ผิด หรือพาทรัพย์น้ันไป หรือเพื่อให้

พ้นการจับกุม หรือรับของโจร”

พล.ต.ท.สำาราญเปิดเผยว่า วัน

ท่ี 18 มิ.ย. เวลาประมาณ 16.50 น.                                      

รับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายเป็นชายจำานวน 

1 คน บุกชิงทรัพย์ทองคำารูปพรรณ

ภายในห้างทองบ้วนหลี (ชมพู) ถนน

จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขต

พระนคร ได้ทองคำารูปพรรณไป 30 

เส้น มูลค่ากว่า 1,800,000 บาท และ

ข่ีรถจักรยานยนต์หลบหนีไป จาก

การสืบสวนสอบสวนร่วมกันของกอง

บังคับการสืบสวนสอบสวน กอง

บัญชาการตำารวจนครบาล กอง

บังคับการตำารวจนครบาล 6 และ

สถานีตำารวจนครบาลพระราชวัง 

ทำาให้ทราบว่าคนร้ายคือ นายมนตรี 

อายุ 34 ปี และมีพยานหลักฐานเพียง

พอท่ีเชื่อได้ว่าคนร้ายได้กระทำาความ

ผิดจริง โดยได้หลบหนีไปท่ีบ้านพักใน

ซอยเจริญนคร 34 แขวงบางลำาภูล่าง 

เขตคลองสาน กระท่ังวันท่ี  19 มิ.ย. 

เวลา 03.40 น. พบตัวท่ีบริเวณปาก

ซอยเจริญนคร 34 

จากการสอบถาม นายมนตรี

ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง โดยวัน

เกิดเหตุได้ข่ีรถจักรยานยนต์มาจอดไว้

บริเวณฝ่ังตรงข้ามห้างทองและเข้าไป

ก่อเหตุ จากน้ันได้ข่ีรถไปจอดซ่อนไว้

ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 7 ก่อนจะ

หลบหนีกลับมาท่ีบ้านพักภายในซอย

เจริญนคร 34 จนกระท่ังมาถูกจับกุมได้

ผบช.น.เปิดเผยว่า ผู้ต้องหา

ประสบปัญหาด้านการเงินในการ                

เทรดคริปโตและเกิดความเครียด จึง

ทำาให้ก่อเหตุดังกล่าว ท้ังน้ี ตำารวจ

ชุดจับกุมสามารถตรวจยึดทองคำารูป

พรรณท่ีถูกชิงทรัพย์ไปได้จำานวน 30 

เส้น รวมถึงตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 

และเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายท่ีผู้ต้องหา

ใช้ในการกระทำาความผิดอีกด้วย โดย

สามารถทำาการจับกุมได้ภายหลังเกิด

เหตุเพียง 11 ช่ัวโมงเท่าน้ัน.

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวอาจไม่คุ้ม

ค่ากับความเสียหายทางด้านสุขภาพค่าใช้

จ่ายทางด้านรักษาพยาบาล ปัญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่จะตามมา 

หากต้องการเปิดให้มีการเสพหรือ

บริโภค ต้องมีมาตรการ ดังนี้ 1.ต้องเก็บ 

ภาษีสรรพสามิตในอัตราสูง และนำาเงินบาง

ส่วนไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 

และเผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูก

ต้องในการใช้ประโยชน์จากสารสกัดจาก

กัญชา 2.ต้องมีการกำาหนดอายุขั้นต่ำาของผู้

ซื้อหรือเสพกัญชา อย่างต่ำาต้องอายุ 25 ปี

ขึ้นไป 3.ห้ามไม่ให้มีการโฆษณาใดๆ รวมทั้ง

โฆษณาแฝงในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสาร

สกัดจากกัญชาที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 4.การ 

กำาหนดให้มีคำาเตือนถึงภัยและผลกระทบ 

จากเสพสารสกัดจากกัญชา เผยแพร่ข้อมูล

ประโยชน์และโทษของกัญชา 5.การบังคับ 

ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขายต้องเปิดเผย 

ส่วนผสมของกัญชาในอาหารหรือเครื่อง

ดื่มอย่างชัดเจน 6.กำาหนดพื้นที่และเวลา 

สำาหรับเป็นเขตปลอดกัญชา 7.จำากัดการนำา

เข้าและส่งออกกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา 

ยกเว้นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

และการผลิตยารักษาโรคเท่านั้น

ที่ จ.มหาสารคาม นพ.สมชายโชติ 

ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

มหาสารคาม เปิดเผยว่า ได้มีการขึ้นป้าย

แจ้งเตือนทุกหน่วยงานบริการสาธารณสุข

ทุกอำาเภอ 13 แห่ง และโรงพยาบาล 13 

แห่ง โดยมีข้อความว่า กัญชาใช้อย่าง

ปลอดภัยและเหมาะสม เพื่อใช้รักษาโรค

อยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการ

แพทย์ ไม่สูบเพื่อสันทนาการหรือความ

บันเทิง เพราะทำาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

และผิด พ.ร.บ.สาธารณสุข มีโทษทั้งจำา

ทั้งปรับ.

คลังปัดฝุ่น

ซึ่งจะต้องพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย โดย

เฉพาะเรื่องการคลัง ในส่วนของภาพรวม

การจัดเก็บรายได้ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

ซึ่งจากผลการจัดเก็บรายได้ของกระทรวง

การคลังในช่วง 7 เดือนของปีงบประมาณ 

2565 (ต.ค.64-เม.ย.65) พบว่ายังเกินกว่า

เป้าหมายราว 4.5 หมื่นล้านบาท โดย

แนวโน้มการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่เหลือ

ของปีงบประมาณ 2565 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์

ดี ดังนั้นก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ว่าหาก

กทม. • พล.อ.ต.บุญเลิศ อันดารา โฆษก

กองทัพอากาศ เปิดเผยว่า พล.อ.อ.นภา

เดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

(ผบ.ทอ.) ชื่นชมนักเรียนนายเรืออากาศ

ของไทย ที่คว้ารางวัลคะแนนรวมอันดับ 

1 จาก 76 ทีมชั้นนำาทั่วโลก ที่เข้าร่วมการ

แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ “The Student 

Unmanned Aerial System (SUAS) 2022” 

ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมระบบอากาศยานไร้

คนขับนานาชาติ หรือ Association for 

Unmanned Vehicle Systems International 

(AUVSI) ณ มลรัฐแมริแลนด์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15-18 มิ.ย. โดยมี

วัตถุประสงค์การแข่งขันเพื่อร่วมกันพัฒนา

ระบบอัตโนมัติในหุ่นยนต์และอากาศยาน

โดยไม่แสวงหาผลกำาไร

ทั้งนี้ ทอ.โดยโรงเรียนนายเรือ

อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ส่ง

นักเรียนนายเรืออากาศเข้าร่วมการ

แข่งขัน ภายใต้ชื่อทีม Pegasus (พี

กาซัส) ซึ่งในตลอดเดือน มี.ค.-พ.ค. ทีม 

Pegasus ได้ออกแบบ ทดสอบ และแก้ไข

ระบบ รวมถึงการจำาลองการแข่งขัน และ

จัดทำาอุปกรณ์สำารองเพื่อพัฒนาระบบ

อากาศยานไร้คนขับ (UAS) 

ด้าน พล.อ.ท.ณรงศักดิ์  พิชิตชโลธร 

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท                                                     

กษัตริยาธิราช กล่าวว่า ทีมนักเรียนนาย

เรืออากาศเคยไปเข้าร่วมการแข่งขันใน

รายการนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยได้คะแนน

รวมเป็นอันดับที่ 9 หลังจากนั้นทีมนักเรียน

นายเรืออากาศได้นำาประสบการณ์ที่ ได้

รับ ตลอดจนจุดบกพร่องที่พบจากการ

แข่งขัน มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากลยุทธ์

และเทคนิคต่างๆ จนสามารถคว้ารางวัล

ชนะเลิศคะแนนรวมมาได้ในปีนี้.

บิ๊กป้องปลื้มทีมพีกาซัสคว้าแข่งUAVโลก
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เกทับศึก

แล้วก็มาอ้างทีหลังว่าเสียดายข้อมูลเด็ดที่ ไม่

ได้อภิปราย 

ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า

ประชาชนทนไม่ไหวแล้วกับสถานการณ์และ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาไม่

ได้ทำาดีอะไรให้กับประเทศ นายธนกรกล่าว

ว่า พท.ควรย้อนดูตัวเองด้วยว่า ที่ประเทศไทย

ต้องเจอกับสถานการณ์และเศรษฐกิจอย่าง

ทุกวันนี้เพราะรัฐบาลไหนทุจริตคอร์รัปชัน

มโหฬาร ชนิดที่อดีตนายกฯ ต้องหนีออกนอก

ประเทศ อดีตรัฐมนตรีต้องติดคุกไม่รู้กี่คนต่อกี่

คน หาก 8 ปีที่ผ่านมาท่านนายกฯ 

ไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ วันนี้

ประเทศคงจะแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันอีก

นาน คงจะถูกการทุจริตกัดกร่อน 

พรุนยิ่งกว่าบ้านถูกปลวกแทะไป

นานแล้ว 

“อยากใหพ้รรค พท.ยอ้นถาม

ตัวเองก่อนว่า การเชิญชวนแกน

นำาคนเสื้อแดงกลับมาร่วมงานกับ

พรรคอย่างออกหน้าออกตาอีกครั้ง

นั้น เป็นการทำาเพื่อช่วยแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนจริง

หรือไม่ หรือกำาลังทำาเพื่อใครหรือ

ไม่ อยากเตือนคนเสื้อแดงว่า ขอ

ให้ย้อนดูอดีตนายกฯ ท่านหนึ่งเป็น

ตัวอย่างให้ดี ที่ท่านเชื่อคำากล่อม

ว่าจะได้กลับมาเป็นนายกฯ รอบที่ 

2 แต่สุดท้ายก็ถูกหักหลังอย่างเจ็บ

ปวด จนต้องเดินออกจากสภากลับ

บ้านอย่างเดียวดาย วันนี้ประเทศ

กา้วขา้มความขดัแยง้ของคนในชาติ

มานานแล้ว อย่ากลับไปจุดเดิมอีก

เลย” นายธนกรกล่าว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                               

(ดอีเีอส) และรองหวัหนา้พรรคพลงั                                                    

ประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์

กรณีนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส. 

บญัชรีายชื่อ พปชร. ในฐานะหวัหนา้

กลุ่ม 16 ส.ส. ระบุมีรัฐมนตรีหลาย

คนทีจ่ะไม่โหวตให ้โดยมชีื่อนายชยั

วุฒิอยู่ด้วย และยังมีท่าทีจะโหวต

ไปในทิศทางเดียวกับ ร.อ.ธรรมนัส                                          

พรหมเผา่ ส.ส.พะเยา หวัหนา้พรรค

เศรษฐกิจไทย (ศท.) ว่า ก็ต้องกังวล 

หากโหวตสวนมันก็ไม่ดี ต้องไป

ทำาความเข้าใจกันว่ามีประเด็น มี

ข้อมูลอะไรที่ทำาให้ไม่ไว้วางใจเรา 

ซึง่ตอ้งชีแ้จงกนั และดตูอนอภปิราย

ด้วย ทั้งนี้ การโหวตเป็นเอกสิทธิ์

ของ ส.ส.แต่ละคน คงไม่สามารถ

ใชม้ตพิรรคบงัคบัได ้สว่นเสยีงโหวต

หนุนอภิปรายเรียบร้อยเหมือนการ

โหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี  

2566 หรอืไม ่ตอ้งมกีารพดูคยุกนัอกี

ที แต่ในภาพรวมเสียงของรัฐบาลก็

เยอะกวา่อยูแ่ลว้ มเีสยีงทีเ่พยีงพอที่

จะผ่านอยู่แล้ว แต่ต้องมีการพูดคุย

ทำาความเข้าใจกัน

ฝา่ยคา้นยนัเพิม่ชื่อ ‘สชุาต’ิ ได้

นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสมีา พรรคเพื่อไทย ใน

ฐานะเลขาธกิารพรรค กลา่วถงึกรณี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

ระบุการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วาง 

ใจรัฐมนตรีของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

เป็นญัตติเถื่อน เพราะไปเพิ่มชื่อ

รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายเป็น 11 

คน จากเดมิ 10 คน วา่การยื่นญตัติ

อภปิรายไม่ไวว้างใจของฝา่ยคา้นทำา

ถูกต้องทุกขั้นตอน ไม่ได้เป็นอย่างที่

นายสชุาตกิลา่วหา ชื่อนายสชุาตอิยู่

ในโผถูกยื่นซักฟอกตั้งแต่รอบแรกๆ 

ที่มีเสนอชื่อเข้ามา 13-14 คน แต่

ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็น

ว่ามากเกินไป อยากให้เอาเฉพาะ

คนที่มีหลักฐานชัดเจนจริงๆ การมี

รายชื่อรัฐมนตรี 10 คนที่จะถูกยื่น

ซักฟอกตอนนั้นก็ยังไม่นิ่ง ชื่อนาย

สุชาติก็เข้าๆ ออกๆ ตลอดเวลา 

แต่สุดท้ายเมื่อผู้อภิปรายยืนยันจะ

อภิปรายและท่ีประชุมพรรคร่วมฝ่าย

ค้านก็เห็นด้วย จึงใส่ชื่อนายสุชาติ

เขา้ไปเปน็คนสดุทา้ย สามารถทำาได้

ตราบใดทีย่งัไมย่ื่นญตัตติอ่นายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่อ้างว่า ส.ส.ที่เข้าชื่อ

ยื่นญัตติเข้าใจว่ามี ส.ส.ถูกยื่นอภิปรายแค่ 10 

คน ไม่ใช่ 11 คนนั้น นายประเสริฐกล่าวว่า 

ตอนที่ ส.ส.ลงชื่อก็ไม่มีใครทราบจะมีรัฐมนตรี

คนใดถูกยื่นอภิปรายบ้าง เพราะต้องเก็บราย

ชื่อผู้ถูกอภิปรายเป็นความลับ ไม่ให้ข้อสอบรั่ว

ไหล กลัวจะมีการเจรจาให้ถอนชื่อ จะทราบ

ชัดเจนคือตอนยื่นชื่อต่อประธานสภาฯ ญัตติ

จะสมบูรณ์ ไม่สามารถแก้ไขได้ต่อเมื่อประธาน

สภาฯ รับญัตติไปแล้วเท่านั้น แต่ก่อนที่จะยื่น

ญตัตอิยา่งเปน็ทางการ จะเพิม่หรอืลดรายชื่อก็

เปน็การคยุกนัระหวา่งพรรครว่มฝา่ยคา้น  การ

ทีน่ายสชุาตเิดนิเกมเชน่นี ้ไมรู่เ้พราะอะไร หาก

กลัวจะได้คะแนนอภิปรายน้อยที่สุดแล้วอาจ

ถูกปรับออกจาก ครม.ก็ไม่น่าจะใช่ เพราะนาย

สุชาติเป็นคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรี โอกาสถูก

ปรับออกคงยาก แต่ถ้าได้แต้มน้อยเกินไปก็คง

ดูไม่สวยเท่าไร 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรค พท. กล่าวว่า ในวันที่ 15 มิ.ย. ก่อนจะ

ยื่นอภิปรายญัตติก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% ตอน

ที่ ส.ส.ฝ่ายค้านลงชื่อในญัตติรู้แค่มี ส.ส.ถูก

ยื่นซักฟอกหลายคน แต่ ไม่ทราบมีจำานวนที่

แน่ชัดกี่คน ถึงชื่อนายสุชาติจะเข้ามาเป็นคน

ที่ 11 ก็ทำาได้ เพราะสามารถปรับเพิ่มหรือลด

ได้ก่อนจะยื่นญัตติอย่างเป็นทางการ ทราบ

ว่าการยื่นอภิปรายรอบที่แล้วชื่อนายสุชาติก็

เข้ามาเป็นคนสุดท้ายเช่นกัน การที่นายสุชาติ

ยื่นร้องเรียนเป็นสิทธิทำาได้ ขึ้นอยู่กับนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาฯ จะเห็นอย่างไร แต่คง

ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เพราะมั่นใจการ

ยื่นญัตติไม่ได้ทำาผิดขั้นตอน นายสุชาติไม่ควร

กังวล ไม่ต้องดิ้น ควรเอาเวลาไปรวบรวมตอบ

คำาถามดีกว่า

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า การตรวจสอบ

รัฐมนตรี ชื่อนายสุชาติอยู่ลำาดับต้นๆ เกือบทุก

ครั้ง ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเถื่อน-ไม่เถื่อน แต่โฟกัส

ที่ฝ่ายบริหารที่เป็นคณะรัฐมนตรี ควรพอใจกับ

การตรวจสอบ  รฐัมนตรทีีส่จุรติจรงิตอ้งไมก่ลวั

การตรวจสอบ การตรวจสอบจงึเหมอืนการเอา

น้ำาเกลือ ทิงเจอร์ ไปราดหลัง ถ้าคนที่หลังไม่มี

แผลจะได้ โชว์ว่าหลังสะอาด แต่ถ้าหลังมีแผล

อาจจะทำาให้ร้อนให้แสบจนทนไม่ได้ การแสดง

อาการแบบนี้เป็นการแสดงความหวาดกลัว 

ทำาให้เกิดข้อสังเกตว่ามีแผลเยอะ อย่าไปเล่น  

เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ทำาให้เห็นความหวาดกลัว คิด

วา่นายสชุาตคิวรเตรยีมขอ้มลูมาตรวจสอบ มา

ชี้แจงในสภา ดีกว่ามาดิ้นรนว่าเป็นญัตติเถื่อน 

เบี่ยงประเด็น เรื่องของผู้มีอิทธิพลนอกพรรค

ฝ่ายค้านยิ่งแสดงอาการยิ่งเสียหายกับตัวเอง

เมื่อถามว่า อาจมีเหตุให้อภิปรายไม่ไว้

วางใจสะดุดหรือไม่ นายธีรัจชัยกล่าวว่า ใน

ความเห็น ไม่มี การแถลงข่าวจะยื่นอภิปราย 

10 คน จะเพิ่มหลังแถลงข่าวเป็น 11 คน ก็

เปน็เรื่องของฝา่ยคา้น การจะมาเพิม่ชื่อกอ่นยื่น

อภปิรายไม่ไวว้างใจไม่ใชเ่รื่องแปลก ทำาไดเ้สมอ

เมื่อมีเหตุก็เพิ่มขึ้นมา การยื่นญัตติให้ประธาน

สภาฯ ไปแล้ว แต่มาเติมรายชื่อทีหลัง รวม

ทั้งเป็นกรณียื่นญัตติไปแล้ว แต่ไม่มีลายเซ็น

ส.ส.ร่วมเสนอญตัตใิห้ครบ แล้วมาเตมิลายเซ็น 

ส.ส.ใหมอ่าจมปีญัหาได ้แตถ่า้ลกัษณะดงัทีเ่ปน็

ขา่ว อยา่งไรกไ็มม่ทีางทำาใหส้ะดดุอยา่งแนน่อน

เมื่อถามว่า รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะ

เจอแผลใหญ่ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือ

ไม่ นายธีรัจชัยกล่าวว่า เท่าที่ทราบมีหลักฐาน

ชัดเจน น่าจะหนัก อาการสาหัสพอสมควร คน

ใดบ้างเดี๋ยวคอยดู

‘ชวน’ ขอเวลา 7 วันสอบญัตติ

ด้านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุ 

การประธานสภาฯ กลา่วถงึกรณทีีน่ายสชุาตขิอ

ให้ตรวจสอบญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่าย

ค้านว่า จะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในสัปดาห์

หน้า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ต้อง

พจิารณาบรรจเุขา้สูว่าระการประชมุสภาผูแ้ทน

ราษฎร ฝ่ายค้านไม่จำาเป็นต้องนำากลับไปตรวจ

สอบกอ่นอกีครัง้ ตอ้งเปน็ไปตามจำานวนรายชื่อ

ที่ยื่น ตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือไม่ เป็นไปตาม

รายชื่อของผู้ยื่นจริงหรือไม่

เมื่อถามว่า ในอดีตเคยมีประเด็นเกี่ยว

กับเรื่องญัตติเถื่อนหรือไม่ นายสมบูรณ์ กล่าว

วา่ ไมเ่คยม ีปกตยิื่นตามระบบ ยื่นผา่นประธาน

สภาฯ หลังจากนั้นประธานสภาฯ จะตรวจสอบ

ความถูกต้องในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ต่อมาต้องตรวจสอบว่ามี ส.ส.ลงชื่อยื่นญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจครบตามจำานวนหรือไม่ 

ส่วนหากมีปัญหาคือ 1.รายชื่อ ส.ส.ร่วมลงชื่อ

เสนอญัตติไม่ครบ 2.ญัตติอภิปรายไม่ตรงกับ 

เรื่องบรหิารงานของรฐับาล ตามรฐัธรรมนญูให้

ตรวจสอบเรื่องของการบริหารงาน คุณสมบัติ

ของรัฐมนตรี หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ที่มีผล

ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ถึงจะตรงตาม

ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

“เมื่อยื่นญัตติอภิปรายไม่ ไว้วางใจมา 

และไม่ตรงกับที่แถลงข่าว ทางสภาไม่ได้ตรวจ

สอบในสว่นนัน้ สภาจะพจิารณาเรื่องญตัตทิีย่ื่น

เขา้มาตามระบบ เมื่อจะมกีารยื่นญตัตอิภปิราย

ไม่ไว้วางใจ และมีการเพิ่มรายชื่อผู้ถูกอภิปราย

ในญตัตอิภปิรายไม่ไวว้างใจมาทหีลงั ไม่ใชเ่รื่อง

ของสภา” เลขาฯ ประธานสภาฯ กล่าว และว่า 

ประธานสภาฯ ไมเ่ปน็กงัวล ตอ้งตรวจสอบตาม

ข้อบังคับ ยึดถือตามรัฐธรรมนูญเป็นหลัก

จากกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและ

นวตักรรม และหวัหนา้ครอบครวัพรรคเพื่อไทย 

พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ภายใต้ชื่อ 

“ไปศรีสะเกษ ไล่หนู  ตีงูเห่า” ต่อมาเมื่อเวลา 

21.00 น. คืนวันที่ 18 มิ.ย. นายอนุทิน ชาญ

วรีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละ รมว.สาธารณสขุ 

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ โพสต์ภาพ

พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า คนภูมิใจ

ไทย หัวใจคิดบวก ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมา

เยือน #ศรีสะเกษยกทีม #พรรคภูมิใจไทย”

สำาหรับภาพที่ โพสต์มี ส.ส.ศรีสะเกษ 

พรรค ภท.ปัจจุบัน และ ส.ส.ที่จะย้ายมาสัง                                                                 

กัดและลงสมัครในนามพรรค ภท.ในอนาคต

รวม 6 คน คือ นายสิริพงศ์ อังคสกุล

เกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ, นายอาสพลธ์ สรรณ์

ไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษ, นายปวีณ แซ่จึง อดีต 

ส.ส.ศรสีะเกษ พรรคเพื่อไทย, นายจาตรุงค ์เพง็

นรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย, นาย

ธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย 

และ น.ส.ไตรศลุ ีไตรสรณกลุ รองโฆษกรฐับาล 

พร้อมข้อความระบุว่า “ไม่มีหนู ไม่มีงูเห่า มีแต่

คนบ้านเรา ที่พัฒนา” แขกทุกท่านที่จะมาช่วย

พัฒนาบ้านเรา ยินดีต้อนรับ

นายชนะศักด์ิ อัตถาวงศ์ ท่ีปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

กรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ให้สัมภาษณ์ท่ี 

จ.ศรีสะเกษ ว่าตลอด 8 ปีท่ีผ่านมานายกฯ ไม่ได้

ทำาข้อดีอะไรให้กับประเทศ ว่า น.ส.แพทองธาร

คงแยกแยะไม่ออกว่าส่ิงใดดีหรือไม่ดี ใครทำางาน 

แก้ไขปัญหาให้ประเทศหรือไม่ทำา เพราะเท่าท่ี

ตนเองและประชาชนได้เห็น นายกฯ ประยุทธ์

ได้บริหารงานท่ีทำาเพื่อประชาชนมาโดยตลอด 

ท้ังการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาท่ีคนใน

ตระกูลชินวัตรก่อเอาไว้ รวมท้ังพัฒนาประเทศใน

หลายด้าน แตกต่างจากกันมากกับคนของตระกูล

ชินวัตร สมัยเป็นนายกฯ ไม่เห็นว่าจะทำาข้อดี

อะไรให้กับประชาชนและประเทศเลย มีแต่ทำา

เพื่อครอบครัวของตัวเอง มุ่งแต่อยากจะให้คนใน

ครอบครัวกลับประเทศ จนคนท้ังประเทศออกมา

ขับไล่ ในท่ีสุดก็ยังถูกดำาเนินคดีและหนีไปอยู่ต่าง

ประเทศ น.ส.แพทองธารไปแอบมุดซ่อนอยู่ท่ีไหน

มาถึงไม่รู้ว่านายกฯ ประยุทธ์ได้ทำาอะไรไปบ้าง

แล้ว ท้ังเรื่องของการขนส่งทางคมนาคม รถไฟ 

สนามบิน ท่าเรือ ถนน โครงการ EEC และยังมี

โครงการอื่นๆ อีกมากมาย

‘บิ๊กตู่’ ผลงานเหนือ ‘ชินวัตร’

“เพียงเท่านี้ก็ถือว่าทำามากกว่ารัฐบาล

ของคนตระกูลชินวัตรถึง 3 คนที่เป็นนายกฯ 

ทั้งนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นาย

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ดังนั้นก่อนที่จะ

ออกมาวพิากษว์จิารณอ์ะไรนัน้ กข็อ

ใหน้ำาขอ้เทจ็จรงิมาพดู ไม่ใชอ่ยากจะ

กล่าวหาคนอื่นเพียงอย่างเดียว บาง

ครั้งการพูดอะไรด้วยความอ่อนหัด

อ่อนพรรษาการเมือง พูดไม่ระวัง

คำาพูด พูดอะไรไม่คิดถึงอดีตของ

คุณพ่อคุณอาที่สร้างวีรกรรมอันเจ็บ

ปวดกับคนไทยไว้ มันจะย้อนกลับ

มาทำาลายตัวเองมากกว่า ไม่ต่างกับ

สุภาษิต ถ่มน้ำาลายขึ้นฟ้า สุดท้าย

กลับลงมารดหน้าตัวเอง” นายชนะ

ศักดิ์กล่าว

นายชนะศักดิ์ยั งกล่าวถึง

ความคืบหน้าการดำาเนินการเอาผิด

ต่อพรรคเพื่อไทยที่จัดกิจกรรมที่ 

จ.ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ว่า

ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ได้มอบหมายให้

นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษา

กรรมาธิการการกฎหมาย การ

ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภา

ผู้แทนราษฎร ไปยื่นเรื่องกับคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่ง

ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างการ

รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเสนอเรื่อง

ร้องต่อ กกต. ซึ่งเรื่องนี้ ได้พูดคุยกับ

นายสนธิญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“การที่พรรคเพื่อไทยออก

มาบอกว่ ายั ง ไม่ มี การ เลื อกตั้ ง

สามารถดำาเนินการอะไรก็ได้นั้น ขอ

ถาม กกต.ว่า ถ้าเช่นนั้นผมไปซื้อ

เสียงหัวละ 1,000 บาทก่อนเลือก

ตั้งก็ไม่ผิดอย่างนั้นหรือ การจ่ายเงิน

กนัโจง๋ครึม่อยา่งนีถ้อืวา่ไมผ่ดิใชห่รอื

ไม่ หรือจำาเป็นต้องรอให้มีกฤษฎีกา

เลือกตั้งออกมาก่อนหรือถึงมีความ

ผิด เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่

ต้องออกมาชี้แจง ซึ่งทางเราก็จะไป

ยื่นเรื่องเพื่อให้มีต้นเรื่องเสียก่อน” 

นายชนะศักดิ์กล่าว

ขณะที่ น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา 

รองโฆษกพรรค พท. กล่าวตอบโต้

นายชนะศักดิ์ว่า สิ่งที่ น.ส.แพทอง

ธารพูดบนเวทีคือความจริงทั้งหมด 

และ น.ส.แพทองธาร ไม่เคยมีความ

คิดที่จะก้าวเข้าสู่การเมืองเพื่อหวัง

ล้างคดีให้ ดร.ทักษิณ และ น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์ นายชนะศักดิ์ไม่ควรมาโหน 

กระแสพรรคเพื่อไทยจากกิจกรรม

ครอบครวัเพื่อไทยไปศรสีะเกษไลห่น ู

ตีงูเห่า ที่ประสบความสำาเร็จ นาย

ชนะศักดิ์จะชอบพรรคการเมืองใด

ก็เป็นสิทธิ แต่ไม่ควรไปปรามาส ดู

หมิ่นหรือด้อยค่าพรรคที่ลงพื้นที่ ไป

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน  

ความจริงถ้าพรรคพลังประชารัฐ

อยากทราบความนิยมที่แท้จริงจาก

ประชาชน ก็สามารถจัดงานแบบ

พรรคเพื่อไทยได้ จะได้ทราบว่า

ความเป็นจริงประชาชนรู้สึกเช่น

ไร และอยากให้เอาเวลาที่เหลืออยู่

หาวิธีช่วย พปชร. หาคะแนนช่วย 

พล.อ.ประยทุธ ์และพรรคกอ่น แทน

การเอาเวลามานัง่มโนเกนิความจรงิ  

“เราจะไม่ทรยศต่อศรัทธาที่

ประชาชนมอบให้ ไม่โอนเอนหวั่น

ไหวไปกบัอำานาจและกลว้ยหวีใหญท่ี่

มคีนมาหยบิยื่นให ้แลว้แปรพรรคไป

โดยไม่สนใจประชาชนที่เลือกเข้ามา 

เพราะเห็นว่าเป็นผู้สมัครของพรรค

เพื่อไทย เราพร้อมที่จะเดินหน้า

ไม่หวั่นไหวต่อการย้ายพรรคของ 

ส.ส.เพื่อไทยอย่างน้อย 3 คนที่กำาลัง

ไปยงัพรรคอื่น หากไปแลว้กค็งไปลบั 

ไมก่ลบัมาทรยศพีน่อ้งประชาชนดว้ย

การชักจูง ส.ส.เพื่อไทยไปอีกในการ

เลอืกตัง้ทีก่ำาลงัจะมาถงึในระยะเวลาอนัใกลน้ี”้ 

น.ส.ตรีชฎากล่าว 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ

พรรค พท. กล่าวว่า กรณีนายชนะศักด์ิขู่จะ

ร้อง กกต.เอาผิดพรรคเพื่อไทยลงพ้ืนท่ีหาเสียง 

จ.ศรีสะเกษ ในกิจกรรม “ไล่หนู ตีงูเห่า” เข้าข่าย

ซ้ือสิทธิขายเสียงและหาเสียงล่วงหน้า เพราะ

มีการเกณฑ์คนไปฟังปราศรัยโดยจ่ายเงินค่า

จ้างและมีการแจกเส้ือน้ัน พรรคเพื่อไทยไม่ได้

ทำาอะไรผิด ขณะน้ียังไม่มีการเลือกต้ังจะผิด

กฎหมายเลือกต้ังได้อย่างไร ยืนยันไม่มีการขน

คนมาฟังการปราศรัยโดยให้ค่าจ้าง เหตุท่ีมาคน

มาฟังปราศรัยเป็นหมื่นๆ คนน้ัน เพราะห่างหาย

จากบรรยากาศการหาเสียงแบบน้ีมานาน จึงตื่น

ตัวมาฟังการปราศรัยจำานวนมาก เป็นการมาด้วย

ความสมัครใจ พรรคพร้อมช้ีแจงต่อ กกต.


