
โรงกล่ันโต‘กรณ’ปดปลนคนไทย

บ๊ิกตูเตือนไมเคยใชกัญชาอยาลอง

นายปยบุตร แสงกนกกุล แกนนําคณะกาวหนา โชวพิมพลายมือ ภายหลังเขาพบคณะพนักงานสอบสวน สน.ดุสิต ตามหมาย

เรียกผูตองหาในความผิดตามมาตรา 112 ฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย เม� อ  

วันที่ 20 มิ.ย.

ย� นปธ.ชวน-ป.ป.ช.ช้ีผิดรธน.พวงฝาฝนจริยธรรม

หนา...2หนา...2
‘เพ�อไทย’ ดิ้นทั้งบาน
พลานทั้งพรรค
‘เพ�อไทย’ ดิ้นทั้งบาน
พลานทั้งพรรค

             
|

กรุงเทพฯ • “ญัตติเถ� อน” ลาม เรืองไกร                                                              

โผลย� นประธานชวนใหตรวจสอบผิดรัฐธรรม                                                             

นูญ พวงฝาผืนจริยธรรม เตรียมชง ป.ป.ช. 

สอบอีก ยกคําพูด “ชลน�าน” มัด พรอม  

อางคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ “บิ๊กตู” เมิน

กฐินซักฟอก บอกมีเวลาอีก 1 เดือน สุชาติ                                                          

เดือด! ดีดปากกาวไกล หากแกวงเทาหา

เสี้ยนระวังช็อก “สุทิน” มั่นใจไรปญหาแค

กลยุทธสับขาหลอก กกต.เผยไลหนูตีงูเหา

สอไมผิด แคเงินหาเสียงคราวหนาลดนอย

ลง!

เม� อวันจันทรที่ 20 มิถุนายน พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณ

ถึงกรณีฝายคานย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจ

นายกฯ และรัฐมนตรีรวม 11 คนวา ยังไม

ถึงเวลา มีเวลาอีก 1 เดือน

เม� อถามย้ําวา พรอมชี้แจงมากนอย

แคไหน พล.อ.ประยุทธตอบวาก็บอกไปตั้ง                                                        

นานแลว และเม� อถามวาฝายคานจะหยิบ 

ยกเรื่องการแก้จนมาอภิปรายไม่ ไว้วางใจ  

นายกฯ กลาววาก็วาไปตามนั้น ถึงเวลานี้

เร� องการศึกษาก็กําลังแกไขอยู

ดานนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ                                                         

ใหสัมภาษณกรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงาน ระบุวาญัตติอภิปรายไมไววางใจ

ของพรรครวมฝายคานเปนญัตติเถ� อน เน� อง 

จากญัตติที่ ส.ส.ลงลายมือช� อมีผูถูกอภิปราย

เพียง 10 คน แตญัตติที่ย� นตอประธานสภา

มี 11 คน วาหลักการคนที่จะลงลายมือช� อ

ตองเห็นขอความในญัตติ ซึ่งมีบรรทัดฐาน

ตั้งแตป 2557 ในญัตติแกไขรัฐธรรมนูญ

ที่อางวาย� นรางแกไขรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ 

ทั้งนี้ ไมทราบรายละเอียดการย� นญัตติครั้งนี้

ของฝายคาน อยูที่ทานสุชาติ

ไทยโพสต • โรงกลั่นน้ํามันโต “กรณ” 

เปลาปลนคนไทย โกยกําไรจากคาการกลั่น 

ผูกําหนดขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของ

น้ํามันดิบ คาการกลั่นยังไมไดหักคาใชจาย                

อ� นๆ จึงไมใชกําไร ดาน “คุรุจิต” ทวงหาก

รัฐบาลเอาตามอดีต รมว.คลัง ระวังประเทศ

เส่ียงขาดแคลนนํ้ามัน เพราะไมตางประชา

นิยมสุดขั้วหรือตอตานระบบคาเสรีอยาง

เวเนซุเอลา โบลิเวีย อิหราน

รายงานขาวจากกลุมอุตสาหกรรม

โรงกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม (กลุมฯ โรงกล่ันฯ) 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

ไดช้ีแจงขอเท็จจริงในกรณีท่ีนายกรณ จาติก                                                            

วณิช หัวหนาพรรคกลา ซึ่งเปนอดีตรัฐ                                                       

มนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดนําเสนอ                                                     

ประเด็น “คนไทยโดนปลน คากลั่นน้ํามัน

เพิ่มขึ้น 10 เทา” ผานส� อมวลชนหลายแหง                                                              

มาตั้งแตวันที่ 12 มิ.ย.65  โดยมีประเด็น

หลักคือ คาการกลั่นเพิ่มขึ้น 10 เทา จาก  

0.87-0.88 บาท/ลิตรในเดือนมิถุนายนป 

2563 และป  2564 เพิ่มเปน 8.56 บาท/

ลิตรในเดือน มิ.ย.65 พรอมเสนอแนวทาง

แกไขปญหาราคาพลังงาน 3 แนวทาง คือ 1. 

กําหนดเพดานการกลั่น 2.เก็บภาษีลาภลอย 

(Windfall  Tax)  3.จริงจังกับมาตรการประ

หยัดการใชพลังงาน วา

ประเด็นที่ 1 ขอมูลที่นายกรณนํา

เสนอนั้น เปนการเลือกขอมูลบางสวนขึ้นมา

เพ� อทําใหประชาชนเกิดความเขาใจผิด 

วางกรอบปลูกไมเกิน 10 ตนตอครัวเรือน 

จําแนกเพ� อการคา 3 กลุม รายใหญ 20 

ไรขึ้นไปตองใหผลตอบแทนรัฐ “ไทยสราง

ไทย” จี้ “อนุทิน” ทบทวนหนาที่ สธ. หลัง

โชวปรุงอาหารใสกัญชาเส่ียง ปชช.ไดรับสาร 

THC เกินปริมาณกระทบตอรางกาย 

เม� อวันจันทร พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให

สัมภาษณถึงการปลดล็อกการใชกัญชา โดย

มีการออกกฎระเบียบและขอบังคับตามหลัง 

ทําใหเกิดผลกระทบในหลายมิติวา ทราบอยู

แลววาตองมีผลกระทบแน�นอน และวันนี้

ไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแลว โดยมีนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุขเปนประธาน ระหวางที่รอ

กฎหมายคือ พระราชบัญญัติที่ยังไมออกมา 

ก็ไดมีการออกกฎกระทรวงมาใชกอนแลว 

ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดส� อมวลชนตองชวยกัน ทุก

คนจะตองระมัดระวังตัวกันอยางไร อะไร

ที่ใชไดหรืออะไรที่ใชไมได และวันนี้ก็มีบท

ลงโทษแลว ฉะน้ันการสรางความรําคาญใน                                                             

ส่ิงท่ีเขาไมใหทําแลวไปทํา เจาหนาท่ีสามารถ

ดําเนินคดีไดและเสียคาปรับ หรือมีโทษอ� น

ก็แลวแต 

“ดังนั้นจะตองสรางความเขาใจ ทุก                                                         

อยางจะทําอะไรก็ตามมีท้ังวิกฤตและโอกาส 

เรามุงหวังที่จะใหเปนแหลงพืชเศรษฐกิจ

ตามที่มีมติเห็นชอบมาดวยกันทั้งคณะรัฐ 

มนตรี  (ครม.) และอะไรก็แลวแต จึงทําให

เกิดสิ่งนี้ขึ้นมา สิ่งสําคัญที่สุดเราตองสราง

ความเขาใจ และตองย้ําเตือนวาไมเคยใชก็

อยาไปลองใช เพราะมีผลตอสุขภาพ 

กรุงเทพฯ • “กาวไกล” หายใจคลองขึ้น! 

หลัง กกต.สั่งยุติ 10 ปมที่ “ณฐพร” ใช

รองยุบพรรค ชี้ ไมเขาขายปฏิปกษตอการ

ปกครอง ขณะที่ “ปยบุตร” ปฏิเสธขอกลาว

หาคดี  112 ยันแสดงความเห็นทางวิชาการ 

โอดสังคมตองมีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย 

ดานตํารวจวางเง� อนไขรายงานตัวทุก 7 วัน 

ขณะที่เด็กในพรรคไม่มีแผ่วเปิดโต๊ะล่าชื่อ

ยกเลิก ม.112 หนา สน.ดุสิต 

เม� อวันจันทร ผูส� อขาวรายงานวา                                                       

สํานักงาน คณะกรรมการ การ เลือกต้ัง  (กกต.)                                                                       

มีมติเห็นชอบตามที่นายแสวง บุญมี เลขา                                                                

ธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการ 

เมือง มีความเห็นใหยุติเร� องกรณีนายณฐพร 

โตประยูร  อดีตท่ีปรึกษาประธานผูตรวจการ   

แผนดิน ย� นคํารองขอให กกต.พิจารณาสั่ง                       

ยุบพรรคกาวไกล เน� องจากสมาชิกและกรรม                           

การบริหารพรรคกระทําการใน 10 ประเด็น 

หลังคณะกรรมการไตสวนของสํานักงานดํา 

เนินการตรวจสอบแลวเห็นวา การกระทํา

ยังไมเขาขายเปนปฏิปกษตอการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ตามมาตรา 92 (2) พระ

ราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.)  

วาดวยพรรคการเมือง 2560

โดยทั้ง 10 ประเด็น อาทิ กรณี

เดือน ส.ค.63 นางอมรัตน โชคปมิตตกุล 

กรรมการบริหารพรรค และนายปกรณวุฒิ                                                             

อุดมพิพัฒนสกุล ใชตําแหน�งหนาที่ ส.ส. 

บัญชีรายช� อพรรคกาวไกล ประกันตัวนาย

ภาณุพงศ จาดนอก และนายกรกช แสง

เย็นพันธ ผูตองหาในคดีอาญาการชุมนุม

เรียกรองทางการเมือง คดีหมายเลขดําที่                                                  

ฝ.972/2563 และคดีหมายเลขดําท่ี ฝ.1031/ 

2563 

กรณีกลาวหาชวงเดือน ก.ย.63 นาย

พิธา ลิ้มเจริญรัตน, นายรังสิมันต โรม, นาย

วิโรจน ลักขณาอดิศร กรรมการบริหารพรรค

และ ส.ส.ของพรรครวม 17 คนที่เขารวม

ชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไทยโพสต • “นายกฯ” รับปลดล็อกกัญชา

กระทบหลายมิติ  ย้ําตองสรางความเขาใจ

ผลดี-ผลเสีย เตือนไมเคยใชอยาลอง ซํ้า พรบ.

จะออกบทลงโทษตามมาอีก “กมธ.กัญชา” 

ไทยโพสต • ติดเชื้อโควิด 1.7 พันราย 

ตาย 18 นายกฯ หนุนการแลกเปลี่ยนขอ 

มูลโควิดกับสมาชิกลุมน้ําโขง เพ� อกาวผาน

สถานการณไปใหได เผยตัวเลขนักทองเท่ียว

เพ่ิมสงผลภาพรวม ศก.ดีข้ึน แจงขยาย พรก.

ฉุกเฉินบูรณาการคนทํางาน ยอนถามหาก

ยกเลิก สธ.คุมไหวหรือไม

เม� อวันที่ 20 มิถุนายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                     

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 1,784 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

1,783 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ                                                        

บริการ 1,783 ราย  จากตางประเทศ 1 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 2,166 ราย อยูระหวาง

รักษา 20,911 ราย อาการหนัก 619 ราย  

ใสเคร� องชวยหายใจ 299 ราย เสียชีวิตเพิ่ม

ขึ้น 18 ราย  เปนชาย 8 ราย หญิง 10 ราย 

อายุ 60 ปขึ้นไป 16 ราย มีโรคเรื้อรัง 2 ราย  

ขณะท่ีมียอดผูติดเช้ือสะสมยืนยันต้ัง                                                          

แตป 2563 จํานวน 4,500,828 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,449,432 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้ง                                                         

แตป 2563 จํานวน 30,485 ราย ขณะที่                                                         

สถานการณโลกมีผูติดเช้ือสะสม 544,299,296 

ราย  ผูเสียชีวิตสะสม 6,340,727 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  แรม  7  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9351

อิสรภาพแหงความคิด

นายกฯยอนถาม

เลิกพรก.ฉุกเฉิน

สธ.คุมไหวหรือ!

ก.ก.รอดยุบพรรค

‘ปยบุตร’ล่ันไมผิด

ขอพ้ืนท่ีปลอดภัย

15

14

6หนา...

หนา...

หนา...

อเมริกาตั้ง China House ได

จีนก็ตั้ง America 

House ไดเชนกัน

เพิ่มสิทธิ์ BOI 

ลงทุนนิคมไฮเทค

แจงจับ ส.อ.ลวงเหย� อ

ฝากเปนทหาร

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

สอบญัตติซักฟอกเถ� อน
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘โควิด’ กับการ ‘ยกระดับ’

ระบบ ‘สาธารณสุขไทย’

นย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติด

เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำาวันพบว่า ล่าสุดมี

ผู้ป่วยใหม่ จำานวน 1,784 ราย จำาแนกเป็นผู้ป่วย

ในประเทศ 1,783 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้

ป่วยสะสม 2,277,393 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หาย

ป่วยกลับบ้าน 2,166 ราย หายป่วยสะสม 2,280,938 ราย 

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำาลังรักษา 20,911 ราย เสีย

ชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 8,787 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2565) จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 

619 ราย

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ 

รมว.กลาโหม ชื่นชมสถานการณ์ภาพรวมของเศรษฐกิจอันเป็น

ผลจากการเปิดประเทศ ภายหลังประเทศอยู่ในภาวะโควิดมา

อย่างต่อเนื่องไม่ต่ำากว่า 4 ปี ส่งผลกระทบในทุกระดับวงกว้าง 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะปัญหาปากท้องของ

ประชาชน ความทุกข์ยากที่ต้องประคับประคองชีวิตให้ดำาเนิน

ต่อไปให้ได้ทั้งท่ามกลางวิกฤตการเงิน และสุขภาพ

ขณะเดียวกันในฐานะผู้นำารัฐบาล สิ่งสำาคัญคือการหา

รายได้เข้าประเทศ และฟื้นคืนระบบห่วงโซ่ทางระบบเศรษฐกิจ

ขึ้นมา ตั้งแต่ต้นทางนั้นคือการกลับมาของอาชีพต่างๆ ผู้

ประกอบการ ผู้ให้บริการ ผู้เข้ามารับบริการ ซึ่งเน้นหลักไปที่

ธุรกิจการท่องเที่ยว อันเป็นเรื่องสำาคัญหลักที่จะดึงเศรษฐกิจ

ไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งถือได้ว่าที่่ผ่านมาประเทศไทย

สามารถทำาได้ดี และเริ่มขยับทรงตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลัง

เริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง นับว่ายังเป็นจุดแข็ง และโอกาสที่สำาคัญของไทย 

อย่างไรก็ตาม กลไกสำาคัญที่หันกลับไปพิจารณา และให้

ความสำาคัญในการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อสร้างการยกระดับและ

มาตรฐานให้ประเทศต่อเนื่องในอนาคตในการดูแลประชาชน

ในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาด และระบบสุขภาพโดยองค์

รวมนั้น ระบบสาธารณสุขของประเทศที่ทำาหน้าที่ทัพหน้าใน

การเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อ

เนื่องยาวนาน ตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ 

บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขของไทย ก็ยังมิเคยได้หยุด

ทำางาน หรือดำาเนินภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง 

แน่นอนว่า ภายใต้สถานการณ์ โควิด ระบบสาธารณสุข

ถูกผลักดัน ปรับปรุง เปลี่ยนแปรเพื่อรองรับสถานการณ์ 

รับมือทั้งรักษา ป้องกัน ดำาเนินไปสู่การสร้างชุดความรู้ 

แบบปฏิบัติการ และผลสรุปมากมายในระหว่างการปฎิบัติ

หน้าที่ ซึ่งสิ่งนี้คือทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมไทยที่เกิดขึ้น

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด จนแบบแผนแห่งการ

ปฏิบัติ มาตรการการดูแลต่างๆ ได้รับการยอมรับจากองค์การ

อนามัยโลกในระดับหนึ่งว่า เป็นประเทศที่สามารถรับมือกับ

สถานการณ์ โรคระบาดได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ในระดับโลก 

ทั้งนี้ ในฐานะรัฐบาลที่เผชิญหน้ารับมือกับโควิดจาก

วิกฤตสู่สถานการณ์ที่ค่อยๆ ลด ผ่อนคลายลง ควรใช้ โอกาส

นี้ดำาเนินแนวทางยกระดับการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ

ประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานรองรับการดูแลประชาชนใน

ประเทศ การสร้างโครงข่ายระบบสุขภาพที่ต้องยอมรับว่า 

หน่วยงานท้องถิ่นสามารถทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

รัฐบาลต้องส่งเสริมความสำาเร็จ ต่อยอดเพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้า

ต่อไป

ขณะเดียวกัน องคาพยพ กลไก ของระบบสาธารณสุข

ในเมืองใหญ่ ก็ถือเป็นชุดประสบการณ์ที่สำาคัญของการฝ่าฟัน

โควิดที่สำาคัญ การจัดการโควิดในเมืองของกรุงเทพฯ หรือหัว

เมืองใหญ่ๆ เมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือการจัดการดูแล

กลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ โดยที่พวกเขาไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นี่คือ

ชุดความรู้ที่มีค่าของประเทศไทย ที่ต้องได้รับการถอดสรุป

บทเรียน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนายกระดับมาตรฐานของระบบ

สาธารณสุขให้ก้าวไปอีกขั้นเพื่อดูแลประชาชน.

ศู

นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ 

และประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล)

“พรรคพลังประชารัฐได้ตั้งทีม ส.ส.รับมืออภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไว้ จำานวน 11 คน ชื่อว่า ทีม

ปราบมาร เพื่อให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจดำาเนินการให้เป็นไป

ตามญัตติและข้อบังคับการประชุม”.

‘เพื่อไทย’ ดิ้นทั้งบ้าน พล่านทั้งพรรค

ทธการ “ไล่หนู ตีงูเห่า” ที่บรรดาพรรคเพื่อไทยขนลูกสาว 

ลูกชายนายใหญ่ และขุดเอาแกนนำาเสื้อแดงในยุคปี 53 มา

หาเสียงลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา 

เพื่อหวังหยุดกระแส ส.ส.ไหลออก หลัง ส.ส.เพื่อไทย 3 คน

ขอปลดแอกตัวเอง และย้ายไปทำากิจกรรมกับพรรคภูมิใจไทยในช่วง

เดือนที่ผ่านมา   

การยกทัพของพรรคเพื่อไทย ในทางการเมืองมองว่ากำาลังตื่น

ตระหนก สวนกระแสที่ “ทักษิณ ชินวัตร” เจ้าของพรรคเพื่อไทย วาง

เป้าหมาย แลนด์สไลด์ ด้วยการลงทุนส่ง “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชิน

วัตร หวังเป็นนายกฯ หญิงคนที่ 2 ของประเทศ สืบทอดอำานาจคนใน

ตระกูลชินวัตร    

โดย นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ที่ย้าย

ไปสวมเสื้อน้ำาเงินของพรรคภูมิใจไทย ที่ออกมาดักคอในการลงพื้นที่

ครั้งนี้ว่า “ไหนว่าจะแลนด์สไลด์ แค่ได้ยินข่าวว่า ส.ส.ศรีสะเกษจะย้าย

พรรคแค่ 3 คน ก็ดิ้นกันทั้งพรรค ดิ้นกันทั้งบ้าน”  

หากแปลความของ ส.ส.ธีระ คาดได้ว่าอาจมี ส.ส.พรรคเพื่อ

ไทยจะทยอยออกจากพรรคอีกเพียบ เพราะเขาเข้าใจหัวอกผู้แทนใน

ขั้วฝ่ายค้านเป็นอย่างดี ว่าทำาอย่างไรที่จะให้ตัวเองกลับมาเป็น ส.ส.อีก

ครั้ง โดยเฉพาะในปีกขั้วฝั่งรัฐบาล เพื่อโอกาสทำางาน แตกต่างจากฝ่าย

ค้านที่อดอยากปากแห้ง ดังมีกระแสข่าวระบุว่า ส.ส.ฝ่ายค้านดอดไป

ของานรัฐมนตรีหลายคน   

ที่สำาคัญมี ส.ส.บางคนยังต้องการกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมา หลัง

ถูก นายใหญ่ มองว่าเป็น ส.ส.อยู่ในคอกใหญ่ หรือเป็นเพียงเบ๊รับใช้

คนในตระกูลชินวัตร 

สะท้อนได้จาก “นายปวีณ แซ่จึง” อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ เป็น

สามี นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ พรรค พท. ที่บัดนี้เข้าไปนั่ง

เป็น กมธ.งบฯ สัดส่วนพรรคภูมิใจไทย กล่าวไว้ที่บ้านพักของตัวเอง ใน 

อ.ราษีไศล เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ว่า อยู่กับนายทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรี 

20 ปี ได้ผูกเสี่ยว 20 ปี ได้สรุปบทเรียน ถือว่าใช้เวลาพิสูจน์นานเกินไป 

แต่สิ่งที่ตอบแทนไม่มีจากพรรค พท.และจะปล่อยให้คน พท.ด่าภรรยา

คือนางผ่องศรีต่อไปไม่ได้ ทุกคนมีศักดิ์ศรี 

“ผมเกิดที่นี่ โตที่นี่ เป็น ส.ส.ตั้งแต่หลายคนยังไม่ทันเกิด ต่อ

เนื่องมาในการเมือง 50 ปี อยู่พรรค พท.ตั้งแต่สมัยเป็นไทยรักไทย เป็น

พลังประชาชน จนเป็นพรรค พท. ยังไม่เคยได้อะไร นายทักษิณบอกว่า

เป็นเสี่ยวกัน คุยกันแค่เรื่องงาน ลูบหลังกัน แต่ไม่เกิดความรู้สึก มันไม่

ได้รับการตอบแทนเท่าที่ควร ที่ให้นางผ่องศรีลง ส.ส. เพราะผมจะเลิก

เล่นการเมืองเพื่อไม่ให้เขาใช้ผมเป็นเบ๊ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน ที่

พูดนี่ไม่ได้ด่า นางผ่องศรีของบ แต่ก็ขอไม่ได้ ต้องมาขอกับพรรคภูมิใจ

ไทย ผมการันตีว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องแล้ว กลับไปอยู่กับนายเน

วิน ชิดชอบ และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เสมือนได้กลับไปอยู่กับพี่น้อง 

ผมมีความสุข” นายปวีณ กล่าว

ฉะนั้นการขนทัพของพรรคเพื่อไทยจึงหวังสร้างกระแสตบตา 

ส.ส.ที่คิดจะออกไป ย้ายพรรคมีหวังสอบตก กลยุทธ์นี้ก็ใช้ได้สำาหรับ

บางคน แต่ในส่วนของ ส.ส.บ้านใหญ่ ที่มีแสงในตัวเอง ไม่สนใจ

กระแส อาจจะขอเสี่ยงไปตายดาบหน้า เพื่อโอกาสในวันข้างหน้าที่

สดใสกว่า    

ยิ่งเลือกตั้งครั้งหน้า ยังมี ส.ว.สรรหาจำานวน 250 เสียงร่วม

เลือกนายกฯ อยู่เช่นเดิม จึงเป็นด่านหิน ขวางหนทางแลนด์สไลด์ของ

ระบอบทักษิณที่กินรวบประเทศอีกครั้ง และยิ่งเมื่อโฟกัสเป้าหมายของ

นายใหญ่อาจเป็นเพียงแค่วาทกรรม เพราะพื้นที่เป้าหมายก็มีเพียง

ภาคเหนือและภาคอีสานบางส่วน ขณะที่อีสานใต้ 3 ปีที่ผ่านมาก็ถูก

พรรคภูมิใจไทยเจาะจนพรุน  

มีหรือ ส.ส.ฝ่ายค้านจะอ่านไม่ออก ขณะที่แกนนำาพรรคภูมิใจ

ไทยก็รู้ความต้องการ จึงตามจีบ ส.ส.เหล่านั้นด้วยข้อเสนอต่างๆ ที่ไม่

อาจปฏิเสธได้ ทั้งงบประมาณลงพื้นที่ต่างๆ กระสุนดินดำาต่างๆ ไว้ทำา

พื้นที่ทางการเมือง ตามเป้าหมายที่มุ่งเน้นความแข็งแกร่งของผู้แทน

หรือตัวบุคคล ไม่พึ่งกระแสเช่นพรรคการเมืองใหญ่ 

ประกอบกับกติกาเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ที่ ส.ส.สามารถเอาตัวรอด

ได้ และการวางบทบาทตัวเองเป็นพรรคตัวแปรอันดับ 3 ที่สามารถ

กำาหนดให้ฝ่ายไหนเป็นรัฐบาลได้ จึงทำาให้อำานาจต่อรองทางการเมือง

สูง และสามารถเลือกได้ว่าจะได้คุมกระทรวงใดเพื่อประโยชน์ทางการ

เมือง 

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะจูงใจ ส.ส.ต่างพรรค 

การเมืองมาร่วมทัพได้ง่าย ภายใต้บรรยากาศในพรรคที่อบอุ่น เป็น

กันเอง มีเอกภาพ มีระเบียบวินัย และไม่แทงหลังกันเอง แย่งชิง

ตำาแหน่งอย่างเช่นพรรคการเมืองอื่นๆ ทำาให้นักการเมืองตัดสินใจได้

ง่ายขึ้น 

แตกต่างจาก หากยังอยู่ใน คอกนายใหญ่ แม้จะได้กระแสพรรค

เพื่อไทย แต่โอกาสเป็นฝ่ายค้านค่อนข้างสูง  

ขณะที่ผลงานต่างๆ ในยุค ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ 

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ ในอดีต บัดนี้กลับถูกจดจำาในภาพลบ 

เช่น เรื่องทุจริตเชิงนโยบาย เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง พร้อมทั้งส่งลูก

น้องในระบอบทักษิณทยอยเดินเข้าคุก   

ส่วน นายใหญ่-นายหญิง หนีกระบวนการยุติธรรมไปอยู่ต่าง

ประเทศ ทิ้งภาระให้กับประชาชนเป็นหนี้หลายแสนล้านบาท อย่าง

เช่นโครงการรับจำานำาข้าว ที่บัดนี้ยังใช้หนี้ ไม่หมด   

ฉะนั้น อาการดิ้นพล่านของคนเพื่อไทยยังไม่หยุดเท่านี้ เชื่อว่า

หลังจากศึกซักฟอก อาจจะมี ส.ส.เพื่อไทย แสดงตัวขอซบฝั่งรัฐบาล

อีกเพียบ เพราะไม่อยากตายคาคอกนายใหญ่ และทนเป็นเบ๊รับใช้คน

ตระกูลชินวัตร!.

ยุ

โรงกลั่นโต้

โดยค่าการกลั่นที่นายกรณ์ยกมานั้น ไม่ 

ใช่ค่าการกลั่นที่โรงกลั่นได้รับ (Market 

GRM) และยังไม่ ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

นอกจากนี้ ข้อมูลที่เลือกมาเป็นฐาน

ในการเปรียบเทียบ เป็นข้อมูลในช่วง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 (2563-

2564) ซึ่งค่าการกลั่นอยู่ในระดับที่ต่ำา

กว่าปกติมากๆ เมื่อนำามาเปรียบเทียบ

จะทำาให้เข้าใจผิดว่าค่าการกลั่นใน

ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นมากผิดปกติ หากนำา

ข้อมูลค่าการกลั่นที่ โรงกลั่นได้รับจริง

ในช่วงสถานการณ์ก่อนโควิด-19  ในปี 

2561-2562 มาเปรียบเทียบ พบว่าค่า

การกลั่นที่โรงกลั่นได้รับในไตรมาสที่ 1 

ปี 2565 สูงขึ้นเพียงประมาณ  0.47 

บาทต่อลิตร จากช่วงสถานการณ์ปกติ

เท่านั้น ซึ่งไม่ได้สูงถึง 10 เท่าและสูงถึง 

8 บาทต่อลิตรอย่างที่กล่าวอ้าง

ประเด็นที่ 2 ต้นทุนการกลั่นไม่

ได้คงที่ แต่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม

ราคาน้ำามันที่ปรับเพิ่มขึ้น เช่น ค่า

พรีเมียม ของน้ำามันดิบ (ราคาส่วน

เพิ่มของน้ำามันดิบที่กลั่นเทียบกับราคา

น้ำามันดิบอ้างอิง) ค่าขนส่งน้ำามัน ค่า

พลังงานที่ใช้ในการกลั่น เป็นต้น รวม

ถึงค่าแรงที่มีการปรับขึ้นอย่างเป็น

ประจำา และการลงทุนในเครื่องจักร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีความเข้ม

ข้นมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลง

ชนิดและมาตรฐานคุณภาพของน้ำามัน 

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ

ปฏิบัติการในโรงกลั่น ความปลอดภัย 

เป็นต้น

ประเด็นที่ 3 โรงกลั่นไม่สามารถ

กำาหนดค่าการกลั่นได้ เนื่องจากค่าการ 

กลั่นเป็นผลลัพธ์จากราคาเฉลี่ยของ

น้ำามันที่ขายจริงทุกชนิดตามสัดส่วน

การผลิต หักด้วยราคาน้ำามันดิบที่ซื้อ

จริง ซึ่งรวมค่าพรีเมียมของน้ำามันดิบ 

และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น ค่า

ขนส่งและค่าประกันภัย รวมถึงต้อง

หักค่าพลังงานที่ใช้ในการกลั่น เช่น ค่า

ความร้อน ค่าน้ำา ค่าไฟ และค่าสูญเสีย 

เป็นต้น โดยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลด

ลงตามราคาน้ำามันในตลาดโลก ซึ่งขึ้น

อยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน้ำามัน

ดิบและน้ำามันสำาเร็จรูป รวมถึงสต๊อก

น้ำามัน และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ขณะนั้นๆ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีประชาชน

ส่วนมากยังมีความเข้าใจผิดเรื่องค่า

การกลั่นน้ำามันที่สูงขึ้น กลุ่มฯ โรงกลั่นฯ                                                       

จึงอยากชี้แจงว่า 1.กลุ่มฯ โรงกลั่นฯ 

ไม่ได้เป็นผู้กำาหนดค่าการกลั่นน้ำามัน 

ค่าการกลั่นน้ำามันขึ้นอยู่กับอุปสงค์

และอุปทานของน้ำามันดิบ และน้ำามัน

สำาเร็จรูป ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากสถาน 

การณ์ของโลกขณะนั้น และ 2.ค่า 

การกลั่นน้ำามันไม่ใช่กำาไรของโรงกลั่น 

เนื่องจากโรงกลั่นมีค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ 

หลายรายการที่ต้องหักออกก่อน ส่วน

ที่เหลือจากนั้นจึงเป็นกำาไรก่อนหักภาษี

ของโรงกลั่น

นายคุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำานวย                                                              

การสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศ 

ไทย กล่าวว่า ต้องทำาความเข้าใจก่อน

ว่าค่าการกลั่น (GRM) มิใช่กำาไรแท้จริง

ที่โรงกลั่นได้รับ และหากจะดูค่า GRM 

ควรจะต้องพิจารณาจากค่าเฉลี่ยถ่วง

น้ำาหนักของราคา ของทุกผลิตภัณฑ์

ที่กลั่นออกมาจากหอกลั่น เทียบกับ

ราคาน้ำามันดิบชนิดที่แต่ละโรงกลั่น

เขาสั่งซื้อเข้ามากลั่นจริง (หรือที่เรียก

ว่า Crack Spreads) และดู Loss ใน

กระบวนการผลิตด้วย ไม่ใช่เอาส่วน

ต่างเฉพาะของราคาน้ำามันดีเซล (ซึ่ง

มักจะแพงที่สุด) ไปลบด้วยราคาน้ำามัน

ดิบดูไบ (ซึ่งมักจะถูกที่สุด) แล้วไปสรุป

เลยว่าเขาต้องมีกำาไรมหาศาล GRM 

เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดว่าโรงกลั่นมี

ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับโรงกลั่น

อื่นๆ ในภูมิภาคแล้วเป็นอย่างไร เพื่อ

พัฒนาปรับปรุงลดต้นทุนให้สามารถ

แข่งขันกับโรงกล่ันในประเทศอื่นๆ GRM 

จึงแสดงความสามารถของโรงกลั่นใน

การทำากำาไรและแข่งขันในตลาดค้า

ส่งน้ำามันที่เป็นตลาดเสรี มิได้แปลว่า 

GRM มีค่าสูงแล้วจะมีกำาไรดีเสมอไป

“การจะไปคุมราคาขายส่งหน้า

โรงกลั่นแต่ละโรงแบบจะใช้ระบบ 

Cost Plus จึงไม่อาจทำาได้และไม่มี

ประเทศไหนเขาทำากัน รวมถึงการจะ

ประกาศควบคุมราคาอย่างที่อดีตขุน

คลังบางคนแนะนำา รัฐก็ไม่มีอำานาจ

ตามกฎหมายในขณะนี้ที่จะไปคุมราคา

ขายส่งหรือขายปลีกน้ำามันด้วย หากทำา

ไปก็จะเป็นการส่งสัญญาณที่ผิด ทำาให้

ธุรกิจเขาอาจทบทวนลดการสั่งน้ำามัน

ดิบเข้ามาผลิตน้ำามันเชื้อเพลิง ประเทศ

ก็จะมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลน

น้ำามันเชื้อเพลิง และก็คงไม่ต่างอะไร

กับที่รัฐบาลที่ประชานิยมสุดขั้ว หรือ

ต่อต้านระบบค้าเสรีอย่างเวเนซุเอลา 

หรือโบลิเวีย หรืออิหร่านเคยทำามา

แล้วก็ล้มเหลว นำาไปสู่ภาวะขาดแคลน

ปัจจัยพื้นฐานและบริการ ประชาชน

อดอยากจากภาวะเงินเฟ้อที่ ไม่อาจ

ควบคุมได้”

นายคุรุจิตกล่าวว่า รัฐจะเข้าไป

แทรกแซงก็แต่ ในขอบเขตที่จำ ากัด 

ในการเรียกเก็บเงินเข้าหรือจ่ายเงิน

ชดเชยจากกองทุนตาม พ.ร.บ.กองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงเท่านั้น รัฐจึงไม่ควร

ย้อนกลับถอยหลังไปสู่ระบบที่จะทำาให้

การจัดหาและค้าน้ำามันมีความเสี่ยงต่อ

ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ  

การส่งสัญญาณที่ผิดจะทำาให้ภาคธุรกิจ

ต้องทบทวนความเสี่ยง Optimize 

Products and Crude Runs สั่งน้ำามัน

ดิบเข้ามากลั่นน้อยลง หรือกลั่นแต่ส่ง

ออกมากขึ้น หรือปรับกระบวนการผลิต

ให้ผลิตสินค้าอื่นเช่นปิโตรเคมีมากขึ้น 

แทนที่จะผลิตออกมาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่ง

จะไม่เป็นผลดีต่อการจัดหาในประเทศ

ที่พรรคกล้า นายกรณ์ จาติก

วณิช หัวหน้าพรรคกล้า  แถลงข่าวว่า 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะ รมว.พาณิชย์ มี

อำานาจและหน้าที่โดยตรงตาม พ.ร.บ. 

ว่าด้วยสินค้าและบริการ ซึ่งได้กำาหนด

ให้มีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา

สินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งมีนายจุ

รินทร์เป็นประธานโดยตำาแหน่ง โดย

ในกฎหมายดังกล่าวได้กำาหนดให้ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและน้ำามันเชื้อเพลิง

เป็นสินค้าควบคุม จึงขอฝากให้นาย   

จุรินทร์รีบกลับมาแก้ไขเรื่องนี้ เพราะ

เป็นเรื่องที่ประชาชนรออยู่ ถ้ารัฐมนตรี

ใช้อำานาจที่มีพรรคกล้าบอกเลยว่า ภาย 

ในอาทิตย์นี้ราคาหน้าปั๊มสามารถปรับ

ลดลงได้เลย 4 บาทต่อลิตร โดยมาจาก

ค่าการกลั่น

นายพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ 

นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประ 

จำาทางไทย เปิดเผยภายหลังการประ                                                      

ชุมร่วมผู้ประกอบการขนส่งและบริษัท

รถร่วมว่า บริษัทรถร่วมมีมติกำาหนด

ให้ลดเที่ยววิ่งลง 80% ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม เป็นต้นไป จากสมาชิกกว่า                                                       

20,000 คันทั่วประเทศ โดยจะมีการ

ประเมินสถานการณ์ว่าจะสามารถดำา 

เนินธุรกิจต่อได้หรือไม่ โดยประชาชน

ผู้เดินทางสามารถตรวจสอบเที่ยววิ่งใน

แต่ละวันได้ทางเว็บไซต์ของทุกบริษัท.

นายกฯ

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

สนับสนุนความร่วมมือกับประเทศ

สมาชิกลุ่มน้ำาโขง (MBDS) ซึ่งได้มี

การประชุมเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่าน

มา โดยมี 5 ประเทศเข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 

ได้แก่ กัมพูชา,  จีน, ลาว, ไทย และ

เวียดนาม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล

สถานการณ์และมาตรการสำาหรับการ

ป้องกันควบคุมโควิด-19 เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวม

ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด 

ข้อคิดเห็น เพื่อนำามาปรับใช้ ให้เข้า

กับบริบทของประเทศเรา โดยนายก

รัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือ

จากประเทศสมาชิกลุ่มน้ำาโขง จะทำาให้

สมาชิกสามารถผ่านพ้นสถานการณ์

นี้ ไปได้ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี

กำาชับให้หน่วยงานของไทยเฝ้าติดตาม

สถานการณ์ โควิด-19 ภายในประ 

เทศ แม้จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยัง

คงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการทาง

สาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของ

ทุกคน

นายธนกรกล่าวว่า กรมควบคุม

โรคระบุว่า ประเทศสมาชิกที่ เข้า

ร่วมการแลกเปลี่ยนข้อมูลขณะนี้มี 4 

ประเทศ (กัมพูชา, ลาว, ไทย และ

เวียดนาม) ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยน

ผ่านของโควิด-19 จากระยะโรคระบาด

ใหญ่สู่ โรคประจำาถิ่น โดยมีมาตรการ

ป้องกันโรคโควิด-19 ที่เหมือนกัน คือ

การรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้มี

ความครอบคลุมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

วัคซีนเข็มกระตุ้นในประชากรกลุ่ม

เสี่ยง เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต 

นำาไปสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

โดยยึดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ

และสุขภาพ

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ให้

สัมภาษณ์ถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจภาย

หลังเปิดประเทศว่า ส่ิงท่ีจะฟ้ืนตัวคือ

เรื่องการท่องเท่ียว จำานวนนักท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึนทุกวัน เราก็ต้องไปดูเร่ืองของ

ความแออัดของนักท่องเท่ียว การตรวจ

คนเข้าคนออกเมืองเพ่ือหารายได้เข้า

ประเทศ ซ่ึงจะมีผลกับผู้ประกอบการ 

ห่วงโซ่ต่างๆ และเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ท้ังหมด ซ่ึงเราก็พยายามให้คนเหล่าน้ีได้

กลับมามีอาชีพ  ให้ร้านอาหารกลับมา

ขายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเข้ม

แข็งข้ึน เราคาดหวังอย่างน้ัน จึงบอกว่า

ไม่อยากให้สถานการณ์กลับมาอีก เรา

เจอปัญหาโควิด-19 มา 2-3 ปีแล้ว 

แต่เราก็สามารถทำาได้ดี หลายประเทศ

ช่ืนชม เราต้องรักษาตรงน้ีต่อ เพราะ

บางอย่างเราอาจจะต้องสงวนรักษาไว้ 

ข้อห้ามอะไรต่างๆ ก็ต้องมี ไม่เช่นน้ัน

จะกลับไปท่ีเก่าแล้วจะทำาอย่างไรกันอีก 

เพราะก็เห็นแล้วว่าเสียหายมากมายแค่

ไหน 

“อยากให้มองว่าประเทศรอบ

บ้านเป็นอย่างไร เขามีมาตรการอะไร

ซึ่งเราทำามากกว่าเขา และประชาชน

ก็เดือดร้อน แล้วคิดว่านายกฯ ไม่เจ็บ

ปวดหรือ ผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อน

ทั้งสิ้น แต่เราพยายามทำาอย่างเต็มที่ที่

สามารถทำาได้ โดยที่ไม่เป็นปัญหาและ

ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในอนาคต ก็

พยายามที่สุดแล้ว จึงขอให้ช่วยกัน” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่า พรรคก้าวไกลเสนอ

ให้ยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

นายกฯ กล่าวว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินตอนน้ี

ประกาศไปถึงส้ินเดือน ก.ค.65 ก็ต้อง

พิจารณาถึงเหตุผลความจำาเป็น ซ่ึงท่ี

ผ่านมาทุกคนทราบดีว่าการใช้ พ.ร.ก. 

ฉุกเฉินเพื่อบูรณาการทุกหน่วยงาน ท้ัง

พลเรือน ตำารวจ และทหาร ไม่เพียง

พอต่อการบูรณาการ เพราะต้องใช้คน

ท้ังหมดมาทำางาน ซ่ึงมีผลมาถึงวันน้ี

ในเรื่องประสิทธิภาพ  ฉะน้ันต้องไปดู

ว่าจำาเป็นอีกหรือไม่ ท้ังน้ีหากจะยกเลิก

ไปก็เหลือแต่กฎหมายของกระทรวง

สาธารณสุข จะทำาไหวทุกอย่างหรือไม่ 

ข้ึนอยู่กับสถานการณ์มากน้อยเพียงใด  

ตนไม่ได้อยากบังคับใครท้ังส้ิน.
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3บทความ-ในประเทศ

อัดรัฐล้มเหลวแก้โรคระบาดสัตว์

เพชรบุรีตัดใหม่ • ที่พรรคเพื่อไทย นายสัตวแพทย์

ชัย วัชรงค์ คณะทำางานนโยบายเกษตรพรรคเพื่อไทย 

กล่าวถึงการจัดการโรคระบาดในสัตว์ว่า ความรวดเร็ว

คือหัวใจสำาคัญในการจัดการโรคระบาดทั้ง ASF ใน

สุกร ลัมปีสกินในโค-กระบือ ยังยืดเยื้อ ควบคุมการ

ระบาดไม่ได้ แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลว เพราะ

ปล่อยให้ โรคเกิดขึ้นและกระจายทั่วประเทศ หากเพื่อ

ไทยจะเป็นรัฐบาล เราจะไม่รอให้เกิดโรคระบาด จะ

คิดวางแผนก่อนเกิดปัญหา มีแผนฉุกเฉิน มีการตั้ง

ทีมงานเฉพาะกิจ เราไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องจม

กองทุกข์แน่นอน

ไทยติดอันดับชำาระเงินเรียลไทม์

ทำาเนียบรัฐบาล • นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลจาก

การสำารวจของเอซีไอ เวิลด์ ไวด์ ภายใต้ความร่วมมือ

กับโกลบอลดาต้า ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลระดับ

โลก และศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (Centre for 

Economics and Business Research-CEBR) ว่า ใน

ปี 2564 ไทยมียอดการทำาธุรกรรมการชำาระเงินแบบ

เรียลไทม์จำานวน 9.7 พันล้านครั้งในปี 2564 ครองอัน 

ดับ 3 ของโลก รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย National 

e-Payment อย่างต่อเนื่อง และให้ครอบคลุมภารกิจ

ต่างๆ ให้มากขึ้น

โต้ข่าวโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการรัฐ

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข่าวปลอมจากกรณีที่มี

การส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถ

กดเงินสดได้ 1,000 บาท เงินเข้า 18 มิ.ย. ซึ่งศูนย์

ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบและพบว่าเป็นข้อมูล

เท็จ ไม่มีการโอนเงินแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนรับ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากช่องทางหลักที่เชื่อถือได้ ขอ

ให้ประชาชนรับข่าวสารจากช่องทางหลัก หรือตรวจ

สอบผ่านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรง อย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จ รวมทั้งขอความร่วมมือ

ไม่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว.

ทธการ “ไล่หนู ตีงูเห่า” ที่บรรดาพรรคเพื่อไทย 

นำาโดยลูกสาวนายใหญ่ อดีตแกนนำา นปช. และ

ขนบรรดาแกนนำาพรรคลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

หวังหยุดกระแสเลือดไหล จะสำาเร็จหรือไม่ อีกไม่นาน

คงรู้กัน 

หลัง 3 ส.ส.เพื่อไทย เมืองศรีสะเกษ ไหลไปซบค่าย

ภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ และแววว่ายังมี ส.ส.เพื่อไทยอีก

หลายคนเตรียมหนีร้อนไปพึ่งเย็นซบค่ายรัฐบาลอีกเพียบ 

โดยเฉพาะผู้แทนที่พึ่งพาตัวเองได้ และอยาก

สลัดออกจากคอกนายใหญ่ พร้อมกลับมามีโอกาสเป็น 

ส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลเพื่อเพิ่มโอกาสทำางานช่วยเหลือพี่น้อง

ประชาชน

เรื่องนี้ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข โพสต์ข้อความหลังการมาเยือน

ของพรรคเพื่อไทยว่า “คนภูมิใจไทย หัวใจคิดบวก ยินดี 

ยิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน” 

พร้อมขิงกลับด้วยการโชว์ตัว

และรูปว่าที่ ส.ส.สมัยหน้า

หลายคน #ศรีสะเกษยกทีม 

โดยไม่สนใจกระแสนายใหญ่ 

หรือลูกนายใหญ่แต่อย่างใด   

และในบรรดาว่าที่ ส.ส. 

ของพรรคภูมิใจไทยที่หัวหน้า

พรรคนำาขึ้นโชว์ หนึ่งในนั้นที่

น่าจับตามองคือ “รองกวาง” 

หรือ นางสาวไตรศุลี ไตร

สรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ ที่คาดว่าจะลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรกของเธอ

ในการเลือกตั้งครั้งหน้า  

“ไตรศุลี” นอกจากเป็นคนรุ่นใหม่ ยังเป็นลูกหลาน

ชาวศรีสะเกษขนานแท้ 100% ที่ ได้เรียนรู้วิชาการเมือง

มาจากบิดาและคนในครอบครัวตั้งแต่ยังเด็ก จึงรับรู้และ

เข้าใจความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี

“การทำางานตามที่สัญญาให้ประชาชนเท่านั้นที่จะ

ทำาให้เราได้รับความไว้วางใจ และช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก็

ยอมรับจังหวัดศรีสะเกษได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ไม่

ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข 

และแก้ปัญหาการเกษตร และความยากจน เป็นต้น” 

“รองกวาง” จึงประกาศว่า “แพ้ไม่ได้” เพราะเชื่อ

มั่นในผลงาน “พูดแล้วทำา” ขอพึ่งตัวเอง ไม่หวังกระแส

แต่อย่างใด. 

ช่างสงสัย 

‘แพ้ไม่ได้’  

ยุ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

ปลื้มราชทัณฑ์

ส่งผู้ต้องขัง

ช่วยลอกท่อ
ลั่นสว.ตั้งญาติช่วยงานไม่ผิด 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทม. และ ส.ส.กทม.

ดินแดง ห้วยขวาง พรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงขอบคุณกรมราชทัณฑ์ที่ส่งผู้ต้องขังชั้นดีมาช่วยลอกท่อ

ระบายน้ำา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำา บริเวณตลาดห้วยขวาง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.

โวยสอดไส้ไม้

จี้‘ชวน’จัดการ

กทม. • ประธานวุฒิสภาออกโรงแจง ส.ว.ตั้งญาติเป็นคณะ

ทำางานไม่ผิดกฎหมาย แจงจำาเป็นต้องดึงคนไว้ใจมาช่วยงาน ย้อน

กลับ ส.ส.ก็มี ไทยสร้างไทยไล่บี้ เตรียมยื่นประธานกรรมาธิการ 

ป.ป.ช.สภาสอบต่อ หวังเอาผิดจริยธรรม  

รัฐสภา • นายวัชระ เพชรทอง 

อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่าน

งานสารบรรณถึ งนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ขอให้พิจารณาสั่งการ

ให้สำานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎรดำาเนินการทาง

กฎหมายกับผู้กระทำาความผิด

กรณีการใช้ ไม้ ในการก่อสร้าง

และตกแต่งอาคารรัฐสภาแห่ง

ใหม่ ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด

ของสัญญา ตามบันทึกข้อความ

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

(นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์) ที่ 12 

ลงวันที่ 14 มี.ค.65 และหนังสือ

กรมป่าไม้ ที่ ทส 1607.520/2554 

ลงวันที่ 11 ก.พ.65 สรุปได้ว่ามี

การใช้ไม้พะยอมซึ่งมิใช่ไม้ชนิด

ที่ระบุในข้อกำาหนดของสัญญา

มาปะปนใช้ ในการปูพื้นแทน 

ประกอบกับคณะกรรมการตรวจ

การจ้างตรวจรับงวดงานของ

การปูพื้นไม้ดังกล่าวแล้ว และ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร (ผู้ว่าจ้าง) ได้จ่ายเงิน

ซึ่งเป็นงบประมาณของแผ่นดิน

ให้กับงวดงานดังกล่าวแล้ว ใน

ขณะนางพรพิศ เพชรเจริญ เป็น

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัน

อาจเข้าข่ายกระทำาความผิดทาง

อาญา และเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้

รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

นายวัชระกล่าวอีกว่ า 

เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่ามีกลุ่ม

บุคคลหนึ่งพยายามจะให้มีการ

ยอมรับว่า ไม้พะยอมหรือไม้ชนิด

อื่นที่ปะปนมาใช้กับการปูพื้น

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่สามารถ

ใช้แทนไม้ตะเคียนทองได้ ซึ่ง

ห้วยขวาง • ที่ตลาดห้วยขวาง 

เขตดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

(ผู้ว่าฯ กทม.) เดินทางมาเยี่ยม

และให้กำาลังใจผู้ต้องขังจากกรม

ราชทัณฑ์ที่มาลอกท่อ โดยนายชัช

ชาติกล่าวว่า ตามที่เราได้ขอความ

ร่วมมือไป ต้องขอขอบคุณนายสม

ศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่

ได้ริเริ่มโครงการนี้ และเรานำา

มาสานต่อสำาหรับแผนงานล้าง

ทำาความสะอาดท่อระบายน้ำา

กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น การว่า

จ้างกรมราชทัณฑ์ 530 กิโลเมตร 

และแผนงานประจำาของ กทม. 

2,856 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 

3,390 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแผนงาน

ในปีงบประมาณ 2565 จากการ

ลงพื้นที่พบขยะเต็มท่อระบายน้ำา 

ทั้งไขมันและขยะจากตลาดสด 

โดยจะหามาตรการลดไขมัน อาจ

จะมีบ่อดักไขมันตั้งแต่ต้นทาง เพื่อ

แก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยให้ดีขึ้น 

ทำาให้อนาคตช่วยลดน้ำาท่วมขังได้

น า ยชั ช ช าติ ก ล่ า ว ว่ า 

สำาหรับการลอกท่อ รถอาจจะ

ติดเล็กน้อย ขอให้ประชาชน

อดทน เพราะมีรถดักเลนมาอยู่

ในช่องทางจราจร แต่ก็ดีกว่า

น้ำาท่วมขัง เพราะหากน้ำาท่วม

จะเสียหายทางเศรษฐกิจ ดีใจที่

กรมราชทัณฑ์มีเครื่องมือป้องกัน

มากขึ้น ทั้งหมวกกันน็อก แว่นตา 

และถุงมือ โดยเบื้องต้นได้มอบ

หมายให้นายวิศณุ ทรัพย์สมพล 

รองผู้ว่าฯ กทม. ทำาแผนผังจุดที่มี

ขยะและมีไขมันจำานวนมาก เพื่อ

หาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อ

ไป ซึ่งอาจไม่ต้องใช้เงินในการขุด

ลอกบ่อยมาก โดย กทม.อาจจะ

ต้องเข้ามาช่วยต้นทางให้มากขึ้น 

ไม่อยากให้ โทษว่าใครเป็นคนทำา 

ส่วนประเด็นรายได้ผู้ต้องขังที่มา

ลอกท่อคงต้องให้กรมราชทัณฑ์

ไปจัดการกันเอง เพราะมีเรื่อง

ระเบียบอยู่ คงไปก้าวล่วงไม่ได้ 

เชื่อว่ามีอาหาร มีรายได้ตอบแทน

ให้ แต่ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ เป็นเรื่อง

ที่ต้องไปตกลงกันเองภายใน. 

เป็นการบิดเบือนวัตถุประสงค์ 

เจตนารมณ์ข้อกำาหนดของผู้

ออกแบบ และข้อกำาหนดใน

สัญญา นอกจากนี้ ได้รับแจ้งจาก

ข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม้ตง 

(ไม้รองไม้ปูพื้น) ตามข้อกำาหนด

ในสัญญาต้องเป็นไม้ตะเคียน

ทอง แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ไม้ตาม

ข้อกำาหนดในสัญญาเช่นเดียวกับ

ไม้ปูพื้นที่กรมป่าไม้พิสูจน์แล้วว่า

เป็นไม้พะยอม จึงขอให้ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรสั่งการให้กรม

ป่าไม้มาพิสูจน์ไม้ปูพื้นและไม้ตง

ทุกแผ่นในอาคารรัฐสภา ว่าตรง

ตามข้อกำาหนดในสัญญาหรือ

ไม่ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาต่อ

ไป พร้อมสั่งการให้สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ดำาเนินการตามกฎหมายกับผู้

กระทำาความผิดดังกล่าว เพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของราชการ 

และปกป้องงบประมาณแผ่น

ดินเพื่อมิให้มีการใช้ ไปอย่างไม่

ถูกต้อง.

นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณี 

ที่ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อ

กฎหมายประชาชน (ไอลอว์) 

เปิดเผยข้อมูลว่า สมาชิกวุฒิ 

สภา (ส.ว.) แต่งตั้งเครือญาติ

มาเป็นคณะทำางานมากกว่า 

50 ราย จนถูกวิพากษ์วิจารณ์

ว่าไม่เหมาะสมนั้น ขอย้อนไป

ช่วงตอนที่ยังไม่มี ส.ส.และ ส.ว. 

แต่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(สนช.) ขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่

เสนอว่า สนช. 1 คน สามารถ

มีคณะทำางานได้ 8 ตำาแหน่ง จึง

บอกว่า 8 ตำาแหน่งนั้นมากไป 

ทำาให้เหลือแค่ 5 ตำาแหน่ง โดย

ตอนนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันใน

เรื่องคนเข้ามาช่วยงาน แต่เมื่อ

มาเป็น ส.ว.เขาก็ไม่ถามอะไร 

เพราะเจ้าหน้าที่ก็ให้ดำาเนินการ

ตามระเบียบที่ปฏิบัติมาทุกยุค

ทุกสมัย ก็คือ ส.ส.และ ส.ว.จะ

มีคณะทำางาน 8 คน 

เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์

วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมใน

การแต่งตั้งเครือญาติเข้ามา

เป็นคณะทำางาน นายพรเพชร

กล่าวว่า เท่าที่ทราบบางคน

ก็ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำางาน 

เช่น ส.ว.ที่มาโดยตำาแหน่ง โดย

เฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง 

6 คน รวมถึงบางคนก็อาจจะ

สละสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ตนได้รับคำา

อธิบายมาตั้งแต่ยังไม่ได้มาอยู่

สภาว่าบางตำาแหน่งต้องใช้คนที่

ไว้ใจ ซึ่งทุกอย่างสามารถตรวจ

สอบได้

เมื่อถามย้ำาว่า เรื่องนี้

ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรใช่

หรือไม่ นายพรเพชรกล่าวว่า 

ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.บางคนมีความ

ประสงค์จะใช้คนที่เขาไว้ใจ ซึ่ง

ตนได้รับคำาตอบเพียงแค่นี้ เพราะ

ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปสอบถามเขา 

เมื่อถามถึงกรณีที่จะมี

คนไปร้องคณะกรรมาธิการการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้

แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) ตรวจ

สอบว่าการตั้งญาติเป็นคณะ

ทำางานนั้นผิดจริยธรรมหรือไม่ 

นายพรเพชรกล่าวว่า ไม่ผิด 

เพราะไม่ผิดกฎหมายแล้วจะ

ไปผิดจริยธรรมได้อย่างไร ทุก

อย่างมีกฎหมายและระเบียบ 

อีกทั้งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อัตราอะไรทั้งสิ้น พูดง่ายๆ คือ 

ใช้ระเบียบแบบนี้มาก่อนที่ตน

จะมาเป็น ส.ว.ด้วยซ้ำา

ขณะที่นายตรีรัตน์ ศิริ

จันทโรภาส ผู้อำานวยการกอง

การสื่อสารพรรคไทยสร้าง

ไทย ในฐานะเลขานุการประจำา

คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. กล่าว

ว่า สืบเนื่องจากกรณีที่ ไอลอว์

ได้ออกมาเปิดข้อมูลว่ามีสมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) หลายสิบคน แต่ง

ตั้งเครือญาติตนเองเป็นผู้ช่วย 

ส.ว.เพื่อรับเงินเดือนหลักหมื่น 

กินงบประมาณประเทศกว่าพัน

ล้านบาทนั้น ตนจะนำาเรื่องดัง

กล่าวยื่นร้องต่อประธานคณะ

กรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทน

ราษฎร ขอให้ตรวจสอบว่ากลุ่ม

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ดังกล่าว

ประพฤติมิชอบ และอาจขัดต่อข้อ

บังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ของสมาชิกวุฒิสภา และขัดต่อ

รัฐธรรมนูญมาตรา 185 หรือไม่

“ ไม่สามารถปล่อยให้

เรื่องนี้ผ่านไปได้ เพราะมัน

เกี่ยวข้องกับเงินภาษีของพี่น้อง

ประชาชนโดยตรง และอาจ

ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของ ส.ว. และรัฐ 

ธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งได้

ระบุไว้ชัดเจนเรื่องการไม่ให้

สมาชิกรัฐสภานำาตำาแหน่งของ

ตนแสวงหาผลประโยชน์ โดย

มิชอบ และหากข้าราชการ

สภาท่านไหนรู้เห็นเป็นใจก็อาจผิด 

ม.157 เช่นกัน” นายตรีรัตน์กล่าว.

ายงานข่าวจากสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กกต.มีมติเห็นชอบ

ตามที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในฐานะ

นายทะเบียนพรรคการเมือง มีความเห็นให้ยุติเรื่องกรณีนาย

ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่น

คำาร้องขอให้ กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกล เนื่องจากสมาชิก

และกรรมการบริหารพรรคกระทำาการใน 10 ประเด็น หลังคณะ

กรรมการไต่สวนของสำานักงานฯ ดำาเนินการตรวจสอบแล้วเห็น

ว่า การกระทำายังไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 

92(2) พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.)  ว่าด้วย

พรรคการเมือง 2560

โดยทั้ง 10 ประเด็นประกอบไปด้วย 1.กรณีเดือน ส.ค.63 

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กรรมการบริหารพรรค และนาย

ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อพรรคก้าวไกล ประกันตัวนายภาณุพงศ์ จาดนอก และ 

นายกรกช แสงเย็นพันธ์ ผู้ต้องหาในคดีอาญาการชุมนุมเรียก 

ร้องทางการเมือง คดีหมายเลขดำาที่ ฝ.972/2563 และคดี

หมายเลขดำาที่ ฝ.1031/2563 

2.กรณีเดือน ส.ค.63 นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ใช้

ตำาแหน่งหน้าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกันตัวนายภาณุมาศ สิงห์พรม 

แกนนำาคณะประชาชนปลดแอก ผู้ต้องหาในคดีอาญาหมายเลข

ดำาที่ ฝ.1078/2563

3.กรณี ต.ค.63 น.ส.เบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหาร

พรรคก้าวไกล ใช้ตำาแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประกันตัวนายจตุ

ภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน แกนนำาเยาวชนปลดแอก 

ซึ่งถูกจับกุมในเหตุการณ์ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ ผู้ต้องหาใน

คดีอาญาหมายเลขดำาที่ ฝ.1302/2563 ซึ่งเห็นว่าการใช้ตำาแหน่ง 

หน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหาเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งมี

กฎหมายบัญญัติให้กระทำาได้ และเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ตามรัฐธรรมนูญ

4.กรณีกล่าวหาว่าช่วงเดือน ก.ย.63 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์, 

นายรังสิมันต์ โรม, นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กรรมการบริหาร

พรรคและ ส.ส.ของพรรค รวม 17 คน ที่เข้าร่วมชุมนุมบริเวณ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และที่ท้องสนามหลวง

นั้น เห็นว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 44 ของ

รัฐธรรมนูญ จึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 45 ประกอบ

มาตรา 92(3) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560

5.กรณีกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลกระทำาการส่งเสริม 

สนับสนุนให้ผู้ ใดกระทำาการอันเป็นการก่อกวน คุกคามความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา 45 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จากเหตุวันที่ 16 พ.ย.63 นาย

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค แถลงจุดยืนของพรรคเกี่ยว

กับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 และเสนอให้ร่างแก้ไข

ก้าวไกลเฮกกต.สั่งยุติ10ประเด็นร้องยุบพรรค  

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประชาชน หรือฉบับไอลอว์ เป็นร่างหลัก

ในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมี

บทบัญญัติไว้ในมาตรา 255 และ 2561 อย่างชัดเจน ให้กระทำาได้ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้ โดยกำาหนดให้ญัตติขอแก้ไขเพิ่ม

เติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่

น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

ราษฎร หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า 50,000 

คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร กรณีดังกล่าวจึงสามารถดำาเนินการได้ภายใต้กฎหมาย

ที่กำาหนด จึงยังฟังไม่ได้ว่านายพิธากระทำาการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน

มาตรา 92 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560

6.กรณีกล่าวหาว่า นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ แถลงการณ์เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 ถ้อยคำามีลักษณะสนับสนุน

การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่บริเวณรัฐสภา ให้ก่อกวน คุกคาม

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เห็นว่าการ

แถลงการณ์ของนายวิโรจน์เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นต่อการ

ชุมนุมระหว่างผู้ชุมนุมกับรัฐบาลเท่านั้น ไม่ปรากฏถ้อยคำาใดที่มี

ลักษณะสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ชุมนุมก่อกวน คุกคามความสงบ

เรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นได้รับ

ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 34 จึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำา

ของนายวิโรจน์ฝ่าฝืนมาตรา 45 ประกอบมาตรา 92(3)

7.กรณีกล่าวหาว่า ม.ค.64 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า

พรรค ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคก้าวไกลมีมติให้มีการแก้ไขประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 112  

 8.กรณีกล่าวหาว่า นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อและ

เลขาธิการพรรค กล่าวถึงการที่ตำารวจเข้าจับกุมนายศิริชัย นาถึง 

หรือนิว นักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลากลางคืน

ว่า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาตรา 112 อย่างไม่เป็นธรรม และ

เป็นนโยบายที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีที่จะใช้กฎหมายทุกฉบับ 

รวมถึงมาตรา 112 จัดการกับนักเรียน นักศึกษาที่ออกมาชุมนุม เห็น

ว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นในการทำาหน้าที่ของ ส.ส.ที่เห็นว่า

กฎหมายใดเป็นอุปสรรค หรือไม่เป็นประชาธิปไตย และยังไม่

ปรากฏพยานหลักฐานว่าพรรคก้าวไกลใช้กลไกระบบรัฐสภาเพื่อ

เสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา จึงยังฟังไม่ได้ว่านายพิธา 

หัวหน้าพรรค ในฐานะกรรมการบริหารพรรค กระทำาการอันอาจ

เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เข้าข่ายผิดมาตรา 92(2) พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง 2560

9.กรณีกล่าวหาว่า ม.ค.64 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 

กรรมการบริหารพรรคใช้ตำาแหน่งหน้าที่ ส.ส.ประกันตัวผู้ต้องหา

คดีอาญามาตรา 112 ที่ศาลตลิ่งชันในคดีแอดมินเฟซบุ๊กคณะ

ราษฎรจำาหน่ายปฏิทินเป็ดสีเหลือง ซึ่งมีข้อความว่า “ปฏิทิน

พระราชทาน” เห็นว่า การใช้ตำาแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหา

ถือเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำา

ได้ ไม่ได้เป็นการดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งมีผลผูกพัน

พรรคก้าวไกล จึงยังฟังไม่ได้ว่านางอมรัตน์จะทำาการอันอาจเป็น

ปฏิปักษ์ต่อการปกครองฯ

10.กรณีกล่าวหาว่า เมื่อ พ.ย.63 นายรังสิมันต์ โรม และ 

ส.ส.ของพรรครวม 4 คน ได้เข้าพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มราษฎร

บริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำานักงานใหญ่ ในลักษณะ

สนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มราษฎรให้ก่อกวน คุกคามความ

สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า บุคคล 

ทั้ง 4 ได้เข้าพื้นที่ชุมนุมดังกล่าวจริง แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือ

พยานหลักฐานที่ยืนยันว่าบุคคลทั้ง 4 ให้การสนับสนุนผู้ชุมนุม

ไม่ว่าทางการเงิน การเป็นแกนนำาปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วม

ชุมนุม หรือสนับสนุนอื่นใดให้ผู้ชุมนุมก่อกวน คุกคามความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี จึงยังฟังไม่ได้ว่าการเข้าพื้นที่ดังกล่าว

เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ชุมนุมก่อกวนหรือคุกคามความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่เป็นการฝ่าฝืน

มาตรา 45 ประกอบมาตรา 92(3) พ.ร.ป.พรรคการเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำานักงาน กกต.ได้มีหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณาไปยังนายณฐพรแล้ว.

“หลังคณะกรรมการไต่สวนของสำานักงานฯ ดำาเนิน

การตรวจสอบแล้วเห็นว่า การกระทำายังไม่เข้าข่ายเป็น

ปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92(2) 

พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.)  ว่าด้วย

พรรคการเมือง 2560”

ร



จจุบันประเทศไทยไดเขาสูสังคมสูงวัยโดย

สมบูรณ เม� อดูขอมูลยอนหลัง 9 ป ของสํานัก 

งานสถิติแหงชาติ จะพบวาในป 2555 มีอัตรา

การเกิด 818,901 คน อัตราการตาย 423,213 

คน ป 2564 มีอัตราการเกิด 544,570 คน 

อัตราการตาย 563,650 คน จะเห็นไดวาในระยะเวลา 9 

ป มีอัตราการเกิดลดลงเกือบ 3 แสนคน และในป 2564 

มีอัตราการตายมากกวาการเกิด ซึ่งจะสงผลกระทบตอ

ปญหาการขาดแคลนแรงงานรุนใหมมาทดแทนอยาง

เพียงพอ รวมถึงภาคเกษตรกรรม จากสถานการณ โรค

ระบาดโควิค-19 อาจเปนวิกฤตที่กอใหเกิดโอกาสทําให

แรงงานบางสวนตัดสินใจกลับบานทําอาชีพภาคเกษตร 

อยางไรก็ตาม เม� อวิกฤตคลายตัว แรงงานเหลานี้

ก็เลือกกลับไปทํางานเปนลูกจางนายทุนเชนเดิม ในเวที

แลกเปลี่ยนของเครือขายภาคเกษตรจึงเกิดคําถามวาจะ

ทําอยางไรใหคนรุนใหมสนใจภาคการเกษตรและเขามา

สืบทอดอาชีพไดอยางมั่นคง

เม� อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผูเขียนและทีม                                        

งานมูลนิธิชีวิตไทไดมีโอกาสเขารวมเวทีนําเสนอผลงาน                                                                        

วิจัยและถอดบทเรียนการรับมือผลกระทบในสถาน 

การณ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

การพัฒนาพ้ืนท่ีนํารองในการสรางความม่ันคงทางอาหาร

ของชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน กรณีศึกษากลุมเกษตรอิน 

ทรียสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นโดยสมาคม

เกษตรกรรมทางเลือกฉะเชิงเทรา และเครือขายเกษตร

อินทรียสนามชัยเขต ไดมีการพูดถึงประเด็น “แนวทาง

การสืบทอดอาชีพของเกษตรกรรุนใหม” การแลกเปลี่ยน

บทเรียนกันในเวทีไดเสนอวา การสืบทอดอาชีพภาคเกษตร

ควรแยกเปน 2 ประเด็น คือ การสงเสริมคนรุนใหม

สืบทอดอาชีพภาคเกษตร และการสรางสภาพแวดลอม

ที่เอื้อใหคนรุนใหมเขาสูภาคเกษตรดวยตนเอง 

การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเขาสูภาค

เกษตรของคนรุนใหม

การที่คนรุนใหมหันออกจากภาคเกษตรนั้น สวนหนึ่งมาจาก

วิธีคิดของพอแมที่มาจากประสบการณความลําบากของตนเอง ไม

อยากใหลูกลําบากเหมือนตนเอง จึงไดสรางแนวคิดและสังคมใหม

ใหลูก ผูเขารวมในเวทีไดแลกเปลี่ยนบทเรียนกัน ดังนี้

“ในสมัยเด็กๆ เราเติบโตมาในสังคมการเกษตร หลักคิด

โบราณเมื่อพ่อแม่เป็นเกษตรกรแล้วเราช่วยงานในแปลงของ

พอแม ตองมีลูกเยอะเพ� อเปนแรงงาน แตคนสมัยนี้พอตนทํา

ไรทํานาแลวลําบากก็เลยเลี้ยงลูกใหเปนเจาคนนายคน ไมใชลูก

เลย เด็กสมัยนี้เราก็จะเห็นวาลูกหลานเราจะไปเรียนและเลนเกม

เทานั้น เปนไปไมไดเลยที่จะมีความบังเอิญเกิดขึ้น ลูกเลนเกมไป

เลนเกมมา แลวคิดวามาทําเกษตรดีกวา เพราะฉะนั้นเร� องนี้เรา

ปจจุบันอยูที่ 1,200-1,300 บาทตอกระสอบ คิดเปนตนทุนตอฤดู 

กาลอยูที่ 1,200-1,300 บาทตอไร

แตหากดินมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นก็อาจปรับมาใชปุย                                                                                       

ชีวภาพเต็มรูปแบบราคาจะอยูที่ 500 บาทตอกระสอบ 5.คาจาง 

หวานปุย ใชแรงงานตนเอง 6.คาฮอร โมนเรงใบ ขวดละ 400-600 

ตอไรอยูท่ี 50-100 บาท 7.คารถเก่ียวขาว 500 บาทตอไร 8.คานํ้ามัน

เชื้อเพลิงเดิมอยูที่ 1,300 บาทตอไร ปจจุบันอยูที่ 1,785 บาทตอไร 

โดยคํานวณตนทุนการทํานาทั้งหมดจะอยูที่ 5,000 บาทตอไร และ

ผลผลิตขาวที่ไดตอไรจะได 600-800 กิโลกรัม ซึ่งหากทํานาปกติ

แบบไมลดตนทุนก็มีจะตนทุนอยูที่ 6,000-6,500 บาทตอไร และ

หากมีคาเชานาจะมีตนทุนที่สูงขึ้นไปอีก การปลูกขาวแบบลดตนทุน

ถือวาชวยลดคาใชจายได 1,000 บาทตอไรเลยทีเดียว

นอกจากนี้ ดวยวิกฤตตนทุนการทํานาที่เพิ่มสูงขึ้นในป 2565 

บุญชูและสมาชิกกลุมไดลดการทํานาลงจากการทํานา 3 ครั้งตอป                                                                              

มาเปนทํานา 2 คร้ังตอปแทน โดยถือเปนการพักหนาดินและระหวาง

ที่พักก็หมักปุยหมักดิน ใหดินมีความอุดมสมบูรณไวเพ� อลดตนทุน
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหง

ความคิด ปญหาปากทอง ขาวของราคาแพง 

ราคาน้ํามัน ราคากาซ คาไฟ คาน้ํา จอทยอย

ปรับราคาอีก ความพยายามรีดเก็บภาษีผูซื้อ                                                                    

ขายหุน สะทอนใหเห็นภาวะเศรษฐกิจคงคลังไมสูดีนัก พล.อ.                              

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและหัวหนาทีมเศรษฐกิจ 

ที่ถูกตั้งคําถามถึงความสามารถ

ในการแกปญหา ผูคนกําลังเผชิญ

ภาวะเศรษฐกิจกันทุกระดับชั้น                                             

แมลาสุด นายธนกร วังบุญคง                                          

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายก                                                

รัฐมนตรี ออกมาระบุ พล.อ.ประ 

ยุทธสั่งการใหหน�วยงานที่เกี่ยว                                             

ของเรงกระจายรายไดสูประชา 

ชน แกไขปญหาเศรษฐกิจปาก

ทองใหทั่วถึงเห็นผลอยางเปนรูป

ธรรม ผานโครงการขับเคล� อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

หลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ใหครอบคลุม 7,435 ตําบล 

ทั่วประเทศ แมเปนสิ่งที่ดี แตคําถามตามมา จะชวยกระตุน

ทําใหระบบเศรษฐกิจกระเตื้องไดมากนอยเพียงใด 

พรรครวมฝายคาน 7 พรรค นําโดย นพ.ชลน�าน ศรี

แกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย ในฐานะผูนําฝายคาน ในสภา

ผูแทนราษฎร ย� นญัตติขอเปด

อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปน

รายบุคคล รวม 11 คน ไปแลว 

เกิดกระแสดรามาเล็กๆ สุชาติ                                

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่ถูกเพิ่ม                         

ช� อมาในนาทีสุดทาย ออกมาโวย 

วาย แตคงไมทําใหการอภิปราย

ตองสะดุด ทวาสิ่งที่น�าหนักใจ

ของเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่าย

คาน ไมใชญัตติที่ย� นไป แตเปน

เร� องหลังอภิปรายจบลง ตองให                                 

ส.ส.โหวตไมไววางใจ คะแนนจากเดิมที่ฝายคานมีทั้งสิ้น 208 

เสียง แตชวง พ.ร.บ.งบประมาณ ไดคะแนนเพียง 194 มี

งูเหาโผลมาเพียบ คะแนนโคนลมรัฐมนตรีไดตองเกิน 240 

เสียง การตองหามาเพิ่มกวา 40 เสียง ถือเปนงานยาก ระยะ

หลัง แกนนําฝายคานเลยเริ่มถอดใจ บอกมือในสภาคงลมไม

ได คอยใหประชาชนตัดสินชวงเลือกตั้ง 

ศึกอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลทั้ง 11 

คน คาดวาน�าจะเกิดในสัปดาหที่ 

3 ของเดือนกรกฎาคม ฝายคาน

เตรียมจัดขุนพลอภิปราย พรอม

กับขูเปนระยะๆ มีขอมูลเด็ด ใบ

เสร็จเตรียมน็อกรัฐมนตรีบางคน 

พรอมกับมั่นใจวาพรรคเศรษฐกิจ

ไทย พรรคการเมืองขนาดเล็ก 

อาจมาเปนพันธมิตรเฉพาะกิจให

ดวย ในสวนของรัฐบาลก็เตรียม

ความพรอมเชนกัน นายนิโรธ 

สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค พรรค

พลังประชารัฐ ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

บอกวา ‘พรรคพลังประชารัฐไดตั้งทีม ส.ส.รับมืออภิปรายไม

ไววางใจไว 11 คน ช� อวาทีมปราบมาร เพ� อดําเนินการใหการ

อภิปรายเปนไปตามญัตติ และขอบังคับการประชุม’ คงตอง

จับตาดูกันไป ทีมปราบมารนี้จะกําราบฝายคานที่เลนนอกเกม 

สมกับราคาคุยไวหรือไม 

อีกหนึ่งเร� องที่ไมพูดไมได เร� องปญหาราคาน้ํามันแพง 

สงผลกระทบเปนวงกวาง เปนลูกโซ รถบริการสาธารณะใน                                                                           

จังหวัดตางๆ เตรียมหยุดใหบริการ สวนผูใชรถกุมขมับราคา

นํ้ามันใกลจะแตะลิตรละ 50 บาท

แลว แวววาราคาสินคาหลาย

ชนิดเตรียมอางเหตุคานํ้ามันท่ีเพ่ิม

ขึ้น ปรับเพิ่มราคาสินคาไปอีก  

นายกรณ จาติกวณิช หัวหนา

พรรคกลา และอดีต รมว.คลัง 

ใหความเห็นไวน�าสนใจ ‘กรณีนาย

สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รมว.

พลังงาน ไปเจรจา ขอนํากําไร

โรงกลั่น 8 พันลานตอเดือน เริ่ม                                    

ตนเดือน ก.ค. ไปอุดหนุนใหกอง 

ทุนน้ํามันนั้น เปนเพียงขอตกลง

ปากเปลา ดังนั้น ตองออกเปนพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) เพ� อ

เปนหลักประกัน นอกจากนี้ ยังมีปญหาวาไมตอบโจทย หาก

ปญหาน้ํามันยืดเยื้อเกิน 3 เดือน ถามวาจะทําอยางไรตอไป 

หรือจะกลับไปเจรจาตอกับโรงกลั่นน้ํามันอีกครั้ง’.

นิโรธ สุนทรเลขา

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

ถานการณสงครามรัสเซีย-ยูเครน ท่ีนําไปสูการควํ่าบาตร

ทางเศรษฐกิจเปนผลกระทบตอเน� องยาวนาน ทําใหราคา

น้ํามันดิบและราคาพลังงานทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น สงผล

โดยตรงตอราคาปุยเคมี ซึ่งเปนตนทุนการผลิตหลักของ

เกษตรกรมีราคาสูงขึ้น เม� อดูราคาเปรียบเทียบปุยเคมีในป 2565 

ที่ปรับราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีราคาอยู่ที่

กระสอบละ 700 บาท แตในป 2565 มีราคาอยูที่กระสอบละ 

1,300-1,600 บาท และราคาน้ํามันที่ในปที่แลวราคา 23-35 บาท

ตอลิตร แตในป 2565 ราคาอยูที่ 35-45 บาทตอลิตร

จากราคาปุยและราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเปนเทาตัว สง

ผลกระทบทําใหชาวนาและเกษตรกรตองแบกรับตนทุนการผลิตท่ี

สูง ชาวนาบางพ้ืนท่ีตองหยุดทํานาช่ัวคราวเน� องจากแบกรับตนทุน

การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นไมไหว ชาวนาบางรายตองเสียคาเชานาเน� อง 

จากไมมีที่ดินเปนของตนเอง และชาวนาหลายคนมีภาระหนี้สิน

จํานวนมาก และอยูในวงจรเงินเช� อปจจัยการผลิตและการหมุนหนี้ 

สงผลใหการปรับตัวยาก

ความทาทายของชาวนาและเกษตรกรที่มีภาระหนี้สินในการ

ปรับตัวลดตนทุนการผลิต ซึ่งไมใชเพียงการปรับเปลี่ยนจากปุยเคมี

ราคาแพงมาใชปุยอินทรียเทานั้น แตตองปรับระบบการผลิตอินทรีย 

สูการผลิตแบบพึ่งพาตนเอง ทั้งปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่ง

การปรับเปลี่ยนตองใชเวลา ผลผลิตขาวอาจลดลง นั่นอาจหมายถึง

รายไดที่ลดลง โดยมีตัวอยางความพยายามของกลุมชาวนาที่มีหนี้

สิน และปรับรูปแบบการผลิตเพ� อลดตนทุนและสรางรายไดจากการ

ขายขาวดวยตนเอง กลุมพันธมิตรการเกษตรบานนางบวช อําเภอ

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประธานกลุม คุณบุญชู 

มณีวงษ ไดบอกเลาวาทางกลุมไดปลูกขาวแบบลดตนทุนภายหลัง

ประสบปญหาปุยแพง น้ํามันแพง ดังนี้

ตนทุนการทํานาเปรียบเทียบรอบกอนและหลัง ป 2564 และ

ป 2565 ดังนี้ 1.คาไถดะ ไถแปร ลูบเทือก ราคาคาจางอยูที่เดิมไร

ละ 500 บาท ปจจุบันไรละ 600 บาท 2.เมล็ดพันธุขาว 1 ไรใชเมล็ด

พันธุหอมมะลิ 25 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 800 บาทตอไร ราคาเทา

เดิม 3.คาจางหวานเมล็ดพันธุขาวใชแรงงานตนเอง 4.คาปุย 1 ฤดู

ใหปุย 3 รอบ ใหอยางต่ําครั้งละ 25 กิโลกรัม (ครึ่งกระสอบ) ตอ

ไร โดยราคาปุยชีวภาพกึ่งเคมีเดิมอยูที่ 700-800 บาทตอกระสอบ 

คาปุยในรอบการผลิตครั้งตอไป

บุญชูและสมาชิกกลุมจะเนนเร� องการ

พึ่งตนเองใหไดมากที่สุดในการผลิตขาว เพ� อ

เปนการลดตนทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นทุก

วัน นอกจากการทําขาวแบบลดตนทุนแลว 

ทางกลุมยังนําขาวที่ ไดมาสีเปนขาวสารแพ็ก

ใสถุงขายเองอีกดวย รูปแบบการขายขาวขึ้น

อยูกับลูกคา หากเปนลูกคาชาวบานจะขาย

บรรจุกระสอบ กิโลกรัมละ 30 บาท หากซื้อ

ถุง 1 กิโลกรัม ราคา 35 บาท และถุงแพ็ก

แบบสุญญากาศ ก็จะขายที่กิโลกรัมละ 50-

55 บาท

บุญชูกลาววา ทางกลุมยังคงขายขาว

ราคานี้ แมจะเจอผลกระทบตนทุนการผลิต

ที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะหากปรับราคาใหสูงขึ้น

ตามทองตลาดก็กลัววาชาวบานและผูบริโภค

ที่ซื้อขาวจากทางกลุมจะยิ่งลําบากในชวงที่

สินคาตางๆ พากันขึ้นราคากัน ขอดีของการ

ทําขาวขายเองคือเรามีขาวเก็บไวกินเองดวย 

ที่เหลือก็แบงขาย ถาขายให โรงสีเปนขาว

เปลือกจะได 6,000-6,500 บาทตอเกวียน 

แตขายเองเปนขาวสาร 3,000-15,000 บาท

ตอเกวียน ขาวที่ทําก็ดีตอสุขภาพ เพราะทํา

ขาวแบบปลอดสาร

จากเดิมดวยความไมรู อยากจะไดขาว

ปริมาณมากๆ ก็ทําแบบใสปุยเคมี ใสสารเคมี 

ผลสุดทายเราก็ตองใชเงินนั้นมารักษาตัวเอง 

ตอนนี้ชาวนาที่กลุมเราปลูกขาวกินกันเอง 

เราไมคอยเจ็บปวย แข็งแรง ทํางานไดปกติ 

ดีกวาเราไปกินขาวตามทองตลาดที่เราไมรูที่ 

มาและขั้นตอนการผลิตวาเปนอยางไร

นอกเหนือจากการทํานา ทางกลุมยังใหความสําคัญกับการสราง

ชองทางรายไดหลากหลายชองทาง ทําอาชีพเสริมรายได ไมทํานาเพียง

อยางเดียว ซ่ึงปจจุบันทางกลุมมีผลิตภัณฑขนมปงอบกรอบ มะมวงแช

อ่ิม อัญชันและสมุนไพรอบแหง เพ� อเปนรายไดเสริม รวมถึงการปลูกผัก

สวนครัวไวกินเองกันในครอบครัวเพ� อลดคาใชจายในชีวิตประจําวัน

สุดทายคุณบุญชู มณีวงษ ฝากไววา ชาวนายุคปจจุบันที่

เผชิญภาวะวิกฤตรอบดาน ทั้งภาวะตนทุนและปจจัยการผลิตสูง 

กําหนดราคาเองไมได ภาวะหนี้สูง นอกเหนือจากการเรียกรองเชิง

ระบบและการปรับโครงสรางใหเกิดความเปนธรรม ชาวนาตอง

ปรับตัวเองดวยจึงจะอยูรอด ทั้งปรับตัวดานการผลิต การตลาด 

การบริหารการเงินและพึ่งพาตนเองดานอาหาร จึงจะเกิดความ

ยั่งยืนและมั่นคงในการทํานา ทั้งนี้ขาวที่ปลูกเรามั่นใจไดวาดีตอ

สุขภาพทั้งคนปลูกและคนกิน จึงจะเกิดความอยูรอดรวมกัน.

มาไมมาไมมาไม
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วิกฤตสังคมสูงวัยกับการพัฒนาคนรุนใหมเขาสูภาคเกษตร

ควรสรางสังคมเกษตรกรแบบดั้งเดิม”

ผูเขารวมอีกทานหนึ่งมีความเห็นสอดคลองวา “อนาคตจะไม

เหลือคนทําเกษตรตอ เพราะคนรุนหลังไมคอยสนใจการเกษตร วิถี

วัฒนธรรมยุคใหม แมกระทั่งพอแมปูยาตายายทั้งหลายก็ไมสงเสริม 

เพราะอาชีพเกษตรกรทํารายไดนอย การสงเสริมยุคกอนมีคานิยม

ใหลูกเปนขาราชการ เพราะมีสวัสดิการ มีความมั่นคงในชีวิต”

ผูเขารวมทานหนึ่งแชรประสบการณของตนเองวา “การสืบ 

ทอดอาชีพเกษตรของคนรุนใหม อาจตองรอเวลา ไมควรไปบังคับ 

อาจจะหลังเกษียณหรือลาออกงานประจําเพ� อมาทําเกษตร เช� อวา

วันหนึ่งเขาตองถูกผลักใหเขาสูภาคเกษตร อยางไรก็จะมีคนรุนใหม

มาสืบทอดภาคเกษตรแน�นอน” 

จากการแลกเปล่ียนขางตนจะเห็นวา “คนรุนใหม                                                                                

ในภาคเกษตร” ไมไดหมายถึงคนหนุมสาวเทานั้น แตรวม                                                                                 

ถึงคนเกษียณอายุ คนจากภาคอาชีพอ� นๆ ดวย ซึ่งเราไม                                                                                        

จําเปนตองใหคนรุนใหมทุกคนมีอาชีพเกษตรกรทั้งหมด                                                                                       

แตคนรุนใหมเขามาพรอมกับองคความรูและความเชี่ยว 

ชาญดานเทคโนโลยีใหมๆ บางสวนอาจเขามาอยูในหวง

โซระบบอาหารและพันธมิตรเพ� อสนับสนุนเกษตรกร เชน 

การทํารานอาหาร การทําผลิตภัณฑแปรรูปท่ีใชผลผลิต

เกษตรกร 

ทั้งนี้ ปจจัยที่ทําใหคนรุนใหมหันหลังใหกับอาชีพ

เกษตรกร นอกจากวิธีคิดของพอแมและสภาพแวดลอม

ท่ีไมเหมาะสมแลว ยังมีเร� องการไมมีสวัสดิการใหกับภาค

เกษตร ภาคการเกษตรรายไดตํ่า และการขาดปจจัยการ

ผลิตหรือทุนในการผลิต คนรุนใหมบางคนไมมีความสนใจ

แตมีท่ีดิน บางคนไมมีท่ีดินแตมีความสนใจ ดังน้ันการท่ีจะ

ดึงใหมีคนรุนใหมเขามาในภาคเกษตรจึงเปนส่ิงทาทาย 

นอกจากนี้ ในเวทีมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนมุม

มองของคนรุนใหมที่เขาสูภาคเกษตรวา คนรุนใหมพรอม

จะปรับตัวเขาสูภาคเกษตร แตตองมีจุดที่มาบรรจบกัน

ของแนวคิดของเกษตรกรรุนเกากับคนรุนใหมและคนใน

สังคม ทั้งเร� องการมีสวัสดิการ การมีรายไดที่มั่นคง มี

ศักดิ์ศรีทัดเทียมกับอาชีพอ� นในสังคม รวมถึงการเขาถึง

พื้นที่ทําเกษตร และตองเปนอาชีพที่มีความมั่นคง ถามี 

นโยบายมาสนับสนุน ก็จะเปนทางเลือกที่จะทําใหคนรุน

ใหมตัดสินใจเขาสูภาคเกษตรไดเพิ่มขึ้น

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ระบุในบทความ “ตั้ง

หลักใหมภาคเกษตรไทย: เกษตรกรไทยพรอมปรับตัวมาก                                                             

กวาที่รัฐคิด” มองวาเกษตรกรไทยพรอมปรับตัวอยูแลว                                                                 

และไดยกตัวอยางนโยบายการดึงคนรุนใหมเขาสูภาค                                                                  

การเกษตรของประเทศไตหวันและเกาหลีใตไววา ประ 

เทศเหลานี้มีนโยบายการใหเงินทุนและสินเช� อราคาถูก

แกนักศึกษาที่จบ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีดานเกษตร 

สามารถเขาไปกอรางสรางตัวดวยอาชีพเกษตรกรโดย                                                                               

เฉพาะ นอกจากจะใหทุนแลว ยังใหหลักประกันดวย โดยมีขอ                                                                               

กําหนดเลยวาหากประสบความสําเร็จหรือลมเหลว รัฐจะสนับสนุน

อะไร อยางไรบาง

ดังนั้น จะเห็นไดวาแนวทางสงเสริมการเขาสูภาคเกษตร

ของคนรุนใหมเพ� อใหทันกับภาวะวิกฤตสังคมสูงวัยและปญหา

การขาดแคลนแรงงาน ควรมีท้ังการปรับวิธีคิดและการสรางสภาพ

แวดลอมที่เอื้อตอการสนับสนุนทั้งจากสังคมภาคเกษตร การแบง

บทบาทและจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนระหวางคนรุนเกา รุน

กลาง รุนใหม นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและการเปลี่ยนแปลง

ความคิดที่มีตออาชีพเกษตรกรของสังคมดวย.

กรณ จาติกวณิช

ครบรอบวันเกิด 55 ป น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร หรือ    

ปู เกิดเม� อวันที่ 21 มิ.ย.2510 ที่ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม     

ยิ่งลักษณถือเปนอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประ 

เทศไทย ที่อายุนอยที่สุด ดวยวัย 44 ป ในชวงที่ชนะการ

เลือกตั้งเม� อป 2554 รัฐบาลยิ่งลักษณครองอํานาจราว 3 ป

เศษ กอนถูกคณะรัฐประหารเม� อ 22 พ.ค.2557 ตอมาใน

ป 2560 หลบหนีออกนอกประเทศ ไมไดเดินทางมาฟงคํา

พิพากษาโครงการรับจํานําขาว.

55 ป ยิ่งลักษณ

จินดาพร เกลี้ยงเกลา

สุชาดา ทรงบัญฑิต

มูลนิธิชีวิตไท

ป

ภาวะสงคราม ปุย-น้ํามันแพง 

วิกฤตแหงโอกาสที่ ‘ชาวนา’ ตองปรับตัว



นขณะที่พี่ ไทยเริ่มเข้าสู่ชีวิตปกติแบบนิวนอร์มอล!  

บรรดาสารพัดม็อบที่ห่างหายไปก็เริ่มโผล่เป็นดอกเห็ด

กันอีกครั้ง โดยเฉพาะม็อบไล่บิ๊กตู่ ทั้งที่วาระการดำารง

ตำาแหน่งก็ใกล้จะหมดอายุลงอยู่รอมร่อ ซึ่งต่างจากอีกซีก                       

โลกหนึ่งอย่าง “สาธารณรัฐโคลอมเบีย” ประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศ                                                                             

ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และเป็นประเทศท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับท่ี 4 ในอเมริกาใต้ ซ่ึงได้สถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตกับไทยเมื่อวันที่  20 เมษายน 2522 

โดยล่าสุด “โคลอมเบีย” เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งประ                       

ธานาธิบดีรอบชิงดำา หรือรอบที่ 2 มาหมาดๆ และได้ว่าที่ประ 

ธานาธิบดีคนที่ 34 มาแล้ว คือ “กุสตาโว เปโตร” จากพรรค

ขบวนการก้าวหน้า ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้าย โดยสามารถเอาชนะ “โร

โดลโฟ เฮอร์นันเดซ-ซัวเรส” ผู้สมัครอิสระ ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากพันธมิตรการเมืองกลาง-ขวา โดยคะแนนเสียงในหน่วยเลือก

ต้ังซ่ึงนับไปแล้วประมาณ 99.67% ของผู้มาใช้สิทธ์ิท้ังหมด “เป

โตร” ได้คะแนน 11,266,138 คะแนน หรือ 50.48% ในขณะท่ี “เฮอร์                    

นันเดส” ได้รับคะแนน 10,546,163 คะแนน หรือ 47.26%

ทั้งนี้ ในการแข่งขันในรอบแรกเมื่อวันที่ 29 พ.ค.นั้น      

“เปโตร” ชนะด้วยคะแนน

มาอันดับหนึ่ง 40.3% ขณะที่ 

“เฮอร์นันเดส” มหาเศรษฐีนัก

ธุรกิจวงการก่อสร้างวัย  77 ปี 

เจ้าของฉายา “ราชาติ๊กต็อก” 

กลับเป็นม้ามืดปาดหน้าเค้ก

แซง “เฟเดอริโก กูเตียร์เรซ” 

ตัวเต็งอันดับสองด้วยคะแนน 

28.2% ทำาให้เข้ามาชิงดำาเมื่อ

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ต้อง

โบกมือลาในรอบชิงเท่านั้น

ว่าที่ประธานาธิบดีคน

ที่ 34 นี้ ได้สร้างประวัติศาสตร์

หน้าใหม่ให้ “โคลอมเบีย” อีก

รอบ หลังจากที่ “อิบัน ดูเก มาร์เกซ” ประธานาธิบดีคนที่ 33 

เคยทำามาแล้วในการเป็นผู้นำาสูงสุดที่มีอายุน้อยที่สุด โดยดำารง

ตำาแหน่งในวัย 42 ปี ซึ่ง “เปโตร” ไม่ได้ทำาลายสถิติในเรื่องอายุแต่

ประการใด  เพราะเกิดเมื่อวันที่ 19 เม.ย.2503 ปัจจุบันก็อายุ 62 

ปี แต่เพราะเป็นผู้นำาฝ่ายซ้ายคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเก้าอี้

ไปครอง นอกจากนี้ยังจะมีรองประธานาธิบดีที่สร้างประวัติศาสตร์

ควบมาด้วยคือ “ฟรานเซีย มาร์เกซ” วัย  40 ปี ที่จะเป็นรอง

ผู้นำาผิวสีคนแรก แม้จะเป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนท่ีสองในประ 

วัติศาสตร์ของโคลอมเบีย ต่อจาก “มาร์ตา ลูเซีย รามิเรซ” รอง

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน

“เปโตร” นอกจากจะเป็นผู้นำาฝ่ายซ้ายคนแรกแล้ว หากลง

ลึกในประวัติของเขาก็ต้องเรียกว่าทำาให้ใครหลายคนถึงกับผงะกัน

เลยทีเดียว เพราะนอกจากเป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง และ

อดีตนายกเทศมนตรีกรุงโบโกตา เขายังเป็นอดีตสมาชิก “แนวร่วม

เคลื่อนไหวเอ็ม-19” เมื่ออายุ 17 ปี โดยเป็นกองกำาลังปฏิวัติติด

อาวุธของโคลอมเบียในช่วงปี 2517 ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าคอมมิว 

นิสต์นั่นแล

เรียกว่าเป็นช่วงวัยหนุ่มเลือดร้อนที่จับปืนอยู่ในป่า แต่เมื่อ

เวลาผันผ่านก็เข้ามาต่อสู้ ในสนามการเมืองเหมือนนักการเมือง

ไทยหลายคนที่อ้างเป็นคนเดือนตุลานั่นแล แต่ผลกลับแตกต่างกัน 

เพราะ “เปโตร” ที่ดูเหมือนจะเข้ารับตำาแหน่งอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 7 ส.ค.สามารถเดินไปข้างหน้า โดยได้รับคะแนนนิยมจาก

นโยบายจัดสรรเงินบำา นาญใหม่ เรียนมหาวิทยาลัยรัฐได้ฟรี และ

ต่อสู้กับความไม่เสมอภาค แต่ของพ่ีไทยน้ันยังแค้นฝังหุ่น และยัง                                                                                  

มุ่งม่ันป้ันตัวแทน รวมท้ังปลุกปล้ำาราชอาณาจักรไทยให้เป็นสาธารณรัฐ

ไทยอยู่นั่นแล.

จะเดินหน้าต่อพร้อมกับพรรคปลัดฉิ่งฉาบ ในขณะที่ ปอ. 

ป้อมจะเดินหน้าต่อในเสื้อ พปชร. ผลสำารวจความคิดเห็น

ของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ ปอ.ประยุทธ์ไปต่อ 

ไม่ต้องการให้มีการต้ังพรรคใหม่ ซ่ึงก็ไม่ใช่เรื่องเกินคาด เพราะ

ผลงาน ๗ ปีของ ปอ.ประยุทธ์ไม่เข้าตาประชาชน 

วันนี้เปรียบเทียบได้กับนักฟุตบอล (ส.ส.และ รมต. 

พปชร.) เล่นไล่ผู้จัดการ (ปอ.ประยุทธ์) สำาหรับ ปอ.ป้อมนั้น

ยังใหม่ไม่ออกหน้า ทำาให้ประชาชนบางคนคิดว่า ปอ.ป้อม

อาจจะเก่งกว่า ปอ.ประยุทธ์ แต่เป็นเพราะ ปอ.ป้อมแก่เกิน

แกงทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ราคา

แต่อย่างไรก็ตามทั้ง ปอ.ประยุทธ์และ ปอ.ป้อมก็มา

จากสายสะดือเดียวกัน จากมดลูกการเมืองฝ่ายอุปถัมภ์ เช่น

เดียวกับ ส.ส.และ รมต.ส่วนใหญ่ที่ก็มาจากมดลูกการเมือง

ฝ่ายอุปถัมภ์ทั้งสิ้น นักการเมืองฝ่ายคุณธรรมแทบจะหาไม่

ได้ในสภาไม่ว่าจะเป็นชุดใด 

ดังนั้นการเมืองไทยจึงเป็นเรื่องอุปถัมภ์มากกว่าคุณ 

ธรรม ใครจะมาก็มีแต่มาจากมดลูกอุปถัมภ์ทั้งสิ้น ดังนั้น

ประเทศไทยจึงนับวันจะสาละวันเตี้ยลงๆ ต่างชาติจ้องประ                                                                          

เทศไทยตาเป็นมัน ต้องการใช้นักการเมืองจากมดลูกอุปถัมภ์

เป็นเครื่องมือกอบโกยผลประโยชน์ทั้งสิ้น

แต่ที่ร้ายที่สุดก็คือ ประเทศที่ต้องการใช้ประเทศไทย

เป็นฐานทัพนิวเคลียร์ อ้างว่าเพื่อให้เกิดสมดุลประชาธิปไตย 

แล้ววันนี้หญิงไทยเป็นโรคเห่อผัวฝรั่ง เมื่อครั้งอู่ตะเภาต้อง

หลบๆ ซ่อนๆ แต่วันนี้หน้าบานเป็นกระด้งถ้ามีผัวเป็นฝรั่ง

ดังน้ันเชื่อว่าถ้ามีนักการเมืองสามานย์ ปลุกระดมหญิง

ไทยที่อยากมีผัวฝรั่งว่า การให้สหรัฐฯ เข้ามาตั้งฐานทัพนิว 

เคลียร์ในประเทศไทยนั้นจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 

เชื่อหญิงไทยที่อยากมีผัวฝรั่งและคนกลางคืนที่มีอาชีพขาย

ความสุขก็จะพากันเลือกพรรคการเมืองนั้น ซึ่งประเทศไทย

จะเป็นตำาบลกระสุนนิวเคลียร์ตกอย่างแน่นอน

ใครจะไปใครจะมาก็อย่าให้ประเทศไทยต้องเป็นฐาน 

ทัพนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ซึ่งต้องล้มลุงตู่ตามมาด้วยล้มสถา 

5บทความ

บบนี้ก็ได้ด้วย

โฆษกพรรคเพื่อไทย กับโฆษกรัฐบาล เขาเปิด

ศึกกันเรื่อง รัฐบาลขี้โกง  

สาเหตุก็เพราะ ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น

รายบุคคลของฝ่ายค้านนั้น ระบุพฤติกรรมรัฐบาลลุงตู่ว่า “ขี้

โกง” 

ประชาชนตาดำาๆ ก็ยืนงงในดงตีนนักการเมืองครับ 

ตกลงใครโกงกันแน่ เพราะซักฟอกทีไรมีแต่เรื่องโกง 

“ธนกร วังบุญคงชนะ” โฆษกรัฐบาล แสดงความข้องใจ

ในญัตติของฝ่ายค้าน ที่บอกว่า ประชาชนทนไม่ไหวแล้วกับ

สถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอด ๘ ปีที่ผ่านมาไม่

ได้ทำาดีอะไรให้ประเทศ

นำาไปสู่การตั้งคำาถามกับพรรคเพื่อไทย

“...พรรคเพื่อไทยควรย้อนดูตัวเองด้วยว่า ที่ประเทศไทย

ต้องเจอกับสถานการณ์และเศรษฐกิจอย่างทุกวันนี้  เพราะรัฐ 

บาลไหนทุจริตคอร์รัปชันมโหฬารชนิดที่อดีตนายกฯ ต้องหนี

ออกนอกประเทศ อดีตรัฐมนตรีต้องติดคุกไม่รู้กี่คนต่อกี่คน 

หาก ๘ ปีที่ผ่านมาท่านนายกฯ ไม่เข้ามาแก้ไขปัญหา

เหล่านี้ วันนี้ประเทศคงจะแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันอีกนาน ประเทศ

คงจะถูกการทุจริตกัดกร่อนพรุนยิ่งกว่าบ้านถูกปลวกแทะไป

นานแล้ว 

หรือท่ีผ่านมาพรรคเพื่อไทยมัวแต่สนใจว่าจะต้องช่วยใคร

คนใดคนหนึ่งให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนใช่หรือไม่ ถึงไม่เห็นว่า

วันนี้หลายนโยบายของรัฐบาลถูกใจประชาชน จนประชาชน

ต่างเรียกร้องให้ออกนโยบายช่วยเหลือเพิ่มมาแล้วหลายต่อ

หลายครั้ง 

หรือว่าพรรคเพื่อไทยทำาใจไม่ได้ที่เห็นว่าประชาชนเริ่ม

สนใจนโยบายของรัฐบาลมากขึ้น จึงกลัวว่าคะแนนนิยมของ

ตัวเองจะตกลง 

อยากเตือนคนเสื้อแดงว่า ขอให้ย้อนดูอดีตนายกฯ ท่าน

หนึ่งเป็นตัวอย่างให้ดี ที่ท่านเชื่อคำากล่อมว่าจะได้กลับมาเป็น

นายกฯ รอบที่ ๒ แต่สุดท้ายก็ถูกหักหลังอย่างเจ็บปวด จน

ต้องเดินออกจากสภา กลับบ้านอย่างเดียวดาย วันนี้ประเทศ

ก้าวข้ามความขัดแย้งของคนในชาติมานานแล้ว อย่ากลับไป

๘ ปีของนายกฯ ประยุทธ์

จุดเดิมอีกเลย...”

หากมองตามข้อเท็จจริง การบริหารราชการแผ่นดินที่ผิด

พลาดของรัฐบาลหนึ่ง จะกระทบไปถึงรัฐบาลถัดจากนั้นแน่นอน

ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ นโยบายรับจำานำาข้าวทุกเมล็ดของรัฐ                                                                                 

บาลพรรคเพื่อไทยท่ีต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจำานวนมหาศาล

เข้าไปอุดหนุน

เป็นนโยบายเพื่อสร้างความนิยมทางการเมือง มากกว่าที่

จะช่วยชาวนาจริงๆ 

ก็เหมือนแจกปลาครับ แทนที่จะแจกเบ็ด

รัฐบาลประยุทธ์จึงต้องตั้งงบประมาณชดเชยไปแล้วรวม 

๙.๕ แสนล้านบาท

นี่ยังไม่นับรวมการขายข้าวแบบจีทูจีเก๊ มีการโกงกันเป็น

ขบวนการ ผลคือติดคุกกันระนาว ตั้งแต่รัฐมนตรี ข้าราชการยัน

พ่อค้า 

ฉะนั้น ๘ ปีในหน้าที่ของรัฐบาลประยุทธ์ ส่วนหนึ่งคือต้อง

เช็ดขี้ให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

ฝั่งเพื่อไทยเขาไม่พอใจซิครับ ที่ไปบอกให้ย้อนดูตัว 

“ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์” โฆษกพรรคเพื่อไทย ตอบโต้คอ

เป็นเอ็น

“...การทุจริตคอร์รัปชันที่กัดกร่อนประเทศตามที่นายธนกร

กล่าวอ้างนั้น ความจริงปรากฏและสาธารณชนรับรู้ โดยทั่วกัน

ว่า ที่ผ่านมาสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ยอมรับว่ายุค ‘คสช.-ประยุทธ์’ เงิน

แผ่นดินรั่วไหลเฉียด ๓ แสนล้านบาท 

ส่วนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี ๒๕๖๔ ของไทย

คะแนนลดลง จาก ๓๖ เหลือ ๓๕ คะแนน อันดับร่วงลงจาก

อันดับที่ ๑๐๔ ในปี ๒๕๖๓ มาอยู่อันดับที่ ๑๑๐ ในปีนี้ 

ตัวเลขท่ีหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศรายงาน ล้วน

เป็นฝีมือการบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งสิ้น ทั้งหมดคือข้อเท็จ

จริง และเป็นความจริงที่นายธนกรต้องยอมรับให้ได้ ไม่ใช่เอาแต่

ท่องจำาวาทกรรมเดิมๆ และยังมีความพยายามเชื่อมโยงเรื่องราว

ให้ผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเข้าใจผิดได้ 

อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีนายธนกรกล่าวถึงถูกโค่นล้มไล่ล่าใน

ทางการเมือง ถูกกล่าวหาในหลายคดีความอย่างไม่ยุติธรรม ไม่

ยึดหลักประชาธิปไตย สุดท้ายทั้งสองท่านถูกรัฐประหาร ซึ่งประ 

เทศที่เจริญแล้วทั่วโลกไม่ยอมรับวิธีนี้  

ดังน้ัน การทุจริตเฟื่องฟูเบ่งบานล้วนเกิดข้ึนในรัฐบาล  คสช. 

ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำา แต่งตั้งโดยเผด็จการ และรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ ในปัจจุบันนี้ ตอนนี้ประเทศถูก ‘ปลวก’ ทุจริต

กัดกร่อนจนบ้านที่ชื่อว่าประเทศไทย ล้มพังไปนานแล้ว 

ด้วยฝีมือการบริหารของ พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งสิ้น...”

อ่านไปก็สนุกดีครับ การเมืองประเทศเดียวกันแต่ราวกับ

อยู่คนละมิติ

ทำาไมโฆษกพรรคเพื่อไทยไม่ยอมเอาตัวเลขดัชนีคอร์รัปชัน

สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาบอกประชาชนด้วย 

อายหรือครับ? 

ย้ำากันอีกที เรื่องคอร์รัปชันเกิดขึ้นในทุกรัฐบาล แม้กระทั่ง

รัฐบาลประยุทธ์ก็มี 

เพราะมันเข้าไปอยู่ในดีเอ็นเอของคนโกงแล้ว 

เพียงแต่การลากคอคนโกงมาลงโทษนั้น เป็นสิ่งที่นักการ

เมือง โดยเฉพาะฝ่ายค้านซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำางานของ

รัฐบาลแทนประชาชน ต้องทำา มากกว่าพูด 

และอย่าหลอกตัวเอง 

ปัญหาของพรรคเพื่อไทยคือความน่าเชื่อถือ เพราะอดีตยัง

หลอกหลอนประชาชนอยู่ 

ทุกครั้งที่พรรคเพื่อไทยพูดถึงการคอร์รัปชัน ก็จะถูกย้อน

ด้วยเรื่องคอร์รัปชันเมื่อครั้งที่ตัวเองเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ 

คอร์รัปชันจึงกลายเป็นโซ่พันธนาการพรรคเพื่อไทย 

ไม่อาจสลัดให้พ้นได้มาจนถึงทุกวันนี้ 

หากรัฐบาลประยุทธ์คือปลวกกัดกินประเทศ รัฐบาลระบอบ

ทักษิณก็เป็นตะกวด จับกินหมดตั้งแต่สัตว์บกยันสัตว์น้ำา สัตว์

ปีก กินทุกอย่างที่มีชีวิต

จนถึงวันนี้พรรคเพื่อไทยยังพยายามบอกกับประชาชน

ว่า การโกงในรัฐบาลระบอบทักษิณ เป็นเรื่องไม่จริง เป็นการ

เข่นฆ่าทางการเมือง 

เป็นเพราะเผด็จการต้องการทำาลายประชาธิปไตย 

อ้างจนกลายเป็นคาถาประจำาพรรคไปเสียแล้ว 

แต่ก็แปลกนะครับ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ยอมสู้คดีโกงใน

กระบวนการยุติธรรม แต่เมื่อเห็นว่าตัวเองแพ้คดีแน่ ก็เผ่นไป

ต่างประเทศเสียก่อนที่ศาลจะอ่านคำาวินิจฉัย 

คดีคอร์รัปชันมันไม่ได้แกล้งกันง่ายๆ ครับ 

มันต้องมีหลักฐานที่หนาแน่นพอที่จะเอาผิดได้ 

ก็ดูคดี “ข้าวจีทูจีเก๊” เป็นตัวอย่างได้เลยครับ 

โกงล้วนๆ ไม่มีเกมการเมืองแทรก

คนโกงตัวจริงเสียงจริง ไม่มีการแสดงแทน 

และติดคุกกันไปหมดแล้ว 

นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์ โกงจริง 

มันไม่ใช่วาทกรรมว่า ระบอบทักษิณข้ีโกง แต่มันคือเรื่อง

จริงที่เกิดขึ้น และพิสูจน์ โดยกระบวนการยุติธรรมแล้ว

๘ ปีรัฐบาลประยุทธ์ ยังไม่มีรัฐมนตรีเข้าคุก หรือหนีไป

ต่างประเทศ 

ฉะนั้นเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องย้อนมองตัวเองจริงๆ 

ตามที่โฆษกรัฐบาลแนะนำา 

เพราะหากไม่รู้จักตัวเอง แล้วยังอ้างว่าอาสาเข้ามาเพื่อ

รับใช้ประชาชน การคอร์รัปชันมโหฬารอย่างในอดีตก็จะกลับ

มาหลอกหลอนกันอีกครั้ง 

พรรคเพื่อไทยหลอกตัวเองว่าไม่เคยโกงได้ แต่หลอกประ 

ชาชนไม่ได้ครับ เพราะคนของพรรคเพื่อไทยในอดีตยังอยู่ใน

คุกหลายคน.

เยี่ยมวรยุทธ์

นายกฯประยุทธ์ช่วยประหยัด

ออมพลังประชารัฐก็ว่าได้

มิต้องเป็นหัวหน้าพรรคพ้นภัย

ทุ่มกายใจ ในงาน บ้านเมือง

นี่แหละวรยุทธ์ของประยุทธ์

เป็นมนุษย์ แนวหน้า ต่อเนื่อง

ผู้ ใช้คนให้ถูกคนมิขัดเคือง

ไม่เป็น ไม่เปลือง แรงกายใจ

กัญชา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

อนุทินไม่รับผิดชอบกรณีเด็กสูบกัญชาโอเวอร์ โดสถึง

ตาย วันนี้ต้องมาแก้ที่ปลายเหตุ จัดให้กัญชาเป็นสมุนไพร

ควบคุมพิเศษ งี่เง่าทั้งแผ่นดิน หวังแต่ความนิยมทางการ

เมือง ตายกัญชา ตายบนถนนเพราะใช้ความเร็วมากเกินไป 

ทำาให้หลุดโค้ง.

ถุงเงิน 

 

ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่า นโยบายกัญชาเสรีมี

ปัญหาตามมามากมาย นายกฯ ประยุทธ์เองก็ให้สัมภาษณ์

ไปเมื่อวานว่า ทราบอยู่แล้วจะต้องมีผลกระทบแน่นอน “สิ่ง

สำาคัญที่สุดเราต้องสร้างความเข้าใจ และต้องย้ำาเตือนว่าไม่

เคยใช้ก็อย่าไปลองใช้ เพราะมีผลต่อสุขภาพ เขาก็พูดมา

แล้วว่าสูบแล้วจะเป็นอย่างไร ใครที่ไม่เคยสูบจะมีอาการ

แพ้อย่างไร สมองจะมีปัญหาอย่างไร ต้องมองตรงนี้ ถ้า 

พ.ร.บ.ดังกล่าวออกมาก็จะมีบทลงโทษตามมาอีก วันนี้ต้อง

ใช้เวลาอีกนิดในการทำาความเข้าใจ เราต้องมองอีกด้านของ

ผลดีว่ามีอะไรอีกบ้าง” 

คำาพูดของนายกฯ มีความชัดเจนครับว่า เมื่อปลดล็อก

กัญชาแล้วจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขมากมาย เพราะโดยตัว

กัญชาเองมีโทษ ทีนี้ก็อยู่ที่การควบคุมแล้วล่ะครับว่ารัฐจะ

สามารถทำาได้ดีแค่ไหน. 

จะปอ.ไหนก็มาจากสายสะดือเดียวกัน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ดูเหมือนว่าภาพการเดินสายของ ปอ.ประยุทธ์และ 

ปอ.ป้อมจะส่งสัญญาณอะไรให้ประชาชนรับทราบ เพราะ

ต่างคนต่างเดิน แม้ว่าจะมี ส.ส.พปชร.ในพื้นที่บางคนออก

มาต้อนรับ ปอ.ประยุทธ์บ้างก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าเรื่องเดียวกัน 

แต่ ปอ.ประยุทธ์และ ปอ.ป้อมก็แยกกันเดิน แยกกันรับ

ทราบปัญหา ซึ่งการลงพื้นที่ของนายกฯ และรองนายกฯ 

นั้นเป็นการหาเสียงเตรียมรับการเลือกตั้ง ซึ่งกูรูการเมือง

คาดว่าจะต้องมีการยุบสภา มิใช่เลือกตั้งเมื่อหมดวาระ นั่น

ก็หมายความว่า ปอ.ประยุทธ์และ ปอ.ป้อมแสดงให้เห็นว่า

ต้องการเดินหน้าต่อ แต่เป็นการเดินหน้าแบบแยกกัน

กูรูการเมืองบางคนยังตั้งสมมุติฐานว่า ปอ.ประยุทธ์

อดีตกองกำาลังปฏิวัติข้ึนเป็นผู้นำา!

บันฯ หลังจากนั้นก็นิมนต์ โทนี่ ผีเจาะปากกลับบ้าน  ก่อน

จบก็อยากจะฝากว่านักการเมืองจะไม่ยอมรีไทร์ตัวเอง 

ง่ายๆ เพราะ

๑.เสพติดอำานาจ

๒.นั่งทับอุนจิกลัวจะถูกเช็กบิล
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เป็นเรื่องท่ีพูดกันมานานว่า ป.ประยุทธ์ กับ ป.ประวิตร  

มีแผนสร้างดาวคนละดวง แต่ ณ ปัจจุบันก็ยังไม่ชัดว่าแยก

กันเดินจริงๆ เนื่องจาก ๒ ป.ยังต้องพึ่งพากันและกัน อีก

ทั้งได้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองแล้วว่า แยก

พรรคแตกแบงก์พันไม่เป็นผลดีต่อการเลือกตั้ง ซึ่งจะส่งผล

ต่อการจัดต้ังรัฐบาล เหมือนอย่างท่ีพรรคเพื่อไทยเจอมาแล้ว 

ฉะนั้น ๒ ป.ยังน่าจะร่วมมือกันต่อไป 

ส่วนเรื่องฐานทัพนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ เป็นไปได้ยาก  

เพราะจะเจอเสียงต่อต้านจากประชาชนจำานวนมหาศาลใน

ทันที แค่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังเกิดไม่ได้เลยครับ นี่ฐานทัพ

อาวุธนิวเคลียร์ หากรัฐบาลยอม ผมว่ารัฐบาลจะโดนระเบิด

นิวเคลียร์ก่อนใครเพื่อนเลยครับ.  

เพื่อนจากไป

 * ได้ข่าวสายวันนี้

ชีวีเพื่อนดับสลาย

ไตวายเรื้อรังตาย

เพื่อนหายไปอีกคน

 * รุ่นราวคราวเดียวกัน

ขันธ์แตกดับไปอีกหน

ทยอยลาลับจน

ผลสุดท้ายจักเป็นใคร

 * เพื่อนนักเรียนประจำา

ทำาอะไรมากเหลวไหล

ที่ทำาดีก็ถมไป

จำาเอาไว้ที่ดีดี

 * กินข้าวหม้อเดียวกัน

นั่นกลมเกลียวร่วมวิถี

เพื่อนจากไปลับลี้

ชีวีจิตสนิทธรรมฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

แ

ใ

กุสตาโว เปโตร
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ากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องมานับ                                                                       

ต้ังแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นเวลากว่า

สองปีคร่ึงท่ีประเทศไทยได้เรียนรู้และอยู่กับการระบาด

ด้วยวิธีการรักษาและป้องกันในเวลาเดียวกัน จนทำาให้ยอด

การติดเชื้อและการเสียชีวิตลดลง ทำาให้ภาครัฐประกาศเปิด

ประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามายังประเทศ

ได้ เพื่อหวังฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไร

ก็ตามระยะสองปีกว่าที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติ 

กรรมของผู้บริโภค ทำาให้แนวโน้มธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ทำา  

การศึกษาแนวโน้มธุรกิจผ่านกรอบเมกะเทรนด์ที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นในปี 2565-2569 ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงฉากทัศน์

ของธุรกิจไทยหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย 

และภาครัฐประกาศเป็นโรคระบาดประจำาถิ่น โดย 6 เมกะ

เทรนด์ที่ภาคธุรกิจจะเผชิญในอีก 3 ปีข้างหน้า สามารถแบ่ง

ออกเป็น ‘2 เทรนด์ต้องเร่งทำา 2 เทรนด์ต้องเร่งเสริม และ 2 

เทรนด์ต้องเร่งตระหนัก’

โดย 2 เมกะเทรนด์ ต้องเร่งทำา เพื่อสร้างโอกาสการ                                                                        

เติบโตทางการตลาดให้ธุรกิจ ได้แก่ เมกะเทรนด์ท่ี 1. Digitalization 

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในช่วงการระบาด

ของโควิด-19 ค่อนข้างมาก ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การจับจ่ายใช้สอยจากร้านค้าทั่วไป มาเป็นการซื้อขายผ่าน

แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการชำาระเงินก็เป็น

ไปโดยง่ายผ่านแอปพลิเคชันของสถาบันการเงิน ทำาให้ร้าน

ค้าต่างๆ ปรับตัวเพิ่มช่องทางร้านค้าออนไลน์มากขึ้น ทำาให้

ช่องทางการขายออนไลน์เป็น ทางรอด ไม่ใช่ ทางเลือก ของ

ผู้ประกอบการ

เมกะเทรนด์ที่ 2. Globalization กระแสโลกาภิวัตน์ก่อ

ให้เกิดความเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ซึ่งมาพร้อมกับ

โอกาสและความท้าทายท่ีภาคธุรกิจต้องเผชิญ กล่าวคือ โอกาส 

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ท้ังในรูป

แบบการค้าขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับผู้บริโภค 

(B2C) ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ ผู้

ประกอบการต้องศึกษาถึงวิธีเข้าไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง

ประเทศเหล่าน้ี เพื่อช่วงชิงโอกาสในตลาดต่างประเทศท่ียังเปิด                                                                                   

กว้างและมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และ ความท้าทาย ผู้ประกอบ 

การต้องบริหารปัจจัยการผลิตด้วยความระมัดระวัง

2 เมกะเทรนด์ ต้องเร่งเสริม เพื่อเสริมสร้างความแข็ง 

แกร่งให้กับธุรกิจ ได้แก่ เมกะเทรนด์ท่ี 3. New Technologies 

ได้แก่ เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (รถยนต์

ไฟฟ้า และโซลาร์เซลล์) จะส่งเสริมให้การดำาเนินธุรกิจ ‘รวดเร็ว 

แม่นยำา และประหยัดข้ึน’ เมกะเทรนด์ท่ี 4. Collaborative 

Business Models การดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จอย่าง

ย่ังยืนต้องอยู่ในรูปแบบการร่วมมือและพ่ึงพากัน จะส่งเสริมให้                                                                            

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในกลุ่มซัพพลายเชนเดียวกันได้รับผลประ 

โยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุดในด้านการผลิตและการตลาด

และอีก 2 เมกะเทรนด์ ต้องเร่งตระหนัก เพื่อนำามา

กำาหนดกลยุทธ์ตามการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง ได้แก่ เมกะ

เทรนด์ท่ี 5. Aging Society ประเทศไทยเข้าใกล้สู่สังคมผู้สูงอายุ

แล้ว ด้วยเหตุน้ีสินค้าท่ีจะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุจะเป็น 

กลุ่มท่ีเก่ียวกับสุขภาพ สันทนาการท่ีกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้า

ร่วมได้ แต่นอกจากตลาดสินค้าและบริการจะมีทิศทางไปทาง

กลุ่มผู้สูงอายุแล้ว จะพบว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ีช้ีนำาการบริโภคของ

ตลาดคือ กลุ่มอายุต้ังแต่ 35-49 ปี ดังน้ันนอกจากผลิตสินค้า

และบริการท่ีตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ภาคธุรกิจจำาเป็นต้อง

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มอายุ 35-49 ปี เนื่องจาก

เป็นกลุ่มท่ีมีอำานาจตัดสินใจในการซ้ือ

และเมกะเทรนด์ท่ี 6. BCG Economy เป้าหมายให้การ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่ง

แวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อนไปด้วยในเวลาเดียวกันโดย 

BCG Economy

อย่างไรก็ดี ttb analytics ได้ช้ีให้เห็นว่า 6 เมกะเทรนด์ปี 

2565-2569 จะเข้ามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงการดำาเนิน

ธุรกิจไทยใน 3 ปีข้างหน้า เป็นความท้าทายท่ีผู้ประกอบการ

ต้องตระหนักและปรับเปล่ียนสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับ

เมกะเทรนด์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อสร้างความเติบโตของธุรกิจต่อไป.

ส่อง 6 เมกะเทรนด์หลังโควิด

เศรษฐกิจ

จ

นงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการทำาธุรกิจ

สินเชื่อท่ีดินและขายฝาก ระหว่างธนาคารออมสิน, บริษัท 

ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท

บางจาก ที่ร่วมกันจัดตั้ง ‘บริษัท มีที่ มีเงิน จำากัด’ ซึ่ง

ตั้งเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีและประชาชนทั่วไปให้เข้า

ถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนถูกลง และมี                              

เงื่อนไขการกู้เงินท่ีเป็นธรรม โดยงาน                                

นี้เรียกว่าได้รับความสนใจจากสื่อ 

มวลชนอย่างล้นหลาม ถึงขนาดที่                         

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้า                                   

หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจาก ถึงกับออก 

ปากว่า “งานแถลงข่าววันนี้ยิ่งกว่า

งานแถลงข่าวแดงเดือดที่เมืองไทย

เสียอีก สื่อมวลชนมาเยอะมากๆ” ก่อน

จะทิ้งท้ายว่า การร่วมทุนครั้งนี้จะมอบโอกาสใหม่ให้กับสมาชิก

สหกรณ์การเกษตรและลูกค้าบางจากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

และต้นทุนสินเชื่อที่เป็นธรรมอีกด้วย.

ใ

ยิ่งกว่าแดงเดือด

ชัยวัฒน์ 

โควาวิสารัช

ขร.ล้อมคอกเร่งแก้จุดตัดรถไฟ

สัมมนา • นายนภดล ศิวะบุตร รองประธานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม 

TIPMSE ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนาและประกาศความร่วมมือ “EPR ความรับผิดชอบของ

ผู้ผลิตกับการจัดการบรรจุภัณฑ์” ภายในงาน Propak Asia 2022 เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือใน

การนำาหลักการ EPR (Extended Producer Responsibility) หรือการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต

เพื่อนำาบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ที่ไม่ได้จำากัดเฉพาะผู้ผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy สอดรับแนวทางการพัฒนา 

BCG Model ของรัฐบาล.

ตลาดหุ้นไทยปัจจัยลบรุมเร้า แต่ปัจจัยพื้นฐานหุ้นใหญ่

ยังดี บาทอ่อนเป็นผลดีต่อหุ้นส่งออก “ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค” 

สบโอกาสเดินหน้าสร้างนักลงทุนมืออาชีพ ด้วยการเปิดสาขาใหม่ 

“สยามสแควร์” โค-เทรดด้ิง สเปซ พ้ืนท่ีสร้างสรรค์การเรียนรู้

ด้านการลงทุนรูปแบบใหม่ รองรับไลฟ์สไตล์นักลงทุนรุ่นใหม่ท่ีใฝ่

หาความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือสามารถอยู่รอดในการลงทุน และทำา

คอมมูนิต้ีนักลงทุนไทยแข็งแรงข้ึนในระยะยาว ...•

หุ้นโลจิสติกส์ โตแรงต้องยกให้กับ บมจ.ลีโอ โกลบอล โล

จิสติกส์ หรือ LEO ล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้าทำาเนียบ “บริษัทวิถี

ยั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging ประจำาปี 2565 จาก

สถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน แบบนี้ชี้ชัดได้ว่า LEO 

ใส่ใจให้ความสำาคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมา 

ภิบาล (ESG) พร้อมเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่สนใจหุ้นยั่งยืน 

งานนี้ ได้เวลาสะสมหุ้นดีคุณภาพเด็ดใส่พอร์ตไว้ เพื่อรอรับผล

ตอบแทนสวยๆ กันได้เลยคร้าา! ...•

ด้าน บมจ.เอกชัยการแพทย์ หรือ EKH เดินหน้าสานต่อ

กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “นายแพทย์อำานาจ เอ้ืออารี

มิตร” เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระ

ภิกษุสงฆ์ท่ีอาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันศุกร์ท่ี 1 กรกฎาคม 

2565 และผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ท่ี แผนกบริการลูกค้า 

อาคาร A ช้ัน 1 โรงพยาบาลเอกชัย โดยจะปิดรับบริจาคภายในวัน

พุธท่ี 29 มิถุนายนน้ี มาร่วมทำาบุญด้วยกันนะคร้าา! ...•

ปิดท้ายด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด โดย ดนันท์ สุ

ภัทรพันธ์ุ นำาทัพ ปล่อย “คาราวานพ่ีไปรฯ” ส่งสุขแบบบ๊ิกๆ ผ่าน

ขบวนบุรุษไปรษณีย์พร้อมทีม Pick Up Service โรดโชว์พร้อม

กันท่ัวประเทศรวมกว่า 1,000 คัน เพื่อตอกย้ำาโปรโมช่ันสุดคุ้ม 

“โปรคุ้ม EMS ลดทุกวัน” เพื่อให้สายส่งมาใช้บริการ EMS กับ

ไปรษณีย์ไทย ท้ังน้ีโปรโมช่ันดังกล่าวยังคงมุ่งแบ่งเบาต้นทุนค่า                                                                                  

จัดส่งส่ิงของให้แก่ผู้ใช้บริการ ราคาเร่ิมต้น 25 บาท ในวันจันทร์

ถึงวันเสาร์ และราคาเร่ิมต้น 19 บาท สำาหรับบริการในวัน

อาทิตย์ โดยยังคงมาตรฐานการจัดส่งถึงไวภายใน 1-2 วัน และ

ตรวจสอบสถานะได้ทุกข้ันตอนการจัดส่งตลอด 24 ช่ัวโมง ...•

เพิ่มสิทธิ์BOIลงทุนนิคมไฮเทค
เว้นภาษีนิติบุคคล8ปีชี้ในเขตอีอีซีลดถึง50%

ไทยโพสต์ • นิคมฯ อัจฉริยะเฮ BOI ไฟเขียวสิทธิประโยชน์เพิ่ม เว้น

ภาษี 8 ปี กำาหนดในเขตอีอีซี ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

เพิ่ม 50% เป็นเวลา 5 ปี หวังนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมา 

บริหารจัดการในนิคม

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่า                                   

การการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า                                    

กนอ.มุ่งผลักดันให้มีการพัฒนา                               

นิ คมอุ ตสาหกรรม เป็ นนิ คม                                        

อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart IE)                                                        

ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ ใช้เทค                                                     

โนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ                                                            

บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค                                 

และสาธ า รณู ปก า ร ในนิ คม

อุตสาหกรรม เพื่ออำานวยความ

สะดวกให้กับผู้ประกอบกิจการ 

โดย กนอ.ได้ร่วมมือกับคณะกรรม 

การส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

ศึกษาเพื่อจัดทำาสิทธิประโยชน์

การส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่มีการ          

นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้น

สูงมาใช้ ในการบริหารจัดการ

นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และ

พื้นที่ประกอบการอัจฉริยะใน

นิคมอุตสาหกรรม (Smart IZ)

โดยล่าสุด ท่ีประชุมคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ

บอร์ดบีโอไอ ได้เห็นชอบปรับปรุง

หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

อัจฉริยะ โดยต้องจัดให้มีบริการ

ระบบอัจฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่ Smart                                                          

Facilities, Smart IT, Smart Energy,                                              

Smart Economy และบริการ

ระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ อย่างน้อย

อีก 1 ใน 3 ด้าน คือ Smart Good 

Corporate Governance, Smart 

Living และ Smart Workforce 

พร้อมท้ังยกเลิกเงื่อนไขห้ามต้ังใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 

ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศให้เติบโต

อย่างย่ังยืน

นอกจากน้ี โครงการท่ีได้รับ

การส่งเสริมอยู่เดิม ท้ังท่ียังไม่ส้ิน

สุดหรือส้ินสุดแล้ว และโครงการท่ี

ไม่เคยได้รับการส่งเสริม สามารถ

ขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม หรือ

ขอรับการส่งเสริมเพ่ือยกระดับ

เป็นนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

อัจฉริยะได้เช่นกัน รวมท้ังยังได้

รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 

หากต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีอีอีซี จะได้รับลด

หย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% 

เป็นระยะเวลา 5 ปีเพ่ิมเติม

“การปรับปรุงหลักเกณฑ์

สิทธิประโยชน์ ในครั้งนี้จะช่วย

ให้นักลงทุนที่สนใจลงทุนในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และ

พื้นที่ประกอบการอัจฉริยะใน

นิคมอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึง

สิทธิประโยชน์ของบีโอไอได้ง่าย

ข้ึน และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุน

ต่างชาติด้วย” นายวีริศกล่าว.

วีริศ อัมระปาล

SABINAฟุ้งพลังงานพุ่งไร้ผลกระทบ

พญาไท • กรมรางเดินหน้า

เร่งแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟระยะ

เร่งด่วน 35 จุด ปรับปรุงติดตั้ง

เครื่องกั้นเสร็จในปี 66 รองรับ

ทางคู่ เผยล่าสุดยังมีทางลักผ่าน 

626 จุด

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ 

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)                                                    

เปิดเผยว่า จากสถิติในช่วงระหว่าง 

ปี พ.ศ.2558-2564 พบมีอุบัติเหตุ

บริเวณจุดตัดทางถนนและทาง

รถไฟเกิดขึ้น 437 ครั้ง มีผู้เสีย

ชีวิตรวม 162 ราย มีผู้บาดเจ็บ                                                        

434 ราย และมีผู้พิการจำานวน

มาก ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย

ทั้งงบประมาณภาครัฐและชีวิต

ของประชาชน

ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มุ่งเน้น                                          

ให้ความสำาคัญในการลดอุบัติเหตุ

ทางถนนและปัญหาการจราจร

ติดขัด ผ่านการลงทุนพัฒนาโครง                                                     

สร้างพื้นฐานระบบราง เร่งปรับ 

ปรุงให้มีความมั่นคง ปลอดภัย

เพิ่มขึ้น ทั้งรถไฟทางคู่ ก่อสร้าง

รถไฟสายใหม่ รถไฟความเร็วสูง 

ได้มีการออกแบบแก้ไขปัญหาจุด

ตัดทางถนนและทางรถไฟเป็นจุด

ตัดต่างระดับ ท้ังสะพานรถยนต์

ข้ามทางรถไฟ สะพานกลับรถข้าม

ทางรถไฟ ทางลอดใต้ทางรถไฟ 

สะพานรถไฟแบบยกระดับ

รวมท้ังยกเลิกจุดตัดทาง

ผ่านท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน ไปรวมใช้

ทางผ่านต่างระดับโดยการก่อสร้าง

ถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อสนับสนุน

การขนส่งทางรางท่ีมีความปลอด 

ภัยให้เป็นระบบขนส่งผู้ โดยสาร

และขนส่งสินค้าหลักของประเทศ 

ซ่ึงกรมรางได้เร่งดำาเนินการแก้ไข

ในเส้นทางรถไฟซ่ึงมีจุดตัดท่ีต้อง

แก้ไขในระยะเร่งด่วน 35 จุด จะ

ดำาเนินการปี 2566, ระยะส้ัน 74 

จุด เร่ิมดำาเนินการปี 2567, ระยะ

กลาง 308 จุด ดำาเนินการปี 2568-

2571 และระยะยาว 316 จุด 

ดำาเนินการปี 2572-2575 ยังไม่

รวมทางลักผ่าน 626 จุด

อย่างไรก็ตาม กรมรางได้จัด

ฐานข้อมูลและแผนท่ีสารสนเทศ

ออนไลน์ เพื่อประชาชนสามารถ

เข้าไปดูข้อมูลจุดตัดทางถนนและ

ทางรถไฟผ่านมือถือ และแจ้งข้อ 

มูลอุบัติเหตุหรือจุดตัดท่ีชำารุด โดย

สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเค

ชัน DRT Crossing เพื่อให้หน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการแก้ไขได้

อย่างทันท่วงที.

ครองขวัญ รอดหมวน

เมื่อบรรยากาศยังไม่เอื้อกับการลงทุนมากพอ นักเก็งกำาไร

ส่วนมากจะเลือกที่จะขายหุ้นออกก่อน เพื่อเตรียมรับกับการลงทุน

ในรอบต่อไป ในช่วงเวลาอย่างนี้นักลงทุนส่วนมากจะมีการชะลอ

การลงทุนไปด้วย ทำาให้ตลาดจะดูซึมลง คือ มีวอลุ่มในการซื้อขาย

เบาบางลง แต่ก็ยังคงมีการเก็งกำาไรอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่จะไม่มี

การหักหาญในการเล่น จะเรียกว่าเป็นการเพลามือลงทุกฝ่ายก็ได้ 

แต่กรณีท่ีนักลงทุนต่างชาติมีการขายหุ้นออกคงจะมีเจตนาท่ีจะออม

กำาลังเอาไว้ เพราะท่ีผ่านมาได้โหมซ้ือหุ้นเข้าพอร์ตไปมากแล้ว จึง

ต้องมีการหมุนเวียนขายออกบ้างเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการ

เงินได้มากขึ้น แต่การมาขายหุ้นในราคาที่ต่ำาลงเท่ากับมีโอกาสใน

การทำากำาไรได้น้อยลงด้วย ดีไม่ดีอาจขาดทุนได้ด้วย คงต้องมอง

ให้ยาวออกไปจึงจะได้คำาตอบที่ชัดเจนว่าผลรวมออกมาเป็นการ

ลงทุนที่ได้กำาไรหรือขาดทุนกันแน่

ดูจากดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ (20 มิ.ย.65) แม้ดัชนีจะกลับมา

ปิดติดลบลง 0.18 จุด โดยดัชนีลงมาปิดที่ 1,559.21 จุด มองและ

คิดได้หลายอย่างในกรณีการมองทางด้านการเก็งกำาไร การที่ดัชนียัง

ยืนเหนือ 1,550 จุดได้ก็ยังมองว่า 1,550 จุดยังเป็นแนวรับที่ดี แม้ว่า

ระหว่างวันจะมีการกดดัชนีลงต่ำาที่ 1,549.98 จุดก็ตาม ทำาเหมือนมี

เจตนาที่จะให้นักเก็งกำาไรมองว่าตลาดหลุดแนวรับที่ 1,550 จุด แต่

เมื่อยังมีแรงซื้อเข้ามาหนุนดัชนีก็สามารถปรับขึ้นมาอยู่เหนือ 1,550 

จุดได้ จึงมอง 1,550 จุดยังเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ส่วนการ

ขายที่ค่อนข้างมากของนักลงทุนต่างชาติ ที่ขายออก 2,494.48 

ล้านบาท ก็ถูกทางกองทุนที่มีเงินในมืออยู่มากรับซื้อไป 1,876.71 

ล้านบาท ในขณะที่ทางนักลงทุนทั่วไปก็ยังทยอยซื้ออย่างต่อเนื่อง

เช่นกัน เพียงแต่ไม่ไล่ซื้อ ทำาให้ได้หุ้นไปเพียง 657.95 ล้านบาท 

ลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าตลาดยังมีความสมบูรณ์ดี เมื่อ

มีแรงขายก็จะมีแรงซื้อเข้ามาหนุนอยู่ตลอดเวลา ทำาให้ตลาดยังมี

บรรยากาศการเก็งกำาไรได้ดี จึงยังเหมาะที่จะลุ้นและลงทุนได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคตดี 

มีกำาไรสูง น่ามองที่ KEX, RCL และ 

TTA กลุ่มอสังหาริมทรัพย์แม้จะยังฟื้น                                                       

ตวัไม่มาก แต่การเปิดประเทศจะทำาให้ 

นักลงทุนเดินทางได้สะดวก จะเกิดผล

ดีกับโครงการคอนโดมิเนียม น่ามองที่ 

CPN, ORI และ BRI กลุ่มธนาคาร

ธุรกิจอาจยังมองไม่ชัดเจนว่าจะเติบโต

สูง แต่ผลกำาไรดีขึ้น จึงน่ามองที่ KTB, 

TISCO และ KKP กลุ่มอาหารเป็น

ธุรกิจที่ยังโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง จะ

มีผลกำาไรดีเช่นกัน น่ามองที่ CPI, 

JDF และ OSP หุ้นรายตัวที่น่ามอง

มี SUTHA, ROH และ TOP เป็นต้น

ดัชนีแกว่งตัวแคบๆ แต่ยังคง

สามารถลุ้นและลงทุนได้ดี จึงไม่ควร

นิ่งเฉย.

แกว่งตัวในกรอบแคบๆ 20/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,986.68 3,109.97 +1,876.71
 5,148.73 5,188.92 -40.19
 26,299.20 28,793.68 -2,494.48
 20,528.27 19,870.32 +657.95

56,962.88
-0.18

1,559.21
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.82 35.55
ยูโร 36.47 37.58
ปอนดสเตอรลิง 42.28 43.86
เยน (100 เยน) 25.65 26.77
หยวนจีน 4.97 5.36
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,650 30,750
ทองรูปพรรณ 30,092 31,092
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

SGCยื่นไฟลิ่ง

จ่อขายไอพีโอ

‘820ล้านหุ้น’

ไทยโพสต์ • น.ส.บุษบา กุลศิริ

ธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท 

เอสจี แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) 

หรือ SGC เปิดเผยว่า บริษัทพร้อม

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

ท่ัวไปเป็นคร้ังแรก (IPO) เพื่อนำา                                      

เงินระดมทุนไปใช้ขยายแผนธุรกิจ 

ด้วยต้นทุนดอกเบ้ียในระดับต่ำา                                                

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจตลาด

สินเช่ือและสินเช่ือเช่าซ้ือสินค้า                                               

พร้อมกลยุทธ์การขยายไลน์ผลิต                                         

ภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตอบโจทย์                                                     

ความต้องการของผู้บริโภค และ                                                      

มุ่งเน้นการควบคุมหน้ีด้อยคุณ 

ภาพ (NPL) อย่างมีประสิทธิภาพ

ท้ังน้ี SGC คือผู้ให้บริการ

ธุรกิจสินเชื่อในกลุ่ม SINGER ประ                                                 

กอบด้วย สินเชื่อเช่าซ้ืออุปกรณ์

เคร่ืองใช้ ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน, เครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย์และเครื่องจักร, สินเชื่อ

ประเภทให้เช่าซ้ือรถยนต์แบบ

โอนกรรมสิทธ์ิเล่มทะเบียน และ

สินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน 

(รถบรรทุก รถยนต์น่ังส่วนบุคคล 

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์) ภายใต้                                             

แบรนด์รถทำาเงิน, สินเชื่อสวัสดิ                                                 

การพนักงาน และสินเชื่อผ่อนทอง

นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์                         

กรรมการผู้จัดการบริษัท ท่ีปรึกษา 

เอเซีย พลัส จำากัด ในฐานะท่ี

ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า SGC 

ได้ย่ืนไฟล่ิงต่อสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอ

เสนอขายหุ้น IPO จำานวนไม่เกิน 

820 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) 

1 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 25.08% 

ของจำานวนหุ้นท่ีออกและเรียก

ชำาระแล้วท้ังหมดของบริษัท.

ไทยโพสต์ • SABINA เผยต้นทุน

พลังงานพุ่ง 15% ไร้ผลกระทบ 

ชี้บริษัทใช้กลยุทธ์ ‘ลีน’ ช่วยลด

ต้นทุน ฟุ้ง Q2 เติบโตน่าพอใจ

นางสาวดวงดาว มหะนา                                                   

วานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                                                       

บมจ.ซาบีน่า หรือ SABINA ผู้

ผลิตและจัดจำาหน่ายชุดชั้นใน

ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิด

เผยว่า จากการประเมินของฝ่าย

บริหารในประเด็นเกี่ยวกับต้นทุน

พลังงานที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 

โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานในปี 2565 และปี 2564 

เทียบกับปี 2562 พบว่า ต้นทุน

ค่าพลังงานต่อยอดขายเพิ่มขึ้น

ประมาณ 15% อย่างไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาผลกระทบโดยรวมท่ีเกิด

ข้ึนกับบริษัท ท้ังด้านการผลิตและ

ช่องทางการจำาหน่าย ก็สามารถ

กล่าวได้ว่าราคาพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึน

ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

“แม้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงานจะเพ่ิมข้ึนจากราคาน้ำามัน

ท่ีเพ่ิมข้ึน แต่เนื่องจาก SABINA มี

กิจกรรม ‘ลีน’ (Lean) ซ่ึงเป็นการ

ปรับการทำางานในโรงงานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดส่ิงท่ีไม่เกิด

มูลค่าหรือลดการสูญเปล่า ท่ีเราทำา

ต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลาหลายปี 

และเป็นการทำาอย่างจริงจังในทุก

โรงงานท้ัง 5 แห่ง ทำาให้ปริมาณ

การใช้น้ำามันหากคิดเป็นลิตรน้อย

ลงเมื่อเทียบกับกิจกรรมท่ีทำา ดัง

น้ันการเพ่ิมข้ึนของราคาน้ำามันหรือ

ราคาพลังงานจึงไม่ได้ส่งผลกระ

ทบอย่างมีนัยสำาคัญกับต้นทุนการ

ผลิตของ SABINA แต่อย่างใด” 

น.ส.ดวงดาวกล่าว

อย่างไรก็ตาม ม่ันใจว่าแม้

ปัจจัยต่างๆ จะมีความผันผวน แต่

ผลการดำาเนินงานในไตรมาสท่ี 2 

จะออกมาดีกว่าท่ีคาด ล่าสุดมีคำา

ส่ังซ้ือเข้ามาถึงเดือนตุลาคม และ

ในปีน้ี SABINA ต้ังเป้าการเติบโต

ในช่องทาง OEM ไว้ท่ี 10% จาก

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าซ่ึงอยู่

ในยุโรปและสหรัฐราชอาณาจักร.
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ยอดโอนห้องชุดต่างชาติดิ่ง
โอด‘จีนล็อกดาวน์’ป่วนหนัก  

หวังมาตรการรัฐฟื้นแรงซื้อ

บอร์ด SUPER ทุ่ม 625 ล้าน ซื้อหุ้น APCS   

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (SUPER) 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.

2565 มีอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น APCS ในสัดส่วน 13% ของหุ้น

ทั้งหมดของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำากัด (มหาชน) (APCS) 

โดยมีมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 625.26 ล้านบาท โดยภายหลังจาก

ที่เข้าทำารายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสร็จสิ้น SUPER จะ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ APCS เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสและ

ศักยภาพในการเติบโต อีกทั้งยังเป็นการ Synergy ธุรกิจ โดย

เฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพลังงานทางเลือก (EPC) ทั้ง

ลม แดด และขยะ ซึ่ง APCS มีความเชี่ยวชาญในงานการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ  

สร้างสะพานข้ามห้วยขะยูง จ.ศรีสะเกษคืบ 80% 

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้

ดำาเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วย

ขะยูง ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ งบประมาณ 62.160 

ล้านบาท ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าจะ

ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.นี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะ

ช่วยร่นระยะทางได้ถึง 15 กม. ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา ลดค่า

ใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่ง

พืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่ง

ขึ้น ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

K-HA พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะ

สขุประชา จำากัด (มหาชน) หรือ K-HA เปิดเผยว่า เคหะสุขประชา 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “บริษัท เกษตร

อินโน จำากัด” สร้างพื้นที่ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ผสาน

เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน สู่การยกระดับอาชีพ

เกษตรกรรมในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” พร้อมออก 

แบบกำาหนดสัดส่วนที่อยู่อาศัย-ที่ทำากิน จัดสรรพันธุ์พืช จัด

หลักสูตรอบรม ส่งเสริมสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจแก่ผู้อยู่อาศัย

และชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำาหรับผู้

เช่าบ้านพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

4 เดือนแรกส่งออกมันสำาปะหลังสดใส 

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกมันสำาปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดี

มาก โดยในปี 2565 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกมันสำาปะหลัง

ในรูปของมันเส้น มันอัดเม็ด แป้งดิบ แป้งแปรรูป และอื่นๆ 

(กากมัน และสาคู) ปริมาณรวม 4,602,475.21 ตัน มูลค่า 

54,886.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

28.23% ตลาดส่งออกสำาคัญ ได้แก่ จีน (69%) ญี่ปุ่น (8%) 

อินโดนีเซีย (3%) เกาหลีใต้ (2%) และประเทศอื่นๆ (18%)

วิชัย วิรัตกพันธ์

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจ

การธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

และรักษาการผู้อำานวยการศูนย์

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า 

ภาพรวมสถานการณ์การโอนกรรม                             

สิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติทั่ว

ประเทศ ในไตรมาส 1/2565 อยู่

ที่ 2,107 หน่วย ลดลง -10.3 จาก                                 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มีจำานวน

หน่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2 ปี ในช่วง                                                

โควิด-19 (ปี 2563–2564) ขณะ

เดียวกันมูลค่าการโอนห้องชุด

รวม 10,262 ล้านบาท ลดลง -6.1                                                    

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่า 

การโอนในไตรมาสนี้ สูงกว่าค่า

เฉลี่ย 2 ปี ในช่วงโควิด-19

ไทยโพสต์ • ‘ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์’ เปิดภาพรวมการโอนกรรม 

สิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติไตรมาส 1/2565 ติดลบ 10.3% เหตุจีน

ล็อกดาวน์ประเทศกระทบหนักลูกค้าแผ่นดินใหญ่ลดลงไม่ถึง 50% เป็น

ครั้งแรก

“สถานการณ์การโอนกรรม 

สิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติใน

ไตรมาส 1 ปี 2565 ยังคงชะลอ

ตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปี 2564 แม้ว่ารัฐบาลได้ผ่อน

คลายมาตรการการเดินทางของ

ชาวต่างประเทศมายังไทย แต่

เนื่องจากจีนซึ่งเป็นกลุ่มกำาลังซื้อ

หลักของห้องชุดยังคงปิดประเทศ 

และใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ มี

การจำากัดการเดินทางระหว่าง

ประเทศ หากไม่มีเหตุที่จำาเป็น 

ทำาให้สถานการณ์การโอนกรรม 

สิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติจึง

ยังไม่ฟื้นตัวในไตรมาสนี้ และยัง                                      

มีการคาดการณ์ว่า จีนจะยังปิด                                       

ประเทศไม่ ให้ชาวจีนเดินทาง 

ออกนอกประเทศไปจนถึงสิ้นปี 

2565” นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวอีกว่า สัญชาติ 

ที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมาก

ที่สุดทั่วประเทศ โดยไตรมาส 1 

ปี 2565 ได้แก่ ชาวจีน โดยมี

การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำานวน 

949 หน่วย คิดเป็น 45% ลดลง

จากไตรมาส 4 ปี 2564 และ

มีมูลค่าการโอน 4,570 ล้าน

บาท คิดเป็น 44.5% ลดลงจาก

ไตรมาส 4 ปี 2564 จะเห็นได้ว่า 

สัดส่วนชาวจีนที่ โอนกรรมสิทธิ์

ห้องชุดลดลงไม่ถึง 50% เป็นครั้ง

แรก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชาว

จีนไม่สามารถเดินทางออกนอก

ประเทศได้

อย่างไรก็ดี รัฐบาลกำาหนด

นโยบายปีส่งเสริมท่องเที่ยวไทย 

2565-2566 โดยมีแผนจะกระตุ้น

ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย

ไม่น้อยกว่า 3 แสนคน-1 ล้านคน

ต่อเดือน ซึ่งคาดว่าจะสามารถ

ดึงนักท่องเที่ยวได้มากถึง 6 ล้าน

คนในปีนี้ และ 19 ล้านคนในปี 

2566 หากสถานการณ์การท่อง

เที่ยวของชาวต่างชาติฟื้นตัวเพิ่ม

มากขึ้น ก็เชื่อว่าจะเพิ่มโอกาส

ให้กับการซื้อขายตลาดอาคารชุด

ทดแทนกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่ยังไม่

สามารถเดินทางมาไทยได้.

เปิดสูตรใหม่ • นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า นาย

โจโจ้ เดลา ครูซ ผู้อำานวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟและครีมเทียม นางสาวศรีประภา จิงประเสริฐ

สุข ผู้จัดการธุรกิจกาแฟสำาเร็จรูปและครีมเทียม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด พร้อมด้วย แบรนด์แอมบาส 

เดอร์เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ณเดชน์ คูกิมิยะ และญาญ่า-อุรัสยา สเปอร์บันด์ (ซ้ายสุด) ในงานเปิด

ตัว “สูตรใหม่ สูตรที่ดีที่สุดของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา” ด้วยงบกว่า 800 ล้านบาท เจาะ

กลุ่มคนรุ่นใหม่และคอกาแฟทั่วประเทศ.

SIRIฟันธงตลาดบ้านบูม

เล็งผุดใหม่อีก6โครงการ

นุษย์ทำางานต้องคิดวางแผนไว้หลายจ๊อบ แต่สุขภาพ         

ต้องแกร่งพอด้วยนะ ไม่ต้องถึงกับว่าจะแกร่งสุดในปฐพี 

ดอกนะ.. เพียงไม่เจ็บออดแอด เข้าโรงหมอ เป็นพอ 

แหละ .....

โรคภัยนับเป็นความเสี่ยงของคนทำางานในทุกยุค ทุก

สมัย แม้การแพทย์จะเจริญก้าวหน้า แต่โรคภัยก็มีการกลายพันธุ์ 

เหมือนมนุษย์ที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเช่นกัน 

ร้านใหม่ ‘ซูตะ’

ม

พี่หมู-สุชาดา เลี่ยมแก้ว พี่สาวคนขยัน 

แหล่งข่าวที่เรารู้จักกันมานานเกินคำาบรรยาย 

เล่าความหลังและความปัจจุบัน ฟังแล้วปลื้มใจ 

ฮึกเหิมใจไปกับเธอด้วยจัง....  

ความหลัง : เธอเป็นมนุษย์ทำางาน อยู่ค่าย

น้ำามันใหญ่สุดของประเทศ ช่วยงานผู้บริหารแบบ

ทุ่มเท อยู่มาวันหนึ่งพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก 

โลกวูบ แทบหมดใจ โชคช่วยที่ยังเป็นระยะที่

รักษาได้ทันท่วงที ตัดสินใจลาออกจากงานมา

รักษาตัว ด้วยกำาลังใจที่สู้เกินร้อย แต่คนทำางาน 

เมื่อเป็นอิสระยังขยัน ออกมาทำาสนามไดรฟ์

กอล์ฟ เป็นที่ชอบใจของท่านนักกอล์ฟในยุคนั้นยิ่ง

นัก และยังเปิดร้านอาหารอีสาน แซ่บนัว ลูกค้า

อุดหนุนกันทั้งตึกที่ทำางานเดิม รวมทั้งนายเก่า ที่

แวะมาให้กำาลังใจกันไม่ห่างหาย    

วันนี้ : หายเกือบเป็นปกติแล้ว และใช้

ชีวิตอย่างที่ตัวเองเลือกได้ ชีวิตที่ทำา

งานถนัดๆ และทำาได้ดี น่าจะเป็นเรื่อง

อาหารนี่แหละ    

ทำาร้านอาหารมาบ้างแล้ว จึงพอ

รู้จริตของลูกค้าอยู่บ้าง เปิดร้านกาแฟ   

อเมซอน มุมอาหาร-ขนมในตลาดสด 

และร้านอาหารญี่ปุ่นอีกร้าน ที่อยู่ติดกับ

ร้านกาแฟ   

คนไทยกับอาหารญี่ปุ่นเข้ากันได้

ดี จึงตัดสินใจซื้อร้านเดิมชื่อ “จูนิ” ขอ

เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ซูตะ แปลว่า ราบรื่น 

เป็นมงคล 

อร่อยหลายเมนู เพราะเจ้าของ

ร้านใส่ใจ ราคารับได้ เมื่อเทียบกับความ

อร่อย สด สะอาดแล้ว ต้องบอกว่าเกิน

คุ้ม

• อะไรๆ มันก็เป็นไปได้..ในวันนี้ และเป็นไปแล้วเมื่อ 

สุริยะใส กตะศิลา นักต่อสู้คนสำาคัญและแกนนำา กปปส.กลาย

เป็นกูรูนักเคราะห์วิจารณ์ “วอลเลย์บอล” ..ใครอยากดูหน่วย

ก้านว่าพอจะสู้ พิศณุ นิลกลัด ได้หรือเปล่า ก็ลองเปิด SuriYasai 

Channel ทัศนาเอาเองแล้วกัน ...•

• เจอคนเคมีใกล้เคียงกัน จึงขอต่อยอดกันทำางานเชิง

บูรณาการ สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ แห่งเอิร์ธเซฟ คุยเรื่องกาแฟ

กับทีมงานกาแฟพันธุ์ ไทย คนไทยจึงจะเข้าใจคนไทย ด้วยกัน 

จริงไหม.....จริงจ้าาา ...•

• หน้าตาอ่อนกว่าวัย และพูดจาคำาแทนตัวเองได้น่า

รักเป็นที่สุด ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กลับมาทำางานที่แบงก์

กรุงเทพ-ถิ่นเดิมก่อนเข้าเวทีการเมือง วันนี้มารับอีกตำาแหน่งคือ 

“ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย” และยังใช้ชื่อเรียกแทนตัวเอง

เหมือนเดิมว่า “กอบ” ....กอบว่า....อย่างโน้น กอบว่าอย่างนี้ น่า

รักอ่ะ ...•

• ยังคงเป็นปลื้ม พี่หมอก-เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน 

พ่อมดของวงการอีเวนต์ และ Co-CEO แห่งอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ 

วิลเลจ กับบรรยากาศที่ไปรับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ของ

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ในฐานะที่

เป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นที่ยกย่องแก่บุคคล

ทั่วไป และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนปัจจุบัน งานนี้พี่หมอก

ถึงกับออกปาก รับมาหลายรางวัล แต่รางวัลนี้ภูมิใจสุดๆ แถมยัง

ถ่อมตัว...ไม่เคยคิดว่าจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆ ได้ เพราะเป็นเด็ก

หลังห้อง เรียนไม่เก่งกับเขาเลยนะคร้าบบบ ...•  

ณัฐ  วรา 
 

ถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย์แห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูการกลืน 

(COE in swallowing rehabilitation) เนื่องจาก

ภาวะกลืนลำาบากเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยหลัง

การเกิดความพิการหรือพยาธิสภาพของระบบต่างๆ ของ

ร่างกาย เมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการ

ฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้รับ

บริการ ในรายที่อาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต ด้วยเหตุ

นี้การฟื้นฟูการกลืนอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานจึงมีความ

สำาคัญเป็นอย่างมาก

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจง

คนขยัน มีฝีมือในการปรุง สูตรแต่ละเมนูลองทำาได้เอง ที่

สำาคัญใส่ใจกับทุกเมนู และคาดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับธุรกิจร้าน

อาหาร และยังนึกไม่ออกว่า หากยังอยู่ในสภาพมนุษย์เงินเดือน

เหมือนเดิม ชีวิตจะเป็นอย่างไร......  

ร้านอาหารมากกว่าสามแสนร้านทั่วไทยได้รับผลกระทบ 

จากโควิด-19 มาเกือบสองปี วันนี้เริ่มลืมตาอ้าปากได้บ้างแล้ว ฝาก

คุณๆ ที่มาอุดหนุนให้กำาลังใจกันแบบอิ่มท้อง กับของอร่อย ...ฝาก

ร้านกันอีกสักร้านนะ 

เข้าใจกันว่า ไม่มีความจนในหมู่คนขยัน ขยันทำากิน อะไรๆ 

จะตามมาเองแหละ ไม่ต้องรอฟ้าฝน สามสิบลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้อง

ฝ่าฟัน ต้องสู้..... ต้องสู้....จึงจะชนะ  

ขอจบด้วยเพลงของเจิน เจิน ฟังคราวใด ใจหึกเหิม ยาม

นั้น............  

อ่อ อ่อ ร้านอยู่ไหนกัน....อยู่แจ้งวัฒนะ ซอย 19 ไปไม่ถูก 

ยกหูหาเจ้าของร้าน-พี่หมู 09-6464-1939. 

     ดาวเต็มฟ้า

ว่า การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูการกลืน มี

การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบริการและวิชาการ ในด้าน

วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและดำาเนินการ “โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำาหรับ

บุคลากรสาธารณสุข” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐาน

ด้านการฟื้นฟูการกลืนสู่บุคลากรสาธารณสุข จาก 13 เขตบริการ

สุขภาพและจากภาคส่วนอื่นๆ ทั่วประเทศ กิจกรรมนี้ ได้รับการ

สนับสนุนจากกรมการแพทย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2555 จนถึงปัจจุบัน มีนักกิจกรรมบำาบัด สังกัดงานกิจกรรมบำาบัด

ทุกคนเป็นวิทยากรหลัก ร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพของสถาบันสิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูฯ และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายนักกิจกรรม

บำาบัดผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาล

ศิริราช โรงพยาบาลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็น

วิทยากร 

ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา เป็นการอบรมรุ่นที่ 10 

รวมมีบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมจากทั่วประเทศแล้วกว่า 

800 คน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ล้วนเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาและ

ให้บริการฟื้นฟูการกลืนแก่ผู้รับบริการในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 

และในปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้มีการปรับหลักสูตรเป็นการฟื้นฟู

การกลืนแบบบูรณาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ระยะกลาง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการให้บริการมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนวิชาการ มีการพัฒนางานวิจัยด้านการกลืนอย่างสม่ำาเสมอ 

เช่น งานวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือชุดรายการอาหารไทยสำาหรับ

ผู้มีภาวะกลืนลำาบาก, การศึกษาประสิทธิผลของการกระตุ้นกลืน

ด้วยกระแสไฟฟ้า (การทบทวนอย่างเป็นระบบ), การพัฒนาแบบ

ประเมินคุณภาพการกลืนสำาหรับนักกิจกรรมบำาบัด เป็นต้น ซึ่งผล

งานวิจัยดังกล่าวมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันสิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูฯ และการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำานวยการสถาบันสิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติม

ว่า งานกิจกรรมบำาบัดจึงได้พัฒนาและจัดตั้งคลินิกฟื้นฟูการกลืน

ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเป็นการผสมผสานรูปแบบ

การฟื้นฟูการกลืนแบบมาตรฐาน (conventional swallowing 

therapy) กับเครื่องมือที่สมัย เช่น เครื่องกระตุ้นการกลืนด้วย

กระแสไฟฟ้าและเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อการกลืน ให้

บริการโดยนักกิจกรรมบำาบัดผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเฉพาะ

ทาง ทั้งนี้ การจัดตั้งคลินิกฟื้นฟูการกลืนดังกล่าวนอกจาก

เป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการฟื้นฟูการกลืนแล้ว ยังเป็นการ

พัฒนารูปแบบบริการ (Model development) เพื่อเป็นต้นแบบ

บริการและเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกกรม

การแพทย์.

ORส่งปิ่นโตปั๊ม  

เปิดสั่งอาหาร 

ผ่านแอปQueQ
ไทยโพสต์ • SIRI มั่นใจตลาด

อสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลังฟื้นตัว

ตามเศรษฐกิจ มองตลาดที่อยู่

อาศัยแนวราบกระแสดี ปักหมุด 

มิ.ย.นี้ จ่อเปิดเพิ่มอีก 6 โครงการ 

ดันยอดขายแนวราบปีนี้วิ่งตาม

เป้า 2.4 หมื่นล้านบาท

นายอาณัติ กิตติกุลเมธี                                   

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนา

โครงการแนวราบ บริษัท แสน

สิริ จำากัด (มหาชน) หรือ SIRI 

เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดอสังหา 

ริมทรัพย์ครึ่งหลังปีนี้ยังคงฟื้น

ตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ที่คาดว่าจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็น

ค่อยไป ตลาดท่ีอยู่อาศัยแนวราบ

ยังคงได้รับการตอบรับที่ดี และมี

ความต้องการมากขึ้นหลังสถาน 

การณ์ โควิด-19 ซึ่งจะส่งผลให้

โครงการแนวราบเติบโตดีในทุก 

segment ระดับราคา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งตลาดลักชัวรี บ้านเดี่ยว

ระดับบน จะเห็นการขยายตัวที่

ชัดเจน จากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ

ที่อยู่อาศัยในทำาเลที่ดี แวดล้อม

ด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก เป็น

ปัจจัยอันดับแรกที่กลุ่มลูกค้าต้อง 

การ

สำาหรับผลงานยอดขาย

โครงการแนวราบ 5 เดือนแรกของ 

SIRI ในปีน้ี สร้างยอดขายรวมทะลุ 

10,000 ล้านบาท โตข้ึนจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนเกือบ 30% และ

คิดเป็นกว่า 40% จากเป้าหมาย

ยอดขายแนวราบ 24,000 ล้าน

บาท แบ่งเป็นสัดส่วนยอดขาย

จากโครงการบ้านเดี่ยว 6,600 

ล้านบาท ยอดขายจากโครงการ

มิกซ์ โปรดักต์แบรนด์อณาสิริ  

1,500 ล้านบาท และยอดขาย

จากทาวน์ โฮมแบรนด์สิริ เพลส 

อีก 1,900 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในเดือน มิ.ย.น้ี 

SIRI จะเปิดตัว 6 โครงการแนวราบ

ใหม่ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท 

โดยม่ันใจว่าจะสร้างผลงานยอด

ขายโครงการแนวราบได้ 24,000 

ล้านบาทตามเป้าหมายท่ีวางไว้.

ไทยโพสต์ • นายสมยศ คงประ

เวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำามัน

และการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)                                    

(โออาร์) เปิดเผยว่า โออาร์ได้ร่วม

กับบริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) 

จำากัด และบริษัท อินดี้ ดิช 

จำากัด เปิดตัวบริการ “ปิ่นโตปั๊ม”                                

บริการส่ังอาหารล่วงหน้าจากร้าน 

ค้าภายในสถานีบริการ พีทีที                                                   

สเตชั่น ในรูปแบบคลาวด์ คิท

เช่น ท่ีเลือกส่ังสินค้าได้จากหลาย

ร้านค้าในออเดอร์เดียว เพื่ออำานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคทั้ง

บริการเดลิเวอรี และรับเองหน้า

ร้าน โดยสามารถสั่งอาหารได้ทั้ง                                    

ช่องทาง Line @pintopump 

หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชัน QueQ 

เปิดบริการนำาร่อง 5 สาขาใน

กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.

2565 เป็นต้นไป

“ภายใต้ความเป็น Living 

Community พีทีที สเตชั่น ต้อง  

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

พัฒนาองค์ความรู้นักกายภาพ

ฟื้นฟูการกลืนเพื่อคุณภาพชีวิต

การพัฒนากลยุทธ์ในการดำาเนิน

ธุรกิจให้สอดคล้องไปกับการ

ดำาเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้

บริโภค ที่ต้องการใช้เวลาอย่าง

คุ้มค่า มีความสะดวกรวดเร็วใน

การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ

ต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

จึงเกิดเป็นบริการ ป่ินโตป๊ัม ท่ี

จะเข้ามาช่วยตอบสนองผู้บริโภค

ได้มากกว่าการเป็นสถานีบริการ

น้ำามัน แต่พีทีที สเตช่ัน ยังเป็น

สถานท่ีสร้างความสุขความอ่ิม

ท้องให้กับลูกค้าทุกคน หากหิวเมื่อ

ไหร่ ส่ังอาหารได้ท่ี “ป่ินโตป๊ัม” 

ด้วยตัวเลือกร้านค้าท่ีหลากหลาย

รวมอยู่ในจุดเดียว ซ่ึงมีท้ังรูปแบบ

บริการ Self – Pickup หรือรับเอง

ท่ีหน้าร้าน” นายสมยศกล่าว.

ส แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘กวาร์ตาราโร’ แชมป์ 2 เรซติดนำาโมโตจีพี

เยอรมัน • ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร แชมป์โลกเฟรนช์แมน สังกัด

มอนสเตอร์ เอเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี ยังคงอยู่ในผลงานอันร้อน

แรง บิดนำาม้วนเดียวจบคว้าแชมป์เป็นสนามที่ 2 ติดต่อกัน โกย

แต้มนำาโด่งบนตารางแชมเปียนชิพ หลังผ่านครึ่งทางฤดูกาล 2022 

โดยการแข่งขันในสนามที่ 10 ศึกโมโตจีพี 2022 ดวลความเร็ว

ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ซัคเซนริง ประเทศ

เยอรมนี ระยะทางต่อรอบ 3.671 กิโลเมตร ชิงชัยทั้งสิ้น 30 รอบ

สนาม ในรายการลิควิ โมลี มอเตอร์ราด กรังด์ปรีซ์ ดอยช์ลันด์ 

โดยฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ผู้นำาบนตารางแชมเปียนชิพ จากมอน                                                                        

สเตอร์ เอเนอร์จ้ี ยามาฮ่า โมโตจีพี ได้เร่ิมเกมจากกริดท่ี 2 และกวาร์ 

ตาราโรที่ทะยานขึ้นรั้งหัวขบวนตั้งแต่โค้งแรก หลังจากนั้นแชมป์

โลกคนปัจจุบันบิดด้วยความมั่นใจและเร่งเครื่องเพิ่มช่องว่าง

ระหว่างคู่แข่งออกไปเรื่อยๆ ก่อนจะจัดการคว้าชัยเป็นสนามที่ 2 

ติดต่อกัน ทิ้งห่างอันดับ 2 คือ โยฮันน์ ซาร์ โก นักบิดฝรั่งเศส จาก

พรามัค เรซซิ่ง กว่า 5 วินาที และอันดับ 3 แจ็ก มิลเลอร์ นักบิด

ออสเตรเลียจากดูคาติ ด้วยฟอร์มอันร้อนแรง ส่งผลให้กวาร์ตารา

โรเก็บแต้มนำาโด่งบนตารางแชมเปียนชิพประเภทนักบิด มีทั้งสิ้น 

172 คะแนน ทิ้งห่างอันดับ 2 อเล็กซ์ เอสปากาโร นักบิดสเปน กับ

รถอพริเรีย  ถึง 34 คะแนน สำาหรับศึกโมโตจีพี 2022 สนามถัดไป 

มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายนนี้ ณ ทีที เซอร์กิต 

แอสเซน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในรายการโมตุล ทีที แอสเซน 

‘วิชยา’ ทะลุชิงโควตาเมนดรอว์หวดไอทีเอฟ 

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอที

เอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 4 (รายการชาย-หญิง) ชิงเงินรางวัลรวม 

รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 520,500 บาท 

(รวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,041,000 บาท) ที่

สนามกีฬาเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2565 เป็นการ

แข่งขันคัดเลือกรอบ 2 ประเภทชายเดี่ยว “จูเนียร์” วิชยา ตรง

เจริญชัยกุล นักหวดทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วัย 27 ปี เต็ง 

3 ของรอบคัดเลือก และมือ 1,368 ของโลก (เอทีพี) พบกับ อาร์จุน 

เมห์ โรทรา จากออสเตรเลีย วัย 25 ปี ที่ยังไม่มีอันดับโลกในเอทีพี 

แต่มีอันดับในไอทีเอฟ ซึ่งเป็นมือ 641 ไอทีเอฟ แรงกิง และปรากฏ

ว่าต้องออกแรงหวดกันถึง 3 เซต สุดท้ายเป็นวิชยาที่เฉือนชนะ 2-1 

เซต 7-5, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 โดยแมตช์นี้วิชยาเสิร์ฟ

ได้ 9 เอซ ในขณะที่ อาร์จุน เมห์ โรทรา เสิร์ฟได้ถึง 12 เอซ แต่

ก็เสีย 2 ดับเบิลฟอลต์ วิชยาผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบสุดท้าย ชิง

โควตารอบเมนดรอว์กับ กฤติน โกยกุล ที่ชนะ ดาร์ชาน ซูเรช จาก

มาเลเซีย 6-2, 6-4 ด้าน เวียรา ดีเพิ่ม นักหวดของไทย วัย 18 ปี 

ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย ที่ยังไม่มีอันดับโลก โชว์ฟอร์มการเล่นได้ดี ใน

ประเภทหญิงเดี่ยว ใช้การยิงวินเนอร์ที่แม่นยำาและพยายามเล่นให้

ผิดพลาดน้อยที่สุด จนสามารถเอาชนะ เอสเทลล์ นายีน นักหวด

ออสเตรเลีย วัย 18 ปี ที่ยังไม่มีอันดับโลกเช่นกัน เวียราชนะ 2-0 

เซต 6-2 และ 6-1 ทะยานสู่การคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อชิงโควตา

เข้าสู่รอบเมนดรอว์กับ รดา มานะทวีวัฒน์ ของไทย ที่ชนะ เคเซ

เนีย ปานเตลีวา จากรัสเซีย มาได้ 2-0 เซต 6-3, 6-4 

ชบาแก้ว U18 เข้าแคมป์ก่อนลุย AFF ที่อินโดฯ

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่

ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลสมาคม ภายในมหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 

พร้อมทีมงานสตาฟฟ์โค้ช เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์

เก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 เตรียมพร้อม

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 

18 ปี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565 ที่ เมืองปา

เล็มบัง ประเทศอินโดนีเชีย หลังรายงานตัว นักกีฬาและสตาฟฟ์

ทั้งหมดได้ทำาการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลอ

อกมาเป็นลบทั้งหมด และจะลงทำาการฝึกซ้อมทันทีในช่วงเย็น

วันนี้ โดยผลการจับสลากแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอ ร่วม

กับเวียดนาม, กัมพูชา, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย (เจ้าภาพ) โดยการ

แข่งขันรายการนี้เคยจัดมาแล้ว 1 ครั้งที่ประเทศไทย เมื่อปี 2014 

โดยครั้งดังกล่าวทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปครอง หลังเอาชนะจุด

โทษเวียดนามได้ในรอบชิงชนะเลิศ.

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. ณ 

ที่ทำาการสมาคม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

บริษัท ไทยลีก จำากัด พร้อมด้วยฝ่ายเทคนิคทีมชาติและหัวหน้า

ผู้ฝึกสอนร่วมประชุมเพื่อจัดวางโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีก 

ภายในประเทศ ฤดูกาล 2022/23 ให้สอดคล้องกับโปรแกรมทีม

ชาติไทยในการเก็บตัวก่อนเข้าสู่รายการแข่งขันระดับนานาชาติ

การประชุมในครั้งนี้ นำาโดย พาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการ

สมาคม พร้อมด้วย กรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการประธานบริษัท 

ไทยลีก จำากัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันไทยลีก พร้อมด้วย 

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่, ซัลบาดอร์ บา

เลโร การ์เซีย หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี, 

พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 

และทีมงานสตาฟฟ์โค้ช

โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการวาง

โปรแกรมฟุตบอลลีก ให้มีความเหมาะสม และมีช่วงเวลาให้ทีม

ชาติไทยทุกชุดมีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับ

ทำาการแข่งขันที่เหมาะสม

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลในช่วงฤดูกาล 2022/23 นั้น ก่อน

หน้านี้การแข่งขันกีฬาในมหกรรมเอเชียนเกมส์ที่ประเทศจีนได้ถูก

เลื่อนออกไป ทำาให้บริษัทไทยลีกได้ตัดสินใจนำาโปรแกรมการแข่งขัน

ดังกล่าวมาใส่ในช่วงเวลาดังกล่าวแทน

นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้วางกรอบเวลาในการเตรียมทีม

ชาติไทย ก่อนลุยศึกมิตซูบิชิ อิเล็กทริกคัพ 2022 ให้มีเวลาเตรียม

ทีมก่อนการแข่งขันตามที่ มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนต้องการ

โดย มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ 

กล่าวภายหลังการหารือว่า “มันเป็นการประชุมที่ดีและสำาคัญ

มาก ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้มาตัดสินใจร่วมกันแบบนี้ เพื่อให้ทีมชาติ

และลีกมีโปรแกรมที่สนับสนุนกัน แม้ว่าบางการตัดสินใจอาจจะมี

ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่คาดหวังไว้ เพราะมันคือเรื่องของอนาคต 

แต่โค้ชทีมชาติทุกชุดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาตัดสินใจด้วยกัน

และเดินหน้าไปด้วยกัน”

“สำาหรับวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก หากเราหาทางที่

ลงตัวสำาหรับทุกคนได้ ผมเชื่อว่าเราทำาได้ดีกว่าเดิม การประชุมมัน

ออกมาดีมาก เรามีเวลามากมาย และจะได้นักเตะที่ดีที่สุดที่พร้อม 

มันเป็นสิ่งสำาคัญในการระเบิดฟอร์มในระดับสูง ที่ต้องมีเวลาและ

มีนักเตะที่ดีที่สุด นั่นคือสิ่งที่โค้ชทุกคนต้องการ ผมรู้ว่ามันไม่ง่าย 

บางครั้งเราต้องช่วยเหลือสโมสรด้วย แต่นั่นคือเหตุผลที่เรามานั่ง

มอนทรีออล • แม็กซ์ เวอร์สตาพเพน แชมป์โลกชาวเนเธอร์แลนด์ 

ทำาคะแนนในตารางสะสมเอฟวันฤดูกาลนี้หนีออกไปอีก หลังควบ

เรดบูลล์คว้าชัยชนะแบบเฉียดฉิวในศึกฟอร์มูล่าวัน แคนาเดียน กรังด์

ปรีซ์ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา 

แม็กซ์ เวอร์สตาพเพน นัก

ขับวัย 24 ปี จากเนเธอร์แลนด์ 

สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

เป็นอย่างดี หลังออกสตาร์ท

ในตำาแหน่งโพลโพซิชั่น และ

ต้องโดนเซฟตี้คาร์เข้ามา

ขัดจังหวะถึง 3 ครั้ง ก่อนจะ

ต้านแรงกดดันจาก คาร์ลอส 

ไซนซ์ นักขับจากเฟอร์รารี 

และชนะเพียงเสี้ยววินาที

ทางด้าน ลูอิส แฮมิ

ลัน นักขับชาวอังกฤษ 

เจ้าของ

อย่างจบลงด้วยดี เป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นมาก” นักขับวัย 24 ปี จาก

เนเธอร์แลนด์กล่าว

จากชัยชนะรายการแคนาเดียน กรังด์ปรีซ์ ทำาให้คะแนนสะสม

แชมป์โลกของเวอร์สตาพเพนหนีห่าง เซอร์จิโอ เปเรซ เพื่อนร่วมทีม

เรดบูลล์ที่อยู่อันดับ 2 ของตาราง 46 คะแนน โดยเปเรซนั้นต้องออก

จากการแข่งขัน เนื่องจากปัญหาระบบเกียร์

เวอร์สตาพเพนยอมรับว่า ตลอดการแข่งขันนั้นไม่มีช่วงไหนที่

รู้สึกผ่อนคลายเลย โดย

หนุ่มเนเธอร์แลนด์บอก

ว่า “โดยทั่วไปแล้วมัน

เป็นการแข่งขันที่ยากมาก 

และผมต้องการความเร็ว

จากรถมากกว่านี้ เฟอร์รา

รีแข็งแกร่งมาก และผม

ต้องการขึ้นไปทาบพวก

เขาให้ได้”

“แน่นอนที่สุด 

สำาหรับการแข่งขันในวันนี้

เขามีรถที่มีความเร็วเหนือ

กว่าผม” เวอร์สตาพเพน 

กล่าวถึง คาร์ลอส ไซนซ์ 

“แต่ทั้ง 2 ทีมก็ใกล้เคียง

กันมาก” 

สำาหรับเปเรซ เพื่อน

ร่วมทีมเรดบูลล์อีกคันที่เข้า

รอบสดุทา้ยของการแขง่ขนั

ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรง กล่าว

ว่า “ผมมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเกียร์ มันเป็นเรื่องของการขับขี่ น่าผิดหวัง

มาก เป็นเรื่องที่เจ็บปวดทั้งสำาหรับผมและสำาหรับทีม”

คริสเตียน ฮอร์เนอร์ นายใหญ่ของทีมเรดบูลล์ เผยว่า ระหว่าง

การแข่งขันมีบางช่วงที่เขาไม่สามารถสื่อสารกับเวอร์สตาพเพนได้ โดย

ฮอร์เนอร์บอกว่า “พวกเราได้ยินเสียงเขา แต่เขาไม่ได้ยินเสียงเรา แต่

บางทีเขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้”.

หัวหมาก • เริ่มนับถอยหลังศึกฟาดแข้งนัดประวัติศาสตร์ ศึก

แดงเดือดระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และสโมสร

ลิเวอร์พูลในประเทศไทย นายวินิจ เลิศรัตนชัย  ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำากัด ผู้จัด “THE 

MATCH Bangkok Century Cup 2022” จัดแมตช์พิเศษ

ทดสอบความพร้อมสนามหญ้าราชมังคลากีฬาสถาน

หลังจากเปลี่ยนหญ้าใหม่ทั้งหมด พร้อมปรับปรุง

ระบบน้ำาและไฟให้สมบูรณ์ที่สุดเสมือนสนามฟุตบอล

มาตรฐานระดับโลก 

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำากัด กล่าว

ว่า นับเป็นครั้งแรกที่จะได้ทดลองลงเล่นในสนามจริง 

หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนหญ้าใหม่ ซึ่งใช้เวลานานกว่า 

3 เดือน โดยเป็นหญ้าพันธุ์เดียวกันกับสนามที่โอลด์แทรฟ                                                                 

ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยวัตถุประสงค์หลักของการ

ทดลองสนามในวันนี้เพื่อเช็กความพร้อมของสนามใน

หลายๆ ด้าน ทั้งความนุ่มของหญ้า สปีดบอล รวมไปถึง

ระบบไฟ ระบบน้ำา และระบบต่างๆ ของสนาม ที่จะส่งผล

ต่อนักเตะให้ได้ตามมาตรฐานของพรีเมียร์ลีก 

การทดสอบในครั้งนี้ ได้เชิญอดีตโค้ชและนักเตะแนว

หน้าของวงการฟุตบอลไทย อาทิ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, นฤ

บดินทร์ วีรวัฒโนดม, โชคทวี พรหมรัตน์, ธีรเทพ วิโนทัย, 

สุรชัย จตุรภัทรพงษ์, ธชตะวัน ศรีปาน, สุชิน พันธ์

ประภาส, วรวุฒิ ศรีมะฆะ, เทิดศักดิ์ ใจมั่น, อนุรักษ์ 

ศรีเกิด, เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์, ธร สรภูมิ, รังวรรค์ 

วิวัฒน์ชัยโชค, อภิเชตุ พุดตาน, ซารีฟ สายนุ้ย และ

‘มาโน’แฮปปี้คิวบอลลีกภายใน

เอื้อต่อทัวร์นาเมนต์ทีมชาติไทย

ดาวดังลงทดสอบราชมังฯรับแดงเดือด 

ประชุมกันในวันนี้ ผมเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งสำาคัญ”

“โปรแกรมหลังจากนี้เราจะมีฟีฟ่าเดย์ในเดือนกันยายน เรา

หวังว่าจะได้คู่ต่อสู้ที่ดี โดยเฉพาะการได้ทีมที่อันดับฟีฟ่า แรงกิงที่ดี

กว่าเรา เพราะเราจะได้เห็นนักเตะของเราในเกมเหล่านี้เพื่อหาข้อ

ผิดพลาดและนำามันไปแก้ไข และหลังจากนั้นเราจะมีเวลาเตรียม

ทีมหลังจบเลกแรก สำาหรับศึกชิงแชมป์อาเซียน”

“เรารู้ว่าถ้าเรามีเวลามันก็เป็นเรื่องดี เราจะพยายามสเกาท์                                                                 

นักเตะในฤดูกาลใหม่ ผมตื่นเต้นกับสิ่งที่เรากำาลังจะก้าวไป และ

หวังจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายๆ คน นี่คือหน้าที่ของ

ตำาแหน่งแชมป์โลก 7 สมัย ซึ่งออกมาประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ว่า การเซตอัปรถเมอร์เซเดสของเขานั้นอยู่ในสภาพที่ “ขับไม่ได้” จบ

การแข่งขันในอันดับ 3 นับเป็นการขึ้นโพเดียมครั้งที่ 2 ในฤดูกาลที่

ยากลำาบากในซีซั่นนี้ โดยมี จอร์จ รัสเซลล์ เพื่อนร่วมทีมตามเข้ามา

อันดับ 4

นับเป็นครั้งแรกของเวอร์สตาพเพนที่คว้าแชมป์เอฟวันที่

แคนาดา หลังจากลงแข่งขันมาแล้ว 150 รายการ เป็นการคว้าแชมป์

รายการที่ 6 ในปีนี้ และเป็นชัยชนะเอฟวันรายการที่ 26 ในอาชีพ ส่ง

ผลให้คะแนนสะสมอันดับโลกปีนี้ของนักขับชาวเนเธอร์แลนด์

ทิ้งห่างอันดับ 2 ไปแล้ว 46 คะแนน

“ผมใสท่กุอยา่งทีผ่มมลีงไปหมดเลยในการแขง่ขนัสนาม

นี้”  เวอร์สตาพเพนกล่าว “แต่คาร์ลอสเขาทำาได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกัน 

เขาทั้งกดดัน ไล่ชาร์จขึ้นมาสลับกันอยู่แบบนี้ แน่นอนว่าการชาร์จขึ้น

มาด้วยระบบดีอาร์เอสนั้นจะง่ายกว่า วันนี้เป็นวันที่สนุกจริงๆ”

คาร์ลอส ไซนซ์ นักขับม้าลำาพอง เฟอร์รารี บอกว่า “พวกเรา

เร็วกันมาก เร็วกว่าคันอื่นๆ ตลอดทั้งเรซ แต่เป็นเรื่อง

ยากจริงๆ สำาหรับการแซงที่สนามแห่งนี้ แต่โดย

รวมแล้วผมค่อนข้างมีความสุขกับความเร็วที่

สามารถทำาได้ รวมถึงแรงกดดันที่เราทำาใส่แม็กซ์”

ส่วนแฮมิลตัน เจ้าของสถิติแชมป์ 7 สมัยที่มอนทรีออลนั้น

ได้รับเสียงเชียร์เป็นจำานวนมากจากบรรดาแฟนๆ 338,000 คนที่

เข้ามาชมในสนามในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งนักขับชาวอังกฤษกล่าวว่า 

“การเข้าอันดับ 3 เป็นเรื่องที่เกินคาด มันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมาก 

แต่เราก็ไม่เคยยอมแพ้ ผมได้แรงบันดาลใจอย่างมากจากบรรดา              

ทีมงาน”

ขณะที่ ชาร์ลส์ 

เลอแคลร์ นักขับจาก

เฟอร์รารีอีกคนที่ออก

สตาร์ทจากท้ายกริด 

เนื่องจากโดนปรับโทษที่

เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์

เครื่องใหม่ จบการ

แข่งขันในอันดับ 5 และ

อันดับ 6 เอสเตบัน โอ

คอน จากทีมอัลพีน

แม็กซ์ เวอร์สตาพ

เพน นั้นยอมรับว่ากดดัน

อย่างมาก โดยเฉพาะ

ในช่วง 15 รอบสุดท้าย

หลังจากออกมาในช่วง

ท้ายของเซฟตี้คาร์ ซึ่ง

เขาต้องบังคับเรดบูลล์

หนีการไล่ล่าของเฟอร์

รารีของไซนซ์ที่ออกมา 

พร้อมยางมีเดียมชุดใหม่

ที่เพิ่งเปลี่ยนออกมาจากพิตสต็อป

“การออกมาของเซฟตี้คาร์ตอนนั้นไม่ได้ช่วยอะไรผมเลย” เวอร์

สตาพเพนกล่าว “เขาออกมาพร้อมกับยางชุดใหม่ และ 15 รอบสุดท้าย

นั้นตึงเครียดมาก มันเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถผิดพลาดได้เลย”

“แต่ผมชอบมากที่สุดท้ายแล้วผมมีโอกาสที่จะเปิดเกมโจมตีบ้าง 

แทนที่จะป้องกันแต่เพียงอย่างเดียว และโชคดีสำาหรับเราทั้งคู่ที่ทุก

เวอร์สตาพเพนเผยรถเฟอร์รารีแรงกว่า

เราในการตามหาคนที่ดีที่สุดมาติดทีม”

“การป้องกันแชมป์มันคือเป้าหมาย

ของเรา เพราะมันมีความกดดันเข้ามา หลัง

เราลงเล่นครั้งนี้ในฐานะแชมป์เก่า ทุกคน

ต่างคาดหวังว่าเราจะทำาได้เหมือนเดิม แต่

มันไม่ง่าย ซึ่งผมก็อยากจะทำามันให้ได้อีก

ครั้ง ผมเชื่อเสมอว่าทีมชาติไทยมีความ

แข็งแกร่ง และเราก็แสดงให้เห็นในซูซูกิคัพ

ครั้งล่าสุด ว่าแม้เราจะไม่มีเวลา แต่ถ้าเรา

มีนักเตะที่ดี นักเตะโชว์ฟอร์มได้ดีมาก ผม

หวังว่าเราจะทำาได้อีกครั้ง ถ้าเรามีเวลาและ

มีนักเตะที่ดี ผมเชื่อว่าเราจะเป็นตัวเต็งที่จะ

คว้าแชมป์กลับมาที่บ้านของเราได้อีกครั้ง” 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่กล่าว

ทิ้งท้าย

ส่วนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 

19 ปี ซึ่งจะมีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอล

ชิงแชมป์อาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย 

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 15 

กรกฎาคม 2565 และฟุตบอลชิงแชมป์

เอเชีย รอบคัดเลือก ที่ประเทศโอมาน ระหว่างวันที่ 10-18 

กันยายน 2565  และทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่มี

โปรแกรมเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์อาเซียน ที่ประเทศ

อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2565 

และฟุตบอลเอเอฟซี รอบคัดเลือก ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่าง 

1-9 ตุลาคม 2565 ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมแผนในการวาง

โปรแกรม โดยจะไม่ให้ทับซ้อนกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล

ยูธลีกที่จะเริ่มในช่วงปลายเดือนกันยายน เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไป.

กิตติศักดิ์ ระวังป่า ร่วมฟาดแข้งแมตช์พิเศษ

ทดสอบสนามในครั้งนี้ด้วย 

สำาหรับแฟนบอลที่อยากจะเข้าไปชมการ

แม็กซ์ เวอร์สตาพเพน นักขับชาวเนเธอร์แลนด์ ควบออราเคิล เรดบูลล์ เรซซิง 

อาร์บี 18 เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 คว้าธงตราหมากรุก ในศึกเอฟวันรายการแคนา

เดียน กรังด์ปรีซ์ ที่เซอร์กิต กิลล์ส วิลเนิฟ ในมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

แข่งขัน THE MATCH ภายในราชมังคลากีฬาสถาน ยังสามารถ

ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุก

สาขา หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com.

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำากัด 

ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน

แม็กซ์ เวอร์สตาพเพน 
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ประชันคลิปการแสดงพื้นบ้านประยุกต์ต้านทุจริต

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ. กล่าวว่า 

โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการ

แสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำาปี 2565 กระทรวง

วัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการนำาหลักธรรมาภิบาลมาขับเคลื่อน

งานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างคุณค่า

ทางสังคม มุ่งปลูกจิตสำานึกให้คนไทย โดยเฉพาะเด็ก 

เยาวชน เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

และจริยธรรม รณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เปิด

โอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สร้างสรรค์ผลงาน

หัวข้อ “เยาวชนคนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม 

นำาไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร

และทุนการศึกษา เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.- 

25 ก.ย.65 ดาวน์ โหลดใบสมัครที่ www.acf.or.th หรือ 

www.trueplookpanya.com

ส่องคติพุทธมหายานผ่านพระพิมพ์

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ

ประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

ประจำาปี 2565 เรื่อง “ส่องคติพุทธมหายานผ่านพระ

พิมพ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช” ใน

วันที่ 24  มิ.ย.2565 เวลา 09.00-13.00 น. สามารถรับ

ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting และ Facebook 

Live: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ผู้

สนใจ สแกนคิวอาร์ โค้ดลงทะเบียนเข้ารับฟัง และ

ร่วมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษได้ที่ https://forms.gle/ 

qkQv8xcGLxJii37G6.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

รูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน อยู่บนเส้นทางการ

ทำางานด้านศิลปะการแสดงมากว่า 50 ปี 

เป็นศิลปินนักแสดงมากฝีมือ ได้รับรางวัล

มากมาย สร้างวิกหัวหิน เปิดโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอนสามัญศึกษาโดยใช้ศิลปศาสตร์

นำาร่อง ด้วยเชื่อว่ามีส่วนสำาคัญพัฒนาจิตใจ ด้วย

ชีวิตและผลงานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและ

ภาพยนตร์) ประจำาปี 2557 ซึ่งล่าสุดได้กลับมาสร้าง

งานคุณภาพอีกครั้ง กับบทบาทผู้อำานวยการสร้างและ

กำากับการแสดงละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว”

ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก ณ ลานหัวหิน 

สเก็ตพาร์ค โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ซึ่งสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วม

กับมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดตัว

ละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” ละครสะท้อนปัญหาสังคม 

ที่แฝงด้วยงานศิลปะและบันเทิง ครูเล็ก ภัทราวดี 

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

ศิลปินแห่งชาติ และผู้กำากับละคร กล่าวว่า โครงการ

เสน่ห์รอยรั่วเริ่มปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ 

มุ่งขับเคลื่อนสังคมผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

กับเยาวชน สำาหรับละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” 

เหมาะสำาหรับคนทุกเพศ ทุกวัย สะท้อนความคิดต่าง 

วิธีการแก้ปัญหา และการค้นพบตัวเองและอยู่ร่วม

กันอย่างมีความสุขของคนในค่ายศิลปะการแสดง 

N.im.P (Nothing is Impossible) ใช้ศิลปะสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาสุขภาวะด้านจิตใจให้คนทุกวัยในสังคม

“งานชิ้นล่าสุด เสน่ห์รอยรั่ว เป็นละครออนไลน์ 

15 นาที 16 ตอน ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Patravadi 

Channel ทุกวันอังคารและวันพฤหัสฯ เวลา 19.30-

20.30 น. หลังละครจบตามด้วยการเสวนาสด

ออนไลน์ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหา

ของตัวละคร และนำาข้อคิดไปใช้ดำารงชีวิต เพื่อ

อุดรอยรั่วให้ตัวเองและคนที่รัก เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 

มิถุนายน 2565 นี้” ครูเล็ก ภัทราวดี กล่าว

ละครนำาแสดงโดย ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์, 

ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, อ้น-สราวุธ มาตรทอง, เล้ง-

ราชนิกร แก้วดี, อุ๋ย-นที เอกวิจิตร (Buddha Bless) 

‘ครูเล็ก ภัทราวดี’สร้างละครสะท้อนทุกรอยรั่ว

และนักแสดงมากความสามารถอีกมากมายที่โคจรมา

พบกัน มาปะทะฝีมือ ปะทะอารมณ์ใส่กัน เรื่องนี้ต่าง

คนต่างเสริมพลังให้กันและกัน ส่งผลให้ละครสุดเข้มข้น

ครูเล็กบอกพลังดีๆ อาจไม่ต้องนำาเสนอในรูป

แบบด่าทอ อาละวาด รุนแรง รักร้อนแรงแบบเดิมๆ 

งานนี้เป็นการทำางานร่วมกันของนักแสดงทุกรุ่นทุก

วัยอย่างเต็มศักยภาพและสันติ ละครเสน่ห์รอยรั่ว

ใช้ศิลปศาสตร์เป็น Soft Power ไปอุดรอยรั่วให้กับ

ทุกวัย ทุกความคิดที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สามารถ

ปรับตัวพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

ญาณี รัชต์บริรักษ์ รษก.ผอ.สำานักสร้างเสริม

ระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า 

ข้อมูลสถิติความรุนแรงในครอบครัว ช่วงมีการ

ระบาดโควิด-19 มีผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง

ในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 66% ส่วนใหญ่มาจาก

ความเครียดทางเศรษฐกิจ การใช้สารเสพติด และ

ปัญหาความไม่เข้าใจกันของสมาชิกในครอบครัว เกิด

การทะเลาะ ถึงขั้นใช้ความรุนแรง ละคร “เสน่ห์

รอยรั่ว” มุ่งสื่อสารทักษะชีวิต ปรัชญาการมองโลก

และชีวิต สะท้อนปัญหาครอบครัวที่มีผลกระทบต่อ

สังคมด้วยงานศิลปศาสตร์นำาไปปรับใช้ในชีวิต รวม

ทั้งสอดแทรกองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์หลายแขนง

ด้าน ตั๊ก-นภัสรัญชน์ นักแสดงผู้รับบท “ครู

ซอ” กล่าวว่า ละครจากครูเล็กในวัย 74 ปี ผู้ชมจะ

ได้เห็นผลงานระดับชั้นครูที่ถ่ายทอดอย่างร่วมสมัย 

สนุกสนาน มีสาระ ทำาให้ผู้ชมได้ย้อนกลับมาเห็นรอย

รั่วของชีวิต ที่ไม่มีอะไรที่ซ่อมไม่ได้ ถ้าเจอ เข้าใจรอย

รั่วของเรา หากอุดรอยรั่วได้ จะช่วยอุดรอยรั่วของ

สังคม ทำาให้ประเทศนี้น่าอยู่ ละครเสน่ห์รอยรั่ว สสส. 

ยังทำาให้ศิลปินมืออาชีพหลายคนได้มีโอกาสถ่ายทอด

ประสบการณ์ผ่านการทำางานร่วมกับนักแสดงรุ่นใหม่ 

ถือเป็นการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ของศิลปินที่มีคุณภาพ 

มีสุขภาวะที่สมดุลทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณในการ

สร้างสังคมแห่งผู้ให้ ส่งต่อทักษะนักสื่อสารสุขภาวะ 

ส่งสารที่ดีสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

“เป็นลูกศิษย์ครูเล็กตั้งแต่ปี 2536 ครูมีพลังมาก 

เป็นครูที่แท้จริง ครูวางแนวทางความคิดและให้เรา

ไปหาวิธีการสร้าง การเดินทางของเรา เป็นความ

อิสระที่มีกรอบ เป็นกรอบวัฒนธรรมที่ดีงาม และ

ความเป็นสังคมร่วมกัน การได้ทำางานกับครูเล็กจะ

ได้มุมมองและความรู้ ใหม่ๆ กลับไป ครูให้การบ้าน

วิธีคิดใหม่ วิธีการจับเรื่องใหม่ วิธีมองโลกใหม่ที่ร่วม

สมัยกับทุกวัน ซึ่งผมชอบมาก” นภัสรัญชน์เปิดใจ

อ้น-สราวุธ นักแสดง เผยว่า ครูเล็กเป็นผู้ใหญ่ที่มี

พลังชีวิตเยอะมาก เมื่อมีโปรเจ็กต์ครูโทร.มา ดีใจที่ครูมี

กำาลัง มีความคิดสร้างสรรค์ แต่รู้ว่าเราต้องเจอของยาก

แน่ๆ ตนผ่านช่วงวัยรุ่นกับภัทราวดี เธียเตอร์ ช่วงนั้น

สับสนในชีวิต ที่โรงละครกลางแจ้งวัดระฆัง ผ่านการบาด

เจ็บจากการแสดง ไม่อยากแสดง ท้อ ร้องไห้ แต่ครูทำาให้

รู้ว่าอาชีพนักแสดงมันไม่ง่าย และไม่ใช่แค่แสดง แต่ต้อง

เข้าใจในชีวิตด้วย เป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้กับศิลปินแห่ง

ชาติด้านศิลปะการแสดง และเป็นครูของชีวิตด้วย

“ละครเสน่ห์รอยรั่วเป็นศิลปะบำาบัด จะทำาให้ผู้ชมเห็น

จุดบกพร่องในตัวเองและตัวละคร ซึ่งสามารถนำาไปปรับใช้ 

ทำาให้ฉุกคิด เราเป็นส่วนเล็กๆ และนำาไปสู่การพัฒนาตัวเอง

ให้ดียิ่งขึ้น” อ้น-สราวุธ ชวนดูละครสร้างสรรค์.

ค

ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธนอ้น-สราวุธ มาตรทองป๊อก-ปิยะธิดา ร่วมแสดง

นักแสดงถ่ายทอดตัวอย่างละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” 

ตัวอย่างละครออนไลน์อุดรอยรั่วสังคม

กรุงเทพฯ • กสศ.พบว่า นร.ยากจนพิเศษ

ราว 1 แสนคน ชั้นรอยต่อทั่วประเทศ มีความ

เสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา สาเหตุ

หลักยากจนเฉียบพลันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม  

รองเลขาฯ สพฐ.ยันมี โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ อาชีวะอยู่ประจำา ทุนเสมอภาค รองรับ

ให้กลับมาเรียน วอนผู้ปกครองพาเด็กรีบมาติดต่อ

ที่ลานกิจกรรม อาคารเอส. พี. ชั้น 13 - 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

(กสศ.) จัดงานเสวนา “เปิดเทอมใหม่ยังมีเด็ก

ไปไม่ถึง…โรงเรียน” โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์

จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ช่วง

เวลาที่นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา

มากที่สุดจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างปีการ

ศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดย

ข้อมูลจากศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนใน

วิกฤตการศึกษาของ กสศ.พบว่าสาเหตุสำาคัญ

ของการหลุดนอกระบบการศึกษาในช่วงปีการ

ศึกษา 1/2565 มาจากปัญหายากจนเฉียบพลัน 

ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม ไม่ได้วุฒิการศึกษา ส่ง

ผลให้ศึกษาต่อไม่ได้สำาหรับนักเรียนที่มีปัญหา

เหล่านี้ ขอให้ผู้ปกครองติดต่อไปยังสถานศึกษา

สังกัด สพฐ.ที่อยู่ใกล้บ้าน ทุกแห่งพร้อมเปิดรับ 

แม้ยังไม่ได้มีวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนปลาย

ทางให้เข้ามาเรียนหนังสือก่อนได้เลย เงินจะ

ต้องไม่เป็นอุปสรรค ส่วนนักเรียนที่ไม่มีค่าเดิน

ทางมาเรียน หรือไม่มีผู้อุปการะทางการศึกษา 

สพฐ. มีโรงเรียนพักนอน โรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ และมีโครงการอาชีวะอยู่ประจำา 

เรียนฟรี มีอาชีพ โรงเรียนสังกัด สพฐ. กว่า 

29,000 แห่ง เพื่อรองรับเด็กที่มีปัญหากลุ่มนี้

“ผมอยากให้ โรงเรียน ผู้ปกครองและ

ประชาชนทั่วไปเข้ามาช่วยกันเป็นหูเป็นตา 

เพื่อติดตามไม่ให้มีเด็กคนใดตกหล่น ถ้าพบเห็น

เด็กและเยาวชนที่กำาลังหลุดจากระบบการ

ศึกษายังไม่ได้ไปโรงเรียน ไม่ว่าด้วยอุปสรรค 

ใดๆ ก็ตาม ให้ติดต่อโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อ

ให้การช่วยเหลือทันที อย่าปล่อยให้เด็กไม่ได้

ไปโรงเรียน” รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่อว่า นอกจากนี้

ยังมีทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค 

(กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากโครงการลมหายใจเพื่อ

นอ้ง เพื่อเปน็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องกบัการศกึษา 

เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเดินทางมาเรียน ค่า

ครองชีพระหว่างเรียน ค่าใช้จ่ายทีต่้องจ่ายเพื่อ

การศึกษาอื่นๆ จำานวน 1,000-3,000 บาท  

แม้จะไม่ใช่เงินจำานวนมาก แต่ก็เพียงพอที่จะ

ช่วยต่อลมหายใจให้แก่น้องๆ กลุ่มรอยต่อนี้ให้

คงอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ แต่ต้องขอ

ความร่วมมือโรงเรียนต้นทางช่วงชั้นรอยต่อ 

ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ประสาน

กับโรงเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับมารับ

ทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค  

(กลุ่มชั้นรอยต่อ) จากโครงการลมหายใจเพื่อ

น้อง เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายและค่า

อุปกรณ์ และยังคงเรียนต่อในโรงเรียนต่อไปได้

ด้านไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าว

ว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด

ทางการศึกษาทั้ง 6 สังกัด สำารวจความเสี่ยงใน

การหลุดออกจากระบบการศึกษาของครัวเรือน

ยากจนพิเศษที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ราว 1,094 บาท 

ต่อคน/เดือน หรือเฉลี่ยวันละ 30-40 บาท ซึ่ง

มีบุตรหลานอยู่ในช่วงชั้นรอยต่อระดับ ป.6 

และ ม.3 เมื่อปีการศึกษา 2/2564 ที่ผ่านมา 

พบจำานวนมากกว่า 350,000 คนทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษใน

ช่วงชั้นรอยต่อดังกล่าวนี้ราว 100,000 คน  

ที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการ

ศึกษา เพราะจำาเป็นต้องย้ายสถานศึกษาในช่วง

เปิดเทอมปีการศึกษา 2565 นี้ เนื่องจากสถาน

ศึกษาเดิมไม่มีการจัดการศึกษาในชั้น ม.1 และ 

ม.4/ปวช. โดยในจำานวนมีนักเรียนจำานวนราว 

10,000 คนที่แจ้งว่าจำาเป็นต้องออกจากระบบ

การศึกษาหลังจากสำาเร็จชั้น ม.3 เพื่อช่วยเหลือ

หารายได้เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19

นายไกรยศกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เพื่อแก้

ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบช่วงรอยต่อ 

กสศ.จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุน

เสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มชั้นรอยต่อ) ภายใต้

โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ที่บริษัท ปตท.

จำากัด (มหาชน) และ กสศ.ร่วมมือกัน จำานวน 

103,284 คน โดยให้ทุนการศึกษานักเรียน

ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตชด. อปท.และ 

สช. รวม 17,432 แห่ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20- 

24 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว

เนื่องกับการศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

กรุงเทพฯ • “ครูเหน่ง” ฝาก สกสค.จังหวัดเร่ง

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกครูรุ่นใหม่ เป็นสมาชิก 

ช.พ.ค.–ช.พ.ส. หลังมีครูเข้าร่วมลดลง ลั่น

พร้อมรับฟังทุกปัญหา

ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. - นางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัด

และกรุงเทพมหานคร ว่า ภารกิจของสำานักงาน 

สกสค.ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิ

ประโยชน์เกื้อกูลอื่นให้แก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทั้งในประจำาการและนอก

ประจำาการ เป็นบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการ

สร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่ข้าราชการครู ซึ่ง

การประชุมครั้งนี้ ขอให้ทุกคนได้ระดมความ

คิดเห็นและนำาเสนอปัญหาหรืออุปสรรคใน

การปฏิบัติที่มี เพื่อนำาไปสู่แนวทางการแก้ไข

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป เพราะตนในฐานะ

ประธานคณะกรรมการ สกสค.พร้อมรับฟัง

และแก้ไขทุกปัญหา เพื่อสวัสดิการแก่ครู

ทุกคน ทั้งนี้ ตั้งแต่ตนเข้ารับตำาแหน่ง รมว.

ศธ. นโยบายสำาคัญในใจตนคือต้องการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครู เนื่องจากเป็นนโยบายภาพ

ใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้ครัว

เรือนของประชาชน ซึ่ง สกสค.เป็นหน่วยงาน

ที่เข้ามาช่วยสางปัญหาหนี้ครูได้อย่างดี

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้ สกสค.ยังมีการให้บริการที่เป็นสวัสดิการ

ให้แก่ครู ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลครู หอพัก 

สกสค. ซึ่งในส่วนของสวัสดิการเหล่านี้อยาก

ให้ สกสค.ได้หาความร่วมมือกับภาคเอกชน

ได้เข้ามาช่วยสนับสนุน เพื่อให้การบริการ

มีมาตรฐานมากขึ้น โดยอาจจะต้องมีการ

ปรับแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตนก็ขอให้ไป

พิจารณารายละเอียดให้เกิดความเหมาะสม

ด้วย สำาหรับการดำาเนินกิจการ ช.พ.ค.–ช.พ.ส. 

ตนทราบว่ามีการดำาเนินการมาเป็นเวลานาน

ถึง 70 ปี มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน ถือ

ได้ว่าเป็นกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ดำาเนิน

งานมานานและมีจำานวนสมาชิกมากที่สุด

ของประเทศ แต่ขณะนี้ ได้รับทราบข้อมูลว่า

โครงการดังกล่าวมีสมาชิกลดลง เพราะครูรุ่น

ใหม่ไม่ทราบว่ามีโครงการนี้อยู่ ดังนั้น ต่อจาก

นี้ ไปฝาก สกสค.จังหวัดจะต้องทำางานเชิงรุก

เร่งประชาสัมพันธ์ โครงการนี้ให้แก่ครูรุ่นใหม่

ในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วย

ด้านนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ 

สกสค.กล่าวว่า รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายใน

เรื่องการปรับปรุงโรงพยาบาลครู หอพัก 

สกสค. เพื่อให้การบริหารจัดการเอื้อประโยชน์

ต่อสมาชิกได้มากที่สุด โดยอาจนำาภาคเอกชน

เข้ามาช่วยดำาเนินการ เพื่อให้มีมาตรฐานการ

บริหารงานมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนกิจการ

กิจการ ช.พ.ค.–ช.พ.ส. จะแบ่งกลุ่มระบบงาน

บริหารสมาชิกให้สามารถปฏิบัติงานตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการได้อย่างถูกต้องโปร่งใส ทัน

สมัย และมีประสิทธิภาพต่อไป.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ยัน พ.ร.บ.การ

ศึกษา ไม่มีการลดสถานะครู เชื่อประเด็น

หลักกฎหมายไม่แตะต้องอะไรที่กระทบ

คุณภาพชีวิตครู

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่ าวถึ งความคืบหน้ าร่ า งพระราช 

บัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ... ว่า ขณะนี้อยู่ในการพิจารณา

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งคิดว่าไม่มี

ปัญหาอะไร และคาดว่าจะทันในรัฐบาล

ชุดนี้อย่างแน่นอน ส่วนประเด็นที่คณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาต้นแบบ

มาจากร่าง สคก.เรื่องเสร็จที่ 660/2564 

ซึ่งร่าง 660/2564 โดยมาตรา 35 บัญญัติ

ไว้ว่า ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหาร

งานบุคคลสำาหรับ “ครู” และบุคลากร

ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีหลัก

ประกันความเป็นข้าราชการหรือความเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสถานะและได้รับสิทธิ

และประโยชน์เทียบเคียงได้กับข้าราชการ 

มีความโปร่งใสในการรับบุคคลเข้าดำารง

ตำาแหน่งได้อย่างเป็นธรรม และได้รับค่า

ตอบแทนอย่างเพียงพอต่อการดำารงชีพ 

รวมตลอดทั้งหลักประกันในการที่ครูจะ

สามารถดำารงตนและปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 

ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งมาตราดังกล่าวอาจ

ทำาให้สถานะของ “ครู” หรือข้าราชการครู

มี โอกาสลดสถานะให้ด้อยกว่าเดิมที่เป็น

อยู่ เพราะขณะนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ... ได้ทำาการพิจารณาอภิปรายให้ข้อ

เสนอแนะในการปรับแก้ในรายมาตราถึง

มาตราที่ 93 จากทั้งหมด 110 มาตรา ซึ่ง

กฎหมายอาจพิจารณาไม่ครบ

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า เรื่องนี้

ตนมองว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะใน

ประเด็นหลักของการจัดทำาร่าง พ.ร.บ.การ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... จะไม่แตะเรื่อง

โครงสร้ างหรืออะไรที่ จะกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตครู ซึ่งคิดว่าคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ จะต้องพิจารณากฎหมายทั้งฉบับ

อย่างแน่นอน รวมถึงบทเฉพาะกาลด้วย. 

ยันพ.ร.บ.การศึกษาใหม่

ไม่มีการลดสถานะ‘ครู’

เชื่อกมธ.ดูไปถึงกม.ลูก

พบเด็กช้ันรอยต่อเส่ียงหลุดระบบ1แสนคน
รองเลขาสพฐ.วอนผู้ปกครองรีบมาติดต่อยันมีรร.ราชประชานุเคราะห์อาชีวะอยู่ประจำาทุนรองรับ

เดินทางมาเรียน ค่าครองชีพระหว่างเรียน ค่า

ใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อการศึกษาอื่นๆ จำานวน 

ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท สำาหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนทุน

เสมอภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนการ

ศึกษาละ 3,000 บาท

นอกจากนี้นักเรียนที่เสี่ยงหลุดออกนอก

ระบบการศึกษา สามารถติดต่อมายังศูนย์ช่วย

เหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษาเพื่อ

ช่วยเหลือ โดยมี บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

สนับสนุนเงินบริจาคเป็น “กองทุนแรกเริ่มศูนย์

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” 

ได้ที่เบอร์ โทร 06-5506-9574/06-5506-

9352/0-2079-5475 ต่อ 0.

ฝากสกสค.จังหวัดดึงแม่พิมพ์รุ่นใหม่เข้าช.พ.ค.–ช.พ.ส.
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11บันเทิง

สานหนุน “สมคิด” เป็นนายกฯ..

อีสานหนุน “อุ๊งอิ๊ง” เป็นนายกฯ อีสานหนุน 

“อนุทิน” เป็นนายกฯ อีสานหนุน “สุดารัตน์” เป็น

นายกฯ

เนี่ย..สื่อหลายสำานักต่างพาดหัว ก็คอยดูซิ ปีหน้า

คนอีสาน 20 จังหวัดจะเลือกพรรค-เลือกใครเป็น “นายก

รัฐมนตรี” กันแน่ เพราะแต่ละคน-แต่ละพรรคดูจะมั่นอก-

มั่นใจ..

เหยียบพื้นที่แค่อำาเภอสองอำาเภอ ต่างบอก.. “กระแส

ตอบรับดี” เหมือนกันเลย!

ก็..ไม่อยากจะขัดใจ พรรคไหนที่คุยจะ “แลนด์สไลด์” 

ก็ขอให้สไลด์สมหวัง พรรคไหนหรือใครที่ฝัน (หวาน) ก็ขอ

ให้ฝันนั้นเป็นจริง

ส่วนคนที่ไม่คิด-ไม่ฝัน และไม่ทะเยอทะยานอยาก ก็

ยังคงก้มหน้า-ก้มตาทำางานงกๆ อยู่เป็นปกติ..จะได้ไปต่อ 

หรือ “ผมพอแล้ว” ก็ยังมองไม่ออก..

แต่ดูจากอาการร้อนรน กระวนกระวายของพรรค

ฝ่ายค้าน น่าจะเดาทางได้ว่า..นายกฯ ลุงตู่จะ “วิ่งสู้ฟัด” อีก

ภาคหากฟ้ากำาหนด..ไม่เชื่อก็คอยดู!

อ้อ..แต่รายนี้ตามดูอยู่บ่อยๆ ผมหมายถึงอดีตนักมวย

สาวที่หันมายึดอาชีพนักร้อง “หนูกระแต อาร์สยาม” น่ะ!

ล่าสุด ได้ดู “เอ็มวี” เพลงใหม่ของเธอแล้ว ต้องบอก

เลยว่าหูแทบไม่ได้ยินเสียงร้อง ส่วนตาจ้องเขม็งกับลีลาท่า

เต้นสุดสะเด่าที่หนูกระแตจัดมาโชว์ชนิดที่ ไม่เคยมีศิลปิน-

นักร้องไทยท่านไหน..

ย่ิงเฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งแล้ว จะใจถึง-ใจกล้า 

กระเด้าหน้า กระเด้งหลังอย่างเธอน้ันไม่เคยปรากฏมาก่อน!

และด้วยลีลา ท่าเต้นที่ไม่เคยพบ-เคยเห็นสำาหรับนัก

ร้องไทย หลังเอ็มวีเพลง MAKE IT RAIN (MONEY) ออกสู่

สายตา ก็มีเสียงวิพากษ์-วิจารณ์ไปแต่ละมุมมอง

ในทางลบ หนูกระแตก็ได้โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรม 

ตอบโต้ด้วยสติ ไร้อารมณ์ โมโหว่า.. “อีบ้า, น่าเกลียด, ตลก, 

ไม่แพง, เยอะ, อุบาทว์ บลาๆๆ นี่ว่า มันก็จริงนะ!!

อีบ้า = ฉันบ้ากับงาน บ้ากับสิ่งที่รัก บ้าพลังและกล้า

ที่จะทำา น่าเกลียด = ก็ไม่ใช่ชุดที่เรียบร้อย จะน่าเกลียด

สำาหรับคนที่ไม่ชอบใส่แบบนี้ ก็ถูกค่ะ ตลก = ก็เป็นคนตลก

จริงๆ นะ ไม่ซีเรียส ขำาๆ 555

ไม่แพง = ก็ไม่แพงนะ เพราะชุดนี้ ใช้ผ้าน้อยมาก 

เยอะ = เยอะจริง เป็นคนเยอะทุกสิ่ง เต็มที่มาก เยอะสิ่ง

จริงๆ 555

อุบาทว์ = ถ้ามองว่าอุบาทว์ก็ตามนั้น แต่นี่ไม่ได้เป็น

คนที่มองใครจากรูปลักษณ์ภายนอกค่ะ เวลาเห็นใครใส่

แบบนี้ ทำาไมเราไม่เคยไปลดคุณค่าเค้าเลย มีแต่ชื่นชมใน

ความมั่นใจ ความรักตัวเอง

**เพราะฉะนั้น ไม่ว่าใครจะรู้สึกยังไง จะไม่ชอบ 

จะเกลียด จะกี่คำาพูดที่ไร้ค่าเหล่านี้ ก็ไม่เคยทำาลายความ

สามารถ ความพยายาม ความขยันพัฒนาตัวเองของแตร

ลงได้เลยแม้แต่นิด

ยุคน้ีแล้ว ใครจะทำาอะไร จะใส่แบบไหน ควรให้เกียรติ

กัน ไม่ใช่ ดูถูกกัน คุณไม่เคยอยู่ในจุดของเรา ไม่มีทางรู้ว่า 

กว่าจะเป็น กระแต วันน้ี ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

#ฉันจะทำาต่อไป #ฉันจะสานฝันตัวเอง #ฉันจะไม่

หยุดจนกว่าจะหมดแรง”

ครับ..เว้นเธอไว้สักคน คงไม่ถึงกับทำาให้วงการเพลงล่ม

สลายหรอกนะ ปล่อยวาง ทำาใจ-ยอมรับ.. “ยุคนี้แล้ว ใคร

จะทำาอะไร จะใส่แบบไหน ควรให้เกียรติกัน ไม่ใช่ ดูถูกกัน”

ซึ่งก็จริงของเธอ..บางทีการแบกทุกอย่างไว้บนบ่าก็

ทำาให้หนัก-เหนื่อยและทุกข์ แต่ถ้าเราปล่อยวางลงเสียบ้าง 

จิตใจก็เบา-สบาย

เอางี้..ผลงานชุดต่อไป ถึงจะไม่ใส่อะไรเลย ผมก็ยัง

คงให้เกียรติหนูอยู่เสมอ..

สาบาน!.

เว้นเธอไว้สักคน?

อี

• ถูกใจนักท่องโลกทุกคนแน่ๆ 

เมื่อ อี ยีคยอง หนึ่งในนักแสดงดาว

รุ่งจาก “Welcome to Waikiki” จะ

มาช่วยคุณวางแผนเดินทางท่องเที่ยว

ประเทศยอดฮิตอย่าง “อิตาลี” สถาน

ที่ในฝันของใครหลายๆ คน คุณจะรู้

ได้เลยว่าจะต้องไปที่ไหน ร้านอาหารไหนเด็ด ห้าม

พลาด “YOUR TRAVEL PLANNER” วันพุธที่ 22 

มิถุนายนนี้ เวลา 20.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True 

X-Zyte (118, 340)

• วันที่ 28 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น Pride 

Month ที่จะมีการรวมตัวกันออกมาทำากิจกรรม

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของคนที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ ซึ่งศิลปิน 4MIX ให้ความสำาคัญเรื่องนี้

มาโดยตลอด ล่าสุด 4MIX ได้รับโอกาสจากเครื่อง

สำาอาง ARTY PROFESSIONAL ให้เป็นแบรนด์เอ็น

ดอร์สเซอร์ ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์พิเศษที่สนับสนุนความ

เท่าเทียมทางเพศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเพื่อนๆ ชาว 

LGBTQ+ สามารถเข้าถึงทุกผลิตภัณฑ์ได้ โดยไม่

จำาเป็นต้องมีเรื่องเพศมาเป็นตัวกำาหนด

• (ต่อ) จารุกิตต์ คำาหงษา 

(นินจา) ตัวแทนศิลปิน 4MIX 

ยอมรับว่าทุกวันนี้คนไทยส่วน

ใหญ่เปิดกว้างเรื่องความเท่าเทียม

ทางเพศมากขึ้น ส่วนตัวแล้วดีใจ 

เพราะทุกคนคือคนเหมือนกัน และ

อยากให้เพื่อนๆ ชาว LGBTQ+ สมบูรณ์แบบได้โดย

ไม่ถูกตีกรอบไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็กล้าเป็นตัวเองได้

อย่างม่ันใจ มาเชียร์และให้กำาลังใจ 4MIX ในการเดิน

พาเหรดส่งท้ายเดือน LGBTQ+ ณ ไบเทค บางนา 

วันที่ 30 มิถุนายนนี้ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

• ดูแล้วได้ทั้งพลังบวกและเสียงหัวเราะ ดู

คนเดียวก็ได้ ดูกันทั้งบ้านก็ดี สำาหรับรายการป๊อกกี้ 

on the run ล่าสุด EP.77 “แดดดี้ป๊อก-หม่ามี้มาร์

กี้” ขอพาแฟนๆ รายการไป on the run พักผ่อน

ตากอากาศที่หัวหิน แถมยังมีภารกิจให้ “มีก้า-มีญ่า” 

เล่นเกม งานนี้ผลสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไร ต้อง

ติดตามชม ป๊อกกี้ on the run Season 4 EP.77 

ทางยูทูบ Mindset TV.

มักเกิ้ล

อเป็นนักแสดงคุณภาพท่ีมีผลงานมาอย่าง

ต่อเนื่องและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

นักแสดง หรือนักเขียน แต่ล่าสุดในครั้ง

นี้ ฌอห์ณ จินดาโชติ ขอลุยงานเบื้องหลังแบบเต็ม

ตัว เผยบทบาทใหม่ในฐานะผู้กำากับ พร้อมทั้งเปิด

โปรเจ็กต์ “The Journal List (เข็มทิศ/ หัวใจ/ จุด

หมาย/ ผู้คน)” สารคดีกึ่งการเดินทาง 6 เส้นทาง 

6 บุคคล ซึ่งร่วมกับทีมงานนักเขียนจากทีม Apollo 

และกลุ่มคนชอบเล่าภาพอย่าง Mad Mood 

Production โดยจะเป็นผลงานที่สะท้อนผ่านแง่

มุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบและสนใจในงาน

สารคดีและการเดินทางไปพร้อมๆ กัน

โดย The Journal List (เข็มทิศ/ หัวใจ/ 

จุดหมาย/ ผู้คน) คือสารคดีกึ่งการเดินทางที่จะ

เล่าเรื่องราวของ 6 เส้นทาง 6 บุคคลในแง่มุมที่

ต่างออกไป แต่ละคนต่างก็มีความเชื่อและความ

ศรัทธาในสิ่งที่ตนทำาอย่าง

มุ่งมั่น ความงดงามของชีวิต

อาจไม่ใช่ปลายทางแห่งความ

สำาเร็จ แต่ความงดงามที่มาก 

กว่านั้นคือ เส้นทาง และเรื่อง

ราวระหว่างทาง การมีหัวใจ

ที่ไม่ยอมแพ้ และพยายาม

ทำาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ถึงแม้

จะไม่มีคนเห็น ถึงแม้จะไม่มี

เสียงชื่นชมยินดีจากสังคม 

แต่เขาเหล่านั้นก็ยังคงมุ่งมั่น

และทำาทุกวิถีทางเพื่อไปถึง

จุดมุ่งหมายนั้น ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่ทำาเพื่อผู้อื่น

และสังคม อาทิ การศึกษา การเกษตร การกีฬา 

สัตว์ป่า และปัญหาสังคม

ฌอห์ณเผยว่า “ผมเองอาจจะอยู่ในฐานะ

หัวโขนผู้กำากับ แต่จริงๆ แล้วทุกคนในทีมนั้น

สำาคัญไม่ต่างกันเลย ผมคงจะไม่สามารถทำางานนี้

ออกมาได้ถ้าขาดซึ่งทีมงานที่ดีแบบนี้ สำาหรับโปร

เจ็กต์ The Journal List (เข็มทิศ/ หัวใจ/ 

จุดหมาย/ ผู้คน) ถือ

เป็นอีกผลงาน

ที่ผมภูมิใจมาก

ครับ เพราะได้

ลงมือและร่วมแชร์

ไอเดียต่างๆ กับทีม 

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง

ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่ง

บรรยากาศการถ่าย

ทำาสนุกสนานมาก

ครับ เรียกว่าบุกป่า

ฝ่าดง ลุยกันไปหลาย

ที่ ด้วยความที่เราสนใจในตัวบุคคล และมีความ

เชื่อที่ว่าการเดินทางมักมีสิ่งสำาคัญที่มากกว่าจุด

ฉลองความสำาเร็จ • หนุ่ม-กรรชัย กำ�เนิดพลอย พิธีกรดังจ�กร�ยก�ร “เที่ยงวันทันเหตุ 

ก�รณ์” และ “โหนกระแส” ฉลองคว�มสำ�เร็จ จัดง�นเปิดตัว Hone (โฮนเซรั่ม) อย่�ง

เป็นท�งก�ร พร้อมเลี้ยงขอบคุณตัวแทนจำ�หน่�ย ที่ร้�น The Public (เดอะ พับบลิค) ย่�น

เกษตร-นวมินทร์ พร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยมินิคอนเสิร์ตจ�กนักร้องอ�รมณ์ดี โอ๊ต-ปร�โมทย์ 

ป�ท�น ท่�มกล�งบรรย�ก�ศสุดแสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เมื่อวันก่อน

ถื

rake” เซอร์ไพรส์ปล่อยสตูดิ

โออัลบั้มชุดที่ 7 “Honestly, 

Nevermind” หลังออกอัลบั้ม 

“Certified Lover Boy” เมื่อปีที่ผ่านมา โดยอัลบั้ม

ใหม่นี้มีทั้งหมด 

14 เพลง โปรดิวซ์

โดย “Drake” และ 

Noah “40” Shebib, 

Oliver El-Khatib, Noel 

Cadastre และ Black 

Coffee นอกจากนี้ยังมีเพลงที่ร่วม Collab กับแรป

เปอร์เพียงหนึ่งเดียวอย่าง 21 Savage กับเพลง 

“Jimmy Cooks”

โดยเมื่อวาน “Drake” ออกมาโพสต์ภาพ

ปกอัลบั้มใหม่ผ่าน IG ของเขาพร้อมแคปชั่น “สตู

ดิโออัลบั้มชุดที่ 7 ‘Honestly, Nevermind’ กำาลัง

จะปล่อยออกมา” และต่อด้วยการโพสต์ภาพ 

Tracklist ให้แฟน

เพลงได้ฮือฮากัน 

สามารถฟังทั้งหมด

จากอัลบั้ม “Honestly, 

Nevermind” ได้แล้ว

ตอนนี้ทุกช่องทาง

นอกจากนี้ยัง

มีมิวสิกวิดีโอเพลง 

“Falling Back” เพลง

ที่ 2 ของอัลบั้ม ปล่อยออก

มาให้ชมได้ทาง YouTube 

ชม MV เพลง “Falling 

Back” ได้ที่ https://youtu.

be/sOreUnGoIMg

“Drake” ได้ปล่อย

สตูดิโออัลบั้มชุดที่ 6 อย่าง 

“Certified Lover Boy” 

ออกมาเมื่อเดือนกันยายน 

2021 และทะยานคว้า

อันดับ 1 ชาร์ต Billboard 

200 ทันที โดยได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมา 2 เพลง 

คือ “Way 2 Sexy” and “Knife Talk”

“D

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

มุ่งหมาย ก็คือ ผู้คน และคงจะดีถ้าเรา

สามารถดึงเรื่องราวของคนที่มีพลังงานบวกมาตี

แผ่ในวงที่กว้างขึ้น เพื่อขยายความ เน้นย้ำาความ

เชื่อที่ว่า คนดีมีที่อยู่เสมอ และผมมองว่าคนหนึ่ง

คนสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆ อย่างได้ ทุก

องค์ประกอบจะเป็นแรงกระเพื่อมในวงกว้าง เลย

ได้นำาโปรเจ็กต์นี้มาขยาย

ความและหาวิธีเล่าใน

รูปแบบของเรา จน

ออกมาเป็นสารคดี

กึ่งการเดินทาง ใน

นาม The Journal 

List ซึ่งถ้ามองผ่านๆ 

อาจจะมองว่าเรา

คือ นักรายงาน

ข่าว แต่ถ้าแยก

คำาออกมาผมมอง

ว่ามันคือการเดิน

ทางที่เราควรจะมีอยู่ใน List ของชีวิต 

เพื่อจะเข้าใจแง่มุมและมิติของชีวิตให้มากขึ้น เมื่อ

ความตั้งใจที่ดีเกิดขึ้น เราจึงหาแรงผู้สนับสนุนให้

ได้ทำาสิ่งนี้

ก็ต้องขอบคุณทางสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ที่เชื่อ

มั่นในความคิดของทีมและให้ โอกาสพวกเราได้ทำา

ในสิ่งที่ฝัน เพียงเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไป

สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆ คน ให้เขา

ได้เห็นคุณค่าของการไม่ยอมแพ้ สุดท้ายอยากฝาก

สารคดีกึ่งการเดินทางทั้ง 6 เส้นทาง 6 บุคคลไว้

ด้วยนะครับ”

เตรียมติดตามชม The Journal List (เข็ม

ทิศ/ หัวใจ/ จุดหมาย/ ผู้คน) เริ่มตอนแรกวัน

จันทร์ที่ 27 มิถุนายนนี้ เวลา 18.00 น. และ

จะออนแอร์ทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน ทาง 

Facebook Fanpage: Singha Corporation และ

ทาง YouTube: Singha Corporation 

ข่าวเศร้าคนวงการบันเทิง เมื่อมีนักแสดง

จาก The Chosen Ones ทาง Netflix เสียชีวิต 2 

คนในอุบัติเหตุทางรถยนต์ มีผู้บาดเจ็บอีก 6 ราย 

เหตุเกิดที่ประเทศเม็กซิโก หลังจากรถตู้ของพวก

เขาพลิกคว่ำา จุดเกิดเหตุ ใกล้คาบสมุทรบาฮา กา

ลิฟอร์เนีย

ข่าวการเสียชีวิตของเรย์มุนโด การ์ดูโน 

ครูซ กับฮวน ฟรานซิสโก กอนซาเลซ อากีลาร์ 

ได้รับการยืนยันโดยสำานักงานวัฒนธรรม บาฮา 

กาลิฟอร์เนีย

ส่วนอีก 6 คนบาดเจ็บ ยังไม่

สามารถระบุชื่อได้ และอาการหนัก

เบาก็ยังไม่มีการยืนยัน

สำาหรับรถตู้ของพวกเขา คาด

ว่าประสบอุบัติเหตุชน ใกล้กับมูเลเช

ในพื้นที่ทะเลทราย ขณะที่ทั้งหมดกำาลังเดินทาง

ระหว่างที่นั่นกับซานตาโรซาเลียที่มีการถ่ายทำา

ซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากหนังสือการ์ตูนของ

แม็กซ์ มิลลาร์ และศิลปินปีเตอร์ กรอสส์ และ

ทีมงานเริ่มการถ่ายทำาในเดือนเมษายน

ซีรีส์นี้ยังไม่ได้ออกฉายและยังไม่มีความ

ชัดเจนว่า เน็ตฟลิกซ์จะเดินหน้าต่ออย่างไร และ

ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับ

อุบัติเหตุครั้งนี้

โปรดักชั่น The Chosen Ones ตอนนี้                                                     

จึงต้องหยุดไปโดยปริยายหลังเกิดอุบัติเหตุดัง

กล่าว

รายงานระบุว่า ซีรีส์ใหม่แตกต่างจากโปร

เจ็กต์ทางเน็ตฟลิกซ์ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2019 ที่เนื้อ

เรื่องเกี่ยวกับหมอๆ ซึ่งจับพลัดจับผลูเข้าสู่ลัทธิ

และพิธีกรรมในหมู่บ้านห่างไกล

The Chosen One ภาคใหม่เป็นผลงาน 

ของแม็กซ์ มิลลาร์ หนังสือหลายเล่มของเขาได้

รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แฟรนไชส์สุดฮิต

อย่าง Kick-Ass กับ Kingsman.

interthaipost69@gmail.com

2ดาราThe Chosen Onesดับ

ในอุบัติเหตุรถคว่ำาที่เม็กซิโก

‘ฌอห์ณ’ขึ้นแท่นผู้กำ�กับครั้งแรก

กับโปรเจ็กต์ส�รคดีกึ่งก�รเดินท�ง

เรย์มุนโด การ์ดูโน ครูซ ฮวน ฟรานซิสโก กอน

ซาเลซ อากีลาร์

‘Drake’ส่ง14แทร็กโปรดิวซ์ร่วม

แถมCollabหนึ่งเดียวกับ21Savage

ในอัลบั้ม7‘Honestly,Nevermind’



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

เม� อวันที่ 16 มิ.ย.65 นายเฉลิมชัย 

ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ เปนประธาน

เปดกิจกรรมการประกวดเสนไหม ผาไหม

ตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑหมอนไหม

ระดับประเทศ ประจําป 2565 ภายใตงาน 

“เทิดไท 90 พรรษา พระมารดาแหงไหมไทย” 

เปนสวนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่กรมหมอนไหมรวมกับ 3 หน�วยงาน 

ประกอบดวย อบจ.สกลนคร สมาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และชอง 9 สัญจรจัดขึ้น ระหวาง

วันที่ 12 - 21 มิ.ย.65 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เฉลิมพระชนมพรรษา 

80 พรรษา ริมฝงหนองหาร ต.ธาตุเชิงชุม 

อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

รมว.เกษตรฯ กลาววา การจัดงาน 

“เทิดไท 90 พรรษา พระมารดาแหงไหมไทย” 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน เวลา  09.30 น. 

สุภกิต เจียรวนนท ประธานกรรมการ ซีพี-

ซีพีเอฟ นําคณะผูบริหาร รวมกิจกรรม “รวมพลัง

อนุรักษฟนฟูปาชายเลนและสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตชุมชน” เย่ียมชมความสําเร็จของวิสาหกิจ

ชุมชนบานธรรมชาติลาง จ.ตราด และวิสาหกิจ

ทองเท่ียววิถีชุมชน จ.ระยอง ภายใตการสนับสนุน

ของซีพีเอฟ และ ปลูกปาชายเลน ปลอยปลา

เพ� อสรางแหลงอาหาร พื้นที่ ต.ทาพริก 

อ.เมือง จ.ตราด

สมาคมมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย, 

สมาคมทองเที่ยวเชิงการแพทยและสุขภาพ

ไทย, Barter Smart และ ศูนยการคา เดอะ 

มารเก็ต แบงคอก (ราชประสงค) พรอมดวย

พันธมิตรชั้นนําดานธุรกิจการทองเที่ยวของ

ไทย รวมจัดงาน “GUIDE MARKET” รวมพล

คนนําเที่ยว ออกรานจําหน�ายสินคาคุณภาพ 

พบกับ ของกิน ของใช บริการ และแพ็กเกจ

ทัวรราคาพิเศษ รวมกวา 40 รานคา และ

กิจกรรมการแสดงจากศิลปนรวมสรางสีสัน

ภายในงาน ตั้งแต วันที่ 20 – 26 มิถุนายน 

ณ ศูนยการคา เดอะ มารเก็ต แบงคอก 

(ราชประสงค) ชั้น M ติดตามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ Facebook / Instagram: themar-

ketbangkok หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 

209 5555 *หมายเหตุ พื้นที่และบริการอาจ

มีเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงลวงหนา

ใหรางวัลตัวคุณเอง พรอมผอนคลาย

ความเครียด กับโปรโมชั่นพิเศษ ที่ โซ สปา 

โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน ตลอดเดือน

กรกฎาคม – สิงหาคม โปรโมชั่น 1 + 1 กับ

นวดวันธรรมดาสุดแสนพิเศษ พรอมบริการ 

วันจันทร – วันศุกร / ราคา2,500++ สําหรับ 

2 ทาน ผอนคลายไปกับ SO Relaxing 

Massage 60 นาที กับการนวดที่ผสมผสาน

นํ้ามันหอมระเหยกับการนวดท่ีนุมนวล ออนโยน 

พรอมทั้งชวยบรรเทาความตึงเครียดใหหายไป 

เลือกสปาทรีทเมนทท่ีคุณชอบตลอด 2 ช่ัวโมง 

พรอมบริการทุกวัน / ราคา 3,000++ ตอทาน 

เลือกสปาทรีทเมนทที่คุณชอบดวยตัวเอง 

เต็มอิ่มกับความผอนคลายตลอด 2 ชั่วโมง 

ไปกับ Create Your Spa Treatments ที่คุณ

สามารถผสมผสานทรีทเมนทสุดโปรดไดดวย

ตัวคุณเอง นวดหนาเพิ่มความกระจางใส 

30 นาที นวดเทา 30 นาที นวดลดริ้วรอย

บนใบหนา 60 นาที นวดอโรมา 60 นาที 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-3270-9555 หรือ

อีเมล h9649@sofitel.com

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 

รวมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดสอบ 

IELTS สําหรับนักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใน

วันที่ 25 มิถุนายน ณ อาคารรัตนคุณากร 

(อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ท้ังน้ี สามารถ

สมัครสอบ ชําระคาสอบ ไดที่ https://www.

britishcouncil.or.th/exam/ielts หรือ สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ตอ 

4012

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท จับมือ 

เครือขายวิสาหกิจชุมชนและกลุมอาชีพ 

จ.ปทุมธานี จัดงานมอบความสุขตอเน� อง 

ดวยสินคาคุณภาพประจําจังหวัดปทุมธานี 

กับงาน "ชอปอยางมีสไตล รายไดเพ� อชุมชน"  

ประจําเดือนมิถุนายน พบสินคาไฮไลทจาก

กลุมวิสหกิจชุมชน อาทิ กระเปาตะกราสาน

กระจูดรวมสมัย ของกินอรอยจากชุมชนโดน

รอบศูนยการคาฯ ผลไมตามฤดูกาล ของฝาก  

รวมไปถึงกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย ท้ังเวิรกช็อป

สอนถักกระเปาสไตลเกาหลี สัมผัสความ

เบาสบายในโซนนวดผอนคลาย แกอาการ

ปวดเม� อย คอ บา ไหล  และโซนทําบุญรวม

หลอเทียนพรรษา ตั้งแตวันนี้ - วันอาทิตยที่  

26 มิถุนายน เวลา 10.00 น.  – 20.00 น.  

บริเวณ ลานไนน สแควร (South Zone) 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท 

พิเศษ! ลูกคาที่ชื้อสินคาภายในงานครบ 300 

บาท รับสิทธิ์ตรวจดวงดวยไพทาโรตหมอดูผู

เชี่ยวชาญ ฟรีทันที นอกจากนี้ยังไดชอปกับ

สินคาราคาพิเศษ ลดทุุกบูธรวม 20- 50 %  

และในชวงนาทีทอง 17.00 น.- 18.00 น.  

ลดราคาสูงสุดกวา 80 % พรอมรับของสมนาคุณ

อีกมากมาย สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม 

บี เค คอนแทคทเซ็นเตอร  1285 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 

รวมกับ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการ

แขงขันจักรยานทางไกล ป 2565 (Amazing 

Thailand Bike Ride 2022) ชวนเหลานักปน 

รวมชมความงามของสวนพฤกษศาสตร 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเปดเปน

เสนทางพิเศษใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสความ

งดงาม ในวันที่ 25-26 มิถุนายน ออกสตารท

จากบริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง ตลอดเสนทางบรรดานักปน

จะได้สัมผัสความสดชื่นกับบรรยากาศดีๆ 

ทามกลางทุงนา ปาเขาเขียวขจี รวมสนุก

ไดในสองรูปแบบ ท้ังประเภทจักรยานเสือหมอบ 

(Bike Ride) ระยะทาง 90 กม. และประเภท

จักรยานระยะสั้น (Fun Ride) ระยะทาง 

12 กม. พรอมเพลิดเพลินกับการออกราน

จําหน�ายอุปกรณกีฬา อาหาร ผลิตภัณฑชุมชน 

และการแสดงมินิคอนเสิรต ภายใตมาตรฐาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัย SHA สนใจ

สมัคร และดูรายละเอียดการจัดงานไดที่ 

Facebook : Amazing Thailand Bike Ride 

2022 และเว็บไซต www.amazingthailand-

bikeride.com

ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญฟรี  สําหรับ

ผูประกันตน โรงพยาบาลหัวเฉียว เฉพาะ

ผูมีอายุ 50 ปข้ึนไป เขารับการฉีดวัคซีนไขหวัด

ใหญ 4 สายพันธุ (Southern hemisphere) 

โดยไมเสียคาใชจาย  ตามสิทธิประกันสังคม

ประจําป 2565 สามารถเขารับบริการได

ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม เปด

ทําการในวันจันทร – วันเสาร  เวลา 08.00 

– 15.00 น. (ควรเวนระยะหางกอนหรือหลัง

รับวัคซีนโควิด  2  สัปดาห  และหางจาก

การรับวัคซีนไขหวัดใหญ  6  เดือน) ติดตอ

รับบริการที่ ศูนยตรวจสุขภาพ ชั้น 2 คลินิก

ประกันสังคม เพ� อความสะดวกรวดเร็ว 

โปรดนัดหมายลวงหนาที่ https://forms.gle/

P2RaPsExZPKizgdD9

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น กรมหมอนไหมผนึกกําลังจัดมหกรรม “เทิดไท 90 พรรษา พระมารดาแหงไหมไทย”

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง จัดขึ้นดวย

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ฯ ที่ทรงหวงใยในความเปน

อยูของพสกนิกรเปนสําคัญ และทรงมีพระ

ราชปณิธานที่จะอนุรักษ สืบสานภูมิปญญา

และอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมใหคงอยู

กับประเทศไทย และสงเสริมใหผาไหมไทย

เปนที่ยอมรับในระดับสากล

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค

เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการสาว

ไหมแบบพื้นบานของไทย ใหเยาวชนและ

เกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม ไดตระหนัก

ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามแบบดั้งเดิม รวมทั้ง

เชิดชูบุคคลท่ีผลิตผลงานคุณภาพดานหมอนไหม 

ซึ่งประเทศไทยมีการทําอาชีพปลูกหมอน

เลี้ยงไหมเปนเวลานานกวา 100 ป สรางราย

ไดที่มั่นคงใหเกษตรกรตลอดทั้งป ทั้งยังสราง

อาชีพในถิ่นที่อยู สงผลใหเกิดความอบอุน

ในครอบครัว การประกวดและการแขงขัน

ผลผลิตหรือสินคาดานหมอนไหมจะทําให

เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เกิดการ

สรางสรรคสินคาและผลิตภัณฑ ในรูปแบบ

ใหมๆ ชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ

ชุมชนได

นายศรัญู พูลลาภ รองอธิบดีกรม

หมอนไหม เปดเผยวา กรมหมอนไหมไดจัด

ทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ แบงเปน 6 ประเภท

หลัก ๆ  ไดแก วีดีทัศนและสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ 

การจัดทําหนังสือและส� อสิ่งพิมพ การทอผา

เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการวิจัยและพัฒนา 

การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

โดยมีการดําเนินงานตอเน� องตลอดป 2565 

สําหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การประกวด 

และการแขงขัน รวมทั้งสิ้น 29 ประเภท 

ไดแก การแขงขันสาวไหมพันธุ ไทยพื้นบาน 

6 ประเภท รวม 54 ทีม การประกวดผาไหม

ตรานกยูงพระราชทานสีทอง 11 ประเภท 

รวม 291 ผืน ผาไหมตรานกยูงพระราชทาน

สีเงิน 1 ประเภท รวม 57 ผืน ผาไหมตรา

นกยูงพระราชทานสีนํ้าเงิน 9 ประเภท รวม 317 ผืน 

ผาไหมตรานกยูงพระราชทานสีเขียว 1 ประเภท 

รวม 24 ผืน และการประกวดสิ่งประดิษฐจาก

ผาไหม ประเภท กระเปาสตรี 1 ประเภท รวม 

32 ใบ โดยผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 

1 ทุกประเภท จะไดรับโลพระราชทานจาก

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และ

ผลิตภัณฑที่ชนะการแขงขันและการประกวด

ทั้งหมด กรมฯจะนําไปจัดแสดงในงาน“ตรา

นกยูงพระราชทาน สืบสานตํานานไหมไทย 

ครั้งที่ 17 ประจําป 2565” ระหวางวันที่ 

24 – 28 ส.ค.65 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จ.นนทบุรี

กลุมบริษัท คิง เพาเวอร มอบลูกฟุตบอลเพ� อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ใหมูลนิธิราช

ประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ     พลเรือเอก พงษเทพ หนูเทพ องคมนตรี และ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ เปนประธานรับ

มอบลูกฟุตบอลมาตรฐานสากล จาก อภิเชษฐ ศรีวัฒนประภา ผูชวยประธานเจาหนาที่ฝาย

ปฏิบัติการ และรักษาการรองกรรมการผูอํานวยการสายงานการตลาด กลุมบริษัท คิง เพาเวอร เพ� อ

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ จํานวน 1,000 ลูก โดยมี พลเรือเอก ประจักษ 

สันทัดเลขา และพลเรือเอก ทักษิณ ฤกษสังเกตุ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห 

ในพระบรมราชูปถัมภ มารวมงานดวย เม� อเร็ว ๆ นี้ ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห ใน

พระบรมราชูปถัมภ 

เปดงาน เลิศรสจันท อาหารเปนยา      ดร.สาธิต ปตุเตชะ เปดงาน เลิศรสจันท อาหารเปนยา  

โครงการนํารองครั้งแรกในไทย งานที่รวบรวมพืชพันธุ สมุนไพรรวมถึงเมนูอาหารเปนยาวิถี

คนจันทมาใหทุกทานไดชิม โดยมี รุจิเรศ นีรปทมะ, ขวัญชัย บุญอารีย, นายแพทยณรงค สายวงศ, 

สุธี ทองแยม, นายแพทยณรงค อภิกุลวณิชย, นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ และ นายแพทย

ขวัญชัย วิศิษฐานนท รวมงาน บริเวณ ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัล จันทบุรี 

สุเทพ พันธุเพ็ง กรรมการผูอํานวยการใหญ 

บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด พรอมดวย 

ดร.ซารา เชิง กรรมการผูจัดการดานการเดินรถ 

บริษัท เอเชีย เอรา วัน รวมกับบริษัท ทรู มูฟ 

เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น และ 

บริษัท ทรู ไลฟสไตล รีเทล ประกาศความ

รวมมือจัดกิจกรรม “เวลคัม ทู ไทยแลนด 

(Welcome to Thailand)” รับการเปดประเทศ

เพ� อใหสอดคลองกับมาตรการผอนปรนจาก

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค

รฟฟท. ผนึกกําลัง เอเชีย เอรา วัน  ทรู มูฟ เอช และทรูคอฟฟ สงแคมเปญ “เวลคัม ทู ไทยแลนด (Welcome to Thailand)” รับเปดประเทศ

วิด-19 ท่ีลดลงอยางตอเน� อง และเพ� อกระตุน

การฟนตัวของภาคธุรกิจการทองเที่ยว โดย

รวมมอบสิทธิประโยชน ใหแกนักทองเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางโดย

รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงก จากสถานี

สุวรรณภูมิเขาสูตัวเมืองดวยโปรโมช่ันสุดพิเศษ 

สําหรับนักทองเที่ยวทั่วไปรับทันทีคูปอง

สวนลด 15% เม� อซื้อเคร� องด� มที่รวมรายการ

จากทรูคอฟฟกวา 70 สาขาที่รวมรายการทั่ว

กรุงเทพฯ และสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ

ท่ีใชซิมทรูมูฟ เอช (Thailand 

Tourist SIM) รับคูปองฟรี

อินเทอรเน็ต 1.5GB นาน 

7 วัน ต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน 

- 31 สิงหาคม เพียงแสดง 

Boarding Pass ที่หอง

จําหน�ายบัตรโดยสาร แอร

พอรต เรล ลิงก สถานี

สุวรรณภูมิ
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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 

ไดแก ชุมชนหมูบานเพิ่มสุข เขตลาดกระบัง 

,ชุมชนม่ันคง 133 เขตบางบอน,ชุมชนหมูบาน

สุวรรณนิเวศน เขตบึงกุม,ชุมชนออนนุช 40 ไร 

เขตประเวศ ,ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล 

เขตสะพานสูง, ชุมชนวัดสังฆราชา เขต

ลาดกระบัง, ชุมชนแจงรอน เขตราษฎรบูรณะ 

และชุมชนบุญมาก เขตราษฎรบูรณะ สวนกลุม

ดีเดนท่ีผานเกณฑมาตรฐาน 10 ชมรม ไดแก 

ชุมชนสหกรณเคหสถาน,ชุมชนบัวหลวง 

จํากัด เขตประเวศ, ชุมชนทัดชาวิลลา 

เขตดอนเมือง,ชุมชนทรัพยเจริญ เขตหนองจอก,

ชุมชนบานมาเกาะลาง เขตสะพานสูง,

ชุมชนเฟ� องฟาวิลเลจ  เขตคลองสามวา,

ชุมชนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง,ชุมชน

แยมสรวล เขตพระโขนง,ชุมชนรัตนจีนะ 

เขตราษฎรบูรณะ,ชุมชนวัดพลมานีย เขต

ลาดกระบัง และชุมชนทับแกว เขตหวยขวาง

“ท้ังน้ีขอแสดงความยินดีกับ 18 ชมรม 

ท่ีมีผลงานโดดเดน ผานเขารอบระดับประเทศ

และขอแสดงความช� นชมกับทุกชุมชน ที่เขา

รวมการประกวดผลงานประจําป 2565 

ขอเปนกําลังใจใหทุกทานในการชวยเหลือ

ดูแลเยาวชนใหปลอดภัยจากยาเสพติด 

เติบโตเปนคนเกงและดีของประเทศชาติ”        

การประกวดผลงานการดําเนินงาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE นับเปน

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและพัฒนางาน

ภายใต โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในระดับภาคและระดับ

ประเทศเปนประจําทุกป โดยในสวนของ 

“กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเปนเวทีประกวด

ผลงานการดําเนินงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ในระดับภาคประจําป 

2565 นี้ เพ� อขับเคล� อนการดําเนินโครงการ

ตามแนวพระดําริของทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

องคประธานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE มุงขยายพ้ืนท่ีบวกใหเยาวชน ไปพรอม

กับการบริหารจัดการและการบูรณาการ

งานดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติด

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ใหเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นเม� อวันที่ 12 

มิถุนายน 2565 ที่ผานมา ณ โรงแรมดิเอม

เมอรัลด  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

แพทยหญิงวันทนีย วัฒนะ รอง

ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู ไดรับ

พระราชทานมอบหมายจากทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 

องคประธานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ใหเปนผูแทน ทําหนาที่ในพิธีประกาศ

ผลและมอบรางวัลพระราชทาน

ในการประกวดผลงานชมรม TO 

BE NUMBER ONE ในชุมชน

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2565 

กลาววา กรุงเทพมหานคร

ในฐานะหนึ่งในหน�วยงานหลัก

ของโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ไดสนับสนุนและดําเนินงาน

โครงการมาโดยตอเน� อง ปจจุบัน

จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 

“18  ชมรม” ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร 

กับการขยายพื้นที่บวกใหเยาวชนไดรวมตัวทํากิจกรรมสรางสรรคตามแนวคิด “โดยเยาวชน เพ� อเยาวชน”

ONE ในชุมชนตางๆครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต 

เพ� อเปดพื้นที่บวกใหเยาวชนในชุมชนไดรวม

ตัวดําเนินกิจกรรมสรางสรรคตามแนวคิด 

“โดยเยาวชน เพ� อเยาวชน”

ป จจุบั นการจั ดประกวดผลการ

ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเพียงการประกวด

ประเภทชมรมในชุมชนประเภทเดียว สวนชมรม

ในสถานศึกษา และสถานประกอบการนํา

เสนอผลงานรวมกันในภาคกลาง

และตะวันออก ซึ่งกรุงเทพมหานคร

จะสนับสนุนใหเกิดการประกวด

ผลงาน TO BE NUMBER ONE ใน

กรุงเทพมหานครทุกประเภท เพ� อ

เพิ่มโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ให้เกิด

ผลดียิ่งขึ้นตอไป 

สําหรับป 2565 น้ี มีชมรมที่เขา

รวมประกวดผลงานชมรม TO BE 

NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งสิ้น 59 ชมรม ผลการประกวดชมรม

กลุมตนแบบท่ีมีผลการดําเนินงานกาวหนา 

ดานเครือขาย การปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดผานเกณฑมาตรฐาน 8 ชมรม 

โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย ฉลองความสําเร็จ รับรางวัล “Green 

Hotel” เทอเรนซ วอลเลอร ผูจัดการท่ัวไป โรงแรมเคปฟานเกาะสมุย 

และ ธิติรัฐ วีระนนท ผูจัดการ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย พรอมดวย

พนักงานโรงแรมฯ รวมแสดงความยินดีที่ ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ 

“โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel) ระดับ ดีมาก” ประจําป 

2565 จากกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการการันตีมาตรฐานใหกับโรงแรม ที่มีนโยบาย

ดานการบริการและการดําเนินงานดานการบริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

พรอมสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวทั้งจากในประเทศและ

ตางประเทศ ที่จะเดินทางมาทองเที่ยว ณ โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย

ผลสําเร็จจากโครงการสนับสนุน

เงินทุนเพื่ อสร้ างระบบน้ํ า ในไร่นาของ

สมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่1 ที่คณะ

รัฐมนตรี(ครม.)มีมติเม� อวันที่ 26 กรกฎาคม 

2559 อนุมัติจัดสรรเงินกูยืมปลอดดอกเบี้ย

จากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหกรมสง

เสริมสหกรณ จํานวนเงิน 300 ลานบาท โดย

มีกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป(2559-

2564)เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสถาบัน

เกษตรกรนําไปปลอยกู ใหกับสมาชิกใช ใน

การพัฒนาแหลงน้ําทั้งขุดสระ ขุดบอบาดาล

และจัดหาวัสดุอุปกรณกักเก็บน้ําเพ� อสํารอง

น้ําไวใชในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพ� อ

ลดความเสี่ยงภาวะขาดแคลนน้ําในชวงหนา

แลงท่ีพ่ึงพาธรรมชาติเพียงอยางเดียว มาวันน้ี

อานิสงค โครงการฯ ไดเริ่มผลิดอกออกผล

แลวในหลายพื้นที่ 

ลาสุดเม� อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่

ผานมานายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมสง

เสริมสหกรณ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ติดตามการดําเนินงานของสหกรณในพื้นที่

จังหวัดบุรีรัมย ณ สหกรณการเกษตรคูเมือง 

จํากัด อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมยเพ� อ

ติดตามผลการดําเนินงานโครงการดังกลาว   

โดยลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกผสมสาน

ของลุงบุญมี อาจกลา เกษตรกรสมาชิกวัย 

71 ปอยูบานเลขที่ 32/1 บานหัวฝาย ตําบล

หินเหล็กไฟ ที่ไดเขารวมโครงการสนับสนุน

เงินทุนเพื่ อสร้ างระบบน้ํ า ในไร่นาของ

สมาชิกสหกรณ ระยะที่ 1 โดยกูเงินสหกรณ

การเกษตรคูเมือง จํากัด จํานวน 30,000 บาท

เพ� อนํามาขุดบอเจาะบอบาดาลลึก 45 เมตร

เพ� อใชในแปลงเกษตรกรผสมผสานควบคูกับ

สระกักเก็บน้ําเดิมที่มีอยูแลวจํานวน 2 บอ 

ขนาดกวาง 30 เมตร ยาว 40 เมตรและลึก 

4 เมตรและ กวาง 20เมตร ยาว 15 เมตร

และลึก 4 เมตร บนเนื้อที่ 26 ไร 1 งานของ

ลุงบุญมี แบงเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวหอมมะลิ 20 ไร 

หน�อไม 5 ไร พริก 3 งาน แฟง และขาวโพด 

อยางละ 1 งาน รวมทั้งเลี้ยงปลาดุก  ปลานิล 

และเปด สําหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่ง

ผลผลิตที่ ไ ด ส งจํ าหน� ายให กั บสหกรณ

การเกษตรคูเมือง จํากัด โดยในรอบปการ

ผลิตท่ีผานมา มีรายไดจากการจําหน�ายผลผลิต

มากกวา 220,000 บาท   

ลุงบุญมีเลาวาเดิมพื้นที่ตรงนี้ปลูกพืช

เชิงเดี่ยว ทํานาปลูกขาวเหนียวปละครั้งและ

ตองอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว เน� องจาก

พื้นที่อยูนอกเขตชลประทานและขุดสระน้ํา

จํานวน 2 บอสําหรับกักเก็บนํ้าไวใชชวงฤดูแลง 

แตก็ไมสามารถเก็บนําไวใชไดตลอด เม� อถึง

หนาแลงน้ําในบอก็แหงขอด จึงคิดหาทาง

ขุดบอบาดาล บังเอิญโชคดีชวงป 2560 มี

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบ

น้ําในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

ระยะที่1 มาพอดี จึงไดขอก็เงินจากสหกรณ

การเกษตรคูเมือง จํากัด จํานวน 30,000 บาท

เพ� อนํามาขุดบอบาดาล จากนั้นทําใหมีน้ําใช

ประโยชน ไดตลอดทั้งป จึงมีแนวคิดอยาก

ทําเกษตรผสมผสานเพื่อจะได้มีรายได้เข้า

มาทุกวันไม ใชปละครั้งจากการจําหน�าย

ขาว(เหนียว)เพียงอยางเดียวอยางท่ีผาน ๆ มา

“พอมีน้ําบาดาลก็หันมาทําเกษตรผสม

ผสานทันที ปลูกพืชหลายอยางทั้งขาว พืชผัก

ไมผล เพราะมีน้ําตลอดทั้งปจากบอบาดาล 

ตอนนี้กูสหกรณฯ คูเมืองมา 3 หม� นเพ� อมา

ขุดบอบาลดาล ตอนน้ีใชคืนหมดแลวต้ังแตปแรก 

อนาคตก็จะทําเกษตรผสมผสานอยางน้ีแหละ 

แตจะเลือกพืชใหเหมาะกับพื้นที่และความ

ตองการของตลาดมากขึ้น” ลุงบุญมีเผย

ไมเพียงลุงบุญมีที่ ไดรับอาจนิสงคจาก

โครงการฯ เกษตรกรรุนใหมอยาง ”นางสาว

แสงระวี ภูมิลามัย” 1 ในเกษตรกร 22 ราย

ที่เขารวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับ

บานสานตออาชีพเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย

ก็ยังกู้เงินในโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ

สรางระบบน้ําในไรนาฯมาพัฒนาแหลงน้ํา

อานิสงค ”เงินกูปลอดดอกเบี้ย” สรางระบบน้ําในไรนา  

ชุบชีวิตใหมใหสมาชิก ”สหกรณการเกษตรคูเมือง จก.”

ในพื้นที่การเกษตรของตนเองอีกดวย โดย

เงินกูดังกลาวจากสหกรณการเกษตรคูเมือง 

จํากัดเพ� อนํามาเปนคาใชจายในการขุดเจาะ

บอบาดาลและติดตั้งแผงโซลาเซลในแปลง

เกษตรผสมผสาน จึงทําใหอแปลงเกษตรของ

เธอมีน้ําใชตลอดทั้งป ทั้งที่กอนหนาพึ่งพาแต

น้ําฝน

“โครงการนี้ดีมาก อยางเราไมมีทุน 

พอมีเงินมาใหกูดอกเบี้ยพิเศษเราก็เอาทันที 

อยางแหลงนํ้า พ้ืนท่ีเราอยูนอกเขตชลประทาน 

น้ําก็จะไมมี ก็กูเงินมาเจาะน้ําบาดาล ติดตั้ง

แผงโซลาเซล ทําใหเราปลูกพืชผักไดทั้งป 

เพราะนํ้าตลอด ทําใหชีวิตดีข้ึนกวาเม� อกอนมาก 

ครั้งแรกปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะไมมีระบบน้ํา 

ตอนนี้เปลี่ยนมาเปนปลูกพืชหมุนเวียน ปลูก

ตลอดทั้งป ตอนนี้มีรายไดเฉลี่ยตกประมาณ 

6,000-10,000 ตอเดือน อยางพริกผลผลิต

ทั้งหมดก็จะสงที่สหกรณอาทิตยละ 3 วัน 

จันทร พุธ และศุกร สวนเห็ดฟางขายเองที่

หนาฟารม และตอนนี้ผลผลิตก็ไมพอขาย” 

เกษตรกรคนเดิมกลาว 

ดานนายสุภาพ บุญเกิด สหกรณจังหวัด

(สกจ. )บุรีรัมยกลาววาสําหรับโครงการ

สนับสนุนเงินทุนเพ� อสรางระบบน้ําในไรนา

ของสมาชิกสถาบันเกษตรกรของจังหวัด

บุรีรัมยนั้นมีเกือบ 500 ราย กูตั้งแต 30,000-

80,000 บาทตอราย สวนใหญจะนําไปพัฒนา

แหลงน้ํา ขุดสระ ขุดบอบาดาล ติดตั้งแผง

โซลาเซลลในแปลงเกษตร สวนของสหกรณ

การเกษตรคูเมืองจํากัดมีจํานวน 70 ราย 

สมาชิกสหกรณที่กู ไปก็สงคืนครบหมดแลว 

เพราะโครงการดังกลาวสิ้นสุดแลว จากนี้ ไป

ก็จะมีการตอยอดเกษตรกรดังกลาวเพ� อขยาย

ผลไปสูรายอ� นตอไป

“ในวันที่ทานอธิบดีวิศิษฐ (ศรีสุวรรณ) 

และคณะ ลงมาติดตามผลการดําเนินโครงการ 

มาดูความสําเร็จของเกษตรกรที่ ไดกูเงินจาก

โครงการน้ีไป ทานก็ช� นชมยินดี เห็นผลสําเร็จ 

ทานอยากใหขยายผลไปสูเกษตรกรายอ� นดวย 

เรามีตนแบบในพื้นที่แลว อยากใหเกษตร

ที่เปนสมาชิกสหกรณรายอ� นๆ ปรับเปลี่ยน

ในเร� องของอาชีพจากเดิมที่ทํานาทําไรออย

เพียงอยางเดียวก็ใหหันมาทําเกษตรผสม

ผสานแลวใหสหกรณชวยจัดการเร� องตลาด 

อยางนอยชวยเขาใหมีรายไดเพิ่ม มีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้น” สหกรณจังหวัด(สกจ.)

บุรีรัมยกลาวย้ําทิ้งทาย 

ดร.พลรัตน เอกโยคยะ ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญสายงานกลยุทธ บริษัท ทิพย

ประกันภัย รวมกับ คุณสรัลธร อัศเวศน 

ผูบริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนยการคา 

บริษัท สยามพิวรรธน, คุณเรอโน เมแยร 

ผูแทนโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ประจํา

ประเทศไทย หรือ UNDP, คุณจิณณวัตร 

สิริวัฒน กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเนริโอ 

และพารทเนอร รวมสนับสนุนความหลากหลาย

และความเทาเทียมกัน ในงานกิจกรรม Siam 

Center The World of Freedom and Pride 

ที่จัดขึ้นที่บริเวณ Freedom Space ชั้น G 

ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร ซึ่งภายในงาน

มีกิจกรรมไฮไลท Siam Center Ideaopolis 

“Freedom and pride talk” การเสวนาพูด

คุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ หัวขอ FREE-

DOM AND PRIDE กับเหลาคุณหมอเซเลบริต้ี

คนดัง มีกิจกรรมตางๆมากมาย เชน Pride 

Pop up, The Secret Theatre เปนตน

นอกจากนี้ยังไดมีการ ออกบูธ จาก

ทิพยประกันภันภัย ซึ่งภายในบูธยังมีกิจกรรม

มากมาย อาทิ PRIDE มั่น “แชะ แชร ชอป” 

ที่ InsurVerse Capsule รับของที่ระลึก และ

สวนลดตางๆ โดยงานจัดขึ้นบริเวณชั้น 2 

ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร (ตรงขามราน on 

the table) ตั้งแต 15 มิถุนายน- 3 กรกฎาคม

ทิพยประกันภัย มีนโยบาย

มุงเนนการพัฒนาองคกรและให

ความสําคัญมาโดยตลอดในเร� อง

สิทธิมนุษยชน ความเทาเทียม

และความหลากหลาย ในหลายมิติ 

อาทิ อายุ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม 

ภาษา ทัศนคติ ทักษะความสามารถ 

หรือความสมบูรณทางรางกาย 

เพ� อใหทุกคนมีโอกาสแสดงความ

รูความสามารถ รวมถึงศักยภาพที่

ทิพยประกันภัย รวมสนับสนุนการเปดกวาง ความหลากหลายและความเทาเทียม 

กับกิจกรรม Siam Center The World of Freedom and Pride เพ� อสรางพลังขับเคล� อนใหสังคมสมบูรณแบบอยางลงตัว

สรางสรรค ออกมาไดอยางเต็มที่ และ

อยูรวมกันในสังคมไดอยางลงตัวและมี

ความสุขที่สุด

ฟูดดี้ฟุลไบรทเทอร(Foodies Fulbrighters)     ไมเคิล ฮีธ อุปทูต

รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 

เปนประธานเปดงาน ฟูดดี้ฟุลไบรทเทอร(Foodies Fulbrighters) 

งานเลี้ยงสังสรรคศิษยเกาฟุลไบรท ไทย จัดโดย วารินทร สัจเดว 

นายกสมาคมฟุลไบรท ไทย โดยมี คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ 

รองประธานกรรมการบริหารกลุมโรงแรมมณเฑียร ลิเดีย บารัสซา 

ผูชวยทูตฝายวัฒนธรรมและการศึกษาสถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย มณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการ

ผูอํานวยการโรงแรมฯ และคณะผูบริหารโรงแรมฯ รวมงานดวย ณ 

ลอบบี้เซาทวิง โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

แผ่นดินไหวรุนแรงภาคตะวันออกไต้หวัน

ไทเป • เอเอฟพีรายงานการแถลงของสำานักสำารวจธรณี 

วิทยาสหรัฐระบุว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 เมื่อวันจันทร์

ในภาคตะวันออกของไต้หวัน ห่างจากเมืองฮัวเหลียนไป

ทางใต้ราว 38 กิโลเมตร ไม่มีรายงานความเสียหายหรือ

บาดเจ็บ แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึกอยู่ที่ 10 กิโลเมตร 

เกิดข้ึนเมื่อเวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถ่ิน อุทยานแห่งชาติ

ในฮัวเหลียนโพสต์คลิปทางเฟซบุ๊กเป็นภาพของทะเลสาบที่

เงียบสงบ ที่จู่ๆ ก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงเมื่อพื้นดินเคลื่อน

ตัวพร้อมกับเขียนบรรยายว่า “นี่เป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

มากๆ หวังว่าทุกคนจะปลอดภัย!” โดยคลิปดังกล่าวได้มา

จากกล้องหนึ่งของอุทยาน สื่อท้องถิ่นกล่าวว่า แผ่นดินไหว

สามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งเกาะ 

ญี่ปุ่นชี้ห้ามเพศเดียวกันสมรสไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

โตเกียว • ศาลญี่ปุ่นตัดสินเมื่อวันจันทร์ว่า การที่ทางการ

ไม่ยอมรับและประกาศห้ามการสมรสของคนเพศเดียวกัน

นั้นไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เอเอฟพีรายงานว่า ญี่ปุ่นเป็น

ประเทศเดียวในกลุ่ม G7 ที่ไม่อนุญาตให้คนเพศเดียวกัน

แต่งงานกันได้ ศาลแขวงในจังหวัดโอซากาทางตะวันตก

ของญี่ปุ่น ปฏิเสธข้อโต้แย้งของคู่รักเพศเดียวกัน 3 คู่ ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของคดีความหลายคดีที่นักเคลื่อนไหวยื่นฟ้อง

เพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมในการสมรส คำาตัดสินดัง

กล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อปีที่แล้ว ศาลแขวงในเมืองซัปโปโร

ทางเหนือของประเทศ เคยตัดสินไว้ตรงกันข้าม โดยบอก

ว่าการที่รัฐบาลไม่อนุญาตให้สมรสเพศเดียวกันได้ เป็นการ

ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่รับประกันความเสมอภาคภายใต้กฎ 

หมาย สร้างความยินดีให้กับชาว LGBTQ ในประเทศ ใน

ฐานะชัยชนะครั้งสำาคัญที่จะสร้างแรงกดดันให้ฝ่ายนิติ 

บัญญัติยอมรับการสมรสของเพศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 

รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นกำาหนดไว้ว่า การแต่งงานจะต้องได้

รับความยินยอมร่วมกันของทั้ง 2 เพศ 

พันธมิตรมาครงล่าเสียงเพิ่มหลังที่นั่งหาย

ปารีส • ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส 

และพันธมิตรสายกลางออมซอมเบลอ กำาลังด้ินรนหาทางออก

จากการเกิดเดดล็อกทางการเมืองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 

หลังจากสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภา เอเอฟพีรายงาน

ว่า จากการประกาศของกระทรวงมหาดไทยฝร่ังเศส พันธ 

มิตรสายกลางของมาครงได้ที่นั่ง ส.ส.จากการเลือกตั้งเมื่อ                                                                        

วันอาทิตย์ 245 ที่นั่ง จากทั้งหมด 577 ที่นั่ง ไม่ถึง 289 

ท่ีน่ัง จึงจะได้เสียงข้างมากในรัฐสภาอย่างท่ีเคยทำาได้เมื่อ 5                                                                             

ก่อน การก้าวขึ้นมาของฝ่ายซ้ายและขวาจัดทำาลายสถานะ                                                                              

ท่ีม่ันคงของ ส.ส.ฝ่ายมาครง พันธมิตรของมาครงอาจแสวงหา

เสียงข้างมาก โดยการทำาข้อตกลงกับพรรค การเมืองอื่น

ของฝ่ายขวา.

ณะท่ีสงครามยูเครนยังร้อนแรงอยู่ขณะน้ี สหรัฐฯ 

ก็ยังมองจีนเป็น “คู่ต่อสู้” อันดับ 1 ของโลกอยู่ดี

เป็นที่มาของการที่สหรัฐฯ เพิ่งเปิดตัว China 

House ซึ่งกลายเป็นกลไกใหม่ล่าสุดของวอชิงตันที่จะจับตา

เฝ้ามองทุกความเคลื่อนไหวของจีน

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศเปิดตัว 

“ไชน่าเฮาส์” โดยอ้างว่าต้องเกาะติดจีน เนื่องจากปักกิ่งยัง

คง “แผ่ขยายอิทธิพลของตนไปทั่วโลกอยู่ในเวลานี้”

ไม่ต้องสงสัยว่ากลไกใหม่ของสหรัฐฯ ในการเฝ้าดู

ความเป็นไปของจีนนี้มีชื่อว่า โครงการ China House (ไช

น่าเฮาส์) นั้นสะท้อนถึงความกังวลของกรุงวอชิงตันเกี่ยว

กับสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน พูด

ไว้เมื่อเดือนก่อนว่า วิวัฒนาการของจีนอันเป็น 

“ความท้าทายระยะยาวที่ร้ายแรงที่สุดต่อความสงบ

เรียบร้อยภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ”

เป็นภาษาทางการเมืองที่ยิ่งวันยิ่งจะดุเดือดมากขึ้น

แม้ว่าวันก่อน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะบอก

ว่า อีกไม่กี่วันจะยกหูถึงผู้นำาจีน สี จิ้นผิง เพื่อจะแจ้งให้

ทราบว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีมติที่จะยกเลิกมาตรการ

ภาษีศุลกากรต่อสินค้าของจีนที่ยุคโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เคย

ประกาศใช้ในยุค “สงครามการค้า” กับจีน

แต่นั่นเป็นเพียงท่าทีผ่อนปรนบางด้านที่ไม่ได้แปลว่า

ท่าทีของวอชิงตันจะแสดงถึง “ความไว้วางใจ” ต่อจีนเพิ่ม

ขึ้นแต่อย่างไร

หากมองให้ลึกจะเห็นว่า รัฐบาลอเมริกายังมองจีน

เป็นคู่แข่งเบอร์ 1 อยู่ดี

แม้จะเห็นภาพของการที่จับรัสเซียวางเป็น “อัน

ดับต้นๆ” ของการสกัดอิทธิพลจากค่ายตรงกันข้ามเพราะ

สงครามยูเครนก็ตาม

แต่ถ้าถามว่าโครงการ China House นั้นมันคืออะไร

กันแน่ คำาตอบก็คือยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนัก

โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่เปิดชื่อ

ของแผนการใหม่นี้ยังไม่ยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ

ของโครงการ China House 

บอกเพียงว่าเป็นการเปิดตัวกลไกใหม่ที่มาในรูป

ของ “ทีมงานจากทั่วทั้งกระทรวงต่างประเทศที่จะทำางาน

ประสานกัน และนำาเสนอนโยบายของกระทรวงในทุกเรื่อง

และทุกภูมิภาค”

ความหมายก็คือ ความพยายามในการเร่งยกระดับความ

พยายามบูรณาการความเชี่ยวชาญและทรัพยากรเกี่ยวกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มาอยู่กับศูนย์กลางการประสาน

งานด้านนโยบายใหม่แห่งนี้

ปฏิกิริยาจากปักกิ่งย่อมจะต้องตั้งข้อสังเกตว่า ท่าทีอย่าง

นี้จากอเมริกาย่อมเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์

อย่างปฏิเสธไม่ได้

หลิว เพิ่งหยู โฆษกของสถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุง

วอชิงตัน ส่งอีเมลถึงวีโอเอ ภาคภาษาจีนกลางแจ้งว่า

“กุญแจที่จะทำาให้ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ หลุดพ้นจาก

สภาพการณ์ในปัจจุบันก็คือ การที่ฝั่งสหรัฐฯ ละทิ้งความบ้า

คลั่งที่จะเล่นเกมผลรวมศูนย์ (zero-sum game) เลิกครอบงำา

ตัวเองด้วยความพยายามที่จะตีวงและควบคุมจีน และหยุด

บ่อนทำาลายความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ เสียที”

โฆษก หลิว ยัง สำาทับด้วยว่า

“เราเข้าใจสิ่งที่รัฐมนตรี (แอนโทนี) บลิงเคน พูดว่า 

สหรัฐฯ ไม่ได้ต้องการความขัดแย้งหรือสงครามเย็นครั้งใหม่

กับจีน และสหรัฐฯ ไม่ได้พยายามปิดกั้นจีนจากการขึ้นมา

มีบทบาทเป็นประเทศมหาอำานาจ หรือยับยั้งจีนไม่ให้ขยาย

เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งต้องการจะอยู่ร่วมกับจีนโดย

สันติสุข และเราจะเฝ้าดูสิ่งที่สหรัฐฯ จะทำาจากนี้”

อเมริกามองความคึกคักของจีนในการทูตระหว่าง

ประเทศนี้ว่า เป็นการเพิ่มระดับการแข่งขันกับวอชิงตัน

ในช่วงหลังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ เพิ่งออก

เดินสายไปประเทศเล็กๆ ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ 10 

วัน หลังกรุงปักกิ่งลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับหมู่เกาะ

โซโลมอนเมื่อเดือนก่อนหน้านั้น

จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำาไมอเมริกาจึงหันความสนใจมาให้

ประเทศหมู่เกาะต่างๆ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเป็นการเร่ง

ด่วน 

เป้าหมายคือต้องเพื่อสกัดกั้นการ

รุกคืบของจีนทั้งในมิติการเมือง, การทูต, 

เศรษฐกิจและความมั่นคง

ความจริงการที่รัฐบาลสหรัฐฯ 

จะตั้งหน่วยงานเพื่อ “บูรณาการ” 

การทำางานข่าวกรองและวิเคราะห์

สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความ

เคลื่อนไหวของจีนนั้นไม่น่าจะเป็น

เรื่องใหม่สำาหรับแวดวงการทูตระหว่าง

ประเทศ

เพราะเป็นที่รับรู้กันมายาวนาน 

ว่า หน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ นั้น

ให้ความสำาคัญอันดับต้นๆ กับความ

เคลื่อนไหวของจีนในทุกรูปแบบอยู่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม, 

ต่างประเทศ, พาณิชย์, หรือสำานักงาน

ข่าวกรองแห่งชาติ, CIA ต่างก็ล้วน

มีหน้าที่เก็บข้อมูล, หาข่าวและเจาะล้วง

ข้อมูลเชิงลึกของจีนอย่างต่อเนื่องตลอด

เวลา

อีกทั้งยังมีหน่วยงานในทำาเนียบ

ขาวที่ประสานกับกลไกของกระทรวง

ทบวงกรมทั้งหลายในการประเมินกิจกรรมของจีนเพื่อวาง

ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเผชิญหน้ากับจีน

ดังนั้นผมจึงมองว่าการประกาศตั้ง China House 

ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ นั้นเป็นเพียงการตอกย้ำา

ถึงท่าทีของสหรัฐฯ ที่ต้องการจะส่งสัญญาณไปทั่วโลกว่า

อเมริกาต้องการจะกดดันให้ประเทศต่างๆ หันมาคบกับ

อเมริกามากกว่าจีน

ซึ่งแน่นอนว่าปักกิ่งก็คงจะไม่ยอมถอยง่ายๆ

รัฐบาลจีนเองก็มีกลไกรัฐที่ประกบกิจกรรมของ

สหรัฐฯ ในทุกรูปแบบเพื่อใช้ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ

จีนให้ทันกับท่าทีและลีลาของสหรัฐฯ เช่นกัน

อเมริกาเคยมี The American Dream

สี จิ้นผิง ก็มี The Chinese Dream

วันนี้วอชิงตันมี China House

ทำาไมปักกิ่งจะประกาศตั้ง America House ไม่ได้?.

ข

‘ศรีลังกา’เริ่มชัตดาวน์2สัปดาห์
โคลัมโบ • ศรีลังกาปิดโรงเรียนทุกแห่งและหยุดให้บริการสำาหรับ

หน่วยงานที่ ไม่จำาเป็นของรัฐบาลตั้งแต่วันจันทร์นี้ ตามมาตรการ

ชัตดาวน์ทั่วประเทศ 2 สัปดาห์ เพื่อสงวนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณ

ลดลดอย่างรวดเร็ว และเร่ิมเปิดเจรจาขอความช่วยเหลือกับกองทุน

การเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 

ว่า ศรีลังกาที่มีประชากรราว 

22 ล้านคน กำาลังเผชิญวิกฤต

เศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดของ

ประเทศ หลังจากหมดเงินดอล 

ลาร์สหรัฐท่ีจำาเป็นต้องใช้ในการ

ซ้ือสินค้านำาเข้าท่ีจำาเป็นรวมถึง

เชื้อเพลิง

รัฐบาลศรีลังกาเร่ิมใช้มาตร

การชัตดาวน์ประเทศเป็นเวลา 

2 สัปดาห์ ด้วยการปิดโรงเรียน

ทุกแห่งทั่วประเทศ และระงับ

การให้บริการหน่วยงานท่ีไม่จำา 

เป็นของรัฐบาล ตามแผนที่

ต้องการลดการเดินทางสัญจร

ของประชาชนเพื่อสงวนน้ำามัน

เบนซินและน้ำามันดีเซล ซึ่ง

เป็นส่ิงท่ีมีค่ามากในขณะน้ีของ

ศรีลังกาและกำาลังหมดลงอย่าง

รวดเร็ว แต่โรงพยาบาลและท่า                                                

เรือในกรุงโคลัมโบยังเปิดให้บริ 

การตามปกติ

แต่ผู้ขับข่ียานพาหนะชนิด

ต่างๆ ในศรีลังกาหลายแสนคน

ยังคงต่อคิวยาวหลายกิโลเมตร 

หน้าสถานีบริการน้ำามันต่างๆ 

เพื่อต้องการเติมน้ำามันเบนซิน

และน้ำามันดีเซล แม้กระทรวง

พลังงานของศรีลังกาจะประ 

กาศว่ายังไม่มีน้ำามันที่สั่งนำาเข้า

มาใหม่ไปอีกอย่างน้อย 3 วัน 

ศรีลังกาผิดนัดชำาระหนี้

ต่างประเทศจำานวน 51,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเดือน

เมษายนท่ีผ่านมา จากน้ันจึงต้อง

นอบน้อมต่อกองทุนการเงินระ 

หว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) 

เจ้าหน้าท่ีไอเอ็มเอฟเดิน

ทางมาเจรจากับรัฐบาลศรีลังกา

เป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ หลัง

จากศรีลังการ้องขอความช่วย

เหลือทางการเงินจากไอเอ็มเอฟ 

โดยไอเอ็มเอฟและรัฐบาลศรี

ลังกาแถลงสั้นๆ ว่า การเจรจา

นี้จะใช้เวลา 10 วัน

รัฐบาลออสเตรเลียแถลง                                                    

ในวันเดียวกันว่า นายกรัฐมน 

ตรีรานิล วิกรามาสิงหะ ของศรี

ลังกา มีกำาหนดพบกับแคลร์ โอ

นีล รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ออสเตรเลีย เพื่อความร่วมมือที่

มากขึ้นและช่วยเหลือศรีลังกา

ในช่วงเวลาที่ศรีลังกาเผชิญ

กับเศรษฐกิจที่ยากลำาบากมาก 

รวมถึงหารือเรื่องการปราบ                          

ปรามที่แข็งแกร่งขึ้นกับอาชญา 

กรรมข้ามชาติ รวมถึงการลอบ

ค้ามนุษย์ที่มีการลักลอบนำาผู้

อพยพผิดกฎหมายเดินทางด้วย

เรือพยายามเข้าออสเตรเลีย

เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่าน

มา 

ศรีลังกากำาลังเผชิญกับ

เงินเฟ้อสูงที่สุดเป็นประวัติ  

การณ์ และระงับการจ่ายไฟฟ้า

ด้วยชั่วโมงที่ยาวนานขึ้น จนทำา 

ให้เกิดการชุมนุมประท้วงมาแล้ว

หลายเดือน และบางคร้ังลุกลาม

จนเกิดความรุนแรง เพื่อเรียก

ร้องให้ประธานาธิบดีโกตา บายา 

ราชปักษา ลาออก

ตำารวจจับกุมนักศึกษานัก

เคลื่อนไหว 21 คน ที่ปิดประตู

ทุกประตูของสำานักเลขานุการ

ประธานาธิบดีศรีลังกา หลังจาก

ประกาศเมื่อวันจันทร์ ซึ่งตรง

กับวันคล้ายวันเกิดครบ 73 ปี 

ของประธานาธิบดีโกตาบายาว่า 

“ให้เป็นวันไว้ทุกข์.”

โคลอมเบียได้ผู้นำาประเทศฝ่ายซ้ายคนแรก

โบโกตา • กุสตาโว เปโตร ได้                 

รับชัยชนะในการเลือกตั้งประ 

ธานาธิบดีโคลอมเบียรอบ 2 เมื่อ

วันอาทิตย์ เฉือนชนะโรดอลโฟ 

เอร์นันเดซ นักธุรกิจมหาเศรษฐี 

เป็นประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายคน

แรกของประเทศ และมีรองประ 

ธานาธิบดีที่เป็นหญิงผิวดำา

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

จันทร์ท่ี 20 มิถุนายน 2565 ว่า 

การเลือกต้ังประธานาธิบดีโค

ลอบเบียรอบ 2 ท่ีเป็นรอบช้ีขาด

ท่ีจัดการเลือกต้ังเมื่อวันอาทิตย์

ท่ีผ่านมา นับคะแนนการเลือก

ต้ังเสร็จส้ินแล้ว ผู้ชนะคือ กุสตา

โว เปโตร อดีตนายกเทศมนตรี

กรุงโบโกตา วัย 62 ปี ที่ได้คะ                                 

แนน 50.4% เฉือนชนะโรดอล 

โฟ เอร์นันเดซ นักธุรกิจมหา

เศรษฐีที่ได้ 47.3% 

เปโตรกล่าวหลังทราบผล                                                 

การเลือกตั้งว่า ในวันนี้โคลอม                                           

เบียกำาลังเปลี่ยนแปลง เป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่จะนำา

เราไปสู่หนึ่งในเป้าหมายของ

เรา คือการเมืองแห่งความรัก, 

ความเข้าใจและการสานเสวนา

เอร์นันเดซ วัย 77 ปี ยอม                                             

รับผลการเลือกต้ังซ่ึงเขาพ่ายแพ้

ต่อเปโตรราว 700,000 เสียง 

โดยไลฟ์ทางเฟซบุ๊กบอกเขาหวัง

ว่า กุสตาโว เปโตร จะรู้วิธีการ

บริหารประเทศและทำาตามที่

หาเสียงเรื่องต่อต้านคอร์รัปชัน

เปโตรจะดำารงตำาแหน่ง

ประธานาธิบดี โคลอมเบียต่อ

จากอีวาน ดูเก ประธานาธิบดี

สายอนุรักษนิยมที่รัฐธรรมนูญ

โคลอมเบียกำาหนดห้ามประธา 

นาธิบดีลงเลือกตั้งสมัยที่ 2 

เปโตรกล่าวต่อผู้สนับสนุน

ของเขาท่ีสำานักงานใหญ่ของพรรค                                                        

ในกรุงโบโกตาว่า การเปล่ียน 

แปลงในประเทศท่ีจะเกิดข้ึนหมาย

รวมถึงเราต้องท้ิงความเกลียด

ชัง และการแบ่งพรรคแบ่งพวก                                                    

ไว้ข้างหลัง เราต้องการให้โคลอม                                              

เบียประเทศท่ีมีความหลากหลาย

แต่ก็เป็นหนึ่งเดียวกัน

นอกจากจะได้ประธานา                                                   

ธิบดีฝ่ายซ้ายคนแรกแล้ว โคลอม                                           

เบียได้รองประธานาธิบดีที่เป็น

ผู้หญิงผิวดำาคนแรกคือ ฟราน

เซีย มาร์เกซ วัย 40 ปี ซ่ึงเป็น

นักเคล่ือนไหวด้านส่ิงแวดล้อม

และนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี ประ 

ชากรของโคลอมเบียราว 10% 

มีเชื้อสายแอฟริกา 

มาร์เกซกล่าวว่า ความ

ท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำาหรับชาวโค 

ลอมเบียทุกคนคือการปรองดอง 

ถึงเวลาท่ีเราต้องสร้างสันติภาพ 

สันติภาพนี้มีความหมาย รวม

ถึงความยุติธรรมในสังคม.

ผู้นำ�ใหม่ • กุสตาโว เปโตร (ซ้าย) ผู้ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบีย เฉลิมฉลองชัยชนะกับฟรานเซีย มาร์เกซ ที่สมัครในตำาแหน่ง

รองประธานาธิบดีของเขา ที่โมวิสตาอารีนา กรุงโบโกตา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน

อเมริกาตั้ง China House ได้

จีนก็ตั้ง America House ได้เช่นกัน



ก.ก.รอดยุบพรรค

ท่าพระจันทร์ และที่ท้องสนามหลวงนั้น 

เห็นว่าเป็นการใช้สิทธิ์ที่ ได้รับการคุ้มครอง 

ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ จึงยังฟัง

ไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 45 ประกอบ

มาตรา 92 (3) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560, 

กรณีกล่าวหาว่า เมื่อช่วง ม.ค.64 นายพิธา 

ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ให้สัมภาษณ์ว่า 

พรรคก้าวไกลมีมติให้มีการแก้ไขประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 ทั้งนี้ สำานักงาน 

กกต.ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง

นายณฐพรแล้ว

ที่ สน.ดุสิต นายปิยบุตร แสงกนกกุล 

พร้อมนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความ ศูนย์

ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินทางเข้า

พบ พ.ต.ท.พิชัย มีอัฐมั่น รอง ผกก.(สอบสวน) 

สน.ดุสิต ตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าว

หา ในความผิดตามมาตรา 112 ในความผิดฐาน

หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาต

มาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามที่นายเทพมนตรี 

ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์

ได้เข้าแจ้งความไว้เมื่อวันที่ 17  พ.ย.

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายปิยบุตร

กล่าวว่า ตนยืนยันว่าข้อความที่นายเทพ

มนตรีกล่าวโทษไว้ทั้ง 8 ข้อความ อ่านหมด

แล้วไม่มีข้อความไหนเข้าองค์ความผิด แต่

ตำารวจมีความเห็นตั้งข้อกล่าวหาและสั่งฟ้อง

เพียง 1 ข้อความ ซึ่งตนเองคิดว่าวิญญูชน

คนมีเหตุมีผล มีอัตวินิจฉัย  สติสัมปชัญญะ 

อ่านข้อความอีกครั้ง พินิจพิเคราะห์ได้ว่าไม่

เข้าข่ายองค์ความผิด ตรงไหนก็ไม่เข้า สักคำา

หนึ่งก็ไม่เข้า  ก็เดี๋ยวต่อสู้คดีกันไป

“ในคดีที่ผมโดนไม่ใช่ตัวผมคนเดียว 

แต่เป็นภาพใหญ่ก็การใช้สิทธิเสรีภาพ ทุกท่าน

ยอมรับกันแล้วว่า ยุคสมัยปัจจุบันมีความคิด

และการแสดงออกของเยาวชนรุ่นใหม่เกี่ยว

กับการปฏิรูปสถาบันจำานวนมาก มีความเห็น

ว่าเพื่อให้อยู่อย่างปกติสุข ควรมีการพูดคุยใน

พื้นที่ที่ปลอดภัย ยืนยันว่าเรื่องเหล่านี้พูดคุย

กันได้ในรูปแบบวิชาการ เอาใจเขามาใส่ใจ

เรา แต่การแสดงออกของผมกลับถูกดำาเนิน

คดี หากในท้ายที่สุดสังคมเห็นว่าการแสดง

ความเห็นทางวิชาการนี้ยังโดนคดี ก็จะไม่เห็น

พื้นที่พูดคุยในที่สาธารณะได้เลย สำาหรับคน

กล่าวโทษก็ไม่เป็นไร ผมไม่รู้จักกันเป็นการ

ส่วนตัวมาก่อน” นายปิยบุตรกล่าว       

ด้านนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความ

จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

กล่าวว่า ได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้การ

ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำาความผิด และขอเวลา

ให้ถ้อยคำาโต้แย้งต่อสู้คดีภายใน 30 วันนับ

จากวันนี้ โดยไม่มีการควบคุมตัวแต่อย่างใด 

เนื่องจากผู้ต้องหามาพบด้วยเอง ตลอดจน

ไม่มีการออกหมายจับหรือหมายขังไว้  

“วันนี้เรามาพบ พงส.ตามนัด ในชั้น 

พงส.ก็ไม่ได้ควบคุมตัว เนื่องจากไม่มีอำานาจ

ควบคุมตัว แต่รอง ผบช.น.ให้ความเห็นว่าน่า

จะจัดเงื่อนไขไว้ให้ผู้ต้องหามารายงานตัวทุก 

7 วัน ซึ่งเกิดเป็นภาระขึ้นและเป็นเรื่องผิดปกติ

อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากไม่ได้เป็น

จำาเลยหรือมีหมายศาล แต่เพื่อไม่ให้ พงส.

ลำาบากใจ และมาร่วมมือกัน ก็จะมา ไม่ได้ทำาให้

เราเพิ่มความหนักใจ เพราะเรามีตั้งแต่แรก

แล้ว เพราะเท่าที่เราคุยกับ พงส. ถาม พงส.มี

แรงกดดันใดๆ หรือไม่ หรือมีใบสั่งหรือเปล่า ซึ่ง

รองผู้การ น.1  บอกว่าไม่ต้องกังวลใจ ท่านจะ

ให้ความเป็นธรรม โดยให้นำาพยานหลักฐานมา

ต่อสู้คดีได้เต็มที่ คือให้ทำาสำานวนพิสูจน์ความ

บริสุทธิ์ใจทุก 6 เดือน” นายกฤษฎางค์ระบุ

สำาหรับบรรยากาศหน้า สน.ดุสิต  

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.พรรคก้าวไกล 

และกลุ่มผู้สนับสนุน ได้ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพื่อ

ร่วมรณรงค์ยกเลิก ม.112 และปลดล็อกท้องถิ่น 

วันเดียวกัน ขณะที่แอมเนสตี้ อินเตอร์

เนชั่นแนล ประเทศไทย มีความกังวลต่อ

ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมของคดี

นายวาฤทธิ์ สมน้อย เยาวชนอายุ 15 ปี ที่

ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการร่วมชุมนุม และ

ขอกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนและดำาเนิน

การทางคดีอย่างไม่ล้าช้า เป็นอิสระ และ

สามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ครอบครัวของผู้เสีย

หายได้รับความยุติธรรม การปฏิบัติเหล่านี้

ยังสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้นำาตัวผู้กระทำา

อันตรายทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุม หรือ

ผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับการ

ไต่สวนและลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 

ที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ “กลุ่ม

ประชาชน” ผู้ยืนยันในหลักการที่ว่า สิทธิการ

ประกันตัวคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองไว้ ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก นำาโดยนายไพศาล 

จันปาน ได้จัดกิจกรรม “เดินและยืนหยุดขัง” โดย

มีกลุ่มพลเมืองโต้กลับ และเครือข่ายนักวิชาการ

เพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) เข้าร่วมด้วย เพื่อทวง

สิทธิในการประกันตัวให้ผู้ต้องหาทางการเมือง

ในคดีอาญา มาตรา 112 โดยเฉพาะ น.ส.ณัฐนิช 

ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ อายุ 19 ปี และ  น.ส.เนติ

พร เสน่ห์สังคม หรือหนอนบุ้ง อายุ 26 ปี นัก

กิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ซึ่งถูกเพิกถอนการประกัน

ตัวคดี ม.112 ในชั้นสอบสวน จากกรณีการ

ทำาโพลและถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม

เป็นต้นมา ที่ทัณฑสถานหญิงกลางเป็นเวลา  

48 วันแล้ว โดยทั้งคู่ประกาศอดอาหารเข้าสู่วัน 

ที่ 18 และล่าสุด น.ส.ณัฐนิชและ น.ส.เนติพรเปิด

เผยว่า ถูกวาจาเสียดสีและคุกคามจากแพทย์

ที่ตรวจอาการในเรือนจำา ทำาให้ทั้งคู่ปฏิเสธการ

รักษา ด้านทนายความยื่นประกันตัวครั้งที่ 4 เมื่อ

วันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ศาลอาญากรุงเทพ

ใต้ยังไม่อนุญาตประกันตวั

จากนั้นเวลา 15.10 น. ผู้ร่วมกิจกรรม

ถือธงข้อความ อาทิ “ปล่อยนักโทษการเมือง” 

“ยกเลิก 112” ได้ชู 3 นิ้วขึ้นสุดแขนและ

เปล่งเสียง “ปล่อยเพื่อนเรา ปล่อยผู้บริสุทธิ์ 

คืนสิทธิการประกันตัว ยกเลิก 112” ก่อน

เริ่มขบวน “เดิน หยุด ขัง” จากศาลอาญา

กรุงเทพใต้ ไปลานอากง หน้าศาลฎีกา (ตรง

ข้ามสนามหลวง) โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 

50 คน เดินเท้าแถวตอนเรียง 1 ออกจาก

ศาลอาญากรุงเทพใต้ ซอยเจริญกรุง 63 มี

เจ้าหน้าที่ตำารวจจราจรขับตามขบวนตลอด

การทำากิจกรรม โดยเมื่อผ่านโรงเรียนวัด

ยานนาวา มีนักเรียนให้ความสนใจร่วมชู  

3 นิ้วจากรั้วโรงเรียนเพื่อส่งกำาลังใจด้วย.

บิ๊กตู่

เขาก็พูดมาแล้วว่าสูบแล้วจะเป็นอย่างไร ใคร

ที่ ไม่เคยสูบจะมีอาการแพ้อย่างไร สมองจะ

มีปัญหาอย่างไรต้องมองตรงนี้ ถ้า พ.ร.บ.ดัง

กล่าวออกมาก็จะมีบทลงโทษตามมาอีก วัน

นี้ต้องใช้เวลาอีกนิดในการทำาความเข้าใจ เรา

ต้องมองอีกด้านของผลดีว่ามีอะไรอีกบ้าง” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ที่รัฐสภา นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 

ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … แถลงถึง

การประชุมของ กมธ.ว่า ที่ประชุมได้หารือ

ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ในช่วง

สุญญากาศที่ยังไม่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ 

โดยขอบคุณสื่อมวลชนและสถานศึกษาที่ร่วม

ทำาความเข้าใจเรื่องการใช้กัญชา ที่ห้ามใช้ใน

เยาวชนที่อายุต่ำากว่า 20 ปี ซึ่งร่าง พ.ร.บ.มี

การควบคุมการใช้ที่สอดรับกับประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ออกมาด้วย 

ดังนั้นขอให้ประชาชนและสถานศึกษาคลาย

กังวลเพราะ กมธ.ก็รับรู้ไม่ต่างกัน

นายปานเทพกล่าวว่า ขณะนี้มีการเข้า

ถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “ปลูกกัญ” กว่า 

39 ล้านครั้ง และมีผู้จดแจ้งขอปลูกไม่น้อยกว่า 

9 แสนราย ทั้งนี้ กมธ.เสียงข้างมากได้วางหลัก

การและกรอบการปลูกในครัวเรือนว่า ให้ปลูก

ได้ไม่เกิน 10 ต้นต่อครัวเรือน โดยมีเจตนารมณ์

เพื่อส่งเสริมให้คนตัวน้อยได้ประโยชน์สูงสุด

จากกัญชา และเป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำา

ของสังคม โดยให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยสุด ทั้งนี้ 

กมธ.ได้กำาหนดการปลูกทางเศรษฐกิจเป็น  

3 กลุ่ม คือ 1.ขนาดเล็ก ปลูกไม่เกิน 5 ไร่ โดย

จะลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด 

หรือไม่ควรมีเลย 2.ขนาดกลาง ประมาณ 
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12

หนุ่มใหญ่เครียดเป่าขมับปลิดชีพ

ชลบุรี • เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 มิ.ย.65 ร.ต.อ.หญิงจิรญา 

ทองช้อย รองสารวัตรสอบสวน สภ.สัตหีบ รับแจ้งเหตุมีผู้ ใช้

อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต ภายในบ้านเลขที่ 58/13 ม.3 ต.สัตหีบ 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถาน

สัตหีบรุดตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ห้องนอนชั้นบน

พบศพนายสัญญา แก้วอร่าม อายุ 51 ปี อาชีพพนักงานช่างแห่ง

หนึ่ง สภาพนอนหงายหลังพิงหมอน ขมับขวามีรูกระสุนขนาดใหญ่

ทะลุออกข้าง ใกล้กันข้างลำาตัวในมือขวาพบอาวุธปืนชนิดออโต 

เมติก ยี่ห้อ COLT MK IV ขนาด 11 มม. ส่วนหัวกระสุนตกอยู่บน

พื้นหน้าบ้าน นอกจากนี้ยังพบหนังสือลาตายความว่า “ไม่ต้องสวด

ศพครับ เผาเลยครับ” เบื้องต้นได้เจ้าหน้าที่นำาศพส่งชันสูตรยังโรง

พยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ 10 ก่อนที่จะให้ญาติรับศพไปบำาเพ็ญ

กุศล สอบถามนางจิตรา เนินฉาย อายุ 75 ปี มารดา ให้การว่า 

ลูกชายเป็นคนโสด และพักอาศัยอยู่กันเพียงสองคนแม่ลูก ก่อน

เกิดเหตุลูกชายมีปัญหาเครียดเรื่องโรคประจำาตัว ก่อนตัดสินใจ

เขียนจดหมายลาตาย ลั่นไกปลิดชีพหนีปัญหาชีวิตดังกล่าว

ไฟไหม้ตลาดกิ่งแก้วบางพลีวอด 4 คูหา 

สมุทรปราการ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.30 น. 

วันที่ 19 มิ.ย.2565 พ.ต.ท.รัฐวัตต์ อยู่พิพัฒน์ สว.สส.สภ.บางแก้ว 

จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในตลาดกิ่งแก้ว 

ริมถนนเทพรัตน ขาออก หลักกิโลเมตรที่ 12 ต.ราชาเทวะ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หลังได้รับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุ

พร้อมด้วยรถดับเพลิงจาก อบต.ราชาเทวะ และใกล้เคียงกว่า 

10 คัน ที่เกิดเหตุเป็นลักษณะล็อกร้านค้าให้เช่าติดกันหลายคูหา 

ต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในล็อกที่ 4 จากทางเข้า พบไฟกำาลังลุกไหม้

อย่างรุนแรงและลุกลามไปห้องอื่นๆ อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่

ดับเพลิงต้องช่วยกันพังประตูร้านค้าเพื่อเปิดช่องและระดมฉีด

น้ำาเข้าไปสกัดเพลิง ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุม 

เพลิงเอาไว้ ได้ หลังเพลิงสงบพบว่าไฟได้ลุกไหม้ ไปจำานวน  

4 คูหา สอบถามนายสามารถ ชำานิไกล พ่อค้าในตลาด บอกว่า 

ขณะที่ตนกำาลังพักผ่อนอยู่ในห้องพักบนอาคารแห่งนี้ มารดา

ได้ โทร.มาบอกว่ามีไฟไหม้ที่ร้านค้าด้านล่าง ตนจึงรีบลงมาดู 

พบว่าเพลิงกำาลังลุกลามเข้าล็อกของร้านที่จำาหน่ายเสื้อผ้าและ

เครื่องสำาอาง จึงรีบโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือ ส่วน

ทางด้านนายเรวัต หุนารัตน์ ปลัดอำาเภอบางพลี ลงพื้นที่ตรวจ

สอบที่เกิดเหตุ ระบุว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบความเสีย

หายที่ถูกไฟไหม้ร้านค้าทั้งหมด 4 คูหา นอกจากนั้นก็ยังมีร้าน

ค้ารอบข้างบางส่วนที่ ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จึงสั่งระงับ

การใช้อาคารชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตัวโครงสร้างอาคาร ว่า

หลังจากที่ถูกความร้อนสูงจะมีผลกระทบใดกับโครงสร้างหรือ

ไม่ ส่วนสาเหตุจะได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้า

ตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง.

5-20 ไร่ มีขั้นตอนการขออนุญาตเพิ่มขึ้น

มาพอประมาณ และ 3.ขนาดใหญ่ มากกว่า  

20 ไร่ขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่หวังผลทาง

ธุรกิจ จึงต้องมีผลตอบแทนให้รัฐมากขึ้น 

นายปานเทพกล่าวว่า ส่วนการใช้

ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ กมธ.เห็นพ้อง

ว่าการปลูกกัญชาของทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน 

แพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทย์อื่นๆ จะได้รับการคุ้มครองใน

ฐานะเพียงจดแจ้งเท่านั้น และจะเหมือนกับ

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ยืนยันว่า กมธ.จะ

พิจารณากฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนทุกคน และเป็นไปเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจประเทศให้มากที่สุด

ดร.สุวดี พันธุ์พานิช รองโฆษกพรรค

ไทยสร้างไทย และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.

เขต 1 กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกฯ และ รมว.สธ. จัดงานสาธิตการ

ปรุงอาหารด้วยใบกัญชาที่มีปริมาณสูงกว่า

คำาแนะนำาของกระทรวง รวมถึงกรณีที่กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ โพสต์ในช่อง

ทางเฟซบุ๊กแนะนำา 4 เมนูยอดฮิตที่มีส่วนผสม

ของกัญชาเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ว่า โพสต์แนะนำา

เมนูอาหารจากกัญชาของกรมอนามัยดังกล่าว

มีเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง 

เนื่องจากได้แนะนำาเมนูผัดกะเพราและไข่

เจียวใส่ใบกัญชา ขณะที่มีข้อความขึ้นเตือน

ว่าไม่ควรปรุงประกอบด้วยน้ำามันที่ผ่านความ

ร้อนอย่างการทอดหรือผัด เนื่องจากเสี่ยงได้รับ

สาร THC  เกินปริมาณ ทั้งยังใช้ข้อความที่อาจ

ก่อให้เกิดความหลงผิดในสรรพคุณ จากการที่

ใช้ค่าพลังงานแสดงในหัวข้อพลังใบ (กัญชา) 

ซึ่งพลังงานในอาหารไม่มีความเกี่ยวข้องกับ

พลังจากใบกัญชา โดยเนื้อหาดังกล่าวมีผู้แชร์

ไปเกือบ 700  คน ขอให้นายอนุทินดำาเนินการ

แก้ไขชี้แจงก่อนที่ประชาชนจะหลงผิดได้รับ

สาร THC เกินขนาด เกิดผลกระทบต่อร่างกาย

จนโรงพยาบาลรับมือไม่ทัน

“ขอเรียกร้องให้คุณอนุทิน ในฐานะ 

รมว.สธ.ผู้ผลักดันการใช้กัญชาเสรี ตรวจสอบ

การทำาหน้าที่ของกระทรวงที่ควรมุ่งเน้นให้

ความรู้ประชาชนในรูปแบบที่ถูกต้อง ทั้งเรื่อง

ของสรรพคุณและโทษต่อร่างกาย การป้องกัน

สารปนเปื้อนในกัญชาจากการปลูกและการ

เก็บรักษา โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์

เนื้อหา ประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำา

ใบกัญชามาใช้ ในการทำา ประกอบ หรือ

ปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร  

พ.ศ.2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และมุ่งสนับ 

สนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ นำาไปสู่การ

มีสุขภาพที่ดีของประชาชน” ดร.สุวดีกล่าว.

“มีประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจ และ

คุณภาพชีวิตของ 3 หมู่บ้าน มีน้ำากิน 

น้ำาใช้ และแหล่งท่องเที่ยวที่อาศัย

น้ำาในลำาคลองให้บริการล่องแพชม

ป่าชายเลน หลังจากโครงการฯ แล้ว

เสร็จจะร่วมกันบริหารจัดการน้ำา โดย

มีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านมาช่วยดูแล” 

นายประทีป สังข์ทอง ราษฎรบ้านเขา

พลู ต.บางสัก อ.กันตัง  จ.ตรัง  ราษฎร

ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บ

น้ำาบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำาอัน

เนื่องมาจากพระราชดำาริ ต.บางสัก 

อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าว และบอกว่าป่า

ชายเลนแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำาเค็มที่

หล่อเลี้ยงอาชีพประมงชายฝั่งมาเป็น

เวลานาน จะสมบูรณ์ ทำาให้ราษฎรมี

รายได้จากการจำาหน่ายอาหารทะเล

และบริการแพ  

“ที่ผ่านมาน้ำาในลำาคลองพลู

แห้งในช่วงหน้าแล้งราษฎรขาดแคลน

น้ำาจืดสำาหรับอุปโภคบริโภค และทำา

การเกษตรประมงชายฝั่งต้องออก

ทะเลไกลกว่าเดิมทำาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น  จึงเกิด

อ่างเก็บน้ำาบ้านเขาพลูฯ ต.บางสัก อ.กันตัง  จ.ตรัง

ปัจจัยพื้นฐานชุมชนนวัตวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เวทีประชาคมและทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกัน

ว่า ต้องถวายฎีกาขอพระราชทานความ

ช่วยเหลือ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านเขาพลู

พร้อมระบบส่งน้ำาฯ และพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549” นายประทีป  

สังข์ทอง กล่าว

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่

ผ่านมาพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี 

ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่

ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 

องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ 

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. 

และคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังพื้นที่

ก่อสร้างโครงการฯ 

พบว่าเมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะช่วย

ราษฎรในเขต ต.บางสัก อ.กันตัง จำานวน 3 

หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 บ้าน

น้ำาราบ หมู่ที ่ 4 และบ้านเขาพลู หมู่ที ่ 6 

ประชากรประมาณ 2,700 คน มีน้ำาใช้สำาหรับ

อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งพื้นที่

การเกษตรประมาณ 450 ไร่ จะมีน้ำาใช้ทั้งปี 

พัทลุง • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

จากกรณีที่มีคนร้าย 2 คน ขี่รถ

จักรยานยนต์ใช้อาวุธปืนสงคราม

ชนิดเอ็ม 16 ยิงถล่มใส่บ้านพักนาย

ภาสกร หลินมา อายุ 39 ปี ในท้อง

ที่หมู่ 4 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน 

จ.พัทลุง เวลาประมาณ 23.45 น. 

เมื่อคืนวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลัง

จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์มาก่อ

เหตุยิงข่มขู่บ้านอดีตแฟนสาวเป็น

แห่งที่ 2 ซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรก

ประมาณ 2 กิโลเมตร และจาก

การสอบสวนติดตามของเจ้าหน้าที่

ตำารวจชุดสืบสวน รวบรวมหลัก

ฐาน และประจักษ์พยาน เพื่อยื่น

ขอหมายจับต่อศาลจังหวัดพัทลุง 

ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายพีรพงษ์ 

ขำาผุด หรือโต อายุ 40 ปี ชาว 

ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 

ที่ผ่านมา ชุดปราบปรามอิทธิพล 

มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายสำาคัญ 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ นำาโดย 

พ.ต.อ.ยศวรรธน์ กระจ่างวงศ์ ผกก.

สส.ภ.จว.พัทลุง, พ.ต.ต.จำาเริญ 

อินทร์แก้ว สว.กก.ตชด.11/ศปอร.ตร. 

ชุด 1 ส่วนกลาง สนธิกำาลังร่วม 

กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษพัทลุง 

ชุด ฉก.เสือดำา และชุดสืบสวน

ตำารวจภูธรพัทลุงกว่า 30 นาย เข้า

ปูพรมค้นในพื้นที่ป่าสวนยางพารา

ในท้องที่ ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม 

จ.พัทลุง

จากการสืบสวนของเจ้า

หน้าที่ทราบว่า ผู้ต้องหาตามหมาย

จับยังคงหลบซ่อนตัวในพื้นที่หมู่ 3 

ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้บ้าน บริเวณขนำา

สวนยางพารา เจ้าหน้าที่พบเพียง

ร่องรอยของคนร้าย โดยเฉพาะน้ำา

ดื่มและส่วนของเสบียงอาหาร แต่

ไม่พบตัวผู้ต้องหา

ขณะที่ญาติของผู้ต้องหาใน

คดีดังกล่าวระบุว่า เบื้องต้นจะนำา

ตัวนายพีรพงษ์ ขำาผุด หรือโต อายุ 

40 ปี มามอบตัวให้เจ้าหน้าที่ แต่

ขอประสานกับนายตำารวจรายหนึ่ง

พื้นที่ จ.พัทลุงก่อน.

ตร.เร่งหาคนร้าย

ใช้ปืนเอ็ม16ถล่ม

ใส่บ้านพักสองจุด

กรุงเทพฯ • วันที่ 20 มิ.ย. พ.ต.ท. 

อาทิตย์ ศรีสุพจน์ สว. (สอบสวน)  

สน.ทุ่งครุ รับแจ้งเหตุยิงกันตาย 

มีผู้เสียชีวิตหลายราย บริเวณ

บ้านเลขที่ 30 ซอยประชาอุทิศ 54 

แยก 8 แขวง-เขตทุ่งครุ จึงราย 

งานผู้บังคับ บัญชา ก่อนเดินทาง

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย 

พล.ต.ต.โชคชัย นามวงศ์ รอง 

ผบช.น., พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ 

ธนพัฒน์  ผบก.น.8, พ.ต.อ.อนันต์ 

ชัย กมลรัตน์ ผกก.สน.ทุ่งครุ เจ้า

หน้าที่กองพิสูจน์ หลักฐาน  แพทย์

เวช รพ.ศิริราช และอาสาสมัคร 

มูลนิธิ ป่อ เต็ กตึ๊ง

ที่ เกิดเหตุหน้าบ้านพบ

รถเก๋ง เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น

อี 220 สีดำา เลขทะเบียน  

ฌณ 8639 กรุงเทพฯ จอดอยู่ 

ตรวจสอบพบคราบเลือดบริเวณ

ช่องคอนโซลที่พักแขนและ

เบาะด้านหน้าฝั่งซ้าย และพบ

ปลอกกระสุน 1 ปลอก ตรวจ

สอบภายในบ้านพัก ห้องนอน

ชั้น 1 พบศพ ร.ต.ท.พงศ์ภรณ์ 

ทวีแก้ว อายุ 57 ปี รอง สว.สส.

กก.สส.บก.น.8 ถูกยิงด้วยอาวุธ

ปืนเข้าที่บริเวณศีรษะ มีอาวุธ

ปืนออโตเมติก ยี่ห้อซิกซาวเออร์ 

365 ขนาด 9 มม.ตกอยู่ ข้าง

กายพบร่าง น.ส.เบญจวรรณ์ วุฒิ

สาร อายุ 39 ปี ถูกยิงที่ขมับขวา

เช่นกัน ถัดไปห้องนอนอีกห้อง

พบศพ ด.ญ.ฉันทพิทยา ทวีแก้ว 

14 ปี นอนเสียชีวิตคว่ำาหน้า มี

บาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะ

จากการสอบสวนทราบ

ว่าคนก่อเหตุคือ ร .ต .ท .พงศ์  

ภรณ์ ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออก

ไปข้างนอกกับภรรยาก่อนที่จะ

กลับมา เมื่อถึงบ้าน ร.ต.ท.พงศ์ 

ภรณ์ได้อุ้มร่าง น.ส.เบญจวรรณ์ ที่ 

เสียชีวิตแล้วเข้ามาในบ้าน ก่อนจะ

ใช้อาวุธ ปืนยิงบุตรสาวที่นอนอยู่

ภายในห้องนอนชั้น 1 จากนั้นบุตร

ชายที่อยู่ชั้น 2 กับป้าได้ยินเสียง

ปืน จึงวิ่งลงมาดู พบว่าพ่อกำาลัง

อุ้มภรรยาที่เสียชีวิต และบอกว่า

ให้ไปดูน้องสาวที่ถูกยิง ลูกชายจึง

วิ่งมาที่ศูนย์บริการ สาธารณสุข 59 

เพื่อตามคนไปช่วยน้องสาว ก่อน

ที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก 1 นัด 

เมื่อกลับเข้าไปในบ้านพบพ่อและ

ภรรยานอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง

ภายในห้องนอนชั้น 1 แล้ว

สำาหรับ ร.ต.ท.พงศ์ภรณ์ 

เคยมีครอบครัวและภรรยามา

แล้ว 2 ครั้ง ก่อนมาคบหากับ 

น.ส.เบญจวรรณ์ จนมีลูกสาว 

มักจะทะเลาะกันบ่อยครั้งเรื่อง

ความหึงหวง ชู้สาว กระทั่งล่าสุด

เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาทะเลาะ

กันหนัก โดยทาง ร.ต.ท.พงศ์  

ภรณ์ ได้มีการโพสต์ข้อความ

เกี่ยวกับธรรมะผ่านช่องการออน 

ไลน์บ่อยครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุ 

ส่วนบ้านดังกล่าวพักอาศัยอยู่  

6 คน คือ ร.ต.ท.พงศ์ภรณ์  ภรรยา 

ลูกสาว ลูกชาย (ภรรยาเก่า)  พี่

สาว และแฟนพี่สาว.

‘รองสว.สืบ8’หึงยิงเมียลูกสาวตัวเองดับ

พิษณุโลก • ชาวบ้านรวมตัวเข้า

ร้องเรียนแจ้งจับทหารยศสิบเอก

หลอกฝากเข้ารับราชการทหาร

ติดยศร้อยตรีถึงร้อยเอก ผู้เสีย

หายหลงเชื่อหลายราย สูญเงิน

กว่า 3 ล้านบาท

วันที่ 20 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัด

พิษณุโลก นางมะลิ พิมพา อายุ 

51 ปี ตัวแทนชาวบ้านพื้นที่หมู่ 3 

บ้านนาบัว ต.นาบัว อ.นครไทย 

จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนาย

ชัยชนะ วงษ์ตระ อายุ 25 ปี  

บุตรชาย และชาวบ้านอีกประ 

มาณ 20 คน เดินทางมายื่นหนังสือ

ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ผ่านศูนย์ดำารงธรรม กรณีถูก

ทหารยศสิบเอก สังกัดกองทัพภาค

ที่ 3 หลอกว่าสามารถพาคนเข้ารับ

ราชการทหารได้ เพียงโอนเงินค่า

ดำาเนินการเท่านั้น ซึ่งมีผู้เสียหาย

หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจำานวนหลาย

ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ  

3 ล้านบาท

นายชัยชนะ วงษ์ตระ ผู้

เสียหาย เปิดเผยว่า ช่วงเดือน 

ม.ค.65 ที่ผ่านมา มีทหารยศสิบ

เอกติดต่อเข้ามาว่า ถ้าหากตน

แจ้งจับส.อ.ลวงเหยื่อฝากเป็นทหาร

อยากเข้ารับราชการทหารให้

โอนเงินมาให้และจะติดต่อเข้า

รับราชการทหารได้จริง ด้วย

ความที่อยากมีอนาคตที่ดี มีหน้า

ที่การงานมั่นคง จึงหลงเชื่อโอน

เงินไปให้หลายครั้ง ประมาณ 

3 แสนบาท จากนั้นจึงได้ ไป

สมัครสอบที่กองพลทหารราบ 

ที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 เมื่อผล

สอบออกมาปรากฏว่าได้ลำาดับ 

ที่ 19 ไม่ติดตัวจริง ก็โทร.สอบ 

ถามไปที่ทหารยศสิบเอกที่ โอน

เงินไปให้ แต่ไม่รับสายและไม่

ยอมคืนเงินตามที่กล่าวอ้าง คาด

ว่าน่าจะถูกหลอก จึงปรึกษากับ

ครอบครัวเพื่อรวบรวมหลัก

ฐานต่างๆ นอกจากนี้ยังทราบ

อีกว่าในพื้นที่มีคนถูกหลอกใน

ลักษณะเดียวกันอีกหลายราย 

จึงเตรียมเข้าแจ้งความดำาเนิน

คดีที่ สภ.นครไทย

ด้าน น.ส.มาริสา กระจ่าง

ศักดิ์ อายุ 29 ปี ผู้เสียหายอีก

ราย กล่าวว่า ถูกนายทหารยศ

สิบเอกคนดังกล่าวหลอกโอนเงิน

เข้ารับราชการทหารเช่นกัน โดย

มาพูดจาหว่านล้อมว่าทำางานที่

กองทัพภาคที่ 3 และสามารถ

พาเข้ารับราชการทหารได้จริง 

สามารถเลือกได้เลยว่าจะติด

ยศอะไร ตั้งแต่ร้อยตรี ร้อยโท 

ร้อยเอก หลังโอนเงินประมาณ 

5 เดือน จะพาเข้าทำางานได้เลย 

จึงปรึกษากับแฟนหนุ่มและไป

หายืมเงินมาเป็นค่าดำาเนินการ 

โอนไปประมาณ 5 แสนบาท 

และรอเวลาก็ไม่ได้เข้าทำางาน

สักที จึงโทร.ไปสอบถามก็บ่าย

เบี่ยงเรื่อยมา จึงเริ่มเอะใจว่าน่า

จะเป็นการหลอกลวงแน่นอน 

และมีคนอื่นๆ ในหมู่บ้านโดน

แบบตนเช่นกัน

ต่อมา นายพยนต์ อัศว

พิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

พิษณุโลก เป็นตัวแทนผู้ว่าฯ รับ

เรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำารง

ธรรม กล่าวว่า ทางศูนย์ดำารงธรรม

ไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบ

เองได้ จึงจะประสาน กอ.รมน. 

จ.พิษณุโลก เพื่อนำาเรื่องเสนอ

กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงาน

ต้นสังกัดของทหารคนดังกล่าวรับ

ทราบเรื่อง พร้อมแนะนำาให้ผู้เสีย

หายไปแจ้งความดำาเนินคดีตาม

กฎหมายที่ สภ.นครไทย เพราะ

ผู้เสียหายมีจำานวนมากและเข้า

ข่ายฉ้อโกงประชาชน โดยทาง

พนักงานสอบสวนจะรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อตั้งข้อหาตาม

กระบวนการกฎหมายก่อนส่ง

อัยการฟ้องศาลต่อไป

ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้ตรวจ

สอบไปยังต้นสังกัดของทหาร

รายดังกล่าว พบว่าล่าสุดได้

ถูกดำ า เนินการทางวินัยตาม

ระเบียบ พร้อมกับได้มีการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนเอาผิด

ทางวินัย เนื่องจากก่อนหน้านี้

ทางต้นสังกัดตรวจสอบพบว่า

หลอกชาวบ้านไปหลายรายแล้ว.
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สอบญัตติ

จะได้ข้อมูลมาอย่างไร

เมื่อถามว่า หาก ส.ส.ฝ่ายค้านออก

มาเปิดเผยว่าถูกแอบอ้าง จะทำาให้ญัตติดัง

กล่าวไม่ชอบใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า 

มีโอกาสเป็นเช่นนั้นได้ เพราะหากหักชื่อ

ออกไปจำานวนไม่เพียงพอต่อการยื่นญัตติ ก็

ต้องเข้าชื่อกันใหม่ ในขณะเดียวกันสุดท้าย

ไม่มี ส.ส.แสดงตัว ก็แปลว่าไม่มีหลักฐาน 

ถามว่า รัฐบาลพอจะกำาหนดวัน

อภิปรายได้แล้วหรือยัง นายวิษณุกล่าว

ว่ายังไม่ได้ เพราะสภายังไม่ส่งญัตติมา  

เนื่องจากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น คงต้องรอ

ให้สภาส่งมา ซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้กำาหนดไทม์

ไลน์อะไรไว้ในเรื่องนี้ ถ้าพูดถึงเดือน ก.ค. 

มันอัตโนมัติอยู่แล้วว่าสัปดาห์แรกรัฐบาล

ว่าง ไม่ติดภารกิจ พอสัปดาห์ต่อไป 13-15 

ติดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ไปอีกสัปดาห์

หนึ่งวันที่ 18 -20 ก.ค. ก็เป็นไปได้ไม่มี

ปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ ซึ่งรัฐบาลได้ทั้งนั้น

ไม่มีปัญหา ทำามาทุกปีอยู่แล้ว

ขณะที่นายสุชาติตอบโต้นายธีรัจ

ชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว

ไกล (ก.ก.) ที่ระบุการเพิ่มชื่อรัฐมนตรีที่

จะขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจาก 10 คน

เป็น 11 คนไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าสะอาด

ก็อย่ากลัว ว่าการอภิปรายเพื่อตรวจสอบ

การทำางานรัฐบาลเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่

ขั้นตอนควรทำาให้ถูกต้องชอบธรรม ซึ่ง

การเรียกร้องไปถึงนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจ

สอบความถูกต้องของญัตติ เพราะเห็นถึง

ความผิดปกติ เนื่องจาก นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ใน

ฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน ยอมรับว่าในวันที่ 14 

มิ.ย.มี ส.ส.ลงชื่อ 182 คน ยื่นอภิปราย 10 

รัฐมนตรี และมาเก็บตกเพิ่มรายชื่อในวันที่ 

15 มิ.ย. ตรงนี้ถามว่า ส.ส.ทั้ง 182 รายชื่อ

ที่ลงชื่อไปก่อนหน้านี้รับทราบและเห็นด้วย

หรือไม่ และเป็นการสลับร่างเพิ่มรายชื่อ

หรือไม่ ตรงนี้ที่ขอให้ตรวจสอบ

เสี่ยเฮ้งเดือด! ดีดปากก้าวไกล

นายสุชาติกล่าวว่า หาก ส.ส.เซ็น

ใหม่แล้วไม่เหมือนเดิมก็ถือว่าไม่ถูกต้อง ขอ

ถามว่าคนเป็นผู้แทนจะเซ็นอะไรโดยที่ ไม่

ได้ดูความถูกต้องและเนื้อหาเลยหรือ เรื่อง

นี้คนที่ทำาก็รู้อยู่แก่ใจ ซึ่งตนเองจบไปตั้งแต่

ขอให้ตรวจสอบญัตติ  แต่พรรคก้าวไกลที่

มีนักกฎหมายอยู่ในพรรคน่าจะเข้าใจ  กลับ

มาระบุในทำานองที่ไม่กล้าให้ตรวจสอบ ซึ่ง

เป็นคนละประเด็นกัน ขอย้ำาว่าไม่ได้ซีเรียส

เรื่องถูกอภิปราย ไม่กลัว เพราะสามารถ

ตอบได้ทุกครั้งถ้าเป็นเรื่องของงาน แต่ไม่

ชอบการกระทำาที่ทำาให้สภาเกิดความเสื่อม

เสีย และที่ผ่านมาพูดถึงฝ่ายค้านและตั้ง

ข้อสังเกตว่า ในญัตติที่ลงชื่อคือเมื่อวันที่ 

14 มิ.ย. แต่มาเพิ่มชื่ออีกในวันที่ 15 มิ.ย. 

เท่ากับเป็นการสารภาพของผู้นำาฝ่ายค้าน

หรือไม่เท่านั้น ไม่เคยพูดถึงพรรคก้าวไกล

“ผมไม่เคยยุ่งกับพรรคก้าวไกล พรรค                                                                

คุณมีนักกฎหมาย ฉะนั้นย่อมรู้ดีว่าการลง 

ชื่อยื่นญัตติเป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรม

หรือไม่ ผมไม่ยุ่งกับคุณ แต่ถ้าคุณมายุ่ง 

เดี๋ยวจะหนาว หากยังอวดภูมิ จะทำาให้เห็น

แล้วจะช็อก” นายสุชาติกล่าว

ส่วนนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวเรื่อง

นี้ว่า  เป็นเรื่องที่ต้องรับฟัง เพราะปกติใน

การลงนาม ส.ส.ต้องตรวจสอบดูก่อน ซึ่ง

มีการยื่นคำาร้องไปอยู่ที่การตรวจสอบของ

ประธานสภาที่จะได้ข้อยุติ โดยเชื่อว่าจะ

ไม่เป็นปัญหา หรือทำาให้ญัตติถูกตีตกไป 

ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายเห็นว่าช่วงวัน

ที่ 18-20 ก.ค. และลงมติวันที่ 21 ก.ค.นั้น

เหมาะสมแล้ว และเชื่อว่าเวลา 4 วันน่า

จะเพียงพอ เนื่องจากเห็นว่ารัฐมนตรีบาง

คนไม่มีประเด็นอะไรอภิปราย หากฝ่าย

ค้านมีจริยธรรมก็จะไม่นำาเรื่องส่วนตัวมา

อภิปรายในสภา 

“เชื่อมั่นว่าพรรคร่วมรัฐบาล รวม

ถึงพรรคเล็ก มีเสียงมั่นคงที่จะรักษาเก้าอี้

รัฐมนตรีไว้ได้ทุกคน จึงไม่ห่วงเรื่องเสียง

โหวตในสภา เพราะญัตติเขียนมาว่าส่อ

ทุจริต ซึ่งคำาว่าส่อหมายถึงยังไม่เกิดขึ้น 

แต่ไม่ขอตอบว่าจะมีเสียงฝ่ายค้านมาหนุน 

หรือขาดประชุม ไม่ร่วมโหวตหรือไม่” 

นายนิโรธกล่าวอีก พรรคได้ตั้งทีม 

ส.ส.รับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจไว้ 11 คน 

ชื่อว่าทีมปราบมาร เพื่อดำาเนินการให้การ

อภิปรายเป็นไปตามญัตติและข้อบังคับการ

ประชุม  โดย ส.ส. 11 คน ประกอบด้วย 

1.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 2.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ส.ส.                                                    

บัญชีรายชื่อ 3.น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตร ส.ส. 

สระบุรี 4.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส. 

จันทบุรี 5.นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา 

ส.ส.กทม. 6.นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช 7.นายสัญญา นิล

สุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ 8.นายภาคิน              

สมมิตรธนกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 9.นายรงค์  

บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช 10.นาย 

จักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. และ 11.นาย 

กษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กทม.

ขณะที่นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชี                                                                      

รายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปไตย

ใหม่ กล่าวถึงการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ว่า ส่วนตัวเทคะแนนให้ พล.อ.ประวิตร  

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ คนเดียว และ

พรรคเล็กอื่นๆ เท่าที่คุยเบื้องต้นก็จะเท                             

คะแนนให้ พล.อ.ประวิตรเช่นเดียวกัน  

ส่วนนายกฯ และรัฐมนตรีคนอื่นนั้นขอฟัง

การอภิปรายก่อน  ขอดูตามเนื้อผ้า 

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตรวจสอบญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ที่นายสุชาติกล่าวหาว่าเป็นญัตติเถื่อนว่า 

ได้ส่งไปให้ฝ่ายประจำาช่วยตรวจสอบ รวม

ทั้งให้ตรวจสอบสิ่งที่นายสุชาติร้องมาว่าข้อ

เท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งปกติแล้วการเพิ่ม

ชื่อเป็นสิทธิของผู้ยื่น เขาจะเพิ่มผู้ ใดหรือ

ตัดผู้ใดก็ได้  แต่สิ่งที่นายสุชาติร้องว่าเวลา

เสนอให้สมาชิกรับรองมี 10  คน เราไม่รู้

ข้อเท็จจริง ซึ่งปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจ

สอบเอกสารที่ส่งมา ถ้าข้องใจอะไรก็จะ

สอบถามกลับไปถึงเจ้าของญัตติและผู้นำา

ฝ่ายค้าน ที่ผ่านมาเรื่องในทำานองนี้ยังไม่

เคยได้ยิน 

สุทินอ้างกลยุทธ์สับขาหลอก

เมื่อถามว่า จะมีการเรียกวิปทั้ง 3 

ฝ่ายเพื่อหารือวันอภิปรายในช่วงใด นาย

ชวนกล่าวว่ายัง เพราะต้องรอให้วินิจฉัย

ก่อนว่าญัตติที่ยื่นมานั้นถูกต้องหรือไม่ภาย                                                                   

ใน 7 วัน  ซึ่งจะครบในสัปดาห์นี้ จะชัด                                                            

เจน ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็สั่ งบรรจุ ใน

ระเบียบวาระว่าสมควรจะเป็นช่วงใด 

แต่ยังไม่ได้กำาหนดวันอภิปราย ทั้งนี้เท่า

ที่หารือเบื้องต้นจะเป็นช่วงกลางเดือน 

ก.ค.ไปแล้ว ที่พูดกันไว้คร่าวๆ คือตั้งแต่

วันที่  18 ก.ค.เป็นต้นไป แต่ยังไม่แน่นอน 

เพราะต้องดูความพร้อมของรัฐบาลด้วยว่า

จะมีความพร้อมเมื่อใด เช่นเดียวกับฝ่าย

ค้านด้วยว่าต้องพร้อมเมื่อใด

ส่วนนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา 

สารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ยืนยันว่า ไม่

กังวลและไม่มีผลว่าจะกระทบกับญัตติที่

ยื่นไปแล้ว เพราะฝ่ายค้านดำาเนินการถูก

ต้องทุกอย่าง เซ็นชื่อครบ ส.ส.ฝ่ายค้านไม่มี

ใครติดใจ ซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ของผู้นำาที่จะสับ

ขาหลอกบ้าง ขณะนี้ก็ยังไม่มี ส.ส.ร้องขึ้น

มาว่าเซ็นไม่ตรงหรือยัดไส้ เป็นเรื่องที่นาย

สุชาติเป็นคนพูดขึ้นมา

เมื่อถามว่า เหตุใดฝ่ายค้านไม่ยื่น

ญัตติชื่อของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน นายสุทิน

กล่าวว่า  ญัตตินี้มียุทธศาสตร์เด็ดหัว สอย

นั่งร้าน ดังนั้นจึงมุ่งไปที่พรรคการเมือง

ใหญ่ ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันทางการเมืองใน

อนาคต ส่วนนายสุพัฒนพงษ์เป็นคนนอก  

ส่วนความผิดเรื่องราคาน้ำามันนั้นไม่ได้ถูก

ละเลยแน่นอน  เพราะฝ่ายค้านจะอภิปราย

หนักไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า

ทีมเศรษฐกิจ  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ

อภิปรายนายสุพัฒนพงษ์ไม่ได้ เพียงแต่ไม่

ได้ลงคะแนนเท่านั้น 

ถามต่อว่า กรอบเวลาการอภิปราย 

4 วันเพียงพอหรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า 

รัฐบาลต้องใจกว้างและให้เวลา  เพราะ

ฝ่ายค้านคิดว่า 5 วันสำาหรับการอภิปราย

โดยไม่รวมวันลงมติเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ก็

ต้องมาคุยกัน หากรัฐบาลให้เวลาน้อยฝ่าย

ค้านก็จะไม่ยอม ถือเป็นการขัดขวางการ

ทำาหน้าที่ตรวจสอบ แต่ต้องดูที่เจตนาด้วย

วันเดียวกัน นายเรืองไกร ลีกิจ

วัฒนะ อดีตสมาชิก พปชร. ระบุว่า ได้ยื่น

หนังสือถึงประธานสภาให้ตรวจสอบญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 11 คน ว่า

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 หรือ

ไม่ เพราะญัตติของฝ่ายค้านก่อนลงนามมี 

2 ฉบับ คือฉบับไม่ไว้วางใจ รมต. 10 คน  

กับฉบับไม่ไว้วางใจ รมต. 11 คน และทั้ง

สองฉบับลงวันที่  15 มิ.ย.เหมือนกัน จึง

เป็นพิรุธน่าสงสัย เพราะนายชลน่านให้

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ไว้ส่วนหนึ่งว่า 

“เมื่อเราเขียนญัตติเสร็จวันที่ 14 มิ.ย. ราย

ชื่อของนายสุชาติยังไม่ได้เข้าไป บางพรรค

ก็เซ็นชื่อวันที่ 14 มิ.ย. และในวันที่ 15 

มิ.ย.ก็มีการเก็บตกลายเซ็น ส.ส.ที่ต้องเข้า

ชื่ออีกครั้ง ในช่วงเวลา  11.00 น.ยังมีการ

แก้ไขญัตติอยู่ ก่อนยื่นญัตติต่อนายชวนใน

เวลา 13.00 น.”

นายเรืองไกรกล่าวว่า การแก้ ไข

ญัตติโดยเพิ่มรายชื่อเข้ามาใหม่ และยัง

แก้ไขเนื้อหาอีกหลายที่ จนทำาให้ญัตติฉบับ 

10 คนที่มีเพียง 4 แผ่น กลายเป็นญัตติ

ฉบับ 11 คน ที่มี 5 แผ่น แต่ใช้รายชื่อ 

ส.ส.ที่นายชลน่านกล่าวว่าลงนามไว้เมื่อวัน

ที่ 14 มิ.ย.สำาหรับญัตติ 10 คน มาแนบเป็น

บัญชีแนบท้ายญัตติ 11 คน กรณีจึงมีเหตุ

ต้องตรวจสอบว่าญัตติที่ทำาใหม่แต่ใช้ราย

ชื่อที่แนบญัตติเก่ามาแนบนั้น ชอบหรือไม่ 

ซึ่งเรื่องนี้น่าจะไม่ชอบ หากเทียบเคียงกับ

คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 

“ได้ร้องประธานชวนให้ตรวจสอบ

ญัตติฝ่ายค้านที่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรี 11 

คน ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา  151 

หรือไม่ และการกระทำาดังกล่าวเข้าข่าย

ความผิดตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 234 

(1) หรือไม่ และเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐาน

จริยธรรมอย่างร้ายแรง ข้อ 8 หรือไม่ และ

เรื่องนี้จะยื่น ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบอีกทาง

หนึ่งด้วย” นายเรืองไกรกล่าว

กกต.แย้ม ‘ไล่หนูตีงูเห่า’ ไม่ผิด

แหล่งข่าวจากสำานักงานคณะกรรม 

การการเลือกต้ัง  (กกต.) ช้ีแจงถึงกรณี

นายชนะศักด์ิ อัตถาวงศ์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เตรียมเข้ายื่น

ต่อ กกต.เพ่ือให้ตรวจสอบพรรคเพ่ือไทย

หลังจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย ภายใต้

ชื่อ “ไล่หนู ตีงูเห่า” ในพ้ืนท่ี จ.ศรีสะเกษ 

เข้าข่ายการสัญญาและการกระทำาท่ีชอบ

หรือไม่ชอบทางกฎหมายหรือไม่ ว่ากรณีดัง

กล่าวเป็นไปตามมาตรา 65 และมาตรา 66 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.2561 ประกอบ

ระเบียบ กกต.ว่าด้วยจำานวน หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขของการให้ตามปกติ

ประเพณี หรือเม่ือมีเหตุอันสมควรฯ โดย

หากมีพยานหลักฐานว่าพรรคการเมือง

ใดให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด

อันอาจคำานวณเป็นเงินได้แก่บุคคล  โดย

มิใช่การให้ตามปกติประเพณี หรือเหตุอัน

สมควร ให้สำานักงาน กกต.รวบรวมข้อเท็จ

จริงพร้อมเสนอความเห็นให้ กกต.พิจารณา

ส่ังให้เลขาธิการ กกต.บันทึกไว้เป็นค่าใช้

จ่ายในการเลือกต้ังของพรรคการเมืองน้ัน

ในการเลือกต้ัง  ส.ส.คร้ังต่อไป ซ่ึงจะทำาให้

พรรคการเมืองน้ันเหลือจำานวนเงินค่าใช้จ่าย

ในการเลือกต้ังคร้ังต่อไปน้อยลง เช่น หาก

กำาหนดให้พรรคการเมืองสามารถใช้จ่ายใน

การเลือกต้ัง  ส.ส.ได้ 35 ล้านบาท สมมติว่า

พรรคการเมืองน้ันแจกเงิน และเส้ือไปรวม

มูลค่า 1 ล้านบาท ก็จะทำาให้สามารถใช้จ่าย

ในการเลือกต้ังคร้ังต่อไปได้แค่ 34 ล้านบาท 

“กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นความผิด แต่จะ

ทำาให้เหลือเงินค่าใช้จ่ายหาเสียงของพรรค

นั้นๆ ลดลงเท่านั้น เนื่องจากตามกฎหมาย

ให้ใช้วิธีบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก

ตั้งครั้งต่อไปนั้นเอง” แหล่งข่าวระบุ 

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.

และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกฯ ให้พรรคเพื่อไทยไปย้อนดูว่าประเทศ

ต้องเจอกับสถานการณ์และเศรษฐกิจอย่าง

ทุกวันน้ี เพราะรัฐบาลไหนทุจริตคอร์รัปชัน

มโหฬารว่า ส่ิงท่ีนายธนกรพูดน้ันเป็นเรื่อง

ท่ีน่าละอายมาก หากจะถามว่ารัฐบาลชุด

ไหนท่ีทำาให้เศรษฐกิจตกต่ำาย่ำาแย่มาตลอด

หลายปีท่ีผ่านมา จนหน้ีสินประเทศท่ีทุกคน

ต้องใช้หน้ีร่วมกันพุ่งชนเพดานท่ี 10 ล้าน

ล้านบาทน้ัน ก็ล้วนเป็นฝีมือการบริหาร

ของ พล.อ.ประยุทธ์ท้ังส้ิน เหตุใดนายธนกร                                    

จึงม่ันใจว่า  พล.อ.ประยุทธ์เข้ามากอบกู้

เศรษฐกิจ ท้ังท่ีปัญหาประเทศท้ังหมดเกิดข้ึน

มาจาก พล.อ.ประยุทธ์เองท่ีมีเพียงตำาแหน่ง

ทางการทหาร และไร้ความสามารถในการ

เป็นผู้นำาประเทศ

“อดีตนายกรัฐมนตรีที่นายธนกร

กล่าวถึง เป็นนายกฯ  ที่ประชาชนคนไทย

คิดถึง เพราะได้สร้างคุณประโยชน์ต่อพี่

น้องประชาชนคนไทยมามากมายมาจนถึง

ทุกวันนี้ คนไทยจดจำาได้ดีว่าเศรษฐกิจแย่ 

คนแก้ต้องเพื่อไทย ซึ่งแตกต่างจากนายกฯ 

ของนายธนกรที่ ไปไหนมีแต่คนตั้งคำาถาม 

เบือนหน้าหนี เพราะเบื่อหน่าย เอือมระอา

กับการต้องทนทุกข์อยู่กับผู้นำาประเทศที่ ไร้

ความรู้ความสามารถ” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว.

“พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทรงงานเปนแบบ

อยางของผมในการทํางาน พระองคเคยรับส่ังสนับสนุน

ใหคนเลิกบุหร่ี เปนพลังสําคัญท่ีทําใหผมทํางานอยาง

ตอเน� อง เพ� อไมใหเกิดนักสูบหนาใหม และลดจํานวน

ผูสูบบุหร่ี” 

ความในใจจาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 

ประธานมูลนิธิรณรงคเพ� อการไมสูบบุหร่ี ในวันแหง

ความภาคภูมิใจ เม� อไดรับรางวัล Dr.LEE Jong-Wook 

Memorial Prize for Public Health 2022 จากองคการ

อนามัยโลก (WHO) โดย นพ.จอส ฟอนเดลาร ผูแทน

องคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย เปนผูนําโล

รางวัลมามอบให ท่ีอาคารสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาวะ (สสส.) เม� อวันท่ี 9 มิ.ย.2565

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เปนแพทยผูเช่ียวชาญ

ดานการรักษาโรคทรวงอก ซ่ึงประกาศปณิธานในฐานะหมอวา                                                                                 

“เราตองทําใหคนเลิกบุหร่ี” ต้ังแตป 2519 จากน้ันก็ไดเดินหนา

รณรงคใหสังคมไทยละเลิกบุหร่ีมาโดยตลอดอยางจริงจัง ดวยกลยุทธ                                                                                      

การใชส� อเปนเครือขายพันธมิตร เร่ิมจากออกรายการทางสถานี

โทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม ตอบปญหาเก่ียวกับสุขภาพ 

เสนทางของการตอสู

ตลอดระยะเวลา 36 ป หรือเกือบ 4 ทศวรรษ คุณหมอประกิต

ไดสรางพันธมิตรเปนจํานวนมากมาย รวมท้ังผูท่ีตองการเลิกบุหร่ี 

“ศัตรูของผมคือบริษัทบุหร่ีและเครือขาย ท่ีเหลือลวนเปนมิตรของ

ผมท้ังหมด แมแตชัย ราชวัตร นักเขียนการตูนท่ีสูบบุหร่ี ผมขอให

เขียนการตูนรณรงคการไมสูบบุหร่ี  เราไมไดตอตานคนสูบบุหร่ี แต

เราแอนต้ีบุหร่ี เราเชิญชวนคนท่ีรักสุขภาพเขามาเปนแนวรวมมูลนิธิ

รณรงคเพ� อการไมสูบบุหร่ี” ศ.นพ.ประกิตกลาว และยังยอนวันวาน

การตอสูท่ียาวนานวา ...

กอนป 2519 ผมเปนหมอโรคปอด ใชความรูเผยแพรสู

ประชาชนออกทีวีในป 2520 ในนามแพทยสมาคมฯ เพ� อผลักดัน

นโยบายควบคุมยาสูบ ซ่ึงมีผลในป 2523 ขณะน้ัน WHO รณรงค

โครงการไมสูบบุหร่ี Cigarette the Choice is your ผมเปนตัวแทน

สมาคมอุรเวชชฯ เสนอขอใหเปล่ียนคําเตือนเล็กๆ ขางซองบุหร่ีวา 

บุหร่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ แตโรงงานยาสูบขอเติมคําวา “อาจจะ”  

ป 2529 คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ศาสตราจารย

เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี, ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นพ.

อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ สมัยท่ีทานเปนคณบดีคณะแพทยศาสตร 

รพ.รามาธิบดี เปนกรรมการมูลนิธิหมอชาวบาน ไดจัดต้ังคณะทํางาน

และรับผิดชอบคาใชจายบุคลากร มีคุณบังอร ฤทธ์ิภักดี เรียนจบคณะ

อักษรศาสตร ดานพัฒนาชุมชน จุฬาฯ เปนแมงานสนับสนุนใหผม

ทํางานรณรงคเพ� อการไมสูบบุหร่ีดวยเหตุผลท่ีวา ผมพูดใหคนเขาใจ

ไดงายๆ 

“สมัยน้ันผูชาย 2 ใน 3 สูบบุหร่ี ถารวมผูหญิงและผูชาย 1 ใน 

3 สูบบุหร่ี หรือ 32% ผมเปนอาสาสมัครต้ังคณะกรรมการ เราต้ัง

เปาหมายวาจะทํางานระยะยาว เราชวยกันทําสไลดเผยแพรความรู                                                                                         

สูประชาชน WHO สนับสนุนควบคุมยาสูบ เราชวยกันสรางเครือขาย”

ตลอดเวลาท่ีทํางานโครงการรณรงคเพ� อการไมสูบบุหร่ี จาก

วันน้ันจนถึงปจจุบัน เปนงานท่ีทาทายและประสบความสําเร็จ                             

ผมบรรยายความรูใหนักศึกษาแพทยป 4 ป 5 วายอนไปเม� อป                      

2520-2521 คนสูบบุหร่ีในโรงพยาบาลเขาทําหนาเหลอหลา เพราะ 

ยุคของเขาไมเห็นภาพคนสูบบุหร่ีในโรงพยาบาล คานิยมของการ                    

สูบบุหร่ีเปล่ียนไปเยอะมาก จากเดิมท่ีมีคนสูบบุหร่ีในป 2534 จํานวน 

32% ป 2535 มี กม.ควบคุมยาสูบ ขณะน้ันมีประชากร 38 ลานคน 

คนสูบบุหร่ีจํานวน 12.2 ลานคน ป 2564 คนสูบบุหร่ีลดจํานวนลง 

17.4% เปนผลงานท่ีคํานวณเปนมูลคาไมได มีคนสูบบุหร่ี 9.9 ลานคน 

จากจํานวนประชากร 57 ลานคน ถาเราไมรณรงคกันอยางตอเน� อง 

เราจะมีจํานวนคนสูบบุหร่ีเพ่ิมมากข้ึนเร� อยๆ 

บานเราคําเตือนบนซองบุหร่ีเทากับมาตรฐานโลก กอนท่ีจะมี

การรณรงคเลิกบุหร่ี เฉล่ียคนสูบบุหร่ี 13-14 มวน/วัน เปน 10 มวน/

วัน คนสูบบุหร่ีมีอายุสูงข้ึน เม� อสํารวจในโรงพยาบาล หอผูปวยชาย 

32 เตียง 2 แถวแรกเปนโรคถุงลมโปงพอง คนปวยวัย 35-45 ป                                                                                    

ข้ึนไป สวนใหญเสียชีวิตเร็วเพราะโรคหัวใจและถุงลมโปงพอง 

เสนเลือดไหลยอน คนท่ีติดบุหร่ีแลวติดโควิดโอกาสเส่ียงตายสูง คนท่ี

สูบบุหรี่ไฟฟามีโอกาสติดบุหรี่สูงขึ้นถึง 5-7 เทาเม� อเปรียบเทียบกับ

คนท่ีไมสูบบุหร่ีไฟฟา ภูมิตานทานปอดลดลง เรายังมีปญหาควบคุม

บุหร่ีเถ� อน ซ่ึงกระทรวงการคลังบอกวาไมมีอัตรากําลังเพียงพอ 

พิษภัยบุหร่ี...ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

คนท่ีสูบบุหร่ีเม� อเจ็บปวยยอมเสียคาใชจายในการรักษาอยาง

มโหฬาร ยังไมมีนักวิชาการประเมินผลออกมา เปนเร� องท่ี สสส.

ลงทุน เพ� อสะทอนใหเห็นวาการลงทุนนอย แตไดผลคุมคาอยาง

มหาศาล “ผมเห็นคนปวยจากการสูบบุหร่ี ท้ังๆ ท่ีปวยแตเลิกบุหร่ีไม

ได ครอบครัวตองเดือดรอน คนสูบบุหร่ีท่ียังไมปวย 60% อยากเลิก

บุหร่ี 1 ใน 3 เร่ิมตนลงมือเลิกบุหร่ี คนทํางานรณรงค

ใหเลิกบุหร่ีมีจุดเดือดตํ่าท่ีไมสามารถอดทนตอ

ความไมชอบธรรม ในจํานวนคนท่ีสูบบุหร่ี

ป 2564 จํานวน 2 ลานคน มีรายได

ตํ่ากวา 6,000 บาท สูบบุหร่ีเดือน

ละ 700 บาท และยังด� มเหลาดวย 

ครอบครัวยอมเดือดรอนแน�นอน 

เหลือเงินเพ่ือการศึกษาของลูก

เพียง 20 บาท 

ประชากรวัยสูบบุหร่ีอายุ 

15 ปข้ึนไป คนท่ีไดรับพิษภัยจาก

บุหร่ี 8 ลานคน ครอบครัวของ

กลุมคนท่ีสูบบุหร่ีไดรับพิษภัยจาก

ควันบุหร่ีมือ 2 เพราะสูบบุหร่ีในบาน 

อุปสรรคสําคัญในการควบคุมยาสูบ ไมให

มีการเติมเมนทอลในบุหร่ีทําไดยากมาก เพราะ

บริษัทผูผลิตบุหร่ีบล็อกอยู ถารัฐบาลขาดความมุงม่ัน

ทางการเมือง ไมเห็นวาการควบคุมยาสูบเปนส่ิงสําคัญ การมีสวน

รวมทุกภาคสวนรวมถึงรัฐบาลตองเดินไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ัง

กระทรวงการคลัง 

สสส.ใชงบประมาณ 300 ลานบาทเพ� อรณรงคพิษภัยของเหลา

และบุหร่ี สหรัฐฯ ใชเงิน 8 หม� นลานบาทในการรณรงค อังกฤษใช

งบประมาณ 1.2 หม� นลานบาท ท้ังยังต้ังเปาหมายสังคมปลอดบุหร่ี

ภายในป 2030 ท้ังยังเพ่ิมงบประมาณอีก 700 ลานปอนดเพ� อออก 

กม.บังคับบริษัทบุหร่ีจะตองเปนผูจายเงินกอนน้ี ทุกวันน้ีบริษัทผูผลิต

บุหร่ีในประเทศอังกฤษมีกําไรถึง 900 ลานปอนด เงินกอนน้ีนํามา

รักษาคนใหเลิกบุหร่ีได 

คุณหมอเล่าว่า “เร่ืองบุหร่ีถูกกฎหมายเป็นอุบัติเหตุทาง

ประวัติศาสตร ท้ังๆ ท่ีบุหร่ีมีสารกอมะเร็งมากถึง 70 ตัวแตขายได 

ในขณะท่ีสินคาอ� นถามีสารกอมะเร็งเพียงตัวเดียวก็ขายไมไดแลว 

เมืองไทยขายบุหร่ีกันมารอยกวาปมาแลว ป 1880 มีเคร� องจักรผลิต

ออกมาไดจํานวนมาก ตองทําการตลาด ป 1964 ประกาศวาการสูบ

บุหร่ีทําใหเส่ียงตอการเปนโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ ฯลฯ รัฐบาลจะคุม

ไมได ในสหรัฐฯ มีคนสูบบุหร่ีมากถึง 50 ลานคน อุตสาหกรรมบุหร่ีใน

สหรัฐฯ เขมแข็งมาก ไมมีคําเตือนเปนรูปภาพแตอยางใด แตการสูบ

บุหร่ีลดลงเพราะการเก็บภาษีบุหร่ีสูงข้ึน สงผลใหคนสูบบุหร่ีลดลงได 

ในขณะท่ีคนท่ัวโลกสูบบุหร่ีมากถึง 800 ลานคน”

ผูนําและรัฐบาล..กุญแจสูความสําเร็จ

ประธานมูลนิธิรณรงคเพ� อการไมสูบบุหร่ีสรุปจากประสบการณ

การทํางานเพ� อรณรงคไมใหสูบบุหร่ีวา อุปสรรคสําคัญหน่ึงก็คือ

รัฐบาลเปนเจาของโรงงานยาสูบ ในอนาคตจะเห็นไดวายาสูบใน

ประเทศสูการตลาดของบริษัทผูผลิตบุหร่ีจากตางประเทศไมได ทุกวัน

น้ีโรงงานยาสูบของรัฐเหลือเพียงกวา 10 ประเทศเทาน้ัน แขงขันกับ

บริษัทผูผลิตบุหร่ีขามชาติไมได “บริษัทบุหร่ีขามชาติกินสวนแบงการ

ตลาดท่ัวท้ังโลก บริษัทขามชาติรายหน่ึงขายบุหร่ีมีกําไรท่ัวโลกถึง 3 

แสนลานบาท เฉพาะกําไรในประเทศไทยสูงถึง 5 พันลานบาท เม� อ

ดูสัดสวนการทํากําไร ไมมีธุรกิจถูกกฎหมายท่ีสรางกําไรไดดีเทากับ

บริษัทบุหร่ี”

อนุสัญญาควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลกป 2547 

กม.เก่ียวกับสุขภาพระดับประเทศท่ัวโลกเล็งเห็นวามีผูเสียชีวิตจาก

สารพิษในบุหร่ีเปนจํานวนมาก จึงตองใชบทบาทแทรกแซง

นโยบายสาธารณะ นําเสนอใหผูบริโภคไดรับรูถึง

พิษภัยจากบุหร่ี รูเทาทันกลยุทธของบริษัท

บุหร่ีในการเขาถึงวัยรุนท่ียังไมสูบบุหร่ี เพ� อ

สรางนักสูบหนาใหมทดแทนคนท่ีสูบบุหร่ี

และตายไปแลว เมืองไทยยังทําไดไม

ท่ัวถึง เพราะการขายบุหร่ีเปนการ

ขายของท่ีถูก กม. ในขณะท่ีมีกลุม

ผลประโยชนคอยขัดขวางมาตรการ

ท่ีจะชวยชีวิตคนใหปลอดภัยจากควัน

บุหร่ี โดยเฉพาะการขอแกไขขอ กม.ไม

ใหมีสวนผสมของเมนทอลยังทําไดไม

สําเร็จ เพ� อทําใหคนเลิกสูบบุหร่ีไดงาย

ข้ึน เพราะเน้ือแทของยาสูบมีกล่ินเหม็นฉุน 

ทําใหระคายเคือง 

“องคความรูท่ีจะทําใหคนสูบบุหร่ีนอยลงยัง

ทําไมได เพราะเร� องน้ีข้ึนอยูกับวิสัยทัศน นักการเมืองตอง

เขามาชวย การจะพิชิตแกไขอุปสรรคไดน้ันอยูท่ีดวง ถาเจอรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรีดีๆ เขาใจปญหาอยางนายกฯ ตูพูดทุกคร้ัง มีคําส่ังไม

ใหจําหน�ายบุหร่ีไฟฟา ถือวาผิดกฎหมาย เร� องก็จบลงได”

ศ.นพ.ประกิตกลาวปดทายวา “ผมยังประทับใจในเหตุการณ

เม� อป 2545 กษัตริยบรูไนเชิญไปในการจัดประชุมบุหร่ีนานาชาติ 

กษัตริยบรูไนทรงกลาวเปดงาน รับส่ังวาบุหร่ีมีอันตรายตอสุขภาพ 

เราจะเลือกยาสูบเพ� อเศรษฐกิจหรือเลือกสุขภาพมากอน เร� อง

เศรษฐกิจมีทางเลือกหลายเสนทาง แตเร� องสุขภาพน้ันไมมีทางเลือก

มากนัก นักการเมืองตองมีมุมมองเหลาน้ีดวย” 

หมอประกิต วาทีสาธกกิจ 

แมทัพใหญรณรงค..เลิกบุหรี่

ในวันควารางวัลองคการอนามัยโลก


