
‘โกทร’มอบตัวศาลใหประกัน

เจาหนาที่ตํารวจคุมตัวนายสุนทร วิลาวัลย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี ผูตองหาในคดีรวมกับพวกรวม 10 คน 

มีสวนรวมบุกรุกที่ดินปาสงวนแหงชาติเขาใหญ จ.ปราจีนบุรี เม� อชวงป 2545 ออกจาก สภ.เมืองระยอง สงพนักงานอัยการ 

ย� นฟองตอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2
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พอลูก ‘วิลาวัลย’ เสี่ยงหลุดเกาอี้
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ทําเนียบฯ • ครม.คลอดแพ็กเกจมาตรการ

เยียวยาพลังงานรอบใหม 3 เดือน พรอม

ลดหยอนภาษีหนุนทองเที่ยว ชูแคมเปญลด

ใชพลังงาน ยืดหั่นภาษีน้ํามันเคร� องบิน 6 

เดือน ไฟเขียว “เราเที่ยวดวยกัน” เฟส 4 

“บิ๊กตู” สั่งทุกหน�วยเตรียมแผนรับมือหาก

สถานการณยืดเยื้อ “สุพัฒนพงษ ” คาด

แนวทางรีดคากลั่นน้ํามันสัปดาหหนาไดขอ

สรุป 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 21 มิถุ 

นายน พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แถลงภายหลัง                                                      

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ที่

ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทา                                              

ผลกระทบประชาชนและภาคธุรกิจเรงดวน                                                        

ทั้งมาตรการใหมและขยายมาตรการเดิม                                                     

ที่จะสิ้นสุดในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ 1.ตรึงราคา 

ขายปลีกกาซเอ็นจีวี 15.59 บาทตอกิโลกรัม                                                                  

สําหรับเอ็นจีวีภายใต้ โครงการเอ็นจีวีเพื่อ                                                                           

ลมหายใจเดียวกัน สําหรับแท็กซ่ีในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลอยูที่ 13.62 บาทตอกิโลกรัม 

เปนเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 16 มิ.ย.-15 

ก.ย.65 2.กําหนดกรอบการขายปลีกแอลพีจี 

408 บาทตอถัง 15 กิโลกรัม เปนเวลา 3 

เดือน ตั้งแตเดือน ก.ค.-ก.ย.

3.ขยายเวลาใหสวนลดราคาแอลพีจี 

รานคา หาบเรแผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐไมเกิน 100 บาทตอราย/เดือน ตอ

ไปอีก 3 เดือน ถึงเดือน ก.ย.65 สวนผู

มีรายไดนอยซึ่งถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ                                              

อยูจะไดรับสวนลดการซ้ือกาซหุงตมจํานวน                                                        

100 บาทตอราย 3 เดือน 4.อุดหนุนราคา 

น้ํามันดีเซลรอยละ 50 ในสวนที่ราคาขาย                                                          

สูงกวา 35 บาทตอลิตรเปนเวลา 3 เดือน                                                        

ถึง ก.ย.65 5.คงคาราคาตลาดน้ํามันดีเซล 

ไมเกิน 1.40 บาทตอลิตร 6.ดึงกําไรจาก  

โรงกลั่นน้ํามัน นําสงกําไรจากคาการกลั่น

สวนหนึ่งเขากองทุนน้ํามัน เพ� อลดภาระคา 

น้ํามันใหกับประชาชนทั้งดีเซลและเบนซิน

ในชวง 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.ไปกอน อันนี้

เปนการขอความรวมมือ ตองขอขอบคุณ

บรรดาสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ

เร� องนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการทางภาษี

สําหรับบริษัท หางหุนสวนนิติบุคคล ในการ

จัดอบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ การจัด

แสดงสินคาในประเทศ เพ� อใหเกิดการกระ

ตุนการทองเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ สนับสนุนหวงโซอุปทานการทอง

เที่ยว สงเสริมการบริโภคและการจางงาน

เปนเวลา 6 เดือน ต้ังแต 15 ก.ค.ถึงส้ินป 65 

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม 

1,714 ราย เสียชีวิต 21 คน “ครม.” ไฟเขียว

ปรับลดซ้ือวัคซีนแอสตราเซนเนกาป 65 จาก                                                      

60 ลานโดส เหลือ 35.4 ลานโดส เหตุ

สถานการณดีขึ้น หันเพิ่มซื้อแอนติบอดีออก

ฤทธิ์ยาว 257,500 โดส วงเงิน 7,569.2228 

ลานบาท ใชรักษาผูปวย 3 กลุมเสี่ยงสูง

ภูมิคุมกันต่ํา “รองผูวาฯ กทม.” ลั่นเมืองกรุง

พรอมเขาสูโรคประจําถิ่น

เม� อวันที่ 21 มิ.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 1,714 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 1,711 ราย จากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 1,711 ราย เปนผู

เดินทางมาจากตางประเทศ 3 ราย หายปวย

เพิ่ม 2,137 ราย อยูระหวางรักษา 20,467 

ราย อาการหนัก 631 ราย ใสทอชวยหายใจ 

295 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย เปนชาย 10 

ราย หญิง 11 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 12 ราย มีโรคเรื้อรัง 9 ราย มียอดผู

ติดเชื้อสะสม 4,502,542 ราย ยอดหายปวย

สะสม 4,451,569 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสม 

30,506 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                              

จําสํานักนายกรัฐมนตรี

ไทยโพสต • “โกทร” ยองมอบตัวที่ สภ. 

เมืองระยอง อางไมไดหนี อยูปราจีนบุรี

โดยตลอด มีอาการปวยพออาการดีขึ้นก็มา

มอบตัว พรอมยืนยันในความบริสุทธิ์  ศาล

อาญาคดีทุจริตฯ ภ.2 มีคําสั่งประทับฟอง

กอนใหประกัน ตีราคาประกัน 6 เเสนบาท 

หามออกนอกประเทศ นัดสอบคําใหการ 5                                                           

ส.ค. ขณะที่ “กนกวรรณ” ปดปากเงียบ 

“วิษณุ” ชี้ถอด “สุนทร” พนนายก อบจ.

ปราจีนบุรี ตองใหจังหวัดสอบกอนชง มท.1 

ลงนาม

เม� อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 

นายสุนทร วิลาวัลย นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดปราจีนบุรี ไดเดินทางมาพรอม

กับบุตรชายและคนสนิท เขาลงบันทึกประ                                                

จําวัน สภ.เมืองระยอง ในคดีบุกรุกอุทยาน                                                                  

แหงชาติเขาใหญ หลังจากเตรียมเขามอบตัว                                                                           

ท่ีสํานักงานอัยการจังหวัดระยอง เจาหนาท่ี

ตํารวจไดเขาเชิญตัวมาท่ีช้ัน 2 หองศูนยปฏิ 

บัติการ (ศปก.) สภ.เมืองระยองทันที โดยมี                                                         

พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท ผบก.ภ.จว.ระยอง 

เขามาสอบสวนดวยตนเอง  พรอมดวยเจา

หนา ที่ตํารวจชุดสอบสวนอีกหลายนาย

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” ประกาศกลาง ครม. 

พรอมชี้แจงศึกอภิปรายไมไววางใจ วันไหน

ก็วันนั้น สั่งทุกกระทรวงเรงแจงผลงานผาน

ส� อโซเชียล “วิษณุ” บอกสภายังไมสงเร� อง

มาเลยไมกลาเคาะวันไหน “สุชาติ” ตอกย้ํา

ไมกลัวตรวจสอบ แตของใจไอ โมงปนหัว 

“ชลน�าน” ใหทําผิดรัฐธรรมนูญ “พท.” โว

มองไปขางหนากําหนดคนเชือดแลว “ทั่น

โรม” ฟุงทุบตรงเปารัฐมนตรีถึงออกอาการ 

แกนนําเสื้อแดงชี้ “ไลหนูตีงูเหา” เหมือน

ผลักมิตรเปนศัตรู

เม� อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน มีราย                                     

งานขาวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)                                              

วา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรม 

การประสานงานสภาผูแทนราษฎร (วิปรัฐ

บาล) ไดรายงาน ครม.วา ฝายคานไดย� น

ญัตติอภิปรายไมไววางใจ โดยขอเวลา 5 

วัน ระหวางวันที่ 18-21 ก.ค. และลงมติวัน

ที่ 22 ก.ค. ซึ่งหลังนายอนุชารายงานเสร็จ 

รัฐมนตรีคนอ� นๆ ไมไดมีใครติดใจหรือแสดง

ความเห็นอะไร โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ไดพูดวา “รับทราบ วัน

ไหนก็วันนั้น พรอมๆ ชี้แจงทุกเร� อง และ

ผูที่เกี่ยวของไปเตรียมขอมูลที่จะใช ในการ

ชี้แจงใหพรอม ใหวิปไปคุยกันใหเรียบรอย

ในเร� องนี้” ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.ยังไมไดมีมติ

ตอบรับในเร� องดังกลาว โดยใหวิปรัฐบาลไป

หารือ  

นอกจากนี้ ในที่ประชุม นายจุติ ไกร

ฤกษ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ไดเสนอตอที่ประชุมวา ควรปรับ

เร� องการส� อสารใหเขมขนในสวนที่เกี่ยวกับ

โซเซียลมีเดีย เพ� อใหทันตอโลก  เน� องจาก

เห็นวางานที่รัฐบาลทํามามีมาก  แตส� อสาร

ไปยังประชาชนไดนอย ขณะที่ในชวงทาย 

พล.อ.ประยุทธไดกําชับเร� องนี้วา 

๘ ขอหา ‘ปยบุตร’

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เช� อ กมธ.ชวยกัน

พิจารณาอยางรอบคอบ กม.ลูกคุมกัญชา

เสรี ดาน “อีสานโพล” ชี้คนในพื้นที่เกิน

ครึ่งอยากปลูกกัญชา แตไมเสพ กังวล 1 ป 

ราคารวงและแกจนไมได พบ “ภูมิใจไทย” 

คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ไดอานิสงสสายเขียว 

เม� อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ทําเนียบรัฐบาล 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ตอบคําถามส� อมวลชนตาม                    

ท่ี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมน   

ตรีและ รมว.กลาโหม มอบหมาย ถึงกรณีที่

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระ                                                             

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  แรม  8  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9352

อิสรภาพแหงความคิด

นายกฝากกมธ.

เขมออกกม.ลูก

คุม‘กัญชาเสรี’
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สั่งเตรียมขอมูลสูซักฟอก

ฝายคานโลงไมตีตกญัตติ

ไทยกับการรักษาระยะหาง

ระหวางสหรัฐฯ กับจีน

บี้เคลียรปมรถเมล

ขูลดเที่ยววิ่ง

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

โควิดขาลงห่ันซ้ือแอสตรา

กทม.พรอมโรคประจําถ่ิน

คลอดแพ็กเกจใหม

ลดคาครองชีพปชช.

ตูลั่นแจงไดทุกเร� อง
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2 ในประเทศ

ปลดล็อกกัญชา

ต้องไร้ข้อกังขา
สียงสะท้อนความกังวลในการใช้กัญชาก่อเกิดปัญหาต่อ

สุขภาพ ภายหลังจากภาครัฐมีการปลดล็อกกัญชาออก

จากบัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 กำาลังขยายวงกว้างขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกมาแสดง

ความคิดเห็น แสดงความกังวลอย่างต่อเนื่อง จนหลายพื้นที่ 

หลายกิจการ ต่างต้องแสดงจุดยืน แสดงความชัดเจนในการ

ใชก้ญัชา เพื่อใหส้งัคมคลายความกงัวล เกดิความสบายใจมาก

ขึ้น แม้ผลสำารวจความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นด้วย

ต่อการปลดล็อกกัญชา เพราะมองว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ 

สร้างรายได้ และเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นยารักษา

โรคได้ กระนั้นก็ต้องยอมรับว่ามีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ ไม่ได้

น้อยกว่าส่วนใหญ่มากนักกังวลต่อปัญหาการใช้กัญชาอย่าง

ไม่เหมาะสมในหมู่เด็กและเยาวชน ดังนั้นรัฐบาลและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งออกกฎ ออกระเบียบ ในการใช้ ใน

การบริโภคกัญชาให้ชัดเจน รวมทั้งต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเกิดความเข้าใจตรงกันว่าการปลดล็อกกัญชาออก

จากบัญชียาเสพติดแล้ว แต่ก็ไม่ใช่จะใช้กัญชาอย่างเสรี โดย

ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆ 

ผลสำ�รวจคว�มคดิเหน็ของประช�ชน ทีศ่นูยส์ำ�รวจคว�ม

คิดเห็น นิด้�โพล สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ เปิดเผย

เรื่องก�รปลดลอ็กกญัช�ออกจ�กบญัชยี�เสพตดิ จ�กประช�ชน

ที่มีอ�ยุ 15 ปีขึ้นไป กระจ�ยทุกภูมิภ�ค ระดับก�รศึกษ� อ�ชีพ 

และร�ยได ้ทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้จำ�นวน 1,310 หนว่ยตวัอย�่ง 

ต่อก�รปลดล็อกกัญช�ออกจ�กบัญชีย�เสพติดประเภทที่ 5 

ทำ�ให้ก�รปลูก เสพ สูบ บริโภค ส�ม�รถทำ�ได้ถูกกฎหม�ย พบ

ว่�ตัวอย่�งร้อยละ 34.81 ระบุ เห็นด้วยม�ก เพร�ะกัญช�เป็น

พืชเศรษฐกิจ สร้�งร�ยได้ และเป็นพืชสมุนไพรที่ส�ม�รถใช้

เป็นย�รักษ�โรคได้ ร้อยละ 24.89 ระบุ ไม่เห็นด้วยเลย เพร�ะ

กัญช�เป็นสิ่งที่ ไม่ดีต่อเด็กและเย�วชน เป็นส�รเสพติดชนิด

หนึ่ง ขณะที่บ�งส่วนระบุ ประช�ชนยังไม่มีคว�มรู้เรื่องกัญช�

ม�กพอ และภ�ครัฐไม่ส�ม�รถควบคุมก�รใช้กัญช�ได้อย่�ง

ทั่วถึง ร้อยละ 23.74 ระบุ ค่อนข้�งเห็นด้วย เพร�ะกัญช�เป็น

พืชที่มีประโยชน์ม�กกว่�ให้ โทษ ส�ม�รถใช้เป็นย�รักษ�โรคได้ 

ร้อยละ 16.56 ระบุ ไม่ค่อยเห็นด้วย เพร�ะอ�จเกิดก�รเสพติด

กัญช� ส่งผลเสียต่อสุขภ�พ ขณะที่บ�งส่วนระบุว่� ประช�ชน

อ�จนำ�ไปใช้ในท�งที่ผิด 

ที่สำ�คัญเมื่อศูนย์สำ�รวจคว�มคิดเห็นนิด้�โพล สอบถ�ม

ถึงคว�มกังวลของประช�ชนต่อปัญห�ก�รใช้กัญช�อย่�งไม่

เหม�ะสมในหมู่เด็กและเย�วชน พบว่� ตัวอย่�งร้อยละ 42.44 

ระบุ กังวลม�ก รองลงม� ร้อยละ 29.62 ระบุ ค่อนข้�งกังวล มี

เพียงร้อยละ 16.95 ระบุ ไม่กังวลเลย และร้อยละ 10.99 ระบุ 

ไม่ค่อยกังวล รวมทั้งคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อรูปแบบก�ร

ใช้กัญช�ของคนไทยในอน�คต พบตัวอย่�งร้อยละ 34.05 ระบุ 

ใช้ท�งก�รแพทย์ รองลงม� ร้อยละ 31.15 ระบุ ใช้เพื่อก�ร

สันทน�ก�ร เช่น ก�รสูบ หรือเสพ ร้อยละ 22.21 ระบุ ใช้ใน

ก�รประกอบอ�ห�รหรือเครื่องดื่ม และร้อยละ 12.59 ระบุ ใช้

เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ในเชิงพ�ณิชย์ ซึ่งนั่นดูเหมือนเป็นสิ่งที่ 

พลเอกประยทุธ ์จนัทร์ โอช� น�ยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่�ก�ร

กระทรวงกล�โหม ออกม�ยอมรบัก�รปลดลอ็กก�รใชก้ญัช�โดย

มกี�รออกกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต�มหลงั ทำ�ใหเ้กดิผลกระทบ

ในหล�ยมิติแน่นอน รวมทั้งได้ตั้งคณะกรรมก�รขึ้นม� โดยมี 

น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงส�ธ�รณสุข เป็นประธ�น ในระหว่�งที่รอพระร�ช

บัญญัติที่ยังไม่ออกม� โดยก�รออกกฎกระทรวงม�ใช้ก่อน ซึ่ง

ถือเป็นก�รแก้ปัญห�ก�รใช้กัญช�ที่เป็นประเด็นถกเถียง เป็น

ประเด็นกังวลกันอยู่ในสังคมขณะนี้ในระดับหนึ่ง

เราเข้าใจและเชื่อมั่นในการปลดล็อกกัญชาออกจาก

บัญชียาเสพติด ประเภทที่ 5 ของรัฐบาล ภายใต้การบริหาร

งานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และการผลักดันอย่างเต็ม

ที่ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีเจตนาที่ดี ต้องการให้ประเทศ

ชาตแิละประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากการปลดลอ็กกญัชาออก

จากบัญชียาเสพติดมากที่สุด แต่เมื่อมีเสียงสะท้อน มีความ

กังวล มีความสับสนเกิดขึ้นต่อการปลดล็อกกัญชา รัฐบาล

ในฐานะผู้บริหารก็ต้องเร่งทำาให้เกิดความกระจ่าง เกิดความ

เข้าใจที่ตรงกัน เพื่อให้สิ่งที่มุ่งหวังจะให้กัญชาเป็นแหล่งพืช

เศรษฐกิจตามที่มีมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นได้ตาม

เป้าประสงค์ทุกประการ.

เ

สุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

“ผมไม่ได้กลัวก�รตรวจสอบ พรรคก้�วไกลอย่�ม�พูด 

อย่�ม�ยุ่งกับผม เพร�ะผมไม่เคยยุ่งกับคุณ เดี๋ยวรู้สึก เดี๋ยว

เจอกัน จะตรวจสอบก็ตรวจสอบไป คนละประเด็น อย�่เบี่ยง

ประเด็น แต่ที่ผมให้ตรวจสอบคือญัตติของคุณมันชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือไม่”.

ลังหลบหนี-หมายจับอยู่ร่วมสัปดาห์กว่า ในคดีสนับสนุน

เจ้�หน้�ที่รัฐออกเอกส�รสิทธิที่ดินโดยมิชอบ ต�มที่คณะ

กรรมก�ร ป.ป.ช.ชี้มูลคว�มผิด น�ยสุนทร วิล�วัลย์ น�ยกฯ 

อบจ.ปร�จีนบุรี กับพวกรวม 10 คน กรณีก�รออกโฉนดที่ดิน

ที่ตำ�บลเนินหอม อำ�เภอเมืองปร�จีนบุรี จังหวัดปร�จีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน

เขตอุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ และเขตป่�ไม้ถ�วร จังหวัดปร�จีนบุรี ซึ่ง

คดีสนับสนุนเจ้�หน้�ที่รัฐออกเอกสิทธิโดยมิชอบ คดีข�ดอ�ยุคว�มไป

เมื่อ 13 มิ.ย.ที่ผ่�นม� 

สุดท้�ย เมื่อวันที่ 21 มิถุน�ยนที่ผ่�นม� สุนทร วิลาวัลย์ นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ่อน�งกนกวรรณ วิล�วัลย์ 

รมช.ศึกษ�ธิก�ร เข้�มอบตัวกับตำ�รวจต�มหม�ยจับของศ�ลอ�ญ�คดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบภ�ค 2 ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง 

โดยมีร�ยง�นว่� สุนทรพร้อมลูกช�ยและคนสนิท เข้�มอบตัว

ที่ สภ.เมืองระยอง โดย ชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์ หรือ ส.จ.โต้ง บุตร

บุญธรรมของนายสุนทร กล่�วไว้ที่ สภ.เมืองระยอง ระหว่�งตำ�รวจ

สอบป�กคำ� น�ยสุนทรกล่�วว่�ไม่ได้หลบหนีไปไหน แต่เนื่องจ�กลูก

น้องติดโควิด-19 จึงต้องกักตัว และยังป่วยด้วยโรคข้อเข่�เสื่อม จึง

พักรักษ�ตัวอยู่ภ�ยใน จ.ปร�จีนบุรี พออ�ก�รดีขึ้นจึงเข้�ม�มอบตัว

ในวันนี้

ขณะที่ สุนทร วิลาวัลย์ ให้สัมภ�ษณ์สั้นๆ ว่� ที่ผ่�นม�ไม่ได้

หลบหนีไปไหน อยู่ปร�จีนบุรีโดยตลอด มีอ�ก�รป่วย พออ�ก�รดีขึ้น

ก็ม�มอบตัวในวันนี้ ขอยืนยันในคว�มบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรที่ต้องหนี ไม่

หนักใจ ไม่มีอะไรผิดกฎหม�ย 

และต่อม�วันเดียวกัน ตำ�รวจได้นำ�ตัวน�ยสุนทรส่งต่อให้

อัยก�รสำ�นักง�นปร�บปร�มก�รทุจริตภ�ค 2 เพื่อนำ�ตัวส่งฟ้องต่อศ�ล 

ต�มหม�ยจับของศ�ลอ�ญ�คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภ�ค 2 ในคดี

ร่วมกับพวกรวม 10 คน มีส่วนร่วมบุกรุกที่ดินป่�สงวนแห่งช�ติเข�

ใหญ่ จ.ปร�จีนบุรี เมื่อช่วงปี 2545 

ที่ปร�กฏว่� หลังอัยก�รนำ�ตัวม�ส่งฟ้องต่อศ�ล ท�งศ�ลอ�ญ�

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภ�ค 2 มีคำ�สั่งประทับรับฟ้องคดีไว้

พิจ�รณ� และกำ�หนดนัดสอบคำ�ให้ก�รจำ�เลย ในวันที่ 5 ส.ค.65 เวล� 

09.30 น. ที่เป็นวันเดียวกับที่ศ�ลอ�ญ�คดีทุจริตฯ ก็นัดน�งกนกวรรณ 

รมช.ศึกษ�ธิก�ร ที่ตอนนี้ตกเป็นจำ�เลยในคดีดังกล่�ว ม�สอบคำ�ให้ก�ร

จำ�เลยในวันดังกล่�วเช่นเดียวกัน 

โดยศ�ลมีคำ�สั่งอนุญ�ตให้ปล่อยชั่วคร�วจำ�เลยคือน�ยสุนทร 

ระหว่�งพิจ�รณ� โดยใช้หลักประกันเป็นเงินสด 600,000 บ�ท และ

กำ�หนดเงื่อนไขห้�มจำ�เลยเดินท�งออกนอกร�ชอ�ณ�จักร 

เท่�กับว่�สุนทรได้อิสรภ�พ กลับไปเตรียมตั้งหลักสู้คดีต่�งๆ ที่

ตัวเองถูกฟ้องเอ�ผิด โดยเฉพ�ะคดีบุกรุกป่�สงวนแห่งช�ติ ที่อ�ยุ

คว�มยังไม่ข�ด 

อย่�งไรก็ต�ม เรื่องนี้เลี่ยงไม่พ้นที่สังคมจะวิพ�กษ์วิจ�รณ์สิ่งที่

เกิดขึ้น เช่น ที่ผ่�นม�น�ยสุนทรไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ทำ�ไมตำ�รวจ

ติดต�มห�ตัวไม่เจอ และที่ผ่�นม�น�ยสุนทรได้มีก�รติดต่อกับเจ้�

หน้�ที่ตำ�รวจไว้ก่อนหน้�นี้หรือไม่ในก�รจะขอเข้�มอบตัว เพร�ะห�ก

ไม่คิดหลบหนี แล้วทำ�ไมไม่มอบตัวก่อนวันที่ 13 มิ.ย. อีกทั้งเมื่อม�

มอบตัวกับตำ�รวจและอัยก�รแล้ว มีก�รนำ�ตัวไปส่งฟ้องต่อศ�ล ท�ง

ตัวน�ยสุนทรได้ชี้แจงต่อศ�ลไว้อย่�งไรถึงช่วงที่ห�ยตัวไป จนได้รับ

ก�รประกันตัว?

คงเป็นเรื่องที่สังคมตั้งคำ�ถ�มกันไม่ใช่น้อย ว่�นักก�รเมือง ผู้

มีอำ�น�จส�ม�รถไปตั้งหลักสู้คดี จนคิดว่�เคลียร์ท�งต่�งๆ ได้แล้ว ก็ 

ออกม�มอบตัวแบบนี้ แล้วถ้�เป็นประช�ชนคนธรรมด�จะทำ�ได้หรือ

ไม่ 

ส่วนปมอื่นๆ เกี่ยวกับคดีของน�ยสุนทร เรื่องอื่นๆ เช่น ก�ร

ที่จะต้อง หลุดจากเก้าอี้นายกฯ อบจ.ปราจีนบุรี เพร�ะกระทรวง

มห�ดไทยอ�จใช้กระบวนก�รเพื่อทำ�ให้น�ยสุนทรหลุดจ�กตำ�แหน่ง 

ต�มประมวลจริยธรรมผู้บริห�รท้องถิ่นของกระทรวงมห�ดไทยที่เพิ่ง

ประก�ศเมื่อต้นเดือนมีน�คมที่ผ่�นม� รวมถึงก�รดำ�เนินก�รต�ม 

พ.ร.บ.องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด สอบสวนเอ�ผิดน�ยสุนทร ถูก

เอ�ผิดคดีอ�ญ�และหนีหม�ยจับ โดย รมว.มห�ดไทย ที่ก็คือ พลเอก

อนุพงษ์ เผ่�จินด� ส�ม�รถปลดน�ยสุนทรออกจ�กตำ�แหน่งได้ ผนวก

กับที่ดินที่ครอบครองโดยมิชอบในพื้นที่เข�ใหญ่ปร�จีนบุรี ก็อ�จจะถูก

กรมที่ดินเพิกถอนเอกส�รสิทธิและยึดคืนทั้งหมด ห�กคดีถึงที่สุดแล้ว

พบว่�เป็นก�รได้เอกส�รสิทธิที่ดินโดยมิชอบ 

สิ่งนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องติดต�มกันต่อไปว่�กระทรวงมห�ดไทย

จะเร่งดำ�เนินก�รเรื่องนี้โดยเร็วและทำ�ทันทีหรือไม่ และจะปล่อยเรื่อง

ค้�งค�ไว้ 

ซึ่งขั้นตอนของเรื่องนี้ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้

สัมภ�ษณ์ถึงกระบวนก�รถอดถอนน�ยสุนทรออกจ�กน�ยกฯ อบจ.  

ปร�จีนบุรี ว่�เป็นเรื่องของจังหวัดปร�จีนบุรี ที่จะต้องดำ�เนินก�ร

สอบสวนและตรวจสอบ แล้วร�ยง�นต่อไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมก�ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนที่จะร�ยง�นต่อ รมว.มห�ดไทย ซึ่งห�ก

เห็นชอบก็ให้ รมว.มห�ดไทยลงน�มถอดถอน ซึ่งในอดีตเคยมีกรณี

ถอดถอนน�ยก อบจ.ม�แล้ว

อย่�งไรก็ต�ม เรื่องก�รหลุดจ�กเก้�อี้ท�งก�รเมือง ชั่วโมงนี้

สำ�หรับ “บ้านใหญ่ ปราจีนบุรี ตระกูลวิลาวัลย์ ทั้งสุนทรและกนก

วรรณ รมช.ศึกษาธิการ” คนในบ้�นใหญ่วิล�วัลย์คงคิดว่�เป็นเรื่อง

เล็กไปแล้ว เพร�ะคดีอ�ญ�เรื่องบุกรุกป่�-สนับสนุนเจ้�หน้�ที่รัฐออก

เอกส�รสิทธิโดยมิชอบ ที่กำ�ลังเผชิญอยู่หนักหน�กว่�กันเยอะ เป็น

เรื่องเสี่ยงคุกเสี่ยงตะร�ง-ถูกยึดทรัพย์ที่ดินฯ  

อ�จจะมีที่ต้องเป็นห่วงเก้�อี้บ้�ง ร�ยของกนกวรรณ-รมช.

ศึกษ�ธิก�ร ดูจะน่�ห่วงม�กกว่� เพร�ะห�กวันที่ 5 ส.ค. ศ�ลอ�ญ�ฯ 

สั่งให้กนกวรรณหยุดพักก�รปฏิบัติหน้�ที่จ�กก�รเป็น รมต. ง�นนี้ก็พัก

ย�ว เพร�ะกว่�คดีจะพิจ�รณ�เสร็จสิ้นก็กินเวล�เป็นปี และห�กกนก

วรรณไม่รอด คงมีก�รปรับ ครม.ต�มม� 

บนการจับตาว่า หรือไม่แน่ 5 ส.ค. ศาลอาญาคดีทุจริตฯ อาจ

สั่งให้ทั้งกนกวรรณและสุนทร 2 พ่อลูก หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่

พร้อมกันทั้ง 2 คน ถ้าเกิดกรณี ไปถึงวันที่ 5 ส.ค.แล้ว กระทรวง

มหาดไทยยังไม่มีการปลดนายสุนทรออกจากนายกฯ อบจ.ปราจีนบุรี 

ที่หากเกิดศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีคำาสั่งออกมาก่อน คงยิ่งทำาให้การ

ปลดนายสุนทรออกจากเก้าอี้นายกฯ อบจ.ปราจีนบุรี ยิ่งมีความชอบ

ธรรมมากขึ้น. 

ห

งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา สถานะของ

กัญช�ถูกปลดจ�กก�รเป็นย�เสพติดด้วยประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข เรื่อง ระบุร�ยชื่อย�เสพติดให้ โทษในประเภท 

5 พ.ศ.2565 ฉบับลงน�มวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ 2565 โดย

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล 

ซึ่งมีลำ�ดับศักดิ์เป็น “กฎ” หรือประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขฯ อันเป็น

กฎหม�ยลำ�ดับรองออกต�มกฎหม�ยแม่บท คือ ประมวลกฎหม�ยย�

เสพติด พ.ศ.2564 ก�รปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพติดด้วยประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุขในฐ�นะกฎหม�ยลำ�ดับรอง ยังมีคว�มไม่แน่นอน

สูง เนื่องจ�กห�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขเปลี่ยนคน ก็

อ�จออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขให้กัญช�กลับม�เป็นย�เสพ

ติดเหมือนเดิมได้ แต่ก�รปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพติดแบบถ�วร 

แก้ไขกลับได้ย�ก คือก�รผลักดันให้กฎหม�ยระดับพระร�ชบัญญัติ

กำ�หนดให้ปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพติดให้สำ�เร็จ ดังที่พรรคภูมิใจ

ไทยเสนอร่�งพระร�ชบัญญัติกัญช� กัญชง พ.ศ....เข้�พิจ�รณ�ใน

สภ�ผู้แทนร�ษฎร โดยกำ�หนดไว้ในม�ตร� 3 ว่� “ให้กัญช� กัญชง ที่

ดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ถือเป็นย�เสพติดให้ โทษต�ม

กฎหม�ยว่�ด้วยย�เสพติดให้ โทษ หรือประมวลกฎหม�ยย�เสพติด” 

ซึ่งขณะนี้กำ�ลังอยู่ในกระบวนก�รของท�งสภ�

เหตุผลสำ�คัญหลักที่ รองรับก�รออกประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุขฉบับปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพติด และก�รเสนอร่�ง

พระร�ชบัญญัติกัญช� กัญชง พ.ศ....ฉบับพรรคภูมิใจไทย คือ ก�รอ้�ง

ว่�ประมวลกฎหม�ยย�เสพติดให้ โทษมีเจตน�ปลดกัญช�จ�กก�รเป็น

ย�เสพติด เนื่องจ�กไม่มีคำ�ว่�กัญช�ในประมวลกฎหม�ยย�เสพติดให้

โทษ คำ�อ้�งนี้ถูกกล่�วโดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข ซึ่งก็

คือ น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล และสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรพรรคภูมิใจ

ไทยหล�ยครั้ง และคำ�อ้�งนี้ถูกเขียนไว้ในหลักก�รและเหตุผลของร่�ง 

พ.ร.บ.กัญช� กัญชง พ.ศ....ฉบับพรรคภูมิใจไทย ไว้เป็นประโยคแรกว่� 

“โดยที่ประมวลกฎหม�ยย�เสพติดไม่ได้กำ�หนดให้กัญช�เป็นย�เสพติด

ให้ โทษ” ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่�คำ�อ้�งนี้เป็นเหตุที่ม�หลักของก�รขับ

เคลื่อนท�งกฎหม�ยและนโยบ�ยกัญช�เสรีต่�งๆ ที่ต�มม� 

เหตุผลโต้แย้งว่�ก�รอ้�งนี้อ�จจะไม่ถูกต้อง คือ

(1) ก�รไม่มีคำ�ว่�กัญช�ในประมวลกฎหม�ยย�เสพติด เป็น

เพียงปัญห�เชิงเทคนิคของก�รเขียนกฎหม�ยที่ ไม่ส�ม�รถเขียนร�ย

ละเอียดย�เสพติดทั้งหมดในประมวลฯ ได้ เช่น ย�เสพติดในประเภท 

1 มีถึง 75 ชนิด ไม่ส�ม�รถเขียนในประมวลฯ ได้ทั้งหมด จึงมีก�ร

ยกตัวอย่�งเพียงหนึ่งชนิด คือ “เฮโรอีน” ในตัวกฎหม�ยประมวลฯ 

เช่นเดียวกับที่มีก�รยกตัวอย่�งเพียง “พืชฝิ่น” เพียงตัวอย่�งเดียวใน

กลุ่มย�เสพติดในประเภท 5 โดยไม่ได้มีก�รเขียนคำ�ว่� “กัญช�” เป็น

ตัวอย่�งไว้ แล้วให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขไปกำ�หนดร�ย

ชื่อย�เสพติดให้ โทษในแต่ละประเภทภ�ยหลัง หากใช้ตรรกะเดียวกัน

ว่า “ไม่ได้เขียนชื่อยาเสพติดใดไว้ในประมวลฯ แปลว่าประมวลฯ มี

เจตนาปลดยาเสพติดตัวนั้นจากการเป็นยาเสพติด” ก็จะแปลความได้

ว่า ขณะนี้ “ยาบ้า” ซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในประมวลฯ เช่นเดียวกัน ไม่ได้

เป็นยาเสพติดแล้ว” ซึ่งเป็นไปไม่ได้ 

(2) มีข้อคว�มอีกหล�ยที่ ในประมวลฯ ที่เขียนในลักษณะที่

หม�ยคว�มว่�ยังมี “กัญช�” เป็นย�เสพติด แต่อนุญ�ตให้ใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์ท�งก�รแพทย์และก�รวิจัยได้ ได้แก่ ก�รอนุญ�ตให้

ครอบครอง (ม�ตร� 33 (5) ของประมวลฯ) และเสพ (ม�ตร� 104 ของ

ประมวลฯ) ย�เสพติดให้ โทษประเภท 5 ได้ ซึ่งหม�ยถึงกัญช�ท�งก�ร

แพทย์เป็นก�รเฉพ�ะ เป็นต้น ก�รกล่�วอ้�งว่�ประมวลมีเจตน�ปลด

กัญช�ออกจ�กก�รเป็นย�เสพติดจึงไม่เป็นคว�มจริง

(3) ก�รแพทย์ทั่วโลกยอมรับว่�กัญช�มีฤทธิ์เป็นย�เสพติดครบ

ถ้วนต�มนิย�มของคำ�ว่� “ย�เสพติด” ต�มม�ตร� 1 ของประมวล

กฎหม�ยย�เสพติด ซึ่งนิย�มไว้ว่� “ย�เสพติดให้ โทษ หม�ยคว�ม

ว่� ส�รเคมี พืช หรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพแล้ว ทำ�ให้เกิดผลต่อ

ร่�งก�ยและจิตใจในลักษณะสำ�คัญ เช่น ต้องเพิ่มขน�ดก�รเสพขึ้น

เป็นลำ�ดับ มีอ�ก�รถอนย�เมื่อข�ดย� มีคว�มต้องก�รเสพทั้งท�ง

ร่�งก�ยและจิตใจอย่�งรุนแรงตลอดเวล� และสุขภ�พโดยทั่วไปทรุด

โทรมลง” ก�รปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพติดจึงเป็นก�รกระทำ�ที่ขัด

กับประมวลกฎหม�ยย�เสพติด

(4) ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขฯ ฉบับนี้ ยังมีคว�มคลุมเครือ

ในตัวและสร้�งคว�มเข้�ใจผิดให้กับสังคม คือประก�ศนี้กำ�หนดว่� 

ส�รสกัดจ�กกัญช� กัญชง ที่มี THC เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำ�หนัก เป็น

ย�เสพติด  ส�ม�รถตีคว�มได้สองนัย คือ (ก) ห�กประมวลฯ 

มีเจตน�ปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพติด จะตีคว�มได้ว่� 

ช่อดอกกัญช�ไม่เป็นย�เสพติด ห�กไม่ได้นำ�ม�สกัด หรือ (ข) 

ห�กประมวลไม่ได้มีเจตน�ปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพติด 

จะตีคว�มได้ว่�ช่อดอกกัญช�ที่มี THC โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 

10-12 โดยน้ำ�หนัก ยังเป็นย�เสพติด เพร�ะภ�ยในช่อดอกมี

ส�ร THC เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำ�หนัก แน่นอน ประกาศนี้

จึงเป็นที่คลุมเครืออย่างยิ่ง ยากต่อการปฏิบัติและบังคับใช้ 

จึงควรที่จะมีการถกเถียงให้ชัดเจนโดยผู้รู้ทางกฎหมายจาก

หน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยว่าประกาศนี้มีนัยอย่างไร 

และเจตนาของประมวลฯ ต้องการจะปลดกัญชาจากการ

เป็นยาเสพติดจริงหรือไม่ และคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย

ต้องการที่จะมีกัญชาเสรีจริงๆ หรือไม่ ก่อนที่จะถือปฏิบัติ

ตามประกาศนี้เป็นการทั่วไป

ห�กวิเคร�ะห์อย่�งลึกซึ้ง จะพบว่�ก�รออกประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุข ซึ่งเป็นกฎหม�ยลำ�ดับรอง เพื่อ

ปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพติด แล้วค่อยผลักดันให้เกิด

ก�รปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพติดแบบถ�วรในร่�ง 

พ.ร.บ.กัญช� กัญชง ฉบับพรรคภูมิใจไทย เป็นก�รอ้�งเหตุผล

ในลักษณะ “ตรรกะวงกลม” คือ 1.ประมวลกฎหม�ยย�เสพ

ติดไม่มีคำ�ว่�กัญช� ถูกอ้�งว่�มีเจตน�ปลดกัญช�จ�กก�รเป็นย�เสพ

ติด (เป็นก�รอ้�งว่�กฎหม�ยแม่บทปลดกัญช�) 2.ออกประก�ศกระ 

ทรวงส�ธ�รณสุขปลดกัญช� (ปลดด้วยกฎหม�ยรอง ซึ่งที่จริงเป็นก�ร

กระทำ�ที่ขัดกับกฎหม�ยแม่บท) 3.ปลดกัญช�ด้วย พ.ร.บ.กัญช� กัญชง                                                                                    

(ปลดด้วยกฎหม�ยแม่บทฉบับใหม่) และ 4.กัญช�หลุดจ�กประมวล

กฎหม�ยย�เสพติดถ�วร (ปลดจ�กกฎหม�ยแม่บทฉบับเก่�) จึงสรุป

ได้ว่� การยืนอยู่บนตรรกะวงกลม คือ การไม่มีเหตุผลของการปลด

ที่แท้จริงตั้งแต่ต้น

ก�รปลดกัญช�จ�กย�เสพติดแบบถ�วรในกฎหม�ยระดับพระ

ร�ชบัญญัติ จะเกิดขึ้นจริงห�กม�ตร� 3 ของร่�ง พ.ร.บ.กัญช� กัญชง 

ของพรรคภูมิใจไทยผ่�นออกม�เป็นกฎหม�ย ซึ่งน่�อันตร�ยอย่�งยิ่ง

ต่อสังคมของประเทศไทย ดังนั้นเมื่อการอ้างว่าประมวลกฎหมายยา

เสพติดมีเจตนาปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติด เป็นการอ้างที่ผิด                                                                                          

กระบวนการและกฎหมายต่างๆ ที่ตามมาทั้งหมด จึงขาดความชอบ

ธรรมโดยสิ้นเชิง.

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักกฎหมายสุขภาพ 

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

‘โกทร’ รอดคุก-5 ส.ค.

พ่อลูก ‘วิลาวัลย์’ เสี่ยงหลุดเก้าอี้

ตรรกะวงกลมของการปลดกัญชา

จากการเป็นยาเสพติด

ตั้

ตรรกะวงกลมของการปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติด

(เท่ากับไม่มีเหตุผลของการปลดที่แท้จริงตั้งแต่ต้น)
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3บทความ-ในประเทศ

งการ “น้ำามัน” ปั่นป่วน เมื่อ กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า

พรรคกล้า และอดีตเสนาบดีคลังออกมาทุบ ครั้งแรกแฉ

ค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นผิดปกติ ส่งผลให้ประชาชนต้องเติม

น้ำามันราคาแพง และทำาให้ โรงกลั่นได้กำาไรเพิ่มขึ้นผิดปกติ  ถึง

ขนาดใช้คำาว่า “คนไทยกำาลังโดนปล้น”

สังคมโลกโซเชียลอัดแหลก รัฐบาลโดนเละ ร้อนถึง

กระทรวงพลังงานต้องออกมาแอ็กชัน

มีรายงานข่าวเตรียมเจรจาขอกำาไรโรงกลั่นมาอุดหนุน

ช่วยเหลือประชาชน และนำาเข้ากองทุนน้ำาเชื้อเพลิง เดือนละ 

8 พันล้าน เป็นเวลา 3 เดือน 

เริ่มเดือน ก.ค.         

เล่นเอานักลงทุนวงแตก 

ถอยฉากเทขาย หุ้นโรงกลั่นตก

ทันที จนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่กลับ

มาสู่โหมดปกติ

ล่าสุด “กรณ์” เคลื่อนไหว

เป็นครั้งที่สอง เมื่อวันจันทร์ที่

ผ่านมา (20 มิ.ย.) แนะนำาให้

รัฐบาลออกเป็นพระราชกำาหนด 

(พ.ร.ก.) เก็บกำาไรโรงกลั่น มัด

เป็นหลักประกัน

นอกจากนี้  จุ รินทร์               

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ 

รมว.พาณิชย์ ก็โดนฟาดไปด้วย

“หัวหน้ากรณ์” อ้างถึงกฎหมายที่มีอยู่ในมือ สามารถ

กำากับดูแลค่าการกลั่นน้ำามันได้ และสามารถทำาให้ราคาน้ำามัน

หน้าปั๊มลดถึง 4 บาทต่อลิตร แต่ทำาไม “รมต.จุรินทร์”  ไม่ทำา!!!

ต่อมา “ปลัดพาณิชย์” ออกโรงป้องนาย สวนหมัดว่าการ

ควบคุมค่ากลั่นน้ำามันมีกฎหมายเฉพาะอยู่ มีคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ดูแลเรื่องนี้อยู่  โดยนายกฯ 

เป็นประธาน และมี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว ์ รมว.พลังงาน 

เป็นเลขานุการ

งานนี้ผลประโยชน์ตกที่ประชาชน แม้ราคาหน้าปั๊มจะ

ยังไม่ลด แต่ก็เป็นข้อมูลให้หูตาสว่างว่า ใครเป็นใครในวงการ

น้ำามัน เพราะคนวงในซัดทอดกันเองเสียแล้ว          

ขณะเดียวกัน ในสภากำาลังวุ่นปมญัตติอภิปรายไม่ไว้

วางใจเถื่อน “เสี่ยมุ่ง” อัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ เด็ก ปชป. 

จ.ราชบุรี ยุส่ง ในเมื่อจะมีการทบทวนก็ขอฝากให้พรรคร่วม

ฝ่ายค้านได้ทบทวนใส่ชื่อ “สุพัฒนพงษ์” ไปด้วย เพราะบริหาร

งานล้มเหลว

 อืม เวทีซักฟอกรอบนี้ มีคนราดน้ำามันไว้แล้ว รอคน

จุดไฟต่อ หุหุ.

    มินนี่เมาธ์

น้ำามันเดือดปุดๆ

ว

ศักยภาพแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในสถานการณ์ที่โลกพลิกผัน

กรณ์ จาติกวณิช

ดยทั่วไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจาก

จะกำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี  ยัง

กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติทั้งของภาครัฐ  เอกชน 

และภาคประชาสังคมในลักษณะบูรณาการทั้งในแนวตั้งและแนว

นอน และกำาหนดภาคการขับเคลื่อนในลักษณะวาระการพัฒนาเพื่อ

ให้เกิดผลการทำางานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน

อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ที่โลกพลิกผัน มีความผันผวน ไม่

แน่นอน ซับซ้อน และมีความคลุมเครือ ทั้งจากผลกระทบของโรค

ระบาดโควิด 19 ภาวะสงครามที่ขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซีย

และยูเครน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน และผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อม 

ดังนั้นจึงเกิดคำาถามว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะมี

ผลบังคับใช้ในระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2566-2570 ควรจะมีการ

ปรับตัวอย่างไรเพื่อทำาให้ศักยภาพของแผนพัฒนาฯ สามารถช่วย

เศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นตัวเป็นปกติได้ โดยเร็ว

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำาหนดให้

มีเป้าหมายหลัก 5 ประการ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การพัฒนาคนสำาหรับโลกยุคใหม่ การมุ่ง

สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  การเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน 

และการเสริมสร้างความสามารถของประเทศไทยในการรับมือกับ

ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่

 ที่ผ่านมาแผนพัฒนาฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ อย่างน้อย 3 ประการ คือ  ประการแรก

ทุกภาคส่วนสามารถวางแผนได้ล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอใน

การขจัดปัญหาและอุปสรรค ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีข้าง

หน้าได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และมาตรการ

ในการจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพ 

ประการที่สอง แผนพัฒนาฯ ได้มีการกำาหนดบทบาทที่

ชัดเจนของกิจกรรมที่กลไกราคาทำาหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำาหนดบทบาทของรัฐที่จำาเป็นต้องเข้า

แทรกแซงกิจกรรมบางอย่างที่กลไกราคาไม่สามารถทำางานได้ เช่น 

บริการป้องกันประเทศ  หรือเกิดการผูกขาดในกิจกรรมด้านการ

ผลิตหรือการขายสินค้าที่นำาไปสู่อำานาจเหนือตลาดที่ไม่เป็นธรรม

 ประการที่สาม แผนพัฒนาฯ จะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แนวทาง

และวิธีการที่กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อย่างไรก็ดี แผนพัฒนาฯ ต้องเผชิญกับข้อจำากัดที่ส่ง         

ผลกระทบต่อศักยภาพของผลการดำาเนินงานอย่างน้อย 2 ประการ 

คือ ประการแรก ความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ 

ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งระหว่างการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

กับการกระจายรายได้

 ขณะที่รัฐเน้นการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน

ออกหรือ EEC มากกว่าพื้นที่อื่นๆ จะทำาให้บรรลุเป้าหมายการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ในระดับสูง แต่ขณะ

เดียวกันจะส่งผลทำาให้พื้นที่อื่นๆ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้

อยู่ในระดับต่ำา เนื่องจากรัฐมีงบประมาณจำากัด และนำาไปสู่ปัญหา

การกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน

 ประการที่สอง ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตัวแปร

จากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ อันเป็นผลมาจากการระบาดของโค

วิด 19 วิกฤตของสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครนและ

ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และการ

ลงทุนของทุกภาคเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะภาคการ

ท่องเที่ยวและส่งออก

ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถบรรเทาผลกระทบดังกล่าวให้

น้อยลงได้ ถ้าหากประเทศมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากรากฐานทาง

เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีฐานะทางการเงินและการคลังที่มั่นคง และ

มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรับมือกับปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้อย่างราบรื่น ก็จะช่วยผ่อนคลาย

ปัญหานี้ให้น้อยลง

คำาถามที่น่าสนใจก็คือ ภาคเศรษฐกิจควรจะปรับตัวอย่างไร

เพื่อนำาแผนพัฒนาฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในหลัก

การแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มี 5 เป้าหมายหลักและวิธีการที่จัด

ทำาไว้เป็นอย่างดีแล้ว สิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องปรับตัวเพื่อนำาแผน

พัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่คือ ต้องให้ความสำาคัญกับ

แผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

เน้นการประสานงานกับทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนผ่าน

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจ มีการจัดวางยุทธศาสตร์และกิจกรรมที่จะดำาเนินการของ

แผนในแต่ละปีที่สอดคล้องกันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ

ระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี เน้นการกระจายอำานาจและ

ความรับผิดชอบออกจากส่วนกลางไปยังระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

ให้มากที่สุด

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่โลกพลิกผัน

ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นตัวแปรจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ได้

อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้เพื่อสนับสนุนแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการช่วยเศรษฐกิจไทย

สามารถกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติโดยเร็ว

ผู้เขียนขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม ได้แก่ ประการแรก รัฐ

ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง ด้วย

วิธีการเพิ่มผลิตภาพของทรัพยากรทั้งที่ดิน แรงงาน ทุน และ

ผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ

ประเทศไทย 

ประการที่สอง รัฐต้องสื่อสารขอให้ทุกหน่วยงานและทุกภาค

ส่วนเข้าใจเนื้อหาและสาระสำาคัญของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 

ด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเคารพในความเห็น

ที่แตกต่างกัน เพื่อให้นำาไปสู่การยอมรับ ความเชื่อถือและสร้าง

ความไว้วางใจต่อแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่จะสร้างความอยู่ดีกินดี 

สร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกัน และเกิด

การพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้งต้องจัดการกับเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ 

ที่ขัดแย้งกันให้เกิดความพอดีและสมดุล

ประการที่สาม รัฐควรจะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

ให้พึ่งพาจากภายในประเทศให้มากขึ้น และพึ่งพาเศรษฐกิจจาก

ภายนอกประเทศให้น้อยลง ปัจจุบันสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในสัดส่วน

ร้อยละประมาณ 28:72

ดังนั้นในช่วงปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คือในปี 

2570 รัฐควรจะตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการพึ่งพาเศรษฐกิจจาก

ภายในประเทศให้มากขึ้น โดยให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละประมาณ 

40:60 เพื่อลดผลกระทบของตัวแปรจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ให้

น้อยลง 

ประการถัดมา เนื่องจากโลกกำาลังเปลี่ยนเข้าสู่กระแสสีเขียว

และสังคมคาร์บอนต่ำาเพื่อช่วยโลกในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน แต่

อย่างไรก็ดี การดำาเนินการดังกล่าวจะมีต้นทุนในการจัดการที่สูง

ขึ้นเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ โดยรัฐควรดำาเนิน

การอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป สร้างภาระด้านต้นทุนแก่

ประชาชนให้น้อยที่สุดและอยู่ในวิสัยที่พอจะยอมรับได้

ประการสุดท้าย ผู้นำาประเทศจะต้องเป็นคนดีและมี

จริยธรรม โดยเล็งเห็นศักยภาพของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่

จะนำาพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งแปลงแผนให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างแท้จริง.

นายชวลิต พิชาลัย 

กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

โ

เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ท่ีมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธาน ได้เห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติ

ท่ีถ่ายทำาภาพยนตร์ในไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี คาดการณ์ว่าจาก

น้ีไทยจะมีรายได้จากการลงทุนถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศใน

ไทยเฉล่ียปีละ 3,500 ล้านบาท รวมรายได้ 5 ปี ประมาณ 17,500 

ล้านบาท แต่จะสูญเสียรายได้จากมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดง

ต่างชาติประมาณ 71.75 ล้านบาท โดยท่ีผ่านมา ไทยมีมาตรการ

ส่งเสริมการถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศ ในรูปแบบการคืนเงิน 

หรือ Cash Rebate สูงสุดร้อยละ 15-20 ของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

ในไทย และจำากัดเพดานการคืนเงินไม่เกิน 75 ล้านบาท แต่ยัง

มีข้อจำากัดด้านภาษีท่ีกำาหนดให้นักแสดงชาวต่างชาติท่ีเข้ามา

ถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาในไทย

นอกจากน้ี ครม.ได้อนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงิน

สำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น คร้ังท่ี 2 วงเงิน 2,039.21 

ล้านบาท เพื่อฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยและภัยพิบัติ (จำานวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวง

และกรมทางหลวงชนบท เพื่อดำาเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืน

ฐานท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพ้ืนท่ี 23 จังหวัด ตาม

ประกาศเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยของกระทรวงมหาดไทย รวมท้ังส้ิน 

จำานวน 98 รายการ โดยนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้

กระทรวงคมนาคม ใช้งบฯ ปี 65 เพื่อซ่อมแซม บูรณะทางหลวง

แผ่นดิน ทางหลวงชนบท และโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ ภายใน

วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท

ครม.ยังเห็นชอบยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความ

ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 ซ่ึงกฎหมายฉบับน้ีมี

วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการใช้เช็คในการทำาธุรกรรม 

และกำาหนดให้การใช้เช็คท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะ

ท่ีเป็นการหลอกลวงเป็นการกระทำาความผิดทางอาญา โดย

กำาหนดความผิดสำาหรับการใช้เช็คท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายใน

ลักษณะท่ีเป็นการหลอกลวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 6,000 

บาท หรือจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือท้ังจำาท้ังปรับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีกำาหนดหลัก

การให้พึงกำาหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง และไม่

สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ในข้อ 11 ท่ีกำาหนดให้บุคคลจะถูกจำาคุกเพียงเพราะ

เหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการชำาระหน้ีตามสัญญาไม่ได้.

งดัม.144ขูทุ่ม่งบฯพืน้ที‘่ปชป.’

เขย่าโครงการกทม.

ใช้สังคมตรวจสอบ
กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” เผยให้

ประชาชนดูการใช้งบ กทม.ได้

ในเว็บไซต์ แนะช่วยกันดูความ

เหมาะสม 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

(เสาชิงช้า) นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงร่าง

ข้อบัญญัติ กทม.งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี  2566 ทั้งหมด 

79,000 ล้านบาทว่า เห็นร่างดัง

กล่าวแล้วหลังมีการพิจารณา

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ซึ่งประชาชน

สามารถดูรายละเอียดได้ ใน

เว็บไซต์ของ กทม. เป็นข้อมูลที่

สรุปให้ประชาชนได้รู้ว่าภาษีของ

ประชาชนจะนำาไปใช้อย่างไร

บ้าง และหากเห็นว่าโครงการ

ไหนที่ ไม่ เหมาะสมหรือไม่

โปร่งใส สามารถแจ้งและเข้ามา

แสดงความคิดเห็นได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า หนึ่งใน

นโยบายของนายชัชชาติ คือ

การรื้อโครงสร้างงบประมาณ 

นายชัชชาติกล่าวว่า เรียกว่า  

Open Bangkok เป็นการขับ

เคลื่อนกรุงเทพฯ  แบบมีส่วน

ร่วม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

เราจะทำาทุกอย่างให้มีความ

โปร่งใส ส่วนประเด็นเรื่อง Zero 

Based  Budgeting ครั้งนี้คง

ไม่ทันเพราะงบตั้งไว้แล้ว ซึ่งได้

เข้ามาอธิบายให้คณะผู้บริหาร

ฟังเรียบร้อยแล้ว

“Zero Based อย่าไปยึด

ของเก่าแล้วเพ่ิมเปอร์เซ็นต์งบ 

เอาจริงๆ แล้วคงต้องดูว่างบส่วน

ไหนสามารถทำา Zero Based ได้ 

แต่งบท่ีผูกพันไปแล้วทำาไม่ได้ แต่

งบท่ีเหลืออยู่คงต้องดูว่าอะไรท่ีไม่

จำาเป็นก็ต้องตัดท้ิง แล้วเร่ิมใหม่ 

แต่ว่าปี 2567 คงต้องเอาตรงน้ี

เป็นจุดเร่ิม แนวคิดคือทำาให้เต็ม

ท่ีเพื่อปี 2567” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หนักใจ

หรือไม่เมื่อต้องมีการอภิปราย

ในสภา กทม.ถึง 2 วัน ระหว่าง

วันที่ 6-7 ก.ค. นายชัชชาติกล่าว

ว่า จริงๆ แล้วต้องคุยกัน และ

มองว่าสภา กทม.ต้องตัดงบลง 

ภาพรวมก็ต้องเสนอโครงการ

ใหม่เข้าไป ทั้งนี้มองว่าต้องร่วม

มือกัน เพราะไม่ใช่คู่ต่อสู้ แต่

เป็นเพื่อนร่วมงานกัน สุดท้าย

แล้วต้องทำาเพื่อประชาชนให้ดี

ที่สุด ซึ่งนโยบาย 216 ข้อคงไม่

แปรเป็นโครงการทั้งหมด. 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  คณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี

การพิจารณางบประมาณของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ว่า ส่อ

ถึงการจัดงบประมาณเอื้อ

รัฐมนตรีและนักการเมืองใน

พื้นที่ เช่น กรมการข้าว ที่พบ

ว่าในปีงบประมาณ 2566 ได้

รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม

ขึ้นกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท ทั้งที่

ปี 2565 ได้รับงบ  2,100 ล้าน

บาท, กรมชลประทาน ในส่วน

ของโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำา 

โดยพบว่าในพื้นที่ จ.พัทลุงได้รับ

จัดสรรทั้งสิ้น 15 โครงการ

นายสมชัยกล่าวต่อว่า 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับ 23  

โครงการ ขณะที่ในจังหวัดอื่นๆ 

ได้รับงบจากโครงการดังกล่าว

เฉลี่ย 3-4 โครงการเท่านั้น และ

เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 

จ.พัทลุงที่ ได้รับจัดสรรโครงการ

ไม่ใช่พื้นที่ประสบภัยแล้ง และ

เมื่อนำาเขตเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

เทียบเคียง พบว่าเป็นพื้นที่เลือก

ตั้งที่พรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) 

อยู่ ส.ส.และ ส.ว.สามารถเข้า

ชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 144  

โดยใช้เสียง 1 ใน 10 คือ ส.ส.

50 คน และ ส.ว. 25 คน เพื่อ

ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

ภายใน 15 วัน  หากพบว่าผิด

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องพ้น

ตำาแหน่งไปทั้งคณะ แต่ขณะนี้

ยังไม่พบหลักฐานการสั่งการของ

รัฐมนตรีหรือ ส.ส.  

“ตอนนี้จะผิดหรือไม่ต้อง

รอก่อน ผมขอฝากไปยังฝ่าย

การเมือง หากคิดว่าเป็นการจัด

งบที่ไม่เหมาะสม ต้องยอมให้ถูก

ตัดโครงการออกเรื่องถึงจะจบ 

ส่วนกรณีที่อาจมีประเด็นฮั้วกัน

ของ ส.ส.ในตอนท้ายหรือไม่นั้น 

ผมไม่ทราบ  แต่ผมเชื่อว่าหาก

มีความชัดเจน การหา ส.ส. 50 

คนเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ไม่ยาก เพราะเป็นหน้าที่ของ 

ส.ส.ที่ต้องรักษาผลประโยชน์

ของประชาชน” นายสมชัย

กล่าวและว่า ยังมีงบประมาณ

ของกระทรวงคมนาคมที่พบว่า

จัดสรรงบประมาณให้ จ.บุรีรัมย์

มากสุด รองลงมาคือ จ.สุรินทร์  

ซึ่ง กมธ.เตรียมพิจารณาในวัน

ที่ 22 มิ.ย. นี้

รัฐสภา • “สมชัย” เผยงบฯ 66 กระทรวงเกษตรฯ จัดลงพื้นที่

การเมือง เสี่ยงขัด ม.144 ส่อเอื้อ “ปชป.” หลัง “พัทลุง-ประจวบฯ” 

ขอเยอะกว่าจังหวัดอื่น 

แพ้ให้แก่พรรคภูมิใจไทย (ภท.)

นายสมชัยกล่าวด้วยว่า 

ในการชี้แจงของอธิบดีไม่พบ

คำาตอบที่น่าพอใจ เพราะตอบ

ในรายละเอียดที่ ไม่เกี่ยวกับ

การจัดงบลงแต่ละพื้นที่ เช่น 

ท่องเที่ยว, ข้าวสังข์หยด, อ่าง

เก็บน้ำา เป็นต้น ซึ่งไม่เกี่ยวกับ

การจัดงบในพื้นที่ที่ตนตั้งข้อ

สังเกตว่าเป็นไปเพื่อการเมือง

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม อธิบดี

จะทำาเอกสารชี้แจง กมธ.อีก

ครั้ง ส่วนจะเป็นการทำาผิดตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 144 หรือ

ไม่ ต้องรอให้การพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณ 66 ดำาเนิน

การให้แล้วเสร็จ ผ่านวาระ 3 

และตราเป็นกฎหมายบังคับใช้

เสียก่อน หากยังพบงบดังกล่าว

“ผู้นำ�ประเทศจะต้องเป็นคนดีและมีจริยธรรม โดยเล็งเห็นศักยภ�พของ

แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 13 ที่จะนำ�พ�ประเทศไทยไปสู่ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมที่มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งแปลงแผนให้เกิดผลในท�ง

ปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่�งแท้จริง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ



อหารือในที่ประชุมวุฒิสภาเช้านี้	

การปลดกัญชาออกจากความเป็น “ยาเสพติดให้

โทษ” มีผลสมบูรณ์มาตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 และได้มี

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำาหนดให้เป็น “สมุนไพร

ควบคุม” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 

พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 แล้ว โดยมีทั้งข้ออนุญาต 

ข้อยกเว้น และบทลงโทษ ตามนัยที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงและ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้แถลงขานรับ

ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็แล้วไป ไม่จำาต้องพิจารณาข้อหารือเชิง

เสนอแนะนี้ต่อ

แต่ถ้าในทางปฏิบัติและในมุมมองทางข้อกฎหมาย ยังคงมี

ปัญหา “ไม่ลงตัว” อยู่บ้าง ไม่ว่าจะในมิติใด 

ทุกปัญหามีทางออก

ปรับแก้หรือปรับเพิ่มมาตรการใหม่ได้ ให้รอบคอบ รัดกุม 

และสมดุล จะดีหรือไม่

และการปรับแก้หรือปรับเพิ่มนี้ยังคงเป็นเพียงมาตรการอุด

ช่องโหว่สุญญากาศในช่วงที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … ยัง

พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ไม่ใช่มาตรการถาวร

หนึ่งในมาตรการที่ขอเสนอให้พิจารณาคือ ประกาศกำาหนด

ให้กัญชาเป็น “วัตถุออกฤทธิ์” ประเภท 2 หรือ 3 ตามประมวล

กฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 30 (2) หรือ (3)

ในประมวลกฎหมายยาเสพติดนี้ นิยามศัพท์ “วัตถุออกฤทธิ์” 

ไว้ในมาตรา 1 ว่า…

“วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่

ได้จากธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุ

สังเคราะห์”

มาตรา 30 (2) นิยามวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ไว้ว่า…

“(2) ประเภท 2 วัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ และอาจ

ก่อให้เกิดการนำาไปใช้หรือมีแนวโน้มการนำาไปใช้ในทางที่ผิดสูง”

จะทำาให้มีมาตรการควบคุมผลเสียจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์

ได้กว้างขวางและหลากหลายขึ้นตามความจำาเป็น ในขณะที่การ

ใช้ทางการแพทย์และเพื่อสุขภาพไม่กระทบกระเทือนหรือกระทบ

กระเทือนน้อย

ทั้งยังคงอยู่ ในเขตอำานาจของรัฐมนตรีสาธารณสุข และ

หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ มาตรา 23 และ

มาตรา 30 วรรคสอง

“การระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์ชื่อใด อยู่ในประ 

เภทใด และการเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออก

ฤทธิ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดยการเสนอของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประกาศกำาหนด”

อนึ่ง คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเป็นประธาน 

เลขาธิการ อย.เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ มาตรา 25

พูดตามตรงว่า ข้อเสนอนี้ ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและ

รัฐมนตรีสาธารณสุขในยุคปัจจุบันอาจจะไม่สะดวกใจที่จะใช้นัก 

ด้วยเหตุผล 2 ประการ

หนึ่ง เป็นการนำากัญชากลับเข้าไปอยู่ในประมวลกฎหมายยา

เสพติดฯ อีกครั้งหนึ่ง ไม่สามารถตัดจินตภาพของคำาว่า “ยาเสพติด” 

ออกไปจากพืชสมุนไพรชนิดนี้ ได้สมบูรณ์

สอง ทำาให้กัญชาจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมในระดับที่มี

นัยสำาคัญ

แต่ต้องทำาความเข้าใจว่า ข้อเสนอนี้ ไม่ได้เป็นการนำากัญชา

กลับเข้าไปเป็น “ยาเสพติดให้ โทษ” ตามมาตรา 29 ที่เพิ่งปลดออก

มา หากเป็นการนำาเข้าไปเป็น “วัตถุออกฤทธิ์” ตามมาตรา 30

อันที่จริงแต่เดิมมา ความเป็น “วัตถุออกฤทธิ์” บัญญัติอยู่ใน

กฎหมายเฉพาะชื่อ พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ มา

ตั้งแต่ปี 2518 แยกต่างหากจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด เพิ่งมายกเลิกเมื่อมีการจัดทำาประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้น

มามีผลบังคับใช้ในปี 2564 นี่เอง

ประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ แบ่งยาเสพติดออกเป็น 3 

ประเภท คือ 

1.ยาเสพติดให้ โทษ 

2.วัตถุออกฤทธิ์ และ…

3.สารระเหย 

ประเด็นสำาคัญที่สังคมยังคงห่วงกังวลคือ กัญชาแม้มีคุณ

อนันต์ แต่ก็ยังคงมีโทษมหันต์หากใช้ โดยปราศจากการควบคุม ที่

สำาคัญคือเสพแล้วติดได้ แม้จะติดยากกว่าสุราและบุหรี่ 

การปลดออกจากความเป็น “ยาเสพติด” โดยสิ้นเชิงจะเร็ว

เกินไปและเหมาะสมกับความเป็นจริงของสังคมไทยหรือไม่?

นี่คือคำาถามที่ ได้คำาตอบแตกต่างกันออกไปตามความคิด

ความเชื่อของแต่ละคน

ที่เสนอวันนี้คือทางเลือกที่ไม่ต้องตัดสินว่าคำาตอบของผู้ใดถูก

หรือผิด

เมื่อปลดกัญชาออกจาก “ยาเสพติดให้ โทษ” ไป ก็ไม่ต้อง

ทบทวนแล้ว ไม่ต้องคิดนำากลับเข้ามาอีกแล้ว ถือเป็นด้านปฏิรูปที่

จะใช้ประโยชน์ในฐานะสมุนไพรเพื่อการแพทย์และพืชเศรษฐกิจได้

แต่ขอหารือเพื่อชวนคิดว่าการจัดให้กัญชาเข้ามาอยู่ ใน

ประเภท “วัตถุออกฤทธิ์” น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่าหรือไม่ 

เป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ายมากขึ้นหรือไม่?

เป็นก้าวเดินที่ไม่เร็วเกินไปหรือไม่?

เพราะจะอยู่ในกรอบการควบคุมไม่ให้มีการนำาไปใช้ในทาง

ที่ผิด และยังเป็นการคุ้มครองบุคคลบางประเภท อาทิ เด็กและ

เยาวชน ได้อย่างไม่มีมุมมองที่แตกต่างด้านกฎหมาย

อีกทั้งยังเป็นการดำาเนินการในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน

ระยะเปลี่ยนผ่านที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่าง “เสรี” กับ 

“ควบคุม” ไม่ให้เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

โดยกระบวนการทั้งหมดยังคงอยู่ ในขอบเขตอำานาจของ

กระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่

จะ “ออกแบบ” ให้เกิดสมดุลในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านได้

และอันที่จริง ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 เป็น

กฎหมายชำาระใหม่ที่มีบทบัญญัติครอบคลุมปริมณฑลของปัญหาที่

อาจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มีกำาหนดไว้ชัดเจนว่าการใดบ้างที่ ไม่

ต้องขออนุญาต 

ซึ่งต่างกับ พ.ร.บ.ควบคุมและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผน

ไทย พ.ศ.2542 เสียด้วยซ้ำา ที่มาตรา 46 กำาหนดให้ต้องขออนุญาต

ไว้ในเกือบทุกกิจกรรม

ทั้งนี้ โดยภาพรวมจะไม่มีความขัดแย้งกับร่างพระราชบัญญัติ

กัญชา กัญชงฯ ที่กำาลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้

แทนราษฎร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้นำาเสนอ

ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้ปลดออกจาก “ยาเสพติดให้

โทษ” อย่างถาวรแต่ประการใด 

โดยเฉพาะเมื่อพิจารณามาตรา 3 ซึ่งเป็นเสมือนแม่บทที่

กล่าวไว้ว่า…

“ให้กัญชา กัญชง ที่ดำาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่

ถือเป็นยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้ โทษ หรือ

ประมวลกฎหมายยาเสพติด”

เพราะข้อเสนอวันนี้ ไม่ได้เสนอให้กัญชากลับไปเป็น “ยาเสพ

ติดให้ โทษ” แต่ให้เป็น “วัตถุออกฤทธิ์” เพื่อสร้างสมดุลในระยะ

เปลี่ยนผ่านเท่านั้น

เมื่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ เสร็จมีผลบังคับใช้เมื่อไร กัญชา

ก็จะถูกโยกไปอยู่ในบังคับของกฎหมายใหม่ท่ีมีข้ึนโดยเฉพาะทันที

จึงหารือเชิงเสนอแนะมาเพื่อรัฐมนตรีสาธารณสุขจะได้นำาไป

พิจารณา.
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4 บทความ

ทยโพสต์	อิสรภาพแห่งความคิด	ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำานวน 11 คน แต่ 

นายสุชาติ	ชมกลิ่น	รมว.แรงงาน 1 ใน 11 คน ที่ถูกยื่น

ซักฟอกโวยว่าเป็นญัตติเถื่อน ขณะที่ นายเรืองไกร	 ลีกิจ

วัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นให้ นายชวน	

หลีกภัย	 ประธานสภาฯ ตรวจสอบว่าญัตติขัดรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่ พร้อมกับจะยื่น ป.ป.ช.ฐานฝ่าฝืน

จริยธรรมอีกด้วย นายสุทิน	 คลังแสง	

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ใน

ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ยอมรับว่า 

“ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ ไว้วางใจทุกปี                                    

ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการพูดลวงพูดหลอก

เรื่องจำานวนกัน ก็ทำาเหมือนปกติ”  โดย

หลักการทั่วไปแล้วการเซ็นลายมือชื่อ

ทำาธุรกรรมหรือนิติกรรมต่างๆ คนที่จะ

ลงชื่อต้องได้อ่านเอกสารทั้งหมดก่อน

เซ็นเอกสาร แต่ฝ่ายการเมืองเคยชิน

กับการให้ลงลายมือไว้ก่อนก็ได้ แล้วแต่

แกนนำาพรรคจะนำาไปดำาเนินการ เพียงแต่คราวนี้มีคนไม่ยอม และ

หากไม่ถอนญัตติไปเขียนใหม่ เรื่องคงไปถึงศาลอีก...•

ครบรอบ 55 ปี น.ส.ยิ่งลักษณ	์ ชินวัตร	 อดีตนายกฯ หนี

คุก 5 ปี คดีทุจริตโครงการจำานำาข้าว แกนนำาพรรคเพื่อไทย พร้อม

ด้วยทีมงานและบุคคลใกล้ชิด ร่วมจัดงานทำาบุญที่วัดอรุณราช                                                                                

วรารามฯ โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ร่วมทำาบุญผ่านระบบซูมด้วย หลัง

ตัวแทนคณะสงฆ์ให้พร น.ส.ยิ่งลักษณ์	 กล่าวว่า “หวังว่าวันหนึ่ง

จะได้มี โอกาสไปกราบพระคุณเจ้าที่ประเทศไทย ขอฝากความ

หวังไว้ที่ทุกคนด้วย วันนี้ยังรักและคิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และ

ประชาชนที่เมืองไทย ก็พยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง                                                                                     

เพื่อที่รอวันจะได้กลับประเทศไทย” ถ้ายังฝันจะกลับไทยด้วยวิธี

เดิม โดยให้พรรคเพื่อไทยชนะแบบแลนด์สไลด์แล้วเข้าไปมีอำานาจ

รัฐเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ แล้วนำา 2 อดีตนายกฯ หนีคุกกลับ

แบบเท่ๆ ก็ต้องเตรียมรับมือม็อบฝ่ายต่อต้านที่จะลุกฮืออีกแน่ 

เว้นแต่จะกลับเข้ามาติดคุกแล้วรอการอภัยโทษก็จะมีโอกาสอยู่

บ้าง...•

ภายหลังการ ปลดล็อกกัญชา	ปัญหาผุดขึ้นตามมามากมาย 

แม้กัญชาจะมีคุณประโยชน์ แต่ก็มี

โทษสำาหรับบางคน โดยเฉพาะผู้กลุ่ม

เปราะบาง เด็ก และสตรีมีครรภ์ ถึงแม้

กระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศกฎ

กระทรวงมาควบคุม แต่จะคุมได้แค่ไหน 

เพราะในขณะที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญ

ชง (ฉบับที่…) พ.ศ…. ยังไม่มีผลบังคับ

ใช้ แต่พรรคภูมิใจไทยส่งสัญญาณให้

ประชาชนปลูกกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว 

จึงมีคนลองใช้แล้วเกิดอาการทางระบบ

ประสาทเข้าโรงพยาบาลไปหลายราย 

แกนนำาพรรคภูมิใจไทยที่เคยชูนโยบาย

กัญชาเสรีจึงพยายามเน้นว่าให้ใช้เพื่อการแพทย์ แต่ในความเป็น

จริงหากใช้กัญชาเพื่อ สันทนาการ	 ในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะก็

ไม่ผิดกฎหมาย ฝรั่งมังค่าจึงเตรียมบินมาดูดกัญชาในเมืองไทยให้

หนำาใจ ส่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์ โอชา	นายกรัฐมนตรี ระบุว่า 

ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ในชั้นกรรมาธิการ เชื่อว่าทาง กมธ.

จะได้ช่วยกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ แล้วรัฐบาลปล่อยให้

เกิดสุญญากาศได้อย่างไร หากเกิดผลกระทบรุนแรงขึ้น นายกฯ ก็

ต้องรับผิดชอบด้วย...•

หลังจากกบดานไปหลายวัน นายสุนทร	 วิลาวัลย์	 นายก 

อบจ.ปราจีนบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและ

ประพฤติมิชอบภาค 2 ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่บุกรุก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บิดาของ นางกนกวรรณ	วิลาวัลย์	รมช.

ศึกษาธิการ เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่

ตำารวจ สภ.เมืองระยอง เมื่อช่วงเช้า 

ก่อนที่ศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัว

ชั่วคราว โดยใช้หลักประกันเป็นเงินสด 

6 แสนบาท นายสุนทร	 เปิดเผยว่า “ที่

ผ่านมาก็ไม่ ได้หลบหนี ไปไหน อยู่ที่  

จ.ปราจีนบุรี ตลอด” อ้าว! แล้วทำาไม

ตำารวจเมืองปราจีนฯ ไม่รู้ว่ากบดานอยู่

ในบ้าน ถ้าเป็นชาวบ้านตาสีตาสาคงโดน

หน่วยคอมมานโดบุกบ้าน เอาปืนจี้หัว

แล้วจับใส่กุญแจมือลากคอนำามาแถลง

ข่าวประจานไปทั่วโลกแล้ว แต่สำาหรับคนใหญ่คนโต ผู้มีอิทธิพล ก็

ใช้อีกบรรทัดฐาน?...•

กรณีกองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) กำาหนด

มาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจร 

ลดปัญหาอุบัติเหตุ โดยขู่ว่ากรณีผู้กระทำาความผิดไม่มาชำาระค่า

ปรับเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำาหนด พนักงานสอบสวนจะยื่นคำาร้อง

ขออนุมัติศาลในเขตพื้นที่เพื่อออกหมายจับ ทำาเอาผู้ ใช้รถใช้ถนน

ตกใจไปตามๆ กัน ทั้งนี้การไม่ชำาระค่าปรับเป็นความผิดลหุโทษ 

มีอายุความเพียง 1 ปี การจะยื่นศาลขอหมายจับ พงส.ต้องมีหลัก

ฐานชัดเจนว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร 

และก็เป็นดุลยพินิจของศาลจะอนุมัติหมายจับหรือไม่ ความจริงผู้

ที่ ไม่ชำาระค่าปรับ หากไปเสียภาษีต่อทะเบียนรถที่กรมการขนส่ง

ทางบกก็สามารถปรับได้อยู่แล้ว จะเอา หมายจับ	 มาขู่กันทำาไม 

แล้วพวก ขาใหญ่ ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรกล้าเอาผิดไหม เห็นจ่าย	 ตั๋ว

เด็ก	กันมากมายมิใช่หรือ?...•

ไ

ตรงกับวันที่	 21	 มิถุนายน	 ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวัน

ออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไป

ทางเหนือมากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบ

ปี สำาหรับประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน 

ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ บ่งบอกว่าย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วน

ประเทศไทยดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 05.51 น. และจะตกลับ

ขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่

บนท้องฟ้าประมาณ 12 ชั่วโมง 56 นาที.

วันครีษมายัน

สุทิน	คลังแสง	

สุนทร	วิลาวัลย์	

พล.อ.ประยุทธ์	

จันทร์ โอชา	

ปิดช่องสุญญากาศกัญชาเสรี (2)

ประกาศให้เป็น‘วัตถุออกฤทธิ์’!

สร้างสมดุลระหว่าง‘เสรี’กับ‘ควบคุม’ในระยะเปลี่ยนผ่าน

กัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไปแล้วตั้งแต่วันที่ 

9 มิถุนายน 2565

เมื่อประกาศของรัฐมนตรีสาธารณสุขมีผลใช้บังคับ

ในขณะที่กฎหมายกำาหนดหลักเกณฑ์การใช้กัญชา ซึ่งควร

จะต้องตราออกมาเพื่อสอดรับกัน ยังไม่มี ยังไม่เสร็จ เพราะร่าง

พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. เพิ่งผ่านการพิจารณาวาระ 

1 ชั้นรับหลักการในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยังต้อง

ใช้ระยะเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการในรัฐสภา 

เพราะเป็นร่างกฎหมายปกติที่ต้องผ่าน 2 สภา

ช่วงระยะเวลานี้จึงเป็นสุญญากาศ!

เป็นหลุมดำา!

สุญญากาศและหลุมดำาแห่งกัญชาเสรี!

กัญชาไม่เป็นยาเสพติด และไม่มีกฎเกณฑ์ตามกฎหมาย

ควบคุม

เป็นที่ยอมรับกันว่ากัญชาไม่ได้มีแต่คุณอนันต์ ในด้านการ

แพทย์สถานเดียว มี โทษมหันต์ด้วยหากบริโภคโดยไร้กฎเกณฑ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของสังคมไทย 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมาร

แพทย์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ห่วงใยผลกระทบต่อเด็ก

เยาวชนและสังคมที่จะตามมา

สุราและบุหรี่มีกฎเกณฑ์ควบคุม กัญชาก็ตั้งใจว่าจะมี แต่

ขณะนี้ยังไม่มี 

ระยะเวลาที่ต้องรอกฎหมายเฉพาะอีกหลายเดือนเป็นอย่าง

น้อยอาจก่อให้เกิดผลเสียหายได้

คำาถามคือจะแก้ปัญหาอย่างไร?

เมื่อเช้านี้ ผมได้ตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข แต่ท่านติดภารกิจ ไม่ได้มาตอบ

เช้าวันพรุ่งนี้จึงจะใช้สิทธิหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุม 3 นาที หารือผ่านท่านประธานวุฒิสภาไปยังรัฐมนตรี

สาธารณสุข

จะไม่เสนอแนะเรื่องตราพระราชกำาหนด

เพราะนอกจากจะมีผู้เสนอกันพอสมควรแล้ว นั่นยังเป็น

หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรี ถ้าเห็นว่าควรทำาก็

ทำาได้

จะเสนอทางแก้ปัญหาที่อยู่ในหน้าที่และอำานาจของรัฐมนตรี

สาธารณสุข ตามกฎหมายปี 2542

“พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทย พ.ศ.2542”

มาตรา 44

มาตรา 45

เริ่มต้นด้วยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กัญชาเป็น

สมุนไพรควบคุม 

ก็ในเมื่อกัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว ทำาไมจะเป็น

สมุนไพรควบคุมไม่ได้ ประเด็นนี้เคยมีผู้เสนอให้ทำามาตั้งแต่ปี 2560 

แล้ว เพียงแต่บริบท ณ วันนั้นยังไม่ตกผลึก และยังไม่มีการปลด

ล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด

จากนั้นก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำาหนดกฎเกณฑ์ วิธี

การ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริโภคและใช้ประโยชน์กัญชาซึ่ง

เป็นสมุนไพรควบคุม

แม้ข้อความในมาตรา 44 และมาตรา 45 จะขึ้นต้นว่า “เพื่อ

ประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร” และ “เพื่อประโยชน์ในการ

คุ้มครองสมุนไพรควบคุม” ก็ตาม แต่เชื่อว่าสามารถประยุกต์ใช้เพื่อ

ให้เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยของสังคมได้

อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการวางกฎเกณฑ์ในช่วงที่ร่างพระราช

บัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. ยังอยู่ในการพิจารณาของสภา

เป็นการปิดช่องสุญญากาศที่เปิดไว้อ้าซ่าเสียก่อน.

แซมซาย

ปิดช่องสุญญากาศกัญชาเสรี

หมายเหตุ: ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2565 นายคำานูณ 

สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ได้ โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่อง ปิด

ช่องสุญญากาศกัญชาเสรี คุ้มครองเด็ก เยาวชน และ

สังคม เร่งออกกฎเกณฑ์ควบคุม

ข้

ประเด็นสำ�คัญที่สังคมยังคงห่วงกังวลคือ กัญช�แม้มี

คุณอนันต์ แต่ก็ยังคงมีโทษมหันต์ห�กใช้โดยปร�ศจ�ก

ก�รควบคุม ที่สำ�คัญคือเสพแล้วติดได้ แม้จะติดย�กกว่�

สุร�และบุหรี่ ก�รปลดออกจ�กคว�มเป็น “ย�เสพติด” 

โดยสิ้นเชิงจะเร็วเกินไปและเหม�ะสมกับคว�มเป็นจริง

ของสังคมไทยหรือไม่?



ในตัวละครของพรรคขนาดเล็กฝั่งรัฐบาลที่มัก

เดินเกมต่อรองบ่อย นอกจากนายพิเชษฐ สถิร

ชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ย้ายไปอยู่กับพรรคพลัง                                                                

ประชารัฐแล้ว ยังมีนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรักธรรม กับนายสุร

ทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิป 

ไตยใหม่

โดยเฉพาะนายสุรทิน ที่ล่าสุดเดินทางเข้าทำาเนียบ

รัฐบาล เพื่อขอเก้าอี้ข้าราชการการเมืองให้คนในพรรคตัว

เอง พร้อมทั้งยังประกาศว่า จะลงมติไว้วางใจให้พลเอก

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ เพียงคนเดียวเท่านั้น

นายสุรทินถือเป็นนักการเมืองในพรรคเล็กที่มีความ

สนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และ

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยมากที่สุดคนหนึ่ง ถึงขั้นครั้งหนึ่ง

เคยมีการวางตัว จุ๊บจิ๊บ-นางสาวธนพร ศรีวิราช  ภรรยา

ของร้อยเอกธรรมนัส มาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค

ในทางการเมืองรับ                                               

รู้กันดีว่า พรรคประชาธิป 

ไตยใหม่ เป็นพรรคที่ร้อย                                      

เอกธรรมนัสให้การสนับ 

สนุนมาโดยตลอด  การลง

มติต่างๆ มักจะเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันเสมอมา

สำาหรับนายสุรทิน 

หรือคนรู้จักเรียกว่า ครูทิน 

เพราะเคยรับราชการครู

นาน 17 ปี อยู่ในแวดวง

การเมืองมานาน แต่เพิ่ง

ได้เป็น ส.ส.สมัยแรกในการ

เลือกตั้งปี 2562  หลังจากมีการปัดเศษ 

เมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นคณะทำางานของนายอุทัย  

พิมพ์ใจชน เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

และคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดแก้ไขปัญหาของสภา

เครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.), สภาประชาชน 4 ภาค

ในการเลือกตั้งปี 2554 พรรคประชาธิปไตยใหม่ภาย                                                                       

ใต้การนำาของนายสุรทิน สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการได้  ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง แต่เนื่องจากนายสุรทินที่อยู่ในบัญชี

รายชื่อลำาดับที่ 1 ถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย ทำาให้

เลื่อนนางพัชรินทร์ มั่นปาน ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อใน

ลำาดับถัดไปขึ้นมาแทน

แม้นายสุรทินจะไม่สามารถเป็น ส.ส.ได้ แต่ยังมีบท 

บาทสำาคัญ โดยได้ตัดสินใจเข้าร่วมจัดตั้งกับรัฐบาลนางสาว

ยิ่งลักษณ์ ส่วนนายสุรทินเองภายหลังได้เข้าไปเป็นคณะทีม

งานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของนายสุชน ชาลีเครือ

ก่อนการเลือกตั้งปี 2562 นายสุรทินเคลื่อนไหวตรง

ข้ามกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาตลอด  และ                                                                                   

ยังเคยยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า                                                                            

การเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมน 

ตรีของพรรคพลังประชารัฐมิชอบ เพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ในช่วงที่มีข่าวว่าจะมีการปัดเศษ ส.ส.ให้พรรคเล็ก  

และร้อยเอกธรรมนัสได้รับมอบหมายจากพรรคพลังประชา

รัฐให้รวบรวมพรรคเล็กมาจัดตั้งรัฐบาล นายสุรทินเป็นคน

แรกๆ ที่ยอมมา.

ความผิด แต่มาตรา  ๑๑๒ รวมทั้งการ “หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ

แสดงความอาฆาตมาดร้าย” เข้ามาเป็นความผิดในมาตราเดียวกัน

ซึ่งกำาหนดโทษเท่ากันทั้งหมด ทางที่ดีอย่าแตะต้องจะดีกว่า

๔.ไม่ยกเว้นให้การแสดงความเห็นโดยสุจริต  ความผิดฐาน 

“หม่ินประมาท” บุคคลธรรมดามีเหตุยกเว้นความผิดในมาตรา ๓๒๙-

๓๓๐ สำาหรับการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ติชม ด้วยความเป็น

ธรรม และการพูดความจริงในเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะไม่

ต้องรับโทษ แต่มาตรา ๑๑๒ ไม่ได้นำาข้อยกเว้นเหล่านี้มาเขียนให้

ชัดเจนด้วย ทำาให้การแสดงความคิดเห็นที่แม้จะเป็นไปโดยสุจริต  

เป็นความจริง และเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะก็ไม่ได้รับความคุ้ม 

ครอง ทางที่ดีอย่าแตะต้องจะดีกว่า ๕๕๕.

    อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

 นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

 นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

** หมายเหตุ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ พระมหา ดร.วิเชียร 

(ภาระวงศ์) วชิรวังโส (พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปล้ืม) กรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาส

วัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย และ ดร.ไตรสิทธ์ิ  

สินสมบูรณ์ทอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่ีให้ข้อคิดเห็นมาก                                                                                           

มายเพื่อความรอบคอบปลอดภัย! พร้อมกันน้ี ขอขอบคุณกวีมีชื่อเสียง

ระดับประเทศท่ีส่งบทกวี (สักวา) มาเป็นเกียรติ ดังน้ี พระมหา ดร. 

วิเชียร (ภาระวงศ์) วชิรวังโส, วิภา สมโภชพฤฒิกุล, โกวิทย์ บุญทวี, 

อนันต์ คู่มณี, ผศ.ดร.วาสนา บุญสม, สมบัติ  ต้ังก่อเกียรติ ความว่า

 * สักวา “เมืองปรมาณู” ผู้ยิ่งใหญ่

จนประเทศใดใดให้เกรงขาม

เป็นดินแดนนักสู้ผู้เรืองนาม

ทุกเขตคามดำารงพันธุ์พันธุ์กระจาย

เมืองประชาธิปไตยที่ใหญ่ยิ่ง

เมืองผู้หญิงนุ่งส่าหรีมีหลากหลาย

เมืองผู้คนนับถือวัวทั่วมากมาย

เมืองผู้ชายนุ่งผ้าเตี่ยวเพรียวลมเอย.

พระมหา ดร.วิเชียร (ภาระวงศ์) วชิรวังโส

วัดจักรวรรดิราชาวาส กทม.

 * สักวา “กลอนไพเราะ” เสนาะจิต

ต่างลิขิตเป็นหลักสมศักดิ์ศรี

เพื่อสืบศิลป์สืบวิญญาณสืบงานกวี

ความคิดนี้แน่นหนักเหล่านักกลอน

สามัคคีมีใจให้ความสุข

ผ่อนคลายทุกข์เยี่ยมนักศิลป์อักษร

5บทความ

งสัยอยู่หลายวัน

ได้รู้แล้วครับว่า “เทพมนตรี ลิมปพยอม” ฟ้อง 

“ปิยบุตร  แสงกนกกุล” คดี ม.๑๑๒ ในประเด็นอะไร

บ้าง 

ตามที่ “ปิยบุตร” โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก Piyabutr  

Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล มีอยู่ทั้งสิ้นรวม ๘  ข้อ 

๑. “เปิดร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๒ พระมหา

กษัตริย์ เดินหน้าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ พร้อมแนบเอกสารร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่…) 

พุทธศักราช….” โพสต์เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ https://www.

facebook.com/PiyabutrO…/posts/3076450455972150

๒. “ข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัย ทำาไมต้องปฏิรูปสถาบัน

กษัตริย์” โพสต์เมื่อ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ https://www.

facebook.com/…/a.22603897…/3081844162099446/

๓. “กษัตริย์กับนายกรัฐมนตรี ใครมีอำานาจแต่งตั้งบุคคล                                                                                                   

ดำารงตำาแหน่งกันแน่?” โพสต์เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔                                                                                                      

h t tps : / /www . f acebook . com/…/a .22603897…/ 

3105582616392267/

๔.ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่า “ในสังคมหนึ่ง ความคิด

คนแต่ละคนแตกต่างกันมากมาย มีคนรัก คนเฉยๆ คนไม่

ชอบ ถึงบังคับยังไงก็ไม่เปลี่ยนความคิดเลย แต่ทำาอย่างไรที่

เราจะอยู่ในสังคมเดียวกันได้ เหลือทางเดียวคือเปิดให้มีเสรี 

ภาพในการแสดงออก แล้วอดทนอดกล้ันซ่ึงกันและกันต่อความ                                                                                        

เห็นที่แตกต่าง” https://twitter.com/Piyabutr_FWP/status/ 

1457578245369393154

๕.ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่า “ประยุทธ์ตบหัวลูกน้อง

อ้างว่าทำาด้วยความเอ็นดู ดังนั้น ประยุทธ์ก็ยอมให้ลูกพี่ตนเอง

ตบหัวด้วยความเอ็นดูเช่นกัน ปัญหามีอยู่ว่าในสายตาของประ 

ยุทธ์ ประชาชนไม่ใช่ลูกพี่ของเขา แล้ว ‘ลูกพี่’ ของเขาคือ

ใคร? ต้องไปดูว่า ‘ใคร’ ที่ตบหัวสั่งประยุทธ์ แล้วเขาไม่หือ 

ยิ้มรับ และยอมทำาตามสั่ง” https://twitter.com/Piyabutr_

FWP/status/1443897877030334465

๖.ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่า “สภาพสังคมปัจจุบันนี้                   

เป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำาแลง

๘ ข้อหา ‘ปิยบุตร’

ได้อย่างสันติ แต่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ กองทัพ  ศาล เพื่อ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่รักษาสถาบันกษัตริย์ ไว้อยู่

ใต้รัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นไปได้และทำาให้ทุกคนอยู่อย่างสันติ 

#ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” https://twitter.com/Piyabutr_FWP/

status/1452124952828678144

๗.ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่า “ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

ระหว่าง ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำาแลง ท่ีมีกองทัพ  ระบบ

ราชการ และทุนผูกขาดค้ำาจุนหรือ ระบอบประชาธิปไตย ที่ประ 

ชาชนเป็นผู้ทรงอำานาจสูงสุด และมีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐอยู่                                                               

ภายใต้รัฐธรรมนูญ https://twitter.com/Piyabutr_FWP/status/ 

1457714324810526724

๘.ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่า “ปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้าง แต่ถ้า

คนเรียกร้องปฏิรูป คือล้มล้าง หรือนำาไปสู่ล้มล้างนั่นเท่ากับว่าบีบ

ให้เลือก ๑ ไม่ปฏิรูปเพื่อไม่ใช่ล้มล้าง หรือ ๒ ล้มล้างให้ราบเป็น

หน้ากลอง เพื่อไม่ให้ใครบอกว่าเป็นล้มล้าง  คำาตัดสินของคนไม่

กี่คนชี้ชะตาประเทศ ประตูปฏิรูปมี อย่าปิดประตูปฏิรูป” https://

twitter.com/piyabutr_fwp/status/1458148659862724610

และตามที่ “ปิยบุตร” บอกคือ ตำารวจเห็นว่ามีเพียง ๑  

ข้อความที่อาจเข้าข่ายกระทำาความผิด ม.๑๑๒ นั่นคือข้อความ

ตามข้อ ๖

มุมมอง “ปิยบุตร” บอกว่าถ้าวิญญูชนอ่านแล้วก็พินิจพิเคราะห์

ได้ว่าไม่มีตรงไหนเข้าความผิดตาม ม.๑๑๒ เลย  แต่เมื่อตำารวจมี

ความเห็นเช่นนี้ ก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีกันต่อไป

และอีกประโยคบอกว่า

“...การแสดงความเห็นเช่นนี้ยังถูกกล่าวโทษ แล้วจะเหลือ

ทางเลือกไหนบ้างในสังคมไทย ตกลงแล้วเราจะปิดพื้นที่ไม่ให้พูด

คุยกันในที่สาธารณะไม่ได้เลยหรือไม่ทั้งที่  ม.๑๑๒ ไม่ได้ห้ามพูด

ถึงสถาบันกษัตริย์แต่อย่างใด ตกลงสังคมไทยจะอยู่กันอย่างไร 

ถ้าการพูดจาแบบมีเหตุผลวิชาการกลับถูกดำาเนินคดี เราจะปฏิรูป

สถาบันกษัตริย์ให้ดำารงอยู่ในสังคมได้อย่างไร...”

ทีนี้มาดูกัน ทั้ง ๘ ข้อ เข้าข่ายผิด ม.๑๑๒ หรือไม่ 

แน่นอนครับ ม.๑๑๒ ถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

มานานแล้ว 

ช่วงหลังชักจะถี่ขึ้น 

ปัญหาอยู่ตรงไหน 

สถาบันพระมหากษัตริย์มีปัญหาหรือไม่ 

หรือเพราะความขัดแย้งทางการเมืองดึงเอาสถาบันพระ

มหากษัตริย์ลงมาสู่ความขัดแย้งด้วย เพราะชุดความเชื่อที่ว่าไทย

ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำาแลง 

เมื่อสิบกว่าปีก่อนท่ีความขัดแย้งทางการเมืองจะขยายอย่าง

กว้างขวาง แทบไม่เคยได้ยินใครพูดว่า ไทยยังปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์

ทุกคนเห็นตรงกันว่า เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น 

แต่ช่วงหลังมีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในมุมมอง

ที่เปลี่ยนไป 

ขบวนการ ล้มปืน ล้มทุน ล้มเจ้า จากที่แอบพูดกัน มาวันนี้

พูดบนเวทีปราศรัย  

และมีประเด็นเลยเถิดไปมากมาย ทั้งที่ตั้งใจและเผลอไป 

แต่กว่าจะมาถึงจุดที่มีการยื่นข้อเสนอ ๑๐ ข้อปฏิรูปสถาบัน

พระมหากษัตริย์ มีการปูพ้ืน ใส่ชุดความคิดมาต่อเนื่อง หลายระดับ 

แล้วใครอยู่เบื้องหลัง 

ม.๑๑๒ มีคนต้องการฟ้องเพราะเห็นว่า มีการละเมิดพระ

มหากษัตริย์

เช่นเดียวกัน มีคนอยากถูกฟ้อง! 

ไม่ผิดหรอกครับ การบ่มความคิด บวกกับอุปาทานหมู่  

มีนักเคลื่อนไหวบางส่วนไม่กลัว ม.๑๑๒ ไม่กลัวว่าจะต้องนอนคุก

เพราะภาพที่ออกมาคือฮีโร่ในสายตาพวกเดียวกัน 

ใช่ครับ นักเคลื่อนไหวจำานวนหน่ึง ต้องการให้มีการฟ้อง                                                                                    

ม.๑๑๒ ในจำานวนท่ีมากพอท่ีจะนำาไปเป็นเหตุประจานประเทศไทย

ตรรกะง่ายๆ แกนนำาม็อบบางคนเป็นนักกฎหมาย บาง

คนเรียนกฎหมาย บางคนเคลื่อนไหวมาจนช่ำาชอง จะไม่รู้เลย

เชียวหรือว่า สิ่งที่พูดไปคือเข้าข่ายความผิด ม.๑๑๒ 

รู้ครับ 

แต่เพราะความเชื่อท่ีว่าการเปล่ียนแปลงต้องสร้างสถาน 

การณ์ 

ฉะนั้นเราจึงเห็นแกนนำาม็อบหลายคน พูดสุ่มเสี่ยงหมิ่น

พระบรมเดชานุภาพบ่อยครั้งจนผิดวิสัย

และสุดท้ายทยอยเข้าคุก 

เมื่อผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งหมดยอมรับเงื่อนไข

ประกันตัว ท้ังๆ ท่ีช่วงแรกของการอยู่ในคุก ประกาศเสียใหญ่โต 

จะพลีชีพอยู่ในคุก 

ปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในช่วงพักยก จนกว่าจะมีการเตรียม

ความพร้อมเพื่อกลับมารุกใหม่ เราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่

พร้อมเข้าคุกกันอีกรอบ 

กรณี “ปิยบุตร” นั่นต่างออกไป 

ด้วยความเป็นนักกฎหมายจึงมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองสื่อออก

มา ไม่มีทางที่จะเข้าข่าย ม.๑๑๒ ได้ 

และทำามาร่วม ๑๐ ปีแล้ว 

ส่งต่อไปยังลูกศิษย์ลูกหากี่รุ่นแล้ว 

แต่ “ปิยบุตร” อาจประเมินพลาดไป 

เพราะนอกจากการสื่อออกมาเป็นคำาพูดและตัวหนังสือ

แล้ว ยังมีเรื่องของพฤติกรรมด้วย 

พฤติกรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของ “ปิยบุตร”  เป็น

อย่างไรบ้าง 

๘ ข้อที่ “เทพมนตรี” ฟ้องนั้น ต้องดูพฤติกรรมของ “ปิย

บุตร” ที่แสดงออกต่อสาธารณะประกอบด้วย

นี่อาจเป็นคำาตอบว่าสุดท้ายแล้ว “ปิยบุตร” มีความผิด

ตาม ม.๑๑๒ หรือไม่.

แบบอย่างที่ดี

ผ่านทุ่งอ่างทองบางท้องที่

เห็นไฟแดดแล้วดีเป็นที่สุด

อบจ.อ่างทอง สมองมนุษย์

คิดแล้วทำา เร่งรุด โลกรื่นรมย์

ไฟริมทาง ไฟแดด แผดกล้า

แสงสุริยาเป็นมิตรสนิทสนม

หน่วยงานอื่นอื่นชวนชื่นชม

เอื้ออุดม ไฟฟ้า โซลาร์เซลล์

‘ระวังเน้อ! ทศพิษราษฎร์ทำา ม.๑๑๒ ทำาเข้าคุกนะ’

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย

หมวดปัญหาในตัวบทกฎหมาย กล่าวคือ

“พูดความจริงที่ถูกต้องเหมือนส่องโลก

ถูกโฉลกโชคดีมากสีสัน

ไม่ได้เป็นอาชญากรรมตามกล่าวนั้น

รังแกกันเกินอภัยให้เสียแล้ว”

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ 

  ประพันธ์

“การพูดความจริงท่ีถูกต้อง ไม่ใช่อาชญากรรม และทรงคุณค่า

ย่ิง จักไม่มีส่ิงใดมาทำาลายล้างได้ ย่ิงไปกว่าน้ันมีการวิพากษ์วิจารณ์

ย่อมจะพัฒนาสู่ความล้ำาค่าย่ิงๆ ข้ึนไป และมีค่ามากกว่าเดิมด้วยซ้ำา 

ไม่ใช่มาเข่นฆ่ากันไปข้างหน่ึง หรือจับกุมคุมขังกันอย่างไม่ยุติธรรม”

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ พูดออกโทรทัศน์ ช่อง ๒๑๕ พีเพิลทีวี

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ บัญญัติไว้ว่า “ผู้ ใด

หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหา

กษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”

อนึ่ง มาตรา ๑๑๒ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหา

กษัตริย์ฯ กำาลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่มีการนำาข้อหานี้กลับ

มาใช้กับผู้ชุมนุมระลอกใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๖๓ และดู

เหมือนว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ปริมาณคดี และ

ขอบเขตการกระทำาที่ถูกดำาเนินคดี ดังนั้น วัยรุ่น นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ประชาชนบางส่วน พึงสำาเหนียกไว้ด้วย จึงขอให้อ่านใน

ปัญหาตัวบทกฎหมาย ๔ ข้อ ดังนี้

๑.คนที่ริเริ่มคดีเป็นใครก็ได้ คือ มาตรา ๑๑๒ เป็นความผิดใน

หมวด “ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร” บุคคลทั่วไปสามารถเป็น 

“ผู้กล่าวโทษ” ได้ ทำาให้คนที่เดินไปบอกกับตำารวจเพื่อให้ริเริ่มการ

ดำาเนินคดีนั้นจะเป็นใครก็ได้ ส่งผลให้คดีตามมาตรา ๑๑๒ มีจำานวน

มาก และเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่ง กลายเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ใช้เพื่อ

กลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง หรือกลั่นแกล้งคนที่มีความขัด

แย้งกันในเรื่องส่วนตัว ทางที่ดีอย่าแตะต้องจะดีกว่า

๒.โทษหนักเกินไปหรือเปล่า มาตรา ๑๑๒ กำาหนดอัตราโทษ                                                                                  

จำาคุก ๓-๑๕ ปี เมื่อศาลตัดสินว่ากระทำาความผิดจริงหนึ่งครั้ง โทษ

อย่างน้อยที่สุดที่ศาลจะกำาหนดโทษได้ คือ ๓ ปี แม้ว่าจะเป็นการ

กระทำาที่เล็กน้อยเพียงใด ศาลจะลงโทษต่ำากว่านั้นไม่ได้ อัตราโทษ                                                                          

น้ีเท่ากับความผิดฐานตระเตรียมการกบฏ หรือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา 

ประเทศอื่นที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ญี่ปุ่นยกเลิกกฎหมายฐาน

หมิ่นประมาทกษัตริย์ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒, สหราช                                                                             

อาณาจักรและนอร์เวย์ การหม่ินประมาทกษัตริย์และบุคคลธรรมดา

ต่างก็ไม่มีโทษทางอาญา ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและบรู 

ไนก็มีโทษจำาคุกไม่เกิน ๓ ปี ทางที่ดีอย่าแตะต้องจะดีกว่า

๓.ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน กำากวม ยากเข้าใจ ฉะนั้น ความผิด

ฐาน “หมิ่นประมาท” บุคคลธรรมดา มีบทนิยามที่ระบุองค์ประกอบ

ชัดเจนในมาตรา ๓๒๖ ซึ่งแยกต่างหากกับความผิดฐาน “ดูหมิ่น” 

และการ “แสดงความอาฆาตมาดร้าย” บุคคลธรรมดาก็ไม่เป็น

ตัวแสบพรรคเล็ก

อายุยืนชื่นขวัญนิรันดร

สถาพรคู่ชาติไทย “ไพบูลย์” เอย.

 วิภา สมโภชพฤฒิกุล เขตบางกอกใหญ่ กทม.

 

 * สักวา “น้อมรับ” สรรพอักษร

สืบบวร (บ้าน,วัด,โรงเรียน) ตามครรลองครองสุขสันต์

มอบดอกไม้ให้นักกลอนขจรพันธุ์

ที่สร้างสรรค์ภาษาไทยได้งอกงาม

บทกวีดีเยี่ยมเปี่ยมสมอ้าง

เป็นตำาราเป็นแนวทางอย่างสยาม

สมาคมสมชื่อเลื่องลือนาม

จรดฟ้าครามผ่องอำาไพ “เกรียงไกร” เอย.

โกวิทย์ บุญทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  กทม.

   

 * สักวา “ความดี” คุ้มชีวิต

ขอ “วงการกลอน” นิมิตสถิตเสถียร

เขียนประสบการณ์จากรู้พากเพียร

เป็นบทเรียนชื่นชมสังคมไทย

คิดจัดสรรจรรโลงโครงสร้างชาติ

เลิก “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” บ่วงงามไส้

เสียสละประโยชน์ตนพ้นพิษภัย

เพื่อประชาธิปไตย “เติบใหญ่” เอย.

อนันต์ คู่มณี อดีตนายกสมาคมนักกลอนฯ ๒ สมัย จ.สมุทรปราการ

   

 * สักวา “ทิพย์ส่องทาง” สร้างงานเขียน

จุดพากเพียรเทียนส่องไทยสร้างไฟฝัน

ร่วมกล่อมเกลาเยาวชนคนให้ปัน

คือสายขวัญวรรณศิลป์แผ่นดินทอง

ซาบซึ้ง “วงการกลอน” สุนทรภู่

ล้วนแต่ผู้เรืองนามความผุดผ่อง

พัฒนาสังคมสมใจปอง

ให้สอดคล้องวิถีโลก “สบโชค” เอย

ผศ.ดร.วาสนา บุญสม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 * สักวา “วงการกลอน” สุนทรประสิทธิ์

ต่างลิขิตเรื่องหลากหลายเขียนลายสือ

ล้วนนักปราชญ์ล้วนคนดีล้วนฝีมือ

จึงเลื่องชื่อลือชาปัญญาชน

คอลัมน์ “ถูกทุกข้อ” หน่อชีวิต

เสถียรสถิตรู้แจ้งทุกแห่งหน

“ไทยโพสต์” สร้างศรัทธาสู่สากล

ดุจสายฝนชโลมใจ “คนไทย” เอย.

 สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ เขตบางเขน กทม.

 

สั้นๆ ครับ ม.๑๑๒ ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำาหรับการพูดถึงสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในทางวิชาการ แต่เป็นเรื่องน่ากลัวหากเป็นการ

โจมตีเพื่อล้มล้าง.

ส
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สุรทิน พิจารณ์



AIS ยกระดับโครงข่ายอัจฉริยะ 5G อีสาน

นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการ

ภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS เปิดเผยว่า บริษัทได้

จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความเข้าใจในการนำาขีดความสามารถขององค์กร 

ทักษะความเช่ียวชาญของบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

ดิจิทัล อย่างโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G เข้ามาเชื่อมต่อ ส่ง

เสริมการเรียนรู้ การศึกษาวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความ

รู้ สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ของการทำางานด้านนวัตกรรมแห่ง

ใหม่ของภาคอีสาน ที่จะทำาให้งานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลถูก

นำามาทดสอบจริงบนโครงข่าย AIS 5G จนนำาไปสู่การสร้าง

บริการดิจิทัลเซอร์วิสที่สามารถให้บริการในเชิงพาณิชย์ ได้ใน

อนาคต

WHAUP เดินหน้ายกระดับบริการ

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ 

WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้า-ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การ

เป็นผู้ให้บริการ Smart Utilities and Green Power Solution 

ยกระดับการให้บริการด้านน้ำา-ไฟฟ้าแก่ลูกค้าทั้งใน-นอกนิคม

อุตสาหกรรมแบบครบวงจร ช่วยหนุนรายได้รวมและส่วน

แบ่งกำาไรจากการดำาเนินงานปกติแตะระดับ 6,000 ล้านบาท                    

ในปี 2569 และรักษา EBITDA Margin ให้อยู่ที่ระดับไม่                                                   

น้อยกว่า 50%

KIAT ดึงเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนน้ำามัน

นางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เกียรติธนาขนส่ง หรือ KIAT 

เปิดเผยว่า ข้อมูลของ PttOR พบราคาน้ำามันดีเซลพุ่งกว่า 

30% จากปีก่อน ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจ 

แม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยพยุงราคาดีเซล แต่ KIAT ยังคง

ต้องมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อรับมือกับผลกระ

ทบดังกล่าวในระยะยาว ล่าสุดได้ปรับการดำาเนินธุรกิจที่เน้น

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

การขนส่งเพื่อควบคุมต้นทุนในภาพรวม คาดว่าภายในปี 2565 

จะเติบโตรวมกว่า 20%

กรุงไทยช้ีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโตรับ BCG

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

จากชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ขนาดเล็กมาก หรือ VSPP มีแนว

โน้มเติบโตจากการสนับสนุนของภาครัฐและตามกระแส BCG 

economy ซึ่งจะสร้างโอกาสการลงทุนแก่วิสาหกิจชุมชน รวม

ถึงผู้ประกอบการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าหรือกลุ่มที่มี

วัสดุเหลือใช้ ซึ่งในปี 2021 ทั่วโลกมีกำาลังการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ที่ 1.4 แสนเมกะวัตต์ โดยใน

จำานวนนี้มาจากเอเชียมากที่สุดราว 39% ของกำาลังการผลิต

ของโลก และในช่วงปี 2021-2025 กำาลังการผลิตไฟฟ้าจาก

ชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโต 5.7% ต่อปี

BLESS เดินสายโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์

นายอภิชาต แสงจันทร์ ผู้อำานวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป หรือ BLESS เปิดเผยว่า BLESS 

มีความพร้อมเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

mai ภายในปีนี้ เพื่อนำาเงินลงทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัท                                                                                 

ย่อย พร้อมชำาระคืนหนี้เงินกู้ยืม และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุน 

เวียน รองรับแผนการเติบโตในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซึ่งวางเป้า

หมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี พร้อมเตรียมจัด

โรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ วันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.2565 นี้ 

มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับคึกคัก

ยันเพิ่มสลากเข้าระบบ 10 ล้านใบ เริ่ม 17 ก.ค.นี้

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจำาหน่ายสลากเกิน

ราคา เปิดเผยว่าจะมีการเพิ่มจำานวนสลากเข้าในระบบแน่ 

นอน โดยจะเริ่มเพิ่มจำานวนสลากตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.2565 

เป็นต้นไป ส่วนจะเพิ่มจำานวนเท่าใดนั้น คณะกรรมการสลาก

กินแบ่งรัฐบาลจะมีการพิจารณาในการประชุมวันที่ 23 มิ.ย.

2565 ตั้งเป้าภายในปีนี้จำานวนสลากดิจิทัลในแอป “เป๋าตัง” 

ไม่น้อยกว่า 10 ล้านใบ.
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6 เศรษฐกิจ

บี้เคลียร์ปมรถเมล์ขู่ลดเที่ยววิ่ง
‘ศักดิ์สยาม’รับปากหาทางออก/บขส.-รฟท.เตรียมพร้อม
ทำาเนียบฯ • ‘บิ๊กตู่’ สั่งคมนาคมเร่งเคลียร์ปมรถร่วมประกาศลดจำานวน

เที่ยววิ่งลง 80% เดดไลน์สิ้น มิ.ย.นี้ คมนาคมส่ง บขส.-รฟท.สแตนด์

บายบริการประชาชน ด้าน ‘ศักดิ์สยาม’ รับปากหาทางออกร่วมกัน 

พร้อมแจงดรามาเปลี่ยนเลขสายรถเมล์ ระบุแก้ปัญหาวิ่งทับซ้อนเส้น

ทาง แนะประชาชนดูป้ายข้างรถโดยสารแทน

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ตอบคำาถามสื่อมวลชน ตามที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มอบ

หมาย เกี่ยวกับกรณีสมาคมกิจการ

รถโดยสารประจำาทางไทย รวม 

27 บริษัท จะลดให้บริการเที่ยว

วิ่งลง 80% ว่า นายกรัฐมนตรีได้

สั่งการให้กระทรวงคมนาคมและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา

แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่ง

กระทรวงคมนาคมกำาลังพิจารณา

หาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อ

ยุติภายในเดือน มิ.ย.นี้

ทั ้งนี้ เบื้องต้นกระทรวง

คมนาคมมอบหมายให้บริ ษั ท 

ขนส่ง จำากัด (บขส.) และการรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำาเนิน

การจัดหารถให้พร้อมรองรับการ

เดินทางของประชาชนอย่างเต็ม

ที่ ไม่ให้กระทบต่อการเดินทาง

ของประชาชน ขณะเดียวกันก็

ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ             

(ขสมก.) เยียวยาผู้ประกอบการรถ

ร่วมทุกประเภทด้วยบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ ที่จะช่วยลดค่าพลังงาน

เชื้อเพลิง ช่วยไม่ให้ผู้ประกอบการ

ขาดทุน เพื่อจะได้มีรถโดยสาร

ให้บริการประชาชนในช่วงที่เกิด

วิกฤตพลังงานอย่างเพียงพอ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม กล่าวว่า เรื่องนี้

กำาลังมีการพูดคุยกันอยู่ ซึ่งจะมี

กรณีของรถ บขส. รถร่วมที่วิ่ง

ระยะทางไกลที่จะขอให้พิจารณา

เรื่องค่าโดยสาร อัตราค่าน้ำามัน ที่

เดิมอยู่ลิตรละ 27 บาท แต่ขณะ

นี้ขึ้นมาเป็นลิตรละ 31 บาทกว่า

แล้ว โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องประชุมหารือว่าจะดำาเนิน

การอย่างไร แต่จะมีการขอให้รถวิ่ง

SCโวโครงการใหม่บูม

กวาดยอดขายกระฉูด!

ไทยโพสต์ • นายอรรถพล 

สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีด้านสนับสนุนองค์กร                                                  

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์    

ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ                                                  

SC เปิดเผยว่า จากสถาน 

การณ์กว่า 2 เดือนที่ผ่านมา

ของไตรมาส 2/2565 บ้านทุก

ระดับราคาและคอนโดฯ ใหม่

ของ SC ขายดีมากสวนกระแส

เศรษฐกิจ โดยจากที่บริษัทได้

รุกเปิดโครงการแนวราบและ

แนวสูงตามแผนธุรกิจ ทุกแห่ง

ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อ

เนื่อง โดยสรุปการเปิดพรีเซล 

8 โครงการใหม่ทำายอดขายได้ 

2,700 ล้านบาท สนับสนุนให้

ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรวม

ประมาณ 11,500 ล้านบาท

สำาหรับคร่ึงปีหลัง บริษัท

จะเปิดแนวราบทุกระดับราคา

อีก 15 โครงการใหม่ มูลค่า

รวม 22,500 ล้านบาท โดยทุก

โครงการมีดีไซน์แนวคิดใหม่ 

และเตรียมเปิดตัวบ้านเกมเมอร์ 

สำาหรับตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่น

ใหม่ พร้อมกับคอนโดมิเนียม

ระดับ Luxury บนถนนสุขุมวิท 

ทำาเลรถไฟฟ้า BTS สถานี

ทองหล่อ มูลค่า 2,500 ล้าน

บาท ปัจจุบันบริษัทมีโครงการ

เพื่อขาย 55 โครงการ มูลค่า 

34,000 ล้านบาท จึงมั่นใจว่า

บริษัทจะทำาได้ตามเป้ายอด

ขายและรายได้รวมที่ 22,000 

ล้านบาทอย่างแน่นอน.

ต่อไป ซึ่งคมนาคมพยายามหาทาง

ให้ไปด้วยกันได้ทุกฝ่าย

“นอกจากรถ ขสมก.ที่วิ่ง 

ยังมีรถร่วมบริการ ซึ่งทาง ขสมก.

ทราบมาว่าไม่มีปัญหา สามารถ

เคลียร์ได้ และขณะนี้รองปลัด

กระทรวงคมนาคม และผู้อำานวย

การ ขสมก. ได้ลงพื้นที่เพื่อไปดู

ปัญหาด้วยตัวเองแล้ว แต่มีใน

ส่วนของรถร่วมที่วิ่ งระยะทาง

ไกล จะขอให้พิจารณาเรื่องราคา

ค่าโดยสารเนื่องจากราคาน้ำามันที่

ปรับเพิ่มขึ้น ตรงนี้ก็ต้องประชุมว่า

จะดำาเนินการอย่างไร โดยได้ขอ

ความร่วมมือให้วิ่งรถโดยสารและ

ดูเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ ไป

ด้วยกันได้” นายศักดิ์สยามกล่าว

นายศักดิ์ สยามยั งกล่ าว

ถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์

เร่ืองการเปล่ียนตัวเลขสายรถเมล์

ทำาให้ประชาชนสับสน ในขณะนี้

ว่า ต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชา 

ชนรับทราบเพิ่มมากขึ้น เพราะ                                       

สายรถเมล์ที่ ใ ช้ อยู่ ในปั จจุบัน 

คณะกรรมการขนส่ งทา งบก

พิจารณาเพื่อให้การวิ่งบริการเกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ผ่าน

มามีรถเมล์วิ่งทับซ้อนกันจำานวน

มาก ซึ่งเป็นต้นเหตุปัญหาจราจร

และฝุ่นละออง PM 2.5 และต้นทุน

ดำาเนินงาน เวลานี้จะพิจารณาให้

สายรถเมล์วิ่งทับซ้อนกันน้อยที่สุด 

โดยอยู่ระหว่างการดำาเนินการ

ประชาสัมพันธ์อยู่ ก็อยากจะขอ

ให้ประชาชนที่ยังสับสน ให้สังเกต

ป้ายข้างรถเมล์ว่าวิ่งจากไหนไป

ไหน วิ่งจากที่ใดไปที่ใด.

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

18

ไทยโพสต์ • ‘ธ.ก.ส.’ ปักหมุดแก้

ปัญหาหนี้ครัวเรือน ทุ่ม 2 พัน

ล้านบาท เข็นโครงการชำาระดีมี

คืน-โครงการคืนดอกเบี้ย 20% 

ของดอกเบี้ยที่ชำาระจริง เอาใจ

ลูกหนี้ดี หวังช่วยสร้างแรงจูงใจ

ในการชำาระหนี้ให้ตรงเวลา

นายธนารัตน์ งามวลัย                                                    

รัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัด

ตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ ใน

ระดับจังหวัดและสาขา เพื่อจัด                                                  

ทีมงานลงไปพบปะพูดคุย สอบ 

ถามปัญหากับเกษตรกรลูกค้า 

และวางแนวทางการเข้าไปช่วย

เหลือในการแก้ ไขปัญหาหนี้สิน

ภาคครัวเรือนอย่างตรงจุด ควบคู่

กับการจัดโครงการชำาระดีมีคืน 

และโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้

ภาคครัวเรือน ปีบัญชี 2565 เพื่อ

แบ่งเบาภาระหนี้สินและเสริม

สภาพคล่องให้เกษตรกร

สำาหรับโครงการชำาระดี

มีคืน ปีบัญชี 2565 ธนาคารได้

เตรียมวงเงิน 2 พันล้านบาท 

สำาหรับคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงิน

ฝากลูกค้าที่สามารถชำาระต้นเงิน

หรือดอกเบี้ยได้ปกติ หรือมีหนี้

ค้างชำาระไม่เกิน 3 เดือน ในปี

บัญชี 2565 โดยเกษตรกรรับ

ดอกเบี้ยคืน อัตรา 20% ของ

ดอกเบี้ยที่ชำาระจริง ไม่เกินราย

ละ 1,000 บาท กลุ่มเกษตรกร 

รับดอกเบี้ยคืน อัตรา 10% ของ

ดอกเบี้ยที่ชำาระจริง สะสมไม่

เกิน 3,000 บาท และกรณีกลุ่ม

เกษตรกร สหกรณ์ สะสมรายละ

ไม่เกิน 10,000 บาท

โครงการลดดอกเบี้ยแก้

หนี้ภาคครัวเรือน 2565 มุ่งเน้น

ให้เกษตรกรและบุคคล กลุ่ม

บุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ 

นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง ที่เป็นหนี้ด้อย

คุณภาพ (NPL) หรือหนี้ปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีท่ีมีสถานะรับรู้ราย

ได้ดอกเบี้ยค้างรับเกณฑ์เงินสด 

ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 หรือลูก                                       

หน้ีท่ีออกจากโครงการพักชำาระ                                      

หนี้โครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่

ครบกำาหนด โดยมีอัตราในการ                                                  

ลดดอกเบี้ย ได้แก่ 1.ลดดอกเบี้ย 

ไม่เกิน 50% ของดอกเบี้ยค้าง                                 

ชำาระทั้งหมด เมื่อชำาระหนี้เสร็จ                                     

สิ้นเป็นรายสัญญา 2.กรณีชำาระ 

ดอกเบี้ยได้เสร็จสิ้น ลดดอกเบี้ย 

30% ของดอกเบี้ยที่ชำาระจริง 

3.กรณีชำาระดอกเบี้ยบางส่วน 

ลดดอกเบี้ย 20% ของดอกเบี้ยที่

ชำาระจริง สำาหรับเกษตรกรและ

บุคคล ในกรณีที่เป็นลูกหนี้กลุ่ม

บุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ 

นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง ลดดอกเบี้ย 10%                                                     

ของดอกเบี้ยที่ชำาระจริง.

‘ธกส.’ทุ่ม2พันล้าน

คืนดอกเบี้ยลูกค้าดี

ลั่นแก้หนี้ครัวเรือน
ธุรกิจยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีสำาหรับ บมจ.ไทยอุตสาหกรรม

พลาสติก (1994) หรือ TPLAS ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร

คนรุ่นใหม่อย่าง “เฮียสอง-อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์” รองกรรมการผู้

จัดการ ล่าสุด.. แว่วๆ ว่า เตรียมบินลัดฟ้าไปศึกษาธุรกิจบรรจุภัณฑ์

เพื่อเปิดตลาดใหม่ พร้อมขยายช่องทางจัดจำาหน่ายส่งออกสินค้าไป

ยังกลุ่มประเทศแถบ CLMV ...สัญญาณดีขนาดนี้ อีกไม่นานได้เห็น

บรรจุภัณฑ์อาหารไปโลดแล่นในต่างแดน แถมยังได้ลุ้นยอดขายพุ่ง

กระฉูด ...•

ปุกาด ปุกาด! ผู้ถือหุ้น บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

(GSC) เตรียมยกมือโหวต 24 มิ.ย.นี้… วาระสำาคัญ เพิ่มทุนขาย 

RO จำานวน 250 ล้านหุ้น ในอัตราส่วน 1:1 ราคา 3.06 บาท ฟาก 

“ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” มั่นใจช่วยเสริมฐานทุนแกร่ง รับ

แผนขยายธุรกิจเต็มเหนี่ยว ต่อยอด Call Center และธุรกิจติดตาม

หนี้ - AMC หนุนธุรกิจโต ...•

มาที่ บมจ.เฮลท์ลีด (HL) ยิ้มรับ! นโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข ออกพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (พ.ร.บ.ยา) บังคับใช้

เกณฑ์ GPP; Good Pharmacy Practice ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.65 อย่าง

เต็มรูปแบบเป็นวันแรก โดยต้องมีเภสัชกรควบคุมการขายยาตลอด

เวลาเปิดทำาการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทำาให้ร้านขายยา

ของไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากล หลังจากให้เวลาเตรียมการมา

นานกว่า 8 ปี งานนี้ ซีอีโอ “ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล” บอกว่า พร้อม

สุดๆ เพราะทุกร้านขายยา ทุกแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น iCare, Pharmax, 

vitaminclub และ Super Drug มีเภสัชกรประจำาตลอดเวลาทำาการอยู่

แล้ว จะเลือกเข้าสาขาไหนก็สบายใจหายห่วง ...•

ผู้ถือหุ้น บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) ดีต่อใจ! นับถอยหลัง 

COLOR-W2 ที่แจกให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 

1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 1.71 บาท/หุ้น เป็น 

“อั่งเปา” เตรียมเข้าเทรดเร็วๆ นี้ คร่า...รวยๆ กันทุกคนนะเจ้าคะ 

บอสหนุ่มคนขยัน “พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์” การันตีธุรกิจสดใส ราย

ได้ โตตามแผน ทั้งจากธุรกิจเก่า ธุรกิจทุนโซลาร์ลอยน้ำา และธุรกิจ

ภาคการเกษตร ...•

ขยับมาที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำากัด 

(ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์) บริษัทร่วมทุนระหว่าง “ธนาคารไทย

พาณิชย์” ธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกของประเทศ และ “จูเลียส                                                                                  

แบร์” (Julius Baer) ผู้ให้บริการธุรกิจบริหารความมั่งคั่งชั้นนำา

ระดับโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศแต่งตั้ง มร.ตัน 

(คีน) ซีจัน (Qizan (Kean) Tan) ขึ้นดำารงตำาแหน่งผู้บริหารฝ่าย

แนะนำาการลงทุนคนใหม่ โดยมีผลตั้งเดือน พ.ค.2565 เป็นต้น

ไป เพื่อนำาทีมดูแลด้านการให้คำาปรึกษาด้านการลงทุน และ

โซลูชันเพื่อการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโซลูชันคุณภาพระดับสากล

สำาหรับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งระดับสูง (Ultra high-net-worth) ใน

ประเทศไทย ...•

มาคึกคัก การเดินทางทางอากาศเริ่มหนาแน่นมากขึ้น คงเหลือเพียง

บางเหตุการณ์ที่อาจมองว่าเป็นปัญหาที่จะทำาให้เกิดความหวาดวิตก 

เช่น สงครามยูเครน ที่ยังคงรุนแรงสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สิน

และชีวิต ยิ่งมีการใช้มาตรการคว่ำาบาตรก็ทำาให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

ไปทั่วโลก เพราะทำาให้ราคาน้ำามันสูง มีผลกระทบกับผู้บริโภคอย่าง

มาก แต่เมื่อดูตลาดหุ้นต่างประเทศกลับดูคึกคักมากขึ้น ทั้งๆ ที่ยัง

คงมีปัจจัยลบกดอยู่ก็ตาม แสดงออกชัดเจนว่ายังมีการเก็งกำาไรใน                      

ตลาดอยู่ตลอดเวลา เมื่อจบรอบก็มีการเริ่มต้นรอบใหม่ จากลบก็

ต้องเปลี่ยนมาเป็นบวก กรณีตลาดหุ้นดาวโจนส์ที่ดิ่งลงมามากจนลง

ต่ำากว่า 30,000 จุดก็เลยถึงรอบที่ต้องกลับมาซื้อรอบใหม่ เพื่อจะได้

เก็งกำาไรในระยะต่อไป เมื่อดาวโจนส์ล่วง

หน้าส่งสัญญาณในทางบวกมีผลให้ตลาดหุ้น

ต่างๆ ทั้งด้านยุโรปและเอเชียพากันมาเล่น

ในแดนบวกไปด้วย กองทุนในประเทศจึง

พร้อมที่จะเล่นตามกระแส วานนี้จึงยังคงซื้อ

หุ้นเข้าพอร์ตหลังจากขายไปเกือบแสนล้าน

บาท จึงเป็นการเก็งกำาไรในรอบต่อไป ส่วน

นักลงทุนต่างชาติเมื่อมองตลาดยังมีแรงซื้อดี

ก็ขายหุ้นออกเพิ่มสภาพคล่อง กลายเป็นการ

หมุนเวียนเปลี่ยนมือกันครองหุ้น ทำาให้ตลาด

ดูสมบูรณ์ดี แม้วอลุ่มจะไม่หนาแน่นแต่

ตลาดก็ไม่ซบเซา มีการลุ้นกันทุกวัน กลับ

ทำาให้ตลาดมีทิศทางที่ดีมากขึ้น การมาปิด

เกือบสูงสุดของวันเป็นการบอกให้รู้ว่าตลาด

ยังจะไปต่อได้

กองทุนกลับมาซื้อ

ในมุมมองความคิดของนักลงทุนไทย คงจะมองออกว่า                                                                         

การที่รัฐบาลยังพยายามทุกวิถีทางที่จะขับดันให้เศรษฐกิจไทย

เติบโต จึงยังใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งมองแล้ว

ขณะนี้น่าจะได้รับผลบวกจากมาตรการเปิดประเทศค่อนข้าง

มาก เพราะบรรยากาศโดยรวมดูดี คึกคักขึ้นมาก ยิ่งผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมโรคมากขึ้นธุรกิจที่หยุดนิ่งมานานก็สามารถ

กลับมาดำาเนินการได้ ทำาให้ผู้บริโภคแต่ละประเทศสามารถเลือก

บริโภคได้ตามต้องการ บรรยากาศการค้า การเดินทางกลับมา

คึกคักค่อนข้างมาก

แม้แต่ทางตลาดต่างประเทศก็มีการปลดล็อกผ่อนคลาย

การคุมเข้มเช่นกัน เท่ากับเกือบทั่วโลกต้องการกลับสู่สภาพก่อน

การเกิดโรคระบาด บรรยากาศการค้าการลงทุนก็ค่อยๆ กลับมา 

สร้างความเชื่อมั่นได้มาก เมื่อมองเห็นสภาพการณ์ต่างๆ ที่กลับ

54,668.08

21/6/65

1,574.52
+15.31

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,298.83 3,344.33 +1,954.49
 4,810.67 5,222.86 -412.19
 26,067.78 27,613.62 -1,545.85
 18,490.81 18,487.27 +3.54

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.82 35.55
ยูโร 36.62 37.74
ปอนดสเตอรลิง 42.51 44.09
เยน (100 เยน) 25.55 26.66
หยวนจีน 4.96 5.35
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,550 30,650
ทองรูปพรรณ 30,001 30,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่าจับตา ในกลุ่มขนส่ง มองว่าเป็นกลุ่ม

ที่เหมาะกับการลงทุนมาก เพราะธุรกิจมีกำาไรดี น่ามองที่ TTA, 

RCL และ WICE กลุ่มไฟแนนซ์ตลาดคึกคักมากขึ้นดีกับธุรกิจ

โดยตรง น่ามองที่ ECL, KTC และ NCAP กลุ่มอสังหาฯ ยัง

คงน่ามองที่ CPN, SPALI และ MBK ตามด้วยกลุ่มอาหารที่ยัง

เติบโตดี น่ามองที่ BR, CFRESH และ RBF หุ้นรายตัวที่เตะตา

มี TASCO, TISCO และ GPSC เป็นต้น

การที่ตลาดยังมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันซื้อขายหุ้น

แสดงว่านักลงทุนทุกกลุ่มยังอยู่พร้อมในตลาด ทำาให้ยังลุ้นและ

ลงทุนได้ดี.

โฮปเวลล์จี้รัฐจ่ายเงินค่าโง่2.7หมื่นล.
ปทุมวัน • “โฮปเวลล์” เปิดโต๊ะ

แถลงข่าวทวงเงิน 2.7 หมื่นล้าน 

ตามคำาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ 

หลังรัฐเงียบหาย ขู่ฟ้องคดีอาญา 

ทวงความเป็นธรรม

นายคอลลิน เวียร์ กรรม 

การผู้จัดการ บริษัท โฮปเวลล์ 

(ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผยว่า 

ตั้งแต่กระทรวงคมนาคม และการ

รถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.

ได้บอกเลิกสัญญาเมื่อปี 2541 

บริษัทได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อ

คณะอนุญาโตตุลาการกรณีการ

เป็นคู่สัญญาในสัญญาสัมปทาน

โครงการระบบการขนส่งทางรถ 

ไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร 

(BERTS) หรือโฮปเวลล์ มูลค่า 

80,000 ล้านบาท โดยขอให้มีคำา

วินิจฉัยให้คู่สัญญาคือ รฟท.และ

บริษัทคืนสู่สถานะเดิม พร้อมกับ

คืนเงินตอบแทนและเงินลงทุน

ที่ ได้ลงทุนไปแล้วพร้อมดอกเบี้ย

อัตรา 7.5% ต่อปี รวมเป็น

วงเงิน 27,000 ล้านบาท ซึ่งคณะ

อนุญาโตตุลาการได้มีคำาวินิจฉัย

ชี้ขาดตามที่บริษัทร้องขอออกมา

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2551

นายสุภัทร ติระชูศักดิ์ ฝ่าย                                                    

กฎหมายบริษัท โฮปเวลล์ (ประ 

เทศไทย) จำากัด กล่าวว่า ขณะนี้

บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อ

ติดตามเอาทรัพย์สินของโฮปเวลล์

คืนตามกระบวนการอันชอบด้วย

กฎหมาย รวมถึงอยู่ระหว่างการ

พิจารณาดำาเนินการที่จะฟ้องคดี                                               

นี้ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประ                                                

พฤติมิชอบ และศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมือง รวมถึงการร้องเรียนต่อ 

ป.ป.ช.ในเรื่องการกระทำาผิดจริย 

ธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และกระทำา

ความผิด เพื่อทวงคืนความเป็น

ธรรม

“ยืนยัน บริษัทไม่ได้เข้ามา

โกงประเทศไทยอย่างแน่นอน เรา

เข้ามาเพื่อสร้างความเจริญให้  เรา

ต้องการขอเงินของเราคืน  เพราะ

เป็นเงินโฮปเวลล์ 100% การไม่

จ่ายเป็นการกระทำาของภาครัฐ แต่

การดำาเนินการของรัฐในขณะนี้

ถือเป็นการ “ข่มขืนรัฐธรรมนูญ” 

ตามมาตรา 213 หลังจากนี้บริษัท

จะขอใช้สิทธ์ิทางศาล เพื่อให้ดำาเนิน                                                

การตามคำาช้ีขาดของคณะอนุญาโต  

ตุลาการ” นายสุภัทรกล่าว.

กฟผ.ใช้AIบำารุงโรงไฟฟ้า

ไทยโพสต์ • กฟผ.ผนึกกำาลังไอ 

บีเอ็ม เดินหน้าสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล 

ติดตั้งระบบบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า

พลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยี 

AI หนุนเทรนด์คาร์บอนต่ำา ช่วย

ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วย

การบริหารจัดการสินทรัพย์ ให้มี

ประสิทธิภาพ

นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้นำา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทัน

สมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ                                     

ดำาเนินงานของ กฟผ.ในหลาก

หลายมิติ และในส่วนของงาน

บำารุงรักษา กฟผ. ร่วมกับบริษัท 

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด (ไอ                                  

บีเอ็ม) นำาระบบบริหารจัดการ

งานบำารุงรักษาสมัยใหม่ (MMS) 

ด้วยเทคโนโลยี AI ติดตั้งในโรง                                         

ไฟฟ้าของ กฟผ. ทำาให้สามารถ

วางแผนบริหารจัดการสินทรัพย์

ของโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิ 

ภาพขึ้น ลดการจัดซื้ออุปกรณ์

ใหม่และการใช้พื้ นที่ จั ด เก็ บ

อุปกรณ์ โดยไม่จำาเป็น

รวมถึงช่วยยืดอายุการ                                        

ทำางานของอุปกรณ์ต่างๆ เนื่อง    

จากระบบ MMS สามารถคาด

การณ์อายุการใช้งานและการ

บำารุงรักษาอุปกรณ์ช้ินส่วนต่างๆ                                                  

ของโรงไฟฟ้าได้ล่วงหน้าอย่าง

แม่นยำา พร้อมทั้งมีระบบติดตาม

และแจ้งเตือนเมื่อพบการทำางาน

ผิดปกติ ช่วยป้องกันการหยุด

ทำา งานของระบบโดยไม่คาดคิด 

รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลไปยังทุก

โรงไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ กฟผ.

จึงได้ขยายผลติดตั้งระบบ MMS                                                         

ไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำาและโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ 

กฟผ.ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริม 

การผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลั ง งาน

สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์ตามนโยบาย Carbon 

Neutrality.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

อย่างไรก็ตามผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า การศึกษานี้

ดำาเนินการในญี่ปุ่นซึ่งการมีน้ำาหนักเกินนั้นพบ

ได้น้อยกว่าในสหราชอาณาจักรมาก

ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความเชื่อมโยง

ระหว่างน้ำาหนักของมารดากับโรคเรื้อนกวาง

รางวัลวิจัยวิศวกรรมดีเด่น 

ชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย วิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ กรรมการ 

บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำากัด มอบรางวัลวิจัยดีเด่น โครงการ “ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด 

2022” ปี 3 สำาหรับโครงงานปริญญานิพนธ์ดีเด่น ประจำาปี 2565 สำาหรับนักศึกษาภาค

วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี รศ.ดร.บวร

โชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อมฯ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห

การ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อเร็วๆ นี้

เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการศึกษา 

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำากัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท บีเจซี นำาโดย สุวรรณี ภู่นภานนท์ 

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจสินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 

จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์ จำานวน 4 ชุด มูลค่า 

6,537,006.84 บาท เพื่อเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือสำาหรับการเรียนและการสอนให้นักศึกษา

รังสีเทคนิค ภาควิชารังสีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนา

ภิเษก ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราช

ชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมี อนนต์ ละอองนวล ผู้ช่วยผู้อำานวยการ และ สละ อุบลฉาย 

หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

ร่วมรับมอบ  

ยกฟาร์มมาไว้ในห้าง!

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและ

สเปลล์ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์การเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จัดงาน WISDOM 

MARKET #Farm in The City ยก

ฟาร์มมาไว้ในห้าง! ชวนชมนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ศึกษา

เรียนรู้ เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ พร้อมช็อป

สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักสดจากฟาร์ม 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์

ของใช้ต่างๆ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

เกษตรฯ มากมาย และพบกับกิจกรรม 

เวิร์กช็อปทุกเสาร์ (13.00 น. และ 

16.00 น.) พบกับงานดีๆ และกิจกรรม

มากมาย ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 กรกฎาคม 

2565 ณ บริเวณชั้น 2 ฝั่งสเปลล์ ศูนย์

การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์

KMA Cosmetics จากค่าย OCC GROUP แนะนำา

ผลิตภัณฑ์ KMA Water Resist Liquid Foundation รองพื้นสูตร 

Oil-Free ปกปิดริ้วรอย จุดด่างดำา และรอยหมองคล้ำาได้เรียบ

เนียนสนิท ผสานเทคโนโลยี “Multi Film Complex” ช่วยมอบ

สัมผัสที่เบาบาง เกลี่ยง่าย นุ่มละมุนแก่ผิว พร้อม SPF30 ปกป้อง

ผิวจากแสงแดด พร้อมคุณสมบัติพิเศษ กันน้ำา กันเหงื่อ ติดทน

นาน เหมาะสำาหรับทุกสภาพผิว พร้อมส่องประกายผิวสวย สว่าง

ใสอย่างเป็นธรรมชาติ วางจำาหน่ายที่เคาน์เตอร์ KMA Cosmetics 

ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาทั่วไป. 

ริมาณความต้องการวิตามินดี                                                  

ในแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้น

อยู่กับช่วงอายุหรือสุขภาพโดย

รวม สำาหรับผู้สูงอายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพในการสร้างวิตามินดีของ

ผิวหนัง และกระบวนการเปลี่ยนวิตามินดี

ให้อยู่ในรูปแบบออกฤทธิ์ของไตจะเริ่มลด

ลง ฉะนั้น โดยในเบื้องต้นการป้องกันภาวะ

ขาดวิตามินดีในผู้ที่ไม่ได้มีภาวะขาดวิตามิน

 ต้องสาธยายอารมณ์ ความรู้สึกว่า “มือถือ” หาย ..โลก

ทั้งใบแทบแตกสลาย!!!

เพราะบัดเดี๋ยวนี้ คิดจะจำาเบอร์ โทรศัพท์ใคร

มากกว่า 2 เบอร์ จำาไม่ได้แล้ว ซ้ำาร้ายแม้แต่เบอร์มือถือตัวเอง 

บางคนก็ยังขี้คร้านจะจำา เพราะเจ้ามือถือแสนฉลาดสมชื่อสมาร์ท

โฟนนั่นแหละ มันทำาให้ทุกอย่าง 

ใช้ให้มันบันทึกภาพ เก็บความลับ เก็บความทรงจำา เก็บ

เรื่องราวดีๆ มันทำาให้ทุกอย่าง ทุกวี่ทุกวันโดยไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย

หรือเบื่ออีกต่างหาก 

ดังนั้น..สรุปได้ว่า มือถือใคร? ใครก็รัก! เมื่อมือถือหาย

ย่อมเป็นเรื่องใหญ่ ไม่แพ้ลูกหาย 

แต่ก็ยังดีนะ ที่ผู้ผลิตมือถือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเรื่องนี้ 

เลยสร้างระบบติดตามมือถือไว้ อาทิ ไอโฟน ถือว่าเป็นยี่ห้อที่คุณ

ตำารวจบอกว่ามีระบบการติดตามดีที่สุด ทำาให้บรรดาคอลเซ็นเตอร์

มิจฉาชีพทั้งหลายไม่เลือกใช้มือถือยี่ห้อนี้

เช้าตรู่เมื่อวันอาทิตย์นี้เอง ตอนมนุษย์ป้าไปแจ้งความมือถือ

ตกหายที่ชายหาดแห่งหนึ่งในเวลาใกล้เที่ยงคืนวันเสาร์ ก็เชื่อครึ่งไม่

เชื่อครึ่งนะคะ ว่าจริงหรือเปล่า เพราะลองใช้ระบบค้นหาที่เรียกว่า 

Find my Iphone มันบ่งบอกว่าอยู่แถวหาดทรายเมื่อเวลาก่อนรุ่งสาง

วันอาทิตย์ แต่พอสักชั่วโมงลองเข้าไปในแอปช่วยหามือถือแอปหนึ่ง 

(ที่ไม่ใช่ของไอโฟน และเรียกเก็บค่าบริการครั้งละ 40 บาท) มันกลับ

บ่งชี้ว่า ไอโฟนป้าไปลั้ลลาอยูู่ในกรุงเทพมหานครเสียแล้ว

เอาละวา ...จะเชื่อใครดี?!? ระหว่างระบบ Find my 

Iphone กับแอปเก็บกะตังค์ที่มีรีวิวอวดสรรพคุณว่าเก่งกาจ

สามารถในการควานหามือถือ 

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง หลังแจ้งความแล้วคุณตำารวจให้ใบแจ้ง

ความมาใบเดียว และบอกให้ไปควานหาเอาเองจากใบลงบันทึก

ประจำาวัน (เท่านี้จริงๆ ที่นางช่วย) มนุษย์ป้ายอมเสียเงินอีก 40 บาท 

(เข้าแอปทุกครั้งต้องจ่าย) ดูว่ามือถือจ๋าอยู่ไหนเอ่ย?? มันก็ยังแสดง

ตรงจุดเดิม ซึ่งแตกต่างจากจุดเดิมที่ระบบไอโฟนบ่งชี้เหมือนกัน 

ไหนๆ ก็ไหนๆ ลองเดินตามหาดทรายที่ตัวเองตุปัดตุเป๋ทำา

หล่นหายดีกว่า พร้อมกับโน้ตบุ๊กที่บ่งชี้ทิศทาง ซึ่งมันก็บอกว่าหาด

ทรายๆ เดินหาตามหาดจนเกือบจะถอดใจ เพราะรู้ว่าแบตมือถือที่

หายมันคงจะหมดไปแล้ว ปรากฏว่า ระบบ Find my Iphone มัน

บอกว่ามือถือขยับจากหาดทรายไปอยู่บนทางเดินเท้า 

ฮั่นแน่!!! มือถือเดินได้แล้ว ถึงแม้แบตจะหมดก็ตาม นี่

แหละ..ไอโฟน

สุดท้ายก็เจอจ้า จากแม่บ้านของร้านกาแฟริมชายหาดแห่ง

นั้น ซึ่งเราเห็นกวาดเก็บของอยู่จึงเอ่ยปากถาม นางก็อารามดีใจ 

รีบหยิบออกมาบอกว่า อันนี้ใช่ไหม!! 555 ไม่สนใจสอบทานเลยว่า 

มือถือสีอะไร หน้าตายังไง โดยนางก็เว้าซื่อๆ ว่า ..คิดถึงใจเขาใจ

เรา มือถือหายคงแทบเป็นบ้าค่ะ  

งานนี้มนุษย์ป้าโชคดียิ่งกว่าซื้อหวยดิจิทัล 80 บาทได้ทัน

อีกนะ แต่ที่แน่ๆ คือ ได้รู้ว่าอย่าดูถูกความสามารถของระบบ 

Find my Iphone จ้า และเหนืออื่นใด อย่าได้ตกเป็นเหยื่อแอป 

อวดอ้างโฆษณาว่าหามือถือได้เร็วและแม่นยำานะคะ ลองคิดดู

สิ คลิกละ 40 บาท แต่ละครั้งที่เราร้อนใจ คลิกกันเข้าไปกี่ครั้ง

ล่ะ แล้วทั้งประเทศไทยมีมือถือหายวันละกี่เครื่อง แอปนี้มิรวย

เละหรือจ๊ะ!!.

‘ป้าเอง’

เมื่อมือถือ..หาย

มิ

น้ำาหนักก่อนตั้งครรภ์ของสตรี 3 ใน 4 มีดัชนี

มวลกายปกติ (BMI) ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์

มีน้ำาหนักเกินก่อนตั้งครรภ์ และเกือบ 2 

เปอร์เซ็นต์เป็นโรคอ้วน และในบรรดาเด็กนั้น 

ร้อยละ 11 เป็นโรคหอบหืดก่อนอายุ 3 ขวบ 

เสริมสร้างวิตามินดีด้วยตนเอง

marrygun55@gmail.com

โรงหนัง THE BED CINEMA 

สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ อัครพล คลังอัครทรัพย์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท 

โลตัส เบดดิ้ง กรุ๊ป และโอมาซ (ประเทศไทย) จัดงานเปิดตัวโรงภาพยนตร์ “THE BED 

CINEMA by Omazz” สาขาใหม่ ที่เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 

พร้อมยกระดับที่สุดของประสบการณ์ชมภาพยนตร์บนที่สุดของที่นอนระดับพรีเมียม ณ โรง

ภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา เมื่อเร็วๆ นี้

รวมพลคนนำาเที่ยว 

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ

สุขภาพไทย, Barter Smart และศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงค็อก (ราชประสงค์) 

พร้อมด้วยพันธมิตรชั้นนำา

ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของ

ไทย ร่วมจัดงาน “GUIDE 

MARKET” รวมพลคนนำา

เที่ยว ออกร้านจำาหน่าย

สินค้าคุณภาพ พบกับ

ของกิน ของใช้ บริการ 

และแพ็กเกจทัวร์ราคา

พิเศษ รวมกว่า 40 ร้านค้า 

และกิจกรรมการแสดงจาก

ศิลปินร่วมสร้างสีสันภายใน

งาน ตั้งแต่วันนี้-26 มิ.ย.

65 ณ ศูนย์การค้า เดอะ 

มาร์เก็ต แบงค็อก (ราช

ประสงค์) ชั้น M

ป
ดีสามารถทำาได้ง่ายๆ โดยการรับแสงแดด

ให้ได้ประมาณ 15–20 นาที ประมาณ 

3 วัน/สัปดาห์ นอกจากนั้นอย่าลืมรับ

ประทานอาหารที่มีวิตามินดี ก็ถือว่ามี

ส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิด

ภาวะขาดวิตามินได้เช่นกัน เช่น ไข่แดง 

ปลาซาร์ดีน ปลาทูน่า เนื้อวัว ตับ และ

ผลิตภัณฑ์จากนมวัวบางชนิดที่มีการเสริม

วิตามินดีเข้าไป.

เปิดร้าน OTOP Premium

เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ร่วมกิจกรรม

เปิดร้าน OTOP Premium (Thai Local Wisdom Product) ที่มี สมคิด จันทมฤก อธิบดี

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน เพื่อจัดแสดงและ

จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย สู่

สายตานักท่องเที่ยวในระดับสากล ซึ่งร้าน OTOP PREMIUM เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วัน

นี้ บริเวณประตูทางเข้า 3 ด้านหน้า และประตูทางเข้า 9 จุดเช็กอิน ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

กวิจัยชาวญี่ปุ่นพบว่า มารดาที่อ้วน

ก่อนตั้งครรภ์มีโอกาสมากขึ้นที่จะมี

ลูกเป็นโรคหอบหืดก่อนอายุ 3 ขวบ

ถึง 28 เปอร์เซ็นต์ โดยรายงานระบุว่า ผู้หญิง

ที่มีน้ำาหนักเกินก็มีแนวโน้มที่จะมีลูกที่เป็นโรค

หอบหืดมากกว่าร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับผู้ที่มี

น้ำาหนักปกติ

ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำาว่า อาจเป็น

เพราะผู้หญิงที่มีน้ำาหนักเกินผลิตฮอร์ โมนที่

เรียกว่าเลปตินมากขึ้น ซึ่งอาจทำาให้ระบบทาง

เดินหายใจของทารกในครรภ์อ่อนไหวมาก

ขึ้น ในขณะที่ผู้เขียนร่วม Dr. Emiko Noguchi 

จากมหาวิทยาลัย Tsukuba กล่าวว่า “การค้น

พบนี้มีความสำาคัญเนื่องจากโรคหอบหืดมัก

เป็นภาวะตลอดชีวิต ซึ่งสามารถรบกวนชีวิต

ประจำาวันได้”

โรคหอบหืดเป็นภาวะระยะยาวที่พบ

บ่อยที่สุดในหมู่เด็กในสหราชอาณาจักร โดย

ส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวประมาณ 1 ใน 

11 คน การศึกษาของผู้หญิงมากกว่า 67,000 

คน ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 

Allergy and Clinical Immunology ชี้ให้เห็นว่า 

นั
ในวัยเด็ก เมื่อนักวิจัยได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วย 

แต่การวิเคราะห์ที่ทำาในสตรีที่ได้รับคัดเลือก

เพื่อการศึกษาในญี่ปุ่นทั่วประเทศระหว่างปี 

2554-2557 ได้สนับสนุนหลักฐานก่อนหน้า

นี้ว่าโรคหอบหืดพบได้บ่อยในเด็กที่เกิดจาก

มารดาที่มีน้ำาหนักเกิน 

ตามการวิจัยในปี 2554 ซึ่งแนะนำา

ว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคอ้วนอาจทำาให้

ลูกมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืดมาก

ขึ้น การศึกษาซึ่งรวมถึงมารดาชาวสวีเดน

เกือบ 130,000 คน พบว่าเด็กผู้หญิงที่อ้วน

มากมีโอกาสเป็นโรคหอบหืดมากกว่าเด็ก

ของมารดาที่มีน้ำาหนักปกติถึงร้อยละ 57 

แม้แต่เด็กที่มารดามีน้ำาหนักเกินเล็กน้อย 

โดยมีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 25-30 ปี ก็

ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืดเพิ่มขึ้น           

เล็กน้อย

ในการค้นพบครั้งใหม่ ดร.โนกุจิกล่าวว่า 

“ผู้หญิงควรระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำาหนักของ

ตนเองก่อนตั้งครรภ์ เพื่อลดความเสี่ยงของ

ตนเองต่อภาวะต่างๆ นานา และอาจลดความ

เสี่ยงที่เด็กจะเป็นโรคหอบหืดด้วย”.

โรคอ้วน‘เชื่อมโยง’โรคหอบหืด

แนะผู้หญิงคุมน้ำ�หนักช่วงท้อง
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

เทรล‘ดอยอินทนนท ไทยแลนด’รับสมัครแลว

หัวหมาก • นายพิพัฒน รัชกิจประการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานงานแถลงขาวเปดรับสมัคร 

Doi Inthanon Thailand By UTMB 2022 โดยมี นายโชติ ตราชู 

ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ดร.กองศักด ยอดมณี 

ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย และตัวแทนหน�วยงานรวม

แถลง ณ หองประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา กกท. เม� อวันที่ 20 มิ.ย.2565 นายพิพัฒนกลาววา 

รูสึกดีใจกับประเทศไทยที่ไดมีโอกาสแสดงศักยภาพในการจัดการ

แขงขันวิ่งเทรลที่มีมาตรฐาน และไดคุณภาพใหกับนักวิ่งเทรลทั่ว

โลกไดรับรู สําหรับการจัดงานในป 2565 จะเปนโอกาสสําคัญ 

โดยเฉพาะสําหรับนักวิ่งในระยะ 100 ไมล จะไดไปแตะความสูง 

2565 เมตร (ความสูงตรงกับปพอดี) จุดที่สูงสุดในแดนสยาม จะ

ไดเห็นทุกไฮไลทสําคัญของยอดดอยอินทนนทที่สวยงามน�าต� นตา

ต� นใจ โดยการแขงขัน จัดวันที่ 8-11 ธันวาคม 2022 ณ อุทยาน

แหงชาติดอยอินทนนท จ.เชียงใหม และหวังวาในการจัดการ

แขงขันครั้งนี้ ที่สนามไดถูกยกระดับใหเปนรายการระดับ Major 

จะมีนักกีฬาตางชาติและนักกีฬาในประเทศรวมแขงขันจํานวน

มาก โดยเฉพาะชาวเชียงใหมที่เศรษฐกิจจะไดขับเคล� อน สําหรับ

การจัดงาน Doi Inthanon Thailand By UTMB 2022 ในครั้งนี้ 

‘ธมจันทร’ลิ่วรอบ2ชนสาวญี่ปุนหวดITF 

เชียงราย • การแขงขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด 

เทนนิสทัวร 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด-ไอที

เอฟ เทนนิสทัวร” ครั้งที่ 4 (รายการชาย-หญิง) ชิงเงินรางวัลรวม 

รายการละ 15,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 520,500 บาท) รวม 

30,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 1,041,000 บาท) ที่สนามกีฬา

เทนนิส อบจ.เชียงราย เม� อวันที่ 21 มิ.ย.2565 มีทั้งการแขงขันรอบ

เมนดรอว ซึ่งเปนวันแรก และการคัดเลือกรอบสุดทาย ประเภท

หญิงเดี่ยว เมนดรอว รอบแรก “มะนาว” ธมจันทร มอมขุนทด 

นักหวดทีมชาติไทยชุดเฟดคัพ 2020 อายุ 25 ป มือ 1,421 ของ

โลก โชวความแข็งแกรง และเลนไดดี เสิรฟเอซได 7 ครั้ง ควา

ชัยชนะจาก “เต็ง 8” จิฮิโระ ทาคายามะ นักหวดญี่ปุน วัย 31 ป 

มือ 1,157 ของโลก ได 2 เซตรวด 6-3 และ 6-4 “มะนาว” ฉลุยสู

รอบ 2 พบกับ อันริ นากาตะ จากญี่ปุน ที่ชนะ สลักทิพย อุนเมือง 

2-0 เซต 6-4 และ 7-5 ดานชายเดี่ยว คัดเลือกรอบสุดทาย “แมง

ปอ” ภวิชญ สอนหลักทรัพย วัย 22 ป มือ 1,703 ของโลก พบกับ 

ชาญไชย สุขตนเอง วัย 25 ป มือ 1,699 ของโลก และเต็ง 7 ของ

รอบคัดเลือก คูนี้สูกันไดสนุกและสูสี ภวิชญเสิรฟไดถึง 11 เอซ 

เสีย 1 ดับเบิลฟอลต ในขณะที่ชาญไชยเสิรฟได 7 เอซ เสีย 3 ดับเบิล

ฟอลต และเปนภวิชญชนะได 2 เซต 7-5 และ 6-4 ผานเขารอบ

เมนดรอว โดยรอบแรกจะพบกับ นิกีตา โวลอนสกี จากออสเตรเลีย 

‘บิ๊กออด’อวยพรชางศึกยู19ชุดลุยอาเซียน 

หัวหมาก • เม� อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นักกีฬา

ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุนอายุไมเกิน 19 ป ไดรายงานตัวเพ� อ

เตรียมทีมกอนลุยศึกชิงแชมปอาเซียน รุนอายุไมเกิน 19 ป ที่ประเทศ

อินโดนีเซีย วันที่ 2-15 กรกฎาคม 2565 โดยมี พล.ต.อ.ดร.สมยศ 

พุมพันธุมวง นายกสมาคม พรอมดวย ซัลบาดอร บาเลโร การเซีย 

หัวหนาผูฝกสอน มารอรับนักเตะ 28 คน เขาตรวจหาเชื้อโควิด-19 

และเดินทางไปเก็บตัวที่พัฒนา สปอรตคลับ จ.ชลบุรี กอนเดินทาง

ไปอินโดนีเซีย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดย พล.ต.อ.ดร.สมยศ 

พุมพันธุมวง ให โอวาทแกทีมงานสตาฟฟโคชและนักกีฬาวา “กอน

อ� นขออวยพรใหทุกคนโชคดี และขอใหนักกีฬาทุกคนทําเต็มที่ เช� อ

ฟงโคช สตาฟฟ และทีมงานทุกคน การติดทีมชาติไทยคือความ

ภูมิใจ แตเราตองไมหลงละเลิงและมองวาเราประสบความสําเร็จ

แลว เพราะเสนทางของการเปนนักฟุตบอลยังอีกยาวไกล สิ่งที่

สําคัญคือ เราตองพยายามมองใหไกล อยามองแคเปนนักฟุตบอล

อาชีพ แตตองมองไปถึงการติดทีมชาติไทยชุดใหญ การไดไปคาแขง

ตางประเทศ นอกจากเร� องในสนามแลว นอกสนามก็ถือเปนเร� อง

สําคัญที่เราจะตองมีทัศนคติที่ดี มีวินัย ทั้งการพักผอน หรือการ

รับประทานอาหาร ตองพยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน 

เพ� อใหมีสภาพความฟตที่พรอมและสมบูรณสําหรับการแขงขัน” 

สําหรับทีมชาติไทย U19 อยูในสายเอ รวมกับอินโดนีเซีย, เมียนมา, 

เวียดนาม, บรูไน และฟลิปปนส มีโปรแกรมนัดแรก วันที่ 2 ก.ค. 

พบฟลิปปนส ที่สนามแพทริออต คานดราบฮากา เวลา 17.00 น.

สนับสนุน • นายอัคคะไกร มหาศรี นายกสมาคมพัฒนากีฬา

หาดใหญ สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาวูดบอลอาวุโส กระชับ

มิตร ครั้งที่ 1 “เลนกีฬาอยางสรางสรรค สารสัมพันธดุจญาติมิตร” 

ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

เม� อเร็วๆ นี้

 านไป 2 สัปดาหแลวสําหรับการแขงขันวอลเลยบอล

เนชั่นสลีก ประเภททีมหญิง รอบแรก ซึ่ง ทีมลูกยาง

สาวไทยชุดสายเลือดใหมหลังยุคตํานาน 6 เซียน ยัง

โชวผลงานไดอยางน�าประทับใจ โดยเฉพาะในสัปดาหที่ 2 ที่

ตองเจอทั้งปญหาผูเลนติดโควิด-19 และผูเลนบาดเจ็บ แตพวก

เธอก็ผานมาโดยอยูอันดับ 8 ของตาราง สําหรับสัปดาหที่ 3 อีก 

4 แมตช ซึ่งจะชี้ชะตาวา 8 ทีมสุดทายที่จะไดไปเลนในรอบ

กอนรองชนะเลิศที่ กรุงอังการา ประเทศตุรเคีย จะมีทีมใด

บางจะไดรูกัน..••..10 อันดับแรกกอนเขาสัปดาหที่ 3 ของ

เนชั่นสลีก อันดับ 1 ญี่ปุน 23 คะแนน, อันดับ 2 สหรัฐอเมริกา 

21 คะแนน, อันดับ 3 บราซิล 18 คะแนน, อันดับ 4 อิตาลี 

17 คะแนน, อันดับ 5 ตุรเคีย 16 คะแนน, อันดับ 6 จีน 16 คะแนน, 

อันดับ 7 เซอรเบีย 14 คะแนน, อันดับ 8 ไทย 12 คะแนน, 

อันดับ 9 โปแลนด 11 คะแนน และอันดับ 10 สาธารณรัฐ

โดมินิกัน 9 คะแนน แตที่แน�ๆ ตุรเคียเจาภาพไดเขาไปรอ

แน�นอนแลว สวนสาวไทยตองลุนกันหน�อย..••..ฟุตบอลชิง

แชมปเอเชียชุดอายุต่ํากวา 23 ป ปดฉากไปเรียบรอยแลว โดย 

ซาอุดิอาระเบีย ควาแชมปไปครองหลังเอาชนะเจาภาพ อุซเบ

กิสถาน ไป 2-0 ในแมตชชิงชนะเลิศที่บุนยอดกอร สเตเดียม 

ในกรุงทาชเคนท เมืองหลวงของอุซเบกิสถาน นับเปนการควา

แชมปในรุนนี้เปนครั้งแรกของซาอุดิอาระเบีย หลังจากเคยได

รองแชมปเม� อป 2013 และ 2020..••..สมาคมกีฬาฟุตบอลแหง

ประเทศไทย เผยรายช� อ 3 นักเตะที่มีช� อเปนแคนดิเดต ลุนควา

รางวัล BITKUB YOUNG PLAYER OF THE YEAR 2021/22 

ในงานประกาศเกียรติคุณ FA Thailand Awards 2021/22 แก

บุคคลผูสรางผลงานดีเดนในวงการฟุตบอลไทยดานตางๆ ประจํา

ป 2021/22 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ประกอบไปดวย กฤษดา 

กาแมน จากสโมสรชลบุรี เอฟซี, ศุภณัฏฐ เหมือนตา จากสโมสร

บุรีรัมย ยูไนเต็ด และ อนันต ยอดสังวาลย จากสโมสรลําพูน 

วอริเออร..••..บริษัท เดอะ เจ็นซ จํากัด รวมกับ ชาง เดินหนา

ตอสนาม 2 ในศึกกอลฟอุดมศึกษา ชาง กอลฟ ยู แชมเปยนส

คัพ 2022 ที่สนามปตตาเวีย จ.ชลบุรี ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 

โดยมี 8 สถาบันรวมชิงชัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, มหาวิทยา

ลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

ผ

เมอรเรยลุนฟตทันหวดวิมเบิลดัน
ลอนดอน • แอนดี เมอรเรย ยอดนักเทนนิสจากสหราชอาณาจักร

ตองเผชิญกับการลุนวาจะมีสภาพรางกายสมบูรณเพียงพอหรือไม

สําหรับการแขงขันวิมเบิลดัน แกรนดสแลมบนคอรตหญาที่จะ

เปดฉากในสัปดาหหนา แตเจาตัวเช� อวาอยูในตําแหน�งที่ดี

กวาเม� อปที่ผานมา

แอนดี เมอรเรย แชมปแกรนดสแลม 3 

รายการ ตองถอนตัวจากการแขงขันคอรตหญาที่ควีนส

เม� อสัปดาหที่ผานมา เน� องจากอาการ บาดเจ็บ

ที่ชองทองจากแมตชที่พายแพ 

มัตเตโอ เบอรเรตติตี ในแมตชชิง

ชนะเลิศรายการสตุตการท เอทีพี

“ขอดีคือผมสามารถลงมา

ฝกซอมได แตก็ยังมีบางช็อตที่ยัง

ไมสามารถซอมได”  เมอรเรย แชมป

ชายเดี่ยววิมเบิลดัน 2 สมัยกลาว 

“เห็นไดชัดวามันเปนการรบกวน

การเตรียมตัวของผม ในสวนของแผล

นั้นหายแลว แตยังไมสมบูรณเต็มที่”

“ผมลงมาซอมไดประมาณ 3 หรือ 4 วันแลว และ

ก็สามารถฝกซอมไดเปนอยางดี แตโชคไมดีที่ยังไมสามารถ

ฝกซอมบางลูกได ซึ่งในแมตชการแขงขันนั้นเราตองเจอกัน

ทุกรูปแบบ ในอีก 2-3 วันขางหนา ผมจะลองซอมช็อตบาง

อยางเหลานั้น และหวังวามันจะผานไปไดดวยดี”

การแขงขันวิมเบิลดัน แกรนดสแลมบนคอรตหญา

ที่ออลอิงแลนดคลับเม� อปที่ผานมา เมอรเรยผานเขาไป

ถึงรอบ 3 ทั้งๆ ที่มีปญหาอาการบาดเจ็บมารบกวนการ

เตรียมตัวกอนการแขงขัน 

ผลงานการอุนเคร� องบนคอรตหญาในฤดูกาลนี้ 

เมอรเรยผานเขารอบรองชนะเลิศในการแขงขันที่เซอรบิตันใน

อังกฤษ รวมถึงเขาแมตชชิงที่สตุตการท ซึ่งสงผลใหอันดับโลก

ของนักเทนนิสวัย 35 ป ขยับขึ้นมาอยูที่ 51 ของโลก

อยางไรก็ตาม เมอรเรยมั่นใจวาเขาจะสามารถทํา

ผลงานไดดีในการแขงขันที่ออลอิงแลนดคลับ ตราบใด

ที่ไมมีปญหาเร� องอาการบาดเจ็บเขามารบกวน

“ผมเข้าร่วมการแข่งขันวิมเบิลดันเมื่อปีที่ผ่าน

มาในแบบที่แทบจะไมมีโอกาสไดซอมเลย” เมอรเรย

กลาว “ผมไมไดลงเลนมากนักเพ� ออุน

เคร� องและเตรียมพรอม ในขณะที่ในป

นี้ผมมีโอกาสไดลงเลนบาง และเปน

เร� องที่ดีสําหรับการเตรียมตัวสําหรับ

รายการใหญ” 

“ผมอยูในตําแหน�งที่ดีมาก

ในการเลนกับเบอรเนตตินี และ

แน�นอนวานั่นมันคือกอนที่จะ

เกิดปญหาอาการบาดเจ็บ ดังนั้น

มันจึงเปนเร� องใหญสําหรับผม”

“ในชวง 2-3 เดือนที่ผาน

มาผมฝกซอมและทํางาน

อยางหนักกับทีมงานของ

ผม และทุกอยางกําลังมา

ถูกที่ถูกทาง สภาพรางกายโดยรวม

แลวกลับมาไดคอนขางดี จนกระทั่ง

มาไดรับบาดเจ็บเล็กนอย ซึ่งมันน�า

ผิดหวังจริงๆ”

เทนนิสวิมเบิลดันจะเปด

ฉากในวันที่ 27 มิถุนายนที่จะถึงนี้.

แอนดี เมอรเรย แชมปชายเดี่ยววิมเบิลดัน 

2 สมัย ลุนจะกลับมามีสภาพรางกายสมบูรณ

ทันกอนการแขงขันวิมเบิลดัน แกรนด

สแลม บนคอรตหญาที่ออลอิงแลนดคลับ ใน

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเปดฉากใน

วันที่ 27 มิ.ย.นี้ หลังไดรับบาดเจ็บเล็กนอย

จากการแขงขันที่สตุตการทที่ผานมา

กรุงเทพฯ • “มาดามแปง” นวลพรรณ ล่ําซํา ผู

จัดการทีมชาติไทย ยืนยันพรอมชวยเหลือและดูแล

คาใชจายให วิศรุต อิ่มอุระ กองกลางทรู แบงค็อกฯ 

เต็มที่จนกวาจะหายดี หลังไดรับบาดเจ็บระหวาง

เก็บตัวกับทัพชางศึกชุดใหญ กอนเอเชียนคัพ 2023 

รอบคัดเลือกที่เพิ่งจบลง

โดย วิศรุต อิ่มอุระ ดาวเตะวัย 24 ป ตอง

ถอนตัวจากทัพชางศึกชุดนี้ หลังไดรับบาดเจ็บจาก

เกมอุนเคร� องแบบปดที่พบกับบาหเรน โดยถึงขั้น

ที่ตองผาตัดบริเวณเอ็นไขวหนาและหมอนรอง

กระดูก เบื้องตนตองพักยาว 7-9 เดือน

“มาดามแปง” นวลพรรณ ล่ําซํา ผูจัดการ

ทัพชางศึก กลาววา “ตั้งแตเกิดเหตุขึ้น แปงได โทร.

ไปขอโทษตนสังกัดของนองแลว เพราะในฐานะผู

จัดการทีม เปนสิ่งที่แปงตองรวมรับผิดชอบ และใน

ฐานะคนทําทีม แปงก็เขาใจความรูสึก และผลกระ

ทบที่เกิดขึ้นกับทีมดีวาเปนอยางไร ซึ่งตองขอบคุณ

สโมสรทรู แบงค็อกฯ ดวยที่เขาใจ เพราะเช� อวา

หัวหมาก • นายนิพนธ บุญญามณี รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย อดีตประธาน

สโมสรสงขลา เอฟซี ในฐานะผูแทนจังหวัด

สงขลา เขาหารือกับ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุม

พันธุมวง นายกสมาคม และพาทิศ ศุภะพงษ 

เลขาธิการสมาคม เสนอจังหวัดสงขลา ที่

สนามกีฬาติณสูลานนท พรอมเต็มรอยใน

การขอเปนเจาภาพจัดการแขงขัน

ฟุตบอล International ‘A’ Match 

ในชวงปฏิทินฟฟาเดย วันที่ 19-

27 กันยายน 2565 ซึ่งการ

แขงขันดังกลาวจะจัดเปน

แบบทัวรนาเมนต 4 ทีม

ตามที่สมาคมกีฬาฟุต 

บอลแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ ประกาศ

ใหจังหวัดที่มีความพรอมแสดง

ความจํานงเสนอตัวเปนเจา

ภาพจัดการแขงขันฟุตบอล

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ เพื่อเป้าหมายในการ

กระตุนทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว สังคม 

ความภาคภูมิใจ ในการจัดกิจกรรมที่แตละ

จังหวัดจัดขึ้นมา หลังจากประสบความสําเร็จ

อยางยิ่งที่จังหวัดศรีสะเกษ 

เม� อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 มิถุนา

ยน 2565 ณ ที่ทําการสมาคมกีฬาฟุตบอล

แหงประเทศไทย หัวหมาก นายนิพนธ 

บุญญามณี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

มหาดไทย อดีตประธานสโมสรสงขลา 

ไมทิ้งกัน‘มาดามแปง’ยืนยันดูแล 

‘วิศรุต’เต็มที่หลังเจ็บจากทีมชาติ

เปนเหตุการณที่ไมมีใครอยากใหเกิดขึ้น”

“ตั้งแตเขารับตําแหน�งผูจัดการทีม เคยเกิด

เคสแบบนี้มาแลวทั้งในรายของ วันชาติ ชูสงค 

และฉัตรชัย บุตรพรม ซึ่งก็ดูแลคาใชจายทั้งหมด

ให เชนเดียวกับเคสนี้ที่แปงยืนยันกับนองและตน

สังกัดแลววาพรอมดูแลเต็มที่จนกวาจะหายดี โดย

ตอนนี้วิศรุตรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพ อยูใน

ชวงเขาสูขั้นตอนกายภาพแลว เช� อวาดวยสภาพ

จิตใจที่แข็งแกรง นองจะกลับมาได โดยแปงทํา

ประกันเมืองไทยฯ คุมครองนักเตะทีมชาติทุกคน 

เพ� อรับความเสี่ยงสวนแรก และจายสวนตางเพิ่ม

ใหอีก เหนือสิ่งอ� นใด แปงอยากฝากแฟนบอลเปน

กําลังใจใหนองดวย” มาดามแปงปดทาย

สําหรับทีมชาติไทยชุดใหญผานเขาสูรอบ

สุดทายเอเชียนคัพ 2023 ในฐานะ 1 ในอันดับ 2 ดี

ที่สุด 5 ทีมจากกลุม 6 โดยการแขงขันจะมีขึ้นระหวาง

วันที่ 16 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2566.

นิพนธมาเองเสนอสงขลาเตะฟฟาเดย

สหรัฐอเมริกา • ความเคล� อนไหวของ “เจาแหลม” 

ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีตแชมปโลกรุนซู

เปอรฟลายเวต (115 ปอนด) สภามวยโลก (WBC) 

2 สมัย วัย 35 ป ที่จะขึ้นชิงแชมปโลกสมัยที่ 3 กับ

เจสซี “แบม” โรดริเกซ เจาของแชมปโลกรุนซูเปอร

ฟลายเวต WBC วัย 22 ป ชาวสหรัฐ เชื้อสายเม็กซิกัน 

ในวันเสารที่ 25 มิ.ย.นี้ ตามเวลาทองถิ่น ที่เท็ค พอรต 

อารีนา, ซานอันโตนิโอ, รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่ง

ตรงกับเมืองไทยเชาวันอาทิตยที่ 26 มิ.ย.นี้ สถานี

โทรทัศนชอง 32 ยิงสดเวลา 09.30 น. เปนตนไป

เม� อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผานมา “เจาแหลม” ยัง

คงลงซอมตามปกติ ที่หองฟตเนสภายในโรงแรม

ไฮแอท รีเจนซี กลางเมืองซานอันโตนิโอ ในชวง

เชาและชวงเย็น ดวยการวิ่งกับเคร� องวิ่งลูสายพาน 

1 ชั่วโมง และชกลอเปาทบทวนเชิงชกที่เตรียมไว

เผด็จศึกเจสซี “แบม” โรดริเกซ ยกละ 4 นาที อีก 

5 ยก กับเทรนเนอรคูใจ “โคชปอป” โชคชัย พิสิฐวุฒินันท 

และผูจัดการ “เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท ที่

ดูแลใกลชิด พรอมทดสอบน้ําหนักหลังซอม ปรากฏวา

เกินอยูแค 8 ขีด ไมถึง 1 ปอนด ทําใหทีมงานพอใจ

มาก ชี้วาเที่ยวนี้ซอมดี กินอิ่ม นอนหลับสบาย ไมโหย

จากการคุมน้ําหนัก

“เสี่ยฮุย” กลาววา ตอนนี้สบายใจกับสภาพความ

พรอมของ “เจาแหลม” เม� อเทียบกับการพา “เจาแหลม” 

มาชกที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมด ตั้งแตชนะ โรมัน กอน

ซาเลซ 2 ครั้ง ในแบบคะแนน และชนะน็อกยก 4 และ

ผลัดกันแพชนะคะแนนแบบดุเดือดกับ ฮวน ฟรานเชสโก 

เอสตราดา คนละครั้ง พูดไดเลยวาครั้งนี้มั่นใจมากที่สุด 

โดยเจสซี “แบม” โรดริเกซ เปนมวยฝมือดี ชกสวยงาม 

แตเร� องความหนักหน�วง ประสบการณการผานมวยดีๆ 

ตลอดจนความแข็งแกรงสู “เจาแหลม” ไมไดแน�นอน 

“เจาแหลม” ยังเปนนักชกที่ทรหดอดทน พลังกําปนของ

โรดริเกซตอย “เจาแหลม” ไมลงแน� ตรงกันขามถาโดนของ 

“เจาแหลม” ไมวาลูกไหน มีสิทธิ์รวงไดทุกลูก สวนเร� อง

อายุ ที่หลายคนหวงวา “เจาแหลม” ปาเขาไป 35 ปแลว 

จะไมไหว ขอยืนยันวา เปน “35 ปยังแจว” เลิกหวงกันได

“เสี่ยฮุย” กลาวอีกวา ตอนนี้ตนมองขามช็อตไป

แลว หาก “เจาแหลม” ชนะ “แบม” โรดริเกซ ก็อยาก

เสี่ยฮุยมองขามช็อตมั่นใจแหลมชนะ

หวังดวลยอดมวยชาวญี่ปุนอิโนอุเอะ

เจสซี “แบม” โรดริเกซ แชมปโลกรุนซูเปอรฟลาย

เวต WBC วัย 22 ป ชาวสหรัฐ 

เห็น “เจาแหลม” ไดดวลฝมือกับซูเปอรสตารมวยโลก

จากญี่ปุน “มอนสเตอร” นาโอยะ อิโนอุเอะ แชมปโลก 

3 สถาบันรุนแบนตัมเวต (118 ปอนด) สภามวยโลก 

(WBC), สหพันธมวยนานาชาติ (IBF) และสมาคมมวย

โลก (WBA) แตเปนศึกนัดพิเศษ ชิงเข็มขัดเสนพิเศษ 

ตอยกันแบบตกลงน้ําหนักกันครึ่งทาง เจอกันที่พิกัด 

116.5 ปอนด เหมาะที่สุด พรอมไปชกที่สหรัฐอเมริกา

หรือญี่ปุนก็ได เช� อวาโปรโมเตอร โลกสนใจจัดแน� และ

ตนก็พรอมขานรับทันที มั่นใจวาเปนอีกศึกใหญที่โลกรอ

คอยและอยากชม เน� องจากตนคิดวา โรมัน กอนซาเลส 

กับ ฮวน ฟรานซิสโก เอสตราดา พยายามเลี่ยงไมอยาก

ชกกับ “เจาแหลม” อีกแลว ก็เลยไมอยากรอตอไป.

เอฟซี ในฐานะผูแทนจังหวัดสงขลา 

ไดเขาหารือกับ พล.ต.อ.ดร.สมยศ 

พุมพันธุมวง นายกสมาคม และ

พาทิศ ศุภะพงษ เลขาธิการสมาคม 

ถึงรายละเอียดตางๆ ในการเสนอ

ตัวใหจังหวัดสงขลา ที่สนามกีฬาติณ

สูลานนท เปนเจาภาพจัดการแขงขัน

ฟุตบอล International ‘A’ Match 

ในชวงปฏิทินฟฟาเดย ระหวางวัน

ที่ 19-27 กันยายน 2565 ซึ่งการ

แขงขันดังกลาวจะจัดเปนแบบทัวร

นาเมนต 4 ทีม

โดยขอกําหนดสําหรับจังหวัด

ที่มีความพรอมพื้นฐานตามเกณฑ

ตางๆ ของแมตชนานาชาติในครั้งนี้ 

จะแตกตางจากการจัดการแขงขันที่

จังหวัดศรีสะเกษ เน� องจากเปนการ

แขงขันในรูปแบบ 4 ทีม ซึ่งมีขอ

กําหนดดังนี้

สนามแขงขัน หองปฏิบัติการ 

และสิ่งอํานวยความสะดวก เปนไป

ตามมาตรฐานขั้นต่ําของไทยลีก หรือ

เอเอฟซี (เน� องจากเปนทัวรนาเมนต 

4 ทีม จะตองมีสนามซอมอยางนอย 

2 สนาม และหองแตงตัวของสนามแขงขัน

อีก 4 หอง)

ไฟสองสวางสนามแขงขันที่ ไดมาตร 

ฐาน, สนามซอมที่ ไดมาตรฐาน, ไฟสอง

สวางสนามซอมที่ ไดมาตรฐาน, โรงแรมใน

ระดับ 3-5 ดาว และเพียงพอตอการรองรับ 

บุคลากรในสวนตางๆ ทั้งในเร� องของทีม

แขงขัน, คณะผูตัดสินและเจาหนาที่ฝาย

จัดการแขงขัน, อาหารนานาชาติ, การเดิน

ทางจากสนามบินนานาชาติและสนามบินใน

ประเทศที่ไมไดอยูหางเกินไป และบุคลากร

จัดการแขงขัน

ทั้งนี้ ขอกําหนดตางๆ ถือเปนการยก

ระดับ ปรับปรุงสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย

ความสะดวก เชน สนามแขงขัน สนามซอม 

ใหกับสนามกีฬาจังหวัด ซึ่งสงผลตออนาคต

ที่ประเทศไทยจะมีสนามที่ ไดมาตรฐาน

นานาชาติ ตามที่สมาพันธฟุตบอลแหง

เอเชีย หรือสหพันธฟุตบอลนานาชาติระบุไว

มากขึ้น

โดยภายหลังการหารือ รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการ

ตั้งทีมงานประสานงานกับทางสมาคมเพ� อ

ศึกษารายละเอียดและรูปแบบ รวมถึงความ

พรอมในการจัดการแขงขัน กอนที่สมาคมจะ

พิจารณาอนุมัติตอไป

สําหรับจังหวัดใดที่สนใจเสนอตัวเปน

เจาภาพจัดการแขงขัน สามารถสงเอกสาร 

ยื่นความจํานงได้ภายในวันที่ 30 มิถุนา

ยน 2565 โดยสามารถสงหนังสือมายัง

สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย หรือ 

email ไดที่ info@fathailand.org.

สนามกีฬาติณสูลานนท

นิพนธ บุญญามณี 
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ประกวดเพลงแรปรักภาษาไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า 

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ

ไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานในนามบุคคล หรือทีม หากเป็น

ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน โดยส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อ  

1 ท่านหรือ 1 ทีมเท่านั้น จะต้องจัดทำาเนื้อร้องแนวเพลง

แรปที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” สื่อให้เห็น

ถึงคุณค่า ความสำาคัญของภาษาไทย รวมถึงการส่งเสริม 

อนุรักษ์ สืบสานและถ่ายทอดภาษาไทย เอกลักษณ์และ

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมล้ำาค่าของชาติ โดยสร้างทำานอง

และดนตรีตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา จากนั้นถ่ายทำาคลิปวิดีโอความยาว

ไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่เกิน 3 นาที รวมไตเติล โดย

ไม่จำากัดวิธีการนำาเสนอและวิธีการถ่ายทำา ทั้งนี้ส่งไฟล์ผล

งานคลิปวิดีโอและใบสมัครการประกวดที่อีเมล culture.

scm@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิ.ย.65

จิตรกรรมยูโอบี โอกาสสู่ฟุกุโอกะ

UOB เชิญชวนศิลปินสร้างแรงบันดาลใจผ่านการ

สร้างสรรค์ผลงานกับ “การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้ง

ที่ 13” ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านบาท ก้าวสู่เวทีระดับ

อาเซียน พร้อมโอกาสเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำานัก ณ 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เวทีเปิด

กว้างสำาหรับศิลปิน ไม่จำากัดอายุ ไม่จำากัดหัวข้อ ศึกษา

กฎและกติกาการประกวดและส่งผลงานผ่านระบบ  

E-Submission ได้ทาง www.uob.co.th/poy ตั้งแต่วันนี้- 

15 ส.ค. สอบถาม Email: poy@uob.co.th หรือโทร. 

0-2343-4977, 0-2343-4964.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ชว์รูมรถยนต์ปรับเปลี่ยนจากอดีตและมีรูป

แบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อสร้างความแตก

ต่าง สร้างประสบการณ์ใหม่และตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคนิวนอร์มอล

เทรนด์ ใหม่ด้านการออกแบบโชว์รูมรถที่ 

มากกว่าดีไซน์ แต่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์ 

ตัวตนของผู้บริโภค และมีแนวโน้มจะเป็นงานดีไซน์

ในอนาคต มีการนำาเสนอผ่านผลงานออกแบบ

สร้างสรรค์ บีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต ้ที่จะ

เกิดขึ้นจริงบนถนนพัฒนาการ-ศรีนครินทร์ ทั้งภายใน

และภายนอกสร้างสีสันทุกตารางเมตร

วิสูตร สุขพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีทู 

ดีไซน์ สตูดิโอ จำากัด (V2 Design Studio) ในฐานะ

สถาปนิกผู้ออกแบบ เผยว่า งานดีไซน์เกี่ยวข้องกับคน 

ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและดิจิทัลมีบทบาทในชีวิต

มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโควิดระบาดกว่า 2 ปีที่ผ่าน

มา ชีวิตวิถีใหม่มีการนำาดิจิทัลมาใช้เพิ่มขึ้น พฤติกรรม

ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีการซื้อสินค้าและบริการผ่าน

ออนไลน์ หลายคนตั้งคำาถามว่าโชว์รูมรถยังจำาเป็น

มั้ย ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า โชว์รูมยังตอบสนอง

ความต้องการของผู้คน เพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนดีไซน์ 

สะท้อนแนวคิดที่แตกต่างจากอดีตที่เน้นตัวผลิตภัณฑ์

หรือรถยนต์เป็นที่ตั้ง เปลี่ยนมาให้ความสำาคัญกับ

การรังสรรค์ประสบการณ์ของผู้บริโภค นำาเสนอผ่าน  

5 มิติ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เพื่อถ่ายทอด

ตัวตนของแบรนด์ ลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีความ

เฉพาะตัว ควบคู่กับการใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของ

ผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาในโชว์รูม สถานที่นี้ต้องเชื่อม

โยงตั้งแต่ออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์ ลึกไปถึงข้อมูล

เจาะลึกหัวใจการออกแบบ วิสูตรกล่าวว่า ให้

ความสำาคัญกับ 3 กิจกรรมหลักซึ่งออนไลน์ทดแทน

ไม่ได้ คือ การสัมผัสและทดลองขับ, การส่งมอบ

และบริการหลังการขาย Aftersales Service ผ่าน

การออกแบบประสบการณ์ทุกมิติที่เกี่ยวกับการนำา

เสนอรถยนต์ในบรรยากาศที่เหมาะสม และเอื้อต่อ

การบริการของพนักงานที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ

ผู้คนยุคใหม่ ซึ่งชู Concept Design ของแฟล็กชิป

โชว์รูมบีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้ บนถนน

พัฒนาการ-ศรีนครินทร์

ความโดดเด่นของโชว์รูมเริ่มที่ดีไซน์ส่วนหน้า

ของอาคาร (Aechitectural Façade) ที่ออกแบบ

เป็นกล่องกระจกใส และระนาบแนวนอนขนาด

ใหญ่ เหมือนกำาลังลอยเคลื่อนออกจากกัน (Floating 

ถอดรหัสเทรนด์‘โชว์รูมรถ’ตอบโจทย์ยุคนิวนอร์มอล

ออกนอกกรอบ ดีไซน์พ้ืนท่ีช้ันลอยในโชว์รูม เปล่ียนรูปแบบการจัดวางรถยนต์ ออกแบบห้องส่งมอบรถยนต์ให้มีความพิเศษ

Box) ช่วยขยายการมองเห็นของอาคารได้เต็มหน้า

กว้างถนน และแบ่ง Façade ออกเป็น 3 หน้าต่าง

ย่อย ตามกลุ่มรถที่ต่างกัน โถงจัดแสดงหลักชั้นล่างให้

ความรู้สึกปลอดโปร่ง เชื่อมต่อเป็นมุมกว้างคล้ายแกล 

เลอรี กับองศาในการจัดวางรถยนต์ที่หลากหลาย 

แทรกด้วยพื้นที่รับรองลูกค้า เรียกว่า ‘customer 

stage’ ที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่อนคลายและสีสันมากขึ้น 

แสดงถึงการให้ความสำาคัญกับลูกค้าอันดับแรก ต่าง

จากอดีตรถต้องมาก่อน

“ก้าวเท้าเข้ามาในโชว์รูม การจัดวางรถเปลี่ยน

ไป เดิมจัดวางเปรียบเหมือนรถวิ่งบนท้องถนน เห็น

แค่มุมเดียว เปลี่ยนมาจัดแสดงให้ลูกค้าเห็นรถจาก

ทิศทางที่หลากหลายเพิ่มขึ้น จัดแสง สี ลูกค้าจะมี

ปฏิสัมพันธ์กับรถยนต์มากขึ้น” วิสูตรกล่าว

สถาปนิกแห่ง V2 Design Studio กล่าวว่า 

การมองในมุมที่ต่างออกไปช่วยปลุกเร้าความรู้สึกของ

ผู้คน เปิดประสบการณ์ใหม่ อยู่ในไลฟ์สไตล์มอลล์

ขนาดย่อมๆ เหมาะกับทุกช่วงวัย เพลิดเพลินได้กับมุม 

ต่างๆ ในโชว์รูม สถานที่รองรับความเป็นครอบครัว

มากขึ้น 

 ระหว่างที่พ่อแม่ ให้ความสนใจกับราย

ละเอียดของรถยนต์คันโปรดจากพนักงานที่บริการ

ด้วยมิตรไมตรี เด็กก็สนุกสนานกับพื้นที่รับรองที่มี

ขนมขบเคี้ยว อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ขับกล่อมด้วย

เสียงเพลง บรรยากาศอบอุ่นจนเกือบลืมไปว่าที่นี่คือ 

โชว์รูมรถ

อีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์ที่สถาปนิกสะท้อน

ผ่านงานดีไซน์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์

ความรู้สึก ซึ่งมีไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักสำาหรับโชว์รูม

รถ นั่นคือ พื้นที่ชั้นลอย ที่ออกแบบและจัดวางอย่าง

ลงตัว สร้างมิติการมองเห็นในมุมกว้างได้รอบทิศ 

ระดับที่ต่างกันของชั้นลอยช่วยแบ่งโซนจัดแสดงตาม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมเปิดให้แสงสว่างจากธรรมชาติ

สาดส่องผ่านช่องหลังคา สอดรับกับลิฟต์กระจกใส

รอบด้าน เชื่อมการมองเห็นแบบ 360 องศา เรียกว่า 

พาโนรามิกวิว น่าตื่นตาตื่นใจ

โชว์รูมแห่งอนาคตนี้ วิสูตรกล่าวด้วยว่า ตั้งใจ

ออกแบบห้องส่งมอบรถยนต์ ให้มีความพิเศษด้วย

ขนาดของพื้นที่โอ่โถง ผสานชุดรับแขกสุดหรูพร้อม

จอแอลอีดีขนาดใหญ่ สำาหรับไว้บันทึกช่วงเวลาแสน

ประทับใจ  โดยพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถปรับใช้ในกิจ

กรรมอื่นๆ เช่น อีเวนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ หรือนำา

เสนอผลิตภัณฑ์ภายในโชว์รูม

นับเป็นโชว์รูมรถยนต์ต้นแบบท่ีออกแบบโดย

คำานึงถึงไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม จาก

แนวคิดสถาปนิกนำาเสนอ เราได้เห็นภาพอาคารดีไซน์

สุดล้ำา ฟังก์ชันภายในที่หลุดจากกรอบความคิดเดิมๆ 

ตอบโจทย์ลูกค้ายุคนิวนอร์มอล.

โ

เทรนด์ใหม่ออกแบบโชว์รูมบีเอ็มดับเบิลยู มิลเลนเนียม ออโต้

วิสูตร สุขพงษ์ สถาปนิกแห่ง V2 Design Studio

กรุงเทพฯ • หัวหน้าศูนย์จีโนมฯ รามาฯ 

เผยโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ยัง

น่ากังวล เหตุก่อให้เกิดปอดติดเชื้อมากกว่า

โอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม ผลสุ่มตรวจใน

ไทยพบ BA.5 จำานวน 26 คน BA.4 จำานวน 

23 คน และ BA.2.12.1 จำานวน 18 คน 

ตั้งแต่เดือน เม.ย.65 จนถึงปัจจุบัน

ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ 

หัวหน้าศูนย์จี โนมทางการแพทย์ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงสายพันธุ์ 

โควิด-19 ว่า จากฐานข้อมูลโควิดโลก หรือ 

GISAID มีรายงานในประเทศแถบยุโรป

และแอฟริกาใต้พบโอมิครอนสายพันธุ์

ย่อย BA.5 และ BA.4 เพิ่มมากขึ้น โดย 

BA.5 พบการกลายพันธุ์ต่างไปสายพันธุ์

ดั้งเดิมอู่ฮั่นมากที่สุดเกือบ 90 ตำาแหน่ง 

ส่วน BA.4 พบการกลายพันธุ์ต่างไปสาย

พันธุ์ดั้งเดิมประมาณ 80 ตำาแหน่ง การ 

กลายพันธุ์มากขึ้นก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยง

ที่จะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันและอาจจะแพร่

ระบาดไปทั่วโลกได้ในอนาคต แต่อาการ

จะรุนแรงมากหรือไม่ยังต้องติดตาม โดย

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในโปรตุเกสที่เข้า

รักษาใน รพ.เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

มากกว่า 80% รองลงมาคือ แอฟริกาใต้ 

เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ตามมาด้วยอังกฤษ 

ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี 

เบลเยียม สเปน อิตาลี เดนมาร์ก ส่วน

ใหญ่เป็นประเทศแถบยุโรปเกือบทั้งหมด

ที่เริ่มเห็นสัญญาณผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้า 

รพ.เพิ่มขึ้น ที่น่ากังวลคือผลการทดลอง

ในสัตว์ทดลองเบื้องต้นบ่งชี้ว่า BA.4 และ 

BA.5 เพิ่มจำานวนได้ดีในเซลล์ปอด ก่อให้

เกิดการติดเชื้อปอดอักเสบขึ้นได้ในมนุษย์ 

ต่างไปจากโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม BA.1 

และ BA.2 ซึ่งเพิ่มจำานวนได้ดีในเซลล์ของเยื่อ

บุระบบทางเดินหายใจส่วนบน อย่างไร

ก็ตามยังต้องติดตามข้อมูล ขณะนี้บาง

ประเทศในยุโรปมีการยกระดับการเตือน

ภัยแล้ว โดยเฉพาะที่ โปรตุเกส หน่วย

ควบคุมโรคของยุโรปได้ยกระดับให้เป็น

สายพันธุ์ที่ต้องระมัดระวัง แต่องค์การ

อนามัยโลก (WHO) ยังไม่ได้ยกระดับให้ 

BA.4 และ BA.5 เป็นสายพันธุ์น่ากังวลใจ

สำาหรับประเทศไทยจากฐานข้อมูล 

GISAID ที่สถาบันการแพทย์ต่างๆ ร่วม

ถอดรหัสพันธุกรรมและบันทึกข้อมูลเข้าไป

พบมีผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 

จำานวน 26 คน BA.4 จำานวน 23 คน และ 

BA.2.12.1 จำานวน 18 คน โดยพบตั้งแต่

เดือน เม.ย.65 จนถึงปัจจุบัน จำานวนดัง

กล่าวเป็นการสุ่มตรวจ และจากรายงาน

จำานวนผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ามารักษาตัวใน 

รพ. ยังไม่เพิ่มจำานวนมาก อย่างไรก็ตาม 

ในรายที่พบคาดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่

เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่  

ที่ศูนย์จีโนมฯ ที่ทำาการถอดรหัสใน

พื้นที่ กทม.และปริมณฑลยังไม่พบสาย

พันธุ์ BA.5 และ BA.4 ข้อมูลในรายที่พบ

และรายงานใน GISAID น่าจะเป็นการสุ่ม

ตรวจโดยกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ฐาน

ข้อมูล GISAID มีรายงานสายพันธุ์ที่พบ

ในประเทศไทยช่วง 60 วันที่ผ่านมามีดังนี้ 

BA.2 จำานวน 44%, BA.2.9 จำานวน 26%, 

BA.2.10 จำานวน 7%, BA.2.3 จำานวน 5%, 

BA.2.10.1 จำานวน 4%, BA.2.27 จำานวน 

3%, BA.5 BA.4 และ BA.2.12.1 จำานวน 

1% หากเป็นข้อมูลสายพันธุ์ทั่วโลกที่พบ

โดยเฉลี่ยมีดังนี้ BA.2.12.1 จำานวน 27%, 

BA.5 จำานวน 17%, BA.4 จำานวน 8% และ 

BA.2.3 จำานวน 6%

“องค์การอนามัยโลกระบุว่า โอ

มิครอนไม่ใช่สายพันธุ์สุดท้ายที่จะระบาด 

เป็นข้อเท็จจริงที่จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆ เกิด

ขึ้นจึงยังต้องระมัดระวัง ทำานายไม่ได้

แน่ชัดว่าตัวใหม่จะมีอาการรุนแรงหรือลด

น้อยถอยลง เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่ที่

ไม่สามารถฟันธงได้ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน

เกิดการรับรู้ เรียนรู้ มีความตระหนัก แต่

ไม่ตระหนก สำาหรับประเทศไทยที่เริ่ม

ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ไม่ได้มีข้อห้าม

มากมายเช่นที่ผ่านมา ประชาชนก็ต้อง

พิจารณาตนเองว่าจะต้องป้องกันตนเอง 

ต้องดูแลตนเองอย่างไร โดยเฉพาะการ

เข้าไปอยู่ในที่มีคนแออัด ชุมชน มีความ

ใกล้ชิดกัน ก็ยังควรสวมหน้ากากอนามัย 

รวมถึงมาตรการวัคซีนก็ยังเป็นสิ่งสำาคัญ

ที่ควรจะรับตามเกณฑ์กำาหนด” หัวหน้า

ศูนย์จีโนมฯ กล่าว.

โอมิครอนสายพันธุ์BA.4,BA.5โจมตีที่ปอด

ศึกษาธิการ • สกศ.ปลื้ม IMD ขยับ การศึกษา

ไทยสูงขึ้น 3 อันดับ อยู่อันดับ 53 จากเดิม 56 

สูงที่สุดในรอบ 5 ปี สะท้อนทิศทางการขับ

เคลื่อนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เผยต้อง

ร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้นช่วยยกระดับ

กำาลังคนสมรรถนะสูงสู่ตลาดแรงงาน ช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพาประเทศไทยก้าวข้าม

กับดักรายได้ปานกลาง พร้อมกับส่งเสริมคน

รุ่นใหม่มีทักษะศตวรรษที่ 21

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภา

การศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ตามที่

มีรายงานผลการจัดอันดับขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ โดย World  

Competitiveness Center ของ International 

Institute for Management Development 

หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำาปี 2565 

พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 33 จาก 

63 เขตเศรษฐกิจ มีอันดับลดลง 5 อันดับ 

ซึ่งทาง สกศ.ได้ศึกษาข้อมูลพบว่าปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากที่สุดจากผล 

กระทบสะสมจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ส่งผล 

กระทบทั่วโลก อย่างไรก็ตามยังมีข่าวดีเช่นกัน 

เพราะอันดับ IMD การศึกษาของประเทศไทย

ขยับมาอยู่ที่อันดับ 53 จากเดิมอยู่ที่อันดับ 56 

ในปี 2564 ทะยานขึ้น 3 อันดับ และเป็นอันดับ

ดีที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งภาพสะท้อน

สำาคัญต่อการชี้ทิศและขับเคลื่อนการศึกษา

ของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ 

สกศ.ยังได้รายงานข้อมูลสำาคัญไปถึงสำานัก 

งาน IMD สวิตเซอร์แลนด์ โดยตรง ส่งผล

ให้รายงานข้อมูลมีความครอบคลุมมากขึ้น

ในหลากหลายมิติและลงลึกรายละเอียดที่

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่น่าสนใจตัวชี้

วัดการศึกษาของไทยมีอันดับที่ดีขึ้น 12 ตัวชี้

วัดจากทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด และมีพัฒนาการ

มากที่สุด 2-3 ตัวชี้วัด ได้แก่ งบประมาณด้าน

การศึกษาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.7 

ของ GDP ทะยานขึ้น 10 อันดับ คือ อันดับ

ที่ 49 จากเดิมอันดับ 59 รองลงมา ดัชนี

ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา ขยับเป็นร้อย 

ละ 34 ดีขึ้น 4 อันดับ คือ อันดับที่ 45 จากเดิม

อันดับ 49 รวมทั้งดัชนีงบประมาณด้านการ

ศึกษาเมื่อเทียบกับนักเรียนในทุกระดับการ

ศึกษาที่รัฐบาลไทยทุ่มงบเพิ่มขึ้น ส่งผลที่ดีขึ้น 

3 อันดับ คือ อันดับที่ 53 จากเดิมอันดับ 56

นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดด้านการศึกษา

ที่มีอันดับดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วน

นักเรียนต่อครู 1 คนที่สอนในระดับประถม

ศึกษา ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยืนยันความทุ่มเท

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันอันดับ 

IMD การศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นไป อย่างไร

ก็ตาม เรายังต้องการความร่วมมือจาก

เสาหลักเศรษฐกิจทั้งสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย รวมทั้ง

หอการค้าต่างประเทศ และผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมภาคธุรกิจและเอกชน เพื่อผลัก

ดันระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นายอรรถพลกล่าวอีกว่า ก้าวต่อไป

ของ สกศ.ในการชี้ทิศและพัฒนาการศึกษา

ไทยที่ดียิ่งขึ้นไปอีก สิ่งสำาคัญที่ต้องเร่งขับ

เคลื่อน 2 ประเด็นสำาคัญ คือ 1.การเพิ่ม 

‘IMD’ขยับการศึกษาไทยสูงขึ้น3อันดับ
สูงสุดในรอบ5ปี‘สกศ.’ย้ำาต้องร่วมมือเอกชนเดินหน้าสร้างกำาลังคนคุณภาพต่อไป

ประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูล ด้านการ

ศึกษาที่มีความสมบูรณ์ และสะท้อนตัวชี้วัด

การศึกษาที่มีความครอบคลุมมากที่สุด ซึ่ง

จำาเป็นต้องบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันทั้ง

จากองค์กรหลักของ ศธ. และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ 2.การกระชับความ 

ร่วมมือกับภาคผู้ประกอบการ/เอกชน เพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และร่วมออกแบบ

นโยบายการศึกษาในโลกยุคใหม่ที่ต้องรวด 

เร็วและทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลง โดย 

สกศ.ต้องเรียนรู้ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อช่วย

ยกระดับกำาลังคนสมรรถนะสูง เติมเต็มคน

คุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ช่วยขับเคลื่อน

เครื่องยนต์เศรษฐกิจพาประเทศไทยก้าวข้าม

กับดักประเทศรายได้ปานกลางรวดเร็วยิ่ง

ขึ้น และยังต้องส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความ

สามารถที่จะยืดหยุ่นและปรับตัวทั้งเรื่องการ

ทำางานและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นทักษะสำาคัญ

ในศตวรรษที่ 21 เพราะแรงจูงใจการศึกษา

ที่เปลี่ยนไป และอันดับ IMD คือเครื่องมือ

สำาคัญช่วยปรับนโยบายการศึกษาของไทยที่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่มากขึ้น.

อรรถพล สังขวาสี 
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11บันเทิง

งดู..ยิ่งหวาดเสียว!

ผมไม่ได้หมายถึง “ม็อบ” ที่ได้กลับมาป่วน 

(ดินแดง)เมืองอีกแล้ว แต่กำาลังจะพูดถึงราย 

การ “โจ๊กตัดโจ๊ก” ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 ที่ได้รับ

ความนิยมอยู่ในขณะนี้

ที่ว่า “หวาดเสียว” เพราะแทบทุกคืนวันอาทิตย์

ที่ผมเฝ้าตามดู ก็จะเห็นคุณหม่ำา จ๊กมก ที่ถูกยกให้อยู่

ในฐานะ “โปรโมเตอร์” ของรายการ กับคุณโน้ต เชิญ

ยิ้ม ที่มานั่งเป็นกรรมการ..

หรือเรียกให้เต็มยศก็.. “Commentator” ผู้วิจารณ์ ออก

ความเห็น ช้ีแนะ ติติง จะมีการเล่นมุกตลกตอบโต้กันอยู่ตลอด

เวลา!

บางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นการ “อำา” กันแบบจริงๆ จังๆ 

จนอีกฝ่ายทำาท่าจะไปไม่ถูก-ด้ินไม่เป็นเอาเหมือนกัน โดยเฉพาะ

ฝ่ายคุณหม่ำา..

ด้วยสไตล์ “ตลกจอมอำา” ถ้าเห็นโอกาส-ได้จังหวะทีไร

เป็นต้องทิ่มใส่คุณโน้ตให้คนดู-ผู้ชมได้ยิ้ม-หัวเราะลั่นจอเสีย

ทุกทีไป!

แต่ในขณะที่ผู้ชมถูกอก-ถูกใจกับมุกตลกที่คุณหม่ำาขยี้

ใส่คุณโน้ตนั้น ผมเองก็ให้หวั่นๆ หรือจะพูดว่า “หวาดเสียว

ใจ” ก็ได้..

เสียว..ว่าคุณโน้ต-ตลกรุ่นพี่ที่ โดนอำาทั้งเรื่องจริง-เรื่อง

ปลอมจะรับไม่ไหว-ทนไม่ได้ แล้วจะเกิดปะทะคารม-อารมณ์

จริงจังกันหน้าจอไม่วันใดก็วันหนึ่งเท่านั้นแหละ!

เพราะเรื่อง “อำา” ภาษาปากที่หมายถึง พูดหลอกให้

ตกใจ เข้าใจผิด หรือขบขันนั้น ผมเองมีประสบการณ์ให้ต้อง

เสียเพื่อนมาแล้ว

คือ..เราน่ะสนุก ยิ่งเห็นคนยิ้ม-หัวเราะกับมุกที่เราอำา

เพื่อน ก็ยิ่งจะขยี้มุกใส่แบบลืมไปว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอับอาย-

ขายหน้า จน(อาจ)ทนไม่ไหว

และ..ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพื่อนงอน-เพื่อนโกรธ ตัด

ความสัมพันธ์กันจนถึงบัดนี้ ซึ่งผมก็ไม่อยากเห็นคุณหม่ำากับ

คุณโน้ตอำากัน-เล่นกันเลยขีดไปตามเสียงหัวเราะ..

เอาพอหอมปาก-หอมคอ..อย่าให้ต้องแตกคอ โกรธเคือง

กันกับเรื่อง “อำา” เลยนะ!

เอ้า..แต่นั่นไม่ได้ “อำา” เรื่องจริง หลังนายจตุพร พรหม

พันธุ์ กับนายนิติธร ล้ำาเหลือ ในนามกลุ่มรวมประชาชน อ่าน

แถลงการณ์และยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา..

เพ่ือขอให้แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำามันพลังงาน

และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ..นายนิติธรก็ได้กล่าวท้า พล.อ.ประยุทธ์..

“มาดีเบตกัน 2 ต่อ 2 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์เป็นทหาร ตน

เป็นทนายความ มาดูกันว่าสิ่งที่นายกฯ คิด กับตนคิด อะไรจะ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่ากัน”

จากนั้น นายจตุพรก็พูด.. “เป็นที่น่าเสียดายกับการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ไม่มีการอภิปรายนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน

สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มทุนพลังงาน มีอำานาจเหนือรัฐ มี

อำานาจเหนือฝ่ายค้าน มีอำานาจเหนือทางการเมืองทุกอย่าง 

ทั้งที่ประชาชนกำาลังเดือดร้อนแสนสาหัสจากราคาพลังงาน

และการอ้างเรื่องภาวะสงครามใช้เป็นสาเหตุในการ

ปล้นประชาชน แต่มีกลุ่มทุนบางกลุ่มได้ประโยชน์ทุกคร้ัง และ

ในกรณีท่ีเกิดข้ึนระหว่างยูเครนกับรัสเซียมีความหายนะมากมาย

แต่ขณะเดียวกันก็ได้สร้างความร่ำารวยให้เกิดขึ้นกับคน

บางกลุ่มในประเทศไทยโดยเฉพาะด้านพลังงาน

เราจึงขอนัดหมายกันครั้งแรก ในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ ขอ

ให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ีเดือดร้อน ท้ังกลุ่มมอเตอร์ไซค์ รถตู้                                                                        

แท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบ มาช่วยกันระดมความคิดเห็น ที่ 

PEACE TV

และวันที่ 3 ก.ค.นี้ ขอนัดหมายที่ลานคนเมือง โดย

จะขออนุญาตนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดเวทีประชาชน ชำา 

แหละพลังงานและความเดือดร้อนของประชาชน ในเวลา 

16.00 น.เป็นต้นไป”

ครับ..เรื่องจริงที่ทำาให้นึกย้อนเห็นภาพในอดีตต่างห้วง-

ช่วงเวลา หรือว่า..

มัน(กลับ)มาอีกแล้ว?.

เอาพอหอมปาก-หอมคอ?

ยิ่

• ทำาเอาแฟนๆ อดใจรอแทบ

ไม่ไหว กับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกใน

ประเทศไทยของนักแสดงวัยรุ่นคู่จ้ินคู่ฮิต 

โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี และ นนน-กร

ภัทร์ เกิดพันธ์ุ จากซีรีส์แค่เพื่อนครับ

เพื่อน จาก GMMTV ล่าสุด 2 หนุ่ม 

โอม-นนน แท็กทีมชวนแฟนๆ ร่วมสัมผัสโมเมนต์สุดฟิน

แบบเต็มกราฟ ในงาน O-N Friend City Ohm-Nanon 

1st Fan Meeting In Thailand ในวันเสาร์ท่ี 6 สิงหาคม 

2565 เวลา 15.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ 

ยูเนียน ฮอลล์ ช้ัน F6 ศูนย์การค้ายูเนียน มอลล์

• (ต่อ) นอกจากนี้แฟนคลับทั่วโลกยังสามารถ

รับชมแบบ Live Streaming ผ่านทาง TTM LIVE 

สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถจับจองบัตร เข้าร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของโอม-นนน 

กับงาน “O-N Friend City Ohm-Nanon 1st Fan 

Meeting In Thailand โดยเปิดจำาหน่ายบัตรในวัน

เสาร์ที่ 25 มิถุนายนนี้ เริ่มเวลา 10.00 น.เป็นต้น

ไป  ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา Call center โทร. 

0-2262-3456

• ปล่อยคลิปโปรโมตอัลบ้ัม

ออกมาความยาวแค่ 1 นาทีก็ถูกใจ

สาวก บ๊ิกแอส อย่างล้นหลาม น่ี

ขนาดแค่ดนตรีล้วนๆ ยังเดือดขนาด

น้ี รอฟังเต็มอัลบ้ัมท้ัง 10 เพลงกัน

ได้เลย 29 มิถุนายนน้ี กับ ลายน้ิว

มือ สตูดิโออัลบ้ัมลำาดับท่ี 9 จากบ๊ิกแอส งานน้ีพ่ีๆ บ๊ิก

แอสฝากบอกว่า “ปีน้ีก็ครบ 25 ปีแล้วท่ีพวกเราเดินทาง

กันมา ต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกคนท่ีสนับสนุนพวกเรา

มาตลอด และถ้าอยากรู้ว่าตัวตน ความรู้สึก ความเชื่อ

ของพวกเรา ณ ตอนน้ีเป็นอย่างไร หรือบ๊ิกแอสคืออะไร 

อัลบ้ัมน้ีตอบได้ท้ังหมดครับ”

• ไม่แคยทำาให้ผิดหวังจริงๆ สำาหรับ แก้ม 

วิชญาณ ีล่าสุดเปิดตัวซิงเกิลใหม่ถอดด้าม แค่กอด 

เพลงจากละคร รักสุดท้ายยัยจอมเหวี่ยง ที่เล่าเรื่อง

ราวอีกมุมหนึ่งของผู้หญิงที่ภายนอกดูเข้มแข็ง ทั้งๆ 

ที่จิตใจเหนื่อยล้า อ่อนแอ และต้องการแค่ใครสักคน

ที่เข้าใจ กับสไตล์เพลง City pop มีกลิ่นอาย Vintage 

ยุค 80s ที่ฟังถูกใจแฟนสุดๆ.

รักชิด

าเอาฮือฮา เมื่อปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์ 

ยอมรับว่าไม่โสดแล้ว พร้อมกับได้เปิด

ตัวหวานใจหนุ่มหล่อนักธุรกิจนอก

วงการ โอ๊ค-ภควา หงส์หยก ทายาทบ้านอาจ้อ 

ร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดภูเก็ต ล่าสุดเจ้าตัวได้

เผยถึงที่มาของรักครั้งนี้ โดยบอกว่ารู้จักกับฝ่าย

ชายมากว่า 20 ปี เพราะเป็นพี่ชายของเพื่อน

สนิท และเป็นรุ่นพี่ตัวเองที่โรงเรียนเก่า

“คนนี้แฟนปอยค่ะ คบกันมาได้สักระยะ

หนึ่งแล้ว คือจริงๆ ปอยกับพี่เขารู้จักกันมานาน

แล้ว ประมาณ 20 ปี พี่เขาเป็นพี่ชายของเพื่อน

สนิทปอย และคุณพ่อคุณแม่ปอยก็รู้จักคุณพ่อคุณ

แม่พี่เขา เพียงแต่พี่เขาเป็นรุ่นพี่ปอยเท่านั้นเอง 

รุ่นพี่ที่โรงเรียน (รู้จักกันมานานทำาไมถึงเพิ่งคบ

กัน) มันเป็นเวลาที่เหมาะสมพอดีค่ะ เป็นเวลาที่

เราสองคนโสดทั้งคู่ รวมถึงเราต่างฝ่ายต่างรู้จัก

ภูมิหลังของกันและกัน การเรียนรู้ตัวตนเราจึง

เห็นกันมานานแล้ว

ร่วมสร้างตำานาน • 3 เพื่อนซี้ ตั๊ก-ศิริพร อยู่ยอด, ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์, สุนารี 

ราชสีมา และนักแสดงหนุ่ม แต๊งค์-พงศกร มหาเปารยะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงรูปหล่อหนู

นุ้ย ขนาด 1.2 เมตร ณ โบราณสถานวัดโมคลาน (โมค-คะ-ลาน) จ.นครศรีธรรมราช อันนี้

ถือเป็นตำานานอีกบทแห่งเมืองนครศรีฯ พิธีบวงสรวงจัดโดยคณะพราหมณ์, คณาจารย์สาย

เขาอ้อ, ราชครูโนรา และโนราอาวุโส 108 ท่าน และพรานบุญ 108 ท่าน 

ทำ

ลังปล่อยซิงเกิล “Nail Tech” เปิดตัว

อัลบั้ม ‘Come Home The Kids Miss 

You’ ที่กลายเป็นเพลงฮิตอีกเพลงใน

เครดิตของแรปเปอร์หนุ่มมาแรง Jack Harlow 

(แจ็ก ฮาร์ โลว์) แล้วตามด้วย “First Class” ที่ทำา

ยอดสตรีมมิงกระจายในระดับว่าท่ีเพลงท่ีถูกสตรีม       

มากที่สุดของปีนี้ และเปิดตัวได้อย่างดงามเมื่อ

ขึ้นถึงอันดับ 1 ชาร์ตเพลงฮิตบิลบอร์ดฮอต 100 

(Billboard Hot 100) ซึ่งเป็นซิงเกิลอันดับ 1 เพลง

แรกของ Jack Harlow

ซิงเกิลล่าสุด “Churchill Downs” Jack 

Harlow จะพาไปพบการร่วมงานแห่งปี 2020 ก็

ย่อมได้ เมื่อได้ซูเปอร์สตาร์แห่งยุค 2020s อย่าง 

Drake มาทำางานร่วมกัน

โดย “Churchill Downs” เป็นงานเพลงที่

ฟังนุ่มนวล ดนตรีชวนให้เคลิบเคลิ้มไปตามจังหวะ

และท่วงทำานอง และอารมณ์ของเพลงที่ฟังล่อง

ลอย ซึ่งเป็นบรรยากาศที่แตกต่างไปจากงาน

ฮิปฮอปหรือแรปทั่วๆ ไป 

จนหลายๆ คนอาจติด

อกติดใจกับ “Churchill 

Downs” แทบจะในทันที

ที่ได้ฟัง

แล้วเมื่อถูกนำามา

ถ่ายทอดเป็นมิวสิกวิดีโอ 

โดยผู้กำากับแจ็ก บีเกิร์ต 

(Jack Begert) เสน่ห์

ของ “Churchill Downs” 

ก็ถูกเน้นให้ โดดเด่นยิ่ง

ขึ้น กับการเล่าเรื่องด้วย

ภาพในอารมณ์ที่นุ่มนวล 

ไม่ต่างไปจากบทเพลง 

แล้วการกำากับถ่ายทำากันในงานแข่งขันม้ารายการ

สำาคัญของรัฐเคนทักกีก็ช่วยให้มีมุมมองที่รู้สึก

แปลกตา มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

สไตล์การตัดต่อ มุมกล้อง รวมไปถึงเทคนิคด้านภาพ 

อื่นๆ ทำาให้มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ออกมาสวยไม่แพ้

เสียงเพลงเลยทีเดียว

โดยชมมิวสิกวิดีโอ “Churchill Downs” 

ซิงเกิลที่เป็นการร่วมงานกันของสองคนดนตรี   

หัวแถวแห่งยุคนี้ Jack Harlow และ Drake อีก

หนึ่งเพลงน้ำาดีจากอัลบั้ม ‘Come Home The  

Kids Miss You’ กันได้จาก Youtube: Jack 

Harlow

และสามารถฟังเพลงนี้ รวมถึงเพลง

อื่นๆ ของ Jack Harlow ได้จากบริการทุกสตรีม

มิง: https://wmth.lnk.to/churchilldownsEC และ 

YouTube: https://youtu.be/GGOyFnrZRt0

ห
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ปอยเห็นเขามานานแล้วนะ

คะ แต่ตอนเด็กๆ ปอยเห็นเขา

เป็นรุ่นพี่ แต่พอโตขึ้นมาปอยได้

มีโอกาสเห็นวิธีการคิดของเขา

ในเฟซบุ๊กมาเรื่อยๆ เราเป็น

เพื่อนในเฟซบุ๊กกันมานาน

มาก และปอยก็ภูมิใจในตัวพี่

เขาในฐานะพี่ชายของเพื่อน

แค่นั้น แต่พอวันหนึ่งปอยได้

มารู้ว่าพี่เขาชอบปอย ปอยก็

เลยคิดว่า โอเค ก็ลองดูก็ได้ 

แล้วพี่เขาก็ดูแลปอยดี เอาใจใส่

ครอบครัวปอย

สำาหรับความรักครั้งนี้ปอยก็ไม่กล้าคาด

หวังอะไรขนาดนั้น ถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็

เป็นเรื่องของอนาคต แต่ถามว่าปอยเคยคิดเรื่อง

แต่งงานบ้างไหม ตั้งแต่เด็กๆ ปอยเป็นคนที่คิดว่า

อยากจะมีงานแต่งงาน แต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลง

ไปเรื่อยๆ ตามอายุ ฉะนั้นทุกวันนี้สำาหรับปอย 

อนาคตมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของงานแต่งงาน

อย่างเดียว แต่มันคือเรื่องของการอยู่ร่วมกันยาม

ทุกข์ยามสุข เราอยู่แล้วรู้สึกสบายใจหรือเปล่า ซึ่ง

พี่เขาตอบโจทย์เรื่องนี้”

“เอ็ด ชีแรน” สร้างประวัติศาสตร์ด้วย

การเป็นศิลปินเพลงคนแรกที่คว้า 2 รางวัลใน

ปีเดียวได้ 2 ปีแล้ว หลังจากกลายเป็นศิลปินที่

เพลงถูกเปิดเล่นมากสุดในสหราชอาณาจักรใน

ปี 2021 โดยมีซิงเกิลที่ถูกเปิดเล่นมากที่สุดคือ 

Bad Habits

ซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อป ก่อนหน้านี้เคยทำา

ดับเบิลมาแล้วในปี 2017 หลังปล่อยอัลบั้มที่ชื่อ 

Diviide และซิงเกิลฮิตคือ Shape Of You

ที่บอกว่า “เอ็ด ชีแรน” เป็นคนแรกที่

เหมาทั้ง 2 รางวัลในปีเดียวได้ 2 ครั้งเป็นคน

แรกก็เพราะอดีต “อเดล” เคยเหมา 2 รางวัลใน

ปีเดียวได้ก่อนเป็นคนแรก แต่ทำาได้ครั้งเดียว คือ

เมื่อปี 2011

“ทอม เกรนแนน” คว้าอันดับสอง และ

สาม สำาหรับเพลงที่ถูกเปิดเล่นมากสุด

ขณะที่ศิลปินที่มีเพลงถูกเปิดเล่นมากสุด

เป็นคน อันดับ 2 คือ “เดวิด กูเอ็ตตา” และ “ดู

อา ลิปา” อันดับสาม

“ลิตเติล มิกซ์” ที่เว้นช่วงไปเมื่อเร็วๆ นี้ 

มาคว้าอันดับสี่ หลังจากมีผลงานติดท็อปเท็น 

อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

“โคลด์เพลย์” เป็นศิลปินที่เพลงถูกเปิด

เล่นมากสุดเป็นอันดับห้า

โดยชาร์ตประจำาปี รวบรวมโดยบริษัท

ลิขสิทธิ์เพลง Phonographic Performance 

Limited ตามข้อมูลการใช้เพลงและแอร์เพลย์.

interthaipost69@gmail.com

‘เอ็ด ชีแรน’ศิลปินประวัติศาสตร์

มีเพลงถูกเปิดเล่นมากสุดใน2ปี

การคอลแล็บแห่งปี‘แจ็ก ฮาร์ โลว์-เดรก’

กับเอ็มวีและซิงเกิลใหม่‘Churchill Downs’

เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ศิลปิน

แกรมมี่และนักแสดงสังกัดจีเอ็มเอ็มทีวี นำาโดย 

เปาวลี-พรพิมล เฟื่องฟุ้ง พร้อมด้วย 

เต๋า-ภูศิลป์   

วารินรักษ์, จุง-

อาเชน ไอย์ดึน 

และดัง-ณัฎฐ์ฐ

ชัย บุญประเสริฐ 

ในฐานะศิลปิน

จัสท์เซย์ โน ร่วม

รณรงค์ให้คนรุ่น

ใหม่ตระหนักถึง

ได้ช่วยให้ชีวิตใครได้ดีเลย เสียทั้งสุขภาพ เงิน 

และอนาคต อยากให้ทุกคนมาร่วมมือกันกำาจัด

ยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย โดยสามารถ

แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 ได้

ตลอด 24 ชั่วโมงครับ”

ด้าน ดัง ณัฎฐ์ฐชัย เปิดเผยว่า “การใช้

ยาเสพติดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา หรือทำาให้ชีวิต

ภัยร้ายของยาเสพติด ภายใต้ โครงการจัสท์

เซย์ โน ซึ่งเป็นโครงการที่จีเอ็มเอ็มแกรมมี่

ให้การสนับสนุน

จุง อาเชน เปิดเผยว่า “คนรุ่นใหม่

ยุค 5G อย่างเรา ต้องกล้าที่จะปฏิเสธใน

เรื่องที่ไม่ดีครับ โดยเฉพาะยาเสพติด ไม่

เข้าไปเกี่ยวข้องถือว่าดีที่สุด เพราะไม่

ใครๆ มีความสุขได้อย่างแท้จริง ย่ิงเราแก้ปัญหา

ด้วยยาเสพติด ผมว่ามันเป็นการหนีปัญหาแค่

เพียงช่ัวคราว นอกจากไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแล้ว

ยังเป็นการสร้างปัญหาในชีวิตเพ่ิม เมื่อเกิดปัญ 

หาเราควรปรึกษากับคนในครอบครัว หรือหา

กิจกรรมท่ีทำาให้ตัวเองมีความสุข น่าจะเป็นทาง

เลือกท่ีดีกว่าท่ีจะไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดครับ”

2ศิลปินวัยรุ่นสุดฮอต‘จุง-ดัง’

ชวนคนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด

‘ปอย ตรีชฎา’เปิดใจหมดเปลือก

จุดเริ่มความสัมพันธ์‘โอ๊ค ภควา’



กับการพัฒนาแบบจําลองเพื่อการพยากรณ์

ดานการเกษตร ของ ABARES ซึ่ง สศก. จะนํา

มาใชประโยชน ในการพยากรณขอมูปริมาณ

การผลิตสินคาเกษตร ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับประเทศ ซ่ึงวิเคราะหจากปจจัยสภาพ

ภูมิอากาศ คาพยากรณนํ้าฝน ดัชนีอุณหภูมิ

ที่ผิวน้ําทะเล  ราคาสินคาเกษตร ขอมูล

สถิติการเพาะปลูก ดรรชนีพืชพรรณ 

และผลการแปลภาพถายดาวเทียม 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันเกษตรกรไทย 

สวนใหญเปนรายยอย ทําเกษตรเชิงเด่ียว 

การเขาถึงขอมูลมีนอย พ่ึงพานโยบายภาครัฐ 

ซึ่งยังแตกตางจากเกษตรกรออสเตรเลีย 

ท่ีมีเน้ือท่ีถือครองทางการเกษตรขนาดใหญ 

ทําการผลิตเชิงพาณิชย และมีความ

เ ข้ า ใ จและประยุ กต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ

ประกอบการผลิตสินคาและการคาของ

ตนเองมากกวา ดังนั้น การพัฒนาแบบ

จําลองของ สศก. จึงตองการขอมูลปริมาณ

ที่มากกวา และอาจตองเพิ่มเติมขอมูล

ดานการเปลี่ยนแปลงราคาปจจัยการ

เกษตร น้ํา และสิ่งแวดลอม และหน�วยงาน

อ� นๆ ของรัฐบาลออสเตรเลีย โดย ABARES 

ใชแบบจําลอง Machine Learning เพ� อการ

พยากรณผลผลิตและรายได การใชปจจัยการ

ผลิต ตนทุนการผลิต ผลตอบแทน รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงผลผลิตคงคลัง (Change in stock) 

ในระดับฟารม ภูมิภาค และประเทศ โดย

พิจารณาจากสภาพภูมิอากาศ ราคาปจจัยการ

ผลิต และราคาสินคาเกษตร อีกทั้งยังสามารถ

นําแบบจําลองมาใช ในการประเมินผลกระ

ทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ปจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดขึ้นตอความ

สามารถในการทํากําไรของฟารม อีกทั้งยัง

สามารถใชคาพยากรณ ในการจัดทําตัวชี้วัด

ความเสี่ยงจากภัยแลง และความออนไหวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดอีกดวย 

ดานนายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการ สศก. 

กลาววา จากความรวมมือดังกลาว สศก. จึงได

จัดการประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เร� อง 

The potential of machine learning รวมกับ 

ABARES เม� อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ในการ

พัฒนางานดานสารสนเทศการเกษตร และ

การประยุกตใช Machine Learning เพ� อการ

พยากรณสินคาเกษตร โดยไดรับเกียรติจาก               

Dr. Neal Hughes เปนวิทยากรบรรยายเกี่ยว

12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ของดีกลุมกรุงธนใต      ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. ประธานเปดงาน มหกรรมของดีกลุม

กรุงธนใต คร้ังท่ี 15 งานแสดงสุดยอดของดีและสินคาหัตศิลป OTOP ระดับ 5 ดาว ท่ีข้ึนช� อทั้ง 7 

เขต กลุมกรุงธนใต โดยมี ศุภลักษณ อัมพุช, ศานนท หวังสรางบุญ, เฉลิมพล โชตินุชิต อํานาจ 

ปานเผือก และรุจิรา  อารินทร ใหการตอนรับ ที่ แกรนดฮอล ชั้น จี เดอะมอลล บางแค 

มหกรรมเคร� องใชไฟฟา      จักรกฤษณ กีรติโชคชัยกุล พรอมดวยผูประกอบการแบรนด

เคร� องไฟฟาชั้นนํา จัดงาน “เพาเวอร มอลล อิเลคโทรนิกา โชวเคส 2022” มหกรรมเคร� อง

ใชไฟฟา สินคาไอที สมารทโฟน ทีวี เคร� องเสียงและแก็ดเจ็ทสุดล้ําที่ยิ่งใหญที่สุดใจกลางเมือง 

โดยมี  วิภา อัมพุช, สุวิณ โกษีอํานวย, ชินเปอิ นิชิกาวา และ รัชตะ สุทธาพัฒนธานนท รวมงาน 

ที่ เพาเวอร มอลล พารากอน ดีพารทเมนท สโตร

ตอยอดเปนนักกีฬา   เจริญชัย สุวรรณศรี ผูอํานวยฝายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแหงประเทศไทย 

จัดโครงการนํารอง 24 จังหวัด สนับสนุนใหเยาวชนที่มีใจรัก ในการเลนกีฬายกระดับ

มาตรฐานความสามารถของเยาวชนไทย ตอยอดสูการเปนนักกีฬาระดับอาชีพ และมุงหวังให

ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากการแพรระบาดของไวรัส โควิด -19  ณ บริเวณ

สนามกีฬากลาง อ.หวยยอด จ.ตรัง

วิภา อัมพุช ผูจัดการใหญบริหารสินคา 

สปอรตมอลล บริษัท เดอะมอลล กรุป รวมกับ 

บริษัท ไทยประกันชีวิต และพันธมิตรแบรนด

กอลฟชั้นนํา จัดการแขงขัน “สปอรตมอลล 

กอลฟ ทัวรนาเมนท 2022” การแขงขันกอลฟ

สมัครเลนที่เขมขน และทาทายที่สุดแหงปซึ่ง

จัดขึ้นอยางตอเน� องเปนปที่14 เพ� อชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน – 22 

กันยายน  

บริษัท บราเดอร คอมเมอรเชี่ยล 

(ประเทศไทย) ตอบรับกระแสการเติบโตของ

ธุรกิจการพิมพผาระบบดิจิทัลในไทย ลาสุดนําเขา 

“GTX600” เคร� องพิมพผาระดับอุตสาหกรรม

ระบบดิจิทัลรุนใหม ท่ีสุดของเคร� องพิมพ Direct 

to Garment (DTG) ระดับมาสเตอรพีซจาก

ประเทศญี่ปุน ผูชวยที่ครบครันดานนวัตกรรม

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ� อชวยใหผูประกอบการ

สามารถลดตนทุนการผลิต คืนทุนเร็ว ทั้งยังได

ผลงานการพิมพที่มากคุณภาพ พรอมขอเสนอ

พิเศษภายในงานแบบคุมสุดคุม โดย “GTX600” 

จะเปดตัวในไทยอยางเปนทางการในงาน GFT 

2022 งานแหงวงการการผลิตเคร� องนุงหม

และสิ่งทอที่ยิ่งใหญที่สุดของไทย ระหวางวันที่ 

20-25 มิถุนายน ณ บูธหมายเลข 4C01 ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ทั้งนี้ บราเดอรขอมอบขอเสนอสุดคุม สําหรับ

ที่ผูสนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษดัง

กลาวไดภายในงาน

บริษัท มีนํา ดีเวลลอปเมนท ผูพัฒนา

โครงการมิกซยูสแหงแรกและแหงเดียวในยาน

ศาลายา “ศาลายา วัน ซอยตั้งสิน” (Salaya 

One Soi Tangsin) และคอนโดพรีเมียม “ศาลายา 

วัน เรสซิเดนท” (Salaya One Residences) 

ชูจุดขาย “ยืนหนึ่งยานศาลายา” มูลคาโครงการ

มิกซยูสกวา 2,200 ลานบาท ขอเชิญชวนนักลงทุน 

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึง

บุคคลท่ัวไปผูสนใจการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย

ปลอยเชาคอนโดมิเนียม เขารวมฟงสัมมนา 

“CAMPUS CONDO INVESTMENT SEMINAR” 

ผูบรรยายนําโดย อาจารยนิวัติ ลมุนพันธ 

กรรมการจัดสรรท่ีดินกลาง กรมท่ีดิน กระทรวง

มหาดไทย และคุณอัฎฐพล ปนสุวรรณ ผูบริหาร 

บริษัท ไนทแฟรงค (ประเทศไทย) จํากัด รวม

พูดคุยถึงการวิเคราะหตลาดอสังหาฯ ปลอย

เชาคอนโด ศักยภาพและโอกาสการลงทุน

ในทําเลยานม.มหิดล ศาลายา โดยงานจัดขึ้น 

ในวันเสารที่ 25 มิถุนายน เปด 2 ชวงเวลา 

10.30-11.30 น. และ 14.00-15.00 น. ณ 

โครงการ ศาลายา วัน เรสซิเดนท ปากซอยต้ังสิน 

ศาลายา ลงทะเบียนเขารวมงานไดท่ี QR CODE 

หรือทางลิงค https://bit.ly/3zPuCN8

บัตรเครดิต กรุงศรี สงโปรสุดพิเศษ 

“เปย เพลย กิน อินกับเร� องออนไลน” มอบ

ความคุมคา ครอบคลุมไลฟสไตลออนไลนคน

รุนใหมใหสมาชิกรับสิทธิพิเศษสุดคุม 3 ตอ 

กับ 20 รานคาชั้นนําทั้งแอปเดลิเวอรี, วอลเล็ต 

และเว็บเกมออนไลน รวมถึงการสแกน QR Code 

จายผานแอป UCHOOSE ตั้งแต 1 มิถุนายน 

- 31 กรกฎาคม ตอที่ 1 รับเครดิตเงินคืนรวม

สูงสุด 1,000 บาท โดยไมตองแลกพอยต เพียง

สะสมยอดใชจาย (ไมมีขั ้นต่ําตอสลิป) ตาม

เง� อนไขโดยลงทะเบียนกอนหรือภายในวันที่ทํา

รายการผานแอป UCHOOSE ตอที่ 2 แลก

พอยตรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% (ไมมียอดใช

จายขั้นต่ํา) และตอที่ 3 รับสวนลดสูงสุด 33% 

จากแอปพลิเคชัน และเว็บไซตชั้นนําที่รวม

รายการ อาทิ Grab, LINE MAN, foodpanda 

,ShopeeFood, Airasia Super App, ShopeePay, 

Dolfin Wallet และ MONOMAX ขอมูลเพิ่มเติม 

www.krungsricard.com/th/Promotion/

ShopOnline/Delivery-Wallet-Game-3-22 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

นายฉันทานนท วรรณเขจร 

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา 

สศก. ในฐานะหน�วยงานดานนโยบาย 

จัดทํา บริหารจัดการ และให

บริการขอมูลสารสนเทศการเกษตร

ของประเทศ ซ่ึงหน่ึงในภารกิจสําคัญ 

คือ การพยากรณผลผลิตสินคา

เกษตร เพ� อใหทราบถึงแนวโนมและสถานการณ

การผลิตสินคาเกษตร สําหรับนําไปใช ในการ

จัดทําแผน เสนอแนะนโยบาย และเปนประโยชน

ตอเกษตรกรในการวางแผนการผลิต การตลาดให

สอดคลองทันตอสถานการณ ซึ่งปจจุบัน สศก. 

ไดมีการจัดทําขอมูลพยากรณผลผลิตสินคา

เกษตร ระดับจังหวัด รวม 24 ชนิด ประกอบ

ดวย ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ถั่วเหลือง สับปะรดโรงงาน (ปตตาเวีย) มัน

สําปะหลังโรงงาน กาแฟ มะพราวผลแก ปาลม

สศก. จับมือ ABARES พัฒนาสารสนเทศการเกษตรเพ� อการพยากรณสินคาเกษตร

นํ้ามัน ยางพารา ลําไย ล้ินจ่ี 

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง 

กระเทียม หอมแดง หอม

หัวใหญ มันฝรั่ง กุงขาว

แวนนาไม กุงกุลาดํา ปลานิล 

ปลาดุก โดยมีรายละเอียด 

ไดแก เน้ือท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ี

เก็บเกี่ยวหรือเนื้อที่ใหผล 

ผลผลิต ผลผลิตตอเนื้อที่

เพาะปลูกและผลผลิตตอเนื้อที่ใหผล ซึ่งจะเปน

การพยากรณผลผลิตท้ังป และปรับคาพยากรณ

ตามสถานการณการผลิตทุกๆ 3 เดือน 

สําหรับเทคนิควิธีการพยากรณ สศก. 

ใชแบบจําลองทางสถิติ ซ่ึงจะแสดงความสัมพันธ

เชิงเศรษฐศาสตรระหวางตัวแปรที่มีผลกระทบ

ตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก

และผลผลิตตอไร  เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ 

น้ําเข� อน ราคาที่เกษตรกรขายได ราคาปจจัย

การผลิต เปนตน รวมกับการสํารวจภาวะการ

ผลิตในแหลงผลิตสําคัญ (RRA) โดยวิธีการ

สัมภาษณ เกษตรกรหรือผู รู  ที ่ อยู ในพื้นที่  

เพ� อนํามาประกอบการวิเคราะหคาพยากรณ

ให ใกล เคี ยงกับสถานการณจริ งมากขึ้ น 

นอกจากนี้ ยังไดบูรณาการรวมกับหน�วยงาน

ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ อาทิ กรม

สงเสริมการเกษตร การยางแหงประเทศไทย 

กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการ กรมการ

ขาว กรมชลประทาน ในรูปของคณะกรรมการ 

เพ� อพิจารณาขอมูลพยากรณรวมกัน กอนเผย

แพรสูสาธารณชน

ลาสุด สศก. ไดรวมกับ กับธนาคาร

แหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

หรือ GISTDA และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า 

พัฒนาแบบจําลองเพื่อการพยากรณ์ผลผลิต

สินคาเกษตร โดยใช Machine Learning หรือ

เทคโนโลยีดาน AI (Artificial Intelligence) 

นอกจากนี้ สศก. ยังไดศึกษาวิธีการพยากรณ

ของหน�วยงานอ� นๆ รวมทั้งมีโครงการความ

รวมมือในการแลกเปลี่ยนความรูกับ Bureau of 

Agricultural and Resource Economics and 

Science (ABARES) ซึ่งเปนหน�วยงานวิจัย

อิสระมีหนาที่ใหขอมูล การวิจัย การวิเคราะห

และขอเสนอแนะนโยบาย ใหแกกระทรวง

ผลิต เชน ปุย สารเคมี น้ํามันเชื้อเพลิง ที่มี

แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน� อง โดย สศก. จะจัด

กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ� อขอขอ

เสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญของ ABARES อยาง

ตอเน� อง และจะนําเสนอความกาวหนาในการ

พัฒนาแบบจําลอง และเรงพัฒนาบุคลากร 

นักวิชาการ เพ� อเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ตอไป สําหรับทาน

สนใจขอรับบริการขอมูลดานสนเทศการเกษตร 

สามารถติดตอขอรับบริการไดที่ สวนปฏิบัติ

การขอมูลการเกษตร  ศูนยสารสนเทศการเกษตร      

โทร.0-2561-2870 ในวันและเวลาราชการ 

หรือ e mail : prcai@oae.go.th

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๕๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายถิรวัสส เสนาะพิมพ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ถนน

กาญจนวณิชย หาดใหญ เลขท่ีบัญชี 

๐๐๓๓๒๑๒๖๑๕ ช� อบัญชี 

MR. MG WIN NO SURNAME

-   นายหมองวิน   

(HLA WIN)

๕๕,๖๓๗.๓๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ปตตานี

เลขท่ีบัญชี ๒๔๘๒๖๕๗๖๘๓ ช� อบัญชี 

นางสาวนํ้าฝน ศรีแดง

- นางสาวนํ้าฝน 

ศรีแดง

๑,๓๖๒.๙๔ 

บาท (ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา เทสโก โลตัส 

ชุมพรเลขท่ีบัญชี ๐๑๑๑๖๕๘๓๒๓ 

ช� อบัญชี MRS. MEE HTAY HLANG 

WIN

- MRS. MEE 

HTAY HLANG 

WIN

๑๐,๑๗๙.๐๔ 

บาท (ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา สตูล 

เลขที่บัญชี ๐๒๖๘๗๖๓๙๓๗ 

ช� อบัญชี นายประเสริฐ แซวู

- นายประเสริฐ 

แซวู

๘๑๙.๙๘ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ถนน

เทพกระษัตรี ภูเก็ตเลขที่บัญชี 

๖๖๖๒๐๑๙๕๗๕ ช� อบัญชี 

MR. AUNG THU NO SURNAME

- นายอาวตู 

(AUNG THU)

๑,๔๕๔.๖๑ 

บาท (ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชยจํากัด (มหาชน) สาขา 

เทสโก โลตัส ชุมพรเลขที่บัญชี 

๔๐๗๓๗๔๘๖๔๙ช� อบัญชี 

MR. AUNG THU

- นายอาวตู 

(AUNG THU)

๓๙,๓๒๔.๑๗ 

บาท(ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๐๘,๗๗๘.๑๑ บาท

(หน่ึงแสนแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายถิรวัสส เสนาะพิมพ กับพวก

(นายณสหพลธ เจียมพิริยะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(หน่ึงแสนแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล(หน่ึงแสนแปดพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๖๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายเทพพิทักษ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ กับ

พวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๑๗๗๕๘ ตําบลเดิด อําเภอเมือง

ยโสธร จังหวัดยโสธร เน้ือท่ี ๖ ไร 

๓ งาน ๗๘.๑ ตารางวา

- นางสาวอัชลี 

พรมเกตุ

๔๑๖,๗๑๕ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ธ.ค. 

๒๕๖๐)

-

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๑๙๐๒๙ ตําบลเดิด อําเภอเมือง

ยโสธร จังหวัดยโสธร เน้ือท่ี ๒ ไร 

๒ งาน ๙๐ ตารางวา 

- นางมณีจันทร 

พรมเกตุ

๑๓๖,๒๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ มิ.ย. 

๒๕๖๒)

-

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๕๕๔๘๖ ตําบลเดิด อําเภอเมือง

ยโสธร จังหวัดยโสธร เน้ือท่ี ๕ ไร 

๓ งาน ๑๓ ตารางวา

- นางมณีจันทร 

พรมเกตุ

๓๔๖,๙๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๔ ต.ค. 

๒๕๖๒)

-

๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๒๐๖๐๙ ตําบลเดิด อําเภอเมือง

ยโสธร จังหวัดยโสธร เน้ือท่ี ๑๑ 

ไร ๒ งาน ๕๕ ตารางวา

- นางสาวอัชลี 

พรมเกตุ

๖๙๘,๒๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๓ มี.ค. 

๒๕๖๑)

-

๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๓๔๙๗๓ ตําบลยางใหญ อําเภอ

จังหาร จังหวัดรอยเอ็ด เน้ือท่ี ๑ 

ไร ๒๙.๙ ตารางวา

- นางสาวอัชลี 

พรมเกตุ

๗๕,๒๓๒.๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑ ธ.ค. 

๒๕๖๔)

-

๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๓๒๗๒๗ ตําบลยางใหญ อําเภอ

จังหาร จังหวัดรอยเอ็ด เน้ือท่ี ๒ 

ไร ๔๓ ตารางวา

- นางสาวอัชลี 

พรมเกตุ

๑๔๗,๕๒๕ 

บาท (ณ วันที่

 ๑ ธ.ค. 

๒๕๖๔)

-

๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 

๕๑๗๔๒ ตําบลเหนือเมือง อําเภอ

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

เน้ือท่ี ๒ ไร ๔๗.๖ ตารางวา

- นางสาวอัชลี 

พรมเกตุ

๒๑๑,๙๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๔ ธ.ค. 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒,๐๓๒,๘๒๒.๕๐ 

บาท (สองลานสามหม� นสองพันแปดรอยย่ีสิบสองบาทหาสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน รายนายเทพพิทักษ พิกุลหอม และนางสาวยุพิน พานพันธ กับพวก 

ลงช� อ ร.ต.อ. 

(อนุชา แกวก่ํา)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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“ไมตองไปซ้ือนํ้า หรือ เจาะบอบาดาล 

ไดประโยชนเยอะชาวบานมีน้ําใชพอเพียง 

มีทางสัญจรไมตองลงหุบเหวที่ชันเหมือน

เชนเม� อกอน หลังจากที่พระองคทรงรับไว

เปนโครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ ก็

มีแหลงเก็บน้ํา มีทางเขาออกสะดวกสบาย

ดีกวาเม� อกอน” นายไกรสิทธิ กาญจนโกศล 

ราษฎรบานไทรนองหมูที ่ 15 ต.สองพี่นอง 

อ.ทาใหม จ.จันทบุรี เผย พรอมเลาใหฟงวา มี

พื้นที่ 50 ไร ปลูกทุเรียนหมอนทอง 1,200 ตน 

ในป 2565 มีคาใชจายดูแลสวนท้ังป 1 ลานบาท 

เปนคายา คาปุย คาคนงาน ไดผลผลิต 85 ตัน 

ขายไดราคา 140 - 150 บาทตอกิโลกรัม 

แตในชวงปลายฤดูราคา 90 - 100 บาทตอ

กิโลกรัม ที่ผานมาขายได 8.5 ลานบาท มีกําไร 

7.5 ลานบาท โดยทางลงจะมาตัดทุเรียนถึงสวน

ความสมบูรณของทุเรียนไดมาจากมี

น้ําที่สูบจากทํานบดินบานไทรนอง 2 มา

ใสบอพักแลวใสปุยน้ํากอนปลอย

ตามระบบสปริงเกอรทั่วทั้งสวน 

ทําใหทุเรียนไดน้ําและปุยเพียงพอ 

ขณะที่ตนทุนไมเพิ่มขึ้น ขณะที่เม� อ

กอนตองสูบน้ําจากบอบาดาลตอง

เสียคาไฟฟา และใหปุยแบบฉีดพน

ต.สองพี่นอง อ.ทาใหม จ.จันทบุรี หลังมีน้ําสมบูรณ

ทุเรียน 800 ตน ใหผล 85 ตัน ขายกําไร 7.5 ลานบาท

ตองจางคนงานเพ่ิม ขณะท่ีสันทํานบไดใชสัญจร

ขนสงทุเรียนไปจําหน�าย ต้ังแตมีโครงการฯ น้ี 

ทําใหประชาชนไดรับประโยชนหลายทาง” 

นายไกรสิทธิ  กาญจนโกศล  กลาว

ทางดานนายวีระ จันทวังโส ผูใหญบาน

ไทรนอง หมูที ่ 15 ต.สองพี่นอง อ.ทาใหม 

จ.จันทบุรี เผยวา ปญหาความแหงแลงน้ําไม

เพียงพอตองแกดวยการเก็บกักน้ําไวในพื้นที่ 

“จึงไดถวายฎีกา

ขอพระราชทานความ

ชวยเหลือ และทุกคน

ก็ปลื้ มปีติ เมื่ อพระองค์

ทานรัชกาลที่ 10 ทรงรับ

โครงการทํานบดินไทรนอง 

2 ไวเปนโครงการอันเน� อง

มาจากพระราชดําริ ทุกคนซาบซึ้งในพระ

มหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเมตตากรุณาเห็นความ

เดือดรอนของราษฎร” นายวีระ จันทวังโส กลาว

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการฯ ไวเปน

โครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ เม� อวัน

ที่ 9 พฤษภาคม 2560 กอสรางฯ แลวเสร็จ

ในเดือนตุลาคม 2561 เก็บกักน้ํา

ได 54,000 ลูกบาศกเมตร ชวยเหลือ

พื้ น ที่ ก า ร เ ก ษต ร ไ ด เ พิ่ ม ขึ้ น

ประมาณ 55 ไร 

เม� อวันที่ 30 พฤษภาคม 

2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 

องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ี

ภาคกลาง พรอมดวย พลอากาศเอก 

จอม รุงสวาง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ 

และคณะอนุกรรมการฯ ไดลงพื้นที่โครงการฯ 

และกลาววา ตอนนี้เริ่มเขาฤดูฝนน้ําเต็มหนา

ทํานบจนถึงขอบทางระบายน้ําลน เม� อถึงชวง

หนาแลงน้ําที่เก็บไวนี้ก็จะเพียงพอกับความ

ตองการใชนํ้าของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับมูลนิธิ

รณรงคหยุดพนัน และภาคีภาคประชาชน 

9 จังหวัด จัดแสดงผลงานการรณรงค

หยุดพนันในชุมชน ภายใตช� อโครงการ “๙ 

สูชีวิตพอเพียง” รณรงคและการดําเนินชีวิต

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ� อถวายเปนปฏิบัติบูชาตอพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม

นาถบพิตร มีการแสดงผลงานและละคร

สรางการเรียนรู “คนเลนหวย” โดยทีม

เยาวชนรณรงคหยุดพนัน และเปดใจอดีต

เจามือหวยที่กลับตัวกลับใจหันมาทําอาชีพ

สุจริต “เปลี่ยนเงินหวยใหเปนเงินออม” 

ณ โรงเรียนบานหนองคูนอย อําเภอทาตูม 

จังหวัดสุรินทร

นายศรีสุวรรณ ควรขจร กรรมการ

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) กลาววา ปญหาการเลนพนันมี

ความรายแรง ไมตางจากบุหรี่และสุรา 

การสูบบุหรี่อันตรายทั้งสุขภาพตอคนสูบ

และคนรอบขางลูกหลาน 

สุราอาจทําใหกลายเปน

ผูพิการไดจากพฤติกรรมเมา

แลวขับ สวนการพนันท่ีอาจ

ทําใหถึงขั้นสิ้นเนื้อประดา

ตัวได การเลนพนันอาจ

กลายเปนการเสพติดจนลม

เลิกความคิดไมได นําไปสู

การลมเหลวดานครอบครัว 

หนาที่การงาน ความเช� อถือ

สสส. รวมกับมูลนิธิรณรงคหยุดพนัน สรางภูมิคุมกันชุมชนใน จ.สุรินทร

ลดพื้นที่การพนัน “เปลี่ยนเงินหวยใหเปนเงินออม” รวมสรางสังคมแหงความพอเพียง

และสงผลตอรายไดลดนอยลงจนเกิด

ปญหาหนี้สินตามมา ถาลดละเลิกคุณภาพ

ชีวิตจะกลับมามีความสุข อยากใหกําลังใจ

คนที่ยืนหยัดและตั้งใจลดละเลิกพนันและ

เปลี่ยนเงินซื้อหวยเปนเงินออม” นาย

ศรีสุวรรณ กลาว

นายธนากร คมกฤส เลขาธิการ

มูลนิธิรณรงคหยุดพนัน กลาววา ปจจุบัน

คนไทยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลและหวย

กวา 30 ลานคน ปหนึ่งคนไทยหมดเงิน

ไปกับการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลและหวย

กวาสองแสนหาหม� นลานบาท ซึ่งเปน

เงินจํานวนมหาศาลที่รั่วไหลไปจากครัว

เรือนท่ีแทบไมไดผลตอบแทนอะไรกลับมา 

เพราะมีคนถูกรางวัลแค 1.4% เทานั้น 

โครงการใชวิธีการจัดกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรูอยางมีสวนรวมจัดกิจกรรม

ใหประชาชนไดเขาใจโอกาสที่จะถูกรางวัล

จากการซื้อหวยนั้นยาก ดวยเช� อวาเม� อเขา

รูแลวเขาจะเปลี่ยน เพราะพลังความรักที่

มีในทุกครอบครัว เม� อเขารูวาทําอะไรแลว

ดีตอครอบครัวเขาจะทํา 

และอาศัยพลังความดี

ท่ีมีอยูในชุมชน รวมกัน

สรางสภาพแวดลอม

ที่ เ อื้ ออํ านวยตอการ

เปลี่ยนแปลง สรางการ

ระเบิดจากขางใน ทําให

คนลดละเลิกการเลน

หวยได หวยเปนการ

พนันที่มีอิทธิพลสูงมาก

ตอชีวิตผูคน  ถาเราทําใหชาวบานเรียนรู

ผลกระทบจากการพนัน ผานเร� องหวยได 

การรณรงคหยุดพนันตัวอ� นก็ไมยาก ส่ิงสําคัญ

คือเม� อพอแมไมเลนหวยเปนแบบอยางตอเด็ก

และเยาวชนแลว ก็เทากับเปนการสราง

ภูมิคุมกันการพนัน  และชวยกันเฝาระวังไมให

เกิดพนันหนาใหมได” นายธนากร กลาว

นางบุญรวม ผงเย่ียม อดีตเจามือ

หวยกลับใจ กลาววา ในอดีตเคยเปนทั้ง

ผูซื้อจนผันตัวมาเปนเจามือหวย จนเรียกวา

เปนอาชีพก็วาได แตกลับสรางผลกระทบ

เปนหน้ีรวมแสนบาท เน� องจากผูซ้ือไมยอม

จายเงินตามกําหนด จนกระทั่งไดเขารวม

โครงการอบรมกับ สสส. คิดเปล่ียนเงินหวย

เปนเงินออม ทําใหไดเรียนรูบทเรียน

การเลนพนัน และหันมาทําอาชีพสุจริต

เปนตัวแทนบริษัทประกันชีวิต จนกาวสู

ชีวิตพอเพียง ถาไมหยุดหวย ก็ไมมีชีวิตพอเพียง

“ชาวบานหลายคนซื้อหวยงวดละ

เปนพันๆ บาท ตนจึงเสนอใหเปลี่ยน

เงินซื้อหวยมาซื้อประกัน โดยใหขอคิดวา 

ซื้อหวย เปนการซื้อ

ความเสี่ยงที่ เขามี

โอกาสจะไมไดอะไร

กลับมาเลย แตถานํา

เงินไปออม หรือไป

ซื้อประกันอยางไร

เขาก็ตองได สิบปก็

มีเงินลานได โดยไม

ตองนําเงินไปเสี่ยง” 

นางบุญรวม กลาว

ดองกิ ซีคอน บางแค เปดแลว!!!      ตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ผูบริหารศูนย

สรรพสินคาซีคอน บางแค รวมแสดงความยินดีกับนายโยซูเกะ ชิมานุกิ 

ประธานบริษัท ดองกิ ประเทศไทย ในโอกาสเปดตัวอยางเปน

ทางการของดองกิ (DON DON DONKI) ซึ่งถือเปนสาขาแรกใน

ฝงธน รองรับกําลังซื้อที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง ภายใตคอนเซ็ปต "Real 

DONKI" เปนการตกแตงภายในรานที่ดูเหมือนดองกิโฮเตของญี่ปุน

และใหความรูสึกเหมือนไดไปเที่ยวญี่ปุ น! พิเศษดวยการตกแตง

ปายตางๆ ที่วาดดวยมือ และมีการจัดวางผลิตภัณฑที่อัดแน�นๆ

ทุกตารางนิ้วเพ� อใหลูกคาไดสัมผัสประสบการณแบบ "ดองกิโฮเต" 

ตนตํารับอยางแทจริง โดยการเปดตัวอยางเปนทางการวันแรกไดรับ

ความสนใจจากลูกคาจํานวนมาก ซึ่งเช� อมั่นวาการเปดตัวในครั้งนี้จะ

สรางประสบการณความประทับใจครั้งใหมใหแกกลุมลูกคากรุงเทพฯ

ฝงตะวันตก รับครึ่งปหลังไดอยางยิ่งใหญ

เมิรซ เอสเธติกส เปดตัวแคมเปญ “The Beauty of Self Xpression 

by โบเยอรมัน”    เภสัชกรหญิง กิตติวรรณ รัตนจันทร ผูบริหาร

สูงสุด เมิรซ เอสเธติกส ประเทศไทย และ กฤษดา มงคลธารณ 

รองผูอํานวยการฝายการตลาด เมิรซ เอสเธติกส ประเทศไทย 

จัดนิทรรศการเปดตัว โบเยอรมัน เจนใหม ภายใตคอนเซปต “The 

Beauty of Self Xpression by โบเยอรมัน” อิสระแหงความงามบน

ใบหนาในเวอรช่ันท่ีดีท่ีสุด โดยมี แพทยหญิงขวัญจิรา วงศเกียรติขจร 

ปวิมล สามเสน และ ศุภศิษฏ จงชีวีวัฒน มารวมงาน ณ ชั้น G 

ศูนยการคา สามยานมิตรทาวน 

ความหอมเอ็กคลูซีฟครั้งแรก    อรุณรุง ศรีวัฒนประภา ผูชวย

ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน กลุมบริษัท คิง เพาเวอร ไดรับเกียรติ

จาก เอสเต ลอเดอร จัดงาน Luxury Fragrance Collection แนะนํา

ประสบการณความหอมสุดเอ็กคลูซีฟระดับลักซชัวรี่ของผลิตภัณฑ

น้ําหอมจาก เอสเต ลอเดอร คอลเลคชั่นใหม ครั้งแรกในประเทศไทย 

และครั้งแรกของ ดิวตี้ ฟรี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเฉพาะที่ 

คิง เพาเวอร โดยมี พลอยนภัส เรืองศิริวรากุล, รตา เฉลิมลาภสมบัติ, 

ศิรประภา จีระพันธ รวมงาน ณ หอง THE  ATLAS CLUB คิง เพาเวอร  

รางน้ํา

อว. ติดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ   พันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหนากลุมภารกิจ

บริหารยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พรอมดวย รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน 

คณะอนุกรรมดานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ติดตามความคืบหนา

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ 

แกวประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหการตอนรับ

พรอมคณะอาจารยมหาวิทยาลัยฯ รวมรายงานความคืบหนา 2 โครงการ 

ไดแก โครงการ PSU Open Mobility เพ� อพัฒนาความรวมมือกับ

นานาชาติในการสรางองคความรูและนวัตกรรม และโครงการ

วิทยาศาสตรดิจิทัล เพ� อสรางนวัตกรรมสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยทั้ง 2 โครงการเปนการ

ดําเนินงานรวมกันของทุกวิทยาเขต ภายใตการปฏิรูปโครงสราง

มหาวิทยาลัย บูรณาการบุคลากร และพัฒนาการเรียนการสอนให

ตอบโจทยการผลิตกําลังคนเพ� อพัฒนาประเทศ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายวิปกรณ ภิรมยสุทธิพงศ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๐ เลขที่ดิน ๑๔ ตําบล

ทาอิบุญอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ ๑๖ ไร 

๘๗ ตารางวา

- นายสมควร 

เพิ่มกสิวิทย

๘๔๓,๓๑๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๔ เลขที่ดิน ๑๖ ตําบล

ทาอิบุญอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ ๑๖ 

ไร ๑ งาน ๑๔ ตารางวา

- นายสมควร 

เพิ่มกสิวิทย

๘๔๖,๘๒๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๒ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๖๖๕ เลขที่ดิน ๑๕ ตําบล

ทาอิบุญอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ ๑๒ 

ไร ๓ งาน ๑๓ ตารางวา

- นายสมควร 

เพิ่มกสิวิทย

๖๖๔,๖๙๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๓ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๙๘๖ เลขที่ดิน ๑๐๔ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๕๓.๓ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๙๙,๗๒๖ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๔ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๖ เลขที่ดิน ๒๑๖ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๔ ไร ๑๕.๗ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๔๐๓,๙๒๕ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๕ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๗ เลขที่ดิน ๒๑๗ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๔๑.๙ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑๔๐,๙๖๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๗ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๘ เลขที่ดิน ๒๑๘ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๓๑.๓ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑๓๘,๙๔๗ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๘ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๕๙ เลขที่ดิน ๒๑๙ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ๑๒.๙ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑๓๕,๔๕๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๘ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๙ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๐ เลขที่ดิน ๒๒๐ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑๒๕,๕๗๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๙ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๐ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๑ เลขที่ดิน ๒๒๑ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๒ งาน ๐๙.๑ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑๑๕,๗๒๙ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๒ เลขที่ดิน ๒๒๒ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๕๗.๖ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑๐๕,๙๔๔ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๑๖๓ เลขที่ดิน ๒๒๓ 

ตําบลบานกลางอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

เนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๐๔.๓ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑๑๐,๙๔๖ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๒ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๕๔ เลขที่ดิน ๘ ตําบล

ศิลาอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ ๑๓ ไร 

๓ งาน ๓๔ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑,๐๕๑,๔๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๓ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๕๕ เลขที่ดิน ๙ ตําบล

ศิลาอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ ๑๓ ไร 

๑ งาน ๘๐ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑,๐๒๒,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๔ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๖๕ เลขที่ดิน ๑๕ 

ตําบลศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ 

๑๙ ไร ๑ งาน ๗๔ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๑,๔๗๗,๐๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๕ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

๑๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๖๙ เลขที่ดิน ๔ ตําบล

ศิลา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เนื้อที่ ๑๘ ไร 

๒ งาน ๘๒ ตารางวา

- นายสุทัศน 

จันทรนุช

๙๗๒,๖๖๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ทรัพยสินรายการที่ ๑๖ 

ตามคําสั่ง คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย.๒๐/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๑๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘,๒๕๕,๔๐๐ บาท (แปดลานสองแสนหาหม� นหาพันสี่รอยบาท

ถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายนายวิปกรณ ภิรมยสุทธิพงศ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายจิรวัฒน ศิริจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่     
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14 บทความ-ต่างประเทศ

รถไฟอังกฤษผละงานครั้งใหญ่สุดรอบ 30 ปี

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานว่า ผู้สัญจรในชั่วโมงเร่ง

ด่วนในสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับความโกลาหลเมื่อ

วันอังคาร เนื่องจากพนักงานรถไฟเริ่มผละงานครั้งใหญ่

สุดของเครือข่ายในรอบกว่า 3 ทศวรรษ สหภาพรถไฟ

อาร์เอ็มทีโต้แย้งว่าการนัดหยุดงานประท้วงมีความจำาเป็น 

เนื่องจากค่าจ้างไม่เป็นไปตามอัตราเงินเฟ้อของสหราชอา 

ณาจักร ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี และมีแนวโน้ม

ว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ การเจรจาครั้งสุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงไม่

ให้เกิดการหยุดงานล้มเหลวไปเมื่อวันจันทร์ หมายความ

ว่าสมาชิกอาร์เอ็มทีกว่า 50,000 คน จะหยุดงานประท้วง

เป็นเวลา 3 วันในสัปดาห์นี้ สถานีรถไฟและสถานีรถไฟ

ใต้ดินลอนดอนปกติแล้วมีคนหลั่งไหลเข้าใช้บริการในช่วง

เวลาเร่งรีบในตอนเช้า กลายเป็นร้างผู้คนหรือบางส่วนยัง

ถูกล็อกไว้ แต่ยังคงเหลือบริการบางส่วนเท่านั้นในเครือ

ข่ายทั่วประเทศ ผู้ โดยสารได้รับคำาเตือนว่าไม่ต้องเดินทาง

ตลอดทั้งสัปดาห์ หลังจากนี้จะมีการหยุดงานประท้วงอีก 2 

วัน กำาหนดไว้ว่าเป็นวันพฤหัสบดีและวันเสาร์

เกาหลีใต้ส่งจรวดปล่อยดาวเทียมสำาเร็จ

โซล • เกาหลีใต้ประสบความสำาเร็จในการส่งจรวดที่ผลิต

ขึ้นเองขึ้นสู่อวกาศ และบรรลุภารกิจส่งดาวเทียมเข้าสู่วง

โคจรโลกได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคาร เอเอฟพีรายงานว่า 

จรวด Korea Satellite Launch Vehicle II หรือเรียกสั้นๆ 

ว่า “นูรี” ซึ่งมีความหมายว่าโลก ติดธงชาติเกาหลีใต้ขึ้น

จากจุดปล่อยจรวดในเมืองโกฮึง ชายฝั่งทางใต้ของประเทศ

เมื่อเวลา 16.00 น. จรวดทำางานได้ถูกต้องทั้ง 3 ระยะขึ้น

สู่ระดับความสูงตามเป้าหมายคือ 700 กิโลเมตร และแยก

ตัวจากดาวเทียมตรวจสอบประสิทธิภาพสำาเร็จ และส่ง

ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรโลกได้ตามเป้า ลี จอง โฮ รัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศความสำาเร็จ

สำาหรับภารกิจนี้หลังเคยล้มเหลวเมื่อปีที่แล้ว 

บิ๊กเขื่อนฮอนดูรัสถูกจำาคุกฐานฆาตกรรม

เตกูซิกัลปา • ผู้บริหารระดับสูงของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำา

ในฮอนดูรัส ถูกตัดสินจำาคุกมากกว่า 22 ปี เมื่อวันจันทร์ 

ฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแบร์ตา กาเซเรส นัก                                          

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหญิงชื่อดังเมื่อปี 2559 เอเอฟพีราย 

งานว่า ผู้พิพากษาตัดสินเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วว่า โรแบร์                                           

โต ดาวิด คาสตีโญ เป็นผู้ร่วมกระทำาความผิดในคดีฆาต 

กรรม ส่วนเหยื่อคือ กาเซเรส แกนนำาคัดค้านโครงการ

ของบริษัท Desarrollos Energeticos S.A (DESA) คาสตี

โญเป็นประธานบริหารของ DESA และหลักฐานที่บ่งชี้ถึง

เขา ได้แก่ บันทึกทางโทรศัพท์แสดงให้เห็นว่าเขามีส่วนร่วม

โดยตรงในอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ตามคำาแถลงของศาลฎีกา 

ซึ่งพิพากษาจำาคุกเขา 22 ปี 6 เดือน.

วงหลังนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ มาเยือน

ไทยค่อนข้างถี่...และล้วนโยงกับเรื่องต่างประเทศ

และความมั่นคงทั้งสิ้น

ล่าสุดรัฐมนตรีกลาโหม Lloyd Austin มาพบกับนายก

รัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์ โอชา ซึ่งมีตำาแหน่งเป็นรัฐมนตรี

กลาโหมด้วย

หนีไม่พ้นว่าจะต้องพูดถึงเรื่องความมั่นคง, สงคราม

ยูเครน และความร่วมมือในภูมิภาค Indo-Pacific ที่วอชิงตัน

วางตนเป็นผู้คุมเกมอยู่ขณะนี้

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมของสหรัฐฯ มุ่งจะสกัดการขยาย

อิทธิพลและบทบาทของจีนในภูมิภาคนี้ด้วยอย่างแน่นอน

ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันไทยก็ได้ต้อนรับคนสำาคัญของกอง

บัญชาการทหารภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ

เขาคือ พลเรือเอกจอห์น ซี. อากีลีโน ผู้บัญชาการ

กองบัญชาการภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา 

(U.S. Indo-Pacific Command) ที่มาเยือนระหว่างวันที่ 7-9 

มิถุนายนนี้ 

มาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐฯ เข้าร่วมการ

หารือระหว่างผู้นำาระดับสูงของสหรัฐฯ กับไทย (U.S.-Thai 

Senior Leader Dialogue) ครั้งแรก 

การเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางมาไทยครั้งที่ 2 ของ 

พล.ร.อ.อากีลีโน ในตำาแหน่งนี้

ขณะเดียวกัน Derek Chollet ที่ปรึกษากระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนไทย สิงคโปร์ และบรูไน 

วันที่ 7-14 มิถุนายน  

ในแต่ละจุดแวะพัก เขาจะติดตามผลการประชุมสุดยอด

พิเศษสหรัฐฯ-อาเซียน เมื่อเดือนท่ีแล้วในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

และยืนยันความมุ่งม่ันของสหรัฐฯ ท่ีจะทำางานร่วมกับพันธมิตร

เพื่อฟ้ืนฟูเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของพม่า

 ในประเทศไทย ที่ปรึกษาโชเลต์จะพบปะกับเจ้าหน้าที่

อาวุโสเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆ 

ตลอดจนพบปะกับองค์กรด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ภาค

ประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อหารือเก่ียวกับ

ความพยายามของสหรัฐฯ ในการสนับสนุนประชาชนชาวพม่า  

ท่ีสิงคโปร์ โชเลต์จะเข้าร่วมการสนทนาแชงกรี-ลา และเข้า

ร่วมการอภิปรายเก่ียวกับความขัดแย้งในพม่ากับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส  

และที่บรูไน เขาจะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศ II 

Erywan Yusof และเจ้าหน้าที่อาวุโสคนอื่นๆ รวมถึงผู้นำาภาค

ประชาสังคม

อีกด้านหนึ่ง ในสัปดาห์เดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีต่าง

ประเทศสหรัฐฯ Wendy Sherman ก็แบ่งสายไปเยือนฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม และลาวแล้ว 

กระทรวงต่างประเทศที่วอชิงตันรายงานว่า การเยือนของ

ระดับนำาจากสหรัฐฯ ยังเน้นย้ำาถึง “ความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของ

สหรัฐฯ ที่มีต่ออาเซียน และหุ้นส่วนทวิภาคีที่สำาคัญในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้”

ไม่ต้องสงสัยว่าจีนและรัสเซียต้องจับตาความเคลื่อนไหว

ล่าสุดของสหรัฐฯ ในอาเซียนด้วยความระแวดระวังท่ามกลาง

ความตึงเครียดในยูเครน, ไต้หวันและเกาหลีเหนือ

ท้ังหมดน้ีเก่ียวอะไรกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์บางคนท่ีบอก

ว่าไทยกำาลังถูกสหรัฐฯ ดึงเข้าไปเป็นพันธมิตรเพื่อจะสกัดจีนหรือไม่

หรือไทยเรากำาลังกลายเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามท่ีเจ้า

หน้าท่ีจีนบางคนเรียกว่าเป็น “NATO เอเชีย” หรือ “นาโต 2” หรือไม่

ร้อนถึง คุณธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก

กระทรวงการต่างประเทศที่ต้องออกแถลงการณ์ยืนยันว่าข้อกล่าว

หาเช่นนี้เป็นเพียง

“วาทกรรมที่ ไม่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง”

โฆษกกระทรวงต่างประเทศย้ำาว่า

ไทยมีเพียงความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงกับมิตร

ประเทศเท่านั้น และไม่ได้เป็นภาคีความร่วมมือทางทหารที่มี

เป้าประสงค์ในการป้องกันร่วมกัน (collective defence) ซึ่ง

ถือว่าการรุกรานประเทศหนึ่งเป็นการรุกรานทุกประเทศที่เป็น

ภาคีในสนธิสัญญา ดังเช่น สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ 

(NATO) 

คุณธานีพูดถึงเอกสารยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเป็นนโยบาย

ยุทธศาสตร์ มีคนสงสัยว่าเป็นการดึงไทยเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่

ท่านชี้แจงว่าสหรัฐฯ จัดทำาขึ้นฝ่ายเดียวเพื่อเป็นแนวทาง

ของการดำาเนินนโยบายของสหรัฐฯ กับแต่ละภูมิภาค ไม่ใช่ความ

ตกลงกับประเทศใดทั้งสิ้น 

ส่วนกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-

Pacific Economic Framework : IPEF) มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและครอบคลุม และเสริมสร้างการ

พัฒนาที่ยั่งยืนใน ๔ เสาความร่วมมือ 

ได้แก่ ๑) การค้า ๒) ห่วงโซ่อุปทาน ๓) พลังงานสะอาด การ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และโครงสร้างพ้ืนฐาน และ ๔) ภาษี

และการต่อต้านการทุจริต โดยไม่มีการลงนามและไม่มีถ้อยคำาหรือ

บริบทท่ีจะทำาให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ

คำาถามคือ ไทยเราถูกมหาอำานาจกดดันให้ไปถือหางข้าง

ใดข้างหนึ่งหรือไม่

คุณธานียืนยันว่าไทยดำาเนินนโยบายการต่างประเทศที่

สมดุลกับมิตรประเทศตลอดมา 

โดยยึดความเป็นแกนกลางของอาเซียนใน

สถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหลาย

ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and 

Cooperation in Southeast Asia : TAC) ที่ส่งเสริมสันติภาพ

และเสถียรภาพของภูมิภาคโดยการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ 

สนธิสัญญา TAC มีอัครภาคีรวมทั้งสิ้น ๔๐ ประเทศ รวมถึง

สมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้ง 

5 ประเทศ 

โดยไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นราบรื่นทั้งกับจีนและ

สหรัฐฯ ดังเห็นได้จากการเยือนระดับสูงกับทั้งจีนและสหรัฐฯ 

เช่น 

เมื่อ ๑-๒ เมษายน ศกนี้ คุณดอน ปรมัตถ์วินัย รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

เดินทางเยือนที่เมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย ตามคำาเชิญของ

นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน โดย

นำาคณะผู้แทนด้านเศรษฐกิจของไทยร่วมคณะเดินทางด้วย 

เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

ระหว่างไทยกับจีน 

และขับเคลื่อนการอำานวยความสะดวกด้านการค้าการ

ลงทุน และความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง รวมถึง

ความเชื่อมโยงระหว่าง EEC กับเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำาแยงซี 

(Yangtze River Delta : YRD) 

ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแนวหน้าของจีน และมีมณฑลอาน

ฮุยเป็นสมาชิก และหารือถึงผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบ

ทวิภาคี อนุภูมิภาค (แม่โขง-ล้านช้าง) และภูมิภาค (อาเซียน-

จีน) และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค

และระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกัน 

และเมื่อ ๑๒-๑๓ พฤษภาคมที่ผ่านมา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าร่วม

ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒  ที่

สหรัฐฯ เพื่อฉลอง ๔๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ โดย

ผู้นำาอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้กำาหนดทิศทาง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันท่ามกลางความท้าทายต่างๆ เพื่อ

ฟื้นฟูการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคหลังโควิด-๑๙

ทั้งหมดนี้คือแนวทางการชี้แจงของกระทรวงต่าง

ประเทศ ซึ่งควรจะต้องมีการสื่อสารกับคนไทยที่สนใจติดตาม

เรื่องราวระหว่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มิใช่รอให้มีการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้ว

จึงออกมา “ตอบโต้” ซ่ึงจะไม่เกิดความกระจ่างแจ้งเท่าท่ีควร

การทูตวันนี้คือ “การทูตประชาชน” ที่ต้องมีการแลก

เปลี่ยนระหว่างรัฐกับประชาชน และผู้เห็นต่างที่กว้างขวาง

และครบทุกมิติมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอน.

ช่

ประมูลเหรียญโนเบลช่วยยูเครน
นิวยอร์ก • เหรียญทองรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของดมิตรี                                                                              

มูราตอฟ ผู้สื่อข่าวอาวุโสชาวรัสเซีย บรรณาธิการบริหารหนังสือ 

พิมพ์อิสระโนวายากาเซตา นำาออกประมูลที่นครนิวยอร์กเมื่อ

วันจันทร์ มีผู้ชนะประมูลไปด้วยราคาสูงถึง 103.5 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือราว 3,654 ล้านบาท เงินจำานวนนี้มอบให้ยูนิเซฟเพื่อ

นำาไปช่วยเด็กไร้ที่อยู่จากสงครามในยูเครน

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน                                         

อังคารท่ี 21 มิถุนายน 2565 

ว่าเหรียญทองรางวัลโนเบลสา                                     

ขาสันติภาพของดมิตรี มูราตอฟ 

ผู้สื่อข่าวอาวุโสรัสเซีย บรรณา                                               

ธิการบริหารหนังสือพิมพ์อิสระ

โนวายากาเซตาท่ีเขาได้รับราง 

วัลน้ีเมื่อปี 2564 นำาออกประมูล

โดยบริษัทเฮอร์ริเทจออกชันส์ใน

นครนิวยอร์กเม่ือวันจันทร์ตาม

เวลาท้องถ่ิน โดยเงินท่ีได้รับจาก

การประมูลจะมอบให้องค์การ

ยูนิเซฟเพื่อนำาไปช่วยเด็กไร้ท่ีอยู่

จากสงครามในยูเครน 

ผู้ได้ครอบครองเหรียญ

ทองรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

น้ี เป็นผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่ีประ                                          

มูลทางโทรศัพท์ท่ีชนะประมูลไป

ด้วยราคา 103.5 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือราว 3,654 ล้านบาท

การประมูลเหรียญทอง

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคร้ัง

น้ี เป็นหน่ึงในการประมูลท่ีเต็ม

ไปด้วยจิตวิญญาณ มีการตบมือ

แสดงความยินดี และบรรดาผู้                                      

ประมูลต่างกระตุ้นให้ผู้ร่วมประ 

มูลเสนอราคาท่ีสูงข้ึนจนราคา

สุดท้ายไปหยุดอยู่ท่ี 103.5 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ทำาให้หลายคนใน

ห้องประมูลถึงกับช็อก รวมถึงมู

ราตอฟเอง 

มูราตอฟเป็นผู้ชนะรางวัล

โนเบลสาขาสันติภาพในปี 2564 

ร่วมกับมาเรีย เรสซา ผู้สื่อข่าว

อาวุโสชาวฟิลิปปินส์ ผู้ร่วมก่อ

ต้ังเว็บไซต์ข่าวแรปป์เลอร์ ซ่ึง

คณะกรรมการตัดสินรางวัลโน

เบลสาขานี้ยกย่องทั้งคู่ในความ

พยายามปกป้องเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น

มูราตอฟเป็นหน่ึงในผู้ส่ือ

ข่าวท่ีร่วมก่อต้ังหนังสือพิมพ์

อิสระโนวายากาเซตาในปี 2536 

หลังการล่มสลายของสหภาพ

โซเวียต และเป็นหนังสือพิมพ์

ฉบับเดียวของรัสเซียท่ีกล้าวิจารณ์

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ใน

ปีน้ี แต่ต้องหยุดตีพิมพ์ในรัสเซีย

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หรือ

กว่า 1 เดือนหลังรัสเซียรุกราน

ยูเครน เนื่องจากรัสเซียออกกฎ 

หมายลงโทษจำาคุกหลายปีสำาหรับ

ผู้ท่ีวิจารณ์ปฏิบัติการส่งทหาร

รัสเซียบุกยูเครน 

เมื่อเดือนเมษายนท่ีผ่านมา                                

มูราตอฟโดนสาดสีน้ำามันผสม

สารอะซิโตนใส่ขณะโดยสารรถ 

ไฟในรัสเซีย ทำาให้ตาของเขาเป็น

แผลไหม้

เงินท่ีชนะจากการประ 

มูลเหรียญทองรางวัลโนเบลของ 

มูราตอฟครั้งนี้ จะมอบให้กับ

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

สำาหรับเด็กไร้ที่อยู่เนื่องจากสง 

ครามในยูเครนท่ีดำาเนินงานโดย

ยูนิเซฟ 

มูราตอฟตอบคำาถามท่ีว่า                          

ทำาไมถึงเลือกท่ีจะมอบเงินท่ีได้

จากการประมูลให้กับยูนิเซฟ บอก

ว่าเป็นเรื่องสำาคัญท่ีจะเลือกองค์กร

ท่ีจะบริจาคเงินให้ท่ีไม่ได้เป็นของ                                     

รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง เป็นองค์ 

กรที่ทำางานโดยไม่สังกัดรัฐบาล

และทำางานโดยไม่มีพรมแดน 

ในงานประมูลเมื่อวันจันทร์

ท่ีนิวยอร์ก เขากล่าวชื่นชมผู้สื่อ

ข่าวในการทำาหน้าท่ีสำาคัญในการ                                                

ตรวจสอบรัฐบาล ซึ่งเป็นหน                           

ทางหน่ึงท่ีจะป้องกันไม่ให้สงคราม

เกิดขึ้น.

เขมรพบกระเบนปลาน้ำาจืดใหญ่สุดในโลก

พนมเปญ • ชาวประมงทางตอน                        

เหนือของกัมพูชาจับปลากระ

เบนยักษ์ได้ในแม่น้ำาโขงยาว 4 

เมตร หนักถึง 300 กิโลกรัม เมื่อ

สัปดาห์ท่ีแล้วนักวิทยาศาสตร์ 

ระบุเป็นปลาน้ำาจืดใหญ่ท่ีสุดในโลก

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

อังคารท่ี 21 มิ.ย.2565 ชาวประ                                               

มงในจังหวัดสตึงแตรงทางตอน

เหนือของกัมพูชาจับปลากระ

เบนน้ำาจืดยักษ์ได้ในแม่น้ำาโขง

เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว วัดความยาว                                                 

จากหัวถึงหางได้ 4 เมตร และน้ำา

หนักถึง 300 กิโลกรัม หลังจาก

ติดชิปเพื่อติดตามพฤติกรรม

ของกระเบนตัวนี้แล้ว จึงปล่อย

มันกลับคืนสู่ธรรมชาติ

จากการแถลงเม่ือวันอัง 

คารของโครงการวิจัย “วันเดอร์                                       

ออฟ เดอะแม่โขง” ท่ีได้รับทุน                                              

สนับสนุนจากสหรัฐระบุว่าปลา 

กระเบนยักษ์ท่ีมีถ่ินอาศัยท่ีก้น

แม่น้ำาโขง เป็นปลาน้ำาจืดใหญ่ท่ี   

สุดในโลกท่ีเคยพบมา ทำาลายสถิติ                                                                    

ของปลาดุกยักษ์ท่ีจับได้ในแม่น้ำา

โขงบริเวณประเทศไทยเม่ือปี 

2548 ท่ีหนัก 293 กิโลกรัม ผู้

เช่ียวชาญระบุว่าปลากระเบนยักษ์

ตัวน้ีมีน้ำาหนักมากกว่า 2 เท่าของ

น้ำาหนักเฉล่ียปลากระเบนท่ัวไป

เซ็บ โฮแกน นักชีววิทยา

ด้านปลาที่เป็นหัวหน้านักวิจัย

ในโครงการวันเดอร์ ออฟเดอะ 

แม่โขง กล่าวในถ้อยแถลงว่า

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาซึ่งเราศึก                                    

ษาวิจัยปลายักษ์ ในแม่น้ำาและ

ทะเลสาบต่างๆ ใน 6 ทวีปปลา                                     

กระเบนยักษ์ตัวน้ีเป็นปลาน้ำาจืด

ขนาดใหญ่ที่สุด ในบรรดาปลา

ใหญ่ยักษ์ที่เราเคยพบมาทั่วโลก 

เป็นการพบที่น่าอัศจรรย์อย่าง

ยิ่ง พิสูจน์ถึงความพยายามของ                                          

เราท่ีจะเข้าใจมากย่ิงข้ึนถึงความ

ลกึลับของปลาชนิดต่างๆ ท่ีอา 

ศัยอยู่ในแม่น้ำาโขงท่ีกว้างใหญ่

เมื่อเดือนที่แล้ว ชาวประ                        

มงเขมรจับปลากระเบนยักษ์ความ 

ยาว 4 เมตร และหนัก 180 กิ 

โลกรัม โดนจับได้ที่จังหวัดสตึง

แตรงเช่นกัน 

แม่น้ำาโขงท่ีมีต้นกำาเนิดใน

จีนไหลลงทางใต้ผ่านไทย, ลาว, 

เมียนมา, กัมพูชาและเวียดนาม

หล่อเล้ียงประชาชนราว 60 ล้าน

คน ตามลุ่มน้ำาและแม่น้ำาสาย

ย่อยต่างๆ แต่นักอนุรักษ์ส่ิงแวด 

ล้อมส่งเสียงกังวลมานานแล้ว

เรื่องการสร้างเขื่อนก้ันแม่น้ำาโขง

ในจีน ท่ีส่งผลกระทบทำาลายพันธ์ุ

ปลาชนิดต่างๆ ในแม่น้ำาสายนี้.

เหรียญโนเบล • ดมิตรี มูราตอฟ ผู้สื่อข่าวอาวุโสชาวรัสเซีย ถือเหรียญทองรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของเขา ซึ่งนำาออกประมูลเพื่อ

ช่วยเด็กในยูเครน ที่เดอะไทม์เซ็นเตอร์ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน

ไทยกับการรักษาระยะห่าง

ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน



คลอดแพ็กเกจ

โดยสามารถหักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่า

เดินทาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเมืองหลัก

หักได้ 1.5 เท่า เมืองรองได้ 2 เท่า ค่าใช้พื้นที่

ออกร้านงานแสดงสินค้าต่างๆ หักได้ 2 เท่า 

ส่วนอีกเรื่องที่จำาเป็นและยั่งยืนคือ 

ขอความร่วมมือกันช่วยประหยัดพลังงาน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคขนส่ง ขอให้ทุกหน่วยงานเร่ง

ออกนโยบายที่เหมาะสมตามสมรรถภาพ

ของตนเอง ไม่ว่าจะเรื่องการเปิดไฟ ปิด

ไฟ อุปกรณ์ที่ ไม่ได้ ใช้ ลดอุณหภูมิเครื่อง

ปรับอากาศ ส่งเสริมการใช้ขนส่งมวลชน

สาธารณะ ลดการเดินทางที่ไม่จำาเป็น ใช้การ

ประชุมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งในส่วนของภาค

รัฐได้กำาหนดไปแล้วให้มีการลดใช้พลังงาน

ลงร้อยละ 20 ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดของหน่วย

งานด้วย นี่คือแนวทางที่รัฐบาลพยายาม

อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

“จากการประเมินสถานการณ์เรื่องนี้

คงไม่สิ้นสุดในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งจะให้มี

การประชุมร่วมกันหารือในเรื่องการเตรียม  

แผนรองรับสถานการณ์ตามสมมติฐาน หาก

สถานการณ์ยืดเยื้อไปเป็นระยะเวลาเท่านี้ๆ 

เราควรจะทำาอะไรได้บ้าง ในเรื่องการดูแล

การสมทบอะไรต่างๆ และจะมีปัญหาด้าน

งบประมาณการเงินการคลังต่อไปในอนาคต 

เราต้องเตรียมแผนความพร้อมไปเรื่อยๆ ทั้ง

มิติด้านพลังงาน อาหาร เราต้องวางแผน

ระยะยาว ผมได้แนะแนวทางนี้มาตลอด

อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลยืนยันว่าจะพยายามหา

ทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้

มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการ บนพื้นฐาน

ของวินัยการเงินการคลังที่มีความสมดุล 

และจะต้องไม่ก่อภาระในอนาคตจนมากเกิน

ไป จึงขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย หลายอย่าง

เราก็ลดภาษีลงทำาให้รายได้เราลดลง ฉะนั้น

จำาเป็นต้องใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด ด้วย

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน” นายกฯ ระบุ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่

ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเร่ง

ด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ

จากสถานการณ์ราคาพลังงาน 2 ด้าน คือ 

มาตรการด้านพลังงาน และมาตรการด้าน

การคลัง รวมทั้งเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน

เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจาก

สถานการณ์ราคาพลังงาน มีมติเมื่อวัน 

ที่ 29 มี.ค. และ 19 เม.ย.65 ซึ่งกำาลังจะ

สิ้นสุดลงในเดือน มิ.ย.65 อย่างไรก็ดี แนว

โน้มราคาน้ำามันและราคาสินค้าในตลาดโลก

ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับ

ราคาสินค้าภายในประเทศมีแนวโน้มที่สูง

ต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อภาระค่าครองชีพของ

ประชาชนและต่อต้นทุนการดำาเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการโดยตรง รัฐบาลจึงได้มีมติ

เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือ

ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งมีมาตรการ

ภาษีเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า ที่

ประชุม ครม.ยังมีมติอนุมัติให้การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงราย

ละเอียดสาระสำาคัญของโครงการเราเที่ยว

ด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำานวนสิทธิเพิ่มอีก 1.5 

ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยาย

ระยะเวลาสิ้นสุดการดำาเนินโครงการ จาก

เดิมเดือน พ.ค. เป็นเดือน ต.ค.65 โดยกำาชับ

ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำาเนินการ

เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้ง

เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

และเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

ในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น 

เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่อง

เที่ยวภายในประเทศด้วย 

ทั้งนี้ จากการประมาณการมูลค่าการ

ใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรม

ที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบิน จาก

การขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่า

ใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุนรวม 5,105 ล้าน

บาท ซึ่งยังต่ำากว่ากรอบวงเงินคงเหลือของ

โครงการที่มีอยู่ 5,500 ล้านบาท

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี เชาว์  

รองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน  กล่าวถึงมาตรการขอ

ความร่วมมือจากโรงกลั่นเอกชนนำาเงินส่ง

เข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเป็นเวลา 3 เดือน 

ว่า  ได้มีการพูดคุยกัน และคาดว่าจะหาข้อ

ยุติ ได้ภายในสัปดาห์นี้  ส่วนที่มีตัวเลขออกมา 

7-8 พันล้านนั้น  อย่าเพิ่งกดดัน ขอใช้เวลา

หารือเพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสมและรับได้ทั้ง

สองฝ่าย  ซึ่งยังตอบไม่ได้ว่า จะมากกว่าหรือ

น้อยกว่าตัวเลขดังกล่าว  คงต้องดูความร่วม

มือให้เข้าใจตรงกัน และเข้าไปดูวิธีการช่อง

ทางการกฎหมาย  

ส่วนที่พรรคกล้าเสนอให้ออกเป็นพระ

ราชกำาหนดเพื่อเป็นแนวทางให้ โรงกลั่น นั้น 

นายสุพัฒนพงษ์ ระบุว่า นายกรณ์ จาติกวณิช  

หัวหน้าพรรคกล้า  อาจจะมีความรู้ทาง

กฎหมาย  ซึ่งจากนี้ต้องหารือกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย  ซึ่งการพูดคุยใน

ตอนนี้คุยกันบนพื้นฐานความร่วมมือของผู้

ประกอบการโรงกลั่นที่ยินดีให้ความร่วมมือ 

ขออย่าสร้างเงื่อนไข  ส่วนผลลัพธ์ จะเป็นยัง

ไง ขอให้รอผลการประชุ มภายในสัปดาห์นี้ 

ส่วนแผนการช่วยเหลือระยะยาวนั้น 

โจทย์ใหญ่ที่ต้องไปดูถึงสาเหตุ  ขณะนี้ปัญหา

อยู่ที่น้ำามันดีเซลที่ปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาด  

ซึ่งคาดว่ามาตรการ ระยะยาวจะเป็นความ

ช่วยเหลือในเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่

ได้รับผลกระทบจริงๆ  

แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. จำากัด 

(มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลเตรียมขอ

ความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำามัน ให้นำาส่ง

กำาไรค่าการกลั่นน้ำามันดีเซล การจัดเก็บค่า

การกลั่นน้ำามันเบนซิน โรงแยกก๊าซ เพื่อ

เข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงว่า ทางกลุ่ม 

ปตท.พร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ 

แต่ต้องมีความชัดเจน และอยู่ในอัตราที่

เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมา ปตท.ให้ความร่วม

มือ และให้การช่วยเหลือกับประชาชนใน

กลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตาม ในฐานะ

ที่ ปตท.เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีนักลงทุน

และผู้ถือหุ้นเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน และ

ได้รับการสอบถามจากนักลงทุน โดยเฉพาะ

ต่างประเทศเข้ามาถึงนโยบายดังกล่าว ซึ่ง

เป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้ เพราะบทบาท

หนึ่งคือ การดูแลด้านสังคมสอดคล้องกับ 

เทรนด์ของโลก โดยการทำาธุรกิจ ต้องมี 

นโยบายเรื่องของ ESG 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี

กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.

อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำาหนด

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ….. 

โดยให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพ

สามิตน้ำามันเชื้อเพลิงสำาหรับเครื่องบินไอพ่น

ที่ ใช้ ในประเทศ จากเดิม อัตราลิตรละ  

4.726 บาท เหลือลิตรละ 0.20 บาท ออกไป

อีก 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2565 ทั้งนี้ 

จะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจทำาให้

ระดับราคาตั๋วเครื่องบินไม่สูงจนกระทบต่อ

ผู้บริโภค และช่วยเยียวยาภาคธุรกิจการบิน

ภายในประเทศให้สามารถกลับมาเปิดเที่ยว

บินได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงช่วยฟื้นฟู

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยด้วย.

‘โกทร’

 

นายชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์ หรือ 

ส.จ.โต้ง บุตรบุญธรรมของนายสุนทร  เปิด

เผยว่า ที่ผ่านมานายสุนทรไม่ได้หลบหนีไป

ไหน แต่สืบเนื่องจากลูกน้องติดโควิด-19 จึง

ต้องกักตัว และยังป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม 

จึงพักรักษาตัวอยู่ภายใน จ.ปราจีนบุรี พอ

อาการดีขึ้นจึงเข้ามามอบตัวในวันนี้

ด้าน พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ 

ผบก.ภ.จว.ระยอง กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่กอง

บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ (ปปป.) เป็นผู้นำาตัวมา สภ.เมืองระยอง 

ขอใช้สถานที่ สภ.เมืองระยองในการทำาบันทึก 

หลังจากนั้นก็จะส่งตัวไปให้อัยการดำาเนินการ

ตามขั้นตอนต่อไป

ต่อมา นายเสริมศักดิ์ การุญ อดีต 

รมช.แรงงาน ได้เดินทางมาให้กำาลังใจ และ 

เข้าไปในห้องสอบสวน

เวลา 12.30 น. นายสุนทรได้ออกมา

ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาไม่ได้หลบหนีไปไหน 

อยู่ปราจีนบุรี โดยตลอด และมีอาการป่วย 

พออาการดีขึ้นก็มามอบตัวในวันนี้ และจะ

ประกันตัวตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อม

ยืนยันในความบริสุทธิ์

ต่อมาพนักงานอัยการสำานักงานคดี

ปราบปรามการทุจริตภาค 2 เป็นโจทก์ ยื่น

ฟ้องนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจำาเลย ใน

คดีอาญาหมายเลขดำา อท.69/2565 ความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86, 151 

และประมวลกฎหมายที่ดิน ในคดีร่วมกับพวก

รวม 10 คน มีส่วนร่วมบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่ง

ชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อช่วงปี 2545 

โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบภาค 2 มีคำาสั่งประทับฟ้อง และกำาหนด

นัดคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมสอบคำาให้การจำาเลย 

ในวันที่ 5 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. 

ทั้งนี้ ศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ปล่อย

ชั่วคราวจำาเลยระหว่างพิจารณา โดยใช้

หลักประกันเป็นเงินสด 600,000 บาท และ

กำาหนดเงื่อนไขห้ามจำาเลยเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักร 

ที่ทำาเนียบฯ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ปฏิเสธตอบคำาถาม หลังนายสุนทร วิลาวัลย์ 

ซึ่งเป็นบิดาถูกตำารวจควบคุมตัวหลังหลบหนี

หมายจับในคดีออกโฉนดที่ดินบุกรุกอุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่โดยไม่ชอบ เพียงแต่ยกมือไหว้

เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับนายสุนทร

แล้วหรือไม่ นางกนกวรรณยิ้มพร้อมกับส่าย

หน้า และยกมือไหว้อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า เรื่องคดีความ

ส่วนตัวคลายกังวลลงบ้างหรือยัง นางกนก

วรรณยกมือไหว้ก่อนที่ประตูรถจะปิดและ

เดินทางกลับทันที

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

ให้สัมภาษณ์ถึ งกระบวนการถอดถอน

นายสุนทร วิลาวัลย์ ออกจากนายก อบจ.

ปราจีนบุรี ว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่มีการ

รายงานมายัง ครม. เพราะเป็นเรื่องของ

จังหวัดที่จะต้องดำาเนินการสอบสวนและ

ตรวจสอบ แล้วรายงานต่อไปยังอธิบดีกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

ตรวจสอบ ก่อนที่จะรายงานให้รัฐมนตรี
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ขอนแก่นเข้ม รร.ต้องปลอดกัญชา

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 มิ.ย.65 ที่

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำากองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมออกสุ่มตรวจคุณภาพอาหารโรงเรียนสำาหรับ

มื้อกลางวันของเด็กๆ ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน

การนำากัญชาและกัญชงมาใช้เป็นส่วนผสมอาหารและ

ขนมโดยเด็ดขาด ภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

นายธีระศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ โรงเรียนและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล 11 แห่ง ร่วมกันทำาให้

เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา กัญชง โดยอาหารและเครื่อง

ดื่มทั้งหมดจะต้องปลอดจากกัญชาอย่างเด็ดขาด คณะ

ทำางานร่วมทุกฝ่ายจึงลงพื้นที่ออกตรวจซึ่งใช้สารตรวจ

แบบเดิมไม่ได้ ต้องรอสารที่ใช้เฉพาะกับกัญชาที่กรมวิทยา

ศาสตร์ฯ กำาลังพัฒนา ยังไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ หลัง

จากที่ลงนามความร่วมมือแล้ว สำานักศึกษาเทศบาลนคร

ขอนแก่นต้องออกสุ่มตรวจโรงเรียนเป็นประจำา สำาหรับ

ร้านค้ารอบโรงเรียนทำาได้แค่ขอความร่วมมือ เทศบาล

ไม่มีอำานาจหน้าที่ไปตรวจ แต่ถ้าพบจะแจ้งโรงเรียนเพื่อ

ให้เด็กนักเรียนหลีกเลี่ยง

ชาย 67 ปีหายจากบ้านพบเป็นศพลอยน้ำา 

อ่างทอง • เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 21 มิ.ย.65  พ.ต.ต. 

ไพศาล แจ่มมี สารวัตรสอบสวน สภ.โพธิ์ทอง รับแจ้งพบ

ศพชายลอยอยู่ในแม่น้ำาน้อย หน้าวัดโพธิ์เกรียบ  ต.สามง่าม 

อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จึงประสานชุดสืบสวน แพทย์

พยาบาล รพ.โพธิ์ทอง และกู้ภัยอ่างทองไปตรวจสอบ ที่

เกิดเหตุพบศพชายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำา นุ่งกางเกงขา

สั้นสีดำา สวมรองเท้าแบบรัดส้น ลอยอยู่ในแม่น้ำา กู้ภัยได้

ว่ายน้ำาไปนำาศพขึ้นมาบนตลิ่ง ทราบชื่อคือ นายนิพนธ์ ชาญ

วิจิตร อายุ 67 ปี ชาว ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง เบื้องต้นไม่

พบบาดแผลตามร่างกาย สอบถามนางวิมล พูลพิภัทร อายุ 

66 ปี ภรรยา เล่าว่าเย็นวานที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตได้ออกไป

ถอนหญ้าอยู่หลังบ้าน แล้วมีคนเห็นออกไปดื่มสุรากับชายที่

ชื่อว่านาย ก. แล้วหายตัวไป นายเฉลิมพล ชาญวิจิตร อายุ 

29 ปี ลูกชาย เล่าต่อว่าได้ไปที่บ้านนาย ก.เพื่อสอบถาม แต่

นาย ก.ปฏิเสธบอกไม่รู้ไม่เห็น ไม่ได้ดื่มสุราด้วยกัน ก่อนที่

นาย ก.จะปั่นรถจักรยานหายไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพ

ไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์ รังสิต 

พร้อมติดตามตัวนาย ก.มาสอบสวนต่อไป. 

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหากเห็นชอบ

ก็ให้ รมว.มหาดไทยลงนามถอดถอน ในอดีต

เคยมีกรณีถอดถอนนายก อบจ.มาแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเมื่อนายสุนทรมอบ 

ตัวแล้ว กระบวนการจะทำาได้รวดเร็วขึ้นหรือ

ไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ต้องเป็นไปตามขั้นตอน

อย่างที่ตนได้กล่าวไป เพราะเรื่องนี้มีบางคดีที่

ขาดอายุความ แต่บางคดีมีการเพิ่มการฟ้อง

ร้องเข้าไป มีการตั้งข้อหาใหม่ จึงไม่ขาดอายุ

ความ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. แต่อย่างกรณี

นี้ ไม่มีอายุความแต่อย่างใด

เมื่อถามว่า เรื่องการถอดถอนนายก

อบจ.ปราจีนบุรี จะต้องเป็นความผิดระหว่าง

ดำารงตำาแหน่งหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เป็น

ความเก่าก็ได้ เพราะเป็นเรื่องของการกระทบ

ต่อคุณสมบัติตั้งแต่เขาเข้ารับตำาแหน่งแล้ว.

เชียงใหม่ • ตำารวจรวบหนุ่ม

วัย 26 หัวใส ใช้แอป TikTok เปิด

บ่อนพนันออนไลน์ Live สดให้

ลูกค้าร่วมวงเล่นไพ่เก้าเก สร้าง

รายได้งามวันละ 3-4 พันบาท  

ตกเดือนละกว่าแสนบาท

เมื่อช่วงค่ำาวันที่ 20 มิ.ย.ที่

ผ่านมา ตำารวจศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ, ตำารวจภูธรภาค 5, 

ตำารวจภูธร จว.เชียงใหม่ และ

ตำารวจภูธรช้างเผือก นำากำาลังเข้า

จับกุมตัว นายเมธาวิน วุฒิการณ์ 

อายุ 26 ปี ชาว อ.ไชยปราการ 

จ.เชียงใหม่ ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่

ใน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 

พร้อมของกลางโทรศัพท์

มือถือ iPhone จำานวน 2  เครื่อง, 

คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และเอกสาร

หลักฐานเกี่ยวกับการเล่นพนัน

ออนไลน์จำานวนมาก โดยแจ้ง

ข้อกล่าวหา “จัดให้มีการเล่น

การพนัน (ไพ่เก้าเก) พนันเอา

ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้) แล้วทำา

อุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา

หรือชักชวนโดยตรงหรือทาง

อ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้า

รวบหนุ่มใช้แอปTikTokเปิดบ่อน

พนันในการซึ่งมิได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาต

แล้วแต่เล่นพลิกแพลง” ซึ่งผู้

ต้องหาให้การรับสารภาพตลอด

ข้อกล่าวหาและถูกส่งตัวดำาเนิน

คดีต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง

จากสายลับว่า มีผู้ ใช้แอปพลิเค

ชัน TikTok รายหนึ่ง Live สด

ชักชวนเล่นพนันในออนไลน์ 

โดยหากผู้ ใดสนใจสามารถติด 

ต่อสอบถามได้ทางลิงก์ LINE ID 

แล้วแจ้งว่ามีการจัดให้เล่นพนัน

ออนไลน์อยู่ ในพื้ นที่ จั งหวัด

เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จึงทำาการ

สืบสวนสอบสวน จนทราบว่ามี

การจัดเล่นพนันออนไลน์ที่ห้อง

เช่าดังกล่าว และรวบรวมพยาน

หลักฐานขออนุมัติศาลแขวง

เชียงใหม่เพื่อทำาการตรวจค้น 

ซึ่ งผลการตรวจค้นพบ

นายเมธาวินกำาลังใช้ t iktok 

ทำาการ Live สดเล่นการพนัน

ไพ่เก้าเกอยู่ภายในห้องดังกล่าว 

จึงแสดงตัวจับกุม และผู้ต้องหา

รับสารภาพว่าได้ทำาการไลฟ์สด

ผ่านแอปพลิเคชัน tiktok ชื่อ 

“บ้านลัคกี้” ให้ลูกค้าที่สนใจ

เข้ามาเล่นการพนัน โดยกดเข้า

ลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อทำาการเพิ่ม

เพื่อนแล้วทำาการฝากเงินเข้า

บัญชีที่แจ้งไว้ เมื่อฝากเงินสำาเร็จ

จะแจ้งลิงก์ Live สดของแอปพลิ

เคชันให้ทำาการเข้าร่วมเล่นการ

พนันได้ 

โดยให้ลูกค้าเลือกจอง

ช่ อ ง ในไลฟ์ สดที่ จ ะมี ตั้ งแต่

หมายเลข 1-6 ราคาช่องละ 

100 บาท หลังจากนั้นทำาการ

เปิดไพ่ตามลำาดับ โดยไพ่ที่แต้ม

เยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะเพียง 

1 หมายเลข และจะได้รับผล

ตอบแทนเป็นเงิน 500 บาท เมื่อ

ลูกค้าต้องการถอนเงินสามารถ

แจ้งได้ทาง LINE ID เดียวกับที่

ฝากเงิน และสามารถถอนเงิน

ได้ทันที ซึ่งผู้ต้องหาจะได้รับค่า

ตอบแทนจากการเล่นพนันไพ่

รอบละ  100 บาท 

ทั้งนี้ ผู้ต้องหาจะทำาการ

ไลฟ์สดวันละ 1 ครั้ง และจะมี

การเล่นพนันครั้งละประมาณ 

20-30 รอบ สร้างรายได้ ให้ผู้

ต้องหาวันละประมาณ 3,000-

4,000 บาท แล้วมีรายได้ต่อ

เดือนประมาณ 100,000 บาท.

ตาก • เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 

นางศรีไพร ฮอมเบอร์ พร้อม

แกนนำาชาวบ้าน ต.น้ำ ารึม 

อ.เมืองตาก จ.ตาก รวมตัวเดิน

ทางไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้อง

ทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำานัก

นายกรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล 

และสำานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย กรุงเทพฯ เพื่อยื่น

หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ปลัด

กระทรวงมหาดไทย และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง  ให้รับทราบถึง

ปัญหาในการก่อสร้างโครงการ

โรงงานขยะในพื้นที่ ต.น้ำารึม ที่

ชาวบ้านส่วนมากคัดค้าน 

หนังสือร้องเรียนระบุว่า 

ขอให้สำานักนายกรัฐมนตรีและ

กระทรวงมหาดไทยได้มีการ

ตรวจสอบ ทบทวนโครงการ

ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) ในพื้นที่ ตามโครงการ

บริหารและจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบ

ปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

กำาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีผ่าน

ตรงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย

มีเอกสารที่แนบมากับหนังสือ

คัดค้าน ทั้งรายชื่อชาวบ้านใน

พื้นที่กว่า 2,029 คน เอกสารการ

ทำาประชาคม สำาเนาหนังสือที่

เคยส่งถึงศูนย์ดำารงธรรมจังหวัด

ตาก, เทศบาลเมืองตาก, อบต.

น้ำารึม, ท้องถิ่นจังหวัดตาก, 

สาธารณสุขจังหวัดตาก ฯลฯ   

รวมทั้งเอกสารคัดค้านอื่นๆ

รายงานข่าวแจ้งว่า ใน

หนั งสื อที่ ยื่ นถึ งสำ านั กนายก

รัฐมนตรีและสำานักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทยนั้น ชาว

บ้านระบุว่าประชาชนไม่เชื่อมั่น

ในการจัดการขยะของโครงการ  

และการรีบเร่งในการจัดทำาเวที

ประชาคม โดยชาวบ้านเกรงว่า

จะได้รับผลกระทบจากมลภาวะ

ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานขยะที่

ก่อสร้างไปแล้ว ได้สร้างปัญหาให้

ชุมชนมาแล้วหลายพื้นที่ จนถึง

ขั้นต้องหยุดดำาเนินการ ฯลฯ

โดยก่อนหน้านี้ ได้เคย

ยื่นหนังสือถึง ผวจ.ตาก, ศูนย์

ดำารงธรรมจังหวัดตาก และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยัง

ไม่มีความคืบหน้า.

ชาวน้ำารึมบุกทำาเนียบค้านโรงไฟฟ้าขยะ
กรุงเทพฯ • วันที่ 21 มิ.ย.65 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 

13.48 น.ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือน

ประชาชนภายในชุมชนบ่อนไก่ 

ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน เจ้า

หน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า 10 คัน

ฉีดน้ำาสกัดนานกว่า 1 ชั่วโมง แต่

ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่

ในวงจำากัดได้ เบื้องต้นจุดเกิดเหตุ

เป็นชุมชนเก่าปลูกสร้างด้วยไม้ มี

ทั้งห้องเช่า 1 ชั้น และ 2 ชั้น สภาพ

ไม้เก่า และเสื้อผ้าที่ตากไว้จึงเป็น

เชื้อเพลิงอย่างดี ประกอบกับลม

แรงทำาให้เพลิงขยายวงกว้างออก

ไป จนเวลา 14.21 น.จึงควบคุม

เพลิงเอาไว้ได้

จากนั้นเวลา 15.30 น. 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.

เดินทางถึงจุดเกิดเหตุด้วยรถ

จักรยานยนต์ของพนักงานเทศ

กิจ กทม. และได้พูดคุยกับนายธีร

ยุทธ ภูมิภักดิ์ ผอ.สำานักป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กทม.เพื่อ

สอบถามสถานการณ์ในภาพรวม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัช

ชาติได้ย้ำากับนายธีรยุทธว่า ให้นำา

เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่ามีอุปสรรค

อย่างไร และในวันพรุ่งนี้มานั่งพูด

คุยกันว่าบทเรียนคืออะไร และจะ

ทำาให้ดีขึ้นอย่างไร เนื่องจากปัญหา

คือสถานีดับเพลิงอยู่ ใกล้ชุมชน 

ควรจะเร็วกว่านี้หรือไม่ หากชุมชน

อยู่ไกลจะทำาอย่างไร 

ด้านนายวีรชัย รื่นผกา ประ 

ธานชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เผยว่า 

เบื้องต้นมีบ้านเช่าได้รับความเสีย

หาย 40 หลังคาเรือน ได้รับผล 

กระทบประมาณ 500-600 คน ต้น

เพลิงเกิดจากบ้านยายพรซึ่งเป็น

จุดไข่แดงของต้นเพลิง เจ้าหน้าที่

กำาลังตามตัวมาสอบสวน

สำาหรับชุมชนบ่อนไก่มีพื้นที่ 

15 ไร่ เป็นของสำานักงานทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์ มีบ้านกว่า 500 

หลังคาเรือน ประชาชนอาศัยอยู่

ราว 12,000 คน เข้ามาอาศัยตั้งแต่

ปี  2520 โดยไม่มีสัญญาเช่า คล้าย

เป็นชุมชนแออัด.

ระทึกเพลิงไหม้

ที่ชุมชนบ่อนไก่

เสียหาย40หลัง

กรุงเทพฯ • นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะ

กรรมการแก้ไขปัญหาการจำาหน่ายสลากเกิน

ราคา เปิดเผยว่า มาตรการต่างๆ ในการ

แก้ไขปัญหาสลากเกินราคา นอกเหนือจาก

โครงการจำาหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มหรือ

สลากดิจิทัลแล้ว ยังมีความคืบหน้าในส่วน

ของโครงการจุดจำาหน่าย “สลาก 80” ซึ่ง

ในงวด 16 ก.ค.นี้ ทั้งหมด 677 จุด และ

โครงการรับสมัครผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก ที่

มีผู้สมัครเข้ามาจำานวนมากนั้น ขณะนี้ ได้คัด

กรองและตรวจคุณสมบัติใกล้แล้วเสร็จ คาด

ว่าจะคัดเลือกได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ในส่วน

ของเพิ่มปริมาณสลาก นายอนุชาระบุว่า จะ

มีการเพิ่มจำานวนสลากเข้าในระบบแน่นอน 

โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.เป็นต้นไป ส่วน

จะเพิ่มจำานวนเท่าใดนั้น คณะกรรมการสลาก

กินแบ่งรัฐบาลจะพิจารณาในการประชุมวันที่ 

23 มิ.ย. ตั้งเป้าภายในปีนี้จำานวนสลากดิจิทัล

ในแอป “เป๋าตัง” ไม่น้อยกว่า 10 ล้านใบ.

เพิ่ม‘หวยดิจิทัล’กลางเดือนหน้า

กลุ่มอับดุลฮาดีบึ้มรถขยะบอมบ์
ปัตตานี • จากกรณีคนร้ายไม่ทราบจำานวน

พร้อมอาวุธได้ทำาการปล้นรถเก็บขยะของ 

อบต.ลางา อ.มายอ แล้วใช้เชือกมัดพนักงาน

ทั้ง 4 คน ก่อนที่จะนำารถไปทำาการซุกระเบิด

น้ำาหนักประมาณ 50 กิโลกรัม จากนั้นคนร้าย

ได้ขับมาจอดทิ้งไว้ บริเวณด้านข้างป้อมจุด

ตรวจหน่วยบริการประชาชนจันทรักษ์ ก่อน

เกิดระเบิดขึ้นในช่วงค่ำา 20 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น 

ทางชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่า 

กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนั้น ชุดสืบสวนสอบสวน 

เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายอับดุลฮาดี 

ดาหาเล็ง แกนนำาระดับปฏิบัติการ มีหมายจับ

หลายคดี เนื่องจากก่อนหน้านี้มีหลักฐานเชื่อม

โยงจากการพบวัตถุระเบิดที่คนร้ายพยายาม

ก่อเหตุในพื้นที่ อ.มายอ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อทิ้ง

ขยะ ยังมีรายงานว่า พบความเคลื่อนไหวกลุ่ม

แนวร่วมในพื้นที่ อ.มายอ อ.ปะนาเระ มีการ

รวมตัว คาดว่าน่าจะเตรียมก่อเหตุ. 

วอน‘ส.ส.-ส.ว.’เร่งถกพรบ.ตำารวจ
กรุงเทพฯ • ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวกรณี

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติไม่

เสร็จจะกระทบกับการพิจารณาร่างกฎหมาย

ลูก 2 ฉบับหรือไม่ว่า ก็กระทบ เพราะจาก

เดิมที่พูดคุยกันในการประชุมร่วมกับวิปทั้ง 

3 ฝ่าย คาดหมายว่าร่าง พ.ร.บ.ตำารวจฯ จะ

พิจารณาจบในสัปดาห์นี้ คือวันที่ 24 มิ.ย. 

แต่ตนดูแล้วคิดว่าน่าจะไม่จบ อาจจะต้อง

ขยับออกไปอีก 1 สัปดาห์ คือวันที่ 30 มิ.ย. 

และ 1 ก.ค. โดยจะต้องพยายามกระชับเวลา 

และประสานไปทั้งฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. เพื่อ

ขอความร่วมมือ แต่ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่

ไหน เพื่อให้พิจารณากฎหมายลูกต่อได้.

ฟ้องเเพ่งเรียกทรัพย์คืน‘ดารุมะ’
กรุงเทพฯ • นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาล

ยุติธรรม กล่าวถึงการดำาเนินคดีกรณีบุฟเฟต์

ดารุมะว่า ในส่วนการเรียกร้องค่าเสียหาย

ส่วนคดีแพ่ง ผู้เสียหายสามารถนำาหลักฐาน

การซื้อขาย อาทิ ที่อยู่หน้าเว็บไซต์ หลักฐาน

การติดต่อซื้อขายกันทางโซเชียล และสลิป

การโอนเงิน ไปยื่นฟ้องต่อแผนกคดีซื้อขาย

ออนไลน์ในศาลแพ่งได้ โดยเป็นการยื่นฟ้อง

คดีทางออนไลน์ ผู้เสียหายไม่ต้องเดินทาง

มาเอง โดยคดีซื้อขายออนไลน์จะสามารถ

ยื่นฟ้องคดีได้ 24 ชั่วโมง เรียกว่ายื่นฟ้อง

ได้ทุกวัน ตลอดเวลา แต่จะต้องเป็นการยื่น

ฟ้องรูปแบบออนไลน์เท่านั้น และที่สำาคัญไม่

ได้กำาหนดมูลค่าความเสียหายขั้นต่ำา มูลค่า

หลักร้อยก็สามารถฟ้องคดีได้ เป็นจนถึงหลัก

แสนหลักล้าน.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

ดัน ‘ขอนแก่น’ อุทยานธรณีโลก

กรุงเทพฯ • ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก รอง

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี กล่�วว่� เห็นชอบเสนอ

อุทย�นธรณีขอนแก่นเป็นอุทย�นธรณีโลก ขององค์ก�รเพื่อ

ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประช�ช�ติ 

หรือ UNESCO ซึ่งอุทย�นธรณีขอนแก่นมีเนื้อที่ประม�ณ 

1,038 ต�ร�งกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำ�เภอในจังหวัด

ขอนแก่น คือ ภูเวียง, เวียงเก่� และมัญจ�คีรี ซึ่งมัญจ�คีรี

เป็นอำ�เภอที่ ครม.เห็นชอบให้เพิ่มรวมอยู่ในพื้นที่อุทย�น

ธรณีขอนแก่น เพร�ะค้นพบซ�กไดโนเส�ร์เช่นกัน ลักษณะ

โดดเด่นของอุทย�นธรณีขอนแก่นนี้ เป็นแหล่งค้นพบซ�ก

ไดโนเส�ร์ดึกดำ�บรรพ์ส�ยพันธุ์ ใหม่ของโลก 5 ส�ยพันธุ์ 

ได้แก่ 1) สย�มโมซอรัส สุธีธรนี 2) ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน 

3) สย�มโมไทรันนัส อีส�นเอนซิส 4) กินรีมิมัส ขอนแก่น

เอนซิส และ 5) ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ และยังพบรอย

เท้�สัตว์ร่วมยุคกับไดโนเส�ร์ เช่น จระเข้และปล�โบร�ณ 

เป็นต้น

ปลื้มไกล่เกลี่ยหนี้สำาเร็จ 4,973 ราย 

กรุงเทพฯ • ที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล น�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยคว�มคืบหน้�

ก�รแก้ ไขปัญห�หนี้สินภ�คครัวเรือน ต�มนโยบ�ยของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงกล�โหม ว่�ที่ผ่�นม�กระทรวงยุติธรรม

ภ�ยใต้ก�รนำ�ของน�ยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงยุติธรรม ได้ดำ�เนินก�ร “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สิน 

หนี้ครัวเรือน” ผ่�นม�แล้ว จำ�นวน 30 ครั้ง ไกล่เกลี่ยสำ�เร็จ 

4,973 ร�ย ทุนทรัพย์กว่� 2.58 พันล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 

97.38 ของผู้เข้�ร่วมไกล่เกลี่ย ทั้งนี้เชิญชวนประช�ชนที่มีคดี

พิพ�ทก่อนฟ้องและหลังศ�ลมีคำ�พิพ�กษ� ร่วมง�นมหกรรม

ไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประช�ชน (4 

ภ�ค) ซึ่งจะเป็นก�รตอบโจทย์ก�รแก้ไขหนี้สิน หนี้ กยศ. หนี้

บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ รวมถึง

ร่วมกันห�ท�งออก ฝ่�วิกฤตสร้�งโอก�ส ก้�วไปด้วยกัน ใน

ระหว่�ง มี.ค.-ส.ค. สำ�หรับผู้สนใจสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ กรมบังคับคดี 0-2881-4999 หรือส�ยด่วนกรม

บังคับคดี 1111 กด 79 

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเอ็กซ์ โป 2028 

กรุงเทพฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำ�สำ�นัก

น�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� เวล� 14.00 น. วันที่ 20 มิ.ย. ต�ม

เวล�ท้องถิ่น กรุงป�รีส ประเทศฝรั่งเศส น�ยอนุทิน ช�ญวีร

กูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข พร้อมคณะ ได้

นำ�เสนอคว�มพร้อมของประเทศในก�รเป็นเจ้�ภ�พก�รจัด

ง�นเอ็กซ์ โปว�ระพิเศษ ระหว่�งก�รประชุมสมัชช�ใหญ่ของ

องค์ก�รนิทรรศก�รน�น�ช�ติ (BIE) ครั้งที่ 170 ร่วมกับอีก 4 

ประเทศคือ เซอร์เบีย, สเปน, อ�ร์เจนติน�, สหรัฐอเมริก� ณ 

กรุงป�รีส ประเทศฝรั่งเศส โดยรองน�ยกรัฐมนตรีกล่�วต่อที่

ประชุมว่� ประเทศไทยจะจัดง�นครั้งนี้ภ�ยใต้แนวคิด ชีวิต

แห่งอน�คต แบ่งปันคว�มรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว 

(Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity) 

สะท้อนถึงคว�มท้�ท�ยที่ทั่วโลกเผชิญร่วมกัน ทั้งภ�วะ

เศรษฐกิจตกต่ำ� สันติภ�พระหว่�งประเทศที่ถูกคุกค�ม และ

กำ�ลังมุ่งหน้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ แต่โลกก็ต้องมองเห็นอน�คตที่

สดใสและก�รร่วมแรงร่วมใจระหว่�งกัน

กล�ง, ร้อยละ 12.4 ตอบว่�กังวลน้อย 

และมีเพียงร้อยละ 5.5 ที่กังวลน้อยที่สุด

หรือไม่กังวลเลย

เมื่อสอบถ�มต่อว่� กฎหม�ยควร

กำ�หนดให้สถ�นที่ร�ชก�ร โรงพย�บ�ล 

วัด โรงเรียนและสถ�นศึกษ� เป็นเขต

ห้�มข�ย/บริโภคกัญช�และอ�ห�รผสม

กัญช� พบว่� อันดับหนึ่งร้อยละ 83.3 

เห็นด้วย  รองลงม� ร้อยละ 12.5 ไม่

เห็นด้วย และร้อยละ 4.2 ระบุอื่นๆ หรือ

ไม่แน่ใจ ส่วนก�รอนุญ�ตให้ประช�ชน

ปลูกกัญช�ได้ มีข้อดีและข้อเสียอย่�งไร

ต่อประเทศไทย  พบว่� ร้อยละ 53.0 

เห็นว่�มีข้อดีพอๆ กับข้อเสีย รองลงม� 

ร้อยละ 27.2 เห็นว่�ข้อดีม�กกว่�ข้อ

เสีย และร้อยละ 19.8 เห็นว่� ข้อเสีย

ม�กกว่�ข้อดี   

เม่ือถ�มถึงก�รผลักดันก�รปลูก

กัญช�เสรีของพรรคภูมิใจไทย จะทำ�ให้

คว�มนิยมของพรรคภูมิใจไทยในอีส�น

เป็นอย่�งไร พบว่� ร้อยละ 61.5 ระบุว่�

คว�มนิยมพรรคภูมิใจไทยเท่�ๆ เดิม รอง

ลงม� ร้อยละ 17.0 คว�มนิยมพรรคภูมิใจ

ไทยเพ่ิมข้ึน ต�มม�ด้วย ร้อยละ 13.7 

คว�มนิยมพรรคภูมิใจไทยลดลง, ร้อยละ 

6.1 คว�มนิยมพรรคภูมิใจไทยเพ่ิมข้ึนม�ก 

และร้อยละ 1.7 คว�มนิยมพรรคภูมิใจ

ไทยลดลงม�ก ซ่ึงโดยภ�พรวมแล้วพรรค

ภูมิใจไทยมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนจ�กก�ร

ผลักดันก�รปลูกกัญช�เสรี

ทั้งนี้  เมื่อถ�มว่� ถ้�เลือกตั้ง 

ส.ส.วันนี้ ท่�นมีแนวโน้มจะลงคะแนน

ให้พรรคใด  พบว่� อันดับ 1 ร้อยละ 

36.0 ระบุพรรคเพื่อไทย รองลงม� ร้อย

ละ 19.5 พรรคก้�วไกล, อันดับ 3  ร้อย

ละ 13.7 พรรคภูมิใจไทย (ซึ่งเพิ่มจ�ก

เดือนเมษ�ยน 2565 ที่ ได้ร้อยละ 9.0 

จ�กผลของก�รผลักดันก�รปลูกกัญช�

เสรี), อันดับ 4 ร้อยละ 13.6 พรรคพลัง

ประช�รัฐ, อันดับ 5 ร้อยละ 11.1 พรรค

ไทยสร้�งไทย, อันดับ 6  ร้อยละ 2.9 

พรรคประช�ธิปัตย์,  อันดับ 7 ร้อยละ 

2.2 และร้อยละ 1.0 พรรคอื่นๆ 

ที่โรงเรียนเทศบ�ลสวนสนุก เขต                                                    

เทศบ�ลนครขอนแก่น น�ยธีระศักดิ์ 

ฑีฆ�ยุพันธุ์ น�ยกเทศมนตรีนครขอน 

แก่น นำ�เจ้�หน้�ที่กองส�ธ�รณสุข

และสิ่งแวดล้อม ออกสุ่มตรวจคุณภ�พ

อ�ห�รโรงเรียน ที่ประกอบอ�ห�รขึ้น

สำ�หรับก�รรับประท�นเป็นมื้อกล�งวัน

ให้กับเด็กๆ ต�มม�ตรก�รควบคุมและ

ป้องกันก�รนำ�กัญช�และกัญชงม�ใช้

เป็นส่วนผสมอ�ห�รและขนมภ�ยใน

โรงเรียนและศูนย์พัฒน�เด็กเล็กในสังกัด

เทศบ�ลนครขอนแก่นโดยเด็ดข�ด.

ตู่ลั่น

ให้ทุกกระทรวงเผยแพร่ผลง�นที่ ได้

ดำ�เนินง�นม�ให้ประช�ชนทร�บ โดย

ให้ปรับเปลี่ยนวิธีก�รสื่อส�รม�ใช้ โซ

เชียลมีเดีย เพร�ะเป็นช่องท�งที่เข้�ถึง

ประช�ชนได้ง่�ย 

แหล่งข่�วใกล้ชิดน�ยกฯ เผยว่� 

ภ�ยหลังเลิกประชุม พล.อ.ประยุทธ์มี

ท่�ทีอิดโรยอย่�งเห็นได้ชัด เนื่องจ�กมี

ก�รพิจ�รณ�หล�ยว�ระ พร้อมกับได้พูด

กับคนใกล้ชิดว่� “เหนื่อย”  

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

น�ยกฯ ในฐ�นะหัวหน้�พรรคพลัง

ประช�รัฐ (พปชร.) กล่�วถึงคะแนนเสียง

ของพรรคเล็กที่จะเทคะแนนให้ว่� ก็แล้ว

แต่เข� ส่วนตัวไม่มีปัญห�อะไร ส่วนต้อง

คุยกับพรรคเล็กให้สนับสนุนรัฐมนตรีคน

อื่นหรือไม่นั้น เมื่อเข�อยู่กับรัฐบ�ลอยู่

แล้วคงไม่มีปัญห�อะไร 

เมื่อถ�มว่� พรรคเศรษฐกิจไทย 

(ศท.) ออกม�เป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงป้อม 

ทำ�ให้สบ�ยใจหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่�วว่� “ก็พิทักษ์ทั้งหมด และเข�ก็ร่วม

รัฐบ�ลอยู่แล้ว แต่ก็มีบ�งคนแล้วแต่

คว�มคิด คงไม่มีปัญห�”  

ถ�มถึงกรณีน�ยสันติ  พร้อม

พัฒน์ รมช.ก�รคลัง ในฐ�นะเลข�ธิก�ร

พรรค ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ จะให้กำ�ลัง

ใจอย่�งไร พล.อ.ประวิตรกล่�วว่� ไม่

เป็นไร ตนเองก็โดนเพ่งเล็ง 

เมื่อถ�มอีกว่� พล.อ.ประวิตรได้

เก็งข้อสอบหรือไม่ว่�จะถูกซักฟอกเรื่อง

อะไร พล.อ.ประวิตรกล่�วว่� ไม่ต้องเก็ง 

เพร�ะไม่ได้ทำ�อะไรผิด พร้อมย้อนว่� 

“ผมทำ�อะไรผิด ผมไม่ได้ทำ�อะไรเลย ถ้�

ถ�มม�ผมก็ตอบไป เท่�นั้นเอง”

ขณะที่น�ยวิษณุ เครือง�ม รอง

น�ยกฯ กล่�วว่� ขณะนี้สภ�ผู้แทน

ร�ษฎรยังไม่ ได้แจ้งญัตติที่ฝ่�ยค้�นยื่น

อภิปร�ยไม่ ไว้ว�งใจม�ยัง ครม. เพื่อ

ห�รือเรื่องก�รกำ�หนดวันอภิปร�ย ครม.

จึงยังทำ�อะไรไม่ได้ ถึงแม้ว่�เร�อย�ก

ห�รือ และที่ยังไม่ตัดสินใจว่�จะให้ ใช้

วันที่ 18 ก.ค.เป็นวันอภิปร�ยหรือไม่

นั้น เพร�ะยังไม่กล้�ตัดสินใจ เนื่องจ�ก

ยังไม่ทร�บว่�จะเลื่อนประชุม ครม.ใน

สัปด�ห์ดังกล่�วได้หรือไม่ แต่ที่สำ�คัญ

คือสภ�ยังไม่ได้ส่งญัตติอภิปร�ยม� และ 

ครม.ก็ไม่ได้หยิบยกม�ห�รือ มีเพียงน�ย

อนุช�ร�ยง�นที่ประชุมทร�บว่�ได้มีก�ร

ยื่นญัตติอภิปร�ยไม่ ไว้ว�งใจแล้ว แต่

ประธ�นสภ�ฯ จะดำ�เนินก�รอย่�งไรต่อ

ไปนั้นไม่ทร�บ

สุชาติย้ำาไม่กลัวตรวจสอบ

ส่วนน�ยสุช�ติ ชมกลิ่น รมว.

แรงง�น ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รพรรค 

พปชร. กล่�วถึงคว�มคืบหน้�ก�รยื่น

ตรวจสอบญัตติอภิปร�ยไม่ ไว้ว�งใจ

รัฐมนตรี 11 คนของฝ่�ยค้�นเป็นญัตติ

เถื่อนหรือไม่ ว่�อยู่ในขั้นตอนก�รตรวจ

สอบของน�ยชวน หลีกภัย ประธ�นสภ�

ผู้แทนร�ษฎร ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ประธ�นสภ�ฯ และเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 

น�ยเกรียงไกร ลีกิจวัฒนะ กรรม�ธิก�ร

วิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติงบ

ประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี พ.ศ.2566 

ได้ยื่นต่อประธ�นสภ�ฯ และจะไปยื่น

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) ต่อไป เพร�ะ

เรื่องนี้เทียบเคียงกับคำ�วินิจฉัยของศ�ล

รัฐธรรมนูญในอดีตกรณีเสียบบัตรแทน

กัน ที่ศ�ลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้�ที่ ไปแล้ว

หล�ยคน ซึ่งเรื่องนี้ยิ่งกว่�เสียบบัตร

แทนกัน 

“ก�รยื่นญัตติของฝ่�ยค้�นครั้ง

นี้ถือว่�ไม่เหม�ะสม จะม�อภิปร�ยเข� 

แต่ขั้นตอนปฏิบัติไม่ถูกต้อง ยืนยันว่�ผม

ไม่ได้กลัวก�รตรวจสอบ พรรคก้�วไกล

อย่�ม�พูด อย่�ม�ยุ่งกับผม เพร�ะผมไม่

เคยยุ่งกับคุณ เดี๋ยวรู้สึก เดี๋ยวเจอกัน จะ

ตรวจสอบก็ตรวจสอบไป คนละประเด็น

อย่�เบี่ยงประเด็น แต่ที่ผมให้ตรวจสอบ

คือญัตติของคุณมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

หรือไม่” น�ยสุช�ติกล่�ว

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� จะฝ�กอะไรถึง

คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่ น�ย

สุช�ติกล่�วว่� แค่คนคนเดียวส�ม�รถ

ทำ�ให้ นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว ส.ส.น่�น และ

หัวหน้�พรรคเพื่อไทยมีปัญห�ได้ ก็ไป

คิดเอ�เองแล้วกันว่�อะไรจะเกิดขึ้น ตน

เป็นลูกผู้ช�ยชัดเจน ถ้�อยู่ในสิ่งที่ถูกต้อง

ต�มกฎหม�ยต�มครรลองคลองธรรม 

ไม่มีปัญห� ถ้�เปรียบเทียบเหมือนกำ�ลัง

เดินอยู่ ม�เอ�ไม้ตีหัวและหันกลับไปสู้

แค่นี้ม�ร้องได้อย่�งไร ไม่คิดกันหรือ 

“อย่�ม�เบ่ียงประเด็นว่�กลัวก�ร

ตรวจสอบหรือได้คะแนนน้อย ได้ถ้วย

บู้บ้ี ได้คะแนนรองบ๊วยและบ๊วยก็ได้ม�

แล้ว ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพร�ะพรรคร่วม

รัฐบ�ลมีหล�ยสิบพรรค เป็นเอกสิทธ์ิของ 

ส.ส.ท่ีจะให้คะแนนเร� อยู่ในประเทศไทย

ต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย ถ้�ปฏิบัติไม่ถูก

ต้อง คุณเป็นผู้นำ�ฝ่�ยค้�นออกกฎหม�ย

ใครจะเชื่อถือคุณ ไม่ได้บอกว่�คุณผิดหรือ

ถูก แต่ถ้�เรื่องถึง ป.ป.ช.ก็ว่�กันไป และ

สุดท้�ยก็สอบล�ยเซ็นท้ังหมดว่�ตอนเซ็น

อยู่ท่ีสภ�หรือไม่ ไปตอบคำ�ถ�ม ป.ป.ช.เอง

แล้วกัน” น�ยสุช�ติกล่�ว

เมื่อถ�มว่� ยังเชื่ออยู่หรือไม่ว่�

เป็นเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลนอกพรรคฝ่�ย

ค้�น น�ยสุช�ติกล่�วว่� แน่นอน ลอง

ไปถ�ม นพ.ชลน่�นดูว่�ทำ�ได้อย่�งไร

โดยพลก�ร และอย�กให้ลองไปถ�ม

ผู้หลักผู้ ใหญ่ที่อยู่ ในสภ�ม�หล�ยสิบปี 

ตอนลงชื่อเซ็นในร่�งญัตติอภิปร�ยไม่ไว้

ว�งใจ 10 คนหรือ 11 คน ถ้�เซ็นในร่�ง 

10 คน เข�เอ�ชื่อท่�นไปในร่�ง 11 คน

ได้อย่�งไร

ด้�นน�ยเรืองไกรกล่�วในประเด็น

น้ีว่�  ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจเป็นสิทธิ

ของฝ่�ยค้�นท่ีควรทำ�และทำ�ม�ทุกสมัย 

แต่จ�กก�รเป็นนักตรวจสอบ ซ่ึงได้เห็น

ญัตติขอเปิดอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจตัวจริง 

และได้ดูเอกส�รอย่�งละเอียด พบว่�ใน

ญัตติมีก�รแก้ไขเปล่ียนแปลง  โดยเน้ือห�

ของท้ังสองฉบับมีคว�มแตกต่�งกัน แต่

เหมือนกันท่ีร�ยชื่อท่ีลงชื่อเพื่อยื่นญัตติ ซ่ึง

ก�รแก้ไขญัตติของฝ่�ยค้�นคร้ังน้ี ทำ�ให้

นึกถึงคำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญท่ี 

15-18/2556 ซ่ึงฉบับน้ีมีหลักก�รแก้ไข

เพ่ิมเติมให้ ส.ว.ลงเลือกต้ังอีกคร้ังหน่ึงท่ี

ต้องไปทำ�และเซ็นกันใหม่ และถูกศ�ล

รัฐธรรมนูญตีตก โดยท้ัง 2 กรณีจึงเป็น

เรื่องท่ีคล้�ยกัน ท้ังน้ี ส่ิงท่ีฝ่�ยค้�นออกม�

อธิบ�ยว่�ส�ม�รถทำ�ได้ จะแก้หรือเปล่ียน

ตรงไหนก็ได้ แต่ต้องไม่ปร�กฏว่�มี 2 

ญัตติ และไม่ได้ม�แถลงก่อนหน้�น้ี 

แนะกลับไปยื่นญัตติใหม่

เมื่อถ�มว่� หล�ยฝ่�ยมองว่�

รัฐบ�ลพย�ย�มเดินเกมนี้เพื่อให้ญัตติ

ถูกเลื่อนออกไปจนหมดสมัยประชุม จน

ทำ�ให้ญัตติตกไปนั้น น�ยเรืองไกรกล่�ว

ว่� ไม่เกี่ยว เพร�ะปีที่แล้วมีก�รลงมติ

ในช่วงเดือน ก.ย. โดยขอให้ทั้งสองฝ่�ย 

ทั้งรัฐบ�ลและฝ่�ยค้�นปฏิบัติหน้�ที่

ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ ไปกล่�ว

ห�เข� แต่พฤติกรรมของท่�นกลับไม่

ซื่อสัตย์สุจริตเสียเอง ขอให้ฝ่�ยค้�นกลับ

ไปเขียนญัตติอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจม�ยื่น

ต่อน�ยชวนใหม่ ไฟล์เดิมก็มีอยู่แล้ว ใช้

เวล�เพียง 1-2 วัน กลับไปทำ�ให้ถูกต้อง 

ทุกอย่�งจะได้ไม่มีปัญห� 

“ผมไม่ ได้รับง�นม�จ�กคณะ

รัฐมนตรี รัฐบ�ล หรือฝ่�ยค้�น ใครจะ

มีปัญห�อะไรเรืองไกรไม่เกี่ยว เรืองไกร

ทำ�หน้�ที่เงียบม�ก” น�ยเรืองไกรกล่�ว 

ด้�นน�ยสุทิน คลังแสง ส.ส.มห� 

ส�รค�ม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐ�นะ

ประธ�นคณะกรรมก�รประส�นง�น

พรรคร่วมฝ่�ยค้�น (วิปฝ่�ยค้�น) กล่�วว่� 

เร�มองเจตน�ดีของน�ยสุช�ติท่ีเชื่ออย่�ง

น้ัน ซ่ึงเร�ก็รับฟัง แต่วันน้ี ส.ส.พรรคร่วม

ฝ่�ยค้�นทุกคนไม่มีใครวิตกกังวลเร่ืองน้ี 

เร�มองข้�มไปว่�จะเตรียมก�รอภิปร�ย

อย่�งไร โดยพรรคจะประชุมเพื่อว�งตัวผู้

อภิปร�ยแล้ว และเดินหน้�ต่อไป เร�ไม่

กังวล และมองไปไกลแล้ว ถึงข้ันตอนก�ร

แบ่งเวล�ก�รอภิปร�ยกันแล้ว

เมื่อถ�มว่� น�ยเรืองไกรแนะนำ�

ให้ถอนญัตติออกม�ก่อน จ�กนั้นทำ�และ

ยื่นใหม่ น�ยสุทินกล่�วว่� เรื่องนี้จะ

มีปัญห�ก็ต่อเมื่อมี ส.ส.พรรคร่วมฝ่�ย

ค้�นเป็นเจ้�ทุกข์ พูดขึ้นม�เดินเรื่องหรือ

โวยว�ยขึ้นม� แต่เมื่อ ส.ส.พรรคร่วม

ฝ่�ยค้�นยังนิ่ง เชื่อว่�ไม่น่�มีปัญห�อะไร 

และล่�สุดเมื่อช่วงเช้�ซึ่งครบ 7 วันพอดี

หลังจ�กยื่นญัตติ น�ยชวนได้ส่งหนังสือ

ขอให้ 7 พรรคร่วมฝ่�ยค้�นที่ยื่นญัตติ

ม�ลงน�มยืนยันคว�มถูกต้องของญัตติ

ที่เสนออีกครั้ง ก่อนส่งกลับให้น�ยชวน 

ซึ่งจะประส�นไปให้หัวหน้�พรรคร่วม

ฝ่�ยค้�นทุกพรรคให้ลงน�ม และส่งทันที 

ทั้งนี้เชื่อว่�เป็นก�รห�ข้อเท็จจริง และ

แก้ปัญห�ที่ถูกร้องเรียนเรื่องญัตติเถื่อน

เพื่อให้เดินหน้�ต่อไปได้

“ที่เกิดปัญห�แบบนี้ขึ้น ก็ไม่เข้�ใจ

ว่�รัฐบ�ลอ�จได้ข้อมูลที่ผิดพล�ด หรือ

มีเจตน�ทำ�ล�ยจังหวะ และสม�ธิของ

ฝ่�ยค้�นก็เป็นไปได้ ไม่ได้มองอย่�งอื่น 

เพร�ะเร�ก็ตรวจสอบ ส.ส.ฝ่�ยค้�นอยู่

ตลอดว่�มีใครคัดค้�นอะไรหรือไม่” น�ย

สุทินระบุ 

เมื่อถ�มว่� มีเหตุผลอะไรที่เพิ่ม

ชื่อน�ยสุช�ติเข้�ม�ก่อนวันยื่นญัตติต่อ

ประธ�นสภ�ฯ กะทันหัน น�ยสุทินกล่�ว

ว่� มันไม่ถึงกับกะทันหัน เพร�ะคว�ม

จริงมีชื่อน�ยสุช�ติตั้งแต่วันแรกแล้ว 

โดยช่วงแรกมีร�ยชื่อรัฐมนตรีที่จะถูก

อภิปร�ยถึง 15 คนด้วยซ้ำ� แต่ฝ่�ยค้�นก็

คัด และรอข้อมูลยืนยันอยู่ 2 คน พอถึง

วันสุดท้�ยก็ม�ตรวจสอบกันอีกครั้ง พบ

ว่�ข้อมูลเพียงพอจึงเพิ่มเข้�ม� บ�งคน

ที่คิดว่�จะเข้�ม�แต่ตัดออกก็มี เพร�ะ

ทุกอย่�งอยู่ที่ข้อมูลและ ส.ส.ที่ลงชื่อก็มี

คว�มเข้�ใจทุกคน 

เมื่อถ�มย้ำ�ว่� ได้เพิ่มชื่อน�ยสุช�ติ                                                                       

ม�ก่อนล่�ร�ยชื่อ ส.ส.พรรคร่วมฝ่�ย

ค้�นหรือไม่ น�ยสุทินกล่�วว่� ไม่ได้เพิ่ม

ใหม่ เพร�ะมันก็ม�แบบนั้น ยืนยันว่�วัน

สุดท้�ยเป็นก�รตัดร�ยชื่อออก ไม่ได้เพิ่ม

ร�ยชื่อแต่อย่�งใด 

เมื่อถ�มถึงกรณีที่เอกส�รออกม�

ว่�เดิมมีร�ยชื่อรัฐมนตรี 10 คน น�ย             

สุทินกล่�วว่� ไม่น่�จะใช่ เพร�ะที่ผ่�น

ม�เป็นเพียงก�รให้สัมภ�ษณ์เท่�นั้น ซึ่ง

ยังไม่มีเอกส�รยืนยันต�มนั้น ก�รให้ข่�ว

ถือเป็นกลยุทธ์ และเป็นเรื่องธรรมด� 

โอ่ทุบสุชาติถือว่าตรงเป้า

ส่วนน�ยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ และโฆษกพรรคก้�วไกล (ก.ก.) 

ระบุว่� จ�กก�รติดต�มก�รสัมภ�ษณ์

ของน�ยสุช�ติ ทำ�ให้เกิดคว�มแปลกใจ

ว่�ทำ�ไมน�ยสุช�ติถึงออกม�ดิ้นขน�ด

นี้ เพร�ะก�รเปิดอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

เป็นสิ่งที่ทำ�กันเพื่อใช้เป็นพื้นที่ตรวจสอบ

รัฐบ�ล ห�กน�ยสุช�ติไม่ได้ทำ�อะไร

ผิด และไม่ได้มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�ร

คอร์รัปชันก็ไม่ต้องกังวล และทำ�หน้�ที่

ชี้แจงให้ประช�ชนห�ยสงสัย ก�รออก

ม�พูดด้วยว�จ�ในลักษณะดังกล่�วเป็น

สิ่งยืนยันว่�ก�รยื่นอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

น�ยสุช�ติของพรรค ก.ก.และพรรคร่วม

ฝ่�ยค้�นถือว่�ตรงเป้� 

เมื่อถ�มว่� เหตุใดน�ยสุช�ติถึง

ออกม�ดิ้นม�กกว่�ก�รอภิปร�ยรอบที่

ผ่�นม� น�ยรังสิมันต์กล่�วว่� ส่วนหนึ่ง

อ�จเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งใหญ่ ทำ�ให้น�ย

สุช�ติกังวลว่�ห�กเปิดเผยข้อมูลออกม� 

และน�ยสุช�ติตอบคำ�ถ�มได้ไม่ดี อ�จ

กระทบถึงคว�มนิยมที่มีต่อตัวน�ยสุช�ติ

และรัฐบ�ลได้ น�ยสุช�ติจึงไม่อย�กต�ย

ท�งก�รเมืองในช่วงนี้ เมื่อพิจ�รณ�รวม

ถึงเสถียรภ�พของรัฐบ�ลที่มีคว�มง่อน

แง่น จึงทำ�ให้น�ยสุช�ติไม่มั่นใจว่�ตัว

เองจะรอดจ�กก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

ในรอบนี้หรือไม่ และก�รจะกลับม�ใน

ครั้งต่อไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่�ย 

“เป็นไปได้ว่�น�ยสุช�ติคิดว่�ตัว

เองอ�จจะไม่รอด เหมือนเป็นก�รรู้ชะต�

กรรมตัวเอง แต่ยืนยันว่�ลูกไม้แบบนี้ใช้

ไม่ได้ผล” น�ยรังสิมันต์ระบุ 

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษ�

ประธ�นสภ�ฯ กล่�วถึวกรณีน�ยชวนส่ง

หนังสือให้ 7 พรรคร่วมฝ่�ยค้�น ที่ยื่น

ญัตติม�ลงน�มยืนยันคว�มถูกต้องของ

ญัตติที่เสนอม�อีกครั้ง ว่�เป็นเรื่องปกติ

อยู่แล้ว ที่ต้องให้พรรคฝ่�ยค้�นทุกพรรค

ที่ร่วมลงชื่อในญัตติรับรองว่�ร�ยชื่อทั้ง 

หมดถูกต้องทุกอย่�ง เพร�ะน�ยสุช�ติ                                                           

และน�ยเรืองไกรร้องม�เกี่ยวกับญัตติดัง

กล่�ว จึงต้องให้แต่ละพรรคยืนยัน และ

เป็นก�รตรวจสอบอีกครั้ง ถ้�มีใครไม่

ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่เต็มใจ ก็ว่�กัน

ไป แต่ร�ยชื่อที่สนับสนุนญัตติต้องได้ 1 

ใน 5 ของ ส.ส.เท่�ที่มีอยู่หรือ 96 คน

“เป็นก�รตรวจสอบของฝ่�ยตรวจ

สอบร�ยชื่อเหมือนทุกครั้งที่ผ่�นม� เช่น

กรณีล�ยเซ็นไม่ตรงกับที่ผ่�นม� ก็ต้อง

ถ�มกลับไปว่�เซ็นเองหรือไม่ จะให้ถ�ม 

ส.ส.แต่ละคนก็จะเสียเวล� จึงถ�มไปยัง

พรรคก�รเมืองนั้นๆ แล้วให้แต่ละพรรค

ยืนยันม� ห�กร�ยชื่อทุกอย่�งถูกต้อง

ก็ถือว่�ญัตติถูกต้อง โดยแต่ละพรรค

ฝ่�ยค้�นต้องตอบกลับม�ให้เร็วที่สุด ถ้�

ตอบช้�ญัตติดังกล่�วก็จะช้�ออกไปอีก” 

นพ.สุกิจกล่�ว

ภท.โวคุยมากกว่านายประดิษฐ์

วันเดียวกัน ยังมีคว�มเคลื่อนไหว

ท�งก�รเมืองอื่นๆ โดย พล.อ.ประวิตร

กล่�วถึงกรณีพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่

ศรีสะเกษแล้วมีประช�ชนให้ก�รต้อนรับ

เป็นจำ�นวนม�ก ว่� คิดว่�ทุกพรรคไป

ที่ไหนประช�ชนก็ให้ก�รต้อนรับ เพร�ะ

ทุกคนทำ�ง�นให้ประช�ชน ซึ่ง พปชร.ก็

ลงพื้นที่ทั้งพรรคอยู่แล้ว ส่วนจะต้องจัด

ทัพใหญ่ไปแบบ พท.หรือไม่นั้น เร�ทำ�ทุก

พื้นที่ เร�ไม่ได้เลือกทำ�พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

เมื่ อ ถ�มว่ �  พล .อ .ประวิ ตร

จะลงพื้นไปนำ�ทัพด้วยตัวเองหรือไม่ 

หัวหน้�พรรค พปชร.กล่�วว่� ก็ยังไม่ได้

ห�เสียงกันเลย เพียงแต่ลงพื้นที่ ไปดูแล

ประช�ชนทุกพื้นที่ให้เข�อยู่ดีกินดี ถือ

เป็นคว�มต้องก�รของพรรค 

น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ รมว.

คมน�คม ในฐ�นะเลข�ธิก�รพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) กล่�วถึงกระแสข่�ว

น�ยประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต รมช.

ก�รคลัง และอดีต ส.ส.พิจิตร พรรค

ประช�ธิปัตย์ (ปชป.) จะเข้�ม�ร่วมง�น

กับพรรค ว่�ยังคงเป็นข่�วอยู่ ยังไม่ได้มี

ก�รดำ�เนินก�รอย่�งเป็นท�งก�ร ยังคง

ปรึกษ�กันอยู่ แต่ยอมรับว่�มีก�รพูดคุย

กันจริง ซึ่งไม่ได้มีก�รพูดคุยเฉพ�ะน�ย

ประดิษฐ์เท่�นั้น แต่มีก�รพูดคุยม�กกว่�

น�ยประดิษฐ์

น�ยพิเชษฐ์ ท�บุตด� หรือ อ.ต้อย 

ชักธงรบ แกนนำ�เสื้อแดง วิเคร�ะห์ถึง

ก�รเคลื่อนไหวของครอบครัวพรรคเพื่อ

ไทยที่ จ.ศรีสะเกษ ในธีมไล่หนูตีงูเห่� 

ว่�เหมือนไล่มิตรเป็นศัตรู เพร�ะศัตรู

ที่แท้จริงไม่ใช่น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล 

ห�กเคลื่อนไหวรุนแรงในเรื่องนี้ คว�ม

สัมพันธ์ที่ดีระหว่�งอดีตน�ยใหญ่กับน�ย

อนุทินจะไม่ดีและจะมองหน้�กันไม่ติด 

เพร�ะหลังก�รเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อ

ไทยอ�จต้องไปนั่งจับเข่�คุยกันกับภูมิใจ

ไทย ส่วนงูเห่�ที่ตีนั้นก็ล้วนแต่เป็นเพื่อน 

ก�รซื้อข�ยตัว ส.ส.ก�รเมืองไทยก็มีม�

น�น ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น สมัยคุณทักษิณก็

เคยซื้อตัวพรรคอื่นม�เช่นกัน ดังนั้นมัน

เป็นเรื่องธรรมด�ของวิถีก�รเมือง 

ส่วนที่วัดอรุณร�ชวร�ร�มฯ แกน

นำ�พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยทีมง�นและ

บุคคลใกล้ชิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต

น�ยกฯ ได้เป็นตัวแทน น.ส.ยิ่งลักษณ์

ทำ�บุญเนื่องในวันคล้�ยวันเกิดครบ 55 

ปี โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ร่วมทำ�บุญผ่�น

ระบบซูม และกล่�วหลังคณะสงฆ์ให้พร

ว่� หวังว่�วันหนึ่งจะได้มีโอก�สไปกร�บ

พระคุณเจ้�ที่ประเทศไทย อย่�งไรก็แล้ว

แต่ ขอฝ�กคว�มหวังไว้ที่ทุกคนด้วย วัน

นี้ยังรักและคิดถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และ

ประช�ชนที่เมืองไทย ตนเองก็พย�ย�ม

รักษ�สุขภ�พร่�งก�ยให้แข็งแรงเพื่อรอ

วันที่จะได้กลับประเทศไทย.

โควิดขาลง

แถลงผลก�รประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ว่� ที่ประชุม ครม.อนุมัติให้กระทรวง

ส�ธ�รณสุข (สธ.) โดยกรมควบคุมโรค 

เปลี่ยนแปลงร�ยละเอียดส�ระสำ�คัญ

ของก�รจัดห�วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 สำ�หรับบริก�รประช�กร

ในประเทศไทยจำ�นวน 60 ล้�นโดส 

(Astra Zeneca) ในปี 65 โดยปรับลดก�ร

จัดซื้อวัคซีน AZ จ�กเดิม 60 ล้�นโดส 

กรอบวงเงิน 18,762.5160 ล้�นบ�ท 

เป็นก�รจัดซื้อวัคซีน  AZ จำ�นวน 35.4 

ล้�นโดส กรอบวงเงิน 11,069.8845 

ล้ �นบ�ท เพิ่ มก�รจัดซื้ อภูมิคุ้ มกัน

สำ�เร็จรูปหรือแอนติบอดีออกฤทธิ์ย�ว 

(Long-acting antibody : LAAB) จำ�นวน 

257,500 โดส กรอบวงเงิน 7,569.2228 

ล้�นบ�ท ซึ่งทำ�ให้กรอบวงเงินโดยรวม

ของโครงก�รปรับลดไป 123.41 ล้�น

บ�ท จ�กกรอบวงเงินเดิม 18,762.5160  

ล้�นบ�ทเหลือ  18,639.1073 ล้�นบ�ท 

พร้อมขย�ยระยะเวล�สิ้นสุดโครงก�ร

จ�กเดือน ก.ย.65 เป็นเดือน ธ.ค.65   

“ปี 65 ในประเทศมีคว�มต้อง 

ก�รวัคซีนโควิด-19 ลดลง ประกอบ

กับสถ�นก�รณ์ โควิดมีแนวโน้มดีขึ้น

อย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งมีวัคซีนที่ ได้รับ

จ�กก�รบริจ�คจ�กต่�งประเทศจำ�นวน

ม�ก ทำ�ให้วัคซีนสำ�รองในประเทศเพียง

พอ กรมควบคุมโรคจึงพิจ�รณ�ปรับ

แผนก�รจัดซื้อวัคซีนเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถ�นก�รณ์ โดยปรับลดจำ�นวน

วัคซีน AZ ลง ซึ่งในช่วงไตรม�สแรกของ

ปี 65 บริษัทได้ส่งมอบวัคซีนแล้วจำ�นวน 

13.2 ล้�นโดส โดยจะได้มีแผนรับมอบ

จำ�นวน 11.2 ล้�นโดสภ�ยในปี 65 ส่วน

ที่เหลืออีก 11 ล้�นโดส ค�ดว่�จะได้รับ

มอบภ�ยในไตรม�สที่ 2 ปี 66” น�ยธน

กรกล่�ว  

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�ว

ว่� ในส่วนก�รเ พ่ิมจัดซ้ือภูมิ คุ้มกัน

สำ�เร็จรูป (LAAB) จำ�นวน 257,500 โดส 

เนื่องจ�กมีผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตจ�กโค

วิด-19 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ท่ีมีภูมิคุ้มกันต่ำ� ซ่ึงมีคว�มเส่ียงสูงต่อ

ก�รเสียชีวิต ห�กมีก�รติดเช้ือ แม้ว่�จะ

ได้รับก�รฉีดวัคซีน แต่ไม่เกิดภูมิคุ้มกัน

โรค เพร�ะร่�งก�ยของผู้ป่วยกลุ่มน้ีไม่

ส�ม�รถสร้�งแอนติบอดีจ�กวัคซีนได้

เหมือนกับคนปกติท่ัวไป จึงจำ�เป็นต้อง

ปรับเพ่ิมโดยมุ่งใช้กับกลุ่มเส่ียงสูงท่ีมี

ภูมิคุ้มกันต่ำ� 3 กลุ่มโรค ได้แก่ ผู้ป่วย

ล้�งไต ผู้ป่วยปลูกถ่�ยอวัยวะและผู้ป่วย

โรคเก่ียวกับภูมิคุ้มกันตนเอง ซ่ึงจะช่วย

ป้องกันก�รป่วยได้ถึงร้อยละ 83  

นอกจ�กน้ี ครม.ยังอนุมัติให้จุฬ� 

ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เปล่ียนแปลงร�ย

ละเอียดโครงก�รวิจัยและพัฒน�วัคซีน

โควิด-19 (ChulaCov19  mRNA) เพื่อ

ทำ�ก�รทดสอบท�งคลินิกระยะท่ี 1-3 และ

ก�รผลิตเพ่ือข้ึนทะเบียนรับก�รรับรอง

จ�ก อย. พร้อมขย�ยระยะเวล�ส้ินสุด

โครงก�รเป็นเดือน ธ.ค.65 โดยมอบหม�ย

ให้จุฬ�ฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�

และผลิตวัคซีน ChulaCov19mRNA ท่ี

ส�ม�รถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเช้ือไวรัสท่ีก่อ

โรคโควิด-19 ส�ยพันธ์ุใหม่ให้สำ�เร็จต�ม

เป้�หม�ย เพื่อเพ่ิมศักยภ�พและขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รพัฒน�และผลิตวัคซีน

ป้องกันโควิด 

น�ยธนกรกล่�วว่� พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.

กล� โหม ยั ง ได้ ขอ ให้ หน่ วยง�นที่

เกี่ยวข้องระมัดระวังสถ�นก�รณ์ โค

วิด โดยเฉพ�ะในช่วงเดือน ก.ค.นี้ ที่

จะมีวันหยุดย�ว เพื่อป้องกันก�รแพร่

ระบ�ด อย่�งไรก็ดี ผู้ประกอบก�รสถ�น

บริก�ร พนักง�น ลูกจ้�ง รวมไปถึงภ�ค

บริก�รเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยวและ

บริก�ร ได้แสดงคว�มขอบคุณน�ยกฯ ที่

ได้มีมติผ่อนคล�ยม�ตรก�รให้เปิดสถ�น

บริก�ร หลังถูกปิดม�น�นหล�ยเดือน 

ซึ่งท�งผู้ประกอบก�รยืนยันจะปฏิบัติ

ต�มม�ตรก�รของท�งส�ธ�รณสุขอย่�ง

เคร่งครัด ซึ่งน�ยกฯ เชื่อมั่นอีกไม่น�น

ประเทศไทยจะส�ม�รถดำ�เนินชีวิตได้

ต�มปกติ

ที่ศ�ล�ว่�ก�ร กทม. น.ส.ทวิด� 

กมลเวชช รองผู้ว่�ฯ กทม. กล่�วภ�ย

หลังประชุมศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ก�ร

แพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 

2019 (โควิด-19) กรุงเทพมห�นคร 

(ศบค.กทม.) ครั้งที่ 22/2565 ว่� สำ�นัก

อน�มัย สำ�นักก�รแพทย์ และหน่วย

ง�นที่ เกี่ยวข้อง ได้ห�รือถึงข้อเสนอ

เพื่อผ่อนคล�ยม�ตรก�รป้องกันควบคุม

โรคในประเทศ ม�ตรก�รสังคม ชุมชน 

และองค์กรเปลี่ยนผ่�นสู่ระยะ Post-

pandemic เตรียมม�ตรก�รเพื่อเข้�

สู่แนวท�งก�รเป็นโรคประจำ�ถิ่นของ

กรุงเทพมห�นคร เพื่อนำ�เข้�ที่ประชุม

คณะกรรมก�รโรคติดต่อ กทม.พิจ�รณ�

ให้คว�มเห็นชอบต่อไป

“สถ�นก�รณ์ โควิดใน กทม.

ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อร�ยวันลดน้อยลง

อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้พื้นที่ กทม.มีปัจจัยที่

พร้อมสำ�หรับก�รเปลี่ยนผ่�นก�รระบ�ด

ของโรคโควิด-19 สู่ก�รเป็นโรคประจำ�

ถิ่น สำ�หรับประช�ชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ต�มเกณฑ์ ทั้งกลุ่ม 608 เด็กอ�ยุ 5-11 ปี 

และผู้ที่อ�ยุ 12-17 ปี ส�ม�รถวอล์กอิน                                                                  

เข้�รับบริก�รวัคซีนได้ ซ่ึงก�รได้รับวัคซีน

เข็มกระตุ้นนั้นอ�จไม่ได้ป้องกันก�รติด

เชื้อโควิด-19 แต่จะช่วยลดคว�มรุนแรง

ให้เบ�บ�งลง รวมทั้งหน้�ก�กอน�มัย

ยังคงมีประโยชน์ ในก�รป้องกันทั้งก�ร

แพร่เชื้อและก�รรับเชื้อโควิด และโรค

ติดเชื้อระบบท�งเดินห�ยใจอื่นๆ จึงควร

พกหน้�ก�กอน�มัยทุกครั้ง เมื่อออกจ�ก

บ้�นและนำ�ม�สวมเมื่อมีคว�มเสี่ยง” 

รองผู้ว่�ฯ กทม.ระบุ.

นายกฝาก

(ฉบับที่…) พ.ศ….. เค�ะกฎหม�ย

ลูก คุมกัญช�เสรีให้ปลูกได้บ้�น

ละไม่เกิน 10 ต้น และกรณีถ้�

ปลูกเพื่อก�รพ�ณิชย์เป็นธุรกิจ

ขน�ดเล็กไม่เกิน 5 ไร่ และ

ต้องให้ผลตอบแทนกับรัฐม�ก

ขึ้น ว่� พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่�

ขณะนี้ร่�งพระร�ชบัญญัติฯ ดัง

กล่�วอยู่ในชั้นกรรม�ธิก�ร เชื่อ

ว่�ท�งกรรม�ธิก�รจะได้ช่วยกัน

พิจ�รณ�อย่�งถี่ถ้วนรอบคอบ 

ท�งรัฐบ�ลโดยกระทรวงส�ธ�รณ 

สุขได้ออกประก�ศที่สอดคล้อง

กับร่�ง พ.ร.บ.ที่กำ�ลังพิจ�รณ�

แล้ว

วันเดียวกัน รศ.ดร.สุทิน 

เวียนวิวัฒน์ หัวหน้�โครงก�รอี

ส�นโพล เปิดเผยผลสำ�รวจของ

อีส�นโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและ

เศรษฐกิจอีส�น คณะเศรษฐ 

ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

เรื่อง “คนอีส�นกับก�รปลูกกัญช�

เสรี” โดยทำ�ก�รสำ�รวจตั้งแต่วัน

ที่ 17-19 มิ.ย. จ�กกลุ่มตัวอย่�ง

อ�ยุ 18 ปีขึ้นไป 1,105 ร�ย ใน

เขตพื้นที่ภ�คอีส�นว่� ได้มีก�ร

สอบถ�มกลุ่มตัวอย่�งว่� “ครัว

เรือนของท่�นจะปลูกต้นกัญช�

หรือไม่” พบว่� ร้อยละ 53.1 

จะปลูก และร้อยละ 46.9 จะ

ไม่ปลูก  โดยกลุ่มที่จะปลูกแยก

เป็นดังนี้ ร้อยละ 25.6 จะปลูก 

1-5 ต้น, ร้อยละ 14.7 จะปลูก 

6-10 ต้น และร้อยละ 12.8 จะ

ปลูกม�กกว่� 10 ต้น แต่ไม่เกินที่

กฎหม�ยกำ�หนด

เมื่อสอบถ�มว่� ท่�นจะ

เสพกัญช�หรือไม่ พบว่� ร้อยละ 

66.9 จะไม่เสพ และร้อยละ 33.1 

จะเสพหรือลองเสพ โดยกลุ่มที่

จะเสพหรือลองเสพแยกเป็นดังนี้ 

ร้อยละ 19.0 อ�จจะลองแค่ลอง

เสพไม่กี่ครั้ง, ร้อยละ 10.6 จะ

เสพต�มโอก�สต่�งๆ และมีเพียง

ร้อยละ 3.5 ที่จะเสพบ่อยหรือ

เสพเป็นประจำ�

เมื่อสอบถ�มต่อว่� หลัง                                                        

จ�กนี้ประม�ณ 1 ปี เมื่อประช� 

ชนปลูกกัญช�เยอะขึ้น ร�ค�

กัญช�จะเป็นอย่�งไร พบว่� อัน 

ดับ 1 ร้อยละ 48.1 เห็นว่�ไม่

ถูกไม่แพง ปลูกแล้วยังพอมีกำ�ไร 

รองลงม�ร้อยละ 35.2 เห็นว่�

พอๆ กับผักสวนครัว ปลูกแล้ว

ไม่ค่อยมีกำ�ไร และมีเพียงร้อย

ละ 16.6 เห็นว่�ยังแพงม�ก ปลูก

แล้วได้กำ�ไรสูง

ส่ วนคำ �ถ�มที่ ว่ �  ก�ร

อนุญ�ตให้ประช�ชนปลูกกัญช�

ได้ จะช่วยให้ประเทศลดปัญห�

คว�มย�กจนได้หรือไม่ พบว่� 

อันดับ 1 ร้อยละ 66.7 เห็นว่�

ไม่ช่วยลดปัญห�คว�มย�กจน

หรืออ�จเพิ่มปัญห� ขณะที่ร้อย

ละ 33.3 เห็นว่�จะช่วยลดปัญห�

คว�มย�กจน     

เมื่อสอบถ�มว่� กังวลว่�

บุตรหล�นของท่�นหรือเย�วชน

จะบริ โภคหรือ เสพกัญช�จน

เสียสุขภ�พหรือก�รเรียน หรือ

ไม่อย่�งไร พบว่� เมื่อเรียงจ�ก

ระดับคว�มกังวล เป็นดังนี้ ร้อย

ละ 23.7 ตอบว่� กังวลม�กที่สุด, 

ร้อยละ 24.9 ตอบว่� กังวลม�ก, 

ร้อยละ 33.5 ตอบว่�กังวลป�น


