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ไทยโพสต • นายกฯ ผวาโอมิครอนสาย

พันธุยอยระบาดยุโรปลามไทย ส่ังรับมือหลัง

ยกเลิก “Thailand Pass” ตางชาติ สธ.ชี้                                                                     

โควิดยังแพรในเมืองใหญ หวงคนฉีดวัคซีน

นอย วอนกระตุนเข็ม 3 ปองกลุม 608 ดับ

เม� อวันที่ 22 มิถุนายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                           

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 2,387 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

2,379 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 2,379 ราย, จากเรือนจําและที่ตอง

ขัง 4 ราย, จากตางประเทศ 4 ราย หาย

ปวยเพิ่มขึ้น 1,683 ราย อยูระหวางรักษา 

21,152 ราย อาการหนัก 608 ราย ใสเคร� อง

ชวยหายใจ 290 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 

ราย เปนชาย 11 ราย หญิง 8 ราย อายุ 60 

ปขึ้นไป 18 ราย มีโรคเรื้อรัง 1 ราย ขณะ

ที่มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 

จํานวน 4,504,929 ราย มียอดหายปวย

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 4,453,252 

ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน 30,525 ราย ขณะที่สถานการณ

โลกมีผูติดเชื้อสะสม 545,773,729 ราย ผู

เสียชีวิตสะสม 6,343,571 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                              

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา

กรุงเทพฯ • เมากัญชาฟาดกันเดือด! เพ� อ                                                         

ไทย-ภูมิใจไทย แมวนําขบวนโหมไฟเทียบ

ยาฝน สุดทายติดกันงอม ขยี้หนักอยาคิดแค

หาเสียง ครวญหวังดีหวงเยาวชน เปดเสรี

ตองดูใหครบวงจร ขณะที่ “ศุภชัย” เปดศึก 

“ภูมิธรรม” ขุดขาวเน�า-หวยบนดินปาหนา

กลับ ฟาดมีประกาศควบคุมชัดเจน พวก

อคติบังตามองไมเห็น  ดานกรมการแพทย

เผยยอดผูปวยพุง 9 คนหามเขา รพ. “คุกกี้-

กาแฟ” ผสมกัญชาออกฤทธิ์ กรมวิทยขยับ 

จอผุด “เทส กัญ” ชุดตรวจ THC ในอาหาร

คลายเอทีเค 

ผูส� อขาวรายงานวา นายทักษิณ ชิน                                                            

วัตร อดีตนายกฯ รวมสนทนาในเพจ แคร                                                               

คิด เคล� อนไทย ที่ผานมา ในช� อตอน 

“เศรษฐกิจพังยับ ประยุทธรับมือไมไหว?!” 

โดยระบุเกี่ยวกับประเด็นกัญชาเสรีวา  ตอน

ฝนออกมาใหมๆ ก็บอกมีสรรพคุณทางยา

เยอะ ถามวามีมั้ย มีจริง แตสุดทายก็มีการ

เสพติดกันเยอะ กัญชาก็เหมือนกัน มีสาร

เสพติดอยูในตัว และมีสรรพคุณทางยาดวย 

แตตองสกัดใหถูกตองตามหลักการที่ถูกตอง 

“ฉะนั้นการเตือนกับเยาวชนตองมา                                                  

พรอมกันกับการใหเสรี เร� องนี้ตองดูใหครบ

วงจร ไมใชอยากหาเสียงวาปลูกกัญชาได

แลวบอกวาชนะแลว เห็นวันนี้มีการใชใส                                                    

แมกระทั่งในไขเจียว มันเพี้ยนกันใหญ เร� อง

น้ีอยาทําเปนเลนไป และอยาลืมวามันมีสาร                                                                   

เสพติดอยูในตัว ทุกอยางมีโทษและประโยชน 

จึงตองสกัดใหถูกหลักการ” นายทักษิณกลาว 

ขณะท่ีนายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียน

และ ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคภูมิใจไทย โพสต 

เฟซบุกสวนตัวเปนรูปกองขาวเน�าและขอ 

ความระบุวา วาแตเขาอิเหนาเปนเอง เร� อง

วัคซีน รัฐบาลสั่งมาสํารองไว 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ปดตอบ “ภท.” ถก

ปรับเกาอี้ ครม. “ฝายคาน” คึก! ลงช� อ

ยืนยันความถูกตองญัตติอภิปรายไมไววาง 

ใจรัฐมนตรี เล็งคุยวิปรัฐบาลอีกรอบขอซัก                                           

ฟอก 5 วัน “พท.” เตรียม 15 ขุนพล

ชําแหละ เยยองครักษปราบมารแคเด็กหนา 

ละออน “สุทิน” ไมหวงมีงูเหาเร� องปกติ 

“นพ.สุกิจ” เผย “ประธานสภาฯ” จะบรรจุ

วาระเปนเร� องดวน พรอมแจงนายกฯ-รมต.

ถูกอภิปรายทราบ “เด็ก ปชป.” ตามบี้ “สุ

พัฒนพงษ” บอกมีขอมูลน็อกกลางสภาหาก

ฝายคานตองการ

เม� อวันที่ 22 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม ปฏิเสธตอบคําถามกรณีพรรคภูมิใจไทย

ไดพูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือ

ไม หลังมีคดีของนางกนกวรรณ วิลาวัลย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมช.ศธ.) บุกรุกปาเขาใหญ จ.ปราจีนบุรี 

โดยเดินขึ้นไปยังหองทํางานบนตึกไทยคูฟา

ทําเนียบรัฐบาลทันทีดวยสีหนาเรียบเฉย

ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส. 

มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย (พท.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

รวมฝายคาน (วิปฝายคาน) กลาวถึงกรณี

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษ 

ฎร สงหนังสือขอให 7 พรรครวมฝายคาน

ที่ย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปน

รายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ไว 

ใหมาลงนามยืนยันความถูกตองของญัตติที่

เสนอมาอีกครั้งวา เม� อวันที่ 21 มิ.ย. ทาง 

ส.ส.พรรครวมฝายคานไดลงนามยืนยันความ                      

ถูกตองญัตติดังกลาวเรียบรอยแลว เหลือ

เพียงนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท ส.ส. 

บัญชีรายช� อ และหัวหนาพรรคไทยศรีวิไลย

คนเดียวเทานั้นที่ติดตอไมได จึงยังไมไดมา

ลงช� อ แตคาดวาวันที่ 22 มิ.ย. น�าจะดําเนิน

การไดเรียบรอย และสงญัตติกลับคืนใหประ 

ธานสภาฯ เพ� อดําเนินการตอไป 

“การย� นญัตติอภิปรายไมไววางใจคร้ัง

นี้ ไมมีอะไรน�าเปนหวง เพราะที่ผานมามี

การไปตีความกันผิด และมีการไปเทียบกับ

ญัตติในอดีตของนายอุดมเดช รัตนเสถียร 

ส.ส.นนทบุรี พรรค พท. ที่มีการย� นญัตติ

เขามาแลว โดยประธานสภาฯ บรรจุเขา

ระเบียบวาระแลว และเขาสูระบบขั้นตอน

การอภิปราย แตก็มีการนํามาแกไข 

รัฐสภา • กมธ.คูชีวิตจอเพิ่มประเด็นจด

ทะเบียนคูชีวิต รองรับสังคมผูสูงอายุ ที่ไม                                                    

เกี่ยวของกับเร� องเพศ เพ� อใหดูแลกันและ                       

กัน ดาน “ธณิกานต” มั่นใจนั่ง กมธ.วิสา 

มัญได แมถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหนาที่ เผย

ถามฝายเลขาฯ สภาแลว  

เม� อเวลา 12.00 น. วันที่ 22 มิ.ย. ที่

รัฐสภา นายแทนคุณ จิตตอิสระ  เลขานุการ

คณะทํางานทางการเมือง ประธานสภาผู                                                       

แทนราษฎร ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญราง พ.ร.บ.คูชีวิต (ฉบับที่..) 

พ.ศ.....  พรอมดวย น.ส.ธณิกานต พรพงษา

โรจน ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ แถลง

ภายหลังการประชุมคณะ กมธ. โดย น.ส.ธณิ

กานตกลาววา ที่ประชุมคณะ กมธ. มีมติตั้ง                                                    

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปนประธานคณะ กมธ. 

ขณะที่รองประธานคณะ กมธ.  5 ตําแหน�ง 

ประกอบดวย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.                                                            

บัญชีรายช� อ พรรคประชาธิปตย, นายธัญ                                                            

วัจน กมลวงศวัฒน ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค                                                                  

กาวไกล, นางมุกดา พงษสมบัติ ส.ส.ขอน 

แกน พรรคเพ� อไทย, 

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” นั่งหัวโตะถกพลังงาน 

สั่งคลี่คลายสถานการณใหไดมากที่สุด หา

มาตรการไมใหกระทบประชาชนเกินไป ปล้ืม 

“ฟชท เรทติ้งส”  คงอันดับไทย BBB+ “สุ

พัฒนพงษ” เรงเจรจา 6 โรงกลั่นหาขอ

สรุปชวยราคาน้ํามัน คาดชัดเจนสัปดาหนี้ 

พรอมหารืออดีต รมว.คลัง “กพช.” เคาะ

เล� อนปลดเคร� องโรงไฟฟาแมเมาะ เห็นชอบ

แผนรับซื้อไฟฟาจากขยะป 65

ท่ีตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล เม� อ                                                             

วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 13.30 น. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) 

ครั้งที่ 4/2565  โดยมีผูเขารวมประชุม อาทิ 

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐ                                                   

มนตรี และ รมว.พลังงาน, พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา รมว.มหาดไทย, นายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง และหน�วยงานที่

เกี่ยวของ 

นายกรัฐมนตรีกลาวเปดการประชุม

วา เรามีปญหาดานพลังงานมากพอสมควร 

ทั้งปจจัยภายในและภายนอก จําเปนตอง

เรงคลี่คลายสถานการณใหไดมากที่สุด แต

มีเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีคือการจัดอันดับของ

สถาบันฟทช เรทติ้งส (Fitch) ยังคงอันดับ

ความน�าเช� อถือของประเทศไทยที่ BBB+ 

ถือวาเปนมาตรฐานทางการเงินการคลังที่                                                     

แข็งแกรง มีเสถียรภาพ จึงขอขอบคุณกรรม 

การทุกคน 

ตอมาเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ 

ใหสัมภาษณภายหลังการประชุมวา ที่ประ 

ชุมไดพิจารณาหลายกิจกรรมที่เกี่ยวของใน

การบริหารงานดานพลังงานหลายเร� อง คง

ไม่ใช่เรื่องเฉพาะราคาน้ํามันแพงหรือไม่

แพงอยางเดียว แตเปนเร� องพลังงานในภาพ

รวมทั้งหมด ที่ตองปรับรูปแบบของการใช

พลังงานใหสอดคลอง

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  แรม  9  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล
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อิสรภาพแหงความคิด

ถกกมธ.คูชีวิต

ตั้ง‘อนุชา’ปธ.

เสร็จทันสมัยน้ี
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คุยโรงกลั่นเคลียรกรณ

รวบ ‘เมธา’ ดารุมะ

อางหมุนเงินไมทัน

แผนดินไหว

เขยาอัฟกันดับ 950 คน

สศช.ฟนธง

ศก.ไทยโต 3%
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ส่ังสธ.รับมือสายพันธุยอย

โควิดยังระบาดเมืองใหญ

ไฟเขียวญัตติซักฟอก
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2 ในประเทศ

สัญญาณวิกฤตไล่ล่า

เช้าชามเย็นชามไม่รอด

ญญาณวิกฤตจากปัจจัยภายนอก ทั้งสถานการณ์

รัสเซีย-ยูเครน ผลกระทบด้านพลังงาน เงินเฟ้อ การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลต่อการผลิต

วัตถุดิบเพื่อการบริโภคของประชากรโลก ทำาให้รัฐ

ต่างๆ ต้องปรับตัวและเร่งหาแนวทางลดผลกระทบให้มาก

ที่สุด และต่างภาวนาไม่ให้สถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่าง

ประเทศขั้วอำานาจเดินไปสู่การขยายวงสงคราม เพราะจะยิ่ง

ทำาให้รัฐบาลในยามปกติรับมือกับวิกฤตที่มากขึ้นไม่ไหว โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการไม่ได้เตรียมตัวหรือสร้างมาตรการรองรับ

ไว้ล่วงหน้า 

อีกทั้งการเริ่มต้นของระบบของรัฐบริการอาจยังไม่มี

ประสบการณ์ และไม่มีศักยภาพพอที่จะตั้งรับพายุปัญหาเหล่า

นั้น ทั้งด้านองค์ความรู้ และความไม่เคยชินกับการรับสภาพ

ปัญหาหนักๆ และซับซ้อนจากภัยคุกคาม ส่งผลให้เกิดคำาถาม

ว่ารัฐและบุคลากรของรัฐจะต้องปรับตัวอย่างไรให้เท่าทัน

กับสภาพการณ์ และสร้างความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา

ประจำาวันของคนสังคมได้อย่างไร เช่น รถติด น้ำาท่วม ไฟ

ไหม้ พายุ ตึกถล่ม สินค้าอุปโภค บริโภคขาดตลาด เลยไปถึง

โจรกรรม การโกงสารพัดรูปแบบที่ฉกชิงเงินในกระเป๋าของคน

ส่วนใหญ่ในสังคมที่มีอยู่น้อยนิดไป

แม้ โครงสร้างการบริหารระดับประเทศ เลยไปถึงเมือง

ใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจะไม่เอื้ออำานวยให้แก้ไขปัญหาได้

ในทันที แต่การบรรเทาปัญหาให้เบาบางลง เพื่อให้การดำาเนิน

ชีวิตสะดวกขึ้นก็เชื่อว่าคนในสังคมพอจะรับได้ โดยดูว่ารัฐจะ

สามารถออกแบบแนวทางแก้ไขได้ตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหน 

เช่น กรณีรถเมล์ ไม่เพียงพอรับประชาชนที่เดินทางในช่วง

เร่งด่วน ต้องรอนานนับชั่วโมง แถมเบียดเสียด แออัด ยืนขา

แข็งเป็นเวลานานกว่าจะถึงบ้าน เพราะการจราจรติดขัด และ

ถ้าฝนตกน้ำาท่วม การเดินทางก็ยิ่งยากลำาบากเป็น 2 เท่า ซึ่ง

แนวทางเกลี่ยรถจะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่

หรืออย่างเช่น กรณีสมาคมกิจการรถโดยสารที่ ให้

บริการรถร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.) จำานวน 27 บริษัท 

เตรียมลดจำานวนการวิ่งใน 143 เส้นทางทั่วประเทศลง 80% 

ในวันที่ 1 ก.ค. เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนราคาน้ำามัน 

ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแก้ไข

ปัญหาโดยเร่งด่วน โดยรัฐใช้วิธีการจัดรถของ บขส.หรือ รฟท.

เพื่อทดแทนนั้น  จะสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ โดยนำา

ไปสู่ความมั่นใจในมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยได้หรือ

ไม่ และกลายเป็นปัญหาใหม่ๆ งอกขึ้นมาให้รอแก้ไขเหมือน

เช่นในอดีตที่เกิดขึ้น

ปัญหาในทุกส่วนของสังคมดูเหมือนจะเป็นดินพอก

หางหมู ที่ ไม่สามารถแก้ไขแบบขุดรากถอนโคนได้ เนื่องจาก

วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติการทำางานของบุคลากรหลายภาค

ส่วนตกอยู่กับความเคยชิน ขาดความกระตือรือร้น ทำางาน

แบบเช้าชามเย็นชาม อิจฉาริษยา ยืนอยู่บนวาทกรรมการ

ต่อสู้ทางการเมือง จึงเห็นแต่แนวคิดและการทำางานที่ตั้งรับกับ

ปัญหา รอปัญหาเกิดขึ้นโดยไม่มีแผนงานรองรับสถานการณ์ 

ซึ่งหลายเรื่องสุ่มเสี่ยงต่อสภาพเมือง และคนที่อาศัยอยู่ในเมือง

จะต้องเจอกับแรงกระแทกที่กระหน่ำาซ้ำาหนักเข้ามาทุกด้าน 

อาจถึงเวลาที่ผู้บริหารทุกลำาดับชั้น และบุคลากรใน

ภาครัฐต้องปรับวิธีการทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

และวางแผนการทำางานที่มีประสิทธิภาพรับมือกับวิกฤตทุก

ด้าน เรียนรู้เครื่องมือในโลกยุคใหม่เข้าไปช่วยเพื่อให้เกิดความ

รวดเร็ว มองงานภาครัฐคืองานบริการประชาชน เปล่ียนมายด์

เซตตัวเองให้เป็นพลังช่วยกันเพื่อส่วนรวมและสังคม เลิก

ความคิดเรื่องธุระไม่ใช่ ทำางานให้ผ่านไปวันๆ สิ้นเดือนรอรับ

เงินเดือน จบภารกิจแล้วไม่ต้องสนใจผลลัพธ์ รอให้เกิดวิกฤต

ไล่ล่าพังไปทั้งสังคม รัฐล่มสลายเพราะตายซากลงทุกวันก่อน 

ค่อยตื่นตัว.

สั

นายภูมิธรรม เวชยชัย 

ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

คำาขวัญวันนี้...“วัคซีนเต็มแขน” วัคซีนกำาลังจะหมด

อายุ เต็มทุกสถานีอนามัย เพราะสั่งเข้าแบบไม่มีแผน ใช้

งานไม่ทันจนหมดอายุการใช้ไปก่อน ส่วน “กัญชา เต็มปอด” 

เพราะรีบโฆษณาเกินจริงก่อนรีบหาวิธีป้องกัน!!.

ตติซักฟอกเถื่อน’ ที่ ‘เสี่ยเฮ้ง’ นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน และผู้อำานวยการพรรคพลังประชา

รัฐกังขาว่า มีการลักไก่ยัดไส้ชื่อตัวเอง เป็น 11 คน 

ทั้งๆ ตอน ส.ส.เซ็นลงนามให้อภิปรายไม่ไว้วางใจมี

แค่ 10 คน ร้ายแรงยิ่งกว่าเสียบบัตรแทนกัน ไม่น่า

จะมีปัญหา 

หลังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือ

ให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรค มาลงนามยืนยันความถูกต้อง อุดช่อง

ให้ยื่นเอาผิดในทางกฎหมาย ดูแล้วน่าจะเคลียร์ข้อครหาได้ระดับหนึ่ง 

อีกอย่างนายสุชาติไม่ได้หวังจะเอาเป็นเอาตายอยู่แล้ว แค่

ต้องการตอบโต้แรงๆ ไปถึง ‘ผู้มีอิทธิพลนอกฝ่ายค้าน’ ตัวการสอดชื่อ

เข้ามา ให้รู้ว่าไม่กลัว แรงมาพร้อมแรงกลับ ไม่ได้เป็นหมูในอวย  

ขณะที่ช็อตต่อไปคือ เรื่องกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ‘เสี่ยแฮงค์’ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ประสานงานวิปรัฐบาล รายงานให้ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบว่า ฝ่ายค้านขอมา 5 วัน 

เป็นการซักฟอกมาราธอน 18-21 กรกฎาคม 4 วันรวด แล้วไป

โหวตกันเช้าวันที่ 22 กรกฎาคม แต่ที่ประชุม ครม.ยังไม่เคาะ โยนให้

คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ที่มีนาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน

ไปต่อรอง  

ท่าทีของนายนิโรธตอนนี้คือไม่ยอม เพราะเห็นว่าเป็นเวลาที่

มากเกินไป แต่ดูแล้วคงขัดขืนลำาบาก สถิติที่ผ่านมาบ่งบอกวิปฝ่ายค้าน

ต่อรองชนะตลอด ได้เวลาตามที่รีเควสเสมอ

ขณะที่การเตรียมรับมือศึกซักฟอกฝั่งรัฐบาล นอกจาก ‘บิ๊ก

ตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ที่ฝ่ายค้านเขียนญัตติแบบครอบจักรวาล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีอีก 10 คน พอจะเก็งการบ้านกันออกว่าจะโดนเรื่องอะไร 

อย่างญัตติของ ‘เสี่ยหนู’ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ค่อนข้างชัดว่า พรรคเพื่อไทยจะมา

เปิดปฏิบัติการ ‘ไล่หนู ตีงูเห่า’ ในสภาต่อ  

เช่นเดียวกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และเลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ ที่แกนนำาพรรคเพื่อไทยบางคนร่วมมือกับพรรค

เล็ก โหมโรงเรื่องโครงการท่อส่งน้ำาอีอีซีมาตั้งแต่ ไก่ โห่ หรือ นาย

นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

ที่พรรคก้าวไกลกัดไม่ปล่อยกรณีไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่ารถซ่อมบำารุงทาง

อเนกประสงค์สมัยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จอง

กฐินมา 2 ปีติดต่อกัน 

ในส่วนของเรื่องเสียงของรัฐบาล ‘บิ๊กตู่’ คลายกังวลไปเยอะ                                                                                            

ตั้งแต่จบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบ 

ประมาณ 2566 ในวาระแรก ที่เสียงชนะขาดฝ่ายค้านแบบไม่เห็นฝุ่น 

ปลื้มถึงขนาดพูดกับแกนนำารัฐบาลบางคน “เห็นแบบนี้ค่อยมีกำาลังใจ

ทำางานหน่อย” 

แต่จะใช้บรรทัดฐานเสียงจากการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประ 

มาณไม่ได้เสียทีเดียว เพราะบรรดา ‘งูเห่า’ ที่พรรคภูมิใจไทยเลี้ยงไว้ 

บางคนมีข้อจำากัดเรื่องผลกระทบต่อฐานเสียงในพื้นที่ 

ที่ยกมือให้รัฐบาลในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ มันพอมีข้ออ้างกับ

ประชาชนได้ว่า จำาเป็นต่อประเทศ แต่จะมายกมือไว้วางใจให้ ‘บิ๊ก

ตู่’ ส.ส.งูเห่าโซนอีสานกลัวฟีดแบ็กแรง 

ในศึกซักฟอกอาจจะหาทางออกด้วยการ ‘ไม่แสดงตน’ หรือ  

‘งดออกเสียง’ แทน ซึ่งก็เป็นการตัดกำาลังฝ่ายค้านได้เช่นกัน 

สำาหรับองครักษ์พิทักษ์ลุงที่มีทุกหน ในส่วนของพรรคพลัง

ประชารัฐมีการตั้ง ‘ทีมปราบมาร’ เอาไว้ราวๆ 10 คน คอยทักท้วงฝั่ง

ตรงข้าม แต่ดูแล้วคงไม่ต้องออกแรงอะไรมาก มีไว้ให้แค่ ‘บิ๊กตู่’ รู้สึก

ไม่โดดเดี่ยวเท่านั้น เพราะผ่านรายการนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ไร้อาการตื่น

สนามแล้ว 

หลักๆ ฝ่ายค้านคงเน้นยั่วอารมณ์ ‘บิ๊กตู่’ ที่จุดเดือดต่ำา 

ไฮไลต์ครั้งนี้น่าจะอยู่ที่การเชือดเฉือนกัน โดยเฉพาะรัฐมนตรี

ที่ผู้มีบารมีนอกฝ่ายค้านฝากสั่งสอน ทั้ง นายสุชาติ ทั้ง นายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โดยไม่รู้จะเล่นกันแรงขนาดไหน จะลากกันไปถึงเรื่องส่วนตัวตาม

ท่ีมีการเรียกน้ำาย่อยกันหรือไม่ ซ่ึงโดยปกตินักการเมืองไม่ชกใต้เข็มขัดกัน

ด้วยเรื่องแบบน้ี เพราะพูดไปผู้แทนในสภาอาจสะดุ้งหลายคน 

แต่หนนี้มีข้อหาหมั่นไส้เป็นทุน อาจจะเลยเถิดกันได้เหมือนกัน 

อย่างที่รู้กัน 11 แบล็กลิสต์ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก โจทย์ ไม่ได้

ตั้งจากโครงการที่รัฐมนตรีทำา แต่มาจากเหตุผลทางการเมืองเป็นหลัก  

ชื่อหลายคนถูกลากขึ้นมา เพราะมีนัยทางการเมืองแฝงทั้งนั้น 

ไม่ต้องดูไหนไกล คนบางคนไม่น่าโดนกลับโดน แต่คนบางคน

น่าโดนกลับตกสำารวจ โดยเฉพาะในรายของ ‘สุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์’ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ที่กำาลังโดนชาวบ้านด่า

ขรมทั่วเมือง ข้อหาไร้มาตรการฉุดราคาน้ำามันที่แพงหูฉี่ ที่ฝ่ายค้านเอา

ไปลงกับ ‘บิ๊กตู่’ แทน 

ขนาดเด็กพรรคประชาธิปัตย์ ‘อัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ 

ส.ส.ราชบุรี ยังข้องใจ เรียกร้องให้ฝ่ายค้านใส่ชื่อลงไปด้วย  

แต่ในทางการเมืองรู้กัน ‘สุพัฒนพงษ์’ รอดเพราะอภินิหารของ

คนที่ทั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยให้ความเกรงใจ 

อย่างไรก็ดี โฟกัสครั้งนี้อาจไม่ได้เดือดที่ ‘บิ๊กตู่’ แต่อาจเป็นคู่

กรณีของ ‘ผู้มีอิทธิพลนอกฝ่ายค้าน’ ที่ซัดกันตั้งแต่เรื่องญัตติ เหน็บจิก

กันผ่านสื่อแรงๆ เป็นการโหมโรง

งานนี้ดูทรง ‘ผู้มากบารมีนอกฝ่ายค้าน’ น่าจะเพิ่มทวีความหมั่น

ไส้ น่าจะเดินเกม ล่อให้ถึงขั้น ‘กินบ๊วย’ ให้อับอาย เพราะต้องยอมรับ

ในข้อเท็จจริงเอาให้ถึงขั้นน็อกค่อนข้างลำาบาก เมื่อดูจากเสียงในมือ

ฝ่ายรัฐบาลผสมงูเห่าแล้ว  

ดังนั้นขอแค่อภิปรายให้กรรมการนับ แล้วเลือดอาบลงเวที ได้

น่าจะพอใจ.  

‘ญั

ลัง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอ

เวลาพิจารณาตัดสินใจเรื่องการต่ออายุสัญญาสัมปทาน 

รถไฟฟ้าสายสีเขียว 30 วัน หลังเข้ารับตำาแหน่งได้ประมาณ

หนึ่งสัปดาห์ และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทกรุงเทพธนาคม ที่อยู่ใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เป็นคู่สัญญากับบีทีเอสในโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 7 คน แทน

คณะกรรมการบริหารชุดเก่าที่ลาออกยกคณะ โดยมี ศ.พิเศษ ธงทอง 

จันทรางศุ เป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งภารกิจสำาคัญก็คือเข้ามา

สะสางปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวดังกล่าว 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา ที่มีพลเอก

ยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นประธานกรรมาธิการ ก็ได้ทำารายงาน

การพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารและจัดการเดินรถ ใน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว นำาเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยมีราย

ละเอียดที่น่าสนใจ ในเรื่องการหาทางออกโครงการรถไฟฟ้าสายสี

เขียว ที่มีเนื้อหาตอนท้ายของรายงานที่เป็นบทสรุป ดังนี้ 

ข้อเสนอแนวทางการบริหารและจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสี

เขียว

 การบริหารและจัดการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเกี่ยวข้องกับ

หลายหน่วยงาน และมีประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวเนื่อง

เชื่อมโยงหลายประการ การพิจารณาศึกษาพบว่า กรณีการขยาย

สัญญาสัมปทานและกรณีไม่ขยายสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว มีข้อมูลและข้อเท็จจริง ทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละกรณี

ที่ควรคำานึงถึง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

5.2.1 กรณีการขยายสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสี

เขียว ส่วนสัมปทานหลักอีก 30 ปี (พ.ศ.2573-2602) 

1) ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางจาก

การเดินรถต่อเนื่อง ไม่ต้องเปลี่ยนขบวน (Through 

Operation) ระหว่างเดินทาง 2) โครงการมีความเป็น

เอกภาพในการบริหารและจัดการเดินรถ สามารถให้

บริการประชาชนผู้ ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงโครงการสามารถบริหารจัดการต้นทุน และ

ค่าใช้จ่าย รายได้จากค่าโดยสารและการพัฒนาพื้นที่

เชิงพาณิชย์ ในภาพรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

และประชาชนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 3) การจัดเก็บค่าโดยสารจะสามารถ

ใช้ โครงสร้างเดียวกันตลอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างเหมาะ

สม คือ สูงสุดไม่เกิน 65 บาท และไม่มีค่าแรกเข้าซ้ำาซ้อนระหว่าง

ส่วนหลัก และส่วนต่อขยาย ซึ่งกรณีมีผู้เดินรถมากกว่า 1 ราย อาจ

ไม่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องของอัตราค่าโดยสาร 4) กทม.สามารถ

แก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ทั้งหนี้สินจากการรับโอน 

โครงสร้างงานโยธาจากทาง รฟม. และหนี้สินจากผลขาดทุนของส่วน

ต่อขยายในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการที่เอกชน

จะต้องรับภาระในการปรับปรุงพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัมปทาน 5) ลดภาระงบประมาณแผ่นดิน

เพื่อมาอุดหนุนค่าโดยสารของโครงการให้แก่คนกรุงเทพฯ จึงทำาให้

รัฐสามารถนำางบประมาณนั้นไปพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ให้กับประชาชนได้

ทั่วถึงยิ่งขึ้น 6) ในช่วงสัญญาสัมปทาน กทม.จะได้รับส่วนแบ่งรายได้

ค่าโดยสารเพื่อมาชำาระหนี้ การกำาหนดอัตราค่าโดยสารสูงสุดที่ 65 

บาท เป็นระดับอัตราค่าโดยสารที่ กทม.จะสามารถชำาระภาระ หนี้สิน

ทั้งหมดได้ภายในปี 2602 นอกจากนี้ กทม.จะได้เงินตอบแทนเพิ่มเติม

กรณีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Equity IRR) ของเอกชนปีใดเกินกว่าร้อย

ละ 9.6 ซึ่งอัตราผลตอบแทนนี้ต่ำากว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินที่มี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ร้อยละ 9.75 

- กรณีไม่ขยายสญัญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ส่วนสัมปทานหลักที่จะหมดสัญญาในวันที่ 4 ธันวาคม 2572 

1) ปัญหาในปัจจุบันคือ จะทำาอย่างไรให้สามารถบริการเดินรถใน

โครงการต่อไปได้ ซึ่งบริษัท BTSC จะเป็นฝ่ายรับภาระหนี้สินต่างๆ 

ของ กทม.ไปดำาเนินการ โดยจะขอขยายสัญญาไปอีก 30 ปี (พ.ศ.

2573-2602) จึงต้องพิจารณาว่าภาระหนี้ที่บริษัท BTSC จะรับไป

นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรารายได้จากการดำาเนินโครงการมีความ

สมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรที่จะขยายสัญญาไปอีก 30 ปี 68 2) เมื่อ

พิจารณาถึงระยะเวลาของสัญญาสัมปทานหลักที่จะหมดในปี 2572 

ยังคงมีเวลาอีกประมาณ 7 ปี และการพิจารณาคัดเลือกผู้รับสัมปทาน

จะดำาเนินการก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ 3 ปี ดัง

นั้น จะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาเพียงพอต่อการจัดตั้ง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้เกิดความรอบคอบ

ในทุกมิติ ทำาให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ เปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่นำาเสนอมาตรฐาน

และคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนได้อัตราค่า

โดยสารที่เหมาะสมและไม่เพิ่มภาระให้กับค่าครองชีพของประชาชนผู้

ใช้บริการมากเกินไป 

3) การขยายสัญญาสัมปทานจากปี 2573 ถึงปี 2602 ให้กับ

เอกชนเพียงรายเดียวแบบเฉพาะเจาะจง ในขณะที่โครงการลงทุนมี

มูลค่าสูง อาจไม่เป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ซึ่งการลงทุนในโครงการของรัฐควร

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการมีส่วนได้-เสียในการ

ดำาเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน 

4) ประเด็นการโอนภาระทางการเงินที่ยังอยู่ระหว่างดำาเนินการ 

รวมถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังเป็นของ รฟม. ตามรายละเอียดบันทึก

ข้อตกลง ซึ่ง กทม.ควรดำาเนินการในประเด็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน

ที่จะพิจารณาเรื่องสัมปทาน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีให้สัมปทานแลก

หนี้

5) หากมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีเขียวของ กทม. เพื่อขยายสัญญาสัมปทานให้กับบริษัท BTSC ตาม

ที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในเร็ววันนี้ และในอนาคต คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีผลพิจารณา

ว่าการที่ กทม.ได้ทำาสัญญาจ้างบริษัท BTSC ให้เดินรถโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 ไปจนถึง

ปี 2585 นั้นไม่สามารถทำาได้ จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 

เนื่องจากได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนไปแล้ว

ข้อเสนอแนะ 

คณะทำางานพิจารณาศึกษาฯ ได้จัดทำาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อ

ให้การบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศชาติ และการจัดการเดินรถไฟฟ้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริการในการอำานวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้บริการเดินทาง

ได้อย่างปลอดภัย และประหยัดค่าโดยสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.รัฐบาลควรหาข้อยุติโดยเร็วว่าจะดำาเนินการต่อสัญญาสัมป 

ทานให้กับบริษัท BTSC หรือไม่ ถ้าหากจะต่อสัญญาต้องสามารถตอบ

โจทย์ของประชาชนได้ทุกประเด็น ทั้งประเด็นทางด้านข้อกฎหมาย 

ราคาค่าโดยสาร และภาระหนี้สินของภาครัฐ

2.ในกรณีที่เลือกรูปแบบที่จะรอให้สัญญาสัมปทานหมดอายุ  

ลงในปี พ.ศ.2572 แล้วจึงดำาเนินการประมูลตามพระราชบัญญัติการ

ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 จะต้อง พิจารณาในการ

ว่าจ้างบริษัท BTSC เป็นผู้ให้บริการเดินรถส่วนต่อขยายที่ 2 ทั้งส่วน

เหนือและใต้

ซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการจัดเก็บค่าโดยสารจากการเดินทางในส่วน

ต่อขยายที่ 2 ทั้งส่วนเหนือและใต้ อย่างน้อยส่วนละ 25 บาท โดย

มีการเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว จะทำาให้ผู้ โดยสารที่เดินทางจาก

คูคตถึงสมุทรปราการเสียค่าโดยสารจำานวน 25+44+15+25 เท่ากับ 

109 บาท (ค่าโดยสารจากคูคตถึงหมอชิตรวม 16 สถานี ค่าโดยสาร 

25 บาท + ค่าโดยสารจากหมอชิตถึงอ่อนนุช เดิมจัดเก็บอยู่ที่ 44 บาท 

+ ค่าโดยสารจากอ่อนนุชถึงแบริ่ง เดิมเก็บอยู่ที่ 15 บาท + ค่าโดยสาร

จากแบริ่งถึงสมุทรปราการ รวม 14 สถานี ค่าโดยสาร 25 บาท รวมค่า

โดยสารทั้งหมดเท่ากับ 109 บาท โดยคิดค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว) ซึ่ง

ค่าโดยสารจะสูงกว่าราคาที่จะจัดเก็บจากกรณีที่มีการสัญญาสัมปทาน

ให้กับบริษัท BTSC ที่ประชาชนจะเสียค่าโดยสารเพียง 65 บาทตลอด

สาย

3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำาเนินการระบบตั๋วร่วมกับ 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BTSC) โดย

พิจารณาถึงความจำาเป็น แนวทางแก้ไขอุปสรรคในเชิงปฏิบัติที่ทำาให้ผู้

โดยสารใช้ประโยชน์จากระบบตั๋วร่วมได้

4.กทม.ควรเร่งดำาเนินการการจัดเก็บค่าโดยสาร โครงการรถ 

ไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ช่วง

เขียวเหนือ) และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (ช่วงเขียวใต้) เพื่อนำามาเป็น

รายได้ในการแบ่งเบาภาระหนี้สินที่ กทม.มีต่อบริษัท BTSC

5.ในกรณีไม่ขยายสัญญาสัมปทาน การจัดการภาระหนี้สินของ 

กทม. ที่รับโอนมาจาก รฟม. ในช่วงปี 2565 ถึงปี 2572 รัฐบาลควร

สนับสนุน (Subsidy) ภาระหนี้ดังกล่าวนี้ให้กับ กทม. เป็นการชั่วคราว 

ภายหลังปี 2572 เมื่อหมดสัญญาสัมปทานแล้ว ทรัพย์สินทั้งหมดของ

โครงการจะเป็นของ กทม. เมื่อถึงเวลานั้น กทม.จะสามารถวางแผน

เพื่อชำาระหนี้คืนแก่รัฐบาลต่อไป รวมถึงเปิดให้มีการแข่งขันของผู้

ประกอบการเดินรถ โดย กทม.สามารถเป็นผู้ควบคุมการดำาเนินการ 

(Single Operator) ทั้งนี้ เพื่อให้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นขนส่งมวลชน

สาธารณะที่ไม่สร้างภาระให้กับประชาชน 

6.ภาระหนี้สินระหว่างบริษัท BTSC และ กทม. ที่เกิดจากการ

จ้างเดินรถและการจัดซื้อระบบอาณัติสัญญาณและระบบเดินรถต่างๆ 

ยังคงมีประเด็นเรื่องมูลค่าหนี้

ดังนั้น รัฐบาลและ กทม.ควรเร่งดำาเนินการทบทวน ตรวจสอบ

เพื่อหาข้อยุติร่วมกับรัฐบาลในการชำาระหนี้ว่าจะดำาเนินการอย่างไร.

ซักฟอกมาราธอน เน้น ‘นับ’ ไม่เน้น ‘น็อก’ 

ข้อเสนอ กมธ.วุฒิสภา ยุติ 

ข้อตกลงยืดเยื้อ รถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ห
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ในหลวงทรงงานแบบปชต.
ต้ัง 9 อนุกรรมาธิการ

รัฐสภา • ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำา

ปีงบประมาณ 2566 สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาต้ังอนุ

กรรมาธิการจำานวน 9 คณะ ประกอบด้วย อนุกรรมาธิการฝึก

อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์, อนุกรรมาธิการครุภัณฑ์และไอ

ซีที, อนุกรรมาธิการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง, อนุกรรมาธิการจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด, อนุกรรมาธิการท้องถ่ินและ อบจ., อนุกรรมาธิการ

ด้านการศึกษา, อนุกรรมาธิการข้อสังเกต, อนุกรรมาธิการแผน

งานบูรณาการ 1 และอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 เพื่อ

พิจารณาปรับและลดรายละเอียดงบประมาณให้มีความเหมาะ

สม ท้ังน้ี มีรายงานว่าพรรคพลังประชารัฐได้สัดส่วนประธานอนุ

กรรมาธิการฯ อาทิ อนุกรรมาธิการฝึกอบรม, อนุกรรมาธิการ

ครุภัณฑ์, อนุกรรมาธิการจังหวัด ขณะท่ีพรรคภูมิใจไทยได้สัดส่วน

อนุกรรมาธิการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

พม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม

พม. • นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม ชุมชนรัฐเอ้ือราษฎร์ แขวงหนองค้างพลู เพื่อเป็นจุดบริการ

จัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสม และช่วยเหลือประชาชนทุกช่วง

วัย และกลุ่มเปราะบาง ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

และสถานการณ์โควิด-19 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

ภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีกับทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ ในรูปแบบของการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

หรือ One  Stop Service ท้ังน้ี การเลือกเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แห่งท่ี 3 ของกรุงเทพฯ ในหมู่บ้านรัฐเอ้ือราษฎร์ เพราะเป็นความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีแนวตะเข็บ

ของกรุงเทพฯ ท่ีอาจจะถูกมองไม่เห็น 

ถกสร้างความเข้าใจการปกครอง 

แจ้งวัฒนะ • ท่ีสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)   

โดยสำานักส่งเสริมความเป็นพลเมือง สำานักงาน กกต. ได้จัด

ประชุมประสานความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

คุณภาพและความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ

การบูรณาการทำางานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ

ด้านการเมือง (Big Rock 1) มีนายสยุมพร ล่ิมไทย ท่ีปรึกษา

ประจำานายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต.เป็นประธานในพิธี พร้อม

กล่าวว่าเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ ซ่ึงสำานักงาน กกต.ได้

ดำาเนินการมาต้ังแต่ปี 2550 และมีนโยบายท่ีชัดเจนว่าจะขับ

เคลื่อนเรื่องน้ีจริงจัง. 

ร่ิมจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์กับการ ปฏิรูปตำารวจ ท่ีหลาย

คนกำาลังรอคอย เพราะตอนน้ีรัฐสภากำาลังมีการประชุมพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจใหม่แล้ว การปฏิรูปองค์กรตำารวจไม่ได้เป็น

มวยล้มต้มคนดู เหมือนอย่างท่ีเข้าใจกัน 

แต่ท่ีอดห่วงไม่ได้ก็ตรงประเด็นจะ โอนงานจราจร ไปให้ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน คำาถามก็คือ เพื่ออะไร จะดีข้ึนจริงหรือ??? 

 ถ้าจะพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของตำารวจจราจรในอดีต ก็

เป็นอีกเรื่องหน่ึง ซ่ึงไม่ว่าหน่วยงานไหนมีอำานาจก็คงไม่ต่างกันนัก 

เพราะเป็นเรื่องของตัวบุคคล แต่เท่าท่ีเห็นปัจจุบัน ผบ.ตร.ก็ดูจริงจังกับ

การกำาหนดมาตรฐานการกวดขันวินัยจราจร 

 ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ ฉบับท่ีกำาลังจะคลอดในเร็ววันน้ี  มาตรา 
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“ให้โอนงานจราจร ฯ เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการอำานวยความ

สะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมาย

ว่าด้วยจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้แก่กรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยา และเทศบาลนคร”  

ฟังดูแล้วเหมือนตำารวจกำาลังจะสบาย เพราะปริมาณงานจะลด

ลงเยอะ แต่คำาถามก็คือ เป็นการเกาถูกท่ีคันจริงหรือ???

ฟังดูไม่ต่างอะไรกับการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ  ท่ีเล่นมา

จนถึงคร่ึงหลัง แต่ผู้จัดการทีมดันเปล่ียนเอาผู้เล่นกองหน้าออก แล้วเอา

นักเตะหน้าใหม่ท่ียังไม่เคยลงสนามมาเล่นแทนด้ือๆ เล่นเอาคนดูอ้ึงกัน

ท้ังสนาม 

 ท้องถ่ิน สามารถดูแลการจราจรได้ดีกว่าตำารวจจริงหรือไม่ ก็ยัง

ไม่มีใครสามารถตอบได้แบบยืนยันการันตี แต่ส่ิงท่ีน่ากังวล ท่ีน่าหว่ันใจ 

ก็คือมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายจะมีมากน้อยแค่ไหน

ยกตัวอย่าง หากแม่ค้าในตลาดวางของบนพ้ืนถนน จนทำาให้รถ

ติด นายกเทศมนตรีจะกล้าส่ังจับจริงหรือ ในเมื่อยังเดินหาเสียงอยู่ใน

ตลาด และแม่ค้าเหล่าน้ันก็เป็นฐานเสียง

 หรือช่ัวโมงเร่งด่วน รอยต่อ กทม.และปริมณฑล ต้องประสาน

การจราจรข้ามเขตจังหวัดเพื่อรองรับกับปริมาณรถ ท้องถ่ินจะมีโครง

ข่ายติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนตำารวจซ่ึงมีกำาลังอยู่ท่ัวประเทศหรือไม่

เช่นเดียวกับในช่วงปีใหม่ สงกรานต์ ท่ีต้องจัดการจราจรใน

ภาพรวมท้ังประเทศ การระบายรถ การเปิดเลนพิเศษ จะกำาหนดแผน

ปฏิบัติกันอย่างไร ระหว่างท้องถ่ินแต่ละแห่ง ใครรับผิดชอบจุดไหน 

ถนนไหน แล้วจะเกิดปัญหาในทำานองว่า ขอให้ท้องถ่ินของตัวเองรถไม่

ติดไว้ก่อน เร่งระบายรถออกไป ส่วนท้องถ่ินอื่นจะเป็นอย่างไรไม่สน 

เป็นปัญหาท่ีน่าคิด เพราะปกติภารกิจในช่วงเทศกาลอย่างน้ี 

ตำารวจจะส่ังการและจัดการจราจรในภาพรวมท้ังประเทศได้ 

คิดง่ายๆ หากเอาท้องถ่ินมาอำานวยการจราจร และมีอำานาจ

บังคับใช้กฎหมายเพียงเรื่องการจอดรถในท่ีห้ามจอด แล้วเจอรถขนยา

เสพติดผ่านมา จะสามารถจับกุมได้หรือไม่ หรือต้องใช้เวลานานแค่ไหน

กว่าจะขอกำาลังสนับสนุนจากตำารวจ ท่ีผ่านมาตำารวจจราจรสามารถ

จับกุมผู้กระทำาผิดกฎหมายท้ังจราจรและอาญา บางทีก็ทำาได้ดีกว่าฝ่าย

สืบสวนด้วยซ้ำา เพราะเขาอยู่บนถนนจนรู้ทางหนีทีไล่ 

ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความยึดโยงกับประชาชนในพ้ืนท่ี ผู้

บริหารจำาเป็นต้องยึดถือฐานเสียงทางการเมือง จะบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อให้เสียคะแนนเสียงได้อย่างไร จากประสบการณ์ท่ีทำางานด้านน้ี จึง

เห็นว่างานด้านการจราจรควรอยู่ในความรับผิดชอบของตำารวจต่อไป 

เพียงแต่ว่าอะไรท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคก็พิจารณาปรับแก้ไขให้ตรงจุด”  

เช่นเดียวกับ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อ

ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ได้ให้ความเห็นในเรื่องน้ีว่า ปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนมักพบบ่อยจากพฤติกรรมท่ีกระทำาจนเคยชิน เช่น 

การขับย้อนศร การไม่ใส่หมวกนิรภัยเดินทางในชุมชน หากผู้บังคับกฎ

ระเบียบทำาโดยท้องถ่ินก็จะเกิดแรงต้านในสังคม ชุมชนน้ันๆ ได้ง่าย 

นอกจากน้ัน บทบาทท้องถ่ินอาจทำาได้จำากัดในกรณีท่ีประชาชน

เดินทางผ่านในหลายตำาบลหรืออำาเภอ ผ่านท้องถ่ินหลายหน่วยงาน 

การจัดการจราจร บังคับใช้กฎระเบียบ ท่ีแตกต่างกัน ประชาชนนอก

พ้ืนท่ียากท่ีจะเข้าใจและปฏิบัติตามได้  

“ควรจะมีพ้ืนท่ีทดลอง (ต้นแบบ) ดำาเนินการเฉพาะในเมืองใหญ่

จริงๆ ก่อน เช่น กทม., ภูเก็ต หรือเมืองท่องเท่ียวท่ีพร้อม เพื่อศึกษา

ประเมินผลความเป็นไปได้ ข้อดี-ข้อเสีย ควบคู่ไปด้วย รับฟังความ

คิดเห็นและผลกระทบท่ีเกิดกับประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงบทบาทสำาคัญ

ของท้องถ่ินควรจะมุ่งเน้นเรื่องวิศวกรรมจราจร ถนน เครื่องหมาย 

สัญญาณ เพื่อช่วยด้านความปลอดภัยในเชิงโครงสร้างของแต่ละพ้ืนท่ี

มากกว่า” 

จากข้อคิดดังกล่าว ทำาให้ต้องลองมองดูไปต่างประเทศ ก็พบ

ว่าเกือบทุกประเทศ ตำารวจเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีจัดการจราจรและ

บังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไป   การกำาหนดหน้าท่ีส่วนน้ี นอกจาก

ตำารวจจะดูเรื่องการจราจรแล้ว ยังสามารถเข้าไปป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนบนท้องถนนได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้น

ยาเสพติด การตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ การเข้าระงับเหตุการทำาผิด

กฎหมายอาญาต่างๆ 

หลายๆ คำาถามท่ีอาจจะตามมาอีกมากมาย หากยังคงคิดจะ

เปล่ียนม้ากลางศึก จากบทบาทของตำารวจจราจร ท่ีมีหน้าท่ีหลักท้ัง

อำานวยความสะดวกการจราจร และบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันไป ใน

ขณะท่ีผู้นำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง ย่อม

ต้องเอ้ืออาทรต่อมวลชนท่ีเป็นฐานเสียงของตนเอง แล้วประชาชนท้ัง

ประเทศจะได้ประโยชน์จริงหรือ หรืออาจกลายเป็นถอยหลังเข้าคลอง

ก็เป็นได้.

นายระฆัง

 หรือ พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562 ก็กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอำานาจ

ดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ท่ีจอดรถฝ่าฝืนกฎหมายอยู่แล้ว โดย

ไม่ตัดอำานาจของตำารวจ ซ่ึงจะทำาให้สามารถทำางานร่วมกันโดยการ

หารือว่าจะแบ่งภารกิจหน้าท่ีระหว่างกันอย่างไร 

 ไม่ใช่แค่ประชาชนท่ียังสงสัย บรรดานักวิชาการด้านความ

ปลอดภัยทางถนน ก็พากันสงสัยว่าแนวคิดในการโอนงานจราจรไป

ท้องถ่ินของกฎหมายฉบับน้ี ได้มีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย กันอย่าง

จริงจังแล้วหรือยัง ถามความเห็นจากคนท่ีทำางานด้าน Road Safety 

ของเมืองไทยกันบ้างหรือไม่

 นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้สะท้อนมุม

มองเอาไว้ว่า เป็นการแก้ไขท่ีไม่ตรงจุด เป็นการโยนปัญหาท่ีละเอียด

อ่อนไปให้ท้องถ่ินต้องรับผิดชอบ ความจริงแล้วการเสริมสร้างวินัย

และบังคับใช้กฎหมายจราจร ทุกภาคส่วนต้องมาบูรณาการกัน โดย

มีสำานักงานตำารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน

ท้องถ่ินอย่าง กทม. เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคอยให้การ

สนับสนุน เหมือนกรณีผู้ว่าฯ กทม. “ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ” ประสาน

งานกับกองบัญชาการตำารวจนครบาลภายหลังจากได้รับการเลือกต้ัง 

เพื่อไปร่วมประชุมวางแผนรับมือเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรในพ้ืนท่ี   

“เรื่องการจัดการปัจจัยเส่ียงบนถนนต้องดำาเนินการภายใต้

กรอบของกฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทำาผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้า

ฝ่าฝืน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างตำารวจจึงมีความจำาเป็น แต่

เ

ตำารวจสภา

ค้านเปลี่ยน

เครื่องแบบ
รัฐสภา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทน

เจ้าหน้าท่ีตำารวจจากสภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภาประมาณ 60 นาย รวม

ตัวย่ืนหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร, นายสุทิน คลังแสง 

ส.ส.มหาสารคาม  รองหัวหน้าพรรค

เพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย

ค้าน (วิปฝ่ายค้าน), นายขจิตร ชัยนิคม 

ส.ส.อุดรธานี พรรค พท. และนาย

วิสุทธ์ิ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา พรรค 

พท. ในฐานะอดีตรองประธานสภา เพื่อ

คัดค้านการเปล่ียนแปลงเครื่องแบบ

ตำารวจรัฐสภา

ท้ังน้ี นายขจิตรให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีประกาศการเปล่ียนแปลงเครื่อง

แบบตำารวจรัฐสภาว่า ตนได้รับเรื่อง

ร้องเรียนจากตำารวจรัฐสภาจำานวนมาก

ท่ีไม่ต้องการเปล่ียนแปลงเครื่องแบบดัง

กล่าว เนื่องจากเห็นว่าเครื่องแบบเดิมท่ี

ใส่อยู่มีความเหมาะสมดีแล้ว ถึงแม้จะมี

ลักษณะคล้ายกับตำารวจท้ังประเทศ แต่

ก็มองว่าถ้าเหมือนแล้วมีข้อดีจะแตก

ต่างไปทำาไม จึงไม่จำาเป็นต้องไปเปลือง

งบประมาณกว่า 2  ล้านบาท ซ่ึงตน

เห็นว่าการเปล่ียนแปลงใดๆ ต้องได้รับ

ความยินยอมและสมัครใจจากผู้ท่ีต้อง

ปฏิบัติงานด้วย ในเมื่อเขาไม่ต้องการ

เครื่องแบบใหม่ แล้วบรรดาผู้บริหาร

เช่น ผู้อำานวยการสำานัก หรือผู้บังคับ

บัญชาจะไปบังคับเขาเพื่ออะไร หรือ

มีประโยชน์อื่นใดในการเปล่ียนแปลง

เครื่องแบบคร้ังน้ี

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า จากการ

สอบถามตัวแทนตำารวจรัฐสภาถึงการ

ออกแบบเครื่องแต่งกายแบบใหม่ โดย

พบข้อห่วงใยในเรื่องของการออกแบบ

ชุดท่ีไม่อิงกลุ่มหรือเกณฑ์ เช่น ตำารวจ

ศาล หรือองค์กรอิสระอ่ืน และ

แบบสอบถามท่ีให้ถามตำารวจรัฐสภา

ถึง 2 คร้ัง ส่วนใหญ่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 

ไม่เห็นด้วยกับการเปล่ียนแปลงเครื่อง

แบบใหม่ แต่ส่ิงท่ีรายงานต่อนายชวน

กลับสวนทางกัน.

ศาลเลื่อนอา่นฎกีา‘ธารติ’ครัง้ที4่
รัชดาฯ • ท่ีห้องพิจารณา 

809 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก  

ศาลนัดอ่านคำาพิพากษาศาล

ศาลฎีกา คร้ังท่ี 4 คดีปฏิบัติ

หน้าท่ีมิชอบ หมายเลขดำา อ.

310/2556 ท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชา

ชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  อดีต

รองนายกรัฐมนตรีและอดีต

ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการ

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ผอ.

ศอฉ.) ร่วมกันเป็นโจทก์ ย่ืน

ฟ้อง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีต

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดี

เอสไอ), พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คช

รักษ์ อดีตหัวหน้าชุดสอบสวน

คดีการเสียชีวิตของประชาชน

และเจ้าหน้าท่ีรัฐจากเหตุ

รุนแรงทางการเมืองปี 2553, 

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำา และ 

ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล ในฐานะ

พนักงานสอบสวน  ร่วมกัน

เป็นจำาเลยท่ี 1-4 ในความผิด

ฐานร่วมกับเจ้าพนักงานปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

และเป็นเจ้าพนักงานสอบสวน

กระทำาการโดยมีเจตนากล่ัน

แกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษอาญา 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา  157, 200 วรรคสอง 

กรณีเมื่อระหว่างเดือน 

ก.ค.54-13 ธ.ค.55 จำาเลยท้ัง  

4 ในฐานะพนักงานสอบสวน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้

สอบสวน ได้ต้ังข้อหากับโจทก์

ท้ังสองข้อหาส่ังฆ่าประชาชน  

ซ่ึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง

และเจตนากล่ันแกล้งโจทก์ให้

ต้องรับโทษ จากการท่ี ศอฉ.

ออกคำาส่ังให้ใช้กำาลังเจ้าหน้าท่ี

กระชับพ้ืนท่ีการชุมนุมกลุ่ม

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน

เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อ

ปี 2553 ท่ีชุมนุมขับไล่นาย

อภิสิทธ์ิให้ออกจากตำาแหน่ง

นายกฯ ซ่ึงจำาเลยท้ัง 4 ให้การ

ปฏิเสธและต่อสู้คดี คดีน้ีศาลช้ัน

ต้นพิพากษายกฟ้องจำาเลยท้ัง 4 

ซ่ึงก่อนหน้าน้ีนายธาริต

ขอเลื่อนการฟังคำาพิพากษาฎีกา

ออกไปเเล้ว 3 คร้ัง โดยแจ้ง

ต่อศาลเก่ียวกับเรื่องเจ็บป่วย 

และนัดฟังคำาพิพากษาหรือคำา

ส่ังศาลฎีกาวันท่ี 22  มิ.ย.65 

ท้ังน้ีจำาเลยท่ี 1 ไม่มา ศาลตรวจ

สำานวนแล้วพบว่าไม่สามารถส่ง

หมายแจ้งวันนัดให้กับจำาเลยท่ี 

1 ได้เนื่องจากย้ายไม่ทราบท่ีอยู่

ใหม่ จึงให้ส่งหมายแจ้งวันนัดให้

จำาเลยท่ี  1 ใหม่เป็นหมายศาล 

โดยให้มีหนังสือถึงศาลจังหวัด

ท่ีจำาเลยท่ี 1 มีภูมิลำาเนาในเขต

ศาลเป็นผู้ดำาเนินการส่งให้  การ

ส่งหากไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิด

และแจ้งวันนัดให้จำาเลยท่ี 1 

ทราบด้วยวิธีปิดประกาศทางสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และปิด

ประกาศหน้าศาลอีกทางหน่ึง

ด้วย กรณีมีเหตุอันสมควรให้

เลื่อนไปนัดฟังคำาพิพากษาหรือ

คำาส่ังศาลฎีกาวันท่ี 7 ก.ย.65 

เวลา 09.00 น.

 ด้ านนายส วัส ด์ิ  

เจริญผล ทนายความโจทก์ 

กล่าวว่า  คดีน้ีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้ทำา

สำานวนคดีว่าการชุมนุมของ

กลุ่ม นปช.มีเหตุความรุนแรง 

ต่อมาเมื่อเปล่ียนแปลงรัฐบาล 

ดีเอสไอก็ได้ทำาสำานวนคดีใหม่ 

โดยมาส่ังฟ้องนายอภิสิทธ์ิ เวช

ชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 

และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา

เล็งเห็นผล ปรากฏว่าศาลช้ัน

ต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

ยกฟ้อง ท้ังสองคนจึงมาฟ้อง

นายธาริต กับพวกรวม 4 คน 

ข้อหาปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ใน

ท่ีสุดศาลช้ันต้นไต่สวนแล้วให้

ยกฟ้อง จากน้ันนายอภิสิทธ์ิและ

นายสุเทพก็ได้อุทธรณ์   ซ่ึงศาล

อุทธรณ์พิพากษากลับ โดยเห็น

ว่าเป็นการทำาสำานวนคดีกลับ

ไปกลับมา จึงพิพากษาว่าเป็น

ความผิดตามฟ้อง จำาคุกจำาเลย

คนละ 2 ปีโดยไม่รอลงอาญา 

ขณะท่ีวันน้ีปรากฏว่าศาลส่ง

หมายให้นายธาริตยังไม่ได้ 

เพราะเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์แจ้ง

ว่า “ส่งไม่ได้ เขาย้าย ไม่ทราบ

ท่ีอยู่” ขณะท่ีทนายความนาย

ธาริตยืนยันว่านายธาริตยังอยู่ท่ี

เดิม  ศาลจึงต้องให้เจ้าหน้าท่ี

ส่งหมายศาลไปอีกคร้ัง ถ้าหาก

ส่งไม่ได้อีกก็ให้ติดหมายไว้โดย

เจ้าหน้าท่ีศาล ให้ประกาศทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้

ประกาศหน้าศาล พร้อมกับ

บังคับนายประกันว่าให้แถลง

ภูมิลำาเนาของนายธาริต ท้ังน้ี

ได้กำาชับนายประกันและจำาเลย

อ่ืนให้ติดต่อนายธาริต และ

เลื่อนอ่านคำาพิพากษาฎีกาออก

ไปเป็นวันท่ี 7 ก.ย.น้ี. 

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวการพัฒนาชุดตรวจกัญชา 

Test Kann (เทสต์ กัญ) เพื่อใช้ตรวจสารสกัดกัญชาเชิงอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะคล้าย ATK 

หากสาร THC เกิน 0.2% จะแสดงค่า 1 ขีด แต่หากได้มาตรฐาน ต่ำากว่า 0.2% จะปรากฏ 2 ขีด

บนชุดทดสอบ 

เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 

พันเอกวันชนะ สวัสดี จิต

อาสา  904 ลงพ้ืนท่ีพบนักเรียน

แผนท่ีทหารเพื่อร่วมพูดคุยถึง

ความสำาคัญของสถาบันพระ

มหากษัตริย์ โดยระบุว่า ไม่

ว่าจะเป็นการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือ

ประชาธิปไตย ในหลวงทุก

พระองค์มีพระราชกรณียกิจท่ี

เหมาะสมและแยบยล นำามา

ซ่ึงความผูกพันระหว่างสถาบัน

กับประชาชนมาโดยตลอด การ

ทรงงานของในหลวงแต่ละ

พระองค์น้ันมีวิธีท่ีแตกต่างกัน

“โดยเฉพาะรัชกาล

ปัจจุบันน้ัน ถือได้ว่าเป็นการ

ทำางานแบบประชาธิปไตย

อย่างแท้จริง พระองค์ทรงงาน

ผ่านฝ่ายเสธ. (องคมนตรี) รับ

การรายงานเร่ืองราวความ

ทุกข์ร้อนของประชาชนผ่าน

องคมนตรี มีการส่งงานอย่าง

เป็นระบบและสืบสานต่อยอด

จากในหลวงรัชกาลท่ี 9 อย่าง

ชัดเจน” พันเอกวันชนะระบุ 

พันเอกวันชนะกล่าวว่า 

อย่างในกรณีการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม ในรัชสมัยของ

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 มีการสอน

ต้ังแต่ ป.1-ม.6 แต่เมื่อลงไปสืบ

สภาพแล้ว ม.4-ม.6 มีครูเพียง

พอ พระองค์จึงให้เอา 3 ปีท้าย

น้ีไปเพ่ิมใน 3 ปีแรกในระดับ

อนุบาล ดังน้ันการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียมในรัชกาลปัจจุบัน

จึงเร่ิมสอนต้ังแต่ อ.1-ม.3 เสริม

เติมเต็มส่วนท่ีขาดในเรื่องการ

ศึกษา ถ้าพูดถึงด้านการศึกษา

แล้วพระองค์ยังได้มีการกระ

จายความเจริญจากส่วนกลาง

ออกไปสู่ส่วนภูมิภาคด้วยใน

งคงเดินสายอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง  

กับกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย นำาโดยสายเลือดชิน

วัตร อุ๊งอ๊ิง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัว

พรรคเพื่อไทย และประธานคณะท่ีปรึกษาด้านการมีส่วน

ร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทย 

โอ๊ค-นายพานทองแท้ ชินวัตร 

ท่ีรอบน้ีขนคณะ แกนนำาพรรค 

ส.ส. สมาชิกพรรคเพื่อไทยไปเต็ม

อัตราศึก  

ล่าสุดเป็นคิวเดินทางไป

เยือน จ.ศรีสะเกษ ภายใต้ธีม

งาน “บุกศรีสะเกษ ไล่หนู ตี

งูเห่า” ไปเมื่อสุดสัปดาห์เสาร์  18 

มิ.ย. ระดับหัวหน้าครอบครัวเพื่อ

ไทยไปเยือนท้ังที ต้องจัดใหญ่ จัด

เต็ม มีการเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัครรับ

เลือกต้ังท้ัง 9 เขตเลือกต้ัง ขณะท่ีว่าท่ีผู้สมัครศรีสะเกษบางคน

ระดมทีมงาน ชาวบ้าน สวมเส้ือแดงครอบครัวเพื่อไทย โบก

ธงสะบัด มารอต้อนรับคณะเพื่อไทยอย่างพร้อมเพรียงเช่นกัน 

หวนให้นึกถึงบรรยากาศเวทีหาเสียงเลือกต้ัง เวทีคนเส้ือ

แดง ท่ีสร้างความคึกคัก ครึกคร้ืนให้บรรดาพลพรรคเพื่อไทย ท่ี

ไม่ว่าใครจะคว้าไมค์ ต้องประกาศกร้าว “พร้อมพาพรรคเพื่อ

ไทยแลนด์สไลด์” หรือให้ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายอย่าง

แน่นอน 

อุ๊งอ๊ิง-แพทองธาร แม้จะยังไม่ช่ำาชอง เจนเวที แต่ก็

เร่ิมเห็นพัฒนาการไปในทางท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ เวทีศรีสะเกษ ต้อง

ไปเยือน 3 จุดใหญ่ทางยุทธศาสตร์ใน 3 อ. ไม่ว่าจะเป็น 

อ.อุทุมพรพิสัย, อ.ราษีไศล และ อ.ขุนหาญ และไม่ว่าจะไปเวที

ไหน อุ๊งอ๊ิงจะเร่ิมต้นทักทายด้วยภาษาอีสาน  

“คึดฮอดหลายเด้อ” แม้สำาเนียง accent จะยังคงความ

เป็นชาว กทม.เต็มเป่ียม แต่ก็เรียกรอยย้ิมเล็กๆ จากพ่ีน้องชาว

อีสาน ท่ีได้เห็นความพยายาม โดยบางเวทีเจ้าตัวก็ยอมรับตรงๆ  

“ซำาบายดีบ่ ฮ้อนบ่ ทนไหวอยู่เนาะ คึดฮอดพ่อใหญ่

บ่  คุณพ่อ คุณอาฝากมาบอก คึดฮอดชาวศรีสะเกษหลายแท้  

วันน้ีไม่ได้มา ฝากคนหน้าเหมือนมา เว้าบ่ค่อยเป็น พยายาม

เต็มท่ีเด้อ”  

ถือเป็นลีลา สีสัน บนเวทีก่อนเข้าเน้ือหา ใจความท่ีเตรียม

จะสื่อสารกับพ่ีน้องประชาชน คงต้องจับตาหัวหน้าครอบครัว

เพื่อไทย ยกพลไปแอ่วเหนือ บุกไปเยือนสุพรรณบุรี หรือแม้แต่

ล่องใต้ จะส่งสำาเนียง ภาษาพ้ืนถ่ิน ท่ีแฝงกล่ินอายบางกอกอีก

หรือเปล่าหนอ. 

ม้าไม้

เว้าบ่ค่อยเป็น 

ยั

แพทองธาร ชินวัตร

โรงเรียนระดับมัธยมหรือแม้

กระท่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึง

ปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลง

ไปเป็นมหาวิทยาลัยของท้อง

ถ่ิน อีกท้ังยังมีด้านทุนการ

ศึกษาท่ีต่อยอดจากในหลวง

รัชกาลท่ี 9 อีกด้วย

พันเอกวันชนะกล่าวอีก

ว่า การกระจายความเจริญจาก

ส่วนกลางออกสู่ส่วนภูมิภาคน้ี

ยังช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อม

ท่ีเกิดข้ึนในเมืองอีกด้วย อาทิ 

รถติด ฝุ่นควัน ขยะ น้ำาเน่า

เสีย เพียงเร่ืองการกระจาย

ความเจริญออกสู่ส่วนภูมิภาคน้ี

ก็สามารถแก้ไขปัญหาท้ังเรื่อง

ของเมืองหลวง ส่ิงแวดล้อม รถ

ติด และปัญหาครอบครัวได้อีก.

กรุงเทพฯ • “ผู้พันเบิร์ด” เล่าถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 

ปรับบทบาทให้เข้ากับบริบทสังคมเสมอ ยก “ในหลวง ร.10” 

ทรงงานแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มีการส่งงานอย่างเป็น

ระบบ-สืบสานต่อยอด 

โอนงานจราจรให้ท้องถิ่น

เกาถูกที่คันจริงหรือ?



ารรอคอยที่แสนยาวนานของนักศึกษาไทยที่เรียนในจีน 

ที่จะไดกลับจีนกําลังเปนจริง! 

ลูกชายดิฉัน 2 คนเปนนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี

กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ ประเทศจีน ประสบ

ปญหาสถานการณ โควิด-19 กวา 2 ป เหมือนกับเด็กไทยจํานวน

มาก ก็เฝารอคอยการไดกลับไปเรียนที่จีนเชนกัน รอจนกระทั่ง

ลูกชายคนโตเรียนจบออนไลน สวนลูกชายคนเล็กยังมีโอกาสได

กลับไปเรียนตอที่จีน 

สวนหนึ่งก็เพราะสาเหตุที่ทางการจีนใชนโยบาย “โควิด                                                                                  

เปนศูนย” เพราะตองการควบคุมสถานการณใหได ทําใหนัก 

ศึกษาไทยตองอดทนรอคอย จนถึงขั้นตองพยายามดิ้นรน โดยมี

นักศึกษาจํานวนหนึ่งรวมตัวกันเพ� อพยายามหาทางประสานไป

ยังผูที่เกี่ยวของทั้งจากทางการไทยและจีน เพ� อหาทางชวยเหลือ

ใหพวกเขาไดเดินทางกลับไปศึกษาตอที่จีนใหได จนเกิดเปนสมา 

คมนักเรียนไทย-จีน 

 จนกระทั่งกลายเปนความสําเร็จ เม� อนักศึกษาไทยไดรับ

อนุญาตใหเดินทางเขาประเทศจีนไดบางแลว มีการทยอยกลับ 

แตทุกอยางตองมีขั้นตอน และไมงาย 

เพราะทุกขั้นตอนมีความเขมงวดชนิดที่แมบางคนจะมีตั๋ว

เคร� องบินแลว ก็ไมสามารถเดินทางได ถาไมปฏิบัติตามขั้นตอน 

หรือติดโควิดเสียกอน 

 ข้ันตอนในเมืองไทยท่ีวาเขมก็เหมือนกับการกักตัวดีๆ น่ีเอง 

ซึ่งเด็กที่พรอมและตองการกลับไปเรียนที่จีนตองแจงความประ 

สงคเพ� อลงช� อไวกอน แลวรอเวลาวาจะไดรับอนุญาตเม� อไหร 

และหลังจากเจาลูกชายคนเล็กไดรับอนุญาตแลว ก็เปน

ขั้นตอนตองไดรับความรวมมือจากคนในครอบครัว ไมเดินทาง

ไปไหนมาไหนในสถานที่เสี่ยง หรือผูคนพลุกพลาน เพ� อไมนําเชื้อ

โควิด-19 เขามาในบาน เรียกวาตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผาน

มา ครอบครัวเราเครงครัดมาก ยิ่งใกลวันยิ่งเก็บตัว มีการตรวจ 

ATK กันถี่มาก สวนลูกชายคนเล็กตองตรวจ RT-PCR ถึง 3 ครั้ง 

และตองลุนทุกครั้งวาแตละครั้งจะไดไปตอไหม เพราะก็มีบาง

คนที่รูผลตรวจแลวไมไดไปตอ นั่นหมายความวาตองเสียคาตั๋ว

เคร� องบินและคาใชจายที่ดําเนินการไปกอนหนานี้ 

เปนตน

รัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติของประเทศไทย มีขอพิจารณา ดังนี้

1.ขอพิจารณาความเปนมาของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติของ

ประเทศไทย กลาวคือ “ตนเคาของสถาบันฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) 

ของประเทศไทย” ครั้งแรกเกิดขึ้น คือ การมี “สภาที่ปรึกษาราชการ

แผนดิน” (Council of State) และ “สภาที่ปรึกษาในพระองค” (Privy 

council) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงตั้งขึ้นใน

ป พ.ศ.2417 พระราชประสงคอยางเปนทางการสําหรับ “สภาที่ปรึกษา

ราชการแผนดิน” เพ� อใหสภามีหนาท่ีถวายความคิดเห็นและขอมูลตางๆ                                              

ประกอบพระราชวินิจฉัยในการบริหารราชการแผนดิน แตเม� อพิจารณา

ศึกษาพระราชประสงคในทางขอเท็จจริง พระองคทรงมีพระราชประ 

สงคตองการดึงอํานาจจากขุนนาง โดยดึงอํานาจนิติบัญญัติซ่ึงเปนอํานาจ

ที่ขุนนางไมคอยจะหวงแหนมากนักเขามากอนและพยายามดึงอํานาจ

บริหารเขามาสูสวนกลางของพระองคเอง คือ อยูในพระราชอํานาจของ

พระองคเอง สวน “สภาที่ปรึกษาในพระองค” มีพระราชประสงคเพ� อ

จะแตงตั้งพระราชบรมวงศานุวงศและขาราชการขึ้นมาคณะหนึ่ง ทํา

หนาท่ีสอดสองรวบรวมหาขอมูลราชการตางๆ ตางพระเนตรพระกรรณ                                                              

เพ� อประกอบพระราชวินิจฉัยและเปนที่ปรึกษาในพระองคกอนจะนําขึ้น

ปรึกษากับที่ประชุมที่ปรึกษาราชการแผนดิน การตั้งสภาที่ปรึกษาทั้ง

สองสภานี้ กลาวไดอีกนัยหนึ่งวาเปนการระดมพลังสนับสนุนทางการ

เมืองใหเขามาคานอํานาจกับฝายเสนาบดี ภายใตระบบจตุสดมภ และ

ตอมาพระองคสามารถรวบรวมพระราชอํานาจจากบรรดาขุนนางได

แลว พระองคก็ทรงใหยกเลิกสภาที่ปรึกษาราชการแผนดินในป พ.ศ.

2437 สวนสภาที่ปรึกษาในพระองคไดดําเนินการอยูตอมาในรัชกาลที่ 7 

ไมอาจทําการประชุมสภาที่ปรึกษาในพระองคอยางจริงๆ จังๆ ได ไดมี

การปรับปรุงแกไข ในป พ.ศ.2470 โดยโปรดเกลาฯ ใหตราเปนพระราช

บัญญัติองคมนตรีขึ้นและทรงคัดเลือกสมาชิกที่มีคุณวุฒิในดานตางๆ 

จํานวน 90 คน ตั้งขึ้นเปน “สภากรรมการองคมนตรี” มีหนาที่ประชุม

ปรึกษาหารือขอราชการตามแตจะทรงพระราชทานมา ตอมาไดมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ.2475 สภาแหงนี้ ไดเงียบหายไปและ

ไดมาเริ่มกําหนดใหมี “องคมนตรี” ไวในรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง ใน

รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง ในป พ.ศ.2490 เปนตนมาถึงปจจุบัน

แตอยางไรก็ตาม รูปแบบของรัฐบาลระบบรัฐสภาไทยเกิดข้ึนจริงจัง

เม� อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย

ผูกอการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เรียกตนเองวา “คณะราษฎร” เม� อ

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก เม� อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 

เรียกวา “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว 

พ.ศ.2475” รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดกําหนดใหมีองคกรนิติบัญญัติ หรือฝาย

นิติบัญญัติข้ึนมาคร้ังแรก ประกอบดวย “สภาเดียว” คือมีสภาผูแทนราษฎร 

มีอํานาจในการตรากฎหมาย หลังจากน้ันไดมีการพัฒนาใหมี “สภาคู” ให

มี “สภาผูแทนราษฎร” กับ “วุฒิสภา” ท่ีเรียกวา “พฤฒสภา” ข้ึนมาใน

รัฐธรรมนูญฉบับท่ี 3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

2.โครงสรางของฝายนิติบัญญัติที่มีทั้งสภาเดียวและสภาคูในรัฐ 

ธรรมนูญแตละฉบับ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 20 ฉบับ ไดกําหนดโครงสราง

และท่ีมาของฝายนิติบัญญัติท่ีมีท้ังสภาเดียวและสภาคู มีขอพิจารณา ดังน้ี

1) รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหมีสภาเดียว ไดแก พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 รัฐธรรม                                                                                          

นูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ธรรมนูญการ                                                                                         

ปกครอง พุทธศักราช 2515 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ 

ศักราช 2519 ธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 

2520 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 รัฐธรรม 

นูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และรัฐ 

ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

2) รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหมี 2 สภา ไดแก รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2490 (ฉบับชั่วคราว) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
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4 บทความ

ลนเอาพลพรรคเพ� อไทย “ปวดกบาล” กันเลยทีเดียว เม� อ 

“นายใหญ” ทักษิณ ชินวัตร หรือโทนี่ วูดซัม กลาวตอนหนึ่ง

ใน รายการ CareTalk x CareClubHouse ภายใตหัวขอ 

“เศรษฐกิจพังยับ ประยุทธรับมือไมไหว” วาดวยเร� อง “แลนด

สไลด” เพราะนายใหญดันบอกวาแมรัฐบาลใหมไดแลนดสไลด

ก็เปนทุกขลาภ การแกไขปญหา

ตอไปนี้ยากมาก เพราะเละเทะทุก                                                   

จุด ไมมีระบบอะไรดีเลย งานนี้ เลน                                                   

เอาลูกพรรคเพ� อไทยรวมท้ังทายาท

นายกฯ หญิงคนที่สองของสยาม

ประเทศอยาง “แพทองธาร ชิน

วัตร” ไปไมถูก เลย ...• เพราะ

คนที่ปลุกและจุดพลุเร� อง “แลนด

สไลด” ก็คือคนแดนไกลนั่นเอง แต                                                       

วันดีคืนดีก็กลับมาบอกวาเปนทุกขลาภ

ซะอยางนั้น ซึ่งก็ไมใชเร� องแปลก

แตประการใด เพราะ สัมภเวสี

เหลี่ยมก็เรียกวาพลิกไปพลิกมาเปนนิจศีล อยูแลว ดูจากกอน

หนานี้ในเร� อง “เงินดิจิทัล” หรือ “คริปโตเคอเรนซี” ที่เจาตัว                                                         

เคยมารองแรกแหกกระเชอวาโลกกาวไปถึงไหนแลว แตประเทศ 

ไทยยังจะอนุรักษนิยมกันอยูอีก แตเม� อเงิน “คริปโต” รวงลงมา

เพิ่งจะมาฟนในชวง 2-3 วันนี้เทานั้น พี่เหลี่ยมก็เท “คริปโต” 

เสียแลว บอกใหกอดเงินสดไวดีกวา ...• นี่ถาไป สองสํารวจ

ดู เผลอๆ อาจพบวา “นายใหญ” ก็เจงไปกับคริปโตเหมือนกัน

ก็เปนได แลวก็ไมพลาดอีกเชนกันที่ “ชายแมว” จะตองมาโหน 

กระแสวาดวยกัญชา-กัญชง โดยเลนแรงไปเทียบกับ “ฝน” กัน

เลยทีเดียววาบอกแตขอดีไมยอมบอกขอเสีย สงสัยรูวากระแส

กัญชานั้นสร้างชื่อและคะแนนให้                                                

กับพรรคภูมิใจไทยของ “เสี่ยหนู” 

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข เพราะลูกพรรค

ยังตองจัดมหกรรม “ไลหนู ตีงูเหา” 

ขมมาแลว ลูกพี่ใหญเลยตองออก 

โรงมาหวดซํ้าเร่ืองพิษกัญชากันบ้าง                                                       

...• เช� อหัวไอเรืองไดเลยวาสัปดาห

นี้ “คุณพี่โทนี่” ก็ตองออกมาตําหนิ                                                         

ติติงรัฐบาลในการมอมเมาประชา 

ชนวาดวย “หวยดิจิทัล” เชนกัน                                                     

แตเจาตัวคงไมลืมวาตัวเองก็เปน                                                                       

ตนธารของหวย 2 ตัวและ 3 ตัวนะจะบอกให ...• พูดถึงเร� อง 

“กัญชง-กัญชา” แลวก็มีขาวเล็กๆ แตสําคัญมาบอกคนไทยเชน

กัน เม� อ “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา” ได โพสต

เตือนคนไทยไมใหนํา “กัญชา-กัญชง” หรือผลิตภัณฑที่มีสวน

ประกอบของกัญชา-กัญชงเขาประเทศ เพราะมีโทษ ตามกฎหมาย

ปรับขั้นต่ํา 1 พันลานรูเปยห จําคุก 5 ปถึงตลอดชีวิต หรือโทษ

สูงสุดประหารชีวิตกันเลยทีเดียว งานนี้บรรดาขาพี้หรือขาปุนตอง

จําใหขึ้นใจนะตัวเอง ...• หันมา

เร� องการเมืองเล็กๆ อีกเร� องหนึ่งวา

ดวย การตั้งกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติคูชีวิต                                                  

กันบาง ซึ่งก็ไดประธานเปน “อนุ 

ชา นาคาศัย” รมต.ประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีนั่นเอง ซึ่งไมใชเร� อง

แปลกแตประการใด แตที่น�าสนใจ

คือเคส “ธณิกานต พรพงษาโรจน” 

ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ  

ซ่ึงถูกส่ังหยุดปฏิบัติหนาท่ี จากการ                                            

เสียบบัตรแทนกัน ที่ไดมานั่งเปน                          

กมธ.ดวย ซึ่ง “พรพิศ เพชรเจริญ” เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

ก็การันตีวาเปนได ไมเหมือน “ปารีณา ไกรคุปต” เพราะเคสของ

นองเอนั้นศาลมีคําสั่งมาโดยตรงถึงสภากันเลย เรียกวาใครๆ ก็

ไมรักเอทั้งนั้น โทษและคดีจึงแรงและเร็วดวนจี๋เปนพิเศษ ...• 

พูดถึงการเมืองไมเอยอางถึงศึกอภิปรายไมไววางใจไมได เพราะ

เปนประเด็นญัตติเถ� อนหรือไม เพราะจากี 10  รัฐมนตรีเปน 11 

รัฐมนตรี ท่ีน�าสนใจคือการอภิปรายของฝายคาน เพราะ “สุทิน                                   

คลังแสง” ประธานวิปฝายคานก็                             

ประกาศแลววา คนไมมีช� อก็จะ

ถูกพาดพิงดวย!!! เลนเอาคอการ 

เมืองก็ไดแตฉงนสงสัย ในเม� อจะ

อภิปรายถึงแตไมมีรายช� อ ตกลง

มันใชอภิปรายไมไววางใจหรือแค

กระทูถาม กันแน� ...• แลวที่น�า

ตกใจเขาไปอีกเม� อ “อัครเดช วงษ

พิทักษ โรจน” ส.ส.ราชบุรี คายประ                                            

ชาธิปตย (ปชป.) กลับมาเสนอแนะ

ใหฝายคานควรอภิปราย “สุพัฒน

พงษ พันธมีเชาว” รองนายกฯ 

และ รมว.พลังงานมากกวา “สุชาติ                                        

ชมกลิ่น” รมว.แรงงานเสียอีก ซ้ํายังบอกวาจะขออภิปราย “สุ

พัฒนพงษ” ดวย เพราะมีขอมูลวงในถึงขั้นน็อกคาสภากันเลยที

เดียว เลนเอาสภากาแฟถึงกับงงเปนไกตาแตกไมตางจากกรณี 

“พิเชษฐ สถิรชวาล” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ ที่

ตองการอภิปราย “สันติ พรอมพัฒน” รมช.การคลังกันเลย ตกลง

น่ีเปนการอภิปรายไมไววางใจหรือเปนการสางแคนเอาคืนกันละนี่ 

ไอเรืองก็ไดแตเกาหัวยิกๆ สงสัยอยางยิ่ง...•

ปารีณา ไกรคุปต

ทักษิณ ชินวัตร

อนุทิน ชาญวีรกูล

ทความนี้เกิดขึ้นจากการที่ผูสอน (รองศาสตราจารย สิทธิกร 

ศักดิ์แสง) ไดออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชา กฎหมาย

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง ในหัวขอ “สถาบันทาง 

การเมืองฝายนิติบัญญัติ” เปนการทดสอบกอนเรียนกับนักศึกษาในประ 

เด็น “ที่มาของสมาชิกรัฐสภาของประเทศไทยในอดีตถึงปจจุบัน” โดย

ใหนักศึกษาเขียนในสมุดและสงมาทางไลน มีนักศึกษาทานนี้ (นายธิรา

วุฒิ เวทยา) ไดเขียนสงมาและเห็นวาเปนขอมูลที่ดี จึงไดนํามาเขียน

ปรับปรุงเปนบทความนี้ขึ้นมา

กอนที่จะทําความเขาใจถึงรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติของประ 

เทศไทย เราจําเปนตองทําความเขาใจถึงรูปแบบของรัฐสภา จะกลาว

ถึงโครงสรางของฝายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) โดยทั่วไปจะแบงรูปแบบของ

รัฐสภาในการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภาออกเปน 2 รูปแบบ คือ แบบสภา

เดียว (Unicameral System) กับแบบสภาคู (Bicameral System) ดังนี้

สภาเดียว (Unicameral System) หมายความวา สมาชิกสภา

นิติบัญญัติมีฝายเดียวหรือประเภทเดียว (แตอาจตางพรรคการเมืองหรือ

ตางที่มาก็ได) มีการประชุมพรอมกันในเวลาและสถานที่เดียวกัน มี

อํานาจหนาที่อยางเดียวกันและปกติแลวควรจะมีที่มาอยางเดียวกัน ซึ่ง

อาจจะมาจากเลือกตั้งหรืออาจจะมาจากการแตงตั้งอยางใดอยางหนึ่ง

รูปแบบของสภาเดียวมีขอพิจารณาอยูหลายประการ ดังนี้

ประการท่ี 1 รูปแบบของรัฐสภาแบบสภาเดียว ระบบน้ีทําใหสภา

เดียวมีอํานาจมากเกินไป ซ่ึงถาเปนสภาท่ีขาดประสบการณหรือยังมีวุฒิ

ภาวะไมมากนัก อาจทําใหงานนิติบัญญัติขาดความรอบคอบหรือไมก็มีขอ

บกพรองไดงาย เพราะไมมีองคกรอ� นคอยทักทวงหรือแกไขขอบกพรองให

ประการที่ 2 รูปแบบของรัฐสภาแบบสภาเดียว ระบบนี้อาจนํา

ไปสูการเผชิญหนาระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ ในกรณีที่ความ

เห็นหรือผลประโยชนทางการเมืองไมลงรอยกัน โดยที่ไมมีสภาที่ 2 เพ� อ

ชวยคลี่คลายความขัดแยง

ประการที่ 3 ในทางกลับกัน ถาผลประโยชนทางการเมืองลงตัว

กันระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ การตรากฎหมายของฝายนิติ 

บัญญัติอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดงาย เพราะไมมีสภา

ที่ 2 คอยทักทวง

ประการท่ี 4 ประเทศท่ีนิยมใชระบบสภาเดียวมักจะเปนประเทศ

เล็กๆ และเห็นวา ถาสภาสูงเปนประชาธิปไตยแลวยอมเปนเสมือนภาพ

สะทอนของกระจกเงา คือ การเปนประชาธิปไตยเหมือนๆ กัน จึงเปนการ

ซํ้าซอนกับสภาลาง อาจจะเปนการกีดขวางสภาลาง และตองการใหเปน

ประเทศท่ีมีความเปนหน่ึงเดียวกัน จึงไมเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีสภาสูง

ประการท่ี 5 สภาเดียวท่ีมาจากการปฏิวัติหรือการรัฐประหารแตง

สภาเดียว ซ่ึงเรียกวา “สภานิติบัญญัติแหงชาติ” สภาเดียวเหลาน้ีมักจะ

ไมเปนประชาธิปไตยเพราะสภาเดียวสวนใหญมาจากการแตงต้ังจากกลุม

อํานาจท่ีมาจากการรัฐประหารท่ีไดสถาปนารัฐธรรมนูญข้ึนมา ทําใหเปน

สภาท่ีเปนเคร� องมือใหกับกลุมอํานาจรัฐประหารในการตรากฎหมาย

ประการที่ 6 ประเทศที่ใชระบบสภาเดียวในระบอบประชาธิปไตย 

เชน ประเทศสวีเดน ประเทศนอรเวย ประเทศสิงคโปร ประเทศเซอร                        

เบีย ประเทศฟนแลนด ประเทศกรีซ ประเทศเกาหลีใต ประเทศ

โปรตุเกส ประเทศศรีลังกา ประเทศยูเครน ประเทศตุรกี เปนตน

สภาคูหรือแบบสองสภา (Bicameral System) เปนระบบที่มี

สมาชิกสภา 2 ประเภท มีขอพิจารณาดังนี้

ประการที่ 1 สภาคูหรือสองสภาจะเรียกสมาชิกรัฐสภาที่แตกตาง

กัน คือ สมาชิกวุฒิสภา (Senate) เรียกช� อยอวา “ส.ว.” กับสมาชิกสภาผู

แทนราษฎร (House of Representative) เรียกช� อยอวา “ส.ส.”

ประการท่ี 2 มีท่ีมาสองสมาชิกสภาจะมีท่ีมาจากการเลือกต้ังหรือ

แตงตั้ง แตโดยหลักทั่วไป ส.ส.นั้นจะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด แต ส.ว. 

บางประเทศก็ใหมีท่ีมาจากการเลือกต้ัง บางประเทศใหมีท่ีมาจากการแตง

ตั้ง หรือบางประเทศใหมีที่มาจากการเลือกตั้งผสมกับการแตงตั้ง

ประการที่ 3 ทั้งสองสภามีการประชุมแยกกันแตละเวลาและ

สถานที่อาจมีกรณีพิเศษที่สภาทั้ง 2 ประชุมรวมพรอมกันก็ได

ประการที่ 4 มีอํานาจหนาที่มากนอยตางกัน

ประการที่ 5 บางที่อาจมีวาระดํารงตําแหน�งตางกัน

ประการที่ 6 รูปแบบของสภาคูหรือระบบสองสภาที่ใชกันอยู

หลายประเทศทั่วโลก เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประ 

เทศไทย ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศสวิตเซอรแลนด 

2511 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรม 

นูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2.ที่มาของฝายนิติบัญญัติในรัฐธรรมนูญแตละฉบับมีขอพิจารณา

ได ดังนี้

1) ระบบสภาเดียว ซ่ึงกําหนดรูปรัฐสภาเปนแบบสภาเดียวประกอบ

ดวยสมาชิกท่ีมาจากแตงต้ังท้ังหมด โดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหผูนํากลุม

บุคคลผูกุมอํานาจในขณะน้ันซ่ึงอาจเปนหัวหนาคณะปฏิวัติ รัฐประหาร

หรือนายกรัฐมนตรีเปนผูนํารายช� อบุคคลข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ� อลงพระ

ปรมาภิไธยแตงต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา ไดแก รัฐสภาตามธรรมนูญการปก 

ครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 ธรรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช 2515 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 และรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557

2) ระบบสภาเดียว มีสมาชิก 2 ประเภท เลือกตั้งและแตง

ตั้ง รูปรัฐสภาแบบนี้ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท ประเภทหนึ่งมา

จากการเลือกตั้ง และอีกประเภทหนึ่งมาจากการแตงตั้ง สมาชิกทั้ง 2 

ประเภทมีสิทธิและหนาที่เทากันทุกประการ สมาชิกประเภทแตงตั้งหรือ 

ส.ส.ประเภทที่ 2 ไดรับการเสนอช� อแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ไดแก 

รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่ม

เติม พุทธศักราช 2495 เปนตน

3) ระบบสองสภา สภาหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง อีกสภาหนึ่งมา

จากการแตงตั้ง สภาที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดย 

ตรงเรียกวา “สภาผูแทนราษฎร” สวนสภาที่มีสมาชิกมาจากการแตงตั้ง

เรียกวา “วุฒิสภา” ยกเวนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ 

ศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 เรียกวา “พฤฒสภา” 

แตละสภาจะแตกตางกันออกไปแลวแตรัฐธรรมนูญแตละฉบับกําหนด 

ไดแก รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2490 รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา                                                                        

จักรไทย พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ 

ศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เปนตน

4) ระบบสองสภา สภาหน่ึงมาจากการเลือกต้ัง อีกสภาหน่ึงมาจาก

การแตงต้ังและเลือกต้ัง สภาท่ีมีสมาชิกมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน

โดยตรง คือ “สภาผูแทนราษฎร” สวนสภาท่ีมิสมาชิกมาจากการแตงต้ัง

และเลือกต้ัง คือ “วุฒิสภา” ไดแก รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 เปนตน

5) ระบบสองสภา สมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ไดแก รัฐ 

ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหทั้งสภาผู

แทนราษฎรและวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง

6) ระบบสองสภา ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ 

ศักราช 2560 ใชระบบสองสภา สภาหน่ึงมาจากการเลือกต้ัง อีกสภา

หน่ึงมาจากการแตงต้ัง สภาท่ีมีสมาชิกมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน

โดยตรง คือ “สภาผูแทนราษฎร” ซ่ึงใชระบบการเลือกต้ังแบบผสมคือ 

การเลือกต้ังแบบแบงเขต 400 คน และการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช� อ 

(ระบบสัดสวน) สวนสภาท่ีมีสมาชิกมาจากการแตงต้ังและการสรรหา คือ 

“วุฒิสภา” มีอยู 2 ระยะ ระยะ 5 ปแรกหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศ

ใชมาจากการคัดเลือกจากคณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอใหพระมหา

กษัตริยแตงต้ัง ระยะท่ี 2 คือ ระยะ 5 ป หลังจํานวน 200 คน มาจาก

การสรรหากลุมบุคคลหลากอาชีพตามท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติโดยท่ีคณะ

กรรมการการเลือกต้ังประกาศรับรองผลการสรรหา.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

เ บ

เม� อลูกชายไดกลับไปเรียนจีน 

ขณะที่ดิฉันเขียนตนฉบับก็ยังไมรูวาถึงเวลาวันเดินทางแลว 

ลูกชายคนเล็กจะไดเดินทางหรือเปลา เพราะตองรอผล RT-PCR 

เชาวันเดินทาง ซึ่งถือเปนการลุนครั้งสุดทายกอนขึ้นเคร� อง แลวที่

เทไปกวานั้น ทุกคนตองใสชุด PPE ขึ้นเคร� องดวย  

 และเม� อไดขึ้นเคร� องบินแลวไมไดหมายความวาจบนะคะ แค

เริ่มตนเทานั้น! 

 เพราะเด็กไทยทุกคนขึ้นเคร� องบินไปลงที่เมืองกวางโจวเพ� อ

แยกกักตัว 14 วัน จากนั้นคอยแยกตามมหาวิทยาลัยในแตละเมือง

ของตัวเอง เพ� อไปกักตัวตอที่เมืองนั้นๆ ทีนี้ก็ขึ้นอยูกับมาตรการของ                                                                           

แตละเมืองวาจะตองกักตัวอีกกี่วัน เรียกวากวาจะไดเขาหอในมหา 

วิทยาลัยของตัวเองก็ปาเขาไปเกือบเดือนแลว 

 ทั้งหมดที่วามานี่นักศึกษาตองออกคาใชจายเองทั้งหมด ซึ่ง

ไมใชนอยเลย เพราะทุกอยางเปนสถานการณพิเศษ คาใชจายก็เลย

พิเศษไปดวย 

ลูกชายดิฉันเรียนอยูที่เซี่ยงไฮ กอนหนานี้ทางการจีนประกาศ

ล็อกดาวนเซี่ยงไฮ เพราะเจอผูติดเชื้อโควิด-19 รายใหมหลายคน

ตอวัน สวนใหญเปนการติดเชื้อแบบไมมีอาการ ทําใหทางการจีน

ยอมไมได จึงเขมงวดมากที่จะทําอยางไรก็แลวแตตองใหมีผูติดเชื้อ

นอยที่สุด  

 จริงอยูวาผลกระทบเชิงลบจากนโยบาย “โควิดเปนศูนย” 

นํามาซึ่งการล็อกดาวนและจํากัดการเดินทาง จํากัดการใชชีวิต

ของผูคน และก็ถูกวิพากษวิจารณอยางหนัก ทางการจีนจึงพยายาม

ปรับใชนโยบายโควิดเปนศูนย ใหมีความยืดหยุนมากขึ้น  

กอนหนานี้ CDC ศูนยควบคุมและปองกันโรคของจีน เผย

แพรบทความวิจัยผลกระทบตอจีนหากไมใชนโยบายโควิดเปน

ศูนย โดยเปรียบเทียบกับนโยบายใชชีวิตรวมกับโควิด-19 ของ

อเมริกาและหลายประเทศ โดยเฉพาะในโลกตะวันตก  มีใจความ

ตอนหนึ่งระบุวา  

“ถาจีนใชนโยบายรับมือโควิด-19 เฉกเชนเดียวกับสหรัฐ 

อเมริกา ตัวเลขจํานวนผูติดเชื้อตอวัน ตัวเลขต่ําที่สุดที่เปนไป

ไดที่จีนจะตองเจออยูที่มากกวา 6 แสนราย และจะเจอเคสผู

ปวยหนักมากกวา 2 หม� นรายตอวัน ซึ่งตัวเลขเหลานี้ ไมสอดรับ

กับความสามารถทางการแพทยที่จีนมี อยางสัดสวนเตียงผูปวย 

ICU หรือผูปวยขั้นวิกฤตในจีนอยูที่ 4.3 เตียง ตอคนจีน 100,000 

คน เทาน้ัน ถาปลอยใหมีการติดเช้ือเพ่ิมขนาดน้ัน ระบบการแพทย

ในจีนจะลมเหลว” 

เปนเร� องที่เขาใจได! 

ดังนั้น ดวยนโยบายและมาตรการเขมงวดของทางการจีน                                                                                  

การเปดใหนักศึกษาไทยไดกลับเขาประเทศครั้งนี้ จึงไมใชเร� อง

เล็กๆ แตถือเปนการแสดงตนเปนมิตรประเทศที่ใกลชิดกับประ                                                                                  

เทศไทยมาก ทําใหนักศึกษาไทยตองปฏิบัติตนใหดีที่สุดเทาที่จะ                                                                               

ทําได ใหความรวมมือในการปองกันตัวเองจากโรคทุกอยาง เพราะรู

ดีวาเม� อมองจากอีกมุมหนึ่งถือเปนการเดิมพันกับนโยบาย “โควิด

เปนศูนย” ของเขาไมนอยเลย เพราะถึงตอนนี้ยังมีนักศึกษาจาก

ชาติอ� นๆ ที่ยังไมไดกลับเขาไปในจีน 

เดิมพันครั้งนี้จึงสําคัญมากวาทางการจีนจะเดินหนาอยาง 

ไรกับนโยบายเร� องนักศึกษาตางชาติ รวมทั้งการเปดประเทศใน

อนาคต 

เช� อวานักศึกษาไทยในจีนที่เปนกลุมนํารองจะเปนตัวแบบ

ของการเริ่มตนเปดประเทศอีกครั้งในอนาคตอันใกล.

อัครเดช 

วงษพิทักษ โรจน

โรงกล่ันนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศไทยสรางข้ึนมาเพ� อ

ผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปใชในประเทศเปนหลัก ทดแทนการนําเขา

น้ํามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ สําหรับน้ํามันดิบที่เขาสูโรง

กลั่นน้ํามันมาจากการนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ และ

ขุดเจาะปโตรเลียมภายในประเทศ โดยนํ้ามันดิบท่ีไดไมสามารถ               

นํามาใชประโยชน ได โดยตรง ตองผานกระบวนการกลั่น 

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงกล่ันนํ้ามัน จํานวน 6 แหง.

โรงกลั่นน้ํามัน

ก

เร� อง/ภาพ FB : ดร.สรวงมณฑ สิทธิสมาน

ที่มาของสมาชิกรัฐสภาของประเทศไทย

ในอดีตถึงปจจุบัน

รองศาสตราจารยสิทธิกร ศักดิ์แสง

นายธิราวุฒิ เวทยา 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี



มื่อวันอังคาร คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตาม

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (บีโอ

ไอ) เสนอแต่งตั้ง นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รอง

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ให้ดำ�รง                                                                      

ตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน สำ�นัก

ง�นบีโอไอ สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง

ที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2565 

เป็นต้นไป ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรด

กระหม่อมแต่งตั้ง

ประวัติ นายนฤตม ์ มีชื่อเล่นว่� “ปืน” เป็นบุตรช�ย 

ของ นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ อดีตปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

ปัจจุบันอ�ยุ 48 ปี ถือเป็นเลข�ธิก�รบีโอไอที่มีอ�ยุน้อยที่สุด 

สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี ส�ข�เศรษฐศ�สตร์  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และ

นิติศ�สตร์จ�ก ม.ร�มคำ�แหง ระดับปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐ                                                                

ศ�สตร์ จ�ก Boston University สหรัฐอเมริก� ประก�ศ                                                         

นียบัตรด้�นก�รบริห�รจัด 

ก�รเศรษฐกิจ จ�ก Curtin 

University ออสเตรเลีย 

ประก�ศนี ยบั ต รชั้ นสู ง

ท�งก�รบริห�รง�นภ�ครัฐ                                    

และกฎหม�ยมห�ชน  สถ� 

บันพระปกเกล้� ผ่�นหลัก 

สูตรผู้นำ�คล่ืนลูกใหม่ในร�ช                           

ก�รไทย รุ่นที่ 1 และ

หลักสูตรนักบริห�รระดับ

สูง (นบส.2) รุ่นที่ 11 จ�ก

สำ�นักง�น ก.พ.

ได้เริ่มทำ�ง�นที่สำ�นัก

ง�นบีโอไอตั้งแต่ปี 2538 ในตำ�แหน่งเจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�ร               

ลงทุน ปฏิบัติง�นในกองต่�งๆ ได้แก่ ฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์ 

ศูนย์บริก�รลงทุน, กองก�รต่�งประเทศ, กองแผนง�นและ

พัฒน� และทำ�หน้�ที่เลข�นุก�รของเลข�ธิก�ร BOI 2 ท่�น 

ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำ�นวยก�รกลุ่มเศรษฐกิจก�ร

ลงทุน และผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์

ก�รลงทุนเพื่ออน�คต ซึ่งมีภ�รกิจจัดทำ� “ยุทธศ�สตร์ก�รส่ง

เสริมก�รลงทุนใหม่ พ.ศ.2558-2565” นับเป็นก�รปรับปรุง

นโยบ�ยส่งเสริมก�รลงทุนครั้งใหญ่ของ BOI

ได้เลื่อนตำ�แหน่งเป็นที่ปรึกษ�ด้�นก�รลงทุน ระดับ

เชี่ยวช�ญเมื่อปี 2554 เป็นผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส�รสนเทศ

ก�รลงทุนเมื่อปี 2557 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักยุทธศ�สตร์และ

นโยบ�ยก�รลงทุนเมื่อปี 2558 ท่ีปรึกษ�ด้�นก�รลงทุน ระดับ

ทรงคุณวุฒิเมื่อปี 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลข�ธิก�ร

บีโอไอเมื่อปี 2560 

ปัจจุบันได้ร่วมปฏิบัติง�นในทีมปฏิบัติก�รเชิงรุกเพื่อ                                                                           

ดึงดูดก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศ อุปน�ยกสม�คมเศรษฐ 

ศ�สตร์ จุฬ�ฯ กรรมก�รบริห�รศูนย์น�โนเทคโนโลยีแห่ง

ช�ติ  กรรมก�รนโยบ�ยและกำ�กับดูแลสถ�บันไทยโคเซ็น อนุ                                                                              

กรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รด้�นก�รขับเคลื่อนระบบร�ชก�ร

เพื่ออน�คต และด้�นก�รพัฒน�นักบริห�รก�รเปลี่ยนแปลง

รุ่นใหม่ (นปร.) และอนุกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือนด้�น

ก�รพัฒน�กำ�ลังคนคุณภ�พ มีประสบก�รณ์เดินท�งไปโรด 

โชว์ก�รลงทุนกว่� 70 ครั้ง ใน 30 ประเทศทั่วโลก.

ผีเจ�ะป�ก-ป�กปีจอ นั้นใช้สำ�หรับคนที่นึกจะพูดอะไรก็

พูด ไม่สนใจว่�คนฟังจะพอใจหรือไม่ น�ยโทนี่ ผีเจ�ะป�กพูด

ผ่�นคลื่นว่� “จะกลับเมืองไทยแน่ แต่เมื่อไรยังไม่รู้” โดยจะผ่�น

เข้�ประเทศไทยที่ เกตวัน สน�มบินสุวรรณภูมิ  เรื่องนี้ก็ไม่ใช่

เรื่องที่น�ยโทนี่ ผีเจ�ะป�กทำ�ไม่ได้ แต่หลังจ�กผ่�นเกตวัน

ม�แล้ว ก็จะมีตำ�รวจไปรอรับ ไม่ใช่ตั้งแถวรับนะครับ แต่เป็น

เพร�ะน�ยโทนี่ ผีเจ�ะป�กยังมีหม�ยจับรออยู่หล�ยหม�ย ไม่

ส�ม�รถเดินท�งต่อไปยังบ้�นจันส่องหน้�ได้

แล้วทำ�อย่�งไรน�ยโทนี่ ผีเจ�ะป�กจึงจะส�ม�รถกลับ

บ้�นแบบมีแถวรอรับพร้อมดอกไม้ ส.ส.พรรคเผ�ไทยเป็นผู้เฉลย 

“ม�ตร� ๑๗๔” อำ�น�จในก�รนิรโทษกรรมเป็นของพระมห�

กษัตริย์ โดยพย�ย�มสื่อว่�ให้น�ยกฯ เป็นผู้ชงเรื่อง ทำ�ไมต้อง

ให้ โทนี่ ผีเจ�ะป�กส�ม�รถกลับบ้�นแบบไร้มลทิน บรรด�กอง

เชลียร์ของโทนี่ ผีเจ�ะป�กอ้�งว่�เพร�ะมีแต่โทนี่ ผีเจ�ะป�ก

คนเดียวที่ส�ม�รถแก้ไขทุกปัญห�ในขณะนี้ ได้

สำ�หรับคว�มคิดเห็นของกองเชลียร์ โทนี่ ผีเจ�ะป�ก ถ้�

คิดว่�โทนี่เก่งเป็นยอดมนุษย์ มีสิบหน้�เหมือนทศกัณฐ์ ก็ถือว่�

เป็นมิจฉ�ทิฐิที่มี โทษทัณฑ์ ไม่หนักเท่�บรรด�ขี้ข้�สมุนบริว�ร

และคนไทยที่หวังว่�จะได้ผลประโยชน์ส่วนตนจ�กโทนี่ ผีเจ�ะ                                                                               

ป�ก ซึ่งจะเป็นมหันตกรรม เพร�ะมีส่วนได้เสียกับทุจริตคอร์รัป 

ชันทำ�ล�ยช�ติ 

วันนี้โทนี่ ผีเจ�ะป�กสร้�งเครือข่�ยธุรกิจในประเทศไทย

ม�กม�ย มีพนักง�นที่มีร�ยได้จ�กบริษัทของโทนี่นับจำ�นวนไม่

ได้ ถ้�ทำ�ง�นแลกเงินโดยสุจริต เพร�ะไม่ส�ม�รถเลือกง�นได้

ก็เป็นกรรมไม่หนัก เพร�ะหย�ดเหงื่อแรงง�นของพวกคุณสร้�ง

คว�มร่ำ�รวยให้ โทนี่ ผีเจ�ะป�ก แต่ก็พวกคุณทำ�เกินอำ�น�จหน้� 

ที่ พย�ย�มส่งเสริม ช่วยเหลือให้ โทนี่ ผีเจ�ะป�กได้กลับม�มี

อำ�น�จว�สน� ทำ�ล�ยช�ติอีก ก็จะเป็นอนันตริยกรรม เงินทอง

ที่ได้ม�ก็จะทำ�ให้ครอบครัววิบัติ เพร�ะเป็นเงินของคนโกงช�ติ

อย่�งไรก็ต�ม แนวท�งที่บรรด� ปท.และขี้ข้�สมุนบริว�ร

ที่เป็น ส.ส. ที่พย�ย�มคิดห�ท�งช่วยเหลือให้ โทนี่  ผีเจ�ะป�ก

ได้กลับม�ครอบครองอำ�น�จ ทำ�ล�ยช�ติ โดยหวังว่�ตนจะได้

ผลประโยชน์นั้นเป็นอนันตริยกรรม เพร�ะเงินเดือน ส.ส.ที่พวก

คุณได้รับนั้นเป็นภ�ษีอ�กรของประช�ชนทุกคน

แต่ก็ขอฟันธงว่� คว�มหวังที่จะใช้ม�ตร� ๑๗๔ พ�โทนี่                                  

ผีเจ�ะป�กกลับบ้�นนั้นเป็น “โฮปเลส” แน่นอน อ้�ยและอีที่

พย�ย�มแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลิดรอนอำ�น�จพระมห�กษัตริย์ 

5บทความ

าไม่มีใครมาพูดต่อ เราคงไม่รู้ครับ

จะชวนคุยเรื่องก�รทรงง�นของในหลวงครับ  

ข่�วว�นนี้ (๒๒ มิถุน�ยน) ผู้พันเบิร์ด พ.อ.วัน

ชนะ สวัสดี จิตอ�ส� ๙๐๔ ลงพื้นที่พบนักเรียนแผนที่

ทห�รร่วมพูดคุยถึงคว�มสำ�คัญของสถ�บันพระมห�กษัตริย์ 

ระบุตอนหนึ่งว่�... 

“...ไม่ว่�จะเป็นก�รปกครองระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิ 

ร�ชย์หรือประช�ธิปไตย ในหลวงทุกพระองค์มีพระร�ชกรณีย 

กิจที่เหม�ะสมและแยบยล นำ�ม�ซึ่งคว�มผูกพันระหว่�งสถ�บัน

กับประช�ชนม�โดยตลอด ก�รทรงง�นของในหลวงแต่ละพระ 

องค์นั้นมีวิธีที่แตกต่�งกัน

โดยเฉพ�ะรัชก�ลปัจจุบันนั้น ถือได้ว่�เป็นก�รทำ�ง�น

แบบประช�ธิปไตยอย่�งแท้จริง พระองค์ทรงง�นผ่�นฝ่�ยเสธ.                                                                           

(องคมนตรี) รับก�รร�ยง�นเรื่องร�วคว�มทุกข์ร้อนของประช� 

ชนผ่�นองคมนตรี มีก�รส่งง�นอย่�งเป็นระบบและสืบส�นต่อ 

ยอดจ�กในหลวงรัชก�ลที่ ๙ อย่�งชัดเจน

อย่�งในกรณีก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�นด�วเทียมในรัชสมัย

ของในหลวงรัชก�ลที่ ๙ มีก�รสอนตั้งแต่ ป.๑-ม.๖ แต่เมื่อลง

ไปสืบสภ�พแล้ว ม.๔-ม.๖ มีครูเพียงพอ พระองค์จึงให้เอ�ส�มปี

ท้�ยนี้ ไปเพิ่มในส�มปีแรกในระดับอนุบ�ล ดังนั้นก�รศึกษ�ท�ง

ไกลผ่�นด�วเทียมในรัชก�ลปัจจุบันจึงเริ่มสอนตั้งแต่ อนุบ�ล ๑-

ม.๓ เสริมเติมเต็มส่วนที่ข�ดในเรื่องก�รศึกษ� 

ถ้�พูดถึงด้�นก�รศึกษ�แล้ว พระองค์ยังได้มีก�รกระจ�ย

คว�มเจริญจ�กส่วนกล�งออกไปสู่ส่วนภูมิภ�คด้วย ในโรงเรียน

ระดับมัธยมหรือแม้กระทั่งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ ซึ่งปัจจุบันได้มี

ก�รเปลี่ยนแปลงไปเป็นมห�วิทย�ลัยของท้องถิ่น อีกทั้งยังมีด้�น

ทุนก�รศึกษ�ที่ต่อยอดจ�กในหลวงรัชก�ลที่ ๙ อีกด้วย

ก�รกระจ�ยคว�มเจริญจ�กส่วนกล�งออกสู่ส่วนภูมิภ�ค

นี้ยังช่วยลดปัญห�สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเมืองอีกด้วย อ�ทิเช่น 

รถติด ฝุ่นควัน ขยะ น้ำ�เน่�เสีย เพียงเรื่องก�รกระจ�ยคว�ม

เจริญออกสู่ส่วนภูมิภ�คนี้ก็ส�ม�รถแก้ ไขปัญห�ทั้งเรื่องของ

เมืองหลวง สิ่งแวดล้อม รถติด และปัญห�ครอบครัวได้อีก...”

เป็นจังหวะที่ดีครับที่ ผู้พันเบิร์ด ออกม�พูดเรื่องนี้ในช่วง

เวล�นี้ 

เพร�ะมีก�รสร้�งชุดข้อมูลเท็จอย่�งเป็นขบวนก�ร เผย

การทรงงานของในหลวง

แพร่ในโลกโซเชียล โดยก�รรู้เห็นเป็นใจของผู้ต้องห�หลบหนี ม.๑๑๒ 

ไปต่�งประเทศหล�ยคน 

ที่น่�สนใจคือ บุคคลเหล่�นั้นเคยแลกเปลี่ยนคว�มคิดคว�ม

เห็นกับ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ในต่�งประเทศ มีภ�พปร�กฏในสื่อ

โซเชียลครั้งแล้วครั้งเล่�   

ก�รทรงง�นของในหลวง โดยเฉพ�ะในหลวง ร.๙ ถูกกลุ่มคน

ที่จ้องล้มล้�งสถ�บันพระมห�กษัตริย์นำ�ไปบิดเบือน จนกล�ยเป็น

เรื่องน่�วิตก ห�กไม่มีก�รนำ�ข้อมูลที่แท้จริงม�เผยแพร่

เพร�ะในหมู่คนรุ่นใหม่ถูกล้�งสมองด้วยข้อมูลเท็จม�พักใหญ่

แล้ว 

นี่คือภัยที่กำ�ลังเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ เพร�ะคนกลุ่มนี้

นิยมเสพสื่อด้�นเดียว 

ฉะนั้นก�รเล่�ประสบก�รณ์ที่เห็นก�รทรงง�นของในหลวง 

โดย “ผู้พันเบิร์ด” ควรจะถูกกระจ�ยออกไปให้กว้�งที่สุดเท่�ที่จะ

กว้�งได้ 

แม้ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ทั้งหมด แต่ก�รกระ

จ�ยคว�มจริงแล้วทำ�ให้เกิดก�รเปรียบเทียบระหว่�งเรื่องหลอกกับ

เรื่องจริง วันหนึ่งคว�มจริงต้องชนะครับ

แน่นอนครับเรื่องนี้ “รุ่นคน” อ�จมีส่วนสำ�คัญ เพร�ะคนรุ่น

พ่อรุุ่นแม่ รับข่�วส�รที่เป็นท�งก�รม�กกว่� ในอดีตไม่มีโซเชียล 

อันตร�ยจ�กเฟกนิวส์จึงไม่มี 

แต่ปัจจุบัน คนโกงช�ติ ทั้งนักก�รเมือง ทั้งคนทำ�สื่อ ยังถูก

ยกย่องเป็นวีรบุรุษได้ เพร�ะก�รปั่นในโซเชียลโดยใช้คว�มเท็จม�

เล่�เรื่อง 

จุดอ่อนของคนรุ่นใหม่คือ ก�รตรวจท�นข้อมูล ที่แทบจะไม่มี

เลย ข้อมูลเท็จไหลเข้�สมองเท่�ไหร่ ก็เท่�นั้น เต็มไปด้วยเรื่องเท็จ 

ซึ่งพบว่�เป็นปัญห�ในแทบทุกเรื่อง 

ก�รถูกชักจูงจนเข้�รกเข้�พงจึงกล�ยเป็นเรื่องปกติเพร�ะเกิด

ขึ้นแทบทุกวัน 

หลักก�รทรงง�นของในหลวง ร.๙ ทั้ง ๒๓ ข้อ อ�จไม่เป็น

ที่สนใจของคนรุ่นใหม่ เพร�ะรู้สึกว่�ไกลตัว หรือคิดว่�นำ�ม�ใช้

ประโยชน์ไม่ได้

แต่สักวันหนึ่งห�กเกิดวิกฤตในชีวิต ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหล�ย

ข้อ ใน ๒๓ ข้อ ส�ม�รถช่วยให้มองเห็นแสงสว่�งในชีวิตได้ 

หลักก�รทรงง�นไม่ใช่จู่ๆ จะเขียนออกม�เป็นข้อๆ ได้ แต่

สั่งสมม�น�นนับสิบๆ ปี 

๑.ก�รศึกษ�ข้อมูลอย่�งเป็นระบบ

๒.ระเบิดจ�กข้�งใน 

๓.แก้ปัญห�ที่จุดเล็ก 

๔.ทำ�ต�มลำ�ดับขั้น 

๕.ภูมิสังคม 

๖.องค์รวม 

๗.ไม่ติดตำ�ร� 

๘.ประหยัด เรียบง่�ย ได้ประโยชน์สูงสุด 

๙.ทำ�ให้ง่�ย 

๑๐.ก�รมีส่วนร่วม 

๑๑.ประโยชน์ส่วนรวม 

๑๒.ก�รบริก�รรวมที่จุดเดียว 

๑๓.ทรงใช้ธรรมช�ติช่วยธรรมช�ติ 

๑๔.ใช้อธรรมปร�บอธรรม 

๑๕.ก�รปลูกป่�ในใจคน 

๑๖.ข�ดทุนคือกำ�ไร 

๑๗.ก�รพึ่งพ�ตนเอง 

๑๘.พออยู่พอกิน 

๑๙.เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐.คว�มซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 

๒๑.ก�รทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุข 

๒๒.คว�มเพียร 

๒๓.รู้ รัก ส�มัคคี 

นี่แค่หัวข้อ ห�กสนใจอ่�นร�ยละเอียดมีให้อ่�นเยอะแยะ

ในโซเชียลครับ ไม่ได้เข้�ถึงย�กแต่ประก�รใด

กว่�จะได้ ๒๓ ข้อนี้ม� ต้องผ่�นก�รลงมือปฏิบัติ ก�ร

ทดลอง ต้องรอคอย รอดูผลลัพธ์ที่ออกม� กว่�จะสำ�เร็จแต่ละ

เรื่องแต่ละประเด็นไม่ใช่เรื่องง่�ย ใช้เวล�เป็นปีๆ 

ยกตัวอย่�ง ข้อ ๑๘ พออยู่พอกิน อ่�นผ่�นๆ คงเกิดคำ�ถ�ม

ว่�แล้วไง คนส่วนใหญ่อย�กรวย อย�กมีทรัพย์สินเงินทองกันทั้ง

นั้น พออยู่พอกินมันแค่อุดมคติ 

ก็อย�กให้คนรุ่นใหม่ลองศึกษ�ในร�ยละเอียด  พิจ�รณ�

คำ�อธิบ�ยเรื่องนี้ จะได้รู้ว่� “พออยู่พอกิน” ยิ่งใหญ่แค่ไหน  

“พออยู่พอกิน” : หลักก�รทรงง�นในข้อนี้ ก็เพื่อพัฒน�ให้

พสกนิกรทั้งหล�ยของพระองค์ประสบคว�มสุขสมบูรณ์ในชีวิต 

อันเริ่มจ�กก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปเยี่ยมร�ษฎรของพระองค์

ทุกหมู่เหล่�ในทุกภูมิภ�คของประเทศ ได้ทอดพระเนตรเห็นคว�ม

เป็นอยู่ของร�ษฎรด้วยพระองค์เอง จนทรงเข้�พระทัยในสภ�พ

ปัญห�ต่�งๆ ของร�ษฎรอย่�งลึกซึ้ง  

ดังนั้นในก�รพัฒน�ของพระองค์จะทรงมองในภ�พรวม

ของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงทร�บดีว่�ไม่ใช่ง�นเล็กน้อย แต่

เป็นง�นที่ต้องใช้คว�มคิดและกำ�ลังของคนทั้งช�ติเข้�ม�ดำ�เนิน

ก�รร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จในก�รพัฒน� ด้วยพระปรีช�

ญ�ณของพระองค์ในก�รทรงง�น ทำ�ให้คนไทยทั้งหล�ยได้ประ                                                                            

จักษ์แล้วว่�แนวพระร�ชดำ�ริและโครงก�รพระร�ชดำ�รินั้น เป็น

โครงก�รที่เรียบง่�ยปฏิบัติแล้วได้ผล จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว 

ไป เพร�ะโครงก�รพระร�ชดำ�ริจะเป็นโครงก�รที่ทำ�ให้ร�ษฎร

ของพระองค์มีร�ยได้พออยู่พอกินบนพื้นฐ�นของเศรษฐกิจพอ

เพียงสืบไป...

โครงก�รพระร�ชดำ�ริที่นับว่�เป็นโครงก�รพัฒน�ชนบท

โครงก�รแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๕

นับจนถึงปัจจุบันมีคนไทยหล�ยล้�นคนได้ประโยชน์จ�ก

โครงก�รพระร�ชดำ�ริ โครงก�รที่พรรคก�รเมืองบ�งพรรคนำ�ไป

โจมตีว่�ใช้งบประม�ณแผ่นดินอย่�งไม่คุ้มค่�นั่นแหละครับ

ฉะนั้นสิ่งที่จะฝ�กถึงคนรุ่นใหม่มีสั้นๆ

ลองห�ข้อมูลอีกด้�นเถอะครับ.

ปลูกป่ากรกฎาคม

ชลประทาน-โครงการส่งน้ำา

ร่วมอุทิศ กิจกรรม ปลูกป่า

บริเวณ ท่าตะโก ผ่องโสภา

ณ แหล่ง แสวงหา จ.อ่างทอง

ยามเย็น ๗ ก.ค.๒๕๖๕

ผู้ว่าฯ มีกิจกรรม นำาร่อง

เดือนมหามงคลริมคลอง

แผ่นดินทอง ชลประทาน

เข็ม ๖

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

รู้ไหมว่�ทำ�ไม รมต.ส�สุขประก�ศว่�ตัวเองฉีดเข็มที่ ๖ 

แล้ว เหตุผลที่ รมต.ส�สุขให้กับสื่อก็คือให้ (พวกวัคซีนแอดดิกต์) 

เชื่อมั่นในคว�มปลอดภัยของวัคซีน แต่ผมขอมองต่�งมุม ท่�น 

รมต.ส�สุขสั่งวัคซีนเข้�ม�ม�ก ใช้ไม่หมดก็ต้องทิ้งไป.

ไข่เจียวพันธมิตร 

 

ช่วงนี้หมอพร้อมปิดปรับปรุงระบบเลยเข้าไปดูไม่ได้เลย

ครับ ว่ามีหน่วยแนวหน้าฉีดวัคซีนเข็ม ๖ กันแล้วกี่คน ผมเพิ่ง

จะถกแขนรับเข็ม ๓ ได้ไม่นาน ก็คงจะสปีดตามท่านรัฐมนตรี

ไม่ทันแน่นอน ฮ่าๆๆๆๆ

ณ ปัจจุบันความตื่นตัวในการฉีดวัคซีนของประชาชนเริ่ม

ลดลง จึงมีข่าวว่าวัคซีนเหลือ รอทิ้ง แต่กระทรวงสาธารณสุขก็

ชี้แจงว่าตามที่มีข้อสงสัยเรื่องการกระจายวัคซีนโควิด ไปยังโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) เป็นแผนการระบาย

วัคซีนไปทิ้งให้หมดอายุนั้น แท้จริงแล้วการส่งวัคซีนโควิดไปไว้

ที่ รพ.สต. ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการวัคซีนได้ใกล้

บ้านที่สุด ทำาให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

เรื่องน้ีเป็นมติของท่ีประชุมศูนย์ปฏิบัติตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) มาประมาณเกือบเดือน

แล้ว เนื่องจากพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ประชาชนไม่มารับวัคซีน 

คือเดินทางไม่สะดวก หรือไม่มีคนพาไป กระทรวงสาธารณสุข

จึงส่งวัคซีนโควิด ทั้งซิโนแวค แอสตร้าเซนเนก้า และไฟเซอร์                                                                               

ไปยัง รพ.สต.ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่สุด เพื่อให้ประชา 

ชนที่อยู่ห่างไกลสามารถพาผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไปฉีด

วัคซีนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน 

นอกจากนี้ รพ.สต.หลายแห่งยังร่วมกับท้องถิ่นออกสำารวจ

ประชาชนท่ียังไม่ได้รับวัคซีนและจัดวัคซีนไปบริการเชิงรุกถึงบ้าน 

นั่นคือคำาชี้แจงครับ.

ผีเจาะปาก-ปากปีจอ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้ขอเสนอสำ�นวนไทยที่ดูเหมือนจะเข้�กับสถ�นก�รณ์ 

น�ยตักขี้ โทนี่ วุ่นซ่ำ� ที่ไม่รู้ว่�จะเอ�ป�กไว้ทำ�อะไร เพร�ะพูด

กับลมกับแล้งผ่�นไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ ก็ไม่รู้ว่�จะมีคนฟังสัก 

กี่คน น�ยตักขี้ที่เปลี่ยนชื่อเป็นโทนี่

เพร�ะตัวอักษรทีน้ันฝร่ังชอบอ่�นเป็น ตี คนไทยอ่�น ten 

ว่�เท็น แต่ฝร่ังอ่�นออกเสียง “เต็น” ดังน้ัน Takhi น้ันฝร่ังต้องออก

เสียงเป็น “ตักข้ี” ทำ�ให้ต้องเปล่ียนเป็น โทน่ี ซ่ึงไม่รู้จะใช้แฟมิล่ี

เนมอะไรดี จึงใช้แบบม่ัวๆ ให้พ้องเสียงเท่�กัน แต่พฤติกรรมของ

น�ยคนน้ี ผมเสนอว่�แฟมิล่ีเนมท่ีเหม�ะสมท่ีสุดคือ “ผีเจ�ะป�ก” 

เพร�ะอย�กจะพูดอะไรก็พูด ไม่สนใจว่�จะเข้�หูคนหรือหูหม�

เลขาฯ บีโอไออายุน้อยท่ีสุด

แต่เมื่อส้ินท�งก็จะใช้อำ�น�จของพระมห�กษัตริย์ช่วยเหลือซ�ต�น                                                        

นั้นเป็นคนเช่นไร คิดหรือว่�พันธมิตรฯ และ กปปส.จะต�ย

จริง ถ้�มีใครชงเรื่องนี้หรือจะถว�ยฎีก�  รับรองว่�จะต้องมีคน

คัดค้�นนับสิบล้�นคนอย่�งแน่นอน

วันนี้โทนี่ ผีเจ�ะป�กมั่นใจว่�อำ�น�จใกล้จะกลับม�เป็น

ของตัวเอง เพร�ะเชื่อมั่นว่�คนไทยส่วนใหญ่ยังรักฝังใจ แม้ว่�

จะถูก “เซตแล้วย้อม” ม�โดยตลอด โทนี่ ผีเจ�ะป�กเชื่อมั่นว่�

ส�ม�รถควบคุมก�รเมืองได้หมด ดังนั้นที่โทนี่ ผีเจ�ะป�กพูดว่�

ได้กลับบ้�นแน่ๆ เพร�ะคณะส�มลุงใกล้จะล�โรงแล้ว เวล�ที่ให้

สัญญ�ว่� ๒ ปีจะล�โรงนั้นย�วน�นม�กว่�  ๘ ปีแล้ว 

ดังนั้น โทนี่ ผีเจ�ะป�กจึงประก�ศอย่�งมั่นใจว่� ไม่ยุบ                                                                               

สภ�ก็ล�ออก แต่ก็อ�จจะเป็นก�ร “บลัฟ” เหมือนเล่นไพ่โป๊ก 

เกอร์ก็เป็นได้ เพร�ะดูเหมือนว่�ลุงใหญ่ที่โทนี่ ผีเจ�ะป�กคิดว่�

เป็นเด็กในค�ถ� ยังอย�กจะเดินต�มรอย “โจ เชื่องช้�” แล้ว

เสี่ยแป้งมันยังคอยต่อคิว ดังนั้นเชื่อว่�คำ�พูดของโทนี่ ผีเจ�ะ

ป�กนั้นเป็นเพียงนำ� “ฝันกล�งคืนม�เผยแพร่” เท่�นั้น.

             น้องส้มแป้น

 

โทนี่ สัมภเวสี โผล่มาทุกคืนวันจันทร์ ร่วมกับบรรดาสมุน

ซ้ายขวา ตั้งวงด่ารัฐบาลกันแบบมันหยด แต่แทบทุกอาทิตย์ ผม

เห็นมีแต่เรื่องเข้าตัวทั้งนั้น คนแบบโทนี่มาพูดเรื่องโกงมันมีน้ำา

หนักหรือครับ เพราะตัวเองก็หนีคุกคดีโกงอยู่ 

ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยคงจะคิดเยอะขึ้นกับการพา โทนี่ 

กลับบ้าน เพราะคราวที่แล้วโดนกันหนัก หากเกิดซ้ำาอีก ตระกูล

ชินวัตรในประเทศไทยอาจไม่เหลือเอานะครับ.  

วอลเลย์บอลหญิงไทย

   * วอลเลย์บอลหญิงไทย

ใจมั่นคงแข็งแกร่ง

กลับฟื้นคืนแรง

แซงหวุดหวิดชนะจีน

   * ตัวอย่�งแรงใจ

ชนะได้ทุกโหดหีน

จ�กสุดหัวถึงปล�ยตีน

สู้หมดสิ้นลมปร�ณ

   * นี่แหละแรงส�มัคคี

ทุกชีวีร่วมผส�น

ย�กสุดย�กก็ทนท�น

ก�รง�นช�ติจึงได้ชัย

   * วอลเลย์บอลหญิงไทย

เกรียงไกรเสมอสมัย

สืบต่อใจต่อใจ

จึงคงไว้สู้ยืนยงฯ 

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ถ้

เ

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ 



นช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่กลายเป็นประเด็น

ร้อนแรงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องค่าการกลั่นน้ำา 

มัน หลังจากที่ “กรณ์ จาติกวณิช” หัวหน้าพรรค

กล้า ออกมาเปิดข้อมูลว่า คนไทยกำาลังถูกปล้นจาก

ธุรกิจโรงกลั่นน้ำามัน

แน่นอนเคสนี้มีความดุเดือดมากขึ้น เพราะหลังที่                                                                       

มีการปล่อยข้อมูลออกไป ผู้ประกอบการธุรกิจโรงกลั่น

ก็ตกเป็นจำาเลยต่อสังคมทันที โดยเฉพาะการที่ถูกมอง

ว่ากำาลังทำานาบนหลังคน หากำาไรจากประชาชนที่กำาลัง

เดือดร้อน จนทางกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกล่ันน้ำามันปิโตร 

เลียมถึงกับต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในหลายประ 

เด็น

แต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเหตุผลฝั่งไหนก็ตาม แต่ข้อ                                                                      

เท็จจริงที่ชัดเจน คือ 1.ประชาชนเดือดร้อน 2.ค่าครอง 

ชีพปรับตัวสูงขึ้น 3.เงินเฟ้อ ทั้งหมดก็ส่งผลโดยตรงมาสู่

ระบบเศรษฐกิจอยู่ดี

ดังนั้น ทุกฝ่ายทั้งภาคการเมือง ผู้ประกอบธุรกิจ 

และรัฐบาล ควรร่วมมือกันเพื่อหาทางออกในการบรรเทา 

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากที่สุด อะไรที่พอช่วย

เหลือกันได้ คุยกันได้ ก็ควรจะร่วมด้วยช่วยกัน

และในที่สุด เมื่อหันหน้าพูดคุยก็เริ่มเห็นทางสว่าง

โดยล่าสุด ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 

มิ.ย.ที่ผ่านมา ก็มีข้อสรุปออกเป็นมาตรการ ขอความ

ร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

นำาส่งกำาไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลั่นน้ำามันดีเซลและ

เบนซินเข้ากองทุนน้ำามันในช่วงวิกฤตน้ำามันแพง โดย

เงินในส่วนของน้ำามันดีเซลนำาไปบริหารราคาขายปลีก

ราคาดีเซลให้ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร และเงินในส่วนของ

น้ำามันเบนซินให้นำาไปลดราคาขายปลีกน้ำามันเบนซิน 1 

บาท/ลิตร

ซึ่งจากหลักการก็น่าจะไม่เป็นปัญหา เนื่องมาจาก

ธุรกิจโรงกลั่นส่วนใหญ่นั้นเป็นเอกชนที่มีรัฐบาลถือหุ้น

อยู่แล้ว การเจรจาจึงไม่ใช่เรื่องยากมากนัก

เบื้องต้นกระทรวงพลังงานรายงานว่า กำาลังอยู่

ระหว่างการหารือกับกลุ่มโรงกลั่นถึงแนวทางในการ

ดำาเนินการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงต่อไป รวม

ทั้งขอความร่วมมือจากบริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) ให้                                                         

นำาส่งกำาไรส่วนหนึ่งของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเข้ากอง 

ทุนน้ำามันเชื้อเพลิง ซึ่งคาดว่าจัดเก็บได้ 500-1,000 ล้าน

บาท/เดือน

อย่างไรก็ดี ในส่วนตัวเลขการนำาส่งกำาไรส่วนหนึ่ง

จากค่าการกลั่นน้ำามัน เข้ากองทุนน้ำามัน จะออกมาใน

สูตรไหนนั้น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า 

จะมีการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงและธุรกิจโรงกลั่น 

เพื่อหาข้อยุติได้ภายในสัปดาห์นี้

ส่วนที่มีตัวเลขออกมา 7-8 พันล้านนั้น อย่าเพิ่ง

กดดันขอใช้เวลาหารือเพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสมและรับ

ได้ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งยังตอบไม่ได้ว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่า

ตัวเลขดังกล่าว

แน่นอนประเด็นนี้จะต้องมีการเกาะติดอย่างใกล้

ชิดต่อไป

ส่วนแผนการช่วยเหลือระยะยาวนั้น เพราะราคา

น้ำามันคงไม่ลงในเร็วๆ นี้ ทางรองนายกฯ ย้ำาชัดว่า                        

ในส่วนที่เป็นแผนระยะยาวจะเป็นความช่วยเหลือใน

เฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ ได้รับผลกระทบจริงๆ

อย่างที่ทราบ รัฐบาลโดยกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง                                                                             

ในขณะนี้ก็อยู่ในภาวะตึงมือสุดๆ แทบจะหาสภาพคล่อง

มาบริหารราคาน้ำามันคงจะไม่ได้ เพราะไม่มีกำาลังพอที่

จะทำา ลำาพังเงินที่แบ่งจากโรงกลั่นก็มาเติมสภาพคล่อง

ได้ไม่มากนัก ดังนั้นจากนี้เราคงจะไม่ได้เห็นการช่วย

เหลือแบบหว่านแหอีกต่อไป จนกว่าสถานการณ์ราคา

น้ำามันในตลาดโลกจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ.

                      

ค้งแรกมาแรง…สำาหรับ บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์                                        

(BIZ) ผู้ให้บริการด้านการจำาหน่ายและติดต้ังชุดเครื่อง

มือทางการแพทย์ คงความสตรอง! กวาดงานประมูล

กันถ่ียิบ คร่ึงปีแรกคว้า 3 โปรเจ็กต์ 

ดัน Backlog ทะลุ 1.3 พันล้าน

บาท พร้อมทยอยส่งมอบงาน รับ                                                

รู้รายได้ต่อเนื่อง งานน้ีบ๊ิกบอส “สม                                                    

พงษ์ ชื่นกิติญานนท์” แอบ

กระซิบมาว่ายังมีลุ้นงานอีกหลาย

โปรเจ็กต์ ให้จับตารอฟังข่าวดี… 

พร้อมยกระดับย้ายเข้าเทรด SET 

เร็วๆ นี้ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รู้

แบบนี้แล้วต้องยกนิ้วกดไลค์ ให้

เลยคร้าบบบบบ.
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มีลุ้น

เศรษฐกิจ

โ

ใ  

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

สมพงษ์ 

ชื่นกิติญานนท์

สศช.ฟันธงศก.ไทยโต3%	
ฟิทช์ห่วงหนี้เสียแบงก์พุ่งหลังหมดมาตรการอุ้ม

ไทยโพสต์ • “สภาพัฒน์” การันตีจีดีพี ไทยปีนี้ โต 3% อานิสงส์ใช้

จ่าย-ส่งออก-ท่องเที่ยวดันเต็มสูบ ด้าน “ฟิทช์” ห่วงเงินเฟ้อสูง-

เศรษฐกิจโลกชะลอกดดัน เคาะผลงานแบงก์ ไทยปี 65 ฟื้นตัวแบบ

จำากัด จับตาหนี้เสียพุ่งหลังหมดมาตรการช่วยเหลือ

นายดนุชา พิชยนันท์ 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ

สภาพัฒน์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ

ในงานสัมมนา “สู่โอกาสใหม่ 

STRONGER THAILAND” ว่า 

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนว

โน้มฟื้นตัวดีขึ้น และปรับตัวดีต่อ                                             

เนื่องในปี 2566 ซึ่งปีนี้คาดการณ์

ว่าเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) จะขยาย

ตัว 3% และปีหน้า 3.7% โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนการฟ้ืนตัวของการ                                                    

ใช้จ่ายในประเทศ การส่งออก

ยังขยายตัวต่อเนื่องและการฟื้น

ตัวของการท่องเที่ยว โดยยังมี

ข้อจำากัดจากความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลก สงครามรัสเซีย-

ยูเครน หนี้ครัวเรือนและเงินเฟ้อ

ที่เพิ่มขึ้น

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 

ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ สำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ในฐานะผู้แทนไทยได้

นำาเสนอสถานการณ์และทิศทาง

เศรษฐกิจไทย ในการประชุมเจ้า

หน้าท่ีอาวุโสด้านการคลังเอเปก 

ดนุชา พิชยนันท์

ชัชชาติรับสีเขียวปัญหาใหญ่ 

ต้องเร่งแก้ยึดปชช.เป็นหลัก

เปิดตัว • นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำามัน บริษัท ปตท.น้ำามันและ

การค้าปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ OR เปิดตัวน้ำามัน “ซูเปอร์ พาวเวอร์” น้ำามันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมสูตร

ใหม่ ทั้งประเภทแก๊สโซฮอล์และดีเซล พิเศษด้วยสาร “ซูเปอร์ บูสเตอร์” สารลดแรงเสียดทาน นวัตกรรม

ใหม่ล่าสุด ทำาความสะอาดหัวฉีดให้สะอาดเหมือนใหม่ได้ 100% ทำาให้เครื่องยนต์แรงเต็มกำาลัง เพื่อเป็นการ

เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค มีจำาหน่ายแล้ววันนี้ที่พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ.

ไทยโพสต์ • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ 

กทม. เปิดเผยถึงปัญหารถไฟฟ้า

สายสีเขียวส่วนต่อขยายว่า ยอม 

รับเป็นเรื่องใหญ่ มีความซับซ้อน 

ซึ่งสายสีเขียวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

มีไข่แดงตรงกลาง เพราะสัญญา

เดิมที่เอกชนได้ไปหมดปี 2572 

และทุกอย่างต้องกลับมาเป็นของ 

กทม. ในขณะที่ส่วนต่อขยาย 1 

ช่วง (อ่อนนุช-ตากสิน) ที่ กทม.

ลงทุนไป และส่วนต่อขยาย 2 

(คูคต-ปากน้ำา) กทม.รับหนี้มาแล้ว

และจ้างเอกชนเดินรถ ซึ่งในส่วน

นี้ ไม่มีการเก็บค่าโดยสาร

“ท้ัง 3 ส่วนน้ียังเป็นปัญหา

อยู่ แม้สัมปทานหมดปี 2572 และ

ได้กลับคืนมาเป็นของ กทม. แต่ส่วน

ต่อขยาย 1 และ 2 ท่ี กทม.ลงทุน ยัง

มีสัญญาจ้างเดินรถไปถึงปี 2585 ซ่ึง

รายได้เป็นของ กทม. แต่ก็ต้องจ่าย

ค่าจ้างเดินรถอยู่ดี ส่วนจะจ้างแค่

ไหนน้ันข้ึนอยู่กับว่า หากจ้างแพงก็

ต้องเก็บเงินผู้โดยสารไม่ให้ขาดทุน 

จึงต้องดูว่าสัญญาเป็นธรรมแค่ไหน 

ยอมรับว่ากระทบหลายส่วน ดังน้ัน

ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยต้อง

เอาประชาชนเป็นท่ีต้ัง และยุติธรรม

กับประชาชน รวมถึงคู่สัญญาด้วย 

ซ่ึงจะมีแถลงในเร็วๆ น้ี” นายชัช

ชาติกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าน้ี                                                     

กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟ      

ฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) ได้มีการหารือกับทาง กทม. 

ซ่ึง กทม.ขอเวลา 2-3 เดือนในการ

พิจารณา เนื่องจากสภา กทม.มี

วาระการพิจารณาค้างเยอะและต้อง                                           

จัดลำาดับความสำาคัญ และยังเป็น

ชุดใหม่ท่ีเพ่ิงจะมีการเลือกต้ังเข้า

มา ซ่ึงจะต้องซักซ้อมและทำาความ

เข้าใจในเรื่องดังกล่าวก่อน. 

‘ออมสิน’ อัดโปรโมชั่นสมาชิก กบข.

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า 

ธนาคารออมสินได้ร่วมกับกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 

(กบข.) จัดโปรโมชั่นสำาหรับสมาชิก กบข.ที่ยื่นกู้ในโครงการสิน

เชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด โดยมอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อเป็นของที่

ระลึกและบัตรของขวัญ เฉพาะสมาชิก กบข. ที่หน่วยงานต้น

สังกัดได้ทำาการบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อร่วมกับธนาคาร

ออมสินไว้แล้ว โดยโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด คิด

อัตราดอกเบี้ยต่ำาสุด 5.995% (ตามเงื่อนไขธนาคาร) ไม่ต้องมี

บุคคลค้ำาประกัน ผ่อนชำาระเงินงวดเพียง 1,200 บาทต่อวงเงิน

กู้ 100,000 บาท ให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ลุ้นหลุดแผนฟื้นฟู Q3/66

นายธรรศพลฐ์ เเบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.                                                                                        

เอเชีย เอวิเอช่ัน และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าการฟ้ืนฟูกิจการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (รหัส                                                  

เท่ียวบิน XJ) ว่า ต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ

ได้ในช่วงไตรมาส 3/2566 ขณะเดียวกันคาดว่าในปีน้ีจะสามารถ

ขนส่งผู้โดยสารรวม 3 แสนคน หลังจากเร่ิมกลับมาให้บริการต้ัง

เเต่ 1 มิ.ย.2565 ซ่ึงหลังจากโควิด-19 เร่ิมปรับตัวดีข้ึน สายการ

บินจึงสามารถทยอยเปิดเส้นทางบินใหม่ๆ ได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

เส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-โซล ท่ีได้รับการตอบรับท่ีดีมาก 

โดยใน มิ.ย.มียอดสำารองท่ีน่ังล่วงหน้าแล้วมากกว่า 95%

สลาก ธ.ก.ส.แสนล้านขายเกลี้ยง!

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ  

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากที่เปิดรับ

ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 จำานวน 1 พัน

ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวม 1 แสนล้านบาท มีอายุการ

รับฝาก 3 ปี ซึ่งแบ่งการเปิดรับฝากเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 

ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. และวันที่ 22 มิ.ย.2565 สำาหรับเกษตรกร 

ลูกค้าและประชาชนทั่วไป วงเงินรับฝาก 7.8 หมื่นล้านบาท 

และช่วงที่ 2 เปิดรับฝากวันที่ 19 ก.ย.เป็นต้นไป วงเงินรับฝาก 

2.2 หมื่นล้านบาท สำาหรับการรับฝากสลากในช่วงที่ 1 นั้น ได้

รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ทำาให้ยอดรับฝากเต็มวงเงินภายใน 

4 ชั่วโมง โดยมียอดรับฝากผ่านแอป ธ.ก.ส. A-Mobile 1.8 หมื่น

ล้านบาท และผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 5.93 หมื่นล้านบาท

กนอ.ลุยพัฒนานิคมอัจฉริยะ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน Smart 

Energy เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ กับบริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (PEA ENCOM) ว่า ความร่วม                                                                                        

มือดังกล่าวเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้าน Smart 

Energy ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ.ดำาเนินการเอง จำานวน 

15 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีเป้าหมายดำาเนิน

การในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะนำาไปสู่ความยั่งยืนในการส่งเสริม

ระบบบริหารจัดการพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ. 

(APEC Senior Finance Officials’ 

Meeting: APEC SFOM) โดย

คาดว่าปีน้ีเศรษฐกิจไทยจะขยาย

ตัวท่ี 3.0-3.5% ต่อปี จากการ

บริโภคภายในประเทศท่ีขยายตัว 

การฟ้ืนตัวของท่องเท่ียวจากการ

ผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ

ของไทย และนโยบายการคลังท่ี

สนับสนุนการเติบโต

นาย Jeremy Zook ผู้

อำานวยการฝ่ายจัดอันดับเครดิต

ประเทศ ภูมิภาคเอชีย-แปซิฟิก 

ของฟิทช์ เรทติ้งส์ กล่าวในการ

บรรยายในงานสัมมนา หัวข้อ 

“2022 Thailand Sovereign and 

Bank Outlook” ว่า คาดการณ์

ว่าจีดีพีไทยปี 2565 จะเติบโต

ที่ 3.2% และปี 2566 ที่ 4.5% 

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการ

ฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยวและอุปสงค์ภายในประเทศ 

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่สูงและการ

ชะลอตัวของอัตราการเติบโตของ

เศรษฐกิจโลก จะเป็นปัจจัยเสี่ยง

ต่อการประมาณการของฟิทช์

นายพาสันต์ิ สิงหะ ผู้

อำานวยการอาวุโส ฝ่ายจัดอันดับ

เครดิตสถาบันการเงินของฟิทช์ 

เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า                                                   

ผลการดำาเนินงานของภาคธนา 

คารไทยในปี 2565 น่าจะปรับตัวดี

ข้ึน แต่โอกาสท่ีระดับการฟ้ืนจะดี

กว่าคาดการณ์น้ันมีค่อนข้างจำากัด 

เน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ต่างชาติกลับมาขายหนัก เพราะวันก่อนหน้าดัชนีตลาดบวกสูง

ถึง 15.31 จุด จึงมองเป็นโอกาสดีที่จะขายหุ้นได้ราคาดี จะพบ

ว่าวานนี้นักลงทุนต่างชาติทุ่มขายหุ้นออกมากถึง 3,585.56 ล้าน

บาท ขายมากกว่าวันก่อนหน้ากว่าเท่าตัว ทำาให้ดัชนีตลาดดิ่งลง

กว่า 14 จุด ที่น่าสังเกตคือจำานวนหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติขาย

ออกมามากเกือบ 90% เป็นส่วนที่นักลงทุนรายย่อยทั่วไปรับซื้อ

ไป มีเพียงส่วนน้อยมากที่ทางกองทุนเข้ามารับ ซึ่งก็รู้ๆ กันดีว่า

นักลงทุนทั่วไปมักจะเข้ามาซื้อเมื่อราคาหุ้นอ่อนตัวลง หรือดัชนี

อ่อนตัว ทำาให้ดัชนีต้องติดลบต่ำาลง กรณีอย่างนี้เท่ากับนักลงทุน

ต่างชาติจะขายได้ราคาไม่ดีต้องยอมขายในราคาต่ำา จึงไม่มั่นใจ

ว่าจะขายได้กำาไรเพียงใด หากมีเจตนาที่จะเพิ่มสภาพคล่องใน

พอร์ตก็เป็นสิ่งที่ทำาไปโดยไม่หวังกำาไรมากนัก

ในส่วนการมองภาพโดยรวมการที่ตลาดหุ้นไทยปิดลดลง 

ก็จะมองว่าเป็นการขายตามตลาดหุ้นยุโรปและการดิ่งลงของ

ดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้า โดยไม่สนใจกับดัชนีดาวโจนส์ปกติที่ปิด

บวกไปกว่า 644 จุด จึงเป็นการเล่นตามกระแสตลาดในปัจจุบัน

มากกว่า มองในส่วนไทยที่มีการมองแนวโน้มดีในระยะต่อๆ ไป 

ทำาให้ไม่น่ากังวลกับแรงขาย กลับเป็นจังหวะที่ดีกับการทยอย

เลือกลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มอาหารยังเป็นธุรกิจที่มี

อนาคตสดใส จึงน่ามองที่ PLUS, OSP และ KSL กลุ่มธนา 

คารดูจากการคาดหมายการเติบโตของ                                    

เศรษฐกิจไทยที่ดี ทำาให้ธนาคารจะมีผล                                        

ประกอบการดี น่ามองที่ BBL, TISCO 

และ KKP กลุ่มไฟแนนซ์ยังคงดูดีเมื่อ                                                     

ตลาดมีวอลุ่มหนาตา น่ามองท่ี AMANAH, 

JMT และ TIDLOR กลุ่มพลังงานยัง

มองธุรกิจจะมีกำาไรดี น่ามองที่ PTTEP, 

LANNA และ GPSC หุ้นรายตัวที่

น่ามองมี EKH, FORTH และ VNG 

เป็นต้น

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน

ภายในประเทศที่ดี ทำาให้ตลาดยังมี

แนวโน้มบวกสามารถเลือกลงทุนได้ต่อ

ไป. 

ลงตามแรงขายต่างชาติ

การขายหุ้นจำานวนมากของนักลงทุนต่างชาติ เมื่อวานน้ี 

(22 มิ.ย.65) กดดัชนีตลาดลงมากถึง 14.50 จุดพร้อมกัน ทำาให้

ตลาดมีวอลุ่มซื้อขายหนาตาถึง 68,260.93 ล้านบาท มีผลให้

ดัชนีตลาดลงมาปิดที่ 1,560.02 จุด ก็ยังไม่ลงต่ำากว่า 1,550 จุด 

ที่มองค่อนข้างดีคือ แม้ระหว่างวันทำาการจะมีความพยายามกด

ดัชนีลงต่ำาที่ระดับ 1,551.42 จุดได้ก็ตาม แต่ก็ยังมีแรงซื้อดัน

ดัชนีกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,560 จุดได้ ในทางเทคนิคจึงยังมอง 

1,550 จุดเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ภาวะตลาดวานนี้การซื้อขาย

มีการเปลี่ยนกลุ่มจากวันก่อนหน้าที่ทางกองทุนเป็นผู้ทำาหน้าที่

รับซื้อหุ้นที่ขายจากนักลงทุนต่างชาติทั้งหมด มาวานนี้นักลงทุน

เคาะแผนลงทุนรสก.กระตุ้นเศรษฐกิจ

ไทยโพสต์ • “คนร.” ไฟเขียวแผน                                                    

พัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-

2570 ปักธงภารกิจรัฐวิสาหกิจ

เดินหน้าลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ 

การจ้างงาน ขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศตามหลักเศรษฐกิจ 

BCG

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้                                             

อำ านวยการสำ านั กงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) กล่าวว่า ผลการประชุม

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาห 

กิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ

วันที่ 22 มิ.ย.2565 โดยมีพล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็น

ประธาน ได้เห็นชอบร่างแผน

พัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-

2570 ซึ่งจะเป็นกรอบทิศทาง

หลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

แต่ละแห่ง เพื่อเป็นกลไกในการ

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

โดยแผนพัฒนารัฐวิสาห 

กิจ พ.ศ.2566-2570 มุ่งเน้นให้                                       

รัฐวิสาหกิจมีบทบาทและภารกิจ 

ขององค์กรที่ชัดเจนในการกระ                                         

ตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่าน

การลงทุน การจ้างงาน และการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยก

ระดับการให้บริการประชาชน 

ให้ตอบโจทย์หมุดหมายหลักท้ัง 

13 หมุดหมายภายใต้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 ในด้านต่างๆ อาทิ 

การเกษตร การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน การส่งเสริมเอสเอ็มอี 

และธุรกิจสตาร์ทอัป การท่อง

เท่ียว เป็นต้น

นอกจากนี้ คนร.ยังได้

กำาหนดนโยบายให้มีการบูรณา

การร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาค

รัฐ เอกชน และประชาสังคม ใน

การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศ

ให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจแบบ

องค์รวม (BCG) และแนวคิดการ

ดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน (ESG) 

รวม ท้ัง ใ ห้ มีการ ติดตามและ

ประเมินผลการดำาเนินงานของรัฐ 

วิสาหกิจตามแผนดังกล่าวด้วย.

ยังอยู่ในระดับต่ำาเมื่อเทียบกับช่วง

ก่อนโรคระบาดโควิด-19 รวมท้ัง

คาดว่าสินเชื่อด้อยคุณภาพ (หน้ี

เสีย) น่าจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนในปีน้ี 

จากการท่ีมาตรการผ่อนปรนจะ

ทยอยหมดอายุลง.

EICเชื่อปี65

ค้าปลีกฟื้นแน่

ขยายตัว11%
ไทยโพสต์ • รายงานศูนย์วิจัย

เศรษฐกิจและธุรกิจ Economic 

Intelligence Center (EIC) ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ระบุว่า ภาพรวม

มูลค่าธุรกิจค้าปลีกในปี 2565 จะ

กลับมาขยายตัวอยู่ที่ราวที่ 11% มี

มูลค่าราว 3.45 ล้านล้านบาท จาก

การผ่อนคลายการควบคุมโรค การ

เพิ่มขึ้นของรายได้ภาคเกษตร และ

การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว แต่

ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม โดย

เฉพาะปัญหาต้นทุนสินค้าและ

ต้นทุนพลังงานสูงที่จะถูกส่งต่อไป

ยังผู้บริโภคผ่านการขึ้นราคาสินค้า

ทั้ งนี้ ธุ รกิจค้าปลีกมีแนว

โน้มค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้น ตามความ

เชื่อมั่นในการใช้จ่ายและกำาลังซื้อ

ของผู้บริโภคที่ทยอยฟื้นตัว โดยมี                             

ปัจจัยด้านบวกจากการกลับมาใช้

ชีวิตประจำาวันตามปกติมากขึ้น 

จากการผ่อนคลายการควบคุมโรค

และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ รวมถึงการฟ้ืนตัวของราย

ได้ภาคเกษตร อย่างไรก็ดี ยังคงมี

ปัจจัยท่ีต้องระมัดระวังอย่างภาวะ

เงินเฟ้อ รวมถึงปัญหาหน้ีครัวเรือน

และการว่างงานท่ีจะส่งผลต่อความ

เชื่อม่ันและกำาลังซ้ือของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม EIC ยังระบุ

ว่าการฟ้ืนตัวของธุรกิจค้าปลีกในแต่

กลุ่มจะเป็นในลักษณะไม่สม่ำาเสมอ 

โดยกลุ่มท่ีมีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้ต่อ

เนื่อง ต้องเผชิญกับสถานการณ์

ราคาสินค้าท่ีปรับตัวสูงข้ึน ได้แก่ 

สินค้าจำาเป็นอย่างร้านขายของชำา 

รวมถึงกลุ่มท่ีตอบโจทย์เทรนด์นิว 

นอร์มอล อย่างสินค้าท่ีตอบโจทย์

สุขภาพ ขณะท่ีกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะ

หมวดสินค้าไม่จำาเป็น เช่น สินค้า

แฟช่ัน สินค้าความงาม รวมถึง

กลุ่มห้างสรรพสินค้า ยังคงเผชิญกับ

ความท้าทายจากกำาลังซ้ือท่ียังเปราะ

บางและปัญหาเงินเฟ้อท่ีอาจส่งผล

ให้การฟ้ืนตัวเป็นไปอย่างจำากัด ดัง

น้ันผู้ประกอบการค้าปลีกต้องปรับ

กลยุทธ์รับมือพฤติกรรมของผู้บริโภค

ท่ีเปล่ียนแปลงไป. 

22/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,851.33 4,114.87 +736.46
 5,460.80 5,795.23 -334.43
 33,723.13 37,308.69 -3,585.56
 24,225.66 21,042.13 +3,183.54

68,260.93
-14.50

1,560.02
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.01 35.74
ยูโร 36.54 37.66
ปอนดสเตอรลิง 42.46 44.09
เยน (100 เยน) 25.45 26.56
หยวนจีน 4.96 5.35
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,600 30,700
ทองรูปพรรณ 30,047 31,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

โรงกลั่นถึงเวลาแบ่งกำาไร
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กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

สนับสนุนขอมูลพลังชุมชน

เสียงเคร� องยนตจากเรือหาปลาลําเล็กคอยๆ

ดับลงเม� อหัวเรือกําลังจะเกยหาดทราย คร้ันเรือจอดน่ิง

ดีแลว เจาของเรือและเมียของเขากาวเทาลงมา ในมือ

มีถังใสปลาอยูคอนถัง  มีทั้งปลาตะเพียน  ปลาสะกาง  

ปลาหมอ  ปลาบู  ปลาขาว  ปลากา  ฯลฯ  

แตทั้งหมดเปนปลาขนาดเล็ก  ตัวที่ ใหญที่สุด

ดูเหมือนจะมีขนาดเทาฝามือ  สะทอนใหเห็นอะไร

บางอยาง...

“เม� อกอนปลาเยอะ  ตัวใหญกวานี้  แตเดี๋ยวนี้

มีแตปลาเล็ก หาปลาวันนึงไดไมถึง 10 กิโลฯ พอไดกิน

ไปวันๆ เทานั้น”  ชายหาปลาบอก

เร� องเลาจากคนทายเข� อน

ตําบลบานแมด อ.บุณฑริก อยูหางจากจังหวัด

อุบลราชธานีลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 

78 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 60,000 ไร มี 12 หมูบาน  

ประชากรกวา 8,000 คน สวนใหญมีอาชีพทํานา 

เลี้ยงวัวควาย ประมงพื้นบาน ทําปลาสม  ปลารา สาน

กระติบขาว  หวดนึ่งขาว  ฯลฯ

พื้นที่สวนหนึ่งของตําบลบานแมดอยูติดกับอาง

เก็บนํ้าเข� อนสิรินธร เปนเข� อนผลิตกระแสไฟฟา (ตัวเข� อน

ตั้งอยูที่อําเภอสิรินธร อยูเหนือตําบลบานแมดขึ้นไป

หลายสิบกิโลเมตร) ทําใหชาวบานแมดอยางนอย 7 

หมูบานที่อยูใกลไดใชประโยชนจากอางเก็บน้ํานี้  เชน  

ทําประมง  นําปลาที่จับไดมาแปรรูป  เลี้ยงวัวควายริม

อางเก็บน้ํา ฯลฯ

บุณฮู  ดาราช  ประธานสภาองคกรชุมชนตําบล

บานแมด  เลาวา  เข� อนเริ่มสรางประมาณป 2511 

แตกอนหนานั้น การไฟฟาไดใหสัมปทานบริษัทเอกชน

ตัดไมที่อยูในพื้นที่สรางเข� อนตั้งแตป 2509 พอเข� อน

สรางเสร็จในป 2514 และมีการกักเก็บน้ําแลว แตไมที่

ถูกน้ําทวมยังไมหมด ยังมีการตัดไมกันอยู  เปนไมใหญ   

เชน ตะเคียน เต็ง รัง ฯลฯ ตัดไมจนถึงป 2538 ไมใหญ

ที่จมอยูใตน้ําจึงหมดไป

“ชวงที่ยังมีไมอยูใตน้ํา ปลายังมีชุกชุมมาก  เปน

ปลาใหญ พวกชะโด คาว ปลากา ตะเพียนก็มีแตตัวโตๆ 

ถาบานไหนจะกินตมปลา ก็ตั้งหมอตมน้ํารอไดเลย 

กินกันไมอดอยาก เหลือกินเอามาทําปลาสม ปลารา  

หรือตากแหง กินกันไดทั้งป วันนึงจับปลาไดรวมกัน

เร� องเลาจาก ‘คนบานแมด’ จ.อุบลราชธานี

ฟนวิกฤตเปนโอกาส  สรางความมั่นคงทางอาหาร

คนบานแมดทําเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

ไมต่ํากวา 10 ตัน มีพอคามารับซื้อปลาเต็มไปหมด  

แตพอไมใตน้ําหมดไป ก็เหมือนกับบานของปลาหมด

ไปดวย ปลาไมมีที่อยู ไมมีที่วางไข เม� อจับปลากันมาก  

ปลาก็หมดไป ถาเม� อกอนมีปลา 100 เปอรเซ็นต ตอนนี้

ก็เหลือแค 10 เปอรเซ็นตเทานั้น” บุญฮูบอกถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เขาบอกดวยวา นอกจากบานของปลาจะหมด

ไปแลว  ในชวงหลายปหลังมานี้  มีคนทําประมงแบบ

ทําลายลางมากขึ้น  เชน  ใช ‘แหสวรรค’ คือใชแหวาง

บนไมไผที่ปกลอมเปนวง กวางประมาณ 15 เมตร  

มีเชือกกระตุกแห แลวเอาเหย� อมาลอปลาในน้ํา เม� อ

ฝูงปลาเขามารุมกินเหย� อก็จะกระตุกแหจับปลา ไดปลา

คร้ังหน่ึงหลายสิบกิโลกรัม  มีท้ังปลาเล็กปลาใหญ  วันหน่ึง

ไดหลายรอยกิโลฯ  ปลาจึงแทบจะหมดไป  

ใชสภาองคกรชุมชนสรางความม่ันคงทางอาหาร  

สภาองคกรชุมชนตําบลบานแมดจัดตั้งขึ้นตั้งแต

ป 2552 ตาม พ.ร.บ.สภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 

(ดูรายละเอียดไดที่ https//web.codi.or.th) เพ� อใชสภาฯ 

เปนเคร� องมือในการพัฒนาชุมชน  มีสมาชิกสภาฯ 

มาจากกลุมตางๆ ในตําบล เชน กลุมอาชีพ กลุมจักสาน  

กลุมแปรรูปปลารา  ปลาสม  กลุมเลี้ยงวัวควาย  ฯลฯ  

บุญฮู ประธานสภาองคกรชุมชนตําบลบานแมด  

บอกวา ที่ผานมา สภาฯ เปนที่ประชุมปรึกษาหารือเพ� อ

พัฒนาชุมชนในดานตางๆ เชน สํารวจขอมูลครอบครัว

ที่มีฐานะยากจน สภาพบานเรือนทรุดโทรม เพ� อนํา

ขอมูลมาทําโครงการ ‘บานพอเพียงชนบท’ ที่สถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) หรือ ‘พอช.’ 

สนับสนุน เพ� อซอมแซมบานเรือนใหกับครอบครัวที่มี

ฐานะยากจนในตําบล นอกจากนี้ยังใชสภาฯ สนับสนุน

เร� องอาชีพ สรางรายได ลดรายจาย สงเสริมการทํา

เกษตรกรพอเพียง  ฯลฯ 

“จากปญหาเร� องปลาในอางเก็บน้ําที่ลดนอยลง  

อาหารจากปลาที่ลดลง รวมทั้งเร� องฝนฟาและน้ําใช

ในการเกษตรที่มีไมพอ  เราจึงใชสภาองคกรชุมชนฯ 

เปนเวทีพูดคุยกันวา  เราจะทําอยางไร  เพ� อใหพี่นอง

มีขาวเต็มนา มีปลาเต็มไหเหมือนแตกอน จะอาศัย

ปลาในอางอยางเดียวไมไดแลว เพราะปลาเดี๋ยวนี้ก็โต

ไมทันคนกิน”  ประธานสภาองคกรชุมชนตําบลบอก

ในท่ีสุดจึงไดขอตกลงรวมกันวา ชาวบานจะตอง

สรางความมั่นคงทางอาหารขึ้นมาเอง โดยเฉพาะ

ในชวงโควิด-19 เปนตนมา จนถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ในวันนี้ ชาวบานตางไดรับผลกระทบกันถวนหนา  เพราะ

ทํามาหากินลําบากขึ้น ลูกหลานที่ทํางานในเมืองตอง

ตกงาน การคาขายฝดเคือง น้ํามันรถ นํ้ามันพืช ปุยเคมี  

และขาวของตางๆ แพงข้ึนทุกวัน

“การสรางความมั่นคงทางอาหารก็คือ การใชทุน 

ใชอาชีพของเราท่ีมีอยูแลว เอามาเพ่ิมผลผลิต ลดรายจาย 

โดยการทําเกษตรแบบพอเพียงและย่ังยืน เชน คนบานแมด

ทํานาเกือบทุกครอบครัวอยูแลว ก็เลี้ยงปลา เล้ียงกุง

ในนาขาวเพ่ิมเขาไป เล้ียงไก ปลูกผัก เพาะเห็ด ทําปุย

อินทรียจากมูลวัวควายเอาไวใชเอง ทําน้ําหมักชีวภาพ

เพ� อไลแมลง เพิ่มผลผลิต ลดการใชสารเคมี เพ� อผลดี

ตอสุขภาพ และชวยประหยัดเงิน” บุญฮู

ยกตัวอยาง

เขาบอกวา การสรางความมั่นคง

ทางอาหารของคนตําบลบานแมด ไดรับ

การสนับสนุนจากโครงการ ‘พัฒนา

คุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยในชนบท’ 

ของ พอช. จํานวน 80,000 บาท เพ� อนํามา

ใชในการจัดอบรม ใหความรู สงเสริมให

เกิดความม่ันคงทางอาหาร สงเสริมอาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ 

โดย พอช. จัดทําโครงการน้ีท่ัวประเทศ

ตั้งแตป 2563 เพ� อชวยเหลือชุมชนที่

ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด

นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุน

จากหน�วยงานตางๆ เชน สํานักงาน

พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี  สนับสนุนเร� องการทํา

ระบบสูบน้ําพลังงานโซลารเซลล เพ� อสูบน้ํามาใชทํานา 

รดแปลงผัก หรือใชเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ

สรางเกษตรกรตัวอยาง 25 ครอบครัว

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดวยการสราง

ความมั่นคงทางอาหารตําบลบานแมด เริ่มในป 

2565 นี้ โดยมีเปาหมายเพ� อสรางเกษตรกรตนแบบ

จํานวน 25 ครอบครัวที่สนใจและเขารวมโครงการ  

เพ� อเปนการสรางรูปธรรมใหเกิดขึ้นกอนจะขยายไปทั้ง

ตําบล โดยมีเกษตรตนแบบอยูแลว เชน ครอบครัวของ 

‘พอแสวง  คูณแกว’ 

พอแสวง คูณแกว ปจจุบันอายุ 69 ป ในวัย

หนุมเคยเปนครูโรงเรียนประถมศึกษาในตําบล ชวงที่

คนไทยนิยมไปขายแรงงานที่

ตะวันออกกลางกอนป 2530  

พอแสวงลาออกจากครูไปขาย

แรงงานท่ีน่ันนานหลายป เม� อเก็บ

เงินกลับมาบานแมดจึงนํามา

ขยายไรนาของครอบครัว  อาศัย

เปนคนใฝรู  เพราะเคยเปนครู

มากอน  จึงศึกษาเรียนรูเร� องการ

ทําเกษตรผสมผสาน  และลดการ

ใชสารเคมี  

“เม� อกอนผมมีที่นา 48 ไร 

มีตนทุนคาปุย-สารเคมี คารถไถ 

คาเก่ียวขาว รวมแลวตกประมาณ

ไรละ 4,000 บาท แตพอขายขาว

แลวไดไมคุม ย่ิงทํามาก ย่ิงขาดทุน  

“ทุกขบมีเสื้อผา ฝาเฮือนเพ กะพออยู 

ทุกขบมีขาวใสทอง นอนลี้อยูบเปน”  

นี่คือคําผญาหรือสุภาษิตของชาวอีสานที่มี

ความหมายวา  “แมจะยากจน  ไมมีเสื้อผาจะสวมใส 

ฝาบานจะผุพัง  ลมหนาวจะกรูกันเขามา แตก็ยังพอ

หลบอาศัยอยู ในบานได แตหากทุกขยาก จนไมมีขาว

จะกิน จะไปนอนหลบก็ไมได เพราะฝาบานไมสามารถ

ขวางกั้นความหิวโหยได”

เชนเดียวกับชาวบานแมดที่ ไมยอมปลอยให

ความหิวเล็ดลอดฝาเรือนเขามา เพราะไมวาใครจะรบ

กับใคร น้ํามันจะแพงแคไหน คนบานแมดขอใหมี

ขาวเต็มนา มีปลาราเต็มไหเอาไวกอน เพ� อเปนหลักประกัน

วาทุกคนจะไดกินอิ่มนอนอุน สอดคลองกับคําขวัญ

ประจําตําบลที่วา “ตําบลบานแมดถิ่นอีสาน อาหาร

อุดม ปลาราปลาสมขึ้นช� อ เล� องลือน้ําใจ...”

‘ถิ่นอีสาน  อาหารอุดม  ปลาราปลาสมขึ้นช� อ’

ตําบลบานแมดมี 12 หมูบาน ในจํานวนนี้มี 7 

หมูบานที่อยูใกลอางเก็บน้ําเข� อนสิรินธร ชาวบานจึงได

ใชประโยชนจากอางเก็บน้ํา เชน จับปลา นําปลามา

แปรรูป เชน เอาปลาตะเพียน ปลาจีน ปลานิล ปลา

สะกาง มาทําปลาสม ปลารา ปลาตัวเล็กเอามาตาก

แหงทําปลาแผนหรือปลาวง มีทั้งทําขายเปนอาชีพ

และทํากินในครอบครัว เปนวิธีการถนอมอาหาร  

เปนภูมิปญญาดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบทอดตอกันมา 

บุญฮู ดาราช ประธานสภาองคกรชุมชนตําบล

บานแมด บอกวา ปจจุบันปลาในอางเก็บน้ําเข� อนสิริน

ธรลดนอยลงกวาเดิม แตก็ยังมีชาวบานที่หาปลาเปน

อาชีพประมาณ 30-40 ราย สวนใหญจะเอาเรือเล็ก

ออกไปวางขายในตอนเย็น พอเชาประมาณ 6-7 โมง

ก็จะไปกูขาย เม� อไดปลาก็จะเอาไปขายใหคนทําปลา

ที่มีอยูประมาณ 20 ราย

เรณู จันทะเกษ ประธานกลุมปลาราปลาสม

บานดอนโจด บอกวา กลุมเพิ่งตั้งในป 2563  มีสมาชิก 

25 คน แตเดิมชาวบานจะทําปลาสมปลาราเก็บไวกิน

ในครอบครัวอยูแลว  ตอมาจึงทําเปนอาชีพ  เพราะอยูใกล

แหลงปลา  

“ปลาที่ทําสวนใหญเปนปลาตะเพียน เอามาทํา

ปลาสม วันละประมาณ 25 กิโลฯ ขายในตําบล 

ขายทางเฟสบุค กิโลฯ ละ 100 บาท และมีพอคามารับ

ซื้อเอาไปขายตางจังหวัด ปลารา ปลาแหงก็มี ทํากิน

ทําขายไดทั้งป”  เรณูบอก  

สวนวิธีทําปลาสมก็ไมยาก เอาปลาตะเพียน

มาขูดเกล็ดออก ควักไส ควักเหงือกออก บ้ังปลาใหเปนร้ิว 

ลางน้ําใหสะอาด เอาเกลือ กระเทียมตําหยาบ และ

ขาวเหนียวนึ่ง คลุกเคลาใหเขากับปลา แลวเอาไปหมัก  

ประมาณ 3 วันปลาจะเริ่มเปรี้ยว เอามากินหรือขายได  

หรือแชตูเย็นเก็บเอาไวไดนาน   

เวลาจะกินก็เอามาหอใบตองปง  หรือเอามาทอด  

กินกับขาวเหนียวรอนๆ  มีพริกขี้หนู  มีกระเทียม  และ

ผักตางๆ แกลม เปนอาหารที่อิ ่มอรอยแบบงายๆ 

ของคนบานแมด

บุญฮู เสริมวา ปลาทุกวันนี้ลดนอยลง และโต

ไมทันคนกิน เชน เม� อกอนบางครอบครัวจะทําปลาขาย

ประมาณวันละ 100 กิโลกรัม แตทุกวันนี้จะมีคนหา

ปลาเอามาขายใหเพียงวันละ 50-60 กิโลกรัมเทานั้น 

“สวนการฟนฟูและอนุรักษพันธุปลาในอางเก็บ

จากวิถีชีวิตคนอีสานสูงานสรางอาชีพ...สรางรายได

น้ําเข� อนสิรินธรนั้น  สภาองคกรชุมชนตําบลบานแมด

จะรวมกับหน�วยงานที่เกี่ยวในทองถิ่น เชน อบต. และ

ชาวบาน สรางกฎ กติกาขึ้นมา เพ� อชวยกันดูแล ไมให

จับปลาแบบทําลายลาง งดจับปลาในชวงฤดูวางไข  

และจะมีการสรางบานปลา หรือ ‘เยาะปลา’ ขึ้นมา  

โดยใชกิ่งไมสดหรือแหง  เอามามัดรวมกัน  แลวเอาไป

ใสลงในอางเก็บน้ํา เพ� อใหปลาเขามาอยูอาศัย และ

หามจับปลาบริเวณนี้  เพ� อใหปลาขยายพันธุตอไป”  

ผลพลอยไดจากกลุมเลี้ยงควาย

คนบานแมดสวนใหญมีอาชีพทํานา ปลูกขาว

เอาไวขายและกิน ในอดีตจะเลี้ยงควายเพ� อใชไถนา  

แตการใชควายเพ่ิงจะหมดไปเม� อประมาณ 20-30 ปมาน้ี 

สวนใหญจะจางรถไถนา หรือใชรถไถแบบเดินตาม

เพราะเร็วกวาควาย ทุกวันนี้คนบานแมดเลี้ยงวัวควาย

เอาไวขายพอคา ใชพื้นที่ริมอางเก็บน้ําเข� อนสิรินธร  

เนื้อที่หลายรอยไร ใหวัวควายและเล็มหญาหากิน

ตั้งแตเชาตรู  พอตอนเย็นก็จะตอนกลับคอก

‘พอลม อัครบุตร’ วัย 72 ป ประธานกลุมเลี้ยง

สัตวบานแมด เลาวา กลุมตั้งขึ้นในป 2554 โดยกรม

ปศุสัตวมาสงเสริม ตอนนี้มีสมาชิก 30 ราย มีวัวควาย

รวมกันจํานวน 185 ตัว สวนใหญจะนิยมเลี้ยงควาย  

เพราะควายเลี้ยงงาย  ทนแดด ทนฝน  สมาชิกจะเลี้ยง

ควายอยางนอยครอบครัวละ 2 ตัว คนที่เลี้ยงเยอะมี

ควายเกือบ 20 ตัว 

“เม� อกอนตางคนตางเลี้ยง  พอมีกลุมก็ได

ชวยเหลือกัน  ตอนควายมาเลี้ยงรวมกัน  ชวยกันดูแล  

ตองฉีดยาปองกันโรคปากเทาเป� อย โรคพยาธิ คนที่เปน

สมาชิกตองถือหุนๆ ละ 10 บาท  ใครเดือดรอนก็มายืม

เงินจากกลุม สูงสุดไมเกิน 3 หม� นบาท คิดดอกเบี้ย

รอยละ 6 บาทตอป  ยืมแลวตองคืนเงินใหหมดภายใน 

1 ป ดอกเบี้ยก็จะเอามาปนผลใหสมาชิกตอนปลายป  

ตอนนี้มีเงินกองทุนประมาณ 3 แสนบาท”  พอลมบอก

ถึงประโยชนจากการรวมกลุม

พอลมบอกดวยวา ควายที่เลี้ยงจะมีพอคามารับ

ซื้อสงไปขายโรงงาน ถาเปนตัวเมียจะมีคนซื้อเอาไป

เปนแมพันธุหรือเอาไปเลี้ยงตอ ราคาตัวละ 40,000-

50,000 บาท ควายจะตกลูกครั้งละ 1 ตัว มีอายุเฉลี่ย 

20-25 ป ถาเลี้ยงแมควาย 1 ตัวจะใหลูกตลอดชีวิต

ประมาณ 8 ตัว พออายุประมาณ 3-4 ปก็ขายได  ราคา

ตัวละประมาณ  30,000-40,000 บาท  

บุญฮู ดาราช ประธานสภาองคกรชุมชนตําบล

บานแมด  บอกวา  กลุมเลี้ยงสัตวบานแมดเปนสมาชิก

ของสภาองคกรชุมชนฯ จึงมีแนวทางที่จะสงเสริม  

โดยจะรวมกับหน�วยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการเลี้ยง

ควายใหมีคุณภาพ  พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ  เพ� อให

ไดพอพันธุ-แมพันธุที่มีลักษณะดี ขายไดราคา คนเลี้ยง

ก็จะมีรายไดเพิ่มขึ้น และยังเปนการอนุรักษควายไทย

ไมใหสูญพันธุ ขี้ควายก็เอามาสงเสริมใหชาวบานทําปุย  

ทําเกษตรอินทรีย ไมตองใชปุยและสารเคมีที่มีราคา

แพงขึ้นทุกวัน

จากวิถี...สูอาชีพ

ชาวอีสานในยุคท่ียังไมมีถังโลหะหรือถังพลาสติก

จะสาน ‘คุ’ จากไมไผ โดยเอาชันและน้ํามันยางทา

ภายนอก เม� อคุแหงดีก็เอามาใชตักหรือหาบน้ําจากบอ  

ปจจุบันมีถังพลาสติกเขามาแทน แตชาวอีสานก็ยังเอา

ไมไผมาสานขาวของเคร� องใชตางๆ เปนวิถีที่สืบทอด

ตอกันมา 

เชนเดียวกับคนบานแมด ที่นี่ยังคงสืบสานวิถี

งานจักสานจากไมไผ แตประยุกตใหเขากับยุคสมัย 

และสามารถสรางเปนอาชีพได โดยมีการรวมตัวกัน

เปนกลุมอาชีพหลายกลุมในตําบลบานแมด เชน  

‘กลุมผลิตภัณฑจักสานงานฝมือบานนาแคน’ หมูที่ 3  

ตําบลบานแมด มีสมาชิก 20 คน แตละคนจะสาน

ขาวของเคร� องใชตามที่ตนถนัด เชน กระติบใสขาว  

กระดง หวด กลองใสกระดาษทิชชู กลองใสเคร� องประดับ 

กระเปาถือ โคมไฟ ฯลฯ  ใชไมไผและตนคลามาจักสาน

ราคาขายมีตั้งแต 150-1,000 บาท หากเปน

เคร� องจักสานที่ทําจาก ‘ตนคลา’ จะมีราคาสูงกวาไมไผ  

เพราะคลาปลูกยากกวาไผ เม� อทําเสร็จแลวสมาชิก

จะนํามาฝากกลุมขาย มีทั้งขายทางออนไลน ตามงาน

ออกรานตางๆ รวมทั้งมีพอคามารับซื้อไปขายตอ 

กลุมจะหักรายไดจากการขาย 5 % เพ� อเปนคาจัดการ  

สมาชิกแตละคนจะมีรายไดตั้งแต 2,000-5,000 บาท

ตอเดือน  ตามจํานวนและผลิตภัณฑที่ตนทํา

ปานงลักษณ  สีคราม  สมาชิกกลุมจักสานบาน

หาดทรายคูณ หมูที่ 1 บอกวา เดิมในครอบครัวจะสาน

หวดนึ่งขาวเหนียวเอาไวใชเองอยูแลว พอแมจะเอา

ไมไผมาสาน  ทําขาวของตางๆ ใชตั้งแตปายังเด็ก  

พอโตปาก็ทําใชเอง ดูแลวก็ทําตามได แตเพ่ิงทําเปนอาชีพ

ไดประมาณ 4 ป จะสานหวดเปนหลัก เพราะทําไมยาก  

ขายงาย แมวาตอนนี้จะมีหมอหุงขาวไฟฟาที่นึ่งขาว

เหนียวได  แตคนอีสานก็ยังนิยมนึ่งขาวแบบเดิมโดย

ใชหวด

ปาจะซื้อไมไผจากคนที่ตัดมาขาย 1 หาบ  ราคา

หาบละ 500 บาท เอามาสานหวดไดประมาณ 200 ใบ  

วันหน่ึงจะสานหวดได 10 ใบ เดือนหน่ึงประมาณ 300 ใบ  

ขายสงใหพอคาใบละ 15 บาท  มีรายไดประมาณเดือน

ละ 4,000-5,000 บาท  พอคาจะมารับซื้อเดือนละครั้ง  

แลวสงไปขายทั่วประเทศ  (ราคาขายที่กรุงเทพฯ ใบละ 

25-30 บาท) 

“หวดใบหนึ่งจะใชนึ่งขาวไดนานหลายเดือน  

คนอีสานมีอยูทั่วประเทศ รานอาหารอีสานก็มีอยูทั่วไป  

พอหวดขาดก็ซื้อมาใชใหมเพราะราคาไมแพง ปาก็ทํา

หวดขายไดทุกวัน” 

ปลาเล็กปลานอยที่หาไดในแตละวัน

 คนบานแมดทํานาเปนหลัก  

สภาองคกรชุมชนฯ จะสงเสริม

ใหเลี้ยงปลาในนาขาว

จึงแบงที่นาใหพี่นอง ตอนนี้เหลือที่นาทําเอง 6 ไร  

ปลูกทั้งขาวเจาและขาวเหนียว ไดขาวเปลือกประมาณ

ปละ 250 กระสอบก็พอกิน และพยายามลดการใช

สารเคมี  หันมาทําเกษตรยั่งยืน  เกษตรพอเพียงตาม

แนวทางของพอหลวงรัชกาลที่ 9 เปนเกษตรอินทรีย  

ใชขี้วัว น้ําหมักชีวภาพแทนสารเคมี เพ� อลดตนทุน”   

พอแสวงบอก

รอบๆ ที่นาของพอแสวง ปลูกผักตางๆ ที่กินได  

มีโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟา เห็ดนางรม มีบอเลี้ยงปลา

ขนาดยอมๆ 2 บอ เลี้ยงปลาตะเพียนและปลานิลบอ

ละประมาณ 2,000 ตัว ในบอปลายังเลี้ยงหอยขม 

โดยเลี้ยงในถุงตาขายไนลอน เลี้ยงไกพื้นบานอีก 20 ตัว  

ใหคุยหาอาหารกินเอง และเลี้ยงวัว 8 ตัว ควาย 2 ตัว  

มูลของวัวควายนํามาทําปุยอินทรีย  หมักกับฟางขาว  

หวานลงในแปลงผักและบํารุงขาวในนา  

พอแสวงบอกวา ในแปลงนายังปลอยลูกปลาดุก 

นลิ สวายลงไป พอใกลจะเก่ียวขาวในชวงปลายป  ปลา

ก็โตพอกินพอดี ไดทั้ง “ขาวใหมและปลามัน” เอาปลา

สดมาเคลาเกลือปง จะตมหรือออมปลาใสผักกะแยง

หอมๆ  กินกับขาวใหม  แซบเหลือหลาย !! บางปปลอย

กุงกามกรามลงไปในนาก็ไดกินไมเคยอดยาก    

“ทุกวันนี้ ผมไมตองควักเงินซื้อของกิน อยากจะ

กินอะไรก็หาไดจากรอบๆ บาน ตอนนี้กําลังจะทําโรงสี

ขนาดเล็ก เพ� อเอาขาวเปลือกมาสีใสถุงขาย และจะ

ทําเปนศูนยเรียนรู  เพ� อใหพี่นองคนบานแมดที่สนใจ

อยากจะทําเกษตรพอเพียง  เกษตรยั่งยืนไดมาศึกษา”  

พอแสวงเกษตรกรตนแบบบอก

บุญฮู  ดาราช  ประธานสภาองคกรชุมชนตําบล

บานแมดเสริมวา  ในชวงปลายเดือนมิถุนายนนี้  สภา

องคกรชุมชนฯ จะจัดอบรมการเพาะพันธุและเลี้ยง

ปลาตะเพียนใหแกเกษตรกรตนแบบ 25  ครอบครัว  

“ปลาตะเพียนเล้ียงไมยาก ตลาดมีความตองการ  

เราจะมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มาใหความรู เพ� อสงเสริมใหชาวบานเลี้ยงปลาใน

นาขาวหรือเลี้ยงในบอก็ได เพ� อเอามาแปรรูปทําปลารา  

ปลาสม จะขายเปนอาชีพเพ� อสรางรายได  หรือเลี้ยง

เพ� อเปนอาหาร  ลดรายจายในครอบครัวก็ได” 

 

ทําปุยอินทรียใชเองจากมูลวัวควาย

ชวยลดตนทุนการผลิต

ปลาชนิดตางๆ ที่จับไดมีขนาดเล็ก

ปลาเล็ก  เชน ปลาหางแดงจะเอามาทําปลาแผน

เลี้ยงควายริมอางเก็บน้ําเข� อนสิรินธร
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

14 สถาบันดวลฟุตซอล ‘ไอมาเน่ไทยแลนด์’ 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565 ณ Westwood Studio มีการจัดงาน

จับสลากประกบคู่ การแข่งขัน “IMANE THAILAND FUTSAL LEAGUE 

U18 2022” (ไอมาเน่ ไทยแลนด์ ฟุตซอล ยู18 ลีก 2565) ชิงถ้วยรางวัล

ชนะเลิศจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย โดยมี “บิ๊กไต๋” ทักขศิษฏ์ จิตติ

วาณิชย์ ผู้บริหาร บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำากัด, คณะกรรมการจัด 

และตัวแทน 14 โรงเรียน เข้าร่วมงาน สำาหรับ “ไอมาเน่ ไทยแลนด์ ฟุต

ซอล ยู18 ลีก 2565” แข่งขันวันที่ 24 มิ.ย. -11 ต.ค.2565 ชิงเงินรางวัล

รวมกว่า 500,000 บาท ทีมชนะเลิศรับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 100,000 

บาท แข่งขันแบบพบกันหมด เก็บคะแนน เอาที่ 1-4 เข้าไปเพลย์ออฟ

หาแชมป์ ส่วนอันดับ 13-14 ตกชั้น ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ผ่านทางช่อง

ยูทูบ IMANE Thailand ผลจับสลากประกบคู่เกมแรก ณ สนามฟุตซอล 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน วันที่ 24 มิ.ย.2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียน

ทวีธาภิเศก พบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เวลา 11.30 น. โรงเรียน

กีฬากรุงเทพฯ พบ โรงเรียนบางกะปิ เวลา 12.30 น. โรงเรียนวัด

สุทธิวราราม พบ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เวลา 13.30 น. โรงเรียน

สมุทรสาครวุฒิชัย พบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เวลา 14.30 น. 

โรงเรียนพรตพิทยพยัต พบ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เวลา 

15.30 น. โรงเรียนปทุมคงคา พบ โรงเรียนกีฬา จ.อ่างทอง เวลา 16.30 น. 

โรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์ บางขุนเทียน พบ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

‘วิชยา’ สอยหนุ่มญี่ปุ่นร่วงลิ่วชนของแข็ง ITF

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2022 

เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้ง

ที่ 4 ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 

520,500 บาท) รวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,041,000 

บาท) ที่สนามกีฬาเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565 เป็น

รอบแรกวันที่สอง “จูเนียร์” วิชยา ตรงเจริญชัยกุล วัย 27 ปี ดีกรีทีม

ชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 มือ 1,357 ของโลก ที่เริ่มต้นจากรอบคัด

เลือก ยังอยู่ในเส้นทางแข่งขัน หลังลงหวดเมนดรอว์รอบแรก ชนะ ทาอิ

โยะ ยามานากะ หนุ่มญี่ปุ่น วัย 20 ปี มือ 1,007 ของโลก 2-0 เซต 

6-1, 7-6 (7) วิชยา เข้ารอบ 2 พบ “เต็ง 3” บู ยุนเชาเกต หนุ่มจีน รอง

แชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ก่อน ที่รอบแรก ชนะ ธนเพชร ฉันทะ 6-3, 6-4 

ด้าน “แอนนา” ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ วัย 20 ปี ก็คว้าชัยในประเภทหญิง

เดี่ยว รอบแรก ชนะ อัชมิธา เอชวารามูร์ตี นักหวดอินเดีย วัย 32 ปี มือ 

1,365 ของโลก 2-0 เซต 6-0, 6-1 ศุภาพิชญ์ ผ่านเข้ารอบ 3 พบ นา

นะ คาวากิชิ มือวาง 5 จากญี่ปุ่น ที่รอบแรกคว้าชัยจาก รดา มานะทวี

วัฒน์ 6-2, 7-5 ส่วนนักเทนนิสไทยรายอื่น ชายเดี่ยว รอบแรก ยุทธนา 

เจริญผล ชนะ มาทาส วาซิลิออสคัส (ลิทัวเนีย) 3-6, 6-3 และ 6-4 พล 

วัฒนกูล ชนะ เอส ดี ปราจวาล เดฟ (มือวาง 8-อินเดีย) 7-6 (5), 7-6 

(4) กษิดิศ สำาเร็จ (มือวาง 7) ชนะ ทาอิเซอิ อิจิคาวะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-4 

จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ หวัง ชูฮาน (จีน) 6-3, 6-2 ปรัชญา อิสโร 

ชนะ โล เชียน ซุน (ไต้หวัน) 6-4, 6-2 ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ ชนะ นิ

กีตา โวลอนสกี (ออสเตรเลีย) 7-6 (4), 6-4

ทรูวิชั่นส์ถ่ายสดวิมเบิลดัน 2022 เริ่ม 27 มิ.ย.

กรุงเทพฯ • เทนนิสวิมเบิลดัน 2022  แกรนด์สแลมที่ 3 ของปี แข่งขัน

วันที่ 27 มิ.ย.-10 ก.ค.นี้ ที่สนามหญ้า (กราส คอร์ท) ที่ออล อิงแลนด์ 

ลอนเทนนิส โดยปี 2021 ถูกยกเลิกเป็นครั้งแรก และปีนี้ฝ่ายจัดมีการ

แบนนักกีฬาจากรัสเซียและเบลารุส ทำาให้สมาคมเทนนิสอาชีพชายและ

หญิงคือ ATP และ WTA Tour ประกาศให้วิมเบิลดันเป็นรายการที่ไม่มี

คะแนนสะสมเป็นครั้งแรก แต่ยังดึงดูดนักกีฬาดังๆ จากทั่วโลกมาร่วม

คับคั่ง ชายเดี่ยวนำาโดย โนวัค ยอโควิช อดีตหมายเลข 1 ของโลก จาก

เซอร์เบีย ที่ปีนี้จะมาป้องกันแชมป์ ส่วนหญิงเดี่ยวแฟนๆ เจ้าถิ่นและ

แฟนๆ ทั่วโลก จับตาดูสาวน้อยมหัศจรรย์ เอ็มมา ราดูคานู จากอังกฤษ 

ที่ปีที่แล้วช็อกโลกด้วยการคว้าแชมป์แกรนด์สแลม ยูเอส โอเพ่นใน

วัย 18 ปี และเป็นนักกีฬาที่มาจากรอบคัดเลือก สำาหรับรางวัลแชมป์

ประเภทเดี่ยวได้คนละ 2 ล้านปอนด์ (ประมาณ 86.8 ล้านบาท), รอง

แชมป์ 1.05 ล้านปอนด์ (ประมาณ 45.5 ล้านบาท) และรางวัลรอบแรก 

(รอบเมนดรอว์) ได้คนละ 50,000 ปอนด์ (ประมาณ 2.17 ล้านบาท) 

โดยทรูวิชั่นส์ SPOTV (689), SPOTV2 (690) ถ่ายทอดสด 27-28 มิ.ย. 

รอบแรก 17.00-02.00 น./ 29-30 มิ.ย. รอบที่สอง 17.00-02.00 น./ 1-2 

ก.ค. รอบท่ีสาม 17.00-02.00 น./ 3-4 ก.ค. รอบท่ีส่ี 17.00-02.00 น./ 5-6 

ก.ค. รอบ 8 คน 17.00-02.00 น./ 7 ก.ค. หญิงเดี่ยวรอบรองฯ 17.00-

02.00 น./ 8 ก.ค. ชายเดี่ยวรอบรองฯ 17.00-02.00 น./ 9 ก.ค. หญิง

เดี่ยวรอบชิงฯ, ชายคู่รอบชิงฯ 18.45 น. และ 10 ก.ค. ชายเดี่ยว-หญิง

คู่รอบชิงฯ 18.45 น.

ลอนดอน • โนวัก ยอโควิช และราฟาเอล 

นาดาล เป็นตัวเต็งที่จะลุ้นแชมป์ชายเดี่ยว

เทนนิสวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับ ขณะที่ 

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ แชมป์ 8 สมัยยังไม่หาย

จากอาการบาดเจ็บ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสจากเซอร์

เบียกำาลังลุ้นที่จะคว้าแชมป์คอร์ตหญ้าที่ออล

อิงแลนด์คลับเป็นสมัยที่ 7 ซึ่งจะเทียบเท่ากับ

สถิติที่ พีท แซมพราส ยอดนักหวดชาวอเมริ 

กันเคยทำาไว้

ราฟาเอล นาดาล นั้นกำาลังร้อนแรง

หลังเพิ่งคว้าแชมป์เฟรนช์ โอเพ่น สมัยที่ 14 

และเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการ

ที่ 22 ในอาชีพเป็นสถิติตลอดกาลในวงการ

เทนนิสชาย

วิมเบิลดัน แกรนด์สแลมรายการท่ี 3 

ของปีหลีกเล่ียงปัญหาทางการเมืองไม่พ้น และ

การตัดสินใจแบนนักเทนนิสจากรัสเซียและเบลา

รุส เนื่องจากสงครามยูเครนน้ันส่งผลให้ ดานิล 

เมดเวเดฟ มือ 1 ของโลก และอังเดรย์ รูเบลฟ 

มือ 8 ของโลกจึงไม่สามารถร่วมการแข่งขันได้

การตัดสินใจของออลอิงแลนด์คลับ ผู้

จัดการแข่งขันแกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า

รายการนี้ ทำาให้ทั้งเอทีพีและดับเบิลยูทีเอ 

ที่ควบคุมการแข่งขันเทนนิสระดับโลกทั้ง

ชายและหญิงโต้ตอบด้วยการไม่คิดคะแนน

อันดับโลกในวิมเบิลดันปีนี้

ส่วน โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ อดีตหมาย 

เลข 1 ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่เข้า

ร่วมการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 1999 ครั้ง

นี้จะเป็นครั้งแรกที่นักเทนนิสวัย 40 ปี 

รายการนี้จะไม่เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจาก

ยังพักรักษาตัวหลังการผ่าตัดเข่า

วงการกอล์ฟสตรี โลกกำาลังจะเล่นรายการเมเจอร์กัน

อีกแล้วในศึก วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม

ที่ขึ้น 2 เท่าตัว จากเดิม 4.5 ล้านดอลลาร์ ไปเป็น 9 ล้าน

ดอลลาร์ หรือราว 306 ล้านบาท ซึ่งแชมป์จะได้รับมากถึง 

1.35 ล้านดอลลาร์ หรือราว 45.9 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 23-

26 มิถุนายน 2565 ที่ สนามคองเกรสชั่นแนล คันทรี คลับ 

บลูคอร์ส ในเบเธสดา รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา โดย เนลลี                                                            

คอร์ดา สาวชาวอเมริกันมือ 2 ของโลกจะลงเล่นในฐานะ

แชมป์เก่า..••..ในส่วนของนักกอล์ฟไทยนั้นได้สิทธิ์ลงเล่น

เมเจอร์ที่ 3 ของปีของแอลพีจีเอ ประกอบด้วย 

“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล, “โปรเหมียว” ปภังกร 

ธวัชธนิจ, “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล, “โปรเม” 

เอรียา จุฑานุกาล, “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์

นฤการ, “โปรแจน” วิชาณี มีชัย, “โปรแหวน” 

พรอนงค์ เพชรล้ำา และ “โปรจัสมิน” ธิฏาภา สุ

วัณณะปุระ อย่าลืมช่วยกันส่งกำาลังใจไปที่รัฐ

แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา..••..ย้อนกลับไปชื่นชม

กับความสำาเร็จของ “โปรช้าง” ธงชัย ใจดี ที่คว้า

แชมป์รายการอเมริกัน แฟมิลี อินชัวแรนซ์ แชม

เปียนชิพ 2022 ที่ สนามยูนิเวอร์ซิตี ริดจ์ กอล์ฟ 

คลับ ในเมืองแมดิสัน รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 

นับเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ท่ี

คว้าแชมป์รายการระดับพีจีเอทัวร์ แชมเปียนส์ หรือ

พีจีเอทัวร์สำาหรับนักกอล์ฟอาชีพที่อายุมากกว่า 

50 ปี..••..บริษัท สปอร์ต อินเตอร์แร็คชั่น 

จำากัด (SIA) ผู้นำาด้านนวัตกรรมกีฬากอล์ฟ เปิด

ตัวผลิตภัณฑ์กอล์ฟซิมูเลเตอร์เทคโนโลยีใหม่

ทางด้าน อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ หมาย 

เลข 2 ของโลกจากเยอรมนีก็ไม่ได้เข้าร่วม

การแข่งขันในปีนี้ หลังได้รับบาดเจ็บที่เอ็น

ข้อเท้าอย่างรุนแรงระหว่างการแข่งขันรอบรอง

ชนะเลิศ เฟรนช์ โอเพ่น กับนาดาล

การขาดหายไปของท้ังเมดเวเดฟและ

ซเวเรฟน้ันอาจจะทำาให้ทัวร์นาเมนต์ขาดสีสัน 

และผลงานในอดีตที่ผ่านมาในการแข่งขัน

วิมเบิลดันนั้น ทั้งเมดเวเดฟและซเวเรฟไม่

เคยผ่านรอบ 4 ไปได้เลย

โนวัก ยอโควิช และราฟาเอล นา

ดาล ซึ่งเป็นนักเทนนิสหมายเลข 3 และ

หมายเลข 4 ของโลกตามลำาดับ แต่ใน

รายการนี้พวกเขาจะเป็นมือวางอันดับ 1 และ 

2 น่ันหมายความว่าโอกาสท่ีพวกเขาจะเจอกัน

มีเพียงในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น

ยอโควิช เจ้าของแชมป์ชายเดี่ยววิม 

เบิลดันปี 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 

และ 2021 จะลงเล่นรายการแกรนด์สแลม 

รายการสุดท้ายของปี เนื่องจากการปฏิเสธ

การรับวัคซีนโควิด-19 ทำาให้เขาไม่มีสิทธิ์ที่

จะลงเล่นยูเอส โอเพ่น ที่สหรัฐอเมริกา

การพ่ายแพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ

ให้กับ ราฟาเอล นาดาล ในชายเด่ียวเฟรนช์ 

โอเพ่น ที่ผ่านมา ทำาให้ยอโควิชมีแรงจูงใจ

มากขึ้นสำาหรับการแข่งขันวิมเบิลดันในปีนี้.

ล่าสุด Bravo Golf Simulator แบรนด์ชั้นนำาจากเกาหลีใต้ 

เน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกระดับฝีมือ สนุกได้ทุกเวลาที่อยาก

เล่น มาพร้อมโปรแกรมจำาลองสนามชั้นนำากว่า 150 แห่งทั่ว

โลก อัปเดตฟรีตลอดอายุการใช้งาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

หรือติดตั้ง โทร. 08-3654-4298..••..บริษัท เดอะ เจ็นซ์ 

จำากัด ร่วมกับ ช้าง ลุยต่อสนาม 4 ในรายการช้าง คลาสสิก 

2022 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ที่ สนามปัตตาเวีย 

จ.ชลบุรี รายการนี้เป็นหนึ่งในการเก็บคะแนนสะสมของ 

“ช้าง-เจนซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2022” คัดสวิงฝีมือดีเข้าร่วมแข่งขัน

โยเน็กซ์ กอล์ฟ แชมเปียนชิพ ที่ประเทศญี่ปุ่น และเฟ้นหาสวิง

เยาวชนรุ่นใหม่จำานวน 6 คนร่วมทีม GENZ Golf Team นัก

กอล์ฟเยาวชน สนใจสมัครแข่งขันที่ Official Line : @genzgolf  

รัตนาพร เพ็ญโฉม กระซิบมา..••

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

เปิดตัว • นายประสิทธิ์ พูนสิริไพบูลย์ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท สปอร์ต

อินเตอร์ แร็คชั่น จำากัด (SIA) เปิดตัวผลิตภัณฑ์กอล์ฟซิมูเลเตอร์เทคโนโลยี

ใหม่ล่าสุด ภายใต้ Bravo Golf Simulator แบรนด์ชั้นนำาจากประเทศ

เกาหลีใต้ ที่ทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งและรับสิทธิ์เป็นผู้นำาเข้าและจัด

จำาหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ณ โครงการบ้าน

ก้ามปู แอท อโศก เมื่อเร็วๆ นี้

สุโขทัย • กุนซือ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี ‘เดนนิส                                                                       

อมาโต’ เรียกลูกทีมท้ังนักเตะเดิมและผู้เล่นหน้าใหม่

เข้าซ้อมทันที เพื่อเช็กความพร้อมและหาจุดบอด

จุดแข็งในแต่ละตำาแหน่ง หลังจากทีมขึ้นมาเล่นลีก

สูงสุดได้อีกครั้งภายในปีเดียว

ความเคลื่อนไหวของ “ค้างคาวไฟ” สโมสร

สุโขทัย เอฟซี ที่ล่าสุดได้เข้าสู่โหมดปรีซีซั่น ระดม

พลนักเตะเรียกความฟิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู้

ศึกไทยลีก 1 ในฤดูกาล 2022/2023 ที่จะเปิดฉาก

การแข่งขัน วันที่ 12 สิงหาคม 2565

โดยเดนนิส อมาโต เฮดโค้ชสุโขทัย เอฟซี 

บอกว่าทีมเข้าสู่โหมดปรีซีซั่นมา 1-2 วันแล้ว เพื่อ

เช็กความพร้อมของนักเตะของทีมทั้งผู้เล่นเดิมและ

ผู้เล่นที่เสริมทัพเข้ามาใหม่ ว่ามีศักยภาพและความ

ฟิตมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นจังหวะเหมาะสำาหรับ

การเตรียมความพร้อม และพิจารณาหาจุดที่ขาด

เพื่อเสริมนักเตะที่เหมาะสมในตำาแหน่งต่างๆ ต่อ

ไป ทั้งนี้ ยอมรับว่าเกมแข่งขันในลีกสูงสุดฤดูกาลที่

จะมาถึงทุกทีมล้วนมีความแข็งแกร่ง แต่ค้างคาวไฟ 

ไม่หวั่นไหว เพราะเชื่อในศักยภาพของนักเตะและ

แท็กติกที่สามารถสู้ได้ 

“ค้างคาวไฟในฤดูกาลหน้าบนลีกสูงสุดยืนยันว่า

จะเป็นทีมท่ีมีการเล่นซ่ึงเป็นสไตล์ของค้างคาวไฟ และ

สร้างความประทับใจให้แฟนบอล โดยช่วงเตรียม

พร้อมนี้ ทั้งนักเตะไทยและนักเตะต่างชาติจะเน้น

การสร้างความสมดุลเพื่อทำาให้ทีมมีศักยภาพอย่างดี

ที่สุด” นายเดนนิสกล่าว

เฮดโค้ชค้างคาวไฟกล่าวด้วยว่า ขอให้แฟน

บอลติดตามและส่งกำาลังใจ เมื่อฤดูกาลแข่งขันเริ่ม

ข้ึนอยากให้เข้าเชียร์ในสนาม ท้ังเกมเหย้าและเกมเยือน 

เพื่อเป็นแรงสนับสนุนทีมให้ประสบความสำาเร็จ

สำาหรับนักเตะของ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย 

เอฟซี ที่ดึงตัวเสริมทัพ ล่าสุด เลอร์ซิโอ โซลดา กอง

หลังชาวบราซิลวัย 29 ปี อิมพอร์ตมาจากสโมสร

ซานโต อังเดร, “วัฒน์” นันทวัฒน์ กกฝ้าย กอง

กลางวัย 27 ปี, “ท็อป” สุขสันต์ มุ่งเป้า กองกลาง

วัย 25 ปี และ “คิว” ณัฐพงษ์ ขจรมาลี ผู้รักษา

ประตูวัย 28 ปี ขณะที่นักเตะของทีมตำาแหน่งหลัก

ยังคงผู้เล่นชุดเดิมไว้.

‘ยอโควิช-นาดาล’เต็งชายเดี่ยววิมเบิลดัน

‘เดนนิส’เรียกขุนพล‘ค้างคาวไฟ’ซ้อม

โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสจากเซอร์เบีย ลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำาหรับแกรนด์สแลมบน

คอร์ตหญ้า วิมเบิลดัน ที่ออลอิงแลนด์คลับ ในวิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ

หัวหมาก • ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการ

กีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลยืนยันการ

จัดการแข่งขันโมโตจีพี ประจำาปี 2565 โดยจัดขึ้น 

ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัด

บุรีรัมย์ วันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคมนี้ การจัด

ศึกสองล้อครั้งยิ่งใหญ่นี้ ไม่เพียงแต่เป็นรายการแข่ง 

ขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกท่ีมีผู้ให้ความสนใจ

มากที่สุด แต่ยังก่อประโยชน์ในรูปของผลได้ทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ประเทศได้รับโดยตรง 

แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นอีกด้วย

“สำาหรับ 2 คร้ังในการจัดท่ีประเทศไทย สามารถ

ครองแชมป์สนามแข่งที่มีจำานวนผู้ชมสูงสุด เทียบ

กับสนามในประเทศอื่นตลอดทั้งฤดูกาล และยังดึง                                                                            

ดูดให้มีผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน และด้วยจำา                                                         

นวนผู้เข้าชมงานมากเป็นหลักแสนคน การจัดการ                                                               

แข่งขันให้ได้รับผลสำาเร็จจึงครอบคลุมกิจกรรมมาก 

มาย ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ                                                             

และเอกชนหลายภาคส่วน ต้ังแต่เรื่องการคมนาคม 

ที่ครอบคลุมทั้งการเดินทางขนส่งทางอากาศและ

ทางบก การอำานวยการจราจร การดูแลด้านความ

ปลอดภัย การจัดเตรียมสนาม และอื่นๆ ทั้งนี้ ความ

สำาเร็จมาจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนทุกระดับ ตั้งแต่หน่วยงานส่วนกลาง ระดับ

ประเทศ หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์การปก                                                            

ครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะภาคประชาชนในพ้ืนที่ 

สามารถนำาไปใช้เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรม

ขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต”

สำาหรับผู้สนใจซ้ือบัตรเข้าชมการแข่งขันในปีน้ี 

จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและเปิดจำาหน่าย

บัตรชมการแข่งขันโมโตจีพี สนามประเทศไทย 

รายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” ใน

วันศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-14.35 น.                                                               

ได้ที่ allticket.com เริ่มจำาหน่ายตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 8 

กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป หรือ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Chang Circuit Buriram.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 25 การกีฬาแห่งประ 

เทศไทย (หัวหมาก) โดยการเปิดขายบัตรพร้อมกัน

ทั่วโลกผ่านช่องทางออนไลน์  จะเริ่มต้นหลังจบการ

แถลงข่าว ที่ผ่านมาเคยทำาสถิติบัตรแกรนด์สแตนด์

ขายหมดภายใน 5 นาที ในปีนี้เองมีกระแสเรียก

ร้องและติดตามการเปิดจองทั้งจากแฟนๆ มอเตอร์

สปอร์ตในประเทศและต่างประเทศมากมายผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ จึงคาดว่าหลังเปิดจำาหน่าย บัตรแกรนด์

สแตนด์จะหมดทันทีในวันที่เปิดขายเช่นเดิม

สำาหรับบัตรเข้าชมในปีนี้แบ่งเป็น 3 ประเภท 

คือ Grand stand ราคา 4,000 บาท Side stand 

ราคา 2,000 บาท และพิเศษสุด Rider stand ซึ่งรอ

ยืนยันรายละเอียดของที่ระลึกและราคาบัตรเร็วๆ นี้

ส่วนช่องทางการจำาหน่ายบัตร แฟนๆ สามารถ

หาซื้อบัตรได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 

7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์

บัตร‘โมโตจีพี ไทยแลนด์2022’

เปิดขาย8ก.ค.คาดวันเดียวหมด

สหรัฐ • ความเคลื่อนไหวของ “เจ้า

แหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมช่ัน 

อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115                                                       

ปอนด์) สภามวยโลก (WBC) 2 สมัย 

วัย 35 ปี ที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกสมัย

ที่ 3 กับ เจสซี “แบม” โรดริเกซ 

เจ้าของตำาแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์

ฟลายเวต WBC วัย 22 ปี ชาว

สหรัฐ เชื้อสายเม็กซิกัน ในวันที่ 25 

มิ.ย.นี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่เท็ค พอร์ต 

อารีนา, ซานอันโตนิโอ, รัฐเท็กซัส 

สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับเช้าวันที่ 26                                          

มิ.ย.นี้ ตามเวลาเมืองไทย สถานีโทร 

ทัศน์ช่อง 32 ยิงสดเวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป

ล่าสุดเมื่อ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา “เจ้าแหลม” 

ยังคงลงซ้อมตามปกติที่ห้องฟิตเนสภายในโรง

แรมไฮแอท รีเจนซี กลางเมืองซานอันโตนิโอ ใน

ช่วงเช้าและช่วงเย็น ด้วยการวิ่งกับเครื่องวิ่งลู่

สายพาน 1 ชั่วโมง และชกล่อเป้าทบทวนเชิงชก

ที่เตรียมไว้เผด็จศึกเจสซี “แบม” โรดริเกซ  ยก

ละ 4 นาที อีก 5 ยก กับเทรนเนอร์คู่ใจ “โค้ช

ป๊อป” โชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ ภายใต้การดูแลอย่าง

ใกล้ชิดของผู้จัดการคือ “เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ 

พิสิฐวุฒินันท์ ซึ่งการซ้อมวันนี้ “เสี่ยฮุย” ได้เข้า

มาติวแผนที่เตรียมไว้เก็บโรดริเกซด้วยตัวเองด้วย 

พร้อมชั่งทดสอบน้ำาหนักหลังซ้อม ปรากฏว่าเกิน

อยู่แค่ครึ่งปอนด์ ทำาให้ทีมงานและ “เจ้าแหลม” 

พอใจ สบายใจมาก มั่นใจว่าวันชั่งจริงเป็นทาง 

การ “เจ้าแหลม” จะผ่านตาชั่งได้แบบสบายๆ

“เจ้าแหลม” ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระ 

แสข่าวจากสื่อดังต่างประเทศแทบทุกสำานักที่

ต่างพากันฟันธงไฟต์นี้ว่า ฝั่งโรดริเกซตระหนัก

ดีว่า “เจ้าแหลม” เป็นมวยหมัดหนักท่ีสุดในรุ่น

นี้ จะไม่เข้าปะทะหรือแลกด้วยแน่นอน แต่จะ              

ใช้ความสดกว่า หนุ่มกว่า เร็วกว่า ชกแบบฉาบ 

ฉวยอยู่วงนอก แบบตีหัวเข้าบ้าน ทำาได้แล้วเต้น

หนี วนออก เอาชนะคะแนนไปในที่สุด ชนิดที่ 

“เจ้าแหลม” ไล่ไม่จน โดย “เจ้าแหลม” กล่าวว่า 

ตนเองชกแทบทุกไฟต์ก็ต้องเป็นฝ่ายไล่ชกคู่ต่อสู้ 

อยู่แล้ว ชินแล้วกับการชกมวยสไตล์ฉาบฉวย สำา 

หรับโรดริเกซ ตนเองก็มีวิธีการรับมือที่ทีมงาน

เตรียมไว้ มั่นใจว่าโรดริเกซจะหนีไม่พ้นพลังกำาปั้น

ของตนแน่นอน เรื่องการไล่มวย ต้อนมวย ตนเอง

ถนัดอยู่แล้ว ไม่หนักใจแต่อย่างใด แต่หากโรดริ

เกซใจถึงกล้าแลกด้วยก็เข้าทางตนแน่

ขณะเดียวกัน โรเบิร์ต การ์เซีย เทรนเนอร์

ของโรดริเกซ ได้เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นที่สหรัฐอเม                                                                      

ริกาว่า ยอมรับว่าไฟต์น้ีโรดริเกซเจอศึกหนัก เพราะ

ต้องเจอกับนักชกอันตรายอย่างศรีสะเกษที่เป็น

มวยหมัดหนัก การชกต้องแก้เกมบนเวทีกันแบบ

ยกต่อยก และหวังว่าโรดริเกซจะคว้าชัยชนะได้ 

ซึ่งตนเองวางแผนแล้วว่า หลังผ่านไฟต์นี้จะให้ โร

ดริเกซกลับไปชกในรุ่นฟลายเวต (112 ปอนด์) ที่

เป็นพิกัดเหมาะที่สุดของโรดริเกซ การที่ขึ้นมาชก

รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115 ปอนด์) นั้น เพราะไม่

อยากท้ิงโอกาสได้ข้ึนชิงแชมป์โลก ท่ีศรีสะเกษป่วย

ไตอักเสบ แล้วขึ้นชิงแชมป์ว่างกับคูเอดราสไม่ได้ 

ทำาให้ โรดริเกซได้ขึ้นชิงแทน.

‘โรดริเกซ’ยอมรับหนักใจหมัด‘เจ้าแหลม’ 

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยมีลุ้นขึ้นโพเดี้ยมโฮมเรซ ในรุ่นโมโต 2

“เส่ียฮุย” ผู้จัดการซ้อมทบทวนเชิงให้ “เจ้าแหลม” เองเลย

 เดนนิส อมาโต เฮดโค้ชสุโขทัย เอฟซี

ดร.ก้องศักด ยอดมณี
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เอส เทลลิเจนซ์ ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมงาน

บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำ�กัด หนึ่งในองค์กรที่คน

รุ่นใหม่อย�กร่วมง�นด้วย โดยเฉพ�ะคนรุ่นใหม่ส�ย Data  

Sc ience เพร�ะมีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รทำ� Data  

Science ให้กับองค์กรขน�ดใหญ่ ทั้งภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจ 

และเอกชน ก�รได้ทำ�ง�นซัพพอร์ตลูกค้�หล�ยรูปแบบจึงถือ

เป็นประสบก�รณ์ที่ดีสำ�หรับคนรุ่นใหม่ ม�ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของ STelligence เพื่อสร้�งโอก�ส สร้�งคว�มท้�ท�ย พร้อม

เปิดประสบก�รณ์คว�มเป็นตัวคุณ สนใจร่วมง�นกับบริษัท 

เอส เทลลิเจนซ์ ดูตำ�แหน่งง�นและสมัครได้ที่ https://bit.

ly/3znt1hk ติดต่อสอบถ�มได้ที่ Email: recruit@stelligence.

com หรือ โทร.0-2024-6661

ส.แบลคมอร์สเชิญบุคลากรทางการแพทย์อบรม 

สถ�บันแบลคมอร์ส ประเทศไทย (Blackmores  

Institute) ขอเชิญเภสัชกรและบุคล�กรท�งก�รแพทย์เข้�

อบรมหลักสูตร Complementary Medicines Education 

(CMEd) หรือโภชนเภสัชภัณฑ์ คว�มรู้เกี่ยวกับก�รแพทย์ผสม

ผส�นที่นำ�ไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับก�รแพทย์แผนปัจจุบัน ใน

เรื่องวิต�มิน เกลือแร่ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร 

เปิดก�รสอนม�กว่� 5 ปี เพื่อให้เภสัชกรส�ม�รถนำ�คว�ม

รู้เหล่�นั้นม�วิเคร�ะห์ผู้ป่วยและให้คำ�ปรึกษ�ในก�รรักษ�

เสริมควบคู่กับก�รใช้ย� หลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ขั้น

พื้นฐ�น กล�งและสูง เป็นก�รเรียนผ่�นท�งออนไลน์ (Online 

Modules) หล�ยบทเรียน อ�ทิ Introduction to Complementary 

Medicine, Vitamins in Health and Disease, Safety of 

Complementary Medicines เป็นต้น หลังจ�กนั้นจะเป็นก�ร

เข้�อบรมในชั้นเรียน Masterclass ด้วยรูปแบบพิเศษ โดย

ก�รใช้กรณีศึกษ�และองค์คว�มรู้ทั้งหมดม�ประยุกต์ ใช้ ใน

ก�รปฏิบัติ ซึ่งเภสัชกรที่ผ่�นในระดับ Masterclass ส�ม�รถ

สะสมหน่วยกิตก�รศึกษ�ต่อเนื่องท�งเภสัชศ�สตร์ หรือ CPE 

ได้ นอกจ�กนี้ CMEd ยังได้รับร�งวัลระดับส�กลม�กม�ย 

เช่น ร�งวัลระดับแพลทินัมจ�ก LearnX ร�งวัลระดับ 

Gold Excellence in Learning จ�ก Brandon Hall Group 

เป็นต้น ปัจจุบัน CMEd เปิดตัวในหล�ยประเทศครอบคลุม 

เกือบทั้งเอเชีย เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ม�เลเซีย  

เป็นต้น โดยผู้สนใจส�ม�รถลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.

blackmoresinstitute.org สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

education.th@blackmores.co.th หรือติดต่อแผนก Education 

สถ�บันแบลคมอร์ส โทร.0-2203-7900.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือของมึนเมาประเภทหนึ่ง 

ไม่ว่�จะเป็นสุร�เบียร์ บรั่นดี ส�เก ไวน์ โดยปกติ

ทั่วไปก็จะเห็นอยู่ต�มร้�นค้� ร้�นอ�ห�ร ดื่ม

สังสรรค์ต�มว�ระโอก�สต่�งๆ สร้�งคว�มสนุกสน�น 

แต่ผลกระทบอันน่�เศร้�คืออ�ก�รมึนเม� ร่�งก�ยอ่อน

แรง ซึ่งทำ�ให้ไม่มีสติม�กพอในก�รควบคุมร่�งก�ยหรือ

สมอง จึงนำ�ไปสู่ปัญห�และก�รสูญเสีย โดยเฉพ�ะผู้ที่

ดื่มแล้วขับ แม้จะมีบทลงโทษทั้งจำ�และปรับ แต่คว�ม

สนุกเพียงชั่วครู่ก็อ�จจะทำ�ให้บ�งคนละเลยคว�มรับ

ผิดชอบในก�รกระทำ�ของตัวเองต่อสังคม

จ�กสถิติคดีขับรถขณะเม�สุร�ที่กรมคุม

ประพฤติได้ร�ยง�นไปช่วงเดือนเมษ�ยน 2565 พบ

ว่� ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.64-1 ม.ค.65 มีจำ�นวน 2,952 คดี 

จำ�แนกเป็น คดีขับรถขณะเม�สุร� 2,458 คดี คิดเป็น 

83.27%, คดีขับเสพ 484 คดี คิดเป็น 16.4%, คดีขับ

รถประม�ท 10 คดี คิดเป็น 0.34% เมื่อเปรียบเทียบ

สถิติคดีในวันที่สี่ของช่วงเทศก�ลปีใหม่ พ.ศ.2564 และ 

พ.ศ.2565 พบว่� คดีขับรถในขณะเม�สุร� พ.ศ.2565 

มีจำ�นวน 52 คดี เพิ่มขึ้นจ�กปี 2564 ถึง 16 คดี

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ดิอ�จิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ 

(ประเทศไทย) หรือ DMHT ผู้นำ�ด้�นเครื่องดื่มแอล 

กอฮอล์นำ�เข้�พรีเมียมระดับโลก ได้เดินหน้�รณรงค์

ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงอันตร�ยของก�รดื่มแล้วขับ

อย่�งต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ�โครงก�รแพลตฟอร์ม 

e-learning แบบอินเตอร์แอกทีฟครั้งแรก ชื่อว่� 

“Wrong Side of the Road” ซึ่งพัฒน�ร่วมกับสถ�บัน

สหประช�ช�ติเพื่อก�รอบรมและวิจัย (United  

Nations Institute for Training and Research หรือ 

UNITAR) ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเรียนรู้ผลกระทบจ�ก

ก�รดื่มแล้วขับ ทั้งตร�บ�ปที่เกิดจ�กก�รเม�แล้วขับ

และผลลัพธ์ที่ต�มม� จ�กมุมมองของผู้กระทำ�และ

เหยื่อจ�กอุบัติเหตุจริง โดยผู้บริโภคส�ม�รถเลือก

ถ�มคำ�ถ�มเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับก�รตัดสินใจที่ผิดและ

ผลที่เกิดขึ้นจ�กเจ้�ของเรื่องจริงได้

สำ�หรับแพลตฟอร์ม Wrong Side of the 

Road ในประเทศไทย พัฒน�ม�จ�กผลก�รสำ�รวจ

พฤติกรรมคนไทย ที่ชี้ให้เห็นว่�คนไทยมีแนวโน้มจะ

เปลี่ยนพฤติกรรมจ�กเหตุก�รณ์ที่สร้�งผลกระทบ

ต่อสังคมและหลังจ�กได้เรียนรู้ผลเสียด้วยตัวเอง 

โดยจะมีก�รนำ�เสนอเรื่องจริงเกี่ยวกับก�รดื่มแล้ว

ขับในแพลตฟอร์ม Wrong Side of the Road ของ

ประเทศไทย ถ่�ยทอดโดยแพน-นทีเทพ บุนน�ค 

อดีตนักแสดงผู้เคยตกเป็นข่�วจ�กก�รดื่มแล้วขับ 

และอีฟ-ร�ช�วดี ใจหงิม เหยื่อจ�กอุบัติเหตุจ�กก�ร

โดยส�รรถยนต์ของผู้ที่ดื่มแล้วขับ

มร.ภูนีต น�รัง กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท  

ดิอ�จิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) กล่�ว

ว่� ก�รดื่มแล้วขับนับว่�เป็นอีกหนึ่งปัญห�ที่สำ�คัญ

ของประเทศไทย สิ่งสำ�คัญจึงเป็นก�รให้คว�มรู้และ

ข้อมูลต่�งๆ ผ่�นแพลตฟอร์ม Wrong Side of the 

Road โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนง�นด้�นคว�มยั่งยืน 

Society 2030: Spirit of Progress ของดิอ�จิโอ เป็นแผน

ง�นระยะย�ว 10 ปี ซึ่งมีก�รออกแบบแพลตฟอร์ม

จ�กข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคช�วไทย ชี้ให้เห็นว่�ก�ร

เล่�เรื่องร�วตร�บ�ปที่เกี่ยวข้องกับก�รดื่มแล้วขับ

ในรูปแบบอินเตอร์แอกทีฟที่สร้�งก�รมีส่วนร่วม เป็น

วิธีที่ดีที่สุดในก�รเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ ซึ่ง

ผลลัพธ์เห็นได้จ�กประเทศต่�งๆ

‘Wrong Side of the Road’

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ปรับทัศนคติเมาแล้วขับ

“ทั้งนี้กลุ่มเป้�หม�ยหลักจะเป็นประช�ชนทั่วไป 

อ�ยุ 20-35 ปี และผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำ� เช่น ผู้ขับขี่

รถยนต์และรถมอเตอร์ ไซค์ นอกจ�กนี้ยังจัดกิจกรรม

ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อประช�สัมพันธ์ โครงก�ร

นี้ ไม่ว่�จะเป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่�นอินฟลูเอนเซอร์ 

คว�มร่วมมือกับภ�คธุรกิจต่�งๆ และกิจกรรมออฟไลน์

ต�มสถ�นที่สำ�คัญทั่วประเทศ เช่น มห�วิทย�ลัย สถ�นี

ขนส่ง วินมอเตอร์ไซค์รับจ้�ง และโรงง�น โดยตั้งเป้�ให้คน

ม�เรียนรู้ผ่�น e-learning จำ�นวน 250,000 คน ภ�ยใน

ปี 2573 หรือประม�ณ 30,000 คนต่อปี นอกจ�กนี้

ยังได้มีก�รเปิดตัวในอีกหล�ยประเทศทั่วโลก เช่น สห

ร�ชอ�ณ�จักร สหรัฐอเมริก� ไอร์แลนด์ อิต�ลี อินเดีย 

สเปน และเม็กซิโก ซึ่งตั้งเป้�หม�ยไว้ที่ 5 ล้�นคน 

ทั่วโลก” มร.ภูนีตกล่�ว

ด้�น พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้

บัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล กล่�วว่� ปัญห�อุบัติเหตุ

เป็นอีกเรื่องที่สำ�คัญ เพร�ะมีผู้เสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุ 

12,000-20,000 คน/ปี เฉลี่ย 2-3 ร�ย/ชั่วโมง ใน

จำ�นวนนี้มีส�เหตุม�จ�กกรณีเม�แล้วขับ โดยเฉพ�ะ

ในช่วงเทศก�ลปีใหม่และสงกร�นต์ที่ผ่�นม�พบว่� 

เม�แล้วขับเป็นส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ม�กที่สุดเป็นอันดับที่ 2 โดยมีก�รขับรถเร็วเป็นส�เหตุ

อันดับ 1 ดังนั้นก็จะมีก�รเน้นในเรื่องของบทลงโทษ

ท�งกฎหม�ย ทั้งนี้ก�รเม�แล้วขับส�ม�รถป้องกันได้

ห�กทุกคนตระหนักถึงคว�มสูญเสีย และคว�มเดือด

ร้อนแก่ตัวเองและผู้ใช้ถนนร่วมกัน แต่ก�รสร้�งคว�ม

ตระหนักดังกล่�วต้องใช้คว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน

ร่วมกันรณรงค์ ในระยะย�ว แพลตฟอร์ม Wrong 

Side of the Road นี้จะถูกนำ�ไปใช้สร้�งคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจเกี่ยวกับก�รดื่มแล้วขับให้กับเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐที่

เกี่ยวข้อง และประช�สัมพันธ์ให้กับประช�ชนได้รับรู้ 

เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไป

นทีเทพ บุนน�ค ได้เล่�ประสบก�รณ์เม�แล้ว

ขับว่� หลังจ�กเลิกทำ�ง�นในช่วงเย็นมีท�นข้�วกับ

เพื่อนและดื่มกันใกล้ๆ บ้�น ซึ่งเร�คิดว่�ไม่เป็นอะไร

หรอก เป็นคว�มประม�ทที่นำ�ไปสู่อุบัติเหตุ แม้ว่�

เหตุก�รณ์ครั้งนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้อื่น แต่

ก็ต้องสูญเสียทรัพย์สิน ชื่อเสียง สภ�พจิตใจตนเอง

และครอบครัว ทำ�ให้สัญญ�กับตัวเองจะไม่ดื่มอีก 

และมักจะเตือนสติคนรอบข้�งอยู่เสมอถึงก�รดื่มไม่

ขับ เพร�ะห�กเกิดอุบัติเหตุ เร�ไม่ส�ม�รถย้อนเวล�

กลับไปแก้ไข้ได้อีกแล้ว แม้ว่�ก�รดื่มจะไม่ผิด แต่

ต้องมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

อย่�งไรก็ต�ม ผู้ที่สนใจจะสัมผัสเรื่องร�วอัน

ทรงพลังจ�กทั้งสองมุมมอง เพื่อเรียนรู้ถึงผลกระทบ 

จ�กก�รดื่มแล้วขับ ส�ม�รถเข้�ไปรับฟังเรื่องร�ว

ของพวกเข�ได้ที่ https://drinkdriving.drinkiq.com/. 

เ

ศึกษาธิการ • “อัมพร” ติวเข้มครูปรับ

รูปแบบก�รเรียนก�รสอน มุ่งสู่ Active 

Learning เรียนรู้เชิงรุกอย่�งแท้จริง 

โดยต้องมีกระบวนก�รเรียนรู้และ

ก�รวัดประเมินผลใหม่ ครูต้องเปลี่ยน

บทบ�ทจ�กยืนสอนหน้�กระด�น ม�

เป็นผู้อำ�นวยก�ร ส่วนวิธีก�รแสวงห�

คว�มรู้เด็กต้องทำ�เอง ด้�น ผอ.และ

โรงเรียนต้องคิดมีหลักสูตรของตัวเอง

ที่สอดคล้องบริบทพื้นที่

น�ยอัมพร พินะส� เลข�ธิก�ร

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

(เลข�ฯ กพฐ.) กล่�วภ�ยหลังก�ร

ประชุมสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจ 

โครงก�รขับเคลื่อนก�รใช้หลักสูตร

แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้ นพื้ นฐ�น  

พ.ศ.2551 เพื่อก�รพัฒน�สมรรถนะ 

ผู้เรียน ด้วยกระบวนก�รจัดก�รเรียน

รู้เชิงรุก (Active Learning) ให้แก่ครู 

ผู้บริห�ร และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร

ศึกษ� (สพท.) ว่� ก�รประชุมครั้งนี้

ตนต้องก�รสร้�งคว�มเข้�ใจก�รขับ

เคลื่อนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น ซึ่งในส่วนของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

(สพฐ.) ในฐ�นะหน่วยง�นรับนโยบ�ย

และเร�เป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นไปต�ม

แผนปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�

ด้วยกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้เชิง

รุก (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียน

เกิดสมรรถนะ โดยที่ผ่�นม�เร�มีก�ร

ปรับปรุงหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น พ.ศ.2551 ม�แล้วและ

ปรับปรุงอีกครั้งในปี 2560 ด้วยก�ร

เพิ่มสมรรถนะก�รเรียนรู้เข้�ไปเพิ่ม

อีก 5 ตัวจ�กหลักงสูตรอิงม�ตรฐ�น  

ทั้งนี้ นับจ�กนี้ สพฐ.จึงต้องก�ร

ขับเคลื่อนหลักสูตรไปสู่กระบวนก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนให้เกิดขึ้นอย่�ง

เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 

ศึกษาธิการ • ศธ.เตรียมชงข้อเสนอ

จัดก�รโครงสร้�งตัดเงินเดือนครู

ชำ�ระหนี้ ให้ คกก.กำ�กับก�รแก้ไขหนี้

สินของประช�ชนร�ยย่อยพิจ�รณ� 

หวังให้ครูมีเงินเหลือใช้ไม่ต่ำ�กว่�ร้อย

ละ 30 “สุภัทร” เผยส่วนก�รปรับเงิน

อุดหนุนร�ยหัวในร�ยก�รค่�อุปกรณ์

ก�รเรียนและค่�เครื่องแบบนักเรียน 

ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 แบบขั้น

บันได

น�ยสุภัทร จำ�ป�ทอง ปลัด

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ปลัด ศธ.) 

กล่�วว่� เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุม

ร่วมกับน�งส�วตรีนุช เทียนทอง  

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิ 

ก�ร (รมว.ศธ.) ห�รือถึงก�รแก้ไข

ปัญห�หนี้สินครูและบุคล�กรท�ง 

ก�รศึกษ� ซึ่งเตรียมจัดทำ�ข้อเสนอ

เรื่องก�รจัดก�รโครงสร้�งเรื่อง

ก�รตัดเงินเดือนครูเพื่อไปชำ�ระหนี้

ให้ไม่เกินร้อยละ 70 เพื่อให้ครูจะ

ต้องมีเงินเหลือใช้อยู่ ในบัญชีร้อย

ละ 30 โดยก�รจัดทำ�โครงสร้�ง

เงินเดือนดังกล่�วจะเสนอให้คณะ

กรรมก�รกำ�กับก�รแก้ไขหนี้สินของ

ประช�ชนร�ยย่อย ที่มีน�ยสุพัฒน

พงษ์ พันธ์มีเช�ว์ รองน�ยกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพลัง 

ง�น เป็นประธ�นพิจ�รณ� เพื่อ

ออกแนวปฏิบัติในภ�พใหญ่ของ

ก�รจัดก�รหนี้ และหลังจ�กนั้นจะ

นำ�ม�ออกเป็นแนวปฏิบัติในส่วน

ร�ชก�รของ ศธ.ต่อไป เพร�ะก�ร

แก้ปัญห�หนี้สินส่วนหนึ่งจะต้อง

ทำ�ให้ครูมีร�ยได้เหลือใช้ ซึ่งจะต้อง

หักเงินเฉพ�ะหนี้ที่จำ�เป็นเท่�นั้น 

โดยโครงสร้�งก�รตัดเงินเดือนครู

เพื่อไปใช้หนี้นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งให้

เกิดแนวปฏิบัติไปถึงก�รหักหนี้ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูด้วย เนื่องจ�ก

ที่ผ่�นม�พบว่�สหกรณ์จะหักเงินครู

ไปเกือบทั้งหมด

ปลัด ศธ.กล่�วอีกว่� นอกจ�ก

นั้นยังมีก�รห�รือในประเด็นก�รขับ

เคลื่อนนโยบ�ยก�รจัดก�รศึกษ� 

ซึ่งมีประเด็นพิจ�รณ�คือ เรื่องก�ร

เพิ่มเงินอุดหนุนร�ยหัวนักเรียน ซึ่ง

จะเป็นไปต�มข้อตกลงกับสำ�นักงบ

ประม�ณ กระทรวงก�รคลังในก�ร

ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนร�ยหัวนักเรียน

แบบขั้นบันไดในระยะเวล� 4 ปี 

เช่น ในร�ยก�รเงินอุดหนุนเรียนฟรี 

15 ปีอย่�งมีคุณภ�พ ที่ประกอบไป

ด้วย ค่�หนังสือเรียน ค่�อุปกรณ์ก�ร

เรียน ค่�เครื่องแบบนักเรียน และค่�

กิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน โดย

ในร�ยก�รของค่�อุปกรณ์ก�รเรียน 

และค่�เครื่องแบบนักเรียน ให้เพิ่ม

ขึ้นเป็นร้อยละ 20 แบบขั้นบันได ซึ่ง

จะไม่ใช่ก�รขึ้นแบบรวดเดียวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ก�รปรับเพิ่มเงินอุดหนุนร�ย

หัวนักเรียนไม่ได้มีก�รปรับเงินดัง

กล่�วม�ตั้งแต่ปี 2553 โดยเป็น

นโยบ�ยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอช� น�ยกรัฐมนตรี ที่ต้องก�รลด

คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งก�รศึกษ� และ

เพิ่มโอก�สก�รเรียนรู้ของนักเรียน

อย่�งทั่วถึงและเท่�เทียม อีกทั้งให้

สอดคล้องกับสภ�พเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันด้วย.

สาธารณสุข • “อนุทิน” นั่งประธ�น

ประชุม กก.บริห�ร UNAIDS ครั้ง 

ที่ 50 ที่นครเจนีว� เรียกร้องสม�ชิก

ยุติปัญห�เอดส์ ในปี 2573 เน้น

แก้ปัญห�กลุ่มเย�วชน เสนอจัด

ประชุมครั้งที่ 51 ที่ไทยธันว�คมนี้

น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รอง

น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) กล่�ว

ว่� ประเทศไทยได้รับเลือกให้ดำ�รง

ตำ�แหน่งประธ�นคณะกรรมก�ร

บริห�รของโครงก�รเอดส์แห่ง

สหประช�ช�ติ (UNAIDS) โดยในปีนี้

มีก�รประชุม 2 ครั้ง คือ ก�รประชุม

ครั้งที่ 50 จัดขึ้นระหว�่งวันที่ 21- 

24 มิถุน�ยน 2565 ที่นครเจนีว�  

สม�พันธรัฐสวิส และก�รประชุม

ครั้งที่ 51 ระหว่�งวันที่ 13-15 

ธันว�คม 2565 ทั้งนี้ ตนในฐ�นะ 

รมว.สธ.จึงนำ�ทีมผู้บริห�ร สธ.ของ

ไทยเข้�ร่วมก�รประชุมที่สม�พันธ 

รัฐสวิส และได้เรียกร้องในที่ประชุม

ให้ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำ�เนิน

ก�รเพื่อก�รยุติปัญห�โรคเอดส์ 

ภ�ยในปี พ.ศ.2573 โดยย้ำ�ก�ร

ดำ�เนินก�รสำ�คัญ 3 เรื่อง คือ 1.ก�ร

แก้ไขปัญห�ในกลุ่มเด็กและเย�วชน 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร

รับมือกับโรคเอดส์ และจะเป็นผู้นำ�

ในอน�คต โดยในช่วงก�รอภิปร�ย 

ในวันที่ 24 มิถุน�ยน จะมีก�รห�รือ

เกี่ยวกับก�รศึกษ�และก�รเสริมพลัง 

(empower) ให้แก่กลุ่มนี้

2.ก�รจัดระบบประกันสุขภ�

พถ้วนหน้�ให้ครอบคลุมก�รบริก�ร

ป้องกันรักษ�โรคเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วย

และผู้ติดเชื้อส�ม�รถเข้�ถึงบริก�ร

ได้ โดยไม่มีภ�ระท�งก�รเงิน ซึ่งจะ

นำ�ไปสู่ก�รเข้�ถึงเป้�หม�ย 95-95-

95 คือคนที่ติดเชื้อต้องรู้สถ�นะก�ร

ติดเชื้อ 95% คนรู้สถ�นะก�รติดเชื้อ

ต้องได้รับก�รรักษ� 95% และคน

ได้รับก�รรักษ�ต้องได้รับย�อย่�ง

สม่ำ�เสมอ 95% และ 3.ก�รลดก�ร

ตีตร�และก�รเลือกปฏิบัติ (Stigma 

and discrimination) ในทุกรูปแบบ 

ทั้งในสถ�นพย�บ�ล สถ�นศึกษ� 

ที่ทำ�ง�น และในชุมชน รวมทั้งมี

กฎหม�ยและนโยบ�ยที่ปกป้อง

ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์

น�ยอนุทินกล่�วต่อว�่ ประ 

เด็นที่ประเทศไทยต้องก�รผลักดัน

ในระหว่�งที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น 

UNAIDS PCB คือ 1.ก�รศึกษ�ดู

ง�นก�รดำ�เนินง�นด้�นเอชไอวี/

เอดส์ ในประเทศไทย 2.ประเด็น 

Thematic Segment มุ่งเน้นไปยัง

กลุ่มเย�วชน เพื่อเสริมสร้�งคว�ม

รู้คว�มเข้�ใจเรื่องเอชไอวีอย่�ง

ครอบคลุม เช่น ก�รลดก�รตีตร� 

ก�รเลือกปฏิบัติ ข้อปฏิบัติในก�ร

ป้องกัน ก�รดูแลรักษ� และอยู่ร่วม

กับผู้ป่วยโรคเอดส์ เพศศึกษ�ทั้งใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน และ 

3.ก�รขับเคลื่อนประเด็นที่ประเทศ

ไทยต้องก�รผลักดันในก�รเป็นประ 

ธ�น เช่น ก�รลดก�รตีตร�และเลือก

ปฏิบัติ, ก�รขับเคลื่อนโดยชุมชน 

(community-led action) นอกจ�ก

นี้ ตนจะย้ำ�คว�มจำ�นงขอเป็นเจ้�

ภ�พจัดก�รประชุมครั้งที่ 51 ในช่วง

เดือนธันว�คมนี้ที่ประเทศไทยด้วย

สำ�หรับ UNAIDS ก่อตั้งขึ้น

เพื่อเป็นกลไกคว�มร่วมมือในก�ร

ป้องกันควบคุมและแก้ ไขปัญห�

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคเอดส์ โดยมี 

Programme Coordinating Board 

(PCB) เป็นคณะกรรมก�รบริห�ร 

ซึ่งมีองค์ประกอบจ�กผูแ้ทนภูมิภ�ค

ต่�งๆ 22 ประเทศ UN Cosponsoring  

Agencies 11 องค์กร ได้แก่ UNHCR, 

UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, 

UNODC, UN WOMEN, ILO, 

UNESCO, WHO, the World Bank 

และภ�คประช�สังคมที่มีบทบ�ท

ภ�รกิจเกี่ยวข้องกับก�รป้องกัน

ควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของเอชไอวี/

เอดส์ จำ�นวน 5 องค์กร.

สพฐ.จี้ครูพลิกบทบาทหน้ากระดาน
‘อนุทิน’หัวโต๊ะUNAIDS

เรียกร้องยุติเอดส์ปี2573

เน้นคว�มเข้�ใจเย�วชน

เตรียมชงโครงสร้างตัดเงินเดือนพ่อพิมพ์แม่พิมพ์จ่ายหนี้

จ�กผู้สอนม�เป็นผู้อำ�นวยก�รให้เด็กแสวงห�คว�มรู้เองเพื่อมุ่งสู่Active Learningเต็มสูบ  

ผู้เรียน โดยก�รดำ�เนินก�รในก�รขับ

เคลื่อนกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้เชิง

รุก (Active Learning) นั้น สพฐ.จะมุ่ง

พัฒน�ครูให้เข้�ใจว่�อะไรคือก�รเรียน

รู้ในรูปแบบ Active Learning และจะ

จัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งไรให้ตอบ

โจทย์ก�รเรียนรู้ดังกล่�ว ซึ่งแม้จะมี

ก�รอบรมครูไปแล้วกว่� 4 แสนคน 

แต่เร�ต้องก�รให้เกิดก�รขับเคลื่อนใน

ก�รปฏิบัติเรื่องนี้อย่�งจริงจัง

“จ�กนี้ ไปครูต้องปรับแผนก�ร

เรียนรู้ กระบวนก�รเรียนรู้ และก�ร

วัดประเมินผลใหม่ให้สอดรับกับก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนแบบ Active 

Learning เพร�ะสมัยก่อนครูจะต้องยืน

สอนอยู่หน้�กระด�น เป็นผู้บอกคว�ม

รู้ แต่จ�กนี้ ไปครูต้องเป็นคนอำ�นวย

ก�ร และวิธีก�รแสวงห�คว�มรู้เด็ก

ต้องทำ�เอง โดยสิ่งเหล่�นี้ที่เร�อย�กให้

เกิดขึ้น ในส่วนเขตพื้นที่ ผอ.โรงเรียน

จะต้องปรับก�รส่งเสริมสนับสนุนให้

ครูในเรื่องก�รวัดและประเมินผลด้วย 

เพร�ะสุดท้�ยแล้วจะทำ�ให้เกิดก�ร

ขับเคลื่อนกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ 

เชิงรุก Active Learning อย่�งแท้จริง” 

เลข�ฯ กพฐ.กล่�ว

น�ยอัมพรกล่�วด้วยว่� ดัง

นั้น ทั้งครูและผู้บริห�รจะต้องกลับ

ไปปรับปรุงหลักสูตรของสถ�นศึกษ�

ให้มุ่งสู่ก�รเป็นสมรรถนะ ซึ่งทุก

โรงเรียนจะต้องไปทำ�หลักสูตรของ

สถ�นศึกษ�ตัวเองให้เหม�ะสมต�ม

บริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนในพื้นที่

ภ�คใต้มีก�รอนุรักษ์เรื่องวัฒนธรรม

โนร�ห์ โรงเรียนก็ต้องมุ่งทำ�หลักสูตร

ท้องถิ่นให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม

ของตัวเอง เป็นต้น จ�กนั้นเมื่อได้

หลักสูตรสถ�นศึกษ�ที่เป็นหลักสูตร

ของตัวเองแล้วครูจะต้องนำ�หลักสูตร

ไปคลี่ เพื่อกำ�หนดหน่วยก�รเรียน

ออกแบบก�รวัดและประเมินผล 

เพื่อให้เกิดก�รประเมินผลสัมฤทธิ์

ของเด็กที่แท้จริงว่�เด็กเรียนไปแล้ว

เกิดสมรรถนะก�รเรียนรู้แบบไหน

อย่�งไร.

อัมพร พินะสา 
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11บันเทิง

ขียนเอง หรือใครเขียนบท (พูด) ให้ก็ช่าง..

ต้องบอกว่า..นี่ “บทพระเอก” หนังไทยยุค “สมบัติ เม

ทะนี” ที่ต้องสู้กับเหล่าอธรรม และบางครั้งก็ต้องร่วม

มือกับอริ-ศัตรู เพื่อการบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

ครับ..ผมกำาลังพูดถึงคุณษิทรา เบ้ียบังเกิด หรือ “ทนาย

ต้ัม” ท่ีเปิดใจถึงกรณีท่ีได้ยื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณอัจฉริยะ 

เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 

ที่กำาลังต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายในคดีการเสีย

ชีวิตของดาราสาว แตงโม นิดา โดยเขากล่าวว่า..

“ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนายอัจฉริยะ เพราะค้านสายตา

ที่เจ้าหน้าที่ตำารวจดำาเนินคดีนายอัจฉริยะ ในหลายคดีติดต่อ

กัน เหมือนเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะเคยมีเรื่องบาดหมางกัน

มาตั้งแต่ปี 2561

แต่วันนี้ขอลืมเรื่องบาดหมางในอดีต เพราะอยากร่วม

พิสูจน์ความจริงเรื่องการเสียชีวิตของแตงโมแบบมีเงื่อนไข

อย่างเดียว คือ ต้องมีหลักฐานเด็ดที่เห็นว่ามีมีดกรีดขา 

หรือมีการรับสารภาพของคนบนเรือท่ีบ่งช้ีได้ว่าเป็นการ

ฆาตกรรมจริง เนื่องจากหลักฐานดังกล่าวจะทำาให้สู้ชนะทุก

คดี และสามารถทำาให้เรื่องจบได้ โดยไม่มีข้อกังขา..

อย่างไรก็ตาม จะให้คนกลางนัดหมายนายอัจฉริยะ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายนนี้ เพื่อมาตรวจสอบหลักฐาน

เด็ดที่นายอัจฉริยะกล่าวอ้าง 

ซึ่งหากมีอยู่จริงแล้วนายอัจฉริยะไม่กล้าเปิด ตนก็

พร้อมที่จะพลีชีพเปิดเผยให้เอง”

เห็นมั้ย..มาดพระเอกควบม้าสง่ามาเต็มจอเลย หรือ

ถ้าจะให้เห็นภาพชัด ก็ลองย้อนตอน “น้าบัติ” ยื่นมือให้คุณ

ดามพ์ ดัสกร จับ พร้อมประกาศจะลุยกับเจ้าพ่ออย่างเกชา 

เปลี่ยนวิถี ยุคนู้นเอา!

จากนี้ก็คอยตามดูว่าเมื่อพระเอก-ษิทรา ยื่นมือให้

กับคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางต่อกันจับแล้ว คุณอัจฉริยะจะ

แสดงความรู้สึกอย่างไร จะยื่นมือยินดี หรือสะบัด..

ไม่ต้องรอ..23 มิ.ย. ก็จะได้รู้-ได้เห็น! 

และหาก “สิงห์เหนือ-เสือใต้” สองพระเอกจับมือกัน

ได้ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน ความสะพรั่นพรึงก็น่าจะตกอยู่

ที่ “หมาต๋า” แม้มือซ้ายจะกำากฎหมาย มือขวาจะถือปืนยืน

ตระหง่าน..

แต่ก็เห็นจะชะล่าใจ ย่ามใจกับการไล่ล่าคุณอัจฉริยะ

อย่างที่กระทำาอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วล่ะ?

ยิ่งคุณษิทราคำารามลั่น.. “หากมี (หลักฐานเด็ด) อยู่

จริงแล้วนายอัจฉริยะไม่กล้าเปิด ตนก็พร้อมที่จะพลีชีพเปิด

เผยให้เอง” ด้วยแล้ว..

ตำารวจก็ตำารวจเถอะ..ต้องมีหนาว และระทึกใจกันบ้าง

แหละ!

เออ..ว่าแต่ฉากน้ีถ้าให้ย่ิงเข้มข้น ระหว่างการจับมือ-โชว์

หลักฐานเด็ดของคุณษิทรากับคุณอัจฉริยะ หากมี “ทนายเดชา” 

ปรากฏตัวร่วมเฟรมขึ้นมาอีกคน..

คงจะมีเสียงปรบมือ-เสียงกรี๊ดสนั่นลั่นโรง เหมือนนั่ง

ดู “เสาร์ห้า” หรือไม่ก็ “7 ประจัญบาน” สมัยโน้น ยังไง-ยัง

งั้นเลย!

ก็..หวังว่าฉากบู๊นี้จะไม่กลายเป็น “ซีนดรามา” พลิก

อารมณ์คนดูนะ ผมหมายถึงคุณอัจฉริยะต้องมีหลักฐานเด็ด

ที่เห็นว่ามีมีดกรีดขา หรือมีการรับสารภาพของคนบนเรืออยู่

ในมือจริง

เพราะไม่เช่นนั้น พระเอกษิทราก็จะควบม้ามาเหนื่อย

ฟรี และดี-ไม่ดี อาจจะผิดใจ-บาดหมางใจกันหนักกว่าเก่า นี่

ผมคิดเอาเล่นๆ คดีแตงโมดูๆ เหมือนมีอาถรรพ์..

นอกจากทำาให้เพื่อนๆ แตกคอ-ฟ้องร้องกันนัวเนียแล้ว 

เหล่าทะแนะ-ทะนง-ทนาย ก็คอยแต่จะหักเหลี่ยม-เชือด

เฉือน-ยกตนข่มท่านจนดูวุ่นวาย!

กระทั่ง ส.ส.ปัดเศษ ก็ทำาท่าต้องมา “พลีชีพ” กับคดีนี้

แบบโง่ๆ ง่ายๆ ด้าน “คุณแม๊” ก็ไม่วาย ทั้งๆ ที่ตัวเองหัวใจ

สลาย ก็ยังต้องพลอยถูกมองเป็น..

“นังร้าย” นอกจออยู่ทุกวัน!.

พระเอกษิทรามาแล้ว

เ

• เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานก็

มีผลงานออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตาม

กันอย่างต่อเนื่อง สำาหรับ บิวกิ้น-

พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ที่นั่งแท่น

แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ

ลาลามูฟ ประเทศไทย ซึ่งล่าสุดได้

ปล่อยภาพยนตร์ โฆษณาชุด “MAKE A WINNING 

MOVE” เป็นส่วนหนึ่งของ Global Campaign ที่

ลาลามูฟทั่วโลกเปิดตัวพร้อมกัน ทั้งในฮ่องกง 

สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เวียดนาม 

อินโดนีเซีย บราซิล รวมถึงประเทศไทย ที่นำาแสดง

โดยหนุ่มบิวกิ้น

• (ต่อ) ด้วยภาพลักษณ์ผู้ประกอบการธุร 

กิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) ของ หนุ่มบิว                                               

กิ้น ประกอบกับความทะเล้น น่ารัก สดใส ทำาให้

ภาพยนตร์ โฆษณาชุด “MAKE A WINNING 

MOVE” มีสีสันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม 

ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้อย่างดี สามารถ

ติดตามชมได้ทางช่อง Youtube : Lalamove รวมถึง

สื่อโฆษณาภายนอกอาคารทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

• ถึงอายุจะย่างเข้าเลขส่ี

แล้ว แต่ความเป๊ะปังของพิธีกรสาว 

แคท-แคทรียา อิงลิช แห่งรายการ 

“เดอะ เลด้ี ผู้หญิงแถวหน้า” (The 

Ladies) ทางช่อง MONO29 ยังแซ่บ 

เซ็กซ่ีข้ึนทุกวัน ล่าสุดมาบันทึกเทป

รายการ ทำาเอาทีมงานตาค้างกันเป็นแถว เพราะชุด

เดรสท่ีสาวแคทสวมใส่เว้าหลังลึกสุดใจ สมแล้วท่ีเธอ

ดูแลรูปร่างและขยันออกกำาลังกายทุกวัน

• เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่เข้าไปนั่งใน

ใจใครหลายๆ คนเป็นที่เรียบร้อย สำาหรับ “Extreme 

Job” ภารกิจทอดไก่ ซุ่มจับเจ้าพ่อ นำาแสดงโดย รยู 

ซึงรยง, จิน ซอนกยู, ชิน ฮาคยุน, อี ดงฮวี, กง   

มยอง และ ลี ฮานุย เรื่องราวของตำารวจไฟแรง 5 

คน ที่ตามจับเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ ต้องมาแอบสืบ

ที่ร้านไก่ทอดที่อยู่ตรงข้ามกับแก๊งค้ายา และด้วย

เหตุสุดวิสัยพวกเขาต้องมาขายไก่ทอด! งานน้ีจะรอด

หรือร่วง วันอาทิตย์ท่ี 26 มิถุนายนน้ี เวลา 20.00 น. 

ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Film Asia (116, 237).

มักเกิ้ล

ระเอกหนุ่มสุดฮอตจากช่องวัน 31 

ไบร์ท-นรภัทร วิไลพันธุ์ เปิดชีวิตสุด

เหวี่ยงในอดีตที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง 

เกเรขั้นสุด โดดเรียน โดนรุมกระทืบ 10 ต่อ 1 

หวิดโดนไล่ออก เสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วน ผ่านทาง

รายการ คุยแซ่บ show

“มันเป็นแค่ช่วงวัยนึงตอนเด็กของเรา เป็นฟีล

เด็กผู้ชายเลย ช่วงประถมเป็นคนเล่นแรง ข้ีแกล้ง ข้ี

หยอก สมัยน้ันมันยังไม่มีคำาว่าบูลล่ีออกมา มันไม่ดี

หรอก แต่สมัยก่อนเราชอบแกล้ง ชอบหยอกคน เอา

ประทัดมาจุด เอาน้ำามันมาราด ตอนมัธยมแล้วครับ 

เด็กผู้ชายเล่นกัน เอาน้ำามันกระป๋องมาฉีดเล่น ฉีดใส่

โต๊ะ ใส่เส้ือ ใส่เก้าอ้ี แล้วจุดไฟใส่แล้วไฟลุก ตอนน้ัน

แค่เล่นกันไม่มีอะไร ประทัดคือตอนน้ันเป็นช่วง ม.ต้น 

ท่ีโดนห้องปกครอง คือโรงเรียนผมตึกนึงมี 9 ช้ัน เรา

อยู่ช้ัน 9 แล้วจุดประทัดโยนลงไปข้างล่าง คือมันไม่

โดนคนหรอก แต่คนท่ีอยู่หน้าห้องตกใจ

ก็มีติดทัณฑ์บน ผมว่ามันเรื่องปกตินะ 

เหมือนโดนตักเตือนฟีลนั้น ผมโดนครั้งแรกตอน 

ม.1 อันนั้นโดนเตือนรอบแรก เพิ่งเข้าโรงเรียนได้

อาทิตย์แรกเอง แล้วไปทะเลาะกับใครก็ไม่รู้ แต่ถ้า

เรื่องไม่ได้ใหญ่มาก พ่อแม่เราเขาก็ไม่ได้อะไร เขา

ก็เป็นห่วงเรานั่นแหละ ผมว่าเด็ก

ผู้ชายช่วงอายุ 14-18 ไม่ฟังพ่อ

แม่หรอก วัยรุ่นอยู่แต่กับเพื่อน 

เป็นวัยที่คิดว่ามีความคิดเป็น

ของตัวเองสูง แล้วค่อนข้าง

ดื้อ ไม่ฟังใคร เคยมี

แบบว่าแม่ไปส่ง

ที่โรงเรียนตอน 

8 โมง พอ 9 

โมง แม่มาห้อง

ปกครองเลย ก็

เป็นเด็กเกเรสมัยก่อน แอบสูบบุหรี่บ้าง ต่อ

ให้ผมเละเทะ เกเร แต่ว่าเรียนคนละเรื่อง

กัน ไม่ได้หมายความว่าผมเกเรแล้วผมไม่

เรียน ผมเรียนดีมากๆ ตลอด

เรื่องชกต่อย เราเริ่มมีตอนช่วง ม.ต้น

แหละครับ มันก็มีมาเรื่อยๆ แต่ไม่ถึงขั้นจะ

เอากันให้ตาย แต่มันก็มีความแบบเอาจริงเอา

จังสูง แต่ถ้าเป็น ม.ปลายเริ่มหนัก ม.ปลาย

จะเริ่มเป็นแบบข้ามรุ่นบ้างแล้ว ตอนเด็กๆ 

เราอาจจะทะเลาะกันเองกับเพื่อนห้องข้างๆ 

แต่พอ ม.ปลายมันจะเริ่มข้ามรุ่นแล้ว เริ่ม

เช็กดวงความรัก • ชาว TikTok ห้ามพลาด ละคร “บุพเพร้อยร้าย” นำาโดย “เต้ย 

พงศกร-เชียร์ ฑิฆัมพร” เอาใจสายมู ใครอยากมีคู่ ท้าให้คุณมา cover ท่าเต้นสุดน่ารักจาก

เพลงประกอบละคร I Dare You ในกิจกรรม #บุพเพร้อยร้ายChallenge บน Tiktok จาก

คลิป เต้ย-เชียร์, ลีน่า หรือตี๋-ลีน่า ที่ TikTok @Ch3Thailand ติด hashtag #บุพเพร้อย

ร้ายChallenge และตั้งค่าเป็นสาธารณะ ลุ้นเช็กดวงความรักกับ “หมอวั้ง” จำานวน 5 รางวัล 

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายนนี้.

พ

านมาแล้ว 3 ปี แต่เจนนิเฟอร์ โลเปซ 

ดาราสาวเจ้าของบั้นท้ายสุดสะบึม น่าจะ

ยังรู้สึกคับแค้นใจไม่หายที่เธอไม่ได้แม้แต่

รางวัลเดียวในงานออสการ์ แย่กว่านั้นคือไม่ได้

แม้แต่การถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล จากบทบาท

การแสดงที่เธอทุ่มสุดตัวใน Hustlers ที่ออกฉาย

เมื่อปี 2019 และได้คำาชมมากมาย

ไม่ว่าจะแฟนหนังหรือนักวิจารณ์

“เจโล” เผยว่า ตอนนั้นเธอ

มีความหวังมาก ยิ่งหลายต่อหลาย

คนบอกเธอว่าคู่ควรได้รับรางวัลออส 

การ์สำาหรับบทบาทการแสดงในเรื่อง 

Hustlers แต่ท้ายสุดกลับถูกมองข้าม 

แม้แต่หนังเรื่องนี้ที่เธอร่วมสร้างก็โดน

กีดกัน

เธอได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีมาก ดีที่สุดใน

อาชีพการแสดงของเธอ สำาหรับบทสนับสนุนที่

แย่งซีนจากตัวเอกได้อย่างราบคาบใน

ภาพยนตร์ดังแนว

ดรามาอาชญากรรมเมื่อ

ปี 2019

เจนนิเฟอร์ โลเปซ 

ผิดหวังอย่างแรงที่โดน

ปฏิเสธเมื่อมีการ

ประกาศผู้

ที่มีชื่อเข้า

ชิงรางวัลอคาเดมี อวอร์ด 

หรือออสการ์ ออกมา ซึ่ง

ภาพยนตร์ของเธอไม่ได้รับ

การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล

ใดเลย โดยเธอได้มาเปิด

ใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งผ่าน

สารคดี Halftime ทางเน็ต

ฟลิกซ์ เมื่อเร็วๆ นี้

“ตอนนั้นฉันมี

ความหวังมาก” นัก

ร้องนักแสดงวัย 52 

ยอมรับ แต่การที่เธอ

ไปคว้ารางวัลจากเวที

อื่นในเวลาต่อมา คือ 

Satellite Award for Best Actress in a 

Supporting Role ของทาง International 

Press Academy ในปี 2020 และ Los 

Angeles Film Critics Association 

Award for Best Supporting Actress 

ปี 2020 และได้รับการเสนอชื่อ

เข้าชิงรางวัล Golden Globes 

Award for Best Supporting 

Actress ถือเป็นชัยชนะ

ของเธอ และหลาย

คนก็เชื่อว่าเป็นการ

ตบหน้าทาง Oscar 

อีกด้วย

ใน Halftime โลเปซ 

น้ำาตาไหลด้วยความดีใจขณะท่ีเธอ

อ่านประโยคท่ีดีประโยคหน่ึงใน

บทความท่ีตีพิมพ์โดย Glamour 

บอกว่า “บอกตรงๆ ว่ามันน่าตื่นเต้น

ท่ีได้เห็นนักแสดงท่ีถูกมองข้ามแบบ

ค้านสายตาได้รับสิ่งที่เธอสมควรได้

รับจากงานภาพยนตร์ที่ทรงเกียรติ”.

ผ่

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ข้ามไปโรงเรียนอื่น เร่ิม

ใหญ่ข้ึน ไม่ใช่แค่เด็กต่อย

กัน มันเร่ิมมีมีด ปืน ระเบิด

เข้ามาเก่ียวแล้ว เมื่อก่อน

ผมเป็นคนค่อนข้างคิดเร็ว ทำา

เร็ว ใจร้อน มักจะเป็นตัว

เร่ิม 

หนัก

สุดในชีวิต

คือเราห้าว

ไปหน่อย 

เราผิด

อย่างนึง

ด้วย เพราะ

ว่าเราเป็นเด็ก 

เราไม่ควร

ไปที่

แบบ

นั้น ฟีลแบบร้าน

เหล้ามหาวิทยาลัย 

เพราะว่าไปงาน

รับปริญญารุ่นพี่ 

เป็นปัญหาของผู้

หญิงแล้วมีผู้ชาย

มาเคลียร์ แล้ว

ผมเป็นผู้ชายคน

เดียวก็ต้องไป

เคลียร์ด้วย ก็

จบๆ เดินออก

จากร้านแล้ว

เขามาต่อยผมจากข้างหลัง ผมก็เลยต่อยเขาคืน

ทีนึง แล้วเขาก็ล้มลงไป หลังจากนั้นอีกไม่กี่นาที

พนักงานผู้ชายก็มารุมกระทืบผม หัวผมโขกกับ

ขอบน้ำาตกที่มันติดผนัง แตก เย็บ 17 เข็มบนหน้า 

ตอนนั้นไม่สลบ แต่ล้ม จำาได้ว่าเลือดอาบเลย ตอน

นั้นมันไม่เจ็บ เจ็บสุดคือโดนเย็บ ผมว่าตอนนั้นผม

คุ้มแล้ว 10 ต่อ 1 ผมต่อยมั่วๆ ต้องโดนอยู่แล้ว

แหละ คิดว่ายังไงเราก็คุ้ม มัน 10 คน เป้ามัน

เล็ก เราคนเดียวเป้ามันใหญ่ แต่ตอนนี้ ไม่ใจร้อน

แล้ว ตอนนี้คือคนละคน เป็นเด็กดื้อ แต่เรื่อง

เรียนก็เรียนดีมาตลอด ไม่มีติดศูนย์หรืออะไร ผม

สอบติดมหาวิทยาลัยตอนจบ ม.5 ขึ้น ม.6 ผมติด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวะอินเตอร์

เข้าวงการตอนไบร์ทเรียนไปได้ปีนึงครับ 

ออกงานนั้นงานนี้ เริ่มถ่ายละครนิดหน่อยแล้ว 

พอขึ้นปี 2 เราเลยไม่ไหว มันหนัก คนทำาได้มัน

มี แต่เรารู้ว่าเราทำาไม่ได้ เราต้องเลือก เป็นช็อตที่

ลำาบากใจมากๆ เรามั่นใจในตัวเองว่าเราเรียนจบ

ได้ด้วยถ้าแค่เรียนนะ แต่วงการบันเทิงไม่รู้อะไร

กับมันเลย มันเสี่ยงมาก แต่สุดท้ายผมก็เลือกไป

อันนู้น เพราะผมรู้สึกว่าเพดานมันสูงดี แล้วเราก็

ย้ายไปเรียนนิเทศ ม.กรุงเทพ ซึ่ง ม.กรุงเทพเขาก็

ช่วยเหลือ มีทุนศิลปินให้ด้วย อีกอย่างที่เราอยาก

ได้ทุนคือเรารู้สึกผิดกับพ่อแม่ เพราะค่าเทอมวิศวะ

อินเตอร์แพงมาก ซึ่งตอนนั้นพ่อแม่เขาตามใจ

เรา ยิ่งเขาตามใจผมก็ยิ่งรู้สึกผิด เราเลยคิดว่า

ออกจากธรรมศาสตร์ไป จะไปเอาทุน

เรียนฟรี แล้วจะไม่ขอเงินพ่อแม่อีก

แล้วชีวิตนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นแรกตอน

อายุประมาณ 19 ปี แต่ 2 ปีแรกผม

จะตาย แบบมีเงิน 50 บาท แต่บอกแม่

ว่าอิ่มมากเลย แล้วตอนเล่นละครเรื่องแรกผมไม่

กลับไปดูเลย เห็นแค่โปสเตอร์ก็ปัดหนีแล้ว มันอาย 

ไม่ใช่แค่กับเรื่องแรก กับทุกเรื่องท่ีผ่านมาแล้ว รู้สึก

ว่ามันอ่อน อยากเห็นตัวเองเก่งข้ึนเรื่อยๆ ตอนเรา

เข้ามาแรกๆ ช่วงปี 1 มีโดนเตือนเรื่องคาแรกเตอร์ 

ผมโดนทุกอย่าง อะไรท่ีเขาโดนกัน ผมโดนมาหมด

แล้ว อย่างเช่น ท่าทางการเดิน สีหน้า แต่งตัว วิธี

การพูด ไม่ย้ิม ไหว้ไม่ดี ไม่สวย มือหนัก ทุกอย่าง นี่

ยังไม่เข้าไปถึงเรื่องการแสดงเลยนะ เราเลยตั้งเป้า

หมายไว้ว่าใน 3 ปีนี้ เราอยากได้รางวัลสาขาการ

แสดงสักอันนึง เราจะได้เรียกว่าเก่งโดยที่ไม่ต้อง

คิดไปเองแล้วนะ มีรางวัลการันตี”.

ฟิตซ์ แพทริก โปรหนุ่มชาวอังกฤษ คว้า

แชมป์เมเจอร์แรกในการเล่นอาชีพ หลังพิชิต

แชมป์ยูเอส โอเพ่น ได้สำาเร็จเมื่อวันก่อน พร้อม

กับรับเงินรางวัลไป 3.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรือราว 110.1 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสร้างสถิติ

เป็นนักกอล์ฟคนที่สองในประวัติศาสตร์ที่คว้า

แชมป์ในสนามเดียวกัน ในรายการ ยูเอส โอเพ่น 

และยูเอส อเมเจอร์ (คว้าแชมป์ที่เดอะ คันทรี 

คลับ เมื่อปี 2013) ต่อจาก แจ็ก นิคลอส ที่เคย

ทำาไว้ที่สนามเพบเบิล บีช กอล์ฟ ลิงก์ส เมื่อปี 

1961 และ 1972 และกลายเป็นนักกอล์ฟคนที่ 

13 ที่คว้าแชมป์ทั้งสองรายการใหญ่ของยูเอสจีเอ 

และเป็นนักกอล์ฟต่างชาติที่ไม่ใช่อเมริกันคนแรก

ที่ทำาได้อีกด้วย

การแข่งขันกอล์ฟยูเอส โอเพ่น ครั้งที่ 122 

แข่งขันที่เดอะ คันทรี คลับ พาร์ 70 ชานเมือง                                                

บรูกไลน์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน แข่งขัน

แบบสโตรกเพลย์ 72 หลุม 4 รอบ มีนักกอล์ฟ

ชายร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 156 คน โดยปีนี้เพิ่มเงิน

รางวัลรวมอีก 5 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 12.5 

ล้าน ไปเป็น 17.5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 612.1 

ล้านบาท และแชมป์จะได้รับเพิ่มจากเดิม 2.25 

ล้านดอลลาร์ หรือราว 79 ล้านบาท ไปเป็น 

3.15 ล้านดอลลาร์ หรือราว 110.1 ล้านบาท 

นับเป็นสถิติเงินรางวัลรวมมากที่สุดจากเมเจอร์

หลังจากที่เดอะมาสเตอร์ส 

และพีจีเอ แชมเปียนชิพ 

เพิ่มเงินรางวัลก่อนหน้านี้ 

โปรหนุ่มจากเมือง

เชฟฟิลด์ แคว้นยอร์กเชอร์        

เผยหลังการคว้าแชมป์

เมเจอร์ครั้งแรกในชีวิตว่า 

“ผมรักที่จะเล่นที่สนามแห่ง

นี้ เพราะมันเหมาะกับเกม

ของผมและเล่นได้ดี และจุด

เปลี่ยนจริงๆ อยู่ที่หลุม 15 

ที่สามารถทำาเบอร์ดี้ ได้ ผม

คิดว่ามันเป็นหนึ่งในช็อตที่ดีที่สุด ที่ทำาให้ผมได้

เปรียบก่อนจะมาคว้าแชมป์”.

interthaipost69@gmail.com

แชมป์ยูเอสโอเพ่นเมเจอร์แรกในชีวิต

โปรหนุ่มชาวอังกฤษรับกว่า110ล้าน

‘เจโล’ยังคาใจทุ่มสุดตัวในHustlers

กลับวืดแม้แต่ถูกเสนอชื่อชิงออสการ์

เปิดชีวิตสุดเหวี่ยง‘ไบร์ท นรภัทร’

เกเรโดนรุมยับ10ต่อ1เย็บ17เข็ม!



12 ขาวประชาสัมพันธ

 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

 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)

วันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต และ โรงแรม

แคนทารี เบย ภูเก็ต ในเครือ เคป แอนด 

แคนทารี โฮเทลส รวมกับ บริษัท มีเดีย 

บิซิเนส เซอรวิส เจาของสิทธิ์ในการจัดการ

แขงขันเรือใบนานาชาติ จัดการแขงขัน เคป

พันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2022 (Cape 

Panwa Hotel Phuket Raceweek 2022) 

ครั้งที่ 19 โดยมีนักแลนเรือใบกวารอยคน

จากหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อังกฤษ 

ออสเตรเลีย แคนานา จีน นิวซีแลนด ญี่ปุน 

และนักกีฬาจากประไทย เขารวมกิจกรรม

และการแขงขันในคร้ังน้ี ณ โรงแรมเคปพันวา 

ภูเก็ต สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ

โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต โทร.0-7639-1123 

หรือเย่ียมชมเว็บไซต https://www.capepanwa.

com/phuketraceweek/

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

ตอนรับเทศกาล PRIDE MONTH ชวนชิล

กับหลากหลายกิจกรรมความบันเทิง ปลอย

ของแบบจัดเต็ม โชวความสามารถและ

แสดงออกอยางอิสระเปนตัวคุณเองอยาง

ภาคภูมิใจ โดยจับมือ นาตาเลีย เพลียแคม 

ผูชนะ Drag Race Thailand คนแรกของ

เมืองไทย และ เพจอีจัน จัดงาน อีจัน HUMAN 

TONE ในวันเสารที่ 25 - วันพุธที่ 29 

มิถุนายน ชั้น G ลานอเวนิว โซน A,B  พบกับ

กิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ทั้ง Ejan Talk เปด

เวทีเสวนาพิเศษในหัวขอ HUMAN TONE 

จากผูคนหลากหลายที่ขับเคล� อนสังคมสราง

แรงบันดาลใจ อาทิ ไจ ซีรา แดร็กควีนตัวแม

ฉายามาดอนน�าเมืองไทย ดีเจบุคโกะ เมญา 

นนธวรรณ เจาของตําแหน�งมิสไทยแลนดเวิลด 

2014 จีโน� MasterChef Thailand Season 

3 สมบัษร ถิระสาโรช ออแกไนซมือหนึ่งมาก

ความสามารถ ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ เจาของราน

เพชรช� อดัง Gem Peace By Chuchai และ

เร� องราวความสําเร็จของ แอน จักรพงษ 

จักราจุฑาธิบดิ์ เจาของอาณาจักรJKN อีจัน

ปะทะตัวท็อปแมคาออนไลน การประกวด

สีสันผาไทย Young Idol การแสดงของ 

DragQueen การแสดงดนตรีและแฟชั่นโชว 

บุฟเฟตทุเรียน บานอีจัน X ชาลินีฟรุตบุก

ใจกลางเมือง อิ่มไมอั้น 1 ชั่วโมงเต็มหัวละ 

499 บาท พรอมชอปกับบูธจําหน�ายสินคา 

และกิจกรรมที่น�าสนใจอีกมากมาย

ขนมปง AMATISSIMO Caffé ใน

ความดูแลของ โอซีซี กรุป คัดสรรเบเกอรี่

อบสด คุณภาพสูงสไตลฝร่ังเศส พรอมเคร� องด� ม

ที่เปน Signatureของทางราน มอบโปรโมชั่น

สุดพิเศษ และแนะนําเมนูใหมท่ีคนรักขนมปง

ตองวาว! ในงานสหกรุปแฟรครั้งที่ 26 ณ 

ไบเทค บางนา Hall 99 วันที่ 30 มิถุนายน 

- 3 กรกฎาคม หรือดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

Facebook: AMATISSIMO Caffé
ธุรกิจประกันชีวิต โดยความรวมมือ

ของส่ีองคกรหลัก คือ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคม

ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน 

และกองทุนประกันชีวิต รวมกับศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญรวมเปน

ผูใหดวยการบริจาคโลหิต เน� องในวันประกัน

ชีวิตแหงชาติ ครั้งที่ 21 ประจําป 2565 เพ� อ

เปนการแสดงความรักความหวงใยตอเพ� อน

มนุษย ดวยการจัดหาโลหิตใหมีปริมาณเพียง

พอตอการรักษาพยาบาลผูปวยทั่วประเทศ 

ตั้งแตวันที่ 1-31 กรกฎาคม เวลา 07.30-

16.00 น. ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

เดอะ พิซซา คอมปะนี ชวน “เอิรทมิกซ” 

แบรนดแอมบาสเดอรคูจิ้น รวมเปดแคมเปญ 

‘คิง ออฟ เดลิเวอรี’ แบรนดอันดับหนึ่งดาน

การใหบริการเดลิเวอรีที่ครองใจผูบริโภคใน

ธุรกิจอาหารมานานกวา 20 ป ภายใตคอน

เซ็ปต ‘กฎเหล็กคอมปะนี สงรอนทุกถาด สงไว

ทุกที่ การันตี 30 นาที’ ชูจุดแข็งความสําเร็จ

ผาน 3 ปจจัย ไดแก การบริหารจัดการภายใน

รานอยางเปนระบบ การมีเคร� องมือที่ทันสมัย

และการใหบริการจัดสงที่รวดเร็วภายใน 

30 นาที และการมีสาขาใหบริการมากที่สุด

รวม 420 สาขา ครอบคลุม 75 จังหวัด รวม

ไปถึงความพิถีพิถันในการสงมอบอาหารบน

มาตรฐานท่ีใสใจในรายละเอียดทุกข้ันตอน

ของการใหบริการในรูปแบบเดลิ เวอรี 

เพียงสั่งผานชองทางที่แข็งแกรงของแบรนด 

ทั้งทางแอปพลิเคชั่น The Pizza Company 

1112 หรือโทรที่เบอร 1112 รวมถึงการ

สั่งผานทางเว็บไซต www.1112.com พรอม

ใหทาพิสูจนความอรอยของพิซซารอนๆ 

จากเตาสงตรงถึงหนาบานทุกที่ทั่วไทยได

แลววันนี้

แทบจะกลายเปนธรรมเนียมแลว

วา ปลัดแปง-สมใจนึก เองตระกูล จะตอง

จัดคอนเสิรตใหนักฟงเพลงวัยเกายุค 60 ได

คลายเหงากันมาต้ังป 2557 โดยคัดมาแตนักรอง

ในยุค 60 ระดับอมตะนิรันดรกาลทั้งสิ้น 

เพิ่งจะมาหางหายไป 2 ปเพราะติดชวงโควิด 

แตในป 2565 นี้ คอโฟลคยุค 60 ก็จะไดพบ

กับการกลับมาของศิลปนระดับตํานาน THE 

BROTHERS FOUR เจาของเพลงฮิตกองโลก 

อาทิ Try to Remember , Puff (The Magic 

Dragon) , 500 Miles และ Greenfield ใน

วันที่ 30 และ 31 กรกฎาคมนี้ ณ ESC Hall 

โรงแรม เอส พารค รังสิต จองบัตรกันดวน 

ในราคาเพียง 1,000 1,500 และ 2,000 บาท 

ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา หรือโทร.06-

1493-8229

“ฮองกง ฟชเชอรแมน” รานอาหาร

สไตลฮองกงที่มีจุดเดนเปนเมนูตํารับฮองกง

ขนานแทและปรุงโดยเชฟชาวฮองกง พรอม

ทั้งวัตถุดิบซึ่งผานการคัดสรรคุณภาพอยางดี 

แนะนําเมนูใหมลาสุด มีความหลากหลาย 

อาทิ “เห็ดทรัฟเฟลสด” มีคุณประโยชนมากมาย

ทั้งตานอนุมูลอิสระ ปองกันมะเร็ง โรคหัวใจ 

และเบาหวาน โดยเชฟไดคัดสรรเห็ดทรัฟเฟลสด 

นําเขาจากประเทศอิตาลี และเห็ดแชมปญอง

จากประเทศไทย นํามารังสรรคเปนเมนูอรอย

สไตลฮองกง 8 เมนู ในราคาเริ่มตนที่ 390 – 

1,800 บาท (รับประทานได 1 – 4 ทาน) 

ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ศกนี้

ศู นย ส ร รพสิ นค าซี คอนสแควร  

ศรีนครินทร รวมกับ The Moon : Crypto 

& NFT Café จัดแสดงผลงาน และใหความรู

เกี่ยวกับ NFT สุดยิ่งใหญแหงป "The Moon 

NFT Show" ที่จะพาไปเปดโลกรูจักกับ NFT 

ใหมากขึ้น พรอมทั้งไดพบปะกับเหลาศิลปน 

NFT กวา 70 ทาน พรอมรับฟงมุมมองของ

ศิลปนที่อยู ในวงการดนตรีและนักแสดง  

อาทิ กอลฟ พิชญะ, พลอย ชิดจันทร, แมว 

จีระศักดิ์ และพาเจาะลึกวา NFT ในปจจุบัน

นั้นมีรูปแบบใดบาง โดย อ.ตั้ม เกรียงไกร, 

Travel To Earn เที่ยวพรอมกับมีรายได

ทําไดจริงเหรอ โดย คุณเนย Tripster อีกทั้ง 

ภายในงานยังมีกิจกรรมใหรวมสนุกพรอม

รับของรางวัลมากมาย อาทิ แจก NFT จาก

ศิลปนกวา 1,000 ชิ้น ทั้งนี้ "The Moon 

NFT Show" กําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 25-26 

มิถุนายน นี้ เวลา 11.00-19.00 น. ที่ 

The Moon : Crypto & NFT Café โซน 

MUNx2 (มัน มัน) ชั้น 2 ศูนยสรรพสินคา

ซีคอนสแควร ศรีนครินทร

Jamba (แจมบาร) น้ําผลไมแบรนด

ดังอันดับหนึ่งจากแคลิฟอรเนีย ชวนคุณมา

เติมวิตามินสูหนาฝน พรอมฟนฟู และเสริม

ภูมิคุมกันลองโควิด จากนํ้าผลไมธรรมชาติแท 

100% ที่อุดมไปดวยวิตามิน A, C และ E 

อาทิเมนูจาก มะขาม, มะมวง, สมแทนเจอรีน, 

พีช, ผลไมตระกูลเบอร่ี และผักโขม กลายเปน 

7 เมนูเด็ดใหลิ้มลอง เชน Tamarind Dream, 

Mango A go go, Razzmatazz, Green 

Getaway, Tangerine Juice, Mango Peach 

Bowls และ Berry Acai Bowls พรอมให

ความอรอย สดช� น และสุขภาพดี เติมความ

สดช� น พรอมเติมวิตามินใหรางกายกับ Jamba 

(แจมบาร) ไดทุกวัน ท่ีรานแจมบาร ทุกสาขา

ใกลบานคุณ (ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา

ลาดพราว บริเวณชั้น 2 ติดทางเช� อมรถ

ไฟฟาบีทีเอส สถานีหาแยกลาดพราว, ศูนยการคา

สามยานมิตรทาวน ชั้น B1 และศูนยการคา

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น G,) หรือ

ผานแอปพลิเคชัน Grab Delivery และ

ติดตามความเคล� อนไหวของแจมบาร ไดที่ 

www.facebook.com/jambajuicethailand  

และ #JambaJuiceTH

M Online โดย เดอะมอลล กรุป 

ผนึกกําลังพันธมิตร ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ตะลุยตลาดออนไลนเต็มรูปแบบ 

เปดตัว M Online Mobile Application จัด

แคมเปญ “SCB I SCB M JOYFUL JOURNEY” 

พรอมมอบสิทธิประโยชนพิเศษกอนใครเฉพาะ

ลูกคาผูถือบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตร

เติมเงิน  SCB M และ SCB เทานั้น ตอ

ที่ 1 WONDER WELCOME CODE ตอนรับ

เปดตัว Monline Mobile Application รับโคด

สวนลดสูงสุด 400 บาท เม� อดาวน โหลด 

M Online App และชอปครั้งแรกผานบัตร 

SCB M และ SCB ที่รวมรายการ ตอที่ 2 

MID MONTH GREETING รับโคดสวนลด

ทันที 200 บาท เพียงแอดไลน M ONLINE ที 

@monlineth และชอปผานบัตร SCB M และ 

SCB  ที่รวมรายการครบ 1,500 บาท  ตั้งแต

วันนี้ – 15 กันยายน ดาวน โหลด M Online 

Mobile Application ไดแลววันนี้ https://

monline.com/th/downloadapp ที่ App 

Store สําหรับระบบ iOS และ Google Play 

Store สําหรับระบบ Android หรือดูราย

ละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี https://www.facebook.

com/MonlineThailand/  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ 

เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด 

หรือ เออารวี ผูนําการใชเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

เพ� อขับเคล� อนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาค

การเกษตรของประเทศไทย ตอกย้ําพันธกิจ

รวมกับเกาไร (Gaorai) ผู ใหบริการและ

พัฒนาระบบจัดการทางการเกษตร เดินหนา

ตอยอดนวัตกรรมบริการดานเทคโนโลยี

โดรนการเกษตรแบบครบวงจร สงโดรน

การเกษตร “เจาเอี้ยง” อบรมสงตอชุดความรู 

มุงขยายฐานนักบินโดรนรองรับการเขาสู

เทคโนโลยี “เกษตรอัจฉริยะ” คาดปนนักบิน

โดรนมากกวา 500 คนในปนี้ พรอมพัฒนา

แอปพลิเคชันบริหารจัดการนักบินเขาถึงงาน

ในแตละพื้นที่ หวังตอยอดบริการทางการ

เกษตรครอบคลุมทุกการใชงานของเกษตรกร

ไทยในอนาคต

นางสาวพณัญญา  เจริญสวัสดิ์พงศ 

ผูบริหารดานธุรกิจและผูรวมกอตั้ง บริษัท 

วรุณา (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา 

เนื่องจากภาคเกษตรกรรมของไทยจําเป็น

ตองเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกใหดีขึ้น 

เพ� อตอบสนองความตองการดานอาหารของ

โลกที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีจึงเขามามีบทบาท

ชวยการทํางานและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรไทย ปจจุบันมีกลุม Smart 

Farmer จํานวนมากท่ีมีความสนใจนําเทคโนโลยี

มาปรับใช้กับพื้นที่ เพาะปลูกเพื่ อลดข้อ

จํากัดในดานตางๆ โดยเฉพาะการใช โดรน

การเกษตร ซึ่งวรุณามีความเชี่ยวชาญดานนี้

อยูแลว ไมวาจะเปน การคิดคนและพัฒนา

โดรนการเกษตร การจัดอบรมนักบินโดรน 

และการใหบริการบินโดรนฉีดแปลงเกษตร

สําหรับเกษตรกรที่ตองการรับบริการตั้งแต 

10 ไรขึ้นไป จนถึงผูประกอบการขนาดใหญ 

ประกอบกับการตั้งเปาขยายฐานนักบินโดรน 

และใหบริการฉีดแปลงเกษตรที่ครอบคลุม

พื้นที่ทางการเกษตรใหมากขึ้น จึงเปนที่มา

ของการขยายฐานพันธมิตร โดยไดรวมมือกับ 

“เกาไร” ซึ่งเปนผูใหบริการโดรนการเกษตร 

รวมถึงการเก็บและประมวลผลขอมูลการ

ฉีดแปลงเกษตร โดยการผนึกกําลังของวรุณ

าและเกาไรครั้งนี้เพ� อเดินหนาขับเคล� อนให

เกิดเกษตรอัจฉริยะครอบคลุมประเทศไทย

วรุณาในฐานะผูนําการใชเทคโนโลยี

อัจฉริยะ เพ� อขับเคล� อนใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยผสาน

เทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช

ขอมูลสํารวจและภาพถายจากโดรนมัลติ

สเปกตรัม (Multispectrum Drone) และนํา

ดาตามาวิเคราะหดวยเทคโนโลยีปญญา

ประดิษฐ (AI) ผานแพลตฟอรม “Varuna 

Analytics” ชวยติดตามสุขภาพของพืช (Crop 

Health Monitoring) ติดตามการเจริญเติบโต

ของพืช (Growth Stage Monitoring) และ

วรุณา จับมือ เกาไร สงโดรนการเกษตร “เจาเอี้ยง” เรงปนนักบินโดรน

ยกระดับภาคการเกษตรไทยกาวสู “เกษตรอัจฉริยะ” เพิ่มประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีครบวงจร

ชวยคาดการณผลผลิต (Yield Prediction) 

ไดอยางแมนยําแลว วรุณายังไดพัฒนาโดรน

การเกษตรในช� อ “เจาเอี้ยง AIANG” ซึ่งเปน

เทคโนโลยีที่ชวยเกษตรกรในเร� องการพนปุย

และฉีดผลิตภัณฑการเกษตร นอกจากนี้

ยังมีการอบรมนักบินโดรนมืออาชีพทั้งภาค

ทฤษฎีและปฏิบัติ เพ� อใหนักบินโดรนไดรับใบ

อนุญาตการบินที่ถูกตอง สามารถฉีดแปลง

เกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและแมนยํา

เหมาะกับพืชแตละประเภท อาทิ ออย 

ขาวโพด ขาว และมันสัมปะหลัง โดยปจจุบัน

มีนักบินโดรนมืออาชีพพรอมใหบริการใน

พื้นที่ตางๆ และตั้งเปาเพิ่มขึ้นเปน 500 คน

ในป 2565 นอกจากนี้วรุณากําลังพัฒนา

ซอฟท์แวร์แอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหาร

จัดการงานของนักบิน และจับคูนักบินโดรน

มืออาชีพกับเกษตรกร (Service Matching) 

ที่ตองการใชบริการโดรนฉีดแปลงเกษตรให

เช� อมตอกันและสามารถเรียกใชบริการตาม

ความตองการอยางมีประสิทธิภาพ

มร. มาทาส ดาเนียลลีวิเชียส ซีอีโอ 

บริษัท เกาไร บิซิเนส โซลูชันส จํากัด กลาววา 

เกาไรรวมเปนพันธมิตรกับวรุณา โดยตองการ

นําแนวคิด ‘Gamification’ มาสรางประสบการณ

การเรียนรูในภาคการเกษตรแบบใหม ท่ีทําให

ความรูดานการเกษตรท่ีฟงดูน�าเบ� อ กลายเปน

เน้ือหาท่ีสนุกและสามารถเขาถึงไดงาย รวมท้ัง

ยังตองการจะผสานเช� อมตอศักยภาพของ

ผูผลิตโดรนการเกษตร และความเชี่ยวชาญ

ระบบการสํารวจพื้นที่และวิเคราะหดวย 

AI ของวรุณา มาปรับใชเปนความรูดานการ

จัดการระบบ (Operational Knowledge) 

และฐานขอมูลดิจิทัลเพ� อพัฒนาบริการและ

โซลูชันที่ดียิ ่งขึ้นสําหรับเกษตรกร องคกร 

และเจาของผลิตภัณฑที่เปนลูกคาของเกาไร 

และการนําโดรนการเกษตร “เจาเอี้ยง” 

(AIANG) มาใช และยังชวยในเร� องของการ

เพิ่มจํานวนผลผลิต แกปญหาดานแรงงาน

ไดอยางเห็นผล ซึ่งท่ีผานมาตั้งแตตนป 2565 

ไดใหบริการโดรนฉีดแปลงเกษตรไปมากกวา 

1,000 ไร ครอบคลุมพื้นที่ปลูกขาว ออย มัน

สําปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคกลาง

“การมีฝูงบินโดรนของเราเอง ทําให

เกาไรมีความสามารถในการฝกอบรมนักบิน

โดรนมืออาชีพ เรามุงหวังใหบริการท่ีมีคุณภาพ

และดีท่ีสุดแกเกษตรกร บริษัท และพันธมิตร

ของเรา ซึ่งนอกจากจะใหบริการพนปุยและ

ฉีดผลิตภัณฑการเกษตรแลว ยังรวบรวมขอมูล

หลังการบิน เชน สุขภาพพืชผล ประสิทธิภาพ

และการใชผลิตภัณฑการเกษตร ประสิทธิภาพ

ของโดรน ฯลฯ และจัดเตรียมรายงานขอมูล

เชิงลึกใหแกลูกคาของเกาไรอีกดวย”

ทั้งนี้ ความรวมมือระหวางวรุณา

กับเกาไร โดยการสงโดรนการเกษตร “เจาเอ้ียง” 

เรงปนนักบินโดรนการเกษตร นับเปนการ

ขยายบริการที่ทําใหเกิดการพัฒนาธุรกิจ

อยางกาวกระโดด เปดโอกาสในการสรางงาน

สรางอาชีพใหกับผูสนใจมีอาชีพเปนนักบิน

โดรนการเกษตรมากขึ้น ทําใหเกษตรกรและ

ผูสนใจเขาถึงบริการโดรนการเกษตรไดอยาง

งายดาย และยังไดรวมมือกันพัฒนานักบินโด

รนใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน รวมไปถึง

การเพิ่มผลผลิตเพ� อชวยเหลือเกษตรกรตอไป 

นางสาวพณัญญา กลาวทิ้งทาย
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

 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     

ชอง 7HD รับมอบรางวัล Star for Children จากยูนิเซฟ     รวมสนับสนุน:ชอง 7HD โดย 

พัฒนพงค หนูพันธ รักษาการกรรมการผูจัดการ รวมงานแถลงขาว The Blue Carpet Show 

for UNICEF ประจําป 2022 และรับรางวัล Star for Children จาก คยองซอน คิม 

ผูอํานวยการองคการยูนิเซฟ ประเทศไทย เพ� อขอบคุณผูสนับสนุนโครงการ โดยชอง 7HD 

รวมสนับสนุนมาอยางตอเน� องเปนปที่ 4 เพ� อชวยสรางการรับรู และระดมทุนชวยเหลือ แก

ปญหาตาง ๆ ที่เด็ก ๆ ทั่วโลกกําลังเผชิญ ผานการถายทอดสดงาน The Blue Carpet Show 

for UNICEF ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่  2 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น. ทางชอง 7HD 

กด 35

สัมมนาออนไลน     ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดงานสัมมนาออนไลน finbiz by ttb | Road 

to Digital Transformation พลิกโฉมธุรกิจ...สูการเปน Smart SME ในยุคดิจิทัล ใหแกผูประกอบการ 

SME โดยไดรับเกียรติจากโคชธุรกิจมากประสบการณจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม หรือ ISMED และผูบริหารธนาคาร มารวมถายทอดองคความรูที่เจาะลึก เนน

เนื้อหาดานการปรับมุมมองดิจิทัล ทรานสฟอรเมชัน เพ� อเสริมความแข็งแกรงให SME ทั้งใน

กลยุทธการบริหารธุรกิจ การตลาด และการเงิน ใน 3 หัวขอที่น�าสนใจ ไดแก 1) พลิกมุม

มองบริหารสูดิจิทัล ทรานสฟอรเมชัน 2) พลิกมุมมองการตลาด เจาะโอกาสตลาดใหม และ 

3) พลิกโอกาสธุรกิจดวยดิจิทัลโซลูชัน เพ� อให SME เดินหนาปรับเปลี่ยนธุรกิจทามกลางความ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีทีเอ็มบีธนชาตเปนพันธมิตรทั้งกับองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน 

และผูประกอบการ SME เพ� อสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน

งาน Colorful Market ยกขบวนอาหารอรอย ที่ ศูนยการคา แพลทินัม    อมรพรรณ 

เมธาทรงสถิตย ผูอํานวยการฝายกิจกรรมการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุป จีรนันท 

หองแซง ผูบริหาร บริษัท เอ็ม.อาร.ไอ.ออรแกไนเซอร รวมพิธีเปดงาน Colorful Market พบกับ

รานคาเดน มากกวา 50 ราน และรานเดนแบรนดดารา “พริกทอดกรอบคั่วงา น้ําพริกรสเด็ด” 

โดยคุณโก ธีรศักด์ิ และไดรับเกียรติ จากเหลาดารา ไดแก “ปุย” อรัญญา ประทุมทอง, คริสติน�า 

ปอป (มยุรา2) “จุบแจง” วิมลพันธ ชาลีจังหาญ มารวมงานครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมดานหนา

ศูนยการคา แพลทินัม พิเศษ !!! พบโปรโมชั่นพิเศษเอาใจนักชอปจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง ตั้งแต

วันนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม ที่ ศูนยการคา แพลทินัม ติดตามอัพเดตรานคา เทรนดแฟชั่น 

และโปรโมชั่นพิเศษ พรอมสิ่งตางๆ ที่น�าสนใจไดที่  FB: Platinum Fashion Mall แพลทินัม

      ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผูจัดการ บริษัท 

เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท แอนด ดิเวลลอปเมนท ผูบริหาร

ศูนยฯ สิริกิติ์, รุงเรือง วิโรจนชีวัน หัวหนาฝายปฏิบัติ

การโรงแรม/ฝายบริหารทรัพยสิน กลุมโรงแรม บริษัท 

แอสเสท เวิรด คอรปอเรช่ัน และ สุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ 

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท 

แอนด ดิเวลลอปเมนท เปดตัวโครงการ Hotel Partnership 

รวมกับ 13 พันธมิตรโรงแรมชั้นนําทั้งในกรุงเทพฯ และ

ในจังหวัดทองเที่ยว มอบสิทธิประโยชนและบริการพิเศษ

ในการเขาพัก และอํานวยความสะดวกแกลูกคาของศูนยฯ 

สิริกิต์ิ ท้ังผูจัดงานและผูเขารวมงาน เพ� อมอบประสบการณ

ที่เหนือกวาและสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผู ใชบริการ 

รับการเปดศูนยฯ สิริกิติ์ โฉมใหม กันยายนนี้

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 

จํากัด ขอรวมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา

แบดมินตันทีมชาติไทยที่สามารถครองเจา

เหรียญทองกีฬาแบดมินตันในการแขงขัน

กีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม 

โดยสามารถความาได 4 เหรียญทองจาก 

ประเภททีมชาย ทีมหญิง หญิงเดี่ยว และ

ชายเดี่ยว นอกจากนั้นยังควา 2 เหรียญเงิน

จากประเภทหญิงเดี่ยว และหญิงคู

ทั้งนี้ “อายิโนะโมะโตะ” ไดรวมใหการ

สนับสนุนผลิตภัณฑดานกรดอะมิโนและเมนู

อาหารโภชนาการนักกีฬา ตลอดจนองคความ

รูตางๆ ผานโครงการ “ไทยแลนด วิคตอรี่ 

โปรเจค” ใหกับทัพนักกีฬาแบดมินตันทีม

ชาติไทยผานความรวมมือกับสมาคมกีฬา

แบดมินตันแหงประเทศไทย มาตั้งแตป พ.ศ. 

อายิโนะโมะโตะ รวมแสดงความยินดีกับความสําเร็จของทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย

ศูนยฯ สิริกิต์ิ เปดตัวโครงการ “Hotel Partnership” พรอมสรางความประทับใจแกนักเดินทางธุรกิจจากทั่วโลก

2563 โดยไดรวมสงมอบพลังแหงกรดอะมิโน

เพ� อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพระดับสูงสุด

ในการแขงขันทั้งในและตางประเทศ เร็วๆนี้

ในการแขงขันแบดมินตันประเภททีมชาย

และทีมหญิงชิงแชมปโลก “โททาลเอนเนอรย่ีส 

บีดับเบิลยูเอฟ โธมัส-อูเบอร คัพ ไฟนอลส 

2022” ซ่ึงทีมนักหวดลูกขนไกสาวทีมชาติไทย

สามารถควาเหรียญทองแดงในประเภททีม

หญิงมาครองไดอยางงดงาม รวมถึงยังได

รวมเปนผูสนับสนุนหลักอยางเปนทางการ

ตลอดมหกรรมการแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งนี้

อีกดวย
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เกาหลีใต้พบผู้ติดฝีดาษลิงรายแรก

โซล • เกาหลีใต้พบผู้ติดเช้ือฝีดาษลิงในกลุ่มผู้ท่ีเดินเข้าประ 

เทศครั้งแรกเมื่อวันพุธ กลายเป็นชาติล่าสุดจากราว 40 

ประเทศ และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกที่พบผู้

ติดเชื้อ เอเอฟพีรายงานการแถลงของสำานักงานควบคุม

และป้องกันโรคแห่งเกาหลีว่า ชาวเกาหลีใต้อายุราว 30 ปี 

เดินทางมาจากเยอรมนีเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้ว มีการ

ยืนยันออกมาแล้วว่าติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เพก คยองรัน 

หัวหน้าหน่วยงานควบคุมโรคบอกกับผู้สื่อข่าวว่า ผู้ป่วยซึ่ง

ไม่ขอระบุชื่อว่าเป็นใคร มีอาการเป็นไข้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์

และอาการแย่ลง รวมถึงเหนื่อยล้าและผื่นที่ผิวหนังตอน

เดินทางเข้าประเทศ ผู้ป่วยรายงานต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน

ก่อนที่จะไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นเพิ่ม โดยขณะนี้กำาลังรับ

การรักษา หัวหน้าหน่วยงานควบคุมโรคยังได้เรียกร้องให้

ประชาชนรายงานต่อทางการ หากว่าพวกเขามีอาการหลัง

จากเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อฝีดาษลิง 

ปธน.อินโดฯ เยือนเคียฟ-มอสโกเดือนนี้

จาการ์ตา • ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย 

และประธานกลุ่มจี20 จะไปเยือนกรุงเคียฟและกรุงมอสโก

ในเดือนนี้ เรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย

กล่าวเมื่อวันพุธ เอเอฟพีรายงานการประชุมสุดยอดของ

กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก 20 ประเทศ (จี20) จะจัดขึ้น

ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายน ถูกคลุม

ไปด้วยความขัดแย้ง เนื่องจากการตัดสินใจของอินโดนีเซีย

ที่เชิญรัสเซียเข้าร่วม อินโดนีเซียดำารงตำาแหน่งประธาน

ที่หมุนเวียนของกลุ่มจี20 ในปีนี้ กำาลังอยู่ภายใต้ความกด                                     

ดันของประเทศตะวันตกบางประเทศนำาโดยสหรัฐ ท่ีไม่ต้อง 

การให้รัสเซียเข้าร่วมการประชุม เรตโนกล่าวว่าประธานา 

ธิบดีโจโกจะไปเยือนกรุงเคียฟและกรุงมอสโก หลังทำาหน้าที่

เป็นตัวแทนของอินโดนีเซียในฐานะประเทศแขกรับเชิญ

ในการประชุมสุดยอดจี7 ที่เยอรมนี ในวันที่ 26 และ 27 

มิถุนายน 

เพลิงไหม้ฮ่องกง 2 หมื่นครัวเรือนไม่มี ไฟใช้

ฮ่องกง • รอยเตอร์รายงานเหตุไฟไหม้ใหญ่ในฮ่องกง ทำา 

ให้ 20,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ 2 วัน ท่ามกลางอากาศ

ที่ร้อนและชื้น สำาหรับการตัดไฟฟ้าที่กินบริเวณกว้างไม่เกิด

ขึ้นบ่อยในฮ่องกง ซีพีแอลพาวเวอร์บริษัทผลิตไฟฟ้าเผย

ว่า เนื่องจากหนึ่งในสะพานเคเบิลในเขตหยุนหลงที่อยู่ทาง

เหนือของฮ่องกงถูกไฟไหม้เมื่อวันอังคาร เวลา 19.00 น. ทำาให้

ลูกค้าราว 160,000 รายถูกตัดไฟฟ้า ทั้งนี้ ไม่มีรายงานผู้

ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม กระแสไฟที่จ่ายให้บริการที่

จำาเป็น เช่น โรงพยาบาลและการรถไฟกลับมาเป็นปกติ

แล้ว และลูกค้าที่เหลืออีก 20,000 ราย ทางบริษัทเผยอาจ

ต้องใช้เวลาอีก 2 วันในการแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติ. 

 

องขอบคุณคุณกรณ์ จาติกวณิช ที่เปิดประเด็น

เรื่อง “กำาไรเกินควร” ของโรงกลั่นน้ำามัน

ต้องขอบคุณผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ออกมา

ตอบโต้ว่ามองจากมุมของธุรกิจสิ่งที่คุณกรณ์พูดนั้นไม่จริง

ทั้งหมด

ขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ออกมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ความเห็นในประเด็นนี้

เพราะสังคมไทยต้องตัดสินกันด้วยข้อมูลที่ตรวจสอบ

ได้ และรัฐบาลจะต้องดำาเนินนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชน

ในยามลำาบาก และยุติธรรมกับผู้ประกอบการ

แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้มีความ

จำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีอำานาจต้องสื่อสารกับประชาชนใน

ประเด็นเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาและพร้อมจะปรับปรุง

แก้ไขให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง

ประเด็นนี้เริ่มจากที่คุณกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า

พรรคกล้า และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

พร้อมด้วยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค 

ร่วมกันแถลงถึงวิกฤตพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำามันที่

ขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ก็ยังราคาต่ำากว่าหลายประเทศใน

อาเซียนด้วยกัน เพราะมีการใช้กองทุนน้ำามันมาชดเชย

ราคาหน้าปั๊ม 

วันน้ันคุณกรณ์บอกว่าสถานะกองทุนน้ำามันติดลบ 

86,000 ล้านบาท (ตอนน้ีขยับเข้าใกล้ 1 แสนล้านบาทแล้ว) 

ดังนั้น กองทุนน้ำามันจึงอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถกู้

สถาบันการเงินได้อีก 

แม้ในอนาคตราคาน้ำามันโลกจะลดลง แต่ก็ยังเก็บ

เงินเข้ากองทุนน้ำามันจำานวนมาก เพื่อชำาระหนี้กองทุนที่

ติดลบอยู่ จึงกลายเป็นภาระในอนาคตของประชาชน

ว่าแล้วคุณกรณ์ก็ประกาศว่าคนไทยกำาลัง “โดนปล้นจาก

ค่ากลั่นน้ำามัน” 

โดยนำาเสนอข้อมูลราคาค่ากลั่นน้ำามันในช่วงเวลา

เดียวกัน ปี 2563 อยู่ที่ 0.88 บาทต่อลิตร, ปี 2564 อยู่ที่ 0.87 

บาทต่อลิตร, แต่ปี 2565 กระโดดมาอยู่ที่ 8.56 บาทต่อลิตร 

เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 เท่า เท่ากับค่ากลั่นเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า 

ไปเพิ่มตามราคาตลาดน้ำามันสิงคโปร์ ทั้งที่ต้นทุนไม่ได้เพิ่ม

ขึ้น กลายเป็นภาระประชาชน ภาระกองทุนน้ำามัน แต่ทำาไมรัฐ

ปล่อยให้ฟันกำาไรได้ขนาดนี้

หัวหน้าพรรคกล้าเสนอแนวทางแก้ปัญหาไว้ 3 ข้อ คือ 

1) ควรกำาหนดเพดานค่าการกล่ัน เพื่อเป็นเครื่องมือป้อง 

กันการค้ากำาไรเกินควร พร้อมกำาหนดข้ันต่ำาไม่ให้ถึงกับขาดทุน 

2) เสนอเก็บ “ภาษีลาภลอย” (Windfall Tax) เพราะส่วน

ต่างจากราคาการกลั่นน้ำามัน เป็นราคาลาภลอยให้กับบริษัท 

ทำาให้ได้กำาไรจากส่วนต่าง จึงควรเก็บภาษีลาภลอย เพื่อนำา

กำาไรที่เกินมาช่วยเหลือประชาชน นำามาช่วยในกองทุนน้ำามัน

ต่อไป และ 

3) ต้องจริงจังกับมาตรการประหยัดการใช้พลังงาน

“คำาถามคือ โรงกลั่นนี้ของใคร ปตท.เป็นเจ้าของโรงกลั่น

กว่า 70% ในประเทศ โดยที่รัฐไม่มีคำาอธิบายให้ประชาชน 

กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ควบคุมราคาสินค้า ทำาไมไม่ไปดู      

ส่วนกระทรวงพลังงานก็มีอำานาจโดยตรง อยากฝากบอก

รัฐมนตรีว่ารู้ดี เพราะเป็นลูกหม้อ ปตท.มาก่อน ช่วงเวลานี้

ไม่ใช่ช่วงเวลาเกรงใจเพื่อนๆ มันมีวิธีที่จะช่วยเหลือบ้านเมือง

และประชาชนได้ทันที ท่านต้องรีบตัดสินใจ ขณะที่กระทรวง

การคลัง ก็มีส่วนเหมือนกัน ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายภาษีลาภ

ลอย แต่ก็มีหุ้นในโรงกลั่น ทุกคนควรใช้พลังให้ถูกที่ ในการ

หาความเป็นธรรมให้กับสังคมไทย ข้อมูลนี้ถ้าพรรคกล้าหาได้ 

ก็เชื่อว่าคนที่อยู่ในอำานาจก็ต้องคิดได้เหมือนกัน แต่คำาถามคือ 

ทำาไมไม่ทำาอะไร ปล่อยให้กองทุนน้ำามันติดหนี้จนจะเดี้ยง ไม่มี

ประสิทธิภาพ” คุณกรณ์กล่าว

ผ่านมาไม่กี่วัน ผู้บริหารกลุ่มโรงกลั่นน้ำามันก็ออกมา

โต้คุณกรณ์ ยืนยันว่าค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นลิตรละ 47 สตางค์ 

เทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด

คำาตอบโต้นี้มาในรูปของแถลงการณ์จาก “กลุ่ม

อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)” 

โดยชี้แจงข้อเท็จจริงใน 3 ประเด็นคือ

ประเด็นท่ี 1 ข้อมูลท่ีคุณกรณ์นำาเสนอเป็นการเลือก

ข้อมูลบางส่วนข้ึนมา เพื่อทำาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด 

โดยค่าการกล่ันท่ีคุณกรณ์ยกมาน้ัน ไม่ใช่ค่าการกล่ันท่ี

โรงกล่ันได้รับ (Market GRM) และยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกจากนี้ ข้อมูลที่เลือกมาเป็นฐานในการเปรียบ

เทียบ เป็นข้อมูลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด- 19 

(2563-2564) ซึ่งค่าการกลั่นอยู่ในระดับที่ต่ำากว่าปกติมากๆ

เมื่อนำามาเปรียบเทียบ จะทำาให้เข้าใจผิดว่าค่าการ 

กลั่นในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นมากผิดปกติ 

แถลงการณ์นี้ย้ำาว่าหากนำาข้อมูลค่าการกลั่นที่โรง

กลั่นได้รับจริงในช่วงสถานการณ์ก่อนโควิด-19 ในปี 2561-

2562 มาเปรียบเทียบ พบว่าค่าการกลั่นที่โรงกลั่นได้รับใน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 สูงขึ้นเพียงประมาณ 0.47 บาทต่อ

ลิตร จากช่วงสถานการณ์ปกติเท่านั้น 

ไม่ได้สูงถึง 10 เท่าและสูงถึง 8 บาทต่อลิตรอย่างที่

คุณกรณ์กล่าวอ้าง

ประเด็นที่ 2 ต้นทุนการกลั่นไม่ได้คงที่ แต่มีการปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำามันที่ปรับเพิ่มขึ้น 

เช่น ค่าพรีเมียมของน้ำามันดิบ (ราคาส่วนเพิ่มของ

น้ำามันดิบที่กลั่นเทียบกับราคาน้ำามันดิบอ้างอิง) ค่าขนส่ง

น้ำามัน ค่าพลังงานที่ใช้ในการกลั่น เป็นต้น 

รวมถึงค่าแรงที่มีการปรับขึ้นอย่างเป็นประจำา และ

การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีความเข้มข้นมากขึ้น 

เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิดและมาตรฐานคุณภาพ

ของน้ำามัน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติการใน

โรงกลั่น ความปลอดภัย เป็นต้น

ประเด็นที่ 3 โรงกลั่นไม่สามารถกำาหนดค่าการกลั่น

ได้ เนื่องจากค่าการกลั่นเป็นผลลัพธ์จากราคาเฉลี่ยของ

น้ำามันที่ขายจริงทุกชนิดตามสัดส่วนการผลิต หักด้วยราคา

น้ำามันดิบที่ซื้อจริง 

ซึ่งรวมค่าพรีเมียมของน้ำามันดิบ และค่าใช้จ่ายใน

การขนส่ง เช่น ค่าขนส่ง และค่าประกันภัย รวมถึงต้องหัก

ค่าพลังงานที่ใช้ในการกลั่น เช่น ค่าความร้อน ค่าน้ำา ค่าไฟ 

และค่าสูญเสีย เป็นต้น 

โดยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามราคาน้ำามันใน

ตลาดโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน้ำามันดิบ

และน้ำามันสำาเร็จรูปรวมถึงสต๊อกน้ำามัน และสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ

เรื่องนี้มีหลายมิติ หลายมุมมอง และมีความสำาคัญที่

คนไทยจะต้องทำาความเข้าใจ 

พรุ่งนี้อ่านต่อครับ.

ต้

แผ่นดินไหวเขย่าอัฟกันดับ950คน
คาบูล • เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถาน

เมื่อเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น ทำาให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 

950 คน และผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 600 คน คาดยอดผู้เสีย

ชีวิตน่าจะมากกว่านี้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล

จากหมู่บ้านบนภูเขาที่ห่างไกล

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน                                     

พุธท่ี 22 มิถุนายน 2565 ว่า

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงท่ีอัฟกา 

นิสถานเม่ือเช้าวันพุธตามเวลา

ท้องถ่ิน จากการเปิดเผยของเจ้า                                            

หน้าท่ีจัดการภัยพิบัติของอัฟกา                                              

นิสถาน มีผู้เสียชีวิตจากแผ่น

ดินไหวคร้ังน้ีแล้วอย่างน้อย 950 

คนและผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 

600 คนคาดยอดผู้เสียชีวิตน่าจะ

มากกว่าน้ี

สำานักสำารวจธรณีวิทยา

สหรัฐ (ยูเอสจีซี) รายงานว่าแผ่น

ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในอัฟกานิสถาน

เมื่อวันพุธ ศูนย์กลางแผ่นดินไหว                                                           

ห่างจากเมืองโคสต์ ในจังหวัด

ชื่อเดียวกันของอัฟกานิสถานราว 

44 กิโลเมตร ซึ่งเมืองนี้อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

ใกล้กับชายแดนปากีสถาน 

ผู้พักอาศัยในกรุงคาบูล 

เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน

โพสต์ที่เว็บไซต์ของศูนย์แผ่น

ดินไหวเมดิเตอร์เรเนียนยุโรป 

(อีเอ็มเอสซี) ว่าแผ่นดินไหวที่                       

เกิดขึ้นมีความรุนแรงและสั่น

ไหวยาวนาน และผู้อยู่ในเมือง

เปชวาร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของปากีสถานโพสต์ว่าเป็นแผ่น

ดินไหวที่รุนแรง 

สื่อในอัฟกานิสถานโพสต์

ภาพบ้านท่ีพังทลายจากแรงส่ัน

ไหวของแผ่นดินไหว และร่าง

ของผู้เสียชีวิตมีผ้าห่มคลุมนอน

อยู่กับพื้น

อีเอ็มเอสซีระบุว่าแผ่นดิน

ไหวครั้งนี้มีความรุนแรงขนาด 

6.1 ส่วนยูเอสจีซีบอกความรุน 

แรงของแผ่นดินไหวขนาด 5.9

ซาลาฮุดดิน อายูบี เจ้า

หน้าท่ีกระทรวงมหาดไทยอัฟกา 

นิสถานเผยว่าแผ่นดินไหวท่ีเกิด

ขึ้น มีการยืนยันผู้เสียชีวิตส่วน

ใหญ่อยู่ที่จังหวัดปักติกา ที่มีผู้               

เสียชีวิตอย่างน้อย 255 คน 

และมีผู้ ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 

200 ราย ส่วนท่ีจังหวัดโคสต์มี

ผู้เสียชีวิต 25 คน และผู้ได้รับ

บาดเจ็บ 90 คน ส่งเข้ารักษาตัว               

ในโรงพยาบาล คาดยอดผู้เสีย

ชีวิตจากแผ่นดินไหวน่าจะสูงกว่า

น้ี เนื่องจากหมู่บ้านบางแห่งท่ี

เกิดแผ่นดินไหวอยู่บนภูเขาใน

พ้ืนท่ีห่างไกล จึงต้องใช้เวลาใน

การเก็บรวบรวมรายละเอียด 

ทางการส่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อปฏิ                                        

บัติการกู้ภัย นำาตัวผู้ได้รับบาด

เจ็บส่งโรงพยาบาลและจัดส่งอุป 

กรณ์การแพทย์และอาหาร 

อีเอ็มเอสซีโพสต์ทางทวิต                                                 

เตอร์ว่า แผ่นดินไหวในอัฟกา 

นิสถานเมื่อวันพุธ รู้สึกถึงแรง

ส่ันสะเทือนได้ในปากีสถานและ

อินเดีย แต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้

รับบาดเจ็บ, เสียชีวิตหรือความ

เสียหายของอาคารบ้านเรือนใน

ปากีสถาน 

สำานักงานเพื่อการประสาน

งานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประ                                                   

ชาชาติ (ยูเอ็นโอซีเอชเอ) เผย

ว่าอัฟกานิสถานร้องขอให้หน่วย

งานด้านมนุษยธรรมต่างๆ เข้าไป

ช่วยกู้ภัยแผ่นดินไหว และมี

การส่งทีมต่างๆ เข้าไปยังพื้นที่

ประสบภัยแผ่นดินไหวแล้ว 

เกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่

ในเขตชนบทห่างไกลของอัฟกา                        

นิสถานเมื่อปี 2558 ทำาให้มีผู้                                                      

เสียชีวิตหลายร้อยคนในอัฟกานิ                                                   

สถานและทางเหนือของปากีสถาน

และเมื่อเดือนมกราคม

ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวทาง

ภาคตะวันตกของอัฟกานิสถาน 

มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20 คน.

เมียนมาย้ายพิจารณาคดี‘ซูจี’ไปที่เรือนจำา

ย่างกุ้ง • ผู้พิพากษาเมียนมาส่ัง                                               

ย้ายการพิจารณาคดีของอองซาน

ซูจี อดีตผู้นำารัฐบาลพลเรือน

ของเมียนมา ที่โดนรัฐประหาร

เมื่อปีที่แล้ว จากศาลไปดำาเนิน

การในเรือนจำาในกรุงเนปยีดอจาก

การเปิดเผยของแหล่งข่าว

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 

2565 ว่า อองซาน ซูจี โดน

ทหารควบคุมตัวในสถานท่ีไม่เปิด                                                  

เผยในกรุงเนปยีดอต้ังแต่รัฐประ 

หารโค่นล้มรัฐบาลพลเรือน เมื่อ

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ปีท่ีผ่านมา 

หลังจากน้ันซูจีโดนดำาเนินคดี

อาญาอย่างน้อย 20 คดี ซึ่ง

อาจทำาให้เธอต้องติดคุกมากกว่า 

150 ปี ซูจีจะได้ออกจากสถาน

ท่ีควบคุมตัวเฉพาะเมื่อมารับฟัง

การพิจารณาคดีท่ีศาลในกรุง

เนปยีดอ

แหล่งข่าวท่ีใกล้ชิดการถูก

ดำาเนินคดีของซูจีเผยว่า ผู้พิ 

พากษาประกาศว่า การพิจารณา                                                  

คดีของซูจีในอนาคตจะดำาเนิน

การที่ศาลพิเศษแห่งใหม่ ซึ่ง

อยู่ในเรือนจำาของกรุงเนปยีดอ 

เนื่องจากอาคารศาลแห่งใหม่

ในเรือนจำาสร้างเสร็จเรียบร้อย

แล้ว 

ทีมทนายความของซูจีไม่

ได้รับอนุญาตที่จะให้สัมภาษณ์

กับสื่อมวลชน และห้ามผู้สื่อ

ข่าวเข้ารับฟังการไต่สวนพิจารณา                                                   

คดีของเธอในศาล มีการราย 

งานการพิจารณาคดีของซูจีจาก

สื่อของทางการเมียนมาเท่านั้น

การถูกควบคุมตัวในขณะ

นี้ของซูจี ทำาให้เธอได้ออกมา

เห็นโลกภายนอกเฉพาะช่วงส้ันๆ                                                      

ในการประชุมกับทีมทนายความ

ก่อนการพิจารณาคดีแต่ละครั้ง 

คดีที่ซูจี โดนศาลตัดสิน

ว่ามีความผิดไปแล้ว เช่น คดี

คอร์รัปชัน, ปลุกปั่นยุยงให้ต่อ

ต้านทหาร, ฝ่าฝืนกฎควบคุม

การระบาดของโควิด-19 และ

ละเมิดกฎหมายโทรคมนาคม 

รวมโทษจำาคุกในคดีเหล่านี้ 11 

ปี 

แหล่งข่าวเผยด้วยว่า ซู

จีที่มีอายุครบ 77 ปี เมื่อวันอา                                             

ทิตย์ท่ีผ่านมา นำาเค้กวันเกิดมาท่ี                       

ศาลและกินเค้กกับทีมทนาย                                                   

ความของเธอก่อนการพิจารณา

คดีเมื่อวันจันทร์.

เขตแผ่นดินไหว • ทหารและเจ้าหน้าที่กาชาดอัฟกานิสถานปฏิบัติหน้าที่ใกล้เฮลิคอปเตอร์ที่เขตกายาน จังหวัดปักติกา หลังเกิดแผ่นดิน

ไหวรุนแรงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ภาพถ่ายและเผยแพร่โดยสำานักข่าวบัคห์ตาร์ของรัฐบาลอัฟกัน

เมื่อทุกฝ่ายเสนอข้อมูล ประชาชน

ก็ตัดสินได้ว่าใครกำาลังทำาอะไรอยู่



อุ้มต่อค่าไฟ

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ลิกไนต์เพื่อใช้แหล่งพลังงานอื่นมาทดแทน 

เพราะค่าแก๊ส ค่าน้ำามันแพงขึ้น ซึ่งรัฐบาล

พยายามหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อ

ทดแทนแก้ปัญหาในอนาคตอย่างยั่งยืน 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 1.จะต้องดูแล 

ความมั่นคงเสถียรภาพพลังงานไม่ให้เกิดการ

ขาดแคลน เพื่อให้การประกอบการธุรกิจเดิน

หน้าต่อไป 2.จะต้องดูแลราคาพลังงานไม่ 

ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนจนมากเกิน

ไป โดยเฉพาะราคาน้ำามันดีเซล ก๊าซหุงต้ม 

ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนใน

วงกว้าง 3.จะดูแลช่วยเหลือครอบครัวหรือ

กลุ่มเปราะบางผ่านมาตรการใดบ้าง อย่างไร

ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาล

ทำาในวันนี้แม้จะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง แต่

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบัน

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ที่ให้ไทยอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 

BBB+ เช่นเดียวกับการเกิดก่อนโควิดและ

เกิดปัญหาพลังงานในขณะนี้ แสดงว่าเรา

ดำาเนินการมาได้ดีพอสมควร เรายืนยันตรง

นี้ และพยายามจะทำาให้ดีที่สุดในทุกๆ เรื่อง

ด้านนายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างดำาเนินการหารือกับโรงกลั่นทั้ง  

6 ในประเทศ เพื่อหาอัตราที่เหมาะสม รวม

ถึงรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าการกลั่นว่าใน

น้ำามันแต่ละประเภทมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย

อยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อหาจุดสมดุลในการร่วม

มือกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งพยายามเร่งให้เกิดข้อ

สรุปภายในเดือนสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ ยอมรับว่า

ทุกฝ่ายมองถึงประเด็นความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นหลัก และอยู่ในขั้นตอนหารือ

เพื่อสรุปข้อตกลงกัน แต่หากยังไม่สามารถ

สรุปได้จึงค่อยเปลี่ยนไปใช้วิธีทางกฎหมาย

ภายใต้ พ.ร.บ.น้ำามันเชื้อเพลิง หรือข้อบังคับ

อื่นๆ ต่อไป ซึ่งได้เตรียมการไว้เบื้องต้นแล้ว

“ในสัปดาห์นี้เรามีการคุยกันอยู่แล้ว

ถึงเรื่องตัวเลขค่าการกลั่นต่างๆ ทางกระทรวง 

พลังงานก็มีผลสรุปออกมาแล้วว่าค่าเฉลี่ย

ช่วง 6 เดือนอยู่ที่ 3.27 บาทต่อลิตร ซึ่ง

กรณีที่มีอดีต รมว.การคลังยืนยันตัวเลขออก

มาเช่นกันที่ 8.50 บาทต่อลิตรนั้น อาจจะ

ทำาให้ประชาชนเข้าใจแตกต่างกัน ซึ่งทาง

กระทรวงก็ได้ถามไปถึงสมาคมกลุ่มโรง 

กลั่นฯ ว่าเมื่อเห็นตัวเลขนั้นแล้ว ก็อยาก

ให้ไปวิเคราะห์ดูว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นมา

อย่างไร มีวิธีวิเคราะห์ที่ถูกต้องอย่างไร และ

นำามาชี้แจงร่วมกับอดีต รมว.การคลังด้วย 

จะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับประชาชน 

ไม่อย่างนั้นจะทำาให้ความคาดหวังแตกต่าง

กัน ซึ่งอยากให้มีความชัดเจนภายในวันที่  

22 มิ.ย. ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านอดีต  

รมว.การคลังมานั่งคุยกันเลย เพราะเชื่อว่า

ทุกคนพร้อมที่จะทำาความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งทั้ง 

6 โรงกลั่นก็พร้อมจะพิจารณา แต่ต้องทำา 

ความเข้าใจให้ตรงกันก่อน” นายสุพัฒนพงษ์ระบุ

นายสุพัฒนพงษ์เปิดเผยว่า ที่ประชุม 

กพช.ได้รับทราบสถานการณ์ความไม่สงบ

ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีข้อยุติ 

ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 

ในตลาดโลกมีความผันผวนและปรับตัว

เพิ่มขึ้นในระดับสูง อีกทั้งปัจจุบันการผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทยพึ่งพาเชื้อเพลิงก๊าซ

ธรรมชาติเป็นหลัก จึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของ

ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบ

ต่อด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ที่ประชุม กพช.จึงได้มีมติเห็นชอบ

การเลื่อนแผนการปลดเครื่องโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 8-11 ออกไป

จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2568 เพื่อเป็นอีกแนวทาง

หนึ่งที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต

ไฟฟ้าจากสถานการณ์ LNG มีราคาสูง ซึ่ง

จะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ 

ที่ประชุม กพช.ได้รับทราบผลการ

บริหารอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตรา

ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ช่วงปี 2563-ปัจจุบัน 

ซึ่งมอบหมายให้ กฟผ. ช่วยรับภาระค่า Ft ที่

เพิ่มขึ้น โดยชะลอการนำาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงที่สูงขึ้นตั้งแต่งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2564 

จนถึงปัจจุบัน ที่เรียกเก็บกับประชาชนใน

ระยะนี้ ไว้ก่อน เพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย

ของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 และวันที่ 29 มี.ค.2565 

และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำาเสนอ 

ครม.รับทราบผลการดำาเนินงานตามมติ ครม. 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 และวันที่ 29 มี.ค.2565 

ต่อไป โดยเตรียมต่ออายุมาตรการลดค่าครอง

ชีพให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำากว่า 300 หน่วย 

จำานวน 20 ล้านหลังคาเรือน ที่จะสิ้นสุดใน

วันที่ 31 ส.ค.2565 

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่

ประชุม กพช.มีมติเห็นชอบหลักการการ

รับซื้อไฟฟ้าและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะ

อุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

สำาหรับปี 2565 ตามแผนการเพิ่มการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผน

พัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

(PDP2018 Rev.1) ในช่วงปี พ.ศ.2564-2573 

(ปรับปรุงเพิ่มเติม) ปริมาณ 100 เมกะวัตต์ 

ในอัตรา 6.08 บาทต่อหน่วย (ไม่ร่วมอัตรา 

FiT Premium) สำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

มาก (VSPP) และกำาหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2569

โดยที่ประชุมมอบหมายให้ กกพ. 

ดำาเนินการออกระเบียบและประกาศรับซื้อ

ไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT 

รวมถึงกำากับดูแลการคัดเลือกให้เป็นไปตาม

ขั้นตอน ทั้งนี้ หากจำาเป็นต้องการมีการ

ปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ (ยกเว้นอัตรารับซื้อ) 

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม กพช.ยังมีมติเห็น

ชอบโครงการและแผนงานของการไฟฟ้าฯ ทั้ง 

3 แห่ง โดยสอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงาน 

ได้รับการยกเว้นเงื่อนไขในการได้รับการ

พิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม

หลักการแผนบูรณาการการลงทุนและการ

ดำาเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

พลังงานไฟฟ้า สำาหรับแผนงานและโครงการ

ปี 2565 ซึ่งการยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวสำาหรับ

โครงการและแผนงาน ปี 2565 เพื่อให้การ 

ไฟฟ้าฯ ทั้ง 3 แห่งสามารถพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง และให้

บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ.

ถก กมธ.คู่ชีวิต

นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคภูมิใจไทย และนายวิสิษฐ์ เตชะ 

ธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย

นายแทนคุณกล่าวต่อว่า ส่วนตำาแหน่ง

โฆษก กมธ. ได้แก่ ตน, นายชานันท์ ยอดหงษ์ 

นักประวัติศาสตร์และนักเคลื่อนไหวเพื่อ

ความหลากหลายทางเพศ, นายแทนคุณ 

จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำางานทางการ

เมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย และ

นายปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อคชิ นักแสดงชาวไทย

เมื่อถามถึงการตั้งข้อสังเกตรายชื่อ

ของ น.ส.ธนิกานต์ ว่าเหตุใดยังมาเป็น กมธ.

ได้ เพราะถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จาก

กรณีเสียบบัตรแทนกัน เมื่อเทียบบรรทัดฐาน

เดียวกับคำาสั่งศาลฎีกาที่เคยห้าม น.ส.ปารีณา 

ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชา

รัฐ ดำารงตำาแหน่ง กมธ. น.ส.ธณิกานต์กล่าว

ว่า เรื่องนี้พรรคพลังประชารัฐมาทาบทาม 

ซึ่งตนไม่แน่ใจ จึงขอให้พรรค โดยคณะกรรม 

การประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐ

บาล) ตรวจสอบกับฝ่ายเลขาฯ สภาว่าปฏิบัติ

หน้าที่ ได้หรือไม่ ซึ่งหลังจากทางวิปรัฐบาล

ไปคุยมา ก็บอกว่าไม่มีข้อห้ามในการเข้ามา

ปฏิบัติหน้าที่ในคณะ กมธ.วิสามัญ 

ขณะที่นายแทนคุณกล่าวว่า กรอบ

ระยะเวลาการทำางาน คณะ กมธ.จะประชุม

ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ซึ่งจะประชุม

ให้ได้ข้อยุติก่อนหมดวาระของสภา เพื่อให้

โหวตวาระ 3 ทัน ทั้งนี้มีผู้แทนกฤษฎีกาเข้า

ร่วมประชุมด้วย ซึ่งเป็นการพูดคุยเนื้อหา

สาระที่สำาคัญ รวมถึงหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อ

ให้เนื้อหาได้มีการรับรู้ออกไปสู่สาธารณชน 

ขณะเดียวกัน กมธ.จะทำางานโดยคำานึงถึง

หลักสิทธิเสรีภาพที่ต้องสอดคล้องหลักสากล 

บริบทของสังคมไทยที่ต้องทำาความเข้าใจสิ่ง

นี้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นเรื่องใหม่ แต่อิสรภาพ

ทางเพศมีความก้าวหน้าไปมากแล้ว และต้อง

รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย รวม

ถึงต้องคำานึงถึงบริบทอื่นๆ เช่น กรณีคู่ชีวิต

ที่ ไม่จำากัดเฉพาะความเป็นเพศเท่านั้น ยก

ตัวอย่าง อนาคตที่จะมีสังคมผู้สูงอายุที่อาจ

อยู่ตามลำาพัง ก็อาจมีสิทธิจดทะเบียนคู่ชีวิต

รับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิต โดยที่ไม่

เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เพื่อให้ดูแลกันและกัน

ด้านนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่า น.ส.ธณิกานต์

เป็น กมธ.วิสามัญได้ แม้จะถูกศาลสั่งให้

หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็นคนละกรณีกับ  

น.ส.ปารีณา ที่ศาลส่งหนังสือมาถึงสภา

เป็นการเฉพาะเจาะจง ห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจการ

งานสภาเพียงคนเดียว ส่วนกรณีอื่นที่ถูกศาล

สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีคำาสั่งมาถึงสภา.

กัญชา

ไหนจะมีการช่วยเหลือมาจากต่างประเทศ 

ของแบบนี้ ชีวิตประชาชน เหลือดีกว่าขาด 

แต่พวกดีแต่ด่า สักแต่ใช้ปากทำางาน ก็ชวน

ตีไปเรื่อย หาว่าบริหารจัดการไม่ดี 

“อยากจะถามกลับ แล้วข้าวเน่าคา

โกดัง มีรัฐมนตรีติดคุก แบบนั้นบริหารจัดการ

ดีตรงไหน เรื่องกัญชา ใครว่าผู้ออกนโยบาย

ไม่ใส่ใจ กฎหมายปลดล็อก ไม่ทันข้ามอาทิตย์ 

มีประกาศมาควบคุมการใช้แล้ว 3-4 ฉบับ บท

ลงโทษชัดเจน แต่พวกอคติบังตา จนมองไม่

เห็น ปากก็บอกว่าเป็นห่วงเด็กและเยาวชน 

แต่แทนที่จะมาช่วยกันให้ความรู้ กลับสักแต่

ด่า เล่นการเมืองไม่สร้างสรรค์ แล้วใครหว่า

เอาหวยขึ้นมาบนดิน ไหนบอกว่าห่วงเด็ก แต่

ที่เคยทำาไปนั้น มันตรงกันข้ามชัดๆ #ว่าแต่

เขาอิเหนาเป็นเอง” นายศุภชัยระบุ 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่า ก่อนหน้า

นี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่าน 

ทวิตเตอร์@phumtham มี เนื้อหาดังนี้  

คำาขวัญวันนี้...“วัคซีน เต็มแขน” วัคซีนกำาลัง

จะหมดอายุ เต็มทุกสถานีอนามัย เพราะสั่ง

เข้าแบบไม่มีแผนใช้งานไม่ทันจนหมดอายุ

การใช้ไปก่อน ส่วน “กัญชา เต็มปอด” เพราะ

รีบโฆษณาเกินจริงก่อนรีบหาวิธีป้องกัน!! 

นอกจากนี้ยังได้แชร์ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ที่

พาดหัวว่า “เด็กใช้กัญชา หมอเตือน เสี่ยงจิต

เภท” พร้อมโพสต์ข้อความว่า “ต้องให้ความ

รู้เรื่อง..กัญชา” อย่างทั่วด้านและทั่วถึง มีแต่

สังคมที่มืดบอด และการโหมโฆษณา เกิน

จริง คือการทำาลายประชาชนของประเทศ!!! 

กัญชาต้องไม่เสรี แต่ให้นำามาใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ได้ ไม่ผิดกฎหมาย

ต่อมา นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ 

ส.ส.สงขลา และรองโฆษกพรรคภูมิใจไทย 

ได้ตอบโต้นายภูมิธรรมเช่นเดียวกันว่า ทุก

ภารกิจที่รัฐมนตรีของพรรคดำาเนินการ 

เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่าง

ตั้งใจ ไม่ใช่การโฆษณาเกินจริง โดยเฉพาะ

นโยบายกัญชา ที่กระทรวงสาธารณสุขได้

ออกมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำากว่า 20 ปี 

และกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใช้กัญชา ขอบคุณ

ในข้อห่วงใยของนายภูมิธรรม แต่อยากให้

เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่บิดเบือน หรือ

หวังผลทางการเมือง เหมือนที่มีนักการเมือง

บางกลุ่มพยายามสร้างกระแสต่างๆ ให้เกิด

ความหวาดหวั่น หวังดิสเครดิตพรรคภูมิใจ

ไทยมากกว่าคำานึงถึงผลประโยชน์ประชาชน 

“นายภูมิธรรมเป็นที่ปรึกษาหัวหน้า

พรรค และเป็นที่ปรึกษาผู้นำาฝ่ายค้าน เป็น

ตำาแหน่งที่มีความสำาคัญในการขับเคลื่อน

พรรค คงไม่ใช้วิธีการพูดเช่นนี้ ไปทำาลาย

มิตรภาพระหว่างพรรคการเมือง หรือพูด

โจมตีนโยบายพรรคอื่น เชื่อว่าท่านเคยเจ็บ

ปวดกับการกระทำาแบบนี้มาแล้ว ในฐานะ

ที่มีความสนิทกับนายภูมิธรรม อยากจะ

บอกว่า อย่าผลักมิตรไปเป็นศัตรู การจัด

ตั้งรัฐบาลไม่ได้ดูที่ความนิยมของประชาชน

เพียงอย่างเดียว แต่ดูที่จำานวน ส.ส.ซึ่งมีสิทธิ

โหวตทางการเมือง แสดงว่า ส.ส.แต่ละพรรค

มีความสำาคัญในการโหวต เช่นเดียวกับร่าง 

พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่พรรคเพื่อไทยได้ โหวต

ให้ความเห็นชอบเช่นกัน ผมจึงอยากแนะนำา

ว่าเรื่องนี้ควรปล่อยให้เด็กๆ ว่ากันในสภาจะ

ดีกว่า” นายณัฏฐ์ชนนระบุ

วันเดียวกัน นพ.มานัส โพธาภรณ์ รอง

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการติดตาม

ผลกระทบหลังปลดล็อกกัญชา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่

ผ่านมาว่า พบว่าจากการติดตามใน 3 รพ. 

(รพ.ราชวิถี, รพ.เลิดสิน และ รพ.นพรัตน

ราชธานี) สังกัดกรมการแพทย์ พบผู้ได้รับ

ผลกระทบรวม 9 คน โดยพบผู้ป่วยมากสุด

ในวันที่ 16 มิ.ย.ถึง 4 คน จาก รพ.ราชวิถี

และ รพ.นพรัตนฯ แห่งละ 2 คน โดยมีทั้งคน

ที่สูบกัญชาเพื่อสันทนาการ และอีกส่วนหนึ่ง

มาจากการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสม

ของกัญชา ทั้งการกินคุกกี้ผสมกัญชา, ส้มตำา

หน่อไม้, กาแฟในกัญชา  อย่างไรก็ตาม ก่อน

หน้านั้นทาง รพ.จุฬาลงกรณ์ได้เคยเปิดเผย

ว่ามีผู้ที่เข้ามารับการรักษาใน รพ.จากบริโภค

อาหารผสมกัญชา รวม 3 คน 

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ แถลงการพัฒนาชุดตรวจ

กัญชา Test Kann (เทส กัญ) เป็นการพัฒนา

ชุดตรวจสารสกัดกัญชาเชิงอุตสาหกรรม 

โดยย้ำาว่าขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากชุดทดสอบของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำาให้ได้ชุดทดสอบ

ตรวจหาสารสกัดของน้ำามันกัญชา แบ่งออก

เป็นชุดตรวจที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่หรือกลุ่มวิสาหกิจ ที่มีการรวม

กลุ่ม หรือในสถานพยาบาลที่ผลิตน้ำามัน

กัญชา เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์น้ำามันกัญชาที่ผลิต

มีค่า THC เกิน 0.2% โดยชุดนี้มีจำานวน 20 

Test ราคา 4,000 บาท และต่อไปสามารถซื้อ

แบบรีฟิลได้ในราคา 1,000 บาทต่อ 20 Test 

ซึ่งการใช้ต้องผ่านการอบรม

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ส่วนอีกแบบ

เหมาะสำาหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เทส 

กัญ) มีลักษณะคล้าย ATK แต่แตกต่างใน

ส่วนของผลตรวจแสดงค่า กลับกันกับการ

ตรวจโควิด เพียงหยดน้ำามันกัญชาในช้อน

ตวงในปริมาณพอดี ใส่ขวด จากนั้นเขย่า

ให้สาร THC ลอยขึ้นมา จากนั้นดูสารบน

ชุดทดสอบ เพื่อดูว่าเกิน 0.2% หรือไม่ หาก

เกินผลตรวจจะแสดงค่า 1 ขีด และหากได้

มาตรฐานต่ำากว่า 0.2% จะปรากฏ 2 ขีด

บนชุดทดสอบ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาชุด

ตรวจเพื่อหาสาร THC ในอาหารทั่วโลกยัง

ไม่มีที่ ไหนสามารถทำาได้ เนื่องจากมีความ

ยุ่งยาก และในอาหารมีทั้งชั้นไขมัน ความ

เค็ม ความหวาน เป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบ 

ขอให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาของกรมอนามัย 

เพราะหากมีการตรวจต้องทำาในห้องแล็บ

เท่านั้น ค่าตรวจ 5,000 บาทต่อสาร ไม่ว่า

จะ THC หรือรสชาติเค็มหวาน 

“ในการตรวจร่างกายว่าได้รับผล 

กระทบจากกัญชาหรือไม่นั้น ขอย้ำาว่าการ

ตรวจในปัสสาวะก็พบว่ามีสารตกค้างเป็น

ปริมาณนานหลายสัปดาห์ ต้องใช้การตรวจ

เลือดเท่านั้น แต่เนื่องจากการวัดค่าความ

อันตรายจากสารมึนเมาของกัญชา ยังไม่มี

ข้อกำาหนดในทั่วโลก เนื่องจากความไวของ

สารในร่างกายของแต่ละคนก็แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงเตรียมทำาวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือ 

รพ.ขนาดใหญ่ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้ง 

15 แห่ง เพื่อหาข้อสรุป โดยเริ่ม 1 ก.ค.นี้ การ

ทดสอบต้องใช้เลือด 2 ซีซี และต้องใช้เวลา 

1-3 วันในการอ่านผลตรวจ” นพ.ศุภกิจระบุ.
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ทหารปิดล้อมจับนักค้ายาในขนำา

สงขลา • วันที่ 22 มิ.ย.65 ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรม

ทหารราบที่ 5 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำาเภอสะเดา บุก

ตรวจค้นขนำากลางพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่มีเลขที่ข้างโรงงาน

แห่งหนึ่งใน ม.2 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ หลังสืบทราบว่า

ถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาและลักลอบขายยาเสพติด 

สามารถจับกุมนายฉัตรชัย เป็นมงคล อายุ 42 ปี หรือ

หลี อาชีพทำางานก่อสร้างและรับจ้างทั่วไป ยึดยาบ้าได้ 

187 เม็ด, ไอซ์ 1.98 กรัม และเงินสด 5,070 บาท โดย

ซุกซ่อนยาไว้ในกองเศษอิฐปูนหน้าขนำาและใต้แผ่นไม้

รองพื้นขนำา ส่วนนายฉัตรชัยหนีไม่รอดเพราะเพิ่งเสพ

ยาบ้า จากการสอบสวนให้การซัดทอดว่าซื้อยาบ้ามาจาก

นายบัง ไม่ทราบชื่อจริง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านคลองประตู 

ต.พะตง โดยสั่งซื้อทางโทรศัพท์ และซื้อขายกันมา 5 ครั้ง 

ล่าสุดรับยาบ้ามา 200 เม็ด ในราคา  2,700 บาท และ

ไอซ์อีก 3 กรัม ในราคา 1,700 บาท เจ้าหน้าที่จึงวางแผน

ให้นายฉัตรชัยโทร.ติดต่อซื้อยาจากนายบัง ซึ่งนายบังก็

รับสายและพูดซื้อขายกันจริง แต่กลับไหวตัวทันหลบหนี

ไปได้ เจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามจับกุมต่อไป

ตร.หาหลักฐานแก๊งหลอกซื้อทองในลาว

หนองคาย • จากกรณีเจ้าของร้านทองใน สปป.ลาว ทั้ง

ในเวียงจันทน์และสะหวันนะเขตถูกคนร้ายหลอกเอาทอง

ไปด้วยวิธีการเคลียริงเช็ค มียอดเงินในบัญชีแต่เงินไม่เข้า

จริง  เจ้าของร้านให้ทองรูปพรรณไป 2 ร้าน กว่า 40 บาท 

ซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายชาวลาวได้เดินทางมาแจ้งความกับ

ตำารวจ สภ.เมืองหนองคายไว้แล้ว ความคืบหน้าเมื่อวันที่  

22 มิ.ย. พ.ต.อ.ยุทธนา งามชัด ผกก.สภ.เมืองหนองคาย 

เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. เจ้าของร้านทองที่ตลาด

เช้าเวียงจันทน์ได้นำาภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความ 

สภ.เมืองหนองคาย ว่าถูกคนร้ายหลอกซื้อทองด้วยวิธีการ

เคลียริงเช็คผ่านธนาคารแห่งหนึ่งในหนองคาย ร้านหลง

เชื่อว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้วจึงได้มอบทองคำาให้คนร้ายไป 

เป็นทองรูปพรรณ  26.50 บาท มูลค่า 851,000 บาท อยู่

ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน คาดมีผู้ร่วมกระทำาความ

ผิด 2 คน แม้ว่าคดีนี้จะเกิดที่ต่างประเทศ แต่เมื่อมีส่วนที่

เกี่ยวข้องในพื้นที่  จ.หนองคาย ตำารวจก็มีอำานาจสอบสวน

ร่วมกับพนักงานอัยการ และเมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้

กระทำาผิดเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการประกันตัว ก็จะส่งเรื่อง

ให้ศาลพิจารณาถอนประกันตัวต่อไป.

กรุงเทพฯ • ตม.รวบตัว “เมธา 

ชลิงสุข” หรือบอลนี่ เจ้าของ “ดา

รุมะ ซูชิ” คาสุวรรณภูมิหลังกลับ 

จากดูไบ ขณะเจ้าตัวอ้างไม่มี

เจตนาฉ้อโกง แต่ปิดกิจการเพราะ

ขาดสภาพคล่อง

วันที่ 22 มิ.ย.65 เวลา 

14.30 น. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช  

ผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง  

(ผบช.ก) พร้อมตัวแทนจาก

หน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคง

แห่งมาตุภูมิ (Homeland Security) 

แถลงผลการจับกุมนายเมธา ชลิง

สุข หรือบอลนี่ เจ้าของ “ดารุมะ 

ซูชิ” หลังถูกตำารวจตรวจคนเข้า

เมือง (ตม.) รวบตัวได้คาท่าอากาศ 

ยานสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 10.30 น. 

หลังเดินทางกลับจากเมืองดูไบ  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามหมาย

จับของศาลอาญา ในข้อหาฉ้อโกง

ประชาชน และความผิดตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 

พล.ต.ท.จิรภพกล่าวว่า 

บริษัท ดารุมะ ซูชิ จำากัด จดทะเบียน

บริษัทเพื่อประกอบกิจการร้าน

อาหาร เครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 12  

ม.ค.59 โดยมีนายเมธาเป็นกรรม 

การผู้มีอำานาจแต่เพียงผู้เดียว ต่อ

มาได้ประกาศขายคูปองบุพเฟต์

อาหารญี่ปุ่นทางเพจเฟซบุ๊กให้

ประชาชนในราคา 199 บาท จน

ผู้เสียหายที่มีความสนใจซื้อคูปอง

ดังกล่าวจำานวนมาก นอกจากนี้

ได้เปิดให้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยเช่น

รวบ‘เมธา’ดารุมะอ้างหมุนเงินไม่ทัน

กรุงเทพฯ • วันที่ 22 มิ.ย.65 ที่สำานัก

งานตำารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) 

หรือ PCT เปิดเผยกรณีส่งชุดปฏิบัติ

การ PCT ประสานความร่วมมือตำารวจ

กัมพูชาเข้าทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใน

เมืองพระสีหนุ จับกุมผู้ต้องหาตาม

หมายจับ 21 ราย เตรียมเดินทางไป

รับตัวและสอบปากคำาด้วยตนเองที่ 

จ.สระแก้วสัปดาห์หน้า

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าวว่า 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

สั่งการให้เร่งปราบปรามแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ซึ่งกำาลังระบาดอย่าง

หนัก และมีการปรับเปลี่ยนรูป

แบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลา 

ผู้กระทำาผิดส่วนใหญ่ตั้งออฟฟิศอยู่

ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำาให้เป็น

อุปสรรคในการสืบสวน ติดตาม

จับกุมตัวมาดำาเนินคดี

โดยการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.65 เวลาประมาณ 

12.00 น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ 

ผกก.สส.ภ.2 พร้อมกำาลังตำารวจ  PCT 

ร่วมกับ พล.ต.ท.วัน วีระ (VANNVIRAK  

SAM) ผู้ช่วย ผบ.ตร.กัมพูชา, พล.ต. 

จัตวา บุต พิน (BUT Pinh) หัวหน้า

ชุดข่าวกรอง หรืออัยการจังหวัด

พนมเปญ และตำารวจภูธรจังหวัด

พระสีหนุ เข้าทลายออฟฟิศแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ 2 แห่ง จุดที่ 1 โรงแรม

จิงเฉิง ถ.สองธนู จุดที่ 2 กาสิโนโป๋

ไหล ถนนปุโลไว 300 พบผู้ต้องหา

ตามหมายจับศาลอาญาทั้ งหมด  

21 คน ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง

ประชาชนโดยการแสดงตนเป็น

บุคคลอื่น ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ร่วมกัน

เป็นซ่องโจร มีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกัน

ฟอกเงิน เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ จึงได้ควบคุมตัวไปดำาเนิน

การตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา 

และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะส่งตัวให้

ประเทศไทยต่อไป คาดว่าจะเป็น

ภายในสัปดาห์หน้า โดย พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์จะเดินทางไปสอบปากคำาด้วย

ตนเองทันทีที่ผู้ต้องหาเดินทางกลับถึง

ประเทศไทยที่ อ.คลองลึก จ.สระแก้ว. 

เปิดชุดล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา

กัน จนปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด  

27 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 

ต่อมาวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่าน

มา ร้านดารุมะ ซูชิได้ปิดกิจการ

ทุกสาขา รวมถึงประชาชนไม่

สามารถติดต่อบริษัทและนาย

เมธาได้ จนเกิดความเสียหายเป็น

อย่างมาก ผู้เสียหายจึงได้มาร้อง

ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ปคบ. 

ซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอ

อนุมัติหมายจับต่อศาลอาญา ใน

ข้อหาฉ้อโกงประชาชนและความ

ผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

จากการสอบสวนผู้ต้องหา

ให้การปฏิเสธ ไม่มีเจตนาฉ้อโกง แต่

ที่ต้องปิดกิจการเพราะขาดสภาพ

คล่องเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 

จึงขายคูปองบุฟเฟต์ราคา 199 บาท 

ออนไลน์เมื่อช่วงต้นเดือน ม.ค.ที่

ผ่านมาเพื่อเสริมสภาพคล่อง แต่

ก็ไปไม่รอดประกอบกับซัพพลาย

เออร์ ทวงหนี้กว่า 100 ล้าน ตน

ไม่มีจ่ายจึงตัดสินใจหลบไปตั้งหลัก

ที่สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่าน

มา โดยลงเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 

ก่อนบินต่อไปนิวยอร์ก 2 คืน แต่

ทนแรงกดดันไม่ไหวจึงกลับมาสู้

คดี โดยขึ้นเครื่องมาลงไต้หวัน และ

เปลี่ยน เครื่อง มาสุวรรณภูมิ   

แต่ตำารวจไม่ปักใจเชื่อคำา

ให้การ เบื้องต้นในชั้นสอบสวน 

พงส.ไม่ให้ประกันตัว และจะคัด 

ค้านการประกันตัวในชั้นศาล โดย

จะฝากขังในช่วงเช้าวันที่ 23 มิ.ย. 

นอกจากนี้ ตำารวจยังอายัด

เงินสดได้ 2 หมื่นเหรียญ ดอลลาร์

สหรัฐฯ  โดยหลังจากนี้จะสอบสวน

ขยายผลเส้นทางการเงินว่ามีการ

ยักย้ายถ่ายเทไปที่บุคคลอื่นหรือ

ไม่ หากพบว่ามีเส้นทางการเงิน

ไปถึงบุคคลใดก็จะเข้าข่ายกระทำา

ความผิดฐานฟอกเงิน รวมถึง

ขยายผลผู้ร่วมขบวนการ อย่างไร

ก็ตามขณะนี้ทราบว่ายังมีผู้ก่อเหตุ

คือนายเมธาเพียงคนเดียว

ล่าสุด มีผู้เสียหายเดินทาง

มาแจ้งความด้วยตนเองมากกว่า 

100 คน และแจ้งความทางออนไลน์

มากกว่า 300  คน แต่จากการตรวจ

สอบพบว่ามีผู้เสียหายหลายพันคน  

มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท.

กาญจนบุรี • เมื่อเวลา 13.00 น. 

วันที่ 22 มิ.ย.65 ร.ต.อ.ทวีศักดิ์ 

เอี่ยมจงจันทร์ รองสารวัตร (สอบ 

สวน) สภ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้ชีพขุน 

รัตนาวุธ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

ประจำาจังหวัดกาญจนบุรี ว่าเกิด

เหตุชายใช้อาวุธยิงตัวตายในห้อง

นอน บ้านเลขที่ 4 ม.9 ต.ดอน

ตาเพชร อ.พนมทวน จึงประสาน

แพทย์เวรสอบสวน รพ.เจ้าคุณ

ไพบูลย์พนมทวน ไปร่วมตรวจ

สอบที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพ

ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูน

ชั้นเดียว มีรั้วรอบขอบชิด ภายใน

ห้องนอนพบศพร้อยตรีธวัชชัย 

ภุมรินทร์ อายุ 58 ปี นอนเสีย

ชีวิตในสภาพนอนห่มผ้าห่มสีชมพู  

มีปืนพกสั้นลูกโม่ รีวอลเวอร์ 

ขนาด .38 อยู่ด้านขวามือ ปลาย

กระบอกปืนอยู่ ข้ างแก้มขวา 

บริเวณขมับด้านขวามีรูกระสุน 

มีเลือดไหลออกจากรูกระสุนใส่

หมอนที่หนุนจำานวนมาก กระสุน

ฝังใน คาดเสียชีวิตมาประมาณ 

4 ชม.

จากการสอบสวนทราบว่า 

ร้อยตรีธวัชชัยเป็นอดีตนายทหาร

ที่เออร์ลีย์รี ไทร์จากราชการมา

ประมาณ 4 ปี ก่อนเกิดเหตุผู้ตาย

ได้ดื่มสุราแล้วเข้านอน ปกติจะตื่น

เช้ามาเตรียมอาหารให้พี่สาวทุก

วัน แต่วันนี้จนเวลา 12.30 น.ก็

ยังไม่ตื่น พี่สาวเห็นผิดปกติและ

ห้องนอนยังเปิดแอร์ ไว้ รวมถึง

ล็อกประตู จึงโทรศัพท์เรียกญาติ

ให้มาช่วยกันดู เมื่อเปิดประตู

พบเป็นศพยิงตัวตายนอนอยู่บน

เตียง จึงแจ้งมูลนิธิและตำารวจให้

มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ตำารวจคาดว่า 

สาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมีปัญหา

ส่วนตัว ผู้ตายน่าจะเครียดเรื่อง

หนี้สินและไม่มีเงินใช้จ่าย ส่วนสา

เหตุอื่นๆ จะได้สอบปากคำาญาติพี่

น้องอีกครั้ง.

อดีตร.ต.เครียด

ใช้ปืนยิงขมับดับ

คาที่นอนในบ้าน
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ไฟเขียว

แต่ของเราถือว่ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบ มันต่าง

กันตรงที่ว่าประธานสภาฯ รับไปแล้ว และอยู่

ในขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนั้น ระหว่างนี้ก็

สามารถแก้ไขได้ตลอด ทั้งเนื้อหาสาระและ

การเพิ่มคนที่จะอภิปราย ซึ่งอยู่ที่ว่าสมาชิก

แต่ละพรรคเห็นพ้องต้องกันก็สามารถแก้ไข

ได้ กรณีนี้จึงเทียบไม่ได้กับญัตติของนาย

อุดมเดช และไม่มีอะไรที่น่าวิตก” ประธาน

วิปฝ่ายค้านกล่าว

นายสุทินกล่าวว่า ในส่วนพรรค พท.                                                               

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้ประชุมเตรียม                                                                

ความพร้อมการอภิปรายไม่ ไว้วางใจ เพื่อ

ตรวจเช็กเน้ือหาการอภิปรายลงรายละเอียด

อีกรอบ เพื่อขัดเกลาบางประเด็นให้แหลม 

คมยิ่งขึ้นภายใต้กรอบญัตติที่ยื่นไว้ 

“เรื่องการวางตัวบุคคลยังไม่ได้วางไว้                                                             

อย่างชัดเจน เพราะต้องรอดูเรื่องกรอบและ

เวลาการอภิปรายก่อน เบื้องต้นวางไว้ประ 

มาณ 10-15 คน โดยเน้นไปที่ตัวนายกฯ 

เป็นหลัก ส่วนรัฐมนตรีอื่นที่ ไม่มีรายชื่อถูก

อภิปราย อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ เพราะในการ

อภิปรายนายกฯ จะมีความเชื่อมโยงไปถึง

รัฐมนตรีท่านอื่นๆ ด้วยในฐานะกำากับดูแล 

เช่น กรณีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกฯ และ รมว.พลังงาน ที่ ไม่มีชื่อถูก

อภิปราย แต่เราต้องบรรยายถึงความผิด

พลาดในการบริหารด้านพลังงาน เพราะ 

นายกฯ ถือว่าไม่กำากับดูแลก่อนให้เกิดความ

เสียหาย สุดท้ายจะโดนทั้งตัวนายกฯ และ

รัฐมนตรีท่านนั้นๆ ด้วย” นายสุทินกล่าว

ฝ่ายค้านขอซักฟอก 5 วัน

ถามถึงระยะเวลาในการอภิปราย   

ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า ยังตกลงกับ   

วิปรัฐบาลไม่ได้ว่าสรุปแล้วจะให้ใช้ระยะเวลา

ในการอภิปรายกี่วัน ซึ่งฝ่ายค้านยังยืนยัน

เช่นเดิมว่าต้องการเวลา 5 วัน แต่นายนิโรธ 

สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิปรัฐ

บาล ยังคงเสียงแข็งว่าจะให้เวลาฝ่ายค้าน

เพียงแค่ 4 วันเท่านั้น จึงต้องมีการประชุม

หารือร่วมกันของวิปสองฝ่ายเพื่อหาข้อสรุป

ต่อไป 

นายสุทินกล่าวว่า ในส่วนผู้อภิปราย

ของพรรค พท.ก็พอมองเห็นกันอยู่ ซึ่งคง

ไม่มีการปรับอะไรกันมาก และยืนยันว่าเรามี

ความพร้อม หากจะอภิปรายในสัปดาห์หน้า

ก็สามารถทำาได้เลย และก็ไม่ได้กังวลที่พรรค 

พปชร.  เตรียมตั้งทีมองครักษ์ปราบมาร 

เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของการอภิปรายไม่

ไว้วางใจทุกครั้ง จะมีการตั้งองครักษ์พิทักษ์

โน่นนี่นั่น ซึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นปราบมารก็

ต้องว่ากันไป 

“เท่าที่ผมดูรายชื่อบุคคลแล้วก็เห็นว่า

ล้วนเป็นผู้ที่ ไม่มีประสบการณ์ เป็นคนหน้า

ใหม่ๆ ซึ่งน่าจะเป็นการเรียนรู้มากกว่า และ

มองว่าองครักษ์ปราบมารยังเป็นหน้าละอ่อน

กันอยู่ เมื่อเทียบกับตัวคนอภิปราย ก็น่ารัก 

ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง” นายสุทินกล่าว

ถามว่า กังวลว่าในการอภิปรายไม่ไว้

วางใจจะมีงูเห่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ ประธานวิป

ฝ่ายค้านกล่าวว่า ไม่แน่ใจจะมีงูเห่าเพิ่มขึ้น

หรือไม่ ทราบแต่ว่าจะมีทั้งขาเข้าและขาออก 

เพราะช่วงปลายสมัยและใกล้จะมีการเลือก

ตั้งแบบนี้ การโยกย้ายพรรคมักจะเกิดขึ้นทุก

ครั้ง ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะแสดงออกตอนไหน 

ทั้งนี้ ฝากบอกประชาชนว่าหากคนจะไม่อยู่

กับเรา เขาจะแสดงออกในทางตรงกันข้ามก็

ไม่ออก ฉะนั้นบางคนก็จะมาหาเรา แต่อยู่ที่

มารยาทของแต่ละพรรคว่าถ้าจะย้ายหรือจะ

รับไปอยู่ด้วย ในสมัยที่สภายังอยู่ที่เดิม ตน

คิดว่าแต่ละพรรคจะต้องสงวนมารยาทเพื่อ

รักษาระบบสภา แต่หากหมดสมัยแล้วใคร

จะไปหรือจะอยู่ก็เป็นเรื่องปกติ

พอถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า

พรรค พปชร. บอก พปชร.เป็นรอง พท. นาย

สุทินกล่าวว่า ที่จริงพรรค พปชร.ก็เป็นรอง

พรรค พท.มาตลอด ตนไม่ได้ซ้ำาเติม เพราะ

จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา พปชร.ก็แพ้ พท. 

แม้เราจะส่งคนไม่ครบทุกเขต แต่เราก็ชนะ 

ซึ่งเห็นได้ชัดเจน เมื่อผ่านมาจนถึงวันนี้ หาก

ไปดูผลสำารวจความคิดเห็นทุกสำานัก ก็มี

ความชัดเจนที่เป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ว่า พท.เก่ง

การเมือง แต่เป็นเพราะผลงานที่ประชาชน

เขาเปรียบเทียบระหว่างที่ พท.เป็นรัฐบาล

กับวันนี้ที่ พปชร.เป็นรัฐบาล ดังนั้นสิ่งที่

ประชาชนสะท้อนออกมาได้สื่อถึงความเป็น

จริง  

ซักว่า พท.มีความพร้อมที่จะเลือกตั้ง

แล้วใช่หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า จะให้เลือก

ตั้งสัปดาห์หน้าเลยก็ได้ เพราะ พท. มีความ

พร้อม ทั้งผู้สมัครและนโยบายต่างๆ  รวมถึง

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มีแต่เพียงแค่ฝั่ง

รัฐบาลยังไม่พร้อม รวมถึงคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง และกฎหมายลูก 2 ฉบับที่เกี่ยว

กับการเลือกตั้ง ที่เรามีความเป็นห่วง

ส่วนนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. 

พรรค พท. กล่าวว่า รู้สึกเซ็งเป็ดกับนาย

นิโรธ ที่ได้ออกมาประกาศตั้งทีม ส.ส.รัฐบาล

มีชื่อว่า คณะปราบมารเพื่อเป็นองครักษ์

พิทักษ์ลุงๆ ทั้งหลายนั้น เข้าใจว่านายนิโรธ

อาจลืมกินยาเขย่าขวด เลยนึกว่าตนเองเป็น

ฝ่ายค้านจะต้องไปปราบมารที่มีรัฐมนตรี

ฉ้อฉลทุจริต ในความเป็นจริงแล้ว นายนิโรธ

ต้องตั้งชื่อทีมใหม่เป็นทีมรับจ๊อบป้องมาร น่า

จะถูกต้องมากกว่า เพราะดูแล้วเหมือนจะ

กลัวกันจนตัวสั่น ถึงขนาดต้องตั้งองครักษ์

พิทักษ์รัฐมนตรี แบบปลอบใจเรียกขวัญของ

ตัวเองที่ขวัญหนีดีฝ่อไป 

“ขอเรียนไปยังนายนิโรธว่า พอดูราย

ชื่อขององครักษ์ปกป้องมารแต่ละคน เห็น

แล้วหวิวแทน หากลุกขึ้นมาโชว์เท่ประท้วง

เอาใจนายเลอะเทอะ ระวังหน่อมแน้มเรียก

พี่ และอย่าปล่อยให้เสียของ เพราะฝ่ายค้าน

จะทำาหน้าที่แทนประชาชน  เพราะลับดาบ

ลงอาคมมะอะอุไว้จัดการ พี่ห้อยพี่โหน น้อง

จุก ป้าแกะ ที่มีพลังกล้วยเป็นพลังงานขับ

เคลื่อนแล้ว” นายจิรายุกล่าว 

ส.ส.พรรค พท.รายนี้ระบุว่า อยาก

ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ไปเตรียมข้อมูล

ชี้แจงประชาชนที่เขาเชื่อไปแล้วว่ามีทุจริต

จะดีกว่า ศึกซักฟอกนี้มีชื่อว่า The Last 

Supper of Prime Minister อาหารมื้อสุดท้าย

ของเสนาบดี และจะเป็นครั้งสุดท้ายที่สังคม

และประชาชนคนไทย จะไม่มีโอกาสให้อภัย

รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลที่ส่งเสริมการ

ทุจริตอย่างที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งๆ ที่

ก่อนหน้านี้คุยโวมาตลอดว่าจะแก้ไขปัญหา

สังคมเศรษฐกิจและการปฏิรูปประเทศ แต่

สุดท้ายก็เป็นเพียงแค่คำาโกหกพกลมไปวันๆ 

เพราะฉะนั้นศึกซักฟอกนี้เจอกันแน่นอน 

ชวนรับบรรจุวาระเร่งด่วน

ต่อมาเวลา 15.25 น. นพ.สุกิจ อัถโถ

ปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 

กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคได้

ส่งหนังสือยืนยันญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล มายังนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อย

แล้ว

“ประธานสภาฯ จะอนุมัติให้บรรจุ

ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน และแจ้งไปยัง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย 

ให้รับทราบญัตติดังกล่าว ว่ามีความพร้อม

เมื่อไหร่ จากนั้นก็จะตอบกลับมายังประธาน

สภาฯ เพื่อที่จะกำาหนดวันอภิปรายต่อไป” ที่

ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าว

ด้านนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ 

ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ใน

ฐานะประธานอนุคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 

คณะที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี

นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรค พปชร. ออกมากล่าวหาว่าไม่มี

มารยาททางการเมือง และตีกินทางการ

เมือง กรณีที่เสนอให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน

เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

เป็นนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี เชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน ว่าตน

และพรรค ปชป.ยึดถือผลประโยชน์ของ

ประชาชนมากกว่ามารยาททางการเมือง 

วันนี้ประชาชนออกมาเรียกร้องให้นายก

รัฐมนตรีและรัฐบาลลงมาดูแล เพราะ รมว.

พลังงานบริหารนโยบายด้านพลังงาน ทำาให้

ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า และ

ทำาให้เกิดปัญหาเป็นที่ประจักษ์ การจะมา

คำานึงถึงมารยาททางการเมือง จึงไม่ใช่การ

ทำาหน้าที่ผู้แทนราษฎรที่ดี จึงอยากฝากถึง

นายสายัณห์ว่าในฐานะผู้แทนฯ ต้องยึด

ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าปกป้อง

รัฐมนตรีที่บริหารล้มเหลว

นายอัครเดชกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการ

เรียกร้องให้ลดค่าการกลั่นน้ำามัน แต่นาย   

สุพัฒนพงษ์บอกว่าไม่สามารถทำาได้ แต่ทำาไม

วันนี้จึงทำาได้ แบบนี้ถือเป็นการบริหารงาน

บกพร่องหรือไม่ ตนไม่ได้ตีกินทางการเมือง 

เพราะรัฐมนตรีที่ตนเสนอเปลี่ยนก็อยู่พรรค 

พปชร. ไม่ใช่เสนอเปลี่ยนเอารัฐมนตรีของ

พรรค ปชป.ออก แต่เห็นว่าพรรคร่วมฝ่าย

ค้านยังมีปัญหาเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีอยู่ จึง

เสนอทางออกให้ เพราะนายสุพัฒนพงษ์มี

ความผิดพลาดและบริหารล้มเหลว ผิดกับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ที่มีผลงาน

เป็นที่ประจักษ์ สามารถดูแลกลุ่มแรงงานใน

ช่วงโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี 

“ผมมีข้อมูลของนายสุพัฒนพงษ์

พร้อม เพราะได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานกว่า 10 รอบ และ

สามารถชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของนาย

สุพัฒนพงษ์ ได้อย่างชัดเจน และสามารถ     

น็อกกลางสภาได้ ผมมีข้อมูลพร้อมเสนอให้

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งการที่ผมเรียกร้องให้

ฝ่ายค้านทบทวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ได้

เกิดจากการมโน แต่มีข้อมูลพร้อม หากฝ่าย

ค้านไม่ทบทวนผมก็เคารพ เพราะเป็นสิทธิ

ของฝ่ายค้าน หากรัฐมนตรีพรรค ปชป.ที่ถูก

อภิปรายบริหารงานล้มเหลว และไม่สามารถ

ชี้แจงได้ ผมก็ไม่คิดจะปกป้อง แต่เชื่อว่า

รัฐมนตรีของพรรค ปชป.สามารถชี้แจงได้ 

และมีผลงานชัดเจน” นายอัครเดชกล่าว

ส.ส.พรรค ปชป.รายนี้ระบุว่า ในวันที่ 

23 มิ.ย. ที่ประชุมสภาฯ มีการถามกระทู้สด 

ซึ่งกระทู้ของผมที่เกี่ยวกับด้านพลังงานและ

บอร์ด ปตท. ที่นายสุพัฒนพงษ์เลื่อนมานาน

แล้ว ดังนั้นขอให้มาชี้แจง และอย่าลาป่วย

อีก แต่เสียดายที่มีเวลาถามกระทู้เพียง 20 

นาที ทั้งที่มีข้อมูลจำานวนมาก แต่ฝ่ายค้านมี

เวลา 5 วัน ผมจึงอยากเสนอตัวขอเวลาฝ่าย

ค้านร่วมอภิปรายนายสุพัฒนพงษ์ด้วย.

 

สั่ง สธ.รับมือ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบ                                                          

หมายกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าสังเกตสถาน 

การณ์ โควิด-19 ในยุโรป โดยขอให้วางแผน

รับมือล่วงหน้าในการรองรับนักท่องเที่ยวที่

จะเข้ามาหลังไทยจะมีประกาศยกเว้นการลง

ทะเบียน Thailand Pass ของคนต่างชาติ 

หลังจากมีการพบไวรัสโควิด-19 โอมิครอน

สายพันธุ์ย่อย BA.4/BA.5 เพิ่มขึ้นในยุโรป

อย่างมีนัยสำาคัญ เช่น โปรตุเกส อังกฤษ 

ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี 

โดยจากฐานข้อมูล (รหัสพันธุกรรม

ทั้งจี โนม) โควิดโลก “GISAID” ระบุว่า

ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์

ย่อย BA.4 จำานวน 23 ราย  BA.5 จำานวน 

26 ราย และ BA.2.12.1 จำานวน 18 ราย 

ซึ่งยังเป็นจำานวนที่ไม่น่ากังวล อยู่ในเกณฑ์ที่

ควบคุมได้ โดยสถานการณ์ โควิด-19 ในไทย

อยู่ในระดับทรงตัว และมีแนวโน้มดีขึ้น เชื่อ

มั่นว่าถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตาม

มาตรการของทางสาธารณสุข เพื่อสร้างให้

ไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำาหรับคนไทยและ

ชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

ในไทยด้วย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.                                                                  

เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณ 

สุข เปิดเผยว่า หลังมีการผ่อนคลายให้เปิด

สถานบันเทิงและลดระดับการแจ้งเตือนภัย

เป็นระดับ 2 ทั่วประเทศ สถานการณ์ โค

วิด-19 ไม่ได้รุนแรงมากขึ้น แนวโน้มผู้ติด

เชื้อ ผู้ป่วยกำาลังรักษา ผู้ป่วยอาการหนักลด

ลงและเริ่มทรงตัว ขณะนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่

อยู่ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑลและจังหวัดใหญ่

ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอำาเภอเมือง สาเหตุ

จากการสัมผัสใกล้ชิด ส่วนใหญ่มีไข้เล็กน้อย 

ไอ เจ็บคอคล้ายไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตาม 

ผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในระดับ 20 รายต่อวัน 

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป และผู้มีโรคประจำาตัวเรื้อรังที่ไม่ได้รับ

วัคซีนเข็มกระตุ้นตามเกณฑ์

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า การฉีดวัคซีน

โควิด-19 เข็มกระตุ้นจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน  

ลดโอกาสการติดเช้ือและช่วยป้องกันอาการ                                                                      

รุนแรงและเสียชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ประเทศ 

ไทยฉีดวัคซีนสะสม 139.3 ล้านโดส ครอบ 

คลุมเข็มแรก 81.8%, เข็มสอง 76.2% และ

เข็มกระตุ้นตั้งแต่เข็ม 3 ขึ้นไป 42.3% เฉพาะ

กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุม 

54.7% พื้นที่ที่มีความครอบคลุมสูงสุด คือ 

กทม. 67.5% รองลงมาคือเขตสุขภาพที่ 

4 (64.2%) และเขตสุขภาพที่ 6 (62.1%) 

ส่วนพื้นที่ที่มีความครอบคลุมน้อย คือ เขต

สุขภาพที่ 12 (32.5%), เขตสุขภาพที่ 11 

(40.2%) และเขตสุขภาพที่ 8 (41.93%) ซึ่ง

ภาพรวมถือว่ายังห่างจากเป้าหมายที่กำาหนด

ให้มีความครอบคลุมของเข็มกระตุ้นมากกว่า 

60% เพื่อให้เปิดประเทศอย่างปลอดภัย สอด

รับกับการเดินหน้าสู่โรคประจำาถิ่น

“ขณะนี้ประชาชนมารับวัคซีนโควิด-

19 น้อยลง เฉลี่ยประมาณหลักหมื่นรายต่อ

วัน เนื่องจากส่วนหนึ่งยังมีความกลัววัคซีน 

อีกส่วนเห็นว่าผู้ติดเชื้อลดลงและอาการไม่

รุนแรง จึงคิดว่าได้วัคซีน 2 เข็มก็เพียง

พอแล้ว ซึ่งที่น่าห่วงคือผู้เสียชีวิตจากโควิด

ขณะนี้ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง ที่

ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้น 

จึงต้องรณรงค์ ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น

มากขึ้น โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้

ข้อมูลที่ถูกต้องแก่กลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 

ให้ตระหนักถึงความจำาเป็นของการรับเข็ม

กระตุ้น และเร่งนำาวัคซีนไปหาประชาชน 

โดยความร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัด 

ท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน และสาธารณสุข เพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยและลดการเสียชีวิต” 

ปลัด สธ.ระบุ.


