
ขูดาบสองสงป.ป.ช.

‘สุชาติ’เดือด!ฉะ‘บ๊ิกตู’หนีกระทูสด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน 140 ชุด มอบแกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขตปทุมวัน เพ� อนําไปสงตอใหแกประชาชนผูประสบอัคคีภัย ณ ศูนยเยาวชนชุมชนบอนไก เขตปทุมวัน เม� อวันที่ 23 มิ.ย.
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ทาทายจุดยืน ‘ผูวาฯ ชัชชาติ’

             
|

ไทยโพสต • “ฝายคาน” ขูมีดาบสอง  สง 

ป.ป.ช.ฟน “บิ๊กตู” ทุจริตหลังซักฟอก    ดาน 

“โฆษกแดก” หยาม 15 ขุนพลเพ� อไทยแค

สรางราคา อภิปรายเหวี่ยงแห เพราะไมมี

หลักฐาน-ใบเสร็จ ดานพรรครวมรัฐบาลซัด                                                             

กันนัว เด็ก “พปชร.” สวนกลับพรรคชอบ                                                              

อางมารยาทการเมือง แต รมต.ไรประสิทธิ 

ภาพแกปญหาสินคาแพง ขณะที่ “ชวน” สง

ญัตติอภิปรายไมไววางใจให ครม.แลว

ที่รัฐสภา วันที่ 23 มิถุนายน นาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา 

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย (พท.) เปดเผย

วา พรรคไดเตรียมขุนพลอภิปรายไมไว

วางใจเบื้องตนประมาณ 15 คน แตอาจ

จะมีเพิ่มเติม 2-3 คนเพราะมีประเด็นใหม

ขึ้นมา ในสวนของพรรคจะเนนอภิปรายใน

ประเด็นทุจริตเปนหลัก เพราะมีหลักฐาน                                                            

หลายคน รวมถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีวาการกระทรวง                                                           

กลาโหมดวย ท่ีพบหลักฐานชัดเจน ซึ่งการ                                                          

อภิปรายไมไววางใจคร้ังน้ีเปนคร้ังสุดทาย จึง                                                                                        

ตองมีการตกลงรวมกันในพรรคฝายคาน โดย

หากจะอภิปรายเร� องเดิมจะตองเปนขอมูลใหม 

และฝายคานก็มีขอมูลใหมที่เปนทั้งเร� องเดิม

ท่ีเคยปรากฏมาแลว รวมถึงเร� องสดใหมดวย 

ไทยโพสต • นายกฯ หวงโอมิครอนพันธุ

ใหมระบาดตางประเทศ ย้ํา ปชช. สวมหนา 

กาก การดอยาตก ศูนยจีโนมฯ  เผยไทยติด

เชื้อแลว 81 ราย  “เลขาฯ สมช.” ชี้สถาน                                                                

บันเทิงเปด-ปดตาม กม.แตละประเภท สธ. 

เขมเฝาระวังฝดาษวานร เนนย้ํามาตรการ

คัดกรองผูปวย รพ.-คลินิก-สนามบิน แจง

ผลตรวจผูตองสงสัยตางชาติพบเปนโรค

ผิวหนัง

เม� อวันที่ 23 มิถุนายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 2,299 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 2,289 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 2,289 

ราย จากเรือนจํา 5 ราย เปนผูเดินทางมา

จากตางประเทศ 5 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

1,783 ราย อยูระหวางรักษา 21,650 ราย 

อาการหนัก 602 ราย ใสทอชวยหายใจ 280 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย เปนชาย 5 

ราย หญิง 13 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 13 ราย มีโรคเรื้อรัง 4 ราย มียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,507,228 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,455,035 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

ไทยโพสต • กระทูสดสภาเดือด! “บิ๊กตู” 

มอบ “อาคม” ตอบแทน แต “รมว.คลัง” 

โยน “สันติ” ก็แจงติดภารกิจ จนโดน “พิธา-

พท.” สับแหลก “สุชาติ” ขึ้นฉะนายกฯ ไร

ความรับผิดชอบ สอนมวยเปนนักการเมือง

อยาสั่งเหมือนทหาร “ครูมานิตย” จี้ปญหา

ราคาน้ํามัน-เตาอั้งโล “สุพัฒนพงษ” แจง 

รบ.ตรึงราคาพลังงาน พรอมรักษาสมดุลการ

คลัง แนะ “เตาอั้งโล” แคส� อสารผิดพลาด 

“เลขาฯ สมช.” แยมเตรียมคลอดแผนรับมือ                                                        

วิกฤตพลังงาน-อาหารระยะเรงดวน 1 ก.ค. 

นี้ “ไทยออยล” ระบุคาการกลั่นไมใชกําไร

สุทธิผูประกอบการ

ที่รัฐสภา วันที่ 23 มิ.ย. ตั้งแตชวงเชา 

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่มีนายศุภ

ชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง เปน

ประธานการประชุม นายครูมานิตย สังข

พุม ส.ส.สุรินทร พรรคเพ� อไทย (พท.) ตั้ง

กระทูถามสดดวยวาจา เร� องวิกฤตราคาพลัง 

งาน ทั้งน้ํามันและแกสหุงตม ถามนาย   

สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน

นายครูมานิตยกลาววา ขณะน้ีรัฐบาล

บริหารงานแบบยถากรรม จึงอยากถามวา

วันนี้รัฐบาลพยุงราคาน้ํามันเพ� อชวยเหลือ

ประชาชนอยางไร เพราะจะกระทบไปยัง

การดํารงชีพดานอ� นๆ ดวย และอยาบอก

วาถานํ้ามันแพงใหไปใชเตาอ้ังโล ใชถาน ใช

ฟนแทน นอกจากนี้อยากถามวาในแตละป                                                        

ปตท.ไดกําไรจํานวนมาก ทําไมถึงไมแบงกําไร

สวนนี้เปนสวนลดราคาน้ํามันใหประชาชน

บาง

นายสุพัฒนพงษชี้แจงวา วันนี้สถาน 

การณพลังงานเกิดวิกฤตมากกวาในอดีต 

เพราะปริมาณความตองการพลังงานมาก

ขึ้น ขณะที่กําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามัน

ขาดหายไป เน� องจากชวงโควิดโรงกลั่นปด

ตัวลงหลายโรงงาน เพราะความตองการ

นอยลง ฉะนั้นจึงทําใหกําลังการผลิตหาย 

ทําเนียบรัฐบาล • รองโฆษกรัฐบาล เตือน

คนไทยท่ีจะเดินทางไปเมืองนอก ตรวจสอบ                          

กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาประเทศปลายทาง                                                  

โดยละเอียด พลาดถึงประหารชีวิต พรรค

ประชาชาติขยมหนัก   วินิจฉัยของจุฬาราช 

มนตรี กัญชาขัดหลักศาสนาอิสลาม ขณะ

ที่วุฒิสภาหวงผลิตภัณฑกัญชาเพ� อบริโภคมี

ชองโหว

เม� อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 น.ส. 

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี กลาววา ตามท่ีประกาศกระ 

ทรวงสาธารณสุขไดปลดกัญชาและกัญชง

ออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ตั้งแต

วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เปนตนมา ซึ่งมีผลใหทุก

สวนของตนกัญชาและกัญชงไมเปนยาเสพ

ติด ยกเวนสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% 

แตผลทางกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับ

เฉพาะในประเทศไทยเทานั้น

ทั้งนี้ ขอย้ําเตือนกับผูที่ใชผลิตภัณฑ 

หรือยาที่มีสวนผสมของกัญชา ตลอดจนมี                                                         

สวนตางๆ ของกัญชา กัญชง ในครอบ

ครองที่จะเดินทางไปตางประเทศ ใหมีการ

ตรวจสอบกฎหมายของประเทศปลายทาง

เกี่ยวกับขอกําหนด การอนุญาต ขอหาม

โดยละเอียด หากไมแน�ใจไมควรนําทั้งผลิต               

ภัณฑท่ีมีสวนผสม หรือสวนตางๆ ของกัญชา                                                            

กัญชง ติดตัวโดยสารไปตางประเทศ เน� อง 

จากหลายประเทศกัญชา กัญชง ยังเปนยา

เสพติดและมีบทลงโทษที่รุนแรง

กรุงเทพฯ • ศาลไมใหประกัน “ใบปอ-บุง” 

2 สาวทะลุวัง ในคดีความผิดตาม ม.112 

อางปวดทอง รางกายออนเพลีย ชี้ในเรือน

จํามีแพทยและโรงพยาบาลที่สามารถดูแล

รักษาได หลังถูกคุมขัง 52 วัน อดอาหารมา 

22 วัน 

เม� อวันที่ 23 มิถุนายน ศูนยทนาย                                                               

ความเพ� อสิทธิมนุษยชนรายงานวา เวลา                                                                    

08.41 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต ทนาย 

ความไดย� นคํารองขอปลอยตัวชั่วคราว “ใบ

ปอ” (นามสมมติ) และ “บุง” เนติพร (สงวน

นามสกุล) นักกิจกรรมกลุมทะลุวัง 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  แรม  10  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9354

อิสรภาพแหงความคิด

ไมใหประกัน

2สาว‘ทะลุวัง’

อางปวดทอง

เตือนจะไปตปท.

หากพบมีกัญชา

โทษถึงประหาร
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บอล ดารุมะ เขาคุก

ศาลไมใหประกัน

ไฉนแนวรบที่ Severodonetsk

จึงเปน ‘จุดชี้เปนชี้ตาย’ 

ของสงคราม?

‘ธอส.’ จอขยับ

ดอกเบี้ยบาน

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

หวั่นโอมิครอนพันธุ ใหม 

ไทยติดเชื้อแลว81ราย!

ฟนนายกฯหลังซักฟอก!

ปธ.ชวนชงญัตติใหครม.
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2 ในประเทศ

ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ญหาเรื่องค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผล

พวงเรื่องน้ำามันแพง ทำาให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุน

การผลิตทุกภาคส่วน ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาล

ต้องเร่งแก้ไขและดูแลประชาชนทุกภาคส่วน โดย

เฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย 

โดยพบว่าเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภาย

หลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหลายกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องในการบริหารงานด้านพลังงานหลายเรื่อง คงไม่ใช่

เรื่องเฉพาะราคาน้ำามันแพงหรือไม่แพงอย่างเดียว แต่เป็น

เรื่องพลังงานในภาพรวมทั้งหมด ที่ต้องปรับรูปแบบของ

การใช้พลังงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์

เพื่อใช้แหล่งพลังงานอื่นมาทดแทน เพราะค่าแก๊ส ค่าน้ำามัน

แพงขึ้น ซึ่งรัฐบาลพยายามหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อ

ทดแทนแก้ปัญหาในอนาคตอย่างยั่งยืน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 1.จะต้องดูแลความมั่นคง 

เสถียรภาพพลังงานไม่ให้เกิดการขาดแคลน เพื่อให้การประ 

กอบการธุรกิจเดินหน้าต่อไป 2.จะต้องดูแลราคาพลังงาน 

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนจนมากเกินไป โดยเฉพาะ

ราคาน้ำามันดีเซล ก๊าซหุงต้ม ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าครองชีพ

ประชาชนในวงกว้าง 3.จะดูแลช่วยเหลือครอบครัวหรือกลุ่ม

เปราะบางผ่านมาตรการใดบ้าง 

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่

ประชุม กพช.ได้รับทราบสถานการณ์ความไม่สงบระหว่าง

รัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีข้อยุติ  ส่งผลให้ราคาก๊าซ

ธรรมชาติเหลวในตลาดโลกมีความผันผวนและปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นในระดับสูง อีกทั้งปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

พึ่งพาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก จึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้า

ของผู้ ใช้ ไฟฟ้าต้องปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อด้าน

เศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ประชุม 

กพช.จึงได้มีมติเห็นชอบการเลื่อนแผนการปลดเครื่องโรง

ไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 8-11 ออกไปจนถึงวัน

ที่ 31 ธ.ค.2568 เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วย

ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากสถานการณ์ LNG มีราคาสูง ซึ่ง

จะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้

รมว.พลังงานกล่าวอีกว่า ที่ประชุม กพช.ได้รับทราบ

ผลการบริหารอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า

โดยอัตโนมัติ (Ft) ช่วงปี 2563-ปัจจุบัน ซึ่งมอบหมายให้ 

กฟผ.ช่วยรับภาระค่า Ft ที่เพิ่มขึ้น โดยชะลอการนำาค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นจริงที่สูงขึ้นตั้งแต่งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2564 จนถึง

ปัจจุบัน ที่เรียกเก็บกับประชาชนในระยะนี้ ไว้ก่อน เพื่อช่วย

เหลือภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี 

และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำาเสนอ ครม.รับทราบ

ผลการดำาเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2563 และ

วันที่ 29 มี.ค.2565 ต่อไป

แน่นอนว่า ผลกระทบจากเรื่องต้นทุนค่าน้ำามันแพง 

ที่ส่งผลเป็นลูกโซ่กับธุรกิจ-อุตสาหกรรม แต่ก็หวังว่านอก

เหนือจากภาครัฐพยายามหามาตรการหลายอย่างมาช่วย

เหลือประชาชนแล้ว ในส่วนของภาคธุรกิจเองก็ควรเข้า

มามีส่วนร่วมด้วย ไม่ใช่ว่าจะผลักภาระให้ประชาชนอย่าง

เดียว โดยอ้างว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะหากทุกฝ่าย

ร่วมใจกัน มีการเสียสละเรื่องอาจมีกำาไรลดน้อยลงบ้าง ก็

ควรเป็นเรื่องที่ควรทำา. 

ปั

นายสุชาติ ตันเจริญ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1

“ขอกำาชับว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหาร คือสั่ง

ไปแล้วถือว่าจบกันแบบนั้นไม่ใช่ แต่ขอให้สั่งเหมือนนักการ

เมือง ต้องสอบถามกันหน่อยว่าว่างหรือไม่ ตอบได้หรือไม่ 

แบบนี้ ไม่เรียกว่ามอบหมาย เพราะมอบหมายแล้วไม่มาตอบ

ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบ”.

มิ.ย.65 ครบรอบ 90 ปี “อภิวัฒน์สยาม” วันสำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งแห่งการเปลี่ยนแปลง

จากการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข โดยกลุ่ม “คณะราษฎร” ที่มี พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา

เป็นผู้นำา

ครบรอบ “24 มิ.ย.2475” ทุกปี จะเป็นอีกวันที่ต้องมีการบันทึก 

นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวทางการเมืองจัดกิจกรรมอิงประวัติศาสตร์

ชาติไทย แต่ 2-3 ปีย้อนหลังมานี้ “วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง” 

กลายเป็นความรุนแรงจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเก้าอี้นายกฯ 

เป็นเดิมพัน สารพัดม็อบใช้วันเปลี่ยนแปลงการปกครองชูขับไล่รัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและองคาพยพให้ออกจาก

ตำาแหน่ง

“การเมืองระอุ” ความเห็นต่างคนไทยถูกผลักให้เลือกข้างแบ่ง

ฝักแบ่งฝ่าย นำาไปสู่การจลาจล กลุ่มผู้ชุมนุมออกมาปิดถนน สถานที่

ราชการ เผาทำาลายทรัพย์สิน แม้กระทั่งสถานที่ศูนย์รวมหัวใจคนไทย

ทั้งชาติ มวลชนที่อ้างตัวเป็น “นักประชาธิปไตย” ยังไม่เว้นป่วนบ้าน

ป่วนเมือง ลากยาวมาจนถึง “สมรภูมิดินแดง” กว่าบ้านเมืองจะเข้าสู่

สถานการณ์ปกติก็ปลายปี 64 สรุปไม่มีใครชนะ ไม่มีใครแพ้ มีแต่คราบ

น้ำาตาของผู้สูญเสีย “แกนนำา-มวลชน” ถูกดำาเนินคดียาวเป็นหางว่าว

เกือบ 1,000 คดี ทรัพย์สินรัฐเสียหาย-ซ่อมบำารุงหลายร้อยล้านบาท

ในห้วงนี้ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ความวุ่นวาย นับตั้งแต่

วันที่ 11 มิ.ย.เป็นต้นมา กลุ่มมวลชนที่อ้างตัวเองเป็นกลุ่มอิสระไม่มี

แกนนำานัดรวมตัวกันที่แยกดินแดงมุ่งหน้าขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์-นายก

รัฐมนตรี ที่กรมทหารราบที่ 1 ถนนวิภาวดี ภาพกลุ่มควันระเบิด 

ประทัดยักษ์ พลุ เปลวเพลิง จากการประทะกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ควบคุมฝูงชนกลับมาอีกครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และเพิ่มรอบความถี่สารพัดม็อบนัด

ทำากิจกรรมทุกวันหลายพื้นที่ โดยอ้างความล้มเหลวการบริหารของ

รัฐบาลมาเป็นตัวเดินเกมที่มีอีแอบชักใยอยู่เบื้องหลัง สถานการณ์ โดย

ทั่วไปเจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมได้

นอกจากเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ปีนี้ “กรุงเทพ 

มหานคร” เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ผลชนะการเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ สิทธิ์พันธุ์” ได้คะแนนจากคนกรุงเทพฯ แบบ

ถล่มทลายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน หนึ่งในปัญหาของคนเมือง คือปัญหา

การชุมนุม ผู้ว่าฯ ชัชชาติได้ ให้แนวทางตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง คือ

จัดหาสถานที่การแสดงออกทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ ทุกสำานักงานเขตมีพื้นที่

ในการแสดงออกทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล

เหตุการณ์ความรุนแรงที่แยกดินแดง เป็นหนึ่งประเด็นที่ ผู้ว่าฯ 

ชัชชาติ นำาเข้าที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ครั้งที่ 8/2565 ว่า “กทม.

ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงของทุกฝ่าย ปัญหาส่วนหนึ่งของคนใน

พื้นที่ดินแดงคือเรื่องเศรษฐกิจ โดยให้สำานักพัฒนาสังคม สำานักงาน

เขตลงพื้นที่ ในชุมชนมากขึ้นไปดูคนที่ ได้รับความเดือดร้อน ขณะ

เดียวกัน กทม.จะพิจารณาจัดหาสถานที่ของ กทม.สำาหรับจัดชุมนุมไว้

ให้ผู้ที่ต้องการแสดงออกทางการเมือง พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก 

ซึ่งจะมีความปลอดภัย และไม่กีดขวางการจราจร ให้ประชาชนชุมนุม

ได้ตามมาตรา 9 แต่ไม่ได้บังคับให้ชุมนุมที่นี่ ให้เป็นทางเลือกโดยมี 2 

รองผู้ว่าฯ จักรพันธุ์ ผิวงาม เตรียมการหาพื้นที่ น.ส.ทวิดา กมลเวชช                                                                

เตรียมพร้อมด้านการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากร และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ทั้งผู้ชุมนุมและประชาชนจาก

สถานการณ์การชุมนุม”

ถ้าเป็นไปตามแผนของผู้ว่าฯ กทม.ปัญหาเรื้อรังมานานก็คงมี

ทางออก แต่ความเป็นจริงมวลชนที่ออกมาสร้างปัญหาอยู่ขณะนี้ ไม่

ได้มาเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมือง หรือเรียกร้องให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ 

แต่เป็นการสร้างความปั่นป่วน สร้างสถานการณ์ความรุนแรงโดย

มีอาวุธ ระเบิดครบมือ เผาทำาลายทรัพย์สินของเอกชนและราชการ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้รับบาดเจ็บจากผู้ก่อเหตุ อย่างนี้ยังคงเป็นการ

เรียกร้องสิทธิ์หรือไม่ อาศัยแหล่งที่พักอาศัย แฟลต ชุมนุมเป็นที่

หลบซ่อนซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ตำารวจเหมือนกองโจร นัดปิดถนนปิดการ

จราจรสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนยังเป็นการชุมนุมตามสิทธิ์

อีกหรือ ไม่พอใจก็ขับ จยย.ป่วนเมือง เผาทำาลายป้อมตำารวจ ป้อม

จราจร แล้วสถานที่จะจัดให้ชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมือง จะมี

สักกี่คนที่จะทำาตามกฎ

จึงต้องจับตาครบรอบ 90 ปี การอภิวัฒน์สยาม นายปิยรัฐ จง

เทพ  หรือ โตโต้ แกนนำาม็อบ 3 นิ้ว ผู้ต้องหาคดี ม.112 โพสต์นัด

ทำากิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองทางเพจ We Voluntee “คณะ

ราษฎร” เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รักในประชาธิปไตยร่วมกิจกรรม 

“ฉลองวันชาติ คณะราษฎรยังไม่ตาย” โดยพร้อมเพรียงกัน ณ 

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 16.00 น. เพื่อตั้งริ้วขบวนไปยังลาน

คนเมือง (ศาลาว่าการกรุงเทพฯ) สวนทางกับผู้ว่าฯ ชัชชาติ ระบุว่ายัง

ไม่ได้ประกาศให้ลานคนเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่จะจัดหาห้องน้ำา 

เครื่องเสียง แต่กิจกรรมต้องมีความเหมาะสม เพราะพื้นที่รายรอบเป็น

วัดและโรงเรียน

แน่นอนมวลชนที่มานัดหมาย มีทั้งกลุ่มที่จัดตั้งและมวลชน

อิสระ ยากแก่การควบคุม หลายครั้งเหตุการณ์บานปลาย ทั้งการปะทะ

กับเจ้าหน้าที่ คฝ. และการกระทบกระทั่งกันเองของกลุ่มผู้ชุมนุม โดย

เฉพาะกลุ่มวีโว่แล้วเป็นที่รู้กันว่าการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมานี้ กลุ่ม

นี้จะเป็นการ์ดรักษาความปลอดภัย เป็นด่านหน้าพร้อมปะทะกับเจ้า

หน้าที่ อุปกรณ์สรรพกำาลัง เครื่องมือสื่อสารเตรียมการมาเป็นอย่างดี 

ถ้าสถานการณ์ตึงเครียด กฎและกรอบที่กำาหนดจะเอาอยู่ไหม    

ถึงแม้ผู้ว่าฯ กทม.จะเป็นห่วงสถานการณ์ความรุนแรง แต่ความ

ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องคำานึงเป็นสิ่งแรก นา

ยกฯ ย้ำาว่าถ้าหากถูกใช้ความรุนแรงก่อน ตำารวจก็มีสิทธิ์บังคับใช้

กฎหมายป้องกันตัว กฎหมายทำาให้บ้านเมืองสงบ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุ

วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ขานรับใช้มาตรการเท่าที่จำาเป็น เลี่ยงได้

เลี่ยง เว้นแต่จำาเป็นจริงๆ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต้องคำานึงถึงความ

ปลอดภัย หลายเหตุการณ์ตำารวจได้รับบาดเจ็บพิการหลายคน

สถานการณ์การชุมนุมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด ผู้ว่าฯ กทม.เป็น

ห่วงความรุนแรง แต่ตำารวจก็มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย “ผู้ว่าฯ ชัช

ชาติ” ปากบอกว่าเป็นกลาง แต่ม็อบมองว่าเป็นพรรคพวกตัวเอง แต่

อีกบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะทำาอย่างไรให้

กรุงเทพฯ ก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่เลือกข้าง...
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จับตาม็อบ ‘อภิวัฒน์สยาม’

ท้าทายจุดยืน ‘ผู้ว่าฯ ชัชชาติ’

ลังจาก ‘ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ’ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) คนปัจจุบันเข้ารับ

ตำาแหน่งอย่างเป็นทางการ ส่ิงหน่ึงท่ีทำาให้

หลายฝ่ายจับตามองคือเรื่อง ‘งบประมาณ’ 

โดยเฉพาะหลังจากนายสามารถ ราชพลสิทธ์ิ อดีตรอง

ผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อ

ความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันท่ี 1 มิ.ย.2565 ระบุว่า จะเหลือ

เงินให้ผู้ว่าฯ คนใหม่ใช้เพียง 94 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนใน

งบลงทุนท่ีเหลือจากท้ังหมดท่ีได้รับจัดสรรรวม 14,222 ล้านบาท

สาเหตุที่เหลือเงินเพียงแค่นี้ ก็เพราะว่างบในส่วนต่างๆ ได้

ผูกพัน และมีการจัดสรร เบิกจ่ายไปในรายการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

ทำาให้ต้องว่ากันใหม่กับงบประมาณปี 2566 แทน

แต่อุปสรรคก็ยังไม่ได้หายไป เพราะงบปี 2566 มีการร่างไว้แล้ว

ตั้งแต่ผู้ว่าฯ กทม.คนก่อน หลายส่วนเป็นโครงการที่ตั้งเรื่องมาแล้ว 

และทำาให้บางโครงการที่อยู่ในนโยบายทั้ง 214 ข้อที่หาเสียงไว้ ยังไม่

สามารถนำาเข้างบประมาณได้ ซึ่งคาดว่าจะต้องนำาไปใส่ในช่วงที่มีการ

พิจารณาวาระ 2-3 ที่จะปรับงบประมาณอีกครั้งหนึ่งต่อไป

ซึ่ง นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

(สภา กทม.) ก็ได้รับมอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ 2566 แล้ว โดยจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 ในวันที่ 6-7 

ก.ค.2565 โดยจะมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้รับชมด้วย

นอกจากนั้น ทาง กทม.ยังได้นำาข้อมูลร่างงบประมาณเผยแพร่

ลงเว็บไซต์ http://data.bangkok.go.th/ แล้วด้วย

งบบุคลากรมากสุด 36%

สำานักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สแกนงบประมาณ กทม.

ปี 2566 พบว่า งบประมาณรายจ่ายที่จัดทำาในปี 2566 มียอดรวมที่ 

79,825 ล้านบาท แบ่งเป็น งบรายจ่ายของ กทม. 

79,000 ล้านบาท และงบรายจ่ายของการพาณิชย์ 

กทม. อีก 825 ล้านบาท เมื่อลงลึกถึงงบประมาณ

รายจ่ายของ กทม. วงเงิน 79,000 ล้านบาท แบ่ง

เป็น งบบุคลากรมากที่สุด ที่ 28,648 ล้านบาท 

หรือ 36.27% ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา

เป็นงบดำาเนินการ วงเงิน 14,187 ล้านบาท หรือ 

17.96% ของงบประมาณทั้งหมด และงบลงทุน 

วงเงิน 13,294 ล้านบาท หรือ 16.83% ของงบประมาณทั้งหมด

งบกลาง-งบลงทุนปี 66 รวม 2.7 หมื่นล้าน

แม้ในข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง วิธีการงบประมาณ 2563 จะ

กำาหนดไว้ในหมวด 5 ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย ข้อที่ 31 

จะให้อำานาจปลัด กทม.จัดสรรงบกลางให้หน่วยรับงบประมาณเบิก

จ่ายโดยตรงได้ตามความจำาเป็น ยกเว้นรายการเงินสำารองจ่ายทั่วไปให้

เป็นอำานาจของผู้ว่าฯ กทม. ส่วนการโอนเงินจากงบอื่นๆ เข้างบกลาง 

ก็ให้อำานาจสภา กทม.ในการพิจารณาก่อนด้วย

แต่อีกด้านหนึ่ง ข้อบัญญัติฉบับนี้ก็ให้อำานาจผู้ว่าฯ กทม.ในการ

รับผิดชอบควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบด้วย โดยงบประมาณ 2 ก้อนที่น่าสนใจคือ ‘งบกลาง’ และ ‘งบ

ลงทุนใหม่’ ซึ่งก่อนหน้านี้ นายชัชชาติกล่าวถึงภาพรวมงบประมาณปี 

2566 ว่า งบลงทุนใหม่ในปีนี้มีประมาณ 1,600 ล้านบาท และรูปแบบ

งบประมาณของ กทม.เป็นงบผูกพันข้ามปีค่อนข้างเยอะ แถมในปีนี้

ต้องตั้งอีก 5,000 ล้านบาท จ่ายหนี้เมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว ซึ่งบริหารจัดการ

ลำาบาก และในอนาคตจะค่อยๆ ปรับปรุงตรงนี้ลงไป

เมื่อโฟกัสข้อมูลเฉพาะงบทั้ง 2 ส่วน พบว่า ในปี 2566 งบกลาง 

และงบลงทุน มีวงเงินรวม 27,664 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกลาง 14,370 

ล้านบาท และงบลงทุน 13,294 ล้านบาท หากลงลึกในรายละเอียด

ของงบทั้ง 2 ก้อน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.งบกลาง ประกอบด้วย เงินสำารองจายทั่วไป วงเงินรวม 1,150 

ล้านบาท, เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง วงเงินรวม 3,005 ล้าน

บาท, เงินบำาเหน็จลูกจ้าง วงเงินรวม 1,328 ล้านบาท, ค่าติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะ วงเงินรวม 100 ล้านบาท, เงินสำารองสำาหรับค่างานส่วนที่

เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 10 ล้านบาท, เงินสำารองสำาหรับค่า

ใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร วงเงินรวม 50 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ภารกิจและ/หรือนโยบายที่ ได้รับมอบจากรัฐบาล วงเงินรวม 3,953 

ล้านบาท, เงินสำารองสำาหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย วงเงิน

รวม 1,651 ล้านบาท, เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำานาญของ กทม. 

วงเงินรวม 220 ล้านบาท และเงินสำารองสำาหรับจ่ายเป็นเงินบำาเหน็จ

บำานาญข้าราชการ กทม. วงเงินรวม 2,902 ล้านบาท

2.งบลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

วงเงินรวม 12,016 ล้านบาท, รายการผูกพัน/โครงการผูกพันงบ

ประมาณ วงเงินรวม 8,745 ล้านบาท, งบกลาง วงเงินรวม 2,911 ล้าน

บาท และงบบูรณาการ วงเงินรวม 5 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม งบประมาณเหล่านี้ยังเป็นร่างแรกเท่านั้น ยัง

มี โอกาสเปลี่ยนแปลงได้อีก คงต้องรอวันที่ 6-7 ก.ค.นี้ว่า ทางสภา 

กทม.จะพิจารณาวาระที่ 1 อย่างไร และเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตั้ง

คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาใน 45 วันตามกฎหมาย ในช่วงนี้ซึ่ง

เป็นการแปรญัตติก่อนเสนอโหวตวาระที่ 2-3 นโยบายที่นายชัชชาติ

หาเสียงไว้ 214 นโยบาย จะได้บรรจุลงในงบปีนี้เท่าไหร่ กี่นโยบาย 

ดังนั้นประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ อย่ากะพริบตา.

ที่มา : สำานักข่าวอิศรา www.isranews.org

ส่อง ‘งบกลาง-ลงทุนใหม่’ กทม.ปี 66 

ได้ 2.7 หมื่นล้าน สานฝัน 214 นโยบาย ‘ชัชชาติ’?

ห
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3บทความ-ในประเทศ

งแต่ดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รพรรคพลังประช�รัฐ 

ต้องบอกว่า “สันติ พร้อมพัฒน์” รมช.คลัง คุยเก่งขึ้น

เยอะ จากแต่ก่อนเป็นพวกประหยัดคำาพูด

โดยเฉพาะหากเป็นเรื่องพรรคพลังประชารัฐ ถ้าไม่ใช่

ชั้นความลับ “เลขาฯ สันติ” จัดหนัด จัดเต็ม ไม่มีเกี่ยง ไม่มี

หนี เพียงแต่นักข่าวจะได้คำาตอบที่อยากได้หรือไม่ อันนั้นเป็น

อีกเรื่อง!

ถูกจัดเป็นพวกเคี่ยวระดับหนึ่ง ระมัดระวังคำาตอบอยู่

เสมอ หากเป็นเรื่องอ่อน

ไหว หรือจะเป็นการเผย

แพร่ความลับ ยากที่จะ

ได้คำาตอบกับแม่บ้านพลัง

ประชารัฐคนนี้

มีอยู่แมตช์หนึ่ง นัก

ข่าวพยายามคะยั้นคะยอ

ถามถึงความลับในพรรค

พลังประชารัฐ แต่คำาตอบ

จาก “เลขาฯ สันติ” แทบ

จะไม่เกี่ยวกับคำาถามเลย 

จนมีการแซวกันไล่หลัง 

สงสัยจะถามไม่ตรงกับคำา

ตอบรัฐมนตรี

อีกเคล็ดลับที่มักจะ

เจอบ่อยๆ จาก รมช.คลังรายนี้คือ นักข่าวถามนิดเดียว แต่

รัฐมนตรีตอบยาวเหยียด ไม่มีช่องไฟ ไปเรื่อยๆ เพื่อตัดกำาลัง

ให้ไม่กล้าซอกแซกต่อ

ส่วนบทบู๊มีเหมือนกัน สมัยพรรคเล็กบางพรรคเปิดฉาก

ขย่มเรื่องโครงการท่อส่งน้ำาอีอีซี “เลขาฯ สันติ” สวนเลยว่า ไม่

กลัว เพราะมั่นใจทำาถูกต้อง

ขณะที่ครั้งนี้ที่ถูกซักฟอกประเด็นดังกล่าว วันก่อนเจ้า

ตัวบอกเลยว่าไม่กังวล ทุกอย่างทำาตามกฎหมาย ที่สำาคัญไป

สั่งข้าราชการซ้ายหันขวาหันไม่ได้

แต่ที่พีกคือ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐประกาศ

กร้าวไม่ได้เป็นมวยรองพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า 

เพราะวันนี้ผลงานรัฐบาลเพียบ

“ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พูดว่าเป็นรอง คงหมายถึงครั้งที่

แล้วพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.เป็นอันดับหนึ่ง พรรคพลังประชา

รัฐเป็นอันดับสอง แต่เวลา 3 ปีท่ีผ่านมา พรรคพลังประชารัฐ

ไม่ได้เป็นรอง อยู่เหนือเขาแทบมองไม่เห็น และผลงานรัฐบาล

มีมาก”

แหม มันก็แหงล่ะ พรรคเพื่อไทยจะมีผลงานได้อย่างไร 

ก็เขาเป็นฝ่ายค้าน ฮ่าๆ.

   ฌ.เฌอ

เหนือกว่�เพื่อไทยแล้ว

ตั้

จี้‘บิ๊กตู่’นิรโทษหมายจับใบสั่งจราจร

‘ค่�กลั่น-ค่�กลอกกลิ้ง’

สันติ พร้อมพัฒน์

มเป็นโรคพิลึก “ร่�งก�ยข�ดเค็ม”!

 เลยต้องไปนอนกินเกลือเม็ดท่ีโรงพยาบาลซะ ๓ คืน!

 นอกจากหมอกับพยาบาลแล้ว โทรทัศน์กับเพดาน ๒ อย่างเท่าน้ัน

ท่ีได้เห็น

ท่ีหายเร็ว ก็คงเพราะเห็นคุณ “กรณ์ จาติกวณิช” เป็นพระเอก

หนังข่าว “ค่าการกล่ัน” ยึดจอทุกคืนน่ันแหละ เป็นสารเร่ง “ความเค็ม” 

ให้ผมหายวัน-หายคืน

คุณกรณ์ พรรคกล้า พูดมาก็หลายเรื่อง ไม่ดัง

มาดังทะลุฟ้าก็เรื่องน้ำามันแพง ตอนท่ีคุณกรณ์ออกมาซัดโครม ว่า

“คนไทยโดนปล้นค่าน้ำามัน จากราคากล่ันสูงเกินจริง ลิตรละ ๘.๕ 

บาท”!

ถูกใจตลาดล่าง-ตลาดบนมาก โดยเฉพาะตลาดการเมืองซีกค้าน 

และพวกจ้องล้มรัฐบาล 

คุณกรณ์จะพูดแบบจริงผสมเทียม หรือแบบตัดตอนพูด คนฟัง

เชื่อหมดแหละ

เพราะคุณกรณ์มีต้นทุนเป็นอดีตรัฐมนตรีคลัง อีกอย่างเรื่องต้นทุน

น้ำามัน เรื่องค่าการกล่ัน มันเป็นเรื่องสุดวิสัยท่ีชาวบ้านท่ัวไปจะเข้าใจ

ต้องระดับเทพอย่างคุณกรณ์ “อ่านงบรู้-ดูงบเป็น” คนฟังจึงเชื่อ ถึง

ไม่เชื่อก็ไม่กล้าปฏิเสธ เพราะตัวเองไม่มีภูมิท่ีจะไปจับได้-ไล่ทัน

ผมเองก็เถอะ ฟังไป ก็..เหรอ...เหรอ...มันขนาดน้ันเชียวเหรอ คุณ

กรณ์?

กลับมาเมื่อบ่าย มาไล่อ่านเฟซ พบท่ีคุณ “ไชยวัฒน์ สุระวิชัย”           

วิศวะจุฬาฯ รุ่น ๑๔ ตุลา.

ส่งเรื่องท่ีคุณ “สมภพ พอดี” โพสต์เฟซมาให้อ่าน นับเป็นวัคซีน 

“แก้โง่” ผมในเรื่อง “คนไทยโดนปล้นค่าน้ำามัน” ตามท่ีคุณกรณ์แสดง

วาทกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี

จะยกมาให้อ่านนะครับ เผื่อมีคนโง่อย่างผมหลงเหลืออยู่ จะได้ตา

สว่างเรื่องน้ำามัน-เรื่องการกล่ัน 

คุณสมภพโพสต์ไว้ ๒ ตอน สนุกมาก เอาตอนแรกก่อน เพราะยาว

Chaiwat Suravichai

ข้อเท็จจริงเรื่องราคาน้ำามัน และโรงกล่ัน กำาไรข้ันต้นของโรงกล่ัน

นำา้มัน (Refinery Gross Profit) 

โดย : สมภพ พอดี  

หมายเหตุ - 

ส่ิงท่ีจะได้อ่านต่อไปคือ ส่ิงท่ีสื่อและคนไทยจำานวนหน่ึงเรียกว่า “ค่า

การกล่ัน” ซ่ึงไม่ตรงกับความเป็นจริง และฟังดูโง่ ไร้การศึกษา

ในเมื่อมีคนขอให้อธิบายแบบละเอียดๆ ง่ายๆ (จริงๆ แล้วก็ไม่ยาก

อะไร) ก็จะลองดูซักต้ังละกัน เพราะว่าว่าง 

ส่วนคนท่ีทำาและอ่านบัญชี และ P&L เป็น ก็ช่วยอดทนนิดนึงละ

กัน เพราะเน้นง่ายก่อน

เอาละนะ.........

กำาไรข้ันต้นของโรงกล่ัน ก็ตรงตามชื่อเลย คือ “กำาไรจากการซ้ือ

นำา้มันดิบมากล่ันให้เป็นนำา้มันเบนซินและดีเซล” ท่ีเราซ้ือมาเติมรถ เป็น               

1.Yield หรือปริมาณและชนิดของนำา้มันท่ีกล่ันได้ต่างกัน เนื่องจากใช้

กระบวนการกล่ันต่างกัน ประสิทธิภาพการกล่ันต่างกัน 

เช่น นำา้มันดิบ 100 บาร์เรลเท่ากัน โรงแรกได้เบนซิน 40 บาร์เรล 

กับดีเซล 30 บาร์เรล 

โรงท่ีสองได้เบนซิน 35 บาร์เรล กับดีเซล 35 บาร์เรล ดังน้ัน จึงได้ 

“รายได้” จากการขายนำา้มันท่ี “กล่ันได้ต่างกัน”

2.ต้นทุนโดยตรงท่ีต้องใช้ในการกล่ันนำา้มัน เนื่องจากใช้กระบวนการ

กล่ันต่างกัน ประสิทธิภาพการกล่ันต่างกัน ดังน้ัน ต้นทุนการกล่ันรวมจึงต่าง

กันไปด้วย

3.เมื่อเอา 1.ลบด้วย 2.กำาไรข้ันต้นของโรงกล่ันนำา้มันท้ังสองโรงน้ีจะ 

ไม่เท่ากัน นอกจากจะฟลุก ซ่ึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

จากตรงน้ีจะยากข้ึนอีกนิดนึง ..........

โรงกล่ันนำา้มันเดียวกัน ใช้น้ำามันดิบชนิดเดียวกัน จำานวนเท่ากัน มา 

กล่ันต่างเวลากัน ก็จะได้กำาไรข้ันต้นต่างกันด้วยเพราะ

1.ราคานำา้มันดิบ ณ เวลาท่ีต่างกัน อาจจะเท่าหรือไม่เท่ากัน มีโอกาส

ไม่เท่ากันมากกว่า

2.ราคาน้ำามันท่ีกล่ันได้ ณ เวลาท่ีต่างกัน อาจจะเท่าหรือไม่เท่ากัน มี

โอกาสไม่เท่ากันมากกว่า

3.เมื่อเอา 1.ลบด้วย 2.กำาไรข้ันต้นของโรงกล่ันนำา้มันโรงเดียวกันน้ี จะ

ไม่เท่ากัน นอกจากจะฟลุก ซ่ึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

จากตรงน้ี จะยากข้ึนไปอีกหน่อย.....

ในโลกของความเป็นจริง โรงกล่ันนำา้มันไม่ได้ซ้ือนำา้มันดิบชนิดเดียว

มากล่ัน เขาใช้นำา้มันดิบหลากหลาย เพราะเขาต้องปรับให้ได้ Yield ท่ีต้องการ 

บางคร้ังต้องการดีเซลมาก ก็ใช้นำา้มันดิบชนิดหน่ึงมากหน่อย บางคร้ัง

ต้องการเบนซินมาก ก็ใช้อีกชนิดหน่ึงมากหน่อย

จากตรงน้ี จะยากข้ึนอีกนิดนึง.........

ในโลกของความเป็นจริง นำา้มันดิบท่ีโรงกล่ันซ้ือจะมีสองแบบ ถึงแม้จะ

เป็นชนิดเดียวกันก็ตาม คือ ส่วนใหญ่ซ้ือตามสัญญา เพื่อให้แน่ใจว่ามีนำา้มันดิบ 

-ส่วนน้ีเป็นการซ้ือล่วงหน้า ราคาข้ึนลงปกติตามสถานการณ์ดีมานด์ 

ซัพพลาย และ 

-ส่วนน้อยซ้ือแบบ spot เพื่อหาโอกาสลดต้นทุนจากความผิดปกติของ

ราคาเมื่อมีโอกาส และสัดส่วนของนำา้มันท้ังสองแบบในสต๊อกและท่ีเข้าโรง

กล่ันในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือน จะผันแปรตลอด

ดังน้ัน จากสองย่อหน้าใหญ่ๆ ท่ีผ่านมา ต้นทุนค่านำา้มันดิบของโรงกล่ัน

นำา้มันโรงเดียวกัน ในแต่ละวัน อาทิตย์ และเดือน จะไม่คงท่ี

 ซ่ึงเป็นผลให้กำาไรข้ันต้นของโรงกล่ันโรงน้ัน ในแต่ละวัน อาทิตย์ เดือน 

จะไม่คงท่ีด้วยเช่นกัน

จากตรงน้ีไป จะยากข้ึนเยอะ ใครหมดแรงแล้ว แนะให้พักก่อน แล้ว

พรุ่งน้ีค่อยมาอ่านต่อ

ราคานำา้มันดิบท่ีโรงกล่ันซ้ือมากล่ัน คนขายเขาไม่ได้ขายเป็นเงินบาท 

ดังน้ัน ต้นทุนนำา้มันดิบจากคนขายรายเดียวกัน ท่ีเป็นเงินฝร่ังจำานวน

เท่ากัน เมื่อแปลงเป็นเงินบาท อาจจะไม่เท่ากัน เพราะอัตราแลกเปล่ียนท่ี

ข้ึนๆ ลงๆ ในแต่ละวัน 

ไม่ว่าจะใช้บัญชีต้นทุนแบบ FIFO (เอานำา้มันดิบท่ีมาก่อนใช้ก่อน) 

หรือ LIFO เอานำา้มันดิบท่ีมาทีหลังใช้ก่อน) หรือใช้ค่าเฉล่ียไม่ว่าจะก่ีวันก็ตาม 

นอกจากน้ี โรงกล่ันโรงเดียวกัน ท่ีเอานำา้มันดิบชนิดเดียวกัน แต่

ปริมาณต่างกันมากล่ัน ก็จะมีต้นทุนการกล่ันต่อหน่วยต่างกันด้วย 

ถ้ากล่ันท่ี 100% ของกำาลังการกล่ัน จะถูกกว่า ท่ี 90% หรือ 80% 

หรือ 70% โดยผลต่างของต้นทุนจะไม่เป็น linear คือเมื่อกล่ันน้อย ต้นทุน

จะพุ่งข้ึนเป็นทวีคูณ เพราะโรงกล่ันถูกออกแบบมาให้ optimum ท่ี 100% 

เพื่อให้ยากข้ึนไปอีก......

ในโลกจริง โรงกล่ันนำา้มันต้องมีการหยุดประจำาปีเพื่อบำารุงรักษา 

หลีกเล่ียงไม่ได้ โรงกล่ันในไทยเขาคุยกันเพื่อพยายามเล่ียงไม่ปิดตรงกัน 

เมื่อเปิดดำาเนินการหลังจากปิดบำารุงรักษา โรงกล่ันแต่ละโรงจะ

ใช้เวลาส้ันยาวต่างกันเพื่อเร่งให้กล่ันท่ี 100% จำานวนวันท่ีสูญเสียไปก็คือ

ต้นทุนการกล่ัน ซ่ึงไม่เท่ากัน 

เพราะปิดไม่ตรงกัน ส้ันยาวไม่เท่ากัน ซ่ึงจะไปมีผลต่อกำาไรข้ันต้น

ของแต่ละโรงกล่ันไม่เท่ากันอีกด้วย

ท่ีจริงแล้วยังมีอีก แต่เท่าน้ีก็เยอะมากแล้วสำาหรับความรู้รอบตัวท่ี

เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ แล้วคนเขียนก็ชักตาลาย ก็เลยขอสรุปละกัน

ถึงตรงน้ี หากเข้าใจท่ีเล่ามาท้ังหมด ก็จะรู้แล้วว่า

1.การพูดว่า ต้องกำาหนด “กำาไรข้ันต้น” ของโรงกล่ัน ฟังดูเท่ดี แต่

ทำาไม่ได้ในทางปฏิบัติ 

นอกจากจะไปการันตีกำาไรสุทธิให้กับโรงกล่ันนำา้มัน ซ่ึงยังไม่มีใคร

ในระบบสุริยะทำา

2.“กำาไรข้ันต้น” ของโรงกล่ันนำ้ามัน “เพ่ิมข้ึน-ลดลง” ตาม

สถานการณ์ของธุรกิจ, ตามดีมานด์ ซัพพลายของนำา้มันดิบและนำา้มัน

สำาเร็จรูป 

ตามความแม่นยำาของการคาดการณ์ราคานำา้มันดิบ, ตามการใช้

กำาลังการกล่ัน, ตามความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน, ตามความสามารถ

บริหารจัดการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

3.ในเวลาเดียวกัน ในประเทศเดียวกัน กำาไรข้ันต้นของโรงกล่ันนำา้

มัน มีโอกาสท่ีจะ “ต่างกัน” มากกว่า “เท่ากัน” 

การเอาตัวเลขแต่ละวันหรือเดือนมาดูและเปรียบเทียบกัน ไม่เกิด

ประโยชน์อะไร นอกจากสนุกดี หากไม่มีอะไรทำา 

หากสงสัยว่า “โรงกล่ันนำา้มันปล้น” หรือเอาเปรียบ ต้องเอาค่าเฉล่ีย

ของกำาไรข้ันต้น “อย่างน้อยห้าปี” ตามวัฏจักรของเศรษฐกิจมาเปรียบเทียบ

กับ “กำาไรข้ันต้น” ของโรงกล่ันนำา้มันในประเทศอื่นๆ ด้วย

ถึงตรงน้ี ใครเข้าใจท้ังหมด ผมขอชื่นชม เพราะเอาเข้าจริงๆ แล้ว 

ไม่สามารถเล่าให้ง่ายๆ อย่างท่ีต้ังใจและโม้เอาไว้แต่แรกได้ 

หนหน้าถ้าเล่าเรื่องราคาก๊าซจะพยายามใหม่ละกัน

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

คนไม่รู้อย่างผม การ “ฟังความ ๒ ด้าน” ดีท่ีสุด ท่านอ่านแล้ว ก็

ลองเอาไปช่ังดูกับท่ีคุณกรณ์พูด “ก่อนเชื่อ” ก็แล้วกัน

ยังมีหลายตอนท่ีคุณสมภพ “ให้ความรู้” ไว้ 

ขออนุญ�ตจิกจ�กเฟซม�ใช้ในโอก�สต่อไปด้วยนะครับ.

เคโรซีนสำาหรับเติมเรือบิน เป็นนำา้มันเตาสำาหรับเติมเตาเผาในโรงงาน 

วิธีคำานวณ “กำาไรข้ันต้น” ของโรงกล่ันแบบง่ายท่ีสุดคือ 

-เอาเงินท่ีได้จากการขายนำา้มันท่ีกล่ันได้ต้ัง 

แล้วลบด้วย 

-ต้นทุนนำา้มันดิบท่ีซ้ือมากล่ัน 

ลบด้วย 

-ต้นทุนโดยตรงท่ีต้องใช้ในการกล่ันนำา้มัน เช่น 

ค่าพลังงาน 

ค่าไฟฟ้า 

ค่านำา้ประปาหรือบาดาล 

ค่ากำาจัดนำา้เสียของเสีย 

ค่าวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในการกล่ัน 

ค่าจ้างพนักงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการกล่ันนำา้มัน 

(หรือค่าอะไรก็ตามแต่ท่ีไม่ต้องจ่าย หากปิดโรงกล่ันเอาไว้เฉยๆ)

-พอได้กำาไรข้ันต้นแล้ว หากเอาต้นทุนคงท่ีอื่นๆ เช่น 

ค่าเสื่อมของโรงกล่ันและเครื่องจักรอุปกรณ์ 

ค่าจ้างผู้บริหารและพนักงานท่ีไม่เก่ียวกับการกล่ันนำา้มันโดยตรง 

ค่ารอยัลต้ีเทคโนโลยีกระบวนการกล่ัน 

ดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีเอามาลงทุนสร้างโรงกล่ัน  

ฯลฯ

มาลบออกไป ก็จะเป็นกำาไรสุทธิ

ดังน้ัน “กำาไรข้ันต้น” ของโรงกล่ัน จึงถูกกำาหนดด้วย “รายได้จากการ

ขายนำา้มันท่ีกล่ันได้” ซ่ึงก็คือ 

“ปริมาณ” คูณด้วย “ราคาขาย” ซ่ึงข้ึนๆ ลงๆ ตามตลาดโลก และ “ต้น

ทุนค่านำา้มันดิบ” ซ่ึงข้ึนๆ ลงๆ ตามตลาดโลกเช่นกัน

และต้นทุนอื่นๆ ซ่ึงข้ึนๆ ลงๆ ตามการใช้กำาลังการกล่ัน ถ้ากล่ันมาก 

ต้นทุนต่อหน่วยจะตำา่กว่าเสมอ 

คราวน้ีจะยากข้ึนไปอีกนิดนึง.......

โรงกล่ันนำา้มันสองโรง แม้จะซ้ือนำา้มันดิบชนิดเดียวกันราคาเดียวกัน 

เป๊ะมาใช้กล่ัน แทบจะไม่มีโอกาสท่ีจะมีกำาไรข้ันต้นเท่ากันเลย เพราะ

ผ

พิจารณาออกหมายจับซ่ึงมีข้ัน

ตอนยุ่งยาก หากไม่มีเรื่องการ

เพ่ิมยอดเข้ามาเก่ียวข้อง ส่ิงท่ีควร

ทำาให้ตรงจุดอย่างต่อเนื่องคือ การ

รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง

การเคารพกฎจราจร บังคับใช้

กฎหมายเคร่งครัด ไม่ใช่จ้องจัด

หนักแจกใบส่ังอย่างเดียว” นาย

เชาว์ระบุท้ิงท้าย

วันเดียวกัน ที่ศูนย์รับ

เรื่องราวร้องทุกข์ ทำาเนียบ

รัฐบาล นายวัชระ เพชรทอง 

อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ระงับการ

ออกหมายจับใบสั่งจราจรและ

ขอให้นิรโทษกรรมใบสั่งจราจร

ทั่วประเทศ โดยนายวัชระกล่าว

ว่า ไม่เห็นด้วยที่ บช.น.แถลง

ข่าวข่มขู่ประชาชน ทำาให้เกิด

ความเครียดสะสมโดยใช่เหตุ 

เนื่องจากในปัจจุบันประชาชน

ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจที่มี

ผลมาจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 มากอยู่แล้ว 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสง

เอก รอง ผบช.น. ชี้แจงถึงเรื่อง

นี้ว่า การดำาเนินการดังกล่าว

ไม่ใช่นโยบายของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ และไม่ ใช่

นโยบายของ บช.น. แต่การ

ดำาเนินการดังกล่าวนั้นอยู่ภาย

ใต้กรอบของกฎหมายที่กำาหนด

ไว้ และที่ผ่านมามีหลายพื้นที่มี

การดำาเนินการไปแล้ว กระทั่งมี

การออกหมายจับและดำาเนินคดี

จนส่งฟ้องต่อศาลมีคำาพิพากษา

ตามกระบวนการยุติธรรม

แล้วหลายราย เพียงแต่ไม่ได้

ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ

รอง ผบช.น.กล่าวว่า 

แนวทางการปฏิบัติคร้ังน้ีเป็นการ

มุ่งสร้างวินัยให้กับประชาชน 

ลดอุบัติ ลดการเสียชีวิตและ

ทรัพย์สิน ความผิดจราจรถึงแม้

โทษเล็กน้อย แต่ผลท่ีเกิดจาก

การกระทำาความผิดกลับสร้าง

ความสูญเสียท่ีย่ิงใหญ่ คือการสูญ

เสียชีวิต ส่วนท่ีว่าเป็นการดำาเนิน

การท่ีมุ่งหวังค่าปรับน้ัน ขอช้ีแจง

ว่าเจ้าหน้าท่ีมีการประชาสัมพันธ์

และประกาศให้ประชาชนได้รับ

ทราบอย่างท่ัวถึงว่ามีข้ันตอน

อย่างใดบ้าง การประกาศท่ีท่ัว

ถึงคือการแสดงความบริสุทธ์ิใจ

อย่างโปร่งใส. 

เร่งตั้ง‘กระทรวงน้ำ�’

รับมือวิกฤตในอน�คต
กรุงเทพฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการกำาหนด

นโยบายขับเคล่ือนการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำาของประเทศ 

คร้ังท่ี 2/65 เพื่อร่วมพิจารณา

ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่อผลการศึกษาโครงการวิจัย

การศึกษานวัตกรรมเชิงระบบ 

โครงสร้างและกลไกการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำาของประเทศ 

โดยสำานักงานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

ร่วมจัดทำากับสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

โดยท่ีประชุมโดยสรุปภาพ

รวมแนวโน้มบริบทของน้ำาใน

อนาคตว่ามีความต้องการน้ำาสูง 

ปริมาณมีความแปรปรวนสูงจาก

ปัญหาสภาพอากาศ การใช้น้ำามี

ผลิตภาพต่ำา ใช้น้ำาส้ินเปลือง และ

น้ำาต้นทุนไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้น้ำา ปัญหาการบริหาร

จัดการน้ำายังขาดเอกภาพและ

การบูรณาการท่ีเชื่อมโยงอย่าง

เป็นระบบ ท้ังอำานาจหน้าท่ี แผน

งาน โครงการและงบประมาณ 

มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านน้ำา

มากเกินไป อีกท้ังหน่วยงานรัฐ

ยังเน้นแก้ปัญหาด้วยการลงทุน

ก่อสร้าง และไม่ให้ความสำาคัญ

กับการจัดการด้านความต้องการ 

ท่ีประชุมจึงเห็นชอบหลักการใน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

กับสำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่ง

ชาติ (สทนช.) ให้สามารถขับ

เคล่ือนภารกิจเพ่ือนำาไปสู่การ

พัฒนาเป็นการจัดต้ังกระทรวงใน

อนาคตต่อไป โดยขยายบทบาท

ให้ครอบคลุมท้ังมิติอุปสงค์และ

อุปทาน  

ท้ังน้ี พล.อ.ประวิตรได้

ย้ำาในท่ีประชุมว่า การบริหาร

จัดการน้ำาเก่ียวข้องกับหน่วยงาน

มากกว่า 38 หน่วยงาน และ

กฎหมายหลายฉบับมีปัญหา

ด้านต่างๆ ท่ียังไม่สามารถแก้ไข

ได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือ 

วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา

แบบก้าวกระโดด เพ่ือเร่งให้

เกิดความย่ังยืนด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำาของประเทศ

โดยเร็ว ซ่ึงรัฐบาลมีความจำาเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องยกระดับการ

บริหารจัดการน้ำาให้มีความสำาคัญ 

โดยนำาไปสู่การจัดต้ังหน่วยงาน

ระดับกระทรวง เพ่ือเผชิญกับ

วิกฤตและความม่ันคงด้านน้ำาใน

อนาคตอันใกล้น้ี  

รองนายกฯ ยังได้กำาชับขอ

ให้ สทนช.ร่วมกับกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) ทีดีอาร์ไอ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่งยก

ร่างพิมพ์เขียวการปรับปรุงกลไก

การบริหารจัดการน้ำาของประเทศ 

พร้อมท้ังยกร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม ให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 วัน ท้ังน้ีขอให้เน้น

ความสำาคัญ ข้อมูลและนวัตกรรม 

รวมท้ังความต้องการประชาชน 

เป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายแผน

งานไปพร้อมกัน. 

สมช.เมิน‘แม้ว’โชว์กึ๋นแก้ใต้
ทำ�เนียบฯ • เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย. 

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ

สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) 

กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร 

อดีตนายกรัฐมนตรี สนับสนุน

ให้พ้ืนท่ีภาคใต้เป็นเขตปกครอง

พิเศษหรือปกครองตนเองว่า เรื่อง

ภาคใต้เราแก้ปัญหากันมาเป็น 

10-20 ปี มีแนวทางมากมายให้

เลือก ปัจจุบันแนวทางท่ีรัฐบาล

ทำาอยู่เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดแล้ว 

เพราะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

ท่ีจะทำาให้การแก้ปัญหามีความ

ย่ังยืน ดำารงความเป็นเอกราช 

และอยู่ร่วมกันได้ทุกเช้ือชาติ ทุก

ศาสนา ถือเป็นนโยบายชัดเจน

ของรัฐบาล ส่วนวิธีการท่ีแต่ละ

คนเสนอก็สามารถเสนอได้ และ

เราเคยมีการคิดอยู่แล้ว 

เลขาธิการ สมช.ยังเปิดเผย

ว่า การจัดทำาแผนแก้ปัญหาภาค

ใต้ปี 66-70 ใกล้จะเสร็จแล้ว เมื่อ

แผนได้รับความเห็นชอบเรียบร้อย

จะเอามาเล่าให้ฟัง การวางแผน

เราต้องคิดในทุกมิติ ทุกเร่ืองท่ี

เราพอจะทำาได้ และเราเลือกส่ิง

ท่ีดีท่ีสุดสำาหรับประเทศไทยและ

ประชาชนคนไทย ส่วนท่ีนาย

ทักษิณต้ังข้อสังเกตว่างบประมาณ

เอาไปใช้ในภาคใต้เยอะมาก แต่

ไม่สามารถแก้ปัญหาในภาคใต้

ได้น้ัน ขอช้ีแจงว่างบประมาณท่ี

ใช้ท้ังหมดเป็นการใช้ตามความ

จำาเป็น มีการคิดอย่างรอบคอบ

และมีการวางแผนมาเป็นอย่าง

ดี เมื่อใช้ไปแล้วหรือทำาตามแผน

แล้ว มีข้อขัดข้องหรือมีข้อท่ีจะ

ต้องปรับปรุงแก้ไข เราจะมีการ

ทบทวนเป็นระยะ. 

ไทยโพสต์ • “ทน�ยเช�ว์” ก�ง กม.สวดนครบ�ล ปมออกหม�ยจับ

ไม่จ่�ยค่�ปรับใบส่ังจร�จร ซัดสร้�งภ�ระเกินควรให้ศ�ล “วัชระ” ยื่น 

“บ๊ิกตู่” ใช้อำ�น�จนิรโทษกรรมให้ประช�ชน บช.น.อ้�งหวังลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย. นายเชาว์ 

มีขวด ทนายความอาสา โพสต์ 

เฟซบุ๊ก Chao Meekhuad เรื่อง 

การออกหมายจับคนไม่จ่ายค่า

ปรับจราจร กับความเป็นจริงใน

ทางกฎหมายท่ีต้องทบทวน โดย

มีเน้ือหาว่า กรณีกองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล (บช.น.) ประกาศ

จะบังคับใช้กฎหมาย ขอศาลออก

หมายจับกรณีประชาชนไม่ชำาระ

ค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 

สาเหตุเพราะปัจจุบันการบังคับ

ใช้กฎหมายยังมีอุปสรรคท่ีทำาให้ผู้

ขับข่ีไม่มาชำาระค่าปรับ และยังมี

การกระทำาความผิดซ้ำาๆ ข่าวดัง

กล่าวสร้างความสับสนให้ผู้ใช้รถ

ใช้ถนน เจ้าของรถหรือผู้ครอบ

ครองรถ และมีข้อยุ่งยากในการ

ปฏิบัติอยู่มิใช่น้อย เนื่องจากความ

ผิดตาม พ.ร.บ.จราจรเป็นความ

ผิดเล็กน้อย หรือความผิดลหุโทษ 

ในทางปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องง่ายท่ี

ศาลจะออกหมายจับตามท่ีตำารวจ

ร้องขอโดยไม่มีเหตุผลพิจารณา

ให้รอบคอบ 

นายเชาว์ระบุว่า คดี

จำาพวกน้ีส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจจะตรวจจับความผิดจาก

กล้องวงจรปิด ซ่ึงสามารถบันทึก

ได้แต่เฉพาะตัวรถและหมายเลข

ทะเบียนรถเท่าน้ัน ไม่สามารถ

ยืนยันตัวผู้ขับข่ีหรือผู้ครอบครอง

รถท่ีกระทำาผิดได้ ในเบ้ืองต้นเจ้า

หน้าท่ีตำารวจจึงยังไม่สามารถ

กล่าวโทษหรือกล่าวหาใคร อัน

จะนำาไปสู่การออกหมายเรียก

หรือออกหมายจับผู้กระทำาผิดได้

ทันที แต่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน

ตำ�รวจสอบสวนกล�งขณะนำ�ตัวน�ยเมธ� ชลิงสุข หรือ “บอลนี่” เจ้�ของกิจก�รร้�นบุฟเฟต์แซลมอน 

ด�รุมะ ซูซิ ผู้ต้องห�คดี “ฉ้อโกงประช�ชน และคว�มผิดต�ม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์” ไปขออำ�น�จศ�ล

ฝ�กขัง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.

กฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก 

พ.ศ.2522 มาตรา 140 ถึงมาตรา 

141/1 กำาหนดให้ผู้ครอบครอง

หรือเจ้าของรถโต้แย้งเสียก่อน 

อีกท้ังยังมีข้ันตอนปฏิบัติตาม ป.วิ

อาญา เรื่องอายุความและการ

ควบคุมตัว ถึงแม้ศาลจะอนุมัติ

หมายจับให้ หากพบตัวผู้ต้องหา

ตามหมายจับ ตำารวจมีอำานาจ

ควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาท่ี

จะถามคำาให้การ และท่ีจะรู้ตัว

ว่าเป็นใคร ท่ีอยู่ของเขาอยู่ท่ีไหน

เท่าน้ัน จะฝากขังหรือคุมขังผู้

ต้องหาไม่ได้ เพราะเป็นความผิด

ลหุโทษ

“ผมจึงขอแนะนำาให้ผู้มี

อำานาจทบทวนเรื่องน้ีอีกคร้ัง อย่า

ให้กลายเป็นว่าต้องการรีดเลือด

จากปู จนเป็นการสร้างภาระเกิน

ควรให้กับศาล ซ่ึงปัจจุบันศาล

มีคดีท่ีค้างพิจารณามากอยู่แล้ว 

อย่าให้ต้องมาเสียเวลากับการ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net 

เสียงเตือนจากสภา สั่นสะเทือนถึงทำาเนียบฯ! “อยาก

ฝากรัฐมนตรีไปยังนายกฯ ให้เตือนท่านนายกฯ ในที่

ประชุม ครม. ว่า สภามีข้อบังคับการประชุมข้อที่ 151 

ท่านควรมาตอบเอง ให้เกียรติสภาหน่อย ถ้าติดภารกิจควรต้อง

มอบหมายบุคคลที่มาตอบได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือรองนา

ยกฯ ได้หรือไม่ หรือใครที่มีความรู้ที่

จะมาตอบได้ ก็ขอฝากตรงนี้ด้วย ขอ

กำาชับว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือน

ทหาร คือสั่งไปแล้วถือว่าจบกันแบบ

นั้นไม่ใช่ แต่ขอให้สั่งเหมือนนักการ

เมือง ต้องสอบถามกันหน่อยว่าว่าง

หรือไม่ ตอบได้หรือไม่ แบบนี้ ไม่เรียก

ว่ามอบหมาย เพราะมอบหมายแล้ว

ไม่มาตอบถือว่าไม่มีความรับผิดชอบ” 

เข้าตำารา “พูดน้อย ต่อยหนัก” ต้อง

ยอมรับว่าสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุด

ที่ 25 ในยุคที่มีนายชวน หลีกภัย ดำารงตำาแหน่งประธานสภาฯ 

ทำาหน้าที่ได้อย่างโดดเด่น จนกลบบทบาทรองประธานสภาฯ ทั้ง

สองคน แต่ในช่วงกระทู้ถามสดพฤหัสฯ ที่ผ่านมาของนายพิธา 

ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ถาม

นายกฯ เกี่ยวกับแนวทางจัดการปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พลังงาน 

และค่าครองชีพ ปรากฏชิ่งกันเป็นทอดๆ นายกฯ มอบ รมว.คลัง 

อาคมโยน รมช.คลัง สันติก็ไม่ว่าง สุดท้ายไม่มีใครมา “สุชาติ                                        

ตันเจริญ” รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เลยต้องโชว์

บท “ตี๋กร่าง” อีกครั้ง ฉายาที่สื่อมวลชนประจำารัฐสภาตั้งให้ 

สมัยเป็นรองประธานสภาฯ ช่วงปี 2548 ซึ่งทำาหน้าที่ชนิดที่ไม่

ยอมใครง่ายๆ งานนี้ มท.3 “นิพนธ์ บุญญามณี” รัฐมนตรีคน

เดียวที่นั่งอยู่ในห้องประชุม คงไม่ต้องรับงานเอ่ยปากอะไร เชื่อ

ว่า “บิ๊กตู่” ได้ยินเต็มสองหูอยู่แล้วล่ะ

• นอกจากข้อบังคับสภา ข้อที่ 151 ที่ “บิ๊กตู่” ต้องหัน

มาให้ความสำาคัญแล้ว ยังมีรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ที่ต้อง 

เตรียมรับมือ หลัง “ประธานชวน” ไฟเขียวญัตติอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล บรรจุเป็นวาระด่วน ก่อนจะส่ง

ญัตติไปให้ ครม. แต่ดูท่านายกฯ ไม่

วิตกศึกซักฟอกครั้งสุดท้ายสักเท่าไหร่ 

แว่วมาสั่งทีมงานนายกฯ หาข้อมูล 

เก็งข้อสอบไว้แล้วว่าฝ่ายค้านจะไล่บี้

ประเด็นไหนบ้าง เรียกว่ากรำาศึกใหญ่

มา 3 รอบ เชี่ยวชาญสนามไม่น้อย 

ขนาดอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายฯ ปี 2566 บิ๊กตู่ยังตอบได้ทุก

เม็ดไม่แพ้นักการเมืองอาชีพทีเดียว 

ถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะไม่มี

องครักษ์พิทักษ์นายกฯ ขาประจำาอย่าง 

“สิระ เจนจาคะ” กับ “ปารีณา ไกรคุปต์” ก็น่าจะเอาตัวรอดเอง

ได้ ส่วนทีมปราบมาร 11 ส.ส. ที่นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธาน

วิปรัฐบาล ตั้งขึ้น ลองสแกนชื่อแล้วก็อาจจะละอ่อนจริงดั่งที่

ฝ่ายค้านเย้ยหยัน ที่จริงแล้ว พปชร. คงไม่ได้หวังผลอะไรมาก 

แค่อยากบอกให้รู้ว่าไม่ได้ลอยแพทั่นนายกฯ ก็เท่านั้นแหละ 

ขณะที่เจ้าตัวช่วงนี้ขยันเดินสายลงพื้นที่ สัปดาห์ก่อนไปอ้อนขอ

คะแนนคนอีสานมาแล้ว พุธหน้าขึ้นเหนือเหยียบถิ่นนายใหญ่

เพื่อไทย ไปเยี่ยมชมงานด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ที่บริษัท ศูนย์ทำาร่ม อ.สันกำาแพง และ

โรงงานเกรียงไกรผลไม้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• โล่งญัตติไม่เถื่อน ฝ่ายค้านคึกเดินหน้าต่อ ประกาศขอ

เปิดยุทธการเด็ดหัว (บิ๊กตู่) สอยนั่งร้าน (10 รมต.) รวม 5 วัน 

ถ้ารัฐบาลเซย์เยส ก็น่าจะบรรเลงได้ตั้งแต่วันที่ 18-22 ก.ค. ลง

มติวันเสาร์ 23 ก.ค. ซักฟอกคราวนี้

เท่ากับจะใช้เวลามากกว่า 3 ครั้งที่ผ่าน

มา ย้อนดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้ง

แรก 6 คน ระหว่างวันที่ 24-27 ก.พ.

2563 ลงมติ 28 ก.พ. ครั้งที่สอง 10 

คน วันที่ 16-19 ก.พ.2564 ลงมติ 20 

ก.พ. ครั้งที่สาม 6 คน วันที่ 31 ส.ค.-3 

ก.ย.2564 ลงมติ 4 ก.ย. ทั้งสามครั้ง

ใช้เวลาอภิปราย 4 วัน ถ้าจำากันได้ฟัง

แล้วเปลืองเวลาพอสมควร เพราะก่อน

เปิดศึก แกนนำาพรรคร่วมฝ่ายค้าน

อย่างเพื่อไทย มักตีปี๊บใหญ่โตให้ตื่นเต้น พอถึงวันจริง เหมือน

หนังคนละม้วน มีแต่น้ำาลายท่วมสภา ศึกทิ้งทวนเที่ยวนี้คงต้อง

โฟกัสไปที่ก้าวไกล ที่ยังเก็บงำาข้อมูลเด็ดไว้ ไม่ยอมแชร์ให้เพื่อ

ไทยรู้ ล่าสุด “ณัฐวุฒิ บัวประทุม” ส.ส.บัญชีรายชื่อและรอง

หัวหน้าพรรคก้าวไกล ย้ำาอีกรอบว่าประเด็นซักฟอกพุ่งเป้าไปที่ 

พล.อ.ประยุทธ์และแกนนำารัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งก็หมายถึง 3 ป. 

นับถอยหลังไม่ถึงเดือน คอการเมืองไม่พลาดแน่ ขอแค่ให้เด็ด

จริง อย่าหักหลังกันเอง กลายเป็นมวยล้มต้มคนดูซ้ำาซาก.

ไ

BRICS เป็นอักษรย่อของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มี

การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบ

ด้วยบราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) 

และแอฟริกาใต้ (South Africa) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549  จัด

ประชุมครั้งแรกเมื่อปี 2552 ที่ประเทศรัสเซีย ส่วนปีนี้จัดขึ้น

ภายใต้หัวข้อ เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน BRICS คุณภาพสูง

สู่ศักราชใหม่แห่งการพัฒนาระดับโลก โดยมีประเทศจีนเป็น

เจ้าภาพการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และนายก

รัฐมนตรีของไทยจะเข้าร่วมประชุมด้วย.

BRICS

สุชาติ ตันเจริญ

ณัฐวุฒิ บัวประทุม

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา 

วันประกาศอำานาจแห่งธรรม .. เหนือพื้นที่ชายแดนใต้

(ณ จังหวัดยะลา) ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหาร สถาบัน

ปรีดี พนมยงค์ ได้กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปีการ 

อภิวัฒน์ประชาธิปไตยสยามว่า ในปีนี้การจัดงานเพื่อรำาลึก

ถึงเหตุการณ์ 24 มิถุนายน อภิวัฒน์ประชาธิปไตย มีจุด

ร่วมอันเดียวกัน คือ ร่วมการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตย

สมบูรณ์ หลังจากที่ประเทศชาติและประชาชนอยู่ภายใต้ระบอบ

รัฐประหารและระบอบกึ่งประชาธิปไตยมาเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว

อำานาจอธิปไตยของประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 

ระบบรัฐสวัสดิการ ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น การศึกษาที่มีคุณภาพ สาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ที่มี

มาตรฐาน ความยุติธรรม และสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์

ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ในสุญญากาศ แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากพลังการ

รณรงค์ ต่อสู้เรียกร้องของประชาชน

จึงเสนอให้ศึกษาบทเรียน ความสำาเร็จ ความล้มเหลวของคณะ

ราษฎรเพื่อมองไปข้างหน้า เพื่ออนาคตของคนไทยทุกคน เพื่อความ

ก้าวหน้าสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ ประชาธิปไตยไทย เดินทางมาไกล 

90 ปีแล้ว แต่ประชาธิปไตยไทยยังคงลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ และเรายังคง

อยู่ภายใต้ระบอบกึ่งประชาธิปไตยภายใต้การสืบทอดอำานาจของคณะ

รัฐประหาร คสช. ผ่านการใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560

ข้อเสนอแรก เนื่องในโอกาส 90 ปีอภิวัฒน์ประชาธิปไตย คือ 

ขอเรียกร้องให้สังคมไทยรณรงค์ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย

สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อให้ได้ “รัฐธรรมนูญ” 

ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยมีอำานาจอธิปไตย

เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ข้อเสนอที่สอง ขอให้รัฐบาลยกเลิกและทบทวนเนื้อหากฎหมาย

การควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติองค์กร

ไม่แสวงหากำาไร เนื่องจากกฎหมายมีเนื้อหาจำากัดเสรีภาพในการรวม

กลุ่มขององค์กรภาคประชาชนและองค์กรไม่แสวงหากำาไร รัฐบาลควร

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชน

ข้อเสนอที่สาม รัฐบาลควรรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ ILO 87 และ ILO 98 รัฐบาลควรรับรองอนุสัญญา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการ

สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิใน

การรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง อนุสัญญาสองฉบับนี้จะทำาให้

คุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพของแรงงานดีขึ้นโดยรัฐบาลไม่ต้องใช้

งบประมาณมาดูแล จะเกิดกลไกและกระบวนการในการแบ่งปันผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมมากขึ้นในระดับสถานประกอบ

เสียสละและการเล็งเห็นผลประโยชน์ของสาธารณะสำาคัญกว่าผล

ประโยชน์ของตัวเองและเครือข่าย

บทเรียนข้อที่สาม การต่อสู้เรียกร้องตามความเชื่อทางการเมือง

แบบใดก็ตามต้องยึดหลักเอกราช หลักอธิปไตยและบูรณาการแห่งดิน

แดน รวมทั้งความปรองดองสมานฉันท์ของเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดิน

บทเรียนข้อที่สี่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งดีกว่าในหลายกรณี

ต้องอดทนและใช้เวลายาวนานในการปรับเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงความ

รุนแรงหรือผลกระทบข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์

บทเรียนข้อที่ห้า หากชนชั้นนำาปฏิเสธไม่ยอมปฏิรูปเปลี่ยน 

แปลง หรือไม่มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่าง หรือปฏิรูปแบบ

มีส่วนร่วมให้เท่าทันกับพลวัต ขบวนการความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่

เกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน และเป็นปัญหาใหญ่

ของประเทศ และไม่มีใครเอาชนะพลังของประชาชนผู้มุ่งมั่นได้ การ

เปลี่ยนแปลงด้วยพลังการปฏิวัติของประชาชนทำาให้คาดการณ์อนาคต

ทำาได้ยากว่าผลจะเป็นอย่างไร

บทเรียนข้อที่หก พลังที่ก้าวหน้ากว่าของคนหนุ่มสาวหรือคน

รุ่นใหม่ ต้องหลอมรวมพลังอนุรักษนิยมของคนรุ่นเก่าเอาไว้ด้วยจึง

ทำาให้การปฏิรูปสำาเร็จ หากคิดเอาชนะกันแบบหักหาญหรือใช้อำานาจ

บีบบังคับเช่นเดียวกับที่อำานาจรัฐกระทำาต่อผู้เห็นต่างหรือขบวนการ

ประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาวย่อมไม่นำาไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาและ

มีเสถียรภาพ

บทเรียนข้อที่เจ็ด การรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของโลกและไทยในปัจจุบันและอนาคต การกระจายอำา

นาจทางการเมืองการปกครอง อำานาจทางการคลัง อำานาจในการ

จัดการทรัพยากรให้กับชุมชนจะทำาให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้

กับประชาชนได้ดีขึ้น

ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2549-2565) เราสูญเสียทรัพยากร 

สูญเสียความรักที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติ เราสร้างความเกลียดชังต่อ

กันเพียงแค่เห็นต่างทางการเมือง บาดเจ็บล้มตายจากความขัดแย้ง

ทางการเมือง เราสูญเสียเวลา สูญเสียโอกาสอย่างมากมายในการยก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เราจึงต้องร่วมกันปฏิรูปประเทศอย่างรอบด้านเพื่อให้หลุดพ้น

จากวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับที่บรรพชนของพวกเรา “คณะ

ราษฎร” ได้ดำาเนินอภิวัฒน์สถาปนา “ระบอบประชาธิปไตย” ให้

เกิดขึ้นในประเทศของเรา ขอพวกเราจงช่วยกันแบกรับภารกิจทาง

ประวัติศาสตร์กันไปต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาธิปไตย

สมบูรณ์”.

การแต่ละแห่ง เกิดประชาธิปไตยในระดับสถานประกอบการ

ข้อเสนอที่สี่ ขอเรียกร้องให้รัฐสภาจัดสรรงบประมาณในการ                                                                                         

จัดสร้างพิพิธภัณฑ์คณะราษฎรเพื่อบอกเล่าถึงพัฒนาการของประ 

ชาธิปไตยเพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณะบุคคลที่ ได้สถาปนาการปกครอง

แบบรัฐสภาขึ้นมาในประเทศนี้

ข้อเสนอที่ห้า ขอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะทำางาน อันประกอบไป

ด้วยผู้แทนทุกภาคส่วนในการพิจารณาให้ยกสถานะของเหตุการณ์ 

24 มิถุนายน ให้เป็นเหตุการณ์สำาคัญของชาติและให้ถือเป็นวันหยุด

ราชการ หรือประกาศให้เป็น “วันชาติ 24 มิถุนายน” เช่นที่เคยเป็นมา

ก่อนถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ.2503 หรืออาจประกาศให้เป็น “วันกำาเนิด

ประชาธิปไตยไทย 24 มิถุนายน” ก็ได้

ข้อเสนอที่หก ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อให้เป็นการศึกษาที่

เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย การมุ่งเน้นเพิ่มจำานวนสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน

เพื่อรับใช้ระบบเศรษฐกิจ สังคมและระบบการเมืองอันไม่เป็นธรรม 

ย่อมไม่อาจนำาพาสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าได้ เนื่องจากมหา 

วิทยาลัยและโรงเรียนก็เพียงสอนและผลิตสร้างแรงงานเพื่อรองรับ

การสืบทอดและดำารงอยู่ต่อไปของระบบที่ ไม่เป็นธรรมให้ดำารงอยู่ต่อ

ไป การศึกษาที่ดีต้องนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวหน้า ยก

ระดับคุณภาพและจิตสำานึกของประชาชน การจัดการศึกษาที่มุ่ง

รักษาระบบอันไม่เป็นธรรมไว้ย่อมไม่ทำาให้อะไรดีขึ้นและไม่บรรลุสู่เป้า

หมายของประชาธิปไตย หากสถาบันการศึกษามุ่งแต่เพียงการเปลี่ยน

แรงงานไม่มีฝีมือสู่การเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงในด้านต่างๆ แต่ไม่

สามารถผลิตพลเมืองที่สามารถปกครองตนเองได้ การเปลี่ยนผ่านสู่

ประชาธิปไตยสมบูรณ์ย่อมไม่เกิดขึ้น

การอภิวัฒน์ประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร สามารถให้แนวคิด

และบทเรียนสำาหรับประเทศในปัจจุบันและอนาคต มีดังต่อไปนี้

บทเรียนข้อที่หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อประโยชน์ของ

ประเทศและประชาชนโดยรวมต้องรักษาความสมดุลระหว่าง “ความ

คิดก้าวหน้าและสอดคล้องกับยุคสมัย” กับ “จารีตประเพณี” และ 

“บริบททางด้านภูมิหลังของประเทศ” การทำาลายสิ่งเก่าโดยสร้างใหม่

ทั้งหมดจึงไม่อาจกระทำาได้ และไม่ควรกระทำาเพราะจะนำาไปสู่สิ่งที่ ไม่

แน่นอน มีความเสี่ยงเข้าสู่สภาวะไร้เสถียรภาพและอนาธิปไตยได้ เช่น

เดียวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงต้องหลอมรวมทุกแนวความ

คิดในสังคมไทยให้มีพื้นที่ของตัวเอง สังคมจึงดำารงอยู่ท่ามกลางความ

แตกต่างหลากหลายได้อย่างมีสันติธรรม

บทเรียนข้อที่สอง ผู้นำาและกลุ่มผู้นำาต้องมีความกล้าหาญ 

ลี้คิมฮวง

ข้อเสนอ-บทเรียนครบรอบ 90 ปี 24 มิถุนายน

อภิวัฒน์ประชาธิปไตยสยาม

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา “ปักธง

ธรรม” ฉบับนี้ ยังคงเขียนเล่าเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจต่อเนื่อง

ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพระภิกษุในโครงการจิต

อาสา กำาลังใจ พัชรธรรม .. อันสืบเนื่องมาจากคอลัมน์ที่แล้ว

ที่เขียนเล่าเรื่อง “เหตุเกิดที่.. เบตง” ซึ่งยังคงประทับใจในเรื่องราว

ต่างๆ อันเนื่องมาจากการจัดงานประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายเป็นพระ

ราชกุศลในภาคค่ำา ณ วัดพุทธาธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา... ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

..โดยในช่วงเช้าของวันดังกล่าว ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่ นอกจาก

การเดินบิณฑบาตของพระสงฆ์ ๒๙ รูปในกลางเมือง

เบตงแล้ว

ยังได้มีการประชุมสงฆ์เพื่อกระทำาอุโบสถ ใน

การฟังสวดพระปาฏิโมกข์ศีล ๒๒๗ สิกขาบท บน

ภูเขาสวนสาธารณะใต้สุดสยาม ใจกลางเมืองเบตง 

ในยามเช้าที่บรรยากาศเป็นใจ ดุจหน้าหนาวตาม

ฤดูกาล ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิศาสตร์

แห่งเมืองเบตง ที่ตั้งอยู่ ในความสลับซับซ้อนด้วย

ขุนเขามีระดับสูงเหนือน้ำาทะเล จึงทำาให้การประกอบ

สังฆกรรมเป็นครั้งแรกบนยอดภูเขาสวนสาธารณะ

กลางเมืองเบตงแห่งนี้เต็มไปด้วยสัปปายธรรม.. ยังให้

เกิดความรื่นเริงในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์

และคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย โดยมี ดร.อายุตม์ 

สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นําคณะข้าราชการ

ผู้ ใหญ่ของกรมราชทัณฑ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ มาร่วมงานการกุศลในครั้งนี้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ดังภาพหมู่ชนจำานวนมากได้มายืนใส่บาตรในยาม

เช้ารับอรุณใกล้วงเวียนหอนาฬิกา อันเป็นภาพที่

สวยงามมาก.. ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนับเป็น landmark ของเมืองเบตง อีก

แห่งหนึ่ง.. ที่ทุกคนเมื่อมาเยือนเบตงจะต้องแวะมาถ่ายรูปบันทึกภาพ

บริเวณสถานที่ดังกล่าวนั้น

การประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ เนื่องในวันพระใหญ่ เพื่อ

ประชุมฟังสวดศีลปาฏิโมกข์ นับเป็นมงคลกับบ้านเมืองอย่างยิ่ง โดย

เฉพาะความสงบสุขใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้.. ที่มีวิกฤตการณ์

ก่อการร้ายมายาวนาน

หากจะกล่าวถึงอานิสงส์ของการลงอุโบสถฟังสวดพระปาฏิ

โมกข์ศีล ๒๒๗ สิกขาบทนั้น คงจะเกินกว่าที่พรรณนาได้จบทุกมิติ แต่

หากจะให้สรุปเพื่อความเข้าใจแบบจับต้องมองเห็นได้ตามวิสัยพระ

ปฏิบัติ ก็คงพอจะสรุปได้ว่า...

การที่คณะสงฆ์จะเลือกสถานที่ใดอันเหมาะควรต่อการสวด

ประกาศเป็นเขตอุโบสถ เพื่อการกระทำาสังฆกรรมที่ถูกต้องตามพระ

ธรรมวินัย อันเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น คงจะต้องพิจารณา

ถึงความเป็น สัปปายสถาน อันสมบูรณ์ด้วย สัปปายธรรม ของสถาน

ที่นั้นๆ ที่ควรต่อการจะสวดประกาศสมมติเขตอุโบสถ...

สถานที่ดังกล่าว.. จึงต้องมีความเป็น ภูมิสถานธรรม.. เป็น 

มงคลธรรม อย่างแน่นอนที่ควรแก่การกระทำา สังฆอุโบสถ.. เป็น ปาริ

สุทธิอุโบสถ.. ถูกต้องตามพระธรรมวินัย...

ภูมิสถานธรรมดังกล่าวย่อมเป็นที่น่ายินดีสืบตลอดไป ด้วยได้

รองรับการกระทำาสังฆกรรมของคณะสงฆ์ ที่ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ใน

การเลือกสถานที่ดังกล่าวเป็นภูมิมงคลสถานในการกระทำาสังฆกรรม.. 

เพื่อ ลงอุโบสถ

เมื่อคณะสงฆ์.. ได้กระทำาการชำาระอาบัติต่างๆ ตามวิถีอริย

ประเพณี เพื่อให้เป็น สังฆปาริสุทธิอุโบสถ บนพื้นที่ใด.. พื้นที่นั้น.. 

แผ่นดินนั้นย่อมมีคุณอันไม่มีประมาณ ในการรองรับกำาลังของคณะ

สงฆ์ที่พร้อมเพรียงร่วมกันกระทำาสังฆอุโบสถ ฟังสวดปาฏิโมกข์ศีล 

๒๒๗ สิกขาบท เพื่อตรวจสอบตนเองว่า.. ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตาม 

พระวินัยนิยม พระบรมพุทธานุญาตหรือไม่..

โดยมีวิธีการสวดปาฏิโมกข์ศีล ๒๒๗ สิกขาบท ที่ต้องอาศัย

ความอุตสาหะและกำาลังความเพียรอย่างมีสติปัญญา ในการท่องบ่น

จดจำา จนคล่องปากขึ้นจิตและเข้าใจในพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีความ

รู้ความสามารถและมีจริยาวัตรที่ถูกต้อง จึงสวดสมมติตนขึ้นเป็น ภิกขุ

ปาฏิโมกข์.. ทั้งนี้จะมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งช่วยตรวจทาน เพื่อมิให้สวด

ผิดเพี้ยนไปจากพุทธบัญญัติเป็นมคธภาษาในสิกขาบทแต่ละข้อนั้นๆ

ผู้สวดปาฏิโมกข์ศีล ๒๒๗ สิกขาบทและผู้ช่วยตรวจทาน จึงต้อง

ใส่ใจ ตั้งใจ ด้วยความนอบน้อมในการปฏิบัติศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ดัง

กล่าว ที่ถือปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนสืบเนื่องมายาวนานมาก 

กว่าสองพันปี ที่คณะสงฆ์เถรวาทยังได้ถือประพฤติปฏิบัติกันมาอย่าง

ไม่ขาดสาย

เมื่อผู้สวด..ผู้ช่วยตรวจทาน มีความตั้งใจแน่วแน่ในการสวด.. 

ผู้ฟังก็จะต้องตั้งใจนอบน้อมในการฟัง.. เป็นการฟังอย่างมีสติปัญญา.. 

เพื่อการตรวจตราให้ละเอียดแยบคายว่า.. เรามีความผิด.. มีอาบัติใดๆ 

ในข้อใด หมวดใดบ้าง.. หากไม่มีก็เปล่งวาจาหรือระลึกที่จิตว่า.. “..ปริ

สุทเธตถาหัง เราบริสุทธิ์แล้วในข้อหาเหล่านี้..”

แต่หากตรวจตราแล้วพบว่า.. ได้มีความผิดเป็นอาบัติอยู่.. ก็ให้

ทำาความอาลัยไว้ในใจ.. เมื่อเสร็จสิ้นการฟังสวดปาฏิโมกข์ศีล ๒๒๗ 

สิกขาบทแล้ว.. ก็ให้แสดง.. เปิดเผยในอาบัตินั้นๆ ตามธรรมวิธี.. ต่อ

เพื่อนสหธรรมิก.. พระภิกษุ หรือต่อคณะสงฆ์ แล้วแต่กรณี.. เพื่อ

ทำาการคืนกลับไป.. ชักคืนกลับเข้ามาในเส้นทางพระธรรมวินัยที่ทรง

แสดงไว้ดีแล้ว...

เมื่อการสวดเสร็จสิ้น จึงมีการสวดบทท้ายพระปาฏิโมกข์ที่มี

ความหมายยิ่ง.. ตลอดจนพลีบุญอุทิศแด่ทวยเทพยดา สัตว์ทั้งหลาย

ทุกภพภูมิ.. ด้วยอานิสงส์ของการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยด้วย

ความเคารพมาโดยตลอด ซึ่งย่อมมีผลยิ่ง.. มีอานิสงส์ยิ่ง ในบุคคลผู้

ตั้งใจปฏิบัตินั้นๆ และเมื่อยกเป็นกำาลังของสงฆ์.. หมายถึง หมู่คณะ

ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปที่ร่วมสังฆกรรม จึงย่อมเป็นกำาลังธรรมอันยิ่งใหญ่

ไม่มีประมาณ ที่จะก่อให้เกิดคุณานุประโยชน์ต่อหมู่ชน สังคม และ

ประเทศชาติ โดยจะสัมฤทธิผลอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะเมื่อคณะสงฆ์

ได้พร้อมใจกัน ร่วมใจกัน กระทำา สัตยาธิษฐาน.. เพื่อความสงบสุข

ของแผ่นดิน

ผลานิสงส์ดังกล่าวย่อมเผื่อแผ่ ไปถึงทวยเทพยดา หมู่สัตว์

ทั้งหลายน้อยใหญ่.. รวมถึงมนุษย์ที่ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยจัดดูแล

อำานวยความสะดวกให้เกิดสถานที่อันเหมาะควร.. เพื่อการประชุม

ของพระสงฆ์ในการทำาสังฆกรรมนั้นๆ .. เพียงแค่เปล่งวาจา สาธุการ 

ต่อการประกอบศาสนกิจของคณะสงฆ์.. ด้วยใจชื่นชมอนุโมทนายินดี

ในความพร้อมเพรียงของสงฆ์.. ก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความ

สุข อันพึงหวังได้จริงในบุคคลที่มีจิตศรัทธาที่กระทำาการเปล่งวาจา 

“สาธุการ” นั้นๆ

การประชุมของคณะสงฆ์รวม ๒๙ รูป ณ ยอดภูเขาสวน

สาธารณะใต้สุดสยาม กลางเมืองเบตง จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอัน

ควรมองผ่านไป.. ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวกว่าจะเกิดมีขึ้นได้นั้น ต้อง

ถึงความพร้อมตามเหตุปัจจัย จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ดัง

เรื่องโดยทั่วไป.. จึงเป็นธรรมดาที่หมู่สัตว์ที่เกี่ยวข้องต้องเพียรเฝ้า

รักษาพื้นที่เพื่อรอคอยต่อการมาประกอบศาสนกิจของ

คณะสงฆ์.. และรอคอยต่อการมาเยือนของคณะสงฆ์... 

จนกว่าจะถึงวันที่เป็นจริง.. ที่ตรงกับวันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ 

ค่ำา เดือน ๗.. วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในครั้งนี้

จากน้ันเมื่อเสร็จส้ินการประกอบศาสนกิจทุกอย่าง

ในวันนั้น ที่ได้จัดมีขึ้นในภาคค่ำา ณ วัดพุทธาธิวาส คณะ

สงฆ์และศรัทธาสานุศิษย์รวมร่วม ๑๐๐ ชีวิต ได้กำาหนด

เดินทางโดยเร่งด่วน เพื่อให้ทันเวลาบิณฑบาตยามเช้า 

๐๖.๓๐ น. กลางเมืองยะลา ที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา นําข้าราชการ ทหาร ตํารวจ และพลเรือน 

ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า รอรับคณะสงฆ์ เพื่อ

เข้าสู่เส้นทางบิณฑบาตในใจกลางเมืองยะลา.. ที่มุ่ง

หน้าไปสู่ศาลาศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

ดังนั้นการออกเดินทางจากอำาเภอเบตง สู่อำาเภอ                                                                                  

เมืองยะลา ในเวลาตี ๔ (๐๔.๐๐ น.) ของวันที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงเกิดขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 

โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่มีวิกฤตการณ์ก่อการร้าย 

เพราะบนเส้นทางสายดังกล่าว.. จะมีเหตุการณ์ดัก                                                                                               

ซุ่มยิง วางระเบิด เจ้าหน้าที่ ทหาร-ตำารวจ.. ประชาชนผู้บริสุทธิ์

อย่างบ่อยครั้ง การเดินทางไปบนเส้นทางอันคดเคี้ยวมากโค้งในยาม

ค่ำาคืน จึงต้องเป็นไปด้วยความไม่ประมาท แม้ว่าจะมีรถเจ้าหน้าที่

ทหารนำาหน้าขบวน ที่วิ่งฝ่าไปในท่ามกลางความมืดด้วยความเร็ว

ของรถนำาที่ ไม่ค่อยผ่อนคันเร่งของพลขับเลย.. เพราะรู้ดีว่าเส้น

ทางสายดังกล่าวมีโอกาสพบกับเหตุการณ์ ไม่คาดคิดไว้ได้เสมอ ใน

ท่ามกลางสายฝนที่ โปรยปรายรับก่อนเข้าสู่เมืองยะลา.. ที่ต้องผ่าน 

อ.ธารโต อ.บันนังสตา.. และแลเห็นเส้นทางไปทาง อ.กรงปินัง... อัน

เป็นพื้นที่ที่ฝ่ายความมั่นคงระบุว่าเป็นโซนสีแดง.. การเดินทางใน

ยามยังไม่สว่างในครั้งนี้จึงเป็นการเดินทางครั้งที่สำาคัญยิ่งอันควร

จารึกอย่างยิ่ง.. ว่า... “วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕.. ได้เดินทางไป

ประกอบศาสนกิจ.. บิณฑบาต.. แสดงธรรม.. เจริญพระพุทธมนต์ 

เพื่อประกาศอํานาจธรรมเหนือแผ่นดิน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ณ เมืองยะลา ที่.. (ไม่) บังเอิญตรงกับ วันชาติมลายูปัตตานี.. ซึ่ง

โจรก่อการร้ายกำาหนดเป็นวันชาติของกลุ่มแบ่งแยกดินแดง.. ใน ๕ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้.. ที่คณะสงฆ์ ได้สวดประกาศพระธรรมจักร.. 

เหนือแผ่นดิน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จ.ยะลา.. ด้วยเจตนา

เพื่อขออำานาจแห่งธรรม ปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้สงบสุขสืบตลอด

ไป..... เอวัง!.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com
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ที่ตัดสินใจกลับมาเมืองไทย เนื่องจากเห็นข่าวผ่านทาง

โซเชียล หลังจากผู้เสียหายมาแจ้งความ ตำารวจก็เร่งทำา                                                                                   

คดีจนมีการขอศาลออกหมายจับ พร้อมประสานตำารวจต่างประ 

เทศเพื่อให้ติดตามตัวมาดำาเนินคดี จนผู้ต้องหารู้สึกเครียดมาก คิด                                                                               

ว่าหนีอย่างไรก็คงไม่รอด เเละทนแรงกดดันไม่ไหว ประกอบกับ

ไม่อยากหนีไปตลอดชีวิต ทำาให้ตัดสินใจกลับมาไทย เพื่อเข้าสู่กระ 

บวนการตามกฎหมาย”

คำ�ให้ก�รตอนหนึ่งของ “CEO ด�รุมะ ซูชิ” เมธ� ชลิงสุข 

หนุ่มวัย 42 ประธ�นกรรมก�รบริห�รบริษัท ด�รุมะ ซูชิ ผู้ต้องห�

ต�มหม�ยจับศ�ลอ�ญ�ในคว�มผิดฐ�นฉ้อโกงประช�ชน และ

คว�มผิดต�ม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังชักชวนผู้เสียห�ยหล�ยร�ย

ม�ทำ�กิจก�รแฟรนไชส์ร้�นซูชิ แต่ไม่ส�ม�รถเปิดทำ�ก�รได้เนื่อง                                                                                   

จ�กข�ดวัตถุดิบ กระทบถึงลูกค้�ท่ีซ้ือเว�เชอร์บุฟเฟต์ปล�แซลมอน 

มูลค่�คว�มเสียห�ยหล�ยล้�นบ�ท

กระทั่ง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจสอบสวน

กล�ง (ผบช.ก.) มอบหม�ยให้ พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., 

พล.ต.ต.อนันต์ น�น�สมบัติ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.พรศักดิ์ เล�รุจิร�

ลัย รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.เชษฐ์

พันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผกก.1                 

บก.ปคบ., พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสน                 

ทวีสุข ผกก.1 บก.ปอศ. และ                             

พ.ต.ท.ปริญญ� ป�ละ รอง                                          

ผกก. (สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ. 

นำ�กำ�ลังตำ�รวจไปจับกุมได้ที่

สน�มบินสุวรรณภูมิ

หลังตัดสินใจบินกลับ

ม�เมืองไทย!!!

“ไม่อยากหนีไปตลอด

ชีวิต ทำาให้ตัดสินใจกลับมาไทย 

เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎ 

หมาย”

เหตุผลของหนุ่มวัย 42 ที่หอบเงินก้อนโตบินหนีไปต่�งประ 

เทศเรียบร้อยแล้ว สุดท้�ยก็ตัดสินใจบินกลับบ้�นเกิดเมืองนอน เข้�

สู่กระบวนก�รยุติธรรม และชดใช้ส่ิงท่ีตัวเองได้กระทำ�คว�มผิดไป

แม้จะรู้ว่�ก�รตัดสินใจกลับม�คร้ังน้ี ปล�ยท�งมี “คุก” รออยู่

ห�กไม่มองถึงพฤติกรรมหลอกลวง ฉ้อโกงที่กระทำ�ผิด ก็

ต้องบอกว่�หนุ่มคนนี้มี “หัวคิด” ดีกว่�พวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมี

ตำ�แหน่งใหญ่โตในบ้�นเมือง ทำ�ผิดแล้วไม่เคยรับผิด ยังหลบหนี

ไปอยู่ต่�งประเทศ 

ชนิดแก่กะโหลกกะล� น่�อ�ยหนุ่มวัย 42 ที่ยังมี “หัวคิด” 

ยังมี “สำ�นึก” ม�กกว่�

สำ�หรับ “เมธ� ชลิงสุข” หรือบอล อ�ยุ 42 ปี ประธ�น

กรรมก�รบริห�รบริษัท ด�รุมะ ซูชิ ถือเป็นผู้บริห�รหนุ่มไฟแรง

ในแวดวงร้�นอ�ห�รญ่ีปุ่น ต�มประวัติข้อมูลส่วนตัวท่ีเปิดเผยออก

ม� “บอล” เคยทำ�ง�นร้�นอ�ห�รไทยในต่�งประเทศ เมื่อกลับ

ม�อยู่เมืองไทยก็ได้เปิดร้�นอ�ห�รญี่ปุ่นและตั้งบริษัท ด�รุมะ ซูชิ 

จำ�กัด เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2559 เพื่อดำ�เนินธุรกิจร้�นอ�ห�รญี่ปุ่น 

ภ�ยใต้ชื่อ ด�รุมะ ซูชิ (Daruma Sushi) ใช้ม�สคอตเป็นตุ๊กต�ล้ม 

ลุกของญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจ

ร้�นด�รุมะ ซูชิ เป็นท่ีนิยมของกลุ่มลูกค้� หลังจ�กเปิดแบบ

บุฟเฟต์อ�ห�รญ่ีปุ่น จน “บอล” ขย�ยธุรกิจด้วยก�รข�ยแฟรนไชส์ 

รวมท้ังขย�ยส�ข�ของตัวเองออกไปหล�ยส�ข� และท่ีสร้�งคว�ม

ฮือฮ�ม�กสุดคือ ก�รจัดโปรโมช่ันร�ค�พิเศษ ต้ังแต่จ่�ยหัวละ 299 

บ�ท จนม�ถึงหัวละ 199 บ�ท และมีก�รข�ยเว�เชอร์ กระท่ังเกิด

เรื่องธุรกิจด�รุมะ ซูชิ ปิดตัวแบบกะทันหัน ผู้เสียห�ยท้ังผู้ท่ีซ้ือแฟรน

ไชส์และซ้ือเว�เชอร์ต่�งก็เข้�แจ้งคว�มดำ�เนินคดีกับ “เมธ� ชลิงสุข” 

เป็นจำ�นวนม�ก จนนำ�ไปสู่ก�รจับกุมตัวดำ�เนินคดีดังกล่�ว.

ประเทศเล่� ทำ�ให้คิดถึงสุภ�ษิตของฝรั่งบทหนึ่งว่� “เมื่อท่านหัวเราะ 

โลกก็หัวเราะกับท่าน แต่เมื่อท่านร้องไห้ ท่านต้องร้องไห้คนเดียว” 

ประสบก�รณ์ชีวิตของสุนทรภู่ระดับเจือปนด้วย “อัตตา” หรือ “ปัจเจก” 

แล้วแต่ใครจะคิดเห็น ต้องตระหนักรู้ถึงคว�มจริงนี้แน่นอน แต่คง

ตระหนักรู้แต่อดไม่ได้ คือยังปลงไม่ตก จึงรำ�พึงรำ�พันให้ปร�กฏออก

ม�ในลักษณะของคว�มน้อยเนื้อต่ำ�ใจ และประชดประชันชะต�ชีวิต

อย่�งหวนละห้อยสร้อยเศร้� สำ�หรับผู้เขียนเชื่อในทฤษฎีหน่ึงว่�ม�จ�ก

ระบบชนช้ันม�กกว่� โดยเฉพ�ะสุนทรภู่ถือว่�เป็นมห�กวีกระฎุมพี เป็น

รัตนกวีแผ่นดินสุวรรณภูมิ แปลงสน�มรบเป็นสน�มรัก เรียนรู้ศึกษ�

โลกตลอดชีวิต ไม่ใช่อ�ลักษณ์ขี้เม� ไม่ได้เจ้�ชู้อย่�งคนบ�งคนกล่�ว

ห�เป็นล�ยลักษณ์อักษร คนที่ไม่ได้วิเคร�ะห์เจ�ะลึกก็เชื่อต�ม ห�ก

เป็นผู้ดีต่�งห�กอย่�งในนิร�ศเมืองแกลง เขียนเมื่ออ�ยุ ๒๐ ปี รับ

ร�ชก�รในตำ�แหน่งมห�ดเล็กของพระองค์เจ้�ปฐมวงศ์ (ลูกเธอในกรม

พระร�ชวังหลัง) ต�มข้อเขียนไประยองเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ซึ่ง

มีวรรคทองหนึ่งว่�

* จะกรวดน้ำ�คว่ำ�ขันจนวันต�ย แม้เจ้�น�ยท่�นไม่ใช้แล้วไม่ม� *

น่ีแหละคือคำ�ตอบท่ีแท้จริง มิใช่ม�เย่ียมบิด�เพร�ะล้�งซวย ห�ก

แต่ไปทำ�ร�ชก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง มีบริว�ร ๒ คนซึ่งเป็นลูกศิษย์ 

แสดงว่�สุนทรภู่มีชื่อเสียง ตำ�แหน่งพอสมควร มีผู้นำ�ท�งชื่อแสง ต่อ

ม�ก็หลบหน้�ห�ยหน้�ไปเลย ขอจบบทนี้ว่�

* โอ้ย�มย�กจ�กเมืองแล้วลืมมุ้ง ม�กรำ�ยุงเวทน�ประด�ห�ย

จะกรวดน้ำ�คว่ำ�ขันจนวันต�ย แม้เจ้�น�ยท่�นไม่ใช้แล้วไม่ม� 

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

    * สักว� “ยามเช้าผ่อง” ส่องหน้�ต่�ง

บิดก�ยทั่วส�รพ�งค์อย่�งสดชื่น

พะวงอยู่รู้ว่�เวล�ยืน

ไม่แข็งขืนทันทีเสี่ยงชีวิต

เดินแวะเวียนเพียรรดน้ำ�ต�มสวนหย่อม

“เฟิร์นเขียวย้อมใบมะขาม” ถึงย�มปลิด

เหมือนได้ออกกำ�ลังก�ยคล�ยมลพิษ

พอเสร็จกิจกินข้�ว “ดูข่าว” เอย.

พันธลีย์ จิรธันท์ (นามปากกา “พ.เทียนทิม”)  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

 * สักว� “ถิ่นการเมือง” กระเดื่องฟุ้ง

เลือกตั้งนอกในกรุงสูงคุณค่�

คัดคนดีจ�กพันล้�นง�นประช�

เสริมศึกษ�,เศรษฐกิจ,กิจสังคม

อินเดียมีวัฒนธรรมอมตะ

แม้หล�กหล�ยวรรณะได้สะสม

5บทความ

นิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน

ถ้�รัฐบ�ลจะพัง ก็พังเพร�ะตัวรัฐบ�ลเอง 

เป็นจริงต�มนี้แหละครับ เพร�ะฝ่�ยค้�นไม่มี

น้ำ�ย� รัฐบ�ลไม่ลงรอยกันเอง จุดจบก็อ�จเป็นไปได้ว่�รัฐบ�ล

ล่มเพร�ะตัวเอง

ก�รเมืองยุคใหม่ค่อนข้�งซับซ้อนครับ ก�รต่อรองท�ง 

ก�รเมืองไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเหมือนเช่นในอดีต

ปัจจุบันต้องใส่สแควร์รูต ถอดร�ก ยกกำ�ลังสิบ 

ชวนให้ปวดหัวจริงๆ

ส�เหตุเพร�ะ มีฝ่�ยค้�นในรัฐบ�ล 

เท่�นั้นไม่พอ ยังมีฝ่�ยแค้นในพรรคร่วมรัฐบ�ลอีกต่�ง

ห�ก 

ล้�งแค้นกันในพรรค ส�งแค้นกันข้�มพรรค  

แค้นเก่�แค้นใหม่ ใครถูกใครผิดก็อีกเรื่องนะครับ แต่มี

แค้นกันบ่อยๆ กระเทือนถึงเสถียรภ�พรัฐบ�ลอย่�งแน่นอน

วันนี้มีก�รส่งสัญญ�ณบ่งบอกอยู่เหมือนกัน

เห็นข่�วแล้วเสียวแทน “อัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์” 

ส.ส.ร�ชบุรี พรรคประช�ธิปัตย์ ชี้เป้�ให้ฝ่�ยค้�นจับ “พัฒน

พงษ์ พันธ์มีเช�ว์” รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระ 

ทรวงพลังง�น ขึ้นเขียงเพิ่มไปอีก ๑ ร�ยชื่อรัฐมนตรีที่ต้องถูก

ซักฟอก

ส�เหตุก็ฟังได้อยู่เหมือนกัน เป็นเพร�ะประช�ชนเดือด

ร้อนทุกหย่อมหญ้�จ�กวิกฤตพลังง�น เป็นปัญห�เชิงประจักษ์ 

“การจะมาคำานึงถึงมารยาททางการเมือง จึงไม่ใช่การ

ทำาหน้าที่ผู้แทนราษฎรที่ดี”

นึกถึง ประสิทธิ์ ก�ญจนวัฒน์ อดีตประธ�นรัฐสภ� ขึ้น

ม�ทันทีครับ....

“อย่�งนี้ยุ่งต�ยห่�”

อย่�งแรกไม่รู้ว่� “อัครเดช” รู้ที่ม�ของ “พัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเช�ว์” หรือเปล่�ว่� ก�รเข้�ม�แทนที่ “สมคิด จ�ตุศรี

พิทักษ์” และ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” ในตำ�แหน่งรองน�ยกฯ 

และรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพลังง�นนั้น เป็นเก้�อี้ส�ยตรง

น�ยกฯ ประยุทธ์

ไม่ใช่โควต�พลังประช�รัฐ

สนิมเนื้่อในรัฐบาล

ประก�รถัดม� ประเทศไทยมีปัญห�เรื่องพลังง�นจริงครับ 

ร�ค�น้ำ�มันพุ่งกระฉูด ต่อลิตรแพงพอๆ กับ ๒ ลิตรร้อยในยุคยิ่ง

ลักษณ์ 

แต่ไม่ใช่ไทยประเทศเดียวที่เจอกับวิกฤตพลังง�น มันเป็น

วิกฤตของโลก  

ไม่มีประเทศไหนรอดพ้น ยกเว้นประเทศผู้ส่งออกที่ใช้นโย 

บ�ยประช�นิยมอุดหนุนร�ค�น้ำ�มัน

ฉะนั้นก�รที่ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบ�ล ยุให้ฝ่�ยค้�นซักฟอก

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพลังง�น คือก�รดิสเครดิตรัฐบ�ลโดย 

ตรง 

ประเด็นนี้ก้ำ�กึ่งกับก�รทำ�หน้�ที่ผู้แทนร�ษฎรที่ดีครับ 

คำ�ให้สัมภ�ษณ์ของ “อัครเดช” ที่บอกว่� 

“มีข้อมูลของนายสุพัฒนพงษ์พร้อม เพราะได้เข้าร่วมประ                                                                                   

ชุมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านพลังงานกว่า ๑๐ รอบ และสามารถ

ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของนายสุพัฒนพงษ์ได้อย่างชัดเจน 

และสามารถน็อกกลางสภาได้ มีข้อมูลพร้อมเสนอให้พรรค

ร่วมฝ่ายค้าน”

“ผมจึงอยากเสนอตัวขอเวลาฝ่ายค้านร่วมอภิปรายนายสุ

พัฒนพงษ์ด้วย”

ห�กมองในมุมที่ว่� “สุพัฒนพงษ์” ล้มเหลวจริง ถึงขั้นที่ 

ส.ส. พรรคร่วมรัฐบ�ลประสงค์จะขอร่วมซักฟอกด้วย เรื่องน้ีควร

จะเป็นท่�ทีที่เป็นท�งก�รจ�กพรรคประช�ธิปัตย์ 

เพร�ะก�รบริห�รด้�นพลังง�นล้มเหลว ถือเป็นเรื่องใหญ่

ม�ก กระทบกับประช�ชนทั้งประเทศในแทบทุกมิติ 

ดูล�วเป็นตัวอย่�ง เงินกีบแทบจะเป็นขยะ น้ำ�มันไม่มีให้

เติม ข้�วของทุกอย่�งแพงขึ้นเท่�ตัว เข้�ใกล้ล่มสล�ยเข้�ไป

ทุกที

ฉะนั้นห�กมีหลักฐ�นที่ไม่อ�จปฏิเสธได้จริง พรรคประช� 

ธิปัตย์ควรจะถอนตัวออกจ�กก�รร่วมรัฐบ�ลครับ 

บีบให้น�ยกฯ ยุบสภ�-ล�ออก หลังซักฟอก เพื่อห�รัฐบ�ล

ใหม่ม�แก้ปัญห�ด้�นพลังง�นแทน 

ก็ไม่แน่น้ำ�มันอ�จจะลดเหลือลิตรละ ๒๐ บ�ท เพร�ะเห็น

โม้กันไว้เยอะ

ส.ส.ที่ดีต้องมีข้อมูลที่เที่ยงตรงในก�รตัดสินใจ และต้องตัด 

สินใจบนพื้นฐ�นผลประโยชน์ของประช�ชน ไม่ใช่ผลประโยชน์

ท�งก�รเมืองของตนเอง 

เป็นปัญห�ที่ท้�ท�ยแกนนำ�พรรคประช�ธิปัตย์ ยุคที่เกิด

คว�มแตกแยกภ�ยในม�กที่สุดในประวัติศ�สตร์ของพรรค 

กระทรวงพลังง�นเป็นกระทรวงเกรดเอครับ  

ไม่แปลกที่ “ธรรมนัส พรหมเผ่�” เข้�ม�ผสมโรงด้วย 

“...วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับ ผมนั่งฟังท่าน                                                                            

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงพลังงานถึงการแก้ปัญหาราคาน้ำามันแพง

ผมไม่ใช่กูรูในเรื่องนี้ แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำาไมกระทรวงพลัง                                                                                  

งานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถึงไม่ออกมาช้ีแจงประเด็นโครงสร้าง

ราคาน้ำามันให้มันชัดเจนไปเลยว่าสาเหตุที่ทำาให้น้ำามันราคาแพง

เพราะอะไร โรงกลั่นเอาเปรียบเกินไปไหม หรือมีปัจจัยอื่นๆ อีก

พ่ีน้องประชาชนจะได้เข้าใจและทำาใจกลับไปใช้เตาอ้ังโล่มหา

เศรษฐี ตามนโยบายประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานครับ...”

คนที่จะเล่นง�นรัฐมนตรีโควต�น�ยกฯ ไม่น้อยเลยครับ 

นี่คือก�รส่งสัญญ�ณเบื้องต้นว่� สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อใน

ตน รัฐบ�ลจะพังพ�บด้วยฝีมือคนในรัฐบ�ลเอง

ไฟมันมีเชื้ออยู่ครับ 

ในมุมรัฐบ�ลเองก็ต้องระวังตัว ผิดม�ก ผิดบ่อยไม่ดีแน่ 

นอน 

ประชุมสภ�ว�นน้ี (๒๓ มิถุน�ยน) รถทัวร์แทบจะตกเหว!

ฝ่�ยค้�นยื่นกระทู้ถ�มน�ยกฯ เรื่อง ปัญห�เศรษฐกิจ

ป�กท้องประช�ชน 

ถ�มน�ยกฯ ปร�กฏว่�น�ยกฯ ติดภ�รกิจ มอบหม�ยให้

รัฐมนตรีคลังตอบกระทู้แทน แต่รัฐมนตรีคลังแจ้งว่�ติดภ�รกิจ 

จึงมอบหม�ยให้รัฐมนตรีช่วยคลังตอบสภ�แทน แต่รัฐมนตรี

ช่วยคลังแจ้งสภ�ว่�ติดภ�รกิจเช่นกัน สรุปไม่มีใครอยู่ตอบกระทู้

ในสภ� 

ไฮไลต์ของเรื่องอยู่ท่ีรองประธ�นสภ�ฯ “สุช�ติ ตันเจริญ”   

“...แม้ว่าสภาจะไม่สามารถบังคับรัฐบาลได้ แต่เป็นเรื่องการ

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน จึงอยากฝากรัฐมนตรีไปยังนายกฯ ให้

เตือนท่านนายกฯ ในที่ประชุม ครม. ว่าสภามีข้อบังคับการ

ประชุมข้อที่ ๑๕๑ ท่านควรมาตอบเอง ให้เกียรติสภาหน่อย 

ถ้าติดภารกิจควรต้องมอบหมายบุคคลที่มาตอบได้ ไม่ว่า

จะเป็นรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ได้หรือไม่ หรือใครที่มีความรู้

ที่จะมาตอบได้ ก็ขอฝากตรงนี้ด้วย

ขอกำาชับว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหาร คือสั่งไป

แล้วถือว่าจบกัน แบบนั้นไม่ใช่ แต่ขอให้สั่งเหมือนนักการเมือง 

ต้องสอบถามกันหน่อยว่าว่างหรือไม่ ตอบได้หรือไม่ แบบนี้ ไม่

เรียกว่ามอบหมาย เพราะมอบหมายแล้วไม่มาตอบ ถือว่าไม่มี

ความรับผิดชอบ 

ขอฝากท่านนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย 

ไปเรียนท่านนายกฯ ด้วย...”

“รองสุช�ติ” ก็พูดถูกนะครับ ต�มข้อบังคับก�รประชุม

สภ� รัฐบ�ลมีหน้�ที่ต้องไปตอบคำ�ถ�มผู้แทนร�ษฎร

แต่ที่แถมม�อันนี้น่�ห่วง 

ตีแสกหน้� “ลุงตู่” โดยตรง 

มันทำ�ให้ตีคว�มได้ว่� รัฐบ�ลนี้ บริห�ร หรือสั่งก�รกัน

แบบทห�ร ก็เข้�ท�งฝ่�ยค้�นครับ ห�กจะเอ�เรื่องนี้ ไปซัด 

“ลุงตู่” ในก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจก็มีน้ำ�หนัก เพร�ะคนพูด

เป็นรองประธ�นสภ�ฯ จ�กพรรคภูมิใจไทย 

ก็นี่แหละครับก�รเมืองในไทยปัจจุบัน ต้องใส่สแควร์รูต 

ถอดร�ก ยกกำ�ลังสิบ แล้วค่อยๆ แย้มออกม�จึงเห็นคำ�ตอบ 

เริ่มเห็นสนิมเนื้อใน.

กระตุ้น กระเตื้อง

พระพุทธเจ้าสอนว่า

ทำาดีช้า ใจยินดี ทางชั่ว

ปล่อยกิเลสมีกำาลังตั้งตัว

เล่นเรา เมามัว กิเลสมาร

คนจีนสอน อยู่เฉย-คิดชั่ว

ผู้ทำาตัว อยู่ว่าง ล้างผลาญ

สมาธิมินั่งหลับอยู่กับงาน

เกียจคร้านมลทินผิวพรรณ

บางธรณี

เรียน บรรณาธิการ อัตถ์ อัตนัย ที่รัก

* ม�ถึงบ�งธรณีทวีโศก  ย�มวิโยคย�กใจให้สะอื้น

โอ้สุธ�หน�แน่นเป็นแผ่นพื้น  ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร

เมื่อเคร�ะห์ร้�ยก�ยเร�ก็เท่�นี้  ไม่มีที่พสุธ�จะอ�ศัย

ล้วนหน�มเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ  เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอก� (๓๑)

บางธรณี อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ�เจ้�พระย�ที่ตำ�บลท่�ทร�ย 

อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี มีคลองบ�งธรณีเป็นสถ�นที่สำ�คัญย�ว 

๒.๖ กิโลเมตร มีน้ำ�ตลอดทั้งปี ซึ่งคลองนี้แยกจ�กแม่น้ำ�เจ้�พระย�

เหนือโรงง�นทอกระสอบของกระทรวงอุตส�หกรรมเล็กน้อย

อนึ่ง สุนทรภู่พรรณน�คว�มจ�กนิร�ศภูเข�ทอง อันตอนนี้ลึก

ซึ้ง กินใจม�กม�ย ท่�นใดอ่�นนิร�ศต่�งๆ อีก ๘ เรื่องของสุนทรภู่ ย่อม

มีคว�มรู้สึกเหมือนกันว่� สุนทรภู่แต่งนิร�ศนี้ ได้ไพเร�ะยิ่ง ส�ม�รถ

สะท้อนอ�รมณ์ออกม�สอดคล้อง ผสมผส�นกับธรรมช�ติในทุกๆ ที่

อย่�งโดดเด่น ชัดเจน เป็นจริงเป็นจัง ชนิดห�ใครม�เทียบได้ย�ก

จริงๆ ประหนึ่งเขียนด้วยหัวใจ ตีแผ่สิ่งต่�งๆ ในจิตใจ โดยเฉพ�ะวรรค

ทอง เมื่อเคร�ะห์ร้�ยก�ยเร�ก็เท่�นี้ ไม่มีที่พสุธ�จะอ�ศัย ล้วนหน�ม

เหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอก� กล่�วคือ เมื่อครั้ง

ที่รัชก�ลที่ ๓ ยังไม่ได้ทรงครองร�ชย์ มีก�รเสียดสีเกี่ยวกับก�รแก้ไข

กลอน ซึ่งทำ�ให้เกิดขัดเคืองถึง ๒ ครั้ง ๒ คร� ในที่นี้ผู้เขียนขอละไว้ใน

ฐ�นที่เข้�ใจกัน ขณะที่สุนทรภู่อ�ยุ ๔๒ ปี อยู่ในสมณเพศ พ.ศ.๒๓๗๑ 

ไปกรุงเก่�และได้แต่งนิร�ศภูเข�ทอง ทั้งนี้บวชที่วังหลวง สมัยรัชก�ล

ที่ ๓ ช่วงปี พ.ศ.๒๓๖๗ ถึง พ.ศ.๒๓๙๔ (รวม ๒๗ ปี) ออกบวชเพื่อหนี

ร�ชภัยหลังรัชก�ลที่ ๔, ๑๔ วัน-ตลอดแผ่นดินรัชก�ลที่ ๓

เพร�ะฉะนั้นผู้เขียนรู้สึกว่� ก�รอ่�นนิร�ศนี้ด้วยอ�รมณ์เศร้�

สร้อยที่สุด น้ำ�ต�จะร่วงริน ตื้นตันอย่�งเจ็บปวด ไม่อ�จห�คำ�ใดๆ ม�

บรรย�ยได้ถูกต้อง นี่คือกวีนิพนธ์ที่เข้�ถึงเนื้อห� รูปแบบ (ฉันทลักษณ์) 

วรรณศิลป์ โดยเฉพ�ะวรรณศิลป์เป็นเรื่องของคว�มซ�บซึ้งในถ้อยคำ�

ที่จิตใจมนุษย์เท่�นั้นจะรู้สึกถึงคุณค่� และก็เป็นคว�มซ�บซึ้ง ดื่มด่ำ� ที่

จะแยกแยะออกม�อธิบ�ยได้ย�กเต็มที หรือบ�งทีอธิบ�ยไม่ได้เลย ข้อ 

คว�มกลอนดังกล่�วข้�งต้น กล่�วถึงเมื่อเรือแล่นม�ถึงตำ�บลบ�งธรณี

ตอนใต้ของกรุงเก่� ชื่อตำ�บลชวนให้ผู้แต่งหวนคิดไปถึงแผ่นธรณีหรือ

พื้นดินอันกว้�งใหญ่ไพศ�ล และมีคว�มหน�ถึงสองแสนสี่หมื่นโยชน์ 

แต่ถึงแผ่นดินกว้�งใหญ่และลึกซึ้งเพียงไรก็ต�ม ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

สำ�หรับเข� เพร�ะเข�เป็นคนร่อนเร่พเนจร ไร้ญ�ติข�ดมิตร ไม่มีแผ่น

ดินอ�ศัยเป็นของตัวเอง มีแต่คว�มทุกข์ระทมและเคร�ะห์ร้�ยไปเสีย

ทุกอย่�ง เหมือนมีหน�มแหลมคมคอยทิ่มแทงใจให้ปวดแปลบครั้งแล้ว

ครั้งเล่� ต้องเร่ร่อนอยู่เรื่อยไป เหมือนนกไร้รัง ต้องเปล่�เปลี่ยวเที่ยว

ไปเพียงเดียวด�ย เร�ผู้อ่�นก็อดทนหดหู่ไม่ได้ มีคว�มรู้สึกเยียบเย็น

ในใจว่� ชีวิตมนุษย์นี้หนอ ย�มมีบุญพ�ว�สน�ส่ง มีอำ�น�จร�ชศักดิ์

ก็อิ่มเอมเปรมใจ มีคว�มสุขคว�มสบ�ยไปเสียทุกอย่�ง เพร�ะระบบ

อุปถัมภ์หรือนัยหนึ่งระบบศักดิน�นั่นเอง แต่พอถึงคร�วย�กไร้สิ้นคน

อ�ลัยไยดี จะหันหน้�พึ่งใครก็ไม่มี จะหันหน้�ไปท�งไหนก็มีแต่คว�ม

คับแคบใจ แผ่นดินอันกว้�งใหญ่ไพศ�ลก็ไม่มีที่ว่�งเหลือไว้อีกเลย 

ขน�ดตัวมนุษย์ก็เล็กน้อยเพียงเท่�นี้ ไม่ได้กินเนื้อที่ม�กสักเท่�

ไหร่ ชีวิตมีอันสิ้นหวัง อยู่ไปก็อย่�งคนพ่�ยแพ้ทุกกรณี ต้องตุหรัดตุเหร่

เร่ร่อนไปอย่�งไม่มีจุดหม�ยปล�ยท�ง ก็เพร�ะระบบศักดิน�อีกน่ันแหละ                                                                                      

ชี้ต้นต�ยปล�ยเป็น ทั่วโลกจึงล้มเลิกระบบนี้ตลอดม� ประเทศแล้ว                                                                             

ไม่อยากหนีตลอดชีวิต

สืบทอดเป็นอ�รยะอภิรมย์

โลกนิยมเรียนรู้ “บูชา” เอย.

พระมหา ดร.วิเชียร (ภาระวงศ์) วชริวังโส

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ วัดจักรวรรดิราชาธิวาส กทม.

 * สักว� “คอร์รัปชัน” ด้วยก�รคด

ทรยศเครื่องแบบที่แนบร่�ง

ใช้ “หน้าที่,ตำาแหน่ง” แฝงส่องท�ง

บังหลวงอย่�งหน้�ด้�นสะท้�นใจ

บริบทกดรั้งทั้งประเทศ

ยิ่งสมเพชยิ่งม�กยิ่งล�กไส้

ต่�งเฉือนเชือดเลือดเนื้อเหลืออะไร

แสนสงส�รประเทศไทย “บอดใบ้” เอย.

ประธาน ฤทธิลี อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง กทม.

 * สักว� “ภาษีเถื่อน” เหมือนส่งส่วย

ชนกลุ่มน้อยร่ำ�รวยด้วยระบบ

เป็นอย่�งนี้ม�น�นกั้นทำ�นบ

ยิ่งนับวันยิ่งพบยิ่งครบท�ง

อุปถัมภ์น้ำ�พึ่งเรือเสือพึ่งป่�

สัตว์น�น�อ่อนแอแพ้รอบข้�ง

ส�รพัดเอ�เปรียบเหยียบกฎง้�ง

ส�รพันอำ�พร�ง “สร้างภาพ” เอย.

ผศ.ดร.วาสนา บุญสม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 * สักว� “มหาชน” ทนไม่ไหว

เห็นพระเล่นเสียวไส้ให้จิตตก

องค์กรรับผิดชอบชอบเข้�รก

เรื่องเข็นครกขึ้นเข�ไม่เอ�ง�น

พอมีคนขวนขว�ยในระเบียบ

ก็ม�เหยียบวินัยอย่�ได้ข�น

ช่�งง�มไส้ง�มหน้�ส่ออ�ก�ร

จ้องแต่ง่�นเงินทอน “ขอสอน” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร เขตลาดพร้าว กทม.

ฤทธิ ศรีดวง เขตดอนเมือง กทม.

 * สักว� “ภาษีบาป” ถูกส�ปแช่ง

มันเสียดแทงผู้รับกับผู้ให้

ว่�เงินนี้สีเท�ต่�งเข้�ใจ

ลุกล�มไปทั่วประเทศสังเวชแท้

เอ�อย่�งกันมั่นคงดำ�รงเกียรติ

น่�หย�มเหยียดยิ่งนักไม่ยักแก้

ซ้ำ�สืบทอดถอดบทเรียนแนบเนียนแล

นำ�เผยแพร่รุ่นต่อรุ่น “คุกรุ่น” เอย.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ เขตบางเขน กทม.

นึกถึงนิราศสุพรรณ ที่สุนทรภู่ออกเดินทางไปยังเมืองสุพรรณ

เพื่อค้นหายาอายุวัฒนะ คราวนั้นสาหัสแทบเอาชีวิตไม่รอด สุดท้าย

คว้าน้ำาเหลวไม่ได้อะไรกลับมา 

หวังไว้ให้ลูกเต้า เหล่าหลาน

รู้เรื่องเปลืองป่วยการ เกิดร้อน

อายุวัฒนะขนาน นี้พ่อ ขอเอย

แร่ปรอทยอดยากข้อน คิดไว้ให้จำาฯ

ส

“

เมธา ชลิงสุข
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6 เศรษฐกิจ

สั่งเพิ่ม‘หวยดิจิทัล’20ล้านใบ!	
สนามบินน้ำา	 •	 “บอร์ดสลาก” 

ไฟเขียวเพิ่มปริมาณหวยดิจิทัล

เต็มสูบ 20 ล้านใบภายในปีนี้ 

สั่งทยอยเพิ่มงวดละ 1-2 ล้าน

ใบ เริ่มงวด 1 ส.ค.2565 ปู

พรมขยายจุดจำาหน่ายโครงการ

สลาก 80 ไปยังปั๊มน้ำามันทั่ว

ประเทศ

นายลวรณ แสงสนิท ประ                                                    

ธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐ                                                  

บาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิจารณา 

แล้ว มีมติให้เพิ่มปริมาณสลาก

จำาหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม หรือ

สลากดิจิทัลอีก 2 ล้านฉบับ ใน

งวดวันที่ 1 ส.ค.2565 โดย

จะเริ่มจำาหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 

ก.ค.2565 รวมเป็น 7.1 ล้าน

ฉบับ ส่วนงวดวันที่ 16 ก.ค. 

ยังจำาหน่ายอยู่ที่ 5.1 ล้านฉบับ

เหมือนเดิม โดยจะติดตามผล

การจำาหน่ายสลากอย่างใกล้ชิด 

หากผลการตอบรับขายหมดใน

เวลารวดเร็วเช่นที่ผ่านมา ก็จะ

พิจารณาเพิ่มปริมาณสลากใน

งวดถัดไปอีก 2 ล้านฉบับ เพื่อ

ให้ค่อยเป็นค่อยไป

“การเ พ่ิมปริมาณสลาก                                      

ดิจิทัลจะพิจารณาความต้อง 

การของประชาชนผู้ซื้อสลาก 

และต้องพิจารณาถึงระยะเวลา

ในการขายสลากดิจิทัล ที่ควร

จะมีเวลาในการขายตั้งแต่วัน

แรกจนถึงที่ขายหมดประมาณ 

7-10 วัน เพื่อให้มีเวลามาก

พอที่จะสร้างกลไกราคาให้อยู่

ที่ 80 บาท โดยปริมาณสลากที่

เหมาะสมในการเพิ่มแต่ละครั้ง

ไม่เกิน 2 ล้านฉบับ และจำานวน

สูงสูดที่จะเพิ่มไม่เกิน 20 ล้าน

ฉบับภายในสิ้นปีนี้” นายลวรณ

กล่าว

สำาหรับโครงการจุดจำา 

หน่ายสลาก 80 ปัจจุบันมีจุด

จำาหน่ายสลาก 80 ทั้งหมด 754 

จุดทั่วประเทศ และยังมีบางส่วน

อยู่ระหว่างทำาสัญญา โดยตั้งแต่

เดือน ส.ค.นี้เป็นต้นไปจะมีจุด

จำาหน่ายสลาก 80 ทั่วประเทศ 

1,077 จุด และภายในปีนี้ สำานัก

งานสลากฯ จะนำาร่องขยายจุด

จำาหน่ายสลาก 80 ซึ่งจำาหน่าย

สลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ไปที่สถานีบริการน้ำามัน ปตท.

และบางจากทั่วประเทศไม่น้อย

กว่า 2,000 จุด หากได้รับการ

ตอบรับที่ดีจะขยายเพิ่มต่อไป.

ร่วมมือ	 •	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ 4 มหาวิทยาลัย และสำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริม

และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 4 ภาคทั่วประเทศ พร้อมหนุนการวิจัยเพิ่มศักยภาพการดูด

ซับคาร์บอน ยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนผ่านเทคโนโลยีด้านการเกษตรและ

ป่าไม้ มุ่งผลักดันนโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศให้สำาเร็จ.

‘ธอส.’จ่อขยับดอกเบี้ยบ้าน
หลังคาดกนง.ขึ้นอีก1%

ครวญต้นทุนพุ่ง1,000ล.

พระราม	 9	 •	 “ธอส.”	 รับ	 ต.ค.2565	 เล็งขึ้นดอกเบี้ยบ้านอีก	

0.125-0.150%	 ต่อปี	 หลังประเมินปีนี้มีลุ้น	 กนง.เคาะขยับเพิ่ม

ดอกเบี้ยนโยบายอีก	0.50%	ต่อปี	โอดต้นทุนพุ่ง	1	พันล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                                

การผู้จัดการธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า 

ธอส.ได้ประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่อวางแผนทิศทางการ

ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย โดยเบ้ือง

ต้นมีการประเมินว่าการประชุม

คณะกรรมการนโยบายการ

เงิน (กนง.) ท่ีเหลืออีก 3 คร้ังใน

ปีน้ี น่าจะมีการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% 

อย่างน้อย 2 ครั้ง รวมเป็นการ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อีก 0.50% ขณะที่คาดว่าจะมี                                              

การปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 

ในปี 2566 อีกอย่างน้อย 0.50% 

ต่อปี ทำาให้คาดว่าในช่วง 2 ปี

นี้ จ ะมี ก ารปรั บขึ้ นดอก เบี้ ย

นโยบายประมาณ 1%

“ในการประชุม กนง.รอบ

เดือน ส.ค.2565 หากมีมติปรับข้ึน

อัตราดอกเบ้ียนโยบาย ธนาคารก็

จะยังไม่มีการปรับข้ึนดอกเบ้ียตาม 

และจะพยายามตรึงไว้ ให้นาน

ท่ีสุด แต่ประเมินว่าในช่วงเดือน 

ต.ค.น้ี ธอส.อาจจะมีการปรับข้ึน

อัตราดอกเบ้ียคร้ังแรกและคร้ัง

เดียวของปีน้ีท่ีเฉล่ีย 0.125%-

0.150% ต่อปี ส่วนท่ีเหลือคาดว่า

ธนาคารจะทยอยปรับข้ึนในช่วง

ไตรมาส 1/2566” นายฉัตรชัยกล่าว

ท้ังน้ี ยอมรับว่าการปรับ

ข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายของ 

กนง .จะกระทบทำาใ ห้ต้นทุน

ของ ธอส.เพ่ิมข้ึน เพราะต้องข้ึน                                       

ดอกเบ้ียเงินฝากทันที ส่วนฝ่ัง

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้น้ัน ก็อยู่ท่ีแต่                                        

ละธนาคารจะพิจารณาบริหาร

ต้นทุนอย่างไร ซ่ึงในปีน้ีก็ยังมีเวลา                                

เหลืออีก 5 เดือน แต่จากการประ 

มาณการคาดว่าการตรึงดอกเบ้ีย

เพ่ือช่วยเหลือและลดภาระให้

ประชาชน จะทำาให้ ธอส.มีต้นทุน

ในปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 

ล้านบาท ส่วนปี 2566 คาดว่าจะ

กระทบประมาณ 1,300 ล้านบาท

นายฉัตรชัยกล่าวอีกว่า 

สอท.จับตาชิปขาดกระทบผลิตรถยาว

ฉัตรชัย	ศิริไล

สาทร	•	“ส.อ.ท.” จับตาปัญหา

ขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนยัง

ไม่คลี่คลาย หวั่นกระทบการ

ผลิตยาว เผยด้านส่งออกใน

เดือน พ.ค.ลดลง โดยส่งผล

ให้การส่งออก 5 เดือนแรกลด 

3.77% 

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน                                           

พงษ์ รองประธานและโฆษก                       

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์                                             

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

ไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปัญหา                                                    

การขาดแคลนเซมิคอนดัก 

เตอร์ (ชิป) และชิ้นส่วนรถยนต์

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

ต่อยอดการผลิตและการส่ง

ออกรถยนต์ในเดือน พ.ค.2565 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนที่ลดลง 7.8% และ 3.2% 

ตามลำาดับ ทำาให้กลุ่มจำาเป็น

ต้องติดตามปัญหาดังกล่าวใกล้

ชิด เนื่องจากยอมรับว่าหาก

สถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจจะ

กระทบเป้าหมายการผลิตปี 

2565 ที่วางไว้ 1,800,000 คัน 

แบ่งเป็นผลิตเพื่อจำาหน่ายใน

ประเทศ 800,000 คัน และส่ง

ออก 1,000,000 คันได้ 

“แม้ว่าการจำาหน่ายรถ 

ยนต์ในประเทศเดือน พ.ค.65                                         

มีทั้งสิ้น 64,735 คัน เพิ่มขึ้น                                       

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 15.71% 

และรวม 5 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-                                           

พ.ค.65) อยู่ที่ 359,351 คัน 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 

16.59% จากกิจกรรมต่างๆ ที่                                          

ฟื้ นตั วทั้ ง คลายล็ อกดาวน์  

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐ                                              

ที่มีต่อเนื่อง และการเปิดประ 

เทศที่ท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวมาก

ขึ้น ในขณะนี้ที่เรามองว่าการ

ผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ

จะได้เกินเป้าหมายด้วยซ้ำา” 

นายสุรพงษ์กล่าว 

ด้านการส่งออกรถยนต์

สำาเร็จรูปเดือน พ.ค.65 อยู่

ที่ 76,937 คัน ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 3.20% 

ซึ่งเป็นการส่งออกรถยนต์นั่ง

ไปยังตลาดเอเชียและยุโรปที่

ลดลง และมูลค่าการส่งออก

รถยนต์ พ.ค.อยู่ที่ 46,226.52 

ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียว 

กันของปีก่อน 4.52 ขณะที่ 5 

เดือนแรกปีนี้ส่งออกรถยนต์

สำาเร็จรูป 375,757 คัน ลด

ลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน                                    

3.77% แต่มีมูลค่าการส่งออก                          

223,872.91 ล้านบาท เพิ่ม                                                                

ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 1.1% เนื่องจากค่าเงิน                            

บาทที่อ่อนค่า และเมื่อรวม                              

มูลค่าส่งออกรถยนต์ เครื่อง  

ยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และ

อะไหล่ 5 เดือนแรก มีมูลค่า 

341,753.54 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

2.66%. 

การท่ีดัชนีตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวลง	 เห็นได้ชัดเจนว่าเกิดจาก

แรงกดจากการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติโดยตรง ซ่ึงอาจจะมอง                                                                      

ว่าสอดรับกับการดิ่งลงของดัชนีดาวโจนส์ก็ได้ เป็นธรรมดาที่นัก

ลงทุนต่างชาติจะมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ ไม่ต่างกับการลงทุน

ในตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่กรณีตลาดหุ้นไทยอาจจะมีผลกระทบ                                                                    

มากกว่า เพราะนับจากต้นปีที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติได้ โหมซื้อ                                                                       

หุ้นไทยเข้าพอร์ตไปมาก ซื้อไปมากกว่า 142,000 ล้านบาท ใน

ชว่งแค่ 5 เดือนแรก จึงไม่แปลกท่ีเดือนน้ีจะมีการขายออก เพราะ

นอกจากจะมีปัจจัยกดดันจากเฟดปรับลดคิวอีลงแล้ว การปรับข้ึน                                                                              

ดอกเบ้ียของเฟดท่ีค่อนข้างแรงในช่วงท่ีผ่านมา นับว่ามีผลทางด้าน

จิตวิทยากับนักลงทุนต่างชาติมาก จะพบว่าในช่วง 7 วันทำาการที่

ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติได้ขายหุ้นออกมากถึง 19,693.89 ล้าน

บาท เป็นการขายติดต่อกันทุกวัน บางวันขายออกมากกว่า 5,700 

ล้านบาท แต่เมื่อขายออกนานและมากอย่างนี้ เป็นธรรมดาที่จะ

ต้องขายลดน้อยลง อย่างวาน

น้ีเ ร่ิมขายลดลงมาอยู่ระดับ 

2,239.90 ล้านบาท ในทาง

เทคนิคคงต้องพูดว่ามีการขาย                                        

มากเกินไป ทำาให้มองว่าสัปดาห์ 

หน้าแรงขายจะลดลงได้มาก 

เพราะดูจากการขายออกที่                                              

มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท ทำา                                         

ให้ หุ้ น ในพอร์ ตลดลง เหลื อ 

110,532.53 ล้านบาทแล้ว จาก                                         

เดิมที่ มี ยอดซื้ อสุทธิมากถึ ง 

142,000 ล้านบาท ทำาให้มีสภาพ

คล่องดีขึ้นค่อนข้างมาก

ในด้านเทคนิคมองว่า 

เม่ือมีการขายออกได้มากระดับ

หน่ึง แรงขายจะต้องลดลง ขณะ

เดียวกันกลับจะมีแรงซ้ือเข้ามามากข้ึน เพราะนักลงทุนท้ัง 2 กลุ่มต่างก็ได้

ขายหุ้นออกมากในช่วงต้นปีมาแล้ว จึงมีเงินอยู่ในมือจำานวนมาก อย่าง

กองทุนจนถึงวานน้ี (23 มิ.ย.65) ก็มียอดขายสุทธิมากถึง 92,474.98 ล้าน

บาท เงินส่วนน้ีสามารถนำากลับมาซ้ือหุ้นได้มาก ส่วนทางด้านนักลงทุน

ท่ัวไปก็มีสภาพเช่นกันได้ขายหุ้นออกในช่วงต้นปีมาก จึงยังมีเงินในมืออีก

กว่า 2 หมื่นล้านบาท ท่ีพร้อมจะหุ้นคืนได้ต่อไป ทำาให้มองว่าแม้นักลงทุน

ต่างชาติจะขายหุ้นอีกก็ไม่น่ากังวล ยังมีเงินพร้อมท่ีจะกลับมาซ้ือมากเช่น

กัน เพียงแค่แรงขายน้อยลง ตลาดก็จะดีดกลับได้มากข้ึน จึงยังลงทุนได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มธนาคาร ยังคงน่ามองที่ BBL,	

KBANK	 และ TISCO	 กลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจกำาลังฟื้นตัวมากขึ้น 

ธุรกิจจะมีกำาไรสูงขึ้น น่ามองที่ AMATA,	SPALI	และ WHA	กลุ่ม

ขนส่งยังมองเป็นธุรกิจที่จะมีกำาไรดีตลอดปีนี้ จึงน่าลงทุนมาก ดูที่ 

PSL,	RCL	และ WICE	กลุ่มพลังงาน แม้ราคาน้ำามันจะผันผวน

อ่อนตัวลง แต่ยังคงอยู่ระดับสูงกว่า 100 ดอลลาร์ได้ ธุรกิจจะยัง

มีกำาไรดี น่ามองที่ TOP,	ESSO	และ BPP	หุ้นรายตัวที่น่ามองมี 

PTTGC,	TASCO	และ BFIT	เป็นต้น

สุดสัปดาห์ตลาดอาจซึมลงบ้าง แต่ยังคงมีการลุ้นเก็งกำาไร

ตามปกติ หากลงทุนระยะยาวได้จะดีกว่าการเก็งกำาไรระยะสั้น.

 

ขายมากเกินไป	แรงขายลด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินเครื่องเต็มที่	 บมจ.เดอะแพรค	

ทิเคิลโซลูชั่น	 (TPS)	 ก็ลุยประมูลงานใหม่เต็มสูบ ทั้งงานภาครัฐ-

เอกชน จะงานเล็ก งานใหญ่..ไม่มีถอย เพื่อเติม Backlog ที่มีอยู่ใน

มือกว่า 1,277 ล้านบาท แม่ทัพใหญ่ “บุญสม กิจเกษตรสถาพร” 

บอกแนวโน้มตลาดไอทียังไปได้สวย องค์กรต่างๆ มีความต้องการ

เทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับการทำางานในรูปแบบไฮบริดมากขึ้น เป็น

โอกาสดีของ TPS ฟุ้ง ผลงานในปีนี้ตั้งเป้าหมายโตที่ระดับ 20-

25% ...•

มาท่ี สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (สพธอ.)	

หรือ	ETDA	เปิดเผยว่า ได้จับมือกับพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศ 

เตรียมจัดใหญ่ Digital Foresight Symposium “Future Ready: 

Advancing Thailand for the Digital Forward” สะท้อนภาพอนาคต

ดิจิทัลในอีก 10 ปีข้างหน้า ไทยก้าวต่ออย่างไร? วันพุธท่ี 29 มิ.ย.น้ี ลง

ทะเบียนร่วมงานท่ี https://forms.gle/vz6hThuMQuKjMgGY9 ...•

เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง บมจ.แพลนเน็ต คอมมิว 

นิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยี

ดิจิทัลแบบครบวงจร จึงขอเชิญชวนไปทำาความรู้จักกับอีกขั้นของ

นวัตกรรมจอ LED ระดับ 4K ที่สามารถตอบโจทย์ทุกโซลูชันการ

ใช้งาน อาทิ ป้ายโฆษณาดิจิทัล, สตูดิโอเสมือนจริง และศูนย์สั่ง

การ เฝ้าระวัง และปฏิบัติการ ในงานสัมมนาออนไลน์ “Connect 

to the Future : The Next Level of 4K LED Solutions” สนใจ

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ได้ที่ 

https://www.facebook.com/PlanetComm ในวันพุธท่ี 29 มิถุนายน 

2565 เวลา 10.30-12.00 น. ลงทะเบียนร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้

จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2792-2412, Line : https://bit.

ly/2TSO7l1 ...•

สายเฮลตี้ห้ามพลาด! บมจ.เชอร์วู้ด	 คอร์ปอเรชั่น	 (ประ	

เทศไทย)	 หรือ	 SWC	 เปิดตัวธุรกิจใหม่ผ่าน บริษัท ล้อตโต้ฟู้ด 

(ประเทศไทย) จำากัด ดำาเนินธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจากพืช Plant 

Based Food ภายใต้แบรนด์ ล้อตโต้ฟู้ด (LottoFood) ตอบรับ

กระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ งานนี้ซีอีโอ “ธนากร วัฒน

วิจารณ์” การันตีรสชาติถูกปาก-ถูกใจ เพราะเราใส่ใจทั้งวัตถุดิบ

และพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต เตรียมทยอยออกสู่ตลาดทั้งประ 

เภท Ready to Eat และ Ready to Cook เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายราย

ได้แตะ 500 ล้านบาทในปี 2567 ...•

ด้าน บมจ.เค.ดับบลิว.เม็ททัล	เวิร์ค	(“KWM”)	เตือนผู้ถือ

หุ้นอย่าลืมใช้สิทธิแปลงสภาพ KWM-W1 ครั้งที่ 2 ในอัตราการ

ใช้สิทธิ 1:1 ที่ราคา 1.50 บาท/หุ้น วันที่ 4 ก.ค.นี้ ระบุสามารถ

แจ้งความจำานงใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค.นี้ งานนี้ “ติยา                                                                              

ภรณ์ วนโกสุม” กรรมการผู้จัดการ ชี้หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลง

สภาพหมดตามสิทธิภายในระยะ 2 ปี ส่งผลให้บริษัทมีเม็ดเงินเข้า

มาเสริมสภาพคล่องกว่า 200 ล้านบาท เพื่อรองรับและต่อยอด

แผนขยายการลงทุนในระยะยาว ...•.

ทอท.ปรับปริมาณผู้ โดยสาร

ลุ้นโควิดซาปี65โตถึง33%

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.99 35.72
ยูโร 36.70 37.81
ปอนดสเตอรลิง 42.40 43.98
เยน (100 เยน) 25.60 26.71
หยวนจีน 4.97 5.36
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,650 30,750
ทองรูปพรรณ 30,092 31,250
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

23/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,698.51 3,557.15 +1,141.36
 4,772.82 4,832.16 -59.34
 32,092.54 34,332.45 -2,239.90
 22,329.09 21,171.20 +1,157.89

63,892.96
-2.41

1,557.61

BRI	ลุยเปิด	4	โครงการใหม่	4.6	พันล้านบาท		

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. 

บริทาเนีย หรือ BRI เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยแนว

ราบในช่วงครึ่งปีหลังมีความคึกคักขึ้น หลังมีปัจจัยบวกจากภาพ

รวมเศรษฐกิจที่เริ่มทยอยฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ สถานการณ์ 

COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย และเตรียมประกาศเป็นโรคประจำา

ถิ่น ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการซื้ออสังหาฯ ดังนั้นในไตรมาส 3 

เตรียมเปิดตัวที่อยู่อาศัยแนวราบ 4 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการ

รวม 4,550 ล้านบาท เพื่อรองรับดีมานด์ผู้บริโภค 

‘ลลิล’	ผุดโปรเจ็กต์ใหม่เจาะตลาดเมืองนนท์	

นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิล พร็อพ  

เพอร์ตี้ หรือ LALIN เปิดเผยว่า บริษัทได้ทุ่มงบกว่า 1,400 ล้านบาท 

เปิดตัวโครงการบ้านคุณภาพในทำาเลฝ่ังตะวันตกของกรุงเทพฯ ลลิล

ทาวน์ ชัยพฤกษ์-ไทรน้อย ย่านนนทบุรี เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาส

ในเรื่องทำาเลที่มีศักยภาพและโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจใน

อนาคต โดยยังคงมุ่งเน้นกลุ่ม real demand สืบเนื่องจากความ

ต้องการของตลาดกลุ่มนี้ซึ่งยังมีปริมาณความต้องการที่ชัดเจน 

BLESS	เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ	1.40	บาท

นายอภิชาต แสงจันทร์ ผู้อำานวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท 

หลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ

การจัดหน่ายและรับประกันการจำาหน่าย บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป 

(BLESS) เปิดเผยว่า บริษัทได้กำาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนให้กับประชาชนท่ัวไป (IPO) ท่ี 1.40 บาท เปิดจองซ้ือระหว่างวัน

ท่ี 29-30 มิ.ย. และ 1 ก.ค.65 คาดเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ (mai) วันท่ี 7 ก.ค.65 ม่ันใจกระแสตอบรับท่วมท้น 

SENA	ส่ง	‘เสนาเช่าซื้อ’	ช่วยคนอยากมีบ้าน

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนา

ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA เปิดเผยว่า บริษัทได้ต่อยอดพันธกิจปี 

“SENA Next” ควบคู่การทำาธุรกิจเพื่อสังคม เปิดโปรแกรม เสนา 

เช่าซื้อ สร้างโอกาสคนอยากซื้อบ้าน แต่ขาดสภาพคล่อง ไม่พร้อม

เป็นหนี้ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา จับ 5 โครงการนำาร่องสานฝัน 

ชะลอเคลียร์หนี้-เก็บเงินโอนเพื่อเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในอนาคต

จี้	รฟท.ประกวดราคาสายสีแดงส่วนต่อขยาย	

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่ง

การให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เร่งเปิดประกวดราคา                                                                                       

หาผู้รับจ้างสายสีแดง (ส่วนต่อขยาย) 3 เส้นทาง ได้แก่ 1.ช่วง 

ตลิ่งชัน-ศิริราช ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 4,694.36 

ล้านบาท 2.ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะ

ทาง 8.84 กม. วงเงิน 6,468.69 ล้านบาท ภายใน ธ.ค.2565 และ 

3.ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ระยะทาง 14.8 กม. วงเงิน 10,670.27 

ล้านบาท พร้อมประกวดราคาในเดือน ม.ค.2566 

TACC	รุกตลาดคนรักสุขภาพ

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ที.เอ.

ซี.คอนซูเมอร์ หรือ TACC เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคหัน

มาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทำาให้บริษัทตัดสินใจรุกเข้าสู่ตลาด 

Health & Wellness อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทจึงได้ร่วมกับ 7- 

Eleven พัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อขยายตลาดไปสู่กลุ่ม

ลูกค้า Health & Wellness โดยเปิดตัว Fruit Punch Hi-C เครื่อง

ดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) ซ่ึงม่ันใจว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้

บริโภคเป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงคร่ึงปีหลังโตตามแผน

AIS	สยายปีก	5G	โรมมิงครอบคลุม	66	ประเทศ

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป 

AIS เปิดเผยว่า ร่วมกับพันธมิตร 116 ผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำา

ทั่วโลก พร้อมให้บริการ 5G โรมมิง ที่ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 

66 ประเทศทุกทวีปทั่วโลก ทำาให้ AIS เป็นผู้ให้บริการที่มีโครงข่าย

สัญญาณดีที่สุดและครอบคลุมประเทศต่างๆ ได้มากเป็นอันดับ 1 

ในโลก เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและคนไทยที่

ต้องการเดินทางต่างประเทศ สามารถสื่อสาร เล่นโซเชียลได้ไม่

สะดุด อุ่นใจ ปลอดภัยในทุกทริป การเดินทางวิถีใหม่

สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรีเสร็จแล้ว!		

รายงานข่าวจากการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้ง

ว่า โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 

โครงการนนทรี ซึ่งประกอบด้วยระยะทางรวมทั้งหมด 8.3 กิโล 

เมตรใน 7 เส้นทาง คือ ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอยอนุมานราชธน 

ถนนสว่างอารมณ์ ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงเลียบทางด่วนเฉลิมมหา 

นคร) ถนนสาทร ถนนนางลิ้นจี่ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม MEA มีแผนนำาสายไฟฟ้าใต้ดิน 

215.6 กิโลเมตรแล้วเสร็จภายในปี 2568. 

วิภาวดีรังสิต	•	รายงานข่าว

จากบริษัท ท่าอากาศยาน

ไทย จำากัด (มหาชน) หรือ 

ทอท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ 

ทอท.ได้มีการจัดทำาประมาณ

การการจราจรทางอากาศ

ก่อนหน้านี้ล่าสุด ณ ต.ค.

2564 ซึ่งหลังจากนั้นพบว่ามี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทาง

ของผู้ โดยสาร โดยเฉพาะผู้

โดยสารต่างประเทศอย่าง

มีนัย โดยประกอบด้วย 2 

ปัจจัย ได้แก่ 1.นโยบายการ 

เปิดประเทศที่รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) สายพันธุ์ โอมิครอน

เมื่อปลาย ธ.ค.2564 มีผล

ต่อการปรับลดตารางการบิน 

(slot) และ 2.ปัจจัยภายนอก 

ซึ่งได้แก่ นโยบายการเปิด

ประเทศของประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะสาธารณรัฐประ 

ชาชนจีน รวมถึงการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลก

ซึ่ ง จ า ก เ ห ตุ ผ ล ดั ง

กล่าว ทอท.จึงมีความจำาเป็น

ต้องทบทวนประมาณการ

ปริมาณจราจรทางอากาศให้

สอดคล้องกับสถานการณ์และ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไป สำาหรับการประมาณการ                                        

ล่าสุด มิ.ย.2565 คาดว่าการ

ฟื้ นตั วของผู้ โ ดยสารในปี                                     

งบประมาณ 2565 จะมีผู้ โดย                                      

สารรวม 45 ล้านคน ฟื้นตัว 

33% และมีเที่ยวบิน 400,000 

เที่ยวบิน หรือฟื้นตัว 45% 

เมื่อเทียบกับก่อนช่วงเกิดสถาน 

การณ์ โควิด-19.

แม้ว่าจะมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียเงิน

กู้ แต่ว่าเงินงวดของลูกค้าก็จะยัง

ไม่ปรับข้ึนในทันที ถ้ายังเป็นการ

ชำาระดอกเบ้ียและยังมีเงินบาง

ส่วนท่ีไปตัดเงินต้น แต่ในกรณีท่ี

อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจนกระช้ัน

มากๆ เงินงวดไม่พอท่ีจะนำาไป

หักเงินต้น ก็จะต้องมีการข้ึนเงิน

งวด หรือจ่ายภายใต้เงินงวดเท่า

เดิม แต่ตัดเงินต้นน้อยกว่าเดิม ซ่ึง

แนวทางน้ีจะทำาให้ต้องขยายเงิน

งวดออกไปเป็นระยะยาวมากข้ึน

นอกจากน้ี มองว่าการ

ปรับข้ึนดอกเบ้ียในคร้ังน้ีจะส่ง

ผลกระทบกับลูกค้าในกลุ่มเปราะ

บางท่ีต้องการกู้บ้าน แต่ฐานเงิน

เดือนไม่สูงมากเป็นหลัก เช่น เงิน

เดือน 20,000 บาท ต้องการกู้

ซ้ือบ้านราคา 3,000,000 บาท 

ธนาคารอาจจะต้องลดวงเงิน

กู้ ส่งผลทำาให้กลุ่มเปราะบางดัง

กล่าวมีบ้านท่ีต้องการยากข้ึน 

ขณะท่ีกลุ่มท่ีมีความสามารถใน

การกู้เดิม ก็จะเข้าหาธนาคารเพื่อ

เลือกแพ็กเกจสินเช่ือท่ีสามารถ

ชำาระได้โดยไม่มีปัญหามากข้ึน.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

babaranoi@hotmail.com

หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย รัฐบาลเปิดประเทศรับ                                                                              

นักท่องเที่ยว ธุรกิจการบินเริ่มกลับมาฟื้นตัว เห็นได้จาก สายการบิน

บางกอกแอร์เวย์ส 

จัดโปรโมชั่นบัตร

โดยสารราคาพิเศษ 

เส้นทางกรุงเทพฯ–

มัลดีฟส์ (ไป-กลับ) ใน

ราคาเริ่มต้น 16,350 

บาท (รวมภาษีและ

อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่

บริษัทกำาหนด) พร้อม

รับสิทธิประโยชน์ 

อาทิ น้ำาหนักสัมภาระ

ฟรี 20 กิโลกรัม 

บริการอาหารว่าง

และเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง ณ บูทีคเลานจ์ และบริการอาหารบน

เที่ยวบิน โดยสามารถจองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้–31 สิงหาคม 

2565  และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2565 มี

กำาหนดการเที่ยวบินกรุงเทพฯ–มัลดีฟส์ (ไป-กลับ)  จะให้บริการ 4 

เที่ยวบิน/สัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์) ด้วยเครื่องบินแบบแอร์

บัส เอ 319 เที่ยวบิน PG711 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 

09.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติมาเล่ เวลา 11.45 น. และเที่ยว

บิน PG712 ออกจากสนามบินนานาชาติมาเล่ เวลา 12.45 น. ถึง

สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.30 น. ผู้สนใจสามารถสำารองที่นั่ง และ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) 

โทร 1771 หรือโทร.0-2270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. PG 

Live Chat: https://bit.ly/3hXocjG และสำานักงานบางกอกแอร์เวย์ส 

https://www.bangkokair.com/our-offices  ...•

มาที่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดตัวร้านน้องใหม่ล่าสุดภาย

ใต้ชื่อ ‘เดอะ คอมปะนี’ ร้านอาหารภายใต้คอนเซ็ปต์ โมเดิร์นอิตา

เลียนแห่งแรกที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ที่สร้างประสบการณ์

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับ

มาพบกันอีกครั้งกับบทความดีๆ 

ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ โดย 

บมจ.แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ที่จะ

เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการเงิน

ก่อนและหลังวัยเกษียณเพื่อให้ท่านมีชีวิต

ในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและไม่เป็น

ภาระของลูกหลาน

ใครบอกว่าชีวิตวัยเกษียณนั้นเป็น

เรื่องไกลตัว จริงๆ แล้วชีวิตวัยเกษียณ

เช็กลิสต์ความพร้อม 

เที่ยวรอบโลกในวัยเกษียณ
ส นั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายและ

ท้ายสุดของชีวิตเลยก็ได้ ซึ่งการวางแผนเพื่อ

ที่จะใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข

นั้นเป็นเป้าหมายของชีวิตที่เราทุกคนต้องไป

ให้ถึง โดยเป้าหมายของแต่ละคนนั้นก็แตก

ต่างกันออกไป บางคนอยากหาอาชีพเสริม

ทำาหลังวัยเกษียณ บ้างก็อยากอยู่บ้านแบบ

ชิลๆ เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ แต่จากที่ผมได้

ลองสอบถามเพื่อนร่วมงานมามากกว่า 70% 

ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “อยากไปเที่ยวรอบ

โลก” แน่นอนว่าทุกเป้าหมายในชีวิตล้วนเป็น

จริงได้เสมอ ส่วนเป้าหมายของผมวันนี้คือผม

ต้องการมาสานฝันทำาให้เป้าหมายของผู้คน

วัยเกษียณให้เป็นจริงด้วยการช่วยเช็กลิสต์

เตรียมความพร้อมก่อนการเที่ยวรอบโลกกัน

ครับ 

กระเป๋าตังค์พร้อม แน่นอนว่าหลาย

คนน่าจะทราบกันดีว่าการไปเที่ยวต่าง

ประเทศแต่ละทีจะต้องเตรียมตัววางแผน

หลายขั้นตอนเพื่อไปถึงยังจุดหมายปลายทาง 

เริ่มตั้งแต่การกำาหนดงบประมาณ ประเทศที่

ต้องการไป วันเวลา การเดินทาง ที่พัก ร้าน

อาหาร สถานที่เที่ยว ซึ่งทุกขั้นตอนล้วนแล้ว

แต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้น

ในการกำาหนดแพลนแต่ละอย่างในการท่อง

เที่ยว จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่เราจะต้องวางแผน

ค่าใช้จ่ายและเงินในกระเป๋าอย่างครอบคลุม 

ที่ติดเชื้อ COVID-19 มีความเสี่ยง

เป็นโรคเบาหวานทั้งในช่วงติดเชื้อ

และหลังรักษาหายแล้วได้ โดย

การเกิดเบาหวานหลังการติดเชื้อ

สามารถเกิดได้ทั้งคนที่ได้รับเชื้อในปริมาณ

มากและปริมาณน้อย ทั้งคนที่สุขภาพแข็ง

แรงก็มีความเสี่ยงไม่น้อยไปกว่ากัน 

พญ.รัตนพรรณ สมิทธารักษ์ 

อายุรแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิ

สม โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า เมื่อติด

เชื้อ COVID-19 แล้วมีโอกาสสูงถึง 1.4 

เท่า ที่จะทำาให้เกิดโรคเบาหวานตามมา

ได้ โดยเบาหวานจาก COVID-19 เกิดจาก

การติดเชื้อจนทำาให้เกิดการอักเสบในหลาย

ระบบและส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของ

ร่างกาย ทำาให้ระดับน้ำาตาลในเลือดสูงขึ้น 

หากน้ำาตาลในเลือดสูงขึ้นจะส่งผลให้

ตัวโรคแย่ลง ถ้าไม่สามารถคุมได้

จะทำาให้เลือดมีความเข้มข้นมาก

ขึ้น จนทำาให้สมองทำางานผิด

ปกติ แสดงความรู้สึกได้ลดลง

จนเกิดอาการซึม และเชื้อ

อาจทำาลายตับอ่อนจนทำาให้

ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้

เป็นปกติ ซึ่งสามารถเกิด

ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 

คุณหมอเปิดเผย

ว่า ในฝั่งยุโรปโอกาสเกิดเบาหวานชนิดที่ 

1 ในเด็กเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ และกว่า

ครึ่งจะเข้ารับการรักษาด้วยภาวะเลือดเป็น 

กรด มาด้วยอาการปัสสาวะบ่อย ปากแห้ง 

คอแห้ง หายใจเร็ว 

มีอาการ

หอบ เหนื่อย ในกรณีที่เกิดจากการ

รักษาคือ คนไข้ติดเชื้อรุนแรงจนต้อง

มีการให้ยาสเตียรอยด์เพื่อลดการ

อักเสบ จนอาจทำาให้เกิดเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ในผู้ใหญ่ได้ชั่วคราว 

เมื่อหยุดสเตียรอยด์แล้วเบาหวาน

ก็จะดีขึ้น  

นอกจากนี้เบาหวานยัง

สามารถเกิดหลังจากรักษาหายแล้ว  

1-3 เดือนได้ ด้วยการโดนกระตุ้นจากการ

ติดเชื้อที่ผ่านมา โดยสามารถเกิดได้ทั้งคน

รุนแรงของเชื้อที่ได้รับ โดยจะสัมพันธ์

กันทั้ง 2 ฝ่าย คือ COVID-19 ทำาให้เบา

หวานแย่ลง หรือเบาหวานทำาให้อาการ

จาก COVID-19 แย่ลงได้เช่นเดียวกัน รวม

ถึงอาจทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนโรคเบา

หวานเฉียบพลันได้ เช่น ภาวะเลือดเป็น                                                      

กรด ภาวะซึมจากน้ำาตาลในเลือดสูง เป็นต้น 

และทำาให้ความซับซ้อนของเบาหวานเพิ่ม

ขึ้นด้วย ซึ่งยาบางตัวที่ใช้รักษาอาจจะใช้

ไม่ได้ในช่วงที่มีการติดเชื้อ COVID-19 

ต้องคอยปรับยาและการรักษาอยู่เรื่อยๆ” 

พญ.รัตนพรรณกล่าว

แนวทางการรักษาเมื่อเกิดเบาหวาน

จากการติดเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบันยัง

ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน โดยในคนที่มีความ

เสี่ยงสูงคืออายุ 60-65 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำา

หนักเกิน คนที่มีโรคประจำาตัว เช่น โรค

ระบบทางเดินหายใจ ความดันสูง ไขมัน

สูง โรคหัวใจ เป็นต้น ควรตรวจเพื่อหา

เบาหวานแต่เนิ่นๆ ถ้ามีอาการปัสสาวะ

บ่อย ปากแห้ง ดื่มน้ำามากกว่าปกติ หรือใน

คนที่ประวัติการรับเชื้อ COVID-19 แบบ

รุนแรง หลังจากรักษาหายแล้ว ควรเข้ารับ

การตรวจเช่นเดียวกัน นอกจากนี้การดูแล

ตัวเอง ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำาลัง

กายอย่างสม่ำาเสมอ จะทำาให้ โอกาสเสี่ยงใน

การเกิดเบาหวานลดลงได้. 

ผู้

ติด COVID-19 เสี่ยงอาการเบาหวาน 

ความพิเศษให้กับการนั่งทานที่ร้าน 

ครั้งแรกของการรวมเมนูอร่อย

ฮิต และยังมีการสร้าง ‘ชิค-อะ-

บูม ออฟฟิเชียล สโตร์’ แห่งแรก

ด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์

คือ ‘นาโปลีพิซซ่า’ พิซซ่าต้นตำารับ 

เสิร์ฟรสชาติพิซซ่าระดับตำานานถึง

โต๊ะ ท่ีมาพร้อมกับหน้าสุดสเปเชียล                        

ได้แก่ ‘ซีร็อค ไฟลุก’ ปลุกทะเล

เมดิเตอร์เรเนียนให้ร้อนเป็นไฟกับ

หน้าซีฟู้ด หอมกลิ่นสโมกเต็มๆ ใน

ราคา 399 บาท และ ‘สไปซี่ซาลา

มี ไฟลุก’ หอมกลิ่นสโมกด้วย

เปลวไฟ และกลิ่นอโรมาจาก

ซาลามีอิตาเลียน ในราคา 429 

บาท และเมนูแนะนำาสำาหรับ

คนรักชีส กับ ‘พาสต้าคลุก

ชีส’ เพลิดเพลินไปกับการคลุก

เคล้าพาสต้าบนชีสก้อนโตกัน

แบบสดๆ ถึงโต๊ะอาหาร หอม

กลิ่นชีสเย้ายวนใจ ในเมนูคลาสสิก คาโบนาร่า ในราคา 169 บาท 

...•

ด้าน บัตรเครดิต กรุงศรี ส่งโปรสุดพิเศษ “เปย์ เพลย์ 

กิน อินกับเรื่องออนไลน์” มอบความคุ้มค่า ครอบคลุมไลฟ์สไตล์

ออนไลน์คนรุ่นใหม่ให้สมาชิกรับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม 3 ต่อ กับ 20 

ร้านค้าชั้นนำาทั้งแอปเดลิเวอรี, วอลเล็ต และเว็บเกมออนไลน์ รวมถึง

การสแกน QR Code จ่ายผ่านแอป UCHOOSE ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 

2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 

1,000 บาท โดยไม่ต้องแลกพอยต์ เพียงสะสมยอดใช้จ่าย (ไม่มีขั้นต่ำา

ต่อสลิป) ตามเงื่อนไข โดยลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำารายการ

ผ่านแอป UCHOOSE ต่อที่ 2 แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% 

(ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำา) และต่อที่ 3 รับส่วนลดสูงสุด 33% จากแอป

พลิเคชัน และเว็บไซต์ชั้นนำาที่ร่วมรายการ อาทิ Grab, LINE MAN, 

foodpanda ,ShopeeFood, Airasia Super App, ShopeePay, Dolfin 

Wallet และ MONOMAX ข้อมูลเพิ่มเติม www.krungsricard.com/

th/Promotion/

ShopOnline/

Delivery-Wallet-

Game-3-22 ...•

มาที่ดอง

กิ เอาใจชาวฝั่ง

ธนฯ เปิดสาขา

ใหม่ล่าสุด  ดอง 

ดอง ดองกิ 

สาขาที่ 5 สาขา

ซีคอน บางแค 

ซึ่งเป็นสาขาแรก

ของกรุงเทพฯ 

ฝั่งตะวันตกอย่าง

เป็นทางการ ชู

คอนเซ็ปต์ “REAL DONKI” ให้บรรยากาศเหมือนเดินดองกิโฮเต 

ประเทศญี่ปุ่น โดยถ่ายทอดและส่งต่อเสน่ห์ในด้านอาหาร ตลอดจน

วัฒนธรรมผ่าน “Happiness for all from Japan” ที่สะท้อนความเป็น

ที่มีการติดเชื้ออย่างหนักและคนที่ติดเชื้อไม่

มากได้ จะเรียกว่าโรคแทรกซ้อนจากภาวะ 

Long COVID โดยไม่นับคนที่เป็นเบาหวาน

อยู่แล้ว แต่จากคนไข้ 40–50 เปอร์เซ็นต์ 

สามารถหายได้เองในช่วงระยะเวลา 1 ปี

หลังจากการรักษา ในคนที่เป็นเบาหวาน

อยู่แล้วเกิดการติดเชื้อ COVID–19 ความ

รุนแรงของโรคจะมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็น

เบาหวาน และตัวโรคเองก็จะคุมได้ยากขึ้น 

“ความรุนแรงของคนที่เป็นเบาหวาน

แล้วติดเชื้อ COVID–19 จะขึ้นอยู่กับความ

HISEIDO PROFESSIONAL 

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสัญชาติ

ญี่ปุ่น นำาเสนอ “SUBLIMIC 

Wonder Shield” ผลิตภัณฑ์ปกป้อง

เส้นผม จากมลภาวะภายนอกทั้ง 7 

ประการ ที่คอยทำาร้ายเส้นผมในชีวิต

ประจำาวัน ตั้งแต่น้ำาจาก

การสระผม ที่ทำาให้สีซีด

จาง, รังสี UV ที่ทำาให้

ผมไม่เงางาม, กลิ่นอับ

ที่ทำาให้รู้สึกอึดอัด ไม่

สบาย, คลอไรด์จากน้ำา 

และความเค็มของน้ำา

ทะเล ที่ทำาให้ผมหยาบ

กระด้าง, ฝุ่นละออง สิ่ง

สกปรก หรือ PM 2.5, 

ความชื้นในอากาศ ที่

ทำาให้ผมฟู และความ

ร้อนจากอุปกรณ์ทำาผม

ต่างๆ ที่ทำาให้เส้นผม

แห้งเสีย ส่งผลให้ไอเทม

เด็ดชิ้นนี้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของ

สาวๆ โดยเฉพาะสายลุย และสายกิจ

กรรมเอาต์ดอร์ เพราะเปรียบเสมือน

เป็น “เกราะที่มองไม่เห็น” ช่วยป้องกัน

เส้นผมของเราจากทุกการทำาร้าย 

พร้อมทั้งยังช่วยคงสภาพ การดูแล

เส้นผมได้อย่างยาวนาน.

เพื่อให้การท่องเที่ยวรอบโลกของทุกคนเป็น

ไปตามเป้าหมาย

ร่างกายพร้อม อย่างแรกที่จะต้อง

ศึกษาหลังจากกำาหนดประเทศที่ต้องการเดิน

ทางคือ ศึกษาโรคต้องห้ามของประเทศนั้นๆ 

เพราะถ้าหากเรามีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็ง

แรงพอ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งอาจเป็นโรค

ต้องห้ามของประเทศนั้นๆ หรือมีโรคประจำา

ตัวซึ่งเป็นอุปสรรคระหว่างการเดินทางและ

การใช้ชีวิตที่นั่น ก็อาจจะทำาให้การเดินทาง

และการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นเป็นไปอย่าง

ยากลำาบาก สุดท้ายอาจจะเป็นการเดินทาง

ที่ไม่น่าจดจำาอีกต่อไป เพราะฉะนั้นดูแล

สุขภาพร่างกายให้พร้อมกับการเดินทางกันอยู่

เสมอนะครับ

จิตใจพร้อม ว่ากันว่าการท่องเที่ยว

เปรียบเสมือนการเรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดประสบ

S

ญี่ปุ่นอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับการช็อปปิ้ง แฮงก์เอาต์ และเป็น

ฟู้ดเดสทิเนชั่นในสไตล์ญี่ปุ่น ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว โดยไม่ต้อง

เดินทางเข้าเมือง พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ ณ 

ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ...•

เฮเฟเล่ เชิญชวนสัมผัส

ประสบการณ์ที่สุดของสมาร์ท                                     

ล็อกสู่อิสรภาพแห่งความ

ปลอดภัย เลือกได้ในสไตล์ของ

คุณเองไปกับเฮเฟเล่ ด้วยคอล

เลกชัน “HÄFELE DIGITAL 

DOOR LOCK” ที่มาพร้อมกับ

รูปลักษณ์แห่งเทคโนโลยีที่ตอบ

โจทย์ทุกฟังก์ชัน และเลือกได้

ในไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ไม่ว่า

จะเป็นรุ่น ECO VALUE ฟังก์ชันความคุ้มค่าคุ้มราคา, ซีรีส์ EASY 

STANDARD กับประสิทธิภาพที่ใช้

งานง่ายและสะดวกทุกการใช้งาน, 

ซีรีส์ ADDITIONAL 

SECURITY ชุดล็อกเสริม

ประตูระบบดิจิทัล ที่

ทำางานกับชุดมือจับเดิม

อย่างลงตัว, รุ่น SMART 

UNLOCK นวัตกรรม

เฉพาะที่ทำางานร่วมกับ

ระบบไร้สาย เพื่อการ

ปลดล็อกแบบไร้ขีดจำากัด

ในทุกระยะทาง และซี

รีส์ LUXURY DESIGN 

ขีดสุดแห่งดีไซน์ที่หรูหรา

มีระดับ ที่ตอบโจทย์ทุก

ฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมความหลากหลายของโทนสีที่

เป็นเอกลักษณ์ เข้ากับดีไซน์ของบ้านได้อย่างลงตัวในทุก

มิติ เป็นเจ้าของได้แล้ว ที่เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ ทุกสาขา

การณ์ใหม่ๆ ซึ่งเรื่องราวที่พบในการเดิน

ทางบางอย่าง อาจเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคย

พบเจอ หรือไม่เคยคาดคิด บางคนอาจ

จะเจอเรื่องราวที่ทำาให้รู้สึกตื่นเต้น แต่

กลับกันบางคนอาจจะพบเจอกับเรื่องราว

ที่น่าผิดหวัง หรือต่างกันกับที่ตนเองคิด

ไว้ในตอนแรกอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นทุกคน

จึงควรที่จะเตรียมพร้อมจิตใจเพื่อตั้งรับ

กับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ที่

ตนเองจะได้เผชิญในระหว่างการเที่ยว

รอบโลก

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำาหรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมใน

การท่องเที่ยวรอบโลก ผมคิดว่าบทความนี้

น่าจะเป็นประโยชน์สำาหรับชาววัยเกษียณ

อายุทุกคนไม่มากก็น้อย แล้วกลับมาพบ

กันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ.

และตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ ช็อปกับเฮเฟเล่ออน

ไลน์ ...•

ด้าน บมจ.ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก 

หรือ โออาร์ ปรับเปลี่ยนการทำางานเข้าสู่รูปแบบ

พาร์ตเนอร์ชิปโมเดล  จับมือ LINE MAN ต่อยอด

ความร่วมมือขยายสาขา LINE MAN Kitchen ready 

to go ในสถานีบริการพีทีที สเตชั่น บริเวณรอบนอก

กรุงเทพฯ ได้แก่ สาขากาญจนาภิเษก-ตลิ่งชัน และ

มีนบุรี เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ ใช้บริการย่าน

ชานเมือง คงคอนเซ็ปต์กดสั่งง่ายพร้อมสั่งได้หลาย

ร้าน จ่ายค่าส่งเพียงครั้งเดียว ด้วยระบบของ Wongnai Merchant 

App กับร้านอาหารชื่อดัง อาทิ Café amazon, Texas Chicken, 

หมูหม้อเทพ, ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ by อ.มัลลิกา, Ramen Ozawa 

และ ดิ เอ็มไพร์ ราดหน้า ข้าวมันไก่ ผัดกะเพรา ผัดซีอิ๊ว ก๋วยเตี๋ยว

คั่ว ...•

ปิดท้ายด้วย ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเครื่องเขียนและ

อุปกรณ์สำานักงาน “Double A Super 

Alkaline” ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 V แพ็ก 2 ก้อน 

มีทั้งขนาด AA และ  AAA คุณสมบัติให้พลัง 

แรงต่อเนื่องใช้งานได้นานกว่าถ่านคาร์บอน

ซิงค์ทั่วไป เหมาะสำาหรับ ทุกอุปกรณ์ อายุ

การเก็บรักษายาวนานถึง 10 ปี ช่วงแนะนำา

พิเศษเพียงแพ็กละ 39 บาท จากปกติ 45 

บาท สามารถดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ www.DoubleAdelivery.

com หรือช็อปง่ายๆ ผ่านช่องทาง Chat & Shop เพียงแค่ Add line 

@DoubleAdelivery ...•
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘กษิดิศ’ ทะลุ 8 คนศึกไทยแลนด์-ไอทีเอฟ

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิสทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ 

เทนนิสทัวร์” ครั้งที่ 4 (รายการชาย-หญิง) ชิงเงินรางวัลรวม รายการ

ละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 520,500 บาท (รวม 

30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,041,000 บาท) ที่สนามกีฬา

เทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2565 ในประเภทเดี่ยวรอบ 

2 (16 คนสุดท้าย) ไฮไลต์ที่ประเภทชายเดี่ยว “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ ทีม

ชาติไทยชุดเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 31 มือ 659 ของโลก และเป็น

มือวางอันดับ 7 ของรายการ พบกับ “แมงปอ” ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ 

มือ 1,703 ของโลก ปรากฏว่า สู้กันได้สนุกถูกใจกองเชียร์ ใช้เวลาไป

ถึง 2 ชั่วโมง 29 นาที ก่อนจะได้ผู้ชนะ ซึ่งเป็นกษิดิศที่เฉือนชนะ 2-1 

เซต 7-6 (7-4), 6-7 (5-7) และ 6-3 โดยแมตช์นี้กษิดิศเสิร์ฟเอซ 12 

ครั้ง เสีย 5 ดับเบิลฟอลต์ ในขณะที่ภวิชญ์เสิร์ฟเอซได้ถึง 16 ครั้ง แต่

ก็เสียถึง 7 ดับเบิลฟอลต์ กษิดิศผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ 8 

คนสุดท้าย ไปพบกับ รูบิน สตาตัม เต็ง 4 ของรายการ จากนิวซีแลนด์ 

ด้าน “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ ดีกรีทีมชาติไทย เจ้าของ 2 เหรียญ

ทอง 1 เหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 และเป็นมือวางอันดับ 2 

ของรายการ ใช้ประสบการณ์ชนะ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักหวดรุ่น

น้องที่ได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมแข่งขัน 2-0 เซต 6-0 และ 

6-3 ในเวลาแข่งขัน 51 นาที อัญชิสาทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

ไปพบกับ อันริ นากาตะ จากญี่ปุ่น ที่เข้ารอบด้วยการชนะ ธมจันทร์ 

มอมขุนทด 7-5 และ 6-2

‘2 ล้อ’ ส่งแข่ง 7 รายการเก็บแต้มไปโอลิมปิก

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้วางแผนส่งนักปั่นไปแข่งขันในต่าง

ประเทศ เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุง

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาประเภทถนน, ลู่

และบีเอ็มเอ็กซ์ ไปแข่งรายการนานาชาติ รวม 7 รายการ สำาหรับ

ประเภทถนน สมาคมจะส่งนักปั่นทีมอาชีพ “ไทยแลนด์ คอนติเนนตัล 

ไซคลิง ทีม” ไปแข่งจักรยานทางไกล “ทัวร์ ออฟ ซาร์กายา” วัน

ที่ 25-28 สิงหาคม ที่ประเทศตุรกี ต่อด้วยรายการ “ทัวร์ ออฟ ซิลค์ 

โรด-ฮีโร่ ซิตี้” วันที่ 1-4 กันยายน ที่ตุรกีเช่นกัน โดยทั้ง 2 รายการ

นี้ ทางเจ้าภาพได้ลงทะเบียนไว้กับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือยูซี

ไอ ในระดับ 2.2 นอกจาก 2 รายการที่ตุรกีแล้ว สมาคมยังเตรียมส่ง

นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานทางไกล “ทัวร์ เดอ ดีเอ็ม

ซี” ที่เกาหลีใต้ วันที่ 26-30 สิงหาคม ขณะที่ประเภทลู่ สมาคมจะส่ง

นักกีฬาระดับเยาวชนทีมชาติไปแข่งขันรายการ “ยูซีไอ จูเนียร์ แทร็ก 

เวิลด์ แชมเปียนชิพส์” วันที่ 23-27 สิงหาคม ที่กรุงเทลอาวีฟ ประเทศ

อิสราเอล ซึ่งนักกีฬาที่ไปรายการนี้ สมาคมจะคัดเลือกจากศึกชิงถ้วย

พระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ปี 2565 สนามที่ 1 วันที่ 24-26 มิถุนายน 

และสนามที่ 2 วันที่ 1-3 กรกฎาคม ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก ด้าน

จักรยานประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ สมาคมเตรียมส่งเข้าแข่งขัน “ยูซีไอ บีเอ็ม

เอ็กซ์ เรซซิ่ง เวิลด์ แชมเปียนชิพส์” วันที่ 26-31 กรกฎาคม ที่ฝรั่งเศส 

โดยจะส่งนักกีฬาชุดใหญ่ ชาย 4 คน หญิงมี 1 คน หลังจากนั้นนักกีฬา

ชุดนี้จะไปแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย วันที่ 20-21 

สิงหาคม ที่มาเลเซีย โดยส่งนักกีฬาหญิงเพิ่มอีก 2 คน.

ลอนดอน • เซเรนา วิลเลียมส์ ขยับขึ้นมาอีกก้าวในการคัมแบ็กหลังคว้า

ชัยชนะเป็นแมตช์ที่ 2 ติดต่อกันในการเล่นประเภทคู่ที่อีสต์บอร์น ซึ่งสาว

อเมริกันจับคู่เล่นกับ ออนส์ ยาเบอร์ส จากตูนิเซีย

เซเรนา วิลเลียมส์ และออนส์ ยาเบอร์ เอาชนะคู่ของ ชูโกะ อาโอ

ยามะ สาวญี่ปุ่น และชาน เฮาฉิง จากไต้หวัน 6-2, 6-4 ในรอบก่อนรอง

ชนะเลิศแมตช์อุ่นเครื่องรายการสุดท้ายก่อนวิมเบิลดันที่เดวอนเชียร์พาร์ก

การแข่งขันรายการนี้นับเป็นการกลับมาลงเล่นอย่างเป็นทางการ

รายการแรกของเซเรนา แชมป์แกรนด์สแลม 23 รายการชาวอเมริกัน หลัง

ต้องออกจากวิมเบิลดันเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยน้ำาตา เนื่องจากอาการบาดเจ็บ

แมตช์แรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เธอเอาชนะคู่ของ ซารา ซอร์ริ

เบส ตอร์ โม และมารี บุซโควา สาวอเมริกันวัย 40 ปี ดูเหมือนติดๆ ขัดๆ 

ก่อนจะเริ่มกลับมาเป็นตัวเองเหมือนยุคที่เธอโดดเด่นอีกครั้งในแมตช์นี้

คู่ของเซเรนาและยาเบอร์เสิร์ฟไปทั้งหมด 7 เทียบกับคู่แข่งที่ได้ไป

เพียง 3 เอซ ซึ่งชัยชนะทำาให้พวกเธอต้องการชัยชนะอีกเพียง 2 แมตช์

จะคว้าแชมป์รายการนี้ ไปครอง

“ไม่ทราบว่าพวกคุณรู้จักชื่อทีมของเราหรือเปล่า มันคือออนเซเร

นา” เซเรนากล่าวถึงการจับคู่เล่นกับ ออนส์ ยาเบอร์ส ที่ไม่เคยเล่นกับ

สาวอเมริกันรายนี้เลยกระทั่งในสัปดาห์นี้

“ฉันฝึกซ้อมมาอย่างดีเพื่อเตรียมตัวสำาหรับวิมเบิลดันและ

รายการนี้ด้วย ฉันตีบอลได้ค่อนข้างดี ฉันรู้สึกได้เลยว่าลูกเสิร์ฟของฉัน

นั้นทำาได้ดีทีเดียว ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆ มันเป็นการลงแข่งขันจริง

และเป็นการฝึกซ้อมที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันต้องการมาก ฉันคงไม่ขออะไร

มากกว่านี้”

เซเรนายอมรับว่าเธอยังสงสัยว่าจะคัมแบ็กได้หรือไม่หลังจาก

อาการบาดเจ็บ แต่จากผลการแข่งขันที่ออกมาเธอทำาไปได้สวย โดยเซเร

นาบอกว่า “ฉันสนุกกับการแข่งขันเสมอ เป็นส่วนหนึ่งที่ยังคิดถึงเสมอไม่

ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม” 

ก่อนที่เซเรนาจะประกาศกลับมาเล่นอย่างพลิกความคาดหมาย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น มีข่าวลืออยู่หลายเดือนว่าเธอจะประกาศอำาลา

วงการ แต่ในศึกวิมเบิลดันที่จะเปิดฉากในวันที่ 27 มิ.ย.ที่จะถึงนี้ก็มีชื่อ 

เซเรนาร่วมแข่งขันด้วย

เซเรนาได้รับสิทธิ์ไวลด์คาร์ดเข้าร่วมการแข่งขันแกรนด์สแลม

บนคอร์ตหญ้าที่ออลอิงแลนด์คลับ ซึ่งเธอต้องการคว้าแชมป์แกรนด์                

สแลมอีกเพียงรายการเดียวจะทำาสถิติชนะ 24 แกรนด์สแลมเทียบ

เท่ากับ มาร์กาเรต คอร์ต

ชัยชนะในแกรนด์สแลมรายการที่ 23 ของเซเรนาเกิดขึ้นในศึก

ออสเตรเลียน โอเพ่น เมื่อปี 2017 นับจากนั้นเป็นต้นมาเธอเข้าไปแพ้

ในแมตช์ชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมอีก 4 รายการ ซึ่งรวมถึงหญิงเดี่ยว

วิมเบิลดันเมื่อปี 2018 และ 2019.

เซเรนามีความสุขได้กลับมาแข่งอีกครั้ง

ไทยมสีถติคิวามรนุแรงตอผูหญงิสงูตดิอนัดบัโลก ทีน่ากงัวลเดก็

และสตรีพิการถูกทํารายบาดเจ็บทั้งกายและบอบชํ้าทางจิตใจเขาถึง

กระบวนการยตุธิรรมมแีค 29% ขณะทีแ่ตละวนัมผีูหญงิถกูลวงละเมดิ 

ไมนอยกวา 7 คน เหยื่อที่เขารับการบําบัดรักษา แจงความรองทุกข 

ประมาณปละ 3 หมืน่ราย ขอมลูเหลานีถ้ายทอดผานเวทนีาํเสนอรายงาน 

“สถานการณความรนุแรงตอเดก็และผูหญงิพกิาร” จดัโดยกระทรวงการ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย (พม.) รวมกบั สาํนกังานกองทนุ

สนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) มลูนธิสิงเสรมิความเสมอภาคทาง

สงัคม และสมาคมสงเสรมิศกัยภาพสตรพีกิาร เพือ่สรางความรวมมอืกบั

ทกุภาคสวน ในการแกไขปญหา และปรบัปรงุกฎหมายใหสอดคลองกบั

สถานการณ ไมใหหญงิพกิารไรตวัตน

 นางพชัร ีอาระยะกลุ ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนษุย กลาววา พม. สนบัสนนุทกุภาคสวนใหเขาถงึกระบวนการ

ยตุธิรรม ปฏบิตัอิยางเทาเทยีม เพือ่ปกปองและเอาผดิกบัผูกระทาํผดิ มนี

โยบายใหกบัหนวยงานในสงักดัสนบัสนนุใหเดก็และสตรพีกิารเขาถงึสทิธิ

ทางกฎหมาย และการสนบัสนนุดานอืน่ทีจ่าํเปนสอดคลองกบัพนัธกรณี

ระหวางประเทศ เนนกระบวนทาํงานแบบบรูณาการกบัทกุภาคสวน รวม

ถงึกลุมสทิธมินษุยชน ขบัเคลือ่น 4 มติ ิปองกนั ชวยเหลอืเยยีวยา ดาํเนนิ

คด ีและรวมมอืกบัภาคเีครอืขาย ชวงโควดิทีผ่านมาครอบครวัใชเวลา

ดวยกนัมากขึน้ คดลีวงละเมดิเพิม่ขึน้ เดก็หรอืผูหญงิออกมาแจงความ

ทาํไดยาก เพราะความสมัพนัธในเชงิอาํนาจ เชน พอทาํลกู เราตองชวย

ในกระบวนการรบัรูสทิธ ิปกปองและยนืเคยีงขางในกระบวนการยตุธิรรม

จนกวาจะสิน้สดุกระบวนการ ตองทาํใหผูถกูละเมดิกลาและไมรูสกึสูอยูคน

เดยีว มคีดตีวัอยางทีผู่เสยีหายชนะจากการทาํงานรวมกนั

ความรวมมอืผลกัดนัใหยตุคิวามรนุแรงในผูหญงิเปนประเดน็ใหญ 

นางภรณ ีภูประเสรฐิ ผูอาํนวยการสาํนกัสนบัสนนุสขุภาวะประชากรกลุม

เฉพาะ สสส. กลาววา ผูหญงิอยูในกลุมเปราะบางเผชญิความเหลือ่มลํา้จาก

อคตทิางเพศ จารตี ประเพณ ีและวฒันธรรมทีฝ่งรากลกึมานาน ทาํใหบาง

คนสญูเสยีโอกาสและไดรบัผลกระทบในชวีติอยางหนกั สสส. ขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตรสขุภาวะผูหญงิเพือ่ปลดลอ็กปญหาการเขาถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน 

ปองกนั คุมครองใหรอดพนจากความรนุแรงทกุมติ ิทาํใหกลุมคนพกิาร 

มสุลมิ ชาตพินัธุ ผูตองขงั ผูหญงิบรกิาร และผูหญงิรกัผูหญงิ มสีขุภาวะทีด่ี

กญุแจสาํคญัในการกาํหนดชะตาชวีติของผูหญงิเหลานี ้นางภรณี

เนนยํา้ถงึนโยบายสาธารณะ ซึง่ สสส. รวมกบัมลูนธิสิงเสรมิความเสมอ

ภาคทางสงัคม และภาค ีขบัเคลือ่นโครงการกาวทีเ่ปนมติรตอเดก็ ผูหญงิ 

คนพกิาร และผูถกูเลอืกปฏบิตัดิวยเหตแุหงเพศ เปาหมายสาํคญัสนบัสนนุ 

ฟนฟ ูเยยีวยา เสรมิพลงัเดก็ ผูหญงิ คนพกิารทีป่ระสบความรนุแรงใหกาว

ขามปญหา และเขามามสีวนรวมชวยเหลอืผูประสบความรนุแรงรายอืน่ให

รูสทิธติามกฎหมาย และรวบรวม เผยแพรสถานการณความรนุแรงตอเดก็

และผูหญงิพกิาร คนหาปญหา ชองโหว และนาํมาวเิคราะห เพือ่นาํไปสูขอ

เสนอเชงินโยบายในการเขาถงึกระบวนการยตุธิรรมและบรกิารของภาครฐั

ทาํงานเชงิรกุโฟกสักบัความรนุแรงในครอบครวัทีก่ระทบผูหญงิ  

นางภรณ ีเผย สสส.ผนกึภาคเีครอืขายเพือ่ลดปญหาผานงานพฒันาองค

ความรูและสถานการณความรุนแรงตอผูหญิงและบุคคลในครอบครัว

ระดบัประเทศ, พฒันาหลกัสตูรแกปญหาความรนุแรงและเพิม่ศกัยภาพ

คนทาํงานดานความรนุแรง, พฒันา

หลกัสตูรความรูดานกฎหมายและ

การประสานงานสหวิชาชีพกรณี

เกิดความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

รวมถึงพัฒนาพื้นที่นํารองสราง

ระบบงานสหวชิาชพีแกปญหานี้ใน

จงัหวดัตางๆ เพือ่สรางสวสัดภิาพ 

ลดความรุนแรงในพื้นที่ พัฒนา

แกนนาํสตร ี4 ภาค และศนูยสง

เสรมิการเรยีนรูสขุภาวะผูหญงิและ

ครอบครวั ใหคาํปรกึษาผานมลูนธิิ

เพือ่นหญงิ

สวนงานสื่อสารสาธารณะมุง

สงเสรมิงานสือ่สารรวมกบัทกุภาคสวนปรบัทศันคตใิหสงัคม “ไมเพกิเฉยตอ

ความรนุแรง” หรอื “ความรนุแรงเปนเรือ่งของคนอืน่” ผานแฟนเพจ Free 

From Fear, ขบัเคลือ่น “โครงการเผอืก” เปลีย่นพลงัเงยีบใหเปนห ูเปนตา 

ชวยเหลอื เกบ็หลกัฐาน พรอมจดัทาํเครอืขายเมอืงปลอดภยัเพือ่ผูหญงิ 

ลดการคกุคามทางเพศในระบบขนสงสาธารณะ ทัง้ยงัผลกัดนันโยบาย

และยทุธศาสตรการพฒันาสถาบนัครอบครวั พ.ศ.2560 – 2564 พฒันา

กลไกยตุคิวามรนุแรงผาน MOU กบัหนวยงานทีเ่กีย่วของสูการปฏบิตั ิสวน

ปญหาคกุคามทางเพศบนรถขนสงสาธารณะ รวมกบั บขส.เสรมิศกัยภาพ

พนกังาน ตดิกลองวงจรปดภายในรถ และพฒันาระบบการแจงเหตขุึน้มา 

ประเด็นเหยื่อเขาถึงไมถึงกระบวนการยุติธรรม นางสาว

เสาวลกัษณ ทองกวย กรรมการวาดวยสทิธคินพกิารแหงสหประชาชาติ 

กลาววา ปจจบุนัมกีารละเมดิสทิธอิยางตอเนือ่ง พบวา คดหีรอืเรือ่งทีเ่กดิ

ขึน้รอยละ 20 เทานัน้ทีเ่ขาถงึกระบวนการยตุธิรรม ผูเสยีหายเขาไมถงึ

ดวยความไมรูกฎหมาย บางครัง้ถกูชกัจงู ไกลเกลีย่ ทาํใหยอมความรบั

คาทาํขวญัเพือ่จบ ไมใหเรือ่งสิน้สดุทีก่ระบวนการยตุธิรรม  รอยละ 90 

ของการละเมดิทีเ่กดิขึน้เปนคนในบาน ยิง่บคุคลทีเ่ปนผูพกิารดวยแลวจะ

ยิง่ถกูมองวา ไรตวัตน ถงึเวลาตองกลบัมามองถงึปจจยัทีท่าํใหเขาไมถงึ

กระบวนการยตุธิรรมทัง้ทีท่กุคนตองไดรบัความเทาเทยีม เสนอแนะให

ภาครฐัปรบัปรงุกฎหมายใหสอดคลองกบักฎหมายสากลทีค่รอบคลมุสทิธิ

เรือ่งผูพกิาร ไมถกูเลอืกปฏบิตัิ

ผลักดันหญิงพิการ‘ถูกละเมิด’เขาถึงระบบยุติธรรม

ความรวมมือทางวิชาการระหวาง สสส.กับจุฬาฯ

พัชรี อาระยะกุล ภรณี ภูประเสริฐ

เซเรนา วิลเลียมส์ (ขวา)  สาวอเมริกันวัย 40 ปี ที่กลับมาลงแข่งขัน

รายการแรกในรอบเกือบปียังโชว์ผลงานได้ดี โดยเธอจับคู่กับ ออนส์ ยา

เบอร์ส จากตูนิเซีย คว้าชัยชนะเป็นแมตช์ที่ 2 ติดต่อกันในหญิงคู่ราย

การอีสต์บอร์น อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เดวอนเชียร์พาร์ก ในอีสต์บอร์น 

ประเทศอังกฤษ

สหรัฐอเมริกา • ความเคลื่อนไหวของ “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ 

นครหลวงโปรโมชั่น อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115 ปอนด์) 

สภามวยโลก (WBC) 2 สมัย วัย 35 ปี ที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่ 3 

กับเจสซี “แบม” โรดริเกซ เจ้าของตำาแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลาย

เวต WBC วัย 22 ปี ชาวสหรัฐ เชื้อสายเม็กซิกัน ในวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย.นี้ 

ตามเวลาท้องถิ่น ที่เวทีในเท็ค พอร์ต อารีนา เมืองซานอันโตนิโอ, รัฐ

เท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับประเทศไทยเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.นี้ 

สถานีโทรทัศน์ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี ถ่ายทอด

สดเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา 

“เจ้าแหลม” ยังคงลงมาซ้อมในช่วงเช้า ที่

ห้องฟิตเนสภายในโรงแรมไฮแอท รีเจนซี 

กลางเมืองซานอันโตนิโอ ด้วยการวิ่งกับ

เครื่องวิ่งลู่สายพาน 1 ชั่วโมง และชกล่อ

เป้าทบทวนเชิงชกที่เตรียมไว้เผด็จศึก เจส

ซี “แบม” โรดริเกซ ยกละ 4 นาที อีก 5 

ยก กับเทรนเนอร์คู่ใจ “โค้ชป๊อป” โชคชัย 

พิสิฐวุฒินันท์ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้จัดการคือ “เสี่ยฮุย” นาย

สุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ หลังซ้อมมีการชั่งทดสอบน้ำาหนักภายในห้องพัก 

ปรากฏว่า “เจ้าแหลม” ทำาน้ำาหนักตามพิกัด 115 ปอนด์ได้แล้ว ซึ่ง “เจ้า

แหลม” เปิดเผยว่า รู้สึกสบายใจมาก มาชกที่สหรัฐอมริกาไฟต์นี้ทำาน้ำา

หนักได้สบาย เพราะอากาศร้อนเหมือนเมืองไทยที่เท็กซัสช่วยได้มาก

จากนั้นในตอนเที่ยง ทีมงานของแมตช์รูม โปรโมเตอร์ผู้จัด ได้

เชิญ “เจ้าแหลม” ไปสัมภาษณ์และถ่ายทำาคลิปโปรโมตการชก ที่ห้อง

บอลรูมของโรงแรมไฮแอทรีเจนซี ซึ่ง “เจ้าแหลม” กล่าวยืนยันความ

พร้อม มั่นใจพิชิตโรดริเกซได้แน่ ไฟต์ต่อไปก็อยากเจอกับคู่ปรับ ฮวน           

ฟรานเชสโก เอสตราดา ยอดมวยเม็กซิกัน ท่ีเคยผลัดกันแพ้-ชนะคะแนน

อย่างสูสีดุเดือดมาคนละครั้ง รวมทั้งพร้อมเปิดศึกกับซูเปอร์สตาร์มวย

โลกชาวญี่ปุ่น “มอนสเตอร์” นาโอยะ อิโนอุเอะ ด้วย หลังสัมภาษณ์มี

การถ่ายภาพ “เจ้าแหลม” ชกลมเล่นเชิงโชว์ พร้อมอวดกล้ามในชุดชก 

ซึ่งทีมงานถ่ายทำาต่างฮือฮา เมื่อ “เจ้าแหลม” ถอดเสื้อออก ชมว่า “เจ้า

แหลม” สภาพร่างกายดีมาก ฟิตเปรี๊ยะ แสดงว่ามีการฟิตซ้อมเตรียมตัว

มาดีเยี่ยม

ในช่วงเย็น “เจ้าแหลม” งดซ้อม เพราะทีมงานแมตช์รูมได้จัด

ซ้อมโชว์ โปรโมตการชกของทุกคู่ในศึกนี้ ซึ่งแมตช์รูมจัดอย่างยิ่งใหญ่

อลังการ พิเศษกว่าทุกไฟต์ ด้วยการนำานัก

ชกขึ้นซ้อมโชว์บนเรือ ทั้งการล่อเป้าและ

ชกลม แล่นไปตามลำาคลองรอบเมืองซาน

อันโตนิโอ ริมถนนคนเดินซานอันโตนิโอ ริ

เวอร์ วอล์ก แหล่งท่องเที่ยวของเมืองซาน

อันโตนิโอ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนริม

คลองเป็นอย่างมากเมื่อเรือแล่นผ่าน หลัง

ซ้อมโชว์เสร็จเรือมาส่งที่โรงแรมที่พัก ช่วง

ขึ้นลิฟต์กลับเข้าที่พัก “เจ้าแหลม” ได้เจอ

กับ “เจ้าแบม” เจสซี แบม โรดริเกซ เข้า

พอดี เป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรก ในจังหวะที่โรดริเกซลงลิฟต์มาเพื่อ

ขึ้นซ้อมโชว์บนเรือ โดยโรดริเกซเดินสวน “เจ้าแหลม” ออกไปโดยไม่

มอง ไม่ทักทาย แต่ “เจ้าแหลม” ก็หันมาบอกกับทีมงานว่า ดูแล้วรูปร่าง

ของโรดริเกซ ที่เป็นมวยที่ขึ้นมาจากรุ่น 108 ปอนด์ และ 112 ปอนด์ 

บอบบางกว่าตนอย่างเห็นได้ชัด ทำาให้มั่นใจมากขึ้น แต่ก็จะไม่ประมาท

เด็ดขาด นอกจากนั้นก่อนเข้าห้องพัก ก็มีแฟนมวยมารุมขอลายเซ็น “เจ้า

แหลม” กันคึกคัก

ด้าน “เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ ผู้จัดการเปิดเผยว่า ถึง

ชั่วโมงนี้ก่อนชก 2 วัน อัตราต่อรอง จากที่โรดริเกซเคยเป็นต่อ 3-1 ลด

ลงมาเหลือน้อย แทบเสมอไหนเสมอกันแล้ว แต่ตนก็ไม่ได้สนใจเรื่อง

นี้ เพียงมั่นใจว่า “เจ้าแหลม” มีการฟิตซ้อมเยี่ยม ทีมงานศึกษาคู่ชกมา

คลองเตย • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา 

ประธานสโมสร “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี 

ยืนยันเซ็นสัญญาคว้าตัว แฮมิลตัน โซอาเรส กอง

หน้าชาวบราซิล จากหนองบัว พิชญฯ และ           

ฟรานส์ ปูโตรส แบ็กขวาทีมชาติอิรักเข้ามาร่วม

ทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อลุยศึกรี โว ไทยลีก 

ฤดูกาล 2022-23

สำาหรับ แฮมิลตัน โซอาเรส โชว์

ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาล

ที่ผ่านมากับสโมสรหนองบัว พิชญ 

เอฟซี หลังยิงไปถึง 19 ประตู คว้า

ตำาแหน่งดาวซัลโวสูงสุดไทยลีกไปครอง ขณะท่ี ฟรานส์ 

ปูโตรส ก็มีสถิติลงเล่นในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กปีล่าสุดถึง 

27 นัด ให้ต้นสังกัดอย่างวีบอร์ก

โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธาน

สโมสร “สิงห์เจ้าท่า” กล่าวถึงผู้เล่นใหม่ 2 รายแรกว่า 

“เป็นเรื่องน่ายินดีที่เราได้ 2 ผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพ

มาร่วมทีม ในรายของแฮมิลตัน เราเห็นแล้วว่าเขายอด

เยี่ยมมาก ส่วนปูโตรสก็มีประสบการณ์ในลีกเดนมาร์ก

มากว่า 10 ปี และมีความมุ่งมั่นที่จะมาพิสูจน์ตัวเองใน

ลีกเอเชียครั้งแรก เชื่อว่าทั้งคู่จะเข้ามายกระดับการเล่น

ให้เราได้”

“แม้จะเป็นช่วงการพักรักษาตัว แต่แป้งก็

ลุยงานกับการท่าเรือเต็มที่ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล หวังว่าแฟนๆ 

ท่าเรือจะเอาใจช่วยและเชียร์ทีมของเราอย่างเต็มที่ในฤดูกาลที่จะ

ถึงนี้”

สำาหรับ แฮมิลตัน โซอาเรส ยิงไปถึง 19 ประตู และ 

3 แอสซิสต์ เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาให้กับสโมสรหนองบัว 

พิชญฯ นอกจากคว้าตำาแหน่งดาวซัลโวสูงสุดไทยลีก

ฤดูกาลที่ผ่านมาไปครองแล้ว ยังเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วม

ทำาประตูมากสุดอันดับ 2 ในลีก ด้วยผลงาน 22 ประตู 

และยังเคยค้าแข้งในลีกสูงสุด คูเวตกับคาสซา เอสซี

ด้าน ฟรานส์ ปูโตรส ปัจจุบันอายุ 28 ปี เป็น

ลูกครึ่งเดนมาร์ก-อิรัก มีพ่อเป็นคนอิรัก และแม่เป็น

คนเดนมาร์ก เล่นได้ทั้งแบ็กขวา, เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ 

และกองกลางตัวรับ ผ่านประสบการณ์ค้าแข้งในลีก

เดนมาร์ก ทั้งซูเปอร์ลีกและลีกรองมากว่า 10 ปี อีก

ทั้งเคยติดทีมชาติเดนมาร์กชุดเยาวชน ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 

และ 21 ปี ก่อนเปลี่ยนมารับใช้ ทีมชาติอิรักชุดใหญ่ครั้งแรก 

เมื่อปี 2018 ผ่านการลงเล่นรายการสำาคัญทั้ง เอเชียนคัพ 

2019 รอบสุดท้าย ที่ยูเออี, อาหรับคัพ 2021 และฟุตบอลโลก 

2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 3.

‘แหลม’เจอ‘แบม’คุยได้เปรียบชัด

โปรโมตศึกใหญ่ซ้อมโชว์บนเรือ

ท่าเรือคว้า‘แฮมิลตัน-ปูโตรส’ร่วมทัพ

กรุงเทพฯ • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท 

แอทเลติโก้ จำากัด จัดกิจกรรม Sports Showcase ปีที่ 4 เปิดเวทีกีฬา

เพื่อเยาวชนไทยในการคว้าทุนการศึกษาและกีฬาจากสหรัฐอเมริกา, 

อังกฤษ, แคนาดาและสเปน โดยในครั้งนี้จะเป็นศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 

14, 16 และ 18 ปี ขับเคี่ยวกัน 48 ทีม ด้วยจำานวนนักกีฬาล่าฝันกว่า 

1,200 ชีวิต ภายใต้ โครงการ Sports Showcase #9 : AES Sportsync 

Academy League X Thai Life Insurance Summer Cup 2022 โดยนัด

ชิงฯ ทั้ง 3 รุ่นอายุจัดที่สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 

วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.2565 เวลา 08.00-17.00 น.

การจัดโครงการ Sports Showcase ได้มอบโอกาสให้แก่

เยาวชนไทยมากมาย ในการได้รับทุนการศึกษาและกีฬาต่อต่างประเทศ

ท้ังในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอล, 

บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เทนนิส, กอล์ฟ, ว่ายน้ำา, ฟันดาบ, หรือแม้

กระท่ัง Esports ประเภทเกม League of Legends ท่ีสะท้อนให้เห็นว่า

ท้ังการเรียนและการเล่นเกมสามารถสร้างประโยชน์ให้เยาวชนได้ โดย

โครงการ Sports Showcase ได้จัดหาทุนให้กับนักเรียนนักกีฬารวมมูลค่า

กว่า 813 ล้านบาท

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผอ.ฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่โครงการ Sports Showcase ประสบความ

สำาเร็จ สามารถสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำานวน

มาก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งต่อตัวเยาวชนเองและ

ครอบครัวอย่างแท้จริง เป็นไปตามเจตนารมณ์การดำาเนินธุรกิจของไทย

ประกันชีวิตที่ให้ความสำาคัญกับคุณค่าของชีวิต และมุ่งเป็นทุกคำาตอบ

ของการประกันชีวิต (Life Solutions Provider) อีกด้วย โครงการนี้

เปรียบเสมือนกับการสร้าง “หลักประกันอนาคต” ที่สามารถจับต้องได้

สำาหรับเยาวชน ด้วยการส่งเสริมทั้งด้านการศึกษาและทักษะการกีฬา 

และเชื่อมั่นว่าโครงการ Sports Showcase จะเป็นฟันเฟืองสำาคัญใน

การพัฒนาวงการการศึกษา และการกีฬาในประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่

ระดับสากลอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอท

เลติโก้ จำากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดลีกฟุตบอลในครั้งนี้นอกจากเป็น

โอกาสในการเข้าถึงทุนต่างๆ ของเยาวชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทีมฟุต 

บอลอะคาเดมีทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางอีกด้วย เพราะมีอะคาเดมี

ของทีมใหญ่หลายทีมเข้าร่วมในลีกนี้ อาทิ สโมสรทรูแบงค็อก ยูไนเต็ด, 

สโมสรบางกอก เอฟซี และสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นต้น ทั้งยังมี

ทีมฟุตบอลโรงเรียนเข้าร่วมอีกหลายแห่ง ไฮไลต์สำาคัญสำาหรับทีมที่เข้า

รอบชิงฯ นอกเหนือจากถ้วยและเหรียญรางวัลแบบพิเศษแล้ว เรายัง

ได้รับเกียรติจากเจ้าของสโมสรฟุตบอล BASE FC ประเทศสเปนเดิน

ทางมาเพื่อคัดตัวนักกีฬา ถือเป็นโอกาสสำาหรับนักเรียนนักกีฬาทั้งด้าน

ทุนการศึกษาและทุนด้านกีฬา และยังเป็นโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่เส้น

ทางฟุตบอลอาชีพในประเทศสเปนอีกด้วย ซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์สำาหรับ

ทีมที่ได้เข้ารอบชิงฯ เท่านั้น ผู้สนใจติดตามข่าวสารโครงการ Sport 

Showcase เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Sportsync Thailand หรือสอบถามที่

อีเมล info@atletigoth.com.

เป็นอย่างดี การันตีได้ว่า “เจ้าแหลม” ลุยได้ตลอด 12 ยกไม่หมด พร้อม

วัดกันเลยว่าใครแกร่งกว่ากัน และมั่นใจมากว่า “เจ้าแหลม” จะไม่ทำาให้

แฟนมวยชาวไทยผิดหวัง

สำาหรับ “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น วัย 35 ปี สูง 

160 ซม.  เป็นมวยซ้าย สถิติการชก ชนะ 50 (น็อก 43) แพ้ 5 เสมอ 

1 เปอร์เซ็นต์การชนะน็อก 76.79% ส่วนเจสซี แบม โรดริเกซ มวย

ซ้ายเช่นกัน สูง 163 ซม. ชนะ รวด 15 ครั้ง (น็อก 10) ไม่เคยแพ้ใคร 

เปอร์เซ็นต์การชนะน็อก 66.67% แต่แทบทั้งหมดเป็นการชกในน้ำาหนัก 

110-112 ปอนด์ มีขยับมาชกรุ่น 115 ปอนด์ เพียงไฟต์ที่ชนะคะแนนคู

เอดราสเท่านั้น.

แฮมิลตัน โซอาเรส

ยิงไป 19 ประตูในไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมา

“เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น 

ซ้อมโชว์บนเรือที่แล่นไปตามลำาคลองรอบเมือง

ซานอันโตนิโอเพื่อโปรโมตศึกใหญ่ 

ชิงทุนไปเล่นบอลต่างประเทศ

ไทยประกันฯ-แอทเลติโก้จัดลีก

นายอัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.แอทเลติโก้ 

จำากัด มอบรางวัลให้กับเยาวชนกว่า 1,200 ชีวิต ภายใต้โครงการ 

Sports Showcase #9: AES Sportsync Academy League X 

Thai Life Insurance Summer Cup 2022 โดยนัดชิงแชมป์ลีกจะ

จัดที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 26 มิ.ย.นี้
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LOGISTICS SPU CAMP #8  

ม.ศรีปทุมขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย–อาชีวะ ที่สนใจโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน มาร่วมค้นหาตัวเอง ในงาน LOGISTICS SPU CAMP #8 

วันที่จัดค่าย วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 (ค้าง  

1 คืน กรณีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแบบ onsite)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 

10 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียน : https://bit.ly/LSC-Camp8- ประกาศ

ผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (ทั้งแบบ Onsite และ 

Online) ทางเพจ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม (รับจำานวนจำากัด)

วธ.ชวนแรปเปอร์รุ่นเยาว์ แต่งเพลง ‘รักนะจ๊ะ ภาษาไทย’

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ

ไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานในนามบุคคลหรือทีม และหากเป็นทีม ทีมละ

ไม่เกิน 3 คน โดยส่งผลงานได้จำานวน 1 ผลงาน ต่อ 1 ท่าน หรือ 1 

ทีมเท่านั้น แต่งเพลงแรปและ

สร้างสรรค์คลิปวิดี โอ ประกวดสื่อ

สร้างสรรค์ “รักนะจ๊ะ ภาษาไทย” 

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

29 กรกฎาคม เพื่อสื่อให้เห็นถึง

คุณค่าความสำาคัญของภาษาไทย 

รวมถึงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน

และถ่ายทอดภาษาไทย เป็นคลิป

วิดีโอความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที 

และไม่เกิน 3 นาที รวมไตเติล ชิง

รางวัลเงินสด รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  

50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับหนึ่ง 1 รางวัล 30,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง  

1 รางวัล 20,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 

บาท  สามารถส่งไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอและใบสมัครการประกวด ทาง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ culture.scm@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 

2565 เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th/

surveillance และ Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

‘Happy Journey with BEM’ ครั้งที่ 3 ชวนน้องๆ ลุ้นเที่ยวฟรี!!

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (BEM) ผู้

ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำาเงินและสายสีม่วง ร่วม

กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนน้องๆ นักเรียน ลุ้นท่องเที่ยวฟรี! กับทริป 

สถานีสามย่าน “Campus Tour จุฬาฯ 

ร้อยห้าปี” ร่วมเดินทางท่องเที่ยว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบ

แคมปัสทัวร์ พร้อม Special Talk สุด

เอ็กซ์คลูชีฟ คุณครูสมศรี ธรรมสาร

โสภณ คุณครูติวเตอร์ผู้ทลายกำาแพง

การเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่อง

ง่ายๆ ก่อนสอบ TCAS ผศ.ดร.พีรศรี  

โพวาทอง อาจารย์ประจำาภาควิชา

สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ที่จะพาเที่ยวชมบรรยากาศภายใน

จุฬาฯ แบบเจาะลึก นอกจากนี้ยัง

จะได้พบกับรุ่นพี่จุฬาฯ ผู้ที่มีชื่อเสียง 

คุณณปสก สันติสุนทรกุล เจ้าของเว็บ

ไซต์เด็กดี ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรม ปิดท้ายแบบอิ่มท้องที่ร้าน CAFÉ’ 
TOREADOR ร้านกาแฟบรรยากาศชิก ชิลล์ ใกล้ชิดขอบรั้วจุฬาฯ โดยกิจกรรม

จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ 

เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro ได้ตั้งแต่วันนี้–17 กรกฎาคม 2565. 

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ญหาการทุจริตยังเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทย

มาเป็นเวลานาน แม้จะมีการพูดถึงปัญหานี้

มากมาย ว่าเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ

ในแทบทุกด้าน แต่ก็ยังเป็นเพียงวาทกรรมที่ในการ

แก้ปัญหาแล้วยังไม่บังเกิดผลแท้จริง ดังนั้น ในการแก้

ปัญหาอาจต้องไปเริ่มต้นใหม่ ด้วยการปลูกจิตสำานึก

เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวัง  

เมื่อไม่นานนี้ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิ

ต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท 

ทรู, ปตท. และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน เดิน

หน้าจัดการประกวด “การต่อต้านการ

ทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

ไทยประยุกต์ ประจำาปี 2565” ต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 6 ในหัวข้อเยาวชน

ไทยร่วมใจ ปลูกความดี ปลูก

คุณธรรม นำาไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน 

โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษา และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วย

เกียรติยศ เกียรติบัตรและทุนการศึกษารวม

กว่า 6 แสนบาท เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เผยแพร่

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านยุกต์ และ

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 

เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป โดยโครงการเปิด

รับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-25 กันยายน 2565 

โดยดาวน์ โหลดใบสมัครที่ www.acf.or.th หรือ www.

trueplookpanya.com  

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

กล่าวว่า จากนโยบายในการนำาหลักธรรมาภิบาลมา

ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสร้าง

คุณค่าทางสังคม โดยมุ่งปลูกจิตสำานึกให้คนไทยโดย

เฉพาะเด็ก เยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมและร่วมรณรงค์การต่อ

ต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและยุทธศาสตร์

ปลูกฝัง-ฝากความหวัง‘เยาวชนต้านทุจริต’

ผ่านการแสดงศิลปะพื้นบ้านไทยประยุกต์

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ วธ.

“ดังนั้น การประกวดในโครงการนี้ เยาวชนไทย

ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการแสดงในรูปแบบศิลปะร่วม

สมัยความคิดสร้างสรรค์ใหม่โดยผ่านการศึกษา เรียน

รู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และต่อยอด สืบสาน 

เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้การ

แสดงพื้นบ้านคงอยู่ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมความเป็น

ไทย โดยเยาวชนที่สนใจก็สามารถส่งตัวอย่างศิลปะ

การแสดงที่สามารถนำามาประยุกต์สร้างสรรค์เข้ามา

ประกวดได้ อาทิ ภาคเหนือ เพลงซอ กลองสะบัดชัย 

การฟ้อนรำาตามประเพณี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เช่น หมอลำา เพลงโคราช ลำาแคน ฟ้อนภูไท, ภาคกลาง 

อาทิ เพลงรำาวง เพลงอีแซว เพลงฉ่อย บทเพลงลำาตัด

และภาคใต้ อาทิ โนรา หนังตะลุง ลิเกฮูลู ที่สอดแทรก

การต่อต้านการทุจริตด้วย” ปลัด วธ.กล่าว

ด้านศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ ประธานกรรม 

การมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา

ที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง

จิตสำานึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และ

ร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างให้สังคม

ไทยโปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งที่ผ่านมาเยาวชน

มีความเข้าใจและนำาไปใช้ในชีวิตได้ โดยในปีนี้การขับ

เคลื่อนการประกวดได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร

ทุกภาคส่วน ทำาให้มีความคึกคัก และเล็งเห็นถึงความ

สำาคัญของศิลปะพื้นบ้าน ที่สามารถนำามาพัฒนาต่อ

และออกแบบการแสดงใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยและสอด

แทรกเนื้อหาการต่อต้านทุจริต อาทิ การทำาเพลงแรปที่

มีจังหวะดนตรีพื้นบ้าน สร้างความสนุกและเข้าใจง่าย 

เป็นต้น และยังเป็นการทำาให้เห็นภาพผลกระทบของ

การทุจริตที่จะส่งสารไปถึงประชาชนทั่วไป ที่จะกล้าเข้า

มาร้องเรียนการทุจริตผ่านทางออนไลน์ โดยจะไม่มีการ

เปิดเผยตัวตน เพื่อให้ปัญหาการทุจริตในประเทศลดลง

นพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร

ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้

แทนบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) กล่าว

เสริมว่า นับว่าการประกวดของเยาวชนในโครงการ

นี้ ที่นอกจากจะได้ความรู้และการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ไทย ยังเป็นการสร้างจิตสำานึกให้กับทุกคนในการต่อ

ต้านการทุจริต มีการแจ้งข่าวการคอร์รัปชันหรือการ

ทุจริต เพื่อเป็นรากฐานให้สังคมเข้มแข็ง เพราะปัญหา

นี้คือมะเร็งในสังคมไทย หากมีการละเลยก็จะส่งผล

ให้ประเทศเสียหาย เด็กและเยาวชนจึงเป็นอีกกำาลัง

สำาคัญเพราะพวกเขาจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ซึ่ง

ทางเราก็จะสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อต่างๆ ในเครือตลอดระยะเวลาการดำาเนินโครงการ 

รวมไปถึงการประกวดรอบชิงชนะเลิศที่จะมีการ

ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook: ช่อสะอาดต้านทุจริต  

กนกพร รอดรุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการ

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและผู้แทน บริษัท ปตท.จำากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า การส่งเสริม สนับสนุน และการ

ให้ โอกาสทางการศึกษาสำาหรับเด็กและเยาวชน ควบคู่

ไปกับการปลูกฝังจิตสำานึกการรับผิดชอบต่อสังคมและ

คุณธรรม เพื่อสร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่วนเรื่องต่อต้าน

การทุจริตเป็นเรื่องที่ให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะ

เป็นภายในองค์กร มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้

เยาวชนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วย

อย่างไรก็ตามนักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงาน

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-25 กันยายน 2565 โดยดาวน์โหลด

ใบสมัครที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.

com ผู้สมัครแต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 20 คน ส่งผลงานการ

แสดงเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3-5 นาที รวม

ทั้งบทร้องและบทบรรยายแนวความคิดของการแสดง

ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยพิมพ์เป็นตัวหนังสือ

เท่านั้น ส่งมาที่อีเมล ppyactivities@trueplookpanya.

com ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 สอบรายละเอียด

เพิ่มเติมโทร.09-7289-9246 โดยประกาศผลทีมผ่าน

เข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และประกวด

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 ธันวาคม 2565.  

ปั

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแสดงลำาตัดเกี่ยวกับการทุจริต

ผู้บริหารจากองค์กรที่สนับสนุนการประกวดการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะ

การแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ การแสดงพื้นบ้านที่สอดแทรกเรื่องราวการทุจริต

ยุพา 

ทวีวัฒนะกิจบวร

ศึกษาธิการ • สพฐ.ขับเคลื่อนการ

ดำาเนินงานน้อมนำาพระบรมราโชบาย

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ 4 

ด้าน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้น

ฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำา-

มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ผ่านการ

ปฏิบัติกิจกรรม โดยจัดทำาเป็นคู่มือ ลงสู่

การปฏิบัติ 588 โรงเรียนนำาร่อง

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวใน

พิธีเปิดการประชุมจัดทำาคู่มือแนวทาง

การดำาเนินงาน การน้อมนำาพระบรม

ราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การ

ปฏิบัติ ว่า สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายขับ

เคลื่อนการดำาเนินงานน้อมนำาพระบรม

ราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่

การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มี

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต

ที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำา มีอาชีพ 

และเป็นพลเมืองดี จึงได้จัดการประชุม

จัดทำาคู่มือแนวทางการดำาเนินงาน การ

น้อมนำาพระบรมราโชบายในหลวง

รัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ ในระหว่าง

วันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 คณะทำางาน

จัดทำาคู่มือแนวทางการดำาเนินงานการ

น้อมนำาพระบรมราโชบายในหลวง

รัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การ

ดำาเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน บรรลุตามวัตถุประสงค์

รองเลขาฯ กพฐ.กล่าวต่อว่า การจัด

ทำาคู่มือแนวทางการดำาเนินงาน เป็นการ

น้อมนำาพระบรมราโชบาย 4 ด้าน คือ มี

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่

มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำา-มีอาชีพ และ

เป็นพลเมืองดี ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 

วิถีคนดี คุณธรรมนำาชีวิต หนึ่งนักเรียน

หนึ่งอาชีพ และจิตอาสาด้วยหัวใจ โดย

จะลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนนำาร่อง 

588 โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนพระ

ราชดำาริฯ 19 กลุ่มโรงเรียน ขับเคลื่อน

ผ่านเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันถอดบท

เรียนและค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best 

Practice) เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผล

กับโรงเรียนทั่วไป 29,265 โรงเรียน ใน

ปีการศึกษาต่อไป

“เราต้องทำาให้แนวคิดการขับ

เคลื่อนแนวทางการดำาเนินงานลงสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะไม่เพิ่ม

ภาระงานใหม่ให้กับสถานศึกษา ครู 

นักเรียน แต่เป็นการปรับการดำาเนินงาน

ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อ

ให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก สร้างความรัก

และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 

รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • “อัมพร” ลั่นอย่าหลง

เชื่อ “แก๊งตกเบ็ด” เรียกรับผลประโยชน์

สอบคัดเลือก ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ชี้

ไม่มีการวิ่งเต้นเกิดขึ้นได้ เพราะทุก

กระบวนการเป็นความลับ ตั้งแต่การออก

ข้อสอบ การนำาส่ง หากพบเบาะแสแจ้ง

ข้อมูลได้ โดยตรง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสุภัทร จำาปาทอง 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ได้

ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหา

ผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เรื่องรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้

อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีตำาแหน่งผู้อำานวย

การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา (สพป.) และผู้อำานวยการสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ที่

ว่าง จำานวน 13 ตำาแหน่ง ซึ่งจะมีการ

เปิดรับสมัครในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ผ่าน

ระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://otepc.

thaijobjob.com โดยการจัดสอบดังกล่าว

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัด

เลือก ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม และวัน

ที่ 24 กรกฎาคมสอบข้อเขียน ภาค ก ส่วน

ในวันที่ 1 สิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้

ผ่านการคัดเลือกภาค ก เพื่อเข้ารับการ

ประเมินภาค ข และ ค จากนั้นในวันที่ 

27-28 สิงหาคมสอบสัมภาษณ์ และวัน

ที่ 5 กันยายน ประกาศผลคัดเลือกต่อไป 

สำาหรับการประกาศขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการ

คัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี การขึ้นบัญชีจะ

เรียงลำาดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้การ

จัดสอบคัดเลือกผู้อำานวยการสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานั้น จะต้องเป็นการ

ดำาเนินการจัดสอบด้วยความยุติธรรม 

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนที่

มีกระแสข่าวว่ามีการวิ่งเต้นให้สอบบรรจุ

เข้าในตำาแหน่งดังกล่าวได้นั้น ตนขอ

ยืนยันว่าการสอบทุกกรณีของสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) ไม่มีการวิ่งเต้นเกิดขึ้นได้ เพราะ

กระบวนการจัดสอบจะต้องดำาเนินการ

อยู่ในชั้นความลับ ไม่ว่าจะเป็นการออก

ข้อสอบ การนำาส่งข้อสอบ

“อยากฝากเตือนไปยังผู้สมัครสอบ

คัดเลือกทุกคนว่า อย่าไปหลงเชื่อกลุ่ม

แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์หรือแก๊ง

ตกเบ็ดอย่างเด็ดขาด เพราะมีการฟ้องร้อง

กันเกิดขึ้นมาหลายคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม 

หากพบกลุ่มบุคคลแอบอ้างหรือเรียกรับ

ผลประโยชน์จากการสอบครั้งนี้ ขอให้

แจ้งข้อมูลมาที่ตนโดยตรงจะตรวจสอบ

ทันที และหากพบข้าราชการ สพฐ.เข้าไป

เกี่ยวข้องจะต้องโดนลงโทษทางวินัยร้าย

แรงอย่างแน่นอน” นายอัมพรกล่าว.

สพฐ.น้อมนำ�พระร�โชบ�ยในหลวงร.10
ปฏิบัติ4ด้านมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง-ชีวิตมั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำามีอาชีพ-เป็นพลเมืองดี

เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดวิ่งเต้นสอบผอ.เขตพื้นที่

กปน.มอบน้ำาดื่มชุมชนบ่อนไก่ • นางสาวอำาไพ พันธุ์อายุวัฒนะ ผู้จัดการสำานักงานประปาสาขาแม้นศรี มอบน้ำาดื่มบรรจุถ้วยจำานวน 

4,000 ถ้วย เพื่ออำานวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ โดยมีผู้แทนสำานักงานเขตปทุมวัน

และประธานชุมชนบ่อนไก่เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ทาง กปน.ยังได้ส่งทีมร่วมตรวจสอบความเสียหายบริเวณจุดติดตั้งหัวดับ

เพลิงและมาตรวัดน้ำา รวมถึงระบบท่อประปาที่ชำารุดแตกรั่วจากเหตุเพลิงไหม้ เพื่อดำาเนินการถอดมาตรวัดน้ำาและแก้ไขซ่อมแซมระบบ

ท่อประปาสำาหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ต่อไป.

อัมพร พินะสา



อมเบอร เฮิรด ในตอนนี้มีขาววา เตรียมที่จะเขียน

หนังสือช� อ “tell all book” แน�นอนวาตองเปนเร� อง

ราวเกี่ยวกับอดีตสามีคือ จอหนนี เดปป ที่เธอเพิ่งแพ

คดีฟองหมิ่นประมาท ศาลสั่งใหตองจายคาเสียหายหักลบ

แลวที่ 8.3 ลานปอนด เม� อเร็วๆ นี้

นักแสดงสาววัย 36 จาก Aquaman อาจจะรูตัววา

เสนทางของเธอในฮอลลีวูดจบลงแน�แลว กําลังเตรียมหันไป

เขียนหนังสือแฉเร� องราวที่ไมรูวาจะกุขึ้นมาอีกหรือเปลา เอา

เปนวาตอนนี้เธอไมมีอะไรจะเสีย และการขายเร� องฉาวก็น�า

จะเปนทางออกในการหารายไดเม� ออาชีพการแสดงของเธอ

พังแลวตอนนี้

สําหรับแอมเบอร การเขียนหนังสือน�าจะเปนทางออก

ที่ทําเงินไดดี ซึ่งทนายของเธอ เอแลน เบรดฮอฟต กลาววา 

นักแสดงหญิงจากเท็กซัสไมมีปญญาจายชดใชคาเสียหายตามคําสั่ง

ศาลใหกับเดปป อดีตสามีวัย 59

“แอมเบอรคิดวาอาชีพของเธอในฮอลลีวูดดับไปเรียบรอย

แลว ตอนนี้เธอไดเริ่มมีการเจรจา และรูสึกต� นเตนเกี่ยวกับมัน ณ 

จุดนี้ เธอไมมีอะไรจะเสีย และตองการบอกทุกอยางในหนังสือเลม

นั้น” 

อยางไรก็ตาม ตามคําบอกเลาของทนายความดานการหยา

หวังดีดวยซํ้าท่ีจะใหเปลไดมีโอกาสพูดถึงครอบครัว แตเปลก็บอกตาม

ตรงวาเปลไมรูจะตอบยังไงเพราะไมไดเตรียมตัวมาเลย จึงตองตอบ

คําถามท่ีเคยตอบผานๆ มาแบบเดิมๆ แตพอไดกลับมาฟงรายการ 

มันอายตัวเอง มันไมอยากฟงอดีตท่ีไมอัปเดต และพ่ีๆ ยังพูดเร� องท่ี

มันเปน 10 ปท่ีแลว เพราะเปลไมเคยอัปเดตใคร 

เวลาเปล่ียนทุกอยางเปล่ียนไปหมดแลว ผานมาไมเคยอยาก

เอยถึงครอบครัวอีกเลย เพราะมันก็เจ็บปวดทุกคร้ังท่ีพูดถึงและไมรู

จะเร่ิมยังไง เวลามีคนถามก็ไดแตพูดเร� องเดิมๆ และไมกลาพูดความ

จริงเพราะคนท่ีจะกระทบท่ีสุดคือแมของเปล คนท่ีเปลรักมากท่ีสุด 

เปลกลัวเขาจะรับกับความจริงไมได และกลัวแมจะอาย แตกอนเปล

จะออกมาพูดเร� องน้ี วันน้ีเปลไดบอกแมและถามความเห็นจากแม

แลว แมเปลโอเค และรับความจริงได ถาคนถามแมก็ไมอาย แมเปล

เขมแข็งมากๆ และสูกับเร� องน้ี

มาตลอด 

วันน้ีขอบคุณแมมากๆ ท่ี

ใหเปลไดพูดความจริงจากใจเปล 

ตอไปถาใครถามวาครอบครัวทํา

อะไร เปลจะไดตอบวาเราก็ทํา

มาหากินคาขายท่ัวไป และเปล

ไมรูดวยซํ้าวาปจจุบันพอเปลทํา

อะไรอยู เปลและแมไมไดรํ่ารวย 

แตพออยูพอกิน ไมไดไฮโซหรือ

ลูกคุณหนู เราหาเล้ียงตัวเอง

และครอบครัวท่ียังเหลืออยู และ

ถึงตอนน้ี เปลขอบคุณแมอีกคร้ัง

ท่ีทําใหเปลไดปลดล็อกความรูสึก

ในใจเปลท่ีอึดอัดมานาน เวลา

คนถามเร� องชีวิตหรือครอบครัว

แอมเบอร เฮิรด เตรียมเขียนหนังสือ

หลังสอแววหมดอนาคตในฮอลลีวูด

ลังจากไปออกรายการแฉ แลวมีชวงหน่ึงท่ีพิธีกรไดถามถึง

เร� องครอบครัวของเธอท่ีอยู สปป.ลาว ซ่ึงคําถามเหลาน้ีไมมี

ในสคริปต ทําใหแอปเปล สีสะเหงียน ภรรยาของหนุมฟลุค-

จิระ ดานบวรเกียรติ ต้ังรับไมทัน จึงตอบแบบเดิมๆ แบบเม� อ 15 ป

ท่ีแลว ซ่ึงปจจุบันไมไดเปนเชนน้ัน ทําใหรูสึกอายตัวเอง จึงไดออกมา

โพสตขอความช้ีแจงแบบยาวเหยียดผานทางอินสตาแกรม พรอมขอ

วาตอไปอยาเรียกเธอวาลูกคุณหนูหรือไฮโซ

“จากบทสัมภาษณเปลในรายการแฉท่ีผานมา ชวงท่ีเร่ิมพูดถึง

ครอบครัวท่ีอยูฝงลาว เปลอยากบอกวา เปลรูสึกอึดอัดมากท่ีไดยินบท

สัมภาษณของตัวเอง ท่ียังคงพูดเร� องท่ีมันเปนอัตโนมัติตลอดเวลา เรา

ตอบคําถามเม� อประมาณ 10-15 ปท่ีแลว เพราะจริงๆ แลวเม� อ 15 

ปท่ีแลวกับปจจุบันมันแตกตางกัน ทุกอยางมันไดเปล่ียนไปหมดแลว  

ความจริงปจจุบันคือพอแมเปล

แยกทางกันแลว เปลไมรูดวยซํ้าวา

พอทําอะไรอยู เพราะไมไดติดตอกัน

หลายป ส่ิงท่ีพูดไปสัมภาษณไป ยัง

ทําอยูหรือเปลาเปลก็ไมแน�ใจ และ

ปจจุบันเปลก็คือเด็กธรรมดาคนนึงท่ี

หาเล้ียงตัวเองและแม และทํางาน

หาเงินกันกับนองสาวเปล เราไม

ไดเปนลูกคุณหนูหรือไฮโซแตอยาง

ใด เปลไมอยากพูดถึงครอบครัว แต

คําถามคนก็มักจะถามถึงครอบครัวใน

รายการวันน้ัน

คําถามเก่ียวกับครอบครัวไมมี

ในสคริปต ถาหากมีเปลคงจะบอกทีม

งานวาขอไมพูดถึงจะดีกวา แตพอพ่ี

มดดําถามซ่ึงพ่ีมดดําถามดวยความ
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11บันเทิง

เชียรผูวาฯ สรางซีรีส

..ไมรู ในนามองคกรหรือตัวบุคคล?

แตไมวาจะอยางไร เห็นที “นายกสมาคมผูกํากับ

ภาพยนตร ไทย” คนปจจุบัน ตองออกมาบอกกับ

สังคมใหชัด..

วาที่นายศานนท หวังสรางบุญ รองผูวาฯ กทม. พูด.. 

“สมาคมผูกํากับภาพยนตร ไทยเคยบอกวา กทม.ไมคอย

อนุญาตใหถายตามสถานที่ตางๆ ใน กทม. 

พักหลังจึงไมมีฉาก กทม.ในภาพยนตร เปนเหตุผล

ใหเอาฉาก กทม. กลับมา เพ� อที่จะบอกประชาชนวาถายได

แลวนะ” นั้น

จริงหรือเท็จ เพ� อที่จะไดรู-ไดเขาใจตรงกัน เพราะ

หากจริงแลว ผมถือวา กทม.หวยมาก ไมวาจะเปนในยุคของ

ผูวาฯ ทานไหน?

และตองขอบคุณดวยซาบซึ้งกับผูวาฯ คนใหมพรอม

ทีมงาน ที่มีวิสัยทัศนและไดแสดงเจตนาชัดเจนที่จะเปด

โอกาสใหผูสราง-ผูกํากับภาพยนตรไทย..

สามารถใชสถานที่ตางๆ ในกรุงเทพฯถายทําหนังได!

แตหากนายกสมาคมผูกํากับฯ ไดออกมาชี้แจงวา เปน

ความเขาใจผิด หรือขอมูลคลาดเคล� อน ดวยตลอดมา ทาง

กรุงเทพมหานครไมเคยปดกั้น..

 ไดอนุญาตใหทีมงานผูสรางหนัง-ละครถายทําตาม

สถานที่ตางๆ ใน กทม.อยูเปนปกติ ก็จะไดรูเชนกันวา ที่รอง

ผูวาฯ พูดมานั้น..เปนเท็จ-ขี้หก!

  สวนที่ไมหก-ไมเท็จ ก็ขาวที่ “ผูจัดการออนไลน” ได

รายงานวา..นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. ไดไลฟผาน

เพจเฟซบุก

กลาวเชิญชวนประชาชนใหชมดนตรีในสวน ในวัน

อาทิตยที่ 26 มิ.ย. ที่สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย เขตสาทร 

ซึ่งเคยเปนปาชาวัดดอนมากอน โดยระบุวา

“ที่สมาคมแตจิ๋วไมธรรมดา ตามจริงสมาคมแตจิ๋วคือ 

ปาชาวัดดอน ซึ่งจะมีคนที่นอนอยูใตดินที่มารวมฟงกับเรา

อีกเปนพัน เปนหม� น ถือวาทานเปนผูอาวุโสมากอน เราให

ความเคารพ

แตเปนสถานที่ไมน�าเช� อ อะเมซิ่ง ใครไมเคยไปก็จะได

บรรยากาศ เคาเรียกวาเปนหลุมตายาย คนที่ไมมีญาติ เปน

หม� นๆ ศพ มีการลางปาชา ก็เปนที่ที่สวยงามอยูกลางเมือง

เลย ไปรถไฟฟาก็สะดวก”

นายชัชชาติยังกลาวตอวา อยากไดวงดนตรีเพ� อชีวิต

มาก อาจารยไขก็ได ลูกทุง หมอลําก็ได พรอมกับเดือนหนา

จะมีเทศกาลหนังกลางแปลง

ครับ..จะไดอาจารย ไข มาลีฮวนน�า หรือนักรองลูก

ทุง-หมอลํา ทานหนึ่งทานใดหรือยังไมทราบได แตไมวาจะ

เปนใคร ผูมีดนตรีอยูในหัวใจก็เห็นจะไมยอมพลาด..ของฟรี!

สําหรับผม ที่มีหนังไทยอยูหนึ่งหองหัวใจ พอรูวาคุณ

ชัชชาติเตรียมจะจัด “เทศกาลหนังกลางแปลง” ก็ใหรูสึกต� น

เตน-อยากดู-อยากสัมผัสบรรยากาศขึ้นมาทันที

ยิ่งถาไดไปตั้งจอฉายกลางแปลงที่ “วัดดอน” ดวยแลว 

ผมเห็นจะตองไปยอนรําลึกถึงความหลังครั้งไปนั่งดูหนังผี

เร� อง “เฮี้ยน” ที่ “เสี่ยเจียง” เจาสํานักสหมงคลฟลม..

ไดคิด-ทําการตลาดแปลกใหม ดวยการนําไปฉายเปด

ตัว “รอบส� อมวลชน” กลางปาชาวัดดอน อีกสักครั้งแลวละ!

ออ..ไหนๆ คุณชัชชาติก็ไดช� อเปนผูวาฯ ที่มีดนตรี-เสียง

เพลง และหนังไทยอยูในหัวใจแลว เปนไปไดน�าจะลองหา

ทุน-หางบมาทําหนังสักเร� องสองเร� องก็ไมเลว

เพราะเร� องราวกรุงเทพมหานครตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน

มีใหเลามากมายกายกอง หรือใหดี สรางเปน “ซีรีส” ไป

เลย จะไดดู-ไดเห็นวัฒนธรรม-วิถีชีวิตชาวกรุงแบบละเอียด

ทุกแงมุม 

ดานผูกํากับฯ ก็ไมน�าหวง ผมมั่นใจในสมาคมฯ มีคน

พรอม-เต็มใจที่จะรวมมือกับคุณชัชชาติอยูแทบทั้งองคกร 

ขึ้นอยูกับ..

จะชี้ตัว-กวักมือใคร เทานั้นแหละ!

ก็

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘แอปเปล สีสะเหงียน’รายยาว

วอนอยาเรียกลูกคุณหนูหรือไฮโซ

แ

ห

รางในนิวยอรก วาเธออาจสูญเสียทุกอยางเลยก็ได

หากเธอจรดปากกาเริ่มเขียนมันออกมา

“เดปปกับทนายของเขาจะตองอานมันแน� 

และฟงทุกอยางที่เฮิรดถายทอดออกมา”

“หากเธอล้ําเสน ซึ่งมีแนวโนมวาจะเปนอยาง

นั้น ก็ไมตองสงสัยเลยวาเธอจะตองโดนฟองคดีหมิ่น

ประมาทอีก และกลับไปจบที่ศาล”

แหลงขาวใกลชิดกับเธอบอกวา แอมเบอร

เวลานี้ถังแตก หลังจากการพิจารณาคดีที่กินเวลามา 

6 สัปดาห เม� อสุดสัปดาหที่ผานมา มีคนเห็นวาเธอ

เขาไปเลือกซื้อของในดิสเคาตสโตร TJ Maxx ใน

นิวยอรก พรอมกับพี่สาวของเธอ วิทนีย และเลือกดู

เสื้อผาที่ลดราคา.

ดาราผิวสีคนดังที่เปนชาวลอนดอนแตกําเนิด เคยมีขาว

วาหมดลุนไปแลวที่จะไดรับชวงตอ

จากแดเนียล เคร็ก ในบทของ เจมส 

บอนด 007 คนตอไป กลายเปนวามี

การหารือกันถึงโอกาสที่เขาจะไดเลน

เปนตัวรายในภาพยนตรตอนใหม แต

ลาสุดมีการยืนยันวา เขากําลังไดรับ

พิจารณาใหเปนดับเบิลโอ เซเวน คน

ตอไป หลังมีการทดสอบวิจัยตลาด

แลวมีความเปนไปไดสูงมาก

แหลงขาวผูหนึ่งเปดเผยวา “มี

การพูดกันนานแลววาอิดริสจะไดรับ

บทบาทหนึ่งในหนังยุคตอไปของเจมส 

บอนด และปที่แลวเขาเคยไดรับการ

พิจารณาใหเลนบทเปนตัวราย”

“อยางไรก็ตาม การพูดถึงเขา

วาจะไดรับบทนํา เริ่มกลับมามีให

ไดยินมากขึ้นอีก เม� อทางโปรดิวเซอรเริ่มมองเห็นวาเขาจะได

รับความนิยมมากขนาดไหน หลังจากมีการ

ทําวิจัยตลาดอยางลับๆ”

“พวกเขาไมไดตองการที่จะเห็นเขา

เปนตัวราย พวกเขาตองการเขาเปนฮีโร”

แดเนียลวางมือจากการเปนเจมส 

บอนด สายลับช� อดังของโลกไปพรอมกับตอน

ที่ 5 ของเขาในภาค No Time To Die เม� อ

ปที่แลว 

ในเดือนมกราคม บารบารา บร็อกโคลี  

ซึ่งเปนโปรดิวเซอร ยอมรับวา อิดริส เอลบา 

เคยอยูในการพิจารณาใหมารับบทนี้ตอจาก

แดเนียล เคร็ก

เธอกลาวในตอนนั้นวา “เรารูจักอิดริส 

ฉันเปนเพ� อนกับเขา เขาเปนนักแสดงที่สุด

ยอดมากคนหนึ่ง”.

interthaipost69@gmail.com

‘อิดริส เอลบา’ กลับมาเปนเต็ง 007 คนใหม

ท่ีลาว 

เพราะความ

จริงคือเปลไมมีอะไร

ใหใครยกยอหรือ

ช� นชมคะ เปลก็เปน

เด็กธรรมดาคนนึง

ท่ีดูแลแมและนอง

พิกก้ี ครอบครัวเล็ก

ของเราอยูกันแบบ

น้ีมาหลายปแลวคะ 

อยากใหทุกคนอยา

ยึดติดกับอดีต เรา

ตองฝงทุกอยางไวให

ลึกท่ีสุด ความจริง

อะไรก็ตามท่ีทําราย

จิตใจเราแลว ใชชีวิตตอไปอยางมีความสุขกับคนท่ียังเหลืออยูในชีวิต

เราก็พอ ขอบคุณสามีท่ีอยูเคียงขางในวันท่ีตกตํ่าท่ีสุด แทบไมมีเงินกิน

ขาว ขอบคุณนองและแมท่ีอยูขางๆ 

เร� องครอบครัวเปนเร� องละเอียดออน มันคือเร� องของความรูสึก

และจิตใจ ใครรับไดแคไหนหรือใครรับอะไรไมไดท่ีจะอยูรวมกัน ขอ

อยาเปรียบเทียบหรือออกความคิดเห็นวาใครดีหรือไมดี ในเม� อทุกคน

ก็เลือกทางของตัวเองแลว พรอมขอบคุณทุกๆ คน”

พรอมกันน้ี แอปเปลยังไดระบุขอความอีกวา “ไมเก่ียวอะไร

กับรายการนะคะ แตเปลไมอยากปลอยมันผานไปอีกตอไป ขอบคุณ

รายการมากๆ ท่ีใหเกียรติเปลและพ่ีฟลุค ตอไปน้ีใครถามครอบครัว

ทําอะไรจะไดตอบไปเลยวา หนูไมรูคะ อยาเรียกเปลวาลูกคุณหนูหรือ

ไฮโซอะไรอีกเลย รูสึกตัวเองไมใช ขอบคุณทุกคนท่ียังหลงเหลือคงอยู

เคียงขางเปลจนถึงทุกวันน้ี”. 

• ชองวัน 31 ชวนแฟนๆ รวมลุนเปนผู

โชคดี ในกิจกรรมสุด Exclusive กับ ONE DAY 

MEET WITH ใตหลา กับเหลานักแสดงใตหลา นํา

โดย ตอ ธนภพ, ไบรท นรภัทร, เพลงขวัญ นัตยา,                                                            

เบญ เรวิญานันท พรอมดวย 2 ศิลปน สหรัฐ 

เทียมปาน และ  ณัทฐสุทธา สราญสิริบริรักษ ที่

จะมารวมรองเพลงประกอบละคร ในวันอาทิตยที่ 

26 มิถุนายน 2565  เวลา 17.00 น. เปนตนไป ที่ 

Q Stadium, M Floor, Building C, 

The EmQuartier 

• ศูนยการคาเอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร ชวนช็อปมหกรรม 

Mobile & IT Festival สุดยิ่งใหญ

ใจกลางเมืองในงาน MBK CENT-

ER Presented BaNANA x True 

5G MOBILE & IT 2022 ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 

23 มิถุนายน-วันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2565 ชั้น 

G ลาน CENTER HALL และชั้น 4 โซน D ตั้งแต

เวลา 10.00-22.00 น. พบกับกิจกรรมความบันเทิง

ทุกวันในเวลา 15.00-16.00 น. 

• (ตอ) โดยวันศุกรที่ 24 มิถุนายน ชมมินิ

คอนเสิรตจากวง BNK48 วันเสารที่ 25 มิถุนายน 

2565 พบกับซินแสเปนหนึ่ง วันอาทิตยที่ 26 

มิถุนายน 2565 พบกับ IAUM REVIEW จากเด็ก 

MBK วันเสารที่ 2 กรกฎาคม พบกับ นพ Extreme 

IT และวันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม พบกับ ที่รัก บุญ

ปรีชา วันศุกรที่ 24 มิถุนายน ใกลชิด เซนต-ศุภ

พงษ อุดมแกวกาญจนา รักใครชอบใครไปติดตาม

กันได ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร

• กลายเปนกระแสเดือด

ในโลกโซเชียล จนแฮชแท็ก #ไล

ศิลปนคนอ� นทําไม พุงติดเทรนด                                        

ทวิตเตอรอันดับหนึ่งอยาง

รวดเร็ว เม� อแฟนคลับของศิลปน

คูหนึ่งไดตะโกนไลศิลปนคน

อ� นออกจากเฟรม เพียงเพราะ

ตองการเก็บภาพคูของศิลปนที่ตัวเองช� นชอบ ซึ่ง

เหตุการณดังกลาวทําใหเกิดกระแสวิจารณมากมาย

วาการทําในลักษณะนี้เหมาะสมหรือไม เพราะถือ

เปนการไมใหเกียรติศิลปนคนอ� น ซึ่งแฟนคลับอยูใน

กลุมนั้นบางคนไดเริ่มออกมาขอโทษแลว.

รักชิด

เจาสระ • SUPER MATCH สัปดาหน้ี พบกับการแขงขันวายนํ้าของ 3 ฉลามหนุม ตรี 

ภรภัทร, ฟลม ธนภัทร และไบรท นรภัทร พรอมดวย 3 เงือกสาว นาน�า ศวรรยา, ย้ิม 

อาทิติยา และเฟรน นพจิรา ท่ีจะมาเปดศึกทาชิงความเปนเจาแหงสระ แตท่ีฮอตไป

กวาดีกรีการแขงขัน ก็เห็นจะเปนรอยย้ิมน�ารักเกินตานของ 3 เงือกสาว บวกหุนแซบ 

ทะลุปรอทของ 3 ฉลามหนุมกลามลํ่า แตใครจะควาชัยชนะในแมตชน้ีไป ตามลุนใน 

SUPER  MATCH  วันเสารท่ี 25 มิถุนายนน้ี เวลา 16.00 น. ทางชองวัน 31 



12 ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ผูบริหารบีบีจีไอ รวมบรรยาย องคความรู Synbio Technology     กิตติพงศ ล่ิมสุวรรณโรจน 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท บีบีจีไอ รวมบรรยายใหความรู

เกี่ยวกับนวัตกรรม ของ  Synbio Technology ในงาน Hybrid Seminar  Synthetic Biology  

Synthetic Biology  for Sustainable Development of Agriculture and Food จัดโดย คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและพันธมิตร ในหวขอ “Opportunities and challenges 

of synthetic biology in the agricultural  and food industries in Thailand” หรือ “โอกาสและ

ความทาทายของชีววิทยาสังเคราะห ใน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย” 

ซึ่งมีผูรวมงานกวา 600 คน ณ หองประชุมสุมินทร สุทคุปดิ์  ตีก  45 ป คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สานสัมพันธ     ทีมนักฟุตบอลอาวุโสศิษยเกาโรงเรียนปทุมคงคารุน77 นําโดย เฉลิมวุฒิ สงาพล 

(อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย) ปรีชา ทองคํา รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.อ.สุภัค 

วงษสวัสดิ์ผกก.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม ภาณุวัฒน พุมสวรรค (ผูจัดการทีม ป.ค.77 FC) 

รวมเตะกระชับมิตรกับทีมสวนกุหลาบอาวุโส VIP นําทีมโดย สมเกียรติ มณีอินทร (อดีตนัก

ฟุตบอลทีมชาติไทย) ณ สนาม NT Academy Sports Club แจงวัฒนะ 17

ดร.ทัศนีย เมืองแกว รองเลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยถึงผล

ติดตาม โครงการยกระดับแปลงใหญดวย

เกษตรสมัยใหมและเช� อมโยงตลาด ของกลุม

แปลงใหญหมอนไหมรุงเรือง ตําบลคลอง

กระจัง อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ 

ซึ่ ง มี ก รมหม อน ไหม 

เปนหน�วยงานรับผิด

ชอบหลัก โดยทางกลุม

ไดเขารวมโครงการเม� อ

ปงบประมาณ 2564 

ไ ด รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ

สนับสนุน จํานวน 2.87 

ลานบาท ในการกอสราง

อาคารเก็บผลผลิตเพื่อ

รอจําหน�าย โรงเรือน

อุปกรณการเลี้ยงไหม 

อาคารหองประชุมและ

หองสําหรับถายทอด

แปลงใหญหมอนไหมรุงเรือง เมืองเพชรบูรณ หนึ่งความสําเร็จยกระดับแปลงใหญ

ดวยเกษตรสมัยใหมและเช� อมโยงตลาด สรางรายไดกลุม 9.18 ลานบาท/ป

ความรู และปจจัยการผลิตในการปลูกหมอน

เลี้ยงไหม

จากการติดตามผลการดําเนินโครงการฯ 

โดยศูนยประเมินผล สศก. พบวา กลุมแปลงใหญ

หมอนไหมรุงเรือง มีนางนพมาศ มูลสุวรรณ 

เปนผูจัดการแปลง เกษตรกรสมาชิก 30 ราย 

พื้นที่ 312 ไร โดยงบประมาณที่ ไดรับการ

สนับสนุน สงผลใหทางกลุมฯ มีรายไดจาก

การเลี้ยงไหมในโรงเรือนดวยกลองขนาด

ความจุ 3 กลอง รวมตัวไหม 120,000 ตัว 

(เฉลี่ยกลองละ 40,000 ตัว) ซึ่งในระยะเวลา 

1 ป สามารถเลี้ยงหมุนเวียนได 6 รอบการ

ผลิต คิดเปนผลผลิตไหมรวม 900 กิโลกรัม

ตอโรงเรือนตอป ราคาจําหน�ายรังไหมเฉลี่ย 

200 บาทตอกิโลกรัม สรางรายไดใหกับกลุมฯ 

รวมกวา 180,000 บาทตอป ซึ่งผลผลิต

จะจําหน�ายใหกับบริษัท จุลไหมไทย จํากัด 

ทั้งหมด 

นอกจากนี้ สมาชิกกลุมฯ ยังทําการ

ผลิตรังไหมในครัวเรือนตนเอง และมีการ

รวบรวมผลผลิตรังไหมจากเกษตรกรในกลุม

นําไปจําหน�ายรวมกัน เพ� อประหยัดตนทุน

คาขนสง โดยสงจําหน�ายใหกับบริษัท จุลไหมไทย

จํากัด  ทําใหมีรายไดเฉลี่ย 300,000 บาทตอ

ครัวเรือนตอป หรือคิดเปนรายไดรวมของทุก

ครัวเรือนเฉลี่ย 9,000,000 บาทตอป ทั้งนี้ 

เม� อคิดเปนรายไดทั้งหมดของกลุม ทั้งจาก

ผลผลิตในโรงเรือน และรายไดของแตละ

ครัวเรือนสมาชิก จะสามารถสรางรายไดรวม

ทั้งสิ้น 9,180,000 บาทตอป

“หลังจากการเขารวมโครงการฯ ทาง

กลุมแปลงใหญหมอนไหมรุงเรือง ไดยกระดับ

เปนหางหุนสวนจํากัด หมอนไหมรุงเรือง 

ตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2564 อีกทั้งยัง

พัฒนาเปนศูนยเรียนรูสําหรับเกษตรกร

ผูสนใจเขามาศึกษาอยางตอเน� อง โดยปจจุบัน 

มีเกษตรกรสนใจเขามาเรียนรู ในทุก ๆ ป 

รวมแลว 6 รุน ซึ่งแตละรุนใชเวลาเรียน

ประมาณ 20 วัน ซ่ึงเปนการตอยอดอาชีพเสริม 

สรางรายได ใหเกษตรกรทั้งในชุมชน และ

นอกชุมชนไดอยางยั่งยืน โดยหากเกษตรกร 

หรือผู สนใจศึกษาดู งานของทางกลุ มฯ 

สามารถติดตอไดที่ นางนพมาศ มูลสุวรรณ 

โทร 084 206 0294” ดร.ทัศนีย กลาวท้ิงทาย 

อนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักด์ิ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม, ประจญ

ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม, 

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย, อภิชิตประสพรัตน รอง

ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ผนึกกําลังสรางความเช� อมั่น เดินหนาจัด 

FIT EXPO 2022  มหกรรมแสดงสินคาและ

นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ภายใตแนวคิด

เศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy Model)

FIT EXPO 2022 เปนอีกภารกิจสําคัญ

ส.อ.ท. เดินหนา FIT EXPO 2022 ปลอดโควิด

ของ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

ที่แสดงศักยภาพใหเห็นวาไทยพรอมแลว

สําหรับการเปดประเทศ ดวยงานเอ็กซิบิชั่น

ระดับประเทศท่ีปลอดจาก CO-VID 19  ภายใต

มาตรฐานสําคัญ Co-Vid Free Setting-SHA-

Safe Travel FIT EXPO 2022 โดยงานจัด

ข้ึน ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ 

จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน 

-3 กรกฎาคม หรือชมผาน Online: www.

ftiexpo.com หรือ Facebook: สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

SAM แสดงความยินดีอธิบดีกรมสรรพสามิต ในโอกาสเขารับตําแหน�งใหม   ปริญญา 

พัฒนภักดี ประธานกรรมการและนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผูจัดการบริษัท บริหาร

สินทรัพยสุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM รวมแสดงความยินดีกับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ 

เน� องในโอกาสเขารับตําแหน�ง อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ อาคารกรมสรรพสามิต ถ. นครไชยศรี 

เม� อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

บริษัท วาว เดคอร จํากัด ผูเชี่ยวชาญ

ดานงานบริการทาสี โดยทีมชางมืออาชีพ

พรอมใหบริการอยางใสใจ ภายใตช� อ WOW 

Premium Paint Service จับมือพันธมิตร 

บริษัท เบเยอร จํากัด ผูนําสีนวัตกรรม 

รักษ โลก รักคุณ รวมเปนสวนหนึ่งในการ

สรางสรรคสังคมใหน�าอยู สานตอกิจกรรม

เพ� อสังคม ณ โรงเรียนวัดกาหลง อําเภอ

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนขนาด

เล็กที่ขาดแคลนงบประมาณในการบํารุง

รักษาอาคารตาง ๆ วาว จึงดําเนินการทาสี

ปรับปรุงอาคารเรียน และสนามเด็กเลนให

กลับมาสวยงามเหมาะสมกับการใชงานเพ� อ

นําไปสูการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

พรอมความมั่นใจในการเลือกใชผลิตภัณฑสี

“ว้าว เดคอร์” ผนึกกําลัง “เบเยอร์” ทําดี

เกรดพรีเมียมคุณภาพสูงจากกลุมบริษัทสีเบ

เยอร อาทิ ผลิตภัณฑเบเยอร คูล สีทาอาคาร

ท่ีชวยสะทอนความรอน และสีนํ้ามันเคลือบเงา 

เบเยอรชิลด มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

เชื้อโรคตาง ๆ โดยมีมูลคาบริการทาสีและ

ผลิตภัณฑรวมทั้งสิ้นกวา 77,000 บาท

วาว เดคอร และเบเยอร มีพันธกิจ

หลักรวมกันในการสงตอความสุขใหสังคม

และชุมชนอยางตอเน� อง พรอมรวมสงมอบ

ความชวยเหลือใหองคกร และหน�วยงาน

ตางๆ ท่ีมีความตองการใชสีเพ� อสาธารณประโยชน

ตอไป

รวมติดตามกิจกรรมดี ๆ ผานทาง 

www.wowdecor.co.th และเฟซบุก WowDecor 

บริการรับทาสีบาน คอนโด

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๖๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายชาติชาย เอกถึก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขายอยบ๊ิกซี ราชบุรี เลขท่ีบัญชี 

๗๐๙-๐-๐๕๙๔๖-๕ ช� อบัญชี นาย

ชาติชาย เอกถึก 

- นายชาติชาย 

เอกถึก

๒๒๓,๑๘๓.๙๗ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๒๓,๑๘๓.๙๗ บาท (สองแสนสองหม� นสาม

พันหน่ึงรอยแปดสิบสามบาทเกาสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นายชาติชาย เอกถึก กับพวก

(นายพีรพล มนตชัยกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๖๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายสุรศักด์ิ ชวยเมือง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด -    นายสุรศักด์ิ ชวยเมือง ๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓)

รวมทรัพยสิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม� นบาทถวน) พรอม

ดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุรศักดิ์ ชวยเมือง กับพวก

(นางสาวภัคคพร รองสวัสดิ์)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

DMT เดินสายมอบสมุด Green way     อัจฉรา เจริญพร ผอ.ฝายอาวุโส สายงานพัฒนา

ความย่ังยืนองคกร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เปนตัวแทนบริษัทฯ มอบสมุด Green Way ใหแก

เด็กนักเรียนโรงเรียนบานเขาเตา ซึ่งสมุดนี้ผลิตจากใบเสร็จคาผานทางและกระดาษใชแลวทุก

ชนิดท่ีบริษัทฯขอรับบริจาค และนําไปรีไซเคิลเปนสมุดบันทึกเลมใหม แจกนักเรียนตามร.ร.ตางๆ 

ทั่วปท. เพ� อสรางจิตสํานึกใหเด็กๆ ไดตระหนักถึงการอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

รูคุณคา โดยมี นพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ  จุไรรัตน อุปนันท ผอ.โรงเรียน

เทศบาลบานเขาเตา เปนผูรับมอบ

ปจจุบันวัฒนธรรมเกาหลีไดเขามา

เปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนไทย 

ไมวาจะเปนซีรีสที่มีเนื้อเร� องเขมขน รวมถึง

ศิลปนวงตาง ๆ ที่ครองใจคนไทยไปไมนอย 

โดยเฉพาะอาหารเกาหลีท่ีมีเอกลักษณโดดเดน 

ทั้งสีสันและรสชาติ จึงถูกปากคนไทยและ

กลายเปนอาหารจานโปรดของใครหลาย ๆคน

แบรนด ไทเชฟ (ThyChef) ผูนําดาน

ผงโรยอาหารและผงชงเคร� องด� มหลากหลาย

รสชาติ จึงเอาใจสาวกเกาหลีดวยผลิตภัณฑ

ใหมลาสุด ผงปรุงรส สไปซี่ โคเรียน ราเมน 

แบบฉบับตนตํารับ ท่ีมาพรอมรสชาติเผ็ดรอน 

จัดจาน สไตลเกาหลี ดวยขั้นตอนการทําได

แบบงาย ๆ เพียงฉีกซองผงปรุงรสฯ แลวนํา

ไปโรยหรือคลุกเคลากับอาหารที่ปรุงสุกแลว 

อาทิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปอปคอรน ไกทอด 

เฟรนชฟรายส หรือมันเกลียว ฯลฯ เพียง

เทานี้ก็จะไดเมนูใหมที่อรอยเด็ด เผ็ดกวาเดิม 

แซบเวอรถึงใจ ไดกลิ่นไอเกาหลีแบบเต็ม ๆ 

เหมาะสําหรับผูที่ช� นชอบอาหารเกาหลีเปน

ชีวิตจิตใจ และพอคา-แมคาที่สามารถนําไป

ตอยอดเพ� อสรางกําไรงาม ๆ แบบไมตองบิน

ไกลไปถึงเกาหลี

ผูสนใจหาซื้อไดที่รานจําหน�ายอุปก

รณเบเกอรี่ทั่วประเทศ หรือ บิ๊กซีซุปเปอร

เซ็นเตอรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อ

ทางออนไลนกับบริการ “ฟาสต ไทเชฟ” สั่ง

ไทเชฟ เปดตัวผงปรุงรส สไปซี่ โคเรียน ราเมน เมนูยอดฮิตเอาใจติ่งเกาหลี

คริสป ครีม ประเทศไทย โดนัทสูตร

ลิขสิทธิ์อันดับ 1 ที่ครองใจคนทั่วโลก ชวน

คุณมาสัมผัสความหอมหวาน แสนละมุน 

และเปนเอกลักษณเฉพาะของ “SALTED 

CARAMEL PERFECT TOGETHER” 

เคร� องด� มใหมสุดพิเศษ ที่มาใหเลือกถึง 2 

รสชาติ 2 สไตล ทั้ง “ซอลทเท็ด คาราเมล 

ไอซ ลาเต” (Salted Caramel Iced Latte)  

ความเขมของกาแฟลาเตระดับพรีเมียม 

ผสานรสชาติกลมกลอมของ ซอลทเท็ด 

คาราเมล พรอมจัดเต็มดวยวิปครีมเนื้อเนียน

ดานบน สวนคนรักชาเขียวหามพลาดกับ 

หอมกลมกลอมชวนหลงใหลกับ คริสป ครีม 

เมนูใหม “SALTED CARAMEL PERFECT TOGETHER”

“ซอลทเท็ด คาราเมล มัทฉะ” (Salted Caramel 

Matcha) ที่สุดของความลงตัวระหวางมัทฉะ

รสเขม และซอลทเท็ด คาราเมล ใหอรอยฟน

จนหยดสุดทาย    

พบกับความอร อยที่ จะทํ า ใหคุณ

ร� นรมย ไปกับรสละมุนของ ”SALTED 

CARAMEL PERFECT TOGETHER” ใน

ราคาเพียงแกวละ 110 บาท (ขนาด 12 ออนซ) 

ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ที่

รานคริสป ครีม สาขาใกลบานคุณ (ยกเวน 

คารท, ฟูดทรัค และ บ็อกซชอป) และรับ

สิทธิ์สุดพิเศษ!!  เม� อซื้อเคร� องด� ม SALTED 

CARAMEL  PERFECT 

TOGETHER เมนูใดก็ได 1 แกว 

รับโดนัท คริสป ครีม ออริจินัล

เกลซ 2 ชิ้น ทันที! ติดตาม

ความเคล� อนไหวของคริสป 

ครีม โดนัทสุดโปรดของคุณ

ไดท่ี www.krispykreme.co.th 

หรือ www.facebook.com/

krispykremethailandfan-

page หรือ #Krispykremeth-

ailand

TIPH แกรงตามคาด ! ลาสุดวันที่ 20 

มิ.ย. 2565 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ไดประกาศใหหุนของบริษัท ทิพย กรุป 

โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) หรือ TIPH เปนหนึ่ง

ในหลักทรัพยที่ ไดรับการบรรจุเขาคํานวณใน

ดัชนี SET100 ในชวงครึ่งปหลังของป 2565 

(1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2565) โดยมีผลหลังปด

ตลาดฯ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 ซึ่งเปนไปตาม

ที่นักวิเคราะหการลงทุนจากหลายสํานัก

ประเมินไวกอนหนานี้ หลังราคาหุนปรับตัว

ข้ึนอยางตอเน� อง ตอบรับแผนการดําเนินธุรกิจ

ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการปรับโครงสรางฯ 

ดาน ดร.สมพร ระบุการที่หุนของ TIPH ได

รับการคัดเลือกเขาสูดัชนี SET100 ในครั้งนี้ 

สะทอนความเช� อมั่นของนักลงทุน และเพิ่ม

โอกาสใหกลุมผูถือหุนของ TIPH ที่เปนนัก

ลงทุนสถาบันมีสัดสวนมากขึ้น

ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จํากัด 

(มหาชน) หรือ TIPH กลาววา “เปนเร� องที่

น�ายินดีเปนอยางยิ่งที่ตลาดหลักทรัพยฯ 

ไดประกาศผลการคัดเลือกใหหุน TIPH เปน

หนึ่งในหลักทรัพยที่ใชคํานวณดัชนี SET100 

ในชวงครึ่งปหลังของป 2565 ในครั้งนี้ 

ซึ่งเปนอีกครั้งที่สะทอนใหเห็นวาปจจุบัน 

TIPH ไดขึ้นมาเปน 1 ใน 100 ของบริษัทที่

มูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) 

สูงท่ีสุดของตลาดหุนไทยแลว รวมถึงยังแสดง

TIPH แรงไมหยุดทะยานเขา SET100 เพิ่มโอกาสนักลงทุนสถาบันถือหุนเพิ่ม

ใหเห็นถึงสภาพคลองในการซื้อขาย (Liquidity) 

ที่สูงอยางสม่ําเสมอ และมีสัดสวนผูถือหุน

รายยอย (Free Float) ผานเกณฑที่เปน

มาตรฐานของตลาดหลักทรัพยฯดวย สะทอน

ใหเห็นถึงความไววางใจของนักลงทุน ที่มีตอ

ปจจัยพื้นฐาน และแผนการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ”

ท้ังน้ี ถือวาคร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี 3 ภายหลัง

การปรับโครงสรางฯ ที่หุน TIPH ไดรับการ

คัดเลือกเขาสูการคํานวณในดัชนีสําคัญทั้ง

ในระดับสากล และในประเทศไทย โดยที่

กอนหนานี้หุ น TIPH ไดถูกบรรจุเขาสูการ

คํานวณดัชนี MSCI Global Small Cap ใน

ระดับสากล และดัชนี FTSE SET Mid-Cap 

Index ของประเทศไทยมาแลว

“ผมมีความเช� อมั่นวาการเขาคํานวณ

ในดัชนี SET100 ของหุน TIPH ในครั้งนี้ 

นอกจากจะชวยเสริมสรางความเช� อมั่นของ

นักลงทุนแลว จะทําใหหุน TIPH เขาไปอยูใน

ความสนใจจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ

มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมนักลงทุนสถาบันที่

กอนหนานี้อาจมีขอจํากัดที่จําเปนตองลงทุน

ในหุนที่อยูในดัชนี SET100 เทานั้น ซึ่งการ

เพิ่มขึ้นของสัดสวนผูถือหุนในกลุมที่เปนนัก

ลงทุนสถาบันมากขึ้น จะเปนประโยชนแก

ผูถือหุนของบริษัทฯ ในภาพรวม และใน

ระยะยาวดวย” ดร. สมพร  กลาวทิ้งทาย

วันนี้ สงวันนี้พรุงนี้ถึง เร็วทันใจ ที่ www.

thychef.com, หรือคลิก https://line.me/R/ti/

p/%40thychef หรือทางเว็บไซต www.lazada.

co.th, www.shopee.co.th, FB: ThyChef, ID 

โวก ฮูส ออน เน็กซ เดอะ โวก แฟชั่น ฟนด 2022 ช็อป     กุลวิทย เลาสุขศรี บรรณาธิการ

บริหารนิตยสาร โวก ประเทศไทย จัดงานเปดตัว “โวก ฮูส ออน เน็กซ เดอะ โวก แฟชั่น 

ฟนด 2022 ช็อป” ชวนชอปสินคาฝมือนักออกแบบไทยผูเขารอบการแขงขันแคมเปญเฟนหา

ดีไซเนอรรุนใหม  ใหไดรับโอกาสและตอยอดธุรกิจในวงการแฟชั่นตอเน� องเปนปที่ 7 โดยมี 

สิรี อุดมฤทธิรุจ, สรัลธร อัศเวศน, รวินันท พุฒิบวรกุล, ชาลิดา วิจิตรวงศทอง, อารักษ 

อมรศุภศิริ และณัฐลี ดูเชียง มารวมงานดวย ที่ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร

Line: @thychef สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

0-2968-3723-6

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก 

เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เปนประธานเปดงานสตารทอัพและอินโนเวช่ัน 

ไทยแลนด เอ็กซ โป 2022 (STARTUP x 

INNOVATION THAILAND EXPO 2022: 

SITE 2022) ในรูปแบบอวาตาร (Avatar) นับ

เปนมิติใหมของการเปดงานบนโลกเมตาเวิรส 

(Metaverse) ครั้งแรกของเมืองไทย พรอม

ย้ําวา Metaverse คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

และเปนกุญแจสําคัญของการกาวไปสูเศรษฐกิจ

สรางสรรค นอกจากนี้ ยังเปนแพลตฟอรม

สําคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิง

วัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยทั้ง 

5Fs (Food, Film, Fashion, Fighting และ 

Festival) ใหเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจที่จะนําไปสูเปาหมายการพัฒนา

ประเทศที่ยั่งยืน

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก 

เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) กลาววา “ผมเช� อวาหลายคนคงแปลก

ใจที่วันนี้ ไม ได เห็นตัวจริงของผมในงาน 

แตเห็นผมในรูปแบบอวตารแทน เราตอง

ยอมรับวาทุกวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พัฒนาไปเร็วมาก เร� องของจักรวาลนฤมิต

หรือ Metaverse เปนสิ่งที่ทั้งภาครัฐ นักธุรกิจ 

และผูประกอบการตองทําความเขาใจ ผม

ถือวา Metaverse คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก 

หลายคนอาจจะยังไมรูไมเขาใจวา Metaverse 

คืออะไร แตหากเขาใจจะเห็นโอกาสมากขึ้น

และสามารถสรางประโยชน สรางงาน สราง

อาชีพใหมๆ จากแพลตฟอรมนี้ ได เรียกไดวา 

Metaverse เปนกุญแจสําคัญสูการเปนเศรษฐกิจ

สรางสรรค และอาจทําใหสินทรัพยดิจิทัลมี

มูลคามหาศาล นอกจากนี้ ยังเปนแพลตฟอรม

สําคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิง

วัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยทั้ง 5Fs 

ใหเกิดขึ้นได” วันนี้ประเทศไทยพรอมแลวที่

ครั้งแรกของเมืองไทยกับงานสตารทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด เอ็กซ โป 2022 

จะ Reconnecting the World เราพรอม

ท่ีจะเปดบาน และขยายธุรกิจ เพ� อหาโอกาสใหม

แหงการเติบโตอยางยั่งยืน”

ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการ

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หรือ NIA กลาวเสริมวา “ตลอด 

2 ปที่ผานมา ทั่วโลกไมเพียง

เผชิญกับวิกฤตการแพรระบาด

ของเชื้อโควิด-19 และการ

เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญที่สง

ผลกระทบตอวิถีการดําเนิน

ชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ 

แต ยั ง เผชิญหน ากั บวิ กฤต

สภาพอากาศและอุณหภูมิที่

เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงวิกฤต

เศรษฐกิจที่สงผลกระทบใน

วงกวาง แตในวิกฤตเหลานั้น

ทําใหมองเห็นความทาทายที่

จะสรางใหเกิดโอกาสใหมๆ ใหกับประเทศไทย 

“นวัตกรรมและเทคโนโลยี” จะเปนหัวใจ

สํ าคัญที่ ทํ า ให ทุ กคนสามารถรั บมื อกั บ

สถานการณตางๆ ในโลกที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

และกาวเดินหนาตอไปได 

ดังนั้น 

สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ที่

ประเทศไทยเปนเจาภาพ

การประชุมเอเปค การจัดงาน 

STARTUP x INNOVATION 

THAILAND EXPO 2022 

(SITE 2022) ปนี้ จึงไดชู

ประเด็น “เมืองนวัตกรรม” 

(Innovation City) ภายใต

แนวคิด 'Reconnecting the World เช� อมเรา 

เช� อมโลก กลับมาเจอกัน' เพ� อแสดงใหทั่วโลก

เห็นวาประเทศมีเมืองนวัตกรรมที่มีจุดเดน

และเอกลักษณเฉพาะตัวในการสรางสรรค

นวัตกรรมที่จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในพื้นที่ และพรอมจะเช� อมตอกับเมือง

นวัตกรรมจากท่ัวโลก (Global Innovation City) 

เพื่อสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 

และรวมฟนฟูใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในระดับสากล 

งาน SITE 2022 จัดข้ึนในรูปแบบไฮบริด 

ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม (ซอยโยธี) และ

ทางออนไลนจัดในรูปแบบจักรวาลนฤมิต 

(Metaverse) ระหวางวันที่ วันที่ 23 - 25 

มิถุนายนนี้ ผานเว็บไซต https://site.nia.

or.th ซึ่งประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ไดแก 

1) Metaverse Forum เวทีหลักที่รวบรวม

สุดยอดสตารทอัพและนวัตกรชั้นนําของ

เมืองไทย และวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากตาง

ประเทศ กวา 70 ทาน เพ� อแบงปนความรู

และประสบการณ กวา 35 หัวขอ และ หนึ่ง

ในน้ันท่ีมาแบงปนความรู รศ.ดร ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

บรรยายในหัวขอ “เปดวิสัยทัศนการขับเคล� อน 

"กรุงเทพมหานครสูมหานครแหงนวัตกรรม" 

เพ� อตอบโจทยความหลากหลายของกลุมคน

ท่ีอยูในกรุงเทพฯ ท่ีเปนชาวไทยและชาวตางชาติ

จากทั่วโลก ทั้งผูสูงอายุ คนพิการ คนรุนใหม 

และกลุมความหลากหลายทางเพศ  และ

ยกระดับใหกรุงเทพมหานครเปนเมือง

แหงความฝนและโอกาสของทุกคนอีกครั้ง”

2) Opportunity โอกาสสําคัญในการจับคูคาทาง

ธุรกิจผานกิจกรรมที่จัดขึ้น เชน Metaverse 

Marketplace ตลาดจําหน�ายสินคานวัตกรรม

จากสตารทอัพและผู ประกอบการฐาน

นวัตกรรม กวา 100 3) Show นําเสนอ

เร� องราวนวัตกรรมที่บงบอกถึงอัตลักษณทาง

นวัตกรรมของประเทศไทย ในพื้นที่นวัตกรรม

ตางๆ ตั้งแตภาคเหนือจนถึงภาคใตที่นําไปสู

การขยายผลเชิงพาณิชยและมีการใชจริง

ภายใตแนวคิด 'Innovation for Crafted Living: 

นวัตกรรมเพ� อชีวิตที่ดีขึ้น 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘ซูจี’ ถูกย้ายไปขังเดี่ยวในเรือนจำา

ย่างกุ้ง • โฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาเผยเมื่อวันพฤหัสบดี

ว่า อองซาน ซูจี อดีตผู้นำารัฐบาลพลเรือนที่ถูกโค่นอำานาจ

ไป โดนย้ายตัวจากการถูกกักบริเวณในบ้านไปอยู่ที่กักขัง

เดี่ยวในเรือนจำาในกรุงเนปยีดอที่สร้างขึ้นโดยกองทัพ เอเอฟ

พีรายงานตั้งแต่รัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วว่า 

ซูจีถูกกักบริเวณภายในบ้านพักหลังหนึ่งที่ ไม่มีการเปิดเผย

สถานที่ที่แน่ชัดในกรุงเนปยีดอ โดยมีเจ้าหน้าที่หลายคนและ

สุนัขของเธออยู่เป็นเพื่อน อ้างตามแหล่งข่าวที่พอจะรู้ราย

ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้ชนะรางวัลโนเบลวัย 77 ปี ออก

จากสถานที่ดังกล่าวได้ก็เพื่อไปรับฟังการพิจารณาคดีในศาล 

เมื่อวันพุธที่ผ่านเธอถูกย้ายจากการถูกกักบริเวณในบ้านหลัง

นั้น ไปเป็นการคุมขังเดี่ยวในเรือนจำา และการพิจารณาคดี

ของเธอในอนาคตจะเกิดขึ้นภายในห้องพิจารณาคดีที่สร้าง

ขึ้นใหม่ภายในบริเวณเรือนจำานี้

ชายคลุ้มคลั่งแทงเจ็บ 4 รายที่นิวซีแลนด์

เวลลิงตัน • เอพีรายงานเหตุมีผู้บาดเจ็บ 4 คน หลังถูกชาย

คนหนึ่งคลุ้มคลั่งใช้มีดไล่แทง ก่อนที่จะถูกผู้เห็นเหตุการณ์

ช่วยกันจับตัวกดไว้กับพื้น เหตุเกิดในย่านพบปะผู้คนในนคร

โอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์ เมื่อวันพฤหัสบดี นาลา ฮัสซัน ผู้

บัญชาการตำารวจท้องที่ กล่าวว่า เหตุคนร้ายแทงประชาชน

ครั้งนี้ที่โอ๊กแลนด์ เป็นการก่อเหตุแบบสุ่มและผู้ต้องสงสัย

ถูกควบคุมตัวไว้ได้ ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นการก่ออาชญากรรม

ที่เกิดจากความเกลียดชัง เนื่องจากเหยื่อแต่ละรายแตก

ต่างกันทั้งเพศ, เชื้อชาติและอายุ “นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นรวดเร็วมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจของเราตอบสนองต่อ

เหตุการณ์อย่างฉับไว จับกุมผู้กระทำาผิดไว้ได้ และป้องกันไม่

ให้เป็นอันตรายต่อชุมชนของเราอีก” ฮัสซันกล่าว พร้อมเผย

ว่าคนในละแวกนั้นช่วยกันล้อมและจัดการกับชายผู้ก่อเหตุ

หลังจากที่เขาเริ่มทำาร้ายคน โดยมีคนทำาให้เขาล้มลงได้ด้วย

ไม้เท้าช่วยเดิน 

ดับ 6 ศพ ฮ.ตกรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย

วอชิงตัน • เฮลิคอปเตอร์ตกลงบนถนนสายหนึ่งในเขต                                                                       

ชนบทของรัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐเมื่อเย็นวันพุธตาม

เวลาท้องถิ่น 6 คนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมด เอเอฟพีราย 

งานว่าสำานักงานจัดการเหตุฉุกเฉินในเทศมณฑลโลแกนที่

เฮลิคอปเตอร์ Bell UH-1B ตก เผยทางเฟซบุ๊กว่า ทางหลวง

หมายเลข 17 ในพื้นที่ถูกปิด เนื่องจากเหตุ ฮ.ร่วง เรย์ ไบร 

อันท์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการของหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินโล

แกน กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น WSAZ ว่า 6 คน

บนเฮลิคอปเตอร์ลำานั้นเสียชีวิตทั้งหมด เฮลิคอปเตอร์ลำาดัง

กล่าวประจำาการที่สนามบินใกล้เคียงและถูกใช้สำาหรับเที่ยว

บินท่องเที่ยว เกิดไฟโหมลุกไหม้ตอนที่หน่วยกู้ภัยไปถึง.

 นึ่งในแนวรบที่สำาคัญในแนวรบ Donbas ทางตะวันออก

ของยูเครนคือ Severodonetsk

 ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีบอกว่าผลการสู้รบ ณ 

จุดนี้จะเป็นเรื่อง “ชี้เป็นชี้ตาย” สำาหรับยูเครนเลยทีเดียว

ภาพที่เห็นคือควันที่ลอยเหนือเมือง Severodonetsk ใน

การสู้รบอย่างหนักระหว่างกองทหารยูเครนและรัสเซียที่ภูมิภาค 

Donbas ทางตะวันออกของยูเครน 

เมืองนี้อยู่ในแคว้น Luhansk ซึ่งกินเนื้อที่เท่ากับครึ่งหนึ่ง

ของภูมิภาค Donbas 

ความจริงเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ ที่ก่อนเกิดสงครามไม่ได้มี

ความหมายพิเศษอะไรเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ในบริเวณนั้น

ก่อนเปิดศึกรอบนี้ เมืองนี้ ไม่ได้ติดอันดับใน 40 เมืองใหญ่

ที่สุดของยูเครนด้วยซ้ำา 

แต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ที่นี่กลายเป็นแนวรบสำาคัญของ

สงครามรัสเซีย-ยูเครน 

กองทหารรัสเซียเข้ายึดพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านก่อน

หลังจากนั้นทหารยูเครนและพลเรือนหลายร้อยคนถูกถล่ม

ด้วยปืนใหญ่ 

ทหารรัสเซียเข้ายึดโรงงานอุตสาหกรรมเคมีที่ชื่อ Azot ทาง

ทิศตะวันตก 

และต่อมารัสเซียได้ทำาลายสะพานสุดท้ายที่เชื่อม 

Severodonetsk กับเมือง Lysychansk ที่อยู่ใกล้เคียง

ประโยคที่ทำาให้หลายคนตื่นตัวขึ้นมาจับตาการสู้รบในจุดนี้ 

เพราะประธานาธิบดีเซเลนสกีประกาศว่า

“ในหลายๆ ด้าน ชะตากรรมของ Donbas กำาลังถูกตัดสิน

ที่นั่น” 

หากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่าเมืองนี้มีบทบาท

สำาคัญเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารระหว่าง

รัสเซียและยูเครนเป็นเวลา 2 ทศวรรษแล้ว

ในปี 2004 เมื่อการประท้วงในการเลือกตั้งที่รุนแรงปะทุ

ขึ้นที่เมืองหลวงเคียฟ นักการเมืองท้องถิ่นใน Severodonetsk มี

บทบาทสำาคัญในการปลุกระดมให้แยกส่วนนี้ออกเป็นรัฐอิสระ ไม่

ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางของยูเครน

ตามมาด้วยคำาขู่ว่าจะขอความช่วยเหลือทางทหารจาก

รัสเซียเพื่อสู้กับทหารยูเครนที่รัฐบาลกลางส่งมาปราบปราม

พอเกิดการประท้วงและตามมาด้วยเหตุการจลาจลเพื่อโค่น

ล้มประธานาธิบดียูเครนที่สนับสนุนรัสเซียในปี 2014 รัสเซียก็ส่ง

ทหารเข้ามายังภูมิภาคตะวันออกคือ Donbas 

ณ เวลานั้นเองที่กองทหารที่สนับสนุนรัสเซียเข้ายึดครอง 

Severodonetsk ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของปีนั้น

แต่ต่อมากองกำาลังของยูเครนยึดคืนได้หลังจากมีการสู้รบ

กันอย่างดุเดือดอย่างต่อเนื่อง

นับแต่นั้นมา เมืองนี้ก็ยังคงอยู่ในมือของฝ่ายยูเครน

แต่ทางด้านเหนือของเมืองนี้เกิดมีเส้นแบ่งระหว่างกองกำาลัง

รัสเซียและยูเครนในดอนบาสที่ตั้งป้อมกันมายาวนาน

เมื่อรัสเซียบุกยูเครนอีกครั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปีนี้ หนึ่งใน

เป้าหมายของ “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ของประธานาธิบดีปูติน 

ของรัสเซียหวังว่าจะปิดล้อมกองกำาลังยูเครนใน Donbas

ทหารรัสเซียใช้ยุทธการเคลื่อนทัพแบบก้ามปูขนาดใหญ่ 

โดยเคลื่อนทัพขึ้นเหนือจากแนวชายฝั่งทะเลอาซอฟ และลงใต้

จากคาร์คิฟ (เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือ ใหญ่อันดับ 2 ของ             

ประเทศ)

เป้าหมายของฝ่ายรัสเซียคือ ให้ทหารรัสเซียมาบรรจบกันที่                                                           

เมืองดนิโปร 

แต่แผนใหญ่ไม่อาจจะบรรลุเป้าหมายได้ เพราะทหารยูเครน

ตีโต้กลับมาอย่างดุเดือดเช่นกัน

ทหารรัสเซียจึงปรับแผน หันไปใช้ “ยุทธการก้ามปู” แทน

นั่นหมายถึงการเคลื่อนทัพไปทางใต้ ด้านหนึ่งเคลื่อนทัพจาก

เมืองอิซีอุม และอีกด้านทางเหนือจากเมืองโปปัสนา

เป้าหมายหลักคือการยึดครองดินแดนยูเครนที่มีที่ยื่นออกไปใน

ดินแดนที่รัสเซียยึดครอง 

Severodonetsk ตั้งอยู่ที่ขอบด้านตะวันออกของบริเวณที่มี

ความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นดินนี้

ที่สำาคัญคือ เป็นประตูสู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด 

Donetsk ซึ่งก็คืออีกส่วนหนึ่งของภูมิภาค Donbas 

นักยุทธศาสตร์บอกว่า การเดินตามแผนนี้จะทำาให้ปฏิบัติการ

ของทหารรัสเซียง่ายขึ้น

เพราะกองกำาลังยูเครนที่อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ไม่อาจจะได้รับ

การคุ้มกันทางอากาศและปืนใหญ่ 

หากทำาสำาเร็จ ณ จุดนี้ ทหารรัสเซียก็จะสามารถเดินหน้า

พิชิตเมือง Lysychansk ซึ่งก็จะเป็นการเปิดเส้นทางไปทางตะวันตก

สู่ Slovyansk ซึ่งเป็นเมืองแรกที่ตกอยู่ใต้การยึดครองของรัสเซียใน

ปี 2014 และเมือง Kramatorsk ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของ

ยูเครน

เป้าหมายใหญ่ก็คือ การที่รัสเซียสามารถอ้างว่าได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในสงครามที่ระบุไว้ในการ “ปลดปล่อย” Donbas

จึงไม่ต้องแปลกใจที่การสู้รบระหว่างทหารยูเครนกับรัสเซียเป็น

ไปอย่างร้อนแรงและยาวนาน

เพราะต่างฝ่ายต่างผลัดกันรุกและรับ

ไม่มีฝ่ายไหนสามารถประกาศว่าสามารถจะ “เผด็จศึก” อีกฝ่าย

หนึ่งได้อย่างเด็ดขาด

ยิ่งเมื่อฝ่ายตะวันตกเร่งการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ๆ มาให้

กับทหารยูเครนในช่วงนี้ก็ยิ่งทำาให้รัสเซียต้องโหมการโจมตีที่หนัก

หน่วงขึ้น

เพื่อไม่ให้ทหารยูเครนสร้างความได้เปรียบในสนามรบ

เป็นที่มาของคำาประกาศทั้งจากเซเลนสกีของยูเครน และ

นายกฯ อังกฤษ บอริส ยอห์นสัน ว่า

“ปัจจัยสำาคัญที่สุดขณะนี้สำาหรับยูเครนคือเวลา...”

เพราะแม้จะมีอาวุธและเงินทองมาสนับสนุนจากตะวันตก 

แต่หากมาช้าเกินไป หรือหากทหารรัสเซียสามารถยึดครองพื้นที่

ส่วนใหญ่ทางตะวันออกได้ เกมก็จะเปลี่ยน

และอำานาจต่อรองก็จะเป็นของฝ่ายรัสเซีย

แม้หากมีการเจรจาระหว่างปูตินกับเซเลนสกี แต่หาก

รัสเซียมีความได้เปรียบในสนามรบ “สันติภาพ” ที่จะได้มาก็เป็นไป

ตามเงื่อนไขของมอสโก

ซึ่งเท่ากับเป็นชัยชนะของปูตินอย่างเบ็ดเสร็จ

นายกฯ เยอรมนี Olaf Scholz เรียกสันติภาพแบบนี้ว่า 

“dictated peace”

หรือ “สันติภาพที่เผด็จการสั่งลงมา”

ซึ่งเท่ากับเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายตะวันตก

ซึ่งไม่อาจจะเป็นที่ยอมรับของนาโตและสหภาพยุโรปได้ด้วย

ประการทั้งปวง.

ห

วิกฤตอาหารจะฆ่าหลายล้านคน
ยอกยาการ์ตา • ผู้อำานวยการกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้ โรคเอดส์, 

วัณโรคและมาลาเรียเตือนว่า วิกฤตอาหารโลกที่เกิดขึ้นจากสงคราม                                                                                    

ในยูเครน จะคร่าชีวิตชาวโลกหลายล้านคน เนื่องจากผู้ที่ ได้รับสาร                                                                                

อาหารไม่เพียงพอส่งผลต่อระบบป้องกันโรคของร่างกายอ่อนแอต่อ                                                                                       

โรคติดเชื้อ และจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการบริการสาธารณสุข

มูลฐานในชุมชนยากจนทั่วโลก

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 

ปีเตอร์ แซนด์ส ผู้อำานวยการ

บริหารกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้

โรคเอดส์, วัณโรคและมาลาเรีย 

ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอเอฟพี

ระหว่างการประชุมของรัฐมนตรี

สาธารณสุขกลุ่มประเทศจี 20 ที่

เมืองยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย 

ในสัปดาห์นี้ ถึงความกังวลเรื่อง                                             

วิกฤตอาหารโลกท่ีเร่ิมจากสงคราม

ในยูเครน จะทำาให้มีผู้อดอยาก

หิวโหยมากมายทั่วโลกและจะมี

ผู้เป็นโรคติดเชื้อเสียชีวิตหลาย

ล้านคน 

กองเรือรบของรัสเซียปิด

กั้นไม่ ให้เรือขนส่งธัญพืชออก

จากท่าเรือทะเลดำาของยูเครน 

ซึ่งยูเครนเป็นประเทศส่งออก

ข้าวสาลีและข้าวโพดรายใหญ่

อันดับ 4 ของโลก ทำาให้เกิด

ความหวาดกลัวว่าจะเกิดการ

ขาดแคลนอาหารทั่วโลกและมีผู้

หิวโหยในประทศรายได้ต่ำา

ปีเตอร์ แซนด์ส ให้ความ

เห็นว่า ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง                                              

จากการขาดแคลนอาหาร จะทำา   

ให้มีผู้เสียชีวิตจำานวนมากมาย 

ไม่ ได้ตายจากความอดอยาก

เท่านั้น แต่เนื่องจากระบบป้อง 

กันโรคของร่างกายอ่อนแอต่อ

โรคติดเชื้ อจากการไม่ ได้กิน

อาหารที่มีโภชนาการเพียงพอ 

แซนด์สเชื่อว่าบางทีเราน่า                                                     

จะเร่ิมเผชิญกับวิกฤตสาธารณสุข

ใหม่ของโลกเราแล้ว ไม่ได้มา                                       

จากจุลชีพก่อโรคใหม่ แต่เนื่อง 

จากประชาชนที่ ไม่ได้กินอาหาร

ที่มีโภชนาการเพียงพอ ซึ่งจะ

ทำาให้พวกเขามีความเสี่ยงมาก

ยิ่งขึ้นกับบรรดาโรคติดเชื้อต่างๆ 

ที่มีอยู่แล้ว เป็นผลกระทบที่ผสม

ผสานกันของโรคติดเช้ือ, การขาด 

แคลนอาหารและวิกฤตพลังงาน 

ซึ่งจะทำาให้ประชากรโลกหลาย

ล้านคนต้องเสียชีวิตเพราะสิ่งนี้

อดี ตนายธนาคารชาว

อังกฤษผู้นี้ที่ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร

กองทุนโลก 4,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ กล่าวว่า รัฐบาลทั่วโลก

ควรดำา เนินการเพื่ อให้วิกฤต

อาหารที่ เ กิ ดขึ้ นมีผลกระทบ

น้อยที่สุดด้วยการส่งเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขแนวหน้าไปทำางาน

ในชุ มชนที่ ย ากจนที่ สุ ด ของ

ประเทศตน ซึ่งผู้คนในชุมชน

เหล่านั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น

โรคติดเชื้อสูง โดยให้ความสำาคัญ

ในเรื่องการบริการสาธารณสุข

มูลฐานในแต่ละหมู่บ้านและ

ชุมชน แม้ โรงพยาบาลมีความ

สำาคัญ แต่เมื่อกำาลังเผชิญกับ

สิ่งท้าทายเช่นนี้อยู่ สิ่งสำาคัญ

ที่สุดคือการบริการสาธารณสุข

มูลฐาน

ในการต่อสู้เพื่อควบคุมการ                                         

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำาให้

ต้องสูญเสียทรัพยากรจำานวนมาก

ที่ ใช้ ในการต่อสู้กับโรควัณโรค 

แซนด์สระบุว่า นับเป็นหายนะ

ของผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก จาก

ข้อมูลขององค์การอนามัยโรค

พบว่า ในปี 2563 ผู้ป่วยวัณโรค

ทั่วโลกถึง 1.5 ล้านคน ที่ได้รับ

การรักษาน้อยลง เนื่องจากมีการ

ทุ่มเททรัพยากรเพื่อควบคุมการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา เป็น                                                

เรื่องน่าเศร้าท่ีทำาให้ผู้ป่วยวัณโรค

หลายแสนคนต้องเสียชีวิตลง 

ความตายของผู้ป่วยวัณโรคเหล่า

นี้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วย.

‘เวียนนา’กลับมาครองแชมป์เมืองน่าอยู่สุด

ปารีส • กรุงเวียนนาของออส 

เตรียกลับมาครองแชมป์เมืองน่า

อยู่ที่สุดในโลก โค่นอันดับ 1 เมื่อ

ปีที่แล้วคือนครโอ๊กแลนด์ของ

นิวซีแลนด์ ตามรายงานประจำา

ปีของดิอีโคโนมิสต์ที่เผยแพร่เมื่อ

วันพฤหัสบดี

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 

จากรายงานประจำาปีของอี โค

โนมิสต์อินเทลลิเจนท์ยูนิต (อีไอ

ยู) หน่วยงานวิจัยของดิอีโคโน

มิสต์ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

ที่เผยแพร่ในวันเดียวกัน จัด

อันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก

ทั้งหมด 172 เมือง อันดับ 1 คือ

กรุงเวียนนาของออสเตรียกลับ

มาครองแชมป์อีกครั้ง หลังจาก

เมื่อปีที่แล้วเสียแชมป์ให้นครโอ๊ก

แลนด์ของนิวซีแลนด์ โดยโอ๊ก

แลนด์ร่วงไปอยู่อันดับที่ 34 ผล

จากมาตรการควบคุมการระบาด

ของไวรัสโคโรนา 

อี ไอยูระบุในรายงานว่า 

กรุงเวียนนาหล่นไปอยู่อันดับ

ที่ 12 ในการจัดอันดับของเรา

เมื่อต้นปี 2564 เนื่องจากมีการ

ปิดพิพิธภัณฑ์และร้านอาหาร

ในเวียนนา แต่การจัดอันดับใน

ปีนี้ กรุงเวียนนากลับมาครอง

อันดับ 1 อย่างที่เคยครองมาแล้ว

ในปี 2561 และ 2562 เสน่ห์

หลักของกรุงเวียนนาสำาหรับผู้

อยู่อาศัยคือโครงสร้างพื้นฐานที่

มีเสถียรภาพและคุณภาพ รวม

ถึงระบบสาธารณสุขที่ดีและมี

โอกาสมากมายด้านวัฒนธรรม

และความบันเทิง

10 อันดับแรกของเมือง

น่าอยู่ที่สุดในโลกปีนี้ตามการจัด

อันดับของอีไอยู เป็นเมืองใน                                    

ทวีปยุโรป 6 เมือง อันดับ 2 คือ

กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์ก 

อันดับ 3 นครซูริกของสวิตเซอร์

แลนด์ ส่วนนครเจนีวาในสวิต

เซอร์แลนด์เช่นกันติดอันดับ 6, 

เมืองแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนี

อยู่อันดับ 7 และกรุงอัมสเตอร์ดัม

ของเนเธอร์แลนด์ติดอันดับ 9 

แคนาดามีเมืองที่ติด 10 

อันดับแรกเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก

ถึง 2 เมือง ได้แก่ เมืองแคลกะ

รีติดอันดับ 3 ร่วมกับนครซูริก 

ส่วนนครแวนคูเวอร์อยู่อันดับ 5 

นครโอซากะของญี่ปุ่ น                                              

และนครเมลเบิร์นของออสเตร 

เลียติดในอันดับ 10 ร่วมกัน

กรุงปารีสติดอันดับ 19, 

กรุงบรัสเซลส์อันดับ 24, กรุง

ลอนดอนอันดับ 33, นครบาร์เซ

โลนาอันดับ 35, นครนิวยอร์ก

อันดับ 51 และกรุงปักกิ่ง              

อันดับ 71  

เมืองน่าอยู่ รั้ งท้ายสุดที่

อยู่อันดับ 172 คือกรุงดามัสกัส

ของซีเรีย ส่วนนครลากอสของ

ไนจีเรียอยู่อันดับ 171 และกรุง

ตริโปลีของลิเบียอันดับ 170.

ฤทธิ์แผ่นดินไหว • หญิงอัฟกันนำ�เสื้อผ้�ม�ต�กใกล้บ้�นที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กแผ่นดินไหวที่เขตเบอร์นัล จังหวัดปักติก� เมื่อวันที่ 23 

มิถุน�ยน แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอัฟก�นิสถ�นเมื่อวันพุธ ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตอย่�งน้อย 1,000 ร�ย.

ไฉนแนวรบที่ Severodonetsk

จึงเป็น ‘จุดชี้เป็นชี้ตาย’ ของสงคราม?



ขู่ดาบสอง

“ยอมรับว่าเสียงในสภาอาจไม่สามารถ

ล้มรัฐบาลได้ แต่กระแสท่ีจะช้ีว่ารัฐบาลจะ

อยู่หรือไปข้ึนอยู่กับประชาชนและหลังจาก

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ท้ังน้ีประเด็นของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะนำาไปสู่การยื่นร้องคณะ

กรรมการการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เก่ียวกับเรื่องทุจริต

ในการบริหารราชการแผ่นดิน”

เมื่อถามว่า จะมีวิธีการจัดการการ

อภิปรายท่ีสะเปะสะปะอย่างไร นายประเสริฐ

กล่าวว่า ยอมรับว่ามีความยากในการจัดสรร

เวลา เนื่องจากผู้อภิปรายของฝ่ายค้านแต่ละ

คนไม่มีการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้า เนื่องจาก

เกรงว่าจะเป็นข้อสอบร่ัว แต่ก็ได้พยายาม

กำาชับในท่ีประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ใช้

เวลาเต็มท่ีและเป็นประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึง

คาดว่าจะสามารถอภิปรายได้ตั้งแต่วันที่ 

18 ก.ค.เป็นต้นไป เพราะดูจากไทม์ไลน์การ

พิจารณากฎหมายอ่ืนๆ แล้ว ช่วงเวลาน้ีมี

ความเหมาะสมท่ีสุด โดยพรรคฝ่ายค้านยังย้ำา

ว่าอยากได้เวลาอภิปราย 5 วัน ไม่รวมวันลงมติ 

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า 

พรรคร่วมฝ่ายค้านได้รับทราบจากนายชวน 

หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าได้

ตรวจญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จแล้ว และ

ได้ส่งไปท่ีคณะรัฐมนตรีแล้วด้วยเช่นกัน จากน้ี

คณะรัฐมนตรีจะต้องนำาเรื่องน้ีเข้าสู่ท่ีประชุม

เพื่อกำาหนดกรอบเวลา ซ่ึงขณะน้ีพรรคร่วม

ฝ่ายค้านยังไม่ได้หารือกับวิปรัฐบาลอย่างเป็น

ทางการ เพียงแต่ประสานงานกันในเบ้ืองต้น 

ยืนยันว่าจำานวนวันอภิปรายจะต้องมากกว่า

ท่ีผ่านมาคืออภิปราย 5 วัน และลงมติอีก  

1 วันรวมเป็น 6 วัน และอยากให้การอภิปราย

เกิดข้ึนต้ังแต่วันท่ี 18 ก.ค.เป็นต้นไป เพราะ

เป็นช่วงท่ีจะไม่กระทบกับการทำางานของสภา 

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า ยังไม่ได้กำาหนด

จำานวนผู้อภิปรายของพรรคว่ากี่คน ขณะ

น้ีอยู่ในช่วงการพูดคุยกัน และยังไม่สะเด็ด

น้ำา ส่วนประเด็นท่ีจะอภิปรายน้ันจะพุ่งเป้าไป

ท่ี พล.อ.ประยุทธ์และแกนนำารัฐบาลเป็นหลัก 

ซ่ึงขณะน้ี ส.ส.ของพรรคยังอยู่ในช่วงเก็บเก่ียว

ข้อมูลเพ่ิมเติม และยังไม่ได้กำาหนดตัวผู้อภิปราย

อย่างชัดเจน เนื่องจากการกำาหนดจำานวนคน

และการกำาหนดระยะเวลาน้ันข้ึนอยู่กับ 2 เงื่อน 

ไขคือ 1.ระยะเวลาท่ี ครม.จะให้อภิปราย และ 

2.สมาชิกแต่ละคนยังอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลเชิง 

ลึกและข้อมูลใหม่ท่ีเพ่ิมเข้ามา จากน้ันจะนำาเข้า

สู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกของพรรค

ว่าข้อมูลจะเพียงพอท่ีจะใช้อภิปรายหรือไม่ โดย

คาดว่าช่วงต้นเดือน ก.ค. จะเร่ิมเห็นเค้าโครง

การอภิปราย ท้ังน้ี ธีมในการอภิปรายของพรรค

จะเป็นไปในทางเดียวกันกับพรรคฝ่ายค้านเพื่อ

ความเป็นเอกภาพในการทำางานร่วมกัน

ปธ.สภาดำาเนินการตามข้ันตอน

นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้

วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ท่ีรัฐบาล

ป่ันกระแสว่าเป็นญัตติเถื่อนน้ัน จะเถื่อนได้

อย่างไร นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

พิจารณาแล้วสามารถบรรจุได้ก็ไม่มีปัญหา 

บรรดารัฐมนตรีท่ีมีรายชื่อถูกอภิปรายน้ันควร

กลับไปทำาการบ้าน ดีกว่ามายืนปากกล้าขา

ส่ัน เพราะการอภิปรายคร้ังน้ีเป็นคร้ังสุดท้าย 

หากเชื่อม่ันในการทำางานจริงว่าไม่มีปัญหา 

อย่ากลัวการทำาหน้าท่ีของฝ่ายค้าน ยืนยันว่า

ข้อมูลการอภิปรายคร้ังน้ีของรัฐมนตรีแต่ละ

คนหนักแน่ อย่าหนีสภาแล้วกัน 

ผู้สื่อข่าวรัฐสภารายงานว่า หลังจาก

พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 151 เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ 11 รัฐมนตรี 

ภายใต้ชื่อ “ยุทธการเด็ดหัว สอยน่ังร้าน” ต่อมา 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ขอให้ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านท่ียื่นญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจลงนามยืนยันความถูกต้องของญัตติ

ท่ีเสนอมาอีกคร้ัง เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์

ว่าเป็นญัตติเถื่อน จากเดิมท่ีมีชื่อรัฐมนตรีถูก

อภิปรายแค่ 10 คน ก่อนจะเพ่ิมมาเป็น 11 คน 

ในภายหลัง พร้อมอ้างว่า ส.ส.พรรคร่วมฝ่าย

ค้านไม่ได้เห็นร่างญัตติก่อนเซ็นร่วมลงชื่อ ซ่ึง

พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เซ็นเข้าชื่อใหม่ และยื่นต่อ

ประธานสภาฯ อีกคร้ังแล้วเมื่อวันท่ี 22 มิ.ย.น้ัน

ล่าสุด นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล 

เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ

ว่า ญัตติไม่ไว้วางใจอยู่ระหว่างประธานสภาฯ 

พิจารณาความถูกต้องอีกคร้ัง ซ่ึงคาดว่าจะ

แล้วเสร็จภายในวันน้ี หรืออย่างช้าภายในวันท่ี  

24 มิ.ย. ยืนยันว่าทุกอย่างต้องดำาเนินการไปตาม

ข้ันตอน ก่อนท่ีจะบรรจุในระเบียบวาระจากน้ัน

จะส่งญัตติไม่ไว้วางใจไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล ภายหลังเป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม พล.อ.ประยุทธ์

ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ โดยกล่าวเพียงส้ันๆ 

ว่า มอบหมายให้ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีเป็นผู้ช้ีแจงแทน โดยนายธนกร  

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ให้สัมภาษณ์ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้พูด

ถึงความพร้อมในการตอบการอภิปรายไม่ไว้

วางใจอย่างไรบ้าง นายธนกรกล่าวว่า ใน

เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมี

ความพร้อมในการช้ีแจง และได้ฝากรัฐมนตรี

ท่ีถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เตรียม

ความพร้อมในเร่ืองของข้อมูลต่างๆ และ

เตรียมตัวช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจ ท้ังน้ี การ

อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวทีหน่ึงท่ีรัฐบาลจะ

ต้องช้ีแจงข้อเท็จจริงต่างๆ และสร้างการรับ

รู้ท่ีถูกต้องให้กับประชาชน

นายธนกรกล่าวถึงกรณีท่ีนายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย 

เตรียมขุนพลอภิปรายไม่ไว้วางใจไว้ประมาณ 

15 คน และมีใบเสร็จการทุจริตสามารถเช็ก 

บิลต่อได้ พร้อมท้ังจะยื่นฟ้องต่อ ป.ป.ช.หลัง

จบการอภิปรายไม่ไว้วางใจในความผิดทุจริต

ในการบริหารราชการแผ่นดินว่า เป็นเรื่อง

ธรรมดาท่ีฝ่ายค้านต้องพยายามโหมโรงเพื่อ

ให้ประชาชนสนใจ จนถึงวันน้ีเชื่อได้ว่าไม่น่า

จะหาหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวหาท่ีตัว

เองต้ังตามอำาเภอใจได้ ไม่เช่นน้ันคงอภิปราย

รัฐมนตรีเพียงไม่ก่ีคนแต่เน้นๆ ไปแล้ว คงจะ

ไม่อภิปรายแบบหว่านแหแบบน้ี อย่างไรก็ตาม 

รัฐบาลพร้อมช้ีแจงทุกข้อกล่าวหา เพราะม่ันใจ

ว่าไม่ได้ทำาอะไรผิด โดยเฉพาะท่านนายกฯ ท่ี

มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ ขอเพียง

ฝ่ายค้านนำาหลักฐานท่ีเป็นข้อเท็จจริงมาแสดง

ต่อท่ีประชุมสภา ไม่ใช่หลักฐานชนิดท่ีทึกทัก

หรือมโนเอาเองว่าน่าจะเป็นแบบน้ันแบบน้ี 

รัฐบาลพร้อมจะนำาทุกข้อมูลการอภิปรายท่ี

เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

หยามฝ่ายค้านแค่สร้างราคา

“ไม่แน่ใจว่ามีใบเสร็จการทุจริตจริงๆ 

หรือพูดเพื่อสร้างราคาให้กับตัวเองกันแน่ 

อยากให้ฝ่ายค้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

ให้มากท่ีสุด ไม่เช่นน้ันจะเสียเวลาของ

ประชาชนไปเปล่าๆ เพราะการใช้ขุนพล

ทะลวงฟันเยอะ ไม่ได้การันตีว่าคุณภาพจะ

เยอะตามไปด้วย อย่าให้ประชาชนต้องเสื่อม

ศรัทธาการทำาหน้าท่ีของฝ่ายค้านตามระบอบ

ประชาธิปไตยไปมากกว่าน้ีเลย” 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ช่วงน้ีดูเหมือนนายก

รัฐมนตรีจะสงวนท่าทีในการให้สัมภาษณ์

สื่อมวลชน และงดตอบโต้ประเด็นการเมือง 

เป็นการปรับเปล่ียนท่าทีใหม่ใช่หรือไม่ นายธน

กรกล่าวปฏิเสธว่า ไม่ใช่ และ พล.อ.ประยุทธ์

มอบหมายให้ตนเป็นคนช้ีแจง ซ่ึงคิดว่าบาง

คร้ังนายกฯ มีงานจำานวนมาก มีแฟ้มเอกสาร

ต่างๆ จำานวนมาก นายกฯ ต้องทำางานหลาย

อย่าง พร้อมกับการลงพ้ืนท่ีเพื่อติดตาม

โครงการต่างๆ ของรัฐบาลมากข้ึน ในช่วง 3 

ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีโครงการมากมาย ท้ังเรื่องการ

คมนาคม ดิจิทัลต่างๆ นายกฯ ก็จะลงพ้ืนท่ี

เพื่อไปติดตามความคืบหน้ามากข้ึน และไม่ใช่

เป็นการปรับท่าทีใหม่ ท้ังน้ี คิดว่าประชาชน

ส่วนใหญ่เข้าใจถึงการทำางานของนายกฯ ว่า 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนแบบน้ี ต้ังใจมุ่งม่ัน

ทำางาน จึงเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้ปรับท่าทีอะไร

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ กล่าว

ถึงกรณีท่ีมี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล เสนอให้

พรรคร่วมฝ่ายค้านเปล่ียนตัวรัฐมนตรีท่ีถูก

อภิปราย โดยพุ่งเป้าไปท่ีนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พลังงาน ว่าท่ีผ่านมาพรรคดังกล่าวอ้างคำาว่า

มารยาททางการเมืองมาโดยตลอด มาวันน้ี

เมื่อรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคตัวเองทำางาน

ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สามารถดูแลปัญหาเรื่อง

สินค้าแพง ค่าครองชีพของประชาชนสูงข้ึน

ได้ จึงพยายามตีรวนกลบกระแสข่าว และ

โยนความผิดให้กับรัฐมนตรีคนอื่น

ท้ังน้ี จะเห็นได้ว่ากระทรวงท่ีหัวหน้า

พรรคดังกล่าวรับผิดชอบ ไม่มีนโยบายแก้ไข

ปัญหาสินค้าราคาแพงท่ีเป็นรูปธรรมแต่อย่าง

ใด ท้ังเรื่องไข่ไก่, หมู,ไก่, ผักราคาแพง สินค้า

อุปโภค-บริโภคทยอยจ่อข้ึนราคา มีแต่ผลงาน

จัดแถลงข่าวเดินโชว์ตัวตามห้างโมเดิร์นเทรด 

แล้วบอกว่าขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้

จำาหน่ายสินค้าราคาถูก หรือตรึงราคาสินค้า

เอาไว้ โดยอ้างถึงประโยชน์ของประชาชน 

แต่ท่านเคยเดินตลาดไปตามข้อมูลตรงจากพ่ี

น้องประชาชนหรือไม่ รู้หรือไม่ว่าประชาชน

ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์จาก

นโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด

นายสัณหพจน์กล่าวว่า ส่วนท่ีผ่านมา

พรรคน้ีมักชอบอ้างมารยาททางการเมือง เมื่อ

พรรคร่วมอื่นๆ เสนอแนะเรื่องการบริหาร

กระทรวงท่ีรับผิดชอบ และมักพูดเอาดีใส่

ตัวเอาช่ัวใส่คนอื่น มาวันน้ีเตรียมแหกมติ

พรรคเสียเอง ท้ิงมารยาทการเมืองตามท่ีเคย

กล่าวอ้าง โดยให้เหตุผลว่าพรรคมีความเป็น

ประชาธิปไตยและเคารพแนวคิดของ ส.ส.ใน

พรรค ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

โดยอิสระ ยกอ้างว่าทำาเพื่อผลประโยชน์ของ

ประชาชน โดยหากไม่เคารพมารยาททางการ

เมืองแล้ว ตนก็พร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีคนท่ีทำาให้ประชาชนเดือดร้อนจาก

ราคาสินค้าแพงเช่นเดียวกัน

“ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลคนดังกล่าวควร

ทำาการบ้านเรื่อง ราคาสินค้าแพง ค่าครองชีพ

สูง เพื่อช่วยนำาเสนอให้รัฐมนตรีของพรรคนำา

ไปแก้ไขการบริหารงานท่ีล้มเหลวไม่เป็นท่า 

ผมยกตัวอย่างเช่นราคาปุ๋ยแพง ซ่ึงหากไม่มี

ข้อมูล ก็สามารถนำาข้อมูลท่ีผมมีอยู่ไปใช้ได้ 

เนื่องจากราคาปุ๋ยแพงไม่ได้แพงข้ึน เพราะ

ช่วงวิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่แพงมา

ก่อนหน้าช่วงดังกล่าวแล้ว และขยับราคา

ข้ึนแบบเท่าตัวมาโดยตลอด หากอ้างถึงผล

ประโยชน์ของประชาชนจริง ควรท่ีจะเสนอ

แนะเรื่องดังกล่าวต่อหัวหน้าพรรคของตน 

ซ่ึงรับผิดชอบกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องน้ี

โดยตรง” นายสัณหพจน์กล่าว.

ไม่ให้ประกัน

เป็นคร้ังท่ี 5 ในคดีจากการทำาโพลสำารวจความ

เดือดร้อนจากขบวนเสด็จ ท่ีบริเวณห้างสยาม

พารากอน เมื่อวันท่ี 8 ก.พ. 2565 โดยขอวาง

เงินสดเป็นหลักประกันคนละ 200,000 บาท

ก่อนหน้าน้ี พนักงานอัยการ สำานักงาน

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 4 ได้ยื่น

ฟ้องคดีน้ีเมื่อวันท่ี 30 พ.ค.ท่ีผ่านมา จากน้ัน

ศาลมีคำาส่ังให้ประกันจำาเลย 6 คนระหว่าง

พิจารณาคดี โดยกำาหนดเงื่อนไข ติดกำาไล 

EM ห้ามทำากิจกรรมหรือกระทำาการใดๆ ใน

ลักษณะเดียวกับท่ีถูกฟ้อง อันอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ฯลฯ แต่ไม่ให้ประกันตัวบุ้งและ

ใบปอ ซ่ึงก่อนหน้าน้ันถูกถอนประกันไปเมื่อ

วันท่ี 3 พ.ค.2565 แม้พนักงานอัยการจะไม่

คัดค้านการปล่อยตัวช่ัวคราวจำาเลยท้ังแปด

โดยคำาร้องขอปล่อยตัวช่ัวคราวในคร้ังน้ี 

มีใจความสำาคัญระบุว่า 1.จำาเลยท้ังสองถูกคุมขัง

อยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร 

ต้ังแต่วันท่ี 3 พ.ค.2565 ตามหมายขังของศาล

อาญากรุงเทพใต้มาเป็นระยะเวลากว่า 50 วัน

แล้ว และส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการต่อสู้

คดีอย่างเต็มท่ีของจำาเลยท้ังสอง โดยท้ังสองมี

อาการปวดท้อง เวียนหัว ร่างกายอ่อนเพลีย 

โดยเฉพาะบุ้ง จำาเลยท่ี 3 ท่ีมีอาการอาเจียน

ร่วมด้วยหลายคร้ัง ประกอบกับก่อนท่ีจะถูกคุม

ขัง แพทย์เฉพาะทางท่ีรักษาบุ้งเป็นประจำาได้

วินิจฉัยพบว่าบุ้งมีก้อนเน้ือท่ีมดลูก ซ่ึงมีความ

จำาเป็นจะต้องกินยาเป็นประจำาเพื่อช่วยลด

ความเส่ียงต่อการท่ีก้อนเน้ือดังกล่าวจะกำาเริบ

ต่อไป การท่ีถูกคุมขังในคดีน้ีทำาให้จำาเลยไม่

สามารถรักษาตัวได้อย่างต่อเนื่อง

เก่ียวกับการต่อสู้คดีน้ัน จำาเลยท้ัง

สองจำาเป็นต้องได้ติดต่อขอความยินยอม

ต่อประจักษ์พยานและพยานบุคคลอื่นด้วย

ตนเอง เพื่อให้มาเป็นพยานพิสูจน์ความ

บริสุทธ์ิของจำาเลยในช้ันศาล 

2.การท่ีจำาเลยท้ังสองถูกคุมขังมาเป็น 

ระยะเวลากว่า 50 วัน ยังส่งผลต่อการดำาเนิน

ชีวิตประจำาวันของจำาเลยท้ังสอง กล่าวคือ 

ใบปอ จำาเลยท่ี 2 ในฐานะนิสิต นักศึกษา

ประจำาวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขาดสอบวัดผล

ตามกำาหนดการท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดข้ึน

อย่างไรก็ตาม ใบปอยังตระหนักถึง

ความสำาคัญของสิทธิในการศึกษาท่ีจะส่งผล

ต่ออนาคตของตัวเอง จึงได้ดำาเนินเรื่องขอ

อนุญาตภาควิชาในการดำาเนินการสอบวัดผล

ย้อนหลังหากได้รับอนุญาตในการปล่อยตัว

ช่ัวคราว เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของจำาเลย

ไม่ให้ต้องพ้นสภาพนักศึกษา

ในส่วนของบุ้งน้ัน ก่อนถูกคุมขังในคดี

น้ี บุ้งมีอาชีพรับจ้างสอนพิเศษ เพื่อเล้ียงดู

มารดาของตัวเอง ซ่ึงมีอาการป่วยหนัก และ

มีภาระค่าใช้จ่ายจำานวนมาก หากจำาเลยได้

รับการปล่อยตัวช่ัวคราว ย่อมทำาให้จำาเลยมี

โอกาสกลับไปเล้ียงดูและจัดการค่าใช้จ่ายท่ี

เก่ียวเนื่องกับการรักษาโรคของมารดาได้

ท้ังน้ี เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตจำานงของ

จำาเลยท้ังสอง ท่ีมีความประสงค์ขอปล่อย

ตัวช่ัวคราวเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย และ

ค้นหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธ์ิ

ของตนเอง รวมถึงสามารถกลับไปสอบวัดผล

และศึกษาต่อในสถานศึกษาได้ ตลอดจนกลับ

ไปประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงดูมารดาได้ จำาเลย

ท้ังสองได้ให้คำายืนยันว่า หากศาลกำาหนด

เงื่อนไขให้จำาเลยท้ังสองปฏิบัติขณะปล่อย

ช่ัวคราวในระหว่างพิจารณา จำาเลยท้ังสอง

ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลอย่างเคร่งครัด 

หากศาลเกรงว่าจำาเลยไม่สามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของศาลซ้ำาอีก ก็ขอให้มีคำาส่ังอนุญาต

ปล่อยตัวช่ัวคราว โดยมีกำาหนดระยะเวลา  

60 วัน ซ่ึงหากจำาเลยไม่สามารถปฏิบัติเงื่อนไขท่ี

ศาลกำาหนด ศาลอาจส่ังเพิกถอนประกันหรือไม่

อนุญาตให้ประกันจำาเลยต่อไปในภายหลัง

ต่อมาในเวลา 11.57 น. เนตรดาว 

มโนธรรมกิจ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

กรุงเทพใต้ มีคำาส่ังยกคำาร้องขอปล่อยตัว

ช่ัวคราว ระบุว่า “พิเคราะห์คำาร้องประกอบ

การขอปล่อยตัวช่ัวคราวแล้วเห็นว่าการ

ท่ีจำาเลยท่ี 2 และ 3 อ้างว่ามีอาการปวด

ท้อง ร่างกายอ่อนเพลียน้ันเนื่องจากในเรือน

จำามีแพทย์และโรงพยาบาลท่ีสามารถดูแล

รักษาอาการดังกล่าวได้ กรณีจึงไม่มีเหตุ

เปล่ียนแปลงคำาส่ังเดิม ยกคำาร้อง”

อย่างไรก็ตาม ในวันท่ี 22 มิ.ย.2565 

ท่ีผ่านมา บุ้งได้มีอาการทรุดหนักจนต้อง

ถูกส่งตัวเข้าสถานพยาบาลกลางดึก อีกท้ัง

การท่ีบุ้งไม่ได้รักษาก้อนเน้ือในมดลูกจาก

แพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผล

ต่อสุขภาพของเธอในระยะยาว และการท่ีใบ

ปอไม่สามารถรักษาสิทธิทางการศึกษาของ

เธอไว้ได้ อาจส่งผลต่ออนาคตทางการศึกษา

ของเธอในภายภาคหน้าอีกด้วย

ท้ังน้ี ทนายความได้ยื่นคำาร้องขอประกันใบ

ปอและบุ้ง สมาชิกกลุ่มทะลุวัง เป็นคร้ังท่ี 5 หลัง

ถูกถอนประกันเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ใน

คดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หลัง

สองคนได้ถูกคุมขังท่ีทัณฑสถานหญิงกลาง เป็น

เวลา 52 วัน และอดอาหารมาเป็นเวลา 22 วัน.
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เร่งผลิตเตาอั้งโล่หลังยอดซื้อเพิ่ม

ขอนแก่น • วันที่ 23 มิ.ย.2565 ที่ บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 

นายสมศักดิ์ ลามูลชา ครูภูมิปัญญาด้านพลังงานทดแทน พลังงาน

ทางเลือก ผู้นำาชุมชนด้านพลังงานทางเลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ปั้นเตาประสิทธิภาพสูง เทศบาลตำาบลพระยืน ได้เร่งจัดทำาเตา

อั้งโล่ประสิทธิภาพสูง หลังพบว่าในระยะนี้มีความต้องการของผู้

บริโภคอย่างมาก นายสมศักดิ์กล่าวว่า เตาที่ผลิตขายทุกประเภท

เป็นเตาที่ทางกระทรวงพลังงานวิจัยแล้วว่าสามารถประหยัด

พลังงานได้จริง ให้ความร้อนสูงกว่าเตาทั่วไป เรียกได้ว่าเป็นเตา

ที่ผลิตแบบแฮนด์เมดทั้งระบบ โดยเตา 1 ใบ มีอายุการใช้งานนาน

กว่า 2 ปี ขณะที่เตาที่ทำาใช้ในครัวเรือนเป็นเตาขนาดเล็ก เหมาะ

กับการใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง และเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงที่

ใช้ได้ทั้งเศษไม้และถ่าน การนำาเตาประสิทธิภาพสูงไปใช้นั้น สิ่ง

สำาคัญคือต้องดูว่าในบ้านเรามีอะไรเป็นเชื้อเพลิง อย่างไม้ แกลบ 

และถ่าน เป็นต้น ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งาน หลังจากการเผาไหม้

สมบูรณ์แล้ว ขี้เถ้าถ่านสามารถนำาไปใช้ในแปลงนาต่อได้ ไม่มีเศษ

ไม้ เศษขี้เถ้าที่ต้องทิ้งให้เป็นมลภาวะ ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่มี

อยู่ในชุมชน ไม่ต้องซื้อหา เศษไม้ ท่อนไม้ หาได้ตามที่นา นำามาเผา

ถ่านด้วยถัง 200 ลิตร นำาถ่านที่ได้มาใช้ในครัวเรือน ผลพลอยได้

คือน้ำาส้มควันไม้ เป็นการใช้พลังงานทดแทนอย่างคุ้มค่า เพราะ

สุดท้ายพลังงานทดแทนนี้จะลงไปสู่แปลงเกษตร ไม่มีอะไรเหลือทิ้ง 

พบ 2 รีสอร์ตเมืองกาญจน์บุกรุกป่า

กาญจนบุรี • เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มิ.ย.65 พันเอก

พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. 

ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ ไพร และ 

ตำารวจ บก.ปทส. เรียกประชุมหน่วยงานใน จ.กาญจนบุรี ที่

เกี่ยวข้อง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พ.ค.65 

ศปป.4 กอ.รมน.นำาทีมตรวจสอบ 2 รีสอร์ตหรูริมขอบอ่างเก็บน้ำา

เขื่อนศรีนครินทร์ รุกป่าศรีสวัสดิ์ ดำาเนินคดีรีสอร์ตแรกก่อสร้าง

อาคารบางส่วน และอีกรีสอร์ตสร้างอาคาร 22 หลังโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ซึ่งจุดแรกคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ลีฟ เลค กาญ 

รีสอร์ต ตรวจสอบพบการบุกรุกใหม่ โดยใช้รถแบ็กโฮขุดภูเขา

ปรับพื้นที่ ยึดถือ ครอบครอง และใช้เหล็กปิดกั้นพื้นที่ โดยการ

ตรวจสอบพื้นที่ในครั้งนี้พบการครอบครองจริงได้เนื้อที่ประมาณ 

24 ไร่ มีเนื้อที่ไม่ตรงกับ น.ส.3 (18 ไร่) จุดที่ 2 ศปป.4 กอ.รมน.

นำาคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ทอสี รีสอร์ต หมู่ที่ 1 ต.ท่า

กระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่บนภูเขาริมอ่างเก็บน้ำา

เขื่อนศรีนครินทร์ มีถนนคอนกรีตขึ้นไปบนยอดเขา มีสระว่ายน้ำา 

และร้านอาหารทำาเป็นจุดชมวิว พบคนดูแลชื่อ นายอักษร ขาม

เฒ่านอก และนายพันธุ์เทพ ธีรธนากุล เป็นคนงาน ให้การว่า

เจ้าของไม่อยู่ และพื้นที่ครอบครองของทอสี รีสอร์ต ไม่ทราบว่า

มีเอกสารสิทธิที่ดินหรือไม่ ตรวจสอบตำาแหน่งที่ดินพบว่าอยู่ในเขต

ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาท่าละเมาะเต็มแปลง ตรวจภาพถ่ายย้อน

หลังปี 56 ยังคงมีสภาพป่าที่สมบูรณ์.

สงขลา • เมื่อช่วงเวลา 01.00 น. 

ของคืนวันที่ 23 มิ.ย.65 ได้เกิดเหตุ

ไฟไหม้ที่ร้านสหกิจการค้า สินค้า

ราคาถูกหาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ

ปากซอย 26 ถนนราษฎร์อุทิศ 

หรือย่านเขต 8 ซึ่งเป็นหนึ่งในย่าน

ธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาล

นครหาดใหญ่ เปิดจำาหน่ายสินค้า

ราคาถูกประเภทสินค้าทั่วไปที่

ใช้ในบ้าน เครื่องนอน เครื่องใช้

ไฟฟ้า และทุกอย่าง 20 บาท เป็น

ร้านขนาดใหญ่ สินค้าส่วนหนึ่งจะ

เป็นประเภทพวกพลาสติกซึ่งเป็น

เชื้อไฟอย่างดี

ทางฝ่ายป้องกันและบรร 

เทาสาธารณภัยเทศบาลนคร

หาดใหญ่ ต้องระดมรถดับเพลิง

จากทุกสถานีดับเพลิงมาระดมฉีด

น้ำาดับไฟ ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงจึง

ควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำากัดได้ แต่

ไฟได้ลุกลามไหม้สินค้าทุกอย่างที่

อยู่ในร้านเสียหายทั้งหมด ทำาให้

โครงสร้างหลังคาเหล็กทรุดตัวลง

มาจากความร้อน และยังคงต้อง

ฉีดน้ำาเลี้ยงต่อไปจนกว่าจะดับ

สนิทเนื่องจากยังมีกลุ่มควันหนา

แน่น

หลังเพลิงสงบตรวจสอบไม่

พบว่ามีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

สินค้าที่อยู่ภายในร้านถูกไฟไหม้

เสียหายทั้งหมด ค่าเสียหายคาด

ว่าประมาณ 30 ล้านบาท

น.ส.ศิริยากร ฝ้ายเส็ม อายุ 

23 ปี พนักงานของร้านซึ่งนอนอยู่

ในร้านตอนเกิดเหตุ บอกว่า ตอน

เกิดเหตุนอนอยู่ในห้องและไฟดับ

จึงตื่นขึ้นมา เมื่อเปิดประตูออกมา

ดูก็เห็นไฟไหม้ร้านแล้ว ไม่รู้ว่าไฟ

ไหม้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะต้น

เพลิงไม่มีแผงควบคุมไฟฟ้า และ

เป็นโซนของเล่น ถุงพลาสติก ถุง

ดำา ลังโฟม ถ่านไฟ และรองเท้า 

จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำาให้ไฟ

ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง 

ก่อนรีบวิ่งหนีออกมาทางหลังร้าน

ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

และรีบแจ้งเจ้าของร้านให้ทราบ.

ไฟไหม้ร้าน20บ.

เมืองหาดใหญ่

เสียหาย30ล้าน

อุบลราชธานี • วันที่ 23 มิ.ย.65 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้เสีย

หายออมเงินบ้านฟองน้ำานับ 

100 ราย ทยอยเข้าแจ้งความ

เจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.เมือง

อุบลราชธานี และพื้นที่ ใกล้

เคียง เพื่อดำาเนินคดีกับนางสาว

ปิยะธิดา (ขอสงวนนามสกุล) 

อายุ 25 ปี ไฮโซสาวชาวจังหวัด

อุบลราชธานี หลังเชิญชวนผู้ที่

สนใจลงทุนออมเงินโดยให้ผล

ตอบแทนเป็นกำาไรร้อยละ 5 ต่อ 

15 วัน และร้อยละ 10 ต่อ 

30 วัน นานกว่า 2 ปี มีผู้หลง

เชื่อทั้งใน จ.อุบลราชธานี และ

กรุงเทพฯ กว่า 400 ราย เงิน

ลงทุนกว่า 600 ล้านบาท แต่

สุดท้ายปิดบ้านหนีเข้ากรุงเทพฯ

นางสาวจอย (นามสมมุติ) 

25 ปี หนึ่งในผู้เสียหาย เปิดเผย

ว่า ตนเองได้ติดตามเฟซบุ๊ก

และไอจีของนางสาวปิยะธิดา

มาประมาณ 2 ปี มีการโพสต์

เชิญชวนร่วมลงทุนโดยให้ค่า

กรุงเทพฯ • นายเมธา ชลิง

สุข หรือบอล เจ้าของแฟรนไชส์ 

“ดารุมะ ซูชิ” คอตกเข้าคุกหลัง

ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 

จากการที่ตำารวจ ปคบ.ขอฝาก

ขังผลัดแรกพร้อมค้านประกันตัว

วันที่ 23 มิ.ย.65 เวลา 

10.30 น. พนักงานสอบสวน 

กก.1 บก.ปคบ. ควบคุมตัวนาย

เมธา ชลิงสุข หรือบอล เจ้า

ของแฟรนไชส์ “ดารุมะ ซูชิ” ผู้

ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา 

ที่ 1267/2565 ลง 22 มิ.ย.65 

ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, 

ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอก

ลวง นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ” ไปฝาก

ขังต่อศาลอาญาผ่านระบบวิดี โอ 

คอนเฟอเรนซ์ เป็นผลัดแรก 

12 วัน โดยท้ายคำาร้องฝากขัง 

พนักงานสอบสวนยังขอคัดค้าน

การประกันตัวด้วย เนื่องจาก

เป็นคดีที่มีผู้เสียหายเป็นจำานวน

มาก มูลค่าความเสียหายสูง และ

หากอนุญาตให้ประกันตัวไปเกรง

ว่าอาจจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิง

กับพยานหลักฐานได้ และหาก

ศาลอนุญาตให้มีการฝากขังและ

ไม่อนุญาตให้ประกันตัว ทาง

พนักงานสอบสวนจะนำาตัวนาย

เมธาส่งตัวเข้าเรือนจำาต่อไป

โดยศาลพิจารณาคำาร้อง

แล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ ต่อมา 

นายเมธายื่นคำาร้องพร้อมหลัก

ทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราว ศาล

พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำา

ของผู้ต้องหามีลักษณะกระทำาโดย

มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน 

โดยรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติ

ตามที่โฆษณาไว้ได้ จึงทำาให้เกิด

ความเสียหายเป็นจำานวนมาก 

ทั้งทำาให้เสียความน่าเชื่อถือจาก

ผู้ ประกอบการและผู้ บริ โภค

รายอื่น จึงเป็นภัยร้ายแรงต่อ

สังคม เชื่อว่าหากปล่อยชั่วคราว 

ผู้ต้องหาอาจหลบหนี ประกอบ

กับพนักงานสอบสวนคัดค้านการ

ประกันตัว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อย

ชั่วคราว ยกคำาร้อง

ด้านนายเมธา ระหว่างถูก

ควบคุมตัวนำาไปขึ้นรถ สื่อมวลชน

ได้สอบถามว่าจะชดใช้ความ

เสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร และมี

ทรัพย์สินเหลือพอหรือไม่ ปรากฏ

ว่านายเมธาไม่ตอบคำาถามใดๆ 

และมีสีหน้าเรียบเฉย

ส่วน  พล .ต .ต .อนันต์  

นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. กล่าวว่า 

จากการสอบปากคำา นายเมธายัง

คงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 

สำาหรับเรื่องคดี ทางตำารวจยัง

เดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการ

เงินว่านายเมธาได้ยักย้ายถ่ายเท

ไปที่ใดหรือไม่ เพื่อหาช่องทาง

เข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์นำา

เงินมาคืนให้กับผู้เสียหายต่อไป

ขณะที่ทาง พล.ต.ท.จิรภพ 

ภูริเดช ผบช.ก. กล่าวว่า เบื้อง

ต้นได้เรียกชุดสืบสวนสอบสวน

มาประชุมวางกรอบทางคดีให้

เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งขณะ

นี้ ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนขยาย

ผลว่ามีผู้ร่วมกระทำาความผิดอื่น

เพิ่มอีกหรือไม่ รวมทั้งเร่งพิสูจน์

ทราบทรัพย์สินของผู้ต้องหาว่า

มีการยักย้ายถ่ายเทไปที่ใดบ้าง 

ซึ่งเมื่อพิสูจน์ทราบแล้วเสร็จ

จะทำาตามขั้นตอนเพื่อเข้าสู่

กระบวนการยึดทรัพย์ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม

ว่า ช่วงบ่ายของวันที่ 23 มิ.ย. 

ทาง พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประ

ภัสร์ รอง ผบ.ตร. ได้เรียกประชุม

ชุดทำางานเพื่อกำาหนดแนวทาง

การทำางานหลังจากนี้ ซึ่งกรณี

ดังกล่าวมีผู้เสียหายจำานวนมาก 

ตลอดจนความเสียหายเกิดขึ้น

ในหลายพื้นที่ โดยทางผู้เสียหาย

สามารถแจ้งความได้ทุกสถานี

ตำารวจในท้องที่เกิดเหตุ.

‘บอล ดารุมะ’เข้าคุกศาลไม่ให้ประกัน

แจ้งจับไฮโซสาวชวนออมเงินได้600ล.หนี

ตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์กำาไร

ร้อยละ 5 ต่อ 15 วัน และร้อย

ละ 10 ต่อ 30 วัน ด้วยความ

ที่มีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือ ทำางาน

รับเหมาก่อสร้าง ซื้อขายรถยนต์

หรูมือสองนานกว่า 2 ปี ทำาให้

ตนไว้ ใจร่วมลงทุนไปครั้งแรก  

3 หมื่นบาท พอครบกำาหนดได้ผล

ตอบแทนกลับมาจริงถึง 2 ครั้ง 

จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.2565 

นางสาวปิยะธิดาได้ โพสต์ชวน

ลงทุนอีกครั้ง ครั้งนี้ ให้กำาไร

ตอบแทนถึงร้อยละ 10 ต่อ 15 วัน 

ตนจึงลงทุนอีก ผ่านไปสองวัน 

นางสาวปิยะธิดาทักมาส่วน

ตัวบอกว่ามียอดออมเพิ่มใน

อัตราส่วนแบ่งกำาไรร้อยละ 10 

เหมือนเดิม ตนจึงลงเพิ่มไปรวม 

55,000 บาท เมื่อครบกำาหนด

นางสาวปิยะธิดาก็นิ่งหายไม่

ตอบไลน์อีกเลย

หลังจากนั้นนางสาวปิยะ

ธิดาก็เงียบหายไป ทำาให้มีการ

โพสต์ถามกันว่ามีใครโดนแบบนี้

บ้าง จนพบว่ามีผู้เสียหายที่โดน

ลักษณะเดียวกันจำานวนมาก 

เบื้องต้นมีมากกว่า 400 คน 

ความเสียหายที่พูดคุยประมาณ 

600 ล้านบาท

ส่วนทางด้านคดี เจ้าหน้าที่

ตำารวจให้ข้อมูลว่ามีผู้เสียหายมา

แจ้งความไว้เป็นหลักฐานและ

ดำาเนินคดีกับนางสาวปิยะธิดา 

ที่ สภ.เมืองอุบลราชธานี กว่า 

30 ราย ส่วนท้องที่อื่นๆ ทั้งใน

จังหวัดและต่างจังหวัดน่าจะ

กว่า 100 ราย ทางเจ้าหน้าที่

ตำารวจได้รับคำาร้องทุกข์ ไว้แล้ว 

และให้ผู้ เสียทั้ งหมดกลับไป

เตรียมเอกสารการโอนเงิน หรือ

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพบ

พนักงานสอบสวนอีกครั้ง.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

นายกฯ เตรียมร่วมประชุม BRICS

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำาหนดการ

เข้าร่วมการประชุมในกรอบ BRICS Summit ครั้งที่ 14 ภายใต้

หัวข้อ การประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาของโลก ระหว่าง

ผู้นำากลุ่มประเทศ BRICS กับกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาและ

ประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมทั้งร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบ

การประชุมทางไกล ในวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย. ตามคำาเชิญของนาย

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็น

เจ้าภาพการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่กรุงปักกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ กลุ่มประเทศ BRICS มีสัดส่วน

ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) คิดเป็น 1 

ใน 4 ของโลก และมีตัวเลขการค้าคิดเป็นสัดส่วน 16% ของ

การค้าโลก โดยนายกฯ จะแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการฟื้น

ตัวจากโควิด-19 อย่างสมดุลและยั่งยืน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

แก้ปมรถสินค้าขวางป้ายรถเมล์แล้ว 

ไทยโพสต์ • นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า เนื่องจากมีผู้ ใช้รถโดยสารสาธารณะ

รายหนึ่งร้องเรียนมายัง กสม. กรณีรถขนส่งสินค้าของร้าน

สะดวกซื้อแห่งหนึ่ง จอดขวางทางเดินรถโดยสารสาธารณะ 

ทำาให้ประชาชนมองไม่เห็นรถโดยสารสาธารณะและต้องลง

มายืนบนพื้นผิวจราจรนั้น กสม.ได้ดำาเนินการประสานการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยัง กทม. บริษัทต้นสังกัดของร้าน

สะดวกซื้อ และกองบังคับการตำารวจจราจร เพื่อให้ดำาเนิน

การแก้ไขปัญหา ซึ่งต่อมาได้รับทราบว่า สำานักงานเขตบางนา

และกองบังคับการตำารวจจราจรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

ประสานงานกัน พร้อมแจ้งไปยังบริษัทโดยตรงเพื่อแก้ ไข

ปัญหาการจอดรถขนส่งสินค้ากีดขวางป้ายหยุดรถประจำาทาง

สาธารณะแล้ว ขณะที่บริษัทก็ได้ปรับเปลี่ยนขนาดรถขนส่ง

สินค้าให้เล็กลงและปรับเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นช่วงเวลา

กลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาการจราจรหนาแน่นและ

ป้องกันไม่ให้รถขนส่งสินค้าจอดกีดขวางป้ายหยุดรถประจำาทาง

สาธารณะแล้ว 

รบ.แจงเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

ไทยโพสต์ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมี

เดียเกี่ยวกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พ.ค.

63 เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม

ประเพณี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูง

อายุตามประเพณี ที่มีฐานะยากจน รายละ 3,000 บาท ว่า 

เนื้อหาที่ส่งต่อกันระบุสาระหลักไม่ครบถ้วน ทำาให้ประชาชน

จำานวนมากเข้าใจว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวจ่ายให้แก่

ผู้สูงอายุทุกราย จึงขอชี้แจงว่า การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำา

ศพตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.สัญชาติไทย 3.ผู้สูง 

อายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนา

การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล 

สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ดำาเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม 

วัด มัสยิด โบสถ์ ขอย้ำาว่าการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการ

จัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี มีฐานะยากจน

ตามคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน

ช่วยเหลือ

‘แกร็บวิน’ เดือดให้วิ่งแค่ป้ายเหลือง

รัฐสภา • เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ 

ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกล รับหนังสือจากตัวแทนคนขับแกร็บ

วิน ที่ ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศของบริษัท แกร็บ 

(ประเทศไทย) ที่ต้องการให้ปิดระบบแกร็บวินออกจากระบบ

แอปพลิเคชันภายใน 30 วัน ทำาให้กระทบกับผู้ขับขี่และผู้

โดยสาร โดยนายอรรถพล คล้ายพยัฆ ตัวแทนผู้ขับขี่แกร็บ

วิน กล่าวว่า สืบเนื่องจากประกาศกรมการขนส่งทางบกกำา

หนดแกร็บวินรูปแบบใหม่ ที่จะเปิดให้กับพาร์ตเนอร์คนขับ

ป้ายเหลืองที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุเท่านั้น คือ 1.ต้องมีใบขับขี่ 

สาธารณะจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ 2.รับงานได้ 

เฉพาะเขตที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และ 3.อัตรา

ค่าโดยสารจะเป็นอัตราเดียวกับวินมอเตอร์ ไซค์ จากประกาศ

ดังกล่าวทำาให้ผู้ขับขี่แกร็บวินและประชาชนผู้รับบริการได้รับ

ความเดือดร้อน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้หาก

ต้องกลับไปใช้รถส่วนตัวจะได้รับผลกระทบจากค่าน้ำามัน จึงขอ

เรียกร้องไปยังนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ให้ชะลอ

คำาสั่งนี้ ไปก่อน

หวั่นโอมิครอน

จำานวน 30,543 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ตอบคำาถามสื่ อมวลชน ตาม

ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

มอบหมายว่า นายกฯ ฝากไปยัง

พี่น้องประชาชนให้สวมหน้ากาก

ป้องกันโควิด การ์ดอย่าตก แม้ว่า

สถานการณ์ โควิดจะดีขึ้น แต่วัน

นี้มีสายพันธุ์ ใหม่ระบาดอย่างเป็น

นัยสำาคัญในต่างประเทศ จึงขอให้

พี่น้องประชาชนระมัดระวัง ดูแล

ตัวเองขั้นสูงสุด โดยเฉพาะการ

สวมหน้ากากยังมีความจำาเป็นอยู่ 

ส่วนกรณีการแพร่ระบาด

โรคฝีดาษลิง ที่ตอนนี้เริ่มมาที่

ประเทศสิงคโปร์แล้วนั้น นายกฯ 

มอบใหก้ระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) 

เฝา้ระวงั คดักรอง เตรยีมการหอ้ง

แล็บต่างๆ ไว้ และได้สั่งการให้ 

สธ.เตรียมความพร้อมในทุกด้าน 

ทัง้นี้ไมต่อ้งการใหพ้ีน่อ้งประชาชน

ตื่นตระหนก โดยขอให้ประชาชน

ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด

ทางด้าน พล.อ .สุพจน์  

มาลานิยม เลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ

ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์

บริหารสถานการณ์ โควิด-19 

(ศปก.ศบค.) กล่าวถึงความชัดเจน

กรณี ศบค.ผ่อนคลายมาตรการ

ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงว่า 

ตามที่ที่ประชุม ศบค. วันที่ 17 

ม.ิย. ถอืวา่เปน็มาตรการผอ่นคลาย

ดา้นเศรษฐกจิ ซึง่ทีป่ระชมุมมีตใิห้

สถานบริการทั้งหมดเปิดได้ตาม

กฎหมายปกติ และจะเป็นไปตาม

ข้อกำาหนดที่จะออกมาภายใน 1-2 

วันนี้ โดยเป็นข้อกำาหนดที่ระบุ

ให้สถานบริการดำาเนินการตาม

กฎหมายปกติที่มีอยู่ก่อนโควิดระบาด

ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนว่า

สามารถเปิดสถานบันเทิงได้ถึงเวลาเท่า

ไหร่ พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า ให้ยึดตาม

กฎหมายปกติ ที่จะระบุเรื่องของเวลา

ขึ้นอยู่กับประเภทของสถานบริการ ร้าน

อาหารที่จะเปิด โดยจะมีทั้งที่ให้เปิดได้ถึง

เวลา 24.00 น., 01.00 น. และ 02.00 น. 

ไม่เกินจากนี้ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบการจด

ทะเบียนสถานบริการ ร้านอาหาร

เมื่อถามว่า การให้ประชาชน

สามารถถอดหน้ากากอนามัยในที่ โล่ง

แจ้งได้ จะต้องใช้เกณฑ์พิจารณาอย่างไร

วา่จะตอ้งกลบัมาให้ใสอ่กีครัง้ พล.อ.สพุจน์

กลา่ววา่ ศบค.กำาลงัจะออกขอ้กำาหนด โดย

มีทั้งการประกาศให้ทั่วประเทศเป็นพื้นที่

สีเขียว กิจการกิจกรรมต่างๆ สามารถ

ดำาเนินได้ตามปกติ แต่มีข้อกังวลบางส่วน

จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ได้ออก

มาเปน็ขอ้กำาหนดบงัคบั คอืการทีก่จิกรรม

ที่จะมีการรวมตัวของคนเกิน 2,000 คน 

จะต้องได้รับอนุญาตก่อน ขณะที่เรื่อง

ของการผ่อนคลายถอดหน้ากากอนามัย 

ได้มีการยกเลิกกฎหมายที่บังคับว่าจะต้อง

สวมใสห่นา้กากอนามยัอยูต่ลอดเวลา และ

จะมีมาตรการจาก สธ.ออกมาแนะนำาให้

ประชาชนควรใส่ในกิจกรรมใดบ้าง และ

สามารถอนุโลมให้ถอดหน้ากากอนามัย

ในกิจกรรมใด 

ทั้งนี้ ในภาพรวมทางการแพทย์

เห็นว่ามีความจำาเป็นที่ควรใส่หน้ากาก

อนามัย ส่วนการจะกลับมาบังคับให้สวม

อีกครั้งนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องประเมิน

วิกฤตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเท่าที่ดูสถานการณ์

ปัจจุบัน คิดว่าไม่น่าจะเกิดวิกฤตอีก โดย

จะมีมาตรการอื่นๆ ทางการแพทย์ออก

มารองรบั และ สธ. เตรยีมพรอ้มเรยีบรอ้ย

แล้ว สุดท้ายโรดแมปที่จะประกาศให้

โควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่นจะมีความ

เป็นไปได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า การผ่อนคลายให้

ประชาชนถอดหน้ากากอนามัยในที่ โล่ง 

แต่ขณะนี้มีเชื้อโรคใหม่และเชื้อกลาย

พนัธุเ์ขา้มานัน้ พล.อ.สพุจนก์ลา่ววา่ ขณะ

นี้ยังยืนยันว่าสามารถดำาเนินการตาม

มาตรการ ข้อกำาหนดที่จะออกไป หากจะ

มีการเปลี่ยนแปลง ทาง สธ.จะประเมิน

แล้วแจ้งให้ทราบ โดยในวันเดียวกันนี้ 

ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการรณรงค์ให้มี

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ให้กระทรวง

มหาดไทยใช้กลไกฝ่ายปกครอง ตั้งแต่

ระดับชุมชน หมู่บ้าน ไล่เรียงขึ้นมา ช่วย

พูดคุยกับประชาชนให้ได้รับการฉีดวัคซีน

อย่างสะดวกที่สุด

ศูนย์จี โนมทางการแพทย์ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์รายงานว่า โอ

มคิรอนสายพนัธุย์อ่ย BA.4 และ BA.5 จดุ                                                        

ประกายความกังวลไปทั่วโลก โอมิครอน

สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 มีการ 

กลายพันธุ์บริเวณหนามเพื่อให้เข้าจับกับ

เซลล์ปอดของมนุษย์ ได้ดีขึ้น เหมือนกับ

สายพันธุ์เดลตาที่ระบาดและมีอาการติด

เชื้อที่รุนแรงในอดีต ต่างจากโอมิครอน

สายพันธุ์ดั้งเดิม BA.1 และ BA.2 ซึ่งไม่

พบการกลายพนัธุ์ในบรเิวณดงักลา่ว สว่น

หนามของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย  BA.4, 

BA.5 และ BA.2.12.1 ที่เปลี่ยนแปลงไป

สามารถเป็นตัวเชื่อมให้ผนังของหลาย

เซลล์หลอมรวมเป็นเซลล์เดียว ดึงดูดให้

ระบบภมูคิุม้กนัของผูต้ดิเชือ้เขา้มาทำาลาย

เกิดการอักเสบ (ของปอด) ซึ่งก่อให้เกิด

อันตรายต่อชีวิตได้ 

ทัง้นี ้BA.4 และ BA.5 ขณะนีก้ำาลงั

แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในยุโรป โดย

เฉพาะในอังกฤษผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว สืบเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง

ใหญ่ 4 วันระหว่างวันที่ 2-5 มิ.ย. ในทวีป

อเมริกาเหนือ สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ 

BA.5 จะแพร่ระบาดได้ดีกว่า BA.2.12.1 

และมคีวามเปน็ไปไดส้งูทีจ่ะระบาดเขา้ไป

แทนที่ BA.2.12.1 ที่กำาลังระบาดใหญ่ใน

สหรัฐอเมริกา 

“จำานวนผู้ติดเชื้อ BA.4, BA.5, 

และ BA.2.12.1 ทีต่รวจพบในประเทศไทย 

ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม และได้อัป

โหลดข้อมูลรหัสพันธุกรรมขึ้นบนฐาน

ข้อมูลโควิดโลก “GISAID” ปัจจุบัน 

(23/6/2565) มีจำานวน 32, 49, 25 ตาม

ลำาดบั เฉพาะผูต้ดิเชือ้สายพนัธุย์อ่ย BA.4-

BA.5 มีจำานวน 81 ราย และเมื่อรวมสาย

พันธุ์ BA.2.12.1 เข้าไปด้วยจะมีจำานวน

รวม 106 ราย” ศูนย์จีโนมทางการแพทย์

ระบุ

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ นพ.โอภาส 

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

กล่าวว่า สธ.เน้นย้ำามาตรการเฝ้าระวัง

คัดกรองผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรอย่าง

เข้มข้น ทั้งในสนามบินนานาชาติ โรง

พยาบาล และคลินิกเฉพาะ โดยขณะนี้

ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทย แต่

ไดร้บัรายงานจากดา่นควบคมุโรคระหวา่ง

ประเทศ และจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ

และเอกชน พบผู้ป่วยสงสัยรวม 10 ราย 

ทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ และตรวจไม่

พบเชื้อฝีดาษวานร โดย 6 รายได้รับการ

ยืนยันการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผล

พบเชื้อไวรัสเริม ส่วนอีก 4 คนเป็นโรค

ติดเชื้อที่ผิวหนัง

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้

อำานวยการกองระบาดวิทยา กล่าวเพิ่ม

เติมว่า ในการสอบสวนโรคเบื้องต้นผู้

ป่วยสงสัยรายล่าสุด ทางศูนย์ปฏิบัติการ

ภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสขุ กรมควบคมุ

โรค กรณีฝีดาษวานร ได้รับรายงานจาก

โรงพยาบาลเอกชนใน จ.สมุทรปราการ 

วันที่ 21 มิ.ย.65 พบผู้ป่วยสงสัย เพศชาย 

อาย ุ21 ป ีอาชพีนกัมวย ชาวออสเตรเลยี 

มาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 มี

ประวัติได้ไปซ้อมมวยที่สนามฝึกซ้อมมวย

แห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี เริ่มมีไข้ ไอ เจ็บ

คอ และเริ่มมีผื่นแดง ตุ่มน้ำา ตุ่มหนอง 

บริเวณใบหน้า ลำาคอ และแขน ผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยืนยันตรวจไม่

พบเชื้อฝีดาษวานร ทั้งนี้ กำาลังเร่งตรวจ

หาสาเหตุของโรค.

‘สุชาติ’ เดือด!

ซึ่งประเทศไทยนำาเข้าน้ำามันเกือบ 90% 

สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลพยายามประคับ

ประคองสินค้า น้ำามันใดๆ ที่มีผลต่อการ

ครองชีพ โดยการค่อยๆ ขยับขึ้นให้สมดุล

กับการรักษาเสถียรภาพความมั่นคง

ทางการเงินและการคลัง ถ้าไม่รักษา

ไว้ เราอุดหนุนจนราคาถูกเท่าที่จะถูกได้ 

เสมือนหนึ่งประชาชนไม่เดือดร้อนจาก

ภาวะวิกฤตครั้งนี้ สถานภาพการเงินการ

คลังประเทศจะอ่อนแอ 

นายสพุฒันพงษก์ลา่ววา่ วนันีร้าคา

น้ำามันดีเซลซึ่งเป็นน้ำามันที่เกี่ยวข้องกับ

การดำารงชีพ เปรียบเทียบราคาระหว่าง

ไทยกับเพื่อนบ้าน ที่ประเทศเวียดนาม 

ล่าสุดทราบว่าอยู่ที่ 46 บาทต่อลิตร ส่วน

ไทยอยู่ที่ 34 บาท นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้

เห็นว่ารัฐบาลเห็นความสำาคัญเป็นอย่าง

ยิ่ง นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตก็ยังลด

ภาษีน้ำามันให้อีก 5 บาท ซึ่งวันนี้เงินออก

จากกองทุน เดือนละ 2 หมื่นล้านบาท 

ส่วนประเด็นว่า ปตท.มีกำาไรจำานวนมาก 

ขอเรียนว่ารัฐถือหุ้นใน ปตท. 62% และ

ไม่ใช่กระทรวงพลังงาน แต่เป็นเรื่องของ

กระทรวงการคลัง ซึ่งเมื่อได้เงินปันผล

หรือกำาไรแล้วก็นำาเข้าคลัง ถือเป็นรายได้

แผ่นดิน นำามาใช้เป็นงบประมาณต่อไป

“ประเด็นเตาอั้งโล่ อาจเป็นเรื่อง                                                      

การสื่อสาร สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนคือ ทาง

กระทรวงเราเห็นความสำาคัญของประชา 

ชนที่อาศัยตามชนบทยังใช้เตาถ่านประ 

เภทนี้อยู่จำานวนมาก เขาก็นำามาเผยแพร่

ซ้ำาเพื่อให้เป็นประโยชน์ ไม่ได้หมายความ

ว่าจะนำามาทดแทนการใช้แก๊สหุงต้ม” 

รมว.พลังงานกล่าว

จากนั้น นายสุชาติ ตันเจริญ รอง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้

ขึ้นทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อถึง

ชว่งกระทูถ้ามสดดว้ยวาจากระทูท้ี ่3 ของ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

และหัวหน้าพรรคก้าวไกล เรื่องเกี่ยวกับ

ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชน ซึ่ง

ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ปรากฏว่า

ประธานในทีป่ระชมุแจง้วา่ นายกฯ ไดท้ำา

หนงัสอืแจง้วา่ตดิภารกจิสำาคญัไมส่ามารถ

มาตอบกระทูถ้ามสดดว้ยวาจาได ้โดยมอบ

หมายให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลงั มาตอบกระทูแ้ทน แตน่ายอาคม

แจ้งว่าติดภารกิจ จึงมอบหมายให้นาย

สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง มาตอบ

กระทู้แทน แต่ก็ได้รับหนังสือแจ้งมาว่า

ติดภารกิจสำาคัญเช่นกัน ทำาให้ไม่สามารถ

มาตอบกระทูถ้ามสดดว้ยวาจาในครัง้นี้ ได้

ฉะ ‘บิ๊กตู่’ สั่งเหมือนทหาร

นายพิธาจึงหารือประธานในที่

ประชุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำางาน

ของรัฐสภาเกี่ยวกับกลไกการถามกระทู้ 

โดยระบุถึงข้อบังคับการประชุมข้อที่ 151 

และ 156 ที่ระบุว่า นายกฯ และรัฐมนตรี

จะต้องเข้าร่วมประชุมสภา ยกเว้นมีเหตุ

จำาเป็น จึงขอสอบถามว่าในหนังสือที่นา

ยกฯ และรัฐมนตรีแจ้งมาให้เหตุผลว่า

อะไร เพราะเวลาของสภามีค่า ถ้ามีเหตุ

จำาเป็นต้องอธิบายสาเหตุที่ ไม่สามารถมา

ได้ แค่ตอบว่าติดภารกิจสำาคัญคงไม่ใช่

คำาตอบที่จะเอามาตอบประชาชน ซึ่งตน

เป็น ส.ส. มา 4 ปี ยังไม่เคยเห็นนายกฯ 

มาตอบเรื่องของแพง ค่าแรงถูก ขอฝาก

ประธานให้นายกฯ ทำาตามข้อบังคับข้อที่ 

151 และข้อที่ 156 ว่าจะมาตอบเมื่อไหร่ 

เพราะเปน็เรื่องเกีย่วกบัปากทอ้งเปน็ความ

ทุกข์ร้อนของประชาชน

นายสุชาติชี้แจงว่า หนังสือที่ส่งมา

แจง้วา่ตดิภารกจิสำาคญั ตนเขา้ใจด ีเพราะ

ตลอดเวลาได้เตือนรัฐบาลมาตลอดว่าวัน

พุธและวันพฤหัสบดี ควรเว้นจากการนัด

หมายแล้วมาประชุมสภา ทั้งนี้ ในหนังสือ

ไม่ ได้แจ้งว่านายกฯ จะมาตอบเมื่อไหร่ 

เพียงแต่มอบหมายให้ รมว.การคลังและ

รมช.การคลังมาตอบ แตก่ไ็ดร้บัแจ้งวา่ขอ

เลื่อนตอบเนื่องติดภารกิจ

ต่อมานายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท. ลุกขึ้นอภิปราย

ว่าประธานเคยท้วงติงแล้วหลายครั้ง ซึ่ง

การมอบหมายให้คนที่ ไม่ว่างมาตอบเป็น

เรื่องที่ ไม่สามารถยอมรับได้จริงๆ ไม่มี

เหตุผลเพียงพอ ควรมอบให้คนที่สะดวก 

และพร้อมน่าจะดีกว่า เพราะเป็นเรื่อง

การตรวจสอบของสภาต่อคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ทีส่ำาคญัเราใหค้วามสำาคญัในกลไก

สภา อยากให้ ครม.ให้ความสำาคัญด้วย 

“กระทู้สดด้วยวาจามีเพียงสัปดาห์

ละ 3 กระทู้ การที่ ครม.ไม่มาตอบกระทู้

ถามสดด้วยวาจา จึงเป็นการเสียสิทธิของ

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่จะตรวจสอบการ

ทำางานของ ครม. เราเคยมีการยกเว้นข้อ

บังคับการประชุม ที่เมื่อเลื่อนการตอบ

กระทู้ถามสดด้วยวาจาในสัปดาห์ถัดไป

เพื่อเปน็การรกัษาสทิธ ิกใ็หส้อบถามกระทู้

สดด้วยวาจาได้มากกว่า 3 กระทู้ ดังนั้น

การประชุมสภาครั้งหน้าขอให้มีการถาม

กระทู้ถามสดด้วยวาจา 4 กระทู้ โดยเป็น

ของฝ่ายค้าน 3 กระทู้ ผมก็จะยินดี” นาย

จุลพันธ์ระบุ

นายสชุาตจิงึแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ ใน

กรณีกระทู้ถามสดด้วยวาจาวันนี้ นายกฯ

กับรัฐมนตรีไม่ได้มาตอบ ถ้าท่านยังติดใจ

จะถามต่อไปในสัปดาห์หน้าที่ประชุมคง

ไมข่ดัขอ้ง สว่นกรณขีองนายพธิาทีท่ว้งตงิ

มาถอืวา่มเีหตผุล ตนกเ็คยทว้งตงิไปหลาย

ครั้ง การมอบหมายครั้งที่ผ่านมาตนท้วง

ติงกับ รมว.มหาดไทย ว่าไม่ใช่สักแต่จะ

มอบ แต่ต้องถามผู้รับมอบว่าพร้อมหรือ

ไม่ ตนอยากจะฝากข้อบังคับการประชุม

ข้อที่ 151 แม้ว่าสภาจะไม่สามารถบังคับ

รฐับาลได ้แตเ่ปน็เรื่องการใหเ้กยีรตซิึง่กนั

และกนั จงึอยากฝากรฐัมนตรีไปยงันายกฯ 

ใหเ้ตอืนทา่นนายกฯ ในทีป่ระชมุ ครม. วา่

สภามีข้อบังคับการประชุมข้อที่ 151 ท่าน

ควรมาตอบเอง ใหเ้กยีรตสิภาหนอ่ย ถา้ตดิ

ภารกจิควรตอ้งมอบหมายบคุคลทีม่าตอบ

ได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ 

ได้หรือไม่ หรือใครที่มีความรู้ที่จะมาตอบ

ได้ ก็ขอฝากตรงนี้ด้วย

“ขอกำาชับว่าการมอบหมายอย่าสั่ง

เหมือนทหาร คือสั่งไปแล้วถือว่าจบกัน

แบบนั้นไม่ใช่ แต่ขอให้สั่งเหมือนนักการ

เมอืง ตอ้งสอบถามกนัหนอ่ยวา่วา่งหรอืไม ่

ตอบไดห้รอืไม ่แบบนี้ไมเ่รยีกวา่มอบหมาย 

เพราะมอบหมายแลว้ไมม่าตอบถอืวา่ไมม่ี

ความรับผิดชอบ ขอฝากท่านนิพนธ์ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย ไปเรียนนายกฯ 

ด้วย” นายสุชาติกล่าว

แผนเร่งด่วนรับมือพลังงาน

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ตอบคำ าถามสื่ อมวลชนตามที่ นายก

รัฐมนตรีมอบหมาย กรณีผู้ ให้บริการรถ

รว่ม ขสมก.เตรยีมลดจำานวนการใหบ้รกิาร 

รวมทั้งภาคขนส่ง รถทัวร์ 27 บริษัท 143 

เส้นทางทั่วประเทศเตรียมลดเที่ยววิ่งลง 

80% เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุน

ราคาพลังงานได้ว่า นายกฯ ให้ชี้แจงว่า

ขณะนี้ยังไม่มีการลดจำานวน ซึ่งกระทรวง

คมนาคมกำาลังเจรจา และมีแผนสำารอง

ไว้แล้ว เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาหากมี

การกระทบกับประชาชน โดยให้บริษัท 

ขนส่ง จำากัด (บขส.) และการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) เตรียมการไว้

“ในเรื่องของพลังงานนายกฯ ก็                                                

ได้สั่ งการล่วงหน้ามาก่อนด้วยซ้ำาใน

การออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

ด้านพลังงาน และยังกำาชับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย์มาโดยตลอด และ

ติดตามอย่างใกล้ชิด ฉะนั้นคิดว่านายกฯ

ไดท้ำาอยา่งเตม็ที ่การที่ใชส้ภาความมัน่คง

แห่งชาติ (สมช.) มาเป็นตัวหลักในการ

แก้ปัญหาในหลายๆ เรื่อง ขอชี้แจงว่า

นายกฯ มองว่าในอนาคตหรือหลังจากนี้

ไปสถานการณ์ของประเทศในเรื่องวิกฤต

พลังงานต่างๆ แม้อยู่นอกประเทศก็ส่ง

ผลกระทบมาที่เมืองไทย ดังนั้นการแก้

ปัญหาต่างๆ ไม่ใช่เสร็จในเร็ววัน ในส่วน

ของ สมช. นายกฯ จึงได้สั่งการให้เป็นเจ้า

ภาพเตรียมข้อมูลต่างๆ ด้านความมั่นคง 

ทั้งอาหารและพลังงาน และมีหลายภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง” นายธนกรกล่าว

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ถึงกรณีราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขยับตัว

สูงขึ้นว่า นายกฯ มอบหมายให้กระทรวง

พาณิชย์ (พณ.) พยายามดูแลเพื่อไม่ให้

กระทบต่อผู้บริโภคให้มากที่สุด

ขณะท่ี พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาฯ สมช. กล่าวว่า หลังเกิดสถานการณ์

โควิดและเหตุความรุนแรงระหว่างรัสเซีย- 

ยูเครน ส่งผลกระทบเศษฐกิจท่ัวโลก ซ่ึงก็

เป็นหน้าท่ี สมช. เพราะถือเป็นความม่ันคง

ทางด้านพลังงานและอาหาร เบ้ืองต้นเรา

ได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านเศรษฐกิจ

เข้ามาหารือแล้ว และจะนำาข้อมูลท้ังหมด

มารวมกันเพื่อประเมินสรุปเป็นแผลสำาหรับ

อนาคตท้ังระยะเร่งด่วน ปานกลาง และ

ระยะยาว โดยระยะเร่งด่วนเราจะดูภาวะ

เงินเฟ้อ เศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอย มี

ผลกระทบกับประชาชนอย่างไร 

“ปัจจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็นสอง

สว่นหลกั คอืผูบ้รโิภคกบัผูผ้ลติ ซึง่เราตอ้ง

ร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย ระหว่างนี้เรา

กำาลงัพดูคยุเพื่อจดัระบบ ตดิตามประเมนิ

ผล และทำาข้อเสนอแนะให้รัฐบาล คาด

ว่าจะมีข้อสรุปออกมาวันที่ 1 ก.ค. หาก

ไม่มีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง” พล.อ. 

สุพจน์กล่าว 

ถามว่ารูปแบบการทำางานของ 

สมช.จะอยู่เหนือกระทรวงพลังงานหรือ

ไม ่เลขาฯ สมช.กลา่ววา่ ไมเ่หนอื เปน็การ

ทำางานคูข่นาน เปน็สว่นหนึง่ทีจ่ะทำาขอ้มลู

ใหร้ฐับาล แตท่กุอยา่งตอ้งดำาเนนิการภาย

ใต้กฎหมายที่มี และอำานาจตามกระทรวง

ที่รับผิดชอบ 

ดา้นนายวริตัน ์เอือ้นฤมติ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 

ชี้แจงกรณีค่าการกลั่นน้ำ ามันว่า ค่า

การกลั่นไม่ใช่กำาไรสุทธิของผู้ประกอบ

กิจการโรงกลั่น เนื่องจากค่าการกลั่น

คำานวณจากคา่เฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของราคา

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ ได้จากการกลั่นน้ำามัน

ดิบในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ ก๊าซ

หุงต้ม น้ำามันเบนซิน น้ำามันอากาศยาน 

น้ำามันดีเซล น้ำามันเตา เป็นต้น หักด้วย

ต้นทุนราคาน้ำามันดิบ โดยผลิตภัณฑ์ส่วน

หนึ่งจะถูกนำาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานใน

กระบวนการกลั่น ทำาให้ผลรวมปริมาณ

ผลติภณัฑท์ีก่ลัน่ไดอ้ยู่ในสดัสว่นประมาณ 

97% ของปริมาณน้ำามันดิบเท่านั้น

นายวิรัตน์กล่าวว่า ค่าการกลั่นจึง

ไม่ใชก่ำาไรสทุธขิองผูป้ระกอบการโรงกลัน่ 

เนื่องจากยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 

อื่นๆ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นไม่

ได้เป็นผู้กำาหนด ค่าการกลั่นไม่สามารถ

กำาหนดค่าการกลั่นได้ เนื่องจากค่าการ 

กล่ันข้ึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาด

น้ำามันดิบ และตลาดน้ำามันสำาเร็จรูปเป็น

หลัก ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นระดับราคา

น้ำามันแต่ละชนิดในแต่ละช่วงเวลา

“ไทยออยลย์นิดีใหค้วามรว่มมอืกบั

ภาครัฐ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน ด้วยวิธีการดำาเนินการที่

เหมาะสมภายใต้หลักของกฎหมายและ

การค้าเสรี เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจโรง

กลั่นทุกรายต่างเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีหน้าที่ต้องดูแล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น

ด้วย” นายวิรัตน์กล่าว.

เตือน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ล่าสุดสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย และสถานเอกอัคร                                                        

ราชทูต ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียด 

นาม ได้ออกประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กของ

สถานเอกอัครราชทูตท้ัง 2 แห่ง เตือนคน

ไทยไม่ให้นำากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์

ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้า

ท้ัง 2 ประเทศ ซ่ึงหากฝ่าฝืนมีโทษหนักท้ัง

ปรับ จำาคุก และมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

ทั้ งนี้  รัฐบาลสนับสนุนการใช้

ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ทางการ

แพทย์และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ไม่สนับสนุนการใช้เพื่อสันทนาการ สูบ 

หรือเสพ ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข

ได้ออกประกาศควบคุมไม่ให้มีการสูบ ส่ง

กลิ่นสร้างความเดือดร้อนรำาคาญต่อผู้อื่น 

ตลอดจนประกาศให้กัญชา กัญชง เป็น

สมนุไพรควบคมุ หา้มจำาหนา่ยแกเ่ยาวชน

อายุต่ำากว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือสตรี

ที่กำาลังให้นมบุตร ขณะที่หน่วยงานของ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกคำาแนะนำา 

คำาเตือนเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชา กัญชง

ที่เหมาะสมโดยต่อเนื่อง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ในวาระปรึกษาหารือตามข้อบังคับการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 

ข้อ 24 โดยนายกูเฮง ยาวอหะซัน 

ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ได้ขอ

หารือประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 เรื่อง

1.ประเด็นผลกระทบจากกฎหมาย 

กัญชาเสรี ขอให้นายกรัฐมนตรีเปิดเวที

รับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก

กัญชาเสรีขัดต่อหลักการศาสนา ซึ่งวัน

นี้องค์กรศาสนา โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนา มหาวทิยาลยั และกลุม่องคก์รการ

แพทย ์ออกมาเคลื่อนไหวคดัคา้นกฎหมาย

นี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ โรงพยาบาลมีผู้ป่วย

สืบเนื่องจากกัญชาเพิ่มขึ้น และมีผลกระ

ทบตอ่การเปดิดา่นพรมแดนไทย-มาเลเซยี

“ทางการมาเลเซียมีการตรวจค้น

คนไทยอย่างเข้มงวด เพราะกฎหมาย

มาเลเซียมี โทษประหารชีวิตต่อผู้นำายา

เสพตดิเขา้ประเทศ อกีทัง้สง่ผลกระทบตอ่

บรรยากาศการค้าชายแดน ทำาให้ร้านค้า

และผู้ประกอบอาชีพรับจ้างเรือข้ามฟาก

และจักรยานยนต์รับจ้างต้องหยุดงาน” 

2.สืบเนื่องจากที่เคยหารือเมื่อ 2 

เดือนที่แล้ว เรื่องโรงพยาบาลจิตเวชใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอทราบความ

คืบหน้าผลการดำาเนินงาน ประกอบกับ

ปัจจุบันกฎหมายกัญชาเสรี เชื่อว่าน่าจะ

มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงขอเน้นย้ำาว่าจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ต้องมีโรงพยาบาลจิตเวช

ขณะที่ความเคลื่อนไหวในการ

คดัคา้นกญัชาเสรีในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้ วันเดียวกันนี้ ทางประธานคณะ

กรรมการอิสลามประจำาจังหวัดปัตตานี 

ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้

ลงนามออกแถลงการณ์ร่วมกันในนาม

สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI)

โดยในแถลงการณ์มีเนื้อหาระบุ

ว่า สืบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรได้ออก

กฎหมายเกีย่วกบั 1.พระราชบญัญตักิญัชง 

กัญชา 2.พระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า 

และ 3.พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม-

คู่ชีวิตนั้น

ทางสมาพันธ์ คณะกรรมการ

อิสลามประจำาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(PERMAI) ขอชี้แจงและทำาความเข้าใจ

ว่า สำาหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามแล้ว ไม่

อาจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ได้ เนื่องจากขัดต่อหลักการของศาสนา

อิสลามและเป็นข้อห้ามสำาหรับผู้นับถือ

ศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม ในการนี้  ทาง

สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) ขอ

ยึดแนวปฏิบัติตามคำาวินิจฉัย (ฟัตวา) 

จุฬาราชมนตรีที่ 1/2563 และประกาศ

ฝา่ยกจิการฮาลาล กรรมการกลางอสิลาม

แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8/2564 ลงวันที่ 

15 มิ.ย.2564

ด้าน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. 

ในฐานะประธานคณะกรรมาธกิาร (กมธ.) 

สาธารณสุข วุฒิสภา เปิดเผยถึงผลการ

ประชุม กมธ.วาระพิจารณาเนื้อหาของ

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญ

ชง พ.ศ…. และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการ

ใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง พ.ศ….. ที่สภา

ลงมติรับหลักการ และตั้งกรรมาธิการ

พิจารณาเนื้อหา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน

ว่าที่ประชุมได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงาน

ต่างๆ มาประชุม ทั้งนี้ กรรมาธิการมีข้อ

สังเกตเกี่ยวกับช่วงสุญญากาศของการ

ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด 

หรือกัญชาเสรี โดยไม่มีกฎหมายควบคุม 

โดยเฉพาะการใช้กัญชาที่มีสารเมาเกิน

อัตราที่กำาหนด ทำาให้ผู้บริโภคมึนเมา 

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มาชี้แจงนั้น ส่วน

ใหญ่เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ของสภาผู้แทนราษฎร 

จึงได้ฝากข้อห่วงใยและข้อสังเกตไปให้

กรรมาธิการของสภาฯ พิจารณาด้วย

“ช่วงสุญญากาศ เครือข่ายของ

กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณา

ควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา แม้ไม่ถึงขั้น

ต้องขออนุญาต แต่ต้องพิจารณาใช้กลไก

ของกฎหมายเพื่อควบคุม เช่น พันธุ์พืช 

ขณะที่การนำามาผลิตอาหาร ผมเป็นห่วง 

เพราะควบคุมได้ยาก ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่ง

ทำาคือการเร่งทำาร่าง พ.ร.บ.กัญชาให้มีผล

บงัคบัใช้ โดยเรว็ แตต่อ้งมคีวามรอบคอบ”                              

นพ.เจตน์กล่าว

นพ.เจตน์ยังกล่าวถึงประเด็นการ

ออกชุดตรวจเทส กัญ เพื่อตรวจสารสกัด

กญัชาวา่ ตอ้งไมส่รา้งภาระหรอืผลกระทบ

กับประชาชน แม้ข่าวที่ออกมาระบุว่าชุด

ละ 100 บาทนั้น ต้องคำานึงถึงประชาชน

ที่ไม่มีรายได้ด้วย

ที่โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง นาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร (กทม.) เดินทางไปตรวจเยี่ยม

โรงเรียนต้นแบบปลอดกัญชา-กัญชง โดย

มีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร, นพ.ชวินทร์ 

ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นาย

เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำานวยการสำานัก

การศึกษา และคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมลงพื้นที่ 

โดยนายชัชชาติเดินตรวจเยี่ยม

และกล่าวทักทายเด็กนักเรียนภายใน

โรงเรียน ซึ่งภายในโรงอาหารมีป้ายติด

พร้อมข้อความระบุว่า “อาหารเช้าและ

อาหารกลางวัน ไม่มีกัญชา กัญชงเป็น

ส่วนผสม” และได้เดินต่อไปยังบริเวณ

หน้าโรงเรียน เพื่อพูดคุยกับพ่อค้า-แม่ค้า

ที่ทำาการค้าขายอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน 

ซึ่งขายทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน ไป

จนถึงอาหาร โดยทุกร้านจะมีป้ายติดหน้า

ร้านว่า “อาหารร้านนี้ ไม่มีส่วนผสมของ

กัญชา/กัญชง/ใบกระท่อม” 

นายชชัชาตกิลา่ววา่ มาตรวจเยีย่ม

โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง ที่เป็น 1 ใน 

437 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนปลอดกัญชา 

กัญชง และใบกระท่อม ที่ได้มีการปล่อย

เสรีมากขึ้น จึงกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามา

มีผลกระทบต่อนักเรียน ซึ่งถ้าเราออกไป

ดูข้างถนน จะเห็นใบกระท่อมขายอยู่เต็ม 

และวันนี้ก็เอานโยบายและแผ่นพับที่เป็น

ข้อมูลมาเพื่อแจ้งให้เด็กทราบ โดยใน

โรงเรียนเราไม่ห่วงเพราะคุมได้ แต่นอก

โรงเรียนก็สำาคัญ โดยเฉพาะที่เป็นพวก

ร้านค้านอกโรงเรียน เราก็ขอความร่วม

มือ เอาป้ายไปติด พูดคุยกับครู ผู้ปกครอง 

ช่วยตรวจตราด้วย.


