
หามใช‘สนามหลวง’

ดรามาถอดแมสกนายกฯฉุนคิดดีแลว

‘บิ๊กตู’ลั่นใหเกียรติสภา

กลุมผูชุมนุมรวมตัวกันจัดกิจกรรมฉลองวันชาติคณะราษฎรยังไมตาย เพ� อรําลึกถึงวันครบรอบ 90 ป การเปล่ียนแปลงการปกครอง ท่ีลานคนเมือง หนาศาลาวาการ กทม.  

เม� อวันศุกรที่ 24 มิ.ย. 2565

‘ชัชชาติ’เปดชุมนุม7พื้นที่/รับปชช.เบ� อรุนแรง!

หนา...2หนา...2

จาก‘รอมฎอน’สู‘เขาพรรษา’สันติสุข
ยุติความรุนแรงเชนเดียวกัน?

จาก‘รอมฎอน’สู‘เขาพรรษา’สันติสุข
ยุติความรุนแรงเชนเดียวกัน?

             
|

นนทบุรี • “จุรินทร” ตอกย้ําหนาที่เร� อง                                              

คาการกลั่นน้ํามันเปนของกระทรวงพลัง 

งาน พณ.จุนข้ึนมาก็ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

“พนิต” แนะหันมารวมมือกันอยาเลนการ 

เมือง “ชัชชาติ” ชวยพอคาแมคา 12 ตลาด 

หั่นคาเชา 50% ชวง ก.ค.-ก.ย. พรอมลด

ดอกเบี้ยโรงตึ๊ง กทม.

เม� อวันท่ี 24 มิ.ย. นายจุรินทร ลักษณ                                                                        

วิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา  

การกระทรวงพาณิชย (พณ.) ใหสัมภาษณ

ถึงคาการกล่ันนํ้ามันวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ไดลงมาบริหารจัดการแลว                                                                    

ซึ่งเร� องคาการกลั่น คาการตลาด อยูในอํา 

นาจหนาที่ของกระทรวงพลังงาน เพราะมี

กฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจอยู รวมทั้งมีคํา

สั่งนายกฯ ที่ระบุชัดเจนดวยวาเปนอํานาจ

หนาที่ในสวนของกระทรวงพลังงาน ไมได

แปลวาจะตัดภาระความรับผิดชอบ แตการ

บริหารราชการแผนดินทุกอยางจะสั่งการ

อะไรได ดําเนินการอะไรได ตองเปนไปตาม

กฎหมาย ไมเชนนั้นจะกลายเปนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบ

นายจุรินทรยืนยันวา สวนไหนท่ี พณ. 

มีอํานาจมีหนาที่ ยินดีดําเนินการ 

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม  

2,313 ราย เสียชีวิต 16 คน “สธ.” เฝา

ระวังโอมิครอน BA.5 ชี้มีการกลายพันธุใน                                                   

ตําแหน�งยีนเหมือนเดลตา คาดอีกไมนาน

ระบาดทั่วโลกรวมไทย “บิ๊กตู” ฉุนถูกซัก                                                   

ประกาศผอนคลายถอดแมสก ลั่นคิดรอบ 

คอบแลว บอกอยาใหมีปญหาทุกเร� อง “รมว.

ศธ.” หวงเด็กเล็กกลุมเปราะบางยังไมไดรับ

วัคซีน ช้ีโรงเรียนสอนในสถานท่ีปดยังให นร. 

สวมหนากาก เวนกิจกรรมที่โลงแจง 

เม� อวันที่ 24 มิ.ย. ศูนยบริหารสถาน                                                             

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 2,313 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 2,309 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 2,309 

ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 4 

ราย หายปวยเพิ่ม 1,489 ราย อยูระหวาง

รักษา 22,458 ราย อาการหนัก 602 ราย 

ใสทอชวยหายใจ 284 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 16 

ราย เปนชาย 12 ราย หญิง 4 ราย เปนผู

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 13 ราย มีโรค

เรื้อรัง 1 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย 

ยอดผูติดเชื้อสะสม 4,509,541 ราย ยอด

หายปวยสะสม 4,456,524 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสม 30,559 ราย ขณะที่สถานการณ

โลก มียอดผูติดเชื้อสะสม 547,386,723 

ราย เสียชีวิตสะสม 6,347,567 ราย

เกียกกาย • “ศุภชัย” ยัน กมธ.กฎหมาย

กัญชายังไมเคาะจํานวนปลูกของแตละครัว

เรือน แตแยม 10 ตนน�าจะเพียงพอ  คลอด

เกณฑเบื้องตนทําธุรกิจ เปดกวางใหคนไทย

ที่มีอายุ 20 ปขึ้นไปย� นขอได แมแตอดีตผู

ตองหาเสพยาหากพนโทษมา 3 ป ปชป.ย� น 

“ชวน” หวังเปนเขตปลอดใชเหมือนศิริราช 

กห.สั่งกําลังพลหามพี้-หามปุน

เม� อวันศุกรที่ 24 มิ.ย. นายศุภชัย 

ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคภูมิใจไทย 

(ภท.) ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติกัญชา 

กัญชง พ.ศ….. กลาวถึงการใหปลูกกัญชา

ไดครัวเรือนละ 10 ตน วายังไมไดขอสรุป 

ตองรอมติจาก กมธ.กอน แตพรอมเปดรับ

ฟงขอมูลจากทุกฝายในทุกประเด็น พรอม

กําหนดกรอบการพิจารณาท่ีควรมีอยูในราง                                   

พ.ร.บ.ฉบับนี้ ทั้งจํานวนการปลูก ปลูกประ 

เภทใดบาง ปลูกในครัวเรือน และปลูกใน

เชิงการพาณิชย ไดจํานวนกี่ตน รวมถึงการ

กําหนดขนาดตน 

“การพิจารณากฎหมายฉบับนี้กําลัง

เรงใหทันตามกรอบเวลา 90 วัน สวนการ                                                        

ปลูกบานละ 10 ตน มองวาเพียงพอตอการ

ใชสอยในครัวเรือนแลว 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ยันใหเกียรติสภาเสมอ 

อางไปก็ตอบกระทูไดแคกวางๆ รมต.รูเร� อง

กวา โยนคิดเอาเอง “สุชาติ” ติงแรงหรือไม 

“เทพไท” เทียบเหมือน “แมว-ปู” ประธาน 

ชพน.กระทุง รมต.รูจักเสียสละหากซักฟอก

มีน้ําหนัก “กลาโหม” ผุดไอเดียชวนคนเห็น

ตางเขากระทรวงจับเขาคุย 

เม� อวันที่ 24 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ  

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                                                          

การกระทรวงกลาโหม กลาวถึงการอภิปราย

ไมไววางใจของฝายคาน โดยเฉพาะที่อาจ

จะมีการพาดพิงถึงการจัดซื้อยุทโธปกรณ

ของเหลาทัพวา ทุกเหลาทัพรูอยูแลว และ

ตนเนนย้ําไปแลว ในสวนของกรณีเรือดําน้ํา

ที่ขาดเคร� องยนตนั้น ยังตองรออีก 60 วัน 

เปนไปตามสัญญา การดําเนินการตางๆ มี

สัญญาระบุไวทั้งหมด คงไมมีใครไปซ้ือเรือ

ดําน้ําที่ไมมีเคร� องยนต

สวนที่ฝายคานขอเวลา 5 วันในการ                                                         

อภิปราย นานมากไปหรือไมนั้น พล.อ.ประ 

ยุทธระบุวา ก็แลวแต เปนเร� องท่ีกําลังพิจาร 

ณากันอยูในช้ันของวิป วันน้ีตนอยากใชเวลา                                                       

ใหมากที่สุดในการแกไขปญหาใหกับประชา 

ชน เร� องสภาเปนสิทธิของทาน ตองควร

พิจารณาวาควรหรือไม เพราะปญหาหลาย

อยางทับถมเขามา ตองมีสมาธิในการทํางาน

หลายเร� อง ตองแกไขปญหาใหได สิ่งไหนที่

มีปญหาก็ชี้แจงทําความเขาใจ เช� อวาน�าจะ

เขาใจกันไดบาง ไมใชวาทุกอยางจะไมเขาใจ 

จะเปนเร� องที่ลําบาก

ผูส� อขาวถามวา หลังศึกซักฟอกจะ

มีการปรับ ครม.หรือไม เพราะมีกรณีของ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย รมช.ศึกษาธิการ 

พล.อ.ประยุทธตอบวา เปนเร� องของตนที่จะ

ตัดสินใจ ไมใชที่จะตองมาตอบตรงนี้

นายกฯ ยังชี้แจงกรณีนายสุชาติ ตัน

เจริญ รองประธานสภาผูแทนราษฎร ติง

กลางสภาอยาใชวิธีทหาร โดยการมอบรัฐ 

มนตรีมาชี้แจงกระทู เพราะแสดงถึงความ

ไมรับผิดชอบวา ไดเนนย้ําไปทุกครั้ง แตเม� อ

วันที่ 23 มิ.ย. ไดสอบถามไป

ยึด 33% ตั้งนายพล

ไทยโพสต • 90 ปเปลี่ยนแปลงการปก                                                           

ครอง “ชัชชาติ” ชี้การเมืองและประชาธิป 

ไตยยุคใหมไมน�ากลัว ตองมีเทคนิคและ

นโยบายตอบโจทยประชาชนมากขึ้น “พท.-

ก.ก.” ชี้ปจจุบันไมตางจากยุค 2475 อาง

ประชาชนอยากปลดแอก “ม็อบ” ประเดิม

ชุมนุมลานคนเมืองเรียกรองเลิกมาตรา 112 

เม� อวันศุกรที่ 24 มิ.ย.2565 ถือเปน

วันครบรอบ 90 ป การเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งมีหลาย

ภาคสวนไดแสดงความคิดเห็นในเร� องดังกลาว                    

โดยที่หองคุณหญิงพูนสุข วิทยาลัยนานา                                                           

ชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(มธ.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร กลาวปจฉิมกถาในวาระ  

90 ปประชาธิปไตยไทย 

กรุงเทพฯ • ผูวาฯ กทม.ลงนามพื้นที่ชุม 

นุมสาธารณะ 7 แหง ม็อบลมเจาผิดหวัง 

ไรสนามหลวง “ชัชชาติ” ทําม็อบสามนิ้ว

สะดุงแลวสะดุงอีก ชุมนุมตองรับผิดชอบ

ทรัพยสินทางราชการดวย แบงใชพื้นที่กับ

คนอ� น ใหแค 4 ทุม ลดไปม็อบบนถนน 

เพราะบรรยากาศกรุงเทพฯ ดีข้ึน อีกไมนาน

ก็จะเลือกตั้งใหญแลว ประชาชนเบ� อการ

ทะเลาะ ความรุนแรง 

เม� อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นาย                                                           

ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพ                                                     

มหานคร ไดลงนามในประกาศกรุงเทพมหา 

นครเร� อง จัดใหมีสถานที่เพ� อใชสําหรับการ

ชุมนุมสาธารณะ ลงวันที่ 23 มิ.ย.2565 ซึ่ง

มีรายละเอียด ดังนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 

แหงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ 

พ.ศ.2558 และมาตรา 49 แหงพระราช                                                             

บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหา 

นคร พ.ศ.2528 จัดใหมีสถานท่ีเพ� อใชสําหรับ

การชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติ

การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยมีสถาน

ที่เพ� อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะ และ

หลักเกณฑ วิธีการ และเง� อนไข ในการใช

สถานที่เพ� อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะ 

ดังนี้ 

1.สถานที่เพื่อใช้สําหรับการชุมนุม 

สาธารณะ 1.1 ลานคนเมือง เขตพระนคร 

1.2 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-

ญี่ปุน) เขตดินแดง 1.3 ที่สาธารณะใต

สะพานรัชวิภา (ใกลซอยวิภาวดีรังสิต 36) 

เขตจตุจักร 
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ให BRICS โดดเดนขึ้น
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‘คนไทย’20ปขึ้นไปย� นได
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2 ในประเทศ

รอฟังข้อมูลซักฟอก

พิสูจน์เนื้อแท้ฝ่ายค้าน

ฐมนตรีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาหลายครั้ง แต่ก็

สอบผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากทุกครั้ง จะมาก

บ้าง น้อยบ้าง ตามแต่สถานการณ์ และตามความเป็น

เอกภาพในพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ ขณะ

ที่การทำางานของพรรคฝ่ายค้านมีทั้งข้อมูล เอกสารที่น่า

เชื่อถือ แต่หลายเรื่องก็เป็นการเชื่อมโยง อนุมาน ตั้งข้อ

สังเกต ปักธง ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลมาก

นัก ต่างจากยุคก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์ทำาหน้าที่ฝ่ายค้าน

ในสภา ที่เมื่องัดหลักฐานหรือเปิดโปงข้อมูลเรื่องใดมักส่ง

ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา

ยุคนี้พรรคฝ่ายค้านซึ่งมีพรรคการเมืองใหญ่ต่าง

ทำางานแบบระวังหลัง ไม่อยากเปิดเผยข้อมูลเพราะเกรงว่า

ข้อสอบรั่ว ขณะที่อีกพรรคการเมืองหนึ่งขึงขังประกาศกร้าว

ถึงพฤติการณ์ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่สุดเลวร้าย 

แต่ก็ถูกมองว่าเป็นแค่ลิเกหลงโรง ปาหี่ เล่นละครให้สมราคา 

เคาะกะลาหาต้นทุนตุนไว้เพื่อการเลือกตั้งที่กำาลังจะมาถึง 

เพราะรู้ดีว่าการเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอน อีกทั้งการบริหาร

จัดการพรรคการเมืองแบบเถ้าแก่ ต้องรอการกดปุ่มจากนาย

ใหญ่เพื่อสั่งซ้ายหันขวาหัน การจะเปลี่ยนขั้วย้ายข้างไม่ใช่

เรื่องที่ตัวเองจะกำาหนดได้   

เมื่อวันก่อนแกนนำาพรรคเพื่อไทยประกาศว่าเตรียม

ขุนพลอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณ 15 คน แต่อาจจะมี

เพิ่มเติม 2-3 คน หากมีประเด็นใหม่ขึ้นมา โดยพรรคจะเน้น

อภิปรายในประเด็นทุจริตเป็นหลัก เพราะมีหลักฐานหลายคน 

รวมถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย ที่พบหลักฐานชัดเจนพร้อมนำา

ไปสู่การยื่นต่อองค์การอิสระต่อไป ทำาให้ฝ่ายค้านมีข้อตกลง

ว่าหากจะอภิปรายเรื่องเดิมจะต้องเป็นข้อมูลใหม่ แต่ถ้าเป็น

เรื่องเดิมที่เคยปรากฏมาแล้ว รวมถึงเรื่องสดใหม่ด้วย

ขณะที่พรรคก้าวไกลประกาศว่าประเด็นที่จะอภิปราย

นั้นจะพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์และแกนนำารัฐบาลเป็น

หลัก ซึ่งขณะนี้ ส.ส.ของพรรคยังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้อมูล

เพิ่มเติม และยังไม่ได้กำาหนดตัวผู้อภิปรายอย่างชัดเจน 

เนื่องจากการกำาหนดจำานวนคนและการกำาหนดระยะเวลา

นั้นขึ้นอยู่กับ 2 เงื่อนไขคือ 1.ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีจะ 

ให้อภิปราย และ 2.สมาชิกแต่ละคนยังอยู่ในช่วงเก็บข้อมูล                                                               

เชิงลึกและข้อมูลใหม่ที่เพิ่มเข้ามา จากนั้นจะนำาเข้าสู่ที่

ประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกของพรรค ว่าข้อมูลจะ

เพียงพอที่จะใช้อภิปรายหรือไม่ โดยคาดว่าช่วงต้นเดือน

กรกฎาคมจะเริ่มเห็นเค้าโครงการอภิปราย 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี โต้ฝ่ายค้านทันควันว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่

ฝ่ายค้านต้องพยายามโหมโรงเพื่อให้ประชาชนสนใจ จนถึง

วันนี้เชื่อได้ว่าไม่น่าจะหาหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวหา

ที่ตัวเองตั้งตามอำาเภอใจได้ ไม่เช่นนั้นคงอภิปรายรัฐมนตรี

เพียงไม่กี่คนแต่เน้นๆ และขอเพียงฝ่ายค้านนำาหลักฐาน

ที่เป็นข้อเท็จจริงมาแสดงต่อที่ประชุมสภา ไม่ใช่หลักฐาน

ชนิดที่ทึกทักหรือมโนเอาเองว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ 

รัฐบาลพร้อมจะนำาทุกข้อมูลการอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไป

ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

นักสังเกตการณ์ทางการเมืองทั้งหลายคงตั้งตารอ

ดูว่า ฝ่ายค้านจะมีหลักฐานหรือใบเสร็จที่สอดรับกับญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ตั้งไว้

อย่างสุดแสนฉกาจฉกรรจ์นั้นหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลบข้อครหา

ที่นักการเมืองบางคนชกไม่สมศักดิ์ศรี และยังเป็นเครื่อง

พิสูจน์ถึงอนาคตทางการเมืองในสนามเลือกตั้งที่ประชาชน

ที่ ได้รับฟังจะได้นำาไปตัดสินใจว่าจะเลือกกลับมาเป็นผู้แทน

ในสภาอันทรงเกียรติหรือไม่ เพราะถ้าทำางานตรวจสอบกัน

อย่างจริงจัง ไม่มีผลประโยชน์เฉพาะหน้าเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ก็เชื่อว่ารัฐบาลขาลงที่กำาลังซวนเซจากวิกฤตหลายด้าน 

ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา.

พล.อ.ประยุทธ์ฯ เป็นนายกรัฐมนตรีจะ 8 ปีแล้ว คน

ที่เป็นนายกรัฐมนตรีมา 7-8 ปี ผมว่าท่านเข้าใจหมดทุกเรื่อง 

ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง.

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนา (ชพน. ) 

ารจับมือกันของคณะทำางานด้านการศึกษาฯ ใน EEC กับ

ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันเคลื่อนไหวปรับ

สร้าง-รื้อสร้างการศึกษา-การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ในพื้นที่ 

EEC ช่วงตั้งแต่กว่า 2 ปีที่ผ่านมา วันนี้ ได้เห็นการผลิดอก-ออกผล 

ปรับสร้างความก้าวหน้าขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร

ที่เท่าทัน-เท่าเทียมความรู้และทักษะยุคใหม่อย่างมีนัยสำาคัญ ทั้งระดับ

การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาอาชีวะ และอุดมศึกษา

ถ้าย้อนไปพิจารณาสภาพการศึกษาที่ต้องการการปรับตัว-ปรับ

สร้างความคิด การตระหนักรู้ และปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง

การศึกษา-การพัฒนาบุคลากรสู่โลกใบใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะ

พบว่าสภาพการศึกษาของบ้านเมืองเราก่อนหน้าที่จะขับเคลื่อนการ

ศึกษาสู่โลกใหม่ ที่มีการปรับฐานคิด-ความคิดฝังลึก หรือมายด์เซต 

บนฐานของข้อเสนอเชิงมาตรการในระบบการพัฒนาบุคลากรในแบบ

อีอีซีโมเดล ที่ปรับทิศทางให้เข้าสู่ระบบที่ตอบโจทย์ความต้องการจริง 

หรือ demand driven ที่รับรู้กันในปัจจุบันนั้น 

สภาพการศึกษาท้ังระบบถูกกดจม-ปิดก้ัน-กด

ทับอยู่ในโลกใบเก่า ท่ีลากยาวมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 19 

ผ่านเข้าศตวรรษท่ี 20 โดยไม่มีท่าทีว่าจะจัดปรับตัวสู่

โลกศตวรรษท่ี 21 ได้เลย! ไม่ว่าจากสภาวะของความ

รู้-ทักษะ หรือระบบระเบียบท่ีรวมศูนย์โดยรัฐราชการ 

ทำาให้การศึกษาท่ีก่อรูปจากแก่นแกนของภารกิจ

ในการสร้าง-สะสมทุนให้กับทรัพยากรมนุษย์ ถูก

บิดเบือนไปจนกลายเป็นแค่เครื่องประดับของชีวิตใน

สังคม ท่ีต้องการแค่ใบปริญญาเพื่อแสดงตัวตน-โดย

ไม่มีความรู้และทักษะแท้จริง! สภาพดังกล่าวก่อตัว

เป็นค่านิยมท่ีส่งผลเสีย-ความสูญเปล่ามากมหาศาล

ให้สังคมและระบบการศึกษาไทยย่ิง! 

ผู้คนมุ่งไขว่คว้าหาปริญญา-สมาทานปริญญา

กันเต็มบ้านเมือง แต่ไม่มีงานทำา-ตกงาน ไม่มีความ

รู้และขาดทักษะในการดำารงชีวิต มีสภาวะบิดเบือน

การพัฒนาเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของตนเอง 

สภาพเยี่ยงนี้ขยายกว้างขึ้นจนกลายเป็นหุบเหว

ปัญหาที่ลึกกว้าง-เวิ้งว้างต้องการการฟื้นฟูเยียวยาอย่างจริงจัง ด้วย

ว่า โลกเปลี่ยน-ประเทศต้องการสร้างความก้าวหน้าใหม่ให้เท่าทันโลก

ใหม่ ซึ่งเป็นโลกที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ต่างจากโลกเก่าเกือบ

จะสิ้นเชิง ไม่พึ่งพาฐานความรู้และทักษะแบบเก่าอีกต่อไป เป็นการ

เปลี่ยนแปลงจากโลกอนาล็อกสู่โลกดิจิทัล ที่การศึกษาต้องการการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยและท้าทายยิ่ง!

ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ การปรับสร้างทิศทางการ

ศึกษา-การพัฒนาคนยุคใหม่ เริ่มขึ้นจากการสำารวจความก้าวหน้าใหม่

ของคณะทำางานด้านการพัฒนาบุคลากรใน EEC ที่ศึกษาตามแนว

นโยบายการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาล

กำาหนดขึ้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสำารวจระดับความรู้-ความ

ต้องการบุคลากรทั้งในเชิงจำานวนปริมาณและคุณภาพตามความ

ต้องการจริง ซึ่งมีผลสรุปจำานวนความต้องการกว่า 5 แสนคนใน 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มความต้องการระดับอาชีวะ

ราวร้อยละ 54 จากความต้องการบุคลากรทั้งหมด 

ตัวเลขจำานวนรวมของความต้องการนี้ ถูกนำาเสนอเพื่อกระตุ้น

ให้สังคมรับรู้ว่าการศึกษาที่ผลิตบุคลากรอยู่ต้องปรับตัวตอบโจทย์

ความก้าวหน้ายุคใหม่ที่เป็นจริง ไม่อาจผลิตบุคลากรตามสภาพที่เป็น

มา-เคยชินอย่างขาดความรับผิดชอบอีกต่อไป! เพราะจำานวนผู้สำาเร็จ

การศึกษาที่ตกงานแต่ละปีมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ประกอบ

กับมีความเรียกร้องต้องการเป็นแรงผลักดันจากสถานประกอบการ

มากมายดังกระหึ่มขึ้น และสะท้อนอย่างตรงไปตรงมาว่าบุคลากรจาก

สถาบันการศึกษานั้นไม่ตอบโจทย์ความรู้และทักษะที่ผู้ประกอบการ

ต้องการ! ฯลฯ ภาพรวมดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่สั่นคลอนระบบการ

ศึกษายุคเก่าว่าไม่อาจเพิกเฉย-ทำามาหากินแบบเดิมอีกต่อไป! 

ในอีกด้านหนึ่งก็มีความเรียกร้องต้องการจากบุคลากรใน

สถาบันการศึกษาเองหลายกลุ่มมากขึ้น ว่ามีความต้องการปรับ

ตัว-เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ที่ต้องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความก้าวหน้าใหม่ ที่รุกคืบเข้าสู่วิถีชีวิต-สร้างผลกระ

ทบต่อเศรษฐกิจทั้งระบบทุกขณะ ทั้งในกลุ่มการผลิตและบริการ รวม

ถึงการพัฒนาสร้างตนของผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วย ผลรวมเหล่านี้

ได้นำาสู่การปรับตัวขนานใหญ่หลากมิติ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับสร้าง

ความก้าวหน้าใหม่-การรื้อสร้างระบบระเบียบใหม่ของการศึกษา ซึ่ง

ก่อตัวขึ้นจากการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงที่ต้องการตอบสนอง

การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC ที่มาจากความเรียกร้องต้องการจริง

ของผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ เป็นเหมือนลูกไฟก้อน

ใหญ่ที่โหมกระพือทำาให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกันแก้

ปัญหา ร่วมสร้างความก้าวหน้าในโลกใหม่นี้ร่วมกัน

อย่างจริงจัง

ผลจากการมุ่งมั่นรื้อสร้างการศึกษาโลกเก่าสู่

การศึกษา-การพัฒนาบุคลากรโลกใหม่นั้น มีต้นแบบ

ที่ดี-ที่ความก้าวหน้ารวดเร็ว-น่าสนใจ จากบทเรียน

ของ “วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี” ที่เกิดจากความมุ่งมั่น

ของผู้นำาในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษา

อาชีวะยุคใหม่ บนฐานความเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

ยุคใหม่ ที่ได้เชื่อมประสานสร้างความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรม-ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและ

นานาชาติ เข้าร่วมปรับสร้างกระบวนการการศึกษา

ของสถาบันใหม่ทั้งระบบ ใช้เวลาราว 3 ปีเปลี่ยน

วิทยาลัยคอกหมูเก่าๆ โทรมๆ เป็นวิทยาลัยชั้นนำา

ของประเทศและของภูมิภาคอาเซียน รื้อสร้างใหม่

ทั้งระบบตั้งแต่เรื่องความคิด-สำานึก-วินัย-ความ

รู้-ทักษะ-จนถึงการเรียนการสอน-การอยู่ร่วมกัน

ในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทุกความ

เคลื่อนไหวปั้นสร้างขึ้นจากความร่วมมือภาคเอกชน-ผู้ประกอบการทุก

สาขา ตั้งแต่สาขาระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ แมคคาทรอนิกส์ หุ่น

ยนต์ ออโตเมชัน โลจิสติกส์ จนถึงสาขาก่อสร้าง

วันนี้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เด็กนักเรียนทุกคนในวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรี พัฒนาตนสร้างวินัยในการอยู่ร่วมกันและมีการศึกษาแต่ละ

สาขาวิชาจนก้าวหน้าทันโลก เด็กที่จบจากที่นี่ทุกคนมีงานทำาทันที-เป็น

ที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม-ผู้ประกอบการ เป็นต้นแบบการรื้อ

สร้างการศึกษาที่สำาคัญ-ที่ใช้เวลาสั้นและประหยัดงบฯ มหาศาล!!!.

ารจี้ชิงรถของ อบต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี ของ แนว

ร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดน เพื่อประกอบเป็น คาร์

บอมบ์ แล้วนำามา ถล่มจุดตรวจ จันทรักษ์ ซึ่งตั้งอยู่

ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาส ตลาดปาลัส 

อ.ปะนาเระ จ.นราธิวาส เมื่อ หัวค่ำา คืน

วันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมา และด้วยระเบิด

ที่มีน้ำาหนักถึง 50 กิโลกรัม แรง

ระเบิดจึงไม่ได้ทำาลายเฉพาะ จุด

ตรวจ แต่ได้ทำาลายอาคารในบริเวณ

ที่เกิดเหตุเสียหาย ยับเยิน แต่ก็ยัง

ถือว่า โชคดี ที่มีเจ้าหน้าที่ตำารวจได้

รับบาดเจ็บเพียงนายเดียว 

เป็นการก่อเหตุแบบ ต่อเนื่อง ใน

เพราะในเวลาเดียวกัน แนวร่วม ในพื้นที่

โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา ก็ได้ ปฏิบัติการ ขว้าง 

ระเบิด เข้าใส่จุดตรวจชุด คุ้มครองตำาบล หรือ ชคต. บ้านนา

เตย อ.รามัน จ.ยะลา แต่ ระเบิด ไป ติดค้าง ที่ “ตาข่าย” ซึ่งชุด 

ชคต. ได้นำามาติดตั้งเพื่อป้องกันการขว้างระเบิดเข้าไปในฐาน จึง

ทำาให้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ปฏิบัติการ  แบบนี้เป็นการ โจมตี 

หรือ ก่อกวน แบบ ฉาบฉวย ส่วนการใช้ คาร์บอมบ์ ถล่มจุดตรวจ             

จันทรักษ์ เป็นการ เอาจริง และ หวังผล ในการ ทำาลายล้าง  

โดยไม่มีการ แยกแยะ เป้าหมาย 

ที่น่าสังเกตคือ ทั้ง 2 เหตุการณ์เป็น ปฏิบัติ

การ หลังจากที่ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค

ที่ 4/ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ได้ออกมาให้ สัมภาษณ ์ผู้สื่อ

ข่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบ และประเด็นการ พูดคุย

สันติสุข โดยระบุว่า จะต้อง เดินหน้า ต่อไป เพราะเป็น

ความต้องการของคนในพื้นที่ ส่วนในประเด็นการ บังคับ

ใช้กฎหมาย กับ กองกำาลังติดอาวุธ นั้น ต้องใช้หลัก 

นิติวิทยาศาสตร์  ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อการจับกุม 

และก่อนหน้านี้เพียง 1 วัน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

ก็ได้เปิด หน่วยปฏิบัติการร่วมจังหวัดปัตตานี ที่ ค่าย 

อิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อ

เป็น หน่วยข่าว ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

และ ปฏิบัติการ ทั้ง 2 พื้นที่ครั้งนี้ ไม่มี ใบปลิว 

เพื่ออ้างความ รับผิดชอบ  จากขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

พูโล G5 และไม่มีการระบุว่ามาจากเรื่องของ ภัยแทรกซ้อน ทั้ง

ที่ถ้าจะระบุ ก็ระบุได้นะ เพราะพื้นที่ตรงนั้น ก็มีทั้ง น้ำามันเถื่อน, 

บุหรี่เถื่อน และ ยาเสพติด เหมือนกับที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 

นั่นแหละ 

ความจริงการยิง ถล่ม โรงพักตำารวจน้ำาที่ตาบา อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งการ

วางระเบิด เสาไฟฟ้า จำานวน 6 ต้น ก็ไม่ได้มาจากเรื่องของ ภัย

แทรกซ้อน  หรอก เป็นเรื่อง ปฏิบัติการ ตาม วงรอบ ของ บี

อาร์เอ็น นั่นแหละ เพียงแต่หน่วยงานความมั่นคงต้องการ เบี่ยง

ประเด็น ว่าเป็นเรื่องของ ภัยแทรกซ้อน เพื่อที่จะได้ ดูดี ว่า

ไม่ใช่เรื่องการ แบ่งแยกดินแดน เพื่อให้ รัฐบาล ให้ กองทัพ 

เห็นว่า เรื่องของการ แบ่งแยกดินแดน เรื่องของ บีอาร์เอ็น กำาลัง

จะ ยุต ิหรือ ดีวันดีคืน  จากนโยบายของการ พูดคุยสันติสุข และ

จากนโยบาย นักรบพบรักฯ ของ ศูนย์สันติวิธ ีเป็นความ จงใจ ที่

จะ ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ ด้วยการไม่ยอมรับ ความจริง และ

สถานการณ์ จริง ในพื้นที่ 

 ซึ่งที่ผ่านจะเห็นว่า หน่วยงานความมั่นคง 

ในพื้นที่ ได้พยายามอย่างจริงจังในการ ปิดฟ้าด้วย

ฝ่ามือ ด้วยการ รายงานเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ให้

น้อยกว่าที่ เป็นจริง เช่น ถ้า แนวร่วม ทำาการ 

พ่นสีบนถนน 10 พื้นที่ ก็ให้นับเป็น 1 เหตุการณ์ 

ถ้ามีการ เผายางรถยนต ์10 พื้นที่ ก็ให้นับ

เป็น 1 เหตุการณ์ ถ้ามีการ ฆ่ากัน โดยผู้ตายไม่ว่า

จะเป็น พุทธ หรือ มุสลิม ก็ให้รายงานเป็นเรื่อง ส่วน

ตัว หรือเรื่อง การเมืองท้องถิ่น  และ ยาเสพติด 

นี่เป็น นโยบาย การเอา ตัวรอด ของคนที่เป็น นาย และ

เป็นการ สร้างภาพ  ให้ ดูดี ใน ภาพรวม แต่ท้ายที่สุด เป็นการ 

หลอกลวง กลุ่มคนที่ นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง เช่น นายกรัฐมนตร,ี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้ เข้าใจ

ผิด รับรู้สถานการณ์ที่ผิดๆ และสุดท้ายคือการแก้ปัญหาที่ ผิดพลาด 

ไม่ตรง ประเด็น หลงป่า หาทางออกไม่เจอ 

ซึ่งถ้า จำากัดได้ ในอดีต 2 ปีที่ แม่ทัพอาร์ท เป็น แม่ทัพ มีการ 

ปฏิเสธ อย่างเด็ดขาดว่า ไม่มี บีอาร์เอ็น หน่วยงานไหน หรือนาย

ทหารคนไหน พูดเรื่อง บีอาร์เอ็น จะไม่มีการ ยอมรับ และอาจจะถูก 

เตะโด่ง ออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ต่อมาเมื่อ แม่ทัพเดฟ เป็น แม่ทัพ ก็มีการจัดตั้ง ชป.จรยุทธ์ 

มีการ บังคับใช้กฎหมาย อย่าง เข้มข้น มีการ ปิดล้อม ในหลายพื้นที่ 

มีการ วิสามัญฯ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น ได้ในหลายพื้นที่ 

และ บีอาร์เอ็น ก็ได้ ตอบโต้  ด้วยการ ก่อการร้าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

บีอาร์เอ็น มีจริง ปฏิบัติการ จริง 

 ในห้วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ดีขึ้นจริง การก่อเหตุลดน้อยจริง แต่เป็นเพราะการระบาดของ 

โควิด-19 ที่ทำาให้ มวลชน ในพื้นที่ไม่ สนองตอบปฏิบัติการงานด้าน

การเมือง และ การทหาร  การ ซีล ชายแดนไทย-มาเลเซีย และ

อื่นๆ คือสาเหตุของสถานการณ์ที่ดีขึ้น ไม่ได้มาจาก ปฏิบัติการ ของ

หน่วยงานความมั่นคง เพราะ ปฏิบัติการ ของ หน่วยงานความ

มั่นคง ไม่ได้มีอะไรใหม่ ที่จะทำาให้สถานการณ์ดีขึ้น 

 เอาง่ายๆ คืองานที่เป็น หัวใจ ของ การรบ คืองาน การ

ข่าว และงานด้าน มวลชน เอาเฉพาะ 2 เหตุการณ์ใหญ่ เช่น

การ  ถล่ม โรงพักตำารวจน้ำาตากใบ จ.นราธิวาส การทำา คาร์

บอมบ์ ที่ตลาดปาลัส อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี กองกำาลังของ บีอาร์

เอ็น ต้องมีการ เคลื่อนไหว มีการ วางแผน ก่อนที่จะ ปฏิบัติการ 

จริง แต่ มวลชน ของฝ่ายรัฐ และ การข่าว ของ ฝ่ายเรา ไม่มี

การ สำาเหนียก อะไรเลย ที่สำาคัญ 18 ปีแล้วนะ ที่งาน มวลชน 

และงาน การข่าว ของ ฝ่ายเรา เป็นแบบนี้ 

 ที่สำาคัญ วันนี้มีการเปิดประเทศ มีการเปิด 

พรมแดน ระหว่างไทย-มาเลเซีย แล้ว และ โควิด-19 กลาย

เป็น โรคประจำาถิ่น แล้ว ความเคลื่อนไหวทุกอย่าง ทั้งงาน 

มวลชน งานการ ทหาร และงาน ไอโอ ของ บีอาร์เอ็น จะ

กลับมาเหมือนเดิม และจะ เข้มข้น ยิ่งกว่าเดิม บีอาร์เอ็น มี

แผน ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตาม วงรอบ ที่วางไว้ ฝ่ายเราสามารถ

เข้าถึง ข่าวสาร ของ บีอาร์เอ็น ได้แค่ไหน 

การ พูดคุยเพื่อสันติสุข ก็ว่ากันไป สร้างสภาวะแวดล้อม 

กันไป และ ต่อรอง กันไป แต่การ ป้องกันเหตุร้าย ในพ้ืนท่ี การ 

บังคับใช้กฎหมาย ต้องมี เพราะการรอให้เกิด สันติสุข จากการ พูด

คุย โดยปล่อยให้สถานการณ์ในพ้ืนท่ี ย่ำาแย่ ไม่ใช่วิธีการท่ีถูกต้อง 

หรือถ้าจะเอาการ พูดคุย มาสร้าง สันติสุข ให้

กับ พื้นที่ การเดินทางไป พูดคุย ครั้งแต่ไปในเดือน 

กรกฎาคม ของ พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะ พูด

คุยสันติสุข ต้อง หยิบยก ข้อเสนอของคน ไทยพุทธ ที่

เสนอในเวทีของ สล.3 ที่โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี เมื่อ

วันก่อน ไปเสนอกับ บีอาร์เอ็น นั่นคือให้ห้วงเวลาของ

เทศกาล เข้าพรรษา เป็นการ เข้าพรรษาสันติสุข เหมือน

กับในห้วงเดือน รอมฎอน ที่มีการ ลงนาม การ หยุดยิง  

เพื่อให้เป็น รอนฎอนสันติสุข” 

เพราะ รอมฎอน เป็นเดือนสำาคัญทาง ศาสนา ของ

ผู้นับถือศาสนา อิสลาม ส่วนเดือน เข้าพรรษา ก็เป็น

เดือนความสำาคัญทาง ศาสนา ของคน ไทยพุทธ ที่ไม่

แตกต่างกัน ถ้า บีอาร์เอ็น มีใจที่เป็น ธรรม เข้าใจเรื่อง 

พหุวัฒนธรรม ย่อมสามารถที่จะทำาให้เดือนแห่งการเข้า 

พรรษา เป็นเดือนแห่งความ สงบสันติ  เพื่อตอบสนอง นิยาม 

ของคำาว่า พูดคุยสันติสุข หรือการ เจรจาสันติภาพ ก็แล้วแต่ 

สำาคัญที่ผู้ ชักใย อยู่เบื้องหลังของ บีอาร์เอ็น ทั้ง เจนีวา

คอล และ ไอซีอาร์ซี จะ เห็นด้วย หรือ สนับสนุน เหมือนกับที่ 

สนับสนุน ให้เดือน รอมฎอน เป็นการเดือนแห่ง สันติสุข โดยการ 

สนับสนุน  ทั้ง 2 ฝ่ายให้ทำาสัญญา หยุดยิง 

เรื่องนี้คณะ พูดคุย ฝ่ายไทยต้องเสนอเข้าไปบนโต๊ะของ

การ พูดคุย เพื่อที่จะได้เห็น ธาตุแท ้ทั้งของ แขก และของ ฝรั่ง

ตาน้ำาข้าว ว่าสุดท้าย ธาตุแท ้ของทั้ง 2 ฝ่าย เป็นอย่างไร มี 

ศาสนา และมี ธรรม ในหัวใจหรือไม่.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

จาก‘รอมฎอน’สู่‘เข้าพรรษา’สันติสุข

ยุติความรุนแรงเช่นเดียวกัน?

ก

รั

ก

การอาชีวศึกษาใหม่

ที่เร่งปรับตัวเบ่งบานก้าวหน้าทันโลก
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3บทความ-ในประเทศ

ะฆังสัญญาณเข้าสู่ฤดูแต่งต้ังสีกากี ระดับ “นายพล” ตำาแหน่ง 

รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ลงไปถึงผู้

บังคับการ (ผบก.) วาระประจำาปี 2565 

เร่ิมต้นแล้ว!!!!

หลัง “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้ลง

นามในบันทึกข้อความ ท่ี 0009.231/2535 เมื่อวันท่ี 20 มิ.ย.ท่ีผ่าน

มา ประกาศลำาดับอาวุโสข้าราชการตำารวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง จเร

ตำารวจแห่งชาติและรอง ผบ.ตร. เพื่อให้การคัดเลือกแต่งต้ังข้าราชการ

ตำารวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ตามข้ันตอนหลังจากวันท่ี 20 มิ.ย.65 ได้ประกาศบัญชีลำาดับ

อาวุโสดังกล่าวแล้ว ก็จะท้ิงระยะเวลาไว้ 7 วัน เพื่อให้ “ตำารวจ” ท่ี

เก่ียวข้องทบทวน เสร็จเรียบร้อยก็ประกาศอาวุโสคร้ังท่ี 2 จากน้ันก็เข้า

สู่ข้ันตอนดำาเนินการคัดเลือกแต่งต้ัง “นายพล” วาระประจำาปี 2565

ในส่วน กฎ เกณฑ์ การแต่งต้ังยังคงไม่ได้ใช้สัดส่วนอาวุโส 50% 

ตาม “ปฏิรูปตำารวจ” ท่ีระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ. ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ. ... 

เพราะยังถกเถียงกันอยู่ในสภาไม่เสร็จส้ิน

ปีน้ีจึงยึดตามกฎ ตามเกณฑ์เดิมไปก่อน คือ กฎ ก.ตร.ว่าด้วย

การแต่งต้ังตำารวจ กำาหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง ผู้ช่วย ผบ.ตร. เลื่อน

ตำาแหน่งสูงข้ึนต้องดำารงตำาแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี และการคัดเลือก

ต้ังแต่ระดับจเรตำารวจแห่งชาติ และรอง ผบ.ตร.ลงมาถึงระดับ ผบก. 

ให้พิจารณาเรียงตามอาวุโส 33%

ดังน้ัน การประกาศลำาดับอาวุโสท่ี “ผบ.ป๊ัด” สะบัดปากกาออก

มามีความสำาคัญ โดยเฉพาะทุกคนท่ีชื่ออยู่ในประกาศคร้ังน้ี ถือว่าอยู่

ในตะกร้าแต่งต้ัง ท่ีสามารถหยิบชื่อใส่ในบัญชีแต่งต้ังเลื่อนตำาแหน่งสูง

ข้ึนได้หมด

อาวุโสระดับรอง ผบ.ตร. มี 1.พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 

จเรตำารวจแห่งชาติ 2.พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. 

3.พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.

ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. มี 1.พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

2.พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 3.พล.ต.ท.สราวุฒิ การ

พานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. 4.พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

5.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 6.พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย 

ผบ.ตร. 7.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. 8.พล.ต.ท.กิตต์ิรัฐ 

พันธ์ุเพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 9.พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รอง จตช. 

10.พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับ ผบช. มี 1.พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. 

2.พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. 3.พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงห

จารุ แพทย์ใหญ่ รพ.ตร. 4.พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธ์ุ ผบช.สตม. 

5.พล.ต.ท.มโนช ตันตระเธียร จตร. 

ระดับรอง ผบช. มี 1.พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง จตร. 

2.พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 3.พล.ต.ต.โพธ สวย

สุวรรณ รอง ผบช.ภ.9 4.พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.ภ.1 

5.พล.ต.ต.คีรีศักด์ิ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 

ระดับ ผบก. มี 1.พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา ผบก.

ประจำา รพ.ตร. 2.พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม 

3.พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.อก.บช.น. 4.พล.ต.ต.พัฒนา 

เพศยนาวิน ผบก.ศฝร.บช.น. 5.พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำา 

ผบก.ดร.รพ.ตร. 

ระดับรอง ผบก. มี 1.พ.ต.อ.ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร รอง 

ผบก.ศบศ.รร.นรต. 2.พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 

3.พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน 4.พ.ต.อ.สมกิต พุ่มวารี 

รอง ผบก.อก.บช.ปส. 5.พ.ต.อ.คธา เกษรมาลา รอง ผบก.สส.ภ.8 

ใครจะเข้าวินบ้าง...ไว้รอดูกัน.

ยึด 33% ตั้งนายพล

ร

ป่วนใต้!ลวงบึ้มสังหารจนท.

‘น้ำามัน’ กับข้อมูล ‘แก้มึน’

วยไป ๓ วัน 

อ่านคอมเมนต์พบมีคนปันใจให้ว่า “หายไป เป็นห่วงนะ” ท่ีกะ

จะป่วยสำาออยอีกซักหน่อย เลยต้องรีบหาย

อะไรมันจะ “ดีต่อใจ” เท่า “น้ำาใจ” แห่งมิตรอารี

ในโลกน้ี...ไม่มีแล้ว!

หลานปลื้ม “สุรบถ” หลีกภัย รีบส่งขนมจีบ-ซาลาเปามา

โด๊ป พูดถึงก็นึกขึ้นได้ หลายวันก่อนคุณแม่ภักดิพรนำาเงินมาฝาก

ไปทำาบุญ เมื่อรู้ว่าผมจะไปที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์หลวงตาพระมหา

บัว ที่อุดรธานี

จัดการให้ตามจิตกุศลต้ังเรียบร้อยแล้ว ผมไปกราบรูปเคารพ 

“หลวงปู่ขาว อนาลโย” ท่ีอนุสรณ์สถาน วัดถ้ำากลองเพล หนองบัวลำาภู 

ก็ได้นำาใส่ตู้บริจาค บอกคุณแม่ ให้โปรดต้ังจิตอนุโมทนาด้วย

จะว่าไปแล้ว หลานผมเต็มบ้าน-เต็มเมืองจริงๆ นะ นอกจาก

หลานปล้ืมแล้ว 

ยังมี “หลานเมย์-หลานบ๋ิม-หลานวิน” กลับจากญ่ีปุ่น มาสาน

ธุรกิจครอบครัว “ศรีกิจพานิช”

ห่วงผมจะติดโควิด นำาแอลกอฮอล์ท่ีพวกเขาผลิตและออกแบบ

พกพาได้เก๋ไก๋มาให้ฉีดมือ บอกว่าฉีดแล้วไม่ต้องล้างมือ เพราะผลิตจาก 

Alcohol Food Grade 

ใช้ฉีด ถ้วย จาน ชาม ได้เลย มีกล่ินหอมดอกไม้ไทยกล่ินต่างๆ 

ให้เลือกตามชอบ

เห็นหลานๆ “เด็กรุ่นใหม่” แล้วก็ปล้ืมแทนพ่อแม่ กลับมา ก็นำา

ความรู้มาพัฒนาต่อยอดธุรกิจตระกูล 

ลูกคนอื่น มีเงินจะซ้ือรถ แต่หลานๆ “ศรีกิจพานิช” กลับซ้ือ

ควายไทยมาเล้ียง ซ้ือท่ีข้างบ้านทำานาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รีไว้แจก

บ้านพวกเธออยู่ริมแม่น่้ำานครไชยศรี เป็นทรงไทย จะมีชาว

ญ่ีปุ่นมาแวะชม-แวะเย่ียม ด้วยหลงเสน่ห์ธรรมชาติบ้านทรงไทยและ

วิถีไทยตลอดท้ังปี

แล้วยังมีหลานรุ่นใหญ่ “จ๊อบ-อิสรา สุนทรวัฒน์” ลูกชายคุณ

แสงชัย สุนทรวัฒน์ เจ้าตำารับ “ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ” เพื่อนรักผมท่ีเสีย

ชีวิตไปแล้ว

จ๊อบเกิดและโตในสหรัฐฯ ไม่นึกว่าจ๊อบจะท้ิงอเมริกามาเป็นคน

ไทย ๑๐๐% พูดไทยได้คล่อง เป็น ส.ส. ล่าสุดไปเป็นเลขาธิการสมัชชา

รัฐสภาอาเซียน (AIPA) ท่ีอินโดฯ

เห็นเพื่อนพ่อ คือผม........

ขาดนักเขียนท่ีไทยโพสต์ เมื่อหมดวาระกลับมาไทย ก็มีน้ำาใจ

ช่วยมาเขียนคอลัมน์ “พูดจาภาษาโลก” โดย อิสรา  สุนทรวัฒน์ ให้

ทุกอาทิตย์

“ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” อย่างน้ันจริงๆ แสงชัย พ่อของเขาว่าเอา

ภาษาฝร่ังมายำาไทย “สไตล์ลูกทุ่ง” ได้เด็ดสะระต่ีแล้ว 

แต่จ๊อบ-ลูก “เด็ดกว่า” ในด้านลึกถึงรากและเน้ือหา จะว่ากัน

ตรงๆ แสงชัย ไปอเมริกาตอนโต มันก็ฝร่ังเทียม แต่หลานจ๊อบเกิดท่ี

ดังน้ัน จะเอาค่าเฉล่ียในอดีตมาอ้างเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้  เพราะวัน

น้ี ค่าการกล่ันสูงข้ึนต่อเนื่อง

น่ีเป็นข่าว ท่ี THE STANDARD เผยแพร่ ก็มีผู้ใช้นามว่า “น้องปอ

สาม” คอมเมนต์ต่อท้ายไว้ดังน้ี

---------------------

น้องปอสาม

ปัญหาคือ ประเด็นท่ี 1 ข้อมูลท่ีคุณกรณ์นำาเสนอเป็นการเลือกข้อมูล

บางส่วนข้ึนมา เพื่อทำาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด โดยค่าการกล่ันท่ี

คุณกรณ์ยกมาน้ัน ไม่ใช่ค่าการกล่ัน ท่ีโรงกล่ันได้รับ (Market GRM) และ

ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกจากน้ี ข้อมูลท่ีเลือกมาเป็นฐานในการเปรียบเทียบ เป็นข้อมูล

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 (63-64)  ซ่ึงค่าการกล่ันอยู่ในระดับ

ท่ีต่ำากว่าปกติมากๆ 

เมื่อนำามาเปรียบเทียบ จะทำาให้เข้าใจผิดว่าค่าการกล่ันในปัจจุบัน

เพ่ิมสูงข้ึนมากผิดปกติ

หากนำาข้อมูลค่าการกล่ันท่ีโรงกล่ันได้รับจริง ในช่วงสถานการณ์

ก่อนโควิด-19 ในปี 61-62 มาเปรียบเทียบ 

พบว่า.........

ค่าการกล่ันท่ีโรงกล่ันได้รับในไตรมาสท่ี 1 ปี 65 สูงข้ึนเพียง

ประมาณ 0.47 บาท/ลิตร จากช่วงสถานการณ์ปกติเท่าน้ัน ไม่ได้สูงถึง 

10 เท่า และสูงถึง 8 บาท/ลิตร อย่างท่ีกล่าวอ้าง

ประเด็นท่ี 2 ต้นทุนการกล่ันไม่ได้คงท่ี แต่มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนตาม

ราคาน้ำามันท่ีปรับเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าพรีเมียม ของน้ำามันดิบ (ราคาส่วนเพ่ิม

ของน้ำามันดิบท่ีกล่ันเทียบกับราคาน้ำามันดิบอ้างอิง) 

ค่าขนส่งน้ำามัน ค่าพลังงานท่ีใช้ในการกล่ัน เป็นต้น  รวมถึง

ค่าแรง ท่ีมีการปรับข้ึนอย่างเป็นประจำา และการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท่ีมีความเข้ม

ข้นมากข้ึน 

เช่น การเปล่ียนแปลงชนิดและมาตรฐานคุณภาพของน้ำามัน 

กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการปฏิบัติการในโรงกล่ัน ความปลอดภัย 

เป็นต้น

ประเด็นท่ี 3 โรงกล่ันไม่สามารถกำาหนดค่าการกล่ันได้  เนื่องจาก

ค่าการกล่ันเป็นผลลัพธ์จากราคาเฉล่ียของน้ำามันท่ีขายจริงทุกชนิดตาม

สัดส่วนการผลิต หักด้วยราคาน้ำามันดิบท่ีซ้ือจริง 

ซ่ึงรวมค่าพรีเมียมของน้ำามันดิบ และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น 

ค่าขนส่ง และค่าประกันภัย รวมถึงต้องหักค่าพลังงานท่ีใช้ในการกล่ัน 

เช่น ค่าความร้อน ค่าน้ำา ค่าไฟ และค่าสูญเสีย เป็นต้น โดยจะปรับ

ตัวเพ่ิมข้ึน หรือ ลดลง “ตามราคาน้ำามันในตลาดโลก”

ซ่ึงข้ึนอยู่กับอุปสงค์-อุปทานของน้ำามันดิบ และน้ำามันสำาเร็จรูป รวม

ถึงสต๊อกน้ำามัน และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในขณะน้ันๆ

หวังว่า เรื่องน้ีสังคมจะเข้าใจมากข้ึนกับเรื่องน้ีนะครับ 

-------------------------

นอกจาก “น้องปอสาม” แล้ว ท้ายเรื่องคุณสมภพท่ีผมนำาลงเมื่อ

วาน “หลวงณก เอกชัย ช่วยบุญชู” คอมเมนต์ประเด็นท่ีคนไทย (บาง

คน) ชอบอ้าง (ซะจริงๆ) ซ่ึงตรงใจผมมาก ดังน้ี

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

หลวงณก เอกชัย ช่วยบุญชู

ทำาไมมาเลเซีย บรูไน ใช้น้ำามันถูก

1) ข้อมูลจาก BP Statistical Review of  World Energy 2019 

(ท่ีมา) ระบุว่าไทยสามารถผลิตน้ำามันดิบได้เฉล่ีย 228,000 บาร์เรล/วัน

มาเลเซียสามารถผลิตน้ำามันดิบได้ถึง 646,000  บาร์เรล/วันโดย

เฉล่ีย มากกว่าไทยถึง 3 เท่า

ไทยใช้น้ำามันวันละ 1 ล้านบาร์เรล มาเลย์ใช้ 8 แสนบาร์เรล

ประชากรไทย 70 ล้าน มาเลย์ 32 ล้าน

ผลิตได้น้อยกว่า แต่มีคนใช้มากกว่า ราคามันจะเท่ากันได้ยังไง

2) มาเลเซีย ไม่ต้องจ่ายภาษี สำาหรับประเทศไทย หลังจากนำา

เข้าน้ำามันจากต่างประเทศซ่ึงมีต้นทุนสูงมาแล้ว  จะต้องนำามาบวกค่า

กองทุน ค่าการตลาด และภาษีอีก 3  ส่วน คือ ภาษีสรรพสามิต, ภาษี

เทศบาล และภาษีมูลค่าเพ่ิม  (VAT)

ภาษีพวกน้ี ก็เอามาพัฒนาประเทศ เพราะคนไทยจ่ายภาษี 4 

ล้านคน จาก 70 ล้านคน

3) มาเลเซียใช้น้ำามันเบนซิน 95 (Ron 95)  มาตรฐานยูโร 2 แต่

ไทยใช้น้ำามันเบนซิน 95 มาตรฐานยูโร  4 ซึ่งมีคุณภาพดีกว่า ปล่อย

มลพิษและฝุ่นละอองออกมาน้อยกว่า จึงเป็นมิตรต่อเครื่องยนต์และ

สิ่งแวดล้อม ทำาให้ราคาหน้าโรงกลั่นและค่าการตลาดของเนื้อน้ำามัน 

มาตรฐานยูโร 4 สูงกว่ามาตรฐานยูโร 2

อยากได้มลภาวะหรือเปล่าล่ะ

สรุป คือ....เลิกบ้าตามนักการเมือง

ลิงหลับ

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

เออออ...คนรู้จริงน่ี เขาเอาเรื่องจริงพูดให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดีจังเลย 

ผมพลอยสบาย “ลอกเขากิน” มา ๒ วันติด เผลอๆ จะมีวันท่ี ๓ ด้วยซ้ำา

ประเทศอื่น มีเงิน แพงขนาดไหนก็ซ้ือได้ แต่กลับไม่มีน้ำามันให้

ซ้ือ ในยุโรป จะคุยกับแฟนไม่ต้องดับไฟ แต่ไฟดับเอง เพราะไม่มีน้ำามัน

ส่วนไทยเรา รัฐบาลบริหารปัญหา มีท้ังเงิน มีท้ังน้ำามันให้ซ้ือ ไม่

ขาดแคลน เพียงแพงหน่อย เปิดแอร์-เปิดไฟ-เปิดสภา ให้ ส.ส.มาน่ัง

กระดิกตีนถ่มถุยได้ทุกวัน

ส่วนชาวบ้าน ก็บ่นไป แต่รถทุกชนิดว่ิงก่ายแน่นถนนกว่าตอน

น้ำามันถูก

สุขสบาย-เอาแต่ได้จนเคยตัว ประเทศท่ีมีคน ๗๐ ล้าน  แต่เสีย

ภาษีแค่ ๔ ล้านคน จึงตะโกนด่าทอรัฐบาล ว่าบริหารห่วย บริหารล้ม

เหลว กูต้องได้ใช้น้ำามันถูกๆ

ชาติหน้า...ถ้ามี ขอเกิดเป็นคนไทย 

แต่ขออย่าให้มีไอ้คนประเภทน้ีได้มาเกิดร่วมชาติเลย!

น่ัน เป็นอเมริกันชน จึงเข้าถึงต้น ราก แก่น กว่าพ่อ

ไม่ซ้ือ-ไม่หา ไทยโพสต์ ก็ไม่ว่า....

แต่ถ้าอยากพิสูจน์ นอกจากท่ีเว็บไทยโพสต์แล้ว จะเข้าไปท่ี sun-

thornvut@gmail.com ก็ได้

เมื่อวาน นำาเรื่องกำาไร “โรงกล่ันน้ำามัน” ท่ีคนการเมืองนำาความจริง

คร่ึงเดียวมาป่ันถึงข้ันว่า “คนไทยโดนปล้นค่าน้ำามัน”

แล้วคุณ “สมภพ พอดี” นำาข้อเท็จจริงมาแยกธาตุให้เห็นครบด้าน 

ว่ามันมิใช่อย่างน้ันหรอก พ่อคุณ พ่อทูนหัว

คุณสมภพว่าพยายามทำาเรื่องยากให้เป็นเรื่องอ่านง่าย เพื่อเข้าใจ

ง่ายๆ แล้ว แฟนๆ หลายท่านก็ยังบ่นว่า....มึนต้ึบ!

เข้าใจครับ เรื่องน้ำามัน มันซับซ้อนด้วยทุกศาสตร์ ไม่ง่ายเหมือน

ละเลงขนมเบ้ืองด้วยปาก หรือสร้าง “ความจริงเทียม” ให้คนหลงเชื่อ 

ด้วยเพทุบายศาสตร์

ฉะน้ัน วันน้ี เอาใหม่ ก็เอามาจาก fb คุณ “สมภพ พอดี” น่ันแหละ 

เป็นบางตอนท่ีน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่า ขออภัยคุณสมภพด้วย ท่ีนำามาโดย

มิได้ขออนุญาตก่อน

คือเมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๕ นายกรณ์ได้แถลงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ราคาน้ำามันแพง

ตอนหน่ึงของการแถลง นายกรณ์ช้ีแจงถึงท่ีมาค่าการกล่ันสูงถึง 

๘.๕ บาท/ลิตร ว่าตัวเลขเป็นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากเว็บไซต์ไทย                                                                              

ออยล์ เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน และอัตราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

ย้ำาเป็นข้อมูลเชื่อถือได้....

แน่นอนว่าค่าการกล่ัน ๘.๕ บาท/ลิตร เป็นตัวเลขสูงกว่าค่าเฉล่ีย 

แต่เป็นตัวเลขจริงท่ีอ้างอิง เมื่อ ๑๐ มิ.ย.ท่ีผ่านมา 

เพื่อส่งสัญญาณว่า ค่าการกล่ันเร่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ แต่ท่ีมีการอ้าง

ว่า ค่าการกล่ันเฉล่ีย ๓ บาท/ลิตร เป็นตัวเลขเฉล่ียช่วง ๕ เดือนแรก ซ่ึง

เป็นอดีตไปแล้ว 

ป่

ทนายฟาด‘ส.ว.’

ตั้ง ‘เครือญาติ ’

ไม่เห็นหัวปชช.

กรุงเทพฯ • เม่ือวันศุกร์ นาย                    

นรินท์พงศ์ จินาภักด์ิ นายกสมาคม

ทนายความแห่งประเทศไทย ออก

แถลงการณ์ สมาคมทนายความ

แห่งประเทศไทย ระบุใจความ

ว่า กรณีท่ีสังคมเกิดการถกเถียง

ถึงการท่ีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

บางคน ได้แต่งต้ังเครือญาติหรือ

บุคคลในครอบครัวดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองในสัดส่วนของตนซ่ึง

เป็นตำาแหน่งท่ีได้รับค่าตอบแทน 

จะมีความเหมาะสมหรือละเมิด

ต่อจริยธรรมทางการเมืองหรือ

ไม่น้ัน สมาคมทนายความแห่ง

ประเทศไทยเห็นว่า การกระทำาดัง

กล่าวกระทบต่อความน่าเช่ือถือ

หรือศรัทธาของประชาชนแล้ว จึง

ได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความ

เหมาะสม 

นายนรินทร์พงศ์ระบุด้วยว่า 

อีกท้ังการให้ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ส่วน

ตัวมาทำางานร่วมกันกับผู้แต่งต้ัง 

สากลถือว่าเป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วน

รวมแล้ว องค์กรหลายแห่งท่ัวโลก

จึงห้ามผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ส่วนตัว 

เช่น คู่สมรสทำางานด้วยกัน โดยหาก

เกิดความสัมพันธ์ดังกล่าวข้ึน เช่น มี

การแต่งงานคนหน่ึงคนใดจะต้องลา

ออกไป เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว

จะเป็นอุปสรรคต่องานของส่วนรวม 

ดังน้ันการแต่งต้ังของ ส.ว. ดังกล่าว

จึงเป็นการกระทำาอันอาจเป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ

ประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นการขัด

ต่อมาตรฐานทางจริยธรรมฯ พ.ศ.
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“การประพฤติ ท่ี ผิด ต่อ

จริยธรรมไม่ใช่การกระทำาท่ีผิด

กฎหมาย จึงไม่อาจอ้างความไม่มี

กฎหมายเป็นข้อแก้ตัว เพราะ

จริยธรรมเป็นเร่ืองของการใช้

สำานึกท่ีดีงาม จึงต้องครอบคลุมถึง

การกระทำาทุกอย่างท่ีอาจกระทบ

กระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธา

ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ี

ด้วย การกระทำาใดก็ตามท่ีอาจจะ

นำามาซ่ึงความไม่น่าเชื่อถือ หรือ

เกิดความเคลือบแคลงสงสัยของ

ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ผู้

ดำารงตำาแหน่งโดยเฉพาะ ส.ว.ท่ีมี

ความละเอียดอ่อน เพราะมาจาก

การแต่งต้ังพึงหลีกเล่ียงการแก้ตัว

ว่าไม่มีกฎหมายห้าม จึงเป็นข้อ

แก้ตัวท่ีขัดต่อสำานึกท่ีดีงาม และ

ไม่เห็นหัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

อำานาจ” นายนรินทร์พงศ์ระบุ. 

ร้อง ปปป.เอาผิดผู้การสอบสวนภาค 1

กรุงเทพฯ • ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง นาย

อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เข้าแจ้ง

ความต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ให้ดำาเนินคดีกับ พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม ผบก.

สส.ภ.1 และ พ.ต.อ.วรชาติ แสนคำา รอง ผบก.สส.ภ.1 ในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้า

พนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำาโดยประการใดๆ อันมิชอบใน

หน้าที่ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับคดีแตงโม ตามมาตรา 164, 157 โดยระบุว่า ใน

การแจ้งความกับตำารวจทั้ง 2 นาย กรณีนำาคลิปการจำาลองเหตุการณ์เปรียบ

เทียบใบพัดกับบาดแผลศพของแตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์ ให้บุคคลภายนอกซึ่ง

เป็นอดีตหมอศัลยแพทย์ มองว่าตำารวจทั้ง 2 นายไม่ควรนำาคลิปหลักฐานไปให้

บุคคลภายนอกเพราะเป็นความลับราชการ ซึ่งการกระทำาดังกล่าวเข้าข่ายความ

ผิดตามมาตรา 164 และ 157

ยื่นชวนดัน กม.บำาบัดฟื้นฟูผู้ ใช้ยาเสพติด

เกียกกาย ๐ ที่รัฐสภา นายสมชาย หอมลออ นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ใน

ฐานะหัวหน้าทีมผู้จัดทำาร่างกฎหมาย พร้อมคณะ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธาน

สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำาบัดฟื้นฟู คุ้มครอง

ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติดฯ (ภาคประชาชน) โดยระบุว่า เครือ

ข่ายผู้ที่ทำางานกับผู้ ใช้ยาเสพติดได้ติดตามการดำาเนินการของรัฐบาลมาเป็น

เวลายาวนาน เนื่องจากกฎหมายปฏิบัติกับคนเหล่านี้ในฐานะผู้กระทำาความผิด

หรืออาชญากร ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อหลักการสหประชาชาติ ที่ถือว่าผู้ใช้ยา

ถือเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบำาบัด ฟื้นฟู เพื่อให้เขาหายกลับมาใช้ชีวิตได้ตาม

ปกติ แต่เราก็ค่อนข้างผิดหวังเมื่อกฎหมายฉบับดังกล่าวที่เพิ่งมีผลไปเมื่อต้นปีที่

ผ่านมากลับยังถือหลักเดิม ฉะนั้นจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่เครือข่ายจะจัดทำา

ร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อจะรวบรวมรายชื่อของประชาชนที่เห็นด้วยและ

เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา

บิ๊กตู่ยันสลากดิจิทัลหวังแก้เกินราคา

ทำาเนียบรัฐบาล • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันน์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ติดตามและประเมินโครงการสลากดิจิทัลที่จำาหน่ายสลาก

ผ่านแอป “เป๋าตัง” ซึ่งถือว่าเป็นความสำาเร็จในการแก้ปัญหาจำาหน่ายสลาก

เกินราคาอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหา

สลากแพงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้การเพิ่มปริมาณสลากดิจิทัลจะเป็นใน

ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และนายกรัฐมนตรีกำาชับให้รักษาสมดุลระหว่างสลาก

ใบและระบบดิจิทัล การแก้ไขปัญหาขอให้ค่อยเป็นค่อยไป อย่าเป็นแบบก้าว

กระโดด ยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายมอมเมาประชาชน

เมื่อวันศุกร์ เวลา 11.00 น.                                                        

พ.ต.อ.เฉลิมชัย เพชรกาศ ผกก.

สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี รับแจ้ง

มีเหตุระเบิดจำานวน 2 ครั้ง 

แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนสาย

ปล่องหอย-กะดุนง ม.3 ต.กะ

ดุนง หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่

ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด

และเดินทางไปตรวจสอบ แต่

ยังไม่เข้าไปบริเวณจุดเกิดเหตุ 

ทำาได้เพียงกั้นเชือกปิดเส้นทาง

ดังกล่าวไว้ก่อนเนื่องจากเกรง

ว่าจะเกิดเหตุซ้ำาซ้อน อีกทั้ง

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงรอเวลา

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้น ตรวจสอบเบื้องต้นพบ

ว่า จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณโคน

เสาไฟฟ้าริมถนน แรงระเบิด

ทำาให้เสาไฟฟ้ามีรอยร้าวแต่ไม่

ล้มและมีเศษทรายกระจายไป

ทั่วบริเวณ

อย่ า ง ไ รก็ ต าม  ใน

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ยืนเฝ้า

เส้นทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ

ห่างประมาณ 100 เมตรนั้น 

ปรากฏว่า เมื่อเวลาประมาณ 

12.30 น.ได้เกิดระเบิดขึ้นอีก 2 

ลูก อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแรก

ประมาณ 10 เมตร โชคดีที่ไม่มี

ใครได้รับอันตราย เนื่องจากจุด

เกิดเหตุยังไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วย

ใดเข้าไปตรวจสอบ

จากการสอบสวนทราบ

ว่า ช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุไม่มี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายใดหรือผู้ ใดผ่าน

เส้นทางดังกล่าว จนกระทั่งเกิด

ระเบิดขึ้นจำานวน 2 ลูก และ

หลังจากระเบิดหน่วยความ

มั่นคงได้แจ้งว่า อาจจะเป็น

แผนลวงเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจ

สอบเพื่อหวังจะสังหารหมู่ 

ทำาให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นเส้น

ทางไว้เพื่อดึงเวลาและห้ามไม่

ให้ใครเข้าไป ซึ่งปรากฏว่าก็ได้

เกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งจำานวน 

2 ลูก รวมเป็น 4 ลูก ทำาให้

เจ้าหน้าที่ยังต้องปิดเส้นทางดัง

กล่าวอีกต่อไป

 อย่างไรก็ตาม เจ้า

หน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้ง

นี้เป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่

สงบที่พยายามตอบโต้เจ้า

หน้าที่ หลังได้จับกุมผู้ต้องหา

ตามหมายจับคดีความมั่นคง

ซึ่งเป็นระดับแกนนำาในพื้นที่ 

อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งคนร้าย

ซุกระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้ง

เวลาไว้จำานวน 4 ลูก ห่างกัน

ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีการ

ระเบิดก่อน 2 ลูกเพื่อลวงให้

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ จากนั้น

อีก 1 ชั่วโมงก็จะระเบิดขึ้นอีก 

2 ลูก แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่รู้ทัน

ก่อนจึงไม่มีใครได้รับอันตราย

ที่ อ.เบตง จ.ยะลา กำาลัง

เจ้าหน้าที่ทหาร ตำารวจ ฝ่าย

ปกครอง ได้เพิ่มความเข้ม

มาตรการรักษาความปลอดภัย

ในพื้นที่ หลังจากเมื่อช่วง

เช้าของวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่าน

มา กำาลังเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายได้

สนธิกำาลังบังคับใช้กฎหมาย

เข้าไปในพื้นที่บ้านแอแกง ม.5                       

ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 

จับกุมตัวนายคริตมัน อาลี ซึ่ง

เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่

สงบ หรือ RKK ระดับปฏิบัติ

การที่มีความชำานาญในการ

ประกอบระเบิดและมีหมายจับ 

ป.วิอาญา ที่ 422/2563 ของ

ศาลจังหวัดปัตตานี ในคดีร่วม

กันก่อการร้ายสะสมกำาลังพล

และอาวุธ.

ปัตตานี • ปัตตานีวุ่นอีก คนร้ายวางระเบิด 4 ลูกติดกัน หวัง

สังหารเจ้าหน้าที่ โชคดีไร้เจ็บ เสียชีวิต หน่วยงานความมั่นคง

ระบุหวังโต้กลับ หลังจับแกนนำาสำาคัญในพื้นที่ยะลา 

ทำาเนียบรัฐบาล • น.ส.รัชดา 

ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ

เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุท่ีได้

รับสิทธิในโครงการลงทะเบียน

เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบจากค่าครอง

ชีพ กรอบวงเงิน 8.38 พันล้าน

บาท สำาหรับผู้สูงอายุ 10.9 ล้าน

คน ระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่

เดือนเมษายน-กันยายน 2565 

เฉล่ียรายละ 100-250 บาท 

ตามช่วงอายุ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ได้เห็นชอบในหลักการ

ไปแล้ว ว่า ขณะน้ีอยู่ในข้ันการ

เสนอขออนุมัติงบกลาง ปี 2565 

จาก ครม. โดยกรมบัญชีกลาง

คาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วย

เหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วง

กรกฎาคมน้ี ท่ีจะครอบคลุม

เงินช่วยเหลือย้อนหลังต้ังแต่

เดือนเมษายน-กรกฎาคม และ

จะทยอยอีกสองงวดท่ีเหลือใน

รอบเดือนต่อๆ ไป

รองโฆษกฯ กล่าวว่า 

สำาหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือ

เพื่อการยังชีพในคร้ังน้ี จะจ่าย

เพ่ิมจากเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็น

รายเดือนตามช่วงอายุ เป็น

ระยะเวลา 6 เดือน กล่าวคือ 

1.อายุ 60-69 ปี รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงิน

ช่วยเหลือพิเศษเพ่ิม 100 บ./

เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน 

2.อายุ 70-79 ปี รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงิน

ช่วยเหลือพิเศษเพ่ิม 150 บ./

เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน 

3.อายุ 80-89 ปี รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงิน

ช่วยเหลือพิเศษเพ่ิม 200 บ./

เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน 

และ 4.อายุ 90 ปีข้ึนไป รับ

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บ./

เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษ

เพ่ิม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 

1,250 บ./เดือน.

‘ผู้สูงอายุ’ได้เฮ!ก.ค.

เงินพิเศษเข้ากระเป๋า
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4 บทความ

รูสึกต� นเตน

เก็บตกบรรยากาศ “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในงานประชุมสุดยอด

ผูนําสตรีโลก ประจําป 2565 ซ่ึงจัดข้ึน

ท่ีประเทศไทย โดยมี นายกฯ ลุงตู เปน

ประธานในพิธี พรอมกลาวปาฐกถาพิเศษ

ทามกลางบรรดาสตรีจากนานาประเทศ

ท่ีเขารวมงานคับค่ัง จนนายกฯ ลุงตูออก

อาการต� นเตนและเขินอยางเห็นไดชัด 

ครั้นไดเวลาขึ้นกลาวปาฐกถาบน

เวที นายกฯ ลุงตู ถอดหนากาก พรอม

กับรอยยิ้มแบบเขินๆ ซึ่งเจาตัวก็รีบ

ออกตัวกอนเลยวา “คอนขางต� นเตน 

เพราะมาอยูทามกลางสาวๆ หลายประเทศ!@” 

สวนเหตุผลที่ต� นเตน นายกฯ ลุงตู บอกวา เพราะปจจุบัน

ผูหญิงมีหลายบทบาท ทั้งเปนภรรยา เปนแมของลูก เปนผูหา

รายไดใหกับครอบครัว และเปนผูรักษาความสงบ กอนอารมณ

ดีบอกทิ้งทายดวยวา “เวลาผูหญิงพูดตองเช� อ เขากลั่นกรองมา

เรียบรอยแลว” ทําสาวๆ ถูกใจ อมยิ้มไปตามๆ กัน 

แหม..เช� อแลววา “ลุงตู” ต� นเตน นานๆ ทีจะถูกรายลอม

ดวยสาวๆ ก็จะออกอาการประมาณนี้ ฮาๆๆ. 

    

รัฐบาลทํางานหน�อย

เม� อวันพุธที่ผานมา (22 มิ.ย.) ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ติดเทอร โบลงมติเห็นชอบรางกฎหมาย

ฉบับตางๆ ไดถึง 7 ฉบับ แตบรรยากาศ

การโหวตก็ตองคอยลุนอยูตลอดเวลา

วาขณะประธานที่ประชุมขอเช็กองค

ประชุมจะครบหรือไม

ชวงหน่ึงของการพิจารณาราง 

พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ...  “ศุภ

ชัย โพธ์ิสุ” รองประธานสภาฯ คนท่ีสอง 

ทําหนาท่ีเปนประธานการประชุม กดออด

ขอเช็กองคกอนลงมติขอสังเกต กมธ. พบวา

มีสมาชิกแสดงตนเพียง 239 คน ซ่ึงองคประชุมคาบเสนพอดิบพอดี 

ทําให สหายแสง-ศุภชัย กลาวขึ้นวา “ตัวเลขที่แสดงครบ

องคประชุมเปะ ขอใหฝายรัฐบาลทํางานหน�อย หากมีสมาชิกเขา

หองน้ําไปคนเดียว ตองปดประชุมทันที!@”

อือหือ! เกือบเปนสภาอับปางอีกแลว หุ หุ.

สงงานยาก

โดยปกติส� อประจําทําเนียบรัฐบาลมักจะทําขาวนายกฯ   

รองนายกฯ และ รมต. เปนประจํา เวลาตั้งคําถามก็จะเรียกทาน

นายกฯ ทานรองนายกฯ และทาน รมต. จนติดปาก

ขณะที่แหลงขาวสําคัญใน

ศูนยบัญชาการของรัฐบาลอีกคนก็

คือ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหง

ชาติ (สมช.) ก็ไมแคลวเปนแหลงขาวที่

กระจอกขาวจะตองติดตาม 

ยิ่งรัฐบาลชุดนี้ นายกฯ ลุงตู  ได

มอบหมายงานสําคัญ ไมวาจะเปนเร� อง

โควิด และลาสุดใหดูเร� องความมั่นคง

พลังงาน และอาหาร 

ในวงสัมภาษณมีอยูครั้งหนึ่ง นัก

ขาวเผลอไปเรียก “เสธ.ไก”-พล.อ.สุพจน มาลานิยม  เลขาธิการ 

สมช. วา  “ทานรัฐมนตรี” ขอสอบถามประเด็นนี้.... ขณะที่ “เสธ.

ไก” ก็ทําทาอมยิ้มเขินเล็กนอยกอนที่นักขาวจะกลาวขอโทษที่เรียก

ตําแหน�งผิด เพราะคุนชินกับทําขาว รมต.

หลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ “เสธ.ไก” เดินมากระซิบนัก

ขาวคนนั้นดวยความเอ็นดูวา “สงงานยากใหผมเลย” 555 

แหะๆ ที่ยากเพราะตําแหน�ง รมต.ยังไมพอใหนักการเมือง

เลยใชไหมคาบ! (อิ อิ). 

     

ไมตอบหรือครับ 

ยังคงเดินหนาไปอยางชาๆ การพิจารณา พ.ร.บ.ตํารวจแหง

ชาติ ที่ยังคงมีผูใหความเห็นและกรรมาธิการเสนอแกไข มีการ

อภิปรายกันแทบทุกจะมาตรา และตองลงมติในทุกมาตรา ขณะที่ 

เสี่ยยุ-นายจิรายุ หวงทรัพย ส.ส.กทม. 

พรรคเพ� อไทย ไดเขามาเสนอความเห็น

บางมาตรา ตอนพิจารณามาตรา 103 

พออภิปรายแลวเสร็จ กรรมาธิ 

การท่ีพิจารณากลับไมลุกข้ึนช้ีแจง เดอะ

ยุ เลยทวงติงทันที “ท่ีน่ังกันอยู ไมตอบ

เลยหรือครับ” สวนกรรมาธิการน่ิงเงียบ 

ทําให นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 

ท่ีทําหนาท่ีการประชุมบอกมาวา “ไมตอบ

ครับ” ทําเอา เส่ียยุ ถามเพ� อความแน�ใจ

อีกคร้ัง “ตกลงทานจะไมตอบจริงๆ หรือ

ครับ ผมวามาตราน้ีเปนประโยชนกับประชาชนนะครับ” แตผล

สุดทายก็ยังเปนเหมือนเดิม

ทําให ส.ส.กทม.เพ� อไทยผูนี้ตัดพอเล็กๆ “เสียดายเวที

รัฐสภา อยางนอยก็จะไดบันทึกไวหน�อยวา เสนอไวอยางนี้ ตกลง

ทานไมตอบจริงหรือครับ” ชวงที่ จิรายุ เวาวอนไปมา ก็เรียกรอย

ยิ้มใหกับบรรดาสมาชิกที่อยูในหองประชุมไมนอย  

แหม! เสี่ยยุ คุนเคยเวลาอภิปรายในสภา เสนอความเห็น 

มักมีผูตอบโตชี้แจงไปมา แตคราวนี้ ไมมีเลย อาจไมคุนชินเลยตอง

ย้ําไปมาหลายรอบ ฮาๆ.

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

พล.อ.สุพจน 

มาลานิยม

ศุภชัย โพธิ์สุ

จิรายุ หวงทรัพย 

งครามยูเครนที่ โจ ไบเดน ตั้งเปาไววาจะโจมตีรัสเซียให

จมดินไป โดยใชแผนดินยูเครนเปนสนามรบ และทหาร

ยูเครนไปตายแทนทหารอเมริกัน เวลาผานพนไป 4 เดือน 

กลับปรากฏวาไมเปนไปตามความตองการ มาตรการคว่ําบาตรทุก

อยางที่หนักหน�วง รวมทั้งมาตรการคว่ําบาตรทางการเงินที่พวกเขา

คุยโววาเปน มาตรการระเบิดนิวเคลียร นั้น กลับสงผลใหผูดําเนิน

การคว่ําบาตร ทั้งสหรัฐฯ และอียู ตองประสบผลเสียหายอยางหนัก

หน�วง เงินเฟอที่ดํารงอยูแลวยิ่งพุงสูงขึ้นเปนประวัติการณ ราคาวัสดุ

นับตั้งแตพลังงาน ของกินของใชแพงขึ้นหลายเทาตัวจนรายไดไมพอ

รายจายสําหรับประชาชนที่หาเชากินค่ํา สวนรัสเซียที่สหรัฐฯ และอียู

ตั้งหนาตั้งตาเลนงานนั้น กลับมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รายไดจาก

การขายน้ํามันหลังจากนําไปเปนคาใชจายทําสงครามแลวยังมีเหลือ 

เงินรูเบิลแข็งคาขึ้นมากกวากอนเกิดสงคราม เปนสกุลเงินเพียงหนึ่ง

เดียวที่ไมไดรับผลกระทบจากการผันผวนของเงินดอลลาร

รัฐบาลไบเดนกับบรรดาทุนผูกขาดทั้งหลายในประเทศ มุงทุม                                                                                       

งบหนุนชวยสงครามในยูเครนถึง 4 หม� นลานดอลลาร และที่ใชไป                                                                                    

แลวก็หลายพันลานดอลลาร พรอมกับฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน

จากการขายอาวุธและการซื้อขายน้ํามันรัสเซีย  โดยไมหันมาเหลียว

แลความทุกขยากเดือดรอนของประชาชนชาวอเมริกันในประเทศ ที่

ตองเผชิญกับภาวะเงินเฟอที่พุงขึ้นสูงเปนประวัติการณในระยะ 40 ป                              

ถึง 8.5% จนชาวอเมริกันในรัฐที่มีคาครองชีพสูงหลายรัฐ ดิ้นรนจะ

อพยพ และมีการอพยพไปอยูตางประเทศ ที่แน�ๆ คือ เวลานี้มีชาว

อเมริกันราว  6.2 แสนคน อพยพไปอยูในเม็กซิโกแลว

ความนิยมในหมูชาวอเมริกันของไบเดนไดตกฮวบเร� อยมา จน

ลาสุด จากการสํารวจของเอ็นบีซีนิวส เหลือ 39% เทานั้น  อีกไมนาน

ก็จะถึงเวลาเลือกตั้งกลางเทอม ไบเดนจะยอมแพไมได เขาจะตอง

ดิ้นรนทุกวิถีทางเพ� อใหไดเสียงมาค้ําจุนฐานะอันงอนแงนของตน

การที่ FED ประกาศขึ้นดอกเบี้ยในอัตรา 0.5% เม� อเดือนกอน 

และมาขึ้นในเดือน มิ.ย. อีก 0.75% ถือวาใชมาตรการที่แรง โดยหวัง

แกเงินเฟอ แตเม� อพิจารณาจากแผนของ FED ที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 4 

ครั้งถึงสิ้นป ไปอยูที่อัตราดอกเบี้ยราว 3.5% แสดงวามาตรการนี้จะ

ไมสามารถแกภาวะเงินเฟอได อีกทั้งการขึ้นดอกเบี้ยมากมายถึงขนาด

นี้ ยอมสงผลกระทบใหราคาหุนตกเปนระนาว สงผลเสียตอตลาดหุน

สหรัฐฯ แน�นอน เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมถดถอย

ศัตรูตัวรายกาจของสหรัฐฯ ในสายตาของไบเดน ก็คือจีนและ

รัสเซีย เขาไดเดินแผนพยายามกําจัดรัสเซียจนไมเปนผลตามความมุง                                                                                  

หมายไปแลว แตเวลานี้สงครามยืดเยื้อยังดําเนินอยูในยูเครน ปูติน

ผูนํารัสเซียไดล่ันวาจาไวชัดวาจะบรรลุแผน ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร 

คราวนี้ในยูเครนใหไดกอนสิ้นเดือนนี้ ฝายสหรัฐฯ กับอียู ดูภายนอก

รวมมือกันดี แตมีความขัดแยงไมลงรอยกันมากขึ้น หลายชาติตองการ

ยุติสงครามยูเครน แตดูเหมือนอีกหลายชาติยังไมยอม ไบเดนเองเปน

หัวโจก และมีความขัดแยงกับผูนําอียู

การที่ เจนส สโตลเทนเบิรก เลขาธิการนาโต ออกมาแนะให

ยูเครนต้องยอมเสียค่าตอบแทนเฉือนดินแดนส่วนหนึ่งเพื่อแลกกับ

การยุติสงคราม โดยเนนวาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูนํายูเครน ผาน

ไปไดไมกี่วัน ก็ออกมาพูดใหมวา สงครามยูเครนตองเปนสงครามยืด

ม� อ 14 มิถุนายน 2565 ไพฑูรย ธัญญา ศิลปนแหงชาติ เจน 

สงสมพันธุ อดีตนายกสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย ผู

เขียนและอนุกรรมาธิการ โดยไดรับมอบหมายจาก อ.เนาว

รัตน พงษ ไพบูลย ประธานอนุกรรมาธิการดานศิลปะและ

วัฒนธรรม วุฒิสภา เดินทางไปแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานวัฒนธรรมลุมน้ําโขงกับ ครูตี๋-นิวัฒน รอยแกว ผูกอตั้ง

และครูโรงเรียนแมน้ําโขง ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ครูตี๋บอกวา

“น้ําไมใชแคน้ําเทานั้น แตมันมีวิถีชีวิตวัฒนธรรม มีจิตวิญ 

ญาณ แมน้ําโขงไมเพียงหลอเลี้ยงคนอยางเดียว แตหลอเลี้ยง

อารยธรรมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากลําน้ําโขง สืบเน� องกันมา

นับรอยนับพันป”

ครูต๋ี-นิวัฒน รอยแกว เปนหน่ึงใน 6 คน จาก 73 ประเทศท่ัว

โลก เปนชาวเอเชียคนเดียวท่ีไดรับรางวัล Goldman Environmental 

Prize ประจําป 2565 นับเปนรางวัลส่ิงแวดลอมระดับโลก 

พอรูวาจีนจะระเบิดเกาะแกงในลําน้ําโขงเพ� อการเดินเรือ

ขนาด 500 ตัน ทําใหครูตี๋และเพ� อนไปพบคนเฒาคนแก ก็ไดความ

รูวาการระเบิดเกาะแกงจะสรางความวิบัติมหาศาล กุงปลาที่มา

วางไขจะไมมีแหลงอาศัย ความสมบูรณทางอาหารโดยเฉพาะสัตว

น้ําจะหายไป เพราะแหลงอาศัยที่เรียกวา “เฮือนปลา” ถูกทําลาย 

นี่คือวิถีชีวิตสืบเน� องมาตั้งแตครั้งบรรพกาล

ปฏิบัติการปกปองแมน้ําโขงจึงเริ่มขึ้นและดําเนินมาตั้งแตป 

2543 กอนหนานั้นมีการระเบิดเกาะแกงในบริเวณนั้นไปจํานวน

หนึ่ง แตเม� อชาวบานรูเทาทันและรวมกันตอตาน ทําใหเรือสํารวจ

เกาะแกงของจีนที่เขามาในน�านน้ําบริเวณนั้น 2 ครั้ง ตองลาถอย

กลับไป เพราะครูตี๋และชาวบานเอาเรือพื้นบานไปปดลอม เรือจีน

ไมอาจเดินหนาสํารวจได ตองแลนกลับไป

ในที่สุด เม� อ 4 กุมภาพันธ 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติให

ยุติการดําเนินโครงการปรับปรุงรองน้ําการเดินเรือในแมน้ําโขง 

“โครงการระเบิดแกงแมน้ําโขง” มีอันตองมวนเส� อกลับไป

แตขณะนี้ปญหาที่ใหญกวาคือ การสรางเข� อนในลําน้ําโขง 

แมน้ําโขงเริ่มตนจากที่ราบสูงทิเบตในจีน น้ําไหลผานเมียนมา ลาว 

ไทย กัมพูชา เวียดนาม ระยะทางยาว 4,909 กม. เฉพาะที่อยูใน

เขตจีน มีความยาว 2,130 กม. จีนสรางเข� อนกั้นโขงไปแลว 12 

เข� อน จากแผนที่วางไว 28 เข� อน ขณะที่ลาวจะสราง 9 เข� อน ที่

เสร็จไปแลวคือเข� อนไซยะบุรี

เดิมไทยมีแผนจะสราง 2 เข� อนกั้นแมน้ําโขง คือที่บานกุม 

อุบลราชธานี และที่ปากชม จ.เลย แตชาวบาน ภาคประชาสังคม 

กมธ.วุฒิสภา และ กมธ.สภาผูแทนราษฎร เครือขายประชาชน 8 

จังหวัดลุมน้ําโขง และกลุมรักษเชียงของที่นําโดยครูตี๋ ระดมพลัง

กันตานยันไวได เข� อนกั้นโขงในเขตไทยจึงยังสรางไมไดจนบัดนี้

ผลจากเข� อนจีน 12 เข� อนและจากลาวหนึ่งเข� อน ทุกวันนี้

ที่ ไมมีความแน�นอนในการปด-เปดเข� อนทําใหน้ําโขงผันผวนขึ้นลง

เร็วอยางผิดปกติ ชาวบานที่เวียงแกน เชียงราย บอกวา “ปกเบ็ด 

ดักปลา แตไดนก” เปนเพราะน้ําโขงลดลงเร็วจนเบ็ดเกี่ยวเหย� ออยู

เหนือผิวน้ํา ทําใหนกมากินเหย� อแลวติดเบ็ด

เข� อนกั้นน้ําโขง ซึ่งเปรียบเหมือนแทงปูนยักษ เปนกระบะกั้นน้ํา

ในแตละชวงของน้ําโขง จะทําใหเกิดผลอะไร

1.เข� อนปดก้ันเสนทางอพยพของปลา ซ่ึงในลํานํ้าโขงมีถึง 1,200–

1,700 สายพันธุ ท่ีจะลดจํานวนลงไป เพราะไมอาจใชชีวิตไดตามวิถีปกติ

2.เข� อนเปล่ียนแปลงการไหลของนํ้า ท้ังปริมาณและชวงเวลา ทํา 

ลายระบบนิเวศนํ้า และพันธุปลา ทําใหตล่ิงพัง เสนเขตแดนเปล่ียนไป   

3.เข� อนปดกั้นตะกอนดิน ซึ่งเปนทรัพยากรอันล้ําคาของสัตวน้ํา 

ตามพื้นที่ริมฝงและแหลงเกษตรริมโขง  

Dam Removal Europe ซึ่งเปน องคกรสิ่งแวดลอมตอตาน

เข� อน รายงานวา ยุโรปมีเข� อนและสิ่งกีดขวางลําน้ํามากกวาหนึ่งลาน

แหง ซึ่งมีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพที่หายไป ขัดขวาง

เสนทางอพยพของปลา และทําความพินาศใหกับระบบนิเวศทางลําน้ํา 

และยังรายงานดวยวา ในป 2564 เข� อนและกําแพงกั้นน้ําในยุโรป 17 

ประเทศ ถูกระเบิดทิ้งและถูกรื้อถอนไปถึง 239 แหง (มูลนิธิสืบนาคะ

เสถียร 22 พ.ค.2565)

ประเทศท่ีร้ือเข� อนมากท่ีสุดคือ สเปน ร้ือเข� อนถึง 108 แหง นัก

อนุรักษ์เช่ือว่าการร้ือเข่ือนท่ัวยุโรปเป็นการปล่อยให้นํ้าในลํานํ้าไหล

เคล� อนอยางอิสระเหมือนในอดีตกอนสรางเข� อนเปนการฟนฟูระบบนิเวศ

นํ้า และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังการกลับคืนมาของปลา

เขื่อนกั้นน้ําโขงจึงเป็นปัญหาเผชิญหน้าที่ยากต่อการจัดการ 

เพราะแมน้ําโขงเปนแมน้ํานานาชาติ จีนและลาวจะปด-เปดเข� อนเม� อ 

ไรอยางไร ก็เปนเร� องที่ไมอาจไปขัดขวางอะไรได จะหาขอกฎหมาย

ไปฟองรองก็ไมมี คณะกรรมการแมน้ําโขง (MRC) ที่ไทยเปนสมาชิก 

ทําไดเพียงเขาสูกระบวนการรับฟงความคิดเห็น (PNPCA) เทาน้ัน MRC 

ไมมีอํานาจบังคับอะไร

อยางไรก็ตาม ครูตี๋-นิวัฒน รอยแกว ในนามของกลุมรักษเชียง 

ของ ยังคงทําหนาที่เปนผูพิทักษแมน้ําโขง และไดอาศัยแมน้ําโขงเปน

ฐานการเรียนรูของทุกคนที่สนใจ

ในวันที่ 14 มิ.ย.65 นั้น ครูตี๋ยังไดพาคณะอนุกรรมาธิการลอง

เรือในน้ําโขงชมเกาะแกงที่พนภัยจากการระเบิด ซึ่งเปนประติมากรรม

มหัศจรรยจากธรรมชาติอยางน�าสนใจ ครูตี๋ชี้วา

“ทางการจีนพูดมาตลอดวา ‘เราด� มน้ําสายเดียวกัน’ มัน

ไมควรเปนเพียงวาทกรรม เพ� อเช� อมรอยระหวางรัฐตอรัฐเทานั้น 

มันควรทําใหเกิดการมีสวนรวมที่เปนจริงในการอยูรวมกันอยาง

สันติของคนลุมน้ําโขง ฝายบริหารชอบใชคําวา WIN–WIN (ชนะ-

ชนะ) ที่วาชนะดวยกันนั้น ใครชนะกันแน� รัฐตอรัฐ เปนผูชนะ 

แตธรรมชาติพายแพ เพราะพินาศไปแลว ใชหรือไม ก็แปลวา

ธรรมชาติ หรืออาจพูดวาประชาชนนั้นเองกลายเปนผูแพก็ได”

 ขอจบดวยบทกวีของ ไพฑูรย ธัญญา วา

แด...แมน้ําพญานาค

ความลมสลายและหายนะ

วา-มหาพญานาคนั้นลากเลื้อย

จนแผนดินผุเป� อยเปนรองกวาง

ลดเลี้ยวเชี่ยวกรากสองฟากทาง

ขีดเสนแบงขวางตางชาติพันธุ

จากโซกตรอกซอกผามาลุมราบ

ใหมนุษย ไหวกราบสะพรึงพรั่น

เก็บซอนความลับอยางเงียบงัน

เปนนรกและสวรรคมหิทธา

แตเนิ่นนานกาลไหนใครรูบาง

หลอเลี้ยงสรรคสรางเสมอหนา

จีน ลาว เขมร เวียด ไทย เมียนมา

สรางเมือง สรางสาอารยธรรม

แมน้ําของ ของใครไมเคยคิด

ทุกผิวสีมีสิทธิ์รวมด� มด่ํา

ลูกหลานของใครไดวายดํา

ไดกินน้ํากินปลามาชานาน

สืบเร� องราวกลาวขานตํานานเลา

ถึงปลายักษเผือกขาวใหกลาวขาน

วาลึกล้ําถ้ําปลองใตทองธาร

เปนเมืองเปนบานของนาคา

คือมหานทีสีทันดร

ทุกโคงคุงทางจรชะวากผา

ลวนปากน้ําลําเซไหลเรมา

รวมถวายบรรณาตลอดทาง

จากตนน้ํากลางสายสูปลายน้ํา

เสนเลือดใหญคูนค้ําสองฝงขาง

ลํามหานทีนี่ของกลาง

ใครบังอาจกลาวอางถือสิทธิ์ครอง

เพราะมือยาวสาวไดอันรายกาจ

จึงขวางกั้นขึงพาดแมน้ําของ

ใครสรางเข� อนกักกันแบงกันจอง

โดยลําพองละโมบโอบธารา

จึงมหาพญานาคอันลากเลื้อย

ถูกถกปลิ้นเน�าเป� อยอยูตรงหนา

ถลกหนัง ลอนจอนทุเรศตา

สิ้นตํานานนาคาเคยเกรียงไกร

ใตเปลวแดดแผดฉายและสายรุง

อยาหวังวาเรืองรุงกลับมาใหม

เถิดผยองครองยึดตลอดไป

แลวรอวันสิ้นใจไปดวยกัน

เถิด! รอวันสิ้นใจทุกชาติพันธุ / 2 พ.ย.62.

โครงการ THEOS-2 เปนฝมือการพัฒนาโดยวิศวกร

ไทยรวมกับ Surrey Satellite Technology หรือ SSTL ในสห

ราชอาณาจักร โดยดาวเทียม THEOS-2A เปนดาวเทียมท่ีมี                                                                         

นํ้าหนัก 100 กิโลกรัม สามารถบันทึกภาพท่ีมีรายละเอียดประ 

มาณ 1 เมตร ตอ pixel ใชเวลาโคจรรอบโลกวันละ 13-14 รอบ                                                                                  

และผานประเทศไทย 3-4 รอบตอวัน และเปนดาวเทียมสํารวจ

โลกท่ีมีมาตรฐานระดับ industrial grade ดวงแรกของไทย.

THEOS-2 

เยื้อ กินเวลาหลายป แสดงใหเห็นวา ภายในของพวกเขาเองมีความ

ขัดแยงกัน ชาติอียูตางเห็นวา ผลจากการปฏิบัติสอชัดวาการไปหนุน

ชวยยูเครนมีแตเสียกับเสีย หากไมรีบถอนตัว ตอไปจะยิ่งแยกวานี้

สวนโจ ไบเดน ผูนําสหรัฐฯ ที่หวังผานสงครามยูเครนไปควบ 

คุมนาโต อียู หรือประเทศในยุโรปใหอยูหมัด อยูในโอวาทของตน หาก

สามารถกดรัสเซียลงไปได เขาก็สามารถที่จะระดมกําลัง โดยเฉพาะ

องคการนาโตมาเอเชีย ขยายบทบาทของนาโตที่ตั้งขึ้นเพ� อแอตแลน 

ติกเหนือครอบคลุมไปถึงแปซิฟก รวมศูนยกําลังกับสมุนในเอเชียตาม

แผน ยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก ของสหรัฐฯ เพ� อตอตานและกําจัด

จีนใหจงได พรอมกับโชวผลงานใหชาวอเมริกันดูวาเขาทําได แลวเขา

ก็จะไดรับการสนับสนุนในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึง

การเดินทางเยือนเอเชียที่ผานมาของไบเดน นอกจากจะตอก                                                                                  

ยํ้ากระชับความรวมมือกับเกาหลีใตและญ่ีปุนแลว ญ่ีปุนยังไดประกาศ

จะเพิ่มงบกลาโหมตอไปใหเกินกวา 2% ของ GDP ยอมรวมกับสหรัฐฯ 

ตอตานจีนอยางถวายหัว เพ� อหวังใหญี่ปุนทะลวงออกจากรัฐธรรมนูญ

ฉบับ “สันติภาพ” ที่มัดตัวไวและยกระดับญี่ปุนขึ้นมาเปนมหาอํานาจ

ในเอเชีย สหรัฐฯ ยังไดใชการประชุมสุดยอดความม่ันคงแหงแชงกรี-ลา 

ที่สิงคโปร ขมขูบีบคั้นจีนใหเลิกยุงกับไตหวัน โดย พล.อ.เวย เฟงเหอ 

มนตรีแหงรัฐและรัฐมนตรีกลาโหมจีนตอกกลับวา การรวมไตหวันเปน

ความหวังอันสูงสุดของชาวจีนทั้งมวล “ใครที่หวังแยกไตหวันออกจาก

จีนมีแตหนทางเดียวเทานั้น คือ ‘ตาย’”

15 มิ.ย.2022 สี จิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง

ของจีน ไดมีคําสั่งใหกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ใหออก โครงราง

ปฏิบัติการทางทหารสําหรับปฏิบัติการทางทหารนอกภาคสงคราม 

เสริมสรางกองทัพ ยึดมั่นแนวคิดความมั่นคงของชาติโดยรวม ปกปอง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน พิทักษอธิปไตย 

ความมั่นคง และผลประโยชนในการพัฒนาของชาติ รักษาสันติภาพ

ของโลกและเสถียรภาพในภูมิภาค อันเปนการสั่งเตรียมพรอมรับมือ

กับภยันตรายที่จะเกิดขึ้นทุกขณะอยางมีสติ

มาถึงตอนนี้ก็น�าจะมาลองพิจารณาวา หากสหรัฐฯ บังอาจยก

ทัพจากอีกซีกโลกหน่ึงมาบุกจีนถึงบาน จีนก็คงไมลังเลท่ีจะตอบโตอยาง

ไมปรานี นักวิเคราะหการทหารของจีนย้ําไวแลววา ทหารปลดแอก

ประชาชนจีนจะรบเม� อตองพิทักษผลประโยชนแกนกลางแหงชาติจีน 

กําลังทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะยังเปนอันดับหนึ่ง กําลังทางทหาร

ของสหรัฐฯ แมจะใหญโตกวาจีน แตตองกระจายอยูทั่วโลก ถึงจะ

รวมศูนยกําลัง 60% มาอยูในเอเชีย-แปซิฟก แตเปนการทําสงคราม

รุกรานจะไมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนอเมริกันอยางที่เคยได

รับตอนทําสงครามสูญี่ปุนที่อาวเพิรล ซึ่งเปนการทําสงครามเพ� อปก 

ปองชาติ แตจีนเปนฝายถูกรุกราน ประชาชนจีนทั้ง 1,400 ลานคน

ยอมทุมสุดตัวสามัคคีเขาปกปองชาติอยางไมคิดชีวิต ฐานทางดานอุต 

สาหกรรมของจีนก็แข็งแกรงและพรอมกวา การสงกําลังบํารุง ไมวา

ดานไหน รวมทั้งกําลังทหารก็เหนือกวาสหรัฐฯ ที่อยูหางสนามรบไกล

แสนไกล

ยิ่งกวานั้น จีนก็พรอมสรรพกวา ในฐานะเปนเจาสนามยอม

สามารถควบคุมอํานาจทางอากาศไวได แมสหรัฐฯ มีกองเรือบรรทุก

เคร� องบินหลายกอง แตก็ตกอยูในรัศมีทําการของขีปนาวุธไฮเปอร โซ

นิกสของจีน เชน DF-21D ซึ่งยิงไดไกลถึง 2,000 กม. ครอบคลุมเครือ

แนวเกาะที่ 1 และขีปนาวุธ DF-26 ซึ่งยิงไกลกวา 4,000 กม. ถึงเกาะ

กวม คลุมรัศมีเครือแนวเกาะที่ 2 ไวหมด พอเริ่มเปดฉากรบ กองทัพ

ขีปนาวุธไฮเปอร โซนิกสของจีนที่ ไดช� อวา “เพชฌฆาตเรือบรรทุก

เคร� องบิน” เหนือเสียง 5 เทาขึ้นไปก็จะรุมโจมตีกองเรือบรรทุกเคร� อง

บินของสหรัฐฯ ที่อยูในรัศมีทําการ โดยที่สามารถยิงจากหลายจุด

พรอมกันมารวมศูนยในจุดเดียวกัน และปจจุบันก็ยังไมมีระบบปองกัน

ของสหรัฐฯ ไหนสามารถสกัดได ซึ่งกองทัพจีนไดเคยยิงโชวใหเห็นมา

แลว เคร� องบินประจําเรือบรรทุกเคร� องบินไมวาจะ 60 ลํา หรือกวา

นั้น เม� อบินขึ้นจากเรือออกปฏิบัติการ ชั่วพริบตาเดียวก็หาที่ลงไมได

เพราะเรือถูกจมแลว

สวนกองทัพเรือที่ 7 ของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยูที่ โยโกสุกะในญี่ปุน 

ก็คงตกอยูภายใตการโจมตีของขีปนาวุธจีนที่บินมาราวกับหาฝน 

ฐานทัพตางๆ ของสหรัฐฯ ในญี่ปุน ที่โอกินาวา ที่เกาะกวม และที่

อ� นๆ ก็คงอยูในรัศมีโจมตีของกองทัพจรวดจีนเชนกัน เรือรบสหรัฐฯ 

ไมวาจะเปนเรือผิวน้ําหรือเรือใตน้ําลวนตกอยูในภาวะที่ ไมปลอดภัย 

ถึงฝายจีนจะไดรับความเสียหายจากการสูรบ ก็สามารถทดแทนได

อยางรวดเร็ว ประเทศบริวารอยางญี่ปุนและเกาหลีใตก็จะโดนโจมตี

ตั้งแตตน สวนประเทศที่ยอมใหสหรัฐฯ ตั้งฐานทัพ ฐานจรวด หรือ

เครือขายขาวกรอง ก็จะถูกโจมตีไมมีเหลือ อยางฟลิปปนสและไทย 

ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมไปทําขอตกลงลับๆ ไวกับสหรัฐฯ ก็คงไมแคลว 

นอกจากรีบถอนตัวออกมากอน ไมตองไปยืนอยูกับฝายไหนทั้งสิ้น จึง

เปนหนาที่ของประชาชนเราที่ตองติดตามเรียกรองใหยกเลิกขอตกลง

ใหได สําหรับกลุมนาโตในยุโรป ถึงเวลาก็อาจไมกลามาชวยสหรัฐฯ สู

จีน  

ชุย เทียนไข อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจําสหรัฐฯ หลังจาก

ปลดเกษียณแลว เม� อเร็วๆ นี้ ไดกลาวถึงความสัมพันธจีน-สหรัฐฯ วา 

ที่แลวมาที่เราตองอดทน อดกลั้น มานาน ก็เพราะเราตองการเวลาที่

จะยกระดับกําลังของตนใหแข็งแกรงเหนือสหรัฐ เม� อถึงเวลาที่เหมาะ

สมเราก็จะตีมันใหจมดินไปเลย ไมใหมาเที่ยวรังแกใครตอใคร

สวนผูเชี่ยวชาญดานสถานการณระหวางประเทศของจีนก็ย้ํา

วา การตอกรกับสหรัฐฯ ครั้งนี้หากเกิดขึ้น จีนอาจตองเสียหายหนัก

หน�วง เศรษฐกิจถดถอยไปถึง 20 ป สิ่งเหลานี้เรารวมพลังกันสราง

ใหมได สําหรับสหรัฐฯ เม� อถูกตีจนพายแพไปแลว ก็จะสูญเสียฐานะ

การครองความเปนเจาโลก ระเบียบโลกใหมก็จะเกิดขึ้น.

นิวัฒน รอยแกว: จากเกาะแกงถึงเข� อนกั้นแมน้ําโขง

เ

ไกร  เชี่ยวปรีชา

ส



ระทู้สด กลายเป็นกระทู้เดือดข้ึนมาทันที หลัง สุชาติ                

ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี 1 ซ่ึง

ทำาหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม จัดชุดใหญ่อบรมนายก

รัฐมนตรีกลางห้องประชุมสภา เมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา

“ขอกำ�ชับว่�ก�รมอบหม�ยอย่�สั่งเหมือนทห�ร คือสั่ง

ไปแล้วถือว่�จบกัน แบบนั้นไม่ใช่ แต่ขอให้สั่งเหมือนนักก�ร

เมือง ต้องสอบถ�มกันหน่อยว่�ว่�งหรือไม่ ตอบได้หรือไม่ 

แบบนี้ ไม่เรียกว่�มอบหม�ย เพร�ะมอบหม�ยแล้วไม่ม�ตอบ

ถือว่�ไม่มีคว�มรับผิดชอบ” 

เหตุเริ่มมาจากการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา ของนาย

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าว

ไกล เกี่ยวกับแนวทางจัดการปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ พลังงาน 

และค่าครองชีพของประชาชน ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่านายกฯ  ทำาหนังสือแจ้งติด

ภารกิจสำาคัญ มอบหมายให้นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลังมาตอบกระทู้แทน แต่นายอาคมแจ้งว่าติดภารกิจ จึง                                              

มอบหมายให้นายสันติ พร้อม

พัฒน์ รมช.การคลังมาตอบ 

แต่นายสันติแจ้งมาว่าติด

ภารกิจสำาคัญเช่นกัน

งานนี้ เลยเบี้ยวกัน

หลายทอด สรุปไม่มีใครมา

ชี้แจงสักคน 

ล่าสุด “บิ๊กตู่” ออก                                 

โรงเคลียร์แล้ว ยันให้เกียรติ                                 

สภา และทำาตามระเบียบ

กฎหมายของสภา โดยให้                                         

เหตุผลว่าอยากให้ผู้ เกี่ยว 

ข้องโดยตรงชี้แจงจะได้ราย

ละเอียดดีกว่า  จึงมอบหมายให้ รมว.การคลัง หลังมีปัญหา

ได้สอบถามถึงทราบว่านายอาคมติดภารกิจที่ จ.อุบลราชธานี 

ส่วน รมช.การคลังก็ติดพันประชุมคณะกรรมาธิการอยู่ พร้อม

ตบท้ายตอบคำาถามสื่อที่ว่า รองประธานสภาพูดแรงไปหรือไม่ 

“ก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะ”

ถึงแม้สมัยที่นายสุชาติ เคยดำารงตำาแหน่งรองประธาน

สภา คนที่สอง ในปี 2545-2548 และเป็นรองประธานสภา 

คนที่หนึ่ง ระหว่างปี 2548-2549 จะทำาหน้าที่ได้ดี แต่ต้อง

ยอมรับว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ ในยุคที่มีนายชวน หลีกภัย 

ทำาหน้าที่ประธานได้อย่างโดดเด่น ทำาให้บทบาทรองประธาน

สภาทั้งสองคนไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนัก 

คราวน้ีนายสุชาติฟาดแรงถึงผู้นำาโดยตรง ทำาให้ถูกกล่าว

ขานไม่น้อย เรียกว่าม้าตีนปลายปล่อยของในช่วงท้ายวาระ

สภา จนถูกจับตามองว่าทิศทางการเมืองในอนาคต โอกาส

ผละจากพลังประชารัฐมีสูง  

จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แกนนำากลุ่มบ้านริมน้ำาเข้า

ซบ พปชร. ภายใต้การชักชวนของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

และตลอดเวลาท่ีผ่านมานายสุชาติมีความเป็นเอกเทศ เป็นตัว                                                                         

ของตัวเองสูง ตั้งแต่รับตำาแหน่งรองประธานสภาก็ไม่เคยเข้า                                                                          

ท่ีทำาการพรรคพลังประชารัฐ หรือร่วมกิจกรรมอะไรกับพรรคเลย

ต้องรอดูว่าเลือกตั้งครั้งหน้า ส.ส.ฉะเชิงเทรา 9 สมัย                                                                                   

ซึ่งผ่านสนามการเมืองมาแล้วถึง 10 พรรค ตั้งแต่ประชาธิ 

ปัตย์, ชาติไทย, สามัคคีธรรม, ชาติพัฒนา, ไท, ความหวังใหม่, 

ไทยรักไทย, เพื่อแผ่นดิน, ภูมิใจไทย และพลังประชารัฐ จะ

เปลี่ยนสังกัดเป็นพรรคที่ 11 อีกหรือเปล่า.

การบันเทิงสั้นๆ เราอยากดูยืดยาว ฟังประหลาดก็จริง 

แต่ในคริสต์ศตวรรษท่ี ๒๐ หมากล้อมหมากรุกถือเป็น

อาชีพ แลถึงขนาดมีสำานักปรมาจารย์ ฟังแล้วเหมือนฝัน แล                                                                               

เคยเจริญรุ่งเรืองมากในประเทศญ่ีปุ่นด้วย Yasunari  Kawabata 

เขียน The Master of Go ฉบับปรับปรุง ผลงานเล่มสุดท้าย

ของเขาเอง เป็นรูปแบบนวนิยายถึงประสบการณ์จริง 

สมัยเขายังหนุ่มเป็นนักหนังสือพิมพ์ รายงานสดราย

วันถึงการแข่งขันหมากล้อม พร้อมบทวิจารณ์จากผู้ชำานาญ

การ  แต่นำาเสนอในรูปศิลปะการประพันธ์คล้ายบทกวี แล

มีช็อตเด็ดของแต่ละวัน มาลับสมองของแฟนคลับคนอ่านหนัง 

สือพิมพ์ด้วย การแข่งขันอันยาวนาน เลือกเอามาลับสมอง

สั้นๆ  ภายหลังผู้ชำานาญการคนดังกล่าว กลายมาเป็นคนดัง

ระดับปรมาจารย์ แต่กลับไม่สามารถได้ตำาแหน่ง แลเป็นอัน

ฉาวลือเลื่อง เป็นปรมาจารย์ไร้สำานักผู้มีคนศึกษาหมากกล 

ข้ามกลับมายังแผ่นดินจีนเกาะฮ่องกง ก็มิยังผู้เลื่องชื่อ

ทางนิยายบู๊ลิ้ม ก็เป็นผู้ศึกษาเลื่อมใสหมากกลข้ามแผ่นดิน

กลับไปมาอยู่เสมอ แลกายกรรมบันเทิงของนิยายบู๊ลิ้มของ

เขาเอง มีกระแสเล่ากันว่า เพราะสมัยก่อนมีครูมวยจีนคน

ดังสองท่าน ผิดใจกัน จึงท้าประลองในที่สาธารณะ ผลคือ

ในสองเพลง คนแห่กันมาดูจึงผิดหวัง กลายเป็นว่า คนนิยม

อยากชมดูกายกรรมกระมัง ครั้นจัดลงบทประพันธ์ การต่อสู้

สั้นๆ ก็สามารถบันเทิงยืดยาว ละเอียดลออไปเอง งานยาวๆ 

อย่างหมากรุกหมากล้อม เราสนใจจับตัดตอนมาวิจารณ์ส้ันๆ                                                                              

คนต่อยตีประเด๋ียวประด๋าว กลับอยากรู้เจาะลึกลงรายละเอียด

เป็นกายกรรม 

การงานการบันเทิง มีลางอย่างส้ันลง เหมือนแท่งเทียน

จุดไส้ลุกสว่างขึ้นมาแล้ว แรงเทียนพาส่องมองเห็นก็จริง แต่                                                                     

แท่งเทียนลดลง สั้นลง สิ้นลงแห่งตนเอง สาระเยี่ยงกล่าว 

โบราณกาลเป็นสามัญ ประพันธกร ยากขาดยุติพ้นไปมิได้ จริง

หรือ ทุกวันนี้หมากรุกหมากล้อม เราสามารถดูสดถ่ายทอด

ได้ตลอดแล้ว แต่หากสมองกลชนะคนตลอดกาล จักหมายถึง

อันใด ปัจจุบันสมัยเทคโนโลยี สามารถจำาลองตัดต่อ หรรษา

บันเทิงได้ไม่จำากัด ภาพยนตร์บทประพันธ์เหนือจริง ถือเป็น

จริงยิ่งกว่าจริงได้เพียงไหน หากติดอยู่แต่ในนั้น.

5บทความ

าสรุปสถานการณ์การบ้านการเมืองสักหน่อยครับ 

ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ถูก

บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระไปเรียบร้อย ฉะนั้นก็เป็น

อันจบ ไม่มีคำาว่าญัตติเถื่อน  

ที่เหลือคือเดินหน้ากำาหนดวันอภิปราย จะวันไหนกี่วัน

ก็ว่ากันไป ไม่ใช่สาระสำาคัญสักเท่าไหร่ 

แต่ประเด็นใหญ่อยู่ท่ี เมื่อฝ่ายค้านยื่นญัตติฟอกนายกฯ 

และรัฐมนตรีรวม ๑๑ รายแล้ว ก็ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจให้

ครบทั้ง ๑๑ คน  

หากจำากันได้อภิปรายคราวที่แล้วช่วงท้ายๆ ฝ่ายค้าน

ปล่อยผี 

รัฐมนตรีบางคนแทบไม่ได้แตะ เพราะปัญหาจากการ

บริหารเวลาของฝ่ายค้านเอง หรืออาจมีเหตุผลอื่นที่บอกไม่

ได้ ฉะนั้นคราวนี้ ไม่ควรจะเกิดซ้ำารอยอีก

ไม่เช่นนั้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นการตรวจ

สอบการทำางานของรัฐบาลที่เข้มข้นสุด อาจกลายเป็นเวทีหา

ผลประโยชน์ของนักการเมืองไปในที่สุด 

ใครไม่อยากถูกซักฟอกก็ต่อรองมา แบบนั้นมันจะพัง

ทั้งระบบ 

ครับ...ประเด็นตกค้างจาก คำาพูดของ “โทน่ี ทักษิณ ชิน

วัตร” รัฐมนตรี กล่าวในรายการ CareTalk X  CareClubhouse 

เรื่อง เศรษฐกิจพังยับ ประยุทธ์รับมือไม่ไหว ที่เฟซบุ๊กแฟน

เพจ CARE คิด เคลื่อน ไทย เผยแพร่ไปเมื่อ วันอังคารที่ ๒๑ 

มิถุนายน ที่ผ่านมา 

“ก�รแก้ไขปัญห�ต่อไปนี้ย�กม�ก เพร�ะเละเทะทุก

จุด  ไม่มีระบบอะไรดีเลย ทั้งระบบร�ชก�ร ระบบก�รศึกษ�  

ระบบเศรษฐกิจ ไปหมดแล้ว 

ดังนั้นต้องม�นั่งว�งแผนนั่งทำ�ใหม่กันหมด 

ดังนั้นแม้ว่�รัฐบ�ลใหม่ได้แลนด์สไลด์ม� แต่ก็เป็น

ทุกขล�ภ เพร�ะตอนนี้เละหมดแล้ว”

ฟังแล้วงงมั้ยครับ!

มันพังขนาดนั้นเลยหรือ 

ลองแกะคำาพูดดูนะครับ 

‘ทุกขลาภ’ ของ ‘ทักษิณ’

“รัฐบาลใหม่ได้แลนด์สไลด์มา” “ทักษิณ” กำาลังจะสื่อสาร

กับประชาชนว่า ต่อให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกต้ังแลนด์สไลด์ 

และตั้งรัฐบาลได้สำาเร็จ ก็เป็นทุกขลาภ เพราะปัญหาของประ 

เทศอยู่ในขั้นเละเทะไปหมดทุกอย่าง

ออกตัวตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งกันเลยหรือ? 

ถ้าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแลนด์สไลด์ ได้เป็นรัฐ 

บาล แต่แก้ปัญหายากๆ ที่ “ทักษิณ” บอกว่ารัฐบาลประยุทธ์ขี้

ทิ้งไว้ไม่ได้ ก็ไม่ควรอาสามาทำางานการเมืองครับ 

ชนะแลนด์สไลด์ อำานาจอยู่ในมือเห็นๆ จะออกกฎหมาย

อะไรก็ได้ แล้วบอกเป็นทุกขลาภได้ไง

ขีดเส้นใต้ร้อยเส้นนะครับ งานการเมืองเป็นงานอาสา 

ไม่ใช่บังคับ 

เมื่ออาสาเข้ามา จะบอกเป็นทุกขลาภไม่ได้ 

เร่ิมต้นคิดก็ผิดแล้วครับ คงเป็นเพราะการทำางานการเมือง

ในความหมายของ “ทักษิณ” อาจเป็นอีกความหมาย 

ไม่ใช่งานอาสา แต่คือการทำาธุรกิจ 

แต่ประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนคิดไม่เหมือน “ทักษิณ” คือ 

ประเทศไทยผ่านจุดต่ำาสุดของวิกฤตโควิด และวิกฤตเศรษฐกิจ

มาแล้ว ฉะนั้นรัฐบาลหน้าที่จะมาปีหน้าจะทำางานง่ายกว่ารัฐ 

บาลปัจจุบันมาก 

จากท่ีท้ังโลกต้องปิดประเทศ หลายๆ เมืองต้องล็อกดาวน์

กันเป็นเดือนๆ ธุรกิจพังระเนนระนาด คนตกงานจำานวนมหา 

ศาล โควิดเล่นงานไปทั่ว ป่วย-ตาย นับล้านๆ

มาวันนี้ แข่งกันเปิดประเทศ ล็อกดาวน์แทบไม่มีให้เห็น 

ภาคธุรกิจเดินเครื่อง การท่องเท่ียวเร่ิมฟ้ืนตัว การบินกลับมาแล้ว 

ผู้คนกลับมาทำางาน เครื่องยนต์ทุกตัวสตาร์ทและเดินหน้าแล้ว 

จะมีปัญหาก็เรื่องราคาน้ำามันที่พุ่งสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ

สร้างปัญหาให้บางประเทศ แต่ไม่ใช่ไทยแน่นอน 

ฉะนั้นการมองว่า รัฐบาลหน้าเข้ามาก็เจอทุกขลาภนั้น  

“ทักษิณ” กำาลังกลัวว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีศักยภาพพอท่ีจะบริหาร

ประเทศหรือเปล่า 

หรือไม่เคยชินกับการบริหารประเทศในยุคท่ีโลกเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ 

“ทักษิณ” บอกว่า การบริหารประเทศของรัฐบาลประยุทธ์ 

ไม่มีระบบอะไรดีเลย 

ทั้งระบบราชการ 

ระบบการศึกษา 

ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบราชการก็ระบบเดิมต้ังแต่ระบอบทักษิณอยู่ในอำานาจ

ระบบการศึกษา ก็ยังไม่เปลี่ยนตั้งแต่ระบอบทักษิณอยู่ใน

อำานาจ 

ระบบเศรษฐกิจมีปัญหาแน่นอนจากวิกฤตโควิด แต่ก็มี

ปัญหากันทั้งโลก ไม่เฉพาะที่ประเทศไทย 

ฉะนั้นการบอกว่าไม่มีอะไรดีเลย ดูจะเป็นการพูดที่ไม่รับ

ผิดชอบอย่างน่าละอายที่สุด

หรืออาจเป็นเพราะ “ทักษิณ” ไม่เคยบริหารประเทศช่วง

โลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริงๆ   

ย้อนกลับไปปี ๒๕๔๔ รัฐบาลทักษิณ เข้าบริหารประเทศ

ในช่วงเศรษฐกิจโลกขาขึ้น เริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตต้มยำากุ้ง 

รัฐบาลชวน หลีกภัย เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวจากรัฐบาลก่อน พา

ประเทศเข้าโปรแกรม IMF ถูกด่าสาดเสียเทเสีย ว่าขายชาติ  

ออกกฎหมายขายชาติ ๑๑ ฉบับ

เมื่อรัฐบาลทักษิณเข้ามา ก็ได้อานิสงส์จากกฎหมายขาย

ชาติที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นมา

ปี ๒๕๕๐ ช่วงรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ วัฏจักร

วิกฤตเศรษฐกิจโลกวนมาอีกรอบ เกิด วิกฤตซับไพรม์-วิกฤต

แฮมเบอร์เกอร์ กว่าจะกอบกู้กันได้ใช้เวลา ๔-๕ ปี 

ช่างบังเอิญรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ก็เข้ามาในช่วงเศรษฐกิจ

โลกขาข้ึนเช่นกัน แต่ก็ล่มสลายไปเพราะพยายามนิรโทษกรรม

ให้นักโทษหนีคุกคดีโกง 

จะเห็นว่ารัฐบาลระบอบทักษิณ ไม่มีประสบการณ์บริหาร

ประเทศในช่วงที่โลกเจอวิกฤตรุนแรง 

ถามว่าต้มยำากุ้ง วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ รุนแรงหรือไม่ 

คำาตอบคือรุนแรงมาก

แต่เมื่อเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด และ

สงครามรัสเซีย-ยูเครน บวกกันแล้ว ไม่ได้เศษเสี้ยวครับ

วิกฤตต้มยำากุ้ง-วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ไม่ถึงขั้นทำาให้ผู้ 

คนระดับรากล้ม

แต่วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด กระทบไปทั่วทั้งคน

รวย คนจน โดนกันหมด 

ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ

แต่เป็นเรื่องของ “ชีวิต” ด้วย 

ฉะนั้นหากมองว่าปีหน้าเจอทุกขลาภ พรรคเพื่อไทยก็

ไม่ควรอาสาเข้ามาทำางานการเมือง  

ปีหน้าที่ต้องเจอแน่ๆ คือ ปัญหาด้านพลังงาน ราคา

น้ำามันแพง แต่มันอยู่ในข่ายที่รัฐบาลบรรเทาให้ประชาชนได้ 

ไม่ถึงขั้นต้องปิดกิจการ ปิดประเทศ เหมือนที่ผ่านมา

แน่นอน 

ครับ...“ทักษิณ” ต้องการดิสเครดิตรัฐบาลประยุทธ์ ด้วย

การบอกว่าสร้างปัญหาต่างๆ ไว้มากมาย รัฐบาลแลนด์สไลด์

ต้องเข้ามาแก้ไข แม้จะยากก็ตาม 

แต่ข้อเท็จจริงคือ รัฐบาลหน้า ไม่ว่าใครเข้ามาก็ตาม 

ทำางานง่ายกว่ารัฐบาลปัจจุบันเยอะ  

และจะได้อานิสงส์จากผลงานของรัฐบาลปัจจุบัน  

เหมือนที่ “ทักษิณ” เข้ามาหลังประเทศผ่านพ้นวิกฤต

ต้มยำากุ้งนั่นแหละครับ.

เข้มงวดพลังงาน

อิตาลี มีกฎ เรื่องรถยนต์

ในรถมี สี่คน เข้าเมืองได้

ไม่ถึงสี่ คนในรถ จงอดใจ

ฉันเคยไป อิตาลี ดีจังเลย

มาตั้งกฎรถยนต์ถนนเถอะ

รถยนต์เยอะยุ่งยิ่งจริงเหวย

ลดการใช้ พลังงาน งอกเงย

อย่าคุ้นเคย หนึ่งคน หนึ่งคัน

สนามยิงปืน

เรียน หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

เรื่องมีดังนี้ สนามยิงปืนได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่

ผมและชาวบ้าน ดังนี้

๑.มีเสียงปืนดังรบกวนอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงท่ีมีกลุ่ม

ทหารหรือตำารวจมายิงฝึกซ้อม โดยจะยิงตลอดทั้งกลางวัน

และกลางคืน ทำาให้ตกใจกลัวและนอนไม่หลับ โดยเฉพาะ

บ้านที่มีเด็กเล็ก

๒.มีหัวกระสุนปืนและเศษหินทรายตกใส่หลังคาบ้าน

แตกเสียหาย หากหัวกระสุนตกทะลุไปถูกคนก็จะทำาให้บาด

เจ็บ หรือเสียชีวิตได้

สิ่งที่ต้องการให้ช่วย คือ

ขอให้ย้ายสนามยิงปืนไปให้ไกลๆ จากบ้านเรือนชาวบ้าน 

ไม่ให้เสียงปืนดังรบกวนชาวบ้านได้อีก ไม่ให้หัวกระสุนปืนและ

เศษหินทรายตกใส่หลังคาบ้านชาวบ้านได้อีก

สาเหตุที่ผมไม่ลงชื่อในจดหมาย

ก็เพราะเจ้าของสนามยิงปืนเป็นผู้มีอิทธิพล ใครที่ขัดใจ

ท่าน ถ้าไม่ตายก็พิการ มีตัวอย่างให้เห็นอยู่หนึ่งราย ที่ถูก

ทำาร้ายจนต้องพิการไปตลอดชีวิต เพียงเพราะขัดใจท่าน ผู้

เสียหายอยู่ที่บ้านปงอ้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด สอบถาม

ชาวบ้านในละแวกนั้นก็จะทราบกันดี

ขอได้ โปรดช่วยเหลือชาวบ้านที่ ไม่มีอำานาจต่อรองใดๆ  

เลยด้วยเถอะครับ.

ด้วยความเคารพ

 

ขอเซ็นเซอร์ชื่อสน�มยิงปืนไว้ก่อนนะครับ แต่ก็อยู่ที่

เชียงใหม่ ประเด็นคือผมไม่รู้ว่�ระหว่�งสน�มยิงปืน กับบ้�น

เรือนประช�ชนแถวน้ันใครม�ก่อนกัน ถ้�สน�มยิงปืนม�ก่อน 

อันนี้จะย�กหน่อย แต่ถ้�ม�ทีหลังก็ต้องดูว่�ตั้งข้�งบ้�นคน

ได้อย่�งไร มีม�ตรฐ�นหรือไม่ เท่�ที่อ่�นจดหม�ยนิรน�มนี้

กระสุนปลิวว่อนไปหมด แล้วตำ�รวจ ทห�รที่ไปซ้อมยิงปืน

ไม่รู้สึกอะไรกันบ้�งเลยหรือครับ 

ฉะนั้นช่วยส่งข้อมูลม�เพิ่มเติมจะเป็นก�รดีครับ จะได้

ช่วยกันห�ท�งออกที่ถูกต้อง. 

สั้นลง

ว่ากันว่า เมื่อโลกรายวันรอบตัวเรา มีเรื่องราวรายงาน

ได้สารพัด ทุกขณะทุกนาที แทบไม่ขาดสาย เราก็มีรอยสนใจ

สั้นเข้า แลรับสารอันมีขนาดสั้นลงทุกที ครั้นสั้นลงแล้ว เรา

พลาดหรือพบอันใด การทำางานอันยาวๆ เราอยากดูสั้นๆ 

ส่งสัญญาณผละ พปชร.

(หมายเหตุ...ครูมวยสองคนสู้กัน ลางคนแปลว่าจบใน

สองหมัด ลางก็แปลว่าจบในสองยก จึงนึกถึงคำาเก่าว่าสอง

เพลงกระมัง แบบในสามก๊ก เท็จจริงอย่างไรเพียงไร คงต้อง

อาศัยผู้รู้ชี้แจงแล)

สุรพล บัณฑุเศรณี

 

จริงครับคนอย�กดูส�ระสั้นลง แต่อย�กดูบันเทิงเพิ่ม

ขึ้น  ก็คงเป็นเพร�ะคว�มเครียดจ�กก�รใช้ชีวิตประจำ�วันที่                                                            

เพ่ิมม�กข้ึนเรื่อยๆ เพร�ะมนุษย์แข่งขันกันม�กข้ึนกว่�แต่ก่อน

นั่นเองครับ.  

รุกป่า

   * “นักการเมือง” ของไทย

เป็นอะไรกันนักหนา

จึงได้ “บุกรุกป่า”

แทบทั่วหน้ากันทุกคน

   * ทั้ง “พรรครัฐบาล”

“พรรคฝ่ายค้าน” ก็รุกจน

ถูก “ฟ้องร้อง” ปี้ป่น

มีให้เห็นเป็นประจำา

   * ถือว่ามีอำานาจ

จะทำา “อุบาทว์-ระยำา”

ก็ไม่ใส่ใจนำา

มาครุ่นคิดพินิจกัน

   * ก็รู้รู้กันอยู่

ความผิดดูรุนแรงครัน

หากจับได้ไล่ทัน

“ข้อหา” นั้นบานตะไท

   * ถูกดำาเนินคดี

อย่างน้อยมี “อาญา” ไง

“แพ่ง” อย่าประมาทไป

อาจตามมาหาเช่นกัน

   * สำาคัญคดีนี้

ใน ๑๐ ปีการเมืองนั้น

หมดสิทธิ์ลงเล่นพลัน

ตัวอย่างทั่น “ปารีณา”

   * ป่าเขาลำาเนาไพร

ควรใส่ใจหมั่นรักษา

จะบุกรุกไปหา

“สันขวาน” หรือทั่นผู้แทนฯ

   สมโชค พลรักษ์

ม

ก

สุชาติ ตันเจริญ



บี้เร่งเครื่องไฮสปีดไทย-จีน

ส่อง10ธุรกิจดาวเด่นฉายแสงรับความปังครึ่งปีหลัง
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6 เศรษฐกิจ

‘ศักดิ์สยาม’ขีดเส้น3สัญญาก.ค.65ต้องจบ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ราชดำาเนิน • “ศักดิ์สยาม” ลุยตรวจความคืบหน้ารถไฟไฮสปีดไทย-จีน 

สั่งการรถไฟฯ เร่งเคลียร์ 3 สัญญาให้จบภายใน ก.ค.นี้ เพื่อให้สามารถ

ดำาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผน

รกิจไทย’ ต้องเผชิญกับมรสุมทางเศรษฐกิจอย่างสาหัสในช่วง 2 ปี

ท่ีผ่านมา วิกฤตท่ีหนักหน่วงท่ีสุดคงหนีไม่พ้นการระบาดของ ‘โควิด-

19’ ท่ีไม่เพียงส่งผลกระทบแต่ยังเป็นอีกหน่ึงแรงขับเคลื่อนในการ

สร้างการเปล่ียนแปลงในหลากหลายมิติให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และ

ชีวิตประจำาวันของประชาชน การปรับตัว เพื่อสอดรับกับสถานการณ์จึง

เป็นเรื่องสำาคัญที่จะช่วยให้ทุกส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ‘อยู่รอด’ ได้

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้

ฉายภาพ 10 ธุรกิจเด่น คร่ึงปีหลัง 2565 โดย ‘ธนวรรธน์ พลวิชัย’ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานศูนย์พยากรณ์ฯ ระบุ

ว่า จากกระแสการเปิดประเทศ การได้ผู้ว่าฯ คนใหม่ของกรุงเทพฯ การ

ขายสลากดิจิทัล กระแสกัญชง กัญชา การท่องเท่ียว เหล่าน้ีล้วนส่งผลดี

ต่อธุรกิจดาวเด่นท่ีอยู่ในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม ขณะเดียวกันมีการ

ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการฟ้ืนตัวได้อย่างชัดเจนในไตรมาส 4 แม้จะ

ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน แต่ยังมีสัญญาณของกำาลังซ้ือ 

โดยเฉพาะสินค้าคงทน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นสัญญาณการขนส่งสินค้าภายใน

ประเทศท่ีเร่ิมดีข้ึน รวมถึงการเปิดประเทศซ่ึงจะทำาให้มีนักท่องเท่ียวเดิน

ทางเข้าไทยมากข้ึน จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประเทศ

ส่วน 10 ธุรกิจเด่น ครึ่งปีหลัง 2565 ประกอบด้วย 

1.ธุรกิจการแพทย์และความงาม จากกระแสการให้ความสำาคัญกับการ

ดูแลสุขภาพ การกินอาหารสุขภาพ การออกกำาลังกายและการดูแลความ

งามยังมีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ ทำาให้

ความต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้น, ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ จากสถานการณ์ โค

วิด-19 ทำาให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมลดการใช้จ่ายผ่านหน้าร้านมาเป็นการ

ใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการก็หันมาทำา

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากขึ้น ทำาให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการเลือกสินค้าและ

รูปแบบการส่งเสริมการขายที่หลากหลายขึ้น

2.ธุรกิจแพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางด้านอิเล็ก

ทรอนิกส์) จากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป การหันมาใช้บริการออนไลน์

มากข้ึน ทำาให้ธุรกิจแพลตฟอร์มต้องพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการและ

ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างตรงจุด, ธุรกิจโลจิสติก Delivery คลังสินค้า โดย

บริการส่งสินค้าจากการซ้ือผ่านออนไลน์และการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซ 

ทำาให้ความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าเพ่ิมข้ึน 3. ธุรกิจ Cloud 

Storage จากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบาย รวมท้ัง

สามารถดึงข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลา, ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จาก

โควิด-19 ทำาให้ผู้บริโภคมีความ

ต้องการซ้ือประกันชีวิต ประกัน

สุขภาพมากข้ึน, ธุรกิจอาหารเสริม

และสุขภาพ จากความสนใจของ

ผู้บริโภคในเรื่องสุขภาพท่ีมากข้ึน 

โดยเฉพาะ Gen Y ท่ีมีกำาลังซ้ือสูง 

และการก้าวไปสู่สังคมสูงวัย รวม

ถึงการอุบัติใหม่ของโรคต่างๆ

4.ธุรกิจ E-Sports พบ

ว่าตลาดเกมมิ่งและอีสปอร์ต                                  

เติบโตต่อเนื่อง ใน Gen Z และ 

  

วัยทำางาน และเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ดีที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้, ธุรกิจ Social Media และ Online Entertainment ธุรกิจขนาดเล็ก

และใหญ่หันมาโปรโมตสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะ

ช่องทางออนไลน์ที่สามารถรับชมได้ตลอด 24 ชม. และ 5.ธุรกิจจัดทำา

คอนเทนต์ธุรกิจ Youtuber Influencer และการรีวิวสินค้า ถือเป็นช่อง

ทางในการโฆษณาที่สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้, ธุรกิจ Media ธุรกิจ

โฆษณา โดยสื่อ Out-of-Home (สื่อนอกบ้าน) มีแนวโน้มกลับมาเติบโต

หลังการกลับมาเปิดประเทศ ทำาให้การใช้สื่อโฆษณามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบ Online Offline หรือบนสื่อทีวีและอื่นๆ

6.ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเวชภัณฑ์และ

ทางการแพทย์ จากสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้ประชาชนมีพฤติกรรม

เรียนรู้และการซ้ือยาผ่านออนไลน์ต่างๆ ได้ง่ายข้ึน, ธุรกิจด้าน Fintech และ

การชำาระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีจากการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์เพื่อ

เข้าสู่สังคมไร้เงินสด และกลุ่ม Gen Y เร่ิมหันมาสนใจการลงทุนท่ีมากข้ึน 

โดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัล, ธุรกิจงานคอนเสิร์ต มหกรรมจัดแสดงสินค้า 

งาน Event จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมของภาครัฐ ช่วยฟ้ืนฟู

ธุรกิจ MICE กระเต้ืองข้ึนและเร่ิมกลับมาคึกคัก

7.ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย ์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม

เป้าหมายใหม่ (New S curve) ที่ภาครัฐสนับสนุน และกระแสการ

ใส่ใจสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มขึ้นหลังโควิด-19 เป็นปัจจัยสนับสนุน

สำาคัญ, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน จากแนวโน้มการส่งออกที่คาด

ว่าจะขยายตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลต่อความ

ต้องการอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนมากขึ้น 8.ธุรกิจ 

Modern Trade/ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จากการปรับธุรกิจให้มีรูป

แบบ Delivery และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย

มากขึ้น, ธุรกิจสมุนไพรไทย เช่น กัญชง กัญชา ใบกระท่อม ฯลฯ จาก

ประเด็นสำาคัญที่รัฐบาลได้ปลดล็อกกัญชง กัญชา พ้นจากสถานะเป็นยา

เสพติด (กรณีผลผลิตมีค่า THC ไม่เกิน 0.2%)

9.ธุรกิจสถานบันเทิง หลังการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ของ

รัฐบาล ช่วยสนับสนุนธุรกิจหรือสถานประกอบการที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยว รวมไปถึงสถานบันเทิง, ธุรกิจยานยนต ์ยอดขายรถยนต์

ในประเทศมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้น

ตัว และความต้องการของผู้บริโภคยังคงมีสูง และ 10.ธุรกิจก่อสร้าง

และอสังหาริมทรัพย์แนวราบ จากการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นตาม

โครงการลงทุนของภาครัฐ, ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม จากการผ่อน

คลายมาตรการของภาครัฐ และการผลักดันนโยบายในการกระตุ้นการ

ท่องเที่ยว รวมไปถึงสถานการณ์ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น เป็นปัจจัย

สนับสนุนที่สำาคัญ

แน่นอนว่า เมื่อมีธุรกิจดาวรุ่งก็ต้องมี ‘ธุรกิจดาวร่วง’ 

โดย 10 อันดับธุรกิจดาวร่วง ครึ่งหลัง ปี 2565 ได้แก่ 1.ธุรกิจผลิตโทร 

ศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร 2.ธุรกิจฟอกย้อม 3.ธุรกิจหัตถกรรม

ที่ไม่มีการออกแบบและราคาถูก 4.ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร 5.

ธุรกิจรับส่งสื่อสิ่งพิมพ์ตามบ้าน

และสถานที่ทำางาน 6.ธุรกิจโรง

พิมพ์/การพิมพ์ เช่น หนังสือ 

แผ่นพับ 7.ธุรกิจคนกลาง, ธุรกิจ

ผลิตและขายต้นไม้/ดอกไม้

ประดิษฐ์ 8.ธุรกิจ Call Center, 

ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาและเซรา

มิก 9.ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป

ที่ไร้ฝีมือหรือเสื้อผ้าโหล และ 

10.ธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ขาย

หนังสือ และธุรกิจร้านถ่ายรูป.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุม

ติดตามเร่งรัดการดำาเนินโครงการ

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง                                      

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการ

พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือ

เชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนอง                                           

คาย (ระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นคร                                               

ราชสีมา) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย                                                    

และแผนงาน รวมถึงเสนอแนวทาง

การแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้                                           

การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ท้ังน้ีพบว่าการดำาเนินการยัง                                         

มีปัญหา จึงได้สั่งการให้การรถไฟ

แห่งประเทศไทย หรือ รฟท. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนิน

การแก้ไขในประเด็นสัญญา 3-1 

ช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วง

ปางอโศก-บันไดม้า, สัญญา 4-1 

ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง และสัญญา 

4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว โดยให้                                            

ดำาเนินการเป็นไปตามหลักกฎหมาย

อย่างเคร่งครัดให้แล้วเสร็จภายใน

เดือน ก.ค.2565 เพื่อให้สามารถ

ดำาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตาม

กำาหนดการของโครงการ

นอกจากน้ี ได้กำาชับหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องเร่งผลักดันให้ระบบ

รางเป็นระบบหลักในการเดินทาง                                                           

และการขนส่งของประเทศ สอด 

คล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลใน                                                        

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ                                                       

ระยะ 20 ปี สนับสนุนให้ประเทศ 

ไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขน

ส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สร้าง

ศักยภาพและโอกาสใหม่ทางการค้า 

การลงทุน และการท่องเท่ียว รวม

ถึงสนับสนุนการขยายตัวของเมือง

และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจโดยรอบเส้นทาง 

เกิดการกระจายความเจริญอย่าง

ท่ัวถึง และลดความเหลื่อมล้ำาของ

ประเทศไทยต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำาหรับโครง                                           

การระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นคร 

ราชสีมา ระยะทางประมาณ 253 

กิโลเมตร (กม.) มีสถานีท้ังหมด 6 

สถานี ประกอบด้วย สถานีกลาง

บางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานี

อยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง 

และสถานีนครราชสีมา แบ่งสัญญา

งานโยธาเป็น 14 สัญญา ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ 1 สัญญา อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง 9 สัญญา เตรียมการก่อ 

สร้าง 1 สัญญา และอยู่ระหว่างจัด

ซ้ือจัดจ้าง 3 สัญญา หากแล้วเสร็จ

จะทำาให้ ใช้เวลาในการเดินทาง                                                                                   

จากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา 

BCPGพร้อม

ก.ย.นี้ขายไฟ

ไป‘เวียดนาม’

‘ธุ

ไทยโพสต์ • อั้นไม่ไหว! ‘พาณิชย์’ 

ไฟเขียวปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงาน 

หลังต้นทุนพุ่ง ป้องกันขาดแคลน 

ด้าน ‘จุรินทร์’ ฟุ้งซาอุดีอาระเบีย

เข็น 3 บริษัทยักษ์ใหญ่เจรจาซื้อ

ขายปุ๋ยให้ไทย ปักธง 8 แสนตัน 

จัดเจรจาด่วน 29 มิ.ย.นี้

ร.ต.จักรา ยอดมณี รอง

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า                              

ได้อนุมัติให้มีการปรับราคาปุ๋ยหน้า

โรงงานหลายสูตร เพื่อให้สอดคล้อง

กับต้นทุนการนำาเข้าวัตถุดิบที่เพิ่ม

สูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก ที่

มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดย

เฉพาะสงครามรัสเซียและยูเครน 

ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับสูง

ขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อทั้งต้นทุน

วัตถุดิบและค่าขนส่ง และค่าเงิน

บาทที่อ่อนตัว

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยพึ่งพาการ  

นำาเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบ 

100% ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้นำา

เข้า สามารถนำาปุ๋ยเข้ามาจำาหน่าย

ให้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง 

และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

การขาดแคลนปุ๋ย จึงจำาเป็นต้อง

อนุมัติให้มีการปรับราคา

“กรมฯ จะติดตามกำากับดู  

แลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิด 

ให้มีปริมาณเพียงพอ และมีผลกระ                                               

ทบกับราคาจำาหน่ายปลีกน้อยที่ 

สุด” ร.ต.จักรากล่าว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                                        

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.

พาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ 29 มิ.ย.                                                     

65 ได้เชิญภาคเอกชนมาประชุม                                                      

เพื่อเตรียมการนำาเข้าปุ๋ยจากซาอุดี                       

อาระเบีย โดยซาอุดีอาระเบียเปิด

โอกาสให้อีก 2 บริษัทที่ผลิตปุ๋ย

สามารถเจรจาขายปุ๋ยกับไทยได้ 

ดังนั้นจะมี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท 

SABIC (Saudi Basic Industries 

Corporation), บริษัท MA’ADEN 

(Saudi Arabian Mining Co.) 

และบริษัท ACO group เข้าร่วม

เจรจาด้วย เบื้องต้นเอกชนมีความ

ต้องการซื้อปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบีย

รวม 8 แสนตัน. 

OR จับมือ ‘แมริออท‘ ติดปั๊มชาร์จ EV

นายพีรเวท ณ ระนอง ผู้จัดการส่วนพัฒนาตลาดรัฐ

และพาณิชย์  และหัวหน้าทีมเครือข่าย EV Station PluZ บมจ.

ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก หรือโออาร์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมลง

นามสัญญาติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ในพื้นที่

โรงแรมและรีสอร์ตในเครือแมริออทในประเทศไทย โดยจะติด

ตั้งรวม 30 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นการขยายเครือข่ายการให้

บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ ซึ่งคาดว่าจะทยอย

ติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

ไอแบงก์จัดสินเชื่อบ้านหนุนชาวใต้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้จัดโครง 

การสินเชื่อบ้านชายแดนใต้ สำาหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน สร้าง

บ้าน ซ่อมแซม ต่อเติม ไถ่ถอนที่อยู่อาศัย หรือซื้อที่ดินเพื่อ

ก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 

ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล โดยผู้ขอสินเชื่อ

ต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้ในไทย นับถือ

ศาสนาใดก็ได้ มีรายได้ขั้นต่ำารวม 10,000 บาทต่อเดือน ให้

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี 

คิดอัตรากำาไรเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปี ใน 2 ปีแรก สำาหรับผู้ถือ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่กำาหนดรายได้ขั้นต่ำา ให้วงเงินสูงสุด 

1,000,000 บาท อัตรากำาไรเริ่มต้นที่ 3.00% ต่อปี ใน 2 ปีแรก 

ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี หากทำาประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงิน

สินเชื่อ MRTA, MLTA เต็มวงเงิน 100% ของสินเชื่อที่ได้รับ

อนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำา 10 ปี หรือตลอดอายุสัญญา 

ลดอัตรากำาไรลงอีก 0.25% ในปีแรก ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่น

ขอสินเชื่อได้แล้วตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค.2565 ที่ไอแบงก์ทุกสาขา

ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

NT ขยายเวลาโปรโมชั่นโทร.ตปท.ถึง 30 ก.ย.65

นายสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือเอ็นที เปิดเผยว่า เอ็นทีกำาหนด

ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่าน

รหัส 009 ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565 

เพื่อรองรับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่กำาลังฟื้นตัว และช่วย

ลดภาระค่าใช้บริการให้กับประชาชน โดยมีอัตราเริ่มต้นนาที

ละ 2 บาท สำาหรับการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศไป

ยังผู้รับปลายทางทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือที่อยู่ในประเทศ

ต่างๆ ได้แก่ แคนาดา จีน ฮาวาย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย 

อเมริกา และมิดเวย์/เวค นอกจากนี้ยังมีปลายทางประเทศอื่น

อีก 3 ประเทศที่เอ็นทีจะขยายระยะเวลาโปรโมชั่นออกไป โดย

มีอัตราค่าใช้บริการที่แตกต่างกัน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และ

เวียดนาม ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NT 

Contact Center 1888 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ www.ntplc.

co.th และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ.

65,946.00

24/6/65

1,568.76
+11.15

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,911.49 4,574.47 +2,337.03
 5,694.31 5,249.29 +445.02
 33,518.03 34,663.35 -1,145.32
 19,822.16 21,458.89 -1,636.73

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.03 35.76
ยูโร 36.70 37.81
ปอนดสเตอรลิง 42.62 44.21
เยน (100 เยน) 25.79 26.90
หยวนจีน 4.99 5.38
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

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

ประกาศเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำาระแล้ว

บริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

	 ตามที่	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2565	ของบริษัท	ราช	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	

(“บริษัทฯ”)	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	27	 เมษายน	2565	ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	

จำานวน	7,692,307,700	บาท	จาก	14,500,000,000	บาท	เป็น	22,192,307,700	บาท	โดยการออกหุ้น

สามัญท่ีออกใหม่จำานวน	769,230,770	 หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	10	บาท	และได้อนุมัติการจัดสรรหุ้น

สามัญที่ออกใหม่จำานวนไม่เกิน	769,230,770	หุ้น	เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของ

บริษัทฯ	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำาให้บริษัทฯ	มีหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ	(Preferential	Public	Offering	 :	PPO)	ในราคาเสนอขาย	34.48	บาทต่อหุ้นน้ัน	บัดน้ี	การ

เสนอขายหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	และบริษัทฯ	ได้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำานวนทั้งสิ้น	

724,999,985	หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ	ที่จองซื้อหุ้น

 

	 บริษัทฯ	จึงขอประกาศให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ทราบว่า	ในวันที่	22	มิถุนายน	2565	บริษัทฯ	ได้

ดำาเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชำาระแล้วจากเดิม	14,500,000,000	บาท	เป็น	21,749,999,850	บาท	

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา	138	ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)	เรียบร้อยแล้ว

	 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

	 	 	 	 	 			ประกาศ	ณ	วันที่	25	มิถุนายน	2565

  

	 					 	 	 	 	 (นางสาวชูศรี	เกียรติขจรกุล)

	 								 	 	 	 													กรรมการผู้จัดการใหญ่

1  ชั่วโมง 30 นาที ถือเป็นการยก                           

ระดับมาตรฐานรถไฟไทยให้มี

ความเจริญก้าวหน้า เป็นการลงทุน

เพ่ือวางรากฐานความม่ันคงด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมของ

ไทยในระยะยาว.

‘ออริจิ้น’ทุ่มเฉียด3หมื่นล้านบุกตลาดคอนโด

อั้นไม่ไหว!พาณิชย์อนุมัติ‘ปุ๋ย’ขึ้นราคา

ไทยโพสต์ • “ออริจิ้น” ประกาศปี 

’65 ทุ่มงบเฉียด 3 หมื่นล้านบาท 

เปิด 19 โครงการใหม่ เน้นทำาย่าน

แนวรถไฟฟ้า 8 สายทั่วกรุงเทพฯ 

และพื้นที่อีอีซี มุ่งเจาะในทุกเซ็ก 

เมนต์ราคาและไลฟ์สไตล์

นายพีระพงศ์ จรูญเอก บมจ. 

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI 

เปิดเผยว่า ในปี 2565 เตรียมงบ                            

ลงทุน 28,600 ล้านบาท เพื่อเปิด                           

ตัวโครงการคอนโดฯ ใหม่ 19 โครง 

การ มูลค่าโครงการรวม 2.86 หมื่น 

ล้านบาท ผ่าน 3 บริษัทหลัก ประ 

กอบด้วย บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่                       

จำากัด ดูแลกลุ่มคอนโดมิเนียมระดับ                                                        

ลักชัวรี่, บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม                                               

จำากัด ดูแลกลุ่มธุรกิจสมาร์ท คอนโด                     

มิเนียม และบริษัท ออริจิ้น อีอีซี 

จำากัด ดูแลคอนโดมิเนียมในแถบเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

สำาหรับกลยุทธ์หลักน้ันจะมุ่ง

เจาะในทุกเซ็กเมนต์ราคาและไลฟ์

สไตล์ และเน้นทำาเลย่านรถไฟฟ้าทุก                                       

สาย ท้ังส่วนต่อขยายสายสีเขียว รถไฟ                                                  

ฟ้าสายท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างรวม 8                                                 

สาย ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ได้แก่ สายสีเขียวอ่อน สาย

สีน้ำาเงิน สายสีม่วง สายสีแดง สาย

สีชมพู สายสีเหลือง สายสีน้ำาตาล และ

สายสีเทา ควบคู่กับการบุกอีอีซีอย่าง

หนักหน่วงท้ังในชลบุรีและระยอง

นายพีระพงศ์กล่าวว่า ปีน้ี

น่าจะเป็นปีท่ีออริจ้ินบุกครอบคลุม

รถไฟฟ้าหลายสายท่ีสุดนับต้ังแต่ก่อ

ต้ัง และเป็นคร้ังแรกท่ีบุกไปสร้าง

คอนโดฯ ในฝ่ังธนฯ เรายังเชื่อม่ัน                                      

ว่ากลยุทธ์ Blue Ocean ยังคงใช้        

ได้สำาหรับหลายๆ เซ็กเมนต์ โดย

เฉพาะอย่างย่ิงในยุคท่ีคนไม่จำาเป็น

ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน พิสูจน์ได้จาก

ยอดขายของออริจ้ิน ปล๊ัก แอนด์ 

เพลย์ สิรินธร สเตช่ัน ท่ีวันน้ีมียอด

ขายสะสมแล้วถึงราว 70%

“ออริจ้ินไม่ได้เฉพาะเจาะจง

ว่าจะบุกเฉพาะทำาเล Blue Ocean 

เหมือนในอดีตเท่าน้ัน แต่ให้ความ

สำาคัญกับทำาเลศักยภาพท่ีมีดีมานด์

เพียงพอด้วย เช่น ทำาเลอินเตอร์เชนจ์                                                      

หรือจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟ 

ฟ้าหลายสาย ทำาเล CBD ใจกลาง

เมือง ข้ึนกับความเหมาะสมของดี 

มานด์ในพ้ืนท่ี” นายพีระพงศ์กล่าว.

ไทยโพสต์ • นายนิวัติ อดิเรก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี

ซีพีจี จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

การก่อสร้างโครงการระบบสายส่ง

ไฟฟ้า Nam Tai ขนาด 220 กิโล

โวลต์ใน สปป.ลาว เพื่อเชื่อมต่อ

กับระบบสายส่งไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม (EVN) คืบหน้า 90% 

คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งกระแส

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังน้ำาใน สปป.ลาว ทั้ง 2 

แห่ง คือ Nam San 3A และ Nam 

San 3B ไปขายยังเวียดนามได้ใน

เดือน ก.ย.นี้

“สายส่ง Nam Tai จะเชื่อม

ต่อทางเหนือของลาวไปชายแดน

ทางเหนือเวียดนาม โดยระยะแรก

จะส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำา

ของบีซีพีจีทั้ง 2 แห่ง กำาลังผลิต 

114 เมกะวัตต์ก่อน ระยะถัดไป

จะเริ่มให้บริการกับโครงการโรง                                     

ไฟฟ้าพลังงานทดแทนในบริเวณ

ใกล้เคียงใน สปป.ลาว โดยปัจจุบัน

หลายแห่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่ง

มีทั้งที่ ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กับ EVN แล้ว และกำาลังอยู่ใน

ระหว่างดำาเนินการ” นายนิวัติ

กล่าว

สำาหรับหนี้การค้าที่บริษัทมี

คงค้างกับการไฟฟ้า สปป.ลาวนั้น 

บริษัทมีแนวทางที่จะเปลี่ยนหนี้ที่

คงค้างให้เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

รายได้แทน ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้ง

การรับชำาระเงินที่เร็วขึ้นและสร้าง

รายได้ให้บริษัทในอนาคต.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

marrygun55@gmail.com

าดำาจัดเป็นหนึ่งในอาหารเพื่อสุขภาพ

ที่มีคุณประโยชน์มากมาย จนได้รับการ

ขนานนามว่าเป็นราชาแห่งธัญพืช โดยมี

สารสำาคัญในงาดำาชื่อว่า “เซซามิน”

จากข้อมูลของ “กิฟฟารีน” ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม ระบุว่า สารเซซามินในสาร

สกัดจากเมล็ดงาดำามีงานวิจัยว่ามีคุณสมบัติ

ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยทำาให้เซลล์มะเร็ง

มีอายุสั้นลง จากการทดลองในห้องปฏิบัติ

การผลปรากฏว่า สารเซซามินสามารถลด

การแสดงออกของโปรตีน Cyclin D1 ได้ โดย

การไปกระตุ้นการสลาย Proteasome เมื่อ 

Cyclin D1 หมดฤทธิ์ เซลล์มะเร็งก็จะเข้าสู่

ขั้นตอนการสลายตัวเองตามปกติซึ่งเป็นกลไก

ที่สำาคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ งานวิจัยยังระบุว่า 

ช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือด ดูแลสุขภาพ

ตับ และยังช่วยเสริมสร้างกระดูกของเรา

ให้แข็งแรง ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูก

พรุนเมื่ออายุมากขึ้น (อ้างอิง : จากงานวิจัย

ทางการแพทย์)

อีกทั้งคุณประโยชน์ของงาดำายังอุดมไป

ด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ไม่ว่า

จะเป็น วิตามินบีรวม แคลเซียม แมกนีเซียม 

โพแทสเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส สังกะสี 

และเหล็ก เป็นต้น เมล็ดงาดำาจึงเต็มไป                          

ด้วยสารอาหารสำาคัญที่มีประโยนช์ต่อร่าง                                                              

กาย

ปัจจุบันงาดำาได้ถูกนิยามว่าเป็นหนึ่ง

ในอาหาร Super Food อันโปรดปรานของ

คนรักสุขภาพ เพราะมีประโยชน์และนำาไป

ใช้ได้อย่างหลากหลาย เราจึงเห็นผลิตภัณฑ์

ที่มีงาดำาเป็นวัตถุดิบหลักหรือเป็นส่วนผสม

มากมาย. 

ง

ลายปรินต์มงคลเสริมความโชคดี

คอลเลกชันใหม่ Jim Thompson
งาดำา..ซูเปอร์ฟู้ด

ข้าวแสนดีแจกรางวัล 

อัญชลา ขินหนองจอก ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ข้าวแสนดี จำากัด และ             

จิณณวัตร สิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำากัด แจกรางวัลให้กับแฟนรายการ 

‘เจ๊คิ้มกินรอบวง’ ที่ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลในช่วง ‘เจ๊คิ้มแจกรอบวง’ โดยผู้ โชคดีได้รับของ

รางวัล อาทิ สร้อยคอทองรูปพรรณ 2 สลึง, ซัมซุงกาแล็คซี่แท็บเล็ต เอ 8, แอปเปิลวอตช์          

ซีรีส์ 7, บัตรกำานัลสตาร์บัคส์ ฯลฯ รางวัลละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทขึ้นไป ชมรายการสด

และตอบคำาถามผ่านทางเฟซบุ๊กเจ๊คิ้มกินรอบวง และยูทูบ Scenario & Rachadalai

พร้อมจัดใหญ่งาน Smart SME EXPO 

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำากัด นำาโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้จัดงาน 

Smart SME EXPO 2022 งานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปี ผนึกแนวร่วมพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เหล่าสถาบันการเงิน พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธในงาน จับมือแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงาน 

Smart SME EXPO 2022 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 7-10 ก.ค.65 ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานแถลงข่าวจัด

ขึ้นที่โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ (สุขุมวิท 55)

‘วิวโซนิค’ เปิดตัว LED โปรเจ็กเตอร์ 

เชาว์ ฟูฮอง ผู้จัดการประจำาประเทศไทย บริษัท วิวโซนิค อินเตอร์เนชั่นแนล 

คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำากัด ผู้นำาด้านการให้บริการโซลูชันการแสดงภาพระดับโลกจาก

อเมริกา เปิดตัวแอลอีดีโปรเจ็กเตอร์ความสว่างสูง 2 รุ่นใหม่ ได้แก่ LS500WHE และรุ่น 

LS550WHE เพื่อตอบสนองความต้องการ ภายในห้องประชุมของบริษัทชั้นนำา และสำานักงาน ให้

ความสว่างที่คงที่และน่าทึ่งได้ถึง 3,000 Ansi Lumens ไม่ว่าจะอยู่ในที่สว่างหรือในที่มืด ที่มา

พร้อมกับช่วงสี Rec.709 ที่ครอบคลุมถึง 125% ทำาให้ โปรเจ็กเตอร์ทั้งสองรุ่นสามารถแสดงผลได้

อย่างสมจริง

SABINA บริจาคชุดชั้นในใหม่

ดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ พิชชา ธนาลงกรณ์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำากัด (มหาชน) หรือ SABINA มอบชุดชั้นใน 

จำานวน 2,358 ตัว จากแคมเปญ New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน ในช่วงระหว่าง

เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งทุกการโละ 1 ครั้ง ซาบีน่าจะร่วมบริจาคบรา

ใหม่ 1 ตัวให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี โดย

ในครั้งนี้ วิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) 

จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ

คนประกันปันโลหิต 

ธุรกิจประกันชีวิต โดยความร่วมมือของสี่องค์กร

หลัก คือ สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย 

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ

กองทุนประกันชีวิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมเป็นผู้ ให้ด้วยการบริจาคโลหิต 

เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2565 

เพื่อเป็นการแสดงความรักความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ 

ด้วยการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษา

พยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 

2565 เวลา 07.30-16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย

เปิดประสบการณ์ ‘CIDI Open House 2022’

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI Chanapatana) ชวนผู้สนใจ

ร่วมปลดล็อกพลังความคิด สู่การสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำากัด พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็น

ดีไซเนอร์ระดับมืออาชีพ ด้วยจุดเด่นของหลักสูตรระดับโลกจากอิตาลี ที่ผู้เรียนไม่

จำาเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ก็ประสบความสำาเร็จได้จริง พร้อมโอกาสในการได้รับ

ทุนเรียนฟรีที่ต่างประเทศ โดยงาน “CIDI Open House 2022” จะจัดขึ้นตลอดเดือน

มิถุนายน-กันยายน 2565 

สำาหรับผู้ที่สนใจตามล่าหาความฝันสามารถเข้าร่วมงาน Open House เพื่อพูด

คุยและหาแรงบันดาลใจ

กับศิษย์เก่าที่ประสบความ

สำาเร็จ พร้อมทำาความรู้จัก

กบัสถาบนัและหลกัสตูรการ

เรียนการสอนได้ภายในงาน 

CIDI Open House 2022 

ในวันที่ 26 มิถุนายน, 9 

และ 24 กรกฎาคม, 6 

และ 21 สิงหาคม, 3, 18 และ 24 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดและสำารองที่นั่งได้ที่ www.chanapatana.com/th/open-house, 

โทร 08-1432-8555, ไลน์แอด: @cidichanapatana  

ไม่ได้สนใจจะดื่ม กิน พี้ หรือแม้กระทั่งปลูกกัญชาอะไรกับเขา

หรอกนะ  

แต่เมื่อได้ยินได้เห็นได้อ่านข่าวความคิดต่างและการแสดงความ

ไม่เห็นด้วยของบรรดาผู้คนในสังคมไทยหลังจากมีการปลดล็อกกัญชา

กัญชา..เสรีไปถึงไหน

ออกจากบัญชีสารเสพติดต้องห้ามแล้ว ก็อดคิดคล้อยตามไม่ได้ว่า  

..มันสุ่มเสี่ยงเกินไปไหม?!? กับการปล่อยเสรีกัญชา

เข้าใจอยู่นะ ว่าประโยชน์ของกัญชาในด้านการแพทย์ การ

เยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างนั้น มีอยู่หลายสถาน และในชีวิต

จริงแล้ว ก็มีการใช้กัญชากับหลายสิ่งหลายอย่างในรอบตัวเรามานาน

แล้ว ทั้งๆ ที่มันเคยผิดกฎหมายก็ตาม การปลดปล่อยไม่ต้องลักลอบ 

ไม่ต้องยึดโยงกับกลุ่มธุรกิจสีเทา แล้วกระบวนการใช้ประโยชน์ก็จะ

เต็มประสิทธิภาพ แต่ทว่า..ปัญหาคือ มันไม่มีกฎหมายที่จะควบคุม 

หรือเข้าไปสอบทานได้เลยว่า กัญชานั้นหลุดเข้าไปอยู่ในมือเด็กและ

เยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเปล่า

เหนืออื่นใด เด็กและเยาวชนหันไปใช้กัญชาเพื่อความบันเทิง 

จนหลุดโลกหรือเปล่า ..ปัญหานี้เป็นเรื่องล่อแหลมที่สุด ในเมื่อ

กฎหมายยื่นมือเข้าไปห้ามปราม หรือจัดการไม่ได้

มนุษย์ป้ามีประสบการณ์ตรง สัมผัสด้วยจมูกตัวเองมา

แล้ว เมื่อเสาร์ท่ีผ่านมาน่ันแหละ กับงานปาร์ต้ีริมหาดแห่งหน่ึงใน

จังหวัดระยอง ซ่ึงส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนวัยกำาลังคึกคะนอง รัก

สนุก เต้นไปดื่มไป พร้อมกับกล่ินกัญชาคละคลุ้งตลอดชายหาด 

ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่ีปล่อยผีกัญชาเสรี อาจจะแย้งว่า 

งานปาร์ต้ีของวัยรุ่นในอดีตก็มีแบบน้ี ไม่เห็นเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ 

มนุษย์ป้าก็ขอเท้าสะเอวเถียงเหมือนกันว่า มีประปราย 

และแอบๆ ไม่ไปอยู่ใกล้ก็ไม่ได้กลิ่นจ้า แต่นี่ชายหาดกว้างยาว

ขนาดไหน เอาปากกามาวง ปรากฏว่ามีกัญชาทุกวงแน่นอน 

แล้วปรากฏการณ์แบบนี้เรียกว่า ปกติธรรมดา..จริงหรือ?!?

เสรี.. ซื้อง่าย พี้กันครึกโครม.. ต่อไปจะถามหาอนาคต

ของชาติได้ในยามไหนกันจ๊ะ. 

	 	 “ป้าเอง”	

ก็

ม ทอมป์สัน แบรนด์ ไลฟ์สไตล์สุดไอคอนิกของไทย เปิดประตูสู่เรื่อง

ราวของแฟชั่นและสไตล์บทใหม่ ด้วยคอลเลกชันเสื้อผ้า ready-to-

wear ล่าสุด ที่สอดรับกับทุกอิริยาบถในช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน

สุดชิล ซึ่งยังคงความโดดเด่นของการผสมผสานความเป็นไทยอันเป็น

เอกลักษณ์เข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยมาพร้อม

โครงชุดและเนื้อผ้าที่เน้นความเบาสบาย สีสันสดใส และลวดลาย

ปรินต์ความหมายมงคลที่จะช่วยเสริมเรื่องความโชคดี เพิ่มความ

มั่นใจในทุกครั้งที่สวมใส่

Jim Thompson คอลเลกชันใหม่ล่าสุด หยิบยกเอาลวดลายปรินต์ 

ซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาใช้ในการออกแบบ 

คือ ลาย KEAW CHING DUANG (แก้วชิงดวง) ลวดลายที่นำาเอา

ลายไทยโบราณที่มีความหมายมงคลแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

และก้าวหน้า ซึ่งแพตเทิร์นที่มีลักษณะเป็นดอกกลมร้อยซ้อนทับ

กันตามแบบฉบับดั้งเดิมนั้น ได้ถูกนำามาออกแบบให้มีความร่วม

สมัยมากขึ้นในโทนสีฟ้าสดใส แต่งแต้มด้วยสีเหลืองและสีชมพู 

เป็นลูกเล่นที่ทำาให้ดูมีชีวิตชีวา และลาย KARAWEK (การเวก) 

ลวดลายที่ผสานดีไซน์ของดอกไม้และ

แซมด้วยลายนกเข้าไว้ด้วยกันอย่าง

กลมกลืนลงตัว จับคู่สีใหม่

ลงบนลายผ้าด้วยสีชมพูอ่อน

และสีฟ้าพาสเทลที่เน้นความ

อ่อนหวานสวยงาม ให้ความ

รู้สึกผ่อนคลายและเบาสบาย 

 มีการคัดสรรเนื้อผ้าที่

ดีที่สุดซึ่งเหมาะกับสภาพ

อากาศของเมืองไทยมาใช้

ในการตัดเย็บ มีให้เลือกทั้ง

แบบที่เป็นผ้าไหมเนื้อดี ที่

ให้ความนุ่มลื่น เย็นสบาย 

แต่ยังให้ความรู้สึกและภาพ

จิ

ลักษณ์อันหรูหรา และแบบที่เป็นผ้าลินินเนื้อละเอียดซึ่งมีคุณสมบัติในการระบาย

ความร้อน ดูดซับความชื้นได้อย่างยอดเยี่ยม ให้ความคล่องตัวในการทำากิจกรรม

หรือการพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมมอบลุคส์ที่ดูดีมีสไตล์

อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีไอเทมแนะนำา ได้แก่ ชุด

กระโปรงแขนกุด Midi Dress, เสื้อ Tank Top, 

กางเกง fisherman, กางเกง culotte และกางเกงขา

สั้น ที่เหล่าผู้ชื่นชอบแฟชั่นสามารถนำาไปมิกซ์แอนด์

แมตช์จับคู่กับไอเทมแฟชั่นอื่นๆ สร้างความโดดเด่นไม่ซ้ำาใคร

 นอกจากนี้ คอลเลกชันเสื้อผ้า ready-to-wear ใหม่ 

ของ Jim Thompson ยังมาพร้อมกับนวัตกรรม “Easy Care” 

โดยสามารถซักทำาความสะอาดได้ด้วยเครื่องซักผ้าปกติ ไม่

จำาเป็นต้องส่งซักแห้ง (dry cleaning) สามารถซักน้ำาและรีด

ให้เรียบได้ง่าย เหมาะกับยุคปัจจุบันและเพิ่มความสะดวก

สบายในการดูแลรักษาเสื้อผ้าตัวโปรดได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น.
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8 ท่องเที่ยว

จากตรงกุฏิ เดินไม่ไกลไปที่ โบสถ์กลางน้ำา ซึ่งประดิษฐานพระพุทธ

จริยนุสรณ์ หรือชาวบ้านเรียกหลวงพ่อหิน องค์ขนาดกลาง มีอายุราว 102 

ปี เป็นองค์พระที่หลวงปู่มั่นได้แกะสลักเองด้วยหินทรายแดง องค์พระ

และใบหน้าเป็นไปตามจินตนาการของท่าน เป็นหินที่นำามาจากอุทยาน

ประวัติศาสตร์ภูพระบาท เชื่อว่าในระหว่างที่ท่านทำาหลวงพ่อหินนั้นได้

อธิษฐานความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ในชาตินี้

ณ วัดแห่งนี้ท่านได้สร้างลูกศิษย์รุ่นใหญ่ที่มาศึกษาธรรม หรือเรียกได้

ว่าเป็นกองทัพธรรมพระกรรมฐาน ได้แก่ หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม, หลวงปู่

มหาปิ่น ปญฺญาพโล, หลวงปู่เทสก์ เทสรงฺสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, หลวงปู่

แหวน สุจิณฺโณ เป็นต้น

เดินทางต่อมายัง อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำาโสม ต.นายูง อ.นายูง ที่

อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีไฮไลต์คือจุดชมวิวผาแดง ซึ่งต้อง

เดินเท้าขึ้นไปประมาณ 2,000 เมตร ภายในบริเวณผาแดงมีถ้ำาเล็กที่หลวงปู่

มั่นได้วิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อฝึกจิตใจและไม่ให้กลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็น จึง

นำามาสอนชาวบ้านให้ดำารงอยู่ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

มาอีกหนึ่งวัด ที่ วัดป่าโนนนิเวศน ์ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองฯ หลวงปู่มั่น 

ภูริทัตโต ได้มาพำานักและเทศนาสอนธรรมเมื่อ พ.ศ.2482-2483 เป็นเวลา 2 

พรรษา ที่วัดแห่งนี้เป็นช่วงสุดท้ายที่ท่านได้ทุ่มเทอบรมธรรมะและเป็นแบบ

อย่างแห่งการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สร้างศิษยานุศิษย์ในรุ่นสุดท้ายเป็นระยะ

เวลาราว 10 ปี ได้แก่ หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน, หลวงพ่อชา สุภทฺโธ 

เป็นต้น ภายในวัดมีอาคารวิหารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ภูมี ฐิตธัมโม ได้

จัดสร้างขึ้นในยุคหลังเมื่อปี 2543 เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาอัฐิธาตุ รวม

ทั้งเก็บรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่มั่นบางส่วนครั้งที่ท่านได้มาพำานัก 

ณ ที่แห่งนี้ และเก็บรักษาอัฐิธาตุของหลวงปู่ภูมี ฐิตธัมโม หลวงตามหาบัว 

ญาณสัมปันโน เพื่อให้ลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้ามากราบไหว้บูชา

ปิดท้ายทริปด้วยการชม พิพิธภัณฑ์พระธาตุ พระอริยสงฆ์ ไทย ของ

คุณฆรณี แสงมณี ที่ได้นำาพระธาตุที่เก็บสะสมส่วนตัวตั้งแต่ปี 2540 มา

จัดแสดง ซึ่งมีพระธาตุพระอริยสงฆ์ทั้งที่ละสังขารไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่

กว่า 400 องค์ เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงพ่ออินทร์ถวาย และ

หลวงตามหาบัว ที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์มีความเสื่อมใสศรัทธาส่วนตัวจึงมีทั้ง 

โลหิต อัฐิ เส้นเกศา ที่แปรเป็นพระธาตุ รวมไปถึงเครื่องอัฐบริขาร เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีองค์พระพุทธรูปต่างๆ และลายมือพระดังๆ มากมาย.

‘มาเก๋ มาร์เก็ต Local Food & Craft’

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ชวนมาร่วมงาน “มาเก๋ 

มาร์เก็ต Local Food & Craft” พบ

กับสินค้างานคราฟต์น่ารักท่ามกลาง

บรรยากาศดีๆ ที่เขาใหญ่ พร้อม

ของกินอร่อย ฟังดนตรียามเย็น และ

แวะนวดผ่อนคลายเบาๆ สูดโอโซน

บริสุทธิ์ พบกับ Craft Market ช็อปปิ้ง

สินค้างานคราฟต์น่ารักๆ Local Food 

Market อิ่มสบายไปกับของกินอร่อย

โคราชและเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น 

หมี่โคราช ร้านหมี่กระโทกสายวิจิตร, 

ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดและมุมนวด 

เคล้าดนตรีสด ได้ที่ TAT Eco Park 

เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

วันที่ 25-26 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00-

19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมที่ Facebook: Amazing ไทย

แลนด์ (https://www.facebook.com/

amazingthaitay) และสายด่วน 1672

ททท.เปิดตัว ‘Central See You เสน่ห์กลางใจ’

ททท. ภูมิภาคภาคกลาง เปิดตัวโครงการ “Central See You 

เสน่ห์กลางใจ” ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคกลางแบบเทรน

ดี้ เสนอท่องเที่ยวสไตล์แคมปิ้งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรม 

“Bliss Camp เพิ่มพลังชีวิต ติดธรรมชาติ” ตามแนวคิด “เทรน

ดี้ C2 ภาคกลาง” ชวนสัมผัสเสน่ห์ของภาคกลาง 17 จังหวัด ที่จะ

วงนี้หลายคนคงหัวหมุนและจิตใจห่อเหี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ 

ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้า การได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวนับว่า

เยียวยาจิตใจได้ดีทีเดียว โดยเฉพาะการเดินทางเที่ยวสายบุญ ที่

นอกจากจะได้ทำาบุญ ทำาจิตใจให้สงบ ลบาย ยังได้ขอพรเป็นมงคลให้ตัวเอง

ได้อีกด้วย ซึ่งเราขอนำาเสนอเส้นทางเที่ยวที่ จ.อุดรธานี ที่ได้ชื่อเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่จุดกำาเนิดพระเกจิชื่อดังมากมาย ทำาให้มีวัดสำาคัญที่เหล่าลูกศิษย์หรือ

ผู้มีศรัทธาต้องเดินทางมาเยือนสักครั้ง

โดยการเดินทางมายัง จ.อุดรธานีในครั้งนี้เป็นทริปตามรอยหลวง

ปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 จังหวัดภายใต้ “โครงการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง

มหาดไทย เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่มั่น ในโอกาสที่ได้

รับการยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำาคัญของโลก สาขา

สันติภาพ ในปี พ.ศ.2563-2564 และยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี

ชาตกาลหลวงปู่มั่น โดยมีพี่อ๋า ประสงค์ จารุรัตนพงศ์ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้

หลวงปู่มั่น 2018 เป็นไกด์ประจำาทริปนี้ด้วย

ขอเกริ่นประวัติคร่าวๆ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านเกิดวันที่ 20 

มกราคม 2413  ที่บ้านคำาบง ต.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่ออายุได้ 15 ปี 

ได้บรรพชาเป็นสามเณร และสึกออกมาด้วยเหตุจำาเป็น จนอายุได้ 22 ปี ได้

กลับไปบวชอีกครั้ง ซึ่งท่านเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ข้อวัตรปฏิบัติ 

โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการภาวนาเจริญสมาธิ และได้

อาศัยอยู่ตามป่าตามเขาและเดินธุดงค์ไปในหลายจังหวัดตลอด 57 ปีของ

การบรรพชา ท่านจึงมีบทบาททั้งเป็นผู้นำาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ยุคกึ่งพุทธกาล เป็นครูที่ได้สั่งสอนศิษย์จำานวนมาก มีความมักน้อย สันโดษ 

ยินดีในสิ่งที่ได้มา รักษาผู้คนทั้งทางกายด้วยสมุนไพรง่ายๆ และการรักษา

ทางใจด้วยกรรมฐาน การแบ่งปันสู่ผู้ที่ขาดแคลน เป็นต้น

จวบจนในช่วงระยะ 5 ปีที่ย่างเข้าวัยชราจึงได้พำานักเป็นหลักแหล่ง 

ณ วัดป่าหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งช่วงนั้นท่านได้สั่ง

สอนอบรมศิษยานุศิษย์เป็นจำานวนมาก ชื่อเสียงร่ำาลือไปทั่ว มีประชาชน

นับถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกระทั่งท่านได้มรณภาพลงอย่าง

สงบ เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2492 สิริรวมอายุได้ 80 ปี

ส่วนที่ จ.อุดรธานีนั้น หลวงปู่มั่นก็ได้ธุดงค์มาจำาพรรษา และเผยแผ่

หลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนาในหลายวัด อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ท่านได้

อบรมสอนศิษย์รุ่นสุดท้ายอีกด้วย เอาล่ะ…มาเริ่มต้นตามรอยหลวงปู่มั่น

ที่ วัดถ้ำากลองเพล จ.หนองบัวลำาภู เพราะห่างจากตัวเมืองอุดรฯ ไม่มากนัก 

แม้วัดแห่งนี้จะไม่ใช่วัดที่จำาพรรษาของหลวงปู่มั่น แต่ได้สร้างขึ้นโดยหลวง

ปู่ขาว อนาลโย ศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรก ความเรียบง่ายของท่านได้สะท้อน

ให้เห็นผ่านสถานที่สำาคัญที่วัดยังคงอนุรักษ์ไว้ คือ กุฏิของหลวงปู่ขาว ที่ถูก

สร้างขึ้นด้วยไม้หลังเล็กๆ ยกสูงจากพื้นดินใต้ถุนโล่ง มีห้องสำาหรับจำาวัด 

และชานระเบียงยื่นออกมาเล็กน้อย ด้านข้างเป็นจุดที่ท่านเดินจงกรมทำา

ช่

วัดถ้ำากลองเพล จากหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำา

น้อย และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำากลองเพล โดยท่านเป็นศิษย์ของ

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน, หลวงปู่จาม มหาปุญโญ, หลวงปู่หล้า เขม

ปตฺโต ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น เรานั่งฟังเทศน์เรื่องเล่าต่างๆ ของหลวงปู่

มั่น และการตัดสินใจบวชของท่านที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในการปฏิบัติ

ของหลวงปู่มั่น ระหว่างนั้นเราได้นั่งครุ่นคิดถึงการใช้ชีวิต แม้จะตัดกิเลส

ทางโลกไม่ได้ ก็ให้อยู่ในศีลในธรรมที่ทำาได้ดีก็พอ

เดินทางเข้าสู่ จ.อุดรธานี ไปที่ วัดป่าสาระวาร ีต.บ้านค้อ อ.บ้าน

ผือ เดิมชื่อวัดป่าดงมะไฟ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในผืนป่าที่ห่างไกลสังคมอันวุ่นวาย 

ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ทำาให้เราที่ได้เข้าไปก็จิตใจสงบลงด้วย วัดแห่งนี้

หลวงปู่มั่นได้มาจำาพรรษา 2 พรรษา คือในปี พ.ศ.2462 และ 2467 ภายใน

วัดปัจจุบันยังคงมีกุฏิของหลวงปู่มั่นที่คล้ายกับบ้านคนสมัยก่อน สร้างด้วยไม้ 

มีเพียง 1 ห้องสำาหรับจำาวัด มีชานระเบียงนั่งด้านหน้า ซึ่งทางวัดได้อนุรักษ์

ไว้ โดยมีการสร้างศาลาครอบเพื่อป้องกันการชำารุด

สมาธิ ที่น้อยคนนักจะได้เห็นในปัจจุบัน เดินอ้อมไปด้านหลังกุฏิก็จะเป็นทาง

ขึ้นเนินเขาไปสักการะเจดีย์หลวงปู่ขาวที่ด้านในบรรจุอัฐิของท่าน

ในโอกาสอันเป็นมงคล คณะได้เข้ารับฟังเทศน์ที่ศาลาอเนกประสงค์

ช่วยมอบแรงบันดาลใจและเติมเต็ม

ช่วงเวลาทรงคุณค่าของชีวิตแก่กลุ่ม

ตลาด Gen Y-Z โดยกิจกรรมจะจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.2565 ณ 

แก่งลานรัก สระบุรี ภายในงานมีการ

จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ พร้อม

จะส่งมอบประสบการณ์และความ

รู้สึกใหม่ ติดตามดูรายละเอียดได้ทาง 

https://www.facebook.com/Central.

See.You

เลเจนด์ สยาม พัทยา จัดงานกัญชาครั้งยิ่งใหญ่

เลเจนด์ สยาม พัทยา เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับปลดล็อก

กัญชาเสรี ชวนชาวกัญฯ สู่ธีม “SIAM CANNABIS LAND” ชิม ช็อป 

ในเส้นทางสายเขียวสุดปังของภาคตะวันออก โดยในวันที่ 25-26 

มิถุนายนนี้ ประกาศเปิดธีม “SIAM CANNABIS LAND” และร่วม

เฉลิมฉลองต้อนรับปลดล็อกกัญชาเสรี กับ Nusa CSR The House 

of Celebration             

@Siam Cannabis 

Land Pattaya 

โดยพบกับกิจกรรม

พิเศษเต็มรูปแบบ 

เต็มอิ่มจุใจ 25-26 

มิ.ย.65 แบบครบ

เครื่องเรื่องกัญชา 

ชมคอนเสิร์ตจาก

ศิลปินสุดปัง The Musketeer, Scrubb และ Mirr ร้านค้าที่นำา

ผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา มากมาย, Food Tuck และเชิญลิ้ม

ลองอาหารหลากหลายในบรรยากาศตลาดน้ำา, ชมไร่กัญชง กัญชา 

แบบ indoor-outdoor พร้อมช็อปปิ้งต้นกล้ากัญชง กัญชา, สมาชิก

ต้นไม้มหัศจรรย์เข้างานฟรี! และสามารถซื้อแพ็กเกจเพิ่มจัดเต็มได้

ในราคาพิเศษ! รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทุกช่องทางหลักของ 

Nusa CSR ได้แก่ https://nusacsr.com/, https://www.facebook.

com/NUSACSR, Line ID: @nusa.csr.

ตามรอยเส้นทางธรรม‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’จ.อุดรธานี

ถ้ำ�ที่หลวงปู่มั่นจำ�วัด ที่ผ�แดง

พระพุทธจริยนุสรณ์ หรือหลวงพ่อหิน ที่สร้�งขึ้น

โดยหลวงปู่มั่น

กุฏิวัดป่�โนนนิเวศน์ โบสถ์กล�งน้ำ�วัดป่�ส�ระว�รี

ภ�ยในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระธ�ตุ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระธ�ตุกว่� 400 องค์

กุฏิหลวงปู่มั่นที่วัดป่�ส�ระว�รี อนุรักษ์ ไว้ด้วยก�ร

สร้�งศ�ล�ครอบไว้ เจดีย์หลวงปู่ข�ว

ภ�ยในโบสถ์กล�งน้ำ�วัดป่�ส�ระว�รีองค์หลวงปู่มั่น ภ�ยในกุฏิวัดป่�โนนนิเวศน์

กุฏิหลวงปู่ข�วหลังเก่�

หลวงพ่ออินทร์ถว�ย 

เทศน์ธรรมให้แก่

คณะเดินท�ง

พระธ�ตุหลวงปู่มั่น 

ภูริทัตโต



allticket.com เริ่มจำ�หน่�ยตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ก.ค.2565 เวล� 15.00 น. 

เป็นต้นไป ..••.. นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่าง

ภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสม�ชิกเข้�ร่วมง�นประชุม

ใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2565  แถลงผลง�นสม�คม มอบรางวัลบุคคล

ทรงคุณค่าสื่อมวลชนกีฬา, มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก และ

เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวันพุธที่ 29 มิถุน�ยน 2565 เวล� 11.00-

15.00 น. ณ ห้องประชุม 222 สน�มร�ชมังคล�กีฬ�สถ�น (โซน E5) 

ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย ..••.. ง�นแถลงข่�วก�รแข่งขัน ไตรกีฬา 

CIMB วันที่ 1 ก.ค. เริ่ม 15.00-17.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 

ธน�ค�รซีไอเอ็มบีไทย ตึก CIMB สำ�นักง�นใหญ่ หลังสวน มี นาย

ประภาส ทองสุข รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สื่อส�รองค์กร ธน�ค�ร 

ซีไอเอ็มบีไทย เป็นประธ�น.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com
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9กีฬา

‘อัญชิสา’ ตัดเชือก ‘ทรรศพร’ ศึกไอทีเอฟ

เชียงราย • เทนนิสอ�ชีพน�น�ช�ติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2022 

เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 

4 (ร�ยก�รช�ย-หญิง) ชิงเงินร�งวัลรวม ร�ยก�รละ 15,000 ดอลล�ร์

สหรัฐ หรือประม�ณ 520,500 บ�ท (รวม 30,000 ดอลล�ร์สหรัฐ หรือ

ประม�ณ 1,041,000 บ�ท) ที่สน�มกีฬ�เทนนิส อบจ.เชียงร�ย เมื่อ

วันที่ 24 มิ.ย.2565 ในประเภทเดี่ยว รอบก่อนรอง ประเภทหญิงเดี่ยว 

“ออมสิน” อัญชิส� ฉันทะ ทีมช�ติไทยวัย 19 ปี มือ 733 ของโลก 

เจ้�ของ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 โชว์ฟอร์มเต็ง

สองของร�ยก�ร ชนะอันริ น�ก�ตะ นักหวดญี่ปุ่น วัย 22 ปี มือ 1,387 

ของโลก 2 เซตรวด 6-2 และ 6-1 ทะย�นสู่รอบรอง พบกับ “แต้ว” 

ทรรศพร น�คหล่อ ส�วไทยวัย 20 ปี ที่รอบก่อนรองชนะศุภ�พิชญ์                                              

เกือรัมย์ 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 ทั้งนี้ก�รพบกันของ “ออมสิน” อัญชิส� 

กับ “แต้ว” ทรรศพร ในวันที่ 25 มิ.ย.2565 ก�รันตีว่�จะมีนักเทนนิส

ไทยเข้�รอบชิงแน่นอน, ด้�นช�ยเดี่ยว “สอง” ยุทธน� เจริญผล ทีมช�ติ

ไทยชุดเหรียญทองทีมช�ย ในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 และมือ 1,218 ของ

โลก ฉลุยสู่รอบรอง หลังจ�กชนะซุน ฟ�จิง นักหวดจีน มือว�งอันดับ 6 

ของร�ยก�ร และมือ 610 ของโลก 6-3, 1-0 Ret. เนื่องจ�กซุน ฟ�จิง 

เจ็บหลัง ส่งให้ยุทธน�เข้�ตัดเชือกกับบู ยุนเช�เกต เต็ง 3 จ�กจีน ที่ชนะ

ม�โกโตะ โอชิ เต็ง 5 จ�กญี่ปุ่น 6-1 และ 6-4 ขณะที่ประเภทหญิงคู่ 

รอบรอง อัญชิส� ฉันทะ และพัชรินทร์ ชีพช�ญเดช (คู่มือว�ง 3) ชนะ

อันริ น�ก�ตะ และร�มุ อุเอดะ จ�กญี่ปุ่น (คู่มือว�ง 2) 2-1 เซต 3-6, 

6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 ส่งให้อัญชิส�และพัชรินทร์ทะย�นสู่รอบ

ชิงชนะเลิศ ลุ้นแชมป์ต่อไป

มิโยะเตรียมแข้งสาวลุยศึกแชมป์อาเซียน

กรุงเทพฯ • มิโยะ โอก�โมโตะ เปิดเผยว่� ก�รแข่งขันฟุตบอล ไทย 

วีเมนส์ ลีก ฤดูก�ล 2022 ระดับดิวิชั่น 1 ที่แชมป์ตกเป็นของสโมสร

บัณฑิตเอเซีย และหลังจ�กนั้นนักเตะ 30 คนก็ได้เข้�เก็บตัวเพื่อลุยศึก

ชิงแชมป์อ�เซียนที่ฟิลิปปินส์ต่อทันที “ฉันคิดว่�มันเป็นทัวร์น�เมนต์

ที่ดี แต่ละสโมสรพย�ย�มสู้กันอย่�งเต็มที่ในลีก แม้จะต้องลงแข่งขัน

อย่�งต่อเนื่อง และหล�ยคนก็มีอ�ก�รล้� แต่ทุกคนก็ได้ประสบก�รณ์

ม�กม�ย นักเตะหล�ยคนมีแนวโน้มที่จะพัฒน� และตัวฉันก็หวังว่�

จะได้เห็นพวกเข�ติดทีมช�ติในอน�คต ฉันคิดว่�มันคงดีกว่�นี้ ถ้�ก�ร

แข่งขันฟุตบอลลีกส�ม�รถจัดได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้นักเตะมีกระบวน 

ก�รเติบโต และมีก�รว�งแท็กติกที่ท้�ท�ย ได้อยู่กับสโมสร และลด

ภ�ระต่�งๆ ในเรื่องของสภ�พร่�งก�ย ก�รมีสองดิวิชั่นก็ถือเป็นเรื่อง

ดี เพื่อทำ�ให้นักเตะได้เจอกับสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสมกับระดับของ

นักเตะ และในอน�คตตัวฉันก็อย�กให้มีก�รเพิ่มจำ�นวนทีมม�กขึ้น

ไปอีก เพื่อเพิ่มก�รแข่งขัน และเป็นก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะ

สมสำ�หรับก�รพัฒน�ด�วรุ่งสำ�หรับก�รลุยศึกชิงแชมป์อ�เซียน ท�ง

สต�ฟฟ์โค้ชก็ได้ห�รือกับสม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ ตลอด และเร�ก็ได้

ตกลงกันแล้วว่�เร�จะส่งนักเตะด�วรุ่งเป็นแกนหลักในศึกชิงแชมป์

อ�เซียน เพื่อให้นักเตะด�วรุ่งเหล่�นี้ ได้รับประสบก�รณ์ และค้นห�นัก

เตะหน้�ใหม่ที่จะม�เติมเต็มทีมชุดใหญ่ของเร�” สำ�หรับทีมช�ติไทยอยู่

กลุ่มเอร่วมกับอินโดนีเซีย, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์, ม�เลเซีย, ฟิลิปปินส์ 

(เจ้�ภ�พ) นัดแรก วันท่ี 4 ก.ค.2565 ไทยพบอินโดนีเซีย เวล� 18.00 น. 

(เวล�ไทย) 

2 ล้อลู่ ปท.เปิดฉาก ‘เสธ.หมึก’ พอใจกระแสดี

หัวหมาก • ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระร�ชท�น “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำ�ปี 2565 สน�มที่ 1 วันที่ 24-26 

มิถุน�ยน 2565 ที่สน�มเวลโลโดรม ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย หัวหม�ก 

สำ�หรับพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. มีพลเอกเดช� เหมกระศรี น�ยก

สม�คมกีฬ�จักรย�นแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธ�น โดยมีน�ยเทิดศักดิ์ 

ศรีพุ่ม หัวหน้�ง�นแข่งขันกีฬ�ระดับช�ติ ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย 

(กกท.), น�ยพิมล สัตตบุศย์ รองประธ�นที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์สม�คม

กีฬ�จักรย�นฯ พร้อมด้วยคณะกรรมก�รสม�คมฯ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่ง

มีก�รถ่�ยทอดสดท�งเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association ให้แฟน

จักรย�นได้รับชม ปร�กฏว่�มียอดวิวม�กกว่� 18,000 วิว พลเอกเดช�

กล่�วว่� ก�รแข่งขันจักรย�นประเภทลู่ สน�มที่ 1 นี้ มีกระแสตอบรับ

ที่ดีม�กจ�กสโมสรสม�ชิก โดยมีก�รส่งนักกีฬ�เข้�ร่วมแข่งขันม�กเป็น

ประวัติก�รณ์ถึง 210 คน ส่วนใหญ่เป็นนักปั่นระดับเย�วชน ซึ่งตรงกับ

วัตถุประสงค์ของสม�คมที่อย�กได้นักปั่นด�วรุ่งเพื่อคัดเลือกไปแข่งขัน

ร�ยก�รระดับน�น�ช�ติ เริ่มจ�กร�ยก�ร “แทร็ก เอเชีย คัพ 2022” 

วันที่ 26-30 สิงห�คม ที่เวลโลโดรม สน�มกีฬ�แห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬ�

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีทีมต่�งช�ติตอบรับเข้�ร่วมแล้วกว่� 10 ประเทศ 

รวมทั้งร�ยก�ร “ยูซีไอ จูเนียร์ แทร็ก เวิลด์ แชมเปียนชิพส์” วันที่ 23-

27 สิงห�คม ที่กรุงเทลอ�วีฟ ประเทศอิสร�เอล โดยสม�คมจะดูผลง�น

จ�กก�รแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสน�มที่ 1 และสน�มที่ 2 ในก�ร

คัดเลือกนักกีฬ�ทีมช�ติไทยทั้ง 2 ร�ยก�รดังกล่�ว.

ชลบุรี • สโมสร “ฉล�มชล” ชลบุรี เอฟซี ประก�ศคว้�ตัวกิตติ

พงษ์ แสนสนิท แนวรับดีกรีทีมช�ติไทยชุดยู-23 จ�กสโมสร

สมุทรปร�ก�ร ซิตี้ ม�ร่วมทัพอย่�งเป็นท�งก�รเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว โดยถือเป็นนักเตะร�ยที่ 3 ต่อจ�กด�นิโล อัลเมด� อัลเวส 

และอม�ดู ออตท�ร�

โดยกิตติพงษ์ แสนสนิท ได้เดินท�งม�เซ็นสัญญ�และเปิด

ตัวร่วมกับคุณศศิศ สิงห์ โตทอง ผู้จัดก�รทีม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อช่วงเช้�วันศุกร์ที่ 24 มิถุน�ยน 2565 ณ สำ�นักง�นสโมสร

ชลบุรี เอฟซี ภ�ยในสน�มชลบุรี สเตเดียม

ศึกแดงเดือดครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งเดียวในประเทศไทย 

“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล” ที่มี โปรโมเตอร์ใหญ่ คุณ

พี่วินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ 

เฟสติวัล จำากัด จัดในชื่อศึก “THE MATCH Bangkok Century 

Cup 2022” วันที่ 12 ก.ค.นี้ ที่สน�มร�ชมังคล�กีฬ�สถ�น หัวหม�ก 

นั้น ล่�สุด “พิมรี่ พาย” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง โพสต์ภ�พบัตรเข้�ชม

จำ�นวนม�ก ที่น�งบอกว่�เป็นของน�ง ดูแล้วนับหมื่นใบ ทำ�เอ�โลกโซ

เชียลร้อนทันที สวนกระแสกับข่าวที่ผู้จัดบอกว่าหมดเกลี้ยงแล้ว เลย

ทำ�ให้หล�ยคนคิดว่�บัตรที่ “พิมรี่ พาย” เอามากองโชว์นั้น มันมีที่มา

ที่ ไปอย่างไรกันแน่ แถมยังมีก�รอ้�งว่� เข้าไปดูวันซ้อม บัตรกรี๊ดกับ

นักร้องดัง ที่จะแสดงก่อนฟุตบอลด้วย ..••.. เคลียร์แล้วนะครับ คุณ

พี่วินิจ เลิศรัตนชัย แจงแล้วว่�บัตรที่ “พิมรี่ พาย” กองโชว์เป็นของ

จริง แต่เป็นบัตรที่ ตีคืนมาจากการขายให้แฟนบอลต่างประเทศของ

ทั้ง 2 ทีม ไม่ใช่บัตรที่ข�ยใน เคาน์เตอร์ ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ส่วนร�ค�

นั้น แม่ค้�ออนไลน์คนดังก็ ขายราคาปกติ ไม่ได้ลดแหลกแจกสะบัดแต่

อย่�งใด ใครสนใจก็ลองติดต่อกับเธอได้ ..••.. จักรยานยนต์ทางเรียบ

ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี 2022” ที่ประเทศไทย วันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค.นี้ 

ที่สน�มช้�งฯ เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เตรียมจัดแถลงข่�ว การจัดการ

แข่งขันและจำาหน่ายบัตรชมโมโตจีพี สน�มประเทศไทย ร�ยก�ร “โอ

อาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค.2565 เวล� 

13.30-14.30 น. ณ อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 25 ก�รกีฬ�แห่ง

ประเทศไทย (หัวหม�ก) หัวหม�ก สื่อมวลชนส�ม�รถนำ�ผลตรวจ ATK 

ใน 24 ชม.เข้�ร่วมง�นได้ สำ�หรับบัตรเข้�ชมแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

Grand stand ราคา 4,000 บาท Side stand ราคา 2,000 บาท 

และพิเศษสุด Rider stand หาซื้อบัตรได้ที่ Counter Service All 

Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกส�ข�ทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ 

สเปน • ด�นิล เมดเวเดฟ นักเทนนิสหม�ยเลขหนึ่งของโลกจ�ก

รัสเซีย แพ้ โรแบร์ โต เบ�ติสต� อ�กุต นักเทนนิสเจ้�ถิ่นในรอบก่อน

รองชนะเลิศ ม�ยอร์ก� โอเพ่น ขณะที่สเตฟ�นอส ซิตซิป�ส มือว�ง

อันดับสองของร�ยก�รผ่�นเข้�สู่รอบรองชนะเลิศ

ก�รแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศม�ยอร์ก� โอเพ่น ด�นิล เมด

เวเดฟ มือหนึ่งของโลกแพ้ไป 6-3, 6-2 เป็นก�รล้�งแค้นของโรแบร์

โต เบ�ติสต� อ�กุต นักเทนนิสช�วสเปนซึ่งเมื่อสัปด�ห์ที่ผ่�นม�แพ้

นักหวดจ�กรัสเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศที่ฮัลเล

“ผมจำ�เป็นต้องเล่นดีม�กๆ เพื่อจะเอ�ชนะด�นิลให้ได้ เข�เป็น

นักเทนนิสหม�ยเลขหนึ่งของโลก และเป็นแชมป์เก่�ร�ยก�รนี้ที่นี่ใน

ม�ยอร์ก� และก่อนหน้�นี้ ไม่กี่วันเข�เพิ่งจะเอ�ชนะผม แต่วันนี้ผม

เล่นได้ครบเครื่องจริงๆ” เบ�ติสต� อ�กุต กล่�ว

ในเซตแรกนั้น เบ�ติสต� อ�กุ� เบรกเกมเสิร์ฟของเมดเวเดฟ

ได้หนึ่งครั้ง พอเข้�เซตสองส�ม�รถเบรกเสิร์ฟของหนุ่มรัสเซียสองครั้ง 

ก่อนจะเอ�ชนะแชมป์ยูเอส โอเพ่น เป็นครั้งที่สี่ในก�รเจอกันทั้งหมด 

5 ครั้ง

ก�รพ่�ยแพ้นั้นทำ�ให้ด�นิล เมดเวเดฟ ต้องจบก�รแข่งขัน

ฤดูก�ลคอร์ตหญ้�ของเข�ลงไปก่อนเวล�อันควร เนื่องจ�กเข�เป็น

หนึ่งในหล�ยคนที่ถูกห้�มแข่งขันวิมเบิลดัน แกรนด์สแลม บนคอร์ต

หญ้�ที่ออลอิงแลนด์คลับ เนื่องจ�กก�รที่รัสเซียส่งทห�รเข้�ไปใน

ยูเครน

ในรอบรองชนะเลิศ เบ�ติสต� อ�กุต จะเข้�ไปเจอกับอองตวน 

เบลเลียร์ มืออันดับส�มร้อยส�มของโลกจ�กสวิตเซอร์แลนด์ โดยใน

รอบก่อนรองชนะเลิศนั้นมือควอลิฟ�ยจ�กสวิตเซอร์แลนด์ชนะท�ล

ลอน กรีกสปูร์ จ�กเนเธอร์แลนด์ 5-7, 7-6 (7/5), 6-2

เบลเลียร์นับเป็นมืออันดับโลกที่ต่ำ�ที่สุดที่ผ่�นเข้�ม�ถึงรอบรอง

ชนะเลิศร�ยก�รระดับเอทีพีทัวร์ นับตั้งแต่ฮวน ม�นูเอล เซรูนโดโล 

นักเทนนิสช�วอ�ร์เจนติน�ที่ครั้งนั้นเป็นมืออันดับส�มร้อยส�มสิบห้�

ของโลก ที่เข้�ไปคว้�แชมป์ที่คอร์ โดบ�เมื่อปี 2021

ส่วนสเตฟ�นอส ซิตซิป�ส มือว�งอันดับสองของร�ยก�ร

จ�กกรีซ ต้องเล่นถึงส�มเซตก่อนจะผ่�นม�ร์กอส กิโรน นักเทนนิส

อเมริกัน

ตอนเริ่มต้นเซตที่ส�ม ซิตซิป�ส นักเทนนิสช�วกรีกต้องเซฟ

สองเบรกพอยต์ จ�กนั้นม�เบรกเสิร์ฟของกิโรน ในเกมที่แปดก่อนจะ

ชนะไป 7-6 (7/5), 4-6, 6-3

“วันนี้ผมมีง�นต้องทำ�เยอะม�ก มันไม่ใช่แมตช์ที่ง่�ยเลย”  ซิส

ซิป�สกล่�ว

ซิสซิป�ส ซึ่งผลง�นในวิมเบิลดันสี่ครั้งของเข�นั้น ปร�กฏว่�

แพ้ในรอบแรกถึงส�มครั้ง จะเข้�ไปตัดเชือกกับเบนจ�มิน บงซี จ�ก

ฝรั่งเศส โดยซิสซิป�สนั้นยังไม่เคยคว้�แชมป์บนคอร์ตหญ้�แม้แต่

ร�ยก�รเดียว.

สำ�หรับกิตติพงษ์ แสนสนิท ทำ�ผลง�นได้อย่�งยอดเยี่ยมกับ

ทัพ “เขี้ยวสมุทร” ในฤดูก�ลที่ผ่�นม� ลงสน�มไปทั้งสิ้น 27 นัดในทุก

ร�ยก�ร

“เจ้�แซม” เป็นนักเตะเย�วชนจ�กโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี ได้รับก�รเซ็นสัญญ�เป็นนักเตะอ�ชีพครั้งแรกกับสโมสรเอส

ซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เคยผ่�นก�รค้�แข้งให้กับสโมสรอัสสัมชัญ 

ยูไนเต็ด, สโมสรอุดรธ�นี เอฟซี และสโมสรอยุธย� เอฟซี ส่วนที่ผล

ง�นในระดับทีมช�ติ ผ่�นก�รติดทีมช�ติไทยระดับเย�วชนม�แล้วทุก

ชุด ไล่ตั้งแต่ ยู-12, ยู-14, ยู-16, ยู-18, ยู-22 และยู-23.

หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ชี้แจงได้จัดส่ง

เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันฟุตบอล และฟุตซอลแก่

การกีฬาแห่งประเทศไทย  โดยบัดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร

ของฝ่ายการคลังที่รับเอกสารไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และ

มิได้แจ้งขอเอกสารใดเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันนี้

ต�มที่ปร�กฏข่�วในร�ยก�รสน�มข่�ว 7 สี-ว�ไรตี้กีฬ�ไทยของ

สถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 https://news.ch7.com/detail/576519 

ว่� สม�คมกีฬ�ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ค้�ง

ชำ�ระหนี้ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทยนั้น

ขอเรียนว่� สม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ ได้รับก�รอนุมัติสนับสนุนงบ

ประม�ณกองทุนพัฒน�กีฬ�แห่งช�ติ ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร

บริห�รกองทุนพัฒน�ก�รกีฬ�แห่งช�ติ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 

กันย�ยน 2562 และครั้งที่ 6/2562 วันที่ 25 พฤศจิก�ยน 2562 เพื่อ

ก�รจัดก�รแข่งขันกีฬ�ฟุตบอลร�ยก�ร AFC U-23 Championship 

2020 วันที่ 6-27 มกร�คม 2563 เป็นเงิน 171,982,040 บ�ท

ในก�รนี้ สม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ ได้ขออนุมัติดำ�เนินก�รพร้อม

ยืมเงินทดรองค่�ใช้จ่�ย จำ�นวน 44,165,900 บ�ท เพื่อดำ�เนินก�ร

จัดก�รแข่งขัน โดยมี 16 ช�ติเข้�ร่วม ประกอบด้วย กลุ่ม A : ไทย, 

ออสเตรเลีย, อิรัก, บ�ห์เรน/ กลุ่ม B : ซ�อุดีอ�ระเบีย, ซีเรีย, ก�ต�ร์, 

ญี่ปุ่น/ กลุ่ม C : เก�หลีใต้, อุซเบกิสถ�น, อิหร่�น, จีน และกลุ่ม D : 

สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์, จอร์แดน, เก�หลีเหนือ, เวียดน�ม

เมื่อสม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ ได้จัดก�รแข่งขันจนสำ�เร็จเรียบร้อย 

โดยมีค่�ใช้จ่�ยทั้งสิ้น 173,501,956.09 บ�ท สม�คมได้ส่งเอกส�ร

เพื่อขอเบิกจ่�ยเงินค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รกีฬ�แห่งประเทศไทยเต็มจำ�นวน 

173,501,956.09 บ�ท แต่ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทยอนุมัติค่�ใช้จ่�ยไม่

สมาคมบอลฯแจงไม่ได้ติดหนี้กกท.

เมดเวเดฟร่วงที่มายอร์กาปิดซีซั่นคอร์ตหญ้า

ดานิล เมดเวเดฟ มือหนึ่งโลกจากรัสเซีย รีเทิร์นลูกใส่ โรแบร์ โต เบา

ติสตา อากุต จากสเปน ในรอบก่อนรองชนะเลิศ มายอร์กา โอเพ่น 

ซึ่งเมดเวเดฟแพ้ไป 6-3, 6-2 ในการแข่งขันที่มายอร์กา คันทรีคลับ 

ในสเปน นับเป็นการปิดฤดูกาลคอร์ตหญ้าของเมดเวเดฟ เนื่องจาก

เขาโดนแบนจากรายการวิมเบิลดันเนื่องจากเป็นชาวรัสเซีย.

แจกรางวัล • พล.อ.สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อํานวยการหลักสูตรการบริหาร

ความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 3 พร้อม

คณะกรรมการบริหารรุ่น ร่วมมอบรางวัลให้กับนักกอล์ฟที่ชนะเลิศ

ประเภทต่างๆ จากการแข่งขันกอล์ฟ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรม

ในหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง

กิจกรรมเพื่อสังคม ที่สนามคาสคาต้า กอล์ฟคลับ. 

เกินวงเงินงบประม�ณ 171,982,040 บ�ท

โดยสม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ ได้รับเงินจ�กก�ร 

กีฬ�ฯ จำ�นวน 127,816,140 บ�ท โดยก�รกีฬ�ฯ ได้

หักเงินยืมทดรองจ่�ยไว้ จำ�นวน 44,165,900 บ�ท 

เป็นก�รหักกลบลบหนี้กัน โดยก�รกีฬ�ฯ ยังมิได้หัก

ทอนบัญชี จึงดูเหมือนว่�สม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ เป็น

หนี้ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ ได้จัดส่งเอกส�ร

ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รแข่งขันให้แก่ก�รกีฬ�ฯ ไป

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤษภ�คม 2563 บัดนี้อยู่

ระหว่�งก�รตรวจสอบเอกส�รของ

ฝ่�ยก�รคลัง โดยฝ่�ยก�รคลังได้

รับเอกส�รไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 

มิถุน�ยน 2563 แล้ว

สำ�หรับก�รจัดก�รแข่งขัน

กีฬ�ฟุตซอลร�ยก�ร Continental 

Futsal Championship 

Thailand 2021 ซึ่งเป็นฟุตซอล

ปรีซีซั่นของทีมช�ติไทย ก่อน

เดินท�งไปเข้�ร่วมแข่งขันศึก

ฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ประ

เทศลิทัวเนีย

กองทุนพัฒน�ก�รกีฬ�

แห่งช�ติได้สนับสนุนเงินงบ

ประม�ณจำ�นวน 29,562,000 บ�ท ให้

‘ฉลามชล’ดึง‘กิตติพงษ์’แนวรับU23ร่วมทัพ

วิธีไหน ที่จะพิชิตโรดริเกซได้ ซึ่ง “เจ้�แหลม” ตอบว่� โรดริเกซเป็นนัก

ชกหนุ่มไฟแรง อ�ยุน้อย ตนก็จะใช้ประสบก�รณ์บนสังเวียนของตนที่

เหนือกว่� ม�กกว่� เป็นทีเด็ดที่จะพิชิตโรดริเกซ คว้�แชมป์โลกกลับ

เมืองไทย

ส่วนโรดริเกซนั้น เอ็ดดี เฮิร์น ถ�มว่� รู้สึกอย่�งไรที่ต้องม�เจอ

กับอดีตแชมป์โลก 2 สมัย ที่อยู่ระดับสูงเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ แถม

ยังเคยปร�บนักชกชั้นยอดอย่�ง โรมัน กอนซ�เลซ และฮวน ฟร�นเชส

โก เอสตร�ด� ม�แล้ว รวมทั้งยังเป็นมวยที่หมัดหนักที่สุดในรุ่น 115 

ปอนด์ด้วย ซึ่งโรดริเกซกล่�วว่� ไม่รู้สึกหวั่นแต่อย่�งใด เพร�ะตนเป็น

แชมป์โลก และมวยหมัดหนักอย่�งเดียวไม่ได้ช่วยให้เอ�ชนะได้ ยังมี

อย่�งอื่นที่ม�กกว่�นี้ ตนเองมีคว�มเร็ว คว�มไว คว�มคล่องตัว คว�ม

สด ที่จะเป็นทีเด็ดให้คว้�ชัยชนะป้องกันแชมป์โลกไว้ได้

หลังจบก�รแถลงข่�ว เอ็ดดี เฮิร์น ได้ให้นักชกทั้งคู่ยืนประชัน

หน้�กันแบบต�ต่อต�ให้

สื่อมวลชนถ่�ยรูป เทียบ

สัดส่วนแล้วสูสีกัน “เจ้�

แหลม” ดูหน�กว่� ซึ่งหลัง

ถ่�ยภ�พกันเรียบร้อยแล้ว 

“เจ้�แหลม” ออกม�เปิดเผย

ว่� ได้เจอหน้�กับคู่ชกแบบ

จังๆ ใกล้ๆ แล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้น 

รับรองว่�วันชกมันแน่ ตอน

ประจันหน้�กัน มองสบต�

แล้วคิดว่�แบม โรดริเกซ มี

อ�ก�รกลัวให้เห็น ส�ยต�วอกแวก ขอยืนยันกับแฟนมวยว่�ไม่

ต้องห่วง ตนไม่ประม�ท ใส่เต็มที่ และเอ�เข็มขัดแชมป์นี้กลับม�

เมืองไทยได้แน่นอน ส่วนเรื่องน้ำ�หนักตัวก็ทำ�ได้แล้ว วันชั่งจริง

ผ่�นฉลุยแน่นอน

ด้�น “เสี่ยฮุย” น�ยสุรช�ติ พิสิฐวุฒินันท์ กล่�วว่� ไม่มีอะไร

ต้องกังวล แหลมพร้อมม�กในไฟต์นี้ นักมวยอย่�ง “เจ้�แหลม” 

ไม่ใช่หมักหนักอย่�งเดียว แต่มีประสบก�รณ์ โชกโชนบนเวที ผ่�น

มวยดีม�ม�ก และมีคว�มแข็งแกร่ง ทรหดอดทน ตนยังมั่นใจว่�

แบม โรดริเกซ ต้�น “เจ้�แหลม” ไม่อยู่แน่นอน

สำ�หรับ “เจ้�แหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น วัย 35 

ปี สูง 160 ซม. เป็นมวยซ้�ย สถิติก�รชก ชนะ 50 (น็อก 43) แพ้ 

5 เสมอ 1 เปอร์เซ็นต์ก�รชนะน็อก 76.79% ส่วนเจสซี แบม โร

ดริเกซ มวยซ้�ยเช่นกัน สูง 163 ซม. ชนะรวด 15 ครั้ง (น็อก 10) 

ไม่เคยแพ้ใคร เปอร์เซ็นต์ก�รชนะน็อก 66.67% แต่แทบทั้งหมด

เป็นก�รชกในน้ำ�หนัก 110-112 ปอนด์ มีขยับม�ชกรุ่น 115 ปอนด์ 

เพียงไฟต์ที่ชนะคะแนนคูเอดร�สเท่�นั้น.

กับสม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ เพื่อดำ�เนินก�รจัดก�รแข่งขันกีฬ�ฟุตซอล

ร�ยก�ร Continental Futsal Championship Thailand 2021 ในวัน

ที่ 11-19 กรกฎ�คม 2564 โดยมี 8 ช�ติที่เข้�ร่วมแข่งขัน ดังนี้ 

ฟุตซอลไทย, อุซเบกิสถ�น, โคโซโว, โมซัมบิก, อิหร่�น, อียิปต์,                           

ท�จิกิสถ�น, ลิทัวเนีย

ในก�รนี้ ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้ดำ�เนินก�ร 

พร้อมให้สม�คมดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนเพื่อยืมเงินทดรองค่�ใช้จ่�ย 

จำ�นวน 29,562,000 บ�ท

เมื่อสม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ ได้จัดก�รแข่งขันจนสำ�เร็จ

เรียบร้อยด้วยดี โดยมีค่�ใช้จ่�ยทั้งสิ้น 29,562,000 

บ�ท สม�คมได้ส่งเอกส�รเพื่อขอหักล้�งเงิน

ทดรองจ่�ยในก�รจัดก�รแข่งขัน (เคลียร์เงิน

ทดรองจ่�ย) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 กันย�ยน 2564

ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ธันว�คม 2564 ผู้

อำ�นวยก�รกองพัฒน�กีฬ�เป็นเลิศ ปฏิบัติ

หน้�ที่แทนผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�กีฬ�เป็น

เลิศ ได้ตรวจสอบเอกส�รในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียบร้อยแล้ว และได้ทำ�หนังสือขอให้ฝ่�ย

ก�รคลังดำ�เนินก�รหักล้�งเงินยืมทดรอง

จ่�ยให้กับสม�คมกีฬ�ฟุตบอลแห่งประ

เทศไทยฯ เป็นเงิน 29,562,000 บ�ท เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น สม�คมกีฬ�ฟุตบอลฯ จึงมิได้ค้�ง

ชำ�ระหนี้ใดๆ ต่อไปแล้ว จึงขอชี้แจงให้สื่อมวลชนทั้ง

หล�ยทร�บโดยทั่วกัน.

กิตติพงษ์ แสนสนิท

สหรัฐอเมริกา • คว�มเคลื่อนไหวของ “เจ้�แหลม” ศรีสะเกษ 

นครหลวงโปรโมชั่น อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟล�ยเวต (115 

ปอนด์) สภ�มวยโลก (WBC) 2 สมัย วัย 35 ปี ที่จะขึ้นชิงแชมป์

โลกสมัยที่ 3 กับเจสซี แบม โรดริเกซ เจ้�ของตำ�แหน่งแชมป์โลก

รุ่นซูเปอร์ฟล�ยเวต WBC วัย 22 ปี ช�วสหรัฐ เชื้อส�ยเม็กซิกัน 

ในวันเส�ร์ที่ 25 มิ.ย.นี้ ต�มเวล�ท้องถิ่น ที่เวทีในเท็ก พอร์ต อ�รี

น� เมืองซ�นอันโตนิโอ, รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริก� ซึ่งตรงกับเช้�

วันอ�ทิตย์ที่ 26 มิ.ย.นี้ ต�มเวล�เมืองไทย สถ�นีโทรทัศน์ช่อง 32 

ไทยรัฐทีวียิงสดเวล� 09.30 น. เป็นต้นไป

ล่�สุดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่�นม� เอ็ดดี เฮิร์น แห่ง

แมตช์รูม ผู้จัดศึกเป็นประธ�นแถลงข่�วอย่�งเป็นท�งก�รที่ห้อง

บอลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี ในซ�นอันโตนิโอ ทำ�ให้ “เจ้�

แหลม” และโรดริเกซ ซึ่งเป็นคู่เอกของร�ยก�รได้เผชิญหน้�ยืนยัน

คว�มพร้อมกันอย่�งเป็นท�งก�ร โดยเอ็ดดี เฮิร์น เป็นผู้ยิงคำ�ถ�ม

ด้วยตัวเอง

เอ็ดดี เฮิร์น ได้กล่�วชม “เจ้�แหลม” ว่� ม�ชกครั้งนี้ดูแล้ว

สุขภ�พและร่�งก�ยดีม�ก หลังจ�กที่ต้องรอชกชิงแชมป์โลกม�น�น 

และล่�สุดต้องชวดชิงแชมป์โลกกับค�ร์ลอส คูเอดร�ส เพร�ะเกิด

ป่วยกะทันหัน ซึ่ง “เจ้�แหลม” กล่�วผ่�นล่�มว่� ม�ชกครั้งนี้ฟิต

ซ้อมม�ดี และสภ�พร่�งก�ยดีเยี่ยม สมบูรณ์เต็มที่ ทำ�ให้มั่นใจม�ก 

ต้องขอบคุณเอ็ดดี เฮิร์น ที่ให้ โอก�สได้ขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้ง เอ็ด

ดีถ�มต่อว่� ก�รที่จะต้องขึ้นชิงแชมป์โลกกับแชมป์โลกด�วรุ่งที่ม�

แรงอย่�ง เจสซี โรดริเกซ คิดว่�จะว�งแผนก�รชกอย่�งไร จะใช้

‘โรดริเกซ’ขอใช้ความสดบดเก๋า

เผชิญหน้า‘แหลม’ใช้สายตาข่ม

“เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น เผชิญหน้า

เจสซี แบม โรดริเกซ ในงานแถลงข่าว 

พลตำารวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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10 บันเทิงเทศ

วันนี้มีของดีของอรอยมาบอกใหทราบครับ ของดีที่วานี้คือ 

กวยเตี๋ยว แตไมใชกวยเตี๋ยวธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป เริ่มตั้งแตช� อราน

ก็เกไกไมเหมือนใครแลวครับ 

รานนี้ช� อปาแตกจัดให เจาของคือ คุณอภิรดี เตวิทย        

นักชิมฝปากเอกที่ใครๆ ตางก็เรียกกันวา 

ปาแตก เปนชาวกรุงเทพฯ โดยกําเนิด 

ครอบครัวชอบทําอาหารกินเอง โดยเฉพาะ

คุณแตกเธอชอบชวยคุณแมทําอาหาร

มาตั้งแตเด็กๆ โดยเฉพาะหมูบะชอนั้น

ทําไดรสชาติอรอยมาก เม� อเรียนจบจาก

ประเทศไทยไดเดินทางไปอยูที่รัฐมิชิแกน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเวลาวางทํางาน

ในรานอาหารที่เจาของรานเปนผูที่

ชํานาญในเร� องการปรุงอาหารมาก เปน

นักชิมมือเอกของรัฐถึงขนาดที่วาเพียงแค

เห็นการจัดหนารานก็รูไดเลยวาอาหารที่

รานนั้นรสชาติจะเปนอยางไร

เม� อเดินทางกลับมาเมืองไทย ปา

แตกไดทํางานที่โรงแรมระดับหาดาว ทํา

หนาที่รับจัดเลี้ยงใหหน�วยงานตางๆ ดูแล

การกินของผูใหญที่มาใชบริการ จึงทําใหรูเร� องอาหารตางๆ เปน

อยางดี และเวลาที่เพ� อนๆ จะจัดงานตางๆ ก็จะขอรองใหปาแตก 

นี่แหละเปนผูจัดใหจึงกลายเปนช� อรานจนทุกวันนี้

ตั้งแตสมัยสาวๆ ปาแตกเปนคนที่ชอบกินกวยเตี๋ยวและเมนู

จําพวกเสนมาก ตระเวนชิมไปทั่วทุกที่ รานไหนใครบอกวาดีบอก

วาอรอยก็ตามไปชิม เวลาที่ชิมปาแตกจะไมปรุงรสใดๆ เพิ่มเลย 

เพ� อใหเขาถึงรสชาติของน้ําซุป

ที่เปนปจจัยหลักของกวยเตี๋ยว

และยังสามารถแยะแยะรสชาติของน้ําซุปไดดวย

ปาแตกไดเปดรานโดงดังเปนที่รูจักกันดีในหมูสายแดนซคือ

รานไวนบริดจ (Wine Bridge) อยูที่ซอยหลังสวน ตอมาไดยายไป

อยูที่เพลินจิตสุดซอย ตลาดนัดเจวารี มีลูกคามาอุดหนุนกันคับคั่ง 

เพราะ ดนตรีสนุก อาหารอรอย แตเปดขายในชวงเวลาเย็น 

กลางวันบริเวณหนารานวาง ปาแตกมีฝมือในการทํากวยเตี๋ยวอยู

แลว จึงใชบริเวณหนารานไวนบริดจเปดขายกวยเตี๋ยว ช� อ ราน

ปาแตกจัดให สาขาเพลินจิต ผลปรากฏวาขายดีมากนักชิมรูจักกัน

เปนอยางดีจนถึงทุกวันนี้

ชวงที่เกิดโควิด-19 ปาแตกเห็นผูคนเดือดรอนเร� องอาหาร

การกินจึงขอสถานที่จากเจาของอาคารปอรติโกทําอาหารแจกฟรี

มีญาติพ่ีนองเพ� อนฝูงรวมกันใหความชวยเหลือมากมายจนโควิดลด

นอยลงจึงคิดราคากวยเตี๋ยวชามละ 19 บาท ก็มีลูกคามาอุดหนุน

กันแน�น เพราะกวยเตี๋ยวรสชาติอรอยมาก แตคนขายขาดทุน 

จนปจจุบันโควิดเกือบจะหมดไปแลว จึงขายกวยเตี๋ยวตั้งช� อเมนู

วา กวยเตี๋ยวพนพิษโควิด ราคาชามละ 30 บาท โดยมีขอแมวา

ขายจํากัดใหคนละ 2 ชาม และมีแตเสนเล็กและเสนหมี่เทานั้น 

ภายในชามจะมีลูกชิ้นโควิดพิเศษอีกดวย นอกจากนั้นยังมี

กวยเตี๋ยวหมูน้ําใส ราคาชามธรรมดา 50 บาท พิเศษ 60 

บาท มีทั้งเสนเล็ก เสนหมี่ มามา วุนเสน และบะหมี่ใหเลือก

กวยเตี๋ยวหมูตมยํา ราคาชามธรรมดา 60 บาท พิเศษ 70 

บาท ใสทั้งเคร� องครบและไขตมครึ่งลูก แตถาสั่งพิเศษจะใสไขตม 

1 ลูก และเลง 1 ชิ้นใหญ 1 ชิ้น

ขาวตมแหงหมูกรอบ ธรรมดา 75 บาท พิเศษ 85 บาท ใส

เคร� องแน�นเต็มชาม โดยเฉพาะหมูกรอบพรอมน้ําซุปกระดูกหมูตน

ตํารับ หรือน้ําซุปตมยํามะนาวสดน้ําพริกเผา

ถาจะเพิ่มพิเศษอีก ปาแตกก็มีใหเลือก เชน ขาวสวย 10 

บาท เพิ่มเลง 10 บาท หมูโควิด 10 บาท ไขตม 10 บาท เกี้ยว

ทอด 15 บาท ครับ

เมนูพิเศษที่ดั้นดนมาถึงรานทั้งทีขอแนะนําใหสั่ง ขาวตม

แหงทรงเคร� อง (ราคาชามละ 120 บาท) เมนูนี้เปนเมนูอาหาร

ของจังหวัดภูเก็ต แตปาแตกไดนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

จนชาวภูเก็ตแทๆ มาชิมถึงกับตองยกนิ้วใหดวยความอรอย เริ่ม

ตนจากการหุงขาวแทนที่จะหุงขาวแบบทั่วๆ ไป แตเมนูนี้ตองหุง

แบบพิเศษ โดยปาแตกจะนําขาวหอมมะลิมาหุงกับน้ําซุปกระดูก

หมู คลายๆ กับขาวมันไก น้ําซุปกระดูกหมูจะซึมเขาไปในขาวจน

ขาวสุกคิดดูก็แลวกันวาจะหอมอรอยมากขนาดไหน ขาวตมแหง

รอนๆ นวลๆ อบอวลไปดวยความหอมแลว โปะหนาดวยเคร� อง

ตางๆ อยางแน�นขนัด ตั้งแตลูกชิ้นหมูโควิด (ลูกชิ้นผสมวุนเสน

คลายโควิด) ลูกชิ้นหมู ตับหมู หมูกรอบ เลือดหมู หมูเดง (ทํา

เองอรอยมาก) หมูตุน เอ็นหมูตุน โรยหนาดวย กากหมู กุงแหง 

กระเทียมเจียวหอมๆ และน้ําพริกเผา เสิรฟพรอมกับน้ําซุปรอนๆ 

ใหซดคลองคอ มีน้ําซุปใหเลือก คือ น้ําซุปกระดูกหมูตนตํารับและ

น้ําซุปตมยํามะนาวสดน้ําพริกเผา

เวลากินก็ตองคลุกเคลาเคร� องตางๆ ที่ใสมาเต็มชามใหเขา

กันแลวตักใสปากเคี้ยว คอยๆ เคี้ยว คอยๆ กิน โดยเฉพาะหมู

ตุนจะเห็นเหมือนเนื้อเป� อยๆ ยุยๆ มองแลวคลายวาความหวาน

จะหมดไป แตของปาแตกยังคงความหวานความเดงความมันอยู

ครบ ยิ่งกินก็ยิ่งอรอยจนน�าแปลกใจ เอ็นหมูตุนก็อรอย ยิ่งกากหมู

ยิ่งเพิ่มความอรอยมากขึ้น แถมดวยความหอมหวานจากน้ําซุป

กระดูกหมู หรือน้ําซุปตมยํามะนาวสดน้ําพริกเผา จะไดรสชาติที่

กลมกลอม ไมโดด เมนูนี้ ไดชิมแลวรับประกันไดเลยครับวา จะ

ตองติดใจไปนานเทานาน แมกระทั่งเคยมีนักชิมชาวจีนแผนดิน

ใหญมาชิมไดขอซื้อสูตรเพ� อไปทําขาย แตปาแตกก็ไมยอมบอกไม

ยอมขายครับ

เมนูอาหารที่รานปาแตกจัดใหทุกเมนูจะไมใชผงชูรสอยาง

เด็ดขาด แตจะมีวิธีการทําน้ําซุปตามแบบฉบับของชาวจีนโบราณ

ที่มีวิธีการทําที่ไมเหมือนใคร โดยใชกระดูกหมูตรงสันหลังที่ติด

เนื้อนิดหน�อยมาตมใสหัวไชเทา รากผักชี พริกไทย ฯลฯ เคี้ยวไป

เร� อยๆ จนไดที่ น้ําซุปจะหอมหวานกินแลวชุมคอช� นใจมากครับ

ชิมขาวตมแหงทรงเครื่องอรอยที่
รานปาแตกจัดให 

สาขาซอยหลังสวน

ช� อราน ปาแตกจัดให

เจาของ คุณอภิรดี (แตก) เตวิทย

สถานท่ี ซอยหลังสวน จากส่ีแยกชิดลมเดินเขาซอยหลังสวนประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารเดอะปอรติโก

ดานซายมือ รานอยูท่ีช้ัน 1 ของอาคารตรงกันขามกับรานเลมอนฟารม เปดบริการวันจันทร-เสาร ต้ังแตเวลา 10.00-

15.00 น. โทรศัพท 09-6787-5888 ส่ังทางเดลิเวอร่ี ไดทาง Robinhood และ Lineman

ขายจํากัดใหคนละ 2 ชาม และมีแตเสนเล็กและเสนหมี่เทานั้น 

ครั้งแรก! “Universal Music Thailand” เอาใจสาย GAMER 

เปิดตัว Play Station by FFV1LIVE เพลย์ลิสต์ Takeover 

คว้าสตรีมเมอร์ชื่อดัง “FFV1LIVE หรือ โฟล์ค พีรพล  

รุ้งเจริญกิติ” จัดเพลย์ลิสต์เพลงโปรดที่มีตั้งแต่ Post Malone, 

The Weeknd, Glass Animals และอีกมากมาย เหมาะสำาหรับ

สาย GAMER ที่กำาลังมองหาเพลงฟังเพลินๆ ตอนเล่นเกม 

โดย “FFV1LIVE” ได้มาร่วมเลือกเพลงโปรดจำานวน 30 เพลง 

สนุกๆ สามารถกดเซฟ Play Station By FFV1LIVE ได้เลยที่ 

https://open.spotify.com/playlist/0AUw6V1I1ZcU9XfxDKS

0tx?si=6afdc19f660c4704

โดยเพลงที่ “โฟล์ค FFV1LIVE” เลือกมาไว้ในเพลย์ลิสต์

มีตั้งแต่ศิลปินคนโปรดอย่าง Post Malone เพลง I Like You 

(A Happier Song), Cooped Up, One Right Now, Wrapped 

Around Your Finger, Love/Hate Letter To Alcohol จาก

อัลบั้มใหม่ Twelve Carat Toothache ที่เพิ่งปล่อยออกมา

ไม่นานนี้ ไปจนถึง Out of Time ของ The Weeknd, Heat 

Waves ของ Glass Animals, Bones ของ Imagine Dragons 

และเพลงอื่นๆ อีกมากมาย

“Universal Music Thailand” ตั้งใจจัดทำาเพลย์ลิสต์ 

Play Station นี้ขึ้นมาเอาใจสาย GAMER ที่เป็นหนึ่งในกลุ่ม

ผู้ฟังเพลงที่มักจะเปิดเพลงฟังระหว่างเล่นเกมเพลินๆ

ค่ายดนตรีเอาใจสายเกมกับ 

‘Play Station by FFV1LIVE’

ส่่ัง‘บิล คอสบี’จ่าย 17 ล้าน

ล่วงสาววัยทีนเมื่อ47ปีก่อน
ล คอสบี ต้องจ่าย จูดี ฮูธ เป็น

จำานวน 500,000 ยูเอสดอลลาร์ 

หรือราว 17,745,500 บาท หลัง

จากคณะลูกขุนในแคลิฟอร์เนียพบว่า ดารา

ตลกรุ่นใหญ่วัย 84 ต้องรับผิดในคดีล่วง

ละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นเมื่อปี 1975

บิล คอสบี ต้องมาพบความอับอายอีก

ครั้งในช่วงปลายของชีวิต หลังคณะลูกขุน

ตัดสินว่าเขามีความผิดในคดีล่วงละเมิดทาง

เพศครั้งประวัติศาสตร์ และสั่งให้เขาต้อง

จ่ายเงินให้ผู้เสียหายเป็นจำานวนครึ่งล้าน

ดอลลาร์

นักแสดงวัย 84 ถูกฟ้องคดีโดย จูดี 

ฮูธ ที่บอกว่าเขาบังคับเธอให้ร่วมเพศกับเขา

ตอนที่เธออายุเพียงแค่ 16 ปี ในคฤหาสน์

เพลย์บอย เมื่อปี 1975

รายงานระบุว่า คณะลูกขุนในลอส

แองเจลิสให้เธอได้เงินชดเชยเป็นจำานวน 

500,000 ดอลลาร์

หนนี้จะไม่เหมือนเมื่อครั้งก่อนที่เขา

โดนคดีข่มขืน แอนเดรีย คอนสแตนด์ เมื่อ

ปี 2004 และพ้นคุกออกมาแล้วในปี 2018 

โดยเขาไม่ต้องถูกจำาคุก และจ่ายครึ่งล้าน

ดอลลาร์เพื่อจบคดี

อันที่จริง คอสบีโดนฮูธฟ้องครั้งแรก

ในปี 2014 แต่เพิ่งมาตัดสินได้เมื่อเร็วๆ นี้ 

เป็นเคสที่ ได้รับการจับตามองจากผู้หญิง

จำานวนมากที่กล่าวหาว่านักแสดงรุ่นคุณปู่

ก็เคยล่วงละเมิดพวกเธอด้วยเช่นกัน

สำาหรับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเมื่อปี 

1975 ฮูธเล่าว่า เธอกับเพื่อนอีกคน คือ 

ดอนนา ซามูเอลสัน พบกับคอสบีในสวน

สาธารณะในซานมารีโน แคลิฟอร์เนีย ซึ่ง

เป็นสถานที่ที่เขากำาลังถ่ายภาพยนตร์เรื่อง 

Let’s Do It Again

ผู้หญิง 2 คนให้การเป็นพยานว่า

นักแสดงดังซึ่งในอดีตได้รับการยกให้เป็น 

America’s dad ได้เชื้อเชิญพวกเธอไปยัง

สโมสรเทนนิส จากนั้นก็ไปที่บ้านของเขา

พวกเธออ้างว่าคอสบีให้พวกเธอดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และให้ตามเขาขึ้นรถ

ไปเพลย์บอย แมนชั่น

ฮูธ ซึ่งตอนนี้อายุ 64 อธิบายว่าห้อง

นอนในแมนชั่นเป็นอย่างไร และเขาบังคับ

ให้เธอร่วมรักกับเขาอย่างไรบ้าง

คอสบีปฏิเสธข้อกล่าวหา และทนาย 

ความของเขา แย้งว่าเธอแต่งเรื่อง และถ้า

เกิดเรื่องทำาไมไม่พูดตอนนั้นหรือแจ้งใครใน

ช่วงไม่กี่เดือน หรือไม่กี่ปีหลังจากนั้น และ

นั่นเป็นสาเหตุที่คดีนี้ยืดเยื้อและสู้กันมา

นานหลายปี แต่นี่ ไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กสาว

เมื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะ

บอกใครและเก็บกดเรื่องร้ายๆ ที่เกิดขึ้น

ไว้คนเดียวเป็นเวลานานกว่าจะรวบรวม

ความกล้าได้

interthaipost69@gmail.com

บิ

การจัดแสดงนี้เป็นไฮไลต์สำาคัญในงานฉลอง

ครบรอบ 50 ปีของสนาม Fiorano เพื่อ

เป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของ

สนามแข่ง Fiorano พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารีได้มี

การจัดนิทรรศการขึ้นเพื่อมอบเป็นเกียรติให้

แก่ประวัติศาสตร์ของสนามแข่งอันโด่งดัง

แห่งนี้ในเมืองมาราเนลโล

หัวใจหลักของนิทรรศการคือการ

แสดงแสงสีสุดตระการตาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 

15 มิถุนายน ภายในสนามแข่งแห่งนี้ ซึ่ง

ได้รับการบันทึกไว้ใน GUINNESS WORLD 

RECORDS®

นิทรรศการนี้บอกเล่าเรื่องราวตลอด 

50 ปีของกิจกรรมที่เคยจัดขึ้นในสนามแข่ง 

ผ่านคอลเลกชันภาพถ่ายและวิดี โอตั้งแต่

เปิดตัวในปี 1972 ตามความประสงค์ของ 

Enzo Ferrari มาจนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นใน

ครั้งนี้.

งานจัดแสดงแสงสีของสนาม Fiorano

คว้า‘GUINNESS WORLD RECORDS®’

โดยมีการเชิญ GAMER ชื่อดังมาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเลือกเพลง

โปรดมาใส่ไว้ใน Play Station เพลย์ลิสต์นี้ในทุกๆ เดือน ติดตามได้ทาง

เพจ “Universal Music Thailand”
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11บันเทิงไทย

ถื
อว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทำาเอา

คนดูพากันใจบางไปตามๆ กัน 

สำาหรับคาแรกเตอร์ใหม่ล่าสุด

ของออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร กับบท 

แทนคุณ โปรดิวเซอร์รายการโฮมช้อปปิ้ง

มาดขรึมสุดอบอุ่น ในซีรีส์ คืนนับดาว ซึ่ง

กระแสมาแรงอย่างต่อเนื่อง และแฟน

คลับก็ต่างชื่นชอบในคาแรกเตอร์นี้ของ

หนุ่มออฟมากๆ ทำาเอาเจ้าตัวปลื้มใจกับ

ฟีดแบ็กที่ได้รับสุดๆ เลยทีเดียว

“แทนคุณ โปรดิวเซอร์รายการ

โฮมช้อปปิ้ง บทบาทนี้ผมทำาการบ้าน

หลายอย่างมาก ก็มีปรึกษาพี่กู่ ผู้กำากับ 

(เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข) แล้วก็พยายาม

ผมเข้าใจและเล่น

ออกมาได้ดีครับ 

ส่วนการทำางานร่วม

กับใหม่ ตอนแรก

ก็มีแอบเกร็งเหมือน

กัน เพราะเรายังไม่ได้

สนิทกันมาก แต่พอเราได้คุย

กัน แสดงด้วยกัน ก็เริ่มสนิท

กันมากขึ้น ทำาให้ในซีนเรา

เล่นได้ลื่นไหล รวมถึงไบร์ท ที่

เราก็เล่นได้เข้ากันสุดๆ แถม

บรรยากาศในกองถ่ายก็เต็ม

ไปด้วยความสนุกสนานมากๆ 

ครับ”.

หาคาแรกเตอร์ หาต้นแบบที่จะเป็น

แทนคุณที่เพอร์เฟ็กต์ที่สุด คนที่มีความ

ปกป้อง รักษาสิทธิ์ ผลประโยชน์ทุกอย่าง

ให้กับนับดาว (ใหม่-ดาวิกา) จากการโดน

กลั่นแกล้งของคนบางคน แล้วในเรื่องผม

ก็มักจะมีคำาพูดที่เชือดเฉือนกับคิมหันต์ 

(ไบร์ท วชิรวิชญ์) อยู่บ่อยๆ ด้วย รวมถึง

ฉากดรามาก็มีให้เห็นซึ่งก็ยากเหมือนกัน

ครับ 

ผมก็ต้องมีการทำาความเข้าใจกับ

อารมณ์ แบ็กกราวด์ตัวแสดงว่าผูกพัน

กับพ่อแม่ขนาดไหน พอโตมาแล้วคาแรก

เตอร์เรายังอยู่แบบนี้ ไหม หรือมูฟออนได้

แล้ว ซึ่งพี่กู่ก็แนะนำาผมได้ดีมากๆ ทำาให้

‘เมเจอร์ฯ’ชวนร่วมงานปาร์ตี้

ดูหนังและคอนเสิร์ตริมทะเล

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

จำากัด (มหาชน) และเครื่องดื่มตราช้าง 

พร้อมพันธมิตรที่งานดี จับมือร่วมจัด

ปาร์ตี้ดูหนังและคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่

ที่สุด Chang-Major Movie on the 

Beach ครั้งที่ 8 ตอน FRIEND & SEA 

โดยงานจะมีขึ้นที่ Triple Tree Beach 

ริมหาดชะอำา ใกล้ครัวเม็ดทราย ในวัน

เสาร์ที่ 9 กรกฎาคมนี้ 

โดยสุรเชษฐ์ อัศวเรืองรอง 

ปธ.จนท.บห.ฝ่ายสื่อโฆษณา บมจ.

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด 

(มหาชน) เผยว่า “สำาหรับเทศกาล

ของงาน มีดูหนังริมทะเล พร้อมสนุก

ให้สุดกับเพื่อน จากศิลปินชื่อดังที่มา

พร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ อาทิ                                        

ป๊อบ ปองกูล, โอ๊ต ปราโมทย์, ซานิ,                                       

เอฟ ฮีโร่, โปเตโต้, โจอี้ บอย ฯลฯ 

สำาหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมสนุก ติดตาม

รายละเอียดการรับบัตรเข้างาน

ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage 

: Chang World และ Facebook 

Fanpage : Movie on the Beach / 

Movie on the Hill ครับ”.

มูฟวี่แอนด์มิวสิก Chang-Major Movie 

on the Beach เราจับมือร่วมกับเครื่อง

ดื่มตราช้าง ปีนี้เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งที่ผ่านมา 

กระแสตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานดีมาโดย

ตลอด และในครั้งนี้เราก็มีพันธมิตรชั้นนำา

ที่ดีเข้ามาร่วมสร้างกิจกรรมมากมาย ไม่

ว่าจะเป็น มาม่า, อีซูซุ, มอคโคน่า, กรุง

ไทย-แอกซ่า, โออิชิ กรีนที, กรุงศรี ออ

โต้, เถ้าแก่น้อย, ธนาคารไทยพาณิชย์, 

Drivehub, Dole และ Joox 

ซ่ึงทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ 

พร้อมสร้างกิจกรรมที่จะทำาให้ทุกคนได้

สัมผัสประสบการณ์ความสนุก ได้รับ

อรรถรสเต็ม

ที่ ซึ่งเราจะ

มีกิจกรรมดีๆ 

อย่างต่อเนื่อง

แน่นอนจนถึง

ปลายปี โดยใน

ปีนี้คอนเซ็ปต์ 

Friend & Sea 

ชวนเพื่อนมา

ร่วมสนุกด้วย

กันในทุกโซน

จากศิลปินบอยแบนด์ในยุค 2000 

ที่ก้าวผ่านการใช้ชีวิตตามรูปแบบที่ตัวเอง

เลือก เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ อดีต

ศิลปินวง K-OTIC และนักจิตบำาบัด ที่ไม่

ได้ให้คำาปรึกษาเฉพาะแค่ในตำารา แต่ยัง

ใช้วิชาประสบการณ์จากชีวิตจริงที่ตัวเอง

ได้รับมาช่วยแนะนำาการรับมือกับไซเบอร์

บูลลี่ต่างๆ 

พร้อมส่งแรงบันดาลใจให้กับ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำาลังก้าวเข้าสู่วัย

รุ่นจากชุมชนในเขตจตุจักร ทั้งโรงเรียน

มัธยมประชานิเวศน์ และโรงเรียน

เสนานิคม ในกิจกรรม ยุติการบูล

ลี่ให้เป็นศูนย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

โครงการ RS Diversity ชื่นชมทุก

ความหลากหลาย เป็นไปได้ทุกความ

แตกต่าง ของอาร์เอส กรุ๊ป 

โดยเขื่อน ภัทรดนัย ได้ให้

สัมภาษณ์ถึงกิจกรรมนี้ว่า “รู้สึก

แฮปปี้มากค่ะ งานนี้เป็น passion 

ของเขื่อนอยู่แล้ว เหมือนงาน

จิตบำาบัดที่เขื่อนทำาอยู่ตลอด เพราะ

ฉะนั้นวันนี้ที่ได้มาเจอน้องๆ ได้มา

พูดถึงพื้นที่ปลอดภัย เรื่องสุขภาพ

จิต ที่สำาคัญได้มาสร้างการรับรู้ให้

คนตระหนักถึงผลกระทบจาก      

การบูลลี่ค่ะ

การบูลลี่ในโซเชียลมันไม่

ได้เพิ่งมีนะคะ มันมีมาตลอด มี

เยอะมาก และเขื่อนก็เป็นหนึ่งใน

ตัวอย่างของการโดนบูลลี่ตั้งแต่

เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเลย จนมาถึง

ในปัจจุบัน อยากจะบอกทุกคนว่า 

ให้คิดก่อนแชร์ ว่าสิ่งที่เราแชร์

ออกไปมันทำาร้ายใครหรือเปล่า 

และสิ่งที่เรามองข้ามอาจจะส่งผล

ทำาให้ใครรู้สึกไม่ดีบ้างหรือเปล่า

การยอมรับความหลาก

หลายเกิดขึ้นจากความเข้าใจก่อน ต้องให้

ความรู้ และสร้างการรับรู้ให้เข้าใจก่อน

ว่า คนเรามีความหลากหลาย มนุษย์เรา

เป็นปัจเจกชน สิ่งสำาคัญคือเราไม่เหมือน

กัน ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันมากกว่า ในเดือน Pride Month นี้ 

หลายๆ คนอาจจะโฟกัสที่ LGBTQ+ แต่

อยากให้ทุกคนมองกว้างขึ้นว่าความหลาก

หลายไม่ได้จบที่เพศอย่างเดียว ยังมีเรื่อง

สีผิว เชื้อชาติ รสนิยม ซึ่งเป็นความแตก

ต่างในทุกเรื่องเลยนะคะ ไม่จำาเป็นที่จะ

ต้องพยายามจัดหมวดหมู่ว่าใครเป็นแบบ

นั้นแบบนี้ จริงๆ แล้วทุกคนต่างกันหมด

เลยค่ะ โลกของเรานี่แหละคือความหลาก

หลาย

(ตอนนี้เขื่อนยังโดนบูลลี่อยู่ในโซ

เชียลมั้ย) คนชอบคิดว่าเขื่อนเป็น

พื้นที่ปลอดภัย กล้าแสดงออกแล้ว ไม่

โดนแล้ว แต่ไม่ต้องไปไหนไกลเลย 

แค่เลื่อนไปดู TikTok เขื่อน หรือใน

อินสตาแกรมก็ยังมีคอมเมนต์บูลลี่ 

ยังมีข้อความส่งมาขู่ฆ่า เยอะแยะไป

หมด ถึงแม้วันนี้จะดูสดใสขึ้น ดูดีขึ้น 

แต่ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าดีแล้วนะคะ พวก

เราก็ช่วยเป็นกำาลังใจให้กันและกันค่ะ 

(เวลามีคอมเมนต์บูลลี่ มีวิธีการจัดการ

ยังไง) “ภาษาอังกฤษเรียกว่า I’ll re-act 

with kindness. เวลาเขาแรงมาเราก็จะ

เบากลับ โดยจะบอกเขาว่า พูดแบบนี้ ไม่

ดีนะคะ เพราะว่าคำาพูดอาจจะไปทำาร้าย

ใครก็ได้นะคะ

ดังน้ัน หลายๆ คนอาจคิดว่าการ

พูดจาทีเล่นทีจริง หรือการใช้คอมเมนต์ใน

โซเชียลต่างๆ เป็นแค่การหยอก การ

แซวขำาๆ แต่ผู้ฟังอาจไม่ได้รู้สึกสนุก 

และอาจเป็นบาดแผลในใจ ไม่ต่างจาก

การทำาร้ายร่างกาย เราควรสร้างสังคมให้

เป็นพื้นที่ปลอดภัย และยุติการบูลลี่ให้เป็น

ศูนย์ เพราะทุกคนมีความแตกต่างและ

หลากหลาย.

‘เขื่อน ภัทรดนัย’แนะวัยรุ่นยุคใหม่

ในการรับมือเมื่อโดน‘ไซเบอร์บูลลี่’

‘ออฟ’สลัดลุคส์หนุ่มมาดกวน 

สวมวิญญาณโปรดิวเซอร์สุดคูล



12 ขาวประชาสัมพันธ

 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

แสดงความยินดี     ภิมุข สิมะโรจน ตอนรับ ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมชางภาพ

การเมือง พรอมคณะกรรมการ เพ� อเขาแสดงความยินดีในโอกาส รับตําแหน�งเลขานุการ ผูวา

ราชการ กรุงเทพมหานคร และรวมหารือแนวนโยบายประชาสัมพันธสงเสริมการทํางานของ

ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาวากรุงเทพมหานคร

ยกทัพผูผลิตชั้นนํา      นิค นิ ผอ.ฝายการคา สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจํา

ประเทศไทย เปดตัวผลิตภัณฑ Taiwan Excellence ภายใตคอนเซ็ปต "เปลี่ยนโลกดวยโซลูชั่น

ระบบ” เปดตัวเทคโนโลยีเคร� องจักรกลอัจฉริยะจาก 5 บริษัทชั้นนํา การันตีดวยรางวัลยอด

เยี่ยมจากไตหวัน โดยมี แมกซ จาง ผอ.สภาสงเสริมการคาและการสงออกแหงไตหวัน ประจํา

ประเทศไทย (TAITRA) รวมงาน ที่ ไบเทค บางนา

กรมสงเสริมสหกรณ ยกชุมนุมสหกรณ

การเกษตรภาคเหนือ จํากัด เปนตนแบบ

สถาบันเกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิต 

สามารถพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ 

ผลิตพืชผักปลอดภัย และรวบรวมสินคา

เกษตรที่ ไดมาตรฐาน GAP และ GMP 

สรางเครือขายการตลาด พรอมจับมือ Big C 

นําพืชผักผลไมจากภาคเหนือขึ้นหาง หวัง

กระจายผลผลิตปลอดภัยสูผูบริโภค และชวย

สรางรายไดและคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่

ดีใหกับสมาชิกสหกรณอยางมั่นคง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลง

โครงการความรวมมือจัดซื้อผลผลิตจาก

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ระหวาง 

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

กับ ชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ จํากัด

ณ หางสรรพสินคาบิ๊กซี สาขาพระราม 4 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี 

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณ นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ อธิบดี

กรมวิชาการเกษตร พรอมดวย คณะผูบริหาร

กรมสงเสริมสหกรณ คณะผูบริหารบริษัท 

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คณะ

กรรมการชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ 

จํากัด และผูแทนสหกรณ  ใหการตอนรับ 

ทั้งนี้ ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงฯ 

ครั้งนี้ มีผูแทนชุมนุมสหกรณการเกษตร

กรมสงเสริมสหกรณ ยกชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ เปนตนแบบสถาบันเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิต

จับมือ Big C สงผักผลไมปลอดภัยขึ้นหาง คัดสรรคุณภาพ สรางความมั่นใจใหผูบริโภค

ภาคเหนือ จํากัด โดย นายพิศณุ ไชยนิเวศน 

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณการเกษตร

ภาคเหนือ จํากัด และนายเมือง พรหมอยา 

เลขานุการ รวมลงนามกับ ผูแทนบริษัท บิ๊กซี 

ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) โดย นายปฐพงศ 

เอ่ียมสุโร ประธานเจาหนาท่ี

ฝายการพาณิชย นาง

วิภาดา ดวงรัตน รองประธาน

กรรมการบริหารคนที่ 1 

และนายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ 

อ ธิ บ ดี ก ร ม ส ง เ ส ริ ม

สหกรณ ลงนามเปนสักขี

พยานฯ

“การลงนามบันทึก

ขอตกลงฯ ครั้งนี้จะเปน

การสรางความเช� อมั่นใหกับพี่นองเกษตรกร 

ในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงเกษตรกรในภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด ใหมีตลาดรองรับสินคาเกษตร

ที่แน�นอน สามารถสรางรายได และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหมีความอยูดี

กินดี ขอช� นชมรูปแบบการบริหารจัดการ 

และการชวยเหลือเกษตรกรของผูบริหาร 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ที่เล็งเห็นความสําคัญตลาดปลายทาง และ

มีชองทางการจําหน�ายใหกับเกษตรกร ซึ่งจะ

เปนการสรางความยั่งยืนในอาชีพใหแก

เกษตรกร และเปนการสรางความรวมมือที่

จะสามารถเกิดประโยชนไดทั้ง 2 ฝาย ซึ่งจะ

เปนการยกระดับสินคาเกษตร ใหไดรับการ

ยอมรับ และสรางการรับรู ไปยังประชาชน 

ผูบริโภคทั่วไป และขอเชิญชวนใหพี่นอง

เกษตรกรผลิตสินคาเกษตรกรปลอดภัย มีคุณภาพ 

ใสใจในสุขภาพของผูบริโภค และตลาดปลาย

ทางท่ีรับสินคาของเกษตรกรไปขาย จะมีสินคา

คุณภาพที่ดี และประชาสัมพันธเพ� อขายให

กับลูกคา และผูบริโภคไดอยางมั่นใจ” รมช.

มนัญญา กลาว 

ดาน นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ กลาวเพิ่มเติมวา กรม

สงเสริมสหกรณมีนโยบายในการสงเสริม

และสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรเปนผูผลิต

รวบรวมและจําหน�ายสินคาเกษตรปลอดภัย

และมีมาตรฐาน GAP และ GMP รวมถึง

ประสานช่องทางการตลาดเพื่ อพัฒนา

ศักยภาพในการดําเนิน

ธุรกิจของสหกรณและ

กลุมเกษตรกร พรอมทั้ง

ส่ ง เสริมการเชื่ อมโยง

เครือขายการตลาดโดย

ขบวนการสหกรณ ซึ่งจะ

เปนการยกระดับความ

สามารถในการบริหาร

จัดการของเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ 

และกรมสงเสริมสหกรณ

ยินดีที่จะใหการสนับสนุน

สถาบันเกษตรกรเพื่อให้

สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค

ของบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดซื้อ

ผลผลิต และหวังเปนอยางย่ิงวาชุมนุมสหกรณ

การเกษตรภาคเหนือ จํากัด จะเปนตนแบบ

ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเกิดการ

ตอยอดไปยังสถาบันเกษตรกรในพื้นที่อ� น ๆ 

ตอไป

ท้ังน้ี การลงนามบันทึกขอตกลงโครงการ

ความรวมมือจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร ระหวาง บริษัท บิ๊กซี 

ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) กับ ชุมนุม

สหกรณการเกษตรภาคเหนือ จํากัด ในครั้งนี้ 

มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการ

ทําการตลาดนําการผลิตระหวางคูคา บิ๊กซี 

และชุมนุมสหกรณการเกษตรภาคเหนือ 

จํากัด เปนการสงเสริม พัฒนาผลผลิตและ

การปรับปรุงคุณภาพของสมาชิกชุมนุม

สหกรณการเกษตรภาคเหนือฯ เพ� อสราง

ความมั่นใจใหกับผูบริโภคตอสินคาทราบ

แหลงที่มาอยางชัดเจน รวมทั้งเปนการสราง

ตลาดซื้อขายผลผลิตลวงหนา ซึ่งจะสงผลให

เกิดการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ โดยบริษัท 

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มี

นโยบายในการสนับสนุนสินคาของเกษตรกร

ภายในประเทศ โดยรับซื้อตรงจากเกษตรกร

และสถาบันเกษตรกร  พรอมทั้งจะสนับสนุน

ใหศูนยสินคาเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม 

ใหเปนแหลงรวบรวมและกระจายสินคา

เกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 

9 จังหวัด ซึ่งที่ผานมา ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรภาคเหนือ จํากัด ไดดําเนินการ

รวบรวมผลผลิตผักจัดสงจําหน�ายใหบริษัท 

บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)                                   

เร่ิมต้ังแตป 2562 ถึงปจจุบัน จํานวน 7,700 ตัน 

มูลคากวา 351 ลานบาท

GENTLEMEN COLECTION 2022@centralwOrld    อัครวัชร คงสิริกาญจน และ 

อิศเรศ จิราธิวัฒน เปดงาน GENTLEMEN COLECTION 2022@centralwOrld ไลฟสไตล

คอลเลกชั่น ระดับพรีเมี่ยมสะทอนนิยามสุภาพบุรุษสําหรับผูชาย โดยมี ขวัญแกว สิริจินดา, 

สุธิสา คงสิริกาญจน, นิพิฐ งามโสภี, ประวีณ วงษนิยม และภาวิน กันมล รวมงานที่ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด 

ผูวาการ รฟท. ติดตามเรงรัดโครงการเช� อมระบบการขนสงทางรางรองรับอุตสาหกรรมเหล็ก

บางสะพาน     นิรุฒ  มณีพันธ ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย พรอมดวย นาวา จันทนสุรคน 

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี กิตติศักดิ์ มาพะเนาว กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เวสท โคสทเอ็นจิเนียริ่ง และคณะผูบริหาร ลงพื้นที่ดูงานกอสรางยานสถานี

รถไฟนาผักขวง อําเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ บริเวณจุดเช� อมตอประแจและทาง

แยกสถานีนาผักขวง โครงการ SSI’s Distribution Hub (ดานเหนือ) และ โครงการ SSI’s 

Logistic Terminal (ดานใต) ซึ่งโครงการดังกลาวเปนการเช� อมโยงระบบการขนสงทางราง

รองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ชวยลดปญหาดานการจราจรการขนสงทางบก และยัง

เสริมศักยภาพระบบคมนาคมการขนสงตอเน� อง (รถ เรือ รถไฟ) ใหกับกลุมอุตสาหกรรมของ

ประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหมีศูนยกระจายสินคา และการใชประโยชนระบบขนสงทาง

รางและ Container Yard (CY) สถานีนาผักขวง อันกอใหเกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค และเตรียมความพรอมเปนประตูเช� อมตอ EEC&SEC ของประเทศอีกดวย 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม เขารวมโครงการ Silapasat Abroad 

Internship      วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต นําโดยอาจารย วรพล มหาแกว รอง

คณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศนสัมพันธ วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ตอนรับ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ ประเทศเวียดนาม จํานวน 7 คน ในโครงการ Silapasat 

Abroad Internship โดยไดมีการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาเพ� อเปนการเตรียมความพรอมใน

การใชชีวิตและฝกงานในประเทศไทย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สานตอโครงการ TCCC Save the world รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสงเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชน     ทาคาฮิโระ ยามาชิตะ  ประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ  พรอมทีมผูบริหารและพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและ

จําหน�ายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ สานตอโครงการ TCCC 

Save the world เพ� อปลุกจิตสํานึกในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแกพนักงาน โดย

การจัดกิจกรรมปลูกตนไม ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเข� อนขันธ จังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งภายในงานประกอบไปดวยกิจกรรมปลูกตนไม ยายตนกลา รวมถึงการทําผา

มัดยอม ซึ่งสามารถสงเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนไดอีกดวย 
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

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!!

ยานยนต

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก 

เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เปนประธานเปดงานสตารทอัพและอินโนเวช่ัน 

ไทยแลนด เอ็กซ โป 2022 (STARTUP x 

INNOVATION THAILAND EXPO 

2022: SITE 2022) ในรูปแบ

บอวาตาร (Avatar) นับเปนมิติ

ใหมของการเปดงานบนโลก

เมตาเวิรส (Metaverse) คร้ังแรก

ของเมืองไทย พรอมยํ้าวา Metaverse 

คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก และ

เ ป น กุ ญแจสํ า คั ญ ขอ ง ก า ร

กาวไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

นอกจากนี้ ยังเปนแพลตฟอรม

สําคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิง

วัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยทั้ง 

5Fs (Food, Film, Fashion, Fighting และ 

Festival) ใหเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจที่จะนําไปสูเปาหมายการพัฒนา

ประเทศที่ยั่งยืน

ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการ

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หรือ NIA กลาวเสริมวา “นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี จะเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหทุกคน

ครั้งแรกของเมืองไทยกับงานสตารทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด เอ็กซ โป 2022

สามารถรับมือกับสถานการณตางๆ ในโลกที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกาวเดินหนา

ตอไปได ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองเตรียม

พรอมสําหรับการเปดเมืองหลังสถานการณ

แพรระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่ง

การเปิดเมืองจะเป็นการเชื่อมโลกและ

ประเทศไทยกลับมาดวยกัน”

งาน SITE 2022 จัดขึ้นในรูปแบบ

ไฮบริด ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม (ซอยโยธี) 

และทางออนไลนจัดในรูปแบบจักรวาล

นฤมิต (Metaverse) ระหวางวันที่ วันที่ 23 

- 25 มิถุนายนนี้ ผานเว็บไซต https://site.

nia.or.th ซึ่งประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก 

ไดแก 1) Metaverse Forum 2) Opportunity 

3) Show 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด ขอบคุณลูกคาที่สนับสนุนใหเติบโต

เคียงขางสังคมไทยมาตลอดระยะเวลากวา 

60 ป ดวยรถยนตรุนพิเศษ ไดแก Yaris, 

Corolla Altis, Corolla Cross และ Camry 

ผลิตจํานวนจํากัด สีภายนอกขาวมุกหลังคา

ดําในทุกรุน  เพิ่มความพิเศษดวยการ Wrap 

ภายนอกดวยฟลมลามิเนตคุณภาพระดับ

พรีเมียมสีเทา “Laminated Grey” ดานขาง

ตกแตงดวยสัญลักษณรุน 60 ป ปรับโฉม

ภายนอก และภายใน   ใหมีเอกลักษณและ

ทันสมัยยิ่งขึ้น ลูกคาที่ซื้อรถรุนนี้จะไดรับชุด

กลองกุญแจพิเศษ  รวมกิจกรรมทาทาย และ

รับสิทธิประโยชนอีกมากมาย

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด เปดเผยวา โอกาสครบรอบ 

60 ป เราขอแนะนํารถยนตรุนพิเศษที่เหมาะ

สําหรับคนรักรถ และช� นชอบในการครอบครอง

รถรุน Limited ไดแก Yaris, Corolla Altis, 

Corolla Cross และ Camry ที่โดดเดนยิ่ง

กวาดวย สีขาวมุกหลังคาดํา และขอแนะนํา

กิจกรรม “Hunt Your Uniqueness” เอาใจ

นักสะสมที่ชื่นชอบการตกแต่งด้วยการนํา

Yaris, Corolla Altis, Corolla Cross และ Camry รุนฉลองครบรอบ 60 ป มีจํากัดเพียง 6,000 คัน

เสนอรถ Wrap สี Laminated Grey ดวย

ฟลมลามิเนตคุณภาพระดับพรีเมียม มูลคา 

57,000 บาท เพียงโชวรูมละ 1 คันเทานั้น  

ที่สําคัญรถทุกคันจะไดรับการติดตั้งระบบ 

T- Connect เพ� อตอบสนองทุกไลฟสไตล

ทันสมัย พรอมรับกลองกุญแจภายในบรรจุ 

Certificate, Apple Air Tag และพวงกุญแจ

สําหรับรุนฉลองครบรอบ 60 ป ผลิตจํานวน

จํากัดในวาระพิเศษนี้เทานั้น พิเศษยิ่งกวา

สําหรับผูที่ตัดสินใจซื้อรถรุนนี้ รับสิทธิ์ลุนเปน

เจาของรถสปอรตรุนลาสุด TOYOTA GR86 

มูลคา 2,949,000 บาท จํานวน 1 คัน

เพ� อเพิ่มความพิเศษยิ่งกวา ในรถรุนนี้ 

เราไดจัดกิจกรรม “Hunt Your Uniqueness” 

ผานทางเว็บไซต www.toyota.co.th/greyhunt 

ใหลูกคาไดรวมสนุกกับการตามหาเพ� อเปน

เจาของรถรุนนี้ ที่มีการ Wrap สี Laminated 

Grey ซ่ึงมีจํานวนจํากัด โชวรูมละ 1 คันเทาน้ัน 

โดยจะพรอมสงมอบใหกับลูกคาในชวงเดือน

มิถุนายน – มกราคม 2566 รายละเอียดและ

เง� อนไขตางๆ สามารถติดตอสอบถามไดที่

โชวรูมโตโยตา รวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่เว็บไซต www.toyota.co.th/greyhunt 

เปนเจาของรถยนตรุนฉลองครบรอบ 60 ป 

วันนี้ รับ 4 ขอเสนอสุดพิเศษ สวนลด

ดอกเบี้ยพิเศษ 0.10% จากดอกเบี้ยมาตรฐาน 

โดยสถาบันการเงิน 8 แหงที่เขารวมโครงการ  

สวนลดเพ่ิมพิเศษอีก 10% เพ่ิมเติมจากสวนลด

ประวัติดี 20% และสวนลดเพิ่มเติมจาก

พฤติกรรมและระยะทางการขับขี่สูงสุดถึง 

25% สําหรับการตออายุประกันรถยนตแบบ 

PHYD ในปที่ 2 (เฉพาะรุนโคโรลลา อัลติส, 

โคโรลลา ครอส และคัมรี)  ชุดกลองกุญแจ

ดีไซนพิเศษ รับสิทธิ์ลุนรางวัลรถยนต โตโยตา 

GR 86 มูลคา 2,949,000 บาท จํานวน 1 คัน 

กติกาการจับรางวัล : สําหรับลูกคาที่จอง 

และออกรถยนต โตโยตารุนพิเศษฉลองครบ

รอบ 60 ป ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 จะไดรับสิทธิ์

ชิงโชคจับรางวัล 1 สิทธิ์ตอ 1 คัน กําหนด

จับรางวัลวันที่ 22 กุมภาพันธ 2566 และ

ประกาศผลผานชองทางโซเชียลมีเดียของ

ทางโตโยตาในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2566 

พรอมรับสิทธิประโยชนจากบริการใหม ใน 

T-Connect* Application พิเศษยิ่งกวา กับจัด

กิจกรรม “Hunt Your Uniqueness” เพ� อรวม

ตามหาเปนเจาของรถรุนพิเศษที่มีการ Wrap 

สี Laminated Grey จํานวนจํากัด โชวรูม

ละ 1 คันเทานั้น เพียงคลิกที่เว็บไซต www.

toyota.co.th/greyhunt  เพ� อคนหาตําแหน�ง

โชวรูมที่มีรถรุนนี้ แลวโทรยืนยันกับผูแทน

จําหน�าย กอนไปชมรถจริง

ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 2022 

กลับมาพรอมความยิ่งใหญภายใตสโลแกน 

“เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช” ปลดล็อกทุก

พันธนาการ จัดทัพรถยนตใหมปายแดงช้ันนํา 

พรอมดวยรถยนต ใชแลวคุณภาพเยี่ยม 

เตรียมประชันแบบหมดหนาตักใหกระหึ่ม 

กึกกอง โดยมี ผูสนับสนุนอยางเปนทางการ

คับคั่ง อาทิ OR, กรุงศรีออโต, อ็อคชั่น 

เอ็กซเพรส, B-Quik, บริดจสโตน, Dyson, 

Garmin, Meguiar's ดีเดยพรอมเปดตัวอยาง

เปนทางการ ในวันที่ 6-10 กรกฎาคม นี้ 

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา ฮอลล EH102-104

นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธาน

จัดงาน ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 2022  

เปดเผยวา  งาน ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 

คร้ังท่ี 10 พรอมท่ีจะกลับมาจัดงานอยางย่ิงใหญ

อีกครั้ง สําหรับการจัดงานฟาสต ออโต โชว 

ไทยแลนด 2022 ในครั้งนี้ มีความพิเศษ โดย

เริ่มตั้งแตพื้นที่การจัดงานที่ใชฮอลลจัดแสดง

งานดานบนซึ่งเปนหองโถงติดแอรเต็มพื้นที่ 

ตามเสียงเรียกรองของผูรวมงาน และถือ

เปนการเตรียมการของผูจัดงาน ที่อาจจะมี

การขยายพื้นที่การจัดงานในอนาคต โดยปนี้

จะรวมรถยนตใหม รถยนตใชแลว อุปกรณ

ตกแตง มาอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันท้ังหมด บนพ้ืนท่ี

รวมประมาณ 15,000 ตารางเมตร ของฮอลล 

EH102-104 ปนี้ยังมีสินคาไลฟสไตล อาทิ 

เคร� องใชไฟฟาระดับไฮเอนด ไดสัน, สมารท

วอช การมิน, และผลิตภัณฑจาก บริษัท คิดโด

แปซิฟค จํากัด  อาทิ แบรนด Chicco (คิคโค), 

Graco (เกรโก), Recaro (เล็คคาโร) ที่จะชวย

ใหผูที่มีความสนใจสามารถเลือกเปนเจาของ

ผลิตภัณฑตางๆเหลานี้ ไดงายขึ้น

นอกจากนี้แลวยังมี โปรโมชั่นใหรวม

ลุนในทุกวันไดแกคูปองพิเศษจากศูนยบริการ 

บี-ควิก,ลุนรับบัตรเติมน้ํามัน พีทีที สเตชั่น 

พริวิลเลจ การด มูลคา 1,000 บาท วันละ 

5 รางวัล และ 100,000 บาท จํานวน 1 

รางวัล โดยผูที่จองรถยนตภายในงานทุกๆ 

100,000 บาท จะไดรับคูปองชิงโชค 1 ใบ 

แตถาจัดสินเช� อรถยนตกับกรุงศรี ออโต จะ

ไดรับคูปองเพิ่มอีกเทาตัว หลังจากรัฐบาล

ปลดล็อกมาตรการตางๆ ผูเขาชมงานก็จะมี

ความผอนคลายมากขึ้น ประกอบกับนโยบาย

กระตุนเศรษฐกิจที่สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวม

ฟนตัว ขณะที่ตลาดรถยนตแมยอดขายจะไม

ไดเติบโตอยางเห็นไดชัด แตหลังจากรัฐบาล

มีมาตรการลดภาษีนําเขารถยนตไฟฟาทําให

ราคาจําหน�ายรถยนตไฟฟาหลายรุนปรับลดลง 

ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 2022 พรอมจัด 6-10 ก.ค.นี้ ที่ ไบเทคบางนา

ก็สงผลใหตลาดรถยนต ไฟฟา

คึกคักขึ้นมา ดวยปจจัยทั้งหมด

ที่กลาวมานี้ ทําใหเช� อมั่นวางาน

ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 

2022 จะทํายอดจองรถยนต

ตามเปาที่ตั้งไว 2,600 คัน แบง

ออกเปนรถยนตใหม 1,800 คัน  

รถยนตใชแลว 800 คัน ภายใน

งานของเรามีทั้งรถใหมปายแดง 

เคร� องยนตสันดาปภายใน  และ

รถยนต พลั ง ง านทาง เลื อ ก

สําหรับผูท่ีตองการหลีกหนีจากปญหานํ้ามันแพง 

โดยมีใหเลือกทั้งไฮบริด, ปลั๊ก-อิน ไฮบริด, 

รถยนต ไฟฟา 100% หรือลูกคาที่ ไมอยาก

รอรถนาน ตองการนํารถไปใชงานเลยทันที

ก็มองหารถยนตใชแลว คุณภาพดี ราคาเหมาะสม 

และที่สําคัญรถยนตใชแลวที่ซื้อจากภายใน

งานทุกคัน จะไดรับประกัน ซื้อคืน จากผูจัด

งานเหมือนทุกครั้งที่ผานมา

นายชลัทชัย ปภัสรพงษ รองประธาน

จัดงาน เปดเผยวา งานฟาสต ออโต โชว 

ไทยแลนด 2022 มีผูประกอบการรถใหม

เขารวมงาน เชนเคย ซึ่งไฮไลตภายในงาน

จะมีรถยนตรุนใหม - รถยนตรุนพิเศษ รวม

ไปถึงรถยนต ไฟฟา ที่กําลังไดรับความสนใจ

จากผูบริโภคในขณะนี้มารวมงานหลายรุน 

การจัดงานในปนี้ อยูในชวงเวลาที่เหมาะสม 

เน� องจากสถานการณ โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย 

ประกอบกับความเช� อมั่นของผูบริโภคมีการ

ปรับตัวดีข้ึน เราเช� อวาการจัดงาน ฟาสต ออโต 

โชว ไทยแลนด 2022 จะเปนสวนหนึ่งใน

มาสดา บีที-50 ควารางวัล Product Innovation Awards 2022 

รถปกอัพ มาสดา บีที-50 ควารางวัลสุดยอดสินคาและบริการท่ีมีนวัตกรรมแหงป 2565 

(Business+ Product Innovation Awards 2022) ประเภทรถยนตเพ� อการพาณิชย ปกอัพ 1 

ตัน จากนิตยสาร Business+ โดยมี นายอุทัย เรืองศักดิ์ ผูอํานวยการสวนงานประชาสัมพันธ 

ฝายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท มาสดา เซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปนตัวแทนรับ

มอบจาก ฯพณฯ นุรักษ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธี พรอมดวย นายบุญเลิศ นราไท 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เออาร ไอพี จํากัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย 

ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผูบริหารจากหลาย

หน�วยงานที่ ไดรับรางวัลเขารวมงานอันทรงเกียรตินี้ ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล 

ราชประสงค กรุงเทพฯ

จัดกิจกรรม “หองเรียนสมาธิ”     มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย โดย นายฮิโระอากิ คอนโด 

รองประธานกรรมการ และนายกริช ทองนาค กรรมการ จัดกิจกรรม “หองเรียนสมาธิ” เพ� อ

สงเสริมการพัฒนาดานจิตใจ สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชนไทย ใหเขมแข็งและ

มั่นคง ตามถอยแถลงองคกรที่วา “การเปลี่ยนแปลงเพ� อสิ่งที่ดีกวา (Changes for the Better)” 

ใหแก นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ณ โรงเรียนบานชอผกา อําเภอชํานิ จังหวัด

บุรีรัมย 

ยามาฮารับรางวัล Prime Minister Road Safety Award    มร.ทัตสึยะ โนซากิ 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด ข้ึนรับรางวัล Prime Minister 

Road Safety Award จาก พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนา

วิชาการระดับชาติเร� องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ในหัวขอ “ทศวรรษใหม วิถี

ใหม ขับขี่ปลอดภัยตองมากอน” โดยบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด ยังคงเดินหนา

สงเสริมดานความปลอดภัยบนทองถนนมาอยางตอเน� องนับตั้งแตเริ่มดําเนินธุรกิจผลิต

และจําหน�ายรถจักรยานยนตในประเทศไทย และริเริ่มดําเนินการเปดสถาบันฝกอบรม

ขับขี่รถจักรยานยนตยามาฮา(Yamaha Riding Academy) เพ� ออบรมและเสริมทักษะ

การขับขี่อยางปลอดภัยบนทองถนน ใหกับผูใชรถจักรยานยนตในประเทศไทย พรอม

ทั้ง ดําเนินกิจกรรมเพ� อสังคมในดานการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ทั้งภายใน

และภายนอกองคกร รวมทั้งใหความรวมมือกับภาคีเครือขายดานความปลอดภัยบน

ทองถนนทั้งภาครัฐและเอกชนมาอยางตอเน� อง จนประสบความสําเร็จเปนอยางดี 

และไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ 

เกรท วอลล มอเตอร ตอกย้ําความ

เปนผูนําดานยานยนตไฟฟาของประเทศไทย 

เตรียมเปดตัวเจาเหมียวไฟฟาแนวสปอรต 

ORA Good Cat GT | Next Level of the 

Future เหนือชั้นไปอีกระดับ ในประเทศไทย

อยางเปนทางการ หลังไดกระแสตอบรับ

เปนอยางดีจากการเผยโฉมครั้ งแรกใน

ประเทศไทยในงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล 

มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 ที่ผานมา รวมถึงยอด

ขายอันทวมทนของ ORA Good Cat ที่ยังคง

ไดรับความนิยมจากผูบริโภคชาวไทยและคง

ความเปนผูนําในตลาดอยางตอเน� อง 

ORA Good Cat GT โดดเดนดวย

การกระตุนใหตลาดรถยนตกลับมาคึกคัก 

และชวยผลักดันภาพรวมเศรษฐกิจใน

ประเทศใหกลับมาฟนตัว 

นายอัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ รอง

ประธานจัดงาน กลาววา การกาวสูครั้งที่ 10 

ในการจัดงาน ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด 

2022 ปนี้มีพันธมิตรผูประกอบการรถยนต

มือสองท่ีเขารวมงาน ไดแก DDS คารเซ็นเตอร, 

THE ONE Pattanakarn, เกง พระราม9, 

เบนซอมรรัชดา, โย รัชดา, ดา ศรีนครินทร, 

รถเศรษฐี Sethi Premium Used Car, 

ศูนยรถยนต 54 นิวัฒน, CarDeeSureOK, 

เบสท เซอรวิส, NBP CAR, CARS24 ไฮไลต

ภายในงาน จะไดพบกับรถยนตใชแลวคุณภาพดี

ที่มีใหเลือกครบทุกเซ็กเมนท ทั้งรถยนตนั่ง 

รถกระบะ รถหรู รถสปอรตคาร รถใหมไมลนอย 

ท่ีจะมาพรอมกับดอกเบ้ียพิเศษ ของแถมตางๆ 

และขอเสนอทางการเงินจากกรุงศรี ออโต 

ที่สําคัญยังมีการรับประกันการซื้อคืน 100% 

ตามเง� อนไข 5 ขอ ไดแก 1.ไมไฟไหม 

2.ไมจมน้ํา 3.ไมมีการตัดตอ 4.โอนทะเบียน

ไดถูกกฎหมาย 5.ไมมีการชนหนัก และผูท่ีจอง

รถยนตใชแลวภายในงานทุกคันจะไดรับบัตร

กํานัลจากบีควิกมูลคา 3,000 บาท เราคาดวา

ตลาดรถยนตใชแลว – รถยนตมือสองในปนี้

จะมีความคึกคักมากกวาทุกป เพราะพฤติกรรม

ผูบริโภคในปจจุบันมองหารถยนตท่ีคุมคาคุม

ราคา ซ่ึงงานของเราตอบโจทยเพราะมีรถยนตให

เลือกมากมายจากผูประกอบการรถยนตใชแลว

ช้ันนําท่ีมีความน�าเช� อถือ มีการรับประกันสินคา

ท้ังจากของผูประกอบการและผูจัดงาน ซ่ึงเปน

จุดแข็งที่เราทํามาตลอด และที่พิเศษสุดคือ 

โปรโมชั่นของแถมมากมายภายในงาน ที่จะ

มอบความคุมคาใหกับผูท่ีมาเลือกซ้ือรถกับเรา

นายอโณทัย เอ่ียมลําเนา รองประธาน

จัดงาน กลาววา ถือเปนปที่ 3 สําหรับการจับ

มือเปนพารทเนอร และเปนครั้งที่ 2 ในการ

จัดแสดงงาน โดยในปนี้ ไดนํารถยนตที่มี

การตกแตง โมดิฟายดและรถแขงจากสนาม

แขงขันท่ีไดรับความนิยม มาจัดแสดงใหผูเขาชม

งานสัมผัสกันอยางใกลชิด รวมทั้งกิจกรรมอี-

สปอรตใหรวมสนุกกันอีกดวย การเขามาเสริมทัพ

เปนพันธมิตรของ บริษัท กรังดปรีซฯ ในงาน

ฟาสต ออโต โชว ไทยแลนด นับต้ังแตป 2020 

ไดเขามาชวยเสริมในเร� องของกิจกรรม อี-สปอรต

ท่ีไดรับความนิยมมากอยางตอเน� องและรถยนต

ที่มีการตกแตงโมดิฟายดที่ ไดรับความสนใจ

จากคนที่ชื่นชอบการแต่งรถมาให้สัมผัสกัน

อยางใกลชิด ซ่ึงในปน้ีเราจะยกระดับใหครบครัน

มากข้ึน โดยผูท่ีเขาชมงานสามารถแวะมารวมชม 

และรวมกิจกรรมตางๆ ไดอยางเต็มที่

เกรท วอลล มอเตอร เตรียมสง ORA Good Cat GT เจาเหมียวไฟฟาแนวสปอรตรุกตลาด

ดีไซนอันโฉบเฉี่ยว อัดแน�นดวยเทคโนโลยี

อัจฉริยะ สมรรถนะอันเราใจ เปนเลิศดวย

พละกําลังสูงสุด 171 แรงมา แรงบิดสูงสุด 

250 นิวตัน-เมตร พรอม

ตอบโจทยไลฟสไตลคนเมือง 

ดวยคุณสมบัติน�าสนใจ  

เสริมความโดดเดนด วย

กระจังหนาดี ไซนสปอรต

ลายคารบอนไฟเบอร และ

สปอยเลอรดีไซน โฉบเฉี่ยว

พรอมตราสัญลักษณ GT 

ทางดานหลัง เพิ่มดีกรีความ

รอนแรงดวยลออัลลอยทู

โทนขนาด 18 นิ้ว มาพรอมกับดิสกเบรค

คาลิปเปอรสีแดง ยกระดับรูปลักษณภายนอก 

พ ร อ ม ส ะ ก ด ทุ ก ส า ย ต า บ น ท อ ง ถ น น 

เอกลักษณที่ ไมเหมือนใครดวยการตกแตง

ภายในหองโดยสารสีแดง-ดํา มาพรอมพนัก

พิงศีรษะโลโก GT ตัดดวยเข็มขัดนิรภัยสีแดง

สไตลสปอรต สะดวกและสบายไป

กับเบาะนวดไฟฟามาพรอมระบบ

ระบายอากาศสําหรับผูขับขี่และ

ผู โดยสารดานหนา เหนือชั้นไปอีก

ระดับดวยระบบบันทึกตําแหน�ง

และฟงกชัน Welcome Seat ที่

เบาะคนขับ อํานวยความสะดวก

ผูขับขี่ ดวยประตูทายเปด-ปดไฟฟา

ระบบแฮนดฟรี 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘เซเลนสกี’ ปลื้มสถานะผู้สมัครสมาชิกอียู

เคียฟ • เอเอฟพีรายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี                                                                 

ของยูเครนยกย่องการตัดสินใจของสหภาพยุโรป (อียู) เมื่อ

วันพฤหัสบดี ที่ประกาศให้ยูเครนมีสถานะเป็นผู้สมัครสมา 

ชิกอียูแล้วอย่างเป็นทางการ เซเลนสกีกล่าวบนทวิตเตอร์

ว่า “เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์และเป็นเอกลักษณ์ ใน

ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับสหภาพยุโรป อนาคตของ

ยูเครนคืออยู่ภายในกลุ่มอียู” เซเลนสกีกล่าวทางวิดีโอความยาว 

55 วินาทีทางอินสตาแกรมบอกว่า “เราเพิ่งได้รับสถานะ

ผู้สมัคร นี่คือชัยชนะของเรา เรารอมานาน 120 วันและ 

30 ปีแล้ว” เขากล่าวโดยอ้างถึงจำานวนวันที่ยูเครนเข้าสู่สง                                                                           

ครามนับตั้งแต่รัสเซียบุกโจมตีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่

ผ่านมา กับอีก 3 ทศวรรษ นับตั้งแต่ยูเครนประกาศอิสร 

ภาพหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

นายพลเกษียณไต้หวันโดนข้อหาสอดแนม

ไทเป • นายพลชาวไต้หวันท่ีเกษียณแล้วกับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส

อีกหน่ึงนายถูกดำาเนินคดีเมื่อวันศุกร์ ฐานมีส่วนเก่ียวข้องใน

การสร้างเครือข่ายสายลับให้กับจีนตามคำากล่าวของอัยการ

ไต้หวัน เอเอฟพีรายงานว่าไต้หวันกับจีนต่างฝ่ายต่างสอด 

แนมกันนับตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดของสงครามกลางเมืองของจีน

ในปี 2492 ซึ่งตอนนั้นฝ่ายชาตินิยมที่พ่ายแพ้หนีไปอยู่ที่

เกาะไต้หวัน สำานักงานอัยการเขตไทเประบุว่านายพลเอซึ่ง

ระบุแซ่ว่าเชียนกับพันโทเกษียณราชการแล้วแซ่เว่ย ถูกตั้ง

ข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งคู่ถูกกล่าว

หาว่าให้การช่วยเหลือชาวฮ่องกงคนหนึ่งแซ่เซี่ยที่ทำางานให้

กับองค์กรในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีน ซ่ึงเชื่อมโยงกับ                                                                   

คณะกรรมาธิการการทหารกลางของจีน เซี่ยเดินทางไป

ไต้หวันโดยปลอมตัวว่ามาทำาธุรกิจ และจ้างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกษียณ

แล้วบางคน โดยเสนอการเดินทางท่องเท่ียวฟรีและเล้ียง

อาหาร พยายามใช้พวกเขาเพื่อเข้าถึงผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ เซ่ีย

หยุดเดินทางไปไต้หวันหลังจากกรณีนี้ถูกเปิดโปง 

เสียชีวิต 5 รายแผ่นดินไหวซ้ำาอัฟกัน

คาบูล • รอยเตอร์รายงานมีผู้เสียชีวิต 5 รายเมื่อวันศุกร์ 

ในเขตตะวันออกของอัฟกานิสถาน หลังจากเกิดแผ่นดิน

ไหวครั้งใหม่ใกล้บริเวณที่เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวรุน 

แรงขนาด 6.1 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา จากการเปิด

เผยของเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของอัฟกานิสถานว่า “เช้า

วันนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งในเขตกายานจังหวัดปักติกา 

ตามข้อมูลเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย” ชาราฟัต ซา

มาน โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอัฟกานิสถานกล่าวกับรอย

เตอร์ เว็บไซต์ของสำานักสำารวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐพบ

ว่าเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 4.3 ใกล้ชายแดน

ปากีสถาน-อัฟกานิสถาน เมื่อเวลา 01.43 ตามเวลามาตร                                                                            

ฐานสากลของวันศุกร์ หรือเวลา 08.43 น.ตามเวลาประ 

เทศไทย.

มื่อเกิดสงครามยูเครน การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับ

ตะวันตกทำาให้เกิดภาพของการแบ่งโลกเป็นสองขั้ว

ขั้วตะวันตกกับขั้วจีนบวกรัสเซีย

จีนกับรัสเซียมีกลุ่มที่เรียกว่า BRICS ซึ่งเพิ่งเปิดการ

ประชุมประจำาปีเมื่อวันพฤหัสฯ

พร้อมคำาประกาศว่า นี่เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศ

ที่ไม่เอาตะวันตก

สอดคล้องกับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย 

ที่บอกว่ายุคแห่งโลกที่มีมหาอำานาจประเทศเดียวชี้นิ้วสั่งการทุก

คนได้นั้นสิ้นสุดลงแล้ว

ส่ิงท่ีเรียกว่า Unipolar World หรือโลกข้ัวเดียวไม่มีอีกต่อไป

โลกจะมีประเทศมหาอำานาจมากกว่าหนึ่งขั้ว

จีนสยายปีกขึ้นมาท้าทายเบอร์หนึ่งคือสหรัฐฯ

ส่วนรัสเซียจะอยู่เบอร์ 3 หรือเป็นอินเดียหรือญี่ปุ่นก็ยัง

ไม่มีการวิเคราะห์กันอย่างลงตัว

การประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS ครั้งที่ 14 จัดแบบ

ออนไลน์ โดยมีปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ 

BRICS มีประชากรรวมกัน 43% และ 1 ใน 4 ของจีดีพีโลก

จีนมีเศรษฐกิจเท่ากับ 70% ของทั้งกลุ่มเลยทีเดียว

ที่แน่ๆ คือการประชุม BRICS ครั้งนี้มีความสำาคัญตรงที่ปู

ตินประกาศว่ารัสเซียปรับยุทธศาสตร์ของตนใหม่

จะหันมาคบหาและค้าขายกับประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตะวัน

ตก

และยกตัวอย่างว่าจีนกับอินเดียจะเป็นคู่ค้าที่สำาคัญมาก

ขึ้นทุกที

จีนเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดที่เริ่มเมื่อวันพฤหัสบดี 

ของห้าประเทศกลุ่ม BRICS อันได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย 

จีน และแอฟริกาใต้ 

ทา่มกลางการจับตามองของนานาชาตติอ่ท่าทขีองประเทศ

เศรษฐกิจที่สำาคัญเหล่านี้ เรื่องสงครามในยูเครน

ก่อนวันงานวันเปิดของการประชุมระดับผู้นำา ก็มีการตั้งวง

ของแกนนำาภาคธุรกิจของกลุ่มนี้

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนกล่าวเปิดงาน และหนีไม่

พ้นที่เขาต้องพูดถึงความกังวลต่อสงครามยูเครน 

เริ่มด้วยการชี้นิ้วกล่าวหาตะวันตก 

โดยเฉพาะตำาหนิมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อ

รัสเซีย...โดยมีสหรัฐฯ เป็นแกนนำา

สำานักข่าวซินหัว กระบอกเสียงหลักของทางการจีน เผย

แพร่คำาพูดของผู้นำาจีนที่การประชุมงาน BRICS Business 

Forum ของภาคธุรกิจว่า

“วิกฤตยูเครนส่งเสียงเตือนอีกครั้งต่อมวลมนุษยชาติ”

สี จิ้นผิง บอกที่ประชุมออนไลน์พุ่ง

เป้าไปที่ “พันธมิตรทางทหาร” ด้วย 

“ประเทศต่างๆ จะต้องเผชิญกับ

ความยากลำาบากด้านความมั่นคงอย่าง

แน่นอน ถ้ายังหลับหูหลับตาเชื่อในท่าที

ของตนเรื่องความแข็งแกร่ง และมุ่งขยาย

พันธมิตรทางทหาร รวมถึงแสวงหาความ

ปลอดภัยให้กับตนเอง โดยสร้างความเดือด

ร้อนต่อผู้อื่น”

ไม่ต้องสงสัยว่าผู้นำาจีนหมายถึงใคร 

และต้องการจะแสดงจุดยืนที่อยู่เคียงข้าง

กับรัสเซีย

ผมพยายามฟังว่า สี จิ้นผิง มีข้อ

เสนอทางออกจากสงครามยูเครนอย่างเป็น

รูปธรรมอย่างไรหรือไม่

ต้องคอยดูบทสรุปของการประชุมระดับนำา จึงจะรู้ว่ากลุ่ม 

BRICS จะมีข้อเสนอที่เป็นทางการเพื่อหาทางออกจากสงคราม

ยูเครนอย่างไร

ที่สำาคัญคือ ที่ประชุมจะเชื่อตามที่ปูตินได้แสดงจุดยืนมาตลอด 

4 เดือนของสงครามที่ผ่านมาหรือไม่

ผู้นำาจีนตอกย้ำาว่า การใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อ

ประเทศอื่นจะไม่ได้ผล

ตรงกันข้าม กลับกลายเป็น “บูมเมอแรง” ตีย้อนกลับมายัง

ประเทศที่เป็นผู้กระทำาด้วยซ้ำา

อีกทั้งยังจะเป็น “ดาบสองคม” สำาหรับประเทศที่เป็นผู้ร่วมใน

การคว่ำาบาตรประเทศอื่น

และเสริมว่าประชาคมโลกจะเดือดร้อนจากกระแสเศรษฐกิจ

และการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ถูกทำาให้เป็นประเด็นการเมือง และ

ทำาให้เป็น “อาวุธ” มาประหัตประหารกัน

แน่นอนว่าปูตินของรัสเซียก็ต้องมีถ้อยแถลงของตนบนเวที

ที่ส่วนใหญ่มีความเห็นอกเห็นใจตน

ปูตินบอกว่ารัสเซียกำาลังเปลี่ยนตลาดการซื้อขายสินค้า

และส่งออกน้ำามันไปยังห้าประเทศกลุ่ม BRICS มากขึ้น 

เพราะต้องการจะเดินหน้าต่อต้านมาตรการลงโทษทาง

เศรษฐกิจจากโลกตะวันตก

โดยเฉพาะกรณีตะวันตกพยายามจะแบนการสั่งนำาเข้า

น้ำามันและก๊าซจากรัสเซีย 

ปูตินบอกว่ามอสโกกำาลังเจรจาให้เพิ่มการสั่งซื้อรถจาก

ประเทศจีนเพื่อใช้ในรัสเซีย 

และจะเปิดทางให้ซูเปอร์มาร์เก็ตอินเดียเริ่มธุรกิจในรัสเซีย

ได้เพื่อเสริมสร้างโอกาสการทำามาหากินระหว่างกัน

ปูตินคงจะรู้ผลกระทบท่ีประเทศในสหภาพยุโรปถอนธุรกิจ

ค้าปลีกและรายใหญ่ๆ ออกจากรัสเซียเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ 

บอยคอต

จึงต้องหันมาจับมือกับประเทศในกลุ่ม BRICS เพื่อขยาย

โอกาสทางธุรกิจ

ปูตินย้ำาว่า “ถึงเวลาที่รัสเซียจะขยายบทบาทในกลุ่ม 

BRICS แล้ว และการส่งออกน้ำามันจากรัสเซียไปยังจีนและ

อินเดียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”

ตั้งแต่เกิดสงครามยูเครน สถิติการค้าขายระหว่างรัสเซีย

กับอินเดียก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

ข้อมูลของศุลกากรจีนชี้ชัดว่า จีนได้เพิ่มการนำาเข้าน้ำามัน

ดิบจากรัสเซียถึง 55% เฉพาะในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ที่น่าสนใจก็คือ รัสเซียได้กลายเป็นผู้ขายน้ำามันให้จีน

อันดับหนึ่งที่เดิมเป็นซาอุดีอาระเบียในเดือนเดียวกันนั้นด้วย

เหตุผลไม่มีอะไรซับซ้อน

เพราะรัสเซียขายน้ำามันให้กับจีนและอินเดียใน “ราคา

มิตรภาพ” มีส่วนลดพิเศษ

ด้านหนึ่งอาจจะมองว่าเป็น “มิตรในยามยาก”

อีกด้านหนึ่งถือได้ว่าเป็นการแสดงความสมัครสมาน

สามัคคีของประเทศกลุ่มที่ไม่เอากับตะวันตก

อีกประเด็นหนึ่งที่ปูตินเน้นคือการลดการพึ่งพาตะวันตก

เรื่องระบบการเงิน 

เขาบอกว่าระบบธุรกรรมการเงินข้ามประเทศของรัสเซีย

จะเปิดการเชื่อมต่อกับประเทศกลุ่ม BRICS มากขึ้นกว่าเดิม

และยังมีสามารถชำาระเงินผ่านระบบ MIR ของรัสเซียเพิ่ม

มากขึ้น

ที่น่าสนใจเป็นพิเศษในกรณีนี้คือ ที่ผู้นำารัสเซียบอกว่าเขา

กำาลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างเงินสำารองระหว่างประเทศ

ที่อ้างอิงตะกร้าของเงินสกุลในประเทศกลุ่ม BRICS อย่างจริงจัง

อีกด้วย

นั่นหมายถึงการไม่พึ่งพาดอลลาร์ และจะร่วมกันสร้าง

กลไกทางความร่วมมือทางการเงินในกลุ่มนี้กันเอง

นับเป็นความเคลื่อนไหวที่เร่งความร้อนแรงขึ้น...และจะ

เป็นการพิสูจน์อีกด้านหนึ่งว่า สงครามยูเครนจะสร้างความสั่น

สะเทือนให้กับเครือข่ายยักษ์ๆ อย่าง BRICS ที่จะมาทดแทนกลุ่ม

ก้อนทางตะวันตกได้มากน้อยเพียงใด.

เ

ส.ว.สหรัฐผ่านกม.คุมอาวุธปืน
วอชิงตัน • วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายความปลอดภัยจากอาวุธปืน

ท่ีเสนอโดยพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเมื่อค่ำาวันพฤหัสบดี 

เป็นกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับแรกของสหรัฐในรอบเกือบ 30 ปี

ท่ีมีการผลักดันหลังเกิดเหตุกราดยิง 2 คร้ังใหญ่ในสหรัฐเมื่อเดือนท่ีผ่าน                                                                                      

มา แต่ในวันเดียวกันศาลฎีกาตัดสินว่าชาวอเมริกันมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ี

จะพกพาปืนไปในท่ีสาธารณะเพื่อป้องกันตนเอง

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2565 

ว่าท่ีประชุมวุฒิสภาสหรัฐลงมติ

ด้วยคะแนน 65 เสียง ผ่านร่างกฎ                              

หมายความปลอดภัยจากอาวุธปืน                                    

ท่ีเสนอโดยพรรคเดโมแครตและ                                    

พรรครีพับลิกันเม่ือค่ำาวันพฤหัส 

บดีตามเวลาท้องถ่ิน แม้เป็นกฎ                                   

หมายอาวุธปืนท่ีเรียกได้ว่าประนีประ 

นอมท่ียังไม่ได้ครอบคลุมข้อเสนอ

หลายข้อของกลุ่มเรียกร้องความ

ปลอดภัยจากอาวุธปืนและจากประ                                          

ธานาธิบดีโจ ไบเดน แต่ร่างกฎ 

หมายฉบับน้ีได้รับการชื่นชมว่าเป็น

กฎหมายเพ่ือรักษาชีวิตผู้คนจาก

อาวุธปืนท่ีสภาคองเกรสไม่ได้ออก

กฎหมายเช่นน้ีมาแล้วเกือบ 30 ปี

ประธานาธิบดีไบเดนกล่าว

ในถ้อยแถลงส้ันๆ หลังวุฒิสภาลง                                           

คะแนนผ่านร่างกฎหมายน้ีว่า “กฎ                                                  

หมายน้ีท่ีเสนอโดยท้ังสองพรรค

จะช่วยปกป้องชาวอเมริกัน เด็กๆ                          

ในโรงเรียนและชุมชนจะมีความ

ปลอดภัยมากข้ึนจากกฎหมายน้ี ขอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตกฎหมาย

น้ีทันทีแล้วส่งมาที่โต๊ะของผม”

ร่างกฎหมายฉบับน้ีท่ีเสนอ                                                           

โดยท้ังสองพรรคของสหรัฐ วุฒิสมา                                                             

ชิกพรรคเดโมแครตโหวตรับรอง 

ท้ัง 50 คน ส่วนวุฒิสมาชิกจาก                                                        

พรรครีพับลิกันโหวตรับรอง 15 เสียง                                                     

เน้ือหาของกฎหมายเพ่ิมการควบ 

คุมอาวุธปืนรวมถึงให้มีการตรวจ

สอบประวัติของผู้ซ้ือปืนท่ีอายุต่ำา

กว่า 21 ปี, จัดต้ังกองทุนเพื่อรักษา

สุขภาพทางจิต 11,000 ล้านดอล 

ลาร์สหรัฐและโครงการความปลอด                                                        

ภัยในโรงเรียน 2,000 ล้านดอล 

ลาร์สหรัฐ

นอกจากน้ียังจูงใจให้รัฐ                                                        

ต่างๆ ออกกฎหมาย “ธงแดง” เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดอาวุธปืน

จากประชาชนที่พิจารณาแล้วว่า

บุคคลนั้นเป็นภัยคุกคาม และปิด

ช่องโหว่ของกฎหมายที่เรียกว่า

มือปืน “บอยเฟรนด์” เนื่องจาก

ที่ผ่านมาบุคคลที่มีประวัติทำาร้าย

ร่างกายในครอบครัวที่ถูกตัดสิน

ว่ามีความผิดหรือเคยได้รับโทษ

แล้ว แต่ยังสามารถซื้ออาวุธปืน

ได้ถ้าบุคคลนั้นยังไม่ได้แต่งงาน

หรืออยู่บ้านเดียวกับเหยื่อ 

ชัค ชูเมอร์ ผู้นำาเสียงข้าง

มากในวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครต                                                 

กล่าวหลังร่างกฎหมายน้ีผ่านการ

ลงมติเห็นชอบของวุฒิสภาว่าคืน

น้ีวุฒิสภาสหรัฐทำาในส่ิงท่ีหลาย

คนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อ 2-3 สัป                                               

ดาห์ก่อนเราผ่านร่างกฎหมายความ

ปลอดภัยจากอาวุธปืนท่ีมีความ

สำาคัญฉบับแรกในรอบเกือบ 30 

ปี กฎหมายน้ีอธิบายได้ด้วย 3 คำา 

คือ เสนอโดย 2 พรรค, สามัญ 

สำานึกและรักษาชีวิต

ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธ

ปืนน้ีเข้าสู่การพิจารณาของสมา 

ชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวัน

ศุกร์น้ีก่อนท่ีจะพักการประชุมของ

สภา 2 สัปดาห์ มีการเจรจาเพื่อ

ผ่านกฎหมายน้ีหลังเกิดเหตุกราด

ยิงท่ีโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ                                            

เท็กซัส มีผู้เสียชีวิต 19 ราย และ

ยิงท่ีซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองบัฟฟา 

โล รัฐนิวยอร์ก ตาย 10 ราย เมื่อ

เดือนพฤษภาคม

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน 

คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐมี                                             

มติ 6-3 คัดค้านกฎหมายอายุกว่า                                                  

100 ปีของรัฐนิวยอร์กที่บัญญัติ                                                          

ว่าผู้ท่ีจะนำาปืนพกออกนอกบ้าน                                                        

จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย                                                                

ว่าเป็นการพกปืนเพ่ือการป้องกัน

ตนเอง ศาลฎีกาตัดสินว่าชาวอเม                                       

ริกันทุกคนมีสิทธ์ิพ้ืนฐานตามรัฐ 

ธรรมนูญท่ีจะนำาปืนพกออกไปท่ี

สาธารณะได้.

ยูเครนถอนกำาลังจากเมืองเซเวโรโดเนตสก์

เคียฟ • ทหารยูเครนได้รับคำาส่ัง

ให้ถอนกำาลังจากเมืองเซเวโรโด

เนตสก์ในแคว้นลูฮันสก์ ภาคตะ 

วันออกของประเทศ หลังจากปัก

หลักต่อต้านการโจมตีของทหาร

รัสเซียอยู่หลายสัปดาห์ที่ต้องการ

ยึดครองภูมิภาคทางตะวันออก

ของยูเครนทั้งหมด

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์

ที่ 24 มิถุนายน 2565 ว่าเมืองเซ

เวโรโดเนตสก์ ในแคว้นลูฮันสก์

ภาคตะวันออกของยูเครน เป็น

เมืองศูนย์กลางทางอุตสาหกรรม

และเป็นอีกเมืองยุทธศาสตร์สำา 

คัญของประเทศ ซึ่งทหารยูเครน

ปักหลักต่อสู้กับทหารรัสเซียบน

ท้องถนนมาแล้วหลายสัปดาห์ 

เซอร์จี ไฮได ผู้ว่าการแคว้น

ลูฮันสก์เผยเมื่อวันศุกร์ว่า ทหาร

ยูเครนได้รับคำาส่ังให้ถอนกำาลังออก

จากเมืองเซเวโรโดเนตสก์แล้ว 

เขาโพสต์ทางอินสตาแกรมว่า 

“การปักหลักต่อสู้ ในเมืองเซเวโร

โดเนตสก์ ท่ามกลางการโดนปืน

ใหญ่ยิงถล่มอย่างไม่ปรานี เป็น

เรื่องไม่สมเหตุสมผล” และเผย

ด้วยว่าขณะน้ีเมืองแห่งน้ีได้รับความ

เสียหายไปแล้วถึง 90%

ขณะน้ีทหารยูเครนถอยร่น

ออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมือง

เซเวโรโดเนตสก์ โดยมาปักหลัก

ต่อสู้อยู่ท่ีเขตอุตสาหกรรมของเมือง 

ถ้ารัสเซียเข้ายึดครองเมือง

เซเวโรโดเนตสก์และเมืองลิซิคานสก์

ซ่ึงเป็นเมืองฝาแฝดกันเท่ากับรัสเซีย

เข้าควบคุมแคว้นลูฮันสก์ไว้ได้ หลัง

จากน้ันทหารรัสเซียจะยึดพ้ืนท่ีใน

ภูมิภาคดอนบาสเพิ่มขึ้น

ไฮไดเผยว่าทหารรัสเซียกำา 

ลังรุกคืบเข้ายึดเมืองลิซิคานสก์ โดย

ทหารรัสเซียเพิ่มการโจมตีเมืองนี้

หนักขึ้น 

ขณะที่ความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในเมืองเมืองลิซิคานสก์

ยากลำาบากมาก ลีลิยา เนสตา

เรนโก ชาวเมืองนี้วัย 39 ปีเผย

ว่า บ้านของเธอไม่มีก๊าซ, น้ำาไม่

ไหลและไม่มีไฟฟ้า เธอและแม่

ต้องทำาอาหารด้วยการก่อกอง

ไฟ เธอป่ันจักรยานไปตามถนนใน

เมืองเพื่อไปให้อาหารสัตว์เล้ียงของ

เพื่อน แต่เธอยังมีความหวังว่าทหาร

ยูเครนจะได้รับชัยชนะ

ด้านอันดรี มารอชโก โฆษก

กองกำาลังแบ่งแยกดินแดนท่ีได้รับ                                               

การสนับสนุนจากรัสเซียในแคว้น

ลูฮันสก์ระบุว่า ด้วยอัตรากำาลังทหาร                                                    

ของเรา ในอีกไม่นานดินแดนท้ังหมด

ของสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์

จะได้รับการปลดปล่อย.

ต้านปืน • กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านอาวุธปืนชุมนุมต่อต้านความรุนแรงจากอาวุธปืนที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน หลังศาลฎีกาตัดสินว่า

ชาวอเมริกันมีสิทธิ์พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่จะพกพาปืนพกไปในที่สาธารณะ.

สงครามยูเครนจะผลัก

ให้ BRICS โดดเด่นขึ้น



เคาะเกณฑ์

หรืออาจขออนุญาตปลูกเพิ่มได้ในครัวเรือน

ที่มีผู้ป่วย” นายศุภชัยระบุ

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก 

กมธ.วิสามัญฯ แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.ห่วง

กรณีเด็กและเยาวชนที่อาจเข้าถึงกัญชา 

รวมถึงการนำาเสนอข่าวที่บิดเบือนจากข้อ

เท็จจริงกรณีผู้เสียชีวิตว่ามาจากกัญชา ขอ

ให้สื่อมวลชนระมัดระวังนำาเสนอ โดยต้อง

มีข้อเท็จจริงรองรับด้วย นอกจากนั้นยังได้

เชิญผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ

มาให้ข้อมูลก่อนแสดงความเห็นต่อคณะ

กรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ 

เนื่องจากไทยอยู่ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่า

ด้วยยาเสพติดให้ โทษ ค.ศ.1961 ว่าไทย

จะมีวิธีการดูแลเรื่องปัญหายาเสพติด รวม

ถึงมาตรการปลดล็อกกัญชาอย่างไร โดย

จะใช้รูปแบบในต่างประเทศในการดูแล

ประชาชนอย่างเหมาะสม  

นายปานเทพกล่าวอีกว่า กมธ.ยัง

ได้พิจารณาสาระสำาคัญและเห็นพ้องใน

การบรรจุคุณสมบัติผู้ขออนุญาตในการทำา

ธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ไม่ว่าจะเป็นจำาหน่าย 

ผลิต นำาเข้า ส่งออก และขาย โดยเบื้องต้น

กำาหนดว่า บุคคลธรรมดาทั่วไป ต้องเป็นผู้มี

สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 

มีอายุไม่ต่ำากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคล

วิกลจริต ไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคล

ล้มละลาย ไม่เคยต้องคำาพิพากษาจำาคุกคดี

ความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยกเว้นมี

บทเฉพาะกาลให้ไว้เกี่ยวกับความผิดกัญชา 

กัญชง และกระท่อมในอดีต และยังเปิด

ช่องให้ผู้เคยเสพยาเสพติดหรือกระทำาความ

ผิดได้ที่กลับมาเป็นพลเมืองดี หากพ้นโทษ

แล้ว 3 ปี สามารถมาประกอบธุรกิจกัญชาได้  

“นิติบุคคลคล้ายกับบุคคลธรรมดา

ทั่วไป แต่ผู้แทนนิติบุคคลต้องเป็นคนไทย 

คือมีสัญชาติไทย และกรรมการนิติบุคคล

หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 ต้องมีสัญชาติ

ไทย และมีสำานักงานในประเทศไทย ส่วน

กรณีวิสาหกิจชุมชนที่ ไม่เป็นนิติบุคคล ก็

สามารถเป็นผู้ขออนุญาตได้เช่นกัน หรือ

กรณีของหน่วยงานรัฐก็ได้ การกำาหนด

คุณสมบัติดังกล่าว เพื่อป้องกันการกีดกัน

การทำาธุรกิจกัญชา ต้องการให้ประชาชน

ได้ประโยชน์ เข้าถึงง่าย ไม่ได้เอื้อต่อเครือ

ข่ายธุรกิจนายทุน แต่เราทำาเพื่อประโยชน์

ของประชาชนโดยรวม” นายปานเทพระบุ  

วันเดียวกัน นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ 

ส.ส.ระยอง และนายประกอบ รัตนพันธ์ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถ

โถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ ขอให้พื้นที่

รัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาและกัญชง

โดยนายพิสิฐกล่าวว่า โรงพยาบาล

ศิริราชได้ออกประกาศให้พื้นที่ของโรงพยา 

บาลปลอดกัญชาและกัญชง จึงอยากให้

รัฐสภาดำาเนินการในลักษณะเดียวกัน

ขณะที่ นพ.บัญญัติกล่าวว่า ในพื้นที่ 

จ.ระยอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อค้า 

แม่ค้า เพราะขายข้าวแกงไม่ได้ เนื่องจากผู้

ปกครองกังวลเด็กๆ และเยาวชนจะบริโภค

แกงถุงที่อาจจะมีกัญชาผสมอยู่ เพราะพ่อค้า

แม่ค้าเองก็อยากให้อาหารอร่อย ดังนั้นสภา

ที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย จึงต้องรีบพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้  

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร ยังประกาศให้พื้นที่ โรงเรียนเป็น

พื้นที่ปลอดจากกัญชา กัญชง พรรค ปชป.จึง

อยากให้รัฐสภาปลอดการใช้กัญชา กัญชงด้วย 

พ.อ. จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษก

กระทรวงกลาโหม  (กห.) กล่าวว่าถึงการ

ประชุมสภากลาโหมครั้ง 6/2565 ว่า พล.อ. 

ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้

กำาชับ ในเรื่องการใช้ปลูก  นำาเข้า มีไว้ และ

ครอบครองซึ่งกัญชา  กัญชง  โดยให้หน่วย

ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  สร้างการรับรู้

ให้กับกำาลังพลครอบครัวและประชาชนได้

ทราบถึงประโยชน์  โทษ  ภัย  และ ข้อปฏิบัติ 

ระมัดระวังในการใช้  การปลูก นำาเข้า  มี

ไว้ และครอบครองซึ่งกัญชา  กัญชง โดย

ให้สำานักงานปลัด กห.เร่งจัดทำาแนวทาง

ปฏิบัติ  เพื่อควบคุมการใช้ ของกำาลังพลใน

กระทรวง  โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น

เน้นย้ำากำากับดูแล ในการเข้าถึงกัญชา กัญ

ชงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

“กห.มีกำาลังพลภายใต้การปกครอง 

จึงสั่งให้หน่วยรับผิดชอบ ออกระเบียบคำาสั่ง

ให้สอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

คือ  เรื่องของการนำาเข้า การใช้ ให้อยู่ภาย

ใต้การรักษาทางการแพทย์  ห้ามใช้ด้านการ

สันทนาการ และในหน่วยทหาร ห้ามให้มีการ

ใช้และบริโภคโดยเด็ดขาด ” พ.อ.จิตนาถกล่าว.

ดรามาถอดแมสก์

 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) แถลงผลการเฝ้าระวัง

สายพันธุ์ โควิด-19 ในประเทศไทยว่า 

ขณะนี้มีสายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวล (Variant  

of Concern: VOC) เหลือเพียงสายพันธุ์

เดียวคือโอมิครอน ที่ระบาดเป็นส่วน 

ใหญ่ ซึ่งแทบไม่มีสายพันธุ์อื่น ไม่ว่าจะ

เป็นเบตา อัลฟา หรือเดลตาแล้ว โดยโอมิ 

ครอนก็ยังไม่ได้แตกรูปแบบหรือเปลี่ยน 

แปลงกลายเป็นตัวใหม่ ซึ่งองค์การอนามัย

โลกจัดกลุ่มโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่

ต้องจับตาว่าเป็น VOC lineages under  

monitoring หรือ VOC-LUM ซึ่งมีแนวโน้ม

ทำาให้มีการแพร่เป็นคลัสเตอร์ ใหญ่ หรือ

สามารถติดเชื้อได้แม้ว่าฉีดวัคซีนหรือเคย

ติดเชื้อมาแล้ว ขณะนี้มีอยู่ 5-6 สายพันธุ์

ที่ต้องจับตา เช่น BA.2.12.1, BA.2.9.1, 

BA.2.11, BA.2.13 ซึ่ง BA.4 BA.5 รวมอยู่

ในนั้นด้วย ทั้งนี้ โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย 

BA.2.12.1 ที่มีเป็นข่าวในสหรัฐอเมริกา

ขณะนี้ก็เริ่มลดลง ซึ่งประเทศไทยก็พบ

ประปราย

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า สำาหรับ BA.4 

และ BA.5 พบมีการกลายพันธุ์ในตำาแหน่ง

ยีนที่ L425R ซึ่งเหมือนที่พบในเดลตามา

ก่อน จากหลักการจึงคาดว่าจะมีผลและมี

ความอันตรายต่อปอดมากขึ้น จึงมีความ

วิตกกังวลมากขึ้น เนื่องจากโอมิครอนเดิม

ก็แพร่เร็วอยู่แล้ว และหากมีความรุนแรง

ของเดลตาก็น่าจะมีปัญหาขึ้นได้ แต่ทั้งหมด

นี้ยั ง เป็นการสันนิษฐานจากตำาแหน่ง

พันธุกรรมอยู่ อย่างไรก็ตาม BA.4 และ 

BA.5 มีตำาแหน่งพันธุกรรมบางจุดที่ต่าง

กัน แต่ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของความรุนแรง

ที่มากขึ้น

“สถานการณ์ทั่วโลกในช่วง 2 สัปดาห์

ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกพบว่า BA.5 

น่าจับตาใกล้ชิดมากกว่า BA.4 เพราะพบ

การติดเชื้อในสัดส่วนที่มากขึ้น โดย BA.5 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 25 ส่วน 

BA.4 ลดจากร้อยละ 16 เหลือร้อยละ 9 

ฉะนั้นภาพรวมของโลกมี BA.4 ลดลง ขณะ

ที่ BA.5 เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอีกไม่นานก็จะกลาย

เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลก รวมถึงไทย

ด้วย” นพ.ศุภกิจกล่าว

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กล่าวว่า สำาหรับการพบ BA.4 และ BA.5 

นั้น ในประเทศไทยรายแรกในกลางเดือน

เม.ย.2565 ข้อมูลตรวจสายพันธุ์ ระหว่าง

วันที่ 18-22 มิ.ย. ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ ตรวจทั้งหมด 396 ตัวอย่าง สัดส่วน

ที่พบสายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 พบมากใน

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ร้อยละ 72.7 พบใน
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จับเมียนมาลอบเข้าเมือง 37 ราย

กาญจนบุรี • เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.ลาด

หญ้า/ร.9 รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่และ ชป.ขว.กกล.สุร

สีห์ ว่าจะมีขบวนการนำาพาต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง จึงสนธิ

กำาลังลาดตระเวนซุ่มตรวจร่วมกับ ชป.ขว.กกล.สุรสีห์, ตำารวจ

ภูธร, ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข โดยสามารถจับกุม

บุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย

ในพื้นที่กาญจนบุรีได้ 37 คน (ช.31,  ญ.6) ผู้ ให้การช่วย

เหลือซ่อนเร้นนำาพา (ช.5) จุดแรกที่ บ.ท่าขนุน ม.1 ต.ท่า

ขนุน อ.ทองผาภูมิ จับชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดนได้ 2 คน  

(ช.1, ญ.1) ผู้ช่วยเหลือ ช.1 จุดที่ 2 พื้นที่ บ.กองม่องทะ  

ม.2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จับชาวเมียนมาลักลอบข้ามแดน

ได้ 3 คน (ญ.) ผู้ช่วยเหลือ 2 คน จุดที่ 3 พื้นที่ บ.ท่าขนุน 

ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จับได้ 32 คน (ช.28, ญ.4)  

ผู้ช่วยเหลือ ช.2 คน โดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ 15,000- 

30,000 บาท/คน เดินทางมาจากเมาะลำาใย, ย่างกุ้ง, พะโค, 

ยะไข่ เมียนมา โดยจะเข้าไปทำางานที่ จ.สมุทรสาคร, จ.ระยอง, 

จ.กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ จึงนำาตัวส่งสถานีตำารวจภูธรใน

พื้นที่ดำาเนินคดีต่อไป 

เอาจริงทวงคืน ‘ชายหาดนาจอมเทียน’ 

ชลบุรี • วันที่ 24 มิ.ย.65 จากกรณีพิพาทระหว่างเทศบาล 

ต.นาจอมเทียน กับผู้ประกอบการที่มาจับจองพื้นที่ชายหาด

นาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการ

เปิดร้านค้าร้านอาหารเพื่อแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่

สาธารณะส่วนรวม ซึ่งได้มีการประชุมร่วม 5 หน่วยงาน 

จนได้ข้อสรุปห้ามผู้ประกอบการมาจับจองพื้นที่จัดตั้งร้าน

ค้า เพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดนาจอมเทียน ให้คงความเป็น

ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนสามารถใช้พื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจ หลังจากกรมเจ้าท่าทุ่มงบราว 600 ล้านบาท เพื่อ

ฟื้นฟูหาดทรายขาวให้คงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม เป็น

พื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน

หย่อนใจ โดยส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำาบล

นาจอมเทียน ภายหลังไม่นานกลับมีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจอง

พื้นที่บนพื้นหาดทรายขาว ทางเท้า และริมฟุตปาธ ตลอด

แนวชายหาด จัดตั้งเป็นร้านค้า ติดตั้งอุปกรณ์ ไฟ ชุดม้า

นั่งต่างๆ ล่าสุด เทศบาลตำาบลนาจอมเทียนได้ประชุมหา

ทางออกร่วมกับฐานทัพเรือสัตหีบ และสำานักงานเจ้าท่า

พัทยา ได้ข้อสรุปออกหนังสือประกาศห้ามผู้ประกอบการ 

จับจองพื้นที่ชายหาด ทางเท้า ผิวจราจร จำาหน่ายสินค้า 

เพื่อหาผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนจะดำาเนินการตามกฎหมาย  

โดยมีกำาลังจาก 5 หน่วยงานเข้าตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 27  มิ.ย. 

เป็นต้นไป.

ประเทศ ร้อยละ 27.3 ฉะนั้นต้องดูอีก 2-3 

สัปดาห์ ถึงจะเห็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริง

ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กรมวิทยา

ศาสตร์ฯ จะสุ่มตรวจสายพันธุ์ในผู้เดินทาง

เข้าประเทศ ชายแดน ผู้ที่มีอาการรุนแรง 

และคลัสเตอร์แปลกๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

เผยแพร่ประกาศใช้ข้อกำาหนด ออกตาม

ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   

พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23 มิ.ย. 65 

คำาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ที่ 12/2565 ลงวันที่ 23 มิ.ย.65 

เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำาหนดเป็นพื้นที่

เฝ้าระวังตามข้อกำาหนดฯ ซึ่งได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และคำาสั่ง ศบค. 

ที่ 13/2565 ลงวันที่ 23 มิ.ย.65 ซึ่งมีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.65 เป็นต้นไป ลง

นามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

ทั้งนี้ สาระสำาคัญคือการผ่อนคลาย

ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความ

สมัครใจ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงอารมณ์

ฉุนเฉียวหลังถูกถามเรื่องดังกล่าว โดย

ระบุว่า อ่านกันหรือยังว่าทุกอย่างเขียนไว้

อย่างไร อยากให้สื่อไปทำาความเข้าใจกัน

ก่อนแล้วค่อยมาถามว่าออกมาเพื่อความ

มุ่งหมายอะไร และอะไรคือสาระสำาคัญ 

แล้วมาตรการที่ว่ามีปัญหาอย่างไร ออกมา

เพื่อใคร 

“ผมเชื่อว่ารอบคอบแล้วถึงได้ประกาศ

ออกมา เพราะเป็นเรื่องของความเดือดร้อน

และความจำาเป็น อย่าให้มีปัญหาทุกเรื่อง” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

นายกฯ ฝากถึงประชาชนพิจารณาใช้

ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของการสวม

หน้ากากอนามัย แม้ ให้ผ่อนคลายสวม

หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นไปตามความสมัคร

ใจมีผลแล้ว การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี

ตามข้อแนะนำาของ สธ. ก็ยังคงมีประโยชน์

ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่และ

การรับเชื้อ

ขณะที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับ

ผิดชอบในการแก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสาน

กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้สั่งการ

และประสานไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดและ 

ผู้ว่าฯ กทม. ได้ทราบและถือปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดฯ ประกาศดังกล่าวแล้ว รวมทั้งให้

บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด เร่งชี้แจง 

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจ

กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้ทราบ

ถึงแนวการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัย

ด้าน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษาธิการ กล่าวว่า แม้จะผ่อนคลาย

การสวมหน้ากากอนามัย แต่ในส่วนของ

สถานศึกษายังให้ยึดแนวปฏิบัติของ สธ. 

ซึ่งหากจัดการเรียนการสอนในสถานที่ปิด 

ก็ยังจำาเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

อยู่ แต่หากมีการจัดกิจรรมในที่โล่งแจ้ง ก็

สามารถผ่อนปรนการสวมหน้ากากได้ ทั้งนี้ 

ตนยังเป็นห่วงเด็กเล็ก เนื่องจากเป็นกลุ่ม

เปราะบางที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีน

โควิด-19 ได้

ด้าน บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(BTSC) ผู้ ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้ง

ว่า แม้มีการประกาศผ่อนคลายข้อปฏิบัติ

ในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก

ผ้าทั่วราชอาณาจักร หลังสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนว

โน้มในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้ โดยสารส่วนรวม รถไฟฟ้า

บีทีเอสยังคงกำาหนดให้มีการสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาการใช้บริการ

ที่ จ.ขอนแก่น แม้จะมีประกาศไม่

บังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้ว แต่

ส่วนใหญ่ก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยกัน

อยู่ โดย น.ส.วัลยา ภูงาม อายุ 35 ปี ชาว 

จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วเพื่อความ

ปลอดภัยยังคงขอสวมใส่หน้ากากอนามัย

อย่างนี้ต่อไป ทั้งในพื้นที่โล่ง พื้นที่สาธารณะ 

และพื้นที่ปิด เนื่องจากยังคงเน้นหนักใน

เรื่องของการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตาม

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

อย่างเข้มงวด ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์จะ

คลี่คลายลง และเข้าสู่การเป็นโรคประจำา

ถิ่นในเดือน ก.ค.ตามที่รัฐบาลกำาหนด

“ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันหลายคน มี

ผู้สูงอายุหลายท่าน ที่ผ่านมาการปฏิบัติตัว

ในการป้องกันและเฝ้าระวังจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนใน

บ้านได้ดำาเนินการมาอย่างเข้มงวด ทั้งการ

สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การ

ตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือ

บ่อย รวมไปถึงการเว้นระยะห่างและการไม่

รับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้นแม้วันนี้

มาตรการต่างๆ จะผ่อนคลายลง ครอบครัว

ก็ยังคงชีวิตแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอลอย่าง

เข้มงวดเช่นเดิม เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อ

ตนเองและคนรอบข้าง” ชาวขอนแก่นระบุ.

เชียงใหม่ • อธิบดี DSI นำาทีม

อายัดทรัพย์ โครงการอสังหาฯ 

1,200 ล้าน หลอกลงทุนแบ่งเงิน 

ปันผลสูง 14 โครงการ ทั้งเชียงใหม่

และกระบี่ เสียหายกว่า 4 พัน

ล้านบาท

วันที่ 24 มิ.ย.65 นายไตรย

ฤทธิ์  เตมหิวงค์ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำาเจ้า

หน้าที่ และหมายศาลสนธิกำาลัง

กับตำารวจและฝ่ายปกครองเข้า

ตรวจค้นบริษัท เดอะนิว คอน

เซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด และ

โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ

นิว คอนเซปท์ ในพื้นที่ ต.สัน

ผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

หลังมีผู้เสียหายกว่า 100 ราย ซึ่ง

เป็นลูกค้าของโครงการดังกล่าว

ร้องเรียนว่าไม่ได้รับส่งมอบห้อง

ชุดให้ตามที่ตกลงไว้

อธิบดีดีเอสไอเผยว่า ใน

ช่วงปี 2564 ได้รับการร้องเรียน 

จากผู้เสียหายซึ่งได้เข้าให้ถ้อย 

คำาแล้วประมาณ 80 ราย ระบุ

ว่าร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าว

ที่ให้สัญญาว่าเมื่อลงทุนแล้วจะ

ได้รับผลตอบแทนประมาณ 8% 

สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคาร แต่ว่า 

ปี 2563 เริ่มไม่ได้รับผลตอบแทน

ตามที่สัญญา ผู้เสียหายจึงเชื่อ

ว่าน่าจะถูกหลอกให้ร่วมลงทุน 

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำาการสืบ 

สวนขยายผลรวบรวมข้อเท็จ

จริง เบื้องต้นพบว่ามีลักษณะที่

เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน และ

ได้ตั้งเป็นเรื่องสืบสวนตั้งแต่ 

ปี 2564 

เบื้องต้นพบว่าบริษัทมี

การดำาเนินโครงการอาคารชุด

ประมาณ 14 โครงการ อยู่ใน

เชียงใหม่ 12 โครงการ และ

กระบี่ 2 โครงการ เริ่มดำาเนิน

โครงการตั้งแต่ปี 2557 บาง

โครงการก่อสร้างเสร็จ แต่อีก

หลายโครงการก่อสร้างไม่เสร็จ 

และไม่ทำาตามสัญญาที่ ให้ ไว้

กับผู้ลงทุนที่มีทั้งสิ้นประมาณ 

2,000 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น

ประมาณ 4,000 ล้านบาท ขณะ

ที่บริษัทอ้างว่าไม่ได้ฉ้อโกงผู้ร่วม

ลงทุน แต่ที่ ไม่สามารถจ่ายผล

ตอบแทนให้ได้เนื่องจากผลกระ

ทบเศรษฐกิจและสถานการณ์ 

โควิด-19 ซึ่งกำาลังพยายาม

บริหารจัดการอย่างเต็มที่เพื่อจ่าย 

ผลตอบแทนตามสัญญาให้ผู้

ลงทุน

“เวลานี้อยู่ในขั้นตอนการ

รวบรวมหลักฐานที่จะตรวจสอบ

อย่างละเอียดทุกอย่าง รวมทั้ง

ประเด็นเส้นทางการเงินและ

การฟอกเงินด้วย พร้อมยืนยัน

ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ส่วน

ทรัพย์สินที่ตรวจยึดอายัดไว้เป็น

ในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มูลค่าตามราคาประเมินราว 400 

ล้านบาท และมูลค่าตามราคาซื้อ

ขายในตลาดประมาณ 1,200-

1,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นการอายัด

ไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบ หากพบว่า

ผิดจริงอย่างน้อยจะเฉลี่ยทรัพย์

คืนให้ผู้เสียหาย นอกจากนี้ยังได้

ตรวจยึดเอกสารสำาคัญต่างๆ เพื่อ

นำาไปตรวจสอบ”

ด้านผู้จัดการโครงการ

ระบุว่า โครงการคอนโดมิเนียม 

และบ้านพักในเชียงใหม่มี 12 

โครงการ และที่กระบี่อีก 2  

โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

ที่ผ่านมามีลูกค้าติดต่อมาซื้อ

ขายกว่า 1,000 ราย เบื้องต้น

ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ตามขั้นตอน เพราะที่ผ่านมามีผู้

ร้องเรียนโครงการก็ได้ชี้แจงเจ้า

หน้าที่ดีเอสไอมาตลอด.

อายัดทรัพย์โครงการคอนโดหรู

กรุงเทพฯ • วันที่ 24 มิ.ย.65 ที่

กองปราบปราม  พล.ต.ต.มนตรี 

เทศขัน ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ. 

พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป., 

พ .ต .ต .ธนาคาร อุชณรัศมี   

สว.กก.6 บก.ป. นำากำาลังจับกุม

นายวันชัย เขจรลาภ  หรืออาเจ๊ก

เฮง อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาล

อาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.266/2564 

ลงวันที่ 6 มิ.ย.64 ข้อหา “ร่วมกัน

ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

ปืน ที่นายทะเบียนไม่สามารถ

ออกใบอนุญาตให้ได้, ร่วมกันมี

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 

ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบ

อนุญาตให้ได้ไว้ ในความครอบ

ครอง” และหมายจับศาลอาญา

กรุงเทพใต้ ที่ 268/2564 ลงวัน

ที่ 20  ก.ค.64 ข้อหา “ร่วมกันมี

ไว้ในครอบครอง และจำาหน่าย

ซึ่ ง เครื่ องกระสุนปืนหรือลูก

ระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถ

ออกใบอนุญาตให้ได้, ร่วมกันมี

ยุทธภัณฑ์ ในครอบครองโดย 

รวบ‘อาเจ๊กเฮง’เจ้าพ่อค้าอาวุธสงคราม

ไม่ได้รับอนุญาต” ได้ที่บริเวณริม

ถนนซอยแก้วเงินทอง 2 แยก 2 

แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่ง 

ชัน กทม.

ทั้งนี้ เมื่อกลางปี 64 เจ้า

หน้าที่ กก.6 บก.ป.ได้จับกุมเครือ

ข่ายค้าอาวุธปืนเถื่อนออนไลน์

กลุ่ม “ชุมชนตลาดดำา” พร้อม

ของกลางอาวุธปืนขนาดต่างๆ 

ได้เป็นจำานวนมาก อย่างไรก็ตาม 

จากแนวทางสืบสวนทราบว่ามี

การทำากันเป็นขบวนการเชื่อม

โยงหลายเครือข่าย มีผู้เกี่ยวข้อง

จำานวนมาก จึงรวบรวมพยาน

หลักฐานขออำานาจศาลออก

หมายจับเพิ่มเติม กระทั่งต่อมา 

ทราบว่านายวันชัย หรืออาเจ๊กเฮง 

ผู้ต้องหารายนี้ที่มีพฤติการณ์นำา

อาวุธปืนสงคราม, ลูกระเบิด

จากชายแดนติดกับประเทศ

เพื่อนบ้านมาขายผ่านกลุ่มดัง

กล่าว หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ 

กทม.จึงนำากำาลังตามจับกุมตัวได้

ดังกล่าว

สอบสวนนายวันชัยให้การ

รับสารภาพว่า รับซื้ออาวุธปืน

สงคราม ระเบิดมาจากนายทุน

รายหนึ่งในพื้นที่ชายแดนติด

ประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนนำามา

ขายให้ลูกค้าผ่านกลุ่มชุมชน

ตลาดดำาซึ่งเป็นกลุ่มซื้อขายปืน

เถื่อนออนไลน์เพื่อเก็งกำาไร โดย

ทำามานานหลายปีกระทั่งมาถูก

จับกุมตัวได้ดังกล่าว จึงนำาตัวส่ง 

พงส.กก.6 บก.ป.ดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป.

พิจิตร • วันที่ 24 มิ.ย.65 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า พระครูวิสิฐสีลา 

ภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวง

พ่อเงินบางคลาน (สฤษดิ์ จุ้ยเทศ) 

ได้มรณภาพแล้ว เหตุเกิดเมื่อ

เวลาประมาณ 04.00 น.ของ

วันนี้  โดยลูกศิษย์ที่ดูแลได้พา

ตัวส่งโรงพยาบาลบางมูลนาก 

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เนื่องจาก

หลวงพ่อมีอาการแน่นหน้าอก

และหายใจไม่ออก แต่ปรากฏว่า

เมื่อมาถึง รพ.บางมูลนาก ชีพจร

ได้หยุดเต้นแล้ว แพทย์เวรและ

พยาบาลได้ช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่

ประมาณ 20 นาที แต่ไม่ประสบ

ความสำาเร็จ ท่านจึงมรณภาพไป

อย่างสงบ สิริอายุ  73 ปี 5 เดือน 

23 วัน ท่ามกลางความโศกเศร้า

เสียใจของบรรดาลูกศิษย์ จาก

นั้นได้นำาสังขารส่งชันสูตรเพื่อ

ทราบสาเหตุของการมรณภาพที่

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

จ.พิษณุโลกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม

ว่า พระครูวิสิฐสีลาภรณ์เป็น

อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเงิน

บางคลาน แต่ปรากฏว่ามีผู้ร้อง

เรียนในหลายๆ เรื่อง จนกระทั่ง

เมื่อปี 2557 คณะสงฆ์และพระ

ผู้บริหารได้สั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง

เจ้าอาวาส และแต่งตั้ง พระครู 

พิสุทธิวรากร รักษาการเจ้าอาวาส

เมื่อปี 2558 จากนั้นฝ่ายอดีต 

เจ้าอาวาสก็สู้คดีฟ้องร้องศาลแพ่ง 

ศาลอาญา ศาลปกครอง เป็นคดี

ขึ้นสู่ศาลหลายสิบคดี รวมถึงฝ่าย

รักษาการเจ้าอาวาสก็ฟ้องกลับรวมถึง

ร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สิน

เอาผิดอดีตเจ้าอาวาส จากนั้นใน

ช่วงปี 57-58 กลุ่มลูกศิษย์ของ

อดีตเจ้าอาวาสก็รวมตัวกันชุมนุม

ประท้วงก่อเหตุวุ่นวาย จนกระทั่ง

เมื่อต้นปี 65 ก็มีการปิดล้อมยึดวัด

ยาวนาน 3-4 เดือน เพิ่งมาเปิด

ประตูวัดประตูวิหารให้นักท่องเที่ยว

เข้านมัสการบูชาหลวงพ่อเงินได้

เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เอง.

อดีตเจ้าอาวาส

วัดหลวงพ่อเงิน

มรณภาพแล้ว

ทำาเนียบฯ • นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ใน

โอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ใน

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 รัฐบาลจึง

ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำา

เนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อการ

ดำาเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ใน

ครั้งนี้ โดยรัฐบาลเห็นชอบให้สำานักงาน

ปลัดฯ จัดทำาเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำานวน 

10,000 ชุด เพื่อจำาหน่ายให้แก่ประชาชน

ทั่วไปสำาหรับใช้ประดับในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และ

ในโอกาสสำาคัญตามวาระอันสมควร โดย

จำาหน่ายราคาเข็มละ 199 บาท 

ทั้งนี้ เข็มที่ระลึกจัดทำาด้วยวัสดุทอง

เหลือง แข็งแรงทนทาน ขึ้นรูปแบบตาม

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 

คม 2565 ขนาดความสูงประมาณ 4 x 2.7 

เซนติเมตร ชุบทองด้านหน้าและหลัง ผู้

สนใจสามารถสั่งจองผ่านระบบร้านค้า

ออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำากัด 

(thailandpostmart.com) ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 

เป็นต้นไป หรือซื้อด้วยตนเอง ณ กองคลัง 

สำานักงานปลัดฯ ทำาเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วัน

ที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2283-

4305, 0-2283-4310, 0 2283-4312 และ 

0-2283-4318.

เปิดจอง-จำาหน่ายเข็ม90พรรษาพระพันปีหลวง
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

กรุงเทพฯ • พ.อ.จิตนาถ  ปุณโณทก  รอง

โฆษกกระทรวงกลาโหม  (กห.) เปิดเผยถึง

การประชุมสภากลาโหม ครั้ง  6/2565  

ที่มี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา  นายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม เป็นประธาน ว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้

สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง กห. เหล่าทัพ และ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  เตรียมสนับสนุน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว 70  พรรษา ของรัฐบาลและ 

กห.อย่างเต็มที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนลง

นามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์   และ

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี จึง

เชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอด

เดือนกรกฎาคมนี้.

ชวนคนไทยใส่เสื้อเหลืองตลอดก.ค.

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

ไม่ยอมมาตอบกระทู้ถามของ ส.ส. จึงขอ

ยกคำาพูดของนายสุชาติ ที่มีสาระสำาคัญน่า

สนใจในหลายประเด็น ว่า ตนก็เคยท้วงติง

ไปหลายครั้ง การมอบหมายครั้งที่ผ่านมาตน

ท้วงติงกับ รมว.มหาดไทยว่า ไม่ใช่สักแต่จะ

มอบ แต่ต้องถามผู้รับมอบว่าพร้อมหรือไม่

นายเทพไทระบุอีกว่า อยากจะฝาก

ข้อบังคับการประชุมข้อที่ 151 แม้ว่าสภา

จะไม่สามารถบังคับรัฐบาลได้ แต่เป็นเรื่อง

การให้เกียรติซึ่งกันและกัน จึงอยากฝาก

รัฐมนตรีไปยังนายกฯ ให้เตือนนายกฯ ในที่

ประชุม ครม. ว่าสภามีข้อบังคับการประชุม

ข้อที่ 151 ท่านควรมาตอบเอง ให้เกียรติ

สภาหน่อย ถ้าติดภารกิจควรต้องมอบหมาย

บุคคลที่มาตอบได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือ

รองนายกฯ ได้หรือไม่ หรือใครที่มีความรู้ที่

จะมาตอบได้ ก็ขอฝากตรงนี้ด้วย

อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราชบอกว่า นับ

ตั้งแต่เป็น ส.ส.มาร่วม 20 ปี ได้ผ่านรัฐบาล

มาหลายชุด ที่จำาได้จะมีนายกรัฐมนตรีเพียง 

2 คนคือ นายสมัคร สุนทรเวช และนาย

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เท่านั้น ที่ให้ความสำาคัญ

กับการตอบกระทู้ถามของ ส.ส.มากที่สุด 

ส่วนนายกรัฐมนตรีที่ ไม่มาตอบกระทู้ถาม

ในสภา และไม่ให้ความสำาคัญกับกระทู้ถาม

ของ ส.ส.เท่าที่ควร คือนายทักษิณ ชินวัตร, 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ พล.อ.ประยุทธ์

นายเทพไทระบุอีกว่า สำาหรับประเด็น

ที่นายสุชาติได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ฝากไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ พอสรุป

ได้ดังนี้คือ 1.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ฝ่าย

บริหาร ในการตอบกระทู้ถามสดของ ส.ส. 

ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ควบคุมการ

บริหารประเทศของรัฐบาล 2.เป็นการให้ 

เกียรติสภาผู้แทนราษฎร ท่ี ส.ส.เป็นตัวแทน

ของประชาชนโดยตรง การไม่ให้ความสำาคัญ

กับ ส.ส.ก็เป็นการไม่เคารพต่อประชาชน

ด้วย และ 3 รูปแบบการทำางานของรัฐบาล 

ต้องยึดหลักการประชาธิปไตย ไม่ใช่การสั่ง

การแบบทหาร ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ลูก

น้องปฏิบัติตามคำาสั่งโดยไม่มีเงื่อนไข

“ผมได้ติดตามบทบาทการทำาหน้าที่

การเป็นประธานที่ประชุมของนายสุชาติ 

ตันเจริญ มาตั้งแต่เป็นรองประธานสภาฯ 

คนที่สอง เมื่อปี 2545-2548 และเป็นรอง

ประธานสภาคนที่หนึ่ง เมื่อปี 2548-2549 

และปี 2562-ปัจจุบัน บอกกันตรงๆ ว่าไม่

เคยผิดหวังในการทำาหน้าที่ของท่านสุชาติ

เลยแม้แต่ครั้งเดียว” นายเทพไทกล่าว

วันเดียวกัน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่

ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผย

ว่า ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจมี ส.ส.ร่วม

ลงชื่อ 186 คน ซึ่งมีจำานวนเกิน 1 ใน 5 

ของจำานวน ส.ส.ที่มีอยู่ในสภา ส่วนกรณี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ยื่นหนังสือ

ร้องเรียนต่อนายชวน ประธานสภาฯ เพื่อให้

ตรวจสอบว่ามีการยื่นญัตติอภิปรายถูกต้อง

หรือไม่ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.นั้น หลังได้รับข้อ

ร้องเรียน นายชวนได้สั่งการให้นำาข้อร้อง

เรียนดังกล่าวมาพิจารณา และทางสำานัก

ประชุมได้ส่งหนังสือถามไปยังตัวแทนพรรค

ร่วมฝ่ายค้านทุกพรรค ถึงความถูกต้องของ

รายชื่อ ส.ส. ว่ามีอะไรผิดไปหรือไม่ ปรากฏ

ว่าได้รับคำาตอบและการยืนยันจากทุกพรรค

ร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นญัตติ ว่ารายชื่อที่เซ็นมา

ถูกต้องทุกอย่าง ซึ่งสรุปได้ว่าญัตติอภิปราย

ถูกต้องและรายชื่อถูกต้อง 

นพ.สุกิจกล่าวว่า จากนั้นได้ส่ง

หนังสือกลับมาที่ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 23 

มิ.ย. เพื่อขออนุมัติบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ

การประชุมสภา โดยนายชวนได้อนุมัติบรรจุ

เข้าสู่ระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วนภายในวันที่ 

23 มิ.ย.เช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรได้มีการส่งหนังสือไปยัง

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อแจ้ง

ไปยัง ครม. และจากนี้ต้องรอคำาตอบจาก 

ครม. ว่ามีความพร้อมอภิปรายเมื่อใด จึงจะ

ดำาเนินการต่อไป

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนา 

(ชพน.) กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ว่า ดูว่าขณะนี้จำานวนเสียงของรัฐบาลค่อน

ข้างที่จะมีเสถียรภาพ ดูจากกฎหมายงบ

ประมาณที่ผ่านมา ซึ่งจากวันนั้นมาจนถึง

วันนี้ดูแล้วยังไม่ได้มีอะไรที่จะดูเหมือน

ว่าทำาให้เสถียรภาพของรัฐบาลลดน้อยลง

ไปในเรื่องของเสียงที่จะยกมือ แต่เรื่อง

ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกจากเรื่อง

เสถียรภาพแล้ว บางทีมันเป็นเรื่องข้อเท็จ

จริง เป็นเรื่องเหตุและผล เพราะฝ่ายค้าน

เขาทำาหน้าที่ตรวจสอบ ฉะนั้นประเด็น

อะไรที่ฝ่ายค้านจะหยิบมาพูดวันนี้เรายังไม่

เห็น แต่ว่าวันอภิปรายบางทีเรามักจะใช้

สำานวนว่ามีใบเสร็จ หมายความว่าชัดเจน 

ว่ามีความบกพร่องเรื่องนี้ ฉะนั้นถ้ามีความ

ชัดเจนขึ้นมามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว 

นายสุวัจน์มองว่า การอภิปรายเที่ยว

นี้มีความสำาคัญ เพราะเป็นการอภิปรายที่

อยู่บนท่ามกลางวิกฤตข้าวของแพง น้ำามัน

แพง หนี้เยอะ เงินเฟ้อ จีดีพีถดถอย เชื่อ

ว่าจะอยู่ในความสนใจกันมาก ที่สำาคัญ

เป็นการอภิปรายเป็นครั้งสุดท้ายของสภา

ชุดนี้ ดังนั้นต้องติดตามและอย่าประมาท 

ผู้ที่ถูกอภิปรายต้องทำาการบ้านให้พร้อม 

อย่างไรก็ตาม เรื่องของการอภิปรายโดย

ปรกติไม่ได้จบแค่ยกมือในสภา มัน

จะมีผลหลังจากการอภิปรายคือ ความรู้สึก

นึกคิดของสังคม ของคนนอกสภา เมื่อ

ฟังการอภิปรายแล้ว คนนี้เหมาะ คนนี้ ไม่

เหมาะ คนนี้ทำาดีแล้ว คนนี้ทำาไม่ดี

ส่วนที่มีการตั้งองครักษ์พิทักษ์ปราบ

มารนั้น ประธานพรรค ชพน.เห็นว่า คงจะ

เป็นเหมือนกับทีมที่คอยชี้แจง เป็นเทคนิค

เรื่องของเกม เทคนิคของการอภิปราย ไม่

ซีเรียสอะไร เป็นเรื่องที่ปรกติมันต้องมีทีม

อยู่แล้ว ทีมฝ่ายค้านก็ต้องมีทีมอย่างนี้ส่วน 

พล.อ.ประยุทธ์จะคุมอารมณ์ได้หรือไม่นั้น 

ตนเห็นว่าท่านเป็นนายกฯ จะ 8 ปีแล้ว ท่าน

เข้าใจหมดทุกเรื่อง ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง  

เมื่อถามว่า มองว่าจะมีการปรับ ครม.

หลังอภิปรายหรือไม่ นายสุวัจน์ตอบว่า  คิด

ว่าปรกติเวลามีการอภิปราย บางทีถ้าผล

ของการอภิปรายมีน้ำาหนักและมีความน่า

เชื่อถือ อาจจะนำาไปสู่การปรับ ครม. บางที

ยกไม้ยกมือกันเราก็มีมารยาททางการเมือง 

แต่บางทีต้องพูดกันตรงๆ ว่า การอภิปราย

มันมีน้ำาหนัก มันมีเหตุมีผล บางทีต้องเสีย

สละกันบ้าง

นายสุวัจน์ยังพูดถึงเรื่องเสียงของ

งูเห่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้ง

นี้ด้วยว่า งูเห่ามักจะปรากฏ แต่ตอนนี้ยังไม่

ค่อยปรากฏตัว งูเห่าต้องมากับสถานการณ์ 

แต่ตนไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่มี ประเมินไม่

ได้ ตนว่าพื้นๆ เราเอากันด้วยเนื้อหาก่อน

ดีกว่า ขอให้เนื้อหาเราตอบได้ ขอให้เนื้อหา

เราชี้แจงได้ ถ้าสองอย่างนี้เราตอบได้ พื้น

ฐานของเสถียรภาพของรัฐบาลเพียงพอ ไม่

ต้องไปพึ่งอะไรนอกระบบ 

“ทุกอย่างเอามากองบนโต๊ะ ใส 

สะอาด ดีที่สุด ตอบคำาถามด้วยความภาค

ภูมิใจ ด้วยมาตรการ ด้วยประสิทธิภาพ 

ด้วยผลงาน ผมว่าเอากันแบบโดยเนื้อๆ ที่

เรามีอยู่ คิดว่าเสียงดูจากงบประมาณแล้ว

ก็ยังโอเคอยู่ ยังไม่มีโรคแทรกอะไรที่น่า

หวั่นไหว แต่สำาคัญที่สุดทำาการบ้านในการ

ชี้แจงในการทำาความเข้าใจ” ประธานพรรค 

ชพน.ระบุ 

เมื่อถามอีกว่า จบการอภิปรายแล้ว

รัฐบาลจอยู่ครบ 4 ปีเต็มเลยหรือไม่ นาย

สุวัจน์ตอบว่า เอาอย่างนี้ ไม่มีศึกหนักแล้ว 

แกรนด์สแลมผ่านพ้นไปแล้ว ดูเรื่องการเป็น

เจ้าภาพเอเปกให้ดีที่สุด เพราะเป็นโอกาส

ทองของประเทศไทย 

เมื่อวันศุกร์ พล.อ.คงชีพ ตันตระ

วาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ออก

มาเปิดเผยว่า มีแนวคิดจะเปิดพื้นที่ของ

กระทรวงกลาโหมให้กลุ่มผู้เห็นต่างได้เข้า

มาเพื่อพูดคุยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วม

กัน โดยจะเชิญมาที่กระทรวง เพราะมอง

ว่าปัญหาทุกอย่างหากมีโอกาสได้พูดคุยกัน

และมีความเข้าใจกันแล้ว ทุกอย่างน่าจะ

ไปได้ดี เพราะต่างเป็นคนไทยด้วยกัน และ

มีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อประชาชน ดัง

นั้นเมื่อมีเป้าหมายเดียวกันแล้วทำาไมจึงต้อง

มีปัญหาความขัดแย้งกัน ดังนั้น ทางออก

ที่ดีที่สุด คือการพูดคุยทำาความเข้าใจแลก

เปลี่ยนข้อมูลกัน 

“หากใครมีข้อสงสัยหรือข้องใจเกี่ยว

กับกองทัพ สามารถสอบถามหรือชี้แนะได้ 

ผมยินดีให้เข้ามาพูดคุย อะไรที่ให้ข้อมูลได้

ก็จะให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 

เพราะเชื่อมั่นว่าความมั่นคงจะสำาเร็จได้ก็

ต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ซึ่งต้อง

มีทั้งความร่วมมือส่วนรวมด้วย และคิดทำา

ร่วมกันจะเกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและ

สามัคคี” โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าว.

ราคาน้ำามันมี พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ และพ.ร.บ.กองทุนน้ำามัน 

รวมทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบาย

พลังงาน (กบง.) ดูแล 

“หากมองจากส่วนนี้ ก็ทำาให้เห็น

ว่าการจะกำาหนดราคาน้ำามันต้องผ่านบอร์ด

นี้ก่อน จะให้ พณ.ดำาเนินการเองโดยพลการ

ไม่ได้ ผมจึงเข้าใจในมุมของ พณ.  เรื่องนี้

จึงเป็นเรื่องสำาคัญ และไม่อยากให้ใครนำา

มาเป็นประเด็นทางการเมือง เพราะเรื่องนี้

ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง จึงอยาก

ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาร่วมมือกัน และ

เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ให้กับประชาชนก่อน” นายพนิตกล่าว

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำานวยการครอบครัว

เพื่อไทย ระบุรัฐบาลแก้วิกฤตพลังงานโดย

ใช้แต่ราชการ รัฐมนตรีมีไม่ใช้ ให้ฝ่ายความ

มั่นคงนำาทุกเรื่องว่า นายกฯ สั่งเตรียมหา

มาตรการเพื่อแก้ปัญหาทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น

ความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความมั่นคง

ด้านอาหาร ความมั่นคงด้านเกษตร ความ

มั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ในส่วน

วิกฤตพลังงานก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ

ประชาชนมาโดยตลอด ไม่ทราบว่าตอนนั้น

นายณัฐวุฒิกำาลังไปร่วมชุมนุมกับม็อบอยู่

ที่ไหนหรือไม่ จึงทำาให้ไม่ทราบ

“นายณัฐวุฒิอาจมองแค่ในมุมของ

ตัวเอง ไม่อยากให้คิดและทึกทักเอาเอง 

ประชาชนจะสับสนเปล่าๆ ถ้าไม่รู้จริง หรือ

ยังมีข้อมูลไม่มากพอ ก็ถามก่อนวิจารณ์

ได้ รัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นอยู่แล้ว” 

นายธนกรระบุ 

วันเดียวกัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าว

ถึงกรณีมาตรการช่วยเหลือประชาชนว่า 

กทม.จะช่วยเหลือ 2 เรื่อง ได้แก่ การลด

ค่าเช่าแผงการค้า 50% เป็นเวลา 3 เดือน 

ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.2565 จำานวน 12 

ตลาด ประกอบด้วย ตลาดนัดจตุจักร, ตลาด

นัดมีนบุรี, ตลาดธนบุรี และตลาดชุมชน

อีก 9 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชานิเวศน์ 

1, ตลาดเทวราช, ตลาดบางกะปิ, ตลาด

หนองจอก, ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก, 

ตลาดรัชดาภิเษก, ตลาดสิงหา, ตลาดบางแค

ภิรมย์ และตลาดราษฎร์บูรณะ

นายชัชชาติกล่าวต่อว่า ส่วนโครงการ

กระตุ้นเศรษฐกิจคนกรุง จะลดดอกเบี้ยใน

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับ

จำานำา กทม.) ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 

บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 สตางค์ต่อ

เดือน จำากัดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 

1 ราย ต่อโรงรับจำานำา กทม. 1 แห่ง เงิน

ต้น 5,001-15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 50 

สตางค์ต่อเดือน เงินต้นเกิน 15,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย 75 สตางค์ต่อเดือน รวมทั้ง

จะขยายอายุตั๋วจำานำาในโรงรับจำานำา กทม. 

21 แห่ง จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 6 เดือน 

30 วัน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565 

นายชัชชาติยังกล่าวภายหลังหารือ

กับ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำากัด 

ถึงการช่วยเหลือแกร็บป้ายขาวที่จะหยุด

ให้บริการตามประกาศของกรมการขนส่ง

ทางบกว่า กทม.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่อง

ระเบียบมาก ต้องเคารพกฎระเบียบของกรม

การขนส่งทางบก แต่หากมีผลกระทบเรื่อง

รายได้ จะต้องหาแนวทางในการฝึกอาชีพ.

‘บิ๊กตู่’  

ทราบว่าไม่ได้ไปตอบเพราะ รมว.การคลัง

ติดภารกิจ และได้มอบหมายให้ รมช.การ

คลังไปตอบ แต่ขณะนั้นติดพันในงานของ

คณะกรรมาธิการอยู่ ซึ่งได้แจ้งขอเลื่อนเวลา

ในการตอบกระทู้ จึงคิดว่าทำาให้เกิดช่องว่าง

“ขอให้ เข้าใจเหตุผลว่านายกฯ 

สามารถมอบหมายให้ผู้ที่มีหน้าที่ โดยตรง

ไปตอบแทนได้ เพราะนายกฯ เองก็ตอบ

ได้เฉพาะกรอบกว้างๆ หรือแนวทางใน

การปฏิบัติ แต่ในเรื่องของรายละเอียดเป็น

เรื่องของแต่ละกระทรวง ที่จะรู้ ในเรื่อง

ของรายละเอียดดี และยืนยันว่าการมอบ

หมายให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องไปชี้แจงแทน

เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของสภา และ

ยืนยันว่าให้เกียรติสภาเสมอ ไม่มีปัญหา” 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

เมื่อถามว่า การพูดกลางสภาของนาย

สุชาติ เป็นการพูดแรงไปหรือไม่ นายกฯ 

ตอบเพียงว่า “ก็คิดกันเอาเอง”

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนายสุชาติตำาหนิ 

พล.อ.ประยุทธ์ ที่ ไม่มาตอบกระทู้ว่า ขอ

ชื่นชมการทำาหน้าที่ประธานที่ประชุมของ

นายสุชาติ ในการดำาเนินการประชุมวาระ

กระทู้ถามสด ได้แสดงความเห็นต่อรัฐบาล

อย่างตรงไปตรงมา มีความกล้าที่ ได้ตำาหนิ

หรืออบรม พล.อ.ประยุทธ์อย่างน้อย 2 ครั้ง

แล้ว กรณีที่รัฐมนตรีผู้ถูกตั้งกระทู้ถามสด 

ห้ามใช้

1.4 ลานจอดรถหน้าสำานักงานเขตพระโขนง 

เขตพระโขนง 1.5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

72 พรรษา เขตมีนบุรี 1.6 ศูนย์กีฬา

เฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ 1.7 สวนมณฑล

ภิรมย์ เขตตลิ่งชัน 

โดยผู้จัดการชุมนุมที่ประสงค์จะ

จัดการชุมนุมสาธารณะในสถานที่ตาม

ประกาศนี้ ต้องแจ้งการใช้สถานที่ต่อ

สำานักงานเขตพื้นที่ ตามแบบหนังสือแจ้ง

ใช้สถานที่จัดการชุมนุมสาธารณะแนบท้าย

ประกาศนี้ พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ก่อนจัดการชุมนุมไม่น้อย

กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อที่สำานักงานเขตพื้นที่

จะได้แจ้งให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุม

สาธารณะทราบ และมีเวลาเตรียมการเพื่อ

อำานวยความสะดวกและความปลอดภัยใน

การใช้พื้นที่ให้กับผู้เข้าร่วมการชุมนุมตาม

ความเหมาะสม 

ผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมต้องดูแล

รักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิด

ความเสียหาย และหากทรัพย์สินของทาง

ราชการมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการ

ชุมนุมสาธารณะ ผู้จัดการชุมนุมและผู้

ชุมนุมต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุก

ประการ 

นายชัชชาติเผยว่า เนื่องจากเป็น

ประกาศครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร 

ผู้ชุมนุมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด กทม.มีหน้าที่อำานวย

ความสะดวก จัดพื้นที่ให้ ก็คงมีเรื่องความ

ปลอดภัย ห้องน้ำา หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน มี 

CCTV เก็บข้อมูล แต่มาตรการความมั่นคง

ตำารวจจะเป็นคนมาดูแล ในส่วนของการทำา

ผิดกฎหมายต่างๆ เรื่องความรุนแรง การใช้

อาวุธ เนื้อหาในการชุมนุม ตำารวจจะเป็น

ผู้รับผิดชอบ กทม.เองไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนนี้

“ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี ลดการลงไปใช้พื้นที่

ถนน ทำาให้การจัดการดูแลความปลอดภัยดี

ขึ้น และสรุปที่ประชุมทุกคนก็เห็นด้วยแต่

คงไม่ได้ให้พื้นที่ทั้งหมด อาจจะให้แค่ร้อย

ละ 60 ของพื้นที่ เพราะต้องแบ่งให้กับผู้ที่

จะมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น พื้นที่

ออกกำาลังกาย เต้นแอโรบิก ในขณะเดียวกัน 

เป็นจุดที่หากเกิดกรณีฉุกเฉิน จะเป็นจุดที่

รองรับคนได้ เราพยายามทำาทุกอย่างเต็ม

ความสามารถ ขอความร่วมมือประชาชน 

ให้ทำาตามกรอบของกฎหมาย การแสดงออก

เป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรไปละเมิดสิทธิของ

คนอื่น และ กทม.เองก็พร้อมจะช่วยเหลือ”

เมื่อถามถึงกรณีที่มีผู้ชุมนุมบางกลุ่ม

อาจจะไม่ได้อยู่สถานที่ที่จัดไว้ ให้ แต่ไป

อยู่บนท้องถนนแทน นายชัชชาติกล่าว

ว่า ต้องค่อยๆ ดูกันไป เราต้องพยายาม

ควบคุม ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น แต่

เราต้องพยายามชี้แจง เรียนตรงๆ ว่า

บรรยากาศกรุงเทพฯ ดีขึ้น อีกไม่นานก็จะ

เลือกตั้งใหญ่แล้ว เราทุกคนอยากฟังความ

คิดที่แตกต่างคืออะไร ถ้าเราทำาให้เกิดเรื่อง

อื่น  สุดท้ายการแสดงความคิดเห็นจะไม่ได้

แสดงความเห็น กลายเป็นทะเลาะเรื่องอื่น

แทน ดังนั้นอย่าเปลี่ยนการแสดงความคิด

เห็นสาธารณะเป็นอย่างอื่น 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระ

จันทร์ วันเดียวกันนี้ นายชัชชาติให้

สัมภาษณ์ว่า เป็นครั้งแรกที่ กทม.ประกาศ

พื้นที่ชุมนุม ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อให้

เกิดความปลอดภัย จึงมีการกำาหนดคนไม่

ให้แออัดมากเกินไป โดยกำาหนดพื้นที่ 1 คน

ต่อ 3 ตารางเมตร (ตร.ม.) และไม่อยากให้

เกินเวลา 22.00 น. การมาชุมนุมให้เป็นสิ่ง

สร้างสรรค์ ไม่ให้เกิดความรุนแรง 

“ประชาชนเบื่อการทะเลาะ ความ

รุนแรง ไม่ได้ทำาให้มีคนมาร่วมมากขึ้น แต่

การชุมนุมที่มีเหตุผลแสดงปัญหา คุยด้วย

เหตุผล จะมีแนวร่วมมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็น

ความรุนแรงจะได้คนอีกกลุ่มหนึ่ง”

นายชัชชาติกล่าวว่า ส่วนกลุ่มทะลุ

แก๊สนั้น อย่าไปตัดสินใครก่อน เราเตรียม

พร้อมทุกเหตุการณ์ เราให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน ทาง กทม.ให้เกียรติทุกคน จึงกล้า

ประกาศพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ ผู้มาใช้จะ

เคารพสถานที่และเคารพประชาชน 

“เมืองไทยต้องเดินหน้าด้วยการคิด

บวก อย่าไปคิดว่าทะลุแก๊สจะทำาโน่นทำานี่ 

ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้สร้างสรรค์ ฝาก

ทุกคนมาแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างมีความ

สุข สนุก เคารพซึ่งกันและกัน สุดท้ายมันจะ

ไปได้เรื่อยๆ ในพื้นที่ที่มีพลัง ให้เรามาแสดง

ความเห็น หาคำาตอบร่วมกัน เพื่ออนาคตที่

ดีขึ้น” นายชัชชาติกล่าว

ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) 

นายชัชชาติกล่าวให้ โอวาทแก่ข้าราชการ

บรรจุใหม่ว่า พวกเราเป็นกำาลังสำาคัญของ 

กทม. ต้องขอฝากในมือพวกเรา พร้อมตั้ง

คำาถามกับบุคลากรว่า “เปลี่ยนอะไร สำาคัญ

ที่สุด?” จากนั้นได้หยิบยกเนื้อหาจากหนังสือ 

Think Again ของ Adam Grant มาอธิบาย

ว่า สอนให้เราลองคิดใหม่ตลอด หลายคน

ค้างอยู่บนภูเขาแห่งความโง่ ดังนั้น จึงต้อง

เรียนรู้กันต่อไป 

“ผมก็ยอมรับว่าโง่หลายเรื่อง แต่ก็

จะต้องเรียนรู้ต่อไป ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆ 

จนทำาให้สุดท้ายจะรู้จริง เราอย่าเป็นส่วน

หนึ่งในกระบวนการ ‘ได้ครับพี่ ดีครับนาย 

สบายครับผม เหมาะสมครับท่าน’ เพราะ

จะทำาให้เราอยู่ในโลกทัศน์เดิมๆ และทำาให้

ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้น” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติกล่าวอีกว่า อย่างโซเชียล                                                 

มีเดียทำาให้เราโง่ขึ้น เพราะอยู่ในกลุ่มคนที่

คิดเหมือนกันกับเรา วงจรการคิดใหม่เริ่ม

จากการถ่อมตน สงสัย อยากรู้อยากเห็น 

หาความรู้เพิ่มและค้นพบ ให้ถ่อมตนต่อ

ความรู้ที่มี ยำาเกรงต่อความไม่รู้ ถือเป็นสิ่ง

ที่ตนคิดตลอด เจอใครก็ยกมือไหว้ถามตลอด 

เพราะมีคนที่รู้มากกว่าเราเยอะ 

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า การทำางาน กทม.

ไม่ควรเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน หากมี

การทุจริตจะดำาเนินการอย่างเด็ดขาด และ

ไล่ออก “ผมจะไม่ทำากับพวกเราเหมือน

คนในครอบครัว กทม.ดูแลกันเหมือนทีม

ดีแล้ว เพราะบริษัทควรเป็นเหมือนทีมกีฬา

ที่ต้องทำางานเป็นทีม”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิด 7 จุด

ให้ชุมนุมครั้งนี้ สร้างความไม่พอใจให้กับ

กลุ่มต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มล้มล้างสถาบัน

อย่างมาก ที่ผิดหวังไม่มีการระบุสนามหลวง

ให้เป็นที่ชุมนุมด้วย 

ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 

โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า กทม.ประกาศให้ 7 

พื้นที่ม็อบจัดชุมนุมได้ หากเกิดการชุมนุมขึ้น

นอกพื้นที่ทั้งเจ็ดแล้วไซร้ กทม.ไม่ดำาเนินการ

เอาผิดระวังจะโดน ปอ.157 นะครับ.

‘ม็อบ’ ประเดิม

หัวข้อ “90 ปี ประชาธิปไตย ก้าวต่อไปของ

ประชาชน : ประสบการณ์ประชาธิปไตย 

ผ่านมุมมองการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ตอน

หนึ่งว่า ประชาธิปไตยไม่ได้น่ากลัว การ

เลือกตั้ง เราอาจมองว่าเป็นคนละบริบทกับ

เรา เป็นเรื่องของนักการเมือง ซึ่งการเมือง

ยุคใหม่ ต้องมาด้วยเนื้อหา และมาด้วย

ทางออก ไม่ใช่มาด้วยการสร้างความกลัว

ความเกลียด แบ่งกลุ่มคน นั่นคือสิ่งที่เราทำา 

โลกประชาธิปไตยในอนาคตมีนิชมาร์เก็ต

เยอะ ต้องมีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกคนได้ 

“ต้องออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์

ทุกคนได้ และอนาคตการเมืองเปลี่ยน

ไป ต้องมีเทคนิค มีนโยบายที่ตอบโจทย์

ประชาชนมากขึ้น และต้องทำางานหนักมาก

ขึ้น ถ้าคิดว่า พูดง่ายๆ สัญญาไปเถอะ แล้วก็

ลืม ทำาได้ ไม่ได้ช่างมัน ไปตายเอาดาบหน้า 

หมดยุคแล้ว” นายชัชชาติย้ำา

ด้าน น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส. 

กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าว

ว่า วันที่ 24 มิถุนายน ปี พ.ศ.2475  หรือ

วันนี้เมื่อ 90 ปีที่แล้ว คือวันสำาคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง

การปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถือเป็น

ปรากฏการณ์ธรรมชาติของวิวัฒนาการ

สังคม แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบ

เกือบศตวรรษ เดินทางจนมาถึงปัจจุบัน 

อาจเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด 90 ปี  

น.ส.ธีรรัตน์กล่าวอีกว่า ประชาธิปไตย

ที่ดีคือประชาธิปไตยกินได้ จากรัฐบาลที่มี

ความรู้ความสามารถ และได้รับฉันทามติ

จากศรัทธาประชาชนอย่างแท้จริง จาก

นี้ ไปไม่ควรมีรัฐบาลและผู้นำาประเทศที่มี

เสียง ส.ว.รองรับปูทางเข้าสู่อำานาจโดยที่

ประชาชนไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาอีกแล้ว 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้

จริง ประชาชนคือเจ้าของอำานาจอธิปไตย 

ประชาชนต้องเป็นผู้เลือกผู้แทนและผู้นำา

ประเทศของตน

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

โพสต์เฟซบุ๊กว่า บรรยากาศบ้านเมือง

ก่อนวันที่ 24 มิ.ย.2475 ก็แทบไม่ต่าง

จากประเทศไทยในยุคของเรา เต็มไปด้วย

ปัญหาต่างๆ ที่คาราคาซังไม่ได้รับการ

แก้ไข ผ่านมาแล้ว 90 ปี จากวันแห่ง

อิสรภาพ ประเทศไทยกลับยังถูกกักขังใน

วังวนรัฐประหารนับครั้งไม่ถ้วน ปัญหาทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้รับการแก้ไข 

เพราะผู้นำาคนปัจจุบันไม่มีความสามารถ

อื่นใดนอกจากทำารัฐประหาร ผู้คนจำานวน

มากจึงส่งเสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงขึ้น

อีกครั้ง เสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัยที่มีกลิ่น

อายไม่ต่างจากตอน 2475 

“ผมเชื่อว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลง

ต้องทำาจากทั้ ง ในสภาและนอกสภา 

ประชาชนจะเป็นพลังขับเคลื่อนเรียก

ร้องกฎหมายและนโยบายที่ก้าวหน้า ผู้

แทนราษฎรจะนำาพาเสียงเรียกร้องเข้าสู่

กระบวนการรัฐสภา ผลักดันให้เป็นจริง นี่

คือเส้นทางแห่งความหวัง 90 ปีที่ผ่านมา 

แม้เราจะเดินช้าและหลงทางไปบ้าง แต่สิ่ง

สำาคัญคือเรายังเดินต่อไปไม่หยุดยั้ง ร่วมกัน

สร้างสังคมใหม่ที่เท่าเทียม เป็นธรรม และ

ก้าวหน้าขึ้นมาด้วยมือของพวกเราเอง 90 

ปี 2475 มาร่วมเดินทางไปพร้อมกัน” นาย

พิธากล่าว

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ

กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวมาไกลมากแล้ว

กับพัฒนาการทางการเมืองตลอด 90 ปี มี

การปฏิรูปการเมือง มีการล้มลุกคลุกคลาน 

ติดหล่มอำานาจนิยมบ้างเป็นธรรมดา ผลัด

เปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างระหว่างรัฐบาล

ทหารที่อยากมีอำานาจแทรกแซงการเมือง

และรัฐบาลพลเรือนที่มาจากประชาชน ซึ่ง

ทางออกที่เหมาะสมกับสังคมไทยในห้วง

ยามนี้คือ การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบ

สังคมนิยมประชาธิปไตยที่พัฒนาทั้งการ 

กระจายอำานาจทางการเมือง และสร้าง

ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ดังที่เยอรมนี

สร้างชาติขึ้นมาได้จากซากปรักหักพังหลัง

สงครามโลก เดนมาร์กสร้างประเทศได้ โดย

การกระจายอำานาจและการให้การศึกษา

ทางการเมืองแก่พลเมือง

“90 ปีประชาธิปไตยไทยเดินหน้ามา

ไกลแล้ว เหลือแต่หล่มอำานาจที่ประเทศไทย

ติดอยู่ไม่กี่อย่าง ท่ามกลางผู้นำาที่หลงอำานาจ

แบบ พล.อ.ประยุทธ์และคณะ ที่พยายาม

ที่จะปกครองประเทศด้วยระบอบอำานาจ

นิยม” นายเมธากล่าว และว่า ในวันจันทร์

ที่ 27 มิ.ย. จะมีการนำาเสนอข้อเสนอการ

ทำาให้รัฐประหารหมดไปจากประเทศไทย 

ด้วยมาตรการทางกฎหมายและบรรทัดฐาน

ของศาลขึ้นที่ มธ. โดยการนำาเสนอของ 

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เพื่อแก้ไข

ปัญหาประเทศไทยติดหล่ม และสามารถ

เดินหน้าประชาธิปไตยแบบรัฐสภาต่อไปได้

อย่างสง่างาม 

วันเดียวกัน ในเวลา 16.00 น. ที่

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เครือข่ายนัก

กิจกรรมคณะราษฎร นำาโดยกลุ่มแนวร่วม

ธรรมศาสตร์และการชุมนุม กลุ่มทะลุฟ้า 

และคณะราษฎร We Volunteer เป็นต้น ได้

จัดกิจกรรมนัดหมายฉลองวันชาติที่ลานคน

เมือง ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. โดยจะ

มีขบวนแห่หมุดคณะราษฎรจากอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยไปยังลานคนเมือง ทั้งนี้ 

ภายในงานดังกล่าวยังมีหลากหลายภาค

ส่วนเข้าร่วม และหลากหลายกิจกรรม อาทิ 

การแสดงและวงดนตรี วงเสวนา วงสนทนา

เกี่ยวกับเรื่องการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

มีร้านอาหารต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้ ผู้ชุมนุมได้ตั้งขบวนอยู่บริเวณ

ด้านหน้าร้านแมคโดนัลด์ โดยได้นำาหมุด

คณะราษฎรจำาลองขึ้นรถกระบะ ก่อนจะ

ทำาการเคลื่อนทั้งหมุดจำาลองและกลุ่มผู้

ชุมนุมดังกล่าวรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

3 รอบ จากนั้นมุ่งไปลานคนเมือง โดยมีการ

เปิดเพลงและร่วมร้องเพลงเต้นรำากัน ซึ่งใน

ขบวนของผู้ชุมนุมยังมีการถือป้ายข้อความ

แสดงสัญลักษณ์ อาทิ ป้ายข้อความต่างๆ 

ยกเลิก 112, ปล่อยนักโทษการเมือง และคน

ทำางานสร้างชาติ มิใช่ทรราชคนใด เป็นต้น 

พร้อมกับมีการกดแตรยาว เพื่อแสดงออก

ถึงการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ด้วย.

พณ.ย้ำา

ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำามัน พณ.ได้

ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ เช่น ตามพระ 

ราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

และ พ.ร.บ.ชั่งตวงวัด เช่น การขายปลีก

น้ำามันต้องติดป้ายแสดงราคา เรื่องหัวจ่าย 

เมื่อถามว่า นายกรณ์ จาติกวณิช 

หัวหน้าพรรคกล้า ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ นาย

จุรินทร์กล่าวว่า ได้ชี้แจงไปแล้ว แต่นาย 

กรณ์จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ไม่ไปประเมิน 

แต่ตอนหลังดูเหมือนเปลี่ยนประเด็นไปแล้ว 

คือเรื่องของการบอกว่าการกำาหนดค่าการ 

กลั่นเป็นเรื่องของ พณ. จะไม่พูดแล้ว แต่

เบนไปพูดว่าของแพงหรือราคาสินค้าเป็น

หน้าที่ พณ.แทน ซึ่งไม่ปฏิเสธถ้าในเรื่องของ

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในอำานาจ 

พณ.ก็ดูแลมาตลอด ยกเว้นค่าการกลั่น ซึ่ง

ไม่ใช่ภารกิจที่ พณ.มีอำานาจ แม้อยากทำาก็

ไปสั่งเขาไม่ได้ เพราะโรงกลั่นคงไม่ฟัง พณ. 

เพราะไม่มีอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ

อาจเป็นการทำาผิดกฎหมายด้วย

ด้านนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ใน

ฐานะคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 

โพสต์เฟซบุ๊กว่า กมธ.ได้หารือถึงแนวทาง

การแก้ไขปัญหาราคาพลังงาน โดยได้เชิญ

ผู้แทนจากกระทรวงพลังงานเข้ามาชี้แจง

ถึงการกำาหนดราคาน้ำามัน ซึ่ง กมธ.ต่าง

มีข้อสงสัยว่าทำาไม พณ.ถึงไม่สามารถเข้า

มากำาหนดราคาน้ำามันโดยตรงได้ ซึ่งพบว่า


