
นายกฯอุบไตแกนํ้ามัน!

สอท.ชงวาระแหงชาติ

พปชร.งัดโรดโชวสู

เพลิงเผา‘สําเพ็ง’สังเวย3เจ็บ9

สภาพความเสียหายของอาคารพาณิชยยานตลาดสําเพ็ง หลังเกิดเหตุหมอแปลงไฟฟาระเบิด เปลวเพลิงลุกลามเขาไปภายในตัวอาคาร จนทําใหมีผูเสียชีวิต 3 ศพ และ

บาดเจ็บ 9 ราย เม� อวันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2565

เริ่มก.ค.บิ๊กปอมคุมลุยทั่วไทย/อุงอิ๊งคะแนนนิยมแซงลุงตู
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พปชร.กับศึกเลือกตั้งที่รออยู
วันที่ สมรภูมิรบไมเหมือนเดมิ
พปชร.กับศึกเลือกตั้งที่รออยู
วันที่ สมรภูมิรบไมเหมือนเดมิ
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ไทยโพสต • นายกฯ เผยสมเด็จพระ

สังฆราชประทานพรใหทํางานประสบความ

สําเร็จเพ� อประเทศชาติ ปชช. “พปชร.” ผุด

โรดโชว “พลังประชารัฐ พลังเพ� อชาติไทย” 

แบงแกนนําคุมพื้นที่เตรียมสูศึกเลือกตั้ง 

กอนยกคณะลงพื้นที่ทั่วประเทศเริ่มเวทีแรก 

ก.ค.นี้ “บิ๊กปอม” บัญชาการเอง “นิดาโพล” 

เผย “อุงอิ๊ง” คะแนนนิยมพุงตัวเต็งวาที่  

นายกฯ ขณะที่ “บิ๊กตู” หลนมาอยูอันดับ 4 

แกนนํา พท.ขูนายกฯ จะโดนซักฟอกหนัก

สุด “ก.ก.” เยยตั้งทีมเจายุทธแคเตะสกัดศึก

ซักฟอก ฮึ่มจัดหนัก 3 ป. “ส.ว.วันชัย” เตือน 

“อุงอิ๊ง” อยาชิงสุกกอนหามจะซ้ํารอย “พอ-

อา”

เม� อเวลา 08.30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 

พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอม

ภริยา เขาเฝาถวายเคร� องสักการะสมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก เน� องในวันคลายวัน

ประสูติ 26 มิถุนายน 2565  ณ พระตําหนัก

สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหา

สีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟ� องนคร เขต

พระนคร กรุงเทพฯ โดยใชเวลา 20 นาที

นายกรัฐมนตรีเปดเผยวา สมเด็จ

พระสังฆราชประทานกําลังใจใหทํางานประ                                                      

สบความสําเร็จ เพ� อประเทศชาติและประ 

ชาชน และยังประทานพรแกประชาชนทั่ว                                                            

ไปตามบทบาทของสงฆและพระพุทธศาสนา

ผูส� อขาวรายงานความเคล� อนไหวของ

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในการเตรียม

พรอมการเลือกตั้งวา พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหนาพรรค 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบผูติดเช้ือโควิด-19 

ใหมอีก 2,278  ราย เสียชีวิต 17 ราย ย้ํา

อยาต� นโอมิครอนสายพันธุ  BA.4/BA.5 เพราะ 

สธ.จับตาอยู “นพ.ประสิทธิ์” แนะควรฉีด

เข็ม 4 “หมอยง” เผยโควิด-19 ระลอกใหม

จะพีกชวง  ก.ค.-ก.ย. ตัวเลขจริงมากกวา

แถลง 10 เทา!

เม� อวันที่ 26 มิถุนายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในไทย                                                           

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 2,278 ราย เปน 

การติดเชื้อในประเทศ 2,276 ราย โดยมา                                                  

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 2,276 

ราย และเปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

2 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 1,834 ราย อยู

ระหวางรักษา 23,313 ราย อาการหนัก 

601 ราย ใสทอชวยหายใจ 290 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย เปนชาย 12 ราย 

หญิง 5 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 10  ราย มีโรคเรื้อรัง 7 ราย มียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป  2563 จํานวน 

4,514,155 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,460,250 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 30,592 

ราย 

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ 

กรุงเทพฯ • สลด! ไฟไหมยานสําเพ็งดับ 3 

ศพ เจ็บ 9 ราย เหตุหมอแปลงระเบิด ตึก

วอด 4 คูหา เผารถ 7 คัน  เสียหายไมต่ํา

กวา 10 ลานบาท เจาของกิจการเผยสาย

ไฟเกาชํารุดบอย จอฟองการไฟฟาฯ ชดใช 

เขตสัมพันธวงศตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบ

ภัย “ชัชชาติ” ลงพื้นที่รับบทเรียนราคาแพง 

สั่งลอมคอกปองเกิดเหตุซ้ํา

เม� อวันท่ี 26 มิถุนายน เวลา 11.30 น.                                                          

พ.ต.ท.พลวรรษ พรหมศร สารวัตร (สอบ 

สวน) สน.จักรวรรดิ รับแจงเหตุเพลิงไหม 

มีผูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บสําลักควันไฟ 

ภายในบริษัท ราชวงศรุงเรือง จํากัด เลข

ที่ 157 ถนนราชวงศ แขวงจักรวรรดิ เขต

สัมพันธวงศ กทม. จึงประสานรถดับเพลิง

ของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแหง

ประเทศไทย 20 คันรุดไปตรวจสอบที่เกิด

เหตุ 

ที่เกิดเหตุเปนอาคารพาณิชยสูง 4                                               

ช้ันรวมดาดฟา  ประกอบกิจการขายกระเปา

ผา ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กลองใสสินคา

สําเร็จรูป ตั้งอยูริมถนนใจกลางยานธุรกิจ                                                           

คาสงและคาปลีกสําเพ็ง เจาหนาที่พบกลุม                                                               

ควันและเปลวเพลิงพวยพุงจากหมอแปลง 

ไฟฟาขนาดใหญบริเวณดานหนาอาคาร 

กอนลุกลามเขาสูภายในอาคารชั้นที่ 2 และ

ชั้นลาง  ซึ่งเต็มไปดวยสินคาที่มีลักษณะเปน

เชื้อเพลิงอยางดี ทําใหเพลิงโหมกระหน่ํา

สรางความเสียหายไปทั้งตึก นอกจากนั้นไฟ

ยังลามสรางความเสียหายอาคารขางเคียง

อีก 3 คูหาอยางรวดเร็ว โดยรถยนตของ

ชาวบานที่จอดอยูดานหนาอาคารถูกเพลิง

เผาไปดวย 2 คัน คือรถเกง ยี่หอมิตซูบิชิ 

รุนอีคาร สีบรอนซเงิน ทะเบียน ธท 4476 

กทม. และรถเกง ยี่หอฮอนดา รุนแจซ สี

บรอนซเงิน  ทะเบียน ษษ 1179 กทม.

เบื้องตนเจาหนาที่ ไดชวยกันวางหัว

ฉีดน้ําเขาทําการสกัดกั้นไวทุกดานจํานวน 

20 หัว รวมถึงมีการขอสนับสนุนรถกระเชา

จากสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร มาชวยระดมฉีดอีก 1 คัน                                                                

ใชเวลานานกวา 3 ชั่วโมงเพลิงจึงสงบ มี                                                              

ชาวบานและอาสาสมัครบรรเทาสาธารณ 

ภัยสําลักควันไฟและไดรับบาดเจ็บรวม 9 

ราย ถูกแยกนําตัวสง รพ.กลางและ รพ. 

หัวเฉียวไปกอนหนานี้

จากการสอบสวน น.ส.จิตรา อัฐใจ 

อายุ 34 ป  ลูกจางรานขายถุงพลาสติกซึ่ง

หนีตายออกจากอาคารไดอยางหวุดหวิด ให 

การวากอนเกิดเหตุเวลาประมาณ 11.00 น.                                                       

มีเจาหนาที่การไฟฟาฯ มาตรวจสอบ

นายกฯ อุงอิ๊ง

กรุงเทพฯ • โพลชี้ชัดกัญชาการเมือง    

โดย 53% มองเปดเสรีมีผลเสียมากกวาผล

ดี 85% หวงคนขาดความรูเขาใจในการใช                                                       

อยางเหมาะสม จุฬาฯ จับมือ สสส.ผุด 

“นพย.” เกาะติดการใชกัญชานํารองใน 8                                                       

จังหวัด กอนสรุปชงภาครัฐเพ� อคลอดมาตร 

การใชอยางเหมาะสมปลอดภัย

เม� อวันอาทิตย สวนดุสิตโพล มหา 

วิทยาลัยสวนดุสิต ไดเผยผลสํารวจความคิด

เห็นของประชาชนทั่วประเทศทางออนไลน 

2,390 คน เร� องคนไทยกับกัญชาเสรี โดย

เม� อสอบถามถึงการปลดล็อกกัญชาตั้งแตวัน

ที่ 9 มิ.ย.วารูสึกวิตกกังวลมากนอยเพียงใด 

พบวา 37.78% คอนขางวิตกกังวล 32.85% 

วิตกกังวลมาก 16.27% ไมคอยวิตกกังวล 

และ 13.10% ไมวิตกกังวล และเม� อถาม

ตอวา การปลดล็อกกัญชา ณ วันนี้มีผลดี

หรือผลเสียมากกวากัน พบวา 52.76% 

เฟ� องนคร • “บิ๊กตู” ไมตอบเร� องถกทีม

เศรษฐกิจวิกฤตพลังงานและของแพง 

“พท.-สอท.-ทสท.” ประสานเสียงจี้รัฐบาล

เรงแกไข สนธิรัตนแนะเรงเปนวาระแหง

ชาติ เช� อปญหาอาจลากยาวถึงตนปหนา

เม� อวันที่ 26 มิถุนายน พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม พรอมภริยาเขา

เฝาถวายเคร� องสักการะสมเด็จพระอริยวง

ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปริณายก เน� องในวันคลายวันประสูติ 

ณ พระตําหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราช                                                 

บพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดย พล.อ. 

ประยุทธปฏิเสธใหสัมภาษณ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  แรม  13  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9357

อิสรภาพแหงความคิด

กัญชาการเมือง!

53%รับมีผลเสีย

หว่ันใชไมเหมาะ
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สี จิ้นผิง, ปูตินประสานเสียง

แลกหมัดกับตะวันตกทุกประเด็น!

บางจากแนะรัฐ

ดันใช E20 

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

สธ.ย้ําอยาต� นโอมิครอน

หมอยงคาดก.ค.พีกใหม
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2 ในประเทศ

 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ผู้ว่าฯ กทม. 

“การออกกำาลังกายเป็นสิ่งสำาคัญ ผมก็พยายามพูด

เสมอว่า สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้เราต้องทำาด้วยตนเอง 

ผมคิดว่าการลงทุนเรื่องสุขภาพคุ้มค่ากว่าและสำาคัญที่สุด   

ดีกว่าการลงทุนทำาโรงพยาบาล  สุขภาพดีทำาให้เราทำางานได้ 

ดูแลคนที่เรารักได้”.

พปชร.กับศึกเลือกตั้งที่รออยู่

วันที่สมรภูมิรบไม่เหมือนเดิม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผล

ให้ โลกที่มนุษย์อาศัยอยู่ทุกวันนี้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น 

ซึ่งจากรายงานของโครงการ Copernicus Climate 

Change Service (C3S) ของสหภาพยุโรป พบว่า 

อุณหภูมิโลกเพิ่มเฉลี่ยในปี 2021 อยู่ที ่ 1.1 - 1.2 

องศาเซลเซียส สูงกว่าระดับในปี 1850 - 1900 

โดยปีที่ร้อนที่สุดในประวัติการณ์คือปี 2016 และ 

2020 ขณะที่รายงานขององค์การสหประชาชาติ 

(UN) ในปี 2018 ระบุว่า อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ย

น่าจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1.5 องศาเซลเซียสในช่วง

ระหว่างปี 2030 - 2052 หากยังมีการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งหากเมื่อมาดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

หากโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไปที่ 1.5 - 2 องศา

เซลเซียส จะเกิดผลกระทบไปทุกด้าน โดยรายงาน

พิเศษจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC) ท่ีเผยแพร่ออกมา

ในปี 2018 ชี้ว่า ทุกการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนั้น

จะส่งผลกระทบที่สำาคัญ ได้แก่ สภาพอากาศร้อนจัด

ที่จะเพิ่มขึ้น โดยประชากรโลกจะเผชิญกับคลื่น

ความร้อนสูงในทุกๆ 5 ปี

ระดับน้ำาทะเลจะเพ่ิมข้ึน ประมาณ 0.26 - 0.87 

เมตร ในปี 2100 เมื่อเทียบกับช่วงปี 1986 - 2005 

ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง โดยคาดว่า

ภายในปี 2100 แมลง 6% พืช 8% และสัตว์

มีกระดูกสันหลัง 4% จะสูญเสียพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

ไปมากกว่าครึ่ง แต่หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 2 องศา

เซลเซียส คาดว่าผลกระทบจะรุนแรงเป็น 2 - 3 เท่า 

ซึ่งพื้นที่บนบกจะเผชิญการเปลี่ยนผ่านของระบบ

นิเวศจากประเภทหนึ่งไปสู่อีกประเภทหนึ่ง

ขณะเดียวกัน การละลายของน้ำาแข็งใน

มหาสมุทรอาร์กติกจะเกิดเหตุการณ์ปราศจาก

น้ำาแข็งในช่วงฤดูร้อนประมาณทุกๆ 10 - 100 ปี 

ซึ่งจะเป็นการเร่งให้ระดับอุณหภูมิโลกเพิ่มเร็วยิ่งขึ้น 

เนื่องจากน้ำาทะเลที่เป็นสีน้ำาเงินเข้มจะดูดซับ

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ ซึ่งจะเกิดความเสี่ยง

ต่อแนวปะการังทั่วโลกลดลงอีก 70 - 99% ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดความสูญเสียที่รุนแรงต่อระบบนิเวศทาง

ทะเลและชายฝั่งหลายแห่งแบบไม่มีทางย้อนกลับ 

ลดภาวะโลกร้อน หมุนเวียนทรัพยากรให้ใช้อย่างคุ้มค่า

ต่อเนื่องไปถึงการทำาประมงท่ัวโลกจะลดลง ปริมาณ

การจับสัตว์น้ำาประจำาปีสำาหรับการทำาประมงทางทะเล

ทั่วโลกลดลงหลายล้านตัน

ส่วนด้านประชาชนเองก็จะเผชิญกับภาวะ

ความยากจนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชนพื้นเมือง

และชุมชนท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพิงการเกษตรหรือการหา

เล้ียงชีพจากทรัพยากรตามแนวชายฝ่ัง ซ่ึงการจำากัด

การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส 

อาจช่วยลดจำานวนประชาชนทั่วโลกที่ต้องเผชิญ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ลงได้หลายร้อยล้านคน เมื่อเทียบกับการปล่อยให้

อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นถึงระดับ 2 องศาเซลเซียส 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพ ที่คาดว่า

จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดหรือติดเช้ือ

จากพาหะนำาโรค เช่น โรคมาลาเรียหรือไข้เลือดออก

ได้มากกว่าเดิม

ซึ่งจากผลกระทบทั้งหมดนั้นเป็นผลเสียให้กับ

มนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกอย่างเห็นได้ชัด 

ซึ่งเมื่อหลายคนบนโลกตระหนักถึงเรื่องผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว จึงได้เกิดแผนงานที่จะดูแล

รักษาส่ิงแวดล้อมและอุณหภูมิของโลกน้ีไม่ให้สูงเกินไป

กว่าที่กำาหนด โดยจำากัดไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

ภายในวาระประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 

ที่ทำาให้เกิดข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ขึ้น 

ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมุ่งมั่น

ท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมและทำาเป้าหมายให้เป็นจริง

ประเทศไทยเองที่ผ่านมาก็มีความชัดเจน

เรื่องนี้อยู่หลายเรื่อง ขณะที่ภาคเอกชนเองก็มี

การดำาเนินงานตามความตั้งใจของประเทศ ซึ่งมี

หลายแผนงานที่ถูกกำาหนดออกมา หนึ่งในนั้นคือ

เรื่องการรีไซเคิล และลดใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง 

โดยหนึ่งในวัตถุดิบที่หลายคนมองข้ามและอาจ

จะไม่ได้ ใส่ใจว่าเป็นเรื่องของความสิ้นเปลืองและ

เป็นบ่อเกิดของผลกระทบด้านอุณหภูมิก็คือการใช้ 

“กระดาษ”

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถิติการใช้กระดาษ

ในปี 2016 เฉลี่ยคนละ 50 กิโลกรัมต่อปี โดย

ทั่วประเทศนั้นมีความต้องการกระดาษทุกชนิดรวม

กันประมาณ 3.6 ล้านตันต่อปี ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ

ที่นำาไปทำาเป็นบรรจุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ กระดาษ

สำาหรับเขียน สำาหรับพิมพ์ และอื่นๆ หมายความว่า

จะต้องมีการตัดต้นไม้ประมาณ 18 ต้น/คน และถ้า

รวมทั้งประเทศต้องตัดต้นไม้มากถึง 66.3 ล้านต้น/ปี 

เนื่องจากในการผลิตกระดาษทั่วไป 1 ตัน จากเยื่อ

ไม้บริสุทธิ์ จะต้องใช้ไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี จำานวน 

17 ต้น ใช้ไฟฟ้าจำานวน 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 

ใช้น้ำาถึง 31,500 ลิตร และมีการปล่อยมลพิษคือ 

คลอรีน สู่สิ่งแวดล้อมประมาณ 7 กิโลกรัม

และเมื่อมนุษย์ใช้กระดาษมากขึ้น นอกจาก

จะเพิ่มการผลิตที่สูงขึ้นจนเปลืองทรัพยากรแล้ว 

ยังเป็นการเพิ่มขยะให้สูงขึ้นอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมี

เอกชนหลายรายทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และผู้ที ่

ตระหนักถึงผลกระทบที่กำาลังจะมาถึงในอนาคต

ได้เดินหน้าโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ 

และนำากระดาษมารีไซเคิลเพื่อให้ โลกมีต้นไม้ที่คอย

ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ต่อเนื่อง อาทิ 

แคมเปญไปรษณีย์ reBOX ภายใต้แนวคิด “reBOX 

to School” ที่จะนำากล่องกระดาษไปรีไซเคิลเป็น

สิ่งของใช้ประโยชน์ อาทิ ชุดโต๊ะเก้าอี้ ชั้นหนังสือ 

อุปกรณ์การเรียน เตียงกระดาษสำาหรับห้องพยาบาล 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียน

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศต่อไป

โดยดำาเนินงานผ่านความร่วมมือของบริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ ไทย 

จำากัด ซึ่ง ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนพื้นที่ในการติดตั้ง

จุดรับบริจาครวมทั้งสิ้น 48 จุด เพื่ออำานวยความ

สะดวกให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้มาร่วม

โครงการในครั้งนี้ 

พร้อมเชิญชวนทุกท่านนำากล่องพัสดุและ

ซองไปรษณีย์ที่ ไม่ใช้แล้วมาบริจาคได้ที่ ปตท. 

สำานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต อาคารเอนเนอร์ยี 

คอมเพล็กซ์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และ

สถานีบริการ NGV ปตท. ที่เข้าร่วมแคมเปญ ตั้งแต่

วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2565

นอกจากนี้ยังรวบรวมกล่องพัสดุ/ซองที่

ไม่ใช้แล้วมาบริจาคได้ที่จุด Drop Box จุด Drive Thru 

ท่ีทำาการไปรษณีย์ท่ัวประเทศ และหน่วยงานพันธมิตร 

ซึ่งจะได้รับแต้มสะสม POST FAMILY และสำาหรับ

เดือนมิถุนายนนี้ สามารถนำาแต้มสะสมมาแลกเป็น

ส่วนลดค่าจัดส่งได้ต้ังแต่ 50 บาท สูงสุดถึง 1,000 บาท 

เพื่อใช้ในบริการส่งด่วน EMS ในประเทศ ส่งด่วน

ต่างประเทศ EMS World ลงทะเบียนในประเทศ 

และลงทะเบียนต่างประเทศ 

การทำางานร่วมกันนี้ เป็นส่วนสำาคัญที่จะ

ช่วยเหลือให้ประเทศไทยลดการใช้กระดาษอย่าง

สิ้นเปลือง เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่จะช่วยลด

ผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลกลงและยังสามารถ

นำาไปพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเพื่อส่งต่อ

ให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานอย่างแท้จริงอีกด้วย

ลายพรรคการเมืองเวลานี้  เซตจังหวะการเมืองของตัว 

เองเพื่อเตรียมเข้าสู่สนามเลือกตั้งกันคึกคัก ทั้งการซุ่ม

ยกร่างนโยบายพรรคเพื่อไว้หาเสียงตอนเลือกตั้ง-การ

คัดเลือกตัวผู้สมัคร ส.ส. แต่เรื่องนี้จะคึกคักมากขึ้น เมื่อ

สัญญาณการเมืองชัดมากขึ้นว่าจะเลือกตั้งตอนไหน ที่รับรองว่าถึง

ฤดูกาล ได้เห็นการย้ายค่าย-ย้ายพรรคคึกคักแน่นอน ตลอดจนหลาย

พรรคก็ลงพ้ืนท่ีหาคะแนนเสียง สร้างคะแนนนิยมกันแทบทุกสัปดาห์ 

โดยเฉพาะพรรคต้ังใหม่ ท่ีต้องเร่งสปีดเพื่อทำาให้ประชาชนรู้จัก 

เหลียวมองไปที่ พลังประชารัฐ พรรคแกนนำารัฐบาล ที่มี 

ส.ส.ในสภาฯเป็นอันดับ 2 พบว่า ที่ผ่านมา พลเอกประวิตร วงษ์

สุวรรณ หัวหน้าพรรค ก็มีการเซตทีมแกนนำาพรรคเพื่อรองรับการ

เลือกตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางแผนงานด้านต่างๆ ของ

พรรค เช่น การให้แกนนำาพรรคจัดเตรียมยกร่างนโยบายพรรคที่จะ

ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 

โดยเมื่อจับจังหวะการขับเคลื่อนทางการเมืองของพรรคพลัง

ประชารัฐ “ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชา

รัฐและหัวหน้าทีมนโยบายพรรคพลังประชารัฐ” ให้ความเห็น

เรื่อง สถานการณ์การเลือกต้ังท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไว้อย่างน่าสนใจ

ว่า การเมืองปัจจุบัน ทุกพรรคการเมืองคงเห็นข้อมูลไม่ต่างกับเราว่า 

“สมรภูมิรบไม่เหมือนเดิม” เราจะไปคิดว่าเราจะวางกลยุทธ์ในการ

เลือกต้ังเหมือนปี 2562 แล้วจะได้ผลเหมือนเดิม ไม่ใช่ เพราะอย่าง

การเลือกต้ังปี 2562 กับการเลือกต้ังปี 2554 ก็ไม่เหมือนกันโดยส้ิน

เชิง เพราะว่าผู้เล่น พรรคการเมืองในระบบเปล่ียนแปลง 

...เมื่อปี 2554 มีพรรคที่แย่งคะแนนกันหลักๆ อยู่แค่ 2 พรรค 

และใช้บัตร 2 ใบ แต่ตอนเลือกตั้งปี 2562 ใช้ระบบบัตรใบเดียว 

และการเลือกตั้งรอบหน้า ก็กลับมาใช้บัตร 2 ใบ แต่หากจะบอกว่า                                                                               

ให้กลับไปทำาแบบตอนปี 2554 ยังไง ผลก็ไม่เหมือนเดิม เพราะปี                                                                              

2554 สู้กันอยู่ 2 พรรคหลักๆ คือ ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย ที่พบ                                                                           

ว่า 15 ล้านเสียงเลือกเพื่อไทย ส่วน 11 ล้านเสียง กาเลือกประชา 

ธิปัตย์ ส่วนคะแนนที่เหลือก็กระจายไปยังพรรคต่างๆ ที่ ณ วันนั้น 

ไม่มีพลังประชารัฐ ไม่มีพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลในวันนี้ 

“ศ.ดร.นฤมล” กล่าวต่อไปว่า พอมาปี 2562 เกิดพลังประชารัฐ 

เกิดพรรคเล็กต่างๆ ข้ึนจากบัตรใบเดียว ท่ีเราจะเห็นได้ว่า คะแนนของ

พรรคประชาธิปัตย์จาก 11 ล้านคะแนน ตอนเลือกต้ังปี 2562 เหลือ 

3.9 ล้านเสียง  หายไปไหน ถ้ามองดูเร็วๆ คะแนนมาท่ีพลังประชารัฐท่ี

เกิดใหม่ ส่วนของเพื่อไทยจาก 15 ล้านกว่าเหลือ 7,800,000 คะแนน 

โดยคะแนนก็ไปท่ีพรรคอนาคตใหม่ ท่ีได้ประมาณ  6 ล้านกว่า 

...คือถ้าแบ่งฝั่งจริงๆ แทบไม่ต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่ คือ

มันประมาณครึ่งๆ ของประชากร อย่างคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมมุติประมาณ 33-35 ล้านคน 

สักครึ่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งเพื่อไทยและครึ่งหนึ่งก็เป็นส่วนที่เหลือ ก็จะ

แบ่งกันอย่างนี้ ซึ่งการเลือกตั้งปี 2562 ก็แทบไม่ต่างจากเดิม ถ้า

เราเอาคะแนนก้อนเหล่านี้รวมกันมันก็ครึ่งๆ คล้ายเดิม แต่ปีใดก็

ไม่รู้ที่จะเกิดการเลือกตั้งครั้งหน้า ภาพที่เห็นมันจะซอยย่อยยิ่งกว่า

เดิม เพราะพรรคฝั่งนี้ที่บอกว่าจะแลนสไลด์ก็ไม่ง่าย ไม่ใช่โจทย์ที่่

ง่ายสำาหรับเขา เพราะวันนี้นอกจากจะมีพรรคก้าวไกลมาแชร์ไป

แล้ว  ยังเกิดไทยสร้างไทย มีพรรคเสรีรวมไทย และอีกหลายพรรค

ที่จะมาแชร์ตรงนี้ ไปเช่นเดียวกัน เราก็นำาข้อมูลเหล่านี้ให้หัวหน้า

พรรค ซึ่งท่านก็อยากให้ทุกคนในพรรคได้ดูและคิดกันให้รอบคอบ 

เพื่อให้เห็นภาพว่ากระจายตัวยังไงในแต่ละภาค เพื่อที่จะกำาหนด

กลยุทธ์ในแต่ละภาคที่เหมาะสม แต่โจทย์มันยาก 

“ดร.นฤมล แกนนำาพรรคพลังประชารัฐ” วิเคราะห์ว่า ขณะ

น้ีเอาแค่ภาพรวมก่อน เมื่อผู้เล่นเยอะข้ึน ตัวหารเยอะข้ึน วันน้ีฟาก

ฝ่ังไม่ใช่มีแค่พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์อย่างเดียวแล้ว ยังมีอาทิ

เช่น พรรคสร้างอนาคตไทย-พรรคเศรษฐกิจไทย-พรรคกล้า-พรรคไทย

ภักดี-รวมพลัง-ไทยสร้างสรรค์ ตามชื่อท่ีปรากฏในข่าว ก็ร่วม 8 พรรค

เข้าไปแล้ว ฝ่ังเขาก็เช่นเดียวกันจากเดิมมีแค่เพื่อไทย ก็มีพรรคก้าว

ไกล-พรรคเสรีรวมไทย-ไทยสร้างไทย-พรรคโอกาสไทย แล้วเราก็ไม่รู้

ว่าจะเกิดอะไรข้ึน เพราะฉะน้ันถึงได้ใช้คำาว่า สมรภูมิรบมันไม่เหมือน

เดิม เราจะคิดอยู่บนกรอบกลยุทธ์เดิม ไม่ได้แล้ว เพราะท้ายท่ีสุดอย่าง

ท่ีบอกคนไทยคร่ึงๆ ของสองฝ่าย การท่ีจะย้ายฝ่ังคิดว่าง่ายหรือไม่ 

ข้อมูลมันค่อนข้างชัดว่าเอาแค่การเลือกต้ังเมื่อปี 2554 กับการเลือกต้ัง

เมื่อปี 2562 จะพบว่ากลุ่มประชาชนสองฝ่ายแทบไม่เปล่ียน อยู่ฝ่าย

ไหนก็เลือกฝ่ายน้ัน มันอาจจะมีบ้าง แต่สัดส่วนไม่เยอะท่ีจะย้ายฝ่ัง ดัง

น้ันท่ีบอกกันว่าจะทำากลยุทธ์ในการเลือกต้ังท่ีจะไปช่วงชิงคะแนนจาก

ฝ่ายตรงข้าม มันไม่ง่าย ท้ายท่ีสุดผลลัพธ์จะเป็นการชิงคะแนนกันเอง 

“ในภาพใหญ่เราก็ต้องมองเหมือนกันว่าจะเกิดการรวม

พลังได้อย่างไร เพราะต้องบอกตรงๆ ว่า จากเดิมที่แยกกันออก

ไป ก็มาจากที่เดียวกันมาก่อน ตอนเลือกตั้งเมื่อปี 2562 เรามีพลัง 

เพราะว่าเกิดจากการรวมพลังกันของหลายฝ่ายเข้ามา แต่พอแตก

ออกไป แล้วก็มาแชร์คะแนนกันเอง

 เราเองก็พูดตรงๆ ในที่ประชุมพรรคว่าเราก็จะแยกย้าย

กันไปพ่ายแพ้ และบาดเจ็บ หากว่าสู้กันแบบนี้ ต้องยอมรับความ

จริงอันนี้ แต่อันนี้ก็นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราจะบอก เช่น บอกว่า

ต้องกลับมารวมกัน อันนี้ก็นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราจะพูดได้ แต่

ผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้จริงๆ หากเรามองไปข้างหน้า โจทย์นี้ ถ้าไม่

แก้อะไร แล้วเดินไปแบบนี้ ฝ่ายนี้ก็จะแชร์คะแนนกัน”

โดยข้อมูลความเห็นดังกล่าวของ ดร.นฤมล มีข่าวว่าได้ถูกนำา

เสนอความเห็นต่อที่ประชุมแกนนำา พปชร.ที่มีพลเอกประวิตร นั่ง

หัวโต๊ะ โดยเฉพาะหลัง พปชร.ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควรใน

สนามเลือกตั้ง กทม.ที่ได้ ส.ก.มาแค่ 2 คน

 จึงน่าจับตาว่าแล้ว พลังประชารัฐ จะมีการเตรียมพร้อมกับ

ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอย่างไร เพราะจะพบว่า พรรคการเมืองคู่แข่ง 

ทั้งพรรคฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทย และพรรคร่วมรัฐบาล อย่าง ภูมิใจ

ไทย-ประชาธิปัตย์ ที่พอถึงเวลาเข้าสู่สนามเลือกตั้ง ต่างฝ่ายต่างก็

ต้องสู้กันเต็มที่ แล้วในส่วนของพลังประชารัฐ จะมีกลยุทธ์ หมัด

เด็ดอะไร เตรียมไว้ทำาศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นหรือยัง.  
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3บทความ-ในประเทศ

นายกฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่ 29 มิ.ย.นี้

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเตรียมลงพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจราชการติดตามการขับเคลื่อนแผนงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยมี

กำาหนดการ ดังนี้  นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จากนั้น 

นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธี FTI Expo 2022 – Shaping 

the Future Industry ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.–3 ก.ค.

2565 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของ

ไทยวันนี้ อยู่ ณ จุดไหน?

ชชาติ” นี่ “ไฟแรงสูง” จริงๆ!

เป็นผู้ว่าฯ กทม.ครบเดือนปุ๊บ ไฟไหม้ “ฉลอง

ตำาแหน่ง” ๒ วันติด ทั้งหัวสัปดาห์และท้าย

สัปดาห์ 

๒๑ มิ.ย.ไหม้ชุมชนบ่อนไก่ 

ห่างไปอีก ๕ วัน “ไหม้สำาเพ็ง” มีคนถูกไฟคลอกตาย

ถึง ๓ คน!

สาเหตุ จากเรื่องไฟฟ้าเหมือนกัน บ่อนไก่ว่าไฟฟ้า

ลัดวงจร รายสำาเพ็ง ว่าจากหม้อแปลงระเบิด

ไหม้สำาเพ็งบ่ายวาน (๒๖ มิ.ย.) นี้ ขอตำาหนิทีมงาน

เสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้ว่าฯ หน่อย

ล้าแล้วหรือยังไงครับ?

แฟนๆ ที่รออวยเซ็งนะ นึกว่าจะได้เห็นผู้ว่าฯ ซ้อน

มอไซค์รีบบึ่งมา แล้วตามไลฟ์สดให้เห็นทุกระยะ เหมือน

ไฟไหม้บ่อนไก่ 

แต่เมื่อวาน ฉากนี้หายไป ทั้งที่ตัวผู้ว่าฯ ไป แต่ไป

แบบสามัญมนุษย์กระมัง รูดเฟซซะนิ้วหงิก ไม่เห็นมีไลฟ์

สดให้เห็นว่าไปแบบอวตารให้ชื่นใจเลย

แม้ไปก็ทำาอะไรไม่ได้ นอกจากเกะกะการทำางานเขา

ก็จริง แต่การไปยืนชี้โบ๊-ชี้เบ๊ แล้วแสดงวิสัยทัศน์ “วัวหาย

ล้อมคอก” เรื่องไฟไหม้ให้นักข่าวมันฟังส่งเดชไป

นั่นมันเป็นภาพ “ผู้ว่าฯ ทำางาน..ทำางาน..ทำางาน..” 

ตรึงอยู่ในจิต-ติดอยู่ในตาแฟนๆ ๑ ล้าน ๓ แสนของคนยุค

จักรวาลนฤมิตนะ

ตอนพิจิตต รัตตกุล เป็นผู้ว่าฯ กทม.ใหม่ๆ ท่านหอบ

เสื่อ-หอบหมอนโชว์ ไปนอนที่ศาลาว่าการ กทม.เลย

แฟนคลับซี้ดซ้าดกันยกใหญ่ เลือกผู้ว่าฯ ได้ยาม 

กทม.แถม!

ท่านก็เหมือนกัน เลือกชัชชาติเป็นผู้ว่าฯ ได้ “ผู้

แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี” มาทำางาน..ทำางาน..ทำางาน..สื่อ

โทรทัศน์หลายช่องอวยทุกวัน จนอ้วก 

ผูู้ว่าฯ ขยันตื่นตี ๔ ออกทำางานแล้ว งานที่ว่านั่นคือ 

วิ่ง..วิ่ง...วิ่ง ไลฟ์สด..ไลฟ์สด..ไลฟ์สด

นักอวย “ตกข่าวอวย” ชัชชาติอยู่เรื่องเดียว ไม่ได้

รายงานผู้ว่าฯ “เข้าส้วม” ตอนกี่โมง และผายลม วันละกี่

ครั้ง ตอนไหนบ้าง หอม หรือเหม็น?

Next Station คือที่ไหน? 

ในเมื่อผู้ว่าฯ ชัชชาติคล้ายถูกโฉลกกับไฟ ผมก็ชัก

หวั่น มันจะมีรายที่ ๓ ที่ ๔ ตามมา จึงอยากเตือนไว้นิด

อย่าไวถึงขนาด “ไปถึงก่อนไฟไหม้” ก็แล้วกัน!

เมื่อไม่มีไฟฟ้า พวกมึงจึงต้องตายแหงแก๋ เพราะติดไฟ

หุงข้าวไม่เป็นไง!

“ยุโรป-สหรัฐฯ” ตกอยู่ในสภาพ “ลิงแก้แห”!

และไม่เคยมีในประวัติวานรโลก ว่าลิงสามารถแก้แหที่

พันตัวเองได้

คนทอดแหขณะนี้คือใคร?

“รัสเซีย-จีน” ผู้มาตามกาลเวลาแห่งบูรพาศตวรรษสู่ยุค 

sunrise นั่นเอง!

นึกดูอีกที เพราะอกุศลจิต เป็น “มิตรอสัตย์” ต่อไทย  

มุ่งร้ายถึงขั้นยุยง ปลุกปั่น ชักใย จัญไรชนบางไทย ให้ล่ม

ชาติ-ล้มสถาบัน

“มันผู้ ใด คิดร้ายต่อชาติบ้านเมืองไทย มันผู้นั้น ต้อง

วิบัติ ฉิบหาย วอดวายไปเอง”

ก็เห็นตำาตากันอยู่แล้วมิใช่หรือ อินทรี ที่บินสูง โฉบแม่น 

กินแต่ของเป็น 

ตอนนี้กำาลังกลายเป็นอีแร้ง บินไม่ขึ้น ได้แต่กระพือปีก

พยุงตัวเรี่ยดิน คอยจิกกินแต่ซากศพ สัตว์ตาย

ยุโรป นักล่าอาณานิคม จอมปล้นสะดมทรัพย์สมบัติ-

ทรัพยากรชาติอื่นไปเป็นความมั่งคั่งชาติตัวเอง

สมบัติที่ปล้นไป กินกันหมดแล้ว แต่ยังหลงว่ายิ่งใหญ่  

ตอนนี้ ความตายด้วยอดอยากจากเวรกรรมที่ทำาไว้กำาลังมา

เยือน

ไอ้พวกไทยทาส รับจ้างจักรวรรดิอำานาจตะวันตกใต้

อาณัติ “ยิว-ไซออนิสต์” ให้ปฏิบัติการ “ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” 

สู่แผน “อำานาจเดียวครองโลก” นั้น

รู้ไว้ด้วย..........

ลูกพี่พวกมึง กำาลังถูก “กรรมสนองเวร” ไม่ลอยแพพวก

มึงก็เหมือนลอยแพ ที่เก่งกล้า-เหิมเกริม ด้วยอหังการว่า...

เดี๋ยวอเมริกา-ยุโรป ลูกพี่ก็มาช่วยพวกข้า นั้น

มันจบแล้วมึง!

ลูกพี่พวกมึง แค่เอาประเทศให้รอด ก็ยังยาก ถ้าไม่ยอม

สยบจีน-รัสเซีย ฉะนั้น ไม่มีแล้วล่ะ “ชีสเค้ก” เลี้่ยงหมาไว้เห่า

อย่างเมื่อก่อนนั่นน่ะ

วานซืน (๒๔ มิ.ย.๖๕) เห็นมั้ย!

ขั้ว “อำานาจโลกใหม่” ในความหมาย sunrise สู่ศตวรรษ

ที่ ๒๑ กลุ่ม BRICS นำาโดย ๕ ชาติหลัก 

-จีน-อินเดีย ใหญ่สุดในเอเชีย 

-รัสเซีย ใหญ่สุดในยุโรป

-แอฟริกาใต้ ใหญ่สุดในแอฟริกา

-บราซิล ใหญ่สุดในอเมริกาใต้

เขาเปิดประชุม และได้เชิญพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ ของไทย เข้าร่วมประชุม BRICS Plus  ด้วย

๑๘ ประเทศ ที่เข้าร่วม นอกจาก ๕ ชาติผู้นำากลุ่มแล้ว  

ก็มีผู้นำาประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำาลังพัฒนา อีก  

๑๓ ประเทศ

แอลจีเรีย, อาร์เจนตินา, อียิปต์, อินโดฯ, คาซัคสถาน,  

เซเนกัล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, กัมพูชา, เอธิโอเปีย, ฟิจิ,  

มาเลเซีย และไทย 

นายกฯ ประยุทธ์ ในฐานะเป็นประเทศเจ้าภาพ  

APEC พฤศจิกานี้ ได้รับเกียรติให้กล่าวปราศรัยผ่านระบบ

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วย  

กลุ่ม BRICS มีประชากรรวมกว่าครึ่งของประชากร

ทั้งโลก มีทรัพยากร มีอาหาร มีเทคโนโลยี มีพลังงาน 

กำาลังก่อตั้งสถาบันการเงินของกลุ่ม BRICS  สำาหรับ

กู้ยืมในการลงทุนและพัฒนาประเทศสมาชิก ประกบ แบงก์ 

โลก

ธุรกิจการค้าต่อกัน ไม่ใช้เงินสกุลดอลลาร์ ซึ่งเป็นแค่

กระดาษเปล่าๆ แต่จะใช้เงินที่มีทองคำาหนุนหลังซื้อขายกัน

ได้ โดยตรง

พูดถึงทองคำา ไทยเรามีทองคำามากอันดับ ๑ อาเซียน  

อันดับที่ ๒๑ ของโลก ด้วยจำานวน ๒๒๔.๑๖ ตัน

ไม่ได้ โม้นะ แต่มันของจริง!

ที่คุยนี่ เพียงอยากให้เห็น “ภาพกว้าง” ของประเทศ 

ไทยเราบนสังคมโลกที่สับสนอลหม่านเวลานี้

เพื่อให้รู้ว่า ณ ขณะนี้ ด้วยการนำาของพลเอกประยุทธ์

และการทำางานของกระทรวงต่างประเทศ “รัฐมนตรีดอน”

วางตำาแหน่งประเทศเราไว้ ณ จุดสมดุลไหน บน

ปลายเข็มโลก?! 

รู้แล้วก็คงเบาใจกันนะ.....

เรื่องการเดินแต้มบนเวทีโลกนั้น “สงบสยบเคลื่อน 

ไหว” คือ ให้ผลงานที่ปรากฏเป็นตัวพูดเอง 

นั่นคือสไตล์การทำางาน “เดินบนเส้นลวด” กลางหุบ 

เหวของคนกระทรวงต่างประเทศ บนการนำาของรัฐมนตรี

ดอน  

ไม่มีขั้วไหนที่ไทยจะไม่เป็นมิตร.......

ชานเรือนไทย มีน้ำาท่า ปลาข้าว และหมากพลู พร้อม

ต้อนรับเสมอหน้าด้วยจริงใจ ไม่ว่าชาติไหน ขอให้มา มิตร

ไทยทั้งนั้น

ขออย่างเดียว อย่าเป็น “เพื่อนเรา-เผาเรือน” ก็

แล้วกัน! 

อวย “ลุงตู่” ของผมดีกว่า.....

นี่เห็นมีโพลออกมา ชาวพาราเขาเลือก “อุ๊งอิ๊ง” เป็นนา

ยกฯ อันดับ ๑ แล้วนะ

ส่วน “ลุงตู่” หล่นไปอยู่อันดับที่ ๔ ที่คนจะเลือกเป็นนา

ยกฯ!

ก็โชคดีของคนไทย ประชาธิปไตยเลือกได้ ก็เชิญเลือก

กันตามสบาย เอาให้แลนด์สไลด์ไปเลย

โพลออกมาอย่างนี้ เพื่อไทยคงเหมือนกระดี่ได้น้ำา อยาก

อภิปรายคว่ำานายกฯ ซะวันนี้-พรุ่งนี้ด้วยซ้ำา จะได้เลือกตั้งไวๆ

“อำานาจใหม่-นายกฯ ใหม่”

กลิ่นมันเตะจมูกเหมือนปลาเค็มแขวนบนขื่อให้เลียจมูก 

ชะเง้อคอตั้งแทบจะหงายหลังอยู่แล้ว

“ฝัน” มันเป็นสิ่งเดียวที่ลมแล้งช่วยเติมเต็มช่องว่าง 

“ชีวิตกระสัน” ของคนโง่เขลา ที่ทั้งยามหลับและยามตื่นไม่

เคยมองเห็น “เงา” ตัวเองเลย!

น่ามสาน ทั้งพ่อ ทั้งลูก และทั้งพรรค!

จักรวรรดิอำานาจตะวันตก “ยุโรป-สหรัฐฯ” เข้าสู่ยุค  

sunset หนาวที่กำาลังจะกรายมา อาหารก็ขาดแคลน  พลังงาน

ก็ไม่มี เงินก็ต่ำาค่า

และด้วยสงครามรุกรานที่ฝ่ายตัวเองก่อไปทั่ว ทำาให้เกิด

ภาวะ “ผึ้งแตกรัง” คนเร่ร่อน คนอพยพลี้่ภัยสงคราม จาก

หลายชาติ หลากภาษา หลั่งไหลกระจายเข้าไปทั่วอียู

กรรมที่ยุโรป-สหรัฐฯ ก่อ.......

กำาลังย้อนสนองตัวเอง เป็นปัญหาที่โลกไม่แตก แต่อก

ตัวเองจะแตก ในขณะที่คว่ำาบาตรรัสเซียเขา แทนที่เขาจะ

ตาย แต่ตัวเอง กลับจะตายซะเอง

แค่รัสเซียปิดวาล์วแก๊ส.......

เพราะมึงไม่เรียนเนตรนารี ไม่เรียนลูกเสือกัน และพวก

มึงหยัน “เตามหาเศรษฐี”

“ชั

าวดีแรงงานไทย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา “เสี่ยเฮ้ง” 

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ได้นำาคณะบินเจรจาทางการเกาหลีใต้ เพื่อหารือข้อ

ราชการด้านแรงงานประเด็นการขยายตลาดแรงงานระบบการ

อนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ หรือ EPS และการแก้ปัญหา

แรงงานผิดกฎหมาย ซึ่ง “เสี่ยเฮ้ง” ได้ขอโควตาจัดส่งแรงงาน

ไทยเพิ่ม พร้อมขอให้ขยายอายุแรงงานในระบบ EPS เพื่อ

เปิดโอกาสแรงงานสูงอายุและมี

ประสบการณ์ทำางานสูงไปทำางาน

ที่เกาหลีใต้

พร้อมถือโอกาสพบปะพูด

คุยกับแรงงานไทยในเกาหลีอย่าง

เป็นกันเอง เพื่อให้กำาลังใจและ

รับฟังปัญหาต่างๆ นำามาหาทาง

แก้ ไข และเจ้าตัวยังหิ้วของกิน

เล็กๆ น้อยๆ ติดมือจากเมืองไทย

ไปฝากพี่น้องแรงงานอีกด้วย

และมาเกาหลีเหยียบถิ่น

ซีรีส์ดัง ที่กำาลังเป็นที่นิยมของ

คนไทยและทั่วโลก ก็ทำาให้ “เสี่ย

เฮ้ง” หวนนึกถึงวันเก่าๆ ครั้งมาฮันนีมูนกับภรรยาที่เกาหลีเป็น

ประเทศแรก เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นได้

รับแพ็กเกจทัวร์ในราคากว่า 20,000 บาท เป็นของขวัญวันฮัน

นีมูนหลังแต่งงาน พร้อมบอกด้วยว่า เกาหลีใต้เมื่อเทียบกับ 20 

ปีก่อน นับว่าพัฒนารุดหน้าไปมาก เมื่อก่อนยังไม่บูม ไม่มีซีรีส์

เกาหลี ไม่มีศิลปินดังไกลไปทั่วโลก เหมือนในวันนี้  

และเมื่อพูดถึงเรื่องของซีรีส์เกาหลีที่ “เสี่ยเฮ้ง” เองยังไม่

เคยดูเลยสักครั้ง แต่ก็มีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งที่ภรรยาอยากให้ลองดู

มากๆ กระทั่งมีแฟนเพจทักมา เลยทำาให้เจ้าตัวนึกถึงและอยาก

ลองดูซีรีส์เกาหลีสักครั้ง

โดยเจ้าตัวเล่าผ่านโซเชียลด้วยว่า “ย้อนไปเมื่อวานน้ี ผม

เล่าเรื่องมาฮันนีมูนคร้ังแรกกับภรรยาท่ีเกาหลีให้ได้อ่านกัน มี

แฟนเพจท่านนึงบอกว่า เขาเป็นวัยเกษียณแล้ว ทุกวันน้ียังติดซี

รีส์เกาหลีอยู่เลย ผมอ่านคอมเมนต์ก็นึกข้ึนได้ว่า ภรรยาอยากให้

ผมดูซีรีส์เรื่องหน่ึงมากๆ ชื่อเรื่องว่า Our Blues เวลาสีฟ้าหม่น 

เหตุผลเพราะภรรยาผมก็ดูคร้ังแรก เพราะชื่นชอบในบทบาท

ของนางเอก แต่เมื่อดูจนถึงตอนจบภรรยาผมบอกรู้สึกประทับใจ

มาก อยากให้ผมได้ดูสักคร้ัง แต่ภารกิจของผมในแต่ละวันไม่เอ้ือ

อำานวย กลับบ้านหัวถึงหมอน ได้นอนอ่านคอมเมนต์ในเพจตัว

เอง แป๊บเดียวก็หลับแล้วครับ ได้มาทำางานท่ีเกาหลีใต้ เยือนถึง

ถ่ินซีรีส์ดัง ท่ีเขาติดกันงอมแงมทุกมุมโลก ทำาให้นึกถึงคำาแนะนำา

ของภรรยา กับซีรีส์ Our Blues เวลาสีฟ้าหม่น ... มีโอกาสคง

ได้ดูสักคร้ัง”

งานน้ีกลับถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ “รมต.เฮ้ง” คงต้องหาเวลาดู

ซีรีส์เกาหลีสักคร้ัง เพราะเด๋ียวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง ฮ่าๆๆ.

บรรจง

เยือนถิ่นซีรีส์ดัง

ข่

สุชาติ ชมกลิ่น

ทวงสัญญา‘บิ๊กตู่’แก้หัวใจรธน.
หรือยกเ ลิกมาตรา 272 ใน

บทเฉพาะกาลท่ีให้อำานาจ ส.ว.ใน

การเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะ

การท่ี ส.ว. 250 คน มาร่วมเลือก                                                             

นายกฯ กับ ส.ส. 500 คน ทำาให้ 

ส.ว.มีค่าเสียงเทียบเท่ากับประชา 

ชน 7.6 หมื่นคน ส.ว. 250 เสียง 

รวมกันมีค่าเสียงเท่ากับประชาชน

ประมาณ 69 ล้านคน น่ีเป็นส่ิง

ท่ีขัดกับหน่ึงสิทธิหน่ึงเสียง ท่ีเป็น

หลักพ้ืนฐานของประชาธิปไตย

อย่างย่ิง ก้าวแรกของการปิดสวิตช์ 

ส.ว.น้ัน มีร่างของภาคประชาชนท่ี

ให้ยกเลิกมาตรา 272 และคาดว่า

จะเข้าสภาใน 1-2 เดือนข้างหน้า                                                         

น้ี

นายพริษฐ์กล่าวต่อว่า ก้าว

สองเมื่อปิดสวิตช์ ส.ว.ไปแล้ว ยัง

มีอีกหลายมาตราท่ีจะต้องแก้ไข 

เช่น อำานาจของวุฒิสภาท่ีมาของ

ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ

ท่ียังไม่เป็นกลาง ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี สุดท้ายก้าวสาม ร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีการต้ัง 

ส.ส.ร. ท่ีมาจากการเลือกต้ังของ

ประชาชนท้ังหมด และมีอำานาจใน

การแก้ไขทุกหมวดทุกมาตรา ตน

เชื่อว่าการสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยผ่าน 

ส.ส.ร.ให้ทุกคนท่ีมีความเห็นแตก

ต่างกันสามารถถกเถียงร่วมกันได้ 

หาฉันทามติให้กับสังคมได้ เป็นวิธี

การท่ีดีท่ีสุด น่ีคือท้ัง 3 ก้าวในการ

ไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

“ผมคิดว่าการเปล่ียนรัฐ 

บาลเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นอย่างย่ิงไม่ใช่

แค่ในมิติของรัฐธรรมนูญ หาก

เปล่ียนรัฐบาลได้ความรวดเร็วและ

หนทางในการแก้รัฐธรรมนูญจะ

สดใสข้ึนอย่างแน่นอน ท่ีผ่านมา

แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี เคยประกาศใน

สภาภายหลังการเลือกต้ังเม่ือปี 

62 ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น

หน่ึงใน 12 นโยบายเร่งด่วน แต่

ผ่านมา 3 ปี ผ่านมา 21 ร่าง

เสนอเข้าสภา ก็เห็นว่าความคืบ

หน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็น้อย

นิด ผ่านแค่ร่างเดียวคือเรื่องระบบ

เลือกต้ัง ยังไม่ได้แตะหัวใจของ

รัฐธรรมนูญปี 60 ซ่ึงอยากจะเห็น

ถึงความกระตือรือร้นและท่าทีของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ท่ีสนับสนุนการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญมากกว่าท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบัน ท่ีพยายามจะลอยตัว

เหนือปัญหา และบอกว่าเป็นเรื่อง

ของรัฐสภา” นายพริษฐ์กล่าว.

เรืองไกรร้องป.ป.ช. 

สอบชลน่านลดงบ65
ไทยโพสต์ • นายเรืองไกร ลีกิจ                                                  

วัฒนะ โฆษก กมธ.วิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เปิด

เผยว่า วันน้ี ได้ส่งหนังสือทาง

ไปรษณีย์ EMS ถึง ป.ป.ช. เพื่อ

ขอให้ตรวจสอบ นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน ในฐานะหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย พร้อม ส.ส.ราย 

อ่ืนๆ ท่ีเห็นชอบในประเด็นให้

ปรับลดงบรายจ่ายลงทุน ปี 2565 

จนต่ำากว่า 20% ว่าเข้าข่ายมี

ความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

234 (1) หรือไม่ ซ่ึงกรณีดังกล่าว 

โดยถอดความมาจากคลิปหัวข้อ 

“ประยุทธ์-ชลน่าน” โต้ตัวเลขงบ

รายจ่ายลงทุนท่ีไม่ถึง 20%

ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวเป็น

คลิปการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณ 2566 วาระหนึ่ง เมื่อ

วันที่ 31 พ.ค.2565 ที่ นพ.ชล

น่านอภิปรายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.งบ

ประมาณ 2565 ว่า แม้จะเขียน

ใน พ.ร.บ.งบประมาณ มีงบ

ลงทุนเกิน 20% แต่เวลาปฏิบัติ

จริงมี ไม่ถึง ซึ่งขณะนั้นนายก

รัฐมนตรีต้องลุกขึ้นชี้แจงให้เห็น

ว่าตอนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

ขึ้นมานั้นเกิน 20% เมื่อถึง

ขั้นตอนการพิจารณาของฝ่าย

นิติบัญญัติแล้วถูกตัดจนไม่ถึง 

20% เมื่อย้อนไปตรวจสอบพบ

ว่าการปรับลดงบลงทุนเกิดขึ้น

ในชั้นอนุกรรมาธิการ เมื่อนำาคำา

พูดของ นพ.ชลน่านที่ว่า “เมื่อ

ปฏิบัติจริงต้องได้ 20% ด้วย” มา

พิจารณากับรัฐธรรมนูญ มาตรา 

62 มาตรา 140 และมาตรา 

142 แล้ว อาจทำาให้เห็นได้ว่า

กรณีที่เกิดขึ้นควรอยู่ในความรับ

ผิดชอบของ ส.ส.และเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ที่ยินยอมให้ปรับลดราย

จ่ายลงทุนจนต่ำากว่า 20%

นายเรืองไกรกล่าวต่อไป

ว่า การปรับลดงบลงทุนดังกล่าว

เข้าข่ายที่ต้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจ

สอบว่า การที่อนุกรรมาธิการ

ปรับลดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐให้

ความยินยอม และ กมธ.เสียง

ข้างมากเห็นด้วย ต่อมาในที่

ประชุมสภา ส.ส. ให้ความเห็น

ชอบในวาระสองและวาระสาม 

จะเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.วินัยการ

เงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 

มาตรา 20 (1) หรือไม่. 

ท่ี ตึ ก ไทย ซัม มิท  ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่ นายพริษฐ์ วัชร

สินธุ ผู้จัดการการสื่อสารและการ

รณรงค์นโยบายของพรรคก้าว

ไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัด

กิจกรรม “Hackathon รัฐธรรมนูญ

ฉบับก้าวไกล” ว่ากิจกรรมวันน้ี

เป็นการระดมความคิด และตน

อยากพยายามฉายภาพให้เห็น

ถึงทางออกในการมีรัฐธรรมนูญ

ท่ีเป็นประชาธิปไตย เป้าหมาย

ปลายทางร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการร่าง

อย่างแท้จริงเป็นอย่างไร 

ฉะน้ันหนทางท่ีตนอยาก

เสนอคือ 3 ก้าว การนำาไปสู่รัฐ                                                 

ธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ก้าวแรก 

ปิดสวิตช์สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

กรุงเทพฯ • “ไอติม” เผยพรรคก้าวไกลย้ำา 3 ก้าวแก้รัฐธรรมนูญปิด

สวิตช์ ส.ว. แก้ไขอำานาจองค์กรอิสระ และตั้ง ส.ส.ร. รื้อได้ทุกมาตรา 

พร้อมทวงสัญญา “บิ๊กตู่” เป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วน ที่ผ่านมา

รื้อระบบเลือกตั้ง ไม่กล้าแตะต้องหัวใจ แถมลอยตัวเหนือปัญหา โยน

เป็นเรื่องรัฐสภา

ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด BCG เพื่อขานรับนโยบาย

ของรัฐบาลในการเปิดประเทศหลังวิกฤตการณ์ โควิด-19 และภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เป็นต้น

หนุนปลูกไม้มีค่า ใช้ค้ำาประกันเงินกู้

ไทยโพสต์ • นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปลูกไม้มีค่าเพื่อเพิ่มพื้นที่

สีเขียว และสามารถใช้เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

โดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่าได้

เดินหน้าให้ความรู้กับผู้นำาและผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้าง

ความรับรู้เกี่ยวกับไม้ยืนต้นที่มีค่า อาทิ สัก พะยูง มะค่า ตะเคียน

ทอง กฤษณา เหลืองปรีดี กัลปพฤกษ์ นางพญาเสือโคร่ง จำาปีสิรินธร 

เป็นต้น ให้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้

มีเกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ จาก

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ระบุว่า สถิติการจดทะเบียน

การนำาต้นไม้มาเป็นหลักประกัน มีทั้งสิน 1.46 แสนต้น เป็นจำานวน

เงินค้ำาประกันกว่า 137 ล้านบาท สำาหรับผู้สนใจสามารถสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวพาณิชย์ โทร 0-2547-4944. 

‘ท็อป’โต้‘วาโย’มั่วนิ่มยันงบกรมน้ำาไร้ โกง
ไทยโพสต์ • นายวราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จาก

กรณี นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส. 

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

ในฐานะกรรมาธิการพิจารณา                                                            

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.

2566 ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีข้อผิด

สังเกตหลายประการ ซึ่ งอาจ

ส่อถึงการทำาทุจริตในหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของ

กรมทรัพยากรน้ำ า  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 

ล้อม ที่มีการโอนงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรไปในปีก่อนๆ ตั้งแต่

ปี พ.ศ.2563-2565 รวม 46 

รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้ง

สิ้น 1,143 ล้านบาท ไปให้กับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กอง

บัญชาการกองทัพไทย กระทรวง

กลาโหม แต่ทหารไม่สามารถ

ดำาเนินโครงการต่างๆ ได้แล้วเสร็จ

อย่างครบถ้วน โดยดำาเนินการ

แล้วเสร็จไปได้เพียง 35 โครงการ 

จาก 46 โครงการ รวมทั้งมีโยก

ย้ายถ่ายเทนำาไปลงในพื้นที่  3 

จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจากมี

กฎหมายพิเศษและสามารถจัดซื้อ

จัดจ้างได้ด้วยวิธีพิเศษ ซึ่งส่อไปใน

ทางทุจริต

โดยนายวราวุธกล่าวว่า ที่

อ้างว่าเอางบไปลง 3 จังหวัดภาค

ใต้นั้นไม่มีเลย ซึ่งเป็นการมั่วนิ่ม 

งานเสร็จแล้ว 98%  จาก 42 

โครงการ เสร็จแล้ว 41 โครงการ 

ที่ ไม่ เสร็จกำาลังเร่งดำาเนินการ 

เนื่องจากเป็นพื้นที่ดำาเนินการยาก 

ส่วนงบ 65 มีให้ทหารทำาเพียง 6 

ล้านบาทเท่านั้น และที่สำาคัญการ

ดำาเนินการในช่วง 63-64 หาผู้

ดำาเนินการไม่ง่ายเพราะเป็นช่วง

โควิด และจะเร่งดำาเนินการโดย

ด่วนให้เสร็จตามกำาหนดเวลาและ

เป็นงบเงินกู้งบกลาง.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” 

กับชองทางในยุคโซเชียลมีเดีย สามารถติดตามขอมูล

ขาวสารไดเพ่ิมเติมจาก Line ID:@thaipost, Youtube 

: https://www.youtube.com/c/ThaipostTV, Facebook : https://

www.facebook.com/thaipost, Twitter : https://twitter.com/

thaipost, Instagram : https://www.instagram.com/thaipost_ig/ 

..เร่ิมตนบันทึกบอกกลาวเลาสิบใหรับรูกันไววาเม� อวานน้ี  26 มิ.ย. 

อันเปนวันตอตานยาเสพติดโลกน้ัน สถาบันแหงชาติเพ� อการพัฒนา

เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเผยแพรขอมูล คําเตือน

ของการปนเปอนกัญชาในอาหารและขนม โดยปราศจากคําเตือน

อันตรายแกเด็กสตรีต้ังครรภและใหนมบุตรแกครอบครัว “นักทอง

เท่ียว” จากหลากหลายประเทศท่ีเขา

มาสูประเทศไทยเพ� อประโยชนแกการ

คุมครองเด็กถวนหนาทุกสัญชาติจาก

ภัยยาเสพติดท่ีทําลายสมองของเด็ก 

...• เนนวา “นักทองเท่ียว” ก็ไมรูวาท้ัง

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา ภายใตการนํา

ของพรรคภูมิใจไทยท้ัง 2 กระทรวง 

เล็งเห็นสาระสําคัญของประเด็นน้ีหรือ

เปลา?!? ...• ประเด็นท่ีปฏิเสธไมได

วา ..ประเทศไทยเปนประเทศแรก

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ี

สามารถบริโภคกัญชาไดหรือไมผิดกฎหมาย แตกฎระเบียบการ

ควบคุมในการใชกัญชายังอยูระหวางการดําเนินการ ดังน้ันนัก

ทองเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทยควรทราบวาอาจเกิดการบริโภค

กัญชาโดยไมต้ังใจไดระหวางอยูในประเทศไทย ...• อนุทิน ชาญวีร

กูล รมว.สาธารณสุข คงไมมองคุณคา “กันไวดีกวาแก” น้ีเปนเร� อง

การเมืองดอยคาพรรคภูมิใจไทยหรอกนะ เพราะแคคิดก็เสียวแทน 

พิพัฒน รัชกิจประการ รมว.ทองเท่ียวฯ แลว หากนักทองเท่ียวตาง

ชาติไปสัมผัสกัญชาโดยรูไมเทาถึงการณแลวเกิดอาการแพ หรือมี

ผลขางเคียงข้ึน ...• บรรยากาศถอดหนากาก หวังนักทองเท่ียวคืน

กลับมาชวยเศรษฐกิจไทยคงกลายเปน “ฝนราย” ดังน้ันการออก

คําเตือนกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขา

มาในบานเรา โดยเฉพาะท่ีมาพรอม

เด็กเปนครอบครัวน้ัน จึงเปนเร� องควร

กระทําและใสใจ เพราะตองยอมรับ

วา วันน้ีในบานเราน้ัน กัญชาถูกใช

เปนวัตถุเจือปนในอาหารหรือขนมท่ี

ขายโดยท่ัวไปโดยไมมีฉลากคําเตือน

อันตรายสําหรับเด็กสตรีมีครรภหรือ

มารดาท่ีใหนมบุตร ดังน้ันควรตรวจ

สอบฉลากสวนประกอบอาหารอ� น 

สอบถามรานอาหารวามีกัญชาผสม

อยูหรือไมกอนซ้ือดวยจา ...• บันทึก

เร� องการ “ซ้ือเวลา” เอายังไง?!? กับ 6 

โรงกล่ันนํ้ามันในประเทศไทย ..สัปดาห

น้ีตามท่ี รมว.พลังงาน สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว ตอบคําถามปลาย

เปดไววา จะรูวิธีทางเลือกทางเดินน้ัน!! มีขอน�าสังเกตตรงท่ี  “บ๊ิก

ตู” ส่ังการ-มอบหมายให พล.อ.สุพจน มาลานิยม เลขาธิการ สมช. 

เปนเจาภาพใหญรับมือวิกฤตความม่ันคงทางพลังงาน-อาหาร เลน

เอาแวดวงพลังงาน “เซอร ไพรส!!” เช็กขาวกันจาละหว่ันพรอมกับ

คําถาม ..ใชคนถูกกับงาน!! หรือเปลา??? ...• งานน้ี “เสธ.ไก” ชาย

ชาติทหารเปดตึกแดงออกมาแถลงไข

ทันทีวาความม่ันคงทางพลังงานถือ

เปนความม่ันคงของชาติ ดังน้ันงาน

น้ีไมลํ้าเสนไมขามเขตแน�นอน แตจะ

เปนการบูรณาการทุกประเด็นและ

ทุกการวิเคราะหมาบนโตะรวมกันหา

ทางออกไดอยางทันตอสถานการณ 

...• เบ้ืองหนาคือวากันไปตามเน้ือ

ผา แตเบ้ืองหลังน้ันจ้ิงจกในทําเนียบ

รัฐบาลสงเสียงแชรตอกันถึงตึกเอ

เนอรย่ีคอมเพล็กซ วา..เพราะเกียร

วาง!! กันในหน�วยงานท่ีเก่ียวของกับ

การรับมือปญหาพลังงาน จน “รมต.คนนอก” ละเห่ียใจ!! จึงตอง

ถามหา “ตัวชวย” กอนท่ีจะซวยกันระนาวเพราะโดมิโนของสินคา

ราคาแพงท้ังแผนดิน..ก็ดูกันตอไปกับพลังทุบโตะผานขอมูล สมช.วา

จะไดใจโดนใจหรือไม ...• บันทึกบรรทัดสงทาย ..ขอรวมต� นตาต� นใจ

ต� นตูมกับ “ผลโพล” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

ท่ีใหคา “อุงอ๊ิง” แพทองธาร ชินวัตร หัวหนาครอบครัวเพ� อไทยมา

อันดับหน่ึงท่ีชาวบานอยากใหน่ังเกาอ้ีนายกรัฐมนตรีสมัยหนา ตาม

ดวย พิธา ล้ิมเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล ในขณะท่ีนายกฯ 

“ลุงตู” หลนตุบไปอยูท่ีอันดับ 4 ...• ก็ดูกันตอไป เพราะการเมือง

ไทยเร� องแลนดสไลดน้ันยังเปนปาห่ีซีรีสยาว หลาย ep. กวาจะจบ 

เห็นกันจะจะไปดูท่ี “อีสานโพล” ท่ีถือเปนพ้ืนท่ีท่ีทุกพรรคการเมือง

หวังผลชิงคะแนนกันอยางคึกคักมากท่ีสุดน้ัน ปรากฏตัวเลขลาสุดท่ี

น�าสนใจวา “ภูมิใจไทย” ของเส่ียหนู อนุทิน ชาญวีรกูล กําลังสงกล่ิน

หอมฉุนจากแรงกัญชาเสรี เลนเอาครอบครัวเพ� อไทยน่ังไมติดกันเลย

ทีเดียว ...• จะมีการแกเกม หรือจะเลนเกมทางการเมือง ท้ังหมดท้ัง

ปวงกับทุกความเคล� อนไหว “อยาเพ่ิงทึกทัก” กันงายๆ เพราะคําพูด

อมตะนิรันดรกาล “บนถนนการเมืองไมมีมิตรและศัตรูถาวร” ยังคง

ใชการไดในทุกยุคทุกสมัยน่ันแหละ ...•  

ปยสาร

แพทองธาร ชินวัตร

พิพัฒน รัชกิจประการ

W

พล.อ.สุพจน 

มาลานิยม

ม� อวันศุกรที่ผานมาเปนวันครบรอบ 90 ป ของการเปลี่ยน 

แปลงการปกครอง 2475 (24 มิถุนายน 2475) หรือที่

หลายคนเรียกวาเปนการอภิวัฒนสยาม นับเปนวันที่มีความ

สําคัญและมีความหมายอยางมากในหนาประวัติศาสตรของ

ประเทศไทย และสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น เม� อ 90 ปที่แลว หลายสิ่ง

หลายอยางก็ยังมีผลตอสถานการณบานเมืองในปจจุบันนี้อยู

ผมสรุปเหตุการณในครั้งนั้นใหอานกันคราวๆ สักนิดแลว

กันนะครับ เปนการเปดเร� อง กอนอ� นเริ่มที่ทําความรูจักกับกลุม

ผูกอการกอนเลยแลวกันนะครับ นั่นคือ คณะราษฎร (The 

People’s Party) เปนการรวมกลุมของขาราชการกลุมเล็กๆ 

จํานวนหนึ่งที่มีสมาชิกเปนขาราชการทหารและพลเรือนจํานวน 7 

คน ดังตอไปนี้ นายรอยแปลก ขีตตะสังคะ ช� อนี้บางคนอาจจะไม

คุน เพราะช� อที่ทุกคนรูจักคือ จอมพล ป. หลวงพิบูลสงคราม นาย

ปรีดี พนมยงค รอยโทประยูร ภมรมนตรี รอยตรีทัศนัย มิตรภักดี 

นายตั้ว ลพานุกรม นายจรูญ สิงหเสนี นายแนบ พหลโยธิน 

การปฏิบัติการยึดอํานาจเกิดขึ้นในชวงรุงสางของเชาวันที่ 24 

มิถุนายน 2475 เวลา 06.00 น. พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 

พรอมดวยพันเอกพระยาทรงสุรเดช ไดดําเนินการตามแผนเคล� อน

กําลังประชิดลานพระที่นั่งอนันตสมาคม และมีการจับตัวพระบรม

วงศมาเปนตัวประกัน พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาปนขึ้นไป

บนยอดรถหุมเกราะคันหนึ่งและอานประกาศคณะราษฎร ซึ่งเปน

แถลงการณประกาศถึงจุดจบของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

และการสถาปนารัฐอันมีรัฐธรรมนูญขึ้นในสยาม ประกาศคณะ

ราษฎรถึง “ราษฎรทั้งหลาย” โดยมีหลักการ 6 ขอตอไปนี้

• จะตองรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชใน

บานเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไวให

มั่นคง

• จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอ

กันลดนอยลงใหมาก

• จะตองบํารุงความสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ 

โดยรัฐบาลใหมจะจัดหางานใหราษฎรทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจ

แหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก

• จะตองใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน ไมใชใหพวกเจามี

สิทธิยิ่งกวาราษฎรเชนที่เปนอยู

• จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสระ เม� อ

เสรีภาพนี้ ไมขัดตอหลัก 4 ประการดังกลาวขางตน

• จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร

สุดทายแลวการเปลี่ยนระบอบทางการเมืองสําเร็จและ

ทุกอยางเปลี่ยนไป เม� อทางคณะราษฎรสงแกนนําไปเขาเฝาฯ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ กลับจาก

พระราชวังไกลกังวล หัวหิน เพ� อเปนกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรก ที่จดสรางโดยคณะราษฎร เม� อวันที่ 27 มิถุนายน 

2475 เน� องจากไมประสงคใหมีการนองเลือด นอกจากนี้วันที่ 24 

มิถุนายน 2475 เคยเปนวันชาติของประเทศไทยเราอีกดวย

และไดมีการติดต้ังหมุดคณะราษฎรฝงอยูในพ้ืนระหวางฐาน

ของพระบรมรูปทรงมาและประตูทางเขาสนามเสือปา เพ� อเปนท่ี

ระลึกถึงจุดท่ี พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหนาคณะราษฎร 

ประกาศเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

เปนระบอบประชาธิปไตย และ อาน “ประกาศคณะราษฏร” ฉบับ

แรก เม� อวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 โดยประกอบพิธีฝงหมุดเม� อวันท่ี 

10 ธันวาคม 2479

เอาละ นี่คือเร� องราวแบบสรุปๆ ยอๆ ของเหตุการณที่เกิดขึ้น

รวมถึงเร� องของหมุดคณะราษฎรในวันนั้น สําหรับใครที่สนใจเร� อง

การเมืองน�าจะทราบหลายละเอียดทั้งหมดดีอยูแลว หรือใครอยาก

รูยุคนี้สมัยนี้คงหาขอมูลไดไมยาก ถามอากู (google) ไดเลย แต

เน� องจากเร� องราวทางการเมือง และประวัติศาสตรมันมีหลากแง

มุม มีคนเขียนเยอะ กอนจะเช� ออะไรหาขอมูลใหมากๆ กอนตัดสิน

ใจจะเช� อนะครับทุกคน

ทีนี้ยอนกลับไปไมกี่ปกอน คือเม� อวันที่ 14 เมษายน 2560 

หมุดคณะราษฎร ถูกรื้อถอนไปจากตําแหน�งที่ตั้งเดิมหายไป โดยทุก

วันนี้ก็ยังไมรูวาใครทําหรือใครเปนผูสั่งการใหเอาหมุดออก จนถึง

ตอนนี้เรายังหาหมุดกันไมเจอเลย

อานกันมาถึงตรงนี้ ประเด็นที่ผมหยิบยกเร� องราวเม� อ 90 ป

กอนมาเลาบางสวนบางตอนนั้น เพ� อรําลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แตโดย

สวนตัวนั้นบอกไดเลยวาประเทศไทยและประชาธิปไตยแบบไทยๆ 

ก็มีพัฒนาการในตัวของตัวเอง แมมันจะดูชาไปบาง  บางเร� องอาจ

จะดูลาหลัง แตเม� อวันเวลายังคงเดินไปขางหนา ทุกอยางมันก็เดิน

ไปดวยเชนกัน แมความเร็วในการเดินมันจะชาบางไวบางตามแต

จังหวะและโอกาส

เราผาน 6 ตุลา 14 ตุลา พฤษภาทมิฬ เรามีรัฐธรรมนูญ 

ฉบับประชาชนป 2540 เรามีอดีตนายกฯ ที่ทุกคนคิดวารวยแลว

ไมโกง เรามีพันธมิตรประชาชนเพ� อประชาธิปไตย เรามีแนวรวม

ประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ เรามีรัฐบาลทหารที่แก

ปญหาอะไรไมไดเลย เรามีรัฐบาลเสียงขางมากที่มีปญหาการ

คอรรัปชัน เราผานอีกหลายเหตุการณที่ผมอาจจะไมพูดถึงเพราะ

มันจะยาวไป ที่กอกําเนิดอะไรมากมายที่สงผลตอการเมืองไทย

หมุดคณะราษฎรท่ีหายไปมันอาจจะเหมือนกับหมุดหมายของ

ประชาธิปไตยไทยท่ีดูแลวคอนขางน�าเปนหวง หรือวาจะหมุดหมายท่ี

พวกเราหลงลืมกันไปหมดแลว แตผมเช� ออยางบริสุทธ์ิใจเลยวา นับ

แตน้ันมาเปนเวลา 90 ป ส่ิงตางๆ มันก็พัฒนาไปเร� อยๆ เอางายๆ 

เลย กรุงเทพฯ วันน้ีกับกรุงเทพฯ วันน้ัน ก็มีหลายอยางเปล่ียนไป

หลายอยางมีการเปลี่ยนแปลง แตสิ่งที่ไมเคยเปลี่ยนเลย

คือ นักการเมือง ที่นักการเมืองหลายคนดูจะกระหายอํานาจกันอยู

เหมือนเดิมไมเคยเปลี่ยน แมเราจะมีรัฐธรรมนูญมาแลวไมรูกี่ฉบับ 

ก็ไดแตหวังวาอะไรๆ จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น.

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ โงว 

รักษาการแทนผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

น่ึงในขาวท่ีโดงดังในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมาคือ การปลด

ล็อกกัญชาออกจากรายการยาเสพติดให โทษในประเภท 5 

ซ่ึงมีผลบังคับใชเม� อวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 การปลดล็อก

ดังกลาวสงผลใหมีการใชกัญชากวางขวางมากข้ึนในหมูประชาชน 

ผานไปเพียงไมก่ีวัน ก็มีขาวท่ีผูใชกัญชาไดรับผลกระทบทาง

สุขภาพ ขาวผลกระทบจากกัญชาท่ีโดงดังท่ีสุดคือ การใหขาวของผู

วาราชการ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ วามีผูชายคนหน่ึงเสียชีวิตจาก

การใชกัญชาเกินขนาด หลังจากน้ัน กทม.จึงไดมีการออกประกาศ

กรุงเทพมหานคร เร� องการเฝาระวังปญหาท่ีเกิดจากการใชกัญชา

หรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผลให

ให โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปน “พ้ืนท่ีปลอดกัญชาหรือกัญ

ชง” (1)

เม� อมีขาวผลกระทบจากการเสพกัญชามากข้ึนก็เร่ิมมีเสียง

สะทอนจากสังคมวาเปนการเรงรัดผลักดันนโยบายเพ� อหวังผล

ทางการเมือง ในขณะท่ียังไมมีมาตรการรองรับท่ีดี ในขณะเดียวกัน

ส� อมวลชนไดนําเสนอขอมูลวา ราง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... 

ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับการขออนุญาตผลิต การควบคุมการโฆษณา

และการจําหน�ายกัญชาและกัญชง ยังอยูระหวางการพิจารณา

ของสภาผูแทนราษฎรอยู และยังไมมีผลบังคับใช (2) ซ่ึงแปลวา

เปนการปลดล็อกใหเขาถึงกัญชาไดอยางคอนขางเสรีโดยท่ียังไมมี

แนวทางในการควบคุมและลดผลกระทบจากการเสพกัญชา 

ในชวงเวลาใกลเคียงกัน สภาผูแทนราษฎรก็มีมติรับหลัก

การ “ราง พ.ร.บ.สุรากาวหนา” ซ่ึงเปนขอเสนอแกไข พ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิต พ.ศ.2560 ในประเด็นเก่ียวกับการผลิตเคร� องด� ม

แอลกอฮอลซ่ึงเปนการปรับกฎเกณฑเก่ียวกับการขออนุญาตผลิต 

(3-5) ซ่ึงหากกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช ก็จะสงผลใหมีจํานวนผู

ผลิตเคร� องด� มแอลกอฮอลมากข้ึน โดยผูเสนอกฎหมายใหเหตุผลวา

กฎหมายเดิมเอ้ือตอทุนใหญจนสรางความไมเปนธรรมตอผูประกอบ

การรายยอย 

แมเปนเร� องท่ีน�ายินดีสําหรับผูประกอบการรายยอย แตปฏิเสธ

ไมไดเลยวา เม� อมีจํานวนผูผลิตเคร� องด� มแอลกอฮอลมากข้ึน ผูผลิต

แตละรายก็จะตองหาชองทางในการโฆษณาสินคาและจําหน�าย ซ่ึง

จะสงผลใหการเขาถึงเคร� องด� มแอลกอฮอลสะดวกย่ิงข้ึนตามมาอยาง

หลีกเล่ียงไมได ทําใหมีการบริโภคมากข้ึน และนําไปสูผลกระทบตอ

สังคมท่ีมากข้ึนคลายกับกรณีปลดล็อกกัญชา เน� องจากท้ังกัญชาและ

แอลกอฮอลตางประกอบดวยสารท่ีออกฤทธ์ิตอจิตประสาทของผู

บริโภคซ่ึงสงผลตอท้ังผูบริโภคและผูคนรอบขางได

บทเรียนท่ีไดจากกรณีปลดล็อกกัญชาคือ การเปดเสรีใหเขา

ถึงสารเสพติดไดงายข้ึนโดยท่ีมาตรการควบคุมยังไมพรอม โชค

ยังดีสําหรับกรณีของเคร� องด� มแอลกอฮอล เน� องจากประเทศไทย

มี พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 เปนกฎหมาย

ท่ีมีมาตรการควบคุมการเขาถึงและกิจกรรมการตลาดของธุรกิจ

แอลกอฮอลซ่ึงมีผลบังคับใชมามากกวาหน่ึงทศวรรษแลว

อยางไรก็ตาม ในขณะน้ีมีการเสนอแกไข พ.ร.บ.ควบคุม

เคร� องด� มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 อยูในข้ันตอนของสภาดวยเชนกัน 

(6) ท้ังน้ีรางเสนอแกไขมีท้ังรางจากภาคประชาชนจํานวน 2 ฉบับ 

และกระทรวงสาธารณสุข 1 ฉบับ หน่ึงในรางของภาคประชาชนมี

การเสนอแกไขมาตราท่ีเก่ียวกับการควบคุมกิจกรรมการตลาดและ

การเขาถึงเคร� องด� มแอลกอฮอล สงผลใหการควบคุมน้ันหยอนลง

อยางมาก แมมาตรการท้ัง 2 น้ีอาจไมเปนท่ีช� นชอบของประชาชน

บางกลุม แตถือเปนมาตรการท่ีไดรับการแนะนําจากองคการ

อนามัยโลกและถูกพิสูจนแลววามีประสิทธิผลในการลดผลกระทบ

จากเคร� องด� มแอลกอฮอล รวมถึงขอมูลสถิติผูด� มของประเทศไทยก็

มีแนวโนมลดลงหลังจากการมีกฎหมายดังกลาวบังคับใชมา (7)

หากจะถอดบทเรียนจากกรณีปลดล็อกกัญชา การเปดเสรี

ใหมีการเขาถึงสารเสพติดท่ีมีผลออกฤทธ์ิตอจิตประสาทก็ควรตอง

มีมาตรการควบคุมผลกระทบในระดับท่ีเหมาะสม กรณีของการ

เสนอแกไข พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 ผูเขียน

มีความเห็นวา มาตราท่ีเก่ียวกับการควบคุมกิจกรรมการตลาด

และการเขาถึงเคร� องด� มแอลกอฮอลตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 น้ัน ยังควรตองมีอยูในลักษณะเดิม การ

แกไขกฎหมายควรเปนไปในแนวทางท่ีลดความคลุมเครือของการ

ตีความ สรางความเปนธรรมใหแกผูเก่ียวของ และสงเสริมใหเจา

หนาท่ีรัฐมีความโปรงใสในการบังคับใชกฎหมายมากข้ึน แตไม

ควรลดระดับของมาตรการควบคุมลง ในขณะท่ีฝงของการผลิต

มีแนวโนมจะกระทําไดในวงกวางข้ึนจากการแกไข พ.ร.บ.ภาษี

สรรพสามิต (ราง พ.ร.บ.สุรากาวหนา)

การเปดใหประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพและ

ลดอิทธิพลของทุนใหญน้ันเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญในการขับเคล� อน

เศรษฐกิจของประเทศไปสูอนาคต แตในขณะเดียวกันการควบคุม

ผลกระทบจากผลขางเคียงของการบริโภคท้ังกัญชาและเคร� อง

ด� มแอลกอฮอลน้ันเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนไมย่ิงหยอนไปกวากัน 

เน� องจากการสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานหรือแมกระท่ังชีวิต

ของประชาชนไทยจากการใชสารเสพติดเชนกัญชาและแอลกอฮอล

น้ัน เปนอุปสรรคตอการพัฒนาของเศรษฐกิจไมนอยไปกวาการท่ี

ตลาดถูกครอบงําโดยทุนใหญ.
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สถาบันปฏิรูปประเทศไทย ม.รังสิต

ปลดล็อกกั ญชา–สุรากาวหนา: 

มาตรการปองกันผลกระทบ

สําคั ญไมแพเสรีภาพในการผลิต

เ

วันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2477 ถือเปนวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง โดยมีรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) 

เปนผูประศาสนการคนแรก และมีจุดประสงคเพ� อเปนตลาดวิชา 

เพ� อการศึกษาดานกฎหมายและการเมือง สําหรับประชาชนท่ัวไป 

เม� อเร่ิมกอต้ังใชช� อวา มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง 

(University of Moral and Political Sciences; ช� อยอ: มธก. - UMPS). 

วันสถาปนา‘ธรรมศาสตร’

90 ป การเปลี่ยนแปลง 2475 

กับหมุดห(ม)ายที่เลือนราง

ห

“หมุดคณะราษฎรที่หายไปมันอาจจะเหมือนกับหมุดหมายของประชาธิปไตยไทยที่ดูแลว

คอนขางนาเปนหวง หรือวาจะหมุดหมายที่พวกเราหลงลืมกันไปหมดแลว แตผมเช� ออยาง

บริสุทธิ์ ใจเลยวา นับแตนั้นมาเปนเวลา 90 ป สิ่งตางๆ มันก็พัฒนาไปเร� อยๆ เอางายๆ 

เลย กรุงเทพฯ วันนี้กับกรุงเทพฯ วันนั้น ก็มีหลายอยางเปลี่ยนไป”

“การเปดใหประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพและลดอิทธิพลของทุนใหญนั้น เปนสิ่งที่มีความ

สําคัญในการขับเคล� อนเศรษฐกิจของประเทศไปสูอนาคต แตในขณะเดียวกันการควบคุมผลกระทบจาก

ผลขางเคียงของการบริโภคทั้งกัญชาและเคร� องด� มแอลกอฮอลนั้นเปนสิ่งที่มีความจําเปนไมยิ่งหยอนไป

กวากัน เน� องจากการสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานหรือแมกระทั่งชีวิตของประชาชนไทยจากการใช

สารเสพติดเชนกัญชาและแอลกอฮอลนั้น เปนอุปสรรคตอการพัฒนาของเศรษฐกิจไมนอยไปกวาการที่

ตลาดถูกครอบงําโดยทุนใหญ”



ลพวงจากวิกฤตโควิดที่ทำาให้เกิดผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจในวงกว้าง ก็จะพบว่ารัฐบาลได้

พยายามออกมาตรการต่างๆ ช่วยเหลือผ่อนปรน                                                                            

เพื่อคลายความเดือดร้อนของประชาชน อย่างเรื่อง

การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง                                                                        

ที่ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยมีท่าทีในเรื่องนี้ออกมา ซึ่ง                                                                                  

เป็นเรื่องที่ประชาชนรวมถึงคนในวงการอสังหาริม 

ทรัพย์รอติดตามกันอยู่ โดยเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 เว็บ 

ไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวง

มหาดไทยเรื่อง ขยายกำาหนดเวลาดำาเนินการตามพระ                                                                

ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประ 

จำาปี พ.ศ. 2565

โดยมีเนื้อหาระบุว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของ                                                           

ประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของ                                  

ประชาชนผู้เสียภาษีให้                                       

ผู้ เสียภาษีมีเวลาชำาระ

ภาษีมากขึ้น รมว.มหาด 

ไทยจึงอาศัยอำานาจตาม

มาตรา 14 วรรคสอง 

แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 

2562 เห็นชอบให้ขยาย

กำาหนดเวลาดำาเนินการ                                                 

ของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามกำาหนดเวลาใน พ.ร.บ.                                  

ภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูก

สร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประจำาปี พ.ศ. 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 

เดือน ดังนี้

1.ขยายกำาหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำาระภา

ษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามมาตรา 46 แห่ง 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 

เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 2.ขยายกำาหนดเวลา 

ของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำาระภาษี ตามมาตรา 52 

ของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ และข้อ 3 ของกฎกระทรวงการ

ผ่อนชำาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

2.1 งวดที่หนึ่ง จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 

เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 2.2 งวดที่สอง จาก

เดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือน

สิงหาคม 2565  2.3 งวดที่สาม จากเดิมภายในเดือน

มิถุนายน 2565  เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

3.ขยายกำาหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้าง                                                                       

ชำาระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภาย 

ในเดือนสิงหาคม 2565 และให้ขยายกำาหนดเวลาแจ้ง

รายการภาษีค้างชำาระให้สำานักงานที่ดินหรือสำานักงาน

ที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็น

ภายในเดือนกันยายน 2565.

เพราะกัญชาเสรีทำาให้เกิดปัญหาตามมามากมาย กลายเป็น

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

เรื่องท่ีสองก็คือ เพ่ิมความเร็วของรถเป็น ๑๒๐ กม./ชม. 

ทำาให้เกิดอุบัติเหตุมากมาย ผู้ใช้รถใช้ถนนเสียชีวิตจำานวนมาก

ทั้งสองเรื่องเป็นปัญหาใหญ่ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก  

แสดงให้เห็นว่าพรรคนี้ ไม่เหมาะสมที่จะเล่นการเมือง.

หนูจำาไม 

 

นโยบายกัญชา เป็นปัญหาท่ีมีการพูดถึงจริงครับ  เพราะ

ท่ีบอกว่าเสรีในทางการแพทย์ ตอนน้ีชักจะเขว เสรีมาใส่กับข้าว

ด้วย หลายๆ ที่จึงได้ติดประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา 

ก็น่ากังวลครับ เพราะไปซื้อบุหรี่ร้านสะดวกซื้อเขายัง

ปิดมิดชิดไม่ให้มองเห็น แต่กัญชาปลูกอยู่ข้างบ้าน เห็นเกือบ 

๒๔ ชั่วโมง จะป้องกันลูกเด็กเล็กแดงอย่างไร จะควบคุมแบบ

ไหน น่าปวดหัวครับ.

อภิปรายไม่ไว้วางใจ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่เคารพ

ข่าวว่าท่านชวน หลีกภัย บรรจุญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ของฝ่ายค้านเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

แล้ว และคงจะอภิปรายกันในเร็วๆ นี้ เห็นว่าจะใช้เวลาใน                                                                        

การอภิปราย ๕ วัน ๗ วัน เพราะจำานวนรัฐมนตรีที่ถูก

อภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีมากถึง ๑๑ คน

ด้วยความเคารพนักการเมืองฝ่ายค้านครับ การตรวจ

สอบการทำางานของรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การหว่านแห                                                                        

ตรวจสอบแบบนี้สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในหลักฐานที่มี                                                                     

คล้ายจะใช้เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวทีปราศรัยหาเสียง 

เพราะอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งกันแล้ว ฝ่ายค้านคงมอง

เห็นว่าควรจะใช้โอกาสน้ีในการโจมตีรัฐบาลเพื่อทำาลายความ

น่าเชื่อถือ ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก

สังคมในปัจจุบันเสพข้อมูลอย่างฉาบฉวยมาก ไม่ค่อยสนใจ

ข้อเท็จจริงมากนัก และมักจะฟังเอามัน เวลามีการนำาข้อเท็จ

5บทความ

อฮา!

นิด้าโพล ทำาเอาคอการเมืองนั่งไม่ติด 

“อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร” ขึ้นแท่นนายก

รัฐมนตรีคนต่อไป

ครับ...นิด้าโพล เผยผลสำารวจของประชาชน เรื่อง “การ

สำารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕” 

สำารวจระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน จากประชาชนที่มีอายุ 

๑๘ ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา อาชีพ และราย

ได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำานวน  ๒,๕๐๐ หน่วยตัวอย่าง 

ประเด็นที่สำารวจ จะสนับสนุนใครให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ในวันนี้ 

ผลคือ.....

อันดับ ๑ ร้อยละ ๒๕.๒๘ น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร 

อันดับ ๒ ร้อยละ ๑๘.๖๘ ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 

อันดับ ๓ ร้อยละ ๑๓.๒๔ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

อันดับ ๔ ร้อยละ ๑๑.๖๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

อันดับ ๕ ร้อยละ ๖.๘๐ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

อันดับ ๖ ร้อยละ ๖.๖๐ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 

อันดับ ๗ ร้อยละ ๔.๒๐ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

อันดับ ๘ ร้อยละ ๓.๗๖ นายกรณ์ จาติกวณิช 

อันดับ ๙ ร้อยละ ๒.๙๒ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

อันดับ ๑๐ ร้อยละ ๑.๖๘ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

อับดับ ๑๑ ร้อยละ ๑.๕๖ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

อันดับ ๑๒ ร้อยละ ๑.๕๒ นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

เป็นไงครับ? 

เหตุผลที่ “อุ๊งอิ๊ง” มาอันดับ ๑ คือต้องการเปิดโอกาสให้

คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบาย

ของพรรคทำาได้จริง 

ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร และเป็นบุตร

สาวของ ทักษิณ ชินวัตร

สาเหตุที่คนเลือก พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพราะ ต้องการเปิด

โอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบอุดมการณ์

ทางการเมือง และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล

และที่เลือก พล.อ.ประยุทธ์ ให้เหตุผลว่า เป็นคนตรงไป

ตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ทำาให้บ้านเมืองเกิดความสงบ นโยบาย

นายกฯ อุ๊งอิ๊ง

สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง และต้องการให้บริหารประเทศ

อย่างต่อเนื่อง

การที่ “อุ๊งอิ๊ง” นำา “พิธา-ประยุทธ์” หนึ่งเท่าตัว จะว่าน่า

ประหลาดใจก็ไม่ใช่ หรือเป็นปกติก็ไม่เชิง 

ย้อนกลับไปปี ๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทย ประกาศส่ง “ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร” ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

๔๙ วันคือเส้นทางการเมืองของ “ยิ่งลักษณ์” ก่อนเป็นนายก

รัฐมนตรี 

ระหว่างนั้นโพลหลายสำานักสำารวจความนิยม “ยิ่งลักษณ์” 

กิน “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ขาดทุกโพล 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ พรรคเพื่อไทยเปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง” ในตำาแหน่ง

ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

เป็นก้าวแรกการประกาศตัว นายกฯ จากตระกูลชินวัตรคน

ที่ ๔ รองจาก ทักษิณ ชินวัตร, สมชาย วงศ์สวัสดิ์  และ ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พรรคเพื่อไทย เปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง” เป็น

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย 

เป็นการยืนยันอนาคตทางการเมืองของ “อุ๊งอิ๊ง” ในตำาแหน่ง 

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ไม่มีทางเป็นคนอื่นไป

ได้อีกแล้ว 

เพราะอันดับ ๙ ในโพล ของ นพ.ชลน่าน ที่ได้รับความนิยม 

ร้อยละ ๒.๙๒ ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันอีก 

ไปดูความนิยมในตัวพรรคการเมือง

อันดับ ๑ ร้อยละ ๓๖.๓๖ พรรคเพื่อไทย 

อันดับ ๒ ร้อยละ ๑๘.๖๘ ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย 

อันดับ ๓ ร้อยละ ๑๗.๘๘ พรรคก้าวไกล 

อันดับ ๔ ร้อยละ ๗.๐๐ พรรคพลังประชารัฐ 

อันดับ ๕ ร้อยละ ๖.๓๒ พรรคประชาธิปัตย์ 

อันดับ ๖ ร้อยละ ๓.๐๔  พรรคเสรีรวมไทย 

อันดับ ๗ ร้อยละ ๒.๙๖ พรรคไทยสร้างไทย 

อันดับ ๘ ร้อยละ ๒.๖๘ พรรคกล้า 

อันดับ ๙ ร้อยละ ๒.๕๖ พรรคภูมิใจไทย

ก็เป็นไปตามสัดส่วนความนิยมในตัวคนที่สนับสนุนให้เป็น

นายกรัฐมนตรี 

แต่ก็มีสิ่งผิดปกติ ย้อนแย้งกับข้อเท็จจริงเยอะพอควร 

คือความนิยมในพรรคภูมิใจไทย กรณีนี้ถือว่าคลาดเคลื่อน

อย่างมาก

สำาหรับพรรคพลังประชารัฐ หากความนิยมต่ำาเตี้ยขนาดนั้น 

เตรียมปิดฉากได้เลย 

แต่โพลก็คือโพลครับ เอาไว้ดูเป็นแนวทางได้ ยังไม่ใช่สิ่งชี้ชัด

ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ “อุ๊งอิ๊ง” จะได้เป็นนายกฯ แน่ๆ 

หรือพรรคพลังประชารัฐอาจกลายเป็นพรรคที่มี ส.ส.ต่ำากว่า 

๕๐ คน 

ทีน้ีมาว่ากันเรื่องส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต้ังแต่วันน้ีจนถึงต้นปีหน้า พรรค

ไหนจะได้เป็นรัฐบาล

การเมืองวันนี้แบ่งเป็น ๒ ขั้วชัดเจน ฉะนั้นหลังเลือกตั้งค่อน

ข้างทำานายได้ตั้งแต่วันนี้ว่า พรรคการเมืองไหนจะจับมือกันจัดตั้ง

รัฐบาล 

แน่นอนครับเพราะการกระทบกระทั่งทางการเมืองตลอดกว่า 

๓ ปีที่ผ่านมา ขั้วการเมืองระดับแกนนำาอาจสลับข้างได้ยาก

พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ยังคงจับมือกันเหนียวแน่น  แม้

ไส้ในคืออุดมการณ์ทางการเมือง ไม่เหมือนกันก็ตาม

เพื่อไทย ก้าวไกล ก็ยังคงยึดขั้วเดิมเอาไว้ เพราะเป็นพรรค 

การเมืองที่มีฐานมวลชนใกล้เคียงกัน

ที่เหลือ ภูมิใจไทย เป็นพรรคใหญ่ที่สลับขั้วได้ง่ายที่สุด 

ฉะนั้น ภูมิใจไทย อาจเป็นพรรคที่ชี้ขาดว่าขั้วไหนจะได้เป็น

รัฐบาลถัดไป 

แต่...สุดท้ายแล้ว ๒๕๐ ส.ว.คือตัวเปลี่ยนเกม

เงื่อนไข ส.ว.ร่วมโหวตเลือกนายกฯ อาจนำาไปสู่การล้างขั้ว

ครั้งใหญ่ 

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อขั้วเพื่อไทยรวมเสียง ส.ส.ได้มากกว่า

ขั้วพลังประชารัฐ 

ถึงวันนั้นก้าวไกล อาจไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลของพรรค

เพื่อไทย 

แม้ ๒ พรรคการเมืองนี้จะมีฐานเสียงใกล้เคียงกันมาก  

แต่ระดับความเข้มข้นของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นแตกต่าง

กันมากพอควร 

และวันหนึ่ง ก้าวไกล อาจเป็นภัย สำาหรับ “อุ๊งอิ๊ง” 

สังเกตได้จากผู้สนตะพายพรรคเพื่อไทยคือ “ทักษิณ ชิน

วัตร” เปลี่ยนเกมประเด็น ม.๑๑๒ และปฏิรูปสถาบันพระมหา

กษัตริย์ 

ไม่เอาด้วยกับพรรคก้าวไกล 

ขณะที่พรรคก้าวไกล ยืนกรานต่อเนื่อง การยกเลิก ม.๑๑๒ 

กับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ คือนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำา

หากมีอำานาจอยู่ในมือ 

เว้นเสียแต่ว่าถึงเวลาอยู่ในอำานาจ พรรคก้าวไกลจะกลืน

น้ำาลายตัวเอง เพราะนโยบายยกเลิก ม.๑๑๒ กับปฏิรูปสถาบัน

พระมหากษัตริย์ มีเส้นแบ่งบางๆ กับล้มล้างสถาบันพระมหา

กษัตริย์ 

ฉะนั้นไม่คุ้มแน่ หากเพื่อไทยชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาล  

แต่ต้องมาปวดหัวกับพรรคก้าวไกล ที่เขย่าเสถียรภาพของรัฐบาล

ด้วยนโยบายดังกล่าว

โฉมหน้ารัฐบาลใหม่จึงยังคาดการณ์ยาก อยู่ที่ผลเลือกตั้ง 

และพรรคเพื่อไทยอาจสะดวกใจจับมือกับพรรคพลังประ 

ชารัฐ ภูมิใจไทย ตั้งรัฐบาลมากกว่า ด้วยการสนับสนุนจากเสียง

ข้างมากในวุฒิสภา

“อุ๊งอิ๊ง” อาจได้เป็นนายกฯ แต่กระทรวงเกรดเอก็อาจหลุด

มือพรรคเพื่อไทย ไปอยู่กับพลังประชารัฐ ภูมิใจไทย 

ครับ...แค่คาดการณ์ไปตามโพล 

แต่ของจริงต้องรออีกเกือบปี

เวลามากพอที่เกมจะเปลี่ยน.

เก่าได้ ใหม่ด้วย

ตะลึงตา หน้าศาล โพสวย

บุรีรัมย์ ร่ำารวย แหล่งร่มรื่น

มีหนองน้ำา ละลม กลมกลืน

เขากระโดง ดาษดื่น เทวดา

โทรศัพท์บุรีรัมย์ประจำาบ้าน

ยังใช้เบอร์ พื้นฐาน ด่านหน้า

เก่าสมัยใหม่เสมอพบเจอมา

โปรดศึกษา ดูส่วนดี บุรีรัมย์

ถึงฆาต

เรียน คุณอัตถ์ ที่เคารพนับถือ

๑.ชัชชาติไปงานรับปริญญาลูกที่ต่างประเทศเป็นเรื่อง

รอง เรื่องเอกคือไปพบทักษิณเรื่องหักหน้า ป.ประยุทธ์ เรื่อง

รถไฟสายสีเขียว โดยทักษิณย้ำาหนักแน่นชัชเอ็งอย่าต่ออายุ

ให้ รฟม.นะ ถึงจะมีประโยชน์แก่ประชาชนก็จริงแต่มันได้

หน้าประยุทธ์ เพราะฉะน้ันหัวเด็ดตีนขาดไม่ต่ออายุเพื่อใช้หน้ี

แล้วให้ทำาต่อนะ

๒.แม่หมอฟองสนานไปไหน ไหนบอกว่าปี ๒๕๖๕  คน

ดีจะได้ดี คนชั่วถ้าไม่กลับตัวจะถึงฆาต ขอให้แม่หมอย้ำาให้

คนชั่วรู้ชัดๆ อีกที ปีนี้เป็นปีทองของคนดีของคนไทยที่คิดดี

ทำาดี และเป็นปีถึงอายุขัยของคนไม่ดี คนชั่วจะมีอันเป็นไป

ภายใน ๓ วัน ๗ วันนี้

๓.คนจะถึงฆาตจะหมดบุญจะมีอะไรๆ ที่แสดงออกให้

เห็น ทักษิณก็เหมือนกันทั้งเมาไวน์ ทั้งร้อนอกร้อนใจถึงฆาต 

จึงได้ออกมาพล่ามเป็นวาระสุดท้าย.

แฟนไทยโพสต์

 

ผมไม่ทราบว่าคุณชัชชาติไปหา ทักษิณ จริงหรือเปล่า  

แต่ถ้าไปจริงถือว่าหักหลังคนลงคะแนนเสียงให้เลยนะครับ  

เพราะบอกว่าตัวเองเป็นกลาง ไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทย 

เรื่องแม่หมอ ถ้าแม่หมออ่านเจอช่วยตอบทีครับ เพราะ

ผมไม่สันทัดทางโหราศาสตร์ จึงไม่รู้ว่าปีไหนใครจะมาใครจะ

ไป รู้แค่ว่าถึงเวลามาก็ต้องมา ถึงเวลาไปก็ต้องไป 

ตอนนี้ ทักษิณ เหมือนพวกผีเจาะปากครับ พูดได้ทุก

เรื่อง คิดว่าตัวเองเก่งเต็มประดา แต่พูดไปพูดมาคนเขาจับ 

ผิดได้ก็หลายครั้ง สรุปแล้วแค่ปลาหมอตายเพราะปากครับ.

นโยบายที่ผิดพลาดอย่างแรง

สร้างความเสียหายจนเกินแก้ไข

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

พรรคภูมิใจไทยที่คนไทยไม่ภูมิใจ นำานโยบายพิษมาใช้

กับประเทศไทยสองเรื่อง แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่คับแคบ แล้ว

ยังสร้างมลพิษให้แก่ประเทศ ชนิดที่เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลัง

ก็ไม่ได้ บ่งบอกว่าไม่สามารถฝากอนาคตของชาติไว้กับพรรค

ที่มีวิสัยทัศน์คับแคบ แล้วยังมีเจตนาแอบแฝง หวังจะใช้นโย 

บายสร้างชื่อเสียง

เรื่องแรกก็คือ กัญชาเสรี ที่วันนี้ต้องตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว 

เลื่อนตามคาด

จริงมาหักล้างก็ไม่ค่อยจะฟังกัน นักการเมืองเห็นช่องโหว่นี้

จึงใช้เกมในสภาเป็นเกมเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง ประชาชน

ไม่รู้เท่าทันก็เสร็จนักการเมือง แล้วอย่างนี้จะโทษใครครับ

คุณอัตถ์ครับ.

นับถือ

เลือดสุพรรณ

 

ทิ้งท้ายได้ดีครับ แล้วจะโทษใคร ผมก็ไม่รู้ต้องโทษใคร

เช่นกันครับ เพราะคนเชื่อเฟกนิวส์มากกว่าข่าวจริงนั้นมีมา

นานแล้ว ก็นานพร้อมๆ กับมีโซเชียลนั่นแหละครับ จะเห็น

ว่าข่าวปลอมสร้างความเสียหายกันมาเยอะครับ ที่ฟ้องร้อง

ติดคุกติดตะรางไปก็มีให้เห็น 

ถามว่าห้ามได้หรือไม่ มันห้ามยากครับ คนมักจะเชื่อ

ข้อมูลแรกเสมอ ส่วนข้อมูลที่นำามาหักล้างนั้นคนมักไม่ค่อย

สนใจ ก็มีจากหลายเหตุผลครับ หน่ึงในน้ันคือ เรื่องของความ

ถูกใจ ไม่ถูกใจ ไม่ใช่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง นี่จึงเป็นข้อเสีย

ของโซเชียลซึ่งเต็มไปด้วยเฟกนิวส์ 

เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นอย่างที่คุณเลือดสุพรรณ

บอกนั่นแหละครับ ฝ่ายค้านใช้เป็นเวทีโจมตีรัฐบาล หวังผล

ไปถึงคะแนนนิยมในการเลือกตั้งมากกว่าครับ.

ไทยไม่สิ้นคนดี

 * “กรุงศรีฯ” ไม่สิ้นคนดี

วลีนี้ความหมายกว้างขวาง

ไทยดูจะหมดหนทาง

มืดกลับสว่างมีทางไป

 * “กรุงรัตนโกสินทร์ฯ”

ไป่สิ้นคนดีผ่องใส

สัตว์นรกจะป้ายสีเท่าใด

เนื้อในดีแท้อยู่ยง

 * เหล็กดีท้าไฟไหม้ร้อน

ยอกย้อนเผาซ้ำาเผาหลง

กลับใช้ตีดาบมั่นคง

แข็งแกร่งบุกตรงฝ่าฟัน

 * “กรุงศรีฯ” ไม่สิ้นคนดี

ผู้นำามีธรรมเป็นขวัญ

ถือศีลถือสัตย์เจิดจรัล

ตามมรรคสร้างสรรค์ศรีไทยฯ

   วรฤทธิ์  ฤทธาคนี

ฮื

ผ

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา



ความต้องการท่ีเร่ิมฟ้ืนตัวจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ท่ีคล่ีคลายลง 

ทำาให้ราคาน้ำามันสำาเร็จรูปท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยมีการปรับตัวสูงข้ึน 

ค่าการกลั่นจึงไม่ใช่กำาไรสุทธิของผู้ประกอบการโรงกลั่น 

เนื่องจากยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายดำาเนินการอื่นๆ อีก อาทิ ค่าพรีเมียม

น้ำามันดิบ ค่าพลังงานอื่นๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำารุงรักษาโรง

กลั่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น ยิ่ง

ไปกว่านั้นด้วยลักษณะและสภาพธุรกิจโรงกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม

ที่มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้

ประกอบธุรกิจโรงกลั่นจึงมีการเข้าทำาสัญญาขายผลิตภัณฑ์น้ำามัน

สำาเร็จรูปล่วงหน้า เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง เมื่อเห็นว่าราคา

น้ำามันสำาเร็จรูปล่วงหน้ามีความเหมาะสม

ดังนั้น เมื่อราคาปรับสูงขึ้นเกินกว่าราคาที่ทำาสัญญาไว้ล่วงหน้า 

นอกจากผู้ประกอบการจะไม่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำามันสำาเร็จรูปที่

ปรับเพิ่มขึ้นมากนักแล้ว ยังต้องบันทึกการขาดทุนจากการเข้าทำาสัญญา

ดังกล่าวด้วย ซึ่งการสรุปว่าเมื่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำามันสำาเร็จรูป

เพิ่มสูงขึ้นมากเทียบกับวัตถุดิบแล้ว จะทำาให้ผู้ประกอบการโรงกลั่นมี

กำาไรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนนั้น จึงเป็นสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด 

ขณะที่ตลาดการค้าน้ำามันเป็นกลไกการค้าเสรี ซึ่งผลิตภัณฑ์

น้ำามันสำาเร็จรูปถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับทองคำา 

ากสถานการณ์ที่มีผลกระทบมาจาก    

โควิด-19 และสงครามระหว่างรัสเซีย

กับยูเครน ได้ส่งผลให้เกิดความโกลาหล

กับราคาพลังงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

ก๊าซธรรมชาติ น้ำามันดิบ และน้ำามันสำาเร็จรูป 

แน่นอนว่าเมื่อราคาต้นทางเพิ่มขึ้น ราคาปลาย

ทางก็ขยับตามอย่างเลี่ยงไม่ได้ นำามาสู่ผลกระ

ทบต่อผู้บริโภคที่ต้องยอมรับราคาที่แพงขึ้น โดย

เฉพาะน้ำามัน ที่ปัจจุบันในประเทศไทยเองก็ยัง

ไม่มีวี่แววว่าจะลดลง และยังตรึงตัวอยู่ในระดับ

สูง จึงทำาให้เกิดแรงกระเพื่อมไปยังราคาสินค้า

ที่แพงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นของอุปโภคหรือบริโภค ที่

ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนราคาค่าขนส่ง และต้นทุน

การผลิตด้านวัตถุดิบต่างๆ

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีนโยบายหรือแนวทางที่รัฐบาลได้นำามาใช้

ดูแลเรื่องราคาพลังงานบ้างแล้ว แต่ใช่ว่าจะ

สามารถดูแลได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการเข้า

มาช่วยพยุงราคาขายปลีกพลังงานให้อยู่ใน

อัตราที่ไม่ทำาให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพ

ของประชาชนนั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้

งบประมาณอย่างมหาศาล ซึ่งเมื่อรวมๆ งบ

ประมาณที่ใช้ดูแลทั้งราคาก๊าซ ราคา

น้ำามัน และราคาต้นทุนผลิตไฟฟ้า

แล้วเป็นเงินเกินแสนล้านบาท ซึ่ง

รัฐบาลเองอาจจะต้องกลับมาทบ 

ทวนและคิดหาแผนสำารองต่างๆ 

เพื่อให้เกิดความสามารถช่วยเหลือ

ราคาพลังงานให้ได้อย่างต่อเนื่อง 

จึงเกิดแนวคิดที่จะแบ่งเงิน

จากผลประกอบการของโรงกลั่นน้ำามัน

ในประเทศบางส่วนมาใช้อุดหนุนราคา

พลังงานในอนาคต แต่แนวคิดดังกล่าว

ก็ยังเป็นเพียงแค่แนวคิด เนื่องจาก

การนำาเงินในส่วนนั้นที่เดิมเป็นของ

เอกชนอยู่แล้วมาใช้ โปะให้กับราคา

น้ำามันที่ซื้อโดยประชาชนทั่วไป ในเชิง

ธุรกิจก็อาจจะไม่ถูกต้อง จึงเป็นเรื่อง

ราวที่ทำาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กัน

ในหลายปัจจัย รวมทั้งเกิดแนวทาง

การหารือร่วมกันระหว่างรัฐบาลและ

กลุ่มโรงกลั่นในประเทศ เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป  

ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อมูลจากหลายฝ่ายออกมาชี้แจงเพื่อ

ทราบในกรณีดังกล่าว บ้างก็กล่าวว่าการนำาเงินจากค่าการกลั่นที่โรงกลั่น

น้ำามันเก็บอยู่มาช่วยเหลือวิกฤตครั้งนี้เป็นเรื่องที่ควรกระทำา เนื่องจากค่า

การกลั่นเป็นเงินที่โรงกลั่นเก็บอยู่ตลอดและมีปริมาณมาก รวมถึงมีอัตรา

ที่สูงกว่าปกติ หากไม่สามารถแบ่งส่วนที่เก็บมาช่วยเหลือราคาน้ำามันได้ 

ก็จำาเป็นที่จะต้องลดอัตราค่าการกลั่นลงเพื่อให้มีผลกับราคาขายปลีกที่

จะได้ลดตามลงมาด้วย ในขณะเดียวกันอีกหลายกลุ่มก็ออกมาตอบโต้ถึง

แนวทางดังกล่าว โดยบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่สุดหากจะใช้

วิธีนี้ในการช่วยเหลือราคาพลังงาน

ซึ่งด้าน กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง ก็ได้ออกมานำาเสนอประเด็น “คนไทยโดนปล้น ค่า

กลั่นน้ำามันเพิ่มขึ้น 10 เท่า” ผ่านสื่อมวลชนหลายแห่ง โดยมีประเด็น

หลักคือ ค่าการกลั่นเพิ่มขึ้น 10 เท่า จาก 0.87-0.88 บาท/ลิตร ใน

เดือน มิ.ย. ปี 2563 และปี 2564 เพิ่มเป็น 8.56 บาท/ลิตร ในเดือน 

มิ.ย. ปี 2565 พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคาพลังงาน 3 แนวทาง 

1.กำาหนดเพดานการกลั่น 2.เก็บภาษีลาภลอย (windfall tax) 3.จริงจังกับ

มาตรการประหยัดการใช้พลังงาน

กรณ์ กล่าวว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำามันเช้ือเพลิงถือเป็น

สินค้าควบคุมตามบัญชีของคณะกรรมการ และเมื่อเทียบค่าการกล่ันเฉล่ีย 

3 เดือนแรกของปีอยู่ท่ี 1.91 บาทต่อลิตร ซ่ึงเป็นราคาท่ีมีกำาไรอยู่แล้ว จน

มาเจอกับสถานการณ์สงครามยูเครน ราคาค่าการกล่ันสูงข้ึนเรื่อยๆ บางวัน

สูงข้ึนถึง 8.56 บาทต่อลิตร แต่โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 5.80-6 บาทต่อลิตร รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการกำาหนดราคากลางสินค้า 

หากจะบอกว่าเรื่องน้ีเป็นเรื่องของพลังงาน รัฐมนตรีพาณิชย์เองก็เป็น

กรรมการกำาหนดนโยบายพลังงานอยู่ด้วยอีก แถมมีปลัดพาณิชย์น่ังในคณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง.อีกด้วยซ้ำา 

จากการชี้แจงดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงกลั่นเอง

ที่มีข้อมูลอยู่ในมือเช่นกัน ก็ได้ออกมาชี้แจงและตอบโต้ประเด็นในนี้ 

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) (กลุ่มโรงกลั่นฯ) ได้ชี้แจงว่า ประเด็นที่ 1 ข้อมูลที่

คุณกรณ์นำาเสนอเป็นการเลือกข้อมูลบางส่วนขึ้นมาเพื่อทำาให้ประชาชน

เกิดความเข้าใจผิด โดยค่าการกลั่นที่คุณกรณ์ยกมานั้นไม่ใช่ค่าการกลั่นที่

โรงกลั่นได้รับ (Market GRM) และยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ขณะท่ี ข้อมูลท่ีเลือกมาเป็นฐานในการเปรียบเทียบ เป็นข้อมูลใน

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 (2563-2564) ซ่ึงค่าการกล่ันอยู่ในระดับ

ท่ีต่ำากว่าปกติมากๆ เมื่อนำามาเปรียบเทียบจะทำาให้เข้าใจผิดว่าค่าการกล่ัน

ในปัจจุบันเพ่ิมสูงข้ึนมากผิดปกติ แต่หากนำาข้อมูลค่าการกล่ันท่ีโรงกล่ันได้

รับจริงในช่วงสถานการณ์ก่อนโควิด-19 ในปี 2561-2562 มาเปรียบเทียบ 

จะพบว่า ค่าการกล่ันท่ีโรงกล่ันได้รับในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 สูงข้ึนเพียง

ประมาณ 0.47 บาทต่อลิตรจากช่วงสถานการณ์ปกติเท่าน้ัน ซ่ึงไม่ได้สูงถึง 

10 เท่า และสูงถึง 8 บาทต่อลิตรอย่างท่ีกล่าวอ้างแน่นอน

ประเด็นที่ 2 ต้นทุนการกลั่นไม่ได้คงที่ แต่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตามราคาน้ำามันที่ปรับเพิ่มขึ้น เช่น ค่าพรีเมียมของน้ำามันดิบ (ราคาส่วน

เพิ่มของน้ำามันดิบที่กลั่นเทียบกับราคาน้ำามันดิบอ้างอิง) ค่าขนส่งน้ำามัน 

ค่าพลังงานที่ใช้ในการกลั่น เป็นต้น รวมถึงค่าแรงที่มีการปรับขึ้นเป็น

ประจำา และการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อีก

ทั้งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีความเข้มข้นมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลง

ชนิดและมาตรฐานคุณภาพของน้ำามัน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน

การปฏิบัติการในโรงกลั่น ความปลอดภัย เป็นต้น

และประเด็นท่ี 3 โรงกล่ันไม่สามารถกำาหนดค่าการกล่ันได้ 

เนื่องจากค่าการกล่ันเป็นผลลัพธ์จากราคาเฉล่ียของน้ำามันท่ีขายจริงทุกชนิด

ตามสัดส่วนการผลิต หักด้วยราคาน้ำามันดิบท่ีซ้ือจริง ซ่ึงรวมค่าพรีเมียมของ

น้ำามันดิบและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น ค่าขนส่ง และค่าประกันภัย รวม

ถึงต้องหักค่าพลังงานท่ีใช้ในการกล่ัน เช่น ค่าความร้อน ค่าน้ำา ค่าไฟ และ

ค่าสูญเสีย เป็นต้น โดยจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามราคาน้ำามันในตลาด

โลก ซ่ึงข้ึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน้ำามันดิบและน้ำามันสำาเร็จรูป รวม

ถึงสต๊อกน้ำามันและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ันๆ 

ด้าน วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทโรงกลั่น

น้ำามันของประเทศไทย ได้ออกมากล่าวว่า ต้องยอมรับว่าน้ำามันดิบถือ

เป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักของผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม ซึ่ง

ราคาน้ำามันดิบในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก อันเป็นผลมา

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อต่อเนื่อง

เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณน้ำามันในตลาดโลกไม่เพียงพอกับ

น้ำาตาล ข้าวโพด ฯลฯ จึงต้องมีการอ้างอิงตลาดที่มีความน่า

เชื่อถือ มีผู้ซื้อ/ผู้ขายจำานวนมาก และปริมาณการซื้อขาย

ในระดับสูง ซึ่งยากต่อการแทรกแซงราคาและเป็นราคาที่

สะท้อนอุปสงค์และอุปทานน้ำามันที่แท้จริง ซึ่งในภูมิภาค

นี้ ได้แก่ “ตลาดสิงคโปร์” เนื่องจากโรงกลั่นของสิงคโปร์

เป็นการกลั่นเพื่อส่งออก ทำาให้ราคาในตลาดสิงคโปร์จะ

สะท้อนราคาส่งออกที่แท้จริง 

 ราคาน้ำามันสำาเร็จรูปตลาดสิงคโปร์เปลี่ยนแปลงสอด

คล้องกับตลาดอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งในตะวันออกกลาง ยุโรป และ

อเมริกา ดังนั้นหากมีการกำาหนดราคาในประเทศใดประเทศ

หนึ่งแตกต่างจากตลาดอื่นอย่างมาก ซึ่งเป็นการบิดเบือน

กลไกของตลาดเสรี ก็จะทำาให้เกิดการไหลเข้าหรือออกของ

ผลิตภัณฑ์น้ำามันจากตลาดอื่นตามมา 

ด้าน คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำานวยการสถาบัน

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การอนุมานว่าเมื่อราคาพลังงานเพ่ิม

สูงข้ึน โดยเฉพาะน้ำามัน จะทำาให้บริษัทโรงกล่ันน้ำามันท้ังหมดต้องมีกำาไร 

“ส้มหล่น” อย่างมหาศาล เกิดเป็นกระแสให้รัฐเข้ามาจัดการควบคุมเพดาน

ค่าการกล่ัน จึงเป็นเรื่องท่ีทำาให้หลายคนสงสัยอยากรู้ว่าจริงหรือไม่? 

“ผมได้ติดตามข่าวสารในสื่อมวลชนกระแสหลัก ก็พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจและยอมรับในระดับหนึ่งว่าราคาหน้า

ปั๊มที่แพงขึ้นในช่วง 3-4 เดือนกว่ามานี้เพราะต้นทุนเนื้อน้ำามันในตลาด

โลกมีราคาแพงขึ้น อันมีเหตุปัจจัยแวดล้อมหลายเรื่อง และผู้ค้าน้ำามันก็

ไม่สามารถตั้งราคาเองโดยไม่คำานึงถึงกลไกตลาดและต้นทุนได้” 

คุรุจิต มองว่า การคุมเพดานการกล่ัน หรือขอแบ่งเงินจากกำาไร

ของโรงกล่ันมาช่วยพยุงราคาน้ำามันในประเทศ เป็นเรื่องท่ีต้องไตร่ตรองให้

รอบคอบ และคิดถึงผลกระทบท้ังในระยะยาวและระยะส้ันต่อระบบเศรษฐกิจ

ของไทยและความเชื่อม่ันของนักลงทุน ซ่ึงอาจจะเป็นการแก้ปัญหาหน่ึงแต่ไป

ก่อให้เกิดอีกปัญหาหน่ึงให้คนรุ่นหลังหรือรัฐบาลข้างหน้ารับไปแก้กันเอาเอง 

ซึ่งเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าค่าการกลั่นไม่ใช่กำาไรแท้จริงที่โรงกลั่น 

เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดว่าโรงกลั่นมีประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับโรงกลั่น

อื่นๆ ในภูมิภาคแล้วเป็นอย่างไร เพื่อพัฒนาปรับปรุงลดต้นทุนให้สามารถ

แข่งขันกับโรงกลั่นในประเทศอื่นๆ และการที่โรงกลั่นมีค่าการกลั่นสูงก็

ใช่ว่าจะมีกำาไรดีเสมอไป ก็เปรียบเสมือนโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวเปลือกมาสี 

สีข้าวแล้วได้ผลิตภัณฑ์ต่างชนิดที่ขายได้ในราคาต่างกัน เช่น แกลบ รำา

ข้าว ปลายข้าว ข้าวหัก ไม่ใช่มีแต่ข้าวสารหรือมีแต่ข้าวหอมมะลิอย่าง

เดียว ซึ่งจะไปคิดแค่ราคาข้าวสำาเร็จรูปลบกับต้นทุนไม่ได้ 

และการที่รัฐจะเข้าไปแทรกแซงเป็นเรื่องที่ไม่ควร เพราะจะพา

ย้อนกลับถอยหลังไปสู่ระบบที่จะทำาให้การจัดหาและค้าน้ำามันมีความ

เสี่ยงต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ แต่ไม่ใช่จะไม่สามารถ

ทำาได้เลย เนื่องจากรัฐบาลยังมีขอบเขตที่จำากัดไว้ในการเข้าไปดูแลราคา

พลังงาน เช่น การเรียกเก็บเงินเข้าหรือจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนตาม 

พ.ร.บ.กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงฯ เท่านั้น  

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการบริษัท พริมา มารีน จำากัด 

(มหาชน) กล่าวเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “ความจริง....ค่าการกล่ัน” จัดโดย 

ชมรมวิทยาการพลังงาน ว่า ค่าการกล่ันแต่ละโรงกล่ันมีความต่างกัน และ

การท่ีสำานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศไว้เป็นค่าเฉล่ีย เพื่อ

เป็นการคำานวณฐานภาษีต่างๆ แต่ข้อเท็จจริงการค้าขายก็จะไม่ใช่ราคาดัง

กล่าว ซ่ึงกลไกท่ีผ่านมาทำาไว้ดีแล้วท่ีไทยไม่เคยขาดแคลนน้ำามันเช่นหลาย

ประเทศท่ีเกิดข้ึนขณะน้ี และยังไม่มีใครรู้ว่าราคาน้ำามันจะเป็นอย่างไรต่อ

“เมื่อ 2 ปีท่ีแล้วโรงกล่ันลำาบากต้องเอากำาไรสะสมมาจ่ายปันผล 

เราเคยเหลียวแลเขาไหม และราคาน้ำามันท่ีสูงมันเป็นท่ัวโลกจากวิกฤต

รัสเซีย-ยูเครน ส่วนตัวผมเชื่อว่าโรงกล่ันอยากช่วยรัฐ แต่ช่วยยังไง เพราะ

ต้องคำานึงถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาลด้วย และยืนยันว่าค่าการกล่ันไม่ใช่

ต้นทุนท่ีคงท่ี หากธุรกิจการกล่ันดีจริงเชลล์คงไม่ขายกิจการโรงกล่ันท่ี บมจ.

ต้องไปแบกรับซ้ือไว้เพื่อความม่ันคงของชาติท่ีผ่านมา และหากค่าการตลาด

ดีเหตุใดป๊ัมน้ำามันหลายย่ีห้อได้หายไปจากตลาด ผมคิดว่าเราควรจะต้องมา

หาทางร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย” นายบวรกล่าว.

เหมือนว่าหลากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกำาลังกระทบ

ต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น และยังเพิ่มความเปราะบางต่อ

ภาวะการเงินของครัวเรือนไทยมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสุขภาพจิต และสร้าง

ความเครียดให้กับผู้บริโภคในวงกว้าง เห็นได้จากผลการวิจัยโดย 

มาร์เก็ตบัซซ ในกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

พบว่า 75% มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทุก

วัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล 

โดย 70% ยอมรับว่าปัญหานี้ยังได้บั่นทอนสุขภาพจิตอีกด้วย  

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ โควิด-19 

ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการใช้ชีวิตของคนไทย                                                                            

โดย 52% ประสบปัญหารายได้ที่ลดลง ทำาให้สภาพคล่องทาง 

การเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มฐาน 

รากที่ได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องจากเศรษฐกิจที่ย่ำาแย่จากโค

วิด-19 หรือกลุ่มคนวัยทำางานที่มีความสุ่มเสี่ยงจากจำานวนราย

ได้ต่อเดือนที่ไม่คงที่ เช่น เจ้าของกิจการขนาดเล็ก, ผู้ที่ทำางาน

อิสระ หรือฟรีแลนซ์ เป็นต้น นอกจากนี้ค่าครองชีพที่สูงยัง

สร้างปัญหาให้กับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำา, ผู้บริโภคในภาคอีสาน 

หรือผู้ท่ีกำาลังว่างงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีค่อน

ข้างเปราะบางอยู่แล้ว

จากกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉล่ียแล้วคนไทยมีค่าใช้จ่ายอยู่ประ 

มาณ 70% เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดต่อเดือน และมีเงินออม

ประมาณ 30% อย่างไรก็ตามประชากรในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือและภาคใต้ มีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาทางการเงินมาก                                                                                  

กว่าผู้บริโภคในภาคอื่นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงถึง 80% 

ของรายได้ และเมื่อพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่าย พบว่าคนไทย

ส่วนใหญ่ใช้เงินไปกับค่าอาหารและของใช้ภายในบ้านมากที่สุด

ถึง 1 ใน 4 ของรายจ่ายทั้งหมด รองลงมาเป็นค่าสาธารณูปโภค 

เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำา, ค่าไวไฟหรืออินเทอร์เน็ต 13%, ค่าช็อป

ปิ้งของใช้ส่วนตัว หรือการดูแลสุขภาพ ความสวยความงาม 9% 

หรือค่าผ่อนบ้าน, ค่าเช่าบ้าน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักอาศัย 

9% เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจะเห็นอีกว่า 62% จากกลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้

จ่ายต่อเดือนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยค่าใช้จ่าย

ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการที่สินค้าหรือบริการมีราคาสูงขึ้น 

เช่น ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน, สาธารณูปโภค หรือการเดินทาง 

เช่น ราคาน้ำามันที่ปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เป็นต้น

แล้วคนไทยจะปรับตัวอย่างไรในสภาวะข้าวยากหมาก

แพงเช่นนี้? จากผลสำารวจพบว่า คนไทยได้มีการวางแผนใน

การรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดย 67% ตั้งใจจะงด หรือลด

ค่าใช้จ่ายสำาหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่มีความจำาเป็น, 50% จะ

ปรับพฤติกรรมในการบริโภค/อุปโภค เช่น ลดการรับประทาน

อาหารที่มีราคาแพง, ลดการใช้ของต่างๆ ให้น้อยลง, 43% 

พยายามซื้อสินค้าหรือบริการที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด เช่น คูปอง, 

แสตมป์, ส่วนลด เป็นต้น 

นายแกรนท์ บาร์โทล่ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มาร์เก็ต

บัซซ ให้ความเห็นว่า ผลการสำารวจแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคไม่เพียง

แต่กังวลเรื่องรายได้ท่ีลดลงเท่าน้ัน ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน

ก็เป็นส่ิงท่ีน่ากังวลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็นต่อการ

ดำารงชีวิต เช่น ค่าอาหาร, ค่าสาธารณูปโภค และค่าน้ำามัน เป็นต้น 

ผลการสำารวจยังช้ีให้เห็นอีกว่า ปัญหาเหล่าน้ีได้ส่งผลต่อสุขภาพจิต 

โดย 70% ยอมรับว่าตนเองกำาลังประสบกับภาวะเครียด โดยเฉพาะ

ในกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 35-44 ปี, ผู้หญิง, ประชากรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ หรือเจ้าของกิจการขนาดเล็ก

การที่คนต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนั้น ท้ายที่สุด

แล้วจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ ซึ่งคนส่วนใหญ่กว่า 70% ระบุว่า

ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว ทำาให้เกิดภาวะเครียดขึ้น ดัง

นั้นคนส่วนใหญ่จึงวางแผนที่จะรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น

โดยงดการจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ไม่จำาเป็น อย่างไรก็ดี วิธีการ

ดังกล่าวก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนได้ในระยะยาว หากปัญหาเรื่องราคายังไม่ได้รับการ

แก้ไขหรือคลี่คลายในอนาคต

คนไทยส่วนใหญ่จึงมีมาตรการรัดเข็มขัดการใช้จ่ายใน

ครัวเรือน เพื่อหลีกเล่ียงการก่อหน้ี หรือภาวะหน้ีในครัวเรือน

อันเน่ืองมาจากรายได้น้อยลงซ่ึงสวนทางกับรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน 

อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคไม่สามารถปรับตัวกับการท่ีรายได้ลด

ลง ประกอบกับค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงท่ีคน

เหล่าน้ันจะรู้สึกกดดันในการดำาเนินชีวิต และส่งผลเสียต่อสุขภาพ

จิต ซ่ึงอาจทำาให้เกิดปัญหาทางสังคมอื่นๆ ตามมาก็เป็นได้.

มื่อพูดถึงผลจากราคาน้ำามันท่ีพุ่งข้ึนในปัจจุบัน แน่นอนว่า

กระทบการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยตรง บรรดาผู้

ประกอบการรถร่วม บขส.ต่างออกมาเดินหน้า ตบเท้า

ลดเที่ยววิ่ง เพราะหลังจากได้รับความเดือดร้อน แบกรับ

ภาระต้นทุนไม่ไหว ร้อนถึง สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำากัด 

(บขส.) ในฐานะกำากับดูแลรถร่วม 

บขส. รีบประสาน ถกผู้ประกอบ

การหาแนวทางแก้ไขทันที งานนี้

ท่าน MD บขส.ประกาศลั่น เข้าใจ

สถานการณ์ในขณะนี้ พร้อมแจ้ง

ผู้ประกอบการต้องดำาเนินการตาม

เงื่อนไข แจกแจงรายละเอียดให้

ชัดเส้นไหนสายไหน ลั่นงานนี้

ประชาชนไม่ต้องห่วง บขส.พร้อม

เสริมทัพทันที.
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6

ความเปราะบางด้านการเงินของคนไทย

พร้อมเสริม

เศรษฐกิจ

เ

ดู

รุ่งนภา สารพิน

สัญลักข์ 

ปัญวัฒนลิขิต

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

‘‘ค่าการกลั่นจึงไม่ใช่กำาไรสุทธิของผู้ประกอบการ      

โรงกลั่น เนื่องจากยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายดำาเนินการอื่นๆ 

อีก อาทิ ค่าพรีเมียมน้ำามันดิบ ค่าพลังงานอื่นๆ ค่า

สาธารณูปโภค ค่าบำารุงรักษาโรงกลั่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ด้วย

ลักษณะและสภาพธุรกิจโรงกลั่นน้ำามันปิโตรเลียมที่มีความ

ผันผวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 

ผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นจึงมีการเข้าทำาสัญญาขาย

ผลิตภัณฑ์น้ำามันสำาเร็จรูปล่วงหน้า เพื่อเป็นการ

บริหารความเสี่ยง เมื่อเห็นว่าราคาน้ำามัน

สำาเร็จรูปล่วงหน้ามีความเหมาะสม’’

ตีแผ่นิยาม ‘ค่าการกลั่น’
ตอกกลับข้อพิพาทหวังสร้างความเข้าใจ

จ

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต



าชายเลน” ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลให้

ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ปกป้อง ฟื้นฟู และรักษาป่าชายเลน เพื่อความอุดม

สมบูรณ์ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ภายใต้นโยบายเพิ่มพื้นที่

สีเขียวให้กับประเทศไทยให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ บริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้ความ

สำาคัญกับการมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง 

เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว คิกออฟปลูกป่าชายเลน พื้นที่ตำาบลท่า

พริก จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทเอง สานต่อ “โครงการซี

พีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของชุมชน

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

ซีพี-ซีพีเอฟ นำาคณะผู้บริหารในเครือฯ อาทิ นายอดิเรก ศรี

ประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซีพีเอฟ, นายพงษ์ วิเศษ

ไพฑูรย์ ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์

น้ำา เขตประเทศอินเดีย, นสพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้

บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำา และพนักงานซีพีเอฟ ร่วม

กับ นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และชาว

ชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นถั่วขาว ประสักดอกแดง โกงกางใบ

เล็ก โกงกางใบใหญ่ แสมขาว แสมดำา ลำาแพน มีเป้าหมายอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูป่าชายเลนที่นี่มากกว่า 1,300 ไร่ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา

ทั้งปลาและปูดำา สร้างแหล่งอาหารสำาหรับชุมชน

นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าว

ว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชนอย่าง

ซีพีเอฟในการปลูกป่า เป็นการปลูกความรักธรรมชาติให้พี่น้อง

ประชาชน เพราะจังหวัดตราดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่เข้ามาในพื้นที่ก็ต้องเน้นเรื่องการ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงจะมีความยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชนยัง
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7เศรษฐกิจ

AH ปลื้มรับคัดเลือกหุ้น ESG 100 ปี 65 

นายเย็บ ซู ชวน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อาปิ

โก ไฮเทค หรือ AH ผู้ดำาเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ

ตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย และธุรกิจ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ และ IoT (Internet of 

Things) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัท

หลักทรัพย์ที่น่าลงทุน ESG100 ในกลุ่ม ESG Emerging ประจำา

ปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยพิจารณาผลงานที่โดดเด่น

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมิน

บริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ ประจำาปี 2565

ขบ.เร่งแก้ปัญหา ‘ไรเดอร์-แกร็บ’ ส่งอาหาร 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 

เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ท้ังรถจักรยานยนต์ 

(จยย.) ส่วนบุคคล หรือป้ายดำา และ จยยสาธารณะ หรือป้าย

เหลือง หลังจากบริษัท แกร็บแท็กซ่ี (ประเทศไทย) จำากัด ผู้ให้

บริการแอปพลิเคชันแกร็บ (Grab) จะหยุดการให้บริการแกร็บไบค์ 

หรือ Grabbike (win) ต้ังแต่วันท่ี 15 ก.ค.2565 เป็นต้นไป โดยทาง

กรมจะเปิดรับลงทะเบียนให้ผู้ขับรถป้ายดำาท่ีประสงค์จะให้บริการ

รับส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์ม สามารถ

ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Forms “ลงทะเบียน 

Rider ผู้ได้รับผลกระทบ” ได้ระหว่างวันท่ี 27 มิ.ย.-26 ก.ค.2565 

AGE คุยติดโผดัชนี sSET มีผล 1 ก.ค.นี้ 

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บมจ. 

เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE ผู้จัดจำาหน่ายถ่านหินบิทูมิ

นัส และผู้ให้บริการด้านโลจิสติสก์แบบครบวงจร ขนส่งทางน้ำา-

ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า เปิดเผยถึงการได้รับการคัดเลือกเข้า

คำานวณดัชนีสำาคัญในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดย AGE เป็น 1 ใน 28 บริษัทที่ได้รับ

การคัดเลือกเข้าคำานวณในดัชนี sSET  อย่างไรก็ตาม แผนการ

ดำาเนินงานในปี 2565 นั้น จะเดินหน้าเต็มพิกัด ลุยธุรกิจการ

จำาหน่ายถ่านหิน และให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรต่อเนื่อง 

ตั้งเป้าปี 65 รายได้ 16,000 ล้านบาท

NCL ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1 พันล้านอายุ 2 ปี

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็นซีแอล                                                                                

อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ หรือ NCL เปิดเผยว่า คณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติออกหุ้นกู้จำานวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 

ดอกเบ้ียประมาณ 7% เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ-เป็นแหล่งเงิน

ทุนเพื่อดำาเนินกิจการ พร้อมเพ่ิมทุนบริษัทย่อยเป็น 10 ล้านบาท 

ลงทุนในธุรกิจจัดซ้ือจัดหาและธุรกิจ Fulfillment ม่ันใจรายได้ในปีน้ี

มีโอกาสทำานิวไฮ หรือเติบโตไม่ต่ำากว่า 50-60% จากปี 64 ท่ีทำาได้ 

1,923.89 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศเติบ                                                                                   

โตโดดเด่น เพราะได้รับปัจจัยบวกจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ท่ีเร่ิมคล่ีคลายและมีการผ่อนคลายในหลายๆ มาตรการ 

ส่งผลให้เศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศดีข้ึน

บางจากแนะรัฐดันใช้E20 

แทนโซฮอล์91-95ลั่นพร้อมให้ความร่วมมือ‘ค่าการกลั่น’

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช                                               

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

บางจากคอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) หรือ BCP กล่าวถึง                                                

ประเด็นที่รัฐบาล โดยกระทรวง 

พลังงาน ขอความร่วมมือกลุ่ม

โรงกลั่นน้ำามัน ให้นำาส่งกำาไร

ค่าการกลั่นน้ำามันดีเซล การจัด

เก็บค่าการกลั่นน้ำามันเบนซิน 

โรงแยกก๊าซ เพื่อเข้ากองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงว่า ในขณะนี้

ภาครัฐอยู่ระหว่างการหารือกัน 

ว่าจะมีข้อสรุปอย่างไรในกรณี

ที่จะขอความร่วมมือกับกลุ่ม

โรงกลั่น หรือจะออกกฎหมาย

มาบังคับอย่างไร  

“อะไรที่เราทำาได้ก็พร้อม

ที่จะทำา เหมือนกับที่ก่อนหน้า

นี้ราคาน้ำามันเพิ่มขึ้นเราก็ออก

แคมเปญทำาคูปองลดราคาน้ำา 

มันให้ลิตรละ 1 บาทเพื่อดูแล

ลูกค้าของปั๊ม แต่ทั้งนี้อยากให้

มองว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก

ผลกระทบระดับโลก ก็อยาก                                                 

ให้มีมาตรการเข้ามาดูแลใน                                           

ระยะยาวมากกว่า ขณะเดียว 

กันด้านบางจากเองก็จะต้องทำา

ตามมาตรการที่สามารถตอบ

โจทย์กับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุน

ได้ในทุกๆ ด้าน ถ้าไม่มีปัญหา

ก็พร้อมที่จะทำา” นายชัยวัฒน์

กล่าว 

นายชัยวัฒน์กล่ าวว่ า 

ปัจจุบันเข้าใจว่าราคาน้ำามัน

เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งทาง

บางจากเองก็ได้ติดตามเรื่องนี้

อย่างใกล้ชิด โดยในเบื้องต้น

ได้หารือกับภาครัฐและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลักดัน

การใช้น้ำามันแก๊สโซฮอล์ E20 

เป็นน้ำามันพื้นฐานแทนการใช้

น้ำามันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 

91 เพื่อส่งเสริมการใช้เอทา

นอลเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถ

ผลิตได้เองในประเทศ อีกทั้ง

ราคาเพียง 25-26 บาทต่อลิตร 

เทียบกับเนื้อน้ำามันเบนซินที่

ต้องนำาเข้ามาผสมอยู่ที่ 34-35 

บาทต่อลิตร เพราะการผสม

เอทานอลทุก 10% จะทำาให้

ประหยัดลง 1 บาท ซึ่งก็เป็น

ทางออกหนึ่งช่วงราคาน้ำามัน

แพง  

ส่ วนแนวโน้มผลการ

ดำาเนินงานในไตรมาส 2/2565 

นั้นยังไม่สามารถบอกได้ แต่

ถ้าดูจากกำาลังการกลั่นแล้ว

สูงกว่าไตรมาส 1/2565 และ  

สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

นอกจากนี้ ในช่ ว ง ไตรมาส 

2/2565 คาดว่าจะมีกำาไรจาก

สต๊อกน้ำามันเล็กน้อย ขณะที่

กำาลังการกลั่นของบางจากใน

ปัจจุบันอยู่ในระดับ 122,000–

123,000 บาร์เรลต่อวัน มี

กำาลังการกลั่นอยู่ที ่ 102% 

ธอส.ประกาศช่วยลูกหนี้NPL
ไทยโพสต์ • ‘ธอส.’ เปิดตัว

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

เอ็นพีแอล ที่ยังอ่วมพิษโค

วิด-19 เข็นใช้ดอกเบี้ยพิเศษ-

เงินงวดผ่อนชำาระต่ำา ระยะ

เวลา 2 ปี ชูผ่อนชำาระเงินต้น 

1,000 บาทต่อเดือน นาน 8 

เดือนแรก

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                           

การผู้จัดการ ธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผย

ว่า ธอส.ได้จัดทำามาตรการที่                                           

21 (M 21) สำาหรับช่วยเหลือ

ลูกค้าสถานะเอ็นพีแอล หรือ

ลูกค้าที่มีสถานะเป็นเอ็นพี                                           

แอลที่อยู่ระหว่างการใช้มาตร 

การช่วยเหลือ หรือลูกค้าที่อยู่

ระหว่างการปรับโครงสร้าง

หนี้ของธนาคาร ที่ยังได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 ให้

สามารถใช้อัตราดอกเบี้ ย

พิเศษและเงินงวดผ่อนชำาระ

ต่ำาเป็นระยะเวลานานสูงสุด 

2 ปี หรือตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.

2565-31 ธ.ค.2567

ทั้งนี้ แบ่งความช่วย

เหลือเป็นเดือนที่ 1-8 ผ่อน

ชำาระเพียงงวดละ 1,000 บาท                                                 

คิดดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี                                

(ตัดชำาระเงินต้นท้ังหมด) เดือน 

ที่ 9-16 คิดเงินงวดจากอัตรา

ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (กรณี

เงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท 

เงินงวด = 1,800 บาท) เดือนที่                                                   

17-20 คิดเงินงวดจากอัตรา

ดอกเบ้ีย 3.90% ต่อปี (กรณี

เงินต้นคงเหลือ 1 ล้านบาท 

เงินงวด = 3,500 บาท) และ

เดือนท่ี 21-24 คิดเงินงวดจาก

อัตราดอกเบ้ีย MRR-2% ต่อปี 

(กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้าน

บาท เงินงวด = 3,700 บาท) 

(ปัจจุบันอัตราดอกเบ้ีย MRR 

ธอส. เท่ากับ 6.150% ต่อปี)

กรณีชำาระเงินงวดเกิน

กว่าจำานวนท่ีกำาหนดจะไปตัด

ดอกเบ้ียค้างชำาระของลูกค้า

ต่อไป (ถ้ามี) โดยมาตรการจะ

มีผลบังคับใช้วันท่ี 1 ก.ค.2565 

(มีผลในเดือนถัดจากเดือนท่ีลง

ทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ)

สำาหรับเงื่อนไขเข้ามาตร                                                

การคือ ลูกค้าท่ีกู้เงินกับธนา                                            

คารไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสถานะ                                          

เอ็นพีแอล (ค้างชำาระเงินงวด                                                

ติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน) 

หรือมีสถานะเป็นเอ็นพีแอล                                               

และอยู่ระหว่างการใช้มาตร 

การช่วยเหลือของธนาคาร หรือ                                       

อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง

หน้ีกับธนาคาร และต้องได้รับผล                                              

กระทบด้านรายได้จากโควิด-

19 โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน                                

แอปพลิเคชัน GHB ALL และ

สาขาธนาคารท่ัวประเทศ ต้ัง 

แต่วันท่ี 28 มิ.ย.–31 ธ.ค.2565.

ได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟในการทำากิจกรรมต่างๆ มาอย่าง

ต่อเนื่องและเติบโตได้ดี อาทิ การทำาผ้าสามป่า คือ ป่าชุมชน ป่า

สมุนไพร และป่าชายเลน เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนใช้ของจาก

ธรรมชาติมาทำาเป็นเสื้อผ้า นำาธรรมชาติไปสู่ธรรมชาติ และไม่

ทำาร้ายธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่โลกใบนี้ โครงการ

น้ำาดื่มชุมชน ช่วยชุมชนได้ซื้อน้ำาดื่มที่สะอาดในราคาที่ไม่แพง และ

ยังทำาให้พี่น้องชุมชนมีรายได้ นำารายได้กลับสู่สังคม รวมไปถึงการ

ทำาปุ๋ยนาโน และการบริหารจัดการขยะ

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร 

ธุรกิจสัตว์น้ำา ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำานวยการ

ยุทธศาสตร์ป่าชายเลน กล่าวว่า ซีพีเอฟร่วมมือกับภาครัฐและ

ชุมชน ดำาเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งระหว่างปี 2557-2561 เป็นระยะที่ 1 ของโครงการ ช่วยอนุรักษ์

และฟื้นฟูป่าชายเลนรวม 2,388 ไร่ ใน 5 จังหวัด คือ สมุทรสาคร 

ระยอง สงขลา ชุมพร และพังงา ปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 2 ปี 2562-

2566 มีเป้าหมายอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่รวมเกือบ 3,000 

ไร่ พื้นที่จังหวัดระยอง สมุทรสาคร และตราด  

“วันน้ียังมีกิจกรรมปล่อยปลาและปูดำาเพื่อสร้างแหล่งอาหารของ

ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ตามกลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่

ความย่ังยืนของซีพีเอฟ คือ อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน และดิน น้ำา ป่า

คงอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทดำาเนินงานเก่ียวข้องกับอาหาร ดังน้ัน

การสร้างอาหารม่ันคงจึงเป็นเรื่องท่ีเราให้ความสำาคัญและดำาเนินการ

กิจกรรมลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังได้เยี่ยมชมความสำาเร็จของชุมชน

ที่ได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ อาทิ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

วิถีชุมชนตำาบลปากน้ำาประแส จังหวัดระยอง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่

ขึ้นชื่อ เช่น กะปิ น้ำาปลา ชาใบขลู่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้าน

ธรรมชาติล่าง จังหวัดตราด ทำาผ้าสามป่า ซึ่งเป็นการทำาสีของผ้า

จากใบไม้ที่เก็บจาก 3 ป่า คือ ป่าชุมชน ป่าสมุนไพร และป่าชาย

เลน การผลิตน้ำาดื่มชุมชน ปุ๋ยนาโน ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ 

ซึ่งปัจจุบันสร้างอาชีพที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนจาก

การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.

ตราด • “บางจาก” ชี้กรณีค่าการกลั่นพร้อมให้ความร่วมมือ

รัฐ แต่ต้องชี้แจงผู้ถือหุ้น แนะอยากให้มองมาตรการระยะยาว 

พร้อมลุยเจรจารัฐหนุนใช้น้ำามัน E20 แทนแก๊สโซฮอล์ 91-95 ชี้

ราคาเอทานอลยังถูก

ซีพี-ซีพีเอฟ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ฟื้นฟูป่าชายเลนรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

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

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 

ก่อน.  

อย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์ปรัชญาสามประโยชน์ของเครือซีพี คือ 

ประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท” นายไพโรจน์ กล่าว

นายเสน่ห์ อภิบาลศรี ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำาบลท่าพริก กล่าว

ว่า “รู้สึกดีใจที่มีภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐมาช่วยกันดูแลป่า 

เพราะที่นี่ก็เป็นแหล่งทำากินของชาวชุมชน ไม่ใช่เฉพาะชุมชนตำาบล

ท่าพริกเท่านั้น แต่รวมชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ขอขอบคุณแทน

ชาวชุมชนที่ภาคเอกชนเห็นความสำาคัญและเข้ามาช่วยดูแลป่า

ชายเลนในชุมชนของเรา ซึ่งจะช่วยให้ป่าชายเลนแห่งนี้เป็นแหล่ง

อาหารที่อุดมสมบูรณ์ วันนี้ ผมมีความสุขมากที่เห็นทั้งภาคเอกชน

และภาครัฐมาช่วยกันดูแลป่า”

ต่อสัญญาเช่าที่ศาลาน้ำาร้อนอีก10ปี

หัวลำาโพง • นายเอก สิทธิเว 

คิน รองผู้ว่าการการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า 

ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) 

รฟท. ได้อนุมัติให้การรถไฟฯ ต่อ

สัญญาเช่ากับ  บริษัท ยูไนเต็ด 

โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) 

จำากัด ต่อสัญญาเช่าท่ีดินบริเวณ                                       

สถานีธนบุรี (ตลาดศาลาน้ำาร้อน) 

เนื้อที่ประมาณ 25,066.94 ตา 

รางเมตร เป็นเวลา 10 ปี โดย

สัญญาฉบับใหม่สิ้นสุดวันที่ 19 

ก.ค.2575 ซึ่งจะทำาให้ รฟท.ได้มี

ผลค่าตอบแทนทั้งโครงการเป็น

เงินจำานวน 139 ล้าน เฉลี่ยปี

ละ 16 ล้านบาท ขณะเดียวกัน

ได้มีข้อจำากัดให้บริษัท ยูไนเต็ดฯ 

ต้องปรับปรุงตลาด มีมูลค่าปรับ 

ปรุงภูมิทัศน์ อาคาร และสิ่ง

อำานวยความสะดวกต่างๆ ใน

ตลาด จำานวน 32 ล้านบาท ซึ่ง

หากปรับปรุงไม่ถึง 32 ล้านบาท 

บริษัท ยูไนเต็ดฯ ต้องชำาระเงิน

ชดเชยคืนให้แก่ รฟท.  

“ป่

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

นอกจากนี้ที่ประชุมยัง

มีมติ เห็นชอบต่อสัญญาเช่ า

ที่ดิน อาคารและทรัพย์สินของ                                          

โรงแรมรถไฟหัวหิน จ.ประจวบ 

คีรีขันธ์ หรือโรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า 

หัวหิน 71.65 ไร่ ให้บริษัท เซ็น 

ทรัลหัวหินบีช รีสอร์ท จำากัด อีก 

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2565-

16 พ.ค.2566 หลังจากสัญญา

เดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่

ผ่านมา พร้อมท้ังมอบให้บริษัท 

เอสอาร์ที เร่งศึกษาแนวทาง

พัฒนาพ้ืนท่ี และอัตราค่าเช่าให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยเร็ว ก่อนเปิดประมูลต่อไป 

สำาหรับการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่

ในการต่อสัญญาครั้งนี้ ยังคงใช้

อัตราเดิม ตามมติบอร์ด รฟท. 

เมื่อปี 2564 ในช่วงเกิดโควิด-

19 โดยมีค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 

9.4 ล้านบาทต่อเดือน.  
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



รุ่นสุดยอดเรือยืน รุ่นเรือยืนอาชีพ ปรับแต่งเครื่องยนต์ 

(PRO-AM SKI MODIFIED) ที่ นันทวัฒน์ สิงห์อุไร ลุ้นแชมป์กับ 

อานนท์ หงษ์กลาง ซึ่งโมโต 3 นันทวัฒน์ก็ยังทำาผลงานได้ดีกว่า

เข้าทุ่นได้อย่างแม่นยำาเข้าที่ 1 เป็นโมโตที่ 3 ติดต่อกัน อานนท์เข้า

ที่ 2 และภูริภัทร ทองก้อน นักแข่งเจ้าถิ่นเข้าที่ 3  

นันทวัฒน์กลายเป็นแชมป์สนามนี้เมื่อเข้าที่ 1 ปิดท้ายโม

โต 4 อานนท์เข้าที่ 2 และอคิน นิพัทธเจริญ รวม 4 โมโต นันท

วัฒน์แชมป์แบบ 

240 คะแนนเต็ม 

รองแชมป์ อานนท์ 

212 คะแนน อันดับ 

3 ภูริภัทร 178 

คะแนน และเมื่อ

รวมคะแนน 4 สนาม 

นันทวัฒน์คว้าแชมป์

ประเทศไทย 219 

คะแนน  

รุ่นเรือนั่ง

อาชีพ สปอร์ต จีพี 

(SPORT GP) สุภัค 

เสร็จธุระ ที่มีคะแนน

นำาห่างจาก 3 สนามแรก เข้าที่ 2 จาก 2 โมโตแรก ก่อนจะเข้า

อันดับเดิมอีกครั้งในโมโต 3 ที่ 1 ยังเป็นของ ธีรภัทร มีชัย เป็นโม

โตที่ 3 และอันดับ 3 เป็น วุฒิพงษ์ สุวรรณทองขาว   

โมโตสุดท้าย ธีรภัทรแรงไม่ตกออกตัวเหนือสุภัค นำาตั้งแต่

ต้นจนจบปิดท้ายอันดับ 1 ได้ทั้ง 4 โมโต สุภัคยังเข้าที่ 2 และวุฒิ

พงษ์อันดับ 3 รวมคะแนน 4 โมโตสนามนี้ ธรภัทรคว้าแชมป์แบบ 

240 คะแนนเต็ม สุภัค รองแชมป์ 212 คะแนน อันดับ 3 วุฒิ

พงษ์ 192 คะแนน แต่เมื่อรวมคะแนน 4 สนาม สุภัคคว้าแชมป์

ประเทศไทยรุ่นนี้ ได้เป็นสมัยที่ 11 ด้วยแต้มขาด 233 คะแนน.

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

‘แต้ว’ แพ้ญี่ปุ่นหวิวซิวรองแชมป์ ‘ไทยแลนด์ ITF’ 

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เทนนิส 

ทัวร์” ครั้งที่ 4 (รายการชาย-หญิง) ชิงเงินรางวัลรวม รายการ

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

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

เทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2565 เป็นรอบชิงชนะ

เลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว  “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ นักเทนนิส

ไทย วัย 20 ปี ทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 พบกับ รามุ อุเอ

ดะ นักเทนนิสญี่ปุ่น วัย 24 ปี มือ 803 ของโลก และเป็นมือวาง

อันดับ 4 ของรายการ ปรากฏว่า ทรรศพรที่แพ้ไป 1-2 เซต 6-2, 

2-6 และ 6-7 ไทเบรก 3-7 รามุ อุเอดะ แชมป์หญิงเดี่ยว ได้รับ

เงิน 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 81,614 บาท) และคะแนน

สะสมอันดับโลก 10 แต้ม ส่วนทรรศพร รองแชมป์ ได้รับ 1,470 

ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 51,009 บาท) และ 6 แต้ม  ส่วนชาย

เดี่ยว จีนพบกันเอง บู ยุนเชาเกต วัย 20 ปี มืออันดับ 446 ของโลก 

และมือวางอันดับ 3 ของรายการ ชนะ ชุย เจี๋ย วัย 24 ปี มืออันดับ 

972 ของโลก 2 เซตรวด 6-1 และ 6-4 คว้าแชมป์ได้สำาเร็จ นับ

เป็นการผ่านเข้าชิงชนะเลิศ 3 สัปดาห์ติดของ บู ยุนเชาเกต ในการ

แข่งขันที่จังหวัดเชียงราย ได้ไป 2 แชมป์ 1 รองแชมป์ในสัปดาห์

ที่ 2 และนับรวมทั้งหมดเป็นแชมป์ที่ 5 ในเส้นทางอาชีพของเจ้า

ตัว นอกจากนี้ บู ยุนเชาเกต ยังได้รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์

สหรัฐ (ประมาณ 74,952 บาท) และ 15 คะแนน ส่วนรองแชมป์ได้

รับ 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 44,138 บาท) และ 8 คะแนน 

สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้า 7 ทอง 

หัวหมาก • การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำาปี 2565 สนามที่ 1 วัน

ที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ที่สนามเวลโลโดรม ภายในการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย หัวหมาก สำาหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 

เป็นวันสุดท้าย มีชิงชัย 30 เหรียญทอง โดยมีการถ่ายทอดสดทาง

เฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association ให้แฟนจักรยานได้รับชมเช่น

เดิม ปรากฏว่ามียอดวิวกว่า 17,000 วิว พร้อมทั้งมีผู้ชมจากชาติ

อาเซียนเข้ารับชมด้วย อาทิ สปป.ลาว, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, 

กัมพูชา, เวียดนาม เป็นต้น ด้านผลการแข่งขัน ในวันสุดท้ายนี้ 

นักปั่นทีมสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำาผลงานได้อย่างยอด

เยี่ยม กวาดเหรียญทองไปถึง 7 รายการ รวมทั้ง ร.อ.หญิงจุฑา

ธิป ก็ได้แชมป์ในสนามที่ 1 รวมทั้งสิ้น 4 รายการ ประกอบด้วย 

ไทม์ไทรอัล 500 เมตร, เปอร์ซูต 3 กม., สปรินท์ และทีมสปรินท์ 

สำาหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำาปี 2565 สนามที่ 2 จะมี

วันที่ 1-3 กรกฎาคม ที่สนามเวลโลโดรมหัวหมาก 

‘พัทลุง’ เคาต์ดาวน์พร้อมต้อนรับนักกีฬาทั่วไทย 

พัทลุง • ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารและ

การประชาสัมพันธ์ สำานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด

พัทลุง กล่าวว่า จากการที่จังหวัดพัทลุงได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 37 “พัทลุงเกมส์” วัน

ที่ 29 กรกฎาคม -10 สิงหาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาอาวุโส

แห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” 2565 วันที่ 21-27 สิงหาคม 

2565 นั้น ล่าสุดได้รับรายงานจากนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิค 

แจ้งว่า ขณะนี้จากการเตรียมการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการแข่งขันนั้นด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะทำางาน วันนี้

จังหวัดพัทลุงพร้อมแล้วที่จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากทั่วประเทศ

ได้เข้าร่วมแสดงออกและประลองความสามารถในเชิงกีฬาภายใต้

แนวคิด “สามัคคี มีน้ำาใจ สายใยแห่งมิตรภาพ” และที่น่าสนใจถึง

แม้ว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะมีการกระจายสนามการแข่งขัน

ไปในหลายพื้นที่ก็ตาม แต่จากการประสานร่วมกับผู้บริหารการ

กีฬาแห่งประเทศไทยที่ลงไปตรวจและทดสอบความพร้อมก็ได้รับ

การยืนยันว่า ทุกสนามเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด และเหนือ

อื่นใดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงยังเน้นย้ำาว่า เพื่อ

ให้ “พัทลุงเกมส์” และ “เสกักเกมส์” เป็นเกมกีฬาที่สอดคล้องกับ

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลและวิถีกีฬาโลก เจ้า

ภาพจึงตระหนักและให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่เข้ามาผนวกกับการจัดการแข่งขัน และเพื่อแสดงให้

เห็นถึงความพร้อมในมิติต่างๆ. 

สหรัฐอเมริกา • “แหลม” ศรีสะเกษ ลั่นยังไม่ท้อ ขอสู้ต่อ ไม่เลิก 

กลับมาเป็นแชมป์โลกให้ได้ ไฟต์นี้เสียดาย กรรมการจับแพ้ไวไป

หน่อย เพราะมวยแลกกันมีโอกาสพลิกได้ ขณะที่ “เสี่ยฮุย” ลั่นพร้อม

สนับสนุนต่อ เพราะยังมีสัญญากับ “แมตช์รูม” ที่ยืนยันยังจัด “เจ้า

แหลม” ชกต่อ เพราะต่อยสนุกดุเดือดทุกไฟต์ โดยไฟต์ต่อไปให้ชกทำา

ฟอร์มที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ถ้าชนะจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกอีก

ศึกมวยโลกชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวต (115 

ปอนด์) ของสภามวยโลก (WBC) ระหว่าง “แหลม” ศรีสะเกษ 

นครหลวงโปรโมชั่น ผู้ท้าชิงชาวไทยวัย 35 ปี ในฐานะรองแชมป์โลก

อันดับ 2 กับ เจสซี “แบม” โรดริเกซ แชมป์โลกชาวสหรัฐ ที่ป้องกัน

แชมป์เป็นครั้งแรก ณ สังเวียนเทคพอร์ทอารีน่า เมืองซานอันโตนิโอ 

รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนักชกชาวมะ

กันวัย 22 ปีผู้นี้ เมื่อเช้าวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตามเวลาเมืองไทย

สำาหรับสถิติก่อนการชก ศรีสะเกษที่เคยเป็นเจ้าของเข็มขัด

แชมป์เส้นนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ผ่านสมรภูมิกำาปั้นโลกมาแล้ว 56 ไฟต์ 

ชนะ 50 ไฟต์ ซึ่งเป็นการชนะแบบไม่ครบยก 43 ไฟต์ แพ้ 5 ไฟต์ 

และเสมออีก 1 ไฟต์ ขณะที่โรดริเกซชนะ 15 ไฟต์รวด (น็อก 10) 

ยังไม่แพ้และเสมอใคร โดย “แหลม” ศรีสะเกษ เดินขึ้นเวทีท่ามกลาง

เสียงโห่ ขณะที่ “แบม” เดินขึ้นเวทีด้วยเสียงเชียร์กึกก้อง

การชกของคู่นี้ ศรีสะเกษพยายามเดินเข้าหาชวนแลกหมัด 

ทว่า โรดริเกซที่เป็นมวยซ้ายเหมือนกัน ไม่ยอมทะเลาะด้วย เน้นการ

เคลื่อนที่ที่ไวกว่า ยิงหมัดแย็บขวายาวๆ แล้ววนหนีออกมาอยู่กลาง

เวที พร้อมกับดักฮุกขวาเข้าเป้าหลายหมัด ทว่านักชกไทยยังเก็บ

อาการได้ โดยใน 6 ยกแรก นักชกวัย 35 ปีของไทยเป็นรองชัดเจน

ยก 7 นักชกไทยที่รู้ตัวว่า 6 ยกแรกมีคะแนนตามหลัง จึง

เดินเร็วท้าแลกมากขึ้น ทว่าไปพลาดโดนฮุกซ้ายของโรดริเกซ                    

อย่างจัง เสียหลักเซจนน่วมแตะพื้น โดนกรรมการนับ 8 ขึ้นยก 8 

ศรีสะเกษพยายามเร่งเต็มที่ แต่เร่งไม่ขึ้น ก่อนจะแผ่วในช่วงปลายยก 

พร้อมกับโดนโรดริเกซปล่อยพายุหมัดชุดอยู่ฝ่ายเดียวจนหลังพิงฝา 

กรรมการผู้ชี้ขาดเห็นว่าไม่ตอบโต้ จึงยุติการชกพร้อมกับชูมือให้ เจส

ซี โรดริเกซ เอาชนะทีเคโอไปในยกนี้

อุดรธานี • การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย “เจ็ตสกีโปรทัวร์” 

สนามสุดท้ายที่อ่างเก็บน้ำาหนองตะไก้ จังหวัดอุดรธานี วันสุดท้ายของ

การแข่งขันเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. เป็นการแข่งขันในโมโต 3 และ 4 ของ

รุ่นระดับมืออาชีพเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์สนามนี้ รวมทั้งตัดสิน

แชมป์ประเทศไทยในแต่ละรุ่นเมื่อรวมคะแนนทั้ง 4 สนาม  

รุ่นเรือนั่งรุ่นใหญ่ที่แรงเร็วที่สุดในโลก เจ็ตสกีนั่งอาชีพ จีพี 

(PRO-AM RUNABOUT GP) ยังเป็นการต่อสู้กันของ เลิศพงศ์ ขุน

เจ๋ง, เพิ่มพล ธีรพัฒน์

พาณิชย์ และธีระ เสร็จ

ธุระ หลังจากการแข่งขัน

วันแรก เลิศพงศ์มีคะแนน

ขึ้นนำาเพิ่มพล คู่แข่งในการ

ลุ้นแชมป์ประเทศไทย  

เกมโมโต 3 เป็น 

ธีระ เสร็จธุระ ที่ออกนำา 

ตามมาด้วยเพิ่มพลและ

เลิศพงศ์ ซึ่งเรือทั้ง 3 ลำา

พยายามไล่กันตลอด 10 

รอบของการแข่งขัน ก่อน

ที่ธีระเข้าที่ 1 ตามด้วยเลิศ

พงศ์ หลังจากเพิ่มพลเรือมี

ปัญหาเครื่องยนต์ในรอบสุดท้ายหลุดไปที่ 5 ทำาให้สถานการณ์ก่อนโม

โตสุดท้ายเพิ่มพลลำาบาก มาออกตัวในอันดับสุดท้าย  

โมโตนี้เลิศพงศ์นำาโด่งเข้าที่ 1 สบายๆ ขณะที่ธีระเรือเสียออก

จากการแข่งขัน ส่วนเพิ่มพลตามไล่แซงก่อนเรือขัดข้องในรอบสุดท้าย 

แต่ยังลอยเรือเข้าที่ 3 ตามด้วย อเล็กเซ เบซรูคอฟ นักแข่งรัสเซีย รวม

คะแนน 4 โมโต เลิศพงศ์ได้แชมป์สนามนี้ 233 คะแนน รองแชมป์  

ธีระ 202 คะแนน อันดับ 3 เพิ่มพล 188 คะแนน และเมื่อรวมคะแนน 

4 สนาม เลิศพงศ์กับเพิ่มพลมี 221 คะแนนเท่ากัน แต่เลิศพงศ์คว้า

แชมป์ประเทศไทยไปครอง เพราะมีผลงานสนามสุดท้ายดีกว่า  

ลอสแองเจลิส • แกเร็ธ เบล กัปตันทีมชาติเวลส์ยืนยันการย้ายไป

เล่นให้กับ ลอสแองเจลิส เอฟซี ในศึกฟุตบอลเมเจอร์ลีก ซ็อคเกอร์ 

ของสหรัฐอเมริกา หลังหมดสัญญากับ เรอัล มาดริด ยักษ์ใหญ่แห่ง

สเปน

แกเร็ธ เบล ยืนยันแผนการไปร่วมทีมลอสแองเจลิส เอฟซี 

ของเขาผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว หลังจากมีรายงานที่แพร่หลายเกี่ยวกับ

การย้ายไปค้าแข้งในสหรัฐอเมริกาในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลา

ท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา

“เจอกันเร็วๆ นี้ ลอสแองเจลิส” แกเร็ธ เบล ดาวเตะวัย 

32 ปี ชาวเวลส์ เขียนข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว พร้อมวิดีโอ

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเบลสวมเสื้อและหมวกประจำาทีมลอสแองเจลิส 

เอฟซี

ก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ลอสแองเจลิสไทมส์ เปิดเผยว่า เบล

จะมาเล่นให้กับ ลอสแองเจลิส เอฟซี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่จะ

ถึงนี้

ทางด้านอีเอสพีเอ็นรายงานว่า เบลจะนั่ง

เครื่องบินไปลอสแองเจลิสในช่วงปลายสัปดาห์

หน้าเพื่อเซ็นสัญญากับลอสแองเจลิส ซึ่งจะหมด

สัญญาในช่วงท้ายฤดูกาลนี้ แต่มีทางเลือกให้

ต่อสัญญาได้อีก 1 ปี

เบลซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนักเตะที่มีค่าตัว

มากที่สุดในโลกลงเล่นให้กับ “ราชันชุดขาว”  

เรอัล มาดริด ทั้งหมด 8 ฤดูกาล โดยคว้า

แชมป์ลีกในประเทศร่วมกับทีม 3 สมัย และ

แชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 5 สมัย

ในการเล่นระดับสโมสรนั้น ดาวเตะ

จากเวลส์ยิงประตูไปทั้งหมด 139 ประตู 

ส่วนผลงานในการเล่นให้มังกรแดง ทีมชาติ

เวลส์ 106 แมตช์นั้น เบลยิงไปทั้งหมด 39 

ประตู

แกเร็ธ เบล มีบทบาทเป็นอย่างมากในการพาทีมชาติเวลส์ผ่าน

เข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย หรือเวิลด์คัพ 2022 ที่กาตาร์ 

โดยพวกเขาอยู่ร่วมกลุ่มกับสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และอิหร่าน

นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1958 ที่ทีมชาติเวลส์

สามารถผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้

การเซ็นสัญญาของเบลกับ ลอสแองเจลิส เอฟ

ซี นั้นเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมในการสู้ศึก

เมเจอร์ลีก ซ็อคเกอร์ ขึ้นไปอีก โดยลอสแอง

เจลิสนำาอยู่ในกลุ่มเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ มี 

30 คะแนนจาก 15 แมตช์

เบลนับเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงระดับ

นานาชาติรายที่ 2 ที่ ลอสแองเจลิส เอฟซี 

เซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 

โดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งเซ็นสัญญกับ จิ

ออร์จิโอ ชิเอลลินี อดีตผู้เล่นของยูเวสตุสและทีม

ชาติอิตาลีมาร่วมทีม.

หลังการชก “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ เดินเข้าห้องพักนักมวย พร้อม

ด้วย “เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ และ “โค้ชป๊อป” โชคชัย พิสิฐ

วุฒินันท์ ซึ่ง “เจ้าแหลม” บ่นว่า แรงยังไม่หมด และกรรมการจับแพ้

ไวเกินไป ไม่ให้ โอกาสเลย ทั้งที่ตนอยู่ในจังหวะพิงเชือก โยกหลบหมัด

อยู่ ไม่ได้ โดนชกคว่ำา ที่โดนนับแรกในยก 7 นั้น เป็นจังหวะลื่นเสียหลัก 

กรรมการบนเวทีชาวเท็กซัส มาร์ก คาลอย ดูเหมือนคอยจ้องอยู่แล้ว 

แบม โรดริเกซ ออกหมัดแล้วเข้ากอดตลอดก็ไม่เตือน ทั้งที่ก่อนชกก็มา

อบรมกติกาว่าห้ามกอด และมีจังหวะก็รีบจับแพ้ทันที เพราะมวยแลกกัน

มีโอกาสพลิกเกมได้ เขาก็โดนเยอะ หมดเหมือนกัน โดนท้องก็มีอาการ 

เสียดายมาก แรงยังไม่ดี ไม่หมด แต่เป็นธรรมดาที่มาต่อยบ้านเขา แต่ก็

ยอมรับว่าจังหวะออกหมัดเราช้ากว่าเขาไปนิดหนึ่ง

ด้าน “เสี่ยฮุย” ถาม “เจ้าแหลม” ในห้องพักนักมวยว่า สู้ต่อ

สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตระหนักถึงข่าวการนำาบัตรชม

การแข่งขันเกมอุ่นเครื่องพรี ซีซั่น ที่ประเทศไทยมาจำาหน่ายต่อ (รีเซล) 

สโมสรไม่เคยอนุมัติการขายบัตรในรูปแบบดังกล่าว รวมทั้งไม่มี

ส่วนร่วมในรายละเอียดการขาย ที่นำาไปสู่การเข้าใจผิด ถึงแม้ว่าบัตร

วินิจยืนยันจัด‘แดงเดือด’ไม่ง่าย 

ทำาเพื่อชื่อเสียงคนไทยทั้งประเทศ 

เบลเผยย้ายไปลุยเมเจอร์ลีกกับแอลเอ

หรือเปล่า เพราะตนทำามวยไม่เคยทิ้งนักมวย ที่แพ้วันนี้ 

เพราะจังหวะขาการยืนมวยไม่ดี เสียหลักบ่อย กรรมการ

บนเวทีก็ช่วยเขาเยอะ กลับไปแก้จุดบกพร่องก็ยังมี

โอกาส ซึ่ง “เจ้าแหลม” ก็บอกว่า ขอสู้ต่อยังไม่ท้อ “เสี่ย

ฮุย” จึงตบหลังแล้วบอกว่าดีแล้ว วันนี้ต่อยสนุก ต่อย

ได้ แรงเหลือ ไม่เกี่ยวกับอายุ และยังมีสัญญากับแมตช์

รูมอยู่ที่จะจัด “แหลม” ชกต่อ โดยไฟต์หน้าให้ชกทำา

ฟอร์มที่สหรัฐอเมริกาอีกไฟต์ ถ้าชนะก็จะได้กลับมาชิง

อีก พร้อมกับหันไปถามตัวแทนของแมตช์รูมที่เข้ามาใน

ห้องพัก ซึ่งแมตช์รูมก็ยืนยันว่า ยังจัด “เจ้าแหลม” ชก

ต่อที่สหรัฐอเมริกาอีก เพราะเป็นมวยต่อยสนุกดุเดือดทุก

ไฟต์ ทำาให้ “เจ้าแหลม” แสดงอาการดีใจ ยืนยันว่ายังสู้

ต่อ กลับไปจะตั้งใจฟิตซ้อมแก้จุดบกพร่องต่างๆ กลับมา

เป็นแชมป์โลกอีกให้ได้

นอกจากนั้น “เจ้าแหลม” บอกว่า ภรรยาสาว 

“น้องจ๊ะจ๋า” พรพิมล สารแก้ว โทรมาปลอบว่า ไม่เป็นไร ทำาดีที่สุด

แล้ว ทำาเต็มที่แล้ว ไม่ต้องเสียใจ ขณะที่พ่อตาบอกว่าให้เลิกชก กลับ

มาทำาสวนทุเรียนที่ จ.ชุมพร ซึ่งตนบอกไปว่า ยังไม่เลิก ยังไม่ท้อ ขอ

สู้ต่อ เพราะแพ้หนนี้ยังคาใจอยู่ ยอมรับว่าแพ้มาก็คงโดนแฟนมวย

ตำาหนิมาก เป็นผู้แพ้ก็ยอมรับ เป็นเรื่องธรรมดา แต่จะขอพลิกวิกฤต

เป็นโอกาสกลับมาให้ได้

ด้าน “โรดิเกซ” กล่าวหลังชนะว่า “ถึงจุดนี้ ผมพิสูจน์ให้เห็น

แล้วว่า ผมคือของจริง ผมปราบศรีสะเกษ ได้ด้วยแผนการชกของ

ยอดโค้ช โรเบิร์ต การ์เซีย ที่เน้นให้ผมเคลื่อนไหวดูมุม และจังหวะ

การชกให้เด็ดขาด ผมรู้ว่าชนะตั้งแต่ยก 3 ที่ผมโจมตีทำาให้เขาอ่อน

ลงได้ พลังของเขาลดลง ไม่เหมือนยกแรก ตอนนี้ผมพร้อมจะเจอกับ

ใครก็ได้”.

‘แหลม’ไม่ท้อขอเป็นแชมป์โลกอีกครั้ง

เข้าชมการแข่งขัน เหล่านั้นคือของแท้ก็ตาม นอกจากนั้นสโมสรไม่เคย

ทำาข้อตกลงให้นักเตะร่วมรับประทาน อาหารค่ำากับผู้ โชคดี

ทั้งสองสโมสรกังวลและผิดหวังที่เห็นแฟนๆ ได้รับรู้ข่าวสารที่

บิดเบือน เรากำาลังเตรียมตัวมาปรีซีซั่นที่ประเทศไทย อดใจรอไม่ไหวที่

จะได้พบกับเหล่าแฟนๆ ของเรา 

และเมื่อช่วงดึกวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย.วินิจ เลิศรัตนชัย ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรซแอร์ เฟสติวัล จำากัด ผู้จัดศึกได้ชี้แจง

ผ่าน IG Vinijdj ถึงเรื่องดังกล่าวว่า 

“อยากขอให้พื้นที่เล็กๆ พูดบ้างครับ เรื่องสโมสรออกมาบอกก็

ถูกต้องแล้ว เขาต้องปกป้องภาพลักษณ์ให้ดีที่สุด แสดงจุดยืน ซึ่งผม

เห็นด้วยเช่นนั้นกับแถลงการณ์ อย่างที่ตั้งตารอสำาหรับงานครั้งนี้มากๆ 

เพราะเป็นนัดที่มีความหมายของทั้ง 2 ทีมอย่างยิ่ง 

ผมอยากบอกถึงความต้ังใจและจุดยืนเช่นกัน ต้ังแต่เร่ิมงาน ดรา

มาก็เร่ิมมาต้ังแต่ได้รับงบจากภาคส่วน ความคิดท่ีสบประมาทต่างๆ จน

เกือบถอดใจ ผมตัดสินใจทำางานน้ีคนเดียว จริงๆ มันเป็น Match เกินฝัน

ท่ีผมอยากสร้างมาตรฐานใหม่ ทุกด้านในการจัดงาน ยกระดับทุกส่ิงท่ีจะ

ทำาได้ ผมเต็มท่ีกับทุกอย่างท่ีทำา ผมโชคดีท่ีมีเพื่อนรอบตัวมีผู้สนับสนุนท่ีมี

น้ำาใจและเต็มใจ หลายเรื่องท่ีไม่สามารถอธิบายได้ 

รู้อย่างเดียวคือเดินหน้าเพื่อให้ 12 กรกฎาน้ีออกมาสมบูรณ์ท่ีสุด 

ให้สมกับกรุงเทพฯ ประเทศไทยท่ีรักของพวกเราเป็นท่ีจดจำา พร้อม

ถ่ายทอดอวดสายตาชาวโลกไปกว่า 145 ประเทศแล้วครับ มันไม่ง่าย

เลยครับกับการทำางานกับสโมสรท่ีมีมาตรฐานสูง ท่ีมีแฟนกว่า 3 พัน

ล้านคน ปัญหามีทุกวันทุกวินาที แต่แก้ไขได้ครับ ผมสัญญากับทุกคน

ครับว่า ต้องทำาทุกอย่างไม่ให้บกพร่อง ไม่ให้เสียชื่อความเป็นคนไทย 

ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารใดๆ จาก

ส่วนไหน ทั้งทางตรงทางอ้อมที่ผ่านมา ผมขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้

เดียวครับ และจะทำางาน THE MATCH Bangkok Century Cup 

2022 ให้ดีที่สุดที่ชีวิตนึงจะทำาได้ 

เหลืออีกไม่ถึง 3 สัปดาห์ ขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่

ดี ต้อนรับ Match ประวัติศาสตร์ Match เปิดประเทศ ต้อนรับนัก

ฟุตบอล ศิลปินระดับโลก และแขกต่างประเทศ เพื่อชื่อเสียงที่ดีของ

ประเทศเราร่วมกันครับ” วินิจ เลิศรัตนชัย ระบุ.

‘เลิศพงศ์-นันท์วัฒน์’แชมป์เจ็ตสกี โปรทัวร์

แกเร็ธ เบล ผู้เล่นทีม

ชาติเวลส์ ออกมายืนยัน

ว่าจะย้ายไปเล่นให้ ลอส

แองเลจิส เอฟซี สู้ศึก

เมเจอร์ลีก ซ็อคเกอร์ 

ของสหรัฐอเมริกา ใน

ฤดูกาลนี้

เลิศพงศ์ ขุนเจ๋ง คว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่นเรือนั่งอาชีพ จีพี  

กรุงเทพฯ • ตามที่มีข่าวฮือฮา

กับศึก “แดงเดือด” 2 สโมสร

ยักษ์ใหญ่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

พบลิเวอร์พูล “THE MATCH 

Bangkok Century Cup 2022” 

ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ที่สนาม

ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก 

โดยมีข่าวออกมาว่าจะมีการ

จำาหน่ายบัตรให้กับผู้ โชคดีได้ร่วม

วงรับประทานอาหารกับนักเตะดัง

ของ 2 ทีม รวมถึงศิลปินดังนั้น 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

เพจ Liverpool FC ซึ่งเป็นเพจ

ทางการของสโมสรลิเวอร์พูลได้

ออกแถลงการ ระบุว่า แถลงการณ์

สโมสรลิเวอร์พูลถึงการนำาบัตรเข้า

ชมเกมพรีซีซั่นมาจำาหน่ายซ้ำา 

“สโมสรลิเวอร์พูลตระหนักถึง

การนำาบัตรเข้าชมการแข่งขันเกมพรีซีซ่ันกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ใน

วันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม กลับมาจำาหน่ายอีกคร้ังอย่างไม่เป็นทางการ 

“เราไม่อนุมัติการจำาหน่ายในครั้งนี้ หรือยอมรับในรูปแบบของ

เนื้อหาในการจำาหน่ายบัตรในครั้งนี้ ที่เป็นการชี้นำาให้เข้าใจผิด ถึง

แม้ว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันจะเป็นของจริงก็ตาม แต่จะไม่มีการรับ

ประทานอาหารค่ำาที่ผู้ โชคดีจะได้พบกับนักเตะชุดใหญ่ของทีม

“ทั้งสองสโมสรต่างมีความกังวลเกี่ยวกับการนำาบัตรเข้าชมมา

จำาหน่ายซ้ำาในครั้งนี้ และรู้สึกผิดหวังที่แฟนบอลได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด

เช่นนี้

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เริ่มต้นการเตรียมพร้อม

พรีซีซั่นในประเทศไทย และเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้พบกับทุกคน

ระหว่างที่อยู่ที่กรุงเทพฯ YNWA”

ขณะที่แฟนเพจ “Red Army Fanclub” ได้ โพสต์ข้อความระบุ

ว่า แถลงการณ์ จากสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

วินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำากัด ผู้จัดงาน THE 

MATCH Bangkok Century Cup 2022  มอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม THE MATCH 

RUN 2022 วิ่งแดงเดือด เมื่อเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่ลานด้านหน้าอินดอร์ สเต

เดี้ยม หัวหมาก 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ครีเอทีฟ กล่าวว่า จี-ยู ครีเอทีฟ เป็นองค์กรที่ทำางานร่วมกับคนรุ่นใหม่ เรา

ต้องการที่จะดึงคนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการช่วยกันขับเคลื่อน

กิจกรรมเพื่อสังคมผ่านงานศิลปะ NFT ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เข้าใจและเข้า

ถึงได้ง่ายอยู่แล้ว เราหวังว่าจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กสนใจที่จะทำาประโยชน์

เพื่อสังคม อาทิ โครงการ Hi ว่า เป็นโครงการที่ดำาเนินการมามากกว่า 10 ปี

แล้ว โดยเฉพาะผู้พิการซ้ำาซ้อน เด็กด้อยโอกาส เด็กที่ถูกทารุณกรรม หรือ

แม้แต่เด็กที่ติดเชื้อ HIV เราก็เข้าไปให้การช่วยเหลือ

จารุวรรณ เวชตระกูล ประธานโครงการอาร์ตโนแฮนด์ กล่าวว่า 

โครงการอาร์ตโนแฮนด์และบ้านศิลปะเอกชัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Pay It 

Forward เป็นปีที่ 4 ซึ่งแต่ละครั้งเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ชื่นชอบผล

งานศิลปะต่างๆ ส่วนหนึ่งเราได้แบ่งรายได้นำาไปทำากิจกรรมดังกล่าว เพื่อ

ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ

แม้แต่กับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง โครงการ Pay It Forward ก็เข้าไปช่วยเหลือ

ศูนย์จี โนมเผยคนไทยมียีนนีแอนเดอร์ทัล7%

ศูนย์จี โนมทางการแพทย์ รพ.รามา  

ธิบดี ได้ โพสต์ข้อความล่าสุดผ่านเฟซบุ๊ก 

Center for Medical เกี่ยวกับยีนกลายพันธุ์ 

“LZTFL1” ที่เป็นมรดกจาก “มนุษย์นีแอน 

เดอร์ทัล (Neanderthals)” เมื่อ 60,000 ปี                 

ก่อนได้ถูกถ่ายทอดมาสู่ “มนุษย์ โฮโมเซเปียนส์                                          

(modern human)” ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่

ทำาให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน

จำานวนมากเสียชีวิต โดยมีอีกหลักฐานสำาคัญ

ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าการติดเชื้ออย่างรุนแรงและ

การเสียชีวิตจากโควิด-19 มีความเกี่ยวข้อง

อย่างสำาคัญกับพันธุกรรมของแต่ละบุคคล 

แม้บุคคลนั้นจะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง “608” (ผู้

สูงวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรค

ประจำาตัว 7 โรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์) ที่

ส่วนใหญ่จะมีอาการหนักเมื่อติดโควิด)  

ในใจความสำาคัญของบทความของ

ศูนย์จีโนมฯ ระบุว่า  นักวิทยาศาสตร์ตรวจ

พบดีเอ็นเอที่มาจากนีแอนเดอร์ทัล ประมาณ 

1-4% ในแทบทุกชนชาติทั่วโลก ยกเว้น

ชนเผ่าแอฟริกันที่ ไม่ ได้อพยพออกมาจาก

แอฟริกา โดย ดร.เจมส์ เดวีส์ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านจี โนมและแพทย์ ไอซียูแห่งมหาวิทยา

ลัยออกซ์ฟอร์ด ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสาร “Nature” พร้อมแถลงในงานประชุม 

“Cheltenham Science Festival 2022” ว่า

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มียีน “LZTFL1” บน

โครโมโซมคู่ที่ 3 ที่กลายพันธุ์ ไปหนึ่งตำาแหน่ง 

ซึ่งยีนกลายพันธุ์ดังกล่าวมนุษย์ ได้รับมาจาก

นีแอนเดอร์ทัล อันจะส่งผลให้มีความเสี่ยงที่

กรุงเทพฯ • ศูนย์จี โนมทางการแพทย์ รพ.รามาฯ เผยแพร่บทความคนไทยมียีนกลาย

พันธุ์ “LZTFL1” ที่เป็นมรดกจาก “มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล” เมื่อ 60,000 ปีก่อน ประมาณ 

7% ทำาให้อัตราการเสียชีวิตจากโควิดไม่รุนแรงเท่าชาติกลุ่มเอเชียใต้ที่มียีนนีแอนเดอร์ทัล

สูงที่สุด

เซลล์ปอดและเซลล์บริเวณทางเดินหายใจมี

การติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงและมีอัตราการ

เสียชีวิตสูงกว่าคนปรกติที่ไม่มียีน “LZTFL1” 

กลายพันธุ์ (จากนีแอนเดอร์ทัล) ถึงสองเท่า  

โดยศึกษาจากผู้ติดเชื้อใน รพ. จำานวน 3,199 

คน โดยมีกลุ่มประชากรควบคุม 897,488 คน

จากฐานข้อมูลโครงการจี โนมมนุษย์                                                                           

นานาชาติ “https://www.internationalge-

nome.org/” พบยีน “LZTFL1” กลายพันธุ์

ที่มนุษย์ปัจจุบันได้รับจากนีแอนเดอร์ทัลสูง

ที่สุดในกลุ่มประชากรเอเชียใต้ เช่น อินเดีย 

ปากีสถาน และบังกลาเทศ พบน้อยใน

ประชากรเอเชียตะวันออก เช่น เกาหลีและ

ญี่ปุ่น พบบ้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่

พบเลยในประชากรแอฟริกันดั้งเดิม  ดังนี้

ประชากรเอเชียใต้ กลุ่มที่ 1 (เช่น 

อินเดีย  ปากีสถาน และบังกลาเทศ) พบถึง 

50% กลุ่มที่ 2 บังกลาเทศสูงถึง 63% กลุ่ม

ที่ 3 ประชากรยุโรปพบเฉลี่ย 16% กลุ่มที่ 4 

“ในส่วนของโครงการ Pay It Forward Special ซึ่งเป็นโครงการที่

ต่อยอดจากโครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่ง

การแบ่งปัน เราจะเป็นตัวกลางในการให้ทุนผู้ด้อยโอกาสที่มีฝีมือในศิลปะ

ด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการทำาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้ศิลปินมีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ”

สิตาภา สุพล กรรมการผู้จัดการ บจก.บรอนซ์สยาม ไฟน์อาร์ต กล่าว

ว่า บรอนซ์สยามได้เข้าไปช่วยสนับสนุนศิลปินด้อยโอกาส ศิลปินที่ยังเป็น

นิสิตนักศึกษา และมีผลงานที่โดดเด่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โรคระบาดโควิด-19 ทำาให้ขาดรายได้ บรอนซ์สยามจึงเป็นตัวกลางในการนำา

ผลงานของศิลปินเหล่านั้น นำามาเข้าร่วมกับโครงการ 1Sharing100 NFTs 

Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งใน

การให้ศิลปินได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

โครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการ

แบ่งปัน เป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท บรอนซ์สยาม 

ไฟน์อาร์ต จำากัด ผู้ผลิตและส่งออกบรอนซ์ชั้นนำาของไทย ห้างหุ้นส่วนจำากัด 

อาร์ตโนแฮนด์ และบ้านศิลปะเอกชัย เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมศิลปินผู้

พิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีความสามารถด้านงานศิลปะ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ 

จำากัด (G-Yu Creative Co., Ltd.) องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด 

การประชาสัมพันธ์ ด้านประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติ และองค์กรสวัสดิภาพ

สัตว์ (The Hope Thailand) ผู้ระดมทุนจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์

ศิลปินท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 

1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน สามารถ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.1sharing100.com หรือ 0-2418-2885, 

09-8825-0585, 09-8263-8694.

ฟังคอนเสิร์ตยุค 60 กับสามศิลปินแถวหน้า

ถือเป็นความสุขเล็กๆ ของนักฟังเพลงวัยเก๋าแห่งยุค 60 

ที่จะได้ลุ้นกันจนแทบจะกลายเป็นธรรมเนียมแล้วว่า ปลัดแป๋ง-

สมใจนึก เองตระกูล จะเชิญใครมาเล่นคอนเสิร์ตให้ได้คลาย

เหงากัน หลังจากที่ทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี 2557 ได้เคยพาศิลปิน

ระดับแถวหน้า อาทิ The Platter, Johnny Tillotson & Brian 

Hyland, The 

Drifter, Jimmy 

Clanton และ

ล่าสุด Brian 

Hyland ที่ควง

คู่มากับ Peggy 

March ซึ่ง

ทั้งหมดล้วน

เป็นนักร้องในยุค 60 ระดับอมตะนิรันดร์กาลทั้งสิ้น ที่เคยมา

เปิดการแสดงไปแล้ว เพิ่งจะต้องมาห่างหายกันไปถึง 2 ปีเต็ม

เพราะติดช่วงโควิด

ในปี 2565 นี้ บรรดามิตรรักแฟนเพลงก็จะได้พบ

กับการกลับมาเป็นครั้งที่สองของศิลปินระดับตำานาน THE 

BROTHERS FOUR ซึ่งจะมาให้ความสุข ความสนุกสนาน กับ

เพลงเพราะๆ ของพวกเขามากมาย อาทิ Try to Remember, 

Puff (The Magic Dragon), 500 Miles และที่ขาดไม่ได้คือสุด

ยอดเพลงฮิตอย่าง Greenfield นั่นเอง โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ผู้ชม

จะได้ฟังเพลงฮิตตลอดกาลอัดแน่นกว่า 2 ชั่วโมงเต็ม

และเหลือกันอีกเพียง 2 รอบเท่านั้น คือ ในวันที่ 30 

และ 31 กรกฎาคมนี้ ณ ESC Hall โรงแรมเอส ปาร์ค รังสิต 

ซึ่งต้องรีบจองบัตรกันด่วนเพราะบัตรมีจำานวนจำากัด และราคา

ย่อมเยามาก 

เพียง 1,000 

1,500 และ 

2,000 บาท 

โดยจองบัตร

ได้แล้วที่ Thai 

Ticket Major 

ทุกสาขา หรือ

โทร. 06-1493-

8229.

‘สกสค.’เล็งยกเครื่องโครงการ‘ช.พ.ค.-ช.พ.ส.’ทันยุคสมัย
ศึกษาธิการ • สกสค.เร่งหารือจัดสิทธิพิเศษ

ให้สมาชิกโครงการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. หวังดึง

ครูรุ่นใหม่เข้าเป็นสมาชิก “พิเชษฐ” ยอมรับ

อัตราค่าสมาชิกสูง ควรมีอะไรที่พิเศษกว่า

นอกกลุ่มสมาชิก และปรับรูปแบบให้ทันยุค

สมัยมากยิ่งขึ้น

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติ

หน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ตามที่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีข้อห่วงใย

เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสง                                                       

เคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.) 

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีสมาชิกลดลง และมอบ

หมายให้ สกสค.จังหวัดจะต้องทำางานเชิงรุก

เร่งประชาสัมพันธ์ โครงการนี้ให้แก่ครูรุ่นใหม่

ในพื้นที่ให้มากขึ้นนั้น ในเบื้องต้นตนได้สั่ง

การให้ ผอ.สกสค.จังหวัดดำาเนินการประสาน

งานร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ต่างๆ เพื่อทำาการชี้แจ้งและสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกับ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. เพื่อให้สมาชิก

เข้าใจว่า โครงการนี้เป็นไปในลักษณะครูช่วย

ครู เพราะเราเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ตนก็เข้าใจครูที่จะเข้าร่วมเป็น

สมาชิก แต่ติดปัญหาเรื่องการเงิน เรื่องค่า

สมาชิกที่สูง ซึ่ง สกสค.ก็จะมีการหารือร่วมกัน 

เพื่อที่จะหาทางออกในเรื่องนี้ โดยอยู่ระหว่าง

การดำาเนินการ

“นอกจากการเร่งประชาสัมพันธ์แล้ว 

สกสค.จะหาแนวทางอื่นๆ ที่จะสามารถดึง

ครูรุ่นใหม่เข้ามาร่วมโครงการ ช.พ.ค.และ 

ช.พ.ส.ด้วย เช่น การเพิ่มสวัสดิการพิเศษใน

เรื่องต่างๆ เพราะผมมองว่าเมื่อครูเข้าร่วม

เป็นสมาชิกโครงการแล้ว ก็ควรที่จะได้รับ

อะไรที่พิเศษ หรือสิทธิต่างๆ เพิ่มขึ้นมา แต่ 

สกสค.ก็ยังคงดูแลสิทธิของครูทั่วไปด้วย ไม่

ได้ทิ้ง แต่สมาชิกจะต้องมีอะไรพิเศษกว่า 

เพราะหากดูแลอย่างเท่าเทียมกันก็จะไม่มีครู

คนใดต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะ

นี้อยู่ระหว่างการหารือว่าจะมีการเพิ่มเติม 

หรือเสริมในเรื่องใดบ้าง และเรื่องนี้ถือเป็น

โจทย์ที่ สกสค.จะต้องเร่งศึกษา เพื่อนำาเสนอ

ให้ รมว.ศธ.ในฐานะประธานคณะกรรมการ 

สกสค.พิจารณา” ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค.

กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า สาเหตุที่ครูรุ่น

ใหม่ไม่เข้าร่วมโครงการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. 

เนื่องจากมองว่าไม่คุ้มค่านั้น นายพิเชฐกล่าว

ว่า เนื่องจากโครงการนี้ดำาเนินการมาเป็น

ระยะเวลา 70 ปีแล้ว และในปัจจุบันธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ถือว่ามีความ

หลากหลายและการแข่งขันสูง ดังนั้น  สกสค.

จะต้องมีการปรับวิธีการดำาเนินการให้เหมาะ

สมกับยุคสมัยมากขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายสำาคัญ

ที่ สกสค.จะต้องดำาเนินการ.

มรดกจาก60,000ปีก่อนทำาให้อัตราการเสียชีวิตจากโควิดไมร่นุแรงเท่ากลุ่มเอเชียใต้

นปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบดิจิทัล NFT Art 

กำาลังได้รับความสนใจจากชาวไทยและต่างประเทศ สำาหรับ NFT 

Art หรือเรียกอีกอย่างว่า Non-Fungible Token (NFT) เป็นชื่อ

เรียกของเหรียญ (Token) Cryptocurrency ประเภทหนึ่งที่ใช้แทน

ความเป็นเจ้าของ หรือกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ต่างๆ โดยสินทรัพย์

นั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะดิจิทัล เพลง ดนตรี ฯลฯ

นับเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการนำาผล

งานศิลปะดิจิทัล NFT มาเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนสังคมแห่งการ

แบ่งปัน รวบรวมและผนึกน้ำาใจของบุคคลที่ชื่นชอบศิลปะทุกคนในโลกผ่าน

กิจกรรมการกุศลที่สร้างสรรค์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน

โครงการ 1Sharing100 NFTs Art Project ศิลปะเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน

เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านศิลปะเอกชัย ร่วมกับบริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ 

จำากัด, ห้างหุ้นส่วนจำากัด อาร์ตโนแฮนด์, บริษัท บรอนซ์สยาม อาร์ต จำากัด 

และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมประมูลและจำาหน่ายผลงานศิลปะดิจิทัล NFT 

เพื่อจัดส่วนแบ่งรายได้นำาไปสมทบทุนกิจการการกุศล พร้อมทั้งเป็นตัวกลางใน

การประสานศิลปินและผู้ให้การสนับสนุนงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ มุ่ง

หวังในการขยายเครือข่ายและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

โดยเงินรายได้ของโครงการที่จะแบ่งปันและสนับสนุนถึง 6 โครงการ 

ได้แก่ 1.โครงการ Hi! Project Infinite giving การให้ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อ

สร้างสรรค์สังคมแห่งการให้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 2.องค์กรสวัสดิภาพสัตว์ 

(The Hope Thailand) ผู้ระดมทุนจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ 3.โครงการ Pay 

it Forward Special เพื่อจัดทำากองทุนกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการ

ที่มอบกองทุนกู้ยืมโดยปราศจากดอกเบี้ยให้กับนักธุรกิจขนาดเล็ก ที่จะ

สร้างสรรค์ธุรกิจที่สามารถส่งต่อน้ำาใจสู่สังคมอย่างยั่งยืน 4.โครงการจัดสร้าง

อาคารจัดเก็บผลงาน พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ Chiang Mai Art Museum 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะระดับนานาชาติ 5.โครงการจัดสร้างอาคาร 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ บ้านศิลปะเอกชัยเพื่อศิลปินผู้ด้อยโอกาส และ 

6.โครงการหมู่บ้านศิลปะ 1Sharing100 Arts Village เพื่อจัดสร้างหมู่บ้าน

ศิลปะและชุมชนแบ่งปัน เพื่อศิลปินทั้งในและต่างประเทศได้ใช้เป็นสถานที่

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ให้ก่อเกิดรายได้ซึ่งนำามาช่วยเหลือสังคม

พิสิทธิ์ สุพล ประธานโครงการหมู่บ้านศิลปะ 1Sharing100 Arts 

Village ผู้จัดตั้งโครงการฯ กล่าวว่า เราตั้งใจสนับสนุนศิลปินที่มีใจอาสา

เพื่อสังคมจากทั่วโลก มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น โครงการ 

1Sharing100 NFTs Art Project จะนำาผลงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงาน

จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย หรือเพลง ฯลฯ มาโปรโมตขายในรูป

แบบ NFT โดยนำารายได้แบ่งปันคืนสู่สังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

ทางด้าน เอกชัย วรรณแก้ว ประธานบ้านศิลปะเอกชัย กล่าวว่า ใน

อดีตศิลปินจะนำาผลงานตนเองไปจำาหน่ายผ่านทางแกลเลอรี หรือช่องทาง

ส่วนตัว แต่ในปัจจุบันถือว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก เป็นเครื่องมือที่ทำาให้

ศิลปินสามารถจำาหน่ายผลงานช่องทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะ 

NFT ที่สามารถเข้าถึงผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะได้ทั่วโลก

“บ้านศิลปะเอกชัย คือแหล่งเรียนรู้ ฝึกหัดและสร้างโอกาสจากงาน

ศิลปะแก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ หรือผู้ที่ชื่นชอบงานศิลป์แต่

ขาดพื้นที่หรือการสนับสนุนเพื่อสร้างฝันของตนเอง โครงการมีความมุ่งมั่น

ที่จะสรรค์สร้างพื้นที่แห่งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่แห่งการแบ่งปัน การเกื้อกูล 

สนับสนุน และส่งต่อโอกาสให้กับผู้คนในสังคมได้อย่างยั่งยืน” เอกชัยกล่าว

ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.จี-ยู 

1Sharing100 NFTs Art Project

ผลงานศิลปะ NFT ไทยสู่สากล

ใ

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

ชีวิตจากโควิด-19 ในอัตราที่สูงกว่าสตรีชาว

อังกฤษ 1.9 และ 2.5 เท่าตามลำาดับ

ส่วนประชากรในเอเชียตะวันออกและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบยีน “LZTFL1” 

กลายพันธุ์ที่ ได้รับจากนีแอนเดอร์ทัลไม่มาก 

ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำาให้เกาหลีเหนือและ

ญี่ปุ่น เวียดนามและไทย แม้จะมีการติดเชื้อ

โควิด-19 แต่อัตราผู้เสียชีวิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำา

“เป็นเรื่องที่น่าพิศวงที่ความแตกต่าง

ของรหัสพันธุกรรมเพียงตำาแหน่งเดียวซึ่ง

เปลี่ยนจาก “G เป็น A” จากจำานวนสามพันล้าน                                                                 

ตำาแหน่งบนสายดีเอ็นเอที่ประกอบเป็นจีโนม

มนุษย์ สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

บริเวณปอดและเสียชีวิตจากโควิดในมนุษย์

ปัจจุบันได้มากกว่าสองเท่า” ศูนย์จีโนมฯ เน้นย้ำา

ส่วนยีน “LZTFL1” มีการกลายพันธุ์ที่

ตำาแหน่ง 45,818,159 บนโครโมโซม 3 หากผู้

ติดเชื้อมี “G” ที่ตำาแหน่งนี้จะมีความเสี่ยงต่ำา 

และถ้าเป็น “A” (ที่ได้รับจากนีแอนเดอร์ทัล) 

จะมีความเสี่ยงสูงกว่าถึง 2 เท่าที่จะติดเชื้อ

รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต  

“ทั้งนี้ ทีมวิจัยของ ดร.เจมส์ เดวีส์ เชื่อ

ว่าในคนที่มียีน “LZTFL1” ที่ไม่กลายพันธุ์ จะ

สามารถส่งสัญญาณให้เซลล์ ในระบบทางเดิน

หายใจเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ 

“ตัวจับ หรือ receptor” บนผิวเซลล์ที่เรียกว่า 

“ACE2” ทำาให้เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าจับกับ 

receptor บนผิวเซลล์ได้ยาก เป็นระบบป้องกัน

ภัยของเซลล์เองจากการรุกรานของบรรดา

ไวรัส มิให้เข้าสู่เซลล์ได้ โดยง่าย โดยจะช่วย

ขัดขวางการติดเชื้อลุกลามของไวรัสโคโรนา 

2019 ร่วมกับระบบแอนติบอดีและระบบเซลล์

เม็ดเลือดขาวที่จะเข้าทำาลายเซลล์ติดเชื้อตรง

ข้ามหากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มียีน “LZTFL1” 

กลายพันธุ์จากนีแอนเดอร์ทัลจะไม่สามารถส่ง

สัญญาณให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ 

“receptor” บนผิวเซลล์ที่เรียกว่า “ACE2” ได้ 

ทำาให้ตกเป็นเป้านิ่งให้ไวรัสโคโรนา 2019 เข้า

มาจับกับ receptor บนผิวเซลล์และแทรกตัว                                                          

เข้าไปเพ่ิมจำานวนภายในเซลล์ได้โดยง่ายปราศ 

จากระบบป้องกันจากเซลล์ผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีการ                                                        

ประมาณกันว่าจำานวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกจาก 

“LZTFL1” กลายพันธ์ุ (จากนีแอนเดอร์ทัล) อาจ

อยู่ในระดับหลายแสนหรือถึงหน่ึงล้านคนทีเดียว”

อย่างไรก็ตาม เป็นความโชคดีที่นักวิจัย

พบว่า “LZTFL1” กลายพันธุ์จากนีแอนเด

อร์ทัลไม่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์

ปัจจุบัน โดยผู้ที่มียีนกลายพันธุ์ยังคงตอบสนอง

ต่อวัคซีนที่ฉีดเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามปกติ 

ดังน้ันศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ กำาลังทำาวิจัย                                                        

ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อยืนยัน

ให้ชัดเจนว่าในกลุ่มประชากรไทยผู้ที่มียีน 

LZTFL1 กลายพันธุ์ ควรจัดร่วมอยู่ในกลุ่ม

เปราะบางท่ีเมื่อมีการติดเช้ือโคโรนา 2019 จะมี

ความเสี่ยงสูงหรือไม่ที่จะติดเชื้อรุนแรงอันอาจ

ถึงแก่ชีวิต เช่นเดียวกับกลุ่ม 608 หากเป็นเช่น

น้ัน การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันกลุ่มเปราะบาง

ทั้งสองกลุ่มนี้มิให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรงได้ รวมทั้ง

การให้ยาต้านไวรัสในทันทีกับทั้งสองกลุ่มเมื่อ

มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันถือได้ว่า

เป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แม่นยำา (Precision 

medicine) หรือการรักษาตามยีนนั้นเอง

“ดร.เดวีส์และผู้ร่วมทีมวิจัย ดร.ไซมอน 

อันเดอร์ดาวน์ จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด                                                        

บรูกส์ ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยายังเปิดเผยว่า                                                           

ยีนนีแอนเดอร์ทัลได้ปรากฏในมนุษย์เป็น

ครั้งแรกเมื่อ 60,000 ปีก่อน จากการมีเพศ

สัมพันธ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับนี

แอนเดอร์ทัล เกิดเป็นทารกลูกผสมเพียง

คนเดียวที่มียีนกลายพันธุ์ดังกล่าว และต่อ

มาได้แพร่ยีนกลายพันธุ์ดังกล่าวมาสู่มนุษย์

ในปัจจุบัน หากไม่มีเพศสัมพันธ์ในครั้งนั้น

มนุษย์อาจจะไม่มียีนกลายพันธุ์ ร้ายแรง 

“LZTFL1” จากนีแอนเดอร์ทัล อันก่อให้เกิด

การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงถึง

ขั้นเสียชีวิต (Susceptibility and Severity) ก็

เป็นได้” ศูนย์จีโนมฯ ระบุ.

ประชากรลูกผสมอเมริกันพบเฉลี่ย (admixed 

American) 9% และกลุ่มที่ 5 ข้อมูลประชา 

กรไทย จากฐานข้อมูลจีโนมอาสาสมัครประ 

ชากรไทยสุขภาพดีจำานวน 1,000 คน ที่ศูนย์

จี โนมทางการแพทย์รามาธิบดีได้ถอดรหัส

พันธุกรรมไว้ พบยีน “LZTFL1” กลายพันธุ์

ที่ ได้รับจากนีแอนเดอร์ทัลไม่มากไม่น้อย 

ประมาณ 7%  

ศูนย์จีโนมฯ ระบุอีกว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถือว่าสอดคล้องกับสถิติที่พบว่าผู้คนที่สืบเชื้อ

สายมาจากบังกลาเทศ ปากีสถาน หรืออินเดีย

ในอังกฤษมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจาก                

โควิด-19 ระหว่างการติดเช้ือไวรัสโอมิครอน                                                 

มากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อัตราการเสีย

ชีวิตของผู้ชายชาวบังกลาเทศในอังกฤษนั้น

สูงกว่าผู้ชายชาวอังกฤษ 2.7 เท่า ในขณะที่

ชายชาวปากีสถานมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่า

ชาวอังกฤษ 2.2 เท่า ส่วนบรรดาสตรีชาว

บังกลาเทศและปากีสถาน มีอัตราการเสีย

พีระบุญ เจริญวัย ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ พิสิทธิ์ สุุพล

เอกชัย วรรณแก้ว



magine Dragons” สุดยอดวงอัลเทอรเนทีฟร็อกเจาของ

รางวัลแกรมมี ปลอยซิงเกิลใหม “Sharks” มาพรอมภาพ

ยนตรมิวสิกวิดีโอท่ีถายทําข้ึนใน Las Vegas กอนเตรียมเปด

ตัวอัลบ้ัมใหมท่ีทุกคนท่ัวโลกกําลังรอคอยอยาง “Mercury – Act 2” 

ในวันศุกรท่ี 1 กรกฎาคมน้ี 

นอกจากน้ี “Imagine Dragons” กําลังจะเดินสายทัวรยุโรป 

และจะเร่ิมทัวรอเมริกาต้ังแตเดือนสิงหาคมเปนตนไป สามารถดู

ตารางการทัวรและซ้ือบัตรไดท่ี https://www.imaginedragonsmusic.

com/tour

โดยกอนหนาน้ีมีการเปดตัว “Sharks” ใหแฟนๆ ท่ัวโลกไดรับ

ชม ซ่ึงดาน “Imagine Dragons” ไดจัดงานพรมแดงพรีเมียรอีเวนต

ระหวางทัวรในยุโรป โดยไดเปดไสฟสตรีมมิวสิกวิดีโอท่ีโรงภาพยนตร 

Gartenbaukino ในกรุงเวียนนา ท่ีเมมเบอรทุกคนไดข้ึนเวทีทักทาย

แฟนๆ กอนรวมชมมิวสิกวิดีโอ

และฟงเพลงจากอัลบ้ัมใหมรวมกับแฟนๆ ผู โชคดี 700 คน 

และพิเศษกวาน้ันคือ แฟนๆ ยังมีโอกาสถามคําถามทางวงอยางใกล

ชิดถึง 1 ช่ัวโมงเต็ม

ดาน Dan Reynolds นักรองนํา พูดถึง “Sharks” มิวสิกวิดีโอ

ไววา “จุดประสงคเราคืออยากจะโปรโมตบานเกิดของพวกเราอยาง 

Las Vegas เมืองท่ีเต็มไปดวย Passion แสง สี ส่ิงบันเทิง และศิลปะ 

‘Imagine Dragons’ปลอยซิงเกิลใหม‘Sharks’

นํารองกอนอัลบั้ม ‘Mercury – Act 2’ 1 ก.ค.นี้

ลังเจอกับสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อโควิด-19 ทําใหงานแฟนมีต

ติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของ 2 นัก

แสดงสุดฮอต เต-ตะวัน วิหครัตน และนิว-ฐิติ

ภูมิ เตชะอภัยคุณ ถูกเล� อนอยูหลายครั้ง แต

งานนี้ทั้งศิลปนและแฟนคลับตางจับมือกัน

แน�น จนเวลาผานไปกวา 2 ป ในที่สุด เต-นิว 

ก็สามารถกลับมาหาแฟนๆ ไดสักที กับงาน 
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ที่งานนี้ ไดชวนเพ� อนอยาง ปอด ศุภกร, 

ฟลุค กวิน, เอเจ ชยพล, ปลื้ม พงษพิศาล, 

พลอย ภัชธร จากซีรีส Dark Blue Kiss จูบ

สุดทายเพ� อนายคนเดียว มารวมสรางโมเมนต

พิเศษรวมกัน นอกจากนั้นยังไดแขกรับเชิญสุด

เซอรไพรส 2 นักรองสาวเสียง

ดี สม มารี และอิ้งค วรันธร มา

รวมแจมกันอีกดวย โดยความ

สนุกครั้งนี้เปนการยกทีมกันมา

เอนเตอรเทนสรางความบันเทิง

กันชุดใหญ ทั้งเวที แสง สี เสียง

สุดอลังการ ผสมผสานไปกับโชว

รองเตนแบบสุดพลังใหกับแฟนๆ 

ชาวโพกา (ช� อกลุมแฟนคลับ) ใน

แบบ On Stage ไปพรอมกับ

การ Live Streaming ผาน TTM 

Live (Thaiticketmajor Live) ที่

สามารถรองรับผูชมไดครอบคลุมทั่วโลกนานกวา 3 ชั่วโมงเต็ม  

แถมกระแสตอบรับยังแรงสุดขีด สงใหแฮชแท็ก #POL-

CATHEJOURNEY ทะยานขึ้นเทรนดทวิตเตอรอันดับ 1 ใน

ประเทศไทยและอินโดนีเซีย รวมทั้งยังขึ้นเปนอันดับ 2 ของ

โลกเม� อวันเสารที่ 25 มิถุนายนที่ผานมา ณ แจงวัฒนะ 

ฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ เรียกวางานนี้    

เหลาโพกาทุกคนไดสัมผัสไดถึงพลังของคล� นความสุขกับ

ความประทับใจเต็มอิ่มที่ทําใหกราฟความฟนพุงทะยาน

เลยทีเดียว

โดยประเดิมโชวแรกจากเต-นิว ในเพลงการเดิน

ทางที่แสนพิเศษ เปนการบอกเลาเร� องราวจุดแรกการเดินทาง

ของชีวิตที่ทําใหทั้งคูไดมาเจอกัน กอนเขาสูแฟนมีตติ้งอยางเปน

ทางการครั้งแรกในไทย ทามกลางเสียงกรี๊ดที่ดังสนั่นลั่นฮอลล 

โดยมี ก็อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท และเวฟ คูเปยจง รับ

หนาที่เปนพิธีกร กอนจะตอดวยพารตที่สรางบิ๊กเซอรไพรส

ใหกับทุกคน เม� อนิวชวนสาวเสียงดี สม มารี ขึ้นเวทีมา

รองเพลงเพราะ ซึ้ง รางวัลปลอบใจ และเตก็ควงศิลปน

คุณภาพ อิ้งค วรันธร มาโชวพลังเสียงในเพลง Undo, 

เริ่มตนใหมกับคนเดิม ทําเอาดีกรีความสนุกพีกขึ้นไปอีก 

ตอกันดวยชวงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับพาเหรด

เพลงฮิตของทีมนักแสดงจากซีรีส Dark Blue Kiss 

จูบสุดทายเพ� อนายคนเดียว นําโดย เต, นิว, ปอด, 

ฟลุค, เอเจ และยังมีอีกหนึ่งเซอรไพรสพิเศษกับ
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11บันเทิง

เคยถามประชาชนบางไหม?

ดแตจะเปนพระเอกในหัวใจเธอ..

สุดสัปดาหที่แลว ขาวแนวหนาออนไลน รายงานวา..

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 8 สมัยสามัญ

ประจําปครั้งที่หนึ่ง โดยกอนเขาสูวาระการประชุม 

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคไทยศรีวิไลย ไดลุกขึ้นหารือถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

วา ตนทราบมาวา กองบัญชาการตํารวจนครบาล

เรงรัดหาเงินจากประชาชน จากรายไดสวนแบงคาปรับ

จราจร 45% โดยออกมาแถลงขาววา

ถาประชาชนคนไทยทําผิดตามกฎหมายจราจร หาก

โดนใบสั่งแลวไมยอมจายก็จะถูกออกหมายจับ ถือเปนการ

กระทําที่ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ เนื่องจากช่วงนี้

ประชาชนไมมีรายได มีแตหนี้สิน

“ถามวา จะเอาที่ไหนไปจายคาปรับจราจร ถือเปน 

การรีดเลือดกับปู ซํ้าเติมประชาชนตาดําๆ จึงขอใหนายกฯ 

สั่งการไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติยกเลิกนโยบายนี้

โดยดวน 

ก่อนที่รัฐบาลจะได้รับความเสื่อมศรัทธาจาก

ประชาชน” 

โถโธ..เตเอย คนขับรถเบนซ รถหรู รถยนตนี่นะ “จะ

เอาเงินที่ไหนไปจายคาปรับ” โทษเถอะบางคนเขารวยกวา

ทาน ส.ส.ปดเศษอีกรูไหม?

และที่นายเตตองรูใหสมกับวุฒิภาวะของ “ผูแทนปวง

ชน” ..การทําผิดกฎหมายจราจรเปนเร� องสําคัญที่ ไมอาจ

ละเวน-ละเลยได และตองบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด!

เห็นมั้ย..ที่เดินอยูบนทางมาลายแลวถูกรถชนตาย ไม

เพราะทําผิดกฎหมายจราจรดอกรึ?

อยาไปย่ํายี-ดูหมิ่น-ดูแคลนตํารวจนักเลย ถาเขาจะมี

รายไดจาก “สวนแบง” ที่ขยันจับผูกระทําผิดกฎหมายก็ควร

ที่จะยินดีและสนับสนุน!

จะอาง..ชวงนี้ ไมมีรายได มีแตหนี้สิน คนทําผิด

กฎหมายจราจรก็ควรที่จะปลอยๆ ไปกอน มัน “ตรรกะ

ปวย” ไปมั้ย?

อางประชาชน แตนายเตไดเคยถามประชาชนบาง

ไหมวา..การลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายจราจรดวยคาปรับ

แพงๆ หรือจําคุก ทานเห็นดวย-ไมเห็นดวย?

คนที่เขาปฏิบัติตามกฎหมาย ไมวาจะมี-จน ไมวาจะ

ขับรถเคร� องหรือรถหรู รูไหมวาทุกวันนี้คนเขารําคาญ อึดอัด

คับแคนใจกับทั้งคนทําผิดกฎจราจร และทั้งผูรักษากฎหมาย 

ที่หยอนยาน ปลอยปละ..

จนเสมือนวา กรุงเทพฯ เปนเมืองแหง “การจราจร

ฟรีสไตล” ขับรถแบบไมมีกฎ-กติกา ฝาไฟแดง-จอดกันได

ตามอําเภอใจ!

แตพอตํารวจมีนโยบายเอาจริงเอาจังขึ้นมา ก็มี

คนอยางนายเตบาง ทนายความบาง อดีตผูพิพากษาบาง 

อัยการบาง โผลออกมากางตําราบอกใหประชาชนไมตอง

กลัว..

แนะใหทําอยางนั้น อยางนี้ เสมือนหนึ่งชี้ โพรงให

กระรอก!

 ก็เพราะอวดตัวเองเกง รูกฎหมาย อาศัยรูรั่ว-ชอง

โหวเล็กนอยนี่แหละ สังคม-คนสมัยนี้จึงไม (คอย) ยําเกรง

กฎหมายบานเมืองกัน!

มีแตพวกชอบฝาฝนกฎจราจรเทานั้น ที่ขอใหสํานัก

งานตํารวจฯ ยกเลิกนโยบาย “หากโดนใบสั่งแลวไมยอมจาย

ก็จะถูกออกหมายจับ” ออกไปกอน..จริงมั้ยเต?

ไมตองหวง “รัฐบาลจะไดรับความเส� อมศรัทธาจาก

ประชาชน” หรอกนะ อีกไมนานรัฐบาลนี้ก็จะพนวาระแลว 

นายเตตางหากควรจะหวงตัวเองใหมากๆ

เห็นพลาดทาเสียฟอรมมาหลายกรณีแลว เกรงวา

จะนําความเส� อมศรัทธามาสูตัวเอง และอาจสงผลถึงการ

เลือกตั้งรอบหนา..

จะไมไดเขาไปนั่งในสภาน�ะ..เต!.

คิ

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘เต-นิว’ขึ้นเทรนดทวิตเตอร โลก

ในแฟนมีตติ้ง‘POLCATHEJOURNEY’

“I

ห

เซอรพอล แมคคารตนีย สรางประวัติศาสตรดวยการ

ขึ้นแสดงเปนศิลปนหลักในคอนเสิรตที่กลาสตันบิวรี เฟสติวัล 

ปนี้ เม� อตํานานวัย 80 ปแหงวงเดอะบีตเทิลสขึ้นโชวตอจาก

โนเอล กัลลาเกอร หลังจบเพลง High Flying Brids ตอหนา

แฟนๆ หลายพันคน

เซอรพอลยังร็อกกับผูชมไดอยางเต็มเหนี่ยวในวัย 80 

ป สรางความมันบันเทิงสุดคลาสสิก ที่พีระมิดสเตจ สําหรับ

การสรางประวัติศาสตรในงานเทศกาลที่แฟนๆ ช� นชอบมาก

สุดอีเวนตหนึ่งในซอมเมอรเซต

ไมแคเลนเพลงดังหลายเพลงของตัวเองจากที่คร่ํา

หวอดอยูในวงการมายาวนานหลายทศวรรษ แตยังสราง

ประวัติศาสตรมาเปนศิลปนโซโลที่อายุมากที่สุดของอีเวนตที่

เวิรทธีฟารม

มีชวงหนึ่งที่เซอรพอลรองเลนคูกับเพ� อนรวมวงบีต

เทิลสที่จากไปแลว จอหน เลนนอน ในแบบเวอรชวล ยิ่งทํา

ใหแฟนๆ กรี๊ดกันสุดขีด คลั่งกันไปอีก ซึ่งเขากลาวบนเวทีใน

ตอนนั้นวา “ผมกําลังรองกับจอหนอีกครั้ง เรากลับมาอยูดวย

กันอีกแลว”.

interthaipost69@gmail.com

เซอรพอล แมคคารตนีย

สรางประวัติศาสตรในวัย80

แขกรับเชิญอยาง ปลื้มพงษ, พลอยภัช ที่ขึ้นเวทีมารวม

สรางสีสันในเพลงเพราะ เผลอ เรียกวาจัดหนักจัดเต็มกัน

สุดๆ กอนจะมาสนุกกันเต็มที่กับขบวนเพลงแดนซจังหวะ

มันสๆ จากนั้นก็เขาสูพารตซึ้งๆ กันในเพลงไมมีนิยาม ที่

แทนคําขอบคุณชาวโพกา พรอมการเผยความรูสึกทั้งน้ําตา

ของความสุข หลังจากไดดูโปรเจ็กตพิเศษ Polca are always 

Here for You ที่แฟนๆ ทําใหเต-นิว 

กอนที่ทั้งคูจะเผยถึงความรูสึกในวันนี้วา “ดีใจมากครับที่เราได

มีแฟนคลับช� อ “โพกา” ตลอดระยะเวลากวา 4 ป และวันนี้พวกเรามี

ความสุขมากๆ ที่ไดเจอกับทุกคน และที่สําคัญทุกคนคือพลังบวกที่มา

เติมเต็มใหกับทุกกาวของการทํางาน หลังจากที่งานตองเล� อนมาหลาย

ครั้ง แตทุกคนก็ยังน�ารัก คอยซัพพอรตใหกําลังใจพวกเราอยูเสมอ วันนี้

เรามีความสุขและอิ่มเอมใจมากครับ” กอนจะปดทายดวยเพลงเสนทางนี้, 

กันและกัน พรอมกับภาพประทับใจ เต-นิวนั่งรถกอลฟวนรอบเวทีพรอม

โบกมือลาแฟนๆ ซึ่งถือวาโชวในครั้งนี้เปนการสรางความสุขใหกับชาว

โพกาไดอยางเต็มอิ่ม และสรางโมเมนตความฟนไดอยางสมบูรณแบบ

เลยทีเดียว

ในฐานะชาว Las Vegas รุนท่ี 3 ผมรักเมืองน้ีมากๆ แลวเราประสบ

ความสําเร็จไดก็เพราะเมืองเมืองน้ี

Las Vegas คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด มิวสิกวิดีโอ

เพลง ‘Sharks’ เปนการแสดงความเคารพ

เมืองท่ีพวกเราเรียกวาบาน น่ันก็คือ Las 

Vegas” รับรองไดวาซิงเกิลใหม “Sharks” จะ

กลับมาสรางความต� นเตนใหแฟนๆ ท่ัวโลก

อยางแน�นอน!

กอนหนาน้ี “Imagine Dragons” ได

ปลอยเพลง “Bones” เพลง POP Rock ติด

หูท่ีมียอดสตรีมรวมมากกวา 121 ลานสตรีม

ท่ัวโลกบน Spotify และมิวสิกวิดีโอแอ็กช่ัน

สุดมันท่ีเราไดเห็นลีลาการเตนซอมบ้ีของ Dan 

Reynolds ซ่ึงตอนน้ีมียอดเขาชมมากกวา 28 

ลานคร้ังทางยูทูบ 

และกอนหนาน้ีกับซิงเกิลฮิตท่ัวโลก

อยาง “Enemy” เพลงประกอบแอนิเมชันซี

รีสเร� อง Arcane ท่ีมียอดสตรีมรวมมากกวา 

1,600,000,000 สตรีม พรอมควาอันดับ 1 บน 

Top 40 Radio เรียบรอย
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BEST Express (เบสท เอ็กซเพรส) 

ผูใหบริการ รับ-สง พัสดุดวนทั่วไทย มีสาขา

ใหบริการกวา 1,100 สาขา ครอบคลุม 77 

จังหวัดทั่วประเทศ ยังคงรุกตลาดธุรกิจ 

B2B และ B2C อยางตอเน� อง ดวยบริการ 

“BEST Big Parcel หรือ ขนสงพัสดุดวน

ขนาดใหญ” บริการที่เหมาะกับกลุมธุรกิจ

อุตสาหกรรม รวมถึงกลุมผูขายสินคาออนไลน

ขนาดใหญ ซึ่งบริการสามารถรองรับการจัด

สงพัสดุน้ําหนักปริมาตรไดมากสุดถึง 300 

กิโลกรัม (น้ําหนักจริงไมเกิน 100 กิโลกรัม) 

และมีขนาดพัสดุทั้ง 3 ดาน (กวาง + ยาว 

+ สูง) รวมกันแลวไมเกิน 600 เซนติเมตร 

หรือมีขนาดดานใดดานหนึ่งไมเกิน 200 

เซนติเมตร ดวยคาบริการที่ถูกและคุมคา 

(เง� อนไขตามที่บริษัทกําหนด) สามารถ

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://bit.

ly/3Gnh7UM หรือแอด LINE Official 

Account: @BESTEXPRESSTH คลิกลิงกที่

นี่ http://nav.cx/yKWubHS

ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดี

วิทยาลัยแพทยศาสตรศรีสวางควัฒน 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เปนประธานเปด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

เขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self – 

Assessment Report: SAR) ตามเกณฑ 

AUN-QA version 4.0 จัดโดย วิทยาลัย

แพทยศาสตรศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ เวลา 8.30 น. วันที่ 30 มิถุนายน 

ณ หองแมจิก 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น 

ซีคอนสแควร รวมกับ บริษัทไทย

ประกันชีวิต  ชวนเที่ยวญี่ปุนแบบคูล คูล!! 

เนรมิตสถานที่ทองเที่ยวติดอันดับที่คน

ไทยชอบไปตื่นตาตื่นใจไปกับการจําลอง

บรรยากาศสุดเท อาทิ กระทอมหิมะ Yokote 

Kamakura, สะพานดอกวิสทีเรีย, เสาโทริสี

ทอง, สวนหุนยนต Sakurazaka, แคปซูลโฮ

เทล พลาดไมไดกับ Robot Cafe คาเฟ

หุนยนตสุดวาว, และไปแวะเช็คอินที่ 

“วากายามา” พบขบวนรถไฟ สายเหมียว

กับนายสถานีนองแมวสุดน�ารัก, ตลาด

ปลาคุโรชิโอะ พบกับกิจกรรมการโชวแล

ปลาใหชมกันแบบสดๆ เลือกซื้อของที่ระลึก 

“Meow Muse” สินคาคุณภาพจากศิลปน

วรุตม เสวิกุล, ชิมอาหาร เคร� องด� มสไตลญ่ีปุน

แบบจัดเต็มกวา 100 รานคา บริเวณชั้น 1 

ลานน้ําพุ, ลานมารดี โซน MUNx2 และ

ลาน North Terrace ในงาน “Cool Japan” 

ระหวางวันที่  24 มิถุนายน- 3 กรกฎาคม  

ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร ถนนศรีนครินทร   

สอบถามขอมูล เพิ่มเติม โทร. 0-2721-

8888 หรือ www.seaconsquare.com, 

www.facebook.com/SeaconSquare-

FanPage, Instagram:seaconsquare, Line: 

@seaconsquare

กรุงศรี คอนซูมเมอร ชวนสมาชิก

บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิตกรุงศรีเฟรส

ชอยส วีซา แพลทินัม, เอ็กซยู บัตรเครดิต 

ดิจิทัล, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิม

เพิล วีซา คารด และบัตรเครดิตโลตัส ออก

ทองเที่ยวเปดประสบการณใหมใหชีวิตกับ

โปรโมชัน ‘เที่ยวใกลไดคุม’ ตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน - 31 สิงหาคม เม� อรูดซื้อบัตร

โดยสารเดินทางภายในประเทศไทยหรือ

บัตรโดยสารระหวางประเทศซึ่งเริ่มออก

เดินทางจากประเทศไทยกับ 5 สายการบิน

ชั้นนํา ไดแก แอรเอเชีย, บางกอกแอร

เวยส, นกแอร, ไทยไลออนแอร และสาย

การบินไทยสมายล ตั้งแต 4,000 บาทขึ้นไป

ตอเซลลสลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 

บาท ลงทะเบียนครั้งเดียวกอนทํารายการ

ฟรีผานแอปพลิเคชัน UCHOOSE (เง� อนไข

เปนไปตามที่บริษัทกําหนด) ขอมูลเพิ่มเติม 

https://www.firstchoice.co.th/th/FLY.html

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นเติมความสดช� น

พรอมสุขภาพดีเต็มท่ีในทุกๆ วันไปกับเคร� องด� ม

น้ํานมพิสทาชิโอ รสชาไทย ในขนาด 180 

มิลลิลิตร (บรรจุ 3 กลอง/แพ็ก) จากปกติ

ราคา 68 บาท  พิเศษเพียง 65 บาทเทานั้น 

โดยสามารถพบกับโปรโมชั่นดีๆ แบบนี้ ได

แลว ตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 

ที่ฟูดแลนด ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมไดที่โทร.0-2813-0954-5 หรือติดตาม

ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ไดที่ www.her-

itagethailand.com, www.facebook.com/

SunkistTH และ IG:sunkistthailand 

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

รวมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนรวม

บริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะและดวงตา กู

วิกฤตการขาดแคลน ในกิจกรรม Plus 1 

เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน ต้ังแตเวลา 11.00 น. 

– 15.00 น. บริเวณชั้น 6 โซน B พรอม

รับของที่ระลึก Limited Edition หนากาก

ผา และ สเปรยแอลกอฮอลทั้งนี้ เอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร (MBK CENTER) ไดจัดกิจกรรม

บริจาคโลหิตทุก ๆ ไตรมาส เพ� อเปนอีก

หนึ่งชองทางที่ชวยอํานวยความสะดวก

ใหกับผูที่มีความตั้งใจที่จะเสียสละและ

ทําความดี ชวยเหลือชีวิตเพ� อนมนุษย ได

มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้และครั้งตอ ๆ ไป 

นอกจากการบริจาคโลหิตแลวยังสามารถ

รวมบริจาคอวัยวะและดวงตาไดอีกดวย 

โดยสามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ของศูนย

การคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ไดที่ www.

mbk-center.co.th และ www.facebook.

com/mbkcenterth

กลับมาอีกครั้ งหลังสถานการณ

เริ่มคลี่คลายเปนนิมิตหมายที่ดีของขาชอป 

กั บทั พชุ ด ชั้ น ใ น ว า โ กที่ วั ต ถุ ดิ บ และ

กระบวนการผลิตเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ภายใต BCG Model รักษ โลกแตยังคง

คุณภาพสินคาดีการันตีดวย แบรนดชุดช้ันใน

อันดับ 1 สําหรับทุกวัย ทุกไซซ ทุกคัพ 

ฟงกชันโดดเดนราคาดีกับสวนลดสูงสุดถึง 

70% เลือกไดหลากหลาย อาทิ บรา 3 ชิ้น 

1,000 บาท กางเกงในเพียงชิ้นละ 100 

บาทและอีกมากมายที่ใหแตคุมๆ พิเศษ

สําหรับลูกคาสมาชิก His & Her ซื้อสินคา

วาโกภายในงานครบ 3,000 บาท (สุทธิ) ตอ  

1 ใบเสร็จตอวัน รับฟรีถุงชอปปง Wacoal 

Love Earth จํานวน 1 ใบ มูลคา 190 บาท 

โดยถุงผลิตจากวัสดุเหลือใช ใหกลายเปน

ถุงใบใหมลดขยะลดโลกรอน ชอปรักษ โลก

พรอมเซฟเงินเรา เฉพาะในงานสหกรุปแฟร 

ครั้งที่ 26 พรอมเยี่ยมชมบูธวาโกคอนเซ็ปต 

Wacoal Love Earth ธุรกิจและผลิตภัณฑ

รักษ โลกอยางยั่งยืน ระหวางวันที่ 30 

มิถุนายน 2565 – 3 กรกฎาคม เวลา 

10.00 - 22.00 น. ณ ไบเทค บางนา ฮอลล 

98-100  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน รับรางวัล “HolidayCheck 2022”    คริสเตียน เริลชลิ ผูจัดการ

ทั่วไป โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน พรอมดวยพนักงานโรงแรมฯ รวมแสดงความยินดีในโอกาส

ที่โรงแรมฯ ไดรับรางวัล “HolidayCheck 2022” จาก เว็บไซต HolidayCheck ซึ่งเปนผล

จากการทํางานเปนทีมอยางทุมเททั้งแรงกายแรงใจของพนักงานทุกระดับและทีมผูบริหาร ที่

พรอมสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวทั้งจากในประเทศและตางประเทศ ที่จะเดินทางมา

ทองเที่ยว ณ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน HolidayCheck คือเว็บไซตทองเที่ยวช� อดัง ที่มีการ

จัดอันดับความนิยมใหแกสถานที่ทองเที่ยวและที่พักตางๆ จากความเห็นทางอินเทอรเน็ตของ

กลุมนักทองเที่ยวและผูเดินทางพักผอนในวันหยุดในประเทศตางๆ ทั่วโลก

ผลิตภัณฑดูแลเสนผมระดับพรีเมี่ยม 

Wella Professionals คายโอซีซี แนะนําชุด

เซ็ตเพ� อผมทําสีใหมลาสุด Color Motion+  

ตอบโจทย 3 ความตองการของผมทําสีอยาง

แทจริง 1.ปกปองสีผมใหคงไวยาวนานถึง 8 

สัปดาห 2.ขจัดแรธาตุท่ีตกคางสีผมสองประกาย

เงางาม 3.ดวยเทคโนโลยีความงาม Wellaplex 

Bonding Agent มีประสิทธิภาพในการชวย

ฟนฟูสุขภาพผมใหนุมนวล มีน้ําหนัก และคง

ไวซึ่งความแข็งแรง ชุดเซ็ต Color Motion+  

ประกอบดวย Color Protection shampoo 

(ราคา 635), Color Protection Conditioner 

(ราคา 745 บาท) และ Structure + 

Mask (ราคา 775 บาท) วางจําหน�าย

แลววันนี้ที ่ Wella Salon Partner ทั่ว

ประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่ Facebook และ Instagram@ 

Wellapro.thailand

สําหรับผลิตภัณฑภายใตแบรนด 

Wella Professionals มีสินคาในความ

ดูแลมากกวา 400 รายการ ทั้งกลุม

ผลิตภัณฑเพ� อการดูแล กลุมผลิตภัณฑ

เพ� อการจัดแตง กลุมผลิตภัณฑเพ� อการ

โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร  กรุงเทพฯ 

จัดโปรโมชั่นพิเศษ UNLOCK EXCLUSIVE 

เพียงจองหองพักแบบเอ็กเซ็กคิวทีฟ ซูพีเรีย

สกาย ในราคาสุทธิคืนละ 3,899 บาท เอ็ก

เซ็กคิวทีฟดีลักซ ราคา 4,499 บาท พรีเมียม

ดีลักซ ราคา 4,799 บาท หรือ จูเนียรสวีท 

ในราคา 5,099 บาท ตอคืน สําหรับ 2 ทาน 

สามารถรับสิทธิ์เขาใชบริการเอ็กเซ็กคิวทีฟ

เลานจบนชั้น 32 ของโรงแรม ชมวิวใจกลาง

เมืองแบบจุใจ พรอมสิทธิพิเศษอ� นๆ อีก

มากมาย อาทิ บริการเคร� อง

ด� มชา กาแฟ และเคร� องด� ม

ไมมีแอลกอออลตลอดทั้งวัน 

และ เสิ ร์ ฟ เ ครื่ อ งดื่ มที่ มี

แอลกอฮอลพรอมอาหาร

วาง ในชวงเวลา HAPPY 

HOUR 17.30-19.30 น. อีก

ทั้งสามารถใชหองประชุม

เล็ก 10 ท่ีน่ัง พรอมส่ิงอํานวย

ค ว า ม ส ะ ด ว ก ท า ง ด า น

ธุรกิจ ได 1 ชั่วโมง เปนตน 

โปรโมชั่นพิเศษ UNLOCK EXCLUSIVE   

ที่ โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพฯ 

นอกจากนั้นยังสามารถใชบริการสันทนาการ

ตางๆของโรงแรม  สระวายน้ําที่มองเห็นวิว

กรุงเทพฯแบบพาโนรามา ฟตเนสเซ็นเตอร

ที่สมบูรณแบบ จองตรงกับแผนกสํารองหอง

พักไดตั้งแตวันนี้-15 ตุลาคม 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2

210-8100 หรือ อีเมล rsvn@eastingrand-

sathorn.com เยี่ยมชมเว็บไซต www.east-

ingrandsathorn.com ติดตามขาวสารไดที่ 

www.facebook.com/EastinGrandSathorn

Wella Color Motion+ เพ� อผมทําสีที่แข็งแรง

ดัดลอน และกลุมผลิตภัณฑสําหรับทําสี โดย

ทานที่สนใจสามารถรวมสัมผัสผลิตภัณฑ 

Wella ไดที่งานสหกรุปแฟร ครั้งที่ 26  ณ 

ไบเทค บางนา Hall 100 ตั้งแตวันที่ 30 มิ.ย. 

– 3 ก.ค. 2565 และสามารถติดตามขอมูล 

ขาวสาร เทรนดแฟชั่นผมที่ล้ําสมัย รวมถึง

กิจกรรมตางๆที่น�าสนใจของแบรนด Wella 

Professionals ไดท่ี facebook และ Instagram 

@wellapro.thailand

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายเมธาวี เปาชม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

ราย

การที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/      

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาพันธุทิพย 

พลาซา ประเภทออมทรัพยเลขท่ี

บัญชี  ๙๘๒-๖-๗๘๕๖๕-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวหญิงฟองคํา แกวกันหา

- นางสาวมานิ

ตาแกวกันหา

๒,๕๘๙.๕๑ 

บาท(ณ วันที่ 

๑๘ ม.ค.๖๕)

น.ส.หญิงฟองคํา 

เปลี่ยนช� อเปน 

น.ส.มานิตา 

แกวกันหา

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา 

สมุทรสาคร ประเภทออมทรัพย เลข

ท่ีบัญชี ๑๘๔-๒-๑๙๑๗๘-๓ ช� อบัญชี

รานพี.เอส.พี.คอนสทรัคช่ัน โดย

นางสาวพรพิมล หวงแสง

- นางสาวพร

พิมล หวง

แสง

๒๓,๗๔๐.๒๑ 

บาท( ณ วันที่ 

๒๑ ม.ค.๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย  จํากัด (มหาชน) สาขา 

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร เลขท่ีบัญชี 

๐๕๙-๘-๒๓๘๑๘-๙ ช� อบัญชี นาย

เอกวัฒน การณไตร

- นายเอกวัฒน

การณไตร

๑,๖๒๐.๔๗ 

บาท(ณ วันที่ 

๒๑ ม.ค.๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา 

เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร เลขท่ี

บัญชี ๓๖๕-๒-๖๒๕๖๕-๒ ช� อบัญชี 

นางสาวพรพิมล หวงแสง

- นางสาวพร

พิมล หวง

แสง

๗,๐๙๘.๓๘ 

บาท(ณ วันที่ 

๑๗ ม.ค.๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๕,๐๔๘.๕๗  บาท (สามหม� นหาพัน

ส่ีสิบแปดบาทหาสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายเมธาวี เปาชม กับพวก

พันตํารวจโท

   (ธีรภัทร แยมกรานต)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๖๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายกิตติพัฒน พัฒนสิงห กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายกิตติพัฒน 

พัฒนสิงห

๑๗,๐๗๑.๘๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๒๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

๒ สรอยคอทองคํา ลายปลองค่ันตุม 

๒ เม็ด พรอมจ้ีรูปหัวใจ นํ้าหนัก

ประมาณ ๑๕.๒ กรัม

๑ เสน นายกิตติพัฒน 

พัฒนสิงห

๒๘,๕๐๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๓ แหวนทองคํา ลาย OC ไขว นํ้าหนัก

ประมาณ ๑.๘ กรัม

๑ วง นางสาวสาวิตรี 

โตะนาค

๓,๕๔๐ บาท(ณ 

วันท่ี ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๔ แหวนทองคํา ลายเกล้ียง นํ้าหนัก

ประมาณ ๓.๘ กรัม

๑ วง นางสาวสาวิตรี 

โตะนาค

๗,๑๒๕ บาท(ณ 

วันท่ี ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๕ แหวนทองคํา หัวแหวนลายดอกพิกุล 

นํ้าหนักประมาณ ๓.๘ กรัม

๑ วง นางสาวสาวิตรี 

โตะนาค

๗,๑๒๕ บาท(ณ 

วันท่ี ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๖ แหวนทองคํา หัวแหวนลายมังกร 

นํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม

๑ วง นายกิตติพัฒน 

พัฒนสิงห

๑๔,๒๕๐ บาท(ณ 

วันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๗ สรอยขอมือทองคํา ลายหวงสลับตุม 

นํ้าหนักประมาณ ๗.๕ กรัม

๑ เสน นางสาวสาวิตรี 

โตะนาค

๑๔,๒๕๐ บาท(ณ 

วันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๘ สรอยขอมือทองคํา ลายคั่นตุม ๓ 

เม็ด น้ําหนักประมาณ ๗.๖ กรัม

๑ เสน นางสาวสาวิตรี 

โตะนาค

๑๔,๒๕๐ บาท(ณ 

วันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๙ โทรศัพทมือถือ ยี่หอซัมซุง รุน 

GT-E๑๐๘๐F

๑ เคร� อง นายกิตติพัฒน 

พัฒนสิงห

๒๐๐ บาท(ณ วัน

ที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๑๐ โทรศัพทมือถือ ยี่หอซัมซุง รุน 

GT-E๑๐๘๐F

๑ เคร� อง นางสาวสาวิตรี 

โตะนาค

๒๐๐ บาท(ณ วัน

ที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๑๑ รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 

หมายเลขทะเบียน คพค-๔๕ 

สุราษฎรธานี

๑ คัน นายกิตติพัฒน 

พัฒนสิงห

๘,๐๐๐ บาท(ณ 

วันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี ๙๘๐-๖-๒๔๐๘๕-๕

ช� อบัญชี นางสาวสาวิตรี โตะนาค

- นางสาวสาวิตรี 

โตะนาค

๑,๐๘๑.๙๖ 

บาท(ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๑๕,๕๙๓.๘๔ บาท (หน่ึงแสน

หน่ึงหม� นหาพันหารอยเกาสิบสามบาทแปดสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายกิตติพัฒน พัฒนสิงห กับพวก 

(นางสาวจตุพร อุทธโยธา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายทรงพล ยอดดําเนิน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขากําแพงเพชร ประเภทออมทรัพย 

เลขท่ีบัญชี ๐๖๓-๘-๓๘๖๙๓-๓ ช� อบัญชี 

นายทรงพล ยอดดําเนิน 

- นายทรงพล ยอด

ดําเนิน

๙๙,๕๕๙.๘๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๙๙,๕๕๙.๘๐ บาท (เกาหม� นเกาพันหารอยหา

สิบเกาบาทแปดสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายทรงพล ยอดดําเนิน กับพวก

(นางสาวปฏิมา รุงนาค)

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวมาลีรัตน ทะวะบุตร)

ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการงานคดี ๔ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๔ รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน

(นางสาวมาลีรัตน ทะวะบุตร)

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเริ่ม)
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แวนท็อปเจริญ นําโดย นายแพทย

นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร หาง

แวนท็อปเจริญ ไดรับเกียรติจาก จุติ ไกรฤกษ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย รวมกับ กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ นําโดย อนุกูล ปดแกว 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ

ภาคีเครือขายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

เดินหนาสานตอโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 

“Giving Light มอบแวนตา มอบแสงสวาง

แหงชีวิต” เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันท่ี 28 กรกฎาคม 

ลงพื้นที่ชวยเหลือประชาชนกลุมเปราะบาง

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุนที่ 2 ที่

ประสบปญหาดานการมองเห็นไมชัด ใหไดรับ

บริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา 

และได ใชแวนที่มีประสิทธิภาพตรงตาม

คาสายตา นําไปสูการดําเนินชีวิตอยางมี

คุณภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน

แวนท็อปเจริญ รวมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สานตอโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแวนตา มอบแสงสวางแหงชีวิต”

สิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เม� อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 

“เพราะสายตาที่ดี คือสวนสําคัญของ

การดําเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาใหคนไทย

ทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเชนกัน สามารถ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Facebook.

com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต 

www.topcharoen.co.th และไลน @topcha-

roen

คงปฏิเสธไมไดวาหนึ่งในสาเหตุหลัก

ที่ทําใหคนเรานอนไมหลับก็คือการพลิกตัว

บอยๆ ในยามค่ําคืน แลวอะไรกันนะ..ที่ทําให

คุณขยับตัวไปมาระหวางที่กําลังพักผอน

อยางเพลิดเพลิน

หากจะกลาววานอนไมสบายตัวคือสิ่ง

ที่ทําใหมนุยษเปลี่ยนทานอนมากที่สุดก็คงจะ

ไมผิดนัก เคยสังเกตหรือเปลาวา..ที่นอนของ

คุณนิ่มหรือแน�นเกินไปไหม? นอนแลวรอน

หลังหรือเปลา? 

รูหรือไมวาสิ่งเหลานี้คือสาเหตุที่ทําให

คุณนอนแลวไมสบายตัวจนต� นขึ้นมากลางดึก

แบรนด ZINUS ขึ้นช� อในเร� องการ

ใชวัสดุคุณภาพโดยเฉพาะเมมโมรี โฟมที่

สามารถรองรับน้ําหนักพรอมซัพพอรตสวน

เวาสวนโคงตามสรีระรางกายของแตละ

บุคคล ทําใหคุณไมตองต� นมาพลิกตัวบอยๆ 

ซีนุสเปนแบรนดที่มีราคาน�ารักแตมี

คุณภาพสูง หากพูดถึงที่นอนราคาไมเกิน

หมื่นแต่คุ้มค่าราวกับจ่ายเงินในหลักแสน 

ZINUS ขอแนะนํารุน FLOSSIE ที่มีวัตถุดิบ

มิติใหมของการนอนแลวไมตองพลิกตัวบอยๆ ดวยที่นอน ZINUS รุน FLOSSIE

ธรรมชาติและสารสกัดจากชาเขียวซึ่งได

มาตรฐานรับรองจาก CertiPUR-US® ชวย

ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ไรฝุน 

ผาหุม Intella-Zoft  

ไดรับการออกแบบมาใหมี

ชองการระบายอากาศเพ� อ

ชวยในเร� องของระบบทาง

เดินหายใจ คุณจะรูสึก

เบาบางและนุ มสบาย

เหมือนนอนอยูบนกอนเมฆ 

ลูกคาทานใดสนใจ 

สามารถมาทดลองที่นอน 

ZINUS THAILAND ได

ดวยตัวเอง เพ� อพบกับการ

นอนอันแสนคุมคาแกการ

ลงทุน ไดที่ SB Design 

Square, Homepro, และ 

Mattress City ทุกสาขา 

และช องทางออนไลน  

Website: https://zinus.

co.th/th Facebook: Zi-

nus Thailand Line ID: @Zinusthailand Call 

Center  09-5204-9565

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเกียรติเปนประธาน

เปดงาน “ทิพยสืบสาน รักษา ตอยอด

นวัตกรรมศาสตรพระราชา ครั้งที่ 18” 

พรอมรวมสงมอบกระบือที่ ไดรับการไถชีวิต 

จํานวน 34 ชีวิตใหกับ พ.อ. สุชญาณ ศรีตระกูล 

รอง ผบ.มทบ. 19 เพ� อนําไปปรับปรุงพันธุ 

ขยายพันธุ และอนุรักษไวตอไป รวมสงมอบ

โดย วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย รศ. น.พ. 

สุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม 

ดร. ดนัย จันทรเจาฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี 

อจ. อดุลย ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียน

เกา AFS ประเทศไทย และธีระชัย ลิ้มประ

สิทธิศักดิ์  รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว 

รวมเปนสักขีพยาน ณ โรงเรียน กาสรกสิวิทย 

อันเน� องมาจากพระราชดําริ จ.สระแกว

ทิพยประกันภัย และมูลนิธิธรรมดี 

รวมสงมอบกระบือใหกองทัพภาคที่ 1

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ตอยอด 

นวัตกรรมศาสตรพระราชา จัดมาตอเน� อง

ตั้งแตป 2561 เพ� อสนองตามพระปฐม

บรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมน

ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว “เราจะสืบสาน รักษา  

ตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพ� อ

ประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป”

หน�วยงานหรือองคกรที่สนใจรวม

เรียนรูนวัตกรรมศาสตรพระราชา สามารถ

ติดตอไดที่มูลนิธิธรรมดี เว็บไซต http://

www.do-d-foundation.com แฟนเพจ: ตาม

รอยพระราชา-The King's Journey Facebook: 

มูลนิธิธรรมดี และ LINE Official: @dfoun-

dation

ไทยสมายลแนะนําผู โดยสาร สามารถใชบริการเคร� องเช็คอินและโหลดสัมภาระอัตโนมัติดวยตัวเองไดแลว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

สายการบินไทยสมายล อํานวยความ

สะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเปา

ดวยตนเองแกผู โดยสาร เพ� อเพ่ิมความสะดวก 

รวดเร็ว และลดการสัมผัสระหวางบุคคล 

รวมถึงรองรับการเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยผูโดยสาร

ท่ีเดินทางเท่ียวบินในประเทศ สามารถเช็คอิน

ดวยตนเองผานเคร� องบริการอัตโนมัติ Self 

Check-in Kiosk ซึ่งตั้งอยูระหวาง ROW D-E 

และโหลดสัมภาระอัตโนมัติ ไดท่ีจุด Self–Bag 

Drop ที่เคานเตอร D1-D4 ณ ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป

นายวิเศรษฐ สนธิชัย รักษาการ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร สายการบินไทยสมายล 

กลาววา “ในปจจุบันสถานการณ โควิดเริ่ม

คล่ีคลาย ผูโดยสารมีความตองการการเดินทาง

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ไทยสมายลเล็งเห็นถึง

ความตองการดังกลาว จึงไดผลักดันใหมีการ

นําเทคโนโลยีมาปรับใช ในสวนของการให

บริการภาคพ้ืนมากข้ึน เพ� ออํานวยความสะดวก

และลดความแออัดบริเวณเคานเตอรเช็คอิน

ในชวงเวลาเรงดวน โดยเปดใหการบริการ

เช็คอินดวยตนเองผานเคร� องบริการอัตโนมัติ 

Self Check-in Kiosk และโหลดสัมภาระ

ดวยตนเอง ที่จุด Self Bag-Drop สําหรับ

ผู โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ 

ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชวยใหผู โดยสาร

มีทางเลือกมากขึ้นในการใชบริการและลด

เวลาในการรอคิวสําหรับการเช็คอินและ

โหลดสัมภาระ”

โดยผู โดยสารที่ทําการเช็คอินลวงหนา

ผานอินเทอรเน็ต หรือโมบายแอปพลิเคชัน

ของไทยสมายล (THAI Smile Mobile 

Application) สามารถใชบริการเช็คอินและ

โหลดสัมภาระดวยตนเองไดเชนกัน โดยพิมพ

ปายสัมภาระ (Baggage tag) และบอรดด้ิงพาส 

(Boarding Pass) จากเคร� องเช็คอินอัตโนมัติ 

Self Check-in Kiosk ณ บริเวณ Row D–E 

หลังจากติดปายสัมภาระเรียบรอยแลว ใหนํา

สัมภาระมาโหลดที่ เครื่องโหลดสัมภาระ

อัตโนมัติ Self- Bag Drop ที่เคานเตอร D1-

D4 ซึ่งผู โดยสารสามารถเช็คอินและโหลด

สัมภาระลวงหนาไดตั้งแต 12 ชั่วโมงถึง 1 

ชั่วโมงกอนเวลาออกเดินทาง  

ทั้งนี้ การบริการเช็คอินดวยตนเอง

ผานเคร� องบริการอัตโนมัติ Self Check-in

Kiosk จะไมรวมถึงการเดินทางในเที่ยวบิน

ระหวางประเทศ เท่ียวบินเชาเหมาลํา ผูโดยสาร

ที่ซื ้อบัตรโดยสารราคาพิเศษ เชน นิสิต 

นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย และผูสูงอายุ

ที่จําเปนตองแสดงหลักฐานเฉพาะตอนเช็คอิน 

รวมถึงผู โดยสารที่ตองการความชวยเหลือ

เปนพิเศษตางๆ นอกจากนี้ สัมภาระ ที่มี

สิ่งของตองหาม วัตถุอันตราย สัมภาระที่มี

ความเสี่ยงที่จะแตกหัก รถเข็นเด็ก สินคา

เน�าเสียงาย อุปกรณกีฬาหรือสัมภาระขนาดใหญ 

และสัมภาระที่ตองจายคาน้ําหนักสวนเกิน 

หรือไมสามารถใชบริการโหลดสัมภาระดวย

ตนเอง กรุณาติดตอเจาหนาที่ใหบริการที่

สนามบินผู โดยสารที่สนใจสามารถดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดทางhttps://www.thais-

mileair.com/th/newsupdates/news_self-

check-in

ททท. ชวนเที่ยวงาน The Sound of Illumination 3 จังหวัดชายแดนใต

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ชวน

ลงใตเท่ียวงาน “The Sound of Illumination” 

(siren)เสียงจากใจ คิดถึงจากแดนใต  พบกับ

การแสดงแสง สี เสียง ตระการตาใน Illu-

mination Lighting Show สนุกกับการแสดง

ศิลปวัฒนธรรม เพลิดเพลินกับดนตรีพื้นบาน

ชายแดนใต เต็มอิ่มกับสินคา อาหารพื้นถิ่น

รวมสนุกในชวงเวลาแหงความสุข

ของเสียงดนตรี เลือกซื้อ เลือกชิมสินคาพื้น

เมืองเอกลักษณชายแดนใต ในงาน The Sound 

of Illumination กับเสียงจากใจ 

คิดถึงจากแดนใต

วันที่ 25 -26 มิถุนายน ณ 

บริเวณสวนเจาทะเล (ปตตานี

ซีเก็ต) อ.เมือง จังหวัดปตตานี 

กับคอนเสิรต วงอานัส และ วง 

พัทลุง

วันที่ 27 -28 มิถุนายน ณ 

สวนสาธารณะสิรินธร อ.สุไหง

โก-ลก จ.นราธิวาส กับคอนเสิรต 

วง L. ก.ฮ. และวงแฮมเมอร

วันที่ 28 -29 มิถุนายน ณ 

สวนสาธารณะสนามชางเผือก 

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

กับคอนเสิรต วงกางเกง และ

วงแทมมะริน

ภายในงาน The Sound 

of Illumination เดินชิมชิลๆ กับ

อาหารพ้ืนบาน รสชาติตนตําหรับ 

กับเมนูในความทรงจําของชาว

ปตตานี ยะลา นราธิวาส กับเสียงสะทอน

แหงความสุข ท่ีเตรียมเช็คอินกันไดภายในงาน 

เชคอิน Illumination Lighting ใจกลางเมือง

ปตตานี ยะลา นราธิวาส ชมการแสดง ศิลป

วัฒนธรรม และดนตรีพื้นบานจากแดนใต

ใหหายคิดถึง วาครั้งหนึ่งเคยไดมาเยือน 

มารวมกันสงเสียงแหงความคิดถึงจากแดนใต

ในงาน The Sound of Illumination “เสียง

จากใจ คิดถึงจากแดนใต”

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป แนะนํา 

Special Bucket Set คอลเล็คชั่นสุด

คิ้วท “Powerpuff Girl Bucket Set” 

และ “Minions Movie Bucket Set” 

ท่ีใครเห็นเปนตองกร๊ีดใส ในความน�ารัก

สดใสจนอดใจไมอยู รีบมาพานองกลับบาน 

พบความน�ารักของฮีโรรุนเล็ก “พาว

เวอรพัฟฟ เกิลส” สาวนอยตากลมโต 

Blossom, Bubbles และ Buttercup 

พรอมเจาตัวเหลืองจอมแสบ “มินเน่ียน” 

ที่พรอมใหเลือกสะสมในคอลเลคชั่น

สดใส

Powerpuff Girl Bucket Set มีให

เลือกสะสม 3 แบบ 3 คาแรคเตอร อาทิ 

บลอซซัม, บับเบิลล และ บัตเตอรคัพ ซึ่ง

ใน 1 ชุด ประกอบดวย บัคเก็ตคาแรคเตอร

ที่เลือก พรอมปอปคอรน ขนาด 85 ออนซ 1 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป แนะนํา Special Bucket Set คอลเล็คชั่นสุดคิ้วท 

“Powerpuff Girl Bucket Set” และ “Minions Movie Bucket Set”

ถุง, แกวน้ําลาย เดอะ พาวเวอร พัฟฟ เกิลส 

พรอมน้ําอัดลมขนาด 44 ออนซ 1 แกว 

ราคาชุดละ 450

 Minions Movie Bucket Set 1 ชุด 

ประกอบดวย มินเนี่ยน บัคเก็ต พรอมปอป

คอรน ขนาด 64 ออนซ 1 ถัง น้ําอัดลมขนาด 

44 ออนซ 1 แกว ราคาชุดละ 380 บาท

แฟนคลับ “พาวเวอรพัฟฟ เกิลส” 

และ “มินเนี่ยน” จะรุนเล็กหรือรุนใหญ ตอง

ไมพลาดความน�ารักของ Special Bucket Set 

คอลเล็คชั่นสุดคิ้วทนี้ รีบสะสมดวน! กอน

สินคาหมด ที่ เคานเตอรจําหน�ายปอปคอรน

และเคร� องด� ม โรงภาพยนตรในเครือเมเจอร 

ซีนีเพล็กซ กรุป ทุกสาขา หรือ ที่ บูธ KIOSK 

และชองทางเดลิเวอร่ี อาทิ Grab Food, Lineman, 

Food Panda, Air Asia Food, Shopee 

Food และ Major Mall ตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

สําหรับเซ็ทมินเนี่ยน มีจําหน�ายเฉพาะสาขา

ในกรุงเทพและสาขาตางจังหวัดบางสาขา
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14 บทความ-ต่างประเทศ

4 ชาติจี7 แบนนำาเข้าส่งออกทองคำารัสเซีย

ปราสาทเอลเมา, เยอรมนี • เอเอฟพีรายงานว่า 4 ประเทศ

กลุ่มจี7 จะห้ามการส่งออกและนำาเข้าทองคำาของรัสเซีย ใน

ความพยายามครั้งใหม่เพื่อสกัดไม่ให้ผู้ที่มีอำานาจมีฐานะ

ร่ำารวยของรัสเซีย สามารถซื้อทองคำาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระ

ทบจากการคว่ำาบาตรต่อรัสเซีย รวมถึงสกัดการทำารายได้

จากการส่งออกทองคำาที่ทางรัสเซียกว้านซื้อไว้ช่วงก่อนหน้า

นี้ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ กล่าวว่า 

“การดำาเนินการร่วมกันของอังกฤษ, แคนาดา, ญี่ปุ่นและ

สหรัฐ จะมุ่งเป้าไปที่ผู้มีอำานาจมหาเศรษฐีชาวรัสเซีย และ

โจมตีใจกลางเครื่องจักรสงครามของ (ประธานาธิบดีวลาดิ

มีร์) ปูติน” ทองคำามีมูลค่าราว 12,600 ล้านปอนด์ สำาหรับ

เศรษฐกิจรัสเซียในปี 2564 

จับผู้ต้องสงสัยกราดยิงที่ออสโล

ออสโล • ตำารวจนอร์เวย์จับกุมชายต้องสงสัยเป็นสมาชิก

กลุ่มก่อการร้ายอิสลามิสต์ หลังมีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 

21 คน จากเหตุกราดยิงใกล้บาร์เกย์แห่งหนึ่งในกรุงออสโล

เมื่อวันเสาร์ ส่งผลให้การเดินไพรด์มาร์ชของเมืองถูกยกเลิก 

เอเอฟพีรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกจับกุมอย่างรวดเร็ว

หลังจากการยิงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาราว 01.00 น. วันเสาร์

ที่บาร์เกย์ ใจกลางกรุงออสโล พีเอสทีหน่วยข่าวกรองของ

นอร์เวย์ซึ่งรับผิดชอบสำาหรับงานด้านการต่อต้านการก่อการ

ร้าย มองว่านี่เป็นปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายอิสลามิสต์                                                              

โดยผู้ต้องสงสัยมีประวัติการใช้ความรุนแรงมานานและมี

การข่มขู่มาแล้วหลายครั้ง ชายคนนี้ถูกพีเอสทีจับตามานับ

ตั้งแต่ปี 2558 ในความเชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิกเครือข่าย

มุสลิมหัวรุนแรง

ศรีลังกาขึ้นราคาน้ำามันอีก

โคลัมโบ • ราคาน้ำามันในศรีลังกาพุ่งสูงขึ้นอีกเมื่อวันอาทิตย์

ที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วหน้า ขณะ

ที่ตัวแทนจากสหรัฐฯ เดินทางมาเยือนเพื่อเจรจาหารือใน

การบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรงของประเทศ เอเอฟพี

รายงานการแถลงของซีลอนปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่น (ซีพีซี) 

เผยว่าได้ขึ้นราคาน้ำามันดีเซลซึ่งใช้กันแพร่หลายในระบบ

ขนส่งสาธารณะไปอีก 15% เป็น 460 รูปี หรือ 44.99 บาท

ต่อลิตร ขณะที่น้ำามันเบนซินขึ้นราคา 22% เป็น 550 รูปี 

หรือ 53.85 บาทต่อลิตร การประกาศดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งวัน 

หลังจากรัฐมนตรีพลังงาน กาญจนา วิเยเสเกรา กล่าวว่า 

น้ำามันที่นำาเข้ามาทางเรืออาจล่าช้าอย่างไม่มีกำาหนด โดย

น้ำามันที่มีกำาหนดมาถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไร้วี่แวว ขณะที่

น้ำามันที่มีกำาหนดขนส่งมาถึงในสัปดาห์หน้า อาจมาไม่ถึงศรี

ลังกา เนื่องจากเหตุผลด้านธนาคาร ส่วนคณะผู้แทนจาก

กระทรวงการคลังสหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ 

เดินทางมาศรีลังกาเพื่อร่วมหาหนทางที่สหรัฐจะสามารถ

สนับสนุนศรีลังกาที่กำาลังต้องการความช่วยเหลือ. 

ารประชุมสุดยอด BRICS ห้าประเทศจีนเป็นเจ้าภาพ

ปีนี้เป็นจังหวะที่สี จิ้นผิง กับปูตินได้แสดงจุดยืนเรื่อง

บทบาทอันไม่พึงปรารถนาของโลกตะวันตกอย่าง

เต็มที่

ผู้นำาจีนและรัสเซียต่างก็ใช้ โอกาสนี้กล่าวหาสหรัฐฯ และ

ยุโรปตะวันตกว่าเป็นผู้สร้างความไร้เสถียรภาพให้กับโลก เพราะ

รวมหัวกันออกมาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียในกรณีสงครามยูเครน

สี จิ้นผิง กล่าวโทษ “พันธมิตรทางทหาร” ซึ่งจะเป็นอะไร

อื่นไม่ได้นอกจากจะหมายถึง NATO

และตอกย้ำาว่า การที่ชาติตะวันตกบอยคอตประเทศอื่น

นั้นเป็นวิธีการที่ผิด และผลร้ายที่ตามมาก็คือ การย้อนกลับไป

สร้างปัญหาให้กับประเทศเหล่านั้นเอง

ปูตินบอกว่าที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะแอฟริกา, 

เอเชีย, และตะวันออกกลางกำาลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ, วิกฤต

อาหาร, เงินเฟ้อและข้าวของแพงนั้นไม่ได้เกิดจาก “ปฏิบัติการ

พิเศษทางทหาร” ของรัสเซียในยูเครน

หากแต่เป็นเพราะประเทศตะวันตกที่แม้ก่อนกรณียูเครน

ก็ได้พิมพ์เงินออกมาใช้มหาศาล กว้านซื้อธัญพืชมากักตุน ดันให้

ราคาอาหารการกินสูงขึ้นทั่วโลกอยู่แล้ว

ปูตินบอกว่าเมื่อเกิดโรคระบาดโควิดก็ยิ่งทำาให้ปัญหาหนัก

หน่วงขึ้น

ปูตินและสี จิ้นผง ชี้นิ้วไปที่ตะวันตกว่าเป็นผู้ร้ายตัวจริง

สวนทางกับที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวหาว่าที่ราคา

พลังงานพุ่งขึ้นอย่างสูงและเงินเฟ้อกำาลังอาละวาดทั่วโลกนั้นก็

เป็นเพราะปูตินเปิดสงครามในยูเครน

เวที BRICS (บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีนและแอฟริกาใต้) 

จึงร้อนแรงด้วยเรื่องสงครามเป็นพิเศษ

เป็นการประกาศรวมตัวของกลุ่ม 5 ประเทศนี้ที่ยืนอยู่

คนละข้างกับตะวันตกอย่างชัดเจน

แม้ว่าอินเดียจะยืนอยู่ทั้งกับ BRICS และ QUAD (จตุภาคีที่มี

สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลียและอินเดีย) ก็ตาม

ปูตินตอกย้ำาว่ายุคแห่งโลกที่มีผู้นำาเดี่ยว (Unipolar world) ได้

จบลงแล้ว

สถานทูตจีนประจำาประเทศไทยรายงานว่า ประธานาธิบดีสี 

จิ้นผิง เป็นประธานในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาระดับ

โลกและกล่าวสุนทรพจน์

ในตอนเย็นของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 ประธานาธิบดีสี 

จิ้นผิง เป็นประธานในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาระดับ

โลก ผ่านทางวีดิทัศน์ ณ กรุงปักกิ่ง และกล่าวสุนทรพจน์

โดยมี นายอับดุลมะยืด ตะบูน ประธานาธิบดีแห่งแอลจีเรีย 

นายอัลเบร์ โต อังเฆล เฟร์นันเดซ  ประธานาธิบดีแห่งอาร์เจนตินา

นายอับเดล ฟัตตอห์ เอล-ซิซี ประธานาธิบดีแห่งอียิปต์ นาย

โจโก วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย นายเอบรอฮีม แรอีซี 

ประธานาธิบดีแห่งอิหร่าน

ประธานาธิบดี โทคาเยฟแห่งคาซัคสถาน ประธานาธิบดี      

วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย  นายแม็กคีย์ ซัลล์ ประธานาธิบดีแห่ง

เซเนกัล นายไซริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้ นาย 

มีร์ซีโยเยฟ ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน นายแฮมิลตัน โมเรา รอง

ประธานาธิบดีแห่งบราซิล 

นายกรัฐมนตรีฮุน เซน แห่งกัมพูชา นายอาบีย์ อาห์เม็ด 

นายกรัฐมนตรีเอธิโอเปีย นายแฟรงก์ ไบนิมารามา นายกรัฐมนตรี

แห่งฟิจิ นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายอิซมาอิล ซับ

รี ยักกบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีของไทย เข้าร่วมในการประชุม

ผู้นำาของประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกภายใต้

หัวข้อหลัก “สร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในศักราช

ใหม่เพื่อร่วมอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030”

ซึ่งได้หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เร่ง

นำาวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ของสหประชาชาติไปปฏิบัติ 

และหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและบรรลุฉันทา

มติที่สำาคัญอย่างกว้างขวาง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “การสร้าง

ความสัมพันธ์หุ้นส่วนคุณภาพสูงและบุกเบิกยุคใหม่แห่งการพัฒนา

ระดับโลก” โดยเน้นย้ำาว่า

1.เราต้องร่วมกันสร้างฉันทามติระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม                                                                 

การพัฒนา เมื่อประชาชนทุกประเทศมีชีวิตที่ดี

เท่านั้นจึงจะทำาให้ความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืน ความ

ปลอดภัยมีหลักประกัน และสิทธิมนุษยชนมี

ฐานราก

2.เราควรร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมระหว่าง 

ประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนา การกีดกันถือเป็นการ

หาเรื่องใส่ตัว การสร้าง “ก๊วนเล็ก” จะทำาให้ตัวเอง

โดดเดี่ยว การคว่ำาบาตรอย่างไร้ขอบเขตจะทำาร้าย

ผู้อื่นและตนเอง การแตกแยกและการตัดห่วงโซ่

อุปทานจะใช้ไม่ได้ผลและจะไปได้ไม่ไกล

3.ความร่วมมือเท่าน้ันจะทำาให้ภารกิจอันย่ิง 

ใหญ่ ภารกิจอันดีบรรลุผลสำาเร็จและย่ังยืน ประเทศ

ท่ีพัฒนาแล้วควรปฏิบัติตามพันธกรณี ประเทศกำาลัง

พัฒนาควรกระชับความร่วมมือ และประเทศกลุ่ม

เหนือและใต้ควรเดินหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมกันสร้าง

ความสัมพันธ์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับโลกท่ีมีความ

เป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน เสมอภาค สมดุล ได้รับผล

ประโยชน์ร่วมกัน และจะไม่ให้ประเทศใดประเทศ

หน่ึง หรือคนใดคนหน่ึงถูกท้ิงไว้ข้างหลัง

4.จีนจะเพิ่มการลงทุนด้านทรัพยากรในความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาระดับโลก ทำางานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริม

ความร่วมมือในด้านสำาคัญ กระชับความร่วมมือระดับโลกใน

การบรรเทาความยากจน เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและ

จัดหาอาหาร และเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วัคซีนและการผลิตร่วมกัน

ประเทศจีนจะสร้างเวทีสำาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ และดำาเนิน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศ จัดการ

ประชุม World Youth Development Forum และร่วมกันเปิดตัว

แผนปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนระดับโลกเพื่อรวบรวมพละกำาลัง

ที่กว้างขวางที่สุดสำาหรับการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาที่

ยั่งยืนปี 2030 แห่งสหประชาชาติ

เห็นได้ชัดว่าจีนกับรัสเซียกำาลังเร่งฝีเท้าในการตั้งกลุ่ม

พันธมิตรที่จะท้าทายอิทธิพลของกลุ่มตะวันตกอย่างจริงจัง

ประเทศเล็กๆ อย่างไทยจะวางตัวให้คบหากับทั้งสองค่าย

ได้อย่างได้อย่างมี “ดุลยภาพ” แค่ไหนจึงเป็นเรื่องท้าทายที่ยาก

และสลับซับซ้อนกว่าครั้งใดๆ ในประวัติศาสตร์จริงๆ.

วัยรุ่นแอฟริกาใต้ดับ22ศพในผับ
เคปทาวน์ • เจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้กำาลังสอบสวนสาเหตุการเสีย

ชีวิตอย่างปริศนาของวัยรุ่นอย่างน้อย 22 ศพ ที่มาดื่มในผับแห่ง

หนึ่งในเมืองอีสต์ลอนดอน จังหวัดอีสเทิร์นเคป คาดว่ามาปาร์ตี้

ฉลองหลังสอบเสร็จ โดยที่สภาพศพของพวกเขาไม่มีบาดแผล

รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่  26 

มิถุนายน 2565 ว่า เกิดเหตุ

ลูกค้าที่มาใช้บริการในผับแห่ง

หนึ่งในเมืองอีสต์ลอนดอน ซึ่ง

เป็นเมืองท่าในจังหวัดอีสเทิร์น 

เคป แอฟริกาใต้ เสียชีวิตอย่าง

น้อย 22 ศพ บางคนมาเสีย

ชีวิตที่ โรงพยาบาล โดยผู้เสีย

ชีวิตอายุระหว่าง 18-20 ปี ยัง

ไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุการ

เสียชีวิต แต่ไม่น่าเกิดจากการ

เหยียบกันตาย เนื่องจากศพไม่มี

ร่องรอยของบาดแผล 

ซิยาดา มานานา โฆษก

สำานักสาธารณสุขจังหวัดอีสเทิร์น 

เคปเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่า จะ

นำาศพผู้เสียชีวิตที่พบในผับที่ชื่อ

เอนโยเบนี ทาเวิร์น ใกล้กับเมือง 

อีสต์ลอนดอนไปที่ห้องเก็บศพ

ของทางการ คาดว่าครอบครัว

ของผู้เสียชีวิตจะช่วยเจ้าหน้าที่

ระบุชื่อของผู้เสียชีวิตที่มีทั้งผู้                                      

ชายและผู้หญิง และจะเริ่ม

ดำาเนินการชันสูตรศพทันทีเพื่อ

ทราบถึงสาเหตุของการเสียชีวิต 

จำานวนผู้เสียชีวิตในขณะนี้อยู่

ที่ 22 ศพ ขณะที่เจ้าหน้าที่นิติ

เวชยังคงเก็บหลักฐานในผับที่

เกิดเหตุ 

เทมบินโกซี คินานา โฆษก

ตำารวจจังหวัดอีสเทิร์นเคป เผย

ว่า ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมือง

ดีว่ามีผู้ เสียชีวิตหลายคนใน

ผับที่เขตซีเนรีปาร์ก ห่างจาก

ใจกลางเมืองอีสต์ลอนดอนราว                                        

3 กิโลเมตร ตำารวจกำาลังตรวจ

สอบสภาพแวดล้อมเพื่อหาสาเหตุ

การเสียชีวิตของพวกเขา ซึ่ง

ทั้งหมดเป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 

18-20 ปี

ออสการ์ มาบูยาเน ผู้ว่าฯ 

จังหวัดอีสเทิร์นเคป กล่าวหน้า

ผับที่เกิดเหตุว่า เป็นเหตุเหลือ

เชื่อที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ ที่

ต้องสูญเสียชีวิตวัยรุ่นจำานวน

มากในลักษณะเช่นนี้ โดยเขา

กล่าวโทษการดื่มเครื่องดื่มแอล                                                     

กอฮอล์ ในปริมาณที่ ไม่รู้จักยับ 

ยั้ง

ยูนาที บินโกซี เจ้าหน้าที่

แผนกชุมชนและความปลอดภัย

ของจังหวัดอีสเทิร์นเคป เผย

ว่า สาเหตุการเสียชีวิตของวัย

รุ่นกลุ่มนี้ ไม่น่าจะมาจากการ

เหยียบกันตาย เนื่องจากศพ

ของพวกเขาไม่มีบาดแผลที่

เห็นได้ชัดแต่อย่างใด คาดว่าผู้

เสียชีวิตเป็นนักเรียนที่มาปาร์ตี้

ฉลองหลังเสร็จจากการสอบที่

โรงเรียน

ดิสแพทช์ ไลฟ์ เว็บไซต์

ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นราย 

งานว่า ร่างผู้เสียชีวิตในผับแห่ง

นี้พบกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะ, 

เก้าอี้และบนพื้นของผับ โดยที่

ไม่มีร่องรอยว่าพวกเขาได้รับ

บาดเจ็บแต่อย่างใด เช่นเดียว

กับภาพที่ยังไม่ได้รับการยืนยันที่

เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียพบว่า

ศพของลูกค้าในผับแห่งนี้ ไม่มี

ร่องรอยของบาดแผล

โทรทัศน์ท้องถิ่นเผยแพร่

ภาพของตำารวจแอฟริกาใต้ที่

รักษาการณ์อยู่ด้านนอกผับที่

เกิดเหตุ ที่เต็มไปด้วยบรรดา

พ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต

และบรรดาผู้ที่มามุงดู โดยเมือง 

อีสต์ลอนดอนตั้งอยู่บนชายฝั่ง

ของมหาสมุทรอินเดีย ห่างไป

ทางใต้ของนครโจฮันเนสเบิร์ก

เกือบ 1,000 กิโลเมตร.

มะกันประท้วงคำาสั่งศาลฎีกากรณีทำาแท้ง
วอชิงตัน • ผู้ปกป้องสิทธิในการ

ทำาแท้งชาวอเมริกันชุมนุมเมื่อวัน

เสาร์เป็นวันที่ 2 หลังศาลฎีกามี

คำาวินิจฉัยเลิกคุ้มครองสิทธิการ

ทำาแท้ง ด้านหลายรัฐที่เป็นรัฐ

อนุรักษนิยมขานรับคำาตัดสินของ

ศาล ออกคำาสั่งว่าการทำาแท้งผิด

กฎหมายอย่างรวดเร็ว

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ว่า 

หลังผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐมี

มติเสียงข้างมากเมื่อวันศุกร์กลับ

คำาวิคำาวินิจฉัยเลิกคุ้มครองสิทธิ

การทำาแท้งในปี 2516 ส่งผลให้

สหรัฐเกิดความคิดเห็นที่ขัดแย้ง

กันสองขั้วหนักยิ่งขึ้นอีก 

ประชาชนราว 2,000-3,000 

คน รวมตัวกันชุมนุมบนท้องถนน

ด้านอกรั้วของศาลฎีกาในกรุง

วอชิงตันเมื่อวันเสาร์ท่ามกลาง

อากาศที่ร้อน เป็นการชุมนุม

ประท้วงคำาตัดสินของศาลฎีกา

วันที่ 2 พวกเขาถือป้ายประท้วง

ต่างๆ เช่น “ทำาสงครามกับผู้

หญิง, ใครจะเป็นรายต่อไป?” 

รวมถึงมีการชุมนุมของกลุ่มต่อ

ต้านการทำาแท้ง นอกจากนี้มีการ

ชุมนุมประท้วงคำาวินิจฉัยเรื่อง

การทำาแท้งของศาลฎีกากลุ่ม

เล็กๆ หลายแห่งในนครลอสแอน

เจลิส

รัฐอนุรักษนิยมอย่างน้อย                                           

8 รัฐ ขานรับคำาวินิจฉัยของศาล                                            

ฎีกาอย่างรวดเร็วด้วยการออกคำา                                                  

สั่งห้ามการทำาแท้ง รัฐแรกคือรัฐ                                                   

มิสซูรีที่มีคำาสั่งนี้ตั้งแต่วันศุกร์                                                       

และอีก 7 รัฐที่มีคำาแบบเดียว                                                    

กันเมื่อเช้าวันเสาร์คือรัฐแอละ 

แบมา, อาร์คันซอ, เคนทักกี, ลุย                                                  

เซียนา, โอคลาโฮมา, เซาท์ดาโก 

ตาและยูทาห์ 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

กล่าวเมื่อวันเสาร์ถึงคำาวินิจฉัย

เลิกคุ้มครองสิทธิในการทำาแท้ง

ของศาลฎีกาว่าเป็นความเจ็บ

ปวดและก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อชาวอเมริกันมากมาย และ

เรียกร้องให้สภาคองเกรสฟื้นฟู

การปกป้องสิทธิในการทำาแท้งใน

ฐานะกฎหมายของรัฐบาลกลาง

ผู้หญิงในรัฐต่างๆ ของสหรัฐ

ที่มีกฎหมายทำาแท้งเข้มงวดมาก 

หรือระบุว่าการทำาแท้งเป็นเรื่อง

ผิดกฎหมาย ถ้าเกิดตั้งครรภ์ โดย

ไม่พึงประสงค์จะต้องฝืนตั้งครรภ์

ต่อ และมีทางเลือกอื่นไม่มาก 

เช่น ไปทำาแท้งเถื่อน, กินยาที่

ทำาให้แท้ง หรือไปทำาแท้งในรัฐ

อื่นที่การทำาแท้งถูกกฎหมาย 

คำาวินิจฉัยของศาลฎีกา

สหรัฐเมื่อวันศุกร์ เป็นการกลับ

คำาวินิจฉัยคุ้มครองสิทธิในการ

ทำาแท้งที่รู้จักในชื่อ “คดีระหว่าง

โรกับเวด” เมื่อปี 2516 ที่ศาล

ฎีกาในเวลานั้นตัดสินว่าผู้หญิงมี

สิทธิทำาแท้งได้ เนื่องจากเป็นสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญด้านสิทธิส่วน

บุคคลของร่างกายของตน. 

จี7 • ชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป (ซ้ายสุด) และอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานกรรมาธิการยุโรป (ขวาสุด) ถ่ายภาพกับ

ผู้นำากลุ่มประเทศจี7 ระหว่างการประชุมซัมมิตกลุ่มจี7 ที่ปราสาทเอลเมาทางใต้ของเยอรมนี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 

 

สี จิ้นผิง, ปูตินประสานเสียง

แลกหมัดกับตะวันตกทุกประเด็น! 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

กระบะชน จยย.ดับ 2 สาหัส 1 ราย

อำานาจเจริญ • เมื่อเวลา 16.00 น. วันท่ี 26 มิ.ย.65 พนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองอำานาจเจริญ รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชน

กับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 1 ราย และผู้บาดเจ็บ 2 

ราย ท่ีถนนสายรองบ้านกุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำานาจเจริญ 

จ.อำานาจเจริญ ให้ไปตรวจสอบด้วย ท่ีเกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย

นอนอยู่กลางถนน ไม่ทราบชื่อว่าเป็นใครมาจากไหน ห่างกันพบรถ 

จยย.สีแดงคาดดำา หมายเลขทะเบียน 1 กข 3027 อำานาจเจริญ 

ล้มคว่ำาอยู่กลางถนน ส่วนผู้บาดเจ็บ 2 คน เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยรีบนำา

ส่ง รพ.อำานาจเจริญ เพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน ทว่าผู้บาดเจ็บ 1 

รายเสียชีวิตขณะนำาส่ง รพ.อำานาจเจริญ อีก 1 รายบาดเจ็บอาการ

สาหัส รวมผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุคร้ังน้ีจำานวน 2 ราย และบาดเจ็บ

สาหัสจำานวน 1 ราย มีรายงานว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ รถกระบะย่ีห้อ

โตโยต้าสีบลอนด์เงิน ทะเบียน บพ 6646 ยโสธร ขับมาถึงท่ีเกิดเหตุ 

ชนกับรถจักรยานยนต์อย่างรุนแรง จากน้ันรถกระบะพุ่งชนต้นไม้

ข้างถนน และไถลไปชนกับคันนาอีกคร้ังจึงจอดสงบน่ิง ซ่ึงคนขับรถ

กระบะติดอยู่ในรถ กู้ภัยจึงต้องทำาการช่วยเหลือออกมาเพื่อนำาส่ง 

รพ.อำานาจเจริญ รักษาช่วยชีวิตอย่างเร่งรีบเนื่องจากบาดเจ็บสาหัส

อาการโคม่า ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคาดว่ามากับรถ จยย. นอนสลบ

แน่น่ิงอยู่ใกล้ผู้เสียชีวิต ซ่ึงท้ัง 2 คนไม่สวมหมวกนิรภัย กู้ภัยรีบนำา

ส่ง รพ.อำานาจเจริญ แต่เสียชีวิตก่อนถึง รพ.

คึกคัก นทท.ลาวข้ามโขงไหว้พระธาตุพนม

นครพนม • วันท่ี 26 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวประจำาจังหวัดนครพนม

รายงานว่า หลังจากสถานการณ์โควิดเร่ิมผ่อนคลาย อีกท้ังมี

การปลดล็อกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 

(นครพนม-คำาม่วน) ทำาให้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว

ชายแดนกลับมาคึกคักอีกคร้ัง มีประชาชนท้ังชาวไทยและลาวต่าง

เดินทางข้ามแม่น้ำาโขงผ่านแดนไปมาเพื่อท่องเท่ียวระหว่างนครพนม 

กับเมืองท่าแขก แขวงคำาม่วน สปป.ลาว โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด 

ท่ีวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ท่ีต้ังองค์

พระธาตุพนม ปฐมมหาเจดีย์แห่งภาคอีสาน ภายในบรรจุพระอุรัง

คธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี กลับมาคึกคักด้วยแรงศรัทธา                    

ศาสนิกชนชาวพุทธ โดยมีประชาชนนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย ชาว

ลาว ข้ามชายแดนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่

ตนเองและครอบครัว ท้ังน้ีหลังจากปิดด่านพรมแดนไทย-ลาวมา

นานเกือบ 2 ปี โดยในส่วนของพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองนครพนมได้

มีประชาชน นักท่องเท่ียวเดินทางมากราบสักการะขอพรองค์พญา

ศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คศักด์ิสิทธ์ิชื่อดังริมแม่น้ำาโขง ถนนสุนทร

วิจิตร ทำาให้ช่วงน้ีเศรษฐกิจการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีมีสีสันข้ึนมาก ย่ิงใน

ช่วงวันหยุด โรงแรมท่ีพักถูกจองเต็มทุกสัปดาห์ ร้านค้า ร้านอาหาร

ก็มีผู้คนเข้าไปจับจ่ายคับค่ังเช่นเดียวกัน คาดว่าเศรษฐกิจในจังหวัด

นครพนมมีเงินหมุนเวียนสะพัดวันละหลายล้านบาท.

เพลิงเผา

และซ่อมแซมสายไฟบริเวณดังกล่าว ซึ่ง

พาดขนานไปกับตัวอาคารบริเวณชั้น 2 

ของร้านค้าในละแวกเดียวกันนี้ กระทั่ง

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ เดินทางกลับไป 

ตนและผู้ค้าอีกหลายคนสังเกตเห็นว่า

บริเวณสายไฟที่หน้าร้านตนเกิดเสียงดัง

คล้ายไฟชอร์ตกัน สักพักมีของเหลวไหล

ทะลักออกมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าร้าน ก่อนจะ

มีเสียงระเบิดดังขึ้น 2 ครั้ง ทำาให้ต้อง

รีบวิ่งข้ามถนนหนีตายไปอยู่ฝั่งตรงข้าม 

โดยยังไม่ทราบชะตากรรมเพื่อนร่วม

งานอีก 2 คน เป็นชาย 1 คนและหญิง 

1 คนซึ่งกำาลังทำางานอยู่ในตึก

ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รับการ

ยืนยัน ว่าพบศพผู้เสียชีวิตจำานวน 2 ราย

ติดอยู่ภายในอาคาร 

จากนั้นเวลา 13.00 น. นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบ

เส้นทางจราจรบริเวณใต้สะพานสี่แยก

หนองแขมว่า ได้มอบหมาย พล.ต.อ.                 

อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.

ลงพื้นที่ ไปแล้ว ก่อนหน้านี้เคยกำาชับให้

ทุกเขตเข้มงวดกับเรื่องระบบสายไฟฟ้า

เก่า สายไฟใช้แล้วทั้งพื้นที่ทั่วไปและ

ตามชุมชน ทั้งนี้เป็นเรื่องน่าเสียใจที่พบ

ผู้เสียชีวิต นี่จึงเป็นจุดสำาคัญของพื้นที่ 

บ้านเรือน อาคารสูง  เพราะเมื่อมีเหตุ

เพลิงไหม้คนมักจะวิ่งหนีขึ้นชั้นบน พอ

ไปถึงอาจจะหาทางออกไม่ได้ ซึ่งจะให้

สำานักงานเขตให้ความรู้ประชาชน ออก

มาตรการเพื่อให้ทุกบ้านเรือนช่วยกัน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดย 

กทม.จะออกคู่มือสำาหรับประชาชนใน

การหนีไฟ 

ด้าน พล.ต.อ.อดิศร์ พร้อมด้วย 

น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำานวย

การเขตสัมพันธวงศ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจ

สอบที่เกิดเหตุ จากนั้นสำานักงานเขต

สัมพันธวงศ์ ได้จัดตั้งศูนย์อำานวยการ

ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดย 

น.ส.อาทิตยาเปิดเผยว่า สาเหตุมาจาก

หม้อแปลงระเบิดจนเกิดไฟลุกไหม้ 

ประกอบกับมีลมแรงพัดไปติดอาคาร

ข้างเคียง รวมทั้งมีถังแก๊สของร้านขาย

อาหารตามสั่งตั้งอยู่จึงทำาให้เกิดการ

ระเบิดรุนแรง

ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ เข้า

ตรวจสอบพื้นที่และทำาการตัดไฟบริเวณ

ดังกล่าว จากการตรวจสอบเบื้องต้น

พบอาคารพาณิชย์เสียหาย 4 คูหา รถ

เสียหาย 7 คัน เป็นรถยนต์ 3 คัน รถ

จักรยานยนต์ 4 คัน ผู้บาดเจ็บ 6 คน

จากการสำาลักควัน เจ้าหน้าที่นำาส่ง

โรงพยาบาลหัวเฉียว 4  คน และโรง

พยาบาลกลาง 2 คน ส่วนผู้เสียชีวิต 1 

ราย  เป็นพ่อค้าที่ขายของอยู่หน้าอาคาร

พาณิชย์ ถูกแรงระเบิดจนกระเด็นเข้าไป

ในบ้าน 

ต่อมาเวลา 16.00 น. พ.ต.ท.พล

วรรษ พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วม

กตัญญู ได้ทำาการกู้ศพผู้เสียชีวิตจำานวน 

2 รายซึ่งติดอยู่ภายในอาคาร รายแรก

อยู่ที่ชั้นล่างด้านหลังตัวอาคาร  ส่วนราย

ที่ 2 ติดอยู่ตรงทางขึ้นบันไดระหว่างชั้น

ที่ 2 กับชั้นที่ 3 ซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์

อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 

รายได้ เนื่องจากสภาพศพถูกพลาสติก

ที่มีเป็นจำานวนมากหลอมละลายห่อหุ้ม

ร่างเอาไว้ทั้งหมด จึงมอบร่างให้แพทย์

นิติเวช รพ.จุฬาฯ ชันสูตรพลิกศพอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยค่อนข้างแน่ชัดแล้ว

ว่าทั้ง 2 รายคือ  น.ส.จิราพัช สุ่มมาก 

อายุ 52 ปี พนักงานแคชเชียร์ของร้าน  

และนายเพชร เดือม อายุ 34 ปี สัญชาติ

เมียนมา ลูกจ้างของร้านที่สูญหายไปไม่

สามารถติดต่อได้หลังเกิดเหตุ ทั้งนี้เจ้า

หน้าที่ ได้ปิดอาคารดังกล่าวห้ามเข้าออก

เด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย

ล่าสุด มีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิต

เพิ่มอีก 1 ราย อยู่ด้านหลังอาคาร 

ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย นอกจากนี้มี

รายงานด้วยว่า เจ้าของอาคารให้ข้อมูล

กับพนักงานสอบสวนถึงมูลค่าความเสีย

หายที่เกิดขึ้นน่าจะไม่ต่ำากว่า 10  ล้าน

บาท ส่วนเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าและสาย

ไฟที่มักมีการชำารุดบ่อยครั้ง ที่ผ่านมาได้

แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ มาซ่อมแซม

เป็นประจำา ซึ่งเจ้าของอาคารและ

เจ้าของกิจการที่ ได้รับความเสียหายอาจ

ปรึกษานักกฎหมายเพื่อดำาเนินการฟ้อง

ร้องให้การไฟฟ้าฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า

มารับผิดชอบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นเวลา 16.30 น. นายชัชชาติ

และ 1.94% ไม่เกี่ยวข้องแน่นอน” ดุสิต

โพลระบุ

ขณะที่สำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.)  รายงานสถิติการ

เข้าใช้งานแอปพลิเคชันปลูกกัญ เมื่อ

วันที่  25 มิ.ย.ว่ามีประชาชนเข้าใช้งาน

ระบบ 41,825,920 ล้านครั้ง ลงทะเบียน 

934,629 คน  ออกใบรับจดแจ้งกัญชา

แล้ว 905,574 ใบ และออกใบรับจดแจ้ง

กัญชง 29,055 ใบ

ด้าน ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่ง

อังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง

และพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กพย.ได้ร่วมกับ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือ

ข่ายทำาการเร่งพัฒนากระบวนการเฝ้า

ระวังกัญชาอย่างเร่งด่วน สร้างความ

ร่วมมือกับผู้นำาเครือข่ายเฝ้าระวังและ

จัดการปัญหาระบบยาในพื้นที่ (นพย.) 

86 คนทั่วประเทศ และชมรมเภสัช

ชนบท พัฒนาเป็นเครือข่ายทำางานเฝ้า

ระวังกัญชาในพื้นที่นำาร่อง 8 จังหวัด 

ได้แก่  ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, ขอนแก่น, 

สกลนคร, หนองบัวลำาภู,  อำานาจเจริญ, 

พระนครศรีอยุธยา และเชียงราย เร่งให้

ข้อมูลความรู้เรื่องกัญชาแก่ประชาชน 

และทดลองกลไกเฝ้าระวังเชิงรุกใน

พื้นที่นำาร่อง

“นพย.จะเน้นทำางานเฝ้าระวัง

แบบเกาะติด มุ่งเป้าสำารวจสถานที่ผลิต

ผลิตภัณฑ์กัญชาต่างๆ เช่น วิสาหกิจ

ชุมชน ร้านอาหาร ร้านค้า ผู้ประกอบ

การธุรกิจกัญชา และเหตุการณ์ ไม่พึง

ประสงค์ หากจำาเป็นจะเก็บตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ตรวจสาร THC รวมถึงการ

สำารวจการขายทางออนไลน์ เพื่อประมวล

ผลรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของแต่ละ

จังหวัด ส่งต่อรายงานสู่ส่วนกลาง นำาไป

สู่การกำาหนดนโยบายหรือมาตรการที่จะ

นำาพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการ

แพทย์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อ

ไป” ผศ.ดร.ภญ.นิยดากล่าว

วันเดียวกัน ที่สถานีเรือบ้านแพง 

อ.บ้านแพง จ.นครพนม พล.ร.ต.สมบัติ จู

ถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความ

สงบเรียบร้อยตามลำาแม่น้ำาโขง (ผบ.

นรข.)  แถลงข่าวการจับกุมแก๊งลอบขน

กัญชาข้ามแม่น้ำาโขง ได้ผู้ต้องหา 2 ราย 

เป็นชาว จ.สงขลาและพังงา พร้อมของ

กลางกัญชาอัดแท่ง 400 กิโลกรัม และ

รถกระบะ 1 คัน  โดยจับกุมได้ที่บริเวณ

ท่าทรายกัญชิสา บ.เหล่าหลวง ต.ดงบัง 

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยระบุว่าแม้

กัญชาจะเป็นสิ่งถูกกฎหมายแล้วก็ตาม 

แต่การนำาเข้ากัญชาก็ยังคงผิดพระราช

บัญญัติการนำาเข้า เนื่องจากไม่ผ่าน

กระบวนการทางศุลกากร หลีกเลี่ยงภาษี

นำาเข้า มีโทษจำาคุก 10 ปี ปรับ  10 เท่า

ของมูลค่าสิ่งของ โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร

จะประเมินราคา และสำาหรับประเทศ

เพื่อนบ้านยังถือว่ากัญชาเป็นยาเสพติด 

ไม่ใช่สิ่งถูกกฎหมาย.

สธ.ย้ำา

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม 

ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับ

การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 โดย

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ติดตาม

เชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ โอมิครอน BA.4/

BA.5 อย่างใกล้ชิด แม้องค์การอนามัย

โลกจะจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลและ

ต้องเฝ้าระวังก็ตาม

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่

ปรึกษาระดับ 11 และโฆษก สธ.กล่าว

ว่า ภาพรวมของโอมิครอน BA.4 และ  

BA.5 ขณะนี้มีแนวโน้มแพร่ลดลง และ

พบในคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้า

ไทยมากกว่าในไทยอย่างมีนัยสำาคัญ 

ยืนยัน สธ.มีระบบเฝ้าระวังติดตามใกล้

ชิด และยังไม่มีข้อมูลสรุปว่าเชื้อ BA.4 

และ BA.5 รุนแรงขึ้น 

ขณะที่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนา

ภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า 

โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ 

BA.5 พบข้อมูลมาหลายเดือนแล้ว โดย

เฉพาะประเทศทางยุโรป ที่พบอัตราติด

เชื้อกลับมาสูงขึ้นเป็นหมื่นรายต่อวัน ซึ่ง

สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 เริ่มไป

ทดแทนสายพันธุ์ย่อย BA.2 เนื่องจาก 

BA.4 และ BA.5 แบ่งตัวเร็วกว่า แต่ยัง

ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า รุนแรงมากกว่า 

เพราะยังไม่มีหลักฐานการป่วยจนเข้า

นอนในโรงพยาบาล อาการรุนแรงถึง

เสียชีวิตที่ชัดเจนเพียงพอ แต่ถือเป็น

สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าติดตาม

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า สิ่งที่ต้อง

ย้ำาคือวัคซีน เพราะข้อมูลการศึกษาของ 

BA.4 และ BA.5 มีแนวโน้มว่าอาจเกาะ

เซลล์ปอดได้มากกว่า BA.2 แต่ยังไม่ต้อง

ไปเทียบกับเดลตา เพราะไม่มีหลักการว่า

จะรุนแรงมากกว่า คำาแนะนำาของ สธ.ที่

ได้ศึกษาข้อมูลประชากรกว่า 5 แสนคน 

พบว่า การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ป้องกันติด

เชื้อได้ร้อยละ 25 แต่ถ้าฉีด 4 เข็มก็จะเพิ่ม

สูงถึง 70-75% จึงขอแนะนำาให้ฉีด 4  เข็ม

ในกลุ่มคนทั่วไป และบุคลากรทางการ

แพทย์ด่านหน้าก็เป็นเข็มที่ 5 ได้เลย 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าผู้

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา

คลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โพสต์เฟซบุ๊กถึงการระบาดโควิด-19 

ระลอกใหม่ว่า จะระบาดมากตั้งแต่

เดือนนี้เป็นต้นไป และจะขึ้นสูงสุดใน

เดือน ก.ค.ถึง ก.ย. และจะเริ่มลดลง

ในเดือน ต.ค.ถึง ธ.ค. แล้วก็จะระบาด

ใหม่ในเดือน ม.ค.เหมือนกับไข้หวัดใหญ่

ของทุกปี การระบาดจะเกิดขึ้น 2 ช่วง 

ช่วงแรกเป็นช่วงของการเปิดเทอมแรก

ของนักเรียน ช่วงที่ 2 จะพบได้ต่ำากว่า 

เป็นช่วงตั้งแต่หลังเปิดเทอมที่ 2 แล้ว

ประมาณ 1 เดือน คือเดือน ม.ค.เป็น

ลักษณะของโรคทางเดินหายใจประจำา

ฤดูกาลของประเทศไทย

“นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ถ้าให้คาด

การณ์ วันนี้มีผู้ป่วยเท่าไหร่ บอกได้แต่

เพียงว่า มากกว่า 10 เท่าของตัวเลขที่

รายงาน เพราะส่วนใหญ่มีอาการน้อย 

ตรวจ ATK รักษากันเอง และจำานวน

หนึ่งจะไม่มีอาการ” ศ.นพ.ยงกล่าว

นพ.จรุง เมืองชนะ กรรมการ

นโยบายพรรคสร้างอนาคตไทย ( สอท.) 

อดีตผู้อำานวยการสถาบันวัคซีนแห่ง

ชาติ กล่าวว่า สอท.ขอเสนอให้ภาครัฐ

และเอกชนให้บริการเจลแอลกอฮอล์

แก่ประชาชนเช่นเดิม ส่วนรัฐบาลควร

สร้างความมั่นคงทางวัคซีนและชีววัตถุ

ที่มีความสำาคัญในอนาคต โดยควรยก

ระดับองค์การอาหารและยา (อย.) โดย

ควรออกจาก  สธ. ให้เป็นองค์กรอิสระ มี

ศักยภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

เรื่องของยาให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น.

กรุงเทพฯ • วันท่ี 26 มิ.ย.

65 ท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำานวย

การศูนย์ป้องกันและปราบ

ปรามการแข่งรถในทางและ

ความผิดอื่นท่ีเก่ียวข้อง (ศปข.

ตร.) แถลงผลการจับกุมเด็กแว้น

นอนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 

โดนหนัก 7 ข้อหา ศาลส่ังริบรถ

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิเปิด

เผยว่า สืบเน่ืองจากชาวบ้าน

ถ่ายคลิปวิดีโอกลุ่มวัยรุ่นจำานวน 

3 คน นอนขับรถบริเวณถนน

เสิงสาง-หนองก่ี (บริเวณ

บ้านหนองไผ่น้อย) ต.เสิงสาง 

อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา มุ่ง

หน้า อ.เสิงสาง ตนจึงได้ส่ังการ 

พล.ต.ต.พรชัย นลวชัย ผบก.ภ.จว.

นครราชสีมา, พ.ต.อ.ณรงค์ เสวก 

รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา, 

พ.ต.อ.ถึงพร ปานทอง ผกก.

สภ.เสิงสาง และทีมโซเชียลมี

เดีย ศปข.สภ.เสิงสาง สืบสวน

พิสูจน์ทราบบุคคลตามคลิป

วิดีโอดังกล่าว ทราบชื่อภายหลัง

คือ นายมนตรี สงวนนามสกุล 

อายุ 19 ปี ผู้ขับข่ี

จากการสอบถามขยาย

ผลทราบว่า ในคืนก่อเหตุมี

เยาวชนอายุ 15 ปีอีกสอง

ราย เป็นผู้ซ้อนท้ายน่ังพ่วง

ข้างมาด้วย พนักงานสอบสวน 

สภ.เสิงสางได้แจ้งข้อกล่าวหา

นายมนตรี คนขับ ดังน้ี “ขับ

ประมาทหรือน่าหวาดเสียวอัน

อาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ

ทรัพย์สิน, ขับรถโดยไม่มีใบ

อนุญาตขับรถ, ขับรถไม่ได้จัด

ทำา พ.ร.บ., ขับรถซ่ึงไม่ชำาระ

ภาษี, ขับรถไม่ติดแผ่นป้าย, ขับข่ี

รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวก

นิรภัย, ขับข่ีรถจักรยานยนต์

ไม่น่ังคล่อมบนอาน (นอน

ขับ), ขับข่ีโดยไม่คำานึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้อ่ืน, ไม่จัดทำา 

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก

รถ รวม 7 ข้อหา และเยาวชน

ท่ีเป็นคนซ้อนในข้อหาไม่สวม

หมวกนิรภัยและไม่น่ังซ้อนท้าย

รถจักรยานยนต์ในท่ีสำาหรับ

น่ังซ้อนท้าย ผู้ต้องหาให้การ

รับสารภาพตลอดข้อกล่าว

หา จึงได้นำาตัวผู้ต้องหาพร้อม

ของกลางส่งศาลแขวงจังหวัด

นครราชสีมา ต่อมาศาลฯ ได้

พิพากษาริบรถจักรยานยนต์ของ

กลาง

จึงอยากฝากประชา 

สัมพันธ์ไปยังพ่ีน้องประชาชน 

หากพบเบาะแส สามารถแจ้ง

มายัง ศปข.ตร.ได้ท่ี สายด่วน 

1599 หรือ 191 หรือถ่ายคลิป

วิดี โอส่งมาทางเพจเฟซบุ๊ก 

“ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.” 

ได้ตลอด 24 ชม. จะมีเงินรางวัล

นำาจับ 3,000 บาทให้กับผู้แจ้งใน

กรณีท่ีมีการจับกุมได้.

แจ้ง7ข้อหาแว้นพ่วงข้างโคราชศาลริบรถ

ไฟไหม้ศาลาวัดบัวบูลย์สูญ10ล้าน

พัทลุง • วันที่ 26 มิ.ย.65 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่

คนร้าย 2 คนขับขี่รถจักรยานยนต์

ใช้อาวุธปืนสงครามชนิด M16 ยิง

ถล่มใส่บ้านพักนายภาสกร หลินมา 

อ.ควนขนุน เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 

17 มิ.ย.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้ยิง

ข่มขู่บ้านอดีตแฟนสาว ห่างจุดแรก 

2 กิโลเมตร ซึ่งตำารวจชุดสืบสวนได้

ขอศาลออกหมายจับนายพีรพงษ์ ขำา

ผุด หรือโต อายุ 40 ปี และปูพรม

ตรวจค้นหลายครั้งแล้วแต่ไม่พบนั้น

ล่าสุด ตำารวจหลายหน่วย

ได้ร่วมกันจับกุมนายพีรพงษ์ ได้

แล้วที่บ้านเพื่อนใน อ.เกาะพงัน 

จ.สุราษฎร์ธานี และนำาตัวมาสอบ

ปากคำาเพิ่มเติมที่ สภ.ควนขนุน 

จ.พัทลุง ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ 

และนำาชี้จุดที่นำาปืนก่อเหตุซุกซ่อน

ไว้ใต้คอสะพานบ้านบางหล่อ ม.3 

ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 

ในพื้นที่ใกล้บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจ

ยึดอาวุธปืนสงครามชนิด M16 หนึ่ง

กระบอก กระสุนปืนขนาด 5.56 มม. 

ชนิด M855 จำานวน 12 นัด ซอง

บรรจุกระสุนปืนชนิด M16 แบบ

บรรจุ 30 นัด จำานวน 1 ซอง ซอง

บรรจุกระสุนปืนชนิด HK33 แบบ

บรรจุ 20 นัด จำานวน 1 ซอง และ

กระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 จำานวน 

4 นัด ก่อนให้เจ้าหน้าที่ตำารวจกอง

พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บดีเอ็นเอและ

วิถีกระสุนว่าตรงกับกระบอกที่ใช้

ก่อเหตุหรือไม่

เบื้องต้น ตำารวจได้ตั้งข้อหา

ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น ร่วมกันมี

อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถ

ออกใบอนุญาตให้ได้ ไว้ ในครอบ

ครองโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันมี

อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

เข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง

สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ยิง

ปืนในเมือง หมู่บ้านโดยใช่เหตุ และ

ทำาให้เสียทรัพย์.

ตามรวบหนุ่มใหญ่

ใช้M16ยิงสองบ้าน

กบดานเกาะพงัน บุรีรัมย์ • เกิดเหตุไฟไหม้ศาลา

การเปรียญหลังใหม่ วัดบัวบูลย์ฯ 

จว.บุรีรัมย์ ท่ีก่อสร้างใกล้แล้ว

เสร็จ สูญเกือบ 10 ล้านบาท 

พระและชาวบ้านสุดหดหู่ใจ 

เพราะใช้เวลาร่วมแรงร่วมใจ

ก่อสร้างมานานกว่า 4 ปี คาด

เกิดจากคนเข้าไปจุดธูปเทียน

ไหว้พระแต่ดับไม่สนิททำาให้ไฟ

ไหม้

วันท่ี 26 มิ.ย.65 เวลา

ประมาณ 02.00 น. ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ได้เกิดเหตุไฟไหม้

ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วัด

บัวบูลย์ประชาสามัคคี บ้านโคก

เพชร ต.หนองตาด อ.เมืองฯ 

จ.บุรีรัมย์ ท่ีก่อสร้างใกล้แล้ว

เสร็จ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท 

ได้รับความเสียหายเกือบท้ังหลัง 

ซ่ึงช่วงแรกท่ีเกิดเหตุท้ังพระและ

ชาวบ้านได้มาช่วยกันดับไฟท่ีจุด

ต้นเพลิง บริเวณหน้าองค์พระ

ประธาน แต่ไม่สามารถดับได้

เน่ืองจากโครงสร้างส่วนใหญ่

เป็นไม้ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงอย่างดี 

ทำาให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว 

จากน้ันจึงได้แจ้งขอความช่วย

เหลือจากเทศบาลตำาบลหนอง

ตาด หน่วยกู้ภัยสว่างจรรยา

ธรรมสถาน และ อบต.ใกล้

เคียง ระดมเจ้าหน้าท่ีและรถดับ

เพลิงช่วยระงับเหตุ โดยใช้เวลา

ประมาณ 3 ช่ัวโมงจึงสามารถ

ควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ศาลาก็ถูก

ไฟไหม้เสียหายเกือบท้ังหมดแล้ว

พระมหาไพบูลย์ วิปุโร 

เจ้าอาวาสวัดบัวบูลย์ประชา

สามัคคี และเจ้าคณะตำาบล

หนองตาด บอกว่า “ท่ีสร้าง

ศาลาหลังน้ีเพราะอยากให้เป็น

ศูนย์รวมสำาหรับประกอบพิธีทาง

ศาสนา เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรม

ของญาติโยม โดยได้ก่อสร้างมา

ต้ังแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันกว่า 

4 ปี สร้างจากแรงศรัทธาของ

ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาท่ีร่วม

ทำาบุญบริจาคท้ังปัจจัยและวัสดุ

ต่างๆ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว

แต่กลับมาเกิดเพลิงไหม้ก่อน

ก่อนเกิดเหตุอาตมาได้

ไปช่วยเตรียมงานพระราชทาน

เพลิงศพพระครูสังวรณ์ โพธิ

วัฒน์ อดีตเจ้าคณะตำาบล ท่ี

มรณภาพเมื่อ 4 ปีก่อน โดยได้

มอบร่างให้กับ รพ.ท่ีขอนแก่น 

และมีกำาหนดจะประกอบพิธี

พระราชเพลิงศพช่วงบ่ายวัน

ท่ี 26 มิ.ย.65 ท่ีวัดบ้านหนอง

มะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมืองฯ 

จ.บุรีรัมย์ โดยพระทุกรูปก็ไปช่วย

เตรียมงาน ประมาณ 3 ทุ่มจึง

กลับมาจำาวัด กระท่ังช่วงเกือบตี 

2 ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังข้ึน

ท่ีศาลา พอมาดูถึงรู้ว่าไฟไหม้ ก็

ขอให้ญาติโยมมาช่วยกันดับแต่

ก็ไม่สามารถดับได้ จึงได้แจ้งเจ้า

หน้าท่ีมาช่วยดับแต่เพลิงก็โหม

ไหม้ศาลาเสียหายเกือบท้ังหมด

แล้ว คาดว่ามูลค่าความเสียหาย

ก็น่าจะเกือบ 10 ล้านบาท

เสียใจจนพูดไม่ออกท่ี

เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ศาลาคร้ัง

น้ี ส่วนสาเหตุไม่น่าจะเกิดจาก

ไฟฟ้าลัดวงจรเพราะยังไม่ได้

ต่อระบบไฟเข้าไปในศาลา จึง

สันนิษฐานว่าน่าจะมีคนมาจุด

ธูปเทียนไหว้พระแล้วดับไม่สนิท 

จนทำาให้ไฟลุกลามไหม้ศาลาจน

เสียหายดังกล่าว”

ด้านนายธีรวุฒิ สีบุญ

เรือง อายุ 47 ปี ชาวบ้าน บอก

ว่า รู้สึกหดหู่ใจท่ีเห็นศาลาถูกไฟ

ไหม้ เพราะตนก็เป็นคนหน่ึงท่ีมี

ส่วนร่วมในการก่อสร้าง ก็มีท้ัง

ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาร่วม

บริจาคปัจจัยและวัสดุก่อสร้าง 

โดยใช้เวลานานกว่า 4 ปีถึงได้

ขนาดน้ี ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุ

เพลิงไหม้วอดเสียหายเกือบท้ัง

หลังแบบน้ี ก็อยากจะวิงวอนผู้มี

จิตศรัทธาท่ีอยากจะทำาบุญ ร่วม

บริจาคก่อสร้างหรือซ่อมแซม

ศาลาแห่งหน่ึงท่ีถูกเพลิงไหม้

วอดเสียหายด้วย เพราะลำาพัง

ชาวบ้านคงไม่มีกำาลัง.

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและแสดง

ความเสียใจกับผู้เสียชีวิต พร้อมระบุว่า 

ตลาดสำาเพ็งเป็นแหล่งการค้าสำาคัญ ถือ

เป็นบทเรียนราคาแพง จากการตรวจ

สอบเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารบางจุดทรุด

ตัว หลังจากนี้จะเรียกเจ้าหน้าที่การไฟ

ฟ้าฯ  และ กทม.ช่วยกันหารือป้องกันไม่

ให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำา หนึ่งในนั้นคือเรื่อง

การจัดระเบียบสายไฟและทางหนีไฟ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ระบุ

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม รับทราบรายงานการเกิดเหตุ

เพลิงไหม้ย่านตลาดสำาเพ็งแล้ว ซึ่งนา

ยกฯ เน้นย้ำาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก 

ขอให้ระมัดระวังอย่าให้เกิดความสูญเสีย 

พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว

ผู้เสียชีวิต พร้อมกำาชับให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ โดยเฉพาะ

โครงสร้างของอาคารและความเสียหาย 

อื่นๆ ขอให้ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับ

ความเดือดร้อน พร้อมเร่งเยียวยา.

กัญชา

มีผลเสียมากกว่า  30.17% ผลดีและ

ผลเสียพอๆ กัน และ 17.07%  มีผลดี

มากกว่า       

โพลยังถามถึงความกังวลที่มีต่อ

การปลดล็อกกัญชา  พบว่า 84.58% 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับการใช้ที่เหมาะสม 82.16% เด็กและ

เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย อยากรู้อยากลอง 

และ 73.73% การไม่มีแนวทางปฏิบัติ/

กฎหมายลูกรองรับที่ชัดเจน โดยเมื่อ

ถามว่าควรดำาเนินการอย่างไรกับกัญชา

เสรี ณ วันนี้ พบว่า 

88.38% จำากัดการใช้ โดยเฉพาะ

เยาวชน สถานศึกษา ควรเป็นแหล่ง

ปลอดกัญชา 82.26% มีมาตรการเฝ้า

ระวัง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการ

ใช้ ในอาหาร และ  81.67% ควบคุม

การโฆษณาเกินจริง มีเครื่องหมายหรือ

ข้อความเตือนอย่างชัดเจน

“เมื่อถามว่า การปลดล็อกกัญชา

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง พบว่า 

60.54% เกี่ยวข้องแน่นอน 27.99% น่า

จะเกี่ยวข้อง 9.53% ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง  
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา
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พปชร.

ได้แบ่งพ้ืนท่ีให้แกนนำ�แต่ละคนรับผิดชอบเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว  โดย พล.อ.ประวิตรจะเป็นผู้รับ

ผิดชอบพ้ืนท่ีภ�คใต้และ กทม.  โดยมีน�ยสม

ศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐ�นะประธ�น

ยุทธศ�สตร์พรรค เข้�ไปช่วยท่ีภ�คใต้ และน�ง

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค เข้�ไป

ช่วยพ้ืนท่ี กทม. ส่วนภ�คกล�งแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 

2 ส่วน คือ ภ�คกล�งตะวันออกและภ�คกล�ง

ตะวันตก มีรัฐมนตรี 4 คนรับผิดชอบ ประกอบ

ด้วย น�ยสุช�ติ ชมกล่ิน รมว.แรงง�น ในฐ�นะ                                                                

ผอ.พรรค, น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐ�นะรอง

หัวหน้�พรรค, น�ยอนุช� น�ค�ศัย รมต.

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะกรรมก�ร

บริห�รพรรค และ  น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษ�ธิก�ร ในฐ�นะกรรมก�รบริห�รพรรค

ส่วนภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (อีส�น) 

พ้ืนท่ีอีส�นใต้มีน�ยวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชี

ร�ยชื่อ ในฐ�นะกรรมก�รบริห�รพรรครับผิด

ชอบ ขณะท่ีอีส�นเหนือมี พล.อ.ธัญญ�  เกียรติ

ส�ร กรรมก�รบริห�รพรรค และน�ยสุริยะ 

จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตส�หกรรม ในฐ�นะรอง

หัวหน้�พรรครับผิดชอบ  และจะมี พล.ต.อ.จักร

ทิพย์ ชัยจินด� อดีต ผบ.ตร. ซ่ึงจะพ้นจ�กก�ร

เป็นสม�ชิกวุฒิสภ� (ส.ว.) ครบ 2 ปีในวันท่ี 

1 ต.ค.65 

ขณะท่ีภ�คเหนือมอบหม�ยให้น�ยสันติ                                                                  

พร้อมพัฒน์ รมช.ก�รคลัง ในฐ�นะเลข�ธิก�ร

พรรค กับน�ยนิโรธ สุนทรเลข�  ส.ส.นครสวรรค์ 

และกรรมก�รบริห�รพรรครับผิดชอบ ท้ังน้ี 

ผู้รับผิดชอบแต่ละภ�คจะดูแลเรื่องก�รคัดเลือก

ผู้สมัคร ส.ส.และจัดทำ�นโยบ�ยกิจกรรมพ้ืนท่ี

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตรได้ส่ังก�ร

ให้น�ยสันติจัดกิจกรรมโรดโชว์เดินส�ยพรรค

แต่ละภ�ค ให้แกนนำ�ท่ีรับผิดชอบแต่ละภ�ค

ไปเตรียมคว�มพร้อม เพื่อสรุปต�ร�งกิจกรรม

และร�ยละเอียดในก�รลงพ้ืนท่ี โดยใช้ชื่อว่� 

“พลังประช�รัฐ พลังเพื่อช�ติไทย” เบ้ืองต้น

พ้ืนท่ีอีส�นใต้ จัดกิจกรรมท่ี จ.นครร�ชสีม� 

อีส�นเหนือท่ี จ.มห�ส�รค�ม ภ�คเหนือ

ท่ี จ.พิษณุโลก หรือ จ.เพชรบูรณ์ ภ�คใต้ท่ี 

อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� ภ�คกล�งตะวันออก

ท่ี จ.ชลบุรี ภ�คกล�งตะวันตกท่ี จ.เพชรบุรี 

และ กทม.ย่�นช�นเมือง โดยจะเร่ิมกิจกรรม

เดือน  ก.ค.

‘อุ๊งอ๊ิง’ ตัวเต็งว่าท่ีนายกฯ

วันเดียวกัน ศูนย์สำ�รวจคว�มคิดเห็น 

“นิด้�โพล” เปิดเผยผลสำ�รวจของประช�ชน 

เรื่อง “ก�รสำ�รวจคะแนนนิยมท�งก�รเมือง

ร�ยไตรม�ส คร้ังท่ี 2/2565” ระหว่�งวันท่ี  

20-23 มิ.ย.65 จ�กประช�ชนท่ีมีอ�ยุ 18 ปีข้ึนไป                                                           

กระจ�ยทุกภูมิภ�ค 2,500 หน่วยตัวอย่�ง เมื่อ

ถ�มถึงบุคคลท่ีประช�ชนจะสนับสนุนให้เป็น

น�ยกรัฐมนตรีในวันน้ี พบว่� อันดับ 1  ร้อย

ละ 25.28 ระบุว่�เป็น น.ส.แพทองธ�ร (อุ๊งอ๊ิง) 

ชินวัตร  (พรรคเพื่อไทย) เพร�ะต้องก�รเปิด

โอก�สให้คนรุ่นใหม่เข้�ม�บริห�รประเทศ ชื่น

ชอบพรรคเพ่ือไทย นโยบ�ยของพรรคทำ�ได้

จริง ขณะท่ีบ�งส่วนระบุว่� ชื่นชอบผลง�นใน

อดีตของตระกูลชินวัตรและเป็นบุตรส�วของ 

ดร.ทักษิณ ชินวัตร  อันดับ 2 ร้อยละ 18.68 

ระบุว่�ยังห�คนท่ีเหม�ะสมไม่ได้  อันดับ 3 

ร้อยละ 13.24 ระบุว่�เป็นน�ยพิธ� ล้ิมเจริญ

รัตน์ (พรรคก้�วไกล) เพร�ะต้องก�รเปิดโอก�ส

ให้คนรุ่นใหม่เข้�ม�บริห�รประเทศ ชื่นชอบ

อุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง อันดับ 4 ร้อยละ 

11.68 ระบุว่�เป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� 

เพร�ะเป็นคนตรงไปตรงม� ซื่อสัตย์สุจริต ทำ�ให้

บ้�นเมืองเกิดคว�มสงบ นโยบ�ยส�ม�รถช่วย

เหลือประช�ชนได้จริง และต้องก�รให้บริห�ร

ประเทศอย่�งต่อเนื่อง 

อันดับ 5 ร้อยละ 6.80 ระบุว่�เป็นคุณ

หญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธ์ุ (พรรคไทยสร้�งไทย) 

เพร�ะชื่นชอบผลง�นในอดีต มีประสบก�รณ์

ด้�นก�รบริห�ร ซื่อสัตย์สุจริต อันดับ 6 ร้อยละ 

6.60 ระบุว่�เป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 

(พรรคเสรีรวมไทย) อันดับ 7 ร้อยละ 4.20 ระบุ

ว่�เป็น ดร.ชัชช�ติ สิทธิพันธ์ุ  อันดับ 8 ร้อยละ 

3.76 ระบุว่�เป็นน�ยกรณ์ จ�ติกวณิช  (พรรค

กล้�) อันดับ 9 ร้อยละ 2.92 ระบุว่�เป็น นพ.                                                                   

ชลน่�น ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 10 

ร้อยละ 1.68 ระบุว่�เป็น  ดร.สมคิด จ�ตุศรี

พิทักษ์ อันดับ 11 ร้อยละ 1.56 ระบุว่�เป็น น�ย                                                                 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประช�ธิปัตย์) 

อันดับ 12  ร้อยละ 1.52 ระบุว่�เป็นน�ยอนุทิน 

ช�ญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลก�รสำ�รวจ

คะแนนนิยมท�งก�รเมือง ร�ยไตรม�ส คร้ังท่ี 

1/65 เดือนมีน�คม 2565 พบว่�  ผู้ท่ีระบุว่�ยัง

ห�คนท่ีเหม�ะสมไม่ได้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอช� คุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธ์ุ (พรรคไทย

สร้�งไทย)  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรค

เสรีรวมไทย) นพ.ชลน่�น ศรีแก้ว (พรรคเพื่อ

ไทย) และน�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรค

ประช�ธิปัตย์) มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ท่ีระบุ

ว่� น.ส.แพทองธ�ร (อุ๊งอ๊ิง) ชินวัตร (พรรค                  

เพื่อไทย) และน�ยกรณ์ จ�ติกวณิช (พรรคกล้�) 

มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนท้�ยท่ีสุด 

เมื่อถ�มถึงพรรคก�รเมืองท่ีจะสนับสนุน

ในวันน้ี พบว่� อันดับ 1 ร้อยละ 36.36 ระบุว่�

เป็นพรรคเพื่อไทย อันดับ 2  ร้อยละ 18.68 ระบุ

ว่�ไม่สนับสนุนพรรคก�รเมืองใดเลย  อันดับ 3 

ร้อยละ 17.88 ระบุว่�เป็นพรรคก้�วไกล อันดับ 

4 ร้อยละ 7.00 ระบุว่�เป็นพรรคพลังประช�

รัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 6.32 ระบุว่�เป็นพรรค

ประช�ธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.04  ระบุว่�

เป็นพรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.96 

ระบุว่�เป็นพรรคไทยสร้�งไทย อันดับ 8 ร้อย

ละ 2.68 ระบุว่�เป็น พรรคกล้� อันดับ 9 ร้อย

ละ 2.56 ระบุว่�เป็นพรรคภูมิใจไทย 

น�ยนิโรธ สุนทรเลข� ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร.และประธ�นวิปรัฐบ�ล กล่�ว

ถึงผลสำ�รวจนิด้�โพลดังกล่�วว่� ตนมองว่�ยัง

อีกน�น จึงไม่ได้กังวลกับผลโพลท่ีออกม�วันน้ี

ให้รอ ปปช.สอบญัตติเถื่อน

น�ยนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ก�รต่�ง

ประเทศ แกนนำ�พรรคเพื่อไทย กล่�วถึงผล

สำ�รวจนิด้�โพลท่ีคะแนนนิยมของ น.ส.แพ

ทองธ�รและของพรรคเพื่อไทยค่อนข้�งสูงว่� 

ขอบคุณคว�มเห็นของพ่ีน้อง อย่�งไรก็ต�ม

คว�มนิยมเปล่ียนแปลงได้เสมอ แต่ถ้�พรรค

มีนโยบ�ยท่ีตอบโจทย์และคว�มค�ดหวังของพ่ี

น้องประช�ชนแล้ว และรู้ปัญห� มีแนวท�งแก้ 

และประช�ชนเชื่อว่�แก้ได้ ก�รสนับสนุนน่�จะ

เปล่ียนแปลงสูงข้ึนไปอีก แต่ฟังว่�ทุกฝ่�ยใน

พรรคไม่ได้ประม�ท คงต้องทำ�ง�นต่อเนื่องต่อ

ไป ผลท่ีแท้จริงคือคะแนนในวันเลือกต้ัง

ส่วนก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรี

เป็นร�ยบุคคคล ต�มม�ตร� 151 ท่ีรัฐบ�ลต้ัง

ทีมเจ้�ยุทธ์น้ัน  น�ยนิโรธ สุนทรเลข� กล่�ว

ว่� เบ้ืองต้นมีท้ังคนนอกและคนในซ่ึงเป็นคน

ท่ีมีคว�มรู้ โดยต้ังม�เพ่ือช่วยประธ�นสภ�

ควบคุมก�รทำ�ง�นให้อยู่ในกรอบญัตติและ

ข้อบังคับของก�รประชุม โดยคนนอกท่ีอยู่ใน

ทีมเจ้�ยุทธ์น้ัน เมื่อข้�งในมีปัญห�อะไรก็จะ

ลงไปแถลงช้ีแจง ส่วนวันก�รอภิปร�ยต้องรอ

สัปด�ห์ท่ีจะถึงน้ี น�ยชวน  หลีกภัย ประธ�น

สภ� จะเรียกไปถกกันในวันอังค�รท่ี 28  มิ.ย.น้ี 

คณะรัฐมนตรีจะประชุมกัน ค�ดว่�จะให้เวล�

อภิปร�ย  3 วัน ลงมติวันท่ี 4

ผู้ส่ือข่�วถ�มถึงกรณีมีคนย่ืนร้องต่อ

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) ถึงญัตติเถื่อนจะทำ�ให้

ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจสะดุดหรือไม่ น�ยนิโรธ 

กล่�วว่� ต้องรับผิดชอบกันไป และตนก็เตือน

แล้วว่�อย่�ถือทิฐิกัน แต่ก็ต้องรอ ป.ป.ช.ตรวจ

สอบ

ท่ีพรรคเพ่ือไทย น�ยยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มห�ส�รค� และรองหัวหน้�พรรค 

กล่�วถึงคว�มคืบหน้�ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

ว่� น�ยชวนบรรจุญัตติเป็นเรียบร้อยแล้ว มี

รัฐมนตรีท่ีจะถูกอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจท้ังหมด 11 

คน คร้ังน้ีผู้ท่ีจะโดนหนักท่ีสุดคือหัวหน้�รัฐบ�ล 

พล.อ.ประยุทธ์ จะฉ�ยหนังตัวอย่�งคว�มผิด

พล�ดล้มเหลวในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน

ไร้ประสิทธิภ�พของ พล.อ.ประยุทธ์

น�ยธีรัจชัย พันธุม�ศ ส.ส.บัญชีร�ย

ชื่อ พรรคก้�วไกล  (ก.ก.) กล่�วถึงกรณีวิปรัฐ

บ�ลต้ังทีมเจ้�ยุทธ์ข้ึนม�ประส�นก�รทำ�ง�น

กับทีมปร�บม�รเพื่อเตรียมพร้อมก�รอภิปร�ย

ไม่ไว้ว�งใจว่� เป็นเร่ืองปกติท่ีรัฐบ�ลต้ังทีม

องครักษ์พิทักษ์ตนเอง ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร 

ห�กรัฐมนตรีเชื่อม่ันว่�ไม่ได้ทุจริต  ส�ม�รถ

เตรียมข้อมูลตอบข้อซักถ�มได้ ก�รต้ังทีมก็ไม่

จำ�เป็น  แต่ห�กรู้สึกว่�รัฐมนตรีไม่ส�ม�รถตอบ

ได้ อ�จมีก�รต้ังทีมลักษณะน้ีม�สกัดเพื่อให้ก�ร

อภิปร�ยไม่ร�บรื่น เป็นกลยุทธ์อย่�งหน่ึงของ

ฝ่�ยรัฐบ�ลท่ีทำ�ม�ตลอด ส่วนกรณีท่ีน�ยเรือง

ไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นเรื่องถึง ป.ป.ช.สอบญัตติ

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ เชื่อว่�ไม่สะดุด เป็นแค่

กระบวนก�รหน่ึงท่ีม�ขัดขว�งก�รอภิปร�ยไม่ไว้

ว�งใจ ก�รท่ีฝ่�ยค้�นตรวจสอบรัฐบ�ลเป็นเรื่อง

ปกติม�ก เป็นกลไกต�มระบอบประช�ธิปไตย 

ถ้�ทุกคนเค�รพหลักก�รไม่ควรมีเหตุก�รณ์เช่น

น้ีม�ขว�งว่�เป็นญัตติเถื่อน เป็นส่ิงท่ีไม่ควร

กระทำ� เป็นก�รกระทำ�เพื่อขัดขว�งเอ�ตัวเอง

รอด เป็นเรื่องหยุมหยิม  

เตือน ‘อุ๊งอ๊ิง’ ซ้ำารอย ‘พ่อ-อา’

เมื่อถ�มว่� พรรค ก.ก.เตรียมอภิปร�ยไม่

ไว้ว�งใจรัฐมนตรีคนใดเป็นพิเศษหรือไม่ น�ย                                                                           

ธีรัจชัยกล่�วว่� ยืนยันว่�กลุ่ม 3 ป.เป็นตัวหลัก

ท่ีจะอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ และอ�จมีรัฐมนตรี

คนอ่ืนอีกหล�ยคน อย�กให้รู้ในวันอภิปร�ย 

รัฐมนตรีควรจะรู้ว่�ตัวเองคล�ดเคลื่อนบกพร่อง

เรื่องใด ให้เตรียมตัวให้ดี ขอให้รอดูว่�พรรค 

ก.ก.จะมีอะไรท่ีส�ม�รถจัดก�รรัฐมนตรีท่ีโดน

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ ในขณะน้ีมีหล�ยคนมี

ข้อมูลท่ีหนักแน่น มีหลักฐ�นท่ีชัดเจนม�ก 

น�ยวันชัย สอนศิริ สม�ชิกวุฒิสภ� 

(ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่� “แลนด์สไลด์…

แล้วใครเป็นน�ยกฯ จะแลนด์สไลด์จริงหรือ

ไม่ วันลงคะแนนจะเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่ก็เห็น

พูดกันหล�ยเวที จะจริงจะหลอกหรือแกล้ง

หยอกกันว่�น�ยกฯ อุ๊งอ๊ิง  เล่นเอ�เจ้�ตัวเขิน

สะเท้ินอ�ยแบบแบ่งรับแบ่งสู้ ในฐ�นะหัวหน้�

ครอบครัวเพื่อไทย จะเดินต�มแนวท�งคุณอ�

ย่ิงลักษณ์ ซ่ึงพรวดพร�ดแค่ 49 วันเท่�น้ันก็

เป็นน�ยกฯ เลย ในท่ีสุดก็พิสูจน์กันม�แล้วมิใช่

หรือ ว่�คนในครอบครัวไม่ว่�จะพ่อแม่พ่ีน้องลุง

ป้�น้�อ� กระเด็นกระดอนไปคนละทิศละท�งก็

เพร�ะแลนด์สไลด์แล้วเอ�คนในครอบครัวม�

ครอบน่ีแหละ ถ้�ดวงชะต�ฟ้�ลิขิตยังคิดและ

ทำ�แบบเดิม เหตุก�รณ์แบบเดิมๆ คงเกิดข้ึน

อีกท้ังกับครอบครัวตัวเองและครอบครัวเพื่อ

ไทย ก็จะมีอันเป็นไปแบบแลนด์สไลด์ฟ้�ถล่ม

แผ่นดินทล�ย 

“อุ๊งอ๊ิงยังมีเวล�บ่มเพ�ะอีกย�วไกล ไม่

ต้องรีบชิงสุกก่อนห่�ม ไม่ต้องรีบร้อน สะสม

กำ�ลัง รอคอยโอก�ส ส่วนก�รเลือกต้ังใหญ่

ท่ีกำ�ลังจะม�ถึงเกิดแลนด์สไลด์จริงก็ให้น�ย

ชลน่�น ศรีแก้ว หัวหน้�พรรคเพื่อไทย เป็น                     

น�ยกฯ ไปก่อน คนในครอบครัวของอุ๊งอ๊ิงจะ

อยู่เบ้ืองหน้�เบ้ืองหลังอย่�งไรก็ว่�กันไป ถ้�จะ

มีปฏิวัติรัฐประห�รเกิดข้ึนม�อีกก็แบ่งให้คนใน

ครอบครัวอื่นเข�โดนเสียบ้�ง อย่�เหม�เอ�แต่

ครอบครัวของเร�เลย” น�ยวันชัยระบุ 

น�ยสุนทร รักษ์รงค์ เลข�ธิก�รสภ�เครือ

ข่�ยเกษตรกรช�วสวนย�งแห่งประเทศไทย 

(สคยท.) และสม�ชิกพรรคประช�ธิปัตย์ (ปชป.) 

โพสต์หนังสือล�ออกพร้อมข้อคว�มผ่�นเฟซ   

บุ๊กว่� “เรียนพ่ีน้องประช�ชน โดยเฉพ�ะพ่ี

น้องช�วสวนย�งท่ัวประเทศและคอท่อมท่ีรัก 

ผมน�ยสุนทร รักษ์รงค์ ได้ล�ออกจ�กสม�ชิก

พรรคประช�ธิปัตย์ต้ังแต่วันท่ี 24  มิถุน�ยน 

2565 เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลเพร�ะเคมีไม่ตรง

กัน  #สุนทรลูกช�วบ้�น ทำ�ง�นก�รเมืองเพื่อ

ช�วบ้�น ไม่ใช่ก�รเมืองเพื่อก�รแสวงห� 26 

มิถุน�ยน 2565”

ก่อนหน้�น้ี น�ยสุนทรได้ประก�ศตัวและ

ข้ึนป้�ยโฆษณ�แนะนำ�ตัวท่ัวพ้ืนท่ี อ.ชะอวด, 

อ.จุฬ�ภรณ์, อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมร�ช 

ว่�เป็นผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประช�ธิปัตย์ ใน

ก�รเลือกต้ังคร้ังต่อไป.

นายกฯ อุบไต๋

ถึงม�ตรก�รแก้ปัญห�พลังง�นและสินค้�ร�ค�

แพง ภ�ยหลังห�รือร่วมกับทีมเศรษฐกิจเมื่อวัน

ศุกร์ท่ี  24 มิ.ย.

ขณะท่ี น.ส.อรุณี ก�สย�นนท์ รอง

เลข�ธิก�รพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่�วว่� วิกฤต

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจ�กค่�ครองชีพท่ีพุ่งสูงข้ึน 

ท้ังร�ค�น้ำ�มัน ค่�ไฟฟ้� สินค้�อุปโภคบริโภค

ปล�ยท�งล้วนพ�เหรดข้ึนร�ค� นับต้ังแต่ต้น

ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน เพร�ะรัฐบ�ลไปไม่เป็น 

โจทย์ใหญ่ท่ีรัฐบ�ลต้องเร่งทำ�ทันทีคือ ออก

ม�ตรก�รช่วยเหลือประช�ชนให้ตรงจุด  และ

ท่ีสำ�คัญต้องออกม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อ

สร้�งเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไป

พร้อมกันด้วย โดยเฉพ�ะก�รตรึงร�ค�น้ำ�มัน

ดีเซลไม่ให้เกิน 35 บ�ทต่อลิตร 

น�ยสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลข�ธิก�ร

พรรคสร้�งอน�คตไทย (สอท.) กล่�วว่� ขอ

เสนอให้นำ�เรื่องร�ค�น้ำ�มันเป็นว�ระแห่งช�ติ 

เนื่องจ�กเป็นเรื่องท่ีกระทบต่อภ�วะเศรษฐกิจ

ของประเทศ กระทบต่อต้นทุนก�รดำ�เนิน

ชีวิตของประช�ชน  กระทบต่อสภ�วก�รณ์

ต่�งๆ ของทุกภ�คส่วนอย่�งรุนแรงท่ีสุดใน

ประวัติศ�สตร์ และยังไม่เห็นแนวโน้มท่ีวิกฤต

น้ีจะถูกแก้ไขได้โดยเร็วและโดยง่�ย 

“ม�ตรก�ร 7-8 ม�ตรก�รท่ีคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) มีมติออกม�เม่ือสัปด�ห์ก่อน

เป็นแค่ก�รพยุงสถ�นก�รณ์ ต้องยกระดับให้

เป็นว�ระแห่งช�ติ และต้องต้ังสมมุติฐ�นว่�

สถ�นก�รณ์จะยืดเย้ือไปถึงส้ินปีน้ีถึงต้นปีหน้�” 

น�ยสนธิรัตน์กล่�ว

น�ยนริศ เชยกล่ิน โฆษกพรรค สอท.

กล่�วว่�  ม�ตรก�รท่ีรัฐบ�ลออกม�ยังไม่เป็น

รูปธรรม โดยควรยกเรื่องน้ีข้ึนเป็นว�ระแห่ง

ช�ติ ดำ�เนินก�รโดยหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องตรงๆ 

จะแก้ปัญห�ได้อย่�งเป็นรูปธรรม  

ส่วนน�ยสุพันธ์ุ มงคลสุธี หัวหน้�ทีม

เศรษฐกิจ พรรคไทยสร้�งไทย (ทสท.) อดีต

ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 

กล่�วว่� รัฐบ�ลควรส่งเสริมให้เกิดโซล�ร์

เซลล์ต�มบ้�นเรือน เพื่อช่วยลดค่�ใช้จ่�ยของ

พลังง�นได้ในระยะย�ว ห�กมีไฟฟ้�เหลือยัง

ส�ม�รถนำ�ไปข�ยต่อให้ภ�ครัฐได้  เพื่อให้กลับ

คืนเป็นร�ยได้เข้�สู่ภ�คครัวเรือนด้วย

ด้�นน�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ระบุว่� ขอประช� 

ชนอย่�เชื่อข่�วปลอมหรือเฟกนิวส์ ขอยืนยัน

ว่�ธน�ค�รโลกไม่ได้ประเมินระบบเศรษฐกิจ

ไทยอยู่ในภ�วะวิกฤต ซ่ึงถือเป็นก�รปล่อยข่�ว

เท็จและบิดเบือน เพื่อหวังดิสเครดิตลดคว�ม

น่�เชื่อถือรัฐบ�ล 

น�ยธนกรยังกล่�วว่� พล.อ.ประยุทธ์ย้ำ�                                                           

ให้ทุกหน่วยง�นต้องเตรียมคว�มพร้อมท่ีจะ

เติบโตด้วยก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ หลัง

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 คล่ีคล�ย ท้ังเรื่องเทค 

โนโลยีดิจิทัล รวมถึงก�รให้คว�มสำ�คัญอย่�ง

จริงจังกับอุตส�หกรรม ก�รค้� ก�รลงทุนท่ีเก่ียว

เนื่องกับก�รลดปริม�ณค�ร์บอน เพื่อให้เป็น

ไปต�มท่ีไทยได้ประก�ศกำ�หนดเป้�หม�ยก�ร

ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในก�รประชุมสุดยอด

ผู้นำ�เวทีโลก COP26 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�วว่� พล.อ.ประยุทธ์ได้

แสดงคว�มยินดี หลังสำ�นักง�นก�รบินพลเรือน

แห่งประเทศจีนเปิดให้ส�ยก�รบินสัญช�ติไทย

ส�ม�รถบินระหว่�งไทยและจีนได้แล้วเบ้ือง

ต้น 2 เท่ียวบินต่อสัปด�ห์ ถือเป็นสัญญ�ณดี

ของก�รฟ้ืนตัวด้�นก�รท่องเท่ียว.


