
ยก‘เกาหลีโมเดล’ลอมคอกไฟไหม

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา บรรยายพิเศษ เร� อง “90 ป รัฐสภาไทย การเดินทางและความหวัง” เน� องในโอกาสครบรอบ 

90 ป รัฐสภา เม� อวันที่ 27 มิ.ย.
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กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” เมินนิดาโพลเขี่ยตก

อันดับคะแนนนิยมนั่งนายกฯ โวทํางานเพ� อ                                                       

สวนรวม 70 ลานคนไมเลือกปฏิบัติ ประ 

ธานชวนยันญัตติซักฟอกไมเถ� อนสงถึง ครม.

แลว คาดสัปดาหนี้ถกวันอภิปราย แนวโนม

เริ่ม 18 ก.ค.แตกี่วันใหวิปหารือกัน “กกต.” 

โผลเปดตัวเลข ส.ส.ทั่วไทย กทม.ยอดเพิ่ม

มากสุด 3 คน พลังประชารัฐยันจัดโรดโชว  

10 เวที ประเดิมชลบุรี 10 ก.ค.นี้ ลุงปอม

นําขึ้นเวที ไรเงานองตูเพราะเปนเร� องของ

พรรค 

เม� อวันจันทรที่ 27 มิถุนายน พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ใหสัมภาษณ                                                                                 

ถึงกรณีนิดาโพลสํารวจคะแนนนิยมทางการ

เมืองของประชาชนในการสนับสนุนใหเปน

นายกฯ ซึ่งปรากฏวา พล.อ.ประยุทธหลน

มาอยูอันดับ 4 โดย พล.อ.ประยุทธหัวเราะ

หึๆ กอนกลาววา “โพลก็คือโพล ก็แลวแต

วาใครจะทํา ก็เห็นทํามา 3-4 อัน ก็ไมตรง

กันซักอัน ก็ใชวิธีการโทรศัพทบางอะไรบาง

ไทยโพสต • กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงติดลบ

ทะลุ 102,586 ลานบาท หลังราคาดีเซล

ผันผวน เรงหาเงินกูล็อตแรก 2 หม� นลาน 

รีดเงินโรงกล่ันมาโปะสภาพคลอง   “ชัชชาติ”                                                             

เผย “จตุพร” ขอพื้นที่ชุมนุมปมน้ํามันแพง 

3 ก.ค.นี้  

เม� อวันจันทร มีรายงานขาวแจงวา 

สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (สกนช.) 

ไดแจงถึงฐานะสุทธิกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

ลาสุด ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ติดลบ

แลว 102,586 ลานบาท แบงเปนบัญชี

น้ํามันติดลบ 65,202 ลานบาท และบัญชี

แอลพีจีติดลบ 37,384 ลานบาท ซึ่งนับเปน

อัตราการติดลบท่ียังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จาก                                                                       

การดูแลระดับราคาขายปลีกดีเซลไมเกิน 35 

บาทตอลิตร ทามกลางสถานการณราคาน้ํา 

มันตลาดโลกยังคงผันผวนในระดับสูง

“ราคาน้ํามันคอนขางสวิงตัวผันผวน

สูง จากชวงตนสัปดาหกอนที่ราคาปรับตัว                           

เพ่ิมข้ึนและเร่ิมออนตัวลงกลางสัปดาห จาก                                                           

น้ันก็กลับมาเพ่ิมสูงอีกโดยเฉพาะดีเซลตลาด

สิงคโปร ปดตลาดเม� อ 24 มิ.ย.ปรับขึ้น 1.19 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล มาอยูที่ 171.92 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เน� องจากอุปสงค

ในภูมิภาคเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง” 

รายงานขาวระบุ

อยางไรก็ตาม ยอมรับวา

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” สั่งการดูแลชาวบาน

ประสบภัยไฟไหม  จี้ จนท.ดูแลชุมชนแออัด

หวั่นเกิดเหตุซ้ํา ขณะที่ “ชัชชาติ” ถอด

บทเรียนบอนไก-สําเพ็ง เปดโตะประชุม 3 

หน�วยงานเกี่ยวของ เล็งสํารวจยกเคร� อง

หมอแปลงอีก 400 ลูกในกรุงเทพฯ ชั้นใน 

เรงสแกนหาจุดเสี่ยงพรอมจัดระเบียบสาย

ส� อสาร สั่งลอมคอกตรวจมาตรฐานหนีไฟ-

ดับเพลิงสถานบันเทิง ยกเกาหลีโมเดลมาใช 

ขณะที่ “กฟน.” ต� นปูพรมติดอุปกรณเตือน

เหตุ ดาน “นายกวิศวกรรมสถานฯ” ระบุจุด

ลอแหลมอาคารถลมบางสวนตองรื้อทันที 

เม� อวันจันทร พล.อ.ประยุทธ  จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให

สัมภาษณถึงเหตุเพลิงไหมสําเพ็งวา ไดสั่ง

การใหหน�วยงานที่เกี่ยวของไปดูแลในพื้นที่  

โดยหลายสวนราชการไดเขาไปแกปญหา

และดูแลเชนเดียวกับเหตุไฟไหมที่บอนไก 

ขอฝากเตือนไวดวย โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน

แออัด และเร� องเคร� องไมเคร� องมืออุปกรณ

ไฟฟาอะไรตางๆ ที่ไมทันสมัยหรือเกา เปน

หนาที่ของหน�วยงานที่เกี่ยวของตองรับผิด

ชอบอยูแลว ขอใหกวดขันและตรวจตราให

ดีเพราะไมอยากใหเกิดการสูญเสียขึ้นอีก 

ท่ีอาคารธานีนพรัตน ศาลาวาการกรุง                                                                           

เทพมหานคร (กทม.) (ดินแดง) นายชัช                                                                 

ชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหา 

นคร กลาววา จะมีการนัดกับการไฟฟาฯ ซึ่ง                                                                     

จะตองดูภายในวากระบวนการจัดลําดับเขา                                                                          

ดับเพลิงเปนอยางไร สวนการแกปญหาจะ                                                                                 

มี 2 สวน คือ 1.กระบวนการภายใน ในการ

แกปญหา ใครเปนผูบัญชาการเหตุ และรถ

น้ําฉีดอยางไร 2.กระบวนการภายนอก โดย

การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ตองควบคุม

ความเสี่ยงเร� องหมอแปลง  ซึ่งภายในเขต

กรุงเทพฯ ชั้นในมีหมอแปลงอยูประมาณ

กวา 400 ลูก รวมถึงสายส� อสารที่เปนตัว

ที่ไฟลุกลามมาได ซึ่งภายในอาคารที่มีเชื้อ

เพลิงเยอะ โดยมี 3 หน�วยงานที่เกี่ยวของ

ธปท.คงกรอบเงินเฟอที่ 1-3%

ไทยโพสต • กมธ.กัญชาคานออก พรก.ใช

ชวงสุญญากาศ  อางจะเกิดความไมหลาก

หลาย “ศุภชัย” ยันไมคิดยื้อราง พรบ. คาด

ออกเปน กม.ภายใน ก.ค.-ส.ค. ระบุปลูก

นอยกวา 5 ไรถือเปนผูปลูกรายเล็กไมตอง

เสียคาธรรมเนียม “เอี่ยม” ฉะ “ภูมิใจไทย” 

ทํากัญชาเสรีเพ� อการเมือง ปลอยเสรีกอน

คอยออก กม.คุม เตือนกระแสตีกลับไดไม

คุมเสีย “กพย.-สสส.-ชมรมเภสัชชนบท” 

หนุนภาคีเครือขายทั่ว ปท.จับตาใชกัญชา

อยางถูกตองนํารอง 8 จว.

ที่รัฐสภา วันที่ 27 มิถุนายน นายปาน

เทพ พัวพงษพันธ โฆษกคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

กัญชา กัญชง สภาผูแทนราษฎร แถลงถึง

กรณีมีการเสนอใหออก พ.ร.ก.กัญชา กัญชง                                                              

มาใชในชวงระหวางสุญญากาศการรอพิจาร 

ณาราง พ.ร.บ.กัญชา  กัญชง วาไมจําเปน

ตองออก พ.ร.ก.ดังกลาว เพราะจะสงผลให

เกิดความไมหลากหลายในกฎหมายฉบับนี้                     

ซึ่งใน กมธ.พิจารณาราง พ.ร.บ.กัญชา กัญ

ชง มีองคประกอบจากทุกฝาย ทั้งฝายรัฐ                                                        

บาล, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ                                                        

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), นักกฎหมาย, 

ภาควิชาการ และภาคสังคม ที่สนับสนุนให

ใชกัญชาเพ� อสันทนาการได ซึ่ง กมธ.ไมเห็น

ดวย การพิจารณาใน กมธ.จึงมีมิติหลาก

หลาย นําไปสูการออกกฎหมายท่ีมีความครบ

ถวนรอบดานและสมบูรณที่สุด 

โดย กมธ.จะรับฟงความเห็นจากประ 

ชาชน นํามาปรับปรุงกฎหมายใหดีท่ีสุดกวา                                                       

ในวาระแรก และนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส. 

บัญชีรายช� อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ใน 

ฐานะประธาน กมธ.ไมมีความคิดที่จะยื้อ

ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ใหยาวนานออกไป

ทําเนียบรัฐบาล • ปลัด สธ.คาด “โควิด” 

ในไทยพนระบาดใหญตามแผน 1 ก.ค. ยัง

ติดเชื้อเปนคลัสเตอรไดแตอยูในการควบคุม 

สวนโรคประจําถิ่นรอให WHO ประกาศ  

ย้ํา BA.4/BA.5 ยังไมชัดเจนแพรเร็ว-รุนแรง 

แตตองฉีดเข็มกระตุนชวยเพิ่มภูมิ เผยมีคน                                                           

ไทย 16 ลานคนอยูตางประเทศอาจฉีดแลว                                                         

แตไมมีรายงาน ขณะที่นายกฯ ช� นชมนัก

วิจัยไทยพัฒนาอุปกรณการแพทยรับมือโค

วิด-19 ลดการนําเขา เสริมศักยภาพประ 

เทศสู Medical Hub

เกียกกาย •  “ชวน” บรรยาย “90 ป 

รัฐสภาไทย” ชี้ ปชต.ลมลุกคลุกคลาน แต

ท่ีอยูไดสวนหน่ึงมาจากสถาบัน  ระบุคนไทย                                                           

รับไมไดเปลี่ยนเปนระบอบอ� น กรีดยุค “ทัก 

ษิณ” สรางวิกฤตชายแดนใต มี รมต.ติดคุก

มากที่สุด อยาให 100 ปขางหนาถูกทําลาย

สถิติ “2 อดีต ปธ.รัฐสภา” ผิดหวัง รัฐสภา

ไทยยังไมถึงเปาหมายทํางานเพ� อ ปชช. “อภิ 

สิทธิ์” ฉะนายกฯ หนีตอบกระทู ถามบริหาร

เวลา 1-2 ชั่วโมงยังไมไดจะบริหารประเทศ

ไดอยางไร

เม� อวันที่ 27 มิถุนายน รัฐสภาจัด

เสวนาวิชาการ เน� องในโอกาสครบรอบ 90 

ป รัฐสภา โดยนายชวน หลีกภัย  ประธาน

รัฐสภา บรรยายพิเศษเร� อง “90 ป รัฐสภา

ไทย การเดินทางและความหวัง” ความตอน                                                                 

หนึ่งวา กระบวนการประชาธิปไตยไมได                                                             

ราบร� น ลมลุกคลุกคลาน มีความเปลี่ยน 

แปลงตลอดเวลา เพราะบางสมัยระบบนิติ 

บัญญัติมาจากการเลือกตั้ง บางสมัยมาจาก

การแตงตั้ง 

นายชวนกลาววา รัฐธรรมนูญ 2540 

ที่เราคิดวาดีในที่สุดก็มีปญหา เพราะการ 

เมืองเขาไปแทรกแซง ดังนั้น บางเร� องจึง

ไมไดเกี่ยวกับตัวกฎหมาย อยามองเปนเร� อง

ขอบกพรองรัฐธรรมนูญทั้งหมด แตสําคัญ

คือพฤติกรรมของคนใชรัฐธรรมนูญ หลาย

คร้ังท่ีเกิดวิกฤตมาจากพฤติกรรมของตัวบุคคล                                                         

ตัวอยางรัฐธรรมนูญ 2540 ที่เกิดวิกฤตจน                                                           

ถึงทุกวันน้ี คือการท่ีผูบริหารใชวิธีการบริหาร

ดวยการเลือกปฏิบัติ และใชวิธีการนอกหลัก

นิติธรรม ตัวอยางที่ดีที่สุดคือปญหาภาคใตที่

ยังเกิดปญหาจนทุกวันนี้ 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  แรม  14  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9358

อิสรภาพแหงความคิด

คาดโควิดในไทย

พนระบาดใหญ

ตามแผน1ก.ค.

คานออกพ.ร.ก.

คุม‘กัญชาเสรี’

ปชช.เฝาระวัง

14

15

6หนา...

หนา...

หนา...

พลทหารตายปริศนา

ในคายศพที่ 4

ยูเครนวอนจี 7 

ชวยจบสงครามปนี้

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

กองทุนนํ้ามันติดลบแสนล.

เรงหาเงินกูรีดโรงกล่ันโปะ

90ปรัฐสภาไมถึงเปาหมาย

‘มารค’อัดนายกฯหนีกระทู

บ๊ิกตูโวทํางานเพ� อ70ล.คน

พปชร.โรดโชวชลบุรี10กค.

ชวงที่เกิดวิกฤตตอตําแหนง

รัฐมนตรี นักการเมือง มากที่สุด

คือชวงตั้งแตป 2544 เปนตน

มา ไมมียุคใดที่มีรัฐมนตรีติด

คุกมากเทาชวงนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น

มาจากความเช� อเร� องการหา

ผลประโยชน และความไมเช� อ

เร� องหลักนิติธรรม ถือเปนบท

เรียนสําคัญมาก เราตองไมให

เหตุการณเชนนี้มาทําลายสถิติ 

100 ปขางหนา อยามาทําลาย

สถิติคนติดคุก 

นายชวน หลีกภัย 

เมินโพลเข่ียตกอันดับ
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

จัดระบบบริหารจัดการไฟไหม้

ทำางานรวดเร็ว-ลดความสูญเสีย

หตุไฟไหม้ย่านสำาเพ็งจนนำามาซึ่งการสูญเสียชีวิตของ

บุคคลที่ติดอยู่ ในอาคารที่เป็นร้านพลาสติก นับเป็น

สถานการณ์ที่นำามาซึ่งความเศร้าสลดของบรรดา

ญาติพี่น้อง ครอบครัว ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสีย

ชีวิต ที่จะต้องมาจบชีวิตลงอย่างกะทันหัน และจากสาเหตุ

ที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้น หากมีการดูแล เอาใจใส่ หรือมีความไม่

ประมาท เฝ้าระวังของหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

โดยตรง

แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องนำาไปสู่การตรวจ

สอบ สืบสาวปลายเหตุว่าต้นเหตุเกิดจากเรื่องอะไร ที่นำามาสู่

การระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้าและเกิดการลุกลามเป็นกระแส

เพลิง จนนำามาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่ต่ำา

กว่าสิบล้านบาท นอกจากนี้ในเวลาก่อนหน้านี้ ไล่เลี่ยกัน ก็ได้

เกิดไฟไหม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่นเดียวกัน นั่นคือเหตุไฟไหม้

ชุมชนบ่อนไก่ แต่ก็นับได้ว่าไม่ได้มีการสูญเสียถึงแก่ชีวิต 

อย่างไรก็ตาม มีข้อพิจารณาที่สำาคัญจากสายงานผู้

ปฏิบัติการที่อยู่หน้างานอย่างเจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้ส่งเสียงสะท้อน

การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ไฟไหม้ย่านสำาเพ็งออกมา และ

มีความสำาคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งนำามาแก้ไข ปรับปรุง ศึกษา นั่น

คือมีการระบุถึงปัญหาการวางสายบังคับบัญชาให้ชัดเจน มี

จุดสั่งการ และมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ชัดเจน เป็นระบบที่

สามารถสั่งการไปยังกู้ภัยและหน่วยงานดับเพลิงที่ชัดเจนถึง

หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อ

ปฏิบัติการดับไฟหรือช่วยเหลือประชาชน 

โดยมีการสะท้อนถึงภาพโกลาหลที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์

นั้น หน่วยงานที่เข้ามาต่างมีเจตนาดี แต่ต่างคนต่างช่วยกัน 

กลายเป็นความวุ่นวายและไร้ทิศไร้ทางในการทำางานและขาด

เอกภาพ ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเพิ่มปัญหาในสถานการณ์วิกฤตเพิ่ม

มากขึ้น แต่หากมีการวางสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีทีมสั่ง

การ มีการประเมินสถานการณ์ ทั้งในเรื่องการฉีดน้ำา สภาพ

อาคาร โครงสร้างความปลอดภัย ความแข็งแรง ซึ่งเป็นความ

เสี่ยงอย่างร้ายแรงที่จะพังถล่มลงมา จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมา

คอยช่วยเหลือและวางแผนการจัดการ

 ไม่นับรวมการลำาเลียงอพยพผู้บาดเจ็บในพื้นที่ หรือ

อพยพประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยง สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องการ 

ระบบในการบริหารจัดการ ดูแลที่ชัดเจน และอำานวยความ

สะดวกให้ชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่หน้างาน ไม่ว่าจะทีมกู้ภัย 

หรือทีมนักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ตำารวจ และหน่วยงานสนับสนุน

ต่างๆ รวมไปถึงอาสาสมัคร จิตอาสา ต่างๆ ด้วย เพื่อช่วยให้ทีม

ปฏิบัติงานได้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยมาก

ขึ้น และลดความเสี่ยงในการสูญเสียลงได้มากที่สุด

ทั้งนี้ เหตุการณ์ ไฟไหม้ย่านสำาเพ็ง และพื้นที่ชุมชน

บ่อนไก่ ซึ่งนับว่าเกิดเหตุในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ถือเป็น

สถานการณ์ 2 เหตุการณ์สำาคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

กรุงเทพมหานคร และสำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ต้องนำาเหตุการณ์นี้มาถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อ

ปิดช่องโหว่ปัญหาการทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีชุด

บัญชาการเฉพาะในการทำาหน้าที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดของ

สถานการณ์ และเป็นหน่วยหลักในการสั่งการเพื่อให้แต่ละ

หน่วยงานที่เข้ามาได้ทำางานไปในทิศทางเดียวกัน ในการเข้าไป

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในเหตุการณ์

ขณะเดียวกันภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัย

ของบุคลากรที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ โดยทุกคนจะต้องไม่ตกอยู่

ในความเสี่ยง หรือเป็นอันตรายร้ายแรงสูญเสียชีวิตด้วยเช่น

กัน ซึ่งประเทศไทยมีบทเรียนซ้ำารอยความสูญเสียบุคลากร 

เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ในการเข้าไปเผชิญเหตุเหล่านี้มาอย่าง

ต่อเนื่อง ถึงเวลาที่จะต้องยุติความสูญเสียเหล่านี้ ภายใต้การ

บริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการ

จัดการไฟไหม้เสียที!.

เ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 

รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์

และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย 

“รัฐบาลต้องรับฟังอย่างครบถ้วนรอบด้าน มิฉะนั้น

กระแสจะตีกลับ ได้ ไม่คุ้มเสีย พรรคเพื่อไทยไม่ขัดขวาง

กัญชาเพื่อการแพทย์ แต่กัญชาเสรีต้องระมัดระวังและ

ควบคุมให้ดี เพราะกระทบกับสังคมในวงกว้างทั้งในประเทศ 

ต่างประเทศ ก่อนเปิดกัญชาเสรีต้องออกกฎหมายควบคุม

ให้รอบคอบก่อน ไม่ใช่เปิดเสรีก่อนแล้วค่อยมาออกกฎหมาย

ควบคุมในภายหลัง”.

จจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ 

ไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงของโรคลดลง โดย

มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 2,000 คน มีการประกาศ

ให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจ เพื่อให้

สอดคล้องกับการนิยามโรคโควิด-19 ให้เป็นโรคประจำาถิ่น

อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

เนื่องจากโควิด-19 สามารถกลายพันธุ์ ได้เสมอ เห็นได้จากสายพันธุ์

เดลตา เบตาและอัลฟา ที่มีการกลายพันธุ์จนทวีความรุนแรงของเชื้อ 

ขณะนี้สายพันธุ์ โอมิครอนล่าสุดอย่าง BA.4 และ BA.5 กำาลัง

เป็นที่จับตาของวงการแพทย์ระดับโลกถึงความสามารถในการเพิ่ม

ความรุนแรงของโรค โดยกรมการแพทย์ยืนยัน

ว่า ในไทยก็พบคนที่ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์

ย่อยเหล่านี้แล้วหลายคน

สำาหรับข้อมูลของเช้ือ ศูนย์จีโนมทางการ 

แพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ระบุว่า โอมิครอนสาย

พันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 มีการกลายพันธุ์

บริเวณหนามเพื่อให้เข้าจับกับเซลล์ปอดของ

มนุษย์ ได้ดีขึ้น เหมือนกับสายพันธุ์ เดลตาที่

ระบาดและมีอาการติดเชื้อที่รุนแรงในอดีต ต่าง

จากโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม BA.1 และ BA.2 

ซึ่งไม่พบการกลายพันธุ์ในบริเวณดังกล่าว

ส่วนหนามของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย 

BA.4, BA.5 และ BA.2.12.1 ที่เปลี่ยนแปลง

ไป สามารถเป็นตัวเชื่อมให้ผนังของหลาย

เซลล์หลอมรวมเป็นเซลล์เดียว (cell fusion 

หรือ syncytia formation) ดึงดูดให้ระบบ

ภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อเข้ามาทำาลายเกิดการ

อักเสบ (ของปอด) ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ชีวิตได้ โดย BA.4 แพร่ระบาดเร็วกว่า BA.2 

อยู่ที่ 19% และ BA.5 แพร่เร็วกว่า BA.2 ที่ 35%

โดยสายพันธุ์ดังกล่าวกำาลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในยุโรป 

โดยเฉพาะในอังกฤษเกิดความตื่นตระหนกเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่

สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากจำานวนผู้ติดเชื้อในอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว สืบเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองใหญ่ 4 วัน ระหว่างวันที่ 2-5 

มิ.ย. นำามาสู่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 43% ในสัปดาห์ถัดมา ส่วนทวีป

อเมริกาเหนือ สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ดูเหมือนจะแพร่ระบาด

ได้ดีกว่า BA.2.12.1 และมีความเป็นไปได้สูงที่จะระบาดเข้าไปแทนที่ 

BA.2.12.1 ที่กำาลังระบาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

ฝั่งทีมวิจัยจากออสเตรเลียได้พัฒนาระบบเซลล์เพาะเลี้ยงไวรัส 

SARS-CoV-2 ที่สามารถแยกจับเชื้อปริมาณน้อยๆ จากตัวอย่างออก

มาได้ โดยทีมวิจัยใช้เซลล์ดังกล่าวในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง

สายพันธุ์ของไวรัสในประเทศแบบไวๆ โดยอาจไม่ต้องเสียเวลา

ถอดรหัสพันธุกรรมไวรัส ซึ่งแพงและใช้เวลา งานนี้เพิ่งตีพิมพ์ ไปใน

วารสาร Nature Microbiology 

ซึ่งหลังจากตีพิมพ์ไป หัวหน้าทีมวิจัยก็ออกมาทวีตผลจากระบบ

ที่ใช้ตรวจสอบไวรัสบอกว่า ไวรัสสายพันธุ์ BA.5 ที่แยกได้ในประเทศ

ให้คุณลักษณะของการติดเชื้อเหมือนเดลตา แต่ไม่เหมือนกับโอมิ     

ครอน BA.1 พูดง่ายๆ ว่าถ้าไม่ตรวจสอบรหัสพันธุกรรม คงอาจสับสน

ว่าเดลตากลับฟื้นมาระบาดใหม่อีกรอบ

ส่วนสาเหตุท่ี BA.5 กลับมาติดเซลล์แล้วรูปร่างของเซลล์เหมือน

ติดเดลตา เป็นเพราะ BA.5 ใช้วิธีเข้าสู่เซลล์แบบเดียวกับเดลตา คือ

อาศัยเอนไซม์ที่ผิวเซลล์ชื่อว่า TMPRSS2 ในการเข้า ในขณะที่โอมิ   

ครอนตัวอื่นคือ BA.1 และ BA.2 ไม่ได้ใช้เอนไซม์ตัวนี้ ความแตกต่าง

ดังกล่าวจึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ใช้อธิบายว่า BA.1 และ BA.2 ทำาไม

ถึงติดเซลล์ปอดได้ไม่ดีเท่าเดลตา 

การที่พบ BA.5 อาจเปลี่ยนวิธีการเข้า โดยกลับมาใช้ TMPRSS2 

ในการเข้า จึงสร้างความน่าสนใจในวงการว่า ไวรัสอาจมีคุณสมบัติที่

ไม่ลดความรุนแรงลง และเนื่องจาก BA.4 มีสไปค์เหมือนกับ BA.5 ทุก

ตำาแหน่ง คาดว่า BA.4 ก็น่าจะใช้วิธีการแบบเดียวกัน ดูจะสอดคล้อง

กับผลที่ทีมญี่ปุ่นทดสอบในแฮมสเตอร์พบว่า BA.4/BA.5 ลงปอดหนูได้

ดีกว่า BA.2

สำาหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า มีการเฝ้าระวังมาอย่างต่อ

เนื่อง โดยพบสายพันธุ์ BA.4 BA.5 ตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา จนถึง

ขณะนี้มีการตรวจแบบเร็วพบ 2 สายพันธุ์ย่อยดังกล่าว 181 ราย ส่ง

รายงานเข้าไปยัง GISAID แล้ว และในสัปดาห์หลังพบมีการส่งเคส

เข้ามาตรวจมากขึ้น จากทั้งโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลของ

รัฐ ซึ่งการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวพบราวๆ 81 ตัวอย่าง กำาลังจะ

รายงานเข้าไปยัง GISAID แต่ตัวเลขอาจจะทับซ้อนกับรายงานก่อน

หน้านี้ 

ดังนั้นจึงพอสรุปคร่าวๆ ได้ว่า มีการพบสายพันธุ์ย่อยดังกล่าว

ประมาณ 200 ตัวอย่างนิดๆ ส่วนใหญ่พบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

อาจเป็นเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์ตรวจ เลยส่งตรวจมามาก แต่

ไม่ใช่ว่าพบความผิดปกติเลยส่งมาตรวจ แต่เพราะติดตามสถานการณ์

โลก จึงเฝ้าระวังกันมากขึ้น ทั้งนี้ 72.7% เป็นผู้เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ อีก 27.3% เป็นการติดเชื้อในประเทศ โดยสัปดาห์หลังนี้มี

รายงานพุ่งพรวดขึ้นมา 50% คงต้องรออีก 2-3 สัปดาห์ถึงจะเห็นแนว

โน้มจริงของการระบาดของสายพันธุ์นี้ในประเทศไทย 

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้

ระบุว่า เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน BA.4 และ BA.5 แม้

องค์การอนามัยโลกจะจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลและต้องเฝ้า

ระวัง (VOC lineages under monitoring : VOC-LUM) เนื่องจาก

ความสามารถในการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น หลบภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น แต่

ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่ามีความรุนแรง

มากขึ้น สำาหรับสถานการณ์ของทั้ง 2 สาย

พันธุ์นี้ องค์การอนามัยโลกให้ความเห็นว่า 

ต้องเฝ้าระวัง BA.5 อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก

แอนติบอดีที่จะทำาลายฤทธิ์ของเชื้อใช้ได้น้อย 

ยารักษาตอบสนองน้อยลง แต่ยังสรุปไม่ได้ว่า

มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ ต้องรอข้อมูล

เพิ่มเติม 

นอกจากนี้ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้า

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา

คลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา 

วิทยาลัย เปิดเผยว่า ช่วง 3 สัปดาห์ของเดือน 

มิ.ย.ที่ผ่านมา ศูนย์ได้ถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วย

โควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร 206 ราย พบว่า

ยังเป็นสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2 แต่ข้อมูล

ทั่วโลกพบ BA.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือน 

พ.ค.อยู่ที่ร้อยละ 3.7 เพิ่มขึ้นเดือน มิ.ย.เป็น

ร้อยละ 30 ประเทศไทยพบรายงานการเพิ่ม

ขึ้นของ BA.5 ในเดือน พ.ค.จากร้อยละ 1.6 

เป็นร้อยละ 8 ในเดือน มิ.ย. เป็นสัญญาณ

เตือนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ต้องกลัว เพราะยังไม่มีหลักฐานความรุนแรง 

รวมถึงการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการถอดรหัสพันธุกรรมในหลาย

ประเทศมีแนวโน้มลดลง

โดยเดือน ก.ค.คาดว่าจะเห็นยอดติดเชื้อที่สูงขึ้นจนถึงเดือน 

ส.ค. ต้องเตรียมรับมือ จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงไปต่ำาสุดช่วงเดือน 

ต.ค.-พ.ค. เพราะเป็นช่วงปิดเทอม และจะกลับสูงอีกทีช่วงเปิดเทอม 

เดือนมกราคม เป็นลักษณะจำาเพาะของโรคทางเดินหายใจในเด็ก 

นพ.ยง กล่าวด้วยว่า ส่วนอาการลองโควิดที่พูดกันมาก สำาหรับ

ผมรู้สึกเฉยๆ เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังติดเชื้อช่วง 3-6 เดือน อาการ

หลักๆ ที่เห็นคือ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย สมองมึนตื้อ หายใจไม่สะดวก 

ช่วงการระบาดของเชื้อเดลตาจะพบลองโควิดมากกว่าเชื้อโอมิครอน 

คาดว่าปีหน้าก็จะลดลง

ทั้งนี้ แม้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่า 

ความรุนแรงของเชื้อจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์หรือไม่ แต่สิ่งสำาคัญคือ 

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่กระทรวงสาธารณสุขยังคงเน้นย้ำาอยู่เสมอ 

รวมถึงมาตรการในการป้องกันตัวเองขั้นพื้นฐาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงใน

การติดเชื้อ.

ปั

จับตาโอมิครอน BA.4-BA.5 

จะซ้ำาเติมสถานการณ์หรือไม่

คาดโควิด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค

วิด-19) หรือ ศบค.รายงานสถานการณ์

การแพร่ระบาดในประเทศไทย พบผู้ติด

เชื้อรายใหม่ 1,735 ราย เป็นการติดเชื้อ

ในประเทศ 1,734 ราย มาจากระบบเฝ้า

ระวังและระบบบริการ 1,734 ราย เป็น

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1  ราย 

หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,138 ราย อยู่ระหว่าง

รักษา 22,895  ราย อาการหนัก 610 

ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 286 ราย 

ทั้งนี้ เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย 

เป็นชาย 6 ราย หญิง 9  ราย เป็นผู้

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 14 ราย มี

โรคเรื้อรัง  1 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน  4,515,890 

ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน  4,462,388 ราย ยอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน  30,607 

ราย ขณะที่สถานการณ์ โลกมียอดผู้ติด

เชื้อสะสม  549,002,912 ราย เสียชีวิต

สะสม 6,350,864 ราย 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระ 

ทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์

ถึงกรณีการขับเคลื่อนโรคโควิด-19 สู่

โรคประจำาถิ่นหลังวันที่ 1 ก.ค.ว่า เรื่อง

ของโรคประจำาถิ่นคงต้องรอให้องค์การ

อนามัยโลก (WHO) เป็นผู้ประกาศ ส่วน

ประเทศไทยจะใช้ว่าเข้าสู่ระยะหลังการ

ระบาดใหญ่ (Post-Pandemic) หัวใจ

สำาคัญคือ การระบาดใหญ่ในประเทศ 

ไทยคงไม่มีแล้ว และโรคลดความรุนแรง                                                              

ลง ระบบสาธารณสุขรองรับได้ และไม่ใช่

ว่าหลังวันที่ 1 ก.ค.นี้จะไม่มีโรคแล้ว ก็

จะมีเป็นคลื่นเล็กบ้างใหญ่บ้าง อาจเป็น                                                                                               

คลัสเตอร์เล็ก ปานกลาง หรือใหญ่ แต่

ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุม ได้รับ                                                                              

การดูแลอย่างเหมาะสม และมีระบบ

เฝ้าระวังและเตรียมการรักษาพยาบาล

สำาหรับผู้ป่วยหนักและใส่ท่อช่วยหายใจ 

การฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง 608 ก็ต้อง

ดำาเนินการตลอด ซึ่งก็ดีขึ้นขณะนี้ฉีด                                                         

สะสมเกือบ 140 ล้านโดสแล้ว  ประชา 

ชน 60 ล้านคนได้ฉีดเข็มแรกแล้ว

“บางที เราก็หาคนฉีดไม่ค่อย

ได้ ก็ต้องดูว่าจะทำาอย่างไร ซึ่งวันนี้

เรามีโอกาสได้คุยกับกระทรวงการต่าง

ประเทศ บอกว่ามีคนไทย 16 ล้านคน                                                     

อยู่นอกประเทศ บางทีอาจจะได้ฉีด

อยู่ข้างนอกประเทศแล้ว อาจจะไม่ได้

รายงาน เราก็พยายามทำาตัวเลขให้ใกล้

เคียงที่สุด นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยัง

รายงานว่า สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ฉีด

วัคซีนโควิด-19 ในเด็กเล็กอายุ 6 เดือน

ขึ้นไปถึง 5 ปี ซึ่งจะมีการหารือเวลาและ

รูปแบบการฉีดที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็น

สถานพยาบาล เพราะเด็กเล็กต้องมีการ

ตรวจติดตามอยู่แล้ว โดยมีการเตรียม                                                      

วัคซีนไว้แล้ว หากได้รับการอนุมัติจาก 

อย.ก็จะมีการฉีดในเด็กกลุ่มนี้เพิ่มเติม

ต่อไป” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ถามย้ำาว่า วันที่ 1 ก.ค.จะประ 

กาศเป็น Post-Pandemic ใช่หรือไม่ 

นพ.เกียรติภูมิตอบว่า ก็คงเป็นไปตาม

แผน แต่อย่างที่บอกว่าไม่ ใช่จะไม่มี

โรค แต่จะมีการติดเป็นคลัสเตอร์บ้าง 

แต่ ไม่มีคลัสเตอร์ ใหญ่ๆ คนติดเป็น

ล้าน เกิดคลัสเตอร์แล้วลดลงไปเช่นนี้

เป็นคลื่นเล็กๆ และโรคไม่รุนแรงอยู่

ในการควบคุม คือความหมาย Post-

Pandemic ของเรา ส่วนเรื่องสิทธิการ

รักษารัฐบาลก็ดูแล สิทธิกองทุนต่างๆ ก็

ครอบคลุมอยู่แล้ว โดยจะมีการหารือกัน

ในเรื่องนี้ต่อไป

เมื่อถามถึงคนเริ่มกังวลถึงสาย

พันธุ์ โอมิครอน BA.4 และ BA.5 แต่

ขณะนี้มีการอนุญาตให้ถอดหน้ากาก

ตามความสมัครใจ นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ว่า สายพันธุ์ BA.4 และ  BA.5 ไม่ได้เพิ่ง

เจอตอนนี้ สธ.โดยกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์มีการวางระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์ 

โดยพบตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

แล้ว ก็ผ่านมา 3 เดือนแล้ว เคสก็เพิ่ม

ขึ้นบ้าง ปัญหาที่เรากังวลว่าโรคจะแพร่

เร็วจนเราควบคุมไม่ได้ ใช่หรือไม่ และ

ทำาให้เกิดอาการหนักขึ้นจนมีคนป่วย

หนักเข้า รพ.มากหรือไม่ ซึ่งเราเฝ้าระวัง

อยู่ ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีลักษณะนั้น

“บางคนคิดว่าฉีด 3 เข็มจะเพียง

พอ แต่จริงๆ ถ้าถึงระยะเวลาที่แนะนำา 

คือ 4 เดือนควรมาฉีดซ้ำา เพราะวัคซีน

เมื่อเราไปดูคนที่ป่วย BA.4/BA.5 ถ้าใช้

วัคซีนบูสเตอร์อาการเจ็บป่วยน้อยลง

กว่าคนที่ ไม่ได้ฉีด ก็ชัดเจนว่าวัคซีนยัง

ได้ผลป้องกันอาการหนักและเสียชีวิต” 

นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิ 

การคณะกรรมการอาหารและยา กล่าว

ว่า ต้องรอไฟเซอร์และโมเดอร์นามา

ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อฉีดในกลุ่มอายุ 

6 เดือนขึ้นไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการมา

ยื่นขอขยายอายุการฉีดเพิ่มเติม แต่หาก

ยื่นเรื่องเข้ามาแล้วก็สามารถพิจารณา

ได้ทันที โดยขนาดที่ใช้ ในกลุ่มอายุ 6 

เดือนขึ้นไปจะน้อยกว่าวัคซีนที่ใช้ในเด็ก

อายุ 5-11 ปี

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด                                                                 

เผยว่า ภายใต้นโยบายส่งเสริมเทคโน 

โลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อ

รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์

ของภูมิภาค และสร้างความมั่นคงใน

ระบบสาธารณสุข พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ได้ติดตามผลงานการคิดค้นของคนไทย

อย่างใกล้ชิด และล่าสุดได้แสดงความ

ชื่นชมต่อนักวิจัยที่ ได้พัฒนาผลงาน

นวัตกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

สำาหรับการป้องกันและควบคุมการติด

เชื้อ การวินิจฉัยและการดูแลรักษา 

ทำาให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการ

รับมือโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา 

โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)  

ภายใต้การกำากับของสำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดสรรงบ

ประมาณสนับสนุนในภาพรวมกว่า 3 

พันล้านบาท

นางสาวรัชดากล่าวว่า ตัวอย่าง                                                                                  

ผลงานมีดังนี้ 1.เครื่องช่วยหายใจอัตรา 

ไหลสูง (High Flow Nasal  Cannula-

HFNC) มีต้นทุนการผลิตเครื่องละประ 

มาณ 50,000 บาท ในขณะที่หากนำาเข้า

ราคาเครื่องละ 200,000-250,000 บาท 

จึงทำาให้ประเทศลดการนำาเข้าได้สูงถึง 

150,000 บาท ต่อ 1 ครื่อง ปัจจุบันมี

การส่งมอบให้ โรงพยาบาลทั่วประเทศ

กว่า  500 เครื่อง ช่วยลดการนำาเข้าและ

ลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐกว่า 75 ล้าน

บาท เป็นผลงานวิจัยโดยโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท 

อินทรอนิคส์  จำากัด

2.ชุดตรวจโควิดด้วยวิธีแลมป์  

เปลี่ยนสี (RT-LAMP) นำาไปติดตั้งใช้

งานที่ด่านคัดกรองโรคที่สนามบินและ

โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งการตรวจคัดกรอง                                                                      

แบบเร็วนี้ ให้ผลภายใน 1 ชั่งโมง ซึ่งจะ

ช่วยสนับสนุนการคัดกรองโรคให้มีประ 

สิทธิภาพมากขึ้น นำาไปสู่การควบคุม

และป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป มี

การส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐและจัด                                                 

จำาหน่ายไปแล้วกว่า 260,000 ชุด มูลค่า

ประมาณ 65 ล้านบาท เป็นผลงานวิจัย

โดยบริษัท Startup “Zenostic” มหา 

วิทยาลัยมหิดล

3.ชุดตรวจ COVITECT-1 ด้วย 

Real-Time RT-PCR ผ่านมาตรฐาน

สากล มีการส่งมอบชุดตรวจให้ภาค

รัฐมากกว่า 500,000 ชุด และส่งมอบ

ให้ประเทศสมาชิกในอาเซียนจำานวน 

80,000 ชุด รวมถึงได้มีการจำาหน่าย

ให้ห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ลดการนำาเข้าสินค้า

จากต่างประเทศ โดยในปี 2564 มี

ยอดขายประมาณ 190 ล้านบาท เป็น

ผลงานวิจัยโดยความร่วมมือระหว่าง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริษัท 

สยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด

4 .หลอดเก็บ เลื อดอินโนเมด 

ปัจจุบันหลอดเก็บเลือดเป็นอุปกรณ์

ทางการแพทย์ที่มีปริมาณการใช้งาน

สูง ผลิตภัณฑ์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทน

การนำาเข้าและสามารถส่งออกต่อไป

ได้ โดยได้รับการออกแบบการใช้งาน

ทดแทนการใช้หลอดเก็บเลือดจาก 2 

หลอด เหมาะกับผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้อง

เจาะเลือดบ่อยๆ และผู้ป่วยโรคติด

เชื้อ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการ

รับรองที่ได้มาตรฐานอย่าง ISO 13485 

แล้ว หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการ

แพทย์ที่ผลิตขึ้นเองนี้จะช่วยลดการนำา

เข้าหลอดเก็บเลือดในแต่ละปี คิดเป็น

เงินมูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาท ผลงาน

วิจัยโดย ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติ

สกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร และบริษัท 

วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์  จำากัด.

ยก ‘เกาหลีโมเดล’

ได้แก่ การไฟฟ้าฯ, การประปาฯ และ

ตำารวจ ซึ่งจะนัดหารือกันในบ่ายวันพรุ่ง

นี้ (28 มิ.ย.) 

“เป็นบทเรียนราคาแพงที่ ไม่ควร                                                             

จะเกิด ต้องรีบดำาเนินการแก้ไข ประชา 

ชนต้องตรวจสอบความเสี่ยงของตัวเอง  

เช่นหม้อแปลงที่อยู่ใกล้สายสื่อสารและ

รกรุงรัง อีกทั้งอยู่ ใกล้อาคารที่มีเชื้อ

เพลิง เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงทำาให้

เกิดเหตุไฟไหม้เหมือนเมื่อวานนี้” ผู้ว่าฯ 

กทม.กล่าว 

นายชัชชาติกล่าวอีกว่า ส่วน

สถานบันเทิงตนได้สั่งให้สำานักงานเขต

เข้าไปตรวจความพร้อมของทางหนีไฟ 

มาตรฐานการดับเพลิง และเชื้อเพลิง

ภายในอาคาร 

วันเดียวกัน นายชัชชาติยังกล่าว

ถึงการถอดบทเรียนเหตุไฟไหม้ชุมชน

บ่อนไก่และสำาเพ็งว่า สาเหตุของเพลิง

ไหม้ท่ีบ่อนไก่ต้นเพลิงมาจากไฟฟ้าชอร์ต

ที่ชั้นบนของอาคาร และลุกลามไปยัง

อีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้

ปัญหาคือบ้านเรือนอยู่ติดกัน และเป็น

โครงสร้างไม้ติดไฟง่าย และน้ำาประปา

มีแรงดันน้อย ซึ่งการปฏิบัติงานมีหลาย

หน่วยงาน ทำาให้การบริหารจัดการพื้นที่

ทำาได้ไม่ดี 

นายชัชชาติกล่าวว่า เบื้องต้น

ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงสำารวจ

หม้อแปลงทั้งหมดกว่า 400 ลูก เฉพาะ

จุดเสี่ยงในกรุงเทพฯ ชั้นใน และหาก

ประชาชนมีข้อกังวล ให้แจ้งเข้ามาที่ 

กทม.หรือทราฟฟีฟองดูว์ ส่วนการจัด

ระเบียบสายสื่อสารจะหารือกับ กสทช.

เพื่อหารือเรื่องนี้ให้เร็วขึ้น 

“เจ้าของอาคารที่มีวัสดุที่มีเชื้อ

เพลิงมากต้องระวังเรื่องอัคคีภัยให้มาก

ขึ้น โดยเจ้าของอาคารต้องตรวจสอบ

ดูแลในส่วนของตัวเองด้วย ส่วนการ

เข้าเผชิญเหตุ ตามหลักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยควรไปฉีดที่ต้นเพลิง

มากกว่าการกระหน่ำาฉีดเข้าไป ต่อจาก

นี้จะให้มีการอบรม จัดระเบียบให้ทุกทีม

รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทาง ผอ.สปภ. ทำา

แผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด” ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

นายชัชชาติระบุด้วยว่า นอกจาก

นี้มีการร่างแผนค่าตอบแทน เราก็ต้อง

พิจารณาเช่นกัน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ 

ต้องมีอย่างเหมาะสมแก่อาสาสมัคร 

และต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของเด็ก โดยเอาตัวอย่างการทำางาน

บรรเทาสาธารณภัยของประเทศเกาหลี

มาเป็นต้นแบบในการทำางานของเรา

ด้วย 

อ่านต่อหน้า 16
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3บทความ-ในประเทศ

ทาสไพร่:หมอบกราบ

เรื่องหนึ่ง ที่เห็นแชร์กันค่อนข้างมากวัน-สองวัน

นี้

คือเรื่อง........

	 นักศึกษาปี	 ๑	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ประกาศ	

“ยกเลิก”	การหมอบกราบอาจารย์	ในพิธีไหว้ครู

	 ให้ใช้การ	“ไหว้”	แทน!

	 อ่านรายละเอียดในคำาประกาศดูก่อน	แล้วค่อยคุยกัน

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

 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

	 [ยกเลิกการหมอบกราบ]

	 งานพิธีไหว้ครู/บายศรีสู่ขวัญ

	 “ยกเลิกการหมอบกราบ”	 เปลี่ยนเป็นการ	 “ไหว้”	 

	 องค์การนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 มี 

นโยบายส่งเสริมความเสมอภาค	สิทธิ	ความเท่าเทียม	ที่

แฝงไปด้วยความเคารพ	การให้เกียรติซึ่งกันและกัน	

	 ไม่ใช่การหมอบกราบที่สะท้อนถึง	 ระบบไพร่ทาส	

ในสังคมไทยเพราะคนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน	ควรให้

เกียรติซึ่งกันและกัน

		 วันที่	 30	มิถุนายน	2565	ขอเชิญชวน	นักศึกษา

ชั้นปีที่	1	เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู/บายศรีสู่ขวัญ	ณ	อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ	พระชนมพรรษา	ตั้งแต่เวลา	 

12.00	น.		น้องๆ	อย่าลืมทานข้าวมานะครับ

#UBUSO2022

#องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2565

#งานพิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ2565

 ครับ.....

	 ก็เข้าใจความคิดคนวัยนมแตกพานเขานะ	 ไม่ว่า

ยุคไหน-สมัยไหน	ก็ไม่ต่างกันทางพฤติกรรมที่บ่งบอกการ	

“แสวงหาตัวตน”	ตามฮอร์ โมนวัย

 อย่าไปใช้มุมมองทางตัดสิน-ชี้ขาดในด้านว่า	นักศึกษา  

ม.อุบลฯ	“คิดผิด-คิดถูก”	เลย	

	 อยากให้มองว่า	“เออ....ดีนะ	เด็กรุ่นใหม่ยุคนี้	มีความ

คิดเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น”

	 ต่างกับเด็กสมัยผม	ถูกบ่มมาในกรอบ	“คิดตาม	พูด

ตาม	ทำาตาม”	 เมื่อโตเป็นผู้ ใหญ่	 จึงโตมาเพื่อตาม	 “คิด

เอง-พูดเอง-ทำาเอง”	ไม่เป็น

	 ตามศัพท์สมัยนี้่	เขาเรียกว่า	“ไม่มีวิสัยทัศน์”	เหมาะ

เป็นผู้ตาม	ไม่เหมาะและไม่สามารถเป็นผู้นำาคนได้

	 คณาจารย์	ม.อุบลฯ	ท่านน่าจะพอใจ.......

	 ที่ ได้เด็ก	 “มีความคิดนำา”	 มาเป็นนักศึกษาของ

มหา’ลัย		เมื่อไหว้ครู	บายศรีสู่ขวัญ	 เสร็จแล้ว	นักศึกษา 

ปี	 ๑	ก็จะได้เข้าสู่	 “เบ้าหลอม”	จากคนดิบ	สู่ความเป็น	 

“หลอกแดก-หลอกใช้”	ทาสไพร่ทางจิต	ซึ่งสมองกลวงโบ๋	

	 นอกจาก	“ego”	กับ	“idiot”	แล้ว	ไม่มีอะไรเลย

	 ถ้าจะมี	ก็	“เขาควาย”	นั่นแหละ!

	 ทุกกิริยาอาการ	เมื่อใช้ถูกที่	ถูกบุคคล	ถูกกาละ-เทศะ		จะ

สวยงาม	สูงส่ง	บ่งบอกอารยชน-อารยชาติ	ผู้มีขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ชาติโดดเด่น

	 ถ้าใช้ผิดกาละ-เทศะ	ผิดบุคคล	ผิดสถานที่	 การหมอบ

กราบ	มันก็ดูไม่งามทันที	จากอารยชน	จะกลายเป็นคนไร้การ

ศึกษา	กระเดียดป่าเถื่อน

	 อย่างการหมอบกราบ........

	 หมอบกราบครู-อาจารย์	 ในวันไหว้ครู	ถือว่า	ถูกที่	ถูก

บุคคล	ถูกกาละ-เทศะ	สวยงาม	

	 บ่งบอกจิตกตัญญูจากศิษย์	 ที่กตเวทีต่ออาจารย์	 ซึ่ง

คนละเรื่อง	คนละนิยาม	ตามความหมายของคำาว่า	 “เสมอ

ภาค-สิทธิ-ความเท่าเทียม”	อันเพ้อเจ้อ

	 ถ้าไปเจอครู-อาจารย์	 ตามถนน-ตามตลาด	หรือเจอ

ที่ไหน	ก็หมอบกราบร่ำาไป	อย่างนั้น	ผิดที่	ผิดกาละ-เทศะ	ก็

ไม่งาม	แถมบ่งบอกผู้กระทำา	“จิตไม่ปกติ”	ด้วยซ้ำา

	 ไอ้ที่อ้าง	 “เสมอภาค	สิทธิ	 ความเท่าเทียม”	อะไรนั้น		

ถามคำา	ธนาธร-ปิยบุตร	และใครต่อใคร	ที่พล่ามคำานี้ประจำา		

พวกเธอกะพวกเขา	“เสมอภาค	สิทธิ	ทัดเทียม”	กันมั้ย?

	 ธนาธร	 เขามีเป็นหมื่น-เป็นแสนล้าน	แล้วนำามาเฉลี่ย	

เกลี่ยแบ่ง	กับรุ่นใหม่	“ทาสไพร่ทางจิต”	ให้มีแบบเสมอภาค-

ทัดเทียม	กับเขามั้ย?

	 ปิยบุตร	วันดี-คืนดี	ก็บินไปหาเมีย	 ไปนั่ง-นอนจิบไวน์	

กับพวก	สบายอยู่ที่ฝรั่งเศส

	 แล้วพวกเธอเสมอภาค	ได้บินไปจิบไวน์กับเขามั้ย?	ที่

เท่าเทียมกันหมด	เสมอภาคกันหมด	ก็มี..ไม่ใช่ไม่มี

	 แต่ไม่ใช่คนนะ...เป็นสัตว์เดรัจฉาน!

	 ไม่ต้องดูไกล	ดูพวกหมา	ก็จะได้เห็น	 “เสรีภาพ-เสมอ

ภาค-ภราดรภาพ”	แม่หมาคลอดลูก	 เลี้ยงจนโต	จากลูกหมา

เป็นหมาหนุ่ม-หมาสาว

	 แล้วไง.....?

	 ไม่ไงหรอก	ทั้งพ่อ	ทั้งแม่	ทั้งลูกหมา	เมื่่อโตแล้วก็	เสมอ

ภาค-ทัดเทียม	ด้วยการ	“ผสมพันธุ์”	กันเอง!

	 รุ่นใหม่	อยากเสมอภาค-ทัดเทียม	แบบนี้หรือ?

	 ผมถึงบอก	 ในโลกเป็นจริง	 ไอ้	 “เสรีภาพ-เสมอภาค-

ภราดรภาพ”	ตามนิยามที่รุ่นใหม่ถูกครอบทุกวันนี้	มันไม่มี

	 ถ้าอยากจะมี...ก็โน่น

	 จากสัตว์มนุษย์	เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน!

	 พวกเธอเข้าป	ี๑	 ใช่มั้ย	ก็ไม่ทราบว่า	วิชาที่สอน	จะมี

เรื่องคำาว่า	“ตามฐานานุรูป”	หรือไม่? 

	 ฐานานุรูป	คือความพอดี	พอเหมาะ	พอควร	 เวลา

เข้าแถว	ยังต้องยืนเรียงตามลำาดับไหล่	 ขึ้นรถเมล์	 รถไฟ	

ซื้อของ	ยังต้องเรียงคิว

	 นี่คือความพอดี	พอเหมาะ	พอควร	ตามสิทธิของตน	

ไม่ใช่	มาก่อน-มาหลัง	กูไม่สนใจใคร	กูก็จะใช้สิทธิ	ใช้ความ

เท่าเทียม	แซงไปก่อน

	 แบบนี้	มันไม่ใช่สิทธิ	เสมอภาค	ทัดเทียมหรอก	มัน

ป่าเถื่อน	แก้ง่ายนิดเดียว

	 ถูก	“รุมกระทืบ”	ซะหน-สองหน	ก็จะเข้าใจ!

	 ผมสังเกตว่า	“คนรุ่นใหม่”	จะเมาอยู่กับข่าวปั่น-ข่าว

ปล่อย-ข่าวมอมประสาท	

	 ตกเป็น	“ทาสไพร่”	ความคิดของขบวนการสามสัสให้

ชังชาติ-ชังสถาบัน	แล้วยังดันสะเออะไปว่าคนอื่นเป็นทาส

ไพร่

	 ชีวิต	“ทั้งชีวิต”	เราไปไม่ทั่วโลกหรอก....

	 แต่สามารถ	 “รู้ทั่ว”	 ได้ด้วยการอ่าน	 การศึกษา-

ค้นคว้า	จากหนังสือ

	 ถ้าคนรุ่นใหม่อยากเข้าใจคำาว่า	“ทาส”	จริงๆ	มันคือ

แบบไหน	ผมแนะให้ไปทำาความรู้จักกับ	“คุนต้า	คินเต้”	ใน

หนังสือเรื่อง	“ทาส”	หรือ	Roots

	 ก็	๓๐-๔๐	ปีแล้วมั้ง	ที่ผมอ่าน	ฉบับภาษาไทย	ยังเก็บ

อยู่ในตู้เลย	เคยเป็นหนังมินิซีรีส์	ฉายโทรทัศน์	ดังมาก

	 อ่านแล้วจะได้ไม่ใช้คำาว่า	 “ทาสไพร่”	กับการหมอบ

กราบครูบาอาจารย์	หรือพ่อแม่	กระทั่งเจ้าฟ้า-เจ้าแผ่นดิน		

ตลอดถึงพระสงฆ์

	 “ทาสไพร่”	 ตามนิยามที่นักศึกษา	ม.อุบลฯ	ผู้ออก

ประกาศเข้าใจ	 ในยุคนี้	 มีตัวตนเป็นที่ประจักษ์เหลือชัดๆ	

อยู่คนเดียว

	 คือทาสไพร่	“เต้น-ณัฐวุฒิ”	เท่านั้นนั่น!

	 เป็นไพร่ที่หลงเหลืออยู่ตัวเดียว	 ในยุคไอที	แถมเป็น

ไพร่ที่ไม่ยอมรับการปลดปล่อย	และเขาประกาศความเป็น

ไพร่ในตัวเขาเองเป็นที่รับรู้กันทั่ว

	 สำาหรับองค์การนักศึกษา	ม.อุบลฯ	ผมมองว่า	ยังมีธาตุ

ดีอยู่	เพียงแค่ไหลไปตามกระแส	“คนรุ่นใหม่”	ที่ขบวนการ

สามนิ้วตามเครือข่ายมหา’ลัยชักนำาเท่านั้น

	 เพราะยัง	“ไหว้ครู”	อยู่........

	 เพียงไม่หมอบกราบเท่านั้น	นอกจากไหว้ครูแล้ว	ยัง

ไม่ทิ้งประเพณี	“บายศรีสู่ขวัญ”	ของคนอีสาน	นับว่า...ใช้ได้!

	 คิดอีกด้านนะ........

 นักเรียนก็ดี	นักศึกษาก็ดี	จะดิบด้วยตัวเองขนาดนี้ ไม่ได้

 ถ้าไม่มี “ครู-อาจารย์” ขบวนการสามนิ้ว ชักใยอยู่

ข้างหลัง!?

“คนสุก”	คือบัณฑิต

	 สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาความรู้ที่จะนำาไปประกอบอาชีพ		

สมบูรณ์พร้อมทั้งความคิด-ความเห็นตามครรลองคลองธรรม

	 จากที่มองเห็นการหมอบกราบครูบาอาจารย์ในพิธีไหว้

ครู	เป็นระบบไพร่ทาสที่น่ารังเกียจ

	 อบรมบ่มเพาะในมหา’ลัยแล้ว	น่าจะได้รับความเข้าใจที่

ถูกต้อง	ว่านั่นไม่ใช่การกดขี่-กดข่มศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เท่ากัน

	 ตรงกันข้าม	การหมอบกราบครูอาจารย์	คือเครื่องหมาย

ของคนดี	ของคนเป็นอารยชน	ผู้มีความกตัญญู	รู้พระคุณที่ครู

อาจารย์พร่ำาสอน	ประสิทธิ์-ประสาท	วิชาความรู้ให้

	 เมื่อถึงวาระอันควร..........

	 ศิษย์...ก็กตเวที	แสดงออกซึ่งความรับรู้ในพระคุณของ

ท่าน	และตอบแทนพระคุณท่าน	

	 ด้วย	“ใจนบ-กายนอบ”	หมอบกราบ	งามอย่างไทย

	 นี้เป็นสัญลักษณ์บัณฑิต	“ผู้มีใจฝึกแล้วประเสริฐ”	จาก

คนดิบ	สู่บัณฑิต	ควรระลึกได้ว่า	ไม่เพราะคณาจารย์บ่มเพาะ

ให้ดอกหรือ	เราถึงมีวันนี้ ได้

	 	แล้วแค่ยอบกายกราบครู-อาจารย	์ผู้เป็นพ่อ-แม่คนที่

สองแค่นี้..........

	 มันเสื่อมเสียศักดิ์ศรี	 เป็นการกดข่ม	ถึงขั้นประณามว่า

เป็นระบบ	“ไพร่ทาส”	ขนาดนั้นเชียวหรือ?

	 ก็ไม่ว่าอะไร	เพียงฝาก	“เผื่อไว้คิด”	ในอีก	๕-๑๐	ปี	ข้าง

หน้า	 เมื่อพ้นกรอบคำาว่า	 “คนรุ่นใหม่”	ออกไปเป็น	 “คนรุ่น

ใหญ่”	สู่สังคม	ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้ว	นั่นแหละ

	 แล้วพวกเธอจะแยกแยะได้เองว่า....

	 อะไร	คือรากแห่งอารยวัฒนธรรมบ่งบอกเอกลักษณ์

ชาติ-ประวัติศาสตร์สูงส่งของตัวเอง	ที่เราภูมิใจ

	 และจะเข้าใจถ่องแท้ว่า

	 	อัน	“เสมอภาค-สิทธิ-เท่าเทียม”	นั้น	มันไม่มีอยู่จริงใน

โลกใบนี้หรือใบไหน	

	 มันเป็นแค่	 “คำาประดิษฐ์”	 จากคนพวกหนึ่ง	 สำาหรับ	

ระโยชน์อันน่าอัศจรรย์ของการออกกำาลังกายมีดี

ต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต	ที่สำาคัญยังช่วยเผา

ผลาญแคลอรี	ลดความอ้วนให้หุ่นดี	ป้องกันโรคภัย

ไข้เจ็บต่างๆ	 โดยเฉพาะในกลุ่มหัวใจและเบาหวาน	ที่สำาคัญ

ไม่ต้องการนำาเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตจ่ายให้หมอและโรงพยาบาล

แบบหมดตัวอีกด้วย		

กระแสออกกำาลังกายออกมาจุดกระแสอีกครั้งเมื่อ ทริป-

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	ผู้ว่าฯ	 กทม.	หรือเจ้าของฉายา	 “ผู้

แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”	ที่นิยมวิ่งสวนลุมฯ	เป็นประจำาทุกเช้า	

ระยะทาง	10	กิโลเมตร	ก่อนทำางานประจำา	และยังนำาไปใช้ 

เป็นนโยบายหาเสียงจนชนะเลือกตั้งได้คะแนน	1.3	ล้านเสียง		

สำาหรับนโยบายที่หมายถึงคือ	 “สวน	15	นาที”	หรือ

การกระจายสวนในพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงภายใน	

15	 นาที	 หรือประมาณ	 800	

เมตร	 เพื่อให้คนได้วิ่งออกกำาลัง

กายและพักผ่อนหย่อนใจ	 ก็

ต้องดูว่าจะทำาแล้วเสร็จในระยะ

เวลาเท่าไหร่		

แต่หากไม่รอ	 “สวน	15	

นาที”	 ในกรุงเทพฯ	 ก็มีสวน

สาธารณะที่มีมาตรฐานรองรับ

คนกรุงอีกเพียบ	 โดยเฉพาะ

สายวิ่ง	 อาทิ	 สวนลุมฯ	 (รอบ

ใหญ่)	 ระยะ	 2.5	 กิโลเมตร,	

สวนหลวง	 ร.9	 (รอบใหญ่)	

ระยะ	4.81	กิโลเมตร,	รอบสวน

จิตรลดา	ระยะ	3.42	กิโลเมตร				

สวนจตุจักร	3.06	กิโลเมตร,	สวนรถไฟ	2.06	กิโลเมตร	

(ต้องวิ่ง	5	รอบ),	สวนเบญจสิริ	700	เมตร,	รอบวงกลมราชมัง	

คลากีฬาสถาน	800	 เมตร,	 รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ระยะ	3.5	กิโลเมตร	 (ต้องวิ่งราวๆ	3	รอบ),	สวนวารีภิรมย์	 

หรือบึงมะขามเทศ	 และบึงสะแกงามสามเดือน	 ระยะ 

4.2	กิโลเมตร	

ล่าสุด	“ชัชชาติ”	ตอกย้ำาความสำาคัญของการออกกำาลัง

กาย	ผ่านการเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการหนองแขม

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพดีวิถีชีวิตใหม่	 ต้านภัยโควิด	 เมื่อวันที่	 

26	มิ.ย.ที่ผ่านมา	

“การออกกำาลังกายเป็นสิ่งสำาคัญ ผมก็พยายามพูดเสมอ

ว่าสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้เราต้องทำาด้วยตนเอง ผมคิด

ว่าการลงทุนเรื่องสุขภาพคุ้มค่ากว่าและสำาคัญที่สุด ดีกว่าการ

ลงทุนทำาโรงพยาบาล สุขภาพดีทำาให้เราทำางานได้ ดูแลคนที่

เรารักได้”	ผู้ว่าฯ	กทม.กล่าว	

คนไหนอยากแข็งแกร่ง	สุขภาพดีทั้งกายและใจ	ก็เดิน

แนวทาง	“ผู้ว่าฯ	ชัชชาติ”	รับรองไม่ผิดหวัง.	

ช่างสงสัย

ลงทุนสุขภาพ

ป

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

มี

ออกโปรโมชั่น

ดึงคนมาเที่ยว

ตั้งเป้า10ล้าน

เตรียมเฮ!รัฐบาลเร่งดันสลาก3ตัว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำานักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำาเนียบ

รัฐบาล เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.

‘สมชัย’โต้‘เรืองไกร’

ลดงบรัฐต้องรับผิด

ทำาเนียบรัฐบาล • ประยุทธ์ปลื้มสลากดิจิทัลแก้หวยแพง ผลสำารวจ

แนะให้เป็นโมเดลแก้ปัญหาอื่น นักแสวงโชคเตรียมเฮ กองสลากผุด

ไอเดียสลากตัวเลข 3 หลัก เปิดรับฟังความเห็นก่อนชงเข้า ครม. 

คณะอนุกรรมการศึกษาฯ ย้ำาทำาได้ ไม่ใช่หวย 2-3 ตัว 

เกียกกาย •	นายสมชัย	ศรีสุทธิยากร 

ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ	

(กมธ.)	 วิสามัญพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 งบประมาณ

รายจ่ ายประจำ าปี งบประมาณ	 

พ.ศ.2566	กล่าวถึงกรณีนายเรือง

ไกร	 ลีกิจวัฒนะ	 โฆษก	 กมธ.งบ

ประมาณ	66	 ส่งหนังสือถึงคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ขอ

ให้ตรวจสอบ	นพ.ชลน่าน	ศรีแก้ว	

ส.ส.น่าน	หัวหน้าพรรคเพื่อไทย	พร้อม 

ส.ส.รายอื่นที่เห็นชอบในประเด็น

ปรับลดงบรายจ่ายลงทุนปี	 2565	

จนต่ำากว่า	20%	อาจจะเข้าข่ายมีความ

ผิดตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	234	(1)	

ว่า	หากถามว่าเรื่องนี้ใครเป็นผู้รับ

ผิดชอบ	นายเรืองไกรชี้ว่า	นพ.ชล

น่านกับ	ส.ส.ที่ลงมติจะต้องเป็นฝ่าย

ที่รับผิดชอบ	 เพราะถือว่าเป็นการ

ทำาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน

การคลังของรัฐ	หากไปย้อนดูการ

ลงมติที่ผ่านมามี	 ส.ส.ที่ลงมติผ่าน

วาระ	2	ด้วยเสียง	257	ต่อ	189	เสียง 

โดยเสียงทั้ง	257	เสียงนั้นเป็น	ส.ส.	

รัฐบาล	และอาจมีฝ่ายค้านบางคน

ที่เราเรียกว่างูเห่า	ฉะนั้นไม่ได้เกี่ยว

อะไรกับฝ่ายค้านเลย	 เพราะฝ่าย

ค้านอยู่ใน	189	เสียง

นายสมชัยกล่าวว่า	 หาก

นายเรืองไกรบอกว่า	 นพ.ชลน่าน

ต้องรับผิดชอบ	 อาจจะมองผิด

ไป	 ข้อเท็จจริงนั้นเป็น	 ส.ส.ของ

รัฐบาลทั้งหมด	ขณะเดียวกันหลัง

ลงมติของ	ส.ส.แล้ว	ต้องผ่านการ

พิจารณาของ	ส.ว.ภายใน	20	วัน	

แต่ยังไม่ถึง	 20	 วัน	 ส.ว.ได้มีการ

ประชุมกันและให้ผ่านงบประมาณ

อย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน	200	

เสียง	หากจะมองในมุมที่	ส.ส.และ	

ส.ว.ต้องรับผิดชอบ	เป็นตัวเลขที่เรา

ต้องนำาไปยืนยันกันว่าใครบ้างเป็น

ฝ่ายที่ลงมติ	 อย่างไรก็ตาม	 เรื่อง

ดังกล่าวพรรคเสรีรวมไทยจะนำาไป

เป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้

วางใจว่าแต่ละเรื่องมีรายละเอียด

อย่างไรบ้าง	การทำาผิดทั้ง	2	กรณี	

โดยเฉพาะกรณีที่	 1	 รัฐบาลจะ

บอกว่าเป็นการดำาเนินงานในขั้น

สภา	 แต่รัฐบาลในฐานะที่เป็นคณะ

รัฐมนตรี	 (ครม.)	และเป็นผู้ทูลเกล้าฯ	

กฎหมายขึ้นไปต้องรับผิดชอบ	 และ

ในชั้น	 กมธ.	 คนที่เป็นประธาน

คือ	 นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	และ

รัฐบาลเป็นเสียงข้างมาก	ฉะนั้นจึงต้อง

รับผิดชอบอย่างเต็มที่	 และรัฐบาลไม่

สามารถปฏิเสธการรับผิดชอบได้. 

กทม. • น.ส.ไตรศุลี	ไตรสรณกุล	

รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี	 กล่าวว่า	กระทรวง

คมนาคมได้รายงาน	 พล.อ.	

ประยุทธ์	 จันทร์ โอชา	นายก

รัฐมนตรี	 ทราบว่า	 สมาคม

ขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประเทศ	 หรือ	 IATA	 คาด

การณ์การจราจรทางอากาศ

และจำานวนผู้เดินทางจากต่าง

ประเทศมายังประเทศไทยใน

ปี	2565	จะเกินกว่า	10	ล้าน

คน	 เนื่องจากหลายประเทศ

ผ่อนคลายข้อจำากัดการเข้า

ประเทศ	หลังคลายความกังวล

ต่อสถานการณ์ โควิด -19	

สำานักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย	 (กพท.)	 ได้

หารือกับทุกสายการบินและผู้

บริหารท่าอากาศยานทุกแห่ง	

เพื่อจัดเที่ยวบิน	สล็อตการบิน	

การเพิ่มบุคลากรให้สอดคล้อง

กับจำานวนผู้ โดยสาร	 ตั้งแต่

วันที่	1	ก.ค.2565	ที่ผู้ โดยสาร

ขาเข้าจะสูงขึ้นหลังการยก 

นายธนกร	วังบุญคงชนะ	

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมน 

ตรี	 เปิดเผยว่า	 พล.อ.ประยุทธ์	

จันทร์ โอชา	 นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีกว่าการกระทรวง

กลาโหม	 ปลื้มการประเมินผล

มาตรการแก้ไขปัญหาจำาหน่าย

สลากเกินราคา	และการดำาเนิน

การจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผ่านแพลตฟอร์มจำาหน่ายสลาก

กินแบ่งรัฐบาล	หรือสลากดิจิทัล	

(Digital	 Lottery)	ผ่านแอปพลิเค

ชันของภาครัฐ	หลังเปิดจำาหน่าย

ได้	2	งวด	ล่าสุดสำานักวิจัยซูเปอร์

โพล	 (SUPER	POLL)	 ได้ทำาการ

สำารวจเรื่อง	หวยแพง	กับการแก้

ปัญหา	พบว่าประชาชนมีความ

พึงพอใจกับการแก้ไขปัญหา	ร้อย

ละ79.7	และร้อยละ	89.8	 ระบุ

อยากให้รัฐบาลนำาโมเดลการ

แก้ปัญหาสลากเกินราคาไปใช้

แก้ปัญหากับเรื่องอื่นๆ	ที่นำาเอา

เทคโนโลยีมาใช้	เพื่อผลประโยชน์

สูงสุดตกอยู่กับประชาชน

“นายกรัฐมนตรีกำาชับแก้

ปัญหาต้องให้เป็นรูปธรรม	จับต้อง

ได้	 ถูกกฎหมาย	ทำาให้การแก้ไข

ปัญหาสลากเกินราคาเกิดผล

เป็นรูปธรรม	ประชาชนสามารถ

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา	 

80	บาทได้จริง	 ถือเป็นตัวอย่าง

ความสำาเร็จของการลดความ

เหลื่อมล้ำาและลดปัญหาทุจริตใน

การจำาหน่ายสลาก	นายกรัฐมนตรี

ขอบคุณประชาชนที่พึงพอใจใน

นโยบายและตอบรับมาตรการ

ต่างๆ	ของรัฐบาล	ขอบคุณหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องที่ ได้นำาข้อสั่งการ

และนโยบายไปปฏิบัติจนเกิด

ประโยชน์	 สร้างความสุข	 และ

บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้อง

ประชาชน	 โดยรัฐบาลจะไม่หยุด

ยั้งในการเดินหน้าแก้ ไขปัญหา

ต่างๆ	ของประชาชน	ควบคู่กับ

กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี

นี้ตามเป้าหมายที่ ได้กำาหนดไว้

ต่อไป”	 โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรีกล่าว

นายชาญกฤช	 เดชวิทักษ์	

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี	 ในฐานะประธานคณะ

อนุกรรมการศึกษาแนวทางและ

มาตรการในการแก้ ไขปัญหา

การขายสลากเกินราคาที่กำาหนด	

เปิดเผยถึงความคืบหน้าการออก

ผลิตภัณฑ์ ใหม่	 สลากกินแบ่ง

รัฐบาล	6	หลัก	และสลากตัวเลข	3	

หลัก	ว่า	ทางสำานักงานสลากฯ	ได้

ลงนามในสัญญากับ	ม.ขอนแก่น

เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	17	มิ.ย.ที่

ผ่านมา	 ขณะนี้อยู่ ระหว่างที่ 	

ม.ขอนแก่นจัดทำาแนวทางการรับ

ฟังความคิดเห็นทั้งหมด	ก่อนจะ

เปิดเผยรายละเอียดให้ประชาชน

รับทราบตามขั้นตอนกฎหมายใน

ต้นเดือน	ก.ค.	จากนั้นจะเปิดรับ

ฟังความคิดเห็นประชาชนผ่าน

ทางเว็บไซต์	ควบคู่กับการลงพื้นที่

เปิดเวทีรับฟังทุกภาคทั่วประเทศ

ภายใน	ก.ค.นี้	 กำาหนดไว้ภาคละ	

1	 จังหวัด	 อย่างไรก็ตาม	 ไทม์

ไลน์ทั้งหมดที่วางไว้จะแล้วเสร็จ

ภายในเดือน	ก.ย.นี้	 เพื่อสรุปส่ง

เรื่องให้คณะกรรมการสลากกิน

แบ่งรัฐบาล	หรือบอร์ดพิจารณา	

ก่อนส่งไปยังกระทรวงการคลัง

เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

พิจารณาต่อไป  

“ขอย้ำาว่าผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่

กำาลังจะออกมาไม่ใช่หวย	 2	 ตัว	 

3	ตัว	เหมือนในอดีต	เพราะสิ่งนั้น

เป็นเรื่องผิดกฎหมาย	 ไม่สามารถ

ทำาได้	 แต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดำาเนิน

การอยู่เรียกว่าสลากตัวเลข	3	หลัก	

ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการแตกต่างกัน	

เนื้อหาทั้งหมดจะเปิดให้ประชาชน

เห็นกันในช่วงการลงพื้นที่รับฟัง

ความคิดเห็น”	นายชาญกฤชกล่าว.

เลิกการลงทะเบียนในระบบ	 

Thailand	Pass	 สำาหรับชาว

ต่างชาติ	

น .ส . ไตรศุลีกล่ าวว่ า	

กระทรวงคมนาคม	 และ

กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา	 ได้หารือและเห็นสอด 

คล้องกันในการดำาเนินมาตร	

การผ่อนคลายของรัฐบาล	

สนับสนุนการเดินทางเข้า

ประเทศของนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติได้ระดับหนึ่ง	 แต่หาก

ภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

ทั้งส่วนของโรงแรม	 ที่พัก	

ร้านอาหาร	สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ	 ร่วมออกแคมเปญ	จัด

กิจกรรมโปรโมชั่นดึงดูดด้วย

จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว	

ยอดนักท่องเที่ยวจะสูงกว่า

ประมาณการ	 หมายถึงเม็ด

เงินที่จะเข้ามาหมุนเวียนใน

เศรษฐกิจประเทศมากขึ้นด้วย	

รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ประกอบ

การในภาคการท่องเที่ยวร่วมกับ

ภาครัฐในการฟื้นฟูภาคการ

ท่องเที่ยว	 โดยออกแคมเปญ

มีกิจกรรมทางการตลาด	 มี

โปรโมชั่นต่างๆ	เพื่อสร้างแรง	

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสิน

ใจมาประเทศไทย.



ไทย กลาวถึงปญหาเงินเฟอในขณะนี้วาเปนเร� องเกิดขึ้นทุกประเทศ 

บางประเทศเขาไมใหความชวยเหลือปลอยใหเปนไปตามกลไก อีกทั้ง

ระบุวาเศรษฐกิจไทยไมเกิด STAGFLATION (กรุงเทพธุรกิจ 14 มิ.ย.

65)   แต ผูวาการ ธปท. (ธนาคารแหงประเทศไทย หรือแบงกชาติ) 

กลับมองตางมุม โดยยอมรับวาเปนเงินเฟอสูง แนวโนมอัตราเงินเฟอ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเน� องในทิศทางของเงินเฟอไทยจะขยายสูวงกวาง

มากขึ้นเร� อยๆ จะสงผลเงินเฟอของแพงไปในหมวดสินคาตางๆ เพิ่ม

ขึ้น ดังนั้นนโยบายการเงินที่แบงกชาติรับผิดชอบ จึงตองคอยๆ ปรับ

อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพ� อสกัดเงินเฟอ เพราะสุมเสี่ยงอาจเกิด 

STAGFLATION ที่เลวราย แกไขไดยากยิ่ง

ผูบริหารระดับกุมบังเหียนทางเศรษฐกิจสองคนมองตางกัน 

สะทอนใหเห็นชั้นเชิงในการรับมือกับเงินเฟอและเศรษฐกิจถดถอย

ของแตละทานไดมากทีเดียว แลว หัวหนาเศรษฐกิจของรัฐบาลอยาง 

พลเอกประยุทธ จันทร โอชา จะวาอยางไร จะเช� อใครดีระหวาง 

รมว.คลัง หรือผูวาการแบงกชาติ ปญหาเศรษฐกิจกลายเปนปญหา

การเมืองเร� องขึ้นดอกเบี้ย จะกดดันรัฐบาลประยุทธอยางสําคัญ

กลายเปนทางสองแพรงซึ่งขอขัดแยงกันที่ตองเลือก  กลาวคือ 

ถาขึ้นดอกเบี้ยเพ� อสกัดเงินเฟอนั้นจะกระทบตอผูประกอบการตอง

แบกภาระจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดขายสินคาของผูประกอบ

การลดลงเพราะเศรษฐกิจไมดี แตถาไมข้ึนดอกเบ้ียเงินทุนจะไหลออก

ไปตางประเทศท่ีอัตราผลตอบแทนสูงกวา (FED หรือธนาคารกลาง

สหรัฐอเมริกาไดปรับข้ึนดอกเบ้ียแลวในอัตราสูงกวาไทยมากนัก) เม� อเงิน                                                                                              

ทุนไหลออกจากไทยไปตางประเทศจะย่ิงกระทบตอดุลบัญชีเดินสะพัดของ

ไทยย่ิงจะขาดดุลเพ่ิมข้ึน คาเงินบาทย่ิงจะออนคาลง ขาดเสถียรภาพใน

อัตราแลกเปล่ียน ย่ิงจะกระทบตอราคานํ้ามันนําเขาย่ิงจะแพงข้ึน

ดังนั้น ผูวาการแบงกชาติตองบริหารการเงินอยางรัดกุม ทัน

ทวงที ชาไมได ตอความเปล่ียนแปลงของตลาดเงินโลกโดยเฉพาะ FED 

สหรัฐฯ คณะกรรมการการเงินไทย (กนง.) ดูเหมือนขยับดอก เบ้ียข้ึน

ชาแบบกลาๆ กลัวๆ หรือไม ระวังไมทันการณ การบริหารเศรษฐกิจ

การเงินของแบงกชาติคราวน้ีมีเดิมพันสูงย่ิงถึงแมไทยจะมีทุนสํารอง

ระหวางประเทศสูงก็อยาประมาทเปนอันขาด ในภาวะเศรษฐกิจการเงิน

โลกผกผัน อะไรเลวรายตอเศรษฐกิจมหภาคของไทยก็จะเกิดข้ึนไดท้ังน้ัน  

ควรเรียนรูจากประสบการณป 2540 วิกฤตการเงินไทยที่รูจัก

กันในช� อ “วิกฤตตมยํากุง” ไทยก็มีทุนสํารองระหวางประเทศสูงกอน

หนานั้นเศรษฐกิจดูดี แตบทจะถูกโจมตีคาเงินบาทจากขบวนเก็งกําไร

ขามชาติ ทุนสํารองเกือบเกลี้ยงในพริบตากลายเปนโศกนาฏกรรม

การเงินไทยป 40    จริงอยูสถานการณแวดลอมอดีตกับปจจุบันวันนี้

อาจตางกันแตก็อยาประมาทเปนอันขาด เงินไหลออกเฉียบพลันแลว

จะหนาว มันขึ้นอยูหลายตัวแปรที่รัฐไทยกุมสภาพไมไดดวยตัวเอง 

โดยเฉพาะการสงออกและความไมแน�นอนของรายไดเงินตราตาง

ประเทศจากนักทองเที่ยงเมืองจีนที่รัฐบาลจีนเปลี่ยนแปลงนโยบายไม

สนับสนุนคนจีนออกไปทองเที่ยวตางประเทศแลว

เอาแคหลังจาก FED สหรัฐอเมริกาประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย

นโยบายสูงขึ้น เลนเอาหุนโลกปวน บิตคอยนดิ่ง กดดัชนีหุนไทย

ดิ่งลง 32 จุด (13 มิ.ย.65) ยิ่งกดดันคณะกรรมการนโยบายการเงิน

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ

คิด แมการแพรระบาดไวรัสโควิดยังคงอยู แตดวย

จํานวนผูติดเชื้อที่ลดลง การแพรระบาดไมรุนแรง 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เม� อหันมาภา

วะเศรษฐกิจรอบตัว คนในประเทศกําลังแบกภาระราคาสินคา 

อุปโภค บริโภค ราคาพลังงาน อัตรา                                                   

เงินเฟอ ตางปรับตัวข้ึนสูง ขณะท่ี

การลงทุนใหม การดึงเม็ดเงินเขา

ประเทศ ยังไมเต็มเม็ดเต็มหน�วย 

การกูเงินจากตางชาตินับวันจะชน

เพดาน กูแลวกูอีก กูอีกก็กูแลว 

สวนชองทางการ รีดภาษีเสมือน

การรีดเลือดจากปูทุกชองทาง ท่ีพอ                  

จะเก็บเงินเขาคลังไดก็ทํามาเกือบ

หมด ความหวังเล็กๆ รายไดหลัก

ของประเทศ มาจากการทองเท่ียว 

เม� อพิจารณาอยางถ่ีถวนแลว นับ

แต 1 ก.ค. จะมีมาตรการผอนคลาย                                                                                  

มากข้ึน ยกเลิกระบบ Thailand Pass ยกเลิกการบังคับนักทอง

เท่ียวตางชาติทําประกันสุขภาพ พรอมกับกระแสขาวประกาศให

โควิดเปนโรคประจําถ่ิน การงัดมาตรการท่ีวาออกมา จะไดผลมาก

นอยแคไหน คงตองติดตามกันตอไป 

แมการเลือกตั้งครั้งหนา หลายพรรคการเมืองตางมีแคน

ดิเดตนายกรัฐมนตรีอยูในใจ ขึ้นอยูที่วาพรรคนั้นๆ จะเปดตัว

ในชวงไหน ตลาดการเลือกตั้งรอบหนาคงมีทั้งพรรคการเมือง

เดิม พรรคหนาใหม สงคนลงชิงชัย ส.ส.กันอยางสนุกสนาน 

หนึ่งในนั้นพรรคสรางอนาคตไทย แวดวงนักเลือกตั้งรับรูกันทั่ว 

มี เสี่ยกวง-สมคิด จาตุศรีพิทักษ 

หนุนหลัง คนในพรรคก็สงแรง

เชียร ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ครบรอบ 88 ป 

สมคิดที่เคยรวมงานทั้งรัฐบาลพล                       

เรือน รัฐบาลทหาร ปาฐกถา 88                         

ป ธรรมศาสตรกับสังคมไทย ตอน                                                  

หนึ่งวา ‘เพราะแมแตประชาธิป 

ไตยที่ชาวธรรมศาสตรพยายาม

ตอสูมาตลอด 88 ป ผมวาชาว

ธรรมศาสตรคงจินตนาการไปไม                                                                                 

ถึง และคงไมตองการเห็นประชาธิปไตย ใน version “แจกกลวย” 

เปนหวีอยางเปนล่ําเปนสัน ไมอายฟาดินอยางที่เปนขาว และ

ถูกใชเพียงเพ� อเปนเกราะในการแสวงประโยชนทางการเมือง’ 

ทริป-ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

สรางมิติใหมแหงการทํางาน ขยับตัวทํากิจกรรม ไปออกกําลัง

กายกอนประชุม หลังประชุมไปตรวจงาน ไปงานเทศกาลร� นเริง 

ไปเดินตลาด พบปะผูคน พายเรือ และอีกสารพัดกิจกรรม ที่รอ

ใหไปทําในหวงเวลา 4 ป การดํารงตําแหน�งจะไลฟไปตลอดคง

ไมมีใครวาอะไร สวนกระแสจะ

ยืนระยะอยางนี้ ไปตลอดหรือไม 

คงไมมีใครรูได การไลฟสด หรือ

การที่ใครจะดูหรือไมดู เปนสิทธิ

สวนบุคคล แตสิ่งที่คนที่ไมวาจะ

ลงคะแนนเลือกตั้งให หรือไมได

ลงคะแนนให ไปถึงคนที่อาศัยอยู

ใน กทม.ตางจับจองการทํางาน

ของทาน ในการทําตามนโยบาย

กวา 200 ขอ สิ่งที่ทานผูวาฯ กทม.

ใหคํามั่น จะไมทนกับการทุจริต 

ถาหากมีการทุจริตจะดําเนินการ

อยางเด็ดขาด และไลออก ซึ่งการทุจริตคอรรัปชันเปนเนื้อราย 

กีดขวางการพัฒนา หวังวาหากเกิดขึ้นจริง มีหลักฐานอันควร

เช� อไดวาทานจะไมลืมในสิ่งที่เคยไดพูดเอาไว 

การเลือกต้ังคร้ังหนาจะกลับไปใชระบบเดิม จํานวน ส.ส. 

500 คน เขตเลือกตั้ง 400 บัญชีรายช� อ 100 สวนวิธีการ

คํานวณบัญชีรายช� อยังไมตกผลึกจะคํานวณแบบใด ไมนานมานี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือก

ต้ัง (กกต.) คิดคํานวณ ส.ส.จาก

จํานวนประชากร มีท้ังจังหวัดท่ีจะ                                   

ได ส.ส.เทาเดิม เพ่ิมจํานวนข้ึน จัง                  

หวัดท่ีได ส.ส.เพ่ิมมากท่ีสุด คือ กรุง 

เทพมหานคร เพ่ิมอีก 3 เขต จะ

กลายเปน 33 เขต จังหวัดอ� นๆ ลวน

สะทอนอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะ

กลุมอีสานใต ท่ีกําลังมีการชวงชิง

พ้ืนท่ีอยางหนัก บุรีรัมยรอบหนาจะมี 10 ส.ส. ศรีสะเกษ 9 ส.ส. 

สุรินทร 8 ส.ส. รวมเปน 27 ท่ีน่ัง ขณะท่ีพ้ืนท่ีอ� นๆ ก็เพ่ิมจํานวน 

ส.ส.อยางมีนัย น�าจับตามองเชนกัน พรรคการเมืองไหน ใครจะได 

ส.ส.เขตเลือกต้ังไปไดมากท่ีสุด ใครจะสมหวัง ผิดหวัง ยังไมมีใครรู 

จนกวาวันเลือกต้ังจะมาถึง.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ 

ามันแพงปวนไปทั้งโลก มีประชาชนหลายประเทศเดิน

ขบวนขับไลรัฐบาล เชน สเปน กรีซ ฮังการี เบลเยียม 

ออสเตรีย ฝรั่งเศส เดนมารก อิตาลี เอกวาดอร อารเจนตินา   

ศรีลังกา ฯลฯ เรียกวาประชาชนลุกฮือแทบทุกทวีป ที่ลาว

วิบากกรรมน้ํามันและคาเงินกีบตกต่ําจนกลายเปนวิกฤต

การเงิน สภาแหงชาติลาวมีมติเปลี่ยนตัวผูวาการแบงกชาติ-รัฐมนตรี

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาใหม (ผูจัดการ 21 มิ.ย.65)

เศรษฐกิจไทยในยามวิกฤตขณะนี้ กําลังซื้อของผูคนหดหาย แม                                                                                           

แตยาเสพติดอยางยาบาในบางจังหวัดทางภาคอีสานปจจุบัน ราคายัง

ลดลงมาเหลือ 5 เม็ด 100 บาท  ทั้งที่กอนหนานี้ราคาเม็ดละหลาย

รอยบาท ราคายาเสพติดถูกลงมากทําใหเด็กนักเรียนมัธยมเขาถึงเสพ

งายติดงาย นี่คือวิกฤตสังคมในวิกฤตเศรษฐกิจรุมเราคนไทยวงกวาง

ในปจจุบันนี้ที่ “เด็กติดยา ชาวประชาตองเติมน้ํามันแพง”

วิกฤตราคาน้ํามันพุงในไทย เปนวิบากกรรมกดดันตอรัฐบาล

หนักอื้อ กดดันตอนโยบายสาธารณะปากทองชีวิตคนไทยหนักหน�วง 

ชักหนาไมถึงหลังจากคาครองชีพสูง เงินเฟอสูงขึ้น น้ํามันเบนซินขึ้น                      

2 ลิตรเกือบ 100 บาทแลว น้ํามันดีเซลราคาขึ้น คาขนสงขึ้น คา

ไฟฟาขึ้น คากาซหุงตมขึ้น จึงตามมาดวยขาวปลาอาหารแพงขึ้น 

สินคาจําเปนพื้นฐานทุกชนิดเพิ่มขึ้นไมหยุด ทําใหเงินในกระเปาผูคน

หดหาย  ตองกูหนี้ยืมสินทั้งจากในระบบและเงินกูนอกระบบดอกเบี้ย

โหด กระทบตอหนี้ครัวเรือนสูงยิ่งเปนประวัติการณ เม� อน้ํามันแพง 

คนยิ่งตองขอคาแรงเพิ่มขึ้น คนยิ่งวางงานเพิ่มขึ้น คนจนยิ่งเพิ่มขึ้น 

ความเหล� อมลํ้าทางรายไดย่ิงเพ่ิมข้ึน  รัฐย่ิงบริหารผิดพลาดมากข้ึน เงิน 

เฟอยิ่งจะพุง วิกฤตชาติยิ่งจะลามมากขึ้น (ตาราง 1)

ผมก็เคยเขียนไวลวงหนาตั้งแตป 2564 แลววาน้ํามันแพง ของ

แพง จะเกิด STAGFLATION จะกัดกรอนบอนทําลาย รัฐบาลพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา  นายกรัฐมนตรี ถึงฐานราก อาจถึงทํารัฐบาล

ลมได ผมไดเสนอแนะใหรัฐบาลปรับสูตรโครงสรางราคาน้ํามันใหถูก

ตองเปนธรรมตอประชาชน ณ 9-15 มิ.ย.65 เมืองไทยราคาน้ํามัน

เบนซิน 95 สองลิตรตกรวม 100 บาทแลว ราคาแกสโซฮอลตกลิตร

ละ 33.94 บาท สวนที่มาเลเซียเบนซินลิตรละ 16.05 บาท ดีเซลลิตร

ละ 16.83 บาท (http://petroipricemalaysia.infol) หัวใจของนโยบาย                                                                         

น้ํามัน รัฐบาลมาเลเซียใหความสําคัญสูงสุดที่ประชาชนมาเลเซีย คน

มาเลยจึงเติมน้ํามันราคาถูกกวาคนในเมืองไทยมาก รัฐบาลมาเลเซีย

มี NOC (National Oil Corporation) ที่มีกฎหมายและหลักการสําคัญ

ที่สุดใหทรัพยากรปโตรเลียมทั้งน้ํามันและกาซธรรมชาติทั้งแผนดิน 

และในทะเลเปนของรัฐและของประชาชนชาวมาเลย จึงตองจัดการ

พลังงานและปโตรเลียมใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชนมาเลย 

(ไมใชกลุมทุนผูกขาดพลังงานโลก)  มีงานวิจัย NOC ของธนาคารโลก

ท่ีท่ัวโลกสวนใหญมี NOC ในแนวทางน้ี เชน หลายประเทศในตะวัน 

ออกกลางและอิหราน มี NOC สวนนอยเทาน้ันท่ียึดโยงผลประโยชน

บริษัทขามชาติ (TNCs) นํ้ามันผูกขาดท่ีเอากําไรสูงสุดของบริษัทเอกชน                                                                                          

ยังมีอีกประเภทท่ีบริษัทนํ้ามันเปนแบบ “ก่ึงรัฐก่ึงเอกชน” (เชน ไทยนํา

บริษัทนํ้ามันของรัฐแปลงเปนก่ึงเอกชนนําเขาตลาดหุน มีการจายเงิน 

ปนผลแกผูถือหุน มีการสงเงินใหรัฐบาลสวนหน่ึง ซ่ึงใชหลักประสิทธิ                                                                                         

ภาพตามแนวทางบริหารธุรกิจมุงกําไรเชิงพาณิชยสูงสุดท่ีมีบอรดเปน

ผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรระดับสูงของภาครัฐไทยรวมดวย

การพูดเร� องน้ํามันแพงนั้น จะใชความรูแบบฉาบฉวยตีความ

ไมได ตองศึกษาหาความรูอาศัยงานวิจัยที่ลุมลึกหลายขิ้นมาอานกัน                                                   

บาง อันที่จริงมีผลงานวิจัยหลายชิ้นวาดวยเนื้อหาการบริหารพลังงาน

และน้ํามันเชิงเปรียบเทียบในหลายชาติทั่วโลกรวมถึงผลงานวิจัย

ของ World Bank  ดังนั้นการออกความคิดเห็นอยางอคติ อยางไมมี

ความรูเชิงลึกในเร� องน้ํามันแพง แลวมองอยางผิวเผินฉาบฉวยเปน

เส้ียวเปนสวนพูดถึงไมก่ีตัวแปร (Variable) คงไมลึกเพียงพอท่ีจะสะทอน                                                                                

ความจริงได การใชอารมณความรูสึกอยางลําเอียงนั้นอาจเขาขาง

ผลประโยชนกลุมทุนพลังงานผูกขาดหรือไม การมองปญหาแบบผิว                                                                            

เผินงายเกินจริง (Oversimplify) จะทําใหติด “กับดักทางปญญา” หรือ

ไม เพราะผลประโยชนเร� องนํ้ามันน้ันมีมูลคามหาศาลหลายแสนลาน                                                                                              

อาจนับถึงหลายลานลานบาท อันที่จริงผมวิเคราะหเร� องน้ํามันพลัง 

งานมาหลายครั้งในไทยโพสตคอลัมน “เศรษฐศาสตรเพ� อชีวิต” โดย

มีงานวิจัยรองรับเปนที่ประจักษและงายตอการเขาใจ การวิเคราะห

นโยบายน้ํามันและพลังงานเปนปญหาเชิงโครงสรางที่ซับซอน ตอง

อาศัยการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ  และ

การบริหารธุรกิจ รวมถึงการบริหารราชการแผนดิน  เชน 

เร� อง “คาการกลั่นน้ํามัน” ที่กําลังถกเถียงกันอยูขณะนี้ 

มักเปนการมองปญหาแคปลายเหตุ เปนปญหาแคยอด

ภูเขาน้ําแข็ง ที่ตองวิเคราะหเจาะลึกปญหาเชิงโครงสราง

อํานาจในกลุมทุนพลังงานผูกขาดอภิสิทธ์ิชนกับรัฐ วาอาจ

เปนความสัมพันธที่เกี่ยวพันกันกับผลประโยชนอันลึกซึ้ง

หรือไม

ในทางเศรษฐศาสตร “STAGFLATION” หมาย

ถึง ภาวะเงินเฟอของแพง (INFLATION)  พรอมกับภาวะ

เศรษฐกิจฝดเคืองชะงักงัน (STAGNATION) เศรษฐกิจ

ถดถอย (RECESSION) อัตราเติบโตเศรษฐกิจลดต่ําลง

ตอเน� องจากไตรมาสสูไตรมาส

“โลกท้ังโลกกําลังจะตกอยูภายใตภัยคุกคามทาง

เศรษฐกิจ ที่เรียกวา “STAGFLATION” จะนําสูสถาน 

การณ ในเนื้อหาเลวรายทํานองเดียวกับที่เคยเกิดใน

เศรษฐกิจโลกชวงคริสตทศวรรษ 1970’s ในอดีต” นี่คือ

คําเตือนของ ประธานธนาคารโลก ในเอกสาร WORLD 

BANK ลาสุด (7 June, 2022)

ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่ใหญเปนอัน 

ดับหนึ่งของโลกอยางสหรัฐอเมริกา ประชาชนอเมริกัน

กําลังเผชิญภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้นตามอัตราเงินเฟอ และราคาน้ํา                                                                                 

มันที่พุงสูงขึ้นอยางมาก อัตราเงินเฟอพุงขึ้นสูงสุดในรอบ 40 ป 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน รัฐมนตรีคลัง และผูวาการธนาคารกลาง

สหรัฐฯ คร่ําเครงชวยกันรวมคิดหาวิธีฝามรสุมเงินเฟอ และเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ที่จะเขาสูภาวะถดถอยใหไดมากที่สุด (กรุงเทพธุรกิจ 21 มิ.ย.

65) เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญอันดับหนึ่งของโลกกําลังเขา

สูภาวะถดถอย  อาจกระทบเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งไทยได

สวนประเทศไทยจะใสใจกับคําเตือนของประธานธนาคารโลก

บางไหม ประชาชนไทยกําลังเผชิญภาวะคาครองชีพมหาโหดตามอัตรา

เงินเฟอ ขณะเดียวกันราคาน้ํามันแพงก็สรางภาระใหกับครัวเรือน

อยางชัดเจนเชนกัน    ผูกุมบังเหียนเศรษฐกิจไทยอยาง รัฐมนตรีคลัง

ไทย (กนง.) ตองปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทย โดยบอกจะตองปรับ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น 3 ครั้งภายในปนี้ (2565) การเงินโลก

ดอกเบี้ยโลกขึ้น บีบใหไทยตองเดินตามตองขึ้นดอกเบี้ยตาม  ไมทําก็

พัง เดินชาก็อาจพังไดในโลกดิจิทัลการเงินแหงผลประโยชน

ทิศทางขาข้ึนของอัตราดอกเบ้ียโลก จะสงผลตอตลาดเงิน และ

ตลาดเงินตราตางประเทศทั่วโลกภายใต โลกาภิวัตนทางการเงิน ยก                                                         

ตัวอยางเชน ลาสุดชาวลาวแหขายทองคําเพ� อเอาเงินสดไปซื้อพันธ 

บัตรรัฐบาลลาว อัตราผลตอบแทนสูงถึง 20% จะเห็นวาแคประเทศ

เพ� อนบานไทยอยางลาวก็ไดรับแรงกระเพ� อมจากการเงินโลกแลว นับ

ประสาอะไรกับไทยที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กเม� อเทียบกับโลกในระบบ

โลกทั้งหมด จะไมสะเทือนหรือจากโลกาภิวัตนการเงินที่ซับซอนเต็ม

ไปดวยผลประโยชนทุนใหญและผลประโยชนของประเทศใหญ

ในโลกาภิวัตนที่ซับซอนแหงผลประโยชนจากการคาการลงทุน

ในเทคโนโลยีการเงินท่ีกาวหนายุคดิจิทัล ผลลัพธแหงผลประโยชนหรือ

เสียประโยชนบนธุรกรรมตางๆ กําไร–ขาดทุน เปล่ียนแปลงข้ึน–ลง

รวดเร็ว เวลาตองเสียอาจหมดตัวขาดทุนจํานวนมหาศาลในพริบตา 

เชน อยางเก็งกําไรคริปโต-ดิจิทัลมันนีในโลกมนุษยบนกิเลสลนเกินพอดี

ท่ัวไทยท่ัวโลกปจจุบัน ในโลกาภิวัตนเศรษฐกิจการเงินประเทศใหญมัก                                                                                      

ไดเปรียบประเทศเล็ก บริษัทรายใหญผูกขาดมักมีอิทธิพลอํานาจเหนือ

บริษัทรายเล็ก ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจเล็กนิดเดียว

เม� อเทียบกับโลกท้ังระบบ อาจเปรียบเปรยเศรษฐกิจขนาดเล็กของไทย

เสมือนประหน่ึงเรือลํานอยในมหาสมุทร (โลกา-ภิวัตนการเงิน) แคถูก                                                                                          

คล� นลมพายุแรงๆ (การผกผันตลาดเงินตลาดทุนโลก) จะเกิดแรงกระ 

เพ� อมถึงทําเรือลํานอย (เศรษฐกิจไทย) จมลงได น่ีเปนการเปรียบเทียบ

กับความเปนจริงแหงอํานาจโลกาภิวัตนเศรษฐกิจการเงินท่ีซับซอนย่ิง

เอาแคอเมริกาประเทศใหญ FED ขึ้นดอกเบี้ย เราจะอยูเฉยๆ 

ไมได ถูกบีบใหขึ้นดอกเบี้ยตาม เศรษฐกิจการเงินไทยจึงอยูในสถานะ

ขึ้นตอและเสียเปรียบจําตองเดินตามมหาอํานาจการเงินระดับโลก

อยางสหรัฐอเมริกา

แตยังดูเหมือนมีนักวิชาการไทยบางรายอาจมองโลกสวยมีขีด

ความสามารถวิเคราะหวิชาการไดอยางจํากัดหรืออาจไรเดียงสาตอ

ระบบโลกหรือไม (มติชนรายวัน 18 มิ.ย.65) รายนี้บอกวาเศรษฐกิจ

ถดถอยเปนเร� องชั่วคราวในเศรษฐกิจไทย จะไมเกิด STAGFLATION 

น้ัน ผมกลับมองตางมุมขอโตแยง วา ดังท่ีอธิบายขางตนแลวเศรษฐกิจ

ไทยเปนเศรษฐกิจขนาดเล็กมากเม� อเทียบกับระบบโลก จึง

จะไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอยโลก และภาวะ

เงินเฟอโลก รวมถึงราคานํ้ามันโลกอยางมีนัยสําคัญย่ิง  

โดยสรุป ผมมองวาเศรษฐกิจไทยน้ันมีขนาดเล็กเม� อเทียบ

กับโลกท้ังหมด ไทยเปนแคสวนยอย (Sub-Set) เล็กๆ 

เทาน้ันของระบบโลก (World System) ดังท่ีงานวิจัยของ

ธนาคารโลกพบวาโลกท้ังโลกปน้ีปหนา (2022–2023) จะ

เผชิญกับมหาวิกฤต STAGFLATION แน�นอน

 วาอันที่จริง วิกฤตโลกหลายดานรุมเราขณะนี้                        

สงครามที่ยูเครนจะยืดเยื้อ อาจบานปลายลามขยาย

ตัวเปนสงครามใหญในยุโรป ภาวะน้ํามันแพง และ

วิกฤตขาดแคลนอาหารโลกจะลุกลามบานปลายกระ 

หน่ําโลกหนักหน�วง อีกทั้งวิกฤตการณภายในของไทย                                                                   

ปญหาการเมืองรุมลอมขัดแยงทะเลาะกัน แยงชิงอํา 

นาจกันอยางเอาเปนเอาตายทามกลางเศรษฐกิจชาติ

ดิ่งต่ํา บอกไดเลยวาเศรษฐกิจไทยตองใชเวลาอีกนาน

กวาจะฟนตัวทางเศรษฐกิจจริงๆ 

 ภายใต รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

อยูในอํานาจยาวนาน ปจจุบันเปนถึง 4 ตําแหน�ง 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม หัวหนาเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล แถมเปนประธานนโยบายพลังงานแหงชาติอีกดวย เน� อง

เพราะเกือบ  “9 ปประยุทธ” ไมปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจผูกขาด

พลังงานน้ํามันใหแขงขันได ไมปฏิรูปโครงสรางสูตรราคาน้ํามันและ

กาซใหถูกตอง เปนธรรมสําหรับประชาชนไทย ดังนั้น พอวิกฤต 

STAGFLATION – เงินเฟอ เศรษฐกิจฟุบถดถอยถาโถมเขามาจาก

โลกบวกกับความออนแอเศรษฐกิจภายในไทย ณ วันนี้จึงกลายเปน 

“วิบากกรรมน้ํามันแพง” เผชิญกันถวนหนา คนไทยเดือนรอนทั้ง

แผนดิน (ตาราง 1 และตาราง 2)

วิบากกรรมน้ํามันแพงจะไมจบงายแน�นอน ปนี้ (2565) น้ํามัน

ดิบตลาดโลกจะพุงสูงแตะ 135 ดอลลารตอบารเรล (ขอมูล Goldman 

Sachs).

มาไมมาไมมาไม

w

หน�วยบัญชาการนาวิกโยธิน ถือเอาวันท่ี 28 มิถุนายน                                                                        

ของทุกป เปน “วันทหารนาวิกโยธิน” เน� องจากเปนวันแหง                                                                       

ประวัติศาสตรของทหารนาวิกโยธิน ท่ีไดรับพระมหากรุณาธิ 

คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทรงโปรด

เกลาโปรดกระหมอม พระราชทานเพลงพระราชนิพนธมารช

ราชนาวิกโยธิน เปนเพลงประจําหน�วยทหารนาวิกโยธิน เม� อ 

28 มิ.ย.2502 และตอมาคณะนายทหารนาวิกโยธินก็ไดรวมกัน

ประพันธคํารองข้ึน เพ� อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ.

วันทหารนาวิกโยธิน

วิบากกรรมน้ํามันแพง

นํ้



ญหาสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” ที่ยืดเยื้อไม่รู้จะจบลง

เมื่อใดนั้น เป็นปัจจัยหลักทำ�ให้ร�ค�พลังง�นโลกพุ่งกระ 

ฉูดต่อเนื่อง โดย “พี่ ไทย” ย�มนี้ร�ค�เบนซิน 2 ลิตรก็

เกิน 100 บ�ทไปแล้ว จะหันม�ใช้แก๊สโซฮอล์ก็ไม่ได้ต่�ง

กันม�กนัก 100 บ�ทก็คงได้แค่กว่� 2 ลิตรเท่�นั้น ในขณะที่ดีเซล

เอง 3 ลิตรก็เกิน 100 บ�ทแล้ว

ไม่เฉพ�ะในไทยเท่�นั้น แม้แต่ผู้ส่งออกน้ำ�มันซึ่งเป็นสม� 

ชิกขององค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำ�มันเพื่อก�รส่งออก (โอเปก) 

ซึ่งเป็นคู่ค้�อันดับที่ 8 ของไทยในภูมิภ�คล�ตินอเมริก�และ

แคริบเบียน อย่�ง “สาธารณรัฐเอกวาดอร์” ที่มีปริม�ณน้ำ�มันดิบ

สำ�รองม�กเป็นลำ�ดับ 3 ในภูมิภ�คและลำ�ดับที่ 17 ของโลก ก็ยัง

ต้องเผชิญวิกฤตนี้เช่นกัน เมื่อเจอก�รเดินขบวนประท้วงของชน

พื้นเมืองเรียกร้องให้รัฐบ�ลลดร�ค�น้ำ�มันและร�ค�อ�ห�รตั้งแต่

วันที่ 13 มิ.ย. และในวันที่ 19 มิ.ย. “กิเยร์ โม ลัสโซ เมนโดซา” 

ประธ�น�ธิบดีเอกว�ดอร์ได้ประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินเป็นเวล� 

30 วัน ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ อิมบ�บูร�, โกโตป�ซี และ

ปิชินช� ซึ่งเป็นสถ�นที่ตั้งของกรุงกีโต เมืองหลวงของประเทศ 

และเป็นจุดใหญ่ที่สุดที่มีผู้ชุมนุม

โดย “เมนโดซา” ได้

ประก�ศเคอร์ฟิวระหว่�งเวล�  

22.00-05.00 น. แต่ก็ไม่ได้

ทำ�ให้ก�รชุมนุมและขับไล่เข�

เบ�บ�งลง และยิ่งมีผู้เสีย

ชีวิตต�มม�อีก 5-6 ร�ยก็ยิ่ง

ทำ�ให้สถ�นก�รณ์ร้อนแรงม�ก                                              

ข้ึน จนถึงข้ัน “ซาเวียร์  เวรา” 

รัฐมนตรีพลังง�นและเหมือง

แร่ระบุว่� “หากสถานการณ์

ยังคงเป็นเช่นน้ีต่อไป การผลิต

น้ำามันของประเทศจะถูกระงับ

ในอีก 48 ชั่วโมง” 

ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยที

เดียว และอ�จจะกระทบต่อร�ค�พลังง�นในไทยก็เป็นได้ เพร�ะ

เอกว�ดอร์ส่งออกน้ำ�มันดิบเป็นสินค้�หลักของประเทศถึง 40% 

ของร�ยได้ประเทศ และปัจจุบัน “ปตท.” ก็ได้รับสัมปท�นซื้อข�ย

น้ำ�มันดิบกับเอกว�ดอร์อยู่ 

ทั้งนี้ ก�รประท้วงเพื่อขับไล่รัฐบ�ล “เมนโดซา” นั้น  ทำ� 

ให้ก�รผลิตน้ำ�มันของประเทศลดลงกว่� 1.3 ล้�นบ�ร์เรล โดย 

“เปโตรเอกวาดอร์” ซึ่งเป็นบริษัทน้ำ�มันของรัฐได้รับผลกระทบ

ม�กที่สุด โดยสูญเสียกำ�ลังก�รผลิตไปแล้ว 1,061,875 บ�ร์เรล 

ขณะที่ผู้ผลิตร�ยอื่นๆ ก็สูญเสียไป 272,223 บ�ร์เรล มีก�รปิด

บ่อน้ำ�มันไปแล้ว  1,176 แห่ง โดยมี 996 แห่งเป็นของ “เปโตร

เอกวาดอร์” ส่วนอีก 180 แห่งเป็นของบริษัทอื่น

“เมนโดซา” หรือชื่อเต็มๆ ในภ�ษ�สเปนแสนย�วว่�  

“กิเยร์ โม อัลเบโต ซานติอาโก ลัสโซ เมนโดซา” เกิดเมื่อวันที่ 

16 พฤศจิก�ยน 2498 เป็นประธ�น�ธิบดีคนที่ 47 จ�กพรรค

ฝ่�ยขว�-กล�งคนแรกในรอบกว่� 10 ปี  ส�บ�นตนรับตำ�แหน่ง

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.64 เรียกว่�เพิ่งทำ�ง�นม�กว่� 1 ปีเท่�นั้นก็ถูก

ม็อบขับไล่เสียแล้ว โดย “ลี โอไนดัส อิซา” ผู้นำ�สม�พันธ์ชนพื้น

เมืองของเอกว�ดอร์ (COAIE) ซึ่งเป็นแกนนำ�ผู้ประท้วง ระบุ

ว่�จะประท้วงต่อไปเพร�ะยังไม่ได้รับชัยชนะ เนื่องจ�กพวกเข�

ต้องก�รก�รรับประกันร�ค�เชื้อเพลิงและจำ�กัดก�รขย�ยตัวของ

ก�รขุดเจ�ะน้ำ�มันและก�รทำ�เหมืองแร่ แม้ล่�สุด “เมนโดซา” 

จะอะลุ่มอล่วยผ่อนคล�ยม�ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัย รวมทั้ง

จัดเงินอุดหนุนค่�ปุ๋ยให้เกษตรกร และยกหนี้ให้กลุ่มผู้ชุมนุมชน

พื้นเมืองแล้วก็ต�ม แต่ดูเหมือนยังไม่โดนใจ “COAIE” เรื่องนี้จึง

ต้องติดต�มกันอย่�งห้�มกะพริบต� เพร�ะผลกระทบจ�กอีกซีก

โลกนั้นอ�จสะเทือนถึงซีกโลกที่พี่ไทยอยู่ก็เป็นได้.

* สูญสิ้นความรักในชาตินี้ ตรมเหลือดีชาตินี้น้อย

วาสนา

สร้างไม่ถึงจึงต้องช้ำาวิญญา เพราะเธอนั้นเป็นดอกฟ้า

สูงไกลเกินจะหมายปอง

สูงสุดสอยเฝ้าคอยแต่หวัง ชาวฟ้ายังมุ่งหวังเธอไป

แนบครอง

สุดเจ็บช้ำากลืนกล้ำาน้ำาตานอง ฟ้าเอยฉันเคยร่ำาร้อง 

หมายปองฟ้าครองดวงใจ

แหงนมองละอองเกล็ดฟ้า พร่างพราวตาแดนนภาไสว

ฟ้าไม่โน้มก่ิงกลับทอดท้ิงปล่อยไว้ ลับตาห่างไกล  หัวใจ

ฉันแทบขาดลอย

สูงสุดไกลเกินเอื้อมไขว่คว้า มองนภาดอกฟ้าโสภาสุด

สอย

เอื้อมไม่ถึงจึงสิ้นหวังรอคอย เพราะตัวฉันมีค่าน้อย  

ฟ้าจึงลับลอยไกลตา

จะเห็นคว�มแตกต่�งระหว่�งเพลง ๒ เพลงนี้ ได้เด่น

ชัด เพลงแรก ลาก่อนดอกฟ้า ภ�ษ�เพลงยังไม่แข็งแรง  

แต่ภ�ษ�อ�รมณ์น้ันเด่นกระจ่�งชัดต่�งกับเพลงหลัง สุดเอ้ือม 

ซึ่งเด่นชัดทั้งภ�ษ�เพลงและภ�ษ�อ�รมณ์ ละเมียดละไม 

ละมุนละม่อม จึงเห็นได้ถึงวิวัฒน�ก�รของก�รแต่งเพลงของ 

สาโรจน์ เสมทรัพย์ ซึ่งพัฒน�ได้ดีไปอย่�งต่อเนื่อง

สาโรจน์ เสมทรัพย์ ท่�นเป็นคนมีจุดสะดุดอยู่ที่ใบ 

หน้� เอ็นต�ท่�นหย่อนอยู่ข้�ง แต่เห็นว่�ตนเป็นนักแต่ง

เพลงทำ�ง�นอยู่แถวหลัง ไม่ได้เป็นนักร้องที่ต้องทำ�ง�นอยู่

แถวหน้�อย่�ง สมชาติ ชนะโชติ ที่จำ�ต้องไปผ่�ตัดเพื่อมิให้

เป็นจุดลบ เพร�ะหน้�ต�เป็นห้องรับแขกของคนทุกคน โดย

เฉพ�ะศิลปิน

มีเรื่องตลกฝืดของ สาโรจน์ เสมทรัพย์ อยู่เรื่องหนึ่ง 

ในครั้งที่ท่�นยังนั่งสนทน�อยู่กับผมที่ ร้านกาโตว์ เฉลิม

กรุง ผมเคยทร�บว่�ท่�นเคยเป็นนักเรียนร่วมรุ่น ม.๖  

สมุทรปร�ก�รกับท่�น วัฒนา อัศวเหม และเคยทร�บว่�

วัฒน�เคยถูกกระสือลูกทุ่งหลอกเอ�เงินสดท่�นไปเป็นเรือน

แสนเพื่อจะแต่งเพลงให้แล้วเชิด เป็นช่วงที่วัฒน�กำ�ลัง

เซ้ง พรรคราษฎร ม�จ�ก ไถง สุวรรณทัต และตั้งที่ทำ�ก�ร

5บทความ

วเนียกันจริงๆ!

ไม่รู้ใครเป็นใครแล้ว เปิดศึกกันรอบด้�น ใกล้

มวยตับจ�กเข้�ไปทุกที 

ว�นนี้ (๒๗ มิถุน�ยน) มีคว�มเคลื่อนไหวท�ง 

ก�รเมืองให้พูดกันหล�ยประเด็น แต่จุดมุ่งหม�ยตรงกันหมด เพื่อ

คะแนนเสียงในก�รเลือกตั้งครั้งหน้� 

เริ่มที่ญัตติอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ ถึงมือรัฐบ�ลเรียบร้อยแล้ว 

ค�ดว่�วันที่ ๑๘ กรกฎ�คม คงจะได้เปิดศึกน้ำ�ล�ยกัน 

จะกี่วันยังไม่รู้ครับ รอวิปสองฝ่�ยห�รือ จบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น 

แต่เป้�หม�ยฝ่�ยค้�นประก�ศชัดเจนว่� อภิปร�ยไม่ไว้ว�ง 

ใจเพื่อให้ประช�ชนใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจในก�รเลือก

ตั้งครั้งที่จะถึงนี้ 

ถ้�เป็นต�มนี้ฝ่�ยค้�นเองก็เชื่อว่�โหวตล้มรัฐบ�ลไม่ได้ 

ทำ�ได้แค่รอลุ้นว่�จะมีก�รยุบสภ�หรือไม่ 

หรือน�ยกฯ ล�ออกเมื่อไหร่ 

หรืออยู่กันครบเทอม

แน่นอนครับในมุมของฝ่�ยค้�น อย�กเห็นก�รยุบสภ�หลัง

ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ โดยเฉพ�ะพรรคเพื่อไทย เพร�ะ “อุ๊งอิ๊ง” 

กำ�ลังขึ้นหม้อ 

แต่ในมุมรัฐบ�ล ก�รยุบสภ�-ล�ออก หลังศึกซักฟอกคือก�ร

ฆ่�ตัวต�ยชัดๆ

แม้ก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจจะห�ส�ระอะไรได้ไม่ม�กนักก็ 

ต�มที แต่ก�รสื่อส�รยุคนี้โดยเฉพ�ะก�รปั่นกระแสในโซเชียลนั้น 

มองข้�มไม่ได้เลย

ครับ...อีกไม่เกินเดือน ได้เจอกันแน่...ศึกซักฟอกเพื่อก�รเลือกต้ัง 

ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเวล� ๙๐ ปี เปลี่ยนแปลงก�รปกครอง 

๙๐ ปีประช�ธิปไตย ๙๐ ปีรัฐสภ�ไทย มีก�รจัดเสวน�ต่อเนื่องกัน

ม�ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุน�ยน เถียงกันม�น�น ประช�ธิปไตยไทยไป

ไม่ถึงไหนเพร�ะอะไร 

มีทัศนะจ�ก ๒ อดีตประธ�นรัฐสภ� กับอีก ๑ ประธ�นรัฐ 

สภ� ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ 

“วันมูหะมัดนอร์ มะท�”

“...รัฐสภาปัจจุบัน มีช่องทางในการถ่ายทอดสดการประชุม

รัฐสภา ทำาให้ประชาชนมีโอกาสติดตามบทบาทสมาชิกได้อย่างใกล้

ชิด อันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกตามลำาดับ และจะส่งผลต่อ

รัฐบาลด้วย แต่ต้องไม่มีการซื้อเสียง งูเห่า และการแจกกล้วย 

‘พ่อคิด ลูกทำา’

ส่วนปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการทำางานของรัฐสภา คือ เราถูก

เตะตัดขาจากการปฏิวัติรัฐประหาร เพราะมีขุนศึก บวกนายทุน และ

อำานาจนิยมที่ชอบในอำานาจ ซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่พ้นวังวนนี้ จนเราได้

รัฐบาลที่มาจากการก่อเหตุนี้ ที่ต้องมาคอยดูแลขุนศึก และนายทุน 

จนทำาให้ประชาชนเดือดร้อน เราจึงต้องสร้างจิตสำานึกประชาธิปไตย

ให้ประชาชน และสร้างความรู้สึกนึกคิดว่า การปฏิวัติเป็นสิ่งชั่วร้าย 

เพราะประชาธิปไตยที่กินได้ ไม่ได้เกิดจากรัฐประหาร...”

“โภคิน พลกุล” 

“...๙๐ ปีรัฐสภา คือ ๙๐ ปีประชาชนบนเส้นทางประชาธิปไตย ผม

ผิดหวังพอสมควร เพราะคิดว่ารัฐธรรมนูญปี ๔๐ น้ันตกผลึกท่ีสุด อีกท้ัง

ตอนน้ีมีการกำาหนดยุทธศาสตร์ชาติท่ีระบุว่าคนไทยจะพ้นกับดักความ

ยากจน  แต่ตอนน้ีหน้ีครัวเรือนมีกว่า ๙๐%  และยังคงมีหน้ีภาครัฐอีก 

แต่ผมเชื่อว่าประเทศเรายังมีโอกาส อีก ๑๐ ปีจะครบ ๑๐๐ ปี

รัฐสภา เราจะมีมาตรการทางกฎหมายป้องกันการทำารัฐประหารอย่างไร 

เพราะเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

แต่ทุกครั้งที่มีรัฐประหาร  พวกเราที่มาจากประชาชน มีจำานวนน้อย

มากที่จะลุกขึ้นสู้กับรัฐประหาร ด้วยการไปฟ้องศาลว่าการยึดอำานาจ

นั้นผิดกฎหมาย 

เพราะช่วงแรกพวกยึดอำานาจไม่กล้านิรโทษกรรมตนเอง แต่

ปัจจุบันมีการยืนยันออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมให้กับ

ตนเอง ผมอยากให้ผู้ที่มาจากประชาชนทุกคนลุกขึ้นสู้กดดันศาล อย่า

ให้คนทำาลายประชาธิปไตยกลับมาสร้างประชาธิปไตยใหม่ เพื่อให้เส้น

ทางรัฐสภามีความสง่างาม 

ผมมองว่า ๙๐ ปีการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่นำามาซึ่งอำานาจนิยม

ฝังรากกดทับประชาชน ดังนั้นเราต้องขจัดความคิดนี้เพื่อให้รัฐเอื้อต่อ

ประชาชน เพราะไม่เช่นนั้น อีก  ๑๐ ปีก็แก้ไขไม่ได้...”

“ชวน หลีกภัย” 

“...การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองน่าเป็นห่วง อดีตความรุนแรง

มีอยู่บ้าง แต่ไม่มีการซื้อเสียง อย่างดีคือเลี้ยงเหล้า แต่ตอนนี้ ไม่มีใคร

พูดเรื่องเลี้ยงเหล้าแล้ว เป็นเรื่องธุรกิจการเมือง คำาว่าเสียงสามร้อย 

ห้าร้อย แปดร้อย สมัยก่อนไม่มี นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงในการเมืองเช่น

นี้ ซึ่งต้องเอาทุนคืน เป็นที่มาของการทุจริตโกงกิน สภาจึงไม่นิ่งดูดาย 

เป็นที่มาของโครงการ ‘บ้านเมืองสุจริต’ โดยเน้นย้ำา รณรงค์เรื่องความ

สุจริตให้เด็กฟัง

๙๐ ปี วินัยของเรายังไม่ดีเท่าที่ควรก่อให้เกิดปัญหาร้อยแปด 

เราต้องให้ความสำาคัญเรื่องวินัย เพราะคุณภาพคนเป็นสิ่งสำาคัญ เป็น

โจทย์สำาคัญที่จะทำาให้ประเทศพัฒนาไปในวันข้างหน้า ทั้งนี้ ช่วงที่

เกิดวิกฤตต่อตำาแหน่งรัฐมนตรี นักการเมือง มากที่สุด คือช่วงตั้งแต่ปี 

๒๕๔๔ เป็นต้นมา ไม่มียุคใดที่มีรัฐมนตรีติดคุกมากเท่าช่วงนั้น 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากความเชื่อเรื่องการหาผลประโยชน์ และความ

ไม่เชื่อเรื่องหลักนิติธรรม การปกครองด้วยหลักคุณธรรม ถือเป็นบท

เรียนสำาคัญมาก เราต้องไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้มาทำาลายสถิติ ๑๐๐ ปี

ข้างหน้าอย่ามาทำาลายสถิติคนติดคุก นี่คือวิกฤตของบ้านเมืองอันเกิด

มาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต...”

๓ ทัศนะนี้มีคว�มแตกต่�งกันชัดเจน

“วันนอร์-โภคิน” เคยทำ�ง�นร่วมกับระบอบทักษิณ ฉะนั้นทั้งคู่

โทษก�รทำ�รัฐประห�รเป็นหลัก 

และทั้งคู่หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง ก�รคอร์รัปชันโดยนักก�รเมือง 

ซึ่งเป็นส�เหตุหลักที่ทห�รนำ�ไปเป็นข้ออ้�งในก�รทำ�รัฐประห�ร 

มันก็นำ�ม�สู่ข้อถกเถียงเดิมๆ ที่ว่� ต้นเหตุคว�มล้มเหลวของ

ประช�ธิปไตยไทยนั้นม�จ�กอะไรกันแน่ ระหว่�งนักก�รเมืองโกง กับ

รัฐประห�ร

ทัศนะจ�ก “น�ยหัวชวน” นั้นต่�งออกไป 

เป็นก�รตอกย้ำ�ว่� ห�กก�รเมืองไม่โกง ก�รเมืองสุจริต มีวินัย 

ใครก็ม�ทำ�ล�ยประช�ธิปไตยไม่ได้

รู้สึกประหล�ดใจที่นักก�รเมืองในระบอบทักษิณยังพย�ย�มจะ

เขียนกฎหม�ยต่อต้�นก�รทำ�รัฐประห�ร ทั้งๆ ที่รู้ว่�คณะรัฐประห�ร 

ส�ม�รถยกเลิกกฎหม�ยลักษณะนี้ ได้ทันทีที่ทำ�ก�รรัฐประห�รสำ�เร็จ

ขน�ดรัฐธรรมนูญก็ไม่รอด ต้องเขียนกันใหม่หมด 

คำ�ถ�มคือทำ�ไมไม่เห็นก�รนำ�เสนอกฎหม�ยปร�บคอร์รัปชัน

จ�กพรรคก�รเมืองในระบอบทักษิณเลย 

คดีคอร์รัปชันไม่มีอ�ยุคว�ม เพิ่งจะแก้ไขได้สำ�เร็จหลังก�ร

รัฐประห�ร ๒๕๕๗ นี่เอง 

ใครโกงต้องหนีตลอดชีวิต!

ในรัฐบ�ลที่ม�จ�กก�รเลือกตั้งโอก�สแก้กฎหม�ยทำ�นองนี้

เป็นไปได้ย�กม�ก 

ส�เหตุไม่มีอะไรม�ก เพร�ะนักก�รเมืองอยู่ในอำ�น�จ อยู่

ใกล้ผลประโยชน์ 

โอก�สโกงจึงอยู่แค่เอื้อมนั่นเอง 

ฉะนั้นห�กจะต่อต้�นรัฐประห�รแบบมีส�ระได้ผลจริงก็มี

ท�งเดียว ปร�บโกงให้สิ้นซ�ก

เสียเวล�เปล่�ครับกับก�รใช้กฎหม�ยป้องกันก�รทำ�รัฐประ 

ห�ร มี ๑๐๐ ฉบับ ก็ถูกคณะรัฐประห�รฉีกทิ้งทุกฉบับ 

แต่กฎหม�ยปร�บโกงที่ได้ผลฉบับเดียว ถ�มหน่อยเถอะครับ 

คณะรัฐประห�รที่ไหนจะกล้�ฉีก 

ฉีกเมื่อไหร่โดนสหบ�ท�แน่นอน 

ครับ...น่ีคือทัศนคติท�งก�รเมือง ของนักก�รเมืองระดับตำ�น�น 

คนที่เคยทำ�ง�นก�รเมืองกับระบอบทักษิณ ยังคงหลีกเลี่ยงที่

จะพูดเรื่องคอร์รัปชัน 

โพสต์ในเฟซบุ๊กของ ดร.เสรี วงษ์มณฑ� ยกตัวอย่�งไว้ชัดเจน 

“...แค่เบื่อลุงตู่นี่ จะต้องหันไปหาลูกคนหนีคุกที่ศาลตัดสินว่า

ทำาผิดในการโกงบ้าน โกงเมืองกันเลยเหรอคะ ไม่ลองเรียกหาคน

เก่งคนดีกันหน่อยเหรอคะ

แม้จะเบื่อลุงตู่แค่ไหน ไม่ลองเปรียบเทียบดูหน่อยเหรอคะว่า 

๘ ปีลุงตู่กับ ๑๐ กว่าปีของคนแดนไกล ทั้งตัวจริงตัวแทน ความ

ก้าวหน้าของประเทศไทยเป็นเช่นไร

ลุงตู่อาจจะทำาอะไรไม่ถูกใจหลายอย่าง แต่ก็ไม่มีเรื่องโกงกิน

นะคะ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีเรื่องโกงกินกี่เรื่อง ศาลตัดสินแล้ว คำา

พิพากษาก็ชัดเจนเป็นเชิงประจักษ์นะคะ

หรือจะบอกว่าไม่คิดถึงอดีต ถ้าเช่นนั้นก็ขอถามว่า ถ้าได้ลูก

มาเป็นผู้นำาประเทศ มองอนาคตของประเทศไทยไว้ยังไงคะ คิดเรื่อง 

‘พ่อคิด ลูกทำา’ ไว้บ้างไหมคะ

คิดว่าคนเราจะเปลี่ยนสันดานได้ง่ายๆ เหรอคะ...”

คิดอย่�งไรกันบ้�งครับ?

ชีวิตเนิบช้า

รถยนต์อ่อนโยนโคนไม้

เกี่ยวดองของใหม่ของเก่า

สุขสบายสายลมร่มเงา

พักร้อนผ่อนเพลาเบาใจ

จอดพักสักหน่อยเถิดหนา

มีร่มไม้ชายคาอาศัย

เดินทางพอเป็นพอไป

ต้องมนตร์ต้นไม้ตะลึงมอง

สาโรจน์ เสมทรัพย์ 

เรียน คุณอัตถ์

จ�กเหตุก�รณ์เดียว อ�รมณ์เดียว แต่ต่�งกรรมต่�ง

ว�ระกันโดยคนเดียวกัน ก็มีอันเห็นคว�มแตกต่�งได้ชัด อย่�ง                                                                                

เพลง ลาก่อนดอกฟ้า และ สุดเอื้อม ซึ่งเป็นผลง�นม�ส 

เตอร์พีซของ สาโรจน์ เสมทรัพย์ ทั้ง ๒ เพลง โดยเฉพ�ะ

เพลงแรก ลาก่อนดอกฟ้า ถูกบันทึกเสียงโดย สุเทพ วงศ์

กำาแหง ในช่วงที่นักร้องและผู้แต่งกำ�ลังแข็งแรงในอ�รมณ์ 

ในร�วๆ ต้น พ.ศ.๒๕๐๐ ซึ่งเป็นเพลงฮิตติดช�ร์ตของนักร้อง

ลูกกรุงในช่วงนั้น ดังมีเนื้อห�ดังนี้

* ลาก่อนที่รักลาก่อนดอกฟ้า แม้นชาติหน้ามีค่อยพบ

กันใหม่

ชาตินี้ฉันจนทุกข์ทนยากไร้ ต้องหักห้ามใจเมื่อคิดรัก

เธอ 

เธอเกิดอย่างหงส์อ่าองค์ปักษา แม้นเคียงคู่กาแล้วเธอ

จะเก้อ

ศักดิ์ฉันเพียงกาน้อยค่ากว่าเธอ ไม่อาจเผยอเพราะ

กลัวเธอตรม

ฟ้าหวงดอกฟ้าไว้ประดับฟ้า ชาวดินน้ำาตาอกช้ำาเหลือ

ข่ม

สกุลกาต่ำานักมีรักชวดชม ปล่อยใจโง่งมต้องตรมร้าว

รอน

ลาก่อนที่รักลาก่อนดอกฟ้า ฉันจำาต้องลาหนีหน้าไป

ก่อน

ซ่อนเร้นกายใจมิให้อาทร เพื่อตัดอาวรณ์คะนึงถึงเธอ

ในช่วงที่ สาโรจน์ เสมทรัพย์ เข้�รับร�ชก�รทห�ร

ใหม่ๆ หลังจ�กจบก�ร รร.จ่�ทห�รเรือแล้ว ได้มีโอก�สเดิน

ท�งไปฝึกภ�คที่ภ�คใต้ โดยล่องเรือเลียบฝั่งอ่�วไทยไปขึ้น

บกที่ห�ดใหญ่ ในช่วงที่อยู่ในตล�ดห�ดใหญ่ได้ไปต้องต�

ถูกใจกับส�วเจ้�ลูกส�วร้�นค้�ในตล�ด แต่ว่�คว�มแตกต่�ง

ระหว่�งสถ�นภ�พทำ�ให้ถูกกีดกันจ�กญ�ติผู้ ใหญ่ของส�ว

เจ้� เพร�ะยศแค่จ่�ไม่อ�จจะคว้�ด�วได้ แต่ก็เพียรพย�ย�ม

อยู่ในช่วงที่พักฝึกภ�คจนได้เวล�เดินท�งกลับ จึงได้ถวิลห�

สะท้อนออกม�เป็นเพลง ดังได้ปร�กฏเนื้ออยู่เบื้องบนนี้

และเมื่อก�ลเวล�ผ่�นไปอีก ๓๐ กว่�ปี เข�ก็ยังระลึก

นึกถึงรักแรกที่เข�เคยมีต่อส�วห�ดใหญ่และไม่สมหวัง เข�

จึงได้เรียบเรียงอ�รมณ์ผลิตผลง�นเพื่อระลึกนึกถึงส�วเจ้�

ออกม�เป็นรอบสองในเพลง สุดเอื้อม โดยให้ ธานินทร์  

อินทรเทพ เป็นคนลงเสียง ก็ดังระเบิดระเบ้อขึ้นม�อีกครั้ง  

ดังมีเนื้อห�ดังนี้

นับถอยหลัง 48 ชม.หยุดผลิตน้ำามัน

พรรคอยู่ท่ีมุมถนนประช�ธิปไตยตัดกับถนนกรุงเกษม จึงแนะ 

นำ�ส�โรจน์ไปช่วยเพื่อนนักเรียนร่วมรุ่นของท่�น

พักใหญ่ๆ สาโรจน์ เสมทรัพย์ ก็หน้�ต�ตื่นกลับม� 

บอกกับผมว่�วัฒน�ไม่ให้พบ ผมย้อนถ�มไปว่�ไปสื่อส�รกัน

อย่�งไร ท่�นบอกว่�บอกกับเลข�ฯ หน้�ห้องไปว่� สาโรจน์ 

เสมทรัพย์ ม�ขอพบ เลข�ฯ หน้�ห้องออกม�แจ้งว่�ท่�น

ไม่รู้จัก ไม่มีเวล�พบด้วย ผมเลยหลุดป�กออกไปว่�เข�จะ

รู้จักคุณได้อย่�งไร เพร�ะในสมัยเรียน โอด กับ  เอี่ยม เป็น

เพื่อนซี้กัน เมื่อต่�งคนต่�งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่  เอี่ยม แซ่

เบ้ เป็น วัฒนา อัศวเหม ส่วนคุณ ชะโอด เสมทรัพย์ เป็น 

สาโรจน์ เสมทรัพย์ ทำ�ให้ท่�นส�โรจน์ค้อนและเคืองผมไป

กระทั่งจนต�ยไปจ�กกัน

เรื่องนี้ทำ�ให้ผมนึกถึงอดีตที่นักข่�วไปไต่ถ�มช�ย                                                                        

ปัจฉิมวัยท่�นหน่ึงท่ีห�บห่อหมกข�ยอยู่ในตล�ดสวรรคโลก 

ว่�มีน้องช�ยเป็นถึงอธิบดีกรมตำ�รวจ ไยต้องม�ลำ�บ�กตร�ก 

ตรำ�ห�บห่อหมกข�ยอยู่อีก ช�ยคนนั้นย้อนถ�มว่�ใคร พอ

นักข่�วเอ่ยชื่อ พล.ต.อ.ประจวบ สุนทรางกูร เท่�นั้น ช�ย

คนนั้นก็แย้งว่�นั่นเข�สถ�ปน�ร�ชวงศ์ใหม่เป็นสุนทร�งกูร

แล้ว ส่วนผมยัง กลมเกลี้ยง อยู่มิบังอ�จ ก็เลยได้ถึงบ�งอ้อ

กันด้วยประก�รฉะนี้.

หนุ่ม หนองรี

  

ผมไปถามอากู๋มา ก็ได้ความเสริมจากคุณหนุ่ม หนองรี 

นิดๆ หน่อยๆ ดังนี้ครับ บทเพลงที่ประพันธ์ โดยบรมครูสา

โรจน์ เสมทรัพย์ ส่งผลให้เกิดนักร้องเลื่องชื่อหลายคนจริงๆ 

ครับ นอกจากคุณสุเทพ วงศ์กำาแหง ยังมี ดาวใจ ไพจิตร, 

รวงทอง ทองลั่นทม, ธานินทร์ อินทรเทพ และอีกหลายๆ 

ท่าน ต่างโด่งดังเป็นพลุแตก.

เกลียดปลาไหลกินน้ำาแกง

   * สักว�ไม่กี่วันที่ผันผ่�น

ได้มีก�ร “พระราชทาน” ปริญญ�บัตร

แก่ผู้จบก�รศึกษ�ส�รพัด

วิช�ที่ถนัดได้เรียนม�

   * ทั้ง “จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์” ล้วนด�ษดื่น

พวก “ล้มเจ้า” ต่�งชื่นมื่นเสนอหน้�

ม�เข้�รับ “พระราชทาน” ปริญญ�

ทั้งที่เคยด่� “สถาบัน” กันลั่นเอย.

   สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

 อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

   พรรคพลังประชารัฐ

นั

ปั

กิเยร์ โม ลัสโซ เมนโดซา
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รมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ ชี้แนะว่า ทางรอดภาคธุรกิจส่งออกไทยต้องปรับ

ตัวมุ่งสู่ Net Zero พร้อมนำานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมา

ปรับใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขณะน้ีทุกเวทีการค้าโลก รวมถึงนักธุรกิจท่ัวโลกต่างให้ความ

สำาคัญกับเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และพร้อมให้การ

สนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาค

ธุรกิจจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งในงาน

เสวนาเรื่อง Fast Track to the Net Zero ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัท 

ดาว ประเทศไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่ช่วยลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง ซ่ึงอรมนได้มีข้อแนะนำาทาง                                                                                         

รอดภาคธุรกิจส่งออกไทยว่า ปัจจุบันทุกเวทีการค้าระหว่างประ 

เทศมุ่งไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ หรือ Climate Change ล่าสุดบนเวที WTO มีสมาชิก 6 

ประเทศ อาทิ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 

ฯลฯ เสนอให้มีการลดภาษีสินค้าและบริการด้านสิ่งแวดล้อม, จัด

ทำาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดฉลากสิ่งแวดล้อม และขอให้ยกเลิก

การอุดหนุนน้ำามันฟอสซิล

ขณะท่ี เวทีการประชุม APEC ซ่ึงปีน้ีประเทศไทยเป็นเจ้า

ภาพ ก็ให้ความสนใจเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะ

สมาชิกมีการจัดทำาบัญชีรายการสินค้าเพื่อลดภาษีนำาเข้าให้เหลือไม่

เกิน 5% ใน 54 รายการสินค้า เช่นเดียวกับเวทีของ FTA ยุคใหม่ มัก

มีประเด็นการเจรจาเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน

สำาหรับเวทีใหญ่อย่างกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซ่ึงมีสมาชิกถึง 197 

ประเทศท่ัวโลกก็เช่นกัน มีหลักการสำาคัญระบุว่า ทุกประเทศมีความ

รับผิดชอบในการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ประเทศพัฒนาแล้วควรจะมีการดำาเนินการท่ีเข้มข้นกว่าประเทศ

กำาลังพัฒนา และมาตรการท่ีใช้แก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศไม่ควรเป็นการแอบแฝงการกีดกันการค้า ซ่ึงในการประชุม

รัฐภาคี UNFCCC คร้ังท่ี 26 เมื่อปลายปีท่ีแล้ว นอกจากข้อตกลง

ท่ีจะร่วมมือกันรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงข้ึนเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

แล้ว ยังมีข้อตกลงท่ีจะเร่งความพยายามในการลดการใช้พลังงาน

ถ่านหิน ยกเลิกการอุดหนุนเช้ือเพลิงฟอสซิล และเร่งระดมเงินทุน

เพื่อช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนา เป็นต้น

ในขณะที่รัฐบาลไทยก็ให้การสนับสนุนมาตรการด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยตั้งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกลง 40% ภายในปี พ.ศ.2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี พ.ศ.2608 ซึ่ง

ที่ผ่านมามีการดำาเนินงานที่สำาคัญในเรื่องนี้

ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องเร่งรีบปรับตัว โดย

เฉพาะภาคการส่งออก คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องของการ

ปรับตัวให้ทันสถานการณ์ รวมถึงการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาช่วยกระบวนการผลิตท่ีไม่ทำาลายส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเรื่องการ                                                                                    

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำา และมุ่งสู่ Net Zero ซึ่งสอด 

คล้องกับแนวคิดแบบ ‘Bio-Circular-Green Economy’ หรือ BCG 

ที่ประเทศไทยกำาลังพยายามเดินไปในเส้นทางนี้อยู่แล้ว

โดยภาคธุรกิจด้านการผลิตควรเตรียมความพร้อมเร่ืองการ

ประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สามารถเป็นท่ีปรึกษา

ในการประเมินเรื่องน้ี รวมท้ังเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาค

สมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 

และสุดท้าย ใช้ความพยายามในเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดผู้บริโภคท่ีให้ความสำาคัญกับเรื่องน้ี

และทางรอดอีกทางหนึ่งคือ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ของ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยคาร์บอนฯ ซึ่งตอนนี้ FTA                                                                                     

ไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องการ

บริการและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ซึ่งบริษัทเอกชนของไทยควรศึกษาและสร้างองค์ความรู้

ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการให้คำาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พลัง 

งานหมุนเวียน เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SME ก็

ควรจะต้องติดตามและเรียนรู้เทรนด์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศตามทิศทางของโลก เพื่อนำาไปปรับใช้กับการวางแผน

ธุรกิจด้วย

เพราะขณะนี้ ได้เริ่มเห็นกลุ่มประเทศ EU ที่เตรียมจะใช้

มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) 

เก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้านำาเข้า โดยมีผลบังคับใช้ในปี 2566 กับ

สินค้า 5 ประเภท ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า 

และอะลูมิเนียม และเตรียมขยายไปในสินค้าประเภทอื่นด้วยใน

อนาคต ในช่วง 3 ปีแรก (2566-2568) จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้

ผู้นำาเข้าเพียงแค่รายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ EU 

ทราบ และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ผู้นำาเข้าจะ

ต้องจ่ายภาษีคาร์บอนตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

สินค้าที่ตนนำาเข้า.

ปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero

เศรษฐกิจ

อ

วงนี้ “ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย” บอสใหญ่ บมจ.เบล็ส 

แอสเสท กรุ๊ป หรือ BLESS ดูปลื้มปริ่มอารมณ์ดี หลังจาก

ที่จูงมือบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำากัด ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำาหน่ายและรับประกันการจัด

จำาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โรดโชว์

บนแพลตฟอร์มออนไลน์ นำาเสนอ

ข้อมูลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุน เพื่อ

เตรียมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิด                                                   

ขายหุ้นไอพีโอ จำานวน 200 ล้านหุ้น 

ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท ระหว่าง

วันที่ 29-30 มิ.ย.และ 1 ก.ค.65 คาด

ว่าจะเข้าเทรดวันที่ 7 ก.ค.นี้ งาน

นี้ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม

จากนักลงทุน มีผู้เข้าร่วมชมไลฟ์สด

เพียบ.

ช่

ปลื้มปริ่ม

ชัยวัฒน์ 

โกวิทจินดาชัย

‘ดีอีเอส’จัดระเบียบสายสื่อสาร

ลงนามร่วมมือ • นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคม

แห่งชาติ จำากัด (มหาชน) หรือ NT และนางเซลิน่า หยวน รองประธานอาลีบาบา กรุ๊ป และประธานด้าน

ธุรกิจระหว่างประเทศ อาลีบาบาคลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการเป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล โดยจะนำาศักยภาพด้านการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของสอง

หน่วยงานมาพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสาร พร้อมยกระดับการให้บริการและรองรับการเติบโตของลูกค้า

ทุกกลุ่มเป้าหมาย.

เมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่กำาลังมาแรง ควบคู่ไปกับ

ราคาน้ำามันท่ีพุ่งสูงข้ึนในช่วงเวลาน้ี คือ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 

หรือ EV ผู้คนหันมาให้ความสนใจมากขึ้น ล่าสุด โครงการ

เวอริทซ์ สาธุประดิษฐ์ 34 ทาวน์ โฮมหรูสไตล์ Classical 

Modernity 4 ชั้น บนทำาเลใจกลางพระราม 3 ขนาด 340-400 

ตร.ม. คำานึงถึงเทรนด์นวัตกรรมเพื่ออำานวยความสะดวกในการ

ใช้ชีวิตทุกๆ การอยู่อาศัยให้กับคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมสำาหรับ

การติดตั้งตู้ชาร์จไฟฟ้าไว้แล้ว ...•

มาท่ี บล.กรุงศรี ดึงผู้บริหารรุ่นใหม่เสริมทัพ มุ่งเน้น

ธุรกิจบริการลงทุนแบบครบวงจร ก้าวสู่การเป็น Digital Broker 

เพ่ือรับมือเทรนด์ความต้องการด้านการลงทุนและเพ่ิมความ

แข็งแกร่งให้บริษัท พร้อมเปิดตัวบริการ KSS iGlobal บริการ

ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้นักลงทุนบุคคลสามารถลงทุน

ในหลักทรัพย์ต่างประเทศง่ายๆ ในแอปพลิเคชันเดียว นำาร่อง 5 

ประเทศ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เวียดนาม ญ่ีปุ่น และสิงคโปร์ ...•

ด้าน สสว. ผนึกกำาลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และพันธมิตรธุรกิจชั้นนำา ยกขบวนผู้ประกอบการด้านดิจิทัล

ชั้นแนวหน้าของไทย และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่

มาจัดแสดงในงาน FTI Expo 2022 - Shaping the Future 

Industry ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-3 ก.ค.2565 ณ ศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นัก

ธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่

สนใจ เข้ามาอัปเดตเทคโนโลยีสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน 

เจาะตลาดการค้าในโลกยุคใหม่ ...•

และ ธนาคารกสิกรไทย เอาใจแฟนๆ ภาพยนตร์ 

Minions: The Rise of Gru เปิดให้ดาวน์ โหลดธีมมินเนียนสุด

น่ารักบน K PLUS ได้ฟรี มีให้เลือก 2 ลาย คือ ลาย Groovy 

(ธีมสีฟ้า) และลาย Manga (ธีมสีเหลือง) มาพร้อม e-Slip ลาย

พิเศษ ที่ช่วยเปลี่ยนให้การทำาธุรกรรมผ่าน K PLUS สนุกสนาน

และมีสีสันมากขึ้น สามารถดาวน์ โหลดได้ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.

2565 นอกจากนี้ลูกค้า K PLUS ยังสามารถช็อปสินค้ามิน

เนียน เช่น เซตป๊อปคอร์น แก้วน้ำา เจลอาบน้ำา สเกตบอร์ด 

และอื่นๆ บน K+ market ...•

ธปท.คงกรอบเงินเฟ้อที่1-3%
ชี้ถอนคันเร่งนโยบายหวังช่วยดูแลเศรษฐกิจ

ไทยโพสต์ • ‘ธปท.’ ยันไม่จำาเป็นต้องปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ

ระยะปานกลาง ชี้ 1-3% เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยแล้ว พร้อมแจง

นโยบายการเงินไม่ใช่พระเอกทำาให้เงินเฟ้อลด แค่ช่วยคลี่คลายได้

ระดับหนึ่ง

นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วย

ผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีเหตุผล

หรือความจำาเป็นอะไรที่จะต้อง

ปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ที่ 

1-3% แม้ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อ

จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสั้น

จากปัจจัยภายนอกที่ เกินการ

ควบคุมอย่างราคาน้ำามัน ทำาให้

มี โอกาสที่เงินเฟ้อจะออกนอก

กรอบเป้าหมายไปบ้าง แต่ยังยืน 

ยันว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ

ระยะปานกลางที่ 1-3% เหมาะ

สมกับเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ ความท้าทายของนโย 

บายการเงินไทยคือ การถอนคัน

เร่งที่พอเหมาะ ถูกจังหวะ เพื่อให้

เศรษฐกิจเคลื่อนไปได้เอง ไม่ร้อน

แรงจนเกินไป ไม่เช่นนั้นจะส่งผล

ซ้ำาเติมเงินเฟ้อ โดยเศรษฐกิจมี

แนวโน้มจะฟื้นตัวได้ชัดเจน หาก

ไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการ

เงินก็จะเกิดความเสี่ยงที่สร้าง

แรงกดดันด้านอุปสงค์ รวมกับ

ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ซึ่งคณะ

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

พยายามจะไม่ให้เศรษฐกิจร้อน

แรงเกินไป ไม่ให้แรงกดดันด้าน

อุปสงค์ของเงินเฟ้อเกิดขึ้น จึง

เป็นเหตุผลจำาเป็นในการถอนคัน

เร่งของนโยบายการเงิน

นอกจากน้ี มองว่าการใช้

นโยบายการเงินไม่ได้เป็นส่วน

หลักท่ีดึงให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ใน

กรอบเป้าหมาย แค่ช่วยคล่ีคลาย

เงินเฟ้อได้ในระดับหน่ึง แต่การ

ใช้นโยบายการเงิน ก็เพื่อช่วยเป็น

กันชนให้แน่ใจว่าพัฒนาการของ

เศรษฐกิจจะไม่ไปเสริมให้เงินเฟ้อ

ระยะปานกลางสูงข้ึน ซ่ึงไม่อยาก

ให้มองว่านโยบายดอกเบ้ียจะมา

เป็นพระเอกท่ีทำาให้เงินเฟ้อลดลง

นายปิติกล่าวอีกว่า เรื่อง

การถอนคันเร่งของนโยบายการ

เงินมีการพูดคุยหารือกันภายใน

มาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ โดย 

กนง.เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้อง

สื่อสารออกไปให้มีความชัดเจน

นายสักกะภพ พันธ์ยา

นุกูล ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่าย

เศรษฐกิจมหภาค ธปท. กล่าวว่า 

ปัจจุบันจะเห็นดอกเบี้ยเริ่มมีการ

ปรับตัวบ้างแล้วในส่วนของตลาด

พันธบัตร แต่ในฝั่งของธนาคาร

พาณิชย์ส่วนใหญ่ยังไม่ ได้ขยับ

มาก เพราะในภาพรวมเศรษฐกิจ

แม้จะเร่ิมฟ้ืนตัวชัดข้ึน แต่ก็ยังเป็น   

การฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป 

และบางภาคส่วนยังเปราะบาง 

ดังนั้นมาตรการช่วยเหลือภาค

ธุรกิจในระยะถัดไปจะมีการปรับ

เปลี่ยนเป็นมาตรการช่วยเหลือ

เฉพาะจุดมากขึ้น.

ปิติ ดิษยทัต

ยัน‘มาม่า-ไวไว’ยังไม่ขึ้นราคา

ไทยโพสต์ • ‘ดีอีเอส’ นัด 4 

ก.ค.นี้ ถก ‘ชัชชาติ’ เคลียร์ปม

จัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน 

ล้อมคอกไฟไหม้สำาเพ็ง เล็งดิ้นหา

งบดำาเนินการ 2 หมื่นล้านบาท ปู

พรมย่านธุรกิจก่อนขยายสู่พื้นที่

รอบนอก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                              

(ดีอีเอส) กล่าวว่า ในวันที่ 4 ก.ค.                                             

นี้ ได้นัดหารือกับนายชัชชาติ                                               

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร (กทม.) พร้อมด้วย บมจ.

โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) เรื่อง

การบริหารจัดการท่อร้อยสาย

สื่อสารลงใต้ดินที่เป็นปัญหาค้าง

คามานาน โดยก่อนหน้านี้ กทม.

ให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด 

ดำาเนินโครงการสร้างท่อร้อยสาย

ใหม่เพื่อนำาสายสื่อสารลงใต้ดิน 

แต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถดำาเนิน

การได้เนื่องจากการลงทุนสูง

ทั้งนี้ เบื้องต้นโครงการดัง

กล่าวต้องใช้งบราว 2 หมื่นล้าน

บาท ทำาให้ค่าเช่ามีราคาแพง ดัง

น้ันรัฐบาลรับปากว่าจะจัดสรรงบ

ประมาณให้ เพื่อลดต้นทุนในส่วน

น้ีให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

(ไอเอสพี) คาดว่าจะสามารถทำา

โครงการเสร็จภายใน 3-4 ปี

“จะพยายามหางบประ 

มาณให้ได้ อาจมาจาก กสทช. 

ซึ่งกำาลังนัดคุยกับ กสทช.ชุดใหม่ 

หรือจากกองทุนดีอี นอกจากเงิน

สนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว ค่าเช่า                                        

ก็ต้องไม่แพง หรือสามารถลด

หย่อนเงินยูโซ่ (กองทุนวิจัยและ                                     

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจ                                      

การโทรทัศน์ และกิจการโทร                                         

คมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ) 

ได้” นายชัยวุฒิกล่าว

สำาหรับพื้นที่ ไหนยังไม่

สามารถนำาสายสื่อสารลงใต้ดิน

ได้ ก็มีโครงการจัดระเบียบสาย

ด้วยการตัดสายเก่าทิ้งและเดิน

สายสื่อสารใหม่ โดยนโยบาย

การจัดระเบียบสายสื่อสารของ

ภาครัฐ ตั้งเป้าปี 2565 ให้มีการ

ดำาเนินการในบริเวณกรุงเทพฯ 

ชั้นในตามถนนสายหลัก โดย

เฉพาะย่านธุรกิจ และขยายสู่

พื้นที่รอบนอกต่อไป และการ

จัดระเบียบในวันนี้เป็นการตอบ

โจทย์ปัญหาที่เกิดไฟไหม้สำาเพ็ง 

และเพื่อให้ประชาชนทราบว่า

รัฐกำาลังดำาเนินการอยู่และจะ

ทำาตามแผนงานที่ได้วางไว้ ใน

บางจุดต้องขออภัยที่ยังไปไม่ถึง

เนื่องจากปัญหาจำานวนคนและ

งบประมาณ.

บุญช่วย ค้ายาดี

มาถึงช่วงเวลานี้หากมองจากภายนอกประเทศอาจยังวิตก

กังวลกับหลายๆ ปัจจัยที่เป็นข่าว โดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อที่สื่อ

ต่างๆ ประโคมข่าวกันมาก เพราะภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐเป็นที่วิตก

กันมากจนทำาให้เชื่อกันว่าเฟดจะยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราสูง 

ซึ่งก็คงไม่เกิน 0.75% ก็เป็นเรื่องทางสหรัฐที่มีปัญหาค่อนข้างมาก 

แต่ดูเหมือนจะมีสัญญาณในทางบวกจากทางสหรัฐเช่นกัน ที่ว่า

เพื่อแก้ไขภาวะเงินเฟ้อที่สูง ทำาให้ทางประธานาธิบดีสหรัฐอาจจะ

ปรับลดภาษีสินค้าจีนที่สมัยประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เป็นเครื่องมือ

ในการทำาสงครามทางการค้ากับจีนมาก่อน เพราะสินค้าจีนทะลัก

เข้าสหรัฐมาก ซึ่งความจริงก็เพราะคนสหรัฐต้องการซื้อเอง แต่ผล

ที่ออกมากลับโทษว่าจีนขายสินค้าราคาต่ำา จึงยกเอาเรื่องกำาแพง

ภาษีมาโจมตีจีน ทำาให้ราคาสินค้าจีนสูงเกินจริงไปมาก มายุคนี้

เกิดภาวะเงินเฟ้อสูง ทางประธานาธิบดีไบเดนจึงต้องการยกเลิก

กำาแพงภาษีออกเพื่อให้สินค้าจีนมีราคาต่ำาลง ทำาให้ภาวะเงินเฟ้อใน

สหรัฐจะลดลงได้มาก การเมืองก็เป็นอย่างนี้เสมอ จะยึดมั่นไปตลอด

ไม่ได้ ต้องดูผลที่เกิดว่าจะดีกับใครมากกว่า

เมื่อมีข่าวในลักษณะน้ีออกมาเท่ากับลดปัจจัยเส่ียงไประดับหน่ึง 

แต่เรื่องราคาน้ำามันแพงคงยากที่จะทำาให้ต่ำาลงได้ทันที เนื่องจากทาง

สหรัฐยังต้องการกดดันรัสเซียเพ่ือหวังผลให้สงครามยูเครนเปล่ียนไป 

แต่ดูแล้วรัสเซียคงไม่ยอมอ่อนข้อ ทำาให้มาตรการคว่ำาบาตรท่ีสหรัฐและ

นาโตใช้กับรัสเซียจะยังทำาให้ราคาน้ำามันลดลงได้ยาก ในเมื่อรัสเซียเป็น

ผู้ผลิตน้ำามันรายใหญ่ 1 ใน 3 ประเทศของโลก ทำาให้ปริมาณน้ำามันใน

ตลาดยังไม่สมดุลกับความต้องการแน่นอน จึงยากท่ีจะทำาให้ราคา

น้ำามันลดลง แต่ทางรัสเซียก็มีทางออกโดยเปล่ียนไปขายให้ตลาดอื่นๆ                                                                                    

ท่ีต้องการ ทำาให้ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด สงครามก็คงจะยืด

เย้ือต่อไป แต่ปัจจัยลบในไทยกลับลดลง โดยเฉพาะการเปิดประเทศ 

ทำาให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลับมาเติบโตสูง แม้ยังไม่มีจีนมา

เสริมธุรกิจต่างๆ ก็กลับมาฟ้ืนตัวได้มาก จึงดีกับธุรกิจและเศรษฐกิจ

ไทย นักลงทุนในตลาดกลับมามีความเชื่อม่ันมากข้ึน จะพบว่ากองทุน

กลับมาลงทุนมากข้ึนด้วยความเชื่อม่ันท่ีสูงข้ึน แม้นักลงทุนต่างชาติ

จะยังขายหุ้นออกก็ไม่มีผลกับตลาด ตลาดยังขยับปรับสูงข้ึน จึงมอง

เป็นแนวโน้มท่ีดีกับการลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่ม

ขนส่ง ยังเป็นธุรกิจท่ีจะเติบโตสูงเพราะการ

ส่งออกยังโตมาก จึงน่ามองที่ BIOTEC, 

KEX และ TTA กลุ่มพาณิชย์เงินเฟ้อ

ทำาให้มีกำาไรสูง น่ามองที่ DOHOME, 

RSP และ SABUY กลุ่มอาหารธุรกิจ

ที่ไม่มีวันตาย มีแต่จะโต น่ามองที่ 

ASIAN, CFRESH และ CPI กลุ่ม

ไฟแนนซ์ยังดูดีเมื่อตลาดคึกคัก น่ามอง

ที่ ECL, JMT และ KTC หุ้นรายตัวที่น่า

มองมี CMAN, ACC และ KTB เป็นต้น

การที่นักลงทุนยังมีการหมุนเวียนกันถือ

ครองหุ้น ทำาให้ตลาดมีสภาพคล่องดี จึง

ยังน่าลุ้นและเลือกลงทุนได้ดีต่อไป.

ปัจจัยเสี่ยงลด เชื่อมั่นเพิ่ม

59,201.02

27/6/65

1,580.20
+11.44

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,320.33 4,501.84 +818.50
 5,429.62 5,297.74 +131.88
 30,085.30 28,409.21 +1,676.09
 18,365.76 20,992.23 -2,626.47

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.85 35.58
ยูโร 36.71 37.83
ปอนดสเตอรลิง 42.60 44.18
เยน (100 เยน) 25.63 26.74
หยวนจีน 4.97 5.36
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

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

อุตฯสิ่งทอปัง

Q1ส่งออกพุ่ง

1.7ล.เหรียญ

ไทยโพสต์ • นายภาสกร ชัยรัตน์ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาห                                          

กรรม (กสอ. หรือดีพร้อม) เปิด                                               

เผยว่า จากภาพรวมการค้าระหว่าง

ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ปี 

2565 ไตรมาส 1 มีความคึกคัก

อย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการส่ง

ออกมูลค่า 1,784.2 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.7% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ด้วยปัจจัยจากการฟื้นตัว

ของประเทศคู่ค้าหลักของไทย 

ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ส่งผล

ต่อปริมาณความต้องการที่เพิ่ม

ข้ึน และทำาให้ภาคการส่งออกของ

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่ง

ห่มไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง

ในขณะที่ภาพรวมการนำา

เข้า ปี 2565 ไตรมาส 1 พบว่ามี

มูลค่า 1,373.9 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ส่งผลให้ภาพรวมเกิดดุลการค้า

เกินดุล ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 410.3 

ล้านเหรียญสหรัฐ จึงถือเป็นโอ                         

กาสสำาคัญในการเร่ งกระตุ้น

เศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่ม  

อย่างไรก็ตาม ดีพร้อม จึง

ได้ขยายผลการดำาเนินกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ผ่าน

การรับรองมาตรฐานด้วยฉลาก

คุณภาพผลิตภัณฑ์ส่ิงทอไทย หรือ                              

Thailand Textiles Tag โดยในปีนี้

มีผู้ประกอบการสนใจยื่นขอการ

รับรองเครื่องหมาย รวมทั้งสิ้น 

26 กิจการ 43 ผลิตภัณฑ์. 

ไทยโพสต์ • โล่งอก!! พาณิชย์

ออกโรงการันตีสงบข่าวลือ ‘มาม่า-                           

ไวไว’ ยังไม่ปรับขึ้นราคาขายส่ง 

ระบุเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องขอ

อนุญาตก่อนจึงขยับราคาขาย

ปลีกได้ รับเข้าใจผู้ประกอบการ

หลังราคาน้ำ ามันพุ่ งดันต้นทุน

ทะยาน ยันพร้อมพิจารณาปรับ

ราคาสินค้าเป็นรายกรณี หลัง

พิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนให้ส่ง

ผลกระทบกับประชาชนน้อยท่ีสุด

ร.ต.จักรา ยอดมณี รอง

อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผย                   

ถึ งกรณีที่ ปรากฏเป็นข่ าวว่ า

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปมาม่าและไวไว

ปรับขึ้นราคาขายส่งจากเดิม 160 

บาทต่อลัง เป็น 180 บาทต่อลัง 

ทำาให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นจาก

ซองละ 6 บาท เป็น 7 บาท โดย

มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการ

ขนส่งที่แพงขึ้น ว่า กรมฯ ได้

ตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิต

และตัวแทนจำาหน่ายบะหม่ีก่ึง

สำาเร็จรูปดังกล่าวแล้ว โดยท้ัง 2                             

รายยืนยันว่าไม่ ได้มีการปรับ

ราคาขายส่งบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ท้ังน้ี กรมฯ เข้าใจถึงสถาน 

การณ์ต้นทุนสินค้าท่ีปรับสูงข้ึน 

รวมท้ังต้นทุนการขนส่ง ซ่ึงเป็นผล

มาจากราคาน้ำามันเช้ือเพลิงท่ีปรับ

สูงข้ึน แต่บะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูปเป็นสิน 

ค้าควบคุม ท่ีต้องขออนุญาต จึงจะ

สามารถปรับราคาขายปลีกได้ ซ่ึง

ขณะน้ีกรมฯ ยังไม่มีการอนุญาต

“การพิจารณาอนุญาตให้

ปรับราคาสินค้าท่ีจำาเป็นสำาหรับ

การครองชีพของประชาชน กรมฯ 

จะพิจารณาต้นทุนเป็นรายกรณี

ไป และจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้

บริโภคน้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกันผู้

ประกอบการก็ต้องสามารถดำาเนิน

ธุรกิจต่อไปได้ มิเช่นน้ันจะทำาให้

ของขาดตลาด” ร.ต.จักรากล่าว.
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ลุ้นรัฐปรับค่าแรงขั้นต่ำาก.ย.
‘ธนิต’มั่นใจจ้างงานฟื้นแน่

อานิสงส์ท่องเที่ยว-บริการ 

เงินติดล้อแจงคุมเพดานดอกเบี้ยไม่กระทบ

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

เงินติดล้อ จำากัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า หลังจากมี

ความคืบหน้า สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

จะกำาหนดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ

รถยนต์ ทำาให้เกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ

การลีสซิ่งทั้งตลาดนั้น บริษัทไม่มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพอร์ตสินเชื่อของธุรกิจเติบโตหลักมา

จากกลุ่มสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ใน

ส่วนของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินเชื่อเช่า

ซื้อรถบรรทุก ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์การควบคุมของ สคบ. 

SVL เดินหน้ายกระดับการบริการขนส่ง

นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำากัด ในฐานะที่กำากับดูแลกลุ่มธุรกิจ

โลจิสติกส์ ของเอสวีแอล กรุ๊ป หรือ SVL Group เปิดเผยว่า                                                                                

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เอสวีแอล กรุ๊ป ได้จัดตั้งศูนย์ขนส่งครบ

วงจร ใน 4 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ, อ.เมือง 

จ.สุราษฎร์ธานี, อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.นครหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ 

และสามารถใช้บริการการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 พื้นที่  

ธอส.ปลดล็อกลูกค้า LGBTQ+ กู้ร่วมได้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

และความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทย สนับสนุนให้กลุ่มบุคคล

ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) สามารถมีที่อยู่อาศัย

เป็นของตัวเอง จึงได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการให้สินเชื่อของธนาคาร 

กำาหนดให้กลุ่ม LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป ทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มทาง

เลือกในด้านสินเชื่อ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สินเชื่อบ้าน MY 

PRIDE อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกเท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี 

ปัจจุบันเท่ากับ 3.75% ต่อปี (คิดจากอัตราดอกเบี้ย MRR ตาม

ประกาศธนาคาร ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.150% ต่อปี) ปีที่ 4 

จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคาร

กำาหนด ให้กู้สำาหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสวัสดิการเงินกู้กับ 

ธนาคารเพื่อซื้อบ้าน ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) หรือที่ดินเปล่า

ที่เป็นทรัพย์มือสองของธนาคาร ผ่อนชำาระได้นานสูงสุด 40 ปี 

ยื่นคำาขอกู้และทำานิติกรรมได้แล้วถึงวันที่ 30 ธ.ค.นี้

สร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 สะดุด

นายดนัย เรือนสอน ผู้อำานวยการสำานักบริหารโครงการ

ระหว่างประเทศ กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า โครงการ

ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำา 

ไซ) วงเงิน 3,653 ล้านบาท ขณะนี้ประสบปัญหาระดับน้ำาโขง

ขึ้นสูงและไหลเชี่ยว ทำาให้การก่อสร้างมีความล่าช้า โดยเฉพาะ

งานก่อสร้างตอม่อใต้น้ำา เนื่องจากฝนตกหนัก ทำาให้น้ำาขุ่นและ

เชี่ยว

ธนิต โสรัตน์

นายธนิต โสรัตน์ รอง                                               

ประธานสภาองค์การนายจ้าง

ผู้ประกอบการค้าและอุตสาห 

กรรมไทย (อีคอนไทย) เปิด

เผยถึงความคืบหน้าการปรับ

ขึ้นค่าแรงข้ันต่ำาว่า คาดว่าคณะ

กรรมการค่าจ้างจะพิจารณาข้อมูล  

เสร็จภายในเดือน ก.ย.2565 นี้ 

โดยภาคเอกชนส่วนใหญ่เห็น

ด้วยที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้น แต่

ขอให้อยู่ ในอัตราที่ เหมาะสม

ตามหลักเกณฑ์ที่คำานึงถึงอัตรา

เงินเฟ้อ ศักยภาพการจ่ายของ

นายจ้าง เศรษฐกิจโดยรวม ขีด                                 

ความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศและประสิทธิภาพแรง 

งานที่ในแต่ละพื้นที่ย่อมไม่เท่า

ไทยโพสต์ • นายจ้างลุ้นรัฐปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา ก.ย.นี้ หวังความ

เหมาะสม ย้ำาเงินเฟ้อหากสูงเกินไปหวั่นฉุดเอสเอ็มอีล้ม ดันราคา

สินค้าเพิ่มขึ้น พร้อมเผยสัญญาณจ้างงานครึ่งปีหลังทยอยฟื้นตัว

จากภาคท่องเที่ยวและบริการ

กัน โดยหากการปรับขึ้นสูงเกิน

ธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอส     

เอ็มอี) ท่ีเพ่ิงจะฟ้ืนตัวจะแบกรับต้น 

ทุนต่างๆ ไม่ได้ ที่สุดจะไปไม่รอด 

ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าแรง

ขั้นต่ำาจะต้องสะท้อนจากอัตรา

เงินเฟ้อ เช่นปี 2565 หากเงิน 

เฟ้อไทยเฉลี่ยขยายตัว 7% กรณี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำาของ กทม.อยู่                                             

ที่ 331 บาทต่อวัน จะขึ้นอีกประ 

มาณ 23 บาทต่อวัน หรือ 700 

บาทต่อเดือน หากมีแรงงาน 

100 คนก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ราว 70,000 บาทต่อเดือน จะ

เห็นว่าอัตราเฉลี่ยหากเพิ่มขึ้น 

21-23 บาทต่อวัน เอกชนราย

ใหญ่คงจะไม่มีปัญหาสามารถ

แบกรับได้ แต่ยังคงต้องมอง

ความสามารถของเอสเอ็มอีด้วย 

เช่นกันว่าจะรับได้มากน้อยเพียง

ใด เพราะค่าแรงที่สูงเกินไปก็

ย่อมถูกส่งผ่านไปยังการขึ้นของ

ราคาสินค้า 

“เงินเฟ้อสูงขณะนี้เป็น

ภาวะผิดปกติที่ เกิดจากภาวะ

สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่น้ำามัน 

ราคาวัตถุดิบ สินค้าต่างๆ สูง

ขึ้นและยังคงยืดเยื้อและไม่มี

ทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ ซึ่งการ

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาหากมากเกินไป

ตลาดอาจรับไม่ได้จะส่งผลเสีย

ต่อเศรษฐกิจและแรงงานใน

ที่สุด” นายธนิตกล่าว  

สำาหรับแนวโน้มการจ้าง

งาน ครึ่งปีหลังมีสัญญาณการ

จ้างงานที่จะทยอยฟื้นตัวจาก

การเปิดท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ 

ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้แรงงานที่

อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ

ทยอยกลับมาสู่ระบบมากขึ้น

จากแรงงานในภาคนี้มีราว 3.9 

ล้านคน แม้ว่าอาจจะไม่สามารถ

กลับมาได้ทั้งหมดเพราะคาด

ว่าการท่องเที่ยวต่างชาติจะมี

ราว 8-10 ล้านคน แต่การจ้าง

งานในภาคอุตสาหกรรมจะส่ง

ผลให้ปี 2565 การจ้างงานจะ

สูงกว่าปี 2564 แน่นอน. 

สนับสนุนเกษตรกร • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี จับมือ

ศูนย์สินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัท พี.พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำากัด ลงนามทำาบันทึกข้อ

ตกลงโครงการความร่วมมือจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในโครงการ “Big C Big 

Smart Local – ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน” มุ่งสนับสนุนเกษตรกร SME ผู้ประกอบการชุมชน เพื่อ

ส่งเสริมผลักดันการนำาผลผลิตสินค้าไทยให้เข้าสู่ตลาด โมเดิร์นเทรดและตลาดสากลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 

สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป.

กพท.แจงเกณฑ์ใหม่เข้าปท.

วัคซีนครบโดสเริ่ม1ก.ค.นี้ 

นวัยไหนนะที่จะทำางานเพื่อสังคม วัยรุ่นไหม... วัยผู้ ใหญ่... 

หรือทุกผู้ทุกวัยกันล่ะ?? 

ตอบ...ถูกทุกข้อ แล้วแต่ความคุ้นเคย ความมีสำานึก สิ่ง

แวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ยอมรับกันว่า ความดีสร้างยาก เพราะใช้

เวลา ความดังสร้างง่าย ดังเพียงข้ามคืน ยิ่งโลกโซเชียล ดังข้ามโลก

พริบตาเดียว...

ความดีจึงต้องใช้เวลา แต่ยั่งยืนอยู่คู่โลก เป็นอมตะ เหมือน

คนที่ 8 ปีที่ 118

ค

องค์กร “โรตารี” ที่ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 118 ยาวนานนับเกินร้อยปี ย่อมเป็น

อมตะ และใช้เวลา....

คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ล้วนต้องใช้เวลาที่จะต่อเติมอุดมการณ์ให้กัน

และกัน การซึมซับ รับทอดงาน จึงต้องใช้ประสบการณ์ตรง ของจริงที่ไม่

ต้องการคำาอธิบายใดๆ 

คุณแหวว-ศุลีมาศ ทองสกุล นายกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 

3340 โรตารีสากล คนที่ 8 และเป็นปีที่ 118 ขององค์กรโรตารีสากล 

เป็นอีกคนที่เล่าว่า ถึงเวลาที่ต้องทำางานเพื่อส่วนรวมแบบจริงจังซะที 

ด้วยวัย 65 ไม่ทำาวันนี้ ปีนี้มีหวังอาจต้องนั่งรถเข็นมาช่วยงาน อาจไม่

งาม ขอทำาตอนยังแข็งแรงนี่แหละ ถึงจะมาช้า แต่เต็มใจมานะจ๊ะ.... 

ย้อนเวลาในวัยทำางาน ว่าจบพยาบาล รับราชการ เพราะเป็น

นักเรียนทุน เน้นด้านเฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติ อีกนิดเดียวทำางานเกือบ

เทียบเท่า “หมอ” เชียวนะ   

วางแผนชีวิตไว้ว่า จะรับราชการให้ครบ 25 ปี จึงจะเกษียณ และ

รับบำานาญยังชีพได้ แต่เวลาผ่านหน้าไปเพียง 15 ปี ต้องปรับแผนใหม่ 

เมื่อธุรกิจของครอบครัวต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นธุรกิจรับเหมา

ของคุณพี่ผู้ชาย จากนั้นจึงมาต่อยอดเปิดโรงเรียนสอน

ขับรถยนต์ ในปี 2544 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของธุรกิจนี้ ที่ได้

รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก   

เป็นสมาชิกรุ่นก่อต้ังของสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด 

เมื่อ 8 ปีก่อน เล่าว่า ไม่เคยรู้จักองค์กรน้ีมาก่อน จึงอยาก

รู้ อยากเห็น ว่าเขาทำาอะไรกัน ใช้เงินทำาอะไร นำาเงินมา

จากแหล่งไหนกัน...และคำาถามอีกมากมายในหัวสมอง 

เพราะพบว่าสมาชิก พวกเขาช่างแอกทีฟมาก ทำาแบบ

จริงจัง ดวงหน้ามีความสุข จึงน่าจะเป็นเรื่องดีๆ กระมัง....   

แต่ก็ยังกรุ่นในใจว่าคงยังไม่พร้อมที่จะรับ

ตำาแหน่งผู้นำา ระดับสโมสร หลบเลี่ยงเรื่อยมา วัน

เวลาเดินทางมาถึง กับวัย 65 จึงต้องตัดสินใจที่จะ

ลงมือทำางานซะที ให้หายคาใจว่า โรตารีมีดีอย่างไรกัน 

จึงอยู่มาได้นับร้อยปี   

งานนี้ลูกๆ สนับสนุนคุณแม่เป็น “นายก” แต่

คุณพี่ผู้ชายยังนิ่งๆ เถอะ เขาจะเข้าใจเองแหละ..........

• ดรามาเล็กๆ ในแวดวง “หลังบ้าน” กระทรวงคลองหลอด 

เมื่อคุณนายปลัดกระทรวงสั่งการนั่นโน่นนี่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “ผ้าไหม” 

เท่านั้นถึงจะใช่!! แต่เจอจดหมายน้อยจากคุณนายผู้ว่าฯ เสถียร เจริญ

เหรียญ  อรรถาธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจว่า เอกลักษณ์ผ้าทอของ

ประจวบคีรีขันธ์หาใช่ผ้าไหม?!? แต่เป็นผ้าใยสับปะรดทรงคุณค่าและ

สวยงามไม่แพ้จังหวัดใด ด้วยความตั้งใจบรรจงทอของชาวบ้าน ..งาน

นี้เลยมีหงายเงิบ!! แต่มีเคืองกันหรือเปล่านั้น ไปตามต่อกันเองจ้า ...• 

• ห่างหายไปเพราะโควิด 2 ปี บัดน้ีมิตรรักแฟนเพลงวัยเก๋า

ยุค 60 โปรดแซ่บ!! ปลัดแป๋ง-สมใจนึก เองตระกูล กลับมาต้อนรับ

บรรยากาศถอดแมสก์ จัดเต็มให้ทุกคนคลายเหงาแล้ว ด้วยศิลปินระดับ

ตำานาน THE BROTHERS FOUR เจ้าของเพลงฮิตก้องโลก อาทิ Try to 

Remember, Puff (The Magic Dragon), 500 Miles และ Greenfield ใน

วันท่ี 30 และ 31 กรกฎาคมน้ี ณ ESC Hall โรงแรมเอส พาร์ค รังสิต 

จองบัตรกันด่วน ในราคาเพียง 1,000 1,500 และ 2,000 บาท ท่ี Thai 

Ticket Major ทุกสาขา หรือโทร.06-1493-8229 จ้า ...• 

• วิภา อัมพุช ผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้า สปอร์ตมอลล์ 

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) และพันธมิตรแบรนด์กอล์ฟชั้นนำา จัดการแข่งขัน “สปอร์ต

มอลล์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ 2022” การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นที่

เข้มข้น และท้าทายที่สุดแห่งปี ..เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนาวถึง 22 

กันยายน 2565 ..คนรักกอล์ฟไม่ควรพลาด!! ...•

• ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย เอ็มดีป้ายแดงแห่งดอนเมือง

โทลล์เวย์ ใจดีจัดทีม ‘‘ชุดปฏิบัติงานพิเศษ’’ ซึ่งเป็นทีมที่พร้อมให้ความ

ช่วยเหลือผู้ใช้ทางและยานพาหนะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉิน

ตลอด 24 ชม. ออกเดินสายสาธิตและให้คำาแนะนำาเรื่องการดับเพลิง

และให้ความรู้เรื่องการหนีไฟอย่างถูกต้องให้กับสถานศึกษาและชุมชน

ฟรี! ผู้นำาชุมชนและผู้บริหาร รร.ใดสนใจกริ๊งกร๊างไปที่ 0-2792-6524-

26 หรือ csr@tollway.co.th ได้เลย ...•                                 

ณัฐ  วรา 

 

าพคนชรากับไม้เท้า เป็นภาพแห่งอนาคตที่

ไม่อาจ หลีกเลี่ยงได้ แต่ไม่มีผู้ใดอยากจะเป็น 

ทำาให้ผู้สูงวัยในโลกยุคใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพกัน

มากขึ้น จนกลายเป็น “สูงวัยพฤฒพลัง” หรือ “Active 

Agers” ที่ยังคงดูกระฉับกระเฉง และแข็งแรงอยู่เสมอ 

ทว่าจากข้อมูลโดย ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิดิกส์แห่ง

ประเทศไทย พบว่า ผู้สูงวัยถึง 1 ใน 10 รายป่วย

เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม จึงปฏิเสธไม่ได้ถึงความจำาเป็นใน

ส่วนที่ยังคงต้องดูแล 

นพ.นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัย

มหิดล และรองหัวหน้าฝ่ายการ

แพทย์แผนกศัลยศาสตร์ออร์                    

โธปิดิกส์ ได้เปิดเผยข่าวดี

สำาหรับประชาชนแถบ

ชานเมือง ภาคกลาง 

ภาคตะวันตก และ

ประตูสู่ภาคใต้ ได้แก่ 

จังหวัดนครปฐม 

ราชบุรี กาญจนบุรี 

สุพรรณบุรี 

เพชรบุรี 

สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม 

และ

ประจวบคีรีขันธ์ 

 ตั้งใจว่าจะทำางานแบบที่ต้องค้นหา

คำาตอบ จึงเชื่อในพลังแห่งความสงสัย 

บวกความตั้งใจ เพราะรู้ว่าทุกงานจะกลับ

มาที่บ้านเกิดของตัวเอง รอยยิ้มของผู้รับ 

เป็นความสุขของผู้ให้เสมอ...

 ส่งกำาลังใจ พละ พลานามัย ไปให้

นายกคนที่ 8 กับปีที่ 118 ของสโมสรโรตา

รีร้อยเอ็ด ......แหม...ไม่ต้องรอเลือกตั้ง ก็

เป็น “นายก’’ ได้อ่ะ...ฮา..... 

 บันทึกช่วยจำา : เธอจะรับตำาแหน่ง

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้ ไปจนถึง 

30 มิถุนายน 2566-12 เดือน แห่งการ

เป็น “ผู้นำา” ของมวลมิตร ที่มิใช่ “ลูก

น้อง” ช่างเป็นโจทย์ที่ท้าทายยิ่งนัก.....

    

ดาวเต็มฟ้า

“ต่อไปนี้ผู้สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม ไม่จำาเป็นต้องเดินทาง

ไกลเพื่อเข้ารับการรักษาถึง “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลอันดับหนึ่ง

ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สามารถเข้ารับ

การรักษาที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

ได้ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และทันสมัย

เทียบเท่า” คุณหมอกล่าว และเปิดเผยว่า

ภายหลังจากเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดตัว “หุ่นยนต์

ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” ณ โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาไม่นาน

ในปีเดียวกัน ได้มีการเปิดรักษาด้วยเทคโนโลยีล้ำาสมัยดังกล่าวเช่นกัน 

ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำาบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ใน

อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ต่ำากว่าเอกชน และผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิเบิก

จ่ายผ่านกรมบัญชีกลางได้ตามระเบียบราชการ โดยมีส่วนเกินบาง

ส่วน

ผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะที่ 4 ที่ไม่ตอบสนองต่อการ

รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีอนุรักษนิยม ซึ่งได้แก่ การปรับพฤติกรรม 

การออกกำาลังกาย และลดน้ำาหนัก และจำาเป็นต้องผ่าตัด สามารถ

มาติดต่อขอเข้ารับการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่า

เทียมดังกล่าวได้ ซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมจะช่วยทำาให้

ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว เจ็บน้อยลง และเสียเลือดน้อยลง เนื่องจากเป็น

เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้แพทย์สามารถทำาการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำา

มากขึ้น  โดยหลังเข้ารับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เพียง 2-3 วัน พบว่าผู้

ป่วยสามารถฝึกเดิน ทำากายภาพ และกลับบ้านได้

นพ.นิมิตรตอกย้ำาว่า ความอัจฉริยะของหุ่นยนต์ที่น่าสนใจ คือ 

ความแม่นยำาสูงซึ่งสามารถผ่าตัดกระดูกได้ละเอียดถึง 0.5 องศา และ

บางกว่า 1 มิลลิเมตร ในขณะที่การผ่าตัดแบบธรรมดาสามารถตัด

กระดูกได้บางที่สุดเพียง 2 มิลลิเมตร 

อย่างไรก็ดี ในฐานะแพทย์ผู้ทำาการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมา

อย่างยาวนาน คุณหมอก็ยังคงยืนยันให้ทุกท่านใส่ใจสุขภาพของตัวเอง

ให้ดี ก่อนที่จะต้องมาพบแพทย์เมื่อสาย เพียงหมั่นบริหารกล้ามเนื้อ

ต้นขา ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยพยุงข้อเข่า รวมถึงบริเวณรอบข้อเข่าอย่าง

สม่ำาเสมอ นอกจากนี้ควรใช้งานข้อเข่าอย่างเหมาะสม ระวังไม่ให้เกิด

การบาดเจ็บ หลีกเลี่ยงการนั่งยองๆ ยกของหนักผิดท่า และที่สำาคัญ

ที่สุดควรควบคุมน้ำาหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ก็จะสามารถ

ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรได้ โดยไม่ต้องใช้ยา

ท่าบริหารเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมท่ีแนะนำา ได้แก่ การน่ังบน

เก้าอ้ีแล้วยกขาข้ึนในแนวขนานกับพ้ืน ให้ข้อเข่าและขาเหยียดตรง พร้อม

กับเกร็งบริเวณต้นขา แล้วนับ 1 ถึง 10 อย่างช้าๆ หรือประมาณ 10 วินาที 

แล้วค่อยๆ ลดขาลง ทำาติดต่อกัน 10 คร้ังต่อ 1 เซต วันละ 2-3 เซต 

สำาหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง สามารถติดต่อเพื่อขอเข้า

รับการวินิจฉัยได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. คลินิก

พิเศษ วันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 16.00-20.00 น. นายแพทย์นิมิตร 

ทองพูลสวัสดิ์ นายแพทย์ตะวัน อินทิยนราวุธ นายแพทย์ชัยวัฒน์           

อาชวกุลเทพ หน่วยศัลยกรรมออร์ โธปิดิกส์ คลินิกข้อเข่าเทียม. 

ภ

Sกางแผน6ปี

นิคมอ่างทอง

โกย4พันล้าน
ราชดำาเนิน • กพท.ออกประกาศ

แจ้งสายการบินปรับมาตรการใหม่

เข้าประเทศ ไม่ต้องลงทะเบียน 

Thailand Pass ฉีดวัคซีนครบ ไม่

ต้องตรวจโควิด เริ่ม 1 ก.ค.นี้ แนะ                                                   

อยู่บนเครื่องบินยังต้องสวมหน้า 

กากอนามัย เหตุเป็นพื้นที่ปิด 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ                                         

รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สำานัก                                  

งานการบินพลเรือนแห่งประเทศ 

ไทย (กพท.) ได้ออกประกาศนัก                                             

บิน (NOTAM) แจ้งสายการบิน

ทั่วโลก ถึงมาตรการที่ปรับปรุงล่า                                    

สุดในการเดินทางทางอากาศเข้า

มายังประเทศไทย ซึ่งจะมีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็น                              

ต้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจและให้                                           

สายการบินปฏิบัติตามมาตรการ                                 

ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 1.ยกเลิกการ 

ลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อ

เข้าประเทศไทย 2.ผู้ โดยสารที่ได้   

รับวัคซีนครบถ้วน สามารถเข้า

ประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องมีผล

ตรวจโควิด-19 เพิ่มเติม แต่หากมี                                            

อาการป่วย แนะนำาให้ตรวจ Rapid 

Antigen Test (PRO-ATK) 

3.ผู้ โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัค

ซีน หรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ไม่ครบ

โดส ต้องมีผลการตรวจ PRO-ATK 

หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ก่อนการเดินทาง เพื่อที่จะสามารถ

เข้าประเทศได้เช่นเดียวกับผู้ที่ ได้

รับวัคซีนครบถ้วน 4.สายการบิน 

ต้องตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสาร

ระหว่างประเทศว่ามีเอกสารการ

รับวัคซีน หรือผลการตรวจ PRO-

ATK หรือผลการตรวจ RT-PCR 

หรือไม่ หากผู้ โดยสารไม่มีเอกสาร

อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ต้อง

ปฏิบัติตามคำาสั่งของเจ้าหน้าที่ด่าน

ตรวจโรค 

และ 5.สำาหรับสายการบิน 

ต่างชาติ สามารถส่งเอกสารรับ                                                 

รองลู ก เรื อว่ า เป็น ไปตามข้อ

กำาหนด เพื่ออำานวยความสะดวก

แก่ลูกเรือ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้า                                                

ที่ด่านตรวจโรคอาจตรวจสอบ

เอกสารอีกครั้งหนึ่ง และยังคง                                     

แนะนำาให้ผู้ โดยสารสวมใส่หน้า 

กากอนามัยระหว่างเดินทางใน

เครื่องบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่

ปิด. 

ไทยโพสต์ • นางฐิติมา รุ่งขวัญ

ศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท หรือ 

S เปิดเผยว่า บริษัทดำาเนิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ประกอบด้วย ธุรกิจพักอาศัย 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสำานักงาน

ให้เช่าและพื้นที่ค้าปลีก และ

ล่าสุดธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

และโครงสร้างพื้นฐานเปิดตัว

โครงการเอส อ่างทอง นิคม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำาหรับ

อาหาร และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตั้ง

เป้าเป็น World Food Valley ชู

แนวคิด Enriching Tomorrow 

ในการสร้างคุณค่าและความยั่ง                                                 

ยืนให้ทุกชีวิต ด้วยธุรกิจที่เป็น                                                

มิตรต่อส่ิงแวดล้อมชุมชน สังคม 

ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุน 

เวียน สอดรับการดำาเนินธุรกิจ

ตามแนวทางการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท 

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

‘หุ่นยนต์ผ่าตัดข้อเข่าเทียม’

มหิดลพร้อมบริการประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งเป้าขายโครงการ

หมดภายใน 6 ปี สร้างรายได้

รวมกว่า 4,000 ล้านบาท และ

ยังสร้างรายได้อีกอย่างน้อยปี

ละ 150 ล้านบาทในระยะยาว

และในปี 2565 ตั้งเป้าขายที่ 

15% ของพื้นที่ทั้งหมด คิดเป็น

พื้นที่ 149 ไร่ มูลค่ากว่า 500 

ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้เตรียม

พร้อมรับรู้รายได้จากการขาย

ให้ โรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ 

อ่างทอง 2 และ 3 จำานวน 78 

ไร่ ภายในไตรมาส 3 ปี 2565

สำาหรับนิคมอุตสาหกรรม 

เอส อ่างทอง ถูกออกแบบมาเพื่อ

รองรับอุตสาหกรรมอาหารและ

ธุรกิจเก่ียวเน่ืองบนพ้ืนท่ีโครงการ 

1,776 ไร่ ต้ังอยู่ริมถนนสายเอเชีย 

กม.63 ต. ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 

ห่างจากสนามบินและท่าเรือขนส่ง 

ระยะเวลา 1 ช่ัวโมงคร่ึง.

นพ.นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

‘ธนกร-วรัญญา’ แชมป์เดี่ยวเทนนิส SAT ภูเก็ตฯ  

ภูเก็ต • การแข่งขันเทนนิสเอสเอที ภูเก็ต เทนนิสอินวิเตชั่น 2022 

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท โดยทัวร์นาเมนต์นี้ การกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) ผนึกกำาลังกับจังหวัดภูเก็ต และสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ชิงชัยวันที่ 24-26 มิ.ย.65 ที่

สนามเทนนิสสวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต เพื่อปลุกกระแส

กีฬาเทนนิส และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในฐานะ “ภูเก็ต

เมืองกีฬา” สำาหรับรอบชิงชนะเลิศไฮไลต์อยู่ที่ชายเดี่ยว “ต้าร์” ธน

กร ศรีรัตน์ ดาวรุ่งวัย 20 ปี มือ 21 ประเทศไทย ชนะ “แม็กซ์” 

ชญานนท์ แก้วสุทอ มืออันดับ 50 ของไทย วัย 27 ปี ไป 6-4, 

RET คว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปครอง ส่วนหญิงเดี่ยว “ยู่ยี่” วรัญญา 

วงศ์เทียนชัย จอมเก๋าวัย 29 ปี มือ 15 ประเทศไทย และอดีตนัก

หวดทีมชาติ ดีกรีเหรียญเงินหญิงคู่ กีฬามหาวิทยาลัยโลก เมื่อปี 

2560 กับ “พลอย” รดา มานะทวีวัฒน์ สาววัย 25 ปี มืออันดับ 

21 ประเทศไทย แมตช์นี้วรัญญาที่แม้จะมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่

รบกวน แต่ยังอาศัยลูกเทคนิคและประสบการณ์ที่ดีกว่า ชนะ 2-0 

เซต 7-5 และ 6-4 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว ด้านผลประเภทมีดังนี้ 

คู่ผสมอาวุโส เจนจิรา นิมมานเหมินทร์ กับ กรีฑา พิมพาหุ ชนะ จิ

รา แท่นทอง กับ อาเขต สุริยะพันธุ์พงศ์ 2-0 เซต 6-0, 6-2, ชาย

เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ตรัย ศรีเสน ชนะ เบญจมินธ์ เซี่ยงเห็น 

2-0 เซต 6-3, 6-3 และหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  ธฤตา หงษ์

หยก ชนะ ธนิสรา จงควินิต 2-0 เซต 6-0, 6-4 

รมย์ขยี้นุ้กจันท์คว้าแชมป์บิลเลียด ปทท.สมัย 8

กรุงเทพฯ • การแข่งขันบิลเลียดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 

2565 ที่ทีบีซี สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. โดยมี นาย

สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเป็น

ประธาน คู่ชิงชนะเลิศ แข่งระบบ 4 ใน 7 เกม “รมย์ สุรินทร์” 

ประพฤติ ชัยธนสกุล เหรียญทองแดงซีเกมส์เต็ง 1 ของรายการ 

ดีกรีแชมป์บิลเลียดประเทศไทย 3 สมัยซ้อน พบกับ “นุ้ก จันท์” 

ยุทธภพ ภาคพจน์ ดาวรุ่งทีมชาติไทย ซึ่งทั้งคู่เคยชิงกันมา 3 ครั้ง

ใน 4 ปี ปรากฏว่า นุ้ก จันท์ แพ้ทั้ง 3 ครั้ง  โดยเปิดเกมแรก 

รมย์ สุรินทร์ เปิดสกอร์ทั้งแทงแคนอน และตบเปลี่ยนเพียงแค่ 4 

ไม้ชนะนุ้กสบาย 101-8 ขึ้นนำาก่อน 1-0 เกม แต่มาเกม 2 นุ้กมี

โอกาสได้ทำาแต้มไม้เดียว 59 แต้ม เบียดแซงชนะรมย์ 100-86 

ตามมาเสมอ 1-1 เกม พอเกม 3 เกมยังสูสีกัน นุ้กได้ทำาแต้มเบรก

ไม้เดียว 64 แต้ม แต่มาพลาดท่าช่วงท้ายเฟรม เปิดโอกาสให้รมย์

แทงปล้นชัย 101-79 ขึ้นนำา 2-1 เกม มาเฟรม 4 รมย์เครื่องร้อน 

แทงทำาแต้มไม้เดียว 65 แต้ม ชนะ 101-39 แถมในเฟรม 5 จอมคิว

วัย 59 ปี ทำาแต้ม 54 แต้ม ชนะอีก 101-54 จบเกม รมย์ สุรินทร์ 

ตอกย้ำารอยแค้นอีกครั้งด้วยการชนะไป 4-1 เกม (101-8, 86-100, 

101-79, 010-39, 101-54) คว้าแชมป์สมัยที่ 4 ติดต่อกัน และเป็น

แชมป์ที่ 8 ในรอบ 11 ปี รับเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนนุ้กอกหัก

ได้แค่รองแชมป์เป็นสมัยที่ 4 รับเงิน ปลอบใจ 15,000 บาท  

ซูเปอร์สปอร์ตเอาใจแฟนหงส์แดงได้เจอโค้ช 

กรุงเทพฯ • ซูเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดงานกระทบ

ไหล่โค้ชผู้รักษาประตูจากสโมสรลิเวอร์พูล กับงาน Meet & Greet 

สุด Exclusive! กับ จอห์น อัคเตอร์เบิร์ก ผู้อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จ

ของผู้รักษาประตูทีมลิเวอร์พูล และเป็นหนึ่งในคีย์แมนที่ช่วยพาทีม

ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์ยุโรป ที่จัดขึ้นบริเวณ

พื้นที่กิจกรรมของซูเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีแฟนคลับผู้

โชคดี 60 คนร่วมกิจกรรม ภายในงาน จอห์น อัคเตอร์เบิร์ก ได้

ร่วมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำาเร็จของทีมลิเวอร์พูล และแนวทาง

ที่โค้ชทีมผู้รักษาประตูโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายฤดูกาล

ที่ผ่านมา โดยเบื้องหลังความสำาเร็จประการหนึ่งที่ทำาให้จอห์นถือ

เป็นโค้ชระดับตำานาน นั่นก็คือ ความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพของ

ผู้เล่นออกมาให้ดีที่สุด และพยายามอย่างสุดความสามารถในการ

พัฒนาตัวเองให้เก่งกว่าคู่แข่ง หลังจากพูดคุยจบ ได้มีกิจกรรม 

Lucky Draw สุ่มเลือก 5 คน 5 คำาถาม พร้อมถ่ายรูปแจกลายเซ็น

ให้กับแฟนทีมลิเวอร์พูลที่มารอกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ยังมีทีม

บริหารของซูเปอร์สปอร์ตเข้าร่วมงาน ได้แก่ คุณธนะภูมิ บันดาล

บุญ ผอ.อาวุโสฝ่ายบริหารสินค้า ซูเปอร์สปอร์ต คุณสุภาภรณ์ ปรี

เปรม ผอ.ฝ่ายบริหารสินค้าแบรนด์ Liverpool FC และคุณกุลธิชา 

พฤกษานุบาล ผอ.ฝ่ายการตลาด ร่วมงานในวันนี้.  

กรุงเทพฯ • เคาะแล้วราคาบัตรชมการ

แข่งขันโมโตจีพี สนามประเทศไทย รายการ 

“โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” เริ่มต้น

ราคา 4,000 บาท แกรนด์สแตนด์เห็นทุกโค้ง 

เปิดจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกันทั่ว

โลก 8 ก.ค.นี้ 

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน

จักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” ประจำา

ปี 2565 รายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์                                                   

ปรีซ์ 2022” (OR Thailand Grand Prix 

2022) โดยจัดขึ้นที่สนามช้าง อินเตอร์

เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง

วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคมนี้ โดยมี

นำาหน้าธอมป์สันอยู่ 3 สโตรก แต่การเล่น 6 หลุมแรกในรอบสุดท้ายของ

สาวเกาหลีใต้นั้นเสียไปถึง 3 โบกี้ ขณะที่สาวอเมริกันเก็บเบอร์ดี้ที่หลุม 1 

และ 3 พร้อมแซงขึ้นนำาการแข่งขัน

ธอมป์สันพลาดออกโบกี้ที่หลุม 7 พาร์ 3 แต่ชุนก็ไปเสียโบกี้ที่หลุม 

9 พาร์ 5 ทำาให้ธอมป์สันยังคงนำาการแข่งขัน 2 สโตรก

ทั้งธอมป์สันและชุนต่างได้เบอร์ดี้ด้วยกันทั้งคู่ที่หลุม 11 พาร์ 5 

และออกโบกี้ทั้ง 2 คนที่หลุม 12 พาร์ 4 โดยชุนนั้นมีโอกาสพัตต์เซฟ

พาร์ระยะ 5 ฟุต แต่ลูกเลียปากหลุม ทำาให้สกอร์ยังห่างกัน 2 แต้ม

แต่ที่หลุม 14 พาร์ 4 ธอมป์สันดันไปแท็ปอินพาร์ไม่ลง 

ส่งผลให้สกอร์รวมหล่นมาเหลือ 5 อันเดอร์พาร์ 

นำาหน้าสาวจากเกาหลีใต้ 1 สโตรก

อย่างไรก็ตาม ธอมป์สันแก้ตัวทัน

ควันที่หลุม 15 พาร์ 4 ด้วยการพัตต์

เบอร์ดี้ระยะ 12 ฟุตลงไปพร้อมกับขยับ

นำา 2 แต้ม ด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์

พาร์ กับ 3 หลุมสุดท้ายของการแข่งขัน

ทางด้าน ชุน อิน-จี ไม่ยอมแพ้

ง่ายๆ โต้ตอบด้วยเบอร์ดี้พัตต์ระยะ 8 ฟุต

ที่หลุม 16 พาร์ 5 ขณะที่ เล็กซี                 

ธอมป์สัน พลาดเสียโบกี้ ทำาให้

เกมกลับมาเสมอกันก่อนจบ

ทัวร์นาเมนต์แบบมีดรามา

สำาหรับ อาฒยา 

ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวจาก

ประเทศไทย จบสกอร์รอบ

สุดท้ายเข้ามา อีเวนพาร์ 

72 รวม 4 วัน 285 จบการ

แข่งขันในอันดับ 4 ขณะที่

อันดับ 5 ที่สกอร์รวม 287 

ประกอบด้วย นาซา ฮาตาโอ

กะ จากญี่ปุ่น, ฮันนาห์ กรีน 

จากออสเตรเลีย และ 3 สาวจาก

เกาหลีใต้ คิม ฮโย-จู, คิม เซย์-ยัง 

และชอย ฮยี-จิน.

หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างผลงานดีเด่น

ในวงการฟุตบอลไทยประจำาปี FA Awards 2022

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรในวงการ

ฟุตบอลด้านต่างๆ เป็นประจำาทุกปีหลังจากจบฤดูกาลการแข่งขัน 

สำาหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีรางวัลทั้งสิ้น 27 สาขา ในวันที่ 24 

กรกฎาคมนี้ ทางเพจ FA Thailand

โดยหนึ่งในรางวัลสำาคัญของปีนี้เช่นเคย คือรางวัล “Daikin 

National Team Goal Of The Year 2021/22” หรือประตูยอดเยี่ยม

ของทีมชาติไทย ประจำาฤดูกาล 2021/22 ซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนบอล

และบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการโหวตรางวัลประตูยอดเยี่ยมดังกล่าว

เริ่มโหวตได้แล้ว ที่ https://bit.ly/Changsuek Goal OfTheYear2022

โดยมีผู้เข้าชิงในรางวัลนี้ทั้งสิ้น 10 ราย มีรายนามดังนี้

ประตูที่ 1 - สุภโชค สารชาติ (พบ ทีมชาติติมอร์ เลสเต 

รายการ AFF Championship 2020)

ประตูที่ 2 - ชนาธิป สรงกระสินธ์ (พบ ทีมชาติอินโดนีเซีย 

รายการ AFF Championship 2020)

ประตูที่ 3 - บดินทร์ ผาลา (พบ ทีมชาติซูรินาม รายการ FIFA 

International Friendly ‘A’ Match)

ประตูที่ 4 - อดิศักดิ์ ไกรษร (พบ ทีมชาติเติร์กเมนิสถาน 

รายการ FIFA International Friendly ‘A’ Match)

ประตูที่ 5 - พรรษา เหมวิบูลย์ (พบ ทีมชาติมัลดีฟส์ รายการ 

AFC Asian Cup 2023 Qualifiers)

ประตูที่ 6 - กรวิชญ์ ทะสา (พบ สปป.ลาว รายการ AFC U23 

เปิดตั๋ว‘โมโตจีพี ไทยแลนด์2022’ 

สแตนด์เชียร์‘ก้อง’3พันรับของแจก 

ร่วมโหวตลูกยิงประตูยอดเยี่ยม‘ช้างศึก’

แมรีแลนด์ • ชุน อิน-จี สาวเกาหลีใต้คว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่ 3 ในชีวิต 

หลังชัยชนะในศึกวีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ และเป็นการกลับมาชนะเมเจอร์

เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2016 พร้อมหยุดสถิติไม่ชนะมาเกือบ 4 ปีการเล่นท่ามกลาง

กระแสลมแรงในรอบสุดท้ายที่คอนเกรสชั่นแนล คันทรีคลับ ในเมืองเบเธสดา รัฐแมรี

แลนด์ สหรัฐอเมริกา ชุน อิน-จี สาวเกาหลีใต้ วัย 27 ปี ตีเกินไป 3 โอเวอร์พาร์ 75 

รวม 72 หลุม 5 อันเดอร์พาร์ 283

นั่นเป็นสกอร์รวมที่ดีพอที่ทำาให้สาวเกาหลีใต้คว้าชัยชนะ 1 สโตรกเหนือ เล็กซี      

ธอมป์สัน สาวอเมริกัน และมินจี ลี จากออสเตรเลีย คว้าเงินรางวัลไปครอง 1.35 ล้าน

เหรียญสหรัฐ จากยอดเงินรางวัลรวม 9 ล้านเหรียญสหรัฐ

“มันมีความหมายสำาหรับฉันเป็นอย่างมาก เนื่องจากฉันไม่ชนะการแข่งขันราย

การใดๆ มาเกือบ 3 ปีครึ่งแล้ว” ชุนกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือด้วยความดีใจ “แฟนพันธุ์

แท้ของฉันในเกาหลีใต้ พวกเขาไม่ยอมถอดใจไม่ว่าผลงานของฉันจะเป็นอย่างไร”

ชุน อิน-จี มืออันดับ 33 ของโลก ไม่ชนะการแข่งขันนับตั้งแต่คว้าแชมป์

รายการหลังสุดในศึกฮานา แบงก์ แชมเปียนชิพ ที่เกาหลีใต้ เมื่อ

ปี 2018 จนกระทั่งมาชนะรายการนี้ ซึ่งเป็นการลงเล่น 76 

รายการ โดยปราศจากชัยชนะ

ถึงแม้จะเสียโอกาสจากที่ออกสตาร์ทด้วยการนำา 

3 สโตรกก่อนเข้ารอบสุดท้ายอย่างรวดเร็ว แต่ที่สุดชุนก็

คว้าแชมป์เมเจอร์ที่ 3 มาครองสำาเร็จต่อจากชัยชนะใน

รายการยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น 2015 และเอเวียง แชม

เปียนชิพ 2016

ใน 2 รอบแรกของการแข่งขัน ชุนเล่นได้อย่างโดด

เด่นด้วยการนำาห่างถึง 7 สโตรก กระทั่งในช่วง 2 วัน

สุดท้ายที่ตีเกินวันละ 3 โอเวอร์พาร์ 75 ที่เปิดโอกาส

ให้ธอมป์สัน สาวอเมริกันมือ 6 ของโลกไล่ขึ้น

มากดดัน

อย่างไรก็ตาม ธอมป์สันก็ไม่สามารถ

จบสถิติไม่ชนะเมเจอร์ในรอบ 8 ปี นับ

ตั้งแต่ที่เธอชนะคราฟต์ นาบิสโก แชมเปียน

ชิพ เมื่อปี 2014 ด้วยวัย 19 ปี และเป็นปีที่ 3 

ติดต่อกันที่ธอมป์สันยังไม่สามารถคว้าแชมป์แอลพีจีเอได้แม้แต่รายการ

เดียว

นับตั้งแต่ธอมป์สัน สาวอเมริกันคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของเธอ 

ผลงานในรายการเมเจอร์ แชมเปียนชิพ นับจากนั้นเป็นต้นมาเธอจบการ

แข่งขันด้วยการติด 1 ใน 5 ถึง 11 

รายการ และจบอันดับ 2 

ถึง 4 รายการ

ธอมป์สันที่

นำาร่วมกับชุนดันไป

พลาดออก 3 พัตต์ 

เสียโบกี้ที่หลุม 17 

พาร์ 4 เปิดโอกาส

ให้ดาวดังจากเอเชีย

นำา 1 สโตรก ก่อนขึ้นแท่นทีออฟ

หลุมที่ 72 ของสัปดาห์

ที่หลุม 18 พาร์ 4 ช็อต

แอพโพรชของชุนไปตกรัฟข้าง   

กรีน ขณะที่ธอมป์สันมีโอกาส

พัตต์เบอร์ดี้ ไกล ชุนแก้ไขช็อต

ของเธอลูกผ่านหลุมไป 5 ฟุต 

ขณะที่ธอมป์สันทำา 2 พัตต์ได้

เพียงพาร์ ส่งผลให้ชุนมีลุ้น

วันพัตต์เพื่อชัยชนะ

แม้จะอยู่ใน

สถานการณ์ที่ตึงเครียด แต่ชุน

ก็เก็บพัตต์ดังกล่าวลงไปอย่าง

เยือกเย็น พร้อมชูกำาปั้นทันทีที่

ลูกไหลลงหลุม นับเป็นการคว้า

แชมป์เมเจอร์รายการที่ 3 ในอาชีพของเธอ

ชุนออกสตาร์ทรอบสุดท้ายมีสกอร์ตุนอยู่ที่ 8 อันเดอร์พาร์ 

สาวเกาหลีใต้ผงาดแชมป์เมเจอร์ที่สาม

กำาหนดการขายบัตรเข้าชมการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกัน

ทั่วโลก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เปิดราคาบัตรเข้าชมโมโตจีพี รายการ 

“OR Thailand Grand Prix 2022” (โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 

2022) 

โดยเริ่มจากแกรนด์ สแตนด์ Grand Stand 4,000 บาท เห็น

ทุกโค้งทั่วสนาม ส่วนกวาร์ตาราโร สแตนด์ Quartararo Stand 3,000 

บาท รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ต่อด้วย 

จันทรา สแตนด์ Chantra Stand 3,000 บาท รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์

แท้จาก ก้อง สมเกียรติ จันทรา และไซด์ สแตนด์ Side Stand 2,000 

บาท ในราคาสบายกระเป๋า 

นอกจากนั้นยังมีสิทธิพิเศษ ส่วนลดจากผู้สนับสนุนมากมาย 

อาทิ สมาชิก Blue Card ใช้ 5 แต้ม แลกรับส่วนลดทันที 25% 

หรือลดทันที 20% เมื่อใช้สิทธิ์ส่วนลดจากผู้สนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ 

Chang International Circuit Friend Club, กุญแจรถจักรยานยนต์ 

HONDA, กุญแจรถจักรยานยนต์ YAMAHA, บัตรเครดิต และบัตร

เดบิต SCB 

แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ Counter 

Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อ

ออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com.

ราชบุรี • ความเคลื่อนไหวของการเสริมทัพนักเตะทีมในไทย

ลีก 1 รีโวไทยลีกเพื่อเตรียมสู้ศึกในฤดูกาล 2022-23 นั้น ล่าสุด 

“ราชันโอ่งมังกร” ราชบุรี มิตรผล เอฟซี เปิดตัว “ปาร์ค จุน                        

ฮยอง” เซ็นเตอร์ฮาล์ฟโอปป้าวัย 29 ปี จากสโมสรคิตฉี เอฟ

ซี เข้ามาร่วมทัพราชันมังกรเรียบร้อย โดยปาร์คเคยผ่านการ                                                             

เล่นให้สโมสรในยุโรปและเกาหลีตั้งแต่เยาวชนอย่าง Pohang 

Steelers Youth (เกาหลีใต้), Kickers Offenbach U17 (เยอรมัน), 

FSV Mainz 05 U17 (เยอรมัน), Daegu FC U18 (เกาหลีใต้), CD 

Pinhalnovense (โปรตุเกส), CF Os Armacenenses (โปรตุเกส), 

Atlético CP (โปรตุเกส), Académico Viseu FC (โปรตุเกส), Suwon 

Asian Cup Qualifiers)

ประตูที่ 7 - วีระเทพ ป้อม

พันธุ์ (พบ ทีมชาติอินโดนีเซีย รายการ 

SEAGames 2021)

ประตูที่ 8 - จนิสตา จินันทุ

ยา (พบ ทีมชาติปาเลสไตน์ รายการ 

AFC Women’s Asian Cup 2022 

Qualifiers)

ประตูที่ 9 - กัญญาณัฐ เชษฐบุตร 

(พบ ทีมชาติอินโดนีเซีย รายการ AFC 

Women’s Asian Cup 2022)

ประตูที่ 10 - นิภาวรรณ ปัญโญ

สุข (พบ ทีมชาติออสเตรเลีย รายการ 

AFC Women’s Asian Cup 2022)

โดยแฟนบอลสามารถโหวตได้

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม

น้ี ทางเพจช้างศึก เร่ิม 17.00 น. ของวันที่ 

27 มิถุนายน

นักเตะและประตูที่ได้รับคะแนน

โหวตมากที่สุดจะคว้ารางวัลไปครอง ใน

งาน FA Awards 2022 ซึ่งจะมีการ

ประกาศและนำาเสนอผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 

ผ่านทางเพจ FA. 

Samsung Bluewings (เกาหลีใต้), Kitchee FC (ฮ่องกง) และ

ล่าสุดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ให้กับราชบุรี มิตรผล เอฟซี ใน

ฤดูกาลนี้

นอกจากนี้ “ราชันโอ่งมังกร” ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ยัง

ได้เปิดตัว “บีท สุปวีณ์ มีประทัง” แบ็กซ้ายพลังหนุ่มวัย 26 ปี 

จากสโมสรเกษตรศาสตร์ เอฟซี เข้ามาร่วมทัพราชันมังกรเป็น

ที่เรียบร้อย โดยบีทเคยผ่านการเล่นให้กับหลายสโมสรในไทย 

อาทิ เมืองทอง ยูไนเต็ด, อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด, พัทยา ยูไนเต็ด, 

สุพรรณบุรี เอฟซี, เกษตรศาสตร์ เอฟซี และล่าสุดได้เข้ามาเป็น

สมาชิกใหม่ของราชบุรี มิตรผล เอฟซี ในฤดูกาลนี้

สำาหรับทีมราชบุรี มิตรผล เอฟซีนั้น ฤดูกาล 2022-23 

เปิดตัวไปแล้ว 3  ราย โดยรายแรกเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อน คือ 

“อดัม รีด” แบ็กลูกครึ่งอังกฤษ-ฟิลิปปินส์ วัย 31 ปี จากสโมสร

ยูไนเต็ด ซิตี เอฟซี เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพราชันมังกร 

โดยอดัมเคยผ่านการเล่นให้กับหลายสโมสรอย่าง Sunderland, 

(Brentford, Leyton Orient, Portsmouth, York City ในอังกฤษ 

และอีก 3 สโมสรในฟิลิปปินส์, 2 สโมสรในมาเลเซีย รวมทั้ง

ชัยนาท ฮอร์นบอล ของไทย และล่าสุดกับราชบุรี มิตรผล              

เอฟซี ในฤดูกาลนี้.

ราชบุรีคว้า ‘ปาร์ค จุน ฮยอง’ เสริมแผงหลัง

ชุน อิน-จี นักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้ คว้า

แชมป์เมเจอร์รายการที่ 3 ในอาชีพ หลังชนะ 1 

สโตรก ในรายการเคพีเอ็มจี วีเมนส์ พีจีเอ แชม

เปียนชิพ ที่สนามคอนเกรสชันแนล คันทรีคลับ 

ในเมืองเบเธสดา รัฐแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
อาฒยา  ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวไทยจบการ

แข่งขันในอันดับ 4 แพ้แชมป์ไปเพียง 4 สโตรก

ปาร์ค จุน ฮยอง เซ็นเตอร์ฮาล์ฟวัย 29 ปี “บีท” สุปวีณ์ มีประทัง  แบ็กซ้ายพลังหนุ่มวัย 26 ปี
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ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯ เปิดสอนงานศิลปะจีน

ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร 

ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย-จีน และผู้สนใจทั่วไป ร่วม

เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี ศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่ง

ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอนและจัดกิจกรรม

การเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนในด้านต่างๆ อาทิ ภาษาจีน 

การเขียนพู่กันจีน ภาพวาดจีน ดนตรีพื้นเมืองจีน นาฏศิลป์จีน 

กังฟูจีน อาหารจีน การชงน้ำาชาจีนและแพทย์แผนโบราณจีน 

เป็นต้น ตลอดจนการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่องราวเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมจีนในด้านต่างๆ และนิทรรศการแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมจีนได้อย่างต่อ

เนื่อง เป็นศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งแรกที่สาธารณรัฐประชาชน

จีนจัดตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทางศูนย์ฯ จีน

จะมีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ ตลอดจนการแสดงศิลป

วัฒนธรรมแขนงต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงสิ้นปี 2565 ผู้สนใจ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2246-1666

‘ไซมอน เบอร์เกอร์’ 

ศิลปินสวิสสร้างสรรค์งานจากกระจก

ออรัม แกลเลอรี ได้รับเกียรติในการเปิดตัวนิทรรศการ 

“Shattered” โดยไซมอน เบอร์เกอร์ (Simon Berger) ศิลปิน

ร่วมสมัยชาวสวิสผู้สร้างสรรค์งานจากกระจก เป็นการเปิดตัว

ของศิลปินครั้งแรกในเอเชีย ที่จะนำาเสนอผลงานที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวมาจัดแสดงกว่า 30 ชิ้น ด้วยความหลงใหลในใบหน้า

ของผู้คน ไซมอน เบอร์เกอร์ พิจารณาเลือกใช้วัสดุอย่างกระจก

เพื่อสร้างผลงาน โดยการใช้ค้อนสร้างรอยร้าวแตกเป็นลวดลาย

บนกระจก เนรมิต

ออกมาเป็นภาพใบหน้า

ต่างๆ เล่นกับแสงและ

ความโปร่งใส ดึง

สายตาผู้ชมดิ่ งลึก

เข้าไปถึงแก่นที่เขา

นิยามว่า “มอร์ โฟ

เจเนซิส (Morphogenesis) ไซมอนได้กลายเป็นหนึ่งในศิลปิน

ที่เป็นที่กล่าวขานและมีผู้สะสมผลงานมากที่สุดในวงการ 

“ศิลปะเมืองร่วมสมัย” (Urban Contemporary Art) เปิดให้

ประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม-วันอาทิตย์ที่  

31 กรกฎาคม 2565 โดยศิลปินชาวสวิสรายนี้จะทำาการรังสรรค์

ชิ้นงานให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงสุดสัปดาห์

แรก (วันศุกร์ที่ 1-วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม).

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการไลฟ์สไตล์

มิกซ์ยูสภายใต้แนวคิด Life Well Balanced 

ที่ ไม่ได้มาในฐานะออฟฟิศบิลดิ้งเท่านั้น แต่

สร้างความแตกต่างในฐานะพื้นที่ศิลปะสาธารณะ

ใจกลางเมือง ล่าสุดเผยโฉม “เดอะ ปาร์ค คอลเลค 

ชั่น (The PARQ Collection)” เต็มรูปแบบกับ  

5 งานศิลปะสาธารณะร่วมสมัยภายในพื้นที่โครงการ 

เพื่อสะท้อนการเชื่อมต่อกันอย่างสมดุลระหว่างเมือง

กับธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่า

ทางจิตใจ

ผลงานศิลปะนี้รังสรรค์ โดยศิลปินไทย 3 ผล

งาน ได้แก่ “เกื้อกูล” โดย พงษธัช อ่วยกลาง, “The 

Cradle” โดย อ้อ สุทธิประภา และ “The Cocoon” 

โดย สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ แห่งสนิทัศน์ สตูดิโอ 

และอีก 2 ผลงาน ได้แก่ “Meadow” และ “Amplitude” 

ที่รังสรรค์ขึ้นโดย DRIFT ศิลปินชาวดัตช์ ที่ ได้ฤกษ์

บินลัดฟ้าจากอัมสเตอร์ดัมมาติดตั้งอย่างถาวรพร้อม

ให้รับชมอย่างเต็มรูปแบบที่ เดอะ ปาร์ค ครั้งแรกใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

DRIFT ก่อตั้งโดย Lonneke Gordijn และ 

Ralph Nauta สองศิลปินคู่หูชาวดัตช์ที่มีชื่อ 

เสียงระดับโลก โดดเด่นในการนำาความเชื่อมโยง

ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และเทคโนโลยีมาเป็น

แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานประติมากรรม

ศิลปะ DRIFT ได้รังสรรค์ผลงานศิลปะมากมาย โดย

จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์และสถานที่สำาคัญๆ ระดับ

โลกหลายแห่งทั้งในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง 

และเอเชีย

สำาหรับ Amplitude และ Meadow ผล

งานทั้งสองชิ้นนี้มีการผสมผสานระหว่างศิลปะ

กับเทคโนโลยีล้ำาสมัย ที่มีการวางระบบและกลไก

การเคลื่อนไหวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ

ควบคุม ดูแล และแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีจากสตูดิโอ

ที่อัมสเตอร์ดัม สร้างประสบการณ์และความประทับ

ใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง

Amplitude จะให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนเห็นภาพ

เคลื่อนไหวได้ราวกับฝูงนกบิน เปรียบเสมือนชีพจร

ในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การเคลื่อนไหว

ของผลงานศิลปะชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการตั้งค่าด้วย

คอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการถ่ายน้ำาหนักภายใน

หลอดแก้วใสด้วยชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นด้วยมืออย่าง

ประณีต นกแต่ละตัวจะมีท่วงท่าที่แตกต่างกัน แต่

ในขณะเดียวกันก็บินรวมกันเป็นฝูงที่สง่างาม ผล

เดอะปาร์คคว้า2ผลงานมาสเตอร์พีซ‘DRIFT’

งานนี้จัดแสดงถาวรที่บริเวณโถงล็อบบี้ของอาคาร

สำานักงานโครงการเดอะ ปาร์ค

Lonneke Gordijn ศิลปินดัตช์รายนี้ให้ความ

สำาคัญกับจังหวะและการเคลื่อนไหวของชิ้นงานมา

โดยตลอด โดยเขาให้คำาแนะนำาทีมงานติดตั้งหน้า

งานของสตูดิโอ ให้ปรับจังหวะการบินของนกให้ช้า

ลงเล็กน้อย เพื่อสร้างความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย

แก่ผู้ชม

นอกจากชมศิลปะจากศิลปินชั้นยอดแล้ว ยัง

มีการบรรเลงดนตรีของ วรรณฤทธิ์ พงศ์ประยูร 

นักดนตรีสมาชิกวง Stylish Nonsense มาเป็น 

ผู้ประพันธ์ดนตรีขึ้นใหม่ เพื่อบรรเลงคู่ไปกับชิ้นงาน 

โดยใช้เสียงเปียโนผสมผสานกับเสียงธรรมชาติของ

นกและสภาพแวดล้อม

สำาหรับผลงาน Amplitude มีการจัดแสดง

แบบชั่วคราวและถาวรที่พิพิธภัณฑ์ระดับโลกและ

หน่วยงานราชการของเนเธอร์แลนด์ อาทิ พิพิธภัณฑ์ 

Stedelijk ในอัมสเตอร์ดัม สถานที่ราชการอย่าง 

De Knoop เมืองอูเทรคต์ ส่วนในเอเชียเคยจัด

แสดงชั่วคราวในงาน F1 ที่เมืองเจดดาห์ ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย และสำาหรับที่โครงการเดอะ ปาร์ค 

ถือเป็นการจัดแสดงแบบถาวรครั้งแรกทั้งในเอเชีย

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

Meadow เป็นประติมากรรมศิลปะรูปทรง

ดอกไม้ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยมือทั้งหมด ส่วนกลีบ

ดอกไม้ทำาขึ้นจากผ้าย้อมสี ซึ่งศิลปินเลือกโทนสีที่

อ่อนโยนเพื่อให้เข้ากับการตกแต่งภายในของอาคาร

เดอะ ปาร์ค สื่อถึงความอัศจรรย์ของการเติบโตตาม

ธรรมชาติและความไม่แน่นอนของฤดูกาล อันเป็น

ผลลัพธ์จากการที่ศิลปินสังเกตและศึกษาวิธีที่จะ

ทำาให้วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถเคลื่อนไหวตาม

ลักษณะและอารมณ์ตามธรรมชาติได้อย่างสวยงาม

ผลงานศิลปะ Meadow มีการจัดแสดงแบบ

ชั่วคราวและถาวรที่พิพิธภัณฑ์และศูนย์การค้าชั้นนำา

ระดับโลก อาทิ พิพิธภัณฑ์ Stedelijk ในอัมสเตอร์ดัม 

พิพิธภัณฑ์ Superblue ในไมอามี ศูนย์การค้า  

Landmark ที่ฮ่องกง และศูนย์การค้า Chodov Centre 

ในปราก สาธารณรัฐเช็ก นอกจากนี้ยังมีงานติดตั้ง

ถาวรอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และฮ่องกง สำาหรับการติดตั้ง

ที่ โครงการเดอะ ปาร์ค นับเป็นการจัดแสดงแบบ

ถาวรแห่งที่ 3 ในเอเชีย และเป็นแห่งแรกในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  

จรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์

และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ

เดอะ ปาร์ค กล่าวว่า “เดอะ ปาร์ค ให้ความสำาคัญ

อย่างยิ่งต่อการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย

เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาพื้นที่ใช้งาน

แบบผสมผสาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้

ใช้อาคารและผู้มาเยือน เรามีความภาคภูมิใจที่ ได้

ถ่ายทอดวิสัยทัศน์นี้ออกมาผ่านการเลือกเฟ้นงาน

ศิลปะร่วมสมัยติดตั้งที่เดอะ ปาร์ค โครงการมิกซ์ยูส 

อัจฉริยะ พร้อมนำาเทคโนโลยีขั้นสูงมาผสมผสานกับ

งานศิลปะได้อย่างลงตัว ซึ่งปัจจุบันศิลปะถูกนำามา

เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของอาคารและชีวิตของผู้คน 

โดยเฉพาะมาตรฐานการออกแบบอาคาร WELL 

Building Standard ที่คำานึงถึงสุขภาวะ คุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อาศัย ทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ

“มาตรฐานของการเป็น WELL Building  

Standard นี้จะต้องมีองค์ประกอบที่ผสมผสาน

ระหว่างการออกแบบอาคารและงานศิลปะเข้า

ด้วยกัน ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ส่งผลเชิงบวกต่อ

อารมณ์และจิตใจของผู้ ใช้อาคาร นอกจากนี้เรายัง

มุ่งหวังให้เดอะ ปาร์ค เป็นพื้นที่แสดงความสามารถ

ของศิลปิน และเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาสัมผัสใกล้ชิด

กับศิลปะมากขึ้น ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ 

และผ่อนคลายด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน” 

จรินทร์ทิพย์กล่าว

เดอะ ปาร์ค มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุน

และจัดกิจกรรมด้านศิลปะที่เปิดโอกาสให้ผู้ชื่นชอบ

งานศิลปะได้เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ งาน Bangkok Art 

Biennale และมีการจัดตั้งฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม 

(Art & Culture) ภายในองค์กรขึ้นมาเพื่อดูแลงาน

ด้านนี้โดยเฉพาะ การให้คุณค่าแก่ศิลปะ เมื่อรวมกับ

การพัฒนาโครงการด้วยแนวคิดความยั่งยืน ส่งผลให้ 

เดอะ ปาร์ค เป็นโครงการมิกซ์ยูสแห่งแรกของไทยที่

ได้รับการรับรองด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมของอาคาร

ตามมาตรฐาน LEED เป็นมาตรฐานล่าสุดสำาหรับ

การออกแบบและก่อสร้างอาคารสีเขียวที่ยั่งยืน และ

การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคารตามมาตรฐาน 

WELL รวมทั้งการรับรองตามมาตรฐาน WELL Mind 

ด้วยการใช้งานศิลปะเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการ

ดูแลฟื้นฟูจิตใจผู้ที่อยู่ในอาคาร.

เ

สองศิลปินชาวดัตช์ DRIFT

จรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวยMEADOW ศิลปะรูปดอกไม้

ผลงาน AMPLITUDE

ศึกษาธิการ • “เกศทิพย์” หนุนเด็กรักการอ่าน 

เชื่อแก้ภาวะการเรียนรู้ถดถอย เตรียมส่ง

เสริมการอ่านทำาร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอง

เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตน

ได้เปิดโครงการ “สพฐ. รักการอ่าน : แก้

ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน” เพื่อ

การฟื้นฟู เติมความรู้ ส่งเสริมการอ่าน แก้

ภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ส่งผลให้การเรียนการสอนต้องอยู่ใน

รูปแบบการเรียนออนไลน์ ไม่ตอบโจทย์การ

พัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงทำาให้

เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ หรือ Learning 

Loss ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ

คุณลักษณะ ดังนั้น เป็นหน้าที่สำาคัญที่เราจะ

ต้องช่วยกันพัฒนานักเรียนให้ได้รับทั้งความ

รู้ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สังคม และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ  ซึ่งเรื่อง

นี้ถือเป็นนโยบายสำาคัญของนางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา 

ธิการ (รมว.ศธ.) ที่มอบให้สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งแก้

ปัญหาการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในปีการ

ศึกษา 2565 สพฐ.จะช่วยกันส่งเสริมเติม

เต็มฟื้นฟูองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของ

นักเรียนที่อาจจะขาดหายไป หรือไม่ได้รับการ

พัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งการอ่านและการร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะเป็นช่องทางสำาคัญ

อีกหนึ่งช่องทางที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ ปรับ

มุมมอง มีทัศนคติที่ดี สร้างเสริมคุณลักษณะ 

และทักษะสำาคัญได้ โดยนักเรียนมีความสุข 

สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ และ

ศักยภาพ งานนี้จึงเป็นงานที่มีความสำาคัญ ซึ่ง

การทำางานของทั้งผู้อำานวยการสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ผู้อำานวยการโรงเรียน และ

คุณครู จะช่วยก่อให้เกิดนวัตกรรมจากฝ่าย

ปฏิบัติ และเกิดประโยชน์กับนักเรียน และนำา

วิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไปเผยแพร่ให้

กับโรงเรียนอื่นได้นำาไปปรับใช้ต่อไป

“เราเชื่อว่าการอ่านจะช่วยพัฒนา

คุณภาพนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาจากภาวะ

การถดถอยทางการเรียนรู้ และเสริมสร้าง

พัฒนาการให้กับนักเรียนในด้านต่างๆ รวม

ทั้งสร้างจินตนาการจากการอ่าน เป็นจุดเริ่ม

ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างเป็น

ประโยชน์ และข้อคิดจากหนังสือเป็นแรง

บันดาลใจในด้านคุณลักษณะได้เป็นอย่าง

ดี จากที่ ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับจุดที่เชียงราย 

ณ โรงเรียนบ้านขัวแคร่ พบว่านักเรียน

ชอบและมีจินตนาการเล่าเรื่องราวในเรื่อง

ที่ตนเองอ่านได้อย่างเข้าใจ และยังนำาสิ่งที่

เป็นประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจำาวัน” รอง

เลขาฯ กพฐ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • “อัมพร” ลั่น กรณีเด็ก ป.6 ข่มขืน

นักเรียนหญิง  ป.5 จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริง

เสร็จภายในวันนี้ ส่วน ผอ.โรงเรียนบกพร่อง

ชาวบ้านฮือขับไล่ จะต้องถูกตั้งกรรมการสอบ

ด้วย หากพบช่วยเหลือนักเรียนที่ทำาผิด จะ

ต้องถูกสอบสวนทางวินัย

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวถึงกรณีที่เด็กชายชั้นประถมศึกษาปี 

ที่ 6 ข่มขืนเด็กหญิง ป.5 ในอาคารเรียน และ

พบว่าผู้อำานวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ์ สั่งห้ามเด็กเอาเรื่องนี้ ไป

บอกกับผู้ปกครอง บอกไม่ท้องหรอก ขณะที่

ชาวบ้านทนไม่ไหว ฮือขับไล่พ้นโรงเรียน ว่า

ตนได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้สั่ง

การให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา (สพป.) เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาที่ไปของเรื่อง

ที่เกิดขึ้น ในส่วนของความบกพร่องของ 

ผู้อำานวยการโรงเรียนนั้น ได้ตั้งคณะกรรม 

การสืบข้อเท็จจริงแล้ว หากพบว่ามีการปกปิด

ข้อมูลหรือไม่มีการช่วยเหลือนักเรียนจะต้อง

ถูกดำาเนินการสอบสวนทางวินัย ส่วนจะให้

ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่นั้น  หากตรวจ

สอบในเบื้องต้นพบผู้อำานวยการโรงเรียนมี

การปกปิดข้อเท็จจริงก็อาจจะต้องให้ออก

จากราชการไว้ก่อน

“สำาหรับในส่วนของเด็ก ป.6 ที่ไปข่มขืน

นักเรียนหญิงชั้น ป.5 นั้น ผมให้เป็นเรื่อง

การดำาเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำารวจในพื้นที่

ต่อไป สำาหรับการเยียวยาด้านร่างกายและ

จิตใจของนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ขณะนี้ ได้มี

นักจิตวิทยาได้เข้าพื้นที่ดูแลระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนแล้ว อย่างไรก็ตาม ผมจะเร่ง

สอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จภายในวันนี้ (27 

มิ.ย.) อย่างแน่นอน” เลขาฯ กพฐ.กล่าว.

สาธารณสุข • สธ.พัฒนา 2 ฟังก์ชันใหม่ผล

กระทบจากโควิดใน “หมอพร้อม” ทั้ง 

“ประเมินอาการลองโควิด-ตรวจสุขภาพใจ” 

หวังเป็น Digital Health Platform ของไทย ที่

ให้บริการครอบคลุมมากขึ้น สามารถแชตบอ

ตบนแอปหมอพร้อม หรือเข้าถึงผ่านลิงก์ได้ที่ 

https://bit.ly/DMIND11

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อม

ด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการ

แพทย์ และ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี

กรมสุขภาพจิต เปิดตัวฟังก์ชัน “ประเมิน

ภาวะลองโควิด” และ “ตรวจสุขภาพใจ” บน

แพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” โดย นพ.โสภณ

กล่าวว่า สธ.ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “หมอ

พร้อม” เป็น Digital Health Platform ของ

ประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ

ดิจิทัลแก่ประชาชน ปัจจุบันมีการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 การตรวจหา

เชื้อโควิด-19 การออกเอกสารรับรองโควิด

ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป และการออก

ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เป็นต้น โดยจะมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แพลตฟอร์ม

หมอพร้อมมีความสมบูรณ์และบริการที่

ครอบคลุมมากขึ้น

ทั้งนี้ สธ.เห็นว่า ช่วงการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำาให้มีผู้ติดเชื้อ

เป็นจำานวนมาก ผู้ป่วยหลายคนที่รักษาหาย

แล้วยังเผชิญกับอาการป่วยจากโควิด-19 ที่

หลงเหลืออยู่หรือภาวะ “ลองโควิด” ขณะ

ที่บางส่วนได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ 

จึงพัฒนาฟังก์ชันในหมอพร้อมเพิ่มเติมอีก  

2 ฟังก์ชัน ได้แก่ 1.กรมการแพทย์พัฒนา 

ฟังก์ชัน “ประเมินภาวะลองโควิด” พร้อมชุด

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะลองโควิดสำาหรับ

ประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาวะลองโควิด  วิธีเตรียมรับมือ และแนวทาง

การดูแลตนเอง และ 2.กรมสุขภาพจิต  

พัฒนาฟังก์ชัน “ตรวจสุขภาพใจ” เพื่อเป็น

เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และ

คัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่

อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของสถานการณ์

โควิด-19 โดยทั้ง 2 ฟังก์ชันนี้จะให้บริการ

บนแพลตฟอร์มของหมอพร้อม ทั้ง LINE OA, 

แอปพลิเคชัน และเฟซบุ๊ก

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า กรมการแพทย์

ได้พัฒนาชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาวะลอง

โควิด เพื่อเป็นคำาแนะนำาการดูแลสุขภาพ

สำาหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วแต่

ยังมีอาการหลงเหลืออยู่ พร้อมพัฒนาแบบ

ประเมินสำาหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหาย

ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และมีอาการผิดปกติ

ที่สงสัยว่าเป็นภาวะลองโควิด อาทิ ผมร่วง 

เจ็บหน้าอก ใจสั่น อ่อนเพลีย เหนื่อยเรื้อรัง 

ไอเรื้อรัง สมองล้า ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับ

สิ่งใด นอนไม่หลับ วิตกกังวล ซึมเศร้า ฯลฯ 

โดยสามารถประเมินภาวะลองโควิดเบื้อง

ต้นด้วยตนเองผ่าน “หมอพร้อม Chatbot” 

โดยระบบจะประเมินระดับความรุนแรงของ

อาการที่เกิดขึ้น พร้อมให้คำาแนะนำาในการ

ดูแลตนเอง จะช่วยให้ประชาชนทราบถึง

อาการผิดปกติและความรุนแรงหรือผลกระ

ทบที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษาโรคโควิด-19 

ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการรุนแรงจะแนะนำาให้

ประเมินซ้ำาอีกในระยะเวลา 3 เดือนหลังจาก

วันที่ตรวจพบเชื้อ เพื่อติดตามอาการ และ

หากอาการดังกล่าวกระทบต่อการดำาเนิน

ชีวิตประจำาวันอย่างมาก ควรพบแพทย์ที่

โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอรับคำาปรึกษา

และรับการตรวจรักษาเพิ่มเติม

พญ.อัมพรกล่าวว่า กรมสุขภาพจิต

ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

อุตสาหกรรม (UTC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบ DMIND ซึ่งเป็นระบบปัญญา

ประดิษฐ์ ที่จะช่วยประเมินและคัดกรองกลุ่ม

เสี่ยงที่เผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตจากการ

สัมภาษณ์พร้อมใช้ข้อมูลใบหน้า เสียง และ

ข้อความ ในการประเมินด้วยระบบ AI พร้อม

ให้คำาแนะนำาด้วยชุดข้อมูลความรู้ และเชื่อม

โยงระบบกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การช่วย

เหลือสำาหรับกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตใน

ระดับปานกลางและกลุ่มเสี่ยงระดับสูง โดย

ระบบ DMIND จะเชื่อมระบบกับ “หมอพร้อม” 

บนฟังก์ชันตรวจสุขภาพใจ ซึ่งประชาชน

สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันได้บนหมอพร้อม

แชตบอต หรือที่เมนูบริการอื่นๆ บน “หมอ

พร้อม” หรือเข้าถึงผ่านลิงก์ได้ที่  https://bit.ly/

DMIND11  นอกจากนี้ ยังสามารถเข้ามาศึกษา

ความรู้สุขภาพจิตด้วยตนเองได้ โดยชุดข้อมูล

ประกอบด้วยหมวดความรู้ต่างๆ ประกอบ

ด้วย เครียด ซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย ภาวะ

หมดไฟ การเติมพลังใจ วิธีดูแลจิตใจเมื่อสูญ

เสียคนรัก และการฟื้นฟูสุขภาพและป้องกัน

อาการ Post COVID เป็นต้น รวมถึงสามารถ

ปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิตที่เบอร์ 1323 

ได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง.

‘สธ.’เพิ่ม2ฟังก์ชันใหม่ใน‘หมอพร้อม’
‘ประเมินอาการลองโควิด-วัดสุขภาพใจ’ปรึกษาผ่านแชตบอตหวังแจ้งเกิดเป็นDigital Health Platform

‘เกศทิพย์’หนุนการอ่าน

แก้เด็กเรียนรู้ถดถอย

เสริมร่วมกับกิจกรรม  

‘อัมพร’ล่ันสอบนักเรียนป.6ข่มขืนป.5ต้องได้คำาตอบด่วน

อัมพร พินะสา
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11บันเทิง

พิ่งจะนั่งโม้กันเมื่อไม่นาน..

ได้รู้ว่า เวลานี้คุณสุพล วิเชียรฉาย กำาลังมี

ความสุขอยู่กับการคอยดูแล-ปรนนิบัติคุณแม่ในวัย

ชราที่บ้านหลังใหญ่ที่สร้างด้วยน้ำาพักน้ำาแรงในซอยแถวๆ 

เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา

เรื่องงานการบอกว่าเบามือไปเยอะแล้วหลังจาก

ที่บริษัทเทโรฯ ได้แยกตัวออกมาจากช่อง 3 ถ้าจะพูดว่า 

“ว่างงาน” ก็เห็นจะไม่ผิด..ว่างั้น!

“ไม่เบื่อเหรอ” ผมถามคุณสุพล หรือที่ผมเรียกด้วย

นับถือ “พี่งัด” ตอบ.. “ไม่นะ มันมีอย่างอื่นให้คิด-ให้ทำาอยู่

ตลอดเวลา กลับจะมีความสุขเสียอีก”

แต่เอ้า..เห็นพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ออนไลน์วัน

ก่อน ‘เทโร’ ติวเข้มการแสดง-ดนตรี ดึง ‘เดอะงัด’ ปั้นดาว

ป้อน ‘ช่อง 7’

อ่านรายละเอียด..เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำาหรับ

หลักสูตรติวเข้มดนตรีและการแสดงระดับอาชีพในชื่อ            

เทโร เพอร์ ฟอร์แมนซ์ คอร์ส 

ภายใต้การดูแลของเทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ผู้นำา

ด้านความบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทย กับโปรเจ็กต์ปั้น

ดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิง ทั้งดารา ศิลปิน 

พิธีกร ฯลฯ

โดยมี เดอะงัด-สุพล วิเชียรฉาย ผู้กำากับมือทอง

นั่งแท่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโปรเจ็กต์นี้ร่วมกับคณะ

อาจารย์ชื่อดังจากหลายสถาบัน

แหมๆ..พี่งัดก็..ปิดผมเสียเงียบเลยนะ คงกลัวกระซิบ

กระซาบแล้วผมจะปากโป้งมาโพนทะนาก่อนที่บริษัทจะ

เปิดเผยสิท่า?

เอาล่ะ..ถึงจะรู้ทีหลัง แต่เมื่อเป็นงานที่คุณสุพลมี

ส่วนรับผิดชอบ-ดูแล ผมก็อยากนำามาเล่าสู่กันฟังต่อใน                                                          

วันนี้

ซึ่งนอกจากจะติวเข้มการแสดง-ดนตรี เนื้อข่าวยัง

รายงานว่า..ยังมีหลักสูตรพิเศษอื่นๆ เช่น หลักสูตรการ

แสดงสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก ที่มีน้องๆ และผู้ปกครองให้

ความสนใจเป็นจำานวนมาก

รวมทั้งหลักสูตรดนตรีที่ได้รับความสนใจอย่างเนือง

แน่นจากผู้สมัครเรียนออนไลน์กว่าหมื่นคน กับบทเรียนที่

สนุกและเข้าใจง่ายชนิดที่ไม่ต้องมีพื้นฐาน แต่คุณสามารถ

นำาหลักสูตรลัดไปใช้ได้จริง 

สำาหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าไปได้ที่ Line:              

@teroperformance (มีแอท) หรือโทร. 06-5214-1666

นี่..จะพูดว่าเป็น “ครั้งแรก” ของช่อง 7 ก็ได้กระมัง 

กับการจับมือกับบริษัทผู้นำาความบันเทิงระดับแถวหน้า

อย่างเทโร เพื่อปั้น “ดาวดวงใหม่” เข้ามาอยู่ในสังกัด!

และเมื่อดูจากโปรเจ็กต์นี้ ก็พอจะคาดการณ์ได้ว่า 

ช่อง 7 ยังจะคงเดินหน้าอย่างแข็งขันเต็มกำาลังกับการเป็น 

“สถานีโทรทัศน์ยอดนิยม” ต่อไป..

และยังจะรักษา “แชมป์ละคร” เอาไว้อย่างเหนียว

แน่นตราบอีกยาวนาน!

ฉะนั้น ใครที่มีลูกมีหลานที่พอจะมีแวว ความ

สามารถด้านการร้องรำาทำาเพลง และการแสดง ก็น่าจะ

ฉวยโอกาสนี้สมัครเข้าไปตามช่องทางที่ได้ประกาศ

ไปเรียน-ไปติวเข้มกับคนมีความรู้-มีฝีมืออย่าง “พี่

งัด” รับรองไม่เสียเที่ยว ยิ่งได้เป็นนักแสดงของช่อง 7 ด้วย

แล้ว..

อนาคตมีแต่จะสว่างไสว ไปไกลแน่นอน!

ดูอย่าง “พี่อั้ม พัชราภา” นั่นไง เกิดกับช่อง 7 อยู่กับ

ช่อง 7 มาไม่รู้จะกี่ฝน-กี่หนาว ชื่อเสียงก็ยังหอมหวนชวน

ดม เป็นยอดดาราในดวงใจแฟนคลับไม่เสื่อมคลาย

และตอนนี้แฟนๆ ต่างเฝ้ารอดูละครเรื่อง “ลมพัด

ผ่านดาว” ท่ีเธอแสดงประกบสองพระเอก “ต๊ิก เจษฎาภรณ์” 

กับ “เข้ม หัสวีร์” ด้วยใจจดจ่อ..

ปล่อยสู่จอเมื่อไหร่..ก็เปรี้ยงเมื่อนั้น!.

เ

• เอาฤกษ์เอาชัย สักการะ                     

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการแข่งขันฮอกกี้

น้ำาแข็ง สำาหรับ คิน ธนชัย หลัง

จากเดบิวต์มีผลงานเพลงกับค่าย 

White fox แกรมมี่ฯ เจ้าตัวยัง

มีดีกรีเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีม

ชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ล่าสุดกำาลังจะมี

แข่ง ICE HOCKEY U20 ASIA AND OCEANIA 

CHAMPIONSHIP THAILAND BANGKOK ในวันที่ 

25 มิ.ย-2 ก.ค.นี้

• แฟนคลับเตรียมตัวให้พร้อม! สมาชิก 

ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด ์เตรียมยกทัพบุก “SMO 

Live” ตลอดทั้งสัปดาห์ หลังส่งสมาชิกจากยูนิต 

“Hoshizora Sisters” (โฮชิโซระ ซิสเตอร์ส) 

และ EGAO (เอกาโอะ) ชิงไลฟ์สดผ่านแอปพลิ

เคชัน SMO กันไปเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่าน

มา ล่าสุด 20 สาวพาเหรดกันมาสร้างปรากฏการณ์

ความฟิน ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆ ใน “SMO Live X 

Last Idol Thailand” เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.

• (ต่อ) โดยสมาชิกแต่ละคนจะมาพูดคุยกับ

แฟนคลับคนละ 1 ชม. วันอังคารที่ 28 มิ.ย.นี้ พบ

กับ ต้นน้ำา โพรเทีย, ชาชา เอ

กาโอะ, เรมี่ ซัมเดย์, แจน อาโอ

โซระ โตะ ทีเชิร์ต วันพุธที่ 29 

มิ.ย.นี้ เพลิดเพลินไปกับ ขนม

หวาน ซัมเดย์, ก้อย เอกาโอะ, 

รันม่า โพรเทีย วันพฤหัสบดีที่ 

30 มิ.ย.นี้ พบกับ หยดน้ำา ซัมเดย์, แนล เอกาโอะ, 

ซัมเดย ์และวันศุกร์ที่ 1 ก.ค.นี้ พบกับ จีจี้ เอกาโอะ, 

เก๋ โพรเทีย, ฟ้า อาโอโซระ โตะ ทีเชิร์ต, พิม โฮชิ

โซระ ซิ อย่าลืมโหลดแอป SMO LIVE ให้พร้อม

• มิดไนท์ ซินีม่า (Midnight Cinema) 

อังคารที่ 28 มิ.ย.นี้ ช่อง MONO29 เสนอภาพ

ยนตร์เรี่อง ผีแอดเพื่อน (Friend Request) เรื่อง

ราวของ “แมรี” ได้อัดวิดีโอตัวเองลงโซเชียล ก่อน

ที่เธอจะฆ่าตัวตายแมรีส่งคำาขอเป็นเพื่อนมาหา            

“ลอรา” เพื่อนในมหา’ลัยที่เรียนชั้นเดียวกัน เมื่อล

อรารับคำาขอเป็นเพื่อน เธอพบวิดีโอการฆ่าตัวตาย

ของแมรีโพสต์ในหน้าโฮมเพจของเธอ ที่ลบเท่าไหร่

ก็ลบไม่ได้ จากนั้นไม่นานลอราและเพื่อนๆ ก็ถูก

ปีศาจร้ายตามคุกคามชีวิต!

มักเกิ้ล

นชื่อว่าเป็นผู้กำากับที่ทุ่มเทกับการ

ทำางานทุกอย่าง สำาหรับ เอกชัย ศรี

วิชัย ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด 

“มนต์รัก วัวชน” ผลงานบริษัท เอ็ม เทอร์ตี้

ไนน์ จำากัด (M39) การ

ถ่ายทำาก็อลังการงาน

สร้างไม่แพ้ใคร โดย

เฉพาะฉากวัวชนที่เอกชัย

ลงทุนยกกองไปถ่ายทำาถึง

สถานที่จริงที่สนามชนวัว

ที่ใหญ่สุดในภาคใต้ และ

พี่น้องชาวใต้ยังให้เกียรติ

ยกขบวนร่วมเข้าฉากนับ

หมื่นคน

“ฉากเปิดและฉาก

แข่งขันวัวชน เราใช้กล้อง

ถ่ายทำา 7 ตัว เพราะ

สนามวัวชนที่กว้างมาก

และคนเข้าฉากเยอะมากเกือบหมื่นคน ทำาให้

การสื่อสารต้องใช้วิธีพูดผ่านลำาโพงและใช้

ทีมงานเยอะมาก วัวชนที่เข้าฉากก็เป็นวัว

ชนจริงๆ ที่มีมูลค่าสูงมาก ราคาต่อตัวราว 5 

ล้านบาท และมีเป็นสิบตัว การถ่ายทำาโคตรยาก ถ้าเรา

เอาโดรนมาบินถ่ายทำา เราก็กลัวว่าวัวจะตกใจโดรนแล้ว

เตลิด จะเป็นอันตรายทั้งต่อวัวและคนที่มาเข้าฉาก เราใช้

ไมโครโฟนแบบผ่านลำาโพง วัวชินกับการอยู่ในสนามที่มีคน

เชียร์เยอะ เสียงที่ดังอยู่แล้ว และถ้า

เราได้ไปนั่งชมในสนามเราจะได้ยิน

เสียงคนเชียร์ ความรู้สึกของคนไป

นั่งเชียร์ตรงนั้นจะเหมือนได้ไปนั่งดู

ฟุตบอลโลกในสนามเลยทีเดียว

เรื่องที่เน้นมากคือ คนนั่งดูใน

โรงภาพยนตร์จะได้อารมณ์ตรงนั้น 

เหมือนนั่งดูวัวชนในสนามจริงๆ เลย 

ระบบเสียงเราจัดเต็มมาก นอกจาก

นี้เรายังเพิ่มลำาโพงรอบทิศทางเพื่อ

ให้ได้ยินเสียงคนเจี๊ยวจ๊าว พูดคุย 

ส่งเสียงมาจากทุกทิศทุกทาง คุณ

จะลุ้นจนจิกเก้าอี้กันเลยเพราะว่า 

มันมันส์มาก สนามที่ใช้เป็นสนาม

อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นสนามชนวัวนานาชาติที่ใหญ่สุด

ในภาคใต้ อยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถ้าถามว่าติดต่อยาก

ไหม คือ ถ้าเป็นคนอื่นทำาก็ยาก และอาจจะทำาไม่ได้ด้วย 

แต่บังเอิญโชคดีว่าทุกคนเป็นเพื่อนเราหมด เลยไม่ยาก 

5 พระเอกสุดฮอต • “ช่องวัน 31” ยกทีมพระเอก “The 5 Elements” รวมตัว 5 พระเอกสุด

ฮอต ตงตง กฤษกร, ตรี ภรภัทร, ไบร์ท นรภัทร, ฟิล์ม ธนภัทร และเน๋ง ศรัณย์ จัดงานแฟน

มีตติ้งครั้งแรก The 5 Elements 1st Fan Meeting : MEETION UNSCRIPTED เมื่อวันเสาร์

ที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ Lido Connect สยามสแควร์ เพื่อเป็นของขวัญแทนคำาขอบคุณที่

แฟนๆ ทุกคนชื่นชอบและติดตามผลงานของ 5 หนุ่มมาโดยตลอด

ขึ้

คนัน เกรย์ ป๊อปไอคอนขวัญใจเจน-ซี 

ออกอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 “Superache” ที่

ยังคงร่วมงานกับโปรดิวเซอร์มือทอง

อย่าง แดน นิโกร ที่รับหน้าที่โปรดิวซ์ให้ โอลิเวีย 

โรดริโก ในอัลบั้ม SOUR รวมถึงอัลบั้มแรกอย่าง 

Kid Krow ของโคนัน เกรย์ ที่ทำาให้ชื่อของเขา

และล่าสุดเขา

ก็ได้ขึ้นปก PAPER 

Magazine และ

เมื่อคืนก่อนก็ได้ไป

แสดงเพลงล่าสุด 

“Disaster” ทาง

รายการทวีชีื่อดงัอยา่ง 

The Tonight Show 

Starring Jimmy 

Fallon, New Zealand 

อีกด้วย

โคนัน เกรย์ 

กำาลังจะออกทัวร์

อเมริกาเหนือ ก่อนไปเยือนออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้ที่

ลุยส์วิลล์, เคนทักกี รวมถึงเมืองใหญ่อย่าง

ชิคาโก และลอสแองเจลิส นอกจากนี้เขาก็จะ

ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีต่างๆ อีกมากมาย 

อาทิ มิวสิกมิดทาวน์, ไฟร์ฟลาย และออสตินซิ

ตีลิมิตส์ ก่อนจะมาจบทัวร์ในวันที่ 25 ตุลาคมที่                                             

ลาสเวกัส.

โ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เวลาถ่ายทำาจริงเราไม่ได้กำาหนดว่านักแสดงและ

นักแสดงสมทบต้องอยู่ตรงนี้นะ วัวชนต้องอยู่

ตรงนี้ต้องเล่นแบบนี้ ภาพที่เราเห็นใน

ภาพยนตร์จะเป็นภาพจริงทั้งหมด 

ซึ่งแต่ละครั้งมันจะมีการเดิมพัน

เงินเป็น 10-20 ล้าน และการที่

เราเอานักแสดงหรือกองถ่ายไปอยู่

ตรงนั้นจึงเป็นเรื่องยาก

สำาหรับวัวชนที่ครอบครัวบ้าน

พระเอกเลี้ยงไว้ที่ชื่อ เจ้าน้ำาตาล เป็นวัวชนจริง

ที่เรานำามาเข้าฉาก วัวตัวนี้ราคาแพงมาก ตอน

เจ้าของซื้อมาราคาก็สูงถึง 2-3 ล้านบาทแล้ว 

หนังเรื่องนี้ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม

ทางด้านกีฬาของภาคใต้ อย่างน้อยที่สุดคน

ต่างจังหวัดได้ดูจะได้เข้าใจ บางคนอาจจะดูเป็น

กีฬา หรืออาจจะดูเป็นการพนันก็แล้วแต่ ในการ

ทำางานทุกคนต่างคาดหวังอยากให้หนังประสบ

ความสำาเร็จ ในส่วนของเราคือทำางานให้ดีที่สุด 

ทำาให้คนดูมีความสุขที่สุดในการดูภาพยนตร์ อันนี้

ถือว่าเราประสบความสำาเร็จแล้วครับ ฝากไว้ด้วย

นะครับ มนต์รัก วัวชน พร้อมให้แฟนๆ ได้พิสูจน์

ความสนุกในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ ทั่วประเทศ”.

‘โคนัน เกรย์’ ออกอัลบั้ม2 ‘Superache’

พร้อมปล่อย MV เพลงใหม่ ‘Disaster’

‘เอกชัย’ทุ่มค่าตัววัวชน50ล้าน!

ลงถ่ายทำาสถานที่จริงถึงภาคใต้

เผ่นสิจะรออะไร‘เชซุส’หนี‘ฮาลันด์’ซบ‘อาร์เตตา’

อาร์เซนอล มีรายงานว่าสามารถเซ็นสัญญา

คว้าตัว กาเบรียล เชซุส มาเสริมแดนหน้าได้แล้ว 

หลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับกองหน้าชาวบราซิเลียน 

ของแมนเชสเตอร์ ซิตี เป็นที่เรียบร้อย ภายหลังจาก

ที่ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกรับข้อเสนอ 45 ล้านปอนด์ 

ในการปล่อยตัวหัวหอกแซมบ้ารายนี้ ไปอยู่กับทีมคู่

แข่งร่วมพรีเมียร์ลีก

ทีม “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ตกลงค่าตัวนักเตะ

กับทางซิตีได้ที่ตัวเลข 45 ล้านปอนด์ และข้อตกลง

ในเวลานี้ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์

แล้วตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอ โรมาโน ที่

เป็นเอเยนต์

เชซุสเคยร่วมงานกับมิเกล อาร์เตตา 

บอสทีมปืนใหญ่มาก่อน ตอนที่เขามาเป็นผู้

ช่วยโค้ชที่ซิตี มีรายงานว่าจะได้เซ็นสัญญา

ยาวเป็นเวลา 5 ปีกับอาร์เซนอล

คาดว่าซิตีจะใช้เงินจากการขายเชซุส

ไปสำาหรับการเซ็นสัญญาคว้าตัว คาลวิน ฟิล

ลิปส์ มิดฟิลด์ลีดส์ ยูไนเต็ด หลังสามารถตกลง

ค่าตัวกับทีมยูงทองได้แล้วที่ 42 ล้านปอนด์ 

บวกแอด-ออน สำาหรับกองกลางทีม

ชาติอังกฤษ

ส่วนที่ เป๊ป กวาร์ดิโอลา              

สามารถขายเชซุสได้ โดยง่าย เพราะ

ก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าตัว เออร์ลิง ฮา

ลันด์ จากโบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ มา

เป็นหัวหอกตัวเป้าตัวหลักคนใหม่

เรียบร้อย

สำาหรับอาร์เซนอล ได้เชซุสไป

ถือว่าทดแทน อเล็กซานเดอร์ ลากา

แซ็ตต์ ได้พอดี หลังกองหน้าฝรั่งเศสย้ายกลับไปลียง. 

interthaipost69@gmail.com

‘เดอะงัด’ ปั้นดาวป้อนช่อง 7

เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก กับเพลงฮิตอย่าง Heather, 

Maniac, Wish You Were Sober

ในส่วนของอัลบั้ม “Superache” มีทั้งหมด 

12 เพลง ถ่ายทอดมุมมองความรักที่ลึกซึ้งและ

หลากหลายอารมณ์ รวมถึงเพลงที่ปล่อยออกมา

ก่อนหน้านี้อย่าง People Watching, Astronomy, 

Jigsaw, Memories, Yours และซิงเกิลใหม่ที่มา

พร้อมมิวสิกวิดีโออย่าง “Disaster”

โดยอัลบั้ม “Superache” พูดถึงประเด็น

ความรักที่ยังติดค้างอยู่ในใจ ด้านโคนัน เกรย์ ได้

พูดถึงเนื้อเพลงในอัลบั้มนี้ ไว้ว่า

“สิ่งเดียวที่จะเชื่อมโยงถึงผู้ฟังได้ทั้งหมด 

คือการแชร์เรื่องราวจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

จริงของมนุษย์”

โคนัน เกรย์ ถือเป็นศิลปินที่อยู่ในทุกหน้า

สื่อ ก่อนหน้านี้ Rolling Stone ได้สัมภาษณ์เขา

เกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ “Superache”



12 ขาวประชาสัมพันธ

ซีคอนสแควร รวมกับ ไทยประกันชีวิต 

ชวนเที่ยวญี่ปุนแบบคูล คูล!! เนรมิตรสถาน

ที่ท่องเที่ยวติดอันดับที่คนไทยชอบไปตื่นตา

ต� นใจไปกับการจําลองบรรยากาศสุดเท อาทิ 

กระทอมหิมะ Yokote Kamakura, สะพาน

เอ-นนทกานต ทัพพะรังสี อึง ฝาก

มาแจงขาวสําหรับแฟน ๆ เมซอง แบรเช 

ปารีส ตั้งแตวันนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 

รานทุกสาขามีเซอรไพรซในโอกาส มิดเยียร 

เฟสติวัล (mid year festival) สินคาราคา

สุดพิเศษ ที่ตองรองวาวจริงอะไรจริง ซึ่งใน

แตละสาขาก็จัดสรรสินคามาตาง ๆ กัน ตอง

ไปเยี่ยมชม ทดลองกลิ่นน้ําหอมเติมตะเกียง

หรือกานกระจายความหอมกันนะคะ หรือ

หากใครสะดวกชองทางเฟซบุก ไลน คอล

แอนดแชท ก็ติดตอไดทุกชองทางออฟฟเชียล

เลยจา    

โรงพยาบาลเจาพระยา ขอเรียนเชิญ

ผูสนใจเขารวมรับฟงความรูสุขภาพ รูปแบบ

สัมมนาออนไลนผานชองทาง www.facebook.

com/hospitalchaophya ในหัวขอ “นวัตกรรม

ในการรักษามะเร็งเตานม ตอนท่ี 1” วิทยากร

โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน ศัลยแพทย

มะเร็งเตานม ในวันเสารที่ 23 กรกฎาคม 

เวลา 14.00-15.00 น. สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

Call Center โทร.0-2433-5666, 0-2433-

8222

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เที่ยวญี่ปุนสุดคูล ที่ซีคอนสแควร

“ไทยอามส” (THAI ARMS) ปลื้ม

สมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย 

เลือกนํากระสุนปนของบริษัท ใชในการแขงขัน

ในระดับ world class “IPSC Handgun 

World Shoot 2022, Pattaya Thailand” ที่จะ

จัดขึ้นในปลายป พรอมเผยแผนเตรียมขยาย

ฐานการผลิตครั้งใหญ บนพื้นที่กวา 700 ไร 

จ.ลพบุรี ตอยอดธุรกิจภาคอุตสาหกรรมปองกัน

ประเทศตามนโยบายภาครัฐ S-curve 11  

นายวีรพงศ  ชวงแกววิเศษ  ประธาน

เจาหนาที่บริหาร  (CEO)  บริษัท  ไทยอามส  

จํากัด (THAI ARMS) บริษัทผูผลิตกระสุน

มาตรฐานชั้นนําของเมืองไทย  กลาวภายใน

งาน TA Move Forward  ถึงความสําเร็จที่

ผานมา และการถูกคัดเลือกจากสมาคมกีฬา

ยิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย (THPSA) นํา

กระสุนไทยสูการแขงขันระดับ world class   

“IPSC Handgun World Shoot  2022,  

Pattaya Thailand” ที่มีกําหนดจัดขึ้นในปลาย

ปนี้วา ที่ผานมา  บริษัท ไทยอามส จํากัด และ

สมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทย 

ไดรวมกันจัดงานแถลงขาวความคืบหนา ใน

การแขงขันกีฬายิงปน “IPSC Handgun 

World Shoot 2022, Pattaya Thailand”  ซึ่ง

เปนครั้งแรกในประเทศไทย และมีกําหนด

จัดขึ้นในระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน – 4 

“ไทยอามส” เตรียมขยายฐานการผลิตยกระดับพัฒนาสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

ธันวาคม 2565 นี้ ที่ พัทยา จ.ชลบุรี นับเปน

อีกหนึ่งกาวความสําเร็จของ “THAI ARMS” 

กับการเขาไปอยูในใจของนักกีฬาในฐานะ

กระสุนปนคุณภาพ ที่นักกีฬาเช� อมั่นและ

ยอมรับในมาตรฐานใหเปนสวนหนึ่งของ

ความสําเร็จในทุกแมทซสําคัญของพวกเขา 

และเปนหนึ่งในความสําเร็จของเราที่มากก

วาธุรกิจ คือ ไดสรางภาพจําที่ดี ของ THAI 

ARMS สูสายตาชาวโลก

“เราไดรับปจจัยบวกในหลายๆ ดาน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงความกาวหนาของโครงการ

ขยายฐานการผลิตบนพื้นที่กวา 700 ไร ใน

จังหวัดลพบุรี ซึ่งดําเนินไปตามเปาหมาย

และไดรับการรับรอง EIA (Environmental 

Impact Assessment Division) จากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมเรียบรอยแลว รวมทั้ง

ความพรอมดานการนําเขาวัตถุดิบ เคร� องจักร 

ตลอดจนเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และ

สหรัฐอเมริกา ท่ีนับไดวาเปนสุดยอดเทคโนโลยี

ระดับโลก ตามสิทธิประโยชนบัตรสงเสริม

การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสง

เสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งบริษัทฯ เปนธุรกิจ

ในกลุมอุตสาหกรรมปองกันประเทศที่ ไดรับ

สิทธิประโยชนจาก BOI อยางไรก็ตาม

ทั้งหมดนี้ เปนการสงเสริมความกาวหนา

ทางเศรษฐกิจ สรางงาน สรางรายไดใหกับ

ประเทศ และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล 

เพื่อให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็น

อุตสาหกรรมเปาหมายลําดับที่ 11 อยางเปน

รูปธรรม นําพาประเทศไปสูความมั่งคั่ง และ

ยั่งยืนตอไป

นายวีรพงศ ยังบอกอีกวา การขยาย

เขาไปสูอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ไทยอามส 

มีความพรอมท่ีจะเปนกําลังสํารองดานการผลิต 

เพ� อความม่ันคงของชาติ และสรางการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย ทั้งนี้ แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

และ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) ไดถูกนําเขามาเปน 1 ใน 12 อุตสาหกรรม

เปาหมายใหม ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน

ในนโยบาย S-curve 11 ตามยุทธศาสตรชาติ

ของรัฐบาล”

ดอกวิสทีเรีย, เสาโทริสีทอง, สวนหุนยนต 

Sakurazaka, แคปซูลโฮเทล พลาดไมไดกับ

Robot Cafe คาเฟหุนยนตสุดวาว, และ

ไปแวะเช็คอินที่ “วากายามา” พบขบวนรถไฟ 

สายเหมียวกับนายสถานีนองแมวสุดน�ารัก, 

ตลาดปลาคุโรชิโอะ พบ

กับกิจกรรมการโชวแล

ปลาใหชมกันแบบสดๆ 

เ ลื อ กซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก 

“Meow Muse” สินคา

คุณภาพจากศิลปนวรุตม 

เสวิกุล, ชิมอาหาร เคร� องด� ม

สไตลญี่ปุนแบบจัดเต็ม

กวา 100 รานคา

นายจรัญ ผูพัฒน 

รองกรรมการผูจัดการ

สํานักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ 

ศูนยสรรพสินคาซีคอน สแควร เปดเผยวา 

ความรวมมือกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) จัดงาน “Cool Japan” จัดขึ้น 

เพ� อชวนสัมผัสบรรยากาศของประเทศญี่ปุน

สรางสีสันใหกับลูกคา ภายในงานไดจําลอง

บรรยากาศสถานที่ทองเที่ยวสุดเก เท และ

สวยงามมาไว ในงาน  ไดแก  คะมะคุระ 

(Kamakura) กระทอมหิมะ (Snowigloo) เปน

หนึ่งในเทศกาลของฤดูหนาวที่มีการสืบทอด

มาแตเดิม ในแตละปชวงเทศกาลจะมีการ

สรางกระทอมหิมะ  ทั้งหลังเล็กและหลังใหญ

ไวทั่วเมือง Akita, ชมความงามของ ดอกวิส

ทีเรีย (Wisteria) หรือที่ชาวญี่ปุนเรียกกันวา

ดอกฟูจิมีลักษณะเปนดอกไมเล็กๆ จํานวน

มากรวมตัวกันเปนพวงระยาคลายผลองุน 

และเป็นดอกไม้ที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบในเมือง 

Fukuoka, จุดถายรูปสุดเก ซุมเสาโทริอิสีทอง 

เมืองฮิตาชินากะ อิบารากิ, สวนซากุระซากะ 

Sakurazaka Park สวนสาธารณะที่ตกแตง

ดวยหุนยนต, Capsule hotel ในโตเกียว, 

แวะชอปปงที่ยานโดทงโบริ แหลงชอปปงสุด

ชิคในโอซากา พบกับกิจกรรมตักกุง ทําซาซิ

มิสดบนเรือ Buffet ซูชิยืนกินจากราน Sushi 

Like, เติมความหวานที่ Robot Cafe คาเฟ

หุนยนต ที่จะมีหุนยนตคอยเสิรฟขนมและ

เคร� องด� มจากราน Moomin Cafe แวะแชะ

และแชรกับเหลาคอสเพลย ในงานแบบจัด

เต็มตลอดทั้งวันในวันเสาร-อาทิตย บริเวณ

ลานน้ําพุ ชั้น1 ในงาน “Cool Japan” 

ระหวาง วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 

2565 บริเวณชั้น1 ลานน้ําพุ , ลานมารดี 

โซน MUNx2 และ ลาน North Terrace ศูนย

สรรพสินคาซีคอนสแควร  ถนนศรีนครินทร  

สอบถามขอมูล เพิ่มเติม โทร.  0-2721-8888 

หรือ www.seaconsquare.com, www.

facebook.com/SeaconSquareFanPage, 

Instagram:seaconsquare, Line: @seacon-

square

เสด็จเยี่ยมสมาชิก     ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ

เยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปดชมรม 

TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพรมานุสรณ

จังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผูวาราชการ

จังหวัดเพชรบุรี พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหนาสวนราชการ คณาจารย 

ขาราชการทุกหมูเหลา ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเฝารับเสด็จ

 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 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 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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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หรือ NIA (ที่ 2 จากขวา) และ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและ

การออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 2 จากซาย) ลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือเพ� อการพัฒนาธุรกิจดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสรางสรรค 

โดย NIA จะใหการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนา

นวัตกรรมนานาชาติ อีกทั้งใหการสนับสนุนทุนวิจัยกับสถาบันฯ เปนระยะเวลา 3 ป โดยมี 

ดร.กริชผกา บุญเฟ� อง รองผูอํานวยการดานระบบนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน) (ขวา) และ รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ รองคณบดีฝายบริหารแผนกลยุทธและ

พัฒนาบุคคล (ซาย) รวมเปนสักขีพยาน ในงานเปดตัว Startup Thailand x Innovation 

Thailand 2022 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม (ซอยโยธี) เม� อเร็วๆ นี้ 

NIA จับมือ ลาดกระบัง
รวมกันพัฒนาธุรกิจดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสรางสรรค

อีซีแถลงขาวโครงการ EEC Enterprise    คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ อีอีซี พรอม

ดวย ธัชพล กาญจนกุล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน แถลงขาว “โครงการ EEC 

Enterprise” พรอมจัดเสวนาพิเศษในหัวขอ “EEC Enterprise กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

อยางยั่งยืน” รวมดวย เบญจพล นาคประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.),ยุทธนา กาญจนะโกมล ผูชวยผูอํานวยการฝาย ธนาคารเพ� อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และวิฑูร เนติวิวัฒน นายกสมาคมกัญชงไทย เพ� อ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยนํารองโครงการโรงงานกัญชงตนแบบ สงเสริมปลูกพืชสมุนไพร

กัญชง และพัฒนาผลิตภัณฑกัญชง เพ� อใชทางการแพทยและเคร� องสําอาง ที่สํานักงานคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 

CPF เปดตัว "ชมรมพนักงาน" ประเดิมศึกลูกขนไกคูหยุดโลก CEO ซีพีเอฟ - เมย รัชนก 

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผูบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร หรือซีพีเอฟ 

รวมแขงขันแบดมินตัน ศึกคูหยุดโลก กับ เมย-รัชนก อินทนนท นักแบดมินตันทีมชาติไทย มือ

อันดับ 8 ของโลก ในโอกาสเปดตัว "ชมรมพนักงานซีพีเอฟ : CPF Club" จํานวน 16 ชมรม 

เพ� อเช� อมสัมพันธระหวางผูบริหารและพนักงานทั้งองคกร ยกระดับ Wellbeing ตามความ

สนใจของพนักงาน โดยมี คณะผูบริหารและพนักงานซีพีเอฟ รวมกิจกรรมอยางคึกคัก ในงานน้ีมี 

2 นักกีฬาดาวรุง ทั้ง วิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต และ จิว-ภัทรสุดา ไชยวรรณ รวมดวย

“สราง- เติมเต็ม -พัฒนา - กอเกิด” เปดรั้วป 65      ศาสตราจารย แพทยหญิงจิรพร 

เหลาธรรมทัศน คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดงาน เปดรั้วอยางเปนทางการ

ครั้งแรก คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ 

ซึ่งมีพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิต การสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรม การใหบริการวิชาการ  

เติมเต็มบุคลากรการแพทยในสาขาท่ีขาดแคลน ตามปรัชญา “สราง- เติมเต็ม -พัฒนา - กอเกิด” 

โดยในปการศึกษาลาสุดนี้เปดให เยี่ยมชมสถานที่ในการเรียนรู ฝกสอน และปฏิบัติงานจริง 

อาทิ โรงเรียนนักอัลตราชาวดทางการแพทย  โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงเรียนวิทยาศาสตรการ

เคล� อนไหวและสุขภาพ ฯลฯ พรอมโชวเทคโนโลยีทันสมัย ที่ใชในการเรียนการสอนนักศึกษา

ของคณะฯ ดวย ที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟา

จุฬาภรณ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ปจจุบันมองไปทางไหนขาวของราคา

สูงข้ึนเกือบทุกอยาง โดยเฉพาะนํ้ามัน อาหาร 

ของใช ฯลฯ สงผลใหอัตราคาครองชีพสูงขึ้น

ตามลําดับ ทําใหหลายคนมองหาสิ่งที่คุมคา

และคุมราคามากย่ิงข้ึน ทรูมูฟ เอช เครือขาย

อันดับ 1 จึงมอบแคมเปญ “ทรูใหมา มือถือดี ๆ ” 

แคมาอยูกับทรูคุมกวา ไดมากกวา ตอกย้ํา

ความคุมสุด ครบสุด ดวยแพ็กเกจรายเดือน

สุดคุม ชวยพยุงคาใชจาย เพียงสมัครหรือใช

แพ็กเกจรายเดือนเริ่มตน 399 บาท ระยะ

สัญญา 15 เดือน พิเศษยิ่งขึ้น!! สําหรับลูกคา

ทรูเพียงใช 300 ทรูพอยท แลกรับเคร� องทันที 

สวนลูกคาท่ัวไปสามารถรับเคร� อง True S1 หรือ

นําเครื่องเก่ารุ่นใดมาแลกรับเครื่องใหม่ ได้

แทนการใชพอยท ตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2565 (ยกเวน OPPO A74 ถึงวัน

ท่ี 30 มิถุนายนเทาน้ัน) ท่ี ทรูช็อปทุกสาขา และ

ทรูช็อปในเซเวน อีเลฟเวน โลตัส แม็คโคร 

และตัวแทนทรูที่รวมรายการทั่วประเทศ

สําหรับมือถือรุนที่รวมรายการ ทั้ง

เครือขาย 5G และเครือขาย 4G มีดังนี้

มือถือรองรับเครือขาย 5G

• TCL 20R 5G ปกติ 6,990 บาท 

(เพียงใชแพ็กเกจรายเดือน 499 บาท)

•  Nokia G50 5G ปกติ 8,590 บาท 

(เพียงใชแพ็กเกจรายเดือน 599 บาท)

•   OPPO A74 5G ปกติ 8,999 บาท 

(เพียงใชแพ็กเกจรายเดือน 699 บาท)

มือถือรองรับเครือขาย 4G

• True S1 ปกติ 3,599 บาท (เพียงใช

แพ็กเกจรายเดือน 399 บาท)

• Moto E7i Power ปกติ 3,499 บาท 

(เพียงใชแพ็กเกจรายเดือน 399 บาท)

• True l ZTE Blade A51s (เฉพาะที่

เซเวน อีเลฟเวน เทานั้น) ปกติ 3,299 บาท 

(เพียงใชแพ็กเกจรายเดือน 399 บาท)

• Wiko Y82 (เฉพาะท่ีเซเวน อีเลฟเวน 

เทานั้น) ปกติ 2,699 บาท (เพียงใชแพ็กเก

จรายเดือน 399 บาท)

• Infinix Hot 12i (เฉพาะที่เซเวน 

อีเลฟเวน เทานั้น) ปกติ 3,799 บาท (เพียง

คุมสุด ครบสุด กับ “ทรูใหมา มือถือดี ๆ ” 

เลือกรุนที่ใช พรอมแพ็กเกจโดนใจ

ใชแพ็กเกจรายเดือน 599บาท)

พิเศษ!! ลูกคาทรูมูฟ เอช ทุกแพ็กเกจ

สามารถรับชมเต็มอิ่มกับความบันเทิงแบบจัด

เต็ม หรือดูหนังดังซีรีสยอดฮิตกับแพ็กเกจทรู

ไอดี พลัส นาน 12 เดือน ผานแอปทรูไอดีฟรี 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และรับสิทธ์ิ

ผานชองทางออนไลนไดท่ีทรูสโตร https://bit.

ly/TrueHaiMa พรอมเตรียมพบกับคาราวาน

มือถือเก่าแลกเครื่องใหม่ภายใต้แคมเปญ 

"ทรูใหมา มือถือดี ๆ" เลือกรับมือถือแบรนด

ดังหลากรุนจากทรู พรอมสนุกกับกิจกรรม

มากมายไดทั่วประเทศ ตั้งแต 23 มิถุนายน 

ถึง 30 กันยายนนี้

คิง เพาเวอร ออนไลน มอบความ

พิเศษ จัดแคมเปญ BEST BRANDS OF 

THE MONTH พบกับสุดยอดแบรนดราคา

สุดพิเศษ กวา 10,000 รายการ พรอมดีลสุด

ฮอต เฉพาะวันที่ 7 - 8 เดือน 7 ลดสูงสุดถึง 

70% เปดประสบการณชอปออนไลนตลอด 

24 ชั่วโมงไดที่ www.kingpower.com และ 

คิง เพาเวอร แอปพลิเคชัน ระหวางวันที่ 1 

– 7 กรกฎาคม 2565 

คิง เพาเวอร ออนไลน เปดประสบการณ

ชอป 360 องศา มีไฟลตหรือไมมีไฟลตบิน

ก็ชอปคุมได จัดแคมเปญ BEST BRANDS 

OF THE MONTH ภายใตธีม HAPPY 

SHOPPING FEST #ดีลดีสุดฮอตชอปแบบ

เซฟๆ พบสินคาแบรนดดังประจําเดือนหลาก

หลายหมวดหมูในกลุม สินคาบิวตี้ สกินแคร 

นาฬ�กา เคร� องหนัง และสินคาแฟช่ันมากมาย 

อาทิแบรนด Chole, Sulwhasoo, Laneige, 

Chato studio พรอมสวนลดสูงสุด 35%  

คิง เพาเวอร ออนไลน จัดเต็มโปรโมชั่น ชวนชอปแบบเซฟๆ ตอนรับ 7 เดือน 7 ลดสูงสุด 70% 

ไมมีขั้นต่ํา เพียงใสรหัส BEST30 พลาดไมได! 

เฉพาะวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 65 พบ

ตอนรับการกลับมาอีกครั้งของเรา

เที่ยวดวยกันกับโปรโมชั่นที่ทุกทานรอคอย 

แพ็กเกจ STAY & DINE สุดคุมใหทั้งหองพัก 

ฟรีอัพเกรด เพิ่มเวลาเขาพัก และเครดิตรับ

ประทานอาหารอีกวันละ 2,000 บาท

แพ็กเกจ STAY & DINE โรงแรม

มณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ มอบการพักผอน

สุดพิเศษดวยหองดีลักซหนึ่งคืน ฟรีอัพเกรด

ไปหองพรีเมียร เช็คอินไดตั้งแต 8.00 น. 

และเช็คเอาทไดถึง 20.00 น. รวมเขาพักได

สูงสุด 36 ชั่วโมงเต็ม 

นอกจากน้ี ยังมีเครดิตรับประทานอาหาร

ที่หองอาหารของโรงแรมฯ อีกวันละ 2,000 

บาทสุทธิ ใชไดตลอดวัน เลือกอิ่มอรอยกับ

อาหารไทยจีนระดับพรีเมี่ยมที่หองอาหาร

เรือนตน ลิ้มรสมื้อค่ําสไตลยุโรปจากเชฟ

ระดับมาสเตอร แอรเว แฟรรารด ที่หอง

อาหารพระรามสี่บิสโตร หรือใชรับประทาน

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

นําโดย ยวิศาล สิปยารักษ ประธานเจาหนาท่ี

บริหารสายบริหารพื้นที่เชาและผูเชาสัมพันธ 

บริษัท เอ็ม บี เค เปนประธานเปดงาน MBK 

CENTER Presented BaNANA x True 5G 

MOBILE & IT 2022 มหกรรม Mobile & IT 

Festival สุดยิ่งใหญใจกลางเมือง รวมดวย

พันธมิตรทางธุรกิจท่ีรวมนําสินคามาจัดรายการ

พิเศษ เจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล ผูอํานวยการ

บริหารอาวุโส ดานการจัดการระดับภูมิภาค 

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น สกาว ภิพิตรดิลก 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ true shop by 

Com7 บริษัท คอมเซเวน ศันสนีย สวางเนตร 

มหกรรม Mobile & IT Festival สุดยิ่งใหญใจกลางเมือง

ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท คอมเซเวน นิดา 

ปราชญวิทยา ผูเชี่ยวชาญ-บริหารการตลาด 

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต 

สําหรับงาน MBK Center Presented 

BaNANA x True 5G Mobile & IT 2022 จะ

จัดขึ้นตั้งแตวันนี้ – 3 กรกฎาคม บริเวณชั้น 

G ลาน CENTER HALL และ PHAYATHAI 

HALL และ ชั้น 4 โซน D ศูนยการคาเอ็ม บี 

เค เซ็นเตอร ยกขบวนสินคา IT Smartphone 

Gadget ลดสูงสุด 90 % แจก GIFT VOUCHER 

สวนลดลุนรางวัลรวมมูลคากวา 1 ลานบาท 

พรอมสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกแอปพลิเคชัน 

MBK PLUS และ บัตรเครดิต TTB

เราเที่ยวดวยกัน (อีกครั้ง) กับแพคเกจ STAY & DINE โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ

อาหารเชาในวันถัดไป

แพ็กเกจ STAY & DINE ราคาเริ่มตน

คืนละ 4,000 บาทสุทธิ จองผานโครงการ

เราเที่ยวดวยกันจายเพียง 2,400 บาทสุทธิ 

พรอมรับคูปองทองเที่ยวรับประทานอาหาร

วันละ 600 บาท ผานแอปเปาตังค แพ็กเก

จนี้สําหรับการจองและเขาพักภายในวันที่ 30 

กันยายน 2565 เขาพักไดทุกวัน ไมมี Blackout

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

ปรับปรุงภายใตแนวคิด Revival of the Original 

พลิกโฉมโรงแรมไทยระดับตํานานใหเปน

โรงแรมหาดาวที่ทันสมัย ในทําเลที่ตั ้ง

ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกเหมาะอยางย่ิง

สําหรับการเดินทางทองเที่ยวและพักผอน

อยางมีระดับ สํารองหองพัก โทร.0-2233-7060 

หรือจองผานเว็บไซต โรงแรมฯ www.mon-

tienbangkok.com ทักผานไลน โรงแรม LINE 

Official ID @montienbangkok

ซุปเปอรดีล ลดสูงสุด 70% ไมมีขั้นต่ํา ไมมี

โคดสวนลด 

พิเศษ! ตลอดเดือนกรกฎาคม 65 กับ 

EXCLUSIVE BRAND FESTIVAL สินคา

สงบานราคาดิวตี้ฟรี ลดสูงสุด 30% เม� อ

ชอปครบ 2,000 บาท เพียงใสรหัส EBEDJUL 

ชอปสนุกรับความคุมคา กับ คิง เพาเวอร 

ออนไลน พรอมสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ 

สวนลดเพิ่ม 5% เม� อซื้อครบ 1,200 บาท 

เพียงใสรหัสสวนลด SV CODE จากพนักงาน 

คิง เพาเวอร, สวนลดพิเศษ 200 บาท 

สําหรับลูกคาใหมที่สมัครสมาชิกออนไลน,  

แบงชําระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน*, รับ

เครดิตเงินคืนสูงสุด 8000 บาท* และรับของ

สมนาคุณสุดพิเศษจากแบรนดดัง (Gift with 

Purchase) พรอมบริการ Home Delivery จัด

สงฟรีทั่วประเทศ เม� อชอปขั้นต่ํา 699 บาท 

รวมเปดประสบการณชอปสินคาราคาดิวตี้

ฟรีรูปแบบใหม แบบไมตองมีไฟลตบินไดแลว

วันนี้ ที่ www.KINGPOWER.COM และ คิง 

เพาเวอร แอปพลิเคชัน 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเจอวิกฤตไฟฟ้าจากอากาศร้อนจัด

โตเกียว • รอยเตอร์รายงานว่า ทางการญี่ปุ่นดำาเนินการ

อย่างเร่งด่วนเมื่อวันจันทร์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงกว่าที่คาดจากอุณหภูมิที่สูง

ขึ้นทั่วประเทศ หลังประกาศยืนยันว่าสิ้นสุดฤดูฝนที่กรุง

โตเกียวแล้ว เป็นการสิ้นสุดหน้าฝนเร็วสุดเป็นประวัติการณ์

นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึก ราคาไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นทำาให้

ประชาชนใช้ชีวิตลำาบากมากขึ้นอีก เนื่องจากต้นทุนเชื้อ

เพลิงที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย 

ปัญหาการขาดแคลนพลังงานอาจส่งผลกระทบต่อการเลือก

ตั้งสภาสูงที่จะมีขึ้นในอีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ของพรรคเสรี

ประชาธิปไตย พรรครัฐบาลของญี่ปุ่น ซึ่งโดนกดดันหนักอยู่

แล้วในเรื่องการจัดการกับราคาสินค้าผู้บริโภคที่สูงขึ้น เจ้า

หน้าที่กระทรวงเศรษฐกิจ, การค้าและอุตสาหกรรม กล่าว

เมื่อวันจันทร์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

เมื่อวานนี้ นับตั้งแต่เมื่อเช้ามา ท่ามกลางอากาศร้อนจัดที่ไม่

ต้องตามฤดูกาล

เอกวาดอร์ลดราคาน้ำามันหลังเจอประท้วง

กี โต • เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีกิเยร์ โม ลัส

โซ ของเอกวาดอร์ ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่า จะลดราคา

น้ำามันที่จุดฉนวนให้เกิดการชุมนุมประท้วงมาเป็นเวลาหลาย

สัปดาห์ แต่ไม่ได้ลดลงมากเท่าที่กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้อง 

ผู้นำาเอกวาดอร์กล่าวในแถลงการณ์ทางโทรทัศน์และวิทยุ

ว่า “ผมตัดสินใจที่จะลดราคาน้ำามันเบนซินลง 10 เซนต์ 

(3.53 บาท) ต่อแกลลอน และดีเซล 10 เซนต์ต่อแกลลอน” 

สืบเนื่องจากการประท้วงของสมาพันธ์ชนเผ่าพื้นเมืองแห่ง

เอกวาดอร์ (Conaie) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน โดยปิด

ถนนหลายสายและเข้ายึดบ่อน้ำามันหลายแห่งทั่วประเทศ 

เรียกร้องให้มีการประกาศลดราคาน้ำามันเบนซิน 30 เซนต์ 

(10.66 บาท) และน้ำามันดีเซล 35 เซนต์ (12.36บาท)

เสียงดอกไม้ไฟงานไพรด์แทบเหยียบกันตาย

นิวยอร์ก • เกิดเหตุแตกตื่นวิ่งหนีตายในงานไพรด์พาเหรด

ที่นครนิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ ตำารวจเผยว่าผู้คนหลายร้อย

คนแตกตื่นวิ่งหนีเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเสียงดอกไม้ไฟเป็น

เสียงปืน เอเอฟพีเผยว่าตำารวจเอ็นวายพีดีทวีตยืนยันไม่นาน

หลังเกิดเหตุว่า “ไม่มีการยิงใดๆ เกิดขึ้นในสวนสาธารณะวอ

ชิงตันสแควร์ปาร์ก สอบสวนพบว่าเป็นเสียงดอกไม้ไฟที่จุด

ในสถานที่นั้น ไม่มีผู้ ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากความสับสน

อลหม่านในครั้งนี้” จากวิดีโอที่มีผู้ โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย

แสดงให้เห็นว่าผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัว ไม่

ก็เร่งฝีเท้าเดินเร็วขึ้นไปตามถนนที่อยู่ติดกับจัตุรัสหลังเกิด

ความหวาดผวาว่าจะเกิดเหตุกราดยิง งานนี้มีผู้คนหลาย

หมื่นไปร่วมงาน LGBTQIA+ Pride Parade ซึ่งเดินไปตาม

ท้องถนนของแมนฮัตตันตอนล่าง. 

าเป็นไปตามแผนจริง ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียจะเป็น

ผู้นำาเอเชียคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์การเมืองระหว่าง

ประเทศในภาวะสงครามยูเครนเลยทีเดียว

นั่นคือจะไปเยี่ยมคู่กรณีสงครามถึงบ้าน

เพราะข่าวบอกว่าประธานาธิบดี Joko Widodo หรือ “โจโก

วี” เตรียมจะเดินสายไปเยือนกรุงมอสโคของรัสเซียและกรุงเคียฟ

ของยูเครนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

เพื่อปรึกษาหารือในการที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพประชุม 

สุดยอด G-20 ในเดือนพฤศจิกายนนี้

เป็นช่วงใกล้กันกับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมสุด 

ยอด APEC เหมือนกัน

ผมเชื่อว่านายกฯ ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ของไทย ก็มีปัญหา

คล้ายกับผู้นำาอินโดนีเซีย

นั่นคือหากสงครามยูเครนลากยาวไปถึงสิ้นไป จะทำาอย่างไร

กับคำาเชิญที่จะไปถึงผู้นำาโลกที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่ขณะนี้

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ 

ได้ ใช้วิธีการกดดันขอไม่ให้อินโดฯ เชิญปูตินแห่งรัสเซียไปร่วม

ประชุม G-20

แต่โจโกวีเห็นว่าไม่ควรจะถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากำาหนดว่า

เจ้าภาพควรจะเชิญใครหรือไม่เชิญใคร

เพราะหน้าที่เจ้าภาพคือการประสานให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันหา

ทางแก้ปัญหา

และการประชุม G-20 เป็นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

สังคม

ไม่ควรให้สงครามยูเครนกลายเป็นอุปสรรคของการพบปะ

หารือของผู้นำาระดับโลก

ว่าแล้ว โจโกวีก็ออกข่าวว่าได้เชิญปูตินมาร่วมด้วยแล้ว 

และท่านผู้นำารัสเซียก็ออกข่าวผ่านช่องทางของตัวเองว่ามีความ

ประสงค์จะมาร่วมประชุมที่บาหลีของอินโดฯ ในปลายปีนี้ด้วย

โจโกวีรู้ว่าการออกข่าวว่าเชิญปูตินมาร่วมด้วยนั้นมีความ

เสี่ยงสำาหรับเจ้าภาพ

เพราะมีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐฯ กับยุโรปตะวันตกอาจจะ 

“คว่ำาบาตร” การประชุมนี้ โดยประกาศไม่มีร่วมถ้าหากปูตินมา

โจโกวีทำาอย่างไร?

ในฐานะเป็นประเทศใหญ่ มีประชากรกว่า 270 ล้านคน จะ

ให้ถูกมองว่าถูกสหรัฐฯ กดดันจนทำาอะไรไม่ถูกไม่ได้

จึงออกข่าวว่านอกจากจะเชิญปูตินแล้วก็จะเชิญประธา 

นาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนมาด้วย

เพื่อแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ ไม่รังเกียจฝ่ายใดในความขัด

แย้งนี้

แต่ผู้นำาอินโดฯ ไม่ยอมให้เรื่องราวก็ยังคาราคาซังอยู่อย่าง

นี้ ไปจนถึงสิ้นปี

โจโกวีตัดสินใจจะแสดงความเป็นผู้นำาทางด้านการทูตนานา 

ชาติด้วยการ “เดินสาย” ไปทุกจุดเพื่อจะได้ป่าวประกาศจุดยืนของอิน

โดฯ

เป็นการเดินเกมการทูตเชิงรุก ไม่ยอมตั้งรับอยู่ที่บ้าน คอยให้

มหาอำานาจมากดดันรอบด้าน

จึงเป็นที่มาของข่าวว่าโจโกวีจะบินไปยังยูเครนและรัสเซียเพื่อ

พบกับผู้นำาของแต่ละประเทศในปลายเดือนนี้ 

นี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือหรือข่าวปล่อย แต่มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศ

ของอินโดนีเซีย Retno Marsudi ที่ยืนยันกับนักข่าวว่าประธานาธิบดี

อินโดฯ จะไปเยือนกรุงเคียฟเพื่อพบกับประธานาธิบดี Volodymyr 

Zelenskyy ของยูเครนและมอสโกเพื่อพบกับประธานาธิบดีรัสเซีย 

Vladimir Putin

แต่โจโกวีไม่ได้อยู่ดีๆ ก็บินไปหาคู่กรณีสงครามเฉยๆ

เขารู้ว่าจะต้องปรึกษาหารือกับผู้นำาทางโลกตะวันตกเสียก่อน

เพื่อไม่ให้ใครในค่าย NATO และ EU หรือสหภาพยูโรปต้องเกิดข้อ

สงสัยว่าอินโดฯ กำาลังจะเล่นเกมอะไร

ด้วยเหตุนี้ก่อนจะบินไปหาคู่ต่อสู้ ในสงคราม โจโกวีก็เข้าร่วม

ประชุม Group of Seven หรือ G-7 ที่เยอรมนีเสียก่อน

การประชุมของ G-7 มีขึ้นในช่วงวันที่ 26-27 มิถุนายนนี้ 

ส่วนการประชุมสุดยอดของ NATO ที่มาดริด ประเทศสเปน, จะ

ตามมาวันที่ 29-30 มิถุนายน

โจโกวีคงมาพบปะกับผู้นำาด้านตะวันตกเพื่อประเมินสถาน 

การณ์ก่อนที่จะบินไปหาปูตินและเซเลนสกี

“ประธานาธิบดี Jokowi จะเป็นผู้นำาเอเชียคนแรกของเอเชีย

ที่ ไปเยือนทั้ง 2 ประเทศท่ามกลางความขัดแย้งที่กำาลังดำาเนินอยู่” 

รัฐมนตรีต่างประเทศมาร์ซูดีกล่าวในการบรรยายสรุปผ่านสื่อออนไลน์

วันก่อน 

เธอบอกว่า “แม้ว่าสถานการณ์จะยากและปัญหาก็ซับซ้อน…

ประธานาธิบดี Jokowi ได้ตัดสินใจที่จะพยายามมีส่วนร่วมในการแก้

ปัญหา และไม่ยอมอยู่เฉย”

รัฐมนตรีต่างประเทศบอกด้วยว่า โจโกวีจะให้ความสำาคัญ

กับการจัดการบริหารวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมและด้านอาหาร

ระหว่างการเยือนพร้อมๆ กับการเรียกร้องสันติภาพด้วย

ในจังหวะเวลาเดียวกันนั้น สำานักข่าว Tass ของรัสเซียอ้าง                                                                                            

แหล่งข่าวของทำาเนียบประธานาธิบดี หรือเครมลิน ยืนยันว่าประธา 

นาธิบดีอินโดนีเซียจะไปเยือนมอสโกในวันที่ 30 มิถุนายน 

“นี่จะเป็นการเยือนที่สำาคัญมาก เรากำาลังเตรียมพร้อม

สำาหรับเรื่องนี้” แหล่งข่าวกล่าว 

พร้อมเสริมว่า รัสเซียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G-20 ที่

บาหลี “อย่างแน่นอน”

ผมสนใจเกมการทูตของโจโกวีเป็นพิเศษ เพราะเท่ากับว่า

วิกฤตระดับโลกครั้งนี้เปิดทางให้ผู้นำาของเอเชียอย่างเขาสามารถ

พลิกสถานการณ์ให้มีบทบาทที่ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นมาก่อน

แต่เมื่อดูเหมือนว่าตัวละครหลักในวิกฤตครั้งนี้จะเข้าสู่ “ทาง

ตัน” เพราะไม่มีใครยอมใคร และต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขที่ยอมอีก

ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ 

ผู้นำาจากอาเซียนอย่างอินโดนีเซียก็ย่อมจะมีสิทธิ์สวม

บทบาทของ “ผู้ไกล่เกลี่ย” ได้อย่างแนบเนียนเช่นกัน

จึงสมควรที่ ไทยกับอินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพประชุมสุด 

ยอด G-20 และ APEC ในปลายปีนี้จะประสานกิจกรรมทางการ

ทูตร่วมกันเพื่อทำาหน้าที่เป็น “สะพาน” และ “ผู้อำานวยความ

สะดวก” เพื่อคลี่คลายวิกฤตระดับโลกคราวนี้

สำาเร็จหรือไม่เพียงใดไม่สำาคัญเท่ากับว่าเราต้องแปรวิกฤต

ครั้งนี้เป็นโอกาสให้จงได้.

ถ้

ยูเครนวอนจี7ช่วยจบสงครามปีนี้
ปราสาทเอลเมา, เยอรมนี • ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลน

สกี ของยูเครน กล่าวทางวิดี โอลิงก์ร้องขอผู้นำาโลกระหว่างการ

ประชุมซัมมิตกลุ่มประเทศจี7 ขอให้ทำาอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อช่วย

ยุติการรุกรานของรัสเซียให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ รวมถึงร้องขอระบบ

ป้องกันภัยทางอากาศและช่วยส่งออกธัญพืช

เอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานเมื่อวันจันทร์ที่  27 

มิถุนายน 2565 ว่า อ้างแหล่ง

ข่าวเปิดเผยในวันเดียวกันว่า 

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์  เซ

เลนสกี ของยูเครน กล่าวทาง

วิดี โอลิงก์กับผู้นำากลุ่มประเทศ

จี7 ระหว่างการประชุมซัมมิต

ที่รีสอร์ตบนเทือกเขาแอลป์ใน

แคว้นบาวาเรียของเยอรมนี 

ขอร้องให้ผู้นำ าประเทศกลุ่ม

จี7 ทำาอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อช่วย

ยุติการรุกรานของรัสเซียให้ได้

ภายในสิ้นปีนี้

เซเลนสกีกล่าวว่า สภาพ

การณ์ ในสมรภูมิ จะยิ่ งยาก

ลำาบากขึ้นสำาหรับทหารยูเครน 

ในขณะที่พวกเขาเพิ่มการต่อสู้

ตอบโต้กลับทหารรัสเซีย และ

เมื่อสงครามเข้าสู่ฤดูหนาวทำาให้

ยิ่ งเสี่ยงต่อการสู้รบที่ดุ เดือด

รุนแรงขึ้น เขาจึงขอร้องต่อผู้นำา

ชาติกลุ่มจี7 ให้ทำาอย่างเต็มที่

ที่สุดเพื่อให้สงครามนี้ยุติลงให้

ได้ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งรวมถึงเพิ่ม

มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียยิ่งขึ้น 

เขาขอร้องว่าอย่าลดการกดดัน

รัสเซียและคว่ำาบาตรรัสเซียต่อ

ไปอย่างใหญ่หลวงและหนัก

หน่วง

 นอกจากนี้ เซเลนสกี

ยังขอให้ผู้นำาชาติจี7 ส่งระบบ

ป้องกันภัยทางอากาศให้กับ

ยูเครน และช่วยยูเครนส่งออก

ธัญพืชที่ตกค้างอยู่ที่ท่าเรือ 

ก่อนกล่าวกับผู้นำาชาติจี7 

ทางวิดี โอลิงก์ เซเลนสกีกล่าว

ในการแถลงรายวนัตอ่เพื่อนรว่ม                                                      

ชาติถึงความจำาเป็นเร่งด่วนที่

ยเูครนจะตอ้งไดร้บัอาวธุเพิม่ขึน้ 

โดยบอกว่า “ประเทศหุ้นส่วน

ของยูเครนจำาเป็นต้องเคลื่อน 

ไหวให้เร็วยิ่งขึ้น ถ้าคุณเป็นหุ้น

ส่วนของเราที่แท้จริง ไม่ได้เป็น

แคผู่ส้งัเกตการณ ์ความลา่ชา้ใน

การส่งอาวุธให้ประเทศของเรา

ไมว่า่จะดว้ยขอ้จำากดัใดๆ เทา่กบั

เป็นการเชื้อเชิญให้รัสเซียโจมตี

เราอีกครั้งและอีกครั้ง”

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ

สหรัฐเผยว่า ประเทศกลุ่มจี7 

จะดำาเนินมาตรการชุดใหม่ใน

ความร่วมมือเพื่อกดดันรัสเซีย

เพิ่มขึ้น รวมถึงสรุปแผนในการ

จำากัดราคาน้ำามันของรัสเซีย 

แหล่ งข่ าวเผยกับรอย

เตอร์ว่า สหรัฐอเมริกามีความ

เปน็ไปไดท้ีจ่ะประกาศในสปัดาห์

นี้เรื่องการซื้อระบบป้องกันมิส

ไซล์จากพื้นสู่อากาศพิสัยไกลให้

กับยูเครน 

ด้านประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน ของสหรัฐ กล่าวระหว่าง

การประชุมซัมมิตจี7 ก่อนการ

วดิีโอลงิกข์องเซเลนสกวีา่ “เราะ

จะต้องร่วมมือกันในการต่อต้าน

การโจมตียูเครนของรัสเซีย ซึ่ง

ขณะนี้เข้าสู่เดือนที่ 5 แล้ว”

มาตรการคว่ำาบาตรของ

ชาติตะวันตกหลายรอบที่มีต่อ

รัสเซีย มีประสิทธิภาพในการ

ตัดรัสเซียออกจากระบบการ

เงินโลก แต่สงครามครั้งนี้ทำาให้

เกิดความยากลำาบากกับหลาย

ชาติแม้ ไม่มีพรมแดนติดกับ

รัสเซีย ซึ่งการขาดแคลนอาหาร

และพลังงานส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิโลก รวมถงึการสง่ออก

ธัญพืชของยูเครนที่ตกค้างอยู่ที่

ท่าเรือ ธัญพืชเหล่านี้ในภาวะ

ปกตจิะสง่ออกไปเลีย้งประชาชน

หลายล้านคนในตะวันออกกลาง 

ในทวีปแอฟริกาและอีกหลาย

ชาติ.

อัฒจันทร์สนามสู้วัวถล่มในโคลอมเบียดับ4
โบโกตา • เกิดเหตุอัฒจันทร์ของ                                                    

สนามสู้วัวกระทิงถล่มในโคลอม 

เบียเมื่อวันอาทิตย์ มีผู้เสียชีวิต

อย่างน้อย 4 ราย และบาดเจ็บ

มากกว่า 300 คน ในงานสู้วัวกระ 

ทิงที่ให้ผู้ชมลงไปในสนามได้ด้วย  

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย

งานมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 

2565 ว่าเกิดเหตุอัตจันทร์แถบ

หนึ่งของสนามสู้วัวกระทิงพังถล่ม

ลงมาที่เมืองเอลเอสปินัล จังหวัด

โตลีมา ภาคกลางของโคลอมเบีย 

เมื่อวันอาทิตย์ มีผู้เสียชีวิตอย่าง

น้อย 4 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 

300 คน

โฆเซ ริการ์ โด โอรอซโก ผู้

วา่การจงัหวดัโตลมีา เผยกบัสถานี

วิทยุท้องถิ่นว่า เหตุอัฒจันทร์

สนามสู้วัวกระทิงพังถล่มลงมา มี

รายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย เป็น

ผู้หญิง 2 คน, ชาย 1 คน และ

เด็ก 1 ราย 

วิดีโอท่ีเผยแพร่ทางโซเชียล                                        

มี เ ดี ย เป็นภาพแถบหนึ่ งของ

อัฒจันทร์ขนาด 3 ชั้นที่สร้างด้วย

ไม้ ซึ่งมีผู้ชมอยู่เต็มพังถล่มลง

มาทับหลายสิบคนที่อยู่ด้านล่าง 

อีกหนึ่งวิดี โอที่ถ่ายโดยผู้อยู่ ใน

เหตุการณ์ เป็นภาพของผู้คนที่

กำาลังวิ่งหนีขณะอัฒจันทร์ถล่ม

ลงมาขณะที่วัวกระทิงยังวิ่งอยู่

ในสนาม 

ม า ร์ ธ า  ป า ล า ซิ อ อ ส 

สาธารณสุขจังหวัดโตลีมา เผย

ว่า จากรายงานของโรงพยาบาล

ต่างๆ ในภูมิภาค มีผู้ ได้รับบาด

เจ็บจากเหตุอัฒจันทร์สนามสู้วัว

ถลม่เขา้รกัษาตวัราว 322 คน โดย 

4 คนอาการหนักต้องเข้ารักษาตัว

ในห้องไอซียู

การจัดสู้วัวกระทิงที่ เกิด

เหตุอัฒจันทร์ถล่มเป็นส่วนหนึ่ง

ของเทศกาลฉลองเซนต์ปีเตอร์

และเซนต์ปอลในภูมิภาคนี้ของ

โคลอมเบยี ซึง่เปน็การสูว้วักระทงิ

ที่เรียกว่า “คอร์ราเลฆัส” ให้ผู้ชม

ลงไปร่วมสู้วัวกระทิงได้ด้วย

โอรอซโก ผู้ว่าการจังหวัด

โตลีมาเผยว่า เตรียมห้ามไม่ให้จัด

สูว้วักระทงิเชน่นีอ้กี เนื่องจากเปน็

อันตรายและส่งเสริมการทารุณ

สัตว์

ในการจัดสู้วัวกระทิงแบบ

คอร์ราเลฆัส ที่เมืองเอลเอสปินัล 

เมื่อวนัเสารท์ีผ่า่นมา มผีู้ไดร้บับาด

เจบ็หลายราย และการสูว้วัแบบนี้

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่เมืองเรเป 

ลอน ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย 

กสุตาโว เปโตร วา่ทีป่ระธา 

นาธิบดีโคลอมเบียที่เพิ่งชนะการ

เลือกตั้ง และจะสาบานตนเข้า

รับตำาแหน่งในวันที่ 7 สิงหาคม 

ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการสู้

วัวกระทิงสมัครเล่นแบบนี้เช่น

กนั ตอนทีเ่ขาเปน็นายกเทศมนตรี

กรุงโบโกตา เขาสั่งให้ยกเลิกการ

สู้วัวกระทิงที่เรียกว่า “ลาซานตา

มาเรีย”

อัฒจันทร์ถล่ม • ภาพมุมสูงอัฒจันทร์สนามสู้วัวกระทิงที่พังถล่มในเมืองเอลเอสปินัล จังหวัดโตลีมา โคลอมเบีย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน มี

ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย บาดเจ็บมากกว่า 300 คน

จับตา ‘โจโกวี’ แห่งอินโดฯ

บินไปเจอปูตินและเซเลนสกี



เมินโพล

แต่ก็ฟังไว้และดูไว้ก็แล้วกัน และผมก็ต้อง

ทำ�ง�นโดยก�รประเมินจ�กก�รทำ�ง�นและผล

สัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนเป็นหลัก ส่วนท่ีประช�ชนจะ

พอใจอย่�งไรก็แล้วแต่ เพร�ะผมก็ทำ�เพื่อส่วน

รวมอยู่แล้ว ทำ�เพื่อคนจำ�นวนม�กอยู่แล้วใน

ทุกมิติ ไม่ได้เลือกปฏิบัติ”

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วต่อว่� ง�นก็ย่อม

มีคว�มย�กง่�ยในก�รแก้ปัญห�ท่ีแตกต่�งกัน 

เพร�ะเร�จำ�เป็นต้องดูแลคน 70 ล้�นคนให้

ได้รับก�รดูแลอย่�งท่ัวถึง และน่ันคือคว�ม

ต้ังใจและเจตน�รมณ์ของเร� อะไรท่ีมีปัญห�

อุปสรรคก็แน่นอนว่�ต้องมีในก�รบริห�ร ไม่

ว่�จะกับคนจำ�นวนม�ก หรือต้องใช้หน่วยง�น

หล�ยหน่วยง�น ก็เป็นเรื่องท่ีเร�ต้องสังค�ยน�

หรือบูรณ�ก�รให้ได้ 100% จริงๆ ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่

กับก�รเอ�ใจใส่ของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐและข้ึนอยู่

กับคว�มร่วมมือของประช�ชน ซ่ึงถือเป็นส่วน

สำ�คัญในก�รตัดสินใจว่�จะให้ทำ�หรือไม่ให้ทำ� 

ในทุกเรื่องต้องฟังคว�มคิดเห็นจ�กประช�ชน

ท้ังส้ิน ไม่ใช่พูดป�กเปล่�แล้วทำ�ได้เลย มันทำ�

ไม่ได้ถ้�ประช�ชนไม่เห็นชอบ

เม่ือถ�มว่� จำ�เป็นต้องให้คณะทำ�ง�น

ประเมินผลโพลดังกล่�วหรือไม่ ว่�เหตุผลใดท่ี

ประช�ชนยังไม่สนับสนุนให้เป็นน�ยกฯ พล.อ. 

ประยุทธ์ตอบว่� “ก็ส่วนใหญ่ก็ม�จ�กในสื่อ ซ่ึง

ก็ต้องไปเปิดดูก่อนแล้วกัน ต้ังแต่หน้� 1 ถึง 

หน้�  4 บ�งฉบับถึงหน้� 5 หน้� 6 ไม่มีอะไรดี

สักอัน ก็มองให้เป็นธรรมหน่อยแล้วกัน ขอบคุณ”

น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐ�นะรอง

หัวหน้�พรรคพลังประช�รัฐ กล่�วถึงนิด้�โพล

ท่ี น.ส.แพทองธ�รมีผลสำ�รวจสนับสนุนให้เป็น 

น�ยกฯ ม�กท่ีสุดว่� ผลสำ�รวจท่ีออกม�เป็น

เสียงสะท้อนของประช�ชน ท่ีหล�ยคนรู้สึก

ลำ�บ�กและไม่พอใจภ�วะเศรษฐกิจต่�งๆ ท่ี

เกิดจ�กสถ�นก�รณ์ โควิด และสถ�นก�รณ์สู้

รบระหว่�งรัสเซียกับยูเครน ทำ�ให้น้ำ�มันและ

สินค้�ร�ค�แพง เป็นธรรมด�ท่ีประช�ชนจะไม่

ค่อยชอบรัฐบ�ลเท่�ไหร่ ทำ�ให้รัฐบ�ลจะต้องเร่ง

ปรับปรุงก�รทำ�ง�น เร่งแก้ไขปัญห�ต่�งๆ ให้

เร็วข้ึน เพื่อให้ประช�ชนอยู่ดีกินดีข้ึน และเป็น

เรื่องท่ีต้องรับฟังเสียงสะท้อนของประช�ชน

“แต่ส่วนตัวม่ันใจว่�นโยบ�ยต่�งๆ ท่ี

รัฐบ�ลดำ�เนินก�รม�ประสบคว�มสำ�เร็จ ดู

จ�กตัวเลขท�งเศรษฐกิจในภ�พรวม ผู้ประกอบ

ก�รหล�ยร�ยส�ม�รถประกอบธุรกิจได้ดีไม่มี

ปัญห� เพียงแต่ท่ีผ่�นม�มีกระแสโซเชียล 

มีเดีย กระแสฝ่�ยตรงข้�มท่ีพย�ย�มดิสเครดิต 

พย�ย�มโจมตีน�ยกฯ จนเกิดกระแสลบต่อ 

น�ยกฯ แต่ส่วนตัวเชื่อม่ันว่�ส่ิงท่ีรัฐบ�ลทำ�ม�

ม�ถูกท�งแล้ว อย�กขอให้ทุกคนให้คว�มเป็น

ธรรมกับน�ยกฯ ด้วย ย้ำ�ว่�น�ยกฯ ต้ังใจทำ�ง�น

เพื่อพ่ีน้องประช�ชน” น�ยชัยวุฒิกล่�ว

ขณะท่ี น.ส.ธีรรัตน์ สำ�เร็จว�ณิชย์ ส.ส.กทม.

และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่�วถึงกรณี

น�ยวันชัย สอนศิริ ส.ว.โพสต์วิพ�กษ์วิจ�รณ์

แนวท�งแลนด์สไลด์ และ  น.ส.แพทองธ�ร 

ชินวัตร หัวหน้�ครอบครัวเพื่อไทย ว่�ตำ�แหน่ง 

น�ยกฯ ไม่ใช่ของเล่น ไม่ต้องรีบชิงสุกก่อนห่�ม  ว่�

ขอขอบคุณคำ�วิพ�กษ์วิจ�รณ์ของน�ยวันชัย ซ่ึง 

น.ส.แพทองธ�รเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเปิดรับทุกคว�ม

คิดเห็นท่ีมีประโยชน์และสร้�งสรรค์ แต่น�ยวัน

ชัยไม่ควรวิจ�รณ์เพียงเพร�ะต้องก�รดิสเครดิต

หรือเก�ะกระแสคว�มนิยมของพรรค น�ยวันชัย 

ควรใช้คว�มเป็นอ�วุโสกว่�พูดในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ และควรหยุดก�รกระทำ�ท่ีมีส่วน

ทำ�ให้บ้�นเมืองม�ถึงจุดน้ี 

“น�ยวันชัยเป็นหน่ึงคนท่ีทำ�ผิดพล�ด

คร้ังใหญ่ม�แล้วในปี 2560 ท่ีพูดอย่�งภ�ค

ภูมิใจว่�เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญปี 2560 ให้  

ส.ว. 250 คนมีสิทธ์ิร่วมโหวตน�ยกฯ ท้ังท่ี 

ส.ว.เหล่�น้ันไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กประช�ชน

ให้เข้�ม� ท้ังหมดล้วนแล้วแต่เป็นมรดกบ�ป

ท่ีน�ยวันชัยและพวกโรยกลีบกุหล�บไว้ ให้ 

พล.อ.ประยุทธ์และองค�พยพได้ม�ซ่ึงอำ�น�จ

จนถึงปัจจุบัน” น.ส.ธีรรัตน์กล่�วและว่� น.ส.แพ

ทองธ�รยังไม่เคยเอ่ยป�กเรื่องก�รเข้�ม�เป็น

แคนดิเดตน�ยกฯ สักคร้ัง น�ยวันชัยไม่ควรตีโพย

ตีพ�ยไปม�กกว่�คว�มเป็นจริง ไม่ใช่ชงเองตบ

เองเหมือนท่ีน�ยวันชัยและพรรคพวกเคยทำ� 

28 มิ.ย.ครม.ซักฟอก

สำ�หรับคว�มคืบหน้�ในก�รอภิปร�ยไม่

ไว้ว�งใจน้ัน น�ยชวน หลีกภัย ประธ�นสภ� 

ผู้แทนร�ษฎร กล่�วว่� ได้ทำ�จดหม�ยแจ้งไปยัง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้ังแต่วันท่ี 24 มิ.ย. ซ่ึง

ยังไม่มีก�รตอบกลับ โดยต้องมีก�รพูดคุยกัน

ระหว่�งฝ่�ยรัฐบ�ลและฝ่�ยค้�น ท้ังน้ีต้องห�

รือกับวิปท้ัง 3 ฝ่�ยเพื่อกำ�หนดวันอภิปร�ย แต่

เบ้ืองต้นท่ีคุยกันค�ดว่�จะเป็นวันท่ี 18 ก.ค. 

เป็นต้นไป ซ่ึงยังถกเถียงกันอยู่ว่�ใช้เวล�ก่ีวัน 

โดยสัปด�ห์น้ีค�ดว่�จะมีก�รคุยกับวิปท้ัง 3 ฝ่�ย  

เนื่องจ�กในช่วงกล�งเดือน ก.ค.จะเป็นช่วงวัน

หยุดต่อเนื่อง

“คำ�ร้องของน�ยสุช�ติ ชมกล่ิน รมว.

แรงง�น ท่ีให้ตรวจสอบว่�ญัตติดังกล่�วน้ันเป็น

ญัตติเถื่อนหรือไม่ ผู้เสนอญัตติแจ้งยืนยันม�ว่�

มีก�รลงน�มกันโดยถูกต้อง  ส่วนจะไปร้องท่ีอื่น

ก็ได้ แต่ก�รตัดสินใจก็อยู่ท่ีสภ� เมื่อตรวจสอบ

ร�ยชื่อและล�ยเซ็นแล้ว ซ่ึงไม่มีปัญห�และได้มี

ก�รแจ้งไปยัง ครม.แล้ว” น�ยชวนกล่�ว 

น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกฯ กล่�ว

ว่� รัฐบ�ลได้รับหนังสือจ�กสภ�แล้ว และได้

บรรจุว�ระเข้�ห�รือ ครม.ในวันท่ี 28 มิ.ย.น้ีว่�

จะพร้อมต้ังแต่วันท่ีเท่�ไหร่เป็นต้นไป ส่วนจะก่ี

วันน้ันให้วิป 2 ฝ่�ยตกลงกันเอง 

น�ยอนุช� น�ค�ศัย รัฐมนตรีประจำ�

สำ�นักน�ยกฯ กล่�วถึงจำ�นวนวันอภิปร�ยว่� ท่ี

ผ่�นม� 4 วันเยอะสุดแล้ว  และไปลงมติในวัน 

ท่ี 5 แต่ก็ยังใช้เวล�ไม่หมด ขณะท่ี พล.อ. 

ประยุทธ์ยังไม่ได้ส่ังก�รอะไร ตอนน้ีต้องรอท่ี

ประชุม  ครม.กำ�หนดไทม์ไลน์ 

ขณะท่ีน�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำ�สำ�นักน�ยกฯ กล่�วถึงกรณีน�ยสุทิน คลัง

แสง ส.ส.มห�ส�รค�ม ในฐ�นะประธ�นคณะ

กรรมก�รประส�นง�นพรรคร่วมฝ่�ยค้�น (วิป

ฝ่�ยค้�น) ระบุก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรี

เป็นร�ยบุคคลคร้ังน้ีมีผู้ถูกอภิปร�ยถึง 11 คน คง

ต้องได้วันอภิปร�ยไม่น้อยกว่� 4 วันว่� สุดท้�ย

แล้วฝ่�ยค้�นก็เผยวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงออกม�

ให้เห็นว่� ก�รใส่ชื่อน�ยกฯ และรัฐมนตรีม�ก

ถึง 11 คนในญัตติน้ัน ไม่ใช่เพร�ะว่�มีข้อมูล

หรือหลักฐ�นทุจริตท่ีชัดเจนใดๆ เลย แต่เป็น

เพร�ะต้องก�รใช้เวล�อภิปร�ยให้ได้ม�กวันท่ีสุด 

เนื่องจ�กต้องก�รใช้เวทีน้ีเพื่อห�เสียงให้ตัวเอง

ก่อนถึงก�รเลือกต้ังสมัยหน้�ใช่หรือไม่ 

“อย�กให้ฝ่�ยค้�นใช้เวล�ให้เกิดประโยชน์

ม�กท่ีสุด เน้นท่ีเน้ือห�ม�กกว่�จำ�นวนวัน

อภิปร�ย รวมท้ังควรเสนอแนะหรือช้ีให้เห็น

ข้อบกพร่องอย่�งชัดเจนด้วยข้อมูลและข้อเท็จ

จริง ไม่ใช่ใช้แต่ว�ทกรรมเสียดสีเพื่อหวังจะห�

เสียงเท่�น้ัน ส่วนท่ีบอกเตรียมหมัดเด็ดในก�ร

ตรวจสอบน�ยกฯ และรัฐมนตรี ห�กมีจริงก็

นำ�ม�เปิดเผยต่อท่ีประชุมสภ�ได้  รัฐบ�ลพร้อม

ช้ีแจงทุกประเด็นอยู่แล้ว และเมื่อรัฐบ�ลช้ีแจง

แล้วก็ควรเปิดใจรับฟังด้วย ไม่ใช่หลับหูหลับต�

อภิปร�ยต่อไปว่�มีก�รทุจริต เพร�ะแบบน้ัน

สุดท้�ยฝ่�ยค้�นเองท่ีจะถูกหมัดเด็ดรัฐบ�ลน็อก

กล�งสภ� และถูกประช�ชนลงโทษท่ีอภิปร�ย

แบบไร้คุณภ�พในก�รเลือกต้ังสมัยหน้�” น�ย

ธนกรกล่�ว

กกต.เปิดตัวเลข ส.ส.

วันเดียวกัน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

เลือกต้ัง (กกต.) ได้เผยแพร่จำ�นวนสม�ชิกสภ�ผู้

แทนร�ษฎร (ส.ส.) ในก�รเลือกต้ังปี 2566 โดย

คำ�นวณจ�กจำ�นวนร�ษฎร ณ วันท่ี 31 ธ.ค.64 

โดยจะมีจำ�นวน ส.ส.เขตท่ัวประเทศ 400 คน 

ประกอบด้วยจังหวัดท่ีมี ส.ส. 1 คน 4 จังหวัด,  

จังหวัดท่ีมี ส.ส. 2 คน 10 จังหวัด, จังหวัดท่ีมี 

ส.ส. 3  คน 19 จังหวัด, จังหวัดท่ีมี ส.ส. 4 คน 

12 จังหวัด, จังหวัดท่ีมี ส.ส. 5 คน 7 จังหวัด, 

จังหวัดท่ีมี ส.ส. 6 คน 5 จังหวัด, จังหวัดท่ีมี 

ส.ส. 7 คน 4 จังหวัด, จังหวัดท่ีมี ส.ส. 8 คน  

5 จังหวัด, จังหวัดท่ีมี ส.ส. 9 คน 4 จังหวัด, 

จังหวัดท่ีมี ส.ส. 10 คน 2 จังหวัด, จังหวัดท่ีมี 

ส.ส. 11 คน 2 จังหวัด, จังหวัดท่ีมี ส.ส. 16 คน 

1 จังหวัด และจังหวัดท่ีมี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด

ท้ังน้ี จำ�นวน ส.ส.ดังกล่�วส่งผลให้ภ�ค

กล�งมี ส.ส. รวม 122 คน จ�กเดิม 106 คน, 

ภ�คเหนือ 39 คน จ�กเดิม 33 คน, ภ�คตะวัน

ออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132  คน จ�ก 116 คน,  

ภ�คตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จ�กเดิม 26 คน, 

ภ�คตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จ�กเดิม 19 คน 

และภ�คใต้มี ส.ส. 58 คน จ�กเดิม 50 คน โดย

จังหวัดท่ีมีก�รเพ่ิมข้ึนของ ส.ส. 3 คน 1 จังหวัด 

คือ กทม., ส.ส.เพ่ิมข้ึน 2 คน 5 จังหวัด คือ 

นครร�ชสีม�, ชลบุรี, เชียงใหม่, บุรีรัมย์ และ

นนทบุรี, จังหวัดท่ี ส.ส.เพ่ิม 1 คน 37 จังหวัด 

ประกอบด้วย กระบ่ี, ก�ฬสินธ์ุ,  ขอนแก่น, ชัยภูมิ, 

เชียงร�ย, ตรัง, ต�ก, นครน�ยก, นครปฐม, 

นครศรีธรรมร�ช, นร�ธิว�ส, ปทุมธ�นี, 

พระนครศรีอยุธย�, พังง�, เพชรบูรณ์, แพร่, 

ภูเก็ต, มห�ส�รค�ม, แม่ฮ่องสอน, ร้อยเอ็ด, 

ระยอง, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สงขล�, 

สมุทรปร�ก�ร, สมุทรส�คร, สระบุรี, สุโขทัย, 

สุพรรณบุรี, สุร�ษฎร์ธ�นี, สุรินทร์, อ่�งทอง, 

อุดรธ�นี, อุตรดิตถ์, บึงก�ฬ และอุบลร�ชธ�นี

น�ยนิกร จำ�นง ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ และผู้

อำ�นวยก�รพรรคช�ติไทยพัฒน� กล่�วถึงเรื่อง

น้ีว่� เป็นก�รจัดทำ�เป็นก�รท่ัวไปของ กกต. หลัง

มีคว�มชัดเจนต่อจำ�นวน ส.ส.ต�มรัฐธรรมนูญ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2564 ซ่ึงห�กมี

ก�รเลือกต้ังข้ึนเมื่อใดอ�จต้องปรับเรื่องจำ�นวน

ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังอีกเล็กน้อย ส่วนก�รแบ่งเขต

เลือกต้ังขณะน้ียังทำ�ไม่ได้ เน่ืองจ�กต้องรอ

ก�รพิจ�รณ�ของร่�งพระร�ชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รเลือกต้ัง ส.ส. (ฉบับท่ี...) 

พ.ศ. ... ท่ีกรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�แล้ว

เสร็จ โดยจะเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของท่ีประชุม

รัฐสภ�ในว�ระสองและว�ระส�มวันท่ี 5 ก.ค.น้ี

ขณะเดียวกัน ยังมีคว�มเคล่ือนไหว

ในเรื่องก�รจัดโรดโชว์ของพรรค พปชร.ท่ัว

ประเทศ โดยน�ยอนุช�กล่�วว่� ยังไม่ทร�บ

เพร�ะไม่ได้เข้�ร่วมประชุมด้วย คงต้องรอคำ�ส่ัง

จ�กหัวหน้�พรรคท่ีอ�จมีอะไรออกม�

บ๊ิกตู่อดร่วมงานโรดโชว์

ส่วนน�ยสุช�ติ ชมกล่ิน ในฐ�นะผู้

อำ�นวยก�รพรรค พปชร.กล่�วถึงก�รจัดเวที

พบประช�ชนของ พปชร. โดยใช้ชื่อว่� “พลัง

ประช�รัฐ พลังเพื่อช�ติไทย” ท่ีจะจัดข้ึนเวที

แรกท่ีศ�ล�กล�งจังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 10 ก.ค. 

น้ีว่� จะใช้ช่วงวันหยุดจัดเวทีให้รัฐมนตรีและ 

ส.ส.เดินท�งไปพบประช�ชน 10 เวที 10 ภูมิภ�ค 

ซ่ึงแต่ละเวทีจะนำ�โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองน�ยกฯ ในฐ�นะหัวหน้�พรรค ส่วน 

พล.อ.ประยุทธ์จะไม่ม�ร่วมด้วย เพร�ะเป็นก�ร

ทำ�กิจกรรมในน�มพรรค พปชร.เท่�น้ัน

“เวทีแรกจัดท่ีชลบุรีเพร�ะเป็นจังหวัด

ใหญ่ อีกท้ังก�รเลือกต้ังปี 2562 พปชร.ได้ ส.ส. 

5 คนจ�ก 8 คน และคร้ังหน้�มีก�รแบ่งเขตใหม่

ทำ�ให้มี ส.ส.เพ่ิมข้ึนเป็น 10 คน ขณะเดียวกัน

ผู้นำ�ท้องถ่ินใน จ.ชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุน

พรรค และช�วบ้�นก็ชื่นชอบผลง�นของพรรค 

รวมถึงเป็นแฟนคลับ พล.อ.ประยุทธ์จำ�นวน

ม�ก และยังไม่นับรวมกับจังหวัดใกล้เคียง อ�ทิ 

ฉะเชิงเทร�, ระยอง, จันทบุรี, สมุทรปร�ก�ร  

เท่�ท่ีทร�บเบ้ืองต้นค�ดว่�จะมีคนม�ร่วมง�นไม่

ต่ำ�กว่� 10,000 คน” น�ยสุช�ติระบุ

ด้�นน�ยสุรสิทธ์ิ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชี

ร�ยช่ือ และน�ยทะเบียน พปชร. กล่�วว่� 

พล.อ.ประวิตรมีแนวคิดเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

ผลง�นรัฐมนตรีของพรรคท่ีกำ�กับดูแลผล

ง�น ส.ส. โดยจัด 10 ภ�คต�มก�รแบ่งภ�ค 

ส.ส.พรรค ซ่ึงน�ยสุช�ติแสดงเจตจำ�นงท่ีจะ

เป็นเจ้�ภ�พจัดเวทีแรกท่ีชลบุรี วันท่ี 10 ก.ค.น้ี 

เวล� 17.00 น. หน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดชลบุรี 

“ท่ีผ่�นม�ก�รประช�สัมพันธ์ผลง�นของ

พรรคให้ประช�ชนรับทร�บไม่เพียงพอ และก�ร

ทำ�พีอ�ร์พรรคยังทำ�ไม่ม�ก จึงเร่งดำ�เนินก�รทุก

ท�งเพื่อประช�สัมพันธ์ รวมถึงก�รสร้�งระบบ

ไอที เชื่อว่�อีก 9 เดือนนับจ�กน้ี ทุกพรรคก�รเมือง

จะต้ังหน้�กับภ�รกิจของพรรคและกระทรวงท่ี

ดูแลอย่�งเต็มท่ี” น�ยสุรสิทธ์ิระบุ.  

 

ค้านออก พ.ร.ก.

จะให้เสร็จเร็วที่สุด ค�ดว่�ภ�ยในเดือน ก.ค.-ส.ค. 

น�ยป�นเทพกล่�วต่อว่� กมธ.รับฟังข้อ

ห่วงใยต่�งๆ แต่ไม่อย�กให้ก�รปลูกกัญช�ถูก

กลบด้วยกระแสคว�มห่วงใยเกินจริง ซ่ึงก�ร

กลัวจนเกินขอบเขตจะส่งผลกระทบต่อวิส�หกิจ

กัญช� กัญชงท่ีจะสร้�งร�ยได้ ให้ประเทศ 

อย่�งไรก็ต�ม ขณะน้ี กมธ.ได้ข้อยุติเบ้ืองต้น

ก�รปลูกกัญช� ห�กปลูกน้อยกว่� 5 ไร่ถือเป็น

ผู้ปลูกร�ยเล็ก ไม่ต้องจ่�ยค่�ธรรมเนียมหรือค่�

ใบอนุญ�ต แสดงให้เห็นว่�ร่�งกฎหม�ยน้ีไม่

เอ้ือประโยชน์ต่อน�ยทุน ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ใน

สังคม จึงไม่อย�กให้เสนอข่�วเกินคว�มจริง เช่น

กรณีข่�วผลข้�งเคียงจ�กก�รใช้กัญช� ควรตรวจ

สอบว่�มีก�รใช้กัญช�จริงหรือไม่ ส่วนใหญ่คนใช้

กัญช�แล้วจะหลับ ไม่มีส่วนกระตุ้นประส�ทให้

ไปก่อเหตุร้�ย หรือควรตรวจสอบว่� มีก�รใช้

กัญช�ร่วมกับส�รกระตุ้นอื่นหรือไม่ เช่นเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ ย�บ้� แล้วโยนคว�มผิดให้กัญช�

ให้ตัวเองพ้นผิด โดยอ้�งเสพกัญช�อย่�งเดียว

ขณะท่ีน�ยอนุสรณ์ เอ่ียมสะอ�ด รอง

เลข�นุก�รคณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์และ

ทิศท�งก�รเมืองพรรคเพื่อไทย กล่�วถึงกรณีจีน

และเก�หลีใต้ออกประก�ศเตือนประช�กรของ

ตนท่ีพำ�นักอยู่ในแคน�ด�ห้�มยุ่งเก่ียวกับกัญช� 

ไม่เช่นน้ันอ�จจะถูกลงโทษเมื่อกลับประเทศ

ว่� แม้ประเทศไทยจะดำ�เนินก�รปลดล็อกให้

ใช้กัญช�ท�งก�รแพทย์ แต่ปร�กฏก�รณ์ท�ง

สังคมท่ีเป็นข้อกังวลและข้อห่วงใยจ�กทุกภ�ค

ส่วนท้ังในประเทศและต่�งประเทศ รัฐบ�ลต้อง

รับฟังอย่�งครบถ้วนรอบด้�น มิฉะน้ันกระแส

จะตีกลับ ได้ไม่คุ้มเสีย พรรคเพื่อไทยไม่ขัด

ขว�งกัญช�เพื่อก�รแพทย์ แต่ กัญช�เสรีต้อง

ระมัดระวังและควบคุมให้ดี เพร�ะกระทบกับ

สังคมในวงกว้�งท้ังในประเทศและต่�งประเทศ 

ก่อนเปิดกัญช�เสรีต้องออกกฎหม�ยควบคุมให้

รอบคอบก่อน ไม่ใช่ เปิดเสรีก่อนแล้วค่อยม�

ออกกฎหม�ยควบคุมในภ�ยหลัง

น�ยอนุสรณ์กล่�วว่� ไม่เพียงท่�ทีกังวล

ใจของจีนและเก�หลีใต้ เชื่อว่�จะมีอีกหล�ย

ประเทศออกม�ต้ังข้อสังเกต ด้วยคว�มกังวล

ใจในประเด็นกัญช�เสรีเพ่ิมเติมอีก ดังน้ันต้อง

ออกระเบียบเพ่ิมเติมเพ่ือจำ�แนกกัญช�ครัว

เรือน กัญช�ท�งก�รแพทย์ กัญช�เพื่อก�รค้� 

จะควบคุมและกำ�หนดสัดส่วนอย่�งไร ห�ก

ช�วต่�งช�ติท่ีเข้�ม�ในประเทศไทย เมื่อเดิน

ท�งกลับออกไปถูกตรวจจับมีส�รกัญช�ท่ีอ�จ

ตกค้�งในร่�งก�ยในรูปแบบของอ�ห�ร หรือ 

สินค้�นำ�เข้�จ�กประเทศไทยท่ีมีส่วนผสมของ

กัญช� ในขณะท่ีหล�ยประเทศจัดกัญช�เป็นย�

เสพติด รัฐบ�ลจะรับผิดชอบอย่�งไร มีแนวท�ง

ป้องกันปัญห�เหล่�น้ีอย่�งไร

“ต้องยอมรับว่�กัญช�เสรีท่ีรัฐบ�ลไทย

ภูมิใจ ภ�คประช�สังคมท้ังในประเทศและต่�ง

ประเทศยังมีข้อกังวล รัฐบ�ลจะต้องคำ�นึงถึงมิติ

ท�งก�รแพทย์ ท�งสุขภ�พ และท�งเศรษฐกิจ

ให้สมดุล ไม่ทำ�นโยบ�ยกัญช�เสรีเพื่อก�รเมือง 

ไม่เช่นน้ันอ�จเกิดผลกระทบท�งลบในวงกว้�ง

ท่ีรัฐบ�ลอ�จไม่ค�ดคิด” น�ยอนุสรณ์กล่�ว

ผศ.ดร.ภญ.นิยด� เกียรติย่ิงอังศุลี ผู้

จัดก�รศูนย์วิช�ก�รเฝ้�ระวังและพัฒน�ระบบ

ย� (กพย.) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย สนับสนุน

โดยสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริม 

สุขภ�พ (สสส.) กล่�วว่� กพย.ร่วมกับ สสส. 

และภ�คีเครือข่�ย สร้�งคว�มเข้มแข็งกลไกเฝ้�

ระวังระบบย�และจัดก�รคว�มรู้ระบบย�เพื่อ

ก�รเฝ้�ระวังเตือนภัยสังคม ซ่ึงกัญช�ถือเป็น

สมุนไพรมีประโยชน์ท�งก�รแพทย์ แต่ห�กใช้ไม่

ถูกต้อง ใช้เกินคว�มจำ�เป็น หรือมีส�ร THC เกิน 

0.2% อ�จทำ�ให้เกิดเหตุก�รณ์ไม่พึงประสงค์เป็น

อันตร�ยต่อสุขภ�พ ขณะน้ี กพย.ร่วมกับ สสส.

เร่งพัฒน�กระบวนก�รเฝ้�ระวังกัญช�อย่�ง

เร่งด่วน สร้�งคว�มร่วมมือผู้นำ�เครือข่�ยเฝ้�

ระวังและจัดก�รปัญห�ระบบย�ในพ้ืนท่ี (นพย.)  

86 คนท่ัวประเทศ และชมรมเภสัชชนบท 

พัฒน�เป็นเครือข่�ยทำ�ง�นเฝ้�ระวังกัญช�ใน

พ้ืนท่ีนำ�ร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ,  

ขอนแก่น, สกลนคร, หนองบัวลำ�ภู, อำ�น�จเจริญ, 

พระนครศรีอยุธย� และเชียงร�ย เร่งให้ข้อมูล

คว�มรู้เรื่องกัญช�แก่ประช�ชน และทดลอง

กลไกเฝ้�ระวังเชิงรุกในพ้ืนท่ีนำ�ร่อง

“นพย.เน้นก�รทำ�ง�นเฝ้�ระวังแบบ

เก�ะติด มุ่งเป้�สำ�รวจสถ�นท่ีผลิตผลิตภัณฑ์

กัญช�ต่�งๆ เช่น วิส�หกิจชุมชน, ร้�นอ�ห�ร, 

ร้�นค้�, ผู้ประกอบก�รธุรกิจกัญช� และเหตุ 

ก�รณ์ไม่พึงประสงค์ ห�กจำ�เป็นจะมีก�รเก็บ

ตัวอย่�งผลิตภัณฑ์ตรวจส�ร THC รวมถึงก�ร

สำ�รวจก�รข�ยท�งออนไลน์ เพื่อประมวลผล

ร�ยง�นข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนของแต่ละจังหวัด 

ส่งต่อร�ยง�นสู่ส่วนกล�ง นำ�ไปสู่ก�รกำ�หนด

นโยบ�ยหรือม�ตรก�รท่ีจะนำ�พืชกัญช�ม�ใช้

ประโยชน์ในท�งก�รแพทย์ได้อย่�งเหม�ะสม

และปลอดภัยต่อไป” ผศ.ดร.ภญ.นิยด�กล่�ว.
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ทหารยึดกัญชาอัดแท่งขนจากลาว

มุกดาหาร • ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� เมื่อวันที่ 26 มิถุน�ยน 2565 

เวล� 23.40 น. นำ�โดยหน่วย มว.QRF ที่ 1 ร้อย.QRF ได้รับแจ้ง

จ�กแหล่งข่�วว่�จะมีก�รลำ�เลียงพืชกัญช� (กัญช�แห้งอัดแท่ง) 

ข้�มม�จ�กฝั่ง สปป.ล�วเข้�ม�ยังฝั่งไทยในพื้น บ.ไผ่ล้อม ต.ป่ง

ข�ม อ.หว้�นใหญ่ จ.มุกด�ห�ร จึงได้สั่งก�รให้ ร.อ.นฤดล อุตม์

สีขันธ์ ผบ.ร้อย.QRF ว�งแผนก�รปฏิบัติจัดกำ�ลังพลซุ่มตรวจ

พื้นที่/จุดล่อแหลมริมฝั่งโขง บ.ไผ่ล้อม ต.ป่งข�ม อ.หว้�นใหญ่ 

จ.มุกด�ห�ร พิกัด VD 734 507 ครั้นเมื่อเวล� 23.40 น. เจ้�หน้�ที่

ชุดซุ่มตรวจพบเรือกีบห�งย�วติดเครื่องยนต์ พร้อมบุคคลต้อง

สงสัยบนเรือประม�ณ 7-8 คน แล่นม�จ�กฝั่ง สปป.ล�วเข้�ม�ยัง

ประเทศไทยบริเวณพื้นที่ริมฝั่งโขง เมื่อม�ถึงริมฝั่งแม่น้ำ�โขง กลุ่ม

บุคคลดังกล�่วที่ม�กับเรือได้ขนย�้ยวัตถุต้องสงสัยคล�้ยกระสอบ

ห่อหุ้มด้วยถุงพล�สติกสีดำ�ขึ้นฝั่งบริเวณดังกล่�ว เจ้�หน้�ที่ ได้

ดักซุ่มรอจนกลุ่มบุคคลดังกล่�วขนวัตถุต้องสงสัยแล้วเสร็จจึงได้

แสดงตัวเป็นเจ้�หน้�ที่ เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่�วเห็นเจ้�หน้�ที่

ได้อ�ศัยคว�มมืดและคว�มชำ�น�ญในพื้นที่หลบหนีขึ้นเรือที่ติด

เครื่องยนต์ไว้ เจ้�หน้�ที่จึงได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่�ว พบวัตถุต้อง

สงสัยคล้�ยกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงพล�สติกดำ� ตรวจสอบเบื้องต้น

พบเป็นพืชกัญช�อัดแท่ง จำ�นวน 20 กระสอบ น้ำ�หนักประม�ณ 

500 กิโลกรัม จึงทำ�ก�รตรวจนับจำ�นวนโดยละเอียดและพิสูจน์

หลักฐ�นเพื่อดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยต่อไป

น้ำามันแพง ปชช.แห่ซื้อจักรยานไฟฟ้า

ปัตตานี • วันที่ 27 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� จ�กสภ�วะ

ค่�น้ำ�มันที่แพงม�กขึ้น ทำ�ให้ช�วบ้�นในจังหวัดปัตต�นีหันม�ให้

คว�มสนใจจักรย�นไฟฟ้�ซึ่งเป็นอีกท�งเลือกใหม่ที่เริ่มได้รับคว�ม

นิยมม�กขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ร้�นพีเจ ช็อป ตั้งอยู่ที่ถนนร�มโกมุท 

ต.บ�น� อ.เมืองฯ จ.ปัตต�นี เป็นร้�นที่จำ�หน่�ยจักรย�นไฟฟ้�

หล�ยแบบหล�ยขน�ด เริ่มมีลูกค้�แวะม�ซื้อรถจักรย�นไฟฟ้�กัน

ม�กขึ้น โดยช่วงก่อนที่น้ำ�มันจะแพง ยอดข�ยรถจักรย�นไฟฟ้�ตก

เดือนละประม�ณ 9-10 คัน แต่ในช่วงที่น้ำ�มันแพงส�ม�รถทำ�

ยอดข�ยได้กว่� 17-20 คันต่อเดือน โดยลูกค้�ส่วนใหญ่จะเป็น

นักเรียน นักศึกษ� และอ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัยในพื้นที่ รวมไป

ถึงช�วบ้�นในพื้นที่จะซื้อไปขับขี่ภ�ยในเมือง บ�งวันลูกค้�เข้�

ม�ซื้อถึง 3 คันในครั้งเดียวก็มี ขณะเดียวกันบรรย�ก�ศก�รใช้

รถยนต์และรถจักรย�นยนต์ในจังหวัดปัตต�นีมีอัตร�ก�รใช้รถ

ลดลงจ�กเดิม เนื่องจ�กร�ค�น้ำ�มันยังคงสูงขึ้นไม่หยุด น�ยพัฒน

จักร เผ่�พิมล เจ้�ของร้�นพีเจ ช็อป เผยว่� ยอดข�ยเพิ่มม�กขึ้น

ในกระแสที่น้ำ�มันแพง เมื่อก่อนยอดข�ยรถจักรย�นไฟฟ้�ตกเดือน

ละประม�ณ 9-10 คัน แต่พอม�ในช่วงที่น้ำ�มันแพงส�ม�รถทำ�

ยอดข�ยได้กว่� 17-20 คันต่อเดือน ซึ่งที่ร้�นจะมีจักรย�นหล�ย

ขน�ด เช่น รุ่นเล็ก 350 วัตต์ 500 วัตต์สำ�หรับผู้ใหญ่ และ 800 วัตต์

ที่ขน�ดใหญ่ขึ้นม�อีก โดยเฉลี่ยแล้วก�รช�ร์จ 1 ครั้ง เสียเงินไปแค่ 

8-10 บ�ทเท่�นั้น และใช้เวล�ในก�รช�ร์จ 6-8 ชั่วโมง ส�ม�รถ

ขับได้ถึง 40 กิโลเมตรเมื่อช�ร์จเต็ม.

กรุงเทพฯ • วันที่ 27 มิ.ย.65 รศ.ดร.

พญ.เริงฤดี ปธ�นวนิช อ�จ�รย์ภ�ค

วิช�เวชศ�สตร์ชุมชน คณะแพทย 

ศ�สตร์ โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี เผย

ง�นวิจัยใหม่ตีพิมพ์ ในว�รส�รก�ร

แพทย์และส�ธ�รณสุขของสหรัฐ 

อเมริก� หรือ American Journal 

of Preventive Medicine ฉบับเดือน

มิถุน�ยน 2565 ที่ทำ�ก�รรวบรวมและ

วิเคร�ะห์ผลก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์

ระหว่�งก�รสูบบุหรี่ไฟฟ้�กับก�รเกิด

โรคหอบหืดในกลุ่มวัยรุ่นอย่�งเป็น

ระบบ โดยรวบรวมจ�กง�นวิจัย 10 ชิ้น

ที่ทำ�ก�รศึกษ�ใน 3 ประเทศ ได้แก่ 

สหรัฐอเมริก� แคน�ด� และเก�หลีใต้ 

โดยเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมอ�ยุ 15-

16 ปี รวม 483,948 ร�ย มีอัตร�ก�ร

สูบบุหรี่ไฟฟ้�เฉลี่ย 7.5%  

ผลก�รศึกษ�พบว่�เด็กมัธยม

ที่สูบบุหรี่ ไฟฟ้�เพิ่มคว�มเสี่ยงของ

โรคหอบหืดเป็น 1.3 เท่� เมื่อเทียบ

กับเด็กที่ ไม่ได้สูบบุหรี่ ไฟฟ้� โดย

คว�มเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ใกล้เคียงกัน 

ทั้งกลุ่มที่สูบประจำ�หรือแค่เคยลอง

สูบ นอกจ�กนี้ก็พบคว�มเสี่ยงของ

โรคหอบหืดเพิ่มขึ้น 1.22 เท่�ใน

กลุ่มนักเรียนที่สูบบุหรี่ ไฟฟ้�ที่ ไม่มี

ประวัติสูบบุหรี่ธรรมด�เช่นกัน 

รศ.ดร.พญ.เริงฤดีกล่�วต่อ 

ว่� จ�กก�รศึกษ�ยังพบว่�คนที่ไม่

ได้สูบบุหรี่ ไฟฟ้�แต่ได้รับควันมือ

สองจ�กผู้สูบบุหรี่ ไฟฟ้� ก็ทำ�ให้

เสี่ยงต่อก�รเกิดอ�ก�รหลอดลม

อักเสบเพิ่มขึ้น 1.4 เท่� และมี

อ�ก�รหอบเหนื่อยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่� 

ด้�น ศ.นพ.ประกิต ว�ที 

ส�ธกกิจ ประธ�นมูลนิธิรณรงค์เพื่อ

ก�รไม่สูบบุหรี่ และแพทย์ผู้เชี่ยว 

ช�ญโรคปอด กล่�วว่� ก�รสูบบุหรี่

ไฟฟ้�เป็นตัวกระตุ้นก�รเกิดหอบหืด  

เนื่องจ�กไอระเหยและส�รเคมีใน

บุหรี่ไฟฟ้�เข้�ไปทำ�ให้เกิดก�รระค�ย

เคืองและอักเสบในท�งเดินห�ยใจ 

ที่สำ�คัญคือ ส�รอนุภ�คขน�ดเล็ก

ม�กที่ส�ม�รถแทรกซึมลึกไปถึงถุง

ลมปอดและเข้�สู่กระแสเลือด ทำ�ให้

เกิดอันตร�ยต่อสุขภ�พ ขอย้ำ�ว่�ก�ร

ที่บอกว่�ไอระเหยของบุหรี่ ไฟฟ้�

เป็นแค่ไอน้ำ�เป็นคว�มเข้�ใจที่ผิด.

หมอเตือนวัยรุ่น

ยังสูบบุหรี่ไฟฟ้�

เสี่ยงโรคหอบหืด

อุตรดิตถ์ • วันที่ 27 มิ.ย.65 ผู้สื่อ

ข่�วร�ยง�นว่� น�ยนเรศ นนท์

คลัง ป่�ไม้อ�วุโส หัวหน้�ชุด 

พร้อมด้วยน�ยโชคชัย แก้วตอง  

เจ้�หน้�ที่พิทักษ์ป่� นำ�เจ้�หน้�ที่

ป่�ไม้ชุดปฏิบัติก�รพิเศษป่�ไม้ 

ชุดที่ 2, หน่วยป้องกันรักษ�

ป่�ที่ อต.2 (น�ลับแลง) สังกัด

สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 3 

(ลำ�ป�ง) กรมป่�ไม้ สนธิกำ�ลัง

ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องเข้�

ตรวจสอบป่�ถ�วรป่�ห้วยโท้ง 

บ้�นขุนห้วย หมู่ที่ 1 ตำ�บลน�

นกกก อำ�เภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ หลังได้รับแจ้งจ�กช�ว

บ้�นว่�มีขบวนก�รแอบลักลอบ

ตัดไม้ทำ�ล�ยป่�ในเขตพื้นที่ป่�

เตรียมก�รหม�ยเลข 59 (ป่�ไม้

ถ�วร)

กระทั่ ง เวล�ประม�ณ  

23.30 น. วันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่�นม� 

ขณะที่เจ้�หน้�ที่เข้�ไปในพื้นที่

ได้ยินเสียงเลื่อยโซ่ยนต์ดังม�แต่

ไกล จึงว�งกำ�ลังเพื่อเข้�จับกุม 

บุรีรัมย์ • ป้�พลทห�ร “เปี๊ยก” 

ช�วบุรีรัมย์เผยคนในค่�ยบอก

หล�นเป็นศพที่ 4 ที่ผูกคอดับ

ปริศน�ค�ค่�ยโดยไม่ทร�บส�เหต ุ

ยันต้นสังกัดต้องออกม�ชี้แจง

และรับผิดชอบ  ไม่ เชื่อหล�นฆ่�

ตัวต�ย ขณะที่เพื่อนรุ่นน้องบอก

ผู้ต�ยกลับม�บ้�นเมื่อ 2 สัปด�ห์

ก่อน  ดูเครียดผิดปกติ แถมพูด

เป็นร�ง

คว�มคืบหน้�กรณีที่ครอบ

ครัวและญ�ติของพลทห�รวีระ

วัฒน์ ตร�ชูวณิช หรือเปี๊ยก อ�ยุ 

22 ปี ช�ว อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  

ซึ่งเป็นทห�รกองประจำ�ก�ร 

ผลัดที่ 1/2564 ประจำ�ก�รอยู่ที่

ศูนย์ก�รทห�รอ�ก�ศแห่งหนึ่ง 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมห�นคร 

ที่ต้นสังกัดแจ้งว่�เสียชีวิตจ�ก

ก�รใช้เชือกผูกคอต�ยบริเวณ

สน�มฝึกภ�ยในค่�ย เมื่อเวล�

ประม�ณ 05.00 น.ของวันที่  

24 มิ.ย.ที่ผ่�นม� ได้ออกม�เรียก

ร้องขอคว�มเป็นธรรมเนื่องจ�ก

ติดใจในส�เหตุก�รต�ยของพล

ทห�รวีระวัฒน์ ไม่เชื่อว่�จะเป็น 

ก�รคิดสั้นฆ่�ตัวต�ยเอง ไม่ว่�

จะเป็นรอยช้ำ�ที่คอซึ่งดูผิดปกติ 

รวมถึงเหตุจูงใจที่ท�งต้นสังกัด

แจ้งว่�น่�จะเกิดจ�กอ�ก�รป่วย

ซึมเศร้�

ล่�สุดเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.

65 บรรย�ก�ศที่วัดโคกแก้วสอง

ชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็น

สถ�นที่ตั้งศพของพลทห�รวีระ

วัฒน์ ยังคงมีญ�ติและช�วบ้�น

เดินท�งม�ร่วมง�นอย่�งต่อ

เนื่อง พร้อมทั้งได้แสดงคว�ม

เสียใจและให้กำ�ลังใจครอบครัว

ด้วย แต่จนถึงขณะนี้ท�งต้น

สังกัดก็ยังไม่ ได้ชี้แจงหรือรับ

ผิดชอบกับก�รเสียชีวิตของพล

ทห�รวีระวัฒน์แต่อย่�งใด ซึ่ง

ญ�ติยืนยันว่�จะยังไม่เผ�ศพ

จนกว่�ต้นสังกัดจะออกม�ชี้แจง

ส�เหตุก�รเสียชีวิต และให้คว�ม

เป็นธรรมกับครอบครัวผู้ที่เสีย

ชีวิตอย่�งเป็นปริศน�ในรั้วทห�ร

น�งศรีนวล ห้�วห�ญ 

ป้�พลทห�รวีระวัฒน์ กล่�วว่� 

ครอบครัวยังทำ�ใจไม่ได้ที่ต้อง

สูญเสียหล�นช�ยและยังคงค�

ใจส�เหตุก�รเสียชีวิต ไม่เชื่อ

ว่�เป็นก�รฆ่�ตัวต�ยเอง และ

ที่ทำ�ให้รู้สึกแปลกใจเพร�ะตอน

ที่ ไปติดต่อรับศพหล�นและขอ

เข้�ไปดูสถ�นที่เกิดเหตุในค่�ย 

มีทห�รบอกว่�หล�นตนเอง

ไม่ ใช่ศพแรกที่ผูกคอต�ยใน

ค่�ย แต่เป็นศพที่ 4 แล้วที่ผูก

คอต�ยปริศน�แบบนี้ ซึ่งก็ไม่รู้

ว่�ที่เข�บอกเป็นเรื่องจริงหรือ

ไม่ แต่ถ้�เป็นคว�มจริงก็เป็น

เรื่องที่น่�ตกใจ และท�งต้น

สังกัดควรออกม�ชี้แจงให้ญ�ติ

และประช�ชนได้รับทร�บข้อ

เท็จจริง เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อ

มั่นว่�ลูกหล�นที่เข้�ไปอยู่ในรั้ว

ทห�รจะปลอดภัย   

ขณะที่น�ยเติ้ล เพื่อน

รุ่นน้องของพลทห�รเปี๊ยก เล่�

ให้ฟังว่� ตอนที่พี่เปี๊ยกกลับม�

เยี่ยมบ้�น ช่วงวันที่ 7 มิ.ย.65 

ก่อนจะเดินท�งกลับในวันที่   

20 มิ.ย.65 ตนได้ไปนั่งเล่นกับพี่

เข�ที่บ้�นของน�ยต๊ะ เพื่อนรุ่น

น้องอีกคน ก็ดูพี่เข�เครียดๆ ผิด

ปกติ และพี่เข�ยังพูดเป็นร�งว่� 

“ถ้�พี่ต�ยให้ไปทำ�บุญด้วยนะ” 

ตนก็ตกใจ ยังถ�มพี่เข�กลับว่�

ทำ�ไมพี่พูดแบบนี้ และยังได้ยิน

พี่เปี๊ยกคุยโทรศัพท์กับรุ่นพี่ที่ค่�ย

ในลักษณะว่�ให้กลับไปเคลียร์

กันที่ค่�ย แต่พี่เข�ไม่ได้เล่�ให้

ฟังว่�ไปเคลียร์เรื่องอะไร พอคุย

โทรศัพท์แล้วก็ท่�ท�งเครียดผิด

ปกติ ส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่�พี่เข�จะ

ฆ่�ตัวต�ยเอง ก็อย�กจะรู้คว�ม

จริงเพื่อให้คว�มเป็นธรรมกับพี่

เข�ด้วย.

พลทหารตายปริศนาในค่ายศพที่4

จับขบวนการลักลอบตัดไม้มะค่าโมง

เมื่อถึงจุดที่มอดไม้กำ�ลังแปรรูป

ไม้กันอยู่ได้เข้�จับกุม แต่ปร�กฏ

ว่�มือเลื่อยไม้และคนดูต้นท�ง

ไหวตัวทัน ทิ้งอุปกรณ์ก�รแปรรูป

ไม้ไว้แล้ววิ่งหลบหนีเข้�ป่�ห�ย

ไปกับคว�มมืด 2 คน เจ้�หน้�ที่

ไม่ได้ติดต�มเนื่องจ�กเป็นเวล�

ย�มวิก�ลเกรงจะเกิดอันตร�ย 

แต่ส�ม�รถจับกุมตัวไว้ได้ 2 คน 

ทร�บชื่อภ�ยหลังคือ น�ยปกรณ์ 

หรือช้�ง ทิพย์พรม อ�ยุ 53 ปี กับ

น�ยนพชัย หรือดำ� ลอยลอม อ�ยุ 

39 ปี ทั้งคู่มีภูมิลำ�เน�อยู่ในพื้นที่

อำ�เภอลับแล ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พบไม้มะค่�โมงขน�ดใหญ่ 3 คน

โอบแปรรูปกองอยู่ หน้�กว้�ง  

1 เมตร ย�ว 5.20 เมตร หน� 

4 นิ้ว จำ�นวน 10 แผ่น ไม้ท่อน

อีกจำ�นวน 5 ท่อน รวมปริม�ตร 

9.13 ลูกบ�ศก์เมตร และยังพบ

เลื่อยโซ่ยนต์ที่ใช้ในก�รแปรรูป

ไม้ซึ่งติดบ�ร์ย�วขน�ด 36 นิ้ว  

1 เครื่อง รถจักรย�นยนต์ 3 คัน 

โดยผู้ต้องห�ทั้ง 2 ยอมรับส�ร 

ภ�พว่ �ของกล�งทั้ งหมดดั ง

กล่�วเป็นของกลุ่มตนเองที่เข้�

ม�แปรรูปไม้

ภ�ยหลังจ�กเจ้�หน้�ที่

ได้สอบถ�มผู้ที่หลบหนีไป ซึ่ง

ทร�บว่�มีน�ยหน่องกับบุตร

ช�ยเป็นผู้ว่�จ้�งพวกตน โดย

ผู้ที่หลบหนีไปนั้นได้รับออเดอร์ 

ให้ม�ทำ�ไม้ ในครั้ งนี้ อีกทอด

หนึ่ง จ�กนั้นเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ

ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดได้นำ�

โทรศัพท์ของผู้ต้องห�ม�ตรวจ

สอบ พร้อมทำ�ก�รขย�ยผลเพื่อ

จับกุมขบวนก�รดังกล่�วทั้งหมด

อีกครั้งต่อไป.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

เช� อหรือไม? เด็กไทยจํานวน 1.1 ลานครัวเรือนไมมีหนังสือ 

(นิทาน) ใหอานภายในบาน

นอกจากน้ันยังมีสถิติท่ีไดจากการเก็บขอมูล พบวาเด็กไทย                     

ไมสามารถอานหนังสือได มีโอกาสออกจากระบบโรงเรียนสูงถึง 40% 

และการท่ีเด็กเขาไมถึงหนังสือถือเปนปญหาความเหล� อมลํ้าของสังคม 

ดวยเหตุน้ี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) และภาคีเครือขาย จึงเดินหนาขับเคล� อน เติมเต็มชองวางใน

การสรางคุณภาพการอานใหเปนจริง 

การจัดเวทีพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย “สานพลังรวมหยุด

วิกฤติ Learning Loss จากปฏิบัติการทางสังคมสูขอเสนอเชิงนโยบาย” 

มุงเปาสนับสนุนใหเกิดสวัสดิการหนังสือในเด็กปฐมวัย เม� อวันท่ี 4 

มิถุนายน 2565 ท่ีโรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพฯ เปนความเคล� อนไหว

ลาสุด โดย สสส.รวมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือขายสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน

กวา 340 องคกร อาทิ มูลนิธิเพ� อการพัฒนาเด็ก บริษัท กลากาว อิน

สไปเรช่ัน จํากัด ศูนยประสานงานสรางเสริมวัฒนธรรมการ

อานในชุมชนทองถ่ิน เครือขายอานยกกําลังสุข ศูนย

ประสานงานสงเสริมการอานชายแดนใต เครือขาย

พลังอานชายแดนใต เครือขายเด็กเทากัน เครือขาย

รัฐสวัสดิการ เพ� อการวางรากฐานการอาน สราง

กระบวนการเรียนรูและสุขภาวะจากการอาน 

นางญาณี รัชตบริรักษ รักษาการผูอํานวย

การสํานักสร้างเสริมระบบส่ือและสุขภาวะทาง

ปญญา สสส. กลาววา สสส.เรงสรางความรวมมือ

กับภาคีเครือขาย พัฒนาแนวทางการสงเสริมวัฒนธรรม

การอานตั้งแตเด็กปฐมวัย อายุ 0-6 ป ริเริ่มโครงการ                                                                    

ปดเทอมสรางสรรคชวนกันอานสรางสุข โครงการ

คัดสรร 108 หนังสือดี เปดหนาตางแหงโอกาส                       

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการนครแหงการ

อาน โครงการอานยาใจ : สรางภูมิคุมใจเด็กปฐมวัย 

มุ่งขยายผลขับเคล่ือนงานสุขภาวะทางปัญญา 

สรางครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง รวมแกวิกฤติ

พัฒนาการภาษาลาชา ลดภาวะถดถอยการเรียนรูของ

เด็กปฐมวัย

“เราไมอยากรับบริจาคหนังสือ สสส.ไมไดทําหนาที่ตรงนี้ ภาคี

เครือขายระดับพื้นที่ขับเคล� อนนโยบาย นายก อบต.ขานรับนโยบาย

เห็นวาเด็กเปลี่ยนแปลง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุงเนนการขับเคล� อน

ปฏิบัติการทางสังคมดวยการเสริมสราง เช� อมโยง และเสริมพลัง                                                                          

เครือขาย เพ� อใหเกิดกลไกการทํางาน ท้ังกลไกดานสุขภาพ ภาควิชาการ                                                                                   

ทองถิ่น และภาคนโยบาย เชน สวัสดิการสําหรับแมตั้งครรภ

และเด็กตั้งแตแรกเกิด ที่สรางโอกาสการเขาถึงหนังสือคุณภาพ

และสวัสดิการหนังสือเด็กปฐมวัย เพ� อวางรากฐานการอานที่เปน

ทักษะสําคัญของการแสวงหาความรูไดดวยตัวเองตลอดชีวิต”                  

นางญาณีกลาว

นางสุดใจ พรหมเกิด ผูจัดการแผนงานสราง

เสริมวัฒนธรรมการอาน สสส. กลาววา แผนงาน

สรางเสริมวัฒนธรรมการอาน สสส. และภาคีเครือ

ขาย รวมขับเคล� อนงานสงเสริมการอาน เพ� อนํา

ไปสูวัฒนธรรมใหมของสังคมไทย ท่ีมีกระบวนการ

สรางสุขภาวะและศักยภาพของเด็กปฐมวัย 

เปนยุทธศาสตรสําคัญและเรงดวนใน

สถานการณโควิด-19 ซ่ึงตองทํางานคูขนาน

ระหวางการขับเคล� อนปฏิบัติการทาง

สังคมและภาคนโยบาย เพ� อขยาย

ผลครอบคลุมท้ังประเทศ ท่ีผานมา

ไดจัดเวทีสาธารณะท่ัวทุกภูมิภาค 5 

คร้ัง เพ� อใหเกิดขอเสนอสําคัญนําย� น

ตอประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา

สังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูง

อายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา เพ� อนําไปสูมติคณะรัฐมนตรี

ตอไปภายในป 2565 ท้ังน้ี สามารถติดตามขอมูลได

ทางเฟซบุกแฟนเพจ “อานยกกําลังสุข”

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร กลาวทาง ZOOM วา กทม.มุงทํางาน

ภายใตแนวคิด “ลงทุนนอย แตไดผลเยอะ” การสราง

เสริมวัฒนธรรมการอานในเด็กปฐมวัย ถือเปนการลงทุนท่ี

คุมคาไดผลลัพธมหาศาล ในการน้ี สสส.และภาคีเครือขายผลักดันขับ

เคล� อนนโยบายสวัสดิการหนังสือเพ� อเด็กปฐมวัย ทา

งกทม.พรอมรับนโยบายมาสงเสริมใหเกิดสังคมแหง

การเรียนรูผานนโยบาย 3 ขอ 1.สงเสริมใหพอ-แม ผู

ปกครอง มีหนังสือในบาน เพ� อเปนรากฐานสําคัญให

เด็กอายุ 0-8 ป ท่ีมีพัฒนาการเร็ว มีนิสัยรักการอาน 

2.สงเสริมใหผูปกครอง พอ-แม มีเวลาอานหนังสือให

เด็กฟง โดยฝกใหพอ-แมมีบทบาทในการฝกลูกเร� อง

การอานมากข้ึน 3.จัดทรัพยากรหนังสือเพ� อเด็ก อาทิ 

โครงการหนังสือ 100 เลม แนะนําใหเด็กอาน จัดต้ัง

ศูนยกลางหองสมุด 36 แหง พัฒนาบานหนังสือใน

ชุมชน 117 แหง ชวยคนรายไดนอย เขาถึงหนังสือ 

3-5 เลมตอ 1 บาน ใชเปนศูนยแลกเปล่ียนหมุนเวียน

หนังสือ พรอมมีจิตอาสาหมุนเวียนมาอานหนังสือให

เด็กฟง ถือเปนการท่ีลงทุนนอยแตไดผลเยอะ สราง

เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาการท่ีดี ถือเปนจุดเร่ิมตนของ

ความกาวหนาในชีวิตและสังคมไทย 

“ขอรับนโยบาย สสส.และภาคีเครือขายในการผลักดันใหเด็กทุก

คนเขาถึงสวัสดิการหนังสือเด็กปฐมวัย โดย กทม.จะขับเคล� อนอยาง

จริงจัง เพราะการอานหนังสือเปนการลงทุนท่ีคุมคา คือลงทุนนอยแต

ไดเยอะ” รศ.ดร.ชัชชาติกลาว

นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข กลาววา การอานมีผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขอ

แนะนําสําหรับพอแม สรางนิสัยรักการอานใหกับลูก 7 ขอ

คือ 1.อานหนังสือหรือเลานิทาน โดยแนะนําใหลูกรูจัก                                                                          

ตัวละครในหนังสือ พรอมตอบคําถาม 2.พาลูกไป                                                                                          

เลือกซ้ือหนังสือท่ีสนใจ 3.ทํากิจกรรมรวมกับโรงเรียน 

เชน จัดชมรมนักอาน จัดหองสมุดโรงเรียน เปน

วิทยากรอานหนังสือใหเด็กฟง 4.ชวนลูกทําอาหาร

จากหนังสือหรือตําราอาหารเด็ก 5.ใหลูกฝกคนหา                                                                                             

คําตอบจากหนังสือสารานุกรมเด็ก 6.อานหนังสือทุกวัน 

เลือกท่ีเหมาะสมตามวัย มีภาพประกอบมีสีสันสวยงาม                    

มีเน้ือหาเขาใจงาย และภาษาไพเราะ 7.ใหหนังสือเปน                  

ของขวัญสําหรับลูกในวันสําคัญตางๆ

นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย กลาววา กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอย 1 แหง ตองมี                                                         

หองสมุดศูนยกลาง จึงไดรวมกับแผนงานสรางเสริม

วัฒนธรรมการอาน สสส. ริเร่ิมโครงการ “ทองถ่ิน                                                                      

รักษการอาน” ปรับศาลากลางบาน วัด สวนของพ้ืนท่ี

ราชการทองถ่ิน หรือบานของจิตอาสา เปนพ้ืนท่ีอานหนังสือ 

แบงปนหนังสือของคนในชุมชน จํานวน 9,102 แหง พรอมผลักดัน

นโยบายศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรในทองถ่ิน ใหมีมุมอานหนังสือ 

มีกิจกรรมเลานิทาน สนับสนุนใหผูปกครองอานหนังสือใหลูกฟง                            

อยางนอย 5-10 นาทีตอวัน สงผลใหเกิดวัฒนธรรมการอานสูสังคม

การเรียนรูวงกวางในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว

นางพนมวรรณ คาดพันโน ประธานเครือขายฮักอาน จังหวัด

ยโสธร กลาววา ตนรับราชการสํานักงานสาธารณสุขยโสธรมาเปน

เวลา 27 ป ขณะเดียวกันทําหนาท่ีสงเสริมการอานใหเด็กในพ้ืนท่ี 

พัฒนาทีม อสม.ในละแวกบาน ครอบครัวคนไขท่ีเปนเด็กๆ ปูยาตายาย

อานหนังสือใหเด็กฟง กศน.มีบานหนังสือ มีการจับมือกับสาธารณสุข

จัดทํากิจกรรมรวมกัน เด็กควรจะไดอานหนังสือที่หลากหลาย                  

เพ� อเด็กจะไดมีคลังศัพทจากการอานหนังสือ อุปสรรคของเด็กก็คือ

การติดโทรศัพทมือถือ โควิดทําใหตองเวนระยะหาง นอนโรงพยาบาล 

14 วัน ระหวางการพักฟนก็ขอหนังสือใหเด็กอานเพ� อความเพลิดเพลิน  

เด็กมีความสุขท่ีมีหนังสือเปนเพ� อนในยามปวย 

นอกจากน้ี ยังแกไขปญหาเด็กพิเศษใหมีพัฒนาการสมวัยดวย

การอานหนังสือใหเด็กฟงบอยๆ มิฉะน้ันเด็กจะมีพัฒนาการลาชา พูด

ไมเปนภาษา แนะนําพอแมอานหนังสือใหลูกฟงทุกวัน ขณะเดียวกัน

ใหเด็กหางมือถือ “แมพาแกมอ่ิม-รตา ลูกสาวอานหนังสือนิทาน

ใหเด็กๆ ฟง เด็กมีพัฒนาการท่ีดีชวนกันแขงขันการอานและเลา

นิทาน ในฐานะท่ีเปนหนอนหนังสือเพ� อจะชวยกันสรางหนอนหนังสือ                                      

รุนตอๆ ไป เด็กๆ มีพัฒนาการท่ีดีอยางเห็นไดชัดเจน เด็กเรียนเกง                                                                                         

มีพัฒนาการ EF ถายทอดความรูดวยการอานหนังสือใหนองๆ ฟง 

มีการจัดทํากิจกรรมทอดผาปาหนังสือ เพ� อเด็กจะไดมีหนังสือดีๆ 

หมุนเวียนกันอาน เปนการแกไขปญหาความเหล� อมลํ้าในสังคม”.

สวัสดิการหนังสือเพ� อเด็กปฐมวัย

หยุดวิกฤติ Learning Loss 

วิกฤติการอานของเด็กไทย
ผลการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย

ป 2562 (MICS6) จัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ รวมกับ

องคการยูนิเซฟ  พบวา

- เด็กอายุตํ่ากวา 5 ปในประเทศไทย มีจํานวน 34% 

ท่ีมีหนังสือสําหรับเด็กอยางนอย 3 เลมท่ีบาน (ลดลงจากรอย

ละ 41 ในป 2558 แบงเปนเด็กในครัวเรือนท่ีรํ่ารวยมาก 65% 

เด็กในครัวเรือนท่ียากจนมาก 14%

- เด็ก 0-3 ปไมมีหนังสือนิทานในบาน 3 เลม 1.1 ลาน

ครัวเรือน 

- เด็กอายุนอยกวา 5 ป เลนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสูง

ถึง 53% พบวามีเด็กถึง 8% ท่ีเลนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยาง

นอยวันละ 3 ช่ัวโมง 

การใชส� ออิเล็กทรอนิกสมีผลกระทบตอเด็ก จากการ

ศึกษาของ รศ.นพ.วีระศักด์ิ ชลไชยะ คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- มีพฤติกรรมกาวราว พฤติกรรมสมาธิส้ัน พฤติกรรม

แยกตัว ด้ือ ตอตานมากข้ึน พฤติกรรมดานภาษา พัฒนาการ

ดานการใชสมองระดับสูง (Executive Functions หรือ EF) ใน

การแกไขปญหาคิดสรางสรรค 

- เด็กท่ีใชส� ออิเล็กทรอนิกสเปนระยะเวลานาน สงผล

ตอทักษะ EF ประกอบดวย กลุมทักษะพ้ืนฐานสําคัญ 3 อยาง 

1.ความจําในการทํางาน (working memory) การควบคุมยับย้ัง

ตนเอง (ingibitory control) การมีความคิดยืดหยุน (cognitive 

flexibility) การใหเด็กวัยหัดเดินดูโทรทัศนนานกวาวันละ 2 

ช่ัวโมง เด็กจะมีแนวโนมพัฒนาการลาชาถึง 6 เทา 

สุทธิพงษ จุลเจริญ

ญาณี รัชตบริรักษ

สุดใจ พรหมเกิด

นพ.สุวรรณชัย

วัฒนาย่ิงเจริญชัย

ยก ‘เกาหลีโมเดล’

ด้าน น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้

อำานวยการเขตสัมพันธวงศ์ เปิดเผยว่า หลัง

จากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไปเร่งสำารวจสายไฟเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า  

รวมถึงจะเชิญการไฟฟ้าฯ มาประชุมร่วมกัน 

ให้ไปตรวจสอบว่าในพื้นที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าที่

เกา่เกนิอายทุีส่มควร  คอืมากกวา่ 20 ปหีรอืไม ่

ถ้ามีอยู่ก็จะประสานให้ดำาเนินการดูแลเปลี่ยน

ใหม่หรือซ่อมแซมให้รัดกุม

ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ แซ่แต้ เจ้าของ

ร้านพิชิตชัยค้าของเล่นเด็ก ซึ่งอยู่ติดกับห้อง

ต้นเพลิง ประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำา

กว่า 10 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ทั้งตนเอง

และเจ้าของร้านต้นเพลิงรวมถึงผู้เสียหายราย 

อื่นๆ จะดำาเนินการแจ้งความฟ้องร้องกับการ

ไฟฟ้าฯ เพื่อให้ร่วมรับผิดชอบความเสียหาย

อย่างแน่นอน

ด้านนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ

ไฟฟ้านครหลวง  กล่าวว่า หม้อแปลงนั้น

มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ปี  โดยลูกนี้ใช้

มาแล้วประมาณ 20 ปี มีการบำารุงรักษาตาม

มาตรฐาน และไดต้รวจสอบลา่สดุเมื่อกลางปทีี่

แล้ว ซึ่งปกติจะทำาการตรวจสอบปีต่อปี เบื้อง

ต้นยังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุที่เกิดปัญหาได้ 

ส่วนเรื่องที่มีข้อมูลว่าเจ้าของอาคารจะฟ้อง

ร้อง กฟน.เป็นเงินจำานวน 10 ล้านบาทนั้น ก็

เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหาย

“อยากให้มีการพูดคุยกันก่อน จากนี้

ผู้เสียหายอาจสามารถติดต่อที่สำานักงานเขต

ท้องที่ได้ ปกติแล้วหม้อแปลงไฟฟ้าลักษณะนี้

มีจำานวนประมาณ 400 ลูกทั่วกรุงเทพฯ และ

จะมีการปรับแผนการบำารุงรักษา ติดอุปกรณ์

เตอืนเหต ุรวมถงึประสานกบักรงุเทพมหานคร 

และประสานในเรื่องสายสื่อสารเช่นกัน” นาย

วิลาศระบุ 

ดร.ธเนศ วรีะศริ ินายกวศิวกรรมสถาน

แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์กลา่ว

วา่ ตอ้งแบง่ตวัอาคารเปน็สองสว่น อาคารสว่น

แรกทีต่รงกบัหมอ้แปลงไฟฟา้นัน้ สว่นใหญต่วั

อาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและได้รับผล 

กระทบน้อย พื้นไม่มีรอยแตกร้าว แต่ห้องทาง

ฝัง่ซา้ย 2  หลงัขา้งกนัเปน็ผนงัอฐิกอ่และเสรมิ

โครงสรา้งเหลก็ เมื่อเจอความรอ้นเหลก็ไดเ้สยี

รูปและแอ่นตัว ผนังเองก็มีการบิดตัว

“โดยมีข้อเสนอแนะว่าสามารถตรวจ

สอบหอ้งทีเ่ปน็คอนกรตีเสรมิเหลก็ทางขวาตาม

หลักวิศวกรรมได้ ส่วนสองห้องทางด้านซ้าย

นั้นอาจต้องทำาการรื้อทั้งหมด โดยทั้งสามห้อง

นัน้ไม่ไดม้ีโครงสรา้งเชื่อมกนัและมีโอกาสถลม่

ได้ หากประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตในอาคาร

โดยรอบต้องมีการค้ำายันก่อน” ดร.ธเนศระบุ 

ดา้นนายบญุสงค ์ทพัชยัยทุธ ์เลขาธกิาร

สำานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

มอบหมายใหน้ายนนัทชยั  ปญัญาสรุฤทธิ ์รอง

เลขาธิการสำานักงานประกันสังคม เข้าตรวจ

สอบช่วยเหลือ  ในเบื้องต้นพบว่าในจำานวน

ผู้ประสบเหตุ 6 ราย มีลูกจ้าง ผู้ประกันตน

เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งเป็นลูกจ้างของห้างผ้าใบ

ราชวงศ์ และได้รับบาดเจ็บ 4 ราย  เป็นผู้

ประกันตนมาตรา 33 เป็นเจ้าหน้าที่ของมูล

นิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ซึ่งการ

ประสบอันตรายในครั้งนี้ สำานักงานประกัน

สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  ได้ดำาเนินการ

ชี้แจงสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้ประกันตน

ที่เสียชีวิต นางสาวจิราพร สุ่มมาตร์ รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น  1,444,653 บาท รายที่ 2 นาย 

Pheak  Doeum ลกูจา้งหา้งผา้ใบราชวงศ ์ชาว

กัมพูชา เป็นเงินทั้งสิ้น 790,416 บาท.

กองทุนน้ำามัน

หากพิจารณาจากระดับการอุดหนุนดีเซล ที่

ขณะนี้อยู่เกือบ 11 บาทต่อลิตร แต่จากการ

ที่ราคาดีเซลปรับตัวสูงขึ้นและทำาให้ค่าการ

ตลาดของผู้ค้าน้ำามันเหลือเพียง 1.24 บาทต่อ

ลติร การประชมุคณะกรรมการบรหิารนโยบาย

พลังงาน (กบน.) บ่ายนี้คงจะต้องพิจารณาที่

จะอุดหนุนเพิ่มเติม และหากมองแนวโน้มทั้ง

เรื่องสภาพคลอ่งกองทนุน้ำามนัฯ รวมถงึทศิทาง

ตลาดโลก โอกาสที่ดีเซลจะปรับขึ้นเกิน 35 

บาทต่อลิตรก็ย่อมมีสูงเช่นกัน แม้ว่าก่อนหน้า

นีร้ฐัระบจุะตรงึถงึสิน้เดอืนนี ้แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บั

ที่ประชุมเป็นสำาคัญ

สำาหรับแผนการกู้เงินล็อตแรกวงเงิน 

2 หมื่นล้านบาท  ท่ีจะนำามาเสริมสภาพคล่อง

กองทุนน้ำามันฯ มีความคืบหน้าพอสมควร

แล้วคาดว่าได้ข้อสรุปเร็วๆ น้ี โดยขณะน้ีอยู่                                                   

ระหว่างการหารือกับโรงกล่ัน 6 แห่ง ถึงแนว 

ทางท่ีจะทำาให้ทุกฝ่ายสามารถเดินหน้าได้

โดยไม่ผิดระเบียบ โดยเฉพาะโรงกล่ันท่ีอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ท่ีต้อง

ตรวจสอบกฎหมายอย่างรอบคอบ เพราะอาจจะ

กระทบต่อความเชื่อม่ันนักลงทุนต่อไปในอนาคต

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตอนนี้

มีการแจ้งชุมนุมของนายจตุพร พรหมพันธุ์                                                         

ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ 

การแห่งชาติ (นปช.) เรื่องน้ำามันแพง ในวัน

ที่ 3 ก.ค.นี้  ตนเป็นผู้ว่าฯ ก็พยายามดูแลทุก

คน ไม่ได้เลือกฝ่ายไหน  ดูแลทุกคนเท่าเทียม

กัน กทม.เปิดพื้นที่ พื้นที่เป็นของประชาชน.

90 ปี รัฐสภา

เกิดจากความผิดพลาดของบุคคลที่มาจาก

ระบบการเลอืกตัง้ แต่ไมย่ดึหลกัประชาธปิไตย

ในการบริหาร ไปใช้หลักนอกนิติธรรม นั่นคือ

นโยบายวันที่ 8 เมษายน 2544 คือวันที่เริ่ม

นโยบายเกิดวิกฤตในภาคใต้ เป็นนโยบายเก็บ

ฆ่าทิ้ง เป็นเหตุการณ์วิกฤตใน 90 ปีที่เราไม่

เคยสูญเสียขนาดนี้ ทำาให้ทุกวันนี้รัฐบาลต้อง

ใช้เงินเป็นแสนล้านบาทในการแก้ปัญหา ซึ่ง

ปัญหายังไม่จบ

“วิกฤตรุนแรงท่ีทำาให้เกิดผลกระทบต่อ

ความม่ันคงประเทศมีไม่มาก นอกจากเร่ือง

จังหวัดชายแดนภาคใต้  เรื่องอื่นเราก็สามารถ

แก้ปัญหากันได้ ความม่ันคงในระบบการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำารงอยู่ได้อย่างม่ันคง

มาจนทุกวันน้ี ส่วนหน่ึงเพราะคนไทยมีความ

ผูกพันกับสถาบัน และรับไม่ได้ท่ีจะเปล่ียนแปลง

ไปเป็นรูปแบบอื่น” นายชวนกล่าว

นายชวนกล่าวต่อว่า การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองน่าเป็นห่วง อดีตความรุนแรงมี

อยู่บ้าง แต่ไม่มีการซื้อเสียง  อย่างดีคือเลี้ยง

เหล้า แต่ตอนนี้ ไม่มีใครพูดเรื่องเลี้ยงเหล้า

แล้ว เป็นเรื่องธุรกิจการเมือง คำาว่าเสียงสาม

ร้อย ห้าร้อย  แปดร้อย สมัยก่อนไม่มี นี่คือสิ่ง

ที่น่าเป็นห่วง ซึ่งต้องเอาทุนคืน เป็นที่มาของ

การทุจริตโกงกิน ช่วงที่เกิดวิกฤตต่อตำาแหน่ง

รัฐมนตรี นักการเมือง มากที่สุดคือช่วงตั้งแต่

ปี  2544 เป็นต้นมา 

“ไม่มียุคใดที่มีรัฐมนตรีติดคุกมากเท่า

ช่วงนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อเรื่อง

การหาผลประโยชน์ และความไม่เชื่อเรื่อง

หลักนิติธรรม การปกครองด้วยหลักคุณธรรม 

ถือเป็นบทเรียนสำาคัญมาก เราต้องไม่ให้

เหตกุารณเ์ชน่นีม้าทำาลายสถติ ิ100 ปขีา้งหนา้

อย่ามาทำาลายสถิติคนติดคุก  นี่คือวิกฤตของ

บ้านเมืองอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ ไม่

ซื่อสัตย์สุจริต” นายชวนกล่าว

ตอ่มามกีารเสวนา หวัขอ้ “90 ป ีรฐัสภา 

การเดินทางและความหวัง” โดยมีนายวันมู

หะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภาและ

อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร นายโภคิน 

พลกุล อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธาน

สภา และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายก

รัฐมนตรีและอดีตผู้นำาฝ่ายค้านในสภาร่วม

เสวนา 

โดยนายวันมูหะมัดนอร์กล่าวตอนหนึ่ง

ว่า ตนเข้ามาในรัฐสภาตั้งแต่ปี 2522 โดยได้

เป็นประธานรัฐสภาในปี  2539 ทำางานเกี่ยว

เนื่องกบัรฐัสภามาปนีีก้ ็43 ปแีลว้  แตค่ดิวา่เรา

ยังเดินทางไม่ถึงเป้าหมายและไม่ถึงความฝัน  

นอกจากนี้ยังรู้สึกผิดหวังลึกๆ ในบทบาทของ

รัฐสภา ที่ควรจะเป็นสภาของประชาชนและ

เป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้  ต้องเป็นสภาที่

ได้เลือกผู้บริหารประเทศอย่างแท้จริง และทำา

เรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ 

“ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการทำางาน

ของรัฐสภาคือ เราถูกเตะตัดขาจากการปฏิวัติ

รัฐประหาร เพราะมีขุนศึกบวกนายทุน และ

อำานาจนิยมที่ชอบในอำานาจ ซึ่งวันนี้เราก็ยัง

ไม่พ้นวังวนนี้ จนเราได้รัฐบาลที่มาจากการ

ก่อเหตุนี้ ที่ต้องมาคอยดูแลขุนศึกและนายทุน 

จนทำาใหป้ระชาชนเดอืดรอ้น  เราจงึตอ้งสรา้ง

จิตสำานึกประชาธิปไตยให้ประชาชน และ

สร้างความรู้สึกนึกคิดว่า การปฏิวัติเป็นสิ่งชั่ว

รา้ย เพราะประชาธปิไตยทีก่นิได้ไม่ไดเ้กดิจาก

รัฐประหาร” นายวันมูหะมัดนอร์กล่าว

ด้านนายโภคินกล่าวว่า 90 ปี รัฐสภา 

คือ 90 ปีประชาชนบนเส้นทางประชาธิปไตย 

ตนผดิหวงัพอสมควร  เพราะคดิวา่รฐัธรรมนญู

ปี 40 นั้นตกผลึกที่สุด อีกทั้งตอนนี้มีการ

กำาหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ระบุว่าคนไทยจะ

พ้นกับดักความยากจน แต่ตอนนี้หนี้ครัว

เรือนมีกว่า 90% และยังคงมีหนี้ภาครัฐอีก 

แต่เชื่อว่าประเทศเรายังมีโอกาส อีก 10 ปี

จะครบ100 ปีรัฐสภา เราจะมีมาตรการทาง

กฎหมายปอ้งกนัการทำารฐัประหารอยา่งไร ทกุ

ครัง้ทีม่รีฐัประหาร พวกเราทีม่าจากประชาชน

มีจำานวนน้อยมากที่จะลุกขึ้นสู้กับรัฐประหาร 

ด้วยการไปฟ้องศาลว่าการยึดอำานาจนั้นผิด

กฎหมาย เพราะช่วงแรกพวกยึดอำานาจไม่

กล้านิรโทษกรรมตนเอง แต่ปัจจุบันมีการ

ยืนยันออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญนิรโทษ

กรรมให้ตนเอง อยากให้ผู้ที่มาจากประชาชน

ทุกคนลุกขึ้นสู้กดดันศาล อย่าให้คนทำาลาย

ประชาธิปไตยกลับมาสร้างประชาธิปไตยใหม่ 

เพื่อให้เส้นทางรัฐสภามีความสง่างาม 

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า การรัฐประหาร

ไม่ควรจะเป็นคำาตอบให้กับเรื่องใดๆ ขณะ

นี้เรายังไม่มีวัฒนธรรมเหมือนกับประเทศ

ประชาธิปไตย ที่มีระบบรัฐสภาที่ทำาให้ฝ่าย

บริหารเคารพฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อสัปดาห์

ที่แล้วเกิดวิวาทะนายสุชาติ ตันเจริญ รอง

ประธานสภา ตำาหนินายกฯ ไม่มาตอบกระทู้ 

นายกฯ บอกว่าแรงไปหรือไม่ ขอบอกว่า

รองประธานสภาพูดเบาเกินไป และอยากให้

นายกฯ ตระหนัก  ถ้าไปดูประเทศที่ใช้การ

ปกครองระบบรฐัสภา ผูน้ำาประเทศตอ้งถอืงาน

สภาโดยเฉพาะตอบกระทู้เป็นอันดับหนึ่ง ไม่มี

ข้ออ้างที่จะมาตอบกระทู้ไม่ได้ เพราะทราบ

อยู่แล้วว่ากระทู้ถามสดเกิดขึ้นวันไหน เวลา

ใด ถ้าบริหารจัดการเวลา 1-2  ชั่วโมงไม่ได้ 

จะบริหารประเทศอย่างไร การมาตอบกระทู้

ไม่ใชเ่ปน็เรื่องเทคนคิเหมอืนทีน่ายกฯ กลา่วไว ้

แตก่ารมาตอบเพื่อใหเ้จา้ของประเทศรบัทราบ

ถึงหลักคิดบริหารประเทศ

“นักการเมืองความรับผิดชอบทางการ

เมืองสูงกว่ากฎหมาย ถ้าปล่อยให้เกิดเรื่องอื้อ

ฉาว ไม่มีความรับผิดชอบ เราจะไม่พ้นภาพ

ลกัษณแ์ยข่องนกัการเมอืง ความรบัผดิชอบลา

ออกจากตำาแหน่งไม่ได้แปลว่าผิด แต่เป็นการ

รักษากระบวนการทางการเมืองให้เดินต่อได้

และรักษาศรัทธา แต่ของเรามีแต่บอกว่าให้

ดำาเนนิการตามกระบวนการทางกฎหมาย หลง

ทางกระทัง่ใหศ้าลวนิจิฉยัจรยิธรรม  ไมม่ทีี่ไหน

ในโลกเขาทำา” นายอภิสิทธิ์กล่าว

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์

ตอบโตน้ายอภสิทิธิว์า่ นายอภสิทิธิเ์ปน็ถงึอดตี

นายกรฐัมนตร ียอ่มเขา้ใจดวีา่ภารกจิของทา่น

นายกฯ ในแต่ละวันนั้นมากน้อยเพียงใด แต่

เมื่อใดทีท่า่นนายกฯ ไมต่ดิภารกจิ ทา่นกพ็รอ้ม

ไปชี้แจงต่อสภาอยู่แล้ว ที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็

ตั้งใจที่จะถามเพียงท่านนายกฯ คนเดียว ซึ่ง

หากท่านนายกฯ ต้องมาตอบทุกกระทู้ และ

ตอบทุกเรื่องแทนรัฐมนตรีทุกคนนั้น แล้ว

ท่านจะเอาเวลาไปบริหารประเทศเพื่อแก้ไข

ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างไร  จึงได้มอบ

หมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและรับทราบข้อ

เท็จจริงในนโยบายเหล่านั้นเป็นอย่างดีให้มา

ตอบกระทู้แทน

“นายอภิสิทธิ์ในสมัยที่เป็นนายกฯ เคย

มีการนำาเสนอข่าวว่า สภามีการตั้งกระทู้ถาม

สดกวา่ 160 กระทู ้โดยถามไปยงัคณุอภสิทิธิถ์งึ 

113 กระทู ้ขณะทีค่ณุอภสิทิธิม์าตอบประมาณ 

53 กระทู้ ดังนั้นท่านก็น่าจะทราบเหตุผลดีว่า

ท่านนายกฯ ไม่สามารถมาตอบทุกกระทู้ ได้

เพราะอะไร หากคุณอภิสิทธิ์ซึ่งเคยถูกโจมตี

เป็นข่าวครึกโครมว่าอาจจะหนีเกณฑ์ทหาร

นั้น แต่ยังสามารถบริหารประเทศได้ ท่านนา

ยกฯ ทีเ่ปน็ชายชาตทิหาร เดด็ขาดกบัการทจุรติ

คอร์รัปชัน ก็ย่อมสามารถบริหารประเทศได้

เช่นกัน” นายธนกรกล่าว.

ปลอดภัย!ทะลุแก๊สเครียดกินยาเกินขนาด
ไทยโพสต์ • เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 มิ.ย. นาย

อานนท์ นำาภา  ทนายความนักเคลื่อนไหว

ทางการเมือง ผู้ต้องหาคดี  ม.112 โพสต์ข้อ

ความบนเฟซบุ๊กว่า “ด่วน!!! ผู้ต้องขังการเมือง

ทะลุแก๊ส ฆ่าตัวตายในคุก ขอราชทัณฑ์แถลง

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาการล่าสุดครับ”

“ทนายไปเยี่ยมวันนี้ทราบ 2 เคส คือ

กรีดมือ และกินยาพาราประมาณ 60 เม็ด 

อยู่โรงบาลราชทัณฑ์ หวังว่าหมอคงช่วยทัน” 

นายอานนท์ระบุ

ต่อมานายนัสที ทองปลาด ผบ.เรือน

จำาพิเศษกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณี

ที่นายอานนท์ ได้ โพสต์ข้อความดังกล่าวลง

ในบัญชีเฟซบุ๊กว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง

จริง  ย้อนไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้

ต้องขังทะลุแก๊สถูกส่งเข้ามาจำานวน 11 ราย 

โดยทั้งหมดจะถูกกักโรคไว้ก่อน 10 วัน พอ

ผ่านกระบวนการแล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้าไป

ดูแล ซึ่งตอนเเรกพวกเขาก็ดูเหมือนปรับตัว                                                                 

ได้ 

นายนัสทีกล่าวต่อว่า แต่เมื่อล่าสุด

วันเสาร์ที่ 25  มิ.ย.ที่ผ่านมา ช่วงประมาณ 

21.00-22.00 น. ตนได้รับรายงานจากพัศดี

ว่ามีผู้ต้องขังหนึ่งรายได้ทานยาเกินขนาด 

พยาบาลของเรือนจำารวมถึงตนจึงได้เข้าไป

ดู  ปรากฏพบว่าเป็นผู้ต้องขังที่ชื่อว่า นายเอ 

(นามสมมุติ)  อายุ 21 ปี ตนจึงได้สอบถาม

ว่าทานยาอะไรไป ทางผู้ต้องขังรายนี้ก็ตอบว่า

เป็นยาพาราเซตามอล โดยทานไปหลายเม็ด 

เมื่อสอบถามว่านำามาจากไหน นายเอตอบว่า

เป็นยาพาราที่ทางเรือนจำาได้มีการแจกจ่ายไว้

เมื่อมีใครเจ็บป่วย

ส่วนสาเหตุที่ทำาให้กินจำานวนมาก

นั้น นายเอระบุว่า  ขอจากเพื่อนในเรือน

จำาที่เป็นกลุ่มทะลุแก๊สด้วยกัน ขอมาคนละ

เม็ดสองเม็ดและสะสมมาเรื่อยๆ และเหตุ

ใดถึงกินยาพาราเกินขนาดนั้น นายเอกล่าว

ว่า มีความเครียดเนื่องจากคิดถึงภรรยาและ

ลูก เพราะภรรยากำาลังตั้งครรภ์อยู่ ตนจึงได้

แนะนำาไปว่าการแก้ปัญหาโดยวิธีการนี้มัน

ไม่ถูกต้อง จะต้องรักษาสุขภาพร่างกายและ

จิตใจตัวเองไว้ให้แข็งแรง.


