
อนุทิน-จุรินทรติดโควิด!

นายสาธิต ปตุเตชะ รมช.สาธารณสุข  นํานางโศรยา ธรรมรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร เขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ 

รมว.กลาโหม เพ� อนําเสนอนิทรรศการกัญชาทางการแพทย เพ� อประโยชนทางสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

ปลอยอภิปราย4วัน/พท.เตน‘บ๊ิกตู’เหยียบถ่ินแมว
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ระเบิดเวลา ‘รถไฟฟา’
ศึกการเมืองกรุน กทม.
ระเบิดเวลา ‘รถไฟฟา’
ศึกการเมืองกรุน กทม.
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ไทยโพสต • ครม.เคาะคุมราคาสินคาและ

บริการป 65 จํานวน 51 รายการ 11 หมวด 

ขนสงฯ ไฟเขียวขึ้นคาโดยสาร 5 สตางค

ตอกิโลเมตร เริ่ม 4 ก.ค.นี้ ขณะที่ บขส.ยัง

ตรึงตออีก 3 เดือน กองทุนน้ํามันฯ จอลด

อุดหนุนราคาพลังงานเหลือ 1 ใน 3 แตยัง

เนนชวยกลุมเปราะบางมากขึ้น ยังมีหวัง

เจรจาขอกูเงินชัดเจนกลางเดือนหนา

เม� อวันที่ 28 มิถุนายน นายธนกร                                                  

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                                                      

มนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) วา ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการ

กําหนดสินคาและบริการควบคุมป 2565 

จํานวน 51 รายการ ใน 11 หมวด ตาม

ที่กระทรวงพาณิชยเสนอ โดยเปนสินคา                                                  

และบริการควบคุมเชนเดียวกับป 2564 จํานวน                                                                                 

51 รายการ จําแนกเปน 46 สินคา 5                                                                      

บริการ 11 หมวด ไดแก 1.หมวดกระดาษ 

และผลิตภัณฑ 2.หมวดบริภัณฑขนสง 3.                                                        

หมวดปจจัยทางการเกษตร 4.หมวดผลิต                                                                       

ภัณฑปโตรเลียม 5.หมวดยารักษาโรคและ 

เวชภัณฑ 6.หมวดวัสดุกอสราง 7.หมวด                                                                              

สินคาเกษตรที่สําคัญ 8.หมวดสินคาอุปโภค 

บริโภค 9.หมวดอาหาร 10.หมวดอ� นๆ และ 

11.หมวดบริการ ซึ่งเปนตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ

บริการ (กกร.) ครั้งที่ 3/2565 

ไทยโพสต • “อนุชา” เผยคนตอบรับสลาก

ดิจิทัลมาก เตรียมชงเพิ่มมากกวา 20 ลาน

ใบ สวนสลากเลข 3 ตัวยังไมชัดเจน ดาน 

ปธ.บอรดกองสลากจอเพิ่มแผงหวยดิจิทัล

ผูพิการแยกหมวด เปดชองคนใจดีชวยอุด 

หนุน และพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเปา

ตังใหสามารถใชคําสั่งเสียงได

ท่ีทําเนียบรัฐบาล เม� อวันท่ี 28 มิถุนา                                                           

ยน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะ                                                    

กรรมการแกไขปญหาผูที่ ไดรับความเดือด

รอนจากการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบง

รัฐบาลในราคาเกินกวาท่ีกําหนดในสลากกิน                                                            

แบงรัฐบาล ใหสัมภาษณถึงการออกผลิต 

ภัณฑใหมสลากกินแบงรัฐบาล 6 หลัก และ

สลากตัวเลข 3 หลักวา เร� องสลาก 3 ตัว

ยังไมมีความชัดเจน เพียงแตคิดขึ้นมาใหทํา 

ตามกรอบกฎหมาย ตองผานการรับฟงความ

คิดเห็นจากประชาชน 

กรุงเทพฯ • 2 รองนายกฯ 2 ผูนําพรรค

รวมรัฐบาลไมรอด! สังเวยโควิดหลังจากปฏิ 

บัติภารกิจในตางประเทศ “อนุทิน” 2 ขีด

หลังกลับจากฝรั่งเศส สวน “จุรินทร” เจอ

หลังกลับจากอังกฤษ สธ.ยันไมกระทบแผน

โรคประจําถิ่น 

เม� อวันอังคารที่ 28 มิ.ย. ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 1,761 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 1,757 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 1,757 ราย เปน

ผูเดินทางมาจากตางประเทศ 4 ราย หาย

ปวยเพิ่มขึ้น 2,185 ราย อยูระหวางรักษา 

22,458 ราย อาการหนัก 638 ราย ใสทอ

ชวยหายใจ 290 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 13 

ราย เปนชาย 5 ราย หญิง 8 ราย เปนผู

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 12 ราย มีโรค

เรื้อรัง 1 ราย มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแตป 2563 จํานวน 4,517,651 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,464,573 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 30,620 ราย 

ในเวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงสาธารณสุข หัวหนาพรรคภูมิ                                                        

ใจไทย ได โพสตเฟซบุกพรอมแสดงผลตรวจ 

ATK ระบุวา “ขอบพระคุณสําหรับความ

หวงใยของเพ� อนๆ ทุกทานครับ” โดยภาพ 

ATK ที่นํามาแสดงของนายอนุทินเปนภาพ                                                            

ผลตรวจ 2 ขีด โดยขีดที่ 2 เขียนวา 

“iloveyou”

นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กลาวถึงกรณีนายอนุทินติด

เชื้อโควิด-19 หลังเดินทางไปประชุมที่กรุง

ปารีสวา ภายหลังนายอนุทินเดินทางกลับ

มาถึงไทย ไดมีการตรวจดวยชุด ATK 

‘ชัชชาติ’ ไลฟสด

กรุงเทพฯ • ผูวาฯ กทม.ถกรวม “กฟน.-

กปน.-บช.น.” พรอมขยาย “ทราฟฟ ฟองดูว” 

รับเร� องรองเรียนไดทันที ชวยแกปญหาได

เร็วขึ้น ชี้ กฟน.ตองสรางความมั่นใจใหกับ

ประชาชนหลังเหตุหมอแปลงระเบิด ดานผู

ชวยผูวาการ กฟน. แนะ ปชช. เม� อเจอเหตุ

น้ํามันไหล-เสียงดังรบกวนจากหมอแปลง

ใหแจงสายดวน 1130  “รมว.ดีอีเอส” เรง

นําสายส� อสารลงใตดิน รับงบ 2 หม� นลาน

ถือวาสูงมาก อาจให กสทช.เขามาชวย   

เม� อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เสาชิงชา นาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. เปดเผย

ภายหลังหารือความรวมมือดานตางๆ กับ

ตัวแทนการประปานครหลวง (กปน.), การ

ไฟฟานครหลวง (กฟน.) และกองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล (บช.น.) วาวันนี้เปนนิมิต

หมายท่ีดีท่ีไดหารือรวมกับหน�วยงานท่ีเก่ียว 

ของกับการใหบริการประชาชนในเขตกรุง 

เทพมหานคร โดยมีทาง กปน., กฟน. และ

ตํารวจที่ดูแลสายดวน 191 โดยตอเน� องมา

จากแพลตฟอรมทราฟฟ ฟองดูว ที่ กทม.

นํามาใช

“ชวงแรกทราฟฟ ฟองดูว จะประสาน

งานกันภายในหน�วยงานสังกัด กทม. สํานัก 

และสํานักงานเขต ทําใหชวยแกปญหาได

เร็วขึ้น แตจากนี้ ถึงเวลาที่จะเล� อนไปอยู

นอก กทม.แลว เพราะการใหบริการของ 

กทม.มีหลายหน�วยงานที่เกี่ยวของ วันนี้เลย

มีการเชิญหน�วยงานเบื้องตนที่มีความเกี่ยว

ของมากๆ เขามาดูเร� องรองเรียนไดทันที และ 

เราก็ไดใหคนพัฒนาระบบใหหน�วยงานเหลา

นี้มีรหัสเขามาดูเร� องของตัวเองไดเลย” ผู

วาฯ กทม.กลาว

นายชัชชาติกลาววา สําหรับขั้นตอน

การดูแลปญหานั้น กทม.จะรับเร� องเขามา

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ลั่นกลาง ครม.  พรอม

รับศึกซักฟอกมาราธอน ย้ําแจงเองทุกประ 

เด็น แจงสภาเปดไดตั้งแต 19 ก.ค. ไมเกี่ยง  

โหวตวันเสาร กําชับพรรครวมรัฐบาลชูมือ                                     

ทิศทางเดียวกัน “วิษณุ” ติวขอบังคับ-ธรรม 

เนียมปฏิบัติ บอก รมต.หามโหวตตัวเอง 

แนะตอบฝายคานทันทีอยาปลอยขามวัน 

“สาธิต” แยมสงวิป รบ.เจรจาอภิปราย 4 

วันเหมาะสุด “ประวิตร” เมินโพลชู “อุงอิ๊ง” 

แซง “ประยุทธ” โวคนอายุ 35 ปขึ้นไปหนุน 

พปชร. มั่นใจรอบหนาไมต่ํากวา 150 ที่นั่ง 

“ส.ส.เชียงใหม พท.” เตนนายกฯ บุกพื้นที่ 

เยยกวาดผักชีมาโรยหนา 

ท่ีทําเนียบรัฐบาล วันท่ี 28 มิ.ย. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมคณะ                                                             

รัฐมนตรี (ครม.) โดยมีรัฐมนตรีหลายคน

ไดลาการประชุม อาทิ นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

ที่ติดโควิด-19 หลังจากเดินทางกลับจาก

ภารกิจท่ีประเทศฝร่ังเศสและสวิตเซอรแลนด,                                                                             

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมน 

ตรีและ รมว.พาณิชย, น.ส.ตรีนุช เทียนทอง 

รมว.ศึกษาธิการ รวมทั้งมีรัฐมนตรีปฏิบัติ

ภารกิจในตางประเทศ ไดแก นายวราวุธ 

ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม, นายจุติ ไกรฤกษ รมว.การพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย และนาย

เอนก เหลาธรรมทัศน รมว.การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ภายหลังการแถลงขาวผลการประชุม 

ครม. พล.อ.ประยุทธปฏิเสธตอบคําถามถึง

ประเด็นไดพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  1  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9359

อิสรภาพแหงความคิด

รับลูก‘ชัชชาติ’

เช็กหมอแปลง

ดูแลสายเคเบิล
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พบ 46 ศพ

ในรถบรรทุกที่เท็กซัส

สั่งเวนภาษี

นําเขาคารซีต 20%

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

เพ่ิมหวยดิจิทัลคนพิการ

ผุดใชเสียงสั่งซื้อเปาตัง

ครม.คุมราคา51สินคา

ข้ึนคารถทัวร5สต./กม.

เคาะ19ก.ค.ซักฟอก
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2 ในประเทศ

อย่าลืมแก้ต้นตอปัญหาสลาก

เหมือนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะหลง 

ใหลได้ปลื้มเป็นอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 80 บาท จากการนำาสลาก

ดิจิทัลมาขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยงวด

ล่าสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นงวดที่ 2 ที่จำาหน่าย

สลากดิจิทัลจำานวน 5,151,500 ฉบับ สามารถจำาหน่ายได้หมด

ในเวลาเพียง 3 วัน โดยมีผู้ซื้อ 987,786 ราย หรือเฉลี่ยซื้อต่อ

คนซื้อถึงรายละ 5 ฉบับเลยทีเดียว

ผลการจำาหน่ายที่หมดอย่างรวดเร็วนี่เองจึงทำาให้สำานัก 

งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมจะปรับเพิ่มสลากดิจิทัลอีก 2 

ล้านฉบับ ในงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยจะเริ่มจำาหน่าย

ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคมเป็นต้นไป รวมเป็น 7.1 ล้านฉบับ 

และจะปรับเพิ่มต่อเนื่องงวดละ 2 ล้านฉบับ สูงสุด 20 ล้าน

ฉบับภายในปีนี้ แม้จะไม่ใช่การเพิ่มโควตาจากสลากใบ โดย

เมื่อรวมทั้งสลากดิจิทัลและสลากใบจะมีไม่เกิน 100 ล้าน

ฉบับก็ตามที แต่ก็เรียกว่ามีจำานวนมากกว่าประชากรที่สำานัก

ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศไว้เมื่อ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประเทศไทยมีจำานวนประชากร 

66,159,679 คน 

ซ้ำาร้ายรัฐบาลยังมีแนวคิดออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสลาก

กินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก และสลากตัวเลข 3 หลัก โดยแม้จะยัง

ไม่ตกล่องปล่องชิ้น แต่ก็เรียกว่าเดินหน้าไปแล้ว เพราะมีการ

ว่าจ้างการศึกษา และสำารวจความคิดเห็น ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่า

จะไม่ใช่สลากเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว หรือหวยบนดินเหมือน

นโยบายรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ก็ตามที เพราะหวยดัง

กล่าวศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ได้พิพากษาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผลิตภัณฑ์ ใหม่นี้จะ

ดำาเนินการตามกฎหมายทุกประการ!

หากมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จริง และเมื่อรวมกับสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบใบและสลากดิจิทัล ก็ปฏิเสธไม่ได้

ว่าสังคมอุดมไปด้วยอบายมุขการพนันอย่างเลี่ยงไม่พ้น แม้

รัฐบาลจะยืนยันว่าไม่ต้องการมอมเมาประชาชนก็ตามที แต่

ความเป็นจริงในการปฏิบัตินั้นสวนทางเป็นอย่างยิ่ง 

โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษา

ปัญหาการพนัน ได้ทำารายงานสถานการณ์การพนันในสังคม

ไทย ปี 2564 สรุปได้น่าสนใจว่า ปี 2564 คนไทยเล่นการพนัน 

59.6% หรือประมาณ 32.33 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9 

ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งจำานวนนี้เป็นผู้ที่เล่น

พนันครั้งแรกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หรือเรียกว่านักพนัน

หน้าใหม่เกือบ 8 แสนคน โดยทั้งเพศชาย เพศหญิง และทุก

ช่วงวัยมีสัดส่วนคนเล่นพนันเพิ่มขึ้น ที่น่ากังวลใจคือ 29.5% 

ของประชากรเด็ก อายุ 15-18 ปี เล่นการพนัน มีวงเงิน

หมุนเวียนรวม 29,155 ล้านบาท และ 54.6% ของเยาวชน 

อายุ 19-25 ปี เล่นการพนัน มีวงเงินหมุนเวียนรวม 93,321 

ล้านบาท ทั้ง 2 กลุ่มมีสัดส่วนคนเล่นเพิ่มขึ้นและวงเงินพนัน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

การพนันยอดนิยมของคนไทยยังคงเป็นสลากกินแบ่ง

รัฐบาลและหวยใต้ดิน แม้วงเงินหมุนเวียนในตลาดตลอดทั้งปี

จะลดลง แต่จำานวนนักพนันกลุ่มนี้กลับเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ 

และพบคนอายุต่ำากว่า 20 ปี ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากถึง 

7.024 แสนคน ทั้งที่บนหน้าสลากระบุว่าไม่ขายไม่ซื้อสลากกับ

คนที่มีอายุต่ำากว่า 20 ปี 

ในขณะที่ นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์

หยุดพนันก็ระบุว่า คนไทยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยกว่า 

30 ล้านคน ใน 1 ปีหมดเงินไปกับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

และหวยกว่า 2.5 แสนล้านบาท 

เรียกว่าเป็นมหันตภัยเงียบที่กำาลังทำาร้ายสังคมไทย 

แม้เราเข้าใจดีว่ารัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาราคาสลากเกิน

ราคา โดยออกสลากดิจิทัลมาชิงส่วนแบ่งตลาดและกดดันให้

สลากใบลดราคา แต่ความเป็นจริงสลากใบในตลาดก็ยังราคา

เกินกำาหนดไม่เปลี่ยนแปลง เพราะไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นตอ

แต่ประการใด ไม่ต่างจากปัญหาหวยใต้ดินที่รัฐบาลหวังออก

ผลิตภัณฑ์ ใหม่ออกมาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด แต่กลับปล่อย

ปละละเลยที่จะขจัดหรือกำาจัดต้นตอของปัญหาอย่างจริงจัง 

สุดท้ายคนไทยไม่เว้นแม้แต่ช่วงวัยก็จะกลายเป็นเหยื่อของการ 

พนันทั้งในรูปถูกกฎหายและไม่ถูกกฎหมาย.

ดู

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

“โครงการทุกโครงการมันก็มีการศึกษา  ผมเคยให้

ความเห็นเรื่องนี้ ไว้ทั้งหมดแล้ว  ตอนนี้ต้องเป็นระดับฝ่าย

ข้าราชการประจำาที่จะต้องดำาเนินการ  ไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ไป

ดู  สุดท้ายแล้วถ้าเรากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วเราไปกลัด

ต่อ  ซึ่งไม่รู้ว่าเม็ดที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้  คนที่มากลัดต่อแล้ว

ผิด ก็จะผิดไปด้วย”

อฮาไม่น้อยหลัง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ตอบคำาถาม                                                                           

ผู้สื่อข่าวกรณี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร ออกมาระบุถึงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ส่วนต่อขยาย 59 บาทตลอดสาย

“ผมคิดว่ารอดูให้ชัดเจนก่อนดีกว่า  เพราะเรื่องรถไฟฟ้าสายสี

เขียวต้องไปดูที่ต้นเรื่อง  เหมือนกับเราสวมเสื้อถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรก

ผิด ก็จะกลัดผิดทุกเม็ด อย่าดูปลายทาง ขอให้ดูที่ต้นทาง...

...ผมไมเ่คยไปขดัขวางอะไรทีด่ำาเนนิการถกูตอ้งตามกฎหมาย แต่

ถ้าไม่ถูกต้อง  ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแสดงความคิดเห็น  ว่ามันไม่ถูก

ต้อง และที่ผมบอกว่ากลัดกระดุมผิดนั้นขอให้ไปดู การเริ่มต้นของการ

ก่อหนี้ ว่าได้ใช้ระเบียบถูกกฎหมายหรือไม่”

ตามมาด้วยการทวงสัญญาหาเสียงของชัชชาติ จากนายสิริพงศ์ 

อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย โดยขอให้ผู้ว่าฯ กทม.

ทบทวนเรื่องราคาใหถ้กูลงกวา่เดมิ เพราะเคยพดูบนเวทเีสวนาของสภา

องค์กรของผู้บริโภคว่า ราคาค่าโดยสารเป็นไปได้จะอยู่ที่ 25-30 บาท 

พร้อมตั้งคำาถาม 3 ข้อ คือ 1.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของสัญญา 

จะดำาเนินการให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ ซึ่งต้อง

มีการประมูลที่ โปร่งใสได้หรือไม่ เพราะเมื่อไปคุยกับบริษัท กรุงเทพ

ธนาคม วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร แล้วจะต้องดำาเนินการตามตัว

บทกฎหมายใช่หรือไม่

2.ตัว๋โดยสารรว่ม ทา่นจะดำาเนนิการเพื่อลดภาระคา่ใชจ้า่ยใหก้บั

ประชาชนไดห้รอืไม ่และ 3.ความชดัเจนเรื่องอายสุญัญาสมัปทาน ทา่น

จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร ปัจจุบันสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2572 

หากจะต้องต่อสัญญาออกไปอีกตามข้อเสนอเดิม จะผูกพันประชาชน

ผู้ใช้บริการอีก 1 เจนเนอเรชั่น

ขณะที่นายชัชชาติต้องออกมาชี้แจงทันทีว่า เป็นความเข้า 

ใจคลาดเคลื่อน ยืนยันว่าส่วนต่อขยายสายสีเขียวที่ ให้บริการยัง

เปิดวิ่งฟรี จากข้อมูลของทีมผู้บริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทยมีข้อเสนอมาว่า ควรจัดเก็บค่าบริการตลอดสายขั้นสูงสุด

ไม่เกิน 59 บาท ดังนั้นราคานี้ ไม่ใช่แผนแก้ปัญหาระยะยาว แต่เป็น

แผนระยะสั้น โดย กทม.ได้มอบหมายให้สำานักการจราจรและขนส่ง 

(สจส.) พิจารณาข้อมูลอยู่ คาดว่าจะใช้สูตรการคำานวณ (14+2X) 

X คือ จำานวนสถานีที่นั่ง จะไม่ให้เกินค่าบริการสูงสุดเดิมที่ระบุไว้ เพื่อ 

ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

พรอ้มระบวุา่ สว่นตอ่ขยายเปน็คนละเรื่องกบัคา่บรกิารทีห่าเสยีง

ไว้ก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่บอกว่าจะอยู่ในอัตรา 25-30 บาท ไม่ได้

หมายความว่า นั่งจากสถานีต้นทางถึงปลายทางเป็นราคานี้ แต่คิด

จากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่คนใช้บริการ เดิมคิดค่าเฉลี่ย 8 สถานี แต่

ล่าสุด สจส.คำานวณไว้เฉลี่ยอยู่ที่ 11 สถานี

แม้จะเป็นเรื่องการสื่อสารคนละกรณี แต่ก็ต้องยอมรับว่าปม

ปัญหารถไฟฟ้านั้นพัวพันหลายองค์กร หลายหน่วยงาน รวมถึงเกี่ยว

พันกับตัวละครหลายยุคหลายสมัย ไร้แผนแม่บทที่นำามาใช้อย่างเป็น

ระบบทำาใหเ้กดิความทบัซอ้นของหนว่ยงานทีเ่ขา้มาหารเสน้ทางรถไฟฟา้

ของกรุงเทพฯ 

จุดเริ่มต้นของมหากาพย์เกิดจากช่วงเดินหน้าบีทีเอสส่วนต่อ

ขยายที ่1  สถานสีะพานตากสนิ วงเวยีนใหญ ่ไปถงึสถานบีางหวา้ และ

สถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่ง

ซึ่งทางยกระดับส่วนนี้ กทม.เป็นคนก่อสร้าง บีทีเอสรับผิดชอบ

เรื่องเดินรถ และซ่อมบำารุงระยะเวลา 30 ปี (2555-2585) เพื่อลด

ภาระของผู้ โดยสารที่อาจแบกรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นถ้าต้องโดยสาร 2 

ต่อ แต่ต่างระบบ ส่วนค่าโดยสารที่เก็บได้จะเป็นของ กทม.ทั้งหมด 

เพราะ กทม.เป็นผู้ว่าจ้างบีทีเอส เดินรถให้ (ซึ่งมีค่าโดยสารตายตัว 15 

บาท ในส่วนต่อขยายนี้) 

จากนั้นปัญหาเริ่มเพิ่มมากขึ้น เมื่อเริ่มโครงการส่วนต่อขยาย 2 

จากแบริ่ง-เคหะฯ และอีกด้านหนึ่ง จากหมอชิต-คูคต ซึ่ง ‘รฟม.’ เป็น

คนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่เนื่องจากรถไฟไปถึงปทุมธานีและ

สมุทรปราการ เลยพื้นที่ของ กทม.ไปแล้ว ทำาให้คณะรัฐมนตรี ตั้งแต่

ช่วงต้นปี 2559 เห็นชอบให้ กทม.เป็นผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ

ขยาย 2 โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปเจรจากับทาง กทม.ใน

ส่วนของการบริหารจัดการ และไปคุยกันเรื่องหนี้สินกับกระทรวงการ

คลัง กทม. และ รฟม.

ต้นปี 2560 จึงมีการลงนามในสัญญาการให้บริการเดินรถและ

ซ่อมบำารุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย 2 ระหว่าง กทม.และบีที

เอส ครอบคลุมระยะเวลา 25 ปี (ปี 2560-2585) ระยะทางรวม 32 

กิโลเมตร ประกอบด้วย 2 เส้นทาง ได้แก่ ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ 

(แบริ่ง-เคหะฯ ระยะทาง 13 กิโลเมตร) และส่วนต่อขยายสายสีเขียว

เหนือ (หมอชิต-คูคต ระยะทาง 19 กิโลเมตร)

จากสัญญานี้จึงเป็นต้นเหตุให้บีทีเอสต้องไปกู้เงินมาจัดหาระบบ

รถไฟและวิ่งเดินรถไปก่อน ซึ่งปัจจุบัน กทม.ยังไม่ได้มีคำาสั่งให้บีทีเอส

เรียกเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่ 2 นี้

เมื่อคำานวณค่าจัดหารถไฟและระบบไฟฟ้า ประมาณ 2 หมื่น

ล้านบาท บวกกับค่าใช้จ่ายในการเดินรถและซ่อมบำารุง จนถึงปัจจุบัน 

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน ปี 2565 กทม.มียอดหนี้ในส่วนนี้กับบีทีเอส 

ประมาณ 3.97 หมื่นล้านบาท ต่อมาปี 2561 ครม.มีมติเห็นชอบให้ โอน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ซึ่ง รฟม.เป็นผู้ก่อสร้าง

ให้กับ กทม. พร้อมกับรับภาระค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประมาณ 

6 หมื่นล้านบาท

สรุปก็คือ กทม.จึงเป็นหนี้ รฟม. ค่าทรัพย์สินส่วนต่อขยายที่ 2 

เปน็เงนิ 6 หมื่นลา้นบาท และเปน็หนีบ้ทีเีอส คา่จดัหารถและเดนิรถอกี 

4 หมื่นล้านบาท รวมตัวเลขประมาณ 1 แสนล้านบาท นำาไปสู่แนวทาง

การให้สัมปทานใหม่แลกหนี้ที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ขณะที่

เดือนเมษายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ใช ้ม.44 กำาหนดใหก้ระทรวงมหาดไทยเปน็คนตัง้กรรมการทำาการศกึษา 

เจรจากับเอกชน และร่างสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมา จากนั้นรายงานไปยัง

รัฐมนตรีมหาดไทยเสนอให้ ครม.พิจารณาอนุมัติ ถ้า ครม.เห็นชอบถึง

จะให้ กทม.ลงนามในสัญญานี้กับบีทีเอส 

ส่วนค่าโดยสารจากสถานีคูคตถึงสถานีเคหะฯ (สมุทรปราการ) 

65 บาทนั้น กรรมการตามคำาสั่งหัวหน้า คสช.เป็นผู้เสนอ คือเพดาน

ราคาสูงสุด ดังนั้นในร่างสัญญาใหม่ หรือสัญญาสัมปทานแลกหนี้ตาม

กระบวนการของคำาสั่ง คสช. ถ้าผ่าน ครม. สัญญาใหม่จะเริ่มนับตั้งแต่

ปี 2572 และบวกไปอีก 30 ปี ที่จะสิ้นสุดสัญญาปี 2602 ซึ่งเป็นสัญญา

แบบวา่จา้งบทีเีอสเดนิรถ แตบ่ทีเีอสมเีงื่อนไขวา่ถา้เซน็สญัญาในป ี2565 

บีทีเอสจะใช้อัตราค่าโดยสารเพดาน 65 บาทเลยทันที 

เรื่องรถไฟฟ้าจึงเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน ซึ่งเมื่อครั้งที่ “ชัช

ชาติ” หาเสียง ก็หวังว่าจะใช้แนวทางพูดคุยหาทางออกร่วมกัน แต่

ข้อเท็จจริงคือว่า อำานาจของผู้ว่าฯ กทม.ไม่สามารถตัดสิน หรือเข้าทำา

อะไรไดม้ากนกั จะทำาไดก้ค็งการเสนอแนวทางไปทีค่ณะรฐัมนตร ีทำาให้

หลายฝ่ายมองว่าการที่ “ชัชชาติ” โยนราคา 59 บาทออกมานั้น มีเป้า

หมายอย่างไร 

การตั้งคำาถามจากรัฐมนตรี และสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ต่อ

การนำาเสนอเรื่องค่าโดยสารนั้น ถูกมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเพียง

บางจุด ไม่ได้มองในภาพรวมทั้งระบบและไม่ได้ดูที่ต้นตอของปัญหา 

และอาจถกูตคีวามวา่เปน็เรื่องทางการเมอืง ทีห่วงัสรา้งคะแนน

เสียง เพราะสถานการณ์ทางการเมืองที่ขับเคี่ยวระหว่างภูมิใจไทยกับ

พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นพรรคที่ถูกมองว่ายังเป็นแบ็กอัพให้ “ชัชชาติ” 

นั้น อยู่ในช่วงที่ดุเดือดในหลายจังหวัด ไม่เฉพาะในกรุงเทพฯ เท่านั้น

นับแต่ปรากฏการณ์ ตีกรอบพื้นที่กัญชาเสรีอย่างรัดกุม จนมี

สัญญาณจากภูมิใจไทยโต้กลับ “ชัชชาติ” มาพักใหญ่ รวมไปถึงการ

โปรโมตสัญลักษณ์วัคซีน กทม.ที่อาคารกีฬาในสนามไทยญี่ปุ่น-ดินแดง 

กทม. ไม่แตะค่ายสถานีกลางบางซื่อของกระทรวงคมนาคม

รวมถึงปัญหาอีกหลายเรื่อง ทั้งปัญหาโรงกำาจัดขยะ สายไฟใน 

กทม. เขื่อนริมคลองกั้นน้ำา ฯลฯ โดยเฉพาะกรณีรถไฟฟ้าที่เป็นระเบิด

เวลาลกูใหญจ่ะทำาใหแ้นวคดิทำางาน ทำางาน ทำางาน-ไมข่ดัแยง้ จะเดนิ

หน้าได้จริงในทางการเมืองหรือไม่. 

นนี้เป็นวันเสาร์แรกที่ดิฉันได้นั่งมองเมืองกรุง 

เทพอย่างเต็มตาจากตึกสูงของโรงแรมใจกลาง

เมือง เนื่องจากบังเอิญต้องมาทำาธุระแถวนี้ จุด

ที่มองลงมาตรงนี้ซึ่งตรงกับสวนลุมพินีพอดี 

ทำาให้รู้สึกชื่นชมว่าสวนสีเขียวขนาดใหญ่แห่งนี้ทำาให้เมือง

ทั้งเมืองเมื่อมองจากมุมสูงดูสวยงามจริงๆ สวนลุมพินีมีสระ

น้ำากว้างกลางสวนเขียวๆ หอนาฬิกาอยู่ข้างสระน้ำา ลาน

คนวิ่งและขี่จักรยาน ต้นไม้สีเขียวเต็มไปหมด นานแล้วที่

ดิฉันไม่ได้เข้าไปเหยียบสวนลุม น่าจะหลายปีนับตั้งแต่ก่อน

โควิด สมัยก่อนบ้านดิฉันอยู่ใกล้สวนลุมพินีมาก และตอน

เด็กๆ จะต้องได้แวะไปสวนลุมทุกวันหลังกลับจากโรงเรียน 

เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียว 

เพราะมีสวนใกล้บ้าน โรงเรียนก็อยู่ใกล้บ้าน

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาถึงวันนี้ ดิฉันย้ายบ้าน

ไปอยู่ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ นับตั้งแต่เรียนประถมปลาย ทุก

อย่างเริ่มไกลบ้านไปหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือสวนสาธารณะ 

ประมาณ 4-5 ปีต่อมาถึงจะเพิ่งมีสวนเปิดใหม่ คือสวนหลวง ร.9 แต่

ก็ยังอยู่ไกลบ้านอยู่ดี กว่าจะขับรถไปถึงก็เกือบครึ่งชั่วโมง ดังนั้นในวัน

หยุดถ้าไม่ไปห้าง ก็จะไปซูเปอร์มาร์เกต ไปกอล์ฟคลับที่เป็นสมาชิกอยู่ 

หรือไม่ก็ขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดเลย

และหากมีใครถามว่าวันหยุดอยากจะออกมาเดินเล่นนอกบ้าน 

หรือออกกำาลังหรือเปล่า คำาตอบคือไม่ เพราะแม้ว่าแถวบ้านจะเป็น

เขตที่อยู่อาศัยเป็นหลัก แต่จะให้ออกมาวิ่งในซอยแคบๆ ที่มีรถสวน

ไปมาก็คงไม่อยากจะทำา จะขี่จักรยานก็กลัวรถชน เพราะไม่มีเลน

จักรยาน

แม้สิ่งแวดล้อมจะยังไม่เอื้ออำานวยให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่า

เดิน หรือขี่จักรยาน แต่ก็ต้องยอมรับว่ากรุงเทพฯ ได้เติบโตขึ้นมาก

จริงๆ แถวบ้านดิฉันเองก็พัฒนาขึ้นมาก มีถนนหนทางกว้างขวาง มี

ซูเปอร์มาร์เกตมาเปิดบริการหลายแห่ง มีรถไฟฟ้า (ที่ยังเดินไปไม่ถึง) 

มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อมากมาย แต่การพัฒนา

ดังกล่าวได้แลกมาด้วยพื้นที่ธรรมชาติที่ถูกทำาลายลงไป การพัฒนา

เชิงพาณิชย์เพียงด้านเดียวทำาให้เมืองเติบโตก็จริง แต่เป็นการเติบโต

เชิงวัตถุที่ ไม่ได้ทำาควบคู่ไปกับการรักษาหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน

เมืองให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ การพัฒนาของเมืองไม่ได้ช่วยเพิ่ม

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนเมือง

พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเป็นเครื่องสะท้อนคุณภาพชีวิตและ

ความสุขของคนเมืองที่สำาคัญ เมืองที่ดีควรมีพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพ 

ในปริมาณที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวก

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) 

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์สำาหรับเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีว่า ประชาชน 1 

คน ควรมีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 9-15 ตารางเมตร แต่กรุงเทพฯ แม้จะมี

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะหรือสวนหย่อมมากถึง 8,922 

แห่ง หรือพื้นที่ราว 26,329 ไร่ แต่เป็นเพียงสัดส่วน 2.6% ของพื้นที่

กรุงเทพฯ ทั้งหมด หรือเพียง 7.6 ตารางเมตรต่อประชากรในทะเบียน

ราษฎร 1 คน และหากนับรวมประชากรแฝง อาจหมายถึงจะมีพื้นที่สี

เขียวเพียง 3 ตารางเมตรต่อ 1 คนเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าหลักเกณฑ์ของ

องค์การอนามัยโลกถึง 3 เท่าตัว และน้อยกว่าตัวเลขในอุดมคติที่ 50 

ตารางเมตรต่อ 1 คน

คนกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยยังต้องเดินทางถึง 4.5 กม.กว่าจะไป

ถึงพื้นที่สีเขียวที่ใกล้ที่สุด ซึ่งมากกว่ามาตรฐานของ WHO ที่แนะ

ว่าประชากรควรสามารถเข้าถึงสวนที่ใกล้ที่สุดได้ในระยะ 300-500 

เมตร

มีความพยายามหลายยุคสมัยในการเพิ่มพื้นที่สี เขียวใน

กรุงเทพฯ ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ความพยายามดังกล่าวก็

ยังไม่เป็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม

หลังจากผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อ

วันที่ 22 พ.ค.2022 ที่คุณชัชชาติชนะด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นกว่า 

1.38 ล้านเสียง ด้วยนโยบายกว่า 214 ข้อ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ด้านสิ่ง

แวดล้อม ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สุขภาพ การบริหารจัดการ การ

ศึกษา และการเดินทาง เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้น

สำาหรับทุกคน ความหวังในการมีกรุงเทพฯ สีเขียวก็เริ่มกลับ

มาอีกครั้ง

ดิฉันคิดว่านโยบายผู้ว่าฯ ชัชชาติในเรื่องของสิ่งแวด 

ล้อมเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีมาก ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดการ

ขยะ การจัดการน้ำาเสีย การจัดการมลพิษทางอากาศ และโดย

เฉพาะอย่างย่ิงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เช่น การปลูกต้นไม้ล้าน

ต้น สวน 15 นาทีท่ัวกรุง เพ่ิมการเข้าถึงสวน และ BMA Net 

Zero ในระยะหลังมาน้ี ปัญหาส่ิงแวดล้อมเร่ิมทวีความรุนแรง

มากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังภัยแล้ง น้ำาท่วม และไฟป่าท่ีเกิดข้ึนท่ัวไป 

ทำาให้การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมกลายเป็นวาระเร่งด่วนท่ีท่ัว

โลกกำาลังตื่นตัวและคิดว่าการท่ีเราจะเร่ิมทำามันอย่างจริงจังใน

เมืองหลวงของเราเป็นเรื่องท่ีควรสนับสนุนอย่างย่ิง

ทั้งนี้ นอกการเพิ่มจำานวนพื้นที่สีเขียวและการเข้า

ถึงได้ง่ายแล้ว คุณภาพของพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่สำาคัญ พื้นที่

สีเขียวที่ดีควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และต้องให้ดูแล

รักษาง่าย นอกจากนี้เราไม่ควรพึ่งพาภาครัฐอย่างเดียวในการสร้าง

พื้นที่สีเขียว เพราะในความเป็นจริง พื้นที่ของรัฐในกรุงเทพฯ มีน้อย

มาก แม้ว่าที่ผ่านมาพื้นที่สีเขียวสาธารณะล้วนมาจากการย้ายออก

ของหน่วยงานราชการ หรือการจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แต่ใน

ปัจจุบันพื้นที่ของหน่วยงานรัฐมีเหลือไม่มาก 

ดังนั้นอีกฝ่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ ได้ ก็คือ

พื้นที่ของเอกชน หรือกึ่งเอกชน ฉะนั้นเมื่อพูดถึงพื้นที่สีเขียว เราควร

จะต้องช่วยกันทุกภาคส่วน และภาครัฐควรมีการสร้างแรงจูงใจผ่าน

มาตรการทางภาษีในการส่งเสริมให้เอกชนที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าหัน

มาสร้างสวนสีเขียว หรือให้ที่ดินรัฐเช่าทำาสวนสาธารณะ หรือให้มีการ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างพื้นที่สีเขียว โดยได้รับ

การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการตอบแทน เป็นต้น

ดิฉันขอเอาใจช่วยการทำางานของผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ที่จะช่วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งในแง่การพักผ่อน การ

ออกกำาลังกาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอีกไม่นานเกินรอเราจะได้เห็น

กรุงเทพฯ ที่สะอาด ปราศจากมลพิษทางอากาศและน้ำาเสีย เมืองที่

จะเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวที่ร่มรื่นน่าอยู่ มีกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ ทำา

ใกล้ๆ บ้านโดยไม่ต้องเสียเงิน เสียเวลา เสียน้ำามันขับรถไปไกลๆ บ้าน 

‘พื้นที่สีเขียว’ คือสิ่งที่ คนกรุงเทพฯ ต้องการ

โดย “เทียนทิพ สุพานิช” 

กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ระเบิดเวลา ‘รถไฟฟ้า’

ศึกการเมืองกรุ่น กทม.

กรุงเทพฯหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 

สู่สังคมสีเขียวที่ยั่งยืน
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3บทความ-ในประเทศ

6 มิถุนายน 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครอง  จนมาถึง 

26 มิ.ย.65 เวียนบรรจบครบ 90 ปี รัฐสภา สิ่งสำาคัญคู่

กันกับระบอบประชาธิปไตย ก่อกำาเนิดขึ้น

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (27 มิ.ย.) จึงจัดฉลองใน

แนวคิด “90 ปี รัฐสภา การเดินทางและความหวัง” ที่รัฐสภา

แห่งใหม่ ย่านเกียกกาย แน่นอนว่ามี ชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดงาน เชิญแขก                                                     

เหรื่อ รวมถึงทูตานุทูตจาก

ประเทศต่างๆ  ร่วมงาน

ปธ.ชวน เล่าถึงจุดเริ่มต้น

ของรัฐสภาไทย เริ่มที่พระที่นั่ง

อนันตสมาคม จากนั้นย้ายมา

ที่ ถ.อู่ทองใน ตรงข้ามสวนสัตว์

เขาดิน (เก่า) จนมาถึงรัฐสภา

ปัจจุบัน ที่สี่แยกเกียกกาย

ทั้งยังเสริมอีกว่า “ผมเป็น 

ส.ส.คนเดียวที่เหลืออยู่ ที่เคย

ทำ�ง�นในพระที่นั่งอนันฯ”  

ภายในงานยังมีเสวนา 

มีผู้ร่วมเวทีระดับบิ๊กเนม อาทิ  

โภคิน พลกุล, วันมูหะมัดนอร์ มะทา ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นอดีต

ประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภา โดยแต่ละคนสะท้อน

การเดินทางของรัฐสภาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างตรง

ไปตรงมา

ที่สำาคัญยังมี อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ และ

อดีตผู้นำาฝ่ายค้าน 3 สมัย ร่วมเสวนาด้วย เรียกว่าวิพากษ์ 

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา” นายกรัฐมนตรี ถึงความรับผิด

ชอบในการทำาหน้าที่ตอบกระทู้ ในสภาอย่างเผ็ดร้อน ตามที่

เป็นข่าวไปแล้ว

นอกจากนี้ มีอีกหลายประเด็น โดย อ.อภิสิทธิ์ บอก

ว่า ในอนาคตต้องตั้งคำาถามเรื่องวุฒิสภา เพราะที่ผ่านมาเรา

มี ส.ว.ทุกรูปแบบแล้ว ทั้งจากการแต่งตั้ง สรรหา และลูกผสม 

แต่หาคำาตอบไม่ได้ว่าต้องการให้วุฒิสภาทำาอะไรที่สภาผู้แทนฯ 

ทำาไม่ได้ ถึงจะออกแบบได้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาว่าไม่ยึดโยง

กับประชาชน แต่ยังมีอำานาจเกินพอดีกับการถ่วงดุลอำานาจ

ของสภา

ทิ้งท้าย “อดีตหัวหน้าประชาธิปัตย์” ฝากว่า บ�งทีคน

บ่น สภ�ยุ่งวุ่นว�ย ถ�มว่�สภ�ที่เรียบร้อยมีไหมในโลก มี เสนอ

ทุกอย่�งผ่�นหมด แต่เป็นประเทศเผด็จก�ร ส่วนทุกประเทศที่

เป็นประช�ธิปไตยต้องตั้งคำ�ถ�ม มีเถียงกัน เร�ต้องสื่อส�รกับ

ประช�ชนด้วย ประช�ชนมองสภ�ท�งลบ  อย�กให้สภ�ทำ�ง�น

เหมือนระบบร�ชก�ร มองผลง�นสภ�คือจำ�นวนของกฎหม�ย 

แต่ส่วนตัวมองว่�ปริม�ณไม่สะท้อนคุณภ�พง�นนิติบัญญัติ.

   มินน่ีเมาธ์

90 ปี รัฐสภาไทย

2

เภสัชกรรมแนะรัฐทบทวนกัญชาเสรี

ลุงตู่กับ ‘นายกฯ โพล’

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

น-สองวันน้ี ดูผู้คนจะตื่นเต้นกับ “นิด้าโพล” กันมาก

ท่ีมีผลสำารวจออกมาว่า...........

ผู้ท่ีถูกประชาชนหมายตาจะเลือกเป็นนายกฯ คนต่อไป อุ๊

งอ๊ิงมาเป็นอันดับ ๑ 

ส่วนนายกฯ ลุงตู่ อยู่ในอันดับ ๔ ต่ำาช้ันกว่า นายพิธา  ก้าว

ไกล ด้วยซ้ำา!

 ฝ่ายสนับสนุนลุงตู่ กังวลใจ ฝ่ายเพื่อไทยทักษิณ  สบายใจ 

แลนด์สไลด์แน่นอน

แต่สำาหรับผม ซ่ึงเป็น “กองหนุน” นอกประจำาการลุงตู่ 

เฉยๆ แฮะ!

ไม่ใช่ “เชื่อ-ไม่เชื่อ” นิด้าโพล หากแต่ผมมี “พุทธศาสตร์” 

เป็นหลักยึดใน “การคิด-การมอง” เป็นแกน

โพล เป็นการสำารวจความคิดเห็นตามหลักสถิติ มันเบ่ียง

เบนได้

ดังน้ัน ในโลกวิทยาการ จึงมีคำาว่า “บังเอิญ” เป็นทางออก

แต่ใน “พุทธศาสตร์” ไม่มี-ไม่ใช้ 

กระท่ังใน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ อันเป็นคำาสอนพระพุทธ

องค์ ก็ไม่มีและไม่ทรงใช้

เพราะตามพุทธศาสตร์ ในโลกน้ี ไม่มีอะไรเกิดข้ึนได้โดย

บังเอิญ ทุกอย่างท่ีเกิด ล้วนมี “เหตุ-ปัจจัย” ทำาให้เกิดท้ังส้ิน!

 “เหตุ..คือการกระทำาดี-เลว ผล..อันสืบเนื่องมาจากเหตุ ก็

ย่อมออกมาดี-เลว” 

ฉะน้ัน เมื่อม่ันใจว่า........

๘ ปีท่ีลุงตู่เป็นนายกฯ ได้ทำาดีต่อสังคมชาติบ้านเมืองเป็นท่ี

ประจักษ์ ท้ังกอปรด้วย สัตย์ซื่อ-สุจริต ท้ังพิทักษ์ “ชาติ-ศาสนา-

พระมหากษัตริย์ และประชาชน”

น่ันก็ไม่ต้องไปวิตก-หว่ันไหว ว่าเหตุท่ีทำามาดีแล้วน้ัน ใน

เลือกต่้ังปีหน้า ผลจะออกมาไม่ดี

เราต้องม่ันใจในหลัก “เหตุและผล” ซ่ึงไม่มีอะไรจะไป

เบ่ียงเบนได้ 

ไม่ว่าอุ๊งอ๊ิงหรือใครทุกคน ก็หนีไม่พ้น ต้องอยู่ในหลัก

เดียวกันน้ีเช่นกัน

ส่วนโพลน้ัน เป็นแค่ความคิดเห็นจากคนอื่น อันเป็นส่วน

นอก-ส่วนหน่ึง ตามหลักสถิติ

เป็นไทย มีพุทธศาสนาเป็นแก่นชาติ-แก่นใจ ไฉนจึง “หลัก

ลอย” กันอย่างน้ันเล่า

ใครป่ันกระแสอะไร โพลช้ีทางไหน ก็หว่ันไหว ดีใจ-เสียใจ 

ทึกทักเป็นจริงจังไปตามโพลลาก 

ทำาไมจึงไม่ม่ันใจในหลัก “เหตุและผล” กันล่ะ?

หนีหน้าใคร โดยท่ีไม่เคยพบเจอรู้จักกันมาก่อน 

ส่ิงเหล่าน้ี ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นสัญญาเก่า (การจำาได้

หมายรู้) ท่ีติดตัวมาแต่เก่าก่อน

พระบาลีพุทธวจนะ เป็นภาษาเมื่อหลายพันปีมาแล้ว คำาว่า 

“บังเอิญ” ดูเหมือนไม่มีในภาษาบาลี มีแต่คำาว่า  “เหตุ-ปัจจัย”

 พระพุทธศาสนา เป็นเรื่องของเหตุและผล ทุกส่ิงไม่ได้เกิดข้ึน

ลอยๆ หรือเป็นเรื่องบังเอิญ ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนล้วนมีเหตุให้เกิดข้ึนท้ังส้ิน 

ดังท่ีท่าน “พระอัสสชิ” แสดงธรรมแก่ท่าน “พระสารีบุตร” ว่า 

“ธรรมท้ังหลายย่อมเกิดจากเหตุ” 

น่ันคือ การท่ีทุกคนเกิดมาแตกต่างกัน เป็นเพราะได้กระทำา

เหตุ คือ ทำากรรมมาแตกต่างกัน กรรมท่ีได้กระทำาไว้แล้วน่ันเอง เป็น

เหตุให้มีรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ ฐานะ ต่างกัน 

มีอุปนิสัยดี-เลวต่างกัน กรรมท่ีได้กระทำาไว้แล้วน่ันเอง เป็น

เหตุให้ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับความสุข ทุกข์ 

สรรเสริญ นินทา

มีเรื่องเล่าของ “พระเจ้าอโศกมหาราช” เรื่องมีอยู่ว่า  พระ

มเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้รับการยกย่องจาก พระเจ้าอโศก

มหาราชมาก สนมกำานัลนางอื่นก็อิจฉา 

ผู้หญิงกระทบกระท่ังกันง่ายอยู่แล้ว ในเมื่ออิจฉาก็มีการเสียดสี

กระแนะกระแหนเขาไปเรื่อย พระเจ้าอโศกมหาราชทรงรำาคาญ จะ

พิสูจน์บุญญานุภาพให้ดู 

ก็เลยส่ังโรงครัวทำาขนมมา 1,000 ช้ิน แสดงว่าพระองค์มีมเหสี

รวมนางสนมท้ังหมด 1,000 คนพอดี 

แล้วถอดพระธำามรงค์ประจำาพระองค์ บอกพ่อครัวให้ใส่พระ

ธำามรงค์ไว้ในขนมช้ินหน่ึง 

พอถึงเวลาน่ึงสุก เอามาให้บรรดาสนม และมเหสีท้ังหมดไป

หยิบเอา ถ้าธำามรงค์อยู่ในขนมของใคร จะต้ังคนน้ันเป็นอัครมเหสี 

พวกสนมแย่งกันกระจายเลย 

ปรากฏว่ามเหสีตัวจริงท่านทรงน่ังอยู่เฉยๆ รอเขาหยิบจน

เหลือช้ินสุดท้าย ท่านจึงหยิบมา และธำามรงค์ก็อยู่ในน้ัน 

เห็นไหมว่า เขาทำาของเขามา เขาต้องได้ ต่อให้เราทำามา ถ้า

ทำาช้ากว่าเขา ก็ต้องรอเขาได้ก่อน ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เข้าใจตรงน้ี

ถึงเวลาเห็นพระเจ้าอโศกมหาราชท่านเมตตาพระมเหสี

มากเป็นพิเศษ โปรดเป็นพิเศษก็คอยอิจฉาอยู่เรื่อย  พิสูจน์ขนาด

น้ันแล้ว ก็ยังมีคนไม่เชื่ออยู่ดี

อนาคตเป็นส่ิงท่ีถูกกำาหนดไว้แล้วจากกรรมในอดีตนานนับ

ไม่ได้ แต่เป็นส่ิงท่ียังไม่เกิดข้ึน เพราะต้องมีเหตุในปัจจุบันร่วมด้วย 

ความพยายามในปัจจุบันน่ันแหละ จึงจะทำาให้เกิดผล

ในอนาคตท่ีสมบูรณ์ แม้จะเปล่ียนแปลงไม่ได้ท้ังหมด แต่ก็

เปล่ียนแปลงได้บางส่วน 

คนเราจึงไม่ควรละความพยายามตลอดชีวิตท่ีเกิดมา

การกระทำาทุกอย่างย่อมมีผล เราเรียกผลน้ันว่า “วิบาก” 

ส่ิงใดจะเกิดได้ ต้องมีเหตุปัจจัยประชุมพร้อม กรรมจึงสามารถ

ส่งผล หรือให้วิบากได้

ไม่มีโชคลาภเกิดข้ึนได้โดยไม่อาศัยบุญ กรรม โชคลาภ ไม่

สามารถจะเกิดข้ึนลอยๆ หรือบังเอิญ โดยไม่มีเหตุปัจจัย

ทุกปัญหาเกิดข้ึนอย่างมีสาเหตุท้ังน้ัน ก่ิงไม้ตกใส่หัว  หกล้ม 

ฯลฯ ล้วนเกิดจากกรรม เหมือนกับคำาว่า “ใครกินคนน้ันก็อ่ิม คน

อื่นอ่ิมแทนไม่ได้”

เกลือ เค็มเหมือนกันหมด ไทย ฝร่ัง ลาว แขก 

กินเกลือในท่ีลับ ท่ีแจ้ง ก็เค็มเหมือนกัน 

เกลืออย่างไร กรรมก็อย่างน้ัน ทุกชาติศาสนา

ความบังเอิญไม่มีในโลก.....

ทุกส่ิงถูกลิขิตจากกรรมท้ังกุศล และอกุศลท่ีสัตว์โลกได้

กระทำาไว้ท้ังในอดีต และปัจจุบัน 

ข้ึนอยู่กับว่า “กรรมอันไหนจะส่งผลก่อนกัน”

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

ลุงตู่น่ะ เลือกต้ังปี ๖๒ พลังประชารัฐ เสียงก็แพ้เพื่อไทย 

คือได้ ส.ส.น้อยกว่า

แต่เพื่อไทย “เสียงมาก” กลับต้ังรัฐบาลไม่ได้!

น่ันไม่ใช่บังเอิญ หากแต่ด้วย “เหตุ-ปัจจัย” ส่งผลให้ฝ่าย

กรรมดีรวมตัวกันต้ังรัฐบาล

และสมาชิกรัฐสภา ด้วยเสียงส่วนใหญ่ เลือกให้พลเอก

ประยุทธ์เป็นนายกฯ

“โพลจัดสรร” ฤๅจะมาสู้ “กรรมจัดสรร”?

ผมจะยกชาดกมาเป็นนิทัศนอุทาหรณ์ซักเรื่อง จาก...https://m.

facebook.com ผู้ใช้นามว่า  Kanlayanatam เขาเขียนไว้ดีแล้ว

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

Kanlayanatam

ไม่มีคำาว่า “บังเอิญ” ในทางพุทธศาสนา

หากศึกษาเรื่องธรรมะดีๆ จะเข้าใจว่า ไม่มีคำาว่า  “บังเอิญ” 

ใดๆ ท้ังส้ิน 

“กรรม” น้ีแม่นยำาย่ิงกว่าเรดาร์ตรวจจับของนาซา พระพุทธ 

เจ้าเคยตรัสว่า 

“เราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน น้ำาตาท่ีเสียจากความ

พลัดพรากจากคนท่ีเรารักนับรวมกันได้เป็นมหาสมุทร 

ดังน้ัน เราจึงได้เคยพบปะผู้คนมามากมาย จนผู้คนท่ีเดินบน

ถนนไปมาน้ีต่างก็เคยเกิดมาเป็นพ่ีน้องเราท้ังส้ิน”

จากคำาอธิบายข้างต้น เป็นเหตุให้ “กรรม” จัดสรรให้เราได้พบ

เจอ รู้จัก พ่ึงพา มาเกิดเป็นพ่อ แม่ ลูก พ่ีน้อง  เพื่อน แฟน คู่รัก 

มิตร ศัตรู ครู ลูกศิษย์ เมียหลวง เมียน้อย ฯลฯ 

เนื่องจาก เคยเก่ียวพัน มีความสัมพันธ์ และประกอบกรรม

ร่วมกันมาก่อน จึงได้มาเจอกันอีก เพื่อชดใช้กรรม หรืออาจอธิษฐาน

ให้มาพบกันอีกในชาติต่อๆ ไป 

หรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อน บางคนก็เคยอุปถัมภ์ ค้ำาชู 

หรือเคยพ่ึงพาอาศัยกันมาก่อน ดังน้ี เป็นต้น 

จึงไม่มีคำาว่า “บังเอิญ” ในพระพุทธศาสนา

หากใครเคยไปในสถานท่ีใด แล้วรู้สึกคุ้นเคยกับสถานท่ีน้ัน 

โดยไม่เคยไปมาก่อน 

รู้สึกคุ้นๆ กับเหตุการณ์น้ัน โดยท่ีเราไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อน 

เคยรู้สึกประทับใจใคร รู้สึกเกลียดใคร อยากอยู่ใกล้ใคร หรืออยาก

วั

เพราะการนอนไม่หลับเป็นปัญหา

สุขภาพของคนท่ัวโลก และตลาด

ผลิตภัณฑ์และยานอนหลับท่ัว

โลกมีมูลค่าสูงถึง 2.4 ล้านล้าน

บาท”  

นอกจากน้ี โรงพยาบาล

ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาตำารับ

ยาอื่นๆ อาทิ ยากัญชาผสมขม้ิน

ชัน เป็นยาใช้ภายนอกในผู้ป่วย

สะเก็ดเงินระยะแรก และการ

พัฒนากัญชาทางการแพทย์อย่าง

ครบวงจรดำาเนินการควบคู่ไปกับ

การทำาความเข้าใจของสังคมให้

ใช้กัญชาอย่างปลอดภัย โดยมี

ศูนย์ข้อมูลกัญชาตอบคำาถามภาค

ประชาชน ผ่าน chatbot การฝึก

อบรม และการจัดทำาคู่มือการใช้

ภาคประชาชน  

ขณะท่ีเภสัชกรรมสมาคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์เรื่อง 

“การใช้กัญชาทางการแพทย์ และ

การป้องกันผลกระทบจากการ

เสพพืชกัญชาอย่างเสรี” เรียก

ร้องให้รัฐบาลและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องให้ความม่ันใจกับ

ประชาชนได้ว่าจะสามารถดูแล

ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด คุ้มครองความปลอดภัย

ไม่ให้ได้รับผลกระทบเชิงลบ เพื่อ

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

การประกาศใช้กฎหมายฉบับน้ี

โดยต้องประเมินความ

เส่ียงและติดตามสถานการณ์ท่ี

ไม่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง หาก

ปรากฏว่าภายใน 30 วัน ภาย

หลังการประกาศใช้กฎหมาย

กัญชาเสรี พบว่ามีการนำากัญชา

ไปใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม หรือ

เส่ียงต่ออันตรายตามท่ีหลายฝ่าย

กังวล ยากต่อการควบคุมให้เป็น

ไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ในระหว่างท่ีกฎหมายประกอบ

หรือกฎหมายลูกยังไม่ได้ประกาศ

ใช้อย่างเป็นทางการ รัฐบาลควร

รีบดำาเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด

เพื่อทบทวน หรือปรับแก้ไขข้อ

กฎหมาย เพื่อป้องกันความสูญ

เสีย หรือผลกระทบระยะยาวท่ี

อาจเกิดข้ึนได้

พร้อมเสนอให้รัฐบาล

พิจารณาใช้คำาว่า “กัญชาทางการ

แพทย์” แทนคำาว่า “กัญชา” เพื่อ

ส่ือสารให้ประชาชนหรือผู้ใช้มี

ความเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์

ของการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี 

เพื่อลดความเส่ียงต่อการนำาไปใช้

ในทางท่ีผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเปราะ

บางและเยาวชน.

รัฐสภา • “ก้าวไกล” ซัดกองทัพ  

ทหารเกณฑ์เสียชีวิตคร้ังแล้วคร้ัง

เล่าไร้ผู้รับผิดชอบ ถึงเวลาปฏิรูป

กองทัพจริงจังเสียที 

เมื่อวันท่ี 28 มิ.ย.65 นาย

ณัฐชา บุญไชยอินสวัสด์ิ  ส.ส.เขต

บางขุนเทียน พรรคก้าวไกล 

กล่าวถึงกรณีท่ีพลทหารวีรวัฒน์ 

(ขอสงวนนามสกุล) ทหารกอง

ประจำาการรุ่นปี  2564 ผลัดท่ี 1 

สังกัดศูนย์การทหารอากาศโยธิน 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

เสียชีวิตจากการอัตวินิบาตกรรม

ภายในค่ายทหารว่า  เหตุการณ์

เช่นน้ีเกิดข้ึนไม่จบไม่ส้ิน การท่ีพล

ทหารต้องมาเสียชีวิตภายในค่าย

ทหาร และเหมือนเดิมสาเหตุท่ีแท้

จริงเกิดจากอะไรก็ไม่เคยมีความ

ชัดเจน ไม่เคยมีการพิสูจน์แสดง

ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

และสาธารณะ รายล่าสุดก็เช่น

กันเมื่อเสียชีวิตก็ให้เหตุผลว่าผูก

คอตายสืบเนื่องจากมีภาวะโรค

ซึมเศร้า เหตุผลท่ีให้มาท้ังหมด

มักง่ายเกินไปท่ีจะเป็นคำาตอบ

ของกองทัพ  ขณะท่ีพลทหารท่าน

น้ีเสียชีวิตแล้วเขาพูดไม่ได้ เรียก

ร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองไม่ได้ 

“ผมเคยต้ังกระทู้ถาม

รัฐมนตรีกลาโหมกลางสภา ถึง

กรณีการเสียชีวิตของทหารเกณฑ์

ท่ีเกิดข้ึนซ้ำาๆ ในค่ายทหารว่าใคร

จะเป็นผู้รับผิดชอบ จนถึงบัดน้ี

ก็ยังไม่มีคำาตอบ และแล้วก็มี

ผู้เสียชีวิตอีกราย เมื่อไหร่ครับ

กองทัพไทยจะมีความรับผิดชอบ 

มียางอายต่อสังคมเสียที ผมถาม

อีกคร้ังว่าประเทศไทยมีเหตุผล

อะไรท่ีจะไม่ปฏิรูปกองทัพอีก ใน

เม่ือสภาพการณ์กองทัพเละไม่

เหลือความภูมิใจแบบน้ี” นาย

ณัฐชา กล่าว.

แจงตั๋วรถไฟฟ้า59บาท

เร่งแก้ปัญหาระยะสั้น
เสาชิงช้า • “ชัชชาติ” แจงปม

ค่าต๋ัวบีทีเอส 59 บาทแผนระยะ

ส้ัน เผยส่วนต่อขยายคนละเรื่อง

กับท่ีหาเสียงตอนเลือกต้ังผู้ว่าฯ 

หลัง “ศักด์ิสยาม” ให้ย้อนไปดู

กระดุมเม็ดแรกของปัญหา อย่าดู

แค่ปลายทาง

เม่ือวันท่ี 28 มิ.ย. ท่ี

ทำาเนียบรัฐบาล นายศักด์ิสยาม  

ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม กล่าวถึงกรณีการเจรจา

สัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวของ

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

ท่ีออกมาระบุว่าค่าโดยสารควร

จะอยู่ท่ี 59 บาทตลอดสายว่า 

รอดูให้ชัดเจนก่อนดีกว่าเพราะ

เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวต้องไปดู

ท่ีต้นเรื่อง เหมือนกับเราสวมเส้ือ

ถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็จะ

กลัดผิดทุกเม็ด อย่าดูปลายทาง

ขอให้ดูท่ีต้นทาง ซ่ึงเรื่องน้ีเป็น

เรื่องระดับฝ่ายข้าราชการประจำา

ท่ีปฏิบัติงาน เพราะความจริงส่ิง

ท่ีตนดำาเนินการไป นโยบายท่ีมอบ

ไปชัดเจนอยู่แล้ว

“ผมไม่เคยไปขัดขวางอะไร

ท่ีดำาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 

แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นเรื่องท่ีเรา

จะต้องแสดงความคิดเห็นว่ามัน

ไม่ถูกต้อง และท่ีผมบอกว่ากลัด

กระดุมผิดน้ัน ขอให้ไปดูการเร่ิม

ต้นของการก่อหน้ี ว่าได้ใช้ระเบียบ

ถูกกฎหมายหรือไม่” นายศักด์ิ

สยามกล่าวและว่า  ตอนน้ีต้อง

เป็นระดับฝ่ายข้าราชการประจำา

ดำาเนินการ ไม่เช่นน้ันถ้าเราไม่ไป

ดู ไปกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้ว 

คนต่อไปก็จะกลัดผิดไปด้วย

ท่ีศาลาว่าการกรุงเทพ 

มหานคร นายชัชชาติช้ีแจง

แนวทางเก็บค่าบริการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว หรือบีทีเอส ท่ีรวมกับ

ช่วงส่วนต่อขยาย ซ่ึงระบุราคาไว้

ท่ี 59 บาทว่า ส่วนต่อขยายสาย

สีเขียวท่ีให้บริการขณะน้ีไม่ได้มี

การเรียกเก็บค่าบริการ ยังเปิด

ว่ิงฟรี จากข้อมูลของทีมผู้บริหาร 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) มีข้อเสนอ

มาว่าควรจัดเก็บค่าบริการตลอด

สายข้ันสูงสุดไม่เกิน 59  บาท 

ดังน้ันราคาน้ีไม่ใช่แผนแก้ปัญหา

ระยะยาว แต่เป็นแผนระยะส้ัน 

สำาหรับตัวเลข 59 บาทท่ีรับข้อ

เสนอมาน้ัน  กทม.ได้มอบหมาย

ให้สำานักการจราจรและขนส่ง 

(สจส.)  พิจารณาข้อมูลอยู่ คาดว่า

จะใช้สูตรการคำานวณ (14+2X) X 

คือจำานวนสถานีท่ีน่ัง จะไม่ให้เกิน

ค่าบริการสูงสุดเดิมท่ีระบุไว้ เพื่อ

ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

“59 บาทเป็นการแก้

ปัญหาระยะส้ันของส่วนต่อขยาย 

ท่ีผ่านมา กทม.ต้องจ่ายค่าเดินรถ

คิดเป็นเงินหลายพันล้านบาทต่อ

ปี ถ้าเป็นระยะยาวจะต้องนำา

เรื่องสัญญาสัมปทานมาพิจารณา

ด้วย เพราะสัญญาจะหมดในปี  

2572 จากข้อมูล ส่วนต่อขยายมี

ผู้ใช้บริการร้อยละ 27  ซ่ึงน่ังฟรี 

แต่คนอื่นต้องมาช่วยจ่าย ต้อง

ยอมรับว่า กทม.นำาภาษีของทุก

คนมาจ่าย เท่ากับว่าคนท่ีไม่ได้น่ัง

ก็ต้องจ่าย  ปัญหาอีกอย่างคือ คน

ให้บริการรถสาธารณะใต้แนวว่ิง

รถไฟฟ้าท่ีได้รับผลกระทบเพราะ

รถไฟฟ้าน่ังฟรี คนให้บริการด้าน

ล่างทำามาหากินไม่ได้ เรื่องน้ีไม่

ยุติธรรมกับผู้ประกอบการ” ผู้ว่าฯ 

กทม.กล่าว.

จี้เปิดความจริง‘พลทหาร’ดับ

ผลกระทบควรทบทวน

เ ม่ือ วัน ท่ี 28  มิ . ย .

65 ก่อนการประชุมคณะ

รัฐมนตรี  (ครม.) นายสาธิต ปิตุ

เตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อม

ด้วย  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำา

นางโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำานวย

การโรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร พร้อมผู้บริหารเข้า

พบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

เพื่อนำาเสนอนิทรรศการกัญชา

ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทาง

สุขภาพ เพ่ิมคุณภาพชีวิต 

 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศรได้นำาเสนอข้อมูลทาง

วิชาการท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริง 

โดยพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์

เพื่อรวบรวมผลการรักษาด้วยยา

กัญชาจากโรงพยาบาลต่างๆ และ

สามารถพัฒนางานวิจัยจากฐาน

ข้อมูลดังกล่าว อาทิ การใช้ยาสาร

สกัดกัญชา THC ร้อยละ 1.7  ใน

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วย

ปวดปลายประสาท ผลการรักษา

ด้วยยาน้ำามันกัญชาท้ัง 5 (ดอก 

เมล็ด ราก ใบ  และก่ิงก้าน) ในผู้

ทำาเนียบรัฐบาล • นายกฯ ชมนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ กาง

แผนงานวิจัยยากัญชาท้ัง 5 หวังตีตลาดผู้มีปัญหาการนอนหลับท่ัวโลก 

เภสัชกรรมสมาคมฯ ออกแถลงการณ์ แนะรัฐภายใน 30 วันหากพบ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีทำาบุญเลี้ยงพระครบรอบ 90 ปีรัฐสภา ที่อาคาร

รัฐสภา เมื่อช่วงเช้าวานนี้ ก่อนที่ช่วงเย็นจะเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องจากมีอาการ

ไข้ หนาวสั่น ทั้งนี้ แพทย์ประจำาตัวเคยกำาชับให้นายชวนมาพบแพทย์ทันทีหากมีอาการดังกล่าว ซึ่งนาย

ชวนเคยมีอาการเช่นนี้มาหลายครั้งแล้ว

ป่วยนอนไม่หลับเร้ือรัง ซ่ึงพบว่า

มีผู้ป่วยลดการใช้ยานอนหลับร้อย

ละ 54.17 และหยุดการใช้ยานอน

หลับร้อยละ 43.06 โดยยาท้ังหมด

น้ีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ท่ี

ประชาชนสามารถรับการรักษา

ได้หากมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 

“โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศรมีแผนการวิจัยยา

กัญชาท้ัง 5 เพื่อมาทดแทนยา

นอนหลับ ซ่ึงปัจจุบันคนไทย

ประสบปัญหานอนไม่หลับถึง 19 

ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 30 

ของประชากรไทย ซ่ึงหากพัฒนา

สำาเร็จเข้ามาทดแทนยานอนหลับ

ได้ จะลดการนำาเข้ายาจากต่าง

ประเทศและเพ่ิมโอกาสส่งออก 



นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๔)    

 วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีการแกไขเพิ่มเติม

ที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งผูสําเร็จราชการดังนี้คือ ใน

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของ

มาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และขอความที่ใหเพิ่มเติมคือ 

“ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ ในราชอาณาจักร 

หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะ

ทรงแตงตั้งผู ใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคหรือ

ไมก็ได และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการแตงตั้ง และเม� อกรณีเปนไปตามมาตรานี้แลว มิ

ใหนําความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มา

ใชบังคับ                                                       

กอนหนาที่จะมีการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.

๒๕๕๗ ฉบับที่สี่ บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งผูสําเร็จ

ราชการของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗ ถูกกําหนด

ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมาตราที่เกี่ยว 

ของกับการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ ปรากฏอยูในมาตรา ๑๘-

๒๑ มีเนื้อความดังนี้คือ

มาตรา ๑๘ ในเม� อพระมหากษัตริย จะไมประทับอยูใน

ราชอาณาจักร  หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุ                                                                   

ใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผู ใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทน                                                                    

พระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระ 

บรมราชโองการ

๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหา

กษัตริย ไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

เพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ� น ใหคณะองคมน 

ตรีเสนอช� อผูใดผูหนึ่งซึ่งสมควรดํารงตําแหน�งผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคตอรัฐสภาเพ� อขอความเห็นชอบ เม� อรัฐสภาให                                                                             

ความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมา 

ภิไธยพระมหากษัตริยแตงตั้งผูนั้นเปนผูสําเร็จราชการแทน

พระองค ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทน

ราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็น

ชอบตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๐ ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระ 

องค ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใหประธาน

องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราว

ไปพลางกอน ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับ

การแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทน

พระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน ในระหวางที่ประธาน

องคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง 

หรือในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหนา 

ที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ให

คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่ประธาน

องคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน        

มาตรา ๒๑ กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทน

พระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙                                                                   

ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคําดังตอไปนี้  

“ขาพเจา (ช� อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะจงรักภักดี

ตอพระมหากษัตริย (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่

ดวยความซ� อสัตยสุจริต เพ� อประโยชนของประเทศและประ 

ชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทยทุกประการ” ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้น

อายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา

ตามมาตรานี้                                                                        

ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นครั้งที่สี่กับรัฐธรรมนูญ

ฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงจากกรณีที่ 

“เม� อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือ

จะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรง

แตงตั้งผู ใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค” มาเปน                                                      

“ในเม� อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือ                                                          

จะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะทรงแตงต้ัง                                                      

ผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคหรือไมก็ได” นั่น                                                             

คือ เม� อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือ                                                        

จะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะทรงแตง                                                                                                     

ต้ังผูใดผูหน่ึงเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค “หรือไมก็ได” 

การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ

ในประวัติรัฐธรรมนูญของไทย หรือจะเรียกวาเปนการเปล่ียน 

แปลง หรือจะเรียกวาเปนวิวัฒนาการของประเพณีการปก 

ครองอันวาดวยการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแผนดินก็แลวแต                                                                        

มุมมอง เพราะตั้งแตประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาตั้งแต พ.ศ.

๒๔๗๕ ยังไมเคยมีการกําหนดไวในลักษณะนี้มากอน โดยผู

เขียนจะขอยกเนื้อขอความของรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ที่ผาน

มาใหเห็นเปนหลักฐาน            

เริ่มจากพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดิน

สยามชั่วคราว ๒๔๗๕  พ.ร.บ.ธรรมนูญฯ ฉบับนี้ ไมไดกําหนด

ใหพระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจในการแตงต้ังผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค แตไดกําหนดใหคณะกรรมการราษฎร

เปนผูใชสิทธินั้นแทน นั่นคือ ในมาตรา ๕ กลาววา “ถา

กษัตริยมีเหตุจําเปนชั่วคราวที่จะทําหนาที่ ไมไดหรือไมอยูใน

พระนคร ใหคณะกรรมการราษฎรเปนผูใชสิทธิแทน” ตอมา

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๕ มาตรา 

๑๐ “ในเม� อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร 

หรือดวยเหตุใดเหตุหนึ่งจะทรงบริหารพระราชภาระไมได จะ

ไดทรงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนคณะขึ้นใหเปนผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค ดวยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 

ถาหากพระมหากษัตริยมิไดทรงตั้งหรือไมสามารถจะทรงตั้งได

ไซร ทานใหสภาผูแทนราษฎรปรึกษากันตั้งขึ้น และในระหวาง

ที่สภาผูแทนราษฎรยังมิไดตั้งผู ใด ทานใหคณะรัฐมนตรีกระทํา

หนาที่นั้นไปชั่วคราว”                                                                    

จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเห็นไดวา มีการเปลี่ยนแปลง

จากที่ใหสิทธิคณะกรรมการราษฎรทําหนาที่แทนอํานาจแทน

พระมหากษัตริย “ถากษัตริยมีเหตุจําเปนชั่วคราวที่จะทําหนา                    

ที่ไมไดหรือไมอยูในพระนคร” มาใหพระมหากษัตริย “ทรง

แตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค” และจะทรงแตงตั้ง “บุค                                                                              

คลหนึ่ง” หรือ “หลายคนเปนคณะ” ก็ได แตจะตองไดรับความ

เห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร แตถาพระมหากษัตริยมิไดทรงต้ัง

หรือไมสามารถจะทรงต้ังได รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ กําหนดให

เปนอํานาจของสภาผูแทนราษฎรเปนผูตั้งผูสําเร็จราชการ ซึ่ง

แน�นอนวาจะแตงต้ัง “บุคคลหน่ึง” และ “หลายคน” ก็ได และใน

ขณะท่ีสภาผูแทนราษฎรยังไมต้ังผูใด ก็ใหคณะรัฐมนตรีทําหนาท่ี 

“ผูสําเร็จราชการ” ไปกอนเปนการช่ัวคราว             

ตอมาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๘๙ 

มาตรา ๑๐ “ในเม� อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราช

อาณาจักร หรือดวยเหตุใดเหตุหน่ึงจะทรงบริหารพระราชภาระ

ไมได จะไดทรงตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเปนคณะขึ้นให                                                                     

เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคดวยความเห็นชอบของรัฐ 

สภา ถาหากพระมหากษัตริยมิไดทรงตั้งหรือไมสามารถจะทรง

ตั้งได ใหรัฐสภาปรึกษากันตั้งขึ้น และในระหวางที่รัฐสภายัง

มิไดตั้งผู ใด ใหสมาชิกพฤฒสภาผูมีอายุสูงสุดสามคน ประกอบ

เปนคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคขึ้นชั่วคราว”                                                                    

จะเห็นไดวา จากกฎหมายสูงสุดทั้ง ๓ ฉบับ นั่นคือ ตั้งแต

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว 

๒๔๗๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๕ และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๘๙ กําหนดใหมี                                                                  

“ผูสําเร็จราชการแทนพระองค” โดยจะเปนบุคคลหรือคณะบุคคล

ปฏิบัติหนาท่ีในยามท่ี “พระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราช                     

อาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใด” 

 ก็ตาม น่ันคือ ฉบับช่ัวคราว พ.ศ.๒๔๗๕ ใหคณะกรรมการราษฎร 

ฉบับ พ.ศ.๒๔๗๕ ใหพระมหากษัตริยทรงต้ังหรือถาไมสามารถจะ

ทรงต้ัง ก็ให “สภาผูแทนราษฎร” ปรึกษากันต้ังข้ึน และในขณะท่ี

สภาฯ ยังไมไดต้ัง ก็ใหคณะรัฐมนตรีทําหนาท่ี

สวนฉบับ พ.ศ.๒๔๘๙ ก็ใหพระราชอํานาจพระมหากษัตริย

เหมือนฉบับ พ.ศ.๒๔๗๕ แตถามิไดทรงตั้งหรือไมสามารถจะ

ทรงตั้ง ก็ให “รัฐสภา” ตั้ง และในระหวางที่รัฐสภายังไมไดตั้ง 

ก็ใหสมาชิกพฤฒสภาผูมีอายุสูงสุดสามคนเปน “คณะผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค” เปนการชั่วคราว 

ความแตกตางอีกประการหน่ึงของกฎหมายสูงสุด ๓ ฉบับ

น้ีคือ ฉบับช่ัวคราว พ.ศ.๒๔๗๕ ใหอํานาจคณะผูกอการหรือคณะ 

“ปฏิวัติ” สวนฉบับ พ.ศ.๒๔๗๕ ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปน

ฝายบริหาร และฉบับ พ.ศ.๒๔๘๙ ใหอํานาจแกผูอาวุโสสูงสุด

สามทานจากพฤฒสภาซ่ึงเปนฝายนิติบัญญัติในการทําหนาท่ี “ผู

สําเร็จราชการแทนพระองค” เปนการช่ัวคราว                                                                     

ตอจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๑๐ ได

กําหนดไววา “ในเม� อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราช

อาณาจักร หรือดวยเหตุใดเหตุหน่ึงจะทรงบริหารพระราชภาระ

ไมได จะไดแตงต้ังอภิรัฐมนตรีข้ึนเปนผูสําเร็จราชการแทนพระ 

องค ถาพระมหากษัตริยมิไดทรงตั้งหรือไมสามารถจะทรงตั้ง

ได ก็ใหคณะอภิรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินในหนาที่

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคทันที”                                                                    

จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังกําหนดใหตองมีการ

แตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไมตางจาก ๓ ฉบับแรก 

แตจะมีขอแตกตางไปตรงที่ฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๔๙๐ กําหนด

ใหแตงตั้งอภิรัฐมนตรี สวนฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ ใหอํานาจ

คณะผูกอการหรือคณะ “ปฏิวัติ” ทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทน                                                                                 

พระองค สวนฉบับ พ.ศ.๒๔๗๕ ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีซึ่งเปน

ฝายบริหาร และฉบับ พ.ศ.๒๔๘๙ ใหอํานาจแกผูอาวุโสสูงสุด

สามทานจากพฤฒสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติในการทําหนาที่ 

“ผูสําเร็จราชการแทนพระองค” เปนการชั่วคราว นั่นคือ ฉบับ

ชั่วคราว พ.ศ.๒๔๙๐ ไดกําหนดผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนผู

สําเร็จราชการแทนพระองคไดคือ อภิรัฐมนตรี ขณะเดียวกัน 

หากพระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งหรือไมสามารถแตงตั้ง ก็

ใหคณะอภิรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินในหนาท่ีผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค นั่นคือ คณะบุคคลดังกลาวทําหนาที่ผู

สําเร็จราชการแทนพระองค

และผูเขียนจะไดกลาวถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทย พ.ศ.๒๔๙๒ และฉบับอ� นๆ ในตอนตอไป.
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด การประชุม ครม.เม� อ

วันอังคาร พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปนประธาน มีรัฐมนตรีหลายคนได

ลาการประชุม อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ที่ติดโควิด-19 หลังจากเดินทางกลับจาก

ภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอรแลนด ทั้งที่เพิ่งฉีดวัคซีน

เข็มที่ 6 เปนไฟเซอร เม� อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ผานมา กอนหนานั้นฉีดซิ

โนแวค 2 เข็ม แอสตราฯ 2 เข็ม และไฟเซอร 1 เข็มมาแลว เชน

เดียวกับ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกฯ และรมว.พาณิชย ก็ติดโควิด

เชนกัน นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวา “วัคซีน

ยังมีประสิทธิภาพ เม� อฉีดแลวก็สามารถ

ติดเชื้อได แตจะชวยใหผูติดเชื้อมีอาการ

ไมมาก” ถาฉีดเข็มที่ 6 แลวยังติดโควิด

ไดอีก คนที่ฉีดเข็มที่ 3-4 เข็มแลวจะมี

กี่คนที่อยากฉีดเข็ม 5-6 อีก เพราะก็มี

สิทธิ์ติดโควิดเหมือนกัน แตอาจชวยให

ผูติดเชื้อมีอาการไมมากเทานั้นเอง...•

หลังจาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ สงญัตติ

อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลมาให ครม.แลว พล.อ. 

ประยุทธ กลาวในที่ประชุม ครม.กรณีที่ฝายคานขอเปดอภิปราย

ตั้งแตวันที่ 18-22 ก.ค.วา “ในชวง 1 สัปดาหตองมีการประชุม 

ครม. 1 วัน หากเปนไปไดขอใหประชุม ครม.ในวันจันทรที่ 18 

ก.ค. แลวเริ่มอภิปรายในวันอังคารที่ 19 ก.ค.เปนตนไป อาจจะ

อภิปรายไปถึงวันศุกรที่ 22 ก.ค. แลวไปลงมติในวันเสารที่ 23 

ก.ค.ก็ได” สรุปแลว รมต.ถูกซักฟอก 11 คน อภิปราย 4 วันน�าจะ

เพียงพอ อยูที่วาฝายคานมีขอมูลเด็ดน็อก รมต.ไดหรือไม อยางไร

ก็ตาม พล.อ.ประยุทธ ยังย้ําวา มีความพรอมที่จะชี้แจง และ

ยืนยันวาจะเปนผูชี้แจงหลักใหตัวเอง ขณะนี้ตนเองไดทําการบาน

อยู โดยประเมินจากที่ฝายคานไดนําเสนอออกมาเปนระยะๆ วา

จะอภิปรายในเร� องใดบาง เปนเร� องเดิมๆ แหม! โดนหยามแบบนี้ 

ฝายคานตองหาเร� องใหมๆ ซักฟอกดวยนะ!...• 

“นิดาโพล” ถือวาเปนสํานักโพลท่ีแมนท่ีสุด ไดเปดเผยผล

สํารวจบุคคลท่ีประชาชนจะสนับสนุนใหเปนนายกรัฐมนตรี พบวา 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออุงอ๊ิง หัวหนาครอบครัวพรรคเพ� อไทย 

ข้ึนมาอันดับ 1 ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ 

หลนไปอยูอันดับ 4 แม พล.อ.ประยุทธ จะ

ไมยอมรับผลสํารวจดังกลาว แต พล.อ.                                                          

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                      

ยอมรับวา “เคยบอกไปแลวเราก็มีการ

ประเมิน ก็รูอยูแลวโพลระบุวาพรรค   

พปชร.ก็ตกตํ่า แตไมเปนไร ตองแกไขไป 

สวนจะแกไขทันหรือไมตองไปพูดคุยกัน

ในพรรค ตองสามัคคีกันและรวมมือกัน”  

ลุงปอม น�าจะบอกตรงๆ ดวยวาความ

นิยม ลุงตู ก็ตกตํ่า การจัดโรดโชวพรรค พปชร.เวทีแรกท่ี จ.ชลบุรี 

วันท่ี 10 ก.ค.น้ี จะไปแสดงผลงานรัฐบาลใหประชาชนยอมรับก็เปน

ไปไดยาก จึงคิดแผนสํารองไวดวย หากปลอยไปแบบน้ี เลือกต้ังตนป

หนา พปชร.จะแพยับเยิน...•

ปลดล็อกกัญชาไดไมกี่วันก็เริ่มออกฤทธิ์แลว ราชวิทยาลัย

กุมารแพทยแหงประเทศไทย เปดเผยตัวเลขของเด็กท่ีเสพกัญชา

และมีผลตอจิตประสาทลาสุดรวม 6 ราย ชวงอายุ 3-17 ป หน่ึง

ในน้ันเปนเด็กอายุ 3 ขวบ หลังกิน “คุกก้ีกัญชา” โดยไมรูตัว และ

พบเด็กอายุ 16 ปเกิดอาการหลอนใชมีดทํารายตัวเอง ขณะท่ีองคกร

ดานสาธารณสุข หน�วยงานราชการ และภาคประชาชน เร่ิมต� นตัว

ไมสนับสนุนการใชกัญชาดวยวัตถุประสงคอ� นนอกเหนือจากทางการ

แพทย นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรและทิศทางการเมือง พรรคเพ� อไทย เตือนวา กัญชาเสรี

จะกระทบการทองเท่ียวหลังจีน-ญ่ีปุนเตือนหากเดินทางมาไทยหาม

ยุงเก่ียว พรอมกับจ้ีออกกฎหมายควบคุมกอนปลอยเสรี นายสมชาย 

แสวงการ ส.ว.ก็จ้ีนายกฯ ออก พ.ร.ก.ควบคุมชวงสุญญากาศ แต 

กมธ.ราง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ คัดคาน

ไมเห็นดวย ตองจับตาวากวา พ.ร.บ.กัญ

ชาฯ จะมีผลบังคับใช หรือหลังจากน้ัน 

ผลกระทบตอสังคมจะรุนแรงแคไหน ใคร

จะแสดงความรับผิดชอบอยางไร?...•

ปมรอน “รถไฟฟาสายสีเขียว” 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. 

กลาวเม� อวันจันทรวา “เบื้องตนคงเปน

ไปตามขอเสนอของสถาบันวิจัยเพ� อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ใหเก็บคา               

โดยสารตลอดสายไมเกิน 59 บาท” 

ลาสุด ผูวาฯ ชัชชาติ บอกวา “มีหลายคนเขาใจคลาดเคล� อน 59 

บาท เปนการแกปญหาระยะสั้นของสวนตอขยาย” ขณะที่ นาย

สิริพงศ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ออกมา 

ทวงสัญญาประชาคมตอนหาเสียงเลือกตั้งที่ชัชชาติเคยพูด “ราคา

คาโดยสารเปนไปไดจะอยูที่ 25-30 บาท” แตลาสุด ผูวาฯ ชัช

ชาติ ชี้แจงวา “คาบริการรถไฟฟาควรจะอยูที่ 25-30 บาท ไมได

หมายความวานั่งจากสถานีตนทางถึงปลายทางเปนราคานี้ แตคิด

จากราคาคาโดยสารเฉลี่ยที่คนใชบริการ เดิมคิดคาเฉลี่ย 8 สถานี 

แตลาสุด สจส.คํานวณไวเฉลี่ยอยูที่ 11 สถานี”  คงตองถาม “ติ่ง

ชัชชาติ” ทั้งหลายจะพอใจคําตอบนี้หรือไม?...•.

ไ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ชาวตะวัน                                                                                             

ตกท่ีเขามาติดตอการคากับสยาม เรียกยานสําเพ็งวา ตลาดจีน 

หรือ Chinese Bazaar ยานน้ันเต็มไปดวยรานคา ตลอดจนซอง

โสเภณี และโรงฝนท่ีปลูกติดกันจนแน�นขนัด หลังคาของแตละ

หลังเกยซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดเพลิงไหมบอยๆ จนมีคําเปรียบ

เปรยวาท่ีน่ี “ไกบินไมตกพ้ืน” สุนทรภูเคยรจนาในนิราศเมืองแกลง

วา “ถึงสําเพ็งเกงต้ังริมฝงนํ้า แพประจํายอดเรียงเคียงขนาน มี

ซุมซอกตรอกนางจางประจาน ยังสําราญรองขับไมหลับลง”.

สําเพ็ง

อนุทิน ชาญวีรกูล

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (๑)

: วาดวยผูสําเร็จราชการแทนพระองค

ในรัฐธรรมนูญจาก พ.ศ.๒๔๗๕-ปจจุบัน

แซมซาย

ใ

การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ

ในประวัติรัฐธรรมนูญของไทย หรือจะเรียกวา

เปนการเปลี่ยนแปลง หรือจะเรียกวาเปนวิวัฒนาการของ

ประเพณีการปกครองอันวาดวยการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ

แผนดินก็แลวแตมุมมอง เพราะตั้งแตประเทศไทยมี

รัฐธรรมนูญมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๕ ยังไมเคยมีการกําหนดไว

ในลักษณะนี้มากอน โดยผูเขียนจะขอยกเนื้อขอความของ

รัฐธรรมนูญฉบับตางๆ ที่ผานมาใหเห็นเปนหลักฐาน



อกมาเปิดเผยความคืบหน้าการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่  

“สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก” และ “สลากตัวเลข 

3 หลัก” ว่าล่าสุดสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้

ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียบร้อย

แล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เพื่อศึกษาและรับฟังความคิด

เห็นเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ สำาหรับนายชาญกฤช เดช

วิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการใน

การแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาที่กำาหนด

นายชาญกฤชยังระบุว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำาลังจัดทำาแนวทางการการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ก่อน

จะเปิดเผยรายละเอียดให้ประชาชนรับทราบตามขั้นตอนกฎ 

หมายในต้นเดือนกรกฎาคม จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็น

ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ควบคู่กับการลงพื้นที่เปิดเวทีรับ

ฟังทุกภาคทั่วประเทศภายในกรกฎาคม โดยไทม์ไลน์ทั้งหมด

จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี ในฐานะประธาน

คณะกรรมการแก้ไขปัญหา

ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก                                        

การเสนอขายหรือขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในราคาเกิน

กว่าที่กำาหนดในสลากกิน

แบ่งรัฐบาล  ออกมายืนยัน

จะไม่มีทางซ้ำารอยหวย 2 ตัว 

และ 3 ตัวในอดีตที่มีปัญหา

สำาหรับนายชาญกฤช                                     

หรือ ดร.อั๋น เริ่มเล่นการ 

เมืองเต็มตัวกับพรรคพลัง

ประชารัฐ โดยเข้ามาช่วย

งานพรรคในช่วงก่อต้ังใหม่ๆ ร่วมกับคนรุ่นใหม่ในสายของนาย

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ภายหลังการเลือกตั้งได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนายอุตตม สาว 

นายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตหัว 

หน้าพรรคพลังประชารัฐ

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ที่นายสมคิด 

และกลุ่ม 4 กุมารผละออกจากรัฐบาลและพรรคพลังประชา

รัฐ แต่นายชาญกฤชยังอยู่ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีของนายอนุชา  

ในตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  

นายชาญกฤชค่อนข้างมีบทบาทมาก โดยถูกดึงมาช่วยงานนาย

อนุชาในการแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคา โดยได้รับการแต่ง

ต้ังให้เป็นประธานอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการ

แก้ไขปัญหาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าราคาท่ีกำาหนด

เป็นบุตรชายของนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิก

วุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีต 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และอดีตรองหัวหน้าพรรค

ชาติพัฒนา โดยมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ก่อนเล่นการเมือง ดร.อั๋นถือเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ได้

รับการจับตามองมากในภาคอุตสาหกรรม เคยดำารงตำาแหน่ง

ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ และประธานสภา

อุตสาหกรรมภาคตะวันออก.

ไปทำาไม เรียนไปเพื่อหาความรู้เพื่อนำาไปประกอบอาชีพ สมัย

ที่ชราชนคนนี้ยังเด็ก เรียนเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพที่ตนรัก ผม                                                                              

อยากจะเป็นวิศวกรแต่ต้องเป็นจุฬาฯ เท่าน้ัน เมื่อไม่สมปรารถนา

ก็ต้องเรียนคณะอื่นๆ เพื่อให้ได้มีอาชีพ แต่ทุกวันนี้ปริญญา

อย่างเดียวไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะสามารถมีอาชีพได้ ต้อง

ลอดช่องเพื่อให้ได้อาชีพนั้น แต่ทุกวันนี้คนยิ่งมากช่องยิ่งเล็ก

ลง อยากจะเป็นครูเปิดรับสองสามตำาแหน่ง แต่สมัครเป็นหมื่น

เป็นแสน ดังนั้นการศึกษาวันนี้จึงต้องเรียนเพื่อให้สามารถมี

อาชีพ มิใช่เรียนเพื่อปริญญา ยกเว้นพวกที่คาบช้อนเงินช้อน

ทองออกมาจากท้องแม่

ข่าว ผบ.ทร.แจ้งว่าเหตุผลที่ต้องตั้งงบประมาณจัดซื้อเรือ

ดำาน้ำาลำาที่ ๒ ลำาที่ ๓ เพราะเป็นหน้าที่ ผมได้อารัมภบทไว้ก่อน

หน้านี้แล้วว่า มนุษย์ต้องมีหลายบทบาทหลายหน้าที่ ผบ.ทร.

ก็เช่นกันนอกจากหน้าที่ ผบ.ทร.แล้วก็ยังมีหน้าที่พลเมืองไทย 

ต้องรับผิดชอบ ต้องมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ของประเทศชาติ 

วันน้ีประเทศไทยมีหน้ีสินมากมาย  แล้วยังมีวิกฤตการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด ที่นอกจากจะส่งผลให้ต้องกู้เงินมาซื้อวัคซีนเพื่อ

ซื้อชีวิตของพี่น้องร่วมชาติแล้ว ยังต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่

เป็นผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ทุกๆ ประเทศ

ในโลกก็ต้องประสบปัญหาเดียวกัน

หนี้สินที่เกิดจากการกู้หนี้ยืมสินมาซื้อวัคซีนและเยียวยา

พ่ีน้องร่วมชาติก็ต้องเป็นภาระของประชาชนไทยทุกคน  งบประ 

มาณแผ่นดินต่อจากนี้จะต้องมี “ดอกเบี้ย” จำานวนมากที่ทำาให้

งบประมาณแผ่นดินที่จะนำามาพัฒนาประเทศลดลง

ดังนั้นก็ต้องตั้งคำาถามว่า “เรือดำาน้ำาลำาที่ ๒ และลำาที่  ๓ 

มีความจำาเป็นขนาดไหน” เพราะเรือดำาน้ำาลำาแรกยังไม่ได้ผลิต

ด้วยซ้ำา นอกจากน้ันความคุ้มค่าของเรือดำาน้ำามีมากน้อยแค่ไหน 

เพราะพ่อหลวงได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ไม่คุ้มค่า” เพราะทะเล

ไทยตื้นเขิน มีพื้นที่นอกเกาะสมุยเท่านั้นที่ลึกพอที่เรือดำาน้ำาจะ

สามารถแล่นผ่านได้

นอกจากนั้นทะเลไทยยังขุ่นมาก ทัศนวิสัยไม่อำานวยให้

เรือดำาน้ำา ดังนั้นเรือดำาน้ำาก็ต้องออกไปแล่นในทะเลสากล  ซึ่ง

ไม่ตรงกับภารกิจที่เสนอว่าป้องกันน่านน้ำาไทย

ดังนั้น ผมวิเคราะห์ว่าการจัดซื้อเรือดำาน้ำาลำาที่ ๒ และ 

ลำาที่ ๓ ของ ผบ.ทร.ที่ให้เหตุผลว่าทำาตามหน้าที่ เป็นการใช้

5บทความ

ขึ้นเรื่อยๆ ครับ

สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ผู้ติดเช้ือราย

วันทรงตัวอยู่ที่พันกว่าถึงสองพัน 

เสียชีวิตสิบกว่าคนต้นๆ 

เสียทรงนิดหน่อยตรงที่ รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข ติด

โควิด แต่ก็เป็นเรื่องเลี่ยงไม่ได้ เพราะทุกคนล้วนมีโอกาสติด

เชื้อด้วยกันทั้งนั้น 

พึงระลึกไว้ว่า ขนาดรัฐมนตรีสาธารณสุข ฉีดวัคซีน ๖  

เข็ม ยังไม่รอด  

ใครท่ีไม่ยอมไปฉีดวัคซีน หรือลังเลท่ีจะฉีดวัคซีนบูสเตอร์ 

ได้ โปรดถกแขนเสื้อฉีดวัคซีนเสีย 

ถึงวันนี้ยังมีผู้คนเข้าใจผิดคิดว่า ฉีดวัคซีนแล้วทำาไมยัง

ติดโควิด คำาตอบคือ วัคซีนโควิดไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ

ได้ ๑๐๐% แต่สามารถลดอัตราการตาย และลดความรุนแรง

ของเชื้อได้ 

ฉีดวัคซีนโอกาสป่วยหนัก ต้องหามเข้าไอซียู น้อยมาก 

ลดความสูญเสียในชีวิตได้มาก 

กรณี “อนุทิน ชาญวีรกูล” อาการไม่หนัก รักษาตัวที่บ้าน 

แต่ได้ยาโมนูลพิราเวียร์ มีคำาชี้แจงจากกระทรวงสาธารณสุขว่า 

อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ 

ประเด็นนี้ต้องทำาความเข้าใจกับชาวบ้านชาวช่องให้มาก 

เพราะประชาชนท่ัวไปอาการไม่รุนแรง ได้แค่ยาพาราฯ ฟ้าทะลาย

โจร ยาแก้แพ้แก้คัน ลดน้ำามูกลดเสมหะ เป็นหลัก

ที่แน่ๆ ฝ่ายค้านหัวร่อชอบใจ เพราะได้ประเด็นซักฟอก

เพิ่ม

ตั้งแต่เรารู้จักโควิดมา เราก็มักได้ยินคำาว่าการ์ดอย่าตก 

ยังต้องท่องกันต่อไป “การ์ดอย่าตก”

ในสภาวะท่ีถอดหน้ากากได้แล้ว แต่อัตราการไปฉีดวัคซีน

ของประชาชนต่ำาลงมาก ไม่มีความตื่นตัวเช่นก่อนหน้า สถาน 

การณ์เช่นนี้พึงระวังการระบาดรอบใหม่ยังสามารถกลับมาได้

เสมอ 

ที่เยอรมันวันนี้สาหัสครับ ติดเชื้อเกินแสนคนต่อวัน  

เป็นการระบาดรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ แต่พฤติกรรมของ

ผู้คนคือ เลิกสวมหน้ากาก อัตราการฉีดวัคซีนแผ่วลง 

“อนุทิน” ติดโควิดมาจากยุโรป ฉะนั้นอย่าชะล่าใจครับ  

‘ชัชชาติ’ ไลฟ์สด

ยังไม่มีประเทศไหนในโลกที่เอาชนะโควิดได้อย่างแท้จริง 

ครับ...ไม่ได้พูดถึง “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” มาหลายวัน ก็เอาซะหน่อย 

มีคนไปรวบรวมสถิติการทำางานของ “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” บอก

ได้เลยครับน่าทึ่งมาก

ตั้งแต่ ๒๓ พฤษภาคม ถึง ๒๓ มิถุนายน ไลฟ์สดไป ๘๙ ครั้ง 

มี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ๘๕ ครั้ง ไม่มี ๔ ครั้ง  

ที่ไม่มีคือไปไลฟ์สดที่อเมริกา งานรับปริญญาลูกชาย 

เฉลี่ยวันละ ๓ ไลฟ์

ทำางานในตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ๑ เดือน ไปลงพื้นที่ผ่านการ

ไลฟ์มาแล้ว ๒๗ เขต

รับเรื่องร้องเรียนระดับเส้นเลือดฝอย ๔.๗๖ หมื่นเคส 

แก้ไปแล้ว ๑.๖๓ หมื่นเคส

ดำาเนินการอยู่ ๑.๘๘ หมื่นเคส 

ส่งต่อหน่วยอื่น ๗.๘ พันกรณี 

สถิติการไลฟ์ ยอดเข้าชมสูงสุด ๘.๘ ล้านครั้ง คืองานรับ

ปริญญาของลูกชาย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน

ไลฟ์ยาวที่สุด ๓ ชั่วโมง ๒ นาที ตรวจงานที่แยกท่าพระ วัน

ที่ ๒๘ พฤษภาคม

ไลฟ์สั้นที่สุด ๑ นาที ๔๘ วินาที ที่นาริตะ เมื่อวันที่ ๙  

มิถุนายน

เหตุผลที่ต้องไลฟ์สด ผู้ว่าฯ ชัชชาติ บอกว่า

“...ประชาชนสนใจว่าเงินภาษีของตน ถูกนำาไปทำาอะไร การ

ไลฟ์ทำาให้เขาได้เห็นการทำางาน โดยการไลฟ์นั้นเป็นทางเลือกให้ผู้

ชม ไม่ใช่การบังคับให้คนเข้ามาชม...”

เป็นสถิติที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะทำาได้ 

เทียบบัญญัติไตรยางศ์ทำางานครบ ๑ ปี คูณ ๑๒ เข้าไป “ผู้

ว่าฯ ชัชชาติ” น่าจะทำาสถิติโลก ไลฟ์สดการทำางานมากที่สุด 

เรื่องคือว่า...เริ่มมีการพูดกันมากขึ้นว่า ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไลฟ์

สดมากไปหรือเปล่า 

หน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. ต้องจุกจิกแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเป็นราย

บุคคล หรือต้องประกาศนโยบาย และควบคุมนโยบายนำาไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่ทำางานแบบปูพรม  

พร่ึบเดียวแก้ปัญหาให้ชาวบ้านหลายๆ คนไปพร้อมกันทีเดียว 

มีเสียงสรรเสริญผู้ว่าฯ ชัชชาติ ว่า ติดดิน เดินไปบนถนน

แก้ปัญหาให้ชาวบ้านไปเรื่อยๆ หิวเมื่อไหร่แวะกินข้าวกล่อง คุยกับ

พนักงานเก็บขยะของ กทม. 

แล้วไลฟ์สดให้คนกรุงได้ดูกัน

เอาจริงๆ นะ...นี่มันคือการประยุกต์วิธีการทำางานของ ส.ส. 

ต่างจังหวัด วิ่งรอกงานศพ งานบวช งานแต่ง ทันสมัยหน่อยตรง

ที่มีไลฟ์สด 

ไปให้ชาวบ้านได้เห็นหน้าว่าผู้แทนมาแล้วตามสัญญา  เลือก

ตั้งคราวหน้าอย่าลืมกัน 

มันไม่ใช่งานบริหาร 

แต่มันเป็นงานหาเสียง 

แต่ก็เอาเถอะครับ วันนี้ข้าวใหม่ปลามัน ตูดหม้อข้าวยังขาว

อยู่ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ จะนั่ง จะเดิน จะวิ่ง จะกิน แล้วไลฟ์สดไปด้วย 

ก็อย่าเพิ่งหมั่นไส้ 

เพราะยังอยู่ในช่วงเวลาที่พอเข้าใจได้ว่า กำาลังศึกษางาน วิธี

ศึกษางานที่ดีที่สุดต้องลงพื้นที่ให้เห็นกับตาตัวเอง 

ขออย่างเดียวครับ อย่าทำาเหมือนช่วงเป็นรัฐมนตรีคมนาคม 

ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ขึ้นรถลงเรือ ไปดูว่าระบบ

ขนส่งมวลชนมีปัญหาอะไรบ้าง

สุดท้ายโบ๋เบ๋ ไม่มีอะไรในกอไผ่

วันท่ีรัฐมนตรีชัชชาติไปน่ังรถเมล์สาย ๘ ฟาสต์แอนด์ฟิวเรียส 

เร็ว..แรงทะลุนรก วันนั้นยังไม่มีไลฟ์สด แต่โพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่า

“...วันนี้มาลองขึ้นรถเมล์สาย ๘ ทั้งขาออกและขาเข้าเมือง 

รถที่ผมได้นั่งทั้งสองคันไม่ซิ่งมากนัก (สงสัยเพราะว่ารถติด) คุย

กับกระเป๋า น้องเขาบอกว่าคนขับกับกระเป๋าไม่มีเงินเดือนครับ 

ต้องแบ่งรายได้จากค่าต๋ัว เลยต้องพยายามรับผู้โดยสารให้ได้เยอะๆ 

น้องกระเป๋าเริ่มงานตี ๕ ถึง ๕ ทุ่ม ส่วนรายได้พออยู่ได้ 

แต่ต่างจาก ขสมก.ที่พนักงานมีเงินเดือนประจำา และแบ่งจาก

ค่าตั๋วนิดหน่อยครับ เพราะฉะนั้นสาย ๘ เป็นปัญหาของการ

บริหารจัดการรถร่วมในภาพรวมครับ

เรามีรถร่วมให้บริการประมาณครึ่งหนึ่ง และรถ ขสมก.

อีกครึ่ง ซึ่งปัญหานี้สะท้อนให้เห็นปัญหาในระดับของการบริหาร

จัดการรถร่วมครับ ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ให้อยู่ร่วมกันได้ 

และมีคุณภาพที่ดีด้วย...”

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆ ครับ สาย ๘ ยังซิ่งนรกจนถึงทุก

วันนี้ 

แฟนคลับผู้ว่าฯ ชัชชาติคงค้านในใจว่า จะแก้ปัญหาได้ไง 

เพราะมีรัฐประหารเสียก่อน 

ก็เอาเป็นว่า “ชัชชาติ” ไปขึ้นรถเมล์สาย ๘ เดือนสิงหาคม 

๒๕๕๖ 

จากนั้นเดือนตุลาคม มีข่าวกระเป๋ารถเมล์สาย ๘ ด่าผู้

โดยสาร

วันนั้น “ชัชชาติ” ตอบนักข่าวว่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

ตัวบุคคล ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากเอกชนที่เป็นเจ้าของสัมปทาน

การเดินรถ ซึ่งจะต้องลงไปแก้ปัญหาที่ตัวบุคคล

“ชัชชาติ” มีเวลาแก้ปัญหารถเมล์สาย ๘ กว่าครึ่งปี 

โบ๋เบ๋!

อย่าเพิ่งด่านะครับว่าไปขุดเรื่องเก่ามาตำาหนิ “ผู้ว่าฯ ชัช

ชาติ” ทำาไม แค่สะท้อนให้เห็นว่า “ผู้บริหาร” ควรจะเน้นการ

ทำางานแบบไหน และแตกต่างจาก “ผู้ปฏิบัติงาน” อย่างไร

ควรใช้แขนขาที่มีอยู่ทำางานอย่างไร 

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เดินไปตามถนน ไลฟ์สดแก้ปัญหาเส้นเลือด

ฝอยไปเรื่อยๆ ๔ ปี ๘ ปีก็แก้ไม่ครบครับ เพราะปัญหาใน กทม.

มีเป็นล้านๆ เคส

๒๑๖ นโยบายที่ประกาศไว้ ๑ เดือนผ่านไป มีอะไรเป็นรูป

ธรรม ผู้ว่าฯ กทม.เซ็นคำาสั่งให้ระดับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นคู่มือไป

ปฏิบัติแล้วกี่นโยบาย 

มีคนรอลุ้นอยู่นะครับ.

จอดรถ=ฆาตกร

ผู้จอดรถริมทางค้างถนน

รถยนต์ ดับเพลิง ติดขัด!

ไฟคลอก คนตาย แน่ชัด

เร่งรัด เลิกจอดรถ ริมทาง

ท่านผู้ว่าฯ กทม. ต่อไปนี้

ต้องไม่มีรถยนต์จอดขวาง

รถดับเพลิงติดขัดตกค้าง

จอดรถริมทาง คือฆาตกร

รู้ไหม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

รู้ไหมว่าทำาไม ตากาล็อก, อิเหนา, ผีตาโขนถึงแลนด์

สไลด์ครั้งแล้วครั้งเล่า

อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์เลือกตั้งใหญ่ผ่านไปแล้ว ผลก็เป็น

ที่ทราบกันแล้วว่า ทายาทของทรราชกินบ้านกินเมืองได้กลับมา

ครองอำานาจ

ผีตาโขนกำาลังจัดให้มีการเลือกตั้งในเร็วๆ นี้ ทายาทอสูร                                                                                  

ผีตาโขนที่กำาลังจะเดินตามรอยอาตะขาบประกาศก้อง ครอบ 

ครัวอสูรจะต้องกลับมาครอบครองอำานาจแบบแลนด์สไลด์ 

ตามรอยอาตะขาบที่ใช้เวลา ๔๙ วันสร้างหนี้สินให้ประเทศนับ

ล้านล้านบาท

ถามว่าทำาไมดินแดนตากาล็อก, อิเหนาและผีตาโขนจึง

โง่งมเช่นนี้ คำาตอบก็คือประชาชนของสามประเทศจมูกมีรูไว้

สนตะพาย และดีเอ็นเอนี้ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหลานเหลน

โหลน ทำาให้ประเทศทั้งสามก้าวไม่พ้นอสูรร้าย.

แมวขาว 

 

การไม่รู้เท่าทันนักการเมืองคือประเด็นสำาคัญครับ  หลาย

ประเทศประชาชนยังคงเสพติดนโยบายประชานิยมอย่าง

รุนแรง ทำาให้นักการเมืองเจ้าแห่งประชานิยมสุดขั้วยังคงได้รับ                                                                            

ความนิยมจากประชาชนอยู่ สำาหรับประเทศไทย จำากันได้หรือ                                                                                  

เปล่าครับ “โกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกัน” นี่คือหายนะที่ประเทศ 

ไทยเจอ และยังไม่อาจหลุดพ้นไปได้ 

ฉะนั้นเมื่อ ลดแลกแจกแถม มาผนวกกับ โกงไม่เป็นไร 

ขอให้แบ่งกัน โอกาสท่ีจะแลนด์สไลด์มีแน่นอน หลังแลนด์สไลด์                                                                                      

หากยังโกงตามดีเอ็นเอ ก็เตรียมตัวหนีครับ เพราะประวัติศาสตร์  

ที่จารึกไว้จะเวียนกลับมาให้เห็นอีกรอบ.

หน้าที่หรือความพอใจ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

มนุษย์ไม่ได้มีบทบาท หน้าที่เดียว คลอดออกจากมารดา

ก็มีบทบาทเป็นลูก เป็นหลาน ต่อมาก็เป็นพี่ เป็นพ่อ  เป็นแม่ 

เป็นตา เป็นยาย เป็นปู่ เป็นย่า แต่ละบทบาทก็มีหน้าที่เฉพาะ

บทนั้น มิใช่มีซิงเกิลดิวตี เมื่อเป็นพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงลูก 

และเลี้ยงพ่อแม่ ไม่สามารถเลือกที่จะเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงพ่อแม่

ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

มนุษย์ต้องทำาให้เกิดสมดุลในหน้าที่ต่างๆ มิใช่เลือกที่จะ

ทำาหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง

นอกจากนั้นหน้าที่ยังต้องมีเป้าหมาย นักเรียนมิใช่ว่ามี                                                                   

หน้าท่ีต้องเรียนอย่างเดียว ต้องมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเรียน                                                                        

ดันสลาก 3 ตัว

อคติในการตัดสิน เพราะ ผบ.ทร.ก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบประ   

เทศไทยในฐานะพลเมืองไทย ด้วยเปรียบเทียบได้กับครอบครัว

ท่ียังผ่อนบ้านไม่หมด แต่ลูกคนโปรดร้องขอเฟอร์รารีเป็นของ

ขวัญวันจบการศึกษา พ่อจะใช้บทบาทใดระหว่างหัวหน้าครอบ 

ครัวที่ต้องรับผิดชอบกับการผ่อนบ้าน  กับหน้าที่ของพ่อที่มีต่อ

ลูกคนโปรดที่ร้องขอเฟอร์รารี

การกระทำาใดๆ ของมนุษย์นั้นมีต้นตอมาจาก ๑.สมอง 

คิด พิจารณา วิเคราะห์ ผลดีผลเสีย ก่อนกระทำา ๒.ไขสันหลัง 

หิวก็กินไม่ต้องคิด ดังนั้นที่มาของเรือดำาน้ำาลำาที่  ๒ ลำาที่ ๓ จะ

มาจากไหนก็ให้เพื่อนๆ ช่วยกันตัดสินครับ.

นายไขสือ

 

กรณีเรือดำาน้ำามีการถกเถียงกันเยอะครับ ว่าควรซื้อมา

หรือไม่ในภาวะท่ีเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างน้ี แต่ก็ต้องผ่านข้อสังเกต

ว่าทำาไมต้องซื้อให้ได้ก่อน 

มันก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลครับ ทหารเขามองว่าจำาเป็น เพราะ

เขามีข้อมูลเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการวิเคราะห์

ถึงภัยคุกคาม ขณะที่ประชาชนมีข้อมูลว่าเศรษฐกิจตกต่ำา ควร

เอาเงินมาดูแลปากท้องประชาชนก่อน เพราะเรื่องปากท้องคือ

เรื่องใกล้ตัวสุด ส่วนเรือดำาน้ำาหรือภัยคุกคามยังห่างไกล

ทหารเขารู้ว่าเรือดำาน้ำา ๑ ลำา ทำาอะไรได้บ้าง แต่ประชา 

ชนน้อยคนที่จะรู้รายละเอียดนอกจากสนใจจริงๆ มันก็จะนำาไป

สู่การตัดสินใจว่า ควรหรือไม่ควรมีเรือดำาน้ำาที่แตกต่างกัน 

ทหารรู้ว่าเรือดำาน้ำาเพียง ๑ ลำา สามารถจมเรือผิวน้ำาของ

ศัตรูได้ทั้งกอง แต่ประชาชนรู้ว่างบประมาณที่ซื้อเรือดำาน้ำา ๑ 

ลำา สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ได้เป็นหมื่นเป็นแสน

คน

บทสรุปของเรื่องนี้จึงอยู่ที่การพูดคุย เงื่อนเวลา ความ

เหมาะสมของสถานการณ์ อย่างไรเสียบริษัทเล็กๆ ยังต้องจ้าง

ยามเฝ้าทรัพย์สิน กองทัพก็ต้องมีอาวุธไว้ปกป้องประเทศ แค่

หาจุดสมดุลให้เจอครับ.

เงินบำานาญ

   * สักวา “หัวหน้า” พรรคก้าวไกล 

คิด “จัญไร” จะตัด “เงินบำานาญ” ข้าราชการเกษียณ

ที่ท่านได้ทำางานผ่านความเพียร

จนอายุเวียนมาถึงซึ่ง ๖๐ ปี

   * อ้างสิ้นเปลืองงบประมาณผลาญเงินรัฐ

จำาต้องตัดออกไปไวเร็วรี่

ไม่เห็นความสำาคัญใดให้ต้องมี

เป็นความคิดเข้าขั้นที่ “อัปรีย์” เอย.

    สมโชค พลรักษ์

ดี

อ

ชาญกฤช เดชวิทักษ์



SENAJ แตกไลน์ลุยธุรกิจเฮลท์แคร์-ไฟแนนซ์

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ หรือ SENAJ 

เปิดเผยว่า หลังจากเข้าบริหาร SENAJ 1 เดือน ทำาให้บริษัท

มีผลขาดทุนสุทธิ-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 

0.95 ล้านบาท ลดลงจากจำานวน 56.69 ล้านบาท คิดเป็น 

101.71% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ล่าสุดขายวอแรนต์ 

1,050 ล้านหน่วยหมดเกลี้ยง เตรียมเทรดอย่างเป็นทางการ

วันที่ 1 ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนที่จะขยายโอกาสใน

ธุรกิจใหม่ (New Business) ภายใต้กลยุทธ์ SENA Next ของ

บริษัทเสนาฯ ขยายธุรกิจบริการด้านการดูแล ป้องกัน และ

ฟื้นฟูสุขภาพ SENAJ จับมือทีมแพทย์ผู้ชำานาญการจัดตั้ง

บริษัทในเครือภายใต้ Brand “SJ HEALTHCARE” รองรับ

การเติบโตของสังคมสูงอายุ และธุรกิจ Financial Service 

ธุรกิจให้บริการทางการเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ สำาหรับ

คนทุกคนได้มีบ้านเป็นของตัวเอง

ปั้นโมเดลพัทยา-เกาะล้านฟื้นท่องเที่ยวไทย

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) 

เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้เดินหน้ายกระดับความปลอดภัย

ทางน้ำา รองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วง

ฤดูกาลท่องเที่ยวที่ไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่อง

เที่ยวต่างชาติเป็นจำานวนมาก ล่าสุดได้นำาแผนยุทธศาสตร์

เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน้ำาในพื้นที่อ่าวพัทยา และ

เกาะล้าน จ.ชลบุรี สู่การพัฒนาเป็นโมเดล ก่อนที่จะขยายผล

ไปยังพื้นที่อื่นๆ  

ฮัทชิสัน พอร์ท เสริมทัพปั้นจั่นยกตู้สินค้า

นายสตีเฟ้นท์ อาร์ชเวิรท กรรมการผู้จัดการ ฮัทชิสัน 

พอร์ท ประจำาประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิด

เผยว่า บริษัทเดินหน้าพัฒนาท่าเทียบเรือชุดดี (Terminal D) 

ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ล่าสุดได้เสริมทัพให้กับปั้นจั่นยกตู้สินค้า 

ด้วยการนำาระบบปฏิบัติการอัจฉริยะควบคุมจากระยะไกลชุด

ใหม่ จำานวน 4 คัน, ปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง 8 

คัน ซึ่งทำางานด้วยพลังงานไฟฟ้าและรถยกตู้คอนเทนเนอร์ 

3 คัน ที่จะเข้าประจำาการที่ท่าเทียบเรือชุดดี ณ ท่าเรือแหลม

ฉบังในเดือน มิ.ย.2565 นอกจากนี้ภายในเดือน ส.ค.นี้จะรับ

มอบรถบรรทุกไร้คนขับ ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ 9 คัน 

และรถบรรทุกขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 9 คัน เพื่อเสริม

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และลดอัตราการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รถร่วมฯ แจ้งลดเที่ยววิ่งเพิ่มอีก 48 บริษัท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมาคมกิจการรถโดยสาร

ประจำาทางไทยได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2565 ถึง

มาตรการเพื่อพยุงธุรกิจเดินรถให้สามารถดำาเนินการต่อ

ไปได้ โดยมีการลดเที่ยววิ่งของผู้ประกอบการขนส่งเอกชน

และรถร่วม บขส. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 ไปแล้วจำานวน 

27 บริษัท รวม 143 เส้นทาง ต่อมาได้เพิ่มเป็น 43 บริษัท 

จำานวน 208 เส้นทางนั้น ล่าสุดได้มีผู้ประกอบการขนส่งและ

รถร่วม บขส.ติดต่อมาที่สมาคมว่ามีความประสงค์จะลดเที่ยว

วิ่งลงเช่นเดียวกันเพิ่มอีก 5 บริษัท รวมทั้งสิ้นเป็น 48 บริษัท 

จำานวน 227 เส้นทาง ทั้งนี้ประชาชนที่ใช้บริการในเส้นทาง

ของบริษัทดังกล่าว สามารถตรวจสอบเที่ยววิ่งในแต่ละวัน

ทางเว็บไซต์ของทุกบริษัทเพื่อเป็นการวางแผนการเดินทาง 

NVD อัดแคมเปญใหญ่กระตุ้นยอดขาย 

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เนอวานา ไดอิ หรือ NVD เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 2 ของ

ปี 2565 นี้ ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบกลับมาคึกคักมากขึ้น 

ทั้งจากกลุ่มลูกค้าในไทยและลูกค้าชาวต่างชาติที่มองหาบ้าน

ระดับราคาแพงในทำาเลเมืองและอยู่ใกล้ โรงเรียนนานาชาติ 

ซึ่งหลังจากสถานการณ์ โควิด-19 เริ่มคลี่คลายอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริโภคเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้เปิดตัว

แคมเปญใหญ่ Nirvana Let’s Move One กระตุ้นกำาลังซื้อ

ช่วงกลางปี ด้วยข้อเสนอพิเศษสุด ดอกเบี้ยต่ำา 1% นาน 2 ปี 

ฟรีเฟอร์นิเจอร์และค่าใช้จ่ายวันโอน พร้อมส่วนลดสูงสุดกว่า 

8 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 15 มิ,ย.-31 ก.ค.2565.
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6 เศรษฐกิจ

‘ครม.’เว้นภาษีนำาเข้าคาร์ซีต20%
ยาวถึงสิ้นปี66/ลดภาระประชาชน
ไทยโพสต์ • ครม.ไฟเขียวเว้นภาษีนำาเข้า Car Seat จนถึงสิ้นปี 2566 

ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน และเป็นการส่งเสริมความปลอด 

ภัยในชีวิตและร่างกาย พร้อมเว้นภาษี VAT สำาหรับผู้ประกอบการ 

Data Center หวังสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันด้านราคาและบริการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ                                              

รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ

วันที่ 28 มิ.ย.2565 มีมติเห็น

ชอบร่างประกาศกระทรวงการ

คลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและ

ยกเว้นอากรศุลกากรตามาตรา 12 

แห่งพระราชกำาหนดพิกัดอัตรา

ศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่….) 

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้

จ่ายของประชาชน และเป็นการ

ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต

และร่างกายของประชาชน ซึ่งมี

สาระสำาคัญในการยกเว้นอากร

เฉพาะสำาหรับที่นั่งนิรภัยสำาหรับ

เด็ก (Car Seat) ตามประเภทย่อย 

9401.80.00 ที่นำาเข้ามาจากต่าง

ประเทศในอัตรา 20% ตั้งแต่วัน

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2566

สืบเนื่องจากร่างพระราช

บัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13)                                                   

พ.ศ.2565 ที่กำาหนดว่า ขณะขับ

รถยนต์ คนโดยสารที่เป็นเด็ก

อายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งใน

ที่นั่งนิรภัยสำาหรับเด็ก หรือในที่

นั่งพิเศษสำาหรับเด็กเพื่อป้องกัน

อันตราย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ

ไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งจะมีผล

บังคับใช้ในวันที่ 4 ก.ย.2565 จึง

ได้มอบหมายให้กรมศุลกากร

พิจารณามาตรการยกเว้นอากร

ศุลกากรสำาหรับสินค้าประเภทที่นั่ง

นิรภัยสำาหรับเด็กในระยะสั้น เพื่อ

เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

และสนับสนุนความปลอดภัยใน

ชีวิตและร่างกายของประชาชน

โดยกรมศุลกากรได้ตรวจ

สอบแล้ว พบว่า ที่นั่งนิรภัยสำาหรับ

เด็กส่วนใหญ่เป็นการนำาเข้าจาก

ต่างประเทศ และมีผู้ประกอบการ

ไทยที่ผลิตที่นั่งนิรภัยสำาหรับเด็ก

จำานวนน้อยราย จึงประสานกับ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) พบว่าไทยมีศักยภาพเพียง                                              

พอในการเป็นผู้ผลิต แต่ที่ผ่านมา                                          

ปริมาณความต้องการใช้ ในประ 

เทศมีจำานวนไม่มาก หลังจากมีการ

บังคับใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก คาด

ว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ใน

ประเทศสูงขึ้น และมีผู้ประกอบ

การหลายรายให้ความสนใจลงทุน

เพิ่มมากขึ้น ส.อ.ท.จึงเห็นควรลด                                         

อัตราอากรขาเข้าสำาหรับ Car Seat                                              

เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยหลังจาก

ครบกำาหนดระยะการลดอัตราอากร 

ขอให้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบ

การในประเทศเพื่อประเมินศักยภาพ

ในการผลิตต่อไป

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติ

หลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม                                                           

การลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล 

(Data Center) โดยยกเว้นภาษี                                                   

มูลค่าเพิ่ม (VAT) สำาหรับการให้                                                  

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอ 

นิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Data Hosting Service) เพื่อ

สนับสนุนให้เกิดการลงทุนและ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ด้านราคาค่าบริการ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับ

สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว 

จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ Data 

Center ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ครบถ้วนตามที่อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศกำาหนด และได้แจ้งความ

ประสงค์เพื่อขอใช้สิทธิต่ออธิบดีกรม

สรรพากรภายใน 5 ปี นับแต่วันที่

พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
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ไทยโพสต์ • ‘ปตท.’ ประกาศ

ไตรมาส 3/2565 ลงเสาก่อสร้าง

โรงงานผลิตอีวีครบวงจร คาด

แล้วเสร็จภายในปี 2567 ปักหมุด

ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผย                                                   

ภายหลังพาคณะผู้บริหารบริษัท                                                  

อรุณ พลัส จำากัด รวมถึงสำานัก 

งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์), ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำาหน้าที่

ผู ้แทนการค้าไทย และคณะผู้

บริหารระดับสูงของฟ็อกซ์คอนน์                              

เทคโนโลยี กรุ๊ป เข้าพบพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี และนายสุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน เพื่อแสดง

เจตนารมณ์ในการสร้างความเชื่อ

มั่นด้านการลงทุนในอุตสาหกรรม

ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) รวมถึง

หารือการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อติดตามความก้าวหน้าความ

ร่วมมือระหว่าง กลุ่ม ปตท.และ

ฟ็อกซ์คอนน์ในการร่วมขับเคลื่อน

การสร้างระบบนิเวศอีวีครบวงจร 

และผลักดันประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการผลิตอีวีของภูมิภาค

อาเซียน

ตามที่ ได้มีการจัดตั้งบริษัท 

ฮอริษอน พลัส จำากัด (HORIZON 

PLUS) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่าง อรุณ พลัส บริษัทย่อยของ 

ปตท. และ Lin Yin International 

Investment บริษัทในกลุ่มของ 

Foxconn เพื่อดำาเนินธุรกิจผลิต

อีวีครบวงจร โดยมีแผนสร้างโรง                                        

งานสำาหรับรับผลิตอีวีให้กับค่าย

รถยนต์ที่สนใจทำาตลาดในไทย

และอาเซียน คาดว่าจะเริ่มก่อ 

สร้างในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 และ

กำาหนดแล้วเสร็จภายในปี 2567

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดัชนี

ตลาดหุ้นไทย วันที่ 28 มิ.ย.2565 

ปิดที่ระดับ 1,594.47 จุด เพิ่มขึ้น 

14.27 จุด (+0.90%) มูลค่าการ

ซื้อขาย 60,346.04 ล้านบาท โดย

ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นรับแรง

หนุนกลุ่มพลังงานและกลุ่มเปิด

เมือง

นายกิติชาญ ศิริสุขอาชา 

ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์

หลักทรัพย์-รายย่อย บล.ซีจีเอส-

ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าว

ว่า ต้องติดตามการประชุมของ

โอเปกพลัสว่าจะมีแผนปรับกำาลัง

การผลิตอย่างไร รวมถึงติดตาม

การหารือของรัฐบาลไทยที่จะขอ

ความร่วมมือกับโรงกลั่นนำาส่งเงิน

เข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเป็น

เวลา 3 เดือนว่าจะมีผลออกมา

เป็นอย่างไร.

ปตท.เคาะQ3/65

ลงเสาโรงงานอีวี

ชูขึ้นแท่นอาเซียน!

กลับมาแล้วกิจกรรมดีๆ “อิ่มบุญกับเซอร์เทนตี้ ปี 10 

แก้ปีซึม เปิดปีทรัพย์ รับบุญใหญ่” ให้ทุกคนร่วมทำาบุญง่ายๆ 

เพียงคลิกเดียว ในการบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่พร้อมสมทบทุนซื้อ

เครื่องมือแพทย์ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ และสำาหรับปีนี้พิเศษ

กว่าทุกครั้ง เอาใจสายบุญด้วยการแจกวอลเปเปอร์มือถือเสริม

ดวง ฟรี โดยร่วมกับเพจดังมูเตเวิร์ล ให้เลือกเสริมดวงในแบบที่

คุณต้องการ ทั้งเรื่องความรัก การงาน การเงิน สุขภาพ เริ่มต้น

ชุดบริจาคเพียงเซตละ 299 บาท และสุดพิเศษกับเซตมหาบุญ 

ด้วยวอลเปเปอร์สุดพิเศษเสริมดวงรอบด้าน ออกแบบเฉพาะ

ตามพื้นดวงของคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมได้ที่ Shopee 

Certainty E-Donation Shop ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.2565 ...•

ขยับมาที่ จีอาร์ ไอพีเอ็ม แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด ในเครือจีอาร์ไอพีเอ็ม กรุงปักกิ่ง ผู้ผลิตผง

โลหะนอกกลุ่มเหล็กชั้นนำาของโลก จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงงาน

ผลิตแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 

1 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ทำาเล

เชิงยุทธศาสตร์ โดยโรงงานใหม่แห่งนี้จะเอื้ออำานวยให้จีอาร์

ไอพีเอ็ม แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) สามารถเพิ่ม

กำาลังการผลิตให้สูงขึ้น รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า

ทั่วทั้งภูมิภาค ...•

ด้าน อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ พิสูจน์ความสำาเร็จแบรนด์ 

“อัลติจูด ฟอเรสต์” จากยอดขายกว่า 70% ของโครงการอัลติ

จูด ฟอเรสต์ อารีย์-โมนูเมนต์ ไตรมาส 3 นี้ลุยต่อกับพูลวิลลา

บน 2 ทำาเลใหม่ย่านใจกลางเมือง อ่อนนุช และบางนา ชูแนวคิด 

NEVER-ENDING VACATION เลือกบ้านที่ให้การพักผ่อนของ

คุณไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ รองรับ

การอยู่อาศัยของคนเมืองอย่างแท้จริง ...•

และ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับบริษัท N15 

Technology จำากัด ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลก

ร้อน ด้วยการกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี และนำาขยะไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ตั้งจุดรับขยะกำาพร้า หรือขยะที่ไม่สามารถนำา

มารีไซเคิลได้ ภายใต้กิจกรรม Drive Thru to Clean Energy 

เพื่อนำาขยะกำาพร้าเข้าสู่กระบวนการแปรรูป คัดแยก บดย่อย 

บีบอัด และนำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินต่อไป ต่อยอด

โครงการ Care The Whare ขยะล่องหน ช่วยลดปริมาณขยะ

และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัด

ขึ้น ณ จุดรับขยะกำาพร้าสัญจร ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา 

วันที่ 2 ก.ค.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ...•

ปิดท้ายด้วย บมจ.อินฟราเซท หรือ INSET ฮอต!!! 

ต่อเนื่องหลังติดชาร์ตเข้าคำานวณดัชนีหุ้น sSET มีผลวันที่ 1                                                                             

ก.ค.นี้ ดัชนีดังกล่าวจัดทำาขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประ 

เทศไทย กลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการ

ซื้อขายสม่ำาเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำาหนด 

บิ๊กบอส “ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต” แอบกระซิบว่า งานด้าน                    

ไอซีทีปีนี้มาแรงติดลมบน ใครยังไม่มีหุ้นติดพอร์ตไว้..อย่าช้า 

จะได้ไม่พลาด ...•

แสดงว่ายังพร้อมที่จะอยู่ลงทุนและเก็งกำาไรในตลาด แต่การเก็งกำาไร

เป็นเกมที่ผู้เล่นต้องยอมรับกับความเสี่ยง ต่างกับการลงทุนที่สามารถ

ลดความเสี่ยงได้มากกว่า เพียงแต่ต้องพิจารณาเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี

เท่านั้นจึงจะลดความเสี่ยงได้ดี และยังต้องสามารถถือครองหุ้นได้

นานพอสมควร ไม่ใช่ต้องรีบซื้อขายในระยะเวลาสั้นๆ อย่างที่นักเก็ง

กำาไรทำากัน ไม่เช่นนั้นเท่ากับหลงเข้าไปอยู่ในเกมของการเก็งกำาไร

เต็มตัว ก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่เพิ่มมากไปด้วย อย่าหลงยึดติด

กับคำาสวยหรูที่ว่า เสี่ยงมากจะได้กำาไรมาก ความจริงยังมีการขาดทุน

มากในการเล่นเก็งกำาไรรวมอยู่ด้วย จึงต้องชั่งใจให้ดีๆ ก่อนที่จะคิด

เล่นเก็งกำาไร

การที่ดัชนีตลาดยังบวกได้มากเพราะ

ตลาดมีพื้นฐานและมีปัจจัยบวกหนุนอยู่ ซึ่ง

ปัจจัยบวกดังกล่าวส่วนมากเกิดในประเทศ 

ทำาให้จะต่างกับตลาดต่างประเทศได้ หากมี

การติดตามข้อมูลสำาคัญทางเศรษฐกิจจะพบ

ว่าการส่งออกที่ยังดีของไทยหนุนธุรกิจใน

ประเทศได้ดีมาก ยิ่งมีการเปิดประเทศทำาให้

มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยจำานวนมาก 

จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีรายได้และมีกำาไรสูง

แน่นอน รวมทั้งทางรัฐบาลยังมีมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเข้ามา ก็ยิ่งทำาให้

ธุรกิจมีการเติบโตสูง จึงมั่นใจได้ว่าไทยมี

พื้นฐานที่ดีและแข็งแกร่ง ยิ่งมีเงินสำารองสูง

มากการเงินก็ยังดี มีเสถียรภาพ การลงทุน

จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีในขณะนี้

กังวลแนวต้าน 1,600

การที่ดัชนีตลาดบวกต่อเนื่องกันมา 3 วัน และพอดีกับ

ดัชนีจะไปทดสอบที่ 1,600 จุด ทำาให้บรรดานักเก็งกำาไรเกิดความ

หวาดวิตกมากเป็นพิเศษ เพราะเข้าหลักความหวาดวิตกเกือบ

ทุกกรณี จึงต้องมาดูกันว่าวันนี้นักเก็งกำาไรจะออกอาการอย่างไร 

ปกติคงจะมีการขายทำากำาไรออกมา แต่หากนักลงทุนต่างชาติ

ยังทยอยซื้อต่อไปก็คงจะมีการขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 จุดได้ 

เนื่องจากทางด้านเทคนิคเองก็มองตลาดมีการยก Low ยก High 

เป็นการส่งสัญญาณในทางบวกของตลาด และการที่ตลาดยังมี

หุ้นบวกแต่ละวันมากถึง 7-800 ตัว แสดงว่ายังมีหุ้นให้ลุ้นเก็ง

กำาไรกันได้ค่อนข้างมาก หากมีการพิจารณาเลือกกันดีก็น่าจะมี

โอกาสทำากำาไรได้

เมื่อพิจารณาดูพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในตลาด 

ยังคงพบว่ามีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันซื้อและขายตลอดเวลา 

60,346.04

28/6/65

1,594.47
+14.27

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 4,725.88 4,058.41 +667.47
 5,280.37 5,644.40 -364.02
 32,978.52 30,337.25 +2,641.26
 17,361.27 20,305.98 -2,944.71

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.65 35.38
ยูโร 36.52 37.63
ปอนดสเตอรลิง 42.21 43.79
เยน (100 เยน) 25.43 26.44
หยวนจีน 4.94 5.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,300 30,400
ทองรูปพรรณ 29,759 30,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่าจับตา ดูอย่างกลุ่มอาหาร ธุรกิจที่ยังจะ

เติบโตต่อเนื่อง จึงน่ามองที่ ASIAN, CFRESH และ CM กลุ่ม

ขนส่งยืนยันว่าการส่งออกดี ธุรกิจนี้ต้องดีเช่นกัน น่ามองที่ PSL, 

RCL และ WICE กลุ่มอสังหาฯ กำาลังฟื้นตัวมากขึ้น เปิดประเทศ

ธุรกิจจะโตมากกว่าเดิม น่ามองที่ CPN, PLAT และ SPALI กลุ่ม

ไฟแนนซ์กำาลังโตตามวอลุ่มตลาดที่หนาตา น่ามองที่ AEONTS, 

ECL และ NCAP หุ้นรายตัวน่ามองทั้ง TNPC, TEAMG และ 

TASCO 

อย่ากังวลกับแนว 1,600 จุดที่เป็นผลทางจิตวิทยาในการ

เก็งกำาไร แค่เลือกหุ้นพื้นฐานดีมีกำาไรจ่ายเงินปันผลดีก็พอแล้ว. 

ไฟเขียวอีอีซีพัฒนาคมนาคม

ทำาเนียบฯ • ครม.เห็นชอบแผน

ปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐาน

และสาธารณูปโภคในพื้นที่อีอีซี 

เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคม 

77 โครงการ กรอบวงเงินรวม 

337,797 ล้านบาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ                                            

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

แถลงผลการประชุมคณะรัฐมน 

ตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มี

มติรับทราบมติคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (กพอ.) ในคราวประ                                             

ชุมคร้ังท่ี 1/2565 พร้อมเห็นชอบ                                                    

(ร่าง) แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง

พื้นฐานฯ พ.ศ.2566-2570 ประ 

กอบด้วยโครงการด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและสาธารณูปโภค รวม                                                        

ถึงมาตรการส่งเสริมและเทค  

โนโลยี เพื่อยกระดับโครงข่าย

คมนาคม จำานวน 77 โครงการ 

กรอบวงเงินรวม 337,797.07 

ล้านบาท แบ่งได้ดังนี้ ระยะเร่ง

ด่วน (เริ่มต้นปี 2566) จำานวน 29 

โครงการ วงเงินรวม 125,599.98 

ล้านบาท อาทิ โครงการก่อสร้าง

ระบบขนส่งมวลชนรองเพ่ือรอง 

รับรถไฟความเร็วสูง (HSR) 

ระยะที่ 1 (ชลบุรี-บ้านบึง-

EECi และระยอง-บ้านค่าย-

EECi) โครงการก่อสร้าง High 

speed taxiway และ Taxiway 

เพิ่มเติม (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) 

โครงการพัฒนาระบบการจราจร

ขนส่งอัจฉริยะ (ITS) โครงการ

จัดหาพลังงานสะอาด ระยะ

กลาง (เริ่มต้นปี 2567-2570) 

จำานวน 48 โครงการ วงเงิน

รวม 212,197.09 ล้านบาท อาทิ 

โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 

ช่วงศรีราชา-ระยอง โครงการติด

ตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

M-Flow บนมอเตอร์เวย์สาย 7 

โครงการพัฒนาการให้บริการ

ท่าเรือเชิงพาณิชย์ (ท่าเรือสัตหีบ) 

โครงการ Dry Port ฉะเชิงเทรา.

รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายสะบัดทะลุแสนล้าน
ไทยโพสต์ • ‘คลัง’ โชว์ผลงาน

รัฐวิสาหกิจเดินเครื่องเบิกจ่าย

ลงทุนสะสม ทะลุ 1.1 แสนล้าน

บาท โครงการใหญ่เดินหน้าคึกคัก 

‘รฟท.-ปตท.-กฟภ.-กฟผ.-NT’  

คว้าแชมป์ลงทุนเก่ง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้                                              

อำานวยการสำานักงานคณะกรรม 

การนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิด

เผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร.กำากับ

ดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือน พ.ค.

2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดย

มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 

112,413 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

100% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม 

ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลง 

ทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 

(ตั้งแต่ ต.ค.64-พ.ค.65) 34 แห่ง 

จำานวน 61,734 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 97% ของแผนเบิกจ่ายสะสม 

และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่ 

ม.ค.-พ.ค.65) 9 แห่ง จำานวน 

50,679 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

104% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 

สคร. กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจที่

สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนและมี

การเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ 

ได้แก่ 1.การรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) 2.บริษัท ปตท. จำากัด                                                               

(มหาชน) 3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                              

(กฟภ.) 4.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 

ประเทศไทย (กฟผ.) และ 5.บริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด 

(มหาชน) หรือ NT

นอกจากนี้ โครงการลงทุน

ขนาดใหญ่หลายโครงการสามารถ

เบิกจ่ายได้ตามแผน อาทิ โครงการ

ก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย-เชียง 

ราย-เชียงของ, โครงการระบบขนส่ง

มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต 

(โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง 

(สายสีแดง)), โครงการก่อสร้างรถ                                      

ไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อย 

เอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง

นครปฐม-ชุมพร ของ รฟท.และ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง

ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ของ รฟม.

‘กานดา’เปิด6โครงการ

ORIร่วมญี่ปุ่นผุดคอนโด

ไทยโพสต์ • นายหัสกร บุญยัง 

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด เปิด

เผยว่า ในปี 2565 บริษัทมีแผน

เปิดโครงการใหม่เป็นที่อยู่อาศัย

แนวราบ รวม 6 โครงการ มูลค่า

รวมประมาณ 4,700 ล้านบาท มี

ทั้งการเปิดโครงการในทำาเลเดิม 

และขยายไปในทำาเลใหม่ๆ รวม

ทั้งการเปิดแบรนด์ ใหม่ในกลุ่ม

ทาวน์เฮาส์ระดับกลาง-กลางบน 

เพื่อตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุม และ

ขยายฐานการสร้างรายได้ ให้

กว้างขึ้น ขณะที่ในครึ่งปีหลังคาด

ว่าจะทำายอดขายได้ตามเป้าทั้งปี

ที่ตั้งไว้ 3,300 ล้านบาท 

นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 

(มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร 

เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้ร่วมทุน

พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม

กับบริษัท โนมุระ เรียลเอสเตท 

(ประเทศไทย) จำากัด ในเครือ

บริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดี

เวลล็อปเมนท์ จำากัด ผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของ

ญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก 1 โครงการ คือ 

โครงการออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม                                                 

สเตช่ัน มูลค่าโครงการ 2,100 ล้าน

บาท หลังไตรมาส 1/2565 ที่ผ่าน

มามีการร่วมทุนพัฒนาโครงการ

ที่อยู่อาศัยไปแล้ว 4 โครงการ

ทั้งนี้ การร่วมทุนดังกล่าว

เน้นเจาะตลาดคอนโดมิเนียม

เพื่อคน Gen Z ส่งผลให้ภาพรวม                                                     

การร่วมทุนโครงการคอนโดมิ 

เนียมระหว่างออริจิ้นและโนมู

ระครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์มาก

ยิ่งขึ้น และจะหนุนมูลค่าร่วมทุน

ระหว่าง 2 บริษัททะลุ 45,300 

ล้านบาท.



0

6

3

9 9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ก็ตาม แพทย์ชี้ว่าการนั่งนานๆ อาจทำาให้ขาและ

เท้าบวมหรือปวดเมื่อยได้ ในบางกรณีที่พบไม่บ่อย 

การรวมตัวของเลือดในบริเวณเหล่านี้อาจทำาให้

เกิดลิ่มเลือดได้ นอกจากนี้หากคุณพบว่าตัวเอง

รู้สึกปวดหลัง หลังจากนั่งทำางานมาทั้งวัน กระดูก

สันหลังของคุณอาจต้องเผชิญกับความเครียด

และความตึงเครียดอันเป็นผลมาจากการงอตัว

เป็นเวลานาน ใช่ มันทำาได้มากกว่าความเสี่ยงต่อ

สุขภาพในระยะยาว การนั่งเป็นเวลานานยังนำาไป

แสดงความยินดี

เมื่อเร็วๆ นี้ ธนินท์ เจียรวนนท์  ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแสดง

ความยินดีในงานพิธีมงคลสมรสของ อภิญญ์ ตันติวรวงศ์  บุตรี อภิศักดิ์-นีรา ตันติวรวงศ์                                                                                           

และ ชัชวินทร์ พูลทอง บุตรชาย สุชาวดี พูลทอง ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 

กรุงเทพฯ

แบ่งปันน้ำาใจสู่ผู้ต้องขังหญิง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ชวน

กันทำาดี” ร่วมบริจาคสิ่งของจำาเป็นให้แก่ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม

ปันน้ำาใจสู่ผู้ต้องขังหญิง โดยมี อายุตม์ สินธพพันธุ ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รับมอบจากผู้บริหาร

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ นำาโดย อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ และ วัลลยา แก้วรุ่งเรือง ณ ทัณฑสถาน

หญิงกลาง กรุงเทพมหานคร

ทุนการศึกษาโรงเรียนพระดาบส

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ 

“สัปดาห์แห่งการให้ 2022” (Global Group Give Week 2022) ส่งเสริมให้พนักงานออก

กำาลังกาย ในรูปแบบ 

Virtual สะสมกิโลเมตร 

เพื่อหารายได้สมทบ

ทุนการศึกษาให้แก่

น้องๆ ของโรงเรียน

พระดาบสสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ มูลนิธิ

พระดาบส โดยคณะผู้

บริหารและพนักงาน

ของบริษัท มอบเงิน

รายได้จากการจัด

กิจกรรมดังกล่าว 

จำานวน 71,400 บาท 

ให้แก่ นาวาอากาศเอกปภัณศัก สายแจ้ง รองผู้อำานวยการโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระ

ดาบส อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้

SMILEYHOUND INNERWEAR จาก

โอซีซี กรุ๊ป แนะนำาถุงเท้าคอลเลกชันใหม่ 

“SOCK CLASSIC COLLECTION” ดีไซน์

ไม่ซ้ำาใคร ด้วยลวดลายโลโก้รูปสุนัข ซึ่งเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ที่มีความเท่และ

คลาสสิก ผลิตจากผ้าเนื้อนุ่มคุณภาพสูง สวมใส่

สบาย ระบายอากาศได้ดี ไม่ทำาให้เกิดกลิ่นอับ

ชื้นเวลาสวมใส่ และยืดหยุ่นพิเศษ ตอบโจทย์

ทุกไลฟ์สไตล์ มีให้เลือก 3 สี (ขาว, น้ำาเงิน, ดำา) 

ารรับประทานอาหารรสเค็มมาก

ไปต่อเนื่องเป็นประจำาส่งผลเสียต่อ

สุขภาพ ทำาให้ความดันโลหิตสูง หัวใจ

ทำางานหนักขึ้น และอาจนำาไปสู่ภาวะหัวใจ

ล้มเหลว ภาวะหลอดเลือดในสมองแตก

หรืออัมพาตได้ เพื่อป้องกันปัญหานี้ อาหาร

ที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ อาหารแปรรูปต่างๆ 

จำาพวกอาหารกระป๋องทุกชนิด อาหารหมัก

ดอง อาหารรสเค็ม บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป โจ๊กกึ่ง

กวันนี้ การเดินกลายเป็นสุดยอดเทรนด์อัน

ดับต้นๆ ของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดย

แต่ละหน่วยงานหรือแต่ละองค์กรก็มีวิธีการ

อันสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม 

อย่างการที่ ปตท.จัดเดิน-วิ่งในโครงการลมหายใจเพื่อ

น้อง แต่ละกิโลก็จะเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน

ทั่วประเทศ ก็ถือเป็นการก้าวเดินมีความหมาย โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง คือได้บุญและมีความสุขใจ

แต่ใครที่ไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรม ก็อย่าหยุดที่

จะเดินนะคะ เพราะแต่ละก้าวหมายถึงสุขภาพของ

คุณค่ะ โดยเฉพาะคนวัยเกษียณทั้งหลาย ทั้งนี้ผลการ

วัดจำานวนก้าวและผลการออกกำาลังกายของผู้สูงอายุ

ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เป็นเวลา 10 ปี ได้ระบุไว้น่า

สนใจดังนี้ เป็นการนับจำานวนก้าวต่อวันและผลลัพธ์ที่

จะได้ นั่นคือ

คนที่เดิน 4,000 ไม่มีโรคซึมเศร้า

5,000 ก้าว คนที่เดินสามารถป้องกันภาวะสมอง

เสื่อม โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองได้

เพิ่มเป็น 7,000 ก้าว คนที่เดินสามารถป้องกัน

โรคกระดูกพรุนและมะเร็งได้

8,000 ก้าว คนที่เดินป้องกันความดันโลหิตสูง

และเบาหวานได้

10,000 ก้าว คนที่เดินสามารถป้องกันโรคเมตา

บอลิซึมได้ ตามผลการสำารวจ

ฉะนั้น..สะดวกแบบไหนก็เลือกเอานะคะ เพราะ

แต่ละก้าวล้วนมีความหมาย ที่สรุปได้ง่ายคือ การ

เดินช่วยกระตุ้น “สมอง”, การเดินเอาชนะ “การ

หลงลืม”, การเดินช่วยเพิ่ม “แรงจูงใจ”, การเดินช่วย

เพิ่มรสชาติของข้าว, การเดินคือยารักษา “โรคอ้วน”, 

การเดินมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการ “ปวด

หลัง”, การเดินยังรักษา “ความดันโลหิตสูง”, การเดิน

คือยารักษา “การสูบบุหรี่”, คนที่เดินทำาให้ “สมอง” 

กระปรี้กระเปร่า

รู้อย่างนี้แล้ว หวังว่าเมื่อคุณรู้สึกมีความเครียด

ก่อตัว ให้ออกไปเดินเล่น ถ้าคุณหมดความมั่นใจก็แค่

เดิน ถ้า “ร่างกาย” ของคุณเหนื่อยให้เดินก่อน หากคุณ

รู้สึกหดหู่ใจเพียงแค่เดิน หากปัญหาของคุณกัดกินหาง

ของคุณให้เดินจากไป เมื่อคุณโกรธให้เดินออกไป ...ใน

วันที่ไม่มีอะไรทำาก็แค่เดิน.   

‘ป้าเอง’ 

  

เดินแต่ละก้าว..มีความหมาย

ทุ

การวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อ

สุขภาพจากการนั่งเป็นเวลานานนั้นอาศัยผู้เข้า

ร่วมกลุ่มเล็กๆ แต่การสำารวจที่ครอบคลุมนี้สะท้อน

ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้เหล่านั้น ในปี 2560 การศึกษา

ผู้ใหญ่เกือบ 8,000 คน สรุปว่าการนั่งเป็นเวลา

นานตลอดทั้งวันอาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตก่อน

วัยอันควรและความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

บางคนอาจจะเถียงว่า ท่าทางการนั่งน่าจะ

เป็นตัวแปรของความอันตรายหรือเสี่ยง อย่างไร

เค็มไป...ไม่ดี 

marrygun55@gmail.com

GUCCI LED Boutique ในสนามบิน

อันทาเรส เชง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจัดซื้อสินค้า กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ ร่วม

กับ เอมมานูเอล เดลริเยอ ประธาน Gucci ภูมิภาคเอเชียใต้และแปซิฟิก เปิด GUCCI (กุช

ชี่) แฟล็กชิปสโตร์ใหม่ พร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยี LED video wall display ให้ GUCCI คิง

เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น LED Boutique ครั้งแรกของเอเชีย ตอกย้ำาภาพ

ลักษณ์สนามบินที่มีความครบครันของแฟล็กชิปสโตร์ของแบรนด์เนมระดับโลก โดยมี แด

เนียล บอมบาร์ดิ, เดนนี ฮุย, พิชัย พิทักษ์ชัยสุข ร่วมงาน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออก ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขอนามัยที่ดี  

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด นำาโดย ประเสริฐ สุรัตนเมธากุล รองผู้

จัดการส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำากัด 

มอบตู้ล้างมือ 

จำานวน 1 ตู้ พร้อม

โฟมล้างมือคิเรอิคิ

เรอิ ให้กับโรงเรียน

วัดดอกไม้ โดยมี 

สุภมาส สมอนา ผู้

อำานวยการโรงเรยีน

วัดดอกไม้ เป็นผู้รับ

มอบ ภายใต้ “โครง

การไลอ้อน สถานี

มือสะอาด (LION 

Handwashing 

Station)” หนึ่งในกิจกรรมของไลอ้อน ที่ให้ความสำาคัญและสนับสนุนเรื่องสุขอนามัยของ

คนในสังคม ส่งเสริมให้คนไทยล้างมืออย่างถูกวิธี สร้างสุขนิสัยที่ดีในการป้องกันโรค เมื่อ

เร็วๆ นี้

ก

สำาเร็จรูป ขนม

กรุบกรอบ เนื้อ

เค็ม ไข่เค็ม ปลา

เค็ม ปลาร้า 

ผัก/ผลไม้ดอง 

เค้ก คุกกี้ แพน

เค้ก ขนมปัง ที่

มีผงฟูเป็นส่วน

ประกอบในการ

ทำาอาหาร เครื่อง

ดื่มเกลือแร่ 

เป็นต้น ส่วนอาหารที่ควรเลือกรับประทาน ได้แก่ 

อาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด หรือประกอบ

อาหารทานเองซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณ

เครื่องปรุงได้ ควรลดความถี่ของการบริโภคอาหาร

ที่ต้องมีเครื่องปรุงน้ำาจิ้ม และลดปริมาณน้ำาจิ้ม. 

จับมือร่วมปั้นเกาะหมาก  

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการองค์การบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท บางจากฯ พร้อมกับภาคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลเกาะหมาก และวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านอ่าวนิด 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพื้นที่และการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนสู่ Low Carbon Destination หมู่เกาะหมาก อำาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ระยะเวลา 

3 ปี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Blue Carbon ในแหล่งหญ้าทะเล เกาะหมาก-เกาะ

กระดาด รวมถึงพัฒนาพื้นที่ ระบบนิเวศ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้า

หมายการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำาในพื้นที่ตำาบลเกาะหมาก

ม่ใช่ข้อมูลใหม่ และคุณคงรู้อยู่แล้ว

ว่าการนั่งเป็นเวลานานเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของคุณ แต่งานวิจัยใหม่แสดงให้

เห็นว่าการหยุดยืนระหว่างวันมีความจำาเป็นจริงๆ 

เพียงใด และการนั่งเป็นเวลานานนั้นอันตราย

เพียงใด

การศึกษาซึ่งตีพิมพ์ใน Jama Cardiology 

และนำาโดยนักวิจัยจาก Simon Fraser University 

และ Chinese Academy of Medical Sciences 

ได้ตรวจสอบความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ

ระยะเวลานั่งที่เพิ่มขึ้น นักวิจัยพบว่าอัตราการนั่ง

เป็นเวลานานที่สูงขึ้น (เช่น การนั่งเป็นเวลานาน

ในแต่ละวัน) ทำาให้ผู้เข้าร่วมมีความเสี่ยงสูงต่อโรค

หัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตก่อนวัยอัน

ควร นอกจากนี้นักวิจัยพบว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับอัตราการนั่งที่สูงขึ้นนั้นแพร่หลายมากขึ้นใน

ประเทศที่มีรายได้ต่ำาและรายได้ปานกลางต่ำา

ในการศึกษา ผู้เข้าร่วมที่นั่งอยู่มากกว่า 8 

ชั่วโมงต่อวันมีโอกาสสูงขึ้น 17-50 เปอร์เซ็นต์ที่

จะประสบกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

(โรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตก่อน

วัยอันควร) เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมที่นั่งน้อยกว่า 4 

ชั่วโมงต่อวัน

ถือเป็นหนึ่งในการสำารวจที่ใหญ่ที่สุดใน

หัวข้อนี้ โดยมีผู้คนมากกว่า 100,000 คนที่มีอายุ

ระหว่าง 35-70 ใน 21 ประเทศที่เข้าร่วมในการ

วิจัย ไทม์ไลน์สำาหรับการศึกษายังกว้างขวาง ทำาให้

มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบในอนาคต

ของการนั่งเป็นเวลานาน นักวิจัยสำาหรับการศึกษา

นี้ติดตามผู้เข้าร่วมทุกที่ตั้งแต่ปี 2546 ถึง พ.ศ.

2564 โดยรวบรวมข้อมูลประมาณ 18 ปี (การ

ติดตามผลโดยเฉลี่ยสำาหรับผู้เข้าร่วมคือ 11.1 ปี)

ไ

สู่ความเจ็บปวดที่น่าหงุดหงิดในแต่ละวัน

ในการตอบสนองต่อการค้นพบนี้ นักวิจัยชี้

ให้เห็นถึงความจำาเป็นในการออกกำาลังกายที่เพิ่ม

ขึ้นและการลดเวลาการอยู่ประจำาที่ แม้ว่าโซฟา

ของคุณจะสบายมาก แต่ก็ไม่มีอะไรมาทดแทน

การยืนขึ้นได้ในเรื่องสุขภาพของคุณ ไม่ว่าคุณจะ

อยากยืนพักหรือออกกำาลังกายเร็วๆ หรือไม่ นี่คือ

สัญญาณบ่งบอกว่าคุณควรลุกจากเก้าอี้ แม้เพียง

ไม่กี่นาที เพื่อสุขภาพของคุณ.

เตือนนั่งนาน..เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร

สามารถดูรายละเอียดและซื้อสินค้าได้ที่

แผนกชุดชั้นในชาย สาขาโรบินสัน พระราม 

9 ชั้น 3 และช็อป Smileyhound 4 สาขา 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘สลักทิพย’ ตอนญี่ปุนทะลุ 16 คน 

นนทบุรี • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด เทนนิส 

ทัวร จูเนียร 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 

4 รายการ “แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร แชมเปยนชิพส” 

(เจโฟร นนทบุรี) ณ ศูนยพัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทอง

ธานี จ.นนทบุรี  รอบ 2 (32 คน) เม� อวันที่ 28 มิ.ย.2565 ประเภท

หญิงเดี่ยว “หมิว” สลักทิพย อุนเมือง ดาวรุงไทยวัย 16 ป มือ 

242 เยาวชนโลก เต็ง 1 ของรายการ ชนะ ยูนะ กาโดวากิ จาก

ญี่ปุน วัย 17 ป มือ 1,802 เยาวชนโลก 2 เซตรวด 6-2 และ 

6-1 สลักทิพยเขารอบ 3 (16 คน) พบ อาราอิ อาเอลี จาก

ญี่ปุน ที่ชนะ เลียนเน อับบูฮาหมัด มือวาง 14 จากออสเตรเลีย 

6-4, 6-3 สวนนักเทนนิสไทยรายอ� น หญิงเดี่ยว รอบ 2 เวียรา 

ดีเพิ่ม ชนะ ชิโฮมิ หลี่ ซวน เหลียง (มาเลเซีย) 6-4, 6-4 ไทรา 

ลิธิบี ชนะ แพรวา จงจิตร 6-0, 6-1 ตปณีย บุญวัฒน ชนะ อิชิ 

มาเฮชวารี (อินเดีย) 6-0, 6-1, กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (มือวาง 6) 

ชนะ ซิน ยูเซี๊ยะ (ฮองกง) 4-6, 7-6 (6), 4-3Ret. (ตะคริว) ลีเดียร 

พอดโกริชานี (มือวาง 7) ชนะ เนา ฟาง ซียี่ (มาเลเซีย) 6-4, 

2-6, 6-1 พิมพมาดา ทองคํา แพ ริระ โกซากะ (ญี่ปุน) 3-6, 

6-7(3-7) ณัฐรดา สกุลวงศธนา แพ ชานาฮา บุดหภัตติ (มือ

วาง 16-อินเดีย) 3-6, 0-6, ชายเดี่ยว รอบ 2 ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ 

(มือวาง 4) ชนะ ยาคอป ลี (สหรัฐ) 6-3, 6-2 ทินภัทร เทียน

ธวัช ชนะ จูอัน คิม (มือวาง 11-เกาหลีใต) 6-3, 6-4 ศิวณัฎฐ 

อุยตยะกุล (มือวาง 8) ชนะ เรียวมะ อิชิอิ (ญี่ปุน) 6-4, 6-3 ศุภ

วัฒน แซอุย (มือวาง 3) ชนะ ทัดพงษ กมลปญญากร 6-0, 6-4 

แซคพบนุกจันทรอบ 16 คนสอยคิวอาชีพ 

ศรีสะเกษ • การแขงขันสนุกเกอรอาชีพเก็บคะแนนดิวิชั่น 1 

รายการที่ 5 “อีมิแนนท แอร-ทรู ศรีสะเกษ คัพ” ที่โรงแรมพรหม

พิมาน  จ.ศรีสะเกษ เม� อวันที่ 28 มิ.ย. โดยนักกีฬาที่สามารถทําแม็ก

ซิมั่มเบรก 147 แตมได บริษัท อีมิแนนทแอร (ประเทศไทย) จํากัด 

มอบเงินสด 500,000 บาท ใหกับทุกคนที่ทําได แขงขันระบบ 4 ใน 

7 เฟรม “แซค  โซโฟน” อเนกธนา  แสงนิล  นักแมนรูมือเกาอดีต

แชมป ปท.ควงคิวคูชีพแทงอยางมั่นใจกอนไลสอยชนะคูแขงเจา

ถิ่น “สุเมธ  ศรีสะเกษ” สุเมธ  คงสิม  ไปไดแบบเด็ดขาด  4-0  เฟรม  

(70-18, 79-8, 50-16, 81-27) เขารอบ 16 คนพบ ยุทธภพ ภาค

พจน “นุก จันท” วันที่ 29 มิ.ย. เวลา 14.00 น. ในขณะที่ “ไฟว  

นครนายก” บุญญฤทธิ์  เกียรติกุล  อดีตแชมปเยาวชนโลกออกคิว

สุดแมนยํา กอนไลสอยชนะรุนพี่ทีมชาติมือ 1 ปทท. “นุก  สงขลา” 

กฤษณัส  เลิศสัตยาทร  ไปไดอยางเด็ดขาด  4-2  เฟรม (64-29, 

63-50, 41-75, 2-66, 83-12, 94-1) ผานเขารอบ 8 คนสุดทาย  

พบผูชนะระหวาง ประพฤติ ชัยธนสกุล “รมย สุรินทร” หรือ ลิ้ม 

กอก เลียน เจาของเหรียญทองซีเกมส สนุก 6 แดง ที่เวียดนาม 

โตคล� นมอบทุน ‘ยุวทูตเซิรฟ’ ปนสูทีมชาติ

กรุงเทพฯ • นายชนินทร อัยรักษ นายกสมาคมกีฬากระดานโตคล� น

แหงประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให “นองฟารุต” ด.ช.ณัฐ

พล แยมศิลา นักกีฬากระดานโตคล� นเยาวชน เปนเงินกวา 500 

ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 18,000 บาท) หลังไดรับการแตงตั้งจาก

สหพันธกีฬากระดานโตคล� นนานาชาติ หรือ ISA ใหเปนยุวทูต

เซิรฟ ประจําป 2021 โดยทางสมาคมเตรียมสนับสนุนระยะยาว

ในการฝกซอมและพัฒนาฝมือเพ� อกาวสูการเปนกําลังหลักของทีม

ชาติไทยตอไปในอนาคต ซึ่งนายกสมาคมเปดเผยวา “นองฟารุต

ถือเปนหนึ่งในนักกีฬาเปาหมายที่เราตองการพัฒนาในระยะยาว 

เพ� อเปนกําลังหลักของทีมชาติไทยตอไป โดยสมาคมพรอมที่จะ

สนับสนุนในทุกดาน การที่สหพันธกีฬากระดานโตคล� นนานาชาติ 

หรือ ISA ประกาศใหนองฟารุตเปนยุวทูตเซิรฟครั้งนี้ก็ถือไดวา

สังคมเซิรฟในระดับโลกนั้นใหความสําคัญ และก็จับตาดูนักกีฬา

เซิรฟเยาวชนของไทยอยูเชนกัน ถือวาเปนขาวดีมาก ทั้งนี้ นอง

ฟารุตจะไดรับทุนการศึกษาจํานวน 250 ดอลลารสหรัฐ จาก ISA 

และทางสมาคมกีฬากระดานโตคล� นไดมอบทุนสมทบอีกจํานวน 

250 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งทางสมาคมตองขอขอบคุณการกีฬาแหง

ประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ในการสนับสนุนการ

พัฒนาของนักกีฬาเยาวชนไทยดวยครับ”.

ควาดับเบิลแชมป • บุญวัฒน พรหมศิวรักษ (ที่ 3 จากขวา) 

เจาหนาที่ชํานาญการอาวุโส พัฒนาความสัมพันธ บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รวมแสดงความยินดีกับทีมมหาวิทยาลัย

ศรีปทุม ที่ควาดับเบิลแชมปไดในการแขงขันกอลฟมหาวิทยาลัย

รายการชาง กอลฟ ยู-แชมเปยนส คัพ 2022” รอบคัดเลือกสนาม 2 

ที่สนามปตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอลฟ คลับ จ.ชลบุรี เม� อเร็วๆ นี้

อลเลยบอลเนชั่นสลีกทีมหญิง รอบแรก สัปดาห

ที่ 3 ซึ่งเปนสัปดาหสุดทายชี้ชะตาสําหรับ 8 ทีมที่จะ

ไดผานเขาไปเลนในรอบสุดทาย ณ กรุงอังการา ประ

เทศตุรเคีย สําหรับโปรแกรมของสาวไทยซึ่งจบสัปดาหที่ 2 ใน

อันดับ 8 ของตารางนั้น โปรแกรมในสัปดาหที่ 3 ที่จะเลนกันที่

กรุงโซเฟย ประเทศบัลแกเรีย เราจะเจอกับ เกาหลีใต ในวันพุธ

ที่ 29 มิถุนายนนี้ เวลา 21.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ตาม

ดวย โดมินิกัน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน เวลา 17.30 น. จาก

นั้นจะเจอศึกหนักกับ บราซิล ในวันเสารที่ 2 กรกฎาคม เวลา 

20.30 น. และปดทาย อิตาลี ในวันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 

เวลา 20.30 น. ทุกแมตชถายทอดสดทาง จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอลทีวี

หมายเลข 25..••..เปดราคาออกมาเรียบรอยแลวสําหรับบัตร

เขาชมการแขงขันโมโตจีพี สนามในประเทศไทย ในรายการ 

โออาร ไทยแลนด กรังดปรีซ 2022 ระหวางวันที่ 30 กันยายน-

2 ตุลาคม 2565 ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต 

จ.บุรีรัมย บัตรราคา 4,000 บาท แกรนดสแตนด มองเห็นทุก

โคง แฟนๆ มอเตอรสปอรตสามารถหาซื้อบัตรไดที่ Counter 

Service All Ticket ในราน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่ง

ซื้อออนไลนไดที่ www.allticket.com เริ่มจําหน�ายตั้งแต วันศุกร

ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.เปนตนไป..••..จาก

เหตุการณที่มีชาวบานในจังหวัดนครศรีธรรมราชหอบหลักฐาน

รองส� อหลังถูกหลอกใหจายเงินคาเรียนเทควันโดใหลูกชาย สูญ

เงินเกือบ 80,000 บาท โดยมีหญิงสาวรายหนึ่งเปนครูสอน

เทควันโด อางวาจะพาเด็กไปเก็บตัวรวมกับทีมชาติ เร� องนี้ ผศ.พิมล 

ศรีวิกรม นายกสมาคมเทควันโด สั่งใหผูบริหารสมาคมเตรียม

แจงความเอาผิดผูที่ปลอมแปลงเอกสารสมาคมไปหากินหลอกเอา

เงินผูปกครองโดยนําช� อสมาคมไปหากิน โดยนายกฯ เทควันโด 

เผยวาเขามาบริหารงานเกือบ 20 ป ไมมีนโยบายรับเด็กเสนเขา

ทีมชาติ นักกีฬาทุกคนที่ติดทีมชาติตองผานกระบวนการคัดเลือก

ตัว..••..ขอแสดงความยินดีกับ โปร นิรันดร แซอึ้ง พาทีม George 

TG ทําสกอรรวม 20 อันเดอรพาร 52 ควาแชมปรอบโปรแอม

รายการสิงห ออล ไทยแลนด พรีเมียร แชมเปยนชิพ 2022 ณ 

สนามสุวรรณ กอลฟ แอนด คันทรี คลับ งานนี้ ปยพัชร วงศ โดยหวัง 

ผูอํานวยการสํานักงาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

ราชบุรี รวมแสดงความยินดีโดยโปรแอมรายการนี้เพ� อสนับสนุน

การแขงขันกีฬากอลฟระดับอาชีพในพื้นที่จังหวัดนครปฐม..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

ว

ยอโควิชทุบสถิติชนะแมตชแกรนดสแลมมากสุด
ลอนดอน • โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสหมายเลข 3 ของโลก

จากเซอรเบีย กลายเปนคนแรกที่ชนะเปนแมตชที่ 80 

รวมทุกแกรนดสแลมหลังประเดิมดวยชัยชนะรอบแรก

ในศึกวิมเบิลดัน ที่ออลอิงแลนด ซึ่งเขาลงเลนในฐานะ

แชมปเกา

โนวัก ยอโควิช แชมปชายเดี่ยววิมเบิลดัน 6 สมัย และ

เปนมือวางอันดับ 1 ของการแขงขันในปนี้ออกสตารทรอบแรก

ดวยการเอาชนะ ควอน ซู-วู จากเกาหลีใต 6-3, 3-6, 6-3, 6-4

แตยอโควิช แชมปแกรนดสแลม 20 รายการ จากเซอรเบีย 

ตองทํางานหนักขึ้นหลังโดนคูตอสูมืออันดับ 

81 ของโลกจากเกาหลีใตเบรกเกมเสิรฟได

ในชวง 2 เซตแรกของการแขงขัน

“ตอนนี้เราชนะมาแลว 80 แมตช เปา

หมายตอไปเราจะ ชนะให ไดถึง 

100 แมตช” ยอโควิชกลาว

ยอโค วิช ซึ่งปจจุบัน

อายุ 35 ป 

ลุนที่จะควา

แชมป ช า ย

เดี่ยววิมเบิลดัน

มาครองใหไดเปนสมัย

ที่ 4 ติดตอกัน

ในยุคโอเพน อีรานั้นมีเพียง บียอรน บอรก, พีต 

แซมพราส และโรเจอร เฟเดอเรอร เพียง 3 คนเทานั้น

ที่สามารถควาแชมปที่ออลอิงแลนดคลับไดถึง 4 สมัยติดตอกัน

ในรอบตอไปยอโควิชจะเขาไปเจอกับ ทานาซี ค็อคคินาคิส 

นักเทนนิสจากออสเตรเลียที่ยอมรับวาการเจอกับมือ 3 ของโลกจาก

เซอรเบียวา “การเลนกับโนวักเหมือนการตีใสกําแพง”

ทางดาน คารลอส อัลการัซ นักเทนนิสจากสเปน ซึ่งมีโอกาสที่

จะโคจรไปเจอกับยอโควิชในรอบกอนรองชนะเลิศ พลิกสถานการณ

จากที่ตามหลัง 2-1 เซต พลิกมาชนะ ยาน-เลนนารด สตรัฟฟ 

จากเยอรมนี

แมตชนี้นักเทนนิสวัย 19 ป จากสเปน เสิรฟไป 

30 เอซ และยิงลูกวินเนอรไป 73 ลูก กอนเอาชนะ 

ยาน-เลนนารด สตรัฟฟ 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7/3), 6-4

 “เม� อปที่แลว ในรอบแรกผมก็ตองเลน

ถึง 5 เซต และในปนี้ก็ประเดิมรอบแรกดวย

การเลนอีก 5 เซต นั่นแสดงใหเห็นวาผม

ชื่นชอบการเล่นบนคอร์ตหญ้ามาก

ขนาดไหน” อัลการัซกลาวติดตลก

สวนคูพลิกล็อกเปน อาเล

จานโดร ดิบิโดบิช โฟกินา จาก

สเปน ที่เขี่ย ฮูแบรต ฮูรกัตช จาก

โปรแลนด ที่เม� อป 2021 ที่ผานมา

เขาถึงรอบรองชนะเลิศตกเพียง

รอบแรกเทานั้น โดยมืออันดับ 

37 ของโลก ชนะนักเทนนิสจาก

โปแลนด 7-6 (7/4), 6-4, 5-7, 

2-6, 7-6 (10/8) ในแมตชที่ตอง

หยุดถึง 2 ครั้งเน� องจากฝนตก

“ตอนที่ฝนตกนั้นเสมอ

กันอยู 5-5 ในเซตที่ 3 ผม

ไมรูวาจะทานอาหารกลางวัน

หรือเซียตตา (นอนกลางวันตาม

ธรรมเนียมสเปน) ดี” ดิบิโดบิช โฟ

กินา อดีตแชมปรายการนี้ระดับ

เยาวชนเม� อป 2017 กลาวยอมรับ 

โดยในแมตชนี้เขาตองเลนแมตช

พอยตถึง 5 ครั้งกอนควาชัยชนะใน

ที่สุด.

โนวัก ยอโควิช จาก

เซอรเบียชนะ ควอน 

ซู-วู จากเกาหลีใต 6-3, 

3-6, 6-3, 6-4 ในรอบ

แรกศึกเทนนิสวิมเบิลดัน 

ที่ออลอิงแลนดคลับ ใน

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ทําใหเขาเปนคนแรกที่

ชนะแมตชในแกรนด

สแลมทุกรายการรวมกัน

มากถึง 80 แมตช

กรุงเทพฯ • บริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล จํากัด ผูจัดงาน 

THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ศึกแดง

เดือดนอกเกาะอังกฤษครั้งแรกในเอเชีย และในประเทศไทย

ระหวางสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอรพูล 

ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน 

จัดกิจกรรมเพ� อสังคม (CSR) ภายใต โครงการ THE MATCH 

Bangkok Century Cup Football Clinic ลงพื้นที่จัดฟุตบอล

คลินิกใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยยอหน อารเน ริเซ 

ตัวแทนลิเวอรพูล และเท็ดดี เชอรริงแฮม ตัวแทนแมนเชส

เตอร ยูไนเต็ด 

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล จํากัด ผูจัดงาน “แดงเดือด” 

THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” สโมสร

แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ดวลกับสโมสรลิเวอรพูล ใน

วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ที่สนามราชมังคลาฯ หัวหมาก กลาว

วา “โครงการนี้เกิดจากความรวมมือระหวางบริษัท เฟรช

แอร เฟสติวัล จํากัด และการกีฬาแหงประเทศไทย โดย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติไดประสานกับสมาคมกีฬา

แหงจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไดมอบหมาย

ใหสมาคมกีฬาแหงจังหวัดจันทบุรี เปนตัวแทนของภาค

กลาง สมาคมกีฬาแหงจังหวัดเชียงใหม เปนตัวแทนของ

ภาคเหนือ สมาคมกีฬาแหงจังหวัดอุดรธานี เปนตัวแทนของ

ภาคอีสาน และสมาคมกีฬาแหงจังหวัดภูเก็ต เปนตัวแทน

ของภาคใต เพ� อเปดโอกาสใหกับเยาวชนอายุตั้งแต 14-

18 ป ที่ช� นชอบฟุตบอลไดใกลชิด และเรียนรูเทคนิคการเตะ

ฟุตบอลแบบมืออาชีพกับนักเตะระดับโลก ซึ่งหาโอกาสได

ยากมาก ภายใตช� อ THE MATCH Bangkok Century Cup 

Football Clinic โดยหวังที่จะสรางแรงบันดาลใจดานกีฬา

ใหกับเยาวชน พรอมเสริมสรางศักยภาพ และทักษะความรู

พื้นฐานการเลนฟุตบอลอยางมืออาชีพมาตรฐานสากล เพ� อ

นําประสบการณ ไปพัฒนาตัวเองสูการเปนนักฟุตบอลมือ

อาชีพในอนาคตตอไป” 

สําหรับโครงการ THE MATCH Football Clinic จัด

เม� อวันที่ 24 มิถุนายนนี้ ที่สนามกีฬาสุระกุล อําเภอเมือง

ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และสนามกีฬาสมโภช 700 ป อําเภอ

เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และวันที่ 25 มิถุนายนนี้ 

ที่สนามกีฬาเทศบาล อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

และสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (สนาม

กีฬากลาง) อําเภอเมืองจันทบุรี และจังหวัดจันทบุรี ตาม

ลําดับ นําทีมโดย 2 อดีตนักเตะช� อดัง Teddy Sheringham 

เท็ดดี เชอรริงแฮม สโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และ 

คลองเตย • “มาดามแปง” ประธานสโมสร 

“สิงหเจาทา” การทาเรือ เอฟซี หันมาใช

บริการโคชตางชาติคนแรกในรอบ 6 ป ดวย

การตั้ง “สกอตต คูเปอร” กุนซือที่วนเวียน

ในไทยลีกจนแฟนบอลคุนเคย มาคุมทัพ

การทาเรือ พรอมทีมงานตางชาติลาแชมป

ฤดูกาล 2022-23 

ความเคล� อนไหวของการแขงขันฟุตบอล

ไทยลีก 1 (รีโว ไทยลีก) ฤดูกาล 2022-23 ที่จะ

เปดฉากเดือนสิงหาคมนี้ ในสวนของสโมสร 

“สิงหเจาทา” การทาเรือ เอฟซีนั้น ลาสุดได

มีความเคล� อนไหวเกี่ยวกับโคช

โดย “มาดามแปง” นวลพรรณ ล่ําซํา 

ประธานสโมสรการทาเรือ เอฟซี ประกาศ

แตงตั้ง สกอตต คูเปอร อดีตกุนซือทีมชาติ

ฟลิปปนส เขามาคุมทัพอยางเปนทางการ 

เพ� อสูศึกรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2022-23

โคชชาวอังกฤษ วัย 52 ป เพิ่งแยก

ทางกับสมาคมฟุตบอลฟลิปปนส กอนกลับ

มารับงานในไทยอีกครั้งกับสิงหเจาทา โดย

ถือเปนกุนซือตางชาติคนแรกในรอบ 6 ป

ที่ผานมา และเปนโคชตางชาติคนที่ 3 ใน

ประวัติศาสตรสโมสร ถัดจาก แกรี สตีเวนส 

(อังกฤษ) และมาซาฮิโร วาดะ

“มาดามแปง” นวลพรรณ ล่ําซํา 

แมทัพใหญแหงสิงหเจาทา กลาววา “เรา

ใชเวลาพิจารณากันพอสมควรเกี่ยวกับ

ตําแหน�งหัวหนาผูฝกสอน กอนตัดสินใจเลือก

เฮดโคชตางชาติคุมทีมอีกครั้ง เพ� อตองการ

สรางบรรยากาศใหมๆ ในทีม เพราะนอกจาก 

สกอตต คูเปอร จะเขามาเปนเฮดโคชแลว 

ยังจะมีทีมงานโคชชาวตางชาติของเขามา

รวมทํางานดวย”

“สกอตต คูเปอร มีความเขาใจ และ 

รูจักฟุตบอลไทยเปนอยางดี โดยเปนโคชเพียง

ไมกี่คนที่ผานการคุมทีมตั้งแตดิวิชั่น 2 ไป

จนถึงไทยลีก และลาสุดยังมีประสบการณคุม

ทีมในระดับนานาชาติกับทีมชาติฟลิปปนส

ดวย ดังนั้นดวยประสบการณและความรูที่มี 

สกอตตจะเขามาชวยใหสโมสรของเรากาวไป

ถึงเปาหมายที่วางไวได เหนือสิ่งอ� นใด แปง

อยากฝากแฟนบอลการทาเรือเปนกําลังใจ

ใหทีมโคชชุดใหมดวย เช� อวาทุกคนจะทุมเท

และทําหนาที่ใหดีที่สุด” มาดามแปงปดทาย.

ชลบุรี • สภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ 

ประชุมที่จังหวัดชลบุรี ประเด็นหลักที่แฟนบอล

สนใจคือโควตาเตะเอเอฟซี ยืนยันใหสิทธิ์กับทีมใน

ฤดูกาล 2021/22 และ 2022/23 แบบ 1+1 อาง

คะแนนโหวตจํานวน 10 สโมสร จาก 16 สโมสร

ที่เขารวมแขงขันฟุตบอลรี โว ไทยลีก ฤดูกาล 

2022/23 สวนรีโว ไทยลีกเปดฉากเลกแรก 12 

สิงหาคม ปด 27 พฤศจิกายน 2565

เม� อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. 

ที่หองประชุมบัวสวรรค โรงแรมพูลแมน พัทยา จี 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอล

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จัดการ

ประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 4/2565 ขึ้น โดยมี 

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุมพันธุมวง นายกสมาคมเปน

ประธาน พรอมดวย นายพาทิศ ศุภะพงษ เลขาธิการ

สมาคม, อุปนายกสมาคม ประกอบดวย ดร.ลัขณา

นันท ลักษมีธนานันต, นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ 

และสภากรรมการ นายยุทธนา หยิมการุณ, พล.ร.ต.นิ

กูล อินทรสุวรรณ, นายพงษศักดิ์ มูลสาร และ รศ.ดร.

วิชิต คะนึงสุขเกษมพ รอมอุปนายกฯ และสภา

กรรมการที่รวมประชุมผานทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ

นอกจากนี้ยังมี นายกรวีร ปริศนานันทกุล 

รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทย

ลีก จํากัด, นายยงยศ พึ่งธรรม รองเลขาธิการฝาย

กฎหมาย, นายปยภัทร สโรบล รองเลขาธิการฝาย

ตางประเทศ เขารวม

โดยมีวาระสําคัญๆ ในการประชุมวันนี้ 

บริษัทไทยลีกแจงปฏิทินการแขงขันฟุตบอลลีก

อาชีพ ฤดูกาล 2022/23 ประกอบดวย

ฟุตบอลไดกิ้น ไทยแลนด แชมเปยนสคัพ 

ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม 2565, ฟุตบอลรีโว ไทย

ลีก : เปดฤดูกาล 12-14 สิงหาคม/ปดเลกแรก 27 

พฤศจิกายน 2565, ฟุตบอลเอ็ม-150 แชมเปยน

ชิพ : เปดฤดูกาล 12-14 สิงหาคม/ปดเลกแรก 

11 ธันวาคม 2565

ฟุตบอลมังกรฟา ลีก : เริ่มการแขงขัน 10 

กันยายน 2565/สิ้นสุดฤดูกาล 21 พฤษภาคม 2566

โดยรอบแบงโซน : 10 กันยายน 2565 - 

19 มีนาคม 2566, รอบแชมเปยนสลีก CPL : 1 

เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 และรอบ Final & 

3rd Place : 13-21 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรรมการมีมติเอกฉันท 

ยืนตามแนวทางการจัดสรรโควตาเขารวมการแขง

ขันเอฟเอฟซี แชมเปยนลีกส 2023/24 แนวทาง

ที่ 1 : ใหสิทธิ์กับทีมในฤดูกาล 2021/22 และ 

2022/23 แบบ 1+1 ซึ่งมีคะแนนโหวตจํานวน 10 

สโมสร จาก 16 สโมสรที่เขารวมแขงขันฟุตบอลรี

โว ไทยลีก ฤดูกาล 2022/23.

‘มาดาม’แปงตั้ง

‘สกอตต คูเปอร’

คุมทัพการทาเรือ

สกอตต คูเปอร

สภากรรมการยืนมติ1+1โควตาAFC

ไทยลีก1ไดฤกษเปดฉาก12สิงหาคม

‘เชอรริงแฮม-ริเซ’ลุยทําซีเอสอาร

สอนฟุตบอลใหเยาวชน4ภูมิภาค

John Arne Riise ยอหน อารเน ริเซ สโมสรลิเวอรพูล ภายในงานจัดให

มีการสอนทักษะการเลนฟุตบอล เทคนิคการทําประตู การเลี้ยงบอล การ

เดาะบอล รวมไปถึงเร� องการออกกําลังกาย เพ� อเตรียมรางกายและจิตใจ

ใหพรอมสําหรับการเลนฟุตบอลอยางมืออาชีพ สานตอความฝนการเปน

นักฟุตบอลอาชีพในอนาคตใหกับเยาวชนใน 4 จังหวัดและพื้นที่ใกลเคียง 

โดยงานนี้เยาวชนที่ ไดรับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาแหงจังหวัดทั้งหมด 

77 จังหวัด กวา 2,000 คน รวมถึงเยาวชนพิเศษ และเยาวชนดอยโอกาส

สามารถเขาชมการซอมของทั้ง 2 สโมสร ในวันที่ 11 ก.ค.65 และเขาชม

ในวันแขงขันของทั้ง 2 สโมสร ในวันที่ 12 ก.ค.65 อีกดวย 

ยอหน อารเน ริเซ ตัวแทนสโมสรลิเวอรพูล กลาววา “ในตาง

จังหวัดของประเทศไทย ยังมีเด็กๆ ที่มีความฝน แตขาดแคลนโอกาส

ที่จะเขาถึงสนามฟุตบอลที่ดี อุปกรณที่ดี และโคชที่จะสอนเทคนิคการ

เลนที่ดีใหกับพวกเขา เราดีใจที่จะไดเปนสวนหนึ่งในการจุดประกาย

ความฝนใหเด็กๆ เหลานั้น” 

สวน เท็ดดี เชอรริงแฮม ตัวแทนสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด 

กลาววา “การเปนนักฟุตบอลมืออาชีพตองมีจิตใจที่แน�วแน� มีสมาธิ 

โอกาสนี้ถือเปนโอกาสพิเศษที่เราจะไดไปถายทอดประสบการณตรงใหกับ

เด็กไทยในจังหวัดตางๆ เพ� อที่จะไดนําความรู และเทคนิคการเลนฟุตบอล

ไปพัฒนาตนเองและแบงปนเพ� อนๆ ตอไป”. 

สอนฟุตบอลใหเยาวชน4ภูมิภาค

ยอหน อารเน ริเซ 

ตัวแทนลิเวอรพูล

เท็ดดี เชอรริงแฮม ตัวแทนแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด
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วธ.รุก MOU คุมครองวิถีชาติพันธุ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปน

ประธานการประชุมคณะทํางานขับเคล� อนการดําเนินงานภายใต

ขอตกลงความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กับหน�วย

งานตางๆ มีทั้งหมด 9 บันทึกขอตกลง ไดแก MOU สงเสริมและ

คุมครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ, MOU โครงการบูรณาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน, MOU  กํากับดูแล

นําเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชน 

สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูมีความหลากหลายทาง

เพศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน, MOU งานปองกัน

แกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว, 

MOU บันทึกความเขาใจความรวมมือดานการสงเสริมและพัฒนา

ทักษะ Digital resilience อยางรอบดานสําหรับเยาวชน, MOU 

โครงการสงเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการ

ศึกษา “พานองกลับมาเรียน”, MOU ขับเคล� อนพัฒนาสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรของประเทศ, MOU สนับสนุน

ขอมูลเพ� อจัดทําระบบสารสนเทศเพ� อการทองเที่ยว และ MOU 

บันทึกความเขาใจระหวาง วธ.และหน�วยงานภาคีวาดวยความรวม

มือสงเสริมทางการตลาดผลิตภัณฑวัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT)

มิติใหมเลาเร� อง (คน) ยุคกอนประวัติศาสตร

กรมศิลปากรจัดเสวนาทางวิชาการ เร� อง “มิติใหมการเลา

เร� อง (คน) ยุคกอนประวัติศาสตรในนิทรรศการใหมพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พระนคร” มีการบรรยายพิเศษ เร� อง บทบาทแหลงการ

เรียนรูจากอดีตถึงปจจุบัน : การจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พระนคร โดยนายสมชาย ณ นครพนม ผูทรงคุณวุฒิ ศก. การเสวนา

ทางวิชาการ เร� อง มุมมอง ขอคิด และการเลาเร� องนิทรรศการใหม 

“คนแรกเริ่มยุคกอนประวัติศาสตร” การบรรยายนําชมนิทรรศการ

ใหม หองกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย อาคารมหาสุรสิงหนาท 

พิพิธภัณฑฯ พระนคร และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เร� อง ความทัน

สมัยของคนโบราณ (ที่ไมโบราณ) ในวัฒนธรรมกอนประวัติศาสตร 

โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และภัณฑารักษ ศก. สํารองที่นั่งและสอบถาม โทร. 

0-2224-1333. 

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

รางความต� นเตนใหกับวงการแฟชั่น

ไดมาก เม� อไดเห็นผาบาติกที่พัฒนา

โดย ฐากร ถาวรโชติวงศ อาจารย

ประจําภาควิชาการออกแบบเคร� องแตงกาย คณะ

มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร โชว ใน

นิทรรศการเดี่ยว “SPIRITUAL ETERNITY” 

ที่หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน จัดโดยสํานัก 

งานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (สศร.) และคณะ 

มัณฑนศิลป มศก. ซึ่งเปนงานวิจัยโครงการพัฒนา

มรดกภูมิปญญาผาบาติกแดนใตสูผลิตภัณฑ

เคร� องแตงกายรวมสมัย โดยทุนสนับสนุนจาก

กองทุนวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะ

มัณฑนศิลป โครงการครั้งนี้ชวยใหเกิดองคความรู

ในการพัฒนากระบวนการผลิตผาบาติกใหทันสมัย 

และตอบโจทยความตองการดานการตลาดได

ในการแกปญหากระบวนการผลิตบาติก

ในชายแดนใตผานวิจัย อาจารยฐากรกลาววา ที่

ผานมาโครงการพัฒนาตางๆ ใหความสําคัญกับ

การพัฒนาลวดลายผา แตผูประกอบการและกลุม

ชุมชนในพื้นที่สวนใหญไมไดเรียนจบดานออกแบบ 

เม� อโครงการหมดงบประมาณหรือไมไดลงไป

ใหการชวยเหลืออยางตอเน� อง พวกเขาจะกลับไป

สูความชํานาญและประสบการณเดิม

“ผมทํางานวิจัยเรื่องกระบวนผลิตหรือ

เทคนิคการทําผาบาติก โดยประยุกตใชวัสดุที่มีอยู

รอบๆ ตัว เนนการเรียนรูกระบวนการผลิตเพ� อนํา

ไปตอยอดเร� องการใชสี และการพัฒนาลวดลาย

ได ไดรับความรวมมือจากผูประกอบการหลายแหง

ใน จ.กระบี่” อาจารยฐากรกลาว

การพลิกโฉมผาบาติกแดนใต ใหยั่ งยืน 

นักวิจัยถายทอดผานนิทรรศการ ซึ่งมากกวาการ

แสดงองคความรู มีผลงานตนแบบที่ ไปพัฒนา

ใหผูประกอบการ ผลงานเชิงทดลอง โมเดลที่ทํา

ขึ้นเพ� อเปนส� อการเรียนการสอนนักศึกษาในพื้นที่

ตางๆ และตอยอดวัสดุรวมกวา 40 ชิ้น ซึ่งเปด

โอกาสใหนักศึกษา คนรุนใหมที่สนใจแฟชั่นและ

สิ่งทอ รวมถึงผูประกอบการผาบาติกภาคใตมา

หาความรูนําไปใชเพ� อการพัฒนาไดครอบคลุมทั้ง

ผลักดัน‘บาติกแดนใต’สูแฟชั่นรวมสมัย

กระบวนการผลิต และสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตอยอดสูผลงานบาติกที่มี

เอกลักษณ เปนอาชีพที่สรางเงิน

พูดถึงการทําผาบาติกทุกคนรูกันดี ใชการวาดเทียนเปนหลัก เขาชวงฤดูฝน

ซึ่งมีความชื้นสูงจะไมสามารถเขียนลวดลายที่มีความละเอียดมากนัก เพราะ

เทียนจะเย็นตัวเร็วกวาปกติ อาจารยฐากรบอกวาไดหาเทคนิคชวยใหผู

ประกอบการพึ่งพาเทียนนอยลง แตยังคงทําใหเกิดลวดลายบนผืนผาที่เกิด

จากการเพนตและการยอม เชน เทคนิคการเพนตไลสี โดยเพนตสีใหทั่ว

ทั้งผืนผาเสียกอน แลวนําน้ําแข็งไปวางในบางจุดของผา เม� อน้ําแข็ง

ละลายจะเหมือนการออสโมซิส ใหน้ําเปนตัวทําละลายสีผานใย

ผา นอกจากนี้ ใชเทคนิคโรยสียอมลงบนผาแหง แลว

ฉีด Foggy ลงบนผา สามารถควบคุม

ความชื้นของผาในแตละจุด

ได เม� อไดจุดสีที่สวยแลวก็

หยุด เกิดพื้นผิวที่เหมือน

คลื่นน้ํา ทั้ งยังมีข้อดีต่อ

สุขภาพของกลุมผูทําบาติก

ส วน เทคนิคที่ เ กิ ด

ขึ้นจากงานวิจัยและไดรับ

ความสนใจ นักวิจัยศิลปากร

บอกวา เปนการวาดเสน

เทียนนอยลง แตเนน

พื้นผิวสีมากขึ้น โดย

การวาดเสน เทียน

ใหญๆ ลักษณะเปน

เสนตรงกราฟกธรรมดา 

แตใชเทคนิคโรยผงสี

และเพนตน้ําแข็งลง

ไปในชองเทียน

“เทคนิคยอด

นิยมในพื้นที่ เปนการ

ปมแมพิมพทองแดง

ลงบนผาบาติก ผู

ประกอบการแตละ

แห งจะมี แมพิ มพ

แบบนี้จํานวนมาก

ตามออเดอร ผมคัดเลือกลวดลายที่รวมสมัย นํามาจัด

วางเรียงแบบลวดลายเนนการสะทอนหนาหลัง เกิดเปน

องคประกอบของลวดลายรวมสมัยใหมๆ อยางน�าสนใจ” 

อาจารยฐากรบอก พรอมชวนใหมาชมนิทรรศการเพ� อ

สรางแรงบันดาลใจพัฒนาตอไป มีผูประกอบการอีก

หลายศาสตรตองพึ่งพานักออกแบบเลือดใหมและสนใจ

ทํางานดานสิ่งทอ โดยเฉพาะผาบาติก ชวยสรางสรรคกระบวนการ

ผลิตใหยั่งยืน

สนใจนิทรรศการแสดงองคความรูพัฒนาผาบาติก “SPIRITUAL 

ETERNITY จัดแสดงระหวางวันที่ 29 มิ.ย.-16 ก.ค.2565 ณ บริเวณ

ชั้น 1 หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน. 

ส

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ศึกษาธิการ • “ครูเหน�ง” แจงปม มท.จัด

ซื้อชุดลูกเสือแจกนักเรียนฐานะยากจนเปน

เร� องที่ดี แตขอย้ํา ศธ.เคยออกประกาศใหยึด

นโยบายยืดหยุนเด็กไมตองแตงลูกเสือเรียน 

ติดแคเคร� องหมายหรือสัญลักษณเทานั้น

ตามที่นายสุทธิพงษ จุลเจริญ ปลัด

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธาน

กรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ไดสั่งการ

ไปยังผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะ

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด บูรณา 

การรวมกับหน�วยงานในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการและสถานศึกษา หากพบวา

ผูปกครองรายใดมีฐานะยากจน ขัดสน ไม

สามารถดําเนินการจัดหาชุดลูกเสือและ

เนตรนารีใหแกบุตรได ใหผูวาราชการ

จังหวัดทุกจังหวัดรวมกับประธานแมบาน

มหาดไทยจังหวัด ระดมสรรพกําลังภาคี

เครือขายในพื้นที่จังหวัดใหการสนับสนุน

ชวยเหลือจัดหาชุดเคร� องแบบลูกเสือ-เนตร

นารีใหกับนักเรียนรายนั้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กลาว

วา เร� องนี้ปลัด มท.ขอใหผูวาราชการจังหวัด

ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษา

จังหวัด (กศจ.) ดูแลชวยเหลือกลุมผูปกครอง

ที่มีรายไดนอยไมสามารถจัดซื้อชุดลูกเสือ

ได เพราะไมใชแค โรงเรียนในสังกัดของ 

ศธ.เทานั้น แตยังรวมไปถึงโรงเรียนสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดวย ดัง

นั้นเปนเร� องที่สามารถทําได ถือเปนการชวย

เหลือบรรเทาภาระใหแกผูปกครอง เพราะผู

วาราชการจังหวัดสามารถระดมทุนจัดหางบ

ภายในจังหวัดของตัวเองมาบริหารจัดการ

ไดอยูแลว ซึ่งเปนการชวยเหลือทางใดทาง

หนึ่ง ถือเปนสิ่งที่ดี   

นางสาวตรีนุชกลาวอีกวา การแตงชุด

ลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด ศธ.ไดมี

ระเบียบคําสั่งการแตงกายชุดดังกลาวในการ

บริหารจัดการศึกษาทามกลางสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 หรือโควิด-19 ไปแลววา ใหยืดหยุน

การแตงกายชุดลูกเสือ และไมจําเปนตองไป

สรางภาระคาใชจายใหแกผูปกครอง และ

การยืดหยุนเร� องเคร� องแตงกายชุดลูกเสือ

นั้น ศธ.ไมไดทําโพล แตมีระเบียบกระทรวง

ศึกษาธิการเร� องการแตงกายชุดลูกเสือ เนตร

นารี และยุวกาชาด ป 2529 รองรับ ซึ่งระบุ

ไวชัดเจนวา การแตงกายดวยเคร� องแบบดัง

กลาวสามารถหาเคร� องหมายที่แสดงออก

ถึงสัญลักษณ ในการเรียนการสอนก็เพียง

พอแลว เชน ผาพันคอและการสวมวอกเกิล 

ทั้งกรณีที่ครอบครัวไหนยังพอมีกําลังความ

สามารถจัดซื้อชุดลูกเสือใหบุตรหลานตนเอง

สวมใสไดก็ไมเปนไร” รมว.ศธ.กลาว.

ศึกษาธิการ • ศธ.เตรียมคลอดมาตรการ

ความปลอดภัยใน รร.ใหเด็กเรียนสนุก 

“ตรีนุช” ลั่น ศธ.จะมานั่งรอใหเกิดปญหา

และตามแกไขภายหลังไมไดอีกตอไปแลว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กลาวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาศักยภาพเด็กไทยดานการศึกษา

และสาธารณสุขวา การประชุมดังกลาว

มาจากที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ใหความสําคัญกับการพัฒนาการ

ศึกษาของเด็กไทยใหไปสูศตวรรษที่ 21 ดัง

นั้นการจะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให

ไปสูจุดนั้นไดจําเปนจะตองพัฒนาทั้ง 4H 

ไดแก Head ฉลาด เกง มีความรูความ

สามารถ Heart ดี เปนคนดี มีวินัย มี

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอตนเอง

และสวนรวม Hand มีทักษะดานอาชีพ

ใชความสามารถตนเองเพ� อประโยชนสวน

รวม และ Health แข็งแรง รอบรู พฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสม สุขภาพดี ซึ่งกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) มีความจําเปนจะตอง

ทํางานรวมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

เพ� อมุงไปสูความปลอดภัยในสถานศึกษา

ครบทุกมิติ 

“ทุกวันนี้การพัฒนาผูเรียนมีความ

ซับซอนหลากหลายมิติ ไมวาเปนการเรียน

ที่สงผลใหเด็กเกิดความเครียด หรือสภาพ

ปญหาสังคมที่บีบคั้นนักเรียนในดานตางๆ 

ซึ่ง ศธ.จะมานั่งรอใหเกิดปญหาและตาม

แกไขภายหลังไมไดอีกตอไปแลว โดยเรา

จะตองทํางานเชิงรุกและแกไขปญหาตางๆ 

ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนใหเกิดขึ้นอยางเปน

รูปธรรม โดยการระดมผูเชี่ยวชาญจาก

ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ

จัดทํานโยบายและมาตรการตางๆ รวม

กัน เพ� อใหเด็กไดเรียนอยางสนุกและ

สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกมิติ” รมว.

ศธ.กลาว

สําหรับการเปดภาคเรียนในรูปแบบ 

On site ทั่วประเทศนั้น ตองยอมรับวา

สถานศึกษาทุกแหงมีการบริหารจัดการ

แผนเผชิญเหตุไดเปนอยางดี แมจะมี

จํานวนนักเรียนที่ยังติดเชื้อ แตสถาน

ศึกษาสามารถแก ไขปญหาไดตรงตาม

มาตรการของ ศธ.

นางสาวตรีนุชกลาวถึงกรณีนักเรียน

ชั้น ป.6 ขมขืนเด็ก ป.5 ในโรงเรียนแหง

หนึ่งที่ จ.เพชรบูรณ วา เร� องดังกลาวที่เกิด

ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใหความ

สําคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

มาเป็นอันดับหนึ่ง และขณะนี้เมื่อมีการ

เปดภาคเรียนอยางเต็มรูปแบบแลวจึงอาจ

ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในหลากหลาย

มิติ ดังนั้นตนขอย้ําให โรงเรียนทุกแหง

ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนทุกกรณี 

สวนผูอํานวยการโรงเรียนจะมีความผิดใน

ฐานะปกปดขอมูลและไมมีการชวยเหลือ

นักเรียนนั้น ในเร� องนี้ตนตองขอไปตรวจ

สอบขอเท็จจริงกอน. 

วัฒนธรรม • วธ.จัดพิมพหนังสือผาไทยลาย

อัตลักษณ 76 จังหวัด ครั้งแรกในประเทศไทย 

เพ� อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

12 สิงหาคม 2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวัฒนธรรม เปดเผยวา กระทรวง

วัฒนธรรม (วธ.) มุงขับเคล� อนนโยบายรัฐบาล

ในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง ในการอนุรักษและสงเสริมการใช

ผาไทย ผาพื้นถิ่น และการรณรงคสงเสริมอัต

ลักษณความเปนไทย รวมทั้งผลักดันยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป ดานการสรางความสามารถในการ

แขงขัน “Soft Power”

วธ.จึงดําเนินการจัดทําหนังสือ “ผาไทย

ลายอัตลักษณ 76 จังหวัด” โดยมอบหมายให

สํานักงานวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

ดําเนินการคนหาผาลายอัตลักษณประจําจังหวัด

ซึ่งมีทั้งจังหวัดที่มีลายผาดั้งเดิมที่เปนลายผา

ประจําจังหวัดอยูแลว และจังหวัดที่ยังไมมี

ลายผาประจําจังหวัด ใหดําเนินการเชิญภาคี

เครือขายรวมกันคิดคนลายอัตลักษณขึ้นใหม

ใหมีความโดดเดน บงบอกถึงอัตลักษณและ

ภูมิปญญาประจําถิ่น โดยผาลายอัตลักษณทั้ง 

76 ลาย ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งนับเปนครั้งแรกในประเทศไทย

ที่ทุกจังหวัดจะมีลายผาอัตลักษณประจําจังหวัด

การจัดทําหนังสือ “ผาไทยลายอัตลักษณ 

76 จังหวัด” ของ วธ.ในครั้งนี้ เปนการสืบสาน

พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

และเสริมสรางความภาคภูมิใจใหกับประชาชน

ในจังหวัดที่จะไดมีผาลายอัตลักษณของตนเอง 

และหันกลับมาสงเสริมการใชผาไทยให ใชกัน

อยางแพรหลาย สามารถนําลายผาอัตลักษณ

มาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑของใช ของฝาก 

ของที่ระลึกประจําจังหวัดไดดวย ทั้งยังสามารถ

ชวยชุมชนและผูประกอบการดานผาทอใหมีราย

ได มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน โดยเนื้อหาภายใน

เลมประกอบดวย พระราชประวัติ พระราช

กรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ความ

เปนมาของผาโบราณ ที่มาและกระบวนผลิต

ผาลายอัตลักษณ 76 จังหวัด รวมถึงผลงานของ

ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลปในดานผาทอและ

ดานการออกแบบแฟชั่น ทั้งนี้ สมาคมถายภาพ

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรวม

สนับสนุนการถายภาพผาลายอัตลักษณในการ

จัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เม� อจัด

พิมพแลวเสร็จจะแจกจายหนังสือไปยังหน�วย

งานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หองสมุด พิพิธภัณฑ 

รวมถึงสถาบันเกี่ยวกับสิ่งทอตอไป สําหรับ

ผูสนใจสามารถติดตามอานไดในรูปแบบ e-book 

ในเว็บไซตของกระทรวงวัฒนธรรม www.

m-culture.go.th และทางเฟซบุก ThaiMCulture 

อีกดวย.

‘ครูเหน�ง’ไมขัดมท.แจกชุดลูกเสือนร.จน

ยันเปนเร� องดีแตย้ําเคยประกาศนโยบายยืดหยุนเด็กไมตองซื้อชุด

วธ.พิมพหนังสือผาไทย

‘อัตลักษณ76จังหวัด’

เฉลิมพระพันปหลวง

ศธ.รุกเตรียมคลอดมาตรการรร.ปลอดภัย

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง



harlie Puth (ชาร์ลี พุท) นักร้อง-นักแต่ง

เพลงหนุ่มความสามารถรอบตัวชาว

อเมริกัน ทยอยปล่อยซิงเกิลจากอัลบั้ม

ใหม่ ‘Charlie’ งานชุดที่สาม ที่จะมีให้ได้ฟังกัน

เต็มๆ ในปีนี้ออกมาเรื่อยๆ

เริ่มจาก “Light Switch” เพลง

สนุกๆ บีทตื้ดๆ ดึงอารมณ์ที่เผยด้าน

กวนๆ และความเป็นหนุ่มอารมณ์ดีของ

เจ้าตัวออกมาให้เห็น ตามด้วย “That’s 

Hilarious” เพลงช้าๆ เศร้าๆ ที่ชาร์ลี                                               

พุท เอาอีกด้านของอารมณ์มานำา

เสนอ

และซิงเกิลที่ 3 ของ

อัลบั้ม ‘Charlie’ เพลง “Left 

and Right” ชาร์ลี พุท จะมากับ

ซูเปอร์สตาร์คนสำาคัญ จองกุก 

(Jung Kook) หนึ่งในสมาชิกของ 

BTS (บีทีเอส) บอยแบนด์ระดับ

หัวแถวของโลก ที่มาเติมความจัด

จ้านให้กับงานเพลงของตัวเอง

มากขึ้น

ซึ่งแรงบันดาลใจในการ

ร่วมงานกันของทั้งคู่เริ่มต้นมา

จากการขึ้นไปร้องเพลง “We Don’t Talk Anymore” ในงาน The 

2018 MBC Plus X Genie Music Awards ร่วมกัน

โดยหนุ่มชาร์ลีของแฟนๆ ได้เสิร์ฟออเดิร์ฟบางส่วนของการ

ทำางานร่วมกันครั้งนี้ ไว้บน TikTok มานานนับเดือนก่อนที่จะปล่อย

ของเต็มๆ ซึ่งก็สร้างกระแสไวรัลกระหึ่มบรรดาผู้ติดตามกว่า 16 

ล้านครั้ง และเมื่อได้ฟังเพลงฉบับสมบูรณ์ก็สมใจอยากคอเพลง

จริงๆ เพราะเป็นการผสมผสานลายเซ็นของทั้งสองคนเข้าด้วยกัน

อย่างลงตัว แล้วก็เป็นการสร้างความเฟรช เติมความแปลกใหม่ให้

เพลงของชาร์ลี พุท ได้เต็มๆ ทั้งซาวด์ดนตรี ทั้งสีสันของเพลง โดย

ช่วยการหายใจ บรรเทาความเจ็บป่วย และทำาให้

พวกเขารอดชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมี เข้ม-หัสวีร์ 

ภัคพงษ์ไพศาล มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กๆ 

ในสาธารณรัฐมาลาวี ที่เผชิญกับโรคขาดสาร

อาหารรุนแรงเฉียบพลัน และส่งผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กๆ 

มิน พีชญา เปิดเผยว่า “ช่วงวิกฤตโควิดที่

ผ่านมา ท่ัวโลกได้รับความเดือดร้อนและมีผลกระทบ                                                                                   

กันหมด แต่การมาลงพ้ืนท่ีในคร้ังน้ีได้มาสัมผัส มาใกล้ชิด ทำาให้

ภาพชัดข้ึนมากๆ ความลำาบากคือลำาบากจริงๆ เดือดร้อนคือเดือด

ร้อนแบบไม่เห็นแสงสว่างท่ีปลายทาง มินเดินทางไปท่ี อ.ล้ี พร้อมกับ

สุดปัง ‘Left and Right’ ซิงเกิลที่ 3

จากงานชุดใหม่ของ Charlie Puth

จับมือจองกุก (Jung Kook) แห่ง BTS

กล้เข้ามาแล้วสำาหรับรายการเดอะ บลู คาร์เพท โชว์       

ฟอร์ ยูนิเซฟ (The Blue Carpet Show for UNICEF) ครั้ง

ที่ 4 ที่จะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 

เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ทางช่อง 7HD หนึ่งในความพิเศษที่เป็น

ไฮไลต์ของรายการในทุกๆ ปี คือ หนังสั้นการลงพื้นที่จริงของเหล่า

คนดัง เพื่อไปสัมผัสความยากลำาบากในการใช้ชีวิตของเด็กและ

ประชากรกลุ่มเปราะบาง และถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นสู่สายตา

ของคนทั้งประเทศ  

โดยหนังสั้นทั้ง 4 เรื่องประกอบด้วย คุณอานันท์ ปันยารชุน 

ถ่ายทอดเรื่องราวของโจฮัน เรเบิร์ก นักแสดงชาวสวีเดนที่เดินทาง

ไปพบกับเด็กๆ และครอบครัวที่กำาลังเผชิญภาวะสงคราม ความ

รุนแรง และการสูญเสีย และต้องลี้ภัยเข้ามาในสาธารณรัฐมอล

โดวา ซึ่งยูนิเซฟได้ตั้ง Blue Dot ซึ่งเป็นศูนย์แรกรับเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนของพวกเขา ส่วนเป๊ก-ผลิตโชค อายน

บุตร เป็นตัวแทนถ่ายทอดหนังสั้นจากการลงพื้นที่ที่ชุมชนคลองเตย 

ชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก

เล็กและครอบครัวซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 การ

ที่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กต้องปิดอย่างต่อเนื่องในช่วงการแพร่

ระบาดทำาให้การเรียนรู้ของเด็กๆ หยุดชะงักลง 

ด้าน มิน-พีชญา วัฒนามนตรี ได้เดินทางไปยัง อ.ลี้ จ.ลำาพูน 

พร้อมกับยูนิเซฟ เพื่อพบกับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและได้รับผลกระ

ทบจากโควิด-19 สำาหรับประชากรกลุ่มเปราะบางนี้ เครื่องผลิต

ออกซิเจนซึ่งยูนิเซฟแจกจ่ายให้ถือเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

11บันเทิง

รู้จักระบบโจราธิปไตย?

งปั่นต้นฉบับอยู่ที่ปัตตานีมา 2 วันแล้ว

ก็..ไม่ได้หนีผู้ชุมนุมที่เริ่มก่อตัวเป็น “ม็อบ” สารพัด

ชื่ออะไรนั่นหรอก แค่คิดถึงบ้าน-ถึงแม่ ถึง

บรรยากาศทุ่งนา-ป่าเขาและน้ำาตก (ทรายขาว) อยาก

กลับไปสูดกลิ่นอายอดีตบ้างเท่านั้น!

แต่เอาเข้าจริง..บรรยากาศ-กลิ่นอายอดีตแทบไม่

หลงเหลือให้แตะจมูก มีแต่กลิ่น “น้ำาบูดูข้าวยำา” รสมือแม่

นั่นแหละ ที่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง!

ครับ..อะไรๆ ดูจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

กระทั่งเพื่อนฝูงที่เคยเล่นหัว-ช้อนปลากัดกลางทุ่งกันมา

ตั้งแต่ขนอุยยังไม่ขึ้น ก็ดูจะเปลี๋ยนไปเช่นกัน

ไม่ใช่นิสัยหรือสันดาน แต่ผมหมายถึงศีรษะบ้าง สี

ผมบ้าง เหนียงบ้าง หลายคนบ่งบอก..ชีวิตมาไกลกันแล้ว

เนาะ!

เนี่ย..เรื่อยเปื่อยมาเสียยืดยาวก็ไม่ใช่ไร คือนึกไม่

ออกว่าจะพูด-จะเขียนเรื่องอะไร เพราะหันไปซ้ายก็ต้น

ยาง มองไปขวาก็ต้นยาง กระทั่งทุ่งนาที่เคยเห็น “ซังข้าว” 

ก็เปลี่ยนมาเป็น “ทุ่งยาง” ไป (แทบ) หมดแล้ว

หันมาจ้ิม “โน้ตบุ๊ก” อีกที ก็พอดีเจอเอาข่าว (เก่า) ของ

ไทยโพสต์ออนไลน์เข้า อย่างง้ีก็ลูบปากเลยสิ..ลอกเลย รอไร?

นายอานนท์ แสนน่าน ประจำาสำานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี และประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันแห่ง

ประเทศไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก..

ความจริงเป็นส่ิงไม่ตาย ไม่ได้อวยแต่เรื่องจริงท่ีเคย

สัมผัสนายกฯ หลายคนมา น่ีคือ #นายกลุงตู่ ส่ิงท่ี “นายก

ลุงตู่” (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีและไม่มีนักการเมือง

หน้าไหนมีคือ...

ความจริงใจและความต้ังใจอันบริสุทธ์ิท่ีจะทำาให้พ่ี

น้องคนไทยทุกคนมีชีวิตท่ีดีข้ึนโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

นักการเมืองที่โจมตีหรือด่าลุงตู่ล้วนแล้วแต่สูญเสีย

ผลประโยชน์ที่เคยมีทั้งนั้นจึงต้องโจมตีให้ร้ายทุกวิธี...อย่า

โง่กว่านักการเมืองกันนักเลยพี่น้องคนไทยทั้งหลาย

นานๆ จะมีคนดีมีความตั้งใจจริงเข้ามาสักคนเรา

ควรรักษาไว้ให้ท่านได้ดูแลประเทศ บ้านเมือง ชีวิตพวกเรา

ที่ผ่านมาเป็นเพียงเครื่องมือให้นักการเมืองชั่วๆ อ้างหากิน

มาแสนนานชีวิตไม่เคยดีขึ้น

วันนี้คนดีๆ มีโอกาสเข้ามาดูแลพวกเรา เราจะโง่

ตามการปลุกปั่นของนักโกงกินพวกนั้นกันอีกหรือ ถ้าเรายัง

โง่ไม่ลืมหูลืมตาตกไปเป็นเครื่องมือให้พวกนั้นอีก

แล้วอีกเมื่อไหร่คนที่ตั้งใจจริงจะได้มีโอกาสเข้ามา

อีก อย่าปล่อยให้ โอกาสดีของพวกเราหลุดลอยไปกับการ

ปลุกปั่นของพวกมีอาชีพหากินกับการเมืองเลย

เสียอย่างเดียวช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตโควิดและวิกฤต

สงคราม ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว คนไทยตัวเล็กอย่างเราคงได้

เห็นหลายเรื่องดีๆ เกิดขึ้นแล้ว..

ในสถานการณ์วิกฤตนี้ถ้ายังเป็นกลุ่มนักการเมือง

เก่าๆ คงโกงกินกันมันหยดแน่นอน กี่ปีกี่ชาติมาแล้วที่เรา

ผ่านมากับคนกลุ่มเดิมชีวิตเราดีขึ้นไหม มันพิสูจน์ชัดกัน

เกินพอแล้ว

ประเทศที่เคยหลงทิศหลงทาง เริ่มมาถูกทิศถูกทาง 

ย่อมต้องใช้เวลาในการสร้าง ตรงจุดนี้เองที่เป็นข้ออ้างให้

พวกเสียอำานาจเสียผลประโยชน์เอาไปใช้ โจมตีลุงได้

แต่ถ้าเรากลับไปทางเดิมๆ กับคนเดิมที่ก็เห็นๆ กัน

อยู่ว่าเป็นมหาโจรปล้นชาติ ประเทศไม่เพียงเสียหายเรื่อง

คุณธรรมที่ตกต่ำาลงอย่างมากจนสังคมมีแต่ความขัดแย้ง 

แต่ประเทศจะตกลงสู่ก้นเหวลึก

แล้วเมื่อไหร่จะมีคนมากอบกู้ให้เราอีก จงใช้สติและ

ปัญญาของตัวเองไตร่ตรองและหนักแน่น อย่าหลงลม

ปากนักการเมืองง่ายๆ เด็ดขาด ***รู้จักระบบโจราธิปไตย                                                                 

กันไหม***

อ่านจบ..ได้ยินเสียงฝูงหมาข้างบ้านเห่าลั่นเลย!.

นั่

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘มิน-เข้ม’ชวนชมหนังสั้น4เรื่อง

สะท้อนชีวิตเด็กเรื่องจริงยิ่งกว่าละคร

C

ใ
ยูนิเซฟ ได้เห็นสิ่งที่ยูนิเซฟทำา คือ 

การจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนมอบ

ให้กับผู้คนที่นั่น ทำาให้ผู้ป่วยและ

ญาติพี่น้องสามารถดำารงชีวิตได้ง่าย

ขึ้น มินรู้สึกขอบคุณทางยูนิเซฟจริงๆ 

ที่มีกำาลังมากพอที่จะช่วยเหลือผู้คน

มากมายได้ขนาดนี้

ในช่วงโควิดที่ผ่านมามินเอง

ก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เดือด

ร้อน แต่ด้วยเราคนเดียวมันรู้สึกว่า

เราตัวเล็กมาก แต่วันนี้เราได้มาเห็น

แล้วว่าเมื่อเราร่วมมือกัน มันเป็น

พลัง มันช่วยและเปลี่ยนชีวิตให้เขา

ผ่านพ้นวิกฤตหรือความยากลำาบาก

ในชีวิตไปได้มากขนาดไหน มินจึง

อยากเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกัน

คนละเล็กละน้อย เพื่อเป็นพลังที่ยิ่ง

ใหญ่ที่เราจะช่วยเหลือและเยียวยา

เพื่อนมนุษย์ของเราให้เขามี

ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ”

ด้าน เข้ม หัสวีร์ 

เผยว่า “ผมได้รับหน้าที่ให้

ถ่ายทอดเรื่องราวของคลอส                                  

มาล์มเบิร์ก นักแสดงชาว

สวีเดน ที่เดินทางไปยัง

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน

สาธารณรัฐมาลาวีซึ่งรักษา

เด็กที่ป่วยเป็นโรคขาดสาร

อาหาร ทุกวินาทีมีเด็ก 1 คน

ต้องเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก

โรคขาดสารอาหารรุนแรง

เฉียบพลัน ซึ่งหากไม่ได้รับ

การรักษาอย่างทันท่วงที 

เด็กๆ อาจเสียชีวิต ยูนิเซฟ

นำาเงินจากผู้บริจาคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกไปจัดซื้ออาหาร

บำาบัดฉุกเฉินซึ่งเปรียบเสมือนอาหารวิเศษที่จะช่วยให้เด็กที่ป่วย

รอดชีวิตและกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง”

ยังคงเมโลดี้สวยๆ ตามสไตล์ที่แฟนๆ ชื่นชอบ

สำาหรับ “Left and Right” เป็นเพลงที่ชาร์ลีโปรดิวซ์ด้วย

ตัวเอง ขณะที่มิวสิกวิดีโอซึ่งกำากับโดย Drew Kirsch (ดรูว์ 

เคิร์สช์) ที่จับสองหนุ่มมาแสดงร่วมกัน โดยรับบทเป็นผู้ป่วย

เข้ารับการบำาบัดเพื่อหาทางหนี

จากจิตของตัวเอง ที่นำาเสนอ

ออกมาเป็นงานแฟนตาซี 

ภาพสดใสสีฉูดฉาด ก็

ทำาได้อย่าง

สนุกสนานแบบ

งานแฟนตาซี มี

อารมณ์ขัน และ

ขายมุมน่ารักของ

พวกเขาเต็มๆ และหลัง

ปล่อยให้ชมเพียงไม่นาน

ยอดวิวก็พุ่งสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว 

งานนี้ ไม่ดูไม่ได้ ให้ไวอย่า

ช้า คลิกไปชมกันได้ที่ Youtube: 

Charlie Puth ที่ยังมีคลิปและมิวสิก                                

วิดีโอของหนุ่มเก่งของวงการเพลง

รายนี้ให้ชมอีกมหาศาล และฟัง “Left 

and Right” รวมถึงเพลงอื่นๆ จาก 

ชาร์ลี พุท กันได้ที่บริการสตรีมมิงทั่วไทย: 

https://wmth.lnk.to/leftandrightEC แล้ว

อย่าลืม ปีนี้อัลบั้มชุดที่สาม ‘Charlie’ ของหนุ่มคนนี้มีให้ฟังแน่นอน! 

โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค YouTube: https://www.youtube.com/

watch?v=a7GITgqwDVg

สำาหรับ ชาร์ลี พุท ชื่อเต็มคือ ชาร์ลส์ ออตโต พุท จูเนียร์ 

ตอนนี้อายุ 30 นอกจากจะเป็นนักร้อง นักแต่งเพลง ยังเป็น

โปรดิวเซอร์เองอีกด้วย เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักที่โพสต์

ทั้งเพลงของตัวเองและเพลงคัฟเวอร์ทางยูทูบแชนเนล หลังความ

สามารถเป็นที่ประจักษ์ของชาวโลกก็โดน เอลเลน ดีเจนเนอเรส ที่

เขาไปออกรายการ The Ellen DeGeneres Show จับเซ็นสัญญา

เข้าค่าย eleveneleven และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวงการด้วยการ

ประเดิมซิงเกิลแรก คือ Marvin Gaye เมื่อปี 2015.

interthaipost69@gmail.com
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๖๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนน

รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการ

เลนพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ช� อบัญชี นายสุรชัย หรือธนัตถกฤษฎิ์ มาก

ทรัพย) กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

  ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา 

๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานให

ย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคาร

ศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) รายกลุมบุคคลผูรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.jetsadabet.com 

และ www.allnew999.com (ช� อบัญชี นายสุรชัย หรือธนัตถกฤษฎ์ิ มากทรัพย) กับพวก

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

( บาท)

หมายเหตุ

๑ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปดเค 

ตราสารหน้ีระยะส้ัน K-SF เลขท่ีบัญชี

กองทุน ๕๐๐๐๐-๒-๒๕๔๑๓-๑/๐๑ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ต้ังสิริโรจนสกุล ท่ีมีอยูกับ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย 

จํากัด 

๒๕๒,๔๘๑.๙๐๓๗ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล 

๒,๘๔๔,๑๕๘.๑๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาหน�วยลงทุน  

๑๑.๒๖๔๘ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปด

เค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 

K-SGM เลขที่บัญชีกองทุน ๕๐๐๐๐-๒-

๒๕๔๑๓-๑/๐๔ ช� อบัญชี นายสมโภชน ตั้ง

สิริโรจนสกุล ที่มีอยูกับบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด

๔,๖๔๗,๖๕๗.๐๗๗๘ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล 

๔๙,๘๓๗,๒๙๑.๖๑ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาหน�วยลงทุน 

๑๐.๗๒๓๑ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปดเค 

Property Infra Flexible K-PROPI เลข

ที่บัญชีกองทุน ๕๐๐๐๐-๒-๒๕๔๑๓-๑/๐๕ 

ช� อบัญชี นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล 

ที่มีอยูกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

กสิกรไทย จํากัด

๕,๖๑๕,๐๑๖.๕๖๔๐ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล 

๕๒,๒๒๐,๗๗๗.๐๕ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาหน�วยลงทุน  

๙.๓๐๐๒ บาท (ณ วันที่ 

๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปดเค ไช

น�า คอนโทรล โวลาติลิตี้K-CCTV เลข

ที่บัญชีกองทุน ๕๐๐๐๐-๒-๒๕๔๑๓-๑/๐๖ 

ช� อบัญชีนายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุลที่

มีอยูกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

กสิกรไทย จํากัด 

๕๖๑,๐๒๙.๙๖๕๕ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล 

๘,๒๘๑,๖๔๓.๘๔ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาหน�วยลงทุน 

๑๔.๗๖๑๕ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๕ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปดเค 

โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติกหุนทุน 

K-HIT เลขที่บัญชีกองทุน ๕๐๐๐๐-๒-

๒๕๔๑๓-๑/๐๘ ช� อบัญชี นายสมโภชน ตั้ง

สิริโรจนสกุล ที่มีอยูกับบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด

๓,๕๗๕,๗๐๖.๖๔๙๐ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล 

๕๓,๔๓๘,๕๗๘.๓๐ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาหน�วยลงทุน 

๑๔.๙๔๔๙ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๖ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปดเค ยู

โรเปยน หุนทุน K-EUROPE เลขที่บัญชี

กองทุน ๕๐๐๐๐-๒-๒๕๔๑๓-๑/๐๙ ช� อ

บัญชีนายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุลที่มีอยู

กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกร

ไทย จํากัด 

๒,๕๕๒,๖๔๗.๖๗๑๘ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล 

๓๔,๑๐๐,๐๕๔.๔๕ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาหน�วยลงทุน 

๑๓.๓๕๘๗ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๗ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุน เอเชียน อี

เมอรจิ้ง มารเก็ต ฟนด(ชนิดสะสม) เลข

ที่ทะเบียนลูกคา ๘๑๔-๘-๐๙๑๗๕๙๒-๔ มี

อยูกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทย

พาณิชย จํากัด

๑,๒๐๔,๐๐๐.๘๓๐๖ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล 

๑๖,๗๐๔,๓๐๗.๕๒ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาหน�วยลงทุน 

๑๓.๘๗๔๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๘ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุน TMB 

GLOBAL Income (I๒๐) เลขที่ผู

ถือ หน�วย ๖๒๖๐๐๐๒๗๘๔ ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล ที่มีอยู

กับบริษัทหลักทรัพยจัดการ กองทุน

ทหารไทย จํากัด

๑,๘๐๑,๓๙๓.๗๐๑๘ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๒๑,๘๘๙,๖๓๕.๕๗ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาหน�วยลงทุน 

๑๒.๑๕๑๕ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๔ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๙ หน�วยลงทุน คงเหลือ ที่มีอยูกับบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด ในหมายเลข ผูถือ 

หน�วย ๑๐๐-๐๐๖-๐๐๖๘๔-๓ ช� อบัญชีนาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุลมีหน�วยลงทุน 

ในกองทุน ดังนี้ ๑)หน�วยลงทุน คงเหลือ 

กองทุน UEMIF-A

๑๐๕,๔๕๕.๕๐๓๕ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑,๑๑๓,๗๕๗.๗๕ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาหน�วยลงทุน  

๑๐.๕๖๑๔ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒)หน�วยลงทุน คงเหลือกองทุน UEMIF-

N 

๑,๑๒๙,๗๐๐.๙๖๘๑ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๑๑,๙๓๑,๓๓๖.๗๗ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕

มูลคาหน�วยลงทุน  

๑๐.๕๖๑๕ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๑๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓)หน�วยลงทุน คงเหลือกองทุน UID-

PLUS 

๑๐๒,๘๕๗.๑๗๓๗ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๑,๐๕๕,๐๖๗.๗๔ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕

มูลคาหน�วยลงทุน  

๑๐.๒๕๗๖ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔)หน�วยลงทุน คงเหลือกองทุน UOB-

SJSM 

๒๔๙,๘๒๒.๘๒๙๗ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๕,๑๓๓,๖๕๙.๒๙ 

บาท (ณ วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕

มูลคาหน�วยลงทุน 

๒๐.๕๔๙๒ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๑๐ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปด 

แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลคา 

(LHMM-A) ในหมายเลขผูถือ หน�วย 

๙๙๒๐๒๐๐๐๐๕๕๗ช� อบัญชี นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล ที่มีอยูกับบริษัทหลัก

ทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส 

จํากัด

๑,๐๗๗,๑๗๙.๓๕๔๘ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑๒,๕๘๗,๒๗๑.๖๓ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๑๑ เงินฝากหลักประกันที่มีอยูกับบริษัทหลัก

ทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใน

บัญชีเลขที่ ๐๕๙๒๖๗-๗ ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล 

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑๘,๖๔๒,๒๐๘.๗๖ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๗ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

หลักทรัพยที่มีอยูกับ บริษัทหลักทรัพย 

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในบัญชีเลข

ที่ ๐๕๙๒๖๗-๗ ช� อบัญชี นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล มีหลักทรัพย ดังนี้ หลัก

ทรัพย ADVANC

๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๒๓,๔๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕) 

ราคาปด(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๗ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕ 
หลักทรัพย AOT ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๖,๓๗๕ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย AWC ๕๐,๐๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๒๔๗,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕) 

หลักทรัพย BAY ๑๐๐,๐๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕

๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

หลักทรัพย BGC ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๑,๐๔๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย BH ๙,๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๑,๓๗๔,๑๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

หลักทรัพย BLAND ๑,๒๐๐,๐๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๑,๒๗๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

หลักทรัพย CPALL ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๖,๔๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕) 

หลักทรัพย EA ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๙,๑๕๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย GLOBAL ๓๔ หน�วย (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕) 

๖๗๓.๒๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย GULF ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๕,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ราคาปด(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๗ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

หลักทรัพย HANA ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๖,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย ILM ๑๐๐,๐๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย INTUCH ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๗,๗๗๕ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย KBANK ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๑๖,๘๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย LH ๑,๖๐๐,๐๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๑๕,๔๔๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

หลักทรัพย PTT ๑๕๐,๐๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๖,๐๗๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

หลักทรัพย SAWAD ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๖,๒๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย SAWAD-W๒ ๔ หน�วย (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕) 

๓๙.๖๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

หลักทรัพย SCB ๖๕,๐๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๘,๗๑๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

หลักทรัพย STEC ๑๕๐,๐๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

หลักทรัพย TISCO ๑๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๙,๘๗๕ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ราคาปด(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๗ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

หลักทรัพย TRUE ๑,๐๐๐,๐๐๐ หน�วย 

(ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

๔,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๑๒ หน�วยลงทุนคงเหลือ ที่มีอยูกับบริษัทหลัก

ทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 

รหัสผูถือ หน�วย ๑๑๑๑๒๔๗๐๘๒๘๕๑ ช� อ

บัญชี นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล ใน

กองทุน ดังนี้ ๑)หน�วยลงทุน คงเหลือ 

กองทุนเปดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด

คอทพิวติ้ง A(PRINCIPAL GCLOUD-A)

๑,๐๑๖,๖๙๓.๒๐๘๐ 

หน�วย (ณ วันที่ ๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๙,๓๐๐,๔๐๔.๔๖ 

บาท (ณ วันที่ ๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาตอหน�วย 

๙.๑๔๗๗ บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒)หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปดพริน

ซิเพิล คอร ฟกซ อินคัม A (PRINCIPAL 

iFIXED-A) 

๕๒๐,๒๗๗.๑๔๑๑ 

หน�วย (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๖,๔๓๗,๔๔๑.๐๙ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาตอหน�วย 

๑๒.๓๗๓๑ บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓)หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปดพริน

ซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ A (PRINCIPAL 

VNEQ-A)

๔,๓๙๓.๘๒๗๕ 

หน�วย (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๖๗,๐๒๐.๘๑ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาตอหน�วย 

๑๕.๒๕๓๔ บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔)หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปดพริน

ซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I (PRINCIPAL 

VNEQ-I)

๙๗๒,๗๕๓.๑๘๓๓ 

หน�วย (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๑๔,๙๕๔,๘๑๕.๖๑ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาตอหน�วย 

๑๕.๓๗๓๗ บาท (ณ วัน

ที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๑๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕
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รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๕๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๖๗๖,๖๘๑,๑๑๗.๘๗ บาท (หกรอยเจ็ดสิบหกลานหกแสน

แปดหม� นหน่ึงพันหน่ึงรอยสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล 

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายโอฬาร แพงจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

ลงช� อลงช� อ

๑๓ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปด บัว

หลวงธนทวี เลขทะเบียนผูถือหน�วย

ลงทุน  ๘๘๘-๓๕๔๒๙๗-๒ ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล ที่มีอยู

กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

รวม บัวหลวง จํากัด

๒,๖๙๓,๓๗๗.๒๙๘๑ 

หน�วย (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๓๖,๐๗๒,๔๐๒.๑๕ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

มูลคาตอหน�วย 

๑๓.๓๙๓๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๙ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๑๔ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุนเปดกรุง

ศรีสมารทตราสารหนี้ ในหมายเลข ผู

ถือหน�วยลงทุน  ๕๙๙๘๐๑๔๙๒๔ ช� อ

บัญชีนายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

ที่มีอยูกับบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน กรุงศรี จํากัด

๔,๖๐๗,๕๒๖.๘๗๒๖ 

หน�วย (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๔๙,๗๘๒,๔๘๔.๘๕ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๐ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๑๕ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุน

เปด ทีเอ็มบี ธนชาต อิสทสปง อิน

คัม พลัส หมายเลขผูถือหน�วย

ลงทุน  ๐๐๒๒๓๗๓๔๖๕ ช� อบัญชีนาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล ที่มีอยูกับ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธน

ชาติ จํากัด

๕,๕๓๘,๙๐๔.๘๐๔๕ 

หน�วย (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๖๔,๑๐๓,๙๖๐.๘๖ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

มูลคาตอหน�วย 

๑๑.๕๗๓๔ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๑ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๑๖ หน�วยลงทุน คงเหลือ กองทุน

เปดวรรณ คอมเพล็กซ รีเทิรน 

๓YA เลขที่ผูถือหน�วยลงทุน 

๐๐๕๐๑๒๔๑๙๐๐๐๐๑๔ ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล ที่มีอยู

กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

วรรณ จํากัด

๕๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐ 

หน�วย (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๕,๑๘๙,๗๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๓ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๑๗ ทองคําแทง ฮั่วเซงเฮง ๙๖.๕ % แทง

ละ ๕๐ บาท 

๓๒ แทง นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๔๗,๖๘๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๔ มีนาคม 

๒๕๖๕) 

ราคา บาทละ ๒๙,๘๐๐ 

บาท (ณ วันที่ ๔ มีนาคม 

๒๕๖๕)เวลา ๑๒.๐๐ 

นาฬ�กาเปนทรัพยสิน

รายการที่ ๒๔ ตามคําสั่ง 

ที่ ย.๕๕/๒๕๖๕

๑๘ ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดหนึ่งพัน บาท ๘,๐๐๐ ใบ นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๔ มีนาคม 

๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๔ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๕/๒๕๖๕

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากประจํา ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็น

ทรัลพลาซา เวสตเกต เลขที่บัญชี 

๐๒๙-๘-๖๙๓๗๕-๕ ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑๐๓,๙๖๘.๘๔ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๕ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เลข

ที่บัญชี ๐๓๒-๘-๙๔๔๖๓-๔ ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑,๕๔๔.๐๓ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๖ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เลขที่

บัญชี ๐๓๙-๓-๓๔๓๕๗-๕ ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๖,๔๕๓,๐๑๕.๑๗ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๗ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาโรบินสัน ศรีราชา เลขที่บัญชี 

๕๒๖-๒-๑๗๒๗๕-๐ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑,๒๙๓.๘๔ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๙ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาโรบินสัน ศรีราชา เลขที่บัญชี 

๕๒๖-๒-๕๗๕๕๕-๓ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๒,๖๔๙,๔๒๙.๑๐ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๐ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาโรบินสัน ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๘๑๔-๒๗๑๖๕๓-๑ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๕,๓๐๗,๐๙๓.๘๗ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๓ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี ๒๗๙-๕-๔๓๑๘๐-๔ช� อ

บัญชี นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑๖๖,๔๔๙.๓๕ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๕ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน ศรีราชาเลขที่บัญชี ๘๓๕-

๑๗๑-๖๔๕-๒ช� อบัญชี นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๒,๕๔๖,๑๐๗.๒๔ 

บาท (ณ วันที่ ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๖ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน ศรีราชาเลข

ที่บัญชี ๕๙๙-๑-๒๐๐๐๐-๐ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๙๒๙,๘๒๙.๖๗ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๘ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน ศรีราชาเลข

ที่บัญชี ๕๙๙-๑-๑๙๙๙๙-๑ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๔,๗๑๘.๔๕ บาท (ณ 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๓๙ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน ศรีราชาเลข

ที่บัญชี ๕๙๙-๑-๑๗๗๘๑-๑ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๙๒๙,๘๒๙.๖๗ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๔๐ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๐ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสันศรีราชาเลข

ที่บัญชี ๕๙๙-๑-๑๗๗๔๔-๘ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๙๒๙,๘๒๙.๖๖ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๔๑ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๑ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน ศรีราชาเลข

ที่บัญชี ๕๙๙-๑-๐๖๓๘๕-๐ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๓๘๐,๘๔๖.๔๑ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๔๒ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๒ เงินในบัญชีเงินฝากประจํา ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน ศรีราชาเลขที่บัญชี ๕๙๙-

๒-๐๑๙๓๗-๗ช� อบัญชี นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๒๐,๗๓๒,๐๐๑.๓๗ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๔๓ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๓ เงินในบัญชีเงินฝากกระแสราย

วัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาโรบินสัน ศรีราชาเลข

ที่บัญชี ๕๙๙-๐-๐๐๐๘๘-๗ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๕๐๙,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๔๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๔ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

๒๐๒๓๐๐๘๔๓๕ช� อบัญชี นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๔๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๕ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

๒๐๒๒๐๕๗๙๘๓ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๓,๕๗๑,๐๕๘.๔๗ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๔๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๖ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขาศูนยการคาแปซิฟค 

พารค ศรีราชาเลขที่บัญชี ๖๒๖-๒-

๐๐๘๓๖-๗ช� อบัญชี นายสมโภชน ตั้ง

สิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๘,๐๘๔,๓๔๑.๗๗ 

บาท (ณ วันที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๔๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๗ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขาศูนยการคาแปซิฟค 

พารค ศรีราชาเลขที่บัญชี ๖๒๖-๒-

๐๔๙๙๙-๙ช� อบัญชี นายสมโภชน ตั้ง

สิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑,๐๒๒,๗๐๙.๕๙ 

บาท (ณ วันที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๔๘ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๘ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาแปซิฟค 

พารค ศรีราชา เลขที่บัญชี 

๓๗๐๐๖๓๘๘๘๕๙๐๓ ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๓๔๔,๑๒๕.๗๘ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๕๑ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๓๙ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) เลขที่

บัญชี ๐๑๑๘๒๑๑๐๘๐๓๒๐๐ช� อบัญชี 

นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๙,๙๒๔,๘๑๐.๔๔ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๕๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๐ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารออมสิน สาขาแปซิฟค 

พารค ศรีราชา เลขที่บัญชี 

๒๐๑๐๘๔๙๕๐๐๑ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑๔,๐๘๓,๗๙๔.๙๒ 

บาท (ณ วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๕๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๑ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด 

(มหาชน) สาขาศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๐๐๑๖๙๒๖๐๖ช� อบัญชี นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล 

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๒๖๙,๑๑๗.๓๘ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๕๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๒ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาแปซิฟค ศรีราชาเลขที่บัญชี 

๗๖๔๐๐๒๑๓๓๒ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล 

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๖๒,๒๑๐.๐๔ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๕๕ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๓ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาหนองมน เลขที่บัญชี 

๒๔๓๐๓๒๕๗๘๐ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล 

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๑,๑๘๔,๐๑๖.๙๙ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๕๖ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๔ เงินในบัญชีเงินฝากประจําธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาหนอง

มนเลขที่บัญชี ๒๔๓๒๐๕๖๑๗๕ช� อ

บัญชี นายสมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล 

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๙,๐๓๘,๒๓๓.๙๗ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๕๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๕ เงินในบัญชีเงินฝากประจํา

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาตลาดศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๗๓๒๐๓๓๕๔๕ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล 

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๖๒,๖๔๕.๒๑ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๕๘ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๖ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาตลาดศรีราชาเลขที่บัญชี 

๒๗๓๐๒๓๕๐๓๕ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล 

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๔๙๗,๔๕๐.๓๒ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๕๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๗ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาทาเรือแหลมฉบังเลขที่บัญชี 

๒๗๗๐๓๑๓๓๔๗ช� อบัญชี นาย

สมโภชน ตั้งสิริโรจนสกุล 

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๖๒,๒๖๓.๔๗ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

เปนทรัพยสินรายการ 

ที่ ๖๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๘ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกัน

ชีวิตของบริษัท เอไอเอ จํากัด 

หมายเลขกรมธรรมU ๘๘๔๐๗๓๗๒๙

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๓๘๕,๘๓๑.๘๑ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

มูลคาเวนคืนเปน

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖๑ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๔๙ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกัน

ชีวิตของบริษัท เอไอเอ จํากัด 

หมายเลขกรมธรรมU ๘๘๐๘๖๒๒๗๗

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

เด็กชายสินธุ

ชา ตั้งสิริโรจน

สกุล

๕๑,๒๓๔.๔๖ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

มูลคาเวนคืนเปน

ทรัพยสินรายการที่ 

๖๒ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๕๐ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมแบบ

ประเภท ยูนิต ลิงคของบริษัท 

FWD จํากัด หมายเลขกรมธรรม 

๔๑๑๔๖๕๓๖

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๘๕,๐๘๘.๕๒ 

บาท (ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

มูลคาเวนคืนเปน

ทรัพยสินรายการที่ 

๖๓ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕

๕๑ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกัน

ชีวิตของบริษัทไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) หมายเลขกรมธรรม 

๓๙๙๙๘๐๙๗

- นายสมโภชน 

ตั้งสิริโรจนสกุล

๔,๑๑๒,๔๒๒ 

บาท (ณ วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕) 

มูลคาเวนคืนเปน

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖๔ ตามคําสั่ง ที่ ย.

๕๔/๒๕๖๕
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อลิทัวเนียประกาศปิดด่านไม่ให้สินค้าเข้าออก Kaliningrad 

อุณหภูมิสงครามยูเครนก็ร้อนขึ้นทันที เพราะดินแดน

เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างลิทัวเนียกับโปแลนด์นั้นเป็นของ

รัสเซีย

เป็นจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความเปราะบาง, อ่อน

ไหว และบางครั้งถูกเรียกว่าเป็น “จุดอันตรายที่สุด” ของยุโรป 

เพราะอาจจะเกิดสงครามจากความขัดแย้งเล็กๆ ที่กลายเป็น

เรื่องใหญ่ได้

ลิทัวเนียบอกว่าท่ีต้องปิดก้ันไม่ให้สินค้าเข้าออก Kaliningrad 

นั้นเป็นไปตามมาตรการคว่ำาบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย

เมื่อดินแดนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และเมื่อ       

ลิทัวเนียเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปก็จำาเป็นต้องทำาตามมติ มอส                                                                           

โกโวยลั่น เรียกอุปทูตลิทัวเนียและทูตอียูประจำามอสโกไปที่

กระทรวงต่างประเทศรัสเซียเพื่อประท้วง

แต่ผู้นำาลิทัวเนียยืนยันว่าไม่กลัวเสียงขู่จากรัสเซีย

รัสเซียย้ำาว่าการกระทำาของลิทัวเนียเป็นการยั่วยุให้เกิด

ความตึงเครียดรอบใหม่

ซ้ำาร้าย อเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก ประธานาธิบดีแห่ง

เบลารุส ในการพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย 

ประกาศว่าการปิดล้อมการขนส่งสินค้าบางส่วนไปยังคาลินิน

กราดนั้น “คล้ายกับการประกาศสงคราม”

ข่าวมีมาจากสำานักข่าวทางการรัสเซีย RIA Novosti โดย

อ้างอิงจากการประชุมระหว่าง Lukashenko กับ Putin

มีการอ้างคำาพูดของผู้นำาเบลารุสว่า “เรากังวลมากกับ

สถานการณ์และนโยบายที่เพื่อนบ้านของเราติดตามทิศทางของ

ผู้นำาของโปแลนด์และลิทัวเนีย ซึ่งดูเหมือนจะพยายามสร้าง

บรรยากาศเผชิญหน้ามากขึ้น...”

เขาอ้างว่าทหารรับจ้างส่วนใหญ่ในยูเครนมาจากโปแลนด์ 

“ผมไม่เข้าใจว่าทำาไมพวกเขาต้องการการเผชิญหน้าแบบ

นี้ แต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยู่เบื้องหลังและผลักดันเรื่องนี้ เป็น

นโยบายที่น่ารังเกียจและเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าว”

สื่อรัสเซียอ้างคำาพูดของ Lukashenko ต่อว่า

“ลิทัวเนียก็ทำาอะไรแบบนี้เหมือนกัน มีข้อมูลเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ เกี่ยวกับแผนระงับการเดินทางจากรัสเซียผ่านเบลารุส                                                                                 

ไปยังคาลินินกราด เพื่อโดดเดี่ยวเมืองคาลินินกราด...นี่มัน

เหมือนกับการประกาศสงคราม! เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสภาวะ

ปัจจุบัน”

ภายใต้บรรยากาศการสนทนาแบบนี้แหละที่ปูตินให้ความ

มั่นใจกับผู้นำาเบลารุสว่ารัสเซียจะจัดหาอาวุธที่เหมาะสมสำาหรับ

กองทัพเบลารุสเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันที่

เรียกว่า รัฐสหภาพ ของรัสเซียและเบลารุส กับภูมิหลังของการกระ

ทำาที่ก้าวร้าวโดยตะวันตก

Lukashenko ไปถึงมอสโกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ในขณะที่

ความตึงเครียดประเด็นคาลานินกราดถูกยกระดับขึ้นอย่างร้อนแรง

ปูตินบอกลูกาเชนโกว่ารัสเซียจะจัดหาระบบขีปนาวุธ 

Iskander-M ให้กับกองทัพเบลารุสพร้อมกระสุนทุกประเภท รวมถึง

หัวรบนิวเคลียร์ด้วย

แต่ในเวลาเดียวกันนั้น Gitanas Nauseda ประธานาธิบดี

ลิทัวเนียก็ประกาศสำาทับว่าเขาจะไม่มีการยอมตามแรงกดดันของ  

มอสโก

เพราะลิทัวเนียจะต้องเดินตามมติของสหภาพยุโรปว่าด้วย

การจำากัดการขนส่งสินค้ารัสเซียไปยังคาลินินกราด

ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ 

Josep Borrell ย้ำาว่าสหภาพยุโรปจะทบทวนแง่มุมทางกฎหมาย

ของแนวทางการคว่ำาบาตรของคณะกรรมาธิการยุโรปในประเด็น

นี้ 

แต่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนลิทัวเนียว่า หากไม่

ยอมถอยจากคำาสั่งเดิม รัสเซียก็สามารถใช้ “มาตรการเพื่อปกป้อง

ผลประโยชน์ของชาติ” 

นั่นอาจจะหมายถึงการใช้ความรุนแรง

ซึ่งอาจจะนำาไปสู่สงครามที่บานปลายและขยายวงออกจาก

ยูเครนได้

นี่คือความน่ากลัวของสถานการณ์ที่อ่อนไหวอย่างยิ่งในวันนี้

ยูเครนอ้างว่ารัสเซียพยายามจะดึงเอาเบลารุสมาร่วมทำา

สงครามกับยูเครน

ยูเครนอ้างข่าวกรองทางทหารว่ารัสเซียได้ส่งอาวุธหนักไปให้

กับเบลารุสแล้ว

หากมีการยิงโจมตีจากเบลารุสใส่เป้าหมายในยูเครน...ก็ย่อม

จะกดดันให้ยูเครนต้องตอบโต้ด้วยอาวุธเช่นกัน

ไม่ว่าการยิงจากเบลารุสจะเป็นฝีมือของเบลารุสเอง หรือจะ

เป็นผลงานของทหารรัสเซียที่จงใจจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดความ

บาดหมางระหว่างยูเครนกับเพื่อนบ้านทางเหนือก็ตาม

ก่อนหน้านี้ เบลารุสก็ได้มีความเคลื่อนไหวทางทหารอย่าง

คึกคัก

เช่น ประกาศซ้อมรบ, ระดมทหารจากหลายหน่วยไปประชิด

ติดชายแดนของตนกับทั้งยูเครนและโปแลนด์

อีกทั้งยังมีข่าวคราวการล่วงล้ำาน่านฟ้าเป็นระยะๆ

หากเกิดการปะทะกันระหว่างยูเครน, เบลารุส, โปแลนด์ 

และทหารรัสเซียที่ประจำาการอยู่ใน Kaliningrad ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็น

ผู้ยั่วยุให้เกิดเรื่องก่อนก็ตาม

นั่นเท่ากับเป็นการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับสมาชิกของ 

NATO ทันที

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ได้ออกมาตอกย้ำาถึง

พันธกรณีของ NATO ที่จะต้องปกป้องสมาชิกขององค์กรทาง

ทหารนี้หากถูกโจมตี

เท่ากับเป็นการขยับเข้าใกล้การเปิดศึกระหว่าง NATO กับ

รัสเซีย

คำาว่า “สงครามในสมรภูมิยุโรป” จึงเริ่มจะถูกกล่าวขาน

บ่อยขึ้นและหนักขึ้น

ฟัง ส.ส.รัสเซียคนหนึ่งออกทีวี ประกาศว่าหากเกิด

สงครามในระดับยุโรป รัสเซียคงจะใช้ขีปนาวุธทันสมัยใหม่

ล่าสุดคือ Samart ที่สามารถยิงข้ามทวีปได้เพื่อเป็นการสั่งสอน 

NATO

และเป้าหมายการโจมตีจุดแรกนั้น...ส.ส.รัสเซียคนนี้บอก

ว่าก็คือกรุงลอนดอน

เพราะนายกฯ อังกฤษ บอริส ยอห์นสัน และรัฐมนตรีต่าง

ประเทศ ลิซ ทรัสซ์ เป็นแกนสำาคัญของยุโรปตะวันตกที่หนุน

เนื่องยูเครนและต่อต้านรัสเซียอย่างออกนอกหน้าที่สุด

ก็ได้แต่เพียงหวังว่า “สงครามน้ำาลาย” จะไม่แปรสภาพ

เป็นสงครามจริงๆ เท่านั้นเอง

แต่ไม่มีใครรับรองว่า “ฉากทัศน์เลวร้ายสุดๆ” จะไม่เกิด

ขึ้นถ้ายักษ์ใหญ่ที่กำาลังจ้องตากันประเมินสถานการณ์ผิดพลาด

เหมือนสงครามโลก 2 ครั้งก่อน!.

พ

หรือ Kaliningrad จะกลายเป็น

ฉนวนสงครามขยายวง?

พบ46ศพในรถบรรทุกที่เท็กซัส

จี7ประณามรัสเซีย

จรวดลงห้างดับ18

ก๊าซคลอรีนรั่วที่จอร์แดนเสียชีวิต 13 คน

อกาบา • เอเอฟพีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารเพ่ิมข้ึนเป็น 

13 คนจากเหตุก๊าซคลอรีนร่ัวไหลบริเวณท่าเรือเรดซีท่ีอ่าวอกาบา จอร์แดน

เมื่อวันจันทร์ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 250 ราย ในจำานวนน้ี 123 คน

ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในวันอังคาร ส่วนใหญ่เนื่องจากสูดหายใจ

เอาก๊าซพิษเข้าไป โดยก๊าซคลอรีนเป็นสารทำาความสะอาดท่ัวไปท่ีมีใช้ใน

อุตสาหกรรมต่างๆ อุบัติเหตุคร้ังน้ีเกิดข้ึนจากตู้คอนเทนเนอร์ท่ีบรรจุสาร

เคมีตกกระแทกลงท่ีท่าเรือระหว่างท่ีรถเครนกำาลังเคล่ือนย้ายข้ึนเรือ แต่

สายเคเบิลขาด แรงกระแทกส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์ระเบิดและก๊าซเหลวสี

เหลืองกระจายไปท่ัวเป็นบริเวณกว้างของชายหาดทางใต้ท่ีอยู่ใกล้เคียง 

ศรีลังการะงับการขายน้ำามัน

โคลัมโบ • ศรีลังการะงับการขายเชื้อเพลิงทั้งหมดทุกประเภทเป็นเวลา 

2 สัปดาห์ ยกเว้นบริการที่จำาเป็น เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา เอเอฟพี

รายงานว่าศรีลังกากำาลังเผชิญกับการล่มสลายทางเศรษฐกิจครั้งเลวร้าย

ที่สุด ขณะที่ปริมาณน้ำามันเชื้อเพลงสำารองแตะระดับต่ำาสุด เมื่ออุปทาน

ที่เหลือแทบไม่เพียงพอสำาหรับอีกหนึ่งวัน บันดุลา กุนาวาร์ดานา โฆษก

รัฐบาลศรีลังกา กล่าวว่า การห้ามจำาหน่ายน้ำามันเป็นการสงวนน้ำามัน

เบนซินและน้ำามันดีเซลไว้สำาหรับกรณีฉุกเฉิน และเรียกร้องภาคเอกชนให้

พนักงานทำางานจากที่บ้าน.

เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

อังคารท่ี 28 มิถุนายน 2565 ว่า จากการ

เปิดเผยของเจ้าหน้าท่ีสหรัฐพบผู้อพยพอย่าง

น้อย 46 ศพ อยู่ในและรอบๆ รถบรรทุก

เทรลเลอร์คันหน่ึงท่ีจอดท้ิงไว้ริมถนนสาย

หน่ึงท่ีชานเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส 

เม่ือวันจันทร์ตามเวลาท้องถ่ิน เมืองน้ีอยู่

ห่างจากชายแดนเม็กซิโกด้วยการขับรถราว 

2-3 ช่ัวโมง เคยเกิดเหตุพบศพผู้อพยพในรถ

บรรทุกเทรลเลอร์เช่นน้ีเมื่อ 5 ปีก่อน

ชาร์ลส์ ฮูด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับ

เพลิงเมืองซานอันโตนิโอ แถลงว่า ขณะนี้

ยืนยันผู้เสียชีวิตที่รถบรรทุกเทรลเลอร์ ได้

แล้ว 46 ศพ และมีผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตและ

มีสติ 16 คน โดยเป็นผู้ใหญ่ 12 คน และ

เยาวชน 4 คน โดยส่งเข้ารักษาตัวในโรง

พยาบาล พวกเขามีอาการของฮีตสโตร์ก

และหมดแรงจากความร้อน ในรถบรรทุก

คันที่พบศพไม่พบว่ามีน้ำาดื่มอยู่เลย รถคัน

นี้เป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์ห้องเย็น แต่ใน

ส่วนของห้องเย็นไม่มีเครื่องปรับอากาศ 

เจ้าหน้าที่เผยว่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 

3 คนที่ เกี่ยวข้องกับเหตุพบศพผู้อพยพ

จำานวนมากในรถบรรทุกครั้งนี้

เมืองซานอันโตนิโออยู่ห่างจากพรม 

แดนเม็กซิโกราว 250 กิโลเมตร เป็นเส้น

ทางผ่านหลักในการลักลอบนำาผู้อพยพเข้า

สหรัฐ เนื่องจากมีทางหลวงสายไอ-35 ถนน

สายหลักที่ทอดตัวตลอดพรมแดนเม็กซิโก

และมีรถบรรทุกวิ่งอย่างหนาแน่น 

ในวันจันทร์ที่เกิดเหตุ เมืองซานอันโต

นิโอเผชิญคลื่นความร้อนทำาลายสถิติ พื้นที่

ที่พบศพผู้เสียชีวิตในรถบรรทุก อุณหภูมิสูง

ถึง 39.5 องศาเซลเซียส

วิลเลียม แมคมานัส ผู้บังคับการ

ตำารวจเมืองซานอันโตนิโอ เผยว่า ตำารวจ

ได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินเม่ือเวลาราว 

17.50 น. วันจันทร์ หรือ 05.50 น. ตามเวลา

ประเทศไทย พนักงานคนหน่ึงท่ีทำางานอยู่ใน

อาคารใกล้บริเวณน้ัน ได้ยินเสียงร้องขอความ

ช่วยเหลือ เขาจึงเดินออกมาสำารวจและพบรถ

บรรทุกเทรลเลอร์ท่ีประตูเปิดแง้มอยู่ เขาเปิด

ประตูดูและพบผู้เสียชีวิตหลายศพอยู่ด้านใน

มาร์เซโล เอบราด รัฐมนตรีต่าง

ประเทศเม็กซิโก ระบุว่าเหตุท่ีเกิดข้ึนเป็น

โศกนาฏกรรม และเผยว่าเจ้าหน้าท่ีสถาน

กงสุลเม็กซิโกเดินทางไปโรงพยาบาลท่ีให้การ

รักษาผู้ท่ีพบในรถบรรทุก และจะให้ความ

ช่วยเหลือเท่าท่ีเป็นไปได้ โดยเผยด้วยว่าผู้

รอดชีวิต 2 คนเป็นชาวกัวเตมาลา   

เมืองซานอันโตนิโอเคยเกิดโศกนาฏ 

กรรมกับผู้ อพยพคล้ายกันนี้ เมื่ อ เดือน

กรกฎาคม 2560 รถบรรทุกเทรลเลอร์ซึ่ง

มาจอดที่ลานจอดรถของห้างวอลมาร์ทพบ

ผู้อพยพเสียชีวิต 10 ศพ เนื่องจากหายใจ

ไม่ออกจนเสียชีวิตในเทรลเลอร์ที่เครื่อง

ปรับอากาศเสียและช่องระบายอากาศอุด

ตัน ขณะที่อีกหลายสิบชีวิตส่งเข้ารักษาตัว

ในโรงพยาบาลด้วยอาการฮีตสโตร์กและ

ภาวะขาดน้ำา ต่อมาศาลตัดสินจำาคุกตลอด

ชีวิต เจมส์ มัทธิว แบรดลีย์ จูเนียร์ คนขับ

รถบรรทุกคันนี้ฐานค้ามนุษย์. 

เคียฟ • การโจมตีด้วยขีปนาวุธ

ของรัสเซียถล่มห้างสรรพสินค้า

แห่งหน่ึงท่ีมีผู้คนหนาแน่นในตอน

กลางของยูเครนคร่าชีวิตไปอย่าง                                                     

น้อย 18 ราย เป็นสิ่งที่ผู้นำากลุ่ม

จี7 ประณามว่าเป็นอาชญากรรม

สงคราม 

เอเอฟพีรายงานว่าบรรดา

ผู้นำาชาติของกลุ่มประเทศจี7 ให้

คำามั่นว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์                                                      

ปูติน ของรัสเซียและผู้ที่เกี่ยว 

ข้องจะต้องให้คำาอธิบายและรับ

ผิดชอบต่อการโจมตีในเมืองเคร

เมนชุกเมื่อวันจันทร์ และเกิดขึ้น 

ในช่วงเวลาที่มีคนพลุกพล่านที่ 

สุดของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้

“การโจมตีตามอำาเภอใจ                                         

ต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ถื อ เป็น

อาชญากรรมสงคราม เป็นการ

โจมตีท่ีน่ารังเกียจ” กลุ่มจี7 แถลง  

การณ์ประณาม 

ยูเครนกล่าวหารัสเซียว่า

จงใจมุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเรือน 

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี 

ของยูเครนเรียกว่า “เป็นหนึ่งใน

การกระทำาของผู้ก่อการร้ายที่ ไร้

ยางอายที่สุดในประวัติศาสตร์

ยุโรป” ระหว่างการออกอากาศ

ตอนเย็นด้วยการโพสต์บนเทเล

แกรม ระบุด้วยว่า “เมืองที่สงบ

สุข ศูนย์การค้าธรรมดาทั่วไป 

ผู้หญิง, เด็กๆ และพลเรือน

ธรรมดามากมายอยู่ภายในนั้น” 

เซเลนสกีที่ ก่อนหน้านั้นแชร์

วิดี โอของห้างที่ถูกไฟลุกท่วม 

โดยมีหน่วยกู้ภัยหลายสิบคน

และรถดับเพลิงอยู่ด้านนอก

ดมิโทร ลูนิน ผู้ว่าการภูมิ                                                

ภาคโพลตาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ                                                  

เมืองเครเมนชุคกล่าวเมื่อวัน

อังคารว่า มีผู้เสียชีวิต 18 ราย

จากการโจมตีครั้ งนี้  ขณะที่

หน่วยฉุกเฉินรายงานว่ามีผู้ได้รับ

บาดเจ็บ 59 ราย.

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP PREMIUM สู่สากล     สุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดี

กรมการพัฒนาชุมชน แถลงข่าวการจัดงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP PREMIUM 

สู่สากล พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ยกระดับผู้ประกอบการ 

โอทอปสู่ตลาดสากล กำาหนดเปิดตลาด 4-8 กรกฎาคม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ซานอันโตนิโอ • เจ้าหน้าที่สหรัฐเผยพบผู้อพยพอย่างน้อย 46 ศพอยู่ในและรอบๆ รถ

บรรทุกเทรลเลอร์ที่จอดทิ้งไว้ริมถนนสายหนึ่งย่านชานเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัสเมื่อ

วันจันทร์ และมีผู้อพยพที่ยังมีสติ 16 คนส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

รถพบศพ • ภาพทางอากาศเจ้าหน้าที่สหรัฐกำาลังตรวจสอบรถบรรทุกเทรลเลอร์ที่พบศพ คาดว่าเป็นผู้อพยพ 46 

ราย จอดทิ้งไว้ริมถนนในเมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  



ครม.คุมราคา

เม� อวันที่ 16 มิ.ย.2565 โดยใหตออายุตั้งแต

วันที่ 1 ก.ค.2565 ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566

สําหรับรายการสินคาและบริการ

ควบคุมป 2565 ไดแก 1.หมวดกระดาษ 

และผลิตภัณฑ ไดแก กระดาษทําลูกฟูก 

กระดาษเหนียว กระดาษพิมพและเขียน 

2.หมวดบริภัณฑขนสงยางรถจักรยาน

ยนต ยางรถยนต รถจักรยานยนต รถยนต

บรรทุก 3.หมวดปจจัยทางการเกษตร กาก

ดีดีจีเอส เคร� องสูบน้ํา ปุย ยาปองกันหรือ

กําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช รถเกี่ยวขาว รถ

ไถนา หัวอาหารสัตว อาหารสัตว 4.หมวด 

ผลิตภัณฑปโตรเลียม กาซปโตรเลียมเหลว 

น้ํามันเชื้อเพลิง 5.หมวดยารักษาโรค และ

เวชภัณฑ ยารักษาโรค เวชภัณฑ เกี่ยวกับ

การรักษาโรค 6.หมวดวัสดุกอสราง ทอพี

วีซี ปูนซีเมนต สายไฟฟา เหล็กโครงสราง 

รูปพรรณ เหล็กแผน เหล็กเสน 

7.หมวดสินคาเกษตรที่สําคัญ ขาว

เปลือก ขาวสาร ขาวสาลี ขาวบารเลย 

ขาวโพด ตนพันธุ ทอนพันธุ มันสําปะหลัง

และผลิตภัณฑ ผลปาลมน้ํามัน มะพราวผล

แก และผลิตภัณฑยางพารา ไดแก น้ํายางสด 

ยางกอน เศษยาง น้ํายางขน ยางแผน ยาง

แทง ยางเครป 8.หมวดสินคาอุปโภคบริโภค 

กระดาษชําระ กระดาษเช็ดหนา แชมพู ผง

ซักฟอก น้ํายาซักฟอก ผลิตภัณฑลางจาน ผา

อนามัย ผาออมสําเร็จรูปเด็กและผูใหญ สบู

กอน สบูเหลว 9.หมวดอาหาร กระเทียม ไข

ไก ทุเรียน นมผง ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภค

ชนิดเหลว ไมรวมถึงนมเปรี้ยว น้ํามัน และ

ไขมัน ที่ ไดจากพืชหรือสัตวทั้งที่บริโภคได

หรือไมได แปงสาลี มังคุด ลําไย สุกร เนื้อ

สุกร หอมหัวใหญ อาหารกึ่งสําเร็จรูปบรร

จุภาชนะผนึก อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด

สนิท 10.หมวดอื่นๆ เครื่องแบบนักเรียน 

11.หมวดบริการ การใหสิทธิในการเผยแพร

งานลิขสิทธิ์เพลงเพ� อการคา บริการซื้อขาย 

และหรือบริการขนสงสินคาสําหรับธุรกิจ

ออนไลน บริการทางการเกษตร บริการรักษา

พยาบาล บริการทางการแพทย และบริการ

อ� นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค 

และบริการรับชําระเงิน ณ จุดบริการ 

ทั้งนี้ ครม.ไดมีมติเม� อวันที่ 22 มิ.ย. 2564 

เห็นชอบกําหนดสินคาและบริการควบคุม

ป 2564 ซึ่งจะสิ้นสุดการบังคับใชในวันที่ 

30 มิ.ย.2565 นี้ เพ� อเปนการดูแลสินคาและ

บริการที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของพี่

นองประชาชน เพ� อปองกันการกําหนดราคา

ซื้อ ราคาจําหน�าย หรือกําหนดเง� อนไขและ

วิธีปฏิบัติทางการคาอันไมเปนธรรม ไมเกี่ยว

กับกรณีราคาสินคาหรือบริการแพงขึ้นตาม

กลไกตลาดปกติ 
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15ภูมิภาค-ขาวตอหนาหนึ่ง

ขาว

12

สลดปูถอยรถทับหลานสาว 1 ขวบตาย

พิษณุโลก • เม� อเวลา 08.30 น วันที่ 28 มิ.ย.65  ร.ต.อ.ศิริพงษ 

เง� องจันทอง รอยเวร สภ.นครไทย จ.พิษณุโลก รับแจงมีรถ

กระบะทับเด็กเสียชีวิต 1 ราย บริเวณหนาบานเลขที่ 76 

ม.15 บ.หวยน้ําไซ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จึงประสานแพทย

เวร รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบ

ผูเสียชีวิตเปนเด็กหญิงอายุประมาณ 1 ขวบ คือ ด.ญ.นอง

พรฟา แซหวา เสียชีวิตอยูบริเวณลอรถกระบะฝงซาย โดยมี

นายโกะ แซหวา อายุ 56 ป ซึ่งมีศักดิ์เปนปูเปนผูขับอยูใน

อาการตกใจ แตเด็กหญิงเสียชีวิตในที่สุด ญาติๆ ตางร่ําไห

ดวยความโศกเศรา จากการสอบสวนเบื้องตนทราบวา ขณะที่

นายโกะกําลังจะถอยรถออกไปทําธุระนอกบาน เด็กหญิงสมได

เดินตามออกมาโดยที่ปูไมรู เพราะคิดวาอยูกับยาในบาน เปน

จังหวะที่นายโกะถอยรถออกมาพอดีและทับศีรษะเด็กหญิง

จนเสียชีวิตในที่สุด เบื้องตนอยูระหวางสอบปากคํา สวนศพ

ไดมอบใหญาติไปบําเพ็ญกุศลตอไป ขณะที่นายกิตติพงษ แซ

หวา อายุ 37 ป และ น.ส.มยุรา แซโหล อายุ 36 ป พอและ

แมเด็กอยูในอาการช็อกและเสียใจ 

รวบแกงเงินกู ใชกาวหยอดกุญแจราน

เพชรบุรี • จากกรณีนางสะเทือน อวมแดง อายุ 65 ป เจาของ

รานขายของชําผูเสียหายถูกแกงทวงหนี้ใชไมเสียบลูกชิ้นเสียบ

เขาไปในแมกุญแจแลวหยอดกาวรอนใสที่ล็อกประตูรานทั้ง 

4 บาน เพ� อไมใหเขาไปเปดรานขายของได เหตุเกิดเม� อวัน

ที่ 25 มิ.ย.ที่ผานมา ลาสุดเม� อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ สภ.ชะอํา 

จ.เพชรบุรี พ.ต.อ.วายุภักษ วงศศักดิรินทร ผกก. พรอมดวย

ชุดสืบสวนไดรวมแถลงขาวจับกุมตัว นายบุญรอด หรือสอง 

จํานงกกุล อายุ 24 ป ชาว ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี 

และนายพีรพัฒน หรือกัน สีวงสา อายุ 24 ป ชาว อ.บอพลอย 

ตามหมายจับของศาลจังหวัดเพชรบุรี จ 168/2565 ในขอหา 

“รวมกันทวงหนี้ในลักษณะขมขู การใชความรุนแรง หรือการ

กระทําอ� นใดที่ทําใหเกิดความเสียหายแกรางกาย ช� อเสียงหรือ

ทรัพยสินของลูกหนี้หรือผูอ� น, รวมกันประกอบธุรกิจการให สิน

เช� อสวนบุคคลภายใตการกํากับทางการคาปกติ โดยไมไดขอ

อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และใหบุคคล

อ� นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด โดย

ทั้งคูใหการรับสารภาพวาเปนเจาหนี้เงินกูนอกระบบและใหผู

เสียหายกูเงินจริง นายพีรพัฒนสารภาพวาเปนผูใชกาวตราชาง

หยอดกุญแจจริง สวนนายบุญรอดปฏิเสธไมไดมีสวนรวมในการ

ใชกาวหยอดกุญแจแตอยางใด ทําเพ� อตองการขมขูใหจายเงิน.

ทางดานนายสรพงศ ไพฑูรยพงษ รอง

ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก

กลาง เปดเผยวา ที่ประชุมไดพิจารณาผล

กระทบจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น เทียบ

กับอัตราคาโดยสารรถประจําทาง พบวา

อัตราคาโดยสารในปจจุบันสะทอนราคา

น้ํามันที่ระดับ 27 บาทตอลิตร ซึ่งปจจุบัน

ราคาน้ํามันดี เซลขยับราคาขึ้นมาเปน 

35 บาทตอลิตร สงผลกระทบตอผูประกอบ

การรถโดยสารใหไดรับความเดือดรอนและ

เตรียมปรับลด-หยุดเที่ยววิ่ง 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหปรับขึ้นคา

โดยสารรถประจําทางหมวด 2 (วิ่งระหวาง

กรุงเทพฯ-ตางจังหวัด) และ หมวด 3 (วิ่ง

ระหวางจังหวัด-จังหวัด และอําเภอ-อําเภอ) 

ใหปรับขึ้นคาโดยสารในอัตรา 5 สตางคตอ

กิโลเมตร ซึ่งเปนอัตราที่ปรับขึ้นแลวเทาทุน ผู

ประกอบการสามารถดําเนินกิจการได โดยไม

สงผลกระทบตอประชาชนผู โดยสารจนเกิน

ไป โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 4 ก.ค.นี้ อยางไร

ก็ตาม ในสวนรถ บขส. ยังใหตรึงคาโดยสาร

ตออีก 3 เดือน เพ� อบรรเทาผลกระทบตอ

ประชาชน พรอมใหเตรียมรถใหเพียงพอตอ

ความตองการเดินทางของประชาชน 

รายงานขาวจากสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อ

เพลิง (สกนช.) เปดเผยวา จากการติดตาม

สถานการณสูรบระหวางรัสเซีย-ยูเครน ที่มี

ความยืดเยื้อ สงผลกระทบตอราคาพลังงาน

ตลาดโลกรวมถึงไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ซึ่งคงถึงเวลาแลวที่ตองทบทวนแนวทางการ

อุดหนุนราคาพลังงานในประเทศใหมีความ

เหมาะสมมากขึ้น จากปจจุบันที่รัฐบาลมี

นโยบายใหอุดหนุนราคาเหลือครึ่งหนึ่ง เพ� อ

ตรึงราคาขายปลีกดีเซลไมใหเกิน 35 บาท/ลิตร 

จากกอนหนานี้ใหกองทุนอุดหนุน 100% 

เพ� อตรึงไวไมใหเกิน 30 บาท/ลิตร 

ทั้งนี้ รัฐบาลคงตองหาเงินมาชวย

สนับสนุนกองทุน เพราะยอมรับวาจาก

นี้ ไปสถานะของกองทุนจะติดลบต่อเนื่อง

ตราบใดที่รัฐบาลยังมีนโยบายอุดหนุนราคา

พลังงาน ทั้งที่ยังไมมีเงินจากแหลงไหนเขา

มาเสริมสภาพคลอง ขณะที่กองทุนไดทยอย

ผอนคลายการอุดหนุนมาเปนระยะๆ แตยัง

คงมาตรการชวยเหลือประชาชนกลุมเปราะ

บางตอเน� อง และควรเนนความชวยเหลือ

ใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางพอคาแมคา ผูมี

รายไดนอย และอุตสาหกรรมภาคขนสงที่มี

ผลตอราคาสินคาใหสามารถซื้อเชื้อเพลิงได

ในราคาถูกกวาในตลาด 

“ในระยะตอไปอาจตองมีการทบทวน

มาตรการใหมีความเหมาะสมกับสถาน 

การณราคาพลังงานตลาดโลกที่ผันผวนสูง

ใหมากขึ้น แตไมถึงกับการปลอยลอยตัว 

เพราะจะกลายเปนการสรางปญหาหนัก

เกินไป เชน อาจปรับลดการอุดหนุนเหลือ 1 

ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของราคาเชื้อเพลิงไดหรือ

ไม จากปจจุบันอุดหนุนอยูครึ่งหนึ่ง สวน

ประชาชนที่มีกําลังซื้อสูงกวารัฐอาจชวย

เหลือในเร� องการใหสวนลดผานโครงการ

ตางๆ เชน ชิมชอปใช หรือเที่ยวดวยกัน ตอ

ไปเปนตน” รายงานขาวระบุ 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันกองทุนมีสถานะ

ติดลบ 1.02 แสนลานบาท โดยกองทุน

อุดหนุนราคาดีเซล 11.07 บาท/ลิตร ไมให

เกิน 35 บาท/ลิตร ครึ่งหนึ่งของราคาจริง

ควรจะอยูที่ 46.01 บาท/ลิตร คิดเปนเงิน

ไหลออกจากกองทุนวันละประมาณ 700 

ลานบาท หรือเดือนละประมาณ 20,000 

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เร่ง

ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

Young OTOP ทั้ง 5 ประเภท จำานวน 

100 ราย ภายใต้แนวคิด “สุดปัง Young 

OTOP Chick & Cool” เน้นนำาความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรมสมัยใหม่ มา

พัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของ

ชุมชน เพื่อเป็นส่วนสำาคัญในการกระตุ้น

เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

การสร้ า ง เอกลั กษณ์ ให้ กั บตั ว

ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีสนใจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม เป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญ

ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและจูงใจให้

ผู้บริโภคซ้ือสินค้าได้ กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำา โครงการ

พัฒนาต่ อยอดภูมิ ปัญญาผลิ ตภัณฑ์  

Young OTOP สู่สากลขึ้น เพื่อพัฒนา

ทักษะความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

หรือ Young OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร 

เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้

ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ ไม่ใช่อาหาร 

โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาต่อยอด นำาไป

สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน ตรงใจผู้บริโภคทั้งในและต่าง

ประเทศ รวมทั้งช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย

ของประชาชน เพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจต่อไป !!

พช.หนุนปั้น Young OTOP 

นำาอัตลักษณ์ผสานนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

ใครที่กำ�ลังมองห�ผ้�ไทย ดีไซน์

สวยเฉียบ ในร�ค�คุ้มค่� กรมก�รพัฒน�

ชุมชน (พช.) ชวนม�ช้อปผลง�นแฟชั่น

ผ้�ไทยดีไซน์เก๋และเท่ ของน้องๆ Young 

OTOP ท่ีคัดม�แล้วว่�เร่ิด ใส่แล้วสวยอย่�งไทย 

แต่ดูโมเดิร์นได้ ในสไตล์ตัวเอง !! 

ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ จ�ก 

กรมก�รพัฒน�ชุมชน ที่ได้จัดทำ�หลักสูตร

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ให้กับผู้ประกอบก�ร 

Young OTOP ซ่ึงมีอ�ยุระหว่�ง 15 – 30 ปี 

จ�กทั่วประเทศ เข้�ร่วมใน “โครงการ

พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์  

Young OTOP สู่สากล” ภ�ยใต้กิจกรรม 

Young OTOP ใส่ความแซ่บ !! 

ให้ผ้าไทย ช้อปเลย..ที่ Shopee

“สุดปัง Young OTOP Chick & Cool”  

พร้อมคัดสรรสินค้�ท่ีโดดเด่นกว่� 100 ร�ยก�ร 

ทั้งผ้� เครื่องแต่งก�ย อ�ห�ร เครื่องดื่ม 

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และ

สมุนไพรท่ีไม่ใช่อ�ห�ร ม�ข�ยบนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ทั้ง Shopee , Lazada ภ�ยใต้

ชื่อร้�น Young OTOP หรือจะเลือกช้อป

ผ่�นท�งเว็บไซต์ https://youngotop.

myopn.store/ ก็ได้อีกหนึ่งช่องท�งเช่นกัน

อย่�รอช้� !! รีบไปห�แบบที่ใช่ ใส่

แล้วเหม�ะกับตัวเอง แล้วไปเดินเก๋ๆ กับ

แก๊งเพื่อนส�ว หรือจะชวนคุณแฟนม�ใส่คู่ 

ก็ดูคูลสุดๆ

กรุงเทพฯ • ตํารวจ PCT บุก

ทลายเครือขายเว็บพนันออน 

ไลน Fifa555 ยาน ถ.เพชรบุรีตัด

ใหม จับกุมผูตองหา 6 ราย ยึด

เงินสดกวา 42 ลานบาท พรอม

ของกลางจํานวนมาก

วันที่ 28 มิ.ย.65 ที่สํานัก 

งานตํารวจแหงชาติ (ตร.) พล.ต.อ.

ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร รอง 

ผบ.ตร. ในฐานะผูอํานวยการ

ศูนยปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) 

หรือ PCT (Police Cyber Taskforce) 

แถลงผลการจับกุมเครือขาย

เว็บไซตพนันออนไลน Fifa555 

ไดผูตองหา 6 ราย ยึดเงินสดกวา 

42 ลานบาท พรอมของกลาง

จํานวนมาก

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์เปดเผย

วา พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข 

ผบ.ตร.สั่งการใหเรงปราบปราม

อาชญากรรมทางออนไลนที่สราง

ความเดือดรอนใหประชาชน โดย

กําหนดใหมีดําเนินการกวดขัน

จับกุมอาชญากรรมทางออนไลน 

5  กลุม ชวงวันที่ 20-30 มิ.ย.65 

พรอมบุคคลตามหมายจับรับจาง

เปดบัญชี (บัญชีมา)

กาญจนบุรี • จากกรณีที่เฟซบุก 

ช� อ Thanasuk Meesak ได โพสต

ขอความเกี่ยวกับเร� องการละเมิด

ทางเพศเด็กพิ เศษหญิงอายุ  

10 ขวบ โดยผูกอเหตุเปนเด็ก

พเิศษชายอาย ุ15 ป ทีอ่างวามกีาร

กอเหตุในสถานที่แหงหนึ่งใน

พื้นที่ อ.บอพลอย  จ.กาญจนบุรี 

ลาสุดเม� อวันที่ 28 มิ.ย.65 ผูส� อ

ขาวไดรับการประสานจากนาย

ธนสุข มีศักดิ์ เพ� อขอใหตรวจ

สอบเร� องดังกลาว โดยนายธน

สุขเลาวา รายละเอียดตางๆ แม

ของเด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อได้

โพสตลงในเฟซบุกช� อ Thanasuk  

Meesak แลว

ผูส� อขาวไดติดตามขอมูล

ทราบวา แมผูเสียหายไดรองทุกข

กลาวโทษตอ พ.ต.ท.อลงกรณ 

อุยฟก สารวัตร (สอบสวน) สภ. 

บอพลอย ตั้งแตวันที่ 25 มิ.ย.65 

โดยไดทําการสอบปากคําพี่เลี้ยงผู

ดูแลเด็กในหน�วยบริการคนพิการ

ที่เกิดเหตุไวแลว 1 ปาก และได

ทําหนังสือสงตัวเด็กหญิงเอ (นาม

สมมติ) ในฐานะผูเสียหายไปที่ 

รพ.บอพลอย เพ� อทําการตรวจหา

รองรอยหลักฐานการแพทย และ

ไดสงกางเกงในของเด็กหญิงเอ

ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อ

ตรวจหาดีเอ็นเอและเก็บหลักฐาน

ทางนิติวิทยาศาสตรแลว

ดาน พ.ต.อ.เพทาย จันทร

ไพร ผกก.สภ.บอพลอย เปดเผยการ

ดําเนินการวา พนักงานสอบสวน

ไดรับแจงความแลว และดําเนิน

การสอบสวนโดยสอบปากคําไป

แลวหนึ่งปากคือพี่ เลี้ยงประจํา

ศูนย และจะเรงสอบปากคําครู

ประจําศูนย์เพื่อประกอบสํานวน 

การสอบสวนคดีนี้คอนขางมีความ

ละเอียดออน เม� อผูเสียหายและ

ผูถูกกลาวหาตางเปนเด็กพิเศษ ที่

เราตองใหความคุมครองเกี่ยวกับ

การดําเนินการอยางเขมงวด  และ

ตองสอบปากคําตอหนาสหวิชาชีพ

ตามระเบียบอีกดวย  ดังนั้นจึงตอง

ใชเวลาและความรอบคอบในการ

ทําสํานวนคดีนี้ ซึ่งจะใหความเปน

ธรรมตอทุกฝายตอไป.  

แจงจับเด็กพิเศษชายขมขืนเด็กพิเศษหญิง

ทลายเว็บพนันออนไลนยึดเงิน42ล.

คดีนี้ชุดปฏิบัติการที่ 4 PCT 

นําโดย พล.ต.ต.ไตรรงค ผิวพรรณ 

รอง ผบช.น./หน.ชป.4 PCT,  

พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ รอง 

ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ 

รอง ผบก.ปส.4 ตรวจสอบพบ

เว็บไซตพนันออนไลนเครือขาย 

Fifa555 มีการโฆษณาชักชวนเลน

การพนันออนไลนอยางแพรหลาย 

โดยใชหอพักยาน ถ.เพชรบุรีตัด

ใหมเปนที่ทํางาน ชุดสืบสวนได

สะกดรอยจนพบวาผูตองหากลุม

ที่ 1 กดเงินเรียบรอยแลว และ

กําลังจะนําเงินสงใหผูตองหา

กลุมที่ 2 บริเวณลานจอดรถ

หางสรรพสินคาแหงหนึ่งยาน

รัชดาภิเษก จึงแสดงตัวเขาจับกุม 

พบเงินสดติดตัวหลายลาน ตอมา

ไดพา น.ส.มรกตไปคนหองพักยาน

เพชรบุรีตัดใหมพบเงินอีกหลาย

สิบลาน ขณะเดียวกันชุดจับกุม

ไดแบงกําลังเขาตรวจคนที่ตางๆ 

ตามหมายคนของศาลอาญาและ

พบเงินสดอีกหลายสิบลานบาท 

โดยจับกุมผู ต องหาได  

6 ราย เปนชาย 3 ราย หญิง 3 ราย 

พรอมรถยนต 3 คัน เงินสด 42 

ลานบาทเศษ  บัตรเอทีเอ็ม 70 ใบ 

โทรศัพทมือถือ 6 เคร� อง กระเปา

แบรนดเนม 5 ใบ เคร� องนับธนบัตร 

2 เคร� อง รวม 6 รายการ มูลคา

กวา 43,000,000 บาท จากนั้นได

นําตัวผูตองหาทั้ง 6 รายพรอมของ

กลางสงพนักงานสอบสวนดําเนิน

คดีในความผิดฐาน “รวมกันจัด

ใหมีการเลน หรือทําอุบายลอชวย

ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดย

ทางตรงหรือทางออมใหผูอ� นเขา

เลน หรือเขาพนันในการเลนทาง

ส� ออิเล็กทรอนิกส โดยไมไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงาน, สมคบ

โดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้น

ไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอก

เงินและไดมีการทําผิดฐานฟอก

เงินเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกัน

และรวมกันฟอกเงิน”

ทั้งนี้ เปนนโยบาย พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรี ที่สั่งการให ตร.เรงปราบ

ปรามอาชญากรรมทางออนไลน 

เน� องจากสรางความเดือดรอนให

ประชาชนอยางแพรหลาย ทั้งนี้ 

หากพบเบาะแสสามารถแจงไดที่

สายดวน บช.สอท. โทร.1441 หรือ

ศูนย PCT 08-1866-3000.

กรุงเทพฯ • นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี แถลงผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ที่ประชุม 

ครม.เห็นชอบใหยกเวนภาษีอากร

สําหรับที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก (Car 

Seat) ที่นําเขาจากตางประเทศ 

20 เปอรเซ็นต สําหรับผู โดยสาร

รถยนตที่มีเด็กไมเกิน 6 ขวบอยู

ในรถ ทั้งนี้คารซีตสวนใหญวันนี้มา

จากตางประเทศและมีราคาสูง ดัง

นั้นเพ� อลดภาระประชาชน ครม.จึง

ไดเห็นชอบใหยกเวนภาษีอากร โดย

ใหมีผลถัดจากวันที่ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาจนถึงสิ้นป 2566

และตั้งแตวันที่ 1 มกรา

คม 2567 เปนตนไป จึงใหจัดเก็บ

อัตราอากรรอยละ 20 ตามเดิม ทั้งนี้ 

เพ� อชวยบรรเทาภาระคาใชจายของ

ประชาชน สนับสนุนดานความ

ปลอดภัยในชีวิตและรางกายของ

ประชาชน สงเสริมใหเกิดการใชที่นั่ง

นิรภัยสําหรับเด็กและเปนการปฏิบัติ

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจร

ทางบกฉบับที่ 13 ซึ่งจะมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2565 

โฆษกฯ กลาววา ปจจุบัน

ตลาดที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กสวนใหญ

นําเขาจากตางประเทศ มีผูประกอบ

การไทยที่ผลิตที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก

จํานวนนอย เน� องจากปริมาณความ

ตองการใช ในประเทศที่ผานมามี

จํานวนไมมากพอที่จะทําใหผูประกอบ

การมีการลงทุน อยางไรก็ตาม สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเห็นวา 

การลดอัตราอากรขาเขาเปนระยะ

เวลา 1 ปเพ� อสนับสนุนการลดราคา

ใหผูบริโภค ประกอบกับการบังคับ

ใช พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 

พ.ศ.2565 คาดการณวาจะมีปริมาณ

ความตองการใชในประเทศสูงขึ้น และ

ทําใหผูประกอบการไทยมีศักยภาพใน

การผลิตที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก อาจ

สนใจลงทุนผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้น.

ครม.เห็นชอบ

ใหยกเวนภาษี

คารซีตนําเขา

ลานบาท สวนกาซหุงตม (แอลพีจี) ปรับขึ้น

กิโลกรัมละ 1 บาททุกเดือน ทําใหกองทุน

อุดหนุนวันละ 47 ลานบาท หรือเดือนละ

ประมาณ 1,400 ลานบาท 

สําหรับความคืบหนาการหาเงินมา

เสริมสภาพคลองของกองทุนเพ� ออุดหนุน

ราคาพลังงาน ขณะนี้แนวทางตางๆ อยู

ระหวางเจรจา ซึ่งในสวนของการขอกูเงิน

จากสถาบันการเงินนั้น ไดพูดคุยถึงขอ

หวงใยตางๆ จนสามารถบรรลุขอตกลงทุก

อยางไดลงตัวหมดแลว คาดวาจะมีความชัด

เจนเร็วๆ นี้ หรือประมาณกลางเดือน ก.ค. 

โดยกองทุนยังยืนยันขอกูที่วงเงิน 20,000 

ลานบาท ตามความจําเปนและเหมาะสม 

เพราะกองทุนยังมีเงินที่ฝากไวกับกระทรวง

การคลังและธนาคารกวา 3,300 ลานบาท 

และเงินที่ตองชําระผูคามาตรา 7 หมุนเวียน

ใชอีกวันละประมาณ 79.50 ลานบาท โดยที่

กองทุนไมไดผิดนัดคางชําระแตอยางใด 

ขณะที่ความคืบหนาเร� องการนํากําไร

สวนเกินของโรงกลั่นมาเสริมสภาพคลอง

กองทุนนั้น สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) อยูระหวางดําเนินการเจรจา อยางไร

ก็ตาม ยังตองติดตามแนวโนมอัตราดอกเบี้ย 

คาเงิน อัตราเงินเฟอ และภาวะเศรษฐกิจ

โลก ประกอบการพิจารณาดําเนินมาตรการ

ดูแลราคาพลังงานในประเทศ ซึ่งนายสุ

พัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน ไดกําชับใหทุกหน�วยงาน

ทําหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบ.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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อนุทิน-จุรินทร์

ซึ่งพบว่าติดเชื้อ จากนั้นจึงได้ไปตรวจยืนยัน

ด้วยระบบ RT-PCR ก็ยืนยันผลเป็นบวก  โดย

นายอนุทินแจ้งความประสงค์ที่จะรักษาตัว

ที่บ้าน ขณะที่ทีมแพทย์เห็นว่านายอนุทินมี

อาการไม่มาก จึงให้ดูแลรักษาอยู่ที่บ้านเป็น

เวลา 5-7 วัน แต่มีการติดตามอาการอย่าง

ใกล้ชิด และได้ ให้นายอนุทินรับประทานยา

โมลนูพิราเวียร์

ผู้สื่อข่าวถามว่า เกณฑ์การให้ยาโมลนู

พริาเวยีรผ์ูป้ว่ยตอ้งเปน็อยา่งไร นพ.เกยีรตภิมูิ

กล่าวว่า ให้ยาและดูแลตามอาการ บางคน

มีอาการน้อยก็ไม่จำาเป็นต้องใช้ยารักษา หาก

มีอาการมากขึ้นตามเงื่อนไขก็จะจ่ายยาตาม

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา 

และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณี

โรคโควิด-19 (Clinical Practice Guidelines: 

CPGs) ซึ่งแพทย์จะประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อ

สั่งจ่ายยา เช่น ฟ้าทะลายโจร ฟาวิพิราเวียร์ 

โมลนูพิราเวียร์ หรือแพกซ์ โลวิด

เมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนที่

มองว่า รมว. สาธารณสุข ได้รับวัคซีนโควิด-19 

ถึง 6 เข็ม แต่ยังติดเชื้ออยู่ ทำาให้หลายคน

ไม่อยากฉีด นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า วัคซีนโค

วิด-19 มีประโยชน์ ผลการศึกษาวัคซีนเข็ม

กระตุ้นป้องกันติดเชื้อได้ถึง 80-90% ซึ่งหมาย

ถึง 10% ที่เหลือก็ยังติดเชื้อได้อยู่ แต่ป้องกัน

ความรุนแรงและเสียชีวิตได้ถึง 99%

นพ.เกียรติ ภูมิกล่าวต่อว่า สธ. ได้เร่งรัด

ให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดย

เฉพาะผู้สูงอายุ แต่พบว่ายังมีความเชื่อที่ผิด

ว่าแม้ฉีดวัคซีนหลายเข็ม แต่ยังติดเชื้อทำาให้

ไม่ไปรับวัคซีน แต่ต้องย้ำาว่าวัคซีนเข็มกระตุ้น

จะช่วยลดความรุนแรงของโรค ทั้งนี้ ปกติ

เรากระตุ้นวัคซีนปีละครั้ง แต่ด้วยโรคไม่ยอม 

ดังนั้นกลุ่มเสี่ยงต้องกระตุ้นทุก 3 เดือน เพื่อ

ลดความรุนแรงของโรค แต่ก็เน้นย้ำาเรื่อง

มาตรการป้องกันตัวเอง 2U คือ universal 

prevention และ universal vaccination ซึ่ง

เป็นหลักกับการอยู่ร่วมโควิดในระยะ Post 

pandemic หรือเป็นระยะหลังการระบาดใหญ่

เมื่อถามถึงวัคซีนเด็กอายุน้อยกว่า 

5 ขวบ นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า สำาหรับต่าง

ประเทศเริ่มใช้แล้ว ซึ่งทางสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) จะเชิญผู้ได้รับ

อนุญาตนำาเข้าวัคซีนมาพูดคุยกัน คาดว่าเป็น

วัคซีนที่เรามีอยู่แล้ว เราก็สามารถใช้ในเด็ก

อายุต่ำากว่า 5 ขวบได้

ถามอีกว่า ได้ตรวจรหัสพันธุกรรม

หรือไม่ว่านายอนุทินติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ ใด  

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ยังไม่ได้ตรวจสายพันธุ์ 

เพราะต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่

จากนี้จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจอยู่แล้ว อย่างไร

ก็ตาม ยืนยันว่าขณะนี้นายอนุทินยังสุขภาพ

แข็งแรงดี จากการที่ได้ โทรศัพท์พูดคุยกับนาย

อนุทิน ก็เห็นว่านายอนุทินแข็งแรงดี มีเสียง

อู้อี้เล็กน้อย สมองท่านยังดีมาก ยังสามารถ

ทำางานและสั่งข้อราชการต่างๆ ได้ตามปกติ

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ขณะนี้มีรายงานผู้

เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งทวีปยุโรป ตรวจพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ขณะนี้ โรคโควิด-19 

กำาลังเดินเข้าสู่การเป็นโรคประจำาถิ่น ซึ่งยังมี

การติดเชื้อได้ แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง 

สามารถดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ หรือ

ดูแลตัวเองที่บ้าน หากใครมีอาการมาก ก็จะ

เข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลในระบบผู้ป่วย

ใน แต่ข้อมูลตอนนี้ผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง

น้อยมาก

เมื่อถามว่า ไทม์ไลน์การประกาศให้

โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่นของไทยยัง

เหมือนเดิมหรือไม่ ปลัด สธ.กล่าวว่า  ยังอยู่

ในแผน โดยกำาลังรอดูสถานการณ์อีกสักระยะ 

เนื่องจากพบการติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์

ย่อย BA.4 และ BA.5 จึงขอดูสายพันธุ์ตรงนี้

ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วต้องปรึกษาหารือ

กันอีกครั้ง ซึ่งถ้าเห็นว่าไม่ได้มีผลกระทบกับ

ไทยมากนัก และทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติ 

เราก็จะเดินหน้าตามแผนที่ประกาศให้ โควิด-

19 เป็นโรคประจำาถิ่น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  

ในฐานะเลขาธิการพรรค ภท. กล่าวว่า ไม่ได้

เจอกับนายอนุทิน ไม่ได้เจอกันมา 2 สัปดาห์

แล้ว ซึ่งตนเองยังปกติ ผลตรวจไม่เป็นบวก 

ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณ 

สุข กล่าวถึงกรณีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัว 

หน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ตรวจพบเชื้อ

โควิด-19 ว่า เมื่อเช้ายังไม่ทราบเรื่อง แต่เมื่อ

หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จ ได้

โทร.คุยกันแล้ว นายจุรินทร์จึงได้ฝากบอกว่า

หลังจากเดินทางกลับมาจากปฏิบัติภารกิจที่

ประเทศสหราชอาณาจักร พบว่ามีอาการเล็ก

น้อยและได้ทำาการตรวจ จึงได้พบว่าเป็นโค

วิด-19 แต่ไม่มีอาการรุนแรง โดยแพทย์ให้ 

รักษาตัวเองตามขั้นตอนของสาธารณสุข เฝ้า

ดูอาการจนกว่าจะหาย 

นายสาธิตกล่าวต่อว่า ส่วนสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ในระยะ

นี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง 

ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผลมาจากการผ่อนคลาย

มาตรการให้ถอดหน้ากากอนามัยตามความ

สมัครใจ แต่เป็นจำานวนที่เพิ่มขึ้นมาก่อนหน้า

นี้แล้ว เนื่องจากมีการท่องเที่ยวทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ รวมถึงการขยายเวลาเปิด

สถานบันเทิง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนไม่ต้อง

เป็นกังวล แต่ก็ต้องรักษามาตรการ เว้นระยะ

ห่าง ใส่หน้ากากอนามัยในที่แออัด และยัง

ระมัดระวังตนเองเหมือนเดิม 

“สายพันธุ์ BA.4, BA.5 กรมการแพทย์

ได้มีการรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก

ขึ้นเล็กน้อย จึงให้เก็บข้อมูลว่าสำาหรับผู้ที่ติด

เชื้อและมีอาการรุนแรงให้ส่งตัวอย่างเลือดไป

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรวบรวม

ว่าเป็นสายพันธุ์ BA.4, BA.5 แต่ในขณะนี้

ยังไม่มีอาการรุนแรง และอัตราส่วนในการ

ครอบครองสายพันธุ์อื่นๆ พบว่ามีการครอง

ไปแล้ว 50% ซึ่งเป็นการพัฒนาของสายพันธุ์

ใหม่” นายสาธิตกล่าว 

เมื่อถามวา่ เปน็ไปไดห้รอืไมว่า่จะมกีาร

บังคับการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวดอีก

ครั้ง นายสาธิตกล่าวว่า ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่อง

ที่สมัครใจในพื้นที่โล่ง และการเว้นระยะห่าง 

แต่ในสถานที่แออัดหรือมีความเสี่ยงให้ยังคง

ใส่ และในกลุ่มประชาชนผู้มีความเสี่ยง 608 

โดยหากเราได้มีการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ 

แทบจะไม่มีความรุนแรง.

เคาะ 19 ก.ค.

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถึง

เรื่องที่ ไม่ ได้ปิดช่องการนำาเสนอคนอื่นเป็น

แคนดิเดตนายกฯ ของพรรค พปชร.เพิ่ม

เติม หลังจากผลโพลระบุประชาชนอยากให้ 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 

โดยรีบเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันที  

มีรายงานว่า ในท่ีประชุม ครม. ระหว่าง

การพิจารณาในวาระจร นายอนุชา นาคาศัย                                                        

รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ผู้ประสานวิปรัฐบาล ได้รายงานเรื่องญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ซึ่งประธาน

สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งมาสอบถามถึงความ

พร้อมเรื่องวันของ ครม. ว่าสะดวกที่จะ

ให้มีการอภิปรายไว้วางใจตั้งแต่วันใด โดย

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ให้ข้อสังเกตกรณีที่ฝ่ายค้าน

ขอเปิดอภิปรายตั้งแต่วันที่ 18-22 ก.ค.มานั้น 

เห็นว่าในช่วง 1 สัปดาห์ ต้องมีการประชุม 

ครม. 1 วัน ดังนั้นหากเป็นไปได้ ขอให้ประชุม 

ครม.ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ค. แล้วเริ่มอภิปราย

ในวันอังคารที่ 19 ก.ค.เป็นต้นไป อาจจะ

อภิปรายไปถึงวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. แล้วไปลงมติ

ในวันเสาร์ที่ 23 ก.ค.ก็ได้ จึงขอให้ ครม.ตอบ

กลับไปว่า ครม.พร้อมตั้งแต่วันอังคารที่ 19 

ก.ค.เป็นต้นไป 

“พล.อ.ประยุทธ์ยังย้ำาที่ประชุมว่ามี

ความพร้อมที่จะชี้แจง และยืนยันจะเป็นผู้

ชี้แจงหลักให้ตัวเอง ขณะนี้ ได้ทำาการบ้านอยู่ 

โดยประเมินจากที่ฝ่ายค้านได้นำาเสนอออกมา

เป็นระยะๆ ว่าจะอภิปรายในเรื่องใดบ้าง เป็น

เรื่องเดิมๆ และขอให้รัฐมนตรีทุกคนที่มีชื่อถูก

อภิปรายหรือไม่มีชื่ออยู่ในญัตติไปทำาการบ้าน

มาให้ดี” แหล่งข่าวระบุ 

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ได้ฉายสไลด์ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ 

และธรรมเนียมปฏิบัติในการอภิปรายไม่ไว้

วางใจที่ผ่านมา พร้อมกับเน้นย้ำาว่านอกจาก

รัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายแล้ว รัฐมนตรีคน

อื่นๆ ก็ต้องเตรียมให้พร้อมด้วย เนื่องจากบาง

เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ถูกอภิปราย

สามารถมอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ตอบได้ ในฐานะที่กำากับดูแลหน่วยงานนั้นๆ 

รวมไปถึงรัฐมนตรีที่ ไม่ได้ถูกอภิปรายสามารถ

สนบัสนนุขอ้มลู เชน่ แผน่สไลด ์ชารต์เอกสาร

ให้กับรัฐมนตรีที่กำาลังถูกอภิปรายได้นำาไป

ชี้แจงได้ 

นอกจากน้ี นายวิษณุยังกำาชับรัฐมนตรี

ท่ีถูกอภิปรายด้วยว่า ให้รีบลุกข้ึนช้ีแจงในทันที

ท่ีถูกอภิปรายในเรื่องน้ันๆ ไม่ให้ทอดเวลาข้าม

วัน และยังบอกถึงธรรมเนียมปฏิบัติของการลง

มติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เมื่อถึงการ

โหวตของรัฐมนตรีคนใด ท่ีผ่านมารัฐมนตรีคน

น้ันๆ จะไม่โหวตให้ตัวเอง จะใช้วิธีงดออกเสียง 

แต่สามารถโหวตให้กับรัฐมนตรีคนอื่นๆ ท่ีถูก

อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ขณะท่ีนายศักด์ิสยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ฝากนายอนุชาเรื่อง

คิวอภิปรายว่า ขอให้มีการแจ้งรัฐมนตรีท่ีจะถูก

อภิปรายก่อนล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมตัวช้ีแจง

ได้ทันที รวมถึงป้องกันการสับสนคิวและเวลาท่ี

จะใช้ในการช้ีแจง  

บิ๊กตู่กำาชับพรรคร่วม รบ.

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ ได้กำาชับ

วิปรัฐบาลให้ไปประสานความร่วมมือกับพรรค

ร่วมรัฐบาลในเรื่องการลงมติ โดยให้เป็นทิศ 

ทางเดียวกัน ไม่ให้เหมือนกับการลงมติร่าง 

พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า และร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่า

เทียม ที่ปรากฏว่า ส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาล

โหวตไปคนละทิศละทาง ไม่เป็นไปตามมติ    

วิปรัฐบาล 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. 

ตอนหนึง่ระบวุา่ นายกฯ มอบหมายใหท้กุสว่น

ราชการและทกุหนว่ยงานเรง่สรา้งการรบัรูผ้ล

สำาเร็จที่ได้ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุก 5 ปี รวมทั้งให้

เตรียมเป็นข้อมูลเพื่อนำาเสนอในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจของรัฐบาล

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า 

ในวันที่ 18 ก.ค. จำาเป็นจะต้องประชุม ครม. 

เพราะใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัฐบาล

พร้อมไปอภิปรายที่สภาวันที่ 19 ก.ค.เป็นต้น

ไป ส่วนที่มีการขอ 5 วัน ก็จะให้ไปคุยกัน

ในวิป  

ซักว่ากรอบในการอภิปราย 5 วัน มอง

ว่าเยอะไปหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า แล้วแต่ 

โดยจะให้วิปแต่ละฝ่ายไปคุยกัน ทางรัฐบาล

ไม่มีเงื่อนไขอะไร และทางรัฐบาลยินยอมว่า

จะให้อภิปราย 4 หรือ 5 วันก็ได้

ส่วนนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณ 

สุข ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) กล่าวว่า ครม.คุยเรื่องกรอบเวลา แต่

จะให้วิปไปหาข้อตกลงว่าไม่ควรเกิน 4 วัน 

เพราะวันที่ 18 ก.ค. เป็นวันประชุม ครม. 

โดยเริ่มอภิปรายวันที่ 19-22 ก.ค. และต้องมี

วนัลงมต ิดงันัน้กรอบวนัจงึตอ้งไปหารอืกนัอกี

ที ส่วนการหารือกันก็จะเป็นเรื่องของนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีสำานักนายกฯ ไปเจรจา

กับวิปว่าได้ความว่าอย่างไร แต่กรอบใหญ่ๆ 

เป็นวันที่ 19-22 ก.ค.นี้ 

“หากฝ่ายค้านไม่ยอมก็คงต้องมาหารือ

กัน แต่เข้าใจว่าไม่มีช่วงเวลาไหนแล้วของ

เดือน ก.ค.ที่ ไม่มีวันหยุด ผมเชื่อว่ามันจะ

ลงตัวได้ 4 วันก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าฝ่ายค้าน

อยากได้ 5 วัน ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของเวลา

ที่ในสภาบริหารเวลากัน ส่วนเป้าหมายต่าง

คนต่างทำาหน้าที่ก็น่าจะตกลงกันได้” นาย

สาธิตกล่าว 

ถามว่า พรรค ปชป.มีรัฐมนตรี (รมต.) 

ของพรรคหลายคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ได้เตรียมความพร้อมอย่างไร รองหัวหน้า 

ปชป.กล่าวว่า ส่วนตัวเขาคงเตรียมกันอยู่แล้ว 

เพราะการถูกอภิปรายไม่ ไว้วางใจเป็นเรื่อง

สำาคัญของชีวิตในการดำารงตำาแหน่ง รมต. คือ

การที่ฝ่ายค้านจะได้เอาข้อมูลในเชิงลบมาให้

ประชาชนทราบ ส่วนตัวคนที่ถูกอภิปรายก็

จะได้เอาข้อมูลที่ตัวเองได้ทำางานไว้มาแก้ข้อ

กล่าวหา ดังนั้นถือเป็นโอกาสของ รมต.ที่ถูก

อภิปรายในการแก้ข้อกล่าวหา ถือเป็นกลไก

ของการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้

ประชาชนได้ทราบข้อมูลและชั่งน้ำาหนัก 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรม

โรดโชว์ลงพื้นที่ 10 ภาค 10  จังหวัด ของ

พรรค พปชร.ว่า จะไป แล้วแต่หัวหน้าภาค

แต่ละภาคเขาจัดการ โดยมีนายสันติ พร้อม

พัฒน์ รมช.การคลัง และเลขาธิการพรรค  

พปชร. เป็นหัวหน้าในการดำาเนินการในทุก

ภาค ส่วนตนจะไปทั้ง 10 จังหวัดหรือไม่ขอ

ดูก่อน ถ้าว่างก็จะไป เพราะเรื่องนี้เลขาธิการ

พรรคเป็นหัวหน้าดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว 

ถามถึงผลสำารวจของนิด้าโพล ที่ประ                                                                    

เมินผลสำารวจความนิยมแคนดิเดตนายกฯ                                                                    

ของแต่ละพรรคมองเรื่องนี้อย่างไร พล.อ. 

ประวิตรกล่าวว่า เคยบอกไปแล้วเราก็มีการ

ประเมิน ก็รู้อยู่แล้วโพลระบุว่าพรรค พปชร.ก็

ตกต่ำา แต่ไม่เป็นไร ต้องแก้ไขไป ส่วนจะแก้ไข

ทันหรือไม่ ต้องไปพูดคุยกันในพรรค ต้อง

สามัคคีกัน และร่วมมือกัน

มั่นใจ พปชร.ได้ 150 ส.ส.

ซักว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊ง                                                    

อิ๊ง หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย มีคะแนนนำา 

พล.อ.ประยุทธ์กังวลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า เป็นเรื่องของโพล ก็ว่าไป ไม่เป็นไร 

แล้วแต่ประชาชน 

เมื่อถามว่าคะแนนนิยมของ พล.อ.ประ 

ยุทธ์ลดลง จะต้องเพิ่มแคนดิเดตนายกฯ ของ

พรรค พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

เป็นเรื่องวันข้างหน้า อย่าเพิ่งถาม และตน

ตอบเองคนเดียวไม่ ได้ เพราะเป็นเรื่องของ

พรรคจะให้ตอบอย่างไร

ถามถึงกรณีให้คำาตอบถึงอนาคตการ 

เมอืงคนละทางกบันายกฯ พล.อ.ประวติร ถาม

สื่อกลับว่า “เป็นยังไงคนละทาง” ซึ่งสื่อตอบ

กลับไปว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่ชัดเจนจะว่า

ลุยต่อหรือไม่ ส่วน พล.อ.ประวิตรก็ยังไม่ระบุ

ว่าพรรค พปชร.จะเสนอแคนดิเดตนายกฯ กี่

คน ซึ่ง พล.อ.ประวิตรไม่ได้ตอบอะไรต่อ และ

ขึ้นรถออกจากทำาเนียบฯ ทันที

ต่อมา พล.อ.ประวิตรเดินทางเข้าพรรค 

พปชร. ร่วมประชุม ส.ส.พรรค โดยมีแกนนำา

และ ส.ส.พรรคเข้าร่วมจำานวนมาก ใช้เวลา

ประมาณ 30 นาที ก่อนที่ พล.อ.ประวิตรจะ

เดินกลับมาที่ห้องทำางานชั้น 21 เพื่อหารือกับ

แกนนำาบางคนกว่า 1 ชม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเป็น

ไปอย่างคึกคัก พล.อ.ประวิตรยิ้มแย้มแจ่มใส 

กล่าวทักทาย ส.ส.ที่มารอต้อนรับอย่างเป็น

กันเอง ก่อนที่หยอกล้อกับสื่อและเชิญออก

จากห้องประชุม โดย พล.อ.ประวิตร กล่าว

ตอนหนึง่ถงึการทำางานภายในพรรค เพื่อสรา้ง

ความมั่นใจให้กับ ส.ส. พร้อมกับเรื่องผลโพล

ที่ออกมาว่า “อย่าไปเชื่อโพลมาก บางทีไป

ถามเด็ก แต่คนอายุ 35 ปีขึ้นไปยังสนับสนุน

เรา ดีกว่าเดิมด้วย ผมมั่นใจว่าครั้งหน้าได้ไม่

ต่ำากว่า 150 ที่นั่ง 2 เดือนที่ตั้งพรรค เราได้ 

ส.ส.กว่า 100 คน แล้วทำางานมา 4 ปี มีผล

งานมากมาย จะไม่ได้ 150 เสียงได้อย่างไร 

ครั้งหน้าใครที่อยู่กับเราได้แน่นอน ส่วนภาค

ใตจ้ะได ้20 เสยีง ดงันัน้ใครที่ไดข้า่ววา่จะยา้ย

พรรคจะว่าอย่างไร” 

ทัง้นี ้เมื่อพดูถงึตรงนี ้พล.อ.ประวติร ได้

หันไปแซว ส.ส.หลายคน โดย พล.อ.ประวิตร

ได้แกล้งนายสมบัติ อำานาคะ ส.ส.สระบุรี 

ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า “ยืนยันอยู่ด้วย

กันต้องมีสมบัติ” ขณะที่นายสมบัติยืนยัน

ว่า “อยู่แน่นอน” จากนั้น พล.อ.ประวิตรหัน

ไปมองนางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. 

พร้อมกับพูดว่า “ใครจะย้ายไปไหน ให้มาอยู่

ด้วยกันเหมือนเดิม มีข่าวอยู่นะ อยู่ด้วยกัน

นะ” ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตรยังได้หัน

ไปพูดนายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส

ว่า “เป็นไง โทร.หาพ่อ (นายกูเซ็ง ยาวอหะ

ซัน นายก อบจ.นราธิวาส) ไม่รับสาย มีข่าว

ว่าพ่ออยู่ทีม ลูกอยู่ทีม มีข่าวว่าจะไปไหน

นะ ยังอยู่นะ” นายวัชระจึงตอบกลับว่า “ยัง

อยู่ครับ” พล.อ.ประวิตรจึงพูดอีกว่า “ไม่รู้นะ 

กระแสข่าวมาว่าไม่อยู่แล้ว ไม่เป็นไร จะไปไม่

ว่า จะได้หาคนอื่นลง” โดยนายวัชระได้แต่ยิ้ม 

นอกจากนี้ ยังได้แซวนายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 

ส.ส.กาญจนบุรี เกี่ยวกับเรื่องย้ายพรรคด้วย 

พล.อ.ประวิตรกล่าวหลังประชุม ส.ส. 

ถึงเรื่องอภิปรายไม่ ไว้วางใจว่า ไม่ต้องฝาก 

ส.ส.รู้อยู่แล้ว ซึ่งขุนพลมีทั้งหมดในพรรค แต่

ไม่ใช่องครักษ์ คอยดูว่าอันไหนเรื่องจริง เรื่อง

ไม่จริง ส่วนจะลุกขึ้นสู้หรือตอบโต้ทันทีเลย

หรือไม่นั้น แล้วแต่ ส.ส. 

จากนัน้ นายสนัต ิพรอ้มพฒัน ์รมช.การ

คลงั ในฐานะเลขาธกิารพรรค พปชร.   ไดเ้ปดิ

ตัวนายสุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือ

ข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 

ซึ่งย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์มาเป็น

สมาชิกพรรค พปชร. เพื่อเตรียมลงสมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 6 ในพื้นที่ 

อ.ร่อนพิบูลย์ ซึ่งจะไปชนกับเจ้าของพื้นที่คือ

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรคประชาธิปัตย์ 

นายสุนทรกล่าวว่า สาเหตุที่ย้ายมา 

พปชร. เนื่องจากเป็นพรรคที่มีผลงาน มีความ

ชัดเจนในเรื่องนโยบาย และเยียวยาความ

เดือดร้อนให้ประชาชนชัดเจนมากที่สุด โดย

เฉพาะในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้ง 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

และมีความจงรักภักดี  ส่วน พล.อ.ประวิตรก็

เป็นคนมากบารมี 

เย้ยนายกฯ ลงเชียงใหม่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ใน

ฐานะผู้อำานวยการพรรค พปชร. กล่าวถึงการ

จัดโรดโชว์พรรค พปชร.เวทีแรกที่ จ.ชลบุรี 

วันที่ 10 ก.ค.นี้ว่า พรรคต้องการแสดงผล

งานที่ทำามาให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงบอก

ทิศทางการทำางานของพรรคในอนาคต เพื่อ

สร้างความมั่นใจให้กับแฟนคลับของพรรค 

ส่วนที่เลือกจัดที่ จ.ชลบุรี เนื่องจากพื้นที่ภาค 

2 เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรรค พปชร. มี

ผู้แทนฯ ถึง 8 คน และในการเลือกตั้งครั้ง

หน้าจะเพิ่มมาอีก 2 เขต ซึ่งเราตั้งเป้าจะให้

ได้ทั้ง 10 เขต 

ถามว่า พรรค พปชร.ต้องปรับตัวแคน

ดิเดตนายกฯ หรือไม่ หลังความนิยมของอุ๊งอิ๊ง

แซงหน้า พล.อ.ประยุทธ์ นายสุชาติ กล่าวว่า 

ขอย้ำาว่าคนที่เหมาะสมจะเป็นนายกฯ ของ

ประเทศไทยยังเป็น พล.อ.ประยุทธ์ 

เชน่เดยีวกบั นางนฤมล ภญิโญสนิวฒัน ์

เหรัญญิกพรรคและหัวหน้านโยบายพรรค                                                                            

พปชร. ยืนยันว่า พปชร.สนับสนุน พล.อ.ประ 

ยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดิม แต่ยังไม่ได้มี

การพูดถึงความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ที่ลด

ลง รวมถึงการหาจุดขายสำาหรับการหาเสียง

เลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนี้พรรคจะได้มีการหารือ

ว่าจะใช้นโยบายหรือว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หรือ

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการหาเสียงสู้ศึก

เลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม พรรคจะมีการปรับ

กิจกรรมทางการเมืองของพรรค

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย 

(ภท.) กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเตรียมเปิดตัว

นายไชยชนก ชิดชอบ บุตรชายนายเนวิน ชิด

ชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ ว่ามีการพูดคุย

กันจริง เพราะที่จังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง หรือ กกต. กำาหนดเขตเลือกตั้ง

แล้ว แต่ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้ง ส่วน

ในพรรคได้มีการพูดคุยถึงแนวโน้มว่านายไชย

ชนกจะลงสมัคร ส.ส.บุรีรัมย์หรือไม่ แต่ยังไม่

ได้ข้อสรุป 

ถามว่า ขณะนี้บุรีรัมย์ ได้เพิ่มจำานวน 

ส.ส.จาก 8 เขตเป็น 10 เขต พรรค ภท.จะ

กวาดหมดหรือไม่ นายศักดิ์สยามกล่าวว่า 

ขึ้นอยู่กับประชาชน เราก็ทำางานเต็มที่ ซึ่ง

ตนมองว่าไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ เรา

ตั้งใจทำางานทั้งประเทศ สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับ

ประชาชนตัดสิน

ซักว่า กังวลเรื่องผลนิด้าโพลหรือไม่

ที่คะแนนความนิยมพรรคไม่ค่อยดี เลขาฯ

พรรค ภท.กล่าวว่า เป็นการสำารวจ ณ เวลา

นี้ ซึ่งมีหลักในการสำารวจ โดยมีหลายสถาบัน

ที่ดำาเนินการ แต่สิ่งที่แสดงออกมาต้องนำาไป

วิเคราะห์กัน ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่

คน แต่สำาหรับพรรคภูมิใจไทยก็ทำางาน

“พรรคก็ทำาโพลเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้

ทำาทัว่ประเทศ ทำาเฉพาะจงัหวดัทีค่ดิวา่จำาเปน็

ต้องทำา ส่วนโพลภูมิใจไทยจะได้เท่าไหร่ขณะ

นี้ยังทำาไม่ครบ ซึ่งการหยั่งเสียงมีแนวโน้มไป

ด้วยดีมากกว่าโพลที่ปรากฏ” เลขาฯ พรรค 

ภท.กล่าว

วันเดียวกัน น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ 

ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึง

กรณี พล.อ.ประยุทธ์มีกำาหนดการเดินทาง

มาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ถือว่า

เป็นที่น่ากังวลว่าผักชีในจังหวัดเชียงใหม่คง

หมดตลาด เพราะฝ่ายความมั่นคงจะนำาไป

ปูพรมเพื่อสร้างภาพให้ พล.อ.ประยุทธ์ดูดี มี

คนยกป้ายเชียร์ตลอดทาง การไปเช่นนี้จะได้

ประโยชน์อะไร เสียเวลา เสียงบประมาณโดย

ไร้ประโยชน์ 

“อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ใช้เวลาในการ

ลงพ้ืนท่ีจริงๆ ลงไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนอย่างแท้จริง ไปเดินตลาดโดยไม่มี

คนไปเคลียร์พ้ืนท่ีให้ เพื่อรับฟังปัญหาของชาว

บ้าน จะได้รู้ว่าประชาชนพูดถึงรัฐบาลอย่างไร 

เศรษฐกิจเป็นอย่างไร ข้าวของแพง นักท่อง

เท่ียวหาย พ่อค้าแม่ค้าเขาอยู่อย่างไร อย่าลงไป

เพื่อหาเสียง ปากบอกรักชาวบ้าน พูดมา 8 ปี 

ชาวบ้านเอียนคำาท่ีไม่จริงใจเหล่าน้ีหมดแล้ว” 

ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท.ระบุ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ของ

นายกฯ ครัง้นี ้จะมอีดตีแกนนำาหมูบ่า้นคนเสือ้

แดง แฟนคลับ และกลุ่มคนรักบิ๊กตู่เตรียมมา

ต้อนรับประมาณ 500 คน ส่วนการข่าวความ

เคลื่อนไหวรวมกลุ่มของกลุ่มต่อต้านยังไม่มี

แต่อย่างใด ท่ามกลางการจับตาในการลงพื้น

ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตระกูล

ชินวัตร ทั้งนี้ ในส่วนของฝ่ายความมั่นคง 

เจ้าหน้าที่ตำารวจภูธรภาค 5 ได้เตรียมความ

พร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด

ทุกเส้นทางและทุกจุดที่ พล.อ.ประยุทธ์จะไป

ทำากิจกรรม.

รับลูก ‘ชัชชาติ’

และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมี

การแบง่เขตการดแูลทีต่า่งกนัออกไป จะมกีาร

ตั้งผู้ประสานงานในแต่ละหน่วย เพราะบาง

เรื่องเทคโนโลยีอาจจะแก้ไม่ได้ นอกจากนี้ยัง

มีการพูดคุยกันเฉพาะเรื่อง เช่น กปน. อยาก

ทำาจุดน้ำาดื่มให้ประชาชน ซึ่งตรงนี้เมื่อก่อน

เราเคยมีอยู่ 400 จุด แต่รื้อทิ้งหมดแล้ว จากนี้

จะตั้งคณะทำางานมาหารือร่วมกัน โดยให้นาย

วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นผู้ดูแล 

นายชัชชาติกล่าวต่อว่า อีกเรื่องคือ 

เรื่องของสายสื่อสาร ที่ข้างบนมีเยอะแล้ว 

แต่ใต้ดินมีเยอะกว่าอีก โดยจะมีการไปคุย

เรื่องสายสื่อสาร ลดจำานวนสายและเอาลง

ดิน ส่วน กฟน.มีเรื่องหม้อแปลงซึ่งเป็นเรื่อง

ใหญ่ ประเด็นสำาคัญคือการสร้างความมั่นใจ

ให้แก่ประชาชนว่าหม้อแปลงต่างๆ ยังอยู่ใน

มาตรฐานที่ใช้ได้ ทั้งนี้ กทม.พร้อมจะร่วมมือ

กับ กฟน.อย่างเต็มที่ โดยพยายามจะกำาหนด

จุดและรายงานว่ามีปัญหาที่จุดไหน แต่ปัจจัย

ที่สำาคัญคือ สายสื่อสาร ที่มีชนวนทำาให้ ไฟ

ลุกลามไปได้ กทม.จะช่วยตัดสายสื่อสาร และ

ส่วนไหนที่เอาลงดินได้ก็จะเอาลงดิน

ด้านนายเดชา วิริยะเจริญกิจ ผู้ช่วย

ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวว่า รูปแบบการจ่ายไฟ

มี 2 ส่วน คือระบบเน็ตเวิร์ก ที่หม้อแปลง

อยู่ในเมืองประมาณ 400 ลูก ปกติจะบำารุง

รักษาปีละ 1 ครั้ง แต่จากนี้จะเพิ่มความถี่

เป็น 6 เดือนครั้ง ขณะเดียวกันจะมีการระดม

พลไปตรวจสอบทั้งหมด ขอความร่วมมือ

ประชาชน หากพบเห็นหม้อแปลงมีน้ำามันไหล 

หรือได้ยินเสียงดัง รบกวนแจ้งเข้ามาที่ กฟน.

ด้วยเพราะสายอาจจะขาดและเป็นอันตราย

ต่อประชาชน โดยประชาชนสามารถโทรศัพท์

เข้ามาที่สายด่วนเบอร์ 1130

เมื่อถามถึงกรณีการเยียวยาผู้ประสบ

ภัยจากกรณีไฟไหม้สำาเพ็ง นายเดชากล่าว

ว่า กฟน.ยืนยันว่ามีการเยียวยาเบื้องต้น ส่วน

การชดเชยตอ้งรอผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะหส์าเหตุ

โดยละเอียดก่อน และ กฟน.พร้อมเยียวยา

อย่างเต็มที่

นายชัชชาติกล่าวเสริมว่า ส่วนการ

เยียวยานั้นเป็นไปตามข้อกฎหมาย ถ้าเป็น

ความผิดของหน่วยงาน ตนเชื่อว่าหน่วยงาน

จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ซึ่งกทม.ต้องให้ฝ่าย

โยธาไปตรวจสอบทรพัยส์นิของทาง กทม.ดว้ย 

ถ้าหากพบว่าเสียหาย ก็จะมีการเรียกร้องไป

ยัง กฟน.ด้วยเช่นกัน

เมื่อถามว่า ประเด็นเรื่องการใช้งบประ 

มาณ 2 หมื่นล้านในการนำาสายสื่อสารลง

ดิน นายชัชชาติกล่าวว่า เป็นตัวเลขที่บริษัท 

กรุงเทพธนาคม จำากัด (KT) เคยทำาไว้ ซึ่ง

จำานวนนี้มองว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก บางครั้ง

เรื่องเรง่ดว่นอาจไม่ใชก่ารนำาสายไฟลงดนิ แต่

คือการตัดสายตาย เพราะสายส่วนมากเป็น

สายที่ ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ ซึ่งการตัดสายตาย

ก็จะช่วยลดภาระ และอาจไม่ได้ ใช้เงินมาก

ด้วย อาศัยความร่วมมือ แต่ตามหลักที่ผ่าน

มาเราตัดเองไม่ได้ เพราะถ้าตัดแล้วเกิดความ

เสียหายอาจจะโดนฟ้อง ก่อนจะนำาสายลงดิน

ทำาให้สายเหลือน้อยก่อน ส่วนที่ก่อนหน้าที่มีน

โยบายให้แต่ละเขตพื้นที่ตัดสายตายทิ้ง 20 

กิโลเมตรนั้น จะเริ่มนำาร่องในเส้นทางสำาเพ็ง

ต่อเนื่องเยาวราช

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึง

การลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมโครงการจัดระเบียบ

สายสื่อสารของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 

จำากัด (มหาชน) หรือ เอ็นที บริเวณปากซอย

ถนนสุขุมวิท 36 ว่า การจัดระเบียบสายสื่อสาร

เป็นนโยบายท่ีนายกฯ ผลักดันมาตลอด และ

เน่ืองจากมีผู้ให้บริการส่ือสารหลายรายทำาให้

สายเหล่าน้ีมีเยอะ จึงจำาเป็นต้องจัดระเบียบ 

และค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงมาจากสำานักงานคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึง

ในปีน้ีจะมีประมาณ 39 จุดท่ีดำาเนินการ รวม

เส้นทางกว่า 100 กม. ซ่ึงการลงพ้ืนท่ีของตน

เป็นการเร่งรัดดำาเนินการและประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนทราบว่าเราดำาเนินการอยู่ หาก

ใครเห็นจุดใดท่ีมีปัญหาสามารถแจ้งได้มาท่ี 

กสทช. หรือดีอีเอส

“ถ้าดำาเนินการทั้งหมดต้องใช้เวลา

หลายปี จึงต้องค่อยๆ ทำา เพราะเป็นเรื่องงบ

ประมาณและกำาลังคน แต่จะเร่งให้เร็วที่สุด 

นอกจากนี้สิ่งที่เราทำาอยู่คือการนำาสายไฟฟ้า

ลงใต้ดินในถนนสายหลัก เช่น ถ.สุขุมวิท หรือ

ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งดำาเนินการไป

แล้ว ก็จะทำาไปเรื่อยๆ ซึ่งมีการประเมิน ถ้าจะ

ทำาทั้งกรุงเทพฯ ต้องใช้งบประมาณ ประมาณ 

2 หมื่นล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงถ้าลงทุนและเก็บ

ค่าใช้จ่ายจากเอกชนเจ้าของสายสื่อสารจะเป็น

ภาระที่จ่ายไม่ไหว ทำาให้ โครงการดำาเนินการ

เท่าที่ควร ซึ่งผมจะลงไปแก้ปัญหาตรงนี้ อาจ

จะให้ กสทช.เข้ามาช่วย และที่ผ่านมา กสทช. 

ได้ให้งบประมาณจัดระเบียบสายสื่อสารมา

บางส่วน และต้องทำางานร่วมกับ กทม. เพราะ

ต้องใช้พื้นที่ทางเท้าของ กทม.ด้วย โดยจะ

เร่งดำาเนินการให้เร็วที่สุด” นายชัยวุฒิกล่าว.

เพิ่มหวยดิจิทัล

คงต้องรอสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ตนจึงยังไม่อยาก

พูดในรายละเอียด เนื่องจากทุกอย่างยังไม่

เรียบร้อย แต่ความตั้งใจของนายกรัฐมนตรี 

คอืตอ้งการแกป้ญัหาสลากกนิแบง่รฐับาลแพง 

ขณะนี้ดำาเนินการมาได้ดีระดับหนึ่ง

นายอนุชากล่าวว่า สำาหรับความคืบ

หน้าการเพิ่มจำานวนสลากดิจิทัลนั้น มีการ

วางแผนเพิ่มสลากดิจิทัลจาก 5 ล้านใบเป็น 

7 ล้านใบ สำานักงานสลากฯ ได้ตั้งเป้าไว้อย่าง

นอ้ย 20 ลา้นใบในอนาคต และหากประชาชน

ให้การตอบรับเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ คง

ไม่ใช่แค่ 20 ล้านใบ แต่ต้องเอาตามเสียง

ประชาชนเป็นหลัก นายกฯ กำาชับให้เอาเสียง

ประชาชนเป็นหลัก และต้องแก้ปัญหาสลาก

แพงให้ได้ ซึ่งเรื่องสลากดิจิทัลหากประชาชน

ช่วยกันเราจะผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงได้

ขณะที่นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรม

สรรพากร ในฐานะประธานคณะกรรมการ

สลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้สำานัก

งานสลากฯ อยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบการ

ขายสลากดิจิทัลเพื่อดูแลกลุ่มผู้พิการ และ

เป็นการจูงใจให้ผู้พิการที่มี โควตาขายสลาก

เข้าร่วมนำามาวางขายในแพลตฟอร์มเป๋าตัง

มากขึ้น โดยเร็วๆ นี้ ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง

จะมีการเพิ่มหมวดแยกชัดเจนว่าสลากดิจิทัล

ใบใดบ้างที่เป็นของผู้พิการที่นำามาฝากวาง

ขาย เพื่อให้ผู้ซื้อที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการ

สามารถเลือกสลากได้ โดยตรง จากเดิมที่

สลากจะคละกันทั้งหมด ไม่ได้มีการแยกว่า

เป็นของผู้ค้ากลุ่มใดบ้าง

“สำานกังานสลากฯ ยนืยนัวา่การดำาเนนิ

การสลากดิจิทัลไม่ได้เป็นการแย่งอาชีพผู้

พิการ ผู้พิการยังมี โควตาและขายเองได้

เหมือนเดิม แถมยิ่งเป็นการอำานวยความ

สะดวกให้ผู้พิการสามารถนำามาฝากวางขาย

ได้ ไม่ต้องไปเดินขายเองให้ยากลำาบาก ราย

ได้จากการขายก็โอนเข้าบัญชีทันที นอกเหนือ

จากนีจ้ะพฒันารปูแบบแอปพลเิคชนัเปา๋ตงัให้

สามารถใช้คำาสั่งเสียงได้ในอนาคต เพื่อดูแลผู้

พิการทางสายตา” นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีผู้ค้า

สลากที่เป็นผู้พิการมูลนิธิ องค์กร ในกลุ่มที่

ได้รับจัดสรรโควตาอยู่เดิม นำาสลากในระบบ

โควตามาฝากขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

อยู่จำานวนหนึ่ง ซึ่งหากว่าสำานักงานสลากฯ 

พัฒนาระบบที่จะช่วยให้ผู้พิการขายสลาก

ได้ง่ายขึ้น และทำาให้เห็นว่าสลาก 80 บาท

สามารถขายได้จริง ก็เชื่อว่าจะมีความสนใจ

มาฝากขายเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

สำาหรับการขายสลากดิจิทัลในงวดวันที่ 

16 ก.ค. ที่จะเริ่มวางขายตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.นี้ 

จะมีสลากดิจิทัลในระบบรวม 5.1 ล้านใบเช่น

เคย และจะเพิ่มในงวดวันที่ 1 ส.ค. ที่จะเริ่ม

วางขายตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. อีก 2 ล้านบาท 

รวมเป็นทั้งหมด 7.1 ล้านใบ โดยหลังจาก

นั้นจะทยอยเพิ่มงวดละ 1-2 ล้านฉบับ รวม

เป็นไม่เกิน 20 ล้านฉบับ ในสิ้นปี 2565 ตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการสลากฯ ซึ่งเชื่อว่า

ปริมาณสลากดังกล่าว เมื่อรวมกับร้านค้า 80 

บาท ที่จะขยายไปในสถานีบริการน้ำามันอีก

กว่า 2,000 จุด จะทำาให้มีปริมาณสลากราคา 

80 บาทเพียงพอที่จะแทรกแซงสลากในตลาด

ไม่ให้ขายเกินราคาได้.


