
ชง‘โชติวัฒน’ปธ.ศาลฎีกา

จอลดคาครองชีพชุดใหม

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทางไปเยี่ยมการพลิกโฉมเทศบาลดวย Digital Transformation Municipality ที่เทศบาลเมืองแมเหียะ 

ต.แมเหียะ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม โดยมีชาวบานมอบดอกกุหลาบใหกําลังใจนายกฯ

‘บิ๊กตู’ปลื้มกองเชียรเพียบ/ฝายคานลากซักฟอก5วัน

หนา...2หนา...2
‘พปชร.’ มีกระสุน แตไรกระแส
เลือดไหล-เควงควาง เพราะไมชัดเจน
‘พปชร.’ มีกระสุน แตไรกระแส
เลือดไหล-เควงควาง เพราะไมชัดเจน

             
|

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ยกคณะลงพื้นที่  ออน

รักชาวเชียงใหมทุกคน ลั่นไมใชศัตรูใคร 

ขอเลิกขัดแยงกันเสียที บอกถาใครทําให

บานเมืองเสียหายถือเปนกรรมเขา “ผมไม

ไปโกรธเขาหรอก” FC ลุงตูชูปายใหกําลัง

ใจ ม็อบตานตามไลใหลาออก “ชัยวุฒิ” มั่น                                                              

ใจ 8-9 เดือนรัฐบาลตีกระแสนิยมคืนได 

“ธรรมนัส” ปอง “พี่ปอม” ไมมีเหตุโดน

ซักฟอก ฉะ รมต.นั่งหองแอรมโนบริหาร

บานเมืองสําเร็จ “ปธ.วิปฝายคาน” ยันอภิ 

ปรายตอง 5 วัน งัดไมแข็งไมเจรจา ยึดตาม                                                              

ขอบังคับประชุมสภา ซักฟอกรัฐมนตรีตอง

ครบ 11 คน

เม� อวันท่ี 29 มิ.ย. ต้ังแตเวลา 07.00 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม พรอมดวยนายสุพัฒน

พงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและ

รมว.พลังงาน, พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทย, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม, นาย

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, น.ส.ตรีนุช 

เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ, นายสุริยะ จึง

รุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และนายสุทธิ

พงษ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดิน

ทางลงพื้นที่ จ.เชียงใหมเพ� อตรวจราชการ

โดยจุดแรก เวลา 09.00 น. พล.อ. 

ประยุทธและคณะเดินทางดวยรถตู โตโยตา                                                                  

อัลพารด ทะเบียน 9 กด 1881 กรุงเทพ 

มหานคร มาตรวจเยี่ยม

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” ดีใจ ปชช.ยังใสหนา 

กากปองกัน ไมตองกลัวถูกบูลลี่ สธ.ชี้แนว

โนมผูปวยเพิ่มขึ้นเล็กนอย ตายนอยลง รับ

โอมิครอน BA.4 และ BA.5 ทําวัคซีนทุก

ยี่หอประสิทธิภาพลด แตยังปองปวยหนักได 

ยันเรงฉีดวัคซีนกลุมเสี่ยง-สูงอายุ สปสช.

เผย 3 ปโควิดควักงบ 150,000 ลานบาท ชี้

ไทยพนระบาดใหญตั้งแต 1 ก.ค. รักษาตาม

สิทธิ เล็งยกเลิกแจก ATK รานขายยา 

เม� อวันพุธ ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถาน 

การณการแพรระบาดในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 2,569 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 2,569 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 2,569 ราย หาย

ปวยเพิ่มขึ้น 1,984 ราย อยูระหวางรักษา 

23,029 ราย อาการหนัก 665 ราย ใสทอ

ชวยหายใจ 300 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 14 

ราย เปนชาย 4 ราย หญิง 10 ราย เปน

ผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 10 ราย มี

โรคเรื้อรัง 4 ราย มียอดผูติดเชื้อสะสมยืน                                                   

ยันต้ังแตป 2563 จํานวน 4,520,220 ราย                                                       

ไทยโพสต • คลังถกสภาพัฒน จอใชงบ

กลางคลอดมาตรการลดคาครองชีพครึ่งป

หลัง “จุรินทร” สั่งพาณิชยจังหวัดไลเช็ก 

ราคาสินคาปลีก-สง หามรานคาฉวยกําไร

เกินควร คมนาคมตรึงคาโดยสารรถไฟฟา

สายสีน้ําเงินถึงสิ้นป

ที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานา                                                

ชาติฯ จ.เชียงใหม เม� อวันที่ 29 มิถุนายน 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปนประธานในพิธีเปด                                                         

FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE 

INDUSTRIES FOR STRONGER THAILAND 

โดยกลาวตอนหนึ่งถึงวิกฤตพลังงานวา วัน

น้ีปญหาราคาพลังงานคาขนสงแพงข้ึน เพราะ

นํ้ามันราคาแพงข้ึน ซ่ึงเราซ้ือเขามาและตอง                      

ผานกลไกตางๆ อยูแลว ทั้งหมดมีขอบังคับ                                                  

และระเบียบเยอะแยะไปหมด และมีมาตร 

ฐาน นอกจากพลังงานสูงขึ้น ตนทุนการ

ผลิตสูงข้ึน ก็มีปญหาเงินเฟออีก ซ่ึงสวนหน่ึง

เปนผลจากการดําเนินนโยบายการเงินการ

คลังของตางประเทศดวย ยืนยันเราดูทุกอยาง

ดวยความรัดกุมท่ีสุด ทําอะไรก็ตามจะไมทํา 

ใหเงินการคลังของประเทศออนแอลง และ

ใหตางประเทศเช� อมั่นศักยภาพการเงินการ

คลังของไทยที่วันนี้ยังแข็งแกรงอยูระดับ 

B+ แมมีการกูอะไรตางๆ ซึ่งไมไดอยากกู 

ถาไมจําเปนตนก็ไมอยากกู

“เร� องน้ํามันติดปญหาทั้งโลก โธทําไม

จะไมอยากลด อยากลดจะตายอยูแลว”   

นายกฯ ระบุ

ทางดานนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปดเผย                                                 

วา กระทรวงการคลังและสํานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) หรือสภาพัฒน อยูระหวางการหารือ                                                              

การใชงบประมาณรายจายประจําป 2565 

ในสวนของงบกลาง เพ� อนํามาใชในมาตร 

การเยียวยาแบงเบาภาระคาครองชีพประ                                                                 

ชาชนในชวงครึ่งปหลัง สวนจะเปนมาตร 

การใดนั้น ตองรอการหารือใหไดขอยุติกอน 

อยางไรก็ตาม ขอใหประชาชนมั่นใจวา

ไทยโพสต • “เวิลดแบงก” เคาะจีดีพีไทย

ปนี้โต 2.9% อานิสงสบริโภคภาคเอกชน-

ทองเที่ยวฟนตัว ลุนตางชาติทะลัก 6 ลาน

คน มองเงินเฟอทะยานแคชั่วคราว สิ้นป

พุงแตะ 5.2% หวงครัวเรือนยากจนหนักสุด 

แนะนโยบายการคลังปรับตัว เนนชวยเหลือ

ตรงจุด ลุยเพิ่มรายได เช� อปหนา

ไทยโพสต • เลขาฯ ศาลยุติธรรมชง ก.ต.ตั้ง 

“โชติวัฒน เหลืองประเสริฐ” นั่งประธาน

ศาลฎีกา คนที่ 48 ลงมติ 4 ก.ค.นี้ “จีระ

พัฒน” ออกหนังสือเวียนกําชับตุลาการให                                                      

ความเห็นผานส� อออนไลน ยึดระเบียบเครง 

ครัด หวงกระทบภาพลักษณศาล

เม� อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เว็บไซต

สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

(ก.ต.) เปดเผยบัญชีรายช� อที่นายจีระพัฒน 

พันธุทวี เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 

เสนอแตงตั้งโยกยายผูพิพากษา วาระ 1 ต.ค.                                                                

2565 (บัญชี 1) โดยมีการเสนอช� อนาย

โชติวัฒน เหลืองประเสริฐ ประธานแผนก

คดีแรงงานในศาลฎีกา ขึ้นเปนประธานศาล

ฎีกา

โดยหากที่ประชุม ก.ต. ในวันที่ 4 

ก.ค.65 ที่จะมีวาระเร� องดังกลาว มีมติเห็น

ชอบเเละมีการเสนอบัญชีรายช� อ โปรดเกลาฯ 

ลงมา นายโชติวัฒนจะเปนประธานศาลฎีกา

คนที่ 48

ทั้งนี้ น.ส.ปยกุล บุญเพิ่ม ประธาน

ศาลฎีกาคนปจจุบัน จะส้ินสุดวาระการดํารง

ตําแหน�งในวันที่ 30 ก.ย.2565 เน� องจาก

มีอายุครบ 65 ปบริบูรณตามกฎหมาย

ผูส� อขาวรายงานวา นายจีระพัฒน                                                               

พันธุทวี เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม 

ไดลงนามวันที่ 28 มิ.ย.2565 ออกหนังสือ

เวียนถึงหัวหนาหน�วยงานในสังกัดสํานัก 

งานศาลยุติธรรม เร� องการใชส� อสังคมออน 

ไลนของขาราชการตุลาการ ความวา ตามที่

สํานักงานศาลยุติธรรม

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  2  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9360

อิสรภาพแหงความคิด

โชติวัฒน เหลืองประเสริฐ

เวิลดแบงกคาด

ศก.ไทยโต2.9%

ทองเท่ียวฟนตัว
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เปดประเทศ

หนุน MPI พุง!

พบศพชายวัย 75

ถูกทุบหัวทิ้งขางทาง

ตุรกีหนุน

ฟนแลนด-สวีเดน

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

พอใจปชช.ยังสวมแมสก

1ก.ค.รักษาโควิดตามสิทธิ

ออนไมทิ้งเชียงใหม



การตัดสินใจที่ดี มีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเยาวชน เป็นต้น  

ดังนั้น การออกแบบนโยบายกัญชาที่สามารถสนับสนุนให้

เกิดการใช้ประโยชน์และป้องกันโทษได้ หรือที่เรียกว่า “นโยบาย

กัญชาทางสายกลาง” จึงควรเป็นคำาตอบที่ดีที่สุด ไม่ใช่นโยบาย

ที่ปิดห้ามการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เลย หรือการ

ปล่อยให้ใช้กัญชาอย่างเสรีโดยไม่ควบคุมการใช้ในลักษณะที่ก่อให้

เกิดโทษเลย   

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนโยบายกัญชาทั่วโลกมี 5 ลักษณะ คือ 

1.กัญชาเป็นยาเสพติด ผิดกฎหมาย ห้ามใช้กัญชาเลย ไม่มี

ข้อยกเว้นของการใช้ (Prohibition) ผู้ใดจำาหน่าย ครอบครองหรือ

เสพกัญชาผิดหมด ต้องรับโทษทางอาญา   

2.กัญชายังเป็นยาเสพติด ผิดกฎหมาย แต่ลดทอนความ

เป็นอาชญากรรมของกัญชา (Decriminalization) เช่น กำาหนด

ให้ผู้เสพกัญชาโดนปรับ แต่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่ผู้จำาหน่าย

กัญชายังต้องรับโทษหนักทางอาญา   

3.กัญชายังเป็นยาเสพติด แต่อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการ

แพทย์ (Medical Cannabis หรือ Cannabis for medical 

purpose) ได้แก่ การอนุญาตให้มีการจ่ายและเสพยากัญชาได้ 

หรืออนุญาตให้ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และมีแพทย์ออก

ใบรับรอง สามารถที่จะปลูกกัญชาใช้เพื่อรักษาตนเองได้ แต่ต้อง

ขออนุญาตตามระเบียบ เพื่อควบคุมไม่ให้คนทั่วไปปลูกใช้เพื่อความ

บันเทิง   

4.กัญชาไม่เป็นยาเสพติด แต่มีการควบคุมการใช้ในทางท่ีผิด

อย่างเข้มงวด (Legalization under strong control measures) 

เช่น จำากัดจำานวนการครอบครอง การห้ามเยาวชนเสพ การห้าม

จำาหน่ายให้เยาวชน การห้ามโฆษณา การห้ามขับขี่ยานพาหนะหาก

เสพกัญชา และการใช้มาตรการภาษีกัญชา เป็นต้น   

5.กัญชาไม่เป็นยาเสพติด และปล่อยให้เกิดกลไกการตลาด

แข่งขันเสรี ปลูก จำาหน่าย โฆษณา ได้อย่างเสรีหรือค่อนข้างเสรี 

(Legalization under free market)  

นโยบายทั้ง 5 ลักษณะนี้ มีสภาพเรียงจากคุมเข้มสุดโต่งไป

จนกระทั่งเสรีสุดโต่ง ซึ่งแต่ละลักษณะก็ก่อให้เกิดประโยชน์และ

โทษแตกต่างกันไป 

ซึ่งการออกแบบนโยบายกัญชานี้ เป็นความสามารถและ

วิสัยทัศน์ของผู้กำาหนดนโยบาย และผู้กำาหนดนโยบายจะต้องรับ

ผิดชอบต่อผลกระทบของนโยบายที่ตนผลักดันออกมา โดยจะ

อ้างผลดีของนโยบายกัญชาเสรีเป็นของตน แต่ผลเสียจากการใช้

กัญชาในทางที่ผิดเป็นของประชาชนไม่ได้    

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ประเทศไทยเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้มีโอกาส

ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ คือปลดปล่อยจากนโยบาย

ลักษณะที่ 1 ไปเป็นลักษณะที่ 3 แต่นโยบายที่ใช้ในประเทศไทยอยู่

ในขณะนี้ โดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อ

ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ลงนามโดย นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นนโยบาย

ในลักษณะที่ 5 เนื่องจากมีผลให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถสูบ

ช่อดอกเพื่อความบันเทิงได้ โดยไม่มีความผิดในฐานเสพยาเสพติด

ใดๆ ให้ปลูกในครัวเรือนโดยไม่จำากัดจำานวน ให้ปลูกเชิงพาณิชย์ได้

โดยไม่ต้องขออนุญาต ให้ขายและโฆษณาเชิญชวนให้ใช้กัญชาได้

อย่างเสรี โดยไม่มีมาตรการป้องกันการแอบใส่กัญชาในอาหารและ

เครื่องดื่มเพื่อจำาหน่ายในท้องตลาด เป็นต้น  

ผลกระทบที่เริ่มทยอยปรากฏให้เห็นในสังคม และในอนาคต

อันใกล้ เมื่อต้นกัญชาหนึ่งล้านต้นออกดอกทั่วประเทศ จะเกิดผล 

กระทบมากมายเพียงใดจึงไม่อาจคำานวณได้   

คำาถามจึงเกิดขึ้นว่า คนไทยทั้งประเทศต้องยอมรับสภาพ

การออกแบบนโยบายเช่นนี้หรือ? ทำาไมถึงไม่ใช้ “นโยบายกัญชา                                                                                     

ทางสายกลาง” แทน “นโยบายกัญชาเสรีสุดโต่ง?” ทำาไมประเทศ 

ไทยต้องรีบร้อนขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายกัญชาเสรี ทั้งๆ ที่ยังไม่มี

มาตรการควบคุมที่เพียงพอ? ทำาไมประเทศไทยจึงไม่ฟังเสียงทุก

ฝ่ายอย่างรอบคอบ และร่วมกันออกแบบนโยบายกัญชาทางสาย

กลาง หรือต้องรอให้เกิดวิกฤตแล้วจึงค่อยมาร่วมกันหาคำาตอบ 

และเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว “เรา” จะแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์จริงๆ                                                                          

หรือไม่.

เครือข่ายนักวิชาการและ

ภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด
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2 ในประเทศ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย

รองนายกฯ คนเดียวที่ ไม่มีกระทรวง หรือหน่วยงาน

ราชการเป็นของตัวเองเลย ลองหลับตาดูรองนายกฯ ทั้งหมด

ล้วนแล้วแต่บริหารกระทรวงในกำากับ แต่ พล.อ.ประวิตร

ไม่มีซักกระทรวงเลย ดังนั้นจะไปอภิปราย พล.อ.ประวิตร

เรื่องอะไร ถ้าจะเอาเรื่องเก่ามาพูด ผมไม่เห็นด้วย เพราะก็

โดนอภิปรายมาทุกสมัยแล้ว.

ากกว่า 1 ครั้งที่ ‘บิ๊กป้อม’ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้

สัมภาษณ์ยอมรับกับสื่อมวลชนว่า เป็นรองพรรคเพื่อ

ไทย แต่ในขณะเดียวกัน เวลาพูดกับลูกพรรค ‘บิ๊กป้อม’ กลับย้ำา

ว่า เลือกตั้งครั้งหน้าพวกเขาจะได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 150 ที่นั่ง 

ถอดสมการข้างต้น พออนุมานได้ว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า 

พรรคพลังประชารัฐรู้ตัวว่ายังแพ้ให้กับพรรคเพื่อไทยอยู่ แต่ยัง

สามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้   

เพราะโดยข้อเท็จจริง จำานวนเก้าอี้ 150 ที่นั่ง ไม่ใช่จำานวน

ของพรรคการเมืองอันดับ 1 แน่นอน แต่สามารถเป็นฐานในการ

ก่อตั้งรัฐบาลได้ในกรณีที่พรรคเพื่อไทยไม่แลนด์สไลด์  

เหมือนกับครั้งก่อนที่พรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.มากที่สุด แต่

รวมเสียงแข่งกับพรรคพลังประชารัฐอันดับ 2 ไม่ได้  

หากเป็นอย่างนี้แสดงว่า พรรคพลังประชารัฐไม่คิดว่า

พรรคเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ได้ ต่อให้ใช้กติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ที่ตัวเองช่ำาชองก็ตาม 

ส่วนหนึ่งที่มีการมองอย่างนั้นกันเพราะคิดว่า พรรคเพื่อ

ไทยไม่สามารถจะกวาดฐานมั่นคือ ภาคอีสานและภาคเหนือได้

หมด หลังหลายพื้นที่ถูกพรรคภูมิใจไทยเจาะยาง ประกอบกับวันนี้

พรรคเพื่อไทยมีตัวตัดคะแนนอย่างพรรคก้าวไกล 

ในการแบ่งเขตใหม่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ส.ส.ภาคอีสานจะมีจำานวน 132 คน ภาคเหนือ 39 คน และภาค

กลาง 122 คน ถ้าจะแลนด์สไลด์ พรรคเพื่อไทยต้องไม่หลุดในภาค

เหนือและอีสานเลย เพื่อให้เสียงไปแตะเกือบ 200 ที่นั่ง แล้วไป

บวกๆ กับภาคกลาง และ กทม.ในบางส่วน 

เรื่องแลนด์สไลด์อาจดูเหมือนง่าย หากวัดความนิยมของ

พรรคเพื่อไทยในอีสาน แต่ต้องไม่ลืมว่า แม้พรรคภูมิใจไทยจะยัง

เป็นมวยคนละไซส์กับพรรคเพื่อไทยในอีสาน แต่จุดที่พรรคภูมิใจ

ไทยเข้าไปเจาะ ล้วนแต่เป็นพวก ‘บ้านใหญ่’  

เวลาเสียงหายไม่ได้หายแค่ 1 ที่นั่ง แต่หายเป็นพวง กระ

จุกๆ อยู่หลายพื้นที่ หากพรรคภูมิใจไทย หรือพรรคพลังประชารัฐ 

ไปหารพรรคเพื่อไทยมาได้สัก 20-30 ที่นั่ง แผนการแลนด์สไลด์

ที่ต้องได้มากกว่า 250 ที่นั่ง เพื่อหาความชอบในการฝ่าด่าน ส.ว.จะ

ยากขึ้นทันที  

การจะไปเอามาจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะภาคใต้ที่คราวหน้ามี 

ส.ส. 58 ที่นั่ง แทบไม่ต้องคาดหวังเลย เพราะหลายปีแล้วที่พรรคเพื่อ

ไทยเจาะไม่ได้  

แต่อย่างไรก็ดี กลับไปที่ 150 ที่นั่ง เป้าหมายของพรรคพลัง

ประชารัฐ ต้องยอมรับว่ายากพอๆ กับยุทธการแลนด์สไลด์ของพรรค

เพื่อไทยเช่นกัน  

ในการเลือกตั้งครั้งก่อนพรรคพลังประชารัฐได้ 116 ที่นั่ง 

หลายคนมองว่า นั่นคือจุดพีกที่สุดของพรรคพลังประชารัฐที่ยากจะ

กลับไปจุดเดิมได้อีก 

ครั้งนั้น กระแสของ ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ยังไม่ได้แย่ขนาดนี้ ประกอบกับมีพลัง

วิเศษที่เข้ามาช่วยให้งานของพรรคพลังประชารัฐง่ายขึ้น แต่วันนี้ทุก

อย่างเปลี่ยนไป  

ขนาด ‘บิ๊กป้อม’ มั่นใจจะได้ 150 ที่นั่ง แต่ยังปรากฏข่าว

คราว ‘ลูกพรรค’ ทะลักไหลไปอยู่กับพรรคอื่นต่อเนื่อง บางราย

เก็บข้าวเก็บของรอเวลาแล้ว  

ขณะที่รังใหม่ที่ ส.ส.เหล่านี้จะย้ายไปก็ไม่ใช่พรรคขนาด

ใหญ่เมื่อเทียบกับพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็น ‘ภูมิใจ

ไทย’ หรือแม้แต่พรรคเกิดใหม่อย่าง ‘สร้างอนาคตไทย’ 

มันพอจะบ่งบอกได้ว่า ไม่มีใครเชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐ

จะกลับไปเป็นเหมือนตอนปี 2562 อีกแล้ว 

แล้วหาก ‘บิ๊กป้อม’ มั่นใจว่าจะประสบความสำาเร็จอีก คง

ไม่ต้องลงมือกล่อมหรือฮึ่มใส่ ส.ส.ที่คิดจะย้ายรังกลางที่ประชุม

พรรคเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 

ส่วนหนึ่งที่พรรคพลังประชารัฐอยู่ในสภาพแบบนี้คือ ความ

ไม่ชัดเจนระหว่าง 2 พี่น้อง ‘บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่’ ว่าจะเอาอย่างไรใน

การเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะหลายคนมองว่า พี่น้องยังคงเล่นเกม

กันอยู่ 

ความไม่ชัดเจนทำาให้พรรคขาดทิศทาง ส.ส.เคว้งคว้างจึง

จำาเป็นต้องหาหลักที่มั่นคงกว่า  

อีกเรื่องคือ พรรคยังไม่ยอมปรับตัว ในทางการเมืองเรื่อง

เสียงสภาฯ อาจจะชนะฝ่ายค้าน แต่ ‘การตลาด-โซเชียลมี

เดีย’ แพ้ราบคาบให้กับฝั่งนั้น และนั่นทำาให้ ส.ส.เดินยากในพื้นที่ 

เพราะกระแสสู้ไม่ได้ 

จริงอยู่ ‘กระสุน’ ของพรรคพลังประชารัฐอาจเหนือกว่า

พรรคอื่น แต่หากไม่มี ‘กระแส’ เลยก็ลำาบาก  

วันนี้อาจเห็นเค้าลางบ้างว่า พรรคพลังประชารัฐเริ่มจะตื่น

จากการเตรียมจัดโรดโชว์ตามภาคต่างๆ หรือ ‘บิ๊กตู่’ ลงพื้นที่ต่อ

เนื่อง แต่ฟีดแบ็กยังแตกต่างกับอีกฝ่ายค่อนข้างเห็นได้ชัด  

ที่สำาคัญ ไม่รู้ว่ามันช้าไปแล้วหรือไม่!. 

เห็นประโยชน์และสนับสนุนการใช้กัญชามักพูดถึงประ 

โยชน์ใน 2 ลักษณะ คือ 1.เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

และ 2.เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น ทำาอาหารผสม

กัญชา ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีใครสนับสนุน “กัญชาเพื่อความ

บันเทิงหรือสันทนาการ” 

กัญชามีประโยชน์จริง เช่น 1.การใช้สารสกัดกัญชาตามแนว

แพทย์แผนปัจจุบัน ที่ระบุว่าใช้ได้กับโรคหรือกลุ่มอาการ 6 ประการ 

ซึ่งจะเน้นใช้สารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids : CBD) หรือใช้สาร

เตตราไฮโดรแคนาบินอล (Tetrahydrocannabinol : THC) ในปริมาณ

น้อย เพราะไม่ต้องการให้เมา THC 2.ใช้ยาแผนไทยเข้ากัญชา 

16 ตำารับ ซึ่งเป็นตำารับที่มีการปรุงผสมกัญชากับสมุนไพรอื่นๆ อีก

จำานวนมาก โดยส่วนผสมที่ว่านี้ทำาให้ไม่สามารถใช้เสพกัญชาเพื่อ

ความบันเทิงได้ 3.การใช้ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของแพทย์พื้นบ้าน 

เช่น น้ำามันกัญชาสูตร อ.เดชา ศิริภัทร ซึ่งเป็นสูตรที่มี THC ต่ำา 

เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย 

ขณะที่ประเด็นของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการทำา

อาหาร เช่น ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าวในรายการมองโลกมอง

ธรรม กัญชา กัญชง มากพิษสงฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ไว้ว่า 

ประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ ใบกัญชาและใส่ไม่มากในการทำายาและ

ใส่ในอาหาร และไม่นิยมใช้ดอกผสมอาหาร เพราะจะทำาให้รสชาติ

เปลี่ยน ทั้งนี้ ใบกัญชามี THC ร้อยละ 0.8-1.0 ดอกติดเมล็ดจะมี

สารดังกล่าว ร้อยละ 3-5 และดอกตัวเมียจะมีเตตราไฮโดรแคนา

บินอล ถึงร้อยละ 8-15 แต่กฎหมายในประเทศไทยกำาหนดให้สาร

สกัดที่มี THC เกินร้อยละ 0.2 เป็นยาเสพติด ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็น

ชัดเจนตรงกันว่าต้องการให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชา แต่ไม่ได้

ต้องการให้ผู้ ใช้กัญชาเมาสาร THC ซึ่งมีมากในช่อดอก ในระดับที่

เกินความเป็นยาเสพติดตามที่รัฐกำาหนดไปมาก

เนื่องจากกัญชามีโทษจริงเช่นกัน เช่น การทำาให้เกิดการเมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่แพ้กัญชา หรือทานไปมากโดยไม่รู้ตัว ทำาให้

เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วและผิดจังหวะ ความดันไม่คงที่ หายใจเร็ว 

อารมณ์ครื้นเครง การเคลื่อนไหวไม่ประสาน หูแว่ว ระแวง สูญเสีย

‘พปชร.’ มีกระสุน แต่ไร้กระแส 

เลือดไหล-เคว้งคว้าง เพราะไม่ชัดเจน ม

‘นโยบายกัญชาทางสายกลาง’

ใช้ประโยชน์และหลีกเลี่ยงโทษจากการใช้กัญชาได้

ผู้
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3บทความ-ในประเทศ

อเป็นข่าวบิ๊กเซอร์ ไพรส์ระดับประเทศ เสี่ยโอ๊ค-นาย

พานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโต ทักษิณ-คุณหญิง

พจมาน ซุ่มเงียบจัดงานแต่งงานกับสาวคนสนิทที่คบหา

ดูใจ แถมมีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกัน ติ๊ก-น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำา ผู้

บริหาร โรงแรมเอสซีปาร์ค หนึ่งในธุรกิจที่มีคนในครอบครัว

ชินวัตรถือหุ้นใหญ่อยู่นั่นเอง  

แม้จะเป็นลูกชายอดีตผู้นำาประเทศ แต่ทั้งคู่จัดงานแบบ

เรียบง่าย เมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มีเพียงญาติของทั้ง

สองฝ่าย กลุ่มเพื่อนสนิท 

ในวงจำากัดเท่านั้นที่รับรู้ 

ไปร่วมแสดงความยินดี  

ส่วนบ๊ิกๆ นักการ

เ มือง สมา ชิกคนใน

ครอบครัวเพ่ือไทย อีก

หลายต่อหลายคน มารู้อีก

ทีหลังงานพิธีผ่านพ้นไป

แล้ว  

งานแต่งงานคร้ัง

น้ีอย่างท่ีรับรู้กัน ทักษิณ

วิดีโอคอลมาจากแดนไกล 

สู่ขอเจ้าสาวให้กับลูกชาย 

ขณะท่ีฝ่ังคุณแม่ คุณหญิง

พจมาน จัดงานทำาพิธีให้ถูก

ต้องตามขนบธรรมเนียม พร้อมกับจัดเล้ียงแบบไพรเวตเรียบง่าย  

“ดีใจมาก โอ๊คเป็นลูกชายคนโต ท่ีผ่านมาไม่เคยเห็นเขา

ดูแลผู้หญิงคนไหนแบบน้ี แสดงว่ารักจริง” ทักษิณพูดด้วยความ

ปลาบปล้ืม  

ฝ่ังเจ้าบ่าวคนใหม่พานทองแท้ โพสต์ข้อความลงอินสตา

แกรมส่วนตัวว่า 

‘ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเราสอง

คน ผ่านทุกช่องทางนะครับ ขอบพระคุณครอบครัวทั้งสองฝ่าย 

ที่สนับสนุนและเป็นกำาลังใจให้ โอ๊คกับติ๊กมาโดยตลอด 

ขอบคุณติ๊กที่เป็นแฟนที่น่ารัก คอยดูแล และยืนเคียง

ข้างพี่ ร่วมทั้งสุขและทุกข์ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่เรามีกัน 

ต้องกราบขอโทษทุกท่าน ที่เราทั้ง 2 คนเลือกที่จะจัดงานอย่าง

เรียบง่าย จัดเล็กๆ ภายในครอบครัว โดยมีญาติมิตรที่ทราบ

ข่าว มาร่วมงานเพียงไม่กี่คน กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านอีก

ครั้ง จากใจครับ’ 

พานทองแท้เข้าโหมดผู้นำาครอบครัวอย่างเต็มตัว ทักษิณ 

ปลาบปลื้ม ลูกชาย ลูกสาว เป็นฝั่งเป็นฝากันหมด สเต็ปต่อ

ไปหลายคนคงช่วยลุ้นทายาทตัวน้อย ไม่ว่าจะเป็นชาย-หญิง 

หรือแฝดชาย-หญิง ลืมตาดูโลก ออกมาเป็นเพื่อนเล่นกับลูก

ของน้องๆ. 

 ม้าไม้

แต่งเงียบ

ถื

3นิ้วบุกสภาร้องสิทธิ์เยี่ยมผู้ต้องขัง

แหวะอก ‘ดูใจ’ ประยุทธ์

พานทองแท้ ชินวัตร

มฟังพิธีกรโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาพูดว่า....

“ก็รู้อยู่แล้วว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่เสื้อแดง แล้วนายกฯ 

ลงไปทำาไม?”

ทำาเอาผมขนลุก!

เดี๋ยวนี้เขาคิดกันอย่างนี้แล้วหรือ แม้กระทั่งผู้จัดรายการ

ข่าวโทรทัศน์!?

ทำาให้นึกถึงทักษิณ ตอนเป็นนายกฯ ไปนครสวรรค์ เมื่อ

ปี ๔๘ บอกกับชาวบ้าน ว่า

“ผมตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม จังหวัดไหนมอบความ

ไว้วางใจให้เรา ต้องดูแลเป็นพิเศษ แต่เราต้องดูแลคนทั้ง

ประเทศด้วย 

แต่เวลาจำากัด ต้องเอาเวลาไปจังหวัดที่เราได้รับความ

ไว้วางใจมากเป็นพิเศษ จังหวัดที่ไว้วางใจเราน้อย ต้องเอาไว้

ทีหลัง....”

ตอนนั้น ผมหลงเข้าใจมาตลอดว่า “คิดแบบนี้ คือคิด       

ริยำา ของผู้นำาคิดต่ำาสัตว์”

เป็นนายกฯ จะคิดแบ่งแยกประเทศ แบ่งแยกประชาชน 

บริหารงาน โดยใช้ประโยชน์ที่พรรคตัวเองจะได้จากการเลือก

ตั้งเป็นผลตอบแทน เป็นเกณฑ์

“จังหวัดมึงไม่เลือกพรรคกู งั้นก็รอไปเหอะ กูจะไปดูแล 

เอางบไปลงในจังหวัดหรือในพื้นที่ที่เลือกพรรคกูก่อน”

แบบนั้น มันคิดของคนเป็นหัวหน้าซ่อง ไม่ใช่คิดของผู้นำา

ประเทศ นอกจากคับแคบ สกปรก เห็นแก่ตัวแล้ว

 ซ้ำายังบ่งถึงอาฆาตแค้นประชาชนที่ ไม่เลือกผู้สมัคร

พรรคตัวเองเป็น ส.ส. ซึ่งคนที่ไม่ “ต่ำาสัตว์” จริงๆ เขาจะไม่

คิดอย่างนั้น 

นี่...เป็นความเข้าใจของผมเรื่อยมา 

และก็คิดมาตลอดด้วยว่า คิดแบบทักษิณ คง “สิ้นเชื้อ-

สิ้นพันธุ์” ไม่มีใครลอกลายไปใช้คิด-ใช้ทำาอีก!

ก็เพิ่งนี่แหละ ได้ฟังพิธีกรนักจัดรายการข่าวเขาวิพากษ์

ด้วยทัศนคติแบ่งแยก “นายกฯ ลงไปทำาไม เชียงใหม่เป็นพื้่นที่

เสื้่อแดงเขา”

เคยได้ยินนายกฯ ประยุทธ์พูดหลายท่ีว่า “ผมเป็นนายกฯ 

ของคน ๗๐ ล้าน ผมรักทุกคน ทำางานเพื่อพวกเราคนไทยทุก

คน”

ฟังเผินๆ ก็ว่า “นายกฯ ปากหวาน”

แต่เมื่อไล่เรียงการลงไปในแต่ละพื้นที่ของนายกฯ และ

เมื่อนำาคำาพูดทักษิณมาเทียบ “พื้นที่ไหนเลือกพรรคเรา ไปช่วย

“เบื่อ” ที่จะแก้ปัญหาในทาง “คลายทุกข์-เพิ่มสุข” ให้

ประชาชนเลย!

ต้องยอมรับกันแฟร์ๆ นับแต่พลเอกประยุทธ์นำาบริหาร

ประเทศ ตั้งแต่กลางปี ๕๗ จนถึงวันนี้ กลางปี ๖๕ 

ประเทศไม่เคยว่างวิกฤต!

ประเทศถูกวิกฤตซ้ำาซ้อน ลูกแล้ว-ลูกเล่า ถาโถมเข้าใส่แทบ

ไม่พักให้หายใจ ไล่มาตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ จาก “วิกฤตซับไพรม์” 

ที่สหรัฐฯ

วิกฤต “หมาป่ากับลูกแกะ” ที่หมูเขากำาลังจะหาม แต่พลเอก

ประยุทธ์ดันเป็นคานเข้าไปสอด 

ขณะที่ “ยุโรป-สหรัฐฯ” กำาลังดีลกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะ

ลงตัว พลเอกประยุทธ์ก็เข้าไปควบคุมอำานาจบริหารประเทศ ทำาให้

แผนการ “ใช้ไทยเป็นฐาน” ของเขาพังหมด

ยุโรป-สหรัฐฯ “แค้นนน” ถึงขั้นประกาศห้ามคบค้าสมาคม

กับไทย นายกฯ ประยุทธ์ถูกห้ามเหยียบอเมริกา

แล้วขบวนการ “ชีสเค้ก” ในรูปแบบ “คนรุ่นใหม่” ชังชาติ-ชัง

สถาบัน ก็ถูกระดม ปลุกปั่น ชักใย ก่อจลาจล หวังล้มรัฐบาล และ

ลามสู่ “มุ่งล้มสถาบัน”

นายกฯ ฟันฝ่าทั้งปัญหาเศรษฐกิจ-การเงิน ทั้งการกีดกัน

สินค้าส่งออก ด้วยอ้างเงื่อนไขต่างๆ ทั้งปลุกปั่นชักใยรุ่นใหม่สาม

นิ้ว สร้างสถานการณ์แล้วปั่นข่าวเป็น “โลกล้อมไทย”

ทศกัณฐ์ ว่า ๑๐ หน้า ๑๐ มือ

แต่นายกฯ “หน้าเดียว” เพียง ๒ มือ แต่ต้องทำางานเหมือน

มี ๑๐๐ มือ!

พอจะคลาย โควิด-๑๙ “โรคล้างโลก” ก็มา ทั้งโลกรวมทั้ง

ไทย ต่างติดกับดักโควิด ชนิดเจียนอยู่-เจียนไป 

๒-๓ ปี พอจะถอนหายใจได้ สงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” ก็

ระเบิดตูม!

นี่ พูดกันตรงๆ นะ

ในรอบ ๘ ปีที่ผ่าน ถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ นำา

บริหาร หากแต่เป็น “ตระกูลโกง” บริหารละก็

ไม่รู้จะฉิบหาย-ตายโหง-ตายห่า หรือประเทศชาติจะล่มจม

กันไปขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้?

แค่นึกยังเสียววูบ ก็ขนาดตอน “ไข้หวัดนก” ระบาด ซึ่ง

รุนแรงไม่ถึง ๑ ใน ๑ ล้าน ของโควิดระบาด 

แค่นั้น โคตรเหง้ามันยังหาช่องแดกเล็ก-แดกน้อยแม้กระทั่ง

งบกระดาษเช็ดมือบนเครื่องบิน ถ้าเป็นยุคโควิด ที่ต้องใช้งบซื้อ

วัคซีนเป็นหมื่น-เป็นแสนล้าน

โกงจำานำาข้าว ๖-๗ แสนล้าน นั่นจิ๊บจ๊อยไปเลย 

เมื่อเทียบกับ “สิ่งที่จะเกิด” จากผู้สืบสันดานโกง กับงบที่

ต้องกู้มาใช้เพื่อการนี้ เป็นล้านล้านบาท

“ยูเครน-รัสเซีย” ไม่ใช่ต้นเหตุน้ำามันแพง

แก๊ง “ยุโรป-สหรัฐฯ” นั่นแหละ รวมหัวกัน นึกว่าจะ “รุม

กินโต๊ะ” ด้วยเกม “คว่ำาบาตร” รัสเซีย

ที่ไหนได้ “คว่ำาบาตร” รัสเซีย รัสเซียกลับรวย เมื่อผนึก

กับจีน-อินเดีย แต่ฝ่ายที่คว่ำาบาตรเขา กลายเป็นเศรษฐีกำามะลอ

ไม่มีข้าว ไม่มีน้ำา จะกิน .......

พลโลกพลอยระส่ำากันไปทั้งโลก เพราะไม่มีก๊าซ ไม่มี

น้ำามัน ไม่มีอาหารตามไปด้วย!

ก็ได้แต่ “สุมหัวโอหัง” อวดโลกทางข่าวสารกันไปวันๆ  ใน

ขณะที่พลเมืองแต่ละประเทศ ร่ำาร่ำาจะรุมแล่เนื้อเถือหนังแต่ละ

ผู้นำาอีโก้ โลกตะวันตก

ย้อนมาดูบ้านเรา ที่โอดโอยกันตอนนี้ ถ้าผมมีตังค์จะ

เหมาเรือบินซัก ๑๐ ลำา พาพวกชังชาติไปอยู่ยุโรป-อเมริกา 

อยู่ได้ถึงเดือน...ให้เตะ! 

ไม่ถึง ๑๐ วัน ขี้เกียจจะรบเร้าขอกลับด้วยซ้ำา แค่เห็นแผ่น

ดินไทยวิบๆ ตอนเรือบินแลนดิ้งที่สุวรรณภูมิ 

น้ำาตาจะเหมือนเผาเต่า....

ด้วยดีใจ ไม่ว่าชาตินี้...ชาติไหน ขอเกิด-ขอตายอยู่ในแผ่น

ดินไทย ไม่มีแผ่นดินไหนในโลก น่าอยู่ สุขสบาย อุดมสมบูรณ์

เท่าแผ่นดินไทยอีกแล้ว 

ต่อให้ขี้เกียจขนาดไหน เป็นขอทานออนไลน์ วันเดียวก็ได้

เป็นแสน-เป็นล้าน เพราะคนไทย ชอบอิจฉาคนรวย แต่มีน้ำาใจ

กับใครๆ ที่ลำาบาก

ผมถึงบอกเมื่อวาน .......

ในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่บังเอิญ ทุกอย่าง “ถูกจัดสรร” โดย

กรรม คือเหตุ-ปัจจัย เป็นตัวกำาหนด

จงสร้าง “เหตุ” คือกระทำาปัจจุบันให้ดี จะเป็นตัวเสริม

ผลจากอดีต ที่จะผลิบานในอนาคต เป็นผลที่ออกมาสมบูรณ์

สมบูรณ์นั้น คือ ชาติ บ้านเมือง ประชาชน สมบูรณ์สุข

และ “สมบูรณ์สุข” นั่นคือ “สมบูรณ์ใจ” ของนายกฯ

ส่วนจะได้รับเลือกเป็นต่ออีกสมัยหรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวบุญ

วาสนาของนายกฯ

มันเป็น “บุญ-กรรม” ของสังคมชาติมากกว่า!

-เปลว สีเงิน

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ก่อน ที่ไม่เลือกพรรคเรา เอาไว้ทีหลัง”

ก็จะเห็น “มนุษย์” กับ “อมนุษย์” ระหว่างพลเอกประยุทธ์

กับทักษิณ ในบทบาท “ผู้นำาบริหารประเทศ”

“ผู้มีประชาชนอยู่ในหัวใจ” ในการทำาหน้าที่บริหารประเทศ 

คือนายกฯ ประยุทธ์

“ผู้มีจิ้งจอกอยู่ในหัวใจ” ในการทำาหน้าที่บริหารประเทศ คือ

อดีตนายกฯ ทักษิณ!

ทุกสื่อ ตอนนี้ ตีความ “ทุกตีนก้าว” ของนายกฯ ไปทางหา

คะแนนนิยมเพื่อเลือกตั้งหมด

และทุกสื่อ ก็ลงความเห็นไปทางเดียวกันว่า “พลังประชา

รัฐ” ขาลง เสื่อมแล้ว

นายกฯ ประยุทธ์ ๘ ปี ไม่เห็นมีอะไร คนเบื่อแล้ว!

ถ้าตาไม่บอด ก็คงใจบอดกันเป็นส่วนใหญ่ ผมว่านะ

จึงมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอนาคต

ประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมพื้นฐานรากหลายๆ ด้าน

ส่วนเรื่องเบื่อ อันนี้เป็นเรื่องปกติทางการเมือง ดี-เลว ไม่ใช่

ตัววัด แต่อะไรที่อยู่นาน จำาเจ มันเบื่อ นี่เป็นตัวจริตสังคม

ธรรมชาติมนุษย์ ชอบเปลี่ยนแปลง เบื่อเก่า-ชอบใหม่ แม้

กระทั่งสามี-ภรรยา ใหม่ๆ แกะจากกันแทบไม่ออก นานๆ ไป ก็

แยกเตียง-แยกห้อง บางคนถึงขั้น “แยกบ้าน”

แต่ผมสังเกตว่าในความรับผิดชอบของผู้นำาบริหารประเทศ 

ที่เดินทางไป นายกฯ มุ่งงานในพื้นที่ ไม่ได้มุ่งหาเสียงเป็นหลัก 

และไม่เคยเห็นว่า ท่านไปในลักษณะ จังหวัดนี้-นั้น พื้นที่เรา 

หรือพื้นที่เขา ในทางการเมือง 

๗๐ ล้านคน คือคนในอ้อมแขนท่าน นายกฯ ไม่เคยแบ่ง

แยกประชาชน ไม่เคยมองประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรู และไม่

เคยแสดงให้เห็นว่า..........

ผ

กล่าวว่า กรณีของนายพลพล 

จิตรสุภาพ สมาชิกกลุ่มทะลุ

แก๊สที่ถูกคุมขังพยายามฆ่าตัว

ตายโดยการรับประทานยา

พาราเซตามอล 60 เม็ด ก่อนถูก

นำาส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่าน

มานั้น รวมถึงมีการกรีดข้อมือตัว

เองด้วย ซึ่งเมื่อได้รับข่าวก็ถือว่า

เป็นการล่าช้ามาก เพราะเหตุ

เกิดขึ้นไป 2-3 วันแล้ว แต่ทาง

โรงพยาบาลราชทัณฑ์และกรม

ราชทัณฑ์ กลับไม่ได้มีการแจ้ง

ญาติและทนายให้ทราบ จึงตั้ง

ข้อสงสัยถึงการทำางานของเจ้า

หน้าที่ว่ามีการพยายามปกปิด

ข้อมูลในส่วนนี้หรือไม่ จึงอยาก

ฝาก ส.ส.อมรัตน์ และพรรค

ก้าวไกล ให้ช่วยกันตรวจสอบ 

เพราะประชาชนไม่ได้มีอำานาจ

หน้าที่ที่จะเข้าไปดูผู้ต้องขังได้ 

เราต้องอาศัย ส.ส.ในสภาที่เป็น

ผู้มีอำานาจจากที่ประชาชนเป็น

คนเลือกขึ้นมา 

ด้านนางอมรัตน์กล่าวว่า 

ตนจะนำาเรื่องดังกล่าวเข้าไปคุย

กับ กมธ.ในช่วงบ่ายวันน้ี (29 

มิ.ย.) ซ่ึงสภาท่ีสร้างมาประมาณ

กว่า 2 หมื่นล้านบาท ควรเป็น

สถานท่ีท่ีทุกคนสามารถเข้ามา

ใช้งานได้เม่ือมีข้อขัดแย้งอะไร 

ไม่ใช่เรียกเข้าไปคุยในกระทรวง

กลาโหม ท้ังน้ี ก่อนหน้าน้ีกรม

ราชทัณฑ์ได้อ้างเรื่องสถานการณ์

โควิด-19 ทำาให้ต้องจำากัดจำานวน

ผู้เข้าเย่ียมผู้ต้องขัง แต่ในขณะ

น้ีสถานการณ์โควิด-19 กลาย

เป็นเรื่องประจำาถ่ิน ก็ควรท่ีจะ

ต้องผ่อนคลายกฎระเบียบใน

ส่วนดังกล่าวลงไปด้วย อย่าให้

โลกประณามไปมากกว่าน้ีว่า

ประเทศเราใช้กฎหมายกล่ันแกล้ง

นักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรม

ทางการเมือง เพียงเพราะเขา

ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย ใน

ช้ัน กมธ. จะมีการเชิญ ผอ.เรือน

จำาและกรมราชทัณฑ์เข้ามา

ชี้แจงอย่างแน่นอน. 

‘ชัชชาติ’รับข้อเสนอ

รถไฟฟ้าไม่เกิน44บ.
วิภาวดี • นางสาวสารี อ๋อง

สมหวัง สภาองค์กรของผู้บริโภค  

เปิดเผยจากกรณีที่เมื่อวันที่ 28 

มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้แถลงข่าวเรื่อง

คัดค้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึง

เรื่องกำาหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้า

สายสีเขียวตลอดสายไม่เกิน 59 

บาท โดยสภาองค์กรฯ เสนอให้

พิจารณาราคาค่าโดยสารที่เป็น

ธรรมกับผู้บริโภค ในราคา 44 

บาทก่อนหมดสัมปทานปี 2572 

พร้อมระบุว่า สามารถทำาค่าโดย 

สารในราคา 25 บาทตลอดสาย

หลังจากหมดอายุสัมปทานได้ 

ซึ่งเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ที่ประชาชนทุกคนใช้รถไฟฟ้าได้

ทุกวันนั้น 

เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมี

ข้อยุติ ไม่เป็นภาระและสร้าง

ความเดือดร้อนให้ผู้บริโภค 

เสนอแก้ปัญหาการกำาหนดอัตรา

ค่าบริการ 6 ข้อ 1.ยุติแผนระยะ 

สั้นในการเก็บค่าบริการรถไฟฟ้า

สายสีเขียวสูงสุดไม่เกิน 59 บาท

โดยทันที 2.เปิดเผยข้อมูลราย 

ละเอียดร่างสัญญาสัมปทานท่ี

กำาหนดค่าบริการรถไฟฟ้าสายสี

เขียวสูงสุด 65 บาท และสัญญา

จ้างเดินรถท่ีเกินเลยสัญญา

สัมปทานถึงปี 2584 3.กำาหนด 

ค่าบริการในอัตราสูงสุดใกล้เคียง

กับรถไฟฟ้าทุกสายทุกระบบท่ี 44 

บาท 4.กำาหนดสัดส่วนของค่า 

บริการขนส่งมวลชนต่อรายได้

ข้ันต่ำาของประชาชนต่อวันต้องไม่

เกิน 10% ของรายได้ข้ันต่ำา เพื่อส่ง                                                 

เสริมให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มเข้าถึง

และใช้บริการได้ 5.ผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครต้องเป็นผู้นำา

การเจรจาร่วมกับบริษัท ระบบขน                                                      

ส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)                                                         

ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใน

การนำาโปรโมช่ันเท่ียวเดินทาง 30 

วันกลับมาดังเดิม 6.สนับสนุนการ

มีส่วนร่วมของผู้แทนสภาองค์กร                                                            

ของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนผู้

บริโภคตามกฎหมายร่วมเป็นคณะ

กรรมการหรือคณะทำางานด้าน

ขนส่งและยานพาหนะของหน่วย

งานร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

นายชัชชาติกล่าวว่า กทม.

จะนำาข้อเสนอของสภาองค์กร

ของผู้บริโภคไปพิจารณาเพื่อหา

ข้อสรุปเกี่ยวกับราคาค่าโดยสาร

รถไฟฟ้าสายสีเขียว เรื่องตั๋วราย

เดือน รวมถึงการเปิดสัญญา

สัมปทาน และจะนำาข้อมูลกลับ

มาหารือสภาองค์กรฯ อีกครั้ง 

การจ้างเดินรถปี 2572-2585 มี

การลงนามในสัญญาไปนานแล้ว 

ซึ่งในสัญญาเป็นกรอบที่ค้ำาคอ

อยู่ ทำาให้ขยับตัวได้ยาก แต่จะ

พิจารณาหาแนวทางให้สัญญา

ที่ลงนามไปแล้ว ไม่ต้องถึงปี 

2585 อย่างไรก็ตาม จะรับข้อ

เสนอดังกล่าวไปพิจารณา โดย

ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม

หารือร่วมกับนายธงทอง จัน

ทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท 

กรุงเทพธนาคม จำากัด มหาชน 

(เคที) เพื่อหาข้อสรุป ส่วนหนี้

ที่เดินรถจนถึงปัจจุบัน จะต้อง

พิจารณาค่าโดยสารให้รอบคอบ

ก่อน รวมทั้ง พิจารณาว่าหนี้เป็น

หนี้ที่มาอย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่ง

มองว่าหากจะใช้เวลาก็ไม่ทำาให้

ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากจากเดิม. 

เหยื่อสาวแจ้งเอาผิด‘ปริญญ์’เพิ่ม

วิทยุ • ที่ สน.ลุมพินี พล.ต.ต. 

ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น. 

เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ

ดำาเนินคดีกับนายปริญญ์ พานิช                                                       

ภักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรค 

การเมือง ว่า วันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่าน 

มา มีผู้เสียหายเป็นหญิงสาวอายุ

ประมาณกว่า 20 ปี นำาหลัก

ฐานเป็นภาพถ่ายและหลักฐาน

อื่นๆ เข้าแจ้งความกับพนักงาน

สอบสวนให้ดำาเนินคดีกับนาย

ปริญญ์ในข้อหาข่มขืนกระทำา

ชำาเรา และกระทำาอนาจารต่อ

หน้าธารกำานัล โดยผู้เสียหาย

ให้การเบื้องต้นว่าเหตุเกิดเมื่อ

ปลายปี 2564 ที่ร้านอาหารต่อ

เนื่องคอนโดมิเนียม โดยทั้งสอง

รู้จักกันจากการทำางาน และได้มี

การนัดพบกันภายหลัง 

“พนักงานสอบสวนจะ

ออกหมายเรียกนายปริญญ์ให้

มารับทราบข้อกล่าวหาภายใน

ช่วงปลายสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ใน

ส่วนของหญิงสาวรายดังกล่าว

นับเป็นคดีที่ 10 ที่มีผู้เสียหาย

เข้าแจ้งความ โดยในจำานวน

นี้ มี 2 คดีที่พนักงานสอบสวน

ได้สรุปสำานวนพร้อมความ

เห็นฟ้องผู้ต้องหาส่งอัยการ

พิจารณา และ 1 ใน 2 คดีดัง

กล่าว อัยการได้มีคำาสั่งฟ้องผู้

ต้องหาต่อศาลแล้ว สำาหรับคดีใน

ท้องที่ สน.ห้วยขวาง และพื้นที่ 

จ.เพชรบุรี พนักงานสอบสวนได้

สรุปสำานวนส่งอัยการแล้วเช่น

กัน ขณะที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ 

อัยการได้ยื่นฟ้องนายปริญญ์ต่อ

ศาลแล้วเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่าน

มา” รอง ผบช.น.กล่าว.

เกียกกาย • “ม็อบ 3 นิ้ว” บุกสภา ร้อง “กมธ.พัฒนาการเมือง” 

ปมสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ ตร.-กรมราชทัณฑ์ หลังพบ “ทะลุแก๊ส” 

พยายามฆ่าตัวตาย เรียกร้องสิทธิ์เข้าเยี่ยมเพื่อนผู้ต้องขัง ยกเลิก

สวนสัตว์มนุษย์ในเรือนจำา ด้าน “อมรัตน์” โดดรับลูกนำาเรื่องเข้า

ถกที่ประชุมทันที เตรียมเรียกกรมราชทัณฑ์ชี้แจง

วันที่ 29 มิ.ย. ที่รัฐสภา 

กลุ่มเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำา 

ยื่นหนังสือถึงนายณัฐชา บุญ

ไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรค

ก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ

พัฒนาการเมือง การสื่อสาร

มวลชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน สภาผู้แทนราษฎร 

ผ่านนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. ใน

ฐานะเลขาฯ กมธ. เพื่อขอให้

ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

ตำารวจ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์  

รวมถึงโรงพยาบาลราชทัณฑ์

เรื่องการดูแลเอาใจใส่ผู้ต้องหา 

ให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐานที่พึงมี

โดย น.ส.ณัฏฐธิดา มีวัง

ปลา อดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องหา

ในคดีปาระเบิดหน้าศาลอาญา 

ในฐานะตัวแทนกลุ่มเยี่ยมเพื่อน

ในเรือนจำา กล่าวว่า ในฐานะที่

ตนเป็นรุ่นพี่ที่ถูกฝากขังพิจารณา

คดีนานที่สุดคนหนึ่ง จึงมีความ

ประสงค์ที่จะยื่นหนังสือต่อนาง

อมรัตน์ ในฐานะ ส.ส. ที่เป็น

ความหวังของชาวคุกทุกคน โดย

ทางกลุ่มต้องการเรียกร้องสิทธิ

ขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิการเยี่ยม

ผู้ต้องขัง เนื่องจากผู้เข้าเยี่ยม

ต้องมีรายชื่อหนึ่งใน 10 คน

นายจตุพร พรหมพันธุ์ พร้อมด้วยนายนิติธร ล้ำาเหลือ แกนนำาคณะหลอมรวมประชาชน เข้ายื่นหนังสือ

ถึงผู้ว่าฯ กทม. เพื่อแจ้งการใช้สถานที่ลานคนเมือง จัดเวทีเสวนาสาธารณะประเทศต้องมาก่อน ตอน

ทวงคืนพลังงานให้ประชาชน ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร.

เท่านั้น แต่ตนในฐานะเพื่อนที่

ไม่ใช่ญาติจึงไม่สามารถเยี่ยมได้ 

จึงต้องการเรียกร้องสิทธิในข้อนี้

เพื่อให้สามารถเข้าไปเยี่ยมเพื่อน

แทนญาติที่ ไม่สามารถเดินทาง

มาเยี่ยมได้ 

“สิทธิในการประกันตัว

เพื่อออกมาต่อสู้คดีเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐาน จึงหวังว่าสิ่งที่มายื่น

ในวันนี้จะทำาให้กลุ่มเยี่ยมเพื่อน

ในเรือนจำาสามารถเข้าไปเยี่ยม

เพื่อนทุกคนที่อยู่ในเรือนจำาใน

ขณะนี้ ได้ และขอเรียกร้องความ

เสมอภาคและยกเลิกสวนสัตว์

มนุษย์ในเรือนจำา เนื่องจากเงิน

บริหารในเรือนจำาเป็นส่วนหนึ่ง

ของภาษีที่มาจากประชาชน จึง

ขอให้ ใช้อย่างสมเหตุสมผล” 

น.ส.ณัฏฐธิดากล่าว

ขณะที่ น.ส.วรรณวลี 

ธรรมะสัตยา หรือตี้ พะเยา 



คนจนในเมือง

สวัสดิการสําหรับคนในเมืองควรจะเปนอะไร ซึ่งมองวาไมน�า

จะไปขีดเสนแค 100,000 บาทตอป ใชไดไมเกินแสนบาทตอปถึงจะ

ไดสวัสดิการเทานั้น มันไมใช มันตอง customize ได ถาเรามีฐาน

ขอมูลตรงนี้ เราจะสามารถจัดสวัสดิการที่เหมาะกับประชาชนคน

ไทยได อันนี้คือแนวคิดสวัสดิการประชารัฐของเรา พอประชาชน

คนไทยพูดถึงส่ิงจําเปนข้ันพ้ืนฐานไดแลว จึงจะตอยอดไปเปนเศรษฐ 

กิจประชารัฐได ที่เปนเสานโยบายที่สอง 

 2.เศรษฐกิจประชารัฐ 

แนวทางก็เชน ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ยายแรงงานภาคการ 

เกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม-ภาคของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมมาก

ขึ้น แลวก็สงเสริมเร� องเศรษฐกิจฐานราก สงเสริมในเร� องของการ

ที่จะใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประ 

เทศ ไมวาจะเปนผานกองทุนตางๆ หรือรูปแบบอ� นใดก็ตาม ซึ่งมี

หลายเร� องที่เราเขียนเอาไวในเร� องของเศรษฐกิจประชารัฐ 

เสาที่ 3.สังคมประชารัฐ

เพราะสวัสดิการดี เศรษฐกิจไปได สังคมก็จะดีตาม แตวา

เราก็ตองวางนโยบายไวเชนเดียวกัน เชนเร� องยาเสพติด เราตอง

จริงจังกับเร� องของสังคมประชารัฐสีขาวที่ตอนนั้นเราเขียนเอาไว 

เร� องของสิ่งแวดลอมที่เราใหความสําคัญ สังคมประชารัฐสีเขียว 

เพ� อสะทอนเร� องของการเอาจริงเอาจังกับเร� องความปลอดภัย ชีวิต

ความเปนอยู-สิ่งแวดลอมของประเทศ

ก็เปน 3 เสาของนโยบายหลักๆ 3 เร� อง แตวารายละเอียดที่

จะเอาไปใสในแตละเร� องจะใหสอดรับกับแตละบริบทของพื้นที่ ซึ่งก็

จะแตกตางกันไป คงไมใชนโยบายกลางอยางเดียว เชน ภาคเหนือ 

ก็ตองการเร� องหนึ่ง อาจจะเปนเร� องของที่ทํากิน สินคาเกษตรที่เปน

ของภาคเหนือ เชน ลําไย จะเอายังไง หรือภาคอีสานก็จะเปนเร� อง

การบริหารจัดการน้ํา ภาคใตอาจจะเปนเร� องของประมงก็จะแตก

ตางกันไป ซึ่งน้ําหนักของแตละนโยบายจะแตกตางออกไปในแตละ

พื้นที่เชนเดียวกัน

ศ.ดร.นฤมล กลาววา หลังเกิดโควิด ผลกระทบในทางเศรษฐ 

กิจที่หนัก ทําใหนโยบายพรรคพลังประชารัฐก็จะไมเหมือนกับชวง

ป 2561-2562 ที่อยูในชวงการเลือกตั้งครั้งที่แลว เพราะฉะนั้นจึง

เปนเร� องของการสานตอนโยบายที่ไดทํามาแลว และจะทําตอยอด 

ที่เม� อวันนี้สถานการณมันเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจ พรรคตองปรับ

นโยบายกันใหม 

....สิ่งที่เราตองทําก็คือ ตองทําทั้งสองระดับ นั่นก็คือ เศรษฐ 

กิจฐานนวัตกรรม ท่ีจะพาประเทศไปขางหนาเพ� อท่ีจะทําใหประเทศ

หลุดจาก Middle Income Trap ตรงนี้ ได ซึ่งเราเปนกลุมประเทศ

รายไดปานกลางมานานมาก โดยการที่จะหลุดจากตรงนี้ ได เราตอง

ใชการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ

การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไมใชแคการเยียวยากลุม

เปราะบาง หรือเยียวยากลุมเกษตรกร แตตองจัดกันใหมหมดเลยวา 

แลวถาเราจะหลุดจากกับดักรายไดปานกลาง นั่นหมายความวาเรา
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4 บทความ

งกวาละครเสียอีก เพราะในสัปดาหน้ี “ทักษิณ ชินวัตร”                                                        

อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีหนีไปกบดานอยูท่ีสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส (ยูเออี) ไมไดกลายรางเปน “โทน่ี วูดซัม”                                              

มาโผลในคลับเฮาส แตดูเหมือนตระกูล “ชินวัตร” ก็                                                 

ไมตกกระแสแตประการใด เพราะยังมีขาว “พานทองแท ชินวัตร”                                                                        

บุตรชายทักษิณ ท่ีซุมจัดงานแตงเงียบกับ “ต๊ิก” น.ส.ณัฐฐิญา 

ปวงคํา ผูบริหารโรงแรมเอสซีปารค                                                                   

แบบเงียบๆ ต้ังแตวันท่ี 24 พ.ค.2565 

กลับมาโผลเปนขาวใหขาเมาธมอย

ไดต้ังวงคุยแทนการแสดงวิช่ันของ

สัมภเวสีแมวแทน ...• เห็นลูกหลาน

มีความสุขแลวก็ไมรูวา “โทน่ีแมว” 

และ “ย่ิงลักษณ ชินวัตร” อดีต   

นายกฯ หญิงคนแรกของประเทศ

จะรูสึกอยางไรบาง เพราะแทนท่ี

จะไดอยูพรอมหนาพรอมตาในวัน

สําคัญของลูกชายสุดท่ีรักและหลาน 

แตตองใชเทคโนโลยีมาอวยพรหรือ

ดําเนินการตางๆ น่ีแหละหนาท่ีเรียกวา กรรมทางการเมือง ถา

ไมหลงและเสพติดในอํานาจ ปานน้ีก็ไดอวยพรและจับมือลูกชาย

และลูกสะใภตัวเปนๆ ไปแลว ...• หันมาเร� องการเมืองวาดวยการ

อภิปรายไมไววางใจกันบาง ซ่ึงลาสุด “ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมก็ไฟเขียว

เทให 4 วัน เพ� อใหบรรดาท่ันผูทรงเกียรติโขกสับแลว แต ดูเหมือน 

“สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะประธานวิปฝายคาน

ยังไมหนําใจ โดยขอเวลา 5 วัน แหม! น่ีถามีเวลาเหลือก็อยากให

ฝายคานพูดกันไปเลย 11 วัน แบบอภิปรายวันละคน ...• ไมแปลก

แตประการใดท่ี “ธนกร วังบุญคงชนะ” โทรโขงรัฐบาลถึงออกมา

ตอบโตในเร� องดังกลาว เพราะอยาง

ท่ี “เดอะแดก” บอกน่ันแลวา หาก

มีหมัดเด็ดจริงยิงโปงเดียวก็พอ ไม

ตองมาออกแขกหนามานหรือรํา

เบิกโรงใหเสียคานํ้าคาไฟหรอก ...•                                                       

จริงๆ ก็เอาแบบ “ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา” ส.ส.พะเยา หัวหนา

พรรคเศรษฐกิจไทยก็ได ท่ี ประกาศ

ต้ังแตไก โหวาจะยกมือโหวตไววาง 

ใจให “ลุงปอม” พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพราะ

ไมไดกํากับหรือมีกระทรวงไหนในการดูแลเลย แหม! ถายึด ตรรกะ

แบบไมมีกระทรวงดูแลอยางน้ันก็ตองโหวตให “บ๊ิกตู” ดวยสิ แต

คงยาก เพราะตอนน้ีกลายเปน “ผีไมเผา เงาไมเหยียบ” กันไปแลว 

...• หันมาสองการทํางานของ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” ผูวาฯ กทม.

และแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพ� อไทยกันบาง โดยปมรอนลาสุด

คงหนีไมพนเร� องคาบริการรถไฟฟามาหานะเธอ น่ันเอง เพราะ

หน่ึงในนโยบายหาเสียงจํานวนกวา 200 ขอ ก็มีเร� องคาโดยสาร 30 

บาทอยูดวย แตลาสุด “ชัชชาติ” ก็พล้ิวมาเปน 59 บาทแลว ในขณะ

ท่ีตัวเลขของฝง “บีทีเอสซี” น้ัน อยูท่ี 

65 บาท และตัวเลขของสภาองคกร

ของผูบริโภค (สอบ.) อยูท่ี 44 บาท ก็ 

ไมรูวาย่ิงใกลวันหวยออกแลว บรรดา                      

เลขท้ัง 4 ชนิดน้ันจะออกเลขใด 

หรือจะออกเลขท่ี 5 ก็เปนได แตท่ี

แน�ๆ  คนท่ีถือไพเหนือกวาก็คือผูถือ

สัญญาสัมปทานน่ันเอง ...• เห็น

ขาวกลุมเพ� อนผูตองขังในเรือนจําไป                                 

ย� นหนังสือถึง “ณัฐชา บุญไชยอิน                                              

สวัสด์ิ” ส.ส.กทม. พรรคกาวไกล                                              

(ก.ก.) ในฐานะประธานคณะกรรมา                                                                   

ธิการการพัฒนาการเมือง การส� อสารมวลชนและการมีสวนรวม

ของประชาชน เพ� อเรียกรองเร� องสิทธิผูตองขังใหเปนไปตามสิทธิ                                                                      

มนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีพึงมี โดยมี “อมรัตน โชคปมิตตกุล” ส.ส. 

บัญชีรายช� อ ออกมารับหนังสือแทนแบบ “ชงเองกินเอง” อยางไร

อยางน้ัน พรอมมีการเรียกรองใหปลอยเพ� อนเราดวย ซ่ึงตองถือเปน

ขาวดี คร้ังแรกสําหรับ “เอกชัย หงสกังวาน” มีรูปในแผนปายท่ีถือ

ดวย นอกเหนือจาก “ใบปอ-บุง” ท่ีเปนตัวละครหลัก ไมอยางน้ัน 

“เอกชัย” ก็อาจเปนผูตองหาท่ีถูกโลกลืมท้ังของกลุม 3 น้ิวและกลุม

อ� นใด เพราะไมไดเปนแกนนําและ

เป็นนักเคล่ือนไหวทางการเมืองโน

บอด้ีเทาน้ัน ...• ท้ิงทายดวยขาวโค

วิด-19 กันบาง แมจะเร่ิมด๊ีดาบอก

วาเปนขาลงแลวก็ตาม แต การท่ี 

“อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข และ “จุรินทร                                                        

ลักษณวิศิษฏ” รองนายกฯ และ 

รมว.พาณิชย ตางติดเช้ือโควิด-19                                   

จากการไปปฏิบัติงานในตางประ 

เทศ ก็น�าจะมีนัยท่ีน�าสนใจ เพราะ

ใกลวันท่ี 1 ก.ค.ท่ีจะยกเลิก Thailand 

Pass ก็อาจทําให “โควิด-19” สายพันธุใหมท่ีติดไดเร็วแมไมรุนแรง 

อาจคัมแบ็กไทยอีกคร้ังก็เปนได ย่ิง “ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ” หัวหนา

ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวช                                                                              

ศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บอกวา 

ตัวเลขจริงอาจมากกวาตัวเลขท่ีแถลง 10 เทา ก็น�าจะทําใหน�าเปน

หวงมากข้ึน ผสมกับเดือน ก.ค.ไทยจะกลับมาพีกอีกรอบ งานน้ี

สวรรคของใครอาจลมก็เปนได ...•

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

ทักษิณ ชินวัตร

ธนกร วังบุญคงชนะ

วงนี้พรรคพลังประชารัฐมีความเคล� อนไหวออกมาเปน

ระยะ ในเร� องการเมือง-การเตรียมการเลือกตั้ง เชนการ

ที่พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ หัวหนาพรรค มีการแบง

โซนพื้นที่ใหแกนนําพรรคแตละคนรับผิดชอบดูแลอยาง

เปนทางการ เพ� อเตรียมเซตสรรพกําลังใหพรอมสําหรับการเลือกตั้ง

ที่จะมีขึ้น  ขณะเดียวกัน พรรคก็จะจัดกิจกรรมเดินสายเปดเวทีพบ

ประชาชนในหลายจังหวัดทั่วประเทศเพื่อรณรงค์-

สรางกระแสพรรค โดยเริ่มตั้งแต 10 กรกฎาคม ที่

หนาศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตามยุทธการเตรียม

พรอมเขาสูโหมดเลือกตั้ง ภายใตแคมเปญ “พลัง

ประชารัฐ พลังเพ� อชาติไทย”

นอกจากนี้ ในเร� องการเตรียมพรอมสําหรับ

นโยบายพรรคที่จะใชในการรณรงคหาเสียง ก็เปน

เร� องสําคัญไมนอย เพราะการเมืองยุคปจจุบันคนให

ความสําคัญกับเร� องนโยบายในการหาเสียงมากขึ้น 

จนกลายเปนปจจัยหน่ึงในการจะลงคะแนนเสียงเลือก

ผูสมัคร ส.ส.และพรรคการเมืองในชวงการเลือกตั้ง 

เร� องดังกลาว แกนนําพรรคพลังประชารัฐ 

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน เหรัญญิกพรรคพลัง

ประชารัฐและหัวหนาทีมนโยบายพรรคพลังประชา

รัฐ กลาวถึงความคืบหนาในการเตรียมพรอมเร� อง

นโยบายพรรคท่ีจะใชในการหาเสียง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

- จุดแข็งของนโยบายพลังประชารัฐเปนอยางไร 

จะเนนเร� องเศรษฐกิจ?

โดยรวมแลวพรรคพลังประชารัฐมีโครงสราง

ของนโยบายอยู 3 เสาดวยกัน ตั้งแตเริ่มตนกอตั้งพรรค เรามอง

วา  

1.ตองมีสวัสดิการประชารัฐ 

คือประชาชนคนไทยตองเขาถึงสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐาน เพราะ

ในสังคมก็มีคนหลายกลุม เชน กลุมเปราะบาง ที่ตองไปดูวาสวัสดิ                                                                    

การที่เหมาะสมควรจะเปนอะไร เพ� อใหเขาไมตองมากังวลวาพรุง

นี้เขาจะเอาอะไรกิน เจ็บปวดจะไปรักษาที่ ไหน ตรงนี้เปนคําวา

สวัสดิการประชารัฐ

วันที่เรารางนโยบายเร� องสวัสดิการประชารัฐ ไมใชดูเฉพาะ

กลุมผูมีรายไดนอยหรือเร� องบัตรสวัสดิการอยางเดียว จริงๆ บัตร

สวัสดิการประชาชนคนไทยควรจะมีทุกคน ที่ควรจะเปนบัตรประชา 

ชนเรา อยางเรามี 1 ใบ และอีกคนมีอีก 1 ใบ แตสวัสดิการของ

เราไมเหมือนกัน ถาเรามี Big Data ของสวัสดิการสําหรับคนไทยทั้ง

ประเทศที่รวมอยูในฐานเดียว เราจะ customize สวัสดิการที่เหมาะ

กับแตละคนได เชน เด็กแรกเกิดควรจะไดสวัสดิการอะไร สมมุติ

เขาอยูในโครงการมารดาประชารัฐ ไดรับยาไดรับอะไรตางๆ จนเม� อ

เขาโรงเรียนแลวไดรับสิทธิอยางอ� น และเขาสูวัยทํางาน สมมุติเปน                                                                 

แรงงานในระบบไปอยูในมาตรา 33 สวัสดิการก็แบบหนึ่ง เปนราย 

งานนอกระบบสวัสดิการก็อีกแบบหนึ่ง รวมถึงกลุมผูเกษียณ-ผูสูง

อายุก็บัตรประชาชนใบเดียว ที่ก็คือทุกคนควรจะไดรับสวัสดิการจํา 

เปนขั้นพื้นฐาน 

สมมุติเราเปนแรงงานอยูในตัวเมืองรายไดเราอาจจะเกินแสน

บาทตอป เราไมใชกลุมผูมีรายไดนอย แตเราอาจจะเปนคนจนใน                                                                              

เมือง เพราะคาครองชีพมันสูง ขึ้นรถไฟฟาแลวก็ตองตอรถมอเตอร 

ไซคกวาจะถึงที่ทํางาน คาโดยสารในการเดินทางไป-กลับตอวันเกิน 

20% ของรายได และยังมีคาเชาบาน-คาน้ําคาไฟ เลยกลายเปน

ตอง Move จากภาคเกษตรกรรม ไปเปนภาคอุตสาหกรรม แลวตอง

เปนภาคอุตสาหกรรมฐานนวัตกรรม ซ่ึงมันไมใชแคเร� องของการหา                                                                                     

นักลงทุนตางชาติมาลงทุนอยางเดียว แตตองเตรียมความพรอมของ

แรงงานของบุคลากรในประเทศ ที่วากันตั้งแตการปฏิรูปการศึกษา

เพ� อที่จะรองรับตรงนี้ รวมถึงตลาดแรงงานที่ตองเปลี่ยนไป

ประกอบกับท่ีสําคัญอยางย่ิงคือสัดสวนของ labour force ของ

แรงงานท้ังหมด ท่ีพบวาสัดสวนใหญไปอยูท่ีภาคการเกษตร ท่ีเราก็รู

กันวาภาคการเกษตรรายไดนอย ที่เปนผลทําใหการคํานวณออกมา                                                                                      

แลวในตัวของ Per Capita Income รายไดเฉล่ียตอบุคคลของประชา 

กรไทยจึงยังขยับข้ึนไมได เพราะวาเรายังปลอยใหเขาทําการเกษตร

แบบเดิมแลวก็จํานวนของแรงงานภาคการเกษตรก็เยอะมาก 

ส่ิงท่ีเราจะเสนอคือตองกลาท่ีจะปรับเปล่ียนสัดสวนของ

แรงงานภาคการเกษตรจากท่ีทุกวันน้ีอยูท่ีประมาณกวา 40% ของแรง 

งานท้ังหมด ซ่ึงสัดสวนท่ีเหมาะสมจะคอยๆ ปรับโดยเปาหมายจะอยูท่ี

ประมาณสัก 25% ก็เพียงพอ แลวขยับแรงงานกลุมน้ีไปทําภาคอ� นๆ

เพราะวาถาเราไปดูจริงๆ แรงงานภาคการเกษตร 40% ที่

บอก ทุกวันนี้อายุของเกษตรกรเกิน 60 ปคอนขางเยอะแลวเราบอก

วาใหทําเกษตรแบบอัจฉริยะ smart farmer เขาก็ปรับยาก ในขณะที่

เด็กที่จบใหม สมมุติวาเปนลูกหลานของเกษตรกร 

ก็อาจจะไมอยากทําการเกษตร เราตองเปดโอกาส

ใหเขาไปทําอยางอ� นได เขาอาจจะอยากทําความ

เจริญใหกับบานเกิดเมืองนอนของเขา แตมันอาจ

จะเปนในรูปแบบอ� นที่ ไมใชการเกษตรอยางเดียว 

โดยอาจจะไปตอยอดจากอุตสาหกรรมการเกษตร

ในจังหวัดหรือในหมูบาน ทําเปนธุรกิจเพ� อสังคม

หรือวิสาหกิจชุมชน 

ตรงนี้เปนนโยบายทั้งหมดที่พรรคเราจะเขา 

ไปสนับสนุน แตตองปรับที่โครงสรางกอนคือ เรา

จะตองกลาวางโครงสรางใหม เพราะวาสัดสวน 

GDP ของประเทศ สวนใหญไปอยูที่ภาคการสง

ออก อยางภาคการเกษตรที่เราบอกวาแรงงานมี

อยู กวา 40% ของเราอยูในภาคการเกษตรแตราย

ไดของภาคการเกษตรนับเปนสัดสวนของ GDP 

อยูที่แคประมาณ 10% แรงงานเกือบครึ่งหนึ่งของ

ประเทศสรางรายได GDP ไมถึง 10% ตรงนี้มัน

จะไมไปดวยกัน ถาตราบใดเราไมไดปรับตรงนี้ เรา

ก็ยังอยูในกลุมของรายไดปานกลางอยูอยางนี้ ไป

เร� อย เผลอๆ จะถดถอยดวยซ้ํา เพราะวาประเทศ

อ� นก็ปรับกันหมดแลว

สมมุติวาเราขยับไปไดถึง 25% ของแรงงานในภาคการเกษตร 

แคน้ีพอแลว จากน้ันก็ตองทําการเกษตรแบบใหม ท่ีมี Productivity 

เพ่ิมข้ึน คือตองไปคูกันเพราะจํานวนแรงงานนอยลง แตพอ Productivity 

เพิ่มขึ้น เราก็สามารถแปรรูปตอยอดเพ� อใหมูลคาของสินคาทางการ

เกษตรสูงข้ึน ไมใชแคขายขาวหรือขายขาวโพดอยางเดียว แตสามารถ

ตอยอดเปนธุรกิจ Bio economy ได เชนไปเปนกลุมยา ก็จะทําใหยอด

รายไดของสินคาภาคการเกษตรจะสูงข้ึน และก็จะไดมีสัดสวนแชรใน 

GDP มากข้ึนโดยไมตองพ่ึงพิงแรงงานตรงน้ีเยอะไป  

- ฟงดูเหมือนวาการหาเสียงครั้งหนาพรรคพลังประชารัฐ                                                                          

จะใหความสําคัญกับเร� องของการปฏิรูปเกษตรและเร� องท่ีดินเกษตรกร?

ก็ดวย และเร� องโครงสรางของเศรษฐกิจท้ังหมด แตในขณะ

เดียวกันเร� องอ� นอยางเชน เศรษฐกิจ-ฐานนวัตกรรม ท่ีบอกไวตอน

ตน ตองสนับสนุนใหเกิดขึ้น รวมถึงตองเตรียมความพรอมในเร� อง

ของคนในประเทศ หรือการที่จะสานตอโครงการ EEC หรือเขต

เศรษฐกิจพิเศษ จะไปทําตรงพ้ืนท่ีสวนใดอีก ท่ีจะสงเสริมใหพวกท่ีเปน

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ไดรับสิทธิประโยชนพิเศษตามหลักของ BOI 

ท่ีปรากฏวาพอนักลงทุนตางชาติจะเขามาลงทุน อยางเชนเกาหลีใต 

บางโรงงานท่ีเปนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเขาจะเขามาลงทุน เขาถาม

คําถามแรกเลยวาวิศวกรสาขาตางๆ มีจํานวนเทาไหร แลวพอฝาย

ไทยตอบกลับไป เขาบอกมีไมพอ คงไมมา คือมันไมใชแคแรงจูงใจใน

เร� องของสิทธิประโยชนหรือ BOI เพราะเวลานักลงทุนตางชาติจะเขา

มาลงทุน เขามองหลายอยาง เชนเร� องความพรอมของภาคแรงงาน-

โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ วามีความพรอมหรือไม รวมถึงความม่ันคง

ทางการเมืองดวย เพราะวาถาเกิดประเทศไทยมีนโยบายปรับเปล่ียน

ไปตามการเมือง การลงทุนของเขาก็จะเส่ียงมาก.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ยิ่

ช

เอกชัย หงสกังวาน

สภาองคกรของผูบริโภค (สอบ.) เปนตัวแทนของผู

บริโภค ทําหนาที่เสนอความคิดเห็น จัดทํานโยบาย มาตรการ

เพ� อการคุมครองผูบริโภค สะทอนหลักการสําคัญที่วา “ผู

บริโภคมีสวนรวมจัดทํานโยบายและมาตรการเพ� อคุมครอง

ตนเอง รวมทั้งเปนตัวแทนในการใหความคิดเห็นที่เปนอิสระ 

รักษาผลประโยชนของทุกคน เพราะทุกคนคือผูบริโภค.

สอบ.

สัมภาษณ์
พิเศษพเศษพเศษิ ศษ

พิมพเขียวนโยบาย พปชร.

สูเลือกตั้ง-ชู 3 เสาประชารัฐ

มองการทํางานของผูวาฯ ชัชชาติอยางไร

ที่ผานมาผูวาฯ ชัชชาติและคณะทําไดดีในการ

แสวงหาความรวมมือจากองคกรตางๆ ที่เปนมืออาชีพ

เฉพาะทางอยาง องคกรตอตานคอรรัปชันฯ (ACT) ทีดี

อารไอ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทุกแหง

ที่ไปพูดคุยทานก็จะบอกใหสังคมรูวาไปเพ� ออะไร ไดไอเดียอะไร

ไปทําตอบาง ถือเปนการเริ่มตนที่น�ายกยอง 

2.จุดเดนคืออะไร

เราไมไดยินวาทานพูดวาจะรอใหเปนหนาที่ ป.ป.ช. สตง. 

หรือจะใชกฎหมายมาเลนงาน ซึ่งตรงนี้สําคัญมาก คือเม� อบอก

วาจะแกไขปญหาคอรรัปชัน ทานก็เอาเทคโนโลยีมาชวยอยาง 

Open Data ทางเว็บไซต จะรับฟงเร� องทุกขรอนประชาชน ทานก็

ใช Traffy Fondue พวกนี้คือการปองกันปญหาคอรรัปชันเชิงรุก 

คือใครทําอะไรผูวาฯ ชัชชาติก็ติดตามตรวจสอบรวมกับประชา 

ชนไปพรอมกัน 

นี่คือการแกไขปญหาคอรรัปชันเชิงโครงสราง เปนมิติใหม

ที่รัฐมนตรีหรือผูนําในหน�วยงานรัฐทั่วไปยังไมเคยแสดงออกเปน

รูปธรรมจริงจังมากอน ทั้งที่แผนการปฏิรูปประเทศดานการตอ

ตานคอรรัปชันเขียนไวชัดเจน ก.พ.ร.ก็แนะนําอยางนี้ มติ ครม.

รองรับใหทําไดก็มีอยู

แนวทางอ� นท่ีไดยินทานประกาศไว เชน ‘ลดการรีดไถสวย                                                                                 

สินบน’ ประชาชนและคนทํามาคาขาย โดยเปล่ียนแปลงวิธีการ

ทํางานของเจาหนาท่ีใหชัดเจนข้ึน งายข้ึน ‘ลดคอรรัปชันในการจัด                                                                                                         

ซ้ือจัดจาง’ โดยนําขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและสัญญาท่ีทํากับเอกชน

มาเปดเผยทางเวบ็ไซต ‘ลดคอรรปัชนัเชิงนโยบายและการบริหาร

จัดการ’ โดยใชเทคโนโลยีและขอมูลทางวิชาการในการวางแผนและ                                                                                  

ตัดสินใจทางนโยบาย ‘ลดการเอ้ือประโยชนพวกพอง’ โดยทําใหบริษัท

กรุงเทพธนาคม หน�วยงานแสนลานของ กทม. ส้ินสุดยุคอึมครึม เปนตน 

3.แคสรางภาพหรือเปลา

ทุกวันนี้นักการเมืองและขาราชการจํานวนมากที่คดโกง ทํา

เร� องตบตาประชาชนแลวอางขอกฎหมาย แมจะรูดีวามันขัดจิตสํานึก

คนทั่วไปอยางรายแรง แตพวกเขาก็ไมแยแสเลย 

การปราบคอรรัปชันจึงไมใชเร� องหมู ปญหาใหญอยางนี้ถา

ผูนําจริงใจก็มีหวัง แตทั้งหมดผูวาฯ ชัชชาติทําคนเดียวไมได ตอง

อาศัยความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกระดับจึงจะขยับขับเคล� อนได 

ดังนั้น การจะรูวาเขาสรางภาพหรือจริงใจคงตองใชเวลาสักระยะ 

แตประชาชนจะน่ังดูเอาใจชวยอยางเดียวคงไมได ใครท่ีรูปญ 

หา เคยเจอเร� องทุกขใจ โดนรีดไถมาเอง และใครก็ตามที่อยากเห็น 

กทม.เจริญขึ้น สูงขึ้น จะตองออกมาชวยคิดชวยทํา หรืออยางนอย

ก็ตองสงเสียงสนับสนุนเร� องที่ถูกตองหรือติติงเร� องไมเหมาะสมเพ� อ

ประโยชนของพวกเราเอง

4.ผูวาฯ มีอํานาจส่ังการ ขาราชการคนไหนไมรวมมือก็ลง 

โทษไดไมใชหรือ?

ลงโทษไดตลอดเวลาทั้งวินัยและปกครอง จะสั่งยายหรือพัก

งาน ลดเงินเดือน ไลออกก็ได แตสวนมากมักไกลเกลี่ยเวลามีปญหา 

อาจเพราะกลัวเร� องบานปลาย บางก็มีผลประโยชนรวม บางครั้ง

ผูใหญก็ขอมา แตสาเหตุที่เอาชนะยากคือ ความเกรงใจ ที่เกิดจาก

สายสัมพันธและเครือขายขาราชการที่รวมงานดูแลกันมายาวนาน

หลายสิบป มีไมนอยที่พัฒนาเปนกลุมกอนเพ� อแบงปนผลประโยชน

และอุปถัมภสงเสริมใหเติบโตในตําแหน�งหนาที่ 

ดังนั้นใครมาเปนผูบริหารตองเอาชนะจุดนี้ ตองเอาชนะ

ใจและสรางความเช� อมั่นจนเกิดความรวมมือรวมใจจากทุกคน 

อยาลืมวามนุษยทุกคนลวนอยากทําส่ิงดีๆ เพ� อสวนรวมเม� อมีโอกาส

และสิ่งแวดลอมเปนใจ ขาราชการ กทม. ก็เชนกัน ..ผมมั่นใจ

ลาสุดท่ีผูวาฯ ชัชชาติกลาววายินดีท่ีจะดูแลทุกคนใหเหมือน

คนในครอบครัว ยกเวนเร� องการทุจริตคอรรัปชัน คําพูดนี้หาก

ใจแข็งทําไดจริงคนจะกลาทําผิดนอยลง

5.สังคมไทยไดเรียนรูอะไร

จะพัฒนาบานเมืองเราตองควบคุมคอรรัปชันใหได จะเอา 

ชนะคอรรัปชันทุกคนตองรวมมือกันไมโยนภาระใหใคร การจะทํา                                                                                

อะไรก็จําตองมองชีวิตจริงวา เราไมสามารถหักหาญกับคนจํานวน

มากได 

ดังนั้นจึงไมควรเริ่มตนดวยอํานาจและกฎหมาย ผูนําตอง

ใสใจทําตอเน� องและเปนแบบอยางที่ดี สรางเคร� องมือและวิธี

การทํางานใหมๆ ที่คนยอมรับนําไปครอบวิธีทํางานแบบเดิมที่

เปนปญหาแลวเดินไปดวยกัน โดยเนนที่ความโปรงใส เอาสวน

รวมเปนเปาหมาย ทําไดอยางนี้ปราบคอรรัปชันไดแน�นอน

6.สรุป

วันนี้ผูวาฯ ชัชชาติแสดงจุดยืนชัดเจนมากที่จะตอสูกับ

คอรรัปชัน ขอใหทานและคณะลงมืออยางตอเน� องจริงจังเพ� อ

อนาคตคน กทม. สุดทายแลวจะทําไดมากนอยแคไหน เพราะ

เหตุใด เช� อวาประชาชนมองออกและจะตัดสินวาทานทําตามที่

พูดจริงหรือไม ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจะเปนบทพิสูจนวา 

‘ตอตานคอรรัปชัน คือจุดเปลี่ยน กทม.’ ที่จะเปลี่ยน

ประเทศไทยใหดีขึ้นตอไป. 

เหตุเกิดที่ผูวาฯ ชัชชาติ

1.

ดร.มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชันประเทศไทย

FB:Mana Nimtmongkol



มื่อวันอังคาร คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 

ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอการโอน นางพงษ์สวาท 

กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อมาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงยุติธรรม    ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์    

สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากอยู่ครบวาระ เพื่อมา                                                                               

ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประ 

เทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

(สำานักงาน ป.ย.ป.) ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ประวัติ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 25 

มกราคม 2510 ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษานิติศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมอื่นๆ - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

(นบส. รุ่นที่ 82) - หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับ

สูง (นงส.รุ่นที่ 6) - หลักสูตร

ผู้บริหารงานด้านกฎหมาย

ภาครัฐระดับสูง (รุ่นที่ 5)

ประสบการณ์การทำา                                       

งาน - กรรมการร่างกฎหมาย                                              

ประจำาสำานักงานคณะกรรม 

การกฤษฎีกา, กรรมการ

ตรวจสอบร่างกฎหมายและ                                     

ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะ                                  

รัฐมนตรี คณะที่ 3, กรรม 

การวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบ

ตำาแหน่ง, กรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการการ

ศึกษาพระปริยัติธรรม, ผู้อำานวยการฝ่ายกฎหมายคมนาคม, ผู้

อำานวยการฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง, ผู้อำานวยการ 

สำานักกฎหมายปกครอง,  กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร,                                                                       

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำานักงานคณะกรรม 

การกฤษฎีกา

ตำาแหน่งปัจจุบัน - รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผู้อำานวยการ สำานักงาน ป.ย.ป., กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ

กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน                                                              

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, กรรม 

การผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ, กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่น 

ดิน, กรรมการพัฒนากฎหมาย,  กรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 2

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน กิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือนิติ                                                                               

บุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น : 2 แห่ง - กรรมการการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม), 

กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด (รัฐ 

วิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย : 1 แห่ง - กรรมการอิสระ บริษัท ท่าอากาศยาน

ไทย จำากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ นางพงษ์สวาท เป็นลูกหม้อกฤษฎีกาเช่นเดียวกับ 

นายปกรณ์ นิลประพันธ ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคน

ปัจจุบัน และอาวุโสเท่ากัน โดยมีรายงานว่า หากนายปกรณ์นั่ง

เลขาฯ กฤษฎีกาจนครบวาระแล้ว จะโยกนางพงษ์สวาทกลับมา

นั่งเลขาฯ กฤษฎีกาต่อไป.

สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

 * สักวา “ปรากฏการณ์” ขยันโง่

มากตำาแหน่งใหญ่โตทำาโก้หร่าน

แต่ต่ำาตมปมด้อยห้อยกบาล

พูดสะท้านฟ้าดินลิ้นสอพลอ

ชอบอ้างอิงสิงผีที่เจาะปาก

คำาหลายหลากไม่พูดมักพูดส่อ

หวังเอาหน้าดีใส่ตัวเลียหัวตอ

พวกจิ้งกือเดินตกท่อ “เลิกป้อ” เอย.

 สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

 * สักวา “ขาประจำา” ย้ำาเรียกร้อง

ยื่นคำาฟ้อง “ป.ป.ช.” ขอมีเอี่ยว

เพื่อแบล็กเมล์เท่ด้วยรวยคนเดียว

ระวังเสี้ยวกระสุนปืนยื่นความตาย

ไม่ทำามาหากินสิ้นทางหรือ?

เป็นเครื่องมือชนชั้นนำากุมหำาส่าย

ก่อศัตรูให้ชิงชังตั้งมากมาย

       หมดความหมายทันที “ตอนซี้” เอย.   

น.ส.ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เนติบัณฑิตไทย กรุงเทพฯ

 * สักวา “สามัคคี” แค่ฝีปาก

แท้สำารากสำารอกขอบอกให้

มันแสดงแจ้งชัดทุกปัจจัย

โกหกไปวันวันด้านเคยตัว

ที่คนไทยแตกแยกและแตกต่าง

ยกโครงสร้างบังหน้ามาบังชั่ว

คือเห็บหมาเห็บควายใจหมองมัว

ทำาอะไรซั่วซั่ว “ว่านัว” เอย.

ชูเกียรติ  วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

 * สักวา “สามคำา” จำาไว้เถิด

ให้ทูนเทิดร่วมกันสำาคัญยิ่ง

เป็นสิ่งดีมีผลช่วยคนจริง

แต่พวกชั่วกลอกกลิ้งอิงแนบเนา

เที่ยวบิดเบือนเหมือนตุ๊กตาเพื่อหางบ

ไทยแท้แท้สงบพบเห็นเข้า

ก็เออออห่อหมกตกร่มเงา

กว่ารู้เท่าถึงการณ์ “บรรลัย” เอย.

ประธาน  ฤทธิลี/อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง จ.นนทบุรี

 * สักวา “เบื่อการเมือง” มีเรื่องยุ่ง

เพราะจ่ายิ้มจ่าเฉยมุ่งทำารุ่งริ่ง

ประเทศชาติพลาดเผลอจึงเจอลิง

เอามาแก้แหจริงจริงยิ่งรุงรัง

5บทความ

ชียงใหม่คึกคักครับ

วานนี้ (๒๙ มิถุนายน) “ลุงตู่” ขี่เรือบินไปเชียงใหม่ 

ไปขบวนใหญ่ มีทั้ง สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกฯ และ รมว.พลังงาน, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย, ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม, สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษาธิการ, สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และสุทธิพงษ์ 

จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ราวกับแห่ขันหมากไปขอสาว

ไปตรวจความคืบหน้าของงานครับ

“ลุงตู่” กับคณะ ไปตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำาใน                                                                               

อ่างเก็บน้ำาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ประตูระบาย

น้ำาแม่ตะมาน ตำาบลกื้ดช้าง อำาเภอแม่แตง ตั้งแต่เช้า

โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ วันนี้ยังไม่เสร็จสิ้น 

เพราะติดปัญหาเรื่องที่ดิน เรื่องที่ป่า

เป็นโครงการตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว รัชกาลที่ ๙

เสร็จเมื่อไหร่โครงการน้ีจะตอบโจทย์เรื่อง การเติมน้ำา ระบาย

น้ำา จูงน้ำา 

ชาวบ้าน เกษตรกรในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล 

ตามแผนงานต้องเสร็จปี ๒๕๗๐ 

กับเรื่องแค่นี้ทำาไมต้องเอามาเขียนถึง 

มันอย่างนี้ครับ 

เป็นธรรมดาของรัฐบาลที่มีคนชอบและคนชัง 

ที่แม่แตงไม่ใช่ถิ่นพลังประชารัฐหรอกครับ แต่เป็นดงเพื่อ

ไทย คนแถวนั้นเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งนั้น 

จบงานนี้ก็ใช่ว่า คนแม่แตงจะหันมาเทคะแนนให้ “ลุงตู่” 

เพียงแต่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนให้ทั่วถึง 

ไม่ใช่จังหวัดไหนเลือกจะได้รับการดูแลก่อนเป็นพิเศษ 

แบบนั้นมันประชาธิปไตยหัวครก!

คนแม่แตงอาจไม่ได้รัก “ลุงตู่” แต่เขามาแสดงความขอบคุณ 

เขาติดป้ายยินดีต้อนรับ 

เสร็จงานนี้เขาก็กลับไปเลือกเพื่อไทย 

ส่วนเอฟซี มันก็ต้องมีกันบ้าง ที่แม่แตงก็มี

ข่าวบอกว่า หญิงสาววัยกลางคนสวมเสื้อยืดโปโลสีขาวที่

สกรีนข้อความว่า “#รวมไทยสร้างชาติด้วยคนไทยทุกคน” 

เห็นทหารเป็นศัตรู

มีภาพสกรีนการ์ตูนนายกฯ และรูปหัวใจ “#ลุงตู่FCกองหนุน  

ลุงตู่” 

ก็เซลฟีเป็นที่ระลึกกันไป

แต่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตำาบลช้างเผือก อำาเภอเมืองฯ นี่ซิครับ 

“ลุงตู่” ไปเป็นประธานในพิธีเปิด FTI EXPO 2022 : SHAPING 

FUTURE INDUSTRIES FORSTRONGER THAILAND  

ก็งานที่ทำาให้เชียงใหม่คึกคักนั่นแหละครับ 

มีคนประมาณ ๒๐ คนชูป้ายไล่ “ลุงตู่” 

ก็ธรรมดาอีกนั่นแหละครับ รัฐบาลทั่วโลกโดนมาแล้วทั้งนั้น ยก 

เว้น คิม จองอึน น่าจะไม่เคยเจอ 

ใครท่ีบอก “ลุงตู่” เป็นเผด็จการ ก็ดูไว้ครับ ประชาชนด่าได้ทุกวัน

กลุ่ม ๒๐ คนที่ว่านี้ชูป้ายข้อความว่า...

อยู่ ๘ ปี อนาคตไม่มี ลาออกไป 

อนาคตไม่มี หนี้สาธารณะ 

ลุงตู่ กู้ กู้ กู้ 

อยู่ยาวไป ๗ ชั่วโคตร แล้วลงท้ายด้วยถ้อยคำาที่หยาบคาย

ก็เป็นสีสันการเมืองครับ 

ได้ด่าสะใจ กลับบ้านกินข้าวบ้านใครบ้านมัน

ถ้าบอกว่า ไม่มีอนาคต ลองไปถามคนแถวๆ ประตูระบายน้ำาแม่

ตะมานก่อนว่า วางแผนทำาอะไรหลังโครงการเพิ่มปริมาณน้ำาในอ่าง

เก็บน้ำาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเสร็จสิ้นบ้าง

อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำาหรับคนอื่น แต่เรื่องน้ำาสำาหรับเกษตร 

กรแล้วมันคือชีวิต 

เรื่องกู้เงิน เรื่องหนี้สาธารณะ เอามาด่าฉาบฉวยมันก็สะใจดี

ครับ แต่ถ้าลงรายละเอียด ทุกรัฐบาลในโลกที่เจอวิกฤตโควิดมาด้วย

กัน ล้วนมีปัญหาทั้งสิ้น

ไทยยังถือว่าน้อยมาก เรายังเอาตัวรอดได้อยู่ 

เรื่องฉาบฉวยไม่ ได้เป็นเฉพาะกลุ่มชาวบ้านที่ด่ารัฐบาลครับ 

ส.ส.ในสภาก็เป็นเหมือนกัน

ยกตัวอย่าง “อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล โพสต์คลิปการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถ้อยความตามนี้ครับ

“...ดิฉันขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม คุณประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ในวาระที่ประเทศของเรากำาลังเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี การ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ วันที่ ๒๔ มิ.ย.ที่ผ่านมา กองโฆษก

กระทรวงกลาโหมได้ออกมาแถลงเชิญชวนให้ประชาชนที่คิดต่างเห็น

ต่างเข้าไปจิบน้ำาชากาแฟพูดคุยในกระทรวงกลาโหมเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจร่วมกัน

ดิฉันฟังด้วยความไม่สบายใจค่ะ พวกท่านเข้าใจผิดอะไรไปหรือ

เปล่าคะ ไม่มีใครคิดว่าสถานที่ของกองทัพมีความปลอดภัย ย้อนไปดู

ตัวอย่างปี ๕๗ นะคะ คนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเข้าไปแล้วจะถูกถุงดำา

คลุมหัวพาตัวไปขัง ๗ วัน ๑๐ วันอีกหรือเปล่า

ประการที่ ๒ ถามว่ามันใช่หน้าที่กงการอะไรของกลาโหม ที่จะ

ทำาตัวเป็นเจ้าภาพขจัดข้อขัดแย้งของผู้คนที่คิดต่าง 

ในเมื่อเรามีกลไกรัฐสภาที่มีกลไกกรรมาธิการถึง ๓๕ คณะ รวม

ทั้งมีกรรมาธิการทหารโดยเฉพาะด้วย ท่านรู้เรื่องนี้หรือไม่คะ ทำาไม

ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ และกลาโหมก็มีฐานะเป็นเพียงกระทรวงกระ 

ทรวงหนึ่งในประเทศของเราที่มีถึง ๒๐ กระทรวง มีหน้าที่หลักในการ                                                                                      

ป้องกันภัยจากความมั่นคงจากภายนอกราชอาณาจักร มีหน้าที่เสริม

คือดูแลความม่ันคงภายในประเทศ ซ่ึงเป็นภัยต่อความม่ันคงในประเทศ

เมื่อคราวที่พวกเราต้องการท่านหายไปไหนคะ ครั้งที่มีการขัด                                                                                 

ขวางการเลือกตั้ง ขโมยหีบเลือกตั้งนั่นราคาคือการทำาลายการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยคือการทำาลายความมั่นคงภายใน

ถามว่าตอนนั้นที่พวกเราต้องการ พวกท่านหายไปไหนคะ

ดิฉันอยากให้ท่านลดละวางอัตตาตัวตนหรืออีโก้ลงไปบ้าง ขอให้

ยอมรับว่าบทบาทของของกองทัพในยุคปัจจุบันลดความสำาคัญลงไปแล้ว

ยอมรับเถอะค่ะว่าเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ

ปรับตัวให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันเถอะค่ะ....”

ก่อนอื่นเลยสงสัยจนขี้เกียจจะสงสัยแล้ว ทำาไม ส.ส.พรรค

ก้าวไกล ไม่เคยพูดระบอบการปกครองของไทยแบบเต็มๆ ซะที 

เราอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตัดท่อนหลังออกทำาไม 

จริงครับหลังรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีนักการ

เมืองบางคนถูกจับไปขัง แต่ปิดตา คลุมหัวจริงหรือไม่ มันเป็นเรื่อง

เล่าของแต่ละคน 

แต่ทุกคนได้รับการดูแลอย่างดี ออกมาครับ ๓๒ ประการ 

และด่ารัฐบาลดุเด็ดเผ็ดมันอยู่ในวันนี้ 

มองในมุมการเปล่ียนแปลงโดยฉับพลัน มันอาจเป็นสูตรตาย 

ตัวที่ผู้ก่อการต้องทำาแบบนั้น เพื่อป้องกันการต่อต้าน 

อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ 

ห้วงเวลานั้น คณะผู้ก่อการได้จับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่                                                                                       

เป็นตัวประกัน อาทิ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯ, สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ อภิรัฐมน 

ตรี, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ อภิรัฐ 

มนตรี, พลตรีหม่อมเจ้านิลประภัศร เกษมศรี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร

บก, พลตรีหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร (พลเอกพระวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ และ

พลโทพระยาสีหราชเดโชชัย (สวัสด์ิ บุนนาค) เสนาธิการทหารบก 

จากนั้นได้ออกประกาศว่า... 

“...ด้วยบัดนี้ คณะราษฎรได้จับพระบรมวงศานุวงศ์มาไว้เป็น

ประกันแล้ว ถ้าผู้ใดขัดขวางคณะราษฎร ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษ 

และพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องถูกทำาร้ายด้วย...” 

แต่ใช่ว่าสนับสนุนรัฐประหารหรือให้จับใครไปขังนะครับ แต่

เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งมีที่มาที่ไป การอธิบายความหลาก

หลายมุมแบบนี้ จะช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากขึ้น

ครับ...วันนี้ทหารอยากทำาความเข้าใจกับประชาชน อยากพูด

คุยสร้างความสมานฉันท์ แต่นักการเมืองบอกว่า ไม่ใช่หน้าที่ ทหาร

ต้องไปรบ ไปดูแลความมั่นคง

แต่พอทหารขอซ้ืออาวุธมาทดแทนของเก่า กลับบอกว่าเปลือง 

เอาไปช่วยประชาชนที่ยากจนดีกว่า

ลดละวางอัตตาตัวตนหรืออีโก้ลงไปบ้าง ดีแล้วครับ  

ประเทศจะได้สงบสุขเสียที.

ปลูกจิตสำานึก

ชาวเขาขับรถมอเตอร์ ไซค์

เข้าเมืองเชียงใหม่ตำารวจจับ

ตำารวจถามใบขับขี่มี ไหมครับ

ถามกลับ ใบขับขี่ ต้นอะไร

มีผู้คนรณรงค์ปลูกจิตสำานึก

แต่ปลูกตึก รุ่งเรือง เมืองใหญ่

น้อยยิ่งนักรวมพลปลูกต้นไม้

จิตสำานึก จึงยังไม่ อยู่ในเมือง

“นายเรือไม่รู้จักทิศทางของลม ก็ยากท่ีจะพาเรือไปถึงฝ่ังได้”

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ขณะนี้ อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ อยู่ท่ามกลางเขาควายหลายๆ เขาสอง

ข้างซ้อนกันอยู่ โดยเฉพาะเขาควายพุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม ต่างฝ่าย

ต่างสุดโต่งและรุนแรงเพราะความเชื่อ (ศรัทธา) จนไม่เห็นใจคนมีความคิด

กลางๆ อย่างผม จักเอาชนะคะคานกันไม่ประนีประนอมเลย ตกลงแล้ว

เชื่อศาสนาหรือคลั่งศาสนา กล่าวคือ ผมจัดรายการ “นาสาระ ทางสถานี

โทรทัศน์ People TV ช่อง ๒๑๕ จานดำาดาวเทียม เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. 

และ ๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เป็นประจำาทุกสัปดาห์มา 

๘ ปี โดยมีกลุ่มบุคคลเชื่อศาสนาดังกล่าวข้างต้น และอื่นๆ มาแจมบ้างตาม

อัตภาพและภาวะ ฯลฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ต่างมีใบปลิวมีข้อความหมิ่นเหม่ต่ออีก

ฝ่ายแจกจ่ายเพื่อเผยแผ่มิใช่เผยแพร่ โดยพฤติกรรมเผยแพร่นับแสนๆ ใบ 

ผมเห็นว่าชักจะไปกันใหญ่แล้ว จึงเปิดช่องให้มาเสวนาทางโทรทัศน์ดีกว่า 

ทั้งนี้ เพื่อหาข้อยุติให้ผู้ชมผู้ฟังตัดสินเองว่า จะไปทางไหนดี

ในฐานะท่ีผมเป็นวิทยากรเชื่อว่า วิทยาการท้ังปวงมีปัญญาและศรัทธา                                                                              

ในศาสนาเป็นแดนเกิด การศึกษาศาสนาจึงเท่ากับเป็นการศึกษารากของ                                                                           

วิทยาการท้ังส้ิน เท่ากับรู้ความเป็นมาและเป็นไปของมนุษย์และสังคม อน่ึง                                                                         

หากไม่นำาพาเรื่องศาสนาในสังคมน้ันๆ ก็ยากท่ีจะเข้าใจสังคมน้ันๆ ได้ เหมือน                                                                              

นายเรือไม่รู้จักทิศทางของลม ก็ยากที่จะพาเรือไปถึงฝั่งได้ ฉันใดก็ฉันนั้น                                                                       

อีกประเด็นหน่ึง การท่ีบุคคลใดรู้จักอำานาจของไฟอย่างเดียว ไม่ยอมศึกษาให้                                                                        

รู้เรื่องอำานาจของน้ำาไว้ด้วย บุคคลน้ันก็เหมือนเข้าใจผิดไปว่า ในโลกน้ีไม่มี                                                                           

ส่ิงใดมีอำานาจเกินไฟได้แล้ว ย่ิงไปกว่าน้ันเหมือนผู้นำาประเทศใดประเทศหน่ึง                                                                                   

มีความคิดเผด็จการ มีพฤติกรรมเผด็จการอย่างเดียว ไม่ยอมศึกษาระบอบ                                                                                            

ประชาธิปไตยเลย ท้ังๆ ท่ีชนท่ัวโลกเขาไปไกลมากยากติดตามทัน แต่ตัวเองก็

ยังเชื่อว่าลัทธิเผด็จการดีเลิศประเสริฐศรีอยู่น่ันแหละ แต่ชนท่ัวโลกมองว่าใคร

ฝักใฝ่ลัทธิเผด็จการคือคนโง่บัดซบท่ีสุด กล่าวคือ เหรียญมี ๒ ด้านเสมอ และ

มีดีมีช่ัวเสมอ

เพื่อให้ผู้อ่าน นสพ.ไทยโพสต์ ติดตามเรื่องได้ในประวัติศาสตร์และ

เนื้อความของทุกศาสนา แล้วยกหัวข้อประวัติศาสตร์และธรรมะที่เหมือน

หรือแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันสู่ผลสรุปเชิงสันติภาพ เสมอภาคเป็นพี่

เป็นน้องกันหรือภราดรในที่สุด

ความคิดเห็นของผมต่างไม่รู้พ้ืนเพในศาสนาของตนมี “ภูมิรัฐศาสตร์” 

เป็นตัวกำาหนด ดังนี้

๑.บรรดาศาสนาใหญ่ๆ ขอจัดกลุ่มแห่งการเกิดข้ึนก่อนเป็น ๓ กลุ่ม คือ

ก.กลุ่มอารยัน ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู), ศาสนาเชน, ศาสนา

พุทธ และศาสนาซิกข์

ข.กลุ่มมงโกล ได้แก่ ศาสนาเต๋า, ศาสนาขงจื๊อ และศาสนาชินโต

ค.กลุ่มเซมิติก ได้แก่ ศาสนายิว, ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

๒.ขออธิบายเพิ่มเติม อาจมีผู้รู้บางท่านกล่าวว่า ทำาไมผมไม่กล่าว

ถึง ศาสนาปาร์ชี กับ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ซ่ึงดูตามพ้ืนเพแล้วอยู่ใน กลุ่ม

อารยัน ท้ังน้ีเพราะศาสนาปาร์ชีสูญไปจากประเทศอิหร่านนานแล้ว เหลือผู้

นับถือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คนอยู่เมืองบอมเบย์ในประเทศอินเดียเท่าน้ัน ส่วน

ศาสนาโซโรอัสเตอร์สูญไปเลยนานมากแล้ว ย่ิงปรัชญาต่างๆ ของชาติจีนใน

ศาสนาเต๋า, ศาสนาขงจ๊ือ เหล่าน้ีขอจัดเป็นศาสนาโบราณจะเหมาะสมท่ีสุด

๓.ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู), ศาสนาพุทธ, ศาสนาเชน, ศาสนาชินโต 

ผมขอจัดหมวดหมู่เป็นหัวข้อของแต่ละศาสนา มาเขียนเพื่อทำาความเข้าใจ

ให้ง่ายๆ และเปรียบเทียบแล้วเลือกธรรมะ และความสำาคัญมาถกเถียงแม้

แตกต่างแต่ไม่แตกแยก เพื่อยังประโยชน์แก่ผู้อ่านท่านอื่นๆ ไปในตัว ท่านที่

ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษามีความต่างกันคือ ใฝ่รู้จัดเป็นพวกท่องจำา ใฝ่ศึกษาจัดเป็นพวก

ใช้สมองศึกษาให้รู้รากเหง้าว่าเป็นมาอย่างไร ได้ประโยชน์เช่นไร จรรโลง

จิตใจอย่างไร ฯลฯ จากนั้นผมจักคิดเห็น, วิเคราะห์ทีละประเด็น แยกแยะ

ในที่สุดต่อไปนะครับ.

โยก‘พงษ์สวาท’นั่งปลัด ยธ.

เหตุความคิดติดชั่วมัวตกท่อ

ควรไปต่อช่วยกันปั้นความหวัง

คนละไม้คนละมือยื้อทุกครั้ง

เลิกบดบังฟ้าด้วยนิ้ว “กริ้วโกรธ” เอย.

น.ส.ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เนติบัณฑิตไทย กรุงเทพฯ

 * สักวา “เหลือง-แดง” เสื้อแบ่งสี

อเวจีกำาหนดน่าอดสู

คือรักชาติต้องเหลืองพาเฟื่องฟู

คือชังชาติต้องแดงหรูดูกันเอง

อุดมการณ์ชั้นชนคนเสี้ยมสอน

สร้างวงจรอุบาทว์อุจาดเก่ง

บริวารว่านเครือเหยื่อบ๊งเบ๊ง

สอพลอเพลงเลียเท้า “ถุยเต่า” เอย.

ประธาน  ฤทธิลี อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง จ.นนทบุรี

  * สักวา “ค้าความ” ตามระเบียบ

ขี้เท่อเหยียบหลักฐานใต้ศาลเตี้ย

พวกฉ้อราษฎร์บังหลวงยิ้มอิ่มยั้วเยี้ย

ประชาชนละเหี่ยเสียอารมณ์

เพราะโครงสร้างอำานาจรัฐมันจัดสรร

ช่วยเหลือกันเป่าคดีแล้วขี่ข่ม

จึงลอยนวลล้วนชั่วช้าพาต่ำาตม

ประเทศชาติล่มจม “ล้มป่วย” เอย.

 ผศ.ดร.วาสนา  บุญสม/ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 * สักวา “หน้าเสื่อ” เพื่อประโยชน์

ได้ตอบโจทย์ตอบผลตอบจนเขว

เป็นแท็กติกจิกไส้ให้รวนเร

แล้วปนเปจริงเท็จเด็ดหัวกัน

รู้เท่าไม่ถึงการณ์เหยื่อพาลชั่ว

เห็นแก่ตัวเต็มคณะดังสนั่น

ผู้นำาบอกเอาใบเสร็จมาเอ็ดยัน

เพื่อว่าฉันตัดสิน “สิ้นความ” เอย. 

  กวาง กรุงเก่า (แซ่ตั้ง)/จ.พระนครศรีอยุธยา

 * สักวา “ไทยอ่อนแอ” ล้วนแพ้ยับ

เพราะตกอับคับปัญญาพาตกต่ำา

ไม่รู้อ่านไม่ตระหนักไม่พักจำา

ชอบลอยลำาเป็นจ่าเฉยจนเคยตัว

ทั่วโลกไปไกลมากยากตามติด

เต่าขยับทีละนิดคิดสั่วสั่ว

ยิ่งผู้นำาไดโนเสาร์เข้าคอกวัว

ประเทศชาติมั่วซั่ว “ตาถั่ว” เอย.

ฤทธิ์  ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

 * สักวา “สมานฉันท์” จัญไรยิ่ง

ชอบกลอกกลิ้งให้เห็นเป็นภาพหลอน

อ้างฟ้าดินลิ้นสอพลอป้อคำาพร

อุทาหรณ์สอนใจไทยก็ฟัง

เกิดคดี “ศรีธนญชัย” ให้รอดช่อง

กะล่อนแบบไม่มีสองเหมือนของขลัง

ผู้นำาเป็นเช่นไรไร้จุดยั้ง

มันจึงพังทั้งขบวน “ถ้วนหน้า” เอย.

สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

คุณสมบัติกำาชับผมว่าขอให้ลงรวดเดียวหมด ก็จัดไปครบจบในวัน

เดียวครับ แต่ตัวหนังสือจะเล็กหน่อยเพราะพ้ืนท่ีจำากัด ต้องขออภัยด้วยครับ.

เ

เ

พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์



ากวิกฤตราคาน้ำามันที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่ง

ผลกระทบต่อการให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ เพราะน้ำามันถือเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจ

ขนส่ง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่ม

ขึ้น และอาจจะเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะขาดทุน ดังนั้นจึงต้อง

ดิ้นรนหาแนวทางประคับประคองกิจการของตัวเองไป แต่

สุดท้ายก็มีหลายรายที่อดทนต่อไม่ไหว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้

ประกอบการรถร่วมบริษัท ขนส่ง จำากัด ได้ออกมาประกาศ

ขอปรับลดเที่ยววิ่ง 80% มีทั้งหมด 48 บริษัท รวม 227 เส้น

ทางทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไป และสิ่งที่

เกิดขึ้นตามาคือ ผู้ใช้บริการเดือดร้อนอย่างแน่นอน   

อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประ 

กอบการ นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มอบนโยบาย

ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณา

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถโดยสาร

ประจำาทาง จากสถานการณ์ราคาน้ำามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น 

อัตราค่าโดยสารปัจจุบันคิดต้นทุนที่ราคาน้ำามันดีเซลลิตรละ 

27.09 บาท ขณะนี้อยู่ที่ราคาลิตรละ 34.99 บาท  

ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.  

ที่ผ่านมา ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร

รถประจำาทางหมวด 2 และหมวด 3 ในอัตรากิโลเมตรละ 

5 สตางค์ เพื่อประคับประคองผู้ประกอบการขนส่งให้มีราย

ได้เพียงพอในการบริหารจัดการเดินรถต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนได้รับบริการพื้นฐานที่จำาเป็น และอัตราค่าโดยสาร

ที่เพิ่มขึ้นไม่ทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากเกินไป 

โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 4 ก.ค.2565 เป็นต้นไป

สำาหรับรถโดยสารประจำาทางในส่วนภูมิภาคที่วิ่งภาย 

ในจังหวัด ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำา

จังหวัดพิจารณาอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ภายในจังหวัด แน่นอนว่าหลังจากปรับขึ้นค่าโดยสารให้แล้ว                                                                                

ให้กรมการขนส่งทางบกไปดูแลผู้ประกอบการให้จัดการ

เดินรถเป็นไปตามเงื่อนไข และสอดคล้องกับความต้องการ

ในการเดินทางของประชาชน เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความ

เดือดร้อน 

จากมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ได้สร้างความพอใจให้แก่ผู้ประกอบการสมาคมกิจการรถ

โดยสารประจำาทางไทย ซึ่งขณะนี้ ได้เตรียมทำาหนังสือแจ้ง

ให้ผู้ประกอบการขนส่งเอกชนและรถร่วม บขส.ได้ทราบว่า 

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมาตรการช่วย

เหลือผู้ประกอบการในปรับขึ้นค่าโดยสารในอัตรา 5 สตางค์

ต่อกิโลเมตร โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ดัง

นั้นการที่รัฐช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในครั้งนี้จะ

ทำาให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจต่อไปได้ ใน

สภาวะที่เกิดวิกฤตน้ำามันแพงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ 

โดยหลังจากนี้ประชาชนก็ไม่ต้องกังวลว่าในช่วง

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคมจะไม่มีรถสาธารณะให้บริการ 

เนื่องจากขณะนี้ทุกบริษัทจะมีการยกเลิกแผนการลดเที่ยววิ่ง 

และรับปากว่าจะมีการจัดเดินรถตามปกติให้สอดคล้องกับ

จำานวนผู้ใช้บริการ เพื่ออำานวยความสะดวกผู้ โดยสารต่อไป 

โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลาย

วัน คาดว่าผู้ โดยสารจะใช้รถโดยสารในการเดินทางกลับภูมิ 

ลำาเนาและท่องเที่ยวจำานวนมาก 

แน่นอนว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการควรดำาเนินการคือ การ

ตรวจเช็กสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนใช้งานให้บริการ

ประชาชนด้วย โดยเฉพาะกรณีท่ีไม่ได้ใช้รถโดยสารเป็นเวลา

นาน จอดนิ่งหรือได้หยุดเดินรถ ต้องมีการบำารุงรักษาให้เรียบ 

ร้อยก่อนนำามาให้บริการ เพื่อสร้างความม่ันใจและความปลอดภัย

กับผู้ โดยสาร 

คงต้องบอกว่านี่คือการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบ

การเพื่อให้สามารถเดินหน้ากิจการต่อไปได้ในสถานการณ์ที่

ราคาน้ำามันแพง ซึ่งต้องติดตามว่าจากนี้ ไปจะมีระบบขนส่ง

สาธารณะไหนบ้างที่ ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถแบกรับ

ภาระการขาดทุนต่อได้ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์เช่น

นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างหามาตรการช่วยเหลือ ตรึงราคา

ค่าโดยสารอย่างสุดพลัง ก็ได้แต่หวังว่าจะหลุดพ้นเรื่องราคา

น้ำามันแพงไปได้. 

     

มจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) ผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยแนวราบเพื่อ

ขาย ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ โฮม                                                                     

และคอนโดมิเนียม เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก 

ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) งานนี้ ได้ยินแว่วๆ จากฝ่ายบริหาร

งานว่า เข้า MAI ฉลุยแน่ เพราะได้ที่ปรึกษาทางการเงิน..                                                  

มือทองอย่าง “อภิชาต แสง 

จันทร์” ผู้อำานวยการฝ่ายวาณิช

ธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ทรี

นีตี้ จำากัด มาเป็นพี่เลี้ยง บอก

เลยไม่ธรรมดา น้องใหม่อย่าง 

BLESS จึงเตรียมตัวพร้อมเข้า

เทรดในวันที่ 7 ก.ค.นี้ ที่ปรึกษา

มือฉมังแอบกระซิบว่า งานนี้

สร้างความประทับใจให้กับแฟน

คลับได้ยิ้มแก้มปริ! กันอีกแน่ 

นอนคร้าา!.
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พี่เลี้ยงดี

เศรษฐกิจ

บ

จ  

กัลยา ยืนยง

อภิชาต 

แสงจันทร์

เปิดประเทศหนุนMPIพุ่ง!	
‘คลัง’จับตาสงครามห่วงกระทบค่าครองชีพ
ไทยโพสต์ • ดัชนี MPI 5 เดือนทะลุระดับ 101.08 รับอานิสงส์เปิด

ประเทศ เอสเอ็มอีอ้อนรัฐช่วยคุมราคาสินค้า-น้ำามัน ด้าน “คลัง” 

จับตาค่าครองชีพเพ่ิมหลังสงครามเดือด กระทุ้งราคาพลังงานกระฉูด 

ดันต้นทุนการผลิตทะยาน

นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่อง                                                   

ฟู รองผู้อำานวยการสำานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)                                          

กล่าวว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

(เอ็มพีไอ) เดือน พ.ค.2565 อยู่ที่

ระดับ 98.05 ขยายตัว 7.46% 

จากเดือนก่อนหน้าอัตราการใช้

กำาลังการผลิตอยู่ที่ 62.42% ส่ง

ผลให้เอ็มพีไอ 5 เดือน (ม.ค.-

พ.ค.65) อยู่ที่ 101.08 ขยายตัว                                           

0.57% แต่หากเทียบจากช่วงเดียว                                                 

กันของปีก่อนลดลง 2.11% เนื่อง 

จากการล็อกดาวน์เมืองท่าสำาคัญ

ของจีน ทำาให้เกิดปัญหาการขาด                         

แคลนเซมิคอนดักเตอร์เพื่อใช้

อุตสาหกรรมในรถยนต์และสินค้า

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย

คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งใน

เดือนหน้าหลังจีนเริ่มคลายล็อก

ดาวน์เมืองท่าสำาคัญ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำานวย                                                    

การสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

เปิดเผยรายงานดัชนีความเช่ือ

ม่ันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMESI) 

วีระพงศ์ มาลัย

ออมสินโวSocialBondบูม

นักลงทุนซื้อเกลี้ยง1หมื่นล.

ฝึกซ้อมแผน • นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์

ปอเรชัน จำากัด (มหาชน) นายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด 

ร่วมกับสำานักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท ไทยสเปเชี่ยล แก๊ส จำากัด และหน่วยงานภาค

รัฐและเอกชน จัดฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล แก๊สรั่ว และเพลิงไหม้ ประจำาปี 

2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกัน และตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ลดการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินให้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรและชุมชนโดยรอบ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี.

ไทยโพสต์ • นายวิทัย รัตนากร 

ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เปิด

เผยว่า ธนาคารออมสินได้ออกและ 

เสนอขายหุ้นกู้เพื่อสังคม (Social 

Bond) ของธนาคาร วงเงิน 10,000                                               

ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเท่าที่                                                     

เคยออกในประเทศไทย เพื่อนำาเงิน                                                  

ที่ ได้จากการระดมทุนไปดำาเนิน

การโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำาทางการเงิน 

และแก้ปัญหาความยากจนใน

ประเทศ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ

ผู้ที่ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนใน

ระบบสถาบันการเงิน ให้เข้าถึง

สินเชื่อได้อย่างเป็นธรรม ทั้งผู้ประ 

กอบการรายย่อย ผู้ประสบภัย เพื่อ                                                  

พัฒนาชนบท และผู้ประกอบอาชีพ

อิสระ เป็นต้น

ทั้งนี้ การออกขายหุ้นกู้เพื่อ                                                   

สังคม (Social Bond) ดังกล่าว

ประสบความสำาเร็จ ได้รับความสน  

ใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบัน

และผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่มีนโยบาย

ในความรับผิดชอบต่อสังคม และ

ได้เข้าลงทุนจนเต็มวงเงินภายใน

เวลาอันรวดเร็ว โดยธนาคารออม 

สินถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐแห่ง

แรกท่ีมีความพร้อมและดำาเนินการ

ระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว ท่ีเชื่อม

โยงกับภารกิจธนาคารเพื่อสังคมตาม

ยุทธศาสตร์ของธนาคาร

สำาหรับหุ้นกู้เพื่อสังคม (Social 

Bond) ของธนาคารออมสิน วงเงิน 

10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตรา

ดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี เสนอขาย

ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย

ใหญ่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด 

ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือให้

ธนาคารออมสิน ที่ระดับ “AAA” 

แนวโน้ม “คงที่”.

KBANK ผนึก JMT ตั้งบริษัทร่วมทุน

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

ตลท. เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK แจ้งว่า เมื่อ

วันที่ 21 มิ.ย.65 บริษัท สินทรัพย์เจเค จำากัด หรือ JK AMC 

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กสิกร วิชั่น จำากัด หรือ 

KVISION กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำากัด หรือ JAM ใน

กลุ่ม บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส หรือ JMT ได้

รับอนุมัติจดทะเบียนให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จากธนาคาร

แห่งประเทศไทย หรือ ธปท. โดย KVISION ถือหุ้นสัดส่วน 50% 

และ JAM ถือหุ้น 50% ด้วยทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 4 ล้านบาท 

และเพิ่มทุนรวมเป็น 10,000 ล้านบาท

‘ดีพร้อม’ หนุนชาวไร่อ้อยลดต้นทุน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ 

กสอ. (ดีพร้อม) และในฐานะประธาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ 

ในประเด็นแผนงานวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ

แผนงาน ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ นำาทีมดีพร้อมผนึกกำาลังทีมนัก

วิจัยไทยแก้ปัญหาชาวไร่อ้อย ผ่านแพลตฟอร์มบริการ FPS (Field 

Practice Solutions) ช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตให้กับชาวไร่

อ้อยและกลุ่มอุตสาหกรรมไร่อ้อย เพื่อลดปัญหาคุณภาพของอ้อย

ต่ำากว่าเกณฑ์และมีความหวานไม่คงท่ี ซ่ึงสามารถลดต้นทุนการ

ผลิตน้ำาตาลหรือพลังงานชีวมวลจากการใช้งานระบบได้มากกว่า 

20% คิดเป็นประมาณ 50 ล้านบาท/ปีต่อโรงงาน

กฟผ.เปิดให้ปั๊มชาร์จรถอีวีแบบชาร์จเร็ว

นายสาธิต ครองสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และ

พัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิด

เผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท Wallbox Chargers SL. ประเทศสเปน 

ติดตั้ง Supernova เครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะแบบชาร์จเร็ว

ด้วยไฟฟ้ากระแสตรง ภายใต้แบรนด์ Wallbox เครื่องแรกของ

ภูมิภาคเอเชีย ณ บริเวณหน้าร้านกาแฟคุณสายชล อาคาร 

50 ปี กฟผ.สำานักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งช่วยเพิ่ม

ศักยภาพการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในที่สาธารณะ และสนับสนุน

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายกฯ เปิดงาน FTI Expo 2022 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยใน

ฐานะเป็นประธานเปิดงาน FTI Expo 2022 ภายใต้แนวคิด 

“Shaping Future Industries for Stronger Thailand” จัดโดย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สอท. ว่า งาน FTI 

Expo 2022 ถือเป็นงานระดับประเทศที่ภาคธุรกิจจากหลาก

หลายสาขาได้มาร่วมแสดงสินค้าและนำาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ 

และเป็นโอกาสดีที่จะได้กำาหนดฉากทัศน์ใหม่ของอุตสาหกรรม

ไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ภายใต้

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีความสำาคัญต่อประเทศในมิติต่างๆ 

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ผ่าน 4 สาขา คือ 

สาขาเกษตรและอาหาร สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขา

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และสาขาการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม การจัดงาน FTI Expo 2022 คาดว่า

จะมีเงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท.

ประจำาเดือน พ.ค.2565 พบว่า ปรับ

ลดลงอยู่ท่ีระดับ 49.5 จากเดือน                                                   

ก่อนหน้า จากกำาลังซ้ือชะลอตัว 

ราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งสินค้า

เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ส่งผลให้คำาส่ังซ้ือ                              

ปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการ 

ต้นทุน และกำาไร ปรับตัวลดลง                                     

ขณะท่ีดัชนีความเ ช่ือ ม่ันคาด

การณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ท่ีระดับ 

51.6 ลดลงจาก 52.1 

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้อง                                                          

การให้ภาครัฐช่วยเหลือ เช่น การควบ                                                                      

คุมราคาสินค้า/วัตถุดิบ ควบคุมราคา

น้ำามันเช้ือเพลิง สนับสนุนองค์ความ

รู้ด้านการวางแผนจัดการต้นทุนธุรกิจ                                                               

การขยายเวลามาตรการพักชำาระหน้ี 

เป็นต้น” นายวีระพงศ์กล่าว

นายวุฒิพงศ์ จิตต้ังสกุล 

ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง 

สำ า นักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยใน

เดือน พ.ค.2565 ได้รับปัจจัยหนุน

จากท่องเท่ียวท่ีปรับตัวดีข้ึน ท้ังจาก

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้า

ไทย 5.21 แสนคน และผู้เย่ียม

เยือนชาวไทย จำานวน 15.8 ล้าน

คน ขณะท่ีดัชนีความเชื่อม่ันภาค

อุตสาหกรรมปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ี

ระดับ 84.3 เนื่องจากผู้ประกอบ

การกังวลเก่ียวกับความขัดแย้ง

ระหว่างรัสเซียและยูเครน ท่ีทำาให้

ราคาพลังงาน ต้นทุนการผลิตสูง

ข้ึน รวมถึงกำาลังซ้ือในประเทศชะลอ                                                    

ตัวจากปัญหาเงินเฟ้อ ส่งผลให้                              

อยู่ หากจะคิดว่าเป็นความวิตกจากดัชนีดาวโจนส์อ่อนตัวลงก็คง

มีน้ำาหนักน้อย เพราะดาวโจนส์ก็ลงไม่มาก ในขณะที่ดาวโจนส์

ล่วงหน้ายังดูเหมือนจะประคองตัวในแดนบวกได้ หากจะอ้าง

ถึงตลาดทางยุโรปที่อ่อนตัวลงมากก็พอจะฟังได้บ้าง แต่เมื่อมา

ดูนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยที่ยังมีการซื้อหุ้น แสดงว่าไม่

ได้กังวลอะไรกับปัจจัยภายนอกมากนัก จึงเหลือแค่ประเด็นทาง

ด้านการเก็งกำาไรที่ดูจะมีน้ำาหนักมากที่สุด เนื่องจากการเก็งกำาไร

ทางเทคนิคมองว่าดัชนีที่ระดับ 1,600 จุดเป็นแนวต้าน ซึ่งทาง

โบรกเกอร์มองว่าจะผ่านได้ยาก ดังนั้นเมื่อดัชนีขึ้นมาใกล้ระดับ 

1,600 จุดก็ต้องขายออกก่อนที่จะมีการแย่งขายตามมา นี่คือ

อิทธิพลจากการเก็งกำาไรโดยตรง จึงพบว่าวานนี้ตลาดหุ้นไทย

มีการปรับตัวลง 8.29 จุด ทำาให้ดัชนีลงมาปิดที่ 1,586.18 จุด 

แต่วอลุ่มตลาดกลับลดลงเหลือแค่ 55,564.35 ล้านบาท แสดง

ว่าการเก็งกำาไรลดน้อยลง คงเป็นเพราะโบรกขายมาก ทำาให้

บรรยากาศตลาดออกมาในทางลบ เท่ากับไม่มีบรรยากาศใน

การจูงใจมากพอ มองเผินๆ ก็เหมือนยังไม่น่าลงทุน แต่ดูจาก

นักลงทุนทั้ง 3 กลุ่มที่เคยซื้อขายเปลี่ยนมือกันมาตลอด มาวาน

นี้กลับเข้ามารับซื้อหุ้นจากโบรกเกอร์อย่างพร้อมหน้า ทำาให้มอง

ตลาดยังมีสัญญาณที่ดี ยังสามารถลุ้นและลงทุนได้ต่อไป ตลาด

ยังไม่วาย

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานดูจากราคาน้ำามัน

ยังไม่ถอย ทำาให้ธุรกิจนี้ยังจะมีกำาไรดีต่อไป จึงน่ามองที่ TOP, 

ETC และ AGE กลุ่มวัสดุก่อสร้างก็รู้ๆ กัน

ดีว่างานก่อสร้างยังมีมาก ธุรกิจนี้จึงเติบโต

ได้ต่อเนื่องเช่นกัน น่ามองที่ EPG, TASCO 

และ VNG กลุ่มอาหารมั่นใจได้มากว่าธุรกิจ

จะโตต่อไป เพราะเงินเฟ้อหนุนธุรกิจ น่ามอง

ที่ CPI, M และ SNNP กลุ่มพาณิชย์ จาก

เศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวมากขึ้น ยิ่งเปิดประเทศ                                                                 

ธุรกิจท่องเท่ียวกลับมาเติบโตสูง ดีกับธุรกิจมาก 

ขึ้น น่ามองที่ DOHOME, RS และ SABUY 

หุ้นรายตัวที่เตะตามี CMAN, TTA และ 

TNPC เป็นต้น

การมองตลาดต่างกันทำาให้ตลาดยังมีความ

สมบูรณ์ดี  จึงสามารถลุ้นและลงทุนได้ต่อไป.

โบรกกลัวแนวต้านเทขายก่อน

ท่ีผ่านมาจะพบว่านักลงทุนในตลาดมีเพียง 3 กลุ่มท่ีมีการ

ซื้อขายค่อนข้างมากในแต่ละวัน คือ กองทุนนักลงทุนต่างชาติ

และนักลงทุนทั่วไป ส่วนทางด้านโบรกเกอร์ดูจะนิ่งมานาน ที่

ผ่านมามีการซื้อขายประปราย ไม่มีนัยสำาคัญกับตลาด เพราะ

ซื้อขายน้อยมาก แต่มาวานนี้กลับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 

เพราะวานนี้ทางโบรกเกอร์ดูจะตั้งใจขายหุ้นอย่างจริงจัง และยัง

เป็นการขายแบบไม่เกี่ยงราคาด้วย นับดูแล้วมียอดขายออกมา

ถึง 1,230.85 ล้านบาท นับเป็นผู้ขายเพียงกลุ่มเดียวในตลาดจาก

พฤติกรรมการขายเหมือนไม่เกี่ยงราคา แสดงว่าต้องมีอะไรในใจ 

เพราะหากต้องการขายได้กำาไรคงจะมีกลวิธีที่ดีกว่านี้มาก ดังนั้น

การขายในลักษณะอย่างนี้เหมือนจะเกิดความหวาดวิตกอะไร

พาณิชย์ยิ้มพ.ค.บริษัทตั้งใหม่เฉียด6พันราย
ไทยโพสต์ • กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าเผยบริษัทตั้งใหม่ พ.ค.

65 ฟื้นตัว มีจำานวน 5,917 ราย 

เพ่ิมข้ึน 6% ธุรกิจภัตตาคาร ร้าน

อาหาร ยังฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่วน

ยอดเลิก 1,102 ราย เพิ่ม 39% 

คาดแนวโน้มยังดี  

นายจิตรกร ว่องเขตกร 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการ

ค้า เปิดเผยถึงการจดทะเบียน

ธุรกิจประจำาเดือน พ.ค.ว่า มีผู้

ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียน

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่ว

ประเทศ จำานวน 5,917 ราย 

เทียบกับ เม.ย.2565 เพิ่มขึ้น 

10% และเทียบกับ พ.ค.2564 

เพิ่มขึ้น 6% ซึ่งเป็นการกลับมา

ฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากที่ชะลอ

ตัวลงไปในเดือน เม.ย.2565 โดย

มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำานวน 

14,357.13 ล้านบาท 

สำาหรับประเภทธุรกิจที่

จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่ว 

ไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ

ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่

กลับมาติดอันดับ 3 ต่อเนื่องเป็น                                             

เดือนท่ี 4 ติดต่อกัน ตามการฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และ

การเปิดประเทศ ส่วนธุรกิจเลิก

ประกอบกิจการมีจำานวน 1,102 

ราย เมื่อเทียบกับ เม.ย.2565 เพ่ิม

ข้ึน 30% เทียบกับ พ.ค.2564 เพ่ิม

ข้ึน 39% มีมูลค่าทุนจดทะเบียน

เลิกจำานวน 3,760.77 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนว

โน้มการจดทะเบียนตั้งใหม่ ใน

ระยะต่อไปจะฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะการทำาธุรกิจที่ เกี่ยว

เนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ทั้งโรง                                     

แรม การค้าขาย ภัตตาคาร ร้าน

อาหาร ธุรกิจนำาเที่ยว ธุรกิจบัน 

เทิง เนื่องจากมีจำานวนนักท่อง

เที่ยวเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นหลัง

เปิดประเทศเต็มรูปแบบ และรัฐ 

บาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในประเทศจากโครงการเรา

เที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และธุรกิจ

ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกที่ยัง

มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีขึ้น แต่ก็                         

ต้องระวังผลกระทบจากราคาน้ำา 

มันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น.  

ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย                                       

มากข้ึน โดยยังต้องติดตามสถาน 

การณ์ความขัดแย้งรัสเซียและ

ยูเครนท่ีกระทบราคาพลังงาน ต้น 

ทุนการผลิต และค่าครองชีพของ

ประชาชนอย่างใกล้ชิด.

เสนาร่วมLEO

ต่อยอดธุรกิจ

ลุย‘แวร์เฮาส์’

ไทยโพสต์ • SENA ส่งเอสเค แอส                                                           

เซ็ท แมเนจเม้นท์ ผนึกกำาลัง “ลีโอ                                       

โกลบอล” ปูทางต่อยอดธุรกิจบริการ                                                      

คลังสินค้าให้เช่าแบบครบวงจร                                                 

เล็งเขตพ้ืนท่ีอีอีซีโลเกชันศักยภาพ

รองรับการเติบโตของตลาด

นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์

ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหา                                       

ชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัท เอส 

เค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำากัด 

บริษัทในเครือของเสนา ได้ร่วม

มือเป็น Strategic Partner กับ

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 

จำากัด (มหาชน) หรือ LEO โดย

ทั้ง 2 บริษัทได้นำาความชำานาญ

และจุดแข็งมาเสริมให้ธุ รกิจ

บริการเช่าคลังสินค้าให้เติบโตขึ้น                                               

โดยทางเสนาซ่ึงเป็นบริษัทอสังหาฯ 

ที่มีความชำานาญในการหาที่ดิน

มาพัฒนาต่อยอดธุรกิจและด้าน

การก่อสร้าง ขณะที่ทาง LEO ได้

นำาประสบการณ์ที่เป็นบริษัทชั้น

นำาในธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบ

วงจรที่ให้บริการได้ครอบคลุมทั่ว

โลกมายาวนานกว่า 32 ปี มา

ช่วยสนับสนุนการหาลูกค้าเช่า

คลังสินค้า รวมถึงธุรกิจพื้นที่ห้อง

เก็บของให้เช่า

โดยจะเริ่มพัฒนาสาขา

แรกที่ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ 

เจริญนคร 16 เพื่อตอบโจทย์ความ                                                 

ต้องการของลูกค้าทั้งคนไทยและ

ต่างประเทศที่มีความต้องการ                                  

Self Storage อย่างต่อเนื่อง นอก    

จากนี้ทั้ง 2 บริษัทอยู่ระหว่างการ

มองหาทำาเลท่ีมีศักยภาพเพื่อรองรับ

ธุรกิจบริการเช่าคลังสินค้า โดย

เน้นทำาเลใกล้การขนส่งทางน้ำา ทาง

บก ทางอากาศ และในเขตพื้นที่

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ

รองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้า

ทั้งคนไทยและต่างประเทศที่มี

ความสนใจเช่าคลังสินค้า. 

29/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,165.15 3,903.86 +261.30
 4,746.86 5,977.71 -1,230.85
 29,709.43 29,415.57 +293.86
 16,942.90 16,267.21 +675.69

55,564.35
-8.29

1,586.18
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.66 35.39
ยูโร 36.28 37.39
ปอนดสเตอรลิง 41.96 43.54
เยน (100 เยน) 25.29 26.39
หยวนจีน 4.92 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,200 30,300
ทองรูปพรรณ 29,652 30,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

สู้วิกฤตน้ำามันแพง
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กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

สนับสนุนขอมูลพลังชุมชน

ปจจุบันประเทศไทยอยูในสภาวะสังคมผูสูงอายุ  

คือมีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 

10 ของประชากรท้ังประเทศ เชนเดียวกับหลายประเทศ

ในโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว เน� องจาก

ประชาชนเขาถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น   

รวมทั้งความเจริญกาวหนาทางการแพทย และปจจัย

แวดลอมอ� นๆ ทําใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น โดย

อายุเฉลี่ยของชายไทยในปจจุบันอยูที่ 73 ป สวนผูหญิง 

77 ป

สถานการณสังคมสูงอายุ

ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติระบุวา  

จํานวนประชากรไทยเม� อสิ้นป 2564 มีทั้งหมด 

66,171,439 คน ในจํานวนนี้เปนประชากรสูงอายุ  

วัยเกิน 60 ปขึ้นไป จํานวน 12,071,837 คน หรือ

คิดเปน 18.21 % ของประชากรทั้งประเทศ และ

ประเทศไทยกําลังยางเขาสูสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ 

(Aged Society) ในเร็วๆ นี้ เม� อประชากรอายุ 60 ป

ขึ้นไปมีจํานวนเกิน 20 %  คาดวาภายในป 2574 จะมี

ผูสูงอายุประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรท้ังหมด ถือเปน 

‘สังคมผูสูงอายุระดับสุดยอด’ (Super-aged Society) 

แตปญหาของผูสูงอายุในสังคมไทยที่แตกตาง

กับประเทศที่พัฒนาแลวก็คือ “คนไทยยิ่งแก ยิ่งจน”  

เพราะสวนใหญมีเงินเก็บออมเอาไวใชในยามบั้นปลาย

ชีวิตไมเพียงพอ จํานวนไมนอย “จนตั้งแตเกิดจนแก”

เราจึงเห็นผูสูงอายุยังตองดิ้นรนทํามาหากินเลี้ยงปาก

เลี้ยงทอง คนที่ ไมมีลูกหลานดูแล ไมมีที่พักพิง ตอง

กลายเปนคนไรบาน ใชชีวิตในที่สาธารณะ !!

นอกจากนี้ยังมีผลกระทบดานตางๆ ตามมา 

เชน ประชากรในวัยแรงงานลดลง สงผลตอการจัดเก็บ

ภาษีรายไดของรัฐ แตรายจายดานสุขภาพและสวัสดิการ

ผูสูงอายุจะเพ่ิมมากข้ึน แตปญหาของไทยก็คือเปนประเทศ

ที่กําลังพัฒนา  มิหนําซ้ํายังอยูในชวงภาวะเศรษฐกิจที่

ถดถอย  จึงไมสามารถรับมือกับปญหาสังคมสูงวัยได

ตอกยํ้าดวยขอมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ ‘สภาพัฒน’ เม� อ

ไมนานมานี้ที ่ระบุวา การจะมีชีวิตสุขสบายในยาม

ชรานั้น ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปในเขตเมือง ควรตองมี

แนวคิดการปลูกตนไมมีคาเพ� อเปนบํานาญในยาม

ชราเปนทางเลือกหนึ่งที่น�าสนใจไมนอย โดยเฉพาะ

แรงงานนอกระบบ เกษตรกร ชาวไร ชาวนา ผูประกอบ

อาชีพอิสระ ฯลฯ ที่ ไมมีบําเหน็จบํานาญในยามชรา  

หากเราเริ่มปลูกไมมีคาตั้งแตอายุ 30 ป พออายุ 60 ป

ไมท่ีปลูกก็เติบโตมีราคาไมตํ่ากวาตนละ 30,000 บาท !!

ปลูกตนไม 30 ป มีเงินใชเดือนละ 3 หม� น

ดังเชน ‘วิระ ปจฉิมเพ็ชร’ อาชีพเกษตรกร   

และเปนประธานสภาองคกรชุมชน

ตําบลนาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร บอกวา 

เขาเร่ิมปลูกไมมีคาต้ังแตป 2547 ตอนน้ัน

อายุ 33 ป (ปจจุบันอายุ 51 ป) โดย

ปลูกแซมในสวนผลไม เนื้อที่ทั ้งหมด

ประมาณ  20 ไร  เชน  ยางนา  จําปาทอง 

ตะเคียนทอง มะฮอกกานี  และสะเดาเทียม 

และทยอยปลูกเร� อยมา รวมไมที่ปลูก

ทั้งหมดประมาณ 500 ตน

“ไมยืนตนท่ีเราปลูก เชน ตะเคียนทอง 

จําปาทอง สะเดาเทียม จากการคํานวณ

พบวา  เม� อปลูกลงดินแลวไมแตละตน

จะมีมูลคาเพ่ิมข้ึนประมาณวันละ 3 บาท,  

1 ป 1 พันบาท, 10 ป 1 หม� นบาท  

และ 30 ปประมาณ  3 หม� นบาท  หากเราปลูก 100 ตน 

ภายในเวลา 30 ป เราจะมีทรัพยสินงอกเงยขึ้นมา 3 

ลานบาท”

ปจจุบันไมเหลานี้มีอายุประมาณ 16 -18 ป  

เชน จําปาทองอายุ 18 ป  มีความสูงประมาณ 16 เมตร 

เสนรอบวงประมาณ 130 เซนติเมตร แมวาไมพวกนี้

จะใชเวลาในการเติบโต จนอายุประมาณ 30-40 ป  

จึงจะสามารถตัดขายหรือนํามาใชประโยชนได แตเขา

และครอบครัวก็มีรายไดรายวัน-รายเดือนจากปลูกผัก

สวนครัวแบบอินทรีย  เพาะเห็ด  และมีรายไดรายป

กาวยางสังคมผูสูงอายุไทย  “ยิ่งแก  ยิ่งจน”                                                                

‘กอช.’ จับมือ ‘พอช.’ชวนเครือขายชุมชนสรางบํานาญประชาชน

พิธีเปดโครงการบํานาญประชาชนที่ จ.นครสวรรค เม� อเร็วๆนี้ โดยมีนายไมตรี  อินทุสุต ประธานบอรด พอช. 

(ที่ 5 จากซาย) และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ขวาสุด) รมว.คลังรวมในพิธี

เงินออม 4 ลานบาท สวนผูสูงอายุในเขตชนบทตองมี

เงินออมประมาณ 2.8 ลานบาท !!

ลาสุด เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ  (6 มีนาคม 2565) 

รายงานวา  จินางคกูร โรจนนันต  รองเลขาธิการ สศช. 

เปดเผยวา  จากโครงสรางประชากรของประเทศไทยที่

เปล่ียนไป มีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ทําใหอีก 10 ปขางหนา 

ประชากรในวัยพึ่งพิง (เด็ก - คนแก) จะเพิ่มสูงขึ้น  

จากเดิมจะอยูที ่ 54.8% ในป 2564 พอถึงป 2576 

จะเพิ่มเปน 71.3% 

ทําใหภาระคาใชจายที่ประชากรวัยแรงงาน

จะตองหาเพ� อใช ในการจับจายในชีวิตประจําวันใน

ครอบครัว รวมทั้งการเก็บออมเพ� อใชเงินในการดูแล

ตนเองยามเกษียณอายุ  บุพการี  บุตรหลานจนกระทั่ง

บรรลุนิติภาวะ จะตองมีเงินเก็บสําหรับใชจายหลัง

เกษียณอายุไปจนถึงอายุ 90 ป  ประมาณ 7.7 ลานบาท 

(ดูรายละเอียดที่ https://www.bangkokbiznews.com/

business/991610)

เหลียวมองสวัสดิการผูสูงอายุ

เว็บไซต weforum.org ของสภาเศรษฐกิจโลก  

รายงานวา ในป 2564 ประชากรโลกคาดการณวา

จะมีประมาณ 7,910 ลานคน และภายในสิ้นป 2565  

หรือภายในเดือนแรกของป 2566 จํานวนประชากร

โลกคาดวาจะขยับขึ้นไปเปน 8,000 ลานคน ขณะที่

ตัวเลขผูสูงอายุในปจจุบันอยูท่ีประมาณ 1,000 ลานคน 

และจะเพิ่มขึ้นเร� อยๆ 

หันมามองระบบการดูแลผูสู งอายุกันบาง  

ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สวีเดน ซึ่งไดรับการยอมรับ

วาเปนประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการที่ดีที่สุดของโลก  

เชน มีระบบการดูแลสุขภาพ การจัดหาที่พักอาศัยให

แกผูสูงอายุ มีกองทุนผูสูงอายุ (Old age pension) ฯลฯ  

โดยผูสูงอายุหลังเกษียณจะไดรับเงินบํานาญเฉลี่ย 

13,000 โครนา หรือ 46,306 บาทตอเดือน   

แตประชาชนสวีเดนจะตองเสียภาษีบุคคลใน

อัตราสูงเชนกัน เชน มีรายได 509,300 โครนา หรือ

ราว 1,629,760 บาทตอปขึ้นไป จะเสียภาษีรอยละ 30-

35 และภาษีมูลคาเพิ่มจากการซื้อสินคาอีกประมาณ

รอยละ 25

ในเอเชีย  เชน  ญ่ีปุน  มีระบบเงินบํานาญแหงชาติ  

โดยใหประชาชนอายุตั้งแต 20-60 ป สะสมเงิน

ในกองทุนเดือนละ 16,340 เยน หรือ 4,675 บาท   

เม� ออายุ 60 – 65 ป จะไดรับเงินบํานาญเดือนละ  

15,866 บาท  

สิงคโปร รัฐบาลจะสงเสริมการจางงานและ

สรางความมั่นคงทางการเงิน  โดยผูสูงอายุยังสามารถ

หางานทําไดแมอายุจะมากแลว รวมท้ังสนับสนุนการซ้ือ

ท่ีพักอาศัยของรัฐในราคาถูก จะไดไมกลายเปนคนไรบาน

ฯลฯ (ดูรายละเอียดเพ่ิมไดท่ี https://thematter.co/social/

social-welfare-in-other-country/134828)

สวน ประเทศไทย มีหน�วยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรง คือ กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย มีภารกิจหลักในการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  การจัดสวัสดิการ  พิทักษ

สิทธิผูสูงอายุ ฯลฯ มีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุทั่วประเทศ จํานวน 12 แหง เพ� อเปนที่พักพิง

สําหรับประชาชนอายุ 60 ปข้ึนไปท่ีประสบความเดือดรอน 

ฐานะยากจน ไมมีที่อยูอาศัย  

ที่คุนช� อกันดี  คือ ‘สถานสงเคราะหคนชราบาน

บางแค’ (ปจจุบันคือศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานบางแค)  เปนสถานสงเคราะหคนชรา

แหงแรกในประเทศไทย  กอต้ังในป 2496 สมัยจอมพล ป.  

ปจจุบันมีผูอยูอาศัยทั้งหญิงชายจํานวน 225  คน

เสนอเพิ่มเบี้ยยังชีพ 3 พันบาท/เดือน

สวนระบบบํานาญในยามชรานั้น  ประเทศไทย

มีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) สําหรับ

ขาราชการ  และระบบประกันสังคมสําหรับลูกจางภาค

เอกชน  

สวนประชาชนทั่วไป แรงงานนอกระบบ  ชาวไร

ชาวนา ผูประกอบอาชีพอิสระ ไมมีระบบบํานาญ

รองรับในยามชรา มีแตเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รัฐบาลเริ่ม

นํามาใช ในป 2536 โดยจะจายเฉพาะผูสูงอายุที่มี

ความยากจน หมูบานละ 5 คนๆ ละ 200 บาท

ตอเดือน  

ในป 2555 รัฐบาลในขณะนั้นจัดใหมีเบี้ยยังชีพ

รายเดือนแบบขั้นบันไดใหกับประชาชนไทยอายุ 60 ป

ขึ้นไปที่ลงทะเบียนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ไมจํากัดฐานะ) ตั้งแต 600-1,000 บาท คือ อายุ 60-

69 ปไดรับ 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปไดรับ 700 

บาท/เดือน อายุ 80-89 ปไดรับ 800 บาท/เดือน 

และอายุ 90 ปขึ้นไปไดรับ 1,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ตั ้งแตป 2555-2564 รัฐบาลไดจายเบี้ย

ยังชีพใหแกผูสูงอายุทั่วประเทศแลว รวมทั้งหมด 

655,156 ลานบาท...!! และมีแนวโนมสูงข้ึนเร� อยๆ

ตัวอยาง ในปงบประมาณ 2555 รัฐบาลจัดสรร

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุรวม 52,535  ลานบาทเศษ  จํานวน

ผูสูงอายุ 6.78 ลานคน ป 2564 ที่ผานมา รัฐบาล

จัดสรรเบี้ยผูสูงอายุรวม 79,300 ลานบาทเศษ  จํานวน

ผูสูงอายุ 10.48 ลานคน และในปงบประมาณ 2565 

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเปน  87,000  ลานบาท  

จํานวนผูสูงอายุ 10.58 ลานคน

ขณะเดียวกัน ในชวงหลายปท่ีผานมา  ประชาชน

และภาคประชาสังคมมีความเคล� อนไหวเพ� อขับเคล� อน

ประเทศไทยสูรัฐสวัสดิการ  เชน  มีขอเสนอเร� องรัฐ

สวัสดิการถวนหนา ตั้งแตครรภมารดาถึงเชิงตะกอน  

การเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถวนหนา การเพิ่มเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุจากเดิม 600-1,000 บาท เพิ่มเปนเดือน

ละ 3,000 บาท  เพราะจํานวนเงินเทาเดิมไมเพียงพอ

สําหรับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ  โดยเฉพาะผูสูงอายุ

ที่อยูในภาวะยากจน  ไมมีญาติพี่นอง

แตการเพิ่มเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 3,000 

บาทแบบถวนหนา จากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร� องการจัดต้ังระบบบํานาญ

แหงชาติ  พบวา  รัฐบาลจะตองใชเงินจํานวน  4.5 

แสนลานบาท/ป และจะเพิ่มเปน 6 แสนลานบาท/ป

ในอีก 10 ปขางหนา โดยมีขอเสนอ เชน การขยายฐาน

ภาษีเพ� อใหรัฐจัดเก็บรายไดมากขึ้น และลดรายจาย

ดานการทหาร !!

กองทุนการออมแหงชาติรับมือสังคมสูงวัย ?

หากดูตัวเลขจาก สศช.หรือ ‘สภาพัฒน’ ท่ีระบุวา 

ผูสูงอายุ 60 ปในสังคมไทยจะตองมีเงินเก็บออมเพ� อให

ใชชีวิตในยามชราไดอยางสุขสบาย ถาอยูในเขตเมือง

ควรตองมีเงินออม 4 ลานบาท  และในเขตชนบทตอง

มีเงินออมประมาณ 2.8 ลานบาทนั้น !!

คงจะมีผูสูงอายุจํานวนไมมากนักที่จะมีเงินเก็บ

ขนาดนั้น  โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ  แรงงานภาค

เกษตร และผูประกอบอาชีพอิสระที่ ไมมีเงินบําเหน็จ

บํานาญเหมือนกับขาราชการท่ัวไป เพราะลําพังหาเล้ียง

ปากเลี้ยงทองไปวันๆ เลือดตาก็แทบจะกระเด็นแลว

อยางไรก็ตาม รัฐบาลในชวงหลายปที่ผานมา

ไดใหความสําคัญกับการออมเพ� อการดํารงชีพยามชรา

ของประชาชน  โดยมี พ.ร.บ.กองทุนการออมแหงชาติ 

พ.ศ.2554 และมีการจัดตั้ง ‘กองทุนการออมแหงชาติ’ 

หรือ ‘กอช.’ (สังกัดกระทรวงการคลัง) เพ� อเปนเคร� อง

มือในการออมของประชาชน เปดรับสมัครสมาชิก

กองทุนครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2558 โดยรัฐบาล

จะสมทบเงินใหแกสมาชิกกองทุนผาน กอช. ขณะท่ี กอช.

ก็จะนําเงินกองทุนไปลงทุนเพ� อใหเงินงอกเงย

หลักการสําคัญของ กอช. คือ  คนไทยอายุ 15-60 

ปสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกได โดยสมทบเงินขั้นต่ํา

ครั้งละ 50 บาท สูงสุดไมเกิน 13,200 บาทตอป (หรือ

ออมเฉลี่ยเดือนละ 1,100 บาท) โดย กอช.จะสมทบ

เงินใหสมาชิกตามชวงวัย ตั้งแต 50-100 % ของเงิน

ที่สมาชิกออมแตละครั้ง แตจะสมทบสูงสุดไมเกินปละ 

1,200 บาท เม� ออายุครบ 60 ป กอช.จะจายบํานาญ

ใหสมาชิกเปนรายเดือน (ไมจายครั้งเดียว) เพ� อให

สมาชิกกองทุนมีเงินบํานาญใช ในวัยชรา จนกวาจะ

เสียชีวิต  (ดูรายละเอียดที่ www.nsf.or.th)

ทั้งนี้หากสมาชิกกองทุนสงเงินสมทบตั้งแตอายุ 

15-60 ปเต็มจํานวน คือ 13,200 บาทตอป ตอเน� อง

ทุกเดือนเปนเวลา 45 ป เม� ออายุ 60 ป จะไดรับเงิน

บํานาญประมาณ 7,000 บาทเศษตอเดือน

ขณะที่สมาชิกที่สมทบชวงสุดทาย อายุ 50-60 ป 

สงเงินสมทบเต็มจํานวน (13,200 บาทตอป) ตอเน� อง

เปนเวลา 10 ป จะไดรับเงินบํานาญประมาณ 600 

บาทเศษตอเดือน

ปจจุบัน (มิถุนายน 2565) กองทุน กอช. มีสมาชิก

รวม 2,483,286 คน มีเงินสะสมทั้งหมดประมาณ 

10,944 ลานบาท นําไปลงทุนในธนาคารตางๆ ประมาณ 

6,579 ลานบาท  (ขอมูลเม� อกุมภาพันธ 2565) 

อยางไรก็ตาม  เม� อคํานวณเงินออมของสมาชิก 

1 ราย หากสมัครเปนสมาชิก กอช. ตั้งแตอายุ 15 ป      

โดยออมสูงสุดตามที่กําหนดไมเกินปละ 13,200 บาท  

เม� ออายุครบ 60 ปจะมีเงินสะสมรวม 594,000 บาท  

และเงินสมทบของรัฐอีกตลอดอายุสมาชิก 54,000 บาท 

รวมแลวสมาชิกจะมีเงินในบ้ันปลายท้ังหมด 648,000 บาท !!

กอช.จับมือ พอช.หนุนบํานาญประชาชน

ลาสุด กอช. รวมมือกับสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (องคการมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ขยายฐานสมาชิก

กองทุนการออมแหงชาติ โดยการจัด ‘โครงการบํานาญ

ประชาชน’ สัญจรไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ  

เพ� อสรางการรับรู  สรางความเขาใจกับประชาชนกลุม

เปาหมาย เริ่มเวทีแรกที่จังหวัดนครสวรรคเม� อวันที่ 18  

มิถุนายนที่ผานมา  

ความสําคัญของการจัดงานครั้งนี้ คือการลงนาม

บันทึกความรวมมือ (MoU.) รวมกันระหวาง กอช., 

พอช. เครือขายขบวนองคกรชุมชน  และหน�วยงาน

ในทองถิ่น  เพ� อสนับสนุน  สงเสริม  ใหประชาชน

กลุมเปาหมาย  อายุตั้งแต 15-60 ป  สมัครเขาเปน

สมาชิกกองทุน  

โดย พอช. ที่ทํางานเร� องที่อยูอาศัยกับชุมชนที่มี

รายไดนอยทั่วประเทศ ผานโครงการ ‘บานมั่นคง’ มา

ตั้งแตป 2546 แกไขปญหาที่อยูอาศัยไปแลวประมาณ 

130,000 ครอบครัว และเครือขายสภาองคกรชุมชน

ตําบลที่มีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ 1.5 ลานคน   

จะสงเสริมใหสมาชิกเครือขายเหลานี้  สมัครเขาเปน

สมาชิก กอช.  

ขณะเดียวกัน กอช. เตรียมเสนอ ครม. เพ� อให

พิจารณาเพ่ิมวงเงินการออมของสมาชิกและเงินสมทบ

จากรัฐบาล โดยจะใหสมาชิกออมเงินไดถึง 30,000 

บาทตอป จากเดิม 13,200 บาท ใหรัฐบาลสมทบเพิ่ม

เปน 1,800 บาทตอป จากเดิม 1,200 บาท และเปด

รับสมัครสมาชิกอายุตั้งแต 7– 65 ป จากเดิม 15-60 ป 

เพ� อใหสมาชิกมีเงินสะสมในยามเกษียณประมาณ

คนละ 1.5 ลานบาท 

แมจะยังไมถึงจํานวนเงินที่สภาพัฒนคํานวณ

เอาไว  เพ� อใหใชชีวิตในยามชราไดอยางสุขสบาย  (ถา

อยูในเมืองตองมีเงินออม 4 ลานบาท  ในชนบทตองมี

เงินออม 2.8 ลานบาท) แตก็ยังดีกวาเปนคนชราที่อยู

ในสภาพสิ้นไรไมตอกอยางแน�นอน !!

ผูสูงอายุกลายเปนคนไรบานในชวงบั้นปลายชีวิต 

(ริมถนนราชดําเนิน  กรุงเทพฯ)

สมาชิกเครือขายบานมั่นคงที่ จ.นครสวรรค

รวมเปนสมาชิก กอช.

จากมังคุด ทุเรียน และการเลี้ยงผึ้งโพรง

“ตอนที่ปลูกไมมีคา  ผมคิดวาจะไดใชประโยชน

ตอนแก  เพราะไมพวกน้ีกวาจะโตใชประโยชนได  ผมก็จะ

มีอายุประมาณ 60 ป เอามาใชสรางบาน ทําเฟอรนิเจอร

ตาง ๆ หรือขายเปนบํานาญก็ได เพราะหากผมตัดไมที่

มีอายุ 30 ป มีราคาตนละ 3 หม� นบาท 

ขายเดือนละ 1 ตน ผมก็จะมีเงิน

ใชเดือนละ 3 หม� นบาท ผมมีตนไม 

500 ตน และหากปลูกทดแทน

เร� อยๆ ตัดจนตายก็ยังตัดไมหมด” 

วิระบอก

นอกจากวิระจะปลูกไมมีคา

ในผืนดินของตนเองแลว ในฐานะ

ประธานสภาองคกรชุมชนตําบล

นาขา เขาไดสงเสริมใหชาวบาน

ในตําบลปลูกไมมีคาตางๆ ตามรูปแบบ

ของ ‘ธนาคารตนไม’ (จัดต้ังคร้ังแรก

ที่บานคลองเรือ อ.พะโตะ จ.ชุมพร

ในชวงป 2549) เพ� อเปนบํานาญ

ในยามสูงวัย แตจะตองเริ่มปลูกตั้งแตวัยหนุมสาว 

ปจจุบันมีสมาชิกธนาคารตนไมประมาณ 120 ราย  

รวมท้ังสงเสริมใหเกษตรกรปลูกผักและผลไม

อินทรีย เชน ทุเรียน มังคุด โดยรวมมือกับ อบต. 

รพ.สต. อสม. ขับเคล� อนเร� องน้ี เขาบอกวา หากเกษตรกร

ยังใชสารเคมี แมจะมีรายไดดี แตสารเคมีก็จะสะสม

ในรางกาย  เกิดปญหาโรคภัยติดตามมา  ทําใหเจ็บปวย

ดวยโรคตางๆ 

“สังคมสูงวัยตองอยูกับการทําการเกษตรท่ีย่ังยืน  

มีรายไดเลี้ยงดูตัวเอง และมีความสุข ไมใชสูงวัย 

แตยังยากจน หรือตองเอาเงินไปใชรักษาตัวในตอนแก”  

วิระย้ํา

ออมตนไมเปนหลักทรัพยกูเงินแสน

นอกจากแนวคิด ‘ปลูกตนไมเปนบํานาญ’ ท่ีจังหวัด

ชุมพรแลว ท่ีตําบลเขาแกว อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช  

ก็มีการสงเสริมใหชาวบานปลูกตนไมเปนบํานาญเชนกัน

สาโรจน  สินธู  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลเขาแกว  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช  เลาวา 

ตําบลเขาแกวมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมา

ในป 2553 โดยใหสมาชิกสมทบเงินเขากองทุนเดือนละ

30 บาท  แลวนําเงินกองทุนมาชวยเหลือสมาชิก  

เชน เจ็บปวยนอนโรงพยาบาล ชวยเหลือคืนละ 

200 บาท ปหนึ่งไมเกิน 15 คืน เสียชีวิตชวยเหลือ

ตามอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 2,000-12,000 บาท ได

รับการสนับสนุนจากหน�วยงานตางๆ เชน อบต.เขาแกว 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) นอกจากน้ี

ไดจัดต้ังสถาบันการเงินชุมชนข้ึนมาในป 2558 ใหสมาชิก

สะสมเงินและกูยืมไปใชในยามเดือดรอน (ปจจุบันมี

สมาชิกประมาณ 600 คน เงินหมุนเวียนกวา 6 ลานบาท)

ในป 2560 กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาแกว

จัดทําโครงการ ‘ออมตนไม’ โดยแจกกลาไมมีคาให

สมาชิกปลูก เชน ตะเคียนทอง จําปาทอง พะยูง 

สะเดาเทียม ฯลฯ โดยปลูกแซมในสวนผลไม แบบสวน 

‘สมรม’ จํานวน 1,000 ตน และแจกเพิ่มขึ้นปละ 

1,000 ตน  

ปจจุบันมีสมาชิกท่ีปลูกตนไมประมาณ 90 ครอบครัว  

ปลูกไมมีคาแลวประมาณ 5,000 ตน เม� อไมเติบโต

มีอายุ 10 ปขึ้นไปสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน

กูยืมเงินจากสถาบันการเงินชุมชนตําบลเขาแกวได  

นอกจากน้ียังมีผลดีตอส่ิงแวดลอมในตําบล  เชน  ผืนดิน

มีความชุมชื้น สรางพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน ลดกาซ

เรือนกระจก  ฯลฯ

“เรากําหนดวาตนไมท่ีมีเสนรอบวง 1 เซนติเมตร  

จะมีมูลคา 100 บาท หากมีเสนรอบวง 100 เซนฯ หรือ 

1 เมตร จะมีมูลคา 1 หม� นบาท  ถามี  10 ตนสามารถ

ใชเปนหลักทรัพยกูเงินจากสถาบันการเงินชุมชนฯ 

ไดถึง 1 แสนบาท หรือปลอยใหตนไม

โตขึ้นเร� อยๆ ก็จะมีราคาสูงขึ้น เม� อ

ตนไมอายุ 30 ปจะมีมูลคาไมต่ํากวาตน

ละ 2-3 หม� นบาท  หากปลูก 100  ตน

ก็จะมีเงินลานเอาไว ใช ในยามสูงวัย” 

สาโรจนบอก

อยางไรก็ตาม นอกจากชาวชุมชน

จะต� นตัวเร� องปลูกไมมีคาเปนบํานาญแลว 

ปัจจุบันธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีนโยบาย

สนับสนุนใหเกษตรกรและชุมชนทั่ว

ประเทศปลูกไมมีคาเพ� อใชเปนหลักทรัพย

ในการขอใชสินเช� อจาก ธ.ก.ส. เริ่ม

ปลอยสินเช� อครั้งแรกในป 2562 โดยมี

ตนไม 58 ชนิดที่ใชเปนหลักทรัพย ได  

เชน สัก ประดู พะยูง ชิงชัน ไมตระกูลยาง ฯลฯ 

(ดูรายละเอียดที่ https://www.baac.or.th/treebank/

baac-tree-bank-2015.pdf)

ขณะที่ จินดา บุญจันทร อดีตผูรวมกอตั้ง

ธนาคารตนไมแหงแรกที่จังหวัดชุมพร เสนอความเห็น

วา รัฐบาลไดปลดล็อกกัญชาและกระทอมออกจาก

พืชยาเสพติดแลว แตธนาคารตนไมที่จัดตั้งมาตั้งแต

ป 2549 จนถึงปจจุบันยังขับเคล� อนตอไปไมไดมาก  

เพราะติดอุปสรรคหลายดาน  จึงอยากใหรัฐบาล

ปลดล็อก  

เชน ในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ แตทางราชการ

อนุญาตใหประชาชนเขาทํากินแลว หรืออยูในระหวาง

การตรวจสอบที่ดินนั้น ใหหน�วยงานรัฐ เชน ธ.ก.ส.

รับรองการปลูกตนไมในพื้นที่นั้นๆ  หรือรับรองการ

ข้ึนทะเบียนตนไมเพ� อเปนทรัพยสินหรือนํามาใชประโยชน

ตอไปได

“สวนการปลูกตนไมเพ� อเปนบํานาญหรือรองรับ

สังคมสูงวัยนั้น ในกรณีที่ประชาชนไมมีที่ดินเปนของ

ตัวเอง ควรจะอนุญาตใหปลูกในที่ดิน

สาธารณะ  เชน  พื้นที่ปาเส� อมโทรม  

พื้นที่ริมถนน โรงเรียน หรือวัด  ฯลฯ 

และรับขึ้นทะเบียนเพ� อใหผูปลูกนํา

มาใชเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน

ได” 

นี่คือตัวอยางทางเลือกและ

ขอเสนอ เพ� อใหคนไทยเตรียมพรอม

เขาสูสั งคมสูงวัยอยางมีคุณคา  

เหมือนไม ใหญที่ลงรากหยั่ งลึก  

แผกิ่งกาน  ใหความรมเย็นแกทุก

สรรพสิ่ง ไมใชไมที่ผุพัง...รอเพียง

วันลม !!

“ปลูกไมมีคาเปนบํานาญ มีเงินลานยามชรา”

ตนตะเคียนท่ีวิระปลูก อายุประมาณ 

18 ป เสนรอบวง 1 เมตรเศษ

ตนตะเคียนอายุเกือบ 30 ป

ปลูกกอนจะมีโครงการออมตนไม
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ไทรา’ สยบญี่ปุ่นเข้า 8 คนหวด ITF จูเนียร์

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ 

2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 4 รายการ “แอลทีเอที-ไอที

เอฟ จูเนียร์ แชมเปียนชิพส์” (เจโฟร์ นนทบุรี) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง

ชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2565 เป็นรอบ 3 หรือ 16 คน

สุดท้าย ประเภทหญิงเดี่ยว “ทีที” ไทรา ลิธิบี นักหวดลูกครึ่งไทย-อังกฤษ วัย 

15 ปี มือ 507 เยาวชนโลก และเต็ง 9 ของรายการ โชว์ฟอร์มดาวรุ่งของไทย 

ชนะ โคยามะ โฮโนริ นักหวดญี่ปุ่น วัย 16 ปี มือ 871 เยาวชนโลก ได้ 2 เซต

รวด 6-0 และ 6-2 ไทราผ่านเข้ารอบก่อนรองฯ พบกับ นากาซาวะ อาโอกะ 

มือวาง 15 ที่ชนะมือวาง 4 ตปณีย์ บุญวัฒน์ 2-0 เซต 6-1 และ 6-2 ด้าน

ชายเดี่ยว “ปังปอนด์” รชตะ ธรรมเจริญสถิต วัย 17 ปี มือ 526 เยาวชนโลก 

และมือวาง 9 ของรายการ กลับมาเฉือนชนะ นิคิล มุเคอร์จี นักหวดอินเดีย 

วัย 17 ปี มือ 444 เยาวชนโลก และมือวาง 7 ของรายการ 2-1 เซต 4-6, 6-1 

และ 6-2 รชตะผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายไปพบกับ ฟูจิโอกะ โรชู จากญี่ปุ่น ที่

ชนะ เบรนแดน โละ มือวาง 15 จากออสเตรเลีย 6-1, 3-6 และ 6-4 สำาหรับ

คู่อื่น หญิงเดี่ยว รอบ 3 สลักทิพย์ อุ่นเมือง (มือวาง 1) ชนะ อาราอิ อาเอลี 

(ญี่ปุ่น) 6-1, 6-2 ลีเดียร์ พอดโกริชานี (มือวาง 7) ชนะ ชิง แลม ไล (ฮ่องกง) 

7-5, 6-2 กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (มือวาง 6) แพ้ คิตะฮาระ ยูโนะ (มือวาง 

10-ญี่ปุ่น) 6-3, 4-6, 6-7(5) เวียรา ดีเพิ่ม แพ้ โกซากะ ริระ (ญี่ปุ่น) 1-6, 3-6

รมต.กีฬาให้ โอวาทก่อนแข่ง ‘เวิลด์เกมส์ 202’

หัวหมาก • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา กล่าวให้ โอวาทและให้กำาลังใจกับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 11 ณ เมืองเบอร์มิงแฮม สหรัฐอเมริกา 

โดยมี  ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมต้อนรับและให้กำาลังใจคณะ

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 8 ชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ณ บริเวณ

ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 

ที่ผ่านมา รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ต้องขอแสดงความ

ยินดีและชื่นชมคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปสร้างชื่อเสียงและ

เกียรติประวัติให้กับวงการกีฬาของประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 11 นี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญของการแข่งขัน

กีฬาเวิลด์เกมส์ และจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

ไปร่วมการแข่งขัน ซึ่งนอกเหนือจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาไทยได้

แสดงความสามารถในวงการกีฬาแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่เราจะได้สร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เข้าร่วมแข่งขัน 

สุดท้ายนี้ ไม่ว่าการแข่งขันกีฬาใดๆ ก็ตาม เหรียญทองจะเป็นความหวังสูงสุด

ของนักกีฬา ที่ถือเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของทุกคน และขอ

ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และการ

กีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้เป็นกำาลังสำาคัญในการจัดเตรียมการต่างๆ ในครั้ง

นี้ ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 11 จัดวันที่ 7-17 กรกฎาคม 2565 

มี 33 ชนิดกีฬาใน 30 สนามทั่วเบอร์มิงแฮม โดยประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้า

ร่วม 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ซูโม่, กีฬาทางอากาศ, เปตอง, มวยไทย, ยูยิตสู, วูซู, 

เอ็กซ์ตรีม และฮอกกี้ แฟนๆ กีฬาไทยติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง T 

Sports 7 วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2565 (ตามเวลาไทย) 

สุดยอดกีฬาเด็ดตลอดกรกฎานี้ที่ ‘ทรูวิชั่นส์’

กรุงเทพฯ • “ทรูวิชั่นส์” พร้อมแล้วกับโปรแกรมเด็ดกีฬาระดับโลกชุด

ใหญ่ ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม นำาโดยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 

2022/23 จะเปิดสัปดาห์แรกในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคมนี้ และเป็นประเพณีทุก

ปีที่จะต้องมีการแข่งขันเอฟเอ คอมมิวนิตี้ ชิลด์ 1 สัปดาห์ก่อนลีกสูงสุดจะ

เปิด ซึ่งจะมีนำาเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาลล่าสุดมา

แข่งกันที่คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม สนามเหย้าของเลสเตอร์ ซิตี แทนเวมบลีย์ 

สเตเดียม ที่ติดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2022 หญิงรอบชิงฯ ปีนี้ เรือใบสีฟ้า 

แมนเชสเตอร์ ซิตี ภายใต้การนำาของเป๊ป กวาร์ดิโอลา นำาลูกทีมลงประเดิม

ชิงถ้วยแรกของฤดูกาลกับหงส์แดง ลิเวอร์พูล แชมป์เอฟเอคัพ ที่ทำาโดย 

เจอร์เกน คล็อปป์ เกมนัดนี้จะแข่งกัน 30 กรกฎาคม ถ่ายทอดสดทางทรู

วิชั่นส์ ช่องบีอิน สปอร์ตส (607) สำาหรับศึกเจ้าความเร็วอันดับ 1 ของโลก 

ฟอร์มูล่า 1 เวิลด์ แชมเปียนชิพ เดือนนี้ ทรูสปอร์ตส 1 (666) ถ่ายทอดสด 

4 สนาม เริ่มจากวันที่ 1-3 ก.ค. สนามที่ 10 บริติช กรังด์ปรีซ์ ที่ซิลเวอร์

สโตน เซอร์กิต อังกฤษ ถัดมาสนามที่ 11 วันที่ 8-10 ก.ค. ออสเตรเลียน 

กรังด์ปรีซ์ ที่สนามเรดบลู ริง, ออสเตรีย, สนามที่ 12 วันที่ 22-24 เฟรนช์ 

กรังด์ปรีซ์ ที่สนามเลอ มังส์ ฝรั่งเศส ปิดท้ายด้วยสนามที่ 13 วันที่ 29- 

31 ก.ค. ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ที่สนามฮังการอริง เซอร์กิต ฮังการี นอกจาก

นี้ยังมีแบดมินตัน รายการเก็บคะแนนสะสมโลกระดับนานาชาติ เริ่มจาก 

มาเลเซีย โอเพ่น 30 มิ.ย.-3 ก.ค. เป็นรายการระดับเวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 750 

ต่อด้วย 10-12 ก.ค. กับรายการมาเลเซีย มาสเตอร์ส เป็นรายการระดับ

เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ปิดท้ายด้วย ไทเป โอเพ่น วันที่ 23-24 ก.ค. เป็น

รายการระดับ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 300 เชียร์นักแบดมินตันของไทยได้ทาง 

SPOTV (689), ทรูสปอร์ตส 3 (668) และทรูสปอร์ตส 7 (686).

กอล์ฟไทม์วันเดย์ทัวร์ • ดร.นรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุลแห่ง

SeventhSenseHoldingให้เกียรติมอบรางวัลและร่วมถ่ายภาพกับ

แชมป์อาชีพโปรทินกรจันทร์สมบูรณ์และแชมป์สมัครเล่นธนกฤต

สกุลลี้ในการแข่งขันGolfTimeOneDayTour2022Presented

bySEVENTHSENSEHOLDINGที่สนามสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์

คันทรีคลับเมื่อเร็วๆนี้

อล์ฟอาชีพไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ ฤดูกาล 2022 ของ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย กำาลัง

จะเข้าครึ่งทางของฤดูกาลแล้ว สัปดาห์นี้จะเป็น

รายการที่ 4 จากทั้งหมด 8 รายการ ในศึก สิงห์-เอสเอที หัวหิน 

แชมเปียนชิพ 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ณ สนาม

กอล์ฟหลวงหัวหิน งานนี้ ขวัญชัย แท่นนิล นักกอล์ฟทำาเงิน

สูงสุดของทัวร์คนปัจจุบัน ซึ่งเป็นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นร่วมแข่งขัน

ด้วย โอกาสเบิลแชมป์รายการที่ 2 มี แต่ต้องถามนักกอล์ฟอาชีพ

คนอื่นๆ ด้วยว่าจะยอมง่ายๆ หรือเปล่า..••..ยังทำางานไม่มีหยุด 

“บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่ง

ประเทศไทย ผู้บริหารใหญ่ค่ายสิงห์ ในวัย 75 ปี เพิ่งหายป่วยจาก

โควิด-19 มาไม่ถึงสัปดาห์ พาเด็กๆ ทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมส ์

ปีหน้า ไปซ้อมเก็บตัวที่ สนามริเวอร์เดล ปทุมธานี บ่ายๆ ก็ข้ามฝั่ง

มาออกรอบที่ สนามบางกอก กอล์ฟคลับ กับลูกน้อง น่าเสียดาย

เล่นไม่จบ แถมด้วยเจอก๊วนเล่นช้าและมารยาทไม่ค่อยจะดีนัก 

ก็ดีแล้วที่ฝนตกลงมาให้ได้เลิกเล่นกันก่อน ไม่งั้นจะหงุดหงิด

กันเปล่าๆ ส่วนเกมกอล์ฟของคนวัย 75 ปี รายงานระบุว่ายัง

แข็งแรงฟิตปั๋งแรงดีเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน..••..โปรโมชั่นใหม่

ประจำาเดือนกรกฎาคม 2565 ของ สนามฟลอรา วิลล์ จ.ปทุมธานี 

วันธรรมดา กรีนฟี 1,200 บาท อายุ 60 ปี ขึ้นไป 900 บาท ซื้อ

เป็นแพ็กรวมรถกอล์ฟ 2,100 บาท วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ก่อน 

11 โมง ราคารวมรถ 3,300 บาท หลังนั้น 2,500 บาท สอบถาม

รายละเอียด จองเวลาออกรอบ โทร. 0-2598-2555..••..สนาม

บางพระ กอล์ฟคลับ ชลบุรี ขายคูปองรวมกรีนฟี, รถกอล์ฟ, 

แคดดี้ ราคาเพียง 12,500 บาท (10 ใบ) สามารถใช้ออกรอบ

วันธรรมดา, ออกรอบวันหยุดหลัง 11.30 น., ส่วนลดค่าอาหาร 

20%, ต่อรอบ 9 หลุม จ่ายเพิ่มแค่ 650 บาท ซื้อวันนี้ใช้ได้ถึงสิ้น

เดือนตุลาคมกันเลย สนใจโทร. 08-1295-6154..••..สนามกอล์ฟ

แหลมฉบังฯ เรียนเชิญนักกอล์ฟร่วมการแข่งขัน “สิงห์ แหลมฉบัง 

ซันเดย์ ทัวร์” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ช็อตกันเที่ยง

ตรง ค่าสมัคร 3,500 บาท รวมกรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว+ 

งานเลี้ยง+ของที่ระลึกจากเทย์เลอร์เมด นักกอล์ฟอาชีพหรือนัก

กอล์ฟสมัครเล่น ที่ทำาสกอร์ดีที่สุด 2 ท่าน จะได้เป็นตัวแทนของ

สนามเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ สิงห์ พัทยา โอเพ่น 2022 

ส่วนนักกอล์ฟสมัครเล่นชาย-หญิง ที่สกอร์ดีที่สุด 3 อันดับ และจับ

ฉลากผู้ โชคดี 3 ท่าน จะได้เล่นโปรแอมในรายการเดียวกัน โดย

ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสมัคร โทร. 09-5539-1175..••

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

ก

เซเรนาปัดอำาลาพร้อมลุยต่อยูเอสโอเพ่น
ลอนดอน • เซเรนา วิลเลียมส์ ยอดนักเทนนิสสาวชาวอเมริกัน

ปฏิเสธการพูดถึงการอำาลาวงการ โดยยืนกรานว่ายังมีแรงจูงใจ

ที่จะลงเล่นยูเอส โอเพ่น แกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี แม้

จะพ่ายตกรอบแรกวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับ ในลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ

“ยูเอส โอเพ่น เป็นแกรนด์สแลมรายการแรกที่ฉันสามารถ

คว้าแชมป์มาครองได้ มันพิเศษมาก มีแรงจูงใจมากมายที่จะเล่น

ให้ดีขึ้น และที่สำาคัญมันเป็นการเล่นในบ้าน” เซเรนา วิลเลียมส์ 

สาวอเมริกันวัย 40 ปีกล่าว

เซเรนาออกมาเปิดเผยหลังกลับมาเล่นหญิงเดี่ยวแมตช์

แรกในรอบปี และพ่ายแพ้ ฮาร์ โมนี ถัน มืออันดับ 115 ของโลก

จากฝรั่งเศส 7-5, 1-6, 7/6 (10/7) ในรอบแรกของศึกวิมเบิลดัน 

แกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า

นักเทนนิสสาวเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม 23 รายการ 

ซึ่งลงเล่นที่ออลอิงแลนด์คลับครั้งแรกเมื่อปี 1998 ปฏิเสธที่จะ

คาดเดาว่าเธอจะกลับมาเล่นวิมเบิลดันอีกหรือไม่ในการแข่งขัน

ปี 2023

“ฉันรู้แค่เพียงฉันลงเล่นในตอนนี้ และต้องดูว่าจากนี้ ไป

แล้วความรู้สึกและผลงานของฉันจะไปได้ดีแค่ไหน”  เซเรนากล่าว 

“ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”

เซเรนา วิลเลียมส์ ลงเล่นที่เซ็นเตอร์คอร์ตในแมตช์ช่วงค่ำา

ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ และเธอดูจังหวะขาดๆ เกินๆ แต่

โดนเบรกเกมเสิร์ฟตั้งแต่เกมเสิร์ฟเกมแรกของเธอ ก่อนจบแมตช์ 

3 ชั่วโมง 11 นาที ด้วยการยิงไป 31 วินเนอร์ส แต่ตีเสียเองไป 

54 อันฟอร์ซเออร์เรอร์ส

“ฉันรู้สึกตื้นตันมาก ตอนนี้ฉันอารมณ์ดีสุดๆ มันเป็นความ

รู้สึกที่พิเศษ” ถันกล่าว “เธอเป็นนักเทนนิสระดับซูเปอร์สตาร์ 

ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนั้นฉันมี โอกาสได้ดูการเล่นของเธอผ่าน

โทรทัศน์หลายต่อหลายครั้ง”

 “ตอนที่เห็นผลการจับฉลากออกมา ฉันรู้สึกกลัวจริงๆ 

เธอเป็นนักเทนนิสระดับตำานาน ตอนนั้นฉันคิดว่าถ้าฉันสามารถ

ชนะเธอได้สัก 1 หรือ 2 เกมก็น่าจะดีมากๆ แล้วสำาหรับฉัน”

 12 เดือนที่ผ่านมา เซเรนา วิลเลียมส์ ต้องออกจากการ

แข่งขันหญิงเดี่ยววิมเบิลดันรอบแรกทั้งน้ำาตา เนื่องจากอาการ

บาดเจ็บ และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่เคยลงเล่นประเภทหญิง

เดี่ยวอย่างเป็นทางการอีกเลยจนกระทั่งแมตช์รอบแรกในปีนี้

 แต่หนึ่งสัปดาห์ก่อนรายการนี้เธอจับคู่เล่นกับ ออนส์ 

ยาเบอร์ ลงเล่นประเภทหญิงคู่ที่อีสต์บอร์น

 เซเรนาคว้าแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันสมัยที่ 7 ของ

เธอเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา โดยเธอผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเมื่อปี 2018 

และ 2019 แต่จบด้วยความพ่ายแพ้.

หัวหมาก • บริษัท ไทยลีก จำากัด ขอประกาศ

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ รายการ

รีโว ไทยลีก (ไทยลีก 1) เลกแรกประจำาฤดูกาล 

2565/66 ออกมาแล้วเปิดฉาก 12 สิงหาคมนี้ 

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 

ส่วนไทยลีก 2 ประกาศ 18 ทีมที่ได้แข่งขันเมือง 

กาญจน์ ยูไนเต็ด ชวดเพราะไม่มี Club Licensing 

ส่วยราชประชาฯ ที่ตกชั้นได้เล่นต่อ

ตามที่ บริษัท ไทยลีก จำากัด ได้ประกาศ

เรื่อง การแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก ที่จะเริ่มขึ้น

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นั้น เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมสำาหรับการแข่งขันไทยลีก จึงขอแจ้ง

การประกบคู่การแข่งขันในเลกที่ 1 ของฤดูกาลนี้

ให้รับทราบโดยทั่วกัน

การแข่งขันนัดเปิดฤดูกาล (แมตช์เดย์ 1) ใน

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 มีคู่แข่งขันดังนี้ ทรู แบง 

ค็อก ยูไนเต็ด พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด/นครราชสีมา 

มาสด้า เอฟซี พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด/ลำาปาง เอฟซี 

พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี/ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 

พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด/การท่าเรือ เอฟซี พบ ลำาพูน 

วอริเออร์ส/ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ โปลิศ เท

โร เอฟซี/สุโขทัย เอฟซี พบ พีที ประจวบ เอฟซี/

ชลบุรี เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

หมายเหตุ * การจัดโปรแกรมการแข่งขันฟุต 

บอลลีกอาชีพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

ทางบริษัท ไทยลีก จำากัด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

หมายเหตุที่ 2 นอกจากนี้การจัดโปรแกรม

และประกบคู่แข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ จัดทำาโดย

เซเรนา วิลเลียมส์ อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกชาว

อเมริกันโบกมือให้แฟนๆ หลังแพ้ ฮาร์ โมนี ถัน จากฝรั่งเศส ตก

รอบแรกเทนนิสวิมเบิลดัน แกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า ที่ออลอิง

แลนด์คลับ ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

‘เมืองกาญจน์’ไม่ได้ ไปต่อในT2

โปรแกรมเตะไทยลีก1ออกแล้ว

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 

เวลา 06.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุ

ไม่เกิน 19 ปี รวมตัวกัน เพื่อเดินทางไปกรุง

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทำาศึกชิง

แชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี การเดินทาง

ครั้งนี้นำาโดย ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย เฮด

โค้ช พร้อมด้วยนักเตะอีก 28 ราย

ก่อนการเดินทาง ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์

เซีย กล่าวว่า “สำาหรับการเดินทางครั้งนี้ทาง

นักเตะและทีมงานต่างก็ตื่นเต้น เพราะเรารอ

คอยมานาน และเชื่อว่ามันจะต่อยอดไปทัวร์นา

เมนต์ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือกในช่วงปลาย

ปี และเราจะใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นตัวต่อยอดไป

สู่การเตรียมทีม แต่ฟอร์มการเล่นและผลการ

แข่งขันรายการนี้ก็สำาคัญ”

“สำาหรับช่วงเวลา 8 วันที่ ไทย เราก็

ทำางานหนัก เราซ้อมและอุ่นเครื่องมากกว่า 15 

ครั้งรวมกัน และมีการประชุมแท็กติกอีก 10 

กว่าครั้ง ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดี และเรายัง

มีเวลาอีก 3 วัน หลังเดินทางถึงอินโดนีเซีย ซึ่ง

ก็จะพยายามปรับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่

โดยรวมถือว่าน่าพอใจกับภาพใหญ่”

“เราไม่สามารถสัญญาได้เต็มร้อยว่า เรา

จะได้ผลการแข่งขัน และคว้าแชมป์มาครอง 

แต่เราสัญญาว่านักเตะทุกคนจะทำางานหนัก

และสู้เต็มที่ รวมถึงวิธีการเล่นก็จะทำาให้ดีที่สุด 

และต่อเนื่องจากชิงแชมป์อาเซียน U22 ที่

กัมพูชา ที่เราต้องต่อยอดการเล่น เพื่อทำาให้

‘ซัลบา’การันตี‘ช้างศึกU19’พร้อมสู้ทุกคน

แฟนบอลมีความสุข เชื่อได้เลยว่าจะทำาให้แฟน

บอลประทับใจในการทำางานหนัก และวิธีการเล่น

ที่ชัดเจนของเขา”

สำาหรับทีมชาติไทย U19 อยู่ในสายเอ ร่วม

กับ อินโดนีเซีย, เมียนมา, เวียดนาม, บรูไน และ

ฟิลิปปินส์ โปรแกรมทีมชาติไทย U19 ในศึกชิง

แชมป์อาเซียน U19 มีดังนี้

วันที่ 2 กรกฎาคม - ไทย พบ ฟิลิปปินส์ ที่

สนามแพทริออต คานดราบฮากา เวลา 17.00 น.

วันที่ 4 กรกฎาคม - เมียนมา พบ ไทย ที่

สนามแพทริออต คานดราบฮากา เวลา 17.00 น.

วันที่ 6 กรกฎาคม - อินโดนีเซีย พบ 

ไทย ที่สนามแพทริออต คานดราบฮากา เวลา 

20.00 น.

วันที่ 8 กรกฎาคม - ไทย พบ บรูไน ที่

สนามแพทริออต คานดราบฮากา เวลา 17.00 น.

วันที่ 10 กรกฎาคม - เวียดนาม พบ ไทย 

ที่สนามมัดยา เสนายัน เวลา 20.00 น.

ส่วนรอบรองชนะเลิศ จะแข่งขันวันที่ 

13 กรกฎาคม และรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขัน

ในวันที่ 15 กรกฎาคม ที่สนามแพทริออต คาน

ดราบฮากา.

ความร่วมมือของไทยลีกและ GOTPRO โดยจัด

เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ซึ่งมีเงื่อนไขที่สำาคัญ 

อาทิ สโมสรจะต้องสลับแข่งขันเป็นเจ้าบ้านและ

ทีมเยือนตลอดฤดูกาล

หากสโมสรมีการแข่งขันนัดกลางสัปดาห์ 

เกมต่อไปจะต้องลงแข่งขันในวันอาทิตย์เสมอ จะ

ต้องมีการจัดสรรให้ได้เล่นในเวลา 17.00 น. 18.00 น. 

และ 19.00 น. ครบทุกสโมสร

ในแมตช์ที่ 30 ทุกสโมสรจะลงแข่งขันใน

เวลา 18.00 น. และหมายเหตุที่ 3 การแข่งขัน

ระหว่างชลบุรี เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ใน 

Matchday ที่ 1 จะมีการเลื่อนออกไป เนื่องจาก 

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด จะต้องบินไปทำาการแข่งขันรอบ 

16 ทีมสุดท้ายของเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 ณ 

ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยจะ

ไปทำาการแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 แทน

นอกจากนี้ บริษัท ไทยลีก จำากัด ได้ประกาศ

รายชื่อสโมสรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีก

อาชีพรายการ M-150 แชมเปียนชิพ (ไทยลีก 2) 

ในฤดูกาล 2565/66 โดยกรณีที่สโมสรเมืองกาญจน์ 

ยูไนเต็ด ไม่ได้รับใบอนุญาตในการเข้าร่วมการ

แข่งขัน (Club Licensing)

ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ “ไทยลีก 2” ข้อ 

ที่ 17.2.1. กรณีที่ทีมจากไทยลีก 2 มีการลดจำานวน 

ทีม และทีมดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการตก

ชั้นตามข้อ 15 หรือเป็นทีมจากไทยลีก 1 ที่อยู่ใน

เงื่อนไขการตกชั้นมาไทยลีก 2 ไม่ครบตามจำานวน

ในกรณีนี้ ให้พิจารณาเสริมทีมจากทีมที่มี

คะแนนสะสมใน 3 อันดับสุดท้ายของไทยลีก 2 

ตามลำาดับคะแนนที่ดีที่สุด ที่มีคุณสมบัติครบตาม

หลักเกณฑ์ให้ครบ ตามจำานวนทีมที่สมาคมกำาหนด

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไทยลีก จำากัด ได้พิจารณา

ให้สโมสรฟุตบอลราชประชา ซึ่งจบอันดับ 16 ใน

รายการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไทยลีก 2 ฤดูกาล 

2564/65 จะยังได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันไทยลีก 2 ใน

ฤดูกาล 2565/66 นั่นทำาให้มีสโมสรที่ถูกลดชั้นมี 

2 ทีม ได้แก่ ขอนแก่น เอฟซี และราชนาวี ที่จบ

ฤดูกาลด้วยอันดับ 17 และ 18 ตามลำาดับ

โดย 18 สโมสรที่ ได้เข้าร่วมแข่งขันไทย 

ลีก 2) ฤดูกาล 2565/66 มีดังนี้

1.สุพรรณบุรี เอฟซี 2.เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 

3.สมุทรปราการ ซิตี้ 4.ตราด เอฟซี 5.แพร่ ยูไนเต็ด 

6.คัสตอม ยูไนเต็ด

7.สโมสรฟุตบอลราชประชา 8.อยุธยา 

ยูไนเต็ด 9.อุดรธานี เอฟซี 10.ระยอง เอฟซี 

11.เกษตรศาสตร์ เอฟซี 12.นครปฐม ยูไนเต็ด 

13.ชัยนาท ฮอร์นบิล 14.เชียงใหม่ เอฟซี 

15.แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด 16.อุทัยธานี 

เอฟซี 17.กระบี่ เอฟซี และ 18.นครศรี ยูไนเต็ด

ทั้งนี้ สโมสรกระบี่ เอฟซี, นครศรี ยูไนเต็ด 

และสโมสรฟุตบอลราชประชา ยังคงติดเงื่อนไข

การปรับปรุงสนามตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอล

ไทยลีก 2 ทั้งนี้ ไทยลีกขอให้สโมสรดังกล่าวดำาเนิน

การตามขั้นตอนให้เรียบร้อย เพื่อให้ทางคณะ

กรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตเข้าร่วมการ

แข่งขัน (FIB) พิจารณาต่อไป.

สโมสรเมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด ทีมดังในไทยลีก 2 

ไม่ได้ไปต่อ จากปัญหาใบอนุญาตในการเข้าร่วม

การแข่งขัน แบงค็อกฯ เปิดสนามไทยลีก 1 กับขอนแก่นฯ 12 สิงหาคม
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หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 

ม.เกษมบัณฑิตผุดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุเรียนฟรี มี

งานรองรับตอบโจทย์บริบทสังคมไทย ผู้จบหลักสูตรจะได้รับ 

“ประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ซึ่งหลักดังกล่าวเป็นหลักสูตร

ระยะสั้น (Non-Degree) ใช้เวลาเรียน 420 ชั่วโมง ภายใต้

การรับรองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวง

สาธารณสุข สนใจติดต่อลงทะเบียนเพื่อรับทุนการศึกษาได้ที่ 

โทร.09-7006-6621, 0-2321-6930 ต่อ 1418-9

ประกวด ‘คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1’

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ขอ

เชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการ

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา “คีตวัฒนศิลป์ 

บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พร้อมเงินรางวัล โดยสามารถ

แข่งเป็นทีม 4-15 คน อายุไม่

เกิน 18 ปี รอบคัดเลือก DEMO 

เพลงที่ ใ ช้ ในการประกวด  

2 เพลง เพลงพระราชนิพนธ์ 

หรือ เพลงปลุกใจ จำ านวน  

1 เพลง เพลงตามความถนัด 

จำานวน 1 เพลง พร้อมกับ

บันทึกวิดี โอการเล่นต่อเนื่อง

ตั้งแต่เริ่มเล่นจนจบ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ kitawattanasin@gmail.com กำาหนดส่ง

วิดีโอภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลรอบคัดเลือก  

15 สิงหาคม 2565 ติดต่อสอบถามคุณชิษณุพงศ์ (ชิด) หมายเลข

โทรศัพท์ 06-3792-4412 Line : @kitawattanasin Facebook : 

KITA คีตวัฒนศิลป์ ทางโทรสาร (Fax) ได้ที่ 0-2559-0098

The Smart City Solution Awards 2022

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญหน่วย

งานรัฐ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 

และนิติบุคคลอื่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภายใต้

โครงการ “The Smart City 

Solut ion Awards 2022” 

ชิงโล่รางวัลต้นแบบบริการ

เมืองอัจฉริยะดีเด่น และใบ

ประกาศนียบัตร รับฟังชี้แจง

โครงการ 1 กรกฎาคม 2565 

ลงทะเบียน : https://forms.gle/

WBrEd5eB6PcFiD2t6 เปิดรับ

สมัครตั้งแต่วันนี้–30 กรกฎา 

คม 2565 ประกาศผลรอบแรก 

5 สิงหาคม 2565 นำาเสนอต่อ

คณะกรรมการ 11 สิงหาคม 2565 ติดต่อสอบถาม ฝ่ายส่งเสริม

เมืองอัจฉริยะ สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทร.06-2962-

9629 (บุษยมาส) email: bussayamas.to@depa.or.th  

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ริษัท บ้านปู (จำากัด) มหาชน ผู้นำาด้าน

พลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ 

ได้ส่งมอบทั้งความสนุกและสาระให้คน

รุ่นใหม่ได้เรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าผ่าน

บอร์ดเกม “EV City–ยานยนต์ ไฟฟ้ามหานคร” ซึ่ง

เป็นการนำาผลงานของน้องๆ ทีม TU Next นักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะการแข่งขันการ

ประกวดบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by 

BANPU B-Sports Thailand 2021” ในหัวข้อ “Driving 

Thailand’s E-mobility” เดิน (บอร์ด) เกมขับเคลื่อน

อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย มาพัฒนาต่อยอด

ร่วมกับบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าให้

กับคนรุ่นใหม่ผ่านบอร์ดเกม

รัฐพล สุคันธี ผู้อำานวยการสายอาวุโส–สื่อสาร

องค์กร บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า ใน

ระยะเวลากว่า 4 ปีที่บ้านปูได้ดำาเนินโครงการ BANPU 

B-Sports Thailand เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ผ่านบอร์ดเกม ด้วยจุดประสงค์เริ่มต้นที่

ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ ได้เข้าร่วมโครงการ

ได้พัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และได้เรียนรู้เรื่อง

พลังงานที่สอดแทรกไปกับกิจกรรมในการออกแบบ

บอร์ดเกม ปลายปีที่ผ่านมาเราจึงได้จัดการประกวด

บอร์ดเกม Energy on Board ขึ้น ซึ่งผลงานที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ คือ “EV City–ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร” 

ที่ถ่ายทอดเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้คนให้ความสนใจ ออกมาเป็นเกม

ในรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย

เบื้องหลังความสำาเร็จของการสร้างสรรค์บอร์ด

เกมนี้ มาจากไอเดียของน้องๆ ทีม TU Next และทีม

งานจากกลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปู ที่ร่วม

แนะนำาแนวทางและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าให้กับน้องๆ 

สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบ้านปูที่กำาลัง

เปลี่ยนผ่านไปสู่การส่งมอบพลังงานที่สะอาดและฉลาด

ยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter และการเป็น

หนึ่งในฟันเฟืองสำาคัญ ที่ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

บอร์ดเกม‘EV City–ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร’  

รู้เท่าทันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำานวยการสายอาวุโส–สื่อสารองค์กร  บริษัท บ้านปูฯ นายภูวดล ทองนวม หรือคุณบุ่ย ผู้วาดภาพประกอบเกม EV City น้องๆ ทีม TU Next จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะการแข่งขัน

การประกวดบอร์ดเกม

บอร์ดเกม EV City–ยานยนต์ ไฟฟ้ามหานคร

ยานยนต์ ไฟฟ้าประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย รวมไปถึง

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคนทั่วไป

“บ้านปูมุ่งหวังว่า บอร์ดเกม EV City จะเป็นจุดเริ่ม

ต้นและแรงบันดาลใจให้คนที่ได้เล่นเกม อยากมีส่วนร่วม

ในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ในประเทศไทยและเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมคาร์บอน

ต่ำา (Low Carbon Society) ในอนาคต” รัฐพลกล่าว

ด้านนายอภิรักษ์ แก้วพวง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ และนางสาวบำาเพ็ญ

พร โซ่เงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหวิทยาการ 

สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ผู้ออกแบบเกม EV City เล่าถึงแรงบันดาล

ใจในการออกแบบว่า เกมนี้ ได้ความคิดมาจากนโยบาย 

30/30 ของภาครัฐ ที่ตั้งใจจะผลักดันให้ประเทศไทย

ผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์หรือ Zero  

Emission Vehicle (ZEV) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 

ของการผลิตยานยนต์ในประเทศ ภายในปี ค.ศ.2030

“ความท้าทายของเกมนี้คือ ผู้เล่นจะได้รับบท

เป็นบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 

และชาร์จจิ้ง สเตชั่น (Charging Station) ตามความ

ต้องการของตลาด อีกทั้งยังต้องผลัดกันแสดงบทบาท

เป็น “นายกสมาคมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV แห่ง 

EV City” เพื่อกำาหนดนโยบายต่างๆ อันจะเป็นตัวแปร

สำาคัญต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการยานยนต์

ไฟฟ้า โดยกลไกและการเดินเรื่องของเกมอ้างอิงจาก

สิ่งที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในโลกแห่ง

ความเป็นจริง เช่น การ์ดนโยบายสมาคม การ์ดความ

ต้องการยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 

และชาร์จจิ้ง สเตชั่น รวมถึงหลักอุปสงค์และอุปทานที่

เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาต้นทุนของอุปกรณ์

ต่างๆ อีกด้วย โดยผู้เล่นที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของตลาด ร่วมผลักดันอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า

ของเมืองให้เติบโตตามเป้าหมาย และสร้างรายได้มาก

ที่สุดจะเป็นผู้ชนะค่ะ” นางสาวบำาเพ็ญพรกล่าว

ก่อนที่จะกลายมาเป็นบอร์ดเกม EV City ฉบับ

สมบูรณ์ เกมนี้ ได้ถูกพัฒนางานศิลป์โดยนายภูวดล 

ทองนวม หรือคุณบุ่ย ผู้วาดภาพประกอบเกม ได้เล่าว่า 

ความท้าทายของการวาดภาพประกอบเกมนี้คือ การ

ทำาให้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีรายละเอียด

มากและดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน กลายเป็นเรื่อง

ที่เข้าใจง่ายขึ้น จึงเลือกที่จะใช้การออกแบบในรูปแบบ

ของไอโซเมตริก (Isometric) หรือภาพลักษณะสามมิติ

ที่กำาหนดมุมที่มองเห็นเป็นจุดเริ่มต้น มีมุมเอียงและ

สัดส่วนที่แน่นอน ทำาให้เห็นรายละเอียดด้านหน้า ด้าน

ข้าง และด้านบนชัดเจน เพื่อลดทอนรายละเอียดของ

เมือง ทำาให้เห็นพื้นที่เกมและผังเมืองทั้งหมดจากมุมสูง 

ผู้เล่นสามารถมองภาพรวมของการสร้างส่วนประกอบ

ต่างๆ ของเมืองได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งเนื้อเรื่องของเกม EV 

City มีความสนุก อิงกับสถานการณ์จริง จึงถือเป็นอีก

หนึ่งเกมที่น่าติดตาม และน่าจะโดนใจคนรุ่นใหม่ที่มี

ความสนใจเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า

ผู้สนใจพบกับบอร์ดเกม ‘EV City–ยานยนต์ไฟฟ้า

มหานคร’ กันได้เร็วๆ นี้ และสามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จาก

โครงการได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand: 

https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand.

บ

ศึกษาธิการ • ศธ.ออกแนวปฏิบัติ

หักเงิน ช.พ.ค./ช.พ.ส. รวมกับยอดหนี้

เงินกู้ รวมแล้วต้องเหลือเงินในบัญชี

ไม่น้อยกว่า 30% รวมทั้งนำาเงินจาก

กองทุน ช.พ.ค./ช.พ.ส. มาเป็นหลัก

ประกันเงินกู้ได้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้า

ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และ

บุคลากรทางการศึกษาภายใต้ โครง 

การ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” 

ว่า ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้คณะ

กรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ

บุคลากรทางการศึกษา กระทรวง

ศึกษาธิการ พิจารณาถึงแนวทาง

ในการนำาเงินบำาเหน็จบำานาญ จ่าย

สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย

เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์

ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความ

ตาย (ช.พ.ส.) มาใช้ประโยชน์เพื่อการ 

ขับเคลื่อนในการแก้ ไขปัญหาหนี้

สินครู ทั้งนี้เงิน ช.พ.ค. และเงิน 

ช.พ.ส. เป็นเงินสวัสดิการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัคร

ใจเข้าร่วมขอรับสวัสดิการ โดยต้อง

ชำาระเงินเป็นรายเดือน โดยผู้ขอรับ

สวัสดิการสามารถชำาระโดยตรง 

หรือชำาระโดยหักจากเงินเดือน แต่

เนื่องจากสมาชิกที่ขอรับสวัสดิการ

ที่ชำาระด้วยการหักจากเงินเดือน

จำานวนมากต้องเสียสิทธิประโยชน์

ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์เมื่อขาดการ

ชำาระเกิน 3 เดือน เพราะเงินเดือน

ต้องถูกหักชำาระหนี้เงินกู้อื่นๆ ก่อน 

รวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 70 ส่ง

ผลให้ ไม่ ได้รับเงินช่วยเหลือกรณี 

เสียชีวิต โดยสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.  

เมื่อเสียชีวิต ครอบครัวจะได้รับ 

เ งิ นช่ วย เหลื อรายละประมาณ 

940,000 บาท ซึ่งหากให้ความช่วย

เหลือแก่ครูในกลุ่มนี้สามารถหักชำาระ

เงิน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ได้ตรงงวด 

จะสามารถนำาเงินสิทธิประโยชน์ของ

ตนเองที่จะได้รับมาใช้ ในการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินในปัจจุบัน

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า เพื่อ

ให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ของ 

ศธ.ได้อย่างเป็นระบบและเป็นการ 

บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหาให้สัมฤทธิผล โดยครูยังคงมี

เงินเหลือใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

จึงได้มอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำาปา

ทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน

ฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครูฯ ของ ศธ. ทำาบันทึก

ข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติการหัก

เงินเดือน เงินบำาเหน็จบำานาญ จ่าย

สวัสดิการ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ถึงทุกหน่วย

งานในสังกัด ศธ. เพื่อขอความร่วม

มือแจ้งให้หน่วยงานภายในของตนเอง

ดำาเนินการหักเงินเดือน เงินบำาเหน็จ

บำานาญ เพื่อชำาระหนี้เงินสวัสดิการ 

ช.พ.ค./ช.พ.ส. ตามแนวปฏิบัติที่คณะ

กรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ของ 

ศธ.นำาเสนอ

รมว.ศธ.กล่าวว่า เป็นความ

ตั้งใจและมุ่งมั่นของ ศธ.ในการหา

แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ให้

สำาเร็จให้ได้ หากการดำาเนินนโยบาย

ในเรื่องใดที่จะเป็นการช่วยเหลือและ

เอื้อประโยชน์ของคุณครูทั่วประเทศ 

ก็พร้อมที่จะดำาเนินการช่วยเหลือ ซึ่ง 

ศธ.จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนระดับ

ประเทศ ที่รัฐบาลให้ความสำาคัญอย่าง

เร่งด่วน โดยการดำาเนินการในครั้งนี้

จะช่วยเหลือให้ครูสามารถใช้เงิน 

ช.พ.ค./ช.พ.ส. เป็นหลักประกันเงินกู้

ได้ โดยไม่เป็นภาระที่ต้องจ่ายเงินเพื่อ

ซื้อประกันเงินกู้เพิ่ม

ด้านนายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) 

กล่าวว่า ตนได้ทำาหนังสือลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2565 เรื่องแนวปฏิบัติการ

หักเงินเดือน เงินบำาเหน็จบำานาญ จ่าย

สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค./

ช.พ.ส. ถึงทุกหน่วยงานในสังกัด 

ศธ.เพื่อดำาเนินการเป็นที่เรียบร้อย 

โดยเน้นย้ำาว่าการดำาเนินการนี้ต้อง

ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้

ขอรับสวัสดิการ ช.พ.ค./ช.พ.ส.ทุกคน 

ทั้งนี้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลงทะเบียนเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการ

แก้ ไขปัญหาหนี้สินในระยะที่  1 

จำานวน 41,128 ราย มียอดหนี้รวม 

58,835,199,322 บาท.

ศึกษาธิการ • ศธ.ย้ำาผู้ เข้าสอบ

ข้าราชการตำาแหน่ง 38 ค (2) เชื่อมั่น

ในระบบ วอนอย่าได้หลงเชื่อการวิ่ง

เต้นช่วยเหลือเข้าสู่ตำาแหน่งได้

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ใน

ฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

กล่าวว่า ตามที่นายสุภัทร จำาปาทอง 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) 

ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการ

สรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีตำาแหน่งผู้อำานวย

การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำานวย

การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา (สพม.) ที่ว่างจำานวน 13 

ตำาแหน่ง ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครใน

วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ผ่านระบบออนไลน์ 

ทางเว็บไซต์ https://otepc.thaijobjob.

com และการสอบเข้ารับราชการใน

ตำาแหน่ง 38 ค (2) สังกัด ศธ. ซึ่งขณะนี้

มีผู้สมัครสอบเป็นจำานวนมากนั้น เรื่อง

นี้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

ได้ ให้นโยบายและสั่งการขั้นเด็ดขาด 

ให้ผู้บริหารทุกระดับ ถือหลักธรรมาภิ

บาล ให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบ

ทุกคน การดำาเนินการทุกอย่าง ทุกขั้น

ตอนจะต้องโปร่งใส ปราศจากการใช้

เส้นสาย และห้ามไม่ให้เกิดการทุจริต

โดยเด็ดขาด เพราะ ศธ.จะต้องเป็นกระ

ทรวงแบบอย่างในความซื่อสัตย์สุจริต  

นายวีระกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนขอย้ำา

ไปถึงผู้เข้าสอบทุกคน ทุกตำาแหน่ง โดย

เฉพาะการสอบเข้ารับราชการในตำาแหน่ง 

38 ค (2) ว่าขอให้เชื่อมั่นในระบบ

ของ ศธ.ที่ทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และได้วางระบบความเป็น

ธรรมทุกขั้นตอน ขออย่าได้หลงเชื่อว่าจะ

มีผู้ ใด กลุ่มใดที่แอบอ้างว่าจะสามารถ

วิ่งเต้นช่วยเหลือเข้าสู่ตำาแหน่งได้ หาก

มีข้อมูลบุคคล กลุ่มบุคคลใดติดต่อมาว่า

สามารถช่วยเหลือได้ ขอให้แจ้งมายัง

กระทรวงศึกษาธิการได้ทุกช่องทางเพื่อ

ดำาเนินคดีต่อผู้ประพฤติชั่วต่อไป ใน

ส่วนของการสอบคัดเลือกผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็น

ตำาแหน่งผู้บริหารที่มีความสำาคัญต่อ

การศึกษาของชาติ ผู้มาสอบต้องเป็น

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม

จริยธรรม เป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการ

ครูทั่วประเทศ จึงขอให้ผู้สมัครเข้ารับการ

คัดเลือกอย่าได้หลงเชื่อว่าจะมีกลุ่มคนที่

สามารถช่วยเหลือได้ ยิ่งการเรียกรับเงิน 

เพื่อแลกกับตำาแหน่งตามที่มีกระแสข่าว

กันนั้น ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับระบบ

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่าง

ยิ่ง ถ้ามีข้อมูลขอให้แจ้งมาที่สำานักงาน

ปลัด ศธ.เพื่อที่จะดำาเนินการขั้นเด็ดขาด

กับผู้แอบอ้างต่อไป.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ขาน 

รับ “บิ๊กตู่” สั่งเข้มดูแลเด็กเล็ก

ไกลโควิด ผู้ปกครองและครู

คอยสังเกตอาการ ถ้าพบรีบ

จัดการไม่ให้แพร่เชื้อ  

นางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

มีความเป็นห่วงนักเรียน โดย

เฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่ได้รับ

การฉีดวัคซีนจะติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

นั้น ตนได้สั่งการให้ต้นสังกัด

ของสถานศึ กษาในสั งกั ด

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

กำาชับไปยังสถานศึกษาทั่ว

ประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่

ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน 

โดยตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน

ก่อนเข้าโรงเรียนอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง เพื่อความไม่

ประมาทและลดความเสี่ยงใน

การรับและแพร่เชื้อโควิด-19 

ในโรงเรียน มีการเว้นระยะ

ห่าง สวมหน้ากากอนามัยใน

ห้องเรียน ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ 

จัดอาหารปรุงสุกใหม่ และ

สถานศึกษาต้องหมั่นทำาความ

สะอาดโรงเรียนสม่ำาเสมอ 

ขณะเดียวกันต้องขอความ

ร่ วมมือจากผู้ ปกครองให้

สังเกตอาการของบุตรหลาน

ของตนเองก่อนพามาโรงเรียน 

ครูต้องสังเกตอาการของเด็ก

นักเรียนในห้องเรียน ถ้าพบ

เด็กติดเชื้อให้ปฏิบัติตามแผน

เผชิญเหตุป้องกันโควิด-19 ใน

สถานศึกษา ที่แต่ละแห่งได้

กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

“ขณะนี้ เด็กนักเรียน

อายุ 5-18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับ

วัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ซึ่ง

จะช่วยลดความรุนแรงของโรค

ได้ และกระทรวงศึกษาธิการ

ก็ ได้ประสานกับกระทรวง

สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องใน

การจัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

อำานวยความสะดวกกรณีผู้

ปกครองมีความประสงค์ ให้

นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโค 

วิด-19 อย่างทั่วถึง ส่วนกลุ่ม

เด็กเล็กที่ยั งไม่สามารถฉีด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ การ

เฝ้าระวังนอกจากที่สถานศึกษา

แล้ว ต้องขอความร่วมมือจาก

ผู้ปกครองดูแลรักษาสุขภาพ

ของตนเอง เพื่อไม่ให้ติดโรค

และแพร่เชื้อสู่บุตรหลานด้วย 

ทั้งนี้ จากการที่ดิฉันได้ลงพื้น

ที่สุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่างๆ 

พบว่า ทุกโรงเรียนให้ความ

สำาคัญกับเรื่องโควิด-19 ทั้งใน

นักเรียน ครู และบุคลากร” 

รมว.ศธ.กล่าว.

ออกแนวปฏิบัติหักเงินช.พ.ค./ช.พ.ส.
รวมชำาระหนี้เงินกู้ต้องเหลือเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า30%

‘ตรีนุช’ขานรับ‘บิ๊กตู่’

คุมเข้มเด็กนักเรียน

ถ้าพบรีบสกัดแพร่เชื้อ

ย้ำาสอบข้าราชการศธ.อย่าหลงเชื่อมีเส้นช่วย



ปนคําอางของพ่ีชายตางมารดาของเอลวิส เพรสลีย ท่ีบอกวา 

นักรองชาวอเมริกันผูลวงลับที่ไดรับการยกยองใหเปน “คิง

ออฟร็อกแอนด โรลล” อยากไปเปดทําการแสดงที่สนามเวม 

บลียของอังกฤษ แตติดที่วาโดนผูจัดการสวนตัว ผูพันกิตติมศักดิ์ 

โคโลเนล ทอม ปารกเกอร ขัดขวางจนทะเลาะกันอยางหนักและ

ตองพับแผนไป

ความฝนตลอดชีวิตของเอลวิส เพรสลีย คือการไดไปเลน

คอนเสิรตที่สนามกีฬาเวมบลียของอังกฤษ แตตองพังทลายไปไม

กี่เดือนกอนหนาการเสียชีวิตของเขา ซึ่งพี่นองตางมารดาของเขา

ออกมาเปดเผยถึงเร� องนี้เม� อวันกอน

ความผิดหวังครั้งนั้นทําใหราชาร็อกแอนด โรลลกาวไปสูเสน

ทางของการทําลายตัวเอง เดวิด อี สแตนลีย ซึ่งทํางานเปนบอดี้

การดและผูชวยของสตารคนดัง หลังจากแมของเขาแตงงานกับ

ชีวิตแบบไมไดกังวลหรือไมไดเหน� อยขนาดนั้น 

แตพอเราเรียนรู เราศึกษา เราเปดโอกาส เรา

ไมใชแบบทุกคนในโลกนี้หามเขามาหาฉัน ลูก

หมีเปดโอกาสใหคบอยูแลว ไมวาจะเปนเพ� อน 

หรือเปนแฟน หรือคนรูจัก เรารูสึกวาการที่เรา

จะใชชีวิตกับใครสักคน แน�นอนลูกหมีอยาก

มีครอบครัว แตพอกังวลปุบมันก็เหน� อย ยาย

ของออกจากบาน แยกกันอยูเลย วันที่ตัดสิน

ใจยายมันก็มีคําพูดอะไรออกมาดวย แลวหมี

ก็เห็นแบบที่ผูหญิงทุกคนเขาก็ไมอยากเห็น ที่

แบบวาการไมใหเกียรติกัน การที่ผูชายคนนึง

พูดถึงผูหญิง หรือใชชีวิตคู ถาพูดแบบนี้ ไมตอง

อยูดวยกันหรอก เราก็เลยเก็บของ

จริงๆ ปญหาไมมีเลย หมายถึงปญหา

เร� องคนอ� นๆ เร� องบุคคลที่สามนี่ไมมีเลย พี่เขา

น�ารักกับลูกหมีมาก ดูแลลูกหมีดีมาก ลูกหมีถึงมี

เปาหมายที่จะแตงงาน แตพอไปทริปนี้เทานั้น มัน

แบบต� นเตน ไปเจอสิ่งใหม กลับมาก็ไมเช� อเรา ไม

ฟงเรา หนักเขาๆ เราแบบเหย มันไมใชละ เราก็ตอง

ปลอย พี่เขาน�ารักมากเลย ตอนที่พี่ลูกหมีกลับมา

อยูบาน เราตองการความสบายใจ ตองการอากาศ

‘เอลวิส’ใฝฝนไดเปดแสดงที่เวมบลีย

างแบบตัวท็อปของเมืองไทย ลูกหมี-

รัศมี ทองสิริไพรศรี เปดใจหลังทริป

พรีเวดดิ้งที่เยอรมนีลม ตองเลิกรากับ

แฟนเชฟรุนพี่ทั้งที่กําลังจะแตงงานกัน ผานทาง

รายการ คุยแซบ Show ทางชอง One 31

“ตอนนี้จิตใจโอเคมาก เร� องที่ผานมา

แลวก็ชางมัน เราตองยอมรับความจริงวาอะไร

เกิดขึ้น ถามวาทําไมตัดแลวเขมแข็งขึ้น เพราะ

การใชชีวิตทุกวันเราคอนขางที่จะเช็กตัวเอง

เร� อยๆ วาเราเปนยังไง พอเรารูวาทุกวันเราทํา

อะไร มันเลยไมยาก ก็ทําใจนิดหน�อย จริงๆ คบ

ไมถึง 2 ป เกือบๆ 2 ป ระหวางที่คบกันมาไม

ไดมีอะไรเกิดขึ้นเลย ทุกคนเชียรใหแตงงาน

กัน เราก็ทําตามหนาที่ที่เราคบมาเปนแฟน เรา

มีเปาหมาย เราเดินทางไปสูเปาหมายเพ� อ

จะมีครอบครัว แตในชวงแปบเดียวพี่เขา

หายไปทําธุระตางประเทศ กลับมาทุกอยาง

เปลี่ยนไป เราเปนคนเขาใจอะไรงาย แลว

เรายอมรับความจริง เขาไปตางประเทศ

แค 3 วัน กลับมาปุบ ถาพี่ๆ รูจักลูกหมี

ดี การคุยลูกหมีจะคอนขางมีสติ กลับมา

เขาพูดอะไร พฤติกรรมอะไรตางๆ เหมือน

มันเปลี่ยนไป เขาไมฟงเราแลว เรารูอยู

แลววามีใครไปบาง มีทั้งเพ� อนผูชาย 

เพ� อนผูหญิง มีหมอดู แลวคําพูดเราโต

มากพอแลว การพูดแบบนี้มันจะสงผล

อะไรกับตัวเรา ครอบครัวเรา หรือสิ่งที่

เกิดขึ้นมันจะไปในทิศทางดีหรือไมดี ลูก

หมีจะบอกวาทุกอยางที่ทํา ทําไปเลย 

แตมันตองมีขอบเขต มันตองมีสติ 

1.คุณไมไดอยูคนเดียว คือเราเปน

คนตั้งใจทําอะไรทุกอยางในชีวิต

อยูแลว แลวเราเจอแบบนี้เราก็

เหน� อย

ที่ไมโอเคที่สุดลูกหมีเช� อวา

คนเราใชชีวิตมันตองไมเหน� อย

มากเกินไป ไมกังวลมากเกิน

ไป ถาเราเหน� อยมากเกินไป 

หรือกังวลวันเวนวันลูกหมีวามัน

ไมใชแลว เพราะที่ผานมาเราใช
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11บันเทิง

รําพึง..รักเกาที่บานเกิด

เรียนทรายขาว..

ก็..ราวๆ กลางเดือนหนา-กรกฎา.นี้แหละ ที่จะไดฉีก

พูลิ้มรสกลมกลอม หวาน-หอม ละมุนลิ้นกัน 

ตอนนี้ผมก็ไดแตเดินสํารวจ มองลูกนั้น-ลูกนี้ที่หอยโตงเตง

อยูบนตนทุเรียนหนุม-สาวในสวนเพ� อนไปพลางๆ

ไมตองคิ้วขมวด-สงสัย.. “ทุเรียนหนุมๆ-สาวๆ” ที่วา 

หมายถึงตนทุเรียนที่เพิ่งจะออกลูก-ออกผลใหไดกิน-ไดขาย

มาสักปสองป หรือจะสามป-หาปนั่นเอง

ซึ่งชาวสวนที่ซ� อสัตย-จริงใจกับลูกคา จะอธิบายวา..

ทุเรียนหนุมๆ สาวๆ เปลือกจะหนา เนื้อจะนอย ตางกับ

ทุเรียนตนที่อายุมาก-แกหน�อย..เนื้อจะเยอะ เปลือกจะบาง

ฉะนั้น..ชอบแบบไหนก็เลือกเอาตามรสนิยม สําหรับ

ผมแมจะช� นชอบสาวๆ แตถาเปนทุเรียนก็ตองเลือกลูกที่มา

จากตนอายุมากไวกอน..เปลือกบาง เนื้อเยอะ ราคาแพง

กวานิดๆ หน�อยๆ แตคุม!

นี่..พูดถึงทุเรียนทรายขาว บางทานอาจยังไมทราบ

เปนพันธุอะไร-ปลูกที่ไหน ก็คุยเสียหน�อยวา เปนทุเรียน 

“พันธุหมอนทอง” นี่แหละ แตเปน “หมอนทองเกรด

พรีเมียม” ของจังหวัดปตตานีเลยนะ!

ฟงจากเพ� อน (เจาของสวน) โม.. “ทุเรียนทรายขาว 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ติดอันดับ 1 ใน 5 ทุเรียน

ที่อรอยที่สุดของประเทศไทยเลยนะ” วางั้น!

จริง-ไมจริง ผมไมยืนยันหรอก เพราะเร� องอาหาร

คาวหวาน-ผลไมนั้น เห็นจะขึ้นอยูกับลิ้นของแตละคน แต

เทาที่ไดลิ้มรสชาติมาสัก 2-3 ป ตองบอกวา..หรอยพอได

อยู!

และดวย “หรอยพอได” วานนี้ขณะเดินชมสวน ผม

จึงไดเอยปากกับเพ� อน..ลูกนี้กูฉุบ (จอง) นะ ลูกนั้นดวย และ

ลูกโนนดวย เทาไหร-คิดเบี้ย!

“มายได” เพ� อนวา.. “ไมรับฉุบ และไมโรดวยราคา

โลเทาไหร ตองรอฟงตลาดซื้อขายกอน แตคาดวาโล 200 

หวาแน�”

ออ..กติกาเปนอยางนี้ ชาวสวนทุเรียนทรายขาวเขา

ไมนิยมรับจอง และจะเก็บทุเรียนไวบนตนจนแก ไมใช

รอเจาของสวนแก หมายถึงลูกทุเรียนตองแกระดับ 90% 

เขาถึงจะตัด

“ยิ่งแกน้ําหนักยิ่งเบา” เพ� อนวา.. “เอา..แลวไซรไม

ตัดตอนหนุมตอนสาว” ผมสงสัย กอนที่จะไดคําตอบวา..ก็

เพ� อคุณภาพทุเรียนไง..ตัดเรียนออนขาย เพ� อนไดดาแมเอา!

เออ..ก็จริง และคงดวยความรวมมือรวมใจในการ

รักษาคุณภาพใหไดมาตรฐานของแบรนด จึงทําให “ทุเรียน

ทรายขาว” เปนที่นิยมของผูหลงใหลทุเรียนตลอดหลาย

ปที่ผานมา

ปนี้..ก็หวังวาความนิยมจะยังเหมือนเดิม แตถายิ่ง

เพิ่มมากขึ้นๆ ผมที่พอจะมีที่ (ดิน) เทาแมวดิ้นตาย ก็เห็นจะ

ตองลองปก-ปลูกกับเขาบางสัก 4-5 ตน..

ไมแน� บั้นปลายอาจจะกลับไปเปนชาวสวน-ชาวไร

อยูที่ปตตานีก็ได ถึงจะไถนา-ตัดยางไมเปนเหมือนเขา แต

จูงลิงขึ้นมะพราวยังจะพอไหวอยู!

เสียดาย..พรุงนี้ผมก็ขึ้นกลับ กทม.เมืองที่คนตกทอ

แลว ไมทันไดลิ้มชิมรสทุเรียนทรายขาว อยางไรก็ตาม ผม

ไดทํา MOU กับเพ� อนไว กลางเดือนหนาจะลงไปตัดทุเรียน

บนตนดวยตัวเอง

“มึงไมใหฉุบกะไมพรือ แตกูแอบๆ มองสวนแคๆ 

ของปาจายไวแลว” ผมบอกเพ� อน “มึงจําที่เราเคยแกลง

หยอกแกไดมาย ถาแล (คอยดู) หลบมาคราวหนากูจะใช

มุกเดิม..

ไปซื้อลูกเรียนแลวบอกแกวา.. “ลูกออนใหแก ลูกแก

ใหเรานะ” เพ� อนหัวเราะคิกๆ พลางวา..

ลูกสาวแก..แกแลว ไดลูก-ไดผัวหมดแลว..ชาติ

เปรต!.

ทุ

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ลูกหมี รัศมี’เปดใจทริปพรีเวดดิ้งลม

เลิกแฟนเชฟแลว-ผิดเองไม โทษใคร

เ

น

สนามบินภูเก็ต แมจะสวมแวนกันแดด แตก็มีบางคนจําได

เม� อวันศุกรที่แลว เคทีแม โดนตัดสินวาผิด แตได

รอลงอาญาอีก เฉี่ยวคุกแบบหวุดหวิด และใหบําเพ็ญ

สาธารณประโยชนทดแทนฐานละเมิดคําสั่งศาล และไปวอแว

กับสาวคนใหมของอดีตสามีดวยการสง

ขอความหยาบคายไปให

เดอะ ซัน เผยวา เธอไดจองตั๋วไปพัก

ผอนที่ภูเก็ตไวแลวกอนหนาไปขึ้นศาลเม� อวัน

ศุกร ดูเหมือนวาเธอตองการมาถายทําทีวี

โชวเกี่ยวกับการทองเที่ยว จากที่โพสตในอิน

สตาแกรมสตอรี 

แหลงขาวใกลชิดบอกวา “เธอไมคิด

ที่จะแคนเซิลทริปนี้ เพราะเธอมั่นใจมากวา

เธอจะไมถูกสงเขาเรือนจําจริงๆ เธอบอกกับ

เพ� อนๆ วาเธอพรอมแลวที่จะปารตี้หลังจาก

เครียดมาหลายสัปดาห”.

interthaipost69@gmail.com

‘เคที ไพรซ’ควง‘คารล วูดส’ 

ใสชุดคูเลิฟโผลสนามบินไทย

บริสุทธิ์ พี่เขาก็โทร.มาเชาเย็น งอคะ แต

ลูกหมีก็แบบขออยูกับบานกอน เราเช� อวา

คนเราถามีความตั้งใจเขาจะเขามานั่งคุย

กับเราดีๆ มาเคลียรกัน ใจเราอยากไดแบบ

นั้น เพราะถาคนเราไมพูดคุย ไมอธิบาย 

เราก็ไมรูจิตใจเขาหรอกวาเขาคิดยังไง

ที่เราวางแผนถายพรีเวดดิ้ง ไป

ตางประเทศ คือทุกปลูกหมีจะตองไป

ตางประเทศ ไปยุโรป ไปเยอรมนีอยูแลว 

เพราะมีญาติอยูที่นั่น ญาติก็เลยบอกวามา

ทั้งทีก็ถายรูปไปเลย ตอนแรกเราก็บอกวา

ไมถาย หนูไมพรอม เขาก็บอกวาถายไป

เถอะ แตรูปไมตองไปโพสต ติดที่บาน คือ

ถางานแตง เราก็จะจัดเล็กๆ งายๆ เพราะ

วาอายุเยอะแลว เราก็รูวาสุดทายงาน

แตงงานมันไมใชจุดที่สูงสุด จุดที่สูงสุดคือมี

ความสุขในครอบครัว

ถาถามวาเรียนรูอะไรกับความรัก

ครั้งนี้บาง ตองบอกวาความผิดอยูที่ตัวเรา 

เพราะวาสิ่งที่เรากาวเดินตั้งแตวันแรกที่เจอ การที่เราเมตตาคน 

หรือให โอกาสคนในบางอยางที่เขาทําผิด แลวเราให โอกาส ลูกหมี

วามันผิดที่ตัวลูกหมีตั้งแตวันแรก แลวเราตองมีสติ เมตตาไปก็มา

ทํารายตัวเอง”.

เวอรนอน พอของเอลวิสที่เปนหมายอยู 

เอลวิสตอนนั้นกําลังจะทําลายสถิติโลกสําหรับการเปดแสดง

คอนเสิรตที่บัตรขายหมดเกลี้ยงติดตอกันที่สนามกีฬาแหงนั้น หลัง

จากไดรับแรงบันดาลใจจากอีเวล นีเวล เพ� อนนักขี่มอเตอรไซค

ผาดโผนขามรถบัส ถายทอดสดในป 1975 

เคที ไพรซ อดีตนางแบบและ

พิธีกรรายการคนดังชาวอังกฤษ บินมา

พักผอนในประเทศไทย พรอมกับคารล 

วูดส แฟนหนุมรุนนอง ที่ควงกันมาใน

ชุดแมตชิ่งกัน หลังจากอดีตสาวเพจ

ทรีของเดอะ ซัน รอดคุกมาหวุดหวิด

จากการละเมิดคําสั่งศาล ทั้งที่ไดรอ

ลงอาญาจากเมาแลวขับและประสบ

อุบัติเหตุกอนหนานั้น

เคที ไพรซ วัย 44 กับหนุม

คารล วูดส วัย 34 คูรักคนดังจากเมือง

ผูดี สวมเสื้อสีชมพูเหมือนกัน สกรีน

โลโก MTV ในภาพที่ทั้งคูเดินทางถึง

แตการทะเลาะกับปารกเกอรท่ีเปนผูจัดการของเขาตอนน้ัน ทํา

ใหเอลวิสยกเลิกแผนท่ีจะเดินทางไปกรุงลอนดอน แมจะเคยประกาศ

ไววาจะไปเลนท่ีเวมบลียยาว 10 คืน และมีผูสนับสนุนแลวซ่ึงเปน

เพ� อนกันคือ ทอม ฮูเล็ตต กับเจอรรี ไวน โทรบ แหงคอนเสิรต เวสต 

โดยแรงบันดาลใจก็มาจากการจัมพของอีเวลน่ันเอง.

• เปนคูแมลูกที่ไปไหนมาไหนดวยกันตลอด 

สําหรับ เกา จิรายุ กับ แมกอย-วรณัชชา ละออง

มณี ที่ลาสุดแมกอยแอบทําเซอรไพรสลูกชายสุด

ที่รักมอบของขวัญวันเกิดลวงหนาใหเปนรถบาน

คันโต เพ� ออํานวยความสะดวกในชวงที่ลูกตองไป

ทํางานในกองถาย งานนี้ทําเอาหนุมเกาถึงกับยิ้ม

ไมหุบ แถมรถยังสกรีนตัวเลข 9 ใหรูไปเลยวารถ

นี้ของใคร ซึ่งเจาตัวเผยของขวัญจากแมในปนี้เปน

ของขวัญที่มีมูลคาทางใจที่สุด

• “บริษัทฮาไมจํากัด TAG 

TEAM” เปลี่ยนวัน-เวลาใหมไฉไล

กวาเดิม ทุกวันเสาร 11.00 น. เริ่ม

วันเสารที่ 2 กรกฎาคมนี้ เวลา 

11.00 น. ทางชองวัน 31 ซึ่งถึง

แมเวลาใหมแตความฮายังเต็มสูบ 

แบบแท็กทีมนักแสดงมากันแน�นทั้งรุนใหญ-รุนเล็ก 

จตุรงค โพธาราม, นุย เชิญยิ้ม, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, 

แจ็ค เฉลิมพล, อาไท สุภทัต และ อารม โอฮา

น�า และแขกรับเชิญในสัปดาหนี้ก็คือนักแสดงสาว 

“พลอยภัช-ภัชธร ธนวัฒน”

• สาวกไอแมงมุมหามพลาด “ทรูวิชั่นส” 

เอาใจเหลาสาวกแบบจัดเต็ม ยกทัพหนังสไปเดอร

มาใหดูกันแบบจุใจ ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ทุก

วันอาทิตยทางชอง AXN (144) เริ่มตนเปดตัวตน

กําเนิดของสไปเดอรแมนกันตั้งแตวันที่ 3 ก.ค. กับ 

“The Amazing Spider-Man” (ดิ อะเมซิ่ง สไป

เดอรแมน) และตอดวยภารกิจปกปองผูคนจากพวก

เหลารายใน “The Amazing Spider Man 2” (ดิ 

อะเมซิ่ง สไปเดอรแมน 2) ในวันที่ 10 ก.ค. เวลา

เดียวกัน 20.45 น.

• (ตอ) ตามมาดวยวัน

ที่ 17 ก.ค. “Spider-Man No 

Way Home” (สไปเดอรแมน 

โน เวย โฮม) ภาคที่ไอแมงมุม

ขวัญใจคนทั่วโลกตองเอยปากขอ

ความชวยเหลือจาก “ดอกเตอร 

สเตรนจ” เพ� อใหทุกคนลืมตัว

ตนจริงๆ ของตัวเอง ในเวลา 21.45 น. และสง

ทายสิ้นเดือนในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 20.45 น. กับ 

“Spider-Man Into The Spider-Verse” (สไป 

เดอรแมน ผงาดสูจักรวาลแมงมุม) ซึ่งเปนภาคที่

ทําใหคนดูไดรูวา ในจักรวาลนี้ ไมไดมีสไปเดอรแมน

แคคนเดียว!.

มักเก้ิล

พิศวาสฆาตเกมส • ชอง 3 จัด “งานเปดตัวละครพิศวาสฆาตเกมส” ใหคุณไดฟน 

กอนใครเพ� อเปนการอุนเคร� องกอนละคร “พิศวาสฆาตเกมส” จะเริ่มออกอากาศ โดย

ไดคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผูอํานวยการ สํานักกิจการและส� อสาร

องคกร มารวมกิจกรรมในครั้งนี้ พรอมเหลานักแสดงจากละคร อาทิ เจมส จิรายุ,   

จีน�า ญีณา, ปอป ธัชทร, น้ําหวาน ภูริตา, ฟรอยด ณัฏฐพงษ และเอนจอย ธิดารัตน 

ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นหางกันเลยทีเดียว.
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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

       ภาพของผู้นำา Group of 7 หรือ G-7 ที่เยอรมนีแล้วก็เห็น

ว่าพยายามแสดงถึงความแน่นแฟ้นกลมเกลียวกันยิ่งนัก

แต่ลึกๆ แล้วคงจะมีความหวาดหวั่นเหมือนกันว่า 

ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซีย และสี จิ้นผิง ของจีน กำาลังจับตา

มองเตรียมจะตอบโต้อย่างไร

เห็นผู้นำาเยอรมนี, อังกฤษ, แคนาดา, ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส

ที่กอดคอกันอย่างเริงร่าอยู่กลางรูปคงจะสัมผัสได้ถึงความพร้อม

เพรียงที่จะประกาศจุดยืนสกัดกั้นรัสเซียอย่างเต็มที่

แต่พอประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนเรียกร้องให้ตะวัน

ตกส่งความช่วยเหลือทุกอย่างมาอย่างรวดเร็วและร้อนแรง เพื่อ

เผด็จศึกให้เสร็จก่อนสิ้นปี

ก่อนที่ฤดูหนาวอันเหน็บหนาวจะมาเยือน

ก็คงพอจะประเมินได้ว่ายูเครนเริ่มจะหวั่นเกรงว่าจะไม่รอด

หน้าหนาวนี้แน่ หากไม่สามารถ “ปิดเกม” กับรัสเซียได้ในเร็ววัน

คำาแถลงของกลุ่ม G-7 ยืนยันว่าจะสนับสนุนยูเครนทุกๆ 

ด้านต่อไป “ไม่ว่าจะยาวนานเพียงใด” เป็นเพียงถ้อยคำาที่ต้องรอ

การพิสูจน์

เพราะหากหน้าหนาวมาถึง รัฐบาลทางตะวันตกส่วนใหญ่

จะรู้ซึ้งถึงความหนาวทางการเมืองในประเทศ เมื่อประชาชนจะ

เริ่มประท้วงเรื่องราคาพลังงานและอาหารการกินที่แพงขึ้น

หลายรัฐบาลอาจจะอยู่ไม่รอด เพราะเสียงต่อต้านของ

ประชาชนด้วยซ้ำา

แต่แถลงการณ์ของ NATO ที่ผู้นำา 30 ประเทศประชุมกัน

ที่สเปนก็จะสำาทับว่าจะส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครน

อย่างจริงจังและขึงขัง

อีกทั้งได้ประกาศให้ทหารนาโตกว่า 300,000 คน อยู่ใน

สถานะ “เตรียมพร้อมระดับสูง” เพื่อตั้งรับกับภัยคุกคามที่อาจจะ

เกิดจากการขยายวงของสงครามยูเครน

แต่ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ คำาประกาศของ G-7 ที่

จะตั้งกองทุนก้อนใหญ่เพื่อจะช่วยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้

ประเทศต่างๆ

เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการกับโครงการ “หนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทาง” หรือ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีนโดยตรง

แถลงการณ์ของ G-7 มีการระบุถึงการลงทุนโครงสร้างพื้น

ฐาน  เพื่อกำาหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพลังงานสะอาดของ

ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

นักวิเคราะห์มองทันทีว่าหากเกิดขึ้นจริง ประเทศที่จะได้

ประโยชน์ในเอเชียน่าจะเป็นอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

เพราะทั้ง 3 ประเทศนี้อาจได้รับเงินทุนสนับสนุนก้อนใหม่

เพื่อเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด 

ซึ่งตามคำาแถลงนั้นความเคลื่อนไหวเช่นนี้จะเชื่อมโยงกับ

ความร่วมมือด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก

ผมเชื่อว่าทันใดนั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็คงจะจับได้ว่านี่คือ

แผนของตะวันตกที่จะมาสกัด BRI ของจีน

จีนถามเสมอว่าทำาไมไม่ “ร่วมมือ” และ “แข่งขัน” แทนการ

สร้าง “ความขัดแย้ง”

หมายถึง cooperation และ competition แทน conflict

นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่นดูจะมีความกระตือรือร้น

เรื่องโครงการที่จะมายัน BRI ของจีนเป็นพิเศษ

เขาบอกว่า “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพก็มีความ

สำาคัญอย่างยิ่งต่อการทำาให้เกิดอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง”

โครงการใหม่ที่ว่านี้มีชื่อเป็นทางการว่า G-7 Partnership for 

Global Infrastructure and Investment (PGII) ซึ่งประเทศสมาชิก G-7 

ตั้งเป้าที่จะระดมเงินรวม 6 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 

โดยใช้การประชุมสุดยอด G-7 ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็น

ทางการ

เป็นการต่อยอดจากข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “Build Back 

Better World” ที่ตกลงกันไว้ในการประชุมสุดยอด G-7 เมื่อปีที่แล้วที่ 

Carbis Bay ประเทศอังกฤษ 

โดยที่เห็นพ้องกันว่าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของ

ประเทศสมาชิกจะถูกตีความว่าอยู่ภายใต้ร่มเงาควบคู่ไปกับความคิด

ริเริ่มใหม่นี้

น่ีคือแผนของผู้นำาตะวันตกท่ีต้องการโยง PGII กับค่านิยม

ประชาธิปไตยของความโปร่งใส การรวมเป็นหน่ึงเดียว และความย่ังยืน 

โดยเน้นว่ามีเป้าหมายที่จะระดมเงินทุนจำานวนมหาศาลจาก

กลุ่มประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก

แล้วมันต่างกับ BRI ของจีนอย่างไรหรือ?

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ พยายามอธิบายว่า

“สิ่งที่เราทำานั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เพราะมัน

อยู่บนพื้นฐานค่านิยมที่เรามีร่วมกันของบรรดาผู้ที่เป็นตัวแทนของ

ประเทศและองค์กรที่ยืนอยู่ข้างหลังผม” 

โดยเน้นว่าเป็นการสร้างขึ้นโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน

ระดับโลก ได้แก่ ความโปร่งใส ความร่วมมือ การคุ้มครองแรงงาน

และสิ่งแวดล้อม

เหมือนว่าไบเดนจะบอกว่าประเทศทั้งหลายควรจะมาร่วมมือ

กับตะวันตกมากกว่าจีน

ด้วยการยืนยันว่า “เรากำาลังเสนอทางเลือกที่ดีกว่าสำาหรับ

ประเทศต่างๆ และสำาหรับผู้คนทั่วโลกในการลงทุนในโครงสร้างพื้น

ฐานที่สำาคัญที่ช่วยยกระดับชีวิตของพวกเขา ชีวิตของพวกเขา ทุกชีวิต

ของเรา และมอบผลประโยชน์ที่แท้จริงให้กับทุกคนของเรา ไม่ใช่แค่

กลุ่ม G-7 คนของเราทุกคน” 

สำาหรับประเทศไทยควรจะต้องจับตาว่าใครจะได้ประโยชน์จาก

แนวทางของสหรัฐฯ และตะวันตกครั้งนี้

ที่เห็นชัดเจนว่า G-7 กำาลังร่วมมือกับอินเดีย อินโดนีเซีย และ

เวียดนามในการเป็นหุ้นส่วนที่จะจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยในการลด

คาร์บอนและมุ่งสู่แหล่งพลังงานที่สะอาดขึ้น

“ในความพยายามร่วมกับพันธมิตร G-7 เรากำาลังดำาเนิน

การเพื่อ JETP เพิ่มเติม [Just Energy Transition Partnerships] 

กับอินโดนีเซีย อินเดีย เซเนกัล และเวียดนาม” นายกรัฐมนตรี 

Olaf Scholz เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 

JETP มีที่มาจากข้อตกลงครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว โดย

แอฟริกาใต้ สหภาพยุโรป และสมาชิก G-7 ฝรั่งเศส เยอรมนี สห

ราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาในระหว่างการประชุมสภาพภูมิ

อากาศ COP26 ขององค์การสหประชาชาติ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความพยายามในการขจัด

คาร์บอนในแอฟริกาในระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง

ที่ครอบคลุมและเท่าเทียม ซึ่งพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ 

โดยมีคำามั่นว่าจะระดมเงิน 8.5 พันล้านดอลลาร์ในขั้นต้น 

ในระยะเวลา 3-5 ปี

ธนาคารโลกระบุว่า อินเดียอยู่ในอันดับที่ 3 และอินโดนีเซีย

เป็นอันดับที่ 7 ของโลก สำาหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

ตามประเทศ 

แม้ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวจะต่ำากว่า

ประเทศที่ร่ำารวยน้ำามันและประเทศอุตสาหกรรมมากก็ตาม

นายกฯ คิชิดะแจ้งว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า ญี่ปุ่นจะตั้งเป้า

ที่จะบรรลุมูลค่ากว่า 65,000 ล้านดอลลาร์ ในการช่วยเหลือด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและการระดมเงินทุนของภาคเอกชน 

ผมเชื่อว่าคนไทยคงจะสนใจว่าแล้วจะสร้างอะไรบ้าง? 

นายกฯ ญี่ปุ่นบอกว่า สำาหรับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก “เรา

จะทำางานเกี่ยวกับทางรถไฟและสนามบินที่เอื้อต่อความเชื่อมโยง

ในภูมิภาค หรือการพัฒนาท่าเรือเพื่อความมั่นคงทางทะเล และ

การเสริมกำาลังความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงความปลอดภัย

ทางไซเบอร์” 

ย้อนกลับไปดูเอกสารของสหรัฐฯ ในเอกสารที่มีหัวข้อ 

“สร้างโลกที่ดีกว่า” เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ทำาเนียบขาวอ้าง

ถึง “ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 40 ล้านล้านดอลลาร์ 

ในประเทศกำาลังพัฒนา ซึ่งรุนแรงขึ้นจากการระบาดใหญ่ของโค

วิด-19”

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียกล่าวในปี 2560 ว่าเอเชีย

กำาลังพัฒนาจะต้องลงทุน 26 ล้านล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 

2573 หรือ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อผลักดันให้มีการเติบโต 

ขจัดความยากจน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ

ทั้งหมดนี้มีอะไรซ่อนอยู่ในข้อเสนออีกหลายเรื่อง สมควร

ที่รัฐบาลไทยจะต้องไปเจาะล้วงมารายงานให้คนไทยได้รับทราบ...

และวางยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับบรรยากาศแห่งการแข่งขัน

ของยักษ์ใหญ่ในเวทีระหว่างประเทศขณะนี้ด้วย.

ดู

เมื่อ G-7 เผยแผนสกัด

‘1 แถบ 1 เส้นทาง’ ของจีน

จากบ้านพักรับรองของ กฟผ. แล้วจะเกิด

ความผ่อนคลาย อาทิ บ้านพักรับรอง เขื่อน

ภูมิพล จังหวัดตาก / เขื่อนสิริกิติ ์ จังหวัด

อุตรดิตถ์/ เขื่อนวชิราลงกรณ หรือแม้แต่

เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี และ

เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ต่างก็มีความสวยงามและความสงบที่น่า

ประทับใจ

นอกจากนี้ โครงการ Workation 

Paradise Throughout Thailand ยังได้จัด

กิจกรรม The Best Workation Place: Once 

in the Lifetime ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญชวน

ให้นักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวพร้อม

ทำางาน ในรูปแบบ Workation พร้อมโพสต์

ภาพลงบน Social Media ติดแฮชแท็ก 

#WorkationThailand #WorkationParadise 

และตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ ซึ่งมีผู้สนใจ

ร่วมกิจกรรมมากมาย ทำาให้เกิดกระแสการ

เดินทางในรูปแบบ Working & Outing from 

Somewhere

ททท.ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวและ

หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ท่ีสนใจร่วมกิจกรรม

กระตุ้นการท่องเที่ยว และร่วมสนับสนุน

แพ็กเกจภายใต้ โครงการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ได้ส่งมอบประสบการณ์ ในการท่องเที่ยว

รูปแบบใหม่ ให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยการก

ระตุ้นและปลุกกระแสการท่องเที่ยวในรูป

แบบเที่ยวพร้อมทำางาน Working & Outing 

From Somewhere ผ่านโครงการ Workation 

Paradise Throughout Thailand ซ่ึงดำาเนินการ

ต่อเนื่องจากโครงการ Workation Thailand 

และ Workation Thailand: Work from 

Everywhere โดยมีการสื่อสารหลักคือ Workation 

Thailand เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน 

หรือองค์กรต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนสถานที่

ทุกท่ีให้เป็นสถานท่ีท่ีทำางาน จัดกิจกรรม ประชุม 

พบปะสังสรรค์ ท่ามกลางบรรยากาศที่แตก

ต่างไปจากเดิม

ททท. ได้ดำาเนินโครงการ Workation 

Paradise Throughout Thailand ร่วมกับ

พันธมิตร อาทิ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.), KLOOK และผู้ประกอบ

การในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึง

ประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยว รวมถึง

หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

สามารถสนับสนุนแพ็กเกจภายใต้ โครงการ 

เพื่อกระตุ้นการเข้าพักในวันธรรมดา ซึ่งได้

ผลตอบรับเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการเดินทาง

ถึง 40,000 PAX และก่อให้เกิดรายได้สู่

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถึง 160 ล้านบาท

โดยประมาณ มีหน่วยงานและองค์กรร่วม

สนับสนุนแพ็กเกจมากกว่า 50 หน่วยงาน 

ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/

workationthailand จากรูปแบบสิทธิพิเศษ

ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

รูปแบบท่ี 1. Resort & Hotel Special 

Deal วันธรรมดา ซึ่ง ททท. ได้รวบรวมโปร

โมชั่นเด็ด ราคาพิเศษของโรงแรม ห้องพัก

โรงแรม ที่จัดประชุม อาทิ โรงแรมในเครือ

ททท. ส่ง Workation Thailand ช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยว Nomad เที่ยวไปทำางานไป  

พร้อมตอบรับกระแสกิจกรรม The Best Workation Place

เซ็นทารา โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ 

กรุงเทพ และโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ที่

จัดโปรโมชั่นราคาห้องพักร่วมกับห้องจัด

ประชุม ค่าอาหารและค่าจัดเลี้ยง ราคา

พิ เศษที่ ไม่สามารถหาได้จาก

ที่ไหน

รูปแบบที่ 2. CSR Outing 

เที่ยวตามธีม อาทิ โปรแกรมท่อง

เที่ยวเรื่องความอร่อยของอาหาร

ไทยโบราณ ณ ชุมชนบ้านแหลม 

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชุมชน

เก่าแก่ริมน้ำาท่าจีน ตลอดสองฝั่ง

ลำาน้ำาเรียงรายไปด้วยบ้านทรงไทย

โบราณ และวัดเก่าแก่ที่มีประวัติ

ยาวนาน ภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมเมื่อเกือบร้อยปี

ท่ียังมีให้ได้สัมผัส หรือแม้แต่ การทำากิจกรรม 

ณ ชุมชนบ้านน้ำาเชี่ยว จังหวัดตราด ซึ่งเป็น

หมู่บ้านชาวประมงที่เป็นจุดศูนย์รวมของ

ผู้คนจาก 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ที่อยู่ร่วม

กันอย่างสงบสุข

รูปแบบที่ 3. Gastronomy / Luxury 

เป็นการรวบรวมร้านอาหารเด็ด ร้านอาหารดัง 

และร้านอาหารที่ห้ามพลาด เพื่อเป็นการ

หลีกหนีความจำาเจจากการรับประทานอาหาร 

ด้วยการสร้างสีสรรค์และประสบการณ์ใหม่ 

จากการบริการของ Tree-Top Sky Dining 

and Bar โรงแรมอนันตรา เกาะสมุย ห้อง

อาหาร Essence โรงแรมอวานีพลัส สมุย 

เป็นต้น

รูปแบบท่ี 4. Special Deal / ท่องเท่ียว

ตามความสนใจพิเศษ อาทิ บ้านพักรับรอง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ที่มีความสวยงามวิวทิวทัศน์ของเขื่อนที่มอง

 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ด้านตลาดในประเทศ มอบของรางวัลแก่ผู้ โชคดี ในโครงการ workation

‘เรสซา’ ขอสู้หลังทางการปิด ‘แรปป์เลอร์’

มะนิลา • แรปป์เลอร์ บริษัทข่าวของมาเรีย เรสซา เจ้าของ

รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ชาวฟิลิปปินส์ ได้รับคำาสั่งให้ปิด

ตัวเมื่อวันพุธ หนึ่งวันก่อนหน้าประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตร์

เต จะพ้นวาระ แต่เธอให้คำามั่นว่าจะทำาให้เว็บไซต์เดินหน้าต่อ

ไป เอเอฟพีรายงานว่า ที่ผ่านมาเรสซาวิพากษ์วิจารณ์ดูเตร์เต

อย่างหนัก จนเธอโดนเล่นงานทางกฎหมายหลายข้อหา, ถูก

ตรวจสอบและโจมตีทางออนไลน์กับเธอและแรปป์เลอร์ ล่าสุด

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ของฟิลิปปินส์แถลงเมื่อวันพุธยืนยันถึงการเพิกถอนใบรับรอง

การจดทะเบียนบริษัทแรปป์เลอร์ เนื่องจากละเมิดกฎข้อห้าม

และธรรมนูญเรื่องชาวต่างชาติเป็นเจ้าของสื่อ แรปป์เลอร์ยืน

กรานว่าจะไม่ยอมจำานนโดยจะยื่นอุทธรณ์ 

ตร.แคนาดายิงคนร้ายปล้นแบงก์ดับ 2 ราย

มอนทรีออล • ผู้ต้องสงสัยปล้นธนาคาร 2 คนเสียชีวิตในที่เกิด

เหตุเมื่อวันอังคาร ระหว่างดวลปืนกับตำารวจแคนาดา ซึ่งทำาให้

ตำารวจได้รับบาดเจ็บ 6 นาย แต่ยังต้องตามล่าผู้ต้องสงสัยราย

ที่ 3 เอเอฟพีรายงานการแถลงของดีน ดูธี ผู้บัญชาการตำารวจ

เมืองซานิช เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 11.00 น. 

ตามเวลาท้องถิ่น มีผู้ต้องสงสัย 2 คนมีอาวุธปืน เดินเข้าไปปล้น

ธนาคารในเมืองซานิชที่มีประชากรราว 114,000 คน นอกเมือง

วิกตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย. 

ตุรกีหนุนฟินแลนด์-สวีเดน
มาดริด • ประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป 

แอร์ โดอัน ของตุรกี เลิกคัดค้านการสมัคร

เป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์และสวีเดน

แล้ว หลังการเจรจากับ 2 ชาติในภูมิภาค 

นอร์ดิกในกรุงมาดริดและตุรกี ได้รับในสิ่ง

ที่ต้องการ

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธที่  29 

มิถุนายน 2565 ว่าก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี

เรเจป ทายยิป แอร์ โดอัน ของตุรกี ปฏิเสธ

เสียงแข็งที่จะไฟเขียวให้กับการสมัครเข้า

เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติก

เหนือ (นาโต) ของฟินแลนด์และสวีเดน 2 

ชาติในภูมิภาคนอร์ดิก ทั้ง 2 ชาติยื่นสมัคร

เป็นสมาชิกนาโต เนื่องจากการทำาสงคราม

ของรัสเซียต่อยูเครน ตุรกีสามารถใช้สิทธิ์

วี โตฟินแลนด์และสวีเดนในการเข้าเป็น

สมาชิกนาโต ซึ่งชาติสมาชิกนาโตทุกชาติ

ต้องเห็นพ้องกันในการรับประเทศใหม่เป็น

สมาชิก

สำานักประธานาธิบดีตุรกีแถลงเมื่อค่ำา

วันอังคารที่ผ่านมาก่อนการประชุมซัมมิต

นาโตที่กรุงมาดริดว่า ตุรกีเห็นด้วยในการ

สนับสนุนฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็น

สมาชิกนาโต ตุรกีได้รับในสิ่งที่ต้องการแล้ว 

สำาหรับข้อตกลงที่สำาคัญกับฟินแลนด์และ

สวีเดนในการต่อสู้กับองค์การก่อการร้าย

ก่อนหน้านี้ตุรกีกล่าวหาฟินแลนด์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสวีเดนว่า เป็นชาติ

ซึ่งให้ที่พักพิงกับกองกำาลังติดอาวุธชาวเคิร์ด

ที่พยายามก่อกบฏกับตุรกีมายาวนานหลาย

สิบปี 

นอกจากนี้ 2 ชาติในภูมิภาคนอร์ดิก

ตกลงที่จะยกเลิกการห้ามส่งออกอาวุธไป

ยังตุรกี หลังจากมีคำาสั่งนี้ในปี 2562 เพื่อ

ตอบโต้ที่ตุรกีรุกล้ำาทางทหารเข้าไปในซีเรีย 

สำานักประธานาธิบดีฟินแลนด์แถลง                                                                                                 

ว่าตุรกีลงนามในบันทึกข้อตกลงกับฟินแลนด์

และสวีเดนเมื่อวันอังคาร ที่จะสนับสนุน

การเชิญ 2 ชาติในภูมิภาคนอร์ดิกเข้าเป็น

สมาชิกนาโต

นายกรัฐมนตรีมักดาลีนา แอนเดอร์                                                           

สัน ของสวีเดน กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ข้อ

ตกลงท่ีทำากับตุรกีเป็นเรื่องท่ีดีมาก แต่ยืนยัน

ว่าสวีเดนไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับแอร์ โดอัน

มากเกินไป

เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการนา

โตแถลงขณะนี้เรามีข้อตกลงที่จะปูทางเพื่อ

ให้ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิก

นาโต.

ชื่นมื่น • สำ�นักประธ�น�ธิบดีตุรกีเผยแพร่ภ�พประธ�น�ธิบดีเรเจป ท�ยยิป แอร์ โดอัน 

ของตุรกี (คนกล�ง) ประธ�น�ธิบดีเซ�ลี นีนิสตอ แห่งฟินแลนด์ (ที่ 3 จ�กขว�) และน�ยก

รัฐมนตรีมักด�ลีน� แอนเดอร์สัน ของสวีเดน (ที่ 2 จ�กขว�) หลังลงน�มข้อตกลงร่วมกันที่

กรุงม�ดริด เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน



พอใจ ปชช.

มียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,466,557 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 30,634 ราย ขณะที่สถานการณ

โลก มียอดผูติดเชื้อสะสม 550,643,002 ราย 

เสียชีวิตสะสม 6,353,680 ราย 

ที่ศูนยประชุมและแสดงสินคานานา

ชาติฯ จ.เชียงใหม พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

เปนประธานในพิธีเปด FTI EXPO 2022 : 

SHAPING FUTURE INDUSTRIES FOR 

STRONGER THAILAND โดยกลาวตอน

หนึ่งวา หลายประเทศช� นชมประเทศไทย

สามารถบริหารจัดการควบคุมโรคไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ตนนั่งฟงก็เก็บไวในใจที่ตาง

ชาติช� นชม เพราะเขาก็เจอสถานการณหนัก

กวาเรา แตทําไมไดแบบเรา สิ่งเหลานี้ถือวา

เปนสิ่งที่ดีอยูแลวในประเทศไทย คือความ

รวมมือ ไมใชตนทําคนเดียว แตเปนความ

รวมมือของทุกคน 

“วันนี้ดีใจที่เห็นหลายคนยังไมถอด

หนากากอนามัย ซึ่งตอนใหใสไมอยากใส 

และพอใหถอดไมอยากถอดแลว แตทาน

บังคับคงไมไหว ถาไมอยากเปนก็ขอใหใส ไม

ตองกลัวจะถูกบลูลี่วายังใสหนากาก เพราะ

คนพูดติดไปเยอะแลว” นายกรัฐมนตรีระบุ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา 

พล.อ.ประยุทธมั่นใจทุกหน�วยงานไทยมี

ความพรอมตอนรับนักทองเที่ยวจากที่ศูนย

บริหารสถานการณ โควิด-19 (ศบค.) เห็น

ชอบใหผอนคลายมาตรการปองกันควบคุม

โรคสําหรับการเดินทางเขาประเทศ ซึ่งจะ

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ก.ค.2565 โดยยกเวน

การลงทะเบียน Thailand Pass หรือ COE 

ของชาวตางชาติ โดยไดกําชับกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬา และหน�วยงานที่เกี่ยวของเตรียมความ

พรอมระบบ และเจาหนาที่ปฏิบัติงานใน

พื้นที่ใหเหมาะสม สิ่งสําคัญตองขอความ

รวมมือจากประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 

Universal Prevention ดวยการเวนระยะ

หาง ลางมือ และยังคงแนะนําใหสวม

หนากากอนามัยเสมอ 

วันเดียวกัน นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาววา ขณะ

นี้สถานการณ โรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ยังอยูในการควบคุมได แมแนวโนมผูติดเชื้อ 

ผูปวยกําลังรักษา จะเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดย

พบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล 

และจังหวัดใหญทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ

อําเภอเมือง สวนใหญติดเชื้อจากการสัมผัส

ใกลชิด และเริ่มมีสัญญาณพบผูปวยอาการ

หนักเพิ่มขึ้น สวนผูเสียชีวิตมีแนวโนมลด

0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21
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3 คนโดนหลอกขายตัวกัมพูชา

เชียงใหม • เม� อวันที่ 29 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา นาย

มเหศวร พงษพันธุนทีธร  ผูอํานวยการกลุมพิทักษสิทธิทางกฎหมาย 

พรอมดวย น.ส.เบญจพัชร จรัสตรีชาภัสร และ น.ส.หยุนฟา เซลี้ 

เขาย� นหนังสือตอนายสุรทิน พิจารณ ส.ส.บัญชีรายช� อ หัวหนา

พรรคประชาธิปไตยใหม เพ� อขอใหชวยบุตรชายและบุตรสาวที่

ถูกแกงคอลเซ็นเตอรหลอกลวงใหหลงเช� อโดยมีลักษณะคามนุษย 

คือ นายศรนที ยกยอง, นายถนอมสักดิ์ สระทองไล และ น.ส.ลลิตา 

ปรากฎหาญ โดยทั้ง 3 คนถูกหลอกใหไปทํางานตางประเทศ มี

รายได 3 หม� นบาทตอเดือน กินอยูฟรี แตตอมาโดนกักขังหน�วง

เหนี่ยวอยูในหองมืด โดนซอมทํารายรางกาย และมีการขายตัวตอ

ไปเร� อยๆ ที่จังหวัดพระสีหนุ ประเทศกัมพูชา ขณะที่ทั้ง 3 คนถูก

ขายไปใหกับสองกลุมแลว และใหไปหาเงิน ซึ่งทราบวาหากเปน

ผูหญิงจะใหไปขายตัว สวนผูชายใหไปเปนแกงคอลเซ็นเตอร ดาน

นายสุรทินกลาววา ตนจะทําหนังสือถึงกระทรวงการตางประเทศดวน 

และขอฝากทูตกัมพูชาและกระทรวงการตางประเทศกัมพูชาชวย

ตามทั้ง 3 คนดวย นอกจากนั้นขอฝากไปยังพี่นองชาวกัมพูชา

ใหชวยตามหา กอนที่ทั้ง 3 คนจะถูกขายไปประเทศอ� น เพราะ

ไดยินมาวากลุมที่ซื้อตัวไปเปนคนจีน ที่ผานมาพี่นองชาวกัมพูชา

มาประเทศไทย คนไทยก็ดูแล เปนโควิด ไทยก็หายาและใหขาวกิน

นําเขากัญชายังผิดกฎหมายโทษติดคุก

นครพนม • วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชาธิป 

รุจนเสรี ผูวาราชการจังหวัดนครพนม พรอมดวยพลเรือตรีสมบัติ 

จูถนอม ผูบัญชาการหน�วยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมน้ํา

โขง (ผบ.นรข.) และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ แถลงการตรวจยึดยาบา

จํานวน 1,410,000 เม็ด ประทับตรา 999 มีรูปดาว 5 ดวง อยูดานบน

ตัวเลข ซึ่งเปนของชนกลุมนอยที่ตั้งโรงงานผลิตอยูฝงประเทศเพ� อน

บานทางภาคเหนือของไทย โดยตรวจยึดไดหลังขบวนการคายาเสพ

ติดลักลอบมาทางเรือหางยาวในพื้นที่ชายแดน บานคําผักแพว ต.น้ํา

ก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เม� อกลางดึกวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่

ผานมา สวนผูกระทําผิดไหวตัวหลบหนีทัน เบื้องตนคาดวาคนรายนํา

ยาบามาพักเพ� อรอการสงตอไปขายพื้นที่ชั้นใน ผูวาราชการจังหวัด

นครพนมเปดเผยหลังแถลงขาวแลววา พื้นที่ชายแดน จ.นครพนม

ยังมีมาตรการเขมในการสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมยาเสพติด เนน

ความรวมมือภาคประชาชนเปนหูเปนตา แจงเบาะแส แตยังถือวามี

การลักลอบนําเขาตอเน� องทั้งยาบาและกัญชา โดยเฉพาะกัญชาขอ

ย้ําวาถึงแมจะมีการปลดล็อกกฎหมายเปนกัญชาเสรี แตหากมีการ

ลักลอบนําเขาถือวากระทําผิด พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 มาตรา 242 

พ.ร.บ.กักพืช 2507 และ พ.ร.บ.พันธุพืช 2518 มีโทษทั้งจําทั้งปรับ 

หากพบกระทําผิดจับกุมดําเนินคดีไดทันที.

ลง แตยังเปนกลุมผูสูงอายุ 70 ปขึ้นไป ที่

ไดรับวัคซีนไมครบตามเกณฑ ดังนั้นจึง

ตองเรงฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุนใน

ทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงที่ติดเชื้อแลว

จะมีอาการรุนแรงคือผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป 

และผูมีโรคประจําตัว รวมทั้งพิจารณาใช

ยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (LAAB) ในกลุม

เสี่ยงที่ ไมสามารถสรางภูมิคุมกันไดเพียง

พอจากการฉีดวัคซีน สําหรับผูเสียชีวิต

จากโรคโควิด-19 ที่มีประวัติการฉีดวัคซีน

เข็มกระตุนแลว ไดใหจังหวัดติดตามขอมูล

และเก็บตัวอยางสงตรวจหาภูมิคุมกันตาม

แนวทางที่กําหนด เพ� อยืนยันสาเหตุการเสีย

ชีวิตและคนหาปจจัยเสี่ยงตอการเสียชีวิต

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กลาววา คาดวาการติดเชื้อที่

มีการรายงานทั่วโลก 550 ลานคน ไมใช

ตัวเลขติดเชื้อจริง เน� องจากบางคนไมแสดง

อาการ จึงคาดการณวาน�าจะมีตัวเลขผูปวย

สูงกวารายงานประมาณ 7-8 เทา สวนใน

ประเทศไทย แนวโนมการติดเชื้อเพิ่มขึ้น

จริง หลังจากที่มีการผอนคลายมาตรการ

ตางๆ แตไมไดรุนแรงเหมือนการระบาด

ชวงสายพันธุเดลตาและโอมิครอนชวง

แรกๆ อยางไรก็ตาม ตัวเลขผูติดเชื้อขณะ

นี้ ไมไดมีความสําคัญเทากับตัวเลขผูปวย

อาการหนัก ใสทอชวยหายใจ ปอดอักเสบ 

ผูเสียชีวิต ซึ่งจะสะทอนสถานการณวาจริงๆ 

แลวโรครุนแรงหรือไม ระบบสาธารณสุข

รองรับไดหรือไม โดยอัตราเสียชีวิตของโค

วิดอยูที่ 0.07% เทียบกับไขหวัดใหญ อยู

ที่ 0.1% ดังนั้นโควิดยังถือวามีความรุนแรง

นอยกวาอีกหลายๆ โรค

สวนการพบโอมิครอน BA.4 และ 

BA.5 ตองยอมรับทุกครั้งที่ไวรัสมีการเปลี่ยน

แปลงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพวัคซีน

ทุกชนิดเปนธรรมดา อัตราปองกันการติด

เชื้อยอมลดลง แตในสวนอัตราปองกันการ

ปวยหนักรุนแรง แมลดลงแตก็ยังปองกันได

ดีอยู ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองมีการรับวัคซีน

เข็มกระตุนตอเน� อง โดยคนที่ควรรับคือคน

กลุม 608 คนที่ทํางานพบปะคนจํานวนมาก 

แพทย ตํารวจ ทหาร คนเหลานี้จําเปนตอง

รับวัคซีนปองกัน

ทั้งนี้ สําหรับคําแนะนําสําหรับประชาชน

ปฏิบัติตัวหลังพนการระบาดใหญ คือ 

1.ฉีดวัคซีนเข็มกระตุนทุกกลุม โดยเฉพาะ

กลุม 608 ควรรับทุกๆ 4 เดือน 2.แมจะมี

การผอนคลายมาตรการตางๆ แตการสวม

หนากากอนามัยถือวายังมีประโยชน โดย

เฉพาะเม� อตองอยูรวมกับคนหมูมาก

นพ.โอภาสยังกลาวถึงแนวทางการ

ฉีด Evusheld (อีวูชีลด) ของแอสตราเซนเนกา 

เพ� อปองกันโควิด-19 ซึ่งเปนภูมิคุมกันแบบ

สําเร็จ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาอนุมัติไปแลวนั้นวา กรมควบคุมโรค

ไดจัดซื้อแลว เบื้องตนจํานวน 2 แสนโดส 

แตไมไดเพิ่มงบประมาณเพ� อจัดซื้อ แตจะ

ขอเปลี่ยนแปลงสัญญากับทางบริษัทผูผลิต

เพ� อเปลี่ยนจากวัคซีนมาเปนยาดังกลาว

แทน สวนการนําไปใชนั้น คณะกรรมการ

วิชาการในคณะกรรมการโรคติดตอแหง

ชาติ เห็นชอบใหนํามาใช ในกลุมผูปวยที่

มีปญหาเร� องภูมิคุมกันคือ ผูปวยโรคไต ผู

เปลี่ยนไต ฟอกไต และเน� องจากเปนยาใหม 

จึงมีขอเสนอวาใหทําการศึกษาดวย

ดาน ทพ.อรรถพร ลิ้มปญญาเลิศ 

รองเลขาธิการ สปสช. กลาววา หลังจาก

ที่ ไทยพนการระบาดใหญของโควิด-19 

(Post-Pandemic) ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ก็

ทําใหการรักษาพยาบาลของประชาชนจะ

กลับมาสูภาวะปกติ ซึ่งหากเม� อมีการเจ็บ

ปวยก็ใหรักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาเดิม

ที่มีอยูคือ การไปใชบริการในสถานพยาบาล

ใกลบาน หากเห็นสมควรวาจะตองสงตัว

ตอตามระบบ โรงพยาบาลจะประเมินและ

สงตอเอง เพราะเน� องจากถือวาการปวย

โควิด ตอไปก็จะเหมือนกับการเจ็บปวยแบบ

ไขหวัดธรรมดา

“แตเดิมการระบาดของโควิด ชวง

แรกมีประชาชนปวยมาก ทําใหหน�วย

งานรัฐตองระดมความชวยเหลือจากภาค

เอกชน ทําใหเม� อปวยโควิด สามารถเขา

รับการรักษาไดทุกที่ หรือการเกิดฮอส

พิเทล แตเม� อสถานการณการระบาดของ

โควิดเริ่มดีขึ้น ก็ตองมีการปรับระบบเขากับ

สถานการณปจจุบัน เพราะโรคไมไดรุนแรง

เหมือนเดิมอีกตอไป” ทพ.อรรถพร ระบุ 

ทพ.อรรถพรกลาวดวยวา สําหรับ

คารักษาพยาบาลจากโควิด-19 ตลอด 3 ป

ที่ผานมา ตั้งแตป 2563 ถึงปจจุบัน ใช

งบประมาณมากกวา 150,000 ลานบาท 

และในการประชุมบอรด สปสช. วันที่ 4 

กรกฎาคม 2565 เตรียมพิจารณาเร� องการ

แจกชุดตรวจ ATK ในรานขายยาวา สมควร

ยกเลิกหรือขยายตอหรือไม เน� องจากตาม

หลักเกณฑของกรมควบคุมโรค การตรวจ 

ATK ใหทําตอเม� อมีอาการปวยเทานั้น ไม

ตองมีการตรวจบอยครั้งเหมือนในอดีต.

จากการเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีใหม่

ของผู้บริโภคที่เกิดจากสถานการณ์ โควิด 

ทำาให้ผู้ประกอบการ OTOP ต้องเพิ่ม

องค์ความรู้ ใหม่ ๆ รวมทั้งเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยี กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 

จึ ง ได้ จั ดทำ า โครงการพัฒนาต่อยอด

ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล 

ภายใต้แนวคิด “สุดปัง Young OTOP 

Chick & Cool” เพื่อพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็น

ทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชน

คนรุ่นใหม่  พร้อมคัดสรรสินค้าที่โดดเด่น 

100 ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กิจกรรมทดสอบ

ตลาดออนไลน์และออฟไลน์ โดยในส่วน

ของกิจกรรมตลาดออนไลน์ ได้มีการทดสอบ

ในช่วงตลอดเดือนพฤษ

สุดปัง !! Young OTOP สร้างโอกาสการตลาดให้ผู้ประกอบรุ่นใหม่

ที่ผ่านมา สามารถทำารายได้รวมกว่า 

200,000 บาท

แม้ว่ากิจกรรมการทดสอบตลาด 

ในโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ ได้รับความนิยม 

คือ Shopee และ Lazada รวมท้ังช่องทาง

ช้อปป้ิงในรูปแบบ “Virtual” ซ่ึงเป็นร้านค้า

เสมือนจริง จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่พี่น้อง

ประชาชนยังสามารถร่วมอุดหนุน

ผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมส่งเสริม

การขายต่างๆ ท่ีกรมฯ จัดข้ึนผ่านโครงการ

ต่างๆ ได้ ท้ังน้ี เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถปรับตัว

รับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบต่อไป 

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)เดินหน้า

ขับเคลื่อน Young OTOP อย่างต่อเนื่อง 

เฟ้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาต่ อยอดภูมิ ปัญญาผลิ ตภัณฑ์  

Young OTOP สู่สากล ภายใต้แนวคิด 

“สุดปัง Young OTOP Chick & Cool” 

พร้อมคัดสรรสินค้าท่ีโดดเด่น 100 ผลิตภัณฑ์

มาพัฒนาต่อยอดสู่การตลาดรูปแบบใหม่ 

สนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้

ให้ท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ทั้งนี้ กรมฯ ได้บ่มเพาะความรู้

ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ี

เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

OTOP ตามแนวทางการตลาดนำาการผลิต 

โดยใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เชื่อมโยงสู่ภาค

การผลิตและบริการ พร้อมขยายโอกาส

ทางการตลาด โดยทดลองเปิดช่องทาง

ช้อปปิ้งในรูปแบบ “Virtual” ซึ่งเป็นร้าน

ค้าเสมือนจริง เพื่อศึกษาและเรียนรู้รูปแบบ

การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการ

ขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า 

OTOP รวมทั้งสร้างช่องทางจำาหน่ายบน

แพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยวิธีการฝากขาย

ผ่าน Market place ที่ได้รับความนิยมคือ 

Shopee  และ Lazada  เพื่อสร้างการรับรู้ 

สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นการบริโภค

ของกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น

พช.ยกระดับสินค้า Young OTOP 

สู่การตลาดยุคใหม่

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 
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พ.ต.อ.ศิริวัฒน ดีพอ รองโฆษก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ กลาว

วา ที่ผานมาสํานักงานตํารวจแหง

ชาติตรวจสอบพบวา นอกจากกลุม

อาชญากรจะมีการซื้อบัญชีธนาคาร

จากบุคคลอ� นเพ� อนําไปใชในการกระ

ทําความผิด หรือที่เรียกกันวา “บัญชี

มา” แลว ยังพบวามีการชักชวนให

ประชาชนเปดซิมหรือจดทะเบียน

โทรศัพทมือถือเพ� อขายใหกับกลุม

อาชญากรอีกดวย ซึ่งคนรายจะนํา

ซิมการดที่ไดไปใชในการกระทําความ

ผิด เชน ใช โทรศัพท ไปหลอกลวง

เหยื่อ, ใช้ประกอบการเปิดระบบ

ธนาคารออนไลน หรือเปดกระเปา

เงินอิเล็กทรอนิกสเพ� อรอรับเงินโอน

จากการหลอกลวงเหย� อ หรือรับโอน

เงินที่ ไดจากการกระทําความผิด, ใช

ผูกกับบัญชีส� อสังคมออนไลนแลวนํา

ไปใชกระทําความผิด 

สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงขอ

เตือนไปยังกลุมบุคคลดังกลาววา หาก

บัญชีธนาคารหรือซิมโทรศัพทมือถือที่

ทานใหบุคคลอ� นถูกนําไปใชในการกระ

ทําความผิด ทานอาจจะถูกดําเนินคดี

ในฐานะเปนตัวการรวมหรือผูสนับสนุน

ในการกระทําความผิด อีกทั้งหากทาน

รับจางเปดบัญชีมาหรือซิมมาจํานวน

มาก คงเลี่ยงไมไดที่จะตองรับโทษเพิ่ม

ขึ้น ตามจํานวนบัญชีธนาคารและซิม

โทรศัพทมือถือที่ทานไดใหบุคคลอ� นนํา

ไปใชในการกระทําความผิด

ทั้งนี้ หากพี่นองประชาชน

เคยหลงเช� อขายซิมโทรศัพทมือถือ

หรือบัญชีธนาคารใหกับบุคคลอ� นไป

แลว ใหรีบไปติดตอกับคายโทรศัพท

หรือธนาคารเพ� อขอยกเลิกหมายเลข

โทรศัพทหรือปดบัญชีธนาคารดัง

กลาวโดยเร็ว และหากพบเห็นการ

ประกาศรับซื้อซิมโทรศัพทมือถือหรือ

บัญชีธนาคาร ขอความกรุณาแจง

เบาะแสไปยังสายดวน 191 และสาย

ดวนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 1599 

ไดตลอด 24 ชั่วโมง เพ� อหยุดวงจร

ฉอโกงออนไลนที่สรางความเสียหาย

ใหกับพี่นองประชาชนตอไป.

ตํารวจฝากถึงปชช.

รับจางเปดบัญชีมา

ติดคุกหลายคดีแน� สงขลา • นายสุรเดช นิลอุบล 

นายกสมาคมประมงสงขลา แจง

เตือนชาวประมงที่ออกเรือไปทําการ

ประมงในอาวไทยตอนบน หลังจาก

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจงเตือน

เรื่องพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ 

เมื่อเวลา 01.00 น.ของวันที่ 29 

มิ.ย.65 ที่ผานมา วา ในชวงวันที่ 

30 มิ.ย.-2 ก.ค.65 มรสุมตะวันตก

เฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน 

ประเทศไทย และอาวไทยจะมีกําลัง

แรงขึ้น ในขณะที่รองมรสุมพาดผาน

ตอนบนของภาคเหนือ ลักษณะเชน

นี้ทําใหประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและ

มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง

บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวัน

ออก และภาคใตฝงตะวันตก

สวนคล� นลมบริเวณทะเล

บุรีรัมย • พบศพตาวัย 75 ถูกทุบ

ศีรษะและแทงหลายแผลทิ้งศพ

อําพรางขางทางพรอม จยย.และ

รถเข็นของใหเหมือนเปนอุบัติเหตุ 

ตร.รุดตรวจสอบบานผูตายพบ

คราบเลือดหยดเปนทางยาวรอย

ลากกับพื้นดิน ตร.คุมตัวลูกชาย

วัย 28 เคนสอบ แตยังปากแข็ง

เวลาประมาณ 05.00 น. 

วันที่ 29 มิ.ย.65 ร.ต.ท.จิรายุ 

ตาจงราช รองสารวัตร (สอบสวน) 

สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ไดรับ

แจงพบศพชายสูงอายุนอนหงาย

เสียชีวิตบริเวณริมถนนทางหลวง

หมายเลข 24 สายโชคชัย-เดช 

อุดม โดยมีรถจักรยานยนตลม

คว่ําอยูใกลกับศพดวย เบื้องตน

คาดวาอาจจะเกิดอุบัติเหตุถูก

รถเฉี่ยวชนเสียชีวิต จึงเดินทาง

ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบ

รางนายเขม โสเพียร อายุ 75 ป 

อยูบานเลขที่ 80 บานละลม

พะนู ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย 

นอนหงายเสียชีวิตในลักษณะ

ขาทอนลางจนถึงหัวเขาพาด

อยู บนรถเข็นของ และพบ

รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา 

เวฟ  สีเทา หมายเลขทะเบียน 

ขวต 653 ชลบุรี ลมคว่ําอยูใกล

กับศพดวย จากการตรวจสอบที่

เกิดเหตุไมมีรองรอยการเฉี่ยวชน 

โดยเฉพาะรถจักรยานยนตไมได

รับความเสียหาย และเม� อแพทย

ตรวจสอบสภาพศพผูเสียชีวิต

เบื้องตนที่บริเวณศีรษะคลายกับ

ถูกของแข็งทุบตีเปนแผลฉกรรจ

จนกะโหลกเปด ทั้งมีแผลคลาย

ถูกของมีคมเฉือนที่ ใบหนาอีก

หลายแผล รวมถึงที่ลําคอและ

ทายทอยก็มีรอยเหมือนถูกของมี

คมแทงอีก 2 แผลดวย เจาหนาที่

จึงสันนิษฐานวา ไมน�าจะเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ แตน�าจะถูกทําราย

รางกายแลวนําศพมาทิ้งอําพราง

จากนั้นพนักงานสอบสวน

ไดเดินทางไปตรวจสอบบานของ

ผูเสียชีวิต ปรากฏวาพบความผิด

ปกติหลายอยาง ทั้งรอยคลาย

คราบเลือดตามพื้นดิน ทั้งยังพบ

ที่นอนของผูตายถูกเผาทิ้งเอา

ไวอยูหลังบานดวย และพบมีด

ปลายแหลมอีก 2 เลมอยูภายใน

บาน แตไมมีคราบเลือด จึงเก็บ

ไปทําการตรวจสอบ นอกจาก

นั้นยังเจอคราบเลือดหยดตั้งแต

ถนนลาดยางหนาบาน ไปจนถึง

จุดเกิดเหตุระยะทางประมาณ 

5 กิโลเมตรดวย จากรองรอย

ที่พบทําใหเช� อไดวาผูตายน�าจะ

ถูกฆาตกรรมแลวนําศพไปทิ้ง

อําพรางใหดูเหมือนเปนอุบัติเหตุ

เจาหนาที่ตํารวจจึงได

ทําการควบคุมตัวนายชัชวาล 

โสเพียร อายุ 28 ป ลูกชายคนที่ 

5 ของผูตาย ไปสอบปากคําที่โรง

พัก เน� องจากนายชัชวาลอาศัย

อยูที่บานหลังดังกลาวกับผูตาย

เพียง 2 คน สวนลูกอีก 5 คนแยก

ยายไปมีครอบครัวและอาศัย

อยูที่อ� น จากการสอบถามนาย

ชัชวาลปฏิเสธวาไมไดเปนคน

ทํารายพอหรือทําใหพอเสียชีวิต 

อางวาเม� อชวงเย็นวานนี้พอเปน

คนลากที่นอนของตัวเองออก

มาวางไวที่หลังบาน ประมาณ

ตี 3 พอก็จุดไฟเผาที่นอนแลว

บอกใหตนคอยดู เดี๋ ยวไฟจะ

ลามไหมบาน จากนั้นพอก็ขี่รถ

จักรยานยนตออกไปขางนอก 

ไมรูวาพอไปไหน มารูอีกทีตอน

มีเจาหนาที่มาที่บานบอกวาพอ

เสียชีวิตแลว ยืนยันวาไมไดเปน

คนฆาพอ แตตํารวจยังไมปกใจ

เช� อจึงนําตัวไปสอบที่โรงพัก

ซึ่งขณะที่นายวีรวัฒน โส

เพียร อายุ 50 ป พี่ชายคนโต  ซึ่ง

เดินทางไปดูศพพอที่เกิดเหตุ บอก

วา ตนเช� อวานองเปนคนฆาพอ

อยางแน�นอน เพราะพอเคยเลา

ใหฟงวาทะเลาะกับนองชายบอย

ครั้ง และนองชายเคยพยายาม

จะทํารายพอดวย แตยังไมรูวา

สาเหตุที่นองจะฆาพอเปนเพราะ

อะไร เพราะยังไมบอกอะไร.

พบศพชายวัย75ถูกทุบหัวทิ้งขางทาง

เตือนเรือประมงสงขลารับพายุดีเปรสชัน

อันดามันและอาวไทยตอนบนจะมี

กําลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมี

คล� นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณ

ที่มีฝนฟาคะนองคล� นสูงมากกวา 2 

เมตร สวนอาวไทยตอนบนมีคล� น

สูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟา

คะนองคล� นสูงประมาณ 2 เมตร 

ขอใหชาวเรือเดินเรือดวยความ

ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดิน

เรือบริเวณที่มีฝนฟาคะนอง

“หลังกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศเตือนเร� องพายุดีเปรสชัน

ในทะเลจีนใต ซึ่งชาวประมงมีผล

กระทบคลื่ นลมแรงในทะเล

อาวไทยตอนบน ในชวงวันที่  

30 มิ.ย.-2 ก.ค.65 หากเปนไปได

อยากใหขยับลงมาบริเวณจังหวัด

นครศรีธรรมราชจะปลอดภัยมาก 

กวา เพราะบริเวณอาวไทยตอนลาง

สามารถทําการประมงได ไมไดรับ

ผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน”

นายกสมาคมประมงสงขลา

กลาวตออีกวา อยากจะฝากเตือน

ชาวประมงทุกคนในชวงนี้ขอใหเฝา

ติดตามพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต 

มีความเร็วลมที่จุดศูนยกลางประ 

มาณ 55 กิโลเมตรตอชั่วโมง ก็ขอ

ใหชาวเรือทําการประมงดวยความ

ระมัดระวัง ถาเปนไปไดขอใหอยา

ไปไกลฝงมากนัก พยายามหาที่ทํา 

การประมงที่สามารถเขาใกลฝง

หรือเขาใกลเกาะที่สามารถกําบัง

ได ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วถา

มีเหตุการณฉุกเฉิน.
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จ่อลด

รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่า

ครองชีพประชาชนอย่างแน่นอน

“มาตรการที่จะนำามาใช้แบ่งเบาช่วย

เหลือค่าครองชีพประชาชนนั้น จะมีทั้ ง

มาตรการเก่าและมาตรการใหม่ ซึ่งมาตรการ

เก่าก็ได้ขยายระยะเวลามาตรการออกไปแล้ว 

เช่น การตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวีสำาหรับรถยนต์ 

และก๊าซหุงต้ม เป็นต้น” นายอาคมระบุ 

ส่วนการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพ

สามิตน้ำามันดีเซลนั้น ยังมีเวลาพิจารณา 

เนื่องจากจะสิน้สดุอายมุาตรการวนัที ่20 ก.ค.นี ้

อย่างไรก็ตาม การเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับผล 

กระทบจากราคาน้ำามนั จะเนน้เฉพาะกลุม่มาก

ขึน้ เพราะงบประมาณมจีำากดั ขณะทีง่บกลางก็

มีเหลือไม่มาก ทั้งนี้ยังมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์มวล

รวมของประเทศ (จีดีพี)  ในปี 65 จะยังเติบโต

ได้ในอัตรา 3.5% ซึ่งอยู่ในช่วงที่ได้คาดการณ์

ไว้ตั้งแต่ต้นปี 3-4% ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิด

ประเทศ ทำาให้มีจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ส่ง

ออกของไทยยังเติบโตต่อเนื่อง 

วันเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผย

ว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ติดตาม

นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน

เกี่ยวกับราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยสั่งการ

ให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์กำาชับให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าทั้งราคาหน้า

โรงงาน ราคาขายสง่ ขายปลกี และใหพ้าณชิย์

จงัหวดัทกุจงัหวดัตดิตามราคาและภาวะสนิคา้

อุปโภคบริโภคทุกชนิดอย่างใกล้ชิดทุกวัน รวม

ถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอ

ความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่า

ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่าง

เคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา

เข้าข่ายค้ากำาไรเกินควร รวมถึงไม่ให้มีการ

กักตุนสินค้า

หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการจัง 

หวดั ในฐานะประธานคณะกรรมการดแูลราคา

สินค้าและบริการระดับจังหวัด กับสำานักงาน

พาณิชย์จังหวัด เข้าตรวจสอบและดำาเนินการ

ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้รายงานผล

การปฏิบัติการให้ทราบทุกวันต่อไป

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัด

กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า จากข้อสั่งการของ 

รมว.พาณิชย์นั้น เพื่อให้การดำาเนินการในการ

ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด 

การกำากบัดแูลการปดิปา้ยแสดงสนิคา้ใหช้ดัเจน 

และห้ามจำาหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร

ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เป็น

ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและเกดิประสทิธภิาพ จงึ

สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดำาเนินการ ดังนี้

1.จัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสถาน

การณ์ราคา ภาวะการจำาหน่ายสินค้าอุปโภค

บริโภคอย่างใกล้ชิดเป็นประจำาทุกวัน พร้อม

สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่า

ด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ให้มีการปิดป้าย

แสดงราคาอยา่งชดัเจน ตรวจสอบการจำาหนา่ย

และป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

แพงเกินสมควร โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็น

ข่าวในพื้นที่ และปรากฏตามสื่อ หรือมีเรื่อง

ร้องเรียน ให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง

ให้ความสำาคัญ

2.รายงานผลการดำาเนินการติดตาม  

ตรวจสอบ หรือผลการดำาเนินคดี (ถ้ามี) กรณี

มีข้อร้องเรียนการกระทำาความผิดหรือพบการ 

กระทำาความผดิ ขอใหด้ำาเนนิการตรวจสอบโดย

เร็ว ตามแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

และรายงานผลให้กระทรวงทราบทันที และ 

3.ขอให้รายงานผลการติดตามสถานการณ์สิน

ค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำาทุกวัน

ทัง้นี ้นายจรุนิทรอ์ยูร่ะหวา่งเวริก์ฟรอม

โฮม หลังตรวจพบเชื้อโควิด-19 ภายหลังเดิน

ทางกลบัมาจากปฏบิตัภิารกจิทีป่ระเทศองักฤษ

ที่กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับบริษัท 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

(BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน เพื่อ

หาแนวทางมาตรการการปรับลดอัตราค่า

โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

หรือ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำาเงินว่า ภาย

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 

มีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า

สายสีน้ำาเงิน ตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) 

ที่กำาหนดในสัญญาสัมปทานให้มีการปรับขึ้น

อตัราคา่โดยสารใหมท่กุๆ ระยะเวลา 24 เดอืน 

(2 ป)ี จากปจัจบุนัอตัราคา่โดยสารเริม่ตน้ที ่17 

ถึง 42 บาท เป็น 17 ถึง 43 บาท โดยเพิ่ม

ขึ้น 1 บาท สำาหรับการเดินทางสถานีที่ 6, 9, 

11 และ 12  ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65 

เป็นต้นไปนั้น 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระ

ทบของประชาชน กระทรวงจึงได้ข้อสรุปว่า 

จะตรึงราคาค่าโดยสารดังกล่าวออกไปถึงสิ้น

ปี 2565 โดยอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสาย

สีน้ำาเงิน ช่วงหัวลำาโพง-บางซื่อ, หัวลำาโพง-

บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ จะคงในราคา

เดิม เริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 42 บาท พร้อม

ส่วนลดพิเศษสำาหรับเด็กและผู้สูงอายุ 50% 

และสำาหรับนักเรียน นักศึกษา 10% ของอัตรา

ค่าโดยสารบุคคลทั่วไป ต่อเนื่องไปจนถึงวัน

ที่ 31 ธ.ค.65 

ซึ่งล่าสุด BEM ได้ทำาหนังสือยืนยันแล้ว

ว่าจะตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าไปก่อนถึง

สิ้นปี และการตรึงราคาดังกล่าวทางเอกชนไม่

ได้มีข้อแลกเปลี่ยน หรือมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน

กับกระทรวงคมนาคม และเมื่อถึงสิ้นปี ที่หมด

ระยะเวลาการตรึงค่าโดยสาร จะมีการขยาย

เวลาหรือไม่นั้น ทางกระทรวงคมนาคมยังไม่

สามารถให้ความเห็นก่อนได้ ต้องรอให้มีการ

หารือร่วมกันอีกครั้ง.

อ้อนไม่ทิ้ง

โครงการเพิม่ปรมิาณน้ำาในอา่งเกบ็น้ำาเขื่อนแม่

กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ณ ประตูระบายน้ำา

แม่ตะมาน ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง พร้อมกล่าวว่า 

โครงการนี้นายกฯ เข้ามาตั้งแต่ปี 2557 และปี 

2558 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ดำาเนิน

การก็อยากมาติดตามความก้าวหน้า ซึ่งวันนี้

ได้ทราบว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินที่ป่าอะไรต่างๆ 

เหลา่นี ้กไ็ดม้อบใหน้ายวราวธุ ศลิปอาชา รมว.

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) และ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส รับ

ฟังความคิดเห็นประชาชน หากสร้างเสร็จจะ

ตอบทั้งหมด เติมน้ำา ระบายน้ำา จูงน้ำา ตาม 

พระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

รัชกาลที่ 9 ตรงนี้ตนให้ความสำาคัญมาก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังนายกฯ ตรวจ

เยี่ยมโครงการดังกล่าว ได้พบปะทักทายประ 

ชาชนและกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนที่มา

ต้อนรับให้กำาลังใจ พร้อมชูป้ายขนาดใหญ่

ข้อความว่า “รัฐบาลและชาวนาคือครอบครัว

เดียวกัน ขอบคุณลุงตู่ วันข้าวและชาวนาแห่ง

ชาติ” และป้าย “ชาวเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ” 

ขณะเดยีวกนัมหีญงิสาววยักลางคนสวมเสือ้ยดื

โปโลสขีาวทีส่กรนีขอ้ความวา่ “#รวมไทยสรา้ง

ชาติด้วยคนไทยทุกคน” โดยบนข้อความเป็น

ภาพสกรีนการ์ตูนนายกฯ และรูปหัวใจ “#ลุงตู่                                                          

FC กองหนุนลุงตู่” พร้อมนำาภาพวาดนายกฯ 

ร่วมเซลฟีกับเยาวชนมามอบให้เป็นที่ระลึก

ตอ่มาเวลา 10.30 น. พล.อ.ประยทุธแ์ละ

คณะเดนิทางมาทีว่ดัปา่ดาราภริมย ์พระอาราม

หลวง ต.แม่ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้า

กราบนมัสการพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาส

วัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-

ลำาพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เพื่อความเป็น

สิริมงคล พระราชวิสุทธิญาณอนุโมทนาให้

พรและสนทนาธรรมกับนายกฯ พร้อมกันนี้                                                         

นายกฯ ไดน้อ้มถวายกปัปยิภณัฑแ์ดพ่ระครวูบิลู

ธรรมกิจ (บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาสวัดป่าปาง 

ก๊ึดกิตติธรรม ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

ซึง่ไดพ้กัฟืน้อาการอาพาธอยูภ่ายในวดัปา่ดารา

ภิรมย์ จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ไปนมัสการพระ

ทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้ว และเยี่ยมชม

ปูชนียวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทางวัดได้จัดแสดงไว้

ภายในหอแก้วชั้นบน

เวลา 11.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ไปเป็น                                                               

ประธานในพิธีเปิด FTI EXPO 2022 : SHAPING 

FUTURE INDUSTRIES FOR STRONGER 

THAILAND ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

นานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ 

พล.อ.ประยทุธก์ลา่วตอนหนึง่วา่ รฐับาล

รับฟังทุกฝ่าย แต่ปัญหาหลายปัญหาเกี่ยวข้อง

กฎหมาย ซึ่งอะไรทำาได้เชิงบริหารตนจะทำาให้

ทั้งหมด วันนี้เราทำาในช่วงแรกให้อยู่รอด ใน

ชว่งทีผ่า่นมาปลอดภยัจากโควดิ ปลอดจากการ

ลม้ละลาย และเดนิหนา้ไปสูค่วามพอเพยีงทีท่กุ

คนมีรายได้และความยั่งยืน เพื่อทำาให้รากฐาน

เศรษฐกิจของเราขยายตัวต่อเนื่อง

ไม่เคยทิ้งชาวเชียงใหม่

นายกฯ ยงักลา่วกระเซา้ชว่งหนึง่ดว้ยวา่ 

“พูดสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว พูดไม่ดีจะโดนโห่ด้วย” 

และว่า ขณะที่วางยุทธศาสตร์ ยืนยันว่าไม่ใช่

รักษาอำานาจไป 20 ปี แต่วางยุทธศาสตร์เพื่อ

เป็นแผนและกรอบการทำางาน ซึ่งจะเห็นว่า

ทุกอย่างเกิดขึ้นมา ทั้งถนน รถไฟฟ้า และอื่นๆ

“วันนี้สิ่งสำาคัญที่สุดคือความรัก ความ

สามัคคี เสถียรภาพ ทะเลาะกันไม่ได้อีกแล้ว 

ผมไม่ต้องการทะเลาะกับใคร และผมทำาให้

ทุกคน ทำาให้ทุกจังหวัด ลงแผนงานโครงการ

ให้ทุกจังหวัด แม้ว่าจะรักผมหรือไม่ แต่ผมก็

ทำาให้เขา เป็นหน้าที่ของผม วันนี้เลิกกันเสียที 

ไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย สิ่งที่

ทำามาแต่สูญเปล่าไปเฉยๆ เราต้องการเห็น

ประชาชนกา้วหนา้ ประชาชนอยูด่กีนิดแีขง่ขนั

กบัประเทศอื่นได ้เราตอ้งจบัมอืเดนิหนา้ไปดว้ย

กัน” นายกฯ กล่าว

ช่วงท้าย พล.อ.ประยุทธ์ย้ำาว่า ตนหวัง

ว่ารถยนต์ประเทศคันนี้วิ่งไปข้างหน้า ไม่ถอย

หลัง ไม่ตายอยู่กับที่ จะเป็นจะตายก็ต้องช่วย

กันเข็น ส่วนใครจะนำาก็ต้องว่าไป  แต่สิ่งที่ทำา

วันนี้ต้องต่อเนื่อง ถ้าบอกว่าไอ้นู่นก็ไม่ดี ไอ้นี่

ไม่ใช่ ก็ไม่ถูก ตนไม่ได้ว่าใคร ว่าตัวเอง ตน

ชอบพูดหาเรื่องแบบนี้แหละ แต่พูดด้วยหัวใจ 

หัวใจของตนเพื่อประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ท่ามกลางการรักษาความ

ปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยที่ศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติฯ ได้มีกลุ่มเห็น

ต่างประมาณ 20 คนมาปักหลักชูป้ายต่อต้าน             

นายกฯ บริเวณด้านหน้า พร้อมข้อความ อาทิ 

“อยู ่8 ป ีอนาคตไมม่ ีลาออกไป”, “อนาคตไมม่ ี

หนี้สาธารณะ”, “ลุงตู่ กู้ กู้ กู้” นอกจากนี้ยังมี

ข้อความประชด เช่น “อยู่ยาวไป 7 ชั่วโคตร” 

และลงท้ายด้วยถ้อยคำาที่หยาบคาย เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ ได้ตรึงกำาลังสกัด

ไม่ให้เข้ามาภายในพื้นที่จัดงาน และกันม็อบ

ออกจากเส้นทางที่นายกฯ ใช้เดินทางเข้าสู่

ศูนย์ประชุมฯ โดยมีรายงานว่าในการลงพื้น

ที่ จ.เชียงใหม่ของนายกฯ ครั้งนี้ ใช้เจ้าหน้าที่

ตำารวจทัง้ จ.เชยีงใหมแ่ละจงัหวดัใกลเ้คยีงดแูล

ความปลอดภัยและการจราจรต่างประมาณ 

2,000 นาย

ช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปที่

โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เยี่ยม

ชมผลการดำาเนินงานพัฒนาทักษะการเขียน

ชุดคำาสั่ง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้น

ฐาน (Coding) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

ในการพัฒนากำาลังคนด้านดิจิทัลให้สอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศ รองรับการขับเคลื่อน

สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตให้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งเพื่อพัฒนา

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไป

สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวช่วงหนึ่งถึงการมา

ลงพืน้ทีว่า่ วนันีส้ถานการณ์ไมป่กต ิแตร่ฐับาล

ก็พยายามทำาให้ดีที่สุด ฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ช่วย

กนัไปก่อน ซึง่ทีผ่า่นมารฐับาลก็ใช้งบประมาณ

ไปมากพอสมควร ซึง่วนันีต้นไปหลายภารกจิ ก็

พดูทัง้วนั ซึง่ตนรกัชาวเชยีงใหมท่กุคน โดยทกุ

ครัง้ทีม่าหรอืไมม่า ตนไมเ่คยทิง้เชยีงใหมเ่ลย ดู

ได้จากงบประมาณที่ผ่านมาก็ให้เชียงใหม่ 

“ผมไม่ใช่ศัตรูใครทั้งสิ้น ฉะนั้นวันนี้

ขอให้รักกัน ปรับนิดหน่อยเพื่อไปสู่วันที่ดีกว่า 

บ้านเมืองอยู่ได้เพราะเรา ไม่ใช่เพราะนายกฯ 

ถ้าใครทำาให้บ้านเมืองเสียหายนี่ถือเป็นกรรม

เขา ผมไม่ไปโกรธเขาหรอก ไม่จำาเป็นต้องรัก

นายกฯ รักกันเองนี่แหละ ยืนยันผมจะทำาให้

เต็มที่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เวลา 17.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ ไปที่

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง

เชียงใหม่ เยี่ยมการพลิกโฉมเทศบาลด้วย 

Digital Transformation Municipality ทั้งนี้ก่อน

ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึง  คณะผู้จัด

งานไดแ้จง้ใหผู้เ้ขา้รว่มงานทัง้หมดไม่ใสเ่นกไท 

เนื่องจากนายกรฐัมนตรอียากใหผู้เ้ขา้รว่มงานมี

ลุคส์เป็น Smart  nexture  โดย พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวชื่นชมยกให้เป็นตัวอย่างความเข้มแข็ง

ของการบรหิารสว่นทอ้งถิน่ ถอืเปน็ความสำาเรจ็

ในการขับเคลื่อนด้านดิจิทัล นำาเทคโนโลยีมา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อำานวยความ

สะดวกแก่ประชาชน ทำาให้ง่ายต่อการติดต่อ

ราชการ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลในทุกๆ ด้าน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้น

ภารกิจ นายกฯ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

‘ธรรมนัส’ ซัด รมต.ห้องแอร์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอี 

เอส ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ยนืยนัการทำากจิกรรม จ.เชยีงใหมข่อง 

พล.อ.ประยทุธ ์ไม่ไดเ้ปน็การลอกนโยบายพรรค

เพื่อไทย (พท.) ตามที่มีผู้กล่าวอ้าง เพราะเรา

มาทำางาน รัฐบาลต้องดูแลคนไทยทุกจังหวัด

ทั้งประเทศ มีโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลได้ทำาไว้ 

ก็จำาเป็นต้องมาติดตามงาน ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็น

เรื่องของการทำางาน อย่าไปมองว่าเป็นเรื่อง

ของการเมือง 

ถามว่า พรรค พปชร.จัดกิจกรรม “พลัง

ประชารัฐ พลังเพื่อชาติไทย” ลงพื้นที่เดินสาย

โรดโชว์ เพราะคะแนนนิยมตกหรือไม่ นายชัย

วุฒิกล่าวว่า ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาพรรคไม่

คอ่ยไดท้ำากจิกรรมทางดา้นการเมอืง ไมค่อ่ยได้

ออกพืน้ที่ไปจดักจิกรรม จงึถอืวา่เปน็เรื่องปกต ิ

ซึ่งเหลือเวลาอีก 8-9 เดือนจะครบเทอม เราก็

ต้องทำากิจกรรมทางการเมือง ซึ่งถือเป็นเรื่อง

ปกติ ทุกพรรคการเมืองเขาทำากันอยู่แล้ว วัน

นี้มีพรรคไหนไม่ทำาบ้าง ก็ทำากันทุกพรรค เชื่อ

มัน่วา่ในสิง่ทีท่ำามาทัง้ในนามพรรคและในนาม

รัฐบาล เรามาถูกทางแล้ว

“เราคือตัวจริงที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนได ้อยู่ทีว่า่เราทำาการประชาสมัพันธ์

ทำาความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ก็เชื่อ                

ว่าประชาชนจะเข้าใจและให้การสนับสนุน

พรรคพลังประชารัฐต่อไป” รองหัวหน้าพรรค 

พปชร.กล่าว

ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. 

พะเยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวถึง

ทศิทางโหวตในการอภปิรายไม่ไวว้างใจรฐับาล

ว่า ได้ตัดสินใจไปแล้ว และสมาชิกพรรคก็ตาม

ตน แต่ไม่ใช่ตามเพราะคำาสั่ง แต่ตามเพราะ

เหตุผลที่เห็นหลักฐานหลายอย่างในการทุจริต

ของรัฐบาล ถ้าหากพรรคเศรษฐกิจไทยยังไป

สนับสนุนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

เหล่านี้ สมัยหน้าประชาชนเขาไม่เลือกเรา

หรอก เสียงสะท้อนจากประชาชนที่ตนไปหา

เสียง จ.ลำาปาง เขารับไม่ได้จากพฤติกรรมการ

บริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีหลายคน

ถามถงึกรณกีารโหวตไวว้างใจให ้พล.อ. 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

หวัหนา้พรรคพลงัประชารฐั ร.อ.ธรรมนสักลา่ว

วา่ พล.อ.ประวติรไม่ไดก้ำากบัดแูลกระทรวงไหน

เลย เป็นรองนายกฯ คนเดียวที่ไม่มีกระทรวง

หรือหน่วยงานราชการเป็นของตัวเองเลย ดัง

นั้นจะไปอภิปราย พล.อ.ประวิตรเรื่องอะไร ถ้า

จะเอาเรื่องเก่ามาพูด ตนไม่เห็นด้วย เพราะก็

โดนอภิปรายมาทุกสมัยแล้ว

“กรณีที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ยังยืนยันว่ามี

การทุจริตในกรมน้ำานั้น กรมดังกล่าวเป็นของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ทส.) สิง่แรกเจา้กระทรวงตอ้งรบัผดิชอบ ขณะ

ที่ พล.อ.ประวิตรเป็นรองนายกฯ ไม่ได้กำากับ

ดูแล ตนไม่ได้เข้าข้าง พล.อ.ประวิตร แต่พูด

ถึงเนื้อหาสาระ” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ถามถึงการโหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์

ตัดสินใจได้หรือยัง ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ใน

ส่วนของนายกฯ ขณะนี้ตนยังไม่เห็นสาระใน

การอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะหัวหน้า

รัฐบาล หากรัฐมนตรีหลายรายโดนสอย หรือ

เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย แม้นายกฯ จะยัง

อยู่ในหน้าที่ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องรับ

ผิดชอบ

“รัฐมนตรีอาจมองว่าทำาผลงานสำาเร็จ 

ทำาโนน่ทำานีท่ำาเยอะแยะ แตผ่ลของการกระทำา

ของพวกคุณ ประชาชนเขาได้ประโยชน์อะไร

บ้าง เขาเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ดังนั้นอย่า

นั่งในห้องแอร์แล้วมโนเองว่าบริหารบ้านเมือง

สำาเร็จ ทำาอะไรเยอะแยะมันไม่ใช่ มันต้องดูว่า

ผลของการกระทำาเกิดประโยชน์กับชาติบ้าน

เมือง และประชาชนหรือไม่ ผมไม่ต้องการมา

นั่งด่าใคร แต่มันเป็นเสียงที่ประชาชนสะท้อน

ออกมาให้ ส.ส.ตั้งกระทู้ถามในสภาหน่อย” 

ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ฝ่ายค้านยันซักฟอก 5 วัน

ด้านนายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ในฐานะผู้ทำาหน้าที่ติดตามการอภิปรายไม่

ไว้วางใจ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม 

หรือทีมปราบมารของพรรค กล่าวว่า ในการ

อภปิรายครัง้นีเ้ราตัง้ชื่อวา่ สงครามครัง้สดุทา้ย 

จะใชต้ำาราพชิยัสงคราม โดยวางตวัเองเปน็ทพั

หน้าและให้ทีมของพรรคประชาธิปัตย์เป็นปีก

ซ้าย ส่วนพรรคภูมิใจไทยเป็นปีกขวา สำาหรับ

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรค

พลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล จะ

เป็นทัพหลวง และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และ

นายชาดา ไทยเศรษฐ์  ส.ส.อุทัยธานี พรรค

ภมูใิจไทย เปน็ทพัหลงั ตัง้เปา้หมายไมป่ลอ่ยให้

ฝ่ายค้านล่วงล้ำาเกินกว่าข้อบังคับกำาหนด

“หากอภิปราย 2 วันยังวนอยู่ในอ่าง 

จะขอเวลา 4-5 วันไปทำาไม และมั่นใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่องครักษ์พิทักษ์รัฐบาล หากทำา

หน้าที่เป็นตัวป่วน ไม่เป็นตามข้อบังคับ ก็จะ

ทำาใหเ้สยีคนไดเ้หมอืนกนั แตห่ากทำาหนา้ทีต่าม

ข้อบังคับ เชื่อว่าประชาชนจะชื่นชมเข้าใจ ซึ่ง

ถือว่าเป็นการโชว์คุณภาพของฝ่ายค้าน ขณะ

เดียวกันก็เป็นการโชว์การทำางานของรัฐบาล

ในคราวเดียวกัน” นายสายัณห์กล่าว

วนัเดยีวกนั นายสทุนิ คลงัแสง ส.ส.มหา 

สารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประ 

ธานคณะกรรมการประสานงานพรรครว่มฝา่ย

ค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงข่าวกรณีการเตรียม

ความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

รายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ว่า 

ฝ่ายค้านได้เตรียมข้อมูลมาตลอด จนถึงวันนี้

ยังไม่มีอะไรสะดุด และไม่มีอะไรที่น่าหนักใจ 

โดยขณะนี้กำาลังเตรียมข้อมูลให้ชัดและคมยิ่ง

ขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุย

กำาหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่คาดว่าไม่

สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าจะมีการนัดหมายเพื่อ

หารือเรื่องดังกล่าว 

นายสทุนิกลา่ววา่ สิง่ทีฝ่า่ยคา้นตอ้งการ

ฝากไปบอกรฐับาลคอื การอภปิรายไม่ไวว้างใจ

เป็นการตรวจสอบตามหน้าที่ของฝ่ายค้าน

และตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหนึ่งปีกำาหนดไว้เพียง

แค่หนึ่งครั้ง ถ้ารัฐบาลขี้เหนียวเวลาในการ

อภิปราย ก็มองได้ว่า 1.ฝ่ายรัฐบาลพยายาม 

ด้อยค่าการตรวจสอบให้ ไม่มีประสิทธิภาพ                       

โดยการลดเวลาใหก้ารอภปิรายใหส้ัน้ทีส่ดุ และ 

2.ฝ่ายรัฐบาลหวาดกลัวการอภิปราย โดยเห็น

ได้จากการบีบเวลาให้เหลือน้อยที่สุด และการ

ตัง้องครกัษถ์งึ 2 ชดุ แสดงใหเ้หน็วา่ฝา่ยรฐับาล

วิตกกังวลเป็นอย่างมาก

“ฝ่ายค้านทราบดีว่าหากอภิปรายนาน

เกนิพอด ีจะไมเ่ปน็ผลดกีบัฝา่ยคา้นเอง  เพราะ

ชาวบ้านจะรู้สึกเบื่อที่จะฟัง และการที่เราขอ

อภิปราย 5 วันและอีก 1 วันเป็นการลงมติ

นั้น แต่ทางฝ่ายรัฐบาลกลับบอกให้ 3-4 วัน 

จึงไม่จำาเป็นที่จะต้องเจรจากันอีก และไม่ต้อง

ให้ประธานสภาฯ นัดคุยกันให้เสียเวลา ขอให้

เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาจะดีกว่า 

ที่กำาหนดไว้ว่าต้องอภิปรายให้ครบจำานวนรัฐ 

มนตรีที่ได้ยื่นไป ซึ่งครั้งนี้ก็คือ 11 คน ไม่เช่น

นั้นก็ไม่สามารถปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ได้ ขณะเดียวกันข้อบังคับก็ยังเขียนป้องกันไว้

อย่างครอบคลุมว่าห้ามอภิปรายพร่ำาเพรื่อ กิน

เวลาและซ้ำาซ้อน” ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าว 

นายสุทินยังกล่าวกรณีพรรคเล็กเดิน

หน้าเรียกร้องให้ใช้วิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อหารดว้ย 500 วา่ พรรค พท.ยงัคงยนืยนั

ใช้สูตรหาร 100 ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ

กำาหนดไว้ ส่วนแนวคิดการหาร 500 นั้น เชื่อ

วา่ขดัรฐัธรรมนญูและจะมปีญัหาในการปฏบิตั ิ

ฉะนั้นทางเดียวคือจะต้องใช้สูตรหาร 100 

ทีร่ฐัสภา นพ.ระว ีมาศฉมาดล ส.ส.บญัชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าววา่ 

ช่วงเย็นเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส.ส.พรรค

เล็กได้เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประวิตรที่มูลนิธิ

อนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำาเสนอ

ความเห็นของกลุ่มพรรคเล็กว่าควรใช้วิธีคำา 

นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหาร 500 ซึ่ง 

พล.อ.ประวติรบอกวา่ไมม่ปีญัหาวา่จะหารดว้ย 

500 หรอืหาร 100 ขอใหว้ปิรฐับาลไปพดูคยุกนั

“การดำาเนินการของพรรคเล็กจากนี้ 

จะเดินหน้าพูดคุย โดยเราจะไปล็อบบี้ ส.ส.ทุก

พรรค และพูดคุยกับ ส.ว. เพื่อให้เห็นด้วยกับ

เรา โดยในขณะนี้มี ส.ว.กว่าร้อยละ 80 เห็น

ดว้ยกบัการหารดว้ยตวัเลข 500 หลงัจากหลาย

คนพิจารณาแล้วเห็นว่าการหารด้วย 100 จะ

ขัดต่อรัฐธรรมนูญมากกว่าการหารด้วย 500 

ซึ่งคาดว่าญัตติการพิจารณาร่างกฎหมายลูกที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 2 ฉบับ จะเข้าสู่การ

พจิารณาการประชมุรว่มรฐัสภาในชว่งเยน็วนัที ่

5 ก.ค. หรอืชว่งเชา้วนัที ่6 ก.ค.” นพ.ระวกีลา่ว.

เวิลด์แบงก์คาด

ดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ภาวะปกติ 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นายเกียรติ

พงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส 

ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ประจำาประเทศไทย 

กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่ง

หลังของปี 2565 คาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น จาก

แรงกระตุน้เกีย่วกบัการบรโิภคภาคเอกชนและ

การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว หลังจากมี

การผ่อนคลายข้อจำากัดต่างๆ ทั้งในและต่าง

ประเทศ โดยปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดิน

ทางเข้าไทยประมาณ 6 ล้านคน โดยเฉพาะใน

ช่วงครึ่งหลังของปีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 

2 เท่าของจำานวนนักท่องเที่ยวในครึ่งปีแรก 

และเพิ่มเป็น 15 ล้านคนในปี 2566 ก่อนจะ

ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 24 ล้านคนในปี 2567 โดย

ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับไปสู่ระดับ

ก่อนการระบาดของโควิด-19 ในช่วงไตรมาส 

4/2565 ทำาใหค้าดวา่การขยายตวัของเศรษฐกจิ

ไทย (จดีพี)ี ในป ี2565 จะขยายตวัที ่2.9% และ

ปี 2566 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 4.3% ส่วนปี 

2567 คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 3.9%

สำาหรับความท้าทายของเศรษฐกิจไทย 

ส่วนหนึ่งมาจากความเสี่ยงของโควิด-19 ที่

อาจจะกลับมาระบาดอีกระลอก ซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว โดยเศรษฐกิจ

ไทยพึ่งพาการท่องเที่ยวถึง 12% ต่อจีดีพี ดัง

นั้นประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้วย

การลงทุนด้านระบบสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น 

แม้ว่าปัจจุบันสถานะด้านสาธารณสุขของ

ไทยจะแข็งแกร่งแล้ว แต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้อง

พัฒนา โดยเฉพาะจำานวนแพทย์ต่อจำานวน

ประชากร ซึง่หากพฒันาตรงนี้ ไดก้จ็ะรบัมอืกบั

สถานการณ์ โควิด-19 ได้ดีขึ้น

นอกจากนี ้ยงัมคีวามทา้ทายจากทศิทาง

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยในเดือน พ.ค. อัตรา

เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 7.1% ทะลุกรอบเป้าหมาย

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ 1-3% 

ไปแล้ว และเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 13 ปี 

ส่วนใหญ่เป็นผลจากราคาน้ำามันที่พุ่งสูงขึ้น ส่ง

ผลต่อระดับราคาสินค้า แต่เห็นว่าการเพิ่มขึ้น

ของราคาสนิคา้ยงักระจกุตวัอยู่ในกลุม่พลงังาน

และอาหาร ไม่ไดป้รบัขึน้ในทกุหมวดสนิคา้ ดงั

นั้นการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อจึงไม่ได้เป็นแบบ

ยั่งยืน จะค่อยๆ ลดระดับลงมาอยู่ที่ 2.2% ใน

ปี 2566 จากปีนี้คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่

ที่ระดับ 5.2% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่

ที ่2.3% ตามคาดการณร์าคาน้ำามนัในประเทศที่

จะยงัคงสงูขึน้จนถงึป ี2567 ซึง่อตัราเงนิเฟอ้ที่

สูงขึ้นจะส่งผลกระทบกับครัวเรือนยากจนเป็น

หลัก ทำาให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและน้ำามัน

เยอะขึ้น โดยมีการประเมินว่าหากมีการเพิ่ม

ขึ้นของราคาอาหารและน้ำามัน 10% จะส่งผล

ให้ครัวเรือนมีความยากจนมากขึ้น 1.5 เท่า

“เงินเฟ้อคือความเสี่ยงหลักของเศรษฐ                                                              

กิจไทย แต่ยังอยู่ในระดับที่ยังรับมือได้ เนื่อง 

จากว่าไทยมีเครื่องมือทางการคลังเพียงพอที่

จะรับมือ แต่ที่ผ่านมาวิธีรับมือกับราคาสินค้า

ที่เพิ่มขึ้นของไทย คือ การควบคุมราคาสินค้า 

ซึง่มผีลระดบัหนึง่ แตม่องวา่ไม่ใชม่าตรการทีม่ี

ประสิทธิภาพมากที่สุด และไม่ได้ยั่งยืน เพราะ

ไม่ได้มีการจัดสรรมาตรการให้ตรงกลุ่มเป้า

หมายที่ควรได้รับประโยชน์ จึงควรพิจารณา

เครื่องมืออื่นควบคู่ไปด้วย” นายเกียรติพงศ์ 

ระบุ

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสเวิลด์แบงก์

ประจำาประเทศไทย กลา่ววา่ ยงัมคีวามทา้ทาย

จากนโยบายภาคการคลังที่ต้องติดตาม หลัง

จากชว่งโควดิ-19 ไทยไดอ้อกมาตรการเยยีวยา

จำานวนมาก ผ่านการออกกฎหมายกู้เงินพิเศษ

เพื่อประคองเศรษฐกจิ ถอืวา่ไทยทำาไดเ้รว็และ

ทำาได้ดี แต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจกำาลังฟื้น

ตัว จำาเป็นต้องปรับนโยบายจากการเยียวยาสู่

การฟื้นฟู ทำาให้การใช้จ่ายภาคการคลังลดลง 

สง่ผลใหร้ฐับาลมพีืน้ทีท่างการคลงัเยอะขึน้ ซึง่

การกู้เงินในช่วงที่ผ่านมาทำาให้หนี้สาธารณะ

เพิ่มขึ้น 10% จากระดับ 49% มาเป็น 61% 

ขณะเดียวกันมองว่าการกู้ยืมใหม่ของรัฐบาล

นา่จะหมดไปเพราะเขา้สูก่ารฟืน้ตวั โดยคาดวา่

ระดับหนี้สาธารณะของไทยจะพุ่งสู่จุดสูงสุดที่ 

62.5% ต่อจีดีพีในปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้ เห็นว่านโยบายภาคการคลังควรมี

การปรับตัว มีความจำาเป็นที่จะต้องเพิ่มรายได้

ทางการคลังให้มากขึ้นเพื่อรักษาความยั่งยืน

ทางการคลัง การปรับนโยบายที่เน้นช่วยเหลือ

ครัวเรือนที่ ได้ผลกระทบอย่างแท้จริง เน้น

นโยบายที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดย

เฉพาะผูส้งูอาย ุผูม้รีายไดน้อ้ย และกลุม่เปราะ

บางให้ได้รับความคุ้มครองทางสังคม จะช่วย

เพิ่มพื้นที่ทางการคลังมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่

ในการลงทุนของภาครัฐ ส่งเสริมการฟื้นฟู

เศรษฐกิจให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

สำาหรับระบบการเงินโดยรวมยังมี

เสถยีรภาพ แตย่งัมปีจัจยัเสีย่งทีต่อ้งตดิตาม คอื

หนีข้องภาคธรุกจิและครวัเรอืนทีส่งูขึน้ ขณะที่

มาตรการชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่กู้ท้ีร่ฐับาล

ดำาเนินการอาจบดบังสินเชื่อด้อยคุณภาพซึ่งมี

แนวโนม้จะเปดิเผยออกมาหลงัสิน้สดุมาตรการ

ในปี 2565 ทำาให้มีความเสี่ยงที่หนี้ครัวเรือน

จะสูงกว่าระดับ 90% ต่อจีดีพี ณ สิ้นปี 2564

อย่างไรก็ดี มองว่าคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) สามารถเริ่มปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในเร็วๆ นี้ แต่ควร

เป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยหากมีการ

ปรับขึ้นในทุกรอบของการประชุม กนง. ใน

ชว่งทีเ่หลอืของปนีี ้อตัราดอกเบีย้นโยบายกจ็ะ

สามารถกลบัสูอ่ตัราใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้

ปกติได้ในปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทย

ค่อนข้างฟื้นตัวได้ดีขึ้น

“เป้าหมายสำาคัญของนโยบายการเงิน 

คอืการดแูลเสถยีรภาพเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟอ้ 

และสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น

หากจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายก็ต้อง

ดูว่าทำาอย่างไรไม่ให้กระทบกระเทือนกับการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงควรมีการปรับ

ในอตัราทีค่อ่ยเปน็คอ่ยไป ใหส้อดคลอ้งกบัการ

ฟืน้ตวัของเศรษฐกจิ โดยภาพเศรษฐกจิไทยเริม่

มีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 

4/2564 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1/2565 ส่วน

ไตรมาส 2/2565 อาจจะได้รับผลกระทบจาก

ปัญหาความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครนเยอะ 

แต่ภาพรวมก็ยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง” นายเกียรติ

พงศ์กล่าว.

ชง ‘โชติวัฒน์’

ได้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องการให้ข่าว 

การเขียน บทความ และการใช้สื่อสังคมออน 

ไลน์ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จำา 

นวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.หนังสือที่ ศย 

003/ว 493 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2548 เรื่องการให้

ข่าว และการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์

ของข้าราชการตุลาการ 2.หนังสือที่  ศย 

003/ว 85(ป) ลงวันที่ 25 ก.ค.54 เรื่องซัก

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข่าวและการ

เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการ

ตุลาการ 3.หนังสือที่ ศย 003/ว 799 ลงวันที่ 

24 พ.ย.2560 เรื่องการใชส้ื่อสงัคมออนไลนข์อง

ข้าราชการตุลาการ แจ้งให้ข้าราชการตุลาการ

ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น

เนื่องจากในปัจจุบันยังปรากฏว่ามี

ขา้ราชการตลุาการแสดงความคดิเหน็และเผย

แพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะ

เป็นการให้ข่าว ตามระเบียบคณะกรรมการ

บริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการให้ข่าวและ

บริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ.2545 

และการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลดัง

กลา่วอาจทำาใหก้ระทบกระเทอืนตอ่เกยีรตศิกัดิ์

แห่งหน้าที่ราชการและภาพลักษณ์ของศาล

ยุติธรรม จึงขอให้ข้าราชการตุลาการปฏิบัติ

ตามหนงัสอืเวยีนดงักลา่วขา้งตน้ รวมทัง้ปฏบิตัิ

ตามระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม 

ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาล

ยุติธรรม พ.ศ.2545 โดยเคร่งครัดต่อไป

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและถอืปฏบิตั ิ

และขอได้แจ้งให้ผู้พิพากษาในหน่วยงานนี้ 

ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป.

รัฐสภา • นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงความ

คืบหน้าอาการป่วยของนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร หลังเข้ารับการ

รักษาที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยอาการ

มีไข้ หนาวสั่น เมื่อช่วงวันที่ 28 มิถุนายน

ที่ผ่านมาว่า ได้ไปเยี่ยมนายชวนในช่วงเช้า

วันนี้ พบว่าอาการโดยรวมดีขึ้นมาก สดชื่น

แจ่มใส และจากการตรวจของแพทย์เมื่อ

เวลา 10.00 น. ไม่พบว่านายชวนมีไข้แล้ว 

ความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอยู่

ในเกณฑ์ปกติ ส่วนอาการอื่นๆ ต้องรอการ

วินิจฉัยของแพทย์อีกครั้งว่านายชวนป่วย

มาจากสาเหตุใด ขณะเดียวกันหมอยังไม่

อนุญาตให้นายชวนออกจากโรงพยาบาล 

โดยนายชวนฝากขอบคุณทุกคนและทุก

ฝ่ายที่แสดงความห่วงใยมาด้วย ทั้งนี้ ใน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ 

นายชวนเป็นห่วงมาก ตนจึงเรียนไปว่าไม่

ต้องเป็นห่วง เพราะการประชุมจะดำาเนิน

ไปตามระเบียบวาระ โดยมีนายสุชาติ ตัน

เจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และนาย

ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำา

หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน.

‘ชวน’ดีขึ้นไม่มี ไข้รอวินิจฉัยสาเหตุ


