
ทบ.ยุติผาจีที200คืนงบ3ลาน

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ซ่ึงเปนหน่ึงในสินคาข้ึนช� อของจังหวัดศรีสะเกษ พรอมท้ังเชิญชวนใหประชาชน

เที่ยวงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและของดีศรีสะเกษ” ระหวางวันที่ 9-15 มิ.ย.นี้ 

2ป.สยบขาวเสี้ยม/กลุม16กลับลําถอนตัวซักฟอกรัฐบาล

หนา...2หนา...2

หวั่นขอสอบรั่ว
‘ฝายคาน’ ไมไววางใจกันเอง 

หวั่นขอสอบรั่ว
‘ฝายคาน’ ไมไววางใจกันเอง 

             
|

ไทยโพสต • “ประยุทธ” รับยุติการตรวจ

สอบ “จีที 200” ตามคําสั่งอัยการ ไมจําเปน

ตองใชงบในสวนนี้ ยันไมมีใน พ.ร.บ.งบฯ 

66 เงินยังอยูที่สวนกลางไมไดเบิกลวงหนา                                                               

“ทบ.” แจงเปนความเขาใจคลาดเคล� อน

ขณะต้ังงบป 64 กอนศาลอาญามีคําพิพากษา

เปนที่สุด 7 ก.พ.65 และฟองศาลปกครอง

ควบคูกันไป จําเปนตองตรวจสอบเคร� องเพ� อ

ผลทางคดี ยอมรับเม� อคดีจบแลวไมตองตรวจ 

พรอมสงงบคืน 2-3 ลาน

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 7 มิถุนายน 

กรณีฝายคานอภิปรายการใชงบประมาณ

ตรวจสอบเคร� องตรวจจับสารเสพติด  อาวุธ 

และวัตถุระเบิด GT200 ของกองทัพบก 

จํานวน 757 เคร� อง วงเงินงบประมาณ 7.57 

ลานบาท จนมีการวิพากษวิจารณอยางกวาง                                                              

ขวาง กระทั่งโฆษกกองทัพบกจะคืนเงิน

ไทยโพสต • ปดฉากมหากาพยหวย 30 

ลาน ศาลฎีกาพิพากษายืนยกฟองคดี “ครู

ปรีชา” ฟอง “ร.ต.ท.จรูญ” ขอหายักยอก

ทรัพย-รับของโจร “หมวดจรูญ” เตรียมนํา

คําพิพากษาย� นศาลแพงฟองกลับ พรอมเอา                                                             

ผิดพยานแมคาขายลอตเตอรี่ดวย “ครูปรี 

ชา” ไมยอมแพ ลั่นสูศาลแพง ฟุงยังมีหลัก

ฐานเด็ด “รัฐบาล” ปลื้มสลากดิจิทัลเกลี้ยง

แผง “กองสลาก” จอฟนขายหวย 2 ตัว 3 

ตัวอีก 

เม� อวันท่ี 7 มิ.ย. ศาลจังหวัดกาญจน 

บุรีอานคําพิพากษาศาลฎีกา ในคดีที่นาย

ปรีชา ใครครวญ หรือครูปรีชา เปนโจทก 

ย� นฟอง ร.ต.ท.จรูญ วิมูล ในความผิดฐาน

ยักยอกทรัพยและรับของโจร  คดีลอตเตอรี่ 

30 ลานบาท ใชเวลาอานประมาณ 1.30 

ชม.

ท้ังน้ี ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษายืนตาม                                                          

ศาลช้ันตนและศาลอุทธรณ ยกฟอง ร.ต.ท. 

จรูญ ในความผิดฐานยักยอกทรัพยและรับ

ของโจร ทําให ร.ต.ท.จรูญพนสถานะการ

เปนจําเลยในคดีทันที 

ร.ต.ท.จรูญกลาววา รูสึกดีใจและโลง

ใจ หลังจากที่ตอสูมานานหลายป ในที่สุด

ก็ไดรับความเปนธรรม เพราะศาลพิจารณา

ยืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนและศาล

อุทธรณ จึงขอฝากส� อ

ทําเนียบรัฐบาล • “ประยุทธ” บอกเพิ่งรู

ขาวจะไปนั่งหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ    

ลั่นไมคิดไกลขนาดนั้น ตอนนี้แคประคอง

รัฐบาลใหครบวาระ “ประวิตร” โตขาวปลอย                                                      

ไมมีทางเสี้ยมใหแตกกัน บอกอยูกันมาตั้ง                                                   

แต “บิ๊กตู” เปนรอยตรี เพ� อไทยไดทียก                       

มือหนุน พูดเต็มปากวาจะไดเลิกเปนอีแอบ! 

ยัน 8 มิ.ย.สรุปช� อรัฐมนตรีถูกกฐินไมไว

วางใจ ย� น 15 มิ.ย.ตามเดิม “รัฐบาล” พรอม

แจงทุกขอหา หวังใชเปนเวทีทําความเขาใจ

ประชาชน

เม� อวันอังคารท่ี 7 มิถุนายน มีความ

เคล� อนไหวทางการเมืองท่ีน�าสนใจ เม� อเกิด                                                            

กระแสขาววา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                                                            

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม เตรียมไปนั่งหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) โดย พล.อ.ประยุทธ

กลาววา เพิ่งไดยินขาวเม� อเชา และไมรูวา

ไดแหลงขาวมาจากไหน ยังไมไดมีอะไรทั้ง

สิ้น ยังทํางานอยูเหมือนเดิม ซึ่งทุกอยาง

กําลังเดินหนาไปไดดวยดี ฉะนั้นคงตองตอบ

ไดแคนี้ ก็ไมรูขาวนี้มาจากไหน ไมทราบเลย 

ตัวตนเองก็ยังไมทราบ

เม� อถามวา พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหนาพรรค                                                           

พปชร. ใหถาม พล.อ.ประยุทธวาจะตัดสิน 

ใจไปตอหรือไมในการเลือกตั้งครั้งตอไป ใน                                                             

ใจมีคําตอบหรือยังวาจะไปตอหรือไม ใน

ทางการเมือง พล.อ.ประยุทธตอบวา “ผม

ยังไมคิดไปไกลขนาดน้ัน ผมคิดวาทําอยางไร

จะประคับประคองรัฐบาลนี้ ไปใหครบวาระ 

เร� องวันหนาก็เปนอีกเร� องหนึ่ง อันนี้ก็ขึ้นอยู

กับประชาชนนะจะ” 

ถามตอวา จากการโหวตรับรางพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

วาระแรก ท่ีดูเหมือนเสถียรภาพรัฐบาลเหนียว

แน�น นายกฯ กลาววา โอเคนะ ยังไมเห็น

มีปญหาอะไร จากการอภิปรายในสภา ทุก

คนก็ชวยกันดีในเร� องงบประมาณ ซึ่งทําให

มติเห็นชอบมากกวาตามระบบสภาอยูแลว 

เม� อเห็นชอบมากกวาก็ดําเนินการตอไป 

ธอส.ขยายเพดานเงินกู

ถึง 110%

กองเชียรอยาฝนหวาน

ทําเนียบรัฐบาล • “แอลจีบีทีคิว” เฮ! ครม.

ไฟเขียวราง พ.ร.บ.คูชีวิต เปดทางคูรักเพศ

เดียวกันจดทะเบียน รับเลี้ยงลูกบุญธรรม

และจัดการมรดก พรอมสงสภาพิจารณา

รวมกับราง พ.ร.บ.สมรสเทาเทียมของ ส.ส. 

ทันที ขณะที่ “บิ๊กตู” หนุนความเทาเทียม

ทางเพศ ย้ํา ยธ.ฟงความเห็นทุกสวนแลว 

ขณะที่ “อนุทิน” ออกตัวแทน ส.ส.บางคน

ไมโหวตอยาคิดมาก เหตุขัดหลักศาสนา   

เม� อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ทําเนียบรัฐบาล 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปดเผยผลการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) วา ครม.เห็นชอบรางพระ

ราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... และรางพระราช

บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย (ฉบับที่..) พ.ศ..... ที่สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 

ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

ไทยโพสต • ไทยปวยใหม 2.2 พันราย   

ดับ 20 คน ขยายเวลาผับตี 2 สอวืด นา

ยกฯ ชี้ตองดูกฎหมายเกาดวย สธ.ไฟเขียว

ยกเลิกเขตติดโรคติดตออันตราย “โควิด” 

นอกราชอาณาจักรทั้งหมด ยังไมพิจารณา

เปนโรคเฝาระวัง ไรขอสรุปถอดหนากาก 

รอประเมินเปดผับบาร 2 สัปดาห เคาะ 

“ฝดาษวานร” โรคติดตอเฝาระวัง ลําดับที่ 

56 

เม� อวันที่ 7 มิถุนายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                           

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

แถลงสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 2,224 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 2,224 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 2,224 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 4,824 ราย อยู

ระหวางรักษา 26,889 ราย อาการหนัก 

725 ราย ใสทอชวยหายใจ 359 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 20 ราย เปนชาย 9 ราย หญิง 

11 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้น

ไป 17 ราย มีโรคเรื้อรัง 3 ราย มียอดผู

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,471,179 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,414,072 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 30,218 

ราย 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวถึงกรณี

ที่มีขอเสนอขอขยายเวลาการเปดสถาน

บริการถึงเวลา 02.00 น. วาไดมีการพิจาร 

ณาเปนระยะๆ ซึ่งไดใหแนวทางไปแลวใน 

ศบค. วันนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณา ซึ่ง

จะมีขอยุติในการประชุมคร้ังตอไป ท้ังน้ี การ

ท่ีจะขยายเวลาไปมากกวากฎหมายเวลาเดิม                                                           

ตองยอนไปดูกฎหมายเดิมวาใหสถานบริการ

แตละสถานบริการกอนหนาโควิด-19

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  9  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9338

อิสรภาพแหงความคิด

เคาะพรบ.คูชีวิต

เทาเทียมทางเพศ

ของขวัญLGBTQ
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6

5หนา...

หนา...

หนา...

จรูญเฮ!ปดฉากหวย30ล.

ฟนสลาก2ตัว3ตัวบนดิน

รวบแกงแฮ็กไลน

ลูก ‘รมต.อนุทิน’

อานตอหนา 16

ไมคิดไกลคุมพปชร.

เลิกโควิดโรคติดตอนอกไทย

ขึ้นบัญชีเฝาระวังฝดาษลิง



ารประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ 8 มิถุนายน สภา

ผู้แทนราษฎรมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง

กฎหมายสำาคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนถึง 3 ฉบับ

เรียงติดกัน คือร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ท่ีเสนอโดยนายอนุทิน ชาญวีร

กูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและคณะ ที่เป็นร่าง พ.ร.บ.ที่ออกมาเพื่อ

รองรับการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดที่จะมีผล 9 มิ.ย.นี้ ที่

คาดว่าสภาฯ จะเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้ออกมาโดยเร็วเพื่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา หลังปลดล็อกกัญชา 

หลังจากนั้นสภาฯ จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อีก 

2 ฉบับที่อยู่ในวาระถัดไป หากทำาได้ทัน โดยเป็นร่าง 

พ.ร.บ.แก้ ไขเพิ่มเติม ที่เสนอโดย ส.ส.พรรคก้าวไกล

และคณะ ที่เป็น 2 ร่าง พ.ร.บ.ที่พรรคก้าวไกลผลักดัน

และต้องการให้เป็นผลงานของพรรคในสภาฯ คือ “ร่าง

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือกฎหมายสุรา

ก้าวหน้า” กับ “ร่างแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม” ที่ให้เพศ

เดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ ซึ่งหากสภาฯ พิจารณา

ไม่ทัน 8 มิ.ย. ก็จะไปพิจารณาสัปดาห์ถัดไป 15 มิ.ย. 

โดยร่างแรกคือ ร่างแก้ ไขเพิ่ม

เติม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต หรือที่เรียก

กันว่า พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เสนอโดย 

ส.ส.พรรคก้าวไกล โดยมี เท่าพิภพ ลิ้ม

จิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ซึ่ง

ก่อนหน้านี้เป็นคนทำาคราฟต์เบียร์มา

ก่อน จนเคยมีคดีความก่อนเข้ามาเป็น 

ส.ส. 

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

ดังกล่าว ทางพรรคก้าวไกลให้เหตุผล

ว่า ที่เสนอแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต เพราะต้องการทลายการ

ผูกขาดการผลิตสุราและเบียร์ โดยกลุ่มทุนใหญ่ไม่กี่กลุ่ม เพื่อให้มีการ

แข่งขันและเป็นตลาดเสรีมากขึ้น โดยการปลดล็อกมาตรา 153 ของ 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน จากที่บัญญัติว่า ผู้ประสงค์จะผลิต

สุราหรือมีเครื่องกลั่นสำาหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง ต้องยื่นขอ

อนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

กำาหนด เช่น ผู้ผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ สำาหรับผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่

ผลิต ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท รวมถึงต้องมีกำาลัง

การผลิตไม่ต่ำากว่า 1 แสนลิตรต่อปี และไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี ส่วน

โรงงานสุราแช่เบียร์ที่ไม่ได้ผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ต้องมีขนาด

กำาลังผลิตไม่น้อยกว่า 10 ล้านลิตรต่อปี เป็นต้น  

ที่พรรคก้าวหน้าเห็นว่าเป็นข้อกำาหนดที่สร้างกำาแพงข้อ

จำากัด ทำาให้ผู้ต้องการผลิตสุราเพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือผู้

ประกอบการรายย่อยไม่สามารถทำาได้ เป็นการจำากัดสิทธิเสรีภาพ

ประชาชน จึงเสนอว่าหากเป็นการผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการค้า ไม่ต้อง

ขออนุญาตอธิบดีกรมสรรพสามิต และห้ามไม่ให้กำาหนดคุณสมบัติของ

ผู้ขออนุญาต ในเรื่องทุนจดทะเบียน กำาลังการผลิต กำาลังเครื่องจักร 

จำานวนพนักงาน    

ซึ่งหลังสภาฯ ส่งร่างดังกล่าวให้รัฐบาล ทาง ครม.ก็ส่งไปให้

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษาและรับฟังความเห็นหน่วย

งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพสามิต ในฐานะหน่วยจัดเก็บ

ภาษีการผลิตและขายเครื่องดื่่มแอลกฮอล์ทั้งที่ผลิตในไทยและนำาเข้า

จากต่างประเทศ-สำานักงบประมาณ-สภาพัฒน์-กรมควบคุมโรค-กรม

โรงงานอุตสาหกรรม พบว่าหน่วยงานรัฐทั้งหมดต่างตบแถวคัดค้าน

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้ากันโดยถ้วนหน้า 
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2 ในประเทศ

านศึกชิงอำานาจยกแรกไปได้แบบสบายๆ รัฐบาลประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ผลการลงมติโหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 วงเงินกว่า 3.18 ล้านล้านบาท ด้วย

มติรับหลักการ 278 ต่อ 194 กลายเป็นฝ่ายค้าน ต้องมากังวล 

พะวง โดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทยเสียงหายไป 7 เสียง ไม่เห็นด้วยกับ

มติพรรค ขอใช้เอกสิทธิ์ ส.ส.โหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 ใน

วาระที่ 1   

อายุรัฐบาลประยุทธ์หากอยู่ครบเทอม สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 

2566 เหลือเวลาประมาณ 10 เดือน แต่ดูเหมือนจะไม่ทันใจ ช้าไป

สำาหรับฝ่ายค้าน-เพื่อไทย รอไม่ได้ หากสบช่องมีโอกาสจะต้อง ‘รุกไล่ 

รุมขย่ม เช็กบิล’ ให้ได้ในทันทีทันใด ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณจะผ่าน

ฉลุย ไม่มีข้อกังวล 

แต่กลเกมทางการเมืองยังต้องเดินต่อไป ด่านต่อไปศึกอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 

พรรคฝ่ายค้านในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าว

ไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลัง

ปวงชนไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ เตรียมเข้าชื่อเสนอญัตติต่อประธาน

สภาฯ ภายในวันที่ 15 มิ.ย. ขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อยญัตติ 

หากไม่มีอะไรผิดพลาด นับไปอีกประมาณ 15 วัน การอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาล หรือศึกซักฟอก จะเกิดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม  

แม้ในวันนี้ฝ่ายค้าน-เพื่อไทยยังไม่สรุปตัวบุคคล รัฐมนตรีที่จะ

ถูกซักฟอกออกมา มีเพียงเป้าหลัก จะโดนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล แต่ในองคาพยพอื่นๆ รัฐมนตรีคนใดบ้าง มี

เพียงกระแสข่าว มีรัฐมนตรี 5-6 คน อยู่ในลิสต์ฝ่ายค้านจ้องเช็กบิล

ทางการเมือง ขณะเดียวกันความคิดเห็นในส่วนของฝ่ายค้านยังแตก

แขนงออกเป็นหลายความเห็น ไร้ข้อสรุป ส.ส.เพื่อไทยบางคนคิดว่า ไม่

ต้องอภิปรายเยอะ เลือกโฟกัสเฉพาะบุคคล ที่เป็น 3แกนหลักในอำานาจ 

อย่างกลุ่ม 3 ป. ประยุทธ์-ประวิตร-อนุพงษ์ ก็เพียงพอแล้ว

ทว่ามีเสียงท้วงติงในเพื่อไทยอีกบางส่วนว่า การอภิปรายครั้ง

นี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายในรัฐบาลประยุทธ์ ไม่ควรไปโฟกัสเพียงแค่กลุ่ม            

3 ป. และรัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐที่บริหารงานผิดพลาด ก่อให้

เกิดความเสียหายทางราชการ ส่อเค้าไปในทางประพฤติมิชอบ ทุจริต

คอร์รัปชันเพียงแค่ไม่กี่คน ถ้าไม่ไปแตะรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาล

เลย อาจจะถูกข้อครหา ซูเอี๋ยทางการเมือง จึงเป็นที่มา 

โพยล็อตแรกที่เปิดออกมา มีทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระ 

ทรวงคมนาคม กระทรวงดีอีเอส เป็นรายชื่อรอบแรกที่ถูกเปิดออกมา 

แต่ไม่ว่าอย่างไร เป็นเพียงเสียงสะท้อนจากพรรคเพื่อไทยในเบ้ืองต้น

เท่านั้น ยังต้องรอพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่น ที่มีทั้งก้าวไกล ประชา 

ชาติ เพื่อชาติ เสรีรวมไทย พลังปวงชนไทย ต่างมีข้อมูลในมือ ต้องนำา

เสนอที่ประชุมแกนนำาพรรคร่วมฝ่ายค้านกันอีกครั้ง พร้อมกับบอกเล่า

พฤติกรรม หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า รัฐมนตรีรายนั้นๆ มีพฤติกรรม

อันควรเชื่อได้ว่า บริหารราชการผิดพลาด บกพร่อง ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน  

เดิมทีพรรคฝ่ายค้านนำาโดย พรรคเพื่อไทย คาดหวังว่าการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ นอกจากเสียงฝ่ายค้านแล้ว จะได้เสียง

สนับสนุนจากพรรคเล็ก พรรครัฐบาลแปรพักตร์มาร่วมยกมือให้ฝ่าย

ค้านด้วย แต่เมื่อดูจากผลโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ อาจจะต้องหัน

กลับมาทบทวนกันใหม่  

นอกจากพรรคที่มีทีท่าจะไม่สนับสนุนรัฐบาล กลับกลายเป็น

แถวตรง ไม่แตกแถวเลย ในทางตรงกันข้าม พรรคฝ่ายค้านเองกุม

เสียงไม่ได้เบ็ดเสร็จ ผลโหวต พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 วาระแรก มี

เสียงแตกแถวไปถึง 7 เสียง 

แม้พรรคเพื่อไทยตั้งธง เช็กบิล 7 ส.ส.ที่โหวตสวนกับมติพรรค 

วันที่ 13 มิ.ย. เตรียมเชิญ ส.ส.มาชี้แจงถึงเหตุผลในการไม่ปฏิบัติตาม

มติพรรค ล่าสุดไปๆ มาๆ เพื่อไทยยังไม่มีทีท่า เช็กบิล 7 ส.ส.ที่แหกคอก 

ไม่ปฏิบัติตามมติพรรค ให้จบในเร็ววัน ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเข้าทางทั้ง

พรรคปลายทางที่จะรับ ส.ส.เพื่อไทยไปร่วมงานด้วย และเข้าทางกลุ่ม 

ส.ส.ที่จะได้มีสิทธิ์อันชอบธรรม ในการไปหาพรรคใหม่สังกัดใน 30 วัน 

นับแต่ถูกขับออก เกมยื้อของเพื่อไทยกับกลุ่ม ส.ส.แหกมติพรรค จะกิน

เวลายืดเยื้อไปอีกอย่างน้อย 2-3 เดือนเลยทีเดียว  

ไม่ว่าอย่างไร ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน 

พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ 

พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนไทย ยังคงต้องถกกันอีกหลาย                  

รอบ หลายวง แว่วข่าวในปีกของฝ่ายค้านแต่ละพรรค ไม่ยอมเปิด

เผยรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย และข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้ในการ

อภิปราย 

เหตุการณ์ในอดีตยังตามหลอกหลอน รายชื่อรัฐมนตรี เนื้อหาที่

จะถูกอภิปราย ที่เป็นความลับสุดยอดของ ฝ่ายค้าน “ข้อสอบรั่ว” ไป

ถึง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค รวมไปถึงรัฐมนตรีบางคน ในลิสต์

ถูกอภิปราย เตรียมข้อมูล แผ่นชาร์ต ทำากราฟฟิก รายละเอียดมา

ชี้แจงได้ ตรงเป๊ะ แม้กระทั่งลงในรายละเอียดไปถึงจุดทศนิยม 

ผลการประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปคงต้องใช้เวลาอีกระยะในการ

สรุปรวม ดีไม่ดีอาจจะซ้ำารอยในศึกซักฟอกคราวที่แล้ว ไม่ถึง 24 

ชั่วโมง ก่อนวันยื่นญัตติถึงจะสรุปรวมรายชื่อรัฐมนตรีและข้อกล่าว

หาได้  

ยังไม่ถึงวันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่พรรคร่วม

ฝ่ายค้านประสบภาวะไม่ไว้วางใจกันเองเสียแล้ว. 

เปิดซักฟอกรัฐบาล ‘บิ๊กตู่’

ขอเนื้อหาไม่เอา ‘วาทกรรม’

ารอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

เป็นรายบุคคลต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือศึก

ซักฟอก “รัฐบาลบิ๊กตู่” ภายใต้การบริหารงานของพล

เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลำาดับ เมื่อนาย

สุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรครว่มฝา่ยคา้น หรอื วปิฝา่ยคา้น ระบุ

ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรเีปน็รายบคุคลตอ่ประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎร ในวันที่ 15 มิ.ย.2565 แม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีการ

อภิปรายรัฐมนตรีคนใดบ้างในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ แต่

สิง่ทีป่ระชาชนอยากจะเหน็ อยากจะไดย้นิ อยากจะรบัฟงั ในการ

ซกัฟอกรฐับาล ซึง่ถอืเปน็ครัง้สดุทา้ยของรฐับาลพลเอกประยทุธ ์

ก็คือการตรวจสอบการทำางานรัฐบาลจากฝ่ายค้าน ที่มีความเข้ม

ข้น มีเนื้อหา มีสาระ มีหลักฐานที่ชัดเจน ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ต้องการเห็น ไม่ต้องการ

ฟัง วาทกรรมที่ประดิษฐ์กันขึ้นมา เพื่อประโยชน์ทางการเมือง

ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะสวยหรูเพียงใดก็ตาม

ตามข้อมูลที่นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ออก

มาบอกถึงความคืบหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติขอเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 

90 เหลือเพียงข้อสรุปจากพรรคร่วมฝ่ายค้านถึง

ผู้ที่น่าจะถูกอภิปรายจะมีใครบ้าง โดยคาดว่าจะได้ความ

ชัดเจนและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 

เพื่อเตรยีมยื่นญตัตขิอเปดิอภปิรายไม่ไวว้างใจนายกรฐัมนตร ีและ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 

มิถุนายน 2565 ตามกระบวนการประชาธิปไตย รวมทั้งจัดวาง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่จะเป็นผู้อภิปราย

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงต่างๆ ทำาให้บรรยากาศ

การเมืองเริ่มคึกคัก ประชาชนต่างเฝ้ารอฟังผลงานของฝ่ายค้าน

ในการทำาการบ้าน ในการแสวงหาข้อมูล แสวงหาหลักฐาน มา

ตรวจสอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ทำางานกำาลังจะใกล้ครบ 4 ปี 

ในอีกไม่วันข้างหน้า

ยิ่งได้ฟังการโหมโรงจากประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรครว่มฝา่ยคา้น สง่สญัญาณไปถงึรฐัมนตรทีีจ่ะถกูอภปิราย

ไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ทั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีในกระ       

ทรวงสำาคญัๆ อาท ิกระทรวงการคลงั กระทรวงพาณชิย ์กระทรวง

คมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งต่างรอให้ถึงวัน

อภิปรายไม่ไว้วางใจกันแทบไม่ไหว เพราะประธานวิปฝ่านค้าน

ออกแขกยืนยันการันตีเอาไว้ว่า “ฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดต่างจากทุก

ครั้งที่ผ่านมา การอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมาก็ยังพูดไม่หมด 

เพราะจะเอาข้อมูลมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งสุดท้าย คิดว่า

ครั้งนี้จะดีและสมบูรณ์กว่าทุกครั้ง” ยิ่งทำาให้อยากรู้ อยากฟัง 

ทเีดด็ของฝา่ยคา้นวา่จะสามารถนอ็กรฐับาลบิก๊ตู่ไดอ้ยา่งที่โหมโรง

โปรโมตไว้หรือไม่ ที่สำาคัญฟากฝั่งรัฐบาล โดยนายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ก็ออกมาตอบรับการ

ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

เป็นรายบุคคลจากฝ่ายค้านครั้งนี้ ยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุก

ประเด็น เพราะมั่นใจว่าไม่ได้ทำาอะไรผิด และหากฝ่ายค้านมี

หลักฐาน รัฐบาลก็พร้อมนำาไปตรวจสอบเพื่อดำาเนินการตามขั้น

ตอนของกฎหมายต่อไป ก็ยิ่งทำาให้ศึกซักฟอกรัฐบาลน่าสนใจ น่า

ติดตามอย่างยิ่ง

เราเชื่อว่าเมื่อประชาชนได้ยิน ได้ฟัง การโหมโรงของฝ่าย

ค้านที่จะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 โดยยืนยัน

มีข้อมูลเด็ดต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา ทุกคนต่างก็นับวันรอให้ถึง

การอภปิรายไม่ไวว้างใจอยา่งใจจดใจจอ่ ยิง่ฝา่ยรฐับาลเองกบ็อก

จะขอใชเ้วทอีภปิรายครัง้นีเ้พื่อชีแ้จงทำาความเขา้ใจกบัประชาชน 

เพราะมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่มีการนำาไปบิดเบือนจนทำาให้

ประชาชนเกิดความสับสน โดยเฉพาะการกล่าวหาว่ารัฐบาล

ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน มีการทุจริตและหาผล

ประโยชน์เอื้อพวกพ้อง พวกเราต่างก็อยากรู้ว่าข้อเท็จจริงทั้ง

ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล มีสิ่งใด แค่ไหน อย่างไร เพียงแต่สิ่ง

หนึ่งที่ต้องฝากไว้ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ขอให้ทั้ง 2 

ฝ่ายเน้นเนื้อหา สาระ ข้อเท็จจริง ไม่ต้องมาประดิษฐ์วาทกรรม

สวยหรูอะไรทั้งสิ้น.

ก

อนุทิน ชาญวีรกูล

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 

การเปลี่ยนผันเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนก็ต้องเตรียมความ

พร้อมให้มากที่สุด จะไปกำาหนดไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เป็นคน

ตัดสิน ประชาชนเป็นคนตัดสิน เราก็ต้องทำาการบ้านให้มากที่สุด 

ทำานโยบายที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นว่า หากเลือกเราแล้ว เรา

สามารถทำาให้เป็นผลสำาเร็จได้และเป็นประโยชน์กับประชาชน

และบ้านเมืองด้วยเขาก็คงพิจารณา.

หวั่นข้อสอบรั่ว 

‘ฝ่ายค้าน’ ไม่ไว้วางใจกันเอง 

ผ่

ขณะที่ทางสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ถือ

เป็นที่ปรึกษากฎหมายของฝ่ายรัฐบาล ให้ความเห็นโดย

สรุปว่า ข้อจำากัดต่างๆ ที่นำามาสู่การขอแก้ไขกฎหมายไม่

ได้เกิดจากตัว พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตโดยตรง แต่เกิดจาก 

กฎเกณฑ์ข้อกำาหนดที่อยู่ในกฎกระทรวงการอนุญาตให้

ผลิตสุรา ที่ออกตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต แต่ก็เห็นด้วย

ที่จะมีการทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เกิดความเป็นธรรม ภายใต้หลักเสริมสร้าง

ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และสนับสนุนผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

อย่างไรก็ตาม สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงาน

รัฐที่เกี่ยวข้อง เห็นว่ายังไม่มีความจำาเป็นต้องแก้ไข พ.ร.บ.ภาษีสรรพ

สามิตตามที่เสนอ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาความเห็นดัง

กล่าวของกฤษฎีกาและหน่วยงานรัฐข้างต้น และเห็นด้วยว่าไม่ควรแก้ 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 

LGBT วัดใจ สภาฯ ไฟเขียวหรือคว่ำาร่าง กม. “เพศเดียวกัน” 

แต่งงานกันได้ 

นอกจากนี้ สภาฯ ยังบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับ

ที่...) พ.ศ.... ที่นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ กลุ่ม ส.ส.พรรคก้าว

ไกลเป็นผู้เสนอ ซึ่งก่อนหน้านี้สภาเคยมีมติรับไว้พิจารณา แต่ส่งไปให้

คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ และขณะนี้ ครม.ส่ง

คืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระแรกในสัปดาห์นี้ 

โดยร่างดังกล่าวมีสาระสำาคัญคือ เสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “เพื่อให้ชาย หญิง หรือบุคคลสองคนที่เป็น

เพศเดียวกัน สามารถหมั้นหรือสมรสกันได้ตามกฎหมาย” รวมถึงแก้ไข

เงื่อนไขแห่งการสมรส การจัดการเรื่องสินสมรสและหนี้สิน เป็นต้น 

และที่สำาคัญยังแก้ไขให้ “คู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกัน สามารถรับบุคคล

อื่นมาเป็นบุตรบุญธรรมได้” รวมถึงแก้ไขอายุสมรส จาก 17 ปีบริบูรณ์ 

เป็น 18 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น 

ซึ่งหลังสภาฯ ส่งร่างดังกล่าวให้ ครม. ทางรัฐบาลก็ส่งต่อให้

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาพิจารณาและรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กรมบัญชีกลาง กรม

การปกครอง เป็นต้น โดยหลายหน่วยงานก็ให้ความเห็นแตกต่างกัน

ไป แต่พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ถึงกับคัดค้าน เพราะเห็นว่าเป็นการแก้ไข

ปัญหาให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างกรมการ

ปกครอง และสำานักงานศาลยุติธรรมเองก็ยังเห็นด้วยกับเรื่องนี้ และ

เห็นว่าหลักการที่เสนอมาคล้ายคลึงกับร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต..ที่กระทรวง

ยุติธรรมกำาลังทำาอยู่และเตรียมเสนอให้รัฐสภาพิจารณา  

อย่างไรก็ตาม ทางสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความ

เห็น โดยระบุว่า จากการพิจารณาหลักต่างๆ เช่น เหตุผลและความ

จำาเป็นในการออกกฎหมาย-อายุขั้นต่ำาในการจดทะเบียนสมรส-การรับ

บุตรบุญธรรม 

“สำานักงานจึงเห็นว่า คณะรัฐมนตรียังไม่สมควรรับหลักการ

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจาก

เป็นเรื่องที่กระทบต่อหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล ในการก่อตั้งครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

นอกจากนี้ยังกระทบกับกฎหมายอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อสถานะคู่สมรส 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงสมควรต้องศึกษาและ

ประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน” หนังสือของกฤษฎีการะบุ 

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะถึงการโหวตของสภาฯ มีรายงานว่า ใน

การหารือวิปรัฐบาลเมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมา วิปรัฐบาลได้แจ้ง

กับ ส.ส.ที่เป็นวิปรัฐบาลจากแต่ละพรรคการเมืองว่า ให้ ส.ส.พรรค

ร่วมรัฐบาลลงมติไม่รับหลักการหรือคว่ำาร่าง กม.สุราก้าวหน้า (แก้ไข 

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต) และร่างแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่าง กม.สมรสเท่าเทียม ที่เสนอโดย 

ส.ส.พรรคก้าวไกล ทั้ง 2 ร่างที่จะพิจารณากันในวันพุธนี้ทั้งหมด ส่วน

ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ที่เสนอโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล และพรรคภูมิไจ

ไทยให้รับโดยพร้อมเพรียง

....สาเหตุที่ ไม่รับร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า เพราะมีการแจ้งให้

วิปรัฐบาลทราบว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลมาว่า ปัจจุบัน

มีโรงงานผลิตสุรา เบียร์ ร่วม 1,800 แห่งทั่วประเทศอยู่แล้ว ถือว่า

เพียงพอ และหากเปิดให้ผลิตง่ายไปจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ประชาชน จะควบคุมการผลิตได้ยาก อีกทั้งกระทรวงการคลังได้

รับปากว่า จะเร่งเสนอแก้ไขกฎกระทรวงกรมสรรพสามิตเพื่อลดขั้น

ตอนการยื่นขออนุญาตผลิตสุรา เบียร์ให้ทำาได้ง่ายขึ้น ทั้งเรื่องทุนจด

ทะเบียน กำาลังการผลิต จึงขอให้วิปรัฐบาล ขอให้ ส.ส.รัฐบาลโหวต

คว่ำาไปก่อน ส่วน พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม มีการแจ้งว่า ในการประชุม 

ครม.ในวันพุธที่ 8 มิ.ย. กระทรวงยุติธรรมจะเสนอร่าง พ.ร.บ.คู่

ชีวิตที่ ให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ให้ ครม.เห็นชอบเพื่อส่งให้

สภาฯ ที่เนื้อหาครอบคลุมกว่าของพรรคก้าวไกล เพราะเป็นการยก

ร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ ไม่ใช่แค่แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์แบบที่ก้าวไกลเสนอ 

“ดังนั้นวิปรัฐบาลจึงเห็นควรให้ ส.ส.รัฐบาลลงมติโหวตไม่รับ

หลักการร่างของพรรคก้าวไกลทั้ง 2 ฉบับให้ตกตั้งแต่วาระแรก” วิปรัฐ

บาลรายหนึ่งระบุ  

ต้องดูว่าการประชุมสภาฯ พุธนี้ 8 มิ.ย. จะมีอะไรพลิกผันไป

จากนี้หรือไม่?.

ขวาง 2 ร่าง กม.‘พรรคก้าวไกล’

สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม

ก
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3บทความ-ในประเทศ

ยับไปสู่บทบาทใหม่ สำาหรับรองเลขานุการคณะ

กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อ

ไทย  โอปอ-อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ที่แม้ว่าจะขยับไป

ตำาแหน่งสูงขึ้น ต้องประชุมร่วมกับแกนนำาและบิ๊กๆ เพื่อไทยทั้ง

หลาย หากมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์   

 แต่ใช่ว่างานที่ถนัด งานกระบอกเสียงของพรรคเพื่อ

ไทย ตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม จะ

ลดน้อยหายลงไป ยามเห็น 

อะไรที่ไม่ถูกไม่ต้อง หรือเจอ

ขั้วตรงข้ามทางการเมือง ผู้มี

อำานาจในรัฐบาลปัจจุบันรุม

ถล่มพรรคเพื่อไทย อนุสรณ์ก็

ยังคงออกมาให้ข้อมูลตอบโต้

อยู่เช่นเคย  

แ ต่ อี ก บ ทบ า ท ท่ี ดู

เหมือนเจ้าตัวจะถูกอกถูกใจ 

และกำาลังสนุก กำาลังเพลิน

ในโลกโซเชียล คงจะเป็นช่อง

ทาง TikTok ต๊ิกต็อก ท่ีกำาลังได้

รับความนิยมแพร่หลาย ด้วย

การอัดคลิป บรรยาย ใส่เสียง ใส่ภาพส้ันๆ แล้วก็โพสต์ลงไป 

ปะหน้าเจ้าตัวเลยได้ถามไถ่ความเป็นมาเป็นไป เหตุไฉนถึงมา

เป็นนักท่องโลกโซเชียล-ติ๊กต็อกได้ เจ้าตัวสาธยายให้ฟังทันที  

“ความจริงแล้ว คนอาจเข้าใจคลิปที่ทำาลงในติ๊กต็อก  

ต้องเป็นคลิปเต้นๆ เท่านั้น แต่จริงๆ ไม่ใช่ เป็นคลิปอะไรก็ได้

ที่เราทำาลงไป อย่างผมมักบรรยาย ใส่ภาพ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ

การเมือง ซึ่งความยาวที่ดีที่สุดไม่ควรเกิน 1 นาที และช่วง

เวลาโพสต์ก็สำาคัญ  

บางคนถนัดโพสต์ช่วงค่ำา บางคนก็ช่วงบ่ายๆ ส่วนผม

มักโพสต์เช้าๆ หน่อย สัก 8 โมง เวลาประมาณนี้ เพราะได้

รับความนิยมกลับมาดี ส่วนเรื่องการตัดต่อภาพ ใส่ภาพ ใส่คำา

บรรยาย มีน้องๆ ช่วยทำา แต่ในเรื่องแนวคิด คอนเทนต์  การ

ลงเสียง ผมทำาเอง   

ทำามาได้สักระยะ ตอนนี้มีคนติดตามกว่า 3.7 แสนแล้ว  

ได้หัวใจ 7 แสนกว่าๆ แล้ว”   

โอปอพูดไปก็ยิ้มไป ถึงความภาคภูมิใจ กำาลังจะไปได้สวย

ในโลกติ๊กต็อก ยามไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ มักควักมือถือออกมา

ถ่ายภาพ บันทึกคลิป เตรียมนำาไปทำาคอนเทนต์  ล่าสุด อย่าง

การเดินทางลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ร่วมกับคณะครอบครัวเพื่อไทย 

อนุสรณ์ควักมือถือคู่ใจออกมาทั้งเก็บภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง  

เป็นอีกคนในเพื่อไทย ที่ขอมุ่งหน้าสู่ โลกโซเชียลเต็ม

รูปแบบ และกำาลังจะก้าวเป็น “ดาวติ๊กต็อก” ทางการเมือง

ในอนาคต. 

ม้าไม้ 

ดาว TikTok

ข

ตั้งกรรมการเฝ้าระวังปลดล็อกกัญชา

เรื่องของคน-ผลของงาน

อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

มดมุก “ไล่นายกฯ” กันแล้วซิท่า?

ตอนน้ี เลยหันมา “ไล่ลุงป้อม” ลงจาก “หัวหน้าพรรค” พลังประชา

รัฐ แล้วให้นายกฯ ข้ึนไปน่ังแทน!

มุกน้ีจืด

มันต้องบอกว่า ให้นายกฯ มาเป็นหัวหน้าพรรคแทนลุงป้อม แล้ว

สลับให้ลุงป้อมข้ึนไปน่ังเก้าอ้ีนายกฯ แทน อย่างน้ีค่อยแซ่บ

แบบน้ีแสดงว่า “แก๊งไล่นายกฯ” บ่มิไก๊ หมดทางย้ือยุด  “นายกฯ 

ประยุทธ์” ให้อยู่ครบเทอมแล้ว

เท่ากับบางพรรคยอมรับสภาพ “ฝ่ายแค้นครบเทอม” ก้มหน้าลาก

เกวียนพาหัวหน้าครอบครัวใหญ่ ไปโรดโชว์ “แลนด์สไลด์” ตามแถบถ่ิน

ดินแดนอีสาน แบบโทรมๆ

ก็น่าเห็นใจนะ!

เลือกต้ัง ปี ๖๒ ส.ส.ก็ได้มากกว่าเขา แทนท่ีจะต้ังรัฐบาลได้ แต่

เพราะ “เขลากว่าเขา”

จึงต้องเป็นฝ่ายค้าน “แบบแค้นๆ” จนครบเทอม

เห็นซู่ซ่าเป็นฟางสุมไฟอยู่พัก เท่ียวตะโกน “รัฐบาลขาลง..รัฐบาล

ขาลง” คนเบื่อนายกฯ แล้ว

แล้วไหงพรรค “ขาข้ึน” จึงกลายเป็น “ขาหัวหน้าครอบครัวใหญ่” 

ข้ึนไปก่ายหน้าผากซะอย่างน้ันเล่า?

ก็ห่วงพรรคตัวเองเหอะนะ 

เอาให้แลนด์สไลด์ตามโม้ให้ได้ก็แล้วกัน เห็นเปล่ียนจากพรุ่งน้ี เพื่อ

นาย เป็นวันน้ี เพื่อนาย 

ก็อย่าต้องเปล่ียนเป็น “ปะรืนน้ี” ไปอีกก็แล้วกัน เด๋ียวจะได้หัวเราะ

กันฟันโยก!

นายกฯ ประยุทธ์น่ะ เท่าท่ีผมสังเกตจากการทำางานท่าน “อยู่กับ

ปัจจุบัน”

อดีต “ไม่ย้อนกลับ” แต่มุ่งไกล “สู่อนาคตประเทศ” 

ดังน้ัน จะข้ึน-จะลง ท่านไม่ค่อยสน สนแต่งานท่ีสุมเฉพาะหน้าอัน

เป็นปัจจุบัน เช่น การเป็นเจ้าภาพประชุม  APEC เดือนพฤศจิกา

ท่ีฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็อภิปรายไป จะยื่นตีความ “นา

ยกฯ ๘ ปี” ตอนเดือนสิงหาก็ยื่นไป 

อยู่ได้...ท่านก็อยู่ทำางานไป ถ้าล้มได้...ท่านก็กลับไปนอนแต่งเพลง

อยู่กับบ้าน สบายไป!

ชีวิตคนน่ะ มันง่ายๆ

ท่ีมันยาก เพราะไอ้ “ความอยาก” ไร้ลิมิตของมนุษย์มากตัณหาน่ัน

ตะหาก ท่ีทำาให้มันยาก

ภาษาฝร่ังเขาว่าไงนะ เคยได้ยินเขาพูดกัน step by  step น่ัน

น่ะ รู้จักม้ัย?

ไอ้คนแดนไกล ตอนวาสนามาสู่ ก็เหิมเกริม ทระนง-หลงตน ลืม

คำาว่า step by step 

น่ันมิใช่หรือ...?

จึงกลายเป็น “กระสือลอยไส้” ไม่ได้ผุด-ไม่ได้เกิด จนบัดป่านน้ี 

กลายเป็น “ผีเฝ้าคลับเฮาส์”

พวกหมาเห่าใบตองแห้งท้ังหลาย นำามาพิจารณาทบทวนตัวเอง

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

ผลงานท่ี “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” ทำาเอาไว้ เมื่อคร้ังดำารงตำาแหน่ง 

“ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” มีรายละเอียดดังน้ี

-อัศวินเป็นคนทำาให้คลองสวยหลายสาย

-อัศวินเป็นคนปรับปรุงและสร้างสวนสาธารณะเพ่ิมข้ึนหลายแห่ง

-อัศวินเป็นคนจัดระเบียบทางเท้าและนำาสายไฟลงดินไปกว่า  133,050 

เมตร ใน 21 เส้นทาง

-อัศวินเป็นคนลดพ้ืนท่ีน้ำาท่วมขังจาก 24 แห่งจนเหลือ 9  แห่ง

-อัศวินเป็นคนท่ีสามารถประสานสิบทิศจนงานเดินหน้าอย่างรวดเร็ว

-อัศวินเป็นคนท่ีไม่มีข้อครหาในเรื่องคอร์รัปชันใดๆ

-อัศวินเป็นคนทำาให้ กทม.ได้รางวัลระดับโลกถึง 4 รางวัล

-อัศวินวางแผนเปล่ียนสายสื่อสารของ กทม.ภายในอีก 3 ปี  2,228.07 

กิโลเมตร

-คลองโอ่งอ่าง พัฒนาพ้ืนท่ี ปี 2560 เปิดใช้เป็นทางการในวันลอย

กระทง ปี 2563

* ถนน อุโมงค์ ทางลอดคนเดิน

-โครงการสร้างทางลอดแยกมไหสวรรย์เปิดใช้งาน เม.ย.60

-โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เปิดใช้งาน  ก.พ.61

-โครงการก่อสร้างทางลอด ถนนพัฒนาการ-รามคำาแหง-ถาวรธวัช 

เปิดใช้งาน ธ.ค.61

-โครงการขยายถนนสุทธาวาส และก่อสร้างสะพานข้ามแยก ถนน

จรัญสนิทวงศ์ เปิดใช้งาน ก.พ.64

-โครงการสร้างทางเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 

2 เปิดใช้งาน เม.ย.64

-โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เปิดใช้งาน ก.พ.65

-โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองบางเขน เปิดใช้งาน มี.ค.65

* สวนสาธารณะ

-ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน เปิดใช้งาน 

เม.ย.61

-สวนศิริภิรมย์ เขตมีนบุรี เปิดใช้งาน พ.ค.61

-สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร เปิดใช้งาน ก.ค.61

-สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เขตบางบอน เปิดใช้งาน ก.ย.61

-สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค เปิดใช้งาน ส.ค.62

-สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง เปิดใช้งาน ม.ค.64

-สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เขตพระนคร เปิดใช้งาน ก.ค.64

-สวนวัดหัวลำาโพงรุกขนิเวศน์ เขตบางรัก เปิดใช้งาน ก.ย.64

-สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เขตบางรัก เขตสาทรและเขต

ยานนาวา เปิดใช้งาน ธ.ค.64

-สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ เขตบางขุนเทียน เปิดใช้งาน 

มี.ค.65

* การศึกษา

-เพ่ิมค่าอาหารใน รร.กทม.ระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วันละ 

40 บาท โดยอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในสังกัด 437 รร. คนละ 25 บาท/วัน

-นักเรียนระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 จัดสรรค่าอาหาร

กลางวันสมทบเพ่ิมอีกคนละ 4 บาท/วัน จากเดิมท่ีได้คนละ 21 บาท

จากรัฐบาล

-เพ่ิมหลักสูตรฝึกอาชีพใน รร. อาทิ ช่างเสริมสวย อาหารว่าง 

และแฟช่ันดีไซน์

-โครงการทุนเอราวัณ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาควิชาบรรเทา

สาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

* การจราจร

-ให้บริการเรือไฟฟ้า เส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ต้ังแต่ท่าเรือ

สถานีรถไฟหัวลำาโพง ถึงท่าเรือตลาดเทวราช ครอบคลุมเขตพระนคร 

เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตปทุมวัน เปิดใช้งาน พ.ย.65

-ให้บริการเรือไฟฟ้าคลองแสนแสบ ส่วนต่อขยายช่วงวัด

ศรีบุญเรือง สำานักงานเขตมีนบุรี เปิดใช้งาน ก.พ.65

-เปิดบริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวช่วงแบร่ิง-สมุทร 

ปราการ เปิดให้บริการ เม.ย.60 และส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-

สะพานใหม่-คูคต เปิดให้บริการ ธ.ค.63 

-โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะท่ีหน่ึง 

(สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน) เปิดให้บริการ ธ.ค.63

* สุขภาพ

-เปิดอาคารผู้ป่วยนอก (โอพีดี) โรงพยาบาลคลองสามวา  เปิด

ให้บริการ ก.ย.60

-เปิดโรงพยาบาลบางนา เปิดให้บริการ ธ.ค.61

* ทัศนียภาพ

-นำาสายส่ือสารหรือสายไฟฟ้าลงดิน 21 เส้นทาง อาทิ 

ถ.ราชปรารภ ถ.พหลโยธิน ถ.ลาดพร้าว ถ.รัชดาภิเษกถึง ถ.พระรามเก้า 

และ ถ.รัชดาภิเษกถึง ถ.อโศก ถ.พระราม 4 ถ.พระราม 3 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 

ถ.วิทยุ ถ.นานาเหนือ ถ.ชิดลม

* ป้องกันน้ำาท่วม

-อุโมงค์ระบายน้ำาหนองบอน เปิดใช้ปี 2565

-ธนาคารน้ำาใต้ดิน บริเวณวงเวียนบางเขน เปิดใช้งานปี 61

-ธนาคารน้ำาใต้ดิน บริเวณใต้ถนนอโศก-ดินแดง เปิดใช้งานปี 61

* ความปลอดภัย

-เพ่ิมสถานีดับเพลิงและกู้ภัย 11 แห่ง อาทิ สถานีดับเพลิงและกู้ภัย

ดอนเมือง เปิดใช้งาน ก.ย.62 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้า เปิดใช้งาน 

ส.ค.63 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน เปิดใช้งาน ต.ค.62

-เพ่ิมกล้องวงจรปิดและติดต้ังใหม่ 20,217 ตัว

* เทคโนโลยี

-เปิดแอปพลิเคชัน “BMA Q” บริการจองคิวล่วงหน้า เปิดใช้

งาน มิ.ย.63

-เปิดแอปพลิเคชันหมอ กทม. บริการนัดหมายบริการผู้ป่วยนอก 

รพ.ในสังกัด กทม. เปิดใช้งาน มี.ค.65

-เปิดป้ายรถเมล์รูปแบบใหม่ Smart Bus Shelter เปิดใช้งาน ก.ค.63

................ฯลฯ.............

ล้นพ้ืนท่ี เอาเท่าน้ี อย่างเดียวท่ีขาด 

คือขาด อัศวิน “ตีกิน” เท่าน้ันแหละ!

กันไว้บ้างก็ดี

นายกฯ น่ะ step by step ไม่สังเกตหรือ จึงอยู่เป็นนายกฯ ได้ถึง ๔+๔ ปี 

ส่วนจะอีกซัก ๔ ปี หรือไม่น้ัน “นายกฯ” ยังเฉยๆ แล้วคนอื่นจะต้องไป

เดือดร้อนอะไรกับชีวิตเขา 

เอาตัวเราเอง-พรรคเราเอง “ให้รอด” ก่อนมิดีกว่าหรือ  ท่ีจะต้องไป

กระตือรือร้นกับอนาคตคนอื่นเขา 

ถ้าเขาย้อนว่า “แล้วมาเสือกอะไรกับชีวิตกู” ก็จะต้องไปต้ังกระทู้จอง

เวรกันไม่จบ-ไม่ส้ิน

อยากเตือน “ครอบครัวใหญ่” ว่า พ่ีๆ น้องๆ ในอีสานวันน้ี ความรู้-ความ

เข้าใจใน “การบ้าน-การเมือง” ไม่เหมือนยุคเผาบ้าน-เผาเมืองแล้ว 

ท่ีใครเคยตะโกนจากแดนไกล คร้ังน้ัน......

“พ่ีน้อง...ให้ไปรวมตัวกันท่ีหน้าศาลากลาง ให้รอสัญญาณ แล้วเผาไป

เลย” น้ัน เขาตาสว่างแล้ว รู้เช่นเห็นสันดานแล้ว ไม่หลงคารมอีกต่อไปแล้ว

ตอน “ติดคุก” มีหมาซักตัว จากแดนใกล้-แดนไกล มาเห็นหัวม้ัยล่ะ?

ยุคน้ัน ๑๐๐ บาท กว่าจะถึงมือชาวบ้าน เหลือ ๓๐-๔๐  บาท 

แต่ยุคนายกฯ ประยุทธ์ ไม่ต้องผ่านหน้าม้า ไม่ต้องผ่านหัวคะแนน และ

ไม่มีใครชักหัวคิว 

๑๐๐ บาท โอนเข้า “เป๋าตัง” โอนเข้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ครบ 

๑๐๐ ทุกบาท-ทุกสตางค์!

ฉะน้ัน อย่าตีค่าคนอีสานว่า “หมูในอวย” จะเลือกต้ังที ก็แห่แหนลงไป

ประจ๋อ-ประแจ๋ที ก็ย่ามใจว่าเขาจะหลงคารม แล้วเลือกแม้เสาไฟฟ้าเหมือน

ตะก่อน

ระวังเถอะ รอบน้ี พ่ีน้องอีสาน เขาจะให้บทเรียน โดยถีบหัวจนแลนด์

ถล่ม ฝังจมดิน!

คนครอบครัวใหญ่เองก็เถอะ ดูว่าชักจะไม่แน่ใจกับพ่ีน้องอีสานเหมือน

กัน แต่ก่อน สีพรรคต้อง “แดงแจ๊ด”

แต่ตอนน้ี สังเกตให้ดี.........

จาก “แดงสีเลือด” จางเป็น “แดงอมส้ม” กระเดียดไปอิงฐานคะแนน

พรรคก้าวไกลแล้วเห็นม้ัย?

วันน้ี ความจริงไม่มีอะไรจะคุย ฉะน้ัน เอาแค่น้ีละกัน ขอตีกินจาก “เว็บ

ไทยโพสต์” ท่ีลงข่าวเก่ียวกับข้อความท่ีชาวเน็ตโพสต์ผลงาน อดีตผู้ว่าฯ กทม. 

“พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง” มาให้อ่านกันเล่นๆ ละกัน

ห

ชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 

5 พ.ศ. 2565  จะบังคับต้ังแต่

วันท่ี 9 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป ว่า

ระหว่างน้ีรัฐบาลเตรียมต้ังคณะ

กรรมการบูรณาการนโยบายพืช

กัญชาและกัญชง โดยคำาส่ังนายก

รัฐมนตรี ประกอบด้วย รองนายก

รัฐมนตรี, รมว.สาธารณสุข, รมว.

ยุติธรรม, คณะกรรมการ ป.ป.ส., 

ปลัดกระทรวงต่างๆ เช่น ต่าง

ประเทศ, เกษตรและสหกรณ์, 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์,  อธิบดีกรมศุลกากร, 

ตำารวจ, คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ, รามาธิบดี, ศิริราช นัก

วิชาการและภาคประชาชน 

คณะกรรมการบูรณาการ

นโยบายพืชกัญชาฯ ทำาหน้าท่ีใน

ประเด็นต่างๆ อาทิ การรับคำาร้อง

ทุกข์ การหามาตรการทางกฎหมาย

เพื่อดูแลปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

ระหว่างวันท่ี  9 มิ.ย.65 ไปจนกว่า 

พ.ร.บ.กัญชาจะมีผลใช้บังคับ รวม

ถึงการทำาความเข้าใจกับองค์การ

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ In-

ternational Narcotics Control 

Board หรือ INCB ถึงนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย 

รวมถึงทำาความเข้าใจกับประเทศ

เพ่ือนบ้านซ่ึงมีชายแดนติดกับ

ประเทศไทย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

กัญชาล้นทะลักระหว่างกันภาย

หลังเปิดกัญชาเสรี ตลอดจนการ

ทำาความเข้าใจกับประชาชนเก่ียว

กับพิษภัยของกัญชา กัญชงท่ีมีอยู่ 

ซ่ึงมีพฤติการณ์หลายอย่างท่ีรัฐจะ

ยังควบคุม

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า รอง

นายกรัฐมนตรียังได้แจ้งท่ีประชุม 

ครม.ทราบถึงผลทางกฎหมาย

ต้ังแต่วันท่ี 9 มิ.ย.65  ประชาชน

ท่ัวไปจะสามารถปลูกกัญชาได้ 

รวมถึงการเสพ การสูบ การ

บริโภคกัญชา กัญชง สามารถ

ทำาได้ โดยถูกกฎหมาย ขณะท่ี

การผลิตสารสกัดจากกัญชา กัญ

ชง ท่ีมีค่า  THC ไม่เกินร้อยละ 

0.2 จะไม่เป็นยาเสพติด นอกจาก

น้ี ยังจะมีผลให้ต้องมีการปล่อย

นักโทษและผู้ต้องขังในคดีกัญชา

ประมาณ 4,227 คน ต้องจำาหน่าย

คดีกัญชาท่ีอยู่ในศาล 7,488 คดี 

เงินท่ียึดไว้ในคดีกัญชา 110 ล้าน

บาท ต้องคืนให้แก่เจ้าของ และ

กัญชาของกลางท่ียึดไว้รอคำา

พิพากษา 16,030 กิโลกรัม จะต้อง

คืนแก่เจ้าของเช่นกัน  ซ่ึงกัญชา

จำานวนน้ีไม่สามารถเผาทำาลายได้ 

เนื่องจากศาลยังไม่มีคำาพิพากษา

ให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซ่ึงในส่วน

น้ีจะต้องมีมาตรการมาดูแลเพื่อ

ป้องกันปัญหาการกระจายกัญชา

ส่วนน้ีสู่ท้องตลาดต่อไป.

รัฐสภา • “สุทิน” คาดถก 

พ.ร.บ.ตำารวจฯ ลากยาว เหตุมี

ประเด็นเห็นต่างเยอะ แต่ไม่กระ

ทบไทม์ไลน์ กม.ลูก ห่วงไม่ปฏิรูป

จะสร้างระยะห่าง ปชช.  

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 นาย 

สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

(พท.) ในฐานะประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) 

ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ. ... ในวัน

ที่  9-10 มิถุนายนนี้ว่า ร่างมี

เนื้อหาและประเด็นเยอะ กมธ. 

และ ส.ส.ต้องใชเวลาทำาการ

ศึกษา นอกจากนี้ยังมีประเด็น

ที่เห็นต่างกันเยอะ จึงคาดว่าจะ

ใช้เวลาพิจารณาช้าและใช้เวลา

มากกว่ากฎหมายอื่น 

เมื่อถามต่อว่า จะใช้เวลา

เกิน 2 สัปดาห์หรือไม่ นาย

สุทินกล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่า

จะพิจารณาจบในวันท่ี 9-10  

มิถุนายนหรือไม่ แต่เราอยากให้

จบ แต่ถ้าจบไม่ได้เรายังมีเวลา

อีกสัปดาห์หน้า เมื่อถามว่าเท่า

ท่ีศึกษากฎหมายฉบับน้ีมีความ

แตกต่างจากฉบับเดิมหรือไม่ และ

คิดว่าจะช่วยการปฏิรูปตำารวจ

หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า น่ีก็

เป็นส่ิงท่ีหลายคนเป็นห่วงว่าอาจ

จะไม่ใช่การปฏิรูป แต่จะเป็นการ

เพ่ิมอำานาจให้ตำารวจห่างไกล

ประชาชนมากข้ึนไปอีก ซ่ึงยัง

เป็นความเห็นท่ีแตกต่างกันอยู่ 

จึงยังต้องถกกันอีกเยอะ เมื่อถาม

ว่า หากการพิจารณาร่างกินเวลา

จะกระทบไทม์ไลน์กฎหมายลูก 

2 ฉบับหรือไม่ นายสุทินกล่าว

ว่า อาจจะกระทบแต่ก็คงไม่มาก 

เพราะเชื่อว่ากฎหมายลูกจะเข้า

สู่การพิจารณาช่วงปลายเดือน

มิถุนายน และก็จะจบ.

ส่งนักโทษชั้นดี1พันคน

ลอกท่อต้นเดือนหน้า
ดินแดง • “ชัชชาติ” หารือ “กรม

ราชทัณฑ์” นำา “ผู้ต้องขัง” ลอก

ท่อทั่วกรุง เผยเบื้องต้น 100 

กม.แรก เริ่ม 1  ก.ค. นี้

เมื่อวันท่ี 7 มิ.ย.65 ท่ีห้อง

ประชุมชีนิมิตร ช้ัน 6  สำานักการ

ระบายน้ำา (สนน.) ศาลาว่าการ 

กทม. 2 (ดินแดง) นายชัชชาติ 

สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าฯ กทม. ประชุม

ร่วมกับ นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ 

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เร่ืองการ

ดำาเนินงานล้างทำาความสะอาด

ท่อระบายน้ำาให้กรุงเทพฯ จาก

น้ันได้แถลงว่าปัจจุบัน กทม.มีท่อ

ระบายน้ำาท่ีจำาเป็นต้องลอก 6,500 

กิโลเมตร โดย สนน.ดูแลเส้นเลือด

ใหญ่อยู่ประมาณ 2,000 กิโลเมตร 

และเขตดูแลเส้นเลือดฝอยท่ีเป็น

ท่อย่อยประมาณ 4,500 กิโลเมตร 

ซ่ึงปีน้ีลอกไปแล้วประมาณ 2,000 

กิโลเมตร แต่ในช่วง 4 เดือนท่ี

เหลือของปีงบประมาณ 65 ยัง

พอมีงบประมาณเหลืออยู่ จึงได้

หารือกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดย

ให้กรมราชทัณฑ์ดำาเนินการเร่ิม

ในวันท่ี 1 ก.ค.น้ี โดยให้ทำาให้ได้

มากท่ีสุด 

โดยจะให้แต่ละเขตหาจุด

ท่ีต้องลอกมา และดูตามระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ กทม.

สามารถจ้างกรมราชทัณฑ์ได้

โดยตรง ตามกฎกระทรวงกำาหนด

พัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ

ท่ีรัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ปี  2563 (วิธีพิเศษ) เพราะเป็น

รัฐบาล-รัฐบาล แต่หากสามารถ

ทำาได้ก่อน 1 ก.ค.จะเป็นเรื่องดี 

เพราะปัญหาน้ำาท่วมประชาชน

ไม่รอ

“ในช่วงระหว่างการลอก

ท่อขอความร่วมมือประชาชนใน

ละแวกน้ันออกมาดู เพื่อจะได้

รู้ว่าภายในท่อมีอะไรอุดตันอยู่

บ้าง เพราะบางแห่งมีไขมันอุด

ตัน แสดงว่าบ้านเรือนแถวน้ันท้ิง

ไขมันลงมาจึงเกิดการอุดตัน ดัง

น้ันจะได้เห็นว่าเราให้ความร่วม

มือไม่ใช่ลอกท่ออย่างเดียว แต่

ประชาชนให้ความร่วมมือในการ

ต้ังบ่อดักไขมัน จึงเกิดการสร้าง

ความร่วมมือท้ัง 2 ฝ่าย” นายชัช

ชาติกล่าวและว่า เบ้ืองต้นต้ังเป้า

ขุดลอกท่อ 500 กิโลเมตร แต่

งบประมาณมีอยู่ 15  ล้านบาท 

สามารถทำาได้ก่อน 100 กม.ทันที 

ซ่ึงเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล ถึง

แม้เอกชนจะเสนอราคาต่ำาแต่

คุณภาพกลับไม่ได้ 

ด้านนายอายุตม์กล่าว

ว่า นักโทษที่มาทำางานส่วนนี้จะ

มาตามความสมัครใจ ซึ่งกรม

ราชทัณฑ์จะมีอาหาร เครื่องดื่ม 

เป็นสวัสดิการไว้รองรับ รวม

ถึงสวัสดิการในการดูแลหาก

ได้รับบาดเจ็บจากการทำางาน 

และกำาไรที่ ได้จากการจ้างงาน 

70 เปอร์เซ็นต์จะยกให้นักโทษ 

เพื่อเก็บไว้เป็นทุนภายหลังพ้น

โทษกลับคืนสู่สังคม ทั้งนี้ ได้มี

การเตรียมความพร้อมนักโทษ

ชั้นเยี่ยมจำานวน 1,000 คน จาก 

10 เรือนจำา โดยทุกคนได้รับ

วัคซีนโควิด-19 ครบโดส และ

ก่อนเข้าออกเรือนจำาต้องตรวจ 

ATK ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ห้าม

พบปะญาติที่มาเยี่ยม หรือออก

ไปเดินในตลาดพื้นที่สาธารณะ

นอกพื้นที่งาน.

ฝ่ายค้านข้องใจกม.ปฏิรูปตร.

เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พล.อ.                                                       

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

แถลงหลังเป็นประธานประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในท่ี

ประชุมมีการหารือถึงการปฏิบัติ

ตัวของประชาชนและการบังคับ

ใช้กฎหมายกรณีกัญชา กัญชง

ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด

ประเภทท่ี 5 ต้ังแต่วันท่ี 9 มิ.ย.น้ี

เป็นต้นไป โดยเฉพาะการปลูก 

เสพ สูบ บริโภค สามารถทำาได้

ถูกกฎหมาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ

ทำาได้อย่างเสรี 100 เปอร์เซ็นต์ 

เพราะพิษภัยของกัญชายังคงมี

อยู่ มีพฤติกรรมการใช้บางเรื่องท่ี

รัฐจำาเป็นต้องควบคุม อาทิ การ

สูบต้องไม่ก่อความรำาคาญกับ

ผู้อื่น การสูบแล้วขับรถอาจผิด

กฎหมายเหมือนเมาแล้วไม่ขับ 

การใช้ช่อ ดอก ซ่ึงมีสารเสพติด

ต้องระมัดระวัง ห้ามจำาหน่ายแก่

เด็ก การผลิตจำาหน่ายต้องมีการ

เสียภาษี 

นายกฯ กล่าวว่า อย่างไร

ก็ตามจะมีกฎหมายใหม่เพ่ือ

กำาหนดรายละเอียดต่อไป ปัจจุบัน

เราอยู่ระหว่างการเสนอร่าง 

พ.ร.บ.กัญชาต่อสภา ยังต้องใช้

ระยะเวลาพอสมควร ต้ังแต่วัน

ทำาเนียบรัฐบาล • “บ๊ิกตู่” เตือนปลดล็อกกัญชา 9 มิ.ย.ไม่ใช่เสรี 100% 

ต้ัง กก.ดูแลความเรียบร้อยหลังปลดล็อกจนกว่า กม.มีผลบังคับ ปล่อย

ตัวผู้ต้องขังกว่า 4  พันคน 

นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หารือกับนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรม

ราชทัณฑ์ ให้ผู้ต้องขังช่วยล้างทำาความสะอาดท่อระบายน้ำา โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน

ร่วมประชุมด้วย ที่ ห้องประชุมชีนิมิตร  ชั้น 6 สำานักการระบายน้ำา  เขตดินแดง

ท่ี 9 มิ.ย.จนวันท่ีกฎหมายมีผล

บังคับใช้ รัฐบาลได้ต้ังคณะทำางาน

จากหน่วยงานต่างๆ และภาค

ประชาชน บูรณาการนโยบาย

พืชกัญชาและกัญชง เพื่อกำากับ

ดูแลในช่วงรอยต่อน้ีให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย สร้างการรับรู้ให้

แก่ประชาชน ตลอดจนการรับ

เรื่องร้องเรียนต่างๆ ท่ีอาจจะเป็น

ปัญหาจากความไม่เข้าใจกัน 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล 

รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี กล่าวว่า นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ได้

รายงานให้ท่ีประชุม ครม.ทราบ

ถึงแนวทางท่ีรัฐบาลได้เตรียม

การเพ่ือรองรับกรณีประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  เรื่องระบุ



ากกล่าวถึงเมืองท่าสำาคัญของเวียดนามที่มีศักยภาพรอง  

รับการนำาเข้า-ส่งออกสินค้าจำานวนมาก และสามารถเชื่อม

โยงกับเส้นทางเดินเรือไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก หลายคน

อาจนึกถึงท่าเรือไฮฟอง หวุงเต่า ไซ่ง่อน หรือดานัง ซึ่งค่อน

ข้างคุ้นชินสำาหรับคนไทย อย่างไรก็ตามยังมีอีกบางพื้นที่ซึ่งผู้ที่ติดตาม

ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั้งทางบก

และทางทะเลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง อาจจะเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างก็

คือ “ท่าเรือหวุงอ๋าง” ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญอีกแห่งหนึ่งของ

เวียดนาม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นท่าเรือสากลขนาดใหญ่ และ

เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจากพื้นที่ส่วนในของอินโดจีนซึ่งไม่มีทางออกสู่

ทะเล (Land Lock) ออกไปยังเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิก 

โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทย ในบทความนี้ผู้เขียนจึงต้องการนำาเสนอเรื่องราวและข้อมูล

ของท่าเรือหวุงอ๋าง ทั้งในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การ

คมนาคม ความสัมพันธ์ระหว่างลาว-เวียดนาม และศักยภาพของท่า

เรือหวุงอ๋างในปัจจุบัน

การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างลาวตอนกลางและเวียดนาม

ในยุคอาณานิคม

การเป็นประเทศที่ ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Land Lock) เป็น

ปัญหาสำาคัญที่รัฐบาลและผู้ปกครอง สปป.ลาวแทบทุกยุคสมัยจะ

ต้องตระหนักถึงเพื่อแสวงหาหนทางในการสร้างความเชื่อมโยงจาก

พื้นที่ตอนในออกไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ 

แนวคิดและโครงการสร้างความเชื่อมโยงจากลาวตอนกลางออกไป

ยังมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ปรากฏขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่ยุคอาณานิคม

เป็นต้นมา โดยในปี ค.ศ.1924 ได้มีการเปิดใช้เส้นทางหมายเลข 8 

จากเมืองท่าแขก (แขวงคำาม่วน) ไปยังเมืองวิง (จังหวัดเหงะอาน) 

ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลในเวียดนามตอนกลาง ในขณะที่เส้นทาง

หมายเลข 9 ที่เชื่อมโยงระหว่างแขวงสะหวันนะเขตและจังหวัดกวาง

ตรี ก็ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการในอีกสองปีถัดมา เส้นทางสัญจร

ดังกล่าวได้สร้างความสะดวกให้แก่การเดินทาง การขนส่งสินค้า 

และผู้คนจากลาวตอนกลางออกไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ของ

เวียดนามเป็นอย่างมาก ในปี ค.ศ.1927 ยังได้ปรากฏแนวคิดในการ

สร้างเส้นทางรถไฟสายเตินเอิ๊บ (เวียดนาม)-ท่าแขก (ลาว) ระยะ

ทางรวม 187 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางจาก

ลาวตอนกลางไปยังพื้นที่ชายทะเลของเวียดนาม จากนั้นในปี ค.ศ.

1939 การรถไฟอินโดจีนก็ได้เปิดบริการขนส่งสินค้าแบบผสมผสาน

ระหว่างรถไฟ-กระเช้าลอยฟ้า-รถยนต์ โดยเริ่มจากสถานีต้นทาง

ที่เตินเอิ๊บ ในจังหวัดกวางบิ่ง ผ่านไปทางช่องเขา หมุสะ บ้านนา

เพ้า โดยมีปลายทางที่เมืองท่าแขกบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำาโขง อย่างไร

ก็ตาม การพัฒนาการขนส่งทางรางและทางถนนระหว่างลาว-

เวียดนามได้หยุดชะงักลง โดยเฉพาะในช่วงสงครามอินโดจีนและ

ต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดยุคสงครามเย็น อาจกล่าวได้ว่าความพยายาม

ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างลาวและเวียดนาม มิใช่เรื่องใหม่

ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน หากแต่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างยาวนานเมื่อ

เกือบศตวรรษที่ผ่านมา

ท่าเรือหวุงอ๋าง สัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์แบบพิเศษ

ระหว่างลาวและเวียดนามในยุคปัจจุบัน

ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การดำาเนินนโยบายหนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ส่งผลให้จีนขยายบทบาทของ

ตนลงไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายดัง

กล่าวได้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างลาว-จีนมีความใกล้ชิดกันมาก

ยิ่งขึ้น รัฐบาลจีนได้กระชับความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือต่อลาว

ทั้งในระดับพรรค รัฐบาล รวมถึงการพัฒนากองทัพอย่างใกล้ชิดมาก

ยิ่งขึ้น โครงการรถไฟจีน-ลาวที่มีความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร 

และการก่อสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าที่ลงทุนโดยจีนถือเป็นผลจากการ

ขยายอิทธิพลของจีนในลาวอย่างเด่นชัด รูปแบบทางความสัมพันธ์

ระหว่างปักกิ่งและเวียงจันทน์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างลาว-เวียดนาม ซึ่งมักจะถูกเปรียบเปรยว่าเป็นสอง

ชาติที่มีความสัมพันธ์แบบพิเศษ เนื่องจากเคยร่วมมือกันจับอาวุธต่อสู้

กับเจ้าอาณานิคมในช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามต่อต้านอเมริกา

ในขณะเดียวกัน สปป.ลาวเองก็ยังเผยให้เห็นถึงความพยายาม

ในการรักษาความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับเวียดนามไว้อยู่เสมอ 

นอกจากนั้น ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และพิกัดที่ตั้งของลาวยังได้ส่ง

ผลให้เวียดนามมีความสำาคัญในฐานะเส้นทางออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก

อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น โครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพื่อ

เชื่อมโยงลาวเข้าสู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำาคัญของเวียดนาม โดย

เฉพาะการสร้างความเชื่อมโยงไปยังอ่าวหวุงอ๋าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ท่า

เรือหวุงอ๋าง” ในภาคกลางตอนบนของเวียดนาม จึงได้รับการผลัก

ดันจากทั้งสองฝ่ายอย่างมีนัยสำาคัญ ทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์แบบพิเศษระหว่างลาวและเวียดนาม 

ในปี ค.ศ.2009 รัฐบาลเวียดนามยังได้อนุมัติให้ท่าเรือหวุงอ๋างอยู่ภาย

ใต้การบริหารจัดการแบบร่วมทุนระหว่างเวียดนาม-ลาว โดยมีการจัด

ตั้งบริษัท Lao-Viet International Port ให้เป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือ

แห่งนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การสร้างความเชื่อมโยงในแนวตัดขวาง

จากลาวเข้าสู่เวียดนามยังคงมีความสำาคัญ และถือเป็นปัจจัยหลัก

ในการยึดโยงสองชาติลาว-เวียดนามเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้วาทกรรม

ความสัมพันธ์แบบพิเศษต่อไป  

อ่าวหวุงอ๋าง ทางออกสู่ทะเลที่ใกล้ที่สุดของลาวและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

อ่าวหวุงอ๋าง (Vũng Áng) ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายทะเลของอำาเภอ

กี่แอ็ง จังหวัดฮาติงห์ ในภาคกลางตอนบน ซึ่งเป็นอาณาบริเวณที่

แคบที่สุดของประเทศเวียดนาม จังหวัดฮาติงห์ยังมีพื้นที่ชายแดน

ทางด้านทิศตะวันตกติดกับแขวงบอลิคำาไซ และแขวงคำาม่วน สปป.

ลาว นอกจากนั้นฮาติงห์ยังมีชายฝั่งทะเลที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก

ระยะทาง 137 กิโลเมตร และนับเป็นชายฝั่งทะเลจีนใต้ที่ตั้งอยู่ใกล้

กับนครหลวงเวียงจันทน์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมาก

ที่สุด ทางด้านการคมนาคม จังหวัดฮาติงห์มีโครงข่ายถนนที่สำาคัญ

หลายสาย เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1A อันเป็นเส้นทาง

สัญจรสายสำาคัญที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค

ใต้ของเวียดนาม เส้นทางหมายเลข 8A (ส่วนหนึ่งของทางหลวงสาย

เอเชีย AH15) ที่เริ่มต้นจากจุดตัดบนเส้นทางหมายเลข 13 ในแขวง

บอลิคำาไซ ผ่านเมืองคำาเกิด หลักซาว ด่านชายแดนน้ำาพาว-เกิ่วแจว 

เข้าสู่อำาเภอเฮืองเซิน อำาเภอดึ๊กเถาะ ไปบรรจบกับเส้นทางหมายเลข 

1A ที่อำาเภอห่งหลิง จังหวัดฮาติงห์ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงจังหวัด

นครพนมและแขวงคำาม่วน โดยเส้นทางหมายเลข 12 ผ่านเมือง

มหาชัย ยมราช ด่านชายแดนนาเพ้า-จาลอ เพื่อเดินทางต่อไปยังหวุง 

อ๋างด้วยระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตรเท่านั้น นอกจากนั้นฮาติงห์            

ยังมีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค

ใต้ของเวียดนาม ตัดผ่านจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ของตัวจังหวัด ด้วย

ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานั้น อ่าวหวุงอ๋างซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฮาติงห์จึงมี

ศักยภาพในการเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายการคมนาคมในรูปแบบต่างๆ 

และสามารถผลักดันให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำาคัญของเวียดนาม 

ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในอนาคต  

ศักยภาพของท่าเรือหวุงอ๋างกับการเชื่อมโยงลาวและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ข้อมูลจากฝ่ายเวียดนามระบุว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ท่า

เรือหวุงอ๋างได้รับการจับตามองจากกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล

เป็นอย่างมาก เนื่องจากตั้งอยู่บนพิกัดที่มีความสะดวกในการเชื่อมโยง

ไปยังเส้นทางขนส่งทางทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก นอกจากนั้นอ่าว 

หวุงอ๋างที่มีความลึกโดยธรรมชาติตั้งแต่ 11-22 เมตร ยังเอื้ออำานวย

ต่อการรองรับเรือขนส่งสินค้าที่มีระวางบรรทุกระหว่าง 50,000-

300,000 DWT และเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ที่มีระวางบรรทุก 4,000 

TEU ท่าเรือหวุงอ๋างยังมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับพื้นที่ลาวตอน

กลาง โดยถือเป็นท่าเรือทางทะเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับนครหลวงเวียงจันทน์

มากที่สุด นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของไทยผ่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำาม่วน) โดยใช้เส้น

ทางหมายเลข 8A หรือเส้นทางหมายเลข 12 ด้วยระยะทางประมาณ 

300 กิโลเมตรเท่านั้น อีกทั้งยังมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับสะพาน

มิตรภาพ 5  (บึงกาฬ-บอลิคำาไซ) ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายใน

ต้นปี ค.ศ.2023

กล่าวได้ว่า การสร้างความเชื่อมโยงทางรางเป็นอีกหนึ่งปัจจัย

สำาคัญที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ท่าเรือหวุงอ๋างได้ในอนาคต 

ทั้งนี้ ลาวและเวียดนามได้ร่วมกันดำาเนินโครงการก่อสร้างเส้นทาง

รถไฟเชื่อมโยงระหว่างเวียงจันทน์ไปยังท่าเรือหวุงอ๋าง โดยคาดว่า

จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ในปัจจุบัน สปป.ลาวกำาลังเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ในขณะที่ฝ่ายเวียดนามคาดว่า

จะนำาเสนอรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในช่วง

เดือนมิถุนายน ค.ศ.2022 รัฐบาลลาวและเวียดนามคาดหวังว่าเส้น

ทางรถไฟสายเวียงจันทน์-หวุงอ๋างจะช่วยยกระดับความสามารถ

ในการขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือหวุงอ๋างให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่า

จะสามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าที่มีระวางบรรทุกตั้งแต่ 5,000-

100,000 ตัน การให้บริการขนส่งสินค้าในรูปแบบคอนเทนเนอร์

จำานวนตั้งแต่ 50,000-1,200,000 ตู้/ปี และสามารถให้บริการขนส่ง

สินค้าในปริมาณ 3-20 ล้านตันในปี ค.ศ.2030 ยิ่งไปกว่านั้น เส้นทาง

รถไฟสายเวียงจันทน์-หวุงอ๋าง ยังมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเส้น

ทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างในปี ค.ศ.

2023 อนึ่ง โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเวียงจันทน์-หวุงอ๋าง 

ยังถูกบรรจุไว้ในฐานะโครงการสำาคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคม

ระหว่างสองชาติลาว-เวียดนาม ควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างทางด่วน

เชื่อมโยงระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์-เมืองหลวงฮานอย เพื่อสร้าง

ความยึดโยงและความเชื่อมต่อระหว่างลาว-เวียดนาม ในฐานะ

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้นเป็นพิเศษให้มีความ

ยั่งยืนต่อไป

หากโครงการต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถดำาเนินการได้

บรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูป

แบบการคมนาคมขนส่งสินค้าในพื้นที่ตอนกลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำา

โขง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ภาคกลาง

ของลาว และพื้นที่ตอนกลางของเวียดนาม อย่างไรก็ตาม เราคงมิอาจ

ปฏิเสธได้ว่าปัจจัยสำาคัญอีกประการที่จะเอื้ออำานวยให้เกิดความสำาเร็จ

ของโครงการเหล่านี้ยังขึ้นอยู่กับความสนใจ และผลประโยชน์ของ

ประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

อีกด้วย.

ดร.สุริยา คำาหว่าน สาขามานุษยวิทยา 

วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด ลือสะพัดว่า บ๊ิกตู่-พล.อ.                                               

ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

เตรียมจะไปนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

พร้อมกับ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี และ นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตสมาชิก

และ กก.บห.พปชร. จะกลับมาเป็นสมาชิก พปชร. ขณะที่แกน

นำา พปชร.เรียงหน้าปฏิเสธข่าวดัง

กล่าว ทางด้าน บิ๊กตู่ ก็ปฏิเสธว่า 

“ไม่รู้ว่าสื่อได้แหล่งข่าวมาจากไหน ยัง                                                 

ไม่ ได้มีอะไรทั้ งสิ้น ยังทำางานอยู่

เหมือนเดิม คิดว่าทำาอย่างไรจะประ

คับประคองรัฐบาลนี้ ไปให้ครบวาระ 

เรื่องวันหน้าก็เป็นอีกเรื่องนึง ก็ขึ้นอยู่

กับประชาชน” สำาหรับวันข้างหน้าคง

ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี

วาระ 8 ปีของนายกรัฐมนตรีก่อนว่า

จะได้ไปต่อหรือไม่ สำาหรับ เสกสกล 

คงล้มแผนทำาพรรครวมไทยสร้างชาติ

แล้วหันกลับมาที่ พปชร.เหมือนเดิม ส่วน สกลธี ยังรอการตัดสิน

ใจของ ลุงตู่ ว่าจะไปทางไหน...•

ใน พปชร.มีหลายก๊วนจึงเป็นธรรมดากลุ่มก๊วนที่แนบ

แน่นกับ บิ๊กตู่ เชียร์ ให้มานั่ง หน.พรรคชัดเจน แต่ บิ๊กป้อม-

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่ยึดเก้าอี้หัวหน้าพรรค

อยู่คงไม่แฮปปี้ด้วย เพราะอำานาจบารมีก็จะเสื่อมลง ขณะที่ นาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ก็ยุส่งว่า 

“อยากให้เป็นอย่างนั้น อย่าเป็นอีแอบอยู่ข้างหลัง คือนักการเมือง

ในยุคปัจจุบันต้องโปร่งใส อย่าไปอยู่เบื้องหลัง ไม่เหนียมอายถ้า

จะมาเล่นการเมือง” แต่คำาว่า “อีแอบอยู่ข้างหลัง” กระทบถึงคน

แดนไกลเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริง แต่ก่อนเห็นท้า บิ๊กตู่ ให้

ลงเลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตย แต่พอลงมาแล้วก็หาว่า

สืบทอดอำานาจอีก คราวนี้หากศาล รธน.ให้ไปต่อ บิ๊กตู่ กระโดดมา

กุมบังเหียน พปชร.เต็มตัว การเมืองไทยและศึกเลือกตั้งครั้งหน้า

คงคึกคักน่าด.ู..•

ควันหลงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 กรณี

การตั้งงบเพื่อตรวจสอบเครื่อง GT200 ของกองทัพบก 757 

เครื่อง เพื่อใช้สู้คดีในศาลปกครอง 

โดยจ้าง สวทช. 7.5 ล้านบาท หลังจาก 

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษก

สำานักงานอัยการสูงสุด ระบุว่า คดี

จบแล้วไม่มีความจำาเป็นต้องตรวจอีก 

พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการ

ทหารบกและโฆษกกองทัพบก แจงยิบ

ว่า “ขณะตั้งงบปี 64 ก่อนที่ศาลอาญา

มีคำาพิพากษาเป็นที่สุด 7 ก.พ.65 และ

ฟ้องศาลปกครองควบคู่กันไป จำาเป็น

ต้องตรวจสอบเครื่องเพื่อผลทางคดี 

แต่มีการนำามาเชื่อมโยงคำาพิพากษา

ปี 65 งบปี 66 ไม่ได้ตั้ง ในส่วนงบปี 65 ก็ไม่ต้องใช้ เราก็ต้องคืน

ประมาณ 2-3 ล้านบาท” เรื่องจีที 200 หรือ ไม้ล้างป่าช้า ประจาน

การจัดซื้ออาวุธของกองทัพบก เมื่อพิสูจน์แล้วว่าไม่คุ้มค่าก็ต้อง

ยอมแสดงความรับผิดชอบ ส่วนการเชื่อมโยงงบปี 66 เป็นกลยุทธ์

นักการเมืองในสภา...•

จับตา นโยบายกัญชาเสรี กรณีประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5 จะ

บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 และจะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญ

ชง ไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 

โดยน้ำาหนัก ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง อยู่ในขั้นตอนการ

พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนี้ยังจะมีผลให้ต้องมีการ

ปล่อยนักโทษและผู้ต้องขังในคดีกัญชาประมาณ 4,227 คน ต้อง

จำาหน่ายคดีกัญชาที่อยู่ในศาล 7,488 คดี เรื่องนี้ พรรคภูมิใจไทย 

ส่งสัญญาณให้ชาวบ้านปลูกกัญชาได้อย่างเสรีโดยไม่ผิดกฎหมาย 

จนถูกจับจำานวนมาก ก็น่ากังขาว่าทำาไมไม่ทำาให้ถูกต้องตามขั้น

ตอน โดยให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนเพื่อวางแนวทางปฏิบัติ

การปลูก การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ให้ชัดเจน ตอนนี้

ชาวบ้านปลูกกันไปทั่ว แล้วจะตรวจ

สอบอย่างไรว่ามีค่า THC ไม่เกินร้อย

ละ 0.2 ซึ่งก็จะเกิดปัญหาตามมาอีก

แน่...•

ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ. 

... ที่จะเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2-3 

ของที่ประชุมรัฐสภา 9-10 มิ.ย.นี้ ไม่ได้

มีสาระสำาคัญที่เป็นการปฏิรูปตำารวจ

ตามที่ บัญญัติ ไว้ ในรัฐธรรมนูญปี  

2560 ซึ่ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ได้พิจารณา

เสร็จแล้ว ชงให้นายกรัฐมนตรี แต่กลับส่งให้ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ อีก ทั้งที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง

ตาม รธน. ม.77 แล้ว จึงกลายเป็นร่างที่ แปลงสารหมกเม็ด โดย

เฉพาะ ระบบงานสอบสวน ที่พนักงานสอบสวนจะมีสายบังคับ

บัญชาของตัวเอง ซึ่งเดิมทีก็มีอยู่แล้ว แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ออก

คำาสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 7/2559 ยุบทิ้ง ทำาลายวิชาชีพเฉพาะของงาน

สอบสวน ขาดอิสระ เปิดช่องให้มีการแทรกแซงบิดเบือนสำานวน

คดี ยิ่งทำาให้วงการตำารวจขาดความน่าเชื่อถือ เช่น คดี ดาราสาว

แตงโม ที่ยังอลเวงอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นรัฐสภาจะพิจารณาอย่างไร 

ประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์...• 

พล.อ.สันติพงศ์ 

ธรรมปิยะ 

ไ

หรือ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำากับของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พันธกิจ คือ มุ่งสร้างเสริมการ

วิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม จนสามารถถ่ายทอดไป

สู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำาลังคนและ

โครงสร้างที่จำาเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน. 

สวทช.

พล.อ.ประยุทธ์  

จันทร์ โอชา 

มีชัย ฤชุพันธุ์ 

แซมซาย

‘ท่าเรือหวุงอ๋าง’ความหวังในการเชื่อมโยง

ลาวตอนกลางและภาคอีสานสู่ชายฝั่งทะเลเวียดนาม

ด้ฟังเรื่องคอร์รัปชันและผลกระทบจาก “สิ่งล่วงล้ำาลำาน้ำา” 

เช่น การสร้างท่าเทียบเรือในเจ้าพระยาของนักการเมืองชื่อ

ดัง การสร้างกระชังปลา สร้างเรือนแพ ร้านอาหารในแหล่ง

น้ำาทั่วประเทศ จัดโดย ป.ป.ช. เมื่อเร็วๆ นี้ ทำาให้เข้าใจมากขึ้น

ถึงการแย่งชิงผลประโยชน์และความซับซ้อนยุ่งยากในการแก้

ปัญหา

เรื่องที่ได้ฟังยังช่วยให้ผมฉุกคิดขึ้นว่า การที่นักการเมืองท้องถิ่น

ตกเป็นข่าวโกงกิน โดนร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. และ สตง. จำานวนมากนั้น 

หลายเรื่องไม่ใช่การคอร์รัปชัน.. เพราะอะไรน่ะหรือ? 

ตามสถิติของ ป.ป.ช. เรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ถูกเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือ “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่” รองลงมาจึงเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง แน่นอนว่าจำานวนมาก

เป็นการคอร์รัปชันหรือจงใจเลือกปฏิบัติจริง แต่หลายกรณีก็ถูกตัดสิน

ว่าเป็นความผิดฐาน “ประพฤติมิชอบหรือบกพร่องในการปฏิบัติ

หน้าที่” ซึ่ง “ไม่ใช่” การทุจริตหรือคอร์รัปชันตามนิยามกฎหมาย

ยังมีกรณีอื่นที่ควรทำาความเข้าใจร่วมกัน

1.เรื่องร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.มากที่สุดคือ “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” แต่อะไรคือเหตุแห่งการร้องเรียนมากกว่า

กันระหว่าง ก. เจตนาโกง เรียกรับสินบนแลกกับการเอื้อประโยชน์

ให้นายทุนและพวกพ้อง หรือ ข. ความไม่รู้ ไม่ชำานาญและมีข้อจำากัด

อยู่มากของ อปท. ซึ่งข้อนี้ผมขอยกตัวอย่างสองสถานการณ์มาให้

พิจารณา

ตัวอย่างแรก อปท.แต่ละแห่งมีภาระให้ต้องบริหารจัดการนับ

ร้อยๆ เรื่องตามกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการอื่น

จำานวนมาก บางเรื่องผู้บริหาร อปท.ก็อาจทำาไปโดยขาดประสบการณ์

และความเข้าใจ เช่น การอนุมัติหรือตรวจสอบการก่อสร้างสิ่งของ

ใดๆ รุกล้ำาลงในคลอง บึง ชายหาดและท้องทะเล ต้องเกี่ยวข้องกับ

กฎหมายอย่างน้อย 22 ฉบับ กับหน่วยราชการกว่า 10 แห่ง ที่มี

อำานาจและการตีความกฎหมายต่างกัน 

ตัวอย่างที่สอง บ่อยครั้งที่ อปท.ต้องไล่รื้อสิ่งปลูกสร้างผิด

กฎหมายของประชาชนจำานวนมากในที่ดินสาธารณะ ตามนโยบาย

รัฐหรือมีหน่วยงานอื่นร้องขอมา แต่ตนเองขาดเงินและบุคลากร หรือ

ต้องการให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้อยที่สุดจึงทยอยไล่รื้อถอน กรณีเช่นนี้

ผู้ถูกกระทบก่อนมักไปร้องเรียนว่าเลือกปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติ

2.หลายกรณีไม่ว่าจะพบการทุจริตหรือไม่ก็ตาม แต่การดำาเนิน

การนั้นกลายเป็นความผิดได้หากไม่มีกฎหมายรองรับ หรืออาจเกิด

จากความไม่สมบูรณ์ของกระบวนการทางกฎหมาย เช่น กรณีการ

ถ่ายโอนภารกิจ/อำานาจหน้าที่/ทรัพยากร ระหว่างหน่วยงานที่ยังไม่

สมบูรณ์ และการทำางานซ้ำาซ้อนกับหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ อปท.ใน

พื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น

3.การที่เจ้าหน้าที่ถูกสอบสวนหรือตั้งข้อทักท้วง อาจเป็นเพราะ

มีข้อขัดแย้งหรือมุมมองเกี่ยวกับขอบเขตของอำานาจหน้าที่ หรือการ

ตีความตามกฎหมายที่ต่างกันระหว่าง อปท.กับหน่วยงานอื่น และ 

สตง. เช่น การใช้จ่ายเกินความจำาเป็น ไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่า ไม่เหมาะ

สม ไม่มีอำานาจ ผิดวัตถุประสงค์ เป็นต้น มีบ่อยครั้งที่ปัญหาเกิดจาก

มาตรฐานการตีความที่ต่างกันของเจ้า

หน้าที่ สตง.ในแต่ละพื้นที่ 

4.บ่อยครั้งที่พบว่า เจ้าหน้าที่

ทำาผิดแบบแผนราชการโดยอาศัย

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะมี

เจตนาหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่

ก็ตาม เช่น ผู้บริหาร อปท.ต้องวิ่งเต้น

ของบสนับสนุนจากกระทรวงที่มักมี

ของกำานัล หรือมีค่าใช้จ่ายพิเศษ หรือ

เกิดการเอื้อประโยชน์ตอบแทนกัน

ภายหลัง 

โดยสรุป เพื่อความเป็นธรรม

แก่เจ้าหน้าที่รัฐใน อปท. เราคงต้อง

ยอมรับว่าความเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้

ต้องหาหรือถูกร้องเรียน ส่วนหนึ่งเกิด

ขึ้นจากหน่วยงานภายนอก ข้อจำากัด

ของศักยภาพ ประสบการณ์และ

ความเข้าใจในกฎระเบียบ โดยเฉพาะ

ข้าราชการประจำาอย่างปลัด อปท. แต่

สำาคัญที่สุดคือ เจตนาของแต่ละคนว่าต้องการเข้ามามีตำาแหน่งมี

อำานาจใน อปท.เพื่ออะไร

ก่อนจบ ขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งต่อการประชุมเรื่อง 

“การพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตตามมาตรการป้องกัน

การทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำาลำาน้ำา” โดย ป.ป.ช. นับเป็นการป้องกัน

ปัญหาเชิงรุกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ดีมากระหว่างหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องจำานวนมากและ อปท. ผมเข้าใจว่าเมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการแล้ว ป.ป.ช.คงจะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้กัน

ครับ.

ดร.มานะ นิมิตรมงคล

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

FB:มานะ นิมิตรมงคล

ความเสี่ยงของนักการเมืองท้องถิ่น

ไ

ดร.มานะ นิมิตรมงคล

ห

เส้นทางรถไฟสายเวียงจันทน์ – หวุงอ๋าง (ภาพจาก Vietlaotrade)



วันหลง 7 ส.ส.พรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย 

1.นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี 2.นพ.                                                           

จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ 3.นายธีระ                                                                              

ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ 4.นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษ 

ณุโลก 5.นางผ่องศรี  แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ 6.นายวุฒิชัย 

กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก และ 7.นายสุชาติ ภิญโญ 

ส.ส.นครราชสีมา ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2566 ยังได้รับความ

สนใจ

เพราะเป็นจำานวนที่พาร่างกฎหมายงบประมาณฉบับ

นี้ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปแบบ

ท่วมท้น ในขณะที่คะแนนฝ่ายค้านเหลือเพียง 189 เสียงเท่า 

นั้น  ทำาให้มีรายงานข่าวว่านายใหญ่แห่งพรรคเพื่อไทยสั่งคิด

บัญชีพวกงูเห่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า

7 ส.ส.ของพรรคเพื่อ

ไทยที่ลงมติสวนทางฝ่าย

ค้าน หลายคนตกเป็นข่าว

ว่าจะมาร่วมกับพรรคภูมิใจ

ไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า

มาสักระยะหนึ่งแล้ว โดย

เฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษ

และนครนายก

แต่ตัวละครลับที่เพิ่ง

ปรากฏคือ นายจักรพรรดิ, 

นายนิยม และนายสุชาติ                                  

ที่หลายคนเพิ่งจะทราบจาก

การลงมติในคร้ังน้ี โดยมีราย 

งานวา่แกนนำาพรรคภมูใิจไทยโทรศพัทส์ัง่การใหแ้สดงตวัเลย

สำาหรับนายนิยมนั้นประกาศชัดว่า ไม่กลัวพรรคเพื่อ                                                                              

ไทยจะไล่ออก และจะไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว ขณะ                                                                                    

ท่ีนายสุชาติน้ันเป็น ส.ส.นครราชสีมา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์

ของพรรคภูมิใจไทย ที่หวังจะคว้าเก้าอี้มาให้ได้มากที่สุด

ส่วนนายจักรพรรดินั้น แม้น้องชายคือ นายต่อพงษ์  

ไชยสาส์น จะไปร่วมกับพรรคไทยสร้างไทยก่อนแล้ว โดย

ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ พรรคไทยสร้างไทย แต่ช่วงที่ผ่านมามีคนพบเห็น

นายจักรพรรดิไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวโรงแรมชื่อดังบริเวณซอย

รางน้ำา ซึ่งเป็นฐานบัญชาการของพรรคภูมิใจไทยบ่อยครั้ง 

นายจักรพรรดิ เป็นบุตรชายของนายประจวบ ไชย

สาส์น นักการเมืองรุ่นใหญ่ อดีต ส.ส.อุดรธานี 7 สมัย และ

อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ที่เพิ่งล่วงลับไปเมื่อปี 2563

มีพี่น้อง 4 คนล้วนอยู่ในแวดวงการเมืองทั้งหมด ได้ 

แก่ นางสาวจารุภรณ์ ไชยสาส์น, นายจักรพรรดิ, นายต่อ

พงษ์  และนางสาวจิราภรณ์ ไชยสาส์น

นายจักรพรรดิ เป็นอดีต ส.ส.อุดรธานี 3 สมัย ได้แก่ 

ปี  2550 ในนามพรรคพลังประชาชน ปี 2554 และ  2562 

ในนามพรรคเพื่อไทย โดยครั้งหน้าต้องจับตาว่าจะไปอยู่กับ

พรรคภูมิใจไทย หรือพรรคไทยสร้างไทย ที่ครอบครัวมีความ

สนิทสนมกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ประธานพรรค

ไทยสร้างไทย

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นาย

จักรพรรดิได้รับคะแนนมากถึง 41,307 คะแนน เอาชนะ

ขาดลอย ว่าที่ร้อยโท สมพร วรรณสุทธิ์ จากพรรคอนาคต

ใหม่ ที่ได้อันดับ 2 ซึ่งได้เพียง 19,422 คะแนน.

ในระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดของอธิบดีอัยการภาค ๑  

เพราะต้องพิจารณาสำานวนอย่างรอบคอบ จึงไม่คิดว่าจะมี

การสั่งฟ้องหรือไม่ในเร็วๆ นี้ อีกทั้งตามระเบียบของอัยการ

แล้ว จะไม่มีข่าวหลุดว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องออกไปก่อนวัน

นัดฟังคำาสั่งแน่นอน มิฉะนั้นอาจจะทำาให้ผู้ต้องหาหลบหนีไป

ก่อน ดังนั้น ย้ำาว่าข่าวที่ออกไปว่าสั่งฟ้องแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริง

ใครรู้บ้างช่วยตอบทีครับ ตกลงฟ้องไปแล้วหรือยังไม่

ฟ้อง ผมงง งองูล้านตัวจริงๆ ครับ ฮ่าๆๆๆ

ส่วนเรื่องกินอึกินฉี่เอาตามที่สะดวกครับ มีเรื่องแบบ

นี้บ่อย เตือนกันบ่อย ก็ยังเกิดเหตุบ่อย เตือนไปเดี๋ยวก็มีอีก  

สรุปคือ เอาตามสะดวกครับ. 

Kingdom of Thailand 

ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาฯ จริงหรือ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ม็อบล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปลี่ยน

ชื่อเป็น ม็อบล้มล้างการปกครองระบอบสมบูรณาญาฯ  เพราะ

นักคิดหรือทิงเกอร์ของขบวนการชังชาติพยายามคิดหาคำามา

ปลุกปั่นม็อบ ตั้งแต่เด็กเลวจนถึงทะลุแก๊ส หลังจากใช้ตรรกะ

แบบ “เลี่ยงบาลีหรือบาลีหวน” ไม่ยอมรับการวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าสามสัสสามกีบสามตนมีการกระ                                      

ทำาอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย                                      

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอ้างว่าการกระทำา

ของพวกตนเป็นการปฏิรูปสถาบันฯ ดังนั้นจึงไม่ยอมรับการ

วินิจฉัยของศาลฯ ปฏิรูปหมายถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

แก้ไขเพื่อให้ดีขึ้น ล้มล้างหมายถึงทำาให้หมดไป แต่ปฏิรูป

แบบปฏิวัติอย่างถอนรากถอนโคนที่กะปิบูดศาสดาจิตวิญ 

ญาณสามกีบนำาเสนอนั้นเป็นยิ่งกว่าล้มล้าง เพื่อต้องการทำา 

ให้เลวลง ไร้ค่า ไร้ประโยชน์ ล้มล้างอุปมาได้กับการถอดยศ 

ปฏิรูปตามวิธีกะปิบูดหมายถึง จับเข้าคุก

จิตวิทยาหมู่ที่คณะนักคิดของสามกีบนำามาใช้ปลุก

5บทความ

วงนี้พูดกันเยอะ

การเมืองสายกลาง 

จุดเริ่มต้นมาจากชัยชนะแลนด์สไลด์ เป็นการ

เทคะแนนเสียงครั้งใหญ่จากเพื่อไทย พลังประชารัฐ 

ประชาธิปัตย์ เพื่อให้ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

ในแง่ปรากฏการณ์ หาก ๑.๓ ล้านเสียง สะท้อนถึงความ

ต้องการการเมืองที่สมานฉันท์ ก็ถือเป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะ

ประเทศไทยติดหล่มความขัดแย้งมานานนับสิบๆ ปีแล้ว 

แต่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไม่อาจอธิบายถึงความขัด

แย้งทางการเมืองในภาพใหญ่ได้ทั้งหมด 

ฉะนั้นการพูดถึงการเมืองสายกลาง พรรคการเมืองสาย

กลาง ยังต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมาย 

ยกตัวอย่างง่ายๆ การเลือกตั้งทั้งสนามเล็กและสนาม

ใหญ่ใน กทม. มักมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

ไม่มีพรรคการเมืองไหนยึดครองพื้นที่ได้อย่างยาวนาน 

ครั้งหนึ่งคนกรุงเทพฯ เทคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์ 

เบื่อประชาธิปัตย์ก็เทคะแนนให้พรรคประชากรไทยของ

สมัคร สุนทรเวช 

เบื่อสมัคร ก็ชอบจำาลอง ศรีเมือง ทำาให้พรรคพลังธรรม

ได้ ส.ส.ยกแผง 

ครั้นเบื่อจำาลอง ก็กลับไปเลือกประชาธิปัตย์ 

ถึงยุคที่ไม่เอาประชาธิปัตย์ ก็เลือกไทยรักไทย 

วนไปวนมา เลือกตั้งล่าสุดมีพลังประชารัฐอยู่ในดวงใจ

แต่ถ้าเลือกตั้งวันนี้ พลังประชารัฐ “สาหัส” ก็ยังเดาไม่

ออกว่าคนกรุงจะหันไปเลือกพรรคการเมืองไหน หรือจะเลือก

พรรคสายกลาง 

ผิดกับสนามเลือกตั้งภาคใต้ ประชาธิปัตย์ ยึดครองมา

ร่วมครึ่งศตวรรษ

สนามเลือกตั้งภาคอีสานเป็นของระบอบทักษิณมาตั้ง 

แต่ยุครัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

การสร้างสมานฉันท์ ไม่ใช่ให้คนใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปใน                                                                            

ทิศทางเดียวกัน เพราะหากทำาเช่นน้ันจะเกิดเผด็จการเบ็ดเสร็จ

โดยเสียงส่วนใหญ่ได้ 

แต่การสร้างความสมานฉันท์ที่แท้จริงคือทุกอย่างต้อง

กองเชียร์อย่าฝันหวาน

เป็นความจริง และทุกคนต้องยอมรับความจริง 

ฉะน้ันต่อให้เกิดพรรคการเมืองสายกลางก็ใช่ว่าจะเกิดความ

สมานฉันท์ได้ เพราะหากพรรคสายกลางน้ันไม่ได้กลางจากข้อเท็จ

จริง แต่กลางเพราะแค่อยากรวบรวมคะแนนเสียงที่มีความขัด

แย้งมาไว้ด้วยกัน โดยมีเป้าหลักอยู่ที่การเข้าสู่อำานาจ   

เงื่อนไขการเมืองสายกลาง ยังอยู่ที่ความไว้วางใจด้วย 

ถามว่าวันนี้สาวก “ชัชชาติ” ไว้ใจการเมืองอีกฝ่ายหรือ

เปล่า

เช่นเดียวกันฝ่ายไม่เลือก “ชัชชาติ” ไว้ใจว่าจะไม่มีการแทรก 

แซงผู้ว่าฯ กทม.โดยระบอบทักษิณหรือ

ลองมาดูตัวอย่างกันครับ

โพสต์ล่าสุดของ “ชาญวิทย์ เกษตรศิริ” วานนี้ (๗ มิถุนายน)

“ชัชชาติ และกองเชียร์ โปรดอย่าวางใจ อย่าฝันหวาน  

อย่านอนใจ เผด็จการอำานาจนิยมไทย

อยู่มานานเปนร้อยปี ยึดอำานาจซ้ำาๆ แล้วเขียนกติการัฐ

ใหม่ๆ เสมอๆ ทำามาแล้วเป็นศตวรรษ..และก็จะกระทำาอีก”

หรืออย่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ธำารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 

อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  โพสต์ว่า 

“...ความผิดพลาดของการสร้างประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้น

ปฏิวัติ ๒๔๗๕ คือ คณะราษฎรเป็นข้าราชการประจำา จึงยอมรับ

ข้อเสนอฝ่ายอนุรักษนิยม จับให้นักการเมืองจากเลือกตั้งทั้ง ส.ส. 

ผู้ว่าฯ กทม. นายกรัฐมนตรี ใส่ชุดสีกากี 

ทำาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ ถูกเรียกว่า 

ข้าราชการการเมือง 

เมื่อพวกเขามาจากประชาชน แต่ถูกจับให้เป็นข้าราชการ 

เราประชาชนจึงถูกกินรวบ เพื่อสร้างประชาธิปไตยของประชาชน 

ให้นักการเมืองไม่เป็นข้าราชการ แต่เป็น นักการเมือง จะใส่ชุด

อะไรก็ได้!...” 

ตอนนี้โจทย์เริ่มชัดขึ้น 

คนกลุ่มหนึ่งมองว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ลากยาวมา

ถึงทุกวันนี้ เริ่มต้นจากการก่อกำาเนิดของระบอบทักษิณ

แต่อีกฝ่ายมองย้อนไปเป็นร้อยปี

คิดง่ายๆ ความขัดแย้งยาวนานเป็นศตวรรษ ไม่น่าจะจบลง

ได้เพราะผลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ทีน้ีมาดูความขัดแย้งทางการเมืองก่อนก่อเกิดระบอบทักษิณ 

มีจริงหรือไม่ ใครเป็นคู่ขัดแย้ง 

หลังปี ๒๔๗๕ เกิดความขัดแย้งจริงระหว่างคณะราษฎร ที่

ยึดอำานาจจากพระมหากษัตริย์ หวังจะสร้างประชาธิปไตยให้เกิด

ขึ้น แต่สุดท้ายคณะราษฎรต้องรบราฆ่าฟันกันเอง 

ความขัดแย้งในคณะราษฎร เร่ิมต้้งแต่การนำาเสนอเค้าโครง

การเศรษฐกิจ 

ถัดมาช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา 

และกบฏแมนฮัตตัน

“ชาญวิทย์” พูดถึงการรัฐประหารซ้ำา ก็น่ีแหละครับต้นแบบ

การทำารัฐประหารที่สืบเนื่องกันมา 

แต่การเอาปัจจุบันไปตัดสินอดีต อาจไม่ถูกต้องนัก

รัฐประหารในอดีตเอาเป็นเอาตาย เพราะเป็นการช่วงชิง

อำานาจกันเอง 

รัฐประหารยุคหลัง อ้างปัญหารัฐบาลคอร์รัปชันเป็นหลัก 

และไม่มีการนองเลือด

ฉะนั้นรัฐประหารเหมือนกัน แต่ใช่ว่าจะเหมือนกัน 

การนับเป็นภาคต่อตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนมา

ถึงปัจจุบัน มองในแง่ประวัติศาสตร์ทางการเมือง แล้วจะไปสรุป

ว่าเป็นเผด็จการอำานาจนิยมไทยไม่ได้ 

แต่ผู้ที่สรุปเช่นนี้ มีเหตุผลเดียวคือ เชื่อว่ารัฐประหารกับ

ราชบัลลังก์มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งผิดถนัด 

จอมพล ป. หนึ่งในแกนนำาคณะราษฎร ทำารัฐประหาร 

ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงเลย 

แต่ความมั่นคงของสถาบันฯ กองทัพมีบทบาทสูงจริง  

และที่ชัดเจนสุดคือ ยุคสงครามเย็น ไทยเกือบจะเป็นหนึ่งใน

โดมิโนอินโดจีนที่ล้มลง 

เรารอดจากภัยคอมมิวนิสต์มาได้ 

มีคอมมิวนิสต์ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ สิ่งนี้นักวิชา 

การอย่าง “ชาญวิทย์” รู้ดี

ฉะนั้นสิ่งที่เกิดซ้ำากันมาเป็นศตวรรษ มันไม่ใช่เรื่องที่ต่อ

เนื่องกันมา 

การไปสรุปว่า ฝ่ายท่ีมีอำานาจปกครองประเทศในปัจจุบัน

คือผลิตผลของ เผด็จการอำานาจนิยมไทย อายุร้อยปีจึงดูเป็น 

การสรุปที่มักง่ายไปหน่อย

ชุดสีกากี เป็นปัญหาสำาหรับประเทศนี้หรือเปล่า 

สีกากี ไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรเลย เป็นเพียงสัญลักษณ์ว่า 

ผู้สวมใส่คือ ข้าราชการ 

เหมือนข้าราชการหลายประเทศสวมชุดสีน้ำาเงิน ก็เป็น

เพียงสัญลักษณ์ 

การชินตา ก็อาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน เห็นสีกากีมาตั้ง                                                                              

แต่เกิด อาจเบื่อ ไม่ชอบ แต่มันไม่ได้เป็นตัวแทนฝ่ายอนุรักษ 

นิยม  

ข้าราชการในประเทศเอเชียใต้ ล้วนสวมใส่ชุดสีกากี 

ไม่มีที่ ไหนอยากเปลี่ยนสีเพราะคิดว่ามันคือตัวแทนของ

ฝ่ายอนุรักษนิยม 

ข้าราชการไทยอยากเปลี่ยนสีเสื้อก็เปลี่ยนได้ ปัจจุบัน

มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอยู่เช่นกัน แต่ก็แค่บางหน่วยงาน

เท่านั้น 

และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฝ่ายอนุรักษนิยมเช่นกัน 

ครับ...เราอยากมีการเมืองสายกลาง อยากให้สังคมมี

ความสมานฉันท์ แต่ผู้นำาทางความคิด นักวิชาการ ยังติดอยู่

กับความเชื่อที่ว่า จารีตในอดีตเป็นศัตรูกับประชาธิปไตยใน

ปัจจุบัน 

ขนาดสีเสื้อก็ยังเป็นปัญหา.

เตรียมพร้อมซ้อมตลอด

พุทธเมตตาธรรมสถาน

เห็นว่าอาหารจะมีปัญหา

เร่งเผื่อ ปลูกผัก ไม่ชักช้า

ปลูกผัก ลอยฟ้า ถวายวัด

ทุกวันเสาร์เก้าโมงอ้อมน้อย

มีผู้ถวาย ผักอร่อย ผักสลัด

ทั้งกระถาง นำาพา สารพัด

แบบฝึกหัด ไม่อด เริ่มทดลอง

ยังไม่จบ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

ข่าวน้องแตงโมยังไม่จบ พนักงานสอบสวนส่งหลักฐาน

ไปยังอัยการ อัยการยังไม่ส่ังคดีให้ไปสอบสวนเพ่ิมเติมให้ครบ

ถ้วน สมาชิกสภากาแฟเลิกสนใจไปแล้ว สนใจเรื่องพระนัก

เทศน์เสพเมถุนกับสีกาในรถบนสันเขื่อนมากกว่า 

แถมยังมีพระบิดาโยเซฟให้ศิษยานุศิษย์กินฉ่ี กินอึรักษา                                                                               

โรค นักข่าวทีวีเกือบทุกช่องเสนอข่าวกันอย่างเมามัน  สมา 

ชิกสภากาแฟบ่นอุบดูข่าวทีวีไม่ได้เลยกินข้าวไม่ลง  สำานักพุทธ, 

หมอปลาทำางานอย่างหนักเพื่อทำาให้ศาสนาพุทธดีข้ึน คุณอัตถ์

มีความเห็นอย่างไร.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

  

ผมเอาข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนมาให้อ่านอีกครั้งนะครับ                                                                             

แล้วช่วยตอบที ตกลงว่าคดีแตงโมไปถึงไหนแล้วกันแน่  เรื่องมี

อยู่ว่า พ.ต.อ.จาตุรนต์ อนุรักษ์บัณฑิต ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี 

แถลงข่าวว่า ทางอัยการมีคำาสั่งให้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้อง 

หาทั้ง ๕ คน บนเรือลำาเกิดเหตุ และ ๑ กุนซือในคดีแตงโม-

นิดา พัชรวีระพงษ์ นักแสดงชื่อดังตกเรือดับ ตามข้อหาที่

คณะพนักงานสอบสวนได้แจ้งไว้ รวมถึงข้อหาตามที่อัยการ

จังหวัดให้แจ้งเพิ่มอีก ๒ คนด้วยเช่นกัน

ตำารวจได้นำาความเห็นการสั่งฟ้องของอัยการเพื่อนำามา                                                                     

ประกอบสำานวนที่จเรตำารวจแห่งชาติมีคำาสั่งแต่งตั้งตรวจ

สอบข้อเท็จจริงแก่ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.๑, 

พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม ผบก.สส.ภ.๑, พล.ต.ต.ไพศาล 

วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.อ.จาตุรนต์ 

อนุรักษ์บัณฑิต ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ด้วย

สำาหรับผู้ต้องหาที่ถูกสั่งฟ้องนั้น ประกอบด้วย ๑.นาย

ตนุภัทร หรือปอ เลิศทวีวิทย์ ๒.นายไพบูลย์ หรือโรเบิร์ต 

ตรีกาญจนานันท์ ๓.นายนิทัศน์ หรือจ๊อบ กีรติสุทธิสาธร  

๔.น.ส.อิจศรินทร์ หรือกระติก จุฑาสุขสวัสดิ์ ๕.นายวิศาพัช  

หรือแซน มโนมัยรัตน์ และ ๖.นายภีม หรือเอ็ม ธรรมธีร

ศรี  หลังจากนี้จะดำาเนินการตามขั้นตอนนัดไต่สวนคดีตาม

กฎหมายต่อไป

แต่.... นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สำานักงาน

คดีอาญา ในฐานะโฆษกสำานักงานอัยการสูงสุด แถลงข่าว

ทีหลังบอกว่าไม่เป็นความจริง ทราบว่าตอนนี้สำานวนยังอยู่

หนีเพื่อไทย

ระดมม็อบนั้นไม่จำาเป็นต้องมีพื้นฐานอยู่ที่ความจริง ความถูก

ต้อง ขอให้สามารถปลุกระดมม็อบให้ทำาตามได้ก็พอ ทุกเรื่อง

ล้วนเป็นการใส่ร้ายป้ายสีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสถาปนาประธานา 

ธิบดีไม่ว่าจะเป็นกิโยตินโมเดลที่เป็นแค่การปฏิวัติแบบถอน

รากถอนโคน ไม่ให้เหลือสถาบันฯ และผู้ปกป้องสถาบัน แต่

เฮงซวยโมเดลนั้นร้ายกว่า ลดพระเกียรติกษัตริย์ให้ต่ำากว่าผู้

แทนราษฎรที่ซื้อเสียง บุกรุกป่า ค้ายาเสพติด เป็นฆาตกรที่

ประชาชนเลือกแบบไร้ความรับผิดชอบ.

แมวทะเล 

 

มีขบวนการสร้างชุดข้อมูลเท็จจริงครับ คนกลุ่มนี้อยู่ใน

กรรมการยุทธศาสตร์พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง เป็นพวกผิด

หวังตั้งแต่ยุค ๑๔ ตุลา เพราะเคยอาศัยพรรคคอมมิวนิสต์

แห่งประเทศไทยโค่นล้มสถาบันแต่ไม่สำาเร็จ  วันนี้คนกลุ่มนี้                                                                     

ก็ยังมีความคิดแบบเดิมอยู่ พยายามใส่ชุดข้อมูลให้เด็กๆ เคลื่อน 

ไหวแทน เด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง มีเฉพาะ

หัวโจกเท่าน้ันท่ีรู้ความเป็นมาเป็นไป  ฉะน้ันถ้าจะเอาคนพวก

นี้มาลงโทษก็ต้องสาวไปถึงพรรคการเมืองครับ.

ความทุกข์

   * ความจริงอันประเสริฐ

เลิศล้ำาประจำากาย-จิต

มีในทุกชีวิต

มาประชิดชัดชัดยามชรา

   * หนึ่งในความจริงประเสริฐ

เลอเลิศขื่นขันธ์ทุกขา

ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตา

อริยสัจจาปรากฏชัดเจน

   * ภูมิใจเถิดพบอริยสัจ

ยิ่งชัดเมื่อทุกข์ผุดให้เหน

ยิ่งชัดปล่อยวางทุกข์ลำาเค็ญ

ได้เยือกเย็นพบสุขนิโรโธ

   * ทุกข์มาเถิดถาโถม

โหมมาเถิดสุดอักโข

มาให้เรียนรู้ตั้งนโม

ภิญโญยิ่งเจริญมรรคภาวนาฯ

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ช่

ค

จักรพรรดิ ไชยสาส์น



ครม.ไฟเขียว บขส.ขนส่งสินค้า

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ได้เห็นชอบให้บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.) มีภารกิจการ

ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพิ่มจากการขนส่งผู้ โดยสาร

อย่างเดียว เพื่อให้สามารถดำาเนินกิจการการขนส่งสินค้า

และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และชดเชยราย

ได้จากธุรกิจเดินรถโดยสารประจำาทางที่ บขส.มีรายได้ลดลง 

ตั้งเป้ามีรายได้เพิ่มจากการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 15% 

ต่อปี และโตต่อเนื่อง ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีรายได้ไม่ต่ำา

กว่า 500 ล้านบาท

ระดมความเห็นจัดทำาร่างยุทธศาสตร์ดิจิทัล

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเผยว่า 

เดินหน้าจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่สำาคัญต่อการทำาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำาหนดทิศทาง

การขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ รวมถึงจัดทำา (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566-

2570 และการดำาเนินธุรกิจรองรับโลกดิจิทัลในอนาคต 

พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เร่งระดมความเห็น สะท้อนภาพอนาคตดิจิทัล

ไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า

พฤกษารุกตลาดกำาลังซื้อสูง 

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งปีหลัง 2565 ตลาด

บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมในระดับราคาตั้งแต่ 5-10 ล้านบาท 

ยังคงเป็นเซ็กเมนต์ที่มีความเคลื่อนไหวที่ดี เพราะเป็นกลุ่ม

ที่มีกำาลังซื้อพร้อมจ่าย ดังนั้นทางบริษัทจึงเดินหน้าบุกตลาด

บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม เปิดตัวโครงการใหม่ ภัสสร จตุโชติ-

ทางด่วนรามอินทรา ราคาเริ่มต้น 5.99 ล้านบาท

บีโอไอเร่งมาตรการกระตุ้นลงทุนปี 2565

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอ

ไอ รายงานว่า การจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2022 ประสบ

ความสำาเร็จ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน ทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศ และมีการจับคู่ธุรกิจที่จะก่อให้เกิดมูลค่าซื้อขาย

ในอนาคตกว่า 7,000 ล้านบาท กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึง

การฟื้นตัวของนักลงทุนที่เริ่มกลับมาเดินหน้าทำากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอีกครั้ง หลังจากชะลอตัวไปในช่วงการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 อย่่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสแรกของ

ปี 2565 มีการยื่นคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 378 

โครงการ รวมมูลค่า 110,733 ล้านบาท โดยเป็นการยื่น

ขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากประเทศ (FDI) มูลค่า 

77,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่ยังคงเป็นที่

สนใจของนักลงทุน ซึ่งการลงทุนจะเป็นส่วนสำาคัญในการ

ผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยในระยะต่อไป

เบทาโกรขายไอพีโอ 500 ล้านหุ้น

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบทาโกร เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ล่าสุดบริษัทแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ 

บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.บัวหลวง และได้ยื่นแบบ

คำาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟ

ลิ่ง) ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำานวนไม่เกิน 500 ล้าน

หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำานวนหุ้นสามัญที่ออก

และชำาระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำาเงินไปใช้เป็น

เงินทุนในการเข้าซื้อหรือก่อสร้างฟาร์มและโรงงานแห่ง

ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่

อุปทาน สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ส่วนที่เหลือนำาไปใช้ในการ

ปรับโครงสร้างเงินทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับการ

ดำาเนินกิจการ.

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6 เศรษฐกิจ

ธอส.ขยายเพดานเงินกู้ถึง110%
เคาะเพิ่มราคาบ้านล้านหลังเป็น1.5ล.
ไทยโพสต์ • บอร์ด ธอส.สั่งขยายวงเงินปล่อยกู้บ้านเต็มสตรีม 110% 

หวังช่วยคนไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง ด้าน ‘ครม.’ ไฟเขียว ธอส.ปรับ

วงเงินปล่อยกู้ โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 เพิ่มเป็น 1.5 ล้านบาท จาก

เดิมที่ 1.2 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                                         

การผู้จัดการธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประ                                                  

ชุมคณะกรรมการ ธอส.ได้มีมติ

เห็นชอบให้ธนาคารปรับเพดาน

สัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประ                                                       

กัน (LTV) สำาหรับลูกค้าที่ซื้อที่อยู่                                                 

อาศัยจากผู้ประกอบการอสังหา                                                 

ริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์ในสัญญากู้ เพื่อซื้อที่

อยู่อาศัยหลังที่ 1 ที่มีราคาต่ำากว่า 

10 ล้านบาท ให้อยู่ที่ 100% ของ

มูลค่าหลักประกัน พร้อมให้เงินกู้

เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำานวย

ความสะดวกเพื่อประโยชน์ใน

การอยู่อาศัยอีก 10% (รวมวงเงิน

ให้กู้สูงสุด 110% ของมูลค่าหลัก

ประกัน) เพื่อช่วยให้ประชาชนที่

ต้องการมีบ้านและมีความต้องการ

วงเงินกู้เพิ่ม ในระดับที่สอดคล้อง

กับรายได้เพื่อนำาไปใช้จ่ายในด้าน

การซื้ออุปกรณ์หรือสิ่ งอำานวย

ความสะดวกที่จำาเป็นและเกี่ยว

เนื่องกับที่อยู่อาศัย

โ ดยขณะนี้ ธ น าคารอยู่

ระหว่างการกำาหนดหลักเกณฑ์

ของกลุ่มลูกค้าที่จะสามารถได้รับ

วงเงินกู้สูงสุด 110% ของมูลค่า

หลักประกัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิด

ให้ประชาชนยื่นกู้ตามเพดาน LTV 

ใหม่อย่างเป็นทางการได้ภายใน

เดือน มิ.ย.2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.

2565 มีมติเห็นชอบให้ ธอส.

ปรับปรุงการกำาหนดราคาซ้ือ-ขาย/

ค่าก่อสร้าง และปรับวงเงินกู้ โครง 

การบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 สูงสุด

ต่อรายต่อหลักประกัน เพิ่มจาก

เดิมไม่เกิน 1,200,000 บาท เป็น

ไม่เกิน 1,500,000 บาท เพื่อให้

ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อ

ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และสอดคล้อง

กับความสามารถในการผ่อนชำาระ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

โดยโครงการบ้านล้านหลัง 

ระยะที่ 2 ได้เริ่มเปิดให้ประชาชน

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสสำาหรับ

เข้าร่วมโครงการผ่าน Mobile 

Application : GHB ALL ตั้งแต่

วันที่ 10 ก.ย.2564 ล่าสุด ณ วัน

ที่ 6 มิ.ย.2565 มีลูกค้าลงทะเบียน

แล้วกว่า 94,000 ราย ในจำานวน

นี้ มี ลู กค้ าที่ มี ความพร้ อมและ

ยื่น เอกสารหลักฐานเพื่ อ เข้ าสู่

กระบวนการพิจารณาสินเชื่อแล้ว

จำานวน 17,000 ราย วงเงินรวม 

15,000 ล้านบาท และ ธอส.ได้

อนุมัติสินเชื่อแล้วจำานวน 16,000 

ราย วงเงินสินเชื่อรวม 13,500 

ล้านบาท โดยหลังจากนี้ธนาคาร

จะประสานกับสำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขในการขอรับการส่ง

เสริมการลงทุนให้วงเงินสอดคล้อง

กันต่อไป.

ฉัตรชัย ศิริไล
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วิภาวดีรังสิต • อินโนบิก 

ร่วม IRPC และ PJW ลุย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ

แพทย์จากพลาสติกในกลุ่ม

วัสดุสิ้นเปลือง ขับเคลื่อน

ธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่ม คาด

ดีลจบปลายปี 65 นี้

นายบุรณิน รัตนสมบัติ     

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

น วัตกรรมและธุร กิจใหม่  

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

และประธานกรรมการบริษัท 

อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด 

INNOBIC เปิดเผยว่าได้ร่วม

กับบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 

(มหาชน) (IRPC) และบริษัท 

ปัญจวัฒนาพลาสติก จำากัด 

(มหาชน) (PJW) ลงนามใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) เพื่อ

ร่วมกันศึกษาและหาโอกาส

ทางธุรกิจในธุรกิจวัสดุสิ้น

เปลืองทางการแพทย์ ภาย

ใต้การร่วมศึกษาข้อมูลตลาด                                    

เครื่องมือแพทย์ การออก 

แบบและพัฒนาการผลิต

เครื่องมือแพทย์ การศึกษา

ความเป็นไปได้ของตลาดใน                                           

ด้านต่างๆ และศึกษากฎ

เกณฑ์ เพื่อประเมินความ

เป็นไปได้ทางธุรกิจ

นายบุรณินกล่าวว่า                                                 

ความร่วมมือในครั้งนี้ทาง

บริษัทต้องการให้เป็นการ

สร้างฐานการผลิตผลิตภัณฑ์

ทางการแพทย์ของอาเซียน

ในประเทศไทย สามารถ

สร้างความแข็งแกร่งและ                                                   

เพ่ิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม

ไทย ทั้งนี้จะศึกษาเพื่อผลิต

สินค้าที่ตลาดแต่ต้องการแต่

ยังไม่มีนวัตกรรมที่เหมาะสม 

และยังไม่ได้ผลิตในประเทศ

ในปัจจุบัน ซึ่งการร่วมมือ

กันในครั้งนี้จะเป็นรากฐาน

และเป็นตัวอย่างที่สำาคัญ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ทางการแพทย์ของไทยต่อไป

ในอนาคต

“เราจะดึงจุดแข็ง 3 

บริษัทขับเคลื่อนธุรกิจสร้าง

มูลค่าเพิ่มการตลาด ซึ่งคาด

ว่าดีลแล้วเสร็จภายในช่วง

ปลายปี 2565 นี้ หากการ

ศึกษาเป็นไปตามแผนจะมี

การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อ

ก่อสร้างโรงงาน และลงทุน

เครื่องจักรเพื่อการผลิต (OEM)                                                  

สินค้าจำาหน่ายต่อไปภายใน

ปี 2566” นายบุรณินกล่าว.

IRPCใช้วัสดุสิ้นเปลือง

พัฒนาผลิตภัณฑ์แพทย์

ากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ผู้ประกอบ

การในภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องทบทวนโจทย์ในการ

ดำาเนินธุรกิจอย่างหนัก เพื่อนำามาปรับและพัฒนา

โครงการให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป

ท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาด สภาพเศรษฐกิจ กำาลังซื้อของ

ผู้บริโภค รวมถึงต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยที่อยู่อาศัยยังคงเป็น

ที่ต้องการของผู้บริโภค แต่อาจจะปรับรูปแบบให้เข้ากับวิถี

ชีวิตใหม่มากยิ่งขึ้น ทำาให้แบรนด์ต่างๆ หันมาพัฒนาโครงการ

ให้รับกับเทรนด์

แม้ว่าประเทศไทยจะยังอยู่ในยุคโควิด และหลาย

ธุรกิจยังฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก แต่มีสิ่งที่น่าสนใจสำาหรับในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัย

ระดับบนมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเป็นอย่างมาก เป็นกลุ่มที่

มีความโดดเด่น จะเห็นได้ว่ายอดขายในโครงการระดับบน

ค่อนข้างสดใสมากทีเดียว และหลายแบรนด์ดังก็หันมาเปิด

โครงการที่อยู่ในระดับลักชัวรีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สำาหรับ MQDC หรือแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ 

คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของ

ประเทศไทย ล่าสุดได้ประกาศว่า ซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ หรือ

ที่อยู่อาศัยแบรนด์ซิกส์เซนส์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ “เดอะ 

ฟอเรสเทียส์” ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 7 สามารถทำา

ยอดขายบ้านแล้ว 4,700 ล้านบาท โดยขายแล้ว 21 หลัง จาก

ทั้งหมด 27 หลัง คิดเป็น 78% ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

จะเห็นได้ว่าจุดแข็งของโครงการ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” นั้น 

ประกอบด้วยโครงการที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบ พื้นที่เชิง

ธุรกิจสำาหรับสำานักงาน สปอร์ตคอมเพล็กซ์ รวมถึงพื้นที่สำาหรับ

กิจกรรมไลฟ์สไตล์และการพักผ่อนของครอบครัว ร้านค้าปลีก 

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่เพื่อกิจกรรมชุมชนต่างๆ ทั้งยังมี

ป่าขนาดใหญ่พื้นที่ 30 ไร่ บริเวณใจกลางโครงการอีกด้วย โดย

มีโครงการที่พักอาศัยหลากหลายแบรนด์ ตอบโจทย์หลากหลาย

กลุ่มลูกค้า อาทิ  บ้านแบรนด์ซิกส์เซนส์ บ้านแบรนด์มัลเบอร์รี 

โกรฟ วิลล่า คอนโดมิเนียมแบรนด์มัลเบอร์รี โกรฟ ที่พักอาศัย

แบรนด์ดิ แอสเพน ทรี พร้อมสกายวิลล่า สำาหรับผู้สูงอายุ และ

คอนโดมิเนียมแบรนด์วิสซ์ดอม

นายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำานวยการโครงการเดอะ 

ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC เปิดเผยว่า จากความรวดเร็วในการ

ตัดสินใจของผู้ซื้อ แสดงให้เห็นว่าตลาดยังมีความต้องการอยู่ใน

ระดับที่สูงมาก สำาหรับบ้านในระดับอัลตราลักชัวรีในกรุงเทพฯ 

ที่ให้ความสำาคัญกับการอยู่อาศัยใกล้ชิดธรรมชาติ รวมทั้งมีแนว 

ทางการออกแบบและก่อสร้างที่เป็นคุณภาพระดับสูงสุด โดยใน

ช่วง 30 วันแรกของการเปิดขายสามารถขายบ้านได้ถึง 16 หลัง 

และยังขายเพิ่มได้อีก 5 หลังไปแล้วอีกด้วย

“จากยอดขายที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในตลาดมีความ

ต้องการสูงมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านระดับอัลตราลักชัวรี โดย

มีความคิดในการเก็งกำาไรอยู่มาก ดังนั้นเมื่อมองเป็นโอกาสที่จะ

ทำากำาไรได้ก็ย่อมจะมีการระบายขายหุ้นออกบ้าง ก็จะเป็นการขาย

ในช่วงสั้นๆ เท่านั้น ดูจากการขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติแล้ว

จะพบว่าเริ่มขายน้อยลง เนื่องจากทางกองทุนมากดราคาทำาให้

ขายได้กำาไรน้อยลงมาก จึงไม่ขายหุ้นออกตามกระแสตลาด

ในความเป็นจริงมองว่าตลาดปัจจุบันมีความสมบูรณ์

ดี มีการผลัดเปลี่ยนกันซื้อและขายอยู่ตลอดเวลา และยังมีการ

เปลี่ยนกลุ่มในการซื้อขายอีกด้วย ทำาให้ตลาดมีความสมดุลใน

การซื้อขาย สามารถเปลี่ยนมือได้ดีตลอดเวลา ลักษณะอย่างนี้

จะดีทั้งการลุ้นเก็งกำาไรและลงทุนมาก ยิ่งมีความคิดเห็นที่แตก

ต่างกันก็จะทำาให้มีการลงทุนที่สมดุลได้

ตลอดเวลา จึงมองตลาดยังเหมาะที่จะ

เลือกลงทุนได้ต่อไป เพราะยังพบว่ามี

ปัจจัยในทางบวกหนุนอยู่ ทำาให้การลงทุน

ยังมีความคุ้มค่าอยู่มาก หากพิจารณาใน

เรื่องผลประกอบการของธุรกิจในตลาด

ปัจจุบัน จะพบว่ามีหุ้นหลายกลุ่มที่มีแนว

โน้มดี สามารถสร้างผลกำาไรที่สูงได้อย่าง

ต่อเนื่อง จึงเหมาะกับการลงทุนมาก ส่วน

ที่มีความกังวลกับภาวะเงินเฟ้อที่สูง ก็

เป็นธรรมดาเมื่อราคาน้ำามันสูงมากย่อม

มีผลกระทบทำาให้ต้นทุนสินค้าสูง แต่

สินค้าที่ฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นโดยไม่

สอดคล้องกับต้นทุนจริงๆ ก็คงจะอยู่ได้ไม่

กังวล แต่ไม่น่าวิตก

ดูจากตัวเลขดัชนีตลาดหุ้นที่ยังคงอ่อนตัวลง อาจทำาให้

เกิดความวิตกกันมากในด้านการเก็งกำาไร เพราะจะมองดัชนี

ยังอยู่ในทิศทางขาลง เป็นการบอกให้รู้ว่าการเล่นเก็งกำาไร

ระยะสั้นจะมีความเสี่ยงสูงมาก หากไม่สันทัดในการเก็งกำาไร

จริงๆ ก็ควรชะลอเอาไว้ก่อน ปล่อยให้เป็นหน้าที่และโอกาส

ของนักลงทุนที่จะได้เลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดีๆ ในราคาต่ำาไปก่อน 

ที่ผ่านมาคงจะเกิดความวิตกกันมาก กลัวนักลงทุนต่างชาติจะ

ทยอยขายหุ้นออก หรือกลัวนักลงทุนต่างชาติจะถอนตัวออก

จากตลาด แต่พิจารณาแล้วยังมีปัจจัยหนุนอยู่มาก ซึ่งจะทำาให้

นักลงทุนต่างชาติคงจะไม่คิดถอนการลงทุนออกไป การโหม

ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปค่อนข้างมากทำาให้ต้องมีการหยุดและชะลอ

การซื้อลงบ้าง และเนื่องจากปัจจุบันนักลงทุนแทบทุกกลุ่มล้วน

7/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,984.41 5,684.89 -1,700.49
 4,289.74 4,178.27 +111.47
 28,897.54 29,503.81 -606.28
 25,572.40 23,377.10 +2,195.30

62,744.08
-14.16

1,631.92
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.01 34.74
ยูโร 36.12 37.23
ปอนดสเตอรลิง 42.08 43.56
เยน (100 เยน) 25.42 26.49
หยวนจีน 4.86 5.25
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,000 30,100
ทองรูปพรรณ 29,455 30,600
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

นาน ยังคงมองว่าการเปิดประเทศเป็นปัจจัยที่ดีกับธุรกิจมาก 

ทำาให้ตลาดจะมีแนวโน้มดีในระยะต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งยังคงน่ามองที่ PSL, 

III และ WICE กลุ่มอาหาร ตลาดยังโตดี น่ามองที่ MALEE, 

CM และ M กลุ่มรถยนต์แม้จะมีปัญหาในด้านชิ้นส่วน แต่

โดยรวมตลาดเปิดกว้างมาก จึงน่ามองที่ CWT, EASON และ 

TKT กลุ่มธนาคารยังน่ามองทั้ง BBL, KBANK และ KKP 

หุ้นรายตัวน่าจับตาที่ ILINK, CMAN และ SPALI 

ยังมองการอ่อนตัวของตลาดเป็นจังหวะที่ดี ในการ 

เลือกลงทุน.

อสังหาฯ จับลูกค้ากระเป๋าหนัก

โฟกัสพัฒนาโครงการหรูยอดกระฉูด

ธกส.โอนค่าประกันปาล์ม

ไทยโพสต์ • นายธนารัตน์ 

งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า 

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่

เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำาเนินโครง 

การประกันรายได้เกษตรกรชาว 

สวนปาล์มน้ำามัน ปี 2564-2565                                     

อย่างต่อเนื่อง ในการรักษา

เสถียรภาพด้านราคาที่เหมาะ

สมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต                       

โดยกำาหนดราคาเป้าหมายเพื่อ                        

ให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม                             

จากการขายผลปาล์มทะลาย 

(อัตราน้ำามัน 18%) ที่กิโลกรัม

ละ 4 บาท จำานวนเกษตรกรที่

ได้รับประโยชน์กว่า 380,000 

ราย ระยะเวลาดำาเนินการตั้ง 

แต่เดือน ก.ย.2564-ส.ค.2565 

วงเงินกว่า 7,652 ล้านบาท ซึ่ง                                              

ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินชดเชยส่วน

ต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับ                                                 

ราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร

ทุก 30 วันและเข้าบัญชีเงินฝาก

ของเกษตรกรโดยตรงในวันที่ 

15 ของทุกเดือน

สำาหรับเงื่อนไขการเข้า

ร่วมโครงการ เกษตรกรต้อง

ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริม

การเกษตร โดยรัฐบาลจะจ่าย

เงินตามพื้นที่ปลูกจริง ครัว

เรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และ

ต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มที่

ให้ผลผลิตแล้วอายุ 3 ปีขึ้นไป 

กำาหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี

ที่ใช้คำานวณวงเงินช่วยเหลือที่

เกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะได้

รับ จากข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยทั้ง

ประเทศย้อนหลัง 3 ปี (เดือน 

ก.ย.2561-ส.ค.2564) คิดเป็น 

2,774 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะโอนเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดย                                                

ตรง ซึ่งสามารถตรวจสอบผ่าน

แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile 

หรือท่ี ธ.ก.ส.ทุกสาขาท่ัวประเทศ.

บริษัทมีจุดเด่นที่ ให้ความสำาคัญกับการอยู่อาศัยใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ รวมทั้งมีการออกแบบและก่อสร้างที่เป็นคุณภาพ

ระดับสูงสุด มองว่าปัจจัยส่วนหนึ่งของความสำาเร็จคือการ

ผสมผสานกันระหว่างสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่มากับแบรนด์เดอะ

ซิกส์เซนส์ บวกเข้ากับคอนเซ็ปต์ โครงการที่น่าสนใจ และ

ความแข็งแกร่งในเรื่องทำาเลที่ตั้งในโครงการเดอะ ฟอเรส

เทียส์”

นายกิตติพันธุ ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีที่อยู่อาศัย

ระดับลักชัวรีโครงการอื่นๆ ในเดอะ ฟอเรสเทียส์ อาทิ บ้าน

แบรนด์มัลเบอร์รี โกรฟ ก็พบว่ามียอดขายดีมากเช่นเดียวกัน 

สามารถทำายอดขายได้แล้ว 3,720 ล้านบาท ณ เดือน

พฤษภาคม 2565 โดยบ้านสไตล์คลัสเตอร์ โฮม “มัลเบอร์

รี โกรฟ วิลล่า” ตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่ที่อยู่ด้วยกันหลาก

หลายเจเนอเรชั่น สำาหรับครอบครัวที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกัน

ในบ้านเดี่ยวหลายๆ หลังที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน มีบ้าน

ทั้งหมด 37 หลัง มีให้เลือก 3 ขนาด ตั้งแต่ 4-6 ห้องนอน 

พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรถึง 1,700 

ตารางเมตร

อย่างไรก็ตาม บ้านในโครงการซิกส์เซนส์ เรสซิเดนซ์ 

เดอะ ฟอเรสเทียส์ เป็นบ้านเดี่ยวจำานวน 27 หลังที่มาพร้อม

พื้นที่สวนของตัวเอง และมีทะเลสาบล้อมรอบ โดยตัวบ้านมี

ให้เลือก 3 ขนาด ตั้งแต่ 3-5 ห้องนอน พื้นที่ตั้งแต่ประมาณ 

790 ตารางเมตร ไปจนถึงเกือบ 1,500 ตารางเมตร และมี

ราคาตั้งแต่ประมาณ 180 ล้านบาท ไปถึงมากกว่า 360 ล้าน

บาท!! คาดการณ์ว่าบ้านหลังแรกๆ ในโครงการ ซิกส์เซนส์ 

เรสซิเดนซ์ เดอะ ฟอเรสเทียส์ จะพร้อมโอนได้ในไตรมาส 2 

ปี 2567 โดยในอนาคต เดอะ ฟอเรสเทียส์ ยังจะเป็นที่ตั้งของ

โรงแรมแห่งใหม่ในเครือซิกส์เซนส์ที่มีห้องพักประมาณ 85 

ห้อง ซึ่งมีกำาหนดจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 

อีกด้วย.

ครม.อนุมัติฟรีวีซ่าคนซาอุฯอยู่ไทย30วัน
ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.อนุมัติ

หลักการในการเพิ่มซาอุดีอาระเบีย

ในรายชื่อประเทศที่ถือหนังสือ 

เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนัง                                                     

สือเดินทาง เข้ามาในราชอาณา 

จักรไม่เกิน 30 วัน สร้างรายได้ให้

ไทย 5 พันล้านต่อปี

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณ                                                 

กุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก                                                  

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ                                                

หลักการในการเพิ่มซาอุดีอาระเบีย

ในรายช่ือประเทศท่ีถือหนังสือเดิน  

ทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ   

เดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณา 

จักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่อง

เที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจ

ดวงตราและอยู่ในราชอาณาจักร

ไม่เกิน 30 วัน

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่                                              

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ได้เดินทางไปเยือนซาอุดี                                       

อาระเบียอย่างเป็นทางการ และ                                           

ทั้งสองฝ่ายได้ปรับระดับความสัม                                        

พันธ์กันให้อยู่ ระดับปกติอย่าง

สมบูรณ์ ผลการหารือที่สำาคัญ

คือการส่งเสริมการติดต่อระหว่าง                                                  

ประชาชน ทำาให้มีชาวซาอุดีอาระ 

เบียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศเพิ่มมากขึ้น จากเดิมปีละ

ประมาณ 30,000 คน จะเพิ่มขึ้น

เป็น 100,000-150,000 คนต่อปี                                               

และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ประ 

เทศไทยไม่ต่ำากว่า 5,000 ล้านบาท

ต่อปี

อย่างไรก็ตาม กระทรวง

การต่างประเทศได้ประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2565 ทุกหน่วยงานไม่มี

ข้อขัดข้องที่จะเพิ่มซาอุดีอาระเบีย

ให้ ได้ รั บสิทธิ์ ใน เรื่ อ งดั งกล่ าว 

เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลในการส่งเสริมการ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประ 

เทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  

โควิด-19 จะช่วยส่งเสริมการ 

กระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆ 

และชาวซาอุดีอาระเบียยังเป็นนัก                

ท่องเที่ยวคุณภาพ มีการใช้จ่าย

สูง และมักเดินทางเป็นครอบครัว

ขนาดใหญ่.

จ
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ประกาศรับสมัครนักวิจัยสตรี 

ลอรีอัล ประเทศไทย ภายใต้ โครงการ “ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงาน

วิทยาศาสตร์” ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุน 

วิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงาน

วิทยาศาสตร์” โดยผู้สมัครต้องเป็นสตรี

ไทย อายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงาน

วิจัยอิสระในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ยังอยู่ใน

ระหว่างการดำาเนินการ “ทุนวิจัยลอรีอัล 

ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” 

จะมอบทุนสูงสุดจำานวน 5 ทุน ทุนละ 

250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ สนใจ

สามารถติดตามรายละเอียดผ่านทาง

เว็บไซต์ www.fwisthailand.com ตั้งแต่วัน

นี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565 สามารถศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่เว็บไซต์ 

และสอบถามเพิ่มเติมที่อีเมล FWISTH@

loreal.com 

เพิ่มศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม

วราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า

คอร์ปอเรชั่น จำากัด พร้อมด้วย พิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ

ทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

(MOU) กับ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ธนิต 

ธงทอง คณบดีสำานักวิชาทรัพยากรการเกษตร วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการพัฒนาด้านการเกษตรและเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้คน

รุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการนำาเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

เอ็มโอยูจัด Passion Award 

ศุภลักษณ์ ตัณฑาภิชาติ ผู้ร่วมก่อตั้งสำานักข่าว Passion Gen และ แสงชัย ธีร

กุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) เตรียมพร้อมจัดงาน Passion Award มอบรางวัลให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย เพื่อ

ยกย่อง องค์กร ชุมชน และบุคคลที่ประสบความสำาเร็จ และเป็นต้นแบบแห่งแรง

บันดาลใจให้กับสังคม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ โดยมี ณัฐชัย จันทร์

ทิพย์ ที่ปรึกษาสำานักข่าว Passion Gen และ อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมา

พันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมด้วย ที่สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย วันก่อน

marrygun55@gmail.com

สนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทย

พาณิชย์ มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่ ทพญ.ยุพเรศ นิมกาญจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิ

สร้างรอยยิ้ม เพื่อนำาไปใช้ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการผ่าตัดและจัดซื้ออุปกรณ์

ทางการแพทย์ พร้อมกันนี้ธนาคารได้มอบ “ตุ๊กตาปันสุข” ตุ๊กตาประดิษฐ์จากพนักงานจิตอาสา

ของธนาคาร ในโครงการ “SCB ชวนกันทำาดี” เพื่อนำาไปมอบเป็นกำาลังใจให้กับผู้ป่วยเด็กที่เข้า

รับการผ่าตัด ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำานักงานใหญ่

ส่งต่อความห่วงใยสู่ชาวมุสลิม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แบลคมอร์ส จำากัด นำาโดย ผุสดี สุจิตจร ผู้จัดการประจำา

ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “แบลค 

มอร์สส่งต่อความห่วงใยสู่น้องๆ ชาวมุสลิม” มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินแบลค 

มอร์ส พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ เจ้าหน้าที่บ้านอัลเกาษัร บ้านแห่งความรัก

ของผู้ศรัทธา และบ้านหทัยรัก บ้านพักพิงเด็กกำาพร้า อันเป็นการส่งมอบกำาลังใจและร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองการครบกำาหนดการถือศีลอดรอมฎอน และสนับสนุนให้

น้องๆ มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย

ยกระดับการเรียนการสอน    

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ พิชเยนทร์ 

หงษ์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลิฟวิ่ง จำากัด ร่วมด้วย ผศ.ดร.

อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ลงนามในความร่วมมือทางวิชาการ 

เพื่อร่วมกันให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่ การจัดทำาหลักสูตรอบรมความรู้และ

ทักษะที่จำาเป็นในโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ตลอดจนยกระดับ

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

• น่าฉงนใจจริงๆ เมืองไทย

ผลิตสินค้าได้มากมาย ส่งออกนับ

หลายแสนล้านต่อปี เหตุใดจึงไม่มี

การผลิตปุ๋ย หรือตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยใน

เมืองไทยเลย แต่เป็นการนำาเข้าทุกปี 

แถมจำานวนมากขึ้นทุกปีซะด้วย เปล่ง

ศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคม

การค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย 

ตอบได้ยาวๆ เลยล่ะ ไปถามกัน              

ได้เอง...•

• เป็นหนึ่งในเก้าที่ปรึกษา เมื่อ 

“ชัชชาติ” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. วัน

แรกทันที ก็ลงนามแต่งตั้งทีมงาน

แบบไม่มีวันน้ำาผึ้งกับพระจันทร์ ทำา

งานๆ ทีมงานสมองเพชรอย่าง อรรถ

เศรษฐ์ เพชรมีศรี จึงติดโผมาตั้งแต่

เมื่อสองปีก่อน ท่องไว้นะ วาระ 4 ปี...

ทำางานๆ...•

• “คุณหมอต้อย กิฟฟารีน” 

พญ.นลินี ไพบูลย์ ยืนหนึ่ง!! กว้าง...

ไกล...ก้าวหน้า...เร็วติดจรวดมากๆ 

เพราะแว่วว่าเป็นผู้บริหาร (หญิง) ระ

ดับต้นๆ ที่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

ของโลกเทคโนโลยี การ disruption 

หรือแม้แต่สถานการณ์ โควิด-19 ที่

ระบาดยาวๆ ได้เร็วมั่กมาก ทำาให้

รายการสุดฮอตอย่าง Mission to the 

Moon มาขอสัมภาษณ์ในประเด็นสุด

ปัง....“เข้าใจ New Gen เรื่อง passion 

กับความสุขในการทำางาน”...•

• จับตามอง รพ.บำารุงราษฎร์ 

กลาง มิ.ย.นี้เตรียมเปิดหลักสูตร

ภาวะผู้นำาแพทย์หัวหน้าภาค ที่

ได้ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ รับเป็นวิทยากร

ตามคำาเชิญของ รศ.ศิริยุพา รุ่งเริง

สุข ที่ปรึกษาบริหาร สำานักประธาน

กรรมการบริหาร รพ.บำารุงราษฎร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล...• 

• กำาหนดสวดพระอภิธรรม 

ดร.พงค์ศานติ์ (เป็ด) อภิรติเกียรติ 

ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส เวลา 

18.00 น. ถึงวันที่ 12 มิ.ย.นี.้..•

ณัฐ วรา

ะเหลืออะไรอีกกันล่ะ....นอกจากเหลือเชื่อ....เมื่อยุคดิจิทัลท่ีใช้

โซเชียลกันท่ัวบ้านท่ัวเมืองจนติดอันดับโลก แต่ยังมีเรื่องชวน

ขบคิดอย่างกรณี  “พระบิดา” จริงไหม.... 

เรื่องชาติภพ เวรกรรม บุญวาสนา ยังเป็นวัฏสงสารที่ยังเวียน

ว่ายอยู่กับมนุษย์ แม้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่หลายคนรับว่าสัมผัส

รับรู้ได้ด้วยญาณแห่งตน หรือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ก็สุดแต่

จะเรียกขานกัน เพราะพลังใจอาจไม่เท่ากัน เวลาออกสื่อจึงต้องมี

ข้อความขึ้นมาคาด รับรู้กันว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผู้ชม

ควรใช้วิจารณญาณ อ่อ...อ่อ เป็นเช่นนี้.....

เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกันตัวเอง เหลือเชื่อ แต่ขอเชื่อ เพราะเจ็บปวด

ด้วยตัวเอง ปัจจุบันรักษาตัวจนแข็งแรงเป็นปกติแล้ว 

บุญ-กรรม

จ

คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล CEO บมจ.ทีพีบีไอ ผลผลิตถุง

ขยะที่มีพัฒนาการ อาทิ มีเชือกในตัวเอง ใช้สะดวก ถุงขยะแบบ

มีกลิ่มหอมชื่นใจ แถมยังแสดงความเห็นว่าถุงพลาสติกจะยังอยู่

คู่โลกไปอีกนาน แต่ต้องมีกระบวนการ ขั้นตอนการย่อยสลายที่

สั้นลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เรื่องราวของตัวเอง ขอนำามาเล่าสู่กันฟังแบบไม่เครียด 

เพราะชาวโลกหลังยุคโควิด-19 ใครที่รอดมาได้ จัดว่า “บรรลุ

ธรรม” มาบ้างแล้ว เรื่อง “บาปบุญ” คงได้คิด เรื่องความไม่

แน่นอนก็เช่นกัน

สมัยหนุ่มๆ เคยเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้โรงงาน 

ความว่องไวของวัยจึงเข้าไปดับไฟ เน้ืออ่อนๆ กับ

กองเพลิง ไฟไหม้ร่างกายไปราว 40% รักษาตัวอยู่

นานนับเดือน ตอนน้ีเป็นปกติแล้ว

ห้วงสำานึกคิดขณะนอนรักษาตัว จึงย้อน

เวลา พบเหตุการณ์ครั้งหนึ่งของชีวิต เราเคย

ใช้ไฟจุดจากกระดาษไปเผามดที่เข้าบ้าน และ

พวกมันขึ้นมารุมกินของกิน ..เช่นนี้หนอ..เรา

จึงอาจใช้กรรมเรื่องไฟ 

สมัยหนุ่มวันนั้นจำาแม่นว่า เพิ่งกลับ

จากต่างประเทศ ไปเรียนหนังสือซะหลาย

ปี ซื้อรองเท้าคู่เก่งยี่ห้อดังกลับมาด้วย เผลอวางไว้ในบ้าน 

“สุนัข” เจ้าตัวแสนรู้คงได้กลิ่นหนัง จึงแอบมาแทะรองเท้า

พังยับเยิน อารามโมโหสุดขีด ฉวยส้นรองเท้าใส่ไม่ยั้ง 

แบบไม่นับไปที่จมูกของมัน ต่อมาอีกไม่กี่วัน มันก็สิ้นใจ

ตายจากบาดแผล ยังความเสียใจให้สมาชิกในบ้านไม่น้อย   

ต่อมาพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งในโพรงจมูก....ตอนนี้

รักษาตัวจนเป็นปกติแล้ว

ห้วงสำานึกคิดขณะนอนรักษาตัว จึงนึกย้อนเวลาถึง

เหตุการณ์ในครั้งนั้น.....

จากวันนั้นถึงวันนี้ กาลเวลาและ

ประสบการณ์ จึงทำาให้มีสติและปล่อยวาง ให้อภัย 

ใส่ใจทำากุศล บริจาคทาน เลยไปถึงการปกครอง

ดูแลพนักงาน ลูกค้า อีกด้วย 

สบายใจ.... โล่งใจ.... มีความสุข....

นอกจากนี้ยังมีการรับข้อคิดของการ

วางแผนเชิงธุรกิจ ที่ยุคนี้เขาเรียกว่า “ธรรมา 

ภิบาล” สังคมดี ชุมชนดี ทุกฝ่ายแบ่งปัน มี

ความสุข มีเสียงหัวเราะ...มนุษย์ยังต้องการ

อะไรอีกรึ.  

ดาวเต็มฟ้าสมศักดิ์  บริสุทธนะกุล

ารตรวจตาอย่างสม่ำาเสมออาจพบโรคเร้ือรังทางกายซ่อนอยู่ 

ระหว่างการตรวจอาจพบโรคร้ายซ่ึงมีผลทำาให้ตาบอด หรืออันตราย

ชีวิตได้ เช่น เน้ืองอกในดวงตา ต้อหินฉับพลัน หากมีอาการทางตา 

เช่น ปวดตา ปวดศีรษะบ่อยๆ ตามัว ตาแดง เห็นภาพซ้อน น้ำาตาไหล ตา

แฉะ ควรตรวจตาให้ละเอียดว่าเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือไม่ บ่อยคร้ังท่ีพบว่า

ผู้ป่วยเป็นต้อหิน ต้อกระจกซ่อนอยู่

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ดวงตาอาจ

จะไม่ใช่อวัยวะสำาคัญที่สุดในการดำาเนินชีวิต แต่ดวงตานั้นเป็นอวัยวะ

สัมผัสที่สำาคัญสามารถทำาให้ดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่างครบถ้วน แต่

คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสนใจในดวงตา และไม่ได้นึกถึงว่าดวงตา

ทำางานอย่างไร ดวงตามีความผิดปกติ

อะไรได้บ้าง และดวงตามีความสำาคัญต่อ

การดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างไร หากให้

นึกถึงการตรวจสุขภาพร่างกาย โดยทั่วไป

จะมีน้อยคนที่นึกถึงจนกว่าจะมีอะไรผิด

ปกติเกี่ยวกับดวงตาเกิดขึ้นเสียก่อน เรื่อง

ดวงตาก็มีความสำาคัญที่จะต้องได้รับการ

ตรวจด้วยเช่นกัน 

นพ.อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำานวย

การโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัด

ไร่ขิง) กล่าวเพิ่มว่า คนทั่วไปรู้จักการ

ตรวจสุขภาพกายโดยการตรวจความดัน

โลหิต ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด และตรวจร่างกายทั่วไป หลายคนคิด

ว่าตาไม่เป็นไร ตราบที่การมองเห็นยังเป็นปกติ คงไม่ต้องตรวจก็ได้ ซึ่ง

เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะโรคตาบางโรคมาเงียบๆ ช่วงแรกอาจไม่มี

อาการเลย โดยเฉพาะโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบที่

อาจทำาให้ตาบอดได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แนะนำาว่าควร

ตรวจสุขภาพตาซึ่งสามารถตรวจได้ทุกช่วงอายุ ไม่จำาเป็นต้องตรวจตา

ตอนอายุมาก      

แพทย์หญิงวธูกานต์ รุ่งภูวภัทร กล่าวเสริมว่า การตรวจสุขภาพ

โดยจักษุแพทย์มีความจำาเป็น เนื่องจากหลายโรคทางตาอาจพบความผิด

ปกติได้จากการมาตรวจ เช่น ภาวะต้อหินในระยะแรกอาจไม่มีอาการตา

มัว เนื่องจากเป็นโรคที่มีการสูญเสียลานสายตาโดยรอบก่อน โดยการมอง

เห็นตรงกลางยังเป็นปกติ เว้นแต่เป็นต้อหินระยะท้าย จึงมีการมองเห็น

ลดลง หรือลานสายตาแคบลง หรือผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ตาข้างใดข้าง

หนึ่ง โดยที่ตาอีกข้างปกติดี และเพราะไม่เคยทดสอบการมองเห็นด้วย

ตนเองง่ายๆ ด้วยการปิดตาทีละข้าง เพื่อทดสอบการมองเห็นว่าความผิด

ปกติหรือไม่ เกิดขึ้นจากตาข้างใด จึงมาพบแพทย์เมื่ออาการเป็นมากแล้ว 

หรือมีความผิดปกติในตาทั้งสองข้าง ซึ่งในการพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจ

การมองเห็นนั้นจะมีขั้นตอนโดยการ

ทดสอบการมองเห็นทีละข้าง ถ้าผิด

ปกติต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากโรคตา

หรือเป็นจากสายตาผิดปกติ 

คุณหมอระบุว่า เนื่องจากใน

สภาวะปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จึง

ทำาให้ผู้ป่วยบางส่วนไม่อยากเดินทาง

มาโรงพยาบาลโดยไม่จำาเป็น อย่างไร

ก็ตามยังมีภาวะทางจักษุบางอย่างที่

เป็นอันตรายและอาจส่งผลต่อการ

มองเห็นได้ จึงควรมาพบจักษุแพทย์ 

เช่น อุบัติเหตุทางตาที่ก่อให้เกิดอาการระคายตาเคืองตา ตามัว เลือดออก 

สารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตา กระแทกตา หรืออุบัติเหตุที่ใบหน้า 

เปลือกตา ที่อาจส่งผลต่อดวงตา เป็นต้น หรือมีอาการปวดตามากที่อาจ

เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อที่กระจกตา เยื่อบุตา เบ้าตา ถุง

น้ำาตา ม่านตาอักเสบ ต้อหินฉับพลัน หรือเห็นจุดลอยใหม่หรือไฟแฟลชใน

ตา อาจเป็นจากภาวะน้ำาวุ้นลูกตาเสื่อม ซึ่งมีการดึงรั้งจอประสาทตา อาจ

ก่อให้เกิดจอประสาทตาฉีกขาด หลุดลอก หรือเลือดออกในน้ำาวุ้นลูกตา 

หรือมีอาการตาแดงที่เกิดการติดเชื้อที่กระจกตา เยื่อบุตาอักเสบ ม่านตา

อักเสบ ต้อหินฉับพลัน แผลที่กระจกตา เป็นต้น หรือการมองเห็นลดลง

ฉับพลัน ต้อหินฉับพลัน จอประสาทตาฉีกขาด หลุดลอก เลือดออกในน้ำา

วุ้นลูกตาหรือจุดรับภาพ เส้นเลือดที่จอประสาทตาอุดตัน เส้นประสาทตา

อักเสบ เป็นต้น.

แนะตรวจตาสม่ำาเสมอ���อ���น��ร�แอ���อน����อ���น��ร�แอ���อน�
ก
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ปรัชญาหืดจับเฉือนณัฐสิทธิ์ลิ่วไอทีเอฟ

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ 

เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 2 (ชายและหญิง) ชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 

25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 821,750 บาท (รวมชาย-หญิง 

50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,643,500 บาท) ที่สนามกีฬา

เทนนิส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565  

เป็นเมนดรอว์วันแรก ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 32 คน) 

ระหว่างนักเทนนิสไทยที่ ได้ ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการ

แข่งขันทั้งคู่ “วิน” ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ์ อายุ 22 ปี มืออันดับ 881  

ไอทีเอฟ แรงกิง พบกับ “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร อายุ 26 ปี เจ้าของเหรียญ

ทองทีมชาย ศึกซีเกมส์ครั้งที่ 31 ปรากฏว่า สู้กันนานถึง 2 ชั่วโมง  

50 นาที ก่อนที่ปรัชญาจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 เซต 6-4, 3-6 และ 

6-2 ผ่านเข้ารอบ 2 พบผู้ชนะระหว่าง แยนกี เอเรล มือวาง 3 จาก

ตุรกี และเจีย ชุย จากจีน ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยว เป็นการแข่งขัน

คัดเลือกรอบสุดท้าย “แพทตี้” พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช ดีกรีทีมชาติไทย

ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เจ้าของเหรียญทองประเภททีมหญิง ออกแรง

หวดถึงซูเปอร์ไทเบรก ก่อนเฉือนชนะ ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต 2-1 เซต 

7-5, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6 “แพทตี้” ผ่านเข้าสู่เมนดรอว์ รอบ

แรกจะพบกับ หลิว ฟางโจว นักหวดจีน มือวางอันดับ 6 ของรายการ

‘จาย-โกเมธ’ 2 นักปั่นผลงานเยี่ยมที่ยุโรป

กรุงเทพฯ • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้ส่ง “ทีเจ” จาย อังค์

สุธาสาวิทย์ นักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทย ไปฝึกซ้อมระยะยาวอยู่ที่

ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ในเมืองเอเกิล สวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้ง

ส่ง “เอ้” สิบตรีโกเมธ สุขประเสริฐ นักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์ทีมชาติไทย ไป

ฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์

ที่ผ่านมา 2 นักปั่นไทยต่างก็ช่วยกันสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการ

แข่งขันที่เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ จายได้ลงแข่งขัน 2 รายการ 

ประกอบด้วย “บาห์เนน-ทัวร์นี่” เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน และ  

“ฟีนาเล บาห์เนน” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่เยอรมนี ซึ่งเป็นการ

แข่งขันในคลาส 1 ทั้ง 2 รายการ ผลปรากฏว่าจายทำาผลงานยอด

เยี่ยมในการแข่งขันรายการสปรินท์ ศึกบาห์เนน-ทัวร์นี่ เมื่อวันเสาร์

ที่ 4 มิถุนายน โดยทะลุเข้าถึงรอบรองก่อนคว้าอันดับที่ 3 มาครอง 

พร้อมคะแนนสะสมโลก 160 คะแนน ส่วนรายการฟีนาเล บาห์เนน 

เมื่อวันจันทร์ จายลงแข่งขันรายการสปรินท์ ก็ผ่านเข้าถึงรอบ 16 คน

สุดท้าย แต่มาพ่ายให้กับ มาร์ก จูซิส นักปั่นเจ้าถิ่น ซึ่งจูซิสก็ทะลุ

เข้าไปจนคว้าแชมป์รายการฟีนาเล บาห์เนน ไปครองอีก 1 รายการ

ในที่สุด ส่วนจายอยู่ในอันดับ 11 ของการแข่งขัน เก็บคะแนนสะสม

เพิ่มอีก 82 คะแนน ส่วนในรายของโกเมธได้ลงแข่งขันจักรยานบีเอ็ม

เอ็กซ์ รายการยูอีซี ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ สนามที่ 9 และ 10 เมื่อ

วันที่ 4-5 มิถุนายน ที่เมืองคัมเพน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านเข้าสู่

รอบชิงชนะเลิศในเวทียุโรปเป็นครั้งแรก และจบการแข่งขันรอบชิง

ชนะเลิศในอันดับที่ 7 เก็บคะแนนสะสมโลกรุ่นยู 23 เพิ่ม 14 คะแนน

พยัคฆ์ล้านนาคว้า ‘ศราวุธ เกิดศรี’ เสริมทัพ

เชียงใหม่ • สโมสร “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี คว้าตัว “จ่า

ต้อง” ศราวุธ เกิดศรี แนวรับมากประสบการณ์วัย 33 ปี จาก “เดอะ 

แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมแกร่งบนเวทีไทยลีกมาร่วมทีม สำาหรับ

การลุยซีซั่น 2022-23 ให้กับทัพ “พยัคฆ์ล้านนา” พร้อมเผยถึงการย้าย

ขึ้นมาค้าแข้งกับทีมในโซนภาคเหนืออีกครั้งว่า “ดีใจและเป็นเกียรติที่

จะได้ร่วมทีมกับเชียงใหม่ เอฟซี ส่วนตัวมั่นใจว่าประสบการณ์ของตัว

เองทั้งในไทยลีก รวมถึงถ้วยใหญ่เอเชียอย่าง เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 

จะช่วยทีมได้มาก และยืนยันเดินหน้าลุยเต็มที่ในการช่วยทีมให้ได้มาก

ที่สุด ซึ่งต้องฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่ เอฟซี ทุกท่านครับ ฤดูกาล

หน้าผมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะทำาหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

ครับ” สำาหรับ “จ่าต้อง” ศราวุธ ชาว จ.อุทัยธานี แจ้งเกิดกับทีมบ้าน

เกิดอย่างอุทัยธานี ฟอเรสท์ เมื่อปี 2010 จากนั้นผ่านการค้าแข้งใน

เมืองไทยมาอย่างโชกโชน ทั้งพิจิตร เอฟซี, บางกอก เอฟซี, ขอนแก่น 

เอฟซี, ราชประชา เอฟซี รวมถึง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ซึ่งซีซั่นที่ผ่านมา

เจ้าตัวลงสนามบนเวทีไทยลีก รวม 11 นัด 520 นาที นอกจากนี้ “จ่า

ต้อง” ศราวุธ ยังได้ลงสนามบนเวทีเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีก 2 นัด 

(รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มจี ลงสำารองนาทีที่ 62 เกมชนะ ยูไนเต็ด ซิตี 1-3 

เมื่อ 24 เม.ย.65 และรอบ 16 ทีมสุดท้าย ลงตัวจริง 92 นาที เกมแพ้

จุดโทษ ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส 4-2 หลัง 120 นาทีเสมอ 1-1 เมื่อ 

15 ก.ย.64) ก่อนย้ายเข้าสู่ถ้ำา “พยัคฆ์ล้านนา” ในฤดูกาล 2022-23.

กระชับมิตร • รังสรรค์ เฉลยชนม์, ประสิทธิ์ รักสูงเนิน อดีตนัก

เตะสโมสรเซ็นทรัลชุดถ้วยพระราชทานฯ พร้อมด้วยกลุ่มนักธุรกิจ

ชายแดนเเละเจ้าหน้าที่ภาครัฐฝั่งไทยร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับ

มิตรกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน.ตม. นายทหารระดับสูงและกลุ่มนัก

ธุรกิจ สปป.ลาว ที่สนามไชยชนะ สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้

พช้างศึกทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลเอเชียน 

คัพ 2023 รอบคัดเลือก กลุ่มซี ที่อุซเบกิสถาน 

เตรียมประเดิมแมตช์แรกกับ มัลดีฟส์ ในวันที่ 

8 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย 

แต่ก่อนแข่งมีข่าวไม่ค่อยดี เพราะนักเตะหลายรายมีอาการ

ท้องเสียเนื่องจากเจออาหารท้องถิ่น แต่ไม่ต้องห่วง “มาดาม

แป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมจัดส่งอาหารไทย ญี่ปุ่น 

และเกาหลี แบบถูกหลักอนามัยถึงโรงแรมที่พัก เชียร์กัน

ได้เต็มที่ ไทยรัฐทีวี ดิจิตอลทีวี หมายเลข 32 ถ่ายทอด

สด..••..กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วสำาหรับ ฮีโร่ทีมมวยไทย

สมัครเล่นทีมชาติไทย ที่ไปคว้า 5 เหรียญทอง 5 เหรียญ

เงิน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น

ชิงแชมป์โลก 2022 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรสต์ เดินทางกลับถึงไทยด้วยสายการบินกาตาร์ แอร์

ไลน์ งานนี้ อ.วิชิต คะนึงสุขเกษม หัวหน้าทีมบอกว่า หลาย

ชาติพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมทั้งยุโรปและตะวันออกกลาง ซึ่ง

เป็นแนวโน้มที่ดีในการผลักดันมวยไทยให้เข้าโอลิมปิกเกมส์

ในอนาคต..••..สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด ร่วมกับ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดตราด จัดการแข่งขัน “สิงห์ อินไลน์ สปีด 

สเก็ต ไทยแลนด์ เซอร์กิต 2022 สนามที่ 2 แบบวิถีใหม่ 

ณ ลานอเนกประสงค์ สำานักงาน อบจ.ตราด ระหว่าง 

วันที่ 3-5 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่น่าสนใจคือ “น้องเก้า”  

ธกร จินาพงศ์ หนุ่มน้อยจากสังกัดสมุทรปราการผงาด

คว้า 2 แชมป์ในรุ่นดูอัล ไทม์ไทอัล 200 ม. และ 1,000 ม.  

สปรินต์ ทัวร์นาเมนต์ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ผลงานแบบ

นี้อนาคตไกลแน่นอน..••..การแข่งขันเทควันโด อบจ.ชิง

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำา

ปี 2565 ณ สนามเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดย 

2 ทีมดัง สมาร์ท เทควันโด และ โซลชุมทาง ครองแชมป์

ถ้วยพระราชทาน ส่วนโค้ชยอดเยี่ยมชายเป็นของ ทีมทวี

ศิลป์ฯ ไทยแลนด์ เอ และโค้ชยอดเยี่ยมหญิงเป็นของ ทีม

เอสพีเอส งานนี้ ชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ 

พอใจภาพรวมจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้ทุกคนได้

ประลองฝีเท้ากันเต็มที่..••  

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

ทั

เซลติกส์หวังเล่นในบ้านกระตุ้นฟอร์มเก่ง
บอสตัน • หลังจากหมดหวังที่จะลดการเสียเทิร์นโอเวอร์และหลีก

เลี่ยงการโดนถล่มในช่วงควอร์เตอร์ที่ 3 บอสตัน เซลติกส์ หวังว่าการ

ได้กลับไปเล่นในบ้านจะช่วยจุดประกายให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาในซีรีส์

ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์

บอสตัน เซลติกส์ และโกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส เสมอกัน 

1-1 ซีรีส์ชิงชนะเลิศเอ็นบีเอไฟนัลส์ ซึ่งเล่นกันในระบบดีที่สุดใน  

7 เกม โดยเกม 3 จะไปเล่นกันที่บอสตัน การ์เดน ถิ่นของเซลติกส์ 

ในวันพุธที่จะถึงนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเช้าวัน

พฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทย

หลังจากสร้างปรากฏการณ์การคัมแบ็กที่ยอดเยี่ยมในควอร์เตอร์ 4 

ที่ทำาให้บอสตันเป็นฝ่ายชนะในเกมเปิดซีรีส์ แต่พอเกม 2 วอร์ริเออร์ส

ฉวยความได้เปรียบจาก 19 เทิร์นโอเวอร์ไปทำา 33 คะแนน พร้อมเปิด

ฉากถล่มในช่วงควอร์เตอร์ 3 ที่ส่งให้ โกลเดนสเตทชนะไป 107-88

“การเสียเทิร์นโอเวอร์มากมายแบบนั้นไม่ได้สร้างโอกาสให้

กับพวกเราเลย” อิเม อูโดกา หัวหน้าโค้ชของเซลติกส์กล่าว “พวก

เราปกป้องบอลได้ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องน่าผิดหวัง

นิดหน่อย”

สถิตการเล่นเพลย์ออฟในบ้านของบอสตัน เซลติกส์ นั้นชนะ 

5 แพ้ 4 ขณะที่ผลงานการเล่นนอกบ้านทำาได้ดีกว่าด้วยการคว้า

ชัยชนะ 8 เกม แพ้ไปเพียง 3 เกม แต่ เจย์เลน บราวน์ ดาวดังของ

เซลติกส์บอกว่าพร้อมจะลืมเรื่องสถิติเหล่านั้น

“พวกเราต้องออกมาเล่นบาสเกตบอลในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของ

พวกเราออกมาให้ได้” บราวน์กล่าว “อย่าให้เรื่องในอดีตมากระทบ

กระเทือนความคิดของเราในการก้าวต่อไป เราแค่ออกมาทำาหน้าที่

ให้ดีที่สุดแค่นั้นพอ”

บอสตัน เซลติกส์ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการโดนทำาสกอร์ทิ้ง

ห่างในช่วงควอร์เตอร์ที่ 3 เหมือนอย่างที่พวกเขาโดนโกลเดนสเตท

ถล่มใน 2 เกมแรกของซีรีส์ที่เล่นกันในซานฟรานซิสโก

“เราต้องมาด้วยความพร้อมที่จะลงเล่น พร้อมที่จะเจอความ

แข็งแกร่งทั้งในเกมรุกและเกมรับ” บราวน์กล่าว “พวกเราไม่ใช่ทีม

ที่สมบูรณ์แบบ แต่เราต้องค่อยๆ แก้เพื่อก้าวต่อไป เราต้องพร้อม

สำาหรับ 48 นาทีในสนาม”

“พวกเราต่างรู้ดีว่าวอร์ริเออร์สที่เป็นทีมยอดเยี่ยมมาก โดย

เฉพาะการเล่นในช่วงควอร์เตอร์ที่ 3 พวกเราต่างพูดคุยกันถึงเรื่อง

นี้ พวกเขายังสามารถสร้างรันได้อย่างต่อเนื่อง แต่เราแค่ต้องหาคำา

ตอบให้ได้ว่าจะแก้อย่างไร”

ทางด้าน เจย์สัน เททัม ฟอร์เวิร์ดของบอสตัน บอกว่า ต้อง

ลดการเสียการครองบอลให้ได้ “พวกเขาได้คะแนนเยอะมากจาก

เทิร์นโอเวอร์ของเรา นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำาให้ได้ดีกว่าเดิมในเกม

ต่อไป ตลอดช่วงเพลย์ออฟ เกมที่พวกเราเสียเทิร์นโอเวอร์มากมัก

จะจบด้วยความพ่ายแพ้”.

เจย์เลน บราวน์ ดาวดังของบอสตัน เซลติกส์ ออกมากระตุ้น

เพื่อนร่วมทีมให้ลืมเรื่องสถิติที่ ไม่ดี ในการเล่นในบ้านช่วงเล่น

เพลย์ออฟ บอกแค่พยายามเล่นเกมบาสเกตบอลในเวอร์ชั่นที่ดี

ที่สุดออกมาให้ได้เท่านั้น.

อุซเบกิสถาน • มาโน โพลกิง ยอมรับพาช้างศึก

ชุดใหญ่ออกมาเล่นคัดเอเชียนคัพครั้งนี้ นักเตะ

สุดยอดของไทยร่วมทีมได้ไม่ครบ ส่วนความหวัง

ของเกมนี้ตั้งเป้าเก็บชัยชนะ 2 เกมแรกทั้งมัลดีฟส์

และศรีลังกาเพื่อเข้ารอบสุดท้าย ก่อนจะเตรียมทีม

เจอ “เจ้าภาพ” อุซเบกิสถานในนัดสุดท้าย พร้อม

ขอบคุณมาดามแป้งสำาหรับอาหาร ส่วน “อุ้ม” 

เผยนักเตะท้องเสียเพราะอาหารกว่า  

10 คน แต่ก็พร้อมสำาหรับนัดแรก

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึก 

สอนทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์

ความพร้อมก่อนพบทีมชาติ

มัลดีฟส์ ในการแข่งขันเอเชียน 

คัพ 2023 รอบคัดเลือกนัด

แรก ที่ประเทศอุซเบกิสถาน

ช้างศึกผ่านการฝึก

ซ้อมวันที่ 3 เกมแรก ในวัน

พุธที่ 8 มิ.ย.ที่จะพบกับมัลดีฟส์ 

เป็นเกมที่สำาคัญสำาหรับการ

แข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือก 

เป้าหมายของเราชัดเจนคือต้องการ

เก็บชัยชนะใน 2 เกมแรกทั้งมัลดีฟส์และ 

ศรีลังกาเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้าย ซึ่งนัดสุดท้ายเรา

ต้องเจออุซเบกิสถาน พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง 

ดังนั้นเราต้องการเริ่มต้นให้ดีในวันพรุ่งนี้ และ

ต้องการเก็บชัยชนะให้ได้”

“เรามีผู้เล่นบาดเจ็บ 7-8 คน ไม่ว่าจะ ชนา

ธิป สรงกระสินธ์ หรือมานูเอล ทอม เบียรห์ ส่วน 

สุภโชค สารชาติ ก็เดินทางไปญี่ปุ่น และมีนักเตะ  

4 คน ที่เราปล่อยให้กับทีม U23 ที่กำาลังแข่งขันอยู่

ในตอนนี้ ดังนั้นเราไม่ได้ผู้เล่นที่ต้องการทั้งหมด 

แต่ 23 คนที่เราเลือกมามีคุณภาพมากพอจะทำาให้

เราประสบความสำาเร็จ”

“แน่นอนคู่ต่อสู้อย่างอุซเบกิสถานเป็นทีมที่

แรงกิงดีที่สุด และแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม แต่เรา

สุโขทัย • ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน ประธาน

สโมสร “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี เตรียมปรับโฉม

สนามแข่งขันและสนามซ้อมเพื่อสร้างภาพลักษณ์

ใหม่ของทีมเพื่อต้อนรับการกลับคืนสู่ลีกสูงสุดอีก

ครั้ง ส่วนชุดแข่งขันพร้อมเปิดรับฟังความคิด

เห็นจากแฟนคลับ

ความเคลื่อนไหวของ “ค้างคาว

ไฟ” สโมสรสุโขทัย เอฟซี ที่ล่าสุด

ได้เตรียมความพร้อมเพื่อสู้ศึกไทย

ลีก 1 ในฤดูกาล 2022/2023 ที่

จะเปิดฉากการแข่งขัน วันที่ 12 

สิงหาคม 2565

ดร.อนงค์วรรณ เทพสุ

ทิน ประธานสโมสร “ค้างคาว

ไฟ” สุโขทัย เอฟซี ที่กลับขึ้น

มาเล่นลีกสูงสุดได้ภายในฤดูกาล

เดียว หลังจากตกชั้นไป เปิดเผย

ว่า สโมสรสุโขทัย เอฟซี จะปรับโฉม

สนามการแข่งขัน สนามซ้อม เพื่อสร้าง

ลุคใหม่ต้อนรับการคืนสู่ลีกสูงสุดอีกครั้ง ทั้งนี้ ใน

ส่วนของการปรับปรุงสนามทุ่งทะเลหลวงนั้น ทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจะเป็นผู้ดำาเนิน

การ เบื้องต้นทราบว่าจะปรับปรุงส่วนของเก้าอี้

ชมการแข่งขันของแฟนบอลที่เสียหาย, ซุ้มพักนัก

เตะข้างสนามทั้งฝั่งเจ้าบ้านและฝั่งผู้มาเยือน และ

ทาสีอาคารใหม่ ขณะที่สนามซ้อมของสโมสรและ 

อคาเดมี่ได้ปรับปรุงทั้งส่วนของการทาสีอาคารใหม่

และภูมิทัศน์ โดยรอบ

ดร.อนงค์วรรณกล่าวด้วยว่า สำาหรับเสื้อ

นักเตะในฤดูกาลใหม่นั้น สโมสรจะปรับปรุง

โดยพร้อมเปิดรับความคิดเห็นจากแฟน

บอลเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมา ที่สโมสร

เปิดรับความคิดเห็นจนได้ โลโก้

และแบบเสื้อที่สวยงาม และ

แสดงให้เห็นการผสานพลังและ

สปิริตของทีม การปรับโฉมของ

ทีมค้างคาวไฟครั้งนี้ เพื่อสร้าง

ความสดใสและให้สมกับที่ทีม

เลื่อนชั้นได้ภายในปีเดียว เพื่อ

สร้างความฮึกเหิมให้กับทีม และ

ตอบแทนแฟนบอลที่ฤดูกาลที่ผ่าน

มาได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

“การปรับโฉมครั้งนี้ เราใช้งบ

ประมาณไม่มาก เนื่องจากเงินสนับสนุนจาก

สมาคมกีฬาฟุตบอลมีจำากัด แต่ยืนยันว่าทีมบริหาร

จะรวมพลังเพื่อสร้างทีมฟุตบอลให้แฟนบอลชาว

สุโขทัยได้ภูมิใจ นอกจากนั้นขอขอบคุณผู้สนับสนุน

หลักทีมบริษัทช้าง อินเตอร์เนชั่ลแนล จำากัด ที่ยืน

เคียงข้างสโมสรสุโขทัย เอฟซี ตลอดฤดูกาลที่ผ่าน

มา” ดร.อนงค์วรรณกล่าวในที่สุด. 

มาโนลุ้นเก็บชัย2นัดแรกก่อนเจอเจ้าภาพ

จะประมาทอีก 2 ทีมที่เหลือไม่ได้ เพราะ

ฟุตบอลไม่มีเกมไหนง่าย”

ด้าน “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน แบ็กซ้าย

ทีมชาติไทย กล่าวว่า “เราเตรียมมาดี แต่หลังจาก

มาถึงที่นี่ก็มีปัญหาเรื่องอาหารที่เราไม่คุ้น ทำาให้นัก

เตะในทีมท้องเสียถึง 13 คน”

“ในเกมกับมัลดีฟส์ เราหวังว่าจะใช้ผู้เล่นชุด

ที่ 2 ลงแข่งขันในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ เราจะทำาให้ดีที่สุด 

ผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุก เพราะพวกเขาเตรียม

ทีมมาดี เราจะทำาเต็มที่เพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้าย”

นอกจากนี้ มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ทีมชาติไทย ขอบคุณ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ  

ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม หลังจัดส่งอาหารให้นักกีฬาได้

รับประทานที่ถูกปากและได้ โภชนาการที่ดี

ทัพช้างศึกชุดใหญ่เจอปัญหาเรื่องอาหาร

ที่ค่อนข้างผิดหลักโภชนาการ ที่เมืองนามันกัน 

ประเทศอุซเบกิสถาน เนื่องจากอาหารส่วนใหญ่

มีน้ำามันเป็นส่วนผสม แม้แต่ข้าวสวยก็ใช้น้ำามันหุง

อย่างไรก็ตาม “มาดามแป้ง” ผู้จัดการทีมได้

ประสานจัดการเรื่องนี้ทันทีที่ทราบข้อมูล และได้จัดส่ง

อาหารญี่ปุ่นและเกาหลี โดยเป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้

กับเมืองนามันกันมาให้นักกีฬารับประทานกันอย่าง

เต็มที่ อีกทั้งยังหารถขนส่งอาหารไทยจากเมืองทาช

เคนส์มายังนามันกันได้แล้วด้วย ทำาให้นักกีฬาจะได้

ทานอาหารไทยที่ถูกปากตั้งแต่วันนี้จนจบการแข่งขัน

“ก่อนหน้านี้อาหารที่ทางโรงแรมจัดให้เป็น

อาหารพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ำามันที่ให้พลังงานสูง

สำาหรับคนที่นี่ก็จริง แต่ไม่ได้ถูกหลักโภชนาการมากนัก”

“อาหารส่วนใหญ่อาจมีทั้งข้าว, มันฝรั่ง, ผัก, 

เนื้อสัตว์ ซึ่งมีคาร์ โบไฮเดรต, โปรตีน และโภชนา

การอื่นๆ แต่ทุกเมนูมีน้ำามันเป็นส่วนประกอบ 

แม้แต่ข้าวก็ใช้น้ำามันหุง รวมถึงต้มซุปก็มีน้ำามัน

เช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่ใช่แค่รับประทานยาก แต่

ไม่ถูกหลักโภชนาการของนักกีฬาด้วย”

“ทางคุณแป้งเอง พอได้ทราบถึงเรื่องนี้ก็เร่ง

จัดการทันที ทำาให้เราได้อาหารที่มีหลักโภชนาการ

ที่ดีกว่าเดิมในทุกมื้อ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย

หรืออาหารเกาหลี และทำาให้นักกีฬาของเรา 

รับประทานอาหารได้ง่ายขึ้น”

“ส่วนอาหารที่จัดเตรียมมาในแต่ละมื้อ 

เราได้ ให้แพทย์ประจำาทีมตรวจสอบว่าถูกหลัก

โภชนาการตามที่ควรสำาหรับนักกีฬาหรือไม่ทุก

ครั้ง ต้องขอบคุณทางคุณแป้งที่จัดการในเรื่องนี้ 

ทำาให้นักเตะมีอาหารที่ดีเพื่อเพิ่มพลังงานสำาหรับ

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น”

สำาหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมฟุตบอลเอ

เชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก กลุ่มซี นัดแรกพบ

กับทีมชาติมัลดีฟส์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 

19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่มาร์กาซีย์ สเต

เดียม ประเทศอุซเบกิสถาน ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐ

ทีวี และ AIS PLAY.

‘ค้างคาวไฟ’เตรียมปรับโฉมใหม่

ต้อนรับกลับสู่ลีกสูงสุดเอาใจแฟน
กรุงเทพฯ • ความคืบหน้าของ “แนน” ทัดดาว 

นึกแจ้ง นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลัง

จากมีอาการบาดเจ็บที่เอวจากการเกร็งอย่างรุนแรง

ของกล้ามเนื้อสันในในขณะที่ล้ม จนกล้ามเนื้อกระตุก

เป็นเหตุทำาให้กระดูกหัก ระหว่างทำาการแข่งขัน

วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2022 ที่ประเทศตุรเคีย เกมที่

แข่งขันกับเบลเยียม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ล่าสุด

เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ทัดดาวได้

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรักษาตัวแล้ว

ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงโดยมี นายสมพร ใช้บาง

ยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 

และคณะได้เดินทางไปรับ พร้อมด้วยทีมแพทย์จาก

โรงพยาบาลปิยะเวท เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาอาการ

บาดเจ็บ โดยนายสมพรได้เข็นรถให้ทัดดาวนั่งด้วย

“แนน” ทัดดาว กล่าวถึงอาการบาดเจ็บครั้ง

นี้ว่า “ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคน ขอบคุณ

นายกสมาคมและคุณหมอ ตอนแรกก็เครียด แต่

พอได้กำาลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคน ทำาให้รู้สึก

ผ่อนคลายมากและไม่เครียดเลย จะพยายามหาย

กลับมาให้เร็วที่สุด”

ขณะเดียวกันทัดดาวยังส่งกำาลังใจไปถึงเพื่อน

ร่วมทีมชาติไทยที่กำาลังจะไปแข่งขันเนชั่นลีก สัปดาห์

ที่ 2 ที่ฟิลิปปินส์ว่า “ทีมนี้ถือว่าเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ 

เล่นด้วยกันมาสักพักแล้ว รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก 

สำาหรับสัปดาห์ที่ 2 ขอให้ทุกคนเล่นให้เต็มที่ เพื่อ

พี่น้องชาวไทยทุกคน ส่วนทางนี้ก็เต็มที่ ขอให้สู้ๆ”

ส่วนอาการของทัดดาวนั้น ล่าสุดมีการเปิด

เผยจากฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคม

กีฬาวอลเลย์แห่งประเทศไทยได้สรุปอาการบาดเจ็บ

ของทัดดาว นึกแจ้ง ว่า

เบื้องต้นทัดดาวมีอาการบาดเจ็บหลังบริเวณ

เอวส่วนล่างด้านซ้าย ไม่สามารถลุกยืนได้ จึงได้นำาตัว

ส่งโรงพยาบาลที่ตุรเคีย ผลการตรวจร่างกายไม่พบ

การบาดเจ็บหรือมีอาการผิดปกติของเส้นประสาท 

จากภาพถ่ายด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบบริเวณ

เอวส่วนล่างมีการหักของ กระดูกรยางค์ข้างซ้ายของ

กระดูกสันหลังส่วนเอวข้อที่ 1 และ 3 ซึ่งเป็นจุดเกาะ

ของกล้ามเนื้อสันใน (psoas muscle) ที่ใช้ในการงอ

สะโพก (hip flexion) สันนิษฐานว่าเกิดจากการเกร็ง

อย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อสันในในขณะที่ล้ม และ

กล้ามเนื้อกระตุกเป็นเหตุทำาให้กระดูกหัก

ในส่วนของการรักษาของทัดดาวเบื้องต้นที่

ตุรเคีย แพทย์ ได้ให้การรักษาแบบประคับประคอง 

ซึ่งทีมแพทย์ของสมาคมได้ปรึกษากันแล้วลงความ

เห็นเบื้องต้นว่า สามารถรักษาได้ด้วยวิธีไม่ต้องผ่าตัด 

จะใช้เวลารักษาประมาณ 6-8 สัปดาห์ และแนะนำา

ให้กลับมาตรวจละเอียดที่ประเทศไทยโดยเร็วอีกครั้ง

หนึ่ง เพื่อกำาหนดแนวทางรักษาให้หายโดยเร็วที่สุด 

เพื่อกลับมาช่วยทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในการ

แข่งขันชิงแชมป์โลกปลายปีนี้

อาการบาดเจ็บครั้งนี้ส่งผลให้ ทัดดาว นึกแจ้ง 

จะพลาดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2022 

ทุกสนามที่เหลือแน่นอนแล้ว เนื่องจากนัดสุดท้าย

หรือนัดชิงชนะเลิศแข่งขันกันในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้

สำาหรับเกมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะเดินทางไป

แข่งขันสัปดาห์ 2 ที่เมืองเกซอน ประเทศฟิลิปปินส์ 

ระหว่างวันที่ 14-19 มิถุนายน 2565 ติดตามชมการ

ถ่ายทอดสดได้ทางช่อง One31 และช่อง GMM 25.

ทัดดาวถึงไทยต้องพักกว่า2เดือน

มาโน โพลกิง

ดร.อนงค์วรรณ 

เทพสุทิน

“อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน แบ็กซ้ายหลักของทีม มาโนร่วมฉลองครบรอบวันเกิดครบ 34 ปี ให้ธีระศิลป์ และสารัชที่ครบ 30 ปี
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ศิลปะร่วมสมัยบำ�บัด ‘ผู้ป่วยจิตเวช’

นายโกวิท ผกามาศ ผอ.สำานักงานศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย กล่าวว่า สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

(สศร.) สนับสนุนโครงการศิลปะร่วมสมัยเพื่อสุนทรียภาพ

ในสังคม จัดสรรงบฯ สร้างผลงานศิลปะรวมพลังศิลปิน 

150 คน นำาโดย นายพรชัย ใจมา ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น

รางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ปี 2548 และคณาจารย์

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ มทร.ล้านนา 

ตลอดจนศิลปินจิตอาสา กลุ่มป้ายสี แต้มฝัน ปันจินตนา 

การ สร้างผลงานติดบนฝาผนัง 11 ผนัง ร่วมกับผล

งานศิลปะของศิลปินและเยาวชนจิตอาสา จ.เชียงใหม่  

76 ผลงาน เพื่อติดตั้งให้ โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ 

ซึ่งรักษาผู้ป่วยจิตเวช ใช้ศิลปะร่วมสมัยบำาบัดใจแก่ผู้รับ

บริการและบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความประทับใจ 

ความสุข ความผ่อนคลาย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้

ศิลปะบำาบัดในโรงพยาบาลจิตเวชด้วย

นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.สวนปรุง กล่าวว่า 

ข้อมูลกรมสุขภาพจิตพบว่า ภาพวาดเป็นสื่อเยียวยา

จิตใจ ทั้งภาพธรรมชาติงดงามช่วยให้ผู้ชื่นชมรู้สึก

เพลิดเพลิน สงบ มีสมาธิ ลดความกังวลและซึมเศร้า 

ส่วนภาพวาดเชิงนามธรรมช่วยให้มีทักษะการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ และภาพวาดการ์ตูนที่น่ารักเป็นวีรบุรุษ 

เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ผู้พบเห็น ศิลปะยังช่วย

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ประสานการทำางานระหว่าง

มือ ตา และสมอง เสริมการทำางานของสมองซีกซ้าย

และขวา พัฒนาสมาธิ อารมณ์ การมองโลกในแง่บวก

และไอเดียสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กเรียนรู้ความสุนทรีย์ 

สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง จึงนำาศิลปะร่วมสมัย

งานทัศนศิลป์ ภาพวาดการ์ตูนเข้ามาสร้างสุนทรีย์แก่

ผู้รับบริการและบุคลากร บริเวณคลินิกจิตเวชเด็กและ

วัยรุ่น สร้างสิ่งแวดล้อมภายใน รพ.ให้สวยงาม มีคุณค่า 

เกิดภาพลักษณ์ที่ดี.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

จ.นร�ธิว�ส มีก�รสร้�งพิพิธภัณฑ์เมือง

นร�ธิว�ส โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ งานหัตถกรรม ผ้าพื้นเมือง เรือกอ

และสีสันงดงาม ตลอดจนภาพถ่ายและโมเดล

จำาลองเทศกาลประเพณีสำาคัญของชุมชน สะท้อน

ถึงวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยบน

ดินแดนปลายด้ามขวานอย่างสุขสงบ

พิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดใหม่นี้เป็นผลงานของ

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้แรงบันดาลใจจาก

การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมที่

เข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งตั้งเป้าจะยกระดับ

เป็นศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ปัจจุบันเปิดให้

ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัมผัส

ประสบการณ์ที่มีค่า สร้างความคึกคักในพื้นที่

ขณะที่ ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชาย 

แดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส่งเสียงชื่นชมพิพิธภัณฑ์แห่ง

นี้ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ประเพณี วิถีชีวิต 

และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นอันหลากหลายที่อยู่

ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวใน จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

และสงขลา เป็นอีกกลไกขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

แดนใต้ด้วยการพัฒนา 

ยุพ� ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.ขับเคลื่อนโครงการตามยุทธ 

ศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และนโยบาย วธ. ในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และ

การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม รวมถึงผลักดัน

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการออกแบบแฟชั่นผ้าไทย 

(Fashion) จัดประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้า

ไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” ตามแนวคิด BATIK CITY 

นำาผ้าบาติกจาก 3 พื้นที่ชายแดนใต้และสงขลา เป็น

วัตถุดิบหลัก เพื่อรู้คุณค่าของผ้าไทยและสนับสนุน

การนำามรดกวัฒนธรรมมาพัฒนาสู่สากล 

อีกภารกิจสำาคัญ ปลัด วธ.เน้นย้ำาส่งเสริม

การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสที่จะพัฒนาเป็นศูนย์วัฒน 

ธรรมชายแดนใต้ ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีห้อง

จัดแสดงเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรม มีพื้นที่ โรง

ละคร ลานศิลปวัฒนธรรม ห้องจัดแสดงนิทรรศการ

หมุนเวียน เช่น นิทรรศการ “รากร่วมชายแดนใต้” 

เปิดพิพิธภัณฑ์ในแดนใต้ปลุกเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

และนิทรรศการ “ผ้าไทยเก๋ๆ เท่ได้ทุกที่”

สำาหรับเดือน มิ .ย.และ ก.ค.2565 มี

นิทรรศการ “ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากมรดกทาง

วัฒนธรรม : CPOT” และนิทรรศการ “5F มิติทาง

วัฒนธรรม สู่เวทีโลก” ปลุกการเรียนรู้ด้านศิลป

วัฒนธรรม เสียงตอบรับดี ช่วงเดือน ต.ค.2564-

เม.ย.2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,717 คน ขณะที่

เพจเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส Narathiwat 

City Museum มีการเข้าถึงมากกว่า 18,000 คน

“วธ.ได้รับคำาชื่นชมจากผู้แทน ศอ.บต.

ในการดำาเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์

เมืองนราธิวาสเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรม ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง

ราวศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จ.นราธิวาส แสดงให้เห็นถึง

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลาก

หลายเชื้อชาติ ศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

อย่างดี” ยุพากล่าว

ในอนาคตจะมีพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นอีก ปลัด วธ. 

กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์

มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้

อัลกุรอาน ภายในพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการวิถีชีวิต 

ประเพณีของชาวมุสลิม จัดแสดงคัมภีร์อัลกุรอาน 

นำาเสนอผ่าน 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และภาษา

ยาวี เพื่อให้ครอบคลุมผู้ชมทุกกลุ่ม

พิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 แห่งสามารถเชื่อมโยง

ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน จ.สงขลา 

ปัตตานี ยะลา เช่น วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา วัดปุราณ

ประดิษฐ์ จ.ปัตตานี และเจดีย์วัดโคกคาย จ.สงขลา 

รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 

เมืองสุไหงโก-ลก ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและแหล่งเที่ยวธรรมชาติ สร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนและชุมชน หนุน

เศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนในแดนใต้อย่างยั่งยืน.

ที่

ศึกษ�ธิก�ร • “เลขาฯ กพฐ.” เผยมีโรงเรียน

กว่า 200 แห่ง จำานวนเด็กเป็นศูนย์ สะท้อน

ภาพความสำาเร็จ ชุมชนย้ายบุตรหลานไปเรียน

โรงเรียนคุณภาพแทน แย้มการจะยุบโรงเรียน

ต้องทำาความเข้าใจชุมชน ดูบริบทหลายอย่าง 

พร้อมชูสระแก้วโมเดลเป็นตัวอย่างขับเคลื่อน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้

บริหารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่ว

ประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่า ตนได้

สื่อสารทำาความเข้าใจให้เขตพื้นที่รับทราบและ

นำาไปสู่การปฏิบัติคือ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2565 แบบ On site อย่างเต็มรูปแบบ

ในโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้เด็ก

ได้มาโรงเรียนอย่างปลอดภัย แต่ขณะเดียวกัน

เมื่อมีการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการมาได้ 

1 เดือนแล้ว เราได้พบปัญหาในสถานศึกษา 

เช่น ความรุนแรงระหว่างนักเรียน การลงโทษ

นักเรียน ทรงผม เครื่องแบบนักเรียน เป็นต้น 

รวมถึงพบภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีมาก

ขึ้น ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้มีความจำาเป็นต้อง

มีการปรับทัศนคติกันใหม่ ตนจึงมอบแนวทางให้

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ติดตาม

และทำาความเข้าใจให้แก่ โรงเรียนในสังกัด 

เพราะทราบดีว่าที่ผ่านมาการเรียนในรูปแบบ

ออนไลน์มากว่า 2 ปีอาจส่งผลให้พฤติกรรม

ระหว่างนักเรียนและครูยังไม่เข้าใจบริบทของ

การเรียนการสอนเท่าที่ควร ดังนั้นช่วงเวลา  

3 เดือนของการเปิดภาคเรียน ตนจึงต้องการให้

ครูตั้งหลัก ปรับบทบาทมาเป็นพ่อแม่คนที่สอง

ด้วยการพักความเข้มข้นด้านวิชาการลง และ

สร้างบรรยากาศความสุขในห้องเรียนให้แก่เด็ก

ด้วยการทำาให้ โรงเรียนเป็นบ้านแห่งความสุขให้ได้

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้นอกจาก

โรงเรียนจะเติมทักษะด้านวิชาการเพื่อลดภาวะ

การเรียนรู้ถดถอยแล้วนั้น สิ่งสำาคัญคือโรงเรียน

จะต้องทำาให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขก่อน จาก

นั้นค่อยมีการต่อยอดการจัดการเรียนรู้ ในรูป

แบบต่างๆ เพราะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน

ไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษ เด็กด้อยโอกาสทางการเรียนรู้ เราต้อง

ต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มต่างๆ ให้เกิด

ความเหมาะสมตามความถนัด นอกจากนี้ตน

ยังต้องการให้ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคน

ทุกช่วงวัย โดยให้ โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนา

คนของชุมชน เนื่องจากขณะนี้สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขับ

เคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนขึ้น 

ดังนั้นการเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนจะต้อง

เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่ทุกคนในชุมชน ซึ่งเขต

พื้นที่จะต้องทำางานอย่างหนักในการสร้างความ

เข้าใจถึงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในชุมชน

ให้ได้ เพราะหากทำาสำาเร็จจะตอบโจทย์สังคมได้

ว่าโรงเรียนทั่วประเทศมีคุณภาพเท่ากันทุกแห่ง

เลขาฯ กพฐ.กล่าวต่ออีกว่า สำาหรับ

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ แม้เด็กจะเหลือน้อย

ก็ไม่จำาเป็นต้องไปยุบ แต่สามารถใช้ทรัพยากร

ร่วมกันกับโรงเรียนคุณภาพชุมชนได้ สำาหรับ

ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำานวนเด็กเป็น

ศูนย์กว่า 200 แห่งนั้น ในประเด็นนี้ตนมอง

ว่าเป็นภาพความสำาเร็จ เพราะเป็นโรงเรียนที่

คนในชุมชนไม่ประสงค์ให้ลูกหลานไปเรียนแล้ว 

แต่พ่อแม่ย้ายบุตรหลานให้ไปเรียนที่โรงเรียน

คุณภาพชุมชนแทน ซึ่งการจะยุบโรงเรียนที่ไม่มี

เด็กจะต้องมีการทำาความเข้าใจกับคนในชุมชน

และดูบริบทหลายอย่าง เนื่องจากโรงเรียนบาง

แห่งได้รับบริจาคมา หรือเป็นที่ดินของหน่วย

งานอื่น รวมถึงชาวบ้านช่วยกันสร้างมา ดัง

นั้นโรงเรียนเหล่านี้จะมีการสำารวจข้อมูลและ

อาจนำาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพความสำาเร็จของการ

บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชนได้เกิดขึ้น

“ผมจึงขอชู “สระแก้วโมเดล” ที่ประสบ

ความสำาเร็จให้เป็นตัวอย่างแก่เขตพื้นที่อื่นๆ นำาไป

สู่การปฏิบัติขับเคลื่อนต่อไป” เลขาฯ กพฐ.กล่าว.

สพฐ.เผยมีกว่า200โรงเรียนไร้เด็กนักเรียน
‘อัมพร’แย้มการยุบต้องดูบริบทหลายอย่าง-ทำาความเข้าใจกับชุมชนสำาคัญท่ีสุด

กรุงเทพฯ • “ตรีนุช” เผยประชุมรัฐมนตรี

ศึกษาเอเชีย-แปซิฟิก เตรียมนำาถ้อยแถลงเสนอ

ที่ประชุมระดับสูง ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาการ

ศึกษาที่ยั่งยืน 2030 ถือเป็นความท้าทายอีก

ระลอกหลังผ่านวิกฤตผลกระทบจากโควิด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้

กล่าวปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการ

ศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยเป้า

หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การ

ศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 (APREMC-II) ตอนหนึ่ง

ว่า ตลอดระยะของการประชุมที่ ได้ร่วมรับฟัง

และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูการเรียนรู้และการจัดการ

กับวิกฤตการเรียนรู้ การผลักดันให้เกิดระบบ

การเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก การสร้างความ

สามารถในการฟื้นตัวเมื่อเผชิญปัญหา รวม

ถึงการจัดสรรการลงทุนทางการศึกษา และ

ตัวแปรที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ล้วนแต่

เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี พ.ศ.2573 โดยเฉพาะ

เป้าหมายที่ 4 ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี  

ก่อนจะถึงกำาหนดปี พ.ศ.2573 อย่างไรก็ดี 

สภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการศึกษาทั้ง

ในระดับโลกและระดับภูมิภาคในระดับที่ ไม่

สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงความก้าวหน้าของ

การดำาเนินงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 4 โดยเฉพาะในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งกำาลังประสบกับภาวะวิกฤต

การเรียนรู้ อันเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 4 อยู่ก่อนแล้ว    

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า กระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) มีความยินดีที่ ได้เป็นส่วน

หนึ่งในการจัดการประชุม APREMC-II โดยมี

ความมุ่งมั่นที่จะรับมือกับวิกฤตการเรียนรู้ที่จะ

ทำาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับสำานักงานยู

เนสโก กรุงเทพฯ และหุ้นส่วนในภาคการศึกษา 

รวมถึงประเทศสมาชิกอื่นๆ ในการรับมือกับ

ความท้าทายเพื่อทำาให้การศึกษามีคุณภาพที่

ดีขึ้น และมีความเสมอภาคสำาหรับประชาชน

ทุกคน ซึ่งรวมถึงการจัดทำาถ้อยแถลงกรุงเทพฯ  

ปี พ.ศ.2565 โดยผลของการจัดทำาถ้อยแถลงดัง

กล่าวจะนำาไปเสนอต่อที่ประชุมระดับสูงเพื่อขับ

เคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย

ที่ 4 ต่อไป นอกจากนี้ประเทศไทยและหุ้นส่วน

มั่นใจว่า ด้วยพลังของการร่วมมือประกอบกับ

ความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีศึกษาและหุ้นส่วน

ด้านการศึกษาทั้งหลายที่ได้ร่วมประชุมในครั้ง

นี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำาคัญที่ทำาให้การศึกษา

มุ่งไปสู่การส่งเสริมผลลัพธ์ในเชิงบวกสำาหรับ

ทุกคน อันจะเป็นผลดีต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

“ดิฉันขอขอบคุณรัฐมนตรีศึกษาจาก

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกทุกท่านที่ ได้ ให้เกียรติ

ร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อแบ่งปันประสบ 

การณ์ มุมมอง และองค์ความรู้อันทรงคุณค่า 

โดยเฉพาะต้องขอขอบคุณคุณทามารา  

ราสโตวัก เซียมชิวิลลี ประธานกรรมการบริหาร

ยูเนสโก และคุณสเตฟาเนีย จิอันนินี ผู้ช่วยผู้

อำานวยการใหญ่ยูเนสโกด้านการศึกษา ที่ร่วม

แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และมีความมุ่งมั่นที่จะขับ

เคลื่อนการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนทุก

คน ตลอดจนหุ้นส่วนความร่วมมือ สำานักงาน

ยูเนสโก กรุงเทพฯ องค์การยูนิเซฟ กระทรวง

ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น วิทยากร แขกผู้มี

เกียรติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมใน

ครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนทำาให้งานประชุมสำาเร็จลุล่วง 

โดยมุ่งหวังว่าแนวคิดและความรู้ ใหม่ๆ จาก

การประชุมจะได้นำาไปใช้อย่างสรรค์สร้าง และ

ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพสำาหรับ

ทุกคนสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 4 ภายในปี พ.ศ.2573 สำาหรับ

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษ�ธิก�ร • ครม.อนุมัติ 610 ล้าน

เดินโครงการอาชีวะอยู่ประจำา เรียน

ฟรี มีอาชีพ หวังผลิตกำาลังคนของ

ประเทศ สร้างโอกาสแก่นักเรียนที่

ตกหล่นจากระบบระดับ ม.ต้น ได้เรียน

ต่อ 100%

นางสาวตรีนุ ช  เที ยนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม

ได้อนุมัติหลักการโครงการ “อาชีวะ

อยู่ประจำา เรียนฟรี มีอาชีพ” ระยะ

ที่ 1 ซึ่งเป็นการดำาเนินโครงการ 3 ปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2565-2567 จำานวน 610 

ล้านบาท โดยในส่วนของการใช้จ่าย

การดำาเนินโครงการของปี 2565 นี้ 

เนื่องจากงบประมาณได้ผ่านไปแล้ว

จึงทำาให้เราต้องเจียดจ่ายงบประมาณ

ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) มาดำาเนินการไป

ก่อน แต่ในปี 2566 และ 2567 จะมี

การจัดทำาคำาขอแปรญัตติร่างข้อบัญัติ

เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

ต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติถึง

การดำาเนินโครงการดังกล่าวด้วยว่า 

จะต้องมีการประเมินผลการดำาเนิน

โครงการในระยะแรก ซึ่งตนได้สั่งการ

ให้ สอศ.ได้ประเมินผลการดำาเนินงาน

ของโครงการนี้ ในระยะแรกแล้วว่า 

ภาพรวมการดำาเนินการประสบความ

สำาเร็จมากน้อยแค่ไหน และมีผู้ที่เข้า

ร่วมโครงการจำานวนเท่าไหร่ และแก้

ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาได้

อย่างไร จากนั้นจะนำาผลการประเมิน

โครงการระยะแรกเสนอให้ ครม.

พิจารณา เพื่อนำามาขอขยายผลการ

ดำาเนินโครงการในระยะที่สองต่อไป

“สำาหรับโครงการ “อาชีวะอยู่

ประจำา เรียนฟรี มีอาชีพ” ถือเป็น

โครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่เยาวชนในกลุ่มที่ตกหล่นจาก

ระบบการศึกษา และกลุ่มที่ขาดโอกาส

ทางการศึกษาและยากจน ตลอดจน

อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งงบประมาณที่

ใช้จะนำามาบริหารจัดการอาคารสถาน

ที่ การพักนอนของผู้เรียน ค่าอาหาร 

รวมถึงเป็นการส่งเสริมโอกาสการเข้า

ถึงการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และการ

ศึกษาเพื่ออาชีพ ตลอดจนเป็นโอกาส

ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ปรับ

เปลี่ยนบทบาท และการจัดการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพควบคู่กับปริมาณ 

ตามนโยบายการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้” รมว.ศธ.กล่าว.

ท่ีประชุมรัฐมนตรีศึกษ�เอเปกเตรียมประก�ศถ้อยแถลง

‘ครม.อนุมัติ610ล้าน’

อาชีวะเรียนฟรีมีอาชีพ

สร้างโอกาสนร.ตกหล่น

เรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านชายแดนใต้

ภาพถ่ายสร้างความเข้าใจความหลากหลายเชื้อชาติ ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่สินค้ามัดใจนักท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรือกอและจำาลอง สะท้อนวิถีชิวิตและภูมิปัญญาแดนใต้
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11บันเทิง

ะไรที่กอบโกยได้ก็รีบกอบโกย”!

นี่.. “รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” ดารา-นักแสดง (หนุ่ม) 

สาวกล่าว ก่อนที่จะพูดต่อ.. “สุดท้ายแล้วยังไง

หนูก็กลับสวีเดนแน่นอน เพราะเมืองไทยไม่ใช่โลกของหนู

เอาตรงๆ นะพี่หนูพูดจากใจ บางทีเห็นป้ายเลือกตั้ง

เห็นสโลแกน แต่เราเองยังขับรถลุยน้ำาท่วมอยู่เลย บางครั้ง

เราก็ขับรถอยู่ปกติก็มีรถมาปาดหน้าบ้างไรบ้าง เราก็เฮ่ย นึก

ในใจนี่มันอะไรกัน

หนูเป็นคนทำางานกับความคิดตัวเอง เจอแบบนี้บ่อยๆ 

มันเลยเหนื่อยมันเลยช็อก ส่วนใหญ่ก็ได้เพื่อนๆ ช่วยปลอบ

ช่วยอธิบายเราตลอด

อย่างหนูโดนทำาร้ายร่างกายมา หนูต้องไปขึ้นศาล หรือ

อะไรก็ตามกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิต ที่หนูเจอมันทำาให้หนู

แบบอุทานมา มันจริงหรอเนี่ย? เฮ่ยไม่อยากเชื่อ อะไรแบบ

นี้”

ครับ..ก็เป็นความรู้สึกของคนที่ ได้เคยไปใช้ชีวิตอยู่ต่าง

แดนอย่างมีความสุขทั้งกาย-ใจ เมื่อมีอะไรให้กระทบจิตใจ 

ก็ย่อมจะให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคับข้องขึ้นมาเป็นธรรมดา

อย่างนี้แหละ

ต่างกับผมที่ชินกับกรุงเทพฯ มา 40 กว่าปี คุ้นประ 

เทศไทยมาตั้งแต่เกิด..ไม่ว่าจะกี่ภพ-กี่ชาติหากเลือกเกิดได้ ก็

จะขอเกิดบนแผ่นดินไทยนี่แหละ!

ด้วยสำานึก-รู้สึก..เมืองไทย-กรุงเทพฯ มันโลกของหนู 

เอ๊ยของผม จะรำาคาญ-ลำาบากลำาบนกับการขับรถลุยน้ำา (รอ

การระบาย) บ้างก็ไม่เป็นไร-ทนได้!

อ้อ..ต้องบอกรัศมีแขไว้นิด อีกไม่กี่อึดใจ น้ำาก็จะไม่ท่วม

แล้วนะ เพราะผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ (น่า) จะลอกคลองให้ครบ 

1,980 คลองในเร็วๆ นี้

ไม่ได้ทำาให้ใจหายที่ฟังหนูรัศมีแขบอก.. “สุดท้ายต้อง

กลับไปอยู่สวีเดน” เพียงแต่สงสัย “สุดท้ายแล้ว” ของหนู มัน

อีกกี่เดือน-กี่ปีล่ะ?

จะรอจนกว่า “กอบโกย” อะไรไม่ได้แล้วหรืออย่างไร 

ถ้างั้นก็คงอีกนาน เพราะดูจากหน้าตา-ฝีมือ-ความสามารถ

แล้ว..

หนูรัศมีแข น่าจะทำามาหากิน กอบโกยเงินทองอยู่ใน

วงการบันเทิงไทยได้อีกยาวนาน!

ฉะนั้น..แฟนคลับก็ไม่ต้องหายใจ เอ๊ยใจหาย หรือกังวล

อะไรไป ผมว่าแก่-เฒ่าโน่นกระมัง หนูรัศมีแขถึงจะกลับไป

สวีเดน-โลกของเธอ!

เออ..พูดถึงกังวล-ใจหาย ดูเหมือนแม่ยก-พ่อยกหัวใจ

พองฟูอยู่ได้แป๊บเดียวแล้ว หลังจากมีข่าว พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา จะขยับเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

เพราะหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เผย..

“เรื่องนี้ส่วนตัวไม่ทราบจริงๆ เท่าที่อยู่ในพรรคพลัง

ประชารัฐ ยังไม่เคยมีการพูดคุย หรือได้ข่าวในเรื่องดังกล่าว 

น่าจะไปสอบถามแหล่งข่าวหรือนักข่าวที่เสนอข่าวนี้ออกมา

เป็นคนแรก

ว่าไปเอาข่าวมาจากไหน แต่ยืนยันว่าภายในพรรคไม่มี

เรื่องนี้และไม่เคยได้ยิน”

และเมื่อนักข่าวถาม เป็นการปล่อยข่าวเส้ียมให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

และ พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแตกกันหรือไม่?

นายชัยวุฒิว่า.. “แล้วแต่จะคิด แต่ในหลักการหากใน

พรรคจะมีการปรับเปลี่ยนอะไร ก็ต้องมีการพูดคุยกัน แต่วัน

นี้ยังไม่มีเรื่องดังกล่าว อีกทั้งบรรยากาศภายในพรรคก็ยังเป็น

ไปได้ดี ยังทำางานได้ราบรื่นอยู่ 

เห็นได้จากการลงมติในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก็ผ่านไป

ด้วยความเรียบร้อย ไม่ได้มีปัญหาอะไร

ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าการทำางานของคณะรัฐมนตรีและ

พรรคร่วมรัฐบาลยังเป็นไปด้วยดีอยู่ไม่มีความขัดแย้ง ขอร้อง

อย่าไปคิดมาก”

ก็..ไม่อยากคิดมาก แต่..

“ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้” มิใช่รึ?.

ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้?

“อ

• GMMTV พร้อมสร้าง

ปรากฏการณ์ความฟินแบบ

จัดหนักจัดเต็ม ในคอนเสิร์ต

สุดยิ่งใหญ่ SHOOTING 

STAR CONCERT ครั้งแรกใน

ประเทศไทย ของ 4 นักแสดงวัย

รุ่นสุดฮอต ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน 

เมธวิน, ดิว จิรวรรตน์, นานิ หิรัญกฤษฎิ์ พร้อม

ด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษมากมาย ในวันเสาร์

ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ยูเนียน 

ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ 

• พีพีทีวี ช่อง 36 ส่ง My Passion 

รายการสัมภาษณ์บุคคล Iconic จากทุกวงการ 

ของไทย หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม 

ดำาเนินรายการโดย บอมบ์-นิธิรุจน์ พงศ์ธนะ

รังส ีที่เจ้าตัวขออาสาพาไปค้นหาแรงบันดาลใจ

จากบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ ออก

อากาศทุกวันศุกร์ เวลา 23.15 น.เป็นต้นไป ที่

นี่ที่เดียว ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เริ่ม 10 

มิถุนายนนี้

• หลังจากที่ศิลปินวง 

4MIX ประกอบไปด้วย นินจา-

จารุกิตต์  คำาหงษา, แมก

ก้า-ณัฐภัทร ดีเลิศตระกูล, 

โฟล์คซอง-ชนินทร บุญรอด 

และ จอร์จ-ราเมศวร์ เกียรติ

สุขอุดม ได้เดินสายไปร่วมงาน

สงกรานต์ที่มินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ

ปลายเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังปล่อยเอ็มวีเพลง

โปรเจ็กต์พิเศษ GENIE JA 2022 จากทางไกลให้ 

UNIX ทั้งหลายหายคิดถึงกันไปแล้ว 

• (ต่อ) และตอนนี้ 4 หนุ่ม LGBTQ ก็

เดินทางกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกลับ

มาก็หายเหนื่อยพร้อมข่าวดีที่ตอนนี้ยอดวิวเพลง 

GENIE JA 2022 ล้านแตกเป็นที่เรียบร้อย และที่

สำาคัญศิลปินตัวแม่ในตำานาน 1 ใน 5 สาว 2002 

ราตรีอย่าง แคทลียา อิงลิช ก็ได้ โพสต์เชียร์ใน 

เฟซบุ๊ก พร้อมชวนแฟนเพลง จีนี่จ๋าในตำานานมา

เต้นไปด้วยกัน.

รักชิด

ยู่ดีๆ ก็มีเรื่องให้ปวดหัว สำาหรับ  

นางเอกสาว เกรซ-กาญจน์

เกล้า ด้วยเศียรเกล้า เพราะ

เจอมิจฉาชีพนำาชื่อของเธอไปแอบอ้างใน

การเปิดเพจเพื่อชวนมาร่วมลงทุน จน

ทำาให้ตอนนี้มีผู้เสียหายแล้ว และผู้เสีย

หายได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยัง

บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยส่งข้อความ

ไประบุว่า

“ดิฉันอยากขอความช่วยเหลือ

และแนะนำาค่ะ เพราะคิดว่าโดนหลอก

ให้ โอนเงินลงทุนจำานวนมากหลายครั้ง 

ซึ่งเป็นเงินเก็บที่เหลืออยู่และต้องรักษา

พ่อป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จึงอยากหา

รายได้เพิ่มในระยะสั้นๆ และเห็นผ่านเพจลาซาด้า  

และคุณเกรซ กาญจน์เกล้า แต่พองานจะจบเขาก็

อ้างโน่นอ้างนั่นตลอด จนเราทำาตาม และสุดท้ายจะ

ถอนเงินออกเขาแจ้งรหัสผิด ซึ่งเป็นรหัสของเราแต่

เขาบอกรหัสจะรันเรื่อยๆ อยากได้รหัสต้องโอนเงิน

ขอรหัสอีก แบบนี้หลายครั้งมาก คุณเป็นที่พึ่งสุดท้าย 

ช่วยเราด้วยนะคะ”

ซึ่งพอทราบข่าว ทางเกรซ กาญจน์เกล้า ก็ไม่

ได้น่ิงนอนใจ รีบโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรม                                           

ส่วนตัว เพื่อแจ้งให้ทราบว่าตนเองนั้นไม่ได้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และจะดำาเนินคดีกับทุกคน

ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด

“เนื่องด้วยเกรซได้รับทราบข้อมูลจากพี่บุ๋ม 

ปนัดดา ว่ามีบุคคลแอบอ้างสร้างเพจ ‘เกรซ กาญจน์

เกล้า Fc.’ โดยนำาเพจดังกล่าวไปบูสต์ โพสต์หลอกให้

ร่วมลงทุนทำาธุรกิจซื้อขายสินค้าในเว็บออนไลน์กับ

เกรซ จนมีผู้เสียหายหลายรายได้นำาเรื่องราวทั้งหมด

มาแจ้งให้ทางทีมพ่ีบุ๋มทราบ ท้ังน้ีหลังทราบเรื่องเกรซ 

มีความไม่สบายใจและไม่นิ่งเฉย และขอชี้แจงว่าไม่ได้มี

ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเหตุการณ์นี้ รวมถึงจะดำาเนินคดี

ทางกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ”.

ความร่วมมือ • สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รอง ปธ.จนท.บห.ฝ่ายสื่อโฆษณา บมจ.เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) และณรัชฏ์ วัชรเพชร์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตรา

ช้าง พร้อมพันธมิตรชั้นนำา จับมือร่วมกัน จัดงาน Chang-Major Movie on the Beach 

ครั้งที่ 8 ตอน FRIEND & SEA ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคมนี้ โดยมี ประติภา มหา

โยธารักษ์ และคัทรียาฑ์ บาวเวนส์ นักแสดงจากสกายบ็อกซ์ฯ ร่วมงาน ที่พารากอน ซีนี

เพล็กซ์ เมื่อวันก่อน.

อ

รียกได้ว่า เป็นการกลับมาอีกคร้ังอย่างย่ิง

ใหญ่ของนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์จาก

ประเทศนอร์เวย์อย่าง “Dagny” โดยกา

รันตีความสำาเร็จในการกลับมาของเธอครั้งนี้ ได้

จากอัลบั้มเปิดตัวที่มาพร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อ 

“Brightsider” เท่านั้นยังไม่พอเธอยังเป็นศิลปิน

อีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองมากที่สุด เพราะบัตร

คอนเสิร์ตทัวร์ของเธอที่ประเทศนอร์เวย์ขายไปแล้ว

มากกว่า 16,000 ใบ!!

สำาหรับเพลง “Brightsider” ได้รับแรง

บันดาลใจมาจากผู้ซึ่งมีความสามารถที่จะมอง

โลกในด้านที่สดใสของชีวิตเสมอ แม้จะอยู่ใน

สถานการณ์ที่ห้ามไม่ได้ โดย “Dagny” ได้กล่าว

ไว้ว่า “เพลงนี้เป็นเพลงที่อธิบายว่าตัวเธอเองเป็น

อย่างไรมาบ้าง ผ่านช่วงเวลาของการโดนแรง

กระตุ้น และถูกกดดัน จนอยากจะตั้งหน้าตั้งตา

รอชีวิตที่ดีที่สุด” เท่านั้นยังไม่พอ “Dagny” ยังได้

กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงใหม่ของเธออีกว่า “หนึ่ง

ในจุดแข็ง และคุณสมบัติที่ดีที่สุดของฉันคือการที่

ฉันสามารถมองโลกในแง่บวกแทนที่จะทำาตัวเองผิด

หวัง ดังนั้น “Brightsider” จึงกลายเป็นทางออกที่ดี

ที่สุดสำาหรับเรื่องนี้” และแน่นอนเธอกำาลังจะมีการ

แสดงคอนเสิร์ตที่ลอนดอนในวันที่ 17 กันยายน

นี้ และ Øyafestivalen หนึ่งในเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุด

ใน Norway ร่วมกับศิลปินมากมาย เช่น “Gorillaz, 

Nick Cave & The Bad Seeds และ Florence 

and the Machine” ซึ่ง “Dagny” ได้เผยว่า “เธอ

อดตื่นเต้นไม่ไหวแล้วที่จะได้ขึ้นแสดงโชว์ร่วมกับ

ศิลปินมากมายในเร็วๆ นี้” พร้อมทั้งกำาลังแอบทำา

เพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันอีกด้วย

ซิงเกิลใหม่ของ “Dagny” กับเพลง 

“Brightsider” ออกวางจำาหน่าย

แล้วผ่าน Little Daggers 

Records ของเธอเอง อยู่ภาย

ใต้ข้อตกลงลิขสิทธ์ิเฉพาะกับ 

Universal Music AS ในการ

ร่วมทุนกับ Polydor DE และ

ท่ีสำาคัญเพลงใหม่ของเธอจะ

ปล่อยออกมาให้แฟนเพลงได้ฟัง

ในปลายปีน้ีอย่างแน่นอน.

เ
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘Dagny’คัมแบ็กสร้างพลังบวก

กับซิงเกิลใหม่สุดปัง‘Brightsider’

188ASIA ภูมิใจได้เป็นพาร์ตเนอร์ให้

ทีมลิเวอร์พูล และได้มีโอกาสทำางานร่วมกัน

อีกครั้ง พร้อมมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้

แฟนๆ ของทั้งสองแบรนด์ และแน่นอนรวมถึง

แฟนบอลชาวไทย 

การกลับมาร่วมงานอีกครั้งของ 

188ASIA และทีมลิเวอร์พูลที่เคยเป็น

พาร์ตเนอร์กันมาในปี 2009-2015 หลังจาก

เว้นว่างจากการเป็นพาร์ตเนอร์ให้กับทีม

ฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกในรอบ 5 ปี

ในฐานะที่ 188ASIA ได้เป็นพาร์ตเนอร์

ลิเวอร์พูล ทั้งสองฝ่ายจะสร้างแบรนด์ร่วม

กัน โดยการโฆษณาผ่านพื้นที่ของสโมสร ไม่

ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาข้างสนาม สื่อออนไลน์

ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มของทีมลิเวอร์พูล และ

ทีมฟุตบอลชายและหญิง รวมถึงตำานานนักเตะ

ลิเวอร์พูล

แมตต์ สแกมเมลล์ ผู้อำานวยการฝ่าย

พาณิชย์ลิเวอร์พูล กล่าวว่า “เราได้กลับมาร่วม

งานกับ 188ASIA อีกครั้ง เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น

สำาหรับเรา เรามีความยินดีที่ได้ 188ASIA กลับมา

ที่ครอบครัวลิเวอร์พูลอีกครั้ง

เราตั้งตารอที่จะทำางานร่วมกันกับ 188ASIA 

บริษัทเกมกีฬาออนไลน์ชั้นนำาของโลก และพร้อม

มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับแฟนบอลของ

เรา”

ไนเจล ซิงเกอร์ กรรมการ

ผู้จัดการของ 188ASIA กล่าว

ว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นพาร์ตเนอร์กับทีม

ลิเวอร์พูลอีกครั้ง และเราจะนำาประสบการณ์

แปลกใหม่ อันน่าตื่นเต้นของทีมฟุตบอลระดับ

โลกอย่างลิเวอร์พูลมามอบให้กับแฟน 188ASIA 

อย่างแน่นอน”

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีฐาน

แฟนบอลทั่วโลกของทีมลิเวอร์พูล และลีก

ฟุตบอลระดับโลกอย่างพรีเมียร์ลีก เรามีหลาย

สิ่งที่รอมอบให้กับแฟนๆ 188ASIA และหวัง

ว่าการเป็นพาร์ตเนอร์ของเราในครั้งนี้จะ

ประสบความสำาเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ในอีก 3 ปี

ข้างหน้า

188ASIA ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 มีความ

มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนวงการกีฬาอาชีพอย่างต่อ

เนื่อง ด้วยการเป็นพาร์ตเนอร์ให้กับแบรนด์

ระดับโลกอย่างทีมฟุตบอลในบุนเดสลีกา และ

การแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน.

intetthaipost69@gmail.com

188ASIAกลับมาเป็นพาร์ตเนอร์ให้ทีมลิเวอร์พูล

‘บอย-เจี๊ยบ’มอบมิตรภาพสุดอบอุ่น

แอบเซอร์ ไพรส์วันเกิด‘พาร์ค ยูชอน’

เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆ 

สำาหรับนักร้องหนุ่ม บอย พีซเมกเกอร์ กับนัก

ร้อง-นักแสดงหนุ่มหล่อแดนกิมจิอย่าง 

พาร์ค ยูชอน 

(Park Yu Chun) 

หลังจากพาร์ค                    

ยูชอน ศิลปินเกาหลี

ขวัญใจชาวไทย เดิน

ทางมาจัดคอนเสิร์ต 

2022 LOGBRIDGE 

“YU AND YOUR 

DAY” FAN-CON 

Celebrate his birthday 

together with Park Yu 

Chun ฉลองครบรอบวัย 36 ปีที่ประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา 

โดยบรรยากาศในงานคอนเสิร์ตเป็น

ไปอย่างสุดพิเศษแสนจะอบอุ่นหัวใจ สำาหรับ

งาน Fan-Con คร้ังแรกในรอบหลายปีน้ี พาร์ค                                      

ยูชอน รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้

พบกับแฟนๆ ชาวไทยและแฟนๆ จากต่าง

ประเทศที่มาร่วมกันส่งกำาลังใจและรวมไปถึง

ร่วม Celebrate วันเกิดในปีนี้ของเขากันอย่าง

เหนียวแน่น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสุดพิเศษ

มากมายที่ทางพาร์ค ยูชอน เตรียมมาเพื่อ

มอบให้กับแฟนๆ ฟินกันแบบเต็มอิ่มสมกับ

การรอคอย 

และในงานนี้ หนุ่มบอยและสาวเจี๊ยบ 

พิจิตตรา ก็ได้แอบซุ่มทำาเซอร์ไพรส์หนุ่มพาร์ค 

ยูชอน ด้วยเค้กก้อนโต เป็นรูปหน้าการ์ตูนที่

หนุ่มพาร์คนั้นชื่นชอบ ทำาเอาหนุ่มพาร์คถึงกับ

ปลื้มปริ่มจนยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียว.

‘เกรซ กาญจน์เกล้า’ควันออกหู

โดนอ้างชื่อหลอกให้ร่วมลงทุน



12 ขาวประชาสัมพันธ

กสศ.ระดมเกจิดานการศึกษารวม

เสวนา "ถึงเวลาแลวหรือยัง?ปฏิรูปนโยบาย

เรียนฟรี" แนะรัฐเรงทบทวนนโยบายเรียนฟรี

เพ� อขยายโอกาสใหนักเรียนท่ัวประเทศ เขาถึง

การไดรับการศึกษาอยางเปนรูปธรรม  

ปรับอัตราเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจนใหสอดคลองกับคาครองชีพทาง

เศรษฐกิจในปจจุบัน 

กองทุนเพ� อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา(กสศ.) ไดจัดเวทีเสวนาทางวิชาเพ� อหา

ทางออกประเทศดานการศึกษา ในหัวขอ 

“ถึงเวลาแลวหรือยัง? ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี” 

ผานทาง Facebook Live เพจกสศ. เพ� อ

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทางออกการ

ศึกษาไทยดานปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี  

โดยมีผูเชี่ยวชาญวงการศึกษา อาทิ รอง

ศาสตราจารย วรากรณ สามโกเศศ  ประธาน

กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ดานการศึกษา ดร.ภูมิศรัณย ทองเลี่ยมนาค 

รักษาการผูอํานวยการ สถาบันวิจัยเพ� อความ

เสมอภาคทางการศึกษา รศ.ดร.ชัยยุทธ  

ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ อาจารยคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และหัวหนาโครงการ

วิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจายดานการศึกษา

กสศ.ระดมมันสมองนักวิชาการเสวนา 

“ถึงเวลาแลวหรือยัง? ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี”

แหงชาติและดร.ปฏิมา จงเจริญธนาวัฒน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

กองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร สํานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ดร.ภูมิศรัณย กลาววา ขณะนี้พบวา 

ภาระคาใชจายทางการศึกษาของครัวเรือนท่ี

มีฐานะยากจน มีภาระคาใชจายของครัวเรือน

ยากจนเฉลี่ยอยูที่ 6,600 บาทตอป แยกเปน

คาเลาเรียน 3,000 บาท คาเคร� องแบบ 600 บาท 

คาหนังสือและอุปกรณ 500 บาท คาเดินทาง 

2,500 บาท ขณะที่ครอบครัว

ร่ํารวย มีภาระคาใชจายทาง

การศึกษาเฉลี่ยปละ 78,200 บาท 

เปนคาเลาเรียน 59,000 บาท 

คาเคร� องแบบ 3,000 บาท คา

หนังสือและอุปกรณการเรียน 

4,200 บาท และคาเดินทาง 

12,000 บาท เห็นไดชัดถึง

ความเหล� อมล้ําทางการศึกษา 

จึงเสนอ 5 ประเด็น แกปญหา

ความเหล� อมล้ํา ดวยการปรับสูตรจัดสรรงบ

ประมาณใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  

บูรณาการฐานขอมูลเพ� อจัดสรรงบประมาณ

แบบตรงตัวนักเรียน  เพิ่มทรัพยากรทางการ

ศึกษา  อุดหนุนสวัสดิการสังคมเพ่ิมคุณภาพชีวิต 

และยกระดับคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

รองศาสตราจารย วรากรณ กลาววา 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาภายใต

การดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศดานการศึกษา มุงเนนกิจกรรมปฏิรูป 

(5 Big Rocks) ท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ของภาคการศึกษาที่จะกอใหเกิดประโยชน

ตอผูเรียน ดังนั้นควรเรงสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับ

ปฐมวัย และปองกันเด็ก เยาวชนออกจาก

ระบบการศึกษา โดยหนึ่งในโครงการสําคัญ

ของรัฐบาลที่ตอบโจทย Big Rocks ที่ 1 

คือ โครงการเรียนฟรีอยางมีคุณภาพซ่ึงประเทศไทย

มีโครงการเรียนฟรีอยางมีคุณภาพ ในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

13 ใน หมุดหมายที่ 9 ไดกําหนดเปาหมาย

ใหประเทศไทยสามารถแก ไขปญหาความ

ยากจนขามรุนใหมีความกาวหนาอยางเปน

รูปธรรมใหไดภายใน 5 ปขางหนา ผานการ

สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาใน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมทําขอเสนอเพ� อ

ปรับปรุงโครงการเรียนฟรี 15 ปใหแกคณะ

ที่ปรึกษาดานผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคม ในศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และกระทรวง

ศึกษาธิการรวมทั้งไดมีการปรับอัตราเงิน

อุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให

สอดคลองกับคาครองชีพทางเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน หลังจากไมมีการปรับมามากกวา 13 

ปแลว    

รศ.ดร.ชัยยุทธ  กลาวถึงขอเสนอเพ� อ

ปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจนวา มีเปาหมายนักเรียน 

1,923,6628 คน คิดเปนงบประมาณที่ใชใน

การดําเนินการ 3,319,924,600 บาท มีขอเสนอ

ปรับปรุง 2 แบบ โดยแบบที่ 1 เปนการขยาย

กลุมเปาหมายในโครงการเรียนฟรี 15 ป ให

จัดสรรเปนรายบุคคล โดยเพิ่มระดับอนุบาล 

ในอัตรา 1,000 บาท ตอคน รวม 240,553 คน 

ใชงบประมาณ 240 ลานบาท และระดับ

ม.ปลาย เฉพาะนักเรียนยากจนพิเศษ ม.4  

หัวละ 9,000 บาท รวม 28,382 คน ใชงบ

ประมาณ 255 ลานบาท ซ่ึงเดิมจัดสรรเฉพาะ

ระดับประถมศึกษาถึงม.ตนเทานั้น  

สวนแบบท่ี 2 เปนการปรับอัตราอุดหนุน

ระดับ ม.ตน เปน 4,000 บาทตอคน รวม 

584,620 คน ใชงบประมาณ 2,338 ลานบาท 

จากเดิมอุดหนุนรายละ 3,000 บาทตอป  

ทั้งนี้การปรับเพิ่มอัตราอุดหนุนใหเพียงพอ

สําหรับโรงเรียนเป็นเรื่องสําคัญเพราะจะ

ทําใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ

และเพิ่มความเปนธรรมใหมากขึ้น เน� องจาก

ปจจุบันมีเด็กที่ตกหลนหรือหลุดออกจาก

ระบบการศึกษานับแสนคนและภาวะเรียนรู

ถดถอยลงเร� อยๆ

ทั้งนี้ นโยบายเรียนฟรีหรือโครงการ

สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

มีวัตถุประสงคเพ� อสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานเพ� อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

การศึกษาอยางมีคุณภาพทั่วประเทศ โดย

กระทรวงศึกษาธิการใชงบประมาณในการ

ดําเนินการในป 2564 เปนวงเงิน76,165.35 

ลานบาท คิดเปนอัตราอุดหนุนรายหัวสําหรับ

โรงเรียนปกติตามนโยบายเรียนฟรีระดับกอน

ประถม 2,830/คน ระดับประถม 3,563/คน  

ระดับมัธยมตน 5,919/คน และระดับมัธยม

ปลายสายสามัญ 6,607 /คน  

อยางไรก็ตามผลของการศึกษาของ

สภาการศึกษาชี้วา คาอุปกรณ คาเคร� องแบบ

ไมเพียงพอสําหรับผูปกครองทําใหมีภาระ

มากข้ึน คาจัดการเรียนการสอนและคากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนไมเพียงพอ เพราะคาใชจาย

ของโรงเรียนหลายดานสูงขึ้นในชวงโควิด

และราคาของที่เพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ ดังนั้น

การปรับเพิ่มอัตราอุดหนุนใหเพียงพอสําหรับ

โรงเรียนนับเปนหลักสําคัญเพ� อใหการจัดการ

ศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ เน� องจากยัง

มาเด็กที่ตกหลนหรือหลุดออกจากระบบการ

ศึกษานับแสนคนมีภาวะเรียนรูถดถอยโดย

เฉพาะในชวงวิกติโควิด-19

สําหรับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อ

ปรับปรุงนโยบายเรียนฟรี การจัดสรรเงิน

อุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนมี 

3ดาน คือ 1.กําหนดใหมีการขยายกลุมเปาหมาย

การใหเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียน

ยากจนในโครงการเรียนฟรี 15 ป เดิมแต

ควรจัดสรรเปนรายบุคคลเพิ่มอนุบาลและ

ม.ปลายเฉพาะนักเรียนยากจนพิเศษ ม.4 , 

2.ปรับอัตราเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจนใหสอดคลองกับค าครองชีพใน

ปจจุบัน จากที่ใชอัตราเดิมตั้งแตป 2550 

ดร.ปฏิมา กลาววา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตามแผนพัฒนาฯ 13 แมวาปจจุบัน

ปญหาความยากจนขามรุนจะมีแนวโนมลด

ลงอยางตอเน� องจากรอยละ 65.2 ในป 2531 

มาอยูท่ีรอยละ 6.9 หรือ 4.8 ลานคนในป 2563  

แตก็ยังมีคนกลุมหนึ่งที่ยังติดอยู ในกับดัก

ความยากจน จนมีแนวโนมสงตอไปถึงลูกหลาน  

โดยเฉพาะในชวงวิกฤติสถานการณของโค

วิด-19  มีการวิเคราะหกันวาโอกาสในการ

หลุดพ้นความยากจนลดลงเนื่องจากมีการ

วางงานที่เพิ่มขึ้น มีหนี้สินครัวเรือนมากขึ้น  

ทําใหเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามาก

ขึ้นตามตัว 

จากสถานการณดังกลาวรัฐไดปกหมุด

กําหนดใหไทยมีความยากจนขามรุนลดลง

และมีความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ 

โดยวางเปาหมาย 2ดานคือ 1.เพิ่มโอกาสให

ครัว เรือนยากจนขามรุนหลุดพนความ

ยากจนแบบย่ังยืน อาทิ กําหนดสัดสวนของ

เด็กปฐมวัยในครัวเรือนจนขามรุนที่มา

พัฒนาการไมเปนไปตามเกณฑลดลงรอยละ 

20 อัตราการเขาเรียนสุทธิแบบปรับของเด็ก

จากครัวเรือนยากจนขามรุนระดับม.ตนไป

ต่ํากวารอยละ 100 และ ม.ปลายไมต่ํากวา

รอยละ 70  เด็กจากครัวเรือนยากจนขามรุน

เติบโตไปเปนแรงงานที่มีทักษะหรือเรียนจน

จบอุดมศึกษาหรือเทียบเทาเพิ่มขึ้นไมต่ํากวา

รอยละ 50 ทุกครัวเรือนยากจนขามรุนในป 

2566 หลุดพนความยากจนภายในป 2570 ,

และ 2.จัดความคุมครองทางสังคมที่เพียงพอ 

ตอการดํารงชีวิตแกคนไทยทุกชวงวัย  

เม� อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 

10.00 น. ณ หองประชุมมุขหลังชั้น 4 ศาลา

กลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม) นายสุรเชษฐ 

เหลาพูลสุข ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

(กทพ.) พรอมดวยคณะผูบริหารเขาพบ 

นายณรงค วุนซิ้ว ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 

ตลอดจนหน�วยงานภาครัฐและเอกชนภายใน

จังหวัดภูเก็ต

นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ได

เปด เผยถึงความคืบหนาในการดํา เนิน

โครงการทางพิเศษสายกะทู-ปาตอง และ

โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม-เกาะแกว-

กะทู จังหวัดภูเก็ต โดยปจจุบันโครงการทาง

พิเศษสายกะทู-ปาตอง อยูระหวางจัดทํา

สาระสําคัญของรางประกาศเชิญชวน 

รางเอกสารสําหรับคัดเลือกเอกชน และราง

สัญญารวมลงทุน เพ� อประกอบการประเมิน

ความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) 

ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2565 สวน

กทพ. จัดการประชุมรวมกับ จ.ภูเก็ต 
ระดมความคิดเห็นโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม-เกาะแกว-กะทู จังหวัดภูเก็ต

โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม-เกาะแกว- 

กะทู อยูระหวางดําเนินการศึกษาความเหมาะสม

ทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และออกแบบกรอบ

รายละเอียดโครงการ คาดวาจะแลวเสร็จใน

เดือนมิถุนายน 2566

โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม-

เกาะแกว-กะทู จังหวัดภูเก็ต มีจุดเริ่มตน

โครงการที่ ตําบลเทพกระษัตรี บริเวณจุดตัด

กับ ทล.4026 และมีแนวเสนทางไปทางทิศใต 

ขนานไปกับ ทล. 402 จนถึงบริเวณจุดตัด 

ทล.4024 (ถนนเลี่ยงเมือง) ที่ตําบลเกาะแกว 

โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากช่วงเมือง

ใหม- เกาะแกว บริเวณตําบลศรีสุนทร และ

แนวเสนทางจะลงไปทางทิศใตขนานไปกับ 

ทล.4024 จนไปสิ้นสุดโครงการที่ตําบลกะทู 

บริเวณจุดตัดกับ ทล.4029 เช� อมตอกับโครงการ

ทางพิเศษสายกะทู-ปาตอง จังหวัดภูเก็ต มี

ระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตร เสนทาง

หลักเปนทางระดับดิน ขนาด 4 ชองจราจร 

ในชวงที่ผานชุมชน จะเปนทางยกระดับ และ

ชวงท่ีผานภูเขาจะเปนอุโมงค โดยมีทางบริการ 

(Service Road) ขนาด 2 ชองจราจร เปน

ชวงๆ ทั้งสองฝง

ในการน้ี ทุกหน�วยงาน ในจังหวัดภูเก็ต 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดใหขอคิดเห็นที่เปน

ประโยชนตอโครงการ รวมทั้งยินดีใหความ

รวมมือกับ กทพ.อยางเต็มที่ ในการดําเนิน

โครงการทางพิเศษสายกะทู-ปาตอง และ โครงการ

ทางพิเศษสายเมืองใหม-เกาะแกว-กะทู  

จังหวัดภูเก็ต เพ� อให โครงการสามารถเปดให

บริการไดตามแผนงาน

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๔๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอิทธิกร เนาวประโคน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ราย

การ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายอิทธิกร 

หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๒๐๐,๖๒๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓/๒๕๖๕ ลงวัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

๒ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕% 

น้ําหนัก ๕ บาท (๗๖.๗ 

กรัม) และพระเลี่ยมกรอบ

ทองคํา ๘๐ % น้ําหนัก

กรอบรวมพระ ๑๙.๕ กรัม

๑ เสน นายอิทธิกร 

หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๑๓๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓/๒๕๖๕ ลงวัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

๓ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕% 

น้ําหนัก ๒ บาท (๓๐.๔ 

กรัม) 

๑ เสน นายอิทธิกร 

หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๕๒,๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๓ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓/๒๕๖๕ ลงวัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

๔ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕% 

น้ําหนัก ๒ สลึง (๗.๖ กรัม) 

๑ เสน นายอิทธิกร 

หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๑๓,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๔ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓/๒๕๖๕ ลงวัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

๕ สรอยขอมือทองคํา ๙๖.๕% 

น้ําหนัก ๒ บาท (๓๐.๕ 

กรัม) 

๑ เสน นายอิทธิกร 

หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๕๒,๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๕ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓/๒๕๖๕ ลงวัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

๖ กําไลขอมือทองคํา ๙๖.๕% 

น้ําหนัก ๑ บาท (๑๕.๓ 

กรัม) 

๑ วง นายอิทธิกร 

หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๒๖,๔๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่งที่ 

ย. ๑๓/๒๕๖๕ ลง

วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

๗ แหวนทองคํา ๙๖.๕% 

น้ําหนัก ๑ บาท ๒ สลึง 

(๒๓.๗ กรัม) 

๑ วง นายอิทธิกร 

หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๓๙,๖๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)  

ทรัพยสินรายการที่ 

๗ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓/๒๕๖๕ ลงวัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

๘ แหวนทองคํา ๙๖.๕% น้ํา

หนัก ครึ่งสลึง (๑.๙ กรัม) 

๑ วง นายอิทธิกร 

หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๓,๒๕๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๘ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓/๒๕๖๕ ลงวัน

ที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

๙ แหวนทองคํา ๙๖.๕% น้ํา

หนัก ๒ สลึง (๗.๖ กรัม)

๑ วง นายอิทธิกร 

หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๑๓,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่งที่ 

ย. ๑๓/๒๕๖๕ ลง

วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕

๑๐ รถยนตกระบะยี่หอมิต

ซูบิชิ รุนไทรทัน สีขาว 

หมายเลขทะเบียน กฉ 

๔๗๒๕ อุบลราชธานี 

หมายเลขตัวรถ 

MMTJNKA๔๐๘D๐๑๘๘๘๘ 

พรอมกุญแจ จํานวน ๑ 

ดอก

- บริษัท อยุธยา 

แคปปตอล 

ออโตลีส จํากัด 

(มหาชน) (ผู

ถือกรรมสิทธิ์) 

/นางสาว

กุหลาบ 

อะระวิล (ผู

ครอบครอง) 

๑๒๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๐ ตามคําสั่งที่ 

ย. ๑๓/๒๕๖๕ ลง

วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕-ไมมีสมุด

คูมือจดทะเบียน-

ตรวจยึดจากนาย

อิทธิกร หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๑๑ รถยนตยี่หอโตโยตา รุน

แคมรี่ สีเทา หมายเลข

ทะเบียน ขจ ๗๑๙๑ 

ขอนแกน หมายเลขตัวรถ 

MR๐๕๓FK๔๐๐๐๐๐๖๔๘๔ 

พรอมกุญแจ จํานวน ๑ 

ดอก 

- ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา 

จํากัด 

(มหาชน) (ผู

ถือกรรมสิทธิ์) 

/ นาย

ปรเมศวร 

โลหะรัตนากร 

(ผูครอบครอง)

๑๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๑ ตามคําสั่งที่ 

ย. ๑๓/๒๕๖๕ ลง

วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕-ไมมีสมุด

คูมือจดทะเบียน-

ตรวจยึดจากนาย

อิทธิกร หรือพิภพ 

เนาวประโคน

๑๒ รถยนตกระบะ ยี่หอ

อีซูซุ รุนดีแม็ก สีดํา 

หมายเลขทะเบียน กต 

๙๐๙๗ อุบลราชธานี 

หมายเลขตัวรถ 

MP๑TFS๗๗H๓T๑๑๐๑๑๓ 

พรอมกุญแจ จํานวน ๑ 

ดอก 

- บริษัท อยุธยา 

แคปปตอล ออ

โตลีส 

จํากัด 

(มหาชน) (ผู

ถือกรรมสิทธิ์) 

/นางสาว

กาญจนา 

ศรีสุข (ผูครอบ

ครอง)

๘๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๒ ตามคําสั่งที่ 

ย. ๑๓/๒๕๖๕ ลง

วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕-ไมมีสมุด

คูมือจดทะเบียน-

ตรวจยึดจากนาย

ไพศาล หรือประ

จิต เนาวประโคน

๑๓ รถยนตกระบะ ยี่หออีซูซุ 

รุนดีแม็ก สีขาว หมายเลข

ทะเบียน บย ๓๓๔๐ 

บุรีรัมย หมายเลขตัวรถ 

MP๑TFR๘๖H๘T๒๐๗๓๒๙ 

- นายทปนันท 

สุกุมลจันทร 

ผูถือกรรมสิทธิ์ 

และผูครอบ

ครอง

๗๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๓ ตามคําสั่งที่ 

ย. ๑๓/๒๕๖๕ ลง

วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕-ไมมีกุญแจ-

ไมมีสมุดคูมือจด

ทะเบียน-ตรวจยึด

จากนายไพศาล 

หรือประจิต เนาว

ประโคน

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๓ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๙๕๖,๘๗๐ บาท (เกา

แสนหาหม� นหกพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอิทธิกร เนาวประโคน กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายทัตเทพ นาคประสงค)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

พนักงานเจาหนาที่

(นายทัตเทพ นาคประสงค)

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๕๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR.IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) กับพวก อัน

ไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด จํานวน ๑๔๖,๔๖๗ บาท - นายอิวายโล มิไฮลอฟ 

อิวานอฟ (MR.IVAYLO 

MIHAYLOV IVANOV)

๑๔๖,๔๖๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๘)

-

๒ เงินสด จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท - นายอิวายโล มิไฮลอฟ 

อิวานอฟ (MR.IVAYLO 

MIHAYLOV IVANOV)

๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๘)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๙๔๖,๔๖๗ บาท 

(หน่ึงลานเกาแสนส่ีหม� นหกพันส่ีรอยหกสิบเจ็ดบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายอิวายโล มิไฮลอฟ อิวานอฟ (MR.IVAYLO MIHAYLOV IVANOV) กับพวก 

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายนักสิทธ แกวตรีวงษ) 

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(หน่ึงลานเกาแสนส่ีหม� นหกพันส่ีรอยหกสิบเจ็ดบาทถวน) พรอมดอกผล
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

กลับมาอีกครั้งตามคําเรียกรอง! เอาใจ

ทุกครอบครัวสายชอปทั่วไทย สําหรับ

ซิกเนเจอรแคมเปญอยาง “ROBINSON 

MEGA PAYDAY #ลดสะเทือนเดือนนี้ตอง

เปย” ที่งานนี้สองบอส สเตฟาน จูเบิรท และ

นพดล พลายระหาญ แหงหางโรบินสัน จับมือ

จัดเต็มไมแพครั้งไหนๆ กับหลากหลายการ

ส� อสารที่เขาถึงนักชอปทุกพื้นที่ และโปร

สวนลดแบบจุกๆ สูงสุดถึง 50% รับคูปอง

สวนลด หรือ E-Coupon ผาน Central 

Application และเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 

10,000 บาท และโปรโดนๆ อีกมากมาย 

ตั้งแตวันนี้ – 12 มิถุนายน ที่หางโรบินสัน 

ทุกสาขา (ยกเวนสาขาจังซีลอน ปาตอง) และ

ทุกชองทางการชอป

อุทยานการเรียนรู หรือ ทีเคพารค 

รวมกับ TikTok Thailand ชวนเขารวม

อบรมกิจกรรม “TikTok เลนใหเปน เลนใหปง” 

เพ� อสรางความรูรอบดานเก่ียวกับแอปพลิเคชัน 

TikTok แพลตฟอรมโซเชียลมีเดียฮอตฮิตมา

แรงแหงยุค ต้ังแตการเร่ิมตนสรางเน้ือหาสนุกๆ 

วิธีคนหาตัวตนในการนําเสนอเร� องราวท่ีถนัด 

สูการแจงเกิดนักสรางสรรคและเติบโตเปน

ดาว TikTok หนาใหม พบกับ ไทเกอร - 

วงศกร เชื้อนิล ติ๊กตอกเกอรช� อดัง เจาของ

ไอดี amnotlion ที่มีผูติดตามกวา 1.5 ลานคน 

มาแชรประสบการณในวันที่ 18 และ 25 

มิถุนายน และพบติ๊กตอกเกอรยอดนิยม อากิ 

ยามากูชิ  (Aki Yamaguchi) นักสรางสรรค

คอนเทนตสายญ่ีปุน เจาของไอดี aki_yamaguchi 

ที่มีผูติดตามกวา 1.7 ลานคน และมียอด like 

มากกวา 54 ลานครั้ง ในวันที่ 23 และ 30 

กรกฎาคม  โดยมีการบรรยายเปนภาษาไทย 

อบรม ณ ศูนยเรียนรูอเนกประสงค อุทยาน

การเรียนรู TK Park ชั้น 8 ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด สนใจลงทะเบียนสํารองที่นั่ง

ลวงหนาทาง https://bit.ly/3wOWeiu ดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://www.tkpark.

or.th หรือ www.facebook.com/tkparkclub

“มาดามแอน-จักรพงษ” แหง JKN 

ช� นชมไทยจัดงาน Pride Month เดือนแหง

ความภาคภูมิใจของกลุมผูคนที่มีความหลาก

หลายทางเพศ หรือ LGBTQ พรอมออกมา

ผลักดันและเรียกรองใหประเทศไทยเปลี่ยน

กฎหมาย “เปลี่ยนเพศ” “เปลี่ยนคําหนานาม” 

ใหกับกลุมคนเพศเดียวกัน เพ� อสิทธิและศักด์ิศรี

ความเทาเทียมกันเชนเดียวกับตางประเทศ 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

โดย JKN จะเปนพลังสําคัญท่ีจะชวยใหทุกคน

ไปสูเปาหมาย ดวยการรวมสนับสนุนและสง

ขอมูลมาไดผานทางเพจ มูลนิธิขามเพศ

บันดาลใจ LIFT Foundation สนับสนุนบุคคล

ขามเพศ เพ� อสิทธิอันชอบธรรมของเราทุกคน

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปดใหบริการ

ตรวจสุขภาพประจําป 2565 ตั้งแตวันนี้ – 

30 ธันวาคม ทุกวันจันทร – วันเสาร เวลา 

08.00 – 15.00 น. (ยกเวนวันอาทิตยและ

วันหยุดโรงพยาบาลฯ) โดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

นอกจากนี้ยังสามารถรับบริการทําฟนตาม

เง� อนไขทันตกรรม สําหรับการอุดฟน ขูดหินปูน 

ถอนฟน ผาฟนคุด โดยไมตองสํารองจาย

ในวงเงิน 900 บาท/ป ดวยทีมทันตแพทยผู

ชํานาญการ  พรอมอุปกรณเคร� องมือที่มี

คุณภาพ ผานการฆาเชื้อดวยระบบมาตรฐาน

คุณภาพ ตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม ทุกวัน

ไมมีวันหยุด เวลา 08.00 -19.00 น. สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยตรวจสุขภาพ 

ชั้น 2 คลินิกประกันสังคม โทร.0-2223-

1351 ตอ 5220

อบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง อัยการพิเศษฝาย      ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา ใหเกียรติมาเปนวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมนักบริหารงานยุติธรรม

ระดับสูง หลักสูตรการอบรมอัยการพิเศษฝาย รุนที่ 9 หัวขอ “การบริหารงานกระบวนการ

ยุติธรรมตามแนวพระราชดําริ” โดยมีตัวแทนอัยการรวมใหการตอนรับมากมาย อาทิ อภิชาติ 

ธนัญชยะ วิเชียร ชูสุวรรณ รสริน หงษวิบูลผล วิพุธ บุญประสาท ศาโรจน มะลิเถา และ 

อนุชาติ สุรสินธุ ที่หองบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชล

ประทาน เปดเผยวา ไดสั่งการเปนนโยบาย

สําคัญของกรมชลฯ เร� องการกําจัดผักตบชวา

และวัชพืช เพ� อไมใหเปนอุปสรรคในการ

ระบายน้ําชวงฤดูน้ําหลาก และอํานวยความ

สะดวกในการใชบริการสัญจรทางน้ําของ

ประชาชน ทั้งนี้กรมมีแผนกําจัดผักตบชวา

ตอเน� องทั้งป  กําหนดเปนการเก็บใหญและ

เก็บยอย ตามขอส่ังการของนายเฉลิมชัย ศรีออน  

รมว.เกษตรและสหกรณ อยางไรก็ตามในชวง

ตนฤดูฝนเดือนพ.ค.ที่ผานมามีปริมาณฝน

ตกในพื้นที่ตอนเหนือสงผลใหผักตบชวา

จากทุกลําน้ําไหลมารวมกันจํานวนมากหนา

อาคารชลประทาน จึงใหเรงเก็บทันที พรอม

กําชับทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ ใหประชาชน

รับทราบ เพ� อขอความรวมมือรักษาสภาพลํานํ้า

หรือเพ� อแจงปญหาในพื้นที่

“ลาสุดสํานักเคร� องจักรกลกรมชล

ประทาน ไดเรงกําจัดผักตบชวาและวัชพืชท่ีไหล

มารวมบริเวณเข� อนทดนํ้าบางปะกง ต.บางแกว 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนอาคารชลประทาน

ในแมนํ้าบางปะกง ทําใหเกษตรกรและประชาชน

ไมสามารถสัญจรทางน้ํา สํานักฯ ไดระดม

เคร� องจักรขนาดใหญและเคร� องมือตาง ๆ 

เขาไปเสริมเพ� อเรงกําจัดผักตบชวาฯ ทั้งนี้

กําชับให้ทุกพื้นที่จัดเก็บต่อเนื่องตามแผน

ปฏิบัติการ” นายประพิศกลาว

นายเอนก กานสังวอน ผูอํานวยการ

สํานักเคร� องจักรกล กลาววา สํานักฯ ไดทํา

ขอตกลงรวมกันกับสํานักชลประทาน 1-17 

เร� องความรวมมือการกําจัดวัชพืชและผักตบชวา 

รวมทั้งสิ่งกีดขวางทางน้ํา โดยกําหนดใหแต

สํานักรับผิดชอบดูแลพื้นที่ตนเอง ซึ่งสํานัก

เคร� องจักรกลไดสงเรือนวัตกรรมกําจัดวัชพืช

ขนาดเล็กไปประจําแตละสํานัก ปจจุบันสงมอบ

แลว 222 ลํา กรณีมีวัชพืชมากสํานักฯ สวนกลาง

จะสนับสนุนเคร� องจักรขนาดใหญไปชวยจัดเก็บ 

เชน ที่เข� อนทดน้ําบางปะกง โดยติดตั้ง Log 

Boom หรือทุนดักผักตบชวาที่คลองบางขนาก 

อ.บางนํ้าเปร้ียว เหนือเข� อน เพ� อดักผักตบชวา

บางสวนกอนถึงตัวเข� อน

สํ าหรับ เรือนวัตกรรมฯนั้นสํ านัก

เครื่องจักรกลได้จัดสร้างขึ้นเองเพื่อใช้เก็บ

ผักตบชวาในคลองขนาดเล็ก โดยเรือ 1 ลํา

สามารถเก็บผักตบชวาไดประมาณ 10 ตันตอ

ชั่วโมง  สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หลายแหงแจงความจํานงตองการใหสํานักฯ

ชวยผลิตใหประมาณ 400 ลํา ซึ่งอยูระหวาง

หารือรวมกันถึงวิธีการดําเนินการ

ตรวจเยี่ยม     นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตรวจเยี่ยม

การดําเนินงานของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง พรอมมอบนโยบายเสริมสราง

ศักยภาพวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน และสรางภาคีเครือขายใหทันสมัย ไดมาตรฐานสากล 

ประชาชนสามารถเขาถึงได ในเขตรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัดไดแก ตรัง พัทลุง และ สตูล 

โดยมี ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง ใหการ

ตอนรับ

รับพระราชทาน    กรมวิทยาศาสตรการแพทยจัดพิธีรับพระราชทานเคร� องราชอิสริยาภรณ

ชั้นสายสะพาย ประจําป พ.ศ.2564หนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ ไดทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเคร� องราช

อิสริยาภรณชั้นตราตาง ๆ ใหกับขาราชการสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย  โดยมี นาย

แพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนประธานในพิธี ณ หองประชุม

อาคาร 100 ปการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย จ.นนทบุรี

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ขอเอาใจ

คนรักกุงแมน้ําไซสใหญใหอิ่มอรอยกันอยาง

ตอเน� องในแบบอะลาคารต กับ 3 เมนูสุด

พิเศษ ที่รังสรรค โดยเชฟไทยรุนใหม ในแบบ

เมนูไทยพื้นบานและอาหารไทย 4 ภาค ใน

ราคาเริ่มตน 799 – 999 บาท ใหบริการ

ตั้งแต วันนี้  – 31 สิงหาคม ศกนี้

เร่ิมท่ีเมนู “กุงแมนํ้ายางกับขาวอบมันกุง 

ตมไหลบัวปลาทูแมกลอง” ราคา 999 บาท 

กุงแมนํ้าสด ตัวโต นํามายางดวยไฟปานกลาง

พร้อมน้ําเพื่อรักษาความชุ่มชื้นขณะย่าง 

เสิรฟคูตมไหลบัวปลาทูแมกลอง และขาวอบ

มันกุงใสเม็ดบัวและแปะทอง เมนูตอมา “กุง

แมนํ้ายาง นํ้าจ้ิมซีฟูด” ราคา 799 บาท ใชกุง

แมน้ําไซสพิเศษ ยางอยาง

พิถีพิถัน เสิรฟกับน้ําจิ้มซีฟูด

รสเด็ดท่ีปรุงโดยใชมะนาวแท 

และใชทั้งพริกขี้หนูและพริก

จินดา และปดทายกับเมนูใหม 

“ ข า วมั นแกงกุ ง แม น้ํ า ” 

ราคา 899 บาท กุงแมน้ํา

ยางเสิรฟพรอมขาวมัน เมนู

พื้นถิ่นจังหวัดสงขลา ซึ่งเปน

ขาวที่หุงกับกะทิ พรอมซอส

ท่ีมีสวนของแกงเผ็ด รับประทาน

คูกันย่ิงไดความอรอยมากย่ิงข้ึน

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ชวนอิ่มอรอยกับเมนูกุงแมน้ําไซสใหญ 3 เมนูสุดพิเศษ ราคาเริ่มตน 799 – 999 บาท

กรมชลฯ ลุยกําจัดผักตบชวาทุกพื้นที่เคลียรทางน้ําใหชาวบานสัญจรสะดวก

ประพิศ สั่งกําจัดผักตบชวาทุกพื้นที่ เพ� อเปดทางน้ําชลประทาน เผยเรือนวัตกรรมกําจัดผักตบกรมชลฯสุดฮอตทองถิ่นจองคิวตอเรือ 400 ลํา

เปดโครงการมิกซยูสย่ิงใหญ “เซ็นทรัล จันทบุรี”    สุทธิธรรม จิราธิวัฒน, วัลยา จิราธิวัฒน 

และสุธี ทองแยม เปดโครงการมิกซยูสยิ่งใหญ “เซ็นทรัล จันทบุรี”ศูนยการคาแหงที่ 37 ของ

เซ็นทรัลพัฒนา จิ๊กซอวลาสุดเสริมแกรงภูมิภาคตะวันออก ภายใตแนวคิด “มหัศจรรยจันทบุรี” 

เติมเต็มศูนยกลางการใชชีวิตท่ีดีท่ีสุด โดยมี ชนวัฒน เอ้ือวัฒนะสกุล, วิชา เหลาเทิดพงษ, พันตํารวจ

เอกอรรฆพงษ สุนทรวิภาต, คมจักร ถาวรวิริยะนันท และอุรัสยา สเปอรบันด รวมงาน ที่

เซ็นทรัล จันทบุรี

คนรักเมนูกุ งหามพลาดกับเมนูกุ ง

แมนํ้ายักษไซสพิเศษท่ีสดใหม เน้ือแน�น อรอย

เต็มคํา และยังมีเมนูอาหารไทยเลิศรสอีก

กวา 150 เมนู ใหเลือกอิ่มอรอยไดไมซ้ําใคร 

พรอมการบริการครบครันภายใตมาตรการ

ปองกันไวรัสโควิด-19 อยางเครงครัด

รานอาหารไทย “ทองหลอ” ณ โรงแรม

สเตยบริดจ สวีท แบงค็อก ทองหลอ เปดให

บริการทุกวัน เวลา 10.30 – 21.00 น. และ

บริการเดลิเวอรี่ ผานไลน ออฟฟเชียล: @

thonglorcuisine โทร. 09-5426-4646, 0-2000

-4701 เว็บไซต www.thong-lor.com เฟซบุก 

อินสตาแกรม Thonglor Cuisine และ

ชองทางใหมกับเร� องราวงานหัตถศิลปเอาใจ

คนรักงานฝมือ อินสตาแกรม: Sri.thonglor
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14 บทความ-ต่างประเทศ

KFC ออสเตรเลียใช้กะหล่ำ�ปลีผสมผักก�ดแก้ว

ซดินีย์ • เคเอฟซีในออสเตรเลียเผยเมื่อวันอังคารว่า เนื่องจาก

ราคาผักกาดแก้วท่ีสูงข้ึน ทำาให้ทางร้านจำาต้องเปล่ียนไปใช้

กะหล่ำาปลีผสมแทนในเบอร์เกอร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จนลูกค้า

หลายคนบ่นกันมากและรสชาติที่ออกมาไม่ได้ถูกปาก ราคา

ผักกาดแก้วในท้องถิ่นสูงขึ้นถึง 300% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่าน

มา ส่งผลให้เคเอฟซีต้องปรับเปลี่ยนสูตรในบางสาขา บริษัท

แจ้งต่อลูกค้าว่า ขณะนี้ร้านกำาลังประสบปัญหาขาดแคลนผัก

กาดแก้ว ดังนั้นจึงต้องใช้ผักกาดหอมกับกะหล่ำาปลีผสมกัน

ในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีผักกาดแก้วไปจนกว่าจะมีประกาศ

เพิ่มเติม บริษัทอ้างเรื่องน้ำาท่วมที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในภาค

ตะวันออกของประเทศคือต้นเหตุของปัญหา ฟลาวิโอ มา

เกา ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานแห่งมหาวิทยาลัยอีดิทโค

แวน กล่าวว่า การรุกรานยูเครนของรัสเซียเป็นอีกหนึ่งปัจจัย

ที่ทำาให้ผักกาดแก้วแพงขึ้น เนื่องจากน้ำามันดีเซลและปุ๋ยราคา 

แพง 

เม็กซิโกรวบหัวหน้�แก๊งอน�จ�รเด็กข้�มช�ติ

เม็กซิโก ซิตี • ตำารวจเม็กซิโกจับกุมชายสัญชาติดัตช์ราย

หน่ึง ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำากลุ่มคนแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

จากเด็กในหลายประเทศ เออร์เนสตินา โกดอย อัยการสูง

สูดของกรุงเม็กซิโก ซิตี กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าชายคนดัง

กล่าวระบุชื่อได้เพียง เนลสัน “เอ็น” ถูกจับกุมในขณะกระทำา

ความผิดที่สถานีขนส่งใกล้กับสวนสาธารณะ Bosque de 

Chapultepec มีความเป็นไปได้ว่าเขาคือผู้นำาของสมาคมระ 

หว่างประเทศสมาคมหนึ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนใคร่เด็กซึ่งก่อตั้งขึ้น

ในปี 2525 การจับกุมเป็นผลมาจากการสอบสวนในวงกว้าง 

โดยอัยการร่วมกับ NGO Operation Underground Railroad 

โกดอยกล่าวว่า เอ็นจีโอกลุ่มนี้ ได้ข้อมูลว่า เนลสัน “เอ็น” อยู่

ในประเทศของเรา เป็นไปได้ว่าเพื่อขยายเครือข่ายการค้า

มนุษย์และภาพอนาจารเด็ก 

สอบตำ�รวจมะกันไม่ช่วยช�ยไร้บ้�นจมน้ำ�

วอชิงตัน • ชายไร้บ้านจมน้ำาเสียชีวิตในรัฐแอริโซนาของสหรัฐ 

มีหลักฐานว่าตำารวจในที่เกิดเหตุ 3 นายไม่ได้ให้ความช่วย

เหลือ ล่าสุดทั้งหมดโดนสั่งพักราชการแล้ว เมื่อวันที่ 28 

พฤษภาคม ตำารวจไประงับเหตุระหว่างชายผู้น้ีคือ ชอน บิคกิงส์ 

วัย 34 ปี กับภรรยาของเขา ซ่ึงอยู่ใกล้กับทะเลสาบเทียมแห่งหน่ึง                                                                           

ตำารวจเมืองเทมพีแพร่ภาพตัดต่อจากกล้องติดตัวของตำารวจ

ในเหตุการณ์ดังกล่าว หลังตำารวจคุยกับภรรยาของเขา บิค 

กิงส์ปีนข้ามรั้วแล้วลงไปในทะเลสาบ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าใน

ทะเลสาบไม่อนุญาตให้ว่ายน้ำา แต่เขายังว่ายออกไปและไป

อยู่ใต้สะพานคนเดิน จากนั้นวิดีโอหยุดลง เจ้าหน้าที่อ้างว่าที่

เหลือมีเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนและให้ข้อมูลเป็นข้อความถอด

จากเสียงแทน ตำารวจนายหนึ่งแนะให้ว่ายไปเกาะที่เสา ส่วน

อีกนายบอกว่าจะไม่ว่ายตามลงไปแน่นอน ก่อนที่ชายไร้บ้าน

จะจมหายไป ทีมกู้ภัยของแผนกดับเพลิงในเมืองกู้ร่างของ 

บิคกิงส์ขึ้นมาได้ก่อนยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว.

ฎหม�ยของสหรัฐฯ ที่ให้ยูเครน “ยืม-เช่�” อ�วุธ

ยุทโธปกรณ์เพื่อทำาสงครามกับรัสเซียมีจุดเริ่มต้น

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

หลักใหญ่ใจความของกฎหมายฉบับนี้บอกว่า การส่ง

ความช่วยเหลือไปให้กับประเทศพันธมิตร “มีความสำาคัญต่อ

การป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกา” 

ภายใต้นโยบายนี้ สหรัฐฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ

ทางทหารแก่พันธมิตรต่างประเทศของตนในช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ 2 

แต่เพราะสหรัฐฯ ขณะนั้นยังมีกฎหมายที่กำาหนดให้

รัฐบาลอเมริการักษา “ความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด” 

ภายใต้กฎหมาย Neutrality Act

เพราะประชาชนคนอเมริกันและสมาชิกรัฐสภาส่วน

ใหญ่ไม่ต้องการให้สหรัฐฯ เข้าไปพัวพันกับสงครามในยุโรป

กฎหมายห้ามการขายอาวุธ, ห้ามส่งอาวุธและห้ามส่ง

ทหารไปร่วมรบในต่างประเทศ  

ในทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 คนอเมริกัน

เข็ดจากการเข้าร่วมสงคราม เพราะต้องสูญเสียทั้งคนและ

ทรัพย์สิน 

นักการเมืองอเมริกันในช่วงนั้นถือว่าอเมริกาเป็นทวีปที่

แยกออกจากยุโรป ไม่มีความจำาเป็นใดๆ ที่จะต้องเข้าไปร่วม

ในความขัดแย้งที่ทำาให้ต้องเสียเลือดเนื้อและทรัพยากรของ

ชาติ

สภาคองเกรสออกกฎหมายความเป็นกลางหลายฉบับ 

เช่น ในปี 1935, 1936 และ 1937

มีเนื้อหาห้ามสหรัฐฯ ขายหรือขนส่งอาวุธหรือวัสดุ   

สงครามใดๆ ให้กับประเทศที่ทำาสงครามอยู่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย

บุกหรือฝ่ายตั้งรับ

แต่หลังจากเยอรมนีบุกเข้ายึดครองโปแลนด์ใน

ปี 1939 และเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นอีกครั้งในยุโรป 

ประธานาธิบดีแฟรง         

คลิน ดี. รูสเวลต์ ประกาศ

ว่า แม้สหรัฐฯ จะยังคง

เป็นกลางตามกฎหมาย 

แต่ก็เป็นไปไม่ได้ “ที่ชาว

อเมริกันทุกคนยังคงมี

ความคิดเป็นกลางอยู่

เหมือนเดิม”

ยิ่งเมื่อเป็นที่ชัดเจน

ว่าเยอรมันนี, ญี่ปุ่นและ

อิตาลีเริ่มบุกหนัก  

ในปี 1939 รูสเวลต์

พยายามน้าวโน้มเกลี้ย

กล่อมรัฐสภาให้อนุญาตให้

ขายเสบียงทางการทหาร

แก่พันธมิตร เช่น ฝรั่งเศส

และอังกฤษด้วย “เงินสด

และขนไปเอง” (Cash 

and Carry)

พวกเขาต้องจ่าย

เงินสดสำาหรับเสบียงทาง

ทหารที่ผลิตในอเมริกา

แล้วจัดการขนส่งไปเอง

โดยต้องไม่ใช้เรือของ

สหรัฐฯ

ข้อเสนอแก้ไขกฎ 

หมายเช่นนี้เป็นที่ชัดเจน

ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

อังกฤษและฝรั่งเศส

แรกๆ ที่รูสเวลต์

เสนอแก้ไขกฎหมายนี้ ไปที่

รัฐสภาไม่เป็นผล

แต่พอรัสเซียบุก

โปแลนด์ในเดือนกันยายน 

ปี 1939 รัฐสภาสหรัฐฯ ก็

ยอมแก้ไขกฎหมายโดยอนุญาตให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อเมริกันได้ 

แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขจ่ายเงินสดและจัดการขนส่งไปเองโดย

ไม่ใช้เรืออเมริกัน

ถือเป็นก้าวแรก

ของการผันนโยบาย

สหรัฐฯ ออกจาก 

“นโยบ�ยโดดเดี่ยวตัว

เอง” จากสงคราม

พอถึงฤดูร้อนปี 

1940 ฝรั่งเศสพ่ายแพ้

ต่อพวกนาซี และสห

ราชอาณาจักรต้องสู้กับ

เยอรมนีเพียงลำาพังบน

บก ในทะเล และทาง

อากาศ 

วินสตัน เชอร์

ชิลล์ ขึ้นมาเป็นนายกฯ 

อังกฤษ เริ่มจะเห็นว่าถ้า

สหรัฐฯ ไม่มาช่วยคงจะ

ต่อกรกับฮิตเลอร์ไม่ไหว

เชอร์ชิลล์ขอร้อง

รูสเวลต์เป็นการส่วนตัว

ครั้งแล้วครั้งเล่าให้ส่งความช่วยเหลือทางทหารมาให้อังกฤษ

หาไม่แล้วฮิตเลอร์จะยึดยุโรปทั้งหมด และสหรัฐฯ ต้อง

เผชิญกับกองทัพอันเกรียงไกรไร้เทียมทานของเยอรมนีแน่นอน

นั่นคือจังหวะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตกลงที่จะแลก

เปลี่ยนเรือพิฆาตอเมริกันเก่าๆ 50 ลำา เพื่อเช่าฐานทัพอังกฤษ

ในทะเลแคริบเบียนและนิวฟันด์แลนด์เป็นเวลา 99 ปี 

พอถึงเดือนธันวาคมนั้น เงินสำารองของอังกฤษและ

ทองคำาค่อยๆ ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว เพราะต้องทำาสงคราม

อย่างดุเดือดกับฮิตเลอร์

เชอร์ชิลล์เตือนรูสเวลต์ว่าอังกฤษกำาลังถังแตก ไม่

สามารถจ่ายเงินสดสำาหรับเสบียงทหารหรือค่าขนส่งอีกต่อไป 

แม้ว่าเขาจะชนะเลือกตั้งด้วยการหาเสียงว่าจะ

พยายามไม่ให้สหรัฐฯ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามนอกบ้าน แต่

รูสเวลต์ต้องการสนับสนุนสหราชอาณาจักรในการต่อต้าน

เยอรมนี 

วันที่ 7 ธันวาคม 1940 เชอร์ชิลล์เขียนจดหมาย 15 

หน้าถึงรูสเวลต์ร่ายยาวถึงความจำาเป็นที่สหรัฐฯ ต้องยื่นมือมา

ช่วยอังกฤษแล้ว...ก่อนที่จะสายเกินไป

หลังจากได้ยินคำาร้องขอทำานองอุทธรณ์ของเชอร์ชิลล์ 

ผู้นำาสหรัฐฯ ก็เริ่มทำาทุกอย่างเพื่อโน้มน้าวสภาคองเกรส (และ

ประชาชนชาวอเมริกัน) ว่าการให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่

สหราชอาณาจักรมากขึ้นนั้นเป็นผลประโยชน์ โดยตรงของ

สหรัฐฯ เอง

เพราะถ้าไม่ช่วยอังกฤษรบวันนั้นก็ต้องเจอภัยคุกคาม

จากเยอรมนีในวันต่อมาอยู่ดี

ถึงกลางเดือนธันวาคม 1940 รูสเวลต์เริ่มใช้นโยบาย

ใหม่ โดยที่สหรัฐอเมริกาจะ “ให้ยืม-แทนการขาย” เสบียง

ทางการทหารให้กับอังกฤษเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเยอรมนี 

และเพื่อเป็นการช่วยให้อังกฤษยังมีลมหายใจทางการ

เงิน สหรัฐฯ ได้เลื่อนการชำาระเงินสำาหรับวัสดุสงครามที่ซื้อไป

ก่อนหน้านั้น

“เร�ต้องเป็นคลังแสงที่ยิ่งใหญ่ของประช�ธิปไตย” 

รูสเวลต์ประกาศในรายการวิทยุ “ก�รสนทน�ข้�งกองไฟ” 

(Fireside Chat) อันเลื่องลือของเขา

ประโยคประวัติศาสตร์นั้นถูกกล่าวผ่านรายการวิทยุ 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 1940

“สำาหรับเรา น่ีเป็นเหตุฉุกเฉินท่ีร้ายแรงพอๆ กับสงคราม 

เราต้องร่วมกันสานภารกิจน้ีด้วยปณิธานเดียวกัน ความเร่งด่วน

แบบเดียวกัน จิตวิญญาณแห่งความรักชาติและการเสียสละ

แบบเดียวกับท่ีเราจะแสดงเมื่อเราอยู่ในภาวะสงคราม”

ประธานาธิบดีรูสเวลต์ลงนามในกฎหมาย Lend-Lease 

Act เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 1941

ภายในส้ินปี 1941 นโยบายการให้ยืม-เช่าขยายให้ครอบ 

คลุมพันธมิตรอื่นๆ ของสหรัฐฯ รวมถึงจีนและสหภาพโซเวียต 

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐฯ ได้ใช้กฎหมาย

ฉบับนี้มอบเงินช่วยเหลือทั้งหมดประมาณ 5 หมื่นล้าน

ดอลลาร์ ให้กับกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

แต่วันนั้นไม่มีใครคิดว่าสักวันหนึ่งหลังสงครามโลกสิ้น

สุดแล้ว 77 ปี สหรัฐฯ จะต้องปัดฝุ่นเอากฎหมายฉบับนี้มา

ใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยของยุโรปอีกครั้งหนึ่ง.

ก

รัฐบาลเงาพม่าจ่อตั้งกองตำารวจ
ย่�งกุ้ง • รัฐบ�ลเง�ของเมียนม�ประก�ศเมื่อวันอังค�รว่� กำ�ลัง

จัดต้ังกองกำ�ลังตำ�รวจของตนเพื่อบังคับใช้กฎหม�ยภ�ยในประเทศ

และได้รับก�รยอมรับจ�กประช�ชน ในคว�มพย�ย�มล่�สุดที่

จะขัดขว�งคณะรัฐประห�ร ด้�นกระทรวงต่�งประเทศเมียนม�

แถลงประณ�มน�น�ช�ติที่เรียกร้องให้รัฐบ�ลทห�รเมียนม�

ระงับคำ�สั่งประห�รประช�ชนฝ่�ยต่อต้�นรัฐประห�ร 2 คน

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน                                               

อังคารท่ี 7 มิถุนายน 2565 ว่า

เมียนมาเต็มไปด้วยความโกลา 

หลวุ่นวายต้ังแต่รัฐประหารโค่น

ล้มรัฐบาลของอองซาน ซูจี เมื่อ

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ปีท่ีแล้ว โดยมี

กลุ่มต่อต้านคณะรัฐประหารเกิด

ข้ึนท่ัวประเทศ

รัฐบาลทหารเมียนมาตรา

หน้าฝ่ายต่อต้านว่าเป็นพวกก่อการ

ร้าย ซ่ึงรวมถึง “รัฐบาลเอกภาพ

แห่งชาติ” (เอ็นยูจี) ซ่ึงเป็นการ

รวมตัวของพันธมิตรกลุ่มต่อต้าน

รัฐบาลทหารหลายกลุ่ม สมาชิก

ของเอ็นยูจีซ่ึงเปรียบเสมือนรัฐ 

บาลเงาของเมียนมาหลายคน

หลบซ่อนตัวอยู่ ขณะท่ีบางคนล้ี

ภัยอยู่ต่างแดน

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ

แถลงเมื่อวันอังคารว่า พร้อม

ที่จะรับผิดชอบการบังคับใช้กฎ                                       

หมายในประเทศด้วยกองกำาลัง                                             

ตำารวจของตนที่ ได้รับการยอม 

รับจากประชาชน 

เอ็นยูจีกล่าวในถ้อยแถลง

ว่า จุดประสงค์ในการจัดต้ังกอง

กำาลังตำารวจเพื่อปฏิบัติการอย่าง

ถูกกฎหมายต่อต้านการปกครอง

ของคณะผู้บริหารประเทศของ 

กองทัพท่ีเป็นผู้ก่อการร้าย ซ่ึงมี                                

พฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน, 

ก่ออาชญากรรมสงครามและกระ 

ทำาการก่อการร้ายต่อประชาชน

ยังไม่แน่ชัดว่าเอ็นยูจีจะจัด                                                     

ต้ังกองกำาลังตำารวจของตนอย่างไร, 

เมื่อไรและจะเกณฑ์ประชาชนเข้า

มาเป็นตำารวจมากน้อยเท่าไร 

เอ็นยูจีเคล่ือนไหวต่อต้าน

คณะรัฐประหารเมียนมาตั้งแต่

ปีที่แล้ว ด้วยการจัดตั้งกองทุน, 

เรียกร้องประชาชนว่าอย่าจ่าย

ภาษี รวมถึงระดมทุนจากต่าง

ประเทศด้วยการแกล้งประกาศ

ขายบ้านพักของพลเอกอาวุโส

มิน อ่อง หล่าย

เอ็นยูจีเรียกร้องต้ังแต่เมื่อปี

ท่ีแล้ว ให้ประชาชนลุกข้ึนต่อต้าน

กองทัพด้วยรูปแบบของสงคราม

ปกป้องประชาชน ประกาศก่อต้ัง 

“กองกำาลังป้องกันประชาชน” โดย

มีกองกำาลังเคลื่อนไหวต่อต้านกอง 

ทัพอยู่ในเขตชนบทของเมียนมา     

รอยเตอร์รายงานในเดียว 

กันว่า หนังสือพิมพ์ของทางการ

เมียนมาเผยแพร่แถลงการณ์

ของกระทรวงการต่างประเทศ

เมียนมา ประณามเสียงเรียก

ร้องจากนานาชาติท่ีให้ระงับคำา

สั่งประหารชีวิตประชาชนที่ต่อ

ต้านรัฐประหาร 2 คน 

ในแถลงการณ์ของกระ 

ทรวงต่างประเทศเมียนมาระบุ

ว่า มีความไม่พอใจในระดับสูง                                 

สุดและขอประท้วงอย่างแข็ง 

กร้าวในเรื่องนี้ โดยเฉพาะกับ

ฝร่ังเศสท่ีเรียกรัฐบาลทหารเมียน                        

มาว่าเป็น รัฐบาลทหารที่ผิด

กฎหมาย การเรียกร้องเช่นน้ัน

เป็นการแทรกแซงกิจการภายใน

ของเมียนมา ข้อเรียกร้องเรื่องน้ี

ของสหรัฐอเมริกา, ฝร่ังเศสและยู 

เอ็น แสดงถึงความไม่รับผิดชอบ, 

เป็นแถลงการณ์และข้อวิจารณ์

ท่ีไม่ไตร่ตรองและส่งเสริมการ

ก่อการร้าย 

ศาลทหารเมียนมาตัดสิน                                           

ประหารชีวิตจ่อมิน ยู นักเคลื่อน                                               

ไหวเรียกร้องประชาธิปไตย และ

พิว เซยาร์ ตออดีต ส.ส.พรรคสัน 

นิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิป 

ไตย เมื่อเดือนมกราคม แต่ยัง

ไม่ได้ระบุวันประหารชีวิต.

เวียดน�มปลดรมว.ส�ธ�รณสุขรับสินบน

ฮ�นอย • เวียดนามสั่งปลด

เหงียน แทง ลอง รัฐมนตรี

สาธารณสุข จากถูกกล่าวหาว่า

ละเมิดกฎข้อบังคับของพรรคคอม 

มิวนิสต์และรับสินบนในการจัด

ซ้ือชุดตรวจโควิด-19

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน                              

อังคารท่ี 7 มิถุนายน 2565 ว่า

เหงียน แทง ลอง รัฐมนตรีสา 

ธารณสุขเวียดนาม วัย 55 ปี 

โดนปลดออกจากตำาแหน่งการ

ปลดรัฐมนตรีของเวียดนามเกิด                                                

ข้ึนในช่วงท่ีเวียดนามเร่งปราบ

ปรามการคอร์รัปชันตามนโยบาย

ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2559 

มีรายงานว่าเจ้าหน้าท่ีระ 

ดับสูงของกระทรวงสาธารณ 

สุขเวียดนามถูกจับกุมหลาย

สิบคนในช่วง 2-3 สัปดาห์ท่ี

ผ่านมา ถูกกล่าวหาประพฤติมิ

ชอบในการจัดซ้ืออุปกรณ์การ

แพทย์ รวมถึงชุดตรวจโควิด-19 

นอกจากน้ียังมีการตรวจสอบเจ้า 

หน้าท่ีระดับสูงของกระทรวงการ

คลังและนักการทูต หลายคนถูก

ดำาเนินคดีและโดนตัดสินจำาคุก

สถานีวิทยุวอยซ์ออฟเวียด                                            

นามเรดิโอรายงานว่า สมัชชา

แห่งชาติซ่ึงเป็นสภาออกกฎหมาย

ของเวียดนาม ลงมติขับเหงียน 

แทง ลอง รัฐมนตรีสาธารณสุข

เวียดนามออกจากตำาแหน่ง เขา

เข้ารับตำาแหน่งในปี 2563 

รัฐบาลเวียดนามแถลง

ว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ขับรัฐมนตรีผู้น้ีออกจากการเป็น

สมาชิกพรรคเมื่อวันจันทร์ ระบุ

ว่า ลองสร้างความเสื่อมเสียต่อ

อุดมการณ์ทางการเมือง, ละ                                       

เมิดกฎข้อบังคับของพรรคและ                                              

ทำาให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน

เอเอฟพีรายงานว่า คณะ

กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนามแถลงทางเว็บไซต์เม่ือ

วันจันทร์ มีมติขับเหงียน แทง ลอง 

รัฐมนตรีสาธารณสุข และจู หง็อก 

อัน นายกเทศมนตรีกรุงฮานอย

ออกจากการเป็นสมา ชิกพรรค  

จากรายงานของส่ือทาง                                   

การเวียดนามระบุว่ารัฐมนตรี                                        

สาธารณสุขและนายกเทศมน 

ตรีกรุงฮานอย ซึ่งเป็นอดีตรัฐ 

มนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ถูกกล่าวหาว่ารับ

สินบนจากบริษัท เวียด เอ เทค

โนโลจีส ในการจัดซื้อชุดตรวจ

โควิด-19 ราคาสูงเกินจริง  

ก่อนหน้าน้ีมีการจับกุมฟาน                                             

ก๊วก เวียด ผู้อำานวยการใหญ่                                     

บริษัท เวียด เอ ถูกตั้งข้อหา                                           

ว่าให้สินบนเจ้าหน้าท่ีสาธารณ 

สุขเพ่ือขายชุดตรวจโควิด-19 

ของบริษัทในราคาท่ีสูงกว่าต้น                                                  

ทุนมากให้โรงพยาบาลและศูนย์                                        

ควบคุมโรคในจังหวัดต่างๆ มูล 

ค่ารวม 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

โดยจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ 34 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ผักกาดแพง • พ่อค้าผักในตลาดควีนวิกตอเรีย นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย เปลี่ยนป้ายราคาผักกาดแก้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ราคาผัก

กาดแก้วในออสเตรเลียแพงขึ้นถึง 300% ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

ย้อนที่มาของกฎหมาย‘ให้ยืม-ให้เช่า’อาวุธ

ของสหรัฐฯเกิดในสงครามโลกครั้งที่2



ทบ.ยุติ

การจ้างสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ตรวจเครื่อง 

GT200 จำานวน 2-3 ล้านบาท  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงเรื่องดัง

กล่าวว่า ได้มีการตรวจสอบ และ พล.อ.ชัย

ชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ก็ได้ช้ีแจงไป

แล้วว่าเป็นเรื่องของงบประมาณในปี 2565  

อีกท้ังวันน้ีอัยการสูงสุดก็ได้ช้ีแจงว่าเรื่องน้ีจบ

ไปแล้ว ขณะท่ีการเรียกร้องค่าเสียหายก็เร่ิม

ดำาเนินการไปแล้ว และเรื่องน้ีก็ไม่ต้องตรวจ

สอบซ้ำาอีก เพราะในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

ปี 2566 ไม่มีในส่วนดังกล่าว ซ่ึงในขณะน้ันมี

การตรวจสอบ GT200 และหลังจากน้ันก็มีข้อ

ยุติจากอัยการสูงสุด จึงไม่มีการตรวจสอบต่อ 

และไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไรอีกแล้ว จึงไม่

จำาเป็นต้องใช้งบประมาณในส่วนน้ี

ผู้สื่อข่าวถามว่า งบประมาณดังกล่าว

ในส่วนท่ีเหลือจะต้องคืนคลังหรือไม่ น้ัน 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่ได้มีการเบิกจ่าย งบ

ดังกล่าวก็อยู่ท่ีรัฐบาล เพราะงบประมาณทุก

อย่างต้องเบิกจากงบกลางของหน่วยงาน หาก

ไม่ได้เบิกก็ค้างอยู่ท่ีเรา ไม่ใช่สามารถเบิกล่วง

หน้าได้ หากเบิกไปต้องมีการรายงานผลการ

ใช้และมีผลงานออกมาทุกคร้ังในการใช้งบ

ประมาณ อีกท้ังมีการรายงานผลพร้อมประเมิน

ผลกลับคืนมาทุกคร้ัง ถ้าอะไรเบิกแล้วไม่ได้ใช้ 

ไม่ได้ทำา ก็ค้างคาอยู่ตรงน้ี ฉะน้ันงบประมาณ

ต่างๆ ท่ีอนุมัติไป ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ 

ของหลายกระทรวง หากทำาไม่ได้หรือทำาไม่

สำาเร็จ ติดขัดส่วนใดจะต้องส่งคืนท้ังหมด ซ่ึง

เป็นไปตามระเบียบและมีการดูแลกันอยู่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า ต้องถามกองทัพบก ตนไม่ทราบ

เรื่อง เมื่อถามว่าต้องไปตรวจสอบกับกองทัพ

บกอย่างเดียวเลยใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าว

ว่า ใช่ ส่วนจะคืนเงินเต็มจำานวนใช่หรือไม่ 

ตนไม่ทราบ ขอให้ถามทาง พล.อ.ชัยชาญ ช้าง

มงคล รมช.กลาโหม ตนไม่รู้เรื่อง เกิดมาไม่

เคยเห็น ยังไม่รู้ว่าระหว่าง งัด แงะ หรือผ่า 

ต่างกันอย่างไร

ทางด้าน พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ 

เสนาธิการทหารบก และโฆษกกองทัพบก 

ช้ีแจงว่า หลังจากท่ีกองทัพบกได้พบข้อมูล

เก่ียวกับประสิทธิภาพของ GT200 ท่ีไม่เป็น

ไปตามคุณสมบัติและก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อราชการ กองทัพบกได้ยุติการใช้งานและ

ได้ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ในทุกด้าน ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือได้ดำาเนินการตาม

กฎหมายต่อบริษัทเอกชนคู่สัญญาโดยต้ังแต่

ปี 2559 ได้ดำาเนินการฟ้องดำาเนินคดีต่อบริษัท

เอกชนคู่สัญญาใน 2 ศาล เพื่อให้ครอบคลุมใน

มิติด้านกฎหมาย คือคดีอาญาฐานฉ้อโกง และคดี

ทางปกครองฐานความผิดเก่ียวกับสัญญา ซ่ึงการ

ดำาเนินคดีของแต่ศาลมีความคืบหน้ามาอย่างต่อ

เนื่องตามกระบวนการต้ังแต่ปี 2560-2565  

โดยคดีอาญาซ่ึงดำาเนินการต้ังแต่ 

ปี 2559 ศาลข้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และ

ศาลฎีกา มีคำาพิพากษาเป็นท่ีสุดแล้วเม่ือ  

7 กุมภาพันธ์ 2565 ให้จำาเลยร่วมกันคืนเงินให้

กองทัพบก 682,600,000 บาท พร้อมดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7.5 ต่อปี คดีอาญาเป็นอันส้ินสุดลง 

และขณะน้ีอยู่ในระหว่างการบังคับคดีให้

ชดใช้เงินคืนกับกองทัพบก

ในระหว่างการดำาเนินคดีอาญา กองทัพ

บกได้ยื่นฟ้องในคดีทางปกครองควบคู่กันไป

ด้วย โดยในคดีทางปกครองซ่ึงดำาเนินการ

ต้ังแต่ปี 2559 กองทัพบกได้ดำาเนินการตาม

คำาแนะนำาของสำานักงานอัยการสูงสุด ท่ีให้

ตรวจ GT200 ทุกเครื่อง เพื่อยืนยันว่าไม่มี

ประสิทธิภาพ และใช้เป็นสาระสำาคัญประกอบ

การพิจารณาคดีทางปกครอง ในการน้ี เพื่อ

ให้ได้พยานหลักฐานท่ีเป็นประโยชน์ในทาง

คดี กองทัพบกจึงได้ต้ังงบประมาณในปี 2564 

เพื่อตรวจสอบเครื่อง GT200 จำานวน 757 

เครื่อง โดยส่งตรวจท่ีศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศทอ.

สวทช.) โดยเป็นการต้ังงบประมาณล่วงหน้า

ในขณะน้ัน ก่อนท่ีคดีทางปกครองจะเป็นอัน

ถึงท่ีสุดในปีต่อมาคือมีนาคม 2565 

การท่ีกองทัพบกมอบให้ สวทช.เป็นผู้

ดำาเนินการตรวจทดสอบ GT200 เนื่องจาก 

สวทช.เป็นหน่วยงานกลาง มีมาตรฐานตาม

หลักการ อีกท้ังมีความเช่ียวชาญในงานด้านน้ี

โดยตรง ผลการตรวจรับรองจะสามารถนำาไป

ใช้เป็นหลักฐานท่ีมีความน่าเชื่อถืออันจะเกิด

ประโยชน์ต่อการดำาเนินคดีของทางราชการท่ี

กองทัพบกดำาเนินการอยู่ในขณะน้ัน

“จากการ วิพากษ์ วิจารณ์ ว่าทำ า ไม

กองทัพบกต้องต้ังงบประมาณปี 2566 เพื่อ

ใช้ ในการตรวจสอบ GT200 ท้ังท่ีศาลมีคำา

พิพากษาในคดีดังกล่าวแล้วน้ัน ขอเรียนว่า

เป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน เน่ืองจาก

เป็นการนำาข้อมูลปีงบประมาณ 2564 มา

เช่ือมโยงกับคำาพิพากษาของคดีท่ีเกิดข้ึนใน 

ปี 2565 เป็นการเปรียบเทียบผิดห้วงเวลา 

ท้ังน้ี กองทัพบกไม่ได้ต้ังงบประมาณใน 

ปี 2566 ในเร่ืองดังกล่าว สำาหรับการต้ังงบ

ประมาณเพื่อการตรวจสอบ GT200 น้ัน หากคดี

ถึงท่ีสุดแล้ว ก็ไม่จำาเป็นต้องใช้งบประมาณ โดย

ตามระเบียบราชการ หากงบประมาณไม่ถูกใช้ ก็

จะถูกส่งคืนตามกระบวนการงบประมาณต่อไป”

พล.อ.สันติพงศ์กล่าวถึงข้อสงสัยท่ีว่า

ทำาไมไม่นำาคำาพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็น

พยานหลักฐานในคดีทางปกครอง เพื่อจะได้

ไม่ต้องส่ง GT200 ไปตรวจสอบน้ัน ในขณะ

ท่ีต้ังงบเพื่อขอตรวจ GT200 ในปี 2564 น้ัน 

คดีอาญายังไม่ถึงท่ีสุด ไม่อาจรู้ผลทางคดีได้ 

แต่การตรวจ GT200 เป็นส่ิงสำาคัญต่อคดีทาง

ปกครองในขณะน้ัน

“การต้ังงบประมาณในการตรวจสอบ 

GT200 จำานวน 7.57 ล้านบาท เป็นการต้ัง

งบประมาณก่อนท่ีศาลจะมีคำาพิพากษา และ

เป็นไปตามกระบวนการแสวงหาพยานหลัก

ฐานประกอบคดี ภายใต้ข้อแนะนำาจากหน่วย

งานท่ีมีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายและ

วิทยาศาสตร์ และเมื่อคดีเป็นท่ียุติแล้ว ก็ได้

ดำาเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายเพื่อมุ่ง

ให้ทางราชการได้รับค่าเสียหายชดเชย เพื่อ

รักษาประโยชน์ของกองทัพและประเทศ ท้ังน้ี

นอกจากการดำาเนินการตามกฎหมายต่อบริษัท

คู่สัญญาแล้ว สำาหรับเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ

ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดหา GT200 ก็ได้

ถูกนำาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยและ

ทางกฎหมายเช่นกัน” โฆษกกองทัพบกกล่าว

เมื่อถามว่า ไม่ต้องผ่าเครื่อง GT200 

แล้วใช่หรือไม่ พล.อ.สันติพงศ์กล่าวว่า ไม่ต้อง

ผ่าแล้ว ยืนยันว่างบประมาณปี 66 ไม่ได้ต้ัง ใน

ส่วนงบประมาณปี 2565 ก็ไม่ต้องใช้ เราก็ต้อง

คืนประมาณ 2-3 ล้านบาท ซ่ึงท่ีผ่านมาเรามี

การผ่าพิสูจน์ไปแล้ว 320 เครื่อง ขณะน้ีรอ

หนังสือตอบรับจากอัยการสูงสุดอยู่

“ยืนยันกองทัพบกจะใช้งบประมาณ

ท่ีมาจากภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพ” พล.อ.สันติพงศ์กล่าว.

เคาะ พ.ร.บ.คู่ชีวิต

เพ่ือเป็นกฎหมายท่ีรองรับความสัมพันธ์ของ

การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลเพศ

เดียวกัน โดยมีการอุปการะเล้ียงดูและมีความ

สัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างไปจากคู่สมรส 

ท้ังน้ี กระทรวงยุติธรรมได้ดำาเนินการ

รับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกกลุ่มในทุกมิติ

เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศต้องการกฎหมายท่ีรับรองสิทธิในการ

ก่อต้ังครอบครัว และผู้แทนกลุ่มศาสนาพุทธ 

ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ไม่ขัดข้องต่อ

กฎหมายดังกล่าว เพราะเข้าใจว่าประเทศไทย

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซ่ึงร่างกฎหมายท้ัง 2 

ฉบับ มีรายละเอียดดังน้ี

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ..... ฉบับ

น้ี ให้สิทธิและหน้าท่ีคู่ชีวิต เช่น 1.หน้าท่ีใน 

การอุปการะเล้ียงดูซ่ึงกันและกัน 2.อำานาจจัด 

การแทนผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นเดียวกับ 

สามีหรือภริยา 3.สิทธิรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน 

4.สิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม  

5.สิทธิและหน้าท่ีในการเป็นผู้อนุบาลหรือผู้

พิทักษ์ หากอีกฝ่ายเป็นคนไร้ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ 6.สิทธิเซ็นยินยอมให้รักษา 

พยาบาลอีกฝ่าย และ 7.สิทธิจัดการศพ 

สำาหรับสาระสำาคัญของร่าง พ.ร.บ. 

อาทิ 1.คู่ชีวิต หมายถึงบุคคลสองคนซ่ึงเป็น

เพศเดียวกันโดยกำาเนิด และได้จดทะเบียนคู่

ชีวิตตาม พ.ร.บ.น้ี 2.กำาหนดให้ศาลท่ีมีอำานาจ

พิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว 

มีอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม พ.ร.บ.น้ี 

3.การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทำาได้ต่อเม่ือ

บุคคลท้ังสองฝ่ายยินยอม มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ 

และท้ังสองมีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่าย

หน่ึงมีสัญชาติไทย รวมท้ังกำาหนดบุคคลต้อง

ห้ามไม่ให้จดทะเบียนคู่ชีวิต เช่น ท้ังสองคน

เป็นญาติสืบสายโลหิตกัน เป็นพ่ีน้องร่วมบิดา

มารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา เป็นต้น

4 .กรณี ท่ี ผู้ เ ยา ว์จะจดทะเ บียน คู่  

ชีวิต ต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดา 

ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง หรือศาล และ

เมื่อจดทะเบียนคู่ชีวิตแล้วผู้เยาว์ย่อมบรรลุ

นิติภาวะ 5.กำาหนดบทบัญญัติเพ่ือรองรับ 

ลักษณะความสัมพันธ์ของคู่ชีวิต เช่น ต้องอยู่ร่วม

กันเป็นครอบครัวและช่วยเหลืออุปการะเล้ียงดู

กันตามความสามารถและฐานะของตน 6.คู่ชีวิต 

มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายเช่นเดียวกับสามี

หรือภริยา และมีอำานาจดำาเนินคดีต่างผู้ตาย

ต่อไปเช่นเดียวกับสามีหรือภริยา ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป. วิ อาญา) 

7.ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต แบ่งเป็นสิน

ส่วนตัวและทรัพย์สินร่วมกัน 8.การส้ิน สุด

การเป็นคู่ชีวิต คู่ชีวิตย่อมส้ินสุดลงด้วยความ

ตาย ศาลพิพากษาให้เพิกถอน หรือการเลิก

การเป็นคู่ชีวิต รวมท้ังกำาหนดเหตุฟ้องเลิกการ

เป็นคู่ชีวิต เช่น คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอุปการะ

เล้ียงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่ชีวิต ประพฤติช่ัว 

ทำาร้ายทรมานร่างกายหรือจิตใจ จงใจละท้ิง

อีกฝ่ายหน่ึงไปเกิน 1 ปี

9.บุตรบุญธรรม เมื่อคู่ชีวิตได้ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขใน พ.ร.บ.น้ี และประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) แล้ว สามารถรับ

บุตรบุญธรรมได้ รวมท้ังคู่ชีวิตฝ่ายหน่ึงจะจด

ทะเบียนรับผู้เยาว์ซ่ึงเป็นบุตรบุญธรรมของคู่

ชีวิตอีกฝ่ายหน่ึงมาเป็นบุตรบุญธรรมของตน

ด้วยก็ได้ 10.เมื่อคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตาย ให้

คู่ชีวิตอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิและหน้าท่ีเช่นเดียวกับ

คู่สมรสตามบทบัญญัติใน ป.พ.พ.ว่าด้วยมรดก 

และ 11.กำาหนดให้นำาบทบัญญัติใน ป.พ.พ.ว่า

ด้วยคู่สมรส ครอบครัว และบุตรบุญธรรม มา

ใช้บังคับแก่คู่ชีวิตด้วยโดยอนุโลมในบางกรณี

น.ส.รัชดากล่าวด้วยว่า ร่างพระราช

บัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ..... มีสาระสำาคัญ 

ดังน้ี 1.ชายหรือหญิงจะทำาการสมรสใน 

ขณะท่ีตนมี “คู่สมรส” หรือ “คู่ชีวิต” อยู่ไม่
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ชาวบ้านโวยนายทุนรุกที่ทำากิน ส.ป.ก.

กระบี่ • วันที่ 7 มิ.ย.65 นายขจิต ผลอินทร์ แกนนำาชาว

บ้านเรียกร้องที่ดินทำากิน กลุ่มชุมชนสร้างสรรค์สังคมไทย 

เปิดเผยว่า เมื่อ 8 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้รวมตัวกันนับร้อย

คน เรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก.ใน

พื้นที่ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ หลังถูกนายทุนครอบครอง

ทำาประโยชน์ปลูกปาล์มน้ำามัน เนื้อที่รวมประมาณ 7 พันไร่ 

นำากลับมาเป็นของรัฐและนำามาจัดสรรให้คนจนที่ไม่มีที่ดิน

ทำากิน ซึ่งที่ดินแปลงที่พวกตนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ 

พบว่า เป็นที่ดินแปลง 603 (ส.ป.ก.) ในพื้นที่ ม.10 ต.กระบี่

น้อย  ถูกนายทุนครอบครองทำาประโยชน์ผิดเงื่อนไขมานาน 

ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ก.กระบี่ได้เข้าตรวจสอบและยึดคืน พร้อม

กับทำาลายต้นปาล์มน้ำามันทิ้ง โดยบอกว่าจะนำามาจัดสรร

ให้คนจนที่ ไม่มีที่ดินทำากินที่ ได้ลงชื่อไว้ก่อนหน้านี้ แต่หลัง

จากเวลาผ่านไปก็พบว่า กลุ่มชาวบ้านที่ไม่ที่ดินทำากินและ

ชุมนุมเรียกร้องอยู่ในสวนปาล์มแห่งนี้ ยังไม่รู้จะได้ที่ดิน

ทำากินด้วยหรือไม่ เพราะพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่บางคน

ไม่น่าไว้ ใจ หลังจากนี้ชาวบ้านกลุ่มสร้างสรรค์สังคมไทย

จะรวบรวมความเดือดร้อนของสมาชิกยื่นถวายฎีกาขอที่

อยู่อาศัยและที่ดินทำากิน ในพื้นที่ที่พวกตนอาศัยอยู่มานาน

กว่า 8 ปี เพราะไม่เชื่อในความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

ในพื้นที่อีกต่อไป

รปภ.เครียดยิงเพื่อนร่วมงานก่อนปลิดชีพ

อ่างทอง • วันที่ 7 มิ.ย.65 พ.ต.ท.วันชาติ นุ่นงาม สารวัตร

สอบสวน สภ.ไชโย รับแจ้งเหตุยิงกันได้รับบาดเจ็บ 2 รายและ

เสียชีวิต 1 ราย ที่บริเวณหน้าโรงงานแห่งหนึ่งริมถนนสาย

เอเชีย ม.2 ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง ถึงที่เกิดเหตุพบศพ

ชายสวมเสื้อ รปภ.สีน้ำาเงิน มีบาดแผลถูกยิงขมับขวา 1 นัด 

นอนเสียชีวิต มีปืนยี่ห้อลาม่า ขนาด .38 เปอร์ ตกอยู่ปลาย

ขาซ้าย มีปอกกระสุนปืนคาอยู่ 1 ปอก และมีปอกกระสุนปืน

ตกอยู่บริเวณใกล้เคียงอีกจำานวน 3 ปลอก  ทราบชื่อผู้เสียชีวต

คือ นายสมาน นาคนิยม อายุ 54 ปี ที่อยู่ 6/3 ม.2 ต.ตรีณรงค์ 

อ.ไชโย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย คือ นายประเสริฐ ชมครุฑ อายุ  

69 ปี รปภ. ถูกกระสุนปืนยิงเฉี่ยวบริเวณหน้าท้อง โดยเล่าให้

ฟังว่าตนยืนเขียนหนังสืออยู่หน้าป้อมยาม ได้ยินนายสมานผู้

ก่อเหตุตะโกนถามว่าใครมีปัญหา ก่อนจะสาดกระสุนมาโดน

ตัวเองได้รับบาดเจ็บ และนายสำาเริง แสงไข่ อายุ 55 ปี รปภ.

อีกคนถูกยิงที่บริเวณต้นขาซ้ายและต้นขาขวา ด้านเจ้าของ

บริษัทรักษาความปลอดภัยเผยว่า เมื่อวานที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุ

ได้ โทร.มาหาบอกว่าไม่อยากอยู่ทำางานแล้ว เครียด ขอลาพัก 

3 คืน ตนเองก็บอกว่าหลังจากพักแล้วจะให้ไปทำางานอีกที่หนึ่ง

และก็หยุดงานไป จนมาทราบว่าก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อน

ร่วมงานและยิงตนเองตายในตอนเช้า.

กรุงเทพฯ • วันที่ 7 มิ.ย.65 พล.ต.ท. 

จิรพัฒน์ ภูมิจิตร  ผบช.ภ.1 พร้อม

ตำารวจสืบสวนจังหวัดสระบุรี แถลง

ความคืบหน้ากรณีรถพยาบาลของ

อาสากู้ภัยสังกัดมูลนิธิกู้ภัยแห่งหนึ่ง

ถูกใช้ลักลอบขนยาบ้า 2.25 ล้าน

เม็ด ก่อนถูกตำารวจจับได้ ซึ่งเป็น

ที่กล่าวขานเนื่องจากรถที่ใช้ก่อ

เหตุเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน และ

รถกระบะตู้ทึบที่ใช้นำาทางลักลอบ

ขนยาบ้า

โดย พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ได้

เชิญหน่วยงานทั้งตัวแทนกระทรวง

สาธารณสุข, ตัวแทนสถาบันการ

แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.),  

ผู้บังคับการ 9 จังหวัดในกองบัญชา 

การตำารวจภูธรภาค 1 และมูลนิธิ

กู้ภัย 9 จังหวัด มาประชุมหาทาง

แก้ไข พร้อมเปิดเผยว่า 

หลังจากนี้จะมีการรวบรวม

ข้อมูลการขอใบอนุญาตที่ถูกต้องของ

รถลำาเลียงผู้ป่วย รถ สพฉ. รวมถึง

รถที่อยู่ในความดูแลของ อบต.และ 

อบจ. ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบจำานวนที่

แน่ชัด หากมีข้อมูลครบถ้วนแล้วจะ

รวบรวมไปยังสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ เพื่อจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล 

เบื้องต้นได้สั่งการภูธรจังหวัดทั้ง  

9 จังหวัดรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน พร้อมกำาชับให้กวดขัน

รถที่มีลักษณะคล้ายรถพยาบาลแต่

ไม่ติดสังกัดให้ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่

เรียกตรวจได้เลย

ขณะที่นางพรอุมา อุบลรัตน์ 

ตัวแทนมูลนิธิร่วมกตัญญู ยอมรับ

ว่า มูลนิธิฯ ผิดพลาดในการตรวจ

สอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ก่อนจะตัดสิน

ใจรับเข้ามาปฏิบัติงาน แต่พร้อมจะ

แก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ รถกู้ภัยและกู้ชีพที่อยู่

ในความรับผิดชอบของมูลนิธิร่วม

กตัญญูใน 9 จังหวัดภูธรภาค 1 ขึ้น

ทะเบียนถูกต้องแล้วกว่า 100 คันจาก

ทั้งหมดกว่า 400 คัน ส่วนบุคลากร

ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการ

พิจารณาทำาบัตรประจำาตัวอาสาฯ 

จึงยังไม่สามารถระบุจำานวนที่แน่ชัด

ได้ ส่วนมูลนิธิอื่นๆ ก็อยู่ระหว่างการ

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล.

ล้อมคอกรถกู้ภัย

หลังใช้ขนยาบ้า

ไม่ติดสังกัดผิด พังงา • วันที่ 7 มิ.ย.65 นาย

ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิด

เผยว่า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่าน

มา ดีเอสไอร่วมกับเจ้าหน้าที่

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 

ภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่

ตรวจสอบที่ดิน กรณีกลุ่มบุคคล

ร่วมกันบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ถาวร

ป่าควนช้างเขาทองหลาง ม.2 

ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

(เลขสืบสวนที่ 87/2565) โดย

ศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิ

สารสนเทศได้นำาอากาศยาน

ไร้คนขับบินสำารวจพื้นที่ป่าไม้

ถาวรในบริเวณดังกล่าวเนื้อที่

ประมาณ 5,000 ไร่ เพื่อทำา

แผนที่สำาหรับการจัดทำาระวาง

แปลงเอกสารสิทธิที่ดิน

“จากการตรวจสอบกับ

สำานักงานที่ดินจังหวัดพังงา 

พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการออก

เอกสารสิทธิ  น.ส.3 เมื่อปี  

2519-2520 จึงต้องตรวจสอบ

การออกเอกสารสิทธิว่าชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ข้อมูลจาก

การบินสำารวจอากาศยานไร้คน

ขับพบว่า สภาพภูมิประเทศเป็น

ภูเขาที่มีความลาดชันสูง บาง

ส่วนเกินกว่า 35 เปอร์เซ็นต์

คาบเกี่ยวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร 

บริเวณดังกล่าวทำาประโยชน์เป็น

รีสอร์ต บางส่วนอยู่ระหว่างการ

แผ้วถางปรับพื้นที่เป็นแหล่งท่อง

เที่ยว บางส่วนเป็นสวนยาง บาง

ส่วนมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ 

และมีการตัดถนนเข้าไปในพื้นที่

ภูเขา นอกจากนี้ยังพบการสร้าง

ฝายกั้นทางน้ำาเพื่อสร้างเป็นอ่าง

เก็บน้ำา”

อย่างไรก็ตาม จากการ

ตรวจสอบกับระวางรูปถ่ายทาง

อากาศ (น.ส.3 ก) ของกรมที่ดิน 

เบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่บางส่วน

ออกเอกสารสิทธิรุกล้ำาเข้าไปใน

เขตป่าไม้ถาวร โดยบริเวณที่มี

การตัดถนนพบว่าอยู่ในเขตป่า

ไม้ถาวรทั้งแปลง  และมีเอกสาร

สิทธิเป็น น.ส.3 ก เนื้อที่ประมาณ 

100 ไร่ ซึ่งในการสำารวจใช้

อากาศยานชนิดทำาแผนที่แบบ

ความถูกต้องสูง สามารถเชื่อม

โยงกับระบบการรังวัดเครือข่าย

ดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS 

Network ของกรมที่ดิน ทำาให้

แผนที่อยู่ ในระบบเดียวกันกับ

กรมที่ดิน จึงทำาให้สามารถตรวจ

สอบแนวเขตการรุกล้ำาพื้นที่ของ

รัฐได้อย่างชัดเจน” อธิบดีดีเอส

ไอกล่าว.

DSIลุยสอบที่ดินพังงา5พันไร่ส่อรุกป่า

กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT รวบ

หัวหน้าแก๊งแฮ็กไลน์ลูกชาย  

“รมต.อนุทิน” พร้อมสมุนอีก 6 ราย 

หลอกผู้เสียหายจำานวนมาก กว่า 

50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 ที่สำานัก 

งานตำารวจแห่งชาติ พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร.และ ผอ.ศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ศปอส.ตร.) หรือ 

PCT และเจ้าหน้าที่ ร่วมแถลง

ผลการจับกุมขบวนการแฮ็กไลน์

มีผู้เสียหายจำานวนมาก มูลค่า

กว่า 50 ล้านบาท

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เปิดเผย

ว่า มีสถิติผู้แจ้งความออนไลน์

ในคดีถูกแฮ็กไลน์หลอกยืมเงิน

เข้ามามากผิดปกติเกิดขึ้นทั่ว

ประเทศ และสืบสวนสอบสวน

จนทราบว่าเครือข่ายดังกล่าว 

จะส่งลิงก์แฝงโปรแกรม ตัว 

อย่างลิงค์คือ http://ded4950.

inmotionhosting.com ไปยังกลุ่ม

ต่างๆ เช่น เว็บไซต์จองที่พัก, 

กลุ่มขายกระเป๋าแบรนด์เนม 

เมื่อมีเหยื่อหลงกลกดเข้าไปจะ

เข้าสู่หน้าที่ให้กรอกข้อมูล หาก

เหยื่อกรอกข้อมูลคนร้ายจะสามารถ

รวบแก๊งแฮ็กไลน์ลูก‘รมต.อนุทิน’

เข้าไปล็อกอินระบบไลน์ของ

เหยื่อได้ทันที จากนั้นก็จะทักไป

ยืมเงินเพื่อนในไลน์ของผู้เสียหาย

ต่อมาวันที่ 1 มิ.ย.65 ชุด

หนุมาน บก.ป.ได้นำาหมายศาลบุก

เข้าจับกุมตัวนายสมพร (สงวน

นามสกุล) อายุ 28 ปี ผู้ต้องหา

ระดับหัวหน้าขบวนการและเป็น

มือแฮกเกอร์ ในข้อหา “ร่วมกัน

โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง 

นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง

ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์

อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะ

เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด

บุคคลหนึ่ง และร่วมกันฉ้อโกง

โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น” จาก

คดีที่นายสมพรแฮ็กไลน์ของ 

นายเป๊ก-เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชาย

คนเล็กของนายอนุทิน ชาญ 

วีรกูล รองนายกฯ และ รมว.

สาธารณสุข  โดยผู้ต้องหารายนี้

เคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้ว

หลายครั้ง

ชุดสืบสวน PCT, บช.ก., 

สอท. และ ภ.5 ประสานข้อมูล

ระหว่างหน่วยงาน รวบรวม

พยานหลักฐานจนสามารถ

ออกหมายจับผู้ต้องหาได้อีก  

6 ราย คือ 1.นายณัฐพงษ์ อายุ 

36 ปี 2.นายเกียรติศักดิ์ อายุ 

24 ปี 3.นายเดี่ยว อายุ 30 ปี 

4.นายมณฑล อายุ 39 ปี 5.นาย 

นฤนาท อายุ 31 ปี 6.นายอำานาท 

อายุ 23 ปี ทั้ง 6 รายทำาหน้าที่

เป็นผู้จัดหาบัญชีและถอนเงินที่

เหยื่อโอนเข้ามา นอกจากนี้ยัง

พบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

กับการกระทำาความผิดอีกหลาย

รายการ และเตรียมขยายผล 

ออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีก 

7 ราย

รอง ผบ.ตร.กล่าวต่อว่า 

ขบวนการนี้มีนายสมพรหรือ

แหลมเป็นแฮกเกอร์ เคยถูก

จับกุมมาแล้วและอยู่ระหว่าง

การประกันตัวสู้คดี นอกจากนี้

ยังมีพฤติกรรมเกี่ยวพันยาเสพ

ติด  โดยพัวพันอยู่กับนายบัณฑิต 

อวยชัย หรืออ้น ผู้ค้ายาเสพติด

รายใหญ่ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ซึ่งถูก 

บช.ปส.จับกุมเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 

และมีการรวมตัวกันสร้างขบวน

การแฮ็กไลน์ขึ้นมา

จากสถิติคดีเดือน มี.ค.-

พ.ค.65 มีผู้เสียหายกว่า 900  คดี 

เป็นเงินกว่า 50 ล้านบาท โดยแต่ละ

รายจะเสียเงินเป็นจำานวนมาก. 

ได้ 2.กำาหนดให้เหตุฟ้องหย่ารวมถึงกรณีสามี 

หรือภริยาอุปการะเล้ียงดูหรือยกย่องผู้อื่น

ฉัน “คู่ชีวิต” 3.ให้สิทธิรับค่าเล้ียงชีพในกรณี 

หย่าหมดไป ถ้าฝ่ายท่ีรับค่าเล้ียงชีพสมรสใหม่

หรือจดทะเบียนคู่ชีวิต ท้ังน้ี สิทธิท่ีเก่ียวข้องกับ

คู่ชีวิตในกฎหมายฉบับอื่นๆ จะมีการศึกษาเพ่ิม

เติมเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ภายหลังจากร่าง 

พ.ร.บ.น้ีมีผลบังคับใช้

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า ร่าง 

พ.ร.บ.คู่ชีวิตจะเป็นกฎหมายใหม่ท่ีสอดคล้อง

ทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลก โดยเฉพาะ

เร่ืองความเสมอภาคทางเพศ ความหลาก

หลายทางเพศ และสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล ซ่ึงท่ีผ่าน

มารัฐบาลมอบหมายกระทรวงยุติธรรมศึกษา

ในเรื่องน้ี รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

ท้ังภาคประชาชนและผู้แทนทุกศาสนา 

“ผมย้ำาว่าได้หารือหมดแล้วเพื่อท่ีจะปิด

ทุกจุดอ่อน และถือเป็นกฎหมายท่ีสร้างสรรค์

สังคมอย่างแท้จริง เป็นสากล ทำาให้เกิดร่าง 

พ.ร.บ.คู่ชีวิตท่ีนำาเสนอใน ครม.วันน้ี และจาก

น้ีจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อ

ไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้มีมติให้ความเห็น

ชอบจากท่ีประชุม ครม.เรียบร้อยแล้ว และได้

ส่งเข้าให้สภาผู้แทนราษฎรในทันทีเพื่อประกบ

กับร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม โดยใช้ร่างของ

รัฐบาลเป็นหลัก ท้ังน้ี กระทรวงยุติธรรมได้

ดำาเนินการแก้ไขและรับฟังความคิดเห็นทาง

ด้านศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม อย่างไรก็ตาม 

จากการรับฟังความเห็นทางศาสนาแล้ว เช่น มี

ศาสนาคริสต์ไม่ขัดข้องกับ พ.ร.บ.น้ี แต่ขออย่า

ใช้คำาว่า “คู่สมรส” แต่ขอให้คำาว่า “คู่ชีวิต” แทน

เมื่อถามว่า คิดว่าจะสามารถตอบ

โจทย์กลุ่มท่ีร้องอยู่ในตอนน้ีได้หรือไม่ นาย

วิษณุกล่าวว่า คงไม่ครบ เพราะการเรียกร้อง

มีนัยท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงน่ีคือเหตุผลให้นำากลับมา

แก้ไขใหม่ เพราะมิฉะน้ันคงจะเข้าสภาเสร็จไป

ต้ังแต่ปี 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำาเนียบรัฐบาล ว่า ใน

การประชุมคณะรัฐมนตรี ท่ีประชุมใช้เวลาหารือ

เก่ียวกับร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ…. อย่างกว้างขวาง 

ก่อนมีมติเห็นชอบและส่งเรื่องไปยังสภาทันที โดย

ช่วงท้ายนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ได้

เสนอแนะให้ดูเก่ียวกับกฎหมายอุ้มบุญด้วยว่าจะ

ทำาได้หรือไม่อย่างไร และเราจะเดินหน้าทิศทาง

ไหน อีกท้ังนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ ยังเสนอด้วยว่าควร

อธิบายร่างกฎหมายคู่ชีวิตให้ละเอียดด้วยว่าทำาไม

ต้องมีกฎหมายน้ี มีความเป็นมาอย่างไร 

ขณะท่ีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข แจ้งให้

ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีทราบว่า สำาหรับเรื่อง

น้ีมี ส.ส.หลายคนโทรศัพท์มาหาตน พร้อม

กับระบุว่า บางคนร่วมโหวตร่าง พ.ร.บ.น้ีไม่

ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของหลักศาสนา จึงขอ

ให้โหวตในภาพรวมไปก็แล้วกัน อย่ายึดติดกับ

จำานวนเสียงโหวตของแต่ละพรรค โดยบรรดา 

ส.ส.ขอให้เข้าใจตรงน้ีด้วยว่าหากไม่ออกเสียง 

ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายของรัฐบาล.

รัชดาฯ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 8 

ม.ค.65 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิ

ชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ ตลิ่งชัน นัด

อ่านคำาพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดมีความ

เห็นสั่งฟ้อง พ.ต.อ.ธิติสรรค์ หรือโจ้ อุทธนผล 

หรือ ผกก.โจ้ กับพวกรวม 7 คน ในความผิดฐาน

เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสีย

หายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานของ

รัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่าง

ใดในตำาแหน่ง หรือหน้าที่หรือใช้อำานาจใน

ตำาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต, ร่วมกันฆ่าผู้อื่น

โดยทรมานหรือโดยกระทำาทารุณโหดร้ายฯ

ศาลคดีทุจริตฯนัดชี้ชะตา‘โจ้ ถุงดำา’

วังเดิม • พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน 

โฆษกกองทัพเรือ (ทร.) ชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้าน

กล่าวหา ทร. ในโครงการจัดหาอากาศยาน

ไร้คนขับ (UAV) รวม 6 ข้อ ไล่ตั้งแต่ เหตุ

ใด ทร.เปลี่ยนแบบจากของประเทศจีน เป็น

ของประเทศอิสราเอล ส่วนที่กล่าวหาว่ามี

สถิติการตกบ่อยมาก  เป็นเพียงการเกิดขึ้น

ระหว่างการทดสอบการบินด้วยความเร็วสูง 

(High Speed Maneuver) จนทำาให้ โครงสร้าง

มีการสั่นที่รุนแรง ซึ่งทำาให้ส่วนหางเครื่อง

หลุดจากลำาตัว และทำาให้ควบคุมเครื่องไม่

ได้และตกลงสู่พื้นในที่สุด ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

ปัญหาของเครื่องยนต์ ส่วนที่ราคาแพงกว่า

ฟิลิปปินส์นั้น เพราะฟิลิปปินส์ซื้อคละรุ่น  อีก

ทั้งไม่ได้เป็นการล็อกสเปกเอื้อประโยชน์ให้

บริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

นั้น พร้อมยืนยันว่ายังคงเดินหน้าพัฒนา 

ทร.ให้ทันสมัย เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติภารกิจ

ในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเลเพื่อสร้างความมั่นคง 

ทร.แจงยิบซื้ออากาศยานไร้คนขับ
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จรูญเฮ!

ไปช่วยถามครูปรีชาด้วยว่า ยังคงยืนยันใน

วลีเดิมที่เคยพูดว่าความจริงก็คือความจริง

อีกหรือไม่ หลังจากนี้ในส่วนของตนก็จะได้

ปรึกษากับทีมทนายความว่าจะมีการฟ้องร้อง

ดำาเนินคดีกับใครบ้างต่อไป

ส่วนนายอาคม คงสวัสดิ์ ทนายความ

ของ ร.ต.ท.จรูญกล่าวว่า ก่อนจะเดินทางมา

รับฟังคำาพิพากษาศาลฎีกาในวันนี้ ตนและ

ทนายตั้ม รวมถึงลุงจรูญ ได้พูดคุยปรึกษา

เกี่ยวกับคดีนี้กันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ว่าหาก

ศาลฎีกามีการพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น

และศาลอุทธรณ์จะดำาเนินการอย่างไรต่อไป 

ซึ่งในเบื้องต้นทางทีมทนายได้มีการฟ้องร้อง

ครูปรีชาเอาไว้แล้ว 1 คดี คือคดีฟ้องเท็จ ซึ่ง

หลังจากจบคดีหลักในวันนี้ ศาลได้บอกให้ทำา

เรื่องนำาคดีดังกล่าวซึ่งถูกจำาหน่ายไว้ชั่วคราว

เข้ามาสู่การพิจารณาคดีต่อไป 

“นอกจากนี้จะพิจารณาดำาเนินคดีกับ

ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่ขึ้นให้การเป็นพยาน

ในฝั่งของโจทก์ เนื่องจากในคำาพิพากษาของ

ศาลได้ระบุว่า แม้กลุ่มบุคคลที่มาให้การเป็น

พยานโจทก์จะมีการให้ปากคำาสอดคล้องกัน 

แต่การให้ปากคำาของกลุ่มพยานโจทก์นั้นมี

การปรุงแต่งข้อเท็จจริง ซึ่งทำาให้คำาให้การ

ของกลุ่มพยานโจทก์ขัดกับความเป็นจริง จึง

ถือว่าคำาให้การของกลุ่มพยานโจทก์นั้นไม่น่า

เชื่อถือ ซึ่งทางฝ่ายของทนายลุงจรูญจะได้

นำาคำาพิพากษาส่วนนี้มายื่นฟ้องดำาเนินคดีกับ

กลุ่มพยานของครูปรีชาที่ขึ้นให้การและสร้าง

ความเสียหายให้กับลุงจรูญ ส่วนจะมีใคร

บ้างนั้น เร็วๆ นี้จะได้รู้กันแน่นอน ซึ่งตอน

ยืนยันว่าคดีนี้จะต้องมีคนติดคุก และไม่ใช่

ครูปรีชาคนเดียวอย่างแน่นอน” ทนายความ 

ร.ต.ท.จรูญกล่าว

ด้านครูปรีชากล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกหนัก

ใจใดๆ ที่ทีมทนาย ร.ต.ท.จรูญจะฟ้องร้อง

ดำาเนินคดีกับตนและกลุ่มพยาน แม้คดีนี้

ศาลจะมีคำาพิพากษายกฟ้อง แต่ตนเองซึ่ง

เป็นโจทก์ยื่นฟ้องก็ไม่ได้ถือว่าแพ้คดี เพราะ

คำาพิพากษาศาลก็ยังไม่ได้ระบุว่าสลากชุดที่

ถูกรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ซึ่งตนก็จะ

พิสูจน์ความจริงต่อด้วยการฟ้องคดีแพ่ง เพื่อ

พิสูจน์สิทธิความเป็นเจ้าของของสลากชุดที่

ถูกรางวัล เนื่องจากเป็นการต่อสู้และใช้สิทธิ

ตามกระบวนการของกฎหมาย

“ยืนยันผมและทีมทนายความมีพยาน

หลักฐานอีกหลายชิ้นที่พบในภายหลัง และ

ไม่ได้นำาเข้าสู่กระบวนการต่อสู้พิจารณาคดีใน

ชั้นที่ผ่านมา ซึ่งก็จะนำามาใช้ในการฟ้องแพ่ง

เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองสลากชุดที่ถูก

รางวัลดังกล่าวต่อไป” ครูปรีชากล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกลุ่ม 

3 เจ๊แม่ค้าลอตเตอรี่ที่มาขึ้นให้การเป็นพยาน

กับฝั่งของครูปรีชานั้น ทันทีที่ลงมาจากห้อง

พิจารณาคดี ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่

ติดตามทำาข่าวคดีหวย 30 ล้านมาอย่างต่อ

เนื่องเป็นเวลาหลายปี ทำาให้สังคมได้รู้จัก

กับกลุ่มของพวกตนจนมีลูกค้ามาอุดหนุน

ลอตเตอรี่กันมากขึ้นกว่าเดิมมาก พร้อมแจก

สลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับสื่อมวลชนที่มา

ติดตามตามข่าวในวันนี้เป็นการตอบแทน

คนละ 1 ใบ 

นางปณัญชยา สุขพูล หรือเจ๊เกียว 

หนึ่งในแม่ค้าลอตเตอรี่ กล่าวว่า ส่วนตัว

เคารพคำาตัดสินของศาล แต่รู้สึกว่าคดีนี้ศาล

ไม่ได้ ให้ความสำาคัญกับพยานบุคคลที่มาขึ้น

ให้การในส่วนของครูปรีชาเลย ซึ่งพยาน

บุคคลที่มาขึ้นให้การในฝั่งของครูปรีชาเป็น

บรรดาแม่ค้า ซึ่งเป็นเจ้าของสลากชุดที่ถูก

รางวัลและนำามาขายให้กับครูปรีชา แต่ศาล

ให้ความสำาคัญกับพยานนิติวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมากกว่า ซึ่งขัดกับความรู้สึกส่วน

ตัวของตนเองมาก 

“เรื่องที่จะมาฟ้องกลับพยานอย่างพวก

เรานั้นไม่ได้รู้สึกกังวลใจใดๆ เพราะทุกวันนี้ก็

ยังยืนหยัดอยู่ในสังคมทุกวัน หลังจากนี้หาก

ครูปรีชายืนยันที่จะสู้ในส่วนของคดีแพ่งต่อไป 

แม่ค้าลอตเตอรี่ก็พร้อมที่จะให้การตามความ

เป็นจริงเช่นเดิม ไม่ได้กังวลว่าจะถูกฟ้องร้อง

ดำาเนินคดีหรือต้องติดคุกแต่อย่างใด” เจ๊เกียว                                                             

กล่าว

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล มีรายงานว่าในการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 

เป็นประธาน ช่วงหน่ึงนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์

มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน 

ได้รายงานถึงเสียงตอบรับท่ีดีในการซ้ือสลาก

ดิจิทัลในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ท่ีได้รับการตอบ

รับท่ีดี โดยระบุว่า สลากดิจิทัลมีเสียงตอบรับดี 

มีคนมาซ้ือเยอะ ถือว่าประสบความสำาเร็จแล้ว 

และถ้าใครยังไม่เคยลองซ้ือ ก็ให้ไปลองซ้ือดู ซ่ึง 

พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ

การแก้ปัญหาขายสลากเกินราคาในทุกหน่วย

งาน โดยบอกว่าเข้าใจดีว่าจากการแก้ปัญหา

เรื่องน้ี มีท้ังคนพอใจและไม่พอใจ ผู้ค้ารายย่อย

ก็อาจตกงาน จึงขอให้คณะกรรมการฯ ไปช่วย

ดูว่าจะช่วยคนเหล่าน้ันได้อย่างไร เช่นเลขไม่

สวยจะขายอย่างไร ให้ไปหาวิธีการทำาอย่างไร

ถึงจะขายได้หมด 

ขณะที่นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทาง

และมาตรการในการแก้ ไขปัญหาการขาย

สลากเกินราคาที่กำาหนด กล่าวว่า ขอบคุณ

ประชาชนที่ ให้การตอบรับสลากดิจิทัล 80 

บาทเป็นอย่างดี จนทำาให้สลากกว่า 5 ล้านใบ

สามารถจำาหน่ายหมดได้ภายใน 4 วัน ส่วน

กระแสเรียกร้องให้เพิ่มจำานวนสลากดิจิทัล

ให้เกิน 5 ล้านใบนั้น เบื้องต้นการจำาหน่าย

สลากงวดวันที่ 16 มิ.ย.2565 และวันที่ 1 

ก.ค.2565 ยังคงยอดเปิดขายในจำานวนเท่า

เดิมก่อน จากนั้นจะนำาผลการจัดจำาหน่ายใน

แต่ละงวดมาวิเคราะห์หาจำานวนที่เหมาะสม 

โดยพิจารณาจำานวนสลากที่จำาหน่ายในแต่ละ

งวด ว่าสามารถจำาหน่ายออกไปได้หมดหรือ

ไม่ เพื่อไม่ให้ตัวแทนจำาหน่ายขาดทุน 

“แม้กระแสตอบรับจะดี แต่เห็นว่างวด

แรกยังไม่สามารถประเมินอะไรได้ เพราะเป็น

เรื่องปกติของพฤติกรรมผู้ซื้อที่มักจะตื่นเต้น

กับสินค้าใหม่” นายชาญกฤชกล่าว

ประธานคณะอนุกรรมการฯ แก้ ไข

ปัญหาการขายสลากเกินราคาที่กำาหนด กล่าว

ว่า โครงการจำาหน่ายสลากดิจิทัลเป็นหนึ่งใน

มาตรการที่สำานักงานสลากฯ นำามาแก้ปัญหา

สลากเกินราคาในระยะสั้น โดยที่ประชาชน

ยังสามารถซื้อสลากใบละ 80 จากจุดจำาหน่าย

สลาก 80 บาท ที่กระจายอยู่ 362 จุดได้ด้วย 

และภายในเดือน ก.ค.นี้ จะเพิ่มจุดจำาหน่าย

ถึง 1,000 จุดทั่วประเทศไทย รวมถึงโครงการ

ลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้า ที่จะเพิ่มจำานวน

จาก 130,000 ราย เป็น 200,000 ราย ยืนยัน

ว่าสลากใบยังคงมีอยู่ ไม่ได้หายไป แต่การ

เปิดขายสลากดิจิทัลราคา 80 บาท เพื่อ

แก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ทำาให้ประชาชน

สามารถซื้อสลากในราคา 80 บาทได้จริง และ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ซื้อสลาก

นายชาญกฤชกล่าวถึงมาตรการแก้

ปัญหาในระยะกลางถึงระยะยาวว่า ภายในปี

นี้จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาจำาหน่าย

ในรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก ซึ่งจะ

คล้ายกันกับสลากปัจจุบัน และสลากตัวเลข 

3 หลัก ซึ่งจะคล้ายกันกับหวยใต้ดิน 2 ตัว 3 

ตัว ซึ่งขณะนี้กำาลังอยู่ระหว่างการดำาเนินการ

เซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนจะ

เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งหาก

ได้รับความเห็นชอบก็จะนำาเข้าที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

“การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้

ประเภทของสลากที่จำาหน่ายมีความหลาก

หลาย ไม่ ใช่การมอมเมาประชาชน แต่

เป็นการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ปัญหา

หวยเถื่ อน ซึ่ งดำ า เนินการภายใต้กรอบ

กฎหมายกำาหนด โดยเฉพาะการจำากัดอายุ

ของผู้ซื้อต้องไม่เกิน 20 ปี เพื่อป้องกันการเข้า

ถึงของเยาวชน การห้ามจำาหน่ายในโรงเรียน” 

นายชาญกฤชกล่าว.

ไม่คิดไกล

ช่วงนี้เป็นช่วงของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่

จะพิจารณาในรายละเอียด 

เมื่อถามย้ำาว่า จุดยืนอนาคตการเมือง

ของ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ที่อะไร พล.อ.ประยุทธ์

ไม่ ตอบคำ าถาม เพียงหยุดฟั งและเดิน

ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์

ประเด็นทางการเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ตอบคำาถามด้วยอารมณ์และ

น้ำาเสียงปกติ ไม่มีอารมณ์หงุดหงิดเหมือน

หลายๆ ครั้งที่ผ่านมา 

ขณะที่ พล.อ.ประวิตรกล่าวถึงกระแส

ข่าวดังกล่าวว่า ไปถามคนปล่อยข่าวสิ ไปถาม

คนที่ปล่อย 

ย้ำาถามว่า ในอนาคตมีความเป็นไปได้

หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่รู้ๆ และเมื่อ

ถามอีกว่าหากในอนาคต พล.อ.ประยุทธ์จะ

เป็นแคนดิเดตนายกฯ จำาเป็นต้องเป็นสมาชิก

พรรค พปชร.หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

ไม่รู้ๆ และเมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรจะเป็น

หัวหน้าพรรคไปตลอดหรือไม่ เพราะก่อนหน้า

นี้ พล.อ.ประวิตรเคยบอกว่าจะเป็นร่มโพธิ์ร่ม

ไทรให้พรรคไปตลอด พล.อ.ประวิตรไม่ตอบ

คำาถามดังกล่าว 

บิ๊กป้อมบอกเรื่องอีกนาน

ต่อมา พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์อีก

คร้ัง โดยยังคงไม่ตอบกรณี พล.อ.ประยุทธ์จะ

เข้าไปคุมพรรค พปชร.ด้วยตัวเอง และเมื่อถาม

ย้ำาว่า ต้องดูก่อนว่า พล.อ.ประยุทธ์จะไปต่อใช่

หรือไม่ หรือต้องดูใกล้ๆ ก่อน พล.อ.ประวิตร

ตอบว่า ยังอีกนาน ยังเหลือเวลาอีกนาน

ในช่วงบ่าย พล.อ.ประวิตรกล่าวภาย

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการ

เข้าประชุมพรรค พปชร.ว่า ไม่ไป และปฏิเสธ

ตอบคำาถามถึงการพูดคุยกับนายกฯ ในกระแส

ข่าวว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร.อีก

คร้ัง

ต่อมาเวลา 16.30 น. มีแกนนำาพรรค 

พปชร. ระดับรัฐมนตรี กรรมการบริหารพรรค

บางส่วน ได้ไปท่ีมูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพื่อร่วมวอร์

รูมกับ พล.อ.ประวิตร โดยใช้เวลานานเกือบ 2 

ช่ัวโมง และแยกย้ายกันไปในเวลาประมาณ 

18.00 น. โดยวอร์รูมดังกล่าวได้หารือกัน

หลายเรื่อง ท้ังการเตรียมการเลือกต้ังและตัวผู้

สมัคร ส.ส.ในแต่ละภาค แต่ละเขต โดยได้มี

การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบให้กับแกนนำาพรรค

กำากับดูแลแต่ละภาค ซ่ึงให้แต่ละพ้ืนท่ีอบรม

ผู้สมัคร ส.ส. เตรียมการกระบวนการหาเสียง 

นโยบาย และให้แต่ละเขตต้ังวอร์รูม และมีวอร์

รูมใหญ่ท่ีพรรค มี พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้า

พรรค นอกจากน้ี ให้มีการปรับปรุงโซเชียลมี

เดียคร้ังใหญ่ของพรรค รวมถึงให้แต่ละพ้ืนท่ี

ไปเตรียมเรื่องใช้ โซเชียลมีเดียในการหาเสียง 

ท้ังน้ี พล.อ.ประวิตรย้ำาว่า ให้ทุกคนดำาเนินการ

ตามแผนให้ชัดเจน และรายงานให้ทราบเป็น

ระยะ ซ่ึงจะมีการประชุมติดตามทุก 2 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม มีช่วงหนึ่ง พล.อ.ประวิตร

ได้พูดในวอร์รูมถึงกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์

จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคและเป็นหัวหน้า

พรรคว่า คุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ทุกวัน ไม่ได้มี

อะไร และไม่ได้คุยกันว่า พล.อ.ประยุทธ์จะมา

เป็นหัวหน้าพรรค

“อยู่ด้วยกัน รักกัน ไม่ได้มีอะไร มา

เสี้ยมให้แตกทำาไม ไม่มีทางเสี้ยมให้แตกกันได้ 

เพราะผมอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่นายกฯ เป็น

ร้อยตรี” แหล่งข่าวอ้างคำาพูด พล.อ.ประวิตร

นอกจากนี้ แกนนำาพรรคบางส่วนยัง

พูดถึงต้นตอของข่าวดังกล่าวว่า เป็นการ

ปล่อยข่าวจากสมาชิกพรรคคนหนึ่ง ซึ่งไม่

เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของพรรค ทำาให้เกิด

ภาพความขัดแย้งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์กับ 

พล.อ.ประวิตร

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะ

รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวเช่นกันว่า ไม่

ทราบจริงๆ เท่าท่ีอยู่ในพรรค พปชร. ยังไม่

เคยมีการพูดคุยหรือได้ข่าวในเรื่องดังกล่าว น่า

จะไปสอบถามแหล่งข่าวหรือนักข่าวท่ีเสนอ

ข่าวน้ีออกมาเป็นคนแรกว่าไปเอาข่าวมาจาก

ไหน ยืนยันว่าภายในพรรคไม่มีเรื่องน้ีและไม่

เคยได้ยิน

เมื่อถามว่า เป็นการปล่อยข่าวเสี้ยม

ให้ พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตรแตก

กันหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า แล้วแต่จะคิด 

แต่ในหลักการ หากในพรรคจะปรับเปลี่ยน

อะไรต้องพูดคุยกัน แต่วันนี้ยังไม่มีเรื่องดัง

กล่าว อีกทั้งบรรยากาศภายในพรรคยังเป็นไป

ได้ดี ยังทำางานได้ราบรื่นอยู่ เห็นได้จากการลง

มติในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 ก็ผ่านไป

ด้วยความเรียบร้อย ไม่ได้มีปัญหาอะไร แสดง

ให้เห็นว่าการทำางานของ ครม.และพรรคร่วม

รัฐบาลยังเป็นไปด้วยดีอยู่ ไม่มีความขัดแย้ง 

ขอร้องอย่าไปคิดมาก

ถามว่า หากอนาคต พล.อ.ประยุทธ์ไป

เป็นหัวหน้าพรรค พปชร.จริง ถือว่าดีหรือไม่ 

นายชัยวุฒิกล่าวว่า เรื่องนี้ ไม่ขอตอบดีกว่า 

เอาไว้ให้ถึงเวลา ยืนยันว่ายังไม่ได้ยินเรื่องนี้ 

อย่าไปให้ประเด็นกับตรงนี้มาก เราต้องดูจาก

ข่าว แหล่งข่าว และข้อเท็จจริงด้วยว่าเป็น

อย่างไร อยากให้ไปดูต้นข่าวว่ามาจากที่ไหน”

ส่วนนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าวเพียงสั้นๆ ถึงเรื่อง

นี้ว่า ไม่ได้ยินๆ พร้อมทั้งโบกมือและเอามือ

ปิดหู ก่อนกล่าวอีกว่า ไม่รู้เรื่อง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 

ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค            

พปชร. ระบุว่า น่าจะเป็นการปล่อยข่าว มี

คนปล่อยข่าวออกมา เพราะนายกฯ เองไม่ได้

แสดงเจตจำานงอะไร และ พล.อ.ประวิตรซึ่ง

เป็นหัวหน้าพรรคอยู่ก็ไม่ได้บอกว่าจะลาออก 

แสดงว่าน่าจะมีการปล่อยข่าวออกมา แต่ไม่

ทราบว่าใครเป็นคนปล่อย 

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่าข่าวที่ออกมา

เป็นการเสี้ยมหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า 

เป็นไปได้ทั้งนั้น มีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่

ได้ ข่าวอย่างนี้ก็มีมาอยู่ตลอดเวลา

เมื่อถามว่า ดูท่าทีนายกฯ อยากมา

เป็นหัวหน้าพรรค พปชร.หรือไม่ นายสมศักดิ์

กล่าวว่า ดูเหมือนไม่มี เมื่อถามย้ำาว่า คนใน

พรรคอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์มาเป็นหัวหน้า

พรรคหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ตอบแทน

ไม่ได้ ยังไม่รู้เลย และไม่เห็นหรือได้ยินอะไร

จาก พล.อ.ประวิตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนเรื่อง

แคนดิเดตนายกฯ ควรเป็นคนในพรรคหรือไม่

นั้นก็ไม่ทราบ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่จะไป

คิดหรือพิจารณา หรือออกความเห็นได้ เป็น

เรื่องใหญ่มาก 

พปชร.ยันข่าวโคมลอย

ถามว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร.บอกว่า

จะสอบจริยธรรมคนที่ออกมาปล่อยข่าว ซึ่ง

เป็นคนที่เคยอยู่กับพรรคมาก่อน นายสมศักดิ์

ย้อนว่า อย่างนั้นเหรอ เพิ่งรู้ 

เมื่อถามว่า หลายคนมองว่าข่าวที่นาย

เสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

นายกฯ เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรค พปชร. 

อีกครั้ง เป็นการปูทางให้ พล.อ.ประยุทธ์ หลัง

จากพรรครวมไทยสร้างชาติแท้งไปแล้ว นาย

สมศักดิ์กล่าวว่า เพิ่งคิดนี่แหละ ก็น่าคิด 

ในขณะที่นายไพบูลย์ยืนยันว่า เป็น

ข่าวโคมลอย บิดเบือน มุ่งหวังปลุกปั่นให้

เกิดความปั่นป่วน ไม่มีความจริงแต่อย่างใด 

เพราะ พล.อ.ประวิตรได้กล่าวในที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรคว่าจะดูแลเป็น

ร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพรรคตลอดไป ซึ่งสร้าง

ความมั่นใจ เชื่อมั่น และความสบายใจให้กับ 

กก.บห.และ ส.ส.ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นใน

ฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและข้อ

บังคับของพรรคจะตรวจสอบว่าเป็นสมาชิก

พรรคผู้ ใดที่ ไปปล่อยข่าวดังกล่าวทำาให้เกิด

ความเสียหายกับพรรค โดยการตรวจสอบใน

เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นสมาชิกพรรคที่เพิ่งเข้า

มาสมัครใหม่หลังจากในอดีตเคยลาออกไป

แล้วจะไปจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ ซึ่งในช่วงนั้นก็

ไปปล่อยข่าวในลักษณะนี้ เพื่อทำาให้เกิดความ

เสียหายกับพรรคเพื่อประโยชน์ของตนเอง

และพรรคพวก แต่เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่

เป็นสมาชิกพรรค จึงยังไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับของ

พรรคที่จะทำาการตรวจสอบ แต่เมื่อปัจจุบัน

บุคคลดังกล่าวได้ขอเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค

อีกครั้งหนึ่ง แต่ยังมีพฤติกรรมเดิม คอยปล่อย

ข่าวในลักษณะเป็นปฏิปักษ์กับพรรค บิดเบือน 

มุ่งหวังปลุกปั่นให้เกิดความปั่นป่วน เพื่อให้

พรรคขาดเสถียรภาพ สร้างความสับสนให้

กับสังคม เสียหายต่อภาพลักษณ์ความเป็น

เอกภาพของพรรค จึงต้องตรวจสอบการ 

กระทำาของบุคคลดังกล่าวว่าในฐานะสมาชิก

พรรคได้มีการกระทำาที่ฝ่าฝืนหน้าที่และความ

รับผิดชอบต่อพรรค หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

จริยธรรมของพรรคประการใดบ้าง และจะ

ดำาเนินการอื่นกับสมาชิกผู้นั้นตามอำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ต่อไป

ต่อมานายไพบูลย์เผยว่า นายเสกสกล

ได้มายื่นใบสมัครสมาชิกพรรคแบบตลอดชีพ 

พร้อมจ่ายค่าสมัคร 2,000 บาทอีกครั้งจริง

ตามกระแสข่าว และได้เข้าสู่ระบบทะเบียน

พรรคแล้ว ดังนั้นถือเป็นสมาชิกพรรคแล้ว 

ส่วนกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์จะเข้ามา

สมัครเป็นสมาชิกพรรคนั้น ไม่เป็นความจริง 

และไม่มีการพูดคุยกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า 

พล.อ.ประยุทธ์ควรมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค

หรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า จะมาเป็นแคน

ดิเดตนายกฯ หรือเป็นสมาชิกพรรคด้วยก็

เป็นประโยชน์ และข่าวที่ระบุว่าจะมาเป็น

หัวหน้าพรรคนั้นเป็นไปไม่ได้ และไม่เหมาะ

สม ท่านเหมาะกับการเป็นแคนดิเดตนา

ยกฯ ของพรรค การเป็นหัวหน้าพรรคมีเพียง 

พล.อ.ประวิตรที่เหมาะสม คงไม่มีใครเหมาะ

สมเท่า พล.อ.ประวิตร

ส่วนนายเสกสกล กล่าวถึงข้อสังเกต

กรณีที่นายไพบูลย์ระบุว่าผู้ปล่อยข่าวเป็น

อดีตสมาชิกพรรคบางคนที่ลาออกไปตั้งพรรค 

แล้วกลับมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอีกครั้งว่า 

ขอให้ถามนายไพบูลย์ว่าหมายถึงใคร และ

เมื่อถามถึงความชัดเจนการสมัครเป็นสมาชิก

พรรค พปชร. นายเสกสกลระบุว่า ยังไม่ตอบ

พท.หนุนเลิกเป็นอีแอบ

ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. 

นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย 

(พท.) กล่าวถึงกระแสข่าวของ พล.อ.ประยุทธ์

ว่า อยากให้เป็นอย่างนั้น อย่าเป็นอีแอบ

อยู่ข้างหลัง นักการเมืองในยุคปัจจุบันต้อง

โปร่งใส อย่าไปอยู่เบื้องหลัง ไม่เหนียมอายถ้า

จะมาเล่นการเมือง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรพรรค

ก็พร้อมสู้เต็มที่ 

วันเดียวกัน ยังคงมีความเคลื่อนไหว

ในเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ รัฐมนตรี กล่าว

ว่า เป็นอำานาจหน้าที่ของฝ่ายค้านตามระบอบ

ประชาธิปไตย ซึ่งรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุก

ประเด็น เพราะมั่นใจว่าไม่ได้ทำาอะไรผิด 

และหากฝ่ายค้านมีหลักฐาน รัฐบาลก็พร้อม

นำาไปตรวจสอบเพื่อดำาเนินการตามขั้นตอน

ของกฎหมายต่อไป ยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์

จะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเหมือน

รัฐบาลที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

“รัฐบาลจะใช้เวทีอภิปรายครั้งนี้เพื่อ

ชี้แจงทำาความเข้าใจกับประชาชน เพราะ

มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่มีการนำาไป

บิดเบือนจนทำาให้ประชาชนเกิดความสับสน 

ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาว่ารัฐบาลล้มเหลว

ในการบริหารราชการแผ่นดิน มีการทุจริต

และหาผลประโยชน์เอื้อพวกพ้อง หรือรัฐบาล

ไม่ทำาตามนโยบายที่แถลงไว้กับรัฐสภา ทั้งนี้ 

มั่นใจว่านายกฯ รวมทั้งรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย

นั้นจะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น ดังนั้นขอ

ให้ฝ่ายค้านทำาการบ้านให้ดี ให้สมราคาคุย 

ไม่เช่นนั้นประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไร

เลย” นายธนกรกล่าว

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวเช่นกันว่า นายกฯ ไม่ได้

มีความกังวลใจอะไร เชื่อมั่นรัฐมนตรีทุกท่าน

มีข้อมูลพร้อมชี้แจงอยู่แล้ว และอยากเห็น 

ส.ส.รุ่นใหม่มีบทบาทช่วยขยายความเผยแพร่

การทำางานภาครัฐผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

เพราะคนรุ่นใหม่สื่อสารกับคนรุ่นๆ เดียวกัน

อาจเข้าใจกันมากกว่า

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกฯ และ 

รมว.การต่างประเทศ กล่าวหลังประชุม ครม.

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้พูดถึงการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจในที่ประชุม ส่วนบรรยากาศจะดุ

เดือดหรือไม่นั้น ไม่ทราบ แต่ก็ผ่านมาเยอะ

แล้ว ตั้งแต่ช่วงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณฯ ส่วนที่เหลือก็คงเป็นเรื่องเฉพาะ

ด้าน ซึ่งไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะทำาให้ไป

ต่อไม่ได้ จนถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่

เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องปกติที่เป็นไปตามวงจรเมื่อ

รัฐบาลบริหารมาได้ระยะหนึ่ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้

วางใจท่ีจะเชื่อมโยงกับงบประมาณต่างๆ ลงใน

พ้ืนท่ี ส.ส.ของพรรคจำานวนมากว่า รัฐมนตรีท่ี

เก่ียวข้องก็พร้อมท่ีจะตอบเพื่อความม่ันใจ เพื่อ

ความภาคภูมิใจ ส่วนท่ีมีรายช่ือติดโผน้ัน ก็

ธรรมดา เพราะช่วงน้ีเป็น สธ.ต้องทำาให้เกิดสุข

ภาวะท่ีดีก่อนท่ีจะทำาให้เศรษฐกิจ สังคมและ

บ้านเมืองเปิดประเทศได้ด้วยความปลอดภัย 

ทำาเยอะก็เร่ืองเยอะ แต่ก็ม่ันใจกับส่ิงท่ีทำาไป 

และเชื่อม่ันว่าตอบคำาถามได้

เมื่อถามว่า เสียงของฝ่ายค้านที่อยู่ใน

มือ มั่นใจทำาให้รัฐบาลผ่านศึกซักฟอกไปได้

ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ในส่วนของ

พรรคมั่นใจ บอกตลอดรับผิดชอบคนอื่นไม่ได้ 

คุณพ่อสอนไว้อย่าไปรับประกันคนอื่น”

กลุ่ม 16 บอกไม่ร่วมซักฟอก

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง 

และเลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวถึงผล

การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำา

สายหลักในภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า คณะ

กรรมการตรวจสอบฯ แล้วว่าโครงการมีความ

โปร่งใส วิธีการระเบียบกฎหมายทุกอย่าง

ถูกต้อง แต่ที่ให้สอบเพิ่มเติมนั้น เป็นเรื่องที่

คณะกรรมการฯ บอกเวลาตรวจสอบครั้งแรก

กระชั้นชิดตรวจไม่ทัน รมว.การคลังจึงให้

ไปดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบท่อการส่งน้ำาและ

ปริมาณความจุเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจน

เกี่ยวปริมาณน้ำามีความลักลั่นอะไรหรือไม่ 

เพื่อให้มีความมั่นใจ

“ฝ่ายค้านจะเอาเรื่องนี้อภิปรายไม่

ไว้วางใจ ยืนยันว่าถ้าเราทำาถูกต้องตามกฎ

ระเบียบกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ ไม่

กลัว” นายสันติกล่าว

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรค พปชร. หัวหน้ากลุ่ม 16 ยืนยันว่า จะ

ไม่ร่วมการอภิปรายกับพรรคฝ่ายค้าน เพราะ

เป็นสมาชิกของพรรคร่วมรัฐบาล ซ่ึงได้คุยกับ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม 

รองหัวหน้าพรรค พท. และนายประเสริฐแล้ว 

ว่าขณะน้ี พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่ังให้ตรวจสอบ

แล้ว และยังไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม ท้ังน้ีทราบ

ว่านายยุทธพงศ์จะเป็นหัวหน้าทีมอภิปราย 

และมีรัฐมนตรีท่ีอยู่ในข่ายจะถูกอภิปราย คือ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และนายสันติ ซ่ึง

เมื่อถึงเวลาท่ีอภิปรายไม่ไว้วางใจหากไม่มีใคร

อภิปราย อาจขอร่วมอภิปรายด้วยก็ได้ แต่ขอ

พิจารณาอีกคร้ัง

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

และรองหัวหน้าพรรค พท. ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคร่ วม

ฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ในช่วง

เช้าวันที่  8 มิ.ย. จะสรุปกันอีกครั้ง และ

แถลงให้สื่อมวลชนรับทราบ ขณะนี้มีบาง

พรรคการเมืองที่ฝ่ายค้านยังขอเวลาพิจารณา

ข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง แต่เชื่อว่าน่าจะจบ

ในวันที่ 8 มิ.ย. เบื้องต้นรัฐมนตรีที่จะยื่น

ซักฟอกมีจำานวนประมาณ 5-6 คน และจะ

ไม่เปลี่ยนวันยื่นญัตติจาก 15 มิ.ย.นี้แน่นอน

สำาหรับความคืบหน้าของการลงโทษ 

7 ส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ โหวตร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณสวนมติพรรคนั้น นายประเสริฐ

กล่าวว่า ในวันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. คณะกรรมการ

จริยธรรมพรรคเพื่อไทยจะประชุมพิจารณา

เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง ส่วนบทลงโทษตอนนี้ 

ให้งดร่วมกิจกรรมของพรรค 

นายอนุทินกล่าวถึงกรณี ส.ส. 7 คน

ของ พท.มีข่าวจะย้ายมาอยู่กับ ภท.ทั้งหมดว่า 

ก็ตามที่เป็นข่าว แต่ของอย่างนี้เอาไว้ถึงเวลา

ที่เหมาะสมค่อยแถลง และเมื่อถามว่าโลกโซ

เชียลแซวว่าเป็นเจ้าของฟาร์มงู นายอนุทิน

ย้อนว่า “ฟาร์มงูเหรอ นึกว่าหัวงู”.

เลิกโควิด

ให้เปิดไปจนถึงเวลาเท่าไหร่ มีทั้งเที่ยงคืน ตี 

1 ตี 2 จะไปดูว่าทำาได้มากน้อยแค่ไหน เพราะ

กฎหมายเก่ายังมีผลบังคับใช้อยู่ ถ้าจะแก้ตรง

นั้นใหญ่โตไปขอให้เข้าใจแล้วกัน

“สว่นเรื่องของการถอดหนา้กากอนามยั 

กเ็ปน็อกีเรื่องหนึง่ทีก่ำาลงัพจิารณาอยู ่ผมคดิวา่

หลายคนก็คงยังไม่อยากถอด หลายคนก็อยาก

ถอด บางอย่างก็เป็นเรื่องของความสมัครใจ 

ไม่ใช่ประกาศให้ถอดแล้วทุกคนต้องถอดหมด 

เพราะหลายคนยังไม่ไว้ ใจ เขาก็ยังไม่ถอด

หน้ากากอนามัย” นายกฯ ระบุ 

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) นพ.โอภาส 

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลง

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

แห่งชาติว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 4 เรื่อง

สำาคัญ ประกอบด้วย 1.ยกเลิกท้องที่นอกราช 

อาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 

กรณีโรคโควิด-19 ที่เคยประกาศไว้ทั้งหมด 

เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวก สอด 

คลอ้งกบัสถานการณ์ โรคทีด่ขีึน้ สว่นมาตรการ

สำาหรับผู้เดินทางเข้าไทยก่อนหน้านี้มีการลด

ระดับไปเยอะแล้ว โดยหากมีการฉีดวัคซีน

ครบโดส ไม่ต้องตรวจเชื้อด้วย RT-PCR หรือ 

ATK แต่หากยังฉีดวัคซีนไม่ครบ เข้าประเทศ

ยังต้องตรวจ ATK

2.ที่ประชุมเห็นชอบกำาหนดให้ โรคฝี

ดาษลิงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำาดับ

ที่ 56 พร้อมกำาหนดชื่ออย่างเป็นทางการ

ว่า “ฝีดาษวานร” และกำาหนดอาการของ

โรค 3.รับทราบสถานการณ์ โรคโควิด-19 ใน

ประเทศไทย และสถานการณ์ โลกดีขึ้น หลัง

เปิดเทอมยังไม่พบการระบาดที่น่ากังวล ส่วน

การเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ 6 วันแล้วยังไม่

พบเหตุการณ์ผิดปกติ แต่ต้องประเมินผลอีก 

2 สัปดาห์ 4.เห็นชอบข้อเสนอแนะมาตรการ 

ควบคุมป้องกันโรคโควิด ในสถานบันเทิง ผับ 

บาร์ ตามที่กรมอนามัยเสนอ

ส่วนเรื่องการถอดหน้ากากน้ัน ท่ีประชุม

มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่มีข้อ

สรุป จึงยังคงใช้มาตรการเหมือนเดิม ประเมิน

สถานการณ์อีกสักระยะ ซ่ึงบอกไม่ได้ว่าต้องใช้

เวลาแค่ไหน ก่อนเสนอ ศบค.พิจารณา ซ่ึง ศบค.

จะมีการประชุมสัปดาห์หน้า ขณะน้ีประเมิน

สถานการณ์ทุกวัน แม้ว่าสถานการณ์ค่อนข้าง

คงท่ี แต่ต้องรอดูผลกระทบจากการเปิดผับบาร์

ด้วย แต่ตอนน้ียังไม่พบผลกระทบใดๆ

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการจัดหา

วัคซีนฝีดาษวานร นพ.โอภาสกล่าวว่า รอง 

ผอ.ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา 

(USCDC) ได้เข้าพบและหารือร่วมกันกับ

กรมควบคุมโรค แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

และเตรียมการเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกัน

ฝีดาษวานรรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันทางองค์การ

เภสัชกรรมได้ประสานไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อ

เตรียมการแล้ว แต่ขณะนี้ดูเหมือนความ

รุนแรงของโรคไม่ได้มาก ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

วันเดียวกัน น.ส.ทวิดา กมลเวชช รอง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวเปิดการประชุมว่า 

สถานการณ์ภาพรวมดีขึ้น และพบว่ากิจกรรม

ซึ่งจัดขึ้นหลายกิจกรรม อาทิ งานดนตรีใน

สวน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็น

จำานวนมาก เนื่องจากประชาชนอยากใช้ชีวิต

ในรูปแบบปกติ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไดเ้ตรยีมขอ้มลูการเตรยีมพรอ้ม ศกัยภาพการ

รองรับผู้ป่วยของ กทม. ทั้งผู้ป่วยโรคโควิด-19 

และโรคฝีดาษลิง ก่อนนำาเข้าที่ประชุมศูนย์

ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 

(ศปก.ศบค.) ในสัปดาห์นี้ โดยจะเป็นการนำา

เสนอมาตรการที่จะทำาให้คนกรุงเทพฯ ได้มี

ชีวิตที่สะดวก ภายใต้มาตรการความปลอดภัย

และปลอดโรค

จากนั้น นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม  

โดยได้กำาชับให้สำานักอนามัย สำานักการแพทย์

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมหารือ

เตรียมมาตรการเพื่อเข้าสู่แนวทางการเป็น

โรคประจำาถิ่นของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำา

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อให้ความ

เห็นชอบ ก่อนนำาเข้าที่ประชุม ศปก.ศบค.

พิจารณาต่อไป

นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำานวยการกองโรค

ติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีการกระจายวัคซีน

โควิด-19 จำานวน 16.8 ล้านโดส สำาหรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ

วัคซีนของประชาชนว่า ขณะนี้มีการสื่อสาร

ทำาให้เข้าใจผิดว่าการจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ไป 

รพ.สต. ทำาใหเ้กดิปญัหาวคัซนีลน้ตูเ้ยน็ และให ้

รพ.สต.เป็นถังขยะทิ้งวัคซีนนั้น ไม่เป็นความ

จริง  ขอชี้แจงว่าการจัดสรรวัคซีนโควิดให้แก่ 

รพ.สต.เปน็ไปตามแผนการเรง่รดัการฉดีวคัซนี

โควดิ-19 เขม็กระตุน้ ผา่นความเหน็ชอบจากอี

โอซี กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. เมื่อวัน

ที่ 20 พ.ค.65 เพิ่มความครอบคลุมในทุกกลุ่ม

เป้าหมายที่ครบกำาหนด ซึ่งแผนการจัดสรร

วัคซีน 16.8 ล้านโดสสำาหรับ รพ.สต. ตัวเลข

นี้เป็นโควตา จะทยอยส่งเป็นรอบๆ ไปที่คลัง

วัคซีนจังหวัด ขณะนี้มี 20 จังหวัดที่ได้รับครบ

ตามโควตา โดยมีการประสานแจ้งแผนการ

จัดส่งให้หน่วยบริการทราบก่อนทุกครั้ง โดย

สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะกระจายวคัซนี

ตอ่ไปที ่รพ.สต. ตามศกัยภาพการฉดีและความ

จุของตู้เย็นแต่ละ รพ.สต. ซึ่งหากยังไม่พร้อม 

ก็สามารถปฏิเสธการรับวัคซีนตามโควตาได้.

ทำาเนียบฯ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี 

(ครม. ) อนุมัติ ให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง

จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เข้า

มาท่องเที่ยวในประเทศได้ 30 วัน โดย

ไม่ต้องขอวีซ่า ถือเป็นการต่อยอดจาก

ผลสำาเร็จที่ตนได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับ

ประเทศซาอุดีอาระเบียขึ้นมาอยู่ในระดับ

ปกติ จนนำาไปสู่การต่อยอดความร่วมมือ 

ทั้งการส่งออกเรื่องอาหาร แรงงาน การ

เปิดเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ-ริยาด เมือง

หลวงประเทศซาอุดีอาระเบีย ก็จะทำาให้

ชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาท่องเที่ยว                                                 

ประเทศไทยเป็นจำานวนมาก จากเดิมรัฐบาล

ซาอุดีอาระเบียจะอนุญาตให้ชาวซาอุดี 

อาระเบียเดินทางมายังประเทศไทยปีละ

ประมาณ 30,000 คน เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 

100,000-150,000 คน.

ไฟเขียวนักท่องเที่ยวซาอุฯไร้วีซ่า


