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เกียกกาย • สภาไฟเขียวกัญชาเสรี 

373 ตอ 7 เสียง “อนุทิน” ยันสูบ เสพ 

สาธารณะไมใชนโยบาย ขณะที่ฝายคานรุม

เปดชองโหวกฎหมายอื้อ สับเละมาตรการ

หละหลวมหวั่นไปไกลกวาใชทางการแพทย 

เพ� อไทยโวยลั่น ปูทางประเทศสูนครกัญชา 

ขณะที่ประชาชาติประกาศคว่ํา ชี้อิสลาม

เปนสิ่งตองหาม  ปชป.ขย้ําเตะเขาปากนาย 

ทุนใหญ ดานรอง ผบ.ตร.เคลียร พนง.ทั่ว

ประเทศสั่งไมฟอง แตขีดเสน THC เกิน 

0.2% มีครอบครองเจอคุก นักโทษสายเขียว

เฮสนั่น “ยุติธรรม” ปลอยผูตองขัง 4 พัน

รายหลุดทันที 

เม� อวันพุธ เวลา 10.50 น. ในการ

ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาฯ เปนประธานการประชุม 

มีวาระพิจารณาราง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา 

(ฉบับที่..) พ.ศ..... ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล                                          

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงสาธารณสุข และ ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคภูมิใจไทย พรอมคณะ เปนผูเสนอ 

ในวาระที่หนึ่งรับหลักการ โดยมีนายศุภชัย                                           

ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคภูมิใจไทย                                                  

อภิปรายหลักการและเหตุผลของรางกฎ 

หมายดังกลาว

ผูส� อขาวรายงานวา ส.ส.ฝายคานสวน

ใหญเปนหวงราง พ.ร.บ.ดังกลาว แมเปน

เร� องดี นํากัญชามาใชทางการแพทยรักษา

โรค แตเปนหวงเร� องมาตรการควบคุมการ

ใชกัญชาจะคุมไมได รวมถึงคาธรรมเนียม

การขออนุญาตปลูกกัญชามีราคาแพงถึง                                                  

50,000 บาท โดยนายวิรัตน วรศสิริน 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคเสรีรวมไทย กลาววา 

ดูแนวโนมแลวรางกฎหมายฉบับน้ีไปไกลเกิน

กวากัญชาทางการแพทย 

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานคนไทย

ติดเชื้อ 2.6 พันราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย   

“อนุทิน” เผยมีความพยายามคืนความเปน

ปกติสุขใหกับประชาชนมากที่สุด เปาหมาย

คือการถอดหนากาก ใชชีวิตอยางปกติ เปด

ทุกอยาง ไมมีขอจํากัดใดๆ สธ.จอลดระดับ

เตือนภัยโควิดกลาง  มิ.ย.นี้

เม� อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค                                                      

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ                                                          

ศบค. รายงานสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 2,688 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 2,680 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

2,680 ราย, มาจากเรือนจําและสถานที่ตอง

ขัง 8 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 4,130 ราย อยู

ระหวางรักษา 25,426 ราย อาการหนัก 

708 ราย ใสทอชวยหายใจ 340 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 21 ราย เปนชาย 10 

ราย หญิง 11 ราย

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เปดทาเรือทาชาง-

สาทร บอกส� อชอบทําให โมโห หลังถาม

ทําไม “ชัชชาติ” ไมมาตอนรับ “ฝายคาน” 

ยังไมเคาะช� อ รมต.ถูกซักฟอก “สุทิน” อาง

คนโดนจองกฐินเยอะ ตองเคาะเหลือ 5-6 

คน มั่นใจ 10 มิ.ย.ไดขอสรุป “พิธา” ผวา

ฝายสปริงโหวต “ประวิตร” ต้ัง “นิโรธ” น่ัง                                                            

โฆษกประจําตัวหัวหนาพรรค พปชร. “มิ่ง                                                          

ขวัญ” เปดตัว “พรรคโอกาสไทย” ป.ป.ช. 

ฟน 2 พอลูกตระกูลวิลาวัลย “สุนทร-กนก

วรรณ” คดีรุกปา อช.เขาใหญ ฐานหนุน 

จนท.รัฐออกโฉนดมิชอบ สงศาลฎีกาเพิก

ถอน “รมช.ศธ.” ผิดจริยธรรมรายแรง ซ้ํา

รอย “ปารีณา”  

เม� อวันที่ 8 มิ.ย. ตั้งแตชวงเชา 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปนประธานเปดทาเรือ

ทาชาง-สาทร “SMART PIER SMART 

CONNECTION” พรอมดวย พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา รมว.มหาดไทย, นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม, นายอธิรัฐ รัตน

เศรษฐ รมช.คมนาคม, น.ส.กานตกนิษฐ 

แหวสันตติ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ, 

น.ส.พัชรินทร ซําศิริพงษ ส.ส.กทม. และ

โฆษกพรรคพลังประชารัฐ, น.ส.ไตรศุลี ไตร

สรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรี และหน�วยงานที่เกี่ยวของ

จุดแรก นายกฯ เยี่ยมชมบริเวณจุด

เช� อมตอระบบขนสง ลอ ราง เรือ และจุด

ใหบริการบนทาเรือสาทร ณ บริเวณดาน

หนาทาเรือสาทร เขตบางรัก ซึ่งเปนศูนย

รวมการใหบริการดานคมนาคมแกนักทอง

เท่ียวและประชาชนท่ัวไป มี 19 หน�วยงาน                                                          

จากสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยนายกฯ                      

ไดทดสอบระบบและสอบถามปญหา อุปสรรค

การทํางาน พรอมใหกําลังใจเจาหนาที่ ขอ

ใหเรียนรู พัฒนาการทํางานใหสอดคลอง

กับเทคโนโลยีในปจจุบัน

OR ขยายธุรกิจ

เคร� องด� ม

ไทยโพสต • เสียงแตก! “กนง.” มีมติ 4 ตอ  

3 คงดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% ตอป พรอม

สงสัญญาณหมดยุคใชนโยบายดอกเบี้ย

ต่ํา คํานึง 3 ปจจัยทยอยปรับขึ้นในเวลาที่

เหมาะสม ขุนคลังชี้ประเมินรอบคอบแลว                   

ยังเปนหวงการฟนตัว ศก.ในประเทศ

เม� อวันที่ 8 มิถุนายน นายปติ ดิษย

ทัต ผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

(ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) เปดเผยภายหลัง

การประชุมวา ที่ประชุม กนง.มีมติ 4 ตอ 

3 เสียง ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% 

โดย 3 เสียงเห็นควรใหขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

0.25% ตอป เพราะการฟนตัวเศรษฐกิจและ                            

ความเสี่ยงดานเงินเฟอ

แจงวัฒนะ • “นารี ตัณฑเสถียร” ผงาด 

นั่งอัยการสูงสุดหญิงคนแรกของประเทศ   

ที่ประชุม ก.อ.มีมติเอกฉันทเห็นชอบใหดํารง

ตําแหน�งตอจาก “สิงหชัย” เตรียมเสนอช� อ

ใหวุฒิสภาเห็นชอบ 

ที่สํานักงานอัยการสูงสุด ศูนยราช 

การฯ แจงวัฒนะ เม� อวันที่ 8 มิถุนายน นาย

พชร ยุติธรรมดํารง ประธานคณะกรรมการ

อัยการ (ก.อ.) เปนประธานการประชุม ก.อ. 

โดยมีวาระสําคัญในการเสนอช� อผูดํารงตํา 

เเหน�งอัยการสูงสุดคนใหม ตอจากนายสิงห

ชัย ทนินซอน อัยการสูงสุด ที่จะพนวาระ

บริหารวันที่ 30 ก.ย.65 

โดยที่ประชุม ก.อ. มีมติเอกฉันทเห็น

ชอบให น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ 

สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดํารงตําแหน�ง

อัยการสูงสุดคนใหม สืบเน� องจากนายสิงห

ชัย ทนินซอน อัยการสูงสุดคนปจจุบันจะ

มีอายุครบ 65 ปบริบูรณ ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 นี้ ซึ่งตามกฎหมายจะตองพน

จากตําแหน�งอัยการสูงสุด ไปดํารงตําแหน�ง

อัยการอาวุโส ตามความในมาตรา 39 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัย 

การ พ.ศ.2553 

โดยขั้นตอนตอไป สํานักงานอัยการ

สูงสุดจะดําเนินการตามข้ันตอนของพระราช

บัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 

พ.ศ.2553 มาตรา 10 โดยจะมีหนังสือกราบ

เรียนประธานวุฒิสภา เพ� อใหนําเขาที่ประ 

ชุมวุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ และ

เม� อไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว ก็

จะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพ� อทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ตอไป

สําหรับ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร วาที่

อัยการสูงสุด คนที่ 17 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  10  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9339

อิสรภาพแหงความคิด

นารี ตัณฑเสถียร

กนง.เสียงแตก

คงดอกเบ้ีย0.5%
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15

14

6หนา...

หนา...

หนา...

‘นารี’อสส.หญิงคนแรก

กอ.ชงวุฒิสภาเห็นชอบ

ศาลประหาร

‘อดีต ผกก.โจ’ ลูกนอง

เมดเวเดฟ : ข้ัวอํานาจโลก

ที่มีสหรัฐฯ เปนแกน

กําลังลมสลาย

อานตอหนา 15

ฟน‘รมช.ศธ.’รุกปา

กัญชาผานสภาฉลุย

หนูประเดิมถกบอรด



ากกรณีที่ตั้งแต่ 9 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป จะมีการ “ปลด

ล็อกกัญชา” เพราะจะเริ่มมีการบังคับใช้ ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง “ระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5 

พ.ศ.2565” ซึ่งประกาศดังกล่าวทำาให้ต่อไป พืชกัญชาและส่วนต่างๆ 

ของพืช เช่น ใบ และช่อดอก จะไม่ใช่ยาเสพติดให้ โทษ ยกเว้นนำาไป

สกัดเป็นสารสกัด และมีปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) 

มากกว่า 0.2% ส่วนการจะนำาส่วนต่างๆ ของกัญชา ไปทำาเป็น

ผลิตภัณฑ์ ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย และดำาเนินการตามคุณภาพ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.อาหาร 

พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.เครื่องสำาอาง

โดยพบว่าภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวง

สาธารณสุขมีการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้

ไว้แล้วหลายจุด 

ในภาพใหญ่ “พลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี” ได้ตั้ง 30 กรรมการเพื่อ

มาดูแลเรื่องการบูรณาการกัญชา-กัญชง ใน

ช่วงกำาลังรอให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

เร่งผลักดัน “ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ” ที่เข้า

สู่การพิจารณาของสภาวาระแรกไปเมื่อวันพุธที่ 

8 มิ.ย.ที่ผ่านมา 

ซึ่งคำาสั่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ตั้งให้รองนายกรัฐมนตรีที่

ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น

รองประธานคนที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรอง

ประธานคนที่ 2 และมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็น

กรรมการและเลขาธิการ เพื่อทำาหน้าที่ต่างๆ เช่น เสนอแนะนโยบาย

และมาตรการส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาการใช้กัญชาและกัญ

ชง ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม และประโยชน์อื่นๆ ต่อ

คณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

ส่วนเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงว่าหลังปลดล็อกกัญชาแล้วจะมี

ปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ประชาชนไม่รู้ข้อกฎหมายทั้งหมด อาจจะ
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2 ในประเทศ

ายหลังความย่อยยับในสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร (ส.ก.) ของพรรคพลังประชารัฐ และความยับเยิน

ในศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง และ

นายสกลธี ภัททิยกุล ดูเหมือนองคาพยพของพรรคพลังประชารัฐกำาลัง

มีความพยายามจะปฏิรูปพรรคใหม่ 

โดยเฉพาะปฏิบัติการ ‘ข่าวปล่อย’ ให้ ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มาเป็นสมาชิกพรรค

พลังประชารัฐ พร้อมกับดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรคเต็มตัว 

ในขณะเดียวกัน ได้ โยก ‘บิ๊กป้อม’ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ขึ้นหิ้งไปเป็น

ประธานที่ปรึกษาพรรคแทน 

ข่าวดังกล่าวที่ โพล่งขึ้นมากลางปล้อง ยังมีส่วนหนึ่งที่มองว่า 

เป็นข่าวเสี้ยมให้ 2 ป. ‘บิ๊กตู่’ กับ ‘บิ๊กป้อม’ แตกคอกันเฉกเช่นกับทุก

ครั้งที่ผ่านมา หากแต่ครั้งนี้อาจไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว 

มันดูเป็น ‘โมเดล’ ที่เหมือนมีใครบางคน และคนบางกลุ่มใน

พรรคพลังประชารัฐ โดยเฉพาะซีกที่ใกล้ชิดกับ ‘บิ๊กตู่’ อยากจะให้

พรรคหน้าตาเป็นแบบนี้    

และหากดูปฏิกิริยาของแนวร่วม ‘บิ๊กตู่’ โดยเฉพาะในโซเชียลมี

เดีย เหมือนกับจะขานรับโมเดลนี้ ประหนึ่งเป็นขบวนการ ‘ไอโอ’ ที่

วางแผนกันเอาไว้ 

ทางหนึ่งเหมือนเป็นการ ‘โยนหินถามทาง’ กับแนวร่วม และ

อีกทางหนึ่งเหมือนกดดัน ‘บิ๊กป้อม’ ให้หลีกทางน้อง เพื่อกอบกู้พรรค 

โดยใช้กระแสและเสียงสนับสนุนของแนวร่วมซีกนี้เพื่อพา ‘บิ๊กตู่’ ไป

อยู่ ณ จุดจุดนั้น  

สิ่งบ่งชี้ที่ช่วยเพิ่มน้ำาหนักว่า ‘ข่าวปล่อย’ ครั้งนี้ ไม่ได้มาจาก

คนนอกพรรค หรือแม้แต่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และ

หัวขบวนพรรคเศรษฐกิจไทย คือการที่ ‘ไพบูลย์ นิติตะวัน’ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ปักใจเชื่อว่าต้นตอมาจาก 

‘สมาชิกพรรค’ 

สมมติฐาน ‘คนนอกพรรค’ ค่อนข้างเบาหวิว หากเพียงแค่

ต้องการเสี้ยมให้ ‘บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม’ แตกคอกัน ซึ่งสามารถเปิดหน้ายุยง

ได้ โดยไม่ต้องปิดบังอำาพราง กลัวใครจะรู้  

อีกจุดน่าสังเกตคือ การอ้างว่า ‘บิ๊กป้อม’ พยายามโน้มน้าว

ให้ ร.อ.ธรรมนัส รีเทิร์นพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งย้อนแย้งกับการที่จะ

ให้ ‘บิ๊กตู่’ มานั่งเป็นหัวหน้าพรรค เพราะทุกคนต่างรู้ว่า ทั้ง 2 คน

เหมือนเส้นขนานแล้ว 

นอกจากนี้ ชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส ยิ่งจะทำาให้พรรคพลังประชา

รัฐเสียคะแนนจากแนวร่วมของ ‘บิ๊กตู่’ แล้วยังทำาให้ภาพ ‘บิ๊กป้อม’ ดู

แย่ ที่คิดจะเอาหอกข้างแคร่กลับมา  

จุดประสงค์เหมือนเป็นการสร้างความชอบธรรมให้ต้องมีการรี

เซตพรรคพลังประชารัฐครั้งใหญ่ก่อนศึกเลือกตั้งทั่วไปที่กำาลังจะเกิด

ขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 

มีความพยายามถอดบทเรียนความล้มเหลวในการเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.และสนามเลือกตั้ง กทม.ที่เพิ่งเสร็จสิ้น และหวังจะใช้ โมเดลนี้กอบ

กู้ซากปรักหักพังของพรรค   

บางส่วนในพรรคมีความเชื่อว่า สนามเลือกตั้ง กทม.ที่พรรค

ไม่ประสบความสำาเร็จ ส่วนหนึ่งมาจาก ‘ความไม่ชัดเจน’ ของ ‘บิ๊ก

ตู่’ ว่าจะสนับสนุนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.คนใด มีความคลุมเครือระหว่าง 

พล.ต.อ.อัศวิน และ นายสกลธ ีและการไม่มีตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. คือ

อีกจุดอ่อนของพรรคที่ไม่มีอะไรไปขาย  

มีการเล่นการเมืองภายในของคนกันเอง โดยเฉพาะ 2 เขต ที่

พรรคพลังประชารัฐได้ที่นั่ง ส.ก. ทั้งหนอกจอกและดินแดง คือ 2 เขต

ที่กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ของ พล.ต.อ.อัศวิน ไม่ได้ส่งผู้สมัคร ส.ก.  

สำาหรับผู้สมัคร ส.ก.ในกลุ่มรักษ์กรุงเทพ ได้รับการสนับสนุนแบบ

ลับๆ จาก ร.อ.ธรรมนัส ขณะเดียวกันกลุ่มดังกล่าวส่งผู้สมัคร ส.ก.ทุกเขต 

ยกเว้นท่ีหนองจอกและดินแดง ท่ีผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคพลังประชารัฐ 

ซ่ึงอยู่ในการดูแลของ ร.อ.ธรรมนัสเช่นกันชนะการเลือกต้ัง 

ส่วนผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ ไม่ได้เป็นคนของ 

ร.อ.ธรรมนัสแพ้ราบคาบ โดยมีการยกเหตุว่า หากไม่มีการตัดคะแนน

กันเองของผู้สมัคร ส.ก.ของทั้ง 2 กลุ่ม อย่างน้อยซีกนี้น่าจะเหลือ 

ส.ก.สักครึ่งจากที่ส่งทั้งหมด  

โดยมีการมองกันว่า เป็นความจงใจให้เป็นแบบนี้  

ในช่วงที่ไม่มีความชัดเจนว่า ‘บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม’ จะเอาอย่างไรใน

การเลือกตั้งครั้งหน้า ส่งผลให้บรรดา ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐค่อน

ข้างสับสนว่าจะต้องเดินอย่างไร จึงมีความพยายามชูโมเดลกู้วิกฤต

กระแสคือ ชู ‘บิ๊กตู่’ คนเดียวโดดๆ ไปเลย  

ทำาให้ชัดเจนไปเลยว่า พรรคพลังประชารัฐเป็นของ ‘บิ๊กตู่’ เพื่อ

ดึงแนวร่วมกลับมา หลังจากผละออกไปจากความหวาดระแวงที่ 

ร.อ.ธรรมนัสสร้างไว้ครั้งก่อน  

ขณะเดียวกัน ขอร้องให้ ‘บิ๊กป้อม’ ไปอยู่หลังฉาก เป็นผู้จัดการ

อยู่ด้านหลัง เพื่อล้างภาพเหตุการณ์ล้ม ‘บิ๊กตู่’ ในอดีตออกไปให้หมด 

บางคนในพรรคยังเชื่อว่า ‘บิ๊กตู่’ ยังพอขายได้ใน กทม.และภาค

ใต้ หากรีเซตพรรคใหม่ เอาให้ชัดๆ  

เพียงแต่โมเดลนี้ ไม่มีทางสำาเร็จหาก ‘บิ๊กป้อม’ ไม่ยอม ซึ่งคน

รอบตัว ‘บิ๊กป้อม’ ไม่ยอมแน่ เพราะต้องยอมรับว่า เกมเขย่า ‘บิ๊กตู่’ ก็มี

ปฐมเหตุมาจากการลดอำานาจ ‘บิ๊กป้อม’ ด้วยการหดเก้าอี้เหลือแค่รอง

นายกฯ ไม่ได้ดูทั้งทหาร ตำารวจ  

ถ้ามีการดึง ‘บิ๊กป้อม’ ไปแอบอยู่ด้านหลังอีกคำารบ ความระหอง

ระแหงระหว่างพี่น้องอาจถลำาลึกกว่าเดิม 

ที่สำาคัญ อย่าลืมว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐให้

ความเคารพ ‘บิ๊กป้อม’ มาอันดับ 1 ไม่ใช่เพราะแค่เป็นหัวหน้าพรรค

หรือเจ้านาย หากแต่ที่ผ่านมาพี่ใหญ่บูรพาพยัคฆ์ดูแล ส.ส.และสมาชิก

พรรคราวกับลูก  

ดังน้ันแม้จะเป็นโมเดลท่ีมีเจตนาดีเพื่อหวังไปต่อได้ทางการเมือง 

แต่ในทางปฏิบัติมันยาก..ที่จะไปถึง. 

ชี้แจงข้อมูลตรงไปตรงมา

ตอบทุกข้อสงสัยของสังคม

าถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านกรณี                                                                          

กองทัพบกตั้งงบประมาณให้สำานักงานพัฒนาวิทยา 

ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. พิสูจน์

ทราบเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจีที 200 จำานวน 757 เครื่อง ทั้ง

ที่เครื่องดังกล่าวเคยถูกหน่วยงานในและต่างประเทศตรวจ

พิสูจน์แล้วพบว่าไม่สามารถทำางานได้จริงตามที่ปรากฏใน

สัญญา มีการฟ้องร้องดำาเนินคดีเรียกค่าเสียหายกับบริษัทผู้

ผลิตจนมีการจ่ายชดเชย และผู้กระทำาผิดได้รับการลงโทษ จน

คดีที่ยุติกลายเป็นข่าวใหญ่ลือลั่นสนั่นโลกไปแล้ว

ต้นเรื่องในการเสนอให้ สวทช.พิสูจน์ทราบนั้นมาจาก

กองทัพบก ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ ได้รับความเสียหายไม่

ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ ทำาให้มีการสอบถามไปยังกระทรวง

กลาโหม จนโฆษกกระทรวงกลาโหมต้องรวบรวมข้อมูลชี้แจง

ถึงต้นเรื่องที่สำานักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือส่งมาให้กองทัพ

บกดำาเนินการพิสูจน์ให้ทราบความเพื่อสิ้นสงสัยทั้ง 757 เครื่อง 

ป้องกันมิให้ผู้ถูกกล่าวหาใช้เป็นข้ออ้างในการอุทธรณ์ เป็นไป

ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่อัยการในฐานะทนาย

ของหน่วยงานรัฐต้องดำาเนินการให้รัดกุม

ตามมาด้วยคำาชี้แจงของรองโฆษกสำานักงานอัยการ

สูงสุดที่ไล่ไทม์ไลน์การดำาเนินการอย่างละเอียดเพื่อให้สังคมได้

พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือห้วงเวลาใน

การที่อัยการส่งหนังสือไปที่กองทัพบก การพิพากษาคดีในศาล

ปกครองถึงที่สุดเมื่อไหร่ เพื่อชี้ให้เห็นว่าการผ่าพิสูจน์ตามการ

ร้องขอของอัยการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไม่จำาเป็น และไม่มีผลต่อคดี

อีกต่อไปแล้ว พร้อมทิ้งท้ายว่าการตั้งงบประมาณในปี 2565 

ตามที่เป็นข่าวนั้น อาจเป็นความต่อเนื่องในกระบวนการทำางบ

ประมาณของหน่วยงานราชการ

กว่ากองทัพบกจะตั้งตัวได้ก็ใช้เวลาหลายวัน ถึงจะ

ออกมาชี้แจงแบบกระท่อนกระแท่น โดยยืนยันว่าจะไม่มีการ

ผ่าพิสูจน์อีกต่อไป และในปี 2565 ไม่มีการตั้งในรายการงบ

ประมาณในส่วนนี้ และยังไม่มีการเซ็นสัญญากับหน่วยงานรัฐ 

ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ก็ออกมายืนยันเช่นกันว่าไม่มีเรื่องนี้ในร่างพระราช

บัญญัติงบประมาณปี 2566 และยังไม่มีการใช้งบดังกล่าวใน

ปี 2565 เพราะไม่มีการเบิกงบกลางรายการดังกล่าว เท่ากับว่า

ไม่มีการใช้งบประมาณส่วนนี้ 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านยังคงเดินหน้าเปิดข้อมูลให้เห็น

ว่าหน่วยงานในกองทัพบกที่ตั้งโครงการมีการเขียนบรรจุเรื่องนี้

อยู่จริง กลายเป็นคำาถามว่า แล้วความจริงเป็นอย่างไร เพราะ

อีกฝ่ายอ้างเรื่องข้อมูลที่เป็นเอกสาร ตัวหนังสือ ในขณะที่

กองทัพบกที่ถูกกล่าวหา ให้ข้อมูล 2 ส่วน โดยสัมภาษณ์ครั้ง

แรกบอกว่ายังไม่ได้ ใช้งบประมาณดังกล่าว สามารถคืนใน

กระบวนการงบประมาณได้ เพราะไม่ผ่าพิสูจน์เครื่องแล้ว จาก

นั้นกลับมีการชี้แจงเป็นข้อมูลผ่านไลน์กลุ่ม เลยไปถึงขั้นว่ายัง

ไม่มีการตั้งงบประมาณเลย

การชี้แจงดังกล่าวกลับยิ่งทำาให้เกิดคำาถามสงสัยคาใจ

มากขึ้น เพราะหน่วยงานต้นเรื่องไม่มีการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อ

ตอบคำาถามของสังคมทุกข้อให้สิ้นกระแสความ ซึ่งหากข้อมูล

ทุกอย่างถูกต้องและไม่มีอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้น ก็น่าจะนำามา

เปิดเผย ทั้งเอกสารและข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ต้อง

ให้ฝ่ายการเมืองมาชี้ประเด็นลดความน่าเชื่อถือองค์กร ซึ่ง

ทำาหน้าที่ด้านความมั่นคง หวังล่อเป้าสร้างคะแนนนิยมให้กับ

กลุ่มที่ป่าวประกาศโค่นล้มเผด็จการ  ยกเว้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น

มีปัญหาและไม่กล้าที่จัดการให้ถูกต้องจริงๆ.

คำ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายของ

รัฐบาลชุดนี้อยู่แล้ว และเราก็ต้องทำาให้เต็มที่ แต่พลวัต

การเมืองตอนนี้มีหลายปัจจัยที่ต้องคำานึงร่วมกัน เพราะมีทั้ง

ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และมีฝ่ายที่สปริงโหวตอยู่ ตัวเลขตรง

นั้นยังไม่ชัดเจน ซึ่งคณิตศาสตร์การเมืองตอนนี้ยังตอบอะไร

ชัดเจนไม่ได้. 

โมเดลลดเบื้องหน้า ‘บิ๊กป้อม’ 

ชู ‘บิ๊กตู่’ ชัดๆ กู้วิกฤต คิดได้แต่ยาก 

ภ

นำาไปสู่การทำาผิด จนมีคดีความเกิดข้ึน รวม                                                     

ถึงข้อเป็นห่วงเรื่องผลกระทบในเชิงสังคม 

เช่น ทำาให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

จะติดยาเสพติดมากขึ้น เพราะต่อไปกัญชา

จะหาได้ง่ายขึ้น สามารถปลูกเองได้ ใน

เคหสถาน และอีกหลายประเด็นที่ประชาชน

ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมด เรื่องดังกล่าวเป็น

จุดที่ภาครัฐก็เป็นห่วงไม่น้อย หลังจากมีการ

เปิดเสรีกัญชา ตั้งแต่ 9 มิ.ย.นี้ 

เรื่องดังกล่าวทำาให้ “อนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข” 

ออกคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 667/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะ

กรรมการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ 

โดยมีกรรมการ เช่น หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ เป็น

ประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เช่น อธิบดีกรมการแพทย์-อธิบดีกรมสุขภาพ

จิต-เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น 

มีหน้าที่หลักๆ เช่น วางแผน กำาหนดแผนงาน เพื่อสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ และสุขภาพ-บูรณาการการ 

ดำาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ-ขับเคลื่อนการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการ                                                      

แพทย์และสุขภาพ ที่ถูกต้องสู่ประ 

ชาชนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

ด้านท่าทีจากฝ่ายนิติบัญญัติ-

วุฒิสภา ทาง “นพ.เจตน์ ศิรธรา

นนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ

สาธารณสุข (กมธ.สาธารณสุข) 

วุฒิสภา” ให้ความเห็นในเชิงเป็น

ห่วงผลกระทบที่จะตามมาหลังจากนี้ 

โดย “นพ.เจตน์ ประธาน 

กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา” ระบุ

ว่า หลังประกาศเรื่องกัญชามีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. จะมี

ช่องว่างไปจนถึงช่วงที่มีการประกาศ

ใช้ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ที่สภา

กำาลังพิจารณาอยู่ ซึ่งช่องว่างดัง

กล่าวคือ การปลูกกัญชา การเสพ

กัญชา การนำาเข้าส่งออก ดอกกัญชา 

กัญชาแห้ง ที่ต่อไปจะไม่ผิดกฎหมาย

ก็เท่ากับเปิดเสรีเพื่อนันทนาการและ

สันทนาการ ไม่ใช่เสรีทางการแพทย์ ที่จะมีผลตามมามากมายกับเด็ก 

เยาวชนและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ-ผู้มีอาชีพขับรถ ผู้มีอาชีพต้องใช้

การตัดสินใจ ที่หากไปเสพกัญชาก็อาจมีผลกระทบตามมา เนื่องจากยัง

ไม่มีกฎหมายควบคุมออกมา เพราะเมื่อยกเว้นไม่ให้เป็นยาเสพติดแล้ว 

จะควบคุมอย่างไร ตรงนี้ต้องมีการออกกฎหมายมารองรับ ซึ่งกฎหมาย

ควบคุมยังไม่ออกมา 

“นพ.เจตน์” ระบุว่า ที่กลัวที่สุดคือประเทศไทยจะเป็นประเทศ

ส่งออกกัญชา เพราะก่อนหน้านี้ส่งออกไม่ ได้ เนื่องจากเป็นยาเสพ

ติด พอปลดล็อก ก็เท่ากับไม่มีความผิด นำาเข้าและส่งออกก็ไม่มีความ

ผิด จะกลายเป็นประเทศส่งออก เพราะประเทศอื่นๆ ยังให้กัญชาเป็น

ยาเสพติดอยู่ ก็จะทำาให้มีการลักลอบส่งออก เพราะหลายประเทศก็

อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ แต่อีกหลายประเทศไม่ให้ใช้เลย 

ประเทศที่เปิดเสรีให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการมีแค่ 2 ประเทศคือ อุ

รุกวัยกับแคนาดา ส่วนสหรัฐอเมริกามี 19 มลรัฐ ที่ใช้เพื่อสันทนาการ 

แต่อีก 36 มลรัฐ ใช้ทางการแพทย์ จึงถือว่าสหรัฐยังไม่ได้รับรองให้

ใช้เพื่อสันทนาการ แต่สหรัฐกำาลังจะออกกฎหมายให้ใช้กัญชาเพื่อ

สันทนาการหรือนันทนาการ ที่ผ่านสภาผู้แทนของสหรัฐไปแล้ว และ

รอเข้าวุฒิสภาของสหรัฐ 14 ก.ค.นี้ ซึ่งหากผ่านก็จะเป็นการรับรอง

กัญชาในรูปของประเทศเป็นประเทศที่ 3 แต่เราไม่ได้ตั้งใจเปิดเพื่อ

สันทนาการ ตามคำาพูดของ รมว.สาธารณสุข แต่ว่ามันจะเป็นเพราะ

เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย เพราะตอน รมว.ออกประกาศเรื่องนี้ 

เมื่อ ก.พ.2565 ทาง รมว.สาธารณสุขคงไม่ได้มีเจตนาให้เกิดช่องว่าง 

เพราะคงคิดว่าจะออกกฎหมายกัญชามารองรับได้ทัน แต่เมื่อเกิดเหตุ

ขึ้นมา กฎหมายกัญชาออกมาไม่ทัน 9 มิ.ย. 

“ผมก็เคยเสนอให้ขยายเวลาการปลดล็อกกัญชาออกไปอีก 

90-120 วัน เพื่อรอให้ร่างกฎหมายกัญชาประกาศใช้ก่อน แต่ก็ไม่ทัน

แล้ว และเมื่อไม่เลื่อนการบังคับใช้ โดยจะมีผล 9 มิถุนายนนี้ ก็น่า

ห่วงว่าจะเกิดช่องว่างและอาจจะเกิดผลเสียบางอย่างตามมา เพราะ

เมื่อไม่ผิดกฎหมาย ก็จะมีคนอาศัยช่องว่างตรงนี้ส่งออก ค้ากัญชา 

ค้าออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้ ในสถานบันเทิง แต่ที่น่าห่วงคือ เด็ก

เยาวชนจะไปมั่วสุมสูบกัญชา ตรงนี้คือสิ่งที่น่าห่วง” ประธาน กมธ.

สาธารณสุข วุฒิสภาระบุ

หลังจากนี้ต้องรอดูว่า เมื่อปลดล็อกกัญชา ตั้งแต่ 9 มิ.ย.นี้จะมี

ผลกระทบอะไรตามมาหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องที่หลายคนเป็นห่วง เช่น 

“คนสูบกัญชาแล้วออกมาขับรถยนต์ อาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้อง

ถนนเพิ่มขึ้นมากหรือไม่” เพราะคนดื่มสุรา-เบียร์ ยังพอดูอาการกัน

ออก มีการวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ได้ แต่คนเสพกัญชาแล้วมาขับ

รถ ไม่สามารถไปวัดได้และดูอาการได้ยาก 

ขณะเดียวกัน สภาและวุฒิสภาคงต้องเร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ. 

กัญชา กัญชงฯ ที่เสนอโดย ส.ส.พรรคภูมิใจไทย เพื่อออกมาปิดช่อง

โหว่ หลังปลดล็อกกัญชาโดยเร็วที่สุด. 

ปลดล็อกกัญชา 9 มิ.ย. 

สภาเร่ง กม.อุดช่องโหว่ ‘พี้’ ตาหวาน  

จ

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์
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3บทความ-ในประเทศ

มื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว ท่ีประชุมสภาถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายปี 66 จบวาระหน่ึง มีมติรับหลักการไปเรียบร้อย 

แต่ความดรามาน้ันยังไม่จบ นอกจากกรณีกองทัพบกขอ 

งบกว่า 7 ล้านบาท ไปผ่าเครื่องจีที 200 เพื่อใช้สำาหรับต่อสู้ฟ้อง 

ร้องเรียกค่าเสียหายจากเอกชนแล้ว

ยังมีควันหลงในห้องประชุมสภา ระหว่าง “พรรคก้าวไกล” 

กับ “สาธิต” ด้วย!!!

เจ๊ไหม-ศิริกัญญา ตันสกุล หน่ึงใน ส.ส.ชูโรงของก้าวไกล 

เปิดฉาก “แฉ” ว่า ไลน์กลุ่มท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข 

มีการปล่อยข่าวปลอมกล่าวหา

พรรคก้าวไกลจะตัดบำานาญ

ข้าราชการ ฉะน้ันขอให้ยุติ

ภายหลัง ส .ส . ไหม

อภิปรายเสร็จ พรรคต้นสังกัด

ทวีตข้อความว่า “แฉไลน์กลุ่ม 

รมว.แพร่เฟกนิวส์! ศิริกัญญา 

มาดุ โชว์ไลน์หลุดกลุ่มท่ีปรึกษา

รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข กลาง

สภา คนชื่อ ‘สาธิต’ ปล่อยเฟก 

นิวส์ ใส่ร้ายพิธา ปมตัดบำานาญ

ข้าราชการ”

เมื่อเป็นดังน้ัน ร้อนถึง สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต้องโต้แย้ง เนื่องจากน่าจะทำาให้

ตนเองได้รับความเสียหาย

“จากการช้ีแจงจับประเด็นได้ว่า คนท่ีวิพากษ์วิจารณ์พิธา

และพรรคก้าวไกล ชื่อสาธิตจริงๆ แต่ไม่ใช่สาธิต ปิตุเตชะ ส่วน

กลุ่มไลน์กลุ่มไหนน้ัน ไม่แน่ใจ  ไม่ยืนยันว่ากลุ่มไหน ไม่ทราบว่า

เป็นใคร แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มท่ีกล่าวอ้างไว้จะจัดการให้”

นอกจากน้ี “หมอต๋ี” ขย้ีต่อเรื่องการอภิปรายของ “พิธา  

ล้ิมเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ท่ีว่างบบำานาญข้าราชการ

เป็นภาระของประเทศ และบอกอีกว่า “ต้องกล้าหาญ และรับผิด

ชอบในส่ิงท่ีอภิปรายไป”

...ท่ีสำาคัญ ไม่มีการปล่อยเฟกนิวส์ เพราะคนชื่อ  “สาธิต” 

ระบุแค่ว่างบบำานาญเป็นตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศ ไม่

ได้บอกว่าพรรคเสนอตัดบำานาญข้าราชการอย่างท่ีพรรคก้าวไกล

ละเมอไปเอง

จากน้ัน หัวหน้าพิธา ว่าต่อ “ไม่ได้มีนโยบายยกเลิกบำานาญ 

เราเพียงแค่ขอความร่วมมือให้พิจารณาว่าจะทำาอย่างไร ให้

สวัสดิการประชาชนเทียบเท่าบำานาญข้าราชการ แล้วการท่ีไลน์

กลุ่มฯ เขียนว่า เลือกพรรคก้าวไกลเข้าไปจะทำาให้ข้าราชการ

เดือดร้อน อย่าไปเลือกพวกมัน เรื่องน้ีทำาให้พรรคผมเสียหาย 

และเป็นข่าวปลอม”

อืม ทวีตของก้าวไกลไม่รู้ว่าต้ังใจบิดให้คนอ่านแต่หัวโปรย

เข้าใจผิดหรือเปล่า แต่ท่ีแน่ๆ หัวหน้าพรรคได้แก้ต่างกลางสภา

เป็นของแถมซะอีกน่ี หุหุ.

  มินน่ีเม้าธ์

เฟกนิวส์บำานาญ ขรก.

เ

‘ชัชชาติ’ถกแผนแก้รถติดซ้ำาซากกทม.

ศึกหวย ‘แอปเป๋าตัง’

สาธิต ปิตุเตชะ

นท่ีสุด.....

ผมก็ค้นพบจนได้ว่า “อะไรคือปัญหาของชาติ”?

ไม่ใช่เงินเฟ้อ รถติด น้ำามันแพง ข้าวแกงข้ึนราคา หมาคลับ                      

เฮาส์ น่ันหรอก

“หวยครับ...หวย”

หรือ “สลากกินแบ่งรัฐบาล” น่ันตะหาก คือ “ปัญหาของชาติ” ท่ี

แท้ทรู!

ชนชาวหวย ร้องทุกข์ถึงเทวดาให้ช่วยแก้ปัญหา “ขายเกินราคา” 

มาแรมชาติ

แต่รัฐบาลไหนๆ มา ก็แก้ไม่ได้ นอกจากแก้ไม่ได้แล้ว ยังฉวยโอกาส

อ้าง “ดีมานด์-ซัพพลาย” พิมพ์สลากฯ เพ่ิมเข้าไปอีก 

จนตอนน้ี ประชากร ๖๕ ล้านคน

แต่พิมพ์สลากฯ ขาย งวดละกว่า ๑๐๐ ล้านฉบับ!

เป็นสินค้าชนิดเดียวในโลกท่ี “ย่ิงเพ่ิม-ย่ิงแพง” จนทุกคนบอกว่า ต่อ

ให้เป็นเทวดาเหาะลงมาด้วย 

ก็แก้ “หวยขายเกินราคา” ไม่ได้!

สรุป ทุกคนเชื่อ “เจ้าพ่อ-เจ้าแม่” ท่ีกุมกลไก “ตลาดหวยเกินราคา” 

ฤทธ์ิเดชเหนือกว่าเทวดาและระบบรัฐ

แต่มาวันน้ี.........

รัฐบาลใช้วิธี “หนามยอก-เอาหนามบ่ง” กับเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ด้วย

การนำาสลากฯ กว่า ๕ ล้านใบขาย ๘๐ บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

แพล็บเดียว “เกล้ียง”!

ถ้าดูตามโจทย์ คนต้องเฮ ว่าหนามรัฐบาล ตำาสกัดหนามเจ้าพ่อ-เจ้า

แม่ถูกทางแล้ว แม้มีขาย ๘๐ บาท แค่ ๕ ล้านใบ อีกต้ังร่วมร้อยล้านใบ ยัง

อยู่ใต้กลไกเจ้าพ่อก็ตาม

เพราะอย่างน้อย เป็นการ “เปิดช่องทาง” ให้ผู้ซ้ือ “เลือกซ้ือ” ได้ 

ในราคา ๘๐ 

แต่ผลของการท่ีรัฐบาลทำาให้ถูก เกิดปรากฏการณ์ “จักรวาลนฤมิต” 

ในโลกข่าวสารท่ีสยึมก๋ึยข้ึน

นำามาให้อ่านขำาๆ อย่าคิดมาก กับข่าวตามสื่อทุกวันน้ี

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

 “ไทยรัฐออนไลน์”

ชาวเชียงใหม่ร้องโอ๊ย! หวยแพง อัปราคาพุ่งแตะ ๑๒๐-๑๓๐ ต่อใบ 

หลังหวย “เป๋าตัง” ขายหมดเกล้ียง

๗ มิถุนายน:ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

ชาวเชียงใหม่แห่ร้องทุกข์ หลังพลาดซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก

แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนต้องออกตามหาซ้ือตามแผงต่างๆ 

แต่ปรากฏว่า แผงหวยหลายแห่งถือโอกาสปรับราคาข้ึนสูงถึงใบละ 

๑๒๐-๑๓๐ บาทเลยทีเดียว

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

แต่เรื่องเดียวกัน “ผู้จัดการออนไลน์” รายงานข่าวว่า

ผู้จัดการออนไลน์ ๖ มิ.ย.๖๕

ผู้ค้าสลากคนพิการเชียงใหม่ครวญ “สลากดิจิทัล” ทำาแผงหวยเงียบ

หลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ....ฯลฯ......

แม่ค้าหวยท่ีตลาดสิริวัฒนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บอกว่า ภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีซบเซาทำาให้หลายเดือนท่ีผ่านมายอดขายลดลงมาก 

และเชื่อว่าการเข้ามาของสลากดิจิทัลท่ีเปิดขายในราคา 80 บาท จะ

ทำาให้ยอดขายหายไปมากกว่าน้ีในงวดต่อๆ ไป 

แต่ก็ยินดีกับคนไทยท่ีได้ซ้ือหวยถูก

หากจะให้แม่ค้าขายราคา 80 บาท ยอมรับว่าเป็นไปได้ยาก เพราะท่ีรับ

มาขายแต่ละงวด ราคาต่อใบก็สูงกว่าน้ีหลายบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีโควตา

ของตัวเอง ต้องไปรับมาอีกที 

และเมื่อปฏิเสธไม่ได้ ก็ขอให้เหลือโควตาสำาหรับผู้ค้าในส่วนของร้าน

ค้า แผงขาย และผู้ค้ารายย่อย และผู้ค้าเร่ ขอพ้ืนท่ีได้ทำาอาชีพเล้ียงครอบครัว

ขณะท่ีแม่ค้าอีกคนหน่ึงมองว่า แม้จะมีสลากดิจิทัล แต่เชื่อว่าร้านขาย

หวยแบบออนไซต์ยังพออยู่ได้ 

เพราะยังมีคนอีกกลุ่มหน่ึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและคนท่ีไม่ถนัดใน

การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ท่ียังต้องการเลือกซ้ือลอตเตอร่ีด้วยตัวเอง และได้

ลอตเตอร่ีกลับบ้านทันที 

แต่ในอนาคตหากสลากดิจิทัลเข้ามาแทนท่ีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงต้องเลิก

อาชีพ

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

ดูทางเหนือแล้ว ดูทางอีสานบ้าง “โคราชเดลี” รายงานข่าว ดังน่้ี

Korat Daily

กลุ่มคนเดินเร่กระทบหนัก ขายสลากฯ ไม่ออก เพราะคนหันไปซ้ือสลาก 

80 บาท และสลากออนไลน์ จำาเป็นต้องลดปริมาณรับซ้ือล อตเตอร่ีลงเท่าตัว

7 มิถุนายน 2565 กลุ่มผู้มีอาชีพเดินเร่ขายลอตเตอร่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ท่ี

ไม่มีโควตาเป็นของตัวเอง ต้องรับซ้ือลอตเตอร่ีจากย่ีป๊ัวมาขายต่ออีกทอด ต่าง

ได้รับผลกระทบ 

หลังจากกองสลากฯ ได้เปิดจำาหน่ายสลากดิจิทัล และมีโครงการขาย

สลากในราคา 80 บาท อำาเภอละ 1 จุด ทำาให้ประชาชนหันไปซ้ือสลากออนไลน์

ใบละ 80 บาทมากกว่า 

ส่งผลให้ผู้ค้าเร่ขายลอตเตอร่ีขายไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อน ต้องลด

ปริมาณการรับซ้ือลอตเตอร่ีจากย่ีป๊ัวลงจากเดิมเกือบคร่ึง 

ซ่ึงจากเดิม เคยรับซ้ือจากย่ีป๊ัวมาขายต่องวดละ 1,000 ใบ แต่พอกอง

สลากฯ มีโครงการขายสลากออนไลน์ในราคาใบละ 80 บาท ก็ลดลงเหลือเพียง 

600 ใบเท่าน้ัน เพราะหากขายไม่หมดก็ต้องแบกรับภาระสลากท่ีเหลือตกค้างเอง 

นางอำาพร อายุ 47 ปี และ น.ส.แสงวลี อายุ 44 ปี ผู้มีอาชีพเร่ขาย

ลอตเตอร่ี บอกตรงกันว่า 

“หลังจากรัฐมีโครงการขายสลากออนไลน์ในราคาใบละ 80 บาท ก็ได้

รับผลกระทบ ขายไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อน จนต้องลดจำานวนรับซ้ือสลากจาก

ย่ีป๊ัวลงเกือบคร่ึง เพราะกลัวขายไม่หมด 

ขณะท่ีบางคนก็ชะลอยังไม่ขายในงวดน้ีไปก่อน จากผลกระทบดังกล่าว 

ก็อยากให้รัฐบาลได้พิจารณาจัดสรรโควตาให้กับคนเดินเร่ขายลอตเตอร่ี 

จะได้ไม่ต้องไปรับซ้ือต่อจากย่ีป๊ัวในราคาแพงเฉล่ียใบละ 91-93 บาท 

แล้วต้องมาขายต่อใบละ 100 บาท 

ซ่ึงหากมีโควตาเป็นของตัวเองก็จะสามารถขายในราคาใบละ 80 

บาทได้”

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

ขำาดีเนอะ

สำานักหน่ึงบอก แอปเป๋าตัง ทำาให้หวยขายเกล้ียง หวยแผงฉวย

โอกาสอัปราคาแพงข้ึนไปอีก จนต้องแห่กันไปร้องทุกข์ว่าหาซ้ือไม่ได้

แต่อีกสองสำานักบอก “แอปเป๋าตัง” ทำาหวยแผงเงียบสนิท ยอดขาย

ด่ิงเหว คือเหลือเบะ

เถอะ จะแบบไหนก็ช่าง แต่ผมจะบอกว่า แอปเป๋าตังขายหวย ๘๐ 

บาท ทำาให้เกิดปฏิบัติการเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ “จับผู้ค้ารายย่อย” เป็นตัวประกัน 

เร่ิมข้ึนแล้ว!

รัฐบาลจะแก้ยังไง ผมจนปัญญา แต่คุณ “Kittitouch Chaiprasith” 

ยกเคสจากข่าวไทยรัฐออนไลน์ โพสต์ความเห็นไว้ดังน้ี

Kittitouch Chaiprasith

ถ้าวันน้ีผมเป็นผู้นำารัฐบาล แล้วเจอแบบน้ี พรุ่งน้ีผมจะประกาศ

นโยบายเร่งด่วนทันทีว่า 

ให้กองสลากเพ่ิมโควตาขายสลากดิจิทัล จาก 5.17 ล้านใบ เป็น 20 

ล้านใบ (จากสลากท้ังระบบ 100 ล้านใบ) ภายใน 2 เดือนข้างหน้า 

และจะวางยุทธศาสตร์เลยว่า จะเพ่ิมจนเป็นสลากดิจิทัลถึง 50 ล้าน

ใบ (จาก 100 ล้านใบ) ภายในส้ินปี 2565!!! 

(หมายเหตุ: 5.17 ล้านใบ เดือนแรกน้ี เป็นโควตาท่ียึดมาจากพวก

ทำาผิดกฎ ท่ีเอาไปขายให้แพลตฟอร์มออนไลน์ แล้วเปิดให้รายใหม่มาขาย

ในระบบเป๋าตังแทน) 

เหตุการณ์แบบน้ี คล้ายกับท่ีสิงคโปร์ ช่วงปี 1980 ในยามท่ีเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจและน้ำามันแพง 

แต่พนักงานสายการบินสิงคโปร์และสหภาพแรงงานโวยวายเรื่อง

ค่าแรงและช่ัวโมงการทำางาน ท่ีจะขอค่าแรงสูงๆ แต่บริการห่วยแตก และ

โดนร้องเรียนเป็นประจำา 

นายกฯ ลีกวนยู ประกาศเลย เรียกสหภาพฯ มาคุย และประกาศ

เลยว่า ยุติการกระทำาเช่นน้ีซะ หรือจะให้โละพนักงานเหล่าน้ันท้ิงให้หมด 

เพราะไม่คิดถึงประชาชนในยามยากลำาบาก 

โดยเขาบอกว่า “ผมจะส่ังสอนพวกคุณ และให้ประชาชนชาว

สิงคโปร์ช่วยผมสอนบทเรียนแก่พวกคุณ!!” 

ซ่ึงเพียงแค่ 1 ชม.ต่อมา พวกสหภาพฯ ก็หยุดจับสายการบิน

สิงคโปร์เป็นตัวประกันทันที เพราะรู้ว่า “ผู้นำาเอาจริง” และประชาชน

พร้อมสนับสนุน

วันน้ี “สลากดิจิทัล” ได้รับคำาชื่นชมจากประชาชนท้ังประเทศ และ

แค่ 4-5 วันกลับขาย 5.17 ล้านใบจนหมดได้ มันเหมือนเสียงประชาชนอยู่

ข้างรัฐบาลในเรื่องน้ี 

หากไม่คิดจะดำาเนินการยามน้ี ก็ไม่รู้ว่าจะทำาตอนไหนแล้วครับ

อย่าทำาให้เสียโอกาสดีๆ ในการแก้ปัญหาคร้ังน้ีครับ

------------------------------

ซ้ือผ่านเป๋าตังไว้ ๒ ใบ ถ้าถูกจะ “ปิดประเทศ” เล้ียงทันทีเลย!

สนิท-ยอดขายด่ิงเหว

นายกสมาคมผู้ค้าสลากคนพิการเชียงใหม่ครวญ ยอดขายด่ิงเหว เหตุ 

“สลากดิจิทัล” พ่นพิษ ทำาแผงขายสลากเงียบเป็นเป่าสาก จนต้องทำาใจล่วงหน้า

พร้อมรับสภาพขาดทุนจากการขายสลากท่ีเหลือเต็มแผง

ขณะท่ีผู้ค้ารายย่อยเดือดร้อนท่ัวหน้า โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่มีโควตาเป็น

ของตัวเอง โดนผลกระทบหนักท้ังข้ึนท้ังล่อง จนสู้ไม่ได้แทบทุกทาง 

เหตุต้องรับสลากมาจากย่ีป๊ัวในราคาต้นทุนท่ีแพงกว่า 80 บาทแล้ว 

ทำาให้จำาเป็นต้องขายเกินราคา หว่ันสุดท้ายอาจต้องจำาใจเลิกอาชีพ

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า บรรยากาศการซ้ือขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลงวดประจำาวันท่ี 16 มิ.ย.65 ตามแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างๆ 

ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นไปอย่างเงียบเหงา 

ซ่ึงปัจจัยสำาคัญอย่างหน่ึงเน่ืองมาจากงวดน้ี เป็นงวดแรกท่ีทาง

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เร่ิมทำาการขายสลากดิจิทัล หรือสลากกินแบ่ง

รัฐบาลท่ีทำาการสแกนนำาเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์มขายผ่าน

ทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง ในราคาใบละ 80 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 

ซ่ึงปรากฏว่า ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี 

นับต้ังแต่ท่ีเร่ิมเปิดขายวันท่ี 2 มิ.ย.65 และเพียงแค่วันท่ี 6 มิ.ย.65 ก็ถูก

ขายจนหมดท้ัง 5 ล้านใบ....ฯลฯ.......

---------------------------------

หนังสือพิมพ์ประจำาจังหวัด “เชียงใหม่นิวส์” เขาออกสำารวจ แล้ว

รายงานไว้ ดังน้ี

เชียงใหม่นิวส์

แผงหวยเชียงใหม่กังวล สลากดิจิทัลฉุดยอดขาย ยินดีคนไทยได้ซ้ือหวย

ถูก แต่ขอพ้ืนท่ีได้ทำาอาชีพ

หลังจากท่ีสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นวันแรกเมื่อวานน้ี (2 มิ.ย.) 

และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยในวันแรก มียอดขายกว่า 2.4 ล้าน

ใบ จากจำานวนสลากท้ังหมด 5,279,500 ฉบับ

ล่าสุดในวันน้ี (3 มิ.ย.65) ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนท่ีสำารวจย่านขายลอตเตอร่ี

ใ

ระบบจราจร โดยไม่ใช้งบภาค

รัฐ 4.ความปลอดภัยทางข้าม 

ทางม้าลาย ในด้านกายภาพ 

กทม.รับผิดชอบ ดังนั้นจะร่วมกัน

พิจารณาจุดเกิดอุบัติเหตุซ้ำาซาก 

จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เพื่อจำากัด

ความเร็วบนถนน ลดความเสี่ยง

เกิดอุบัติเหตุ และ 5.รถจักรยาน

ยนต์ที่ปัจจุบันเพิ่มขึ้น ดังนั้นจะ

พิจารณาทำาช่องจราจรสำาหรับ

จักรยานยนต์ โดยพิจารณาถนน

ที่มีความกว้าง รวมทั้งจัดทำาจุด

จอดรถจักรยานยนต์ที่บริเวณ

สี่แยก เพื่อป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม กทม.ขอ

ความร่วมมือประชาชนช่วยกัน

รักษาวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

บนท้องถนน เชื่อว่าจะเห็นการ

ปรับปรุงที่ดีขึ้น สัปดาห์หน้าจะ

ร่วมกับ บก.จร.ลงพื้นที่จุดที่รถ

ติดซ้ำาซากและจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

ซ้ำาซาก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาก่อน

มีแนวทางแก้ไข

นายชัชชาติยังกล่าวถึง

กระแสข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า

พีอาร์เกินจริง (Over PR) ว่า ตน

ไม่ได้พีอาร์เกินจริง  แต่อยากให้

ประชาชนเห็นว่า กทม.และส่วน

ราชการทำางานกันอย่างไร  พร้อม

น้อมรับทุกอย่าง  เชื่อว่าเป็นทาง

เลือก ของประชาชน ขณะนี้เลือก

ตั้งเสร็จแล้วไม่จำาเป็นต้องพีอาร์

อะไร  พีอาร์ ไปก็ไม่มีประโยชน์  

แต่อยากให้เห็นการทำางานและ

ให้กำาลังใจคนทำางานช่วยกันแก้

ปัญหา ส่วนเหตุผลที่ต้องไลฟ์ 

เฟซบุ๊กเพราะแนวร่วม  เช่น การ

จราจร ทุกคนจะได้ร่วมกันแก้ไข

ปัญหาและเคารพกฎจราจร  ขอ

ขอบคุณสำาหรับคำาวิจารณ์  บาง

ผลงานไม่ใช่ของเรา เป็นของผู้

ว่าฯ กทม.คนก่อน หลายอย่างมี

มาก่อนแล้ว ดังนั้นอย่าให้มันมี

ประเด็น เพราะเราทำาด้วยความ

ตั้งใจจริงที่ต้องการสื่อสาร

เมื่อถามถึงกรณีคนต่าง

จังหวัดที่ต้องการจะมีสิทธิ

เสรีภาพในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

เช่นเดียวกับ กทม. นายชัชชาติ 

กล่าวว่า ทุกคนอยากจะมีการ

ปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการ

ตนเอง  มองว่าในอนาคตคงจะ

เกิดขึ้นเพราะเป็นการกระจาย

อำานาจ  ซึ่งต้องดูในข้อกฎหมาย

ใหญ่อีกครั้ง  อย่างไรก็ตาม  ผู้

ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการ

แต่งตั้งทำางานได้ดี  จึงขอเป็น

กำาลังใจให้ทุกคน  หากประชาชน

ต่างจังหวัดมีอะไรแนะนำา กทม.

พร้อมที่จะนำามาปฏิบัติ. 

พ.ร.บ.คู่ชีวิตเสร็จไม่ทัน

แขวนรอรบ.หน้าทำาได้
ทำาเนียบรัฐบาล • นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรค

ก้าวไกลเห็นว่า เหตุใดรัฐบาล

จึงไม่จัดทำาร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตให้เหมือนกับการ

สมรสของชายหญิงทั่วไปว่า นั่น

คือสิ่งที่เขาไปรับฟังกันมาว่าถึง

อย่างไรก็ไม่เหมือนกับทั่วไป จึง

ไม่จำาเป็นต้องทำาให้เหมือน  โดย

ในบางประเทศใช้แบบนี้ แต่บาง

ประเทศใช้ระบบที่เหมือนกัน 

เพราะเหตุนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน

จึงบอกว่าไม่ต้องทำาร่าง พ.ร.บ.คู่

ชีวิต แต่ ให้แก้ ไขประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ตรง

ไหนเขียนว่าชายและหญิง ก็ให้

เปลี่ยนเป็นชายกับชาย  หญิงกับ

หญิง หรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งตน

ได้อธิบายแล้วว่าเราคิดว่าคนละ

ระบบ จึงต้องทำาคู่ขนาน แล้วก็

ให้ไปลงรายละเอียดในกฎหมาย

แต่ละฉบับนั้น 

ผู้สื่อข่าวถามถึงเหตุผล

ที่ เขาระบุว่ าทุกคนเป็นคน

เหมือนกัน นายวิษณุกล่าวว่าก็

เป็นคนเหมือนกัน แต่ปฏิบัติให้

เหมือนกันโดยที่ ไม่จำาเป็นต้อง

เป็นระบบเดียวกันก็ได้ อาทิ 

ทุกคนคือข้าราชการ แต่ทำาไม

พลเรือน ทหาร ตำารวจจึงใช้  

พ.ร.บ.คนละฉบับ เมื่อถามอีก

ว่าถ้าร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตที่คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ส่งไปประกบ

กับร่างกฎหมายที่ฝ่ายค้านเสนอ

แล้วยังไม่ผ่านทันในรัฐบาลชุด

นี้ จะยังค้างอยู่ในการพิจารณา

ของสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ 

นายวิษณุกล่าวว่ายังค้างอยู่ใน

สภา เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติ

ว่าเมื่อสภาสิ้นอายุลง  ร่าง

กฎหมายที่ยังไม่เสร็จก็ให้ค้างไว้ 

และเมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา

รับหน้าที่แล้วก็ให้ยืนยันร่างกฎ

หมายนั้นๆ ต่อสภาภายใน 60 

วัน แล้วยกมาดำาเนินการต่อไป

ได้ แต่ถ้าไม่ยืนยันก็ถือว่าร่าง

นั้นตกไป

เมื่อถามว่า เมื่อร่าง 

พ.ร.บ.นี้ เข้าสู่สภาคิดว่าจะ

เกิดการโต้เถียงกันอย่างกว้าง

ขวางหรือไม่ นายวิษณุกล่าว

ว่าแน่นอน มิฉะนั้นกฎหมาย

แบบนี้คงออกมาเมื่อ 20 ปีที่

แล้ว ก็เพราะอ่อนไหวนี่แหละ 

อ่อนไหวในความรู้สึก ประเพณี 

วัฒนธรรม และศาสนา ต่างก็

อ่อนไหวทั้งนั้น เมื่อถามอีกว่า

คิดว่าจะทันในสมัยประชุมสภา

นี้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ถ้า

ไม่ทันในสมัยนี้ก็ยังมีอีก 1 สมัย

ประชุม ซึ่งตนคิดว่าน่าจะทันใน

รัฐบาลนี้ แต่ถ้าไม่เสร็จก็ทิ้งเอา

ไว้แล้วไปว่ากันใหม่ในรัฐบาล

หน้า ซึ่งเขาอาจถอน ทำาให้ตก

แล้วเสนอใหม่หรือร่างใหม่ก็ได้ 

ขณะที่นายพิธา ลิ้มเจริญ

รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและ

หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าว                                        

ว่า วันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์

ของคนที่ต่อสู้ เพื่อความเท่า

เทียม โดยกฎหมายฉบับแรก

คือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่

ให้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะสร้าง

ครอบครัวและวางแผนชีวิต 

ซึ่ งจะต้องพิจารณาร่วมกับ

ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตของ ครม.

ด้วย ที่ยังไม่อนุญาตให้สิทธิร่วม

กันวางแผนชีวิตในการสร้าง

ครอบครัว เพราะคำาว่าคู่ชีวิต

กับสมรสเท่าเทียมไม่เหมือนกัน.

ชี้ทำาหวย2ตัว3ตัวต้องรื้อกม.
ทำาเนียบรัฐบาล • นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  

กล่าวถึงกรณีนายชาญกฤช เดช

วิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะอนุกรรมการศึกษา

แนวทางและมาตรการในการ

แก้ไขปัญหาการขายสลากเกิน

ราคาที่กำาหนด เสนอความคิด

เกี่ยวกับการออกสลากตัวเลข 3 

หลัก คล้ายหวยใต้ดิน 2 ตัวและ 

3 ตัว เป็นห่วงจะผิดกฎหมาย

เหมือนในอดีตหรือไม่ว่า ยังคิด

ไม่ออก เพราะคำาพิพากษาของ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ระบุว่า ภายใต้ พ.ร.บ.สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถ

ทำาได้ โดยเฉพาะมาตรา 5 ที่

ระบุว่า อำานาจและวัตถุประสงค์

ของสำานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่ระบุว่า 1.กองสลาก 

มีอำานาจออกสลากกินแบ่ง

รัฐบาล 2.มีอำานาจในการพิมพ์ 

สลากกินแบ่งรัฐบาล และ 

3.มีอำานาจดำาเนินการตามข้อ 1 

และข้อ 2 ซึ่งตอนนั้นนึกว่าการ

ดำาเนินการออกหวย 2 ตัวและ 3 

ตัวจะเข้า 3 ข้อ แต่พอศาลบอก

ไม่ใช่เพราะข้อ 1 คือสลากกิน

แบ่ง แต่ที่ทำาคือสลากกินรวบ จึง

ทำาไม่ได้ ถ้าจะทำาให้ได้ก็ต้องแก้ 

พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้

รัฐบาลก็เคยคิดแก้แต่คดียังอยู่

ในศาล หากแก้ขณะนั้นจะตอบ

สังคมไม่ได้ ต้องรอให้คดีจบก่อน 

และตอนนี้คดีจบแล้วตนก็ถูก

ฟ้องและเขายกฟ้องไปแล้ว ดัง

นั้นหากจะทำาก็ต้องแก้กฎหมาย.

จตุจักร • “ผู้ว่าฯ กทม.” ถก “บก.จร.” แก้ปัญหารถติด  เผยสัปดาห์

หน้าเตรียมทำาแผนที่จุดติดซ้ำาซาก ลั่นไม่ Over PR ชี้เลือกตั้งจบแล้ว 

ทำาไปก็ไม่มีประโยชน์  เผยอยากให้ประชาชนรู้การทำางานของ กทม. 

เม่ือวันท่ี 8 มิ.ย. ท่ีกอง

บังคับการตำารวจจราจร (บก.

02) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร หารือ

ร่วมกับ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้ว

แสงเอก รอง ผบช.น. ดูแลเรื่อง

การจราจร กองบังคับการตำารวจ

จราจร  (บก.จร.) เรื่องการจัดการ

จราจรในกรุงเทพฯ โดยมีนาย

ประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำานวย

การสำานักการจราจรและขนส่ง 

กทม. คณะผู้บริหารร่วมลงพ้ืนท่ี

นายชัชชาติกล่าวภาย

หลังการหารือว่า เนื่องจาก

ปัจจุบันการจราจรเป็นเรื่องเร่ง

ด่วนที่ประชาชนประสบปัญหา

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วง

ที่เปิดภาคเรียนและมีฝนตกใน

พื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งวันนี้เป็นนิมิต

หมายที่ดีที่จะร่วมมืออย่างเข้ม

ข้น โดยเบื้องต้นจากการหารือ

มีข้อสรุปที่จะดำาเนินการร่วมกัน 

5 ข้อ คือ 1.ร่วมมือกันอย่างเข้ม

ข้นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้ง กทม., กองบังคับการตำารวจ

จราจร (บก.จร.), กระทรวง

คมนาคม, องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.), รถไฟฟ้า 

2.ตั้งหน่วยบัญชาการศูนย์ร่วม 

ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เข้ม

แข็ง ดังนั้นจะต้องจัดเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

เทศกิจ, ขสมก. เข้าไปนั่งควบคุม

เพื่อประสานงานแก้ ไขปัญหา 

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

ท่าช้างโดยเรือไฟฟ้า เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือท่าช้าง-สาทร “SMART PIER SMART  CON-

NECTION” 

นอกจากนี้  กทม.จะจัดทำาแผนที่

จุดรถติดซ้ำาซากเพื่อร่วมกัน

แก้ไขบรรเทาปัญหาการจราจร 

ตลอดจนจัดประชุมติดตามการ

แก้ไขปัญหาทุก 1 เดือน 

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวอีกว่า 

3.ปัจจุบัน กทม.มีกล้องซีซีทีวี  

5 หมื่นตัว ใช้ด้านการจราจร

เพียง 1 พันตัว แต่ปัจจุบัน 

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าซึ่ง

เป็นระบบภาพรวมสัญญาณไฟ

จราจรทั้งหมด ดังนั้นจึงจะจัด

ตั้งคณะทำางานร่วมกัน  เพื่อ

ปรับปรุ งระบบบริหารการ

จราจรให้มีประสิทธิภาพภายใน 

1 ปี ขณะเดียวกันจะมีการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำา

เทคโนโลยีมาออกใบสั่ง เพื่อนำา

รายได้จากค่าปรับมาใช้ลงทุน



มาแลวในอดีตจนเกิดศัพทแสลงเกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายที่ ไม

ชอบมาพากลวา ‘ตอยอดทอดสะพาน’ และ ‘ชักบันไดหนี’ ที่ทําให

นายตํารวจบางคนไดประโยชน (มาตรา 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 80, 82, 83, 84 และมาตรา 169/1)

หก - ใหประชาชนรวมประเมินตํารวจ

กําหนดใหนําผลการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนไดรับ

จากตํารวจมาประกอบการพิจารณาประกอบการแตงตั้งโยกยาย

ดวย แตขอออนในจุดเดนนี้คือไมมีรายละเอียดระบุไวชัดเจนวาทํา

อยางไร (มาตรา 74 วรรคสอง)

เจ็ด - หามยกเวนกฎเกณฑในทุกกรณี

ปรับปรุงแกไขจากรางที่ผานวาระ 1 โดยตัดบทบัญญัติที่เปด

ชองใหมีขอยกเวนทุกกรณีในการจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑการแตง

ตั้งโยกยายที่กําหนดไวในกฎหมายหลัก (มาตรา 69 วรรคสาม และ 

80 วรรคสอง)

แปด - ใหเหลือแตงานตํารวจแท

กําหนดให โอนยายงานที่ไมใชงานตํารวจแท คือปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมออกไปใหหน�วยงานอ� นอยางมีขั้นตอน แม

ขั้นตอนออกจะยาวไปสักหน�อย (มาตรา 155-160)

ในทั้ง 8 ประเด็นที่ยกมาเปนตัวอยางนี้ บางประเด็นไมมี                           

ความเห็นแตกตางกันระหวางกรรมาธิการเสียงขางมากกับกรรมา                                

ธิการเสียงขางนอยผูสงวนความเห็นและสมาชิกผูสงวนคําแปร

ญัตติ แตก็มีบางประเด็นที่มีความเห็นตาง ตองอภิปรายและลงมติ

กันในที่ประชุม ผลการลงมติในบางประเด็นอาจมีผลลดทอนหรือ

เปลี่ยนแปลงความเปนขอเดนบางประเด็นไดเชนกัน

หากจะถามวาเปน ‘การปฏิรูปตํารวจ’ ในความหมายที่แท

จริงไดจริงหรือไม?

ไมอาจตอบเต็มปากเต็มคําวา ‘ใช’!

และเทาที่ยกมาเปนเพียงตัวอยางนี้จะกลายเปน ‘8 ขอเดน

เล็ก’ ไปทันที เม� อเทียบกับ 1 ขอดอยที่ปรากฏใหเห็น

เพราะตองไมลืมวา ‘หัวใจสําคัญ’ ของการปฏิรูปตํารวจ

รวมถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นกอนถึงศาลที่

ประชาชนคาดหวัง และจะไดรับประโยชนแทจริง จับตองได โดย

มีอุทาหรณจากคดีตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงหลายปมานี้ นอกเหนือ

จากหลักเกณฑการแตงตั้งโยกยายที่ โปรงใสเปนธรรมขจัดการวิ่ง

เตนและการซื้อขายตําแหน�งไดแลว ยังคือประเด็นเกี่ยวกับ ‘ระบบ

การสอบสวน’ ทั้งหมด อันเปรียบเสมือนเปนกระดุมเม็ดแรกของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

รางกฎหมายตํารวจฯ ใหมฉบับนี้ยังแตะ ‘ระบบการสอบ 

สวน’ นอยไป!

ดานหนึ่ง - ในตัวรางพระราชบัญญัติตํารวจฯ สายงาน

สอบสวนยังคงไมเปนอิสระชัดเจนในการทําสํานวนคดีถึงขั้นมีผู

บังคับบัญชาเฉพาะของสายงานตัวเองในทุกระดับชั้น เหมือนที่เคย

ปรากฏในรางของคณะกรรมการชุดทานอาจารยมีชัย ฤชุพันธุ 

อีกดานหนึ่ง - รางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ห็น “ทักษิณ ชินวัตร” หรือ “พ่ีโทน่ี วูดซัม” ท่ีมาพรํ่าเพอ

ในคลับเฮาสหัวขอ “ราชการไทย ทําดีก็ได ทําไวก็เปน” 

ก็ไดแตสงสารวาชายชราในวัยใกล 73 ป ยังทําตัวไดคง

เสนคงวาในการยกกนตัวเอง แลวตําหนิติติงคงอ� นอยูไม

เคยเปลี่ยนแปลง เพราะแตละเร� องที่พูดนั้นเหมือนกับไมมีกระจก

ใหสองดูตัวเองอยางไรอยางนั้น แลวก็มิวายที่จะทําตัวเปนไอหอย

ไอ โหนตามระเบียบ ...• ลาสุดก็

บอกวา “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” และ

ตัวเองมีความขยันเหมือนกัน และ

ยังเปนคนทํางานโปรงใส พิโธ! ถา

โปรงใสจริงจะมีวลีเด็ด “บกพรอง

โดยสุจริต” แลวตัวเองจะตองหนี

คําตัดสินลงโทษจําคุกไปอยูตางประ                                                

เทศทําไม หรือจะเปนอยางกูรูกฎหมาย                                                              

อยาง “ดร.เหลิม” ที่บอกวา “ทัก 

ษิณไมไดทําผิดกฎหมาย แตทํา

สิ่งที่กฎหมายหาม” เรียกวาวาท

กรรมที่ทําใหบรรดานักกฎหมายกุม

ขมับกันเลยทีเดียว ...• ที่ ขําไมออกเขาไปอีกคือ การวิพากษ

วิจารณวา “7 ส.ส.งูเหา” ของพรรคเพ� อไทยนั้นไดรับวัคซีนทุก

เดือน เพราะตองไมลืมวาในยุคสมัยต้ังแตไทยรักไทยมา ใครกันแน�

ท่ีเปนตนตํารับในการจายเงินเดือน ส.ส.กันเลา ไมงั้น “สัมภเวสี

เหลี่ยม” จะสามารถชี้นกเปนนก ชี้ ไมเปนไม ใหซายหันขวาหัน

จนเขานินทากันวาสมาชิกพรรคเปนขี้ขาหรือ งานนี้เลยตองยก 

สํานวนไทยที่บอกวา “วาแตเขาอิเหนาเปนเอง” มาใหพี่ โทนี่ ได

สําเหนียก เสียบาง ...• ถึงบอกวาชีวิตพี่โทนี่น�าสงสาร แมจะมี

เงินมีทองเปนพันเปนหม� นลานบาท แตดูเหมือนก็ยังไมเพียงพอใน

การสนองความตองการอํานาจ และการไดรับการยกยองเทิดทูน 

แตนับวันสังคมก็เริ่มจะมูฟออนแลว คงเหลือก็แตคลับเฮาสของ

กลุมแครที่รวมกันสรางรวมกันปนมาที่พยายามจะให “พี่โทนี่” อยู

ในกระแสตอไป โดยหวังวาจะกลับมาเมืองไทยแบบเทๆ บอกได

คําเดียววา หาก “พี่เหลี่ยม” ยังไมรูจักตักน้ําใสกะโหลกชะโงกดู

เงาตนเองแลว ก็มีแตการกลับประเทศไทยในแนวนอนเทานั้น ที่

จะมีทางเปนได ...• พูดถึง “ชัชชาติ” แลวไมพูดถึงขาวของพอ

เมือง กทม.ไมได เพราะนับตั้งแตผลการเลือกตั้งที่ผานมาจนถึง

ปจจุบันก็ยังมีทั้งขาวและภาพใหขึ้น

หนาหนึ่งในหนังสือพิมพและโลก

ออนไลนกันอยูตอเน� อง จนถูก ตั้ง

คําถามวาพีอาร โอเวอร ไปหรือไม

อยางไร ซึ่งเจาตัวก็ปดวาไมใช แค

อยากใหประชาชนเห็นวา กทม.และ                                              

สวนราชการทํางานกันอยางไรเทา 

นั้น แหม! ไมรูวาการทําแบบนี้จะ

ยืนระยะในตําแหน�งผูวาฯ หรือไม                                              

อยางไร เพราะ ภาพจําในยุคน่ังเกาอ้ี 

รมว.คมนาคมนั้นก็จําไดเหมือนกัน

วาวันแรกก็นั่งรถเมล ไปทํางาน แลวหลังจากนั้นก็ไมเคยปรากฏ

ภาพดังกลาวอีกเลย ...• ที่น�าสนใจเม� อผูวาฯ กทม.บอกอยากให                                                    

คนกรุงรูเร� องการทํางาน แลวทําไมถึงไมไปรวม พิธีเปดทาเรือ

ทาชาง-สาทร “SMART PIER SMART CONNECTION” เลา 

หรือเพราะมี “พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา” นายกฯ และ รมว.กลา                                                 

โหมมาทําหนาที่ประธานเปด เลย อีหลักอีเหล� อไมอยากใหเห็น

ภาพผูวาฯ กทม.ยกมือไหวนายกฯ และเปนเพียงไมประดับในงาน

กันจะ ทั้งที่งานนี้แมจะบอกไมใชการทํางาน แคพิธีเปดทาเรือเทา 

น้ัน แตอยาลืมวาในหลายๆ ขอของการหาเสียงผูวาฯ ชัชชาติน้ัน ก็

เก่ียวของกับการคมนาคมทางนํ้าทางคลองมิใชหรืออยางไร แลวทํา               

ไมถึงไมไปรวมงานดวย หรือจะบอกวาทาเรือทาชาง-สาทรไมใช

สวนหน่ึงของ กทม.จะ ...• หันมาเร� องหวยกันบาง เพราะดูเหมือน

ต้ังแต ขายผานแอปเปาตังในราคา 80 บาท จนทําใหสลากจํานวน

กวา 5 ลานหมดเกล้ียงในเวลาไมถึง 1 สัปดาห ก็ทําให “ชาญกฤช 

เดชวิทักษ” ผูชวยรัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกฯ ท่ีน่ังเกาอ้ีประธานคณะ

อนุกรรมการศึกษาแนวทางและ

มาตรการในการแกไขปญหาการขาย

สลากเกินราคาท่ีกําหนด ผุดไอเดีย

ปลุกผีหวย 2-3 ตัวข้ึนมาอีกคร้ัง แต

ก็คงไมงาย เพราะ เนติบริกรอยาง                                                 

“วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมน                                                 

ตรี  ซ่ึงเคยเปนจําเลยในคดีหวย 2-3                                                       

ตัว มาแลวบอกชัดแจงวาคําพิพาก 

ษาศาลฎีกาช้ีชัดวาหามทําสลากกิน

รวบ ทําไดแตสลากกินแบง หากจะ

ทําตองแกกฎหมายหลัก ซ่ึงดูเวลาท่ีเหลือของรัฐบาลแลวบอกไดคํา

เดียววาไมงายแน�ๆ  ...• ดูเหมือนวันพุธน้ีไมใชพุธแหงการพูดหรือเดิน

ทาง แตเปนพุธทางกฎหมายโดยเฉพาะ เพราะในการประชุมสภาผู

แทนราษฎรน้ันมีกฎหมายสําคัญๆ รอถกกันเปนทิวแถว ไมวาจะเปน

เร� อง กฎหมายกัญชา กฎหมายสุรากาวหนา และกฎหมายสมรส

เทาเทียม โดยเฉพาะ 2 กฎหมายหลังน้ันพรรคกาวไกลหมายม่ันปน

มืออยางมาก แตเห็นแลวก็ไดแตปลง เพราะ พฤติกรรมของ “พิธา 

ล้ิมเจริญรัตน” หัวหนาพรรคกาวไกลและลูกหาบน้ัน เรียกวาถอด

แบบมาจาก “พ่ีโทน่ี” อยางไรอยางน้ัน โดยเฉพาะเร� องกฎหมาย

สมรสเทาเทียมท่ีไปดอยคากฎหมายคูสมรสของคณะรัฐมนตรี และ

ยกของตัวเองดีเลิศประเสริฐศรี น่ีหรือพรรคท่ีเรียกรองความเทาเทียม

ทางสังคม แคการเสนอกฎหมายในลักษณะเดียวกันแตแตกตางในบริบท

ยังทําไดขนาดน้ี แลวจะเช� อเร� องเทาเทียมเทากันไดแคไหนเลา ...•

วิษณุ เครืองาม

ทักษิณ ชินวัตร

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

ลยาณมิตรถามกันเขามาพอสมควรวารางพระราชบัญ 

ญัติตํารวจฯ ฉบับที่ผานการพิจารณาของกรรมาธิการ

รัฐสภา โอเคมั้ย ดีมั้ย หรือปฏิรูปไดจริงมั้ย เพราะเห็นผม

ขลุกอยูกับเร� องนี้มาใกลจะ 5 ปรอมรอแลว ทั้งแถลงขาว 

ใหสัมภาษณ โพสตบอกกลาวเลาเร� อง ณ พื้นที่นี้ รวมทั้งอภิปราย

ในสภาตางกรรมตางวาระมาเกิน 100 ครั้งแลวกระมัง หนักบาง

เบาบาง ในเม� อรางจะเขาสูการพิจารณาวาระ 2, 3 ในรัฐสภา 9-10 

มิถุนายน 2565 นี้แลว ขอ ‘คําตอบสุดทาย’ หน�อยเถอะ 

คิดอยางรอบคอบบนพื้นฐานความเปนจริงแลว ขอฟนธงวา

สมควรลงมติ ‘ใหผาน’ วาระ 3 ออกมาบังคับใชครับ

เพราะเปนการเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบันที่มี ‘ขอดี’ มากพอ

สมควร

ขอหยิบยกมาเปนตัวอยางสัก 8 ประเด็น 

จะเรียกวา 8 ขอเดนก็พอได…

หนึ่ง - เพิ่มความเปนธรรมใหประชาชน

ยกระดับความเปนธรรมใหกับประชาชนจากการปฏิบัติหนา 

ท่ีท่ีบกพรองหรือผิดพลาดของตํารวจ โดยสรางกรรม 

การชุดใหมช� อ ‘ก.ร.ตร.’ (คณะกรรมการพิจารณา

เร� องรองเรียนตํารวจ) ที่มีผูแทนหน�วยงานภายนอก

และผูทรงคุณวุฒิภายนอกขึ้นมาทําหนาที่พิจารณา

ตัดสินแทนที่สํานักงานจเรตํารวจที่เปนเพียงหน�วย

งานภายใน ประชาชนจะมีสวนรวมจับตาการทํางาน

ของตํารวจใหอยูในกรอบกฎหมายและความเหมาะ

สมเสมือนเปน ‘ตาวิเศษ’ พบเห็นความผิดปกติใด

แจงไปที่ ก.ร.ตร.ได (มาตรา 35-45)

สอง - เพิ่มความเปนธรรมใหตํารวจ

ยกระดับความเปนธรรมในการแตงต้ังโยก

ยายใหกับตํารวจทุกระดับ โดยสรางกรรมการใหมข้ึน

มาอีกชุดหน่ึงช� อ ‘ก.พ.ค.ตร.’ (คณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมขาราชการตํารวจ) ที่มีผูแทนหน�วย

งานภายนอกและผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ เขามามี

สวนรวมดวย ทําหนาท่ีพิจารณาช้ีขาด เสมือนเปน

ศาลปกครองช้ันตน โดยเปนการทําหนาท่ีแทน ก.ตร. 

ท่ีเปนคณะกรรมการบริหารภายใน (มาตรา 25-34)

สาม - ปองกันการครอบงําจากการเมือง

คณะกรรมการบริหารสูงสุดของตํารวจคือ 

ก.ตร. (คณะกรรม การขาราชการตํารวจ) ที่มีอํานาจบริหารงาน

ภายในรวมทั้งการแตงตั้งโยกยาย แมจะยังคงใหนายกรัฐมนตรี

เปนประธานอยู แตคณะกรรมาธิการเสียงขางมากออกแบบองค

ประกอบใหมเพ� อใหสามารถปองกันการแทรกแซงทางการเมืองได

ในระดับสําคัญ โดยนายกรัฐ มนตรีจะไมไดมีเสียงขางมากใน ก.ตร. 

ผานทางขาราชการที่เปนตัวแทนหน�วยงานภายนอก ในทางกลับกัน 

เสียงขางมากใน ก.ตร. ตามองคประกอบที่ออกแบบใหมคือ ตํารวจ

ระดับผูบังคับบัญชาชั้นสูงที่มาโดยตําแหน�งและอดีตผูบังคับบัญชา

ระดับสูงที่มาจากการเลือกตั้งของตํารวจทั้งองคกร

ในประเด็นนี้ จะมี ก.ต.ช. (คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหง

ชาติ) ที่ทําหนาที่ดานนโยบายอยางเดียวดวยหรือไม ขึ้นอยูกับผล

โหวตในวาระ 2 (มาตรา 13-24)

สี่ - ใหสิทธิตํารวจทุกระดับ

ใหขาราชการตํารวจทุกระดับต้ังแต ผบ.หมูข้ึนไปเลือกต้ังกรรม 

การผูทรงคุณวุฒิใน ก.ตร. ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยกําหนด

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เขามาเปนผูจัดการเลือกตั้ง

เพ� อเปนหลักประกันความสุจริตยุติธรรม (มาตรา 18)

หา - ปองกันการวิ่งเตน/ซื้อขายตําแหน�ง

กําหนดเกณฑการแตงตั้งโยกยายไวในกฎหมายหลักมากขึ้น

กวาที่เปนอยู และปรับปรุงแกไขจากรางที่ผานวาระ 1 มาใหตรง

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 258 ง. (4) วาดวยการพิจารณาประกอบกัน

ระหวางอาวุโสและความรูความสามารถ แตน�าเสียดายที่กรรมาธิการ

เสียงขางมากมีมติตัดเกณฑระยะเวลาการดํารงตําแหน�งกอนได

รับการพิจารณาเล� อนชั้นออกจากบทหลักไปอยูในบทเฉพาะกาลใช

บังคับเพียง 5 ปเทานั้น และในบทหลักกรรมาธิการเสียงขางมาก

แกไขใหการกําหนดเกณฑระยะเวลาการดํารงตําแหน�งกอนไดรับ

การพิจารณาเล� อนชั้นนี้เปนอํานาจของ ก.ตร. ออกเปน ‘กฎ ก.ตร.’ 

ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายกวา และก็ไดเคยมีการเปลี่ยนแปลง

อันเปน ‘กฎหมายคู’ หรือ ‘กฎหมายพวง’ ที่เปดโอกาสใหอัยการ

เขามารวมสอบสวนกับตํารวจไดตั้งแตตนในคดีสําคัญ รัฐบาลยัง

ไมไดสงเขามาใหรัฐสภาพิจารณา โดยใหเหตุผลลาสุดเม� อปลายป 

2564 ทํานองวา “ชะลอ” ไวกอนเพ� อให “สอดคลองกับรางพระ

ราชบัญญัติตํารวจฯ…” แตโดยความเปนจริงที่รัฐบาลไมไดบอกคือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เปนหน�วยปฏิบัติคัดคานเสียงแข็ง และ

รัฐบาลในฐานะฝายนโยบายไมไดบอกประชาชนวาตัดสินใจอยางไร

ในประเด็นสําคัญที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงใหญนี้ ทั้งนี้ เม� อดูตาม

ระยะเวลาแลวก็น�าจะไมมีการสงรางเขามาจนสภาผูแทนราษฎร

สิ้นอายุ ทั้งๆ ที่ถาจะสง รัฐบาลก็สามารถสงเขามาคูกันกับรางพระ

ราชบัญญัติตํารวจฯ ฉบับนี้ ไดตั้งแตเม� อตนป 2564 เพ� อใหรัฐสภา

ตัดสินในวาระ 1 วาจะเปลี่ยนแปลงระบบการสอบสวนคดีอาญา

ใหญกัน หรือไม ถาโอเค ก็ลงมติรับหลักการในวาระ 1 แลวให

พิจารณาปรับปรุงแกไขโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดเดียว กันกับ                                                                                                          

ที่พิจารณารางพระราชบัญญัติตํารวจฯ ฉบับน้ีเพ� อใหมีความสอด                                                                                                                 

คลองตองกัน แตรัฐบาลไมเลือกวิธีนี้ ไมเพียงเทานั้น พอคณะกรรมา                                                                                                      

ธิการมาพิจารณารางพระราชบัญญัติตํารวจฯ ฉบับ

เดียว

กรรมาธิการเสียงขางมากไดมีมติตัดคําวา 

“…และกฎหมายอ� น” ที่อยูตอทายคําวาประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ออกจากมาตรา 

6 (2) ที่บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ แมวาจะไมไดตัดทางการมีพระราช 

บัญญัติการสอบสวนคดีอาญาในอนาคตเพราะยังมี                                                               

ความในอนุมาตราอ� นรองรับไว แตก็ทําใหชวนคิด                                                                  

ไปไดวาหรือนี่อาจจะเปนสิ่งที่เรียกวา “ความสอด 

คลอง” ที่ “ชะลอ” รางไวกอน หรือพูดงายๆ วามติ

ของกรรมาธิการเสียงขางมากนี้ชวนใหเกิดขอสงสัย

วาจะเปนการไปเจือสมเปนเหตุผลขออางใหรัฐบาล

ไมเสนอรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญาฯ 

เขามาสูการพิจารณาของรัฐสภาหรือไม

ท้ัง 2 ดานน้ีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบคดี

บอส อยูวิทยา ชุดทานอาจารยวิชา มหาคุณ ท่ีนายก

รัฐมนตรีต้ังข้ึนเพ่ือกู้หน้ากระบวนการยุติธรรมไทย 

สนับสนุนเต็มท่ีผานขอเสนอสุดทายท่ีมีหนังสือถึงนายก

รัฐมนตรีเม� อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563

นี่คือ 1 ขอดอยที่ขอยกมาเปนตัวอยาง

เปน ‘1 ขอดอยใหญ’ แน�นอน

กอนจบเร� องเลาเบาๆ เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติตํารวจฯ 

ผมตัดสินใจนาทีสุดทายเติมขอความในยอหนานี้ พรอมปรับหัวเร� อง

และแกไขภาพอินโฟกราฟฟกบรรทัดที่ 2 เปน “เปด 8 ขอเดนเล็ก 

1 (+1) ขอดอยใหญ” เพราะในขอเดนที่ 5 ผมติดใจที่ตัดเกณฑระยะ

เวลาการดํารงตําแหน�งกอนไดรับการพิจารณาเล� อนชั้นออกไปจาก

บทหลักมาตรา 69 แลวไปเพิ่มไวในบทเฉพาะกาลมาตรา 169/1 

ใหใชบังคับเพียง 5 ป โดยไปแกไขเพิ่มเติมบทหลักที่มาตรา 80 

วรรคแรกให ก.ตร. ออก ‘กฎ ก.ตร.’ เกี่ยวกับการนี้แทน ทั้งๆ ที่

เกณฑระยะเวลาการดํารงตําแหน�งกอนไดรับการพิจารณาเล� อนชั้น

นี้เปน ‘หัวใจพื้นฐาน’ จุดเริ่มนับ 1 ของการกําหนดกฎเกณฑการ

แตงตั้งโยกยายทั้งปวงที่ควรจะตองกําหนดไว ในกฎหมายหลักบท

หลักเพ� อใหแกไขไดยากกวาการไปกําหนดไวในกฎหมายลําดับรอง 

แมกรรมาธิการเสียงขางมากจะยังคงกําหนดไวในกฎหมายหลักแต

ยายไปอยูในบทเฉพาะกาลออกจะไมตอบโจทยเทาที่ควร และก็ไมรู

วาในกระบวนการพิจารณาวาระ 2 ขั้นรายมาตราเม� อถึงมาตรา 

169/1 จะหายไปอีกหรือไม จึงขออนุญาตนําขอดอยในขอ 5 มาเพิ่ม

เปน (+1) ไวในขอดอยใหญดวย

แมจะเปนเพียง 1 หรือ 1 (+1) ขอดอย แตก็เปน 1 หรือ 1 

(+1) ขอดอยที่ทั้งใหญทั้งมีนัยสําคัญยิ่ง

แตจะใหญและมีนัยสําคัญพอที่จะสรุปในเบื้องตนวาเปน 

การปฏิรูปแบบ ‘ลูบเบาๆ’ เทานั้น ตามที่จั่วหัวเร� องไวพรอม

เคร� องหมายปรัศนีหรือไม เชิญสาธุชนพิจารณา

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

เ
กั

ประมงพื้นบาน หรือประมงชายฝง การประมงเพ� อ

ยังชีพหรือประมงขนาดเล็ก โดยทั่วไปใชเรือขนาดเล็ก เชน 

เรือพ้ืนบาน เปนตน ปจจุบันสวนใหญจะติดเคร� องยนตเขาไป

ดวย ทําการประมงโดยใชเคร� องมือประมง เชน แหหรือเบ็ด

แบบงายๆ ประมงพ้ืนบานเปนการประมงเพ� อยังชีพ หาอาหาร 

สรางรายได และกอใหเกิดการสรางงานในทองถ่ิน ซ่ึงปริมาณ

การจับสัตวน้ําจากการทําประมงพื้นบานคิดเปนรอยละ 10 

จากปริมาณผลผลิตสัตวนํ้าจากการประมงทะเลท้ังหมด.

ประมงพื้นบาน

ปฏิ(รูป)ลูบเบาๆ?เปด8ขอเดนเล็ก1(+1)ขอดอยใหญ

รางกม.ตํารวจฉบับกมธ.เสียงขางมาก 

รัฐสภาตัดสิน 9-10 มิ.ย.นี้

FB:คํานูณ สิทธิสมาน

สมาชิกวุฒิสภา

ารปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะมีผลบังคับใชในวันที่ 9 

มิถุนายน 2565 ในขณะที่ประเทศไทยยังไมมีพระราช                                                                  

บัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ... ไวบังคับใช ทางคณะ

แพทย นักวิจัย และนักวิชาการ ดานยาเสพติด เยาวชน และ

สุขภาพจิตระดับประเทศ 21 คน ในฐานะ “เครือขายนักวิชา 

การและภาคประชาชนตานภัยยาเสพติด” จึงตั้งขอสังเกตเกี่ยว

กับเร� องนี้ ดังนี้ 

1.หากไมมีการชะลอการบังคับใชประกาศกระทรวงสาธารณ                                                                            

สุข เร� อง ระบุช� อยาเสพติดให โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 และ

ไมมีมาตรการควบคุมการใชกัญชาในทางท่ีผิดท่ีเพียงพอ เชน “มาตร 

การหามสูบชอดอก” หรือ “มาตรการหามเด็กและเยาวชนสูบ

ชอดอก” วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 น้ี ประเทศไทยจะเกิดภาวะ 

“นโยบายกัญชาเสรี” บวก “ภาวะสุญญากาศทางนโยบาย” 

2.“นโยบายกัญชาเสรี” คือ การท่ีทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย 

จะสามารถนําชอดอกมาสูบได โดยไมผิดกฎหมายยาเสพติดใดๆ 

เน� องจากทุกสวนของพืชกัญชาไมเปนยาเสพติด ถาไมนํามาสกัด 

หลังจากท่ีประกาศฉบับดังกลาวขางตนมีผลบังคับใช   ผลท่ีตามมา

คือ แมกระทรวงสาธารณสุขจะรณรงควาไมไดตองการใหใชกัญชา

เพ� อนันทนาการ แตก็จะไมสามารถดําเนินการใดๆ กับคนท่ีสูบชอ

ดอกกัญชาได เพราะกัญชาไมใชยาเสพติดแลว ขณะน้ีประเทศไทย

ไดกาวเลย “นโยบายกัญชาทางการแพทย” ไปแลว เพราะ

ประเทศท่ีใชนโยบายกัญชาทางการแพทย จะเนนใหใชกัญชาเพ� อ                                                                            

ประโยชนทางการแพทยเทาน้ัน จะไมอนุญาตใหใชเพ� อความบัน 

เทิง เพราะจะทําใหเกิดอาการเมาและเกิดการเสพติดไดในท่ีสุด

3.“ภาวะสุญญากาศทางนโยบาย” คือ การที่ไมมีเคร� อง

มือทางกฎหมายมาควบคุมการใชกัญชาในทางที่ผิดอยางเพียงพอ 

เน� องจากพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. … ยังไมผานการ

พิจารณาของสภาทั้งสองสภา ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขประชา 

สัมพันธมาตรการ 2 มาตรการ ซึ่งจะไมไดผลในการควบคุมการใช

กัญชาในทางที่ผิดเลย คือ 

(1) การออกคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข เร� อง 

แนวทางควบคุมเหตุรําคาญจากการกระทําใหเกิดกลิ่นหรือควัน

กัญชา กัญชง หรือพืชอ� นใด มาตรการนี้กระทําไดแคเพียงระงับการ

สูบนั้นๆ ไมใหสงกลิ่นหรือควันรําคาญผูอ� นเทานั้น แตจะไมสามารถ

หามไมใหเด็กและเยาวชนสูบชอดอกกัญชาไดเลย 

(2) การประชาสัมพันธใหผูปลูกกัญชาในครัวเรือนมา “จด

แจง” ผานแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” จริงๆ แลวนโยบายนี้ทําได

เพียงการ “ขอความรวมมือ” เพราะจะ “บังคับใหจดแจง” ไดตอ                                                                             

เม� อพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. … ผานการตราเปนกฎหมาย

แลวเทานั้น ดังนั้น ขณะนี้หากผูกรอกขอมูลใหขอมูลเท็จ หรือให

ขอมูลแลวไมปฏิบัติตามนั้น เชน จดแจงวาปลูกเพ� อใชรักษาโรค

ตนเอง แตจริงๆ นําชอดอกไปสูบเพ� อความบันเทิง หรือนําไปใส

อาหารขายก็ไมสามารถเอาผิดได   

ดังนั้น จึงเรียกไดวาเกิด “ภาวะสุญญากาศทางนโยบาย” 

คือ ไมมีมาตรการควบคุมการใชกัญชาในทางที่ผิดที่เพียงพอใดๆ 

และประเทศไทยจะเปน “ประเทศที่กัญชาเสรีที่สุดในโลก” เพราะ

แม้แต่ประเทศที่อนุญาตให้สูบกัญชาเพื่อความบันเทิงได้อย่างถูก

กฎหมาย เชน อุรุกวัย และแคนาดา ก็ยังมีมาตรการควบคุมเขมขน 

เชน รัฐผูกขาดการคาสงแตเพียงผูเดียว หามปลูกเกินหกตนสําหรับ

อุรุกวัย หามปลูกเกินสี่ตนสําหรับแคนาดา หามพกพาตนกัญชาที่มี

ชอดอกเกินหนึ่งตนไปในที่สาธารณะ ผลิตภัณฑกัญชาตองบรรจุใน

บรรจุภัณฑตามแบบที่กําหนดและตองมีขอความคําเตือน หาม

โฆษณา ตองจําหน�ายผลิตภัณฑกัญชาเฉพาะในรานที่จําหน�าย

ผลิตภัณฑกัญชาโดยเฉพาะ ซึ่งเปนรานที่หามเด็กและเยาวชน

เขาไป และมีมาตรการภาษีกัญชา เปนตน

4.ผลท่ีจะตามมาระยะส้ัน คือ จะมีคนไทยปลูกกัญชาตาม

บานเรือนจํานวนมาก และไมจํากัดจํานวน จะมีคนปลูกเชิง

พาณิชยจํานวนมาก เพราะไมตองขออนุญาต จะมีชอดอกกัญชา

ใหเด็ดจากหลังบาน หรือนําดอกกัญชาไปใหกัน หรือแมแตปน

เขาไปขโมยดอกกัญชาในบานคนอ� นเพ� อนํามาสูบ 

โดยเด็ก เยาวชน และผูใหญ จะมีการแอบนํากัญชาไปใส

อาหารและเคร� องด� มขายโดยไมบอก ทั้งในตลาดและในโรงเรียน

จะมีการขายดอกกัญชากันมากมาย เพราะกระทรวงสาธารณสุข

ไมสามารถควบคุมไดตามที่กลาวอาง วาจะใชกฎระเบียบเกี่ยว

กับยา อาหาร และสมุนไพรมาควบคุม กรณีผูขายไดขายชอดอก

ตรงๆ โดยอางวาไมไดขายเปนยา หรืออาหาร หรือสมุนไพร   

และผลที่ตามมาระยะยาวจะเปนดังเชนในประเทศสหรัฐ 

อเมริกาและแคนาดา คือมีการใชและเสพติดกัญชามากขึ้นใน

กลุมเยาวชนและในผูใหญ มีอุบัติเหตุจากการเมากัญชาแลวขับ                                                                         

มากข้ึน หรือตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการใชกัญชา

มากขึ้น เปนตน  

5.ใครตองรับผิดชอบกับผลกระทบเหลาน้ี หากเรงรีบปลด

กัญชาจากการเปนยาเสพติด โดยไมมีมาตรการควบคุมการใชกัญชา

ในทางท่ีผิดอยางเพียงพอ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.)? กระทรวงสาธารณสุข? คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด? 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด? รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข? คณะรัฐมนตรี? หรือพรรคการเมือง?.   

‘นโยบายกัญชาเสรี + ภาวะสุญญากาศทางนโยบาย: ใครตองรับผิดชอบ?’

ก



ารพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ. ...                    

ที่จะเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมรัฐสภา วันที่  

9-10 มิ.ย.นี้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดย 

นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าและผู้อำานวยการพรรคสร้าง

อนาคตไทย ในฐานะอดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง                                                                     

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติฯ ที่ชำาแหละว่า “ภารกิจที่ประชาชน

อยากให้มีการปฏิรูปคือ การสอบสวนของตำารวจ แต่กฎ 

หมายฉบับนี้กลับเป็นเรื่องของบุคลากรตำารวจ การบริหาร

ราชการ และโครงสร้าง แต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องสอบสวน 

ซึ่งเป็นต้นน้ำาของกระบวนการยุติธรรมเลย” 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และรองหัว 

หน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวเช่นกันว่า “เป็นสิ่งที่หลายคนเป็น

ห่วงว่า อาจจะไม่ใช่การปฏิรูป แต่จะเป็นการเพิ่มอำานาจให้

กับตำารวจห่างไกลประชาชนมากขึ้นไปอีก”

ส่วน นายคำานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์

ข้อความว่า “ปฏิ(รูป )ลูบ

เบาๆ? เปิด 8 ข้อเด่นเล็ก 

1 (+1) ข้อด้อยใหญ่ ชี้ให้

เห็นถึงข้อเด่น 8 ข้อ แต่

เป็นเรื่องเล็กน้อย สำาหรับ

ข้อด้อยใหญ่ ที่เป็น ‘หัวใจ

สำาคัญ’ คือประเด็นเกี่ยว

กับ ‘ระบบการสอบสวน’ 

ทั้งหมด อันเปรียบเสมือน

เป็นกระดุมเม็ดแรกของ

กระบวนการยุติธรรมทาง                    

อาญา  ร่างกฎหมายฉบับ

นี้ยังแตะ ‘ระบบการสอบ 

สวน’ น้อยไป” 

สำาหรับต้นร่าง พ.ร.บ.ตำารวจฯ มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์  

เป็นประธานกรรมการ ได้จัดทำาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ  

และร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา เสนอไปให้รัฐบาล  

แต่กลับส่งไปให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติอีก แล้วมีการตัด

สาระสำาคัญออกหมดเหมือนยกร่างใหม่ จนถูกมองว่าเป็น

ฉบับแปลงสาร

เมื่อ ครม.ส่งร่างให้ท่ีประชุมรัฐสภา ได้มีการแต่งต้ัง  

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 

เป็นประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติ พ.ศ. ... ภายหลังนายวิรัชต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี ส.ส. หลัง

ศาลฎีกาคดีนักการเมืองรับคำาร้องคดีทุจริตจัดสร้างสนามฟุต

ซอล ท่ีประชุม กมธ.ได้มอบหมายให้  พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุข

สมจิตร์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธาน กมธ.คนท่ี 1 

ปฏิบัติหน้าท่ีแทน โดยท่ีผ่านมา  พล.ต.อ.ชัชวาลย์ได้รับมอบ

หมายให้ทำาหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กมธ.อยู่บ่อยคร้ัง

สำาหรับ พล.ต.อ.ชัชวาลย์  เป็นอดีตรองผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ, อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และปลัด

กระทรวงยุติธรรม

แต่บทบาทของประธาน กมธ.จะปกป้องตำารวจมาก 

กว่าท่ีจะปฏิรูประบบงานสอบสวนตามเสียงเรียกร้องของ

ประชาชน เมื่อ กมธ.พิจารณาเสร็จก็ส่งเข้าสู่การพิจารณา

วาระ 2, 3 โดยเปิดให้ ส.ส.และ ส.ว.อภิปรายพอหอมปาก

หอมคอ และสุดท้ายเชื่อว่าจะโหวตผ่าน ท่ามกลางความ

สงสัยของประชาชนว่าปฏิรูปตรงไหน แล้วได้อะไรจากต้นทาง

กระบวนการยุติธรรมบ้าง?

ท่านแรก แต่ก็ปรากฏว่าเป็นที่รู้จักกันและทำาให้ จิตราวดี 

จิตตเกษม กำาเนิดเป็นนักร้องดังได้จากเพลงเพลงนี้ และ

ก็มาดังระเบิดระเบ้อเมื่อคณะประสานเสียงจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเอาไปร้องประสานเสียงใหม่  เป็นเหตุให้นัก

ร้องดังอีกหลายๆ ท่านได้นำาไปบันทึกในเวอร์ชันของตน นับ

เป็นเพลงดังที่มากเวอร์ชันที่สุดไม่ต่ำากว่า ๓๐ เวอร์ชัน แม้แต่ 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ก็

ทรงเคยนำาไปบันทึกไว้ในเวอร์ชันของพระองค์ท่าน เป็นศักดิ์

เป็นศรีเป็นดีกรีโดดเด่นของนักแต่งเพลงที่ชื่อ สาโรจน์ เสม

ทรัพย์

นักแต่งเพลงเป็นนักเล่นกับอารมณ์เพศ เพราะโดย

ธรรมชาติของมันเพลงคือเพศ ถ้าต่างจากเรื่องเพศแล้วเพลง

จะไม่ถูกฝังอยู่ในความทรงจำาเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นนักแต่ง

เพลงจึงมักกลายเป็น นักรัก ชอบใครรักใครให้มีไปทั่ว เขา

ตอบรับก็สะท้อนความสดชื่น ไม่สมหวังก็สะท้อนความขมขื่น

ผิดหวัง นักแต่งเพลงส่วนใหญ่จึงมักเป็นคนเจ้าชู้ หรือ นัก

แสร้งรัก เพื่อให้ก่อเกิดอารมณ์เพลงอารมณ์เพศ สมหวังก็ได้

ผิดหวังก็ดี เพื่อสะท้อนออกมาเป็นบทเพลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ 

เพื่องานใหม่ คนส่วนใหญ่จึงมักไม่เข้าใจคนในอาชีพนี้

นิยายรักฉากหนึ่งของ สาโรจน์ เสมทรัพย์ ในครั้งครา

ที่นักเรียนจ่าทหารเรือร่วมรุ่น อุดม ฤทธิ์ดิเรก มอบหมายให้

ไปเป็นนายสถานีวิทยุที่พิษณุโลก เกิดไปหลงเสน่ห์นักเรียน

สาวคอซอง รสนิยมเดียวกันกับท่าน จอมพล ป. พิบูล

สงคราม ในครั้งคราที่เป็นนายร้อยห้อยกระบี่ใหม่ๆ ไปหลง

เสน่ห์สาวคอซอง ละเอียด จนได้มาเป็นท่านผู้หญิงของท่าน 

แต่ สาโรจน์ เสมทรัพย์ ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะวัยนั้นแตกต่าง

เป็นรักระหว่างรุ่นลุงกับรุ่นหลาน แต่รักนั้นก็คือรัก

ส่งเสียเล่าเรียนจนจบ พบคู่ครองเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว  

สาโรจน์ เสมทรัพย์ ท่านก็ยังไม่ยอมถอนใจ แม้จะนิราศ

ร้างกลับเมืองกรุงแล้ว ก็ยังหาโอกาสไปเยี่ยมไถ่ถามสารทุกข์

สุกดิบกับสาวเจ้าที่ล็อบบี้โรงแรมอยู่บ่อยครั้ง และแต่ละครั้ง

แน่นอนต้องมีของขวัญมาฝาก และแม้แต่ก่อนจะถึงวาระ

สุดท้ายของชีวิตได้เงินค่าลิขสิทธิ์เพลงมาหนึ่งแสน ก็ยังนั่ง

รถไฟไปแบ่งเงินให้สาวเจ้าถึง ๘ หมื่นบาท เอาเหลือไว้ใช้เอง

5บทความ

ดเหมือนกันมั้ยครับ

“ทักษิณ” พูดอะไรก็เข้าตัวตลอด 

แต่ก็ยังพูดหน้าตาเฉยราวกับว่า เป็นผู้ไม่มี

อดีต 

ครับ...เขามาอีกแล้ว

ทุกๆ คืนวันอังคาร ต้องตั้งก๊วนกวนไปเรื่อยเปื่อย กับ

บรรดาสมุนซ้ายขวา ในกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย 

และคืนอังคารที่ผ่านมา ด่ากราดไปทั่ว 

“...วันนี้เขามุ่งรักษาสถานภาพทางการเมืองมากกว่า

รักษาบ้านเมือง ประชาชนถึงไม่มีความสุข ห่วงเก้าอ้ีมาก 

กว่าห่วงสถานะความเป็นอยู่ของประชาชน ถ้าไม่ห่วงเก้า 

อี้แล้วหันมาห่วงความเป็นอยู่ของประชาชน บ้านเมืองจะ

ดีกว่านี้เยอะ

วันนี้รัฐบาลทหารบริหารด้วยการรักษาเก้าอี้ รักษา

สถานภาพทางการเมืองของตัวเอง เขายอมทำาทุกอย่าง เป็นที่

รู้กันว่าเวลาจะโหวตเนี่ยนะก็จะซื้อกล้วยแจก แจกแบบไม่

อายกันแล้ว แล้วก็ไปซื้อ ส.ส. ซื้อแบบไม่อายกันแล้ว 

พวก ส.ส.ก็ไปแบบไม่อายแล้วเหมือนกัน คือวันนี้

กลายเป็นว่า อยากได้อำานาจโดยไม่สนใจความชอบธรรม  

อยากอยู่ในอำานาจจนไม่สนใจประชาชน

ผมเสียดายบ้านเมือง ผมเสียใจแทนประชาชนจริงๆ 

ยิ่งมาปฏิวัติอย่างนี้ กระชับอำานาจเข้าสู่ศูนย์กลางโดยไม่

กระจายอำานาจสู่ประชาชน ผมว่าบ้านเมืองเราจะล้าหลัง

ไปอีกนาน...”

“ทักษิณ” เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ ๕ ปีกับอีก ๒๒๒ วัน  

มีการกระจายอำานาจการปกครองอย่างกว้างขวางอย่างนั้น

หรือ?

เรื่องจริงคือ ขนาดนักวิชาการบางคนท่ีก้มหัวให้ระบอบ

ทักษิณ พยายามบอกว่านโยบายประชานิยม แจกเงินไป

ทุกอำาเภอ คือการกระจายอำานาจด้วยซ้ำา 

จึงไม่แปลกที่ “ทักษิณ” จะทึกทักไปว่า สมัยที่ตนเป็น

คำาพูดเป็นนาย ‘ทักษิณ’

นายกรัฐมนตรีมีการกระจายอำานาจสู่ประชาชน

ก่อนอื่นอยากให้ย้อนเวลาไป ไม่ไกลครับวันที่ ๕  มิถุนา 

ยนที่ผ่านมานี่เอง 

พรรคเพื่อไทยจัดกิจกรรม “ครอบครัวเพื่อไทย เพื่อ

ชาวนาไทย” ที่จังหวัดสุรินทร์

แกนนำาพรรคไปกันพร้อมหน้า แต่ “อุ๊งอิ๊ง” หัวหน้า

ครอบครัวไม่ได้ไป เพราะติดโควิด 

ถึงติดโควิด “อุ๊งอิ๊ง” ไม่ได้นิ่งเฉยครับ ส่งตัวแทนไปร่วม

งานครอบครัวเพื่อไทย 

เป็นตัวแทนจากครอบครัวน่ันคือ “พานทองแท้ ชินวัตร” 

ถ้าใครนึกถึงภาพการกระจายอำานาจออก จะรู้สึกไม่

สบายใจที่ พรรคเพื่อไทยปกครองโดยครอบครัวชินวัตร

แต่ถ้าในสมองไม่เคยคิดถึงการกระจายอำานาจเพื่อ

ประชาชนเลย ก็ไม่คิด ไม่รู้สึกอะไรครับ 

ฉะนั้นแกนนำาพรรคเพื่อไทยที่ ไปร่วมงานกันเนืองแน่น 

รู้สึกอะไรกันบ้างหรือเปล่า 

นายใหญ่ส่งลูกสาวมาเป็นหัวหน้าครอบครัว ลูกสาวไม่                                                                          

สบายส่งพ่ีชายมาแทน น่ีมันบริหารพรรคการเมืองแบบ  “กงสี” 

ชัดๆ 

ถ้าเป็นธุรกิจก็มั่งคั่งกันในครอบครัว 

เป็นพรรคการเมือง อำานาจมันก็วนอยู่ในครอบครัว 

ไม่ใช่ครอบครัวเพื่อไทย 

แต่เป็นครอบครัวชินวัตร

วันนี้เมื่อ “ทักษิณ” พูดถึงการกระจายอำานาจไปสู่ประ 

ชาชน มันก็ย้อนเข้าตัว เพราะในพรรคเพื่อไทยเอง ยังรวบ

อำานาจโดยตระกูลชินวัตรอยู่ แล้วพรรคเพื่อไทยจะกระจาย

อำานาจให้ประชาชนได้อย่างไร 

ย้อนกลับไปยุคพรรคไทยรักไทยอยู่ในอำานาจ รัฐธรรม 

นูญปี ๒๕๔๐ กำาหนดกฎหมายกระจายอำานาจสำาคัญอยู่ ๒ ฉบับ

๑.พ.ร.บ.กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒

๒.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒

สาระสำาคัญคือกำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(อปท.) มีรายได้เพิ่ม ในปี ๒๕๔๔ คิดเป็นสัดส่วนรายได้รัฐบาล

ไม่น้อยกว่า ๒๐% 

และไม่เกินในปี ๒๕๔๙ มีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๕%  ของ

รายได้รัฐบาล

มีการแก้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลายฉบับครับ เพื่อให้สอดคล้องกัน

แต่...รัฐบาลทักษิณ ไม่สนใจกฎหมายที่ออกมาเลย

ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ รัฐบาลไทยรักไทย มีเงินให้ อปท.

เพียง ๒๓.๕๐% เท่านั้น 

ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ได้แค่ ๒๔.๐๕% 

ขณะเดียวกัน การบริหารประเทศของ “ทักษิณ” กลับ

ขึ้นชื่อเรื่องการรวบอำานาจ รัฐมนตรีร่วมรัฐบาลแทบไม่มีบท 

บาทอะไรมากนัก 

เพราะเบื้องหลังรัฐมนตรีมีเงาของคนในตระกูลชินวัตร

คอยชี้นิ้ว 

วันนี้ “ทักษิณ” โจมตี “รัฐบาลลุงตู่” ว่า ยอมทำาทุกอย่าง  

ซื้อกล้วยแจก แจกแบบไม่อายกันแล้ว แล้วก็ไปซื้อ ส.ส. 

ซื้อแบบไม่อายกันแล้ว เพื่อรักษาสถานภาพทางการเมือง

ของตัวเอง

ก็ย้อนเข้าตัวอีก!

“ทักษิณ” เป็นเจ้าแห่งการดูด ส.ส.

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบรวมพรรคการเมือง 

ซื้อยกพรรค คือผลงานของ “ทักษิณ” 

ถามว่ารัฐบาลปัจจุบันมีแจกกล้วยหรือเปล่า ก็อย่างที่

เห็นเป็นข่าวฉาว  

แต่สมัย “ทักษิณ” ไม่ใช่แค่แจกกล้วยกันในสภา 

เพราะ “ทักษิณ” บริหารประเทศแบบรวมศูนย์อำานาจ 

การครอบงำา จึงขยายวงกว้างไปถึงวุฒิสภา มีการแจกกล้วย

รายเดือนให้สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนด้วย 

หลักแสนบาท!

องค์กรอิสระบางแห่งถูกดูดจนเสียสูญ บางคนต้อง

ติดคุก 

ศาลยุติธรรมก็ไม่เว้น เกิดตำานานถุงขนม ๒ ล้านบาท   

ทนายความทักษิณ เจอคุกไป ๖ เดือน 

แจกกล้วยยุคนี้จึงดูเด็กๆ ไปเลย 

ก็ไม่รู้อายกันบ้างหรือเปล่า “ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ” ขึ้น

มาเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องหนีเพราะโกง 

การโกงเป็นเรื่องน่าอับอายขายหน้า คนในวงศ์ตระ 

กูลน่าจะอยู่อย่างขมขื่น 

เพราะโกงมีความหมายชัดเจนนะครับ หมายถึงการ

ใช้อุบาย หรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกเพื่อเอาเปรียบ หรือเอาผล

ประโยชน์มาเป็นของตน 

วันนี้ถ้า “ทักษิณ” สงสารประเทศจริงก็แค่หยุดลงทุน

กับพรรคเพื่อไทย ปล่อยให้พรรคการเมืองนี้เป็นอิสระจาก

ตระกูลชินวัตร 

ปล่อยให้หมอชลน่าน ศรีแก้ว เป็นหัวหน้าพรรคตัว

จริง และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อย่างสมศักดิ์ศรี 

ไม่ใช่ถูกลัดคิวโดย “อุ๊งอิ๊ง”.

ลดเพื่อเพิ่ม

เริ่มลดโปรฯเน็ตมือถือน้อยสุด

เป็นมนุษย์มักน้อยอินเทอร์เน็ต

ลดเวลาจ้องหน้าจอคอไม่เคล็ด

ลดเรื่องเท็จไม่เข้าท่านินทาด่าทอ

เพิ่มเวลามองฟ้าใสใจกว้าง

เพิ่มหนทางญาติมิตรติดต่อ

เพิ่มออกแรงแห่งเราที่เฝ้ารอ

เพิ่มผ่อนพักรู้จักพอจะพ้นภัย

บางอย่างผิดพลาดไป

เรียน คุณอัตถ์ 

จินตนาการแห่งความรักของนักแต่งเพลงดังร่วมสมัย  

จงรัก จันทร์คณา กับ สาโรจน์ เสมทรัพย์ นั้นมีความแตก

ต่างกัน โดยสะท้อนจากผลงานเพลงดังของทั้ง ๒ ท่าน  ท่าน

แรกนั้นออกมาจากเพลงที่ชื่อเดียวกับชื่อของท่าน จงรัก ซึ่ง

มีเนื้อร้องดังนี้

* โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีต และโปรด

อย่าถามว่าอดีตฉันเคยรักใคร

รู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอ และรักตลอดไป รักมาก

เพียงไหน กำาหนดวัดได้เท่าดวงใจฉัน อย่าเพียรถามว่าฉัน

จะรักเธอนานเท่าใด ฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วกาลนิรันดร์ 

เพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงปานนั้น รู้แต่เพียงฉันหมด

สิ้นรักเธอ เมื่อฉันหมดลม

เดิมเพลงนี้มีชื่อว่า โปรดอย่าถาม ขับร้องโดย สุเทพ  

วงศ์กำาแหง พอมีผู้รู้จักกันได้ตามประสานักแต่งเพลงดังและ

นักร้องดัง แต่พอ ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล เอามาบันทึกใหม่ใน

ชื่อใหม่ จงรัก ก็ดังระเบิดระเบ้อ จนกลายเป็นตำานานเพลง

ดังประจำาตัวของ จงรัก จันทร์คณา ไปโดยปริยาย

ความรักของ จงรัก จันทร์คณา นับเป็นความรักแบบ

พื้นๆ ของคนโดยทั่วๆ ไป และน่าจะเป็นจริงตามเนื้อเพลง

นั้น ซึ่งแตกต่างกับความรักของนักแต่งเพลงดังร่วมยุค สา

โรจน์ เสมทรัพย์ ซึ่งสะท้อนไว้ในบทเพลง ความรักไม่รู้จบ 

ดังมีเนื้อร้องดังนี้

* ถึงจะอยู่สุดหล้าฟ้าดิน แม้จะสิ้นสิทธิ์และเสรี แต่วัน

นั้นใจฉันยังคงที่ ความรัก ความภักดี ไม่มีสิ้นสลาย ถึงโลก

แตกแหลกเป็นผงคลี รักเต็มปรี่ไม่มีรู้คลาย ชีพถูกฝัง ความ

รักยังเวียนว่าย เคียงคู่เธอมิคลาย ฝากวิญญาณไว้เตือน ด้วย

ความรักไม่รู้จบ แม้พื้นดินกลบ ยากลบความรักเลือน จะเนิ่น

นานกี่วันกี่ปีกี่เดือน ดินฟ้าจะคล้อยเคลื่อน ใจไม่เลือนรักเธอ 

ทุกๆ อย่างบนทางรักจริง ทุกๆ สิ่งบนทางรักเจอ จะสมหวัง

หรือพบความเพ้อเจ้อ เป็นที่ใจของเธอ จะจริงจังฉันใด

จะเห็นว่าความรักของ สาโรจน์ เสมทรัพย์ นั้นอยู่

เหนือกาลเวลา เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง เหนือชีวิตจิตวิญญาณ  

ถ้ารักแล้วรักเลยไม่มีวันเลือนราง ความเป็นความตายก็ไม่

อาจพรากรักจากเขาได้ รักของเขาเป็นรักอมตะนิรันดร์กาล  

ความดื่มด่ำาของอารมณ์เพลง ความรักไม่รู้จบ เพลงเพลงนี้

แม้ช่วงแรกที่ปล่อยให้นักร้องชายโนเนมบันทึกออกสู่อากาศ

ยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับนัก แต่อิทธิพลของอารมณ์เพลง 

เมื่อนำาไปให้ จิตราวดี จิตตเกษม ร้อง แม้จะโนเนมเหมือน

ปธ.กมธ.ปฏิรูป (ลูบ) ตำารวจ

แค่ ๒ หมื่น ตนเองยอมกัดก้อนเกลือเพื่อให้หวานใจหญิงที่

ตนเองรักดำารงชีวิตอยู่ได้ โดยสะดวกขึ้น และทุกท่านอาจจะ

แปลกใจว่าตั้งแต่ทั้งสองได้รู้จักกันมา ไม่เคยถูกเนื้อต้องตัว

ตามประสาคนรักโดยทั่วๆ ไปเลย แม้กระทั่งปลายนิ้วก้อย

นี่แหละคือความรักของนักแต่งเพลงคนหนึ่งละ

นักแต่งเพลงดังร่วมสมัยทั้ง ๒ ท่าน จงรัก จันทร์คณา 

และ สาโรจน์ เสมทรัพย์ ต่างก็ฝากฝังเพลงดังเอาไว้ใน

ยุทธภพในจำานวนดัง และจำานวนเพลงที่ไม่ต่างกัน แต่ว่า

แตกต่างกันในบั้นปลายของชีวิตเมื่อชีพดับ ท่านแรกได้รับ

พระราชทานเพลิงศพในฐานะศิลปินแห่งชาติ แต่ท่านหลัง  

สาโรจน์ เสมทรัพย์ ต้องจบชีวิตลงอย่างผีไร้ญาติ คงมีความ

ผิดพลาดเกิดขึ้นในขบวนการพิจารณาอย่างแน่นอน.

หนุ่ม หนองรี

 

อ่านจบรู้สึกปลงกับชีวิตครับ ก็คล้ายๆ กับคนทำาสื่อ

เหมือนกันนะครับ บางคนเหมือนสุนัขล่าเน้ือ บางคนน่ังช้อน                                                                              

เน้ือช้ินงามในห้องแอร์ แต่ผลท่ีได้รับกลับมาไม่เท่ากัน เพราะ

มันมีอะไรบางอย่างผิดพลาดไป  

แต่สุดท้ายก็อยู่ที่ความพึงพอใจ บางคนพึงพอใจไปกับ

แสงสี บางคนพึงพอใจกับสิ่งแวดล้อมที่ใสสะอาด เพราะคน

เราไม่เหมือนกันครับ. 

อึ่งอ่าง

  * เมื่อมีแต่กำาหนัดกับอัตตา

โดนเป่าตูดตีตราก็อาถรรพ์

เป็นอึ่งอ่างร่างพองหลงผ่องพรรณ

อวดราคะกระสันในบัลลังก์

ด้วยบิดา อาโง่ คอยโอ่อุ้ม

สมิงหนุ่มรุมป้อรอรับสั่ง

เสียงสรรเสริญเพลินอุราแสนน่าฟัง

ฉลาดรวยสวยปัง...เก่งจังกู

จึงถากถางถ่างท่าท้านายกฯ

นำาทาสาข้านรกกระดกสู้

สืบสวรรค์มรรคาแทนอาปู

ไล่ถลุง “ลุงตู่” ห้ามอยู่นาน

โถปากยังไม่สิ้นกลิ่นนมควาย

ยังอวดกล้าท้าทายไร้ผู้ต้าน

ยินแต่เสียงอัปยศพจมาน 

หลงผายลมบิดาท่านจะบรรลัย!!!

  เฉินซัน 27 พฤษภาคม

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

คิ

ก

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 



อเป็นข้อถกเถียงกันมานานสำาหรับประเด็นการขยาย

สัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ยังไม่ได้ข้อยุติ                                                                      

เนื่องจากที่ผ่านมามีประเด็นข้อสงสัยของกระทรวง

คมนาคมที่สอบถามกรุงเทพมหานคร (กทม.) แต่ยังไม่ได้รับการ

ชี้แจงที่ครบถ้วน ทำาให้กระทรวงคมนาคมมีความเห็นคัดค้าน

การต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ BTSC ในเครือบริษัท บีทีเอส 

กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) หรือ BTS ออกไปอีก 30 ปี หรือ

ไปสิ้นสุดปี 2602 จากเดิมสิ้นสุดปี 2572  

เรื่องนี้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหลังจากชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ คว้าชัยชนะเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมานั่ง ก็

ทำาให้หลายฝ่ายจับจ้องว่า ที่สุดแล้วท่านผู้ว่าฯ ป้ายแดงจะเข้า

มาแก้ไขเผือกร้อน สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างไร ทันที

ที่ผู้คนสนใจเรื่องนี้นั้น ด้านผู้ว่าฯ กทม.ป้ายแดงก็ได้เรียกบริษัท 

กรุงเทพธนาคม จำากัด หรือเคที เข้ามารายงานข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับสัญญาการเดินรถ และสัมปทาน รถไฟฟ้าสายสีเขียว 

แน่นอนว่าการขยาย สัญญาสัมปทาน รถไฟฟ้าสายสีเขียว                                                                                    

ทีจ่ะหมดสัญญาในปี 2572 น้ัน ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียด

ที่ชัดเจน โดยผู้ว่าฯ กทม.มองว่าเรื่องนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ฝ่าย                                                                                 

อื่นๆ ทั้งสำานักการจราจร และขนส่ง  กรุงเทพ มหานคร  หรือ  

สจส.  และสภา กทม.  ท่ีจะต้องพูดคุยกัน เพื่อดูรายละเอียดข้อมูล

และทบทวนการต่ออายุสัญญา จึงมอบให้สภา กทม.ดูเนื้อหา

อย่างละเอียด ตามแนวทางปฏิบัติ  เพราะสัญญาเดิมที่ค้างอยู่ใน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะนี้เกิดขึ้นจากการพิจารณา ของคณะ

กรรมการ ที่ถูกตั้งขึ้นโดยใช้มาตรา 44 หากศึกษารายละเอียด

แล้วเชื่อว่าจะมีจุดที่ทำาให้สัญญา ถูกลงได้  เพราะที่ผ่านมาไม่มี

การใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ร่วมทุนเข้ามาแข่งขัน   

ขณะท่ีศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ให้รายละเอียด

กรณีสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ว่าขอให้ปฏิบัติถูก

ต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งกระทรวงคมนาคมยืนยันหลัก

การนี้ อย่าไปพูดอะไรล่วงหน้า เพราะมีรายละเอียดเยอะ ขณะ

เดียวกันมองว่าอยู่ที่ผลการศึกษา หลักการอยู่ที่ทำาอะไรแล้ว

ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ทุกอย่างต้อง

อยู่ภายใต้กฎหมายและสัญญา การที่อยู่ๆ จะไปลดอะไรต่างๆ 

นานา ต้องไปดูด้วยว่าสัญญาสามารถทำาได้หรือไม่ ระวังจะเป็น

ค่าโง่  

มาดูกันที่ภาระหนี้สินระหว่างกรุงเทพมหานครกับบีที

เอส จากข้อมูลล่าสุดมีจำานวน 40,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบ

ด้วย 2 ส่วน คือ 1.ค่าจ้างเดินรถและบำารุงรักษา (08M) ส่วนต่อ

ขยายที่ 1 จำานวน 3,710 ล้านบาท ส่วนต่อขยายที่ 2 จำานวน 

13,343 ล้านบาท และ 2.ค่าติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่อง                                                                              

กล (E&M) จำานวน 20,088 ล้านบาท โดยปัจจุบันบีทีเอสได้

ทวงถามหนี้กับ กทม.มาแล้วหลายครั้ง และได้ยื่นฟ้องเพื่อ

ให้ กทม.จ่ายหนี้ในส่วนของค่าจ้างเดินรถที่ขณะนี้เป็นจำานวน 

13,343 ล้านบาทแล้ว 

ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครยังมีภาระหนี้ที่ต้องชำาระ

กับบีทีเอสอีก แบ่งเป็น ภาระเงินต้นงานโยธา รถไฟฟ้าสายสี

เขียวส่วนต่อขยาย แบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพาน

ใหม่-คูคต ที่กรุงเทพมหานครรับโอนมาจากการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปี 2561 จำานวน 55,000 

ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยงานโยธา รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วน

ต่อขยาย แบริ่ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 

ปี 2564-2572 ประมาณ 10,000 ล้านบาท  

คงต้องติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิด หลังจาก                                                                                  

กระทรวงคมนาคมเตรียมทำาหนังสือเชิญไปยังปลัดกรุงเทพ 

มหานคร และประธานกรรมการร่วม เพื่อเข้าประชุมคณะ

กรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงาน ตามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็น

ผู้บริการจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอ 

ชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ครั้งที่ 

2/2565 ในวันจันทร์ที่ 13 มิ.ย.นี้ เพื่อหารือแนวทางการดำาเนิน

โครงการร่วมกัน 

เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริการ

ชุดใหม่ได้เข้าบริหารราชการ กระทรวงจึงขอเรียนเชิญผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเพื่อ

รับทราบข้อมูลและรายละเอียดของโครงการกับกระทรวง

คมนาคม

ต้องมาลุ้นกันว่าปมสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสี

เขียว จะสรุปออกมาในแนวทางใด ต้องมาติดตามกันหลังจาก

นี้. 

      

เรื่องดีๆ มาบอกกัน สำาหรับ บมจ.อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ หรือ 

ALPHAX หลังจากภาครัฐประกาศปลดล็อกกัญชาจาก

ยาเสพติด ทำาเอาซีอีโอหนุ่มไฟแรง “ธีร ชุติวราภรณ์” 

ยิ้มแก้มปริ! เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต ในฐานะผู้ผลิตตั้งแต่ต้น 

น้ำา-ปลายน้ำา ร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง แถมเร็วๆ นี้อาจ

มีข่าวดีเตรียมเพิ่ม Product line 

เป็นผู้ขายช่อดอกกัญชารายใหญ่

อันดับต้นๆ ในประเทศ ล่าสุด...เครื่อง 

สกัดชุดที่ 2 มาถึงไทยแล้ว อยู่ใน

ข้ันตอนติดต้ัง เพื่อเพ่ิมศักยภาพการ                   

ผลิตได้อีก 100 เท่า คาดแล้วเสร็จ

ไตรมาส 3/65 ส่วนลูกค้าได้ยินมา                                               

ว่าต่อคิวเพียบ ออเดอร์แน่นๆ จุกๆ 

ปังๆ อย่างนี้ ได้เห็นผลงานโตก้าว

กระโดดไปเลยคร้าา!.
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ยิ้มแก้มปริ!

เศรษฐกิจ

มี

ถื  

กัลยา ยืนยง

ธีร 

ชุติวราภรณ์

ORขยายธุรกิจเครื่องดื่ม
ร่วมทุนบุญรอดฯ/TOPรุกผลิตกรีนไฮโดรเจน
ไทยโพสต์ • OR จับมือบุญรอดฯ ตั้งบริษัทร่วมทุนจำาหน่ายเครื่อง

ดื่ม ขยายขอบเขตธุรกิจให้ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค 

ไทยออยล์ร่วมลงทุนสตาร์ทอัประดับโลก พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ไฮโดรเจนสีเขียว

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท .น้ำ ามันและการค้ าปลี ก 

จำากัด (มหาชน) หรือ OR เปิด

เผยภายหลังร่วมเป็นประธาน

ในพิธีลงนามในสัญญาจัดตั้ ง

บริษัทร่วมทุนโครงการผลิตและ

จัดจำาหน่ายเครื่องดื่มสำาเร็จรูป

พร้อมดื่ม ระหว่างบริษัท มอดูลัส 

เวนเจอร์ จำากัด หรือ Modulus 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น

ในสัดส่วน 100% และบริษัท 

บุญรอดเทรดด้ิง จำากัด เพื่อดำาเนิน                              

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมสำาเร็จ      

รูปพร้อมบริโภค (RTD) ว่า Modulus 

และบุญรอดฯ จะร่วมลงทุน โดย 

แต่บริษัทจะถือหุ้น 50% ใน

บริษัทใหม่ ในวงเงินลงทุนจัดตั้ง

บริษัทรวมกว่า 400 ล้านบาท  

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลาก

หลายของผลิตภัณฑ์และช่อง

ทางการจำาหน่าย เติมเต็มความ

ต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง

ครอบคลุม ตลอดจนเป็นการสร้าง

โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

จิราพร ขาวสวัสดิ์

PAPผนึกพันธมิตรเสริมแกร่ง 

ช่วยสร้างเสถียรภาพรายได้ 

เปิดโครงการใหม่ • บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำากัด (มหาชน) จับมือฮ่องกง แลนด์ เปิดตัว

โครงการใหม่ “เลค เลเจนด์ บางนา-สุวรรณภูมิ” มูลค่า 6,300 ล้านบาท เป็นโครงการหรูในบรรยากาศ

ทะเลสาบ ตั้งอยู่ในทำาเลใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 5 นาที มีขนาดพื้นที่ 83 ไร่ ในสังคมที่เป็นส่วน

ตัวด้วยจำานวนเพียง 127 ยูนิต จุดเด่นของโครงการอยู่ที่ทะเลสาบขนาดใหญ่ถึง 100 ไร่ ซึ่งใหญ่ที่สุด

ในทำาเลบางนา-สุวรรณภูมิ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ก้าวหน้า ปลื้มยอดขายช่วงพรีเซลทะลุ 

1,000 ล้านบาท.

การเคหะตั้ง บล.ทรีนีตี้ที่ปรึกษาการเงิน 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ใน

ฐานะประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า ได้แต่ตั้ง บล.ทรีนีตี้ จำากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

หวังระดมทุน 2 หมื่นล้านบาท จัดสร้างบ้านเคหะสุขประชา 

“บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย” ภายในระยะเวลา 5 ปี 

เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยในราคา

ที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยมีรายได้

สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว

CHO จับมือพันธมิตรบุกตลาดไทย-ลาว

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.ช ทวี หรือ CHO เปิดเผยว่า ลงนามในสัญญา

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ EON Reality Inc. และได้รับแต่ง

ตั้งเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยและ สปป.ลาว 

เพื่อจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์สำาหรับใช้งานระบบ

โลกเสมือนจริง และระบบโลกเสมือนจริงผสานส่ิงแวดล้อม 

สำาหรับใช้งานด้านศึกษา การฝึกอบรม รวมถึงการใช้งานใน

ชีวิตประจำาวัน ขณะท่ีมีงานในมือรอรับรู้รายได้อยู่ท่ีประมาณ 

1,496.52 ล้านบาท ซ่ึงจะทยอยรับรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และช่วย

ผลักดันผลงานปี 2565 เติบโตได้ต่อเนื่อง 

สหรัฐเว้นภาษีนำาเข้าเซลล์แสงอาทิตย์

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามออก

ประกาศคำาสั่งให้ยกเว้นการเก็บภาษีนำาเข้าสินค้าเซลล์แสง

อาทิตย์จากประเทศภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย 

กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นระยะเวลา 24 เดือน 

นับตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.2565 เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตไฟฟ้า

ภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกรมได้แจ้งให้ผู้ส่งออกทราบเกี่ยวกับประกาศ

คำาสั่งยกเว้นการเก็บภาษีนำาเข้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ดัง

กล่าวแล้ว และขอให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ใช้ โอกาสนี้ในการ

เร่งส่งออกสินค้าดังกล่าวต่อไป  

วิ่งฉิวสายตราด-หาดเล็กเชื่อมไทย-กัมพูชา 

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำานัก

ก่อสร้างทางท่ี 2 ดำาเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 

3 (ถนนสุขุมวิท) สายตราด-หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ต.ไม้

รูด-บ.คลองจาก ระหว่าง กม.454+390-กม.477+840 ระยะ

ทาง 23.45 กม. ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด งบประมาณ 

985 บาท แล้วเสร็จ และเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อย

โครงการดังกล่าวเป็นตอนสุดท้ายของการขยายช่องจราจร 

ทล.3 สายตราด-หาดเล็ก ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีความสำาคัญ

ของ จ.ตราด โดยเฉพาะด้านการสัญจรของประชาชนใน

พื้นที่ สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ราช

อาณาจักรกัมพูชา ทำาให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถที่

เข้ามาใช้เส้นทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง. 

ของทั้ง OR และบุญรอดฯ โดย

ใช้กลยุทธ์การสร้างรูปแบบของ

ธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างแบรนด์หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองผู้บริโภค

กลุ่มใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

ที่ OR มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์

ผลิตวัตถุดิบและสินค้า และศูนย์

กระจายสินค้า

ด้านนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) (TOP) 

เผยว่า ไทยออยล์มีเป้าหมายใน

การก้าวสู่ธุรกิจ “ไฮโดรเจนสีเขียว”                                                    

จึงได้นำาบริษัท ท็อป เวนเจอร์                                                   

ในกลุ่มไทยออยล์ ลงทุนในบริษัท 

Versogen สตาร์ทอัปช้ันนำาจากประ 

เทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีเทคโนโลยีโดด

เด่นทางด้านเมมเบรน (Membrane) 

ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักในการ

ผลิต “ไฮโดรเจนสีเขียว” แบบ AEM 

Electrolyzers  

ทั้งนี้ AEM Electrolyzer 

เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิต 

“ไฮโดรเจนสีเขียว” เพื่อรองรับ

ความต้องการท่ีคาดว่าจะมีสูงมาก                                          

จากทั่วโลกในอนาคต ซึ่งไทย

ออยล์เล็งเห็นถึงความเป็นไป                                           

ได้ ในการนำาเทคโนโลยีการผลิต                                             

ไฮโดรเจนสีเขียวมาใช้ในอุตสาห 

กรรมต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โดยไฮโดรเจนเริ่มมีการใช้งาน

ธุรกิจในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงจะต้องแบกรับไป จึงอาจมี

ผลให้ธุรกิจในต่างประเทศมีผลประกอบการที่ลดลงได้เช่นกัน ยิ่ง

ขณะนี้มีการออกมาปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจของโลกให้ลดลง 

ก็เท่ากับบอกให้รู้ว่าเศรษฐกิจภายนอก โดยเฉพาะประเทศขนาด

ใหญ่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำาลง ทำาให้ตลาดหุ้นในต่างประ                                                                                        

เทศจะไม่น่าสนใจเหมือนเดิม กลับจะต้องหันมามองตลาดหุ้นไทย

มากกว่า แต่เนื่องจากยังมีการคาดหมายว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย

อีก ทำาให้การมองอย่างผิวเผินจะคิดว่าดอกเบ้ียในตลาดต่างประเทศ

จะน่าสนใจมากขึ้น จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำาให้นักลงทุนต่างชาติยังขาย

หุ้นออก ซ่ึงก็คงมีผลทางจิตวิทยามากกว่าความเป็นจริง เพราะการท่ี

หุ้นไทยยังให้ผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน โดยเฉพาะการพิจารณาจาก

ผลประกอบการท่ีดีของธุรกิจในตลาดหลายๆ กลุ่มยังจะให้ผลตอบแทน

จากการลงทุนได้คุ้มค่ามากกว่าดอกเบ้ียในตลาดเงินท่ีอยู่แค่ 1% ทำาให้

นักลงทุนไทยจะมองต่างกับนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนไทยกลับเข้ามา

เลือกลงทุนมากข้ึน แต่ขณะเดียวกันการขายหุ้นของต่างชาติก็เป็นการ

ขายแบบไม่ทุบตลาด เหมือนกับไม่มีเจตนาท่ีจะขายจริง เพียงขายเพื่อ

ให้เกิดสภาพคล่อง ทำาให้ตลาดยังยืนได้ค่อนข้างดี แต่การท่ีตลาดมีวอลุ่ม

บางลง ทำาให้นักเก็งกำาไรกังวลกับแรงซ้ือท่ีน้อยลงของตลาด ก็จะทำาให้

ตลาดปรับข้ึนได้ยาก จุดน้ีท่ีทำาให้มองการเก็งกำาไรทำาได้ยาก แต่ในด้าน

การลงทุนกลับดูดี เพราะเมื่อพ้ืนฐานยังดี การลงทุนจะมีความคุ้มค่า

มากข้ึน ย่ิงสามารถถือลงทุนระยะยาวได้ ก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนดี

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มพลังงานยังคงน่ามองท่ี BANPU, 

EA และ GPSC กลุ่มขนส่งธุรกิจยังมี

อนาคตสดใส ผลกำาไรยังสูง น่ามองที่ 

BIOTEC, PSL และ RCL กลุ่มรถยนต์

ธุรกิจจะกลับมาคึกคักมากขึ้น เมื่อมีมาตร 

การกระตุ้นทางภาษีมาเสริม น่ามอง

ที่ HFT, IHL และ TNPC กลุ่มอาหาร

ยังคงเป็นธุรกิจที่เติบโตสูง จึงน่ามอง

ที่ ASIAN, PLUS และ KBS หุ้นราย

ตัว  ที่น่ามองมี TWPC, BFIT และ J 

เป็นต้น

ตลาดมีวอลุ่มบางลง การเก็งกำาไร

จะลดลง แต่กลับมีผลดีกับการลงทุนมาก

ขึ้น เพราะราคาหุ้นต่ำา แต่ผลประกอบการ

ดี จึงคุ้มค่ากับการลงทุนได้มาก.

กนง.คงดอกเบี้ยดีกับตลาด

การที่ กนง.ยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำา เท่ากับยังต้อง   

การกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอีกระยะหน่ึง ย่อมมีผลดีกับธุรกิจในตลาด

ไม่ต้องแบกรับภาระดอกเบ้ียท่ีสูง ทำาให้ธุรกิจยังจะมีผลประกอบการ

ที่ดีได้ มองในด้านตลาดหุ้นย่อมจะเป็นผลดีกับตลาด เพราะเมื่อ

ดอกเบี้ยยังอยู่ระดับต่ำา ทำาให้ไม่เป็นปฏิปักษ์กับตลาด ไม่จูงใจให้นัก

ลงทุนเปลี่ยนไปลงทุนเพื่อรับดอกเบี้ย ยังคงจะมีเงินเข้ามาลงทุนใน

ตลาดได้มาก รวมถึงการเข้ามาเก็งกำาไรด้วยการกู้ยืมเงินมาลงทุน 

จะยังมีต้นทุนทางการเงินไม่สูง แต่ในด้านนักลงทุนต่างประเทศอาจ

คิดต่างกันได้ เพราะเมื่อดอกเบ้ียในตลาดต่างประเทศเร่ิมสูงข้ึน ก็จะ

มีเหตุจูงใจให้มีการโยกเงินบางส่วนออกไปได้ นั่นเป็นภาระที่ทาง

เดินหน้าทางคู่เฟส2จ่อชงครม.เคาะ3เส้น
ไทยโพสต์ • “คมนาคม” กาง

แผนความคืบหน้าโครงการรถไฟ

ทางคู่ ลุยเติมโครงข่ายระบบราง

ทั่วประเทศไทย เตรียมพร้อมขอ

อนุมัติ ครม.เดินเครื่องสร้างเฟส 

2 เพิ่มอีก 3 เส้นทาง ปักหมุดเปิด

ให้บริการวิ่งระหว่างเมืองเฟส                                                 

แรกครบ 4 เส้นทางภายในปี 

2566

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ 

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) 

เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรม                                                    

การติดตามและขับเคลื่อนโครง                                                  

การรถไฟระหว่างเมือง ว่า เตรียม 

เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

(ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการ

ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 

ภายในปี 65 ประกอบด้วย ช่วง

ขอนแก่น-หนองคาย หลังจากได้

รับความเห็นชอบจากคลัง สำานัก

งบประมาณ และสำานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์

แล้ว รวมท้ังได้ส่ังการให้การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งนำา

เสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ เฟสที่ 2 ช่วงชุมทาง

ถนนจิระ-อุบลราชธานี และช่วง

ปากน้ำาโพ-เด่นชัยด้วย

สำาหรับความคืบหน้าโครง                              

การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะ

ที่ 1 จำานวน 4 โครงการ ได้แก่                                     

1.ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน   

จิระ สัญญาท่ี 1 ช่วงมาบกะเบา-

คลองขนานจิตร คืบหน้า 94.50% 

สัญญาท่ี 2 ช่วงคลองขนานจิตร-

ชุมทางถนนจิระ อยู่ระหว่างปรับ

แบบ และจัดทำารายงานแนวทาง

การก่อสร้างและผลกระทบ สัญญา

ท่ี 3 อุโมงค์รถไฟ คืบหน้า 90.918%

2.ช่วงลพบุรี-ปากน้ำาโพ 

สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ-โคก

กระเทียม 73.11% สัญญาที่ 2 

ช่วงท่าแค-ปากน้ำาโพ 72.81% 

3.ช่วงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ 

1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล                          

96.485% สัญญาที่ 2 ช่วงหนอง                         

ปลาไหล-หัวหิน 94.896% 4.ช่วง   

ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญาที่ 

1 ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย                                            

86.124% สัญญาที่ 2 ช่วงบาง  

สะพานน้อย-ชุมพร 88.210% 

ทั้งนี้ 4 เส้นทางจะก่อสร้างแล้ว

เสร็จภายในปี 2565 และรองาน

ระบบรถเพื่อเปิดบริการภายในปี 

2566.

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ

ประเทศในทวีปยุโรป เพื่อเป็น

สารตั้งต้นในการผลิตและเป็น

แหล่งพลังงานในอนาคต.

อสังหาฯคึก

ผุดโครงการ

รับตลาดฟื้น
ไทยโพสต์ • SA กางแผนครึ่งปี

หลังลุยเปิด 4 โครงการใหม่ รับ

อานิสงส์เปิดประเทศ เร่งขยาย

กลุ่มลูกค้าต่างชาติเพิ่ม ด้านลลิลฯ 

มัน่ใจตลาดบ้านเร่ิมกลับมา ส่งบ้าน 

3 โครงการใหม่แกะกล่อง กวาด

กำาลังซื้อกลุ่มเรียลดีมานด์

นายขจรศิษฐ์ ส่ิงสรรเสริญ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ไซ

มิส แอสเสท หรือ SA ผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ในช่วง

คร่ึงปีหลังยังคงมุ่งเน้นรายได้จาก 

กลุ่มอสังหาฯ เป็นหลัก โดยปลาย

ปีจะเปิดตัวโครงการใหม่อีกจำานวน 

4 โครงการ เพราะรวมเศรษฐกิจมี

ทิศทางท่ีดีข้ึน และการท่ีรัฐบาลผ่อน

คลายมาตรการและเปิดก็เป็นปัจจัย

บวก เนื่องบริษัทจากมีคอนโดฯ ท่ี

เป็นท่ีสนใจจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ

ท้ังน้ี บริษัทยังคงเป้าหมาย

การเติบโตของรายได้ในปี 2565 อยู่

ท่ีประมาณ 4,500-4,900 ล้านบาท 

โดยแบ่งเป็นจากโครงการสร้าง

เสร็จพร้อมโอนประมาณ 2,000-

2,500 ล้านบาท โครงการแนวราบ

ท่ีจะเร่ิมโอนได้ปลายปีน้ีประมาณ 

1,000 ล้านบาท โครงการท่ีจะสร้าง

เสร็จในไตรมาส 4 และท่ีเหลือมา

จากธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ด้านนายชูรัชฏ์ ชาครกุล 

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิล พร็อพ

เพอร์ต้ี หรือ LALIN กล่าวว่า จาก

สถานการณ์โควิด-19 ท่ีเร่ิมคล่ีคลาย

ทำาให้ตลาดท่ีอยู่อาศัยเร่ิมปรับตัวดี

ข้ึน บริษัทพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครง 

การบ้านให้เป็นไปตามเป้าท่ี 10-12 

โครงการตลอดปีมูลค่าประมาณ 

7,000-8,000 ล้านบาท โดยเฉพาะ 3 

โครงการใหม่ภายใต้แบรนด์แลนซีโอ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัท

ได้พัฒนาบ้านในทุกระดับราคาของ 

กลุ่มเรียลดีมานด์ ถือเป็นกลุ่มที่

มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงสุด

ในปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถรับ

รู้รายได้ที่ 7,200 ล้านบาท หรือ

เติบโตประมาณ 10% เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา. 

57,187.70

8/6/65

1,636.89
+4.97

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,596.97 3,391.16 +205.81
 4,457.42 4,539.14 -81.73
 26,908.79 28,260.08 -1,351.29
 22,224.53 20,997.32 +1,227.21

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.01 34.74
ยูโร 36.14 37.24
ปอนดสเตอรลิง 42.41 43.89
เยน (100 เยน) 25.39 26.49
หยวนจีน 4.85 5.24
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,100 30,200
ทองรูปพรรณ 29,562 30,700
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ลุ้นถกสัมปทานสายสีเขียว

พระราม 4 • นางเอ้ือมพร ปัญญา 

ใส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.                                                    

แปซิฟิกไพพ์ (PAP) เปิดเผยว่า                              

บริษัทได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย                                  

ในการบริหารจัดการ ซึ่งช่วยลด                                            

ต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวด 

ล้อม พร้อมได้จัดตั้งทีมการตลาด

ขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจลูกค้าและ

คู่ค้าแล้ว ล่าสุดร่วมกับพันธมิตร

ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็ก

สำาเร็จรูปออกมาวางจำาหน่าย 

คาดจะเห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้ 

โดยตั้งเป้ามีสัดส่วนรายได้เพิ่ม

เป็น 5-10% ภายในปี 68 และ

สร้างกำาไรสุทธิที่ดีขึ้น

ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ตั้ ง เ ป้ า เพิ่ ม                                             

สัดส่วนรายได้จากกลุ่มอุตสาห 

กรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่อง    

จักรการเกษตร และอุตสาหกรรม

ท่อแอร์ เป็น 40% ในปี 68 จาก

ปัจจุบันอยู่ที่ 20% โดยสัดส่วน

รายได้ที่เหลืออีก 80% มาจาก

การขายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป 

เพื่อลดความผันผวนของรายได้

และกำาไรสุทธิ ที่โดยปกติร้านค้า

ปลีกมักจะมีการซื้อสินค้าตุนไว้ใน

ช่วงของระยะเวลาที่เหล็กมีแนว

โน้มขึ้นราคา และมีการชะลอการ

ซื้อสินค้าในช่วงของราคาเหล็กลง

ราคา

“ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้

กลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น แม้ว่า

มาร์จินจะต่ำากว่าการจำาหน่ายให้

ร้านค้าปลีกทั่วไป แต่การจำาหน่าย

ให้อุตสาหกรรมจะช่วยให้ เรา

สามารถบริหารจัดการต้นทุนด้าน

วัตถุดิบ และยังเป็นการสร้างการ

เติบโตของรายได้และกำาไรสุทธิ

อย่างสม่ำาเสมอ เดินหน้าสู่บริษัทที่

มีความยั่งยืน” นางเอื้อมพรกล่าว.
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กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

สนับสนุนขอมูลพลังชุมชน

เปดแผนยุทธศาสตร 5 ป ‘การแกไขปญหา

ที่อยูอาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนผูมีรายไดนอย

ในพื้นที่ฝ งทะเลอันดามัน’ 6 จังหวัด คือ ระนอง  

พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดย พอช.รวมกับ

ชุมชนทองถิ่น ตั้งเปาดําเนินการปนี้ 2,000 ครอบครัว  

ขณะที่ ‘จุรินทร’ รองนายกฯ เตรียมเสนอ ครม.อนุมัติ

โครงการเพ� อใหประชาชนมีที่อยูอาศัยที่มั่นคงและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี รวม 14,388 ครัวเรือน

ชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย  เริ่มจาก

ปากน้ํากระบุรี (พรมแดนไทย-พมา) จังหวัดระนอง  

ลงมายังพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล (พรมแดน

ไทย-มาเลเซีย) มีความยาวทั้งหมดประมาณ 1,111 

กิโลเมตร  มีชุมชนตางๆ ตั้งอยูชายฝงทะเล  6 จังหวัด  

ในพ้ืนท่ี 29  อําเภอ 139 ตําบล รวม 14,388 ครัวเรือน

ชุมชนชายฝงเหลานี้สวนใหญประกอบอาชีพ

ประมงพื้นบาน จับปลา ปู กุง หอย หมึก เลี้ยงสัตว  

ทําสวนยางพารา สวนปาลม ฯลฯ มีปญหาความ

ไมมั่นคงในที่อยูอาศัยและการทํามาหากิน เน� องจาก

สวนใหญปลูกสรางบานเรือนอยูริมชายฝง พื้นที่ปา

ชายเลน ปาโกงกาง หรืออยูในพื้นที่ที่หน�วยงานรัฐ

ประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา เขตอนุรักษ ปาสงวน

แหงชาติ  อุทยานแหงชาติ  หรือพื้นที่ที ่กรมเจาทา

ดูแลอยู ฯลฯ  

แมวาชุมชนเหลาน้ีจะอยูอาศัยตอเน� องมายาวนาน  

บางพื้นที่อยูอาศัยมากอนการประกาศพื้นที่ของทาง

ราชการ แตสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดิน  

หลายพื้นที่หน�วยงานปกครองในทองถิ่น  เชน  อบต. 

ไมสามารถเขาไปสนับสนุนสาธารณูปโภคที่จําเปน  

หรือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนได  

เพราะถือวาเปนชุมชนบุกรุก  หากเขาไปสนับสนุนอาจ

จะมีความผิดตามกฎหมาย 

6 หน�วยงาน MoU. ปลดล็อกพัฒนาชุมชน

ในเขตปา-ชายฝงทะเล

อยางไรก็ดี ปญหาและอุปสรรคเหลาน้ีเร่ิมคล่ีคลาย   

โดยเม� อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564  มีการลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ MoU. (Memorandum of 

Understanding) เพ� อสนับสนุนการกระจายอํานาจ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระหวางผูแทน 

6 หน�วยงาน  

คือ กรมอุทยานแหงชาติ กรมปาไม กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) และสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน (องคการมหาชน) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม  

รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

บันทึกความรวมมือครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 ฉบับ  

คือ 1.ฉบับที่เกี่ยวของกับที่ดินในเขตอุทยาน  เขตรักษา

พันธุสัตวปา ฯลฯ ที่กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และ

พันธุพืชดูแล 2.ฉบับที่เกี่ยวของกับที่ดินในเขตปาสงวน

แหงชาติที่กรมปาไมดูแล และ 3.ฉบับที่เกี่ยวกับที่ดิน

ปาชายเลนที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงดูแล

โดยมีวัตถุประสงคเพ� อรวมกันสนับสนุนการอนุรักษ  

ฟนฟูปา สงเสริมอาชีพ พัฒนาท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย  

พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนท่ีอาศัยอยูในเขตอุทยานฯ  

เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตปาสงวนฯ และปาชายเลน  

ระยะเวลาความรวมมือ 5 ป (พ.ศ.2564-2568)  

เปดแผน 5 ปแกปญหาที่อยูอาศัย-คุณภาพชีวิต

ชุมชนชายฝงทะเลอันดามัน 6 จังหวัด 14,388 ครัวเรือน

ผลจากการลงนามในครั้งนี้จะทําใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และหน�วยงานที่เกี่ยวของ  

เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนฯ หรือ พอช. สามารถ

เขาไปสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ที่จําเปน การพัฒนาอาชีพ รายได ที่อยูอาศัย ที่ดิน

ทํากิน การดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งจะทําใหประชาชนและชุมชนที่อยู

อาศัยทํากินในพื้นที่ดังกลาวมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น  

ใชหลักการ ‘บานมั่นคง’ พัฒนาชุมชนชายฝง

อันดามัน   

ธนภณ เมืองเฉลิม ผูอํานวยการภาค  สํานักงาน

ภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนฯ บอกวา เม� อมี

การปลดล็อกให อปท. และหน�วยงานตางๆ สามารถ

เขาไปสงเสริมการพัฒนาชุมชนในเขตปาและชายฝง

ทะเลได สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนฯ หรือ พอช. 

ไดจัดทํา ‘โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูมี

รายไดนอยในเมืองและชนบทกลุมจังหวัดอันดามัน’ 

ขึ้นมา

เพราะที่ผานมา แมวาหน�วยงานรัฐที่ดูแลที่ดิน

ในเขตปาและชายฝงทะเล จะผอนปรนการอยูอาศัย

และทํากินของประชาชน เชน อนุญาตใหอยูอาศัย

และทํากิน ควบคูกับการดูแลอนุรักษทรัพยากรชายฝง  

ฟนฟูระบบนิเวศน ดิน น้ํา ปา แตพบวายังมีพื้นที่ที่มี

ปญหาอีกจํานวนมาก 

“พอช. จัดทําโครงการน้ีข้ึนมา เพ� อรวมมือกับชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาสังคม ภาคเอกชน

ภาคีตาง ๆ และหน�วยงานที่เกี่ยวของ เพ� อจะรวมมือกัน

สรางความมั่นคงดานที่ดินที่อยูอาศัย วิถีชุมชนสูการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจและสังคมชุมชนฐานรากอยางยั่งยืน”  

ธนภณบอกถึงความเปนมา  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กลุมจังหวัดอันดามัน 

เริ่มดําเนินการตั้งแตชวงปลายป 2564 เปนตนมา

โดยจะเริ่มจากชุมชนชาวประมงหรือชายฝงทะเลกอน  

เพราะสภาพพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามันมีชุมชนชายฝง

หรือชุมชนในเขตปาชายเลนจํานวนมาก  ขอมูลของ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระบุวา มีชุมชนเหลาน้ี

อยูในพ้ืนท่ี 29 อําเภอ 139 ตําบล  รวม  14,388  ครัวเรือน 

สวนรูปแบบและวิธีการทํางานนั้น พอช.จะ

รวมกับหน�วยงานในจังหวัด ทองถิ่น ภาคีเครือขาย  

สถาบันการศึกษา และชุมชน จัดตั้งคณะทํางานขึ้นมา 

เชน มีคณะทํางานระดับจังหวัด คณะกรรมการเมือง 

เพ� อประสานงานดานนโยบายและสนับสนุนการทํางาน 

มีคณะทํางานระดับพื้นที่ตําบล/เทศบาล โดยใชองคกร

ในชุมชนท่ีมีอยูแลวเปนกลไกขับเคล� อนงานในพ้ืนท่ี เชน  

สภาองคกรชุมชนตําบล กองทุนสวัสดิการชุมชน ฯลฯ    

“เราจะใชกระบวนการขั้นตอนการทํางานตาม

แนวทางของโครงการ ‘บานม่ันคง’ ท่ี พอช. ดําเนินงาน

ทั่วประเทศมาเปนแนวทางสําคัญ  เพราะ ‘บานมั่นคง’ 

ไมเพียงแตจะแกไขปญหาเร� องท่ีดินและท่ีอยูอาศัยเทาน้ัน  

แตยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเสริมอาชีพ  

รายได และการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ทุกมิติ  

ตามที่ชุมชนตองการ โดยชุมชนเปนแกนหลักในการ

แกไขปญหา พอช.และหน�วยงานภายนอกเปนฝาย

สนับสนุน  ซึ่งแนวทางการพัฒนาแบบนี้จะทําใหชุมชน

เกิดความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได” ธนภณบอก

บูรณาการทุกภาคสวนรวมพัฒนาชุมชน

จีรศักดิ์ พูลสง หัวหนางานปฏิบัติการชุมชน  

พอช.ภาคใต บอกถึงความคืบหนาวา ‘โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตสําหรับผูมีรายไดนอยในเมืองและชนบท

กลุมจังหวัดอันดามัน’ นั้น ขณะนี้มีการขับเคล� อน

โครงการแลวในหลายจังหวัด โดยมีการจัดประชุม

เพ� อสรางความเขาใจในระดับนโยบาย และนําไปสู

การจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมา เพ� อเปน

กลไกในการขับเคล� อนงานและบูรณาการทุกภาคสวน

ใหมาทํางานรวมกัน

เชน ท่ีจังหวัดพังงา นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา  

ผูวาราชการจังหวัดพังงา ไดแตงตั้ง ‘คณะกรรมการ

ขับเคล� อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยูอาศัย

ชุมชนชายฝงจังหวัดพังงา’ เม� อเดือนเมษายนท่ีผานมา 

มีผูแทนหน�วยงานที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษา ภาค

ประชาสังคม และชุมชน จํานวน 25 คน รวมเปน

คณะกรรมการ โดยมี ผวจ.พังงา เปนประธาน มีอํานาจ

หนาที่ในการกําหนดทิศทาง จัดทําแผน และขับเคล� อน

งานใหบรรลุเปาหมาย

สวนการทํางานในระดับพื้นที่จะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการเมือง มีคณะทํางานระดับตําบลหรือ

เทศบาล มีกระบวนการทํางาน เชน 1.ชี้แจงสราง

ความเขาใจชาวชุมชน เพ� อใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

2.การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ� อเปนการรวมคน รวมเงิน 

สรางฐานการเงินของชุมชน เรียนรูระบบการจัดการ

การเงินรวมกัน 3.แบงหนาที่ ความรับผิดชอบ 4.สํารวจ

ขอมูลชุมชน ความเดือดรอน ความตองการ จัดทํา

แผนที่ชุมชน 5.นําขอมูลมาวางแผนการทํางาน-

การแกไขปญหา 6.เสนอโครงการและงบประมาณ   

7.ปฏิบัติงานตามแผน  ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ  อาจารยจากสถาบัน

ตางๆ รวมสนับสนุนการทํางานในพื้นที่ เชน คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จ.ตรัง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  

ลงพื้นที่สํารวจชุมชน รวมแลกเปลี่ยนแนวทางการ

พัฒนาชุมชน การบําบัดนํ้าเสียกอนลงสูทะเล งานฐานราก  

แลกเปลี่ยนความรูเร� องวัสดุและภูมิปญญาทองถิ่น

เพ� อปรับปรุงหรือกอสรางที่อยูอาศัย รวมทั้งจะชวยฝก

อบรมชางชุมชนใหมีความรูเร� องการถอดแบบรายการ

กอสราง ประเมินราคาวัสดุ การตรวจสอบงวดงาน  ฯลฯ

“การซอมแซมบานเรือนและกอสรางสาธารณูปโภค

ในชุมชนตางๆ นั้น พอช.จะสนับสนุนใหชุมชนเขามา

มีสวนรวม  เชน  ใชชางกอสราง  แรงงานในชุมชน  

หรือแรงงานจิตอาสา  หรือรวมกับสถาบันฝมือแรงงาน

ในทองถิ่นจัดอบรม เพ� อพัฒนาใหชางชุมชนยกระดับ

เปนชางฝมือเพ� อใชประกอบอาชีพตอไปได”  จีรศักด์ิบอก

รูปธรรมที่ตรังและพังงา

นายภาคภูมิ  สมันหลี  รองประธานคณะ

ทํางานที่อยูอาศัยบานดุหุน ตําบลบอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 

บอกวา ตําบลบอหินมีการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล

ตั้งแตป 2552 จึงใชสภาฯ ขับเคล� อนโครงการนี้ 

เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคมท่ีผานมา เชน รวมกับเจาหนาท่ี 

พอช.จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจโครงการกับ

ผูนําชุมชนและชาวบาน จัดตั้งคณะทํางานในแตละ

หมูบานขึ้นมา ตั้งกลุมออมทรัพย รวมกันสํารวจขอมูล

ชุมชน ครัวเรือนท่ีมีความเดือดรอนเร� องบาน เร� องท่ีดิน 

และปญหาตางๆ ในหมูบาน-ตําบล จัดทําแผนท่ีทํามือ ฯลฯ 

เพ� อนํามาวางแผนงานแกไขปญหาทั้งตําบล  เปนแผน

ระยะ 3 ป

จากการสํารวจขอมูลปญหาและแนวทางแกไข  

พบวา ชาวบานมีปญหาตางๆ เชน มีรายไดนอย มีหน้ีสิน

อาชีพไมมั่นคง ไมมีทุนประกอบอาชีพ ไมที่ดินปลูกบาน 

อยูในท่ีดินท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิ บานเรือนทรุดโทรมคับแคบ 

ไมมีบานเปนของตนเอง น้ําประปาไมพอใช ปญหาขยะ 

ถนนเปนดินลูกรัง ฝนตกจะเฉอะแฉะ น้ําทวมขัง ฯลฯ 

โดยชาวบานตองการจะแกไขปญหาตางๆ เหลานี้

ขณะเดียวกัน ชาวบานไดรวมกันจัดต้ังกลุมออมทรัพย

เพ� อเปนทุนในการพัฒนาชุมชน มีสมาชิกแรกเขา 102 

ครัวเรือน (บานดุหุนมีทั้งหมดประมาณ 250 ครัวเรือน)  

รวมกันออมเงินเขากลุมตั้งแตเดือนกุมภาพันธที่ผานมา  

ครัวเรือนละ 120 บาท แบงเปนออมเพ� อที่อยูอาศัย 

50 บาท เพ� อจัดสวัสดิการชวยเหลือกัน 30 บาท ออม

เพ� อสะสม 20 บาท ฯลฯ  และบางกลุมยังออมเพ� อเปน

ทุนในการประกอบอาชีพดวย

อารีดีน  อินตัน  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล

กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง บอกวา ชุมชนในเขต

เทศบาลมีทั้งหมด 7 หมูบาน จํานวน 1,630  ครัวเรือน  

ในจํานวนนี้มี 463 ครัวเรือนที่ปลูกสรางบานเรือนอยู

ในที่ดินปาชายเลนและพื้นที่ชายฝงที่กรมเจาทาดูแล  

สวนใหญประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน สภาพบานเรือน

ทรุดโทรมเพราะปลูกสรางมานาน แตที่ผานมาทาง

เทศบาลไมสามารถเขาไปพัฒนาชุมชนไดอยางเต็มที่  

เน� องจากติดขัดขอกฎหมายและงบประมาณมีจํากัด

“เม� อทางรัฐบาลมีนโยบายให อปท.สามารถ

เขาไปพัฒนาชุมชนได เทศบาลจึงรวมกับ พอช. เพ� อ

จะพัฒนาชุมชนดานตางๆ เชน ปรับปรุงซอมแซมบานเรือน

ที่ผุพังทรุดโทรม  สรางสะพาน  ทางเดินเทาในชุมชน  

ปรับปรุงทาเรือประมง สรางลานแกะปู คัดปลา 

การจัดการขยะ บําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชน   

รวมทั้งทําเร� องทองเที่ยวชุมชนดวย เพราะในตําบล

มีแหลงทองเที่ยว มีหาดทรายที่สวยงามหลายแหง  

ถาปรับปรุงทาเรือแลว  นักทองเที่ยวก็มาลงเรือที่นี่ได  

ชาวบานจะไดมีรายไดจากการทองเที่ยวดวย”  นายก

เทศมนตรีฯ บอกถึงแผนงานพัฒนาชุมชน

สวนปญหาเร� องที่ดินที่อยูอาศัยนั้น ทางเทศบาล

จะทําหนังสือถึง ผวจ.ระนอง และอุทยานแหงชาติ

แหลมสน เพ� อขออนุญาตใหชาวบานใชที่ดินอุทยานฯ

เปนที่อยูอาศัยอยางถูกตองตามแนวทางของ คทช. 

(คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ) ที่ให อปท.

ทําเร� องขอใชที่ดินเพ� อการอยูอาศัยของชุมชนเสนอตอ

จังหวัดและหน�วยงานเจาของท่ีดินได ซ่ึงจะทําใหชาวบาน

มีความมั่นคงในเร� องที่ดินที่อยูอาศัยตอไป

รองนายกฯ จุรินทรหนุนแผนพัฒนาชุมชนชายฝง

อันดามัน

สวนงบประมาณสนับสนุนชุมชนนั้น พอช.จะ

สนับสนุนการซอมแซมบานเรือนที่มีสภาพทรุดโทรม  

บานเรือนที่มีความคับแคบ หรือเปนครอบครัวขยาย 

ตามโครงการบานมั่นคงเมือง (ชุมชนที่ตั ้งอยูใน

เขตเมือง) ไมเกินครัวเรือนละ 30,000 บาท และ

สนับสนุนดานสาธารณูปโภคสวนกลาง เชน ถนน  

ทางเดิน การจัดการขยะ น้ําเสีย ฯลฯ ไมเกินครัวเรือน

ละ 30,000 บาท  

เชน ชุมชนบานทากลาง เทศบาลตําบลกําพวน  

อ.สุขสําราญ จ.ระนอง  เสนอแผนงานระยะเวลา 3 ป  

งบประมาณรวม 11.5 ลานบาท สวนชุมชนที่ตั ้งอยู

ในเขตชนบท พอช.สนับสนุนการซอมบานไมเกินครัว

เรือนละ 40,000 บาท  และสาธารณูปโภคไมเกินครัว

เรือนละ 12,000 บาท

โดยในป 2565 พอช.มีเปาหมายดําเนินการ

รวมท้ังหมดประมาณ 2,080 ครัวเรือน สวนเปาหมายที่

เหลือจะดําเนินการในปตอไป ตามแผนระยะ 5 ป 

(2565-2569) ในพื้นที่ชุมชนเขตปาชายเลนฝงทะเล

อันดามัน 29 อําเภอ 139 ตําบล  6 จังหวัด คือ ระนอง  

พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล รวม 14,388  ครัวเรือน 

โดย พอช. และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย จะนําเสนอแผนงานเขาสูการพิจารณาของ

คณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติท่ีมีนายจุรินทร  

ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในเร็วๆ น้ี

ขณะที่ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย

ท่ีอยูอาศัยแหงชาติ ไดกลาวเม� อไมนานน้ีวา 

“ผมมีแผนท่ีจะเสนอผลการดําเนินงานและ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู

อาศัยของประชาชนในพื้นที่กลุมจังหวัดอันดามัน

ระยะ 5 ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู

อาศัยแหงชาติและคณะรัฐมนตรี เพ� อใหเกิดการสนับสนุน

แผนงานและงบประมาณ โดยมีความมุงม่ันท่ีจะขับเคล� อน

ยุทธศาสตรตามแผน  เพ� อใหพี่นองประชาชนมีที่อยู

อาศัยที่มั ่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น !!

จังหวัดสุราษฎรธานี - พอช. และขบวนองคกร

ชุมชน เตรียมซอมสรางบานเรือนชาวบาน 3 อําเภอ

ที่ ไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ําทวมเม� อเดือน

พฤษภาคมท่ีผานมา โดยระดมชางจิตอาสาและงบประมาณ

สนับสนุน รวม  61 หลังใหแลวเสร็จภายในเดือนนี้

ตามท่ีไดเกิดเหตุการณฝนตกหนัก นํ้าปาไหลหลาก 

จังหวัดสุราษฎร-พอช.-ขบวนองคกรชุมชน เตรียมซอมสรางบานที่เสียหายจากน้ําทวม  61 หลัง

สงผลใหเกิดนํ้าทวมฉับพลันในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี  

ในชวงตนเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา ทําใหชาวบานไดรับ

ความเดือดรอนท้ังหมด 227 ครอบครัว ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล 

8 หมูบาน 3  อําเภอ  คือ  อําเภอวิภาวดี  อําเภอไชยา 

และอําเภอทาฉาง  มีบานเรือนถูกกระแสน้ําพัดพังเสีย

หายรวม 61 หลัง โดยหน�วยงานที่เกี่ยวของไดใหความ

ชวยเหลือเบ้ืองตน เชน ถุงยังชีพ อาหารแหง เคร� องครัว 

แกชาวบานไปแลวนั้น

นายธนภณ เมืองเฉลิม ผูอํานวยการภาค  สํานักงาน

ภาคใต สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

หรือ ‘พอช.’ กลาววา ขณะนี้ พอช. และหน�วยงาน

ท่ีเก่ียวของ เชน จังหวัดสุราษฎรธานี สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมทั้งองคกรภาค

ประชาชน เชน เครือขายขบวนองคกรชุมชน สภาองคกร

ชุมชนตําบล  สมาคมเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชน 

จ.สุราษฎรธานี ฯลฯ ไดรวมกันสนับสนุนการซอมสราง

บานเรือนของประชาชนที่ ไดรับความเสียหายจาก

เหตุการณน้ําทวมแลว รวมทั้ง อบจ.ไดซอมแซมถนน

และสาธารณูปโภคตางๆ ที่เสียหาย และจะเริ่ม Kick 

off อยางเปนทางการในวันที่ 17 มิถุนายนนี้

“จากการสํารวจขอมูลชาวบานที่ ไดรับความ

เดือดรอน บานเรือนเสียหาย พบวา มีทั้งหมด 61 

หลัง คือที่ตําบลตะกุกเหนือ  อําเภอวิภาวดี 40 หลัง 

ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา 20 หลัง และตําบล

ปากฉลุย อําเภอทาฉาง 1 หลัง โดยภาคประชาชนจะ

ชวยกันระดมชางชุมชน และชางจิตอาสามาชวยกัน

ซอมแซมบาน  สวนบานเรือนที่พังเสียหายทั้งหลัง  

ชุมชนชายฝงทะเลอันดามันสวนใหญเปนชาวประมงพื้นบาน บานเรือนปลูกสรางมานาน สภาพทรุดโทรม  

เหตุการณน้ําทวมหลายอําเภอใน จ.สุราษฎรธานี  

เม� อตนเดือนพฤษภาคมที่ผานมา

สภาพบานเรือนที่พังเสียหายจากเหตุการณน้ําทวม

มีจํานวน 6 หลัง  จะตองสรางใหม” นายธนภณบอก

สวนงบประมาณในการซอมสรางบานนั้น 

นายธนภณชี้แจงวา พอช. จะสนับสนุนงบประมาณ

ตามโครงการบานมั่นคง  กรณีเกิดภัยพิบัติ  เฉลี่ย

ครัวเรือนละ 18,000 บาท สํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎรธานีสนับสนุนบานเรือน

ที่เสียหายทั้งหลัง จํานวน 5 หลังๆ ละ 49,500 บาท   

และอีก 1 หลัง  จํานวน  285,000 บาท  นอกจากนี้ยัง

พอช.สนับสนุนใหเกิดชางชุมชน  ชางจิตอาสาท่ัวประเทศ

มีงบสนับสนุนจากสมาคมเครือขายกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน จ.สุราษฎรธานีอีก 20,000 บาท ฯลฯ โดยท้ังหมด

จะสนับสนุนเปนวัสดุอุปกรณ

“แมวางบประมาณในการซอมสรางบานเรือนท่ี

เสียหายจะไมมาก แตเราจะระดมชางชุมชน ชางจิตอาสา

หลายสิบคนมาชวยกัน นําวัสดุเกาที่ยังมีสภาพดีมาใช 

จะทําใหประหยัดงบประมาณและคาแรง และซอม

สรางไดเร็ว คาดวาภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จะซอม

สรางเสร็จท้ัง 61 หลัง และหลังจากน้ัน พมจ. (สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั งหวัด

สุราษฎรธานี) จะมาชวยสนับสนุนเร� องการฟนฟูและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบานตอไป” ผอ.สํานักงานภาคใต 

พอช.บอกในตอนทาย

การจัดประชุมผูนําและชาวชุมชนเพ� อสราง

ความเขาใจในการพัฒนาชุมชนรวมกัน

ชาวบานที่อําเภอสิเกา จ.ตรัง นําขอมูลมาทํา

แผนที่ทํามือและเสนอแผนแกปญหาชุมชน
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ไทยผู้ตัดสินบอลเข้าร่วมอบรมที่ประเทศซาอุฯ

ซาอุดิอาระเบีย • ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประ 

เทศไทย ส่งตัวแทนจากสมาคมเข้าร่วมการอบรม SAFF Refereeing 

Debriefing ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย ณ กรุงริยาด 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยตัวแทนทั้ง 4 คน ประกอบไปด้วย 1.ฉัตริน 

มงคลศิริ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน 2.สงกรานต์ บุญมีเกียรติ 

ผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite 3.วิวรรธน์ จำาปาอ่อน ผู้ตัดสินระดับ FIFA 

และ 4.ต่อพงษ์ สมสิงห์ ผู้ตัดสินระดับ FIFA โดยการอบรมในครั้งนี้จัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน นำาโดย ฟาฮัด อับดุลลาเยฟ ผู้อำานวย

การฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สหพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย, ฮาคาน อา

นาซ วิทยากรพิเศษด้าน VAR สหพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย, อเลโฮ 

เปเรซ วิทยากรด้านฟิตเนส ฟีฟ่า และสหพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย, 

มิโลราด มาซิช ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน สมาคมฟุตบอลไซปรัส 

และโฮเซ ซานเชส นักประสาทวิทยาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ตัดสิน 

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นการอัปเดตความรู้และเทคนิคในการตัดสิน 

ทั้งด้านการควบคุมผู้เล่น การสื่อสารและใช้งาน VAR การตัดสินใน

เหตุการณ์สำาคัญ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ตัดสิน รวมไปถึงการฝึก

ซ้อมและพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และ

นำามาประยุกต์ใช้ในการทำาหน้าที่ผู้ตัดสินภายในประเทศให้มีมาตรฐาน

ดียิ่งขึ้น

สุดยอดนักแบดมินตันเอเชียรวมตัวที่มาเลเซีย

กรุงเทพฯ • การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย ที่รวมดาวรุ่งจาก

ทั่วภูมิภาคเอเชียมาหวดประชันกันเพื่อเก็บแต้มชิงชัยสู่สนามระดับโลก 

ณ เมืองชาห์ อาลัม ประเทศมาเลเซีย พร้อมเงินรางวัลรวม 400,000 

เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 13,400,000 บาท) การแข่งขันแบดมินตันชิง

แชมป์เอเชียน้ันมีประเทศท่ีเรียกได้ว่าเป็นมหาอำานาจในกีฬาแบดมินตัน

มากมาย อาทิ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น ครั้งนี้การ

แข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทีมเดี่ยวและทีมคู่ โดยทีมชาย

จากฝั่งเจ้าภาพมาเลเซียส่ง “หลี่ซื่อเจี้ย” นำาทีมชายเดี่ยว พร้อมดาวรุ่ง

เข้าร่วมในสนามนี้ ขณะที่สิงคโปร์ส่ง “โละ เคียนยิว” (แชมป์โลกชาย

เดี่ยวคนล่าสุด) เข้าร่วม ทางด้านอินเดียนำาโดย “ลักยา เซน” ฮ่องกง

ส่ง “อึง กาลอง แองกัส” และ “ลีชุกยิว” เข้าร่วม และอินโดนีเซีย 

(แชมป์ปี 2016, 2018, 2020) ซึ่งถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ 1 ได้ส่ง

ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าร่วมชิงชัย ส่วนประเภททีมหญิง ญี่ปุ่นได้รับการจัด

ให้เป็นมือวางอันดับ 1 โดยมีเกาหลีเป็นมือวางอันดับ 2 ซึ่งทั้ง 2 ชาติ

ต่างส่งนักกีฬาดาวรุ่งเข้าร่วมหาประสบการณ์ในการแข่งขัน ทางด้าน

อินโดนีเซียส่งอดีตแชมป์เยาวชนโลก “เกรกอเรีย มาริสกา ตุนจุง” เข้า

ร่วม ในขณะที่ทีมจากประเทศเจ้าภาพมาเลเซีย ส่ง “อารอนเชียะ” นำา

ทีมประเภทชายคู่ เข้าร่วมชิงชัยในสนามนี้ นอกจากนี้ประเทศอื่นๆ ใน

เอเชีย อาทิ อินเดีย ฮ่องกง คาซัคสถาน เป็นต้น ยังได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง

เข้าร่วมเพื่ออุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมในสนามระดับโลกต่อไป  แฟน

ลูกขนไก่ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. ทางช่อง 

3BB Sports One สุดยอดช่องกีฬาแอ็กชันจากทั่วโลก หมายเลข 401 

เสิร์ฟความมันส์สนั่นจอผ่านบริการ 3BB GIGATV 

เอฟวันอาร์เซอร์ ไบจาน กรังด์ปรีซ์ 10-12 มิ.ย.นี้

กรุงเทพฯ • การแข่งขันรถสูตรหนึ่งฟอร์มูล่าวัน ถูกจัดที่เมืองบากู ประ

เทศอาร์เซอร์ไบจาน วันที่ 10-12 มิถุนายนนี้ โดยสนามนี้ถือว่าเป็น 

1 ใน 5 สนามที่จัดการแข่งขันแบบสตรีท เซอร์กิต หรือเป็นรูปแบบ

ปิดเมืองเพื่อทำาการแข่งขันร่วมกับสนามสิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์, โมนาโก 

กรังด์ปรีซ์, ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ และสนามแคนาเดียน กรังด์ปรีซ์ 

สำาหรับสนามบากู ซิตี เซอร์กิต มีความยาวต่อรอบที่ 6.003 กิโลเมตร 

ซึ่งเป็นสนามที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 3 แม้ว่าสนามจะเป็นรูปแบบสตรีท

เซอร์กิต แต่สามารถทำาความเร็วได้สูงสุด 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น

รองเพียงแค่สนามเดอสปา ที่เบลเยียม สถานการณ์การลุ้นแชมป์โลก

ในประเภทนักขับตอนนี้ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน ทำาคะแนนเป็นผู้นำา 

เนื่องจากมีความสม่ำาเสมอมากกว่า ชาร์ลส์ เลอแคลร์ ซึ่งถ้าในสนาม

นี้ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน คว้าชัยชนะได้อีก ยิ่งทำาให้การลุ้นแชมป์โลก

ยากมากขึ้นสำาหรับ ชาร์ลส์ เลอแคลร์ ส่วนในประเภททีมผู้สร้าง ทีม

เรดบูลล์ เรสซิ่ง ยังทำาผลงานได้ดีต่อเนื่อง เพราะทั้งเวอร์สแตพเพน

และเปเรซทำาผลงานได้ดีทั้งคู่ ส่วนเลอแคลร์ของทีมเฟอร์รารีทำาผล

งานได้ดี แต่ก็ยังมีช่วงเวลาที่พลาดไปในบางสนาม แฟนกีฬาความเร็ว

ติดตามได้ทางทรูวิชั่นส์ ช่องทรู สปอร์ตส 1 (ช่อง 666) วันศุกร์ที่ 10 

มิ.ย. เวลา 18.00-19.00 น. ฝึกซ้อมรอบที่ 1 และเวลา 21.00-22.00 น. 

ฝึกซ้อมรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 11 ม.ย. เวลา 18.00-19.00 น. ฝึกซ้อมรอบ

ที่ 3 และเวลา 21.00-22.00 น. รอบจัดอันดับ ส่วนวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 

เวลา 18.00-19.00 น. รอบแข่งขัน.

มิวนิก • แฮร์รี เคน กัปตันทีมสิงโตคำาราม

ยิงประตูที่ 50 ให้ทีมชาติอังกฤษ หลังซัดลูก

โทษที่จุดโทษในช่วงท้ายเกม พาอังกฤษบุก

ไปเสมอเยอรมนี 1-1 ในศึกเนชั่นส์ลีก เมื่อ

วันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา

“อินทรีเหล็ก” เยอรมนี ออกนำาไป

ก่อนจากประตูในนาทีท่ี 50 ของโยนาส ฮอฟ

มันน์ ในการแข่งขันท่ีอัลลิอันซ์ อารีนา ในมิว 

นิก แต่ แฮร์รี เคน ก็มายิงประตูตีเสมอให้

ทีมชาติอังกฤษในช่วง 2 นาทีสุดท้าย

เป็นการยิงประตูที่ 50 ของเคน ซึ่งส่ง                                                              

ให้กองหน้าของท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ทะ 

ยานขึ้นไปเป็นอันดับ 2 ของการยิงประตู

ให้สิงโตคำาราม โดยเป็นรองอันดับ 1 อย่าง 

เวย์น รูนีย์ เพียง 3 ประตูเท่านั้น ส่วน

อันดับ 3 ที่เคนเพิ่งแซงมาเป็นของ บ็อบบี 

ชาร์ลตัน ที่ยิงไปทั้งหมด 49 ประตู

“มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ” เคน

กล่าวกับสถานีโทรทัศน์แชนแนลโฟว์ “ผม

มีโอกาสอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเกม และคิด

ว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในวันนี้ที่ผมรอคอย”

“มันเป็นเรื่องท่ีดีท่ีได้ประตู และมัน                                                           

ก็เป็นเรื่องท่ีน่าอายเหมือนกันท่ีเราไม่สามารถ

จบสกอร์ลูกนั้นได้สำาเร็จ” เคนกล่าวเสริม

ถึงโอกาสยิงประตูในกรอบเขตโทษก่อนหน้า

จะได้จุดโทษ แต่เจอลูกเซฟอันสุดยอดของ 

มานูเอล นอยเออร์ ผู้รักษาประตูเยอรมนี

ป้องกันไว้ได้

สิงโตคำารามภายใต้การคุมทีมของ แกเรธ 

เซาธ์เกต ยังคงอยู่ท้ายตารางของกลุ่มเอ 3 

หลังจากแมตช์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพวกเขา

บุกไปแพ้ฮังการีถึงบูดาเปสต์ 1-0 อย่างไร

เอเชียนทัวร์ช่วงนี้ปักหลักอยู่ที่ประเทศอังกฤษ สัปดาห์

นี้ 4 โปรไทย พชร คงวัดใหม่, สดมภ์ แก้วกาญจนา, อิทธิพัทธ์ 

บูรณธัญรัตน์ และ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ที่ได้สิทธิ์ดวลศึก 

แอลไอวี อินวิเตชั่นแนล ซีรีส์ ที่ สนามเซนจูเรียน กอล์ฟ คลับ 

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน

นี้ รายการนี้มีนักกอล์ฟเพียง 48 คน ลงชิงชัยประเภทบุคคล

และทีม (12 ทีม ทีมละ 4 คน) แบบไม่มีตัดตัว..••..สมาคม

กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนัก

กอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รายการ “น้ำาดื่มสิงห์

ชิงแชมป์ภาคกลางล่าง” สนามที่ 1 วันเสาร์ที่ 

2 กรกฎาคมนี้ ณ สนามกอล์ฟเดอะมาเจสติค    

ครีก คันทรีคลับ หัวหิน เพื่อคัดเลือกผู้ชนะแต่

ละไฟต์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ

รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 18 

ธันวาคมศกนี้ ณ สนามสันติบุรี เชียงราย นัก

กอล์ฟทั่วไปสนใจสมัครแข่งขันได้ที่ คนิศน์ โชค

สุชาติ โทร. 08-4000-0235..••..เตรียมระเบิด

ศึกใหญ่ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก 

2022” ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565 

ณ สยามคันทรีคลับ วอเตอร์ ไซด์ พัทยา จัด

โดย อาร์แอนด์เอ และ สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-

แปซิฟิก เพื่อให้ โอกาสนักกอล์ฟสมัครเล่นระดับ

แถวหน้าของภูมิภาคพัฒนาฝีมือสู่เวทีระดับโลก 

ซึ่งแชมป์ของการแข่งขันจะได้รับเชิญเข้าร่วมแข่ง

ขันแมตช์ใหญ่ระดับเมเจอร์ 3 รายการ ได้แก่ เอ

ไอจี วีเมนส์ โอเพ่น, อามังดี เอวิยอง แชมเปียน

ชิพ และเซฟรอน แชมเปียนชิพ 2023 ที่เท็กซัส 

ก็ตาม เซาธ์เกตพอใจเกมกับเยอรมนี

“เยอรมนีเป็นเจ้าแห่งการแข่งขันและ

นี่ถือเป็นบททดสอบที่ดี” เซาธ์เกตกล่าว “ผู้

เล่นทีมชาติอังกฤษส่วนใหญ่ของชุดนี้ เคน

เล่นรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกและรอบ

ชิงยูโรมาแล้ว ซึ่งพวกเขาแสดงให้เห็นถึง

คาแร็กเตอร์ที่พร้อมจะสู้เพื่อทุกคะแนน”

“ผมคิดว่าเราเล่นกันได้ดี เรามาเยือน

ทีมที่เล่นด้วยยากที่สุดในโลก ถึงอย่างนั้น

เราก็ตอบสนองกันได้ดีและสร้างโอกาสได้

มากกว่าการทำาได้แค่เสมอ ทีมชั้นดีต้องไม่

แพ้ 2 ทีมติดต่อกัน และเรากลับมาได้” เซาธ์

เกตกล่าว

ทางด้านเยอรมนีที่จะไปเยือนฮังการี

ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้อยู่อันดับ 3 ของตาราง 

โดยมีคะแนนมากกว่าอังกฤษ 1 แต้ม โดย

เยอรมนีภายใต้การคุมทีมของ ฮันซี ฟลิก 

ยืดสถิติไม่แพ้ทีมใดเป็น 11 เกมติดต่อกัน

นับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา

“พวกเราเล่นเกมนี้กันได้ดีแล้ว แต่ผล

การแข่งขันมันไม่ได้ออกมาเหมือนผลงาน

ของพวกเราในสนาม”  ฟลิกกล่าวในที่สุด.

นอกจากนี้จะได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นสตรี รายการ 

ออสกัสตา เนชันแนล วีเมนส์ อเมเจอร์ และกอล์ฟรายการ

ใหญ่ของเคแอลพีจีเอทัวร์ ฮานา ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปียน

ชิพ..••..บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำากัด  ร่วมกับช้าง เปิดศึกกอล์ฟ

เยาวชนรายการที่ 4 ช้างคลาสสิก 2022 แข่งขันระหว่างวันที่ 

25-26 มิถุนายน 2565 ที่ สนามปัตตาเวีย จ.ชลบุรี รายการนี้

เป็นหนึ่งในการเก็บคะแนนสะสมของ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 

2022” คัดสวิงฝีมือดีเข้าร่วมแข่งขัน โยเน็กซ์ กอล์ฟ แชมเปียน         

ชิพ ที่ประเทศญี่ปุ่น สนใจสมัครแข่งขันที่ Official Line : @

genzgolf ..••..“จีเอ็มน้ำา” วิพลสรรพ์ แม้นชื่น เอาใจคนรัก

กอล์ฟ สนามกอล์ฟกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ หรือ เคบีเอสซี จัด

โปรโมชั่นสปอร์ตเดย์ ทุกวันพุธของสัปดาห์ ราคากรีนฟี 1,250 

บาท (กรีนฟี+แคดดี้+รถกอล์ฟ) รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม 

0-3728-3888, 08-2486-3631 หรือ 08-2486-3633..••

 พัตเตอร์หยก

  utaphao1818@gmail.com

ร่วมยินดี • บุญวัฒน์ พรหมศิวรักษ์ เจ้าหน้าที่ชำานาญการอาวุโส พัฒนา

ความสัมพันธ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี

กับนักกีฬาจากทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม, ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทีม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขันกอล์ฟมหาวิทยาลัย รายการ “ช้าง 

กอล์ฟ ยู-แชมเปียนส์คัพ 2022” รอบคัดเลือกสนามที่ 1 ที่เลควิว รีสอร์ท 

แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ปทุมธานี • ทัพ “เดอะ แรบบิท” ตอบแทนผล

งาน กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก ผู้รักษาประตูดีกรีทีม

ชาติไทยวัย 32 ปี การต่อสัญญาลุยล่าแชมป์กับ

สโมสรต่อในฤดูกาล, 2022-2323  และทำาศึกเอ

เอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 รอบ 16 ทีม พร้อม

ทั้งต่อสัญญา อภิสิทธิ์ โสรฎา แนวรับวัย 25 ปี 

และปล่อยตัว ศราวุธ เกิดศรี แนวรับวัย 33 ปี ไป

ร่วมทัพพันธมิตร “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟซี 

ทีมในไทยลีก 2

ความเคลื่อนไหวของสโมสร “เดอะ แรบ

บิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมในศึกไฮลักซ์ รีโว 

ไทยลีก ก่อนที่จะเปิดฤดูกาล 2022-2023 ล่าสุด 

ประกาศต่อสัญญากับ “เจมส์” อภิสิทธิ์ โสรฎา 

แนวรับฝั่งซ้ายวัย 25 ปี ออกไปเป็นที่เรียบร้อย

แล้วเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการแข่งขันฤดูกาล 

2022-23 รวมถึงการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีก 2022 รอบ 16 ทีม ที่จะพบกับ คิตฉี เอสซี ใน

ช่วงเดือนสิงหาคมนี้

โดยอภิสิทธิ์ โสรฎา กล่าวถึงการต่อสัญญา

กับทัพ “เดอะ แรบบิท” ต่อไปว่า “รู้สึกดีใจและ

ภูมิใจที่ ได้ต่อสัญญาและได้ร่วมสู้ต่อไปกับทีมครับ 

เป้าหมายของผมอยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุด ไม่

ว่าจะฐานะตัวสำารองหรือว่าตัวจริงครับ และก็หวัง

จะพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ 

แน่นอนว่าในฤดูกาลหน้าผมหวังจะช่วยทีมประสบ

ความสำาเร็จให้มากที่สุดครับ แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่

เห็นการเสริมทัพของทีม และอยากจะร่วมงานกับ

ทุกคนในฤดูกาลที่กำาลังจะเริ่มขึ้นครับ”

สำาหรับ “เจมส์” อภิสิทธิ์ โสรฎา แบ็กซ้าย

วัย 25 ปี ย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” ตั้งแต่

ฤดูกาล 2017 ก่อนที่ในช่วงเลกที่ 2 ของฤดูกาล 

2019 จะย้ายไปร่วมทีมเชียงใหม่ เอฟ

ซี ด้วยสัญญายืมตัว และย้ายกลับมา

ยังถิ่นบีจี สเตเดี้ยม อีกครั้งในฤดูกาล 

2021-22 โดยลงสนามช่วยต้นสังกัดไป

ทั้งหมด 39 นัดรวมทุกรายการ และทำา

ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับการ

ต่อสัญญากับทีมต่อไป

นอกจากนี้ สโมสรบีจีปทุม ยูไนเต็ด 

ประกาศต่อสัญญากับ กิตติพงษ์ ภู

แถวเชือก ผู้รักษาประตูดีกรีทีม                        

ชาติไทย วัย 32 ปี เพื่อ

เตรียมพร้อมสำาหรับการแข่ง                       

ขันฤดูกาล 2022-23 รวม

ถึ งการแข่ งขัน เอ เอฟซี                                     

แชมเปียนส์ลีก 2022 รอบ                                  

16 ทีม ที่จะพบกับ คิตฉี 

เอสซี ในช่วงเดือนสิง 

หาคมนี้

โ ดยกิ ตติพงษ์  

ภูแถวเชือก ย้ายมา

ร่วมทัพ “เดอะ แรบ

บิท” ในช่วงเลกที่ 2 

ของฤดูกาล 2021-22 

กล่าวถึงการต่อสัญญากับทีมออกไปว่า “ก่อนอื่น

ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ และสโมสรที่เชื่อและ

มั่นใจในตัวผม ให้ผมได้อยู่ช่วยทีมต่อ ผมดีใจมากที่

ได้รับโอกาสนี้ มันไม่ยากเลยที่จะตัดสินใจ เพราะบี

จีเป็นทีมแนวหน้าของประเทศไทย และเป็นทีมที่

ไม่ใช่ใครจะได้ โอกาสร่วมทีมง่ายๆ ดีใจมากครับที่

ได้อยู่ลุยกับทีมต่อ”

“ซึ่งเป้าหมายของผมต่อจากนี้ก็จะพยายาม

ทำางานอย่างหนักเพื่อได้โอกาสลงสนามให้กับทีม ไม่ว่า

จะได้ลงเล่นตอนไหนเมื่อไหร่หรือมากน้อยแค่ไหน 

ผมก็จะพร้อมทำาตามเป้าหมายของทีม และเมื่อได้

โอกาสนั้นผมจะทำาให้มันดีที่สุด และพยายามเก็บ

คลีนชีทให้ทีมได้มากที่สุด เพื่อตัวเองและสโมสร

ครับ”

สำาหรับ กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก ผู้รักษาประตู

วัย 32 ปี ย้ายมาร่วมทีมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในช่วง

เลกที่ 2 ของฤดูกาล 

2021-22 ก่อนจะ

พัฒนาฝีมือตั ว เอง

จนขึ้นไปเป็นผู้รักษา

ประตูมือ 1 ของทีม 

โดยลงสนามให้ทัพ 

“เดอะ แรบบิท” ไป

ทั้งหมด 17 นัดรวม

ทุกรายการ เก็บได้ 

9 คลีนชีท นอกจาก

นี้ยังมีชื่อติดทีมชาติ

ไทยชุดใหญ่ ในการ

แข่งขันฟุตบอลเอเชียน                          

คัพ 2023 รอบคัดเลือก

ที่ประเทศอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุ 

นายนนี้อีกด้วย

 และนอกจากต่อสัญญานักเตะแล้ว บี

จี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมในศึกไฮลักซ์ รีโว ไทยลีก 

ประกาศปล่อยตัว ศราวุธ เกิดศรี แนวรับวัย 

33 ปี ร่วมทัพ “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ เอฟ

ซี ทีมในไทยลีก 2 อย่างเป็นทางการ

สำาหรับ ศราวุธ เกิดศรี เคยผ่านการค้า

แข้งในเมืองไทยมาหลายสโมสร ไม่ว่าจะเป็น

อุทัยธานี ฟอเรสท์, พิจิตร เอฟซี, บางกอก เอฟซี,                                                             

ขอนแก่น เอฟซี และในฤดูกาล 2020-21 เป็น

กำาลังสำาคัญช่วย ราชประชา เอฟซี เลื่อนชั้นจาก

ไทยลีก 3 สู่ไทยลีก 2 ก่อนจะย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ 

แรบบิท” ในช่วงเปิดฤดูกาล 2021-22

ในสีเส้ือบีจีพียู ศราวุธลงสนามไปท้ังหมด 17 

นัด รวมทุกรายการ นับเป็นการออกสตาร์ทตัวจริง 

12 นัด และสำารองอีก 5 นัด.

เคนปลื้มยิงประตูที่50ให้สิงโตคำาราม

บีจีจับ‘กิตติพงษ์-อภิสิทธิ์’ต่อสัญญาล่าแชมป์

ชลบุรี • “เครื่องดื่มตราช้าง” ผนึกกำาลัง สโมสร

ชลบุรี เอฟซี เตรียมจัดงานประกาศรางวัล

ของสโมสรประจำาฤดูกาล 2021/22 ในชื่องาน 

“ฉลามชล อวอร์ด 2021/22 โดยเครื่องดื่มตรา

ช้าง” ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ แปซิฟิก 

ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ก ศรีราชา 

จ.ชลบุรี เริ่มเวลา 17.00 น. โดยนอกจากจะมี

การสรุปผลฤดูกาลแข่งขัน 2021/22 และมอบ

รางวัลแก่นักเตะทีมงาน ที่ได้ “คุณเจ” วรปัฐ 

อรุณภักดี ที่แฟนบอลฉลามชลและแฟนฟุตบอล

ไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีรับหน้าที่ผู้ดำาเนินรายการ 

“เครื่องดื่มตราช้าง” ยังเปิดโอกาสให้แฟนฉลาม

ชลสมาชิกตั๋วปี 1,000 คน ร่วมชมงานประกาศ

รางวัล พร้อมรับประทานอาหารในบรรยากาศ

สุดพรีเมียมกันแบบฟรีๆ และสนุกส่งท้ายงาน

ไปด้วยกันกับคอนเสิร์ตศิลปินแนวหน้าของเมือง

ไทย “แสตมป์” อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

สำาหรับงาน “ฉลามชล อวอร์ด 2021/22 

โดยเครื่องดื่มตราช้าง” คร้ังน้ีถือเป็นคร้ังแรกของ

สโมสรท่ีทำาการประมวลผลงานตลอดฤดูกาลท่ีจบ

ลง และสรุปผลงานอันยอดเย่ียม เพื่อมอบเป็น

รางวัลตอบแทนการทุ่มเททำางานหนักของเหล่า

นักเตะและทีมงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 รางวัล

สำาคัญ และท่ีสำาคัญเปิดโอกาสให้แฟนบอลมีส่วน

ร่วมในการโหวตหลายรางวัล โดยรางวัลต่างๆ 

มีดังนี้

Goal of the Season : ประตูยอดเยี่ยม : 

แฟนโหวต (100%)

Save of the Season : การป้องกันประตู

ยอดเยี่ยม : แฟนโหวต (100%)

Best Moment of the Season : แมตช์

การแข่งขันสุดประทับใจ : แฟนโหวต (100%)

Team of the Season : 11 ผู้เล่นยอด

ยังจัดทีมงานพร้อมโปรดักส์ชั่น 

Live สด ถ่ายทอดบรรยากาศต่อ

เนื่อง ที่เพจสโมสรชลบุรี เอฟซี 

และยูทูบ ชาร์ค แชนแนล แบบ

มาราธอน ตั้งแต่ประตูเปิด

ถึงพิธีประกาศรางวัล ยาว

ไปจนถึงคอนเสิร์ตปิดท้าย 

แก่แฟนบอลฉลามชลทั่ว

ประเทศได้ติดตามพร้อมๆ 

กันวินาทีต่อวินาที

และพิเศษ! กับ 

3 บิ๊กเซอร์ไพรส์จาก 

“เครื่องดื่มตราช้าง” 

จัดให้เฉพาะแฟนฉลามชลตั๋วปีใน

งานเท่านั้น

นอกจากได้สัมผัสบรรยากาศ

สดๆ และใกล้ชิดขุนพลนักเตะฉลาม

ชลกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันแล้ว ผู้สนับ 

สนุนใจดี “เครื่องดื่มตราช้าง” ยังจัดเต็มกิจกรรม

พิเศษเฉพาะแฟนตั๋วปี 1,000 คนในงาน , กล่องสุ่ม

สินค้าสโมสรชลบุรี เอฟซี 2021/22 แบบลิมิเต็ดที่ไม่

เคยจำาหน่ายที่ไหนมาก่อน 100 กล่องเท่านั้น, Lucky 

Draw จับแจกรางวัลพิเศษเฉพาะแฟน

คลับตั๋วปีที่อยู่ตั้งแต่เริ่มจนจบงาน 

50 รางวัล และผู้ชมทาง Live สด

อีก 50 รางวัล พร้อมลุ้นรางวัล

เยี่ยม : คณะกรรมการสโมสรลงคะแนน (100%)

Rising Award : ดาวรุ่งฉลามชลยอดเยี่ยม 

(สำาหรับนักเตะอายุไม่เกิน 21 ปี) : นักเตะและแฟน

บอล ร่วมกันลงคะแนน (60%:40%)

Best Award : นักเตะยอดเยี่ยม : คณะ

กรรมการสโมสรและแฟนบอล ร่วมกันลงคะแนน 

(60%:40%)

แฟนฉลามเตรียมลุ้นรายชื่อผู้ เข้าชิงรอบ

สุดท้าย และร่วมโหวต ที่แฟนเพจสโมสร และ 

www.chonburifootballclub.com เร็วๆ นี้ แล้วลุ้น

ผลผู้ชนะร่วมกันในบรรยากาศสดๆ วันงาน

โดยนอกจากแฟนบอลสมาชิกตั๋วปี 1,000 คน

ที่ “เครื่องดื่มตราช้าง” มอบสิทธิ์ร่วมงานแบบเอ็กซ์

คลูซีฟ บรรยากาศสดๆ ในงาน “เครื่องดื่มตราช้าง” 

ใหญ่! รับ “เครื่องดื่มตราช้าง” ฟรีตลอดฤดูกาล

หน้า 2022/23 รวมแล้ว 100 รางวัล เป็น 

1,000 สิทธิ์แรกในการซื้อ 20 ปี ชลบุรี เอฟ

ซี Vol.2: บ็อกซ์เซต ชุดแข่งย้อนยุคฉลามชล 

ฤดูกาล 2006-2011 ที่ผลิตจำานวนจำากัดเพียง 

2,000 เซตเท่านั้น (สแกน QR code และชำาระ

เงินออนไลน์ภายใน 1 วัน).

‘ฉลามชล อวอร์ด’จัดยิ่งใหญ่

ตอบแทนความทุ่มเทของนักเตะ

เนชั่นส์ลีก • แฮร์รี                       

เคน ยิงลูกโทษที่

จุดโทษในช่วงท้าย

เกม ช่วยให้ทีมชาติ

อังกฤษบุกมาเสมอ

เยอรมนี 1-1 ใน

ศึกฟุตบอลยูฟ่า 

เนชั่นส์ลีก ที่อัลลิ

อันซ์ อารีนา ใน

มิวนิก ประเทศ

เยอรมนี นับเป็น 

การยิงประตูให้ทีม

ชาติอังกฤษลูกที่ 50 

ของเคน มากที่สุด

เป็นอันดับ 2 ตลอด

กาล

กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยวัย 32 ปี 

“เจมส์” อภิสิทธิ์ โสรฎา แนวรับฝั่งซ้าย 

วัย 25 ปี 

กฤษดา กาแมน 

ตัวเต็งที่ ไม่น่าพลาดรางวัล
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งานกัญชา-กัญชงเอเชีย 2022

เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำากัด จัดงาน Asia 

International HEMP and Cannabis Expo 2022 งานแสดง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชานานาชาติ 

พร้อมดึงพันธมิตรรัฐ-เอกชน ปั้นไทยสู่ฮับกัญชงกัญชาระดับ

นานาชาติ สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ ปักหมุดจัดงานครั้งแรก 

ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 30 พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2565 

นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในช่วง 3 วันแรก

จะเป็นการเจรจาธุรกิจ สำาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจ 

นักลงทุน (30 พ.ย.–2 ธ.ค.65) และวันสุดท้ายที่จะเปิดให้

ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมงาน (3 ธ.ค.65) และได้ตั้งเป้า

หมายผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 10,000 คน

‘ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย 

เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์’

ลอรีอัล ประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักวิจัย 

สตรี ชิงทุนโครงการ “ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีใน

งานวิทยาศาสตร์” ประจำาปี 2565 ผู้สมัครต้องเป็นสตรีไทย 

อายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระในสาขาวิทยา 

ศาสตร์ กายภาพ 

หรือวิทยาศาสตร์ 

ชีวภาพ ที่ยังอยู่

ในระหว่างการดำา 

เนินการ “ทุนวิจัย 

ลอรีอัล ประเทศ 

ไทย เพื่อสตรีใน

งานวิทยาศาสตร์” 

จะมอบทุนสูงสุด

จำานวน 5 ทุน ทุน

ละ 250,000 บาท 

พร้อมโล่เกียรติคุณ 

เปิดรับสมัครผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.

fwisthailand.com 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

โครงการได้ที่เว็บไซต์ และสอบถามเพิ่มเติมที่อีเมล FWISTH 

@loreal.com

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ลังจากสร้างนวัตกรรมชุดตรวจ 

โควิด-19 แบบ Real Time PCR เป็น

รายแรกของไทย ล่าสุดบริษัท ไบโอ

ซายน์ “BIS” ต่อยอดนวัตกรรม PCR ผลิตชุดตรวจ

โควิดในทุเรียน ผลไม้ อาหารส่งออก ตรวจบรรจุ

ภัณฑ์และตู้คอนเทนเนอร์ เป็นรายแรกในไทย 

ที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ให้การรับรอง ซึ่งนวัตกรรมนี้มีส่วนช่วยผู้ส่งออก

ไทย ส่งออกสินค้าตามนโยบาย Zero Covid ของ

จีน ลูกค้าส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทย

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล 

เฮลธ์ จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “BIS” ได้

พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real 

Time PCR เพื่อตรวจผลไม้สำาคัญทางเศรษฐกิจ  

คือ ทุเรียน มะม่วง มังคุด อาหารส่งออก  

และสินค้าส่งออก ซึ่งเป็น 1 ในปัจจัยสำาคัญ

ของเศรษฐกิจของประเทศ สามารถ

ตรวจเชื้อโควิด-19 ในตู้คอนเทนเนอร์ 

กล่องแพ็กเกจจิ้ง และพื้นผิวประเภท

ต่างๆ โดยชุดตรวจ Real Time PCR 

แบบ (Angentex® COVID-19 qPCR  

Detection Kit (with IC) ของบริษัท

ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นราย

แรกของไทย และยังได้รับรางวัลชนะ

เลิศสาขาผลิตภัณฑ์ (Product) จาก The  

International Innovation Awards (IIA) 2021 

มาต่อยอดในการสนับสนุนงานวิจัย “การ

ประเมินความเสี่ยง SAR-CoV-2 และ

ไวรัสก่อโรคที่ติดต่อผ่านอาหาร” ของ

สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ

มหาชน) หรือ สวก. สำานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร หรือ สวพ. และสมาคมผู้ค้าและส่งออก

ผลไม้ไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับสินค้าไทยในระดับสากล

“ในปีที่ผ่านมา BIS ประสบความสำาเร็จใน

การพัฒนาและผลิตชุดตรวจโควิด-19 แบบ Real 

Time PCR เป็นรายแรกของไทย โดยผลิตภัณฑ์

ของ BIS ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข มีการใช้จริงในโรงพยาบาล

ชุดตรวจโควิด-19ใน‘ทุเรียนผลไม้ส่งออก’

และห้องแล็บปฏิบัติการ

ชั้นนำาต่างๆ ตั้งแต่เดือน

กันยายนในปี 2563 ที่

ผ่านมา ด้วยคุณภาพสูง 

ได้มาตรฐาน ราคาคุ้มค่า 

ลดการพึ่งพาการนำาเข้าจาก

ต่างประเทศ พร้อมแก้ปัญหา

การขาดแคลนชุดตรวจใน

ประเทศได้เป็นอย่างดี

น.สพ.ธนวัฒน์กล่าว

อีกว่า ปัจจุบันโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพร่กระจาย

ได้ง่ายและรวดเร็ว ทำาให้ยังคงมีการรายงานถึง

เชื้อที่ปนเปื้อนไปกับอาหารและสินค้าต่างๆ ซึ่งการ

ส่งออกสินค้าในระดับสากลหากมีการปนเปื้อนจะ

ไม่ได้รับอนุญาตให้นำาเข้าทันที ในขณะที่ประเทศ

จีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของการส่งออกผลไม้ที่สำาคัญ

ของประเทศไทย ยังมีนโยบาย Zero Covid จึง

ทำาให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทุกประเภท 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูกาลส่ง

ออกผลไม้ของประเทศไทย อาทิ ทุเรียน ซึ่งเป็น

ผลไม้ที่มีราคาสูง อีกทั้งยังเน่าเสียได้ง่าย BIS ได้

เล็งเห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็น จึงได้มี

การพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจที่ขยายไปสู่การตรวจ

วิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนใน

กระบวนการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร บรรจุ

ภัณฑ์ ตลอดจนตู้คอนเทนเนอร์

น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร กรรมการ บริษัท  

ไบโอซายน์ฯ กล่าวอีกว่า “นับตั้งแต่มีการระบาดของ

โรคโควิด-19 บริษัท โปร เทส คิท จำากัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อย BIS ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

Angentex® COVID-19 qPCR Detection Kit (with 

IC) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเด่นเรื่องการตรวจ

โรคโควิด-19 ได้อย่างแม่นยำา ใช้งานได้สะดวกและ

รวดเร็ว สามารถตรวจจากตัวอย่างทั้งในคน สัตว์ สิ่ง

แวดล้อม ซึ่งปัจจุบัน BIS ได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมที่สามารถนำามาตรวจในผลไม้และพื้นผิว

ของผลไม้ต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับสินค้า

“ปัจจุบันการส่งออกสินค้าเกษตรถือได้ว่า

เป็นหนึ่งในสินค้าสำาคัญของการส่งออกของไทย 

BIS ได้ทำาการผลิตชุดตรวจโควิดในทุเรียน ผลไม้ 

อาหารส่งออก บรรจุภัณฑ์และตู้คอนเทนเนอร์ 

โดยร่วมต่อยอดวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วม

กับ สวก. สวพ. และสมาคม ในการตรวจหาเชื้อ

ปนเปื้อน ป้องกันปัญหาการตีกลับผลไม้ส่งออก 

รวมถึงช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นใน

กระบวนการส่งออกของไทย BIS ยังพร้อมให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุนด้านนวัตกรรมเพื่อนำาไปตรวจ

การปนเปื้อนเชื้อทั้งในผลไม้ เนื้อสัตว์ รวมไปถึง

อาหารแช่แข็งต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะ

เกิดขึ้นกับเกษตรกรและผู้ส่งออกของประเทศไทย 

อีกทั้งยังเป็นการควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตาม

หลักสากล สร้างความเชื่อมั่นในการเป็นผู้ผลิตและ

ส่งออกอาหารอันดับต้นๆ ให้กับประเทศไทยกลาย

เป็นครัวของโลกที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

นอกจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Angentex® 

COVID-19 qPCR Detection Kit (with IC) แล้ว 

BIS ยังคงมุ่งมั่นในการทำางานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับ

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำาของประเทศ อาทิ 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) ศูนย์ไบโอเทค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เพื่อไปยังจุดมุ่งหมายของการเตรียม 

ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำาด้านไบโอเทคของประเทศไทย

และภูมิภาคอาเซียน.

 

ห

น.สพ.สุชาติ วรวุฒางกูร

กรุงเทพฯ • “รมว.ศธ.” ถกสภาคณบดีคณะ

ครุ-ศึกษาศาสตร์ฯ วางแผนการผลิต-พัฒนา

ครู หวังให้เกิดการเชื่อมต่อกับการปรับระบบ

ขอรับ “ตั๋วครู” แบบใหม่ ย้ำาสถาบันผลิตครู

เป็นต้นทางการส่งครูเข้าระบบ แต่ระยะหลัง

มีคนสอบผ่านได้ใบประกอบวิชาชีพครูลดลง

จึงต้องมีการปรับหลักสูตรการสอน เสริมย้ำา

ความรู้ที่จำาเป็นในการสอบ  

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมหารือและมอบนโยบาย

เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู ว่า กระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) ต้องการทำางานร่วมกับสภาคณบดีคณะ

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน

การวางแผนการผลิตและพัฒนาครู รวมถึง

การบริหารจัดการศึกษา เพราะขณะนี้การ

ศึกษาเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผล

ให้เราต้องปรับเปลี่ยนการบริการจัดการใน

รูปแบบใหม่ ดังนั้นการผลิตและพัฒนาครูจะ

เป็นหัวใจสำาคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อ

ผลิตผู้เรียนให้ตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 นอกจากนี้คุรุสภายังได้มีการปรับปรุง

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ เพื่อ

ให้เกิดความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ให้แก่

นักศึกษาที่เรียนสายครูโดยตรง ขณะเดียวกัน

ตนยังได้ฝากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา

ศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ช่วยวางแผนการ

ดำาเนินการลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยของผู้

เรียนในช่วงสถานการณ์ โควิด ว่าจะมีแนวทาง

หรือนวัตกรรมใดบ้าง นอกจากนี้ที่ประชุมยัง

ได้สะท้อนถึงแผนพัฒนาครูทั้งระบบด้วยว่า 

ที่ผ่านมาแผนพัฒนาดังกล่าวไม่ได้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับหน่วยปฏิบัติ ดังนั้นตนจะ

รับข้อแนะนำานี้ ไปพิจารณาเพื่อวางรูปแบบสู่

แผนพัฒนาครูระดับชาติต่อไป

“การประชุมครั้งนี้ดิฉันได้หารือเกี่ยวกับ

การปรับระบบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครู ซึ่งเป็นเหมือนจุดคัดกรองมาตรฐานของครู

ให้สังคมมั่นใจได้ว่า โรงเรียนจะมีครูที่มีคุณภาพ

ให้บุตรหลาน แต่ในช่วงที่ผ่านมามีอัตราการ

สอบผ่านลดลง เนื่องจากสอบไม่ผ่านในบาง

วิชา เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมองในสภาพ

ความเป็นจริงว่า ครูในบางสาขาวิชาเอกที่ไม่ใช่

วิชาภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้มีความถนัด และ

อาจเป็นการจำากัดโอกาสของนิสิตนักศึกษาครูที่

เรียนจบมาแล้วไม่สามารถสอบผ่านใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูได้ แต่เกณฑ์การคัดเลือก

ก็ยังจำาเป็นต่อการรักษาคุณภาพไว้ ดิฉันจึง

หารือร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา

ศาสตร์แห่งประเทศไทย ในฐานะต้นทางของ

การผลิตครู เพื่อปรับหลักสูตรการสอน ให้เสริม

ย้ำาความรู้ที่จำาเป็นให้แก่นิสิตนักศึกษาครูเพื่อให้

ไม่เสียโอกาสในประกอบอาชีพ โดยกระทรวง

ศึกษาธิการและคุรุสภาจะปรับระบบและกฎ

ระเบียบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมยิ่งขึ้น และพร้อม

ประสานการทำางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้า

หมายในอนาคต” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายศิริเดช สุชีวะ ประธานสภา

คณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า สำาหรับการปรับปรุงการ

ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น สภาคณบดี

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ได้ทำางานร่วมกับคุรุสภา และสำานักงานคณะ

กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ก.ค.ศ.) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเห็น

ด้วยกับแนวทางปรับปรุงดังกล่าวเพื่อนำาไปสู่

มาตรฐานวิชาชีพครูที่มีคุณภาพในอนาคต.

กรุงเทพฯ • ครั้งแรกในไทย คณะทันตแพทย์ 

ม.มหิดล ผ่าตัดสร้างขากรรไกร ใช้กระดูก

น่อง และการต่อเส้นเลือด พร้อมใส่ฟันปลอม

ยึดด้วยรากเทียมสำาเร็จในการรักษาคราว

เดียวกัน สร้างรอยยิ้มคนไข้กลับมาใกล้เคียง

ของเดิม และเคี้ยวอาหารได้ตามปกติ

คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล แถลง

ข่าว “ผลสำาเร็จการสร้างขากรรไกร โดยใช้

กระดูกน่องและการต่อเส้นเลือด ร่วมกับการ

ใส่ฟันปลอมยึดด้วยรากเทียม (Fibula Jaw in  

a Day)” ครั้งแรกในประเทศไทย โดยภาควิชา

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

นับเป็นการยกระดับการบูรณะขากรรไกร

อย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผ่าตัดนำา

กระดูกขากรรไกรออก ต่อเนื่องไปถึงการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์วางแผน 3 มิติ ในการนำา

กระดูกน่องมาบูรณะบริเวณช่องปาก ซึ่งได้

ลดระยะเวลาการรักษาเป็นอย่างมาก ผลการ

รักษามีความแม่นยำา เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ

ผู้ป่วย นับเป็นอีกก้าวสำาคัญของประเทศไทย

ที่ยกระดับการผ่าตัดบูรณะใบหน้าและขา

กรรไกรให้สำาเร็จเร็วขึ้นและปลอดภัย

ผศ.ดร.นพ.ทันตแพทย์บวร คลองน้อย 

หัวหน้าโครงการ และทีมแพทย์ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวว่า การนำากระดูกน่องและเส้นเลือด

มาบูรณะขากรรไกรถือเป็นหัตถการที่ทำาเพื่อ

บูรณะรอยโรคในช่องปากที่ต้องได้รับการตัด

ขากรรไกรมาอย่างยาวนาน โดยมีการใช้ครั้ง

แรกเมื่อกว่า 20 ปีก่อน ส่วนประเทศไทยเริ่ม

นำากระดูกน่องมาบูรณะขากรรไกรในช่วงเวลา

ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา การผ่าตัดขากรรไกร

ไม่ใช่เพียงตัดเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้องอก แต่ยัง

ต้องผ่าตัดฟันออกด้วย จะมากน้อยขึ้นอยู่กับ

การลุกลามของโรค โดยหากไม่ได้รับการรักษา

บูรณะและทำาฟันปลอมในห้องผ่าตัดเลย อาจ

จะต้องรออย่างน้อย 1-2 ปี จึงจะได้รับการใส่

ฟันเทียม หรือในบางครั้งด้วยความซับซ้อน

ของการรักษาผู้ป่วยอาจสูญเสียฟันไปเป็นการ

ถาวร ส่งผลให้เค้าโครงใบหน้าเปลี่ยนไปจาก

เดิม และคุณภาพชีวิตไม่เหมือนเดิม

“จึงยังไม่มีการผ่าตัดครั้งใดที่สามารถ

บูรณะกระดูกขากรรไกรเชื่อมโยงไปถึงการ

บูรณะฟันปลอมให้คนไข้สำาเร็จภายในการ

รักษาเพียงครั้งเดียว ซึ่งการผ่าตัดในครั้งนี้

ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบูรณะขา

กรรไกรให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ผู้ป่วย ซึ่งในงบประมาณของการรักษาผู้ป่วย

สามารถยื่นรักษาได้ตามสิทธิ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้

จ่ายในส่วนของรากเทียมที่ขึ้นอยู่กับอาการของ

แต่ละเคส” ผศ.ดร.นพ.ทันตแพทย์บวรกล่าว

อ.นพ.ทันตแพทย์คณิน อรุณากูร ภาค

วิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ

เชียล แพทย์เจ้าของไข้ กล่าวว่า การเริ่มต้น

วางแผนการรักษาผู้ป่วยเคสแรกอายุ 24 ปี 

เนื่องจากการตรวจพบเนื้องอกตอนอายุ 15 ปี 

จนกระทั่งเข้ารับการรักษาพบว่าเนื้องอกโต

ตรงขากรรไกรล่างเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าจากเดิม 

และมีการลุกลามไปถึงกระดูกขากรรไกร จึง

ได้มีการประเมินทั้งอายุและความพร้อมของ

ผู้ป่วยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงอยาก

วางแผนบูรณะขากรรไกรและการสบฟันให้

ได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุด ซึ่งการบูรณะการ

ผ่าตัดลักษณะ Fibula Jaw in a Day เป็น

ครั้งแรกในไทย โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 

1 ปี เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ด้วย ดัง

นั้นการผ่าตัดในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะทำาให้

ผู้ป่วยสามารถกลับมาเคี้ยวอาหาร และใช้

ชีวิตปกติได้เช่นเดิมอย่างรวดเร็ว เพื่อสภาวะ

จิตใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

อ.นพ.ทันตแพทย์คณินกล่าวต่อว่า 

โดยหลังผ่าตัดผู้ป่วยก็จะได้รับการผ่าตัดใส่

ฟันปลอม ซึ่งในช่วงติดตามผลหลังผ่าตัดได้ 

1 เดือน พบว่าคนไข้มีรอยยิ้มได้ ใกล้เคียง

ปกติ เคี้ยวได้ และโดยรวมคือรูปหน้ามีความ

ใกล้เคียงเดิม ซึ่งแผนการรักษาทั้งหมดได้

รับการวางแผนมาอย่างจากทันตแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เพื่อให้การผ่าตัด

ประสบความสำาเร็จ

อ.ทันตแพทย์หญิงวรุตตา เกษม

ศานติ์ กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี 3 มิติมา

ใช้วางแผนการรักษาทางศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และขั้นตอน

การวางแผนการผ่าตัดว่า โดยเริ่มต้นจาก

การตรวจใบหน้า การเอกซเรย์สามมิติของ

กะโหลกศีรษะ การใช้เทคโนโลยีสแกนช่อง

ปาก เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเข้าวางแผนใน

โปรแกรม 3 มิติ จำาลองการผ่าตัดขากรรไกร

บริเวณที่มีรอยโรคออกไป และใช้เอกซเรย์  

3 มิติของกระดูกน่องมาทดแทน โดยวางแผน

ในโปรแกรมเพื่อให้เกิดความแม่นยำา และลด

ระยะเวลาการตัดแต่งในห้องผ่าตัด

อ.ทันตแพทย์หญิงวรุตตา เสริมว่า 

ได้มีการจัดทำาแบบนำาร่องการตัดกระดูก

ขากรรไกร และแบบนำาร่องการตัดกระดูก

น่อง (surgical guide) ให้มีความพอดีกัน 

เมื่อผ่าตัดกระดูกขากรรไกรที่มีรอยโรคออก

ไป จึงมีการวางตำาแหน่งของกระดูกน่องให้

เป็นไปตามแนวของรากเทียมและฟันเทียม 

เพื่อให้สามารถบูรณะการสบฟันของผู้ป่วย

ในห้องผ่าตัดได้ทันที โดยการทำาวิธีนี้ต้อง

อาศัยความรู้ ความร่วมมือ และเทคโนโลยี

ด้านโปรแกรม 3 มิติ โดยจะมีการพิมพ์ชิ้น

งาน surgical guide โมเดลขากรรไกรสาม

มิติ และเหล็กยึดกระดูกเฉพาะบุคคล การ

บูรณะโดยวิธีการดังกล่าวในต่างประเทศ

เริ่มนำามาใช้ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

ในประเทศไทยเริ่มมีการนำามาใช้ช่วง 2-3 

ปีนี้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายและอาจเป็น

มาตรฐานใหม่ของการบูรณะขากรรไกร

ณัฐภัทร ทองจำารัส ผู้ป่วยที่เข้ารับการ

ผ่าตัดด้วยการบูรณะแบบ Fibula Jaw is  

a Day ได้เล่าว่า เริ่มจากมีอาการปวดในช่อง

ปาก เมื่ออากาศหนาวเนื้องอกก็จะโตขึ้น ส่ง

ผลให้ไปดันลิ้น จึงพูดไม่ชัดและปวดมาก ซึ่ง

ตรวจพบเนื้องอกในช่องปากช่วงอายุ 15 ปี 

ในตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำาการรักษาที่ต่อเนื่อง 

เพราะด้วยวัยที่มีความกังวลต่างๆ จนตัดสิน

ใจเข้ารับการรักษาเมื่อปี 2564 เมื่อได้พูดคุย

กับแพทย์มีการทำาความเข้าใจในการผ่าตัด

และรักษา เพราะหากไม่ทำาอาจจะลุกลาม

มากขึ้น หลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยก็ยังมี

อาการไม่รู้สึกตรงริมฝีปากล่าง ทานอาหาร

ได้ดีขึ้น นับว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้กลับมา

ใช้ชีวิตได้ปกติ. 

‘ตรีนุช’ถกสภาสถาบันผลิตครูปรับหลักสูตร
เพื่อรองรับกับการขอ‘ตั๋วครู’ระบบใหม่หลังที่ผ่านมามีคนสอบผ่านได้น้อย

ครั้งแรกม.มหิดลสร้างขากรรไกรจากน่องควบใส่รากเทียมฟัน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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านเราที่พังเพราะนิสัยของคนที่พอเป็นใหญ่

แล้วไม่ได้คิดถึงระยะยาว ใช้แต่อารมณ์ คิด

สั้น และคิดถึงแต่อำานาจ”!

อืมม..คิดเป็น-ฉลาดข้ึนมาเชียว แล้วตอนตัวเองเป็น

ใหญ่-มีอำานาจ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

และนักโทษหนีคดี คนพูดประโยคนี้..

คิดถึงระยะยาว ไม่ใช่อารมณ์ ไม่คิดสั้น ไม่คิดถึง

อำานาจ และแถมนิด.. “ไม่คิดโกงชาติ-ปล้นแผ่นดิน” กระ 

นั้นหรือ?

ไม่ต้องตอบ แต่อยากให้ลองมองย้อนอดีต ไม่ใช่

เพราะเหลิงอำานาจ เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ และคิด

แต่จะโกงชาติ-โกงภาษีนั่นดอกรึ..

บ้าน (ชาติ) เราจึงได้พังแล้วพังเล่า และในขณะ

ที่คนอื่นเข้ามาซ่อม-สร้าง นายทักษิณก็ยังมีความคิดจะ

ทำาลายให้พังลงไปอีก หรือจะเถียง..หือ?

และท่ีว่า “...ถ้าคิดจะเป็นผู้นำาแล้วคิดแต่จะขโมยคน

ของคนอื่น แบบน้ีเป็นผู้นำาไม่ได้หรอก...” ได้ยินคนเขาพูด..

ไปหมดละสมงสมอง นายทักษิณไม่สำาเหนียกไม่ว่า 

แต่น่าจะละอายปาก-ละอายใจที่โผล่หน้าออกมาประจาน

ตัวเองซ้ำาๆ ซากๆ..

ก็..นายทักษิณเองมิใช่รึท่ีท้ังขโมย ท้ังยึด ท้ังเซ้ง ท้ัง

ข่มขู่คนของคนอื่นเข้ามาอยู่ในพรรคจนได้เป็น “ผู้นำา” เมื่อ

ครั้งกระโน้นน่ะ?

นี่..ถ้าไม่หลงลืม-สมองเบลอ ก็น่าจะเกิดจากโมหะ 

อคติท่ีอัดแน่นอยู่ในใจตลอด 7-8 ปี ทำาให้จะด่าเขา ก็กลาย

เป็นย้อนด่าตัวเองไปเสียทุกเรื่อง..ช่างน่าเวทนาจริงๆ!

อ่ะ..ส่วนคนนี้คงเกรงฝ่ายเดียวกันจะเวทนา เพราะ

หลังโพสต์...“ท่านผู้ว่าฯ ครับ รถติดไม่ไหวแล้วครับ” ก็

โดนทัวร์ 3 ล้อ เอ๊ย 3 กีบไปจอดหน้าบ้านพรึ่บ!

แถมเจอข้อความ.. “เหาะไปสิคะท่ีรัก บ่นอะไร” ของ

นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ เข้าอีกดอก ทำาให้ผู้ประกาศข่าว 

“ไก่ ภาษิต อภิญญาวาท” ต้องรีบกลับตัวกลับลำา

นอกจากรีบตอบเกรงผู้ต้องหาหนีคดีหมิ่นพระบรม

เดชานุภาพค้อน.. “อาจารย์เข้าใจผมผิดแล้วครับ ผม

แก้ไขข้อความละครับ ขออภัยด้วยครับ จากแฟนคลับ” 

แล้ว

ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ท่านนี้ ยังได้ โพสต์ด้วยข้อ 

ความ.. “เข้าใจผิดกันนะครับ ช่วงนี้ฝนตกรถติด เลยหัน

มาใช้มอเตอร์ไซค์แทน ที่ผ่านมา รถก็ติดตลอด 

แต่ผมมีความหวังว่า อาจารย์ชัชชาติจะผ่อนหนัก

ให้เป็นเบาได้แน่นอน และเพิ่งอ่านข่าวว่าหนึ่งในข้อร้อง

เรียนอันดับต้นๆ คือ รถติด จึงขอเป็นอีก 1 เสียงร้องเรียน

ครับ 

และที่สำาคัญไม่ได้เป็นสลิ่มแน่นอนครับ”

เอ้า..มาลงที่ “สลิ่ม” จนได้ เป็นสลิ่มมันน่าอาย น่า

จะแขยง น่ารังเกียจขนาดนั้นเชียวรึคุณภาษิต อีกอย่าง

สลิ่มต้องเป็นคนแบบไหนเหรอ..

ถ้าแบบที่ออกมาขับไล่รัฐบาลโกงจำานำาข้าว ขับไล่

รัฐบาลลักหลับออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้เจ้าของพรรค 

และรักชาติ รักสถาบัน..งั้นผมก็ถูกจัดอยู่ในประเภทนี้ด้วย

แล้วล่ะ!

ว่าแต่.. “ไม่ได้เป็นสลิ่มแน่นอนครับ” แล้วคุณ

ภาษิตเป็นอะไรล่ะ อย่าบอกนะว่า “เป็นกลาง” เป็นสื่อ-

เป็นผู้ประกาศข่าวคุณภาพ เพราะผมคนหนึ่งล่ะที่ไม่เชื่อ!

ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติ แต่เพราะคุณภาษิตบอกเองว่า “ไม่

ได้เป็นสลิ่ม” ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นอะไรสักอย่าง.. เป็น 3 

กีบ เป็นส้ม เป็นแดง หรือจะเป็น “หัวเกียง” ก็ได้ทั้งนั้น

ซึ่งนั่นหมายความว่า คุณภาษิตได้เลือกข้าง-แบ่ง

ฝ่ายตัวเองอย่างชัดเจนแล้ว เหตุนี้ผมจึงไม่ได้รู้สึกเวทนา 

และเห็นด้วย..

ที่รีบกลับลำาก่อนเจอมรสุม!.

กลับลำ�ก่อนเจอมรสุม

“บ้

• โปรแกรม “มิดไนท์        

ซินีม่า (Midnight Cinema)” ช่อง 

MONO29 เวลา 00.15 น. วันที่ 9 

มิถุนายนนี้ เอาใจคอนอนดึก นำา

เสนอภาพยนตร์เรื่อง “เอ้า จริงป่ะปู่ 

(Dirty Grandpa)” เรื่องราวของ “เจ

สัน เคลลี” (แซ็ก เอฟรอน) ทนาย

หนุ่มไฟแรงกำาลังจะแต่งงานกับลูกสาวของเจ้านาย แต่

วันหนึ่ง “ดิ๊ก” (รอเบิร์ต เดอ นิโร) คุณปู่ ได้ชวนหลาน

ชายไปตะลุยปาร์ตี้ชายหาดสุดเหวี่ยงก่อนเข้าพิธีวิวาห์

และสานต่อเจตนารมณ์ของคุณยาย ความผูกพันสุด

ห่ามจึงบังเกิด

• มาค้นหาความยุติธรรมให้กับคิม ฮยอนซู (คิม 

ซูฮยอน) นักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วไป แต่โชคชะตา

ทำาให้เขาต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมในชั่วข้าม

คืน และได้พบกับชิน จุงฮัน (ชา ซึงวอน) ทนายความ

ปลายแถว ที่รับเป็นทนายเพื่อช่วยเหลือคิม ฮยอนซู 

และเหตุการณ์นี้ทำาให้พวกเขาได้รู้ว่า “ยุติธรรม” หา

ได้ยากจริงๆ ร่วมหาความยุติธรรมในคดีฆาตกรรม

ลึกลับ “One Ordinary Day” (วันสังหารชะตา) ทุก

จันทร์-อังคาร เวลา 20.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True 

Korean More (141, 238) เริ่ม 13 มิถุนายนนี้

• หลังจากบรรดาแฟนๆ ทั้งในไทยและต่าง

ประเทศต่างเฝ้ารอกันมานานกับ

ซีรีส์เรื่อง “Check Out คืนนั้นกับ

นายดาวเหนือ” ที่ถูกปล่อยตอน

พิเศษออกมาเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว 

กระแสตอบรับดีมากจนต้องถูก

นำามาทำาเป็นซีรีส์ยาวถึง 12 ตอน 

โดยออกอากาศผ่านทางอมรินทร์

ทีวี เอชดี ช่อง 34 ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.30 น. พร้อม

ออกอากาศรับชมออนไลน์ย้อนหลังเวอร์ชัน UNCUT 

บนแอป iQIYI และ www.iQ.com เวลา 23.30 น. แถม

ยังมีตอนพิเศษอีก 1 ตอน ที่สามารถรับชมได้ทาง iQIYI 

(อ้ายฉีอี้) ที่เดียวเท่านั้น!

• ASIA7 วงดนตรีคลื่นลูกใหม่จากค่าย 

GeneLab กับ 8 สมาชิก ออย อมรภัทร, โยเย นริศ

รา, ต้น ต้นตระกูล, โอม กฤตเมธ, สุนทร ด้วงแดง, 

บูม ปรีดา, ดิว ภูวิช และ โน้ต ฐิติรัฐ ปล่อยเพลง

เหงาๆ ซึ้งๆ “เจ้าความรัก (Yearning)” ที่ร่วมงานกับ 

Producer อย่าง “แพท วง Klear” ที่มาช่วยเติมเต็ม

ความรู้สึก ส่งเพลง “เจ้าความรัก” ให้ไปอยู่ในใจคน

เหงาทุกคน โดยสามารถดู MV เจ้าความรัก (Yearning) 

ได้แล้ววันนี้ที่ยูทูบแชนเนล Gene Lab.

 

มักเกิ้ล

 

อแสดงความยินดีกับคู่รักสุด

หวาน ดีเจพุฒ-พุฒิชัย เกษตร

สิน และภรรยาคนสวย จุ๋ย-

วรัทยา นิลคูหา ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้พร้อมใจ

กันโพสต์ภาพอัลตราซาวด์

ทายาทที่เฝ้ารอมาแสนนาน

โดยทั้งคู่ได้ โพสต์

แจ้งข่าวดีผ่านอินสตา                  

แกรมว่า “ในที่สุด

ก็สำาเร็จ PJ น้อย

มาแล้วน้า คำา

อวยพรที่ทุกๆ คน

ได้อวยพรเรา 2 

คนตั้งแต่ตอน

แต่งงาน ทั้งที่

เจอต่อหน้าและ

โลกไดโนเสาร์ • เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึกเป๊ปซี่ จัดงาน “Major Cineplex X Pepsi 

Present The Jurassic Planet” เนรมิตโลกไดโนเสาร์เสมือนจริงมาไว้ใจกลางเมือง กับการ

ผจญภัยครั้งสำาคัญของไดโนเสาร์จากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ โดยมี มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, 

มานิตา ดวงคำา ฟาร์เมอร์, แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส, ทีม Miss Universe Thailand 2020, 

ทีมนางสาวไทย 2565 LAST IDOL THAILAND และปัทมวดี เสนาณรงค์ ยุคล มาร่วม

งาน ณ ฮอลลีวู้ด ฮอลล์ ชั้น 1 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อวันก่อน.

ข

 ากเพลงฮิตอันดับ 1 บนชาร์ตบิล 

บอร์ด ฮอต 100 สามสัปดาห์ซ้อนของ 

Stevie Wonder (สตีวี วอนเดอร์) เมื่อปี 

1984 ที่โด่งดังไปทั่วโลก “I Just Called to Say I 

Love You” กลับมาอีกครั้งในยุค 2020s 

ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ กับการเป็น

ซิงเกิลที่ใครๆ ได้ยินก็หลงรัก “I 

Just Called”

“I Just Called” เป็นการ

ร่วมงานกันของสามศิลปิน 

NEIKED ดูโอจากสวีเดน เจ้าของ

เพลงฮิต “Better Days” ที่ขึ้นไป

ถึงท็อป 20 บนชาร์ตเพลงฮิตบิล

บอร์ด 100, Anne-Marie (แอนน์-

มารี) ศิลปินสาวเจ้าของยอดขาย

ระดับแพลทินัม ที่เคยร่วมงานกับ Ed 

Sheeran (เอ็ด ชีแรน) มาแล้ว และ 

Latto (แลตโท) แรปเปอร์สาวที่สร้างชื่อ

ขึ้นมาในวงการได้อย่างรวดเร็ว 

ศิลปินรุ่นใหม่ของวงการเพลงทั้งสามราย

สามารถผสมผสานเสน่ห์ที่ใครๆ 

ก็ชื่นชอบของ “I Just Called to Say I 

Love You” ไม่ว่าจะเป็นท่อนฮุกที่ติดหู

และเมโลดีที่ไพเราะ เข้ากับซาวด์และ

ท่วงทำานองของดนตรียุคใหม่ ไม่ว่าจะ

เป็นท่อนแรป และบีตในแบบฮิปฮอป จน

เพลงรักน่ารักจากอดีตกลายเป็น “I Just 

Called” เพลงที่ให้ความรู้สึกซนๆ ฟังแล้วมี

ชีวิตชีวา รับกับความฉ่ำาเย็นของสายฝนใน

บ้านเราพอดิบพอดี โดยโปรดิวเซอร์ของ

เพลงนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่น NEIKED นั่นเอง

และมิวสิกวิดีโอ “I Just Called” 

ที่ทำาออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอแบบเนื้อ

ร้อง ก็ถ่ายทอดเพลงนี้ให้เป็นภาพ เป็น

เรื่องราวได้สนุก ด้วยการให้ตัวละคร

ในเรื่องแสดงความกล้า, อารมณ์ และ

ถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้จริงของตัว

เองออกมา ผ่านการใช้ โทรศัพท์ที่ตู้

โทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งเป็นการหยิบ

เอามุกเด่นจากมิวสิกวิดีโอ “I Just Called to Say 

I Love You” ซึ่ง Stevie Wonder ร้องเพลงกับหู

โทรศัพท์มาปรับใช้ได้อย่างลงตัว  

นอกจากนี้การใส่เนื้อร้องเข้ามาในมิวสิก

วิดีโอของ “I Just Called” ที่เป็นตัวอักษรหลาก

สีสันหลายรูปแบบ ก็ทำาให้มิวสิกวิดีโอเพลงนี้มีลูก

เล่นและดูเพลินตามากขึ้น เมื่อรวมเข้ากับตัวเพลง

ที่ฟังเพลินหูอยู่แล้ว ไม่น่าแปลกใจที่มิวสิกวิดีโอ “I 

Just Called” จะมียอดวิวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยชมมิวสิกวิดีโอ “I Just Called” แบบ

เนื้อร้องที่จัดจ้านแบบนี้ ได้แล้วที่ Youtube: Anne-

Marie และฟังเพลงนี้ ได้จากบริการทุกสตรีมมิง : 

https://wmth.lnk.to/ijustcalledEC โดยวอร์นเนอร์              

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

watch?v=TLBlh9IV-FQ.

จ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

อวยพรตามช่องทางต่างๆ ตลอด 3 ปีกว่า เรา 2 

คนอยากขอบคุณทุกคนมากๆ เลยนะครับ/คะ ท่ี

เอาใจช่วยส่งกำาลังใจดีๆ มาตลอด เขาคือของขวัญ

ท่ีดีท่ีสุดในวันเกิดท่ีใกล้จะถึงของเราท้ังคู่จริงๆ

‘I Just Called’เพลงน่ารักๆคุ้นๆรับสายฝน

กับ3ศิลปินNEIKED,Anne-MarieและLatto

ยังคงปล่อยเพลงออกมาให้แฟนเพลงได้

กดสตรีมมิงฟังอย่างต่อเนื่อง สำาหรับ “RachYO” 

ศิลปินขวัญใจวัยซิ่ง ที่ก่อนหน้านี้เขาปล่อย 2 

ซิงเกิลออกมาเรียกน้ำาย่อยจนขึ้นแท่นเพลงฮิตไป

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพลง “ยอมขอบตาดำา” ที่หลัง

จากเจ้าตัวปล่อยออกมากลายเป็นเพลงฮิต Viral 

บน TikTok กวาดยอดวิวสูงทะลุ 40 ล้านวิว ต่อ

ด้วยเพลง “มาแคร์แลเหลียว” ที่ได้เพื่อนซี้สมัย

มัธยมอย่าง “BenzNer” มาร่วมแจม

ครั้งนี้เขาตั้งใจนำาเสนอมูดแอนด์ โทนของ

ซิงเกิลที่ 3 อย่างเพลง “บ้านนา บ้านเรา” ผ่าน

เนื้อหาที่บอกเล่าอารมณ์ความเหงาและคิดถึง

บ้าน พร้อมชักชวนแรปเปอร์รุ่นน้องชื่อดังใน

วงการอย่าง “SPRITE” มาเพิ่มสีสันให้เพลงสนุก

และมันมากกว่าเดิม โดยเพลง “บ้านนา บ้าน

เรา”

ด้าน “RachYO” ได้นิยามความหมายไว้

อย่างลึกซึ้งว่า “แม้พวกเขาจะเข้าเมืองมาเดิน

ตามความฝัน แต่ก็ไม่เคยหลงไป

กับแสงสี และยังคงรู้สึกภูมิใจและ

คิดถึงบ้านเกิดของตัวเองอยู่ทุกวัน”

สองเพื่อนซี้เป็นศิลปินอายุ

น้อยที่ประสบความสำาเร็จจากการ

เดินทางทำาตามความฝันของตัวเอง 

และยังเป็นไอคอนที่เสริมสร้างแรง

บันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ กล้าคิด 

กล้าทำา และลุยตามหาความฝัน

จากสิ่งที่ตัวเองรักและถนัดเพื่อให้

ประสบผลสำาเร็จ.

interthaipost69@gmail.com

 พุฒกับจุ๋ยต้องขอขอบคุณ 

GFC (Genesis Fertility Center) 

อ.พิทักษ์ พี่ป๋วย พี่สน พี่ฮวย ทีมนัก

วิทย์และทีมพยาบาลทุกท่าน ที่ตั้งใจ

และทุ่มเทให้เรามีวันนี้ ผล AMH 

ของจุ๋ยน้อยกว่า 0.01 FSH ก็สูง

ปรี๊ด วันที่เห็นผลเลือดก็เข่าทรุดไป

เหมือนกัน รู้เลยว่าน่าจะเป็นเคสยาก 

มากๆ แต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้แล้ว เราอยู่ที่ GFC 

เกือบจะเป็นบ้านอีกหลังตลอด 1 ปีกว่าที่ผ่านมา 

ขอบคุณจากใจเรา 2 คนจริงๆ ครับ/ค่ะ @gfc.

bangkok #happilyeverpj #pjน้อยมาแล้ว”.

สองแรปเปอร์คู่ซี้‘RachYo’-‘SPRITE’ 

แท็กทีมล่าฝันแต่ก็คิดถึงบ้านเกิดทุกวัน

‘เป๊กซ์วงซีล’ติดโควิดรอบสอง

ขอโทษงานที่ต้องเลื่อนไปก่อน

เป็นการติดเช้ือโควิด-19 รอบท่ีสองแล้ว 

สำาหรับนักร้องหนุ่ม เป๊กซ์-ปราชญ์ พงษ์ไชย 

จากวงซีล หลังจากเพิ่งประกาศติดโควิดครั้ง

แรกไปเมื่อต้นปี ล่าสุดทางต้นสังกัดอย่าง Me 

Records ได้ โพสต์แจ้งข่าวผ่านแฟนเพจของ

ค่ายว่านักร้องหนุ่มติดโควิด

อีกครั้ง

“เนื่องจากศิลปิน “เป๊กซ์          

วง ZEAL (ซีล)” หรือ “เป๊กซ์-

ปราชญ์ พงษ์ไชย” ศิลปินใน

สังกัด Me Records ได้มีการ

ตรวจหาเชื้อ Covid-19 (ATK) 

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

ผลออกมาว่า “พบเชื้อ” ตอน

นี้ทางศิลปินได้ทำาการกักตัวและ

รักษาแบบ Home Isolation 

เบื้องต้นทางศิลปิน “เป๊กซ์ วง 

ZEAL (ซีล)” ได้แจ้งผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องและผู้ใกล้ชิดในช่วง

เวลาที่มีความเสี่ยงให้ทราบแล้ว

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย 

ทางค่าย Me Records จะ

ติดตามเฝ้าระวังศิลปินอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้

อยากฝากให้ทุกคนดูแลสุขของตนเอง และร่วม

กันเฝ้าระวังด้วยนะครับ”

โดยหนุ่มเป๊กซ์ยังได้ โพสต์ขอโทษงาน

ต่างๆ ที่ต้องเลื่อนออกไปว่า “สรุปเกมรอบ 2 

แล้วครับ ขออภัยงานที่จะต้องเลื่อนออกไป จะ

รีบรักษาตัวให้หายเร็วที่สุดนะครับ” ซึ่งก็มีแฟน

เพลงเข้ามาให้กำาลังใจมากมาย.  

‘พุฒ-จุ๋ย’ประกาศข่าวดี

มีทายาทแล้วหลังรอมานาน
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 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

สูสุคติ   เจาประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร 

กรรมการมหาเถรสมาคม เปนประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ บุญเนตร ตันตกิตต์ิ ประธาน

กรรมการบริหารกลุมโรงแรมมณเฑียร สามี คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ และเปนบิดาของ 

มณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการผูอํานวยการ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ ณ เมรุดานใต 

วัดเทพศิรินทราวาสวรวิหาร 

อวดโฉมนวัตกรรม    วิเศษ วิศิษฏวิญู กก.ผจก.บจก.ซีพีแรม และเจริญ แกวสุกใส ประธาน

กลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขาเย่ียมชมบูธซีพีแรม ภายในงาน 

THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ภายใตคอนเซ็ปต Re-imagine the 

Future of Food & Beverage Industry งานแสดงสินคาอาหารที่ยิ่งใหญที่สุดแหงเอเชีย ณ 

อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปดเผยถึงสถานการณ

ดานความมั่นคงอาหาร ในขณะนี้วา ราคา

อาหารที่พุงขึ้นสูงเปนประวัติการณทั่วโลก

ในปจจุบัน สงผลใหประชากรประมาณ 193 

ลานคนทั่วโลก กําลังประสบปญหาความ

ไมมั่นคงดานอาหาร ซึ่งเกิดจากหลากหลาย

ปจจัย โดยสวนหน่ึงเกิดจากแรงกดดันตอตลาด

อาหารทั่วโลก ซึ่งไดเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแลว 

และราคาพลังงานท่ีพุงสูงข้ึนในป 2564 ผลักดัน

ใหราคาปุยและเชื้อเพลิงสูงขึ้น ประกอบกับ

สภาพอากาศที่แหงแลง ไดทําลายพืชผล

ในประเทศผูผลิตอาหารขนาดใหญ เชน บราซิล 

สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เปนตน จนมาถึง

การแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหเกิดความ

ลาชาในการขนสงและการคาหยุดชะงัก และ

ลาสุด คือ สถานการณความขัดแยงระหวาง

ยูเครน-รัสเซีย ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีสัดสวน

การสงออกขาวสาลีประมาณรอยละ 30 ของ

การคาขาวสาลีทั่วโลก ยูเครนสงออกน้ํามัน

ดอกทานตะวันประมาณรอยละ 50 ของโลก 

จับตาวิกฤตอาหารโลก กับการพรอมรับมือของไทย  

สศก. เผย ไทยได โอกาส ดันสงออกผงาด ในฐานะครัวโลก

และรัสเซียสงออกปุยรอยละ 20 ของโลก 

การคว่ําบาตรรัสเซียในครั้งนี้ จึงสงผลให

ราคาพลังงานและปุยมีราคาสูงขึ้น 

สศก. โดยศูนยขอมูลเกษตรแหงชาต ิ

(ศกช.) ไดสรุปประเด็นสําคัญของวิกฤตการณ

อาหารโลก (Global Food Crisis) เพ� อให

เขาใจสถานการณและผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคต จากมุมมองของผูเชี่ยวชาญใน

ดานตางๆ ประกอบดวยประเด็นที่น�าจับตา 

เพราะหากพิจารณาแลว ประเทศทั่วโลกยัง

ไมฟนตัวมากนัก จากการแพรระบาดของ

โควิด-19 ตั้งแตปลายป 2563 ประกอบกับ

ความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทั้ง 2 

ประเทศเปนแหลงทรัพยากร โดยเฉพาะขาว

สาลี ปุย ซึ่งมีการคาดการณวา ผลิตผลกวา 

19-34 ลานตันจะหายไปในปนี้ และจะหาย

ถึง 43 ลานตันในป 2566 สะทอนใหเห็นวา 

จะสงผลกระทบตอปริมาณแคลอรีที่บริโภค

ของคนกวา 150 ลานคน

อีกทั้งการสงออกสินคาไปขายตาง

แดนผานทาเรือในทะเลดําตองหยุดชะงักลง 

จากการถูกเรือรบของรัสเซียปดลอม ดังนั้น 

หลายประเทศ เชน มองโกเลีย อาเมเนีย 

อียิปต เยเมน ลิเบีย ปากีสถาน ตุรกี ซึ่งตอง

พึ่งพาการนําเขาอาหารและปจจัยการผลิต

ทางการเกษตรจากรัสเซียและยูเครน จะได

รับผลกระทบอยางรุนแรง นอกจากนี้ ภาวะ

สงคราม ยังสงผลให รัสเซีย ซึ่งถือเปนผูสง

ออกวัตถุดิบที่ใชในการทําปุยรายใหญ อยาง

โพแทสและซัลเฟต งดการสงออก ทําให

ราคาปุยตองปรับขึ้นเชนเดียวกัน 

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ถือเปนการ

จุดชนวนผลกระทบเศรษฐกิจโลกหลายดาน 

โดยเฉพาะแนวโนม “วิกฤตอาหารโลก” ที่

เขยาความมั่นคงทางอาหาร และกําลังกลาย

เปนกระแสผลักดันใหประเทศผูผลิตอาหาร

ออกนโยบาย “หามสงออก” เพ� อรักษาสมดุล

อาหารเพ� อเลี้ยงคนในประเทศ ดังจะเห็น

ไดจากประเทศที่หามสงออกธัญพืชสําคัญ

และอาหารขณะนี้ นอกจากรัสเซีย-ยูเครน

แลวยังมีคาซัคสถาน จํากัดการสงออกขาว

สาลีและแปงสาลี เปนการชั่วคราว ขณะที่

อารเจนตินา จํากัดการสงออกเนื้อวัว ยาว

จนถึงป 2566 และลาสุดอินเดีย ประกาศ

หามสงออกขาวสาลี ซ่ึงกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศ (IMF) ออกมาระบุวา ขณะนี้มี

ประมาณ 30 ประเทศทั่วโลกไดใชมาตรการ

จํากัดการสงออกอาหาร พลังงาน และสินคา

โภคภัณฑแลว เพ� อสรางหลักประกันความ

มั่นคงทางอาหารใหกับคนในชาติของตน  

(Food Protectionism) และธนาคารโลก คาด

การณวา ป 2565 ราคาสินคาทั่วโลกจะปรับ

ตัวสูงขึ้น 37% สูงสุดในรอบ 60 ป 

แมท่ีผานมา โลกจะเคยเผชิญกับวิกฤต

อาหารมาแลวในชวงป 2550 - 2551 แต

อยางไรก็ตาม ในป 2551 เปนเพียงการ

ขาดแคลนสินคา (Commodity Shock) ขณะ

ที่สถานการณในป 2565 กําลังเผชิญทั้งการ

ขาดแคลนสินคาและการขาดแคลนปจจัย

การผลิต (Input Shock) ซึ่งสถานการณ

เชนนี้ ทําใหผูเชี่ยวชาญหลายประเทศกังวล

วา หากสงครามยังดําเนินตอไป จะทําให

เงินเฟอเพิ่มขึ้นและสงผลกระทบตอหวงโซ

อุปทานอยางมาก เพราะความม่ันคงทางอาหาร 

(Food Security) เปนเร� องที่สําคัญ นอกจาก

ที่ทั่วโลกกําลังเผชิญกับภาวะโลกรอนแลว ยัง

มาเผชิญกับสงครามความขัดแยงครั้งนี้ 

โดยในปจจุบัน นักลงทุนใหความสนใจดาน

เทคโนโลยีการเกษตร (Agrotechnology) และ

เทคโนโลยีอาหาร (Food Tech) เชน การใช

ผลผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด (Biosolution) 

และ การทําฟารมแนวตั้ง (Vertical Farming) 

เปนตน ในขณะเดียวกัน เกษตรกรก็ใหความ

สนใจในการใชปุยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และลดขยะมูลฝอยใหนอยลง สวนผูบริโภค

ก็หันมาใหความสนใจบริโภคโปรตีนทางเลือก

มากขึ้น

สําหรับประเทศไทย ถือเปนผูผลิต

อาหารอันดับตนๆ ของโลก จึงมีความพอพี

ยงของอาหารในการบริโภคภายในประเทศ 

และหากมองในมุมวิกฤตที่เกิดขึ้น สามารถ

เปนโอกาสดีในการสงออกสินคาเกษตรและ

อาหารใหเติบโต ในฐานะแหลงผลิตอาหาร

สําคัญ หรือ ครัวของโลก โดยจะเห็นไดจาก

การสงออกสินคาเกษตร 4 เดือนแรก ป 2565 

(มกราคม - เมษายน 2565) ที่เติบโตอยาง

เห็นไดชัดเม� อเทียบกับป 2564 ในชวงเวลา

เดียวกัน โดยสินคาเกษตรไทย สามารถสงออก

ไปโลกเพิ่มขึ้นจาก 418,883 ลานบาท เปน 

516,127 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 97,244 ลานบาท 

หรือ รอยละ 23.22) กลุมสินคาเกษตรสงออก

สําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก ทุเรียน ขาว 

ยางธรรมชาติ ไกปรุงแตง อาหารสุนัขหรือ

แมวปรุงแตง ปลาทูนาปรุงแตง สตารชทํา

จากมันสําปะหลัง นํ้ายางธรรมชาติ เคร� องด� ม

ที่ ไมมีแอลกอฮอล และอาหารปรุงแตงอ� นๆ 

เชน เตาหู 

อยางไรก็ตาม ไทยไดมีการวางแผน

เตรียมความพรอมดานความมั่นคงอาหาร 

ทั้งระบบ ผานกลในรูปคณะกรรมการอาหาร

แหงชาติ ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับดานนโยบาย

อาหารของประเทศ โดยดําเนินงานผาน

คณะกรรมการขับเคล� อนดานตางๆ 4 ดาน 

คือ 1) ดานความมั่นคงอาหารตลอดหวงโซ  

2) ดานคุณภาพและความปลอดภัยดานอาหาร 

3) ดานอาหารศึกษา (ใหความรูในการบริโภค

อาหารอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ 

และ 4) ดานการบริหารจัดการ (กฎหมาย 

โครงสรางองคกร และการบริหารงบประมาณ)  

โดยในสวนของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ รับผิดชอบดูแลดานการผลิตสินคา

เกษตร ซ่ึงเปนตนทางของระบบการผลิตอาหาร 

ได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนการดําเนิน

งานดานความม่ันคงอาหาร โดยใหความสําคัญ

กับการจัดการระบบฐานขอมูลขนาดใหญที่

ครอบคลุมและเช� อมโยงกันทั้งระบบ (BIG 

DATA) การจัดทําปฏิทินผลผลิตสินคาเกษตร

รายเดือนระดับจังหวัด (Provincial Crop 

Calendar) ซึ่งจะชวยสนับสนุนการวางแผน

การกระจายสินคาเกษตรและอาหาร ทําให

ภาครัฐสามารถวางแผนรองรับในสภาวะ

วิกฤติ และสรางความเช� อม่ันใหกับประชาชน 

รวมไปถึงการสนับสนุนเกษตรกรทําการ

เกษตรทฤษฎี ใหมและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเปนการสรางการ

พ่ึงพาตนเองดานอาหาร เพ� อสรางความม่ันคง

อาหารในทองถิ่นและลดผลกระทบที่เกิดจาก

ปญหาโลจิสติกสอันเน� องมาจากการระบาด

ของโควิด -19 สรางภูมิคุมกันใหเกษตรกรใน

การรับมือกับสภาวะวิกฤติอยางยั่งยืนอีกดวย

นอกจากนี้ การประชุมเอเปคที่ ไทย

เปนเจาภาพในป 2565 กระทรวงเกษตร

และสหกรณรับผิดชอบกรอบการทํางานที่

เกี่ยวของกับความมั่นคงอาหาร ซึ่งเปนการ

แสดงเจตนารมณและความมุงมั่นทางการ

เมืองในการสงเสริมความมั่นคงอาหารใน

ภูมิภาค ในรางปฏิญญาฯ ไทยจะผลักดัน

ประเด็นหลักที่จะชวยสนับสนุนโยบายครัว

ไทยสูครัวโลก ดานความปลอดภัยอาหาร 

ดานการคาระหวางประเทศ ดานการผลิตท่ี

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและ ดานการสงเสริม

ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน

อีกดวย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มุงมั่นที่จะใหภาคเกษตรไทยมีความมั่นคง 

ยั่งยืนและแข็งแกรงภายใตวิกฤติตาง ๆ โดย

ตองการปรับปรุงการผลิตสินคาเกษตรไทย

ตามนโยบาย Next Normal 2022 ที่มุงเนน

การสรางผลิตภัณฑการเกษตรมูลคาสูง

ดวย BCG Economy Model เชน การนํา

ผลพลอยไดและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

มาใชผลิตพลังงาน การปลูกไมเศรษฐกิจโต

เร็วเพ� อพลังงาน การใชพลังงานแสงอาทิตย

ในภาคเกษตร เปนตน จะชวยใหเกษตรกร

ลดการพึ่งพาพลังงานของประเทศที่นับวัน

ราคาพลังงานน้ํามันและกาซธรรมชาติจะ

สูงขึ้น เปนการลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม

รายได ซึ่งจะเปนการเพิ่มความมั่นคงและ

ความสามารถในการแขงขันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมกัน
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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!!

เปดบริการ อาดิดาส เอาทเล็ต เมืองทองธานี     ภิญโญ ทองเจือ ผูจัดการทั่วไป บริษัท 

บางกอกแลนด เอเจนซี่ พรอมคณะ รวมมอบแจกันดอกไมใหกับ บุญณิศา กะลาม Area 

Manager, Retail Operations และ ณัฐวุฒิ ศรีวงศตระกูล  Asst. Manager, Store Design 

& Development เพ� อแสดงความยินดีในโอกาสเปดบริการ อาดิดาส เอาทเล็ต เมืองทองธานี 

นําเสนอสินคาสปอรตแฟชั่น แบรนด adidas ครบครัน บนพื้นที่ขนาดใหญเกือบ 1,000 ตร.ม. 

พรอมจัดโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปดบริการใหม สมาชิก adiClub รับสวนลดเพิ่มอีก 10%* เม� อ

ซื้อสินคาลดราคาในกลุม 20% และ 40% ตั้งแตวันนี้ถึง 30 มิถุนายน ศกนี้ ณ เอาทเล็ตสแควร 

เมืองทองธานี 

มิตรผล รวมกับ กระทรวงทรัพฯ และจังหวัดสุพรรณบุรี เปดตัวโครงการ “สุพรรณบุรี Carbon 

Neutrality Model”     กลุมมิตรผล นําโดย บรรเทิง วองกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท

และประธานกรรมการบริหาร กลุมมิตรผล รวมเปดโครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” 

โดยไดรับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม และนายชูชีพ พงษไชย รองผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมเผยวิสัยทัศน 

เปาหมายและแนวทางการพัฒนาดานความยั่งยืน พรอมชูอุทยานมิตรผลดานชางสูการเปน

โรงงานตนแบบแหงแรกที่มีความเปนกลางทางคารบอนภายในป 2023 ผาน 6 แนวทาง

การดําเนินงาน เพ� อสนับสนุนเปาหมายการกาวสูเมืองคารบอนต่ําของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ 

อุทยานมิตรผลดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ กลุมมิตรผลยังประกาศเปาหมายการดําเนิน

ธุรกิจที่มุ งสูการเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutrality) ภายใน

ป 2030 และปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero) ภายในป 2050 เพ� อรวมเปน

สวนหนึ่งในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและนานา

ประเทศทั่วโลกอยางยั่งยืน

วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปดรับสมัครบุคลากร 

ตําแหน�งอาจารยประจําในหลักสูตรการ

แพทยแผนจีนบัณฑิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเปน

อยางนอย โดยตองมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสาขาการแพทยแผนจีน 2. มีใบ

ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนจีน 

3. ไมจํากัดอายุ/เพศ 4. อัธยาศัยดี มีน้ําใจ 

สามารถทํางานเปนทีมรวมกับผูอ� นได 5. รัก

การสอน สามารถสอนและถายทอดความรู

ไดดี 6. พรอมเร่ิมทํางานไดทันที หากมีความ

เชี่ยวชาญดานทุยหนา มีความช� นชอบ

ดานการทําส� อประชาสัมพันธทางออนไลน 

และ/หรือมีประสบการณดานการทํางานวิจัย 

จะพิจารณาเปนพิเศษ สนใจสอบถามและ

ขอใบสมัครไดที่ ID Line: gegee555 ตั้งแต

บัดนี้เปนตนไป ปดรับสมัคร และหมดเขต

สงเอกสารสมัครงานวันที่ 17 มิถุนายน 

เดอะมอลล กรุป รวมกับ ธนาคาร

ไทยพาณิชย จัดแคมเปญ “SUPER M 

POINT MANIA : แจกพอยทให โลกจํา” 

มอบ โปร โมชั่ นสุ ดพิ เ ศษตลอด เดื อน

มิถุนายน สําหรับสมาชิกบัตร M Card และ 

ลูกคาบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท 

อาทิ สินคาเคานเตอรปกติ ลดสูงสุด 30% 

, ทุกศุกร เสาร อาทิตย ชอปภายในหางฯ 

ครบ 3,000 บาท – 20,000 บาท ขึ้นไป/

ใบเสร็จ บัตร M Card รับเพิ่ม M POINT 

สูงสุด 10,000 คะแนน และรับเพิ่มเม� อ

ใชจายผานบัตรเครดิต SCB M VISA รับ

เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5,000 บาท ตลอด

รายการ และอ� นๆ มากมาย ตั้งแตวันนี้ – 

29 มิถุนายน ที่ หางสรรพสินคาเดอะมอลล 

ทุกสาขา, เดอะมอลล ไลฟสโตร ทุกสาขา, 

เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร และพารากอน 

ดีพารทเมนทสโตร  

หองอาหารแคลิฟอรเนีย สเตก ณ 

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ศรีราชา บริการ

สเตกคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ปรุงในแบบที่

คุณช� นชอบ เอาใจคนรักสเตกกับ บุฟเฟต

สเตกม้ือคํ่า ทุกวันเสาร เวลา 18.00-22.00 น. 

ที่เชฟไดคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมาปรุงสเตกใน

แบบที่คุณช� นชอบ พรอมคาราวานสลัด 

ของหวานอรอยโดนใจ และพิเศษยิ่งขึ้น

กับมุมอาหารทะเลและมุมพิซซา ในราคา

สุดคุมเพียงทานละ 480 ++ พิเศษสุดดวย

โปรโมชั่น มา 4 ทาน จายเพียง 3 ทาน เด็ก

อายุต่ํากวา 12 ป และสวนสูงไมเกิน 120 

เซนติเมตร ลดครึ่งราคา ตั้งแตวันนี้ – 

30 มิถุนายน สํารองที่นั ่งลวงหนา หรือ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี หองอาหาร

แคลิฟอรเนีย สเตก โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 

ศรีราชา โทร.0-3877-1390 หรือเยี่ยมชม

เว็บไซต www.kameocollection.com/clas-

sickameo-sriracha/

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

พาราไดซ พารค ศูนยการคาในเครือ

เอ็ม บี เค รวมสงเสริมความสามารถและ

สรางประสบการณที่ดีแกนอง ๆ เยาวชนได

แสดงศักยภาพในทุกดาน ทั้ง

การเดินแบบแฟชั่น ตลอดจน

ความสามารถพิเศษตาง ๆ   

โดยสนับสนุนพื้นที่ จัดการ

ประกวด The 1st Junior Idol 

World รอบ Preliminary เพ� อ

เปดโอกาสใหเยาวชนที่ ไดรับ

รางวัลจากการประกวด Junior 

Idol Thailand ไดเขารวมการ

ประกวดระดับนานาชาติ เผยแพร 

วัฒนธรรมไทย และสรางช� อ

เสียงใหแกประเทศชาติตอไป 

สําหรับการประกวดแบงเปน 

ประเภทหญิง รุน Mini Miss  

อายุ 3-7 ป รุน Little Miss  

อายุ 8-11 ป และรุน Miss 

Teen อายุ 12-16 ป ประเภท

ชาย รุนอายุ 4-14 ป โดยนองๆ 

จะขึ้นเวที โชวความสามารถ

ในรอบชุดประจําชาติ รอบชุด

วายน้ําสรางสรรค และรอบ

ชุดราตรี ซึ่งจะมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

หลากหลายสาขาไดรวมตัดสิน

มารวมเปนกําลังใจและกับนองๆ โชว

ความสามารถและศักยภาพบนเวที The 1st 

Junior Idol World รอบ Preliminary ใน

วันเสารที่ 11 มิถุนายน เวลา 11.00 น. 

พาราไดซ พารค สนับสนุนพื้นที่ใหเยาวชน

แสดงความสามารถอยางสรางสรรคในเวทีประกวด 

The 1stJunior Idol World รอบ Preliminary 

- 21.00 น.  ที่ชั้น 3 โซน Beauty & Health 

ศูนยการคาพาราไดซ พารค

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี เอ็ม บี เค 

คอนแทคทเซ็นเตอร 1285 พรอมติดตาม

กิจกรรม และโปรโมชั่นดี ๆ ของศูนยการคา 

พาราไดซ พารค ไดที่ www.paradisepark.

co.th หรือเฟซบุกเพจ Paradise Park 

อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูป 

paradiseparkchannel

พลเอกอนุพงษ เผาจินดา รัฐมนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทย พรอมดวย ดร.ณัฐพล 

รังสิตพล อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

และคณะผูบริหารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

เปดกิจกรรมและเยี่ยมชมการสาธิตการฝก

อาชีพใหกับประชาชนผานการประดิษฐ

เคสมือถือ DIY ในบูธชุมชนดีพรอม ภายใต

แนวคิด “OTOP Midyear ฟนฟูเศรษฐกิจไทย 

รวมใจสรางชาติ” ของดีพรอม (DIPROM) 

หรือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เพ� อถายทอด

ทักษะใหกับประชาชนผูสนใจไดมีทักษะ

มท.1 เปดบูธชุมชนดีพรอม ปนทักษะอาชีพสรางสรรคในงาน OTOP Midyear

อาชีพสรางสรรคเพิ่มเติม และเพิ่มโอกาส

ในการสรางรายไดมากย่ิงข้ึน กิจกรรมดังกลาว

จัดข้ึนตอเน� องต้ังแตวันน้ี - วันท่ี 12 มิถุนายน 

เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาเลน

เจอร 1 - 3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม โทร.0-2430-6860 หรือ 

ติดตามขอมูลขาวสารและความเคล� อนไหว

ไดท่ี www.diprom.go.th หรือ www.facebook.

com/dipromindustry

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์

ประกาศศักยภาพในตลาดตางประเทศ 

พรอมตอนรับผูจัดงานจากทั่วทุกมุมโลก เปด

เจรจาทางธุรกิจ ในงานเทรดโชวที่ใหญที่สุด

ในยุโรป IMEX Frankfurt 2022 ณ นครแฟ

รงกเฟรต สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี 

เม� อเร็วๆ นี้

การเขารวมงานเทรดโชว IMEX Frankfurt 

2022 ในครั้งนี้ เปนการเปดตัวศูนยฯ สิริกิติ์ 

โฉมใหม ในการกาวสูการเปน “The Ultimate 

Inspiring World Class Event Platform for 

All” อยางเปนทางการคร้ังแรกในตางประเทศ 

โดยมีการเจรจาทางธุรกิจ การพบปะลูกคา

กลุมเปาหมายการแถลงขาวแนะนําศูนยฯ 

สิริกิติ์ โฉมใหม ตอผูส� อขาวตางประเทศ ซึ่ง

ไดรับความสนใจและการตอบรับที่ดีจาก

ผูจัดงานและส� อมวลชนจากทั่วโลก ถือเปน

สัญญาณที่ดีในการเปดศูนยฯ สิริกิติ์ โฉมใหม 

ในเดือนกันยายนนี้

IMEX Frankfurt 2022 งานเทรดโชว

ของอุตสาหกรรมไมซที่ใหญที่สุดในยุโรป โดย

รวบรวมสถานที่จัดงาน ผูจัดงาน นักธุรกิจ 

นักการตลาด ผูประกอบการ และผูอยูในแวดวง

ดานไมซจากกวา 170 ประเทศทั่วโลกเขาไว

ดวยกัน โดยมีผูเขารวมงานกวา 10,000 คน 

มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณและสราง

โอกาสทางธุรกิจในงานนี้

ศูนยฯ สิริกิติ์ รุกตลาดตางประเทศพรอมตอนรับผูจัดงานระดับโลก 

โชวศักยภาพศูนยฯ ใหม ในงาน IMEX Frankfurt 2022

บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) หรือ TOA เดินหนาสงมอบ

ประสบการณที่ดีที่สุดแกลูกคา ดวยการเปด 

เมกา เพนท แอนด โฮม (Mega Paint & Home) 

สาขาใหม จ.ปทุมธานี ที่สุดของโมเดลธุรกิจสี 

และเคมีภัณฑกอสราง สินคาครบ บริการจบ

ในที่เดียว  ในโอกาสนี้คุณมงคล ตั้งใจพิทักษ 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร TOA รวมทั้ง

แขกผูมีเกียรติ คูคา ภาคสวนตางๆ ไดเขารวม

แสดงความยินดีเปนจํานวนมาก  โดยมีคุณ

ศุภวรรณ ราชปรีชา และคุณศุภิสรา ราชปรีชา 

คณะผูบริหาร Mega Paint & Home บริษัท 

ศรีบุญมา โฮมแคร จํากัด สาขาปทุมธานี

ใหการตอนรับ

Mega Paint & Home เปนความรวม

มือในการวางแผนธุรกิจรวมกันระหวาง TOA 

และรานคาตัวแทนจําหน�าย ในการพัฒนา

ชองทางการเขาถึงของโอกาสทางการตลาด

ใหมๆ ตอบโจทยการขยายตัวของชุมชนและ

การพัฒนาหัวเมืองระดับภูมิภาคที่เติบโต 

พรอมการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของ

ภาครัฐที่เช� อมตอพื้นที่เศรษฐกิจตางๆ สงผล

ตอปจจัยความตองการใชวัสดุกอสรางมากข้ึน 

โดยลาสุด TOA ไดเปดตัว Mega Paint & 

Home ศรีบุญมา โฮมแคร สาขาปทุมธานี 

ต้ังอยูท่ีถนนกรุงเทพฯ-ปทุมฯ ตําบลบางหลวง 

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปน

ทําเลที่ตั ้งที่เดินทางไดสะดวก เปนรานคา

รูปแบบ One Stop Shopping ครอบคลุม

สินคาที่หลากหลาย ไมวาจะเปน กลุมสินคา

นวัตกรรมสีทาอาคาร อาทิ TOA Organic 

Care เปนนวัตกรรมสีเทคโนโลยี Bio-Based ที่

ปลอดภัยมากขึ้นดวยสวนผสมจากธรรมชาติ 

รายแรกและรายเดียวในไทย TOA Shield 

Series สีตระกูลแกรง ที่เหนือกวาทุกคุณภาพ

สี และ สี TOA Loft สีตกแตงพิเศษ สราง

ลายสวย ทําเองไดงาย ถูกใจผูรักการ D.I.Y. 

นอกจากนี้ ยังมีสินคากลุมเคมีภัณฑกอสราง 

เพ� อซอมแซมบาน และอาคารที่รั่ว ซึม ราว 

ลอกลอน อาทิ TOA 201 Roofseal, TOA PU 

Waterproof, TOA PU Foam ที่สามารถปดรู 

อุดทุกรอยตอ รอยแตก ใชไดทุกพื้นผิว และ

ยังมีกระเบ้ืองเซรามิค กระเบ้ืองพอรซเลน อีก

ทั้งบริการงานชางมาตรฐานใหม ที่เรียกวา  

“WHO Service” โดยทีมชางผูรับเหมามือ

อาชีพ ที่ผานการฝกอบรมจาก TOA ถือไดวา 

Mega Paint & Home มีสินคาครบ บริการ

จบในที่เดียว สอดคลองกับกลยุทธหลักของ 

TOA ที่ตองการสรางการเติบโตดวยการมี

สินคาและบริการแบบครบวงจร (Total Solution) 

ครอบคลุมความตองการของทุกกลุมผูบริโภค 

ทั้งชาง ผูรับเหมา ลูกคาโครงการ และลูกคา

รายยอย

TOA พรอมพัฒนาโซลูชั่นครอบคลุม

ทุกโจทยความตองการ รองรับทุกตลาดและ

กลุมเปาหมาย ตอกย้ําความแข็งแกรงในการ

ครองแชมป No.1 Brand ที่ครองใจผูบริโภค

TOA เปด Mega Paint & Home สาขาใหม ปทุมธานี

ที่สุดของโมเดลธุรกิจสี และเคมีภัณฑกอสราง สินคาครบ บริการจบในที่เดียว
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ชายญี่ปุ่นโกงเงินโควิดถูกจับในอินโดฯ

จาการ์ตา • เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียจับกุมชาวญี่ปุ่นผู้หนึ่งซึ่ง

ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโค

วิด-19 สำาหรับธุรกิจรายย่อยในญี่ปุ่น เอพีรายงานการเผย

ของโฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่า มิต

ซูฮิโระ ทานิกูจิ วัย 47 ปี ถูกจับกุมได้เมื่อวันอังคารที่ผ่าน

มาในหมู่บ้านคาลิเรโจ จังหวัดลัมปุง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมือง และได้รับการสนับสนุนจากตำารวจท้องที่ ทานิ

กูจิเป็นที่ต้องการตัวของตำารวจญี่ปุ่นจากคดีฉ้อโกงเงินช่วย

เหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด เขาออกจากญี่ปุ่นไปยัง

อินโดนีเซียในเดือนตุลาคม ปี 2563 ทานิกูจิและพรรคพวก

ส่งใบสมัครปลอม 1,700 รายการ สำาหรับกองทุนบรรเทา

ทุกข์ โควิด-19 ตำารวจนครบาลโตเกียวเชื่อว่าพวกเขาได้รับ

เงินอุดหนุนไปราว 960 ล้านเยน 

รวบคนร้ายเหว่ียงหญิงตกรางรถไฟใต้ดินบรองซ์

นิวยอร์ก • ตำารวจนครนิวยอร์กจับกุมชายคนหน่ึงเมื่อวัน

อังคาร เป็นผู้ต้องสงสัยผลักผู้หญิงตกรางรถไฟที่สถานีรถ 

ไฟใต้ดินเขตบร็องซ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ รายงานรอยเตอร์

เผยตำารวจกล่าวว่าพวกเขาจับกุมธีโอดอร์ เอลลิส ชาวบร็องซ์ 

วัย 30 ปี หลังจากได้รับเบาะแส กรมตำารวจนิวยอร์กแชร์

วิดีโอภาพชายคนหนึ่งเดินไปข้างหลังผู้หญิงคนหนึ่ง โอบ

แขนรัดเธอไว้แล้วเหวี่ยงข้ามชานชาลาลงไปที่รางรถไฟ 

เหตุเกิดเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ท่ีสถานีแจ็กสันอเวนิว ผู้ท่ีอยู่ใน

เหตุการณ์ช่วยเหลือเธอขึ้นมาจากรางรถไฟก่อนที่ขบวน

ถัดไปจะมาถึง เธอได้รับบาดเจ็บกระดูกไหปลาร้าหักและมี

บาดแผลหลายแห่ง  เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและ

อาการคงที่แล้ว 

‘แม็คคอนนาเฮย์’ ปลุกจิตสำานึกเรื่องปืน

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า แมทธิว แม็คคอนนาเฮย์ 

นักแสดงชาวอเมริกันขึ้นโพเดียมที่ทำาเนียบขาวเมื่อวันอัง 

คาร เรียกร้องให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในการครอบครอง

อาวุธปืน หลังมีข่าวยิงสังหารหมู่เกิดขึ้นหลายครั้ง ล่าสุด

ที่โรงเรียนประถมในเมืองยูวัลดี รัฐเท็กซัส แม็คคอนนา

เฮย์ ไปเยือนยูวัลดีได้พบและพูดคุยกับครอบครัวของเหยื่อ

หลายครอบครัว หลังเหตุกราดยิงท่ีมีเด็ก 19 คน และครู 2 

คนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม แม็คคอนนาเฮย์กล่าว

กับสื่อมวลชนของทำาเนียบขาว บอกครอบครัวเหยื่อต่าง

บอกกับเขาว่า พวกเขาต้องการให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้น

เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนัก พวกเขาบอก เราต้องการ

โรงเรียนท่ีปลอดภัย, ต้องการกฎหมายเก่ียวกับปืนท่ีต้องไม่

ทำาให้คนช่ัวเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่าย, เราต้องลงทุนด้านสุขภาพ

จิต, ฟื้นฟูค่านิยมแบบอเมริกัน, เป็นเจ้าของปืนที่มีความรับ

ผิดชอบ, ตรวจสอบประวัติผู้ซื้อปืน, เพิ่มอายุขั้นต่ำาในการ

ซื้อปืนไรเฟิล AR-15 เป็น 21 ปี.

มเคยสัมภาษณ์ Dmitry Medvedev ที่กรุงเทพฯ 

เมื่อปี 2015 หลังเหตุการณ์ผนวกไครเมียสดๆ 

ร้อนๆ

เขามีตำาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพราะ

มีความสนิทสนมกับประธานาธิบดี Vladimir Putin เป็น

อย่างยิ่ง

เคยสลับตำาแหน่งกันเพราะปูตินเป็นประธานาธิบดี

เกิน 2 สมัยไม่ได้

วันนี้เมดเวเดฟมีบทบาทในฐานะรองประธานสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติ

และเมื่อเกิดสงครามยูเครน เขาก็เล่นบทกร้าว

เพื่อเตือน NATO ว่าหากยังสนับสนุนยูเครนด้วยอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ทันสมัยและส่งเงินมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็จะ

เกิดเหตุการณ์ที่จะนำาไปสู่ความรุนแรงหนักหน่วง

เขาสำาทับเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าการคว่ำาบาตรของ

โลกตะวันตกเพื่อสกัดก้ันและต่อต้านรัสเซียจะทำาให้เกิด 

“ระเบียบโลกใหม่” ท่ีจะทำาให้โลกตกอยู่ในภยันตรายอย่างย่ิง

อดีตประธานาธิบดีรัสเซียคนนี้บอกว่า “สถาปัตย 

กรรมความปลอดภัย” หรือ “security architecture” ระดับ

โลกรูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของโลกที่มี

สหรัฐฯ เป็นศูนย์กลาง 

อีกทั้งความขัดแย้งในยูเครนจะเปลี่ยนระเบียบโลกที่

มีอยู่โดยสิ้นเชิง

และสหรัฐฯ จะไม่ใช่ “ศูนย์กลางแห่งอำานาจโลก” 

อีกต่อไป

เมดเวเดฟใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสะท้อนถึงคำาเตือนของ 

มอสโกต่อวอชิงตันด้วยภาษากร้าวและดุดันมากขึ้นทุกวัน

เพราะเขาต้องการจะชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิด

ขึ้นจากปฏิบัติการของโลกตะวันตก ที่ไม่เพียงแต่สร้างความ

เสียหายให้กับรัสเซียเท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงประเทศที่สนับสนุนให้ใช้ยุทธศาสตร์ต่อ

ต้านรัสเซียเช่นนี้

และประชาคมระหว่างประเทศโดยรวมก็จะถูก

กระทบกระทั่งอย่างรุนแรงและหนักหน่วงด้วยเช่นกัน

นั่นหมายความว่า “ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก” (global 

supply chain) ส่วนหนึ่งจะถูกทำาลายโดยการคว่ำาบาตร 

เสี่ยงต่อ “วิกฤตด้านการขนส่งครั้งใหญ่” 

และสายการบินตะวันตกบางแห่งอาจประสบปัญหา

เนื่องจากไม่สามารถใช้น่านฟ้ารัสเซียได้

วิกฤตการณ์พลังงานในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำามัน

หรือก๊าซที่ได้ร่วมคว่ำาบาตรรัสเซียนั้น ก็เท่ากับเป็น “การ

ทำาร้ายตัวเอง” 

เมดเวเดฟทำานายว่าราคาพลังงานยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

“วิกฤตอาหารเต็มรูปแบบในตลาดระหว่างประเทศจะ

เกิดขึ้น และนั่นหมายถึงความอดอยากในหลายๆ ประเทศ”

รองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียคนนี้เตือนด้วย

ว่า หากโลกตะวันตกยังเดินหน้ากดดันรัสเซีย อันตรายอีกด้าน

หนึ่งที่จะตามมาก็คือ ‘ระเบียบการเงินโลกใหม่’ ที่จะเปลี่ยน

โฉมหน้าของเศรษฐกิจของโลกอย่างกว้างขวาง

อันตรายที่เห็นวันนี้คือความไร้เสถียรภาพของสกุลเงิน

ประจำาชาติ

อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น 

และการพังสลายของกติกาคุ้มครองทางกฎหมายสำาหรับ

ทรัพย์สินส่วนตัว 

ซึ่งจะนำาไปสู่ภาวะฉุกเฉินทางการเงิน 

นำาไปสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศหรือกลุ่ม

ประเทศทั้งหมดทั่วโลก

เมดเวเดฟเตือนว่า “ความขัดแย้งระดับภูมิภาคใหม่จะ

ปะทุขึ้น” ณ จุดที่ความตึงเครียดยังไม่ได้รับการแก้ไขมานาน

หลายทศวรรษ 

และ “ผู้ก่อการร้ายจะเพิ่มกิจกรรมโดยคิดว่าความสนใจ

ของรัฐบาลตะวันตกกำาลังถูกเบี่ยงเบนจากการทะเลาะวิวาท

กับรัสเซีย”

มิหนำาซ้ำาอันตรายอีกด้านหนึ่งคือโรคระบาดใหม่จะเกิด

ขึ้นอีกเนื่องจากความร่วมมือระหว่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม

และ “อันตรายโดยตรงจากการใช้อาวุธชีวภาพ”

เขาบอกว่าองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งพิสูจน์

แล้วว่าทำางานไม่ได้ผล ไม่มีน้ำายาในความพยายามที่จะยุติ

ความขัดแย้งในยูเครน กำาลังจะเสื่อมสลาย 

และยกตัวอย่างองค์กรหลักด้านสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป

ซึ่งหมายถึง “สภายุโรป” ว่าเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวที่

ว่านี้

เมดเวเดฟพยากรณ์ต่อว่า “พันธมิตรระหว่างประเทศ

ใหม่ในประชาคมโลกจะถูกสร้างขึ้น”

และกลไกใหม่ที่ว่านี้จะยึดหลักของประสิทธิภาพใน

เชิงปฏิบัติมากกว่าหลักการของโลกแองโกลแซกซอนเชิง

อุดมการณ์

นั่นหมายถึงขาลงของโลกตะวันตกที่มีอเมริกาและ

ยุโรปตะวันตกเป็นแกนนำาในปัจจุบันนั่นแหละ

รองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียบอกว่าใน

ท้ายที่สุด จะมีการออกแบบและสร้าง “สถาปัตยกรรม

การรักษาความปลอดภัยใหม่” ที่ยอมรับ “ความอ่อนแอ

ของแนวความคิดแบบตะวันตกของความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ” 

นั่นหมายถึงการล่มสลายของ “โลกที่มีอเมริกาเป็น

ศูนย์กลาง” และการพังทลายของ “การดำารงอยู่ของผล

ประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลของประเทศต่างๆ ที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน”

เมดเวเดฟต้องการจะสะท้อนว่าการคว่ำาบาตรของ

สหรัฐฯ สหภาพยุโรปต่อรัสเซียเป็นมาตรการรุนแรงชนิดที่

ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครน รัสเซียถูก

การคว่ำาบาตรชุดแล้วชุดเล่า

รวมไปถึงการอายัดสินทรัพย์ต่างประเทศของ

ธนาคารกลางรัสเซียและหน่วยงานและนักธุรกิจอื่นๆ 

อีกทั้งรัสเซียก็ถูกตัดขาดจากตลาดเงินที่ครอบงำาด้วย

เงินดอลลาร์และยูโร 

และธุรกิจต่างชาติจำานวนมากหยุดติดต่อกับประเทศ

การออกมาทำานายการพังพินาศของระบบตะวันตก

ของคนสำาคัญในรัฐบาลรัสเซียเช่นนี้ตีความได้ว่า อาจจะ

เป็นเพราะการลงโทษรัสเซียเริ่มมีผล ทำาให้มอสโกเข้าสู่

ภาวะลำาบาก

หรืออาจจะเป็นการลุกขึ้นต่อต้านสหรัฐฯ เพื่อสร้าง 

“ระเบียบโลกใหม่” อย่างจริงจังของรัสเซีย

อยู่ที่ว่าจีนจะกระโดดเข้ามาร่วมกับรัสเซียในแผน

ใหญ่นี้มากน้อยเพียงใด.

ผ

ยูเครนจ่อถอนจากเซเวโรโดเนตสก์
เคียฟ • ผู้ว่าการแคว้นลูฮันสก์เผยว่าทหารยูเครนอาจถอนกำาลัง

จากเมืองเซเวโรโดเนตสก์ ภาคตะวันออกของประเทศที่ถูก

รัสเซียโจมตีอย่างหนักในขณะนี้ เพื่อไปตั้งหลักต่อสู้ ในชัยภูมิที่ดี

กว่า ด้านประธานธนาคารโลกเตือนผลกระทบของสงครามใน

ยูเครนทำาให้เสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ 

และหลายประเทศหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย

เอเอฟพีรายงานสถาน 

การณ์การสู้รบในยูเครน เมื่อ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ว่า 

รัสเซียเร่งโหมโจมตีเมืองเซเว

โรโดเนตสก์ ในภูมิภาคดอนบาส 

ภาคตะวันออกของประเทศ อีก

หน่ึงเมืองยุทธศาสตร์สำาคัญของ

ยูเครน หลังจากทหารรัสเซียโดน

ขับไล่จากพ้ืนท่ีอื่นของยูเครน

รัสเซียอ้างเมื่อวันอังคาร

ว่า สามารถยึดเขตที่อยู่อาศัย

ท้ังหมดของเมืองเซเวโรโดเนตสก์                                               

ได้แล้ว ขณะที่ทหารยูเครนตรึง

กำาลังอยู่ที่ โซนอุตสาหกรรม

และพื้นที่รอบๆ เมือง แต่เจ้า

หน้าที่ยูเครนยืนยันว่ารัสเซีย

ยังไม่สามารถควบคุมเมืองน้ีไว้

ได้ 

เซอร์จี ไฮได ผู้ว่าการ

แคว้นลูฮันสก์ ซึ่งเมืองเซเว

โรโดเนตสก์อยู่ในแคว้นนี้ ให้

สัมภาษณ์สถานี โทรทัศน์ช่อง 

1+1 เผยว่า มีความเป็นไปได้ 

ที่ทหารยูเครนอาจถอนกำาลัง

ออกจากเมืองเซเวโรโดเนตสก์ 

เพื่อไปตั้งหลักต่อสู้ในชัยภูมิที่

ดีกว่า

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครนกล่าวใน

แถลงการณ์ประจำาวันว่า วีรบุรุษ

ของเรายังคงป้องกันภูมิภาค

ดอนบาสโดยไม่หยุดยั้ง

สงครามรัสเซียรุกราน

ยูเครนมีผลกระทบใหญ่หลวง

ต่อเนื่องไปทั่วโลก โดยเมื่อวัน

อังคาร ธนาคารโลกแถลงคาด

การณ์การเติบโตของเศรษฐกิจ

โลกอยู่ที่ 2.9% โดยปรับลด

ลงไป 1.2% จากที่คาดการณ์

เมื่อเดือนมกราคม ปัจจัยส่วน

ใหญ่มาจากสงครามในยูเครน 

ระบุว่า ความเป็นพิษที่ผสม

ผสานกันระหว่างการเติบโตทาง  

เศรษฐกิจท่ีอ่อนกำาลังและราคา                           

สินค้าที่สูงขึ้น ทำาให้เกิดความ

ทุกข์ทรมานอย่างแพร่หลายใน

ประเทศยากจนหลายสิบประ 

เทศที่กำาลังพยายามอย่างหนัก

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนจาก

การระบาดของโควิด-19 

เดวิด มัลพาสส์ ประ 

ธานธนาคารโลก แถลงว่า มี

ความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐ 

กิ จ ช ะ งั ก งั น แ ล ะ เ งิ น เ ฟ้ อ 

(stagflation) เป็นผลจากการ

ไร้เสถียรภาพในเศรษฐกิจราย

ได้ต่ำาและปานกลาง หลายประ 

เทศต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย เป็นเรื่องยากที่จะหลีก

เลี่ยงได้

ด้านประธานาธิบดี เซ

เลนสกีของยูเครนประกาศเมื่อ

วันอังคารว่า ในสัปดาห์หน้า

จะเริ่มดำาเนินการสิ่งที่เรียกว่า 

“หนังสือของนักทรมาน” โดย

เป็นระบบจัดเก็บรายละเอียดที่

ยูเครนกล่าวหาทหารรัสเซียว่า

กระทำาอาชญากรรมสงครามระ 

หว่างการรุกรานยูเครน 

เซเลนสกีระบุว่า ขอกล่าว

ซ้ำาอีกครั้งว่า ทหารรัสเซียจะ

ต้องรับผิดชอบในส่ิงท่ีได้ทำาลง

ไป เราจะดำาเนินการเรื่องน้ีเป็น                                  

ขั้นเป็นตอนไป ผู้กระทำาความ

ผิดทุกคนจะต้องนำาเข้าสู่กระ 

บวนการยุติธรรม.

รถไฟตกรางในอิหร่านตาย17บาดเจ็บ37

เตหะราน • เกิดเหตุรถไฟโดย 

สารชนรถขุดดินเป็นเหตุให้รถ 

ไฟตกรางในเมืองทาบาสทาง

ตะวันออกของอิหร่านเมื่อเช้า

วันพุธ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 

17 ราย และบาดเจ็บ 37 คน

เกิดเหตุรถไฟโดยสารชน

รถขุดดินทำาให้รถไฟตกรางใน

เมืองทาบาสทางตะวันออกของ

อิหร่านเมื่อเช้าวันพุธตามเวลา

ท้องถิ่น มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 

17 ราย เอเอฟพีรายงานเมื่อ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 

จากการแถลงของมอทตา

บา คลาเลดี โฆษกสำานักบริการ

เหตุฉุกเฉินอิหร่าน ระบุว่า เหตุรถ                                                

ไฟตกรางที่เมืองทาบาสมีผู้เสีย

ชีวิต 17 ราย และ 37 คนได้รับบาด                                            

เจ็บส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล                                                

จำานวนผู้เสียชีวิตน่าจะเพ่ิมข้ึน                                          

เน่ืองจากผู้ได้รับบาดเจ็บหลาย

คนอาการสาหัส ทางการส่งรถพยา                                                                 

บาล 24 คัน และเฮลิคอปเตอร์ 

3 ลำาไปจุดท่ีเกิดเหตุรถไฟตกราง

เมืองทาบาสอยู่ในจังหวัด

โฆรอซอนใต้ทางตะวันออกของ

ประเทศ ห่างจากกรุงเตหะราน

ราว 900 กิโลเมตร 

มีร์ ฮัสซาน มูสซาวี รองผู้

ว่าการการรถไฟอิหร่าน เผยกับ                                              

สถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่าน 

ระบุว่า รถไฟที่ตกรางมีผู้ โดย 

สาร 348 คน สาเหตุที่รถไฟตก

ราง เนื่องจากชนเข้ากับรถขุด

ดินที่จอดอยู่ใกล้รางรถไฟ

สถานี โทรทัศน์ทางการ

อิหร่านเผยแพร่ภาพของผู้ ได้

รับบาดเจ็บบางคน ที่เจ้าหน้า

กู้ภัยนำาตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อ

ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล 

เมห์ดี วาลิปูร์ หัวหน้าฝ่าย

ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน สภากา 

ชาดอิหร่าน กล่าวกับสถานีโทร 

ทัศน์ทางการอิหร่านว่า รถไฟ

ตกรางทั้งหมด 5 ตู้ โดยสาร 

จากทั้งหมด 11 ตู้ โดยสาร เกิด

เมื่อเวลาราว 05.30 น. วันพุธ

ตามเวลาท้องถ่ิน หรือ 08.00 น. 

ตามเวลาประเทศไทย 

อุบัติเหตุทางรถไฟคร้ังใหญ่

ของอิหร่านก่อนหน้าน้ีเกิดเมื่อปี 

2559 จากขบวนรถไฟ 2 ขบวน

ชนกันทำาให้เกิดไฟลุกไหม้ทาง

ภาคเหนือของประเทศ มีผู้เสีย

ชีวิต 44 ราย และได้รับบาด

เจ็บจำานวนมาก 

เมื่อเดือนท่ีแล้ว อิหร่านเพ่ิง

เกิดเหตุอาคารเมโทรโพลสูง 10                                       

ช้ันท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างในเมือง 

อบาดันพังถล่มลงมา ทำาให้มีผู้                                                          

เสียชีวิตถึง 43 คน จนทำาให้ชาว

อิหร่านออกมาชุมนุมประท้วงเพ่ือ                                                  

แสดงความเป็นหน่ึงเดียวกับครอบ 

ครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุตึกถล่ม.

ตกราง • เจ้าหน้าที่กู้ภัยอิหร่านปฏิบัติงานที่บริเวณรถไฟตกรางที่เมืองทาบาส เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เหตุรถไฟตกรางทำาให้มีผู้เสียชีวิต

อย่างน้อย 17 ราย ภาพเผยแพร่โดยกาชาดอิหร่าน

เมดเวเดฟ : ขั้วอำ�น�จโลก

ที่มีสหรัฐฯเป็นแกนกำ�ลังล่มสล�ย



‘นารี’ 

สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลง 

กรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย 

ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ 

Howard University, Wash, DC USA 

ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 

The American University Wash, DC USA 

และปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความ

ร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije 

University of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาล

เบลเยียม)

ส่วนประวัติการทํางานของ น.ส.นารี 

ตัณฑเสถียร เริ่มทํางานปี พ.ศ.2528 ใน

สํานักงานคดีอาญาธนบุรี สํานักงานคดีอาญา 

สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานที่

ปรึกษากฎหมาย โดยทําหน้าที่ให้คําปรึกษา

กฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา 

ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ พ.ศ.2553 เป็น

อาจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 เคยดํารงตําแหน่ง

เลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล 

วินิจนัยภาค), เลขานุการอัยการสูงสุด 

และปัจจุบันดํารงตําแหน่ง อธิบดีอัยการ 

สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงาน

โดดเด่น อาทิ คดีเพชรซาอุฯ คดีฆ่าเจ้า

หน้าที่การทูตซาอุดีอาระเบีย สัญญาเกี่ยวกับ

พลังงาน สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เชิง

พาณิชย์ สัญญาร่วมลงทุน สัญญาการจัดหา

วัคซีนและยารักษาโรคระบาดโควิด-19 และ

ได้รับเลือกเป็น ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประเภท

ข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป) 2 สมัย

ทั้งนี้ น.ส.นารี หากผ่านความเห็น

ชอบจากวุฒิสภา เเละได้นําความขึ้นกราบ

บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

เเล้วจะเป็นอัยการสูงสุดผู้หญิงคนเเรกของ

ประเทศไทย.

กัญชา

เพราะมาตรการควบคุมดูแล้วหละหลวม จะ

มีคนเอามาสูบเต็มไปหมดจนควบคุมไม่ได้ 

ไปไหนมาไหนจะมีแต่คนตาหวาน ที่ผ่านมา

มีบทลงโทษคนเมาแล้วขับ แต่ถ้าเมากัญชา

แล้วขับจะมีบทลงโทษอย่างไร หรือจะต้องมี

เครื่องตรวจสาร THC เพื่อวัดปริมาณกัญชา

โดยเฉพาะ

สับเละปูทางนครกัญชา 

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. 

พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา 

กัญชงที่กําลังพิจารณาอยู่นี้ เป็นร่างกฎหมาย

ที่ดีที่ให้ท้องถิ่นได้รับใบอนุญาตจดแจ้ง และ

ให้ชาวบ้านปลูกที่บ้านได้ ให้สิทธิเสรีภาพใน

พื้นที่รโหฐานที่ประชาชนจะทําได้ คล้ายกับ

การทําเบียร์ในบ้าน แต่ดูเหมือนเป็นเสรีใน

หลักการ แต่บางอย่างอาจดูเป็นการผูกขาด

โดยกลไกหรือไม่ 

“ผมอยากเสนอให้ปลดล็อกท้องถิ่น 

เพื่อกระจายรายได้และเก็บภาษีให้เข้าท้อง

ถิ่น 100% และอยากให้ท้องถิ่นจัดโซนนิ่ง

การปลูกและใช้เพื่อนันทนาการ เสนอให้ตัด

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต จาก 50,000 บาท

ให้เหลือ 5,000 บาท ส่วนเรื่องการให้อํานาจ

เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจที่ปลูกโดยไม่มี

หมาย และไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ถือเป็นการ

ใช้อํานาจเกินหน้าที่ เพราะพื้นที่ปลูกส่วน

ใหญ่จะเป็นบ้านของประชาชน ขอบคุณที่

พรรค ภท. สู้เพื่อปลดล็อกกัญชา แต่จะถูก

ต้องมากขึ้นหากมีการกําหนดรายละเอียด

อย่างรอบคอบ” นายเท่าพิภพระบุ 

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา 

สารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า  ตนมีข้อ

กังวลว่าเราจะขีดเส้นแบ่งอย่างไร ระหว่าง

กัญชาเป็นคุณต้องส่งเสริมเต็มที่ แต่ถ้า

เป็นโทษก็ต้องป้องกันเต็มที่ กฎหมายฉบับ

นี้ยังหลวมมาก และกํากวมมาก คล้ายส่ง

สัญญาณให้เปิดช่องให้คนมีเงินทําธุรกิจได้ 

ไม่ใช่เพื่อชาวบ้าน ตนเองกลัวว่าจะเป็นนคร

กัญชา กฎหมายยังไม่ออกก็เห็นชัดเลยว่าเด็ก

และผู้ ใหญ่เปิดหน้าเสพ ดังนั้นฝาก กมธ.ดู

กลไกควบคุม ในโลกมีเพียงสองประเทศให้

เสพเพื่อสันทนาการได้ เขาคุมเข้ม แต่คุมไม่

อยู่ วันนี้เขายังปวดหัว

นายสุทินอภิปรายต่อว่า นอกจากนี้

ยังกังวลว่าขณะนี้ชาวบ้านคิดว่าจะรวย นัก

ธุรกิจรายใหญ่ก็ลงทุน แต่ลืมไปหรือไม่ว่า

ไทยลงนามในข้อผูกพันสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศสหประชาชาติเรื่องยาเสพติด ให้

ข้อมูลตรงกันว่าสนธิสัญญายูเอ็นให้ใช้เพื่อ

ทางการแพทย์เท่านั้น ห้ามใช้ทางการค้า

หรือทําเชิงธุรกิจ วันนี้เราสร้างกระแสจะ

รวยเพราะกัญชา

“ขอให้ดูให้ดี สภากําลังจะออกกฎหมาย

ที่ขัดต่อข้อผูกพันระหว่างประเทศ วันนี้เรา

มีสองทาง คือขัดยูเอ็นทําไม่ได้ ถ้าฝืน เรา

กําลังจะทําผิด คิดให้มาก เรื่องนี้เสี่ยง ขัด

กับยูเอ็นจะเกิดอะไรขึ้น วันนี้คนมีเงินมีทอง

วางระบบไว้หมดแล้ว เสมือนเอาชาวบ้าน

อ้างบังหน้า ประเทศจะซวย คนยกมือผ่าน

กฎหมายให้ก็ซวยด้วย ฝากสมาชิกตั้งสติ การ

สร้างกระแสที่ความจริงที่ ไม่ครบถ้วนถือว่า

เป็นบาป” นายสุทินระบุ 

ประชาชาติคว่ำาขัดหลักศาสนา

ต่อมาเวลา 13.50 น. นายกมลศักดิ์ 

ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ 

อภิปรายว่า ตนและพรรคประชาชาติไม่อาจ

รับหลักการร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา (ฉบับที่..) 

พ.ศ..... โดยร่างกฎหมายนี้ คณะกรรมการ

อิสลามแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือว่า

กัญชา กัญชง ถือเป็นสารเสพติดเช่นเดียวกับ

สุรา หากจะนํามาใช้ทางการแพทย์สามารถ

ใช้ในกรณีจําเป็นเท่านั้น หมายถึงไม่มียาตัว

อื่นจะรักษาได้แล้วจึงจะอนุญาต นั่นหมายถึง

กัญชาคือฮะรอม ดังนั้นพรรคประชาชาติจึง

ไม่สามารถรับหลักการได้

 “ประเทศไทยน่าเป็นห่วงมาก รัฐต้อง

รักษาคนติดยาเสพติด 2 หมื่นบาทต่อคน ต่อ

เดือน ตนมีสถิติว่าขณะนี้มีคนติดกัญชาแล้ว 

1.89 ล้านคน ถือว่าสูงมาก และจะมากขึ้น

เรื่อยๆ ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่าน เพราะประตู

สู่สารเสพติดประเภทกัญชาได้เปิดกว้างแล้ว 

ใครจะไปดูแลควบคุมว่าปลูกที่บ้านแล้วจะ

ไม่มีการไปแปลงกับยาแก้ไอเป็นอย่างอื่น” 

นายกมลศักดิ์กล่าว 

ด้านนายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า 

เจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มุ่งเฉพาะ

การใช้ทางการแพทย์กับอุตสาหกรรม 

สุดท้ายแล้วกฎหมายนี้จะได้ประโยชน์

เฉพาะอุตสาหกรรมรายใหญ่ทางการแพทย์

และนายทุนรายใหญ่เท่านั้น กฎหมายนี้ต้อง

นําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม แก้

ปัญหาความยากจนไม่ใช่ขยายความเหลื่อม

ล้ํามากขึ้น เพราะค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ปลูกกัญชาที่ราคาแพง ทําให้เกษตรกรและ

วิสาหกิจชุมชนเข้าไม่ถึง ควรยกเว้นค่า

ธรรมเนียมให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

อย่างน้อย 5 ปี 

ต่อมาเวลา 16.50 น. นายอนุทิน  

ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อภิปรายปิดก่อน

ที่ประชุมสภาจะลงมติว่า หลายเรื่องที่ ได้มี

การอภิปรายในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อตนใน

ฐานะที่เป็นทั้ง รมต. และเจ้าของร่างกัญชา 

กัญชาเสรีทางการแพทย์ เพื่อนําไปสื่อสารใน

กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงกฎเกณฑ์ รูป

แบบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก

ที่สุด ตนได้ฟังความห่วงใยจากหลายฝ่ายโดย

เฉพาะการสูบ การเสพในพื้นที่สาธารณะ 

หรือการบริโภคกัญชาเกินขนาด

“ขอยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เป็นไป

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและ

รัฐบาล และไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของการปลดล็อกกัญชา กัญชง ยืนยันหลัก

การของกฎหมายนี้ต่อสภาว่าคือการใช้กัญชา

ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น” นาย

อนุทินระบุ 

จากนั้นเวลา 17.20 น. ที่ประชุมสภา 

มีมติเสียงส่วนใหญ่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.กัญ

ชง กัญชา (ฉบับที่..) พ.ศ..... ด้วยคะแนน 373  

ต่อ 7 งดออกเสียง 23 เสียง ทั้งนี้ ได้มีการ

ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ จํานวน 

25 คน และกําหนดระยะเวลาให้แปรญัตติ

ภายใน 15 วัน

สธ.แจงยิบช่วงสุญญากาศ 

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

ในวันที่ 9 มิ.ย. เวลา 10.00 น. นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

สาธารณสุข จะเป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและ

กัญชง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นการประชุมนัด

แรกภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลงนาม

ในคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2565 เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืช

กัญชาและกัญชง เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 ที่

ผ่านมา

วันเดียวกัน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อม นพ.ไพศาล 

ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 

คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและ

เวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

แถลงปลดล็อกกัญชา กัญชง #ใช้กัญชา

อย่างเข้าใจ ว่าในวันที่ 9 มิ.ย. ทุกส่วนของ

ต้นกัญชาจะถูกปลดล็อกออกจากยาเสพ

ติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัด THC เกิน 

0.2% การปลดล็อกนี้ก็เพื่อประโยชน์ทางการ

แพทย์ แต่ยังห้ามมิให้ใช้เพื่อการสันทนาการ 

ห้ามจําหน่าย ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ สตรี

ให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ํากว่า 20 ปี และ

เพื่อเป็นการป้องกัน

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า วันที่ 8 มิ.ย. 

เตรียมลงนามออกประกาศให้กลิ่นควัน 

กัญชา กัญชง เป็นเหตุรําคาญ ตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีโทษทั้งจําทั้งปรับ 

คล้ายปัญหาควันบุหรี่ อย่างไรก็ตามคาด

การณ์ว่าหลังจากมีการปลดล็อกนี้จะกระตุ้น

เศรษฐกิจ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการ

อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบกับ

กัญชากัญชง และสารสกัด CBD ในรูปแบบ

ของเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร 

และตํารับยาไทย มากถึง 1,181 รายการ 

นพ.ไพศาลกล่าวว่า หลังจากเปิดให้

ประชาชนลงทะเบียนปลูกกัญชา กัญชง ผ่าน

แอปพลิเคชันปลูกกัญ มีประชาชนลงทะเบียน

ไปแล้วกว่าแสนคน ทั้งนี้ การปลดล็อกเพื่อ

ให้เกิดการใช้ในครัวเรือน เพื่อใช้ในการปรุง

ยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายกรณีรักษาแบบ

แพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ไม่ต้องกังวลเรื่องของ

กัญชาในภาวะสุญญากาศ ที่ พ.ร.บ.กัญชา

กัญชงจะบังคับใช้ เนื่องจากระหว่างนี้ ไม่

ว่าจะเป็นการควบคุมกํากับดูแลในอาหารก็

มี พ.ร.บ.อาหารควบคุม เพียงแต่ปฏิบัติตาม 

แต่ขณะนี้ห้ามมิให้มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์

สุขภาพ อาหาร เครื่องสําอาง ที่มีส่วนผสม

ของกัญชาเข้าได้ ส่วนเรื่องของการปลูก หรือ

การนําเมล็ดกัญชาเข้ามา ก็มี พ.ร.บ.กักพืช

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล

นายปานเทพกล่าวว่า ในช่วงสุญญา 

กาศของการปลดล็อกกัญชานี้ ได้เกิดเครื่อง

มือกลไกต่างๆ ออกมาควบคุมผลกระทบจาก

กัญชามากกว่า ตอนมีการประกาศนิรโทษ

กัญชาปี 2562 หากได้รับผลกระทบจาก

การขับขี่ก็มี พ.ร.บ.จราจร, ในส่วนอาหาร

ก็มี พ.ร.บ.อาหาร และมีการให้องค์ความ

รู้ประชาชน ใครปลูกก็ต้องขออนุญาตผ่าน

แอป เชื่อว่าจะช่วยให้สิ่งที่อยู่ใต้ดินมาอยู่

บนดิน และในส่วนของการนําส่วนประกอบ

กัญชามาประกอบอาหาร ขอย้ําให้ ใส่ใน

ปริมาณน้อยๆ เพียงแค่ชูรส เพียงแต่ร้าน

อาหารที่นํากัญชามาเป็นส่วนผสม ต้องมี

การแสดงในเมนูอาหารให้ผู้บริโภครับทราบ 

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับประทาน 

และย้ําว่า การติดกัญชาจากการบริโภคมี

น้อยมาก  ไม่เหมือนเหล้า บุหรี่

สายเขียวเฮ 4 พันรายหลุดคุก

ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ 

เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวง

ยุติธรรม โดยที่ประชุมได้ขอให้ทุกหน่วยงาน

เตรียมพร้อมหลังปลดล็อกกัญชาด้วย ซึ่งใน

ส่วนของกระทรวงยุติธรรม ก็จะเกี่ยวข้อง

กับผู้ต้องขังในคดีกัญชา ที่ต้องปล่อยตัวกว่า 

4,000 คนทันที 

นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ 

ได้รายงานตัวเลขจํานวนผู้ต้องขังที่มีความ

ผิดเกี่ยวกับกัญชา จํานวน 4,075 ราย 

แบ่งเป็นมีความผิดเกี่ยวกับคดีกัญชาคดี

เดียว 3,071 ราย, มีความผิดฐานอื่นด้วย 

1,004 ราย โดยนักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขัง

ระหว่างพิจารณาคดีเกี่ยวกับกัญชาคดีเดียว 

ศาลจะปล่อยตัวและพิพากษายกฟ้อง ส่วนที่

มีฐานความผิดอื่นด้วย จะไม่ได้รับการปล่อย

ตัวออกจากเรือนจํา แต่ศาลจะแก้ไขยกเลิก

โทษที่เกี่ยวกับคดีกัญชาให้

“ขณะนี้หลายเรือนจํามีความพร้อม

ในเรื่องการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่เกี่ยวกับคดี

กัญชาในวันพรุ่งนี้แล้ว โดยส่วนใหญ่จะได้

รับการปล่อยตัวทันที ซึ่งผู้ต้องขังได้รู้ตัวล่วง

หน้าแล้วทุกคน ดังนั้นขอให้กรมราชทัณฑ์

ดูแลเรื่องการปล่อยตัวให้เรียบร้อยด้วย ส่วน

คดีในส่วนของ ป.ป.ส.ก็ต้องจําหน่ายออกจาก

สารบบ แบ่งเป็นคดียึดทรัพย์ 99 คดี คดี

ทรัพย์สิน 110 ล้านบาท” นาย สมศักดิ์ กล่าว 

ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตร.) 

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ ด้านป้องกันปราบปราม 

(รอง ผบ.ตร.ปป.) และผู้อํานวยการศูนย์

อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.

ตร.) เปิดเผยถึงการบังคับใช้กฎหมายว่า 

นับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 พืชกัญชา

ไม่ถือเป็นยาเสพติด และยกเลิกความผิด

ฐานผลิต นําเข้า หรือส่งออก มีไว้ในครอบ

ครอง จําหน่ายมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ 

หรือเสพพืชกัญชา รวมถึงการสูบ ก็ไม่ถือว่า

เป็นความผิด

“การมีพืชกัญชาไว้ในครอบครองหรือ

ปลูกกัญชา ไม่ว่าจะมีจํานวนเท่าใดก็ไม่มี

ความผิด แต่การมีใช้ จําหน่าย สารสกัดจาก

กัญชาที่มีปริมาณสาร THC เกินกว่า 0.2% 

ไม่มีใบอนุญาต ไม่มีใบสั่งแพทย์ ไม่ผ่านการ

รับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา หรือเป็นสารสกัดจากกัญชานั้น มี

แหล่งที่มาจากนอกราชอาณาจักร ยังถือว่า

มีความผิดตามกฎหมาย เมื่อตํารวจตรวจพบ

จะยังไม่ดําเนินคดีในทันที เนื่องจากไม่เป็น

ความผิดซึ่งหน้า ตํารวจจะต้องยึดสารสกัด

นั้นส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าสาร THC 

สืบเสาะแหล่งที่มา ตรวจหลักฐานการขอ

อนุญาต หากพบว่าผิดกฎหมายจึงจะเรียกตัว

มาแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีภายหลัง” รอง 

ผบ.ตร.กล่าว

พล.ต.อ.รอยกล่าวว่า เมื่อกฎหมาย

ยกเลิกความผิดของพืชกัญชา ผู้ต้องขังและ

ผู้ต้องหาคดีกัญชา รวม 4,200 ราย จะได้

รับการปล่อยตัวพ้นผิด โดยในส่วนสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ ตนได้มีหนังสือสั่งการให้

พนักงานสอบสวนทั่วประเทศสั่งไม่ฟ้อง

คดีเกี่ยวกับพืชกัญชาที่อยู่ ในชั้นพนักงาน

สอบสวน กรณีขออนุมัติศาลออกหมายจับ

แล้ว ให้ขอถอนหมายจับ แต่หากมีความผิด

อื่นร่วมด้วยยังคงดําเนินการตามกฎหมายใน

ข้อหาความผิดอื่นๆ ต่อไป

“นอกจากนี้ให้คืนทรัพย์สินของกลาง

ในคดีพืชกัญชา รวมทั้งของส่วนตัวผู้ต้องหา

ที่ยังมิได้มีการทําลายหรือใช้ประโยชน์ 

หรือขายทอดตลาดตามคําพิพากษา ส่วน

ทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับการกระทําในคดี

เกี่ยวกับกัญชาที่ตํารวจตรวจยึดหรืออายัด

ไว้ แต่ยังไม่มีคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. ให้ยึดหรือ

อายัดไว้ชั่วคราว ให้แจ้งเจ้าของทรัพย์สินมา

รับคืนทั้งหมด” พล.ต.อ.รอยกล่าว.
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จับแรงงานลาวหลบหนีเข้าเมือง

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. เวลา 02.30 น. ส.ทล.5 

กก.6 บก.ทล. (อํานาจเจริญ) หน่วยบริการตํารวจทางหลวง 

โดย ร.ต.อ.เทพประจักษ์ ชอบบุญ รอง สว.ส.ทล.5 กก.6 

บก.ทล. พร้อมด้วย ด.ต.จิรทีปต์ วงค์คํา, ด.ต.สันติภาพ 

ประณมศรี, ด.ต.ปริญ สอนสุข, ด.ต.ณัฐพล ปุนปอง และ 

ด.ต.อมรินทร์ อาจวิชัย ผบ.หมู่ ส.ทล.5 กก.6  บก.ทล. ลงพื้น

ที่ป้องกันการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง พบรถตู้

ต้องสงสัย โตโยต้า สีขาว ทะเบียน 34-0714 กรุงเทพฯ 

เรียกตรวจสอบพบชาวลาวไม่มีเอกสารเดินทาง โดยว่าจ้าง

ให้มาส่งใน จ.มุกดาหาร หัวละ 7,000 บาท จึงจับกุมนาย

ทัตพงศ์ กุลอุปฮาต (คนขับ) อายุ 53 ปี ที่อยู่ 162/51 ม.1 

แขวงมีนบุรี กทม., ท้าวแอ นาคแสงจัน อายุ 38 ปี ชาวเมือง

จําพอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว, ท้าวพนม นาคทอง 

อายุ 24 ปี ชาวเมืองเพ็ง แขวงสะหวันนะเขต, นางพา นาค

แสงจัน อายุ 35  ปี ชาวเมืองเพ็ง, ท้าวแก้ม ไม่มีนามสกุล 

อายุ 28 ปี ชาวเมืองเพ็ง และนางใบ ไม่มีนามสกุล อายุ  

30 ปี ชาวเมืองอุทุมพร แขวงสะหวันนะเขต แจ้งข้อกล่าว

หา ผู้ต้องหาที่ 1  “ซ่อนเร้นหรือให้การช่วยด้วยประการใดๆ 

ให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการ

จับกุม” ผู้ต้องหาที่ 2-6 “เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา 

และอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่อนุญาต”

รวบอดีตคนจดมิเตอร์ ไฟยักยอกเงิน

ชุมพร • เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 มิ.ย. ร.ต.อ.สมคิด 

จันนินวงค์, ร.ต.อ.ปัญญา ผลศิริปฐม รอง สว.สส.สภ.สวี 

จ.ชุมพร นําหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 17 ก.ย.62 

เข้าจับกุมตัวนายสมพงค์ ไชยงาม อายุ 56 ปี ชาวสงขลา 

ในห้องเช่า ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร ฐานยักยอกทรัพย์ 

ขณะกําลังจะออกไปขายเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดนัดในหมู่บ้าน 

โดยนายสมพงค์ เป็นอดีตเป็นผู้รับเหมาของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ทําหน้าที่จดหน่วยมิเตอร์ ไฟตามบ้านเรือนราษฎร

ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กว่า 1,000 ครัวเรือน นานกว่า 

10 ปีจนคุ้นเคยกับชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านไว้เนื้อเชื่อใจ

ฝากเงินค่าไฟฟ้าให้นายสมพงค์ ไปจ่ายให้ แต่นายสมพงค์

ไม่ได้นําเงินดังกล่าวของชาวบ้านหลายรายไปจ่ายให้ กฟภ. 

จนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นระหว่างชาวบ้านกับ กฟภ. จึงรู้ว่า

นายสมพงค์ยักยอกเงินไปรวมหลายหมื่นบาท และได้เข้า

แจ้งความ ต่อมาเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติ

ศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับ นายสมพงค์หลบหนีมาอยู่

ที่ อ.สวีนานกว่า 2 ปี ประกอบอาชีพขายเสื้อผ้ามือสองตาม

ตลาดนัด จนกระทั่งมาถูกจับ.

กรุงเทพฯ • ศาลพิพากษา

ประหาร ผกก.โจ้ กับลูกน้องอีก 

5 คน ถุงดํา 7 ใบคลุมหัวเหยื่อ

ค้ายาเจตนาฆ่าโดยทารุณโหด

ร้าย ด.ต.อีกคนรอดโดนจําคุก  

8 ปี ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  

8 มิ.ย.65 ที่ศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบกลาง ถ.เลียบ

ทางรถไฟ ศาลนัดฟังคําพิพากษา

คดีหมายเลขดําที่ อท.180/2564 

ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา

ทุจริต 3 น.ส.จันทร์จิรา ธนะ

พัฒน์, เรืออากาศตรีจักรกฤษณ์ 

กลั่นดี ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 

พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ 

ผกก.โจ้ อดีต ผกก. สภ.เมือง

นครสวรรค์, พ.ต.ต.รวีโรจน์ ดิษ

ทอง สว.สส., ร.ต.อ.ทรงยศ คล้าย

นาค รอง สวป., ร.ต.ท.ธรณินทร์  

มาศวรรณา รอง สวป., ด.ต.วิสุทธิ์ 

บุญเขียว ผบ.หมู่ ป., ด.ต.ศุภากร 

นิ่มชื่น ผบ.หมู่ ป. และ ส.ต.ต. 

ปวีณ์กร คํามาเร็ว ผบ.หมู่ ป. เป็น

จําเลยที่ 1-7 ในความผิดฐาน

เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสีย

หายแก่ผู้หนึ่งผู้ ใด หรือปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงาน

ของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่ง

หรือหน้าที่ หรือใช้อํานาจใน

ตําแหน่งหรือหน้าที่ โดยมิชอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้

หนึ่งผู้ ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ร่วม

กันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดย

กระทําทารุณโหดร้าย และร่วม

กันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจ 

ผู้อื่นให้กระทําการใด ไม่กระทํา

การใด หรือจํายอมต่อสิ่งใดโดย

ทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ

ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง  

หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจ

นั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้

กําลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืน

ใจต้องกระทําการนั้น ไม่กระทํา

การนั้นหรือจํายอมต่อสิ่ งนั้น 

และขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่

โจทก์ร่วมทั้งสอง

สืบเนื่องเมื่อวันที่  4-6  

ส.ค.64 พวกจําเลยได้จับกุมนาย 

จิระพงษ์ หรือมาวิน ธนะพัฒน์ ผู้

เสียชีวิต และถูกควบคุมไว้ในคดี

ยาเสพติดและถูกฆ่าถึงแก่ความ

ตายขณะอยู่ ในความควบคุม

ของเจ้าพนักงาน ที่ สภ.เมือง

นครสวรรค์ 

โดยวันนี้ศาลได้อ่านคํา

พิพากษาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ไปยังเรือนจํากลางคลองเปรม 

สถานที่คุมตัวจําเลยทั้งหมด

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็น

ว่า การที่จําเลย 1, 2, 3, 4, 5  

และ 7 ใช้ถุงดําคลุมศีรษะผู้ตาย

ย่อมเล็งเห็นผลว่าผู้ตายอาจขาด

อากาศหายใจได้ ซึ่งการตายเป็น

ผลโดยตรงจากการถูกคลุมศีรษะ

ด้วยถุงพลาสติกจนขาดอากาศ

หายใจ การกระทําของจําเลยทั้ง 

6 คนจึงมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยใช้

ถุงพลาสติก 7 ใบคลุมศีรษะที

ละใบด้วยความโหดร้ายทรมาน 

พิพากษาให้ลงโทษจําเลยที่ 1-5, 

7 ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา

เล็งผลตามที่โจทก์บรรยายฟ้อง 

โดยทรมานหรือโดยกระทํา 

ทารุณโหดร้ายตามประมวลกฎ 

หมายอาญา มาตรา 289 (5) ซึ่ง

เป็นบทที่มี โทษหนักที่สุด ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 

ลงโทษประหารชีวิต 

ส่วน ด.ต.ศุภากร จําเลย

ที่ 6 ฟังได้ว่าแม้จะมีส่วนร่วมกับ

การจับกุมตัวนายจิระพงษ์ หรือ

มาวิน แต่เมื่อจําเลยที่ 1-5  และ 

7 นําตัวมาสอบสวนขยายผลยา

เสพติด จําเลยที่ 6 ได้เข้าไปยัง

ห้องที่เกิดเหตุดังกล่าวแล้วเห็น

ว่าผู้ตายนอนหมดสติอยู่ที่พื้นห้อง 

ก็มีการตื่นตกใจและได้เดินออก

จากห้องไปไม่กลับเข้ามาอีก จน

กระทั่งได้ยินเสียงเรียกให้ช่วยนํา

ผู้ตายส่งโรงพยาบาล จึงได้เข้า

มาช่วยเหลือดังกล่าว เป็นการ

กระทําอันเป็นกรรมเดียว จึงให้

ลงโทษตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 157 จําคุก 8 ปี

อย่างไรก็ตาม จําเลยทั้ง

เจ็ดรับข้อเท็จจริงบางส่วนและ 

นําสืบเป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณาอยู่บ้าง หลังเกิดเหตุจํา

เลยทั้งเจ็ดพยายามช่วยเหลือผู้

ตายโดยช่วยปั๊มหัวใจผู้ตาย  และ

รีบนําตัวผู้ตายส่งโรงพยาบาล จน

แพทย์ช่วยรักษาผู้ตายมีสัญญาณ

ชีพและหัวใจกลับมาเต้น ก่อนที่

ผู้ตายจะถึงแก่ความตายในเวลา

ต่อมา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลด

โทษให้หนึ่งในสาม คงลงโทษจํา

คุกจําเลยที่ 1-5, 7 ไว้ตลอดชีวิต  

คงจําคุกจําเลยที่ 6 ไว้ 5 ปี 4 เดือน 

ข้อหาและคําขออื่นให้ยก.

ศาลประหาร‘อดีตผกก.โจ้’ลูกน้อง

นครศรีธรรมราช • วันที่ 8 

มิ.ย.65 พล.ต.ต.สมชาย ซื่อ

ต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรี  

ธรรมราช ลงพื้ นที่ ติ ดตาม

คดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนาย

นิเวศน์ โหมดทอง อายุ 49 ปี  

หนุ่มสวนยางและมีอาชีพรับจ้าง

แทงปาล์ม ที่ถูกคนร้ายซุ่มยิง

ด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวจํานวน 

1 นัด ร่างพรุน 11  แผล เสียชีวิต

ข้างบ้านเลขที่ 67 ม.11 ต.ทุ่งปรัง 

อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ

ค่ําวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะ

ผู้ตายยืนทํากับข้าวบริเวณข้าง

บ้าน โดยตํารวจยังไม่ทราบ

สาเหตุ แต่คาดมาจากเรื่องส่วน

ตัวที่ผู้ตายเคยถูกกล่าวหาว่าไป

ลักผลปาล์มน้ํามันของชาวบ้าน

ในพื้นที่ 3 รายและมีประวัติ

ตร.เร่งล่ามือยิงหนุ่มใหญ่สวนยางดับ

เคยเสพยาเสพติดมาก่อน โดย

พบยาไอซ์ในตัวจํานวนหนึ่ง อยู่

ระหว่างเร่งคลี่คลายคดี

โดย พล.ต.ต.สมชายเดิน

ตรวจสถานที่ เกิ ด เหตุอย่ าง

ละเอียด พร้อมสั่ งกําชับให้

ตํารวจเร่งสืบสวนสอบสวนหา

ตัวคนร้ายโดยเร็ว

พล.ต.ต.สมชายกล่าวว่า 

คดีนี้ตํารวจยังไม่ทราบตัวคนร้าย

ว่าเป็นใคร และยังไม่มีการออก

หมายจับใครในตอนนี้ ตํารวจ 

แค่นําตัวผู้ต้องสงสัย 3 รายที่เคย

มีเรื่องกล่าวหาผู้ตายว่าไปลักผล

ปาล์มในสวนปาล์มก่อนหน้านี้มา

ทําการสอบปากคําอย่างละเอียด 

และตรวจเขม่าดินปืนทั้งสามคน

แล้ว แต่ผลยังไม่ออกต้องอีกสัก

ระยะหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้เร่ง

ติดตามบุคคลต้องสงสัยอีกคนที่

ยังไม่เจอตัวในตอนนี้มาสอบสวน

เพื่อคลี่คลายคดีต่อไป 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่

สืบสวนยังอยู่ระหว่างลงพื้นที่

แกะรอยข้อมูลของผู้ก่อเหตุ การ

ครอบครองอาวุธปืนลูกซองในพื้นที่ 

และกลุ่มที่โกรธแค้นผู้ตาย เพื่อนํา

ตัวมาดําเนินคดีอย่างเร่งด่วนแล้ว.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.65 

เวลา 09.00 น.  สมาคมรักษ์ทะเล

ไทย และสมาคมสมาพันธ์ชาว

ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 

นําโดยนายปิยะ เทศแย้ม นายก

สมาคมชาวประมงฯ ล่องเรือ

ประมงเป็นเวลา 13 วันจากอ่าว

ไทย มาเทียบท่าที่อาคารรัฐสภา 

ตามปฏิบัติการ “ทวงคืนน้ําพริก

ปลาทู หยุดจับ หยุดซื้อ หยุด

ขาย สัตว์น้ําเศรษฐกิจวัยอ่อน สู่

การจัดการอาหารทะเลไทยอย่าง

ยั่งยืน เนื่องในวันมหาสมุทรโลก 

2565” เพื่อแก้วิกฤตทรัพยากร

ประมง พร้อมเรียกร้องให้นาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ใช้กระบวนการของสภาเร่งรัด

กระบวนการคุ้มครองสัตว์น้ํา

เศรษฐกิจวัยอ่อนและขนาด

เล็ก และขอให้ส่งหนังสือเวียน

ถึงสมาชิกทุกคนรับทราบ ช่วย

ประสานให้หยุดจับสัตว์น้ําวัย

อ่อนโดยเฉพาะปลาทู

เนื่องจากสมาคมเรียกร้อง

มา 7 ปีแล้ว แต่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่

ดําเนินการใดๆ ยังปล่อยเอกชน

เข้าไปใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้าไปจับสัตว์น้ําเป็นปลาเป็ด

ป้อนอาหารสัตว์ และป้อนเข้าสู่

ตลาดผู้บริโภคจํานวนมาก  ทําให้

ปัจจุบันมีปลาทูเหลืออยู่ 1.8 พันตัน

ต่อปี ไม่ทราบว่า รมว.เกษตรและ

สหกรณ์มีญาติทําประมงหรือไม่

จึงไม่ดําเนินการเรื่องนี้

จากนั้นเวลา 10.30 น. 

ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน  30 คน

เข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน ผ่าน

นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการ

ประธานรัฐสภา โดยนายราเมศ 

กล่าวว่า สภาพร้อมรับฟังปัญหา

ของประชาชน เพราะเรื่องนี้

ถือเป็นเรื่องสําคัญ จากนั้นกลุ่ม

ประมงจะเข้าพบประธานสภาให้

ข้อมูลปัญหาเพื่อดําเนินการตาม

กลไกของสภา.

ชาวประมงพื้นบ้าน

หวังพึ่ง‘ชวน’ช่วย

เลิกจับสัตว์วัยอ่อน
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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กิจฟื้นตัวเร็ว ส่งผลให้เงินเฟ้อปรับตัวสูง                                                  

ขึ้น กนง.กังวลว่าอาจจะต้องใช้ยาแรง                                               

เพื่อมาควบคุมในปีหน้า และ 3.ผลกระ 

ทบต่อผู้ประกอบการ ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ย

จะเพิ่มภาระให้กับคนบางกลุ่ม เช่น ครัว

เรือนรายได้น้อย แต่เมื่อพิจารณาหาก

ปล่อยให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นภาระ

มากกว่าการขึ้นดอกเบี้ย โดยเงินเฟ้อ

ตั้งแต่ต้นปีทำาให้ครัวเรือนมีภาระ 850 

บาท หรือคิดเป็น 3.6% ของรายได้ครัว

เรือน แต่ในกรณีถ้าขึ้นดอกเบี้ย 1% จะ

คิดเป็นภาระต่อครัวเรือน 120 บาทซึ่ง

น้อยกว่า 7-8 เท่า

ทั้งนี้ เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ถ้ามา

จากปัจจัยราคาน้ำามัน มีนโยบายการเงิน

หรือเครื่องมืออะไรมาแก้ไขได้ ซึ่งไทยมี

กลไกกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเข้ามาดูแล

เสถียรภาพราคา ซึ่ง กนง.คาดว่าเงินเฟ้อ

จะสูงสุดในไตรมาส 3/2565 แต่จะไม่ถึง

สองหลักตามทิศทางราคาน้ำามันที่คาด

ว่าจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่า

เงินเฟ้อพื้นฐานปีนี้จะอยู่ที่ 2.2% จาก

คาดการณ์เดิม 2% และปีหน้าที่ 2% จาก

เดิม 1.7% ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 6.2% 

จากเดิม 4.9% และปีหน้าที่ 2.5% จาก

เดิมที่ 1.7%

ทางด้านนายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

คลัง กล่าวว่า แม้ว่า กนง.จะมีมติไม่เป็น

เอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 

0.50% ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แสดงให้เห็น

ว่าคณะกรรมการ กนง.ส่วนใหญ่ยังเป็น

หว่งและใหค้วามสำาคญักบัการฟืน้ตวัของ

เศรษฐกิจภายในประเทศอยู่

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าแนว

โน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ของไทยจะเร็วหรือช้า กนง.คงจะมีการ

ติดตามดู โดยเฉพาะทิศทางดอกเบี้ยของ

ต่างประเทศเป็นสำาคัญ เพราะว่าหากมี

ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ

สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยมาก 

จะทำาให้เกิดปัญหาเงินทุนไหลออก มีผล

ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเหมือนกัน

“คลังคิดว่า กนง.ได้ประเมินสถาน 

การณ์อย่างรอบคอบแล้ว และเชื่อว่าเขา

มีการติดตามและประเมินสถานการณ์

ตลอดเวลา ยังบอกไม่ได้ว่าครั้งนี้มติไม่

เป็นเอกฉันท์ แล้วการประชุมครั้งหน้า

จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ยังต้องติดตาม

สถานการณ์ ณ เวลานั้นๆ อย่างใกล้

ชิด ที่สำาคัญคือจะต้องดูการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก” นาย

อาคมระบุ

รมว.การคลังกล่าวว่า การที่

ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ได้ปรับลดการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงเล็กน้อย 

ก็ยอมรับว่าอาจมีผลกระทบกับการส่ง

ออกและเศรษฐกิจไทยบ้าง แต่อย่างไรก็

ดี เชื่อว่าการส่งออกของไทยจะยังไปได้

ดี โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายส่งออกขยายตัว

ได้ 5-8% แต่ได้หารือกับสภาผู้ส่งสินค้า

ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ว่าให้

ภาคเอกชนพยายามเรง่เพื่อใหก้ารสง่ออก

ขยายตัวได้ 10% เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัว

ได้ตามเป้าหมายที่ 3.5%

นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวของ

ไทยฟื้นตัวดีขึ้นมาก หลังจากการเปิด

ประเทศ จะเปน็ตวัชว่ยทีส่ำาคญัในการฟืน้

ตัวของเศรษฐกิจไทย แต่ต้องยอมรับว่า

ราคาน้ำามันที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยกดดัน

การฟื้นตัว ซึ่งเป็นผลมาจากเงินบาทที่

อ่อนค่า และตัวเนื้อน้ำามันที่แพงขึ้น เรื่อง

นี้ทางกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงได้ใช้กลไก

ของตัวเองดูแลอยู่ ส่วนเรื่องภาษีสรรพ

สามิตน้ำามันดีเซลที่ลดให้ 5 บาทต่อลิตร 

เป็นเวลา 2 เดือน จนถึงวันที่ 20 ก.ค.

2565 ยังบอกไม่ได้ว่าหลังครบกำาหนด

เวลาแล้วจะดำาเนินการอย่างไร คงต้อง

รอพิจารณาสถานการณ์ ณ ขณะนั้นว่า

จะลดภาษีต่อได้หรือไม่ โดยต้องดูภาพ

รวมการจัดเก็บรายได้ด้วย.

ถอดแมสก์

เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 18 

ราย มีโรคเรื้อรัง 2 ราย ไม่มีประวัติ

โรคเรื้อรัง 1 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,473,867 

ราย มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 4,418,202 ราย ยอดผู้เสียชีวิต

สะสมตัง้แตป่ ี2563 จำานวน 30,239 ราย 

ขณะที่สถานการณ์ โลก มียอดผู้ติดเชื้อ

สะสม 536,580,377 ราย เสียชีวิตสะสม 

6,323,397 ราย 

ที่ โ ร งแรมมิ ร า เคิ ล  แกรนด์  

หลักสี่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวตอนหนึ่งในงาน 

“Move on จาก Covid ใช้ชีวิตแบบ

มั่นใจ” ของกระทรวงสาธารณสุขว่า 

สถานการณ์ โควิดในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 

จำานวนผู้ติดเชื้อหรือเสียชีวิตลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำากว่า 3,000 

รายต่อวัน และผู้เสียชีวิตต่ำากว่า 30 ราย

ต่อวันเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว ซึ่งเป็น

ผลเกิดจากการที่ประชาชนให้ความร่วม

มือในการปฏิบัติตัวเองตามคำาแนะนำา

ของกระทรวงสาธารณสุข วันนี้เป็นเวลา

ที่เราจะต้องสื่อสารเพิ่มเติมในการเตรียม

ความพร้อมของประชาชนในการปรับวิถี

ชีวิตไปสู่การเป็นโรคประจำาถิ่น

นายอนุทินกล่าวว่า โรคประจำา

ถิ่นไม่ได้หมายความว่าความรุนแรงของ

โรคจะลดลง เพียงแต่เป็นโรคที่จะต้อง

อยู่กับเรา และเราจะต้องอยู่กับมันในทุก

ช่วงของชีวิต แต่การเป็นโรคประจำาถิ่น

จะทำาให้เกิดความคุ้นชิน มีความเข้าใจ

ในการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย 

ถึงแม้ว่าเราจะมีผู้คนมากมายที่ยังไม่

ได้รับวัคซีนตามที่สมควรจะได้รับ ซึ่ง

เป็นปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขกำาลัง

เร่งรณรงค์ ให้ผู้ที่ ไม่ยอมรับวัคซีนได้รับ

วัคซีนต่อไป 

“เรามคีวามพยายามทีจ่ะคนืความ

เป็นปกติสุขให้กับประชาชนมากที่สุด มี

การถอดหน้ากาก ใช้ชีวิตอย่างปกติ เปิด

ทุกอย่าง ไม่มีข้อจำากัดใดๆ ซึ่งเป็นเป้า

หมาย เพียงแต่ว่าเราต้องใช้ความเข้าใจ

ของสถานการณ์แต่ละคนด้วย ถ้าอยู่ใน

สถานที่ที่มีความเสี่ยง เราก็สามารถนำา

หน้ากากมาใส่ได้ แต่ที่บอกว่าต้องมีกฎ

ต้องมีประกาศให้ถอดหน้ากาก คงไม่มี

ประกาศเช่นนั้น จะใส่ก็ใส่ จะถอดก็ถอด 

ประเมินสถานการณ์กันด้วยความรู้ที่เรา

ได้ประสบมา” นายอนุทินกล่าว

ด้ าน นพ. เกียรติภูมิกล่ าวว่ า 

กระทรวงสาธารณสุขแนะนำาให้สวม

หน้ากากอนามัย ซึ่งป้องกันโรคต่างๆ 

ได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสา ธารณ

สุขได้ เสนอเข้าที่ประชุม ศบค.เพื่อ

พิจารณาแล้ว  ทั้งกรณีกลุ่มเสี่ยง สถาน

ที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง ทั้งนี้ ที่ประชุม

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์

และสาธารณสุขกรณีโควิด-19  มีการ

พิจารณาสถานการณ์ดีขึ้นเป็นไปตาม

แผน โรคนี้น่าจะเข้าสู่ระยะท้ายๆ แล้ว 

ทุกจังหวัดเข้าสู่ระยะขาลง (declining) 

ไม่มีการระบาดใหญ่ เปิดเทอมก็ไม่พบ

ปญัหา เปดิสถานบนัเทงิกย็งัไมพ่บปญัหา 

แต่เฝ้าระวังต่อว่าจะมีปัญหาในอนาคต

หรือไม่ แต่มีการประเมิน คาดการณ์

โดยผู้ เชี่ยวชาญระบุว่าเราผ่านระยะ

การระบาดใหญ่มาแล้ว สามารถเข้าสู่

การดูแล เฝ้าระวังตามสมควร ส่วนจะ

ประกาศลดระดับการเตือนภัยโควิด-19 

หรือไม่นั้น รอดูสถานการณ์หลังเปิดผับ

บาร์ก่อน คาดว่ากลางเดือน มิ.ย.นี้

วันเดียวกัน นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผย

ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร คร้ัง

ท่ี 7/2565 ว่า ท่ีประชุมหารือถึงเรื่องการ

ถอดหน้ากากอนามัย และได้ดูข้อมูลพบ

ว่าสถานการณ์โควิด-19 ดีข้ึน และมีพ้ืนท่ี

ท่ีมีความเส่ียงต่ำา คือในพ้ืนท่ีท่ีเป็นสวน

สาธารณะ กับพ้ืนท่ีโล่งแจ้งซ่ึงมีคนไม่หนา

แน่น โดยวัดจากการท่ีมีการเว้นระยะห่าง 

1 เมตร ซ่ึงจะเสนอต่อ ศบค.ชุดเล็กในวัน

ท่ี 9 มิ.ย. ว่าหากไม่จำาเป็นต้องใส่หน้ากาก 

อยู่ท่ีความสมัครใจ ของพ้ืนท่ี 2 ส่วนคือ 

สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีโล่งแจ้ง แต่อาจ

จะมีการยกเว้น ตลาดนัด สนามกีฬา และ

สนามม้าท่ีมีคนดูเยอะ กลุ่ม 608 และกลุ่ม

คนท่ียังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ยังคงต้อง

สวมหน้ากากอนามัย ส่วนพ้ืนท่ีอื่นๆ จะยัง

ต้องสวมหน้ากากอนามัยตามประกาศของ 

ศบค.ตามเดิม 

“ผมคิดว่าถึงเวลาที่สามารถผ่อน

คลายได้แล้ว เราเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้า

มา และผมคิดว่าหลายประเทศทั่วโลก

เปิดแมสก์กันแล้วในพื้นที่สาธารณะ แต่

สำาหรับประเทศไทยต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ 

ไป ต้องดูตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อน การถอด

ทั้งหมดผมคิดว่ามันเร็วไป” นายชัชชาติ

กล่าว และว่าหลังจากที่เปิดสถานบริการ

ผับบาร์นั้น ยังไม่มีปัญหาหรือเรื่องร้อง

เรียนใดๆ.

ฟัน ‘รมช.ศธ.’

จากนั้นออกเดินทางจากท่าเรือสาทรไป

ยังท่าเรือท่าช้าง เขตพระนคร โดยเรือ

ไฟฟ้า เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือ

ท่าช้าง-สาทร 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เห็นรอย                                            

ยิ้มประชาชน ในฐานะเป็นนายกรัฐ 

มนตรี หัวหน้ารัฐบาลของพวกเรา ได้

มุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่งทุกรูปแบบ ทั้งทางเรือ 

อากาศ ทางน้ำา ให้เจริญก้าวหน้าทันสมัย 

เชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ และทำา

อย่างไรให้ประชาชนได้รับความสะดวก

สบายจากการยกระดับการเดินทางที่มี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยตาม

มาตรฐานสากล เป็นการยกระดับขีด

ความสามารถของประเทศ คือทุกคน

เข้าถึงโอกาสหมด มีทางเลือกว่าจะไป

ทางไหน เดินทางอย่างไร ประหยัดการ

ใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย ลดการแออัด

บนท้องถนน

“วันนี้คมนาคม กรมเจ้าท่า ได้ยก

ระดับเป็นท่าเรืออัจฉริยะเชื่อมต่อทุกการ

เดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยสู่

อนาคต เรื่องทิวทัศน์ 2 ข้างทางต้องช่วย

กัน หน้าบ้านหลังบ้านดูให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย คนก็จะชื่นชม จะดีจะจนอะไร

ก็แล้วแต่ ไม่เป็นไรตามฐานะ เพียงขอให้

สะอาดสวยงาม ไมม่ขียะหรอืรกรงุรงักจ็ะ

สวยงามเอง วันนี้นอกจากการเดินทาง

และเป็นการท่องเที่ยวทางน้ำาสนับสนุน

การท่องเที่ยวริมฝั่งเจ้าพระยา ก็จะทำาให้

เกิดรายได้เพิ่มขึ้น” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดท่าเรือ

ท่าช้าง-สาทร ผู้สื่อข่าวสอบถาม พล.อ. 

ประยุทธ์ ถึงสาเหตุที่นายชัชชาติ  สิทธิ

พันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่

เดินทางมาร่วมในการต้อนรับ ซึ่งเป็นที่

น่าสังเกตว่าโดยปกติแล้วผู้ว่าฯ กทม.จะ

เดินทางมานั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า  

ไม่รู้ จะตอบอย่างไร  ก่อนที่นายกฯ จะ

หนัไปกลา่วกบันายศกัดิส์ยามวา่ ทำาไมสื่อ

ชอบทำาให้ โมโห

ซักว่า ได้อ่านคอมเมนต์ที่ประชา                                                         

ชนไปแสดงความคิดเห็นในเพจ “ประ 

ยุทธ์  จันทร์ โอชา  Prayut  Chan- O- Cha” 

หลังปรับรูปโปรไฟล์หรือไม่ นายกฯ ได้

ถามกลับมาว่า เรื่องอะไรนะ ผู้สื่อข่าว

ตอบกลบัไปวา่ เรื่องเสยีงเรยีกรอ้งหลายๆ

เรื่อง นายกฯ ร้องฮู้  ก่อนกล่าวว่า ไปใช้

ช่องทางมาเลย ถามดีๆ เรื่องดีๆ บ้าง 

ชอบพาให้ตกต่ำาอยู่เรื่อย

ยังไม่เคาะชื่อซักฟอก

ช่วงบ่าย พล.อ.ประยุทธ์กลับเข้า

ปฏบิตังิานทีท่ำาเนยีบรฐับาล เปน็ประธาน

มอบนโยบายให้เกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2565 

มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ

สหกรณ์ พร้อมด้วยนายประภัตร โพธ 

สุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร

กระทรวงเกษตรฯ เกษตรกร และสถาบนั

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2565 

เข้ารับมอบนโยบาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานดัง                                                         

กล่าวนายกฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นจาก

เกษตรกรผู้ ได้ รับรางวัลในปีนี้  ซึ่ ง

สะท้อนออกมาว่านโยบายการรวมกลุ่ม

เกษตรกรนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก และมีหลาย

กลุ่มสามารถจดทะเบียนเป็นกลุ่มนา

แปลงใหญ่เพิ่มศักยภาพในการผลิตและ

จำาหน่าย ขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนการ

เพาะปลูกได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมี

อุปสรรคในเรื่องการส่งออกอยู่บ้าง ซึ่ง

ทางกระทรวงเกษตรฯ รับไปดูแลแล้ว 

โดยในอนาคตจะเห็นเกษตรกรที่รวม

กลุ่ม สามารถส่งออกข้าวไปยังผู้ซื้อต่าง

ประเทศได้ โดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง 

มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำาชาวนา

กบัรฐับาลคอืครอบครวัเดยีวกนั ตอ้งเปน็

พลังให้กันและกัน

ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้

ว่าฯ กทม. ชี้แจงถึงกรณีไม่ร่วมพิธีเปิด

ท่าเรือ ท่าช้าง-สาทร ที่ พล.อ.ประยุทธ์

มาเป็นประธานว่า ไม่มีใครเชิญตน และ

ได้สอบถามจากทางปลัด กทม. ก็ไม่มี

หนังสือเชิญเข้ามา แต่หากเชิญมาก็จะ

ไปแน่นอน เพราะเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญ

ที่อยู่ ในนโยบาย เพราะเป็นการเชื่อม

คมนาคมหลายรูปแบบ และขอยืนยันว่า

ไมท่ราบเรื่องเลย เพราะเราไม่ใชเ่จา้ภาพ 

เขาคงคัดเลือกใครที่เหมาะสม ยอมรับ

ว่าเมื่อเช้าตกใจที่เห็นข่าว เพราะเราไม่รู้

เรื่องจริงๆ 

ถามว่า เมื่อเช้าที่มีการถ่ายทอด

สดการทำางานของผู้ว่าฯ กทม.และนายก

รัฐมนตรี จนเกิดเป็นการเปรียบเทียบกัน

นายชัชชาติกล่าวว่า ขอให้อย่ามาเปรียบ

เทียบกัน อย่าเอามาเป็นประเด็น มันก็

ดีที่ ได้เห็นการทำางาน ส่วนประเด็นยอด

ไลก์อย่าเอามาเป็นตัวชี้วัด แต่เรื่องใคร

ทำางานก็ดีทั้งนั้น ตนเป็นผู้น้อย ท่านเป็น

ผู้ใหญ่ อย่าเอามาเปรียบเทียบกัน

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายสุทิน 

คลงัแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

และประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) 

กล่าวถึงความคืบหน้าในการยื่นญัตติ

การอภปิรายไม่ไวว้างใจรฐัมนตรเีปน็ราย

บุคคลว่า ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่

ระหว่างการพิจารณาคัดตัวรัฐมนตรีที่จะ

ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากแต่ละ

พรรคที่เสนอรายชื่อเข้ามา มีจำานวน

รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมกันแล้ว

มากกว่า 10 คน จึงมองว่าจำานวนมาก

เกินไป พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงได้หารือ

กัน โดยจะพิจารณาถึงความรุนแรงของ

ขอ้หา และความหนาแนน่ของขอ้มลูทีจ่ะ

ใช้ในการอภิปราย 

“คาดว่าจะเหลือรัฐมนตรีที่ถูก

อภิปรายประมาณ 5-6 คน จะประชุม

ร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 9 มิ.ย. จะต้อง

ให้ได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 10 มิ.ย. เพื่อให้มี

เวลาเขียนญัตติและจะยื่นญัตติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจต่อประธานรัฐสภาได้ ในวัน

ที่ 15 มิ.ย.นี้” ประธานวิปฝ่ายค้านระบุ 

ส่วนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรค 

พท. ปฏิเสธมีกระแสข่าวแกนนำาพรรค 

พท.และ ส.ส.เตรียมเดินทางไปพบนาย

ทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ประเทศ

สิงคโปร์ ว่าไม่ได้เดินทางไป เนื่องจากมี

ภารกิจที่ต้องทำาหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการ

รวบรวมข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 151  

ซักว่ามีกระแสข่าวมีบุคคลสำาคัญ

ระดับบิ๊กฝ่ายรัฐบาลได้ขอเข้าพบนาย

ทักษิณและ น.ส.ยิ่ งลักษณ์ เพื่อรับ

ประทานอาหารค่ำา นายประเสริฐกล่าว

ว่า ยังไม่ทราบ  

เลขาฯ พรรค พท.กลา่วถงึยื่นญตัติ

การอภปิรายไม่ไวว้างใจรฐัมนตรเีปน็ราย

บุคคลว่า ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านกำาลัง

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดอยู่ เนื่องจากมี

ขอ้มลูรฐัมนตรเีพิม่เขา้มา 1-2 คน จำาเปน็

ต้องตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อน 

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน ก่อน

ที่จะยื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ 

ถามถงึกระแสขา่วทีพ่รรคกา้วไกล

ยังไม่ยื่นรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย

ต่อที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน นาย

ประเสริฐปฏิเสธที่จะตอบคำาถาม ได้แต่

หัวเราะเท่านั้น  

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าว

ว่า เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

พรรคได้เตรียมตัวมาเรื่อยๆ ในเรื่องของ

ข้อมูล ซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้ง

นี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้อยู่

แล้ว และเราก็ต้องทำาให้เต็มที่ แต่พลวัต

การเมืองตอนนี้มีหลายปัจจัยที่ต้องคำานึง

ร่วมกัน เพราะมีทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล 

และมีฝ่ายที่สปริงโหวตอยู่ ตัวเลขตรง

นั้นยังไม่ชัดเจน ซึ่งคณิตศาสตร์การเมือง

ตอนนี้ยังตอบอะไรชัดเจนไม่ได้ 

‘มิ่ง’ ตั้งพรรคโอกาสไทย  

ถามถึงข่าว พล.อ.ประยุทธ์จะเป็น

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

แทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี นายพิธากล่าวว่า ก็ต้อง

ถาม พล.อ.ประวิตร ตนเห็นข่าวพาดหัว

ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะไม่ได้สนใจ เป็น

เรื่องของพรรคอื่นไม่ใช่พรรคเรา 

วันเดียวกัน นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ                                                                 

(พปชร.) และประธานคณะกรรมการประ 

สานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) 

กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้รับ                                                                     

การมอบหมายจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรค พปชร. ให้ดำารงตำาแหน่ง

โฆษกประจำาตัวหัวหน้าพรรค เพื่อทำาหน้าท่ี

หลักในการปรับการสื่อสารการทำางานของ

พรรคในด้านต่างๆ ตลอดจนภาพรวม

ของพรรคออกสู่สาธารณะ ซ่ึงหัวหน้า

พรรคมีดำาริท่ีจะให้มีการปรับการทำางาน

เชิงรุก โดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์

ของพรรค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนาม 

เลือกต้ังท่ีจะเกิดข้ึนด้วย 

“ผมในฐานะโฆษกประจำ าตัว

หัวหน้าพรรค จะได้เปิดแถลงข่าวอย่าง

เป็นทางการถึงรูปแบบการทำางานเชิงรุก 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์

งานดา้นพอีารข์องพรรค ในวนัที ่9 ม.ิย.นี ้

เวลา 11.00 น. ที่ที่ทำาการพรรค” โฆษก

ประจำาตัวหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าว

ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ

บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 

อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ

ใหม่ แถลงข่าวถึงอนาคตทางการเมือง

ว่า หลังจากลาออกจาก ส.ส.หายไป 2-3 

เดือน ยังทำางานการเมืองอยู่ เตรียมการ

เลอืกตัง้ ตอ่ไปจะตัง้พรรคการเมอืงทีม่ชีื่อ

ว่า โอกาสไทย หมายถึงโอกาสของคน

ไทยทุกคน ใช้สีเขียวสะท้อนแสง หมาย

ถึงเมืองเกษตรกรรม สีชมพูคือความ

ทันสมัยและคนรุ่นใหม่ โดยพรรคยังอยู่

ในกระบวนการจดจัดตั้งพรรคกับคณะ

กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ขอประกาศ

ว่า ถ้าสนใจในความคิดและอุดมการณ์ 

ในภาวะที่ประเทศไทยมีวิกฤตเศรษฐกิจ 

เชิญชวนผู้ ใหญ่ คนหนุ่มคนสาวหรือคน

รุ่นใหม่ที่สนใจที่จะร่วมอุดมการณ์ ขอให้

สแกนคิวอาร์ โค้ดเข้ามาเป็นเพื่อนกันใน

แอปพลเิคชนัเฟซบุก๊ เพื่อชว่ยกนัคดิเรื่อง

ต่างๆ ในการแก้ปัญหา 

ถามถึงกรณีมีข่าวจะไปร่วมงาน

กบัพรรคเศรษฐกจิไทย นายมิง่ขวญักลา่ว

ว่า ได้พูดคุยกับนักการเมืองต่างๆ เราพูด

คุยกันอยู่แล้ว ที่ได้พูดคุยกับนักการเมือง 

ได้บอกว่าจะทำาพรรคการเมือง แต่ไม่ได้

บอกว่าชื่ออะไร วันนี้เป็นคำาตอบ ได้ตั้ง

พรรคการเมืองที่มีชื่อว่า โอกาสไทย 

พอถามถึงจุดยืนของพรรคจะ

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ นาย

มิ่งขวัญ กล่าวว่า ไม่รู้ แต่เดินตรงไปตาม

ที่เคยเดิน จุดยืนคือประชาธิปไตย ตอนนี้

ยังไม่ร่วมกับพรรคไหน จะขอเปิดเผยใน

การแถลงข่าวในครั้งหน้า ตอนนี้ยังไม่รู้

จะได้ ส.ส.เท่าไหร่ แต่คนที่จะเข้าร่วมกับ

พรรคต้องเป็นคนที่สนใจแก้ปัญหาปาก

ท้องประชาชน 

“ผมจะเป็นหัวหน้าพรรคและ

แคนดิเดตนายกฯ เอง เหตุผลที่ ไม่เข้า

ร่วมกับพรรคอื่น เพราะจุดโฟกัสจะทำา

เรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่วนจะเชิญชวน 

ส.ส.พรรคเศรษฐกจิใหมม่าเขา้รว่มหรอืไม ่

ขออย่าให้พูดอะไรถึงคนพรรคนั้นเลย” 

นายมิ่งขวัญกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแถลง                                                               

ข่าวของนายมิ่งขวัญ ปรากฏว่า ร.ต.อ. 

พงศกร ขวัญเมือง อดีตโฆษกกรุงเทพฯ 

บุตรชาย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีต

ผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วมรับฟังการแถลง 

ร.ต.อ.พงศกรกล่าวว่า การมาใน

วันนี้เป็นการตัดสินใจมาส่วนตัว ไม่เกี่ยว

กบั พล.ต.อ.อศัวนิ เพราะไมเ่ลน่การเมอืง

แล้ว ส่วนตัวอยากทำาเรื่องเศรษฐกิจ วัน 

นี้มาฟังพรรคแรก ยังไม่รู้ว่าจะมีพรรค

ไหนอีก เพราะติดตามนายมิ่งขวัญมา

นานแล้ว จึงมาฟังว่านโยบายเปลี่ยนไป

จากเดิมหรือไม่

ปปช.ฟัน ‘รมช.ศธ.’ รุกป่า

ที่สำานักงานคณะกรรมการป้อง 

กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้

มูลนายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนาง

กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่า

กระทรวงการศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) และ

แกนนำาพรรคภูมิใจไทย กับพวก กรณี

บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใน

เขต จ.ปราจีนบุรี โดยคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ได้ชี้มูลเจ้าหน้าที่รัฐจำานวนหลาย

คนที่ เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน 

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 

ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำา 

จัดการหรือรักษาทรัพย์ ใดๆ ใช้อำานาจ

ในตำาแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสีย

หายแก่รัฐ ซึ่งอัตราโทษสูงสุดคือจำาคุก

ตลอดชีวิต 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ได้ชี้มูลนายสุนทรและนางกนก

วรรณ มีความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 151 และประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 86 ฐานสนับสนุนการกระ

ทำาความผดิ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้

สำานวนไปยังอัยการสูงสุดแล้วเพื่อให้

พิจารณาส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ  

นอกจากนี้  คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ยังมีมติชี้มูลความผิดนางกนก

วรรณ ฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

จากกรณีดังกล่าวด้วย เนื่องจากดำารง

ตำาแหน่งรัฐมนตรี โดยในส่วนของโทษ

ฝ่าฝืนจริยธรรมนั้น คณะกรรมการ 

ป.ป.ช.จะส่งศาลฎีกาพิจารณาเพิกถอน

ออกจากตำาแหน่งด้วย  

“กรณีของนางกนกวรรณ เมื่อส่ง

ไปยังศาลฎีกาแล้ว หากศาลฎีกาประทับ

รับฟ้อง ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะต้อง

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่ ซึ่งจะ

คล้ายกับคดีของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ 

อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ” 

แหล่งข่าวจากสำานักงาน ป.ป.ช.ระบุ  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว

สืบเนื่องจากเมื่อต้นปี 63 ชุดปฏิบัติการ

ศูนย์การประสานการปฏิบัติ (ศปป.) ที่ 4 

กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภายใต้การ

อำานวยการของอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับ

แจ้งว่ามีการนำารถแบ็กโฮ 3 คัน เข้าไป

ขุดปรับพื้นที่บนเนินเขาและใช้รถดัน

ต้นไม้ล้มเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งบริเวณที่

เกิดเหตุอยู่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ จ.ปราจีนบุรี และจากการตรวจ

สอบตำาแหน่งที่ตั้งของโฉนดที่ดินมีชื่อ

ของนายสุนทรและ น.ส.กนกวรรณเป็นผู้

ครอบครอง จากนัน้เจา้หนา้ทีอ่ทุยานแหง่

ชาติเขาใหญ่ได้เข้าแจ้งความกับตำารวจ 

ขอ้หาบกุรกุอสงัหารมิทรพัยข์องผูอ้ื่น เขา้

ยดึถอืครองปา่เพื่อตนเอง และทำาใหเ้สื่อม

สภาพ ก่อนที่ต่อมาจะมีการส่งเรื่องมาให้ 

ป.ป.ช.ตรวจสอบต่อ เนื่องจากเป็นเรื่องที่

เกีย่วกบัเจา้หนา้ทีร่ฐัและผูด้ำารงตำาแหนง่

ทางการเมือง 

ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

ระหว่างที่สภากำาลังอภิปรายร่างพระ

ราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ.. ... เวลา

ประมาณ 16.55 น. นายชาดา ไทยเศรษฐ ์

ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ได้เดิน

เข้าไปหานายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 

ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา 

บริเวณโซนที่นั่งของสมาชิกพรรคชาติ

ไทยพัฒนา พร้อมพูดคุยจับมือกันอย่าง

ยิ้มแย้มและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกร่วม

กัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาวิวาทกัน

กลางสภาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กระทั่ง

ต่างคนต่างโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก

ส่วนตัวเพื่อเป็นการขอโทษกันไปแล้ว.

‘ปริญญ์’ รับทราบข้อหาเพิ่มอีก 3 คดี

ลุมพินี • นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.ทินกร 

สมวันดี รอง ผบก.น.5, พ.ต.อ.นิมิตร นูโพนทอง ผกก.สน.ลุมพิ

นี, พ.ต.ท.พงศักดิ์ การรัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ลุมพินี 

และพนักงานสอบสวน ที่ สน.ลุมพินี เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

รวม 3 คดี โดย พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น.ดูแล

งานกฎหมายและคดี เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนออกหมาย

เรียกนายปริญญ์มารับทราบข้อกล่าว 3 คดี ประกอบด้วย คดี

อนาจารต่อหน้าธารกำานัล 1 คดี และข่มขืนกระทำาชำาเรา 2 

คดี ทั้งนี้ สำาหรับคดีในพื้นที่ สน.ลุมพินี มีทั้งหมด 9 คดี มีการ

แจ้งข้อกล่าวหานายปริญญ์ไปแล้ว 5 คดี ในส่วนนี้มีการสรุป

สำานวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอพนักงานอัยการไปแล้ว 1 คดี เมื่อ

รวมกับการแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้อีก 3 คดี จึงเหลือคดีใน

พื้นที่ สน.ลุมพินีอีก 1 คดี ที่ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลัก

ฐาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ ได้นำาตัวนายปริญญ์ ไปส่งศาลอาญา

กรุงเทพใต้ เพื่อผัดฟ้องฝากขัง เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ

ทุกข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ ได้นำาตัวลงจากห้องสอบสวน หลบ

ออกทางด้านหลัง สน.เพื่อหลบสื่อมวลชนที่มารอปักหลักทำา

ข่าวด้านหน้า สน. ซึ่งนายปริญญ์มีสีหน้าเคร่งเครียดและรีบวิ่ง

ขึ้นรถตู้ทันที

ส.ว.โชว์ผลงาน 3 ปี

รัฐสภา • พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 

1 ในฐานะประธานคณะกรรมการอำานวยการจัดกิจกรรมและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภา ในโอกาสวุฒิสภาครบ 3 ปี 

กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภา

เพื่อประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกถึงอำานาจหน้าที่ 

และผลงานด้านต่างๆ ของวุฒิสภา ทั้งด้านกลั่นกรองกฎหมาย 

การบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบบุคคลดำารง

ตำาแหน่ง และการเร่งรัดติดตามการปฏิรูปประเทศ รวมถึงรับ

ฟังความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน ด้านนายพร

เพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ส.ว.ปฏิบัติหน้าที่

ตามรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.2562 โดยดำาเนินการด้าน

ต่างๆ ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเต็ม

กำาลัง โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ประเทศและประชาชน ซึ่งตาม

รัฐธรรมนูญปี 2560 วุฒิสภามีอำานาจหน้าที่ 4 ด้านคือ ด้าน

นิติบัญญัติ ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด้าน

การให้คำาแนะนำา และให้ความเห็นชอบบุคคลดำารงตำาแหน่ง

สำาคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และด้าน

สุดท้ายคืองานที่วุฒิสภาต้องปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลของ

รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ ได้เพิ่มอำานาจหน้าที่ให้ ส.ว. ในการ

ติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูป และการดำาเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ปัดข่าวเฝ้าระวังกลุ่มแฝงตัวก่อเหตุในไทย

ปทุมวัน • พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ผู้บังคับการกองการต่าง

ประเทศ และรองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กล่าวถึง

กรณีสื่อสังคมออนไลน์อ้างอิงเว็บไซต์สำานักข่าว Bangkok Post 

ระบุว่า สำานักงานตำารวจแห่งชาติมีข้อสั่งการลับไปยังหน่วย

งานในสังกัดให้เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลสัญชาติอิหร่านและคนไทย

มุสลิมชีอะห์ ที่อาจแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อย

ภายในประเทศว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติมิได้มีการสั่งการให้เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลข้างต้น 

พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้กองการต่างประเทศตรวจสอบยืนยัน

กับประเทศที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางตำารวจสากลเกี่ยวกับการ

จับกุมคนร้ายที่ประเทศอินโดนีเซียในปี 2564 ผลปรากฏว่า

ทางการตำารวจอินโดนีเซียมิได้มีการประสานข้อมูลการข่าว

กับทางการตำารวจไทยในการขยายผลถึงบุคคลอื่นที่อาจมีส่วน

เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ

ความมั่นคง สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้มีการประสานการ

ทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาสงบเรียบร้อย

และความปลอดภัยในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไทย

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ในปีนี้ ซึ่งสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติมีขั้นตอนและมาตรการที่กำาหนดไว้แล้ว และ

ขอย้ำาว่า กรณีที่มีข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อความมั่นคง

ของประเทศ จะต้องดำาเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่

เกี่ยวข้องด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดย

คำานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและความสัมพันธ์ระหว่าง

มิตรประเทศเป็นสำาคัญ.

กนง.เสียงแตก

มีความชัดเจนเพียงพอที่จะปรับ                                                 

ขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่คณะกรรม 

การส่วนใหญ่เห็นว่าเพื่อให้มั่นใจ

ว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะฟื้น

ตัวได้ต่อเนื่องตามคาด จึงให้คง

อัตราดอกเบี้ยไว้

ทัง้นี ้กนง.ไดป้รบัประมาณ

การเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ใหม่ 

โดยคาดว่าจะขยายตัวได้ 3.3% 

จากเดิม 3.2% ส่วนปี 2566 คาด

ว่าจะขยายตัวได้ 4.2% จากเดิม 

4.4% และคาดว่าจะมีจำานวน

นักท่องเที่ยวในปีนี้ที่ 6 ล้านคน 

เพิ่มจากเดิม 5.6 ล้านคน และปี 

2566 ที่ 19 ล้านคน ขณะที่มูลค่า

ส่งออกคาดว่าปีนี้จะขยายตัวได้ 

7.9% จากเดิม 7% ส่วนปี 2566 

เป็น 2.1% จาก 1.5%

“การปรับประมาณการ

เศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นมาจาก

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ขยาย

ตัวได้ดีกว่าที่คาด จำานวนนักท่อง                                                    

เที่ยวปรับเพิ่มขึ้นจากการเปิด

ประเทศ แม้ว่าภาคการส่งออก

อาจจะไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐ 

กิจโลกที่ชะลอลง รวมถึงผลกระ

ทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น และ

แรงส่งภาคการคลังที่เริ่มลดลง” 

นายปิติระบุ

เลขานุการ กนง.กล่าวว่า 

ขณะนี้หมดยุคการใช้นโยบาย

ดอกเบี้ยต่ำามากๆ เป็นระยะเวลา

นานแล้ว เพราะการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจและความเสี่ยงด้าน

เงินเฟ้อมีความชัดเจนมากขึ้น 

ทำาให ้กนง.ตอ้งพจิารณาชว่งเวลา

ที่เหมาะสมในการทยอยปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ย โดยจะพิจารณา

จาก 3 ปัจจัยคือ 1.ต้องสนับสนุน 

การฟื้นตัวเศรษฐกิจ ขณะเดียว 

กันต้องดูแลอัตราเงินเฟ้อไม่ให้

เพิ่มขึ้นสูง ซึ่งเมื่อภาพเศรษฐกิจ

ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ก็ต้องถึงเวลา

ถอนคันเร่งการใช้นโยบายการ

เงิน เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจร้อนแรง

จนเกินไป ไม่เป็นการเติมฟืนและ

ซ้ำาเติมให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น

2.ต้องพิจารณาระยะเวลา 

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่ง 

กนง.จะต้องดูความชัดเจนต่อ

เนื่อง และต้องไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ถ้าดอก                                                   

เบี้ยขึ้นช้าเกินไป ก็ทำาให้เศรษฐ 


