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คึก!เขยาเกาอี้‘บิ๊กตู’
‘ศักดิส์ ยาม’ขยี้ ขีดเสนหามอยูห
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ไทยโพสต • “ศักดิ์สยาม” สั่ง กพท.-ทอท.
เรงตรวจสอบ “อุบตั กิ ารณรนุ แรง” นกแอร
ล�นไถลออกนอกรันเวยสนามบินแมฟาหลวง
พรอมดําเนินการตามกฎหมาย ทุกสายการ
บินยกเลิกไฟลตทั้งหมด กระทบผู โดยสาร
2 พันคน แจงมาตรการเยียวยา ทาอากาศ
ยานปดทางวิ่งถึง 3 ส.ค.
เม�อวันที่ 31 กรกฎาคม นายศักดิ์
สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม เปดเผยวา นายสุทธิพงษ คง
พูล ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย (กพท.) ไดรายงานความ
คืบหนากรณีเที่ยวบินที่ DD108 เสนทาง
ดอนเมือง-เชียงราย บรรทุกผู โดยสาร 164
คน พรอมลูกเรือ 6 คน ออกเดินทางจากทา
อากาศยานดอนเมือง เวลา 20.03 น. วัน
ที่ 30 ก.ค.65 และถึงทาอากาศแมฟาหลวง
เชียงราย เวลา 21.06 น. ขณะที่นักบิน
กําลังนําเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยาน
แมฟาหลวง เชียงราย มีฝนตกหนัก ทําให
เคร�องบินล�นไถลออกนอกรันเวย โดยไมมีผู
ใดไดรับบาดเจ็บ จึงไดสั่งการมอบหมายให
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
หรือ ทอท. และ กพท.ตรวจสอบ และ
ดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
สํ า หรั บ กรณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จั ด เป น อุ บั ติ
การณรุนแรง (Serious Incident)

ไทยโพสต • สิงหา.ลุนระทึกปม 8 ป
นายกฯ เริ่มระอุ “พรรคธรรมนัส” รวม
เคล�อนไหวกับองคกรตางๆ จีฝ้ า ยคานเรงย�น
ศาล รธน.ตีความให ไดขอยุติกอน 23 ส.ค.
“99 พลเมือง” ชี้ “ประยุทธ” ขาดความ
ชอบธรรม หากไมลาออกจะเกิดความขัด
แยงรุนแรง “ธีระชัย-จตุพร-ทนายนกเขา”
รวมเขยาหลังเที่ยงคืน 23 ส.ค. ถายังอยู
ก็เปน “นายกฯ เถ�อน” ปชช.แจงความได
ทั่วประเทศ ขูนํา ปชช.ใชอํานาจอธิปไตย
ทางตรงทันที “พีระพันธุ” ตอบรับนัง่ หัวหนา
พรรครวมไทยสรางชาติ “เอกณัฏ” เลขา
ธิการฯ ยันไมใชสาขา พปชร. “ประดิษฐ”
แจงรวม ภท. มั่นใจเปนรัฐบาลอีก เผย
พรรคใหมเกิดยาก
เม�อวันอาทิตย นายวิชติ ปลัง่ ศรีสกุล
รองหัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย และทีมกฎ
หมายพรรค เปดเผยวา วาระ 8 ปในการ
ทําหนาที่นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ
จันทร โอชา ชัดเจนวาดํารงตําแหน�งครบ
2 สมัย เปนเวลา 8 ปในวันที่ 23 สิงหาคม
2565 ตามที่นักวิชาการและอาจารยมหา
วิทยาลัยหลายแหงไดระบุถงึ มาตรา 158 และ
264 ของรัฐธรรมนูญป 2560 รวมทั้งเหตุ
ผลตางๆ ตามที่นายธีระชัย ภูวนาถนรา
นุบาล อดีต รมว.การคลัง ได ใหเหตุผลไว
ในจดหมายเปดผนึกฉบับลงวันที่ 26 กรกฎา
คม 2565
ในคําปรารภอันเปนสวนสําคัญที่สุด
ของรัฐธรรมนูญป 2560 ยังไดระบุถงึ นายกฯ
วงดุริยางค โรงเรียนวัดสุทธิวรารามกําลังนั่งบรรเลงในการแสดงวงดุริยางคกระชับมิตร กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ที่อินดอรสเตเดียม หัวหมาก เม�อวันอาทิตยที่ 31 ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวป 2557
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พท.ขูฟ อ งป.ป.ช.โหวตหาร500
๘ ป ‘ลุงตู’ อยูหรือไป
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ไทยโพสต • “เพ�อไทย” เลนมุกใหม ขูฟอง
ป.ป.ช. ใครโหวตหนุนหาร 500 เขาขาย
ถูกครอบงําแทรกแซง ปชป.โตเปนเอกสิทธิ์
เช�อไมมีใครกังวล วีระกรปูดแนวคิดบัตรใบ
เดียวมาจากคนรอบขางลุงตู นิดาโพลเผย
สํารวจศึกอภิปราย 42.43% เช�อขอมูลฝาย
คาน ชาวบาน 75% มอง “บิ๊กตู-บิ๊กปอม”
ตอบไมตรงคําถาม
เม�อวันอาทิตยท่ี 31 ก.ค. ยังคงมีการ
วิพากษวิจารณ ในเร�องสูตรคํานวณสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายช�อ วา
จะหาร 100 หรือหาร 500 โดยนายธนกร
วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ
มนตรี ไดออกมาตอบโตขอกลาวหาของหัว
หนาพรรคการเมืองพรรคหนึ่งวา เคยชี้แจง

หลายครั้งแลววาเปนอํานาจหนาที่ของสมา
ชิกรัฐสภา ไมไดเปนหนาที่ของรัฐบาลหรือ
นายกรัฐมนตรีที่จะไปสั่งการอะไรได ซึ่งคน
ที่วิจารณนายกฯ เพียงเพราะหวังปายสีให
รัฐบาลเสียหาย ไมไดสนใจขอเท็จจริง ขอ
แคให ไดพูดเอามัน ควรตองพิจารณาตัวเอง
วาเลนการเมืองแบบมีจริยธรรมหรือไม
ขณะที่นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล
ราชธานี พรรคเพ�อไทย (พท.) ในฐานะ
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ..... กลาว
วา ในการประชุม 3 ส.ค. จะมีการพิจารณา
ใน 2 มาตราที่เกี่ยวเน�องกับการแก ไขสูตร
คํานวณ ส.ส.บัญชีรายช�อ ให ใชจํานวน 500

คนหาคาเฉลี่ย ส.ส.พึงมี ซึ่ง ส.ส.พรรคจะ
งดออกเสียง เน�องจากวาการแก ไขดังกลาว
พรรคไมเห็นดวยมาตัง้ แตแรก แตพรรคจะ
รวมประชุมเพ�อใหการพิจารณาราง พ.ร.ป.
ดังกลาวแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
นายสมคิดกลาววา พรรคเตรียมให
ฝ า ยกฎหมายยกร า งคํ า ร อ งส ง ไปยั ง คณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เพ�อใหพิจารณากรณีที่
สมาชิกรัฐสภาจงใจฝาฝนและไมปฏิบัติตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ในเรื่ อ งสู ต ร
คํานวณ ส.ส. เพราะกอนหนานั้นมีกระบวน
การที่ทําใหการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา
ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
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‘ฟเดล รามอส’
ถึงแกอสัญกรรม
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ประชุมรวมไทยสรางชาติ3ส.ค.
14 พีระพันธุ หัวหนา-เอกนัฏ เลขาฯ

ประเดิมฉีดLAABใหภมู ติ า่ํ
สธ.สัง่ เช็กศูนยดแู ลคนแก

กรุงเทพฯ • ไทยพบผูปวยโควิดใหมอีก
1,664 ราย เสียชีวิต 26 คน “บิ๊กตู” แนะให
ตรวจ ATK กอนเขางานหลังหยุดยาว ดีเดย
1 ส.ค.ฉีด LAAB ใหผูมีภูมิคุมกันต่ํา กรม
อนามัยวอนศูนยดูแลคนแกเช็กดวนเจอเคส
ภูเก็ต
เม�อวันอาทิตยที่ 31 ก.ค. ศูนยบริหาร
สถานการณ โรคโควิด-19 (ศบค.) รายงาน
สถานการณ โควิด-19 ของไทยวา พบผูติด
เชื้อโควิด-19 รายใหม 1,664 ราย รวม
ผูปวยสะสม 2,366,741 ราย หายปวย
กลับบาน 2,800 ราย รวมหายปวยสะสม
2,367,136 ราย มีผูปวยกําลังรักษา 23,161
ราย โดยเปนผูปวยปอดอักเสบรักษาตัวอยู

ในโรงพยาบาล 925 ราย และมีผูเสียชีวิต
26 ราย สะสม 31,385 ราย
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ
จําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา พล.อ.ประ
ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน
ตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดรับรายงาน
ขณะนีพ้ บวา การแพรระบาดของโควิด-19
สายพันธุ โอมิครอน สายพันธุยอย BA.4,
BA.5 แพรระบาดไดรวดเร็ว จึงอยากให
ประชาชนเนนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณ
สุข Universal Prevention อยางเขมขนตอ
เน�อง โดยเฉพาะในชวงวันหยุดยาว ประ
ชาชนที่เดินทางกอนกลับเขาทํางาน
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ทอ.โวยหั่นงบช็อป‘F-35’
หวั่นป75-77ไทยสุมเสี่ยง
ดอนเมือง • กองทัพอากาศอยูไมได โฆษก
ทอ.แจงยิบถึงการตัดงบของ กมธ. ชี้จะทํา
ใหเปาจัดหา F-35 A ลาชาไปอีก 2 ป ซ้ํา
รายจะทําใหชวงป 2575-2577 ไทยจะขาด
ขีดความสามารถในการปองกันภัยทางอากาศ
“ยุทธพงศ” บอกตัดแค 10% ปหนาก็เสนอ
ใหมได ไมเสียหาย!
เม�อวันที่ 31 ก.ค. พล.อ.ต.ประภาส
สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ (ทอ.) ได
ชี้แจงถึงผลกระทบจากการเล�อนโครงการ
จัดหาเคร�องบินขับไลโจมตีทดแทน หลังจาก
อนุกรรมาธิการ (กมธ.) ครุภัณฑ ICT รัฐ
วิสาหกิจ และทุนหมุนเวียนตัดงบประมาณ
จัดซื้อเคร�องบิน F-35 A วาปจจุบัน ทอ.มี

เคร�องบินขับไล โจมตี 5 ฝูงบิน แตจําเปน
ตองทยอยปลดประจําการอากาศยานประ
เภทเคร�องบินขับไล โจมตีจาก 5 ฝูงบิน เหลือ
2 ฝูงบิน ในป พ.ศ.2575 โดย ทอ.ไดวางแผน
จัดหาเคร�องบินขับไล โจมตี 1 ฝูงบิน เพ�อมา
ทดแทน 3 ฝูงบินที่ ไดทยอยปลดประจําการ
เพ�อใหดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติ
การบินรบในอากาศและโจมตีทางอากาศตอ
ไปเปนเวลาอยางนอยอีก 40 ป
“ปจจุบันมีการขยายอิทธิพลจากชาติ
มหาอํานาจสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตมากขึน้ รวมถึงปญหาการเมือง และความ
มั่นคงภายในแตละประเทศ
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0

2 ในประเทศ

ปัจจัยเสี่ยง..รัฐบาลถดถอย

ท่

ามกลางสถานการณ์การเมืองไทย ที่ยังคงวนเวียน
อยู่กับปัญหา “ผลประโยชน์” ไม่ลงตัวของบรรดา
นักเลือกตั้ง ว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้งที่กลับไปกลับมา
ตามอำ�เภอใจ โดยไม่มีคำ�ตอบชัดเจนว่า ทุกความเคลื่อน
ไหวในเวลานี้ ได้ ใส่ ใจต่อประโยชน์สุขของเจ้าของประเทศ
บ้างหรือไม่นั้น ถือเป็นเรื่องน่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ประชาธิปไตยต่อให้สวยหรูมากมาย แต่ประชาชนต้องอด
มื้อกินมื้อ เศรษฐกิจต้องถดถอย จะมองเห็นอนาคตที่สดใส
มั่งคั่งยั่งยืนตามที่รัฐบาลสัญญิงสัญญาอวดอ้างได้อย่างไร
ระหว่างผู้บริหารอำ�นาจรัฐ อีกทั้งผู้แทนราษฎรที่มี
บทบาทหน้าที่ในการสอบทานการใช้อ�ำ นาจรัฐ เอาแต่ทะเลาะ
เบาะแว้งถึงทิศทางให้ ได้มาซึ่งอำ�นาจของปวงชนชาวไทย
อยากให้ทุกฝ่ายลองหยุดฟังเสียงสัญญาณเตือนจากทั่วโลก
ถึงปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งกล่าวกันว่า
แรงสะเทือนจะส่งผลไปทั่วทุกประเทศบนโลกใบนี้อย่างแน่
นอน อาจจะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป ก็ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการรับมือ และวิสยั ทัศน์ ในการสร้างภูมคิ มุ้
กันตัวเองของแต่ละประเทศ
สัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอย ถึงขนาด
ทีเ่ รียกว่า Global recession หรือภาวะถดถอยทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อหลายประเทศทั่วโลก อันจะเป็นช่วงเวลาของการชะลอ
ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกหรื อ ผลผลิ ต ทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดลงนี้
ประเทศไทยไม่ควรประมาท อวดอ้างลำ�พองว่า “เรายังเอา
อยู่” เพราะปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเป็นลูกระนาดไม่ว่าจะ
เป็นสงครามรัสเซีย-ยูเครน มาตรการของรัฐบาลจีนในการ
รับมือปัญหาโควิด-19 และการขึน้ ดอกเบีย้ ของธนาคารกลาง
ทั่วโลกนั้น อย่างไรเสีย ประเทศไทยหนีไม่พ้นอย่างแน่นอน
เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออก อีกทั้งการ
ท่องเที่ยว หากธุรกิจทั่วโลกชะลอตัว ไม่มีการลงทุน คนไม่มี
การใช้จ่าย วงจรเศรษฐกิจที่ต้องขึ้นอยู่กับดีมานด์-ซัพพลาย
ก็มีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงจากเศรษฐกิจตกต่ำ�ถดถอยเช่น
เดียวกัน
วันนี้ บรรดานักธุรกิจการเงินการธนาคาร และกูรู
เศรษฐกิจทุกสำ�นัก ต่างเห็นตรงกันว่า เศรษฐกิจโลกครึ่งหลัง
มีตัวเลขส่อเสี่ยงถดถอย อีกทั้งเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงจนถึง
ปีหน้า รัฐบาลไม่ควรประมาทสถานการณ์ ที่สำ�คัญไม่ควร
ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบขอไปที เลือกอุ้มหรือเอาใจกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง มุ่งเน้นใช้การเมืองนำ�หน้า หวังผลเฉพาะหน้า ราว
กับซื้อเสียงประชาชนไว้ล่วงหน้า โดยไม่ตระหนักถึงการวาง
แผนรับมืออย่างบูรณาการทั้งระบบ และคำ�นึงถึงรากฐาน
ความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นองค์รวม
คณะกรรมการเศรษฐกิจ 2 ชุดที่รัฐบาลพึ่งพาโมเดล
ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนแก้ ไขปัญหาและรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่ว่า
จะเงินเฟ้อ สินค้าราคาแพง ทั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
บริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ กับคณะอนุกรรมการติด
ตามและวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ มองข้ามไม่
ได้ที่จะต้องคิดถึงโจทย์ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อ
ระดมสมองในการเตรียมประเทศไทยและคนไทยให้พร้อม
รับมือ กับ Global recession ที่ส่งสัญญาณใกล้เข้ามาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่พ้น
ทั้งนี้การแก้ปัญหาด้วยการเอาใจชาวบ้าน กับการใส่
ใจต่อการแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจตกต่�ำ หรือเข้าสูภ่ าวะเศรษฐกิจ
ถดถอยแล้วนั้น แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งเชื่อว่า รัฐบาล
ตระหนักรู้แก่ ใจเป็นอย่างดี จึงขอส่งเสียงเตือนว่า ทุกการ
ตัดสินใจของรัฐบาลจากวันนี้อันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอด
ของประชาชนในทุกภาคส่วนที่ยึดโยงกับเศรษฐกิจนั้น เป็น
เรื่องที่ต้องใช้ความใส่ ใจ โดยต้องก้าวให้พ้นผลประโยชน์
ทางการเมืองว่าด้วยการหว่านพืชหวังผล มิเช่นนั้น อนาคต
อั น ใกล้ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ประเทศไทยจะเจอภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยเอาไม่อยู่เท่านั้น แต่รัฐบาลที่ภาพลักษณ์ถดถอยอยู่
แล้ว ก็จะเจอศึกหนักถึงขั้นล้มละลายด้านความเชื่อมั่นเช่น
เดียวกัน.

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์

อดีต รมช.คลังและ ส.ส.พิจิตร 4 สมัย
“การเลือกตั้งครั้งหน้าใครก็คาดการณ์ ไม่ได้ว่าจะ
เป็นอย่างไรแต่จากประสบการณ์ของผม พรรคที่ตั้งขึ้น
มาใหม่จะประสบความสำ�เร็จได้น้อย ผมก็ผ่านมาแล้ว”

ประชุมรวมไทยสร้างชาติ3ส.ค.
พีระพันธุ์ หัวหน้า-เอกนัฏ เลขาฯ
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ข้าสู่เดือนสิงหาคม การเมืองสัปดาห์หน้านี้มีความ
เคลื่อนไหวของสองพรรคการเมือง ที่จะมีการจัดประชุมใหญ่
นัดสำ�คัญในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งพบว่าทั้งสองพรรคใช้
ชื่อนำ�หน้าคำ�ว่า รวม เหมือนกันเสียด้วย
เริ่มที่พรรคแรก นั่นก็คือ พรรครวมแผ่นดิน ที่จะประชุม
ใหญ่พรรควันจันทร์นี้ 1 สิงหาคม ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อ
เปลี่ยนชื่อพรรคจาก พลังชาติไทย ที่ปัจจุบันมี ส.ส.อยู่หนึ่งคนใน
สภา คือ นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ขึ้นมา
เป็น ส.ส.แทนสามีคือ พลตรีทรงกลด ทิพย์รัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคอดีต ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พลังชาติไทยที่เสียชีวิต
โดยการประชุมพรรคนัดนี้ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน
ณ อยุธยา หรือบิ๊กน้อย จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคและใช้
มติที่ประชุมใหญ่ เปลี่ยนชื่อจากพลังชาติไทยมาเป็น “รวม
แผ่นดิน” หลังพลเอกวิชญ์เข้าไปเทกโอเวอร์พรรคพลังชาติไทยมา
เรียบร้อย
ต้องดูกันว่าบิ๊กน้อยที่ก่อนหน้านี้ถูกปรามาสทางการเมือง
ว่า ที่ ได้ตำ�แหน่งทางการเมืองมาแล้วสองพรรคคือ อดีตประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐและอดีตหัวหน้า
พรรคเศรษฐกิจไทย แบบไม่ต้องออกแรงอะไร ก็เพราะอยู่ ใต้เงาบิ๊กป้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่คอยช่วยเหลือค้ำ�จุน
เพราะลำ�พังพลเอกวิชญ์ถูกมองว่าไม่ได้มีบารมีการเมืองอะไร
หากไม่มีบิ๊กป้อมคอยสนับสนุน แต่สุดท้าย พลเอก อย่างบิ๊กน้อย
กลับถูก ร้อยเอก อย่างธรรมนัส พรหมเผ่า จับมือกับ ส.ส.พรรค
เศรษฐกิจไทย ยึดพรรคและบีบพลเอกวิชญ์ จนต้องระเห็จออกจาก
พรรคเศรษฐกิจไทยแบบเจ็บปวดเก็บของแทบไม่ทัน จากสาเหตุ
หลายอย่างเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้าพรรคของพลเอกวิชญ์ ที่มี
คนในพรรคเศรษฐกิจไทยบอกว่า ปัญหาของพลเอกวิชญ์คือ ไป
เอา ระบบทหาร มาใช้กับ พรรคการเมือง และปฏิบัติกับ ส.ส.นักการเมืองเหมือนเป็นทหารผู้ ใต้บังคับบัญชา จนสร้างความเอือม
ระอาให้กับคนในพรรคเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เลยพร้อมใจกันบีบ
พลเอกวิชญ์ ยึดพรรคคืนมาให้ธรรมนัส
ต้องดูกนั ว่า พรรครวมแผ่นดิน ภายใต้การนำ�ของพลเอกวิชญ์
ที่มาอยู่เป็นพรรคที่สามแล้วในเวลาแค่ปีเศษหลังเปิดตัวเล่น
การเมือง สุดท้ายพลเอกวิชญ์จะปรับตัวให้เข้ากับการเมืองเพื่อ
แก้มือ-ล้างตา ในการทำ�พรรคการเมืองของตัวเอง จนไปได้ตลอด
รอดฝั่งหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เชื่อได้ว่า บิ๊กป้อมยังไงเสียก็ทิ้งน้องรัก
พลเอกวิชญ์ ไม่ได้ ยังไงก็ต้องคอยช่วยเหลือ ดูแลพรรครวมแผ่นดิน
อยู่ห่างๆ เพื่อให้น้องรักพลเอกวิชญ์ ได้มีที่ยืนทางการเมือง และให้
เป็นพรรคพันธมิตรกับขั้วรัฐบาลและพลังประชารัฐต่อไป
ส่วนอีกหนึ่งพรรคที่เปิดตัวมานานแล้ว แต่ยังไม่เปิดแบบ
แกรนด์ โอเพนนิ่งการเมือง เพราะรอ คีย์แมน ตัวจริงเข้ามาทำ�
พรรคอย่างเป็นทางการ ก็จะมีการประชุมใหญ่พรรคกลางสัปดาห์นี้
นั่นคือ รวมไทยสร้างชาติ ที่จะจัดประชุมใหญ่พรรค พุธนี้ 3 ส.ค.
ที่สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีระเบียบวาระการ
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ประชุมคือ เปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์
การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่พรรค
อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์สำ�คัญที่แวดวงการเมืองจับจ้องกันก็
คือ การที่จะมีการเปิดตัวแกนนำ�พรรคตัวจริงที่เป็นข่าวมาก่อนหน้า
นี้ นั่นก็คือ การที่อดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส. นักการเมืองจากหลาย
พรรคมาร่วมทำ�พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยจะมี พีระพันธุ์ สาลี
รัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค
โดยข่าวยืนยันล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่มาว่า “พีระพันธุ์”
ได้ตัดสินใจจะไปร่วมเปิดตัวการประชุมใหญ่พรรครวมไทยสร้าง
ชาติ วันที่ 3 ส.ค.นี้แน่นอน พร้อมกับแกนนำ�ที่ร่วมจัดตั้งพรรคดัง
กล่าว เช่น เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต ส.ส.กทม. อดีตโฆษก กปปส.วิทยา แก้วภราดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช และอดีต รมว.
สาธารณสุข-ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อดีตเลขาธิการพรรค
รวมพลังประชาชาติไทย เจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ขณะเดียวกัน กลุ่ม ส.ส.-นักการเมืองหลายคนที่มีการพูดคุย
กับกลุ่มของพีระพันธุ์ หลายคนต่างมีสัญญาใจว่าจะมาร่วมงานการ
เมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติด้วย แต่ขอให้ถึงเวลาที่เหมาะสม
มีสัญญาณการเลือกตั้งที่ชัดเจน ก็พร้อมจะมาร่วมงาน-ลงสมัคร
ส.ส.ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติแน่นอน
พบว่าในกลุ่มที่ฝ่ายพีระพันธุ์-เอกนัฏไปคุยด้วย ข่าวว่า มีทั้ง
รัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน-ส.ส.ปัจจุบัน ในพรรคฝ่ายรัฐบาล รวม
ถึงคนรุ่นใหม่หลายกลุ่มที่ต้องการเข้ามาทำ�งานกับพรรครวมไทย
สร้างชาติ
ส่วนคนที่มีข่าวก่อนหน้านี้ เช่น ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล อดีต
หลานเขยซีพี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่เพิ่งลาออกจาก ส.ส.ประชาธิปัตย์เมื่อไม่นานมานี้
พบว่ายังไม่ได้มีการติดต่อทาบทามทางการเมืองแต่อย่างใด ขณะ

สิทธิในการพกปืนติดตัว

ห

ลักการป้องกันตัวจากอันตรายที่คนอื่นจะทำ�ต่อเรา
เป็นหลักที่ปรากฏในกฎหมายของนานาประเทศ
เพราะรัฐยอมรับว่า ไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือเหยื่อ
ได้ทันท่วงที จึงอนุญาตให้คนธรรมดาใช้กำ�ลัง หรือ
ใช้อาวุธทำ�ร้ายคนที่ก่อภัยโดยผิดกฎหมายได้ ถ้าป้องกันแล้ว
เขาเสียหายพอสมควรกับอันตรายที่เขาก่อแล้ว ถือว่าเป็นการ
ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้เขาตาย หรือบาดเจ็บเสียหาย
เราก็ไม่มีความผิด กฎหมายไทย เขียนไว้ ในประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 68
สำ�หรับเรื่องอาวุธปืนนั้น กฎหมายไทยเขียนว่า คน
ธรรมดามีสิทธิขออนุญาตซื้อและครอบครองอาวุธปืนได้
(ใบ ป.4) แต่ต้องเก็บไว้ ในบ้าน ห้ามพกพาออกนอกบ้าน จะ
ติดตัว หรือไว้ ในรถ ก็ไม่ได้ คนธรรมดามีสิทธิได้รับอนุญาตให้
พกพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่เปิดเผย หรือเก็บไว้ ในรถก็ได้ (ใบ
ป.12)
แต่ทางปฏิบัตินั้น ใบ ป.12 จะไม่ออกให้เป็นหลัก จะ
อนุญาตให้เป็นกรณีเฉพาะรายเท่านั้น
การมีอาวุธปืนไว้ ในครอบครองหรือติดตัว ถือว่า
สอดคล้องกับหลักสิทธิและเสรีภาพในการมีอาวุธปืน เพื่อ
ป้องกันตัวตามหลักการพื้นฐานดังกล่าว ถ้าโจรใช้ ไม้จะตีเรา เรา
ใช้ ไม้ตี ใช้หมัดต่อยก่อนได้ เราอาจรอด ถ้าโจรมีมีด เราใช้มีด
ฟันแทงโจรก่อนได้ เราอาจรอด ถ้าโจรมีปืน แต่เราไม่มีปืนละก็
จะใช้สิทธิป้องกันตามหลัก คงเป็นไปไม่ได้
สรุปคือ เราไม่มีทางรอด ปล่อยให้ โจรจี้ ชิง ปล้น ข่มขืน
ฆ่าเอาฝ่ายเดียวเท่านั้น
เทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การมีอาวุธปืนใน
ครอบครอง เป็นเรื่องเสรีภาพ คนธรรมดาหาซื้อปืนได้ ง่ายเท่าๆ
กับซื้อบุหรี่ แต่ที่น่าสนใจคือ เรื่อง “สิทธิในการพกพาอาวุธ
ปืน” ครับ Right to Carry (RTC) ประเทศเขามีหลายมลรัฐ มี
กฎหมายต่างกัน แต่กฎหมายเรื่องนี้ พอจะจัดกลุ่มออกได้เป็น 4
กลุ่ม ดังนี้
1.รัฐมีกฎหมายให้สิทธิประชาชนยื่นขออนุญาตมีใบพก
พาอาวุธปืน แบบพกซ่อนได้ แต่ทางปฏิบัติ รัฐจะไม่อนุญาต

ดร.ธีร์รัฐ บุนนาค
www.facebook.com/dolby.surround.3

เป็นหลัก (มี 9 มลรัฐ) แบบนี้เหมือนของไทย กฎหมายของมลรัฐ
กลุ่มนี้ คงคิดเหมือนรัฐบาลไทย คือไม่อยากให้ประชาชน มีหรือพก
พาอาวุธ เกรงว่าจะเอาไปก่ออาชญากรรม แต่จะออกกฎหมายไม่
อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนเลย ก็จะเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการมี
อาวุธปืน เท่ากับจะไปขัดแย้งกับหลักสิทธิป้องกันตัวของประชาชน
เลยออกกฎหมายให้ประชาชนขออนุญาตได้ แต่ทางปฏิบัติ ก็ไม่
ออกให้ หรือออกให้แบบจำ�กัดมากๆ
2.รัฐจะออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธ แบบพกซ่อนได้ หาก
ผ่านเงื่อนไข (มี 21 มลรัฐ) เช่น รับการตรวจสุขภาพ หรือผ่านการ
อบรมการยิงปืน กฎหมายของมลรัฐกลุ่มนี้ มีลักษณะเปิดกว้าง ให้
เสรีภาพมากขึ้นคือ ยอมให้ประชาชนพกพาอาวุธได้ แต่คนที่จะมี
สิทธิพกพา รัฐต้องมั่นใจว่าเขาจะไม่ใช้ปืนไปในทางที่ผิด
3.รัฐอนุญาตให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนแบบพกซ่อนได้
โดยไม่ต้องขออนุญาต (มี 22 มลรัฐ กฎหมายของมลรัฐกลุ่มนี้
เน้นเสรีภาพ และเน้นสิทธิในการป้องกันตัว โดยรัฐจะไม่เข้าไป

ที่สามอดีตแกนนำ� กปปส. คือ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.
ศึกษาธิการ-พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต รมว.ดิจิทัลฯ และสกลธี
ภัททิยกุล อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. มีข่าวว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วผ่าน
เอกนัฏ แต่ทั้งสามคนอยู่ระหว่างรอการตัดสินใจ ขณะที่คนซึ่งเคย
มีข่าวก่อนหน้านี้ เช่น จุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ ที่เคยมี
ข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมาเป็นเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติและ
ส.ส.ประชาธิปัตย์อีกบางส่วน พบว่ามีการพูดคุยกันจริงหลายรอบ
แต่ส่วนใหญ่จะบอกตรงกันว่า ขอเวลาตัดสินใจ เพราะยังเหลือ
เวลาอีกพอสมควร หากสภาอยู่ครบเทอมคือมีนาคมปีหน้า ถ้าไป
ตัดสินใจช่วงต้นปีหรือใกล้ๆ เลือกตั้งก็ยังทัน
เบื้องต้นข่าวว่า ชัดเจนแล้วพีระพันธุ์จะเป็น “หัวหน้าพรรค
รวมไทยสร้างชาติ” ส่วนเลขาธิการพรรคคือ “เอกนัฏ” ส่วน
ที่ทำ�การพรรคที่ซอยอารีย์ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่าง
เตรียมพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งเต็มสูบ
พบว่าแกนนำ�ผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติวางเป้า
หมายการเมืองไว้คือ เน้นที่การได้ ส.ส.ระบบเขตเป็นหลัก ทำ�ให้ ไม่
ว่าสุดท้ายระบบเลือกตั้งจะเป็นหาร 100 หรือหาร 500 ทางพรรค
จึงไม่ค่อยกังวลมากนัก และขณะนี้ก็ได้มีการวางตัวทีมงานหลักๆ
ไว้บ้าง เช่น วิทยา แก้วภราดัย จะเป็นแกนนำ�พรรคดูแลพื้นที่ภาค
ใต้ ซึ่งตอนนี้ก็ได้วางตัวติดต่อทาบทามผู้สมัครไว้หลายคน
หลังจากนี้รอดูกันว่า พรรครวมแผ่นดินและพรรครวมไทย
สร้างชาติ เมื่อเปิดตัวคีย์แมนพรรคและจัดทัพใหญ่ กลางสัปดาห์
นี้ ไปแล้ว ทั้งสองพรรคจะขับเคลื่อนพรรคอย่างไรต่อไป แต่สิ่งหนึ่ง
ที่หลายคนดูจะเห็นตรงกันก็คือ ทั้งสองพรรคจะเป็นพรรคที่อยู่ใน
ปีกหรือขั้วการเมืองที่เป็นพรรคพันธมิตรการเมือง ฝ่ายเดียวกับพล
เอกประวิตร-พลเอกประยุทธ์ รวมถึงพลังประชารัฐ อย่างไม่ต้อง
สงสัย.
แทรกแซง ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของประชาชนที่พกพา
อาวุธนั้นเอง ขอเพียงว่า อย่าพกพาโดยเปิดเผย ให้เห็น เพราะ
อาจรู้สึกหวาดเสียว ไม่ปลอดภัยกับผู้พบเห็น และอาจไม่ทราบ
ว่าเขาเป็นเจ้าพนักงานตำ�รวจหรือไม่
4.รัฐที่ยอมให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนได้ แบบเปิดเผย
หรือพกซ่อนก็ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเลย (มลรัฐเท็กซัส) มล
รัฐเท็กซัสค่อนข้างสวนกระแสของรัฐอื่นๆ อาจเป็นเพราะที่มา
ในอดีตของรัฐ และเกิดเหตุกราดยิงเป็นรัฐแรกๆ ในอเมริกา
หลายสิบปีก่อน มีคนร้ายขึ้นไปบนหอนาฬิกาของมหาวิทยาลัย
เท็กซัสแห่งเมืองออสติน อันเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ แล้ว
กราดยิงลงมายังนักศึกษาข้างล่าง
มลรัฐเท็กซัสคงคิดว่าการส่งเสริมเสรีภาพในการป้องกัน
ของประชาชน และการป้องปรามอาชญากรรมที่ดีที่สุด คือ
กฎหมายที่ให้สิทธิคนในสังคมมีและพกอาวุธปืนได้อย่างเสรี
เพราะนั่นอาจจะเป็นการข่มขู่ มิให้คนร้ายเหิมเกริมได้ตัวอย่าง
ที่เป็นข่าวออกมาเป็นระยะๆ ครับว่า พลเมืองดียิงคนร้าย ช่วย
ป้องกัน ระงับเหตุร้ายได้
ล่าสุดคือ ในมลรัฐอินดีแอนาครับ มีคนร้ายมากราดยิง
คนในที่สาธารณะ เสียชีวิตไป 3 คน พลเมืองดีคนหนึ่งได้รับ
อนุญาตให้พกพาปืนติดตัวแบบพกซ่อนบังเอิญอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
เขาไม่เคยเป็นตำ�รวจ ไม่เคยเป็นทหารมาก่อน แต่ฝึกยิงปืนจน
ชำ�นาญ พลเมืองดีคนนี้ แม้เขาจะอยู่ห่างจากคนร้าย แต่เขายิง
คนร้ายไป 8 นัดจนแน่นิ่งไป ช่วยเหลือไม่ให้คนดีตกเป็นเหยื่อได้
อีกจำ�นวนมาก จนได้รับคำ�ชื่นชมจากเจ้าพนักงานตำ�รวจเองว่า
เขานี่ล่ะ คือฮี โร่ตัวจริง
มลรัฐเท็กซัสออกกฎหมายนี้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
เขาคงคิดดีแล้วนะครับว่า “ปืนที่ประชาชนคนดีพกติดตัวน่าจะมี
มากกว่า ปืนพกของเจ้าพนักงานตำ�รวจ และการให้คนดีพกพา
ปืน จึงช่วยลดภาระงานของเจ้าพนักงานตำ�รวจ และอาจช่วย
ป้องปราม ข่มขู่ยับยั้งอาชญากรรมได้”
คิดได้แบบนี้ กฎหมายเขาจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ก็เป็น
เรื่องของเขา เป็นสังคมบ้านเมืองของเขานะ
ผมคงไม่กล้าวิจารณ์ล่ะครับ เราควรให้เกียรติเขา ถ้าจะ
วิจารณ์กัน ก็ควรย้อนดูตัวเอง วิจารณ์ระบบกฎหมายของเราดี
กว่านะครับ 55
ป.ล. ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ NRA-ILA ข้อเขียนนี้ เป็น
ความคิดความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น
ไม่ใช่ความเห็นขององค์กรใด ผู้อ่าน หน่วยงาน หรือ
องค์กรใด ไม่จำ�เป็นต้องเห็นตาม.
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วั

นนี้ ๑ สิงหาคม ก็เข้าเดือนที่ ๘ ของปี ๖๕ แล้ว
ศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาที่จะถึง
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
เมื่อวาน ก็ไปซื้อธงมาติดหน้าบ้านเรียบร้อย ด้วยระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระพันปีหลวง” อันไม่เคยคลายจาง
คนรุ่นใหม่ อาจไม่เคยได้ยินคำ�ว่า “อีสานแล้ง” เพราะทุก
วันนี้ อีสานไม่มีแล้งให้เห็นแล้ว หากแต่เป็น “อีสานเมืองต้นแบบ”
วัฒนธรรมแข็ง-ขันแข่งทางพัฒนา
ใกล้เป็น “กรุงเทพฯ แห่งที่ ๒” รำ�ไร!
“เหนือสุด” ของไทยก็เช่นกัน ธรรมชาติด้วยป่า เขา ลำ�เนา
ไพรดำ�รงอยู่ ทำ�ให้ “ต้นน้ำ�” ยังคงมีน้ำ�รินไหล
ก่อเกิดแม่น้ำ�หล่อเลี้่ยงชีวิตคนและสัตว์ สุขสบาย-ร่มเย็น ทุก
วันนี้
คนรุ่นใหม่ ก็อาจไม่ทราบเช่นกัน....
ว่ า ป่ า ไม้ ต ามเทื อ กเขาสู ง อั น สลั บ ซั บ ซ้ อ น ยั ง คงเป็ น ป่ า
สมบูรณ์ ยังคงเป็น “ต้นน้�ำ ” ของแม่น้ำ�หลายสาย ที่เป็นเช่นนั้นได้
เพราะใคร?
และดอยสูงถิ่นเหนือ พลิกเป็นแหล่งเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์
พืชผักผลไม้และดอกไม้เมืองหนาว ประดับใจ-ประดับไทย ให้เลิศ
วิไลกล่าวขานทุกวันนี้ ได้ เพราะใคร?
“แผ่นดินถิ่นใต้” ก็เช่นกัน
ไม่เพียง ๓ จังหวัดชายแดน ที่ ไหนประสบปัญหา “ดินและ
น้ำ�” ไม่อำ�นวยในการทำ�กิน จะได้รับการแก้ ไข รวมถึงโครงการ
พัฒนาอาชีพต่างๆ
จนทุกวันนี้ คนถิ่นใต้ ได้รับอานิสงส์นั้น ทั้งวัฒนธรรมดำ�รง
ทั้งเกษตรกรรม กสิกรรม และทั้งการทำ�มาหากิน ในผืนดิน “วิจัยพัฒนา” นั้น เพราะใคร?
คนรุ่นใหม่ ที่อายุไม่เกิน ๔๐ อาจเข้าใจว่า....
ผืนดิน ป่าเขา แมกไม้ แม่น้ำ� ลำ�ธาร ทั้งเหนือ-ใต้-ออก-ตกอีสาน ที่ดำ�รงอยู่ได้ และ “ผืนดินดำ�-น้ำ�ชุ่ม” ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ แผ่น
ดินไทยเป็น “แผ่นดินทอง” อย่างที่เป็น ทุกวันนี้
นั่น เพราะ “ด้วยตัวมันเอง” ไม่มีใครไปชี้แนะ-แตะต้อง!?
ในฐานะคนวัย ๘๐ ก็อยากบอกคนรุ่นใหม่ เพียงให้รู้ ไว้เท่านั้น
ว่า อย่าเข้าใจว่าผมจะมาโน้มน้าวชักจูง
“อักขาตาโร ตถาคตา” ครับ
พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่า “ธรรมทั้งหลายพระองค์เป็นแต่
เพียงผู้บอก” ส่วนใครจะเชื่อ-ไม่เชื่อ จะนำ�ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
ไรหรือไม่ ก็อยู่ที่ตัวผู้นั้นเอง
ที่ผมพูดวันนี้ ก็ยึดตามหลักนั้น......
โดยจะบอกว่า ที่เห็นความสมบูรณ์ของป่า ของต้นน้ำ�ลำ�ธาร
ของอาชีพและชีวิตชาวบ้านพัฒนาขึ้นมาดังทุกวันนี้
นั่นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” รัชกาล
ที่ ๙
และ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง”

ด้วย ‘ถุงพระราชทาน’
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา ทั้ง ๒ พระองค์ แทบจะไม่ได้
ประทับอยู่ในพระราชวังสวนจิตรลดาเลย
ภูผา ป่าเขา ลำ�เนาไพรแถบถิ่นทุรกันดาร คือพระราชฐานเวียง
วังของทั้งสองพระองค์
พสกนิกรอยู่ตรงไหน ทั้งสองพระองค์จะเสด็จฯ ไปคลุกฝุ่น คลุก
ดิน-คลุกทราย ไปทรงเยี่ยมเยียนถึง ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ ตลอดเป็นปีๆ
ทั้งเหนือ อีสาน-ใต้
ไม่เพียงเยี่ยมเยียนเฉยๆ เมื่อทรงทราบปัญหา ไม่ว่าที่นั้นจะอยู่
ไกล จะทุรกันดารขนาดไหน ต้องปีนขึ้นเขา-ลงห้วย ต้องลุยน้ำ�-ลุยโคลน
บุกป่าฝ่าดงหนามขนาดไหน
ก็มิทรงหวั่น เสด็จฯ ลุยไปเพื่อทรงแก้ปัญหาด้านการทำ�มาหากิน
ให้ชาวบ้าน ขนาดว่า ชาวบ้านแท้ๆ ก็ยังไม่กล้าลุย แต่พระองค์ทรงลุย
ไม่ใช่ครั้งเดียวพอเป็นพิธี......
หากแต่ทรงตามงานนั้น บางแห่ง ๕-๑๐ ครั้งก็มี จนการแก้ปัญหา
เรื่องน้ำ�-เรื่องดิน สำ�เร็จ
อย่ า งป่ า ทางเหนื อ ก็ ท ราบกั น อยู่ แ ล้ ว มี ช าวบ้ า นหลายเผ่ า
กระจายกันอยู่ ก็ถางป่า ทำ�ไร่เลื่อนลอยตลอดทุกปี ผสมกับนายทุนโค่น
ไม้
ก็ไม่เพราะทั้ง ๒ พระองค์ เสด็จฯ ไปแต่ละยอดเขา-ยอดดอย
โน้มน้าว ชักจูง เปลี่ยนจากทำ�ไร่เลื่อนลอย มาปลูกพืชเกษตรและพรรณ
ไม้เมืองหนาว อย่างที่เห็นวันนี้ดอกหรือ?
ทุกวันนี้ เมืองเหนือ จึงคงสภาพธรรมชาติสวยงาม “งามทั้งคนงามทั้งธรรมชาติ” เมืองเหนือ “ถิ่นไทยงาม”
คนรุ่นใหม่ ไม่มี โอกาสเห็น “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักยิ่ง
กว่ากรรมกร” ตามที่ผมกล่าว
เพราะเมื่อลืมตาออกมาจากท้องแม่ ก็เห็นแต่ผลิผลจากงานที่ทั้ง
๒ พระองค์ทรงหลั่งพระเสโทเป็นอุทกธารอาบแผ่นดินไว้ ให้แล้ว
ก็หลงเข้าใจว่า “ที่มีอยู่-มีกิน เพราะโคตรเหง้ากูท�ำ -กูสร้าง” ไม่
เห็นพระมหากษัตริย์พระองค์ ไหนมาสร้างให้-ทำ�ให้
ฉะนั้น จะต้องเคารพ-เทิดทูน จะต้องสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ไปทำ�ไม?
คำ�ที่ผมจำ�ได้ฝังใจ คือคำ�ที่ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ตรัสเมื่อ
พ.ศ.๒๕๒๕ ที่อำ�เภอส่องดาว สกลนคร ว่า

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ� ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดี
ต่อน้ำ� พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ� ฉันจะสร้างป่า”
ถ้าทั้ง ๒ พระองค์ ไม่ทรงนำ�รักษา-พัฒนา “น้ำ�กับป่า” ไว้แต่ครั้ง
๓๐-๔๐ ปีที่ผ่านมา
วันนี้ ประเทศไทย-คนไทย จะตกอยู่ในสภาพไหน รุ่นใหม่-รุ่นเก่า
ใช้จิตสำ�นึกใคร่ครวญดู!
เราเป็นมนุษย์ ฉะนั้น อย่าเป็น “นกที่ ไม่รู้จักคุณฟ้า-ปลาที่ ไม่รู้จัก
คุณน้ำ�” กันนักเลย
พูดถึงเรื่่องเหล่านี้แล้ว ๒-๓ วันมานี้ เห็นมีการนำ�สปอตเฉลิม
พระเกียรติ เรื่อง “มากกว่า...ของในถุงพระราชทาน” มาวิจารณ์และนำ�
ไปปั่นแฮชแท็กด้วยเฮตสปีชกันมาก
ผมก็ดูนะ สปอตเฉลิมพระเกียรติชุดนี้ ที่น้ำ�ท่วมบ้านจนสองพ่อ
ลูกต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาตกปลากันหัวเราะบ่งบอกความสุข
จากนั้่น มี “ถุงพระราชทาน” มามอบให้ มื้อนั้น จึงเป็น
“มื้อที่สุขที่สุด” ของสองพ่อลูก
“สมศักดิ์ เจียม” โพสต์นำ�มาเลยว่า....
“คนทำ�โฆษณา บ้านไม่เคยจมหายไปกับตา ก็ดัดจริต ขอบคุณ
‘ถุงพระราชทาน’ (ซึ่งความจริงซื้อจากเงินภาษีและเงินบริจาค) และทำ�
ซาบซึ้งกับ.......”
จากนั้น ขบวนการเขาก็ออกมาเมนต์ มาปั่นแฮชแท็กกันเป็นหาง
ว่าว บางคนก็ผสมโรงไปว่า
“เวอร์มากไป คนน้ำ�ท่วมมิดบ้าน จะหัวเราะมีความสุขได้อย่างไร
และกินข้าวบนหลังคา จะเป็น ‘มื้อที่สุขที่สุด’ ถึงขนาดนั้นเชียวหรือ?”
ก็ต่างๆ นานา สุดสรรคำ�มาตำ�หนิ กระแทกถึงสถาบัน
จากวิจารณ์คนทำ�สปอต ลามไปถึง “บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
จำ � กั ด ” ผู้ เ ผยแพร่ เ พื่ อ การเฉลิ ม พระเกี ย รติ ด้ ว ยสำ � นึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณ
ทุกอย่างอยู่ที่ “เจตนา” นะ ผมว่า
กับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ผมไม่มีความเคลือบแคลง
ใดๆ ในด้านความรักชาติบ้านเมืองและการเทิดทูนสถาบันพระมหา
กษัตริย์
ไม่เพียงคำ�พูดหรือแค่ค�ำ โฆษณา ไม่ต้องสังเกตก็เห็น ว่าครั้งใดที่
พี่น้องร่วมชาติเกิด “ทุกข์ร่วมกัน” ไม่ว่าจากภัยพิบัติหรือใดๆ
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จะเป็น ๑ ในหลายๆ บริษัทห้างร้าน ที่เข้า
ช่วยเหลือ ชนิดว่า “ประสงค์จะช่วยเหลือ แต่ไม่ประสงค์จะออกนาม”
ทุกครั้ง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยแล้ว....
ผมเห็นแต่กาล-แต่กัป การกระทำ�ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบัน รวมถึงการสนับสนุนโครงการในพระองค์เพื่อพสก
นิกรหลายๆ แห่ง
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ดำ�รงตามแนวพระราชดำ�ริมั่นคง บ่งบอกถึง
การกระทำ� “จากใจภักดิ์” ชัดแจ้ง
กับคนทำ�สปอต....
ผมเข้าถึงหัวใจครีเอทีฟเขาเลย ๑ วินาที กับการทำ�หนัง ที่ต้อง
สื่อออกมาให้ ได้ว่า คืออะไร ที่มันมากกว่า “ของพระราชทาน” ในถุง?
นั่นไม่ต่างกลั่นน้ำ�ทั้งมหาสมุทรให้หล่นลงมาเป็น “ฝนบริสุทธิ์”
เม็ดเดียว ซักเท่าไหร่หรอก!

เหมือนเรื่องบางเรื่องที่เข้าใจยาก จะต้องใช้เวลาอธิบายยาว
มาก วิธีที่จะไม่ต้องอธิบายยาว แต่คนฟัง ฟังปุ๊บเข้าใจปั๊บ
ก็หา “ภาพหรือคำ�” มาสื่อแทน หรือ “ยกตัวอย่างง่ายๆ” เชิง
เปรียบเทียบ มาเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง!
อย่างสปอตเฉลิมพระเกียรติผ่าน “ถุงพระราชทาน” ภาพพ่อ
ลูกบนหลังคามีความสุขกับ “มื้อที่สุขที่สุด” ก็ดี
ผ้าห่มพระราชทาน ยามดินฟ้าอากาศแปรปรวนก็ดี มันเป็น
สัญลักษณ์ถึง ชาวบ้านที่ ได้รับ “สุขและอบอุ่นถึงหัวใจ”
เด็กได้รับ “ทุนพระราชทาน” นั่นก็เช่นกัน ที่ผู้ทำ�สปอต เน้น
โต๊ะหนังสือ ด้วยอักษร “โอกาส”
ตรงตัวเลย ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา มันคือ “โอกาส”
ทางอนาคตที่ยั่งยืน
ทั้งตัวเด็ก ทั้งครอบครัว และทั้งสังคมประเทศชาติ
สปอตนี้ ใช้ภาพสื่อแทนคำ�บรรยาย มีตบท้ายก่อนจบ ชั่วเข็ม
นาฬิกากระดิกครั้งเดียว เพียงว่า
“ความหวัง กำ�ลังใจ ยังคงถูกส่งออกไป เพื่อบรรเทาทุกข์
บำ�รุงสุขเสมอมา เราคนไทย ได้รับพระราชทาน มากกว่า...ของในถุง”
ผมดูก็เข้าใจเจตนาบริสุทธิ์ทั้งผู้ทำ�สปอตและบริษัทสิงห์ที่เผย
แพร่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
เห็นนำ�ไปโพสต์-ไปแชร์ ไปปั่นเฮตสปีชด้านลบ ก็อยากให้
กำ�ลังใจผู้ทำ�-ผู้เผยแพร่
“๑ ทำ� แต่ ๑๐๐ คอยจ้องตำ�หนิ” นี่คืองานอาชีพในยุคไอที ที่
หลอมคนยุคนี้ให้เป็น “มนุษย์วัตถุ”
ก็บอกแล้ว ทุกอย่างให้ดูที่ “เจตนา”
เมื่อทำ�ดีแล้ว ผู้มี “อจลศรัทธา” ย่อมไม่หวั่นไหวกับสรรเสริญ
และคำ�นินทาว่าร้าย
ดังนั้น ผมก็เชื่อ บริษัทสิงห์ผู้มีความมั่นคงในสถาบันมาตลอด
จะไม่ท้อแท้และหวั่นไหวกับคนจ้องจับผิด เพื่อโจมตี ซึ่งก็ทราบว่า
เป็นพวกไหน
“สมศักดิ์ เจียม” หรือ “ซู่คุ้ง แซ่พัว” นั้น เป็นตัวอย่าง “เรียน
เพื่อลบค่าความเป็นคน-เพิ่มพูนความเป็นสัตว์เนรคุณ” ถึงได้ โพสต์
ว่า
“ถุงพระราชทาน” ใช้เงินภาษีและเงินบริจาคซื้อ!
ซึ่งบิดเบือนหวังให้คนเข้าใจผิดโดยตรง เพราะสมศักดิ์ เจียม
เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเพื่อหาจุด
โจมตีมาตลอด
ต้องรู้ว่า ต้นกำ�เนิด “ถุงพระราชทาน” นั้น “ในหลวงรัชกาล
ที่ ๙” ทรงให้จัดทำ�เพื่อนำ�ไปพระราชทานแก่ประชาชนในภาคใต้ เมื่อ
ครั้งเกิดวาตภัยหลายสิบปีก่อนโน้น
ไม่ได้ ใช้เงินภาษี ไม่ได้ ใช้เงินบริจาค แต่ทรงนำ�ดอกผลของ
“มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ของพระองค์
โดยแท้ และจัดทำ�ตลอดมา
ทุกคนมีอิสรภาพในความคิด “คิดสัตย์-คิดอสัตย์” แต่ละคน รู้
อยู่กับตัวเอง
และผลที่ ได้รับจาก “สัตย์-อสัตย์” นั้น ด้วยแต่ละเจตนา จะมี
คำ�ตอบให้แต่ละชีวิต
เร็วปานเทคโนโลยี ไอที ที่เป็นทาสกันอยู่ทุกวันนี้เชียวแหละ!
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บาท ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย
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ธรรมอำ � เภอ ในการขอรั บ คำ �
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ยั่งยืนด้วย” นายธนกรกล่าว
โฆษกประจำ�สำ�นักนายก
รัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่า นายก
รัฐมนตรียังติดตามรายงานของ
ศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัย

ทางถนน (ศปถ.) ที่รายงานสรุป
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งวั น หยุ ด
ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม
2565 (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30
กรกฎาคม 2565) มีผู้เสียชีวิต
18 ราย สาเหตุทท่ี �ำ ให้เกิดอุบตั เิ หตุ
สูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำ�หนด,
ทัศนวิสัยไม่ดี, ตัดหน้ากระชั้นชิด
โดยยานพาหนะที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
สูงสุด คือ จักรยานยนต์ 94.12
รองลงมาคือ รถยนต์นั่ง 5.88%
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรีและนคร
ราชสีมา (จังหวัดละ 2 คน) โดย
นายกรั ฐ มนตรี เ น้ น ย้ำ � เจ้ า หน้ า
ที่ ใ ห้ คุ ม เข้ ม โดยเฉพาะรถจั ก ร
ยานยนต์ และบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุใน
พื้นที่ลดลง.

รัฐบาลยันสางปัญหากยศ.2ล.กว่าราย
ไทยโพสต์ • นางสาวรั ช ดา
ธนาดิ เ รก รองโฆษกประจำ �
สำ�นักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
จากที่มีพรรคฝ่ายค้านกล่าวหา
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี ไม่สนใจการแก้
ปัญหาหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการ
ศึ ก ษา (กยศ.) ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่
ตรงข้ามกับความจริงอย่างที่สุด
ที่ ผ่ า นมานายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ สั่ ง
การเร่งให้การช่วยเหลือลูกหนี้
กยศ.อย่างเต็มที่ ครอบคลุมการ
ลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยงถูก
ดำ�เนินคดี แก้กฎหมายให้เกิด
ความเป็นธรรม ผ่านการดำ�เนิน
การสามเรื่องหลัก อาทิ
1.กองทุนฯ ร่วมกับกรม
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
และกรมบั ง คั บ คดี กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม จั ด งานไกล่ เ กลี่ ย หนี้
ทั่วประเทศ 2.ขยายระยะเวลา
มาตรการลดหย่ อ นหนี้ เพื่ อ
จู ง ใจให้ ผู้ กู้ ยื ม มาชำ � ระเงิ น คื น
3.ลดเบี้ยปรับ 100% สำ�หรับผู้

กู้ ยื ม เงิ น ทุ ก กลุ่ ม ที่ ชำ � ระหนี้ ปิ ด
บัญชี ดังนี้ 3.1 ผู้กู้ยืมเงินที่ยัง
ไม่ถกู ดำ�เนินคดี สามารถชำ�ระได้
ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคาร
อิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยทุ ก
สาขา 3.2 ผู้ กู้ ยื ม เงิ น ที่ ถู ก ดำ �
เนิ น คดี แ ล้ ว ต้ อ งลงทะเบี ย น
ขอรั บ สิ ท ธิ แ ละนั ด หมายวั น ที่
ประสงค์ จ ะชำ � ระหนี้ ปิ ด บั ญ ชี
ได้ที่ www.studentloan.or.th
4.ลดเบี้ ย ปรั บ 80% สำ � หรั บ
ผู้ กู้ ยื ม เงิ น ที่ ยั ง ไม่ ถู ก ดำ � เนิ น
คดี เมื่ อ ชำ � ระหนี้ ค้ า งทั้ ง หมด
ให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำ�ระ)
5.ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ
0.5% ต่อปี สำ�หรับผู้กู้ยืมเงิน
ที่ ยั ง ไม่ ถู ก ดำ � เนิ น คดี แ ละไม่
สามารถชำ�ระหนี้ ได้ตามกำ�หนด
เป็นต้น
นางสาวรั ช ดากล่ า วว่ า
จากมาตรการลดหย่อนหนี้เพื่อ
จู ง ใจให้ ลู ก หนี้ ชำ � ระหนี้ นั้ น มี
จำ�นวนผู้ ได้รับประโยชน์นับตั้ง
แต่ ม.ค.64 รวม 2.34 ล้ า น

คณะหลอมรวมประชาชน นำ�โดยนายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายนิติธร ล้ำ�เหลือ จัดเวทีเสวนา
สาธารณะ “ล้างบาง โคตรโกง หยุด! บ้าอำ�นาจ เป็นทาส ปล้นชาติ ขายแผ่นดิน” ที่อนุสรณ์สถาน 14
ตุลา แยกคอกวัว กรุงเทพฯ
ราย และยั ง มี ลู ก หนี้ ที่ ไ ม่ ต้ อ ง
ถูกดำ�เนินคดีจากการเข้าสู่กระ
บวนการไกล่เกลี่ยหนี้อีกจำ�นวน
มาก ขณะที่ ก ารเสนอร่ า งกฎ

หมายกองทุนฯ เป้าหมายเพื่อ
ปฏิรูปโครงสร้างสินเชื่อ จะช่วย
เหลือผู้กู้ที่เดือดร้อน อีกทั้งยัง
เป็นกฎหมายที่สร้างความเป็น

ธรรมให้แก่ผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกัน
มากขึ้นด้วย จึงอยากขอให้สภา
ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ ในเร็ว
วัน.

‘ประวิตร’เข้ม
ทลายเว็บพนัน
หลังข่มขู่‘เด็ก’
ไทยโพสต์ • พล.อ.คงชีพ ตันตระ
วาณิ ช ย์ โฆษกประจำ � รองนายก
รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร
วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี
ได้ รั บ รายงานถึ ง ปั ญ หาและผล
กระทบจากเว็บไซต์พนันออนไลน์
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น พบแฝงกระจายอยู่
ในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ จำ � นวนมาก
และเข้ า ถึ ง ง่ า ยขึ้ น ประกอบกั บ
มี ก ารร้ อ งเรี ย นจากประชาชน
หลายราย ถึงการถูกข่มขู่ คุกคาม
และผลกระทบกับลูกหลาน รวม
ทั้งเด็กและเยาวชนจำ�นวนมากที่
เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งและติ ด การพนั น
ออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมและ
พั ฒ นาการของเด็ ก และเยาวชน
รวมทั้งตามมาด้วยปัญหาต่างๆ ทั้ง
สภาวะทางจิต การเรียน ปัญหา
ครอบครัว รวมทั้งการกระทำ�ผิด
กฎหมาย ซึ่งภาพรวมแนวโน้มมี
อัตราการฆ่าตัวตายสูง
โดย พล.อ.ประวิ ต รได้ สั่ ง
การให้กระทรวงดิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คม ประสานตำ � รวจและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเร่ ง เข้ า ไป
ตรวจสอบ พิสูจน์ทราบและทำ�การ
ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีอยู่
ทั้งหมดโดยเร็ว โดยใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ขยายผลเปิด
ปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมผู้กระทำ�
ผิดที่อยู่เบื้องหลังและเกี่ยวข้องกับ
เว็บไซต์พนันออนไลน์ทั้งหมดที่มี
อยู่ ในประเทศ โดยนำ�ไปสู่การยึด
ทรัพย์ ทำ�ลายเครือข่ายที่มีทั้งหมด
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
พร้อมกันนี้ ให้เปิดช่องทาง
การมีส่วนร่วม และเชิญประชาชน
ร่ ว มตรวจสอบ ค้ น หาและแจ้ ง
เบาะแส นำ�ไปสู่การบังคับใช้กฎ
หมายในทุ ก ช่ อ งทางที่ มี อ ยู่ และ
ให้ ร ายงานผลและพั ฒ นาการให้
ทราบในทุกเดือน ทั้งนี้ ขอให้ตำ�
รวจพื้นที่และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบต่อไป.
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นายกฯชม‘บิ๊กป๊อก’แก้หนี้ฉลุย

ไทยโพสต์ • นายกฯ ชื่นชม “มท.1” เดินหน้าแก้หนี้ภาคครัวเรือน
ในช่วง 3 เดือนสำ�เร็จเพียบ ผ่านกลไกขจัดความยากจนโดย ศจพ.
อำ�เภอ ให้คำ�ปรึกษาแก้หนี้ ปชช. โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
นายธนกร วังบุญคงชนะ เดิ น หน้ า ขจั ด ความยากจนและ
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอ
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เพียงในมิตกิ ารแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ
ว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชม ครัวเรือน
กระทรวงมหาดไทยที่ ใ ช้ ก ลไก
โดยล่าสุด พลเอกอนุพงษ์
“ศู น ย์ อำ � นวยการขจั ด ความ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่า การกระ
ยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว ง ทรวงมหาดไทย รายงานการ
วัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา แก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น ครั ว เรื อ น
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอำ � เภอ ของประชาชน ผ่ า นกลไกศู น ย์
(ศจพ.อ.)” และ “ศู น ย์ ดำ � รง ดำ � รงธรรมอำ � เภอว่ า ตั้ง แต่ วัน
ธรรมอำ � เภอ” ช่ ว ยประชาชน ที่ 8 เมษายน - 21 กรกฎาคม
ให้เข้าถึงการแก้ ไขปัญหาหนี้สิน 2565 มูลหนีร้ วม 36,270,487.56
ครั ว เรื อ น ตามแนวทางคณะ บาท รวม 296 ราย จำ�แนกเป็น
กรรมการกำ�กับการแก้ ไขหนี้สิน หนี้สินในระบบ 55 ราย มูลหนี้
ของประชาชนรายย่อย ควบคูก่ าร 7,851,935.56 บาท และหนี้สิน
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ผ่

สวมบทไกด์

าน “วันเสือโคร่งโลก” 29 กรกฎาคม มาหมาดๆ
เจ้ า กระทรวงอย่ า ง ลู ก ท็ อ ป-วราวุ ธ ศิ ล ปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ออกมารณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่ง ตั้ง
เป้ า ประเทศไทยเป็ น ผู้ นำ � อนุ รั ก ษ์ เ สื อ โคร่ ง ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมลุยเมืองสุพรรณบุรี เปิดงานวันเสือ
โคร่งโลก ประจำ�ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “TIGERS NEXT
GEN: เสือโคร่งต้องไปต่อ” ที่สวนสัตว์บึงฉวาก
โดย “รมต.ลูกท็อป” ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทีม
นักวิจัยจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่ ได้ทุ่มเทการทำ�งานด้านการ
อนุรักษ์เสือโคร่งจนเห็นผลสำ�เร็จในปัจจุบัน ทำ�ให้ประเทศไทย
มีประชากรเสือโคร่งจากการประเมินในธรรมชาติราว 189 ตัว
พร้อมระบุด้วยว่า
“ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่ประสบความสำ�เร็จในการเพิ่ม
ประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติ
ได้เกือบ 100 ตัว ซึ่งการเพิ่ม
ขึ้นของเสือโคร่ง เป็นสิ่งสะท้อน
โดยตรงว่า ระบบนิเวศในผืนป่า
ประเทศไทยมีความสมบูรณ์มาก
ขึ้ น จนทำ � ให้ เ สื อ โคร่ ง ที่ อ ยู่ บ น
สุ ด ของห่ ว งโซ่ อ าหารมี จำ � นวน
เพิ่มขึ้น”
และนอกจากจะเป็นประ
ธานเปิดงานวันอนุรักษ์เสือโคร่ง
แล้ว งานนี้บึงฉวากได้เปิดให้ประ
ชาชนเข้าชม น้องขวัญ ลูกเสือ นายวราวุธ ศิลปอาชา
โคร่ งขวั ญใจมหาชนฟรี 1 วั น
ทำ�ให้บรรยากาศภายในงานคึกคักเป็นพิเศษ มีทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงนักท่องเที่ยวฟันน้ำ�นม เหล่า
บรรดาหนูน้อยที่ผู้ปกครองพามาดูความน่ารักน้องขวัญ
ครั้น “รมต.ลูกท็อป” เจอหลานๆ ตัวน้อย จึงสวมบทบาท
ไกด์นำ�เด็กๆ ทัวร์บึงฉวากอย่างอารมณ์ดี และดูจะเข้ากับเด็กได้
ดีทีเดียว โดยพาเด็กๆ ไปดูน้องขวัญที่ต้องมาอยู่ในสวนสัตว์บึง
ฉวากเนื่องจากพ่อแม่ตาย รมต.ลูกท็อปได้ โอกาสจึงสอนเด็กๆ
ว่า “ลูกเสือเขาไม่ควรจะมาอยู่ ในนี้ แต่มีคนใจร้ายฆ่าพ่อ
ฆ่าแม่เขา ก็เลยต้องพาเขามาอยู่ที่นี่” ก่อนชวนเด็กๆ ให้บอก
เพื่อนๆ มาเที่ยวบึงฉวากกันเยอะๆ
นอกจากนี้ ยังโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนมาเที่ยว
มาดูน้องขวัญด้วยว่า “ใครมาทันรีบตามมานะครับ แต่ถึง
มาวันนี้ ไม่ทัน มาวันหลัง ค่าบริการก็ไม่แพงอยู่ดีครับ คุ้มค่า
แน่นอน มาช่วยกันสนับสนุนค่าอาหารน้องขวัญ และบรรดา
สัตว์ที่สวนสัตว์บึงฉวากกันนะครับ”
เรียกว่าทำ�หน้าที่ ไกด์ ได้สมบูรณ์แบบจริงๆ ทั้งพาเด็กๆ
เที่ยว และยังสอนให้ความรู้เด็กๆ ไปด้วย.

บรรจง.

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

0

4 บทความ

ว

เกษมราษฎร

าระดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ป ของ พล.อ.
ประยุทธ จันทร โอชา จะเปนประเด็นฮอตในเดือน
สิงหาคมตลอดทัง้ เดือน เพราะบางฝายทุบโตะ วันที่ 24
สิงหาคมนี้ ถือเปนวันครบวาระ 4 ป 2 เทอมของนายกรัฐมนตรี นัน่
คือ 8 ป สูตรนีเ้ ริม่ นับตัง้ แตเปนนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. เพราะ
เกาอีน้ ายกรัฐมนตรีเปนตําแหน�งเฉพาะ ไมวา จะอางอิงรัฐธรรมนูญ
ฉบับไหน ก็ตอ งนับวาระการดํารงตําแหน�งตอเน�อง ...•
โหมโรงดวย 99 รายช�อ นักวิชาการ นักการเมือง นัก
เคล�อนไหว นําโดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธศรี บุคลากรทางการ
แพทย การุณ ใสงาม อดีตสมาชิกวุฒสิ ภา นพ.นิรนั ดร พิทกั ษ
วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รศ.ดร.ประภาส ปน
ตบแตง อาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐ
ผศ.ประสาท มีแตม นักวิชาการอิสระ
ดานพลังงาน ดร.ปราโมทย นาคร
ทรรพ พงศเทพ เทพกาญจนา อดีต
รองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม รศ.ดร.พิ
ชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อดีตคณบดี
มหาวิทยาลัยของรัฐ ดร.ลัดดาวัลย
ตันติวทิ ยาพิทกั ษ อดีตเลขาธิการคณะ
กรรมการปฏิรปู กฎหมาย รศ.วิทยากร
เชียงกูล อดีตคณบดีมหาวิทยาลัย ประยุทธ จันทร โอชา
เอกชน วีระ สมความคิด ประธานเครือขายประชาชนตานคอรรปั ชัน
สมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธเิ พ�อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
สมพงษ สระกวี อดีตสมาชิกสภาขับเคล�อนการปฏิรปู ประเทศและ
สมาชิกวุฒสิ ภา สาวิทย แกวหวาน ผูน าํ กรรมกร อดีตเลขาธิการสมา
พันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข นักวิชาการ
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ โสภณ เพชรสวาง อดีตสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร รศ.ดร.อนุสรณ ธรรมใจ กรรมการวิทยาลัย
นานาชาติ ปรีดี พนมยงค เปนตน ...•
รายช�อทัง้ หมดนีจ้ ะวาโนเนมก็ไมใช เรียกรอง พล.อ.ประยุทธ
จันทร โอชา ตองลาออกจากตําแหน�ง
นายกรัฐมนตรีเน�องจากครบกําหนด 8
ป ภายในวันที่ 24 สิงหาคม เน�องจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 158 ระบุ
วา “นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�ง
รวมกันแลวเกินแปดปมิได ทั้งนี้ ไม
วาจะเปนการดํารงตําแหน�งติดตอกัน
หรือไม แตมใิ หนบั รวมระยะเวลาใน
ระหวางทีอ่ ยูป ฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปหลังพน
ปราโมทย นาครทรรพ จากตําแหน�ง”
พรอมคําเตือนหากยังตองการตออายุออกไปอีกโดยการ
ตีความรัฐธรรมนูญบิดเบือนเขาขางตนเอง จะทําใหมมี ลทินมัวหมอง
ไปตลอดชีวติ และขัดกับคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองอยาง
รายแรง ซึง่ จะทําใหรฐั บาลขาดความชอบธรรมและธรรมาภิบาลใน
การบริหารประเทศ จนเกิดความขัดแยงและความวุน วายทางการ
เมืองจากความแตกแยกสามัคคีทเ่ี กิดขึน้ ในหมูท หาร ขาราชการ และ
ประชาชน ซึง่ ไดทวีความรุนแรงขึน้ ทุกขณะ ...•
ตอบโตทนั ควัน “ชนะศักดิ์ อัตถาวงศ” ทีป่ รึกษารัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซัดกลับ
ทั้ง 99 คนไม ใชเจาของประเทศ
เปนเพียงคนสวนนอยที่เห็นตางจาก
นายกฯ และอยากใหนายกฯ ลาออก
อยูแลว และที่ผานมานายกฯ ทําดี
มากมาย คนเหลานีก้ ไ็ มเคยเห็นดีเห็น
งามกับนายกฯ และรัฐบาลอยูแ ลว ดัง
นัน้ ไมมคี วามจําเปนตองไปฟงหรือให
ราคาคนเหลานี้ แต “ชนะศักดิ์ อัตถา
วงศ” มองขามไปไมไดเพราะ 99 ราย
ช�อเปนกองหนุน และอดีตกองหนุน
ของ “ลุงตู” อยูห ลายคนเหมือนกัน แต พีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค
ทีส่ ดุ แลวคงตองไปจบทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ สวนผลจะออกมาอยางไร
ก็ตอ งยอมรับตามนัน้ แตแน�นอนวาหากไมถกู ใจ คนทีพ่ รอมจะไม
ยอมรับมีเยอะ เพราะนีค่ อื มาตรฐานของสังคมไทยในปจจุบนั ...•
เคล�อนไหวกันคึกคัก พรรครวมไทยสรางชาติ ที่ “เสกสกล
อัตถาวงศ” อดีตกรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี
นักการเมืองคนใกลชดิ พลเอกประยุทธ จันทร โอชา ใหคนไปจดแจง
จัดตัง้ พรรคกับนายทะเบียนพรรคการเมืองไว เตรียมประชุมใหญ
พรรควันพุธ 3 สิงหาคม ทีส่ โมสรราชพฤกษ ถนนวิภาวดีรงั สิต มี
ระเบียบวาระการประชุมคือ เปลีย่ นแปลงขอบังคับพรรค การเปลีย่ น
ตราสัญลักษณ การเปลีย่ นแปลงทีต่ ง้ั สํานักงานใหญพรรค ...•
ไฮไลตอยูท่กี ารเลือกหัวหนาพรรคและกรรมการบริหาร
พรรค ฟนเฟรม แลว “พีระพันธุ สาลีรฐั วิภาค” นัง่ เปนหัวหนาพรรค
แน�นอน “เอกนัฏ พรอมพันธุ” เปนเลขาธิการพรรค สมาชิกพรรค
ทีป่ รากฏกายแลวมี วิทยา แกวภราดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช
และอดีต รมว.สาธารณสุข จากประชาธิปต ย ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกลุ
ชัยรุง เรือง อดีตเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย เจาของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อีกไมนานเกินรอ จะมีทง้ั อดีต ส.ส. และ
ส.ส.ปจจุบนั จากหลายพรรค โดยเฉพาะสาย กปปส. ทยอยรวมทัพ
สวน พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา จะมาหรืออยูพ ลังประชารัฐตอ คง
ตองรอใหจบปม นายกฯ 8 ป หลังจากนัน้ เริม่ จะชัดเจน ไผเปนไผ ...•

“วันสตรีไทย”

นอกจากวัน “สตรีสากล” ทีท่ ว่ั โลกรูจ กั ในวันที่ 8 มีนาคม
ของทุกป สําหรับชาวไทยก็มี “วันสตรีไทย” ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม
ของทุกป โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2546 เพ�อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ เน�องในวันมหามงคล
12 สิงหาคมซึง่ เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค และเปน
วันสําคัญเพ�อใหผหู ญิงไทยมี โอกาสไดแสดงความรูค วามสามารถ
ในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหกบั
สถาบันสังคมเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศ.

ภาวะผูตามกับการเคล�อนไหวทางสังคม
ของภาคประชาสังคมไทย (ตอนที่ 1)
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ทความนี้เปนงานวิจัยโดยเปนการศึกษาเชิงเอกสารและ
การศึกษาเชิงวิพากษจากปรากฏการณ ซึง่ ในการเคล�อนไหว
เหตุการณ ใดเหตุการณหนึง่ ประกอบไปดวยบุคคลหลากหลาย
เปนการกระทํารวมของผูค น ซึง่ อาจจะมาจากนักกิจกรรมหรือ
บุคคลทัว่ ไปก็ไดทล่ี ว นมีรากฐานมาจากแนวความคิด อุดมการณเดียวกัน
ในการเปนการเมืองภาคประชาชน จนเกิดการรวมตัวเรียกรองใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม ลักษณะของผูต าม 6 ประการ คือ 1) ความกลา
หาญทีจ่ ะรับผิดชอบ 2) ความกลาหาญในการรับใช 3) ความกลาทีจ่ ะ
ทาทาย 4) ความกลาทีจ่ ะมีสว นรวมในการเปลีย่ นแปลง 5) ความกลาที่
จะยึดมัน่ ในคุณธรรม 6) ความกลาหาญทีจ่ ะกาวขามลําดับชัน้ ลักษณะ
ดังกลาวจึงเปนพลวัตการตามแบบไทยทีเ่ ห็นไดจากการโตตอบและการ
กระทําและเปนอํานาจนําของผูต าม อนึง่ กุญแจสูค วามเปนแกนนําทีด่ กี ็
คือ การมีประสิทธิภาพสูงของผูต าม เปนการสนับสนุนอยางแรงหรือการ
ยืนหยัดเพ�อตอสูร ว มกับแกนนําและเดินไปดวยกัน ซึง่ เปนผลลัพธของ
ผูต าม (Followership Outcomes) ทีท่ าํ งานสอดประสานกัน
แนวคิดในการศึกษาเร�องภาวะผูต ามกับการเคล�อนไหวทาง
สังคมไทย เปนการศึกษาในมิตขิ องการเคล�อนไหวทางสังคมการเมือง
ของภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคมตางๆ การศึกษาภาวะผูต าม
หรือกลุม เคล�อนไหวทางสังคมอ�นๆ เพราะในขบวนการเคล�อนไหวทาง
สังคมนัน้ มีองคประกอบทีส่ าํ คัญอยางยิง่ และขาดไมไดเลยนัน่ คือ “ผู
ตาม” หรือมวลชนทีอ่ อกมาเคล�อนไหวเรียกรองใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมการเมืองของประเทศไทย งานวิจยั ชิน้ นีเ้ นนการศึกษาใน
แงของการพัฒนาแนวคิดภาวะผูต ามในการอธิบายปรากฏการณการ
เคล�อนไหวทางสังคม จะเปนการทบทวนการเคล�อนไหวของการเมือง
ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมของกลุม นักกิจกรรมตางๆ ในแตละ
ชวงเหตุการณทางการเมืองของไทย เพ�อศึกษาพัฒนาการกอรูปของภาวะ
ผูต าม พฤติกรรมการรวมกลุม การรับรู ความรูส กึ และความเขาใจของ
นักกิจกรรมและมวลชน ไปจนถึงการวิเคราะห บทบาทของ ภาวะผูต าม
(Follower’s role) ซึง่ ทัง้ หมดจะเปนการนําไปสูก ารวิเคราะหพลวัตภาวะ
การตามแบบไทยและการอธิบายคุณลักษณะทีเ่ ปนจุดรวม และจุดตาง
ของภาวะผูต ามทีม่ สี ว นในบทบาทการเคล�อนไหวของภาคประชาชน ภาค
ประชาสังคม รวมไปถึงการอธิบายความแตกตางของทฤษฎีผนู าํ และผู
ตาม
ขบวนการเคล�อนไหวของภาคประชาสังคมก็เชนเดียวกัน ยอม
ประกอบไปดวยบุคคลหลากหลายทีม่ ารวมตัวกันกระทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มี
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วของสัมพันธเช�อมโยงกันหรืออาจมิไดรจู กั กันแตมาอยูร ว มใน
สถานการณ ใดสถานการณเดียวกัน ซึง่ ผูค นเหลานีย้ อ มมีบทบาทตามที่
ตนเองถนัดแตกตางกันออกไป ยกตัวอยางเชน การชุมนุมของกลุม ใดกลุม
หนึง่ จะมีบคุ คลหลากหลายทําหนาทีต่ า งกันออกไป เชน อาสาเปนหน�วย
รักษาความปลอดภัย เปนอาสาพยาบาล เปนชางเดินสายไฟ เปนผูด แู ล
เคร�องปน ไฟ เปนคนออกแบบไวนิล เปนแมครัว เปนคนลางจาน เปนคน

ปจเจกบุคคลและกลุม บุคคลทีม่ ารวมตัวกัน ทีเ่ รียกวา “ผูต าม”
พัฒนาการและอุดมการณของการกอรูปทางความคิดของภาวะ
ผูต ามในประเทศไทยเปนอยางไร กลาวคือ การเผยตัวและการปรากฏ
ตัวขึน้ ของนักกิจกรรมในชวงการเคล�อนไหวทางการเมืองทัง้ สามชวง
คือ ชวงทีห่ นึง่ เริม่ จากเหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 ชวงทีส่ อง เปน
ปรากฏการณของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนป 2540 ชวงทีส่ าม การ
ตอสูท างการเมืองของกลุม เคล�อนไหวตางๆ คือ พันธมิตรประชาชนเพ�อ
ประชาธิปไตย เร�อยมาจนถึง กปปส. หรือแมกระทัง่ กลุม นปช. หรือกลุม
สามนิว้ ในปจจุบนั นัน้ ลวนมีรากฐานมาจากแนวความคิด อุดมการณ
ในการเปนการเมืองภาคประชาชน การรวมตัวกันเรียกรองหรือตอตาน
มหาวิทยาลัยรังสิต อํานาจรัฐบนพืน้ ฐานผลประโยชนรว มของประชาชนและประเทศชาติเปน
หลัก แมบางกลุม หรือบางชวงเวลาจะมีขอ เรียกรองทีแ่ ตกตางกันไปตาม
หัน่ ผัก เปนคนเย็บกระทงใบตองสําหรับใสอาหาร เปนคนทําความสะอาด สถานการณ ในขณะนัน้
เปนจราจร เปนผูป ระสานเวที เปนผูด แู ลเคร�องเสียง เปนคนขับรถเคร�อง
ทัง้ นี้ การชุมนุมหรือการรวมตัวกันของทุกกลุม จึงตองมีฐานมวลชน
เสียง เปนศิลปน เปนนักดนตรี เปนโฆษก เปนผูเ ก็บขยะ เปนผูด แู ล
ทีต่ นรู
�  การลุกขึน้ สู มวลชนจึงเปนฐานสําคัญในทุกการชุมนุมและการ
เสบียง เปนคนมากินขาวกลองฟรี เปนผูท าํ ความสะอาดหองน้าํ เปนมือ
เรียกรองตลอดมา โดยมวลชนมีพฤติกรรมการรวมหมูแ บบลักษณะจิตใจ
พิมพเอกสารแถลงการณ เปนคนแจกน้าํ และอาหารทีม่ าบริจาคกระจาย แบบรวมหมู ซึง่ แนวคิดเกีย่ วกับ “มวลชน” ทีม่ าจากพฤติกรรมรวมหมู
ใหทว่ั ถึง เปนคนขายเสือ้ ระดมทุน เปนชางตัดผม เปนมอเตอร ไซครบั สงผู และมวลชนนีม้ าจากความคิดทีถ่ กู ลิดรอนความเปนธรรมหรือความเดือด
ชุมนุม เปนคนดูแลกลองบริจาค เปนคนกางเต็นท เปนคนจัดสถานที่ เปน รอนของผูค น (Mc Adams,1982) และการตองการเห็นความเปนธรรม
หน�วยกําจัดยุงและแมลง เปนแรงงานขนของ เปนผูป ราศรัย เปนผูม า
ในสังคมตามหลักสังคมธรรมาธิปไตย โดยปจเจกชนจะเขารวมกระทํา
ฟงปราศรัย เปนผูจ ดั เกาอีฟ้ ง ปราศรัย เปนนักเตนหนาเวที และอ�นๆ อีก รวมหมูในบางสถานการณหรือไมเขารวมเน�องจากมีสง่ิ กระตุน (Olson,
มากมาย รวมไปจนกระทัง่ เปนแกนนํา
Mancur, 1965) และพฤติกรรมของมวลชน การระดมทรัพยากรทีม่ แี รง
จะเห็นวาในการเคล�อนไหวเหตุการณ ใดเหตุการณหนึง่ ประกอบ
ผลักดันคือตองการใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคม (McCarty and
ไปดวยบุคคลหลากหลาย หลากหนาที่ หลากบทบาท เปนการกระทํารวม Zald,1977) ดังนัน้ จึงเกิดเปนการเคล�อนไหวทางสังคมแบบใหมภายใต
ของผูค น โดยทีก่ ารกระทํารวมนัน้ ตองการการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
พฤติกรรมการรวมหมูแ บบใหมคอื ไมยดึ ติดแกนนํา
ทัง้ นีป้ จ เจกบุคคลเหลานีแ้ ตละคนมีมนั สมอง มีความสามารถ มีศกั ยภาพ
เง�อนไขหรือปจจัยทีก่ อ ใหเกิดการตามแบบของไทย กลาวคือ
มีความรู มีแรงงาน มีความเสียสละ ขึน้ อยูก บั วาปจเจกบุคคลเหลานัน้ จะ ลักษณะจิตใจแบบรวมหมูด งั กลาว แนวคิดเกีย่ วกับ “มวลชน” ทีม่ า
ดึงคุณสมบัตขิ องตนเองหรือเรียกไดวา เปนทุนเดิมของตนเองทีอ่ ยูในตัว
จากพฤติกรรมรวมหมู โดยมวลชนทีเ่ ขารวมประทวงทางการเมืองเปน
ของตนเอง หรือทีต่ นมีออกมาใชเม�อไหรและอยางไร
ประชาชนทีต่ นรู
�  มีการรับรู และตองการโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร
ทัง้ นีก้ ารกระทําของปจเจกบุคคลนัน้ อาจจะมาจากจินตนาการ
เขาถึงการมีสว นรวมในการกําหนดนโยบายภาครัฐ เขาถึงการเอารัดเอา
ความคิดสรางสรรค หรือชุดประสบการณของแตละบุคคลทีผ่ า นโลก ผาน เปรียบ ลดความเหล�อมล้าํ ของสังคม ความรูส กึ และความเขาใจ เปนการ
การทํางาน ผานสังคม ผานประสบการณมาอยางโชกโชน หรือศัพททบ่ี ดู ิ ตอสูข องขบวนการเคล�อนไหวทางสังคมโดยตัวมันเอง เปนการแสดงออก
เยร ใชคาํ วา “Habitus” ดังนัน้ ปจเจกบุคคลเหลานีจ้ ะมีประสบการณของ ใหเห็นถึงความเปนไปไดของปฏิบตั กิ ารรวมหมู เปนการประกาศตนของ
ตน มีจนิ ตนาการ มีสติบริบรู ณ และมิได โอนออนตามกระแสและเฉ�อย
มวลชนหรือผูป ระทวงวาเปนผูพ ทิ กั ษผลประโยชนของประชาชน ทัง้ นี้
ชาเสมอไป (Passive) ซึง่ การกระทําของปจเจกบุคคลและกลุม บุคคลเหลา มวลชนทีเ่ ขารวมการตอสูจ งึ เปนการปลดปลอยทางการรับรู เปนการ
นีจ้ ะสะทอนออกมาในรูปแบบตางๆ ทีห่ ลากหลายและมีเอกลักษณของ
เปลีย่ นแปลงจิตสํานึก เปนการปลดปลอยความรูส กึ อัดอัน้ ไมเปนธรรม
ตัวเอง หรือทีเ่ รียกวาอัตลักษณ มีความคิดสรางสรรค มีความตัง้ ใจและ
และสงผลไปจนถึงการเขาใจปญหาสังคม จนเกิดการรวมตัวเรียกรองให
โดดเดนในตัวมันเอง ดังปรากฏใหเห็นวาแตละคนทําหนาทีต่ า งๆ หลาก
เกิดการเปลีย่ นแปลงในทีส่ ดุ
หลายทีก่ ลาวมาขางตน ปจเจกบุคคลและกลุม บุคคลทีห่ ลากหลายดังกลาว
ในตอนตอไปจะเปนการกลาวถึงผลการศึกษาวาดวยพลวัตภาวะ
มารวมตัวกันประกอบขึน้ เปนมวลชนในการชุมนุมหนึง่ ๆ ดังนัน้ จะเห็นได การตามแบบไทย จะเปนการอธิบายพัฒนาการและลักษณะอธิบายตาม
วา บทบาททีม่ สี ว นรวมสําคัญในการชุมนุม จึงมิไดอยูท แ่ี กนนํา แตเปน
แบบไทยหรือการอธิบายดวย โมเดลผูต าม 4 มิติ (4-D Model).

ดร.ดารินทร กําแพงเพชร
สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

มหาดไทย อัยการ และศาล
กับการ ‘คานอํานาจตํารวจ’ ชวยประชาชน
ปญหาตํารวจไทยไมรบั คํารองทุกขจากประชาชนโดยที่ไมมีใคร
สามารถจัดการอะไรได สวนหนึง่ ก็เน�องมาจาก ในยุคเผด็จการจอมพล
สฤษดิ์ พ.ศ.2506 ไดมกี ารออก ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ใหตาํ รวจ
เปนหน�วยรับผิดชอบการสอบสวนเพียงฝายเดียว
ตัดอํานาจการ เริม่ สอบสวนดําเนินคดีอาญา ของผูว า ราชการ
จังหวัดและนายอําเภอลงทัง้ หมดตาม ป.วิ อาญา นับแตนน้ั เปนตนมา
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร
ตํารวจไทยจึงสามารถกออาชญากรรมทัง้ ยัดขอหา ไมวา จะ
virute_sir@hotmail.com
เปนการออก หมายเรียก หรือ รายงานมัว่ ๆ ตอศาล ใหออกหมายจับ
จจุบนั นอกจากปญหาเศรษฐกิจทีน่ บั วาหนักหนาสาหัสโดย รวมทัง้ ไมรบั คํารองทุกข โดยไมมีใครสามารถ
เฉพาะอยางยิง่ ตอคนยากจนและ ผูค นซึง่ ไมมเี งินเดือน
ทําอะไรได
ประจํา เปนขาราชการ หรือพนักงานบริษทั ทีม่ น่ั คงแลว
เกิดปญหาประชาชนไดรบั ความเดือด
ปญหาสิทธิและเสรีภาพในชีวติ รางกายและ
รอนมากมาย จนกระทัง่ ในป 2509 จึงไดมี
ทรัพยสนิ ก็ อยูในสภาพเลวราย! สรางความหวัน่ ไหวใหคนทัว่ ไปรูส กึ การออกขอบังคับกระทรวงมหาดไทยเพิม่ เติม
ไมปลอดภัยอยางยิง่
ใหผวู า ฯ และนายอําเภอมีอาํ นาจเรียกสํานวน
สวนทางกับสถิตอิ าชญากรรมของตํารวจทีร่ ายงานตอ
ในดคีทม่ี ปี ระชาชนรองเรียนจากตํารวจมา
จังหวัดไปจนถึงรัฐบาลวา การกระทําผิดทางอาญาทุกขอหาลดลง ตรวจสอบหรือควบคุมการสอบสวนได
อยางตอเน�อง!
แตใน ป 2556 ไดมี ผบ.ตร.คนหนึง่
เร�องตํารวจพนักงานสอบสวนถูกหัวหนาสถานีหรือผูม ยี ศสูง “ออกคําสัง่ ทีม่ ชิ อบดวยกฎหมาย” หามมิ
กวาสัง่ ไม ใหรบั คํารองทุกข จากประชาชน บันทึกเลขคดี เพ�อไมให ใหพนักงานสอบสวนปฏิบตั ติ ามขอบังคับ
มีการสอบสวนตามกฎหมายงายๆ จะไดไมตอ งรายงานเปนสถิตคิ ดี กระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ โดยอางวาไมไดมี
รายวันและประจําเดือน!
ความเกีย่ วของเปนหน�วยงานในสังกัดแลว
ยังคงเปนความชัว่ รายที่ ทําลายกระบวนการยุตธิ รรมของ
พรอมสําทับเปนคําสัง่ ฉบับตอมาวา
ชาติ ลงอยางยอยยับมานับสิบป!
ใครฝาฝนจะถูกลงทัณฑทางวินยั กักยาม หรือ
โดยที่ไมมผี มู อี าํ นาจระดับใดหรือใคร ตระหนักเขาใจ และ
แมกระทัง่ กักขัง ทันที เน�องจากมีพนักงาน
คิดแก ไข ปญหานีแ้ ตอยางใด?
สอบสวนบางคนยืนยันวาตองปฏิบตั ติ ามขอ
ถือเปนความทุกขแสนสาหัสของประชาชนที่ กระทรวง
บังคับกระทรวงมหาดไทยซึง่ เปนกฎหมาย
มหาดไทยไมสามารถ “บําบัด” ตามคําขวัญ ซึง่ ขึน้ ปายโฆษณาไว
สงผลทําให อํานาจตรวจสอบการสอบสวนของผูว า ฯ และ
หนากระทรวง และทุกจังหวัดได
นายอําเภอทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว ในขอบังคับกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกตาม ป.วิ
เม�อความทุกข ไมไดถกู บําบัดใหหมดไป แลวการ บํารุงสุข จะ อาญา เกิดปญหาในทางปฏิบตั !ิ
เกิดขึน้ ไดอยางไร?
ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษดา บุญราช เคยรายงานเร�อง
เม�อครัง้ หน�วยงานตํารวจยังเรียกวา กรมตํารวจ สังกัด
นี้ให พลเอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ทราบขณะรับตํา
กระทรวงมหาดไทยและอัยการอยูใตการบังคับบัญชาของรัฐมนตรี มี แหน�งใหมๆ ใหแกปญ
 หา
ปลัดกระทรวง ผูว า ราชการจังหวัดและนายอําเภอ เปนมือไม ในการ
ซึง่ นายกฯ ก็ไดแตพดู วา “ให ไปคุยกันดู” และไมไดสง่ั การหรือ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําเดือน ของหน�วย
ติดตามปญหาอะไรตอไป!
ตํารวจทุกระดับ
ในทามกลางความเดือดรอนอยางแสนสาหัสของประชาชนซึง่
ปญหาตํารวจไมรบั คํารองทุกขจากประชาชนดําเนินการ
ไมมผี มู อี าํ นาจคนใดคิดแกไขหรือจัดการ
สอบสวนตามกฎหมาย เปนเร�องทีจ่ ะเกิดขึน้ แทบไมได เพราะ ถือ
อัยการรุน ใหมกลุม หนึง่ จึงไดหาทางแกปญ
 หาเทาทีจ่ ะสามารถ
เปนเร�องใหญทเ่ี ปนภัยรายตอความยุตธิ รรมอยางยิง่
ทําได โดยไมตอ งแกกฎหมายใหเกิดความยุง ยาก รวมทัง้ ถูกขัดขวางทุกวิถี
แตหลายสิง่ ไดเปลีย่ นแปลงไปหลังจากทีอ่ งคกรตํารวจไทยได ทางโดย กลุม วุฒสิ มาชิกแตงตัง้ สายตํารวจ!
แยกจากกระทรวงมหาดไทยไปใชชอตํ
� ารวจแหงชาติ ขึน้ ตรงตอตัว
ไดมกี ารทําขอตกลงรวมหรือ MOU กับ กระทรวงมหาดไทย
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมแพทยนติ เิ วช
กลายเปน นาทีทองของตํารวจผู ใหญ ในการปฏิบตั หิ นาที่
รวมไปถึงมูลนิธกิ ชู พี และกูภ ยั ตางๆ ใหชว ยแจงเหตุคดีอาญาสําคัญและ
โดยไมตอ งมีใครตรวจสอบประเมินผล และ ทําเงิน สรางความ
รวบรวมขอมูลพยานหลักฐานสงใหอยั การพืน้ ทีเ่ ก็บรวมไวเปน สํานวน
ร่าํ รวยไปพรอมกันอยางสะดวกสบาย!
การสืบสวน ทันทีทเ่ี กิดเหตุ เชนคดีฆา หรือคดีทป่ี ระชาชนสนใจ
แหลงอบายมุขทีเ่ ปนสาเหตุอาชญากรรมและยาเสพติด
อัยการไทยจะไมทาํ เพียงแค นัง่ รอ นอนรอ อาน สํานวนการ
สารพัดไดเกิดขึน้ มากมาย ไรการตรวจสอบจากองคกรใดทัง้ สิน้
สอบสวน ของตํารวจ ซึง่ หลายคดีไมมีโอกาสรูว า เปน นิยาย หรือไม?

เสี ย งประชาชน

ปฏิรปู ตำรวจ

ป

เม�อไดลงนามในบันทึกขอตกลงแลว ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก็ไดออกคําสัง่ ที่ 1190/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 แตงตัง้
คณะทํางานขับเคล�อนภารกิจทันที โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฝายความมัน่ คงภายในเปนประธาน มีคณะทํางานรวม 15 คน 15
ตําแหน�ง
ถือเปนความเคล�อนไหวครัง้ สําคัญของกระทรวงมหาดไทยใน
การรวมคนหาพยานหลักฐานกับพนักงานอัยการและอีกหลายหน�วย
งานเพ�อนําไปสูก ารพิสจู นความจริงเกีย่ วกับการกระทําผิดอาญา
สําคัญ
แกปญ
 หาอัยการ สัง่ ฟองแพะ หรือ ฟองมัว่ ๆ
ไป แลวสุดทายศาลพิพากษายกฟอง ผูต อ งหาเดือด
รอน คนรายตัวจริงลอยนวลกันมากมาย
นอกจากนัน้ อัยการสูงสุด ยังไดเตรียมออก
คําสัง่ ตัง้ ศูนยปฏิบตั กิ ารสืบสวนและสอบสวนคดี
อาญาสําคัญ ขึน้ ในสวนกลาง โดยอาศัยอํานาจตาม
พ.ร.บ.องคกรอัยการเปนฐานในการอํานวยความ
ยุตธิ รรมตอประชาชน
สนับสนุนการรวบรวมพยานหลักฐานของ
อัยการจังหวัดและพืน้ ที่ในกรณีทม่ี กี ารรองขอ หรือ
ตามที่ อสส.สัง่ การทันทีทเ่ี กิดคดีสาํ คัญ
สวนศาลก็เริม่ ต�นตัวดวยการทีป่ ระธานศาล
ฎีกาไดออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธกี าร
ออกคําสัง่ หรือหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มีใจความสําคัญคือ
ขอ 42 การออกหมายขังในความผิดอาญาซึง่
มีอตั ราโทษ จําคุกอยางสูงไมเกินสามป ตองปรากฏดวยวามีเหตุอนั
ควรเช�อวาผูต อ งหานัน้ จะหลบหนี หรือจะไปยุง เหยิงกับพยานหลัก
ฐานหรือกอเหตุอนั ตรายประการอ�น
ความผิดอาญาซึง่ มีอตั ราโทษ จําคุกอยางสูงเกินสามป แม
ปรากฏหลักฐานตามสมควรวาผูต อ งหาน�าจะไดกระทําผิด แต หาก
ไมปรากฏเหตุอนั ควรเช�อวาผูต อ งหาจะหลบหนี จะไปยุง เหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือกอเหตุอนั ตรายประการอ�น ศาลจะไมออก
หมายขังก็ได
ขอ 43 เพ�อประโยชน ในการพิจารณา............ใหเจาหนาทีศ่ าล
รวบรวมขอมูลของผูต อ งหาและพฤติการณแหงคดีเพ�อประเมินความ
เสีย่ งตามทีส่ าํ นักงานศาลยุตธิ รรมกําหนด
และขอ 44/1 แมเปนกรณีทม่ี เี หตุออกหมายขัง แต ถาศาล
เห็นวายังมีวธิ ปี อ งกันมิใหผตู อ งหาหรือจําเลยหลบหนี หรือยุง เหยิง
กับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอนั ตรายประการอ�นได ศาลจะงด
ออกหมายขังและปลอยชัว่ คราวผูต อ งหาหรือจําเลยนัน้ ก็ได
ทัง้ หมดนับเปนความต�นตัวครัง้ ใหญของกระทรวงมหาดไทย
อัยการ และศาล ในการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผูถ กู
กลาวหาทางอาญาโดยทีศ่ าลยังไมมคี าํ พิพากษาวาเปนผูก ระทําผิด
พยายามปดชองไม ใหตาํ รวจผูท จุ ริตใชศาลเปนเคร�องมือ
ใหออกหมายขังหรือหมายจับประชาชนกันงายๆ และ “เสนอให
อัยการสัง่ ฟองกันมัว่ ๆ” เชนทีผ่ า นมาตอไป.
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บทความ 5

ก

ารเมืองก็เหมือนดนตรี
มีจังหวะ
วันนี้ (๑ สิงหาคม) ก้าวเข้าสู่เดือนสำ�คัญ
เดือนที่ “ลุงตู่” ต้องตอบคำ�ถามเรื่อง “วาระดำ�รง
ตำ�แหน่งนายกฯ ๘ ปี” ชนิดที่ ทั้งคนถามและคนตอบต้อง
เบื่อไปตามๆ กัน
วันที่ ๒๔ สิงหาคมคือวันครบ ๘ ปี นับตั้งแต่ “ลุงตู่”
อยู่ในตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี แต่จะเป็นวันสุดท้ายของการ
อยู่ในเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๘ ที่ระบุ
ว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำ�รงตำ�แหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปี
มิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันหรือไม่
แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
หลังพ้นจากตำ�แหน่ง” หรือไม่?
นี่ ไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่ถกเถียงกันมาเป็นปีๆ แล้วว่า การนับวาระเริ่มต้น
และวาระสิ้นสุด ในตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของ “ลุงตู่” นั้น
ต้องเริ่มนับจากไหน และจบลงเมื่อไหร่
เรื่องเดียวกันแต่นับไม่เหมือนกัน ปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้
แหละครับ
ไล่ไปตามเหตุการณ์
เกิดรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
จากนั้นวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่จะถึงนี้ “ลุงตู่” เป็นนายกรัฐ
มนตรีมาครบ ๘ ปีเต็ม
ฉะนั้นจุดเริ่มต้นการเป็นนายกรัฐมนตรีของ “ลุงตู่” มา
จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธ
ศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๙ บัญญัติเอาไว้ดังนี้
“...พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
ตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐมนตรีอื่นอีกจํา
นวนไม่เกินสามสิบห้าคนตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะ

๘ ปี ‘ลุงตู่’ อยู่หรือไป
นํา ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
ดําเนินการให้มกี ารปฏิรปู ในด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ...”
จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มิได้ก�ำ หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ของนายกรัฐมนตรีไว้
แต่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความสิ้นสุดลงของนายกรัฐมนตรี
คือ มาตรา ๒๐ วรรค ๒ บัญญัติว่า
“...ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสิ้น
สุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง
หรือเมื่อมีกรณีตามมาตรา ๙ (๑) หรือ (๒)...”
มาตรา ๙ ที่นำ�มาใช้ โดยอนุโลมคือ สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
หมายความว่า ภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ “ลุงตู่” จะพ้นหน้าที่ ได้
มี ๒ กรณีคือ ตาย และ ลาออก เท่านั้น
ไม่มีการนับวาระ
และเมื่อพิจารณาในคำ�ปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ พบข้อความ

ที่สำ�คัญ
“...คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจําเป็นต้องเข้ายึดและ
ควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๗ และประกาศให้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธ
ศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว้นความในหมวด ๒ พระมหา
กษัตริย์ โดยได้กําหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้สามระยะคือ
ระยะเฉพาะหน้า เป็นการใช้อํานาจสกัดการใช้กําลังและการนํา
อาวุธมาใช้คุกคามประชาชน ยุติความหวาดระแวง และแก้
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ที่สะสม
มากว่าหกเดือนให้คลี่คลายลง เพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะที่สองซึ่ง
จะจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งสภาขึ้นทําหน้าที่ใน
ทางนิติบัญญัติ และให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินแก้
ไขสถานการณ์อนั วิกฤติให้กลับคืนสูส่ ภาวะปกติ ฟืน้ ฟูความสงบ
เรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จัดให้มีกฎหมายที่จํา
เป็นเร่งด่วน จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่างๆ เพื่อให้
มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆ และให้มีการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมือง ให้รัดกุม เหมาะสม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อํา
นาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ก่อนจะ
ส่งมอบภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาล
ที่จะเข้ามา บริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป...”
คำ�ปรารภ มิได้ระบุเงื่อนเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งของรัฐบาล
คสช. แต่พดู ถึงภารกิจก่อนส่งมอบให้รฐั บาลทีม่ าจากการเลือกตัง้
ความหมายก็คือ นายกรัฐมนตรีใน รัฐบาล คสช. สามารถ
อยู่ในตำ�แหน่งได้จนถึงวันนี้คือ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือนานกว่า
๘ ปีก็ได้ หากมีความสามารถมากพอและประชาชนยอมรับ
ฉะนั้น วาระการดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างรัฐ
ธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
หากลองตั้งตุ๊กตาเพื่อให้เห็นความชัดเจนของการดำ�รง
ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่คาบ
เกี่ยวรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับ จะนับอย่างไรกันแน่
อย่างที่บอกข้างต้น หาก “ลุงตู่” เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐ
บาล คสช.ลากยาว เกินวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะเดียวกัน

รัฐธรรมนูญใหม่กำ�ลังประกาศใช้ มีบทบัญญัติห้ามเป็นนายก
รัฐมนตรีเกิน ๒ สมัย หรือ ๘ ปี การเลือกตั้งจะมีช่วงปลาย
ปีนี้
และ “ลุงตู่” ประกาศจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง จะ
นับอย่างไร เพราะ “ลุงตู่” เป็นนายกรัฐมนตรีเกิน ๘ ปี ตาม
รัฐธรรมนูญใหม่ไปแล้ว
ครับ...ที่ยกตัวอย่างที่เป็นไปไม่ได้นี้ขึ้นมาเพราะ อยาก
จะชี้ให้เห็นว่า ปัญหาอาจมีทั้งจากกฎหมายและคน
ความจริงที่ปรากฏในขณะนี้คือ
“ลุงตู่” เป็นนายกรัฐมนตรีครบ ๘ ปี ในวันที่ ๒๔ สิง
หาคมนี้ หากนับตั้งแต่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
แต่หากเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่เป็นวัน
โปรดเกล้าฯ ให้ “ลุงตู่” เป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๖๐
ก็จะไปครบ ๘ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๗๐
ปัญหาทีเ่ ถียงกันอยู่ในขณะนีค้ อื จะเริม่ นับตัง้ แต่วนั ไหน
ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำ�แหน่งเฉพาะมีตำ�แหน่ง
เดียว
แต่ปัญหาคือการนับวาระการดำ�รงตำ�แหน่งห้ามเกิน
๘ ปีเพิ่งจะบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ขณะที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว ๒๕๕๗ มิได้ระบุวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเอาไว้
จะเป็นกี่ปีก็ได้
นั่นแสดงให้เห็นว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒
ฉบับ ระบุวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของนายกรัฐมนตรีเอาไว้
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
และความแตกต่างนี้จะสามารถนำ�มานับเป็นวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต่อเนื่องได้หรือไม่
เดือนสิงหาคม จังหวะชีวิตของ “ลุงตู่” กลับมาตุ๊มๆ
ต่อมๆ อีกครั้ง
รอฟังศาลรัฐธรรมนูญครับ
แต่กว่าจะมีคนยื่นตีความ กว่าศาลจะวินิจฉัย ไม่ใช่วัน
สองวัน
อาจจะเลยช่วงไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด
ผู้นำ�เอเปก ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน นี้ ไปแล้ว.

เสียงวอนจากวัด
ท่านเจ้าคุณพิพิธฯเปิดเผย
วัดเป็นจำ�เลยอยู่มากหลาย
อาคารสูงรอบวัดโวยวาย
สำ�นักพุทธ แพ้พ่าย เข่นพระ

ใกล้ ได้ข้อยุติ
ควบรวม ดีแทค-ทรู

ห

กล้องวงจรปิดทุกทิศทั่ว
ความเป็นส่วนตัวหนีผละ
ไปช่วยงานวัดบ้างเถิดนะ
ซูมกล้องส่องพระอยู่ทำ�ไม

ขอความเป็นธรรม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
ผมได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจและเปลี่ยนเส้นเลือดที่ ไป
เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ๓ เส้น ได้ออกจากโรงพยาบาลมาสองอาทิตย์
สภาพร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆ วันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลผมตั้งใจไป
กราบพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระอารามหลวงหนองแวง แต่ไม่
สามารถขึ้นบันไดขั้นแรกได้ ต้องกราบที่ตีนบันได
ผมอาจจะโชคดีหรือเพราะหมอเก่ง เพราะพุฒ ล้อเหล็ก ที่
มีชื่อจริงเหมือนผม มีอายุอ่อนกว่าผม ๖ เดือนเสียชีวิตเพราะผ่า
หัวใจ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะเป็นการเปลี่ยนเส้นเลือด หรือการเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจ หรืออาจจะเป็นทั้งสองเรื่องเหมือนผม ซึ่งมี โอกาสรอด
ชีวิตไม่มากนัก ผมมีเรื่องคาใจ เพราะบุคลากรในโรงพยาบาลมหา
วิทยาลัยทัง้ หมดไม่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นข้าราชการ ได้เป็นเพียงพนัก
งานมหาวิทยาลัยที่มีสวัสดิการต่ำ�กว่ามาก
เรื่องที่ผมจะขอความกรุณาจากคุณอัตถ์ อัตนัยให้ลงบทความ
ที่ผมได้นำ�เสนอไปแล้ว เพราะนอกจากผมจะต้องการตอบแทนบุญ
คุณของอาจารย์ทุกท่านที่รักษาผมจนเกือบจะปกติแล้ว ยังเป็นการ
ทำ � เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องประชาชนทั้ ง ชาติ แ ละลู ก หลานไทยใน
อนาคต บรรดา ส.ส.ในสภาต่างก็พากันยกย่อง “อาสาสมัคร โรง
พยาบาลสุขภาพตำ�บล” ว่าเป็นฮี โร่ในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-๑๙ แต่กล่าวหาว่าทีมแพทย์ที่ปรึกษา คณะกรรม
การฯ เป็นฮีลวง บ้างก็อ้างว่าหมอใช้ยาผิดเพื่อหวังประโยชน์จาก
การกักกันประชาชน เป็นการจำ�กัดเสรีภาพในทางการเมือง ซึ่ง
เป็นการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมือง
จิตอาสา-อาสาสมัคร เป็นการอาสามาทำ�งานเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนจริงหรือ เท่าทีผ่ มรูจ้ ติ อาสาหรือผูท้ เ่ี กษียณอายุเพราะอายุ
มากกว่า ๖๐ ปี แต่หน่วยงานขาดแคลนบุคลากร จึงใช้เงินของ
หน่วยงานจ้างให้มาช่วยเหลือทำ�งานในหน้าที่เดิม อาสาสมัครก็ใช่
ว่าจะไม่ต้องการผลประโยชน์ เช่นอาสาสมัครของมูลนิธิกู้ภัยต่างๆ
ที่มีข่าวฉาวโฉ่
สำ�หรับอาสาสมัครใน รพ.สต.นัน้ ก็เชื่อว่าไม่ได้ท�ำ ฟรีอย่างแน่
นอน ดังนั้นการที่ ส.ส.ยกย่องอาสาสมัครใน รพ.สต.เป็นฮี โร่ ซึ่ง
สมควรตอบแทนด้วยการบรรจุให้เป็นข้าราชการนั้น เป็นการหวัง
ผลทางการเมืองมากกว่า เพราะเชื่อว่าผูท้ ่ีได้รบั บรรจุเป็นข้าราชการ
และญาติพี่น้องจะพากันเลือก ส.ส.ที่เสนอนโยบายนี้
ผมไม่อยากจะนำ�เรื่องนี้มาเสนอ แต่เป็นเพราะผมไม่เชื่อว่า
อาสาสมัครใน รพ.สต.จะเป็นฮี โร่ หลังจากที่ ได้รับอนุญาตให้กลับ
บ้านได้ พยาบาลที่วอร์ดชั้น ๗ ศูนย์ โรคหัวใจสิริกิติ์ก็แนะนำ�ให้ ไป
ทำ�แผลที่ รพ.สต.ที่อยู่ใกล้บ้าน ซึ่งบ้านผมก็อยู่ในเขต รพ.สต.ใกล้วัด
พระธาตุ วันรุ่งขึ้นที่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปล้างแผล สิ่งแรกที่
เห็นก็คือแมลงวันในห้องทำ�แผลซึ่งบ่งบอกว่า “ไฮยีน” แย่มาก ตาม
มาด้วยกิริยาของอาสาสมัครที่ทำ�แผล ในตอนแรกก็ถามว่าบ้านผม
อยู่ที่ ไหน ซึ่งหล่อนก็พยายามไล่ให้ ไปทำ�แผลที่ รพ.สต.อื่น แต่เมื่อรู้
ว่าผมอาศัยอยู่ในเขตนี้หล่อนก็หยุดไล่
ขณะที่ ห ล่ อ นล้ า งแผลไปก็บอกว่าไม่ต้องมาล้างทุกวันก็ได้
ทั้งๆ ที่ใบส่งตัวจากศูนย์ โรคหัวใจสิริกิติ์ระบุว่าต้องล้างแผลทุกวัน

นอกจากนั้นหล่อนก็ทำ�อย่างเสียไม่ได้ ดังนั้นคุณยายจึงเข้าร้านขาย
ยาซือ้ อุปกรณ์ท�ำ แผลมาทำ�แผลทีบ่ า้ น เมื่อครบกำ�หนดทีห่ มอนัด หมอ
ชมว่าแผลแห้งและติดสนิทดีพร้อมกับดึงผ้าพันแผลออก แล้วก็ไม่ตอ้ ง
ล้างแผลอีกเพราะติดสนิทดีแล้ว ไร้การติดเชือ้ ทีต่ อ้ งนำ�เสนอก็เพราะ
อาสาสมัคร รพ.สต.นัน้ มิได้เป็นฮี โร่ตามคำ�กล่าวอ้างของ ส.ส.ในสภา
ถ้าบทความที่ผมแนบมาด้วยนี้ ไม่เป็นอันตรายต่อไทยโพสต์
ผมก็ขอความกรุณาให้คุณอัตถ์ อัตนัยช่วยตีพิมพ์ด้วย โดยสามารถ
ตัดชื่อผู้ที่ผมนำ�มาอ้างอิง เพราะน่าจะเป็นประโยชน์กับการแพทย์
แผนใหม่ มากกว่าการสนับสนุนน้ำ�มันกัญชาและ รพ.สต.ให้เป็น
เสาหลักในการแพทย์ อย่าให้ความสำ�คัญกับหมออนามัยมากกว่า
อาจารย์แพทย์
การอภิปรายในสภาเกีย่ วกับปัญหาไวรัสโควิด-๑๙ บรรดา ส.ส.
ในสภาซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่า “อภิปรายเพื่อสร้างความนิยม
แต่ตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของชาติ” ได้มุ่งไปที่หมออนามัยที่มี
จำ�นวนไม่น้อยว่า อ้างว่า “เสร็จนาฆ่าโคถึก” นัยว่าต้องการให้
บรรจุเจ้าหน้าที่อนามัยที่นักการเมืองเรียกว่าหมออนามัยให้เป็น
ข้าราชการ โดยไม่ได้มองไปที่อาจารย์แพทย์ นักวิชาการในโรงเรียน
แพทย์ ซึ่งเป็นหัวของวงการแพทย์ เพราะถ้าไม่มีอาจารย์แพทย์ก็
ไม่มีแพทย์ ไม่มีอาจารย์พยาบาลก็จะไม่มีพยาบาล ทั้งหมดนี้มาจาก
คณะแพทย์และคณะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดที่ยังเป็นพนักงานของรัฐ
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ถู ก บั ง คั บ ให้ อ อกนอกระบบตาม
มหาวิทยาลัยรัฐ ตามข้อบังคับที่รัฐบาลในอดีตไปกู้เงินจากธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ที่บังคับให้รัฐบาลต้องนำ�มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอก
ระบบราชการ ความคิดเรื่องนำ�มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ
นั้นเกิดจากอดีตนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน ที่เห็นความเจริญของ
มหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ� (ไอวีลีก) ในขณะที่
วิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยเกรดต่ำ�
ทั้งนี้ นายอานันท์ ปันยารชุน ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบ
เพราะมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นมีรายได้จากการบริจาคของศิษย์เก่า
ที่ประสบความสำ�เร็จในชีวิตบริจาคทรัพย์สินให้มหาวิทยาลัยเป็น
จำ�นวนมาก ทำ�ให้สามารถให้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนเก่งทัว่ โลก ทำ�
ให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยประสบความสำ�เร็จเพราะมีทั้งไอคิวสูง
มากและระบบการศึกษาทีด่ เี ยีย่ ม แตกต่างกับมหาวิทยาลัยเอกชน
ของประเทศไทยที่ “จ่ายครบจบแน่” ดังนั้น องค์การค้าเสรีที่มี
สมาชิกที่ต้องการผลประโยชน์เข้าประเทศของตน จึงอ้างว่าการศึก
ษาระดับอุดมศึกษาต้องเสรี ห้ามรัฐบาลสนับสนุนเพราะเท่ากับเอา
เปรียบการศึกษาเอกชน แต่ผลงานที่ประจานก็คือ คุณภาพการศึก
ษาตกต่ำ�และไม่มีนักเรียนเก่งๆ สนใจเรียนหมอ เพราะเมื่อหมอ

จบการศึกษาแล้วต้องใช้ทุนและทำ�งานในคณะและโรงพยาบาล
วิทยาลัย ที่มีทั้งหน้าที่สอน นศ. พ., วิจัย, บริการ แต่ไร้สวัสดิการ
ต้องเช่าทีพ่ กั ต้องใช้การประกันสังคมรักษาพยาบาลตัวเอง ไร้บ�ำ นาญ
แต่หมออนามัยได้เป็นข้าราชการ ผลพวงของการที่คณะแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต้องออกจากระบบราชการก็คือ
๑.ไม่มีเด็กเก่งที่อยากเรียนแพทย์
๒สกัดกั้นเด็กเก่งๆ ยากจนที่อยากจะเป็นหมอ
๓.ไม่มีหมอเก่งๆ ต้องการเป็นอาจารย์แพทย์
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะเมื่ออาจารย์แพทย์ในคณะแพทย์
มข.ขาดแคลน ก็ได้มกี ารทาบทามหมอจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ซึง่ ก็ได้รบั การปฏิเสธหมด เพราะไม่ตอ้ งการสูญเสียสถานภาพข้าราช
การ
๔.สร้างความไม่เทียมของหมอและพยาบาลในสังกัดกลาโหม
สตช.และกระทรวงสาธารณสุข
๕.ทำ�ให้งบประมาณทีต่ อ้ งใช้ ในคณะแพทย์ ไม่เพียงพอ เพราะ
ต้องจัดสรรให้แก่คณะที่ ไม่ทำ�รายได้ ให้มหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม ผมจะขออุปมาเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้
เพราะต้นไม้ ใหญ่ที่รากแก้วไม่ได้รับการบำ�รุงรักษาที่ดี ต้นไม้ก็จะ
แคระแกร็น
ดังนั้น การให้ความสำ�คัญกับหมออนามัยมากกว่าอาจารย์ที่
เปรียบเสมือนรากแก้วของวงการแพทย์สมัยใหม่ จะทำ�ให้การแพทย์
แผนไทยของไทยแคระแกร็น
ดังนั้น จึงจำ�เป็นที่จะต้องนำ�โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกลับ
เข้าสู่ระบบราชการในรูปของ “เมดิคัลแคมปัส” เป็นวิทยาลัยอิสระ
ของทุกมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรปริมาณให้พอดีกบั การเจริญเติบโต
เพราะบัณฑิตทุกคนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราช
การ ผมขอยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่ออยู่ในระบบราช
การก็มกี ารสร้างทีพ่ กั ให้หมอและพยาบาลทีต่ อ้ งขึน้ เวร แต่หลังจาก
ออกนอกระบบราชการที่ พั ก ของหมอและพยาบาลก็ ท รุ ด โทรม
มหาวิทยาลัยปล่อยให้ผุพังไปโดยไม่มีการซ่อมแซม ถ้าผู้ ใดประสงค์
จะเข้าอยูอ่ าศัยก็ตอ้ งใช้เงินตัวเอง และอุปกรณ์การแพทย์กท็ รุดโทรม
ของใหม่ก็ไม่จัดหา ได้ของเก่าก็มีงบประมาณซ่อมแซมไม่เพียงพอ
การประกาศอุ้มหมออนามัยทำ�ให้อาจารย์แพทย์ และบุคลา
กรการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็น “ลูกเมียน้อย” หรือ
จัณฑาลทีเ่ ป็นวรรณะต่�ำ เตีย้ ทีส่ ดุ ในวงการแพทย์ วรรณะสูงสุดก็คอื
หมอและพยาบาลทหารที่ได้เป็นราชการแล้วยังได้ยศด้วย แต่อาจารย์
แพทย์ซึ่งเป็นหัวขบวนก็ได้รับสิทธิ์ต่ำ�ต้อยที่สุด.
แมวขาว
วงการแพทย์มเี รื่องทีผ่ มไม่เคยรูเ้ ยอะแยะเลยครับ อย่างประ
เด็นอาสาสมัครใน รพ.สต. ผมมองว่าอย่างที่คุณแมวขาวเจออาจ
เป็นเฉพาะบางที่ คงไม่ใช่ทั้งหมด ก็เหมือนสาขาอาชีพอื่นๆ ครับ
มีทั้งคนที่ทำ�งานดีและทำ�งานไม่ดี วงการสื่อก็มีครับ บางคนติดคุก
คดี โกงเงินเขามาเป็นร้อยๆ ล้าน วันนี้นั่งอ่านข่าวนักการเมืองคอร์
รัปชันหน้าตาเฉย แถมวิจารณ์นักการเมืองโกงได้อีก คนดูก็เชื่อกัน
เยอะครับ มีแฟนคลับให้กำ�ลังใจ จะบ้าตาย ฮ่าๆๆๆ.

ลังเข้าปฏิบตั หิ น้าที่ ได้รว่ มสามเดือน คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มี ศาสตราจารย์
คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นประธาน
กสทช.คนปัจจุบัน ก็ได้แถลงข่าวเปิดตัว เปิดผลการทำ�งาน
พร้อมกันทั้งชุดต่อสื่อมวลชนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
แน่นอนว่า หนึ่งในเรื่องที่สังคมจับตามองการทำ�งาน
ของ กสทช.ชุดปัจจุบันก็คือ กรณีสองบริษัทยักษ์ ใหญ่ในวง
การโทรคมนาคม นั่นก็คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) หรือ TRUE กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ
เคชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ DTAC ที่มีแผนธุรกิจในการควบ
รวมกิจการเข้าด้วยกัน และขณะนี้อยู่ระหว่างการรอพิจารณา
จากคณะกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบัน
ความคืบหน้าของเรื่องนีเ้ ริม่ งวดเข้ามาเรื่อยๆ และต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
ระหว่ า งแถลงข่ า วต่ อ สื่ อ
มวลชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
พอสื่ อ ถามถึ ง เรื่ อ งความ
คืบหน้าของเรื่องดังกล่าว
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.
สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประ
ธาน กสทช. แสดงท่าที
ไว้สั้นๆ ว่า ในวันพุธที่ 3
ส.ค. สำ�นักงาน กสทช.
จะรวบรวมผลการศึ ก ษา
ทั้ ง หมดในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ศาสตราจารย์คลินิก
นำ�เสนอให้บอร์ดพิจารณา
นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
โดยจะมีผลการศึกษาพิจาร
ณาของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุดที่มีการตั้งขึ้น รวมถึงผล
การจัดทำ�โฟกัสกรุ๊ปและการศึกษาของหน่วยงานภายนอก
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น และหลังจากนี้ก็อยู่
ที่ ก รรมการแต่ ล ะคนว่ า จะใช้ เ วลาแค่ ไ หนในการพิ จ ารณา
พร้อมยืนยันว่าการพิจารณาเรื่องนี้จะไม่ยืดเยื้อและไม่มีธง
อย่างแน่นอน การพิจารณามีกฎหมายที่ต้องเดินตาม
อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อช่วง 22 ก.ค.65 มีการเสนอข่าว
และรายงานข่าวบางส่วนระบุว่า คณะอนุกรรมการ 4 คณะ
ที่แต่งตั้งโดยกรรมการ กสทช.เพื่อศึกษากรณีการขอควบรวม
กิจการดังกล่าว ได้มีมติ 3 : 1 ไม่เห็นด้วยกับการควบรวม
กิจการ
อย่างไรก็ตาม สำ�นักงาน กสทช.ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชน
ว่า ข่าวดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากการสรุปผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุดยังอยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลโดยสำ�นักงาน ซึ่งจำ�เป็นต้องประมวลข้อ
มูลจำ�นวนมากทั้งจากการประชุมของคณะอนุกรรมการทั้ง 4
ชุด การจัดทำ�โฟกัสกรุ๊ปกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และรายงาน
ผลการศึกษาจากที่ปรึกษาทางวิชาการที่สำ�นักงาน กสทช.ได้
จัดจ้างไป ขณะที่บริษัท ทรูฯ ก็ชี้แจงเช่นกันว่า ข่าวล้มดีล
ควบรวมทรูกับดีแทคสร้างความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท บริษัทได้
ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็น
ความจริงแต่อย่างใด และการควบบริษัทยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของบอร์ด กสทช.
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พร้อมรับฤดูกาลท่องเที่ยว
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ลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
เริ่มคลี่คลายลง แน่นอนว่าส่งผลให้อุตสาหกรรม
ทั่วโลกฟื้นตัวอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากการเดิน
ทางที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ในหลายประเทศเริ่ม
ทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับประเทศไทย
เรา ที่รัฐบาลได้มีนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาเป็นปกติเหมือน
ก่อนที่จะเกิดโควิด-19 แน่นอนว่าขณะนี้ ไทยเรามีปริมาณ
การจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่แห่
เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
ล่าสุด บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด (บวท.)                                                                                            
แจ้งว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเดิน                     
ทางตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำ�ให้การเดินทางมีแนวโน้ม                                                                              
เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย.2565 ซึ่งมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,374
เที่ยวบินต่อวัน โดยคาดการณ์ว่าในเดือน ก.ค.2565 จะมี
ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 1,437 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งในเดือน
ก.ค.-ส.ค.นี้จะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัว เที่ยวบิน
จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป
ขณะที่ เที่ยวบินภายในประเทศยังคงมีสัดส่วนมาก
กว่าเทีย่ วบินระหว่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศมีความรุนแรง
ในระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งนโยบายการอนุญาตให้เดิน
ทางเข้า-ออกประเทศ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตามสำ�หรับประเทศไทย หากการดำ�เนิน
นโยบายเปิดประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น คาดการณ์ว่าปี
2565 จะมีเที่ยวบินรวม 430,000 เที่ยวบิน ซึ่งหากเปรียบ
เทียบกับปี 2564 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 41%
ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวถึง
การเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยสั่ง
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานทุกภาคส่วน ทั้งสาย
การบิน, สนามบิน, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จำ�กัด (บวท.) รวมทั้งผู้ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมความพร้อมทุกมิติ รองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้
โดยสารที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่จะมีเที่ยวบิน
และผู้ โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมากในช่วงฤดูกาลท่อง
เที่ยว (ไฮซีซั่น) ที่กำ�ลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้
จากรายงานพบว่า ในช่วงนี้สนามบินทั่วยุโรป รวม
ทั้งในสหรัฐอเมริกาเกิดความโกลาหลอย่างหนัก เนื่องจาก
ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการบิน ซึ่งส่วนหนึ่ง
เกิดจากการปรับลดพนักงานลงจำ�นวนมาก รวมทั้งผลพวง
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องกัก
ตัว จนขาดคนทํางาน นอกจากนั้นในหลายประเทศยังมีการ
นัดหยุดงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน ทําให้มี
คนทํางานไม่เพียงพอ ดังนั้นระบบการบินของประเทศไทย
จึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
ขณะที่ กลุ่มผู้ โดยสารชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม                                                                  
ใหญ่ที่ชอบเดินทางเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยก่อนที่จะ                                                                       
เกิดโควิด-19 นัน้ ปัจจุบนั รัฐบาลจีนเริม่ ผ่อนคลายมาตรการ
การเดินทางระหว่างประเทศกับไทย แต่ยังคงอนุญาตให้
เฉพาะการเดินทางที่จำ�เป็นในกลุ่มนักธุรกิจ นักเรียนและ
นักศึกษา โดยสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (CAAC) อนุญาตให้สายการบินของไทยและ
จีนทำ�การบินแบบประจำ�รับส่งผู้ โดยสารระหว่างไทยกับจีน
ฝ่ายละ 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ ช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค.2565
อย่างไรก็ตาม สำ�หรับแนวโน้มของจำ�นวนผู้ โดยสาร
ต่างชาติทจ่ี ะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย แน่นอนว่าสถาน
การณ์การอ่อนค่าของเงินบาทถือว่าจะเป็นปัจจัยส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมาก
ขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์
สหรัฐให้เป็นเงินบาทไทยในจำ�นวนที่มาก แต่ขณะเดียวกัน
ยั ง มี ปั ญ หาความกั ง วลถึ ง สถานการณ์ ก ารสู้ ร บระหว่ า ง
รัสเซีย-ยูเครนที่ถือว่ายืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ที่ ได้ส่งผล
กระทบไปยังในหลายๆ ธุรกิจทั่วโลก ก็ต้องจับตากันต่อไป
ว่าหลังจากนี้จะมีปัจจัยใดบ้างที่จะมาสร้างความอลหม่าน
ให้อุตสาหกรรมได้อีก.

ถื

อย่าหลงเชื่อ

อเป็นข่าวครึกโครมไม่เว้นแต่ละวัน สำ�หรับแก๊งมิจฉาชีพ
ที่หลอกลวงโดยการโทรศัพท์หาผู้เสียหาย หรือสร้าง
ไลน์ปลอมขึ้นมาแอบอ้าง สร้างความตื่นตระหนกให้กับ
สังคมทุกชนชั้น แม้แต่ข้าราชการระดับสูงก็โดนกันถ้วนหน้า
หลายท่านด้วยกัน ล่าสุดโดนกับตัวเอง อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
ที่ ได้แจ้งฝากข่าวมาว่า อย่าหลง
เชื่อกรณีมีผู้แอบอ้างสร้าง LINE
โดยใช้รูปโปรไฟล์ของตนเป็นภาพ
สวมชุดข้าราชการปกติขาว ขอให้
โอนเงิน “ย้ำ�ว่า ไม่ได้ ใช้ LINE ดัง
กล่าวที่มีการแอบอ้าง” ย้ำ�อีกครั้ง
ว่าไม่เคยขอความช่วยเหลือเรื่อง
เงินจากทุกท่านโดยเด็ดขาด และ
ขอให้ อ ย่ า หลงเชื่ อ โอนเงิ น ให้ ทุ ก
อภิรัฐ
กรณี.  
ไชยวงศ์น้อย

โออาร์กางแผนลงทุน2แสนล้าน
พลิกโฉมธุรกิจเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน
ปั

จจุบันที่ โลกถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เกิดการพัฒนา เกิดการ
ร่วมมือและต่อยอดให้หลายๆ กิจกรรมที่เคยมีสามารถเข้าถึง
และตอบสนองกับความต้องการของคนในสังคมมากขึ้น ใน
แง่มุมของธุรกิจเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากอดีตที่ใคร
ก่อตั้งหรือทำ�ธุรกิจอะไรก็จะทำ�แบบเดิม และถูกสืบทอดจากคนใน
ตระกูลหรือเครือญาติเพียงเท่านั้น แต่ปัจจุบันที่แนวความคิดถูก
เปลี่ยนไป การร่วมมือกันระหว่างธุรกิจ รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
หรือเทคโนโลยีระหว่างกันอาจจะทำ�ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ขณะ
เดียวกันก็อาจจะเข้าถึงตลาดและกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น
การทำ�ธุรกิจแบบเดิมโดยไม่มีการต่อยอดอาจจะไม่ใช่แนวคิด
ของยุคปัจจุบัน จึงทำ�ให้หลายธุรกิจในตลาดตอนนี้มีการร่วมมือ แตก
ไลน์ ร่วมลงทุน หรือซื้อกิจการเพิ่มจากกลุ่มทุนอื่นๆ ทั้งที่เป็นธุรกิจ
เดิมของตัวเอง ธุรกิจใกล้เคียง หรือเป็นธุรกิจใหม่ไปเลยให้เห็นอยู่
มากมาย เนื่องจากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า กลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่เองการที่จะเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะด้วย
ปัจจัยหลายๆ ด้าน อย่างเช่น ความไม่เชี่ยวชาญหรือต้องใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาตลาดเข้ามาเป็นอุปสรรค
การลงทุนในธุรกิจของกลุ่มทุนอื่นที่มีความมั่นคงและชัดเจน
ในแผนงานอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องที่จะตอบโจทย์มากกว่า แน่นอนว่าใน
ประเทศไทยเองเทรนด์การเข้าไปลงทุนในผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือ
สตาร์ทอัป กำ�ลังเป็นที่นิยม เนื่องจากกลุ่มธุรกิจนั้นๆ จะมีแนวคิดที่
เข้าใจคนในยุคปัจจุบันมากที่สุด และจะดำ�เนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าโดยอาศัยปัญหาและกระแส จึงทำ�ให้มี
โอกาสโตได้เร็วอย่างก้าวกระโดด
ที่ผ่านมามีกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศหลายรายมีการ
ดำ�เนินงานในแนวทางนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเอง แต่
สำ�หรับ บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน) หรือ
โออาร์ ยังมองถึงการเติมเต็มโอกาสเพื่อให้เกิดความเติบโตไปพร้อมๆ
กัน ซึ่ง จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ โออาร์ ระบุว่า หลังจากโออาร์ปรับโครงสร้าง และเดิน
หน้าวิสัยทัศน์ ใหม่ภายใต้ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”
ได้ทุ่มงบประมาณลงทุน 200,000 ล้านบาทในระยะ 10 ปี (ปี 25632573) จากแนวคิดความเชื่อที่ว่า ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของโลก องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวและพลิกโฉม นำ�
โมเดลทางธุรกิจและนวัตกรรมใหม่มาใช้ และประสานความร่วมมือ
กันเพื่อเดินหน้าสู่การเติบโตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์ชุมชนที่
น่าอยู่ และรักษาสิ่งแวดล้อมคงอุดมสมบูรณ์
ดังนั้นจึงดำ�เนินงานตามวิสัยทัศน์ ใหม่นี้ โดยการเข้าไปร่วม
ลงทุนกับหลายกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งสตาร์ทอัปที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน ผ่านการดำ�เนินธุรกิจต่างๆ
และผลักดันธุรกิจสัญชาติไทยสู่ระดับโลก
โดยแบ่งเป็นหลายกลุ่มธุรกิจ ที่
ผ่านมาโออาร์ ได้เข้าไปร่วมลงทุน แบ่งได้
เป็น กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดย
โออาร์เข้าถือหุ้นในบริษัท ปลูกผักเพราะรัก
แม่ จำ�กัด หรือร้านอาหารโอ้กะจู๋ ในสัดส่วน
20% ตั้งเป้าขยายสาขาร้านโอ้กะจู๋เพิ่มเติม
ในสถานีบริการน้ำ�มันพีทีที สเตชั่น รวมถึง
จำ�หน่ายอาหารแบบแกร๊บแอนด์ โก (Grab &
Go) ผ่านร้านคาเฟ่ อเมซอน ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล และภาคเหนือ และเข้าถือ
หุ้น 25% ในบริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน
จำ�กัด (ISGC) ร้านอาหารญี่ปุ่น โคเอ็น ซูชิ
นอกจากนี้ยังถือหุ้นในสัดส่วน
25% ในบริษัท คามุ คามุ จำ�กัด (KAMU) เจ้า
ของแฟรนไชส์ร้านเครื่องดื่ม “Kamu Tea”
ทีป่ จั จุบนั มีอยูม่ ากกว่า 140 สาขา และลงทุน
ในบริษทั พีเบอร์ร่ี ไทย จำ�กัด ผูจ้ ดั หา ผลิต และจัดจำ�หน่ายเมล็ดกาแฟ
และอุปกรณ์ส�ำ หรับการเปิดร้านกาแฟ รวมถึงให้บริการดูแลรักษาเครื่อง
ชงกาแฟให้กบั ผูป้ ระกอบการทัง้ ในและต่างประเทศ และเจ้าของร้าน
กาแฟชื่อดัง “พาคามาร่า” ขณะเดียวกันยังจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน ร่วมกับ
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จำ�กัด ถือหุน้ ในสัดส่วน 50% เพื่อดำ�เนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำ�เร็จรูปพร้อมดื่ม
กลุ่มธุรกิจบริการ โดยเข้าลงทุนโดยตรงในสัดส่วน 40% ใน   
บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (KNX) ผู้ดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่าย
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม รวมถึงประกอบ
กิจการร้านสะดวกซัก ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย”
เพื่อให้ OR เป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของผู้บริโภค ทุก
เพศ ทุกวัย และเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจให้กับเครือข่ายสถานี
บริการพีทีที สเตชั่น ที่มีอยู่กว่า 2,000 สาขา
และเข้าถือหุ้น 8.8% ในกลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) เพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านขนส่งและพลังงาน อีกทั้งยังสามารถ
ต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆ ของโออาร์ เชื่อมต่อธุรกิจแบบ Online to                                                                            
Offline เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคใน                                                                           
อนาคตที่มีไลฟ์สไตล์ปรับตัวสู่ โลกออนไลน์มากขึ้น โดยปัจจุบัน
โออาร์และแฟลชมีความร่วมมือทางธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การ                                                                      
ที่โออาร์ ให้บริการน้�ำ มันแก่รถที่ใช้ ในการขนส่งของ Flash Express หรือ
การที่ Flash Express เริ่มเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ของ   
โออาร์
กลุ่มสตาร์ทอัป โดยลงทุนผ่านกองทุน ORZON Ventures กอง
ทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ PTTOR International Holdings
(Singapore) Pte. Ltd. (SG HoldCo) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น
100% กับกลุ่มบริษัท 500 สตาร์ทอัป (500 TukTuks) โดยจดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุน
ในบริษัทสตาร์ทอัปด้าน Mobility & Lifestyle ที่มีศักยภาพทั้งในประ
เทศไทยและต่างประเทศ
รวมทั้งยกระดับ Ecosystems ในการสร้างและส่งเสริมธุรกิจ

เพิ่มยอดขายได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันได้ ให้บริการลูกค้าไปแล้ว
มากกว่า 2 ล้านที่นั่ง และสร้างยอดขายให้ร้านอาหารไปแล้วมากกว่า
1,000 ล้านบาท หรือ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
กลุ่มการท่องเที่ยว โดยได้เข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย SG
HoldCo ใน Traveloka ผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มสำ�หรับให้บริการค้น
หา จอง และชำ�ระเงินสำ�หรับตั๋วเครื่องบิน ที่พัก การเดินทาง และ
ไลฟ์สไตล์ต่างๆ รวมไปถึงบริการทางการเงิน ซึ่งเห็นว่าอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ OR เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีอัตราการเติบโต
ที่สูงอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ มีอัตราการจ้างงานสูง อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่
พึ่งพาอุตสาหกรรมนี้เป็นจำ�นวนมาก
ทั้งนี้ Traveloka เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวและ
ไลฟ์สไตล์ที่ ได้รับความนิยมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
มีบริการที่หลากหลายไม่เพียงเฉพาะแค่ด้านการท่องเที่ยว แต่ยังตอบ
โจทย์พฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีความ
เฉพาะตัวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดี จะช่วยเพิ่ม
ทางเลือกสำ�หรับการดำ�เนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้
ชีวิตทุกรูปแบบ เพื่อให้ OR เป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
สตาร์ทอัปผ่านการสนับสนุนจาก OR เพื่อสร้างการเติบโตด้วยกัน
ของผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันของ
อย่างยั่งยืน กองทุนนี้มีทีมงาน “500 TukTuks” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ Traveloka และ OR ทั้งในและต่างประเทศ
ด้านสตาร์ทอัปเป็นผู้บริหารกองทุน โดยเข้าไปลงทุนใน 6 บริษัท
กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดำ�เนินการผ่านบริษัท มอดูลัส เวน
สตาร์ทอัป ได้แก่ 1. Pomelo แพลตฟอร์มและแบรนด์ฟาสต์แฟชั่นชั้น เจอร์ จำ�กัด ที่ โออาร์ถือหุ้น 100% ร่วมมือกับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป
นำ�ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแตกต่างและเป็นที่สนใจของลูกค้า
จำ�กัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำ�ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เม
ครอบคลุมการซื้อขายทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ปัจจุบันได้ ชั่น ลงทุนในบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำ�กัด โดยโออาร์มสี ดั ส่วนการถือหุน้
เปิดช่องทางซื้อขายออนไลน์ โดยมีแบรนด์เข้าร่วม
40% และ BBIK ถือหุน้ 60% เพื่อดำ�เนินงาน
แล้วมากกว่า 500 รายทั้งในและต่างประเทศ
ในการยกระดับขีดความสามารถด้านระบบเทค                                                      
2. Carsome แพลตฟอร์มซื้อ-ขายรถยนต์
โนโลยีสารสนเทศ รวมถึงดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
มือสองออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
อีกทัง้ ต่อยอดทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจทิ ลั
เฉียงใต้ โดยเป็นตัวกลางในการซื้อหรือขายรถยนต์
โดยในปี 2565 ออร์บทิ ดิจทิ ลั มีแผนพัฒนา
มือสอง มีการนำ�เสนอบริการแบบครบวงจรตั้งแต่
3 โครงการสำ�คัญ ได้แก่
ต้นจนจบสำ�หรับลูกค้าและดีลเลอร์รถยนต์มือ
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สองทุกราย ตั้งแต่การตรวจสภาพรถยนต์ การ
ระบบสมาชิกสำ�หรับลูกค้าของ                                 
โอนกรรมสิทธิ์ ไปจนถึงบริการทางด้านสินเชื่อ 3.
OR ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก Blue Card     
Freshket แพลตฟอร์มจำ�หน่ายวัตถุดิบครบวงจร
และสมาชิกของพันธมิตรธุรกิจ ให้
สำ�หรับกลุ่มผู้ประกอบการ HoReCa (โรงแรม ร้าน
สามารถเชื่อมต่อและนำ�ข้อมูลมาใช้ ให้
อาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ที่มีเทคโนโลยีทัน เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด 2.โครงการการพัฒนาดิจิทัลแพลต
สมัยเป็นหัวใจสำ�คัญในการบริหารจัดการระบบอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ ฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยแนวคิดที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ ไว้
ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� ปัจจุบัน Freshket มีสินค้าทั้งของสดและของแห้ง
ในแอปเดียว และ 3.โครงการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ระหว่าง OR และ
ให้เลือกกว่า 7,000 รายการ มีผู้ ใช้งานกว่า 10,000 ราย
พันธมิตรธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม
4. GoWabi แพลตฟอร์มชั้นนำ�ของไทยที่ รวบรวมทุก
ของธุรกิจ OR และพันธมิตรโดยการผนวกสินค้าและบริการ  รวมถึง
สิ่งอย่างเกี่ยวกับบริการทางด้านความงามและ
ระบบงานแบ็กออฟฟิศให้เข้าไปอยู่ภายใต้ โออาร์ดิจิทัล
สุขภาพไว้ ในที่เดียว โดยผู้ ใช้สามารถหาข้อมูล ดู
และ กลุ่มพลังงาน ที่ ได้ลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อ
ส่วนลด จองเวลา และจ่ายเงินออนไลน์ ได้อย่าง
ประกอบการระบบบริการน้ำ�มันเชื้อเพลิงอากาศยาน สนามบินอู่
ง่ายดาย สอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ
ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยบริษัท โกลเบิลแอโร่
ของโออาร์ นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วย                                            แอสโซซิเอทส์ จํากัด (GAA) กิจการร่วมค้าของบริษัท บริการเชื้อ
ให้ผู้ให้บริการบน GoWabi กว่า 1,000 รายสามารถ                                                    เพลิงการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BAFS) และโออาร์ที่ถือหุ้นใน
บริหารจัดการธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 5. Protomate    ผู้
สัดส่วน 45% รวมถึงยังตั้งบริษัทร่วมทุน ในนามบริษัท Phnom Penh
พัฒนาฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี AI สัญชาติไทย ที่
Aviation Fuel Service Co., Ltd. (PPAFS) ซึ่ง PPAFS ได้ลงนาม
ได้ประยุกต์นำ�เทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาสินค้า
ในสัญญาสัมปทานร่วมกับบริษัท Cambodia Airport Investment
อิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกทีมประกอบไปด้วยวิศวกร
Company Limited (CAIC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ ได้รับสัมปทานการพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณ์ทำ�งานที่องค์กร
สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญจากรัฐบาลกัมพูชา
เทคโนโลยีชั้นนำ�ของโลก และมีเป้าหมายในการ
เพื่อเป็นการมอบสิทธิให้แก่ PPAFS ในการเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเดิน
ระบบบริการเติมน้ำ�มันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ สนามบินนานาชาติ
ทางและการขนส่ง
แห่งใหม่ในกรุงพนมเปญ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง SG HoldCo,
และรายที่ 5 ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้แก่ Hungry
บริษัท China National Aviation Fuel International Holdings Limited
Hub บริษัทสตาร์ทอัปสัญชาติไทย แพลตฟอร์มจอง
(CNAF) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัท Total Energies
ร้านอาหารและโรงแรมชั้นนำ�ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2017 ภายใต้ โมเดล ‘ข้อ Marketing (Cambodia) Co., Ltd. (TOTAL) บริษัทในกลุ่มของบริษัท
เสนอพิเศษในการจองร้านอาหารแบบคุมงบได้’ เพื่อตอบโจทย์
Total Energies จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทั้ง 3 บริษัทจะถือหุ้นใน
ความต้องการลูกค้าร้านอาหาร และส่งเสริมให้ร้านอาหารสามารถ
สัดส่วนเท่ากัน ในสัดส่วน 33.33%.

‘‘หลังจากโออาร์ปรับโครงสร้าง และเดินหน้า
วิสัยทัศน์ ใหม่ภายใต้ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุก
การเติบโต ร่วมกัน” ได้ทุ่มงบประมาณลงทุน
200,000 ล้านบาทในระยะ 10 ปี (ปี 25632573) จากแนวคิดความเชื่อที่ว่า ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก
องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวและพลิกโฉม นำ�โมเดล
ทางธุรกิจและนวัตกรรมใหม่มาใช้ และประสาน
ความร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าสู่การเติบโตให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสรรค์ชุมชนที่น่าอยู่ และ
รักษาสิ่งแวดล้อมคงอุดมสมบูรณ์’’

ประกาศ
เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกวิสามัญ
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำาปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗
-----------------------อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๓๘/๑ และ ๓๙ แห่งข้อบังคับสมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เลขาธิการโดยอนุมตั คิ ณะกรรมการอำานวยการในการประชุม ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศเรียกประชุม
สมาชิกวิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำาปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สมาคมนิสิต
เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามนัยข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับสมาคม
ทั้งนี้ สมาชิกวิสามัญที่จะเข้าร่วมประชุมสมาชิกวิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำาปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่
๕ กันยายน ๒๕๖๕ จะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสมาคมได้ลงชื่อในทะเบียนสมาชิกของสมาคมฯ
อนึ่ง หากสมาชิกประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ขอได้ โปรดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม
-๔ กันยายน ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม)
เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หมายเหตุ หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โทร. ๐๒-๒๑๕๓๔๘๘, ๐๒-๒๑๕๖๒๐๓ หรือ office@chula-alumni.com
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เศรษฐกิจ 7

อ่1ส.ค.LPGถั
วม!ก๊ง15กก.เฉี
าซ-ไฟพาเหรดขึ
น
้
ราคา
ยด400บ./กฟผ.ยันJDAหยุดผลิตไม่กระทบ
ไทยโพสต์ • อ่วม! 1 ส.ค. ก๊าซหุงต้ม-ค่าไฟพาเหรดขึ้นราคา
แอลพีจีเพิ่มขึ้นอีก 1 บาท ส่งผลให้ถัง 15 กก. ขยับขึ้นเฉียด 400
บาทต่อถัง ด้าน ‘กฟผ.’ กาง 5 แผนรับมือแหล่งก๊าซธรรมชาติ
JDA-A18 หยุดจ่ายก๊าซ 1-14 ส.ค.นี้ ยังไม่กระทบไฟใต้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน บริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง.
วันที่ 1 ส.ค.นี้ ราคาก๊าซหุงต้ม ที่ ให้ทยอยปรับราคาก๊าซแอลพีจี
หรือแอลพีจี จะปรับขึ้นอีกกิโล ขึน้ 3 เดือนตัง้ แต่ ก.ค.–ก.ย. โดย
กรัม (กก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ เดือน ก.ย.ที่จะถึงนี้จะขยับขึ้น
ก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. ปรับ เป็น 408 บาทต่อถัง 15 กก.
ขึ้นอีก 15 บาท หรือราคาขยับ
สำ�หรับการปรับขึ้นราคา
ขึ้นเป็น 393 บาทต่อถัง จาก ก๊าซหุงต้มดังกล่าวนั้น เพื่อลด
ปัจจุบันอยู่ที่ 378 บาท ราคา ผลกระทบกองทุ น น้ำ � มั น เชื้ อ
นี้ ไม่นับรวมค่าขนส่งบริการ ซึ่ง เพลิงทีป่ จั จุบนั ยังติดลบ 115,045
เป็ น ไปตามมติ ค ณะกรรมการ ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำ�มัน

ติดลบ 75,573 ล้านบาท และ
บัญชีก๊าซแอลพีจีติดลบ 39,472
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สำ�หรับ
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยรั ฐ ได้ ช่ ว ยเหลื อ
ส่ ว นลดค่ า ซื้ อ ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ผ่ า น
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท
ต่อคนต่อ 3 เดือน มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.65
และหลังจากวันที่ 30 ก.ย.นี้จะ
มาพิจารณาสถานการณ์อีกครั้ง
นอกจากนี้ในวันที่ 1 ส.ค.
65 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมที่
จะแถลงผลการพิ จ ารณาอั ต รา

ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟ
ที) งวดใหม่ (ก.ย.-ธ.ค.65) เบื้อง
ต้นบอร์ด กกพ.มีมติขึ้นค่าเอฟ
ทีใหม่ อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อ
หน่วย หรือเพิม่ ขึน้ 68.66 สตางค์
ต่อหน่วย ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้า
ที่ประชาชนต้องจ่ายงวดใหม่อยู่
ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย จากเดิม
ประมาณ 4 บาท แต่ถือเป็น
อัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดตั้งแต่มีการ
จัดเก็บมา
นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รอง
ผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สศอ.จับมือธปท.
ผุดMPIรายภาค!

กิตติ เพ็ชรสันทัด

หวังหาเงินเข้าองค์กร

มอบเงินบริจาค • นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่ม
ทรู และนายฤทธิชัย ภูมิอมร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ธุรกิจผลิต
และขายอาหารสัตว์บกภาคเหนือเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคที่ ได้จากประชาชนและลูกค้า จำ�นวน
2,798,000 บาท ให้สมาคมสหพันธ์ช้างไทย นำ�ไปช่วยเหลือควาญและช้างผ่าน โครงการ ‘คนไทย
รักช้าง’ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและสุขภาพของช้างเลี้ยง จำ�นวน 223
ปางทั่วประเทศ.

เหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และภาคใต้” นายทองชัย
กล่าว
อย่างไรก็ดี ได้มีการ
พิ จ ารณาโครงสร้ า งอุ ต สาห
กรรมในแต่ละภูมิภาค กำ�หนด
กรอบตัวอย่างโรงงานอุตสาห
กรรมที่เหมาะสม และคัด
เลือกวิธีการในการจัดทำ�ดัชนี

ผลผลิ ต อุ ต สาหกรรมรายภู มิ
ภาคที่สอดคล้องกับการจัดทำ�
ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรมใน
ปัจจุบัน โดย สศอ. และ ธปท.
จะนำ � ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาห
กรรมรายภู มิ ภ าคที่ ผ่ า นการ
ปรับปรุงและพัฒนาแล้ว รวม
ถึงผลการวิเคราะห์ เพื่อใช้ประ
โยชน์ ร่ ว มกั น เป็ น การภายใน

สำ�หรับหน่วยงานทางเศรษฐกิจ
ที่ สำ � คั ญ เป็ น ลำ � ดั บ แรกก่ อ น
จากนั้ น จะนำ � เสนอต่ อ คณะ
กรรมการดั ช นี อุ ต สาหกรรม
เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะสำ�หรับการปรับ ปรุงและ
ดำ � เนิ น การเผยแพร่ เ พื่ อ ใช้
ประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น ทางการ
ต่อไป.

ดาวโจนส์พุ่ง SET ต้องตาม

ในช่วงที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐดิ่งลงจนแทบหลุด
ต่ำ�กว่า 31,000 จุด แต่มาภายหลังกลับดีดตัวกลับขึ้นมาอยู่ใกล้
33,000 จุดได้อีก โดยล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ดีด
ตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 วันทำ�การ บวกไปถึง 1,083.55 จุด ทำ�ให้ดัชนี
ดาวโจนส์ขึ้นมายืนที่ 32,845.13 จุดแล้ว นี่คือการคาดผิดของ
บรรดาสถาบันต่างๆ ในสหรัฐ เพราะก่อนหน้าต่างกลัวเฟดจะปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 1% แต่ผลออกมาเฟดปรับขึ้น 0.75% ก็ผิด
การคาดหมาย ซึ่งความจริงก็ไม่ได้ผิดจากการคาดหมายว่าเฟด
จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้น แท้จริงแล้วเป็นเพราะมีการคาดหมาย
ผิดจากการประเมินผลว่า GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐจะเป็น
บวก แต่ผลออกมาจริงกลับยังติดลบ 0.9% ซึ่งเป็นการติดลบต่อ
เนื่องจากไตรมาสแรกที่ติดลบไปแล้ว 1.6% ทำ�ให้มองกันว่า
เศรษฐกิจสหรัฐกำ�ลังเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว เฟดจึงต้องลดการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการสกัดเงินเฟ้อลง ที่ว่าคาดผิดก็มีทั้งทางมอร์
แกนฯ ที่คาดว่า GDP ไตรมาส 2 จะบวก 1.4% และโกลด์แมน
แซคส์ที่คาดว่าจะบวก 1% แต่ผลจริงออกมาลบ 0.9% จึงเป็นการ
คาดผิด
เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐดูจะถดถอย เฟดก็ต้องชะลอการขึ้น
ดอกเบี้ยแรงทันที จึงกลายเป็นเรื่องที่คาดผิดกันอีกมาก แต่ผลจาก
เฟดไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยสูงทำ�ให้นักลงทุนคลายความวิตก จึงกลับ
เข้าลงทุนในตลาดหุ้นมาก ดัชนีดาวโจนส์ก็เลยขยับสูงขึ้น ดังนั้น
เมื่อมาดูทางด้านตลาดหุ้นไทยที่เล่นตามกระแสดาวโจนส์มาโดย
ตลอด เผอิญในช่วง 3 วันที่ผ่านมาที่
ดาวโจนส์บวกไปกว่า 1,000 จุด ตลาด
หุ้นไทยกลับปิดตลาดยาว 4 วัน ทำ�ให้
ดัชนีตลาดยังไม่ได้ตอบรับกับสภาวการณ์
ที่เกิดขึ้น จึงมองว่าตลาดที่จะเปิดมาใน
สัปดาห์นี้คงต้องเร่งเครื่องวิ่งตามกระแส ดอลลารสหรัฐ
ตลาดโลกต่อไป ซึ่งความจริงคงไม่ใช่แค่
ยูโร
การวิ่งตามตลาดโลก แต่ความจริงก็คือ
ปอนดสเตอรลิง
เยน (100 เยน)
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่ยังมี
หยวนจีน
ราคาที่ต่ำ�กว่าความเป็นจริงมาก เมื่อผล
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ
ประกอบการของธุรกิจในไตรมาส 2 ก็
ออกมาดีต่อเนื่องจากไตรมาสแรก ก็เป็น
เหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้ตลาดต้องปรับสูงขึ้น
อยู่แล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาตลาดถูกการ
ทองแทง
ทองรูปพรรณ
เก็งกำ�ไรกดมาโดยตลอด ทำ�ให้ดัชนีจึง
ที
่มา : สมาคมคาทองคำ
อยู่ระดับต่ำ�ไปด้วย แต่นักลงทุนต่างชาติ

พระรามเก้า • “ขสมก.” เดิน
หน้าเร่งทำ�แผนพัฒนาพื้นที่เชิง
พาณิชย์ของอู่รถเมล์ ลุยหาราย
ได้เข้าองค์กร ปักธงแผนเสร็จ
ธ.ค.นี้ ผุดป้ายรถเมล์เหมือนใน
ต่างประเทศ หวังสร้างมิติใหม่
ให้ ผู้ โ ดยสารไม่ เ บื่ อ การรอรถ
เมล์
นายกิตติกานต์ จอมดวง
จารุวรพลกุล ผู้อำ�นวยการองค์
การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
เปิดเผยแผนการนำ�ที่ดินของอู่
จอดรถเมล์ ขสมก.ในรูปแบบ
โครงการผสมผสาน (มิกซ์ยูส)
ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างทำ�แผน
ศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
นำ�ไปพัฒนาต่อได้ ซึ่งเบื้องต้น
มองว่าไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นที่ดิน
ของ ขสมก.อย่างเดียว ได้แก่
อู่มีนบุรี, อู่บางเขน และอู่วัดไร่
ขิง เป็นต้น เมื่อพัฒนาแล้วจะ
สามารถหารายได้เข้ามาในองค์กร
ได้ โดยการศึกษาดังกล่าวแล้ว
เสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้า
นี้ มี แ นวคิ ด จะพั ฒ นาแค่ อู่ ข อง
ขสมก. แต่ปัจจุบันหลังจากที่ ได้
มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั น พบว่ า จะมี
การพั ฒ นาอู่ ทั้ ง หมดที่ อ ยู่ ใ น
ความรับผิดชอบของ ขสมก.
รวมไปถึงอู่ที่ ได้มีการเช่าอยู่ ใน

‘พาณิชย์’ ลุยเจรจาซื้อปุ๋ยออนไลน์

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายก
รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้สง่ั การให้กรมและทูตพาณิชย์ทั่ว
โลก จัดทำ�บัญชีผู้ส่งออกปุ๋ยว่ามีรายใด อยู่ประเทศไหน และ
จัดส่งรายชื่อให้กับผู้นำ�เข้าปุ๋ยของไทย ซึ่งล่าสุดกรมได้รวบรวม
รายชื่อผู้ส่งออกปุ๋ยมาได้แล้วประมาณ 100 ราย จากกว่า 20
ประเทศ และกำ�หนดจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ในช่วง
ปลายเดือน ส.ค.2565 เพื่อเพิ่มซัพพลายปุ๋ยในประเทศ และแก้
ปัญหาปุ๋ยให้กับเกษตรกร

โฮมโปรฟุ้ง Q2/65 กำ�ไรโต 6%

ขสมก.ลุยพัฒนา3พื้นที่

เจาะข้อมูลเชิงลึก
พระราม 6 • นายทองชัย
ชวลิตพิเชฐ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก
งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
(สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ได้ ร่ ว มกั น จั ด ทำ � ดั ช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ราย
ภูมิภาค โดยจะใช้เป็นเครื่องชี้
วัดภาวะเศรษฐกิจและติดตาม
ความเคลื่อนไหวสถานการณ์
อุ ต สาหกรรมรายภู มิ ภ าคใน
เชิงลึกเป็นประจำ�ทุกเดือนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
“ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาห
ก ร ร ม ร า ย ภู มิ ภ า ค จ ะ เ ป็ น
ข้ อ มู ล สำ � คั ญ หนึ่ ง ในการใช้
ประโยชน์ ในเชิงรุกสำ�หรับการ
วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อ
กำ�หนดทิศทางหรือนโยบายที่มี
ประสิทธิภาพ ทันท่วงที และ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของภูมภิ าคในการวิเคราะห์การ
เปลี่ ย นแปลงเหตุ ก ารณ์ แ ละ
นโยบายสำ�คัญทางเศรษฐกิจที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจรายภูมิภาค
โดยในระยะแรกการจั ด ทำ �
ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
เชิ ง พื้ น ที่ เ ป็ น รายภู มิ ภ าคจะ
นำ�ร่อง 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาค

กล่าวว่า กฟผ.ได้เตรียมความ
พร้อมจากกรณีแหล่งก๊าซธรรม
ชาติ ใ นพื้ น ที่ พั ฒ นาร่ ว มไทยมาเลเซีย (JDA-A18) ของ บมจ.
ปตท. มีกำ�หนดซ่อมบำ�รุงรักษา
ประจำ�ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1-14 ส.ค.
นี้ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งจ่ายก๊าซ
ให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา
ได้ตามปกติ โดยให้ โรงไฟฟ้าจะนะ
เปลี่ยนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า
จากก๊ า ซมาใช้ นำ้ � มั น ดี เ ซลทด
แทน และเตรียมพร้อมมาตรการ
5 ด้าน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการ
ใช้ ไฟฟ้าของประชาชน.

1

ปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มองหาหาก
พื้นที่ ไหนที่มีศักยภาพจะนำ�ไป
พัฒนาให้หมด แต่การพัฒนา
นั้นจะต้องมีการศึกษาเชิงลึกว่า
แต่ละพื้นที่จะสามารถพัฒนาให้
เป็นรูปแบบใดได้บา้ ง มองว่าเมื่อ
แผนแล้วเสร็จ จะทำ�ให้ ขสมก.
นำ � ไปสู่ ค วามพร้ อ มในการให้
บริ ก ารประชาชนเพื่ อ รองรั บ
การเชื่ อ มต่ อ การเดิ น ทางให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
นายกิ ต ติ ก านต์ ก ล่ า วต่ อ
ว่า พื้นที่ที่จะพัฒนาอาจจะไม่
ได้ เ ป็ น ร้ า นค้ า ขายของเพี ย ง
อย่างเดียว เรามองว่าอาจจะ
เป็นที่พักผ่อน (Rest Area) ที่
ให้ประชาชนมีความสุขกับการ
นั่งรอรถเมล์ กรณีที่ผู้ปกครอง
มารอรับลูก ก็สามารถที่จะนั่ง
รอบริเวณดังกล่าวที่มีร้านกาแฟ
ชมวิวทิวทัศน์ ได้ ขณะเดียวกัน
ขสมก.ยั ง มี แ ผนที่ น อกเหนื อ
จากการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นอู่ จ อด
รถเพียงอย่างเดียว ขณะนี้ยังมี
แผนพัฒนาศาลาที่พักผู้ โดยสาร
ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของ ขสมก. เช่น อู่บางเขน มี
ศั ก ยภาพที่ ส ามารถพั ฒ นาให้
มีความสวยงามเหมือ นในต่ า ง
ประเทศ ที่ ไม่ใช่เป็นแค่ป้ายรถ
เมล์ ให้คนนั่งรออย่างเดียว.

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.โฮม
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เปิดเผยว่า ผลการดำ�เนินงาน
ในไตรมาสนี้บริษัทมีรายได้รวม 17,307.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
353.26 ล้านบาท หรือ 2.08% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดย
รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้าเพิ่มขึ้น 1.02% จากการเปิดสาขา
ใหม่ที่ โฮมโปรบางนา กม.1 ในไตรมาส 4 ปี 64 และการฟื้นตัว
ของการบริโภคในภูมิภาคที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบางส่วน
และการผลักดันยอดขายโดยการจัดงาน Homepro Super Expo
และทางออนไลน์

3

4

5
6

วันหยุดยาวคนแห่ ใช้รถไฟเพียบ

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
(ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่สาม
ของช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่
28-31 กรกฎาคม 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวม
จำ�นวน 809,962 คน ลดจากวันที่ 29 ก.ค.65 จำ�นวน 38,789
คน หรือลดลง 4.57% แต่มากกว่าประมาณการ 146,074 คน
หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 22.00 (ประมาณการวันที่ 30
ก.ค.65 จำ�นวน 663,888 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำ�นวน 58,448 คน
และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง) จำ�นวน 751,514 คน

เจียไต๋ส่ง ‘ฟาร์มอินโน’ หนุนเกษตรอัจฉริยะ

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท
เจียไต๋ จำ�กัด เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ตอบโจทย์ โซลูชัน
ทางการเกษตรภายใต้ชื่อแบรนด์ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” ซึ่ง
เป็นกุญแจสำ�คัญของเจียไต๋ ในการก้าวสู่การเป็นโซลูชัน โพรไว
เดอร์ พร้อมจับมือพันธมิตรบริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรชั้น
แนวหน้า ชูไฮไลต์นวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ
และแพลตฟอร์มชุมชนคนเกษตร พร้อมสร้างแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ โดยมีกูรูแนะนำ�ข้อมูลการเพาะปลูก สินค้า และบริการ
ทางการเกษตรครบในที่เดียว

แนะกำ�หนดให้อี 20 เป็นน้ำ�มันเกรดพื้นฐาน

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ นายกสมาคมเอทานอลจากมัน
สำ�ปะหลัง กล่าวว่า สมาคมเตรียมหารือกระทรวงพลังงาน เพื่อ
เสนอให้รัฐกำ�หนดให้แก๊สโซฮอล์ อี 20 เป็นน้ำ�มันเกรดพื้นฐาน
ในกลุ่มน้ำ�มันเบนซิน และให้ยกเลิกการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 รวม
ทั้งเพิ่มส่วนต่างราคาแก๊สโซฮอล์ อี 20 กับแก๊สโซฮอล์ 95 มาก
ขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้แก๊สโซฮอล์ อี 20 ซึ่งจะช่วยลดการนำ�เข้า
น้ำ�มันจากต่างประเทศ และช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศได้
อย่างยั่งยืน

อสังหาริมทรัพย์ ไม่ดี แต่
SPALI กลับมีการเติบโต
ดีมากจากปี 2563 ที่มี
กำ�ไรอยู่ที่ 4,251.23 ล้าน
บาท มาปีกลาย (2564)
กลับมีกำ�ไรเพิ่มถึงระดับ
7,070.32 ล้านบาท กำ�ไร
เพิ่มมากถึง 66.31% ก็
ไม่ธรรมดาจริงๆ มาปี
2565 ยังพบว่าไตรมาส
คงมองเห็นจุดนี้จึงได้ทยอยกลับมาซื้อหุ้นเพิ่ม มองออกว่าลงทุนช่วง
แรก SPALI ก็ทำ�กำ�ไร
นี้คุ้มค่ามากแน่นอน หากนักลงทุนไทยโดยเฉพาะกองทุนยังมองไม่
ได้สูงที่ 1,177.82 ล้าน
ออกก็คงจะพลาดจังหวะการลงทุนที่ดีไป ควรกลับมาทบทวนให้ดีๆ
บาท กำ�ไรยังเพิ่มจากช่วง
จะได้ ไม่พลาดจังหวะการลงทุนที่ดีต่อไป.
เดียวกันของปีก่อนถึง 58.93% เป็นการบอกให้รู้ว่าปี 2565 SPALI
ทำ�ให้มีเหตุผลได้มากกว่า ก็บอกได้เลยว่าต้องใช้ผลประกอบการ
ยังคงทำ�กำ�ไรได้มากกว่าปี 2564 แต่ในที่นี้แค่ประเมินในระดับต่ำ�ๆ
หุ้นเด่นประจำ�สัปดาห์
จริงในปัจจุบัน และอนาคตมาประเมิน
ว่าให้ปี 2565 ยังคงมีกำ�ไรในระดับปีก่อน ซึ่งก็มีกำ�ไรต่อหุ้นที่ 3.63
ให้กลับไปดูผลประกอบการของ KTB ว่าเป็นอย่างไร หาก
บาท เมื่อมาคำ�นวณราคาหุ้นด้วยค่าพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้ราคาที่
KTB การที่ราคาหุ้น KTB ขยับขึ้นมาอยู่ระดับ 15.90 บาท
ย้อนกลับไปดูผลประกอบการปี 2563 ที่ KTB มีกำ�ไรตกต่ำ�มาก
นักเก็งกำ�ไรส่วนใหญ่จะคิดว่าราคาขึ้นมาสูงเกินไปแล้ว เพราะเมื่อ ที่สุด จะพบว่ามีกำ�ไรแค่ 16,731.58 ล้านบาท กำ�ไรต่ำ�อย่างนั้นคิด 36.30 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 19.40 บาท ก็จะ
กลับไปดูราคาที่เคยอยู่ต่ำ�ที่ 10 บาท จะคิดว่าราคาขยับขึ้นมา 59% แล้วราคาหุ้นก็ไม่ควรอยู่ต่ำ�กว่า 12 บาท มาปีกลาย (2564) กำ�ไร มี up side ได้อีกมากถึง 87.11% เป็นการบอกให้รู้ว่าราคาหุ้นยัง
จึงมองว่าราคาขึ้นมามากก็คงเป็นการใช้ความรู้สึกในการพิจารณา เพิ่มมาอยู่ที่ 21,588.29 ล้านบาท กำ�ไรเพิ่ม 29.03% ก็ยังเป็นกำ�ไร ต่ำ�มาก เหมาะกับการลงทุน เพราะแค่เงินปันผลก็ได้สูงที่ 6.44%
แล้ว ส่วนมูลค่าหุ้นตามบัญชีปัจจุบันก็อยู่สูงกว่าหุ้นในตลาด เพราะ
เท่านั้น เพราะเมื่อมาพิจารณากันให้ดีๆ ยังคงพบว่าราคาหุ้นใน
ที่อยู่ต่ำ�กว่าปกติ จึงต้องมาดูว่าปี 2565 นี้เป็นอย่างไร พบว่าครึ่ง
มีมูลค่าที่ 22.22 บาท จึงทยอยลงทุน
ระดับนี้ยังเป็นราคาที่ต่ำ�มาก และยังต่ำ�กว่าความเป็นจริงมากอีก
ปีแรก KTB ทำ�กำ�ไรได้แล้ว 17,138.74 ล้านบาท กำ�ไรเพิ่มจาก
SPRC SPRC อาจไม่ใช่หุ้นที่มีความโดดเด่นมากนัก เพราะ
ด้วย นั่นแสดงว่าราคาที่เคยอยู่ต่ำ�ที่ 10 บาทเป็นราคาที่ถูกกดจน
ช่วงเดียวกันของปี 2564 มากถึง 47.88% นี่คือสัญญาณที่ดีของ
บิดเบือนจากความเป็นจริง จึงไม่เหมาะที่จะนำ�มาคิดเปรียบเทียบ
ธนาคาร คาดว่าตลอดปี 2565 KTB คงจะทำ�กำ�ไรรวมได้มากกว่า ราคาก็ยังผันผวนในแดนต่ำ� นั่นคงมาจากการดูผลประกอบการ
ในช่วง 2-3 ปีก่อนที่ SPRC ยังมีผลการดำ�เนินงานขาดทุน โดย
แต่อย่างใด เมื่อเป็นเช่นนี้ควรนำ�เอาอะไรมาเป็นสิ่งประเมินที่จะ
30,000 ล้านบาท ก็จะมีกำ�ไรต่อหุ้นที่ 2.15 บาท ดังนั้นเมื่อมา
ประเมินราคาที่เหมาะสมด้วยค่าพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้ราคา ปี 2562 ขาดทุน 2,808.70 ล้านบาท มาปี 2563 ยิ่งขาดทุนมาก
น 6,004.84 ล้านบาท ดูแค่นี้ก็น่าตกใจแล้ว แต่นั่นเป็นผลมาจาก
27/7/65 ที่ 21.50 บาท แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 15.90 บาท จึงยัง เป็ราคาน้
ำ�มันในตลาดโลกตกต่ำ�ลง ธุรกิจจึงมีผลขาดทุน มาปี 2564
มี up side ได้อีกมากถึง 35.22% โดยยังจะได้เงินปันผล
ในระดับสูงที่ 4.28% ด้วย จึงเป็นการบอกให้รู้ว่าราคาหุ้น ราคาน้ำ�มันมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำ�ให้ปี 2564 ที่ผ่านมา SPRC
1,576.41 ปัจจุบันยังต่ำ�กว่าราคาที่เหมาะสมอยู่มาก ยิ่งไปดูมูลค่าหุ้น พลิกกลับมามีกำ�ไรทันทีถึง 4,746.46 ล้านบาท หลายคนคงยังไม่
ซื้อ
ขาย
ตามบัญชีของ KTB ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 25.86 บาทด้วยแล้ว ก็ เชื่อว่าจะมีกำ�ไรต่อได้อีก แต่เมื่อมาดูผลในต้นปี 2565 จะพบว่า
36.16
36.89
59,390.21 ยิ่งมั่นใจได้ว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำ�เกินจริงมาก จึงน่า ราคาน้ำ�มันยังสูงขึ้น SPRC ก็สามารถทำ�กำ�ไรไตรมาสแรกปี 2565
36.79
37.91
ได้มากถึง 5,284.37 ล้านบาท กำ�ไรยังเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปี
ลงทุน
43.28
44.89
26.27
27.39
2564 มากถึง 143.47% และยังเป็นกำ�ไรที่มากกว่าปี 2564 ทั้งปี
SPALI ใครที่คิดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังไม่น่า
5.11
5.50
สนใจ คงต้องกลับไปทบทวนใหม่ เพราะขณะนี้ธุรกิจกำ�ลัง อีกด้วย จึงคาดว่าปี 2565 SPRC คงจะทำ�กำ�ไรรวมได้ถึง 1.5 หมื่น
ประเภทนักลงทุน ซื้อ
ขาย
สุทธิ
มีการฟื้นตัวมากขึ้น ยิ่งมีการปลดล็อกเปิดประเทศจะทำ�ให้ ล้านบาท จะมีกำ�ไรต่อหุ้นที่ 3.46 บาท เมื่อใช้พีอี 10 เท่าคำ�นวณ
ธุรกิจกลับมาดำ�เนินการได้ตามปกติ และลูกค้าต่างประเทศ จะได้ที่ 34.60 บาท แต่ราคาในตลาดยังอยู่แค่ 11.70 บาท จึงมี
6,020.99 5,401.94 +619.05
นักลงทุนสถาบัน
ก็สามารถเดินทางเข้ามาทำ�ธุรกรรมการโอนได้ตามปกติ จึง up side ได้อีกมากถึง 195.73% หรืออีกเกือบ 2 เท่าตัว จึงเป็นหุ้น
บัญชีบริษัทหลักทรัพย 4,809.71 5,237.92 -428.21
ซื้อ
ขาย
นักลงทุนตางประเทศ 27,823.33 25,352.98 +2,470.34
ที่น่าลุ้นส่วนต่ำ�ของราคามาก ส่วนเงินปันผลปีก่อนจ่าย 17% มาปี
มองว่าธุรกิจจะกลับมาเติบโตได้มากในปลายปี 2565 แต่
29,850 29,950
20,736.18 23,397.37 -2,661.19
นักลงทุนรายยอย
29,319 30,450
หากไปดูท่ี SPALI ซึง่ เป็นธุรกิจทีด่ ดู มี กี ารฟืน้ ตัวสูง เพราะดู 2565 กำ�ไรดีมาก น่าจะจ่ายอย่างน้อย 20% (ตามนโยบายธุรกิจจะ
จากผลประกอบการของปีก่อน (2564) ที่ใครก็คิดว่าธุรกิจ จ่ายไม่น้อยกว่า 50%) คิดแล้วจะได้ผลตอบแทน 5.92% น่าลงทุน.
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กีฬา 9

นักบิด‘ฮอนด้า’เหมาโพเดียมซูเปอร์สปอร์ต600
บุรีรัมย์ • “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ยอดนักบิดไทยจากฮอนด้า
เรซซิ่ง ไทยแลนด์ สร้างผลงานระดับมาสเตอร์ ผงาดคว้าชัยชนะซู
เปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ในศึกโออาร์ บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ แชมเปี้ยน
ชิพ สนาม 2 ขณะทีมเมทอย่าง “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ และ
“นิว” กฤชพร แก้วสนธิ พาเหรดขึ้นโพเดียมแบบเหมาทีมอย่างยิ่ง
ใหญ่ ที่ สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ ส่วนรุ่นใหญ่ ซูเปอร์ ไบค์ 1,000 ซีซี
ปรากฏ “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร จ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมจาก
รถดูคาติ คว้าแชมป์แบบเหนือชั้น
ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ โอ
อาร์ บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2022 สนาม 2 แข่งขัน
รอบไฟนอลเมื่อวันอาทิตย์ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่สนามช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
ไฮไลต์ของสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่การแข่งขันในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต
600 ซีซี ซึ่งมีนักบิดชั้นของไทยลงดวลความเร็วอย่างคับคั่ง โดย
เฉพาะ 3 นักบิดจาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ กับรถแข่ง Honda
CBR600RR นำ�โดย “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ เจ้าของหมายเลข
41, “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ หมายเลข 123 และ “นิว” กฤช

พร แก้วสนธิ หมายเลข 35
เกมเรซนี้ดวลกันอย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นเรซก่อนที่ชัยชนะจะตกเป็น
ของนครินทร์ ที่ ไล่แซงช่วง 2 รอบสุดท้ายอย่างสุดมันส์ เข้าป้ายเป็นคัน
แรกด้วยเวลา 20 นาที 12.322 วินาที คว้าแชมป์แรกในฤดูกาลนี้ให้กับ
ตนเองได้สำ�เร็จ ขณะที่ทีมเมทอย่างภาสวิชญ์และกฤชพร ตามเข้าป้าย
ในอันดับ 2-3 ตามหลังเพียงคนละ 0.134 วินาที และ 0.466 วินาที
ส่วนการแข่งขันรุ่นใหญ่ ซูเปอร์ ไบค์ 1,000 ซีซี ปรากฏ “ติ๊งโน๊ต”
ฐิติพงศ์ วโรกร จ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมจากพีเอสจีเอ ดูคาติ พีที
ที ลูบริแคนท์ นก จูนเนอร์ ติ๊งโน๊ต เรซซิ่ง ที่ออกตัวตำ�แหน่งโพล ใน
รอบแข่งขัน “ติ๊งโน๊ต” นักบิดหมายเลข 100 ก็ยังทำ�ผลงานยอดเยี่ยม
เข้าเส้นชัยอันดับ 1 คว้าแชมป์สบายๆ เฉือนคู่แข่งคนสำ�คัญอย่าง “ซุป”
อนุชา นาคเจริญศรี จากยามาฮ่า บริดจสโตน อนุชา เรซซิ่ง ทีม ที่ออก
สตาร์ทอันดับ 2 ได้ ส่วนอันดับที่ 3 เป็นของ “ปาร์ค” พาทิศ ชูประเทศ
จากจัสต์คาร์ เรซซิ่ง ทีม ที่ออกตัวอันดับ 3
ทั้งนี้ การแข่งขันโออาร์ บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ
2022 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายนนี้ ที่สนามช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เช่นเคย.
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‘พัชรินทร์-ภวิชญ์’ แชมป์ไทยแลนด์ฯ หน 2

ฮอนด้าเหมา • “ฮอนด้า” เหมาโพเดียม ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี
โดย 3 นัดบิด ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูว
ภัทร์ (41) “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ (123) และ “นิว” กฤชพร
แก้วสนธิ (35) พาเหรดขึ้นโพเดียม อันดับ 1-2-3 ในการแข่งขันโอ
อาร์ บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ สนาม 2 ที่นามช้างฯ จ.บุรีรัมย์ เมื่อ 31
ก.ค.ที่ผ่านมา.

เช็กVAR,ตรวจ3สนามน้องใหม่ ไทยลีก1

ลำ�ปาง • เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่าน
มา ณ สนามกีฬาจังหวัดลำ�ปาง หนองกระทิง
ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประ
เทศไทยฯ จัดการทดสอบระบบ VAR สำ�หรับทีม
น้องใหม่ของไทยลีก 1 เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับ
การแข่งขันในฤดูกาล 2022/23
ลำ�ปาง เอฟซีเป็นหนึ่งในทีมที่ ได้สิทธิ์เลื่อน
ชั้นขึ้นมาเล่นในศึก
รี โว่ไทยลีกฤดูกาล
2022/23ซึ่งจะใช้
สนามกีฬาจังหวัด
ลำ�ปาง หนองกระทิง
เป็นรังเหย้า
โดยล่าสุดฝ่าย
พัฒนาผู้ตัดสินได้
ทดสอบระบบความ
พร้อมต่างๆ เพื่อให้
ได้รับการอนุญาตใช้
งานตามระเบียบที่
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า วางเอาไว้
ซึ่งการทดสอบคือการจำ�ลองแมตช์ขึ้นมา
โดยเป็นการแข่งขันแมตช์อุ่นเครื่องระหว่างลำ�ปาง
เอฟซี กับกำ�แพงเพชร โดยแข่งขันกันทั้งหมด 4
ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 30 นาที
หลังจากนี้ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน

จะมีการทดสอบสนามแม่กวง สเตเดียม ของสโมสร
ลำ�พูน วอริเออร์ อีกหนึ่งสโมสรที่ ได้เลื่อนขึ้นมา
เล่นบนลีกสูงสุดอ ีกครั้งเมื่อมีการปรับปรุงเสร็จสิ้น
(ลำ�พูนส่งหนังสือขอใช้สนามสมโภชเชียงใหม่ 700
ปี เป็นการชั่วคราวระหว่างปรับปรุงสนามเหย้า)
ขณะที่สนามทะเลหลวง สเตเดียม ของ
สุโขทัย เอฟซี ที่กลับมาสู้ศึกร ี โว่ไทยลีกได้อีกครั้ง

‘ศฤงคาร’ปลื้มได้ร่วมทัพค้างคาวไฟ

สัญญาพาทีมสำ�เร็จตามเป้าหมาย

“เหน่ง”
ศฤงคาร พรหมสุภะ

“ผมมีความพร้อม 100% การปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมไม่มี
ปัญหา เพราะมีเวลาซ้อม มีเวลาเตรียมตัวที่ค่อนข้างนาน กับเป้า
หมายของผมตอนนี้คือต้องการพัฒนาฝีเท้าให้มากขึ้นเพื่อความ
สำ�เร็จของทีมที่วางเป้าหมายไต่อันดับไปที่เลขตัวเดียว และผมมี
เป้าหมายส่วนตัวคือ อยากกลับไปติดทีมชาติ หากผมได้รับโอกาส
ลงสนาม ทำ�ผลงานได้ และทีมมีผลงานได้ดี ผมอาจได้รับโอกาสรับ
ใช้ชาติอีกครั้ง” เจ้าเหน่งกล่าว
“เจ้าเหน่ง” กล่าวทิ้งท้ายด้วยคำ�ขอบคุณผู้ ใหญ่ที่ให้ โอกาส
ครั้งนี้ พร้อมให้คำ�มั่นว่าจะทุ่มเทและเต็มที่ทั้งการซ้อมและเกม
แข่งขัน ให้สมกับความไว้วางใจที่เลือกเข้ามาร่วมทีม สำ�หรับแฟน
บอลค้างคาวไฟ ขอฝากเนื้อฝากตัว และขอสัญญาจะเต็มที่ในทุก
นาทีที่ ได้รับโอกาสลงสนามแข่งขัน เพื่อพาทีมไปสู่ความสำ�เร็จตาม
เป้าหมายให้ ได้ ในฤดูกาลที่ใกล้จะเปิดฉากอีกไม่กี่วันนี้ และอย่าลืม
เข้ามาให้กำ�ลังใจ ติดตามเชียร์ ในสนามทั้งเกมเหย้าและเกมเยือน
ในทุกเกมแข่งขัน.

คล็อปป์ชื่นชมนูเนซรับมือคำ�วิจารณ์ ได้ดี
เลสเตอร์ • พลพรรคหงส์แดงเจาะเลือดหยดแรกของแมนเชสเตอร์ ซิ
ตี ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการ โดย ดาร์วิน นูเนซ ลงมาซัดให้
ลิเวอร์พูลของเจอร์เกน คล็อปป์ คว้าแชมป์คอมมูนิตีชิลด์หลังชัยชนะ 3-1 ที่
เลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
เกมคอมมูนิตีชิลด์ ไฮไลต์ ไปจับที่การเซ็นสัญญาแบบบิ๊กดีลในช่วง
ซัมเมอร์ โดยดาร์วิน นูเนซ ลุกจากม้านั่งสำ�รองมาเรียกจุดโทษให้ทีม
นอกจากนั้นยังยิงประตูแรกในแมตช์อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ย้ายมาจาก
เบนฟิกาด้วยค่าตัว 75 ล้านยูโร ขณะที่เออร์ลิง ฮาแลนด์ ของแมนเชสเตอร์
ซิตี ยังเงียบ
“เขาเยี่ยมทีเดียว” ค ล็อปป์กล่าวถึงนูเนซซึ่งโดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อน
ข้างมากจากผลงานในช่วงปรีซีซั่น “วันนี้พวกเราส่งบอลกันได้อย่างฉลาด
และเราเห็นดาร์วินเป็นหนึ่งในตัวอันตราย เขาหาพื้นที่เก่งและจบสกอร์ ได้
ดีด้วย”
“เราอยู่ในโลกที่ทุกคนถูกตัดสินตั้งแต่แรกเห็นซึ่งไม่เป็นประโยชน์
กับใครเลย แต่เราต้องอยู่กับมันและเขาจัดการกับมันได้ยอดเยี่ยมมาก เรา
อดทนและเรารู้ว่าเขาทำ�ได้ดี ผมชอบอิมแพ็กของเขาในวันนี้”
“บรรดาตัวสำ�รองที่ถูกส่งลงไปนั้นสร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้
ชัด” คล็อปป์กล่าว “สิ่งที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับวันนี้คือเด็กๆ ได้เรียนรู้ และ
ตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้ว”
เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์ โนลด์ ยิงให้ลิเวอร์พูลออกนำ�ในครึ่งแรก
ก่อนที่จูเลียน อัลบาเรซ ทำ�ประตูตีเสมอให้แมนเชสเตอร์ ซิตี ในนาทีที่ 70
การต่อสัญญาใหม่อีก 3 ปีของโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ ก็เป็นปัจจัยสำ�คัญ
อีกอย่างของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ และดาวเตะจากอียิปต์ก็ยิงลูกโทษที่จุด
โทษเข้าไปในนาทีที่ 83 หลังจากลูกโหม่งของนูเนซไปโดนมือรูเยนส์ ดิอาส
และในช่วงทดเวลาเจ็บ นูเนซกองหน้าตัวใหม่จากอุรุกวัยก็โหม่ง
ประตูปิดท้ายเป็นการทำ�ประตูในแมตช์อย่างเป็นทางการประตูแรกของเขา

ก่อนจะฉีกเสื้อฉลอง
ชัยชนะทำ�ให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะในคอมมูนิตีชิลด์แมตช์ประเพณี
ก่อนเปิดฤดูกาลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2006 พร้อมทำ�ให้ซีซั่นที่กำ�ลังจะ
เปิด จะเป็นการบี้กันอีกครั้งระหว่างสองทีมนี้
ในฤดูกาลที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ ซิตี เฉือนลิเวอร์พูล เพียงคะแนน
เดียว คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองเป็นสมัยที่สี่ใน 5 ฤดูกาลหลังสุด
“มันเป็นเรื่องดีสำ�หรับเขาที่ ได้เห็นความจริงในประเทศใหม่ ในลีก
ใหม่” เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี กล่าวถึงฮาร์แลนด์กับการ
สัมผัสฟุตบอลอังกฤษแมตช์แรก “เขาอยู่ที่นี่แล้ว วันนี้เขาไม่ทำ�ประตู แต่วัน
อื่นเขาจะทำ�ประตู”.

นักเตะลิเวอร์พูลฉลองชัยชนะในศึกเอฟเอ คอมมูนิตีชิลด์ หลังชนะแมน
เชสเตอร์ ซิตี 3-1 ในการแข่งขันที่คิง เพาเวอร์ สเตเดียม ในเมืองเลส
เตอร์ ประเทศอังกฤษ เป็นชัยชนะในรายการนี้ของลิเวอร์พูลครั้งแรก
นับตั้งแต่ปี 2006.
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‘ราชประชานุเคราะห์’ ซิว 3 แชมป์ฟุตซอลภาคเหนือ

นั้น เคยใช้งานระบบ VAR และได้รับการอนุญาต
ใช้งานตามระเบียบของฟีฟ่าอ ยู่แล้ว โดยฝ่ายพัฒนา
ผู้ตัดสินจ ะตรวจเช็กความพร้อมเพื่อให้ทั้ง 3 สนาม
เหย้าของทีมน้องใหม่มีความพร้อมมากที่สุดในการ
แข่งขันฟุตบอลรี โว่ไทยลีกฤดูกาล2022/23ที่
กำ�ลังจะเริ่มขึ้น.

สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวทัพ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี ที่
ขณะนี้ฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมในการสู้ศึกรี โว่
ไทยลีก 2022/23 ที่จะต้องเปิดสนามทะเลหลวง ต้อนรับการมา
เยือนของประจวบ เอฟซี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565
ล่าสุด “เจ้าเหน่ง” ศฤงคาร พรหมสุภะ แนวรับน้อง
ใหม่ของค้างคาวไฟ เปิดเผยว่า จากการร่วมซ้อมกับทีมและได้
เรียนรู้สไตล์ของโค้ชเดนนิส อมาโต เฮดโค้ชของสุโขทัย เอฟ
ซี ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ส่วนตัวมีความพร้อม
100% และจากการทำ�งานร่วมกับนักเตะทุกคนในทีม เชื่อว่า
ค้างคาวไฟมีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะลุยในศึกไทยลีกที่อีกไม่กี่วัน
จะเปิดฉากนี้ ได้ ทั้งนี้ มองว่าศึกรี โว่ ไทยลีก 2022/23 จะเป็น
ฤดูกาลที่มีการแข่งขันกันดุเดือดในทุกแมตช์ ดังนั้นสิ่งสำ�คัญ
คือการเตรียมให้ดีที่สุด โดยส่วนตัวได้วางเป้าหมายของตัวเอง
ให้เรียนรู้สไตล์การเล่นของโค้ช และทำ�งานร่วมกับเพื่อนร่วม
ทีมให้ดีที่สุด

กรุงเทพฯ • เทนนิสอาชีพ “ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 2
ประจำ�ปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬา
เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา
เป็นรอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช
จากขอนแก่น วัย 27 ปี มือวาง 1 ของรายการ และมืออันดับ 5 ของ
ไทย พกดีกรี 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31
ชนะ “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ จากกรุงเทพฯ วัย 20 ปี มือวาง 9 ของ
รายการ และมืออันดับ 18 ของไทย ทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18
ไป 2 เซตรวด 6-4, 6-2 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว รับเงินรางวัล 36,000
บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย 220 คะแนน ส่วนทรรศพร
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท คะแนนสะสม 140 คะแนน ทั้งนี้ นับ
เป็นแชมป์ประเภทที่ 2 ในรายการนี้ของพัชรินทร์ หลังจากได้แชมป์
ประเภทหญิงคู่ไปเมื่อวันที่ 30 ก.ค. โดยจับคู่กับศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ จาก
ปทุมธานี, ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “แมงปอ” ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์
หนุ่มระยอง วัย 22 ปี มือวาง 2 ของรายการ และมืออันดับ 10 ของ
ไทย ชนะ “แม็กซ์” ชญานนท์ แก้วสุทอ วัย 27 ปี จากสระบุรี มือวาง
25 ของรายการ และมืออันดับ 49 ของไทย โดยในเซตสอง หลังจาก
ภวิชญ์นำ� 1-0 ชญานนท์ ได้ขอถอนตัวเนื่องจากเจ็บหลัง ส่งผลให้ภวิชญ์
ชนะ 6-1, 1-0 Ret. ครองแชมป์ชายเดี่ยว รับเงินรางวัล 60,000 บาท
รับคะแนนสะสม 220 คะแนน โดยนับเป็นการได้แชมป์อาชีพรายการ
ภายในประเทศเป็นรายการแรกของเจ้าตัว ส่วนชญานนท์ ในฐานะรอง
แชมป์ รับเงินรางวัล 36,000 บาท คะแนนสะสม 140 คะแนน
นครสวรรค์ • ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีมฟุตซอลโรงเรียนราชประ
ชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ที่เพิ่งจะทำ�การคัดเลือกนักเตะจาก
ทั่วประเทศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมี อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ
เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน, นายชานนท์ พวงทรัพย์ เป็นผู้จัดการทีม และ
ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ เป็นผู้อำ�นวยการ ซึ่งได้ทำ�การสร้าง
ทีมฟุตบอล และฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 และ 18 ปี เป็นปีแรก ก่อน
หน้านี้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ในรุ่น 18 ปี ได้สร้างผลงานคว้าแชมป์
ฟุตซอลเขตการศึกษา ตัวแทนจังหวัดชัยนาทได้สำ�เร็จ พร้อมกับได้
สิทธิ์เป็นตัวแทนจังหวัดชัยนาทไปแข่งขันฟุตซอลตัวแทนระดับภาค
ที่จังหวัดนครนายก ในวันที่ 20 เดือนสิงหาคม ต่อเนื่องด้วยการคว้า
แชมป์ฟุตซอล รายการอำ�เภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นแชมป์ที่
2 ติดต่อกัน ล่าสุด นักฟุตซอลทีมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46
จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย นายบุญญฤทธิ์ เสือดารา, นายสรวงศ์
ศรีกอง, นายบุรีรินทร์ อุ่นสงคราม, นายจิรภัทร อินทพิจิตร์, นาย
ศรายุทธ มุขขุนทด, นายภควัฒน์ สัพโส, นายพีรพงษ์ เหงาวันพลบ,
นายอานิสสงส์ บุบผา, นายนครินทร์ หมาดบำ�รุง,นายชัยสิทธิ์ จำ�นงค์
ประโคน, นายกฤษติภูมิ สุภะสีมากุล และนายวชิรพันธ์ หมุนแก้ว ได้
ลงแข่งขันรายการใหญ่ “อบจ.กีฬาเทศบาลคัพ” ที่จังหวัดนครสวรรค์
โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการทดสอบสนาม ก่อนที่จังหวัดนครสวรรค์จะเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปีหน้า ซึ่งรายการนี้มี
ทีมใหญ่ๆ ของภาคเหนือเข้าร่วม 16 ทีม ผลปรากฏว่าทีมโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท รอบชิงฯ ทีมโรงเรียนราชประชาฯ
ชนะ “เจ้าภาพ” โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ 5-2 คว้าแชมป์ไป
ครอง และ เป็นแชมป์รายการที่ 3 ติดต่อกันภายใน 1 เดือน

‘กัญจน์’ แชมป์สิงห์แชมเปียนชิพที่ระยองกรีน

ระยอง • กอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลก ออลไทยแลนด์กอล์ฟ
ทัวร์ 2022 จากการสนับสนุนโดยสิงห์ คอร์เปอเรชั่น, กองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงสปอนเซอร์ของออลไทย
แลนด์กอล์ฟทัวร์ ร่วมกันจัดแข่งขันรายการ “สิงห์ แชมเปียนชิพ 2022”
ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามระยอง กรีนวัลเลย์ คันทรี่คลับ
ระยะ 6,930 หลา พาร์ 70 จ.ระยอง ผู้ชนะจะรับเงินรางวัล 450,000
บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก การแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 31
ก.ค.ที่ผ่านมา กัญจน์ เจริญกุล ซึ่งออกสตาร์ทด้วยการนำ� 2 สโตรก แต่
เริ่มต้นไม่ดีเสียสองโบกี้ติดที่หลุม 4 และ 5 จากนั้นไปเร่งเครื่องเก็บ 4
เบอร์ดี้ในช่วงหกหลุมเริ่มตั้งแต่หลุม 8 และในช่วงท้ายไปได้เบอร์ดี้เพิ่ม
ที่หลุม 16 ก่อนปิดทัวร์นาเมนต์ด้วยโบกี้บนกรีนหลุมสุดท้ายก่อนจบวัน
ด้วยสกอร์ 2 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสี่วัน 10 อันเดอร์พาร์ 270 คว้า
แชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่ 4 ในอาชีพต่อจากชัยชนะครั้ง
หลังสุด ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินเมื่อปี 2014 ชัยชนะรายการนี้นับเป็น
แชมป์ระดับอาชีพรายการที่ 14 ของนักกอล์ฟวัย 30 ปีจากพังงา แต่
เป็นการกลับมาชนะครั้งแรกนับตั้งแต่ชัยชนะที่รอยัลฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ท
แอนด์สปา จ.นครนายก เมื่อเดือนสิงหาคม 2020 ซึ่งเป็นรายการของ
ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาท ส่วนเด่นวิทย์
เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ แชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2 รายการ วัย
19 ปี จากชลบุรี เก็บ 3 เบอร์ดี้ ในสี่หลุมสุดท้ายก่อนจบรอบสุดท้าย 3
อันเดอร์พาร์ 67 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับสองแต่เพียงผู้เดียว สกอร์รวม 9
อันเดอร์พาร์ 271 รับเงินรางวัล 285,000 บาท ขณะที่ภัทรพล ขันทะชา
หนุ่มวัย 31 ปี จากนครราชสีมา จบอันดับสามด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์
พาร์ 272 หลังหวดเข้ามาอีก 6 อันเดอร์พาร์ 64 ซึ่งเป็นสกอร์ที่ดีที่สุดใน
รอบสุดท้าย รับเงินรางวัล 165,000 บาท.

วีลแชร์บาสฯชายคว้าทองแรกอาเซียนพาราเกมส์ครั้ง11
อินโดนีเซีย • ทีมยัดห่วง 3×3 หนุ่มไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ ในนัด
ตัดสิน คว้าแชมป์สมัยที่ 4 ติดต่อกัน เป็นเหรียญทองแรกประเดิมให้
ทัพนักกีฬาคนพิการไทย ในกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ที่เมือง
สุราการ์ตา (โซโล) ประเทศอินโดนีเซีย
การแข่งขันมหกรรรมกีฬาคนพิการ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้ง
ที่ 11 ที่เมืองสุราการ์ตา (โซโล)
ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2565 เป็นการ
เปิดฉากการชิงชัยเหรียญทอง
เป็นวันแรก ซึ่งทัพนักกีฬาไทย
สามารถคว้าเหรียญมาครองได้
สำ�เร็จ
วีลแชร์บาสเกตบอล 3×3
ที่สรีเท็กซ์ อารีนา แข่งแบบพบ
กันหมด เพื่อนำ�อันดับ 1 และ
2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยทีม
บาสเกตบอล ทีมชายทีมชาติ
ไทย เป็นแชมป์เก่าอาเซียน
พาราเกมส์ 3 สมัยซ้อน ลงสนามนัดที่ 3 เอาชนะฟิลิปปินส์ 21-7
คว้าชัยชนะ 3 นัดรวด ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปดวลกับฟิลิปปินส์อีก
ครั้ง ซึ่งผลปรากฏว่าทีมยัดห่วงไทยย้ำ�แค้นได้อีก 21-12 คว้าแชมป์
สมัยที่ 4 ติดต่อกัน และเป็นเหรียญทองแรกของให้ทัพนักกีฬาคน
พิการไทยในกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11
ในขณะที่ทีมบาสเกตบอล ทีมหญิงไทย ดีกรีเหรียญทองแดง

เอเชียนพาราเกมส์ 2018 ที่อินโดนีเซีย ลงแข่งขันนัดที่ 3 แพ้กัมพูชา
ช่วงซัดเดนเดธ 8-9 รวมผลงาน 3 นัด ชนะ 2 นัด แพ้ 1 นัด ผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับกัมพูชาอีกครั้ง ผลปรากฏว่าเสมอกัน
ในเวลา 5-5 แต่ช่วงซัดเดนเดธ กัมพูชาแซงเอาชนะไปได้ 7-5 คว้า
เหรียญทองไปครอง ส่วนทีมสาวไทยได้เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดงได้แก่ลาว
ขณะที่แบดมินตัน ประเภท
ทีมชาย คลาสยืน มี 3 ทีมร่วม
ชิงชัยแบบพบกันหมดคือ เวียดนาม,
อินโดนีเซีย และไทย โดยทีมไทย
ประกอบด้วย ศิริพงษ์ เติมอารามณ์,
ชวรัชต์ กิตติโชควัฒนา, ปรีชา สมศิริ
และวัชรพล โชคอุทัยกุล นัดแรกชนะ
เวียดนาม 2-1 คู่ ขณะที่อินโดนีเซีย
ชนะเวียดนาม 3-0 คู่ ทำ�ให้ทีมไทย
และอินโดนีเซียโคจรเข้าไปแย่ง
เหรียญทอง ผลปรากฏว่าทีมไทยแพ้
อินโดนีเซีย 0-3 คู่ ได้เหรียญเงิน
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่
นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คำ�ว่า “แห่งประเทศไทย”
พ.ศ.2562 จะมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลในอาเซียน
พาราเกมส์ เหรียญทอง 200,000 บาท, เหรียญเงิน 100,000 บาท,
เหรียญทองแดง 50,000 บาท.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ดึงเงินกบข.แก้หนี้ครูกลุ่มวิกฤต1.4หมื่นราย
คาดได้คนละ3-5แสนบาท‘สุทิน’ยันเดือนสิงหาคมนี้มีข้อสรุปแน่ชัด
ศึกษาธิการ • ศธ.หารือ กบข.นำ�เงินบำ�เหน็จบำ�นาญบางส่วนช่วยแก้ปัญหาหนี้ครูกลุ่ม
วิกฤตกว่า 1.4 หมื่นคน หรือนำ�เงินมาชำ�ระหนี้ ได้รายละประมาณ 3-5 แสนบาท “สุทิน”
คาดได้ข้อสรุปเดือนสิงหาคมนี้ แจงยังไม่เปิดลงทะเบียนแก้หนี้เฟส 2 ต้องรอไปก่อน
นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระ ระดับพื้นที่นั้น ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการ
ทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) กล่าวว่า ประสานงานร่วมกันระหว่างสหกรณ์ออม
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำ�เนิน ทรัพย์ครูแต่ละจังหวัด กับสถานีแก้หนี้ครู
การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ครู ข องกระทรวง ระยะแรก ซึ่งคงต้องมีการจัดทำ�ข้อมูลว่า
ศึกษาธิการ (ศธ.) โดยการจัดตั้งสถานีแก้ ในเฟสแรกนี้จะมีกี่สหกรณ์ที่เข้าร่วม อีก
หนี้ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 558 ทั้ง ศธ.ยังได้ประสานไปยังกองทุนบำ�เหน็จ
สถานี และระดับจังหวัดให้เป็นกลไกหลัก บำ�นาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อที่จะทำ�ข้อ

ตกลงร่วมกันในการนำ�เงินบำ�เหน็จบำ�นาญ
มาช่วยชำ�ระหนี้ ให้แก่ครูในกลุ่มครูที่มีหนี้
อยู่ในสถานะวิกฤต ก็เราจะนำ�เงินที่ครูจะ
ได้รับหลังเกษียณอายุราชการบางส่วนมา
ใช้ ในการชำ�ระหนี้ และผู้ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อตกลงนี้จะต้องมีสถานะหนี้ที่อยู่ ในกลุ่ม
วิกฤตจริงๆ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 14,000 ราย
จากกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าโครงการ ทั้งนี้ตนคาด
ว่าเมื่อดำ�เนินการจัดทำ�ข้อตกลงเรียบร้อย
แล้ว ครูกลุ่มหนี้วิกฤตก็จะสามารถนำ�เงิน

จาก กบข.ของตนเองมาชำ�ระหนี้ ได้รายละ
ประมาณ 3-5 แสนบาท โดยตนคิดว่าจะได้
ข้อสรุปในช่วงเดือนสิงหาคมนี้
“ส่ ว นกระแสข่ า วเรื่ อ งการเปิ ด ให้ มี
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาส
ใหม่ให้ครูไทย เพื่อให้ครูที่สนใจแก้ ไขปัญหา
หนี้ สิ น เข้ า มาร่ ว มลงทะเบี ย นเพิ่ ม เติ ม ใน
เฟสที่ 2 นั้น ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดรับแต่
อย่างใด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาและ
เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม” รองปลัด ศธ. กล่าว.

บอร์ดสปสช.อนุมัติคัดกรองการได้ยินเด็กแรกเกิดทุกคน
สาธารณสุข • บัตรทองขยายสิทธิประโยชน์
“คัดกรองการได้ยิน ฟรี” ครอบคลุมดูแลเด็ก
ไทยแรกเกิดทุกคน หลังบอร์ด สปสช.เห็น
ชอบ
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กล่าวว่า การได้ยินเสียงเป็น 1 ใน 5 สัมผัสพื้น
ฐาน มีการทำ�งานร่วมกับระบบประสาทและ
สมอง เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
รอบตัว โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิด อันนำ�ไปสู่
การพัฒนาการที่ดีในทุกๆ ด้าน หากสูญเสีย
การได้ยินแล้วก็จะส่งผลต่อการพูดและภาษา
ได้ ทำ�ให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารที่มีผลใน
การเข้าสังคม การเรียน ภาวะจิตใจ ความจำ�
พฤติกรรม อารมณ์ และสูญเสียโอกาสทาง
สังคม ดังนั้นการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็ก
แรกเกิดจึงเป็นบริการทางการแพทย์ที่จำ�เป็น
เพื่อค้นหาเด็กแรกเกิดที่มีความบกพร่องการ
ได้ยินและนำ�เข้าสู่การรักษาโดยเร็ว
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการดูแลเด็กแรกเกิด
ที่มีความบกพร่องการได้ยินนี้ ก่อนหน้านี้

เ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บอร์ด สปสช.
ได้มีมติให้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์การผ่าตัดฝัง
ประสาทหูเทียมในกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วมี
ปัญหาหูหนวก ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ หรือบัตรทอง ขณะเดียวกันให้บรรจุ

บริการตรวจคัดกรองการได้ยินเฉพาะในเด็ก
แรกเกิดกลุ่มเสี่ยง ร่วมเป็นสิทธิประโยชน์
บริการด้วย
อย่างไรก็ตาม จากการประชุมบอร์ด
สปสช.เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีนาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
เป็นประธาน เพื่อครอบคลุมการดูแลเด็กแรก
เกิดทุกคนให้ ได้รับบริการตรวจคัดกรองการ
ได้ยินอย่างทั่วถึง ที่ประชุมจึงเห็นชอบเพิ่ม
บริ ก ารตรวจคั ด กรองการได้ ยิ น ในเด็ ก แรก
เกิดทุกคนที่มีสัญชาติไทยเป็นสิทธิประโยชน์
ในระบบบัตรทอง
โดยให้เริ่มมีผลทันทีใน
ปีงบประมาณ 2565 นี้ เนื่องจากไม่ส่งผลต่อ
งบประมาณของระบบ
นพ.จเด็จกล่าวว่า บริการตรวจคัดกรอง
การได้ยินในเด็กแรกเกิดฯ จะทำ�การตรวจ
คัดกรอง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็นการตรวจ
คัดกรองการได้ยินโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า
Otoacoustic emissions (OAE) โดยปล่อย
เสียงกระตุ้น วัดเสียงสะท้อนจากเซลล์ขน

ภายในหูชั้นใน ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการตรวจ
ด้วยเครื่องมือ OAE พร้อมด้วยการตรวจคัด
กรองการได้ยินระดับก้านสมองซึ่งเป็นส่วนที่
ควบคุมการได้ยิน โดยใช้เครื่องมือ Automated
Auditory Brainstem Response (AABR) โดย
ผลของการตรวจคัดกรองทั้ง 2 ครั้งนี้แพทย์จะ
นำ�มาวินิจฉัยและรักษาได้ ในเบื้องต้น
สำ�หรับในปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมี
เด็กแรกเกิดจำ�นวน 555,200 คน เมื่อคำ�นวณ
ต้นทุนบริการและค่าวัสดุ
จากข้อมูลของ
โครงการเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
(HITAP) จะใช้งบประมาณจำ�นวน 17.27
ล้านบาท ที่สามารถเบิกจ่ายในงบประมาณ
ในส่วนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคได้ หลังจากนี้ สปสช.จะประสานความ
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการเตรียม
ความพร้อมของระบบคัดกรองและระบบส่ง
ต่อ เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดหาเครื่อง
มื อ สำ � หรั บ การตรวจคั ด กรองเพื่ อ สนั บ สนุ น
การจัดบริการ.

สานต่ออะควาเรียมสงขลา

‘สุเทพ’ลั่นออกแบบใหม่
งบฯเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้
ศึกษาธิการ • “สุเทพ” พร้อมสานต่อ
อะควาเรียมสงขลา ทำ�รัดกุม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ แต่ต้องออกแบบใหม่ทั้งหมด
เพราะของเดิมทรุดโทรมหนัก ส่วนงบ
ประมาณที่ใช้ลงทุนยังตอบไม่ได้ว่าจำ�นวน
เท่าไหร่
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ
กอศ.) กล่าวว่า ตามที่นางสาวตรีนุช เทียน
ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมว.ศธ.) ได้ศึกษาแผนการเดินหน้าโครง
การก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ� หรืออะควาเรียม ทะเลสาบสงขลา ของ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา
นั้น ขณะนี้ตนกำ�ลังรอข้อมูลจากนายสุภัทร
จำ�ปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด
ศธ.) ที่สรุปบทวิเคราะห์แนวทางการเดิน
หน้าก่อสร้างโครงการอะควาเรียมฯ ให้
เสร็จสิ้น ว่าจะมีรูปแบบการดำ�เนินการ
แบบใดบ้าง โดยในส่วนของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียม
วางแผนการดำ�เนินการโครงการนี้ ไว้แล้ว
เพราะไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างในรูปแบบ
ไหน สอศ.จะต้องนำ�มาจัดการออกแบบ
ใหม่ทั้งหมด เช่น หากแนวทางต้องการ

สานต่อความเป็นอาคารอะควาเรียมในรูป
แบบเดิม ก็จะต้องมาวางแผนใหม่อีกว่าจะ
ดำ�เนินการอย่างไร เนื่องจากสภาพอาคาร
ชำ�รุดทรุดโทรมไปมาก และวัสดุบางชิ้นก็
ไม่สามารถใช้งานได้
นายสุเทพกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตน
มองว่าจะต้องมีการสำ�รวจว่าจุดไหนของ
อาคารที่ ใช้ ได้และใช้ ไม่ ได้บ้าง รวมถึง
หากทำ � เป็ น รู ป แบบใหม่ เ ราจะปรั บ แผน
งานด้วยวิธีไหนบ้าง และจะต้องจัดหาทีม
วิ ศ วกรผู้ เ ชี่ ย วชาญมาช่ ว ยวางแผนการ
ออกแบบใหม่ให้
“ส่ ว นว่ า จะต้ อ งใช้ ง บประมาณ
จำ�นวนเท่าไหร่ในการเดินหน้าโครงการอะควา
เรียมนั้น ผมยังไม่สามารถตอบได้ เพราะ
จะต้องรอข้อสรุปแนวทางการดำ�เนินการ
จาก รมว.ศธ. แต่อย่างไรก็ตามงบประมาณ
ที่จะใช้ลงทุนเดินหน้าโครงการนี้ต่อนั้นจะ
ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า ตามนโยบายของ
นางสาวตรีนุช อีกทั้งจะต้องศึกษาโครงการ
อะควาเรียมอย่างรอบด้าน เนื่องจากที่ผ่าน
มาเรามี บ ทเรี ย นของการดำ � เนิ น การโครง
การอะควาเรียมแล้ว จะต้องดำ�เนินการ
โครงการดังกล่าวอย่างรัดกุม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้” นายสุเทพกล่าว.

‘สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล’ ส่งเสริมใส่ผ้าไทย

ข้าสู่เดือนสิงหามหามงคล ศูนย์
การค้าดิ เอ็มโพเรียม และดิ
เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อม
พันธมิตร จัดงาน “สืบสาน
ใจ หัตถศิลป์ไทย สู่
สากล” (Emporium
EmQuartier Sense
of Thai) เผยแพร่
พระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จ
พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ
พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง
ทรงส่งเสริมผ้า
ไทยและยกระดับ
งานหัตถศิลป์ไทยสู่
สากลเป็นที่ประจักษ์ ผ่าน
นิทรรศการจัดแสดงพระ
ราชประวัติและพระราช
กรณียกิจในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,
การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย
ชุด “SENSE OF THAI”
รังสรรค์ โดย 6 ดีไซเนอร์
การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย
ชั้นนำ� ได้แก่ ศิริชัย ทหรา
นนท์ แห่งแบรนด์ THEATRE,
พลพัฒน์ อัศวะประภา แบรนด์
ASAVA, ภูภวิศ กฤตพล
นารา แบรนด์ ISSUE, ประภา
กาศ อังศุสิงห์ แบรนด์ HOOK’S
BY PRAPAKAS, วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข
แบรนด์ WISHARAWISH และธนาวุฒิ
ธนสารวิมล แบรนด์ T AND T นอกจากนี้ยัง
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและสินค้าหัตถกรรม
ชุมชนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ แสดงถึง
ฝีมือด้านหัตถศิลป์ของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก การนี้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช
กัญญา เสด็จเป็นประธานเปิดงาน โดยงานจัดตั้งแต่วัน
นี้-14 ส.ค.2565 ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รองอธิบดี
กรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวว่า สมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งพระทัยที่จะนำ�ภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านมาสร้างอาชีพให้พวกเขา นอกเหนือจากทำ�เกษตรกรรม
เป็นอาชีพหลัก รวมทั้งแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่จะช่วยให้พสกนิกรลืมตาอ้าปากยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง ทรง
ใช้งานที่ชาวบ้านคุ้นเคย เช่น การทอผ้าใช้ ในครัวเรือน มีรับสั่ง
ให้ราชเลขาฯ ในพระองค์เดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆ ส่งเสริมให้
ชาวบ้านทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อนำ�มาจำ�หน่ายให้แก่ศิลปาชีพฯ
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จากผ้าทอผืนเล็กๆ ที่ชาวบ้านทอกันตามใต้ถุนบ้าน
พัฒนาเป็นผ้าผืนใหญ่ ใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าได้เช่นใน
ปัจจุบัน พระองค์ทรงปลื้มพระทัยที่ช่วยให้ชาวบ้าน
ช่วยเหลือตัวเองได้ ทรงตั้งพระทัยให้งานศิลปะ
ของไทยคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย
“เป็นที่น่ายินดีว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงสนพระทัยเรื่องผ้าไทย
ทรงติดตามทอดพระเนตรชุมชนที่ทำ�เรื่องผ้า
ทรงมีแนวพระราชดำ�ริปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นสีสัน ลวดลาย เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
ปัจจุบัน โดยมีดีไซเนอร์ช่วยกันสร้างสรรค์เสื้อผ้า
จากผ้าไทยให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงมากขึ้น เป็นการ
พัฒนาอีกขั้น ขณะเดียวกันการทอผ้าของชาว
บ้านคงความดั้งเดิม ทอด้วยมือ ใช้กี่ทอผ้า ชาว
บ้านภาคภูมิใจเห็นคนใช้ผ้าไทย” ท่านผู้หญิง
จรุงจิตต์กล่าว
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์กล่าวด้วยว่า พระองค์ท่าน
ไม่เพียงช่วยชาวบ้านได้มีงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม
เลี้ยงชีพ แต่ช่วยให้เขามีศักดิ์มีศรีของตัวเอง เพราะ
พระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยที่ทอโดยชาว
บ้าน เกิดการสวมใส่ผ้าไทยแพร่หลาย เป็นแรงบันดาล

แฟชั่นผ้าไทยโดยดี ไซเนอร์ชื่อดัง
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ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ใจและความภูมิใจ ปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรม
ราชินี ก็ทรงฉลองพระองค์งดงามด้วยผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปา
ชีพฯ ทำ�ให้ผ้าไหมไทยเป็นที่แพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและต่าง
ประเทศ ผ้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มีคุณภาพดีและรักษา

คอลเลกชัน ‘SENSE OF THAI’

ศิริชัย ทหรานนท์ แบรนด์ THEATRE
ความเป็นไหมไทยให้มากที่สุด โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ช่วยดูแลเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งเป็นจุดเริ่ม
ต้นสำ�คัญ รวมทั้งพันธุ์ ไหมที่มีผลต่อเนื้อผ้า ไหมไทยมีเอกลักษณ์ ไม่
เหมือนไหมของชาติใด เป็นเสน่ห์ของผ้าไหม รวมทั้งสามารถดูดซับ
สีได้ดีกว่า ให้สีสันนุ่มนวล มีความแวววาวสวยงาม
งานครั้งนี้สืบสานพระราชปณิธานส่งเสริมให้ทุกคนสวมใส่
ผ้าไทย และสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำ�
ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยโบราณทรงคุณค่า และงานหัตถศิลป์ร่วมสมัย ถือ
เป็นที่สุดของงานศิลปาชีพ ทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, ผ้ายก, ผ้าแพร
วาลายโบราณ, เครื่องจักสาน, ย่านลิเภา, ไม้แกะสลัก รวมถึงงาน
เซรามิกมาให้เลือกสรร ใน “THAI CRAFT FAIR” บริเวณควอเทียร์
แกลเลอรี
ส่วนการยกระดับภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ได้จัดแฟชั่น
โชว์ ชุด “SENSE OF THAI” นำ�ผ้าไทยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
มาสร้างคอลเลกชันผ้าไทย โดยใช้แนวทางจาก “THAI TEXTILE
TREND BOOK AUTUMN/WINTER 2022-2023” ซึ่งสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระ
ราชดำ�ริเพื่อเป็นแนวทางออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยที่
ตอบสนองแฟชั่นร่วมสมัย เพิ่มความสง่างามด้วยเครื่องประดับ
อัญมณีคอลเลกชันจาก 6 ร้านจิลเวลรีชั้นนำ� ได้แก่ Gems
Pavilion, Gem Peace by Chuchai, Jasmin, Karat, Rajdamri
Gems และ Sincere Jewelry
สำ�หรับคอลเลกชัน “SENSE OF THAI” จัดแสดงให้ชม
ใน THAI TEXTILES TREND EXHIBITION บริเวณควอเทียร์
แกลเลอรี นอกจากนี้ 6 ร้านจิวเวลรีออกแบบคอลเลกชันจาก
ลวดลายผ้าไทย จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย SENSE OF THAI
JEWELRY EXHIBITION บริเวณ Walk way ชั้น M อาคาร B ดิ
เอ็มควอเทียร์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา มาสัมผัสคุณค่าผ้า
ไทยและหัตถศิลป์ในงานกัน.
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บันเทิง 11

‘แอนนา เสืองามเอี่ยม’วัย23ปี

คว้า‘มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022’
ปิ

ดม่านการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์
2022 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมการประกาศ
ชื่อ แอนนา เสืองามเอี่ยม เจ้าของสตอรี่สุด
ทัชใจ เป็นผู้ครองมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022
สาวงามหนึ่งเดียวที่สวยทรงพลัง สมบูรณ์แบบทุก
องศา ตรงคอนเซ็ปต์ NEW BEGINNINGS หรือ ก้าว
สู่รุ่งอรุณใหม่ไปด้วยกัน เตรียมมุ่งสู่เป้าหมายเดินหน้า
คว้ามงสามจากมิส
ยูนิเวิร์ส 2022 เวที
นางงามระดับโลก
เดินทางมาถึง
ค่ำ�คืนที่ทุกคนรอคอย
กับการประ กวดมิส
ยูนิเวิร์สไทยแลนด์
2022 รอบตัดสิน
(Final Competition)
ที่จัดขึ้น ณ TRUE
ICON HALL ชั้น
7 ศูนย์การค้า
ICONSIAM ซึ่งสาวงามทั้ง 29 คนสุดท้าย ได้ประชัน
กันเป็นครั้งสุดท้ายบนเวทีที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
เกินจินตนาการ พาผู้ชมและแฟนนางงามเดินทางสู่
ดินแดนใหม่แห่งจักรวาลนฤมิต พร้อมเต็มอิ่มกับโชว์
การประกวดที่ ไม่เหมือนทุกครั้งและปังกว่าที่เคย โดย

“M

aximillian” คือศิลปินมาแรง
น่าจับตามองวัย 23 ปีจาก
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
ชื่อของเขาถูกจดจำ�ในฐานะศิลปินระดับโลก พลิก
ผันจากเด็กวัยรุ่นธรรมดาสู่นักแต่งเพลงสุดแสน
จริงใจ เขาเดบิวต์ครั้งแรกตอนอายุเพียง 17 ปี
และถูกจับตามอง ด้วยสไตล์และเสียงร้องที่เป็น
เอกลักษณ์
โดยหลังจากที่เขาได้ปล่อยเพลง “Beautiful
Scars” ออกมาให้แฟนเพลงได้ฟัง เขาสามารถ
กวาดยอดสตรีมรวมจากทุก Platform ทั่วโลก
มากกว่า 566 ล้านสตรีม และยังติดอันดับ 1
ทางคลื่น EAZY FM 105.5 ในบ้านเราเมื่อ

งานนี้มี พีเค-ปิยะ
วัฒน์ เข็มเพชร รับ
หน้าที่พิธีกรดำ�เนินการ
ประกวด ร่วมด้วย ปุ๊ก
อุฟ-ไกรวัฒน์ เกตุชญาคุณ สาวงามสุดแซ่บจาก
เวที Universe is U และทีม ANALYSIT กูรูนางงาม
ตี๋-ธเนษฐ ลักษณะวิลาศ และอาร์ต-อารยา อินทรา
การประกวด
เริ่มต้นขึ้นด้วย
การแสดงเปิดตัว
สุดปัง โดยผู้เข้า
ประกวด 29 คน
สุดท้าย ต่อด้วย
การประมวล
ภาพกิจกรรมการ
เก็บตัวตลอดระยะ
เวลา 1 เดือนที่
ผ่านมา ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมล้วนเข้ม
ข้นและช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเธอให้พร้อม
สำ�หรับค่ำ�คืนนี้ โดยเฉพาะ จากนั้นเป็นการประกาศ
ผล TOP 15 และเข้าสู่การประชันโฉมกันอย่างเผ็ด
ร้อนในรอบชุดว่ายน้ำ� (Swimsuit Competition)
พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากซิลวี–่ ภาวิดา มอริจจิ

(SILVY) กับชุดว่ายน้ำ�คอนเซ็ปต์ UNIVERSE ที่เหนือกาลเวลา
เน้นเสริมความมั่นใจให้สาวๆ จากคอลเลกชันพิเศษ MUT2022
ของ UNIX แฟชั่นแบรนด์น้องใหม่ภายใต้การบริหารดูแลของ
MUT Select
ต่อมาเป็นการประกาศผลผู้เข้ารอบ 11 คนสุดท้าย
และเผยโฉมอีกครั้งในรอบชุดราตรี (Evening Gown
Competition) ที่เปล่งประกายสวยจับใจ จนทั้งเหล่า
Selection Committee และแฟนๆ ลุ้นกันหนักมากทั้ง
ประเทศ อีกทั้งยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแรงให้กับเวที MUT
เมื่อพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย และ
การเผยความงามในรอบ Final Look พร้อม
โชว์ ไหวพริบในการ Speech อีกครั้ง ก่อนที่จะ
ประกาศผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย และตามมา
ด้วยการอำ�ลาตำ�แหน่งของแอน-แอนชิลี
สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทย
แลนด์ 2021
และแล้ว
วินาทีสุดท้ายที่
ทุกคนรอคอย
ก็มาถึง กับ
โมเมนต์
จับมือลุ้นมง
เมื่อพิธีกร
ประกาศชื่อ
แอนนา เสือ
งามเอี่ยม
MUT 19 เป็น
ผู้ครองตำ�แหน่ง
มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 เรียกเสียง
เฮแสดงความยินดีอย่างท่วมท้น โดย แอนนา สาว
งามวัย 23 ปี จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย
เกียรตินิยมอันดับ 1 ขณะที่ MUT 16 นิโคลีน พิชา
ภา ลิมศนุกาญจน์ คว้าตำ�แหน่งรองอันดับ 1, MUT 18
อาย-กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว รองอันดับ 2, MUT 23 โอ
ปอล-สุชาตา ช่วงศรี รองอันดับ 3 และ MUT 10 เรเน่เรนิตา เวโรนิก้า ปากาโน รับตำ�แหน่งรองอันดับ 4.

กับปัญหาวัยรุ่น มิตรภาพ
และความรัก หลอมรวม
เข้าไว้ด้วยกัน และแม้ว่า
ทั่วโลกมีการหยุดนิ่ง
เนื่องจากสถานการณ์ โควิด
แต่ “Maximillian”
ยังคงสามารถขยายฐาน
แฟนเพลงป๊อปออกไปได้
อย่างกว้างขวาง และมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะแฟน
เพลงในเอเชียที่ต่างบอก
ว่า “Beautiful Scars” คือ
เพลงเปลี่ยนชีวิต ที่กลาย

‘Maximillian’บินลัดฟ้าจากเดนมาร์ก
แฟนมีตในไทย/โชว์เพลงใหม่ปล่อย12ส.ค.
ปี 2021 และ “Maximillian” ยังได้เป็น
ศิลปินเจ้าของรางวัล Triple-Platinum
Certification ในปีเดียวกันอีกด้วย
“Beautiful Scars” เป็นเพลง
ฮิตที่ “Maximillian” ถ่ายทอดมาจาก
ประสบการณ์จริงของเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่
อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต และต้อง
เผชิญกับความเลวร้าย
เพลงนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟน
เพลงทั่วโลกอย่างท่วมท้น ส่งผลให้เขากลาย
เป็น 1 ในท็อป 5 ศิลปินชาวเดนมาร์กที่มียอด
สตรีมสูงสุดบน Spotify
และยังทำ�ให้เพลงต่อๆ มาอย่าง “Love
Like This” กลายเป็นเป็นเพลงฮิตในเพลย์ลิสต์
New Music Friday ในอีกหลายประเทศ และเมื่อ
กลางปี 2021
เขายังได้ปล่อยอัลบั้ม “Too Young” ซึ่ง
เป็นอัลบั้มที่รวบรวมเพลงหลากหลายสไตล์เกี่ยว

มาเป็นแรงบันดาลใจใน
การใช้ชีวิตให้แก่วัยรุ่นหลายๆ คน
ชื่อของ “Maximillian” ในวันนี้จึงเป็นที่น่า
จับตามองเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะของศิลปินดาวรุ่ง
หน้าใหม่ที่มาแรงสุดๆ
ก่อนหน้านี้ “Maximillian” ได้มี โอกาสนั่ง
ตุ๊กๆ ตะลุยทัวร์ท่องเที่ยวย่านเยาวราช ก่อนโดด
แจมร้องโชว์ร่วมกับ “ติวเตอร์ เยาวราช” ศิลปิน

หนุ่มมาแรงที่เพิ่งเซ็นสัญญากับค่าย “marr”
พิเศษกว่านั้น
เมื่อ “Maximillian” ได้ร้องเพลงฮิต
Beautiful Scars, Mirror และได้คัฟเวอร์เพลง
ของศิลปินระดับโลกอย่าง “Sam Smith” ใน
เพลง “I’m Not The Only One”
ทางด้าน “ส้ม มารี” และเพื่อนซี้ “วิ
โอเลต วอเทียร์” ยังเดินทางฝ่าสายฝนร่วม
ต้อนรับและให้กำ�ลังใจ “Maximillian” ถึงใจ
กลางเยาวราชกันเลยทีเดียว
นอกจากนี้ เธอยังถือโอกาสบอกแฟนเพลง
ถึงโปรเจ็กต์ที่กำ�ลังจะทำ�ร่วมกัน ในเพลงที่ชื่อว่า
“Make Your Mind Up”
โดยทั้ง 2 คนแอบกระซิบมาว่าจะปล่อย
ออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังพร้อมกันปลายเดือน
สิงหาคมนี้
เล่นเอาแฟนเพลงและผู้คนที่ผ่านไปมา
บริเวณนั้นตื่นเต้น และประทับใจกับความน่ารัก

ของ “Maximillian” กันเป็นแถว
ไฮไลต์สำ�คัญของการเดินทางมาในครั้ง
นี้ “Maximillian” ได้จัด Exclusive Fan Meet
และ Showcase ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
บริเวณชั้น 4 Courtyard โรงแรม ASAI Bangkok
Chinatown
โดยกิจกรรม “Maximillian Exclusive Fan
Meet” แคมเปญออนไลน์ที่ค่ายเพลง “ยูนิเวอร์ซัล
มิวสิค (ประเทศไทย)” และคลื่นวิทยุสากล “EAZY
FM 105.5”
ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อค้นหาแฟนพันธุ์แท้ผู้
โชคดีจำ�นวน 20 คนที่ ได้มี โอกาสนำ�ของฝากจาก
ประเทศไทยมามอบให้กับ “Maximillian” เรียก
ได้ว่าสร้างความประทับใจและอิ่มเอมใจ ใน
บรรยากาศเป็นกันเอง
ตามมาด้วยกิจกรรม “Maximillian
Exclusive Showcase” ที่กวาดต้อนศิลปิน เซ
เลบ และแฟนเพลง “Maximillian” เข้าร่วมชม
Showcase และให้กำ�ลังใจกันเพียบ
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดัง ลูกหว้า พิจิกา นัก
แต่งเพลงชื่อดัง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ และ
ส้ม มารี
ที่หนุ่ม “Maximillian” ได้ถือโอกาสกล่าว
ขอบคุณ และมอบช่อดอกไม้ ให้กับส้มที่มี โอกาสได้
เจอกัน และร่วมงานกันเป็นครั้งแรก
ความสนุกในช่วง Showcase จัดเต็ม
สุดๆ เมื่อ “Maximillian” ขนเพลงเพราะๆ มาร้อง
และเล่นสดทั้งหมด 7 เพลงด้วยกัน ได้แก่ เพลง
Letters, Mirror, Ripples, Love Like This, On
My Mind ก่อนจะเปิดโชว์บิ๊กเซอร์ ไพรส์ ให้แฟน
เพลงด้วยการโชว์เพลงใหม่ “I’m Not Me” ร้อง
สด เล่นสด ให้ทุกคนได้ฟังก่อนใคร โดยเพลงนี้มี
กำ�หนดปล่อยในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้
ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลง “Beautiful
Scars” เพลงฮิต Viral กวาดยอดวิวกว่า 62 ล้าน
วิว และทำ�ให้ชื่อของ “Maximillian” เป็นที่รู้จักใน
ชั่วข้ามคืน
เรียกได้ว่า เดินทางมาประเทศไทยทั้งทีขอ
จัดเต็มให้แฟนเพลงทุกคนได้หายคิดถึง.

interthaipost69@gmail.com
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‘เทพ’..บ้า เมา เขลา?

“เ

ปรียบตัวเองเป็นดอกบัว..
แม้เกิดจากโคลนตม แต่ก็สวยสง่า เมื่อโผล่พ้นผิวน้ำ�
อย่ายึดมัน่ ว่าเราเกิดมาจากอะไร แต่จงยึดมัน่ ว่า เปลีย่ น
แปลงชีวิตตัวเองได้”
เป็นคำ�ตอบของ “แอนนา เสืองามเอี่ยม” ต่อคำ�ถาม “ถ้า
เปรียบตัวเองเป็นดอกไม้ จะเปรียบเหมือนดอกอะไร”
ซึง่ ผมนัน้ หลังไปร่วมส่งดวงวิญญาณ “เสีย่ แหบ” วิทยา ศุภ
พรโอภาส สู่สรวงสวรรค์แล้ว คุณเป็ด เชิญยิ้ม ก็ได้ชวนไปนั่งกิน
ที่ร้านอาหาร “อบอร่อย” ถนนเกษตร-นวมินทร์อยู่หลายชั่วโมง
กลับเข้าบ้านอาบน้ำ�อาบท่าเสร็จ เปิดดูทีวี จ๊ะเอ๋เอากับ
การประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022” ช่วงรอบ 15 คน
เข้าพอดี และก็พอดีกับที่ “แอนนา เสืองามเอี่ยม” MUT 19
ตอบคำ�ถามนี้
ได้ยินแล้วก็ให้รู้สึกกินใจอยู่ไม่น้อย พร้อมๆ กับสะดุดตา
ในความสวยทั้งรูปร่าง-หน้าตาของเธอ แต่ด้วยระยะหลังๆ ไม่
ได้สนใจ-ติดตามการประกวดเวทีนางงามสักเท่าไหร่ จึงเลยไม่
ได้ดูจนจบ!
แต่เมื่อมาพบข่าวเช้ารุ่งขึ้นว่า “แอนนา เสืองามเอี่ยม”
เป็นผู้คว้ามงกุฎ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 (Miss Universe
Thailand 2022)” ไปครอง
ก็..ให้ดีใจและยินดีกับเธอ ยิ่งได้อ่าน-ได้รู้ประวัติ..แอน
นาเป็นคนที่เติบโตมาจากกองขยะ เพราะคุณพ่อและแม่ทำ�งาน
เป็นพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร
และมีทวดที่เป็นแม่ชีที่คอยเลี้ยงดู พ่อและแม่ในช่วงที่
ทำ�งานหนัก เธอจึงเติบโตมาจากข้าวก้นบาตรพระ และยึดนำ�
หลักศาสนาพุทธมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิต ด้วยแล้ว
ยิ่งจะยินดี-ดีใจกับเธอขึ้นมาอีกเป็นกอง และจะยินดี-ดีใจ
เป็นทวี หาก “แอนนา เสืองามเอี่ยม” ไปคว้า “มงกุฎนางงาม
จักรวาล” มาได้ ในปลายปีนี้!
ครับ..ยินดี-ดีใจกับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนใหม่แล้ว ผม
ก็เห็นจะขออนุญาตที่จะแสดงความยินดี-ดี ใจกับหนังไทยเรื่อง
“บุพเพสันนิวาส ๒” ต่อเสียตรงนี้..
ที่หนังสามารถโกยรายได้ ในการเปิดฉายวันแรกทั่วประ
เทศไปถึง 51.19 ล้านบาท!
อย่างงี้ ไม่ต้องคาดเดา..รายได้ 300 ล้านต้องมีเข้ากระเป๋า
จีดีเอชกับบรอดคาสท์แน่ ส่วนจะไต่ไปถึงระดับ 500 ล้านไหม ก็
คอยตามดู-ตามลุ้นและเป็นกำ�ลังใจกันต่อไป
นี่..ถ้าไม่ติดโควิด-โคแวด พวกผม-นักข่าวสายบันเทิงก็
จะได้ ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองรายได้กันไปแล้ว ซึ่งนานโขที่ ไม่ได้
สัมผัสกับบรรยากาศนี้
หรือถ้าจีดีเอชกับบรอดคาสท์จะรื้อฟื้นขึ้นมาประเดิมก็น่า
จะดีอยู่ อย่างน้อยก็ช่วยปลุกเร้าอารมณ์คนทำ�หนังไทยให้กลับ
มาคึกคักกระปรี้กระเปร่าขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อย..
ดีกว่าต่างคน-ต่างค่าย ต่างซึมหงอยอย่างที่เป็นอยู่ในห้วง
เวลานี้!
เอ้า..เหลือใครให้ยนิ ดี-ดีใจอีกล่ะ? งัน้ ยินดีกบั คุณเทพ โพธิ์
งาม ตลกในดวงใจของผมก็แล้วกัน เพราะข่าวว่าคุณชัชชาติ
สิทธิพนั ธุ์ ผูว้ า่ ฯ กทม. ไม่ได้ถอื สาหาความกับเสียงบ่น-ด่าของแก
“ไม่เป็นไร ไม่มีอะไรเลย แล้วแต่คนมอง สไตล์การ
ทำ�งานผมก็แบบนี้ ผมก็ออกกำ�ลังกายมา วิ่งไปเรื่อย แล้วก็คน
ชอบ คนไม่ชอบก็ไม่เป็นอะไร
เราไม่ได้ ไปเบียดบังเวลาราชการ เราเอาเวลานอกมา
ออกกำ�ลังกายอยู่แล้ว” เห็นมั้ย เมื่อผู้ว่าฯ ไม่ โกรธ คุณเทพก็
ไม่มีศัตรูระดับผู้นำ�
ส่วนที่คุณเทพให้สัมภาษณ์ต่อมา.. “ส่วนตัวไม่ได้เกลียด
ชังชัชชาติ กลับกันก็รักชัชชาติ และอยากให้ทำ�งานต่อไป แต่
การทำ�งานกว่า 1 เดือนหลังรับตำ�แหน่ง
นายชัชชาติไม่มีผลงานที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้อง
ชาว กทม.ได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม สิ่งที่เห็นคือไลฟ์สด
วิ่งไปตรงโน้นตรงนี้ และการฉายหนังกลางแปลง
ขณะที่ กทม.ต้องเผชิญปัญหาสารพัด โดยเฉพาะเรื่อง
ปากท้องที่ต้องเร่งช่วยเหลือ อย่างนโยบาย ตลาดริมถนน ตนก็
เห็นด้วย เพราะช่วยประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ�ได้มีที่ทำ�กิน
ยืนยันว่าสิ่งที่ออกมาวิจารณ์ เป็นเพียงการใช้สิทธิ์ตาม
ระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้มีการกล่าวหา หรือใส่ความใดๆ อัน
เกิดจากอคติ..”
ใครไม่เชื่อ..ผมเชื่อ!.

สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th
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12 ขาวประชาสัมพันธ

GPSC ประกาศ 3 ทีมสุดทายเขารวมกิจกรรมบมเพาะ โครงการ GPSC Greenovation Startup Sandbox
รสยา เธียรวรรณ รองกรรมการ
ผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล
เพาเวอร ซินเนอรยี่ หรือ GPSC แกนนํา
นวัตกรรมธุรกิจไฟฟากลุม ปตท. ในฐานะ
ประธานการแขงขัน “Business Idea
Challenge” ในโครงการ GPSC Greenovation
Startup Sandbox รวมแสดงความยินดีกับ
3 ทีมที่ผานเขารอบสุดทาย ไดแก (1) ทีม
OneCharge การรวบรวมทุก application
ของคนใชรถยนต EV มาอยูบนPlatformเดียว
เพ�อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น (2) ทีม
Electron plus การใชหลักการ thermoelectric
เปลี่ยนพลังงานเหลือทิ้งจากพื้นที่ที่มีความ
รอนสูงใหกลายมาเปนพลังงานไฟฟา และ
(3) ทีมควายงาน การประยุกต ใชระบบกักเก็บ
ถวายพระพร ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เปนประธานในพิธี
พลังงานกับเครื่องจักรกลการเกษตรขนาด
ถวายพระพร เน�องในวารมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดย
มีคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสยาม

เล็ ก เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกร
โดยกิจกรรมดังกลาว จัดขึ้น ณ หองประชุม
Auditorium อาคาร True Digital Park
กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ 3 ทีมดังกลาว จะไดรับสิทธิ์เขา
รวมกิจกรรมบมเพาะของโครงการ "GPSC
GREENOVATION STARTUP SANDBOX"
ตัง้ แตวนั ที่ 1 สิงหาคม - 5 พฤศจิกายน 2565
เพ�อรับคําปรึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญในสาขาตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของ พรอมเงินทุนทีมละ 150,000 บาท
เพื่ อ พั ฒ นาผลงานจากไอเดี ย ที่ นํ า เสนอ
ให สามารถตอยอดธุรกิจที่เกิดประโยชนต ่ อ
สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม โดยการนํ า เสนอ
โครงการรอบ Demo Day เพ�อคัดเลือกทีมช
นะเลิศจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

มูลนิธิรักกัน เราทําได มอบทุนสนับสนุนปรับปรุงหองผูปวยวิกฤติ รพ.ราชพิพัฒน
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร ประธานมูลนิธิรักกัน เราทําได พรอมดวยคณะผูบริหาร บริษัท
รอยใจภักดิ์ พระบารมีปกเกลา
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รวมพิธีถวายสัตย ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) ผูดําเนินโครงการโรงกําจัดขยะ
ปฏิญาณ เพ�อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน พรอมทั้งเปดนิทรรศการและกิจกรรม ผลิตไฟฟาเพ�อสิ่งแวดลอมหนองแขมขนาด 500 ตันตอวัน และ 1,000 ตันตอวัน มอบเงิน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เน�องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 2,000,000 บาท ใหกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน ในการปรับปรุงหองผูปวยวิกฤติ และ
28 กรกฎาคม2565 “รอยใจภักดิ์ พระบารมีปกเกลา” บริเวณดานหนา กระทรวงคมนาคม
หอผูปวยวิกฤติเด็ก รวมถึงสวนอ�นๆ เพ�อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย รวมทั้งเสริมสราง
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน โดย นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน และคณะเปนผูแทนรับมอบ ณ หองศิลปนิทรรศมารศี วังสวนผักกาด

แถลงขาวความรวมมือการใหบริการดานสุขภาพเชิงปองกัน BDMS Wellness Clinic
Retreat x Celes Samu
นายแพทยตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป) ประธานคณะ
ผูบริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) และ บีดีเอ็มเอส เวลเนส
รีสอรท (BDMS Wellness Resort) และอาริญา ปราสาททองโอสถ ประธานผูบริหารโรงแรม
เซเลส สมุย (Celes Samui) รวมกันเปนประธานในงานแถลงขาวความรวมมือการใหบริการด
านสุขภาพเชิงปองกัน BDMS Wellness Clinic Retreat x Celes Samui เพ�อผลักดันประเทศไ
ทยสูศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพโลก Wellness Tourism มอบทางเลือกใหกับนักทองเที่
ยวที่จะมาพัก กับบริการทางการแพทยระดับพรีเมี่ยม และโปรแกรมพักผอน โดยมีแพทยหญิง
สุรียรัตน ศรีตั้งรัตนกุล ผูอํานวยการคลินิกบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก รีทรีท สมุย และฝาย
บริหารรวมงาน ณ โรงแรมเซเลส สมุย

วัตสัน จัดงาน WATSONS 26th ANNIVERSARY สุดยิ่งใหญ
ฉลองครบรอบ 26 ปยืนหนึ่งผูนํารานเพ�อสุขภาพและความงาม

ปลูกเพ�อโลกยั่งยืน
ปยโชค ปยางสุ รอง กก.ผจก.อาวุโส บจก.ซีพีแรม รวมดวย ปรีชา
ทองคํา รองผูว า ฯสุพรรณบุรี จัดโครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพ�อโลกยัง่ ยืน รวมกัน
ปลูกตนไมทั้งสิ้น 5,200 ตน บนพื้นที่ 41,000 ตารางเมตร ตามแนวทางนโยบายเครือเจริญ
โภคภัณฑ เพ�อบรรเทาฟน ฟูระบบนิเวศ มุง ใหองคความรูก บั ชุมชนในการลดปญหาดานสิง่ แวดลอม
ณ บานทุงดินดํา ต.บานโขง อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

ออฟฟศเมท พลัส เปดสาขาใหม กําแพงเพชร พรอมโปรโมชัน่ เด็ดโดนใจ SME และจัดซือ้
ทุกธุรกิจ ออฟฟศเมท พลัส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปดสาขาใหมรานใหญใจกลางเมือง
กําแพงเพชร ชอปใหฟน...!! กับสินคากวา 100,000 รายการ ครบครันกวาที่ ไหนๆ อาทิ
อุปกรณสํานักงาน ไอที เฟอรนิเจอร และสินคาเพ�อธุรกิจอีกเพียบ พรอมโปรโมชั่นลดสูงสุด
50% (16 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65) ชอปสะดวกไดทร่ี า นและ Chat & Shop ที่ Line: @ofmplus_
kpp บริการจัดสงฟรี (ตามกําหนด) โดย วิลาวรรณ ฤกษเกรียงไกร กรรมการผูจัดการใหญ
ธุรกิจแฟรนไชสออฟฟศเมท พลัส พรอมดวย อภิชิต บุญมา เจาของรานแฟรนไชส สําราญ
ศรีแปงวงค นายก อบต.คลองน้ําไหล / อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกําแพงเพชร และแขก
ผูมีเกียรติรวมเปดราน ณ ออฟฟศเมท พลัส สาขาเมือง กําแพงเพชร

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗๕/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล
ขอใหทรัพยสนิ ของ นายศรัญู โวหาร กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศ
หนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทัว่ กัน ผูใดทีอ่ า งวาเปนเจาของ/ผูร บั โอน/หรือผูร บั ประโยชน ในทรัพยสนิ ดัง
กลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคาํ สัง่
อนึง่ ขอตรวจสําเนาคํารองไดทง่ี านเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุม งานเก็บสํานวนคดีแดง
และเอกสารชัน้ ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุน เบา)
เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
รายนายศรัญู โวหาร กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถ อื กรรมสิทธิ/์ ราคาประเมิน หมายเหตุ
ที่
ผูค รอบครอง
(บาท)
๑ รถยนตกระบะ ยีห่ อ TOYOTA แบบ ๑ คัน บริษทั โตโยตา ๓๗๕,๐๐๐ บาท ศาลจังหวัด
มุกดาหาร ยูสคาร (ณ วันที่ ๒๒ อุบลราชธานี ได
HILUX VIGO Double Cab 4x4 3.0G
จํากัด/นางบุญมา กุมภาพันธ มีคําพิพากษาให
M/T รุน ป ค.ศ. ๒๐๑๐ เลขทะเบียน
สีสนุ นท
๒๕๖๕) ใชคัรนาคารถยนต
กจ ๑๔๔๗ มุกดาหาร เลขตัวรถ MRดังกลาว
0FZ29G801601762
๒๖๘,๐๐๐ บาท
๒ รถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA ไม ๑ คัน นายสุเมธ ๕,๐๐๐ บาท สภาพถูก
ติดแผนปายทะเบียน เลขเคร�องยนต
ศิริณัฐพงศ (ณ วันที่ ๒๒ ดัดแปลง
LS110NE-0012928
หรือ ฮมปา กุมภาพันธ
๒๕๖๕)
๓ โทรศัพทเคล�อนที่ ยี่หอ OPPO สีแดง รุน ๑ นายศรัญู ๒,๔๐๐ บาท
A5s (CPH๑๙๐๙) หมายเลขโทรศัพท (ซิม เคร�อง
โวหาร
(ณ วันที่ ๒๒
ที่ ๑) ๐๙๐ ๒๖๘ ๘๐๑๐ และหมายเลข
กุมภาพันธ
โทรศัพท (ซิมที่ ๒) ๐๘๒ ๕๐๔ ๗๐๗๒
๒๕๖๕)
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๓ รายการรวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๓๘๒,๔๐๐ บาท(สามแสน
แปดหม�นสองพันสีร่ อ ยบาทถวน) พรอมดอกผล

(นายศิริชาญ อติวรรณาพัฒน)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)
ผูชวยเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองคดี ๒
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗๔/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล
ขอใหทรัพยสนิ ของ นายอินทรศลิ ป ตนทนากร อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศ
หนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทัว่ กัน ผูใดทีอ่ า งวาเปนเจาของ/ผูร บั โอน/หรือผูร บั ประโยชน ในทรัพยสนิ ดัง
กลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคาํ สัง่
อนึง่ ขอตรวจสําเนาคํารองไดทง่ี านเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุม งานเก็บสํานวนคดีแดง
และเอกสารชัน้ ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วัตสัน ผูน าํ รานเพ�อสุขภาพและความงาม
อันดับหนึง่ ในประเทศไทย นําโดย นวลพรรณ
ชัยนาม ประธานเจาหนาทีฝ่ า ยปฏิบตั กิ าร วัตสัน
ประเทศไทย รวมจัดงานใหญเต็มรูปแบบ
“WATSONS 26th ANNIVERSARY” เฉลิมฉลอง
ครบรอบ 26 ป ในการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย พรอมจัดกิจกรรมประมูลและ
จัดจําหน�ายตุก ตา เพ�อนํารายไดจากการประมูล
และจําหน�ายตุกตามอบใหกับสมาคมสงเสริม
สถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลี กรมหม�นสุทธนารีนาถ
(บานพักฉุกเฉิน) นําโดย พญ.พรรณพิมล วิปลุ กร
นากยสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย
มีแขกวี ไอพี เหลาคูคาพันธมิตรทางธุรกิจ
และดาราศิลปนมากมาย อาทิ มาริโอ เมาเรอ,
ตอ ธนภพ, พลอย เฌอมาลย, ฟลม ธนภัทร,
แกม วิชญานี มิ้นต ชาลิดา, หมอโอค
สมิทธิ์, วุนเสน วิริฒิพา เปนตน ตบเทาเขา
รวมงาน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล
ลาดพราว

New Arrivals Sleepwear Collection “Tiger”

(นางสาวนิยะดา อุน เบา)
เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาลเพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
รายนายอินทรศิลป ตนทนากร กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน หมาย
ที่
ผูครอบครอง
(บาท)
เหตุ
๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย
นายทศพล ๙๙,๕๖๖.๔๑ บาท จํากัด (มหาชน) สาขาหาดใหญเลขทีบ่ ญ
ั ชี
นวลศรี
(ณ วันที่ ๑๘
๔๓๕๐๗๐๒๘๒๗ช�อบัญชี นายทศพล นวลศรี
มีนาคม ๒๕๖๕)
๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด นายทศพล
๒,๓๐๙.๔๓
(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ
นวลศรี บาท(ณ วันที่ ๑๐
เลขที่บัญชี ๐๕๔๓๙๕๐๐๙๒ ช�อบัญชี นาย
มีนาคม ๒๕๖๕)
ทศพล นวลศรี
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๒ รายการ รวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๑๐๑,๘๗๕.๘๔ บาท (หนึง่
แสนหนึง่ พันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทแปดสิบสีส่ ตางค) พรอมดอกผล

(นายสุชิต แสนลาภ)
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

รอยเอก
(ณัฐเศรษฐ คชเดช)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

(นายวัฒนชัย ปอมสุข)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)
ผูอํานวยการกองคดี ๑

ชุดนอน Satin Sleepwear Collection ใหมลาสุดจาก Guy Laroche Lingerie
แรงบันดาลใจ ที่ผสมผสานความ Luxury ความสบาย และความ Sexy ดุจแมเสือสาว
ในแบบฉบับของสาว กีลาโรช เสน�หของเนื้อผาที่นุมล�น สบายผิวทุกการสัมผัส และการ
เคล�อนไหว ดวยดี ไซนที่ดึงความเรียบหรูเซ็กซี่ ใหสาวๆ ไดส�อถึงความเปนตัวคุณ สัมผัสและ
ชอปสินคาไดแลวที่หางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไป สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Facebook: Guy
Laroche Lingerie

ขาวประชาสัมพันธ 13
“7HD รวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”

เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม
2565 ชอง 7HD จัดกิจกรรม “7HD รวมใจ
ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว” นําโดย พัฒนพงค หนูพันธ
รักษาการกรรมการผูจัดการ พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร
รวมถึงผูแทนจากสวนตาง ๆ ไดแก
นักแสดง นําโดย กฤตฤทธิ์ บุตรพรม / หลุยส เฮส /
เกศรินทร นอยผึ้ง /ณัฐชา ชยางคานนท /

แอนน�า กลึคส / กชกร สงแสงเติม / ชาคริต
บุญสิงห / รวิศชา ปญจวิชญ และผูป ระกาศขาว
ไดแก เปรมสุดา สันติวัฒนา / ชัยอนันต
ปนชู / จีรนันท เขตพงศ / ศจี วงศอําไพ /
กมลาสน เอียดศรีชาย /ศรสวรรค ภูวิจิตร
และเจาหนาที่จากชอง 7HD รวมพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ ชอง 7HD
เม�อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

โปรโมชั่นสุดพิเศษ WEEKEND WOW
ที่ โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพฯ

โรงแรมอีสติน แกรนด สาทร กรุงเทพฯ
จัดโปรโมชั่น Weekend Wow เปลี่ยน
บรรยากาศในวันหยุดสุดสัปดาห ใหคุณมา
พักผอนที่ โรงแรมในหองพักวิวใจกลางเมือง
พรอมรับปประทานบุฟเฟตสุดคุม แกรนด
วีคเอน บุฟเฟต ในราคาสุทธิเพียง 4,900 บาท
เทานัน้ โดยสามารถเขาพักได ในวันเสาร หรือ
อาทิตย และเลือกรับประทานอาหารบุฟเฟต
ในมื้อค่ําวันเสาร หรือ มื้อกลางวัน วัน

สมศ. รวมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวฯ
ดร.นันทา
หงวนตัด รักษาการผูอํานวยการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) และผูบ ริหาร รวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม เพ�อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อาทิตย พรอมเพลิดเพลินในการใชสิ่งอํานวย ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT)
ความสะดวกตางๆของโรงแรม
ลู ก ค า สามารถใช โครงการเราเที่ ย ว
ดวยกัน จากราคาเต็ม 4,900 บาท จายเพียง
2,940 บาทสุทธิ เทานั้น สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2210-8100 หรือ อีเมล
rsvn@eastingrandsathorn.com เยีย่ มชมเว็บไซต
www.eastingrandsathorn.com ติดตามขาวสาร
ไดท่ี www.facebook.com/EastinGrandSathorn

ปฏิทินกิจกรรม-สังคม-โปรโมชั่น
ศูนยการคาฟวเจอรพารค จัดเต็มงาน
แฟชั่นปะทะดนตรี สําหรับนักชอปสายฮิป
ที่ชอบบรรยากาศชิวๆ เดินเพลิดกับแฟชั่น
สไตลเฉพาะคุณ ไมวาจะเปนเสื้อผาแฟชั่น,
Accessory, อุปกรณตกแตงมือถือสุดแนว
และความอรอยหลายรูปแบบจากรานอาหาร
ทอปชารตรีวิว พรอมกิจกรรมบนเวที,
มินคิ อนเสิรต จากศิลปนช�อดัง PAPER PLANE
29 JUL, LESS 30 JUL, PUN 31 JUL,
THREE MAN DOWN 1 AUG, DEATH OF
HEATHER 2 AUG, VARIS 3 AUG, TILLYBIRDS 4 AUG, PAPER 5 AUG, NAP
A LEAN 6 AUG, EASE 7 AUG แลวพบกับ
กิจกรรมสนุกๆ อีกมากมายภายในงาน นัง่ เลน
กินขาว ดูดาว ฟงดนตรี กับงาน “Sit ดาว”
ตั้งแตวันที่ 29 กรกฏาคม – 7 สิงหาคม ณ
อะไลฟพารค ฮอลล ชั้น G ศูนยการคา
ฟวเจอรพารค
เดอะมอลล ไลฟสโตร รวมกับ เอส เอฟ
และ Warner Bros. เปดประสบการณ
ความสนุก ตอยอดจากภาพยนตรซปุ เปอรฮีโร
DC LEAGUE OF SUPER-PETS จัดกิจกรรม
สุดสนุก ในงาน THE MALL LIFESTORE
PET PLAYGROUND สีข่ าตัวปลอม สนุกแหลก
แจกไมยั้ง พรอม ชวนผจญภัยครั้งใหมกับ
คูซี้สี่ขา DC LEAGUE OF SUPER-PETS
นําโดย ซุปเปอรดอ็ ก คริปโต, เอซ ยอดนักลา
และผองเพ�อนที่ยกทีมมาบุกตึก สาดกิจกรรม
อัดแน�น ระหวางวันนี้ – 10 สิงหาคม ที่ DINING PLAYGROUND ชั้น 3 เดอะมอลล
ไลฟสโตร ทาพระ และ DINNING PLAYGROUND ชั้น 5 เดอะมอลล ไลฟสโตร
งามวงศวาน
ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมกับ
กระทรวงพาณิชย โดยกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
หน�วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน Let’s
Get Right EP.2 ซื้อ ขาย ใหถูกใจ ใชเลย!
พบสาระความรูมากมาย อาทิ การเสวนา
เร�อง “เคร�องหมายการคา กับลิขสิทธิ์ ตางกัน
หรือไม และซือ้ -ขาย ปลอมมีโทษอยางไร” รวม
จุดประกายการสรางแบรนดของตัวเองให
ประสบความสําเร็จ หัวขอ “กวาจะมาเปน
แบรนด” จากผูประกอบการ At First หาง
สรรพสินคาของ ICC ที่มีแบรนดสัญชาติไทย
ช�อดัง และ RAYAMANEE (รายามณี) ผลิตภัณฑ
สปาเคร�องหอมแบรนด ไทย ที่จะมาเผยเคล็ด
ลับสูความสําเร็จ พรอมชอป ชิม เพลิน ๆ
กับ สินคา GI (Geographical Indications)
ของดีของแทจากภูมิปญญาทองถิ่น และ
สินคาเอสเอ็มอีคุณภาพมากมาย ชอปสินคา
GI ครบ 300 บาทขึ้นไป แลกรับ ฟรี! ของ
ที่ระลึกจากเอ็ม บี เค เซ็น เตอร วันที่
4 สิงหาคม ตั้งแตเวลา 10.00 น.-20.00 น.
ณ ชั้น G ลานเซ็นเตอร ฮอลล ศูนยการคา
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร
สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ
เซ็นทรัลเวิลด เชิญคุณมาดูแลตัวเอง สวยใส
เนรมิตไดดง่ั ใจกับโปรแกรม “ลิฟท แอนด คอนทัวร”
ดวยการนวดยกกระชับใบหนาดวยมือ และ
การนวดตามรางกายโดยนักบําบัดมืออาชีพ
ของเรา ดวยเทคนิค Lift & Contour จะชวย
ปรับรูปหนา และรูปรางของคุณใหสวยดั่งใจ
อี ก ทั ง ยั ง ช ว ยให คุ ณ มี ผิ ว พรรณที่ เ ปล ง ปลั่ ง
ผิวออนเยาว เริ่มตนดวยการลางทําความ
สะอาดเทา / การนวดตัวกระชับรูปราง /
การนวดหนายกกระชับ และบริการเสิรฟ น้าํ ชา
เพ�อสุขภาพหลังการทําทรีทเมนท ตลอด
ระยะเวลา 120 นาที เพียงแค 2,999 บาทถวน
เทานั้น ผอนคลายความเม�อยลากับโปรแกรม
“ลิฟท แอนด คอนทัวร” ไดตั้งแตวันนี้- 31
สิงหาคม เปดทุกวันเวลา 09.00 - 23.00 น
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สํารองหองสําหรับทําทรีทเมนท ไดที่ โทร.
0-2100-1234 ตอ 6511, 6516

โรงพยาบาลเจาพระยา ขอรวมสงเสริม
ใหประชาชนมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง หวงใย
สุ ข ภาพหั ว ใจของคนที่ คุ ณ รั ก ด ว ยการมอบ
ของขวัญพิเศษ "Promotion Happy Specials
Day" โปรแกรมชุดตรวจหัวใจ Heart Screening
P.1ราคา 2,200 บาท / P.2ราคา 4,400 บาท
/ P.3ราคา 5,000 บาท / P.4ราคา 5,450
บาท / P.5ราคา 6,950 บาท และ P.6ราคา
10,800 บาท วันนี้ - 31 สิงหาคม สอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ศูนย โรคหัวใจ โทร.
0-2884-7000 หรือ แผนก Call Center
โทร.0-2433-5666
คริสป ครีม ประเทศไทย โดนัทสูตร
ลิขสิทธิ์อันดับ 1 ที่ครองใจคนทั่วโลก เสิรฟ
ความสดช�นที่จะปลุกคุณใหต�นพรอมเดินทาง
ดวยโปรโมชั่นสุดพิเศษ “ Perfect Together”
การจับคูความอรอยของเคร�องด�มสุดฮิต
กับโดนัทเนื้อนุมขวัญใจแฟนคลับ เพียงซื้อ
“Orange Americano” ขนาด 12 ออนซ
จํานวน 1 แกว ในราคา 110 บาท รับโดนัท
ออริจินัล เกลซ 2 ชิ้น ทันที!! วันนี้ - 31 ธัน
วาคม เฉพาะรานคริสป ครีม สาขาสนามบิน
สุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เทานั้น
โรงพยาบาลหัวเฉียว ขยายเวลาการ
ใหบริการคลินิกผูปวยนอก โดยเปดบริการ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น. ดวยบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว และทีมแพทยผูชํานาญ
การที่ครอบคลุมทุกสาขา เชน อายุรแพทย
ศัลยแพทย ศัลยแพทยกระดูกและขอ สูตนิ รีแพทย
กุมารแพทย ทันตแพทย จักษุแพทย แพทย
เวชศาสตรฟน ฟู เปนตน สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ โทร.
0-2223-1351 ตอ 3126
ยืนหนึ่งเร�องเอาใจสายฟูดเลิฟเวอร
บรม พิจารณจิตร ผุดโปรเจคใหม เนรมิตฟูด
คอมมูนติ ส้ี ดุ ฮิป “PUBLIC MARKET” (พับลิค
มารเก็ต) ที่บริเวณ ทางเช�อมระหวางหาง
เซ็นทรัลชิดลม และศูนยการคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
ดวยการรังสรรคพื้นที่ ใหกลายเปนถนนสาย
หลักสุดเกที่พลุกพลานไปดวยผูคน และ 10
รานยอดฮิตสุดชิคแหงยุคที่เจาตัวตั้งใจเฟน
หามารวมไวเสิรฟเอาใจสาย Foodies ให
ได ม าป ก หมุ ด เช็ ค อิ น แวะพั ก ระหว า งช อ ป
ปง พรอมเอาใจเหลา Foodies กับโปรโมชั่น
เปดตัว สเปเชียลเมนูลดสูงสุด 50% ตั้งแต
วันนี้ -4 สิงหาคม งานนี้สายกินหามพลาด
! เตรียมนัดแกงคแตงตัวเกๆ แลวมาเช็คอิน
กันไดเลย

มอบของที่ระลึกทูตเวียดนาม
ฟาน จี๊ ทัญ ออท.เวียดนาม ประจําประเทศไทย รับมอบ
ของที่ระลึก จาก ธานี แสงรัตน อธิบดี กรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงตางประเทศ ใน
โอกาสที่เดินทางไปรวมการแขงขันฟุตบอลเช�อมความสามัคคี ระหวาง ทีมบัวแกวFC กับทีม
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.FC) โดยมี สามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตผูชวยรมว.ยุติธรรม
รวมมอบ ณ สนามไทย-ญี่ปุน ดินแดง

รพ.นวเวช ลงพื้นที่ ใหบริการสุขภาพ
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รับมอบหองหนังสือเพ�อการเรียนรู ปญญา ใชเฮ็ง นายอําเภอเมืองสิงหบุรี เปนประธาน
รับมอบ “หองหนังเพ�อการเรียนรู” หองที่ 54 พรอมชุดอุปกรณการเกษตร ใหกับ โรงเรียนวัด
สังฆราชาวาส อ.เมืองสิงหบุรี จ.สิงหบุรี จาก นรุตม เจียรสนอง ผูบริหาร มูลนิธิ เมเจอร แคร
เพ�อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู ผานภาพยนตร การตูน และสารคดีสรางสรรค เพ�อเปดโลกทัศนดาน
ความคิด กอใหเกิดจินตนาการ และสรางแรงบันดาลใจดี ๆ โดยมี วิทยา ยางสุด ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี, พ.อ.สมบัติ ระรวยทรง ประธานชุมชนวัด
สังฆราชาวาส และ เดนเชิงชาย ครามแสง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส รวมรับ
มอบ ณ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมืองสิงหบุรี จ.สิงหบุรี

พลตรี หมอมหลวง ประวีร จักรพันธุ
ผูอ าํ นวยการ สํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย เปนประธานเปดกิจกรรม
จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เพ�อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เน�อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาว
พัชราวลัย บุนนาค ผูอํานวยการฝายการ
ตลาดและลูกคาสัมพันธ โรงพยาบาลนวเวช
นําทีมพยาบาลจาก “โรงพยาบาลนวเวช”
มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร รวมกับ สยามพารากอน จัดงาน “สิริวัฒนาพยากรณ เพ�อคน
พิการ” คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน ประธานมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ
รวมกับ ธณพร ตันติยานนท ผูบริหารหน�วยธุรกิจ ศูนยการคาสยามพารากอน จัดงาน
“สิรวิ ฒ
ั นาพยากรณ เพ�อคนพิการ” รวบรวม 43 สุดยอดนักพยากรณชน้ั นํารวมตรวจดวงชะตา
เพ�อนํารายไดสนับสนุนใหผูพิการของมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ โดยมี
อชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง, ณัฐพัชร รัตนกนกวัฒน, ศิริลักษณ ชาลี, เอก ตรีมหาจักร และ
เจษฎา คําไหล รวมงาน ณ คริสตัล คอรท ชั้น 2 (หนารานเอเซีย บุคส) ศูนยการคาสยาม
พารากอน

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

นำเขาจากเยอรมัน
จำหนาย รับซอม
โทร 087-936-1911,
02-373-1147

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

โรงพยาบาลยานเกษตรนวมินทร รัชดารามอินทรา ที่มุงใหบริการทางการแพทย
ที่ดีและเขาถึงงาย Accessible Quality
Healthcare พรอมดูแลสุขภาพของทุกคน
อยางเขาอกเขาใจ ดวยบริการทางการแพทย
ทีค่ รอบคลุมทุกชวงวัย และทีมแพทยเฉพาะทาง
ร ว มจั ด บู ธ ให บ ริ ก ารคํ า ปรึ ก ษาด า นสุ ข ภาพ
และตรวจวัดความดันโลหิต พรอมมอบเจล
แอลกอฮอลลางมือแกประชาชนในชุมชนปน
เจริญ 4 เขตดอนเมือง

0
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เ

ป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่า หลังจากได้เห็น
ตัวเลขติดลบของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดแล้ว ถือได้
ว่าเข้าสู่ภาวะ “เศรษฐกิจถดถอย” แล้วหรือยัง
ว่ากันตามหลักวิชาการเขาเรียก
ว่า ‘technical recession’ หรือ “ถดถอยทางเทคนิค”
นั่นคือภาษานักวิชาการที่ถือหลักว่าหากจีดีพีของ
ประเทศติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกันก็เข้าข่าย recession
แต่รัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งแต่ตัวประธานาธิบดี โจ ไบเดน
ถึงรัฐมนตรีคลัง เจเน็ต เยลเลน ถึงประธานธนาคารกลาง
เจโรม เพาเวลล์ ต่างก็ยืนยันว่าต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ
เช่นการจ้างงานและการใช้จ่ายด้วย จึงจะสามารถสรุปได้
ว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่
สำ�หรับประชาชนแล้ว การถกเถียงระหว่างนักวิชา
การกับนักการเมืองเป็นเพียงเรื่อง “เทคนิค”
แต่ชีวิตความเป็นอยู่จริงๆ ของชาวบ้านนั้น มัน
“ถดถอย” สำ�หรับคนจำ�นวนไม่น้อย...และ “เฟื่องฟู”
สำ�หรับคนอีกจำ�นวนหนึ่งที่ ได้ประโยชน์จากวิกฤตเศรษฐกิจ
จึงเป็นเรื่องที่ใครจะมองจากมุมไหน และจะใช้
ตัวเลขชุดไหนในการวิเคราะห์เท่านั้นเอง
นักวิเคราะห์หลายค่ายอธิบายว่า แม้ตัวเลขทาง
เทคนิคจะเข้าโซน “ถดถอย” แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เข้าสู่ “การชะลอตัวอย่างรุนแรง”
ช่วงครึ่งปีแรกนั้น อเมริกาเจอปัญหาเงินเฟ้อหนัก
ที่สุดในหลายสิบปี
มีผลทำ�ให้ผู้คนชะลอการลงทุนและการบริโภคโดย
เฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ เพราะต้นทุนการกู้บ้านพุ่งสูง
มีผลส่งให้ยอดการก่อสร้างบ้านใหม่หดตัวลง ตลาดอสังหาฯ
ก็ซึมลงอย่างชัดเจน
พอถึงไตรมาสสอง เมื่อ Fed ขึ้นดอกเบี้ยแรง ก็มีผล
ทำ�ให้ ใช้จ่ายภายในประเทศก็อ่อนแอลงในระดับหนึ่ง
บางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า pre-recession
หรือ “อาการ” ที่ส่อไปในทางถดถอย แต่ยังไม่
ถดถอยจริง
ที่นักลงทุนกังวลคือเศรษฐกิจอเมริกันจะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยจริงก็คือ หากถึงต้นปีหน้ายังไม่สามารถแก้ปัญหา
เงินเฟ้อได้ 
ซึ่งแปลว่า Fed จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงต่อเนื่อง
อีก

มะกันเข้าสู่ภาวะ‘ถดถอย’หรือยัง?
อย่าลืมปัจจัย‘อารมณ์-ความรู้สึก’

บางคนตั้งข้อสงสัยว่า การใช้ “ยาแรง” ต่อเนื่องอาจจะ
จงใจให้คนไข้ล้มหมอนนอนเสื่อสักพัก
นั่นคือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดความร้อนแรงจริงๆ
ด้วยการต้อง “ตัดขา” ไม่ให้วิ่งเร็วเกินไปนัก
อาการที่จะทำ�ให้มีการยืนยันว่าเศรษฐกิจถดถอยจริง
ต้องดูที่อัตราการว่างงานที่จะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด
และตัวเลขการใช้จ่ายจริงที่จะไม่ใช่เพียงการคำ�นวณ
ทางเทคนิคเท่านั้น
ทุกวันนี้ อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ยังถือว่าต่ำ� 
และคนก็ยังพร้อมจะจับจ่ายใช้สอย
คนยังพร้อมใช้เงินซื้อข้าวของแม้จะแพงขึ้น
ถ้าอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญราคาสินค้าก็
คาดว่าจะลดลง และกำ�ลังซื้อของคนสหรัฐฯ ในวันข้างหน้าก็

Research (NBER) ตัวเลขโตจีดีพีไม่ได้เป็นดัชนีหลักที่จะ
กำ�หนดว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วหรือยังเสมอไป
โดยอ้างตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 475,000
ตำ�แหน่งในปีนี้ ที่ทำ�ให้องค์กรนี้ยืนยันว่าสหรัฐฯ ยังไม่เข้า
สู่ Recession
NBER บอกว่านอกจากตัวเลขจ้างงานดีขึ้นแล้วการ
ใช้จ่ายผู้บริโภค การลงทุนของภาคเอกชนต่างก็ส่งสัญญาณ
เชิงบวก
ถามว่าเขาใช้อะไรวัดว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย
หรือไม่
คำ�ตอบคือ NBER อ้างถึง 6 ปัจจัย ได้แก่
รายได้ที่แท้จริงของบุคคลหักออกด้วยรายจ่าย
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
ตัวเลขการจ้างงานจากการเก็บสถิติของสำ�นักงาน
สถิติแรงงานสหรัฐฯ
รายจ่ายการบริโภคที่แท้จริง
ยอดขายที่ปรับด้วยความผันผวนของราคา
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งเขาบวกลบคูณหารปัจจัยต่างๆ เหล่านี้แล้วก็สรุป
ว่า “อย่าเพิ่งด่วนสรุป”
แต่นั่นไม่ได้แปลว่าความกังวลเรื่อง recession จะ
หมดไป
ก็เพราะเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยที่ยังอาละวาดอยู่ในตลาด
กระเตื้องกลับมาได้
นี่แหละ
นักวิเคราะห์บางสำ�นักเชื่อว่า แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่
อีกทั้งยังมีปัจจัยเรื่อง “จิตวิทยา” ของผู้คนอีกด้วย
เข้าภาวะถดถอย แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้คือจะโตช้าลง
ภาษาเศรษฐศาสตร์เรียก “อารมณ์คน”
ก็ด้วยปัญหาเงินเฟ้อที่ทำ�ให้ต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบยี้ 
หรือ Sentiment
ซึ่งอาจจะทำ�ให้อัตราโตจีดีพีของสหรัฐฯ ปีนี้และปีหน้า
ต้องยอมรับว่าความรู้สึกของคนทั่วไปต่อเศรษฐกิจนั้น
ต่ำ�2%
อยู่ในเชิงลบ
ค่ายนี้วิเคราะห์ว่า ถ้าปีหน้า Fed ลดดอกเบี้ยเพราะ
และเป็นเชิงลบที่อยู่ในระดับไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน
สามารถจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อได้ ทุกอย่างก็น่าจะดูดีขึ้น
พูดง่ายๆ คือ ถ้าคนทั้งหลายเกิดความหวาดกลัว
เพราะถ้าดอกเบี้ยลดลงนักลงทุนก็จะยินดี โดยเชื่อว่า
ไม่มีอารมณ์ ใช้จ่าย ไม่มีอารมณ์ลงทุน ไม่มีอารมณ์จะผลิต
สภาพคล่องที่ดีขึ้นจะกลับมาพยุงมูลค่าสินทรัพย์ 
เพิ่ม
นั่นแปลว่า การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะกลับมาดีขึ้น 
วันนี้ในหลายๆ วงการเริ่มจะมี “ความรู้สึก” ว่าจะไป
ในมุมมองของคณะกรรมการของสำ�นักวิจัยเศรษฐกิจ
ทิศทางนั้นมากขึ้นหากสถานการณ์ ไม่กระเตื้องขึ้นในเร็ววัน
แห่งชาติสหรัฐฯ หรือ National Bureau of Economic
นั่นแหละคือสัญญาณอันตรายของจริง!

‘ฟิเดลรามอส’ถึงแก่อสัญกรรม

มาดากัสการ์ล่าแก๊งเผาบ้านฆ่า 32 ศพ

อันตานานาริโว • เมื่อวันอาทิตย์ ทางการมาดากัสการ์
ได้ ไล่ล่าแก๊งโจรปล้นวัวที่ทำ�ให้มีผ้คู นเสียชีวิตไปอย่างน้อย
32 ศพ โดยการจุดไฟเผาบ้านเรือนหลายหลังในหมูบ่ า้ น
แห่งหนึง่ ทางเหนือของกรุงอันตานานาริโว เอเอฟพีรายงาน
ว่า กระทรวงกลาโหมมาดากัสการ์กล่าวในแถลงการณ์ทาง
เฟซบุ๊กว่า เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพถูกระดมเพื่อค้นหา
ผู้ต้องสงสัยและช่วยกองกำ�ลังภาคพื้นดิน ในการค้นหา
ในพื้นที่อันคาโซบีห่างจากเมืองหลวงไปทางเหนือราว 75
กิโลเมตร ประธานาธิบดี อันดรี ราโจเอลีนา กล่าวใน
แถลงการณ์ทางโซเชียลมีเดีย ประณามเหตุการณ์ดงั กล่าว
ว่าเป็นการสังหารหมู่ และผู้กระทำ�ความผิดต้องถูกตาม
ตัวมาลงโทษตามกฎหมาย ตำ�รวจกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต 32
ศพและบาดเจ็บ 3 ราย เนื่องจากกลุ่มโจรราว 12 คนเข้า
โจมตีหมู่บ้านอัมโบโลทาราเคลี ในอันคาโซบีเมื่อวันศุกร์
โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นแก๊งปล้นวัว เป็นที่รู้จักในท้องที่ชื่อ
แก๊ง “ดาฮาโล”

‘ไบเดน’ ตรวจโควิดเป็นบวกรอบสอง

วอชิงตัน • ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐได้ผลตรวจ
โควิด-19 กลับมาเป็นบวกเป็นครัง้ ทีส่ อง ทำ�ให้ตอ้ งกลับไป
กักตัวเองอีกรอบ เอเอฟพีรายงานว่า ไบเดนตรวจพบว่าติด
เชือ้ โควิดเมื่อช่วงสายของเช้าวันเสาร์ทผ่ี า่ นมาจากการตรวจ
แบบแอนติเจนเทสต์ ทัง้ ทีก่ อ่ นหน้านี้ ได้ผลตรวจเป็นลบมา 4
วันติดต่อกัน ทำ�ให้ตอ้ งกลับไปเริม่ กระบวนการกักตัวอย่าง
เข้มงวดอีกครัง้ เควิด โอคอนเนอร์ แพทย์ประจำ�ตัวประ
ธานาธิบดีเขียนลงในบันทึกพร้อมระบุว่า นี่คือข้อเท็จจริง
ที่แสดงถึงการกลับมาติดเชื้อซ้ำ� อ้างถึงสถานการณ์ที่มีผู้
ป่วยหลายรายที่ ได้รับการรักษาด้วยยาแพกซ์ โลวิด แบบ
เดียวกับไบเดนที่กำ�จัดไวรัสไปแล้ว แต่กลับมาตรวจได้ผล
เป็นบวกอีกทั้งที่รักษาตามระยะเวลาแล้ว

ปธ.สภาสหรัฐยืนยันทัวร์เอเชีย-แปซิฟิก

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า แนนซี เพโลซี ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเป็นผู้นำ�คณะตัวแทนรัฐสภา
สหรัฐ เดินทางไปเยือนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จากการ
ยืนยันของสำ�นักงานเลขาฯ เมื่อวันอาทิตย์ รวมถึงเยือน
สิงคโปร์, มาเลเซีย, เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น คำ�แถลงดังกล่าว
ไม่ได้ระบุว่าคณะผู้แทนทั้ง 6 คนจะไปเยือนไต้หวันด้วย
หรือไม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสุ่มเสี่ยงของการสนทนา
ระหว่างผู้นำ�จีนกับสหรัฐในช่วงก่อนออกเดินทาง สำ�นัก
งานเลขาฯ ของเพโลซีกล่าวในแถลงการณ์ยืนยันการเดิน
ทางครั้งนี้ จะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงร่วมกัน, ความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการปกครองแบบประชาธิปไตย
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก.

มะนิลา • ฟิเดล รามอส อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ถึงแก่
อสัญกรรมเมื่อวันอาทิตย์ด้วยวัย 94 ปี จากการแถลงของโฆษก
ทำ�เนียบประธานาธิบดีฟลิ ปิ ปินส์ เผยว่าสมัยทีเ่ ป็นนายทหารเขา
มีบทบาทสำ�คัญในการร่วมกับประชาชนขับไล่ประธานาธิบดี
เฟอร์ดินานด์ มาร์กอสออกจากประเทศ รามอสได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานาธิบดีต่อจากคอราซอน อากี โน
สำ � นั ก ข่ า วเอเอฟพี ร าย ธานาธิบดีในปี 2535 โดยได้
งานเมื่อวันอาทิตย์ว่า ฟิเดล รา รั บ การสนั บ สนุ น จากอากี โ น
มอส อดีตประธานาธิบดีฟิลิป เขาเป็นประธานาธิบดีท่ีนับถือ
ปินส์ ได้ถงึ แก่อสัญกรรมเมื่อวัน ศาสนาคริ ส ต์ นิ ก ายโปรเตส
อาทิตย์ด้วยวัย 94 ปี
แตนต์ ในประเทศทีป่ ระชากร
ทริกซี ครูซ อังเฆเลส ส่วนใหญ่นับถือนิกายคาทอลิก
โฆษกทำ � เนี ย บประธานาธิ บ ดี และเมื่อเป็นผูน้ �ำ ประเทศ เขา
ฟิลิปปินส์แถลงในวันเดียวกัน ผลั ก ดั น นโยบายเรื่อ งการวาง
ว่า ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่ง แผนครอบครัว
ที่เราได้รับแจ้งการถึงแก่อสัญ
ขณะเป็นประธานาธิบดี
กรรมของฟิเดล วี. รามอส อดีต เขาสามารถแก้ปญ
ั หาวิกฤตพลัง
ประธานาธิบดี
งานของประเทศ และยกเลิก
รามอสดำ�รงตำ�แหน่งประ ระบบการผูกขาดในกิจการด้าน
ธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนที่ 12 โทรคมนาคม, การบิน และ
ระหว่างปี 2535-2541 ขณะ การขนส่งทางเรือ และทำ�ให้
เป็นผู้นำ�ประเทศ มักจะเห็น เศรษฐกิจที่ย่ำ�แย่ของฟิลิปปินส์
ภาพของเขาคาบซิการ์ที่ยังไม่ เติบโต
ได้สูบ เขาจบการศึกษาที่เวสต์
เขามี ผ ลงานสร้ า งสั น ติ
พอยต์ ห รื อ โรงเรี ย นนายร้ อ ย ภาพกั บ ผู้ ก่ อ การร้ า ยคอมมิ ว
ทหารบกของสหรัฐ และรับราช นิสต์, กลุ่มมุสลิมแบ่งแยกดิน
การทหารอย่างยาวนาน เข้าร่วม แดน และทหารที่วางแผนจะ
รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ก่อรัฐประหาร
และไปรบในสงครามเกาหลี
รามอสเป็ น หนึ่ ง ในบุ ค
รามอสช่วงเป็นนายทหาร คลสำ�คัญของฟิลิปปินส์ที่สนับ
ที่ มี บ ทบาทร่ ว มเคลื่ อ นไหวใน สนุนโรดริโก ดูเตร์เต ในการ
ขบวนการปฏิวัติประชาชนเพื่อ เลือกตัง้ ประธานาธิบดีในปี 2559
ขั บ ไล่ ป ระธานาธิ บ ดี เ ฟอร์ ดิ หลั ง ดู เ ตร์ เ ตชนะการเลื อ กตั้ ง
นานด์ มาร์กอส หลังเกิดกรณี อย่างถล่มทลาย รามอสได้รับ
ลอบสังหารเบนิกโน อากี โน มอบหมายเป็ น ทู ต พิ เ ศษของ
ผู้นำ�ฝ่ายค้านฟิลิปปินส์ จนนำ� ฟิลิปปินส์ เดินทางไปกรุงปักกิ่ง
ไปสู่การชุมนุมของประชาชน เพื่อลดความตึงเครียดต่อกรณี
หลายล้านคนบนท้องถนนเพื่อ พิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน
ขับไล่มาร์กอส นำ�ทางสู่การ ในเรื่องทะเลจีนใต้
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานาธิบดีของ
แต่ตอ่ มารามอสได้วจิ ารณ์
คอราซอน อากี โน
ดูเตร์เตหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการ
ในสมั ย รั ฐ บาลของคอ พูดสบถหยาบคาย, การถอยห่าง
ราซอน อากี โน รามอสดำ�รง จากการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ
ตำ�แหน่งผู้บัญชาการทหารและ และสงครามยาเสพติ ด ของดู
ต่อมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหม
เตร์เตที่ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตหลาย
รามอสลงเลื อ กตั้ ง ประ พันคน.
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ร้องปล่อย • ผู้ชุมนุมชูภาพถ่ายของโทรุ คุโบตะ นักทำ�หนังสารคดีชาวญี่ปุ่น ที่หน้ากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว
เรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมาปล่อยตัวเขา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม

เมียนมาจับนักทำ�หนังสารคดีชาวญี่ปุ่น

ย่างกุง้ • เจ้าหน้าทีส่ ถานทูต
ญีป่ นุ่ ยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ ชาย
ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่
ความมั่นคงเมียนมาควบคุมตัว
เมื่อวันเสาร์ หลังสื่อญีป่ นุ่ และ
สื่อท้องถิน่ รายงานว่านักทำ�หนัง
สารคดีชาวญี่ป่นุ โดนจับในนคร
ย่างกุง้
เอเอฟพีและเว็บไซต์สถา
นี โทรทัศน์เอ็นเอชเคของญี่ปุ่น
รายงานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 31 กรก
ฎาคม 2565 จากการเปิดเผย
ของเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นใน
เมียนมาในวันเดียวกันยืนยันชาย
ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่
ความมั่นคงเมียนมาควบคุมตัว

เมื่อวันเสาร์
หลังการรัฐประหารในเมียน
มา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปที แ่ี ล้ว
ทำ�ให้เกิดการชุมนุมประท้วงลุก
ลามไปทัว่ ประเทศ รัฐบาลทหาร
เมียนมาปราบปรามผูช้ มุ นุมอย่าง
รุนแรงจากการเปิดเผยของกลุ่ม
สิทธิมนุษยชนท้องถิน่ เผยว่า มี
ผูต้ อ่ ต้านรัฐประหารเสียชีวติ มาก
กว่า 2,000 คน และโดนจับกุม
อย่างน้อย 14,000 ราย
สื่อท้องถิ่นและสื่อญี่ปุ่น
รายงานเมื่อวันเสาร์ว่า โทรุ คุ
โบตะ วัย 26 ปี ซึ่งเป็นนักทำ�
หนังสารคดีอิสระ โดนเจ้าหน้า
ที่ความมั่นคงของเมียนมาควบ

คุมตัวขณะอยู่ท่ีการชุมนุมประ
ท้วงต่อต้านรัฐบาลในนครย่างกุง้
โดยมีชาวเมียนมาโดนจับไปพร้อม
กันอีก 2 คน
เจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่น
ในเมียนมาเผยเมื่อวันอาทิตย์
ยืนยันว่ามีชายชายญีป่ นุ่ คนหนึง่
อายุราว 20 ปี ถูกเจ้าหน้าที่
เมียนมาจับกุมตัวที่นครย่างกุ้ง
เมื่อวานนี้ ตำ�รวจเมียนมากำ�
ลังสอบสวนเขา ทางสถานทูต
ติดต่อกับเจ้าหน้าทีเ่ มียนมาเรียก
ร้องให้ปล่อยตัวชาวญี่ป่นุ ผู้น้ที ัน
ที
มีชาวต่างชาติที่ถูกจับกุม
ตัวไปหลายคนจากรัฐบาลทหาร

เมียนมาปราบปรามผู้เห็นต่างที่
ออกมาต่อต้านการรัฐประหาร
เจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คงเมียน
มาควบคุมตัวยูกิ คิตะซูมิ ผู้สื่อ
ข่าวชาวญีป่ นุ่ ทีร่ ายงานผลทีต่ าม
มาจากการกระทำ�รัฐประหารเมื่อ
เดือนเมษายนปีทแ่ ี ล้ว และเนรเทศ
ส่ ง กลั บ ญี่ ปุ่ น ในเดื อ นพฤษภา
คมปีเดียวกัน หลังได้รับการกด
ดันจากรัฐบาลญี่ปุ่นและนานา
ชาติ
รัฐบาลทหารเมียนมาใช้
วิธีการควบคุมเสรีภาพสื่อมวล
ชน, จับกุมผูส้ อื่ ข่าวและช่างภาพ
และยกเลิกใบอนุญาตการกระจาย
เสียงวิทยุ-โทรทัศน์.
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ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

จับมือยิง‘ไอ้ ไก่’
ยอมรับไม่พอใจ
ลงมื อ คนเดี ย ว

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 11.00 น.
วันที่ 31 ก.ค.65 พ.ต.อ.ดิเรกฤทธิ์
ปานเรือนแสน ผกก.สภ.อุบลรัตน์
นำ�เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายศรีสุภ
มงคลชัย ศรีบุญเรือง หรือไก่ อายุ
44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 192 ม.5 ต.โคก
สูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ผู้ต้องหา
ตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น
ที่ 225/2565 ลงวันที่ 30 ก.ค.65
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ ในครอบ
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนท้องที่ พาอาวุธปืนไปใน
เมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดย
ไม่ ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอัน
ควรหรือเหตุจำ�เป็นเร่งด่วน และยิง
ปืนซึ่งใช้ดินระเบิด โดยใช่เหตุ ใน
เมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมชน หลังถูก
ตำ�รวจจับกุมตัวได้ที่บ้านพักในเขต
ต.โคกสูง มาทำ�แผนประกอบคำ�รับ
สารภาพที่จุดเกิดเหตุ บนถนนหน้า
บ้านเลขที่ 130 บ.ห้วยยาง ม.8 ต.ทุ่ง
โป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็น
จุดที่นายธณุฒน์ หรือโก้ มูลศักดิ์
อายุ 26 ปี ถูกยิงและไปล้มเสียชีวิต
ที่ซอยข้างบ้าน
พ.ต.อ.ดิเรกฤทธิก์ ล่าวว่า จาก
การสอบสวนนายไก่มอื ปืน บอกเพียง
ว่าผิดใจกัน และไม่พอใจนายโก้ จึงมา
ยิงทิง้ แต่นายไก่ไม่ยอมบอกว่าผิดใจ
กันด้วยเรื่องอะไร ซึง่ จับกุมตัวนายไก่
ได้พร้อมปืนแบลงก์ดดั แปลงลำ�กล้อง
จำ�นวน 1 กระบอก ซึง่ ปืนชนิดนีย้ งิ
ได้ทลี ะ 1 นัดเท่านัน้
“ในส่วนของการขอหมายจับ
หรือออกหมายเรียกคนที่ยังเหลือ
หรือคนที่เกี่ยวข้องนั้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ว่ามีทั้งหมดกี่คน เพราะในเบื้องต้น
นายไก่ไม่ซัดทอดใครแม้แต่คนเดียว
แต่ตำ�รวจจะสืบสวนสอบสวนจับกุม
คนที่เกี่ยวข้องมาดำ�เนินคดีในข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นให้ ได้”.

ทลาย4แก๊งค้ายาภาคเหนือยึด60ล.

เชียงราย • ตำ�รวจ ปส.เปิดปฏิบัติการ
ทลาย 4 เครือข่ายค้ายาเสพติดภาค
เหนือ รวบตัวระดับสั่งการ จับยาบ้ากว่า
5 ล้านเม็ด ยึดทรัพย์กว่า 60 ล้านบาท
วันที่ 31 ก.ค.65 พล.ต.อ.รอย
อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.และ ผอ.ศอ.
ปส.ตร., พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย
ผบช.ปส., พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพ
น้อยที่ 3, ผบ.ศป.บส.ชน., นายวราดิศร
อ่อนนุช รอง ผวจ.เชียงราย ร่วมแถลง
ข่าวการจับกุมนักค้ายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
นายฮ้อยทมิฬ, ม้งแม่เปา, อาข่าผาขาว,
ฝิ่นดิบมูเซอ ยึดยาบ้า 5,690,000 เม็ด
และเคตามีน 10 กิโลกรัม
พล.ต.อ.รอยเปิดเผยว่า กรณี
เครือข่ายนายฮ้อยทมิฬ เมื่อวันที่ 11
ก.ค.65 กองบัญชาการตํารวจปราบ

ปรามยาเสพติด (ปส.) จับกุมนักค้าราย
สําคัญ 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า
7 ล้านเม็ด จากการขยายผลพบว่าใน
เครือข่ายมีกลุ่มผู้สั่งการผู้ต้องหาลํา
เลียงยาเสพติดตั้งแต่ ม.ค.65 จนถึงถูก
จับกุมมีการลําเลียงไปแล้วมากกว่า 20
ครั้ง มีเงินหมุนเวียนในบัญชีมากกว่า
400 ล้าน กลุ่มผู้สั่งการจะถอนเงินสด
ส่วนหนึ่งส่งให้เจ้าของยาเสพติดนอก
ประเทศ อีกส่วนนํามาซื้อทรัพย์สินเป็น
บ้าน, ที่ดิน, ทองคํา, รถหรู และเก็บ
เงินสดไว้ ในบัญชีธนาคารส่วนตัว
จึงขออนุมตั ศิ าลอาญาออกหมาย
จับกลุม่ สัง่ การ 3 คน คือ 1.นายสุวจิ กั ขณ์
อชิรพัฒน์ อายุ 44 ปี 2.นายวีรชน ยะอู๋
อายุ 40 ปี 3.น.ส.ศิรพิ ร แสงธรรมโชติ
อายุ 30 ปี ยึดทรัพย์สนิ ไว้ตรวจสอบมูลค่า
ประมาณ 60 ล้านบาท เงินสด 100,000

บาท 2.อายั ด เงิ น ในบั ญ ชี ธ นาคาร
15,665,700 บาท 3.ทองคํา 22 บาท
4.ที่ดิน พร้ อ มสิ่ง ปลู ก สร้ า ง 8 หลั ง
5.ทีด่ นิ เปล่า 2 แปลง 6.รถยนต์ 16 คัน
7.รถจักรยานยนต์ 3 คัน
โดยช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.65 ยัง
จับกุมเครือข่ายยาเสพติดในภาคเหนือ
ได้อีก 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายม้งแม่
เปา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ได้ผู้ต้องหา 3
ราย คือ นายอนันต์สิทธิ์ ทรงเจริญกูล
อายุ 20 ปี, นายธเนศ มาศกิตติวงศ์ อายุ
27 ปี และนายเซ้ง แซ่ว้า อายุ 41 ปี
พร้อมยาบ้า 8,800,000 เม็ด และเคตา
มีน 50 กิโลกรัม ออกหมายจับผู้ร่วมลํา
เลียงยาเสพติดได้ 2 ราย คือ นายกุล
เดช แซ่ลี อายุ 27 ปี และนายอนุสรณ์
อนันต์ทา อายุ 31 ปี ส่วนเครือข่ายฝิ่น
ดิบมูเซอ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. เจ้าหน้าที่

ตรวจยึดฝิ่นดิบได้ 48 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ยังจับกุมเครือข่ายอา
ข่าผาขาว เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ได้ผู้ต้องหา
1 ราย คือ นายอาน่อง เชอหมื่อ อายุ
22 ปี พร้อมยาบ้า 1,010,000 เม็ด
สืบสวนขยายผลจนออกหมายจับได้ 1
ราย คือ นายสุรชัย เยอเบาะ อายุ 20
ปี ยึดยาบ้า 5,690,000 เม็ด, เคตามีน
10 กก., รถกระบะ เชฟโรเลต สีดํา ป้าย
ทะเบียนหน้า ผต 6676 สุราษฎร์ธานี
และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
วั น ที่ 3 เม.ย. ตํ า รวจ กก.3
บก.ปส.2 (นปส.อุดรธานี) ได้ติดตาม
จับกุมเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติด
ชาว จ.เพชรบูรณ์ ได้ผู้ต้องหา 3 คน คือ
นายโชคอนันท์ พรมมี, นายสุวรรณภูมิ
แซ่ย่าง, นายสมบูรณ์ แซ่หลอ พร้อม
ยาบ้า 6 ล้านเม็ด.

ตร.ปิดปัม๊ น้�ำ มันรวบ17วัยรุน่ แข่งจยย.ซิง่

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา
00.30 น. วันที่ 31 ก.ค. 65
พ.ต.ท.สิทธิโชค สิทธิโสภณ
รอง ผกก.ป.สภ.บางแก้ ว
จ.สมุ ท รปราการ นำ � กำ � ลั ง
ตำ�รวจทั้งในและนอกเครื่อง
แบบและอาสาสมั ค รกว่ า
30 นาย ปิดล้อมจับกุมกลุ่ม
วัยรุ่นพร้อมรถจักรยานยนต์
และรถยนต์แต่งซิ่ง ที่เข้าไป
จอดอยู่ ภ ายในปั๊ ม น้ำ � มั น
บางจาก ถนนบางนา-ตราด
ขาเข้า ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุ ท รปราการ หลั ง จาก
รวมตัวเตรียมแข่งขันในทาง
บนถนนเทพารักษ์ แต่ถูกเจ้า
หน้าที่ตระเวนกดดันจนต้อง
แยกย้ายหลบหนี และถูกไล่
ต้อนเข้าไปรวมตัวกันอยู่ในปั๊ม
น้ำ�มันดังกล่าว ก่อนจับกุมวัย
รุ่นชายอายุระหว่าง 18-20 ปี
จำ�นวน 13 คน วัยรุ่นหญิง 4

‘ศักดิ์สยาม’
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน
(สกอ.) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการรั บ แจ้ ง
เหตุและการสอบสวน ซึ่งสายการบิน
สนามบิน ทอท. และหน่วยงานควบคุม
จราจรทางอากาศ จะต้ อ งแจ้ งเหตุ ให้
กพท. ทราบโดยไม่ล่าช้า โดยจากการ
ตรวจสอบยังไม่มีการรายงานการดำ�เนิน
การ ทาง กพท.ได้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และดำ�เนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนการ
จัดการของผู้เกี่ยวข้องเมื่อประสบเหตุ
นั้น กพท.อยู่ระหว่างการเรียกผู้เกี่ยวข้อง
ให้ ม าชี้ แ จงรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ต่ อ
ไป อีกทั้งดำ�เนินการจัดการปัญหาเกี่ยว
กับการคุ้มครองสิทธิของผู้ โดยสาร และ
การบริหารจัดการในกรณีที่สนามบินยัง
คงปิดไม่สามารถใช้งานได้
อย่างไรก็ตาม สายการบินไทยเวียต
เจ็ทได้แก้ ไขปัญหาโดยการนำ�รถบัสมารับ
ผู้ โดยสารจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ไปขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ในระหว่างที่ท่าอากาศยานแม่
ฟ้าหลวง เชียงรายปิดอยู่ โดยผู้ โดยสาร
สามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
หรือเก็บเป็นเครดิตสำ�หรับการเดินทางใน
ครั้งต่อไปได้ สำ�หรับผู้ โดยสารที่จำ�เป็น
ต้องเดินทาง นอกจากจะเปลี่ยนไปขึ้น
เครื่องบินที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่แทน
ได้แล้ว สายการบินต้องรับผิดชอบการ
เดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงรายด้วย ซึ่งบางสายการบินอาจจัด
รถรับ-ส่งให้ หรือบางสายการบินอาจจ่าย
เป็นเงิน
นอกจากนี้ ได้รับทราบจากผู้ปฏิบัติ
ที่หน้างานแจ้งว่า ล้ออากาศยานติดอยู่
ในพื้นอ่อนข้างทางวิ่งอาจทำ�ให้เสียเวลา
ในการดำ�เนินการมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งท่า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะแจ้ง
ให้สายการบินทราบ เพื่อประสานงานกับ
ผู้ โดยสารต่อไป อีกทั้งสายการบินทั้งหมด
ได้ทำ�การยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้ และ
มีมาตรการช่วยเหลือผู้ โดยสารโดยการ
ให้เปลี่ยนเส้นทางบินไปท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ และจัดหาการเดินทางต่อให้
หรือคืนค่าโดยสาร หรือให้เก็บเครดิตไว้
ตามมาตรการ
นายศักดิ์สยามกล่าวว่า หลังจาก
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ อ ากาศยานแม่ ฟ้ า หลวง
เชียงราย ได้รายงานความคืบหน้าว่า ดับ

คน ตรวจยึดรถจักรยานยนต์
ทั้งหมด 12 คัน รถยนต์กระบะ
แต่งซิ่งอีก 1 คัน
พ.ต.ท.สิ ท ธิ โ ชคเผย
ว่า ได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ว่ามี
กลุ่มรถจักรยานยนต์ออกมา
รวมตั ว แข่ ง ขั น ในทางสร้ า ง
ความเดือดร้อน จึงจัดกำ�ลัง
ชุดเคลื่อนที่เร็วและชุดไล่ล่า
ทั้ ง ในและนอกเครื่ อ งแบบ
รวมทั้งอาสาสมัครช่วยเหลือ
เจ้ า พนั ก งานออกกวดขั น
จั บ กุ ม และตั้ ง จุ ด ตรวจจุ ด
สกัดบนถนนสายหลัก ทั้งถนน
เทพารักษ์ ถนนสุขุมวิท และ
ถนนศรีนครินทร์ จนกระทั่ง
พบว่ า มี ก ารรวมตั ว บนถนน
เทพารักษ์เพื่อเตรียมแข่งขัน
จึงนำ�กำ�ลังเข้ากดดันจนแตก
กระเจิงขี่รถหลบหนีออกจาก
พื้นที่ และเข้าไปรวมตัวกันอยู่

เพลิงและกู้ภัยของท่าอากาศยานแม่ฟ้า
หลวง เชียงราย ได้เข้าช่วยเหลือภายใน
1 นาที ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของท่าอากาศ
ยานฯ ส่วนการกู้เครื่องบินนั้น ผู้รับผิด
ชอบหลัก คือสายการบิน ภายใต้การกำ�กับ
ของ License Engineer เนื่องจากเป็นผู้
เชี่ยวชาญ แต่การเคลื่อนย้ายเครื่องบินที่
เกิดอุบัติเหตุ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติ
การณ์ของอากาศยาน (กสอ.) ก่อนถึงจะ
ดำ�เนินการได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทขร.) แจ้งออก
ประกาศผู้ทำ�การในอากาศ (NOTAM) ต่อ
อายุการปิดทางวิ่งออกไปอีก 3 วัน ตั้งแต่
วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 06.00 น. จนถึงวันพุธ
ที่ 3 ส.ค.65 ถึง 22.00 น. เพื่อดำ�เนินการ
เคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากพื้นที่ด้าน
ข้างทางวิ่ง สำ�หรับสัมภาระของผู้ โดยสาร
ที่ ได้รับผลกระทบจากกรณีอากาศยานลื่น
ไถลออกนอกทางวิ่งนั้น ผู้ โดยสารสามารถ
ติดต่อรับสัมภาระได้บริเวณห้องผู้ โดยสาร
ขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานแม่
ฟ้าหลวง เชียงราย ทั้งนี้ ผู้ โดยสารสามารถ
ติดต่อสอบถามการรับสัมภาระกับสายการ
บินนกแอร์ โดยตรง
สำ�หรับสายการบินที่ทำ�การยกเลิก
เที่ยวบินในวันที่ 31 ก.ค.นี้ ประกอบด้วย
5 สายการบิน จำ�นวน 15 เที่ยวบิน สาย
การบินนกแอร์ จำ�นวน 4 เที่ยวบิน, สาย
การบินไทย ไลอ้อนแอร์ จำ�นวน 2 เที่ยว
บิน และอยู่ระหว่างขออนุญาต 1 เที่ยวบิน,
สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ จำ�นวน 6
เที่ยวบิน และสายการบินไทยสมายล์ แอร์
เวย์ จำ�กัด จำ�นวน 2 เที่ยวบิน โดยจะให้
เปลี่ยนเส้นทางบินไปที่สนามบินในจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น จ.เชียงใหม่ จ.น่าน เป็นต้น
โดยไทยสมายล์, ไทยเวียตเจ็ท และไทย
แอร์เอเชีย ได้แจ้งว่าจะนำ�ผู้ โดยสารขึ้นรถ
บัสไปยังสนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางสู่
ท่าอากาศยานปลายทางต่อไป ทั้งนี้ การ
ปิดสนามบินดังกล่าวทำ�ให้มีผู้ โดยสารได้
รับผลกระทบประมาณ 2,000 คน
ทางด้านสายการบินนกแอร์ แจ้ง
มาตรการเยียวยาผู้ โดยสารที่ ได้รับผล
กระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน ณ ท่า
อากาศยานแม่ ฟ้ า หลวง เชี ย งราย 5
มาตรการ ดังนี้ 1.ผู้ โดยสารสามารถเก็บ
เครดิตไว้ ได้ 100% ตลอด 1 ปี ยังไม่จำ�เป็น
ต้องเดินทาง 2.ผู้ โดยสารสามารถเปลี่ยน
แปลงเส้นทางได้ทุกเส้นทางบิน ไม่จำ�กัด
วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3.ผู้ โดยสาร
สามารถเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินไปเดินทางใน

ขาว

ทพ.ยึดยาบ้า Y-1 กลุ่มว้าเหนือเมืองยอน

นครพนม • วันที่ 30 ก.ค.65 ร.ท.วันชาติ เหมือนปืน ผู้บังคับ
กองร้อยทหารพรานที่ 2108 หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 21
บูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนครพนม ลาด
ตระเวนและซุ่มตรวจพื้นที่ล่อแหลมสกัดกั้นการลำ�เลียงยาเสพติด
ตามนโยบายปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดของรัฐ กระทั่งประมาณ
21.30 น.พบชายต้องสงสัย 2 คนเดินแบกกระสอบ 1 ใบ ลัดเลาะ
จากริมน้ำ�โขงขึ้นมายังถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน เมื่อแสดงตัวชาย
ทั้งสองได้ โยนกระสอบทิ้งแล้ววิ่งหลบหนี ไป ตรวจสอบพบเป็น
ยาบ้า จึงได้นำ�ของกลางทั้งหมดมายังฐานปฏิบัติการร้อย ทพ.2108
บ.ปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม และประสาน
หน่วยงานมาตรวจนับ พบยาบ้าห่อด้วยกระดาษไขสีเหลืองมี
สัญลักษณ์ Y-1 ซึ่งเป็นของกลุ่มไทใหญ่หรือพวกว้าเหนือ มีแหล่ง
ผลิตอยู่ที่เมืองยอน ทางภาคเหนือของไทย จำ�นวน 90 มัด นับ
ได้ 180,000 เม็ด โดยเตรียมส่งของกลางทั้งหมดให้ สภ.บ้านแพง
เพื่อดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป สำ�หรับยาบ้าสัญลักษณ์ Y-1 ที่
ตรวจยึดได้ เป็นเม็ดสีส้มที่ผลิตโดยกลุ่มไทใหญ่ จัดอยู่ในเกรดต่ำ�
สุดและราคถูกที่สุด มียาฆ่าแมลงเป็นส่วนผสมสำ�คัญ จึงเข้าไป
ทำ�ลายระบบประสาทจนเสียหาย ผู้เสพจำ�นวนมากต้องกลาย
เป็นคนสติไม่ดีและควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากฤทธิ์ของยาบ้า

คนร้ายดักซุ่มยิงคนงานสวนยางดับ

ในปั๊มน้ำ�มันบางจากริมถนน
บางนา-ตราดจำ�นวนมากจึง
เข้าปิดล้อมจับกุม
โดยครั้งนี้จะดำ�เนินคดี
ทุกข้อหาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นการรวมตัวมั่วสุมกัน การ

วันอื่นแทนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 4.ผู้
โดยสารสามารถขอคืนค่าบัตรโดยสารได้
100% และ 5.ผู้ โดยสารในเที่ยวบินที่
DD108 เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)เชียงราย ที่ ได้เกิดเหตุลื่นไถลเมื่อคืนวันที่
30 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น จะได้รับบัตรโดยสาร
ไป-กลับฟรี จากสายการบินนกแอร์ 1 ที่นั่ง
โดยไม่ระบุชื่อผู้ โดยสาร.

ประเดิม
ควรตรวจ ATK และเฝ้าสังเกตอาการ
ตนเอง หากพบอาการน่าสงสัยจะติดเชื้อ
ให้รีบตรวจ ATK ซ้�ำ และหากติดเชื้อจะ
ได้เข้าสู่ระบบกระบวนการรักษาตามสิทธิ
ที่ตนเองมีอยู่ต่อไป
ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
รองโฆษกประจํ าสํานักนายกฯ กล่าว
ว่า ประชาชนที่มีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19
ต่ำ�หรือผู้ที่ ได้รับวัคซีนแล้วร่างกายไม่
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ สามารถติดต่อ
เข้ารับการฉีดภูมิคุ้มกันสำ�เร็จรูป หรือ
Long Acting Antibody (LAAB) ได้ที่
สถานพยาบาลซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดกำ�หนดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1
ส.ค.เป็นต้นไป โดยกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) ยั ง ได้ ใ ห้ สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดทุกจังหวัดสำ�รวจรายชื่อและผู้ป่วย
ที่เข้าเกณฑ์การรับ LAAB ในแต่ละสถาน
พยาบาลทุกสังกัด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้
รับภูมิคุ้มกันจาก LAAB อย่างทั่วถึง หลัง
จากที่ สธ.รับมอบ LAAB ล็อตแรกแล้ว
7,000 โดส เมื่อวันที่ 25 ก.ค. จากที่สั่งซื้อ
ไป 2.5 แสนโดส โดยที่เหลือจะทยอยจัด
ส่งเข้ามาจนครบภายในปีนี้
ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ
ชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงข่าวพบ
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สถานสงเคราะห์คน
ชราบ้านภูเก็ต จำ�นวนรวม 23 ราย ว่าขอ
ความร่วมมือสถานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่ง
ประเมินตนเองตามแนวทางของ สธ. โดย
ใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus
ส่วนผู้ดูแลผู้ป่วย ถ้าอยู่ในกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงสูงหรือติดเชื้อ ต้องงดเข้าใกล้หรือ
ดูแลผู้สูงอายุโดยเด็ดขาด เพราะการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในผู้สูงอายุนับ
เป็นหนึ่งกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากส่วนใหญ่มี
โรคประจำ�ตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ทำ�ให้
เสี่ยงมีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น
พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง
โฆษกสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กล่าวถึง
กรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำ�หนด

ใช้รถที่ดัดแปลงสภาพ รวมถึง
หากตรวจพบว่ารายใดมีสาร
เสพติ ด ในร่ า งกายก็ จ ะเพิ่ ม
ข้อหาทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ป้ อ งปรามและป้ อ งกั น การ
แข่งขันรถในทางสร้างความ

เดือดร้อนให้ประชาชน และ
ฝากเตือนไปยังผู้ปกครองหาก
พบว่าปล่อยปละละเลย หรือ
สนับสนุนให้บุตรหลานออกมา
รวมตัวแข่งขันรถในทางก็จะ
ต้องถูกดำ�เนินคดีด้วย.

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำ�หนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 47) โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2565 ที่มีน
โยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุมและ
ป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพื่อผ่อนปรนให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสามารถดำ�รงชีวิตและ
ดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ได้ ใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นว่า พล.ต.อ.สุ
วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำ�รวจ
แห่ ง ชาติ (ผบ.ตร.) พร้ อ มขั บ เคลื่ อ น
ตามนโยบายรัฐบาล โดยมอบหมายให้
พล.ต.อ.ดำ�รงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง
ผบ.ตร. ลงไปกำ�กับดูแล พร้อมกำ�ชับการ
ปฏิบัติของทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน
ด้านความมั่นคง หน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ สร้างการรับรู้ มาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสตามแนวทาง
ของ ศบค. และตามประกาศคำ�สั่งของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของแต่ละ
พื้นที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงการออกตรวจ
สอบ กวดขัน พร้อมให้คำ�แนะนำ�สถาน
ประกอบการ ร้านค้า ให้ปฏิบัติตามคำ�สั่ง
ประกาศ ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่าง
เคร่งครัด ตามข้อกำ�หนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 47)
“ผบ.ตร.ได้กำ � ชับให้ทุกหน่วยใน
พื้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งประสานงานกั บ หน่ ว ย
ร่วมปฏิบัติในพื้นที่ ออกตรวจสอบสถาน
ประกอบการ แหล่งมั่วสุม หรือสถานที่
มีประชาชนแออัดจำ�นวนมาก หากพบ
การฝ่าฝืนให้ดำ�เนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ กำ�ชับ
ตำ�รวจทุกนายห้ามมีส่วนข้องเกี่ยวกับ
การกระทำ�ความผิดทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือทางอ้อม หากตรวจสอบพบ
ว่าพื้นที่ ใดปล่อยปละละเลย หรือหย่อน
ยานจะพิจารณาดำ�เนินการทั้งทางวินัย
และทางอาญากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ระดับต่อไปไม่มีข้อยกเว้น”
วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล โดย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำ�รวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ
ทางออนไลน์ 1,159 คน ในหัวข้อการ
ดูแลสุขภาพของคนไทย ณ วันนี้ โดยเมื่อ
ถามว่า โควิด-19 ทำ�ให้ประชาชนหันมา
ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นหรือ
ไม่ พบว่า 72.74% ดูแลมากขึ้น, 26.57%
ดูแลเหมือนเดิม และ 0.69% ดูแลน้อยลง.

พิษณุโลก • เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 30 ก.ค.65 ร.ต.อ.สมาน
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พบร่างผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนเปลญวนหน้าบ้าน ทราบชื่อคือ นาย
อนุวัฒน์ พัฒน์เกษ อายุ 38 ปี ที่อยู่ 1211 ถ.ริมแม่น้ำ� ต.บาง
พุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี สภาพศพสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น สี
กรมท่า กางเกงขาสั้นสีเทา มีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซอง กระสุนเข้า
ที่ลำ�คอหลังศีรษะด้านซ้าย นายสมเกียรติ ดอนผา เพื่อนร่วมงาน
ที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักคนงานในสวนยางพาราจุดเกิดเหตุให้การว่า
นายอนุวัฒน์มารับจ้างกรีดยางได้เพียง 3-4 วันเท่านั้น ก่อนเกิด
เหตุนอนเล่นอยู่ที่เปลญวนเพื่อรอให้ฝนหยุดจะได้ ไปกรีดยางด้วย
กัน จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ตนจึงวิ่งออกจากห้องมาดู พบว่า
นายอนุวัฒน์ถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนเปลญวนไปแล้ว เบื้องต้นคาด
คนร้ายซุ่มยิงที่บริเวณหน้าห้องน้ำ�ที่อยู่ใกล้กับบ้านพัก หลังก่อ
เหตุได้หลบหนีไปท่ามกลางความมืด เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำ�ศพส่ง
ให้แพทย์นิติเวช รพ.พุทธชินราช ชันสูตรโดยละเอียด ก่อนมอบให้
ญาตินำ�ไปบำ�เพ็ญกุศลตามประเพณี และจะติดตามจับกุมคนร้าย
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ทอ.โวย
ทําให้หลายประเทศในภูมิภาคสะสมกําลัง
ทางทหาร โดยเฉพาะกําลังทางอากาศ
ที่ มี ขี ด ความสามารถสู ง ในการปฏิ บั ติ
การทางทหาร อาทิ เมียนมา, มาเลเซีย
และเวียดนาม โดยจัดหาเครื่องบินขับ
ไล่ ส มรรถนะสู ง เช่ น เครื่ อ งบิ น แบบ
Su-27 และ Su-30 แต่อันดับของกําลัง
ทางอากาศของไทยปัจจุบันอยู่ ในอันดับ
ที่ 5 ในอาเซียน ทอ.จึงจําเป็นต้องจัด
เตรียมกําลังให้มีขีดความสามารถและ
ศักย์กําลังรบทัดเทียมกับประเทศรอบ
บ้าน” พล.อ.ต.ประภาสกล่าว
พล.อ.ต.ประภาสกล่าวอีกว่า ใน
การจัดหาเครื่องบินขับไล่ โจมตีทดแทน
สมรรถนะสูงยุคที่ 5 คือ เครื่องบิน F-35
ราคาปัจจุบันลดลงต่ำ�กว่า 80 ล้านดอลลาร์
สหรัฐตั้งแต่ปี ค.ศ.2019 นอกจากนี้ค่าใช้
จ่ายต่อชั่วโมงในการปฏิบัติการ ในปัจจุบัน
ยังลดลงถึง 50% นับจากปี ค.ศ.2015 ซึ่ง
เครื่องบินขับไล่ โจมตียุคที่ 5 สามารถ
ปฏิบัติภารกิจทดแทนทดแทนเครื่องบิน
ขับไล่ โจมตียุคที่ 4.5 ได้ ในอัตรา 1:3 และ
แทนเครื่องบินขับไล่ โจมตียุคที่ 3-4 ได้ ใน
อัตราส่วน 1:6
โฆษก ทอ.ยืนยันว่า เครื่องบินแบบ
F-35 A มีขีดความสามารถและคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการเครื่องบินขับไล่
โจมตีและระบบที่เกี่ยวข้องที่ ทอ.ได้กํา
หนดไว้ โดยเฉพาะด้านระบบอาวุธที่
สําคัญ ซึ่งมีประจําการอยู่ใน ทอ. ได้แก่
GP Bomb Mk 80 Series, GBU-10
Series, GBU-12 Series และ AIM-120
Series นอกจากนี้ F-35 A ยังติดตั้งปืน
ใหญ่อากาศขนาด 25 มิลลิเมตร และ
สามารถติดตั้งใช้งานระบบอาวุธที่ทันสมัย
มีความแม่นยําสูง ทั้งระบบอาวุธนําวิถี
อากาศ-อากาศ, อากาศ-พื้น, อากาศ-ผิวน้ำ�
เช่น AIM-9X, JDAM, AGM-158 JASSM
เป็นต้น ซึ่ง ทอ.จะได้พิจารณาจัดหาเข้า
ประจําการตามกรอบงบประมาณ ที่เอื้อ
อํานวยต่อไป
สําหรับการดําเนินการที่ผ่านมาของ
โครงการจัดหานั้น ทอ.ได้ส่งหนังสือ Letter
of Request (Price and Availability : P&A)
ให้ JUSTMAGTHAI เมื่อ 28 ธ.ค.2564
เพื่อเข้ากระบวนการ ซึ่งต้องผ่านขั้นตอน
การขออนุมัติจากหน่วยงานต่างๆ ของ
สหรัฐอเมริกา โดยมีระยะเวลา P&A ทั้ง
สิ้นประมาณ 12 เดือน คาดการณ์ว่าจะ
ได้รับคําตอบภายในการขอ P&A ภายใน

ม.ค.2566 ถ้าหากได้รับการอนุมัติการ
ขาย พร้อมทั้งทราบเวลาการจัดหา รวม
ถึงราคายุทโธปกรณ์ ทอ.จึงสามารถดํา
เนินการในเรื่อง Letter Of Offer And
Acceptance (LOA) กับทางการสหรัฐแล้ว
เสร็จใน มิ.ย.2566 ซึ่งจะส่งผลให้ ทอ.ลง
นามในหนังสือ LOA และสามารถผูกพัน
งบประมาณได้เรียบร้อยใน ส.ค.2566 ซึ่ง
การดําเนินการในการจัดทําหนังสือ LOA
กับทางการสหรัฐ
“ทอ.ต้องทราบงบประมาณที่จะได้
รับในโครงการจัดหา ถึงจะทําการตกลง
กับสหรัฐได้ ในจํานวนอากาศยานและ
ส่วนสนับสนุนอื่นๆ แต่หาก ทอ.ไม่ได้รับ
งบประมาณในปี 2566 ก็ไม่สามารถจัด
ทําหนังสือ LOA กับทางการสหรัฐได้ และ
หาก ทอ.ต้องการเครื่องบิน F-35 ในปี
2567 จะทําให้ต้องรอคิวการพิจารณาสาย
การผลิต และไม่สามารถเริ่มกระบวนการ
จัดหาได้ทันเยอรมนี กรีซ และสาธารณรัฐ
เช็ก ซึ่งมีแผนสั่งจองการผลิตในปี 25652566 หาก ทอ.สั่งจองล่าช้า ต้องต่อคิวจาก
ทั้ง 3 ประเทศ ทำ�ให้ความพร้อมปฏิบัติการ
ของเครื่องบิน F-35 ครบฝูงจะเลื่อนออก
ไปเป็นปี 2577 ซึ่งในห้วงเวลาระหว่าง
ปี 2575-2577 ส่งผลให้ ไทยขาดขีดความ
สามารถในการป้องกันภัยทางอากาศ”
พล.อ.ต.ประภาสระบุ
พล.อ.ต.ประภาสกล่าวว่า ทอ.ได้กาํ
หนดความต้องการระยะ 10 ปี (25632573) ตามที่ระบุในสมุดปกขาว พ.ศ.2563
ปรับปรุงแผนการจัดหาเครื่องบิน และขีด
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจให้ ได้ ใน
ปี 2575 โดยระยะที่ 1 ผูกพันงบประมาณ
4 ปี (2566-2569) 2 เครื่อง วงเงินงบ
ประมาณ 7,382 ล้านบาท, ระยะที่ 2
ผูกพันงบประมาณ 4 ปี (2569-2571) 4
เครื่อง วงเงินกว่า 14,628 ล้านบาท และ
ระยะที่ 3 ผูกพันงบประมาณ 4 ปี (25722575 ) 6 เครื่อง วงเงินกว่า 21,924 ล้าน
บาท รวมเป็นวงเงินกว่า 43,935 ล้านบาท
ขณะที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค
เพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธาน
อนุ กมธ.ครุภัณฑ์ฯ กล่าวถึงการตัดงบ
ของ ทอ.ในโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตี
ระยะที่ 1 จำ�นวน 738 ล้านบาท ว่าเป็น
งบเพียง 10% ของราคาเครื่องบิน 2 ลำ�
และการอนุมัติขายเครื่องบินรบ F-35 A
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสภาคองเกรส
สหรัฐ ซึ่งขั้นตอนการอนุมัติต้องใช้เวลา
ถึง 20 เดือน ยืนยันว่าไม่ได้ช้า ปีหน้าใน
งบประมาณ 2567 หากของบใหม่ก็ยังทัน.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

พท.ขู่ฟ้อง
มี พ ฤติ ก รรมที่ ฝ่ า ยบริ ห ารแทรกแซงการ
ทำ�งาน
“หลั ง จากร่ า ง พ.ร.ป.ว่ า ด้ ว ยการ
เลือกตั้ง ส.ส.โหวตวาระสามแล้ว พรรค
จะจัดประชุม ส.ส. และจะขอให้ ส.ส.ร่วม
ลงลายมือชื่อเพื่อส่งคำ�ร้องไปยัง ป.ป.ช.ให้
พิจารณา” นายสมคิดกล่าว
ขณะทีน่ ายอัครเดช วงษ์พทิ กั ษ์ โรจน์
ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
ในฐานะ กมธ. กล่าวในเรื่องนี้ว่า พรรค
พท.ทำ�ได้ แต่ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย
และผู้ลงมติสนับสนุนให้ ใช้ 500 คนหาค่า
เฉลี่ย ไม่กังวลและเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภา
คนอื่ น ไม่ กั ง วลเช่ น เดี ย วกั น เนื่ อ งจาก
การลงมติเรื่องดังกล่าวเป็นเอกสิทธิ์ของ
สมาชิกรัฐสภาที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง และ
การลงมติดังกล่าวเป็นอิสระ ไม่มีการชี้นำ�
“เข้าใจว่านายสมคิดเป็น กมธ.ฝั่งที่
สนับสนุนสูตรคำ�นวณด้วย 100 มาตลอด
เมื่อมีการแก้ ไขโดยมติของรัฐสภาอาจไม่
สบายใจและไม่ พ อใจ จึ ง หาเหตุ ยื่ น ร้ อ ง
เรียน ผมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระ
บวนการทางรัฐสภา และผม ฐานะผู้สงวน
คำ � แปรญั ต ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขสู ต รคำ � นวณ ส.ส.
ไม่มีหนักใจเรื่องนี้ พร้อมชี้แจง เพราะ
การลงมติเป็นไปตามกระบวนการ เป็น
เอกสิทธิ์ของ ส.ส.และ ส.ว.” นายอัครเดช
กล่าว
ด้านนายวีระกร คำ�ประกอบ ส.ส.
นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
กล่ า วถึ ง กระแสข่ า วย้ อ นกลั บ ไปใช้ บั ต ร
เลือกตั้งแบบใบเดียวว่า อาจพูดกัน แต่
เป็นไปไม่ได้ โดยอาจเป็นคนรอบตัว พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็น
พวกทหารมองว่าแก้แบบนี้พรรค พปชร.
น่ า จะได้ ป ระโยชน์ แต่ พ วกเขาอาจลื ม
ไปว่าสภาสมัยนี้มาจากประชาชน จะสั่ง
ซ้ า ยหั น ขวาหั น ไม่ ไ ด้ และรั ฐ ธรรมนู ญ
เพิ่งจะแก้เสร็จยังไม่ทันใช้ อยู่ๆ จะมาแก้
กลับอย่างนี้ จะบอกกับประชาชนอย่างไร
ฉะนั้นเลิกคิดเลิกวิจารณ์กันได้แล้ว ข่าว
คือข่าว ที่สำ�คัญต่อให้ทำ�ไทม์ ไลน์มันไม่ได้
ไม่ทันเลือกตั้ง
วั น เดี ย วกั น ศู น ย์ สำ � รวจความคิ ด
เห็ น นิ ด้ า โพล ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น
บริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เผยผลสำ �รวจ
ประชาชน 1,312 ตัวอย่าง ในเรื่องรัฐบาลฝ่ า ยค้ า นในการอภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจ
รัฐบาล โดยพบว่า 69.28% ไม่ได้ติดตาม
การอภิปรายเลย, 18.98% ระบุติดตาม
บ้ า งเล็ ก น้ อ ย, 9% ติ ด ตามเป็ น ระยะๆ
และ 2.74% ติดตามตลอดเวลา และเมื่อ
ถามผู้ ที่ ติ ด ตามการอภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจ
รัฐบาล จำ�นวน 403 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยว
กับข้อมูลของฝ่ายค้านในภาพรวม พบว่า
42.43% ระบุว่าชัดเจนมาก, 34.25% ค่อน
ข้างชัดเจน, 15.63% ไม่ค่อยชัดเจน และ
7.69% ไม่ชัดเจนเลย
เมื่ อ ถามผู้ ที่ ติ ด ตามการอภิ ป ราย
ไม่ ไ ว้ ว างใจถึ ง ความชั ด เจนในการตอบ
คำ � ถามของรั ฐ บาลในการอภิ ป ราย พบ
ว่า 1.พล.อ.ประยุทธ์ 75.68% ระบุว่าตอบ
ไม่ชัดเจน, 21.34% ตอบชัดเจน 2.พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 75.44%
ตอบไม่ชัดเจน, 15.63% ตอบได้ชัดเจน
3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ
รมว.สาธารณสุ ข 57.07% ตอบไม่ ชั ด
เจน, 25.56% ตอบได้ชัดเจน 4.นายจุรินทร์
ลั ก ษณวิ ศิ ษ ฏ์ รองนายกฯ และ รมว.
พาณิชย์ 52.36% ตอบไม่ชัดเจน, 17.62%
ตอบได้ชัดเจน 5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รมว.มหาดไทย 45.16% ตอบไม่ชัดเจน,
17.37% ตอบได้ชัดเจน 6.นายศักดิ์สยาม
ชิดชอบ รมว.คมนาคม 47.64% ตอบไม่
ชัดเจน, 14.39% ตอบได้ชัดเจน 7.นาย
ชั ย วุ ฒิ ธนาคมานุ ส รณ์ รมว.ดิ จิ ทั ล ฯ
44.91% ตอบไม่ชัดเจน ,14.15% ตอบ
ได้ชัดเจน 8.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การ
พัฒนาสังคมฯ 44.42% ตอบไม่ชัดเจน,
14.89% ตอบได้ชัดเจน 9.นายสันติ พร้อม
พัฒน์ รมช.การคลัง 44.91% ตอบไม่ชัด
เจน, 13.40% ตอบได้ชัดเจน 10.นายนิพนธ์
บุญญามณี รมช.มหาดไทย 42.93% ตอบ
ไม่ชัดเจน และ 12.41% ระบุว่าตอบได้
ชัดเจน และ 11.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.
แรงงาน 42.43% ตอบไม่ชัดเจน และ
16.13% ตอบได้ชัดเจน
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์ ก ารพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย

โพสต์ เ ฟซบุ๊ ก ว่ า ในวั น ที่ 1 ส.ค.2565
เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปยื่นคำ�ร้อง
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) เพื่อขอให้ ไต่สวนสอบสวนเอาผิด
นั ก การเมื อ งหลายคนที่ กิ น กล้ ว ยตาม
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560
มาตรา 28 ประกอบมาตรา 92 (3) จาก
กรณีการโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ขณะที่ น ายยุ ท ธพงศ์ จรั ส เสถี ย ร
ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.)
กล่าวว่า ในวันที่ 1 ส.ค. เวลา 10.00 น.
จะไปยื่นคำ�ร้องต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.) เพื่อเอาผิดนายอาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ รมว.การคลัง และนายสันติ ใน
ฐานะกรรมการที่ราชพัสดุ และกรรมการ
คัดเลือก ต่อกรณีประมูลโครงการบริหาร
ระบบท่อส่งน้ำ�สายหลักตะวันออก (อีอีซี)
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
ฐานเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ชอบอย่างร้ายแรง และผิด
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) เพราะไม่เปิดให้
เกิดการแข่งขันในโครงการท่อส่งน้ำ�อีอีซี
อย่างเป็นธรรม.

คึก! เขย่าเก้าอี้
ซึ่งหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ อย่างน้อย 4
แห่งสืบทอดต่อเนื่องกันมา ดังนั้น พล.อ.
ประยุ ท ธ์ จ ะอยู่ ใ นตำ� แหน่งนายกฯ ครบ
วาระ 8 ปีในไม่กี่วันข้างหน้า
“ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถยื่นต่อศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ทั น ที ไม่ ต้ อ งรอให้ ถึ ง วั น
ที่ 23 สิงหาคม 2565 เพราะรัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุดที่วางหลักโครงสร้าง
การปกครองประเทศ หวั ง ว่ า ฝ่ า ยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งนี้ จ ะพิ จ ารณาตั ว บท
กฎหมายเคร่งครัด ไม่ใช้สีข้างเข้าถู เเละ
ไม่เลือกปฏิบัติเพราะรัฐธรรมนูญระบุไว้
ชัด หากมีการใช้หลักศรีธนญชัยในกรณี
พล.อ.ประยุทธ์อีก นักกฎหมายคงต้อง
สังคายนาวิธีการตีความกันใหม่ เชื่อว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะยึดหลักการปกครอง
เเละเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ รวม
ทั้ ง คำ � ปรารภในการวิ นิ จ ฉั ย ให้ มี ม าตร
ฐานเเละสังคมยอมรับด้วย และในฐานะ
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และ
นโยบายพรรคเศรษฐกิจไทย ขอร่วมขับ
เคลื่อนกับภาคต่างๆ ของสังคมในเรื่องนี้”
นายวิชิตกล่าว
ขณะเดียวกัน 99 พลเมือง อาทิ
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นางพะเยาว์ อัค
ฮาด ประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้เสีย
หายในเหตุการณ์พฤษภาคม 2553, นาย
ปรี ด า เตี ย สุ ว รรณ์ นั ก ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม, นายวสันต์ สิทธิเขตต์
เครือข่ายศิลปินเพื่อประชาธิปไตย, นาย
สมชาย หอมลออ ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนา, ศ.ดร.สุรชาติ
บำ � รุ ง สุ ข นั ก วิ ชาการด้านความสัมพันธ์
ระหว่ า งประเทศ, นายเมธา มาสขาว
นักพัฒนาเอกชน, นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
ปัญญาชนสยาม, รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนม
ยงค์ เป็นต้น ออกแถลงการณ์ระบุว่า ขอ
เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ เสียสละลา
ออกจากตำ�แหน่งก่อนวันที่ 24 สิงหาคม
2565 นี้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะดํารง
ตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ไม่ว่า
จะเป็ น การดำ � รงตำ � แหน่ ง ติ ด ต่ อ กั น หรื อ
ไม่ก็ตาม
“หากนายกฯ ยั ง ต้ อ งการต่ อ อายุ
ออกไปอี ก โดยการตี ค วามรั ฐ ธรรมนู ญ
บิ ด เบื อ นเข้ า ข้ า งตนเอง จะทำ � ให้ ท่ า นมี
มลทินมัวหมองไปตลอดชีวิต และขัดกับ
คุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองอย่าง
ร้ า ยแรง ซึ่ ง จะทำ � ให้ รั ฐ บาลขาดความ
ชอบธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหาร
ประเทศ จนเกิดความขัดแย้งและความ
วุ่นวายทางการเมืองจากความแตกแยก
สามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่ทหาร ข้าราชการ
และประชาชน ซึ่งได้ทวีความรุนแรงขึ้น
ทุกขณะ” แถลงการณ์ระบุ
นายจตุ พ ร พรหมพั น ธุ์ ประธาน
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ (นปช.) และนายนิติธร ล้ำ�เหลือ
แกนนำ�กลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) หรือ
ทนายนกเขา กล่าวในรายการ “Exclusive
Talk” ตอน “8 ปี ป ระยุ ท ธ์ ทำ � ไมต้ อ ง
ไป” ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ประชาชนคนไทย

(ปท.)” โดยมีนายธีระชัย ภูวนาถนรานุ
บาล อดีต รมว.การคลัง ร่วมอภิปรายด้วย
โดยนายธีระชัยกล่าวว่า การนับ 8 ปีของ
พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเอากฎหมายวางไว้
ก่อน ปี 2562 การเลือกตั้ง พล.อ.ประยุทธ์
ยอมให้เอาชื่อตนเองเข้าไปเป็นแคนดิเดต
นายกฯ ของพรรคพลังประชารัฐ โดยที่ยัง
ไม่ได้ลาออกจากหัวหน้า คสช. กติกาของ
กฎหมายสากล เปิดล็อกคนที่กลุ่มอำ�นาจ
รั ฐ ไม่ ส ามารถที่ จ ะมาเป็ น ผู้ ล งสมั ค รรั บ
เลือกตั้งได้ ฉะนั้นการเลือกตั้งปี 2562 ตัด
ทิ้งได้เลย

ขู่แจ้งความ ‘บิ๊กตู่’ ทั่ว ปท.

อดีต รมว.การคลังกล่าวว่า พอเลย
วันที่ 23 ส.ค.65 ไปแล้ว หาก พล.อ.ประ
ยุ ท ธ์ ยั ง ดำ � รงตำ � แหน่ ง ต่ อ ก็ จ ะมี ค วาม
เสี่ยง ทั้งตัว พล.อ.ประยุทธ์เอง ทั้งคณะ
รัฐมนตรี และบุคคลที่รัฐมนตรีแต่ละคน
แต่งตั้ง อาทิ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ข้าราชการ
การเมื อ ง ซึ่ ง เป็ น กลไกรั ฐ มี พ ระราช
บัญญัติ ป.ป.ช. มาตรา 171 ที่ระบุว่า ถ้า
ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่ทำ�ให้คนอื่น
เชื่อว่ามีตำ�แหน่งหน้าที่ ทั้งที่ ไม่มีตำ�แหน่ง
หน้าที่ และเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้ โดยชอบด้ ว ยกฎหมายสำ � หรั บ ตนเอง
และสำ�หรับผู้อื่น จะต้องจำ�คุก 1-10 ปี
และปรับ 2000- 20,000 บาท สิทธิที่มิ
ควรได้ คื อ รั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจำ �
ตำ�แหน่ง สิทธิต่างๆ ทั้งหมดนี้มีความเสี่ยง
“เลยเที่ ย งคื น 23 ส.ค.ไปแล้ ว
ประชาชนที่ เ ห็ น ว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น พระราช
บัญญัติ ป.ป.ช. และที่มีการฝ่าฝืนประมวล
กฎหมายอาญา สามารถแจ้งความได้ทั่ว
ประเทศ ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์และคณะรัฐมนตรี รวม
ทั้งคนที่ถูกแต่งตั้ง” นายธีระชัยกล่าว
ด้านนายจตุพรกล่าวว่า เมื่อวันใช้
รัฐธรรมนูญ 60 ถ้าให้เป็นความสิ้นสุดลง
และถ้ า รั ฐ ธรรมนู ญ ประกาศใช้ นายกฯ
ต้ อ งสิ้ น ไป แต่ ป รากฏว่ า กลั บ ดำ � รงตำ �
แหน่งต่อ และรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ก็
รับรองการเป็นนายกฯ, ครม.ทั้งหมดจน
กระทั่งปี 2562 ก็รับรองความต่อเนื่อง ไม่
เช่นนั้นนายกฯ ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แสดงว่าเป็นนา
ยกฯ ก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ เพราะ
ถ้าไม่นับก็ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินเมื่อ
คราวที่ครบตำ�แหน่ง
“สภาพเศรษฐกิ จ และวิ ก ฤตของ
บ้านเมืองหนักอยู่แล้ว แต่กรณี 8 ปีของ
พล.อ.ประยุทธ์ ยิ่งกว่าการเอาฟืนใส่กอง
ไฟ เพราะฉะนั้นหลังเที่ยงคืนวันที่ 23
ส.ค.อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ หากดื้อดึงต่อไป
เชื่อว่าวิกฤตรออยู่ กรณีเลือดตกยางออก
ที่หลายคนคาดการณ์กัน แต่เราไม่อยาก
ให้เกิด เพราะฉะนั้นอยู่ที่สามัญสำ�นึกของ
พล.อ.ประยุ ท ธ์ เ องรู้ ดี ที่ สุ ด ” นายจตุ พ ร
กล่าว
ด้านนายนิติธรกล่าวว่า “พล.อ.ประ
ยุทธ์จะอยู่หรือไม่ ผมไม่สนใจ แต่จะบอก
ประชาชนทุกคนว่า หลังเที่ยงคืนวันที่ 23
ส.ค. อำ�นาจอธิปไตยที่ ไปใช้ ในการเลือกตั้ง
กลับคืนสู่ประชาชนทันที และประชาชน
สามารถใช้อำ�นาจอธิปไตยในขณะนั้น เข้า
บริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งได้ ทั น ที ถ้ า คุ ณ
อยู่คุณก็เป็นนายกฯ เถื่อน บรรดาคณะ
รัฐมนตรีก็เถื่อน คณะกรรมการต่างๆ ที่ ไป
ตั้งไว้ก็เถื่อนหมด มันอัตโนมัติเหมือนกัน
โดยไม่ต้องมีใครตีความ แต่ต้องรู้ตัว”
นายนิ ติ ธ รกล่ า วว่ า ตนเชื่ อ ในอำ �
นาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ตน
จะพาพี่น้องประชาชนใช้อำ�นาจอธิปไตย
ทางตรงทันที เชื่อว่าประชาชนไม่เอาแล้ว
จะยึ ด อำ � นาจโดยทหาร โดยกลไกทาง
กฎหมาย ยึดอำ�นาจหลังจากการเลือกตั้ง
พฤษภา ไม่เอาแล้ว เพราะฉะนั้นต่อไปถ้า
จะมีการยึด ต้องประชาชนเท่านั้น เพียง
แต่ ใช้อำ�นาจอธิปไตยของตนเองทางตรง
เท่านั้น เชื่อว่าถ้าผู้นำ�และประชาชนทุก
คนมีสติ บ้านเมืองก็จะไม่ โกลาหล

ปรากฏตามสื่อ เช่น นายพีระพันธุ์ สาลี
รัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี, นาย
เอกณัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต ส.ส.กทม. อดีต
โฆษก กปปส., นายวิทยา แก้วภราดัย
อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช และอดีต รมว.
สาธารณสุข, นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล
ชัยรุ่งเรือง อดีตเลขาธิการพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทย เป็นต้น
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นายพีระพันธุ์,
นายเอกณั ฏ , นายวิ ท ยา และนายดวง
ฤทธิ์ จะเดินทางไปร่วมประชุมพรรควันที่
3 สิงหาคมนี้แน่นอน ส่วนผลการประชุม
จะมีการเลือกนายพีระพันธุ์ ให้เป็นหัวหน้า
พรรคหรือไม่ ต้องรอดูผลการโหวตในวัน
ดังกล่าว แต่เบื้องต้นนายพีระพันธุ์จะเป็น
หั ว หน้ า พรรค ส่ ว นเลขาธิ ก ารพรรคคื อ
นายเอกณัฏ ส่วนที่ทำ�การพรรค ปัจจุบัน
ได้ ย้ า ยไปอยู่ ที่ ซ อยอารี ย์ ซึ่ ง ขณะนี้ ก าร
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และมีเจ้าหน้าที่
พรรค เข้ า ไปทำ � งานเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ ม
สำ�หรับการเข้าสู่การเลือกตั้ง
มี ร ายงานว่ า สำ � หรั บ กลุ่ ม ส.ส.นั ก การเมื อ งหลายคนที่ มี ก ารพู ด คุ ย กั บ
กลุ่ ม ของนายพี ร ะพั น ธุ์ หลายคนต่ า งมี
สั ญ ญาใจว่ า จะมาร่ ว มงานการเมื อ งกั บ
พรรครวมไทยสร้างชาติด้วย แต่ขอให้ถึง
เวลาที่เหมาะสม มีสัญญาณการเลือกตั้ง
ที่ชัดเจน ก็พร้อมจะมาร่วมงาน ลงสมัคร
ส.ส.ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
ด้ า นนายพี ร ะพั น ธุ์ ก ล่ า วว่ า เรา
ไม่ ใช่พรรคการเมืองที่จะมาทะเลาะแย่ง
ตำ�แหน่ง เราจะไม่ใช่พรรคการเมืองที่มา
แสวงหาสถานะทางการเมืองให้กับตัวเอง
เราจะทะเลาะกับความลำ�บาก ความไม่
เท่าเทียมของประชาชน เราจะทะเลาะ
กับโอกาสที่ประชาชนเข้าไม่ถึง มีความ
เสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย สร้าง
สังคมใหม่ ให้กับบ้านเมือง และชื่อพรรค
ก็ ต รงกั บ แนวคิ ด ทางการเมื อ งของเรา
ยื น ยั น ไม่ ใ ช่ พ รรคสาขาของพลั ง ประชา
รัฐอย่างแน่นอน ตนทำ�พรรคการเมืองนี้
เพื่อรองรับการแก้ ไขปัญหาของบ้านเมือง
คือเป้าหมาย ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ ใครมี
แนวทางเดียวกับเราร่วมงานกันได้ทั้งนั้น
โดยตั้งเป้าส่ง ส.ส.ทั้งแบบเขตและบัญชี

รายชื่อครบหมด
“คนที่ จ ะมาเป็ น หั ว หน้ า พรรคก็
ต้ อ งพร้ อ มเป็ น นายกฯ ถ้ า ไม่ พ ร้ อ มจะ
เป็นหัวหน้าพรรคได้อย่างไร แต่ก็ขึ้นอยู่
กับประชาชนจะให้ โอกาสใคร ส่วนเรามี
ความพร้อมที่จะทำ �งานทางการเมืองใน
ทุกตำ�แหน่ง และถ้าให้ โอกาสประชาชน
จะไม่ผิดหวัง วันไหนถ้าผมมีอำ�นาจหน้าที่
ผมจะจั ด การนั ก การเมื อ งทุ จ ริ ต ให้ ห มด
เล่นงานหมดทุกคน ไม่เชื่อก็คอยดูไปว่าผม
พูดจริงหรือไม่ อยู่ตรงไหนที่ผมสามารถ
ทำ�ได้ผมทำ�หมด ไม่เคยกลัวเลย นี่คือรวม
ไทยสร้างชาติ” นายพีระพันธุ์กล่าว
ที่ จ.พิจิตร นายประดิษฐ์ ภัทรประ
สิทธิ์ อดีต รมช.การคลัง และ ส.ส.พิจิตร
4 สมัย ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่มาร่วม
งานกับพรรคภูมิใจไทยว่า คาดเดาว่าการ
เลือกตั้งที่กำ�ลังจะมาถึง พรรคภูมิใจไทย
น่าจะมีส่วนร่วมเข้าไปบริหารประเทศได้
อีก จากนโยบายของพรรคที่ทำ�ได้จริง ซึ่ง
มี เ พี ย งไม่ กี่ พ รรคที่ ทำ � ได้ อะไรที่ สั ญ ญา
ไว้ กับ ชาวบ้า นแล้ วทำ � ได้ คนในพื้ น ที่ จ ะ
ได้ ป ระโยชน์ ถ้ า ทำ � ไม่ ไ ด้ จ ะเสี ย เครดิ ต
และเสียหายในระยะยาว ซึ่งพรรคภูมิใจ
ไทยทำ�จริง ทำ�ได้ และทำ�ดี การเลือกตั้ง
ครั้งหน้า พรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะประสบ
ความสำ�เร็จได้น้อย จึงคิดว่าพรรคภูมิใจ
ไทยผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 10 ปี คิด
ว่าเป็นพรรคที่ชาวพิจิตรน่าจะเลือกให้มา
พัฒนาบ้านเมืองได้

ปชช.ชอบ ‘บิ๊กตู่’ ตามด้วย ‘อุ๊งอุิ๊ง’

นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รมว.
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กล่ า วว่ า การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง หน้ า จะเป็ น
อย่างไร และนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะ
เป็นใครก็ยังไม่รู้ แต่พรรคชาติไทยพัฒนา
และตนขอจองกระทรวงทรั พ ยากรฯ
เพราะตนรั ก งานนี้ ม าก เป็ น ปู่ โ สมเฝ้ า
ทรัพยากรของชาติมา 3 ปีกว่า และก็ยัง
อยากเป็นตลอดไป
ที่ ห้ อ งประชุ ม วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครศรี ธ รรมราช นพ.วรงค์ เดชกิ จ
วิ ก รม หั ว หน้ า พรรคไทยภั ก ดี พร้ อ มผู้
บริหารพรรค ได้เดินทางมาเป็นประธาน
ประชุมใหญ่สามัญ สาขาพรรคไทยภักดี

ประจำ � จ.นครศรี ธ รรมราช โดยมี น าย
ถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคมและ
รมช.มหาดไทย เดินทางมาเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษให้สมาชิกพรรคได้ฟังเรื่อง
อุดมการณ์ทางการเมืองในอนาคตอีกด้วย
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักวิจัยซูเปอร์ โพล เปิดเผยผลสำ�รวจ
เรื่อง พรรคการเมืองไหนยอดนิยม กรณี
ศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ
จำ�นวน 1,137 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2530 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา พบว่า
ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยได้
ร้อยละ 26.9 จี้ติดตามมาไม่ห่างกันนักคือ
ร้อยละ 22.3 จะเลือกพรรคพลังประชา
รัฐ อันดับสามคือพรรคภูมิใจไทย ได้ร้อย
ละ 14.2, อันดับสี่คือพรรคก้าวไกล ได้ร้อย
ละ 6.9 เบียดกันมากับพรรคประชาธิปัตย์
ได้ร้อยละ 6.8 ส่วนพรรคอื่นๆ กระจาย
กันไปคือ พรรคเสรีรวมไทยได้ร้อยละ 2.4,
พรรคกล้า ร้อยละ 2.4, พรรคชาติไทย
พัฒนา ร้อยละ 2.3, พรรคไทยสร้างไทย
ร้อยละ 1.9, พรรคสร้างอนาคตไทย ร้อย
ละ 1.6, พรรคไทยภักดีร้อยละ 1.4 ที่น่า
สังเกตคือ พรรครวมไทยสร้างชาติได้เพียง
ร้อยละ 0.4 และพรรคเศรษฐกิจไทยได้
เพียงร้อยละ 0.3 ที่เหลือร้อยละ 10.2 ระบุ
อื่นๆ
ที่น่าพิจารณาคือ อันดับนักการเมือง
ระดั บ คู่ แ ข่ ง นายกรั ฐ มนตรี ที่ ป ระชาชน
ชอบ อั น ดั บ แรกได้ แ ก่ พล.อ.ประยุ ท ธ์
จั น ทร์ โอชา ร้ อ ยละ 26.2, อั น ดั บ สอง
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ได้ร้อยละ 19.6,
อันดับสาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อย
ละ 14.4, อันดับสี่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ร้อยละ 7.0, อันดับห้า นายกรณ์ จาติก
วณิช ร้อยละ 4.7, อันดับหก พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 4.2, อันดับเจ็ด
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 3.5,
อันดับแปด นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ร้อยละ
3.0, อันดับเก้า นายวราวุธ ศิลปอาชา
ร้อยละ 2.8 และสุดท้ายร้อยละ 14.6 ระบุ
อื่ น ๆ เช่ น นายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ ,
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, นายพีระพันธุ์
สาลีรัฐวิภาค, นายอุตตม สาวนายน และ
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ตามลำ�ดับ.

‘พีระพันธุ์’ นั่งหัวหน้า รทสช.

มี ค วามเคลื่ อ นไหวของพรรครวม
ไทยสร้างชาติ (รทสช.) ที่จะจัดประชุม
ใหญ่พรรค วันพุธที่ 3 สิงหาคม ที่สโมสร
ราชพฤกษ์ ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมคือ เปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับพรรค การเปลี่ยนตราสัญลักษณ์
การเปลี่ ย นแปลงที่ ตั้ ง สำ � นั ก งานใหญ่
พรรค ไฮไลต์ สำ � คั ญ ที่ แ วดวงการเมื อ ง
จับจ้องกันก็คือการที่จะมีการเปิดตัวแกน
นำ � พรรคตั ว จริ ง และการเลื อ กหั ว หน้ า
พรรคและกรรมการบริ ห ารพรรคที่ จ ะ
มาเป็นแกนนำ�พรรค ซึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อ
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