
หนังตัวอยางซักฟอกทุจริต3โครงการ

อวม!จอข้ึนคาไฟแตะ5บาท

กฟผ.แบกตนทุน8หม� นลาน

‘เดชทวี’ชนะเลือกต้ังซอม

ธรรมนัสยอมรับพายแพ

นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะเขาเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการตางประเทศ ณ หอง         

สีงาชาง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 10 ก.ค.

             
|

ไทยโพสต • พปชร.ประเดิมโรดโชว 

จ.ชลบุรี “สันติ” ยันไมใชยุทธศาสตรแตก

แบงกพัน มั่นใจเสียงตอบรับพรรค-บิ๊กปอม-

บิ๊กตูยังเหนียวแน�น โว “ชลบุรี-เพชรบูรณ” 

จะแลนดสไลด โชว “บิ๊กปอม” ไฮดปารกคน

ชลบุรี-พปชร.ใจถึงพึ่งไดเหมือนกัน รายยาว

ผลงานรัฐบาล “รมว.เฮง” ออนขอกวาดยก

จังหวัด 10 ที่นั่งให พปชร.จัดตั้งรัฐบาลครั้ง

หนา “ยุทธพงศ”  อัด พปชร.ควรเอาเวลาไป

เตรียมตัวรับศึกซักฟอกดีกวามาจัดกิจกรรม

หาเสียงในชวงหนาฝน “ธนกร-ชนะศักดิ์” 

รุมอัดเพ� อไทยเร� องหาร 500 ชี้ปมดิ้นพลาน

เพราะไมสามารถทําตามนายใหญสั่งได ทํา

แผนแลนดสไลดพากลับบานเหลว

เม� อวันอาทิตย พรรคพลังประชารัฐ                                                               

(พปชร.) จัดโรดโชว “พลังประชารัฐ พลัง

เพ� อชาติไทย” ที่จังหวัดชลบุรีเปนเวทีแรก                                                                 

โดยนายสันติ พรอมพัฒน รัฐมนตรีชวยวา 

การกระทรวงการคลัง ในฐานะเลขาธิการ

พรรคพลังประชารัฐ ใหสัมภาษณถึงการจัด                   

โรดโชว “พลังประชารัฐ พลังเพ� อชาติไทย” 

ที่จังหวัดชลบุรีเปนเวทีแรก วาขณะนี้ใกล

เลือกต้ัง ไมปลายปน้ีก็ตนปหนา จึงตองออก                   

มาพบปะประชาชนท่ีใหการสนับสนุนพรรค

มาโดยตลอด เพราะที่ผานมาเราอาจประ                                                      

ชาสัมพันธผลงานนอยไปหน�อย และการ

จัดที่ จ.ชลบุรีเปนจังหวัดแรก เราจะมาพบ                                                    

ปะคุยกับประชาชน และแสดงพลังความ

สามัคคีของพรรค ขณะเดียวกันจะแสดงให                                                        

เห็นวาประชาชนยังสนับสนุนพรรค พปชร.                                                              

อยางมากมายมหาศาล ซึ่งครั้งนี้ พล.อ.ประ 

วิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัว 

หนาพรรค พปชร. ไดเดินทางมาพบปะพี่

นองประชาชนภาคตะวันออกดวย

“ขณะนี้กําลังดูวาจะจัดโรดโชวคร้ัง

ตอไปที่จังหวัดใด อาจเปนภาคเหนือ หรือ

ภาคใตตอนบน หรือภาคตะวันตก

ไทยโพสต • จอประกาศขึ้นคาไฟฟา  หลัง

ประเมินตนทุนยังแพง คนไทยอวม! อาจ

จายเพิ่มชวงครึ่งหลังของป แตะ 5 บาท/

หน�วย กกพ.ชี้กาซแพงแตะ 30 เหรียญ

สหรัฐ/ลานบีทียู แจง กฟผ.แบกตนทุนหลัง

แอนใกลแตะแสนลานปลายปนี้ “นิดาโพล” 

เผย ปชช.มีรายไดนอยกวารายจาย คาน้ํา

มันเชื้อเพลิงกระทบมากสุด

เม� อวันที่ 10 กรกฎาคม แหลงขาว

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) เปดเผยวา คณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงานอยูระหวางพิจารณา

ทบทวนและปรับเพิ่มคาไฟฟาผันแปร (คา

เอฟที) ในงวดใหมเดือน ก.ย.-ธ.ค.65 มีแนว              

โนมพุงสูงถึง 90-100 สตางคตอหน�วย และ

อาจทําใหคาไฟฟาอาจตองปรับเพ่ิมสูงถึง 

เกือบ 5 บาท/หน�วย ในชวง 4 เดือนที่เหลือ

ของปนี้ โดยจะประกาศคาเอฟทีอยางเปน

ทางการประมาณปลายเดือนนี้หรือตนเดือน

หนา เน� องจากตนทุนคาเชื้อเพลิงจากกาซ

ธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) นําเขาเพ� อ

ทดแทนกาซธรรมชาติตนทุนตํ่าในอาวไทย 

และยังมีแนวโนมราคาแพงตอเน� อง

ลําปาง • เลือกตั้งซอม ส.ส.ลําปาง “เดช

ทวี-เสรีรวมไทย” นํา “วัฒนา-เศรษฐกิจไทย” 

ธรรมนัสแสดงความยินดีกับผูชนะ   นอมรับ

ผลคะแนนตามระบอบประชาธิปไตย ลั่น

ไมยอทอเดินหนาสูตอ ประธาน กกต.พอใจ

ภาพรวมจัดเลือกตั้งซอม เตือนอยาลืมแจง

เหตุหากไมไดไปใชสิทธิเลือกตั้ง

เม� อวันอาทิตยที่ 10 กรกฎาคม ซึ่ง

เปนวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 

เขต 4 จ.ลําปาง แทนตําแหน�งที่วาง โดย

ชวงเชา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พรอม

ดวยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดเดินทางตรวจ

เย่ียมหน�วยเลือกต้ังท่ี 5 หมู 3 ตําบลศาลา                                                       

เทศบาลเกาะคา อําเภอเกาะคา ณ ศาลา

การเปรียญวัดนํ้าผ้ึงชาวไรออย ซ่ึงมี 2 หน�วย

เลือกตั้ง เพ� อดูความพรอมของสถานที่ใน

การเลือกต้ังซอม พบวากรรมการประจําหน�วย 

(กปน.) ไดมีการจัดสถานที่ไดอยางเรียบรอย 

โดยนายอิทธิพรไดเนนย้ําเร� องมาตร                                                              

การปองกันการแพรระบาดของโควิด ตอง                                                             

มีการวัดอุณหภูมิ ลางมือ และสวมหนากาก

ตลอดเวลา สวนเร� องรายช� อผูมีสิทธิ 

ไทยโพสต • เพ� อไทยโหมโรงซักฟอก! โชว

หนังตัวอยางทุจริตรัฐบาล แฉ 3 โครงการ

กรมศุลกากร 4 พันลาน โยงบริษัทขายเรือ

ดําน้ํา นายทุนบริจาคเงิน พปชร. ลั่นของ

จริงรอฟงในสภา มั่นใจน็อก “บิ๊กตู” ได

แน� สวนดุสิตโพลชี้ประชาชนหนุนอภิปราย

ไมไววางใจ “นายกฯ” มากสุด รองลงมา                                         

“ประวิตร-อนุทิน-จุรินทร-ศักด์ิสยาม” ขณะ

ที่ซูเปอร โพลเช� อ รบ.ผานฉลุย เชียร “ประ 

ยุทธ” ทํางานตอ

ท่ีพรรคเพ� อไทย เม� อวันท่ี 10 กรกฎา                                                                

คม นายยุทธพงศ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสาร 

คาม และรองหัวหนาพรรคเพ� อไทย กลาว

ถึงความคืบหนาในการเปดอภิปรายไมไว                                   

วางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ตามรัฐธรรม 

นูญมาตรา 151 วา ไทมไลนในการอภิปราย

รัฐมนตรีทั้ง 11 คน แบงออกเปน 3 กลุม                      

ประกอบไปดวย 1.กลุม 3 ป. ไดแก พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ                              

รมว.กลาโหม, พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ                                                

รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ เผา                                                             

จินดา รมว.มหาดไทย 2.กลุมแกนนําของ 

พรรครวมรัฐบาล ไดแก นายอนุทิน ชาญ

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณ                                                           

สุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนา                                                  

คม, นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก                                                       

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย 3.กลุมรัฐมนตรี 

ของแตละพรรค ไดแก นายจุติ ไกรฤกษ 

รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย, นายสันติ พรอมพัฒน รมช.การ

คลัง, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม, นายนิพนธ 

บุญญามณี รมช.มหาดไทย และนายสุชาติ 

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน  

นายยุทธพงศกลาววา การจัดสรร

เวลาอภิปรายนั้น วิป 3 ฝายไดกําหนดวัน

อภิปรายทั้งหมด 4 วัน เริ่มวันที่ 19-21 ก.ค. 

เวลา 08.30-00.30 น. และวันสุดทาย 22 

ก.ค. เวลา 08.30-23.30 น. ลงมติวันที่ 23 

ก.ค. เวลา 10.00 น. โดยการจัดสรรเวลา

ของแตละฝายรวมทั้งหมด 63 ชั่วโมง แบง

เปนพรรครวมฝายคาน 45 ชั่วโมง ที่เหลือ 

ก็เปนของประธานสภาฯ ครม. และพรรค

รวมรัฐบาล 

กรุงเทพฯ • ติดเชื้อโควิดรายใหม 2,004  

ราย ตาย 22 คน นายกฯ ขอบคุณภาค

รัฐ-เอกชน สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิดฟรี

ให ปชช. ศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซ� อยังให

บริการชวงวันหยุดยาว 13-17 ก.ค. “ศักดิ์

สยาม” สั่ง “คมนาคม” ลงพื้นที่จัดระเบียบ

สถานีกลางบางซ� อ หลังคนแหฉีดวัคซีนโค

วิดลนอาคาร เนนย้ําสะดวก-ปลอดภัย

เม� อวันที่ 10 กรกฎาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                                                  

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดใน                                         

ประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 2,004 

ราย เปนการติดเช้ือในประเทศ 2,003 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

2,003 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประ 

เทศ 1 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 2,159 ราย 

อยูระหวางรักษา 24,557 ราย อาการหนัก 

772 ราย ใสทอชวยหายใจ 352 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย มียอดผูติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 4,545,043 

ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน 4,489,651 ราย ยอดผูเสียชีวิต

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 30,835 ราย 

ขณะท่ีสถานการณโลก มียอดผูติดเช้ือสะสม                                                     

559,269,282 ราย เสียชีวิตสะสม 6,372,424 

ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                           

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เผยวา พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ขอบคุณหลายหน�วยงานทั้งภาค

รัฐและเอกชน ที่รวมมือสนับสนุนการฉีด

วัคซีนโควิด-19 ฟรี ใหแกประชาชน เชน 

ศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซ� อ, เซ็นทรัลพลาซา                                             

แจงวัฒนะ เปดฉีดวันที่ 19 ก.ค.65, เซ็น 

ทรัล รัตนาธิเบศร เปดฉีดวันที่ 8, 22 ก.ค.

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  13  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9371

อิสรภาพแหงความคิด

สั่งจัดระเบียบ

คนแหฉีดวัคซีน

‘สถานีบางซ� อ’

7

14

2หนา...

หนา...

หนา...

ดันไทยฮับ

กัญชงอาเซียน

ญี่ปุนจะไมเหมือนเดิมหลัง

กรณี ‘ลอบสังหารอาเบะ’

ผลหลังเล� อนใช กม.ตํารวจฯ 

ศึกชิงเกาอี้ ‘บิ๊กสีกากี’ เดือด

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

‘ปอม’นําพปชร.ปราศรัย

โวขอกวาดยกจว.10ท่ีน่ัง

ชลบุรีแลนดสไลด โชว
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ภาพจริงVs.ภาพจำา

สร้างอนาคตประเทศไทย

ลยุทธ์ 3 แกน สร้างอนาคต..ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 ก.ค.

2565 ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางด้วยมุมมอง

ต่างๆ นานา โดยเฉพาะในมุมว่าด้วยการเมือง เรื่องอนาคต

ของ “ลุงตู่” บนเส้นทางผู้นำาของประเทศ ทั้งนี้ เพราะ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า สาระสำาคัญในแถลงการณ์ดังกล่าว นายก

รัฐมนตรี ได้เชิญชวนทุกคนให้มาร่วมมือกันด้วยสปิริตแบบ

เดิมนั้น.. ‘‘อีกครั้ง” ร่วมแรงร่วมใจกันทำาภารกิจที่ยิ่งใหญ่

กว่าเดิม “เดินหน้าเชื่อมต่อ” ขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ 

แปลไทยเป็นไทยคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ขอ

โอกาสในการเชื่อมต่อภารกิจที่ ได้กระทำาไว้ตลอด 8 ปีที่

ผ่านมา เพราะแถลงการณ์ยอมรับว่า ท่ีผ่านมาได้ใช้กลยุทธ์

การบริหารในยามวิกฤต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน แต่โครงการระยะส้ันแบบน้ัน ไม่ใช่วิธีท่ีจะแก้ปัญหา

ความยากจนได้อย่างย่ังยืน “ผมขอให้ทุกท่านเดินหน้าไปกับผม 

ในช่วงเวลาท่ีภารกิจระยะยาวเพื่อทุกคน ท่ีผมได้ทำามาอย่างต่อ

เนื่อง ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผมเชื่อว่าเราทำาได้ครับ และเรา

จะได้เห็นการผลิดอกออกผลในเวลาไม่เกิน 2 ปีข้างหน้า”  

ความเคลื่อนไหวคร้ังล่าสุดดังกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นับเป็นการสะท้อน “ภาพจริง” ของปัญหาการ

บริหารราชการแผ่นดินบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างตรงไป

ตรงมา เพราะเริ่มต้นก็ระบุว่า ภัยร้ายที่กำาลังรออยู่ข้างหน้า

คือการโหมกระหน่ำาของภาวะเศรษฐกิจ พายุของสินค้าขึ้น

ราคาแพงทั้งแผ่นดิน อันเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-

ยูเครน แต่คงมองข้ามประเด็นปัญหาไม่ได้ว่า ประชาชนมี 

“ภาพจำา” ในการบริหารจัดการของรัฐบาลลุงตู่ที่ติดลบอย่าง

ต่อเนื่อง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้นำาอย่าง “บิ๊กตู่” จะเรียกคืน

ความไว้วางใจจากประชาชนเหมือนอดีตที่ผ่านมา

ภาพจำาเกี่ยวกับความล้มเหลวในการแก้ปัญหาปาก

ท้องของชาวบ้าน ปัญหากระบวนการยุติธรรม ปัญหาละเลย

ต่ออำานาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จนล่าสุด

ปัญหาในการเกมการเมืองว่าด้วยเรื่องแก้ ไขรัฐธรรมนูญ

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง กำาลังบั่นทอนเสถียรภาพและ

ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งๆ ที่ “ภาพ 

จริง” ระยะเวลาเกือบ 8 ปี ภายใต้การกุมบังเหียนของผู้นำา

อย่าง “พล.อ.ประยุทธ์” ถือว่าได้สร้างคุณูปการในโครงสร้าง

พื้นฐานที่สำาคัญของประเทศ ที่ใหญ่ที่สุด และบูรณาการมาก

ที่สุด ในประวัติศาสตร์ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโครงการ

สร้างทางรถไฟ ถนน สนามบิน หรือท่าเรือ ในขณะที่แทบ

ทุกรัฐบาลที่ผ่านมามีแต่การทะเลาะเบาะแว้งหาข้อยุติไม่ได้ 

ภาพจริงอันเก่ียวกับโครงการ “ขาณุวรลักษบุรี โมเดล”                                                        

ก็ถูกบดบังด้วยประเด็นปัญหาทางการเมืองอย่างน่าเสียดาย 

เพราะถือเป็นต้นแบบการขับเคลื่อนรวมตัวกันของกลุ่ม

เกษตรกร ตำาบลแสนตอ ตำาบลเกาะตาล ตำาบลบ่อถ้ำา ตำาบล

ยางสูง และตำาบลป่าพุทรา อำาเภอขาณุวรลักษบุรี ท่ีรวมตัวของ

เกษตรกรผู้ผลิตข้าวพันธ์ุ กข79 ผลักดันให้จังหวัดกำาแพงเพชร

เป็นแหล่งปลูกข้าวพ้ืนนุ่มคุณภาพ มีการบริหารจัดการน้ำาจาก

ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา นอกจากน้ียังเป็นโครงการนำาร่อง ท่ีจะเชื่อม

โยงไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ชาวนาได้เห็นต้นแบบท่ีแท้จริงว่า

ทำานาอย่างไรถึงจะประสบความสำาเร็จ และเป็นความร่วมมือ

ของภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังๆ ท่ีโครงการน้ีทุกฝ่ายร่วมมือ

ร่วมใจลงมือทำางานกันต่อเนื่องมามากกว่า 2 ปี 

จึงสามารถกล่าวได้ว่า ภาพจริงและภาพจำาของประ 

ชาชนคนไทยน้ันมีนัยสำาคัญต่อการสร้างอนาคตประเทศไทย

อย่างมากมายมหาศาล เพราะภาพจริงน้ันลืมง่าย ขณะท่ี

ภาพจำาน้ันจะถูกตอกย้ำาด้วยเครื่องมือต่างๆ ตลอดเวลา ซ่ึงใน

เร็วๆ น้ี แน่นอนว่าจะถูกหยิบมาตอกย้ำาและชำาแหละอีกคร้ัง

ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและอีก 11 รัฐมนตรี 

ดังน้ันความหวังของการเชื่อมต่อภารกิจท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ได้ลงมือไว้เพื่อสร้างอนาคตข้างหน้าน้ัน ไม่สามารถมองข้าม

เหตุและผลในการแยกแยะภาพจริงและภาพจำาของทุกคนใน

สังคมไทยให้ได้และอย่างรู้เท่าทันด้วย. 

ก

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

“คนที่บริหารประเทศพังน่าจะเป็นนายกฯ ในสมัย

นายทักษิณ และนางสาวยิ่งลักษณ์มากกว่า ที่บริหาร

ประเทศผิดพลาด เพราะมัวแต่คำานึงถึงประโยชน์ของครอบ                                                                                      

ครัว จนคนทั้งประเทศออกมาขับไล่ ถูกดำาเนินคดีหนี

ตำารวจหัวซุกหัวซุนทั้งพี่และน้องไปอยู่ต่างประเทศ ไม่

กล้ามารับโทษ”.

มื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมร่วมรัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ไปเมื่อ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา 

ทำาให้หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมนำาร่างดังกล่าว

ทูลเกล้าฯ ต่อไป หลังรัฐสภาใช้เวลาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

นานหลายสัปดาห์ ตั้งแต่ 9 มิถุนายน กับร่าง พ.ร.บ.ที่มีความยาว

ร่วม 172 มาตรา ทำาให้ใช้เวลาการพิจารณายาวนานเป็นพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม พบว่าจุดพีกสำาคัญของร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติ มาปรากฏในวันสุดท้าย เมื่อ 5 กรกฎาคม ที่เป็นการพิจารณา

มาตรา 169/1 ที่เป็นเรื่อง

 “หลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำารวจ

เลื่อนตำาแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่ตำาแหน่งรองผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติลงมาถึงระดับสารวัตร” 

ที่ในตัวร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ตามการพิจารณาของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติของรัฐสภา 

กำาหนดเงื่อนเวลาการดำารงตำาแหน่งไว้ชัดเจนว่า ตำารวจที่จะได้

เลื่อนตำาแหน่งสูงขึ้นในตำาแหน่ง จะต้องอยู่ในตำาแหน่งก่อนหน้านั้น

เป็นเวลาเท่าใด แต่จุดสำาคัญคือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้น มี

การเขียนล็อกโยงไว้ในมาตรา 74 ว่า

“การแต่งตั้งตำาแหน่งรอง ผบ.ตร. จนถึงระดับผู้ช่วยผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติให้พิจารณาจากผู้มีความรู้ ความ

สามารถในบัญชีรายชื่อและให้จัดเรียงตามลำาดับอาวุโส”

ทว่าในตอนพิจารณากลางที่ประชุมที่เป็นการพิจารณาเรียง

รายมาตรา วาระ 2  ปรากฏว่า กรรมาธิการจากสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ คือ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.ที่จะเกษียณอายุ

ราชการในปีนี้ ได้เสนอต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา โดยขอให้เขียนเพิ่ม

เติมข้อความว่า หลังจากประกาศใช้กฎหมายแล้วเรื่องหลักเกณฑ์

การแต่งตั้งตำารวจทั้งหมดในร่างกฎหมาย ให้ไปบังคับใช้หลังจากนั้น

อีก 6 เดือน หรือ 180 วัน 

ที่แม้ที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบด้วย แต่ก็ถูก ส.ส.ฝ่าย

ค้านอภิปรายคัดค้านอย่างหนัก โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่พากัน

ลุกขึ้นอภิปรายไปในทางว่า การแก้ไขดังกล่าวเพื่อเปิดช่องให้บิ๊ก

ตำารวจอย่างน้อย 2 คนได้ตำาแหน่งสูงขึ้นในการแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊ก

ตำารวจปีนี้ เพราะทั้ง 2 คนมีอันดับอาวุโสท้ายสุดในกลุ่มบิ๊กตำารวจ

ระนาบเดียวกัน 

ทั้งนี้ มีการประเมินกันว่า หลังจากมีการนำาร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว เมื่อดูจากช่วงเวลาที่อาจจะมี

การโปรดเกล้าฯ กฎหมายลงมา ช้าสุดอาจจะเกิดขึ้นภายในไม่เกิน

ช่วงเดือนกันยายนปีนี้ ที่ทำาให้การพิจารณาแต่งตั้งบิ๊กตำารวจปีนี้

ต้องใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตามกฎหมายใหม่ แต่เมื่อเลื่อนออกไป 

180 วัน ก็ทำาให้ใช้แค่กฎของคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ หรือ 

ก.ตร. ที่จะยังคงยึดอาวุโส 33% นอกนั้นพิจารณาจากความรู้ ความ

สามารถ ที่เปิดช่องให้เหาะเหินเดินอากาศได้

ผลหลังเลื่อนใช้ กม.ตำ�รวจฯ 

ศึกชิงเก้�อี้ ‘บิ๊กสีก�กี’ เดือด

ซึ่ง 2 บิ๊กตำารวจที่ฝ่ายค้านระบุตำาแหน่งชัดเจนว่าจะได้

ประโยชน์จากเรื่องนี้ คนแรกคือ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่แม้ไม่ระบุชื่อ แต่

ก็รู้กันว่าฝ่ายค้านหมายถึงผู้ช่วย ผบ.ตร.คนหนึ่งที่มีอาวุโสอันดับ

ท้ายๆ แต่ข่าวว่ามาแรง จะได้ลุ้นขึ้นเป็น รอง ผบ.ตร.ปีนี้  

และอีกหนึ่งคนที่ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านระบุตำาแหน่งชัดกลาง

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ก็คือ ผู้บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง ที่ก็

คือ บิ๊กก้อง-พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ซึ่งเหลืออายุราชการอีกถึง 14 

ปี เพราะเกษียณปี 2579 ที่ข่าวว่ารอบนี้อาจะได้พาสชั้นขึ้นเป็น 

ผช.ผบ.ตร. แม้จะถูกท้วงติงว่าเป็นบิ๊กตำารวจระดับผู้บัญชาการ หรือ 

พล.ต.ท.ที่อาวุโสน้อยที่สุด คืออันดับที่ 31 ในกลุ่ม ผู้บัญชาการ 

หรือ พล.ต.ท.ที่มี 31 คน  

ทำาให้ฝ่ายค้านและวงการสีกากีตั้งข้อสังเกตไปในทางเดียวกัน

ว่า หากกฎหมายประกาศก่อนเดือนกันยายน ผช.ผบ.ตร.คนหนึ่ง 

กับบิ๊กก้อง จะหมดสิทธิ์ลุ้นเลื่อนขึ้นเป็นรอง ผบ.ตร.และ ผช.ผบ.

ตร.ในปีนี้ เพราะติดเรื่องลำาดับอาวุโส 

แต่เมื่อเลื่อนออกไป 180 วัน ทำาให้ทั้ง 2 คนมีสิทธิ์ลุ้น 

เพราะเกณฑ์แต่งตั้งปัจจุบันใช้ระบบกฎ ก.ตร.ที่มีความยืดหยุ่นและ

ยังพอเปิดช่องให้ข้ามอาวุโสได้ หากเสียงส่วนใหญ่ใน ก.ตร.อ้าง

เหตุผลว่ามีความเหมาะสม

สำาหรับการแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กตำารวจระดับนายพลของรั้ว

ปทุมวันปีนี้ เป็นอีก 1 ปีที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ เพราะจะ

มีการแต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาต ิคนใหม่แทน ผบ.ปั๊ด-

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ที่จะเกษียณอายุราชการปีนี้ 

ที่แม้จะเหลือเวลาพิจารณาอีกพอสมควร แต่ข่าวว่าตอนนี้

พลิกไปพลิกมาหลายตลบ หลังเดิมที บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ที่เกษียณปี 2566 เต็งหนึ่ง ไร้คู่แข่ง แต่

ระยะหลังข่าวว่าคู่ชิงเริ่มกลับมามีลุ้น คือ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ 

รอง ผบ.ตร. เกษียณปี 2567 และ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 

จเรตำารวจแห่งชาติ  เกษียณปี 2566 

ขณะที่เก้าอี้รอง ผบ.ตร.รอบนี้จะว่าง 4 ตำาแหน่ง ทำาให้ต้อง

ตั้ง พล.ต.อ.ใหม่ 4 คน โดยคนที่จะได้ขึ้นแน่นอน ไม่มีพลิก ก็คือ 

พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร.อาวุโสลำาดับที่ 1 เกษียณ

ปี 2566 โดยเป็นบุตรชายของ พล.ต.อ.เภา สารสิน อดีตอธิบดีกรม

ตำารวจ 

ส่วนอีก 3 เก้าอี้ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ทุกคนลุ้นได้หมด แต่ตัวเต็ง

ที่ถูกจับตามองก็มี เช่น บิ๊กโจ๊ก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผช.ผบ.

ตร.อาวุโสอันดับ 4 เกษียณปี 2574 ทว่าคนที่ถูกสปอตไลต์จับตา

มองมากสุดก็คือ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ที่เป็น ผช.ผบ.ตร.ที่

อาวุโสน้อยสุด อยู่อันดับสุดท้าย จากจำานวน 10 คน 

ขณะที่ตำาแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่รอบนี้จะว่าง 7 ตำาแหน่ง 

เพราะต้องตั้งแทนคนที่ขึ้นไปติดยศ พล.ต.อ. รอง ผบ.ตร. รวมถึง

ตั้งแทน ผช.ผบ.ตร.ที่เกษียณ ซึ่งปีนี้พบว่าระดับผู้บัญชาการหรือ 

พล.ต.ท.ที่ยังไม่เกษียณ มีลุ้นเลื่อนตำาแหน่ง มีทั้งสิ้น 31 คน โดย

อาวุโสอันดับ 1 คือ พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการกอง

บัญชาการศึกษา 

ส่วนอาวุโสอันดับสุดท้าย อันดับที่ 31 ก็คือ พล.ต.ท.จิรภพ 

ภูริเดช ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง ที่ลุ้นพาสชั้นเป็น ผช.ผบ.ตร. 

การจัดทัพ แต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กสีกากีปีนี้ ที่เดิมก็เข้มข้นอยู่แล้ว 

เพราะเป็นการแต่งตั้งของฝ่ายการเมือง รัฐบาลพลเอกประยุทธ์รอบ

สุดท้าย ที่ก็ต้องมองไปที่การจัดทัพในรั้วปทุมวัน-สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ เพื่อรองรับการเลือกตั้งใหญ่ รวมถึงเพื่อจัดแถวขั้วอำานาจ

ใหม่ หลัง พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร.เกษียณในปีนี้

 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเลื่อนการใช้หลักเกณฑ์การแต่ง

ตั้งตำารวจ ที่ให้ยึดหลักอาวุโสเป็นสำาคัญในการตั้งตำาแหน่งใหญ่ๆ 

ตามร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติออกไปอีก 180 วัน เลยยิ่งทำาให้

การจัดทัพบิ๊กสีกากีปีนี้แนวโน้มยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีก. 

หนังตัวอย่าง

ท้ังน้ี การอภิปรายคร้ังน้ีจะพิเศษ

กว่าทุกครั้ง ซึ่ง ส.ส.ฝ่ายค้าน

สามารถลุกขึ้นอภิปรายรัฐมนตรี

ได้มากกว่าหน่ึงคน เพราะท่ีผ่าน                        

มาสามารถใช้สิทธ์ิลุกข้ึนอภิปราย

รัฐมนตรีได้เพียงหนึ่งคน เช่น 

หากอภิปรายนายกฯ แล้วสามารถ

อภิปรายรัฐมนตรีคนอื่นได้อีก

หนึ่งคน รวมทั้งหากมีฝ่ายใดลุก

ขึ้นประท้วงก็ให้หักเวลาในฝ่าย

นั้นๆ  

สำาหรับการอภิปรายไม่                                           

ไว้วางใจวันแรก ในวันที่ 19 ก.ค.                                                  

มีนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ทำาหน้าที่ประ 

ธานการประชุม เริ่มต้นด้วย นพ.                                                      

ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน                                                   

ในสภาผู้แทนราษฎร เปิดญัตติ                                                 

การอภิปรายฯ ส่วนความพร้อม                                                

ข อ งพ ร รค เพื่ อ ไ ท ย ในก า ร

อภิปรายนั้น พรรคเพื่อไทยและ                                          

พรรคร่ วมฝ่ ายค้ านมี ความ

พร้อมมาก มั่นใจว่าการอภิปราย

ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ไม่ได้

แน่นอน เพราะการบริหารของ 

พล.อ.ประยุทธ์ ทำาให้เกิดความ

เสียหาย ทุกอย่างผิดพลาดอย่าง                                               

ร้ายแรง และศรัทธาของ พล.อ. 

ประยุทธ์ก็หมดแล้ว 

แฉหนังตัวอย่างซักฟอก 

นายยุทธพงศ์กล่าวถึง

ปัญหาการทุจริตภายในของรัฐ                                     

บาลว่า คนที่ต้องรับผิดชอบคือ 

พล.อ.ประยุทธ์ และนายสันติ 

ในส่วนของกระทรวงการคลัง 

กรมศุลกากรมีหน้าที่ ในเรื่อง

ของการเก็บภาษี มีด่านอยู่ทั่ว

ประเทศ ซึ่งกรมศุลกากรจะมี

กล้องซีซีทีวีคอยตรวจจับสิ่งของ

ผิดกฎหมาย และได้ทำาเรื่องขอ                                

งบประมาณเพื่อบำารุงรักษา

กล้องซีซีทีวี จำานวน 670 ล้าน

บาท แต่แปลกตรงที่ซื้อของใหม่ 

ตั้งแต่ปี 2563 ทำาไมต้องเสียค่า

จ้างบำารุงรักษา แสดงให้เห็นว่า

เป็นเงินกินฟรีหรือไม่ ต่อมาคือ

ค่าจ้างบำารุงรักษาซ่อมเครื่อง

บำารุงตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ 

ระยะ 2-4 วงเงิน 1.8 พันล้าน

บาท ความจริงแล้วตั้งแต่เกิด

สถานการณ์ โควิด-19 ด่านต่างๆ 

ที่ตรวจสอบปิดมาแล้ว 3 ปี ไม่มี

การเข้าออกประเทศ ทำาให้เกิด

ความไม่โปร่งใส อาจจะส่อไป

ในทางทุจริต ส่วนอีกโครงการ

คือตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ 

ระยะ 5 วงเงิน 1.4 พันล้านบาท 

รวม 3 โครงการ 4 พันล้านบาท 

ให้กับบริษัทที่ผลิตเรือดำาน้ำาที่

ไม่มีเครื่องยนต์มาขาย  

“เรื่องทุจริตดังกล่าวมี

ความเชื่อมโยงกับบริษัท CSOC 

ตัวแทนจำาหน่ายในประเทศไทย 

บริษัทหนึ่ง เป็นบริษัทที่ขายเรือ

ดำาน้ำาโดยไร้เครื่องยนต์ มีความ

เชื่อมโยงกับคนในนามสกุล ชื่อ

ย่อ อ. ที่กินเรียบธุรกิจ ส่อถึง

ความทุจริต กลุ่มดังกล่าวก็เป็น                     

กลุ่มที่บริจาคเงินให้พรรคพลัง

ประชารัฐตอนจัดโต๊ะจีน 5 ล้าน

บาทอีกด้วย ทำาให้เห็นความไม่

โปร่งใส มีเรื่องทุจริตเต็มบ้าน

เต็มเมืองไปหมด พล.อ.ประยุทธ์

ต้องรับผิดชอบ เพราะสัญญา

โครงการต่างๆ ล้วนแต่เข้าที่

ประชุม ครม.ทั้งสิ้น เป็นเพียง

หนังตัวอย่าง ของจริงให้คอย

ติดตามในการอภิปรายไม่ ไว้

วางใจ อย่ามาบอกว่า ฝ่าย

ค้านเที่ยวนี้เล่นแรง เพราะเป็น

เที่ยวสุดท้าย ต้องได้เสียกันแล้ว 

มั่นใจหลักฐานเที่ยวนี้น็อกลุงตู่

ได้แน่” นายยุทธพงศ์ระบุ

“สวนดุสิตโพล” มหา 

วิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนทั่ว

ประเทศ จำานวนทั้งสิ้น 1,021 

คน ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล 

ในวันที่ 19-22 ก.ค.65 โดยพบ

ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 

83.38 เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะ

เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะ

ท่ีร้อยละ 16.62 ระบุยังไม่ถึงเวลา                             

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ                                                 

71.02 สนใจติดตามการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจที่กำาลังมีขึ้น ขณะที่

ร้อยละ 28.98 ไม่สนใจ

ทั้งนี้ ประชาชนอยากให้                                

มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อันดับ 

1 ร้อยละ 75.67 เรื่องผลงาน

ของรัฐบาลในการแก้ปัญหา

เศรษฐกิจ,  อันดับ 2 ร้อยละ 

73.49 สาเหตุของสินค้าแพง การ       

ควบคุมราคาสินค้า อันดับ 3                               

ร้อยละ 70.71 การทุจริตคอร์รัป       

ชัน เอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้อง, 

อันดับ 4 ร้อยละ 64.45 การแก้กฎ                                                        

หมายเพื่อประโยชน์ของประชา 

ชน, อันดับ 5 ร้อยละ 60.58 การ

ใช้งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง 

อนุมัติโครงการต่างๆ 

ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยาก

เห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วาง 

ใจ อันดับ 1 ร้อยละ 80.18 

เนื้อหาที่นำามาอภิปรายไม่ซ้ำา 

ค้านอย่างมีเหตุผล มีหลักฐาน, 

อันดับ 2 ร้อยละ 77.50 ควบคุม

อารมณ์ สุภาพ ให้เกียรติกัน, 

อันดับ 3 ร้อยละ 76.11 นำาเสนอ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวข้อง

กับประชาชนโดยตรง สำาหรับ

สิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นจาก                                     

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ อันดับ 

1 ร้อยละ 84.33 การโต้เถียง 

ทะเลาะเบาะแว้ง การประท้วง

บ่อยคร้ัง อันดับ 2 ร้อยละ 68.95 

เล่นเกมการเมืองมากเกินไป                                     

ไม่คำานึงถึงประโยชน์ของประชา 

ชน, อันดับ 3 ร้อยละ 64.84 พูด

นอกประเด็น นำาเรื่องเก่ามาพูด           

โพลหนุนอภิปรายฯ ‘บิ๊กตู่’

เมื่อถามว่า ประชาชน

คิดว่าการอภิปรายที่กำาลังจะมี

ขึ้นจะส่งผลให้เกิดการยุบสภา                                    

หรือไม่? ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.03                                     

เห็นว่ามีผล ขณะท่ีร้อยละ 35.46                                         

ระบุว่าไม่มีผล, ร้อยละ 18.51 

ไม่แน่ใจ ส่วนประชาชนคิดว่า                                               

รัฐมนตรีคนใดที่ควรจะถูกยื่น                                               

อภิปรายไม่ไว้วางใจ อันดับ 1                                                     

ร้อยละ 78.51 ระบุ พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมน 

ตรีและ รมว.กลาโหม อันดับ 2 

ร้อยละ 65.17 พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, 

อันดับ 3 ร้อยละ 61.30 นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข,  

อันดับ 4 ร้อยละ 50.20 นาย   

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์, อันดับ 

5 ร้อยละ 38.59 นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม       

วันเดียวกัน นายนพดล                                              

กรรณิกา ผู้อำานวยการสำานัก

วิจัยซูเปอร์ โพล (SUPER POLL)                                         

เสนอผลสำารวจเรื่อง อภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐบาล กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประ                                              

เทศ จำานวน 1,130   ตัวอย่าง 

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

81.4 ระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีข้ึน ทำาอะไรรัฐ 

บาลไม่ได้,  ร้อยละ 80.5 ระบุเป็น

เรื่องปกติธรรมดาทางการเมือง ท่ี

มีแต่การแก่งแย่งอำานาจและผล

ประโยชน์พวกพ้อง และร้อยละ 

59.3 ระบุเป็นโอกาสให้รัฐบาลและ

รัฐมนตรีได้ช้ีแจงแสดงผลงาน

ที่น่าสนใจคือ 5 อันดับ

ผลงานรัฐบาลกับการแก้วิกฤต

ของประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 83.5 ระบุทั่วโลก

ชื่นชมประเทศไทยเก่ง แก้วิกฤต

โควิดได้ดีเยี่ยมระดับโลก, ร้อย

ละ 80.9 ระบุปกป้องเสาหลัก

ของชาติ ควบคุมความขัดแย้ง

ของคนในชาติ ไม่ให้รุนแรงบาน                                        

ปลาย, ร้อยละ 76.4 ระบุฟื้นฟู                                       

ความสัมพันธ์ที่ดี ไทย-ซาอุดี  

อาระเบีย และนานาประเทศ 

สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ

ร่วมกัน, ร้อยละ 75.2 ระบุ

กล้าเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทำา

เรื่องกัญชาให้ถูกกฎหมาย ช่วย

ชาวบ้านให้ปลูกได้รักษาโรคภัย

ไข้เจ็บ และร้อยละ 73.1 ระบุ

นโยบายเยียวยาวิกฤตเศรษฐกิจ 

เงินในกระเป๋าประชาชน เช่น 

โครงการ คนละครึ่ง ลดค่าไฟ 

ฟ้า ราคาน้ำามัน และ ช่วยเด็ก

นักเรียนยากจนพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ 5 อันดับ

บุคคลในรัฐบาลที่ควรทำางานต่อ

ไป พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 

58.7 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์, ร้อย

ละ 55.9 ระบุนายอนุทิน, ร้อย

ละ 52.1 ระบุ พล.อ.ประวิตร, 

ร้อยละ 48.3 ระบุนาย ชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และร้อย

ละ 45.7 ระบุนายสุชาติ ชมกล่ิน 

รมว.แรงงาน ตามลำาดับ

ผอ.ซูเปอร์ โพลกล่าวว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ช่วย

เปล่ียนแปลงอะไรให้ดีข้ึน ทำา

อะไรรัฐบาลไม่ได้ เพราะท่ีผ่าน

มาประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามี

แต่การแก่งแย่งอำานาจและผล

ประโยชน์พวกพ้องครอบครัว ไม่

ได้คำานึงถึงผลประโยชน์ชาติและ

ของพ่ีน้องประชาชนคนตัวเล็ก

ตัวน้อยอย่างแท้จริง และยังเชื่อ

ว่ารัฐบาลจะผ่านการอภิปรายไม่

ไว้วางใจท่ีจะเกิดข้ึนน้ีไปได้ 

นายนพดลยังเปิดเผยผล                                          

สำารวจเรื่อง ความขัดแย้ง แบ่ง                                                  

ข้ัว และทางออก พบว่า ประชา 

ชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 

ระบุ คนไทยวันน้ีใช้ความรุนแรง

แก้ปัญหามากขึ้น และร้อยละ 

73.4 ระบุสื่อโซเชียลมีเดีย ยุยง 

ปลุกป่ัน แบ่งข้ัวของคนไทย ส่ัน

คลอนเสาหลักของชาติมาจาก

นอกประเทศ ท่ีน่าเป็นห่วงคือ                               

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.7 ระบุ

ความขัดแย้ง การใช้ความรุน 

แรงของคนในชาติคือ ตัวถ่วง 

ฉุดร้ัง การพัฒนาประเทศ โดยมี

ร้อยละ 58.5 ระบุมีขบวนการป่ัน

กระแสเกลียดชัง แบ่งข้ัวคนไทย

ในประเทศ และร้อยละ 53.6 

ระบุคนไทยมีน้ำาใจ โอบอ้อมอารี

ต่อกัน ลดน้อยลง.

เ
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3บทความ-ในประเทศ

ชวนทำ�บุญวันอ�ส�ฬหบูช�-เข�้พรรษ� 

ไทยโพสต์ • นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน

ร่วมทำาบุญทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อม

ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำาเพ็ญจิตภาวนา รักษาศีล 

ลด ละ เลิกอบายมุข สืบทอดพระพุทธศาสนา และมีส่วนร่วมทำากิจกรรมทางศาสนา

ร่วมกับครอบครัว ซึ่งทุกวัดทั่วประเทศไทยได้เปิดให้ประชาชนร่วมทำาบุญตักบาตร

และเวียนเทียน  ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดย

น�ยกฯ ‘แผลง ๓ ศร’ สู้

�ยกฯ แถลงก�รณ์ “๓ แกน สร้�งอน�คต” เมื่อ  ๘ 

กรกฎ� ๖๕ 

เซียนการเมือง “ฟันธงไปทางเดียวกัน” ว่านี่คือการส่ง

สัญญาณ “ลุงตู่อยู่ต่อ”!

นายกฯ มองข้ามช็อต “อภิปรายไม่ไว้วางใจ” ปลายเดือน

นี้และประเด็นตีความ “นายกฯ ๘ ปี” ไปถึงขั้นอยู่ครบเทอม ๔ ปี

และต่อ “อีก ๔ ปี” จากเลือกตั้งใหญ่ ต้นปี ๖๖ โน่นแล้ว! 

การตั้งใจอยู่ของนายกฯ ไม่ใช่เพราะ “อยากอยู่” หากแต่

เพราะ “อยากสานงาน” ที่ทำาไว้ ให้สำาเร็จ 

สังเกตเห็นชัด จากเนื้อหาแถลงการณ์ 

ค่อนข้างยาว ฉะนั้น เอาเฉพาะคำานำามาให้อ่าน ส่วน “๓ 

แกน สร้างอนาคต” จะเอาที่เขา “กลั่นแก่น” ไว้ มาให้ทราบกัน

เริ่มจากคำานำาเรื่่องของนายกฯ ก่อน ดังนี้

“ประยุทธ์จันทร์ โอชาPrayut-Chan-o-cha”

“วันนี้ผมอยากพูดกับทุกท่านเกี่ยวกับอนาคตของบ้านเรา

และการเดินหน้าต่อไปของประเทศไทย

ตอนนี้ประเทศไทยกำาลังกลับเข้าสู่ภาวะการใช้ชีวิตที่ใกล้

เคียงปกติแล้วข้างหน้าของเรายังมีอีกหนึ่งภัยร้ายที่ใหญ่ยิ่งกว่า

รอเราอยู่

นั่นคือ เราจะอยู่รอดอย่างไร จากการโหมกระหน่ำาของ

พายุการขึ้นราคาทุกอย่าง ซึ่งสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นส่วน

สำาคัญยิ่งที่กระตุ้นให้ข้าวของแพง

ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำามันอาหารค่าขนส่งจนถึงขั้นทำาให้

บางประเทศในภูมิภาคเข้าใกล้การล่มสลายทางเศรษฐกิจ

วันนี้ ผมขอใช้เวลาซักนิด เล่าเรื่องสำาคัญ คือ กลยุทธ์

ภาพใหญ่ของผมที่จะมาแก้ปัญหาปากท้องและความยากจนให้

หมดไปเสียที

ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศในช่วงระ

ยะสั้นๆ ได้ดำาเนินนโยบายระยะสั้น แก้ปัญหาความยากจน

เฉพาะหน้า

หรือมีโครงการลดแลกแจกแถมต่างๆซึ่งแน่นอนว่าบาง

โครงการเป็นสิ่งที่ควรทำา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤต เพื่อ

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

แต่โครงการแบบนั้น ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ปัญหาความยากจน

ได้อย่างยั่งยืน และแน่นอนว่าวิธีการเหล่านั้น ไม่ทำาให้ใครรวย

ขึ้นมาได้

เพราะฉะนั้นผมจึงตั้งใจเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำา

เรื่องใหญ่ๆ ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อช่วยทุกคนให้สามารถสร้างราย

ได้ได้มากขึ้นอย่างยั่งยืน

ผมขอให้ทุกท่านเดินหน้าไปกับผม ในช่วงเวลาที่ภารกิจ

ระยะยาวเพื่อทุกคน ที่ผมได้ทำามาอย่างต่อเนื่อง ใกล้จะเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว

ผมกำาลังขับเคลื่อนกลยุทธ์ภาพใหญ่ที่มี3แกนหลักที่จะ

มายกระดับความรุ่งเรืองของประเทศ เป็น 3 แกนหลักที่กำาลัง

จะเสร็จ และกำาลังจะพร้อมที่จะช่วยเราทุกคนได้ในอนาคตอัน

การทำางานของธนาคาร 

ตอนนี้ประเทศไทยมีประชาชนมากกว่า 30 ล้านคนที่ ไม่

สามารถกู้เงินได้ และบางคนอาจจะไม่เคยมีบัญชีธนาคารเลยด้วย

ซ้ำา 

เราต้องกลับมาถามตัวเองว่า ทำาไมถึงเป็นแบบนั้น ในเมื่อ

ธนาคารและเงินกู้จากธนาคาร คือหนึ่งในเครื่องมือที่สำาคัญที่สุด ที่

ประชาชนสามารถใช้ในการสร้างอนาคตและความมั่งคั่งให้กับตัว

เองได้ 

รวมทั้งช่วยให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีปัญหา

ไปได้ โดยที่ธุรกิจไม่ล้ม หรือไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัว ในขณะ

เดียวกัน....

ถ้าเราสามารถหาหนทาง ที่จะทำาให้ประชาชน 30 ล้านคน

เหล่านั้น เข้าถึงระบบธนาคาร สามารถขอเงินกู้ และใช้บริการต่างๆ 

จากธนาคารได้ 

เราก็สามารถกระตุ้นความมั่งคั่งรุ่งเรืองให้กับประเทศเราได้

ด้วย.

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

เมื่อรู้ ๓ แกนของนายกฯ แล้ว คงอยากฟังความเห็นจากผู้มี

ทักษะกัน ว่าจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน? 

ผมไม่ใช่ผู้มีทักษะ 

ต้องระดับ “ดร.สุวินัย ภรณวลัย” ผู้จบ ตรี-โท-เอก ด้าน

เศรษฐศาสตร์จาก “มหาวิทยาลัยโตเกียว” ซึ่งน้อยนักจะมีในเมือง

ไทย

ซึ่งอาจารย์สุวินัย โพสต์ไว้ดังนี้

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

Suvinai Pornavalai

สิ่งที่ลุงตู่กำาลังปฏิรูปประเทศ ผ่าน 3 แกนนั้น ในฐานะนัก

เศรษฐศาสตร์คนหนึ่ง ผมประเมินความคืบหน้าของการปฏิรูป 3 

แกนดังต่อไปนี้

แกนที่ 1 “ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของประเทศ” 

ลุงตู่ทำาสำาเร็จไปแล้วราวๆ 80%... 

แกนที่ 1 เป็นงานที่หินที่สุดและยากที่สุด เพราะต้องมี

เจตจำานงทางการเมืองที่แน่วแน่ และต้องทำาต่อเนื่องไม่ต่ำากว่า 10 

ปี ถึงจะสำาเร็จได้จริง 

แต่ลุงตู่กลับทำาได้ถึง 80% แล้ว ดังนั้นการผลักดันแกนที่ 2 

และ 3 จึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย

แกนที่ 2 “ผลักดันภาคอุตสาหกรรมยานยนต์” โดยเฉพาะ 

ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าแห่ง

หนึ่งของโลก 

ลุงตู่เริ่มผลักดันไปแล้วราวๆ 20% 

ต้องการเวลาอีก 4-5 ปีข้างหน้า เพื่อให้คืบหน้าไปอีกอย่าง

น้อย 60-70% ซึ่งน่าจะทำาได้แน่นอน เพราะประเทศไทยมีพื้นฐาน

อุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว

แกนที่ 3 “ปฏิรูปภาคการเงินด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล” ลุงตู่ทำา

สำาเร็จไปแล้วราวๆ 30% 

เริ่มจากแพลตฟอร์ม “คนละครึ่ง”

ตามมาด้วยแพลตฟอร์ม “หวยออนไลน์” เพื่อแก้ปัญหา

หวยแพง  

นี่คือตัวอย่าง “โครงการนำาร่อง” ที่จะนำาไปสู่การบริการ

ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ด้วยเทคโนโลยีล้ำายุคผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ  ดังที่เกิดขึ้นแล้วใน

ประเทศจีน 

สำาหรับในเมืองไทย ก็น่าจะเกิดได้ภายใน 3 ปีข้างหน้า

ถ้าลุงตู่ทำาสำาเร็จภายใน 4-5 ปีข้างหน้า ซึ่งผมเชื่อว่าลุงตู่

ทำาได้แน่

ลุงตู่จะเป็นรัฐบุรุษคนล่าสุดของประเทศไทยอย่างแน่นอน

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

วันนี้หนักหน่อยนะ แก้มึนด้วยเรื่องนุ่น “ตบตูด” ละกัน  

จากไลน์ “แก๊งแม่หมอ” คนเขียน เขียนแสบ “คลาสสิก” จี๊ดๆ

erk

การเมืองและการเทรดเป็นเรื่องของความเชื่อต่อให้มึงมี

IQ108มึงก็โดนทำาให้เชื่อในผิดๆได้

เกมคนฉลาดโดนหลอก เรียกว่า “การเมือง” และการ

เทรดนักการเมืองมีหน้าที่ทำาให้มึงเชื่อ

มึงมีหน้าที่ถามตัวเองว่า“เชื่อหรือไม่?”

ตอนที่มึงเชื่อคือตอนลงคะแนนหรือเปิดออเดอร์มึงไม่รู้

อนาคตหรอกว่า“ความเชื่อนั้นจะจริงหรือเท็จ”

ถ้าเป็นเท็จ มึงก็จะไม่เชื่อมันอีก และมึงก็จะไปหาความ

เชื่อใหม่

สติปัญญา มีอิทธิพลกับความเชื่อ ก็ต่อเมื่อคนคนนั้น มี

สติสัมปชัญญะครบถ้วนเท่านั้น

เมื่อไร้สติ ต่อให้มีสติปัญญามากแค่ไหน มันก็ไม่ส่งผลกับ

ความเชื่อ

ความเชื่อที่ไร้สติจะเรียกว่า“ดันทุรัง”หรือ“อีโก้”

เทรดเดอร์ที่ฉิบหายก็เพราะมีอีโก้มากเกินไป

คนที่เลือกชัชชาติหรือลุงตู่ต่างก็มีความเชื่อ

ถ้ามึงเชื่อว่า ชัชชาติดี มึงเขียนรายการที่ชัชชาติทำาและ

พูด แล้วอ่านให้ตัวเองฟัง ถ้ามึงเชื่อตามนั้น ก็เป็นสิทธิของมึง

ชีวิตมึง

กูเชื่อลุงตู่เพราะกูเห็นสิ่งที่ทำาดีและสิ่งที่ทำาไม่ดีแล้วก็ชั่ง

น้ำาหนัก เทียบกัน แคนดิเดตนายกฯ อย่างอุ๊งอิ๊ง หรือชัชชาติ....

เทียบแล้วกูจะอ้วก

แนวคิดดีกับมีผลงานกูเลือกรูปธรรม

ส่วนมึงจะฝันหวานกับนามธรรมก็ไม่มีใครว่าอะไร

ความฝันทำาให้มีความสุข

กูเข้าใจตอนนี้มึงต้องอยู่กับความทุกข์

เพราะ“ลุงตู่เป็นนายกฯ”

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

“ครอบครัวใหญ่” คงต้อง “ตรอมใจ” ต่ออีก ๔ ปีละมั้ง 

แบบนี้!

ใกล้”

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

เอาล่ะ ทีนี้ก็คงอยากรู้กัน 

ว่า ๓ แกนหลัก “ที่นายกฯ ใช้ขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้า

หมาย” ผ่านโครงการต่างๆ ที่กำาลังดำาเนินอยู่ มีอะไรบ้าง เพจ “ลุง

ตู่ตูน” สรุปไว้ ดังนี้

“ลุงตู่ตูน”

แกนที่ 1 คือโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของประเทศ ที่ใหญ่

ที่สุดและบูรณาการมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย 

โครงการสร้างทางรถไฟ ถนน สนามบิน หรือท่าเรือ ที่ถูก

ออกแบบมาเพื่อยกระดับความรุ่งเรืองมั่งคั่งของทุกคน โครงการ

ที่ต้องใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายปี และตอนนี้ ใกล้จะเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว 

โดยเมื่อโครงการต่างๆ เกิดขึ้นจริง จะเชื่อมต่อกันเหมือนต่อ

จิกซอว์ภาพใหญ่ได้สำาเร็จ

แกนที่ 2 คือแกนที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ภาค

อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเชื่อมโยงต่างๆ 

เป็นภาคอุตสาหกรรมที่หล่อเลี้ยง เชื่อมต่อไปถึงธุรกิจขนาด

ใหญ่ และธุรกิจขนาดเล็กอีกมากมาย 

ตลอดจนดึงเงินมหาศาลให้ไหลเข้าประเทศไทย ผ่านการส่ง

ออกต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนความมั่งคั่งรุ่งเรืองของไทย 

อย่างไรก็ตาม วันนี้ เราเดินมาได้ไกลแล้ว ด้วยการทำางาน

อย่างรวดเร็ว และบูรณาการหลายหน่วยงาน จนผู้ผลิตยานยนต์

ระดับโลกหลายราย แสดงเจตนารมณ์ว่า จะเดินหน้าตั้งโรงงาน

ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 

แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องทำา ในช่วง 12  เดือนข้าง

หน้า เพื่อให้ได้ข้อสรุปกับผู้ผลิตยานยนต์ต่างๆ  เหล่านั้น และจะ

ต้องทำาให้ราคารถยนต์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 

มีราคาที่ถูกลง สำาหรับคนไทยทุกคน 

ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มเติม และความคืบหน้าเกี่ยวกับ

กลยุทธ์แกนที่ 2 นี้ ประมาณช่วงเดือนหน้าครับ

แกนที่ 3 คือ เรื่องเกี่ยวกับภาคการธนาคารของเรา และวิธี

 ก็บตกควันหลง “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอช�  น�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยือน

เมืองกล้วยไข่ จังหวัดกำาแพงเพชร ไปพบปะเกษตรกร 

ตรวจเยี่ยมการบริหารงานกล้วยไข่แปลงใหญ่ ติดตาม

ความก้าวหน้าการดำาเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วง

วัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำา รวมทั้งดูการผลิตข้าว

มาตรฐานเกษตรปลอดภัยของกลุ่มปลูกข้าว GAP  ขาณุวรลักษบุรี 

โมเดล ที่นายกฯ ลุงตู่ยังได้สวมบทบาทชาวนายุคใหม่ ขับรถดำานา

ข้าวด้วย

การลงพื้นที่รอบนี้นายกฯ ลุงตู่อารมณ์ดีทั้งทริป ได้พูด

คุยกับชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ อย่างเป็นกันเอง ทั้งเรื่อง

ผลผลิตการเกษตร ต้นทุนการผลิตต่างๆ เรื่องการส่งเงินกองทุน

หมู่บ้าน เป็นต้น

และงานนี้ยังมีกลุ่มแฟน

คลับมารอให้กำาลังใจนายกฯ ลุงตู่

ตลอดการลงพื้นที่อีกเช่นเคย จน

เจ้าตัวถึงกับต้องสั่งหยุดขบวนรถ

และลงไปพบปะกับบรรดาชาว

บ้านแฟนคลับท่ีมายืนถือป้ายเชียร์ 

ตะโกนให้กำาลังใจ สมกับที่รอคอย

กันไป

ส่วนการลงเมืองกล้วยไข่

รอบนี้ ดูนายกฯ ลุงตู่จะปลื้มอก

ปลื้มใจเอามากๆ ที่เห็นเกษตรกร

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังที่

ผ่านมาต้องเผชิญสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 และ

สถานการณ์ โลก ที่ส่งผลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น แต่

เกษตรกรก็สามารถปรับตัวได้ดี

และด้วยความเป็นกันเองของนายกฯ เมื่อเจอชาวบ้านก็พูด

คุยปล่อยมุกสร้างเสียงหัวเราะตามเคย โดยเมื่อเห็นเกษตรกรราย

หนึ่งใส่สร้อยคอทองคำาเส้นโต ลุงตู่ก็ถึงกับแซวทันทีว่า “ข�ยกล้วย

ไข่จนได้ ใส่ทองเลยเหรอ” ด้านชาวบ้านก็รับมุกกลับทันควันเช่น

กันว่า เป็นของปลอมครับ  ทำานายกฯ ลุงตู่หัวเราะชอบใจ

พร้อมพูดหยอกกลับไปอีกว่า “ใส่ของปลอมเส้นขน�ดนี้

ระวังโดนตีหัวนะ” ชาวบ้านหัวเราะกันครืน ก่อนนายกฯ ลุงตู่จะ

ตบไหล่ชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง พร้อมบอกด้วยว่าน่ารักๆ และมา

เมืองกล้วยไข่ทั้งทีเจ้าตัวก็ลุยสวนกล้วยกันไปเลย พร้อมลงมือปลูก

กล้วยไข่ให้ชาวบ้านด้วย ก่อนเยี่ยมชมการแปรรูปกล้วยไข่ พร้อม

ชิมของขึ้นชื่ออย่างกล้วยไข่สายพันธุ์กำาแพงเพชรที่มีเคล็ดลับต้อง

กินคู่กับขนมกระยาสารท ซึ่งนายกฯ ลุงตู่ได้ชิมแล้วชื่นชอบมาก  

เอ่ยปากชมว่า “อร่อยม�กเลย และปกติก็ชอบกินอยู่แล้ว”

แหม..มาเมืองกล้วยไข่รอบนี้ดู “ลุงตู่” จะแฮปปี้กับทุก

กิจกรรมกันไปเลย ฮ่าๆๆ

บรรจง.

แฮปปี้ลุยเมืองกล้วยไข่

เ

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอช�

น

‘พนิต’แนะส.ก.

อย่าสมยอมงบ

ขอปชช.ติดตาม

ป.ป.ช.ยื่นศาลอาญาคดี‘นิพนธ์’

ทนาย‘ศักดิ์สยาม’ท้า‘เต้’มอบตัวบุรีรัมย์

ไทยโพสต์ • ป.ป.ช.ยื่นศ�ลอ�ญ�คดีทุจริตคดี  “นิพนธ์” ละเว้นจ�่ยค่�

รถซ่อมท�ง จับต�สั่งหยุดปฏิบัติหน้�ที่หรือไม่ อีกด้�นกลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ 

จี้ “บิ๊กตู่” ยกเลิกมติ ครม.อัปยศ ไฟเขียวเหมืองแร่ โพแทช

บุรีรัมย์ •  นายทิวา การกระสัง 

ทนายความ ในฐานะผู้ได้รับมอบ

อำานาจจากนายศักดิ์สยาม ชิด

ชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ให้แจ้งความดำาเนินคดี

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์                                                   

หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ออก

แถลงการณ์ระบุว่า “ตามที่นาย

มงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  

แถลงข่าวว่าจะฟ้องกลับนาย

ศักดิ์สยามเป็นเงิน 100 ล้าน

บาท เนื่องจากศาลพิพากษา

ยกฟ้องในคดีอาญาหมายเลข อ.

1063/2564 นั้น เป็นคนละเรื่อง

กันกับที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

แจ้งความดำาเนินคดีนายมงคล

กิตติ์ ที่สถานีตำารวจภูธรจังหวัด

บุรีรัมย์ การที่กระผม นายทิวา 

การกระสัง ทนายความ เป็นผู้                                                     

รับมอบไปแจ้งความดำาเนินคดี

นายมงคลกิตติ์ ที่ ศาลจั งหวัด

บุรีรัมย์นั้น เป็นกรณีที่มีการ

โพสต์ว่านายศักดิ์สยามเป็นต้น

เหตุของคลัสเตอร์ทองหล่อใน

เดือนเมษายน 2564 และนำา

ภาพที่มีการรับประทานอาหารมี

นายศักดิ์สยามนั่งอยู่ว่าเป็นต้น

เหตุ ซึ่งเป็นภาพเก่า เป็นคนละ

กรณีกับข้อเท็จจริงในคดีอาญา

หมายเลขดำาที่ อ. 1064/ /2565 

ของศาลอาญา

หากนายมงคลกิตติ์เห็นว่า

สิ่งที่ตนเองกระทำาต่อนายศักดิ์

สยามในเรื่องคลัสเตอร์ทองหล่อ

ไม่ เป็นความผิดและเป็นการ

วิจารณ์การทำางานของรัฐมนตรี

ตามที่นายมงคลกิตติ์กล่าวอ้าง ก็

ควรมารายงานตัวต่อพนักงาน

อัยการเพื่อต่อสู้คดีตามกฎหมาย 

ไม่ ใช่อ้างเอกสิทธิ์คุ้มครองใน

ฐานะที่ตนเองเป็นสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ

การเป็นสมาชิกสภาผู้แทน                                                       

ราษฎรซึ่งเป็นคนของประชาชน

ที่ ได้รับการเลือกตั้งมา ควรจะ                                         

แถลงหรือให้ข่ าวในสิ่ งที่ เป็น

ความจริง ไม่ ใช่แถลงข่าวบิด 

เบือนและต้องการให้ตนเองเป็น

ข่าว หากแน่จริงก็มามอบตัวสู้

คดีที่จังหวัดบุรีรัมย์ กระผมใน

ฐานะผู้รับมอบอำานาจและใน

ฐานะทนายความ ยินดีต้อนรับ

และได้ต่อสู้คดีตามกระบวนการ

ยุติธรรม ไม่ใช่คดียังไม่เสร็จแล้ว

มาให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องคนโน้น

คนนี้เรียก  100 ล้านบาท”

“ฝากถึงนายมงคลกิตติ์ว่า 

ผมในฐานะทนายความและเป็น

คนบุรีรัมย์ พร้อมเสมอสำาหรับ

คดีที่นายศักดิ์สยามแจ้งความ

ในกรณีคลัสเตอร์ทองหล่อ และ

ภาพที่นำามาเผยแพร่ และควรนำา

ทนายความเก่งๆ มาสักหลายๆ 

คนสำาหรับคดีที่บุรีรัมย์” นายทิวา

กล่าว. 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์  ส.ส.บัญชี

รายชื่ อ  พรรคประชาธิปัตย์  

(ปชป.) และอดีตรองผู้ว่าฯ กทม. 

โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัว

ว่า “ในฐานะที่ผมเคยเป็นรองผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่

ดูแลด้านงบประมาณ โดยในช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการประชุม

สภากรุงเทพมหานคร ซึ่งการประ                                                       

ชุมครั้งนี้มีความน่าสนใจมาก 

เพราะเป็นการจัดทำางบประมาณ

ครั้งแรกหลังจากที่ ไม่ ได้มีการ

เลือกตั้งมากว่า 10 ปี 

อย่างที่บอกไปว่า ถ้าผู้ว่าฯ 

กทม.เปลี่ยนแล้ว แต่ ส.ก.ที่ทำา

หน้าที่ในการตรวจสอบและเป็น

ตัวแทนของคนกรุงเทพฯ เองก็

ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้คน

กรุงได้เห็นเช่นกัน โดยเริ่มจาก

การตรวจสอบ พิจารณาจัดสรร

งบประมาณตามที่ฝ่ายบริหาร

เสนอมา ให้มีประสิทธิภาพ  

โปร่งใส พร้อมทั้งจัดสรรงบประ 

มาณอย่างไรให้มีความสอดคล้อง

กับนโยบายของผู้ว่าฯ และสิ่ง

ที่สำาคัญที่สุดคือ ต้องไม่ให้เกิด

การสมยอมกันทำาโครงการหรือ

สิ่งที่อาจจะเป็นการฮั้ว หรือสม 

ยอมกับฝ่ายผู้บริหารและฝ่าย

ข้าราชการประจำา”

“การทำาหน้าที่ของ ส.ก. 

ครั้งนี้ คนกรุงเทพฯ ต้องติดตาม

และตรวจสอบการทำาหน้าท่ี เพราะ

เป้าหมายที่สำาคัญของ ส.ก.คือ 

การคำานึงถึงประโยชน์ของพี่น้อง

ประชาชนชาวกรุงเทพฯ และผม

คาดหวังว่าท่าน ส.ก.ที่พึ่งเข้ามา

ใหม่ กว่าครึ่งนึงเป็น ส.ก.รุ่นใหม่ 

สมัยแรก จะมีแนวการทำางาน

ที่ต่างจากอดีตและไม่ตกอยู่ ใน

วังวนเดิม” นายพนิตระบุ.

เฉพาะเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานประเพณี

แห่เทียนพรรษา  ระหว่าง 11-17 ก.ค.นี้ ภายใต้ชื่องาน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม 

งามล้ำาเทียนพรรษา” หวังดึงนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคัก และ

รัฐบาลพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงวิถีพุทธ

ชู ‘ไม้กล�ยเป็นหิน’ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ต�ก • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

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

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาคีเครือ

ข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันผลักดันให้ “ไม้กลายเป็นหิน” ณ อุทยานแห่ง

ชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก ได้รับการบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุด

ในโลก” ใน Guinness World  Records ได้สำาเร็จ เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้

ของเยาวชน ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจด้านแหล่งธรณีวิทยาที่สำาคัญในประเทศไทย 

นอกจากนี้ รัฐบาลผลักดันให้มีการแสวงหาและเปิดแหล่งท่องท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆ 

เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางดึงดูดนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักให้เข้าไปยัง

ชุมชน. 

จากกรณีที่มีรายงานข่าว

แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่

ผ่านมา มีการประชุมพิจารณา

ร่างคำาฟ้องคดีอาญา นายนิพนธ์ 

บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เมื่อครั้งดำารง

ตำาแหน่งนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) สงขลา 

กรณีละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถ

ซ่อมบำารุงทางอเนกประสงค์ให้แก่

บริษัท พลวิศว์ เทค พลัส จำากัด 

จากที่สำานักคดี ป.ป.ช.ดำาเนินการ

ร่างคำาฟ้องเสร็จสิ้นแล้วและนำามา

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยที่

ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติ 

5 ต่อ 2 เสียง ให้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบกลาง แทนศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 

และยังขอให้ศาลมีคำาสั่งให้นาย

นิพนธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ รมช.

มหาดไทย หลังจาก ป.ป.ช.ยื่นฟ้อง

คดีด้วย

ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า

เหตุที่มีการเสนอให้ย้ายศาลเพื่อ

ฟ้องคดีอาญานายนิพนธ์ จาก

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบภาค 9 มาเป็นศาลอาญา

คดีทุ จริ ตและประพฤติมิ ชอบ

กลางนั้น เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบัน

นายนิพนธ์ดำารงตำาแหน่ง รมช.

มหาดไทย ซึ่งเป็นตำาแหน่งที่มี

อิทธิพลในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ล่าสุด เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิ 

การคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำานักคดี

ของ ป.ป.ช.ดำาเนินการฟ้องคดีดัง

กล่าวต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบกลาง แทนศาล

อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาค 9 เน่ืองจากอาจจะเก่ียวกับ

เร่ืองอิทธิพลในพ้ืนท่ีและต้องการ

ปกป้องพยาน อีกท้ังกระทรวง

มหาดไทยก็อยู่ในส่วนกลางสามารถ

ฟ้องได้ ส่วนเร่ืองการหยุดปฏิบัติ

หน้าท่ีของ รมช.มหาดไทยน้ัน เป็น

เรื่องข้อกฎหมาย เป็นดุลพินิจของ

ศาล โดย ป.ป.ช.คงไม่ต้องขอให้ศาล

ส่ัง และในคำาร้องก็ไม่เคยเขียนว่า

ขอให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าท่ี 

ดังน้ันเป็นเร่ืองท่ีจะมีผลโดยทราบ

ของกฎหมายเม่ือศาลประทับฟ้อง 

อันน้ีต้องแล้วแต่ศาลส่ัง

อีกด้านกลุ่มประชาชนใน                                                     

นาม กลุ่มอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม

อุดรธานี ออกแถลงการณ์เรียกร้อง

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ยกเลิกมติ ครม.

อัปยศ เหมืองแร่โพแทช จังหวัด

อุดรธานี ทั้งนี้ภายหลังรัฐบาลมี

มติ ครม.เดินหน้าโครงการเหมือง

แร่ โพแทชอุดรธานี ท่ามกลาง

การต่อสู้คัดค้านของชาวบ้านใน

พื้นที่มาอย่างยาวนาน โดยระบุว่า

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี

ได้ต่อสู้คัดค้านโครงการเหมือง

แร่ โพแทช จังหวัดอุดรธานี มา

นานกว่า 20 ปี โดยมีงานศึกษา

ทางวิชาการสนับสนุนการต่อสู้  

และมีข้อเสนอทางเลือกของการ

พัฒนาในระดับพื้นที่ ตลอดจนข้อ

เสนอเชิงนโยบายในการจัดการ

ทรัพยากรแร่ โพแทช อย่างไร

ก็ตามขณะนี้รัฐบาลได้ให้ประทาน

บัตรทำาเหมืองแร่โพแทช 2 พื้นที่

ในจังหวัดชัยภูมิ  และจังหวัด

นครราชสีมา. 
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” กับชองทางในยุคโซเชียลมีเดีย สามารถติดตาม

ขอมูลขาวสารไดเพ่ิมเติมจาก Line ID : @thaipost , 

Youtube : https://www.youtube.com/c/ThaipostTV , Facebook 

: https://www.facebook.com/thaipost, Twitter : https://twitter.

com/thaipost, Instagram : https://www.instagram.com/thai-

post_ig/ ..ขอเร่ิมตนบันทึกดวยถอยความโดนใจของ ภูมิธรรม 

เวชยชัย แกนนําพรรคเพ� อไทย ท่ีปรึกษาผูนําฝายคานในสภาผู

แทนราษฎร ..“อาชญากรรมทางการเมืองท่ีรัฐบาลประยุทธและ

พรรคการเมืองรวมรัฐบาลรวมกันกอข้ึน มีพรรคฝายคานบาง

พรรครวม ‘ปูย่ีปูยํา’ ประชาธิปไตยเพ� อประโยชนทางการเมือง

ของตน ...โดยไมคิดคํานึงถึงหลักการ

ประชาธิปไตย คือ เคร� องยืนยันวา 

การเมืองคือเร� องประโยชนเฉพาะ

ตนเหนือส่ิงอ� นใด จริงม้ัย!!”...• คํา

ตอบรูๆ กันอยูแกใจ เพียงแตตาง

เวลาและตางสถานการณเทาน้ัน คร้ัง

น้ี “บ๊ิกอวน” เลือกเฉพาะบริบทไมได

หาร 100 ด่ังใจ มาเปนเคร� องมือใน

การทวงถามหาหลักประชาธิปไตย 

ไมเหมือนคร้ังกระโนนเม� อ อภิสิทธ์ิ 

เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ เคยออก

มาติเตือน “อุงอ๊ิง” แพทองธาร ชินวัตร เม� อคร้ังประกาศตัว

เปน “หัวหนาครอบครัวเพ� อไทย” วา หากเขาสูโหมดบริหาร

ประเทศแลวเอ้ือประโยชนใหบุคคลในครอบครัวและพวกพอง 

ทําลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม ตลอดจนกลไกการตรวจสอบถวง

ดุลท้ังหลาย รวมท้ังองคกรอิสระ ก็อาจเปนเง� อนไขใหเกิดการ

รัฐประหารเหมือนกับในอดีตได ..ปรากฏวา “ทัวรลง” พ่ีมารค 

เปนการยกใหญ โดยไมมีใครออกมารับประกันเลยวา จะไมใช 

“ประชาธิปไตย” เพ� อประโยชนเฉพาะครอบครัวชินวัตรอยาง

แน�นอน!!!...• คําตอบอนาคตการเมืองไทยจะหาร 100 หรือ 

หาร 500 สรุปไดวา ไมมีผลประโยชน

ของประชาชนเปนท่ีต้ัง แตเปนเร� อง

เอาชนะคะคานตามสถานการณและ

ฤดูกาลท่ีเปล่ียนไป ..ก็เทาน้ัน เพราะ

วันน้ีเห็นอาการเกรียนระหวางพรรค

เพ� อไทยและพรรคกาวไกล สุดทาย

สูตรผลประโยชนเฉพาะพรรคและ

พวกก็จะทําใหเกิดมิติ “การเมือง

ไมมีมิตรแทและศัตรูถาวร” เชนเคย 

ท้ังน้ีสังเคราะหไดจากถอยคําของ “พ่ี

โทน่ี” ทักษิณ ชินวัตร ผานเพจของ

กลุม “แครคิดเคล� อนไทย” วา “ถาเพ� อไทยไดปารต้ีลิสตนอยลง 

กาวไกลก็อาจจะไดมากข้ึน แตยังไงพรรคฝายประชาธิปไตย ก็

รวมกันไดเกิน 300 อยูดี” ..ฉะน้ันมองการเมืองไทยตองมองกัน

หลายตลบ อยามองแคการตีโพยตีพายออกส� อในวันน้ีนะจะ...• 

ไดหนาไดเก็บคะแนนนิยมไปแบบโชคอํานวย กรณ จาติกวณิช 

หัวหนาพรรคกลา เม� อราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซิน-โซฮอล ปรับ

ลง 3 บาทตอลิตรเม� อวันท่ี 8 ก.ค. และอีก 1.50 บาทในวันท่ี 10 

ก.ค. เพราะสังคมไทยยุคเสพขาวแบบฉาบฉวยเช� อวาเกิดจากการ

เคล� อนไหวถามหากําไรหนาโรงกล่ัน

จากรัฐบาล ท้ังๆ ท่ีขอเท็จจริงน้ัน 

เปนผลจากราคานํ้ามันดิบโลกลดลง

ลวนๆ...• ปรากฏการณลดฮวบฮาบ

แบบคนใชเบนซินตกใจ เพราะวาไป

แลวรัฐดีแตอุมดีเซลมาโดยตลอดน้ัน 

ถือเปนประเด็นปญหาความถด

ถอยดานเศรษฐกิจโลก ซ่ึงรัฐบาลลุง

ตูตองแก โจทยขอใหญน้ีใหไดเหมือน

กัน โดยเฉพาะเม� อสังคมไทยยังจอง

รอคําตอบจาก สุพัฒนพงษ พันธมี

เชาว รมว.พลังงาน จะใชทางเลือก

ไหน?!? ขอความรวมมือจาก 6 โรงกล่ันนํ้ามัน ทามกลางกระแส

ขาววาโรงกล่ันสัญชาติฝร่ังไมเลนดวย ในขณะท่ีจะใชมาตรการ

เลือกปฏิบัติให โรงกล่ันสัญชาติไทย “ลดราคา” ใหกับ ปตท.

และบางจากเทาน้ัน ก็มีหวังโดน พ.ร.บ.การคาเสรีเลนงาน..แหง

แซะ!!...• ระฆังชวยจากราคานํ้ามันโลกท่ีลดลงอาจจะตอลม

หายใจไปไดเฮือกหน่ึง จึงขอบันทึกแนะนําวา การรณรงคใหคน

ไทยไดเขาใจปญหาและชวยกันประหยัดพลังงานน้ัน สมควรตอง

กระหนํ่าแคมเปญแบบถ่ียิบ จะดีกวาผัดวันประกันพรุงเพราะยัง

ควานหาทางออกไมเจอนะ...• ทางน้ีก็มึนเหมือนกัน..ม้ัง!!! ภคพงศ 

ศิริกันทรมาศ ผูวาการ รฟม.กําลังจะเปดใหเอกชนย� นขอเสนอ

ประมูลโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท-มีนบุรี (สุวินท

วงศ) รอบใหม ในวันท่ี 27 ก.ค.น้ี แตเม� อวันศุกรท่ี 8 ก.ค.ท่ีผานมา 

ศาลปกครองกลาง ไดมีคําพิพากษาในคดี ลมประมูลรถไฟฟาสาย

สีสม ชวงบางขุนนนท-มีนบุรี (สุวินทวงศ) ไมชอบดวยกฎหมาย 

ตามท่ีบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือบี

ทีเอสซี เปนโจทกย� นฟอง...• งานน้ีเปนหนังยืดหนังยาวท่ี 2 กลุม

ทุนยักษในแวดวงสัมปทานรถไฟฟา “งัดขอ” กัน โดยมีประชาชน

ตามัวๆ เพราะฝุนบนหัวตามเสนทางการกอสรางท่ีคาราคาซังมัน

ไมเคยปรานี ศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จะหาทางออก

แบบท่ีได โชวพาวตอนสกัดสายสีเขียวหรือไมน้ัน ..ตองตามไปดู...• 

ปยสาร

ภคพงศ ศิริกันทรมาศ

ภูมิธรรม เวชยชัย

w

กรณ จาติกวณิช

ครือขาย (Network) คือ กลุมของคนหรือองคกรที่สมัคร

ใจมารวมกลุมกัน ประสานเช� อมโยง สรางสัมพันธ ถักทอ 

สรางสรรคกิจกรรม แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน ทํากิจกรรม

รวมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสรางท่ีคนหรือ

องคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ ท้ังน้ี ความสัมพันธของสมาชิก

ในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ กิจกรรมท่ีทําในเครือขายตอง

มีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน แนวคิดวาดวย 

“เครือขาย” (Network) น้ัน เปนแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีมีมาชานาน 

แนวคิดเร� องเครือขายสัมพันธกับแนวคิดเก่ียวกับ ประชาสังคม (Civil 

Society) และแนวคิดเก่ียวกับอํานาจรัฐ ท้ังน้ี ในความหมายท่ีกวาง 

เครือขายคือหัวใจของวิถีชุมชนในอดีต ซ่ึงผูคนอยูรวมกันแบบพ่ึงพา

อาศัยกันท้ังในชุมชนและกับชุมชนอ� นๆ มีความสัมพันธแบบเครือขาย

ท่ีแสดงออกทางกิจกรรมท่ีทํากันสมํ่าเสมอ หรือเปนคร้ังคราว ท้ังน้ี 

เพ� อความอยูรอดของชุมชน เพราะแมมีอํานาจรัฐอยู แตก็ไมไดครอบ

ลงไปถึงวิถีปฏิบัติของชุมชน

“เครือขายงานประชาสังคม” ก็คือ เครือขายการทํางานของ

บุคคล กลุมบุคคล ท่ีมุงสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและประชา

สังคม เปนขายงานท่ีมีพลวัตทางความคิด มีกระบวนทัศนการทํางาน

มาในกระแสวัฒนธรรมชุมชน มีบทบาทในการพัฒนาระบบการเมือง

ไทย โดยรวมเปนสวนประกอบหน่ึงในสายธารแหงประวัติศาสตร

ประชาธิปไตยอันยาวนาน

โดยทั่วไปสภาพสังคมไทยนั้น คนไทยมีการพบปะพูดคุยรวม

กันเปนกลุมโดยธรรมชาติอยูแลว เชน กลุมเพ� อนทางภาคใตเรียก

วา เกลอ ภาคอีสานเรียกวา เสี่ยว  เปนตน เปนการรวมกลุมกัน

อยางรวมหลวมๆ แตเต็มไปดวยความหวงใยและมิตรภาพ เชน 

การถามสารทุกขสุกดิบ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน อาจรวมหมาย

ถึงการเช� อมโยงกันเปนเครือญาติในชุมชนหรือตางชุมชน ดังนั้น 

หมูบานหรือชุมชนสวนใหญในทุกพื้นที่ไมมีการจัดประชุมอยาง

เปนทางการเพ� อพูดคุยกันในเร� องของสวนรวมบอยนัก สวนใหญ

เปนการสนทนากันในกลุมเล็กๆ อยางไมเปนทางการ ตามรานคา

ในชุมชน หรือเม� อพบปะกันในกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา 

งานประเพณีของหมูบาน พิธีกรรมของทองถิ่น งานสังคม โดย

เฉพาะงานบวช (สําหรับสังคมชาวพุทธ) งานแตงงาน งานศพ หรือ

ระหวางการแลกเปลี่ยนแรงงานกันในการทํานา ทําสวน ทําไร  

อยางไรก็ตาม ในทุกตําบลอยางนอยจะมีอยู 1-2 หมูบาน ที่

พบวามีการจัดประชุมเปนประจํา นอกจากนี้ทุกพื้นที่ไดกลาวถึง

ความสัมพันธแบบญาติพี่นองของคนในชุมชนวาเปนโครงสราง

พื้นฐานทางสังคมที่ทําใหคนมีความเอื้ออาทรและรักใครปรองดอง

กัน หมูบานหรือชุมชนสวนใหญมีการจัดตั้งกลุมองคกรจํานวนมาก 

จํานวนกลุมแตละหมูบานมีตั้งแต 5-20 กลุม กลุมเหลานี้มีทั้งกลุม

ที่จัดตั้งกันเอง และกลุมที่เจาหนาที่สงเสริมของภาครัฐใหจัดตั้ง แต

กลุมประเภทหลังมีมากที่สุด ชองทางส� อสารภายในกลุมสวนใหญมี

ประสิทธิภาพกวาชองทางส� อสารสาธารณะของชุมชน โดยเฉพาะ

กลุมที่มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน� อง และการดําเนินกิจกรรมมี

เร� องที่ตองใหสมาชิกรวมรับรูและตัดสินใจ เชน กลุมที่เกี่ยวของกับ

การออมทรัพย การเก็บเงินสงเคราะห กลุมใหบริการสินเช� อ กลุม

แมบาน เปนตน 

ปจจุบันมีการต� นตัวของประชาชนและภาคประชาสังคม ท่ีจะ

ลุกข้ึนมาปกปอง ดูแลทรัพยากรและสิทธิของชุมชนตนเอง จึงเกิดการ

รวมกลุมเปนเครือขายภาคประชาสังคมตางๆ กระบวนการของเวที

สาธารณะ เวทีชาวบานหรือการประชาคม ถูกนํามาใชเพ� อเปนการ

ปลุกจิตสํานึกของคนในชุมชนใหลุกข้ึนมาดูแลจัดการชุมชนตนเอง ซ่ึง

เปนการวิเคราะหสถานการณรวมกัน การแลกเปล่ียนความคิดและ

ปรึกษาหารือกัน ชวยใหสมาชิกชุมชนตระหนักรูถึงทุนทางสังคมท่ีมี

อยู เร่ิมมองเห็นชองทางท่ีจะแกไขปญหาดวยศักยภาพของชุมชน ตอ

จากน้ันกลุมก็กลายเปนชองทางใหคนท้ังชุมชนไดติดตอส� อสารกัน 

และถักทอเปนเครือขายพัฒนาในศักยภาพของตนเองและชุมชนให

กับสมาชิกในชุมชนคนอ� นๆ จนมีการรวมตัวกันเปนเครือขายองคกร

ประชาสังคมท่ีกระตือรือรนในการสนับสนุนกระบวนการเสริมสราง

พลังของชุมชนตอไป

การสรางเครือขายในการทํางานเชิงพัฒนา มีแนวโนมท่ีจะ

เปนการสรางเครือขายระหวางองคกรท่ีทํางานพ่ึงพิงซ่ึงกันและกัน 

มากกวาท่ีจะแขงขันกัน ทฤษฎีและแนวคิดท่ีอธิบายการสรางเครือ

ขายการทํางาน ไดแก 

ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory) ซ่ึงอธิบายถึง

การแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวางกัน ดังน้ัน เหตุผลหลักท่ีจะทําให

เครือขายเกิดข้ึนได โดยสมัครใจ ก็คือ แตละฝายมองเห็นประโยชนท่ี

ตนจะไดรับจากการเขารวมเครือขาย ซ่ึงจะนําไปสูความเต็มใจท่ีจะ

ประสานกันหรือเขารวมเปนเครือขาย 

แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) ซ่ึงอธิบายไดดวยตัวเลข 2 + 

2 = 5 หมายความวา การรวมพลังกันทํางานนําไปสูผลลัพธท่ีมีคุณคา

หรือเขมแข็งมากกวาการท่ีแตละองคกรจะทํางานโดยโดดเด่ียว 

David Mathews ไดเสนอแนะวิธีการสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนโดยการตรวจสภาพชุมชน เรียกวา เคร� องมือตรวจสภาพ

ชุมชน (Community checklist kit) เขากลาววา ความมีพลังของการมี

สวนรวมในชุมชน และความเขมแข็งของชุมชน สามารถตรวจสภาพ

ไดจาก 

1) โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมของชุมชน  

2) กระบวนการตัดสินใจของชุมชนในเร� องสวนรวม  

3) ลักษณะของผูนําในชุมชน  

4) รูปแบบความคิดเก่ียวกับเร� องสวนรวมของประชาชน  

5) ลักษณะความสัมพันธระหวางประชาชนกับหน�วยงานตางๆ 

6) ความรูสึกถึงความเปนชุมชนและบรรทัดฐานของชุมชน

เก่ียวกับความรวมมือ

การสรางเครือขายอาจเปนการรวมตัวกันของคนท่ีมีจิตใจท่ี

อยากเห็นชุมชน บานเมืองของตนเปล่ียน พัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน โดย

การใชวิธีการเวทีสาธารณะและเวทีประชาคมเปนเคร� องมือในการขับ

เคล� อนใหเกิดชุมชนเขมแข็งและเกิดเปนเครือขายข้ึน

เครือขายชุมชน ประชาสังคมตางๆ จะเติบโตและย่ังยืนไดหาก

มีแนวคิดวา “ชุมชนเปนเจาของ” ผูนําชุมชนเปนแกนนําและเปน

หลักสําคัญ ทําหนาท่ีเปนตัวเช� อมประสาน เปนผูเสริมใหเครือขายเขม

แข็ง เครือขายชุมชน ประชาสังคม เปนสมบัติของชุมชนของพวกเขา

ไมใชสมบัติของหน�วยงานใด

การรวมตัวกันเปนเครือขาย หรือเช� อมโยงกันเปนเครือขาย มี

พลังในการปกปองผลประโยชนของตนเอง หรือเรียกรองสิทธิตางๆ 

เครือขายพัฒนาชุมชน เครือขายผูบริโภค เครือขายเก่ียวกับผลผลิต

ทางการเกษตร เครือขายเหลาน้ีสามารถสรางพลังตอรองเพ� อสังคม

โดยรวมได เพราะผูมีอํานาจในการตัดสินใจเร� องน้ันๆ ยอมจะรับฟง

เสียงของคนหมูมากท่ีโยงกันได

การทํางานรวมกันเปนเครือขายใหประสบผลสําเร็จ มีเทคนิค

ดังน้ี 

สรางความผูกพันและความรับผิดชอบตอการสรางเครือขาย 

เครือขายจะประสบความสําเร็จก็ตอเม� อผูปฏิบัติงาน “เอาดวย” เครือ

ขายตองผานการพูดคุยวิเคราะหปญหารวมกันและมีความพรอมท่ีจะ

ทํางานรวมกัน 

มีการพบปะ ไปมาหาสู ส� อสารกันเปนประจํา มีเปาหมาย

ชัดเจนรวมกันทุกฝาย เชน การพ่ึงตนเอง มีแผนงานและกิจกรรม

รวมกัน มีกลุมแกนนํา ท่ีทําหนาท่ีประสานการบริงานตางๆ 

เตรียมตัวเตรียมใจไววาการสรางเครือขายตองใชเวลา 

หมายความวาผูบริหารตองใหเวลากับการสรางเครือขาย หากไม

ไวใจวามีเวลาพอ อยาเพิ่งเขาไปสรางเครือขายกับใคร เพราะการ

มีเครือขายมีความหมายมากกวาการมารวมกันเพ� อทํางานใหสําเร็จ

ตามเปาหมายเฉพาะกิจเทานั้น แตยังหมายถึงการจัดกิจกรรม

เพ� อสรางความสัมพันธและมีความเคล� อนไหวอยางตอเน� องและ

สม่ําเสมอ 

การเคารพและความไววางใจระหวางกันเปนส่ิงสําคัญ หาก

ไมไวใจในองคกร หรือบุคคลท่ีจะเขาไปสรางเครือขายดวย เลิกคิด

เร� องการสรางเครือขายได 

พึงระลึกไวเสมอวาองคกรท่ีรวมเครือขายจะตองไดรับ

ประโยชนจากการสรางเครือขาย ดังน้ัน การไดรับประโยชนรวม

กัน จึงเปนส่ิงจําเปน จึงตองทําความเขาใจไวแตแรกวา ทานอาจจะ

ตองยอมเสียสละบางอยาง เพ� อใหการทํางานเครือขายประสบความ

สําเร็จ นอกจากน้ันภายในองคกรเครือขายเอง ตองหม่ันสรุปบทเรียน

การทํางาน วิเคราะหจุดแข็งจุดออนตางๆ 

ในกรณีท่ีการสรางเครือขายจําเปนตองมีการลงนามในสัญญา

ตองใหแน�ใจวาเปนสัญญาท่ีจัดทําอยางรอบคอบ และหากมีปญหา

หรือขอท่ีเห็นไมตรงกัน ก็ควรจะตองทําความตกลงกันใหเรียบรอย 

และเม� อมีการลงนามในสัญญาแลว ก็ไมควรท่ีจะไปสนใจในสัญญา

น้ันอีก เพราะหากมีภาวะท่ีตองกลับไปตรวจสอบสัญญา แปลวาเร่ิม

มีปญหาแลว 

จําไวเสมอวาในชวงการรวมเปนเครือขายหรือประสานงาน

กันสถานการณอาจมีการเปล่ียนแปลง เราควรตองตระหนักถึงปญหา

ขององคกรเครือขาย และมีความยืดหยุนพอสมควร 

ตองแน�ใจวาท้ังองคกรของทานและองคกรท่ีเปนเครือขายมี

ความคาดหวังท่ีตรงกันในการรวมมือกันทํางานตลอดระยะเวลาท่ี

ตกลงจะรวมงานกัน เม� อใดก็ตามท่ีมีฝายใดฝายหน่ึงไมมีความสุขกับ

การทํางานเครือขาย แปลวาความลมเหลวกําลังรออยูขางหนา 

ตระหนักในความแตกตางทางวัฒนธรรมท้ังในดานพ้ืนท่ีและ

วัฒนธรรมองคกร อยาคาดหวังวาองคกรเครือขายจะสนองตอบตอ

ปญหาเหมือนท่ีทานตอบสนอง 

ตระหนักในความเปนอิสระขององคกรท่ีรวมเปนเครือขาย 

รับผิดชอบในความสําเร็จ หรือความลมเหลวรวมกัน. 

หตุผลหน่ึงซ่ึง พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการ

ทหารบก ไดตัดสินใจส่ังให หัวหนาหน�วยทหารในสังกัด 

นํากําลังพรอมรถถังและอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพบก

ออกมายึดอํานาจ 

ประกาศตัวเปน หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ นํา

ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหาร

อากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ มาน่ังเรียงกันออกทีวีเม� อวัน

ท่ี 22 พฤษภาคม 2557 

พรอมออก คําส่ังฉบับท่ี 1 ในวันดังกลาว ดวยเหตุผล

วา บานเมืองเกิดไมสงบเรียบรอยชุลมุนวุนวายโดยท่ีรัฐบาลไม

สามารถควบคุมและบริหารราชการแผนดินตอไปได จําเปนตองใช

กําลังเขาหยุดย้ังและ ควบคุมการปกครองแผนดิน

รวมท้ังเพ� อจะไดดําเนินการปฏิรูปประเทศท้ังการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และ ทุกๆ ดาน

โดยเฉพาะอยางย่ิงเร� อง ปญหาตํารวจ ท่ีประชาชนผูชุมนุม 

นับลาน ไดสงเสียงเรียกรองให ปฏิรูปอยางเรงดวนเปนลําดับแรก 

ตองการใหมีการกระจายอํานาจตํารวจไปสังกัดจังหวัด

ผูวาฯ ไมวาจะมาจากการเลือกต้ังหรือแตงต้ัง ก็ตอง

สามารถส่ังงานและตรวจสอบควบคุมตํารวจทุกหน�วย เปนท่ีพ่ึง

ของประชาชนในจังหวัดได               

ไดมีการต้ัง “สภาปฏิรูปแหงชาติ“ หรือ สปช. ประกอบ

ดวยบุคคลจากหลากหลายอาชีพทุกจังหวัดจํานวน 200 คนเปน

สมาชิก ข้ึนศึกษาและเสนอหัวหนา คสช.วาจะปฏิรูปประเทศดาน

ตางๆ โดยเฉพาะเร� องตํารวจอยางไรดี

ท่ีประชุมไดมีมติเลือกให ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน อดีต

อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน ประธานสภาฯ

พิจารณาแนวทางปฏิรูปกัน รวมสองป จนกระท่ังในชวง 

ปลายป 2558 ศ.ดร.เทียนฉาย ไดจัดทํา สรุปผลการประชุมและ

มติเร� องปฏิรูปตํารวจ เสนอนายกรัฐมนตรีเพ� อใหมีการดําเนินการ

โดยเร็วตามท่ีไดมอบหมายไวใน คําส่ังต้ัง สปช. ท่ีสําคัญเร� อง

หน่ึงก็คือ

ให โอน ตํารวจเฉพาะทางทุกหน�วยท่ีมี กระทรวงกรม

ตางๆ เปนเจาพนักงานผูรับผิดชอบตามกฎหมายไปสังกัด 

เชนเดียวกับการโอนงานตํารวจดับเพลิงไปให

กรุงเทพมหานคร โอนงานทะเบียนรถยนตไปใหกรมการขนสง

ทางบก และงานทะเบียนอาวุธปนไปใหกรมการปกครองรับผิดชอบ

เม� อหลายปท่ีผานมา เพ� อจัดระบบตํารวจของประเทศใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล

หน�วยตํารวจท่ีเสนอใหโอนไปตามกฎหมายก็คือ ตํารวจ

ตรวจคนเขาเมือง ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย,  ตํารวจนํ้า ไป

สังกัดกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม, ตํารวจทางหลวง ไปสังกัด

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, ตํารวจปองกันปราบปราม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไปสังกัดกระทรวงการคลัง, ตํารวจ

ปองกันปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับผูบริโภค ไปสังกัด

สํานักงานคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี, ตํารวจปาไม

และทรัพยากรธรรมชาติ ไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ,                                                                       

อตํารวจปองกันปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับเทคโนโลยี ไป

สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ตํารวจรถไฟ ไป

สังกัดการรถไฟแหงประเทศไทย, ตํารวจปองกันปราบปรามการ

คามนุษย ไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ, ตํารวจทองเท่ียว 

ไปสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวฯ, ตํารวจจราจรใหโอนไปสังกัด

กรุงเทพมหานคร และเทศบาลเมืองตางๆ

 น่ีคือ วิถีของการปฏิรูปตํารวจใหสอดคลองระบบสากลท่ีแท

จริง เร� องหน่ึง นอกจากการใหตํารวจสังกัด

จังหวัดตามเสียงเรียกรองของประชาชน

 นายกรัฐมนตรีไดนํารายงาน มติของ

สภาปฏิรูปแหงชาติ เร� องน้ี เขาท่ีประชุมคณะ

รัฐมนตรี และไดมีมติรับทราบ 

และ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมี

หนังสือ “ดวนท่ีสุด” แจงให ผบ.ตร. รวมท้ัง

รัฐมนตรีทุกกระทรวงท่ีเก่ียวของรวมกันไป

พิจารณาดําเนินการ และรายงานใหทราบโดย

เร็ว

แตหลังจากน้ัน และจนกระท่ังบัดน้ี ก็

ไมมีใครเคยไดยินความเคล� อนไหวอะไรตามท่ี

สภาปฏิรูปแหงชาติมีมติเอาไวในเร� องการโอน

ตํารวจเฉพาะทาง 12 หน�วยน้ีแตอยางใด?

 ในราง พ.ร.บ.ตํารวจฯ ท่ี “กลุมตํารวจผูใหญ” ไดจัด

ทํารางข้ึนใหมหลังจากไดเห็นรางฉบับท่ีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปน

ประธาน เสนอตอนายกรัฐมนตรีแลว “รับไมได” 

ท้ังๆ ท่ีหลายคนไดมีสวนรวมเปนตัวแทนใหความเห็นอยู

โดยตลอด

“กลุมนายพลตํารวจ” สวนใหญไมตองการใหมีการปฏิรูป

ตามน้ัน เพราะจะทําใหระบบตํารวจของประเทศเปล่ียนโฉมไป

ระดับหน่ึงประมาณ 30 เปอรเซ็นต          

ทําใหเปนปญหาวา รางท่ีมีการจัดทําข้ึนใหมและไดนําเขาสู

การพิจารณาของสองสภา โดยไมไดมีท่ีมาจากคณะกรรมการตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 

เปนรางกฎหมายปฏิรูปตํารวจท่ีชอบธรรมตามกฎหมายหรือ

ไม?          

ซํ้า รางดังกลาวก็ไมไดมีเน้ือหาอะไรซ่ึงเปนการปฏิรูป

โครงสรางระบบตํารวจของชาติท่ีแทจริงแตอยางใด!

ส� อมวลชนและคนไทยท้ังประเทศจึงไมควร “หลง

ประเด็น” และเสียเวลาไปกับรางกฎหมายฉบับ “ปฏิลวง” ถวง

เวลาการปฏิรูปท่ีแทจริงฉบับน้ี 

รวมท้ังเปนส่ิงท่ีทุกคนตอง “เรียกรองตอพรรคการเมือง

ตางๆ” ซ่ึงจะเสนอตัวเขามาแกปญหาของชาติบานเมืองในการ

เลือกต้ังคร้ังหนาวา

แตละพรรคมองเห็นปญหาตํารวจเปนภัยท่ีรายแรงท่ีจะ

ตองแกไขหรือปฏิรูปอะไรหรือไม และจะมีแนวทางดําเนินการให

เปนรูปธรรมโดยเร็วอยางไร?

พรรคใดไมพูดไมจาตอปญหาน้ี หรือไมมีนโยบายเร� องการ

ปฏิรูปตํารวจและงานสอบสวนอยางเปนรูปธรรม

ประชาชนเลือกไปก็เสียเวลา เพราะ “เปนพรรคการเมือง

ท่ีหาคุณคาตอชาติบานเมือง” อะไรไมได!

 ฝายวิชาการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย  

มหาวิทยาลัยรังสิต

ราง พ.ร.บ.ตํารวจฯ ‘ปฏิรูป’ หรือ ‘ปฏิลวง’ 

เ

วันประชากรโลก (World Population Day) กําหนด

ข้ึนเพ� อใหเกิดความตระหนักในประเด็นปญหาของประชากร

โลก วันสําคัญน้ีกําหนดข้ึนโดยคณะมนตรีประศาสนการของ

สหประชาชาติวาดวยการพัฒนา เม� อ พ.ศ.2532 เกิดจากแรง

ดลใจของสาธารณชนท่ีใหความสนใจใน “วันหาพันลาน” ซ่ึงเปน

วันท่ีคาดการณวาประชากรของโลกจะมีจํานวนประชากรเพ่ิมเปน 

5,000,000,000 (หาพันลาน) คน ในวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2530.

///

วันประชากรโลก

การสรางและบริหารงาน‘เครือขายภาคประชาสังคม’

เ

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

ขอบคุณภาพจาก Wikipedia

ขอบคุณภาพ จาก Nation



วดวงการเมืองกำาลังให้ความสนใจว่าสุดท้ายแล้ว  

พรรคไทยสร้างไทย ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา                                                   

พันธุ์ จะขับเคลื่อนการเมืองต่อไปอย่างไร หลังพบ                                                                    

ว่าเริ่มมีคนทยอยออกจากพรรคไป อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 

ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย โดยแกนนำาพรรคที่นำาโดย นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว  ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดแถลง

ข่าวให้การต้อนรับ พงศกร อรรณนพพร อดีตประธานคณะ

กรรมการบริหารพื้นที่ พรรคไทยสร้างไทย, พัชรกร อรรณ

นพพร บุตรชายพงศกร และประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าฯ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย และอดีตผู้อำานวยการเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม. พรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมงานการเมืองกับ

พรรคเพื่อไทย

นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยยินดีต้อนรับทุก

ท่านเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย เชื่อว่าทั้งสองคนจะเป็น

กำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยให้เป็นความหวัง

และสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชน นายพงศกรที่จะเป็นกำา 

ลังสำาคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดขอน 

แก่น เพื่อไปสู่การแลนด์

สไลด์ขอนแก่นในการเลือก

ตั้งที่กำาลังจะมาถึง และย้ำา                   

ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันน้ีเป็น 

การส่งสัญญาณถึงผู้มีอำานาจ

ว่า พรรคเพื่อไทยมีความ

พร้อมและมีบุคลากรที่ มี

ความรู้ความสามารถ ที่จะ                                      

นำาพาอนาคตพี่น้องประชา 

ชนและประเทศชาติไปสู่

ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เพื่อประ                                        

โยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตาม พบว่าแกนนำาพรรคไทยสร้างไทย ประ 

กาศเดินหน้า สู้ไม่ถอย โดยหลังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คุณ

หญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทย  พร้อม

ด้วยแกนนำาพรรค ก็ได้แถลงข่าวเดินหน้าสร้างเครือข่ายบำา 

นาญประชาชนทั่วประเทศ

ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า จนถึงขณะนี้มีประชาชน

จำานวนมากเข้าร่วมเป็นเครือข่ายบำานาญประชาชน เดือนละ 

3,000 บาท เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการผลักดันร่างพระราช

บัญญัติบำานาญประชาชนให้เกิดขึ้น ตามที่ได้ประกาศเป็น

นโยบายของพรรคไทยสร้างไทยไปแล้ว โดยปัจจุบันมีผู้เข้า

ร่วมเป็นเครือข่ายแล้วกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ และจะ

ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

ส่วนกรณีสมาชิกของพรรคไทยสร้างไทยลาออกไปนั้น 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า พรรคยืนยันจะยังเดินหน้าเพื่อ

สร้างประเทศไทยท่ีดีท่ีสุดส่งมอบให้แก่ลูกหลาน ตามอุดมการณ์

ที่สร้างพรรคมา และยอมรับการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิก 

ไม่มีปัญหาใดๆ ซึ่งพรรคมีความพร้อมในการเดินหน้าสู่การ

เลือกตั้ง โดยเฉพาะการแถลงนโยบายต่างๆ ซึ่งวันนี้ ได้เน้น

ย้ำาถึงการสร้างเครือข่ายบำานาญประชาชน เพื่อนำาไปสู่การ

พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้พี่น้องคนตัวเล็ก ให้หายจน หมดหนี้ มี

รายได้อย่างยั่งยืน และต่อไปก็จะมีการประกาศนโยบายที่

สำาคัญต่างๆ ตามมา

ก็ต้องดูกันว่า พรรคไทยสร้างไทยโดยการนำาของคุณ

หญิงสุดารัตน์ จะเดินหน้าขับเคลื่อนพรรคหลังจากนี้ต่อไป

ได้อย่างไร.

ท่ีเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้มีมติเห็นชอบตามที่                                                                                   

คณะกรรมการสอบวินัยนักศึกษาเสนอให้ยุติเรื่องตามที่คณะกรรม                                                                                        

การสอบวินัยนักศึกษาเสนอให้ยุติเรื่อง ตามนัยมติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. 

ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๕๓ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖”

ดังน้ัน จากกรณีท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้มีหนังสือส่งมาแจ้ง

ให้ทราบถึงผลการสอบสวนว่า ผมไม่มีความผิดทางวินัยนักศึกษา และ

ไม่ถูกตัดสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น เพราะเรื่องของผมไม่มีมูล จึงต้องยุติเรื่อง

สำาหรับขั้นตอนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลานาน

นั้น เนื่องมาจากทางคณะกรรมการสอบสวนได้สืบหาข้อเท็จจริงจาก

หลายบุคคล สอบพยานหลายสิบปาก เพื่อให้เกิดความกระจ่างและ

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีทั้งเจ้าหน้าที่ อาจารย์ ตำารวจที่ปรากฏชื่อใน

ข่าว และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น ต่อจากนี้ผมก็ใช้สิทธิตามนักศึกษา

ปริญญาเอกทุกประการเหมือนไม่มีเรื่องเกิดขึ้น

กรณีที่เกิดขึ้นกับผมไม่ทราบว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดหรือ

เป็นเรื่องหวังผลทางการเมือง โดยมีคนเขียนข่าวขึ้นมาแล้วยัดใส่มือ

นักข่าว ซึ่งมีการเสนอข่าวไปในทางที่ไม่ถูกต้องและเกิดผลเสียกับผม 

แต่ผมก็เลือกที่จะเงียบและไม่ได้มีการชี้แจง เพราะคิดว่าความจริงก็

คือความจริง ซึ่งคร้ังนั้นผมก็ได้แสดงสปิริตลาออกเอง จากตำาแหน่ง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม และพรรคพลังประชารัฐไม่

ได้มีหนังสือปลดผมออกจาก ผอ.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคพลัง

ประชารัฐ แต่เป็นเพียงมติคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่มติ

ของพรรค อย่างเช่นล่าสุด กรณี ส.ส.อาพิเชษฐ ก็ไม่เคยยอมรับมติ

กรรมการสอบสวนเช่นเดียวกัน

ส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกเสียดายตำาแหน่ง แต่ผมเสียดายโอกาส ๑ ปี 

๑ เดือน ที่ควรจะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถูกหลอก

ลวง ฉ้อโกง จากมิจฉาชีพ แชร์ลูกโซ่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ระบาดเพิ่ม

ขึ้นมากมายทุกวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คะแนนนิยม พลเอกประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา ลดลงด้วยเช่นกัน

จากเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต ผมขออโหสิกรรมให้ทุกคน แต่หลัง

จากนี้สื่อไหนที่ลงเผยแพร่เรื่องดังกล่าว ขอให้ลบข้อมูลทิ้งให้หมด ที่

ทราบมี WORKPOINT-คมชัดลึก ขอให้ลบภายใน ๑๕ วัน ไม่งั้นจะให้

ทีมกฎหมายยื่นฟ้องต่อศาล ถือว่าผมแจ้งแล้ว และถ้ามีใครพูดถึงเรื่อง

น้ีอีก ผมจะให้ทีมกฎหมายดำาเนินคดีตามกฎหมายฟ้องท้ังแพ่งและอาญา 

ซ่ึงข้อมูลท่ีปรากฏในโซเชียลและมีการแชร์น้ัน เป็นการนำาข้อมูลอันเป็น                                                                                            

เท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และผิดประ 

มวลกฎหมายอาญาข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณาอย่างชัดเจน

ดังน้ันจึงอยากให้สื่อทุกฉบับท่ีเคยเข้าใจผิด ให้ลบข้อมูลน้ีท้ังหมด

ด้วย เพราะผมคิดว่าคงเป็นเรื่องทางการเมือง ณ เวลานั้น ซึ่งผมไม่

ติดใจและไม่อยากเอาผิดใคร หลังจากนี้ ผมจะทำาหนังสือกราบเรียน 

ท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แจ้ง

5บทความ

าอีกแล้วครับ...หนังขายยา 

อีก ๑ สัปดาห์เต็มๆ จะถึงวันซักฟอกรัฐบาล 

ฝ่ายค้านขึงจอฉายหนังตัวอย่างซ้ำาไปซ้ำามา ตีปี๊บ คราว

นี้รัฐบาลไม่รอดแน่  

ในทางการเมือง ถ้ารัฐบาลไปไม่รอด ก็มี ๒ ทางเลือกครับ  

นายกฯ ยุบสภา หรือไม่ก็ลาออก   

แต่ถ้ารอดก็อยู่ยาว เพราะฝ่ายค้านหมดโควตาอภิปรายไม่

ไว้วางใจแล้ว 

มาทบทวนกันหน่อยครับ รอบ ๔ ปีมานี้ พรรคร่วมฝ่ายค้าน

ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา 

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ 

๓ ครั้งที่ผ่านมาแทบเขย่ารัฐบาลไม่ได้ 

วันนี้มาว่ากันเรื่องข้อมูลดิบ สถิติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลของฝ่ายค้านชุดนี้ครับ 

ฝ่ายค้านนำาโดยพรรคเพื่อไทย ยื่นญัตติอภิปรายฯ ครั้งที่  ๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ฝ่ายค้านอภิปรายฯ นายก

รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีอีก ๕ คน รวมเป็น ๖ คน  ดังนี้

๑.พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม 

๒.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

๓.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๔.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

๕.ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

๖.ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

การอภิปรายฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙  กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ ฝ่ายค้านอภิปรายฯ นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีอีก ๙ คน 

รวมเป็น ๑๐ คน ดังนี้

๑.พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม 

๒.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

๓.อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข 

๔.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงพาณิชย์ 

๕.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ครั้งหนึ่งคือโกง

๖.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๗.สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

๘.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

๙.นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๑๐.ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 

การอภิปรายฯ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๓  

กันยายน ฝ่ายค้านอภิปรายฯ นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีอีก ๕ คน รวม

เป็น ๖ คน ดังนี้

๑.พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงกลาโหม

๒.อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข

๓.สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๔.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๕.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ กรกฎาคม 

ฝ่ายค้านอภิปรายฯ นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีอีก ๑๐ คน รวมเป็น ๑๑ 

คน ดังนี้

๑.พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงกลาโหม

๒.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

๓.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๔.อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข

๕.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๖.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ 

๗.จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

๘.สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

๙.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

๑๐.นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๑๑.สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ทีนี้มาดูสถิติส่วนตัวสำาหรับผู้ที่ถูกอภิปรายในครั้งนี้ครับ 

๑.พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๔ คร้ัง

๒.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๓ คร้ัง

๓.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๓ ครั้ง

๔.อนุทิน ชาญวีรกูล ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๓ ครั้ง

๕.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๓ ครั้ง

๖.สุชาติ ชมกลิ่น ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๓ ครั้ง

๗.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๒ ครั้ง

๘.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๒ ครั้ง

๙.นิพนธ์ บุญญามณี ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๒ ครั้ง

๑๐.จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ๑ ครั้ง

๑๑.สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ๑ 

ครั้ง 

ครับ... จากสถิติที่เห็นพี่น้อง “๓ ป.” ถือเป็นขาประจำา ก็ไม่

แปลก เพราะหากฝ่ายค้านโค่น ๓ ป.ลงได้ รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นมาตรการสูงสุดในการตรวจสอบ

การทำางานของรัฐบาลโดยฝ่ายค้าน ฉะนั้นเป็นเรื่องสำาคัญ ที่ทุกฝ่าย

ต้องให้ความสำาคัญ

ประเด็นที่ฝ่ายค้านนำามาซักฟอกรัฐบาลคือ การคอร์รัปชัน 

นี่คือเรื่องใหญ่!

ระบอบรัฐสภาในประเทศพัฒนาแล้ว รัฐบาลไหนถูกอภิปราย

ไม่ไว้วางใจในเรื่องการทุจริตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอด  นายกฯ จะ

ต้องลาออก หรือยุบสภาตามมาทีหลัง 

เพราะการเปิดโปงการฉ้อราษฎร์บังหลวงน้ัน ทำากันอย่างจริง 

จัง ไม่มีการรอมชอม 

นั่นเป็นเพราะคอร์รัปชันคือหายนะของชาติ

อภิปรายเรื่องทุจริต ฝ่ายค้านต้องส่งให้ ป.ป.ช.ลงดาบ  ก่อน

ส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองฟันอีก

ที ฉะนั้นการปราบคอร์รัปชันจะสัมฤทธิผลหรือไม่อยู่ที่หลักฐานที่

นำามาอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

เช่นกรณี “หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม” กางหลักฐานทุจริต

จำานำาข้าว และโกงข้าวจีทูจี จนรัฐมนตรีติดคุก นายกรัฐมนตรีหนี

ไปต่างประเทศ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ๓ ครั้งที่ผ่านมา สถานการณ์ของรัฐบาล

ประยุทธ์ยังเหนือกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์มากโข โดยครั้งล่าสุด ฝ่าย

ค้านยื่นคำาร้องต่อ ป.ป.ช. ๔ เรื่อง  

๑.การบริหารราชการผิดพลาด ล้มเหลว ทุจริตต่อหน้าท่ีเรื่อง

โควิด-๑๙ เป็นประเด็นเก่ียวกับการบริหารวัคซีนผิดพลาด การทุจริต

ในการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค การผูกขาดวัคซีนแอสตร้า เซนเนก้า

๒.การทุจริตจัดซื้อชุดตรวจ ATK 

๓.การใช้วัคซีนไร้คุณภาพฉีดให้ประชาชน 

และ ๔.การทุจริตสต๊อกยางพารา การเอื้อประโยชน์ให้เกิด

การทุจริต  

แต่เนื่องจากหลักฐานส่วนใหญ่เป็นเพียงคำาอภิปราย และ

เรื่องเขาเล่าว่า การพิจารณาของ ป.ป.ช.เดินไปไม่ถึงไหน ขณะฝ่าย

ค้านกลับโจมตี ป.ป.ช.ว่าดองเรื่อง 

แต่ทั้งหมดทั้งมวล การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีหลักฐานการ

ทุจริตชัดเจน เช่นกรณีจีทูจีข้าวเก๊ ไม่มีทางที่ ป.ป.ช.จะดองเรื่อง 

และยากที่นักการเมืองจะพ้นผิด 

ครั้งนี้ฝ่ายค้านขู่อีกครั้งว่ารัฐบาลประยุทธ์ไม่รอดแน่  หลัง

จากพูดมาแล้วถึง ๓ ครั้ง 

การเปิดซักฟอกรัฐบาลจะสำาเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ฝีมือ

ของฝ่ายค้าน ว่ามีประสิทธิภาพในการปราบคอร์รัปชันจริงหรือไม่ 

วันนี้พรรคการเมืองที่เคยสนับสนุนรัฐมนตรีโกงจนติดคุก นา

ยกฯ หนีไปต่างประเทศ กำาลังทำาหน้าที่ปราบโกง 

หน้าเสื่อแบบนี้ น่ากังวลจริงๆ.

โจรกว่าโจร

อาเบะ ถูกยิง ทิ้งร่าง

อำานาจอาจสร้างกระสุน

เมื่อความปลอดภัยผุพรุน

ญี่ปุ่น ยังหวั่น อันตราย

โจรบ้า คือหมา ลอบกัด

เลวทราม วิบัติ ฉิบหาย

ปล่อยปละละเลยเลวร้าย

มักง่าย ขายหน้า ยิ่งกว่าโจร

เรื่องของนายชังชาติ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

นายชังชาติปกปิด ซ่อนเร้นความเป็นสามกีบได้มิดชิดมาก จน

สามารถได้รับชัยชนะแบบดินถล่มทาง แต่วันแรกหางแดงก็โผล่ออกมา                                                                             

ให้เห็นแล้ว เหตุผลท่ีผมมีความม่ันใจว่าชังชาติเป็นพวกต้องการเปล่ียน 

แปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข มีดังนี้

๑.นายชังชาติเป็นนักเรียนทุนคิง แต่สมัครเป็นสมาชิกพรรคเผาไทย

๒.วันแรกที่ได้เป็นผู้ว่าฯ ก็ต้อนรับสามกีบตัวแม่ (นางรุ้ง) ที่ทวง 

ถามเรื่องมาตรา ๑๑๒ ชังชาติตอบนางรุ้งให้ใจเย็น รอเวลา

๓.หลังจากนั้นชังชาติก็เปิดเวทีไฮด์ปาร์กแบบฟรีสไตล์ บ่อนทำา 

ลายความม่ันคง สามกีบออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา ๑๑๒ โดยแอบ

หลังชังชาติ

๔.ขบวนการล้มเจ้าแข็งแรงมากขึ้น กล้าเปลี่ยนป้ายสะพาน

๕.ชุมนุมรายวันจะรุนแรงมากขึ้นเพราะมีชังชาติหนุนหลัง

๖.ชังชาติเหยียบเรือสองแคม กล้าเล่นลิ้นประกาศตัวเองว่ายัง

เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเผาไทย

ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ดูกันไปเรื่อยๆ  ภาพของ

คนล้มเจ้าก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆ.

แมวขาว 

 

“นายชังชาติ” ใครกันครับนี่ ฮ่าๆๆๆ 

ก็เอาเป็นว่า นักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ังไม่ว่าจะเป็นระดับ 

อบต., อบจ., ผู้ว่าฯ ยัน ส.ส. ต้องตระหนักว่าประเทศไทยปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉะนั้นต้อง

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันดูว่ามีใครกลุ่มใดต้องการล้มล้างระบอบ

การปกครองนี้บ้างหรือไม่ ถ้ามีก็ช่วยกันบอกกล่าว แต่ถ้าไม่เคยเจอก็

ไม่เป็นไร แต่อย่าลืมว่าประชาชนเขาจับตาดูอยู่ครับ. 

ความยุติธรรมมีอยู่จริง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผ้าสีขาวยังไงมันก็ขาว ต่อให้มีคนเอาสีดำามาป้าย พอฝนตกน้ำา

ล้าง ผ้ามันก็กลับขาวเหมือนเดิม

วันน้ีผมได้รับความยุติธรรมแล้ว จากกรณีท่ีผมได้แสดงสปิริตลา                                                                                           

ออกจากตำาแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม เนื่องจากมีข่าว

ผมถูกร้องเรียนว่า ส่งลูกน้องไปเรียนสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำาแหงน้ัน ซ่ึงไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใด

บัดนี้ กองการกิจการนักศึกษางานวิจัยนักศึกษา มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง ได้ส่งหนังสือมาถึงผมเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แจ้งผล

การพิจารณาสอบวินัยนักศึกษา โดยส่งข้อความเลขที่ อว.๐๖๑.๐๑๐๑ 

งปพ.๗๓๔ ลงนามโดย ผศ.เตมีย์ ระเบียบโลก รองอธิการบดีฝ่ายกิจ 

การนักศึกษา ประธานกรรมการสอบวินัยนักศึกษา โดยลงวันที่ ๒๒  

มิถุนายน ๒๕๖๕ มีเนื้อหาว่า...

“ตามคำาสั่งมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่  ๓๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวัน

ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยนักศึกษา

นั้น บัดนี้คณะกรรมการสอบวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาและรายงาน

ผลนักศึกษาการสอบวินัยนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็น

‘หน่อย’ พร้อมสู้

ให้ท่านทราบข้อมูล ซึ่งผมมองว่าวันนี้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดขึ้นกับ                                                                             

ผม หลังจากท่ีใช้เวลาต่อสู้ยาวนานมาถึง ๑๓ เดือน โดยต่อสู้ในฐานะ

ประชาชน และไม่ได้ใช้อำานาจในทางการเมือง เพราะผมยื่นใบลาออก                                                                                          

จากตำาแหน่งแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๔ ก่อนจะมีคำาสั่งของกรรม 

การสอบสวนเสียอีก เพียงต้องการให้กระบวนการยุติธรรมโปร่งใสและ

เป็นธรรม โดยผมต่อสู้ในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง และ

ในวันนี้ความจริงก็ปรากฏแล้ว ผมมองว่าในทางการเมือง พลเอกประ 

วิตรท่านเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความเมตตาและให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอยู่แล้ว

ดังนั้น หลังจากนี้ผมคิดว่าท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

ตลอดจนผู้เก่ียวข้องต้องให้ความเป็นธรรม และยื่นความชอบธรรมให้                                                                           

แก่ผม เพราะพรรคพลังประชารัฐถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็น 

ท่ีพ่ึงของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ต้องให้ความสำาคัญเรื่องสิทธิและเสรีภาพ

ในช่วงเวลาตลอด ๑๓ เดือนที่ผ่านมา ผมก็ทำางานช่วยเหลือ

พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด และยังทำาหน้าที่ในกรรมาธิการที่

ได้รับแต่งตั้งจนแล้วเสร็จ อย่างเช่นกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา

ยาเสพติด ได้พิจารณาจนจบและเสนอสภาแล้ว ซ่ึงถือว่าผมได้ทำาภารกิจ                                                                                          

ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจนเสร็จสิ้น รวมทั้งการทำางานในอนุกรรมา 

ธิการในคณะต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจนลุล่วง

ผมมองว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา และพลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ เป็นผู้ ใหญ่ที่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งผมคิดว่าบ้าน

เมืองมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ปัญหา และหากเห็นว่าผมมีคุณสมบัติก็ยินดี

กลับไปทำางาน เพราะผมเชื่อว่าเรื่องไหนปัญหามันใหญ่ให้ใช้คนเยอะ 

เรื่องไหนปัญหามันยากให้ใช้คนเก่ง

ดังนั้น สำาหรับปัญหาการหลอกลวง ฉ้อโกงประชาชน ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอด เพื่อล้วงเงินจากกระเป๋าประชาชนนั้น ผม

ว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำา เพราะว่าเป็น ๑ ใน ๑๒ เรื่องเร่ง

ด่วนที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา และผมเชื่อว่าสุดท้ายนั้น เป้าหมายของมิจ 

ฉาชีพคือเงิน ซึ่งผลลัพธ์ไม่เคยเปลี่ยน ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจะต้อง

มีการตั้งคณะทำางานขึ้นมาทำางานเชิงรุก และแก้ปัญหาให้มีความทัน                                                                                 

สมัยในการดำาเนินการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินทุกรูปแบบ  

เพราะกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบทลงโทษไม่รุนแรง และฝ่ายที่เกี่ยว 

ข้องก็ทำางานช้า จึงทำาให้อาชญากรไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ แล้วผล

ร้ายก็ตกมาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชน

ผมขอให้กำาลังใจทุกคนที่สู้เพื่อความยุติธรรม ความยุติธรรมมี

อยู่จริง แต่ทุกคนต้องสู้แล้วจะชนะ ผมพร้อมยืนเคียงข้างไปพร้อมกับ

พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคน

“ความยุติธรรมมีอยู่จริง แต่ต้องใช้เวลาและการรอคอย”.

ขอแสดงความนับถือ

สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

ผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

พรรคพลังประชารัฐ

 

แสดงความยินดีด้วยครับที่พ้นมลทิน คุณสามารถกล่าวได้ถูก

ต้องแล้วครับ ความเป็นนักการเมืองต้องมีความโปร่งใส ความสุจริต

เป็นที่ตั้ง และทำาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำาเพื่อตัวเองและ

พวกพ้อง ส่ิงน้ีจะทำาให้นักการเมืองได้รับการยอมรับจากประชาชนครับ.

ม

แ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์



เบรกมือ (Park Brake (Test Hill) Track) สนามทดสอบพลวัต (Dynamic 

Platform Track) สนามทดสอบการยึดเกาะขณะเข้าโค้ง (Skid Pad 

Track) และถนนหลักในสนามทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้ง

ดำาเนินการติดตั้งเครื่องมือทดสอบ ได้แก่ ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัย ชุด

ทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย และชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิง

ศีรษะแล้วเสร็จ คงเหลือชุดทดสอบห้ามล้อที่อยู่ระหว่างการติดตั้งและส่ง

มอบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

นายบรรจง กล่าวว่า งบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยาน

ยนต์และยางล้อแห่งชาติในปี 2566 ส่วนที่เหลืออีก 1,833 ล้านบาทนั้น 

จะใช้สำาหรับการก่อสร้างสนามทดสอบสมรรถนะและความเร็ว อาคาร

สำาหรับเตรียมสภาพรถ ทางวิ่งส่วนต่อขยายจากสนามทดสอบ

ยางล้อ และ LAB ทดสอบการชน รวมทั้งใช้ในการจัด

ซื้อเครื่องมือทดสอบเพิ่มเติม ได้แก่ ชุดทดสอบอุปกรณ์

เลี้ยว ชุดทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง ชุด

ทดสอบมาตรความเร็ว ชุดทดสอบความสิ้นเปลืองเชื้อ

เพลิง พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 

ชุดทดสอบการชนด้านหน้าและการชนด้านข้าง และ

ชุดทดสอบอุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือน ซึ่งหากดำาเนิน

การแล้วเสร็จคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างครบวงจรใน

ปี 2569

สำาหรับความคืบหน้าการก่อสร้างนั้น 

ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดำาเนินงาน

ระยะที่ 2 ในการสร้างสนาม ซื้อ

อุปกรณ์ติดตั้ง วิจัยข้อมูล และ

วัดสมรรถภาพรถยนต์จากการ

ทดสอบผ่านศูนย์ดังกล่าว ซึ่ง

ทางสำานักงบประมาณได้

มีการเสนอให้ สมอ.ของบ

ประมาณเป็นงบผูกพันช่วง

ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2566-

2568

โดยในปีงบประมาณ 

2566 น้ีผ่านการพิจารณา

และเตรียมอนุมัติงบฯ อยู่

ท่ี 631 ล้านบาท ลดลง 

1.25% จากงบประมาณ

ท่ีทำาการยื่นขอไปท่ี 639 

ล้านบาท ขณะท่ีงบประมาณ

ในปี 2567-2568 จะยื่นเสนอ

อยู่ท่ี 597 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงจะ

เป็นไปตามข้ันตอนการพัฒนาศูนย์

ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 

ขณะท่ีปัจจุบันทาง สมอ.ได้หารือกับ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

หรือทีดีอาร์ไอ ในกรณีจะผลักดันศูนย์ฯ ให้มี

ประสิทธิภาพและสามารถดำาเนินงานเชิงพาณิชย์ได้

โดยไม่จำาเป็นต้องพ่ึงพารัฐ ซ่ึงมีการสรุปอยู่ 3-4 แนวทาง โดยแนวทางท่ีน่า

จะเป็นไปได้และได้ผ่านการพิจารณาของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว 

น่ันก็คือ การทำาให้ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานอิสระ หรือการทำาให้เป็นองค์กร

พื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของภูมิภาค

อาเซียน ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพารา

และอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้ทัดเทียมสากล และพัฒนา

ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดำาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยาน

ยนต์และยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tyre Testing, Research 

and Innovation Center – ATTRIC) บนพื้นที่ 1,235 ไร่ ณ บริเวณ

เขตสวนป่าลาดกระทิง ตำาบลลาดกระทิง อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (Eastern 

Economic Corridor : EEC) ในวงเงินงบประมาณรวม 3,705.7 ล้าน

บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 1,872.7 ล้านบาท และอยู่

ระหว่างการของบประมาณปี 2566 รวม 1,833 ล้านบาท

ซ่ึง นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ระบุว่า โครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์

และยางล้อแห่งชาติ เป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ช้ินส่วน ยานยนต์ และยางล้อของไทยไปสู่การเป็น    

ซูเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster) ตามยุทธศาสตร์ของประเทศและศักยภาพ

ของพ้ืนท่ี สนับสนุนให้มีการออกแบบ วิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 

ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้

กับภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทำาให้ไทยเป็นผู้นำาและเป็น

ศูนย์กลางการทดสอบและรับรองในภูมิภาคอาเซียน มี

บุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถในด้านผลิตภัณฑ์ยาน

ยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์ และยางล้อ สามารถทดสอบและ

รับรองได้เองในประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับผู้

ประกอบการในประเทศ ไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้น

ส่วนยานยนต์ และยางล้อไปทดสอบที่ต่างประเทศ พร้อม

ทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนตัดสินใจเข้ามาลงทุน

ในประเทศไทย ทำาให้เศรษฐกิจของประเทศเกิด

การพัฒนาและเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และเป็น

โครงการที่สำาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ไทยเป็น

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำาคัญของโลก 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โดยเฉพาะการเป็นศูนย์ทดสอบเพื่อรับรอง

มาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า ยางล้อ ชิ้นส่วนยาน

ยนต์ รวมทั้งการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์

ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างนั้น

แบ่งการดำาเนินงานออกไปเป็น 2 ระยะ 

ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อ 

ได้ดำาเนินการก่อสร้างสนามทดสอบยางล้อ

ตามมาตรฐาน UN R117 (เกณฑ์มาตรฐาน

ยางล้อที่จัดทำาโดยคณะกรรมาธิการ

เศรษฐกิจแห่งยุโรปของสหประชาชาติ) 

และอาคารปฏิบัติการทดสอบยางล้อแล้ว

เสร็จ รวมทั้งดำาเนินการติดตั้งเครื่องมือ

ทดสอบยางล้อ ด้านมลพิษทางเสียง 

การยึดเกาะบนพื้นผิวเปียก และความ

ต้านทานการหมุนแล้วเสร็จ โดยเปิด

ให้บริการทดสอบแล้วตั้งแต่วันที่ 15 

ตุลาคม 2562 ส่วนอาคารสำานักงาน 

คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565

ระยะที่ 2 ส่วนทดสอบยานยนต์

และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้ดำาเนินการก่อสร้างอาคารและสนามทดสอบ

แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สถานีควบคุมการทดสอบ สนาม

ทดสอบระบบเบรก (Brake Performance Track) สนามทดสอบระบบ

มหาชน

“ปัจจุบันได้มีการตั้งคณะทำางานเพื่อเดินหน้าเรื่องดังกล่าว โดยใน

อนาคตจำาเป็นต้องมีการยกร่างกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการนำาศูนย์ฯ 

เป็นองค์กรอิสระ โดย สมอ.คาดว่าจะมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย

เหลือในด้านนี้ อาทิ กฤษฎีกา ซึ่งหลังจากแยกแล้วจะสามารถรับบริการ

ได้หลากหลายและสะดวกต่อกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ในขณะที่รายได้ก็จะมี

ส่วนที่ส่งคืนรัฐบาลด้วย” นายบรรจงกล่าว

นายบรรจง กล่าวว่า ปัจจุบันมีเอกชนจากบริษัทต่างชาติประมาณ 

4-5 รายที่ให้ความสนใจกับศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 

และเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อที่จะเตรียมแผนงานเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ของตัว

เอง ทั้งจากรถยนต์สันดาปเดิมและรถยนต์อีวีเข้ามาใช้บริการในศูนย์ฯ 

ซึ่งปัจจุบันศูนย์นี้ ได้เปิดให้บริการทดสอบแบตเตอรี่สำาหรับใส่ในรถยนต์

ไฟฟ้า (อีวี) แล้วด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันยานยนต์ ขณะที่

ด้าน สมอ.เองก็ได้มีการออกมาตรฐานเกี่ยวกับรถยนต์อีวีไปแล้วกว่า 114 

มาตรฐาน และคาดว่าภายในสิ้นปี 2565 นี้จะสามารถออกได้เพิ่มอีก 5 

มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามการดำาเนินงานของหน่วยงานระดับโลก ที่มีการ

กำาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับรถยนต์อีวีทั้งสิ้น 119 มาตรฐาน

การส่งเสริมและพัฒนางานทดสอบยานยนต์และยางล้อ                                                                    

ถือเป็นส่วนสำาคัญของการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งล่าสุด                                                                 

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล รักษาการผู้อำานวยการสถาบันยานยนต ์                                                            

กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาการทดสอบ                                                        

ยานยนต์และยางล้อไทย กับ นายบรูโน่ เซเวริน ผู้อำานวยการฝ่าย

ประกันคุณภาพ มิชลินเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย ซึ่งความร่วม

มือครั้งนี้เพื่อพัฒนาการทดสอบยานยนต์และยางล้อในสนาม บนความ

รู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะด้านเทคนิคต่างๆ ที่สั่งสมมาร่วมกัน เพื่อ

พัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ อันเป็นประโยชน์ต่อมาตรฐานการรับรอง

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่ระดับสากล

นายบรูโน ่กล่าวว่า มิชลิน ในฐานะผู้นำาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ 

มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรอย่างยั่งยืน ด้วยการออกแบบ ผลิต และจัด

จำาหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและ

โซลูชันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาวัสดุทาง

เทคโนโลยีขั้นสูงสำาหรับอุตสาหกรรมการสัญจรที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ระดับโลก สอดคล้องกับสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) และสถาบันยานยนต์ ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาให้

มาตรฐานการทดสอบยานยนต์ไทยเป็นไปตามกรอบความตกลง AFA 

on MRA (Asian Framework Agreement on Mutual Recognition 

Arrangements) ด้านยานยนต์อย่างครบวงจรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ยานยนต์อาเซียนทั้ง 19 รายการ โดยมีศูนย์ทดสอบยานยนต์และยาง

ล้อแห่งชาติ (ATTRIC) อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น

ศูนย์กลางการทดสอบยานยนต์และยางล้อของอาเซียน อาทิ สนาม

ทดสอบยางล้อ UN R117 สนามทดสอบเชิงพลวัต สนามทดสอบเบรก 

สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง สนามทดสอบสมรรถนะ

และความเร็ว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สถาบันยานยนต์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือ

ครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันยานยนต์พัฒนาขีดความ

สามารถในด้านการทดสอบรับรองยานยนต์และยางล้อ เพื่อสนับสนุน

และอำานวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ผลิตและนักลงทุน อีกทั้ง

ยังช่วยส่งเสริมการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ผลิตภัณฑ์ยานยนต์มี

มาตรฐานในระดับสากล.

ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้กด

เศรษฐกิจทั่วโลกไว้ จนกระทั่งการแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย 

รัฐบาลเปิดประเทศ ทำาให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเริ่ม

มีการเคลื่อนไหว ซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นตามลำาดับ แต่

สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับกลายเป็นปัจจัยที่

กดเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำาลังฟื้นให้ชะลอตัวลงมาอีก

ซึ่ง ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ได้                                                                              

ระบุว่า ราคาน้ำามันที่เป็นต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งได้ปรับเพิ่ม                                                                               

สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปี 2564 มีแนวโน้มว่าต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนคล้าย

จะชะลอตัวลงในช่วงต้นปี 2565 แต่ภายหลังเกิดความขัดแย้ง

ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จึงเป็นแรงกดดันระลอกใหม่เข้ากดดันภาค

ธุรกิจต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำามันเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาคการ                    

เกษตร ที่อุปทานสินค้าเกษตรหลายรายการเริ่มประสบภาวะขาด 

แคลน ส่งผลต่อเงินเฟ้อกลุ่มอาหารที่ทะยานสูงขึ้นชัดเจนในช่วง

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ทิศทางของปัจจัยราคาพลังงาน ต้นทุนค่าขนส่ง และราคา

วัตถุดิบทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นพร้อม

กัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการเริ่มประสบปัญหาในการรับต้นทุน โดย

ดัชนีราคาผู้ผลิตในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน และเร่ิมมีสัญญาณการส่งผ่านราคาไปยังผู้บริโภค 

สะท้อนผ่านดัชนีราคาผู้บริโภคที่ทะยานตัวสูงสุดในรอบ 13 ปี ที่

ระดับ 7.66% ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และทำาให้ในครึ่งปีแรก

เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งตาม

สภาวการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มแรงกดดันฝั่งต้นทุนคาดว่ายังไม่จบ

ลงในระยะสั้น

ดังน้ัน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี จึงประเมินว่า ปี 2565 

นับเป็นปีที่ท้าทายสำาหรับผู้ประกอบการ จากภาวะต้นทุนสินค้าที่

ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแรงกดดันหลายระลอก และคาด

ว่าช่วงครึ่งหลังของปี 2565 แรงกดดันฝั่งต้นทุนของผู้ประกอบ

การยังส่งผลต่อเนื่อง ทำาให้ราคาสินค้ามีแนวโน้มทยอยปรับตัวเพ่ิม 

หลังเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ผ่านดัชนีราคาผู้บริโภคที่ทะยานสูงเกิน 

7% ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมา

ดังน้ัน เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบเร่งรับมือจัดการ

ต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึน ควบคู่กับการบริหารจัดการตลาด 

จะช่วยรักษาพื้นที่กำาไรให้คงอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565  ด้วย

การวิเคราะห์ผ่านงบการเงินและธรรมชาติของภาคธุรกิจ จากกลุ่ม 

ตัวอย่างกว่า 35,000 บริษัท บนสมมติฐานความเป็นไปได้ในการ

ส่งผ่านราคาสินค้าไปยังผู้บริโภค ประกอบด้วยปัจจัยสำาคัญ 2 

ประการ คือ ความสามารถในการปรับราคา และความจำาเป็นใน

การขี้นราคาสินค้า  

โดยกลุ่มที่มีความสามารถในการปรับราคาสูง เป็นกลุ่มที่                                                                             

ลักษณะสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมมีความจำาเป็นในการ                                                                                   

ดำารงชีพของผู้คน สินค้ามีคุณสมบัติท่ีไม่สามารถใช้สินค้าอื่นทดแทนได้                                                                                     

ง่าย รวมถึงการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

เดียวกันอยู่ในเกณฑ์ต่ำา ส่งผลให้การส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็น

เรื่องท่ีผู้บริโภคเผชิญอยู่เป็นระยะ ส่วนกลุ่มท่ีมีความจำาเป็นในการ                                                       

ปรับราคานั้น แบ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำาเป็นสูง เช่น สินค้ากลุ่ม

พลังงาน เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมิคอล และวัสดุก่อสร้าง, กลุ่มที่มี

ความจำาเป็นปานกลางถึงต่ำา เช่น ผู้ค้าส่งข้าว ธุรกิจเกี่ยวกับการ

ผลิตไฟฟ้า และธุรกิจสุขภาพ

และกลุ่มที่มีความสามารถในการปรับราคาต่ำา เป็นกลุ่ม

ที่ลักษณะสินค้ามีความจำาเป็นไม่สูงต่อการดำารงชีพ เช่น เสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย กระดาษและสิ่งพิมพ์ หรือเป็นกลุ่มที่มีสินค้าป้าย

ราคา เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค และเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงกลุ่ม

โทรคมนาคมท่ีราคาขายอยู่บนสัญญาระยะยาว เป็นต้น กลุ่มน้ีการ

ปรับราคาสินค้าอาจเป็นเรื่องที่ยากลำาบาก และอาจต้องใช้ช่วง

เวลาที่เหมาะสม รวมถึงควรใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นเจาะ

ตลาดบนที่มีกำาลังซื้อสูง 

ดังน้ัน ด้วยข้อจำากัดของการปรับราคา อาจกระทบอุตสาหกรรม 

ที่มีความจำาเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าจากต้นทุนทางตรงที่สูง เช่น 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มค้าปลีกค้าส่ง ผู้

ประกอบการกลุ่มน้ีควรเร่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่า 

เพิ่ม และเน้นตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เพื่อรักษาหรือเพิ่ม

พื้นที่กำาไรในช่วงที่ต้นทุนหลายด้านยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าปัจจัยที่กระทบต่อการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุม โดยเพราะ

ราคาพลังงาน ดังนั้นการใช้พลังงานอย่างประหยัดและถูกต้องจึง

มีความจำาเป็นที่ภาครัฐควรรณรงค์สร้างความเข้าใจกับประชาชน

อย่างยั่งยืนกันเสียที ไม่ใช่แบบเช้าชามเย็นชาม พอพลังงานแพง

ที่ก็รณรงค์กันที.

ดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง สำาหรับ 

‘บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)’ ที่งาน                               

นี้หัวเรือใหญ่อย่าง สิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัด                                     

การท่ัวไป นำาคณะผู้บริหารลงพ้ืนท่ีเชียงใหม่ ตรวจเย่ียมการดำาเนิน                                                                                        

งานของสำานักงานเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมมอบนโยบาย เป้า

หมาย และทิศทางขององค์กรในช่วง 

ครึ่งปีหลัง โดยกำาชับเข้มข้นว่า “ให้

สำานักงานเขตภาคเหนือตอนบนขยาย                                                       

บทบาท โดยเฉพาะการช่วยผู้ประกอบ 

การเอสเอ็มอี สู่การเป็นศูนย์ท่ีปรึกษา 

ทางการเงิน (บสย. F.A. Center) ให้

มีการทำางานเชิงรุก ลงพื้นที่และเป็น

พี่เลี้ยงให้คำาปรึกษาลูกค้าแบบตัวต่อ

ตัว แนะนำา ให้ความรู้ด้านการทำา

ธุรกิจ การบริหารจัดการ และข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา

หนี้แบบครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ 

“TCG Fast & First” รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจเอสเอ็มอี เพิ่ม

โอกาสการเข้าถึงสินเชื่อทุกมิติ!”.
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ต้นทุนพุ่งสินค้าทยอยขึ้นราคา
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ลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้รับการเลือกตั้งจากการเลือกตั้ง

ทั่วไป 24 มีนาคม 2562 และรวบรวมคะแนนเสียงในสภาผู้

แทนราษฎรได้สูงสุดจึงได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 

9 มิถุนายน 2562

ภายในเพียง 3 ปี พลเอกประยุทธ์ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วถึง 

4 ครั้ง รวมครั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ 

สรุปคือ อภิปราย “ถี่กว่าปีละครั้ง”

ครั้งแรก 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลาเพียงไม่ถึง 9 

เดือนหลังพลเอกประยุทธ์รับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ครั้งที่สอง 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 ห่างไปเพียง 1 ปี หลังการ

ระบาดหนักของโควิด-19 ทั่วโลกใหม่ๆ

ครั้งที่สาม 31 สิงหาคม-3 กันยายน 2564 ห่างไปเพียง 7 เดือน

และครั้งนี้ วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 ห่างเพียง 10 เดือนจาก

ครั้งที่ผ่านมา

คล้ายๆ ครั้งที่ผ่านๆ มา เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พูดเหมือน

โลกนี้ ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งๆ ที่โลกนี้เจอปัญหามากมาย ทั้งเรื่องการระบาด

ของโควิด-19 ประเทศต่างๆ มีคนติด-คนตายสูงมาก และเมืองไทยได้

รับการยกย่องโดยองค์การอนามัยโลกว่าไทยแก้ไขปัญหาได้ดีอันดับต้นๆ 

ของโลก นับเป็นแบบอย่างสำาหรับประเทศอื่นได้

หลายประเทศเร่งอัดฉีดเงินเข้าระบบ รัฐบาลทำาหน้าท่ีเป็นผู้จับจ่าย 

โดยต้องใช้วิธีเดียวกัน คือ “รัฐบาลต้องก่อหน้ี” เพราะประชาชนไม่สามารถ

ออกมาจับจ่ายได้เหมือนเดิม กำาลังซ้ือหดหาย การส่งออกก็ยากเพราะทุก

ประเทศมีปัญหาเหมือนกัน การท่องเท่ียวหายไปเลยท่ัวโลก การลงทุนย่อม

ชะลอตัวเพราะความไม่แน่นอนสูงมาก ใครจะกล้าเส่ียงลงทุน รัฐบาลจึง

เป็นเครื่องยนต์สุดท้ายใน 4 เครื่องท่ีจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ด้วยการจ่าย

เงินมากกว่าท่ีเก็บเข้ามา ก็คือต้องก่อหน้ี ใครท่ีวิจารณ์ว่ารัฐบาลก่อหน้ีมาก 

แสดงว่าไร้ปัญญาความรู้ ไม่เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ และไม่ควรค่าท่ีจะมา

ล้มรัฐบาลหวัง “เพื่อใคร” มาครองอำานาจแทนเลย

แม้ทุกประเทศต้องก่อหนี้ภาครัฐคล้ายๆ กันเช่นเดียวกับไทย 

อภิปรายไม่ไว้วางใจอีกแล้ว? ... อภิปรายอีกแล้ว?

หลายประเทศมียอดหนี้ต่อจีดีพีสูงมาก เช่น สหรัฐ 134% แคนาดา 

118% ฝรั่งเศส 115% สหราชอาณาจักร 103% ศรีลังกา 101% อินเดีย 

90% สปป.ลาว 82.6% แต่ตัวเลขล่าสุดของยอดหนี้ต่อจีดีพีของไทยก็ยัง

อยู่ที่ระดับ 60.17% เท่านั้น

และการใช้เงินกู้ก็ใช้ในการอัดฉีดอย่างชาญฉลาด เช่น โครงการ

คนละครึ่ง ก็ช่วยเร่งจับจ่าย สร้างกำาลังซื้อสินค้าได้ผลดี หลายกิจการทั้ง

ใหญ่เล็กจนถึงรากฐานของสังคมไทยได้รับการเยียวยา ลำาบากน้อยกว่าที่

อาจจะต้องเป็นหากรัฐบาลไม่ได้ดำาเนินการนโยบายสนับสนุนดีๆ

โครงการอย่าง “เที่ยวด้วยกัน” เป็นโครงการที่ชาญฉลาด เพราะ

ไทยมีทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ สำาหรับธุรกิจท่องเที่ยวมากมาย การ

เติมกำาลังซื้อในการท่องเที่ยว ทำาให้คนไทยได้ โอกาสเที่ยวดีๆ ราคาถูกลง 

และผู้ประกอบการได้รับการเยียวยาบรรเทาปัญหานักท่องเที่ยวเดินทาง

ข้ามประเทศไม่ได้ดังเดิมทั่วโลก

โครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” จากพรรคประชาธิปัตยก็์

ทำาได้ดีมาก ตามข่าววันท่ี 26 เมษายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การ

ส่งออกของไทยเดือนมีนาคม 2565 ขยายตัว 19.5% มีมูลค่า 28,859 

ล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่า “มูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในรอบ 30 ปี” นับ

ตั้งแต่มีการบันทึกสถิติการส่งออกตั้งแต่ปี 2534 ขณะที่การนำาเข้า 

ขยายตัว 18.0% มีมูลค่า 27,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ไทยได้

ดุลการค้า 1,459 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกที่ขยายตัวเป็นผลมาจาก

สินค้าสำาคัญ 3 หมวด ประกอบด้วย 1.สินค้าการเกษตร (ข้าว ขยาย

ตัว 53.9% ไก่แปรรูป ขยายตัว 6.6% มันสำาปะหลัง ขยายตัว 6.3%) 

2.สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และ 3.สินค้าอุตสาหกรรม มีการเติบโต

เป็นผลสำาเร็จเหนือโครงการ “จำานำาข้าว” ในทุกๆ ด้าน สนับสนุน

สินค้าเกษตรหลายประเภท ไม่บิดเบือนกลไกตลาดโลกเหมือนการรับ

จำานำาข้าวสูงกว่าราคาตลาด ทำาให้เกิดการเปลี่ยนอาชีพ พื้นที่เกษตรมา

ปลูกข้าวมากขึ้น ข้าวคุณภาพด้อยลง ปริมาณผลผลิตข้าวมากกว่าการ

ระบายมากขึ้นทุกปี จนโกดังเก็บข้าวไม่เพียงพอ เป็นข้าวเน่า ข้าวลม นั่ง

ร้าน ขายข้าวรัฐต่อรัฐปลอม ฯลฯ และในที่สุด คนไทยก็รู้ว่าเป้าหมาย

ใหญ่คือให้น้องสาวครองอำานาจ และออกกฎหมายคืนเงินโกงชาติให้พี่

ชาย ส่วนหนี้ประทวนชาวนาให้รอไปก่อน

และสงครามใหญ่ รัสเซีย-ยูเครน ก็นับเป็นสงครามครั้งรุนแรงที่มี

ความขัดแย้งมากที่สุดของโลกนับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกเริ่มมีการ

แบ่งข้าง นาโตกำาลังชนกับรัสเซีย จนสร้างความกังวลทั่วโลกว่าจะบาน

ปลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3 หรือไม่ และบัดนี้แม้ปัญหาการขาดความ

มั่นคงด้านสันติภาพยังจำากัดพื้นที่ แต่ก็ได้ทำาให้เกิดปัญหาการขาดความ

มั่นคงด้านพลังงาน และขาดความมั่นคงด้านอาหารไปแล้วทั่วโลก ราคา

น้ำามันยืนเหนือ 100 เหรียญฯ/บาร์เรลอย่างยาวนาน จนประเทศอย่าง 

ศรีลังกาต้องล้มละลาย สปป.ลาวเริ่มมีความเสี่ยง

ไทยมีสถานะที่ท้าทาย ทั้งพึ่งพาการท่องเที่ยวสูง ซึ่งถูกกระทบ

โดยตรงจากโควิด-19 และพึ่งพาการนำาเข้าน้ำามันสูงมาก แต่ก็ยัง

ประคองมาได้ การฉวยโอกาสสินค้าแพงเมื่อราคาน้ำามันโลกพุ่งสูงอย่าง

นี้ เป็นประเด็นไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นการแสดงความไร้ศักดิ์ศรี และ

คุณธรรม ชาวบ้านเดือดร้อนแน่กับน้ำามันแพง สินค้าแพง เพราะต้นทุน

ขนส่งแพง แต่ก็เป็นปัญหาที่ทั้งโลกเลี่ยงไม่ได้ แต่รัฐบาลไทยก็ได้ทุ่มเทลด

ปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหาเงินเฟ้อก็ยังหนักน้อยกว่าหลายๆ ประเทศ

ทั่วโลก การฉวยโอกาสปัญหาของโลก แต่ใส่ร้ายว่าเป็นปัญหาจากรัฐบาล

ไทย ก็สะท้อนการไร้ความรู้ ไร้ปัญญา หรือสะท้อนความไร้ค่าของนักการ

เมืองไร้สาระแท้จริงเท่านั้น

อภิปรายไม่ไว้วางใจอีกแล้ว...อภิปรายอีกแล้ว...ในทุกโอกาส...โดย

ปราศจากสาระความจริง ทำา “เพื่อใคร” ... และสรุปว่า “ก้าวไม่ไกล” เลย. 

ไทยทน

พ

เร่งเครื่องศูนย์ทดสอบยานยนต์

อัดงบเดินหน้าดันไทยฮับอาเซียน

บรรจง สุกรีฑา



นับตั้งแต่นักลงทุนต่างชาติมีการทยอยขายหุ้นออกในเดือน 

มิ.ย.2565 เป็นต้นมา ดัชนีตลาดหุ้นก็ค่อยๆ อ่อนตัวลงจากที่เคยอยู่

สูงกว่า 1,600 จุด กลับลดลงจนลงมาต่ำาสุดที่ 1,530 จุด ทำาให้นัก

เก็งกำาไรมองตลาดมาอยู่ในทางขาลง แต่มากลางสัปดาห์ของต้น

เดือน ก.ค.2565 นี้กลับพบว่านักลงทุนต่างชาติได้เปลี่ยนกลับมาซื้อ

หุ้นคืน ทำาให้ดัชนีตลาดก็ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นกัน โดยดัชนี

ตลาดเริ่มขยับปรับสูงขึ้น จนสามารถขึ้นมาอยู่เหนือ 1,550 จุดได้

อีกครั้ง แม้ว่าจะยังไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะเป็นการกลับมาซื้อจริงหรือ

ไม่ก็ตาม แต่เมื่อดูจากการพลิกกลับและโหมซื้ออย่างต่อเนื่องตลอด 

3 วันจนสิ้นสัปดาห์ ซื้อไปกว่า 5,800 ล้านบาท ก็ทำาให้ทิศทาง

ตลาดมีการเปลี่ยนไปจากเดิม แม้ดัชนีรายวันจะยังไม่บวกต่อเนื่อง

ทุกวันก็ตาม ก็เป็นธรรมดาของตลาดที่จะไม่มีความชัดเจนในระยะ

แรก ทำาให้นักลงทุนกลุ่มอื่นๆ ยังคงคิดว่าตลาดอยู่ในทางขาลง จึงมี

การขายออกมาทำาให้ดัชนียังถูกฉุดจากแรงขายอยู่บ้าง

อย่างไรก็ตาม การที่ดัชนีตลาดไม่ปรับสูงขึ้นมากและต่อเนื่อง

ทุกวัน กลับเป็นการดีกับการเข้าลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ เพราะ

จะได้ซื้อหุ้นในต้นทุนที่ยังต่ำาก็จูงใจให้ซื้อต่อได้อีก จุดนี้ในมุมมอง

ของนักเก็งกำาไรจะมองต่างกัน นักเก็งกำาไรจะให้ความสำาคัญกับ

การเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาหุ้นมากที่สุด ดังนั้นมักจะประเมิน

อย่างง่ายๆ ว่า หากมีการพลิกกลับมาซื้อหุ้นแล้วราคาหุ้นหรือดัชนี

ตลาดยังไม่สามารถปรับขึ้นได้มากทันที แสดงว่าแรงขายในตลาด

ยังมีอยู่มากก็จะยังสามารถกดราคาและดัชนีลงได้อีก ทำาให้นักเก็ง

กำาไรอาจมีการใช้วิธีการทำาชอร์ตเซลมากดดันตลาด แม้จะดูมีความ

เสี่ยงแต่ด้วยการคิดในด้านการเก็งกำาไรก็

ต้องเสี่ยง โดยหวังผลในทางบวก หากได้ผล

ก็เท่ากับเก็งกำาไรแล้วได้กำาไร แต่หากผิดคาด

ก็ต้องรับผลการขาดทุนไป

ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดอย่างนี้ ทำาให้

ตลาดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะขึ้นได้จริง

หรือไม่ แต่พิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมใน

ปัจจุบันที่เอื้อกับการลงทุนแล้ว มองว่าแม้

ตลาดยังไม่มีทิศทางชัดเจนก็ตาม แต่แนว

โน้มเป็นทางบวกได้มากกว่า เพราะเมื่อมี

การกลับมาลงทุนเท่ากับมีการเปลี่ยนความ

คิด ซึ่งเมื่อดูจากปัจจัยบวกที่เกิดมากขึ้น

ในประเทศทั้งการส่งออกที่ดี โรคระบาดที่

ชะลอตัว และการเปิดประเทศ ทำาให้ธุรกิจ

ท่องเที่ยวฟื้นตัวมาก มีผลดีกับธุรกิจต่างๆ 
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7เศรษฐกิจ

AMR มั่นใจรายได้ปี 65 ทะลุ 2 พันล้าน

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย 

หรือ AMR ผู้ดำาเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อ                                      

ระบบไอทีโซลูชัน เปิดเผยว่า แผนการดำาเนินงานในช่วงที่เหลือ

ของปีนี้ บริษัทยังมองหาโอกาสการขยายการลงทุนใหม่ๆ เพื่อ

สร้างนิวเอสเคิร์ฟในปี 2565 วางเป้าหมายรายได้ปี 65 อยู่ที่

ประมาณ 2,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 40% เทียบกับปีที่

ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเข้าซื้อกิจการ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคด้านพลังงาน-สิ่งแวดล้อม 

DITP ชวนร่วมเจรจาค้าออนไลน์เจาะอินเดีย

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้กำาหนดจัดโครงการเจรจา

การค้าสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้ โครงการผลักดันและส่ง

เสริมการค้าในตลาดเอเชียใต้ ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 

2565 ณ โรงแรม Amari ที่กรุงธากา บังกลาเทศ ผ่านรูปแบบ

ออนไลน์ โดยจะจัดให้มีการเจรจาการค้าออนไลน์ เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้สร้างเครือข่ายกับผู้นำาเข้าหรือนัก

ธุรกิจในบังกลาเทศ นอกจากนี้  ยังมีกำาหนดจัดโครงการ Thai 

Trade Expo 2022 ณ เมืองไฮเดอราบาด อินเดีย เพื่อจัดการ

เจรจาการค้าออนไลน์ และจัดนิทรรศการแสดงสินค้าไทย กำาหนด     

ไว้วันที่ 2-4 กันยายน 2565 โดยมีสินค้าเป้าหมาย ได้แก่ อาหาร

และเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องเขียน เครื่องใช้สำานักงาน 

แฟชั่น เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสปา วัสดุ

ก่อสร้าง อุตสาหกรรมหนัก ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ 

SMEs ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  สามารถสมัครได้ที่ 

ditpbd.activity@gmail.com 

ไปรษณีย์ชูบริการรับฝาก 24 ชม.

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำากัด เปิดเผยว่า ได้เดินหน้าพัฒนาบริการรับ

การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และขยายเวลาฝากส่งสิ่งของ

ให้ผู้ใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ณ ศูนย์ไปรษณีย์

ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ (EMS) ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมยกระดับการ

ให้บริการรับฝากสิ่งของโดยไม่ต้องออกจากบ้าน โดยผู้ใช้บริการ

สามารถทำาการนัดหมายในแอปพลิเคชัน Line ได้ตลอด 24 

ชั่วโมง 

NT โชว์สร้างสถานีเกตเวย์ดาวเทียม OneWeb คืบ

นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย

งานการตลาด บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT เปิดเผย

ความคืบหน้ากลุ่มธุรกิจดาวเทียมว่า NT ได้ดำาเนินการจัดสร้าง                                                                                 

สถานีเกตเวย์ในภูมิภาคอาเซียนสำาหรับ OneWeb เครือข่ายดาว 

เทียมบรอดแบนด์ระดับโลกจากประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นสถานี

เกตเวย์ภาคพื้นดินทำาหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายดาวเทียม 

OneWeb ซึ่งมีเป้าหมายให้บริการเครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม

วงโคจรต่ำาทั่วโลก และเป้าหมายให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาว 

เทียมครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

เปิดเดินรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์  

นายณรงค์ฤทธิ์ การิกาญจน์ นายสถานีรถไฟหาดใหญ่ 

เปิดเผยว่า เตรียมเปิดเดินขบวนรถไฟ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ 

วันละ 2 เที่ยว ค่าโดยสาร 50 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ในยุคน้ำามันแพง และส่งเสริมการท่องเที่ยวรถไฟไทยไปเชื่อมต่อ

รถไฟ KTM ที่สถานีปาดังเบซาร์มาเลเซีย เริ่ม 15 ก.ค.65 ให้

บริการวันละ 4 ขบวน ไปและกลับ 

ดันไทยฮับกัญชงอาเซียน
‘สุริยะ’ชูพืชเศรษฐกิจ-กางแผน5ปีสร้างรายได้2.5หมื่นล.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                           

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห                  

กรรม (อก.) เปิดเผยว่า อุตสาห                                   

กรรมกัญชงในตลาดโลกมีแนว                                     

โน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดด                                                  

ในนานาประเทศ อาทิ สหรัฐ 

อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

สหภาพยุโรป จีน รวมถึงญี่ปุ่น

และเกาหลีใต้ หลังจากเริ่มผ่อน

คลายกฎหมายเพื่อเปิดโอกาส

ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง

เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มากขึ้น โดยคาดว่ามูลค่าตลาด

อุตสาหกรรมทั่วโลกในปี 2563 

อยู่ที่ประมาณ 1.42 แสนล้าน

บาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 

22.4% ต่อปี และคาดว่าภายใน

ปี 2570 จะมีมูลค่าประมาณ 

5.58 แสนล้านบาท

ดังน้ัน กระทรวงอุตสาห                                   

กรรมจึงได้ผลักดันการพัฒนา                                 

อุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่ เชิง

พาณิชย์ และมอบหมายให้สำานัก 

งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)                               

จัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่

เชิงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจ

ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบ                       

เศรษฐกิจไทย ตลอดจนสร้าง

รายได้ให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพืช

กัญชงเชิงอุตสาหกรรมแห่งอา 

เซียนภายใน 5 ปี สร้างรายได้

ให้แก่ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 

25,000 ล้านบาท และสร้าง

รายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่

น้อยกว่า 20,000 บาทต่อไร่

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ                                          

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า 

การจัดทำาแผนปฏิบัติการด้าน

การพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญ

ชงสู่เชิงพาณิชย์ จะมุ่งเน้นการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพืช

กัญชง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ โดยมี                                     

มาตรการการ  4  มาตรการ                                                                

ได้แก่    1.มาตรการสนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่กัญชง                              

2.มาตรการส่งเสริมการผลิต 

และแปรรูปเชิงพาณิชย์ 3. 

มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด 

และ 4.มาตรการสร้างปัจจัย 

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาห 

กรรมกัญชง

“พืชกัญชงเป็นพืชที่ มี

ความสำาคัญในหลายประเทศ 

เนื่องจากสามารถนำามาใช้ประ 

โยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ราก ลำา 

ต้น เปลือก แกนใน ใบ ช่อ

ดอก และเมล็ด สามารถนำาไป

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้หลาย                                                          

ด้านมากกว่า 50,000 ผลิต 

ภัณฑ์” นายทองชัย กล่าว.

เร่งทางคู่นครปฐม-ชุมพร

ดีเดย์ปลาย65เปิดบริการ 

อย่างมาก ทำาให้สามารถคาดหวังว่าปี 2565 นี้ธุรกิจจะกลับมามี

กำาไรเพิ่มมากกว่าเดิม ดังนั้นหากนักลงทุนต่างชาติยังมีการซื้อหุ้น

อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำาให้ตลาดมีการปรับขึ้นได้ โดยจะมีการเคลื่อน

ตัวในลักษนะ Side Way Up จึงมองเป็นจังหวะที่ดีกับการลงทุนใน

ระยะต่อไป.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

TOP ความผันผวนของราคาน้ำามันในตลาดโลกยังกดดัน

ราคาหุ้นน้ำามันให้ผันผวนสูงตามไปด้วย ซึ่งก็เป็นการประเมินกับ

ผลประกอบการของธุรกิจในทางลบ แต่พิจารณาจากการแกว่งตัว

ของราคาน้ำามันในตลาดโลก จะพบว่าไม่ได้มีทิศทางหรือแนวโน้ม

ในทางลบ เป็นเพียงการแกว่งตัวขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดเวลา จึงไม่มี

ผลลบกับธุรกิจน้ำามัน และเมื่อดูราคาน้ำามันที่ยังผันผวนและแกว่ง

ตัวอยู่ระดับสูง ทำาให้มองธุรกิจน้ำามันจะยังคงมีผลประกอบการที่ดี

ได้ต่อไป

เมื่อมาดูท่ี TOP จะพบว่ายังคงมีผลการดำาเนินงานท่ีดี แม้

ราคาน้ำามันจะผันผวนมากก็ตาม จากปีก่อน (2564) ท่ีธุรกิจกลับมา

มีกำาไรสูงข้ึนมากก็ตาม มาต้นปี 2565 น้ี ยังคงพบว่า TOP ทำากำาไร

ได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสแรกปี 2565 สามารถทำากำาไรได้แล้ว

ถึง 7,182.67 ล้านบาท กำาไรเพ่ิมจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาก

ถึง 113.77% แสดงถึงแนวโน้มธุรกิจยังจะมีกำาไรสูง จึงคาดว่าในปี 

2565 น้ี  TOP น่าจะทำากำาไรได้ถึง 2 หมื่นล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้น

ท่ี 9.80 บาท ดังน้ันเมื่อมาประเมินราคาหุ้นด้วยค่าพีอีแค่ 10 เท่า จะ

ได้ราคาท่ี 98 บาท แต่กลับพบว่าการซ้ือขายในตลาดยังอยู่แค่ 51.25 

บาท เท่ากับยังมี up side ได้อีกมากถึง 91.22% ส่วนเงินปันผลก็

คงจะได้ประมาณ 5.85% ดูอย่างน้ีก็เกินความคุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว 

และท่ีไม่ควรมองข้ามคือ TOP ปัจจุบันมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีท่ีอยู่สูง 

62.36 บาท เป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าราคาหุ้นในตลาดมากกว่า 21% เท่ากับ

ยืนยันชัดเจนว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำาเกินจริงมาก จึงน่าลงทุน

KTB การที่ตลาดอ่อนตัวลงเกิดจากการขายหุ้นบลู

ชิปในตลาด ซึ่งหุ้นบลูชิปในตลาดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ

พลังงาน ธนาคารและไอซีทีเป็นหลัก ดังนั้นในช่วงตลาดอ่อน

ตัว ราคาหุ้นเหล่านี้จะถูกขาย จึงพบว่าในช่วงที่ผ่านมาหุ้น

ธนาคารก็ถูกขายทำาให้ราคาลดลง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าราคาหุ้น

ธนาคารมีการปรับตัวสูงขึ้นมาแล้ว ก็เป็นธรรมดาของการเก็ง

กำาไร เมื่อมีการไล่ราคาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็จะมีการขายทำา

กำาไรออกมา ซึ่งในมุมของการเก็งกำาไรคือการจบแต่ละรอบ

นั่นเอง แต่ในแง่ของการคิดด้านพื้นฐานกลับมองว่าไม่สมเหตุ

สมผล เพราะหุ้นหลายตัวที่แม้จะมีราคาสูงก็ตาม แต่ราคาก็

ยังต่ำากว่าความเป็นจริงอยู่มากได้ เพราะเป็นการปรับขึ้นจาก

ฐานราคาเดิมที่ต่ำากว่าพื้นฐานนั่นเอง นอกจากนี้การปรับขึ้น

ของราคาหุ้นอาจต่ำาหรือน้อยกว่าพื้นฐานใหม่ที่ดีขึ้น นั่นทำาให้

ราคาหุ้นยังขึ้นไม่สอดคล้องกับพื้นฐานที่ดีขึ้น 

ดูอย่าง KTB นักลงทุนอาจคิดว่าราคาปัจจุบันขึ้นมา

มากแล้ว นั่นเป็นการ

คิดจากราคาต่ำาๆ ที่เคย

อยู่ระดับ 10 บาท มา

ปัจจุบันราคาปรับขึ้นมา

อยู่ระดับ 14.90 บาท จึง

คิดว่าขึ้นมามากก็บอกได้

เลยว่าราคาที่เคยต่ำาที่ 10 

บาท ก็เป็นราคาที่ต่ำาเกิน

จริงอยู่มาก เพราะดูจาก

พื้นฐานเดิมราคาไม่ควร

ต่ำากว่า 12 บาท แสดงว่า

ฐานราคาที่ต่ำาไม่เหมาะ

ที่จะนำามาประเมิน และ

มาปี 2565 นี้ดูจากผลกำาไรไตรมาสแรกที่ KTB ทำาได้ 8,780.33 

ล้านบาท ประเมินได้ว่าตลอดปีคงจะทำากำาไรได้กว่า 3 หมื่นล้าน

บาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 2.15 บาท เมื่อมาประเมินราคาด้วยค่า

พีอีแค่ 10 เท่า ยังได้คำาตอบว่าราคาควรยืน 21.50 บาท แต่ราคา

ในตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 14.90 บาท ก็ยังมี up side ได้อีก 44.3% 

ส่วนเงินปันผลก็น่าจะได้ระดับ 4.56% จึงยังลงทุนได้ดี ใครที่กลัว

ว่าราคาหุ้นในตลาดสูงให้กลับไปดูมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ KTB ที่

ปัจจุบันอยู่ที่ 25.86 บาท เห็นได้ชัดเจนมากว่าราคาหุ้นในตลาดยัง

ต่ำาเกินจริงมาก

PSL ธุรกิจขนส่งทางเรือนับเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงมาก 

และเป็นการพลิกของธุรกิจจากที่เคยขาดทุนมาก กลับมามีกำาไรสูง

มากเป็นผลมาจากการส่งออกของไทยที่ดีมากนั่นเอง ประกอบกับ

การเกิดโรคระบาดหนัก ทำาให้การขนส่งด้านอื่นๆ ได้รับความสนใจ

น้อยกลับมานิยมใช้บริการการขนส่งทางเรืออย่างมาก ทำาให้ธุรกิจ

เหล่านี้มีผลกำาไรเพิ่มอย่างก้าวกระโดด ดูอย่าง PSL ในปี 2563 ยัง

มีผลประกอบการขาดทุนมากถึง 1,294.86 ล้านบาท แต่มาปี 2564 

ปีกลายกลับพลิกกลับมามีกำาไรสูงถึง 4,474.93 ล้านบาท เรียกว่า

พลิกจากหน้ามือไปเป็นหลังมือทีเดียว ก็อาจจะทำาให้คิดว่าคงจะทำา

กำาไรเพิ่มมากกว่านี้ ไม่ได้ แต่เมื่อมาดูผลประกอบการเมื่อต้นปี 2565 

นี้ ไตรมาสแรก PSL ก็ทำากำาไรได้สูงถึง 1,293.92 ล้านบาท กำาไร

เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 244.74% เท่ากับบอกให้รู้ว่า

ปี 2565 นี้ PSL ยังจะมีกำาไรสูงกว่าปีก่อนได้มาก แต่ในที่นี้แม้จะ

ประเมินในระดับต่ำามากๆ โดยให้กำาไรอยู่ใกล้เคียงปีก่อน เท่ากับจะ

ยังมีกำาไรต่อหุ้นประมาณ 2.90 บาท เมื่อมาประเมินราคาด้วยพีอี 

10 เท่า จะได้ราคาที่ 29 บาท แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 18.20 บาท 

ก็จะมี up side ได้อีก 59.34%  ส่วนเงินปันผลจะได้อย่างน้อยๆ ใน

ระดับกว่า 8% ด้วย ทำาให้ PSL ยังเป็นหุ้นที่สามารถเลือกลงทุนได้

คุ้มค่าอีกตัวหนึ่ง และควรถือลงทุนระยะยาวมากกว่าระยะสั้น.

  

ไทยโพสต์ • สุริยะดันแผนพัฒนาอุตฯ กัญชง ตั้งเป้าเป็นศูนย์ 

กลางแห่งอาเซียนภายใน 5 ปี สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการมาก 

กว่า 25,000 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น 

20,000 บาทต่อไร่

กลับมา Side Way Up

IRPCเดินเกม

ผุดนวัตกรรม

ลด‘คาร์บอน’

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

8/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,044.52 4,648.85 -1,604.34
 4,907.15 4,684.82 +222.33
 29,813.04 28,104.02 +1,709.03
 16,816.35 17,143.37 -327.02

54,581.06
-4.50

1,557.87
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.55 36.28
ยูโร 35.89 37.00
ปอนดสเตอรลิง 42.34 43.93
เยน (100 เยน) 26.04 27.15
หยวนจีน 5.05 5.45
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,700 29,800
ทองรูปพรรณ 29,167 30,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เปิดโครงการ • นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และนายถนัดพล ดุละลัมพะ ผู้

จัดการส่วนกลยุทธ์การตลาด บมจ.ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก หรือโออาร์ ร่วมเปิดโครงการพื้นที่

ปันสุข ณ พีทีที สเตชั่น โดยจัดจำาหน่ายข้าวสารถุงขนาด 5 กิโลกรัม ในราคาพิเศษ เพื่อเพิ่มช่อง

ทางการจัดจำาหน่ายให้เกษตรกรและช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนที่มาใช้บริการพีทีที สเตชั่น 

เริ่มเปิดจำาหน่ายตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2565 ที่ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการ จำานวน 784 

สาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1365 Contact Center หรือ www.pttor.

com.

ไทยโพสต์ • นายพยม บุญยัง                          

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                         

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหา 

ชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า IRPC                       

พร้อมให้การสนับสนุนสร้างเทค     

โนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำามา

ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนของ

ภาคธุรกิจ ผลักดันประเทศไทย

ให้บรรลุเป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

(net zero emission) ในปี 2065 

โดย IRPC วางแผนไว้ ดังนี้ 

ภายในปี 2030 ลดการปล่อย

คาร์บอนลง 20% จากที่ปล่อย

ในปัจจุบัน หรือประมาณ 0.83 

ล้านตันต่อปี จากนั้นมุ่งสู่องค์กร

ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ภายใน

ปี 2050 และไปให้ถึง net zero 

ในปี 2060

ด้านนายอนุชา สมจิตร

ชอบ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ ไออาร์พีซี  กล่าวถึง                                      

วัตถุประสงค์ของ IRPC ในการ                                            

เข้ามาร่วมสนับสนุน “Decarbonize 

Thailand Startup Sandbox” 

หรือ DTS ว่า IRPC ต้องการยืน     

ยันเจตนารมณ์การขับเคลื่อน

กลยุทธ์ในการดำาเนินการพร้อม

มุ่งไปสู่ net zero emission รวม                     

ทั้ งร่วมขับเคลื่อนสตาร์ทอัป

และแสวงหาธุรกิจใหม่ที่ เน้น

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกี่ยวกับการลดคาร์บอน เสริม

สร้างประสบการณ์ให้สตาร์ทอัป                                            

เพื่อเข้ามาสู่ระบบนิเวศ (Ecosy-                                            

stem) เพราะแม้ว่า IRPC จะ

ผลิตได้เอง แต่ก็ต้องมีการนำาเข้า 

มาด้วย

โดยมองว่าคนรุ่นใหม่จะ                                          

มาช่วยเปิดมุมมองใหม่ ทำาให้

องค์กรได้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

รวมถึงวิธีการใหม่ๆ ในการนำา

มาใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

การลดคาร์บอน ท้ายที่สุด IRPC 

คิดว่าการทำางานที่มีความร่วม

มือกันเป็นสิ่งสำาคัญ ทำาให้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อผลักดัน

เรื่องของการลดคาร์บอนให้เร็ว

ที่สุด.

ไทยโพสต์ • รฟท.กางไทม์ไลน์

ความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายใต้ 

“นครปฐม-ชุมพร”งานพุ่งสัญญา 

3 เสร็จ 100% เปิดให้บริการบาง

ช่วงสิ้นปี 65 ให้บริการทั้งเส้น

ทางปลายปี 66 ช่วยย่นระยะ

เวลาเดินทางลงใต้เร็วขึ้น 

รายงานข่าวจากการรถ 

ไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิด

เผยถึงความคืบหน้าโครงการ

รถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-

ชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร 

(กม.) ปัจจุบันภาพรวมของผล

การดำาเนินโครงการคืบหน้า 

99.98% คาดว่าจะสามารถเปิด

ให้บริการการเดินรถทางคู่สาย

ใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร ได้บาง

ช่วง (เขาเต่า-ประจวบคีรีขันธ์) 

โดยเฉพาะเส้นทางท่ีมีระบบอาณัติ 

สัญญาณเท่านั้น โดยใช้ระบบ

การเดินรถแบบกึ่งอัตโนมัติ โดย

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้                                    

มีการคืนทางเดินรถให้แก่ประ 

ชาชน และจะเปิดให้บริการได้

ภายในสิ้นปี 2565 และจะเปิด

ให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2565 

โดยจะเปิดให้บริการทั้ ง เส้น

ปลายปี 2566 

สำาหรับความคืบหน้าโครง 

การทั้ง 6 สัญญา แบ่งเป็นงาน

โยธาและระบบราง 5 สัญญา 

วงเงินรวม 33,982 ล้านบาท 

และสัญญาจ้างงานระบบอาณัติ

สัญญาณฯ 1 สัญญา วงเงินรวม 

6,210 ล้านบาท ดังนี้ 1.ช่วง                                                 

นครปฐม-หนองปลาไหล คืบ                                                     

หน้า 96.507% 2.ช่วงหนองปลา 

ไหล-หัวหิน คืบหน้า 94.908%                                                      

3.ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ แล้ว                                                                       

เสร็จ 100% 4.ช่วงประจวบ 

คีรีขันธ์-บางสะพานน้อย คืบ                                                            

หน้า 86.415% 5.ช่วงบางสะพาน 

น้อย-ชุมพร คืบหน้า 89.175% 

และ 6.สัญญาจัดหาและติดตั้ง

ระบบอาณัติสัญญาณ คืบหน้า 

30.472%  

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะ

น้ีแผนงานมีความคืบหน้าเป็นไป

ตามเป้า โดยในส่วนของโครงการ

ดังกล่าวเป็นการเดินรถคู่แบบ 

อัตโนมัติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ทดสอบการเดินรถในส่วนของ

สัญญาท่ี 3 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

ก่อนท่ีจะเปิดให้บริการ เมื่อแล้ว

เสร็จจะทำาให้การเดินรถไฟใช้ระยะ                                                   

เวลาท่ีส้ันลง จากต้นทางกรุงเทพฯ 

มายังสถานีหัวหินเร็วข้ึน จากเดิม

ใช้เวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง เหลือ

ประมาณ 2 ช่ัวโมงคร่ึง โดยไม่

ต้องรอทางหลีกรถไฟ.  
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



และโตเบโก เพื่อนร่วมซ้อมของจายในศูนย์ฝึกจักรยานโลก เร่ง

ความเร็วทำาเกมทันทีหลังจากที่รถนำาออกจากลู่ จายเกาะล้อติด

ไปตลอดจนกระทั่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 2 หลังจากครบ 6 รอบ

ด้วยความเร็วสูงกว่า 75 กม.ต่อชั่วโมง ส่วนแชมป์ตกเป็นของ 

พอล นิโคลัส และอันดับ 3 แซม ดากิน จากนิวซีแลนด์ สร้าง

ประวัติศาสตร์อีกหน้าของจักรยานลู่ไทย ด้วยการเป็นนักกีฬา

ไทยรายแรกที่ขึ้นสู่โพเดียมในรายการระดับโลก “ยูซีไอ แทร็ก 

เนชั่นส์คัพ” เก็บคะแนนสะสม 720 คะแนน เพิ่มโอกาสลุ้น

โควตาไปโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุง

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส อีกหนึ่งก้าว

ภายหลังจบการแข่งขัน จาย 

กล่าวว่าเกมในแต่ละรอบกว่าจะผ่าน

ได้ยากมาก เนื่องจากนักปั่นแต่ละ

คนมีพัฒนาการด้านความเร็วและ

ความแข็งแกร่งขึ้นมาก ในแต่ละฮีต

ไม่สามารถผ่อนแรงลดความเร็ว 

และในบางฮีตความเร็วเข้าเส้นชัย

สูง 80 กม. ต่อชั่วโมง และในรอบ

ปี 2022 ที่เหลืออยู่จะต้องเร่งเก็บ

คะแนนในรายการแข่งขันนานาชาติ 

ซึ่งคาดว่าน่าจะเดินทางไปแข่งขันที่

ประเทศญี่ปุ่น และรายการแทร็กเอ

เชียคัพ 2022 ที่ประเทศไทย รวมถึง

บางรายการในยุโรปเพื่อรักษาโอกาส

เข้าร่วมการแข่งขันรายการจักรยาน

ประเภทลู่ ชิงแชมป์โลก 2022 ที่ประเทศฝรั่งเศส ในเดือน

ตุลาคม อีกทั้งยังจะต้องรักษาความฟิตสำาหรับฤดูกาล 2023 ที่

เป็นช่วงสำาคัญสำาหรับการลุ้นโควตา “ปารีสเกมส์” ไปจนถึงเดือน

เมษายน 2024.
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9กีฬา

‘ฐานทัพ-กฤติน-พัณณิน’ สุดฮอตลุ้นแชมป์ปท. 

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 82 ประจำาปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา 

เป็นรอบรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว “แซค” ฐานทัพ สุขสำาราญ 

หนุ่มลพบุรี ดีกรีทีมชาติไทย เหรียญทองทีมชายในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 

31 มือ 4 ของไทย และเป็นเต็ง 1 ของรายการ เล่นตามมาตรฐาน

ของตัวเองชนะ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ หนุ่ม กทม. มือ 8 ของไทย และ

มือวาง 3 ได้ 2 เซตรวด 7-5 และ 6-3 ฐานทัพเข้าชิงชนะเลิศกับ 

“ก็อต” กฤติน โกยกุล หนุ่มพังงา มือ 17 ของไทย และมือวาง 9 ที่

ตัดเชือกชนะ ธนเพชร ฉันทะ มือ 9 ของไทย และมือวาง 4 จาก

ประจวบคีรีขันธ์ 2-0 เซต 6-3, 7-6 ไทเบรก 8-6 นอกจากนี้ฐานทัพ

ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศในประเภทชายคู่ หลังคู่กับ ปรัชญา อิสโร 

จากสงขลา เหรียญทองทีมชายในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เอาชนะ ธน

เพชร ฉันทะ และศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย จากภูเก็ต 2-0 เซต 6-0, 6-1 โดย

ฐานทัพและปรัชญาจะชิงชนะเลิศกับ กฤติน โกยกุล และจิรัฏฐ์ นวสิริ

สมบูรณ์ ที่ชนะ ไมเคิล มัธยมจันทร์ และอนพัช ทิมางกูร จาก กทม. 

ทั้งคู่ 2-1 เซต 5-7, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 โดยกฤตินเป็นนัก

เทนนิสอีกรายที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่เช่นกัน 

ด้านประเภทหญิงเดี่ยว “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักเทนนิสจาก

ขอนแก่น มือวาง 2 ของรายการ และมือ 4 ของไทย ที่คว้ามาแล้ว 2 

เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ตัดเชือกชนะ ชมภู่

ทิพย์ จันดาเขต มือวาง 4 และมือ 12 ของไทยจากนนทบุรี 2-0 เซต 

7-5 และ 6-1 พัชรินทร์ฉลุยสู่รอบชิงฯ พบกับ “แน็ต” พัณณิน โควา

พิทักษ์เทศ เต็ง 1 ของรายการ มือ 3 ของไทยจากฉะเชิงเทรา ที่ชนะ 

ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ มือวาง 11 และมือ 24 ของไทย จากปทุมธานี 2-0 

เซต 6-3 และ 7-5 

สวีเดนถล่มไทย 20 ต่อ 1 ฟลอร์บอลเวิลด์เกมส์ 

อเมริกา • การแข่งขันฟลอร์บอลชายในกีฬาเวิลด์เกมส์ 2022 ที่เบอร์

มิงแฮมเจฟเฟอร์สันคอนเวนชั่นคอมเพล็กซ์ เมื่อเช้าวันเสาร์ ซึ่งตรง

กับเวลา 21.30 น. ตามเวลาของไทย ทีมไทย แชมป์เอเชียและโอเชีย

เนีย ลงสนามนัดที่ 2 พบกับสวีเดน แชมป์เก่า ทีมอันดับ 1 ของโลก 

ซึ่งเป็นการได้เจอกันเป็นครั้งแรกของทีมฟลอร์บอล 2 ชาตินี้ ปรากฏ

ว่าสวีเดนซึ่งสูงใหญ่กว่าผู้เล่นไทยทั้งหมด อาศัยความเร็ว ความคล่อง

ตัว และความแม่นยำาในการทำาประตู เป็นฝ่ายบุกทำาประตูอย่างไม่รา

มือถึง 20 ประตู ส่วนทีมไทยซึ่งสู้แรงปะทะไม่ได้ และมีท่าทีอ่อนล้า

จากการปะทะกันในเกมบ่อยๆ แต่ก็ยังตีไข่แตกได้จาก อิริก สเตฟาน 

ซิมอน โยฮันซอน นักกีฬาลูกครึ่งไทย-สวีเดน จนนาทีที่ 6 ของพีเรียด 

2 ซึ่งทำาให้ซิมอนได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของไทยในนัดนี้ด้วย หลัง

การแข่งขัน เคนเน็ธ โก๊ะบุนฮ็อก โค้ชทีมไทยยอมรับว่าฝีมือของทีม

ไทยยังห่างชั้นกับเบอร์ 1 ของโลกมาก แต่การได้มาเจอกันครั้งแรกนี้ 

ทำาให้เราได้เรียนรู้จากสวีเดนอย่างมากมายว่าเขามีดีอะไร เรายังต้อง

เพิ่มเติมอะไรเพื่อพัฒนาอนาคตของทีมไทยต่อไป และต้องชมสปิริต

นักสู้ของไทยที่พยายามสู้อย่างไม่ย่อท้อ แม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการ

ได้พักไม่ถึง 20 ชม.หลังแข่งนัดแรกก็ตาม

เปตองพร้อมลุย ‘เวิลด์ เกมส์ 2022’ ที่อเมริกา

กรุงเทพฯ • นายสุนชัย คำานูญเศรษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาเปตอง

แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า การแข่งขัน

เปตอง “เวิลด์ เกมส์” ครั้งที่ 11 ที่เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐอลาบามา 

สหรัฐอเมริกา วันที่ 12-13 ก.ค.2565 ซึ่งมีการชิงชัยกันทั้งหมด 2 

ประเภทคือ หญิงคู่และซูตติ้งหญิง โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำานวน 

8 ประเทศ ประกอบด้วย เดนมาร์ก เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยียม 

แคนาดา กัมพูชา ไทย และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพ สำาหรับทีมไทยได้

สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ในฐานะแชมป์โลก 2019 หญิงคู่ ที่อามีเนีย, 

แชมป์โลก 2019 ทีมหญิง 3 คน ที่กัมพูชา และแชมป์โลก 2021 ทีม

หญิง 3 คน ที่สเปน ซึ่งในการเดินทางของนักกีฬา โดยสายการบินกา

ตาร์แอร์เวย์ QR837 จากสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 

ก.ค. เวลา 0.2.30 น. ไปยังกรุงโดฮา กาตาร์ มุ่งสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย 

สหรัฐอเมริกา และถึงเมืองเบอร์มิงแฮม สหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าวัน

ที่ 10 ก.ค. เวลา 09.30 น. ตามเวลาไทย และที่สหรัฐอเมริกาเวลา

ช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง โดยใช้เวลาการเดินทางทั้งหมดประมาณ 30 

ชั่วโมง สำาหรับรายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย “ต่าย” ร.ท.หญิงพันธ์ทิพา 

วงศ์ชูเวช “ฝ้าย” จ.อ.หญิงนันทวัน เฟื่องสนิท ดีกรีแชมป์โลก 2019 

หญิงคู่ ที่อามีเนีย, แชมป์โลก 2019 ทีมหญิง 3 คน ที่กัมพูชา, แชมป์

โลก 2021 ทีมหญิง 3 คน ที่สเปน และยังเป็นแชมป์เก่าหญิงคู่ “เวิลด์ 

เกมส์ 2017” ที่โปแลนด์ และมี “โค้ชเชอรี่” พล.ต.ต.หญิงฤชุมน วิชัย

ดิษฐ เป็นผู้ฝึกสอน. 

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี

เมมเบอร์ รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และ

นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ กล่าว

ว่า สหพันธ์แบดมินตันโลกแสดงให้เห็นอีกครั้งว่ายัง

คงเป็นผู้นำาในการบริหารงาน เมื่อถูกจัดให้อยู่ในแถว

หน้าร่วมกับสหพันธ์กีฬานานาชาติอีก 6 แห่ง ในการ

ประเมินผลการทำางานของสหพันธ์กีฬานานาชาติ 

ครั้งที่ 4 ระหว่างปี 2021-2022 ที่ดำาเนินการโดย

สมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติ โอลิมปิกฤดูร้อน 

(ASOIF) ซึ่งดูแลสหพันธ์กีฬานานาชาติ ในกลุ่มกีฬา

โอลิมปิกฤดูร้อน

สหพันธ์แบดมินตันโลกถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 3 จากการ

จัดอันดับครั้งล่าสุด ได้ไป 181 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 

หัวหมาก • “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า 

จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ประสานกับศูนย์ฝึกจักรยาน

โลก (WCC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในการส่ง “ทีเจ” จาย อังค์

สุธาสาวิทย์ นักปั่นทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง

อยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก ไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่รายการ 

“ทิสซอต ยูซีไอ แทร็ก เนชั่นส์คัพ 2022” สนามที่ 3 ที่เมืองคาลี 

ประเทศโคลอมเบีย ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม จาย อังค์สุธา

สาวิทย์ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนัก

ปั่นสายเลือดไทยรายแรกที่ขึ้นโพเดียม

ในรายการระดับโลก

สำาหรับการแข่งขันรายการ

นี้ จายลงแข่งขันรอบแรก ฮีตที่ 5 

จากทั้งหมด 6 ฮีต ผลปรากฏว่าเข้า

เส้นชัยเป็นอันดับ 2 โดยมี พอล นิ

โคลัส จากประเทศตรินิแดดและ

โตเบโกเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ทำา

ให้จายต้องไปแข่งขันในรอบแก้ตัว 

เนื่องจากจะคัดเพียงคนเดียวจาก

แต่ละฮีตเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่ง

ในการแข่งขันรอบแก้ตัว จายลงชิง

ชัยในฮีตที่ 5 จากทั้งหมด 6 ฮีตเช่น

เดียวกัน ผลปรากฏว่าเข้าเส้นชัย

เป็นคนแรก ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะ

เลิศ ซึ่งจายก็ไม่ได้ทำาให้กองเชียร์ผิด

หวัง ผ่านเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 3 ในฮีตที่ 1 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

สำาเร็จ

ในรอบชิงชนะเลิศ ทีเจซึ่งออกสตาร์ทเป็นคนที่ 2 ไม่

ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเมื่อ พอล นิโคลัส นักปั่นจากตรินิแดด

ลอนดอน • เยเลนา รีบาคินา สาวที่เกิดในรัสเซียพลิกสถานการณ์

จากที่ตกเป็นรองในเซตแรกกลับมาชนะ ออนส์ ยาเบอร์ คว้าแชมป์

หญิงเดี่ยวเทนนิสวิมเบิลดัน พร้อมปฏิเสธโอกาสที่นักเทนนิสสาว

หมายเลข 2 ของโลกจากตูนิเซียที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการ

เทนนิสแอฟริกา

แมตช์ชิงชนะเลิศ ออนส์ ยาเบอร์ส เป็นฝ่ายเริ่มต้นได้ดีกว่า 

แต่รีบาคินา มือวางอันดับ 17 ของรายการเริ่มตั้งหลักได้ และหลัง

จากเสียเซตแรกไป เธอเสียไปอีกเพียง 4 เกมเท่านั้น ก่อนชนะไป 

3-6, 6-2, 6-2 

นักเทนนิสจากรัสเซียและเบลารุสนั้นถูกห้ามแข่งขันในศึก

วิมเบิลดันปีนี้ เนื่องจากการส่งทหารเข้าไปบุกยูเครนของรัสเซีย แต่

รีบาคินาถึงแม้เธอจะเกิดในรัสเซีย แต่ลงเล่นได้เนื่องจากเปลี่ยน

สัญชาติไปเป็นคาซัคสถานเมื่อปี 2018

รีบาคินา สาววัย 23 ปี ที่ก่อนหน้านี้ผลงานในรายการระดับ 

แกรนด์สแลมเธอไม่เคยผ่านไปไกลกว่ารอบก่อนรองชนะเลิศ ยอมรับ

ว่าเธอตื่นเต้นมากทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขันในเซ็นเตอร์คอร์ต

“ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะผ่านเข้ามาเล่นในสัปดาห์ที่ 2 

ของแกรนด์สแลมอย่างวิมเบิลดัน”  รีบาคินากล่าว “การคว้าแชมป์มา

ครองได้สำาเร็จเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าตอนนี้ฉัน

รู้สึกอย่างไร”

รีบาคินา สาวเจ้าของความสูง 184 เซนติเมตร มืออันดับ 23 

ของโลก จบแมตช์ด้วยการเสิร์ฟไป 4 เอซ ที่ทำาให้เธอเสิร์ฟเอซมาก

ที่สุดในวิมเบิลดันหนนี้ด้วยสถิติ 53 ครั้ง โดยในแมตช์ชิงเธอยิงไป 29 

วินเนอร์ และตีเสียเอง 33 อันเฟอร์ซเออร์เรอร์

แชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันคนล่าสุดถูกถามในการแถลงข่าว

หลังจบแมตช์ว่าทางรัสเซียจะฉวยโอกาสจากชัยชนะในแกรนด์สแลม

ครั้งนี้ของเธอหรือไม่

“ฉันลงเล่นในนามคาซัคสถานมายาวนานมากแล้ว” รีบาคินา

กล่าว “ฉันลงเล่นในนามทีมชาติคาซัคสถานในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ของโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งนั่นเหมือนฝันที่เป็นความจริง”

“ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ฉันหมายถึงมันอาจ

จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ฉันคงไม่สามารถไปทำาอะไรได้”

อย่างไรก็ตาม ชามิล ทาร์พิสเชฟ ประธานสหพันธ์เทนนิส

ของรัสเซียออกมายกย่องชัยชนะของริคาบินา ว่าเป็นชัยชนะของ

รัสเซีย โดยระบุว่าเป็นผลผลิตของเรา “เยี่ยมมากริบาคินา เราชนะ

วิมเบิลดัน”  ทาร์พิสเชฟกล่าวกับสำานักข่าวรัสเซีย

ทางด้าน ออนส์ ยาเบอร์ ที่เป็นสาวอาหรับรายแรกที่เข้าชิง             

แกรนด์สแลมและลุ้นที่จะเป็นนักเทนนิสหญิงจากแอฟริกาคนแรกที่ชนะ

รายการเมเจอร์ ซึ่งสาวที่ได้ชื่อว่า “รัฐมนตรีแห่งความสุข” เนื่องจากรอย

ยิ้มที่เธอมีเสมอบอกว่าเธอทำาเต็มที่แล้วกับการเล่นที่ออลอิงแลนด์คลับ

“แน่นอนว่าฉันเดินออกจากสนามด้วยความสุข ด้วยรอยยิ้ม 

และเป็นยิ้มที่มีความสุขจริงๆ” ยาเบอร์กล่าว “สำาหรับฉันแล้วเทนนิส

ก็เป็นกีฬา สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือฉันต้องรู้สึกดีกับตัวเองให้ได้”.

คะแนน โดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับสหพันธ์กีฬานานาชาติชั้นนำาของโลก

อย่าง กรีฑา จักรยาน ขี่ม้า ฟุตบอล รักบี้ และเทนนิส ขณะเดียวกัน

กรุงเทพฯ • “หงส์แดง” ขนชุดใหญ่มาประเทศไทยตามนัด นำาโดย

เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือคนสำาคัญของลิเวอร์พูล พร้อมนักเตะคน

สำาคัญ ฟาน ไดค์, อลิสซอน เบ็กเกอร์ ผู้รักษาประตู โมฮาเหม็ด ซา

ลาห์ ดาวยิงคนสำาคัญ เพื่อทำาศึก “แดงเดือด” The Match กับ

แมนฯ ยูไนเต็ด 12 กรกฎาคมนี้ ที่สนามราชมังคลาฯ 

ความเคลื่อนไหวศึก “แดงเดือด” นัดประวัติศาสตร์ใน

ประเทศไทย “THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” ในวัน

อังคารที่ 12 กรกฎาคม เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน 

ระหว่าง “ผีแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด พบกับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูลนั้น  

หลังจากทัพนักเตะ “ปีศาจแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด เดินทางมาถึง

ประเทศไทยเมื่อช่วงสายๆ วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ สนามบิน

ดอนเมือง นำาทัพมาโดย เทน ฮาก กุนซือคนใหม่ของทีมผีแดง 

เมื่อช่วงเที่ยง วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทัพ “หงส์

แดง” ลิเวอร์พูล ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว โดยทีมลิเวอร์พูล

เดินทางมาโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำาของ Singapore Airlines เที่ยว

บิน SQ8157 มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 12.00 น. 

โดยเหล่าบรรดานักเตะคนสำาคัญได้เดินทางมาถึงประเทศไทยกัน

เป็นที่เรียบร้อย นำาทัพมาโดย เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือคนสำาคัญ

ของลิเวอร์พูล ส่วนนักเตะคนสำาคัญที่มาได้รอบแรก อาทิ ฟาน 

ไดค์, เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์ โนลด์, แอนดี ร็อบโบ, นาบี 

เกตา, เคอร์ติส โจนส์, ดีโอโก โชตาโจเอล, มาทิป, ติอาโก อัล

กันตารา, อาเดรียน, นีโค วิลเลียมส์, ฮาร์วีย์ เอลเลียต, ลุยซ์ 

ดิอาซ, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน และโจ โกเมซ 

ก่อนที่ชุดที่ 2 ที่มี อลิสซอน เบ็ก

เกอร์ ผู้รักษาประตู จะเดินทางตาม

มาในช่วงบ่าย ตามด้วย โมฮาเหม็ด                                    

ซาลาห์ ที่จะเดินทางมาปิดท้าย 

โดยทั้งหมดเข้าพักที่โรงแรม The 

St.Regis Bangkok ท่ามกลาง

สาวกหงส์ที่ไปรอรับที่ท่า

อากาศยาน และหน้าโรงแรม

ที่พักเป็นจำานวนมาก ซึ่งทุกคน

ก็ได้รับการโบกมือจากนักเตะ

ในดวงใจ โบกมือทักทายด้วย

ความเป็นกันเอง เรียกเสียงเฮ

ลั่นตลอด 

ทางด้าน เจอร์เกน 

คล็อปป์ ยืนยันลิเวอร์พูลจะเล่น

อย่างเต็มที่ในเกมที่ไทย แม้จะ

เป็นแมตช์กระชับมิตร แต่ไร้

มิตรภาพให้กับแมนฯ ยูไนเต็ด 

อย่างแน่นอน 

“แม้ฤดูกาลนี้จะเริ่มเร็ว

กว่าปกติ แต่การแข่งขัน

หงส์แดงชุดใหญ่ถึงไทย‘คล็อปป์’ยันเต็มร้อย

รัสเซียเคลมชัยชนะของรีบาคินา

สหพันธ์แบดมินตันโลกยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ในการ

บริหารงานสำาหรับสหพันธ์กีฬานานาชาติ ที่มีพนักงาน 20-49 คน 

และเป็นอันดับ 3 สำาหรับสหพันธ์กีฬานานาชาติที่มีรายได้ต่อปี 20-

50 ล้านฟรังก์สวิส

ผลดังกล่าว สหพันธ์แบดมินตันโลกถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 

ถึง 2 ครั้งติดต่อกัน ซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงความสม่ำาเสมอในแนว

ปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล โดยคะแนนในปีนี้สูงกว่าคะแนนที่ได้รับใน

การประเมินครั้งที่แล้วถึง 7 คะแนน

ขณะที่ พอล อีริก โฮเยอร์ ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก 

ระบุว่า นี่เป็นอีกตัวบ่งชี้ที่มีแนวโน้มว่า สหพันธ์แบดมินตันโลกมี

ผลการดำาเนินงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับธรรมาภิบาลในบรรดา

สหพันธ์นานาชาติทั้งหมด เราให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมด้านการ

กำากับดูแลองค์กรอย่างจริงจัง และทำาให้ความพยายามของเราเป็น

ที่ยอมรับจากทั่วโลก

“เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สหพันธ์กีฬานานาชาติ

ขนาดใหญ่มักจะมีการกำากับดูแลที่ดี ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ 

กระนั้นสหพันธ์แบดมินตันโลกในฐานะสหพันธ์กีฬานานาชาติ

ขนาดกลาง โดยพิจารณาจากจำานวนพนักงานและรายได้ประจำาปี 

ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่สูงในการรักษาประสิทธิภาพ

ที่แข็งแกร่งในแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลเอาไว้” ประธานสหพันธ์

แบดมินตันโลกกล่าว.

ช่วงปรีซีซั่นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทีมลิเวอร์พูลตั้งตา

รอการมาเยือนเอเชีย เพราะไม่ได้เดินทางมาเอเชีย

นานแล้ว โดยหวังว่าจะสามารถฝึกซ้อมได้อย่าง

จริงจัง จะพยายามให้เป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุด”

นอกจากนี้คล็อปป์ยังกล่าวว่า เกมกับแมนฯ 

ยูไนเต็ด ไม่ใช่เกมที่จะมาเล่นกันแบบกระชับ

มิตรอย่างแน่นอน เพราะคือเกมปรีซีซั่น ส่วน

นักเตะชุดใหญ่จะมีโอกาสได้ลงสนามหรือไม่ 

เพราะเพิ่งเข้ามารายงานตัว คงจะรอดูความ

ฟิตของนักเตะอีกครั้ง” คล็อปป์กล่าว 

สำาหรับโปรแกรมทีม “หงส์แดง” 

ลิเวอร์พูล จะมีการเปิดให้ชมการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการในวัน

จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม เวลา 19.30-21.00 น. ที่สนามราชมัง

คลากีฬาสถาน ส่วนทีมแมนฯ ยูไนเต็ด จะซ้อมเวลา 17.00-

18.30 ณ สนามราชมังคลาฯ ก่อนจะมีการลงทำาศึกแดงเดือด

กับ “ปีศาจแดง”แมนฯ ยูไนเต็ด “THE MATCH Bangkok 

Century Cup 2022” ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม เวลา 

20.00 น. โดยจะแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แฟนๆ 

สามารถซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทั้งทางเคาน์เตอร์

สาขา และทางออนไลน์.

แบดมินตันโลกได้คะแนนประเมินสูง

บริหารงานเยี่ยมถูกจัดอยู่แถวหน้า

เยเลนา รีบาคินา กับถาดวีนัส โรสวอเตอร์ หลังจากเธอกลายเป็นนัก

เทนนิสจากคาซัคสถานคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว

วิมเบิลดัน ที่ออลอิงแลนด์คลับ ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

จายสร้างประวัติศาสตร์ ได้รางวัล2ล้อโลก

จาย อังค์สุธาสาวิทย์ นักปั่นน่องเหล็กทีมชาติไทย 

เจ้าของเหรียญทองคีริน กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 

สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ ได้รางวัลในการ

แข่งขันจักรยานประเภทลู่ระดับโลก “ทิสซอต ยูซี ไอ 

แทร็ค เนชั่นส์คัพ 2022” สนามที่ 3 ที่เมืองคาลี ประเทศ

โคลอมเบีย 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

กากกาแฟพิมพ์ลายศิลปะและเมล็ดกาแฟที่เป็นแรงบันดาลใจให้

ศิลปินวาดภาพนั้น

ณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย 

กล่าวว่า ‘Thailand Coffee Fest 2022’ ปีนี้ ชวนคนกาแฟร่วม

ออกแบบอนาคตให้วงการกาแฟไทย ล่าสุดจัดกิจกรรม The Cloud 

Journey 10 : Future Farming ทริปเปิดสัมผัสประสบการณ์ไร่

กาแฟ ที่ Nine One Coffee Organic Farm จ.เชียงใหม่ กับแนวคิด 

‘วนเกษตร’ คนกาแฟมาเรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟจากผู้

ผลวิจัยชี้ทักษะทางอารมณ์สร้าง‘เด็กช้างเผือก’ได้

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

กล่าวว่า PISA for Schools หรือ PISA-based 

Test for Schools (PBTS) ไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย

ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทางสถิติเพื่อวัดระดับ

ความสำาเร็จของการศึกษาระดับประเทศ

หรือระดับนานาชาติเหมือนอย่างการสอบ 

PISA ซึ่งจัดสอบทุก 3 ปี แต่ PISA for 

Schools เป็นเครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนา

ชั้นเรียนและสถานศึกษา และสามารถขยาย

ผลพัฒนาโรงเรียนอื่นที่มีสภาพแวดล้อม

ใกล้เคียงกัน รวมถึงนำาไปสู่งานวิจัยต่อเนื่อง

เพื่อผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

ศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่สำาคัญที่

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา หรือโออีซีดี ได้เชิญประเทศไทย

เป็น 1 ใน 15 ประเทศทั่วโลกที่มีโอกาสร่วม

วิจัยพัฒนาเครื่องมือ PISA-based Test for 

Schools นี้ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลเพื่อ

การพัฒนาในชั้นเรียน เพื่อให้สถานศึกษา

สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องด้วย

ข้อมูลเครื่องมือดังกล่าว

ดร.ไกรยสกล่าวว่า กสศ.ทดลองใช้                                                             

ศึกษาธิการ • กสศ.และโออีซีดี เปิดผลการวิจัย PISA for Schools การประเมินเพื่อ

พัฒนาในระดับสถานศึกษาครั้งแรกของไทย ผลวิจัยระบุทักษะอารมณ์และสังคม มีความ

สัมพันธ์ต่อผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ พบ “เด็กช้างเผือก” จากครัวเรือนยากจน แต่สามารถ

อยู่ในกลุ่มที่ทำาคะแนนได้สูงสุด 25% เพราะมีทักษะอารมณ์-สังคมสูง

PISA for schools ใน 66 โรงเรียน ครอบ 

คลุมนักเรียน 2,459 คน พบเด็กช้างเผือก 

(Resilient Student) ซึ่งเป็นนักเรียนจากครัว

เรือนยากจนที่มีรายได้น้อยที่สุด 25% ของ

ประเทศ สามารถทำาคะแนนอยู่ในกลุ่มที่ได้

คะแนนสูงสุด 25% บนของประเทศ จำานวน

หน่ึงของเด็กกลุ่มน้ีพบว่ามีคุณลักษณะด้าน                                                             

ทักษะอารมณ์และสังคม (social and emo-

tional skill) อยู่ในระดับสูงตรงกัน และ

เมื่อวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือ PISA for 

Schools พบว่า เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นๆ 

คงที่แล้ว ปัจจัยที่ทำาให้นักเรียนช้างเผือก

มีผลสมรรถนะที่ดีกว่าเพื่อน แตกต่างจาก

นักเรียนจากครัวเรือนยากจนทั่วไปคือ การ

มีระดับทักษะอารมณ์-สังคมสูง โดยบทบาท

ของผู้ปกครอง โรงเรียนมีผลอย่างมากที่ช่วย

เชี่ยวชาญกาแฟ ตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา จนถึงปลายน้ำาที่สร้างระบบ

นิเวศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อตอบคำาถามว่าอนาคตของกาแฟจะ

เป็นอย่างไร และไร่กาแฟจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ดูแลคุณภาพกาแฟ

แบบไหนถึงรักษารสชาติกาแฟให้ดีได้ทั้งวันนี้และวันหน้า เราร่วม

แบ่งปันประสบการณ์อนาคตกาแฟไทยกัน 

“งาน Thailand Coffee Fest ที่จะถึงนี้ เราได้รวมกลุ่มกาแฟ 

ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก ผู้แปรรูป โรงคั่วกาแฟ บาริสต้าจนถึง

ผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านกาแฟทั้งไทยและต่างประเทศ

มารวมตัวกันกว่า 200 ร้านค้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ และร่วม

ออกแบบประสบการณ์การดื่ม รวมทั้งมาสนุกกับการออกแบบ

โอกาสและความเป็นไปได้ให้กับวงการกาแฟไทย ถือเป็นงานเดียว

ที่ครบเครื่องเรื่องกาแฟ” ณัฏฐ์รดาบอก

ส่วน เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ ดาราที่มีไลฟ์สไตล์ดื่มกาแฟ 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ‘แม่ในนิยายไทย’

กรมศิลปากร โดยสำานักหอสมุดแห่งชาติ จัดนิทรรศการ

เรื่อง “แม่ในนวนิยายไทย” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำาเสนอความรู้

วิวัฒนาการของนวนิยายไทยและถ่ายทอดบทบาทของความเป็น

แม่ในนวนิยายเรื่องต่างๆ เนื้อหาแบ่งเป็น “๙๐ พรรษา แม่ของ

แผ่นดิน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง, “วิวัฒน์ นวนิยาย

ไทย” นำาเสนอประวัติความเป็นมานวนิยายเล่มแรกของไทย จัด

แสดงหนังสือนิยายไทยที่จัดพิมพ์ในรัชสมัยต่างๆ, “บทบาทของ

ความเป็นแม่ในนวนิยายไทย” นำาเสนอนิยายกว่า 50 เรื่อง พร้อม

ทั้งเนื้อเรื่องย่อ รวมทั้งนิยายไทยที่ได้รางวัล 20 เรื่อง, “จาก

นวนิยายสู่บทโทรทัศน์” นำาเสนอบทละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา

บทบาทของแม่ที่สร้างจากนิยาย เช่น ทองเนื้อเก้า คู่กรรม สี่

แผ่นดิน, “เกร็ดความรู้จากนวนิยาย” นำาข้อมูลในนวนิยาย เช่น 

สถานที่ วัฒนธรรม ประเพณี มาอธิบายให้ความรู้แก่ผู้ชม เช่น 

อะควาเรียมสงขลายังไม่จบ‘ตี โจทย์’งบฯลงทุน
ศึกษาธิการ • อะควาเรียมสงขลาไม่จบ                                                 

ง่ายๆ “ตรีนุช” สั่ง สอศ.ไปวิเคราะห์ทบ 

ทวนรูปแบบเดินหน้าก่อสร้าง ด้าน “สุภัทร” 

เผย โจทย์ใหญ่ถ้าทำาเป็นศูนย์การเรียนรู้

แบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะใช้

โครงสร้างอาคารเดิม หรือสร้างใหม่ และ

ต้องใช้งบฯ เท่าไหร่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้หารือร่วมกับนาย

สุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ปลัด ศธ.) ถึงการเดินหน้าโครงการก่อสร้าง

ศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา หรืออะควา                                                       

เรียม ทะเลสาบสงขลา ของวิทยาลัย

ประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา ซึ่งแน่นอน

ว่าโครงการดังกล่าวจะต้องมีการเดินหน้า

ต่อไป และคงไม่หยุดการก่อสร้าง แต่สิ่ง

สำาคัญที่สุดจะต้องมาศึกษาอย่างรอบด้าน

ว่าการเดินหน้าก่อสร้างต่อให้เสร็จสิ้นจะ

ดำาเนินการได้ในรูปแบบไหนบ้าง เพราะ

งบประมาณที่ ใช้ ในการเดินหน้าก่อสร้าง

โครงการนี้ต่อจะต้องมีความคุ้มค่าและเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้แก่กลุ่มคนทุกช่วงวัย เพราะ

เท่าที่รับฟังรายงานข้อมูลสภาพอาคารมี

ความเก่าและทรุดโทรมค่อนข้างมาก ดัง

นั้นอาจจะก่อสร้างใหม่เน้นการเรียนรู้แบบ

ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ ได้มอบ

ให้สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) ไปวิเคราะห์และทบทวนรูปแบบการ

เดินหน้าก่อสร้างต่อว่าจะทำาในรูปแบบไหน

บ้าง จากนั้นให้นำากลับมาเสนอตนพิจารณา

สรุปแนวทางอีกครั้ง

ด้านนายสุภัทรกล่าวว่า เบื้องต้น

เสนอแนวทางของการดำาเนินโครงการอะควา

เรียมไว้ 5 รูปแบบ เช่น การก่อสร้างอะควา                    

เรียมในรูปแบบเดิม การนำาเทคโนโลยี

เสมือนจริง หรือเอไอ มาบริหารจัดการอะควา                                                 

เรียม การจัดทำาเป็นศูนย์การเรียนรู้ อาคาร

นิทรรศการ และให้บริการเช่าอบรม ประชุม                                                        

สัมมนา และปรับเป็นศูนย์ธุรกิจแบบครบ

วงจร เป็นต้น ซึ่งตนได้แจ้งสรุปข้อมูลให้

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) 

ไปวิเคราะห์แล้ว โดยเรื่องนี้อาจมีข้อกังวล

ในเรื่องการก่อสร้างรุกล้ำาแนวป่าชายเลน 

เพราะการก่อสร้างใหม่หากไปรุกล้ำาพื้นที่ป่า

ชายเลนอาจมีปัญหาตามมาภายหลังได้ รวม

ถึงการคำานวณงบประมาณการลงทุนด้วย 

เนื่องจากหากต้องการก่อสร้างในรูปแบบ

เดิมจะต้องลงทุนงบประมาณอีกจำานวนเท่า

ไหร่ หรือเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ของอาคาร 

อะควาเรียม งบประมาณจะถูกลดลงอีกเท่า

ไหร่ ทั้งนี้ รมว.ศธ.จะศึกษาความเป็นไปได้

ในแต่ละรูปแบบด้วยตนเอง.

‘กสศ.-โออีซีดี’ใช้แบบประเมินPISA for Schoolsพบนร.ยากจนระดับล่างทำาคะแนนไดสู้งสุดกลุ่ม25%

ากวิกฤตโควิด-19 วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทุกธุรกิจปรับตัว

เพื่อความอยู่รอด รวมถึงวงการกาแฟบ้านเราที่มีการ

เปลี่ยนแปลง สร้างประสบการณ์ สร้างโอกาสใหม่ๆ อย่าง

น่าสนใจ 

“Thailand Coffee Fest 2022” ที่สมาคมกาแฟพิเศษไทย 

(SCATH) จับมือ The Cloud ร่วมจัดมหกรรมเพื่อคนรักกาแฟ

อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ปีนี้ชูคอนเซ็ปต์ ‘The Future ออกแบบ

อนาคตกาแฟไทย’ ชวนคนกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา และปลาย

น้ำา มาร่วมออกแบบอนาคตให้วงการกาแฟไทยมีก้าวต่อไปที่ยั่งยืน

และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมที่นำาเสนอองค์

ความรู้ของโลกกาแฟมากมายในพื้นที่

Coffee Stage เวทีหลักของงานที่เต็มไปด้วยกิจกรรม

สีสันและความรู้ของวงการกาแฟอย่างการแข่งขันเสวนาและการ

ประกวด Coffee People by SCATH พื้นที่กิจกรรมของคนกาแฟ

ตัวจริง มีทั้งการแข่งขัน ‘World Esyenn Championship’ หรือลิ้ม

ลองรสชาติของสุดยอดกาแฟไทยทั้ง 30 ชนิด

Coffee House by SC ASSET พื้นที่ที่ได้รับความนิยม

อย่างมากในปีก่อน ปีนี้เล่นใหญ่กว่าเดิม พร้อมประสบการณ์สุด

พิเศษที่จะให้ทุกคนได้มาค้นหารสชาติกาแฟที่ใช่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 

Design Your Own Coffee 

Your Cup of Future by TrueCoffee ชวนลิ้มลองรสชาติ

กาแฟแห่งอนาคตจาก Robot Barista ที่จะมาดริปให้ชิมกันสดๆ 

และดื่มด่ำากับนิทรรศการ Reforested Coffee สะท้อนแนวคิด

กาแฟฟื้นฟูป่า Proud of Thai Coffee by นมข้นหวานตรามะลิ 

ร่วมภาคภูมิใจกับเมนูกาแฟสัญชาติไทยแท้อย่าง ‘เอสเย็น’ โดยบา

ริสต้าแชมป์ World Esyen

Coffee Zero Waste แก่นความคิดเรื่องความยั่งยืนด้าน

สิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับวงการกาแฟและ Thailand Coffee Fest ครั้ง

นี้ชวน Less Plastic, Earthology, The Geen และ CHULA Zero 

Waste แชร์ไอเดียรักษ์ โลกผ่านนิทรรศการ

Coffee or Tree by Little Tree ตลาดต้นไม้แห่งเดียว

ในงานคัดสรรต้นไม้ที่เหมาะกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในร้านกาแฟ 

Coffee Around The World by TCEB ในวาระที่ไทยเปิดบ้าน

ต้อนรับชาวต่างชาติในรอบ 2 ปี ชวนคนกาแฟจากหลายประเทศ

มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการชง-ดื่ม-ปลูก-ผลิต และถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้ชาวไทยถึงในงาน

และ Coffee X NFT Arts จำาหน่ายงานศิลปะจาก 30 

ศิลปินที่ตีความประสบการณ์ดื่มกาแฟจาก 30 สุดยอดเมล็ดกาแฟ

ไทยปีล่าสุดในรูปแบบศิลปะดิจิทัล, งานศิลปะบนผ้าใบ, เสื้อจาก

‘Thailand Coffee Fest 2022’ ออกแบบอนาคตกาแฟไทย

จ

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

ให้ระดับทักษะอารมณ์-สังคมของเด็กกลุ่มนี้

มีมากขึ้น

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค รักษา

การผู้อำานวยการสถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอ

ภาคทางการศึกษา (วสศ.) กล่าวว่า PISA 

for Schools สามารถนำาไปสู่การวิเคราะห์

วิจัยเพื่อหาข้อค้นพบเกี่ยวกับการพัฒนา

ทักษะทางอารมณ์-สังคม หรือ Social and                                                                   

Emotional Skills (SES) และการค้นหา

และพัฒนา ‘เด็กช้างเผือก’ ได้ โดยงาน

วิจัยระบุว่า นอกจากทักษะด้านสติปัญญา 

(Cognitive Skill) แล้ว กระบวนการพัฒนา                                                   

ทักษะทางอารมณ์-สังคม (Social and Emo-                                                            

tional Learning) หรือ SEL ถือว่ามีความ                                                             

สำาคัญต่อชีวิตของเด็กอย่างมาก ทั้งนี้ทักษะ                                                                 

ทางอารมณ์ที่สำาคัญแบ่งเป็น 5 ประเภท                                                                  

หรือเรียกว่า Big Five Model ได้แก่ 1.ความ 

รับผิดชอบต่องาน 2.ทักษะทางอารมณ์ 

3.ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 4.การเปิดรับประ 

สบการณ์ 5.ทักษะสังคมและการมีส่วนร่วม

กับผู้อื่น

ดร.ภูมิศรัณย์กล่าวว่า จากผลทดสอบ 

PISA for Schools ทำาให้ค้นพบว่า SEL มี

ความสัมพันธ์กับคะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และการอ่าน โดยเด็กที่มีการ

ควบคุมตัวเองได้ดี มีความอยากรู้อยากเห็น 

หรือมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะมีผลการ

เรียนที่ดีตามมา ข้อค้นพบตรงนี้นำาเรามาสู่                                                        

การสำารวจพบ ‘เด็กช้างเผือก’ หรือเด็กที่มี                                                     

เศรษฐฐานะในระดับ 25% ล่างสุด แต่สามารถ

ทำาคะแนนได้สูงอยู่ใน 25% บนสุดของกลุ่ม                                                            

ทดสอบ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้เราไปถึงแนว 

ทางในการพัฒนาเด็กคนอื่นๆ ในภาพรวมได้

“จากเด็กเข้าสอบทั้งหมด มี 76 คน

ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มวิชา และมี 5 

คนที่คะแนนสูงสุดในทั้งสามวิชา เด็กเหล่านี้

คือเด็กช้างเผือกที่ได้รับทุนเสมอภาค ซึ่งมา

จากครอบครัวที่ยากจนที่สุด ซึ่ง PISA for 

Schools เผยให้เห็นพื้นภูมิว่ามีทักษะทาง

อารมณ์-สังคมที่โดดเด่นในหลายเรื่อง เช่น 

มีการควบคุมตนเอง กล้าแสดงออก และมี

ทักษะสังคมที่สูงกว่าเด็กกลุ่มอื่น ส่วนความ

อยากรู้อยากเห็น และความเห็นอกเห็นใจก็

มีในระดับค่อนข้างสูง แม้ยังเป็นรองเด็กที่มา

จากครอบครัวที่เศรษฐฐานะดีที่สุด”

ดร.ภูมิศรัณย์ย้ำาด้วยว่า ในอีกเรื่องที่

ค้นพบ เด็กช้างเผือกกลุ่มนี้จะมีการสนับสนุน

จากผู้ปกครองในหลายด้าน เช่น การเสริม

ความมั่นใจ การศึกษา การฝ่าฟันความยาก

ลำาบาก ทำาให้เห็นว่าแม้มาจากครอบครัว

ยากจนที่สุด หรือผู้ปกครองมีระดับการศึกษา

ที่ไม่สูง แต่หากเขาได้รับการสนับสนุนด้าน

ต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษา การให้กำาลัง

ใจจากผู้ปกครอง เด็กก็สามารถไปสู่ความ

สำาเร็จทางวิชาการได้

“ยิ่งผู้ปกครองสนับสนุนเรื่องการศึกษา

เท่าไหร่ เด็กจะยิ่งมีความอยากรู้อยากเรียน 

มองโลกในแง่ดี เกิดความมั่นใจในการเรียน 

และเป็นการพัฒนาส่งเสริมทักษะอารมณ์-

สังคมของเด็กให้ดียิ่งขึ้นไปอีก หรือเมื่อมอง

ไปที่ปัจจัยของโรงเรียนจะพบว่าบรรยากาศ

ในห้องเรียนที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ไม่มีพฤติกรรมรบกวนในระหว่างการเรียน

การสอน มีการเปิดกว้างทางความคิดเห็น ก็

เป็นปัจจัยที่ทำาให้ทักษะอารมณ์-สังคมของ

เด็กพัฒนา แต่ถ้าโรงเรียนมีปัญหาเรื่องการ 

กลั่นแกล้งกันสูง ทักษะอารมณ์-สังคมของ

เด็กจะเป็นเชิงลบ”

ด้าน Dr. Joanne Caddy นักวิเคราะห์

อาวุโสและหัวหน้าทีมวิจัยโครงการ PISA for 

Schools ประจำาองค์การเพื่อความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กล่าว

ว่า ท่ามกลางความไม่พร้อมด้านสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของตัวนักเรียนและ

โรงเรียน การที่โรงเรียนให้ความสำาคัญกับ

การปลูกฝัง Growth Mindset และบ่มเพาะ

ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กอย่าง

ต่อเนื่อง จะช่วยให้เด็กเพิ่มพูนทักษะความรู้

ทางวิชาการได้ทัดเทียมกับเด็กรุ่นเดียวกันที่มี

ความพร้อมมากกว่าในหลายๆ ด้านได้

“Growth mindset หมายความว่า เด็ก

นักเรียนเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการ

เรียนรู้ เมื่อเจออุปสรรคหรือปัญหาเด็กจะ

เชื่อว่าตนเองจะหาหนทางเรียนรู้และก้าวไป

ข้างหน้าได้ ซึ่งตรงข้ามกับ fixed mindset 

ที่เด็กเชื่อว่าตนเองไม่มีทางเรียนรู้ ได้เพราะ

ไม่ฉลาด เพราะไม่มีพร้อมเหมือนคนอื่น 

Growth mindset จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเด็กได้

รับการอบรมสั่งสอนเรียนรู้ทักษะทางอารมณ์

และสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆ ปลูกฝัง บ่ม

เพาะ และสั่งสม แนวทางการวัดก็คือ การใช้

แบบสอบถามให้เด็กได้คิดทบทวนกับตนเอง

ว่าจะใช้วิชาที่เรียนแก้ปัญหาอย่างไร”

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาคณะ

กรรมการบริหาร กสศ. กล่าวว่า โครงการนี้

จะนำาไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่างานวิจัย โดย

จะนำาไปสู่การสร้างให้เด็กไทยเป็นนักเรียน

ช้างเผือกได้ทุกคน เพราะผลของ PISA for 

Schools จะทำาให้เกิดห้องเรียนคุณภาพสูง 

เพื่อยกสมรรถนะของเด็กทุกคน และสิ่งที่

สำาคัญคือ ครูต้องช่วยศิษย์ ช่วยพัฒนาเด็กให้

มีองค์ประกอบที่สำาคัญ 4 ด้าน คือ มีค่านิยม 

เจตคติ ทักษะ และความรู้ที่ผสมกลมกลืนกัน 

และต้องการกระบวนการเรียนรู้เชิงลึก หรือ 

Active Learning ให้เกิดขึ้นในห้องเรียนและใน

โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่ครูไทยยังขาดอยู่คือ

เครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน และปรับปรุง

การทำาหน้าที่และวิธีการสอนของครูให้กับ

นักเรียน ซึ่งในอนาคตถ้าเราสามารถพัฒนา

เครื่องมือประเมินแบบ PISA ขึ้นมาเป็นของ

เราเอง เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้ประเมินตัว

เอง ก็จะเกิดการปรับปรุงและพัฒนาวงจรการ

เรียนรู้ คุณภาพการศึกษาของเราก็จะพัฒนา

ขึ้นไปเรื่อยๆ.

สถานีรถไฟบางกอกน้อย จากนิยาย “คู่กรรม” ตลาด 100  ปี

ชุมแสง จากนิยาย “กรงกรรม” จัดแสดงถึงวันที่ 31 ส.ค.2565 

หยุดวันนักขัตฤกษ์ ณ สำานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ

‘กรุงเทพกลางแปลง’ ฉายหนัง 25 เรื่อง

“กรุงเทพกลางแปลง” ปลุกหนังกลางแปลงให้กลับมามีชีวิต 

จัดฉายหนังฟรีทั่วกรุง ฟื้นฟูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

จัดโดยกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายภาพยนตร์ เช่น สมาคม

ผู้กำากับภาพยนตร์ไทย, สมาคมหนังกลางแปลง เนรมิตรหนัง 

ฟิล์ม ขนความสนุกและกิจกรรมต่างๆ ตลอด 4 สัปดาห์ 25 เรื่อง 

รวม 10 สถานที ่ตั้งแต่วันที่ 7-31 ก.ค.65 พบความเดือดของหนัง 

4Kings อาชีวะยุค 90 ในวันที่ 14 ก.ค. เวลา 19.30 น. ณ สวน

รถไฟ เขตจตุจักร ติดตามที ่Facebook เนรมิตรหนัง ฟิล์ม, Better 

Bangkok..

บอกว่า กาแฟแก้วโปรดคืออเมริกาโน่เย็นไม่หวาน ชอบดื่มกาแฟ

ขมติดนิสัยมาจากคุณพ่อที่ดื่มเอสเพรสโซ่ พ่อบอกถ้าดื่มแบบนี้เรา

จะได้รับรู้ถึงรสชาติกาแฟจริงๆ ตนซึมซับมาถึงทุกวันนี้ งานจะเปิด

โลกของวงการกาแฟ คนที่อยากได้ความรู้ด้านกาแฟ อยากรู้ว่าตัว

เองเหมาะกับกาแฟรสชาติไหน หรือมองหาช่องทางการทำาธุรกิจไม่

ควรพลาด

สำาหรับโปสเตอร์ โปรโมตมหกรรมปีนี ้สุชาล ฉวีวรรณ นัก

ออกแบบป้ายที่หลงใหลในศิลปะ Glass Gilding เป็นผู้ออกแบบ 

ส่วนของที่ระลึกภายในงานอย่าง แก้วกาแฟ โยชิดะ โคเฮ หรือ 

Chalkboy ศิลปินญี่ปุ่นระดับโลกวาดรูปให้ สนใจมาพบกันได้ที่ 

“Thailand Coffee Fest 2022” ระหว่างวันที่ 14-17 ก.ค.2565 

ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-7 

เมืองทองธานี.

แก้วกาแฟ ลวดลายโดย โยชิดะ โคเฮ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ กับกาแฟแก้วโปรด ณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย สุชาล ฉวีวรรณ ศิลปินกับงานออกแบบโปสเตอร์ 

คนกาแฟร่วมเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์กาแฟไทย
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11บันเทิง

ม่รู้จะหมายถึงใคร?

แต่..ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็อยากให้ใช้สติ-ปัญญา

ในการอ่านข้อความที่คุณอ๊อด-บัณฑิต ทองดี 

อดีตนายกสมาคมผู้กำากับภาพยนตร์ไทย ได้ โพสต์เมื่อ

วันก่อนนู้น ตามนี้..

“จะโกรธจะโมโหหรือเกรี้ยวกราด ก็แล้วแต่น้อง

เลยครับ เพราะพี่พูดเรื่องจริง ในฐานะที่ทำามาเกือบทุก

วงการทั้งหนัง ละคร ซีรีส์ รายการ หนังสั้น เหลือแค่หนัง 

AV มั้งที่ยังไม่เคย 5555

อุตสาหกรรมละครไทยมีวิธีการทำางาน 16 ชั่วโมง

มายาวนานคงไม่ต้องนับว่ากี่สิบปี ซึ่งทีมงานก็คงเหนื่อยแต่ก็

ยอมรับกันได้ เพราะกระบวนการทำาละคร มันมีความยาวกว่า

หนัง 

คือตั้งแต่ 24-30 ตอน บางทีต้องถ่ายไปออนแอร์ไป

บางเรื่องต้องแข่งกับคิวนักแสดง บางเรื่องต้องแข่งกับคิว 

ผกก. จึงต้องมีการเร่งถ่ายกันแต่ละวันให้เยอะที่สุด จนมาจบที่ 

7.00-22.00 ซ่ึงก็ประมาณ 15-16 ชม. ทำาแบบน้ีกันมาหลายสิบปี

จนวันหนึ่งอุตสาหกรรมหนังไทยถึงช่วงขาลง และเด็กจบ

ใหม่สาขานิเทศล้นตลาด รวมไปถึงรูปแบบการถ่ายทำาละครด้วย

ระบบ switching ถูกปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีถ่ายกล้อง

แยกจากสวิตชิ่ง และสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ แต่จำานวน

ตอนอาจลดลงหรือเท่าเดิม จึงถูกเปลี่ยนนามใช้ชื่อว่า ซีรีส์ คน

ทำาหนังและเด็กอยากทำาหนังรุ่นใหม่ๆ จึงถาโถมเข้าสู่วงการซีรีส์

และด้วยการท่ีเคยทำางาน 12 ชม.มาตลอด จึงเกิดความคิด

เห็นว่า 16 ชม.มันไม่ชอบธรรมกับคนทำางานจึงเกิดการรณรงค์

ให้วงการซีรีส์และละครที่เราเข้าไปทำางานกับเขา เปลี่ยนแปลง

วิธีทำางาน

นี่คือที่มาของประเด็นที่เกิดขึ้น

แต่สิ่งที่พี่จะสื่อสารคือการรณรงค์เป็นเรื่องที่ดี พี่ก็คือทีม

งานคนนึง ที่รับจ้างก็อยากทำางาน 12 ชม. อยากเลิกเร็วจะได้มี

เวลากินเหล้าหรือดู netflix

แต่การรณรงค์ด้วยวิธีบ่นลง facebook หรือเมาธ์กันช่วง

พักกินข้าวในกอง หรือแม้แต่ในวงเหล้า มันไม่เกิดประโยชน์ ถ้า

เจ้าของอุตสาหกรรมตัวจริงเขาไม่รู้เรื่อง และไม่เอาด้วย 

พี่เคยทำางานกับทีมงานหรือผู้จัดรุ่นใหม่ๆ ก็ยังเห็นถ่ายถึง 

4 ทุ่ม เพราะไม่มีใครบอกความต้องการอย่างจริงจัง

สิ่งที่ควรทำาไม่ใช่แค่บ่นกันลงเฟส ควรจะจัดหาตัวแทน

บุคลากรในวงการส่วนต่างๆ ทั้ง ผกก. ตากล้อง ช่างไฟ ฝ่ายศิลป์ 

บริษัท กล้อง ไฟ เสียง ผู้จัด สมาคมต่างๆ 

มานั่งหารือกัน หาจุดลงตัวที่ทุกคน happy ที่สุด แล้วเชิญ

ชวนกันมาก่อให้เกิดการปฏิบัติใช้ได้จริง แบบนี้จะเกิดผลที่สุด

เอาแต่บ่นผ่านสายลมก็คงได้ผลลัพธ์เป็นสายลม..ฝากไว้

ให้คิด”

ครับ..ผมน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย แต่ฟัง (อ่าน) ที่คุณ

อ๊อดรำาพันมาก็เห็นเป็นเรื่องจริงอยู่ คือประเภทเก่งนอกสังเวียน 

นั่งเมาธ์-โม้อยู่ตามวงเหล้า-วงข้าว มันก็แค่สนุกปากไปมื้อๆ

อยากให้ความต้องการสำาเร็จ-บรรลุผลดังใจ ต้องมี “พลัง” 

ในการต่อรอง ซึ่งการจะมีพลังได้นั้น ทุกคน-ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ

ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี..จำาไว้!

ดูโน่น..ในสภา ไม่เพราะความร่วมมือ-ร่วมใจ สมัครสมาน

สามัคคีกันดอกรึ..จาก 100 หารจึงได้กลายเป็น 500 หาร ทำาให้

พรรคเพื่อไทยต้องออกแถลงการณ์ยาวเยียด ก่อนจะตบท้าย..

“จึงขอแถลงให้สื่อมวลชนและพ่ีน้องประชาชนได้ทราบถึง

การใช้เสียงข้างมากกระทำาการตามอำาเภอใจ ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ

เพื่อสืบทอดอำานาจ

และพรรคเพื่อไทยจะดำาเนินการเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจ 

ฉัยประเด็นร่างมาตรา 128 ขัดรัฐธรรมนูญต่อไป และจะดำาเนิน

การทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งความเลวร้ายเหล่านี้”

อ่านพลางให้ย้อนเห็นภาพในอดีต..ที่พรรคการเมืองหนึ่ง

ได้ใช้เสียงข้างมาก กระทำาการตามอำาเภอใจ ออกกฎหมาย

นิรโทษกรรม “ฉบับลักหลับ” เพื่อให้นายใหญ่ได้กลับบ้านแบบ

เท่ๆ!

อ้อ..แต่ที่บอก “จะดำาเนินการทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งความ

เลวร้ายเหล่านี้” นั้น ทำาอะไรทำาเถิดอย่าเปิดผ้า ทำาอะไรไม่ว่าผ้า

อย่าเปิด..

แต่ถ้าถึงขั้น “เผาเลยพี่น้อง ผมรับผิดชอบเอง” อีกล่ะก็..

ได้อยู่ดูไบจนตายแน่..ไอ้หวัง!.

หยุดยั้งความเลวร้าย?

ไ

ริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำากัด ผู้

จัด THE MATCH Bangkok Century 

Cup 2022 จัดงานแถลงข่าว Red 

World Opening Live ‘Jackson Wang – Magic 

Man’ ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยาม

พารากอน เชิญศิลปินดังระดับโลกมากความ

สามารถจากประเทศเกาหลีใต้ แจ็กสัน หวัง 

(Jackson Wang) แสดงโชว์เปิดศึกแดงเดือด

ระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ

สโมสรลิเวอร์พูล ใน THE MATCH Bangkok 

Century Cup 2022 ครั้งแรกในประเทศไทยและ

เอเชีย 12 กรกฎาคมนี้ ณ ราชมังคลา

กีฬาสถาน

วินิจ เลิศรัตนชัย          

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ 

เฟสติวัล จำากัด เผยว่า 

“เราเตรียมงานอย่างเต็ม

ที่เพื่อมอบประสบการณ์สุด

พิเศษให้กับแฟนๆ ของ THE 

MATCH และการที่ได้รับเกียรติ

จากศิลปินยอดนิยมระดับ

โลกอย่างแจ็กสัน หวัง 

ตอบรับแสดงโชว์เปิดศึก

แดงเดือด ทำาให้งานนี้

สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 

ทั้งแมนฯ ยูฯ, ลิเวอร์พูล 

และแจ็กสัน ต่างก็มีแฟนคลับ

บ

บเพลงใหม่ที่ร้อนแรงตั้งแต่ชื่อ 

“Hot Shit” ผลงานการทำางานร่วม

กันของสามศิลปินระดับท็อปของ

วงการ Cardi B (คาร์ดี บี) เจ้าของรางวัล  

แกรมมี และยอดขายระดับเพชร ที่ได้ Ye (เย 

หรือ Kanye West (คานเย เวสต์)) และ Lil 

Durk (ลิล เดิร์ก) มาผนึกพลัง เพื่อทำาให้เพลง

นี้เป็นเพลงฮอตอีกเพลงของปีนี้

นอกจากจะเป็นผลงานของสามศิลปิน

ระดับหัวแถวของวงการเพลงแล้ว “Hot Shit” 

ยังได้ โปรดิวเซอร์ที่เคยเข้าชิงรางวัลแกรม

มี Tay Keith (เทย์ คีธ) ที่เคยทำางานร่วมกับ 

Drake (เดรก), Travis Scott (ทราวิส สก็อตต์) 

และ Lil Nas X (ลิล นาส เอ็กซ์) มาดูแลการ

ทำางาน เพื่อให้ออกมาเยี่ยมสมกับเป็นผลงาน

ของสามศิลปินแรปยุคใหม่ตัวท็อป และเป็น

ซิงเกิลแรกในรอบปีกว่าๆ ของ Cardi B

โดย “Up” ซิงเกิลก่อนหน้านี้ของ Cardi 

B ก็เคยเป็นหนึ่งเพลงฮอตแห่งปีมาแล้ว เมื่อ

ทำายอดขายในระดับแพลทินัม และขึ้นอันดับ 

1 บนชาร์ตเพลงฮิต Billboard Hot 100 เมื่อ

เดือนกุมภา.ปีที่ผ่านมา ส่งให้เธอกลายเป็น

แรปเปอร์หญิงที่มีเพลงอันดับ 1 ในชาร์ต

เพลงฮิต Billboard Hot 100 มากที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ถึง 5 เพลงด้วยกัน

และแน่นอนว่า กับ ”Hot Shit” งาน

ที่มีของครบเพลงนี้ก็ถูกจับตาว่าจะทำาได้แบบ

เดียวกันไหม เพราะได้ของครบ ศิลปินร่วม

งานตัวแรง เพลงติดหู บีทสนุกๆ ชวนกระตุก

ให้ไปโยกบนฟลอร์เต้นรำา สะบัด

เอวแรงๆ และมีโอกาสมากเหลือ

เกินที่ Cardi B จะมีเพลงอันดับ 1 

ประดับเครดิตอีกเพลงเป็นเพลง 

ที่ 6

ฟัง “Hot Shit” ซิงเกิลใหม่

ของ Cardi B ที่ได้ Ye และ Lil 

Durk มาร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่

บริการทุกสตรีมมิงทั่วไทย: https://

wmth.lnk.to/hotshitEC แล้วมาลุ้น

กันว่าเพลงนี้ของ Cardi B ศิลปิน

พ
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

มากมายและเหนียวแน่น

ทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นการ

ผนึกกำาลังอย่างยิ่งใหญ่ทั้ง

ด้านกีฬาและบันเทิงสมกับเป็น

แมตช์ประวัติศาสตร์จริงๆ”

ด้าน แจ็กสัน หวัง กล่าวว่า “รู้สึก

ตื่นเต้นมากกับโชว์ครั้งนี้ และยังได้เตรียม

โชว์พิเศษที่ครีเอตขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้โดย

เฉพาะ ให้แฟนๆ ได้

รับชมเต็มอิ่มกันถึง 45 

นาที พร้อมการแสดง

แสง สี เสียง และ

เอฟเฟกต์สุดอลังการ

บนเวที Center 

Stage กลางราชมัง

คลากีฬาสถาน ที่

สามารถมองเห็น

ได้แบบ 360 

องศา แล้วพบ

กันนะครับ”

สาวสุดฮอตรายนี้จะแรงแค่ไหน… โดย

วอร์นเนอร์ มิวสิค YouTube: https://www.

youtube.com/watch?v=t8YRiM4tz7M

ร้อนแรงสมกับชื่อเพลง Hot Shit

ผนึก3ศิลปิน‘Cardi, Ye และ Lil Durk’

‘แจ็กสัน หวัง’หวิดทำ�ห้�งแตก

ร่วมแถลงข่�วเปิดศึกแดงเดือด

สนุกแบบตะโกนสุดเสียงที่เดียวสำาหรับ

ปาร์ตี้ดูหนังและคอนเสิร์ตสุดฟินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

Chang-Major Movie on the Beach ครั้งที่ 

8 ตอน FRIEND & SEA ที่บริษัท เมเจอร์ ซี

นีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) และเครื่องดื่ม

ตราช้าง พร้อมพันธมิตร โดยงานมีขึ้นที่ Triple 

พรหมศร และคุณชมพู มฤศโชติ ผู้อำานวยการ 

ททท. สำานักงานเพชรบุรี ร่วมเปิดงาน พร้อม

Tree Beach ริมหาดชะอำา ใกล้ครัวเม็ดทราย 

บ่ายคล้อยประตูเปิดให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกับ

กิจกรรมภายในงาน พร้อมชมภาพยนตร์เรื่อง

แดง พระโขนง

โดยงานนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ว่า

ราชการจังหวัดเพชรบุรี คุณณัฐวุฒิ เพ็ชร

กับ คุณสุรเชษฐ์ 

อัศวเรืองอนันต์ 

ปธ.จนท.บห.  

ฝ่ายสื่อโฆษณา 

บมจ.เมเจอร์                      

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, 

คุณณรัชฏ์ วัชร

เพชร์ ผู้จัดการ

ผลิตภัณฑ์ เครื่อง

ดื่มตราช้าง และ

พันธมิตร

เมื่อถึงเวลาความสนุกแบบติดสปีด

เริ่มขึ้น ประเดิมกับวง 4EVE ซึ่งเสียงกรี๊ดมา

แบบกระจาย ต่อเนื่องแบบไม่ให้พักกับโอ๊ต 

ปราโมทย์ x ซานิ ที่ขนเพลงมาโชว์แน่นแบบ

โจ๊ะๆ กับเพลงที่สร้างอินเนอร์ให้กับผู้ชมใน

ความหลากหลายสไตล์ จากนั้นเป็นคิวของป๊อป 

ปองกูล และโจอี้ ภูวศิษ ตามมาติดๆ แบบ

ประชิดกับ F Hero ที่โยกกันจนตับไตสะเทือน 

ก่อนไปพบกับวงโปเตโต้ และปิดท้ายความสนุก

กับโจอี้ บอย

‘ช้าง-เมเจอร์’จัดเต็มความสนุก

เสิร์ฟปาร์ตี้ดูหนังฟังเพลงริมทะเล

นักแสดงดังในบท

ซูเปอร์ฮีโร่ กัปตันอเมริกา 

หรืออีกชื่อคือ สตีฟ ร็อด

เจอร์ส ออกมาปฏิเสธข่าว

อย่างค่อนข้างหัวเสีย ที่ลือ

กันไปว่าเขาจะกลับไปเป็น 

Captiain America อีกครั้ง

ในภาพยนตร์จอยักษ์ โดยเขา

ขอกล่าวชื่นชมฝีมือการแสดงของแอนโทนี 

แมคกี ที่รับช่วงต่อจากบทของเขาได้ดีอยู่แล้ว

หนุ่มนักแสดงหุ่นแน่น วัย 41 เคยรับ

บทเป็นสตีฟ ร็อดเจอร์ส หรืออีกชื่อตอนสวม

ชุดซูเปอร์ฮีโร่ คือ กัปตันอเมริกา มาเป็น

เวลาถึง 8 ปี ระหว่าง

ปี ค.ศ.2011-2019 จาก 

The First Avenger ไป

จนถึง Avengers: End 

Game ก่อนจะส่งต่อ

หน้าที่ให้กับตัวละคร

ของแอนโทนี คือ 

แซม วิลสัน ที่เขาเข้ามามีบทบาทในเรื่อง

นับตั้งแต่ปี 2014

และในขณะที่แอนโทนีตอนนี้กลาย

เป็นตัวละครที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องสำาหรับ 

Captain America ภาค 4 แฟนๆ จะได้เห็น

ตัวละครตัวนี้พัฒนาขึ้นจากการเป็น The 

Falcon ไปสู่ผู้นำาฮีโร่สายอเมริกันทั้งหมดใน

การต่อสู้กับเหล่าร้าย

เชื่อได้ว่าหลายคนยังคิดถึงกัปตัน

อเมริกาที่เล่นโดยคริส อีแวนส์ และคนที่จุด

ประกายข่าวลือในเรื่องที่ว่าเขาจะกลับมา

เป็นแคปคนเดิมของทุกคนอีกครั้งก็คือ The 

Hollywood Reporter นั่นเอง ที่มีการทวีต

เรียกแขกไปว่า ยังไม่ชัดเจนว่า คริส อีแวนส์ 

จะกลับมารับบทของเขาอีกครั้งในฐานะกัปตัน

อเมริกาคนแรก และหากคำาถามที่ว่าใครจะได้

เป็นคนถือโล่ต่อไป ก็ไม่มีใครให้คำาตอบได้

และนั่นทำาให้คริสต้องออกมาทวีตสยบ

ข่าวลือดังกล่าว เพราะอาจทำาลายบรรยากาศ

การเปิดตัวของเพื่อนและภาค 4.

interthaipost69@gmail.com

‘คริส อีแวนส์’โต้ข่าวลือหวนรับบท‘แคป’



12 ขาวประชาสัมพันธ

ทิพยประกันชีวิต รวมออกบู งาน         บริษัท ทิพยประกันชีวิต   

โดย นพพร บุญลาโภ ประธานเจาหนาที่บริหาร รวมพิธีเปดงาน     จัด

ขึ้นเพ� อผนึกกําลังภาครั  และหนวยงานเอกชน ชวยสงเสริมและนําพาธุรกิจ  ใหมีชอง

ทางการตลาดใหม  โดยมี สินิตย เลิศไกร รั มนตรีชวยวาการกระทรวงพานิชย เปนประธาน

พิธีเปดงาน โดยงานจัดระหวางวันท่ี -  กรก าคม ณ   -  อิมแพ็ค เมืองทอง

ธานี

เทมเทค  ลองความสําเร็จการเปน ตูแชไวนคุณภาพ ยอดขายอันดับ  ในประเทศไทย

       สุมนัส มนตรี ชค รวมกับ วิภา อัมพุช จัดงาน T T    

â    เปดประสบการณมาสเตอรคลาสสุดเอ็ก คลู ีฟรวมกับ ไวน 

ชาโตร ลาฟต-รอธสชิลด หนึ่งใน  อรหันตสุดยอดไวนบอร โด ที่ควรคากับการเก็บรักษาในตู

แชไวน เทมเทค  (T T ) ตูแชไวนคุณภาพ ยอดขายอันดับ  ในประเทศไทย ดีไ นล้ํา 

สัญชาติสแกนดิเนเวีย โดยมี อติชาญ เชิงชวโน, จิตตสุภา ฉิน, จุฬาลักษณ ผลภิภม, อเล็ก องดร 

การองเดล และ คริสเตียน เ อรเนส ดูกัล รวมงานดวย ณ แพลทตินัม เอ็ม เลาจน, สยาม

พารากอน

กรมวิชาการเก ตร และ ไททา จับมือกับพัน มิตร ยกระดับทุเรียนในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต    สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  กรมวิชาการเกษตร รวมกับ สมาคมการคา

นวัตกรรมเพ� อการเกษตรไทย มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ สมาคมทุเรียนใต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมการปกครองอําเภอรามัน องคการ

บริหารสวนตําบลกาลอ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม ( A ) 

เพ� อเพิ่มคุณภาพผลผลิตทุเรียน ใหกับเกษตรกรสามจังหวัดชายแดนภาคใต ใหมีศักยภาพ

พรอมสูการแขงขันในตลาดโลก โดยมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนภายใต  วิสาหกิจชุมชน 

จํานวนมากกวา  คน  โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ จังหวัดยะลา

  

การรวมพลังคร้ังแรกของ 

 รานเกียว าแชมปเปยน 

 สมัย จากเกียว าสเตเดี้ยม

ประเทศญี่ปุน จับมือรวมกับเช

กิก กมล ชอบดีงาม ผูชนะเชฟ

กระทะเหล็ก สาขาอาหารจีน 

และเจาของรานอาหารจีนแตจิว

ระดับตํานาน เลิศทิพย  อันดับ

ที่  จาก A   B  

  ในโครงการ

พิเศษ T     

 ผสมผสานความอรอยของ

เกียว าในสไตล ไทย-จีน-ญี่ปุ นอาทิ เมนู 

   พรอมอีก  เมนู

พิเศษ ตั้งแตวันนี้ ที่ T   ทุก

สาขา

ลิ้มลองความอรอยขามชาติแบบฉบับ

ไทย-จีน-ญี่ปุ น กับ  เมนูสุดพิเศษ อาทิ 

   ที่นําเมนูยอดนิยม

ตลอดกาล    ของเชฟ

  จับมือ  เช กิก กมล รังสรรค  เมนูพิเศ  สไตล ไทย จีน ญี่ปุน กับความอรอยแบบเช กระทะเหล็ก

เทราโอกะ  ดัดแปลงในสไตลเชฟกิก 

กับเกียว ากุงลายเสือโรยชีสเผา อสหมาลา 

  จากเมนู ิต เปดกะเพรา

กรอบ  รานเลิศทิพยสูไสเกียว าแปงทอดกรอบ 

  ราเม็งหมาลา ี ่ โครงหมู

ยักษ หอมพริกคั่ว-น้ํามันงาดํา T   

  ขาวหนามาโผวโตวฟู ท็อปดวย

สะโพกไกทอดชิ้นโต

พบความอรอยแบบเชฟกระทะเหล็ก

พรอม  เมนูพิเศษสไตลไทย-จีน-ญี่ปุน ได

แลววันนี้ที่ T   ทั้ง  สาขา 

สยามพารากอน ช้ัน  และเ น็ทรัลลาดพราว 

ชั้น  หรือสั่ง ื ้อ  ไดที่  

 และ    

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี . .

/   , โทร.

- -

ใ น ที่ สุ ด ผู ผ ลิ ต แ ล ะ จั ด

จํ า หน่ า ย เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง ค์ แ ล ะ

ผลิตภัณ ด านความงามอย าง 

บริษัท เจเคเอ็น เบสท ไลฟ จํากัด 

ก็ถึงเวลาเปดตัวผลิตภัณ ใหมดวย

การนําสารสกัด น้ํามันเมล็ดกัญชง  

มาเปนสวนผสมสําคัญในสบูแบรนด

ใหม A  (แอนโ ป)  โดย 

แอน จักรพงษ อีีโอใหญแหง เจเคเอ็น 

โกลบอล กรุป นั่งแทนพรีเ นเตอร 

พรี เ นต งานผิ ว เนี ยนละเอี ยด 

กระจางใส ภายใตคอนเ ปต สรรค

สรางผิวสวยดุจนางในวรรณคดี  A   

มีทั้งหมด  กลิ่น กับ  คุณสมบัติที่แตกตาง 

เลือกไดตามความเหมาะสมของแตละสภาพ

ผิวและความตองการของผูบริโภค

คอนเ ปตทั้ง  นางแหงวรรณคดี 

ไดแก )นางบุษบา มาพรอมกลิ่นหอมออน

ของดอก ากุระ )นางปทุมวดี เปนกลิ่นที่มี

เอกลักษณอยางดอกบัวใหความรูสึกสบาย 

ผอนคลาย )นางมัทนา หอมสะกดใจจาก

กลิ่นกุหลาบแดง )นางสีดา เปนอีกกลิ่นที่

หอมรัญจวญชวนหลงไหลจากไมจันทรหอม 

JKN เปดตัวสบูจากสารสกัดเมล็ดกัญชง

Anne Soap มิติใหมของการปรนนิบัติผิวดุจนางในวรรณคดี

และกลิ่นที่ )นางสุวรรณมาลี กลิ่นหอม

ละมุนอยางนํ้านมขาวใหสัมผัสนุม เบาสบายผิว 

ึ่ง แอน จักรพงษ  ไดนําเสนอความเปน

สบูแหงวรรณคดีผานชุดไทยสุดหรูหรา ึ่ง

ชุดไทยทั้งหมดนั้นไดถูกออกแบบและตัด

เย็บจากดีไ นเนอรแถวหนาของไทย เพ� อใช

สําหรับงานนี้โดยเฉพาะ

แอน จักรพง  แชรที่มาของการผลิต

และจัดจําหนายแอนโ ป วา สบูเปนสินคา

ที่เราตองใชในชีวิตประจําวัน การทําความ

สะอาดรางกายเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ ยิ่ง

สยาม ทาคาชิมายะ  หางสรรพสินคา

ญี่ปุ นขนานแท ณ ไอคอนสยาม จัดงาน 

TA ABATA  เพ� อรวมฉลองเทศกาล

ทานาบาตะหรือเทศกาลขอพรจากดวงดาว 

หนึ่งในเทศกาลสําคัญในชวงฤดูรอนของ

ชาวญี่ปุน ึ่งมีเร� องราวที่เปนตํานานมาจาก

ความเช� อที่สืบตอกันมาเกี่ยวกับความรักของ

เจาหญิงทอผา หรือ โอริ ิเมะ( ) และ

ชายคนเลี้ยงวัว หรือ ิโคะโบชิ ( ) ที่

ตกหลุมรักกันจนเริ่มละทิ้งหนาที่ของตน เทพ

จึงลงโทษใหแยกจากกัน แตดวยความเห็นใจ

ในความรัก จึงอนุญาตใหทั้งสองไดพบหนา

กันเพียงปละ  ครั้ง ในวันที่  เดือนที่  โดย

มีเหลานกมารวมตัวกันแลวกางปกออกเปน

สะพานเหนือทางช้างเผือกเพื่อช่วยทั้งคู่ ได้

ขามมาพบกัน ดังนั้นในคืนทานาบาตะ เราจะ

เห็นดวงดาวสองดวง คือ ดาวโอริ ิเมะ และ 

ดาว ิโคะโบชิ สองแสงระยิบระยับสวางไสว

ที่สุดในรอบป ในเทศกาลนี้ชาวญี่ปุนมักจะ

รังสรรค์เมนูพิเศษที่สื่อถึงเรื่องราวความรัก

สุดแสนโรแมนติกของวันทานาบาตะ เชน 

อาหาร ขนม และเคร� องด� มที่ตกแตงดวยรูป

ดวงดาว หรือสีฟาที่เปนตัวแทนของทางชาง

เผือกเพื่อสร้างบรรยากาศและความพิเศษ

ใหกับเทศกาลนี้ พรอมมีการออกรานคาขาย

อาหารอรอยประจําทองถิ่นและอาหารที่นิยม

ทานในชวงฤดูรอนอีกดวย 

รวมฉลองเทศกาลขอพรจากดวงดาว

ตามแบบวิถีของชาวญ่ีปุน พบกับเมนูอาหาร

และขนมญ่ีปุนด้ังเดิม อาทิ เมนู ชิูแสนอรอย 

T    จากราน  

,     

โมจิหยดน้ําสีฟาสดใสกลิ่นเปปเปอรมิ้นท 

จากราน T  , โ เมงสายน้ํา 

อาหารประจําฤดูรอนของชาวญ่ีปุนจากราน 

 U  , T  B  มาการอง

รสบลูเบอรรี่โยเกิรต สดช� นเปรี้ยวอมหวาน 

คอลเลคชั่นพิเศษตกแตงดวยดาวสีเหลือง

สดใสสําหรับเทศกาลทานาบาตะ จากราน 

 , เมนูเคร� องด� ม   

  การผสมผสานระหวางบัต

เตอรฟลายพี เลมอนกราส น้ําทับทิม และ

สมยู ุ ออกมาเปนรสชาติอันหวานสดช� น 

มารวมด� มดํ่ารสชาติแหงความรัก และอธิษ าน

ตอดวงดาวไปพรอมกันกับเราไดที่ จากราน 

 é ล  และมารวมอธิษ านขอพร

ดวงดาวกับ TA ABATA  ไดวันนี้ 

  กรก าคม  ท่ีช้ัน  หางสรรพสินคา

สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม ถนน

เจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. - -  หรือ    

T   

ในชวงนี้ที่ตองรักษาความสะอาด

ใหมากขึ้นจากภาวะเชื้อโรคระบาด 

และแอนคือผูใชจริงของ A  

(แอนโ ป) จึงเปนที่มาของการสราง

แบรนดและผลิตภัณ นี้ออกมาเพ� อ

ใหผูบริโภคได ใชสบูที่ มีคุณสมบัติ

ครอบคลุมในความตองการท่ีหลากหลาย 

ทุกสูตรไดเติมสารสกัดจากเมล็ดกัญ

ชงเข้าไปด้วยเพื่อช่วยให้ผ่อนคลาย 

สดช� น ชะลอความเส� อมของเ ลลตาง  

เปนตน โดยทั้ง  สูตรไดเนนเร� อง

ของการลดริ้วรอยเหี่ยวยน ชะลอวัย 

ใหความสดช� น ลดการอักเสบของผิว แกไข

เร� องสิว บํารุงผิวไปพรอมกัน

A      B  

 B    กลอง บรรจุ  กอน ใน

ราคาพียง  บาท สามารถสั่งสินคาไดทุก

ชองทางของ     

// . - .   

// . . / .  

 // . . /

.   // . .

/ .

สยาม ทาคาชิมายะ ชวน ลองเทศกาลขอพรจากดวงดาวตามแบบวิ ีของชาวญี่ปุน 

ในงาน     วันนี้   กรก าคม ศกนี้

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๖๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางศรีประภา บุตรเล็ก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๙๒๒ เลขท่ีดิน ๖๒๔ หนาสํารวจ ๑๒๓๙ ตําบลหนองกะปุ 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ งาน๒๓ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

ติดภาระจํานองกับธนาคาร

ออมสิน เม� อวันที่ ๔ ก.พ. 

๕๙ (ทรัพยสินรายการที่ ๑ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๒๖๑๘ เลขท่ีดิน ๘๔๗ หนาสํารวจ ๓๐ ตําบลหอยของ 

อําเภอบานลาดจังหวัดเพชรบุรี เฉพาะสวนของนางศรีประภา บุตรเล็ก เน้ือท่ี ๕ ไร 

- ๑.นางบุญยืน 

เลิศอาวาส ๒.นาง

ประหยัด แผนเจริญ 

๓.นางศรีประภา 

บุตรเล็ก ๔.นายดวง 

โปรงทอง ๕.นาง

สุวรี ช� นชม

๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

นางศรีประภา จํานอง

เฉพาะสวนกับสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอย

พัฒนา จํากัด เม� อวัน

ที่ ๙ มิ.ย. ๖๐ (ทรัพยสิน

รายการที่ ๒ ตามคําสั่งที่ 

ย.๔๕/๒๕๖๕)

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๐๑๑ เลขท่ีดิน ๒๖๘ หนาสํารวจ ๑๗๕๘ ตําบลหนองกะ

ปุ อําเภอบานลาดจังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๓ ไร ๓ งาน ๔๑ สวน ๗ ตารางวา

- นางมณี คิดอยู ๒๓๑,๒๕๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

ติดภาระจํานองกับ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนโพธิ์

ลอยพัฒนา จํากัด เม� อวัน

ที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ (ทรัพยสิน

รายการที่ ๓ ตามคําสั่งที่ 

ย.๔๕/๒๕๖๕)

๔ ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน น.ส.๓ เลม ๕ หนา ๑๕หมูท่ี ๓ ตําบลหัว

สะพาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี ๑ ไร ๖๐ ตารางวา

- นางสาวศิริรัตน 

กลิ่นทอง

๔๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

ติดภาระจํานองกับสหกรณ

การเกษตรบานลาด 

จํากัด เม� อวันที่ ๑๘ มิ.ย. 

๖๒(ทรัพยสินรายการที่ ๕ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๕ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน)เลขท่ีกรมธรรม ๐๒๔๙๐๖๘ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๓๔๑,๓๐๑.๗๙ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๖ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลข

ท่ีกรมธรรม ๓๓๔๔๘๔๐๑ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๒๐๕,๔๔๘ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๗ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลข

ท่ีกรมธรรม ๓๖๐๖๒๕๖๔ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๑๑๑,๕๓๓ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๘ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๘ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลข

ท่ีกรมธรรม ๓๖๒๑๕๔๑๐ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๑๔,๒๙๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๙ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๙ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เลข

ท่ีกรมธรรม ๓๖๒๘๗๐๖๔ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๒๑๗,๖๕๑ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๐ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๐ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

T๑๔๗๖๕๗๖๒๐ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๓๐,๒๘๓.๘๙ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๑ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๑ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

T๒๐๑๐๘๓๖๓๕ ช� อผูเอาประกัน นางศรีประภา บุตรเล็ก

- นางศรีประภา 

บุตรเล็ก

๒๓,๙๒๘.๑๗ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๒ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๒ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน)เลขท่ีกรมธรรม ๑๕๐๓๐๙๒ช� อผูเอาประกัน นายพิรุณศักด์ิ กําเนิดเพชร

- นายพิรุณศักดิ์ 

กําเนิดเพชร

๓,๕๒๗.๕๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๓ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๓ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๐๙๓๓๕๗๑ ช� อผูเอาประกัน นายพิรุณศักด์ิ กําเนิดเพชร

- นายพิรุณศักดิ์ 

กําเนิดเพชร

๑๐๘,๘๙๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๔ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๔ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๒๕๓๗๒๐๗ ช� อผูเอาประกัน นายพิรุณศักด์ิ กําเนิดเพชร

- นายพิรุณศักดิ์ 

กําเนิดเพชร

๑๑๐,๙๔๓ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๕ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๕ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

T๑๕๑๗๕๔๕๔๘ ช� อผูเอาประกัน นายพิรุณศักด์ิ กําเนิดเพชร

- นายพิรุณศักดิ์ 

กําเนิดเพชร

๓๕,๑๕๖.๙๒ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๖ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๖ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๐๙๓๓๕๗๒ ช� อผูเอาประกัน นางสาวกมลวรรณ คิดอยู

- นางสาวกมลวรรณ 

คิดอยู

๑๑๐,๗๘๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๗ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๗ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๑๖๓๖๐๘๗ ช� อผูเอาประกัน นางสาวกมลวรรณ คิดอยู

- นางสาวกมลวรรณ 

คิดอยู

๗๓,๒๙๒ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๘ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๘ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๓๒๙๐๒๗๒ ช� อผูเอาประกัน นางสาวกมลวรรณ คิดอยู

- นางสาวกมลวรรณ 

คิดอยู

๓,๒๔๕.๘๗ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๑๙ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๑๙ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๓๒๓๑๒๖๑๗ ช� อผูเอาประกัน นางสาวสุดจิตต คงดี

- นางสาวสุดจิตต 

คงดี

๖,๘๓๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๐ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๐ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม ๒๑๖๔๕๙๘๗ ช� อผูเอาประกัน นางสาวศิริรัตน กล่ินทอง

- นางสาวศิริรัตน 

กลิ่นทอง

๑,๓๖๘ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๑ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๑ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม BA๐๐๒๐/๕๙ ช� อผูเอาประกัน นางสาวศิริรัตน กล่ินทอง

- นางสาวศิริรัตน 

กลิ่นทอง

๔,๒๕๙ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๒ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๒ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีกรมธรรม BA๐๐๒๐/๕๙ ช� อผูเอาประกัน นางสาวศิริรัตน กล่ินทอง

- นางสาวศิริรัตน 

กลิ่นทอง

๒,๔๓๗ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๓ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๓ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

T๗๘๐๘๕๖๕๖๑ ช� อผูเอาประกัน นางมณี คิดอยู

- นางมณี คิดอยู ๖๕๗.๑๙ บาท (ณ วันท่ี 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๔ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๔ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ 

ไทย) จํากัด (มหาชน) หมายเลขกรมธรรม ๓๘๔๕๕๒ ช� อผูเอาประกัน นางมณี คิดอยู

- นางมณี คิดอยู ๔๖,๒๖๗.๕๑ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๕ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๕ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ 

ไทย) จํากัด (มหาชน) หมายเลขกรมธรรม ๕๓๕๙๔๓ ช� อผูเอาประกัน นางมณี คิดอยู

- นางมณี คิดอยู ๒๑๗,๑๔๖.๓๐๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๖ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

๒๖ สิทธิเรียกรองตามกรมธรรมประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ จํากัดหมายเลขกรมธรรม 

U๘๘๐๘๒๙๔๔๓ ช� อผูเอาประกัน นายอธิปตย บุตรเล็ก

- นายอธิปตย 

บุตรเล็ก

๑๙,๒๒๓.๒๓ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการที่ ๒๗ 

ตามคําสั่งที่ ย.๔๕/๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๑๖๙,๗๒๗.๓๗ บาท (เจ็ดลานหนึ่งแสนหกหม� นเกาพันเจ็ดรอยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ด

สตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย

แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกตกเปนของแผนดินรายนางศรีประภา บุตรเล็ก กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวชนภา อัครพรวงศ) 

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่     
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ โขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ กวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะท บานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่ก ลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ล ธาร อยูระหวางพัฒนา

ท เปนรีสอรท  แมแตงเดอะริเวอรฮิลล  ขายดวน

พรอมท ตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 09  9 9 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุด  แปลง

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  

เร� อง  ขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

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

 ดวยอัยการสูงสุด ผูรอง ไดย� นคํารองตอศาลเปนคดีอาญาหมายเลขดําที่ 

พท /  ขอใหศาลสั่งริบทรัพยสินที่ร่ ํารวยผิดปกติของ นายปญญา เขียวธง 

เจาหนาที่ของรัฐ ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  มาตรา  และมาตรา  ประกอบ

พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.  มาตรา , ,  และ 

 ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาร่ํารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ จํานวน  รายการ ดังนี้

 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  นัดพรอมเพ� อกําหนดวันนัด

ไตสวนหรือตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่  สิงหาคม  เวลา .  นาฬกา

 ฉะน้ัน จึงประกาศใหบุคคลซ่ึงอาจอางวา เปนเจาของทรัพยสิน ซ่ึงมีความประสงค      

จะคัดคานคํารองขอดังกลาว ย� นคํารองคัดคานตอศาล ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ.  มาตรา 

 

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองขอไดที่กลุมงานบริหารจัดการคดี ชั้น  ศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค  

 ประกาศ ณ วันที่   มิถุนายน พุทธศักราช 

          

แถลงขาว    นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย พรอมดวย 

นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย และคณะผูบริหารกรม

วิทยาศาสตรการแพทย แถลงขาวการพัฒนาชุดตรวจกัญชา “Test Kann (เทส กัญ)” ที่

โรงแรมแกรนด ริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

ชาญอิสสระ รวมงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติครั้งที่ 19   อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เขาเย่ียมชมบูธชาญอิสสระ ในงานมหกรรม

สมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 19 โดยมี สงกรานต อิสสระ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ

กรรมการผูจัดการ บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท พรอมคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ โดย

การออกบูธครั้งนี้ชาญอิสสระ รวมกับสหคลินิก เรเมดี้ แคนน โคราช นําแพทยแผนไทย แผน

จีน และแผนปจจุบัน มาตรวจรักษาใหผูเขาชมงานฟรี พรอมนําผลิตภัณฑที่เกี่ยวของทางการ

แพทย และสุขภาพมาแสดง โดยในงานชาญอิสสระ เผยถึงธุรกิจใหมในการปลูกกัญชง-กัญชา 

เพ� อเปนการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑตางๆ ดาน Health Care และ Wellness ซึ่งจะเปน

โมเดลการทําธุรกิจที่ตอยอดสูอสังหาริมทรัพยของบริษัทตอไป โดยงานจะจัดขึ้นในระหวางวัน

ที่ 6-10 กรกฎาคม เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล 11-12 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย เอ็มดีคนใหม

แหงดอนเมืองโทลลเวย รวมมือกับตลาด

หลักทรัพยฯ(SET) สนับสนุนการปลูกปาใน

โครงการ Care The Wild  “ปลูกปอง” ที่มุง

ปลูกตนไมใหม และสงเสริมการดูแลตนไม  

ผานภาคีองคกรเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 

โดยมีชุมชนรวมดูแลเอาใจใสตนไม  เพ� อให

เกิดการขยายแนวผืนปาของประเทศไทยใน

อนาคต ซ่ึง DMT มีภารกิจและเปาหมายในการ

ปลูกตนไมจํานวน 1 หม� นตน ภายในระยะ

เวลา 5ป ในพื้นที่ปา 50 ไร ที่จ.กาญจนบุรี 

รวมอนุโมทนากับโครงการนี้ดวยจา

สราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการ

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนประธาน

เปดการประชุมกลุมยอย คร้ังท่ี 2 โครงการ

ศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและคาเปา

หมายแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ํา 20 ป จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ หองมารส 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น วันที่ 

11 กรกฎาคม เวลา 8.30 น.

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นนมพิสทาชิโอกลอง

ใหญราคาพิเศษ ด� มอรอยไดประโยชนใน

ทุกๆ วันดวยรสออริจินอล สูตรไมเติมน้ําตาล 

และรสช็อกโกแลต ในขนาด 946 มิลลิลิตร 

จากปกติราคา 109 บาท พิเศษเพียง 103 

บาทเทานั้น โดยสามารถพบกับโปรโมช่ันดีๆ 

แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวันที่ 7 – 27 กรกฎาคม 

ที่บิ๊กซี ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

โทร.0-2813-0954-5

กรุงศรีเฟรสชอยส ชวนสมาชิกบัตร

เครดิตกรุงศรีเฟรสชอยส วีซา แพลทินัม 

รับความคุม 3 ตอแบบจัดเต็มเม� อใชจายที่

ซูเปอรมารเก็ตหรือสั่งผานออนไลน ตอที่ 1 

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท ตลอด

รายการ เม� อมียอดใชจายครบทุก 6,000 บาท

ตอเซลลสลิป และเลือกชําระแบบเต็มจํานวน 

ตอท่ี 2 แลกคะแนนเปนเครดิตเงินคืนสูงสุด 

10% โดยไมมียอดใชจายข้ันตํ่า และไมจํากัด

การแลกคะแนนตอวัน ตอที่ 3 รับเครดิตเงิน

คืนเพิ่มสูงสุด 3% หรือสูงสุด 12,500 บาท 

ตลอดรายการ เม� อมียอดใชจายรูดเต็มสะสม

ผานวงเงินบัตรเครดิตตอเดือนตั้งแต 5,000 

บาทข้ึนไป (เง� อนไขเปนไปตามท่ีบริษัทกําหนด) 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีผานแอปพลิเคชัน 

UCHOOSE ตั้งแต 1 พฤษภาคม – 31 

กรกฎาคม ขอมูลเพ่ิมเติม https://bit.ly/Super-PR

บริษัท โคเวย (ประเทศไทย) แบรนด

เคร� องกรองน้ําอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี

เชิญชวนผูบริโภครุนใหมที่ ใส ใจสุขภาพ

รวมงาน Coway Café ครั้งที่ 2 ฉลองความ

สําเร็จแจกโปรโมชั่น Flash Sale ใหไดฟนกัน

ถวนหนา ในวันท่ี 14-20 กรกฎาคม ณ ช้ัน 1 

เซ็นทรัล ลาดพราว โดยภายในงานจะไดพบ

กับกิจกรรมท่ีน�าสนใจมากมาย อาทิ เวิรคช็อป

ชงกาแฟโดยบาริสตามืออาชีพ ทริคการดูแล

สุขภาพจากผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนเลนเกมส

ชิงของรางวัล และเพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิรต

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

จากศิลปนช� อดัง พรอมกับมุมถายรูปสุดชิค

ไวอัพโหลดบนโซเชียลรับรองวาเหลา Army 

ตองกร๊ีดกระจาย!! โดยผูท่ีมารวมงานสามารถ

รวมสนุกกับกิจกรรม พรอมรับของที่ระลึก

สุดลิมิเต็ดจากแบรนด โคเวย สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือตองการเขารวม

กิจกรรม สามารถเขาชมไดที่เว็บไซต www.

coway.co.th หรือโทร. 1421

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)  

รวมกับ บริษัท การบินไทย มอบเอกสิทธิ์

เหนือระดับแกลูกคาผูถือบัตรเครดิตอิออน 

รอยัล ออรคิด พลัส เวิลด มาสเตอรการด 

และบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออรคิด พลัส 

แพลทินัม พาคุณบินลัดฟาฟรีสูจุดหมาย

ปลายทางการทองเที่ยวในฝน อยางลอนดอน 

และสิงคโปรกับสายการบินไทย เพียงมียอด

ใชจายสะสมผานบัตรฯ*รวมฉลองการกลับ

มาของการทองเที่ยวในตางแดนที่ทุกคน

รอคอย อิออน ขอมอบสิทธิ์พิเศษสําหรับ

ผูถือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออรคิด พลัส 

ด วยบัตรโดยสารชั้ นประหยัดจากสาย

การบินไทย* เสนทางกรุงเทพฯ - ลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ มูลคา 40,000 บาท เพียง

มียอดใชจายสะสมผานบัตรตั้งแต 3,000,000 

บาทขึ้นไป หรือบัตรโดยสารชั้นประหยัดเสน

ทางกรุงเทพฯ - สิงคโปร มูลคา 13,000 บาท 

เม� อใชจายสะสมผานบัตรฯ ตั้งแต 1,000,000 

- 2,999,999 บาท ณ รานคาทั่วโลก เอกสิทธิ์

เหนือระดับเชนนี้พรอมใหคุณสัมผัสไดแลว

ตั้งแตวันนี้ถึง 31 สิงหาคม เทานั้น

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจง

ปดทําการคลินิกปองกันโรคพิษสุนัขบา 

คลินิกเสริมภูมิคุมกันและอายุรศาสตรการ

ทองเที่ยว คลินิกพิษจากสัตว ในวันที่ 13-17 

กรกฎาคม (เน� องในวันอาสาฬหบูชาและวัน

เขาพรรษา และวันหยุดตอเน� องตามมติคณะ

รัฐมนตรี เม� อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) 

สําหรับการใหบริการวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 

ยังคงใหบริการตามวัน-เวลาที่ลงทะเบียน

ไว ในระบบ ANNOUNCEMENT QUEEN 

SAOVABHA MEMORIAL INSTITUTE 

Immunization and Travel Clinic, Rabies 

Immunization Clinic and Animal Toxin 

Clinic will be closed on 13-17 July 2022 

สุวิชชา สุดใจ ประธานเจาหนาที่

บริหารและกรรมการผูจัดการ บริษัท อีวี มี 

พลัส จํากัด (EVME PLUS) และ ณัฐชาต 

เจิดนภาพันธ กรรมการผูจัดการ บริษัท รีแอค   

(ReAcc)  เปดเผยถึงความรวมมือในการตอยอด

ธุรกิจใหบริการดานยานยนต ไฟฟา (EV) ที่

ตอบโจทยทุกไลฟสไตล ระหวาง EVme ผูให

บริการดิจิทัลแพลตฟอรมเชารถยนต ไฟฟา

แบบครบวงจร และ ReAcc ตัวแทนให

บริการซ้ือขายดานพลังงานสะอาดและความ

เปนกลางทางกาซเรือนกระจกผานดิจิทัล

แพลตฟอรม ดวยการออกใบรับรองการใช

พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Ener-

gy Certificates (RECs) จากReAcc สําหรับ

กลุมลูกคาฟลีท (Fleet) ของ EVme ที่มีความ

ประสงค ในการแสดงเจตนารมณลดการ

EVme จับมือ ReAcc เดินหนาตอยอดธุรกิจเพ� อความยั่งยืน 

เพิ่มทางเลือกการใหบริการ สําหรับลูกคา Fleet เชารถยนต ไฟฟา 

ใหสามารถใชพลังงานหมุนเวียนได 100%

ปลอยกาซเรือนกระจก ผานการใชรถ EV ที่ใช

พลังงานไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียน 

100% และเปนพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตใน

ประเทศไทยทั้งหมด 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

เปาหมายความเปนกลางทางคารบอน (Carbon 

Neutrality) และการปลอยกาซเรือนกระจก

สุทธิเปนศูนย (Net Zero GHG Emission) 

และผลักดันใหผูประกอบการภาคธุรกิจใน

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนหันมาผลิต

และใช ไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียน

มากยิ่งขึ้น สูการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา

นวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศใน

อนาคต ผูสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

commercial@evme.io

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด 

(บสส.) หรือ SAM เปดเผยผลการประมูล

ซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพครึ่งป ณ สิ้นเดือน

มิถุนายน 2565 SAM ชนะการประมูลหน้ีเสีย 

NPLs จากสถาบันการเงินที่เปนพันธมิตร

เครือขายในการบริหารลูกคาที่ประสบปญหา

ของคนไทย ใหกลับมาอยูรอด อยูไดและ

เติบโต รวม 8 พอรต รวมทั้งสิ้นประมาณ 

1,200 บัญชี คิดเปนมูลหนี้รวมกวา 5,200 

ลานบาท ประกอบดวยกลุมสินเช� อธุรกิจ 

(Corporate) กลุมสินเช� อธุรกิจขนาดกลาง

และ ขนาดยอม (SMEs) และสินเช� อเพ� อที่

อยูอาศัย (Housing Loan) สงผลใหปจจุบัน 

SAM ในฐานะบริหารสินทรัพยของภาครัฐ 

มีพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพที่อยูภายใต

การบริหารจัดการ ประมาณ 22,000 ราย 

คิดเปนมูลคาทางบัญชี รวมทั้งสิ้นกวา 

350,000 ลานบาท   

  สําหรับการประมูลขายหนี้ เสีย

ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) 

SAM บริษัทบริหารสินทรัพยของคนไทย ชูบทบาท AMC ภาครัฐ 

เผยชนะประมูลหนี้เสียจากแบงก ครึ่งป 65 กวาด NPL เขาพอรตแลวกวา 5,000 ลบ.

ซ่ึง SAM ชนะการประมูลในกลุมสินเช� อธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และสินเช� อ

เพ� อที่อยูอาศัย (Housing Loan) ประมาณ 

250 รายการ มูลหนี้รวมประมาณ 700 ลาน

บาท เปนการเปดประมูลแกนักลงทุนที่สนใจ 

โดยเปนกระบวนการตามมาตรฐานทั่วไป

ของตลาด ผานการดําเนินการของบริษัท 

เบเคอร ทิลลี่ คอรปอเรท แอดไวเซอรี่ 

เซอรวิสเซส จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงิน

ในการขายหนี้ใหกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) โดยยึดหลักเกณฑความ

โปรงใสและเปนธรรมแกผูเขารวมประมูล

ทุกราย อยางเทาเทียมกันในทุกขั้นตอนการ

ประมูล   

นายธรัฐพร กลาวเพิ่มเติมวา ในชวง

ครึ่งหลังของป 2565 คาดวาสถาบันการเงิน

ตาง ๆ จะปลอยสินทรัพย  ดอยคุณภาพออก

ประมูลในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น SAM 

ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพยของคนไทย 

จึงตั้งเปาหมายซื้อหนี้ NPL จากสถาบันการ

เงินตาง ๆ เขามาบริหารจัดการอยางตอเน� อง 

เพื่อเพิ่มขนาดพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ควบคูไปกับการดูดซับและลดปริมาณหนี้เสีย

ของระบบสถาบันการเงินในประเทศ โดย

แผนการรับซื้อหนี้เสียของ SAM ในป 2565 

ยังเปนไปตามเปาหมายที่วางไวและยืนยัน

ความพรอมที่สามารถเปนผูเลนหลักในตลาด

บริหารสินทรัพย (AMC) เพ� อเปนหนึ่งใน

กลไกและเครื่องมือสําคัญในการช่วยเหลือ 

ฟนฟูและดูแลคนไทยที่มีปญหาหนี้สินใหกลับ

มามีชีวิตและดําเนินธุรกิจ ไดตามปกติ 

อันเปนสวนหนึ่งในการขับเคล� อนเศรษฐกิจ

และสรางความเติบโต ยั่งยืนใหแกประเทศ

โดยรวม
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14 บทความ-ต่างประเทศ

กราดยิงในบาร์แอฟริกาใต้ตาย 15 ราย

โยฮันเนสเบิร์ก • รอยเตอร์รายงานว่ามือปืนอาวุธพร้อมมือ

ทั้งไรเฟิลกับปืนพกเปิดฉากยิงใส่ผู้คนที่นั่งอยู่ในบาร์แห่งหนึ่ง

ในเมืองโซเวโตของแอฟริกาใต้ในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์

ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย และบาดเจ็บ 

9 คน โดยการสังหารหมู่เกิดขึ้นไม่นานหลังผ่านเที่ยงคืนตาม

การเปิดเผยของตำารวจท่ีบอกว่า กลุ่มชายฉกรรจ์เข้าไปในร้าน 

ออร์ลันโดอีสท์ ก่อนจะยิงสาดแบบไม่เลือกไปยังลูกค้าของ

ร้าน มือปืนทั้งหมดหนีออกจากที่เกิดเหตุ แอฟริกาใต้เป็น

หนึ่งในประเทศที่มีความรุนแรงมากสุดในโลก ในแต่ละปีมีผู้

ถูกฆาตกรรมราว 20,000 คน เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตรา

การฆาตกรรมต่อคนสูงสุดในโลก สื่อท้องถ่ินรายงานวันเดียวกัน

ว่า มีเหตุยิงในบาร์แห่งหนึ่งในเมืองปีเตอร์มาริตซ์เบิร์ก ห่าง

จากเมืองโซเวโตไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ราว 500 กม. มีผู้

เสียชีวิต 4 ราย เมื่อคืนที่ผ่านมา

อิหร่านรวบ 2 ผู้สร้างหนังข้อหาปลุกระดม

เตหะราน • ทางการอิหร่านจับกุมผู้กำากับภาพยนตร์ 2 คน 

ฐานปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบ หลังจากเกิดเหตุอาคาร

ถล่มทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม 

เอเอฟพีรายงานอ้างสำานักข่าวไออาร์เอ็นเอของทางการ

อิหร่านเมื่อค่ำาวันศุกร์ว่า โมฮัมหมัด ราซูลอฟ ผู้สร้างภาพ 

ยนตร์ท่ีมีผลงานคว้ารางวัลกับมอสตาฟา อาเลอาหมัด เพื่อน

ร่วมงาน ถูกจับกุมจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับการถล่มของ

อาคาร ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการประท้วง อาคารเมโทรโพล

สูง 10 ชั้นที่กำาลังก่อสร้างในเมืองอาบาดินในจังหวัดคูเซ

สถานทางตะวันตกเฉียงใต้ พังถล่มเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

คร่าชีวิตผู้คนไป 43 ราย และจุดชนวนให้เกิดการประท้วง

อย่างโกรธแค้นตามมาเพื่อความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันกับ

ครอบครัวของเหยื่อ ผู้ประท้วงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วน

ต้องรับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมดังกล่าวต้องถูกดำาเนินคดี

และลงโทษ ระหว่างการชุมนุมเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำาตาและ

ยิงเตือนและจับกุมผู้ชุมนุม ขณะที่กลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์ชาว

อิหร่านนำาโดยราซูลอฟ ตีพิมพ์จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้

กองกำาลังรักษาความปลอดภัยวางอาวุธ 

เรือล่มที่ ไนจีเรียเสียชีวิต 2 สูญหาย 14

ลากอส • เอเอฟพีรายงานมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และสูญหาย 

14 คน จากเรือโดยสารล่มในนครลากอส เมืองหลวงทางการ

ค้าของไนจีเรีย เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ 

อิบราฮิม ฟาริลอย จากสำานักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 

เผยว่า มีผู้ โดยสาร 16 คนบนเรือเมื่อตอนเกิดอุบัติเหตุเมื่อ

ค่ำาวันศุกร์ โดยเมื่อคืนพบแล้ว 2 ศพ ขณะที่พยายามค้นหา

ผู้ โดยสารที่เหลือต่อไป กรมเจ้าท่ารัฐลากอสยืนยันเช่นกัน

ถึงอุบัติเหตุดังกล่าว ซารัต ไบรมาห์ ผู้จัดการพื้นที่ของรัฐ

ลากอสกล่าว เรือไฟเบอร์ โดยสาร W19 ที่มีผู้ โดยสาร 16 

คน พลิกคว่ำาบริเวณพื้นที่โอโจของรัฐ.

าพนักการเมืองยืนหาเสียงบนลังไม้กลางถนนจะ

ไม่มีให้เห็นในญี่ปุ่นอีกต่อไป

เหตุการณ์ช็อกโลกเมื่ออดีตนายกฯ ญี่ปุ่นชิน

โซ อาเบะ ถูกลอบสังหารระหว่างยืนหาเสียงข้างถนน

ที่เมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่น จะทำาให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญสำาหรับประเทศนี้อย่างแน่นอน

ญี่ปุ่นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เพราะเดิมเคยเชื่อกันว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัย

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

คนญี่ปุ่นหรือผู้มาเที่ยวประเทศนี้สามารถไปไหนมา

ไหนกี่โมงกี่ยามก็จะไม่มีอันตราย

เพราะประเทศนี้มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการซื้อ

หรือมีปืนไว้ในครอบครองที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

แต่เมื่อชายวัย 41 อดีตทหารเรือท่ีชื่อ Tetsuya 

Yamagami ตัดสินใจจะ “กำาจัด” อดีตนายกฯ คนสำาคัญของ

ประเทศ ด้วยการประกอบปืนลูกซองเองเพื่อใช้ก่ออาชญ

กรรมระดับโลกอย่างนี้ ก็แปลว่า คำาว่า “ความปลอดภัย” 

จะต้องมีการนิยามใหม่หมดสำาหรับประเทศนี้

ภาพที่เราเห็นอาเบะหาเสียงข้างถนนด้วยการยืนอยู่

บนลังไม้เล็กๆ มือถือผ่านไมโครโฟนง่ายๆ ให้คนที่เดินผ่าน

ไปมาหยุดฟังโดยไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ 

เลยนั้น คงจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไป

เพราะที่ผ่านมา ประเพณีการเมืองของญี่ปุ่นเกี่ยวกับ

การหาเสียงเป็นไปอย่างง่ายๆ และให้นักการเมืองมีความ

ใกล้ชิดกับประชาชนจริงๆ

หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา  ภายใต้

รัฐธรรมนูญใหม่ที่เขียนโดยสหรัฐฯ อเมริกาผู้ชนะสงคราม 

ญี่ปุ่นมิอาจจะมีกองทัพติดอาวุธเหมือนเดิมอีกต่อไป

กลายเป็น “กองกำาลังป้องกันตนเอง” หรือ Self-

Defence Force (SDF) ที่มีทหารไว้เพียงดูแลตนเอง ไม่อาจ

จะใช้เพื่อการศึกใดๆ ได้อีก

ต่อมามีการแก้กฎหมายการซื้อขายและพกพาอาวุธ

ปืนก็มีความเคร่งครัดอย่างยิ่ง

ที่ผ่านมาเป็นที่รับรู้กันว่า ‘อาชญากรรมจากอาวุธปืน’ 

ในญี่ปุ่นนั้น มีสถิติต่ำาที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

สถิติปี พ.ศ.2557 ระบุว่าญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตจากอาวุธ

ปืนเพียง 6 คน

เปรียบเทียบกับของอเมริกามีคนตายด้วยปืนสูงถึง 

33,599 คน

ปี 2561 

ญี่ปุ่นมีผู้เสีย

ชีวิตจากอาวุธ

ปืน 9 คน เทียบ

กับอเมริกา ใน

ปีเดียวกันที่มีผู้

หมดลมหายใจถึง 

39,740 คน

ค้นหาข้อ            

มูลเกี่ยวกับสถิติ

ของเว็บไซต์ 

Statista.com ก็

พบว่าเหตุความ

รุนแรงจากอาวุธ

ปืนในญี่ปุ่น ที่

เกิดขึ้นระหว่างปี 

2555 ถึง 2564 

มีทั้งหมด 205 

ครั้ง

ปีที่สูงที่สุด

คือปี พ.ศ.2556 

มีมากสุด 40 ครั้ง 

ปีที่ต่ำาที่สุดคือปี 

2558 และ 2561 

มี 8 ครั้ง

สาเหตุที่

ญี่ปุ่นกับอเมริกา

มีสถิติความรุนแรงที่โยงกับอาวุธปืนนั้นชัดเจน

กฎหมายว่าด้วยปืนในอเมริกาหละหลวม

ใครเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ซื้อปืนได้

ไม่ต้องตรวจประวัติผู้ซื้อและไม่มีมาตรการป้องกันความ

เสี่ยงที่จะใช้อาวุธไปทำาร้ายใครแต่อย่างไร

เพราะประวัติศาสตร์อเมริกาผ่านพ้นประสบการณ์ที่ทุก

คนต้องมีสิทธิ์มีปืนเพื่อป้องกันตนเอง

แต่กฎหมายเรื่องนี้ของ

ญี่ปุ่นเป็นคนละเรื่องโดยสิ้นเชิง

กฎหมายอาวุธปืนของ

ญี่ปุ่นระบุชัดว่า ปืนชนิดเดียวที่

ได้รับอนุญาตให้ขายได้คือ ปืน

ลูกซองและปืนไรเฟิลเท่านั้น

ปืนพกถือเป็นสิ่งผิด

กฎหมาย

แต่แม้จะเป็นปืนที่อนุญาต

ให้ซื้อขายได้ก็ใช่จะทำากันได้ง่าย

เพราะการจะได้รับอนุญาต

ให้ซ้ือปืนได้ต้องผ่านกระบวนการ

ท่ียุ่งยากสลับซับซ้อนและใช้เวลา

รอคอยยาวนานย่ิง

ใครจะซื้อหาปืนต้องใช้ความพยายามและความอดทน

อย่างมาก

กฎกติกาหลักๆ ของการจะได้มาซึ่งอาวุธปืนประเภทที่

อนุญาตให้มีได้นั้นไม่ใช่ใครๆ มีเงินอยากซื้อก็ซื้อได้

ข้อแรกต้องผ่านการอบรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

นั่นคือคนที่จะขออนุญาตซื้อปืนต้องเข้าห้องเรียนเพื่อ

ผ่านคอร์สการสอนและ

ฝึกอบรมยาวนานทั้งวัน

จากนั้นก็ต้องมี

การสอบข้อเขียนที่ต้อง

แสดงถึงความเข้าใจ

เรื่องของกฎเกณฑ์และ

ระเบียบต่างๆ เกี่ยว

กับเรื่องปืนและความ

ปลอดภัยอย่างแจ่มแจ้ง

เสียก่อน

เท่านั้นไม่พอ ผู้

ขอซื้อปืนต้องผ่านการทดสอบ ณ สนามยิงปืนของจริงด้วย

อีกทั้งต้องพิสูจน์ว่าสามารถยิงปืนได้แม่นยำา...ไม่น้อย

กว่า 95%

และแม้จะผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้วก็ยังไม่จบ

ผู้ขออนุญาตซื้อปืนยังต้องถูกประเมินสุขภาพจิต

จากนั้นก็ต้องผ่านการตรวจว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับยา

เสพติดหรือไม่

ผ่านอะไรทั้งหมดนี้แล้วยังไม่สิ้นกระแสความ

ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติภูมิหลังที่เข้มงวดของผู้

ขออนุญาต

นั่นหมายความถึงการตรวจค้นประวัติอาชญากรรม

และต้องตอบคำาถามว่ามีหนี้ส่วนตัวมากน้อยแค่ไหน

หรือมีความผูกพันโยงใยกับองค์กรอาชญากรรมมาก

น้อยเพียงใดด้วย

มิหนำาซ้ำาเจ้าหน้าที่ยังจะตรวจหาข้อมูลว่าผู้ขอมีปืนไว้

ในครอบครองนั้นมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว

และเพื่อนฝูงทั้งหลายทั้งปวงอย่างใดหรือไม่

หากแม้สอบตกข้อใดข้อหนึ่งในกระบวนอันยาวนาน

และวุ่นวายนี้ ก็เป็นอันว่าหมดสิทธิ์ที่จะซื้อหาปืนได้

ตัวเลขทางการบอกว่า ในปี 2562 สถิติการครอบ

ครองอาวุธปืนในญี่ปุ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 

310,400 กระบอก

จากประชากรทั้งประเทศ 125 ล้านคน

สาเหตุหนึ่งที่มีการทำาให้มีการกระชับกฎหมายเกี่ยว

กับปืนที่ญี่ปุ่นคือเหตุการณ์เมื่อปี 2550

อันเป็นปีที่นายอิคโช อิโตะ (Iccho Ito) อดีตนายก

เทศมนตรีนางาซากิถูกลอบยิงเสียชีวิตจากด้านหลัง

ดังนั้น กรณีการลอบสังหารอดีตนายกฯ อาเบะจะ

ทำาให้รัฐบาลและคนญี่ปุ่นตระหนักว่า

แม้จะมีกฎหมายเข้มข้นเพียงใด คนที่คิดจะก่อเหตุ

ร้ายด้วยอาวุธปืนก็จะยังหาทางประกอบปืนด้วยตนเองได้

เราก็จะเห็นมาตรการด้านความปลอดภัยของญี่ปุ่นที่

เปลี่ยนไปอย่างเข้มข้นอีกรอบหนึ่ง

คำาว่า “ความปลอดภัย” สำาหรับประเทศญี่ปุ่นจะมี

ความหมายที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำาคัญแน่นอน.

ภ

ม็อบปักหลักทำ�เนียบปธน.ศรีลังก�
โคลัมโบ • ประธานาธิบดี โกตาบายา ราชปักษา ของศรีลังกา 

และนายกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงเห ประกาศลาออกจากตำาแหน่ง 

หลังผู้ชุมนุมขับไล่บุกทำาเนียบประธานาธิบดีและเผาบ้านของ

นายกรัฐมนตรีเมื่อวันเสาร์ โดยในวันอาทิตย์ผู้ชุมนุมยังคงปักหลัก

อยู่ในทำาเนียบประธานาธิบดี ยืนยันว่าต้องการเห็นเขาลาออกอย่าง

เป็นทางการเสียก่อน

เอเอพฟีรายงานเม่ือวัน

อาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคม 2565 

ว่า การชุมนุมของชาวศรีลังกา

ท่ีโกรธเคืองต่อวิกฤตเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมา

ก่อน ภายใต้การบริหารประเทศ

ของตระกูล “ราชปักษา” ท่ีไร้

ความสามารถและคอร์รัปชัน ดำา                                              

เนินมาถึงจุดสูงสุดเมื่อวันเสาร์ท่ี

ผ่านมา 

ประชาชนหลายแสนคน                                               

ชุมนุมใหญ่ในกรุงโคลัมโบเมื่อ

วันเสาร์ เรียกร้องให้ประธา 

นาธิบดีโกตาบายา ราชปักษา                                         

วัย 73 ปี รับผิดชอบต่อการขาด 

แคลนยารักษาโรค, อาหารและ

เช้ือเพลิง ซ่ึงทำาให้เศรษฐกิจของ

ศรีลังกาท่ีค่อนข้างร่ำารวยต้อง

พังทลาย ส่งผลต่อสามัญชนท้ัง

หลายต้องพบกับความทุกข์ยาก

ผู้ชุมนุมพังประตูทำาเนียบ

ของประธานาธิบดีศรีลังกาท่ี

สร้างต้ังแต่สมัยอาณานิคม เท่ียว

ชมและน่ังเล่นในห้องต่างๆ ของ

ทำาเนียบ บางคนกระโดดลงเล่น

ในสระน้ำาและรื้อค้นเสื้อผ้าของ

ราชปักษา โดยในวันอาทิตย์ผู้                                               

ชุมนุมยังคงปักหลักอยู่ในทำาเนียบ

ทหารยิงปืนข้ึนฟ้าเพื่อช่วย

ราชปักษาหนีออกจากทำาเนียบ

ได้เมื่อวันเสาร์ หลังจากนั้นนำา

ตัวเขาข้ึนเรือของกองทัพเรือแล่น                                                 

ไปทางน่านน้ำาทางใต้ของประ 

เทศ แหล่งข่าวเผยว่าจะนำาตัว

เขาไปที่ฐานทัพเรือตรินคอมมา

ลีในวันอาทิตย์

มหินทา อเบย์วรรธนะ 

ประธานรัฐสภาศรีลังกา แถลง

ทางโทรทัศน์เรื่องการลาออก

ของประธานาธิบดีราชปักษา 

ระบุว่า เพื่อให้ความมั่นใจต่อ

การเปล่ียนผ่านรัฐบาลด้วยความ

สงบ ประธานาธิบดีกล่าวว่าเขา

จะลาออกจากตำาแหน่งในวันที่ 

13 กรกฎาคม 

ผู้ชุมนุมเมื่อวันเสาร์บุก

เข้าไปจุดไฟเผาบ้านพักของนา 

ยกรัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงเห                                  

แม้เขาประกาศลาออกจากตำา 

แหน่งไปแล้วก่อนหน้านี้ ขณะ

เกิดเหตุนายกรัฐมนตรีศรีลังกา

ไม่ได้อยู่ที่บ้าน มีรายงานว่าเจ้า

หน้าท่ีความม่ันคงทำาร้ายผู้สื่อข่าว

หลายคนที่หน้าบ้าน และมีการ

ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้า

หน้าที่ความมั่นคงบริเวณที่ตั้ง

หน่วยงานราชการของศรีลังกา

โรงพยาบาลโคลัมโบเน 

ชั่นแนล โรงพยาบาลหลักของ

ศรีลังกา เผยว่า ผู้ชุมนุมที่ได้รับ

บาดเจ็บถูกส่งเข้ารักษาตัวเมื่อวัน

เสาร์ 105 ราย โดย 55 คนยัง

รักษาตัวต่อในวันอาทิตย์ โดยมี

ผู้สื่อข่าวได้รับบาดเจ็บ 7 คน 

พุฒิพา ซอยซา โฆษก

โรงพยาบาลแห่งนี้ เผยว่า ใน

บรรดาผู้บาดเจ็บมี 1 รายที่อา 

การหนักมากจากบาดแผลถูกยิง

ลาฮีรู วีระเศกะระ ผู้นำา

นักศึกษาชุมนุมขับไล่รัฐบาลกล่าว

กับผู้สื่อข่าวว่า การต่อสู้ของเรา

ยังไม่จบ ตอนท่ีเราเคลื่อนมาท่ี

แนวก้ันสุดท้าย เรารู้ดีว่าทหาร

อาจเปิดฉากยิงเรา แต่เรายอม

เส่ียงชีวิต เราจะไม่หยุดการต่อสู้

จนกว่าราชปักษาจะลาออกอย่าง

เป็นทางการ 

นักเคล่ือนไหวท่ีเป็นนักศึก 

ษาเผยว่า พบเงิน 17.8 ล้าน

รูปีศรีลังกา หรือราว 1.75 ล้าน

บาท ในห้องของราชปักษา โดย

ได้นำาเงินท่ีพบมอบให้ตำารวจแล้ว.

‘บลิงเคน’ร้องอาเซียนกดดันเมียนมาเพิ่ม

กรุงเทพฯ • แอนโทนี บลิง

เคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐ เรียก

ร้องให้นานาชาติเพิ่มการกดดัน

เพื่อให้เมียนมากลับสู่เส้นทาง

ประชาธิปไตย และชาติสมาชิก

อาเซียนควรให้รัฐบาลทหารเมียน 

มารับผิดชอบ

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน                                             

อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 

ระหว่างการเยือนประเทศไทย                                                

ของแอนโทนี บลิงเคน รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงการต่างประ 

เทศสหรัฐในวันเดียวกัน แถลง

กับผู้สื่อข่าวหลังพบหารือกับนัก

เคลื่อนไหวประชาธิปไตยจาก

เมียนมา

บลิงเคนกล่าวว่า เรา

จะต้องมองหาหนทางที่ เรา

สามารถทำาได้ต่อไป และประ

เทศอื่นๆ สามารถทำาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพเช่นกันในการ

กดดันรัฐบาลทหารเมียนมาให้

กลับคืนสู่เส้นทางประชาธิปไตย 

“ผมคิดว่าประเทศสมาชิกอา 

เซียนทุกประเทศจำาเป็นต้องทำาให้

รัฐบาลทหารเมียนมารับผิดชอบ” 

ชาติสมาชิกอาเซียนบรร                                             

ลุ “ฉันทามติ 5 ข้อ” กับรัฐบาล

ทหารเมียนมาเมื่อเดือนเมษา 

ยนปีท่ีแล้ว หลังรัฐประหารผ่าน

ไปได้ 2 เดือน ซึ่งรวมถึงการ

เรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียน 

มาเจรจากับฝ่ายต่อต้าน

บลิง เคนปฏิ เสธที่ จะวิ                                            

จารณ์การเยือนเมียนมาของหวัง 

อ้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ                                 

ต่างประเทศจีนเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่ง

บลิงเคนหารือกับหวังที่เกาะบา                                        

หลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลัง

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 

กลุ่มจี 20 แต่เรียกร้องจีนให้

สนับสนุนเสียงเรียกร้องจากนา 

นาชาติในเรื่องประชาธิปไตยใน

เมียนมา

บลิงเคนกล่าวว่า “ผมคิด                                     

ว่าเป็นหน้าที่ของจีนและเป็น

ผลประโยชน์ต่อจีนท่ีจะได้เห็น

พม่ากลับไปสู่เส้นทางประชา 

ธิปไตยอีกครั้ง เนื่องจากหลัง

รัฐประหารเกิดเหตุชะงักงันที่มี

ความรุนแรง บลิงเคนกล่าวโดย

ใช้ชื่อเดิมของเมียนมา

บลิ ง เ คน ให้ คำ า มั่ น ว่ า

จะไม่ละทิ้งเรื่องเมียนมา แต่

ยอมรับว่ายุทธศาสตร์ที่สหรัฐ

ใช้กับเมียนมา รวมถึงมาตรการ

ลงโทษรัฐบาลทหารเมียนมา

ใช้ไม่ได้ผล โดยบอกว่า เรายัง

ไม่เห็นการเคล่ือนไหวท่ีเป็นบวก

ในการกดดันรัฐบาลทหารเมียน                                            

มา แต่ในทางตรงกันข้าม เรา

กลับเห็นการปราบปรามประ 

ชาชนชาวพม่าอย่างต่อเนื่อง 

เรายังเห็นอย่างต่อเน่ืองในการ

ก่อกรรมทำาเข็ญด้วยความรุน                                          

แรงโดยรัฐบาลทหารเมียนมา 

และเรายังเห็นฝ่ายต่อต้านรัฐ 

ประหารที่ถูกจองจำาหรือต้องลี้

ภัยไปอยู่ต่างแดน และเรายังคง

เห็นสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษย

ชนที่ร้ายแรงในพม่าอยู่ต่อไป.

เตียงทำ�เนียบฯ • ชาวศรีลังกานอนเล่นบนเตียงในทำาเนียบประธานาธิบดีในกรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม หลังผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาล

ศรีลังกาบุกยึดทำาเนียบฯ เมื่อวันเสาร์

ญี่ปุ่นจะไม่เหมือนเดิมหลัง

กรณี ‘ลอบสังหารอาเบะ’
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ปตตานีฉลองฮารีรายา อีดิ้ลอัฎฮาคึกคัก

ปตตานี • เม� อวันที่ 10 ก.ค.65 บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดปตตานี

เปนไปอยางคึกคัก ภายหลังจุฬาราชมนตรีกําหนดใหวันอาทิตย

ที่ 10 ก.ค.65 เปนวันฮารีรายา อีดิ้ลอัฎฮา โดยตั้งแตรุงเชาพี่นอง

มุสลิมตางพาลูกๆ ไปสุสานที่ฝงบรรพบุรุษเพ� อสวดดูอารขอพรให

บรรพบุรุษผูลวงลับ จากนั้นเวลา 07.00 น.เดินทางไปมัสยิดใกล

บานเพ� อทําการละหมาด ซึ่งปนี้คึกคักหลังโควิดคลี่คลายลง  โดย

ทุกคนแตงชุดมลายูอยางสวยงาม ทามกลางมาตรการปองกันโค

วิดที่ยังเขมงวด กอนรับฟงการบรรยายธรรม และรวมกันสลาม                                                                    

ซึ่งกันและกันเพ� อขออภัยสิ่งที่ลวงเกิน จากนั้นแยกยายกันไปทํากุ

รบานหรือการเชือดสัตว ซึ่งจะนิยมเชือดวัวเพ� อพลีทานนําเนื้อไป

แจกจาย โดยจะถูกแบงเปน 3 สวน สวนหนึ่งใหคนจน ผูยากไร 

และสวนที่สองคนที่ตองการ อีกสวนใหเก็บที่บาน อีกทั้งจะมีการ

จัดงานเล้ียงในเครือญาติ บรรยากาศเปนไปอยางอบอุน ขณะ

ท่ีการเชือดวัวปนี้พบวานอยและเงียบเหงาท่ีสุดในรอบหลายป  

เดิมทีแตละบานจะมีการซื้อวัว 1-2 ตัวมาเชือด แตปนี้ตองหุนกับ

เพ� อนบานในการซื้อวัวเน� องจากราคาคอนขางสูง สืบเน� องจาก

ราคาน้ํามันแพง การขนสงวัวมีการปรับราคาขึ้น นอกจากนี้จะ

มีพี่นองมุสลิมบางสวนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญท่ีนครเมกกะ 

ประเทศซาอุดีอาระเบียเชนกัน

เกงซิ่งชนเสาไฟรถขาด 2 ทอนดับ 1

ชลบุรี • วันที่ 10 ก.ค.65 ศูนยวิทยุ สภ.ศรีราชารับแจงอุบัติเหตุ

รถเกงชนเสาไฟสองสวาง บริเวณหลักกิโลเมตร  94+700 กอน

ถึงแยกแมกิมบวย ฝงขาเขาพัทยา อ.ศรีราชา  มีผูบาดเจ็บและ

เสียชีวิต จึงประสานหน�วยกูภัยเพียวเยี้ยงไทศรีราชาไปชวยเหลือ

ผูบาดเจ็บสาหัส เปนชาย 1 ราย คือนายชัยวัฒน ไมทราบนามสกุล 

นอกจากนี้มีผูเสียชีวิตเปนชาย 1 ราย กระเด็นออกจากรถเสีย

ชีวิตขางเสาไฟฟา  คือนายสมศักดิ์ ภูจันหา อายุ 31 ป คนขับรถ

เกง บริเวณใกลเคียงพบรถเกงสีเทา ทะเบียน 8 กฆ 7190 กทม.  

สภาพขาด 2 ทอน หนารถอัดโคนเสาไฟฟา ทายรถกระเด็นไป 5 

เมตรอยูกลางถนนพังยับเยิน นอกจากนี้พบรถกระบะไดรับความ

เสียหายจากชิ้นสวนของรถเกงตกใส  รถกูชีพนําคนเจ็บสงโรง

พยาบาลอยางเรงดวน นายเฉลิมวุฒิ โอสถจันท ผูที่ขับรถกระบะ

ตามรถเกงที่เกิดอุบัติเหตุเปดเผยวา รถเกงวิ่งดวยความเร็วสูง แซง

ซายมาแลวเสียหลักชนที่กั้นทาง จากนั้นพุงชนเสาไฟฟาขางทาง

อยางแรง  ตํารวจ สภ.ศรีราชาไดเก็บรวบรวมหลักฐาน หลังจาก

นี้จะตรวจสอบกลองวงจรปดในบริเวณจุดเกิดเหตุเพ� อหาสาเหตุ

ที่แทจริงตอไป.

สั่งจัดระเบียบ

2565 และเซ็นทรัล เวสตเกต เปดฉีดวันท่ี 7, 

21 ก.ค.2565 ใหบริการฉีดวัคซีนแอสตราเซน

เนกา (Astra Zeneca) หรือไฟเซอร (Pfizer) 

โดยประชาชนสามารถจองคิว หรือ walk 

in เขารับบริการไดในเวลาท่ีกําหนด นายก

รัฐมนตรียังฝากใหทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ

ของสาธารณสุข สวมหนากากอนามัยในพ้ืนท่ี

เส่ียง เวนระยะหาง ลางมือ และสังเกตอาการ

ตนเองกอนออกเดินทางหรือทองเท่ียว เพ� อ

ความปลอดภัยของตน ชุมชน

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียัง

กลาวถึงสถานการณ โควิด-19 ในโรงเรียน

วายังไมน�าหวง เพราะเด็กท่ีติดเช้ือบางสวน

ไมแสดงอาการ และสวนใหญอาการนอย 

ไมรุนแรง สามารถดูแลรักษาดวยระบบผู

ปวยนอกได ซ่ึงสวนหน่ึงมาจากเด็กนักเรียน

สวนใหญไดรับการฉีดวัคซีนตามเกณฑแลว 

ท้ังน้ี นายกรัฐมนตรีไดกําชับหน�วยงานท่ีกํากับ

สถาบันการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

ใหทุกโรงเรียนเขมขนมาตรการ 6-6-7 ปองกัน

การแพรระบาดโควิด-19 ในโรงเรียนดวย

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

เปดเผยวา ไดมอบหมายใหนายสรพงศ ไพฑูรย

พงษ รองปลัดกระทรวงคมนาคม พรอมหน�วย

งานท่ีเก่ียวของ ลงพ้ืนท่ีสถานีกลางบางซ� อ เพ� อ

จัดระเบียบการเขารับบริการฉีดวัคซีนท่ีสถานี

กลางบางซ� อแลว หลังจากเม� อวันท่ี 9 ก.ค.ท่ี

ผานมา เร่ิมมีประชาชนมารอเขารับบริการ

เปนจํานวนมาก โดยเนนยํ้าใหดูแลส่ิงอํานวย

ความสะดวกตางๆ กับประชาชนอยางเต็มท่ี 

รวมถึงการจราจรและการเดินทางเขา-ออก

สถานีกลางบางซ� อ เพ� อใหประชาชนไดรับ

ความสะดวกมากท่ีสุด และมีความปลอดภัย

รมว.คมนาคมกลาวตอวา ไดมอบนโย 

บายใหบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (รฟฟท.) 

ผูใหบริการรถไฟฟาสายสีแดง จัดกิจกรรมสราง

การรับรูใหประชาชนรูจักสถานีกลางบางซ� อ 

และการเดินทางเช่ือมต่อจากระบบขนส่ง

สาธารณะตางๆ มายังสถานีกลางบางซ� อใหมาก

ข้ึน อาทิ รถไฟฟา MRT สายสีนํ้าเงิน, สายสีมวง 

และระบบขนสงสาธารณะอ� นๆ อยางไรก็ตาม 

ปจจุบันกระทรวงคมนาคมรวมกับกระทรวง

สาธารณสุข ยังคงเปดพ้ืนท่ีสถานีกลางบางซ� อ

เปนศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซ� อ ซ่ึงในอนาคต

มอบให รฟฟท.พิจารณาจัดกิจกรรมอ� นๆ เพ� อ

สรางรายไดเชิงพาณิชยใหกับบริษัทดวย

วันเดียวกัน บรรยากาศท่ีศูนยฉีดวัคซีน

กลางบางซ� อ ยังคงเปนไปดวยความคึกคัก 

ประชาชนเดินทางมารับวัคซีนเข็มกระตุนกัน

อยางตอเน� อง ท้ังผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน วัย

ทํางาน วัยรุน โดยตางเดินทางมาต้ังแตเปดให

บริการเม� อเวลา 08.00 น. ซ่ึงสวนใหญยังคงมา

รับวัคซีนเข็มกระตุนท่ี 4-5

พ.อ. (หญิง) ศิริจันทร งาทอง รอง

โฆษกกองทัพบก ช้ีแจงกรณีมีกระแสวิพากษ

วิจารณในสังคมออนไลนถึงความเปนหวงตอ

การฝกของนักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด. ใน

สถานการณท่ีมีการแพรระบาดของโควิด-19 

วา การฝกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

ในป 2565 น้ี กองทัพบกไดปรับชวงเวลา และ

ลักษณะการฝก โดยจัดเปนลักษณะกิจกรรม

ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี 3 

และสามารถเลือกเวลาท่ีจะเขารับการฝกได 

ซ่ึงเปนการลดจํานวนวันลง และเปนการฝก

แบบไป-กลับ โดยไดเขมงวดมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของโควิด-19 อยางเต็มท่ี สวน

การฝกของนักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี 4-5 น้ัน 

ไดจัดระบบตางๆ ไวอยางเรียบรอย 

สวนกระแสขาวท่ีมีการติดโควิดจาก

การฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารน้ัน  ตอง

ไปตรวจสอบกอนวาเปนขอเท็จจริงหรือไม 

และการแพรระบาดของโควิดน้ัน ภาครัฐ

และกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการท่ีใหทุก

องคกรและบุคคลปฏิบัติอยูแลว.

อวม!

ต้ังแตเดือน พ.ค.65 จนถึงปจจุบัน

“ปลายสัปดาหน้ี กกพ.จะตองประชุม

ทบทวนอีกคร้ัง เพ� อประกาศคาเอฟที  ราคา

แอลเอ็นจีนําเขาตอนน้ีพุงสูงข้ึนตอเน� องจาก

ไตรมาสกอน พุงสูงแตะระดับกวา 30 เหรียญ

สหรัฐตอลานบีทียูแลว จากเดิมอยูท่ีกวา 20 

เหรียญสหรัฐตอลานบีทียู เปนปจจัยท่ีนอก

เหนือการควบคุม ซ่ึง กกพ.คอนขางหนักใจ 

ปริมาณกาซในอาวไทยยังขาดความชัดเจน 

ตนทุนคาเช้ือเพลิงท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) แบกรับแทนประชาชนอีก

กวา 80,000 ลานบาทในงวดกอนหนาท่ี กกพ.

อาจจะตองเขาไปดูแลชวยลดภาระตนทุนผาน

การทยอยปรับเพ่ิมผานคาเอฟทีดวย” แหลง

ขาวกลาว

ท้ังน้ี ส่ิงท่ี กกพ.ตองเลือกท่ีจะดูแลความ

ม่ันคงทางพลังงานเปนอันดับแรก กอนท่ีจะ

ดูแลผลกระทบตอคาครองชีพประชาชน เพ� อ

ใหม่ันใจวาไฟฟาตองไมขาด ประชาชนและ

ภาคธุรกิจตองมีไฟฟาใช ดังน้ันหากให กฟผ.

แบกรับภาระทางการเงินแทนผูใชไฟฟาเกิน

กําลังตอเน� องเปนระยะเวลานาน จะสงผล

ดานลบตอความสามารถในการผลิตไฟฟาเพ� อ

ปอนใหกับระบบ และการดูแลความม่ันคงทาง

ดานไฟฟาในการประกาศคาเอฟทีต้ังแตตนป 

65 กกพ.ไดทยอยปรับเพ่ิมคาเอฟทีโดยขอให 

กฟผ.ไดแบกรับภาระตนทุนคาเช้ือเพลิงแทน

ประชาชนเปนมูลคาประมาณ 80,000 ลาน

บาท และ ครม.ไดมีมติให กฟผ.กูเงินมาเพ� อ

เสริมสภาพคลองจํานวน 25,000 ลานบาท ใน

ชวงท่ีมีการแบกรับภาระตนทุนเช้ือเพลิง

“จากเดิมท่ีเคยคาดการณวาสถาน 

การณราคากาซธรรมชาติอาจปรับตัวดีข้ึนได

บางจากแนวโนมราคากาซท่ีลดลงมาไดบาง

ใชจายดานนํ้ามันเช้ือเพลิง,  อันดับ 2 รอยละ 

25.79 ระบุวาอาหารประจําวัน, อันดับ 3 รอย

ละ 13.47 ระบุวา ไฟฟาในครัวเรือน, อันดับ 4 

รอยละ 6.10 ระบุวาแกสหุงตม, อันดับ 5 รอย

ละ 3.36 ระบุวาการผอนชําระคารถ, อันดับ 6 

รอยละ 3.18 ระบุวานํ้าประปา, อันดับ 7 รอย

ละ 2.79 ระบุวาการผอนชําระคาบาน,  อันดับ 

8 รอยละ 2.32 ระบุวาอุปกรณหรือวัตถุดิบ

ในการประกอบอาชีพและการใชจายดานการ

เรียนหนังสือของตนเองหรือบุตรหลานใน

สัดสวนท่ีเทากัน, อันดับ 9 รอยละ 1.79 ระบุ

วาคาเชาท่ีอยูอาศัย,  อันดับ 10 รอยละ 1.56 

ระบุวาไมมีการใชจายใดท่ีสรางผลกระทบ 

และอันดับ 11 รอยละ 1.50 ระบุวาการใชจาย

ดานการโดยสารขนสงสาธารณะ. 

‘เดชทวี’ 

ได้แนะนําให้มีการพิมพ์อักษรลายช่ือให้

มีขนาดใหญและชัดเจนข้ึน เพ� อสะดวกใน

การตรวจสอบรายช� อของผูสูงอายุและบุคคล

ท่ัวไป นอกจากน้ีไดเนนยํ้าเร� องการตรวจสอบ

สถานะแมจะอยูในชวงการปองกันโควิด ซ่ึงให

ทุกคนสวมหนากาก แตตองมีการตรวจสอบ

สถานะโดยการใหเปดหนากากเพ� อใหเห็นวา

เปนบุคคลเดียวกับท่ีมาใชสิทธิหรือไม และเพ� อ

ปองกันปญหาในการสวมสิทธิ 

หลังจากน้ันคณะท้ังหมดไดเดินทางตอ

ไปยังหน�วยเลือกต้ังโรงเรียนอนุบาลเกาะคา 

ตรวจเย่ียมและใหคําแนะนํากับเจาหนาท่ี 

กปน. กอนท่ีจะรวมกันเคารพธงชาติในเวลา 

08.00 น. และดูการมาใชสิทธิของประชาชน

หลังเปดหีบบัตรเลือกต้ังในเวลา 08.00 น. ซ่ึง

ก็พบวายังเงียบประชาชนทยอยออกมาใชสิทธิ

คอนขางนอย

นายอิทธิพรเปดเผยวา เม� อคืนท่ีผาน

มา ซ่ึงหลายคนเปนหวงเก่ียวกับคืนหมาหอน 

ยังไมพบการกระทําผิดหรือการรองเรียนอยาง

เปนทางการ แตก็ใชวาจะไมมีการรองเรียน ซ่ึง

ท่ีผานมาเจาหนาท่ีทุกฝายไดทํางานดานการ

ปองปรามกันเต็มท่ี และอยากชวนประชาชน

ชวยช้ีเบาะแสการทุจริตใหกับทาง กกต.ทราบ 

หรือหากเกรงวาเม� อแจงเบาะแสแลวกลัวเปน

อันตราย ก็สามารถขอการคุมครองจาก กกต.

ไดเชนเดียวกัน ซ่ึงในสวนของการแจงเบาะแส 

ประชาชนอาจจะไดเงินรางวัลดวย  

ภายหลังปดหีบการลงคะแนนเลือก

ต้ัง  นายอิทธิพรเปดเผยวา ภาพรวมจากท่ีได

ตรวจเย่ียมและสังเกตการณการเลือกต้ังกวา 

40 หน�วย พบวาการปฏิบัติงานของกรรมการ

ประจําหน�วยและผูมาใชสิทธิเปนไปดวยความ

เรียบรอย ยังไมมีรายงานเพ่ิมเติมเขามาวามี

การรองเรียนทุจริตเลือกต้ัง อยางไรก็ตาม บาง

หน�วยเลือกต้ังมีผูมาใชสิทธินอย สวนหน่ึงอาจ

เปนเพราะผูมีสิทธิเลือกต้ังไปทํางานในจังหวัด

อ� น จึงไมมีโอกาสมาใชสิทธิ ดังน้ัน ตัวเลขผูมา

ใชสิทธิจึงอาจไมสูงมาก แตก็หวังวาจะไมตํ่า

กวาการเลือกต้ังแทนตําแหน�งท่ีวางคร้ังท่ีแลว 

ซ่ึงคนท่ีติดธุระไมสามารถมาใชสิทธิเลือกต้ัง

คร้ังน้ีอยาลืมแจงเหตุไมไปใชสิทธิ เพ� อใหไม

ตองเสียสิทธิหรือถูกจํากัดสิทธิทางการเมือง

บางประการ โดยสามารถแจงเหตุไดจนถึงวัน

ท่ี 17 ก.ค.น้ี

เวลา 19.00 น. ท่ีศูนยอํานวยการพรรค

เศรษฐกิจไทย สาขา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา หัวหนาพรรคเศรษฐกิจ

ไทย พรอมดวยคณะกรรมการบริหารพรรค ได

รวมกันแถลงถึงการเลือกต้ังซอม ซ่ึงปรากฏ

ผลคะแนนเลือกต้ังอยางไมเปนทางการ พบ

วาคะแนนของผูสมัครหมายเลข 1 พรรคเสรี

รวมไทย มีคะแนนนํานายวัฒนา สิทธิวัง ผู

สมัครหมายเลข 3 ของพรรควา ตนและพรรค

เศรษฐกิจไทยขอแสดงความยินดีกับผูชนะ

เลือกต้ังซอมเขต 4 ลําปาง และพรอมนอมรับ

ผลคะแนนท่ีเปนเสียงจากพ่ีนองประชาชนตาม

ระบอบประชาธิปไตย พรอมกันน้ีก็ขอขอบคุณ

ทุกคะแนนเสียงจากพอแมพ่ีนองประชาชนท่ี

ลงคะแนนใหผูสมัครของพรรค เราจะไมลืม

บุญคุณทุกคะแนนเสียงเชนเดียวกัน โดยจะ

นําผลการเลือกต้ังคร้ังน้ีไปปรับปรุงแกไขการ

ทํางานของพรรคตอไป ขอยํ้าวา ถึงแมผล

คะแนนจะเปอยางไรเราก็จะยอมรับ และนํา

ส่ิงท่ีผิดพลาดไปแกไขเพ� อประชาชนตอไป

หลังเสร็จส้ินการแถลงขาว ทางกรรม 

การบริหารพรรคทุกคนตางเขามาจับมือและ

ชูมือรวมกับ ร.อ.ธรรมนัส เพ� อแสดงวาทุกคน

พรอมจะจับมือกันสูตอไปไมยอทอ และจะนํา

ผลการเลือกต้ังคร้ังน้ีเปนพลังบวก ท่ีจะเดิน

หนาทํางานเพ� อประชาชนอยางแน�นอน

ตอมาเม� อเวลา 20.00 น. ผลการนับ

คะแนนอยางไมเปนทางการ นายเดชทวี ศรีชัย 

หมายเลข 1 จากพรรคเสรีรวมไทย ได 55,638 

คะแนน, ผูสมัครหมายเลข 2 นายพลพงศ พงษ

สุพัฒน พรรคพลังสังคมใหม  2,882 คะแนน, 

หมายเลข 3 นายวัฒนา สิทธิวัง ผูสมัครรับ

เลือกต้ังหมายเลข 3 พรรคเศรษฐกิจไทย ซ่ึง

เปนอดีต ส.ส.เดิมในเขตน้ี ได 30,451 คะแนน.

เชียงใหม  • วันท่ี 10  ก.ค.65 ท่ี

กองบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 5 

พล.ต.ท.ปยะ ตะวิชัย ผบช.ภ.5  

พรอมดวย นายไกรฤกษ ดาวเรือง 

ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5 และผูเก่ียวของ  แถลง

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

ของกลาง ยาบา 4.7 ลานเม็ด พรอม

ผูตองหา 4  คน รถยนตประกอบการ 

กระทํา ผิด  2 คัน โดยจับกุมไดเม� อวันท่ี 

6 ก.ค. เวลาประมาณ 05.50 น. บริเวณ

ถนนเถิน-แมพริก (สายเกา) ต.แมพริก 

อ.แมพริก จ.ลําปาง

โดยแหลงขาวแจงวา  จะมีการ

ลักลอบลําเลียงยาบาจากแนวชายแดน

เขาสูพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ ตํารวจ

ประจําดานแมพริกของ สภ.แมพริก จึง

ต้ังจุดตรวจสกัดก้ัน จนกระท่ังตามวัน

เวลาเกิดเหตุไดมีรถเกง ปายทะเบียน

เชียงใหมขับผานเขามา เม� อสงสัญญาณ

ใหหยุดรถคันดังกลาวกลับเรงเคร� องฝา

จุดตรวจ ไปชนเขากับรถยนตของเจา

หนาท่ีทําใหรถพลิกควํ่า จึงสามารถ

ควบคุมตัวผูขับข่ีและผู โดยสารได 2 คน 

ตรวจคนในรถพบยาบาจํานวน 

20 กระสอบ นับได 4.7 ลานเม็ด จาก

น้ันไดขยายผลจับกลุมไดเพ่ิมอีก 2 

คน  และยึดรถกระบะท่ีทําหนาท่ีเปน

รถนําทาง พรอมสงตัวดําเนินคดีใน

ความผิดฐาน “รวมกันมียาเสพติดให

โทษประเภท  1 (ยาบา) ไวในความ

ครอบครองเพ� อการคาโดยผิดกฎหมาย 

อันเปนการกอใหเกิดการแพรกระจาย

ในกลุมประชาชน” โดยนําสง พงส.

สภ.แมพริกดําเนินการ 

เบ้ืองตน ผูกระทําความผิด

ท้ังหมด ใหการวา  รวมกันรับจางลําเลียง

ยาบามาจากเชียงราย  ปลายทางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ตํารวจภูธรภาค  5 

จะทําการขยายผลไปถึงเครือขายผูวา

จาง ผูรับยาบาปลายทางตอไป.

4หนุมขับรถแหกดานขนยา4.7ลานเม็ด

จับ‘ไฮโซทะเล’คูหูขอหาปลนทรัพย

ตราด • เม� อเวลา 07.00 น. วันที่ 10 ก.ค.

65 นายเติมศักดิ์ เสริฐศรี ผูใหญบาน ม.1 

ต.เกาะชางใต อ.เกาะชาง จ.ตราด รับแจง

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 2 คน เปนชาย

สัญชาติฝร่ังเศส อายุประมาณ 22 ป และ

หญิงอายุประมาณ  21 ป สัญชาติสเปน ทั้ง

สองคนไดลงไปเลนน้ําบริเวณหาดโลนลีบีช 

(หาดทาน้ํา) ม.4 ต.เกาะชาง หลังรับแจงได

ประสานศูนยรักษาความปลอดภัยทางทะเล 

(ศรภ.เกาะชาง) อาสาสมัครกูภัยบุญชวย

เหลือเขตเกาะชาง กํานัน ผูใหญบาน ฝาย

ปกครองออกใหความชวยเหลือ โดยนําเจ็ต

สกีออกติดตามบริเวณที่เกิดเหตุหางจากฝง 

300 เมตร ทามกลางคล� นลมแรงและมีฝนตก

เวลาประมาณ 08.10 น. ไดพบนัก

ทองเที่ยวหญิงลอยหางจากชายหาดทาน้ําไป

ทางดานทิศใตประมาณ 300  เมตร จึงนํา

รางเขามาบริเวณชายหาดใหการชวยเหลือ

ปฐมพยาบาลแตไมพบสัญญาณชีพ สวนอีก

หนึ่งรายยังไมพบและตองยุติการคนหาใน

เวลา 11.00 น.เน� องจากสภาพทะเลมีคล� น

ใหญและลมแรงมาก

นายเติมศักดิ์กลาววา นักทองเที่ยวทั้ง

สองคนเดินทางมาพักท่ีโรงเเรมเนเจอรบีช 

3 วันแลว และเชาวันน้ีไดแจงใหพนักงาน

ทราบวาจะเดินทางไปชมพระอาทิตยขึ้น 

ขณะเดียวกันทราบวากอนลงเลนน้ําทะเลทั้ง

คูไดด� มสุราดวย ทั้งนี้บริเวณชายหาดทาน้ําผู

ประกอบการโรงแรมไดมีการติดธงแดงแจง

เตือนหามนักทองเที่ยวลงเลนน้ําขณะคล� น

ลมแรงไวแลวดวย

ขณะที่นายดุสิต สมุทรกะพงค หัวหนา

อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง กลาววา ชวง

นี้อุทยานแหงชาติหมูเกาะชางมีฝนตกและ

มีคล� นทะเลรุนแรง นักทองเที่ยวที่เดินทาง

เขามาควรจะตองระวังเร� องการลงเลนน้ํา

ทะเลในระยะนี้ โดยเฉพาะในชายหาดที่ติด

ธงแดงไว.

ไมสนใจธงแดง

2นทท.ตางชาติ

ลงเลนน้ําตาย1

กรุงเทพฯ • ตํารวจหวยขวางรวบ “ไฮ

โซทะเล” นายธฤต ณ พัทลุง และนาย

เพชร บุญวงษ นักธุรกิจดานวิศวกรรม

ซอฟตแวร ผูตองหาตามหมายจับคดี

รวมกันปลนทรัพยและกักขังหน�วง

เหน่ียวนักธุรกิจชาวสิงคโปร 

วันท่ี 10 ก.ค.65 ตํารวจชุด

สืบสวน สน.หวยขวาง และตํารวจ

สืบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาล 

1 นําหมายจับเขาจับกุมนายธฤต ณ 

พัทลุง หรือไฮโซทะเล ในคอนโดฯ 

แหงหน่ึงยานถนนหลังสวน และนาย

เพชร บุญวงษ  นักธุรกิจดานวิศวกรรม

ซอฟตแวร ท่ีบานพักราคากวา 10  

ลานบาทยานถนนนาคนิวาส หลังตก

เปนผูตองหาตามหมายจับในคดีรวม

กันปลนทรัพย และกักขังหน�วงเหน่ียว

คดีน้ีเกิดข้ึนเม� อกลางดึกวันท่ี 22 

มิ.ย.ท่ีผานมา ผูเสียหายท่ีเปนนักธุรกิจ

ชาวสิงคโปรเขาแจงความกับพนักงาน

สอบสวนวา ถูกนายเพชรนัดหมายให

มาเจรจาเร� องหน้ีสินท่ีเหลืออีก 3 ลาน

บาท จากท่ียืมไป 7 ลานบาท ท่ีราน

อาหารแหงหน่ึงยานรัชดาภิเษก จาก

น้ันมีนายธฤตเขามารวมพูดคุยดวย 

พรอมกับการดอีก 2 คนท่ีผูเสียหายอาง

วาแตงกายคลายเจาหนาท่ี

จากการตรวจสอบกลองวงจร 

ปดพบวาพูดคุยกันถึงเวลา 4 นาฬ�กา

ของอีกวันหน่ึง และพบวานายธฤตกับ

การดไดคุมตัวผูเสียหายออกจากหอง

โดยเอามือไพลหลัง และขับรถยนต

ปอรเช รุนคาเยนน จํานวน 1 คัน ของ

ผูเสียหาย พรอมทรัพยสินมูลคากวา 

4 ลานบาทหลบหนีไป กอนจะปลอย

ตัวผูเสียหาย

เบ้ืองตนตํารวจยังไมพบรถยนต

หรูและของกลาง คาดวาอยูกับเจาของ

เว็บไซตพนันฟุตบอลอีกคนหน่ึง ขณะน้ี

กําลังติดตามตัวมาดําเนินคดี

สําหรับนักธุรกิจชาวสิงคโปร

ใหการวา รูจักกับนายเพชร มา

ประมาณ 5 ป ไปเท่ียวในกลุมไฮโซ

ดวยกันจนไดรูจักกับนายธฤต นอกจาก

น้ันยังอางวานายเพชรกับนายธฤตเลน

พนันออนไลนจนเสียเงินไปกวา 10 

ลานบาท จึงไดมาขอยืมเงินไปใชหน้ี 

แตในช้ันสอบสวนนายเพชรยังใหการ

ปฏิเสธ วาไมไดเปนหน้ีดังกลาว สวนใน

วันเกิดเหตุยอมรับวาเปนผูนัดหมายให

นักธุรกิจชาวสิงคโปรเขามาพบกับนาย

ธฤต แตไดกลับออกไปกอน

ดานทนายความของนายธฤต

เผยวา ไฮโซทะเลใหการปฏิเสธทุกขอ

กลาวหา แตความจริงมีเพียงคร่ึงเดียว 

สวนพฤติการณไมไดปลนทรัพยตามท่ี

กลาวหา แตไฮโซทะเลลงทุนกับนาย

หยาง (Yang) นักธุรกิจชาวสิงคโปร ผู

เสียหาย โดยลูกความตนไมรูตัววาถูก

ออกหมายจับคดีกอเหตุรวมกันปลน

ทรัพยในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ ซ่ึง

ลูกความตนไมมีสวนเก่ียวของกับการ

รวมกันกอเหตุปลนทรัพย

“แตยอมรับวารูจักกับผูเสียหาย

ชาวสิงคโปร และอยูรวมกับเหตุการณน้ี

จริง แตไมมีแรงจูงใจท่ีจะกอเหตุ เพราะ

ลูกความของผมมีธุรกิจและมีทรัพยสิน

มากกวาของท่ีถูกกลาวหาวาปลนทรัพย

ไป จึงไมจําเปนตองปลนใคร” 

นายธฤต ณ พัทลุง หรือทะเล 

เปนลูกชายของครูออย ฐิตินาถ ณ 

พัทลุง หลังจากเรียนจบจากประเทศ

อังกฤษไดทํางานและบวช 1 ป กอน

จะสึกออกมาเรียนตอมหาวิทยาลัย  

King’s College London สาขาประเมิน

ความเส่ียง (Risk Analysis) หลัง

เรียนจบไดเปนผูบริหารของกองทุน                           

Private Equity Fund ท่ีลงทุนในบริษัท

ท่ัวโลก สวน นายเพชร บุญวงษ เปน 

CEO PRX  Metaverse จบการศึกษา

ปริญญาตรีดานวิศวะจากประเทศ

อังกฤษ มีความรูและเช่ียวชาญดาน

วิศวกรรมซอฟตแวร และโมเดล 3 มิติ

เปนอยางดี.

ในไตรมาสน้ี แตขณะน้ีก็ไดเพ่ิมสูงข้ึนตอเน� อง 

และน�าจะเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน� องไปจนถึงฤดู

หนาวปลายปจนถึงตนปหนา หากให กฟผ.

แบกรับภาระตนทุนตอโดยไมมีการทยอยคืนให

ผานการปรับเพ่ิมคาเอฟที ก็อาจทําให กฟผ. 

ติดลบสูงถึง 100,000 ลานบาทภายในป 65” 

แหลงขาวกลาว

อยางไรก็ตาม อีกประเด็นท่ี กกพ. 

หนักใจคือปจจัยของความไมแน�นอนจาก

ปริมาณผลผลิตกาซธรรมชาติในอาวไทย ท่ี

ขาดชวงไประหวางการเปล่ียนผูรับสัมปทาน

แหลงกาซเอราวัณ ซ่ึงเปนแหลงกาซธรรมชาติ

ตนทุนตํ่า และแหลงเช้ือเพลิงหลักในการ

ผลิตไฟฟา จากเดิมมีปริมาณกาซจากแหลง

เอราวัณปอนเขาสูระบบไดถึง 1,000 ลาน

ลูกบาศกลิตรตอวัน จนถึงขณะน้ีผูรับสัมปทาน

ก็ยังไมสามารถแจงปริมาณท่ีจะขยายกําลัง

การผลิตเพ� อชดเชยกาซท่ีขาดหายไปไดอยาง

ชัดเจน ทําใหการบริหารจัดการและการ

วางแผนทําไดยากมากข้ึนดวย ไดรับแจงเพียง

วาระยะเวลาท่ีจะทําใหปริมาณกาซธรรมชาติ

กลับมามีปริมาณเพียงพอตอความตองการใน

ระดับเดิม กอนเปล่ียนสัมปทานอาจจะตองใช

ระยะเวลาสํารวจ ขุดเจาะ ผลิตอีกประมาณ 

2 ป หมายความวาคาไฟฟาจะไดรับผลกระ

ทบจากตนทุนเช้ือเพลิงราคาแพงจากการนํา

เขาแอลเอ็นจีทดแทนกาซธรรมชาติในอาวอีก

อยางนอย 2 ปเชนกัน และคาดการณไดวา

ไทยจะเผชิญกับภาวะคาไฟแพงตอเน� องต้ังแต

ปลายปน้ี และตอเน� องในป 66 ตลอดท้ังปดวย

นอกจากน้ี ปจจัยลบอ� นท่ีกระทบตอ

คาเอฟทีในงวด ก.ย.-ธ.ค.65 ยังไดรับผลกระ

ทบจากภาระตนทุนคาเช้ือเพลิงจริงในงวด

กอนหนาท่ีสูงกวาประมาณการ ท่ีตองนํามา

คํานวณรวมกับคาเอฟทีในงวด ก.ย.-ธ.ค.65 

รวมถึงภาระตนทุนจากอัตราแลกเปล่ียนคา

เงินบาทท่ีออนคาลงตอเน� อง โดยประมาณ

การคาเฉล่ียเดือนพ.ค.65 อยูท่ี 34.40 บาท

ตอเหรียญฯ

ศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เปด

เผยผลสํารวจของประชาชน เร� อง “ปญหา

การใชจายของประชาชน” ระหวางวันท่ี 6-8 

ก.ค.2565 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึน

ไปกระจายทุกภูมิภาค 1,312 หน�วยตัวอยาง 

เม� อถามถึงรายไดปจจุบันของประชาชน พบ

วา รอยละ 47.10 ระบุวารายไดลดลง รองลง

มา รอยละ 46.72 ระบุวารายไดเทาเดิม และ

รอยละ 6.18 ระบุวารายไดมากข้ึน  

เม� อเปรียบเทียบรายไดกับรายจายใน

แตละเดือน รอยละ 60.06 ระบุวารายไดนอย

กวารายจาย รองลงมา รอยละ 32.62 ระบุวา

รายไดพอๆ กับรายจาย และรอยละ 7.32 ระบุ

วารายไดมากกวารายจาย 

ท้ายท่ีสุดเม่ือถามถึงการใช้จ่ายใน

ปจจุบันท่ีสรางผลกระทบตอประชาชนมาก

ท่ีสุด พบวา อันดับ 1 รอยละ 32.73 ระบุวาการ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ชลบุรี

โดยจะจัดหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล ส่วน พล.อ.ประวิตร หากไม่ติดภารกิจ

สำาคัญจริงๆ ก็จะเดินทางไปด้วยตัวเองทุก

เวที” นายสันติกล่าว

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทย (พท.) มอง

ว่าการจัดโรดโชว์ของพรรค พปชร.เพราะ

กลัว พท.แลนด์สไลด์ นายสันติสวนทันที

ว่า “แล้วสื่อคิดว่าผมกลัวไหมล่ะ” และเมื่อ

ถามย้ำาว่าจะสู้กับกระแสแลนด์สไลด์ของ

พรรค พท.อย่างไร นายสันติกล่าวว่า คิด

แต่ว่าจะทำาอย่างไรให้ประชาชน

รักเราที่สุด ไม่ ใช้เทคนิคอะไร

ต่างๆ เรามั่นใจในประชาชน 

ตลอด 3 ปี พล.อ.ประวิตรและ 

พล.อ.ประยุทธ์ดูแลประชาชน แต่

จะมาคุยข่มกันไปข่มกันมา แลนด์

สไลด์อะไรต่างๆ เดี๋ยวดู จ.ชลบุรี

จะเป็นจังหวัดแลนด์สไลด์ รวม

ถึงเพชรบูรณ์ก็จะเป็นแลนด์สไลด์

ให้เราดู

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำานวย

การพรรค พปชร. กล่าวถึงการจัด

กิจกรรม “เสวนาอนาคตประเทศ 

ไทย ชลบุรีภายใต้พลังประชารัฐ” 

ว่าเป็นดำาริของ พล.อ.ประวิตร

และนายสันติ ซึ่งเราไม่ได้คิกออฟ

ทางการเมืองหลังจากพรรคอื่น 

แต่เราพร้อมมานานแล้ว เพียงแค่

พรรคอื่นเคลื่อนไหวก่อน และถือ

เป็นเรื่องปกติ เพราะเวลานี้เริ่ม

นับถอยหลังทางการเมือง ที่เหลือ

อีกไม่กี่เดือนก็จะเลือกตั้ง โดยใน

เดือน มี.ค.2566 ก็จะครบวาระ

ของ ส.ส.แล้ว พรรคการเมืองจึง

ต้องลงไปพบปะประชาชนและ

แฟนคลับ

ผู้สื่อข่าวถามว่า การท่ีมีแกน                                              

นำาและ ส.ส.ขนทัพกันมาจำานวน

มาก เป็นการเขย่าขวัญพรรคอื่น

หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ตอน

นี้ ส.ส.ที่มามียังมีไม่ถึงครึ่ง ส่วน

ใหญ่คือ ส.ส.ภาคตะวันออก นี่แค่

ภาคตะวันออก แต่เราจะเวียน

กันไปให้ครบทั้ง 10 ภาค จะสลับ

กันไปขึ้นอยู่กับจังหวัดไหนมีความ

พร้อม ตอนนี้ ไม่ ได้มาบลัฟกัน

เรื่องจำานวนคน แต่ที่ชลบุรีตามที่

บอกไว้สามารถจุได้กว่า 10,000 

คน แต่ยังคิดว่าไม่พอ และคาดว่า

จะล้นศาลากลาง

เมื่อถามว่า วันนี้จะเปิดตัว                                                  

ส.ส.ชลบุรีทั้ งหมดรวมทั้ งภาค

ตะวันออกทั้งหมด นายสุชาติ

กล่าวว่า พรรคได้จัดตัวภาคตะวัน

ออกเกือบครบหมดแล้ว โดย

ชลบุรีมี ส.ส.เดิมอยู่ 5 คน และ

คนใหม่อีก 4-5 คน โดยจะส่งครบ

ทั้ง 10 เขตที่พร้อมมาช่วยทำางาน

ร่วมอุดมการณ์กับพรรค เหลือ

เพียงแค่ จ.ระยอง ที่เรายังดูคน

ที่เหมาะสม และขอย้ำาว่าที่มาคิก

ออฟกิจกรรมโรดโชว์ที่ จ.ชลบุรี

เป็นที่แรก เพราะมี ส.ส.เยอะที่สุด 

ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ต้องไป

ในพื้นที่ที่มี ส.ส.ของพรรคจำานวน

มาก และคาดหวังว่าจะได้จำานวน 

ส.ส. 80% ของภาคตะวันออก

เมื่อเวลา 17.35 น. พล.อ. 

ประวิตรได้เดินทางมาที่สำานักงาน

พรรค พปชร. จ.ชลบุรี ด้วยรถ

เบนซ์ส่วนตัวกันกระสุนทะเบียน 

1 นก 6218 กรุงเทพมหานคร 

โดยมี ส.ส.และผู้นำาท้องถิ่นมา

ต้อนรับจำานวนมาก เมื่อ พล.อ. 

ประวิตรมาถึงได้ถ่ายรูปกับ ส.ส. 

ว่ าที่ ผู้ สมั ครและผู้ นำ าท้ องถิ่ น 

ขณะที่บรรยากาศที่ศาลากลาง 

จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีการ

จัดกิจกรรมโรดโชว์ในชื่อ ‘พลัง

ประชารัฐ พลังงานเพื่อชาติไทย’ 

ได้มีการตั้งเต็นท์ 3 เต็นท์ ซึ่งรวม

แล้วสามารถจุคนได้กว่าหมื่นคน 

และมีเวทีขนาดใหญ่

พปชร.โวชลบุรีแลนด์สไลด์

โดยมีการเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร                                           

ส.ส. จ.ชลบุรีบนเวทีคือ นายสุรพงษ์ นำาชัย

รุจิพงษ์ ว่าที่ผู้สมัครเขต 3, นายสมเจตน์ 

เกตุวัตถา ว่าที่ผู้สมัครเขต 6, นายรุ่งเพชร 

แจ่มเจริญ ว่าที่ผู้สมัครเขต 7, นายมานพ 

ประกอบธรรม ว่าที่ผู้สมัครเขต 8 ซึ่งเดิม    

พปชร.ได้ ส.ส.ชลบุรี ท้ังหมด 4 เขต จากท้ังหมด 

8 เขต ได้แก่ นายสุชาติ เขต 1, ร.อ.จองชัย 

วงษ์ทรายทอง เขต 2, นายรณเทพ อนุวัฒน์ 

เขต 3, นายสรวุฒิ เนื่องจำานงค์ เขต 4 โดย

ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขตจาก 8 เขต เพิ่ม

กลายเป็นทั้งหมด 10 เขต

สำาหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า พปชร. 

วางตัวบุคคลทั้ง 10 เขต ไว้ดังนี้ นายสุชาติ                                                                

เขต 1, ร.อ.จองชัย เขต 2, นายสุรพงษ์ เขต 

3, นายรณเทพ เขต 4, นายสรวุฒิ เขต 5, 

นายสมเจตน์ เขต 6, นายรุ่งเพชร เขต 7, 

นายมานพ เขต 8, นายอิทธิพล คุณปลื้ม                       

เขต 9 โดยเขต 10 กำาลังรอการตัดสินใจของ

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ซึ่งหากนายสะ

ถิระไม่มาจะส่งนายสมชาติ คุณปลื้ม ซึ่งเป็น

น้องชายของนายสมชาย คุณปลื้ม หรือกำานัน

เป๊าะ ลงแทน  

ต่อมาเวลา 19.30 น. นายสุชาติ 

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำานวย

การ พปชร. ขึ้นเวทีปราศรัยพร้อมเปิดเผย

ว่า ตนเป็นรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุนจาก 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. และสิ่งที่คนชลบุรี

มีคือใจถึงพึ่งได้ เราจะยืนเคียงข้างพรรคพลัง

ประชารัฐเพื่อจัดตั้งรัฐบาลครั้งต่อไป จ.ชลบุรี

เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ในการทำาการเลือกตั้ง

ในครั้งหน้าเร็วๆ นี้ จะมีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น 

10 ที่นั่ง ถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก 

เราคาดหวังว่าจะทำาให้ได้ 10 ที่นั่ง ขอให้ทุก

คนช่วยกัน

จากนั้น พล.อ.ประวิตรขึ้นเวทีปราศรัย 

ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของมวลชน และมอบ

ดอกไม้ให้กำาลังใจ โดย พล.อ.ประวิตรเปิดเผย

ว่า ยินดีที่ ได้มา จ.ชลบุรี และเคยมาตั้งแต่

เป็นหนุ่มๆ คนชลบุรีต้องยอมรับว่าเป็นคน

ใจถึงพึ่งได้เหมือนกับ พปชร. ซึ่งตนมีความรัก

ในน้ำาใจชาวชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง เราอยู่ด้วยกัน

เป็นเวลานาน เรารู้ว่าภาคตะวันออกมีความ

รู้สึกอย่างไร มีใจนักเลง รักพวกพ้อง ที่สำาคัญ

คือต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ ก็ถือเป็น

คติของ พปชร.ที่ว่าพวกเรามีความเป็นอยู่

เหมือนชาวชลบุรี คือใจถึงพึ่งได้

พล.อ.ประวิตรกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา 

ตนและ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รวมถึง ส.ส.ใน

พรรค ดำาเนินนโยบายเพื่อความสุขของ

คนในชาติ โดยเฉพาะชาวจังหวัดชลบุรี อาทิ 

โครงการบริหารจัดการน้ำาภาคตะวันออก 

ทำาให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์ มีเรื่อง

น้ำาอุปโภคบริโภค จัดการน้ำาเพื่อการเกษตร 

จัดการระบบนิเวศ ทำาให้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีเหตุน้ำาท่วม ตั้งแต่ตนเข้ามาดูแลตรงนี้ 

นอกจากนี้นโยบายสำาคัญสูงสุดของ พปชร.ที่

ทำาให้กับชาวจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก 

คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)                                                            

เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน ที่ดินมีมูล 

ค่าสูงขึ้น และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือ

การยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นพื้นที่

อุตสาหกรรม เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

ทั้งหมดเป็นการขอบคุณและตอบแทนชาว

จังหวัดชลบุรีทุกคนที่ ให้ความร่วมมือกับ

พรรคพลังประชารัฐอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

“จากใจนายกรัฐมนตรี และ ส.ส.พรรค

พลังประชารัฐ ขอบคุณพี่น้องที่เลือกพวกเรา

มารับใช้ขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ จะมีใครไม่

เลือกพลังประชารัฐมีหรือไม่” พล.อ.ประวิตร

กล่าว

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ใคร

เลือกพลังประชารัฐ ขอให้ยกมือขึ้น และ

ขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับผมและคณะ” 

ทำาให้มวลชนโห่ร้องด้วยความยินดี พร้อม

ตะโกนพร้อมกันว่า “เลือกพรรคพลังประชา

รัฐ”

ภายหลังการปราศรัย พล.อ.ประวิตร 

ให้สัมภาษณ์ว่า ชื่นดีใจที่มีคนมาเยอะแยะ

ขนาดนี้ ผู้สื่อข่าวถามว่าแบบนี้ จ.ชลบุรีจะได้

ยกทั้งจังหวัดหรือไม่ พล.อ.ประวิตรพยักหน้า

พร้อมกล่าว่า “จ้า ยกจังหวัด”

แนะไปเตรียมตัวรับศึกอภิปราย

ส่วนนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. 

มหาสารคาม พรรค พท. กล่าวการจัดกิจ 

กรรมของพรรค พปชร.ว่า คงกลัวพรรคเพื่อ

ไทยจะแลนด์สไลด์ จึงได้ออกหาเสียงในช่วง

เวลาที่ไม่เหมาะสม พล.อ.ประวิตร และนาย

สุชาติถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้น

ควรเอาเวลาเตรียมตัวตอบเนื้อหาสาระใน

สภาดีกว่า ช่วงนี้ ไม่ใช่ฤดูการหาเสียงเพราะ

เป็นฤดูฝน ใครจะมาฟังฝนตกทุกวัน คุณจะ

ไปปราศรัยอะไร รู้เวล่ำาเวลาหรือไม่ คอยดู

แล้วกันว่าจะมีคนมาเท่าไหร่ 

ขณะเดียวกัน ยังคงมีความต่อเนื่องใน

เรื่องสูตรคำานวณบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ที่

รัฐสภามีมติให้ใช้ 500 เป็นตัวหาร โดยนาย

สันติกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจะทำาให้ พปชร.ที่เคย

ตั้งเป้า 150 คน ต้องเปลี่ยนเป้าที่สูงขึ้นหรือ

ไม่ว่า พล.อ.ประวิตรเคยบอกว่าถ้าเป็นสูตร

หาร 500 เราจะได้ ส.ส.มากขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับประชาชน

เมื่อถามว่า พรรค พปชร.จำาเป็นต้อง

ใช้ยุทธศาสตร์แตกแบงก์พันหรือไม่ นายสันติ

กล่าวว่า เรามีความเชื่อมั่นในประชาชน โดย 

พล.อ.ประวิตรและ พล.อ.ประยุทธ์ทำาเพื่อ

ประชาชน เรามั่นใจ ไม่ว่าจะสูตรหาร 100 

หรือหาร 500 เราจะได้รับการสนับสนุนเต็ม

ที่จากประชาชน

เมื่อย้ำาว่า พปชร.ไม่จำาเป็นต้องมีอีก

พรรคการเมืองหนึ่งเพื่อเก็บ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ใช่หรือไม่ นายสันติกล่าวว่า จริงๆ พปชร. 

ทำางานเพื่อประชาชน ไม่ได้เล่นการเมือง จะ

มาโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้มาเลือกเราก็คง

ไม่ใช่ ส่วนที่พรรค พท.ตั้งข้อสังเกตว่าการ

เลือกสูตรหาร 500 เพราะต้องการเอาใจ

พรรคเล็กในการอภิปรายไม่ ไว้วางใจนั้น 

ส.ส.มีความเท่าเทียมกัน ใครจะชอบสูตรหาร 

100 หรือหาร 500 ไม่เกี่ยวกับ พท.ที่พูดไป

เรื่อยเปื่อย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวถึงกรณีนายประเสริฐ 

จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะ

เลขาธิการพรรค พท. ระบุว่าการใช้สูตร 

500 หารอาจขัดรัฐธรรมนูญ ว่ารัฐธรรมนูญ

กำาหนดไว้ชัดเจนว่าให้มีบัตร 2 ใบ และให้

คำานวณ ส.ส.ในแต่ละแบบแยกจากกันว่า 

ฝ่ายค้านเองก็รู้อยู่แก่ใจว่า หากกลับไปใช้

สูตรเดิมตัวเองย่อมได้ประโยชน์ จึงพยายาม

โยนความผิดให้นายกฯ ทั้งๆ ที่นายกฯ ไม่

สามารถสั่งการใดๆ ได้เลย เป็นการพิจารณา

ของสมาชิกสภาเอง และหากฝ่ายค้านคิด

ว่ากระแสนิยมของตัวเองดีจริงก็ไม่เห็นต้อง

กลัวอะไร ควรพร้อมรับกับทุกกติกาที่ออกมา

จะดีกว่า ไม่ใช่ว่าพอตัวเองไม่ได้เปรียบก็รีบ

โวยวาย แต่พอตัวเองได้เปรียบกลับทำานิ่งเฉย 

“ฝ่ายค้านออกมาขู่แล้วว่าจะยื่นศาลรัฐ 

ธรรมนูญวินิจฉัย รัฐบาลพร้อมน้อมรับและ

เคารพคำาตัดสินของศาล และขอให้ฝ่ายค้าน

เคารพคำาตัดสินของศาลด้วยเช่นกัน ไม่ใช่

ว่าผลออกมาไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการ

แล้วออกอาการงอแงเหมือนหลายๆ ครั้งที่

ผ่านมา” นายธนกรกล่าว

ด้านนายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกฯ ตอบ   

โต้นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รอง

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย วิจารณ์

นายกฯ 8 ปีประเทศไทยพังแทบ

ทุกมิติ อยู่ ในสภาพประเทศหนี้

ล้น และกล่าวหานายกฯ ใช้สูตร

คำานวณหาร 500 เพื่อสืบทอด

อำานาจ ว่าหากนายอนุสรณ์หรือ

คนในพรรค พท.ไม่เห็นผลงานที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ทำามาทั้งการแก้ไข

ปัญหาทุกๆ ด้าน รวมถึงแก้ปัญหา

โครงการรับจำานำาข้าวของ น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร ทิ้งไว้ และยัง

มองไม่เห็นว่านายกฯ ได้พัฒนา

ประเทศอะไรไว้บ้าง ก็ไม่เป็นไร

เพราะคนในประเทศส่วนใหญ่เห็น

ว่านายกฯ ได้ทำาอะไรมากมายไว้

เยอะแยะ

ซัดอนุสรณ์แค่คนขี้อิจฉา

นายชนะศักดิ์กล่าวว่า นาย

อนุสรณ์บอกว่าไม่ได้ทำาอะไร และ

ทำาประเทศพังนั้น เป็นแค่มุมมอง

ของคนขี้อิจฉาริษยา คนที่ติดตาม

รัฐบาลจะมองเห็นผลงานของ

นายกฯ และรัฐบาลนี้ ส่วนคน

ที่บริหารประเทศพังน่าจะเป็น

นายกฯ ในสมัยนายทักษิณและ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์มากกว่า เรื่องสูตร

หาร 500 นายอนุสรณ์ไม่ต้องมา

อ้างหรือกล่าวหานายกฯ ประยุทธ์

ว่ าอยู่ เบื้ องหลั ง  หวั งสืบทอด

อำานาจ อย่าเอาความเท็จมาใส่

ร้ายป้ายสี เพราะนายกฯ ยืนยัน

ตลอดว่าเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐ 

สภา แท้จริงแล้วพรรคเพื่อไทยขี้

แพ้ชวนตีมากกว่า และผิดหวังที่

ทำาให้นายใหญ่ผิดหวัง ทำาไม่สำาเร็จ

ตามที่นายใหญ่บัญชาสั่งการมา

มากกว่า เพราะไม่อาจนำาไปสู่การ

เลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ แล้วช่วย

นายใหญ่กลับประเทศได้

ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ได้กล่าว

ว่า พล.อ.ประยุทธ์อยู่มา 8 ปี ผ่าน

งบประมาณไป 12 ครั้ง ใช้เงินไป 

28.5 ล้านล้านบาท แต่เศรษฐกิจ

ทรุด ทุจริตฟู กู้เก่ง แต่บริหารไม่

เป็น ทำาประเทศล้มเหลวแทบทุก

ด้าน พังทุกมิติ และวาระสุดท้าย

ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เหมือน

คนกำาลังจะจมน้ำา อะไรผ่านมา

ก็คว้าไว้หมด ขนาดยอมเสียทรง

จนถูกตั้งคำาถามว่าไปแทรกแซง

เปลี่ยนสูตรคำานวณ ส.ส.จากหาร 

100 เป็นหาร 500 เพื่อประโยชน์

ในการสืบทอดอำานาจของตัวเอง

หรือไม่

“พล.อ.ประยุทธ์อย่าดูถูก

ประชาชนว่าถ้าใช้สูตรหาร 500 

จะทำาให้ตัวเองได้กลับมาสืบทอด

อำานาจต่อ รอดูการตัดสินใจของ

ประชาชนในการเลือกตั้งได้เลย” 

นายอนุสรณ์กล่าว

ส่วนนายอุตตม สาวนายน                                                   

หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย 

(สอท.) กล่าวถึงสูตรหาร 500 ว่า 

มีหลายมุมมอง ทั้งทางกฎหมาย 

ทางการเมือง พรรคเราเตรียม

พร้อมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะหาร 100 

หรือ 500 ยุทธศาสตร์เรามีชัดเจน 

เราวางทั้งสองแบบไว้ตั้งแต่ต้น 

เรามียุทธศาสตร์ทั้งพื้นที่เขต และ

พยายามให้ได้คะแนนที่จะส่งผล                                              

ต่อปาร์ตี้ลิสต์ ดังนั้นตัวหารจะ

เป็นอย่างไร ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่

ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่สำาคัญสำา  

หรับเราเราส่งในทุกพื้นที่ เราหวัง

ผลในเรื่องของเขต ขณะเดียวกันในเรื่องของ

กระแสที่จะส่งผลต่อระบบปาร์ตี้ลิสต์ เรามี

บุคลากร มีนโยบายที่สามารถตอบโจทย์ ให้

ประชาชนได้ 

นายสุระ เตชะทัต เลขาธิการพรรค

พลังชล กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพ 

ยอมรับผลคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่องการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเดิน

หน้าเตรียมความพร้อมสำาหรับการเลือกตั้ง

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำาหรับพรรคมีความ

พร้อม ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมทางการเมือง 

ที่ต้องดำาเนินการให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว้ทุกประการ ไม่ว่ากติกาการเลือกตั้ง 

จะออกมาในรูปแบบไหน พรรคพลังชลพร้อม

ยอมรับ สู้ทุกกติกาในสนามการเลือกตั้ง และ

จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอย่างแน่นอน.
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