
พรรคเล็กเสียงแตก

เอกชนรวมเจาภาพเอเปก

ดัชนีเช� อมั่น3เดือนซบเซา

โควิดระบาดระลอก6พีกสุดถึงสค.

‘ไทรักธรรม’ยันไมอยากถอนตัว

เลขากลุม16ขูโหวตควํ่านายกฯ

จับตา‘บ๊ิกเนม’รวม‘รทสช.’

แนะแกกม.ลูกรับสูตร500
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ไทยโพสต • “ธรรมนัส” อยากสวมบทฝาย

คานเต็มแก ขอเวลาซักฟอก รมต. แตติด

ปญหาพรรครวมฝายคานยังไมไดตอบรับ 

“ประเสริฐ” เช� อ “ศท.” ไมโหวตใหรัฐบาล

ประยุทธแน� แยม “พท.” เตรียมขุนพล

พรอมขอมูลเด็ดถลมอภิปรายเต็มที่  “พรรค

เล็ก” เริ่มเสียงแตก “ไทรักธรรม” ไมอยาก

ถอนตัวรัฐบาล อางตองมีเหตุผล จูๆ ถอน

ตัวไมได “เลขาฯ กลุม 16” ฟนฉับมติกลุม

โหวตคว่ํานายกฯ ชี้แก ศก.ไมผาน  “นิโรธ” 

เผยวิปรัฐบาลนัดถกรับมือซักฟอก 18 ก.ค.นี้ 

“อดีต ปธ.หมูบานเสื้อแดงภาคเหนือ” ซัด 

“ผูกอง” อยาเหมาเขงคนเหนือไมเอาลุงตู                                                      

ระบุแพเลือกตั้งลําปาง เหตุคนไมเอา ศท. 

มากกวา

เม� อวันที่ 14 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา ส.ส.พะเยา ในฐานะหัวหนาพรรคเศรษฐ                                                        

กิจไทย (ศท.) กลาวถึงการถอนตัวจากพรรค

รวมรัฐบาลอีกครั้ง ยืนยันวาเปนเพราะผล                                                      

การเลือกตั้งซอม ส.ส.ที่ จ.ลําปาง ที่ประชา 

ชนสะทอนและใหบทเรียน แสดงถึงความ

นิยมของรัฐบาลตกต่ําลง และยังบอกใหตน

รูวาอยาเช� อมั่นในตัวเองมากเกินไป แมจะ

ทํางานใหกับประชาชนไดพื้นที่มาโดยตลอด

ก็ตาม 

ร.อ.ธรรมนัสกลาววา หลังจากตัดสิน

ใจถอนตัวจากการเปนพรรครวมรัฐบาล  จะ                                                       

ขอเขาพบ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลัง                                                          

ประชารัฐ (พปชร.) เพ� อกราบลา พล.อ.ประ 

วิตรเปนการสวนตัว และบอกวายังรักและ

เคารพเชนเดิม แมจะขอถอนตัวจากการ

รวมรัฐบาลในวันที่ 17 ก.ค.นี้ โดยเล� อนจาก

เดิมวันที่ 15 ก.ค. เน� องจาก พล.อ.ประวิตร

ติดภารกิจ 

“สําหรับบทบาทการทําหนาท่ีในฐานะ

ฝายคาน ตอนน้ียังเปนฝายคานอิสระ เพราะ

พรรครวมฝายคานยังไมไดเชิญหรือตอบรับ

ใหเขารวมทํางานในฐานะพรรครวมฝายคาน” 

ร.อ.ธรรมนัสกลาว

ถามวาจะแสดงบทบาท

ไทยโพสต • “เอกณัฏ” พรอมเปดตัวรวม

ตั้ง “พรรครวมไทยสรางชาติ” เหลือคําตอบ

สุดทายจาก “พีระพันธุ” ทุกอยางตัดสินใจ 

เด็ดขาดหลังเห็นผลโหวตศึกซักฟอก เผย

คนสนใจรวมแจมเพียบ คุยแลวกับสามอดีต                                                         

กปปส. “สกลธี-ณัฏฐพล-พุทธิพงษ” ดาน 

“สุดารัตน” ถกวาที่ผูสมัคร ส.ส.อีสาน เนน                                                        

ทํางานเพ� อ ปชช. ย้ําหลักการไมหนุนเผด็จ 

การ “ส.ว.สมชาย” แนะตองแก กม.ลูกเลือก

ตั้ง ส.ส.ที่เหลือใหสอดรับสูตร 500 หาร 

ปองกัน 26-27 ก.ค.ประชุมรัฐสภาวุน  

เม� อวันท่ี 14 กรกฎาคม นายเอกณัฏ   

พรอมพันธุ อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรค

ประชาธิปตย และอดีตโฆษกกลุม กปปส.                       

ท่ีมีขาววาอยูระหวางการรวมจัดต้ังพรรครวม

ไทยสรางชาติ (รทสช.) ซึ่งจะมีการเปดตัวหัว                                                                

หนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคท่ีเปน

อดีตนักการเมืองหลายคนในการประชุมใหญ

วิสามัญพรรควันที่ 3 สิงหาคมนี้ เปดเผย

วา ขณะนี้ตนกับอีกหลายคนที่กําลังคุยเร� อง

การทําการเมืองและการตั้งพรรคการเมือง 

ทําเนียบฯ • นายกฯ ยินดีที่ภาคเอกชนไทย

เตรียมพรอมเปนเจาภาพการประชุม APEC 

CEO Summit 2022 ปลายปนี้ ตอกย้ํา

บทบาทภาคเอกชนในฐานะกลไกสําคัญขับ                                                              

เคล� อนการเจริญเติบโตของภูมิภาค “FETCO” 

คาดการณดัชนีความเช� อม่ันนักลงทุน 3 เดือน

ขางหนาซบเซา เปนคร้ังแรกในรอบ 10 เดือน 

มองการฟนตัวของภาคทองเที่ยวชวยพยุง 

หวงนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED 

ที่อาจนําไปสูปญหาเศรษฐกิจถดถอย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยเม� อวัน                                                   

พฤหัสบดีวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ขอบคุณที่ภาคเอกชนไทย

กรุงเทพฯ • ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2,257 ราย 

ดับ 28 ราย ศบค.เตือนทํากิจกรรมคนหมู

มากในพื้นที่โลงแจงตองสวมแมสก “หมอ

ยง” ช้ีโควิดระบาดระลอกท่ี 6 จากโอมิครอน 

BA.5 พุงหลายหม� นคนมากกวาระลอก 5 

แน� คาดพีกสูงปลาย ก.ค.ถึง ส.ค. แตยอด

นอน รพ.และเสียชีวิตลดลงใกลเคียงไขหวัด

ใหญ อย.ยันมียาโมลนูพิราเวียรพอเพียงพอ

รักษา อยาซื้อกินเองผานออนไลน 

เม� อวันที่ 14 กรกฎาคม นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใน

ฐานะผูอํานวยการศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ไมประมาท แม

จะไดรับรายงานทางการแพทยวาการแพร                                                     

ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ BA.4 และ 

BA.5 ผูติดเชื้อสวนใหญมีอาการไมรุนแรง 

ไทยโพสต • “จุรินทร” เผย “น้ํามันปาลม

ขวด” ลดราคาแลว 5-6 บาท แยมสัปดาห

หนาจะทยอยลงอีก พรอมสั่งการพาณิชย

จังหวัดติดตามสถานการณสินคาใกลชิด  แจง 

ประชาชนหากพบเอาเปรียบ รอง 1569                                                            

จะจัดการเด็ดขาด สวนขาวถุงราคาถูกยังมี

จําหน�ายในปม รานคาชุมชน จุดจําหน�าย

ในจังหวัดถึง 31 ก.ค.นี้ ระบุหากจําเปนจะ

พิจารณาขยายโครงการ 

เม� อวันที่ 14 กรกฎาคม น.ส.รัชดา  

ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                                                  

มนตรี เปดเผยวา นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงพาณิชย ไดติดตามการปรับระดับราคา

สินคาอุปโภคบริโภคมาอยางตอเน� อง เพ� อ

ไมใหเกิดการเอาเปรียบผูบริโภคหรือการคา

กําไรเกินควร ในชวงที่คนไทยเชนเดียวกับ

คนทั่วโลกที่กําลังเผชิญปญหาภาวะเงินเฟอ 

โดยมีการติดตามตนทุนการผลิต ปริมาณ

สตอกสินคา เพ� อใหการกําหนดราคาเปน

ธรรมแกทุกฝาย สงผลใหสินคาจําเปนใน

ชีวิตประจําวันหลายชนิดชะลอการปรับเพ่ิม

ราคา และลาสุด นายจุรินทรไดสั่งการให

เรงรัดการปรับลดราคานํ้ามันปาลมขวดตาม

ตนทุนการผลิตที่ปรับลดลง 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  2  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9375

อิสรภาพแหงความคิด

สัปดาหหนา

น้ํามันปาลม

ลดราคาอีก

14

15

6หนา...

หนา...

หนา...

ทลายคลังเก็บปน

ขายออนไลน

‘ธอส.’ สงสัญญาณ!

ขึ้นดอกเบี้ยไมกระทบคางวดลูกคา

สงครามยูเครน

เปดเสนทางซื้อขาย

พลังงานใหมๆ แบบคาดไมถึง



ตัดขาด ‘บิ๊กตู่’ 

ขยิบตา ‘บิ๊กป้อม’ 
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2 ในประเทศ

ร่าง พ.ร.บ.ฉีดไข่ฝ่อ 

กลไกป้องกันทำาผิดซ้ำา

มื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภาได้ ให้

ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่สำาคัญฉบับหนึ่ง นั่น

ก็คือ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำาความ

ผิดซ้ำาในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ ใช้ความรุนแรง พ.ศ....

โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว มีจำานวน 43 มาตรา พบว่า

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวของ

วุฒิสภามีการแก้ไข 12 มาตรา มีสาระสำาคัญคือ การเพิ่ม

มาตรการติดตามผู้กระทำาความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเพศ

หรือการใช้ความรุนแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืน

กระทำาชำาเรา ความผิดทางเพศเกี่ยวกับเด็ก การทำาร้ายผู้อื่น

จนถึงแก่ความตาย ที่แม้จะถูกจำาคุกพ้นกำาหนดโทษ ได้รับการ

ปล่อยตัวสู่สังคมแล้ว แต่มีผู้กระทำาความผิดส่วนหนึ่งมีแนว

โน้มทำาผิดซ้ำาในรูปแบบเดิมอีก จึงต้องมีกฎหมายเฉพาะเพื่อ

กำาหนดมาตรการป้องกันการกระทำาความผิดซ้ำา โดยกำาหนด

ให้มีทั้งมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิด มาตรการเฝ้า

ระวังภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และ

มาตรการคุมขังฉุกเฉิน ป้องกันการกระทำาความผิดซ้ำาที่อาจ

เกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ ในส่วนมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด จะ

มีมาตรการทางการแพทย์สามารถให้ยากดฮอร์ โมนเพศชาย 

(ฉีดให้ฝ่อ) แก่ผู้กระทำาผิด หากเห็นว่ามีความจำาเป็นต้องใช้ 

โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และอายุรศาสตร์อย่าง

น้อย 2คน เห็นพ้องกันและได้รับความยินยอมจากผู้กระทำา

ผิด และให้นำาผลการใช้มาตรการทางการแพทย์ดังกล่าวเป็น

เงื่อนไขพิจารณาลดโทษ พักการลงโทษ หรือให้ผู้กระทำาผิดได้

รับการปล่อยตัวก่อนกำาหนดได้

โดยในที่ประชุม ส.ว.อภิปรายร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอย่าง

กว้างขวาง โดยเฉพาะมาตรา 21 เรื่องมาตรการทางการ

แพทย์ที่เปิดช่องให้มีการฉีดยาลดฮอร์ โมนเพศแก่ผู้กระทำาผิด 

มี ส.ว.ให้ความสนใจอภิปรายหลายคน ส่วนใหญ่เห็นด้วยใน

หลักการ แต่ยังติดใจว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ อาทิ 

พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. อภิปรายว่า การฉีดยาให้

ฝ่อถือเป็นความลำาบากของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่

ไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องการฉีดให้ฝ่อไว้ คงไม่มีแพทย์คนใด

ทำาให้แน่ หากจะทำาได้แพทยสภาต้องไปออกหลักการในสิ่งที่

กฎหมายไม่ได้รองรับไว้ก่อน รวมถึงมาตรา 21 ระบุอีกว่า การ

ฉีดให้ฝ่อจะกระทำาได้ หากผู้กระทำาผิดหรือเว้นแต่จะมีกฎหมาย

บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น อยากทราบคำาว่า “กฎหมายระบุไว้เป็น

อย่างอื่น” คืออะไร เพราะเหมือนเขียนแบบตีเช็กเปล่า เปิด

ช่องให้ผู้กระทำาผิดถูกฉีดยา แม้ไม่ยินยอมก็ตาม

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ในฐานะประธาน กมธ.ชี้แจง

ว่า ข้อกังวลถึงวิธีการรักษาด้วยรูปแบบอื่นนั้น ไม่ใช่การใช้

วิธีการรุนแรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ป่วยอย่างที่อภิปรายกัน 

แต่ต้องเป็นวิธีการที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม ที่กำาหนดไว้ว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 คน 

เห็นพ้องต้องกัน และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ 

และผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ อย่างน้อยสาขาละ 1 คน 

จึงไม่ต้องกังวล และการจะดำาเนินการทั้งหมดต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้ป่วย

จนสุดท้ายที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 137 

เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และหลัง

จากนี้ต้องส่งให้สภาฯ พิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับที่

วุฒิสภาแก้ไขหรือไม่ หากสภาฯ เห็นชอบไม่ติดใจอะไร ก็นำาขึ้น

ทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป 

โดยร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำาความผิดซ้ำาในความ

ผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ ใช้ความรุนแรง พ.ศ....ถูกคาดหวังไว้ 

ว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยป้องกันการกระทำาความผิด

ซ้ำา โดยเฉพาะการกระทำาผิดซ้ำาในคดีทางเพศในสังคมไทยให้

ลดลงไปไม่มากก็น้อย. 

เ

เ

“วันน้ีฝ่ายค้านเร่ิมเห็นแววว่าตัวเองจะไปไม่รอด เพราะ

หาข้อมูลทุจริตไม่ได้ตามที่โม้เอาไว้ จึงรีบออกมาโยนบาปให้

คนอื่นว่า หากผลโหวตออกมารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ ไว้

วางใจนั้นได้รับเสียงไว้วางใจอย่างล้นหลาม เป็นเพราะฝ่าย

ค้านที่เป็นงูเห่าถูกซื้อตัวไปเยอะ”.

นายธนกร วังบุญคงชนะ

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

คนอื่นๆ กไ็มช่ว่ยใหพ้รรคเศรษฐกจิไทยยนือยูฝ่า่ยประชาธปิไตยได ้หรอื

จะทำาให้คนฝั่งสีแดง สีส้มยอมรับได้ แต่จะมองว่าเป็นเพียงเรื่องความ

เคียดแค้นกับนายกฯ และรัฐมนตรีบางคนเสียมากกว่า  

นอกจากนี้ การที่พรรคเศรษฐกิจไทยประกาศว่าจะไม่โหวตให้

รัฐบาล มั่นใจได้อย่างไรว่า 16 เสียงของพรรคจะโหวตเป็นเอกภาพ

กันหมด เพราะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า ในจำานวน 16 คนนี้อยู่กับ                           

ร.อ.ธรรมนัส แบบไปไหนไปกันเพียงไม่กี่คน

และมีราว 3-4 คน มีกระแสข่าวไปปรากฏตัวอยู่กับพรรคภูมิใจ

ไทย ภายใต้การนำาของนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้ว   ไม่เพียง

เทา่นัน้บางคนตามมาพรรคเศรษฐกจิไทยเพราะ “บิก๊นอ้ย”-พล.อ.วชิญ ์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าพรรค

แต่วันนี้ พล.อ.วิชญ์แตกหักกับ ร.อ.ธรรมนัสไปแล้ว ส.ส.บาง

คนย่อมไม่ทำาตามสัญญาณของ ร.อ.ธรรมนัสอย่างแน่แท้ คิดคำานวณ

แล้ว พรรคเศรษฐกิจไทยที่พร้อมจะโหวตตาม ร.อ.ธรรมนัส อาจเหลือ

ไม่มากด้วยซ้ำา  

หรือต่อให้พรรคเศรษฐกิจเป็นเอกภาพโหวตคว่ำารัฐบาลหมด แต่

รัฐบาลก็ยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่ดี เพราะวันนี้เสียงของรัฐบาลก็เกินกว่า

ฝ่ายค้านค่อนข้างมากถึง 84 เสียง ประเมินได้จากคะแนนในการลงมติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566   

ไม่นับศึกซักฟอกครั้งที่ 4 นี้ ยังมีแนวโน้ม งูเห่า ขอหอบผ้าหอบ

ผอ่นหนรีอ้นมาพึง่เยน็ในฝา่ยรฐับาลเพิม่ขึน้ เพื่อโอกาสทางการเมอืง ได้

เป็น ส.ส.ในวันข้างหน้าทำางานให้แก่ชาวบ้าน 

ฉะนั้น พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลแทบไม่ได้ยี่หระกับท่าทีของ

พรรคเศรษฐกิจไทยเลย เพราะที่ผ่านมาแกนนำารัฐบาลแทบไม่ได้นับ

พรรคหอกข้างแคร่อยู่ในฝ่ายเดียวกับตัวเองอยู่แล้ว  

หรือกรณีกลุ่มพรรคเล็ก 16 เสียง ที่รีบชิงออกมาโหนกระแส

พรรคเศรษฐกิจไทย เอาเข้าจริงก็ได้แค่ส่งเสียงร้องหิว “กล้วย” เพราะ

จมูกไวรู้ว่า รัฐมนตรีไม่มีใครอยากได้คะแนนรั้งท้ายให้เสื่อมเสียเครดิต

ทางการเมืองก็เท่านั้น  

และคงไม่กล้าแผลงฤทธิ์ออกเดชอะไรมาก เพราะกฎหมายลูก

เรื่องสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 ยังไม่มีผลบังคับใช้  ซึ่ง

อภินิหารทางกฎหมายเกิดขึ้นได้เสมอ  

แตกตา่งจากบทบาทของพรรครว่มรฐับาล ทีบ่ดันี ้พล.อ.ประยทุธ์

ก็สามารถฝากผีฝากไข้ได้ 100% จากการทำางานร่วมมือกันมาตลอด 3 

ปีเศษ ท่ามกลางสัญญาใจจะจับมือกันหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า โดย

เฉพาะพรรคภูมิใจไทย ที่ผ่านมาก็ดึง ส.ส.ลดทอนอำานาจจากฝ่ายค้าน 

จนอยู่ในสภาพไร้น้ำายา

รวมทั้งก่อนหน้านั้นยังปาดหน้า 3 ส.ส.พปชร. ได้แก่ นายสม

ศกัดิ ์พนัธเ์กษม ส.ส.นครราชสมีา นายวฒันา  ชา่งเหลา ส.ส.ขอนแกน่ 

และ นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ ออกจากอ้อมอกพรรค

เศรษฐกิจไทยมาก่อนแล้วด้วย ฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไร ที่จะทำาให้  

“นายกฯ” ต้องทุกข์ใจในเรื่องจำานวนเสียงของฝ่ายรัฐบาลในสภาฯ

แตกต่างจากโอกาสของพรรคเศรษฐกิจไทยบนกระดานทาง 

การเมอืงอาจแคบลงทกุท ีแมป้ากจะอา้งวา่ตดัขาดกบัรฐับาล แตเ่บือ้ง

หลังยังขยิบตาให้ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ”. 

กิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองพรรคเศรษฐกิจไทยประกาศ

ถอนตัวจากรัฐบาลภายใต้การนำาของ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เพื่อร่วมทำางาน

กับฝ่ายค้าน  

ภายหลังพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 จ.ลำาปาง หวังทำาให้

ภาพการเมืองชัดเจน เพื่อมีที่ยืนในการเลือกตั้งครั้งหน้า

โดยอ้างกระแสประชาชนไม่เอารัฐบาล โดยเฉพาะชาวบ้าน

ในภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำาพูน 

แม่ฮ่องสอน  ลำาปาง  

แต่ยุทธศาสตร์นี้ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และ

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย จะได้ผลหรือไม่ แม้จะพยายามลงทุน

ให้ นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร เลขาธิการพรรค และนายบุญสิงห์                                                                                         

วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคลาออกจากวิปรัฐ

บาล  

ก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าทั้งหมดจะตัดขาดได้หรือไม่ เพราะอาจเป็น

ตำาแหน่งที่เล็กเกินไปหากเทียบกับ กมธ.วิสามัญงบประมาณในปี 66 

วงเงิน 3.18 ล้านบาท ที่ ได้ โควตาในสัดส่วน ครม. รวมทั้งการจัด                                                                                           

สรรตำาแหน่งให้พรรคเศรษฐกิจไทย ที่ยังทำาหน้าที่การประชุมกันอยู่

เวลานี้ 

ท่าทีเช่นนี้จึงทำาให้ถูกดูแคลนว่าเป็นการเล่นละครเพื่อหาที่ยืน

ทางการเมืองเท่านั้น เพราะเลือกจะสร้างกระแสความชัดเจนเพียง

ไม่เอา “บิ๊กตู่”-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา และรัฐมนตรีที่เป็นคู่ขัด

แย้งเพราะเหตุผลทางการเมือง หลังต่างฝ่ายต่างต้องการโค่นล้มซึ่ง

กันและกัน

คำาถามตามมาหาก “ผูก้อง” ตอ้งการตดัขาดกบัรฐับาลจรงิๆ เหตุ

ไฉนต้องไปกราบลา “บิ๊กป้อม”-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

ถ้าพรรคเศรษฐกิจไทยต้องการทำาให้ตัวเองชัดเจน ไร้เยื่อใยกับ

รัฐบาล ไม่จำาเป็นต้องไปร่ำาลา พล.อ.ประวิตร เพราะนั่นทำาให้การแยก

ทางกันครั้งนี้เป็นเพียงปาหี่

และตราบใดที ่ร.อ.ธรรมนสัยงัมองวา่ พล.อ.ประวติรเปน็เจา้นาย 

ยอ่มหมายความวา่ยงัอยูภ่ายใตค้อนโทรลทีย่งัสามารถขอกนัไดอ้ยูเ่สมอ

มันไม่ได้ช่วยทำาให้พรรคเศรษฐกิจไทยได้คะแนนตรงนี้ และอาจ

เป็นแผลที่ทำาให้ฝ่ายตรงข้ามนำาไปขยี้และโจมตีได้  

ขณะเดียวกัน ผลพวงของการประกาศแยกตัวของ “ร.อ.ธรรมนัส” 

อาจถูกโยงว่าจะกระทบต่อการไม่โหวตให้รัฐบาล ที่ประกอบไปด้วย                                                                                     

นายกฯ และ 10 รฐัมนตร ีในการอภปิรายไวว้างใจสปัดาหห์นา้ ระหวา่ง

วันที่ 19-23  กรกฎาคม  

มีคำาถามว่า แล้ว ร.อ.ธรรมนัสกับ ส.ส.ทั้งหมด กล้ายกมือไม่ไว้

วางใจ  “พล.อ.ประวิตร” หรือไม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ “ผู้กอง” ระบุ

ผ่านทุกเวทีว่า “บิ๊กป้อม” ไม่มีความผิด เพราะไม่ได้รับผิดชอบอะไร  

เลย 

อีกทั้งต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงสำาคัญคือ “ผู้กอง” ขึ้นลิฟต์ทางการ

เมอืงขึน้ชัน้มาเปน็รฐัมนตรมีเีครดติทางการเมอืงทกุวนันี ้รวมทัง้บรรดา 

ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ที่ย้ายมาเป็นพรรคสาขา 2 ได้อย่างสะดวกไร้

ปัญหาข้อกฎหมาย หรือก่อนหน้าเป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐมาได้  

ก็เพราะบารมี “พล.อ.ประวิตร” ทั้งสิ้น  และเอาเข้าจริง วันลงมติ

ซักฟอกจะมีใครหน้าไหนกล้าทรยศ “นายป้อม” หรือไม่ 

แตห่ากจะอา้งแคก่ารไม่โหวตให ้ “พล.อ.ประยทุธ”์ หรอืรฐัมนตรี

ม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด สำาหรับคดีความ 

ระหว่าง บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำากัด กับ นิพนธ์ บุญญา

มณี รมช.มหาดไทย ที่ถูก ป.ป.ช.ลงมติ 5/2 เพื่อยื่นฟ้อง นาย

นิพนธ์ ต่อศาลทุจริตฯ ตามมาตรา 157 ในข้อหาฐานละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากไม่จ่ายเงินให้กับ บริษัท พลวิศว์ฯ 

ซึง่เปน็บรษิทัผูช้นะการประมลู รถซอ่มบำารงุอเนกประสงค ์ในวงเงนิ 50 

ลา้นเศษ และเหตผุลที ่นพินธ ์ซึง่เขา้มาเปน็ นายก อบจ.สงขลา ในหว้ง 

รอยต่อ ระหว่าง นายอุทิศ ชูช่วย เป็น นายก อบจ. เพราะพบว่าการ 

ชนะการประมูล ในครั้งนั้นมีการ ฮั้ว ซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย  

ที่กล่าวว่าไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมาย ที่ ป.ป.ช.ชุดนี้มีมติใน

การส่งคดีนี้ฟ้องต่อศาลทุจริตฯ ก็เพราะว่า ป.ป.ช.ชุดนี้มี ธง ที่จะต้อง 

เอาผิด กับ นิพนธ ์ตั้งแต่เริ่มต้นของคดีมาแล้ว จะเห็นได้ว่า หลังมีการ 

สืบสวนสอบสวน และส่ง สำานวน ให้กับ อัยการสูงสุด เพื่อให้เป็น ผู้

ฟ้อง แต่เมื่อ อัยการสูงสุดตีตก สำานวน เมื่อพบข้อ บกพร่อง ของ 

สำานวน จำานวน 6 จุด และมีคำาสั่ง สั่งไม่ฟ้อง ป.ป.ช.ก็

ใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีเอง ดังนั้นการที่ ป.ป.ช.ชุดนี้สั่ง

ฟ้อง นิพนธ์ ใน ม.157 จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่เหนือการ 

คาดหมาย ของผู้คนที่ติดตามคดีนี้แต่อย่างใด  

แต่ที่ผิดการ คาดหมายคือ การที่ ป.ป.ช.ไม่ส่ง

สำานวนให้ศาลทุจริตฯ ภาค 9 เป็นผู้ดำาเนินคดี แต่ส่ง

ให้ศาลทุจริตฯ กลางเป็นผู้ดำาเนินการแทน โดยมีการ

ให ้เหตผุล วา่ นายนพินธ ์บญุญามณ ีเปน็รฐัมนตรชีว่ย

มหาดไทย เป็นผู้มี อิทธิพล ซึ่งอาจจะใช้ตำาแหน่งหน้าที่ไป ยุ่งเหยิง กับ 

พยาน หลักฐานได้นั้น ประเด็นนี้อยู่เหนือความ คาดหมาย ของทุกคน 

และคดีของ นิพนธ์ น่าจะเป็นคดีแรกที่มีการยื่น

ฟ้องที่ศาลทุจริตฯ กลาง ด้วยเหตุผลว่าผู้ถูกฟ้อง

เป็นผู้ที่มี อิทธิพล  

เรื่องของคดีความผิด 157 เป็นอีกประเด็น

หนึ่ง ที่ทั้ง ป.ป.ช.ผู้กล่าวหา กับ นิพนธ ์ผู้ถูกกล่าว

หาต้องไปพิสูจน์ความจริงกันที่ศาลฯ เพราะอย่าง

น้อยที่สุดสำาหรับ นิพนธ ์ การที่ศาลทุจริตฯ ภาค 9 ได้ออก หมายจับ 

บรษิทั พลวศิว ์และบรษิทั คูเ่ทยีบ ทีเ่กีย่วขอ้ง และตำารวจ ภ.จว.สงขลา

ได ้จบักมุผูถ้กูกลา่วหา แลว้บางสว่น ในขณะที่

ผู้บริหาร บริษัท บางคนก็ได้เดินทางไปหลบอยู่

ต่างประเทศแล้ว ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่า                                               

การยื่นประมูล ในครั้งนั้นมีการ ฮั้ว เกิดขึ้นจริง 

การที่ นิพนธ์ ไม่จ่ายเงินให้ผู้ชนะการประมูล

เพื่อรักษา ผลประโยชน์ให้กับแผ่นดิน จึงน่า

จะมีการรับฟังได้

แต่ประเด็นที่ นิพนธ ์ ถูก กล่าวหา ว่า

เป็นผู้มี อิทธิพล เป็นประเด็นใหม่ที่สร้างความ 

เสียหาย ให้กับผู้ถูกกล่าวหาในด้าน ชื่อเสียง 

และความ เขา้ผดิใจ ตอ่ สาธารณชน ที ่นพินธ ์

จะต้อง ต่อสู้ และ เอาผิด กับผู้ที่ออกมาตั้ง 

ข้อหา ว่าเป็นผู้มี อิทธิพล ในครั้งนี้  

เท่าที่เห็น บริบท ของ นิพนธ ์ ที่ผ่านๆ 

มา ถ้าใครจะบอกว่าเป็นผู้ กว้างขวาง ใน

วงการเมืองในภาคใต้ ก็พอจะ เข้าใจได้ ใน

ฐานะที่เป็น รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ์ที่

ดูแลรับผิดชอบในการ เลือกตั้ง แต่ละครั้ง แต่

ก็ไม่ใช่ผู้มี อิทธิพล เพราะถ้ามี อิทธิพล จริง 

การเลือกตั้งที่ผ่านมาของพรรค ประชาธิปัตย์ 

ในสนาม เลอืกตัง้ จงัหวดัภาคใต ้ประชาธปิตัย์ 

ที่มี นิพนธ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลายพื้นที่คงจะ

ไม่แพ้ หลุดลุ่ย และแม้แต่พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 

1 จ.สงขลา ซึ่งเป็น บ้านตัวเอง ลูกชาย หัว

แก้วหัวแหวน ที่ลงสมัคร ส.ส.คงจะไม่ สอบตก  

ที่สำาคัญ เท่าที่ตรวจสอบได้ นิพนธ์ เป็น

นักการเมืองที่มี ธุรกิจ แต่ ธุรกิจ ที่ทำาไม่มี สี

เทา เพราะ นิพนธ์ ไปมีชื่อใน สารบบ ของ 

นักการเมือง ที่ทำา ธุรกิจ เกี่ยวกับ บ่อนการ

พนันออนไลน์, หวยออนไลน์, น้ำามันเถื่อน, ค้า

ของผิดกฎหมาย และอื่นๆ ที่ นักการเมืองใน

ภาคใต้มีชื่ออยู่ใน สารบบ ใน แฟ้มอาชญากรรม ของตำารวจ  

 เป็น นักการเมือง ที่ไม่มีประวัติในการ บุกรุกป่า ไม่ว่าจะเป็น

ป่า สงวนแห่งชาต ิหรือ ป่าชายเลน ในพื้นที่ จ.สงขลา ให้เป็นข่าว อื้อ

ฉาว เหมือนกับ นักการเมือง ที่เป็นผู้มี อิทธิพล ในหลายๆ จังหวัด

ของประเทศไทย ที่เป็นข่าวเกิดขึ้นบ่อยๆ เช่นที่ จ.ปราจีนบุรี หรือที่

บุรีรัมย์ เป็นต้น 

คนใน ครอบครัว ของ นิพนธ ์อาจจะมี ธุรกิจ ซื้อ-ขายที่ดิน แต่

ธุรกิจ ซื้อขายที่ดิน เป็นอาชีพที่ถูกต้องตาม กฎหมาย และที่สำาคัญ ไม่

เคยมขีา่ววา่มกีารใช ้อทิธพิล ใช ้มอืปนื ไปบงัคบัขูเ่ขญ็ใครตอ่ใคร และ

ก็ไม่มี กฎหมาย ที่ห้ามมิให้ ครอบครัว ของ นักการเมือง ทำาธุรกิจเกี่ยว

กับเรื่องของ อสังหาริมทรัพย ์หรือการซื้อการขายที่ดิน

 เรื่อง มหากาพย์ ที่เกิดขึ้นกับ อบจ.สงขลา และกับนายนิพนธ์ 

บุญญามณี จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามว่า สุดท้ายศาลทุจริตฯ กลางจะ

ตัดสินอย่างไร เพราะถ้าเอาตาม กฎหมาย นายนิพนธ์อาจมีความ

ผิดที่ ไม่จ่ายเงินให้ผู้ชนะการประมูล แต่การ ไม่จ่าย เพราะพบว่ามี

การ ฮั้ว การประมูลเกิดขึ้น และวันนี้กลุ่มผู้ทำาผิดในคดี ฮั้ว ก็เป็น

ผู้ต้องหาแล้วเช่นกัน ดังนั้นคดีนี้คือ คดีตัวอย่าง ที่ต้องติดตามว่า                                                                                       

บทสรุป สุดท้ายจะเป็นอย่างไร เพราะอาจจะเป็น บรรทัดฐาน ใน

อนาคต  

แต่...ที่สำาคัญ ที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี จะต้องดำาเนินการคือ 

การ ปกป้อง ตนเองในข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้มี อิทธิพล เพราะเป็นผล 

กระทบต่อ เกียรติยศ และ ชื่อเสียง ที่ สั่งสม มาเป็นเวลายาวนาน ที่

จะให้ถูกกล่าวหาโดยปราศจาก หลักฐาน ไม่ได้อย่างเด็ดขาด.  

‘นิพนธ์ บุญญามณี’ เป็น ‘นักการเมือง’

ที่มี ‘อิทธิพล’ ตามที่ถูก ‘กล่าวหา’ จริงหรือ

ไ
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3บทความ-ในประเทศ

ครบอกสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ ดวยการหาร 

500 ทําใหพรรคขนาดเล็ก พรรคขนาดกลางไดเปรียบ 

เร� องนี้ “พี่นองศิลปอาชา” ขอเถียง

เม� อวันจันทรที่ผานมา “หนูนา” กัญจนา ศิลปอาชา 

หัวหนาพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานมูลนิธิพัฒนา

คนพิการไทย เดินทางเขาที่ทําการพรรคเพ� อมามอบโอวาท

และใหกําลังใจคณะนักกีฬาคนพิการตัวแทนทีมชาติไทย ที่

จะเดินทางไปรวมแขงขัน

กีฬาอาเซียนพาราเกมส 

ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 

30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 

2565 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

หลังใหกําลังใจนัก 

กีฬาคนพิการเสร็จเลยให

สัมภาษณประเด็นสูตรหาร 

500 วา พรรคชาติไทย

พัฒนาไมไดประโยชนจาก

กติกานี้เลย มิหนําซ้ํายังเสีย

เปรียบเต็มประตู

แตดวยสปริต หญิง

แกรงแดนสุพรรณบุรี ชาติมังกรไมรองโอดโอย ประกาศเลย

วา ไมวากติกาไหน พรรคชาติไทยพัฒนาพรอมเลน 

เชนเดียวกับนองชายสุดที่เลิฟ “ลูกท็อป” วราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรพรรคชาติ

ไทยพัฒนา ที่อีกวันตอมาออกมาสัมภาษณตอกย้ําพี่สาวอีก

คํารบ สูตรนี้พรรคเจ็บ

“การนํา ส.ส.พึงมี และหักเอาพื้นที่เขตออก พรรค

ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ช� อเสียงของพรรคยังไมเปนที่

รับรูของประชาชนมากนัก เม� อหักลบ ส.ส.เขตที่พรรคจะ

ไดมากกวา อาจทําใหบางพรรคไมได ส.ส.บัญชีรายช� อเลย”

และมาฟอรมเดียวกับพี่สาว ไมโวยวาย ไมฟนธงวา

ขัดรัฐธรรมนูญหรือไมเหมือนที่หลายคนตั้งขอสังเกต แต

ทั้งหมดใหเปนหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีอํานาจตัดสิน  

ขณะที่ทิศทางการลงมติอภิปรายไมไววางใจ “หนูนา-

ลูกท็อป” ตอบตรงกัน ในชวงเชากอนวันลงมติจะนัดสมาชิก

พรรคมาประชุมกันเพ� อหาขอสรุป เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ทํา

กันตั้งแตนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งหาก

รัฐบาลชี้แจงได ไมมีปญหาที่จะยกมือให

ชาติไทยพัฒนายุคสองศรีพี่นองมีแตคนชม ไมเคย

ทําตัวเปนปญหา หรือสรางความปวดหัวใหผูใหญเลย. 

 ฌ.เฌอ

ชทพ.เสียเปรียบสูตร 500

ใ

จวกกาวไกลมัว่ปม‘บิก๊ตู’เปย ไอแพด

‘รูมาก-รูนอย’ เลือกเอา

กัญจนา ศิลปอาชา

ม� อวาน คุยเร� อง ปตท.

 “นักรบพลังงาน” ที่เปนผูรายตลอดกาลในสายตาบาง

คน-บางนักการเมือง

วันนี้ อยากคุยตอ

ไมใชเร� อง ปตท. แตเปนเร� อง “ทิศทางพลังงาน” จากมุม

มองของกูรู ซึ่งเปนเร� องที่เราควรตอง “หูไว-ตาไว” เพราะเหตุ

ปจจัยหลักของวิกฤตพลังงานครั้งนี้

“รัสเซีย-ยูเครน” นั่นแคสวนสมทบ 

ที่เปนสวนใหญของสาเหตุ มาจาก “ยิว-ไซออนิสต” ผู

ควบคุมกลไกเศรษฐกิจการเมืองและการเงินโลกผาน “ยุโรป-

สหรัฐ”

สรางเง� อนไขสูการ “จัดระเบียบอํานาจโลก” ใหม!

เม� อ “เปโตรดอลลาร” ของสหรัฐถูกประเทศกลุม BRICS 

เตะตัดขา ถาไมแกเกม อนาคต “กลาง-ไกล” ดอลลารมีโอกาส

เปน “แบงกกงเตก”

ก็ตองสราง “อาวุธดอลลาร” โดยสหรัฐเปนนายหนายิว-ไซ

ออนิสต เบงกลาม เปนนักเลงโลก เที่ยวไลเตะ ไลตบกระบาล 

บานเล็ก-เมืองนอย 

สรางฉาก “ระเบิดภูเขา-เผากระทอม” แบบหนังไทย 

หลอกใหประเทศที่งกความรวย แลวขวัญออน

.......“ผวาสงคราม”!

ก็จะแยงกันสั่งซื้ออาวุธ ที่รวยมาก ของมึงใหม ของกูตอง

ใหมกวา ประสิทธิภาพในการทําลายลางตองสูงกวา

ที่รวยนอย แตขี้ขึ้นสมอง 

อาวุธยุทธภัณฑรบมือสอง “ผองถายมา” ก็ยังดีกวาไมมี

แผนสรางสงครามตีปลาหนาไซของสหรัฐ ปรากฏวา มีฝูง

ปลาตาเหลือก วายเขาไปติดอวน-ติดแห ตรึม 

เปนลูกคา “สินคาอาวุธสงครามผอนสง”  ใหสหรัฐดวย

ดอลลาร “เทานั้น” จนผลิตไมทันตอนนี้

สวน “สงครามโลก” จริงๆ จะเกิด-ไมเกิด หรือเกิดตอน

ไหน บอกไดเลย 

สหรัฐไมลงมือใหเกิดเอง ลานเปอรเซ็นต!

สหรัฐชอบเปนดาวยั่ว ทําใหแตละฝายทะเลาะกัน แลว

เปน “ตาอยู” คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน

จนสุดทาย ใกลเปน-ใกลตาย ก็จะสมทบในฐานะ “ผู

อภิบาลโลก” เล็ก-ใหญ “สหรัฐกินเรียบ”

ไปศึกษาดูได ทั้งจากสงครามโลกครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒ ซึ่งจบ

แบบสหรัฐชนะดวย เปน “เศรษฐีสงคราม” ดวย

ครั้งที่ ๓ นี่เหมือนกัน....

จําไดแมน เพราะมันมาแบบ มี pattern มาก

ทําเร� องเงินเฟอเพิ่งจบ กลายเปนเร� องราคาสินคาตกต่ําซะ

แลว

เร� องของไทยก็เหมือนกัน

…………

หนึ่ง ราคาน้ํามันจะลดลงไปอยูที่ 65 เหรียญในปลายปนี้ ป

หนาจะลงไปที่ 45 เหรียญ ซิตี้แบงกทายไว ผมเช� อ อธิบายทีหลังนะ

สอง โรงกลั่นที่สั่งน้ํามันเขามาจะขาดทุนยับ ไอที่กําไรชวงนี้ 

เก็บไวจายขาดทุนไดเลย ไมตองไปยุงเคาหรอก

สาม ราคา commodities จะลงแรง

สี่ ดังนั้น เงินเฟอจะลดลงสูสภาพปกติ ไมตองมีนโยบาย

มาตรการใดดอก

หา ไมตองขึ้นดอกเบี้ยเพ� อแกเงินเฟอ จะขึ้นก็เพ� อรักษาคาเงิน 

และปองกันเงินไหลออกเทานั้น

การพิจารณาเร� องนี้ ตองเอาตัวเลขมาดูกัน หามอม ตัวเลข

อะไร ก็ที่เขียนในโพสตกอนหนา

หก ดังนั้น ไทยจะไมเจอปญหาการ “ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด” 

ดุลการคาจะดีขึ้น ดุลบริการจะเปนบวก 

คนจะเที่ยวกันเยอะ การบินน�าจะดี

เจ็ด “กองทุนน้ํามัน” อยูเฉยๆ มันจะแกตัวของมันเอง ไม

ตองสนับสนุน

แปด รัฐบาลจะมีปญหาการคลัง ภาษีจากน้ํามันที่นําเขาจะ

ลด จากแกสดวย รายไดภาษีน้ํามัน มาจากราคาน้ํามัน รายไดมาก 

ภาษีจะมาก

รัฐบาลอยายุงเยอะ ใหกลไกตลาดทํางานใหดี

เกา ราคาอาหารสินคาเกษตรในโลกจะยังแพง แตไทยจะปรับ

ตัวเร็ว ปุยมาแลว ของซาอุฯ

สิบ จําไดมั้ย ผมเคยทายวา “น้ํามันจะลงไปที่ยี่สิบหาเหรียญ” 

ลงจริง ตนทุนน้ํามันดิบซาอุฯ อยูที่ 9 เหรียญเอง 

ตอนนี้ “ซัพพลาย” มหาศาลเลย

สิบเอ็ด ไมตองไปยุงกับกัมพูชาเร� องน้ํามัน หวัง อี้มาเปน

โบรกเกอรเองแหละ เหมืองโปแตชไมตองทํา ดินเค็มทั้งอีสานเลย 

มรึง รูเร� องดี หามทะลึ่งแบบรูนอย

พรุงนี้ จะมีคนชวนผมไปประชุม จะบอกวาเปนยังงี้แหละ ไม

ตองไปก็ไดมั้ง เขียนดีกวาพูดอีกนะ

ตามนี้ครับทานผูชม

-65 เหรียญ ราคาน้ํามัน

-45 เหรียญ ราคาน้ํามันปหนา

ถอดผาขาวมาออกมาสะบัด แบบฟนธง พรึ่บๆ

อุยไมไดนุงกางเกงใน เก็บธงทันที เห็นแวบเดียว

ประเทศไทยปลอดภัย กุมารทองบอก

เราจะรวย

เออ พรรคใดมีอํานาจ จางผมเปนโหรไดนะครับ

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

ครับ......

นั่น “ของเกา” ลาสุด 

วานซืน ปรมาจารยชีเปลือย โพสตเฟซ “ใหมลาสุด” ฟน

ธง ย้ํารอยแผลเกามาอีกโชะ ดังนี้

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

สมเกียรติ โอสถสภา

ผวาเศรษฐกิจถดถอย ฉุดราคาน้ํามันดิบ Q3 โรงกลั่น

เตรียมขาดทุนคาการกลั่น

วงการโรงกลั่นเตรียมพรอม สัญญาณน้ํามันดิบโลกรวง 

เหลือ 65 เหรียญสหรัฐ/บารเรล จอขาดทุนอีกรอบ Q3-Q4 ผวา

เศรษฐกิจโลกถดถอย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

แหลงขาวในวงการอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน เปดเผย

สถานการณราคาน้ํามันลาสุด ปจจุบัน ราคาน้ํามันและคาการ 

กลั่นปรับลดลง 

เน� องจากคาดวาจะเกิดภาวะ “เศรษฐกิจถดถอย” ขึ้น โดย

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา “สวนตางราคา” น้ํามันเบนซินกับ

น้ํามันดิบดูไบ ลดลงถึง 58%

“โรงกลั่น” เตรียมรับมือ “ขาดทุน” แลว

ตอนนี้ การชดเชยจากกองทุนน้ํามันลดลงไปเยอะ

ขาวจากกุมารทองแมนมาก อิอิ

ประเทศไทยปลอดภัย ผงาดง้ํา เราคือยุเครง

ระวังน้ํามัน 45 เหรียญ

มีเบื้องหลัง ยังไมไดเลาเลยนิ

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

ทีเด็ดของเร� อง อาจารยสมเกียรติยัง “ขมิบ” ไว ผมก็ได 

“ตีกิน” จากที่ทานคายออกมาแคนี้ 

เร� องทอง น้ํามัน ดอลลาร การขึ้น-ลง มันมีผลผกผันกับ

ตนทุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการคาและเศรษฐกิจปากทองชาว

บาน

ฉะนั้น.......

รูมาก “แบบแมว” เปนฝายคาน, รูนอย “แบบลุงตู” เปน

ฝายรัฐบาล 

ใครอยากเปนฝายไหน “เลือกได” ไมตองบอกลา!

ถาจะเกิด จุดระเบิดก็แถวๆ ประเทศบริวารสหภาพยุโรปที่มี

ตะเข็บติดรัสเซีย สหรัฐจะไมยอมทําสงครามในบานตัวเองหรือใกล

บานตัวเองเด็ดขาด

ดังนั้น การ “ขึ้น-ลง” ของสินคาโภคภัณฑ ไมวาทอง น้ํามัน 

กาซ ถานหิน อาหาร-การเกษตร เปนตน

ที่เปนอยูตอนนี้ “มันผิดธรรมชาติ” ดีมานด-ซัพพลายไมสมกัน

เพราะ “มีเจามือปน”

ฉะนั้น ตองมองตาม “ทางเซียน” เขาไวบาง เพ� อการประเมิน

ทิศทางที่ “พลาดนอย”

ผมน�ะ แคโมเกง แตหาเนื้อหนังไมได 

วันนี้ จึงนําเนื้อหนังที่เซฟใสชองฟรีซไวนานแลว แมนเหมือน

มีน้ํามันพรายทาตา มาใหรูทิศ-รูทางเศรษฐกิจ การเงิน การพลังงาน

กัน

จากอาจารย “สมเกียรติ โอสถสภา” แตไมใช “เตกเฮงหยู” 

นะ ซึ่งเช� อถือไดในความขมังเวท อานเอานะ

.......................................
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· ขาวดีของประเทศไทย นี่คือคําทํานาย ที่สนุกมาก

สมัยสอนหนังสือ ผมรับจอบของยูเอ็นแทบทุกป ไมไดเกงอะไร

หรอก แตเปนเพราะคนจางเปนเพ� อนของผม 

มันมาหาที่จุฬาฯ ทุกอาทิตย เช� อมือกัน งานหนึ่งป ผมใชเวลา

ทําแคสองเดือน มีเงินไปกินเบียรกับเพ� อน เคาจบ U Penn

เปนเพ� อนพี่โกรง “ดร.วีรพงษ” เพิ่งไปสวรรค ผมแน�ใจวา

เคาไปชั้นที่นางฟาไมใสเสื้อแน�นอน เคาชอบของเคา ผมก็ดวยละ

มีงานสองจอบที่ผมจําไดดี 

งานหนึ่งคือ inflation ในเอเชีย อีกงานที่ตามมาหลังจากนั้น

ไมกี่ป คือ Low price in Asian Agriculture 

เ

ขอมูลภารกิจดานตางประเทศ

ของนายกฯ ที่มีรายการจัดซื้อ

แท็บเล็ตพรอมอุปกรณเพียง 6 

เคร� องเทานั้น คิดเปนคาขอจัด

ซื้อคอมพิวเตอร รวมคาระบบ

ปฏิบัติการ และแท็บเล็ต รวม

ทั้ง 2 โครงการ 4.03 ลานบาท 

ไมใชขอจัดซื้อแท็บเล็ตตัวท็อป 

10 ลานบาทตามที่กลาวอาง 

“สิ่งที่นายจิรัฐฏพูดนั้นจึง

เปนขอมูลที่มั่วมาก โดยมุงหวัง

จะดิสเครดิตนายกฯ และรัฐบาล 

แตความจริงกลับเปนเร� องโกหก

พกลม จึงสมควรพิจารณาตัวเอง

ไปทําหนาที่อ� นเสียดีกวา” นาย

ธนกรระบุ

ทั้งนี้ กรณีดังกลาวสืบ

เน� องจากเม� อวันที่ 13 ก.ค. นาย

จิรัฏฐได โพสตขอความผานทาง        

เฟซบุก Jirat Thongsuwan-จิรัฏฐ 

ทองสุวรรณ ระบุวา “Iphone 12 

จอยไปเลย ปนี้ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี (สลน.) ขอจัด 

iPad Pro M1 ตัวท็อป 130 

เคร� อง เสริมงานเขียนสคริปท

นายก!!!

ปลายปท่ีแลว คุณประยุทธ

แจก iphone 12 ใหขาราชการ

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

111 เครื่อง ด้วยเงินภาษี

ประชาชน 2.6 ลานบาท ยัง

ไมทันไดอัพ iOS กันเลยในงบ

ประมาณป 66 นี้ คุณประยุทธ

จัด iPad Pro M1 ตัวท็อปพรอม 

Apple Pencil Gen2 และ Magic 

Keyboard มูลคารวมๆ 60,000 

บาท ใหกับขาราชการ สลน. 130 

เคร� องรวม 10 ลานบาท จาก

เงินภาษีประชาชน ขออนุญาต

ไมแสดงความเห็นครับ android 

เคร� องละ 9 พันกวาบาทของผม

มันไมใหพิมพคําหยาบ”

ขณะที่เม� อเดือน ก.ย.64 

เคยมีประเด็น สลน.จัดซื้อจัดจาง

ซื้อขายโทรศัพทเคล� อนที่ จํานวน 

111 เคร� อง เพ� อใช ในภารกิจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการดาน

การเมือง ดานวิชาการ ดาน

เลขานุการ และทําหนาที่ศูนย

ประสานการบริหารราชการ

แผนดินของนายกฯ รองนายกฯ                        

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ 

และผูบริหารฝายการเมือง 

ใหการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว ทันเหตุการณ มุงผล

สัมฤทธิ์และเปนไปตามหลัก

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

จนถูกวิพากษวิจารณถึงความ

ฟุมเฟอย.

ระเบียบสงใบสั่งใหม

ปรับกม.ใหเขายุคสมัย
ไทยโพสต • เม� อวันพฤหัสบดี 

นายนิพนธ จันทเวช โฆษก

สภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ออกมาใหความ

เห็นถึงกรณีระเบียบสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติวาดวยการสง

ใบสั่งทางไปรษณีย พ.ศ.2565 ที่

มีการเเกไขใหมวา ระเบียบดัง

กลาวมีสาระสําคัญคือ ขอ 3 การ

สงใบสั่งตามมาตรา 140 วรรค

สอง กรณีเจาพนักงานจราจร

ที่ออกใบสั่งไมพบตัวผูขับขี่และ

ไมสามารถติด ผูก หรือแสดง

ใบสั่งไวที่รถไดไมวาดวยเหตุใด 

และตามมาตรา 140 วรรคสาม 

กรณีไมอาจทราบตัวผูขับขี่ ใหสง

ใบสั่งพรอมพยานหลักฐานโดย

ทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบ

รับไปยังภูมิลําเนาของเจาของ

รถ หรือผูครอบครองรถภายใน

ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวัน

ที่เจาพนักงานจราจรพบการกระ

ทําความผิด และใหถือวาเจาของ

รถ หรือผูครอบครองรถไดรับ

ใบสั่งนั้น เม� อพนกําหนด 15 วัน 

ซึ่งระเบียบนี้พอออกมามีผลตาง

กับระเบียบเกาอยางไรนั้น มอง

วาระเบียบเกามีความไมชัดเจน 

วากรณีสงใบสั่งทางไปรษณียมี

ผลบังคับตามกฎหมายไดหรือไม

นายนิพนธระบุวา แต

ประกาศฉบับใหมน้ีระบุไวชัดเจน

เลยวา สงทางไปรษณียน้ันถูก

ตองตามกฎหมาย และมีผลทาง

กฎหมาย โดยใหถือวาไดรับเม� อ

พน 15 วัน นับแตวันสง สวน

มุมท่ีมองวาการบังคับใชมีปญหา

หรือไม หรือหากมีขอโตเเยงตางๆ 

เชน ยายท่ีอยู ใบส่ังไมถึงมือ แต

เปรียบเสมือนโดนขอหาแลว จะ

โดนพวกโทษคาปรับลาชา ตรงน้ี

เหมือนระเบียบจะเปนเหตุใหตอง

เสียเงินหรือผิดมากข้ึนหรือไมน้ัน 

ตนมองวากรณีน้ีหากผูไดใบส่ัง

ยายบานหรือมีการสงไมถูกตอง

อยางไร ผูถูกออกใบส่ังก็สามารถ

โตแยง และพิสูจนไดวาการสงไม

ชอบดวยกฎหมายได

โฆษกสภาทนายความฯ 

มองวา ระเบียบการสงใบสั่ง

ตรงนี้เปนการพัฒนาใหเขากับ

ยุคสมัย เทียบกับการนัดฟง

คําสั่งอัยการหรือหมายศาลให

เหมือนกัน ซึ่งหน�วยงานดังกลาว

ไดแกไขกฎหมายมากอนหนา

นี้แลว ระเบียบนี้จึงเปนเพียง

หาวิธีการสงใบสั่งใหชอบดวย

กฎหมาย เพ� อเขาสูกระบวนการ

บังคับใชกฎหมายตามขั้นตอน

ของกฎหมายตอไป เพราะหาก

จะเอาผิด การสงหมาย (ใบสั่ง) 

ก็ตองชอบดวยกฎหมายดวย

ผูส� อขาวรายงานวา เม� อ

วันที่ 13 ก.ค. เว็บไซตราชกิจ

จานุเบกษาไดเผยแพรประกาศ

ระเบียบสํานักงานตํารวจแหง

ชาติวาดวยการสงใบสั่งทาง

ไปรษณีย พ.ศ.2565 พรอมพยาน

หลักฐานภายใน 30 วัน หากพน 

15 วันถือวาเจาของหรือผูครอบ

ครองรถไดรับใบสั่งแลว ซึ่งลง

นามโดย พล.ต.อ.สุวัฒน แจง

ยอดสุข ผูบัญชาการตํารวจแหง

ชาติ ทําใหสังคมวิพากษวิจารณ

ในประเด็นนี้อยางกวางขวาง.

ผจก.กองทุนประกันรวย48ล.
สนามบินนํ้า • เม� อวันท่ี 14 ก.ค. 

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหง

ชาติ (ป.ป.ช.) ไดเปดเผยบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหน้ี

สินของนายนพพล เบ้ียวไขมุข ผู

จัดการกองทุนประกันชีวิต กรณี

เขารับตําแหน�งเม� อวันท่ี 18 เม.ย.

65 โดยนายนพพลแจงวา ตนเอง 

และนางวัชราวลัย เบ้ียวไขมุก คู

สมรส มีทรัพยสินรวมกันท้ังส้ิน 

48,500,991 บาท เปนทรัพยสิน

ของนายนพพล 36,768,298 บาท 

เปนทรัพยสินของนางวัชราวลัย 

11,732,693 บาท และไมมีหน้ีสิน

สําห รับรายละ เ อียด

ทรัพยสิน ประกอบดวย เงินฝาก 

40 บัญชี 6,320,421 บาท เงิน

ลงทุนซ่ึงเปนการลงทุนในกองทุน

รวม หลักทรัพย หุนกู ใน บลจ.และ 

บมจ.ตางๆ จํานวน 18 รายการ 

มูลคารวม 19,329,843 บาท ท่ีดิน

รวม 6 โฉนด มูลคา 7,163,500 

บาท โรงเรือนและส่ิงปลูกสราง

ในช� อของนางวัชราวลัย มูลคา 

4,000,000 บาท ยานพาหนะใน

ช� อนายนพพล 1,381,100 บาท 

สิทธิและสัมปทานในช่ือนาย

นพพล 9,942,035 บาท ทรัพยสิน

อ� น ประกอบดวยนาฬ�กาย่ีหอหรู

ของสุภาพบุรุษ จํานวน 5 เรือน 

มูลคา 364,090 บาท ท้ังน้ี นาย

นพพลแจงวามีรายไดตอปคือ

รายไดประจําเปนเงินเดือนและ

โบนัส 2,730,000 บาท และมี

รายจายตอปเปนคาใชจายสวน

ตัว เบ้ียประกันชีวิต คาทองเที่ยว 

และเงินบริจาค มูลคารวม 

1,800,000 บาท.

ทําเนียบฯ • โฆษกรัฐบาลโต ส.ส.กาวไกลใสราย “บิ๊กตู” จัดไอแพด

ตัวท็อปให สลน.130 เคร� อง ซัดจับแพะชนแกะ เอา 2 โครงการมา

ปะปนกัน จี้ตนสังกัดทบทวนบทบาทใหม

เม� อวันที่ 14 ก.ค. นายธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี กลาวถึง

กรณีที่นายจิรัฏฐ ทองสุวรรณ 

ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคกาว

ไกล ในฐานะอนุกรรมาธิการ

ครุภัณฑ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ 

และทุนหมุนเวียน ในคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

งบประมาณรายจายประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ .2566 

โพสตเฟซบุกพาดพิงพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม วา

จัดไอแพดโปร M1 ตัวท็อปพรอม

อุปกรณเสริมใหกับขาราชการ

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

(สลน.) 130 เคร� อง เปนเงิน 10 

ลานบาท จากเงินภาษีประชาชน 

วาเร� องดังกลาวไมเปนความจริง 

เปนการใหขอมูลที่บิดเบือนและ

จับแพะชนแกะอยางรุนแรง 

นายจิรัฏฐเปนผูแทนประชาชน

และเขามาทําหนาที่สําคัญใน

การพิจารณางบประมาณราย

จายของประเทศ แตกลับไม

ศึกษาขอมูลใหดีและยังใหรายผู

อ� น ถือเปนพฤติกรรมที่แยมาก 

เชนนี้พรรคกาวไกลและสังคม

ควรทบทวนบทบาทของนาย                  

จิรัฏฐเสียใหม

นายธนกรกลาววา การ

จัดทําของบประมาณรายจาย

ประจําปีเป็นเรื่องของส่วน

ราชการที่พิจารณาว่าเรื่องใด

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ขณะตรวจติดตามสถานการณราคา

สินคา ที่หางแม็คโคร สาขานครอินทร เม� อวันที่ 14 ก.ค.

มีความสําคัญและจําเปน จาก

นั้นจึงเสนอของบประมาณผาน

สํานักงบประมาณ ดังนั้นแม

จะเปนงบประมาณของ สลน. 

แตนายกฯ ไมไดเปนผูเสนอขอ

หรือจัดงบให เพราะทุกอยาง

เปนไปตามกระบวนการทาง

งบประมาณที่มีคณะกรรมการ

หลายชุดเปนผูพิจารณา

โฆษกประจําสํานักนายกฯ 

ระบุวา นายจิรัฏฐเอาขอมูล 2 

โครงการที่ ไมเกี่ยวของกันเลย

มาแตงเปนนิทานเร� องใหม โดย

โครงการแรกเปนการขอจัด

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL-

IN-ONE จํานวน 138 เคร� อง 

เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อม

สภาพตามอายุการใชงาน หรือ 

7 ปตามหลักเกณฑที่สํานักงบ

ประมาณกําหนด สวนโครงการ

ที่สองคือ โครงการจัดทําฐาน
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.

net Line : @THAIPOST โลกนี้คือละคร! ไมแปลกที่

การเมืองจะอยูคูกับปาหี่ ยิ่งยุคนี้ทั้งรัฐบาลและฝายคาน

ผลัดกันเลนโชวเปนวาเลน แตใชวาประชาชนจะไมรู

เทาทัน ชวงนี้ถึงคิว “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา” หลังพายยับ

เลือกตั้งซอมลําปาง เขต 4 โดนทิ้งหางกวา 2 หม� นคะแนน ฝน

สลายจากที่คิดจะปกธง ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งแรกของพรรค

แบบเทๆ ทุบราคา “เศรษฐกิจไทย” รวงสุดๆ เลยหวังจะรีบาวด 

ดวยการประกาศถอนยวงรัฐบาล ขอ

เปนฝายคาน 100% นัดอําลา “บิ๊ก

ปอม” 17 ก.ค. ที่บานพักมูลนิธิปารอย

ตอฯ กอนศึกซักฟอกจะเริ่มขึ้นในวัน

ที่ 19 ก.ค. แววมาวาฝง “บิ๊กตู” ก็ไม

ยี่หระ อยูหรือไมก็คาเทากัน เช็กเสียง

พรรครวมรัฐบาลแลวหายหวง หาย

ไป 16 เสียง คะแนนไววางใจยังฉลุย 

ถาเทียบกับตัวเลข ส.ส.ในสภา ที่มีอยู

ในปจจุบันทั้งหมด 477 คน แบงเปน 

ฝายคาน 208  คน ฝายรัฐบาล 269 

คน ตัดเศรษฐกิจไทย 16 คน ยังเหลือถึง 253 คน สวนพรรค

เล็กที่คิดแปรพักตรก็มีไมกี่เสียง ถาดูตัวอยางจากอภิปรายไมไว

วางใจครั้งกอนๆ พอถึงวันลงมติก็ไมเกงอยางปากสักคน ไมเช� อ

อยาลบหลู อภินิหารกลวยมีจริง!

• ระส่ําไมนอย หลัง “พงศกร อรรณนพพร” อดีต

ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสรางไทย หนึ่ง

ในผูรวมกอตั้งพรรค โดนพรรคเพ� อไทยดูดกลับ ทีแรกที่เปด

ตัวกับไทยสรางไทย มองไกลไปถึงขั้นเลือกตั้งครั้งหนา อาจจะ

หอบลูกสาวกับนองชายที่เปน ส.ส.ขอนแกน พรรคเพ� อไทย มา

อยูดวยกันที่พรรคใหม ทําไปทํามาเจอกระแสแลนดสไลดกับ

เง� อนไขที่ยากจะปฏิเสธ จนตองทิ้ง “หญิงหน�อย” ไปชวยลูก

นายใหญ มีขาวมาวาเพ� อไทยวางตัวใหพงศกรอยูในบัญชีราย

ช� อ และสงภรรยาสุดที่เลิฟ “ดวงแข อรรณนพพร” ลง ส.ส.เขต

ดวย ถึงจะขาดกําลังหลักภาคอีสานไป แตอีสานโพลพอปลอบ

ใจไดบาง ทําให “หญิงหน�อย” ยังคึก

ตะลุยทัวรอีสาน ลาสุดเพิ่งเปดตัววาที่

ผูสมัคร ส.ส.รอยเอ็ด จัดทัพอีสานโซน 

2-3 “แกนนําไทยสรางไทย” กระซิบ

มาวาเร็วๆ น้ีเตรียมเปดตัวขุนศึกอีสาน

คนใหม มีดีกรีเปนอดีตรัฐมนตรี แถม

การันตีวามีทั้ง ส.ส. และอดีต ส.ส. 

สนใจมารวมงานอีกเพียบ จะทยอยเปด

ตัวเร� อยๆ ในทุกภาค รวมถึงสนาม 

กทม. อีกฐานเสียงสําคัญของพรรค 

มั่นใจยุทธศาสตรหาเสียงมาถูกทาง 

ชูภาพลักษณพรรคทางเลือกใหม กาวขามความขัดแยง เนน

นโยบายพลิกฟนเศรษฐกิจชวยคนตัวเล็กในสังคม 

• “ผมกับอีกหลายคนที่กําลังคุยเร� องการทําการเมือง                                                                                 

และการตั้งพรรคการเมือง กําลังอยูระหวางการรอการตัดสิน                                                                                

ใจบางอยาง โดยเฉพาะการรอการตัดสินใจจากพ่ีพีระพันธุ (สาลี                                                                                                

รัฐวิภาค) แตเบื้องตนที่มองไววาหากจะเขาสังกัดพรรคการ 

เมือง ตัวเลือกอันดับหนึ่งก็คือ พรรครวมไทยสรางชาติ ซึ่ง

หากพี่พีระพันธุ ไปที่ไหน พวกผมก็จะไปอยูกับพี่พีระพันธุที่นั่น 

สวนหนึ่งคงใหจบการอภิปรายไมไววางใจ เสร็จสิ้นการโหวต

ในวันเสารที่ 23 ก.ค.นี้กอน” เอกนัฏ พรอมพันธุ แยมชัดถึง

เสนทางการเมืองกับพรรครวมไทยสรางชาติ หลังเจาตัวลาออก

จากพรรคประชาธิปตย ตั้งแต 16 มี.ค.65 และยอมรับวาได

คุยกับสามอดีต กปปส. ที่เคยอยูพลังประชารัฐ ทั้งนายสกล

ธี ภัททิยกุล นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 

นายพุทธิพงษ ปุณณกันต ที่อาจจะมา

ชวยกันทํางานในรวมไทยสรางชาติ ถือ               

วาเงียบหายไปพักใหญ จนคนนึกวา

แทงไปแลวสําหรับ “รวมไทยสรางชาติ”                          

พรรคท่ีมีแนวคิดสนับสนุน “บ๊ิกตู” โดย

จะมีการประชุมใหญวิสามัญพรรค ใน

วันพุธที่ 3 ส.ค.นี้ ที่สโมสรราชพฤกษ 

วาระสําคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรม 

การบริหารพรรคชุดใหม และคณะ

กรรมการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งชุดใหม พรอมมีขาววาจะ

มีการเปดตัวแกนนําพรรคสําคัญๆ เชน “พีระพันธุ สาลีรัฐ

วิภาค” ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค พรอม

อดีตกําลังสําคัญของพรรคประชาธิปตย อยางนายเอกณัฐ นาย

วิทยา แกวภราดัย อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช และอดีต รมว.

สาธารณสุข นายวีระชัย วีระเมธีกุล อดีต รมว.วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี รวมถึงนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง 

อดีตเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทยดวย.

ไ

วันโลกแหงความยุติธรรมนานาชาติ  หรือ World Day 

for International Justice ตรงกับวันท่ี 17 กรกฎาคมของทุก

ป โดยในแตละปมีผูคนทั่วโลกจะใชวันดังกลาวจัดกิจกรรม

เพ� อสงเสริมความยุติธรรมทางอาญาระหวางประเทศ ไมวา                                                        

จะเปนอาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมตอมนุษยชาติ และ                                                                       

อาชญากรรมการรุกรานในสถานการณที่เจาหนาที่ระดับชาติ                                                                      

ไมสามารถหรือไมเต็มใจที่จะกระทําการ อีกทั้งยังเปนการ

ระลึกถึงวันที่ธรรมนูญกรุงโรม ที่นําไปสูการกอตั้งศาลอาญา                                                                             

ระหวางประเทศ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐตางๆ จํานวน 

120 รัฐ ณ การประชุมทางการทูตที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

เม� อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2541.

วันโลกแหงความยุติธรรมนานาชาติ

ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา

เอกนัฏ พรอมพันธุ 

คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ

พรรษาประวัติศาสตร พุทธศักราช ๒๕๖๕

จากสุวรรณภูมิ.. สูแควนคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนท่ี ๑)ลี้คิมฮวง

จริญพรสาธุชนผูมีศรัทธาในพระรัตนตรัย ตามที่กลาวเลา

เร� องไปในบทที่แลววา อาตมาไดรับนิมนตไปจําพรรษาที่

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน บนแผนดินอันมีคุณคาทาง

อารยธรรมพุทธศาสนา อันสืบเน� องมาจากอดีต สมัยเปนที่

ตั้งของ แควนคันธาระ มีเมืองหลวงช� อ ตักศิลา.. ที่ชาวพุทธเรารูจัก

นามกันดี... หากเคยเลาเรียนเร� องราวชาดกในพระพุทธศาสนาหรือ

จากในพระสูตรกันมาบาง ที่บันทึกเร� องราวเลาเร� องอันเกี่ยวของกับ

แวนแควนดังกลาว ที่เปน ๑ ใน ๑๖ มหาชนบทของชมพูทวีปที่เคย

รุงเรืองยิ่งสมัยพุทธกาล...

หากคนควาลงไปในความเปนมาของแควนคันธาระ เพ� อทํา   

ความรูจักในเชิง ภูมิประวัติ ที่ซึมซับประวัติศาสตรเร� องราวของ

มนุษยชาติในแตละสมัยมายาวนาน ก็จะพอสรุปใหเห็นภาพลักษณ

ไดเปนระยะๆ ดังนี้

ในระยะที่ ๑ กอนสมัยพุทธกาล.. ซึ่งไมสามารถระบุจํานวน

ปไดวานครตักศิลามีอายุมากนอยเทาไร แตหากคนลงไปในเร� อง

ราวที่ปรากฏในชาดก ซึ่งถูกบันทึกไวในพระไตรปฎก ก็จะพบเสน

ทางของพระมหาโพธิสัตวที่กาวมาสูความเปนพระพุทธเจาใน

สมัยปจจุบัน ซึ่งไดเกิดมาใชชีวิตบนแผนดินดังกลาว เพ� อบมเพาะ

บารมีธรรมใหสมบูรณตามเจตจํานงที่ตั้งไวเปน มโนปณิธาน ใน

การดําเนินชีวิตทุกกาลสมัย.... ดังปรากฏหลักฐานที่นําสืบคนจาก

ชาดกที่ช� อ จิตตสัมภูตชาดก ซึ่งมีเนื้อหาเลาวา.. “สมัยทรงเกิด

เปนจัณฑาล อยูหมูบานนอกกรุง                                               

อุชเชนี พระมหาโพธิสัตวมาบัง                  

เกิดในหมูบานนั้น ช� อ จิตตกุมาร 

โดยมีเพ� อนรุนราวคราวเดียวกัน

เปนลูกของนาสาว ช� อ สัมภูต

กุมาร .. ทั้งสองไดประสบความ

ทุกข เพราะเสวยชาติกําเนิดที่

เปนจัณฑาล จึงไดตกลงกันวา

จะปกปดชาติกําเนิดแลว ปลอม

แปลงเพศเปนพราหมณมาณพ 

เดินทางไปสู นครตักศิลา ... เพ� อ

เลาเรียนศึกษาศิลปวิทยาการใน

สํานักของอาจารยทิศาปาโมกข

แหงนครตักศิลา... จนที่สุดถูกจับ

ไดวาเปนจัณฑาล....” ... ซึ่งเปน

เรื่องราวของชีวิตที่ต้องดําเนิน

ไปบนแผนดินอารยธรรมแหงจิต

วิญญาณนามวา นครตักศิลา ที่

น�าศึกษายิ่ง

เรื่องราวเส้นทางของพระ

โพธิสัตว.. กอนจะบรรลุพระอนุตตร                  

สัมมาสัมโพธิญาณเปนพระผูมี

พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ 

เจา ที่ปรากฏรองรอยบนแผนดินนครตักศิลายังมีอีกหลายสมัย นอก 

จากที่ยกมากลาวไปแลวนั้น :- ในสวนที่มีความสัมพันธกับเมืองแหง

นี้ที่วา.. ทําไมช� อนครตักศิลา ดังมีอีกเร� องหนึ่งจากชาดกที่ปรากฏ

อยูในพระไตรปฎก เลาถึงเร� องเสนทางสรางบารมีธรรมสมัยทรง

บําเพ็ญเพียรสรางโพธิสัตวบารมีที่ ไดประทานเศียรของพระองค

ใหกับชายคนหน่ึง โดยคร้ังน้ัน เสวยชาติเปนพราหมณ อยูใน ชนบท

ทลิททิ จากเหตุการณครั้งนั้น ทําใหบานเมืองแหงนี้จึงไดช� อวา “ตัก

ศิลา” แปลตามความในหนังสือของหลวงจีนฟาเหียนวา “ศีรษะที่

ถูกตัดออกแลว”

จากเร� องราวในชาดกจึงพอประเมินไดวา นครตักศิลา เกิด

ขึ้นกอนสมัยพุทธกาลมายาวนาน โดยไมเคยมีหลักฐานใดๆ ที่จะ                                                                           

สามารถประมาณไดวากี่พัน..กี่หม� นป... ดังที่ปรากฏช� อ “นครตัก

ศิลา” ในชาดกเร� องนั้นเร� องนี้มาโดยตลอด ดังอีกเร� องหนึ่งในสมัย                                                                                   

เสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวเชนกัน ที่ ไดทรงสละสรีระของพระ 

องค ประทานใหเปนอาหารแกนางเสือที่กําลังอดอยาก หิวโหย... 

เพ� อเปนทานบารมีอันยิ่ง.. เพ� อความถึงพรอมในพุทธกรณธรรม... ที่

จะไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามพระประสงค

นครตักศิลา .. จึงไดช� อวาเปนบานเมืองที่พระมหาโพธิสัตว

ผานมาสรางพระบารมีอันควรศึกษาอยางยิ่ง... วา ทําไม.. จึงเปน

แผนดินคูบารมีพระมหาโพธิสัตว!?...

ในระยะที่ ๒ ในสมัยพุทธกาล.. ที่ปรากฏชัดเจนในช� อ “นคร 

หลวงตักศิลา แหงแควนคันธาระ” ที่สมัยหนึ่งมีจอมกษัตริยผูทรง

ธรรมช� อ พระเจาปุกกุสาติราช.. ที่ตอมามีพระราชศรัทธาในพระ 

พุทธศาสนา.. จนนําไปสูการสละราชสมบัติ เสด็จออกบรรพชา-

อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ดวยศรัทธาในพระพุทธองค.. ดวย

ชอบใจธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงไวดีแลว

ดังเร� องที่เลาไวใน ธาตุวิภังคสูตร วาตอมาเม� อออกบรรพชา

แลวนั้น ไดมีโอกาสฟงธรรมพระพุทธองคที่บานนายภัคควะ.. ชาง

ปนหมอแหงพระนครราชคฤห จนสามารถบรรลุธรรมเขาถึงความ

เปนอริยบุคคลขั้น พระอนาคามี ... กอนที่จะละสังขารดวยผลกรรม

เกา ถูกยักษิณีสิงสถิตวัวใหขวิดทํารายตายไปตามวิบากกรรมใน

อดีต...

ที่สําคัญยิ่ง ดังปรากฏหลักฐานในสมัยพุทธกาลพบวา มี

บุคคลสําคัญมากมายในสมัยน้ันเก่ียวของกับนครตักศิลา.. ท้ังกษัตริย 

พราหมณ.. ที่เดินทางไปร่ําเรียนฝกฝนวิทยาการดานตางๆ .. ไม

วาการปกครอง การทหาร การแพทย การศิลปวิชาชีพที่นิยมใน

สมัยนั้นๆ ครบถวนไตรเพทที่หมูชนยกยองในยุคนั้น ... เชน พระ

เจาปเสนทิโกศล, เจามหาลิแหงกษัตริยลิจฉวี, พันธุลเสนาบดี

แหงวงศมัลละกษัตริย, หมอชีวกโกมารภัจจ หรืออหิงสกะ “อง

คุลิมาล”.... จนถึงแมเจาชายสิทธัตถะ แหงราชวงศศากยะ สักก 

ชนบท ซึ่งตอมา.. ก็คือ พระพุทธเจาของเรา.. ก็สันนิษฐานกันวาเคย

เดินทางไปศึกษาศิลปวิทยาการดานตางๆ ที่นครแหงนี้ ... ซึ่งแมจะ

ไมมีหลักฐานยืนยันในประวัติสมัยกอนออกอภิเนษกรมณบรรพชา.. 

หากศึกษาจากบริบทของวัฒนธรรมประเพณี.. การศึกษาศิลปวิทยา

การในยุคนั้น.. ก็น�าจะมีความเปนไปได.. อันแสดงใหเห็นความรุง 

เรืองของความเปนมหาวิทยาลัยการศึกษาของโลกในยุคนั้นอยาง

แทจริง..

ในวาระที่ ๓ หลังพุทธกาล.. นครตักศิลา.. ถูกพระเจาอเล็ก

ซานเดอรมหาราช กษัตริยกรีกยึดครอง ดังปรากฏหลักฐานเปน

หนังสือที่ชาวกรีกกลาวถึงบริบทวัฒนธรรมประเพณีของชาวตักศิลา

วา.. “ชาวตักศิลาที่เปนคนยากจน ไมสามารถหาคูใหกับลูกสาวได 

ก็นําไปขายที่ตลาด โดยเปาสังขตีกลองเปนสัญญาณใหผูสนใจมา

ดูตัว หากชอบใจก็ตกลงราคาซื้อขายกันนําไปเปนภรรยา... เม� อมี

ครอบครัว หากสามีตายก็จะตองเผาตัวตายตามไปกับสามีดวย..”

ตอมาในพุทธศตวรรษที่ ๒-๓.. เม� อเขาสูสมัยพระอโศกมหา 

ราช แหงโมริยวงศ ไดมีการสงเสริมเผยแผพระพุทธศาสนาไปใน

ตางประเทศ โดยทรงอาราธนาพระสงฆใหทําหนาที่สมณทูต ทั้งนี้ 

โดยแบงเปนสมณทูต ๙ สาย โดย ๑ ใน ๙ สาย ไดแก พระมัช ฌัน

ติเถระที่เดินทางไปเผยแผยังรัฐกัสมีรคันธาระ.. ยังใหเกิดการแผ

อาณาเขตการปกครองครอบคลุมไปทั่วชมพูทวีปของพระเจาอโศก

มหาราช... รวมถึงแควนคันธาระ นครตักศิลาแหงนี้ดวย ดังที่ไดมี

การกอสรางสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธ 

เจาที่เรียกวา ธัมมราชิกสถูป แหงนครตักศิลา

สําหรับมหาสถูปแหงตักศิลาแหงนี้.. บางความเห็นของนัก

โบราณคดีก็โตแยงวา ไมน�าจะเปนในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ดวย

มีผูพบเหรียญอินโดกรีกที่สืบถึงศตวรรษที่ ๒ กอนคริสตศักราชใน

พื้นที่.. แตก็ยังไมเปนมติชัดเจน จึงไมสามารถหักลางหลักฐานและ

แนวความคิดเดิมได ที่อางความเปนสถูปที่เปนทรงสาญจี (สันติ).. 

ทรงศิลปนิยมในสมัยพระเจาอโศกมหาราช.. ท่ีตอมาไดถูกทําลายโดย

ชาวฮั่นขาวในคริสตศตวรรษที่ ๕ และถูกปลอยทิ้งใหเปนซากปรัก

หักพังไปตามกาลสมัย.. ซึ่งในครั้งนั้น อาราม วิหาร สถูปของพุทธ

ศาสนาถูกทําลายไปมากกวาพันแหงทั่วทั้งแวนแควนคันธาระ...

ใน ค.ศ.๑๙๑๓ (พ.ศ.๒๔๕๖) เซอร จอหน มารแชล ได

ทําการขุดคนทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่พุทธสถานโบราณทั้ง

หลายในพื้นที่ตักศิลา พบตัวสถูปที่ถูกขุดรื้อทําลายปลนสะดมอยูใน

สภาพที่ทรุดโทรมมาก มีหลักฐานรองรอยการสรางคูคลองขนาด

ใหญ เพ� อนําเอาของมีคาออกมาจากสถูป.. พบซากโครงกระดูกของ

มนุษย ในพื้นที่เปดทางใตมหาสถูปดังกลาว พรอมสภาพสิ่งของ

ตางๆ ที่แสดงวาเปนของพระสงฆที่ถูกฆาทําลายในชวงรุกราน

ของชาวฮั่นขาว...

จากหลักฐานที่ปรากฏทางโบราณคดี จึงสะทอนใหเห็นถึง

ความเปนพุทธสถานที่สําคัญของอารยธรรมคันธาระในนครตัก

ศิลา.. ที่ทรงคุณคายิ่ง ซึ่งตั้งอยูใน

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานปจจุบัน.. 

โดยอยูหางจาก ลาวัลปนดี ไปทางทิศ

เหนือประมาณ ๓๕.๔๐ กิโลเมตร เปน

ศูนยกลางสําคัญของแควนคันธาระ..                                  

ที่มีความเจริญรุงเรืองมายาวนานมาก                                                   

กวา ๓,๐๐๐ ป สิ้นสุดลงในพุทธศต 

วรรษที่ ๑๐ (พ.ศ.๑๐๐๘) โดยการรุก 

รานของพวกฮั่นขาว

สําหรับ เซอร จอหน มาแชล                

(Sir John Marshall) น้ัน นักโบราณ 

คดีชาวอังกฤษที่ ไดมาดําเนินการขุด

คนในเมืองตักศิลาตั้งแต ค.ศ.๑๙๑๓–

๑๙๓๔ (พ.ศ.๒๔๕๖–๒๔๗๗) รวม ๒๑ 

ป พบวา นครตักศิลามีเมืองโบราณ

อยู ๓ แหง มีสถูปและพุทธสถานกวา 

๒๔ แหง มีอายุตั้งแตราวศตวรรษ

ที่ ๖ กอนคริสตกาล... บริเวณเมือง

โบราณ ๓ แหง ไดแก บริเวณเนิน

ดินภีร (Bhir Mound).. เมืองเซอกัป 

(Sirkap) และเมืองเซอสุข (Sirsukh)

โดยที่เมืองเซอกัปไดพบจารึกที่                                                       

ใชตัวอักษรและภาษาอราเมค (Aramaic) 

ที่กลาวถึง การประดิษฐานเสาจารึก เพ� อเปนเกียรติในโอกาสที่ 

“ปยทรรสี” อโศก เจาชายอุปราช-ปกครองเมืองตักศิลา” .. นับ

เปนหลักฐานสําคัญยิ่งในการสืบคนหาอายุพุทธสถานในแผนดินดัง

กลาว... ที่แสดงวา.. เกิดในสมัยพระเจาอโศกมหาราชแน�นอน...

เม� อวันนี้.. (๑๒ ก.ค.๒๕๖๕) ที่ผานมา อาตมาไดเดินทางไป

จําพรรษาที่นครตักศิลา.. โดยเขาพักในอาคารเกาแกที่เปนโบราณ

สถานในพิพิธภัณฑตักศิลาที่รัฐบาลปากีสถานจัดถวาย ซึ่งเปน บาน

พักของเซอร จอหน มาแชล นักโบราณคดีชาวอังกฤษ ที่เคยมา

พํานักทํางานขุดคนเชิงโบราณคดี เม� อกวา ๑๐๐ ปที่ผานมา... จึง

มีความปติยินดีอยางยิ่งที่ ไดเขาใกลเจาของตํานานแหงการขุดคน

โบราณสถานทางพุทธศาสนาแหงนครตักศิลา.. อยางแทจริง... โดย

เฉพาะการไดเขาไปนั่งอยูในหองนอนของ เชอร จอหน มาแชล ที่

ถูกเก็บรักษาไว โดยกองโบราณคดี รัฐปญจาบ แหงสาธารณรัฐอิส 

ลามปากีสถาน... เพ� อจะไดระลึกถึงพระคุณของทานผูนี้ที่ไดชวย

สืบคนรักษาโบราณสถานของพุทธศาสนาใหปรากฏมีอยูถึงปจจุบัน.. 

จนโบราณสถานเหลานั้นไดรับการยกเปนมรดกโลกทางพุทธศาสนา

ในปจจุบัน.. ที่ชาวปากีสถานและชาวพุทธควรภาคภูมิใจ.. ในประ 

วัติศาสตรอันยิ่งใหญของแผนดินอารยธรรมแหงแควนคันธาระ ณ 

นครตักศิลา.. ที่ยังคงปรากฏช� อดังกลาวอยูถึงปจจุบัน...!!. 

ณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดมีมติเม� อ 28 มิถุนายน 2565 ให

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เตรียมดําเนินการอนุญาต

ประทานบัตรทําเหมืองแรโปแตชใตดินที่จังหวัดอุดรธานี 

แหลงอุดรใต บนพื้นที่ 26,446 ไร 1 งาน 49 ตารางวา ตามคําขอ

ประทานบัตรทําเหมืองใตดินที่ 1-4/2557 จํานวนสี่แปลง โดย

อารัมภบทวาเปนโครงการที่ อก. โดยความเห็นชอบของ ครม.ได

ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเม� อ 11 มิถุนายน 2523 เชิญ

ชวนบริษัทตางๆ ย� นขอสิทธิ ‘สํารวจ’ และ ‘ผลิต’ แรโปแตชใน

ภาคอีสาน ซึ่งบริษัท ไทยอะกริโกโปแตช จํากัด ที่มีบริษัทสัญชาติ

แคนาดาเป็นเจ้าของได้ยื่นขอรับสิทธิดังกล่าวในพื้นที่จังหวัด

อุดรธานี 

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม� อวันที่ 4 มิถุนายน 2527 

อนุมัติรางสัญญาใหสิทธิสํารวจและทําเหมืองโปแตชในพื้นที่จังหวัด

อุดรธานี อก.จึงไดลงนามในสัญญาดังกลาวกับบริษัท ไทยอะกริ

โกฯ เม� อวันที่ 4 ตุลาคม 2527 ตอมาไดเปลี่ยนช� อเปนบริษัท เอเชีย 

แปซิฟค โปแตช คอรปอเรชั่น จํากัด โดยมีบริษัท อิตาเลียนไทย ดี

เวลอปเมนต จํากัด มหาชน ซึ่งประธานบริษัทเปนผูฆาเสือดําในปา

ทุงใหญฯ เขามาเปนเจาของถือหุนเต็มรอยเปอรเซ็นตแทน

‘สัญญาใหสิทธิสํารวจและผลิตแรโปแตชในจังหวัดอุดรธานี’ 

คือช� ออยางเปนทางการของสัญญาดังกลาว เปนสัญญาที่ใหสิทธิ

สํารวจและผลิตแรโปแตชครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญมากถึง 2,333 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1.5 ลานไร เพ� อเปดโอกาสใหบริษัท

ดําเนินการ ‘สํารวจ’ และ ‘ผลิต’ แรโปแตช หรือแรชนิดอ� นๆ อีก

หากสํารวจพบ บนพื้นที่ขนาดใหญมากๆ ซึ่งเปนการทําสัญญาจับ 

จองพื้นที่แหลงแรเพ� อการ ‘สํารวจ’ และ ‘ผลิต’ (หรือทําเหมือง

แร) ลวงหนาไวกอน ทั้งๆ ที่ยังไมไดรับอาชญาบัตรใหสํารวจแรและ

ค

เ

ความไมชอบดวยกม.สัญญาใหสิทธิสํารวจ-ผลิตโปแตชอุดร

เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ประทานบัตรใหทําเหมืองแรแตอยางใด

จึงมีคําถามที่สําคัญตามมาวาการทําสัญญาบนพื้นที่ขนาด

ใหญลักษณะนี้กระทําภายใตบทบัญญัติใดของกฎหมายแรฉบับเกา 

(พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510) รวมถึงกฎหมายแรฉบับใหม (พระ

ราชบัญญัติแร พ.ศ.2560) ดวย อันเปนกฎหมายหลักในการกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ เง� อนไขและคุณสมบัติการใหสิทธิสํารวจและทํา

เหมืองแรทุกชนิด ขนาดและประเภท?

เพราะเม� อดูลงไปในรายละเอียดรายมาตราของกฎหมายแร

ฉบับเกา (รวมถึงกฎหมายแรฉบับใหมดวย) จะพบเพียงวากฎหมาย

ไดเปดโอกาสใหผูลงทุนในกิจการเหมืองแรตองดําเนินการขอสัมป 

ทานเพ� อสํารวจและผลิต/ทําเหมืองแรเปนขั้นเปนตอน กลาวคือ ผู

ลงทุนในกิจการเหมืองแรตองเริ่มขอ ‘สัมปทานสํารวจแร’ หรือที่

เรียกวาขออาชญาบัตรเสียกอน  และเม� อไดรับอนุญาตอาชญาบัตร

แลวไดทําการสํารวจพบวามีแรที่ประสงคในเชิงพาณิชย คุมคาใน

การลงทุน ก็จะตองดําเนินการขอ ‘สัมปทานทําเหมืองแร’ หรือที่

เรียกวาขอประทานบัตรเพ� อใหไดรับอนุญาตประทานบัตรในลําดับ

ขั้นตอไป ซึ่งถือเปนสาระสําคัญของกฎหมายแรทั้งฉบับเกาและใหม

ที่วางระบบสัมปทานปกติเอาไว

จึงไมมีบทบัญญัติมาตราใดเลยทั้งกฎหมายแรฉบับเกาและ

ใหมที่อนุญาตใหทําสัญญาลักษณะนี้ ซึ่งอาจจะเรียกวาระบบสัญญา

ผูกขาด ครอบลงไปในระบบสัมปทานปกติอีกชั้นหนึ่ง

ดังนั้น จึงมีปญหาตามมาวาคําขอประทานบัตรทําเหมืองใต                                                                                  

ดินที่ 1-4/2557 ทั้งสี่แปลงของบริษัทที่ ครม. มีมติไปเม� อ 28 

มิถุนายนที่ผานมาให อก.เตรียมดําเนินการอนุญาตประทานบัตรทํา

เหมืองแรโปแตชใตดินที่จังหวัดอุดรธานี  แหลงอุดรใต บนพื้นที่ 

26,446 ไร 1 งาน 49 ตารางวา  เปนคําขอที่ไดมาโดยชอบดวย

กฎหมายหรือไม?

เม� ออานสัญญาฉบับนี้ทั้งฉบับ มองลึกเขาไปขางใน จะพบ

วาสิ่งที่บริษัทจะไดไมใชเพียงแคการทําเหมืองแรโปแตชตามคําขอ

ประทานบัตรทั้งสี่แปลงดังกลาว (หาก อก.จะดําเนินการอนุญาต

ประทานบัตรตามมติ ครม. เม� อ 28 มิถุนายนที่ผานมา) แตยังมี 

‘แหลงอุดรเหนือ’ อีกที่คาดวาพบแรโปแตชในเชิงพาณิชยแลวใน

ปริมาณใกลเคียงกับแหลงอุดรใต และยังสามารถครอบครองพื้นที่ 

1.5 ลานไร ไวไดทั้งหมดแตเพียงผูเดียวเพ� อหาประโยชนในการขอ

สัมปทานสํารวจและผลิตแรโปแตชและแรชนิดอ� นๆ ในบริเวณอ� นๆ 

ของพื้นที่ 1.5 ลานไร ไดอีกยาวนานดวย เพราะเปนสัญญาที่ไม

กําหนดวันสิ้นสุดสัญญา (สัญญาเปนนิรันดรกาล)

ดังน้ัน สัญญาดังกลาวจึงเปนอยางอ� นไปไมได นอกเสียจากวา

เปนสัญญาที่ขยายอํานาจในการอนุมัติ/อนุญาตสัมปทานสํารวจแร

และสัมปทานทําเหมืองแรของเจาหนาที่รัฐมากเกินไปกวาขอบเขต

ที่กฎหมายแรทั้งฉบับเกาและใหมไดบัญญัติไว โดยใชอํานาจฝาย

บริหารผานมติ ครม. เพ� อเอารัฐและราชการ (ซึ่งมีประชาชนเปน

เจาของอํานาจ) ไปรับประกันความเสียหายไมวากรณีใดๆ วารัฐ

และราชการจะเอื้อประโยชนใหถึงที่สุดใหบริษัทไดรับสัมปทานที่

เปนอาชญาบัตรเพ� อการสํารวจแรและประทานบัตรเพ� อทําเหมือง

แรอยางแน�นอน  

หากแมยังไมไดรับสัมปทานท่ีเปนอาชญาบัตรเพ� อการสํารวจ

แรหรือประทานบัตรเพ� อทําเหมืองแร  ไมวาดวยเหตุผลหรือกรณี

ใดๆ ก็ตาม สัญญาดังกลาวจะทําการคุมครองพื้นที่ใหสิทธิสํารวจ

และผลิตแร โปแตช 1.5 ลานไร ไวใหกับบริษัทแตเพียงผูเดียวโดย

ไมกําหนดวันสิ้นสุดสัญญา.



ล่นเอาคอการเมือง “อมย้ิม” หลังจากได้ฟัง “สุทิน คลัง

แสง” ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) 

และประธานวิปฝ่ายค้าน ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ประกาศ

นำาลูกพรรค “ถอนตัว” ออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

โดยเฉพาะการที่ “สุทิน” เปรียบเปรย “พรรคธรรมนัส” 

เป็นทองคำาถ้าอยู่ใกล้ตะกั่วก็จะหมอง

“....เมื่อมีพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวเช่นนี้ เป็นรัฐบาลอื่น

ต้องพิจารณาตัวเองแล้ว เชื่อว่าปรากฏการณ์พรรคเศรษฐกิจ

ไทยที่ถอนตัวเช่นนี้ หลายพรรคคงพิจารณว่าจะเดินตามแนว 

ทางนี้ด้วยหรือไม่ใน 2 ปัจจัยคือ ทุกคนรู้ถึงผลการเลือกตั้ง

หลายครั้งที่ผ่านมาถึงการปฏิเสธรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อยๆ ใครยัง

อยู่ต่อก็จะโดนร้องยี้ ไปด้วย ตามสำานวนไทยที่บอกว่า ทองคำาถ้า

อยู่ใกล้ตะกั่วก็จะหมอง และประเด็นที่ 2 คือ การอภิปรายครั้ง

นี้ ความนิยมของรัฐบาล

ยิ่งจะตกต่ำาลงไปอีก เมื่อ

ใกล้การเลือกตั้ง โอกาสที่

เห็บเหาจะกระโดดหนีจาก

หมาป่วยเกิดขึ้นได้สูง ดัง

นั้น พล.อ.ประยุทธ์ต้องคิด

ว่าจะเลือกจังหวะที่จะลง

อย่างไร ตอนไหน ให้ตัว

เองเสียหายน้อยที่สุด”

ก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน 

“สุทิน” ก็เพิ่งตอบคำาถาม

สื่อที่ว่า ในการอภิปรายไม่

ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นราย

บุคลจะมีการคุยกับ ร.อ.  

ธรรมนัสและกลุ่ม 16 ก่อนลงมติหรือไม่ 

“ไม่ต้องคุย แต่มองตาก็รู้ใจกัน ส่วนเขาจะมาร่วมให้ข้อมูล

ในการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่น้ัน ขณะน้ียังไม่มี แต่ต่อไปไม่แน่”

ว่าซั่น…

หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2563 ในระหว่างการประชุมสภา                                                                           

ผู้แทนราษฎร ในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล 

รวม 6 ราย ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ. 

อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.

ต่างประเทศ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและ

สหกรณ์

ในวันสุดท้ายของการซักฟอกวันที่ 27 ก.พ.2563 “สุทิน” 

ได้ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้านตอนหนึ่ง

“ผมค่อนข้างพอใจ แต่วันแรกอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่ จน  

ถึงตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือ รัฐบาลตอบไม่ได้ และตอบไม่ชัดเจน 

โดยเฉพาะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

ผมคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์คิดเป็นอื่นไม่ได้แล้ว อยู่ที่ว่าท่านจะ

ตัดสินใจและรับผิดชอบอย่างไร กับการที่นำาคนที่ไม่เหมาะสม

มาเป็นรัฐมนตรี เป็นการวัดใจนายกฯ ว่าจะเอาบ้านเมือง หรือ

จะเอาระบบรัฐสภา หรือจะเอาอะไร” พอเวลาเปลี่ยน “ธรรม

นัส” หันเปลี่ยนขั้ว พรรคเศรษฐกิจไทยก็กลายเป็นดั่งทองไป 

ซะแระ (ฮา)

“สุทิน คลังแสง” รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ส.ส.เขต 5 

จังหวัดมหาสารคาม และเป็นประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (ประธานวิปฝ่ายค้าน) เคยทำาหน้าท่ีอดีต                                                                                       

รองโฆษกพรรคไทยรักไทย และอดีตประธานแนวร่วมประชา 

ธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม.

ผมไม่ต้องการสร้างภาระด้วยการทำาตามประเพณี ทั้งๆ ที่พ่อตา

แม่ยายยินดีจะออกเงินจัดการแต่งเล็กๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประ 

เพณีชนบทนั้นต้องมีสุรา มีอาหารที่ต้องเบียดเบียนสัตว์ ที่ผมยิ่ง

ไม่ต้องการ ผมจัดงานเล็กๆ ที่กรุงเทพฯ นิมนต์พระที่เป็นครูบา

อาจารย์มาฉันเพล รับพรพระ รับพรพ่อแม่ จบพิธีภายในวันเดียว 

แต่ก็ใช้ชีวิตคู่มาเกือบ ๔๐ ปี 

แม่ยายบอกว่ารักลูกเขยคนนี้ที่สุด ทั้งที่มีลูกเขยที่เป็นใหญ่

เป็นโต เป็น ผอ.วิทยาลัย เป็นอัยการ ผมนำาเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะ

ต้องการชี้ว่า อุดมการณ์และปรัชญาชีวิตเป็นปัจจัยสำาคัญสำาหรับ

ทุกเรื่องๆ ปริญญา-ความร่ำารวย ชื่อเสียง ไม่สามารถรับประกันว่า

ผลงานจะดี

ไล่ลุงเข้มข้น (ภาษาเขาทรายก็ต้องเป็นเก้มก้น) ชาวดินแดง

ออกมาไล่ลุงย้ายบ้านหรือไม่ก็ลาออก ก็แสดงพฤติกรรมเห็นแก่ตัว 

เพราะลุงไม่ได้ก่อปัญหาให้ชาวดินแดง ซึ่งก็เป็นแดงตามชื่อ แต่ผู้

ที่ก่อความเดือดร้อนให้ชาวดินแดงคือม็อบ ไม่ใช่ลุง

ชาวโคราชบางคนก็ออกมาใช้พฤติกรรม ดิบ ถ่อย เถื่อน 

ตามรอยม็อบทะลุฟ้า ผมวิเคราะห์ว่า “การหลอกใช้เด็ก กศน.และ

เด็กอาชีวะของสามสัส&โทนี่ไม่ประสบผลสำาเร็จ ทำาให้ โทนี่ต้องสั่ง

ขับเคลื่อนพลพรรคเสื้อแดงเสริมกำาลังม็อบทะลุฟ้า

แต่เมื่อเจตนาของสามสัส&โทนี่นั้นทำาเพื่อตัวเอง ต้องการ

ครอบครองประเทศด้วยการล้มสถาบันแล้วแต่งตั้งตัวเองเป็นประ 

มุขของประเทศแทน เช่นเดียวกับรัฐประหารที่ลุงตู่เคยปฏิเสธ แต่                                                                                  

ในท่ีสุดก็กลืนน้ำาลายตัวเองด้วยประโยคเด็ด “เอาเองไม่ดีกว่าหรือ” 

การแต่งต้ังรัฐมนตรีก็บ่งบอกว่าทำาเพื่อพวกพ้อง เพราะแต่งต้ังพวก                                                                                   

พ้องมาครอบครองอำานาจ ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้และไม่มีความต้อง 

การทำาเพื่อประเทศและประชาชน หวังแต่ลาภยศสรรเสริญ 

นอกจากนั้นรัฐประหาร ๕๗ ก็มีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์

ว่าลุงทำาเพื่อใคร เพราะตั้งใจตั้งโจทย์ผิด ชาติและประชาชนเสีย

หาย แต่ผู้กระทำาความผิดลอยนวล เอาเรื่องเดียวก็คือ จำานำาข้าว 

ที่ดูเหมือนลุงตู่จะตั้งใจตั้งโจทย์ผิดอีกซ้ำาสองเมื่อประกาศหลังจาก

กู้เงินซื้อใบประทวนว่า “ทุกอย่างจบแล้ว” เหมือนกับต้องการปิด

เกม แต่ไม่สามารถปิดฟ้าด้วยมือ แต่ประเทศชาติและประชาชน

ก็ต้องรับกรรม เพราะต้องจ่ายหนี้สินแทนผู้กระทำาผิดเป็นล้านล้าน

บาท (รวมดอกเบี้ย)

ดังนั้นวันนี้ “ดาบนั้นคืนสนอง” เพราะลุงตัดบัวแต่เหลือใย 

จึงทำาให้เป็นบูมเมอแรงกลับมาตัดคอลุง สังเกตได้ว่าลุงจะพูดถึง

โทนี่แอนด์ซิสเตอร์น้อยที่สุด พยายามให้ประชาชนลืม แต่ความ

เจ็บปวดจากทรราชนั้นรุนแรงมาก บาดแผลกายก็ยังหลงเหลืออยู่ 

บาดแผลใจยิ่งเจ็บปวดรวดร้าว

5บทความ

าตามฤดูกาล

รอบวงชีวิตของนักการเมือง ก็เหมือนฝนตก ฟ้า 

ร้อง พายุพัดนั่นแหละครับ 

ยิ่งเข้าใกล้ฤดูกาลซักฟอกรัฐบาลเท่าไหร่ การ 

เมืองกเฬวรากโผล่มาให้เห็นเป็นระยะ ไม่ต่างแร้งวัดสระเกศฯ เปรต

วัดสุทัศน์

ไม่เฉพาะครั้งนี้ครับ แทบทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วาง 

ใจ มักจะเกิดปรากฏการณ์ ยื่นเงื่อนไขต่อรอง โดยเฉพาะช่วงที่

ทำาท่าว่ารัฐบาลจะไปไม่รอด เพราะเสียงสนับสนุนกำาลังมีปัญหา 

ก็ไม่มีอะไรมากครับ แค่ไปสร้างปัญหาเพิ่มให้เสถียรภาพ

ของรัฐบาลสั่นคลอนลงไปอีก รอไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวมีคนเรียกคุย 

ถ้าคุยกันรู้เรื่องก็จบ

หากคุยแล้วไม่จบก็เป็นปัญหา 

รัฐบาลพังเอาได้!

อย่างที่บอกการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร 

แต่ส่ิงท่ีอยู่ช่ัวฟ้าดินสลายคือ ผลประโยชน์ร่วมกันก็คุยกันได้ 

หากวันใดไร้ประโยชน์ มิตรก็กลายเป็นศัตรูในพริบตา 

วันก่อน “สุทิน คลังแสง” บอกว่า

“...ปรากฏการณ์พรรคเศรษฐกิจไทยที่ถอนตัวเช่นนี้ หลาย

พรรคคงพิจารณาว่าจะเดินตามแนวทางนี้ด้วยหรือไม่ใน ๒ ปัจจัย

คือทุกคนรู้ถึงผลการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาถึงการปฏิ 

เสธรัฐบาลมีมากข้ึนเรื่อยๆ ใครยังอยู่ต่อก็จะโดนร้องย้ีไปด้วย ตาม

สำานวนไทยที่บอกว่า ทองคำาถ้าอยู่ใกล้ตะกั่วก็จะหมอง...”

ช่างเปรียบได้เห็นภาพชัดเจนจริงๆ

ชัดในสันดานครับ!

ย้อนกลับไปการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๓ 

ฝ่ายค้านนำาโดยพรรคเพื่อไทย โฟกัสไปที่ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” 

เป็นพิเศษ

ก็แน่นอนครับ ไม่ใช่การอภิปรายเพราะการทำาหน้าท่ีในฐานะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บกพร่อง

แต่เป็นกรณีเคยต้องคำาพิพากษาศาลออสเตรเลียให้จำาคุก 

คดียาเสพติด 

ในวันนั้น “ธรรมนัส” ได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดใน

บรรดารัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย 

และพบเห็นได้ไม่บ่อยนักที่รัฐมนตรีจะโหวตไว้วางใจตัวเอง 

มาวันนี้ “ธรรมนัส” จากคุกออสเตรเลีย กลายเป็น 

การเมืองตามฤดู

“ทองคำา”

จริงครับ “ธรรมนัส” มีมูลค่ามหาศาลสำาหรับพรรคเพื่อไทย 

เป็นยิ่งกว่าทองคำาเสียอีก หากสามารถล้มรัฐบาลได้ 

สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงอาทิตย์ สองอาทิตย์นี้ ๑๘ 

เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทย จะเป็นดุจเพชรเม็ดงาม ที่พรรคฝ่าย

ค้านอยากได้ไปเชยชม 

พรรคที่เคยโจมตี “ธรรมนัส” เรื่องยาเสพติด คุกออสเตรเลีย 

กำาลังยืมจมูก “ธรรมนัส” หายใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจ

นี่คือหน้าฉากที่แท้จริงของการเมืองไทย 

การซักฟอกรัฐบาลบางครั้งบางคราวเป็นเพียงลิเกการเมือง

ตบตาประชาชน ฝ่ายค้านมิได้มีจุดประสงค์ในการตรวจสอบการ

ทำางานของรัฐบาลอย่างแท้จริง

แต่ใช้เป็นเครื่องมือไต่ไปสู่การชิงอำานาจทางการเมืองเท่านั้น 

เราจึงมักมองไม่เห็นอุมการณ์ทางการเมือง 

สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนคือ ผลประโยชน์เสียมากกว่า 

หรือไม่ก็...ไม่มีอุดมการณ์ตั้งแต่แรกแล้ว 

ครับ...ถึงคิวพรรคเล็กพรรคน้อย ส.ส.ปัดเศษ ออกมาแสดง

อิทธิฤทธิ์ 

ร่ำาๆ จะถอนตัวจากรัฐบาลตามพรรคธรรมนัส

จริงหรือหลอก หยอกหรือเปล่า?

พวกพรรคเล็กหลากหลายดีครับ 

เช่น “พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค” ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า

พรรคไทรักธรรม บอกว่า

“...ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคมนี้ ธรรมนัส พรหมเผ่า  นัดหารือกับ

กลุ่ม ๑๖ เรื่องหลักๆ ที่จะคุยกันคือ แนวทางการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า และอาจมีการพูดถึงแนวทางการทำางานของ

พรรคเล็กจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่ 

ขณะนี้ยังสรุปไม่ได้พรรคเล็กจะถอนตัวหรือไม่ แต่แนวโน้มคง

ไม่ถอนตัว เพราะการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลต้องมีเหตุผล ไม่ใช่

จู่ๆ ก็ถอนตัวออกมา กลุ่ม ๑๖ คงต้องหารือกันอย่างรอบคอบในเรื่อง

นี้...”

“...การโหวตซักฟอกครั้งนี้มีบริบทแตกต่างจากการอภิปราย

ในทุกรอบ แต่ดูแล้วตัว พล.อ.ประยุทธ์ ไม่น่าจะมีปัญหา คงมีเสียง

อภิปรายไว้วางใจครบ แต่รัฐมนตรีคนอื่นๆ ไม่รับประกัน...”

แล้วจะพูดทำาไม 

เหมือนจะถอน แต่ไม่ถอน 

เอาให้แน่!

ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล รู้ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลกันดี

อยู่แล้วว่า ใครทำาอะไร ที่ไหน อย่างไร แต่การมาแสดงท่าทีแบบก้ำา 

ก่ึ่ง มันหนีไม่พ้นเรื่อง สร้างเงื่อนไขต่อรองอะไรบางอย่าง 

พรรคเพื่อชาติไทย ดูจะหนักกว่า

“คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค

เพื่อชาติไทย ดีกรีเลขานุการ ส.ส.กลุ่ม ๑๖ บอกว่า

“...จากการลงพ้ืนท่ีพบปะพ่ีน้องประชาชนของพรรค พบว่าประ 

ชาชนประสบปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องปากท้อง ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 

ต่างก็เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ แก้ปัญหาไม่ผ่าน

ส.ส.กลุ่ม ๑๖ ได้ติดตามการทำางานอย่างใกล้ชิด ซึ่งปรึกษา

หารือกันในระดับแกนนำา จึงมีมติว่านายกฯ แก้ปัญหาไม่ผ่าน จึงส่ง

ผลไปถึงการอภิปรายของฝ่ายค้าน ซึ่ง ส.ส.กลุ่ม ๑๖ จะโหวตคว่ำานา

ยกฯ เพราะทุกคนประชาชนเลือกเข้ามากับมือ เพื่อเป็นปากเป็นเสียง

แทนประชาชน 

ในเมื่อประชาชนเดือดร้อนเรื่องปัญหาปากท้อง จึงต้องทำาตาม

เสียงของประชาชน คือ โหวตคว่ำานายกฯ...”

สงสัยว่า “พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค” ไม่ใช่ระดับแกนนำา ส.ส. 

กลุ่ม ๑๖ ถึงไม่รู้เลยว่าพรรคพวกมีมติคว่ำานายกฯ แล้ว

นี่คือการเมืองที่ไร้การพัฒนาอย่างสิ้นเชิงครับ ตั้งแก๊งรวมก๊วน

ขึ้นเพื่อให้มีอำานาจต่อรองทางการเมือง สุดท้ายก็ยังไปคนละทิศคนละ

ทางอยู่ดี

อ่านคำาให้สัมภาษณ์ของ “คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล” ต่อก็ยิ่ง

งง ตกลงมีความรู้เรื่องกระบวนการทางการเมืองแค่ไหน 

“...การโหวตคว่ำานายกฯ และรัฐมนตรี ไม่ได้หมายความว่า

ลาออกจากการร่วมรัฐบาล ยังคงทำางานร่วมกับรัฐบาลเหมือนเดิม 

เพียงแต่ว่าโหวตคว่ำานายกฯ เพราะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ตาม

ที่ประชาชนเดือดร้อน

หากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เสียงสนับสนุนนายกฯ 

แพ้ฝ่ายค้าน นายกฯ ต้องหลุดจากตำาแหน่ง ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของ

สภาต้องสรรหานายกฯ รักษาการแทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใน

ปี ๒๕๖๖ ส่วนการยกมือสวนมติรัฐมนตรี เพราะตอบคำาถามฝ่าย

ค้านไม่ผ่าน ซึ่ง ส.ส.กลุ่ม ๑๖ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและ

ประเทศชาติเป็นหลัก...”

กินยาผิดหรือเปล่า?

โหวตคว่ำานายกฯ รัฐบาลก็จบ จะไปทำางานร่วมกับรัฐบาล

เหมือนเดิมได้ไง ต้องรอรัฐบาลถัดไปซิครับ

นายกฯ แพ้ โหวต ต้องหานายกฯ ใหม่ทันทีครับ ต้องตั้ง

รัฐบาลกันใหม่หมด ไม่ใช่นายกฯ รักษาการไปถึงปี ๒๕๖๖  

ก็ให้ชัดเจนไปเลยครับ เป็น ส.ส.พูดกันแล้วอย่ากลืนน้ำาลายตัวเอง

ขณะนี้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลมี ๒๖๙ คน

ส.ส.ฝ่ายค้าน ๒๐๘

หาก ๑๘ เสียงพรรคเศรษฐกิจไทย กับ ๑๖ เสียงของกลุ่ม 

๑๖ ย้ายขั้ว

รัฐบาลจะเหลือ ๒๓๕ เสียง

ฝ่ายค้านจะเพิ่มขึ้นมา ๒๔๒ เสียง

ล้มนายกฯ และรัฐมนตรีอีก ๑๐ คนได้สบายๆ ครับ 

แล้วไปเลือกนายกฯ กันใหม่ แคนดิเดตนายกฯ เหลือใคร

บ้างไปดูให้ครบ 

เพื่อไทยเหลือ “ชัยเกษม นิติสิริ” อยู่คนเดียว

คว่ำาเลยครับ ถ้ารีบๆ หน่อยเดือนสิงหา.น่าจะได้รัฐบาลใหม่ 

พรรคเล็กพรรคน้อยย้ายข้างไปให้หมด 

แต่ต้องแน่ใจว่าผ่านด่าน ๒๐๐ ส.ว.ไปได้

ตื้นเต้นดีครับ รัฐบาลชัยเกษม มีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านแค่ 

๗ เสียง กว่าสภาจะหมดวาระมีนาคมปีหน้า คงได้ลุ้นกันหลายรอบ

หรือถ้ากลุ่ม ๑๖ ไม่มีอะไรทำาก็ควรอยู่เฉยๆ ให้การเมืองมัน

เดินไปตามวาระ อย่าทิ้งเปลือกกล้วยไว้กลางทาง มันก่ออุบัติเหตุ

ขึ้นได้

เจี๊ยะ ป้าบ่อสื่อ.

แด่ ใครคนหนึ่ง

คุณแพ้เลือกตั้งครั้งนี้

เพราะคุณไม่มีมันสมอง

คุณรำาไม่ดี โทษปี่กลอง

เป็นกิ้งก่าได้ทองหลงทาง

คุณกลับไปอยู่กับหมู่เก่า

พวกสีเทาแบบคุณเคียงข้าง

โทษคนอื่นไว้ก่อนซ่อนพราง

เป็นช่างมิได้เรื่องติเครื่องมือ

หมอตู่เลี้ยงไข้จริงหรือ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

อดีตกุนซือลุงป้อมออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ่อยมาก 

แต่ดูเหมือนจะยังแทงก๊ัก เพราะจะไม่พาดพิงถึงลุงปอ.ใหญ่เลย ข่าว                                                                                

นสพ.แถวหน้าโพสต์เรื่องอดีตกุนซือวิจารณ์ว่า “เลี้ยงไข้อย่าคิด                                                                          

ว่าประชาชนไม่รู้” แต่ก็ชักแม่น้ำาทั้ง ๕ ไม่ได้ฟันธงลงไปว่าใครเป็น

หมอเลี้ยงไข้ม็อบ หมอตู่จะเลี้ยงไข้ม็อบหรือไม่ก็แล้วแต่วิจารณ 

ญาณของใคร คำาถามที่ควบคู่กับ “เลี้ยงไข้” ก็คือเลี้ยงทำาไม ได้

อะไรจากม็อบ ซึ่งอดีตกุนซือลุงปอ.ใหญ่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำาไม

รัฐบาลเลี้ยงไข้ เลี้ยงแล้วได้อะไร

ถ้าให้ผมใช้เวิร์บทูเดา ผมก็จะเดาว่าเพราะรัฐบาลเชื่อว่าคน

ไทยเกลียดพวกชังชาติมากกว่าเกลียดลุง ดังนั้นไม่ต้องการให้ชัง

ชาติชนะลุง ซึ่งลุงก็ประเมินจากผลงานของม็อบแล้วเชื่อว่าตนไม่

แพ้แน่ ดังนั้นจึงปล่อยให้มีการก่อการร้ายรายวันเพื่อตอกย้ำาว่า

ทรราชเป็นคนเลว แต่มองอีกมุมการก่อร้ายรายวัน+การแพร่ระบาด

ของไวรัสทำาให้ประเทศอ่อนแอลงทุกวัน

ดังนั้นโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับไปสู่สภาวะปกติจึงเป็นเรื่อง

ยากมากขึ้น เพราะ 

๑.ระบบเศรษฐกิจยิ่งทรุดโทรม หนี้สินประเทศและครอบ 

ครัวเพิ่มมากขึ้น ถ่วงการเจริญเติบโต 

๒.การเมืองไร้ธรรมาภิบาล ไม่สามารถพัฒนาชาติได้ ทุกวัน

นี้งบประมาณรั่วไหลมากไม่ว่าใครจะมามีอำานาจ โดยเฉพาะเมื่อ

ใช้งบประมาณแผ่นดินต่อรองผลประโยชน์การเมือง 

๓.การศึกษาต่ำาเตี้ยติดดิน ทุกวันนี้คนไทยอุดมปริญญา แต่

ไร้สติปัญญา 

๔.คนไทยนิสัยเสียเพราะถูกมอมเมา เห็นแก่ตัว เห็นแก่ความ

ร่ำารวย ไร้ความรับผิดชอบสังคม

ปฏิรูปประเทศคือคำาตอบสุดท้าย โดยจะต้องจับเอาปัญหา

สำาคัญมาแก้ไข ผมจะตั้งคำาถามผู้ที่ต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์

ว่า ถ้าเปลี่ยนแปลงราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐไทยสำาเร็จแล้วจะ

แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร

๑.ทุจริตคอร์รัปชัน

๒.การใช้อำานาจบริหารที่ขึ้นกับการเมืองไร้ธรรมาภิบาลจะ

สามารถทำาให้ประเทศดีขึ้นอย่างไร

๓.พฤติกรรมของคนไทยที่ไม่ใฝ่รู้ ไม่สนใจสังคม สิ่งแวดล้อม 

ไม่สนใจการเมือง ยังพอใจกับสโลแกน “เงินไม่มากาไม่เป็น”

๔.อยากได้แต่ปริญญา ไม่อยากได้ปัญญา 

๕.เลือกงาน ชอบแต่งานสบาย รายได้ดี

๖.เสพติดละครน้ำาเน่า 

๗.ไม่มีปรัชญาชีวิต ใช้ชีวิตไปตามกิเลส 

๘.ปัญหายาเสพติดรุนแรงเพราะผู้มีอำานาจปราบปรามมี

เอี่ยว ยาเสพติดทำาให้คนเปลี่ยนเป็นซอมบี้ มีแต่ลมหายใจ แต่ไม่มี

ประโยชน์

ยากดีมีจนไม่สำาคัญ ขอให้เป็นคนดี คือคำาตอบรับของพ่อ 

ตาแม่ยาย เพราะผมเป็นคนจน บ้านพ่อแม่ยังติดจำานอง ดังนั้น

เปลี่ยนขั้วปุ๊บเห็นทองปั๊บ

ดังนั้นลุงอย่าหวังว่าจะมีพันธมิตรฯ และ กปปส.ออกมา

ต่อต้านม็อบล้มเจ้า โดยเฉพาะเมื่อคณะสามลุงส่งเสริมการเมือง

สามานย์ หักหลัง กปปส. ยิ่งแสดงเจตนาชัดเจนว่า ซ้ายหรือขวา

ที่ลุงจะเดิน วันนี้เผาไทยก็หลอมละลายรวมเข้ากับ พปชร.ยุคใหม่ 

ไร้ กปปส.แล้ว ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ระบอบโทนี่ก็หลอม

รวมกับระบอบสามลุง ท่ีลุงปอ.เล็กคงจะตัดช่องน้อยแต่พอตัว ส่วน

ลุงปอ.กลางจะเดินหน้าต่อหรือลอดช่องน้อยตามลุงปอ.เล็กก็ต้อง

คอยติดตามดูกันไป

แต่สมมุติฐานน้ีเป็นข้อพิสูจน์ ยืนยันว่า รัฐประหาร ๕๗ น้ัน

ทำาเพื่อใคร ทฤษฎีสมคบคิด ใครสมคบคิดกับใคร ก็จะพิสูจน์ให้เห็น

กันท้ังประเทศ พฤติกรรมการเมืองในขณะน้ีแสดงว่าประเทศไทย

เสียเวลาเปล่ากว่า ๗ ปี เพราะ “ลับ ลวง พราง” แต่อย่าลืมว่า “โก

อะราวด์ คัมอะราวด์” กรรมท่ีทำากับประเทศชาติเป็นอนันตริยกรรม

ถึงลุงตู่จะเคยพูดว่าอย่าเอาเรื่องศาสนามาพูดกับผม แต่ลุง

ตู่ก็หนีกรรมไม่พ้น ถ้าลุงกระทำารัฐประหารเพื่อช่วยน้องสาวพ่วงพี่

ชาย ไม่ได้มีเจตนาทำาเพื่อประเทศและประชาชน กรรมนี้หนักมาก 

ถึงลุงจะตัดช่องน้อยแล้วไปบวชก็หนีไม่พ้น ยกเว้นต้อง “อรหันต์” 

เท่านั้นจึงจะหนีกรรมนี้พ้น

โกดั๊ก

 

๘ ปีหลังรัฐประหารวันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าประเทศไทย

ได้อะไรบ้าง รัฐบาลเลี้ยงไข้หรือเปล่า ๓ ปีหลังเกิดวิกฤตไวรัสโค

วิด-๑๙ ระบาดไปทั่วโลก เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน โลกอยู่ใน

ภาวะหยุดชะงัก พลังงานราคาแพงและขาดแคลน หลายประเทศ

เริ่มจะล้มเพราะเศรษฐกิจพัง เช่น ศรีลังกา ลาว และอาจมีประ

เทศอื่นๆ ตามมาเรื่อยๆ  แต่ไทยกลับแข็งแรงเพราะการรับมือเป็น

ระบบมากขึ้นหลังวิกฤตต้มยำากุ้งปี ๒๕๔๐  

เรื่องปฏิรูปการเมืองลบมันทิ้งไปเถอะครับ เกิดยาก เพราะ

ยังไม่เห็นแนวโน้มว่านักการเมืองจะปฏิรูปตัวเอง ขณะที่รัฐบาล

ไม่อาจเป็นตัวตั้งตัวตีให้เกิดการปฏิรูปการเมืองได้ จึงเป็นเรื่องน่า                                                           

เสียดาย จะรอรัฐบาลใหม่มาปัดฝุ่นก็ยากท่ีจะจินตนาการเห็น ฉะน้ัน                                                                                    

จะยังไม่มีการปฏิรูปการเมืองครับ จนกว่าจะเกิดวิกฤตชนิดการเมือง

ไทยเดินหน้าไม่ได้ ต้องเร่งหาทางออก ถึงเวลานั้นยังพอเห็นแสง

สว่างที่ปลายอุโมงค์ครับ. 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 สักวาสาวสมัยกระอุ๋งกระอิ๋ง 

กระดุ๋งกระดิ๋งอยากเป็นใหญ่ในสยาม 

สิพ่ออาลี้หนีคดีความ 

วางท่างามเป็นเศรษฐีต่างแผ่นดิน

 ขอได้เห็นผลงานให้ปรากฏ 

ขอภาพพจน์เก่งดีสร้างทรัพย์สิน

ขอได้เห็นงานเมืองเรืองระบิล 

ขอยลยินก่อนฝากใจให้เธอเอยฯ

ป.ปฏัก

ม

เ

สุทิน คลังแสง
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6 เศรษฐกิจ

ไฟฟ้าแพงหนุนติดโซลาร์รูฟบูม

ไทยโพสต์ • ค่าไฟฟ้าแพงหนุน

การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขยาย

ตัวต่อเนื่อง จับตาต้นทุนแผง

ขยับสูง ทั้งจากวัตถุดิบและเงิน

บาทที่อ่อนค่า

นายพลกฤต กล่ำาเครือ 

นายกสมาคมผู้ประกอบการและ                                              

ช่างพลังงานแสงอาทิตย์ เปิด

เผยว่า ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ 

(Ft) ท่ีปรับข้ึนต่อเนื่องในปี 2565                                                    

ซึ่งอาจทำาให้ค่าไฟฟ้าที่ประชา 

ชนจ่ายรวมเฉลี่ยมี โอกาสแตะ

ระดับ 5 บาทต่อหน่วยในงวด

สุดท้ายปีนี้ (ก.ย.-ธ.ค.65) และ

อาจจะทรงตัวระดับสูงไปถึงปี                        

2566 ทำาให้ผู้ประกอบการและ

ประชาชนทั่วไปหันมาติดตั้ ง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์

รูฟท็อป) มากขึ้น เพื่อประหยัด

ค่าใช้จ่าย ประกอบกับโครงการ

โซลาร์ภาคประชาชน ปี 2565 

รัฐได้เปิดรับซื้อไฟส่วนเกินจาก

ประเภทบ้านท่ีอยู่อาศัยปริมาณ

รวม 10 เมกะวัตต์ ในอัตรา 2.20 

บาทต่อหน่วย ทำาให้จูงใจเพ่ิมข้ึน

“เชื่อว่าพลังงานแสงอา 

ทิตย์จะเป็นพลังงานสะอาดที่มี

ศักยภาพในการขับเคลื่อนเป้า

หมายการลดคาร์บอน ซึ่งใน

ปัจจุบันการติดตั้งในส่วนของผู้

ประกอบการที่เป็นลักษณะผลิต

เองใช้เอง (IPS) ยังคงโตต่อเนื่อง 

เพราะค่าไฟฟ้าที่แพง ทำาให้ผู้

ประกอบการหันมาติดตั้งโซลาร์

รูฟท็อปใช้เองเพื่อประหยัดราย

จ่าย ก็คุ้มค่า โดยไม่ต้องขายให้

รัฐแต่อย่างใด เช่นเดียวกับบ้าน

ที่อยู่อาศัยที่ขณะนี้ โครงการ

พัฒนาหมู่บ้านก็หันมาติดตั้งให้

เลย ทำาให้ภาพรวมตั้งแต่ต้นปี

การติดตั้งยังเติบโตเฉลี่ย 10% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่

ยอมรับว่าขณะนี้อุปสรรคสำาคัญ

คือต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งจากแผงโซ

ลาร์ฯ ค่าเงินบาทอ่อนค่า ทำาให้

การนำาเข้ามีต้นทุนเพิ่มอีก แต่

เมื่อคำานวณภาพรวมการติดตั้ง

โซลาร์ฯ ก็ยังคุ้มทุนเมื่อเทียบกับ

ค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น” นายพลกฤต

กล่าว.  

ร่วมงาน • บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด แบรนด์เครื่องกรองน้ำาอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี นำา

โดย นายชุนยง ปาร์ค กรรมการผู้จัดการประจำาประเทศไทย พร้อมด้วย นายธนากร กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการ

ทั่วไป, ยุลดา นุสสะ ผู้จัดการทั่วไป และภีมชามาภา โช ผู้จัดการทั่วไป ร่วมงาน Coway Café ครั้งที่ 2 เชิญ

ชวนคนรุ่นใหม่สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับโลก พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนวัฒนธรรมน้ำา

ดื่มสะอาดแนวใหม่ ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้.

‘ธอส.’ส่งสัญญาณ!
ขึ้นดอกเบี้ยไม่กระทบค่างวดลูกค้า
ไทยโพสต์ • ‘ธอส.’ การันตีขึ้นดอกเบี้ยไม่กระทบลูกค้า ลุยอุ้มยก

พอร์ต 1.4 ล้านล้านบาท ยันยังคิดค่างวดเท่าเดิม พร้อมชงเพิ่ม

วงเงินโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 อีก 2 หมื่นล้านบาท อ้อนคลังขอ

ขยายเวลาลดเงินนำาส่งกองทุนแบงก์รัฐเหลือ 0.125% ต่อไปอีก 1 ปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                                                  

การผู้จัดการธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า คาด

ว่าท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) ในเดือน ส.ค.นี้

จะพิจารณาปรับข้ึนดอกเบ้ียอย่าง

น้อย 0.25% ต่อปี โดย ธอส.มี                                 

นโยบายตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ ให้                                     

นานที่สุด และจะมีการปรับดอก 

เบี้ยธนาคารครั้งแรกในเดือน 

ต.ค.2565 ในอัตราไม่เกิน 0.15% 

ต่อปีเพียงครั้งเดียวของปีนี้ และ

อาจจะไปปรับขึ้นอีกครั้งในช่วง

ไตรมาส 1/2566 โดยการที่ ธอส.

ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยทันทีเป็นภาระ

ของธนาคารท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตรึง 

ดอกเบี้ยในช่วง 5 เดือนที่เหลือ

ของปี ที่ราว 1 พันล้านบาท แต่

อยู่ในบริบทที่ธนาคารยังรับได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในเดือน 

ต.ค.จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่                                     

ธอส.ยืนยันว่าลูกค้าในพอร์ตราว                                      

1.4 ล้านล้านบาท จะไม่ได้ผลกระ                                                   

ทบแม้แต่รายเดียว และในกรณีที่                                                      

กนง.ปรับดอกเบ้ียข้ึนไปถึง 0.50% 

ต่อปี จะกระทบลูกค้าราว 100 ราย                                            

เท่านั้น โดยดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นถ้า

เงินงวดยังเพียงพอชำาระเงินต้นก็

ไม่ได้รับผลกระทบ ลูกค้ายังจ่าย

ค่างวดเท่าเดิม เพียงแต่ตัดเงิน

ต้นลดลง แต่อาจต้องปรับเงิน

งวดยาวขึ้น

“ลูกค้าปัจจุบันที่ ใช้ดอก 

เบี้ยคงที่ และกลุ่มที่ใช้ดอกเบี้ย

ลอยตัวแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ

ในเรื่องของการปรับตัว แต่กลุ่ม

ฉัตรชัย ศิริไล

รฟท.แจงเหตุห้ามฉายหนังที่หัวลำาโพง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำานวยการศูนย์ประชา 

สัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากกรณี

ที่กรุงเทพมหานครนำาเสนอข่าวเตรียมจัดกิจกรรม “กรุงเทพกลาง

แปลง” เรื่องคู่กรรม ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) ในวันที่ 17 ก.ค.

65 เวลา 16.30 น.นั้น ขณะนี้การรถไฟฯ ยังไม่ได้รับการประสาน

อย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ได้มีการอนุญาต

ให้ใช้พื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง) ในการจัดกิจกรรม กรุงเทพ

กลางแปลงตามที่มีการนำาเสนอข่าวแต่อย่างใด โดย รฟท.คำานึงถึง

ความเหมาะสมของการใช้พ้ืนท่ีในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกของพี่น้องประชาชน

ที่มาใช้บริการเดินทางในสถานีกรุงเทพ (หัวลำาโพง)

ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโตต่อเนื่อง

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ                                                                            

GIT เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเดือน 

พ.ค.2565 มีมูลค่า 757.48 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 69.70% 

หากรวมทองคำา มีมูลค่า 1,014.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 

7.03% และยอดรวม 5 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 

3,289.09 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 46.90% และหากรวมทองคำา 

มีมูลค่า 7,589.53 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 113.96% เป็นผลมา

จากการเปิดเมืองในหลายประเทศทั่วโลก ทำาให้มีจำานวนนักท่อง

เที่ยวเพิ่มมากขึ้น และค่าเงินบาทอ่อนค่า ทำาให้สินค้าไทยแข่งขัน

ได้ดีขึ้น ขณะที่ตลาดส่งออกสำาคัญหลายตลาดมีการสั่งซื้อสินค้า

จากไทยเพิ่มขึ้น

‘ทิสโก้’ โชว์ผลงานกำาไรไตรมาส 2

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ทิสโก้ เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานของกลุ่มทิสโก้ ไตรมาส 2 

ปี 2565 บริษัทมีกำาไรสุทธิ 1,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ผลประกอบการครึ่งแรก

ปี 2565 มีกำาไรสุทธิ 3,644 ล้านบาท ขยายตัว 6.2% เทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการ

อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินเชื่อในกลุ่มจำานำาทะเบียน ขยายตัว 

4.5% จากสิ้นปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเติบโตผ่านช่องทาง

สมหวัง เงินสั่งได้ รวมถึงการฟื้นตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัย.

บขส.เล็งจับมือไปรษณีย์

จ่อลุยธุรกิจขนพัสดุภัณฑ์

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.98 36.71
ยูโร 35.81 36.92
ปอนดสเตอรลิง 42.25 43.84
เยน (100 เยน) 25.72 26.82
หยวนจีน 5.09 5.48
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,600 29,700
ทองรูปพรรณ 29,061 30,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

14/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 2,846.95 5,608.69 -2,761.74
 5,315.30 5,277.39 +37.91
 34,034.44 35,502.62 -1,468.17
 19,498.71 15,306.71 +4,192.00

61,695.41
-9.98

1,536.82

ที่อยู่ในช่วงรอยต่อจากดอกเบี้ย

คงที่เปลี่ยนไปลอยตัวจะได้รับ

ผลกระทบ Payment Shock 

ขณะนี้ ธอส.เข้าไปดูสัญญาลูกค้า 

และเริ่มทยอยส่งหนังสือไปถึง

ลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวแล้ว” นาย

ฉัตรชัยกล่าว

นายฉัตรชัยกล่าวอีกว่า 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค.ท่ีผ่านมา สินเชื่อ                                              

ประเภทดอกเบ้ียคงท่ีได้ยุติไปหมด                                                

แล้ว เหลือวงเงินโครงการบ้าน

ล้านหลัง เฟส 2 อีกราว 4 พัน

ล้านบาท ซ่ึงยังเป็นดอกเบ้ียคงท่ี                                                 

1.99% คาดว่าจะได้รับความสนใจ                                            

จากลูกค้ามากในช่วงภาวะดอก 

เบ้ียขาข้ึน ดังน้ันเพื่อเป็นการลด

ผลกระทบดังกล่าว ภายในเดือน 

ส.ค.น้ี จะเสนอให้คณะกรรมการ

ธนาคาร (บอร์ด) พิจารณาเพ่ิมวง                                       

เงินอีก 2 หมื่นล้านบาท เพื่อเสนอ                                      

กระทรวงการคลัง และคณะรัฐมน                                                  

ตรี (ครม.) ส่วนอัตราดอกเบ้ียอาจ

จะไม่ได้คงท่ีท่ี 1.99% แต่จะคงท่ี

เท่าใดข้ึนอยู่กับ ครม.จะพิจารณา

ชดเชยส่วนต่างในอัตราเท่าใด

นอกจากนี้ สมาคมสถาบัน

การเงินของรัฐเตรียมส่งหนังสือ

ถึงคลัง เพื่อขอขยายเวลาลดเงิน

นำาส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จาก 

0.25% เหลือ 0.125% ที่จะสิ้นสุด

ปีนี้ โดยขอขยายอีก 1 ปี หรือสิ้น

สุดปี 2566 เพื่อไม่ให้มีต้นทุนดัง

กล่าวซ้ำาเติมลูกค้าในภาวะดอก 

เบี้ยขาขึ้น.

หมอชิต • นายสัญลักข์ 

ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้

จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง 

จำากัด (บขส.) เปิดเผยว่า ได้

เข้าไปเจรจาความร่วมมือกับ                            

นายดนันท์ สุภัทรพันธ์ุ กรรม 

การผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จำากัด ในการ                                      

ดำาเนินธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์ 

ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้บริการ

รับส่งพัสดุภัณฑ์ได้รับบริการ 

ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 

ในราคาท่ีเป็นธรรม ภายหลัง                                        

จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

มีมติเห็นชอบให้ บขส.มี

ภารกิจด้านการขนส่งผู้ โดย 

สาร และการขนส่งสินค้าและ 

พัสดุภัณฑ์

ทั้งนี้เพื่อให้ บขส.

สามารถดำาเนินกิจการขนส่ง                    

สินค้ าและพัสดุภัณฑ์ ได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ บขส. 

จึงได้เดินหน้าดำาเนินการ

ตามแผนในการพัฒนา

บริการด้านการขนส่งสินค้า

ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งด้าน

เศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคม ส่งผลให้เกิดแนวคิดที่

หลากหลายแต่ลงตัวมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ด้านการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ว่าจะอยู่ในกิจกรรมใด หรือแม้แต่

ภาคอุตสาหกรรมเองก็จำาเป็นที่จะต้องมีแผนงานด้านนี้อย่างชัดเจน 

ยิ่งในปัจจุบันที่หลายประเทศทั่วโลกกำาลังช่วยเหลือกันให้การอนุรักษ์

เป็นไปได้อย่างยั่งยืน โดยการประกาศแผนมุ่งสู่ความเป็นกลางทาง

คาร์บอน (Carbon Neutrality) ที่ประเทศไทยเองก็มีความชัดเจนเรื่อง

นี้เช่นเดียวกัน 

ด้วยเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคหรือที่คนในสังคม

กำาลังเรียกร้อง แน่นอนว่า หากจะผลักดันให้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ใช่แค่ภาค

ประชาชน ภาคเอกชน หรือรัฐบาลจะทำาได้เพียงฝ่ายเดียวแล้วสำาเร็จ 

ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยเองในทุกภาคส่วนมีความ

กระตือรือร้น โดยเฉพาะหน่วยงานหลักของประเทศ อย่างเช่น การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีการเตรียมความพร้อม

และออกมาประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT 

Carbon Neutrality) อย่างชัดเจน

โดย บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า ขณะ

ที่โลกและประเทศไทยกำาลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน กฟผ.พร้อมร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายของประเทศไทยที่มุ่งสู่พลังงาน

สะอาด และตั้งเป้าลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น

ศูนย์ภายในปี ค.ศ.2065-2070 ซึ่ง กฟผ.ได้กำาหนดนโยบายและตั้ง

เป้าหมายของ กฟผ.เพื่อมุ่งสู่ “EGAT Carbon Neutrality” ภายในปี 

ค.ศ.2050 ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ 

การเติบโตร่วมกันของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สู่สังคม

คาร์บอนต่ำาอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “Triple S” ประกอบด้วย S 

แรก Sources Transformation เป็นการจัดการตั้งแต่ต้นกำาเนิด ด้วย

การกำาหนดสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยบูรณาการ

นวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้

อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ มีโครงการหลักได้แก่ โครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำาร่วมกับเขื่อนพลังน้ำาและระบบ

กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ มีกำาลังผลิตไฟฟ้ารวม 5,325 เมกะวัตต์ 

ในปี ค.ศ.2036  

รวมถึง กฟผ.ยังได้วางแนวทางการลงทุนพัฒนาโครงข่าย

ไฟฟ้าให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) เพื่อให้สามารถนำา

พลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าในภาพรวม นอกจากนี้ยังเตรียม

นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพลังงานทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงการ

ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปี ค.ศ.2044 โดยตั้ง

เป้าผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ 66,000 ล้านหน่วย 

ภายในปี ค.ศ.2050 

S ต่อมาคือ Sink Co-creation เป็นการดูดซับเก็บกักคาร์บอน

อย่างมีส่วนร่วม โดยโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ กฟผ.พร้อมพันธมิตร

‘กฟผ.’ชูโมเดล3Sมุ่งแผนงานสู่การลดคาร์บอน

ได้มุ่งเน้นไปที่การปลูกป่าอนุรักษ์ ป่าชายเลน ป่า

ชุมชน และป่าเศรษฐกิจ ระหว่างปี ค.ศ.2022-

2031 ปีละประมาณ 100,000 ไร่ โดย กฟผ.ยัง

ได้วางแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการดัก

จับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน 

(CCUS) ในปี ค.ศ.2045 เพื่อกักเก็บคาร์บอน

ปริมาณ 3.5-7 ล้านตันอีกด้วย 

และ S สุดท้าย ได้แก่ Support 

Measures Mechanism เป็นกลไกการสนับสนุน

โครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นรูปธรรม โดย กฟผ.

ดำาเนินโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมี

ประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 เพื่อลดความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าและช่วยหลีกเลี่ยงการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จากการผลิตไฟฟ้า อาทิ โครงการฉลากเบอร์ 5 การให้คำาปรึกษาด้าน

พลังงาน การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การเสริมสร้างทัศนคติ

ภายใต้ โครงการห้องเรียนสีเขียวกว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ รวม

ถึงการดำาเนินการและวางกลไกสนับสนุนโครงการเสริมสร้างบีซีจี 

โมเดล ที่ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ 

โดยที่ผ่านมา หลังจากที่ กฟผ.มีการประกาศแผนงานอย่าง

ชัดเจนเรื่องการลดคาร์บอน ก็ได้มีโครงการที่สนับสนุนความร่วมมือ

กับหน่วยงานอื่นๆ มากมาย และในหลาย

มิติ อาทิ การลงนามสนับสนุนทุนวิจัย ใน

โครงการศึกษาการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต

จากยิปซั่ม FGD ร่วมกับการดักจับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ กับคณะทำางานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นโครงการนำาร่อง

ที่สำาคัญในการพัฒนาและ

ต่อยอดเทคโนโลยี 

Carbon Capture ให้

สามารถนำาก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์

ที่ดักจับได้จากการ

ผลิตไฟฟ้ามา

ใช้ร่วมกับวัสดุ

พลอยได้จาก

กระบวนการ

กำาจัดมล

สารของ

โรงไฟฟ้า

หรือยิปซั่ม 

เพื่อพัฒนา

เป็นวัสดุที่

สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ คือ แคลเซียมคาร์บอเนต การ

สนับสนุนการวิจัยนี้จึงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความ

เป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการส่งเสริมและขับเคลื่อนการใช้

เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนอย่าง

เป็นรูปธรรม 

ขณะเดียวกัน ได้ร่วมลงนามกับ 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) ในความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 

โดยถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ กฟผ.เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็น 

กลางทางคาร์บอนตามนโยบายของประเทศ โดย กฟผ.มีเป้าหมาย

ปลูกป่า 1 ล้านไร่ภายใน 10 ปี และบำารุงรักษาต่อเนื่องอีก 9 ปี โดยจะ

ช่วยดูดซับเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 1.2 ล้านตัน CO2 ต่อปี 

สำาหรับความร่วมมือระหว่าง กฟผ.กับ 4 มหาวิทยาลัย จะส่ง

เสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งทางบกและทะเล 

พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและป่าไม้ รวมถึงวิจัยเพื่อหาวิธีการ

ใหม่ๆ ในการเพิ่มศักยภาพการดูดซับเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ และ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจัดการป่า ด้าน

ความร่วมมือระหว่าง กฟผ.และ สอศ. จะดำาเนินการฟื้นฟูความอุดม

สมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ด้วยการสนับสนุนการเพาะพันธุ์กล้าไม้ 

และส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน 4 ภูมิภาค  

นอกจากนี้ยังร่วมกับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด 

(ไอบีเอ็ม) นำาระบบบริหารจัดการงานบำารุงรักษาสมัยใหม่ (MMS) 

ด้วยเทคโนโลยี AI ติดตั้งในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทำาให้สามารถ

วางแผนบริหารจัดการสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขึ้น ลดการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่และการใช้พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ โดยไม่

จำาเป็น รวมถึงช่วยยืดอายุการทำางานของอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจาก

ระบบ MMS สามารถคาดการณ์อายุการใช้งานและการบำารุงรักษา

อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ของโรงไฟฟ้าได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำา 

พร้อมทั้งมีระบบติดตามและแจ้งเตือนเมื่อพบการทำางานผิด

ปกติ ช่วยป้องกันการหยุดทำางานของระบบโดยไม่คาดคิด รวมถึง

เชื่อมโยงข้อมูลไปยังทุกโรงไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ กฟผ.จึงได้ขยายผล

ติดตั้งระบบ MMS ไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำาและโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ของ กฟผ.ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างยั่งยืน 

และยังได้ร่วมลงนามกับบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ 

(ประเทศไทย) จำากัด “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อ

พัฒนาอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน” เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีด้านพลังงานให้

กับบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงาน

สะอาดอย่างยั่งยืน โดยแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับ

งานด้านระบบไฟฟ้า การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าให้

ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น 

ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการรักษาความมั่นคง ส่งเสริมและ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลบูรณา

การการทำางานของระบบไฟฟ้าร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้า (E-Mobility) 

เพื่อเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำา ตลอดจนพัฒนาต่อยอดธุรกิจและ

บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจรในอนาคต เพื่อรองรับความ

ต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย โดยกรอบความร่วมมือดังกล่าวมี

ระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันลงนาม

ซ่ึงท้ังหมดเป็นแค่ส่วนหน่ึงของแผนงานท่ี กฟผ.ได้ทำาไปเท่าน้ัน 

แน่นอนว่าหากได้รับความร่วมมืออย่างเช่นท่ี กฟผ.ได้ดำาเนินการ เป้าหมาย

การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศหรือของโลกก็จะสามารถ

บรรลุได้อย่างดีเย่ียม หรืออาจจะรวดเร็วกว่าระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้อีกด้วย.

ท่

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

และพัสดุภัณฑ์ คาดว่าจะสามารถ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม                             

มือ (MOU) ได้ภายในเดือน ส.ค.

2565 สำาหรับการพัฒนาธุรกิจ

รับส่งพัสดุภัณฑ์ บขส.ต้ังเป้าหมาย

จะดำาเนินการพัฒนาศูนย์การเดิน                                               

รถให้เป็นศูนย์ขนส่งเชื่อมต่อ

แบบ Hub to Hub และพร้อมจะ                                             

หาพันธมิตรเพิ่ม เพื่อให้ บขส.

สามารถพัฒนาธุรกิจได้ตามเป้า

หมาย รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา 

บขส.ได้มีการพัฒนาธุรกิจควบคู่

ไปกับการพัฒนาบริการ โดยนำา                                 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้เพ่ือต่อยอดในการบริหารงาน                                              

ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะ                                     

ภารกิจด้านการขนส่งผู้ โดยสาร 

และการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์                          

ซึ่งจะทำาให้ บขส.สามารถต่อ 

ยอดธุรกิจ พัฒนาการให้บริการ

ได้อย่างเต็มศักยภาพ คาดว่า 

บขส.จะมีรายได้จากการขนส่ง

พัสดุภัณฑ์ปีน้ี 150 ล้านบาท หรือ

โตปีละไม่น้อยกว่า 15%.  
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กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

สนับสนุนขอมูลพลังชุมชน

อําเภอหัวหิน อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 

195 กิโลเมตร เปนแหลงตากอากาศยอดนิยมของ

คนไทยมายาวนาน ขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธระบุวา  กอนสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด-19  มีนักทองเที่ยวมาเยือนหัวหินประมาณ

ปละ 8 ลานคน (เปนคนไทยประมาณ 6 ลานคน 

ตางชาติประมาณ 2 ลานคน)  ชาวตางชาติสวนใหญ

เปนชาวยุโรป  และเอเชีย  คือ  จีน  ญี่ปุน  ทํารายได

เขาสูจังหวัดประมาณปละ 40,000 ลานบาท

ขณะเดียวกัน  การเติบโตจากการทองเที่ยว

ในอําเภอหัวหินตลอดชวงหลายสิบปที่ผานมา จึงเปน

แมเหล็กยักษที่ดึงดูดใหผูคนจากทั่วทุกสารทิศเขามาทํา

มาหากินในเมืองทองเท่ียวแหงน้ี บางก็เชาบาน หองพัก

หรือเชาที่ดินปลูกสรางบาน แตก็ไมงายนัก เพราะที่ดิน

มีนอยและราคาแพง จํานวนไมนอยจึงอาศัยที่ดินที่

รกรางของรัฐ  เชน  ที่ดินริมทางรถไฟของการรถไฟ

แหงประเทศไทย (รฟท.) ปลูกสรางบานเรือน  นานวัน

เขาจึงขยายกลายเปนชุมชนแออัด  

คนจนกับการพัฒนาระบบรางรถไฟ

ขอมูลจากเทศบาลเมืองหัวหินระบุวา ในเขต

เทศบาลมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 86 ตารางกิโลเมตร  

มีชุมชนตางๆ ตั้งอยูทั้งหมด 39 ชุมชน  (ไมระบุจํานวน

ประชากร)  สวนใหญทํางานรับจางทั่วไป  และอาชีพ

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน งานโรงแรม ที่พัก  

รานอาหาร  ขับรถ  คาขาย  ฯลฯ

ในจํานวน 39 ชุมชนนี้ มีชุมชนที่ปลูกสรางบาน

เรือนอยูในที่ดิน รฟท. จํานวน 19 ชุมชน ผูอยูอาศัย

ประมาณ 1,200 ครอบครัว  ซึ่งมีทั้งชุมชนที่ทําสัญญา

เชาที่ดินกับ รฟท. และไมไดทําสัญญาเชา (สวนใหญ

ไมไดทําสัญญาเชาหรือบุกรุกที่ดินปลูกสรางบาน) 

ขณะที่ รฟท. มีแผนการพัฒนาระบบรางรถไฟ

ทั่วประเทศมานานกวา 10 ป เชน รถไฟความเร็วสูง  

รถไฟรางคู ฯลฯ แตเพิ่งดําเนินการไดในชวงปลายป 

2560 โดยที่อําเภอหัวหินซึ่งอยูในเสนทางรถไฟสายใต  

รฟท.มีแผนกอสรางระบบรถไฟรางคู เสนทางนครปฐม-

ราชบุรี-เพชรบุรี-หัวหิน-ประจวบฯ-ชุมพร (จนถึงสถานี

หาดใหญ จ.สงขลา) เริ่มดําเนินการในป 2561  

เฉพาะเสนทางชวงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง

ประมาณ 169 กิโลเมตร รฟท.ทําสัญญากับบริษัท

เอกชนเพ� อกอสรางเสนทางตั้งแตเดือนกุมภาพันธ

2561-มกราคม 2564  ตามแผนงานจะมีการกอสราง

เสนทางรถไฟรางคูและเสนทางยกระดับผานตัวเมือง

หัวหิน ความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร มีชุมชนตางๆ 

ตั้งอยูในเขตที่ดิน รฟท. ทั้งหมด 19 ชุมชน  และอยูใน

รัศมี  40 เมตรจากสองขางทางรถไฟที่ รฟท.จะใชพื้นที่

เพ� อโครงการดังกลาว

คนจนซึ่งแมจะเปนแรงงานสรางเมืองหรือเปน

ฟนเฟองขับเคล� อนธุรกิจทองเที่ยวใหเดินหนา  แตพวก

เขาก็เปนเสมือน ‘แขกที่ ไมไดรับเชิญ’ ของเมืองทอง

เที่ยวแหงนี้  จึงไมแคลวที่จะถูกขับออกไป !!

การรวมตัวเพ� อแกไขปญหาที่อยูอาศัย

สุรภา นิลเพ็ชร หรือ ‘พี่แพรว’ อายุ 50 ป  

แกนนําชุมชนเขาพิทักษ  ซึ่งเปน 1 ใน 19 ชุมชนริม

ทางรถในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เลาวา ชุมชนเขา

พิทักษเปนชุมชนแออัด  มีประมาณ 100 หลังคาเรือน  

สวนใหญปลูกสรางบานในที่ดิน รฟท. โดยไมไดเชาที่ดิน 

(มีบางสวนที่มีสัญญาเชาที่ดิน) อยูอาศัยกันมานาน

ประมาณ 20-40  ป  ชาวบานสวนใหญมีอาชีพรับจาง

คนจนเมืองหัวหินรวมพลัง ‘สรางบานมั่นคงหินเหล็กไฟ’

คณะผูตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เยี่ยมชาวหินเหล็กไฟ / บานเดี่ยวสวยงาม กะทัดรัด 

หรือทํางานบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน  

นวดแผนโบราณ  ลูกจางรานอาหาร  โรงแรม คาขาย

เล็กๆ นอยๆ  

พ่ีแพรวบอกวา ชาวบานรูขาววา รฟท. มีโครงการ

ขยายทางรถไฟหัวหินตั้งแตป  2555  แลว เพราะตอน

นั้นเครือขายที่อยูอาศัยคนจน (สหพันธพัฒนาองคกร

ชุมชนคนจนเมืองแหงชาติ หรือ สอช.) มาจัดกิจกรรม

รณรงคแกปญหาที่อยูอาศัยชุมชนริมทางรถไฟ เน� อง

ในวันที่อยูอาศัยโลกที่สถานีรถไฟหัวหิน มีชาวบานไป

รวมเดินรณรงคประมาณ 200 คน แตหลังจากนั้นก็ยัง

ไมไดทําอะไรกันตอ  ชาวบานคิดวาการรถไฟฯ คงจะ

ยังไมทําอะไร  จึงอยูตอมาเร� อยๆ 

“พอขึ้นป 2561 การรถไฟฯ สงคนมาปกปาย

หนาชุมชน บอกใหชาวบานรื้อยายออกไปภายในเดือน

พฤศจิกายนปนั้น เพราะการรถไฟฯ จะใหบริษัทเอกชน

เขามากอสรางโครงการรถไฟรางคูท่ีหัวหิน คราวน้ีชาวบาน

รูแลววาการรถไฟฯ คงจะเอาจริงแน�ๆ จึงเริ่มปรึกษา

หารือกัน มีชาวบานจากเครือขายตางๆ ที่รูขาว และ

เจาหนาท่ีจาก พอช. เขามาใหคําแนะนํา  เพราะชาวบาน

ไมเคยรวมกลุมตอสูเร� องที่ดินมากอน สวนใหญทํามา

หากินไปวันๆ”  

พี่แพรวเลาความเปนมาจุดเริ่มตนการตอสู

และบอกวา หลังจากน้ันจึงมีตัวแทนชุมชนตางๆ เขารวม

เปนคณะทํางานเพ� อจะแกไขปญหา และจัดตั้งคณะ

กรรมการชุมชนเพ� อสํารวจขอมูลชุมชนและครอบครัว

ที่เดือดรอน จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ� อเปนทุนในการ

รองรับหาที่อยูอาศัยใหม เตรียมจัดหาที่ดิน รวมทั้ง

วางแผนเจรจาแกไขปญหาและชะลอการไลรื ้อกับ

หน�วยงานที่เกี่ยวของ  เชน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

เทศบาลเมืองหัวหิน รฟท. บริษัทเอกชนท่ีรับเหมากอสราง

ทางรถไฟ  ฯลฯ

แตการเจรจากับหน�วยงานที่เกี่ยวของในชวง

ป 2561 หลายครั้ง ไมประสบผลสําเร็จ แมวาจะมี

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการแกไขปญหา

ที่อยูอาศัยริมทางรถไฟอําเภอหัวหินฯ ขึ้นมาในเดือน

กรกฎาคม 2561 โดยมีรองผูวาฯ จ.ประจวบคีรีขันธ  

เปนประธาน  เพราะขอเสนอของชาวบานไมไดรับการตอบรับ 

เชน 1.ชาวบานตองการเชาท่ีดิน รฟท. ระยะยาว 

จากที่ดินที่เหลือหรือไมไดใชประโยชนจากการกอสราง

รถไฟรางคูท่ีหัวหิน 2.ให รฟท.และหน�วยงานท่ีเก่ียวของ

จัดหาท่ีดินแปลงใหมรองรับผูท่ีไดรับผลกระทบ 3.จัดท่ีดิน

ของรัฐในหัวหินใหเชาระยะยาวและราคาถูก 4.ผอนผัน

การรื้อถอนเพ� อชาวบานจะไดมีเวลาหาที่อยูใหม  5.ให

คาร้ือถอนส่ิงปลูกสรางตามความเหมาะสมและเปนธรรม

ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพ� อจะไดมีเงินสวนที่เหลือ

ไปสมทบทุนสรางที่อยูใหม  ฯลฯ

เสนทางสูบานมั่นคง

การรวมตัวตอสูเพ� อที่อยูอาศัยของคนจนริมทาง

รถไฟเมืองหัวหิน ไมใชเร� องงาย แมจะมีชาวบานท่ี

เดือดรอน 19 ชุมชน  ประมาณ 1,200 ครัวเรือน ชาวบาน

ที่เดือดรอนประมาณ 4,000 คน แตเม� อใกลเสนตาย

ที่ รฟท.จะใหชุมชนตางๆ รื้อยายออกไปภายในเดือน

พฤศจิกายน 2561  โดย รฟท.จะจายคารื้อถอนสิ่งปลูก

สราง (ประมาณครัวเรือนละ 2-3 หม� นบาท) แตหากไม

ยอมรื้อยายก็จะถูกดําเนินคดีในขอหาบุกรุก  

ประกอบกับขอเรียกรองตางๆ ของชาวบานไม

ไดรับการตอบสนอง หน�วยงานที่เกี่ยวของยืนยันวา

ในหัวหินไมมีที่ดินของรัฐรองรับเร� องที่อยูอาศัย จึงทําให

ชุมชนตางๆ แตกฉานซานเซ็น หลายครอบครัวยอมรับ

เงินคารื้อถอนแลวยายกลับไปอยูภูมิลําเนาเดิม บาง

ยายไปอยูเมืองทองเที่ยวอ� น  เชน  ชะอํา จ.เพชรบุรี  

บางครอบครัวหาเชาบานหรือหองพักอยูในหัวหินเพ� อ

ทํามาหากินตอไป

พ่ีแพรว เลาตอไปวา แมวาการเจรจากับหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของจะไมประสบผลสําเร็จ  ชาวบานสวนใหญ

ยอมรื้อยายออกไปตามกําหนด แตครอบครัวของเธอ

รวมทั้งคนอ� นๆ  ไมมีที่จะไป  เพราะตองทํามาหากินอยู

ที่หัวหิน  แตบานเชาหรือหองเชาในหัวหินชวงนั้นก็หา

ยากและมีราคาแพง  เธอและคนอ� นๆ จึงยังไมรื้อยาย  

เชนเดียวกับ ‘บาหยัน บุญมา’ ชาวบานเขาพิทักษ  

บอกวา เธอและครอบครัวไมไดร้ือยายไปอยูท่ีไหน  เน� องจาก

ไมมีที่ไป  เพราะทํางานรับจางหากินอยูที่หัวหินมานาน

กวา 20 ป หากจะยายไปอยูไกลๆ ก็จะตองไปเริ่มตน

ใหม  แตถาจะหาบานเชาในหัวหินก็มีราคาแพง  ไมต่ํา

กวาเดือนละ 3,000-4,000  บาท  

พ่ีแพรวและบาหยันและชาวบานคนอ� นๆ จึงเตรียม

จัดทําโครงการ ‘บานมั่นคง’ ที่สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (องคการมหาชน) หรือ ‘พอช.’ สนับสนุนการ

แกไขปญหาที่อยูอาศัยของชาวชุมชนผูมีรายไดนอยที่มี

ความเดือดรอนเร� องที่อยูอาศัยทั่วประเทศ

โดยชาวบานไดรวมกันจัดตั้ง ‘กลุมออมทรัพย 

เขาพิทักษพัฒนา’ ขึ้นมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 

เพ� อเปนการรวมคน  รวมเงิน   เปนการเตรียมพรอม

เพ� อจัดหาท่ีดินรองรับชาวบานท่ีเขารวมโครงการ  ชวงแรก

มีสมาชิกกวา 100 ครอบครัว  ใหสมาชิกออมเงินเดือน

หนึ่งอยางต่ํา 300 บาทตอเดือน ใครมีมากก็ออมมาก  

ออมเงินได 1 ปเศษ ในเดือนธันวาคม 2562  

ชาวบานจึงไดจดทะเบียนจัดตั้ง ‘สหกรณบานมั่นคง

หินเหล็กไฟ จํากัด’ เพ� อใหมีสถานะเปนนิติบุคคล  

สําหรับบริหารจัดการโครงการบานมั่นคงและขอใช

สินเช� อจาก พอช. โดยมีพี่แพรว หรือ ‘สุรภา นิลเพ็ชร’ 

เปนประธานสหกรณ ไดรับการสนับสนุนการจัดตั้ง  

การใหความรูเร� องสหกรณ การทําบัญชี ฯลฯ จาก

สํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ในระหวางนี้ ชาวบานไดชวยกันตระเวนดูที่ดิน

เอกชนท่ีมีการประกาศขายในเขตอําเภอหัวหิน เพ� อความ

สะดวกในการทํามาหากิน เพราะหากอยูไกลก็จะมีปญหา

เร� องการเดินทาง การเลาเรียนของลูกหลาน ชวยกัน

ตระเวนหาที่ดินประมาณ 4-5 แปลง สวนใหญจะมี

ราคาสูงเกินกําลังคนจน เพราะท่ีดินท่ีเคยเปนไรเปนสวน  

กลายเปนบานพักตากอากาศ รีสอรท สําหรับนักทองเท่ียว

จนกระทั่งมาเจอที่ดินที่ เปนไรสับปะรดเกา  

อยูในตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน หางจากตัวเมือง

หรือชุมชนเกาประมาณ 10 กิโลเมตรเศษ เน้ือท่ีประมาณ 

5 ไร 2 งาน เจาของที่ดินเปนคนมีเมตตา เม� อรูวาชาว

บานกําลังเดือดรอน จึงลดราคาใหเปนพิเศษ  จากที่ดิน

ราคาไรละประมาณ 2 ลานบาท ทั้งแปลงราคา 10 

ลานบาทเศษ แตเจาของจะขายราคา 8 ลานบาทเศษ  

ชาวบานจึงรวบรวมเงินไดประมาณ 20,000 บาทเอา

ไปมัดจําที่ดิน

ฟาหลังฝนที่หินเหล็กไฟ   

ระหวางป 2562-2563 ขณะที่ชาวบานเตรียม

จัดทําโครงการบานม่ันคง ซ่ึงมีกระบวนการข้ันตอนตางๆ  

ตั้งแตการสํารวจขอมูลปญหา การจัดตั้งกลุมออมทรัพย

เพ� อเปนทุน  การจัดหาที่ดินรองรับ  การจัดตั้งสหกรณ  

การเสนอขอใชสินเช� อจาก พอช. เพ� อซื้อที่ดินและ

กอสรางบาน ฯลฯ ซึ่งตองใชระยะเวลาดําเนินการ  

ทําใหชาวบานบางสวนท่ีเคยเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย

หลายครอบครัวถอนตัวออกไป บางคนไมเช� อวาจะมี

โครงการแบบนี้เกิดขึ้นจริง  “ใครเขาจะมาชวยเหลือ

คนจน” บางคนบอกแบบนี้ ทายที่สุดจึงเหลือสมาชิก

กลุมออมทรัพยที่จะเขารวมโครงการบานมั่นคงจํานวน 

70 ครอบครัว

อยางไรก็ตาม  ขณะที่ชาวบานยังไมมีหนทางไป  

จึงตองอยูอาศัยในชุมชนเดิม (ที่ดิน รฟท.) ทนายความ

ของบริษัทเอกชนที่ไดรับสัมปทานสรางทางรถไฟรางคู

ไดแจงความดําเนินคดีทางแพงเพ� อขอใหศาลบังคับให

ชาวบานรื้อยายออกไป รวมทั้งหมด 19 ราย สวนใหญ

เปนชาวบานในชุมชนเขาพิทักษ ซึ่งพี่แพรวและบาหยัน

ก็ตกเปนจําเลยในคดีนี้ดวย แตมีทนายความจากมูลนิธิ

ศูนยขอมูลชุมชนมาชวยไกลเกล่ียใหชาวบาน ตองข้ึนศาล

หลายรอบ โดยชาวบานขอผอนผันจะรื้อยายหลังจาก

ซื้อที่ดินแลว แตไมนานชาวบานทั้ง 19 รายก็โดนแจง

ความดําเนินคดีอีกคร้ัง คราวน้ีเปนคดีอาญาขอหาบุกรุก 

“ครั้งนี้พวกเราก็ไปศาลตามนัด เตรียมจะไป

ผอนผันกับศาลวา ถาซื้อที่ดินและเตรียมสรางบานแลว  

ชาวบานพรอมจะยายออกไป แตวันนั้นตํารวจพาพวก

เราไปที่หองขังใตถุนศาล จับใสกุญแจมือ ทุกคนก็ตกใจ  

เพราะไมคิดวาจะโดนจับใสกุญแจมืออยางน้ี พอข้ึนศาล  

ศาลสั่งปรับคนละ 2 พันบาท ถาไมมีใหก็จะตองติดคุก

ชดใช พวกเราก็ตองหาเงินมาคนละ 2 พันบาท จึง

ออกมาจากศาลได คิดแลวก็แคนใจ น้ําตารวงเลย  

ไมคิดวาคนจนๆ ไมมีท่ีจะอยูอาศัย มาบุกเบิกท่ีดินรกราง 

ตองมาถูกจับใสกุญแจมือแบบน้ี” พ่ีแพรวยอนเหตุการณ

กลับไปในชวงที่ชาวบานตกเปนจําเลย

แตฟาหลังฝนยอมสดใสเสมอ เม� อพายุราย

พัดผานไป...ในชวงตนป 2563 ชาวบานในนามของ

สหกรณบานมั่นคงหินเหล็กไฟฯ ไดซื้อที่ดินแปลงที่

วางมัดจําเอาไว บริเวณหมู 14 ตําบลหินเหล็กไฟ  

อ.หัวหิน เนื้อที่ 5 ไร  2 งาน 14 ตารางวา ขนาด

ที่ดินกวางประมาณ 23 เมตร ยาว 300 เมตรเศษ หาง

จากชุมชนเดิมประมาณ 10 กิโลเมตรเศษ ราคาที่ดิน 

8,300,000 บาทเศษ โดย พอช.สนับสนุนสินเช� อจํานวน 

7,749,000 บาท สวนที่เหลือประมาณ 550,000 บาท

เศษ เปนเงินสมทบจากชาวบาน 70  ครอบครัวที่รวม

กันออมทรัพยมานานกวา 1 ป 

จากน้ันจึงเปนกระบวนการเตรียมกอสรางบาน  

โดยมีสถาปนิกจาก พอช. เปนพี่เลี้ยง ชาวบานชวยกัน

ออกแบบบานในฝน เม� อตัดพื้นที่สวนกลาง เชน  

ที่ทําการสหกรณ ถนน ระบบบําบัดน้ําเสีย ฯลฯ  แตละ

ครอบครัวจะไดเนื้อที่เฉลี่ย 22 ตารางวา รวมทั้งหมด 

70 หลัง มีแบบบานหลายแบบใหชาวบานเลือก เชน  

บานแฝด  บานเดี่ยว  ขนาดชั้นเดียว เนื้อที่ตั้งแต 4X8 

6x7 และ 6x8 ตารางเมตร  ราคาคากอสรางประมาณ 

240,000 – 300,000 บาท โดยสหกรณจะจัดหาผูรับ

เหมามากอสรางบาน และบางสวนจะใชผูรับเหมาและ

ชางกอสรางในชุมชน

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 พอช.ไดอนุมัติสินเช� อ

เพ� อกอสรางบานจํานวน 70 หลังใหสหกรณฯ ตามที่

เสนอใชสินเช� อ  จํานวนเงิน  13 ลานบาทเศษ  (รวม

งบสนับสนุนการกอสรางสาธารณูปโภค การบริหาร

จัดการ และสินเช� อซื้อที่ดิน รวม 27.9 ลานบาท) ตอมา

ในเดือนกุมภาพันธ 2564  จึงเริ่มกอสรางบานหลังแรก   

โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผูวาราชการ 

จ.ประจวบคีรีขันธ  เปนประธานในพิธียกเสาเอกสราง

บานหลังแรก ทามกลางความดีใจและภาคภูมิใจของ

ชาวบาน  หลายคนหลั่งน้ําตาแหงความตื้นตันออกมา

เสียงจากคนจน

ลุงประสิทธิ์ ยอดยิ่ง อายุ 70 ป ชาวชุมชนเขา

พิทักษท่ีเขารวมโครงการบานม่ันคงหินเหล็กไฟฯ  บอกวา 

สมัยหนุมๆ เคยทํางานกอสราง และเปนผูรับเหมารายยอย 

รับสรางบานตั้งแตงานฐานรากจนถึงหลังคา  รวมทั้ง

งานประปา  ไฟฟา  เม� อมีการกอสรางบานมั่นคง  

จึงอาสารับกอสราง 20 หลัง ใชชางกอสรางในชุมชน 

6 คน และหาลูกนองมาเพิ่ม นอกจากนี้ลุงยังเปน

กรรมการตรวจสอบงานสรางบานในโครงการนี้ดวย

“ตอนแรกที่จะกอสรางบาน มีบริษัทรับเหมา

เขามาดูหลายราย แตพอเห็นราคาคากอสรางแลวก็

ตองถอยออกไป เพราะถารับงานแลวก็จะไมเหลืออะไร 

ขาดทุนเปลาๆ เพราะตอนนั้นวัสดุกอสรางหลายอยาง

ขึ้นราคา  เหล็กเสนจากราคารอยกวาบาท ขึ้นเปน

สองรอยบาท แตที่ผมทําได  เพราะถือวาชวยกัน  ชวย

สรางบานใหพี่นองไดอยู ไมไดคิดกําไรอะไร ถือวาเปน

คาแรง พอบานเสร็จก็ภูมิใจ หายเหน� อย” ลุงประสิทธ์ิบอก

ปจจุบัน (กรกฎาคม 2565) บานม่ันคงหินเหล็กไฟ  

กอสรางเสร็จทั้ง 70 หลังแลว  ชาวบานที่เคยแตกฉาน

ซานเซ็นทยอยกันเขามาอยูอาศัยแลว หลายคนบอก

ดีใจที่มีบานเปนของตัวเอง เพราะยังทํางานอยูที่หัวหิน  

หากเชาบานเดือนหนึ่งอยางต่ําจะตองจายคาเชาไมต่ํา

กวา 3,000 บาท แตบานมั่นคงผอนชําระสินเช� อคืน 

พอช. ประมาณเดือนละ 2,600-2,900 บาท ระยะเวลา 

15 ป  ชาวบานก็จะมีบานเปนของตัวเอง ไมตองกลัว

วาจะตองถูกขับไล  หรือเรรอนไปอยูที่ไหน

ปาอัมพร  นาถถัต  อายุ 65 ป  อาชีพรับจาง

นวดแผนโบราณ บอกวา บานเดิมอยูอีสาน เขามา

หากินที่หัวหินตั้งแตเม� อ 30 ปกอน ไดคานวดชั่วโมงละ 

110 บาท วันหนึ่งไดนวดไมกี่ชั่วโมง พอมีรายไดอยูกิน

ไปวันๆ ตองเชาบานอยูมาตลอด พอโดนไลท่ีจึงมาเขา

รวมกับโครงการบานมั่นคง 

ปาออมทรัพยกับสหกรณมาตลอด เดือนละ 

300 บาท และสงคาหุนเดือนละ 200 บาท ตอนน้ีบาน

เสร็จแลว ขนาด 4X8 ตารางเมตร ไมกวางใหญ แตก็

พออยูกับลูกสาว ดีกวาเชาบานอยู  เพราะเปนของตัวเอง 

ปาผอนเดือนละ 2,600 บาท ยังพอไหว ลูกสาวทํางาน

แลวก็ชวยผอนดวย

ปาวิไลลักษณ  สุขสําเภา  อายุ 62 ป อาชีพ

รับจาง อาศัยอยูกับหลานสาวที่ทํางานแลว บอกวา  

เม� อกอนตอนที่ยังอยูที่ชุมชนริมทางรถไฟหัวหิน  ไมมี

ทะเบียนบาน  ตองอาศัยเขาช� อใชทะเบียนบานของคน

อ� น  พอเวลาจําเปนตองใชทะเบียนบาน  เชน  หลาน

สมัครเรียน  สมัครทํางาน  ก็ตองไปรอวาเจาของบาน

จะวางเม� อไหร  เพราะบางทีเจาของเขาไปทํางานหรือ

ไปธุระขางนอกก็ตองรอนาน

“เม� อกอนก็ไมคิดวาจะมีบานเปนของตัวเอง

เพราะคนจนๆ จะเอาเงินที่ ไหนไปซื้อบาน  ที่หัวหิน

ราคาหลายลาน  แถวน้ีก็มีแตบานฝร่ัง หลังใหญๆ  ท้ังน้ัน 

พอบานเสร็จ  ไดทะเบียนบาน  ปารองไหดีใจ  เพราะ

มีบานและทะเบียนบานเปนของตัวเองแลว ไมตองไป

อาศัยคนอ� นอีก”  

   

 ทางรถไฟรางคูยกระดับหนาสถานีหัวหิน ปจจุบัน

กําลังสราง (ภาพ : การรถไฟแหงประเทศไทย )

 ลุงประสิทธิ์  หัวเรี่ยวหัวแรงสรางบานมั่นคง

หากใครเคยไปเยี่ยมเยียนพี่นองชาวบานมั่นคง

หินเหล็กไฟ  หมู 14  อําเภอหัวหิน  จะเห็นวานับจาก

ปากทางเขาหมูบาน (แยกจากทางหลวงหมายเลข 

3218 หางจากทะเลหัวหินราว 10 กิโลเมตร) ระยะทาง

ประมาณ 2 กิโลเมตร รายลอมไปดวยรีสอรท บานพัก

ตากอากาศ รมร� นดวยแมกไม สระวายน้ํา และ

หมูบานใหญ เปนบานเดี่ยวขนาด 100 ตารางวา  

ราคาไมตํ่ากวาหลังละ 4-5 ลานบาท ซ่ึงมีแตคนมีฐานะ  

และชาวตางชาติเขาอยูอาศัย  

ใครจะไปคิดวา...ที่นี่ก็มี ‘บานของคนจน’ บาน

ม่ันคงหินเหล็กไฟ ต้ังอยูอยางสงาผาเผย แมหลังไมใหญโต  

แตก็ดูสวยงาม น�าอยูอาศัย  

“ถาไมมีสหกรณ  พวกเราก็ไมมีบาน”  

‘พี่แพรว’ สุรภา นิลเพ็ชร เอยประโยคขางตน

ขึ้นมา...จริงดั่งเธอวา เพราะนอกจากสถาบันพัฒนา

 ‘บานมั่นคง’ แรงหนุนจากภาคีเครือขายและพลังของคนจน  

องคกรชุมชน (องคการมหาชน) หรือ ‘พอช.’  กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) 

จะมีหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหชาวชุมชนผูมีรายไดนอย

ท่ัวประเทศลุกข้ึนมาแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยของตัวเอง

แลว กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กม็ีบทบาทที่สําคัญไมนอยเชนกัน  โดยเฉพาะสหกรณ

จังหวัด เพราะเปนหน�วยงานในทองถิ่นที่อยูใกลชิด

ประชาชน

เพราะเม� อชาวบาน คนธรรมดาๆ อยากจะซื้อ

บานสักหลัง หากไมมีรายได ไมมีเงินเดือนประจํา  ไมมี

หลักทรัพยค้ําประกัน ก็เปนเร� องยากที่จะไปขอกูเงิน

จากธนาคารที่ไหนเพ� อซื้อหรือสรางบาน

ดังนั้นเม� อชาวบานมีปญหาความเดือดรอนเร� อง

ท่ีอยูอาศัยจึงตองรวมกลุมกันจัดทําโครงการ ‘บานม่ันคง’ 

ที่ พอช.สนับสนุน นับตั้งแตกระบวนการรวมกลุมแกไข

ปญหา การสนับสนุนสินเช� อเพ� อนําเงินไปซื้อที่ดินหรือ

สรางบาน การบริหารจัดการโครงการ ฯลฯ 

ขณะเดียวกัน ชาวบานจะตองรวมกันจัดตั้งกลุม

ออมทรัพยเพ� อระดมคน ระดมทุน และจดทะเบียนเปน

สหกรณเพ� อใหมีสถานะเปนนิติบุคคล  เพ� อทํานิติกรรม

ตางๆ และบริหารโครงการ เชน การเสนอแผนงาน

และงบประมาณ  เพ� อขอใชสินเช� อจาก พอช.  การซ้ือท่ีดิน

และกอสรางบาน  ฯลฯ

กรณีชาวบานที่เดือดรอนเร� องที่อยูอาศัยในเขต

เทศบาลเมืองหัวหิน  พวกเขาไดรวมตัวกันจัดตั้งกลุม

ออมทรัพยตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2561 เพ� อออมเงิน

อยางนอยครอบครัวละ 300 บาทตอเดือน และเตรียม

พรอมที่จะจดทะเบียนจัดตั้งเปนสหกรณเคหสถาน   

โดยสํานักงานสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ไดใหการสนับสนุน สงเสริม ใหความรูต้ังแตความเขาใจ

เร� องสหกรณ อุดมการณ วิธีการ ระเบียบ สิทธิและ

หนาที่ของสมาชิก การจัดทําบัญชี การจัดประชุม ฯลฯ 

ใชเวลาเกือบ 1 ป จนชาวบานสามารถจัดตั้ง ‘สหกรณ

บานม่ันคงหินเหล็กไฟ จํากัด’ ไดในเดือนธันวาคม 2562  

และใชสหกรณนี้เปนเคร� องมือในการบริหารจัดการ

โครงการ จนสามารถกอสรางบานมั่นคงไดแลวเสร็จ

ทั้ง 70 หลัง

อยางไรก็ตาม นอกจากสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ

จะมีบทบาทดังกลาวแลว  ยังมีหน�วยงานในทองถิ่นที่

รวมสนับสนุนชาวบาน  โดยมีกลไกที่สําคัญ  คือ ‘คณะ

กรรมการเมือง’ ซึ่งประกอบดวย อบต.หินเหล็กไฟ  

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)  

การประปา การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานท่ีดินจังหวัด  

กํานันผูใหญบานในตําบล  สหกรณบานม่ันคงหินเหล็กไฟฯ  

พอช. และสํานักงานสหกรณจังหวัด ที่ชวยหนุนเสริม

ใหคนจนเมืองหัวหินไดมีบานเปนของตัวเอง

พลังของคนจน

ในชวงตนป 2563 โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก  

หัวหินกลายเปนเมืองปด  ชายหาดเงียบสนิท  สงผล

กระทบกับชาวหินเหล็กไฟที่เตรียมจะขึ้นโครงการบาน

มั่นคงเชนกัน  เพราะหลายครอบครัวตางตกงาน  โดย

เฉพาะคนที่มีอาชีพนวดแผนโบราณ  

บาหยัน บุญมา รองประธานสหกรณฯ บอกวา 

ชวงโควิดลําบากกันมาก จึงคิดหาอาชีพเสริมมาทํา 

พอดีมีคนรูจักอยูที ่ประจวบฯ เลี้ยงปลานิลในบอ จึง

ลงหุนกัน ไปซื้อปลามาขาย เอามาทําปลานิลแดดเดียว 

และขายเปนปลาสด ขนาด 3 ตัวโลฯ ราคาโลฯ 

ละ 30 บาท ไดปลาแลวก็เอามาชวยกันทํา ครั้งหนึ่ง

ประมาณ 10 คน ขายทางออนไลนและขายให

ชาวบานกันเอง ไดกําไรครั้งละ 2,000 บาทก็เอามา

แบงกันเปนคาแรง  เหลือก็เอามาทํากับขาวกิน  ชวย

ประหยัดเงินไดเยอะ

“ทําไดประมาณ 2 เดือน ปลาเริ่มเหลือนอย  

อีกทั้งเจาของจะขายแบบเหมายกบอ  ตองใชเงินเยอะ  

พวกเราไมมีทุน จึงเลิกทํา ตอนนี้บานเสร็จแลว จะตอง

ทําใหสหกรณเขมแข็ง มีรายได จึงมีแผนจะทําตูน้ําด� ม  

เพราะชาวบานตองซื้อน้ํากินทุกวัน และจะทํารานคา

สหกรณ  คือมีขาวของจําเปนตางๆ ขาย  พวกขาวสาร  

น้ํามัน น้ําปลา นม แตเราจะไมซื้อของมาสต็อก ใคร

อยากจะไดอะไรก็ใหมาลงช� อ สหกรณก็จะสั่งมาขาย 

จะไดไมตองลงทุนสต็อกของ กําไรก็จะเขาสหกรณ  

สิ้นปก็ปนผลใหสมาชิก” บาหยันบอกถึงแผนงานตอไป  

นอกจากนี้ชาวชุมชนหินเหล็กไฟยังเตรียม

ความพรอมในการอยูอาศัยรวมกันทั้ง 70 ครอบครัว  

ประมาณ  300 คน เชน มีกฎกติกาของชุมชน ชวยกัน

ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ฯลฯ มีระบบกลุมยอย

ในการบริหารจัดการชุมชน  โดยแบงเปน 7 กลุมยอย  

เพ� อชวยเหลือดูแลกันไดทั่วถึง และมีตัวแทนแตละ

กลุมเขาไปเปนกรรมการเพ� อบริหารสหกรณ 

นี่คือตัวอยางพลังของคนจน  จากชาวชุมชน

ริมทางรถไฟที่เคยถูกตราหนาวาเปนผูบุกรุก ทําให

เมืองเกิดชุมชนแออัด สรางแหลงเส� อมโทรม...วันนี้

พวกเขาชวยกันสรางบานแปลงเมือง โดยมีหน�วยงาน

ภาคีชวยหนุนเสริม ทําใหพวกเขามีที่อยูอาศัยใหม

ท่ีม่ันคง แมจะไมใหญโตโออา แตพวกเขาก็ภาคภูมิใจ !!

ซื้อปลามาขายชวงโควิด

'พ่ีแพรว' ประธานสหกรณบานม่ันคงหินเหล็กไฟ 

จํากัด  กับบานคนจนราคาไมเกิน 3 แสนบาท
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘สองล้อ’ ส่ง 2 นักปั่นไปฝึกอบรมที่เกาหลีใต้  

กรุงเทพฯ • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้

รับหนังสือเชิญจากศูนย์ฝึกจักรยานโลก ประเทศเกาหลีใต้ หรือ 

World Cycling Center Korea (WCC-Korea) ให้ส่งนักกีฬา

ประเภทถนน 1 คน ในรุ่นเยาวชนหญิง หรือรุ่นอายุไม่เกิน 23 

ปีหญิง ไปเข้าร่วมโครงการอบรมนักกีฬาจักรยานหญิงประเภท

ถนน “2022 WCC - Korea Road Training Camp for Female 

Riders” ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม ที่

ประเทศเกาหลีใต้ และผู้ฝึกสอน 1 คน เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอน

ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีวิทยากรที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนจาก

สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) หรือจากศูนย์ฝึกจักรยานโลก 

(WCC) มาอบรมให้ โดยผู้ฝึกสอนที่สอบผ่านการอบรมในครั้ง

นี้ จะได้ใบรับรองการอบรมของ UCI ในระดับ 1 หรือระดับ 2 

ในการนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ จึงได้พิจารณาส่งนักกีฬา และผู้

ฝึกสอนไปเข้ารับการอบรมที่ประเทศเกาหลีใต้ ตามคำาเชิญดัง

กล่าว ประกอบด้วย “น้องน้ำา” น.ส.วรณัน นนทะแก้ว นักปั่น

สาวจากศูนย์ฝึกฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ลพบุรี ที่จะ

เข้ารับการอบรมในส่วนของนักกีฬาประเภทถนนหญิง และนาย

ชัยวัฒน์ หลักดี สังกัดศูนย์ฝึกฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ สุราษฎร์ธานี 

ซึ่งจะเข้ารับการอบรมในส่วนผู้ฝึกสอน โดยทั้ง 2 คนได้ออกเดิน

ทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งตนเอง

ก็ได้เดินทางมาส่งพร้อมกับให้ โอวาท และให้กำาลังใจแก่ทั้ง 2 

คน ก่อนออกเดินทาง” พลเอกเดชากล่าว  

ภัทรนันท์ชี้ชบาแก้วต้องเล่นตามแท็กติกเพื่อชิง

ฟิลิปปินส์ • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. 

(ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามซ้อมภายในริซัล เมโมเรียล 

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนพบกับ                   

เมียนมา ในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2022 รอบรองชนะ

เลิศ การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย เน้นการเข้าทำา

ประตูจังหวะสุดท้ายเป็นหลัก ก่อนการฝึกซ้อม ภัทรนันท์ อุปชัย 

กล่าวว่า “ความพร้อมของทีมในตอนนี้ หลังจากที่เราชนะเจ้า

ภาพทำาให้บรรยากาศในทีมดีมากค่ะ เรามีความพร้อมเต็มร้อย

ค่ะ ทุกคนกระหายในชัยชนะ เรามองว่าทีมชาติเมียนมาเป็น

ทีมที่แข็งอีกทีมนึง แต่จะไม่กดดันตัวเอง เราจะเล่นตามแท็กติก

ของโค้ชที่วางไว้ จะทำามันอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายเดียวกันของ

ทีมค่ะ สำาหรับตัวหนูไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะ อยากช่วยทีมให้

ได้มากที่สุด หากผลงานออกมายังไง ถ้าเต็มที่แล้วก็ถือว่าพอใจ

ค่ะ” สำาหรับเกมต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในศึกชิงแชมป์

อาเซียน 2022 ที่ผ่านเข้ารอบเป็นที่ 1 ของกลุ่ม จะลงแข่งรอบ

รองชนะเลิศพบกับเมียนมา ริซัล เมโมเรียล สเตเดียม ในวันที่ 

15 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย.  

 

 

 

ลอนดอน • ราฮีม สเตอลิง กลายเป็นนักเตะที่เซ็นสัญญากับ 

“สิงโตน้ำาเงินคราม” เชลซี เป็นคนแรกในยุคเจ้าของทีมคน

ใหม่ ท็อดด์ โบห์ลี พร้อมกับเป็นการสิ้นสุดยุคที่เขาประสบ

ความสำาเร็จตลอดช่วง 7 ปี กับแมนเชสเตอร์ ซิตี

ราฮีม สเตอลิง กองหน้าวัย 27 ปี เซ็นสัญญา 5 ปี

กับ  “สิงโตน้ำาเงินคราม”  เชลซี โดยรายงานระบุว่า ค่าตัวของ

เขาอยู่ที่ 50 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2,154 ล้านบาท

แถลงการณ์ของสโมสรเชลซีระบุว่า “ราฮีม สเตอลิง 

ดาวดังชาวอังกฤษย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี มาอยู่

กับเชลซี โดยเป็นการเซ็นสัญญา 5 ปี

ก่อนหน้าที่จะมีประกาศอย่างเป็น

ทางการ สเตอลิงที่ออกจากเมืองลิเวอร์พูลมา

ตั้งแต่อายุ 20 ปี ได้กล่าวคำาอำาลาเพื่อนร่วม

ทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี ไปเรียบร้อยแล้วผ่าน

สังคมออนไลน์

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเซ็น

สัญญาอย่างจริงจัง สเตอลิงซึ่งตอนนี้

อยู่กับทีมเชลซีที่กำาลังอยู่ในช่วงทัวร์

ปรีซีซั่นในสหรัฐอเมริกาได้หันไป

สนใจในสิ่งที่เขาหวังว่าจะบรรลุ

ภายใต้การคุมทีมของ โธมัส 

ทูเคิล ผู้จัดการทีมเชลซี

“เห็นได้ชัดว่ามา

จนถึงบัดนี้ผมประสบ

ความสำาเร็จมากมายใน

อาชีพการค้าแข้ง แต่ยัง

มีอีกมากมายที่ต้องทำา และ

ตอนนี้ผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทำา

สิ่งนั้นในสีเสื้อของเชลซีภายใต้การบริหารของโธมัส” 

สเตอลิงกล่าว

“ลอนดอนคือบ้านของผม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุก

สเตอลิงกลายเป็นผู้เล่นเชลซีคนแรกยุคเจ้าของใหม่

ราฮีม สเตอลิง ผู้เล่น

คนใหม่ของเชลซีในยุค

ของเจ้าของทีมคนใหม่ 

ระหว่างไปเยี่ยมชมสนาม

เบสบอลของ ด็อดเจอร์ส 

สเตเดียม ในลอสแอง

เจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา

วนัเขาพรรษาของทกุป ถอืเปนวนังดดืม่สรุาแหงชาต ิคนจาํนวน

มากถอืเปนโอกาสด ี เริม่ตนลด ละ เลกิ เครือ่งดืม่แอลกอฮอลชวงเขา

พรรษา การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล เปนปจจยัหนึง่ทีส่งผลกระทบตอ

ครอบครวั ทัง้กอใหเกดิความรนุแรงในบาน เสีย่งอบุตัเิหตบุนทองถนน 

สรางหนีส้นิในครวัเรอืน ดวยเหตนุี ้สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสราง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) ยงัเดนิหนาขบัเคลือ่นใหเกดิการ ลด ละ เลกิเหลา

อยางตอเนือ่งถงึปจจบุนัเปนเวลา 20 ป

ในปนี ้ สสส. รวมกบัสาํนกังานเครอืขายองคกรงดเหลา (สคล.) 

และภาคเีครอืขาย จดังานวนังดเหลาเขาพรรษา มหามงคล ชแูนวคดิ                        

“ซเูปอรแมพอ พอแลวเหลาเบยีร” สรางพลงัใจใหคนในครอบครวั ลด ละ 

เลกิ เหลา-บหุรี ่ เพือ่สงเสรมิสขุภาวะทีด่แีละสราง

ครอบครวัทีส่ขุสนัต

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุน

สนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ สสส. กลาววา งด

เหลาเขาพรรษาเปนหมุดหมายประจําปของสังคม

ไทย การรณรงคเริม่ตัง้แตป 2546 จนวนันี ้สสส.

และภาคีทํางานไมหยุดนิ่ง คนที่เคยดื่มเมาหัวรา

นํา้ อนัตรายตอสขุภาพ ลดลงอยางชดัเจน รวมถงึ

เยาวชนดื่มนอยลง สองทศวรรษที่ผานมาประสบ

ความสําเร็จในการรณรงคงด

เหลาเขาพรรษา จากการสํารวจ 

สคล. ป 2564 พบคนปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการดื่มชวงเขาพรรษา

กวา 6.6ลานคน ในจํานวนนี้งด

เหลาไดตลอดพรรษาและตัง้ใจงด

ตอไปจนออกพรรษา 2.7ลานคน 

งดเปนบางชวง ไมครบพรรษา 1.4 

ลานคน ไมงดแตลดการดืม่ลง 2.4 

ลานคน ทัง้หมดนีท้าํใหงานยงัไมจบ

“ชวงเขาพรรษาปนี ้สสส. ชวนทกุภาคสวนรวมพลงัภายใตแนวคดิ 

งดเหลาเขาพรรษา มหามงคล “ซเูปอรแมพอ พอแลวเหลาเบยีร” เนนให

ครอบครวัเปนหลกัสาํคญัฉดุรัง้ กระตกุใหหยดุดืม่เหลาเบยีร เพือ่สรางสขุ

ใหสงัคม ตนเอง ครอบครวั มเีปาหมายใหพอ แม ผูปกครอง ทาํหนาที่

เสมอืนฮีโรในใจลกู เปนตวัอยางของการหางไกลแอลกอฮอล เปลีย่นจาก

ดืม่เหลามาอยูกบัลกู และทาํใหเหน็พษิภยัของเหลานอกจากกอมะเรง็ตบั 

ยงัเสีย่งมะเรง็กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร และเตานม การรณรงคลง

ลกึระดบัพืน้ที่ใน 1,048 ชมุชน รวม 158 อาํเภอทัว่ประเทศ ตัง้เปาขยาย

ไป 500 อาํเภอ ผานโครงการพฒันาคนหวัใจหนิ หวัใจเหลก็ หวัใจเพชร ให

คนในชมุชนรวมปรบัแนวคดิ พฤตกิรรม พึง่ตนเองได และสงเสรมิใหสถาน

ศกึษารวมเปนกาํลงัหลกัขบัเคลือ่นใหคนในครอบครวังดดืม่เหลาตลอดเขา

พรรษา” ดร.สปุรดีา กลาว

หากครอบครวัในชมุชนตางๆ งดเหลาเขาพรรษา ได จะเพิม่ความ

สขุใหตนเองและสงัคม ปนีน้ายอาํเภอจะมบีทบาทสาํคญัสรางแรงจงูใจเลกิ

เหลา นายบญุลอื ธรรมธรานรุกัษ ผูอาํนวยการสาํนกับรหิารการปกครอง

ทองที ่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กลาววา กระทรวงมหาดไทย

รวมกบักระทรวงสาธารณสขุ เชญิชวนนายอาํเภอทัง้ 878 อาํเภอ จดั

กจิกรรม “นายอาํเภอชวนชาวบานงดเหลาเขาพรรษา” ผานกลไกคณะ

กรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอาํเภอ (พชอ.) และเครอืขายงดเหลา

ในพืน้ที ่โดยเชญิชวนประชาชนแสดงเจตนารมณงดดืม่แอลกอฮอล และ

ลงทะเบยีนออนไลนเขารวมโครงการนี้

“เราชแูนวทาง 4 ช. ไดแก ชวน ภาคเีครอืขาย ขาราชการ พนกังาน 

ลกูจางของรฐั ผูนาํทองที ่ทองถิน่ และชาวบานรวมกจิกรรมงดเหลา เขา

พรรษา ชวยสนบัสนนุรณรงค ขบัเคลือ่นงดเหลาเขา

พรรษาผานภาคีเวทีประชุมหมูบาน และเครือขาย

บาน วดั โรงเรยีน เชยีรใหกาํลงัใจและชวนประชาชน

งดเหลาเขาพรรษา และเปนกาํลงัสาํคญั ขบัเคลือ่น

กจิกรรมงดเหลาเขาพรรษา สดุทาย เชดิช ูยกยองชมุชน 

หมูบาน กลุมบคุคล หรอืบคุคล เปนตนแบบเปนการ

สรางแรงจงูใจใหคนเลกิเหลา” นายบญุลอื กลาว

ปจจบุนัมคีรอบครวัเปนสมาชกิเลกิเหลาเบยีรเปน

ซเูปอรฮีโร กวา 5,000 ครอบครวัทัว่ประเทศ เคลด็ลบัให

พอแมปฏเิสธนํา้เมา เนนการใชภาษารกัในครอบครวัสราง

แรงจงูใจใหคนในบานลด ละ เลกิ โดยใหทกุบานใชคาํพดู 

“3 เพิม่ 1 เลีย่ง” ประกอบดวย 1.เพิม่แสดงความรูสกึ เชน 

กงัวล เปนหวง เสยีใจ ไมสบายใจ ดีใจ เปนกาํลงัใจ ใหผู

ดืม่รบัรูความหวงัด ี2.เพิม่เวลาฟงและสะทอนคนืสิง่ที่ได

ยนิ จะทาํใหผูดืม่สบายใจและเปดใจ 3.เพิม่การสมัผสักอด 

และกจิกรรมในครอบครวั 4.เลีย่งคาํพดูทาํใหนกัดืม่ไมสบ

ายใจ เชน ไมมวีนัทาํสาํเรจ็ ขอใหดืม่ไปจนตาย จะเลอืก

เหลาหรอืจะเลอืกฉนั

ประสบการณความสําเร็จของครอบครัว

ตวัอยางทีร่วมโครงการ วาทีร่อยตรนีพิล แสงศรธีปู คณุพอและครโูรงเรยีน

บานคลองไทร จ.นครสวรรค กลาววา เริม่ตนเขาโครงการงดเหลาเขา

พรรษา ป 2553 โรงเรยีนของลกูสาวรณรงค เชญิชวนใหผูปกครองรูจกั

โทษเหลาเบยีร ทัง้ยงัรวมโครงการโพธสิตัวนอยลกูขอพอแมเลกิเหลา กบั 

สคล.และ สสส. ตัง้แตป 2555 ซึง่มีโอกาสรณรงคงดเหลาเขาพรรษาใน

โรงเรยีนและชมุชน ตนจดัสนิใจเลกิเหลาตลอดชวีติเพือ่เปนตวัอยางใหครู 

พอแม ผูปกครองทีด่ืม่ รวมถงึบอกเลาประสบการณผลเสยีจากการดืม่ให

เยาวชน ผลกระทบตางๆ โครงการนีเ้ราสงเสรมิใหเดก็เขยีนจดหมายถงึพอ

แมใหเลกิดืม่ เปนพอแมตวัอยางทีล่กูภาคภมูใิจ สรางครอบครวัทีม่คีวามสขุ

สวนสมพงษ สมควร ศนูยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงนาน กลาว

วา รวมขบัเคลือ่นโครงการปลกูพลงับวกเพือ่สรางจติสาํนกึภมูคิุมกนัลด

ปจจยัเสีย่ง (เหลา บหุรี)่ สาํหรบัเดก็ปฐมวยั ระดบัจงัหวดั ซึง่ไดผลสาํเรจ็ 

ปนีร้วมรณรงค“ซเูปอรแมพอ พอแลวเหลาเบยีร” จะจงูใจใหพอแมในพืน้ที่

ลด ละ เลกิเหลา เพือ่ลกู ตนเคยดืม่ วนันีเ้ลกิดืม่สาํเรจ็ มเีงนิเกบ็ไวใชจาย

ในครอบครวั ดแูลลกูเมยี สขุภาพรางกายกด็ขีึน้ และไดมเีวลาอยูกบัคนใน

ครอบครวัมากขึน้ ใคร เชญิชวนใหผูทีย่งัดืม่หรอืมคีวามคดิจะเลกิดืม่ใช

โอกาสเขาพรรษาปนีเ้ริม่เลย

ครอบครวัทีต่องการลด ละ เลกิเหลา หรอืผูไดรบัผลกระทบจาก

การดื่มสามารถติดตอสายดวนเลิกเหลา 1413 และชองทางออนไลน 

www.1413.in.th และ ID LINE: 1413helpline บรกิารทกุวนัวนัจนัทร-

อาทติย ไมเวนวนัหยดุนกัขตัฤกษ เวลา 08.00-20.00 น. ปนีเ้พิม่คูสาย เพิม่

นกัจติวทิยาใหคาํแนะนาํเชือ่มใหคนทีอ่ยากเลกิดืม่เริม่เขาสูกระบวนการ

บาํบดัรบัการรกัษาดวยวธิเีหมาะสม

เขาพรรษาปน้ีปลุก‘ซูเปอรแมพอ พอแลวเหลาเบียร’

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท

เยาวขนชวนพอแมลด ละ เลิก น้ําเมา ชวงเขาพรรษา

สสส.รวมกับภาคีรณรงคงดเหลาเขาพรรษามหามงคล

กรุงเทพฯ • การท่าเรือ เอฟซี เดินทางสู่จังหวัดสงขลาเป็นที่

เรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนลงเล่นในศึก

อุ่นเครื่องปรีซีซั่น 4 เส้า ล่องใต้คัพ 2022 ระหว่างวันที่ 15-17 

กรกฎาคม 2565

สก็อตต์ คูเปอร์ กุนซือสิงห์เจ้าท่า นำาผู้เล่นทั้ง 27 ราย เดิน

ทางไปลุยศึกอุ่นเครื่องในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่

ฤดูกาล 2022-23 ในอีก 1 เดือนข้างหน้า ขณะที่ “มาดามแป้ง” 

นวลพรรณ ล่ำาซำา ในฐานะประธานสโมสร กล่าวว่า

“ก่อนอื่นแป้งต้องขอบคุณทาง สงขลา ที่เชิญทีมการท่าเรือ

เดินทางไปอุ่นเครื่องนี้ เราขนผู้เล่นชุดใหญ่ไปทั้งหมด เพราะเชื่อว่า

แฟนๆ ที่นั่นรอเจอเราอยู่ และแป้งมองว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้

ลองทีม เพราะปีนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งในส่วนของ

เฮดโค้ช และนักเตะใหม่ที่ดึงเข้ามา ดังนั้นใน 2 เกมที่เรามีโอกาส

ลงเล่น เราจะได้เห็นว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนแล้ว รวมถึงในแง่

การปรับตัว ระหว่างนักเตะเก่าและนักเตะใหม่ที่จะลงเล่นร่วมกัน

ครั้งแรก”

“เราอยากให้ โค้ชสก็อตต์ (คูเปอร์) ได้ใช้ โอกาสนี้ลอง

ทีมเต็มที่ ทั้งระบบการเล่น และแท็กติกต่างๆ รวมถึงการเปิด

โอกาสให้นักเตะได้ลงเล่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองและความฟิต คงเป็น 

2 เกมที่แฟนบอลจะได้เห็นอะไรหลายๆ อย่าง หวังว่าแฟนบอล

ที่สงขลาและแฟนท่าเรือจะสนุกไปกับปรีซีซั่นนี้” มาดามแป้ง                                                                  

ปิดท้าย

สำาหรับการท่าเรือ เอฟซี จะพบกับ สงขลา เอฟซี (เจ้าภาพ) 

ในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่น 4 เส้า ล่องใต้คัพ 2022 วันที่ 15 

กรกฎาคมนี้ เวลา 19.30 น. ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ ส่วนอีกคู่ 

ชลบุรี เอฟซี พบกับ โปลิศ เทโร เอฟซี โดยผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ

ชิงชนะเลิศ และผู้แพ้จะลงเล่นนัดชิงชนะเลิศ อันดับ 3 วันที่ 17 

กรกฎาคม 2565.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาบอค

เซียแห่งชาติ ราชมังคลากีฬาสถาน พลตรีโอสถ ภาวิไล เลขาธิการ

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ 

พิมงา เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย 

พร้อมคณะผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ

กล่องกำาลังใจให้กับทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยก่อนไปสู้ศึกอาเซียน 

พาราเกมส์ 2022 ซึ่งจะมีขึ้นที่เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 30 

กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคมนี้

พลตรีโอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นอย่างยิ่งที่

ให้การสนับสนุนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา

ถึง 6 ปีแล้ว ซึ่งการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ เรา

มีความมุ่งมั่นและความพร้อมเต็มที่ โดยมีเป้าหมายคือการทวงคืนเจ้า

เหรียญทองกลับมาอีกครั้ง รวมถึงยังมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่ง

หน้าใหม่ได้สร้างผลงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เราสัญญาว่าจะทำา

ผลงานให้ออกมาดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ด้านเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านอาหาร

และการสื่อสารอย่างเป็นทางการแก่ทัพนักทีมชาติไทยมาต่อเนื่องเป็น

เวลา 6 ปี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำาลังใจในการ

สนับสนุนและผลักดันให้นักกีฬาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ซึ่งในปี 2022 

ได้สนับสนุนทั้งนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมา รวม

ถึงนักกีฬาคนพิการในอาเซียนพาราเกมส์ที่จะถึงนี้ โดยได้นำาศักยภาพ

ของกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่ ซีพีเอฟ, ซีพีออลล์ มาผนึกกำาลังให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

อาหารพร้อมรับประทานเมนูยอดนิยม อาทิ อกไก่นุ่มกระเทียมพริกไทย

ไขมันต่ำา, เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ, ไข่ต้มซีพี, โบโลน่า Meat Zero และผลไม้ 

ที่รสชาติอร่อย อุดมด้วยวิตามิน มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน รวม

ถึงกลุ่มทรูที่สนับสนุนซิมโรมมิ่งจากทรูมูฟ เอช ให้นักกีฬาได้ โทร.ออก 

รับสาย ส่งข้อความ และใช้ดาต้าโรมมิ่ง 5G ไม่อั้น และนวัตกรรมเพื่อ

สุขภาพในยุค 4.0 จากทรู เฮลท์ อย่างแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) 

เปรียบเสมือนหมอประจำาบ้านในมือถือ เตรียมให้บริการปรึกษาแพทย์

แบบออนไลน์ให้กองทัพนักกีฬาไทย โค้ช เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ได้

ใช้บริการปรึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดช่วงการแข่งขันอีกด้วย

สำาหรับอาเซียน พาราเกมส์ ครั้งที่ 11 จะมีการชิงชัยทั้งหมด 14 

ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ยิงธนู แบดมินตัน บอคเซีย ฟุตบอลคน

ตาบอด หมากรุก โกลบอล ยูโด ยกน้ำาหนัก ว่ายน้ำา เทเบิลเทนนิส วีล

แชร์เทนนิส วอลเลย์บอลนั่ง และวีลแชร์บาสเกตบอล มีนักกีฬาคนพิการ

เข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า 1,500 คน จาก 11 ประเทศในอาเซียน. 

‘สิงห์เจ้าท่า’ยกทัพลุย4เส้าล่องใต้คัพ

หวังได้ทดสอบนักเตะก่อนเปิดฤดูกาล

‘ซีพี’ส่งกำ�ลังใจให้นักกีฬ�คนพิก�ร

ล่�เหรียญอ�เซียนพ�ร�เกมส์2022

อย่างเริ่มต้น และตอนนี้มันน่าทึ่งมากที่ผมจะได้เล่นต่อหน้า

เพื่อนๆ และครอบครัวสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าที่สแตม         

ฟอร์ดบริดจ์”

สเตอลิงติดทีมชาติอังกฤษมาแล้ว 77 ครั้ง เขา

คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งหมด 4 สมัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก

ชัยชนะในรายการเมเจอร์ทั้งหมด 9 รายการที่เขาได้ นับ

ตั้งแต่ย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่แมนเชสเตอร์ ซิตี ในปี 2015

เขานับเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำาคัญของเรือ

ใบสีฟ้าในยุคแรกๆ ของการเข้ามาคุมทีม

ของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา โดยสเตอลิงลง

เล่นให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี ทั้งหมด 

337 แมตช์ ยิงไป 131 ประตู

อย่างไรก็ตาม ตำาแหน่ง 11 

ตัวจริงของเขาในทีมซิตีเริ่มสั่น

คลอนหลังจากเรือใบสีฟ้าเซ็น

สัญญาเป็นสถิติพรีเมียร์ลีก 100 

ล้านปอนด์ คว้า แจ๊ก กรีลิช 

เข้ามาร่วมทีม บวกกับการขึ้นมา

ของ ฟิล โฟเดน ที่ขึ้นมาจากอคา

เดมีของสโมสร.

สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวของ “ค้างคาวไฟ” สโมสรสุโขทัย เอฟ

ซี เพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกไทยลีก 1 ในฤดูกาล 2022/2023 ที่จะเปิด

ฉากการแข่งขันในเดือนสิงหาคม 2565 นี้

เดนนิส อมาโต เฮดโค้ชค้างคาวไฟ ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียม

ทีม ที่ล่าสุดได้นำาทัพค้างคาวไฟเก็บตัวปรีซีซั่นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนัก

เตะร่วมแคมป์กันพร้อมเพรียงว่า เป็นที่พอใจทั้งเรื่องสถานที่ที่มีความ

พร้อมและนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวสร้างสายสัมพันธ์ และละลาย

พฤติกรรมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนผลเกมอุ่นเครื่องที่

เกิดขึ้น พบว่าในรายละเอียดการเล่นนั้นยังต้องปรับจูนกันพอสมควร 

เชื่อว่าเวลาที่เหลืออีก 1 เดือน จะเพียงพอให้ทีมพร้อมเต็มร้อย

เดนนิสกล่าวถึงนักเตะหน้าใหม่ที่เฟ้นร่วมทีมกว่า 12 คน ว่า 

ต้องขอบคุณที่นักเตะให้ความสนใจเข้าร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่ง

ของทีม เพราะสุโขทัย เอฟซี ไม่ใช่ทีมใหญ่ หรือเป็นทีมที่มีเงินมาก 

แต่นักเตะยินดีที่จะมาร่วมเป็นครอบครัว เพื่อสร้างความสำาเร็จใน

ฤดูกาลที่จะถึงนี้ ไปด้วยกัน

“ผมและผู้บริหารทีมพร้อมจะสร้างทีมค้างคาวไฟให้แฟน

บอลได้ยืดอกและภาคภูมิใจว่า ทีมเล็กๆ อย่างเรามีศักยภาพที่ไม่

น้อยหน้าทีมไหน อีกทั้งจะทำาผลงานให้ดี ไม่มีคำาว่าลุ้นหนีตกชั้นใน

ช่วงปลายฤดูกาลอีกแล้ว” เดนนิสกล่าว.

‘เดนนิส’พอใจ‘ค้างคาวไฟ’เข้าแคมป์เร่งฟิต

เดนนิส อมาโต เฮดโค้ช “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี 
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ปดสมัครปนจักรยานขาไถนักซิ่งรุนจิ๋ว

กระแสตอบรับดีอยางลนหลาม! กับกิจกรรม Super 

Balance Thailand 2022 ที่มีผู ใหญใจดีอยาง SCB, AOT 

เปนโต โผใหญในการจัดกิจกรรมแขงขันปนจักรยานขาไถ

ของนักซิ่งรุนจิ๋ว 

อายุตั้งแต 1.8-5 

ป ที่ลาสุดไดรับ

ความสนใจเกิน

คาดปดรับสมัคร

ไปแลว หลังเปด

รับสมัครเพียงไม

กี่วัน โดยงานนี้

จัด 2 วัน คือ วัน

เสารที่ 23 และ

วันอาทิตยที่ 24 

กรกฎาคม ตั้งแตเวลา 7 โมงเชาเปนตนไป ณ สนามลูปน

จักรยานเจริญสุขมงคลจิต ผูสนใจแมไมไดไปรวมงานสามารถ

ไปติดตามกันไดที่ https://www.facebook.com/hhblbikelane/

posts/1510466059135155/  

รร.นานาชาติเซนตสตีเฟนส เขาใหญ จัดแคมป

โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส เขาใหญ เปดรับ

สมัครแคมป English & Adventure Camp 2022 วันที่ 9-22 

ตุลาคม 2565 ซึ่งเปนแคมปที่เต็มเร็วที่สุดในประเทศไทย โดย

เปดรับนองๆ อายุ 6-15 ป กิจกรรมภายในแคมปจะมีทั้งการ

สอนภาษาอังกฤษ 

ทักษะการใชชีวิต 

ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ

ตนเอง นอกจาก

นี้เด็กๆ ยังจะได

เ รี ยนรู เ กี่ ย วกั บ

การทํางานเปนทีม 

และไดทํ าความ

รู้จักกับเพื่อนใหม่

จากโรงเรียนตางๆ 

ราคา 28,500 บาท/2 สัปดาห สมัครและชําระเงินกอนสิ้น

เดือนสิงหาคม 2565 รับสวนลด 500 บาท กรอกใบสมัคร

ไดที่ https://bit.ly/3OTwxow Tel: 0-2513-0270-1 ตอ 244 

Email: gee.t@sis.edu Line@: @st.stephen-camp Facebook: 

https://www.facebook.com/khaoyaicamp.sis หรือ https://

www.ststephen.ac.th.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

พราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’ คือโครงการ

ท่ีเอพี ไทยแลนด บริษัทอสังหาริมทรัพยช้ัน

นําของประเทศ ไดมอบพลังและโอกาสการ

เรียนรูท่ีไมส้ินสุดใหกับบัณฑิตและเยาวชนผูพิการ

จาก 21 มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ เตรียมพรอมเขา

สูโลกการทํางานจริง โดยจับมือ 4 พันธมิตรหลัก 

สงเสริมการเรียนรูใหผูพิการมีชีวิตดีๆ ท่ีเลือกเองได 

ผาน 2 กิจกรรม “AP-SEAC presents Creative Talk 

Conference 2022” และ “IW-Inclusive Workplace”

วิทการ จันทวิมล รองกรรมการผูอํานวยการ

สายงานกลยุทธองคกรและการสรางสรรค บริษัท เอ

พี ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) กลาววา การศึกษาเปน

ปจจัยสําคัญท่ีสุดทางสังคมท่ีสะทอนคุณภาพชีวิต

และสุขภาวะของประชาชนในประเทศ ซ่ึง เอพี ไทย

แลนด ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพคน

ทุกคนมาอยางตอเน� อง โดยในปน้ีเราไดตอยอดการ

พัฒนาศักยภาพคนไปสูเยาวชนและบัณฑิตผูพิการ 

ภายใต โครงการ ‘เพราะฉันคือ...ฉัน #IamPower’ 

ใน 2 กิจกรรมใหญ ไดแก IW-Inclusive Workplace ปท่ี 2 เพ� อเตรียม

พรอมเพ� อกาวสูโลกการทํางาน โดยมีบัณฑิตและเยาวชนผูพิการจาก 

21 มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศเขารวม ดวยหลักสูตรพิเศษเสริมสราง

ทักษะความรูกอนเขาสูตลาดงานจริง กับงานสัมมนาคร้ังใหญอยาง 

AP-SEAC presents Creative Talk Conference 2022 (CTC 2022) 

ท่ีจัดข้ึนเม� อวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2565 ไดมอบโอกาสแกเยาวชนผู

พิการเขารวมกวา 240 ทาน จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ท้ังใน

รูปแบบ On Ground และ Online

การจัดงานคร้ังน้ีมีการดีไซนพ้ืนท่ีเปนพิเศษในรูปแบบ Universal 

Access เปนคร้ังแรกของประเทศ เพ� อรองรับผูพิการไดอยางครอบคลุม

ท่ีสุด ท้ังผูพิการทางสายตา ผูพิการทางการเคล� อนไหว และการไดยิน 

ใหสามารถรวมงาน รับองคความรูไดอยางสะดวก อาทิ การพิมพอักษร

เบรลลในบัตรเขารวมงาน มีชองลงทะเบียนท่ีมีความกวางเปนพิเศษ

รองรับผูพิการท่ีน่ังวีลแชร ตลอดจนมีลามภาษามือบนเวที เพ� อใหเขาใจ

ในส่ิงท่ีวิทยากรบรรยาย เขาถึงองคความรูและทักษะแหงอนาคตท่ีนํา

ไปใชไดจริงเชนเดียวกันกับผูรวมงานทานอ� น ใหพรอมรับโอกาสดีๆ ท่ี

‘เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower’

เปดโลกนองพิการสรางทักษะชีวิต

กําลังจะเขามา

 “เราหวังวางาน AP-SEAC 

presents Creative Talk Confer-

ence 2022 ในปน้ีจะเปนจุดเร่ิม

ตนท่ีดีในการเปดกวางทางความรู

ใหกับนองๆ เยาวชนและบัณฑิตผู

พิการ รวมถึงยังเปนการเซตมาตรฐานใหมใหกับการจัดงานสัมมนาตอ

ไปของประเทศ เพ� อมอบโอกาสท่ีใหกับทุกคนในสังคมในการเขาถึงองค

ความรูใหมๆ ” นายวิทการกลาว

วิทการกลาวเพ่ิมเติมวา ไดพูดคุยกับนองๆ ผูพิการหลายคนท่ีเดิน

ทางมาจากตางจังหวัด อาทิ เชียงใหม พบวานองๆ มีความความต้ังใจ

อยางเปยมลนท่ีจะเก็บเก่ียวความรูตางๆ นอกจากน้ียังมีอีกหลายๆ คน

ท่ีต้ังใจมาฟงประสบการณและไอเดียจากวิทยากร เพ� อเขาถึงเทรนด

ตางๆ และสานฝนอาชีพในอนาคต ไมวาจะเปน YouTuber, Content 

Creator, Interior Design และนักสังคมสงเคราะห ซ่ึงเอพี ไทยแลนด 

มีความภูมิใจ และยินดีท่ีไดรวมสงตอพลังบวกไปถึงนองๆ ทุกคนให

มีกําลังใจทําตามความฝน โดยเฉพาะกับบัณฑิตและเยาวชนผูพิการ 

เราอยากใหทุกคนมองไปขางหนา ไมหยุดย้ังท่ีจะพัฒนาและเช� อใน

ศักยภาพตัวเอง

4 พันธมิตรท่ีจับมือกับเอพี ไทยแลนดน้ันก็คือ SEAC (ซีแอค) 

ผูนําดานการพัฒนาผูบริหาร บุคลากรและองคกร ท่ีมุงเสริมสรางการ

เรียนรูตลอดชีวิต, VULCAN COALITION (วัลแคนโคอะลิช่ัน) องคกร

ท่ีดําเนินธุรกิจเพ� อสังคมโดยมีภารกิจหลักในการสรางงานและรายได

ใหกับผูพิการ, CREATIVE TALK (บริษัท ครีเอทีฟทอลค จํากัด) ผูริเร่ิม

จัดงาน Creative Talk Conference ข้ึนในไทย และมูลนิธินวัตกรรม

ทางสังคม ซ่ึงเปนองคกรสําคัญท่ีสนับสนุนใหคนพิการมีอาชีพและ

ลดชองวางของการจางงาน รวมถึงอาสาสมัครกวา 200 คนท่ีทํางาน

อยางสุดพลัง

ดานนางสาวเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ หน่ึงในผูกอต้ังบริษัท วัล

แคนโคอะลิช่ัน จํากัด กลาววา ปกติการเขารวมอีเวนตตางๆ ของนอง

ผูพิการไมใชเร� องงาย ถาไมไดออกแบบใหผูพิการไดเขาถึง ตัวอยางเชน 

กลุมนองหูหนวก ถาไมมีลามภาษามือแปล เขาจะไมสามารถเขาใจใน

ส่ิงท่ีวิทยากรพูดเลย หรือจะเปนกลุมผูพิการทางสายตา ถาไมมีอาสา

สมัครท่ีมีความเขาใจในการพาเดิน อธิบายส่ิงตางๆ รวมถึงผูพิการ

ทางการเคล� อนไหวท่ีใชวีลแชร หากทางเดิน

แคบก็จะคอนขางลําบากในการไปยังจุดตางๆ ซ่ึง

งาน CTC 2022 น้ีมีการออกแบบรองรับการเขา

รวมงานของผูพิการทุกประเภท รวมถึงไดรวม

กิจกรรมในบูธตางๆ อยางของเอพี ไทยแลนด ท่ี

ผูพิการสามารถรวมกิจกรรมผานแอปพลิเคชัน

เพ� อทําเทสตวาตัวเขามีจุดแข็งในดานใด ซ่ึงแอป

พลิเคชันของเอพีรองรับระบบ accessible ของ

โทรศัพทมือถือ สามารถเปดประสบการณท่ีดีให

กับนองๆ ไดมีสวนรวมไดอยางเทาเทียม

หน่ึงในผูพิการทางการมองเห็น นางสาว

ธนัญชกร สันติพรธดา เลาถึงความรูสึกท่ีไดเขา

รวมงาน CTC 2022 น้ีวาประทับใจมาก เน� องจากมี Inclusive Design 

เขามา ทําใหตนเองและเพ� อนๆ สามารถเขารวมงานไดเต็มท่ี เปนการ

เปดโลกทัศนใหรับรูเทรนดวาจะเปนไปในทิศทางใด ทําใหมีไอเดียไป

ตอยอดใหกับตัวเอง งานน้ีถือเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีเพ� อใหเรากาวทันโลก

ในปจจุบันรวมถึงอนาคต ซ่ึงสัมผัสไดถึงความต้ังใจจริงของเอพีในการ   

เตรียมความพรอมเพ� อใหเรามีสวนรวมไดจริง

นายธาม บันลือธัญลักษณ ผูพิการออทิสติก กลาววา เปนคร้ัง

แรกท่ีมีโอกาสไดเขารวมงาน Conference ระดับประเทศ ทําใหไดเรียน

รูในส่ิงท่ีไมเคยรูมากอน คือ ทักษะชีวิต และเปดประสบการณท่ีไมมีใน

โรงเรียน ตองขอขอบคุณผูใหญใจดีทุกทาน ท้ังเอพี และบริษัทตางๆ

นางสาวกมลวรรณ กระถินทอง ผูพิการทางการเคล� อนไหว 

บอกเลาความรูสึกวา ผูพิการแตละคนมีตนทุนทางชีวิตไมเทากันแตมี

โอกาสในการเรียนรูไดเหมือนกัน อยางเชน งาน CTC 2022 คร้ังน้ีได

จุดประกายและกระตุนพลังบวกในตัวเองใหไมหยุดท่ีจะเรียนรู และ

พรอมท่ีจะกาวเดินตอไปอยางมีความสุข ท่ีผานมาตนเองเม� อจบการ

ศึกษาไดสมัครงานไปหลายแหง พอถึงข้ันตอนการไปสัมภาษณพบวา

เราน่ังวีลแชร บางแหงก็ปฏิเสธทันที โดยไมไดเปดโอกาสในการพูดคุย

ใดๆ อยางไรก็ตามปจจุบันองคกรใหญๆ  หลายแหงเปดกวางและรับผู

พิการเขาทํางาน ใหไดสานฝนทํางานท่ีเรารัก สําหรับตนเองมองวาใน

อนาคตนอกเหนือจากการทํางานท่ีตรงกับวิชาชีพแลว ยังอยากท่ีจะ

ทํางานดานสังคมเพ� อสรางประโยชนใหกับเพ� อนๆ ผูพิการดวยเชนกัน.

‘เ

นายประวิต เอราวรรณ 

เลขา ธิการคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) 

ในฐานะปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการ

คุรุสภา กลาววา จากการท่ีตน

ไดรับมอบหมายจากนางสาวตรี

นุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

ใหปฏิบัติหนาท่ีเลขาฯ คุรุสภาน้ัน 

ขณะน้ีตนไดดําเนินการปรับปรุง

และแก ไขปญหาตางๆ ของ

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เชน 

เร� องระบบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ เร� องระบบการรับรองใบ

ปริญญา เน� องจากท่ีผานมาตน

พบวากระบวนการในการดําเนิน

งานใชระยะเวลานาน และไม

สามารถควบคุมคุณภาพการ

ผลิตครูไดตรงจุด ดังน้ันคุรุสภา

จึงปรับปรุงแกไขใหการดําเนิน

การตางๆ สามารถขับเคล� อนได

อยางรวดเร็ว รวมถึงเร� องการ

ควบคุมคุณภาพการผลิตครูดวย 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยตองสามารถกา

รันตีไดวาสามารถผลิตครูท่ีมี

คุณภาพเขาสูระบบการศึกษา

นายประวิตกลาวตอวา 

นอกจากน้ีตนยังไดปรับปรุงใน

เร่ืองระบบจรรยาบรรณความ

เปนครู ท่ีจะตองทําใหเร็วข้ึน 

และเร� องใดท่ีมีความผิดชัดเจน

และมีผลการสืบสวนขอเท็จจริง

ของสวนราชการแลว คุรุสภาก็

จะใชผลการสืบสวนน้ันในการ

ดําเนินการพิจารณาโทษทันที 

จะไมมีการต้ังคณะกรรมการ

กรุงเทพฯ • สสวท.ปรับแนวทาง

พัฒนากําลังคนท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร โดยจะ

ตองสรรหาผูรับทุนดวยรูปแบบ

ตางๆ เพ� อคนหาผูท่ีสนใจเขาสู

วิชาชีพอยางแทจริง  โดยสาน

ตอกระจายนักวิทยท่ีไดรับทุนลง

สูภาคอุตสาหกรรม และทํางาน

รวมกับเอกชน เพ� อเปดทางการ

ไดรับทุนจากเอกชนเพ� อตอยอด

งานวิจัย

รายงานขาวจากสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.) เปดเผย

แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (พ.ศ.

2566-2570) ของ สสวท. วา 

เนนสรางกําลังคนที่มีคุณภาพ

เพ� อเปนพลังแหงอนาคต โดย

ดําเนินการครบทุกดานทั้งการ

พัฒนาหลักสูตร ส� อ เคร� องมือ

วัด และประเมินผลการเรียนรู 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ� อการเรียน

รู พัฒนาสมรรถนะของผูเรียน 

พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาความ

เปนเลิศขององคกร ภายใตการ

เปนองคกรที่เนนการใชดิจิทัล

และนวัตกรรมในการขับเคล� อน

การวิจัย พัฒนาการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี เพ� อพัฒนาและ

ยกระดับทรัพยากรมนุษย ใหมี

สมรรถนะที่สอดคลองและเทา

ทันพัฒนาการของโลก

ผลงานเดนในการพัฒนา                                   

และสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิต 

ศาสตร และเทคโนโลยี เพ� อเปน

กําลังในการพัฒนาประเทศดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ของ สสวท. ในชวงท่ี

ผานมา คือ สสวท.ไดขยายฐาน

การทํางานของนักวิทยทุนรัฐบาล

สูภาคอุตสาหกรรม พัฒนาการ

ทําวิจัยรวมกับภาคเอกชน เพ� อ

ตอบสนองการพัฒนาประเทศได

ตรงจุด ทําใหนักวิจัยไดรับการ

สนับสนุนในดานเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรท่ีเหมาะสมทันสมัย

จากภาคเอกชน สงผลใหเกิด

ขวัญกําลังใจท่ีจะสรางงานวิจัย 

ตอบแทนประเทศ

นอกจากน้ัน สสวท.ไดปลูก

ฝงใหนักเรียนทุนพัฒนาและสง

เสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน 

พสวท.) ทํากิจกรรมเพ� อสังคม 

วางระบบการพัฒนานักเรียน

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ต้ังแตระดับประถมศึกษาดวยการ

สงเสริม กระตุนความถนัด และ

ความเปนเลิศผานกิจกรรมในรูป

แบบออนไลน เนนใหนักเรียน

ไดตอยอดความรูและสรางองค

ความรูดวยตนเอง รวมท้ังอบรม

ครูศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ี

กระจายอยูท่ัวประเทศในรูปแบบ

ออนไลน ใหนํากระบวนการสง

เสริมและพัฒนาไปจัดกิจกรรม

แกนักเรียนโรงเรียนศูนยและ

โรงเรียนเครือขาย เพ� อขยายผล

แนวทางการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ไปสูนักเรียนท่ัวไป และตอยอดไป

ถึงการจัดสงผูแทนประเทศไทย

ไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยา 

ศาสตร โอลิมปกระหวางประเทศ 

ท่ีสามารถรองรับการคัดเลือก

ผูแทนประเทศไทย และการ

แขงขันโอลิมปกวิชาการระหวาง

ประเทศในรูปแบบออนไลนได

ทัดเทียมนานาชาติ

สสวท.มีแผนเช่ือมโยง

ตอไปยังปงบประมาณ พ.ศ.

2566 ซ่ึงจุดเนนคือ การใช

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู

เรียนเปนเคร� องมือในการพัฒนา

ผูมีความสามารถพิเศษ พัฒนา

ระบบการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สําหรับเยาวชนต้ังแตระดับ

ประถมศึกษา ปลูกฝงสมรรถนะ

การคิดข้ันสูง บูรณาการจัด

กิจกรรมออนไลนผานการปฏิบัติ

การทดลองจริงเปนรายบุคคล

ใหแกนักเรียน ใหทุนใหมแก

นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

290 ทุน ไดแก ทุน พสวท. 130 

ทุน   โครงการสงเสริมการผลิต

ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(ทุน สควค.) 150 ทุน และทุน

โอลิมปกวิชาการ 10 ทุน พัฒนา

ระบบบริหารจัดการทุน พัฒนา

ครู สควค. และสรางเครือขาย

วิชาการครู สควค. ตามแผน

โครงการ สควค. ระยะท่ี 4 

พ.ศ.2564-2567 ท่ีอนุมัติตาม

มติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา

นักเรียนในโครงการจัดสงผู

แทนประเทศไทยไปแขงขัน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศ และ

จัดสงผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศกับ

นานาชาติ

นายพรชัย อินทรฉาย 

รักษาการผูอํานวยการ สสวท. 

กลาววา จุดเนนตอไปของ 

สสวท. ในการพัฒนาผูมีความ

สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี คือ 

การขยายผล และปรับแนวทาง

การพัฒนา ใหมีสมรรถนะที่

จําเปนมีศักยภาพสอดรับกับ

ปจจุบันและอนาคต และนํา

เทคโนโลยีมาใชวางระบบงาน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปน

ความทาทายที่ สสวท.จะตอง

สรรหาผูรับทุนดวยรูปแบบตางๆ 

เพ� อคนหาผูที่สนใจเขาสูวิชาชีพ

อยางแทจริง โดยปจจุบันมีผู

สําเร็จการศึกษาทุน พสวท. เปน

นักวิทยาศาสตรกวา 1,700 คน 

กระจายการทํางานทั่วประเทศ 

และสรางผลงานนวัตกรรมและ

งานวิจัยจํานวนมาก ผูสําเร็จการ

ศึกษาทุน สควค. กวา 5,000 คน 

เปนครูศักยภาพสูง ที่เปนผูนํา

ทางวิชาการ ชวยยกระดับการ

สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี และผูสําเร็จการ

ศึกษาทุนโอลิมปกวิชาการกวา 

150 คน ไดไปพัฒนางานหลาย

วิชาชีพ ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอ

การพัฒนาประเทศ.

เรงยกเคร� องตั๋วครู-ใบรับรองปริญญา
หวงัเช� อมโยงมหา’ลยัผลติคนมคีณุภาพ/วางกฎผูสอนทาํผดิจรรยาบรรณลงโทษทนัทไีมสอบซ้าํ

สสวท.ปรับรูปแบบสรรหาผูรับทุนใหหลากหลายข้ึน

ข้ึนมาเพ่ือสอบสวนอีก ซ่ึงจะ

เปนการลดความซํ้าซอนในการ

สอบสวน และดําเนินการไดทัน

กับสถานการณ

ผู้ ส่ือ ข่ า ว ร ายง าน ว่า 

สําหรับแนวทางการปรับปรุงการ

ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหมน้ัน ทางคุรุสภามองวา การ

ไดรับใบอนุญาตเดิมท่ีมีการตอ

อายุทุก 5 ป ถือวานานเกินไป 

ซ่ึงแนวทางการปรับใหม จะมี

การแบงระดับ และจัดประเภท

ของใบอนุญาตใหมีความชัดเจน

มากข้ึน เน� องจากใบอนุญาตแบบ

เดิมเปนใบอนุญาตใบเดียว แต

สามารถสอนไดทุกวิชา ทุกระดับ

ช้ัน ซ่ึงเปนเหตุใหผูสอนไมเกิด

ความรูสึกตองการพัฒนาตนเอง

ใหเช่ียวชาญการสอนเฉพาะดาน

ใดดานหน่ึงอยางแทจริง ขณะ

ท่ีระบบการสอบเพ่ือขอรับใบ

อนุญาตในปจจุบัน สรางภาระให

กับผูขอรับใบอนุญาต แตไมไดคัด

กรองคุณภาพของผูท่ีจะไดรับใบ

อนุญาตอยางแทจริง  

นอกจากน้ี แนวทางการ

ปรับปรุงยังมองวาใบอนุญาต

แตละประเภทควรมีความ

เช� อมโยงกับการขอมีและเล� อน

วิทยฐานะของครูอีกดวย สวนการ

ขับเคล� อนเพ� อปรับปรุงการออก

ใบอนุญาตครู ท่ีผานมาทางคุรุ

สภาไดหารือรับฟงความคิดเห็น

กับสภาคณบดีคณะครุศาสตร/

ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

(ส.ค.ศ.ท) และรับฟงความคิดเห็น 

นิสิต นักศึกษา ผูเก่ียวของ และ

ลาสุดทาง ส.ค.ศ.ท.ไดเห็นดวยกับ

แนวคิดดังกลาว.  

สนับสนุนนองติวเขาคณะแพทย • บริษัท ซันโทร่ี เปปซ่ีโค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตและจัด

จําหน�ายเคร� องด� มภายใตแบรนดสินคาของซันโทร่ีและเปปซ่ีโคในประเทศไทย นําโดย นางสาววิภาวรรณ 

ทัศนปรีชาชัย ผูจัดการอาวุโสฝายบรรษัทสัมพันธ ไดรวมสนับสนุนโครงการ “CICM BMAT Tutorial 2022” 

ของวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ ม.ธรรมศาสตร เพ� อสงเสริมการเรียนรูและแนะแนวทางใน

การเตรียมความพรอมกอนการสอบ BioMedical Admission Test (BMAT) ซ่ึงเปนขอสอบเฉพาะทางสําหรับ

ผูท่ีตองการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ในคณะแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร 

ใหกับนองๆ นักเรียนช้ัน ม.ปลาย ท่ีสนใจเขารวมโครงการท้ังส้ิน 104 คน จาก 52 โรงเรียนท่ัวประเทศ ณ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เม� อเร็วๆ น้ี.

ประวิต เอราวรรณ

ศึกษาธิการ • “เลขาฯ คุรุสภา” เรงยกเคร� องระบบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ การรับรองใบปริญญาของครู ช้ีท่ีผานมาไมสามารถ

ควบคุมคุณภาพการผลิตครูไดตรงจุด   ยันปรับปรุงแลวมหา’ลัยผลิต

ครูไดคุณภาพแน� สวนครูทําผิดจรรยาบรรณ ไมต้ังกรรมการสอบซํ้า

แลวซํ้าอีก ถาผิดลงโทษทางวินัยทันที



มบอยที่ คริส เฮมเวิรธ จะอวดภาพของลูกสาว ลาสุด ธอร 

เทพเจาสายฟา จากหนังซูเปอรฮีโรของมารเวล เอาซีรีสภาพ

หนูนอยอินเดีย โรส ในฉากหนังที่เขาเลน จากวัยแรกเกิด 

กับผานมา 10 ป น�ารักขึ้นขนาดไหน

นักแสดงหุนล่ําวัย 38 จาก Thor: Love and Thunder ลง

ภาพในอินสตาแกรม แชรรูปของเขากับลูกสาว ระหวางที่หนังของ

เขายังคงครองบ็อกซออฟฟศในชวงสุดสัปดาหแรก

ภาพแรกเปนภาพยอนอดีต ตอนที่ลูกสาววัย 10 ขวบของเขา

ยังออแอเพราะเพิ่งลืมตาดูโลกไดไมกี่เดือน และหนูนอยในตอนนั้น

ก็ถูกวางใกลๆ กับคุณพอที่สวมชุดเทพเจาธอรแบบเต็มยศ

ช็อตนี้เปนความหวานระหวางคุณพอกับคุณลูกที่อยูดานหนา

ของฉากหลังสีเขียว โดยดาราดังของฮอลลีวูดจองมองไปที่ลูกสาวที่

นั่งจุมปุกอยูใกลๆ

สวนภาพที่สองก็อยูในฉากอีกครั้ง แตคราวนี้เปนภาพขาว-

นะ อยูกับปา 2 คนแลวนะ ตอนที่แมจากไป แรกๆ พอดูเขมแข็ง 

จากนั้นดูไมเหมือนเดิม กลับมาเปนโรคซึมเศราหนัก ปาผมเปน

โรคซึมเศรามาตั้งแตผมยังเด็กๆ แลวเขาก็ดีขึ้นเร� อยๆ หมอก็ลดยา

จาก 2 เม็ดเหลือเม็ดเดียว เหลือครึ่งเม็ด จนแทบไมไดกินแลว จน

กระทั่งพอแมปวยและเสีย เดงกลับไป 2 เม็ดเลย มีหลายๆ ครั้ง

ที่เขาบอกผมวาวันนี้ปาไมไหว แลวเราก็รูจากพี่ชายวาปาเกือบจะ

ยิงตัวเองนะ โชคดีที่เขาโทร.ไปหาเพ� อนเขากอน เขาเลยรูแลวมา

ทัน แลวเขาก็บอกผมวาจะไมทํารายตัวเองแลว เขาสัญญา แลวก็

แยลงเร� อยๆ

จนวันกอนเขาเสีย ทาทีเขาแปลกมาก ไมคอยกินขาว นอนไม

หลับตา สายตาวางเปลา เหมือนชีวิตไมเหลืออะไรแลว แลวก็บอก

ผมวาปาไมไหว ปาอยากไปมากเลย เราก็บอกวาไมเอาทําไมได ตอง

อยูดวยกันสิ เขาคิดถึงแมมาก วันน้ันเขาก็ขอกอดหน�อย เราออก

ไปทําเพลงกับวง กลับมาจากทําเพลงก็รูสึกแปลกๆ แลววาทําไมไฟ

หนาบานปดมืด เขาไปช้ันลางดูปกติทุกอยาง เราก็น่ังดูทีวีไมไดอะไร 

รูสึกวาแกคงเขานอนแลวม้ัง พอข้ึนไปก็เห็นวาเขาทําแลว ตกใจมาก 

ช็อก! เขาก็ท้ิงโนตไว มันช็อกแลวก็คอยๆ รองออกมา

หลังจากน้ันเหมือนไมมีแรง รูสึกมันหนาวมาก ตองการความ

อบอุน แตวาหลังจากน้ัน 3-4 วันก็รองไหติดกันท้ังวันทุกวัน จนถึง

‘คริส เฮมเวิรธ’หลงลูกสาว

ยกเปนซูเปอรฮีโรคนโปรด

ติรด-อนุโรจน เกตุเลขา หรือเติรด Tilly Birds ท่ีหลายๆ คน

รูจักในฐานะนักรองนําวง Tilly Birds ซ่ึงมีเพลงฮิตติดหูและ

มีแฟนคลับมากมายท่ัวประเทศ กับการเปดใจคร้ังแรก! ถึง

เร� องราวชีวิตท่ีโดนถาโถมอยางหนักหน�วงในชวงวัยเบญจเพสท่ีผาน

มา กับเร� องครอบครัว ซ่ึงเขาก็รับมือดวย

ความเขาใจและยอมรับ สามารถกาวผาน

ไปไดดวยตัวเองอยางเขมแข็ง ท้ังหมดน้ีใน

รายการ WOOD FM

“จิตใจตอนน้ีมีความข้ึนๆ ลงๆ 

เหมือนกัน สวิงเหมือนกัน เพราะวาต้ังแตท่ี

ผมเสียปาและแมไป ผมก็คือกลับมาทํางาน

เลย จัดงานศพ บวชหนาไฟเสร็จ เรากลับ

มาทํางานตอเลย ไมคอยไดมีเวลาโฟกัสกับ

ตัวเองเทาไร ไมมีเวลาท่ีจะอยูกับตัวเอง คุย

กับตัวเองวาตอนน้ีเรารูสึกยังไงบาง เรา

เครียดเร� องอะไรบาง หนักใจไมสบายใจ

เร� องอะไรบาง ซ่ึงสวนใหญจะคิดถึงปา

กับแม อยากคุยกับเขา อยากบอกเขาใน

หลายๆ เร� องวาเราเหน� อย ทอ หรือบางคร้ัง

เราก็ไมไหวกับหลายๆ อยางท่ีถาโถมเขามา 

แตผมเปนคนท่ีไมอยากจะทําใหตัว

เองดาวนเทาไหร ต้ังแตตอนท่ีปาและแม

เสียไปคือผมบอกกับตัวเองวาไมอยากเปนโรคซึมเศรา แตยังดีท่ีผม

เขมแข็งพอท่ีจะไมไดตกลงไปขนาดน้ัน และตองเรียนรูท่ีจะอยูดวยตัว

เอง ดูแลตัวเอง มันเหมือนไฟลตบังคับเหมือนกันนะ เพราะวาจริงๆ 

ผมโตมาแบบมีความลูกคุณหนูมากเลย แมเตรียมขาวให มีแมบาน

ซักผาให แมเอารถไปลางให ดวยความท่ีเขาเปนหวงก็จะทําใหตลอด 

เพราะเราทํางานวงเยอะมาต้ังแตชวงมหาวิทยาลัยแลว แตตอนน้ี

ตองทําเองทุกอยาง

ตอนที่เขาจากไปไมไดเศราเทากับตอนที่รูวาเขากําลังจะเสีย 

เพราะวาคืนที่ไปหาแมที่โรงพยาบาล แลวเขาไปปากับแมก็ยิ้ม ทุก

อยางก็ดูปกติ ปาบอกวาแมเปนขั้นที่ 2 ไมเปนไรมาก เดี๋ยวก็หาย 

แลวปาก็บอกวาเดี๋ยวเติรดออกไปคุยกับปาหน�อย แลวเขาก็พาเดิน

ไปไกลมาก เขาก็บอกวาแมเปนขั้นที่ 4 นะเปนขั้นสุดทายแตวาเรา

บอกแมไมได แลวเขาก็ปลอยโฮกับผมเลย ในชีวิตผมไมเคยเห็นเขา

รองไหมากอน เราก็กอดตองปลอบเขา แตเราก็ไมไหวเหมือนกัน 

คืนนั้นก็เรียกเพ� อนมานอนดวยเพราะวานอนคนเดียวไมได แลวเรา

ก็รองไหไปจนหลับ รองไปประมาณ 2-3 อาทิตย

แมเขา ICU อยูไดประมาณ 4-5 วัน เขาก็เสียวันที่ 3 มิ.ย. 

เราก็ไปถึงคนแรก คุณหมอบอกวาเสียใจดวยนะครับคุณแมเสีย

ชีวิตแลว ไปตอนที่เขากําลังปมพอดี เราโลงตอนที่เขาไป เพราะเขา

จะไมเจ็บไมปวดแลว แคเราตองดิวกับใจตัวเองวาโอเคไมมีเขาแลว
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11บันเทิง

เลขาฯสมาพันธภาพยนตรฯ

ปลวงเลยมา..

 ฟงวา..คุณยอดชาย เมฆสุวรรณ อดีตพระเอกดัง ยัง

คงจมอยูกับความเศรา-ความอาลัยอาวรณตอการจากไป

ของภรรยาสุดท่ีรักอยางเดียวดาย

เปลา..ผมไมไดหมายวาลูกเตา-3 หนุมหลอทอดท้ิงไม

เหลียวแลคนเปนพอ เพียงแต “เดียวดาย” ในท่ีน้ี คือคุณยอดชาย

แทบไมไดยางกรายออกไปพบปะสังสรรคกับใครหรือกลุมไหนเลย

ผิดกับแตกอน งานไหน-งานน้ันมักจะเห็นคุณยอดชาย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงงานท่ีเก่ียวกับคนวงการหนัง หรืองานของสมา

พันธสมาคมภาพยนตรฯ ดวยแลว..

คุณยอดชายแทบไมเคยละเวนท่ีจะไปรวม!

ผมเองไดใกลชิด สนิทสนมกับคุณยอดชายก็ชวงท่ีได

ทํางานในสมาคมภาพยนตรฯ ยุค “เส่ียเจียง” คุณสมศักด์ิ เตชะ

รัตนประเสริฐ เปนนายกฯ..

ไดสัมผัส-ไดเห็นถึงความสุภาพ ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดีท่ี

อดีตพระเอกทานน้ีไดมีใหกับทุกคน-ทุกวัยอยางไมถือตัว จึงทําให

คุณยอดชายเปนท่ีรักของเพ� อนพองนองพ่ีเสมอมา!

เม� อรูขาวจากปากคนโนนบาง-คนน้ันบาง วาเวลาน้ีคุณ

ยอดชายยังตัดใจไมไดกับการจากไปของภรรยา..

วันๆ เอาแตน่ังเหมอ ซึมเหงา พรํ่าบอกกับคนท่ีโทร.ไปถาม

สารทุกขสุกดิบอยูแต.. “ไมมีกําลังใจ-ไมอยากจะทําอะไรอีกแลว” 

ตางก็ใหเปนหวง-เปนใย!

ครับ..ก็อยากบอกพ่ีเชียร (ช� อเลนคุณยอดชาย) เขมแข็ง

ครับพ่ี ชีวิตยังจะตองกาวเดินตอไป ท่ีสําคัญพ่ีตองทําฝน สราง

พิพิธภัณฑบันเทิงไทย “ยอดชาย เมฆสุวรรณ มิวเซ่ียม ออฟ 

อารท”..

ใหเสร็จสมบูรณพรอม และเปดใหคนท่ัวไปเขาชมอยาง

เปนทางการในเร็ววันเสียที กอนท่ีพ่ีจะไดเปน “ศิลปนแหงชาติ” 

ครับ!

เออ..พูดถึง “สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ” ก็ไม

ทราบวาเวลาน้ีท่ี “คุณธนกร ปุลิเวคินทร” น่ังเปนประธานคน

ใหมตอจากคุณสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ จะไดมีกิจกรรมอะไรอยูบาง?

เห็นจะตองยอมรับละวา ชวงระยะหลังๆ มาผมแทบไม

คอยไดติดตามขาวคราว-ความเคล� อนไหวขององคกรคนทําหนัง

แหงน้ีเลย

ไมไดละเลย-ไมสนใจ แต (อาจ) เปนเพราะสมาพันธสมา

คมฯ เองไมคอยจะมีขาว-มีกิจกรรมเสียมากกวา ย่ิงในหวง 2-3 ป

ท่ีโควิด-19 อาละวาดย่ิงแลวใหญ..

จะเรียกวา “เงียบฉ่ี” ไปเลยก็ไมผิด กระท่ังงานประกาศผล

ภาพยนตรแหงชาติ รางวัล “สุพรรณหงส” จัด-ไมจัดก็ไมเคยจะ

ไดรับการช้ีแจงแถลงไข!

อยางปน้ีหลังโควิดเร่ิมซา ในขณะท่ี “ชมรมวิจารณบันเทิง” 

เขาเร่ิมประชุมคณะกรรมการเพ� อเตรียมคัดเลือกหนังและมอบ

รางวัล “ภาพยนตรไทย” ท่ีจัดประจําทุกป..

สมาพันธสมาคมฯ จะไดเร่ิมดําเนินการอะไรรึยังก็ไมรู!

ผมวาไดเวลา “เขยาขวด” สมาพันธสมาคมภาพยนตรฯ 

กันเสียทีดีไหม? มันตกตะกอนนอนกนนานเกินไปแลว คุณธนกร

ก็ถือเปนผูมีฝมือ มีความรูความสามารถ..

แมบารมีจะมีไมมากเม� อเทียบกับประธานคนเกาๆ แตผม

เช� อ คนวงการหนังไทยทุกแขนงสาขาพรอมท่ีจะใหความรวมมือ-

รวมใจ หากจะมองเห็นคุณคาและใหความสําคัญท่ีดีพอ!

ฉวยโอกาส-ลงมือทามกลาง “หนังกลางแปลง” ท่ีกําลัง

เปนกระแสอยูในขณะน้ีแหละ หาวิธี-หาทางปลุกใหอุตสาหกรรม

ภาพยนตรไทยต� นจากอาการซบเซา สลบไสลข้ึนมาอีกคร้ัง

วาแตวา..ตําแหน�ง “เลขาธิการสมาพันธสมาคมฯ” ยัง

ใช “คุณสรจักร เกษมสุวรรณ” อยูรึเปลา? ถาเปล่ียนแลวตอน

น้ีเปนใครกัน?

ไมไดแกลงถาม แตไมรูจริงๆ หรือหากยังไมไดแตงต้ัง ผม

ใครขออนุญาตเสนอคุณนคร วีระประวัติ ไวใหลองพิจารณาดู

สักทาน

ซ่ึงคงไมตองสืบเสาะหาประวัติอะไรกันมาก เพราะคณะ

กรรมการทุกทานน�าจะรูจักมักคุนกันดีอยูแลว

ไมตองจายเงินเดือนเดือนละเปนแสน แคคานํ้ามันรถไมก่ี

พัน บุคคลทานน้ี ก็ (น�า) จะพรอมและยินดี..

รับใชสมาพันธสมาคมฯ ดวยหัวใจ!.
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สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

เปดใจ‘เติรด Tilly Birds’

กับมรสุมลูกใหญในชีวิต

ไ

เ

ยังมี ทริสตัน กับซาชา และลูกชายของเขาตอนนี้ก็กาวเขาสูวงการ

แลว แถมยังไดเลนเปนธอรตอนยังเด็กดวยในฉากยอนอดีต

ขณะที่ภรรยาคือ เอลซา ก็ไดปรากฏตัวในหนังดวยเชนกัน 

ตามรายงานของ Entertainment Weekly คือฉากที่ตัวละครของ   

คริสจูบกับสาวหมาปา

สวนอินเดียก็เลนเปนลูกสาวของตัวละครของคริสเตียน เบล 

ในภาพยนตรเร� องนี้

“SEEDAA THEVILLAIN” หรือช� อ

จริง “มด ชนาพร อํ่าอําไพ” แรปเปอร

หญิงท่ีน�าจับตามอง อดีตผูเขาแขงขันใน

รายการ Show Me The Money Thailand 

Season 2 

เจาของซิงเกิลสุดปง “ไมใชนางเอก” 

ท่ีกวาดยอดวิวกวา 28 ลานวิวบน You-

Tube และผลงานเพลงกอนหนาท่ีเพ่ิงปลอย

ไปชวงเมษายนท่ีผานมาอยางเพลง “ไมได

เจาชู” ได “BEN BIZZY” หรือท่ีพวกเรา

รูจักกันดีในฉายา “เทพเบน” โปรดิวเซอร 

และศิลปนมารวมฟเจอริง 

คร้ังน้ี “SEEDAA THEVILLAIN” ปงไอเดียขอเลาความ

ชอบสวนตัวท่ีเธอช� นชอบกีฬาฟุตบอล และยังเคยไลฟสด

วิเคราะหกีฬาฟุตบอลกอนจะมาเดบิวตเปน

ศิลปน ถายทอดผานซิงเกิลใหมลาสุด “ผูหญิง

ดูบอล” ได “BEN BIZZY” เขามาดูแลในฐานะ 

Executive Producer ซ่ึงเธอยังเลาอีกวา

หลายคนอาจจะมองวาผูหญิงไมน�าจะมี

ความรูเก่ียวกับกีฬาฟุตบอลสักเทาไหร และไม

เคยเห็นผูหญิงทําเพลงสไตลน้ีมากอน

เธอจึงเกิดความคิดท่ีวาอยากถายทอด

มุมมอง “ผูหญิงก็เทได” ผานกีฬาชนิดน้ีใน

สไตลของตัวเธอเอง

และนอกจากน้ีเธอยังเซอรไพรสเพ่ิมเติม

ดวยวา ทีมฟุตบอลท่ีเธอตามเชียรอยูน้ันคือทีม 

“หงสแดง” อยาง “ลิเวอรพูล” น่ันเอง.

interthaipost69@gmail.com

‘SEEDAA’ขอเลาความชอบสวนตัว

ผานซิงเกิลใหมลาสุด‘ผูหญิงดูบอล’

ดํา ขณะที่สาวนอยอินเดียกอดพอของเธอขณะที่นั่งบนตักของเขา

คริสอธิบายในคําบรรยายของโพสต บอกวา “นี่คือภาพสอง

ภาพของผมกับลูกสาวของผม”

เขาบอกอีกดวยวาทั้งสองภาพไดมาจากกองถายอยางไร กอน

ที่จะปดทายหวานๆ วา “เธอคือซูเปอรฮีโรขวัญใจของผม”

อินเดียไมใชลูกคนแรกหรือคนเดียวของคริส เฮมเวิรธ อันที่

จริงธอรของแฟนๆ ปมลูกไดมาแลว 3 คน นอกจากอินเดียแลว ก็

วันท่ีจัดงานศพ ท่ีเราโอเคแลว เปน 3-4 วันท่ีทรมานมาก คิดวาเรา

จะเอายังไงในชีวิตตอดี แลวก็เปนหวงเขา เพราะเขาฆาตัวตายไมรู

วาวิญญาณจะสงบสุขไหม ตอนแรกผมไมเช� อเลยนะเร� องพวกน้ี จน

กระท่ังผมไดกล่ินแมในวันน้ัน ผมรูสึกวาโอเคเร� องน้ีพลังงานพวกน้ีก็มี

อยูจริง พ่ีโอมก็เลยแนะนําวาบวชไดก็ดีนะ จะไดเปนกุศลสงใหคุณพอ

ไปในท่ีๆ ดี ไปสูสุคติจริงๆ

คือปน้ันผมเบญจเพส อายุ 25 พอดี แลวกอนท่ีผมจะ 25 ผม

ก็เสียสุนัขตัวเองไปดวยโรคมะเร็งปอดเหมือนแมเลย ข้ันสุดทาย แลว

ผมก็เจอนองคนแรก แลวตอนท่ีเปนแมผมก็เจอคนแรก ตอนปาผม

ก็เจอคนแรกเหมือนกัน ผมเลยรูสึกวามันบังเอิญเหรอ หรือวามันถูก

กําหนดมาแลว จักรวาลกําลังจะบอกอะไรเรา ผมเปนคนท่ีพยายาม

จะเขาใจในทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับผมในชีวิต เขาใจวาทําไมมันถึงเปนแบบ

น้ี ความเขาใจน้ันมันเลยทําใหเรายอมรับม้ัง
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ศาสตราจารย ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล 

ประธานกรรมการ และวิรัตน เอื้อนฤมิต 

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท ไทยออยล รวมทําพิธีพิธี

สงมอบสวน 60 ป ไทยออยล – นครแหลม

ฉบัง ใหแกเทศบาลนครแหลมฉบัง เน� องใน

โอกาสที่ไทยออยลดําเนินงานครบ 60 ป เม� อ

ป พ.ศ. 2564 โดยมี  จินดา ถนอมรอด นายก

เทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปนผูแทนรับมอบ 

และนริศ นิรามัยวงศ รองผูวาราชการ

จังหวัดชลบุรี เปนประธานในพิธี พรอมกันนี้

ยังไดรวมทําพิธีเปดสวนฯ อยางเปนทางการ 

พิธีดังกลาวจัดขึ้น ณ สวน 60 ป ไทยออยล 

– นครแหลมฉบัง ชลบุรี

สวน 60 ป ไทยออยล-นครแหลมฉบัง 

จะเปนปอดแหงใหมใหประชาชนในพื้นที่

แหลมฉบังและศรีราชา ใชเปนสถานที่ออก

กําลังกาย พักผอนหยอนใจ และจัดกิจกรรม

ตางๆ รวมถึงเปนโครงการดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมที่ ไทยออยลภาคภูมิใจ  ที่แสดงถึง

ไทยออยลทําพิธีสงมอบและเปด “สวน 60 ป ไทยออยล – นครแหลมฉบัง”

ความรวมมือกับองคกรภาครัฐสวนทองถิ่น

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืนในการสร้าง

เสริมสุขภาพเชิงรุกใหกับประชาชนในพื้นที่ 

ตอกย้ําความผูกพันและการเติบโตเคียงคู

ชุมชนของไทยออยลมาอยางยาวนานและ

ตลอดไป

กูรเมต มารเก็ต รวมกับ สํานักงาน

พาณิชยอิตาเลียน และ สถานทูตอิตาลี

ประจําประเทศไทย จัดงาน “Italian Food 

Showcase” (อิตาเลียน ฟูด โชวเคส) ชวน

ชอปวัตถุดิบชั้นเลิศและผลิตภัณฑดานอาหาร

สงตรงจากอิตาลีมากมาย กวา 56 แบรนด รวม 

385 รายการ ระหวางวันที่ 5 กรกฎาคม – 

27 กรกฎาคม 2565 และ 1 สิงหาคม - 30 

กันยายน 2565 ที่ กูรเมต มารเก็ต สาขา 

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน, เอ็มโพ

เรียม, เอ็มควอเทียร และพารากอน ดีพารท

เมนทสโตร

ชวนนักชิมชาวไทยและชาวตางชาติ

รวมสัมผัสกับวัฒนธรรมการกินแบบฉบับ

ชาวอิตาเลียน กับวัตถุดิบช้ันเลิศและผลิตภัณฑ

ดานอาหารที่ขึ้นช� อจากประเทศอิตาลี โดย

กูรเมต มารเก็ต รวมกับ สํานักงานพาณิชยอิตาเลียน และ สถานทูตอิตาลีประจําประเทศไทย

จัดงาน “Italian Food Showcase” Taste & Enjoy Heart & Soul of Italian Gastronomy

ในพิธีเปดงาน ไดรับเกียรติจาก ลอเรนโซ

กาลานติ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย 

เปนประธานเปดงาน พรอมดวย จูเซปเป 

ลามัคเคีย ขาหลวงพาณิชยอิตาเลียนประจํา

ประเทศไทย, ศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล 

ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริหารสินคา

ซูเปอรมารเก็ตและฟูด, พลอยชมพู อัมพุช 

ผูอํานวยการใหญบริหารสินคาซูเปอรมารเก็ต 

บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด รวมงาน 

รวมชอปหลากหลายวัตถุดิบชั้นเลิศ

สงตรงจากประเทศอิตาลีได ในงาน “Italian 

Food Showcase” ตั้งแตวันที่ 5 กรกฎาคม 

– 27 กรกฎาคม 2565 และ 1 สิงหาคม 

- 30 กันยายน ที่ กูรเมต มารเก็ต สาขา 

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน, เอ็มโพเรียม, 

เอ็มควอเทียร และพารากอน ดีพารทเมนท

สโตร พรอมบริการจัดสงถึงบาน เม� อสั่งผาน

บริการ Call To Order หรือ ชอปออนไลน 

ที่ www.GourmetMarketThailand.com หรือ

สามารถติดตามละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

Facebook: Gourmet Market Thailand 

ภญ. อาทิรัตน จารุกิจพิพัฒน ประธาน

เจาหนาที่บริหาร โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

รวมกับ รศ.นพ.ทวีสิน ตันประยูร ประธาน

ปฏิบัติการดานการแพทย โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

นําทีมแพทยชํานาญการหลากหลายสาขา 

รวมเปด ‘คลินิกคุณภาพการนอนหลับ’ หรือ 

‘Comprehensive Sleep Clinic’ โรงพยาบาล

บํารุงราษฎร ซึ่งใหบริการครอบคลุมในทุก

ปญหาการนอน ตั้งแตการประเมินคัดกรอง 

การตรวจวินิจฉัยดวยเคร� องตรวจการนอนหลับ 

(Sleep Test) ในระดับตาง ๆ จนถึงระดับการ

ตรวจที่เปนมาตรฐาน (Gold Standard) ที่มี

บํารุงราษฎร เปดตัว ‘คลินิกคุณภาพการนอนหลับ’ ตอบโจทยทุกปญหาการนอน 

ย้ําผูที่มี โรคประจําตัวและกลุมที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ควรรีบปรึกษาแพทยเพ� อวินิจฉัยและรักษาโรคอยางทันทวงที

ความละเอียดแมนยําสูง 

ซึ่งจะทําการตรวจในโรงพยาบาล โดย

จะมีพยาบาลวิชาชีพเฉพาะ

ทางคอยดูแลสังเกตอาการ

ตลอดทั้งคืน ทําใหทราบผล

วิเคราะหถึงสาเหตุแทจริง

ข อ งปญห าก า รนอน ได

รวดเร็วและแมนยํา สงผล

ใหแพทยสามารถวางแผน

เลือกวิธีการรักษาไดอยาง

ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจัดขึ้นในงานแถลงขาว 

The Hidden Impact of Sleep ที่โรงพยาบาล

บํารุงราษฎร

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๗๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวจันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

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

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/มูลคา 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๘๐๑๕เลขที่ดิน ๑๒๙๑ ตําบล

หลักเมืองอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุเนื้อที่ ๒ งาน 

๗๕ ๕/๑๐ ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ ๒๗๖ หมูที่ 

๓ ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ

- นายภูษิต อินออน ๓๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๘๐๑๖เลขที่ดิน ๑๒๙๒ 

ตําบลหลักเมืองอําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุเนื้อที่ 

๒ งาน ๗๕ ๕/๑๐ ตารางวาพรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ 

๒๗๖ หมูที่ ๓ ตําบลหลักเมือง อําเภอกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธุ

- นายภูษิต อินออน ๓๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๓ เงินสด - นายภูษิต อินออน/

นางสาวจริยา  

พันรัศมี

๓๕๓,๓๗๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๔ ชุดเคร� องปรับอากาศยี่หอ Midea ๑๐ ชุด นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๔๕,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๕ โทรทัศนแอลอีดี ยี่หอ ACONATICขนาด ๓๒ นิ้ว ๙ 

เคร� อง

นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๑๘,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๖ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ MAZDA รุน CX 

– ๓ สีแดงหมายเลขทะเบียน กต ๒๖๒๑ กาฬสินธุ

๑ คัน ธนาคารทิสโก จํากัด 

(มหาชน)/นางสาว

จันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย

๔๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๗ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลยี่หอ ISUZU รุน SPARK ๒.๕สี

ขาวหมายเลขทะเบียน ถว ๗๗๖๒ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางประมวล 

ภูนายาว

๑๐๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๘ รถยนตนั่งสวนบุคคลยี่หอ HONDA รุน ACCORD สีขาว

หมายเลขทะเบียน กต ๘๑๑๗ กาฬสินธุ

๑ คัน นางสาววารุณี

กาโร

๒๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๙ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลยี่หอ MITSUBISHI รุน STRA-

DA ๒สีเทา หมายเลขทะเบียน บม ๙๐๒๑ กาฬสินธุ

๑ คัน นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๓๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๐ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลยี่หอ CHEVROLET รุน 

COLORADO สีขาวหมายเลขทะเบียน ผย ๒๑๔๔ 

ขอนแกน

๑ คัน นายจตุพล

จาริชานนท

๑๐๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๑ รถกระบะบรรทุก (มีขางเสริม)ยี่หอ HINO รุน FC๙JLLA 

สีขาวหมายเลขทะเบียน ๘๒ – ๗๓๗๒ กาฬสินธุ

๑ คัน บริษัท ลิสซิ่งกสิกร

ไทย จํากัด/นายแสง

วิเชียรฉาย

๕๐๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๒ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ HONDA 

รุน Cityสีเหลือง เทาหมายเลขทะเบียน วษ ๔๗๑๙ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางรําไพรักษ 

ถาวรกุล

๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๓ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ MAZDA รุน 

MAZDA ๓ สีดําหมายเลขทะเบียน กท ๑๕๔๙ สกลนคร

๑ คัน นางสาวกนกวรรณ

ตั้งจิตพิบูลภักดี

๘๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๔ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ CHEVROLET 

รุน COLORADO สีทองหมายเลขทะเบียน ๕ กช ๙๘๗๘ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๑๗๕,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ HONDA 

รุน JAZZ สีสมหมายเลขทะเบียน ๗ กท ๕๑๗๒ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายชัญพงศ

ทันตระกุล

๓๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๖ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ NISSAN ไมได

ระบุรุน สีเทาหมายเลขทะเบียน ขก ๓๖๖๐ ขอนแกน

๑ คัน นายทัชชล ลีศิริกุล/

นางสาวปาน

ฝนคํามี

๕๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๗ รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน ลักษณะตูนั่งสี่ตอน 

ยี่หอ TOYOTA รุน KDH๒๒๒R-LEMDY B๒ สีเทา 

หมายเลขทะเบียน นข ๔๔๙๙ ขอนแกน

๑ คัน นายเถลิงชัย

เกียรติชัยพัฒน

๒๐๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๘ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คนยี่หอ HONDA 

รุน JAZZ สีเทาหมายเลขทะเบียน ษว ๒๘๔๓ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายเสกสรร

ทองเล็ก

๗๐,๐๐๐ บาท(ณ วันท่ี 

๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๑๙ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ยี่หอ ISUZU รุน 

CAB๔LS ๓.๐ สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน กล ๔๑๘๗ 

อุดรธานี

๑ คัน นางสาวจันทรเพ็ญ

วิเชียรฉาย

๑๒๐,๐๐๐ บาท(ณ วัน

ท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๑๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโก โลตัส กาฬสินธุ เลขที่บัญชี ๔๓๖–๐–

๒๘๙๒๙–๑  ช� อบัญชี นายไพทูลย  โคตรศักดิ์ 

- นายไพทูลย  

โคตรศักดิ์

๑๕๔,๕๖๓.๘๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๔ เมษายน 

๒๕๖๕) 

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน)สาขาเทสโก โลตัส กาฬสินธุเลขที่บัญชี ๔๐๘-

๗-๐๕๗๖๘-๒ ช� อบัญชี นายภูษิต  อินออน

- นายภูษิต

อินออน

๑,๒๓๙.๐๓ บาท(ณ 

วันท่ี ๔ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาเทสโก โลตัส กาฬสินธุเลขที่บัญชี ๔๐๖-๘-๐๖๓๖๖-

๔ ช� อบัญชี น้ําด� มปติภัทร โดยนายภูษิต  อินออน

- นายภูษิต

อินออน

๒,๗๓๑.๗๙ บาท(ณ 

วันท่ี ๔ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาเทสโก โลตัส กาฬสินธุเลขที่บัญชี ๔๐๘-๕-๔๖๑๗๕-

๔ ช� อบัญชี รานซิซิบุ โดยนางจันทรเพ็ญ  อินออน

- นางจันทรเพ็ญ  

อินออน

๙๔.๕๐ บาท(ณ วันท่ี 

๔ เมษายน ๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)สา

ขาเทสโก โลตัส ธาตุพนมเลขที่บัญชี ๗๗๔-๐-๑๖๙๒๖-๘ 

ช� อบัญชี นางสาวศศิกานณ  จักรชุม

- นางสาวศศิกานณ  

จักรชุม

๒๐๕,๒๕๖.๘๘ บาท(ณ 

วันที่ ๒๒ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการที่ 

๒๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๖๗/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๖๘๕,๒๕๖.๐๙ บาท (สามลานหกแสนแปดหม� นหาพันสองรอย

หาสิบหกบาทเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

รายนางสาวจันทรเพ็ญ วิเชียรฉาย กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

(นายพสกร โกวรรธนะกุล)



13ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

WACOAL X PASAYA: Best for Rest 

ที่สุดของการพักผอนอยางแสนสบาย การ

คอลลาบอเรชั่นระหวางวาโกและพาซาญา 

สรางสรรคความงดงามบนชุดนอนดวยลาย

พิมพถายทอดเร� องราวหลากหลายทั้ง “เสือ” 

ราชาแหงผืนปา “นกกระสา” ราชินีแหงสวนดอกไม 

แทรกกลิ่นอายความเปน Sleep to Street 

นอกจากใสพักผอนอยูบานอยางแสนสบาย 

บนชุดเคร� องนอนคุณภาพของพาซาญา ที่ให

ผิวสัมผัสนุม ล� น เย็นสบายแลว ยังสามารถ

ใสออกไปทํากิจกรรมทั้งยังมิกซแอนดแมทช

ไดงายในสไตลที่เปนคุณ

ธรรมรัตน โชควัฒนา กรรมการบริษัท 

ไทยวาโก กลาววา “การรวมตัว 2 ท็อป

แบรนดชั้นนําอยาง “วาโก” โดยบริษัท ไทย

วาโก จํากัด (มหาชน) และ “พาซาญา” โดย

บริษัท เท็กซไทล แกลลอรี่ จํากัด มารวม

สรางประสบการณ ใหมจากแรงบันดาลใจ 

ในการสรางสรรคความงดงามลงบนชุดนอน 

จึงเกิด WACOAL X PASAYA: Best for 

Rest ที่สุดของการพักผอนอยางแสนสบาย 

บอกเลาเร� องราวความเปน Romantic Floral 

โดยใชลายดอกไมเปนตัวนําเร� อง เติมสีสันที่

ไดจากธรรมชาตินํามาผสมกับลายภาพวาด

ศิลปะแบบยอนยุค ทั้งลายริ้วใหญ ลายสก็อต 

บนโครงสรางชุดนอนที่เรียบงาย ดูดี ที่แฝง

ดวยความหรูหราของเนื้อผา เพราะการสวม

ใสชุดนอนเน้ือผาคุณภาพดี เบาสบาย จะเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการพักผอน ท้ังการนอนก็หลับงาย 

หลับเร็วมากขึ้นจากความสบายของเสื้อผาที่

กําลังสวมใส เนื้อผาระบายอากาศสบายตัว

สบายผิวขณะนอนหลับ โดยคอลเลกชันนี้มี 

4 รูปแบบ โดยรูปแบบ 1 – 2 ลาย Bird Botanical 

เสื้อแขนสั้นคูกับกางเกงขาสั้นและขายาว 

เนื้อผาซาตินเสนใยโพลีเอสเตอร 100% ให

สัมผัสที่นุมล� น รูปแบบ 3 - 4  ลาย Tiger 

Stripe เนื้อผา Cotton 100% ใหสัมผัสนุม

สบาย ระบายอากาศไดดี โดยในทุกเนื้อผา 

สวมใสสบาย ดูแลรักษางายและแหงเร็ว

รติยา จันทรเทียร กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เท็กซ ไทล แกลลอรี่ กลาวเพิ่มวา 

“พาซาญาออกแบบเน้ือผาและผลิตชุดเคร� องนอน

เพ� อสุขภาพดี เพ� อใหทุกคนมีความสุขจากการ

ไดนอนหลับบนสัมผัส ที่นุม ล� น เย็นสบาย 

พรอมคุณสมบัติปองกันไรฝุน แบคทีเรียและ

“Gaysorn Village” จัดงาน “Horological Society of Gaysorn”    ชาญ ศรีวิกรม 

ประธานกรรมการกลุม เกษร พร็อพเพอรตี้ กรุป จัดงาน “Horological Society of Gaysorn” 

แลนดมารกสําหรับคนรักนาฬ�กาใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่รวบรวมแบรนดนาฬ�การะดับโลก

มาไวที่นี่ที่เดียว โดย สุรเดช-ธัญยรัตน ภาคปราบ, กุลฉัตร ชาญเศรษฐิกุล, วุฒิรักษ-โศรดา 

เดชะพงษพันธุ, และ จิรัสย วัฒนภัทรเศรษฐ รวมงานที่เกษรวิลเลจ

พัทธหทัย กุลจันทร กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส ผูให

บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

แบรนด กรุงศรีเฟรสชอยส รวมแสดงความ

ยินดีในโอกาสที่ผลงานโฆษณาของกรุงศรี

เฟรสชอยสชุด ‘METAVERRRRRRR’ ที่

สรางสรรค โดยบริษัท เดอะ ลีโอเบอรเนทท 

กรุป (ประเทศไทย) ควา 3 รางวัลใหญ 

จาก 2 เวทีประกวดรางวัลโฆษณาระดับโลก 

ไดแก รางวัล Silver Lion ในหมวด Consum-

er Service / Business to Business และ

รางวัล Bronze Lion ในหมวด Local Brand 

จาก Cannes Lions International Festival 

of Creativity 2022 และรางวัล Gold จาก 

2022 International Andy Awards ตอกย้ํา

ภาพลักษณแบรนดกรุงศรีเฟรสชอยส ใน

ฐานะแบรนดผู ใหบริการทางการเงินชั้นนํา 

ซึ่งใหความสําคัญกับการส� อสารดวยความคิด

สรางสรรคที่โดดเดน โดนใจคนรุนใหมอยาง

ตอเน� อง

อรอยเต็มอิ่มกับบุฟเฟตนานาชาติ

มื้อกลางวัน อาทิ ถุงทอง ปลาแซลมอนนึ่ง

ซีอิ๊ว ผัดมักกะโรนีกุง ติ่มซํา สมตํา สลัด

บาร เคก ขนมไทย ผลไม และ ไอศกรีม ที่ 

ล็อบบี้ เลาจน โรงแรม อัศวิน แกรนด คอน

เวนชั่น พิเศษเพียงทานละ 450 บาท (ปกติ 

750 บาท) สอบถามรายละเอียดและสํารอง

ที่ โทร.0-2159-5888

พรอมเปนพ้ืนท่ีสําหรับคนรักสัตวเล้ียง

อยางตอเน� อง  ลาสุดศูนยการคาเดอะไนน 

เซ็นเตอร พระราม 9 เนรมิตสวนนกแสนสวย 

เชิญชวนคนรักนกสายพันธุเล็กมาช� นชม

เหลานกฟอพัส นกไลโอเลต และ นกบูกี้ รวม

ถึงชอปสินคาสําหรับคนเลี้ยงนกกวา 30 บูธ   

พรอมจัดกิจกรรมรวมปอนอาหารใหกับนก

เช� องสุดน�ารัก และรวมประมูลนกเช� องสีสวย

หายากอีกมากมาย ในวันเสารที่ 16 - วัน

WACOAL X PASAYA รวมสรางประสบการณใหม 

แรงบันดาลใจจากเร� องราวอันหลากหลาย ในปาแหงจินตนาการ
ไวรัส การปลอดสารพิษฟอรมาลดีไฮด  (สาร

กอมะเร็ง) จนทําใหแบรนด PASAYA อยูใน

ใจของลูกค้ากลุ่มเครื่องนอนพรีเมี่ยมในอัน

ดับตนๆ โดยป 2565 กาวเขา

สูปที่ 20 เปนโอกาสดีและเปน

ความภูมิใจของทางพาซาญา 

ที่ไดรวมมือกับวาโกแบรนดชุด

ช้ันในอันดับ 1 ของทุกวัย ทุกไซซ 

ทุกคัพ รวมถึงผลิตชุดนอน

คุณภาพที่ประทับใจลูกคามา

ยาวนาน จึงเกิดแคมเปญ 

WACOAL X PASAYA: Best 

for Rest ดวยแรงบันดาลใจ

จากความสวยงามของธรรมชาติ  

สูลวดลายความงดงามละมุน

บานพักพิงตองสบายเหมือนอยู “บาน”      รัฐรุจน มนัสวัชรพงศ ผูจัดการท่ัวไประดับภูมิภาค

เอชีย บริษัท เล-ซี-บอย เอเชีย มอบเกาอี้ปรับเอนนอนเพ� อสุขภาพ พรอมเงินบริจาค ให 

กฤตยา อุนสากล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรนัลด แมคโดนัลด เฮาส ประเทศไทย เพ� อให

ครอบครัวผูปวยเด็กไดผอนคลาย โดยมี รศ.พญ.สุชาดา  ศรีทิพยวรรณ หัวหนาฝายกุมาร

เวชศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย รวมเปนสักขีพยาน ณ บานพักพิงฯ เพ� อ

ครอบครัวผูปวยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  

อาทิตยที่ 17 กรกฎาคม บริเวณลานไนน 

สแควร ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร 

พระราม 9 รับฟรี! กระเปาผาลายสวยจํานวน 

1 ใบ เพียงโพสตภาพถายภายในงาน Bird 

Fest ผาน Facebook แบบสาธารณะ พรอม

ติดแฮชแท็ก  #BirdFest  #TheNineCenter-

Rama9 (จํากัด 1 คน /1 สิทธิ์ / จํานวน 140 

สิทธิ์ตลอดงาน) ติดตามกิจกรรมและโปรโมชันดีๆ 

ของศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 

ไดท่ี www.thenine.co.th หรือ Facebook : 

The Nine Center Rama 9 Instagram: the-

nine_rama 9 

Jamba (แจมบาร) น้ําผลไมแบรนด

ดังอันดับหนึ่งจากแคลิฟอรเนีย ชวนคุณ

มาอรอยกับน้ําผลไม 100% เคร� องด� มสําหรับ

คนรุนใหมที่ ใชชีวิตแบบเรงรีบให ไดอรอย 

อิ่มทองไดงายๆ และนอกจากจะเพิ่มความ

สดช� น ยังชวยในเร� องระบบขับถายกับหลาก

หลายเมนูเคร� องด� มที่มีสวนผสมของผลไม 

และธัญพืชใหไฟเบอรสูง เชน กลวย, มะขาม, 

สับปะรด, แอปเปล, เมล็ดเจีย, เสารส, โยเกิรต 

อาทิ เมนู Tamarind Peach, Banana berry, 

Apple n’ Green, Mango Yogurt Blend, 

Pineapple Juice, Apple Cooler, Banana 

Passion Bowls อรอยงาย แถมโลงสบายทอง 

กับ Jamba (แจมบาร) ไดทุกวัน ท่ีรานแจมบาร 

ทุกสาขาใกลบานคุณ (ศูนยการคาเซ็นทรัล

พลาซา ลาดพราว บริเวณชั้น 2 ติดทางเช� อม

รถไฟฟาบีทีเอส สถานีหาแยกลาดพราว, 

ศูนยการคาสามยานมิตรทาวน ชั้น B1 , 

แอม ไชน�าทาวน ชั้น G และศูนยการคา

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น G,) หรือ

ผานแอปพลิเคชัน Grab Delivery

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ไปรษณีย ไทยดิสทริบิวชั่น รวมกับ เบสท เอ็กซเพรสขยายบริการขนสงดวนชิ้นใหญ

เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม 

ปลันธนี สุวรรณบุบผา รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานธุรกิจไปรษณีย สายงานธุรกิจองคกร 

บริษัท ไปรษณียไทย รวมเปนสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกขอตกลง “การรวมมือขนสงพัสดุ

ของ บริษัท ไปรษณียไทยดิสทริบิวช่ัน และ บริษัท เบสท โลจิสติกส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)” ซึ่ง

เปนการรวมมือดานการขนสงพัสดุดวนชิ้นใหญ รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการบริหาร

จัดการดานระบบตางๆ รวมกัน เพ� อใหประชาชนเขาถึงระบบขนสงอยางทั่วถึง และไดรับ

ราคาคาบริการท่ีถูกลง โดยกิจกรรมดังกลาว จัดข้ึน ณ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สํานักงานใหญ  

ถ.แจงวัฒนะ

The World in One Bite 2022: Open World Culinary Fair     บุญจิรา ธีระมโน 

ผูอํานวยการฝายการตลาด ศูนยการคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรวม

เปดงาน “The World in One Bite 2022: Open World Culinary Fair” มหกรรมอาหาร

นานาชาติที่รวบรวมสารพันเมนูเด็ดจากรานดังมาไวในที่เดียว เพ� อตอนรับการเดินทางมาของ

นักทองเที่ยวจากทั่วโลกอยางเปนทางการ หลังเปดประเทศอยางเต็มรูปแบบ ที่ ศูนยการคา

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โดยมีกัญญณณัฐ ธนพิชญพงษ, นิตยสารแพรว, บดินทร เจริญพงศชัย, 

พิมพพยัพ ศรีกาญจนา, ณัฐวรรณ   ศุภพงษ พรอมดวยนักแสดงหนุม เจมมี่เจมส ธีรดนย 

ศุภพันธุภิญโญ รวมงาน ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

BDMS ลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Centre Hospitalier 

Universitaire de Toulouse (CHUT) ประเทศฝรั่งเศส    บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

หรือ BDMS โดย แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานคณะผูบริหารกลุม 1 พรอมดวย นายแพทยตฤณ จารุมิลินท ประธานฝายแพทย และ 

นายแพทยสุทร บวรรัตนเวช ผูอํานวยการใหญ ศูนยอุบัติเหตุและออร โธปดิกส ในเครือ และ 

Chief Faculty ของสถาบันแหงความเปนเลิศดานออร โธปดิกส บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 

จํากัด (มหาชน) รวมลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลมหา

วิทยาลัยตูลูส (Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHUT)) ประเทศฝรั่งเศส โดย

ไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ มร.ตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย มร.เบอนัว 

ตัลเลอ Cooperation officer for Science and Higher Education และ นายแพทย เฌ-รา 

ลาล็องด Healthcare Advisor เปนตัวแทนรวมในพิธีลงนาม

“อุวะจิมะ” รานอาหารญี่ปุ นสไตล

ซูชิแอนดชาร โคลกริล ตั้งอยู ณ อิมแพ็ค 

เลคฟรอนท แลนดมารคยอดนิยมใจกลาง

เมืองทองธานี พรอมมอบความอิ่มอรอยมื้อ

กลางวันแบบสุดคุมกับ 6 ชุดอาหารญี่ปุ น

รสชาติตนตํารับที่ปรุงจากวัตถุดิบชั้นเลิศ ใน

ราคาเริ่มตน 199 – 269 บาท ตั้งแตวันนี้

เปนตนไป

เปดประสบการณความอรอยกับชุด

เมนูสไตลญ่ีปุนในชวงม้ือกลางวัน ต้ังแตเวลา 

11.30  – 15.00 น. เริ่มที่ “ชุดขาวหนาไก” 

ละไมและความนุมล� นเย็นสบายที่สุด เพ� อให

ลูกคาของเราไดมีเวลาแหงการพักผอนที่

แสนวิเศษตลอดคืน”

สัมผัสความเปนที่สุด

ของการพักผอนอยางสบาย 

WACOAL X PASAYA: 

Best for Rest ที่วาโกช็อป

และเคานเตอรวาโก ที่รวม

รายการ พรอมชองทาง

ออนไลน Wacoal Shop 

Online, Shopee, JD central, 

Central Online ขอมูลเพิ่ม

เติมท่ี www.facebook.com/

wacoal.th และ Line @

wacoal.th

“อุวะจิมะ” ชวนอิ่มอรอยมื้อกลางวันสไตลญี่ปุนในราคาเริ่มตนสุดคุม 199 บาท

ราคา 199 บาท “ชุดขาวหนาหมู” ราคา 259 บาท 

หมูทอดทงคัตสึที่กรอบนอกนุมใน ราดดวยไข 

สําหรับคนชอบปลาแซลมอนตองไมพลาด 

“ชุดปลาแซลมอนเทริยากิ” ราคา 269 บาท 

ใชแซลมอนจากนอรเวย ยางหอมๆ ตามดวย 

“ชุดปลาซันมะยาง” ราคา 269 บาท ปลา

ซันมะนําเขาจากญี่ปุน ยางพรอมซอสสูตร

เฉพาะ และ “ชุดแฮมเบอรเกอรชีส” ราคา 

259 บาท เบอรเกอรแฮมเบิรกหมูสไตลญี่ปุน 

ใสชีสเบิรนและหอมหัวใหญ โดยทั้ง 5 ชุด 

เสิรฟพรอมกับขาวญี่ปุน สลัด และซุป

ปิดท้ายด้วยเมนูไฮไลท์สําหรับคนชื่น

ชอบราเมงกับ “ชุดราเมงหมูสามชั้นยาง” 

ราคา 199 บาท ความอรอยที่ลงตัวของเสน

ราเมงท่ีเหนียวนุม นํ้าซุปทงคตสึรสชาติเขมขน 

หมูสามชั้นยางชิ้นโต หอม นุม ฉ่ํา และไขตม 

เสิรฟพรอมของหวาน “ขนมดังโงะ” ท่ีทําจากแปง

ขาวเหนียวญ่ีปุน นําไปยางรอนๆ ราดซอสคุโรมิสึ

อยาพลาดลิ้มลองความอรอยสุดคุม 

พรอมด� มด่ําไปกับวิวทะเลสาบ ที่รานอาหาร

ญี่ปุน “อุวะจิมะ” เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแต

เวลา 11.30 – 24.00 น. สอบถามขอมูลเพิ่ม

เติมและสั่งจองความอรอยไดที่ โทร.0-2033-

1853 เฟซบุก Uwajima หรือติดตามขอมูล

กลุมรานอาหารอิมแพ็คเลคฟรอนทไดท่ีเฟซบุก: 

IMPACT Lakefront, Muang Thong Thani 

https://www.facebook.com/IMPACTLakefront
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14 บทความ-ต่างประเทศ

นายกเล็กปินส์สั่งข้าราชการยิ้ม

มะนิลา • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า นายก

เทศมนตรีเมืองหนึ่งของฟิลิปปินส์ ประกาศใช้นโยบายยิ้มใน

เดือนนี้ อริสโตเติล อากีร์เร ประกาศใช้นโยบายนี้หลังพิธี

สาบานตนเข้ารับตำาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองมูลาเนย์ ใน

จังหวัดเกซอน โดยสั่งให้ข้าราชการต้องยิ้ม โดยเผยว่าที่ต้อง

ออกมาตรการนี้เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากชาวบ้าน 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสวนมะพร้าวและชาวประมง ถึงการ

ปฏิบัติอย่างไม่เป็นมิตรที่พวกเขาได้รับจากเจ้าหน้าที่ศาลา

กลางเมื่อพวกเขาไปจ่ายภาษีหรือขอความช่วยเหลือ ชาว

บ้านบางคนต้องเดินมาเป็นเวลาร่วมชั่วโมงจากหมู่บ้านห่าง

ไกลเพื่อมาที่ศาลากลาง และเมื่อมาถึงก็ต้องรู้สึกผิดหวังกับ

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่บางคน อากีร์เรกล่าวว่า ข้าราชการที่

ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งอาจถูกปรับเท่ากับเงินเดือน 6 เดือน หรือ

ถูกสั่งพักงาน

‘ซูนัค’ นำารอบแรกโหวต หน.พรรคอนุรักษนิยม

ลอนดอน • ริชี ซูนัค อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้

รับคะแนนสนับสนุนมากสุด ในการโหวตเลือกหัวหน้าพรรค

อนุรักษนิยมคนใหม่ของอังกฤษ ในการลงคะแนนเสียงครั้ง

แรกของสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรคเมื่อวันพุธที่ผ่านมา 

เอเอฟพีรายงานว่า การชิงชัยแคบลงเหลือเพียง 6 คน ซู

นัคผู้นำาในรอบแรกมีคะแนนนำาจากคะแนนโหวต 88 เสียง 

ตามด้วยเพนนี มอร์ดอนต์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 

ที่ได้คะแนนโหวตอยู่ที่ 67 เสียง ลิซ ทรัสส์ อดีตรัฐมนตรี

กระทรวงต่างประเทศ ได้อันดับ 3 ได้เสียงสนับสนุนไป 50 

เสียง จาก ส.ส.พรรคอนุรักษนิยมที่ลงคะแนน 357 คน 

เวียดนามแจ้ง รพ.รับมือไข้เลือดออก

ฮานอย • รอยเตอร์รายงานจำานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ในเวียดนาม จนถึงเวลานี้ของปีเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 จากการเปิดเผยของ

กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเมื่อวันพฤหัสบดี ได้มีการ

แจ้งเตือนโรงพยาบาลต่างๆ ให้เตรียมพร้อมรับมือกับการ

ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะ 

ซึ่งพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำาให้เกิดอาการ

คล้ายไข้หวัดใหญ่ ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ ซึ่งอาการอาจ

รุนแรงถึงขั้นทำาให้เลือดออกภายในได้ เวียดนามมีผู้ป่วยโรค

ไข้เลือดออก 89,120 ราย ในช่วง 6 เดือนแรก เพิ่มขึ้นจาก 

35,936 รายในปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นถึง 148% ผู้เสียชีวิต

เพิ่มขึ้น 3 เท่า เป็น 34 รายในช่วงเวลาเดียวกัน เวียดนาม

มีประชากร 98 ล้านคน มีผู้ป่วยประมาณ 110,000 รายต่อ

ปี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มักมีการติดเชื้อสูงสุดระหว่างเดือน

มิถุนายนถึงตุลาคม.

อเกิดสงครามยูเครน ตะวันตกประกาศคว่ำาบาตรรัสเซีย 

หวังว่าจะตัดท่อน้ำาเลี้ยงจากรายได้ที่ขายน้ำามันและก๊าซของ

ยุโรปตะวันตก, แต่มอสโกหันไปหาจีนและอินเดีย

ผลปรากฏตามชาร์ตที่เห็นนี้คือในช่วง 3 เดือนหลังสงคราม

ระเบิด จีนกับอินเดียใช้เงินซื้อพลังงานรัสเซียเพิ่มเป็นเท่าตัวเมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำานักข่าว Bloomberg รายงานว่ารัสเซียกวาดรายได้ 24,000 

ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 864,000 แสนล้านบาท) จากการขาย

พลังงานให้อินเดียและจีนในเวลาเพียงสามเดือนนี้

เฉพาะจีนประเทศเดียว ควักกระเป๋าจ่ายเงินไป 18,900 ล้าน

ดอลลาร์เพื่อซื้อน้ำามัน ก๊าซ และถ่านหินของรัสเซียในช่วง 3 เดือน

จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 

ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของปริมาณที่ซื้อเมื่อปีที่แล้ว 

ขณะที่อินเดียจ่าย 5.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

โดยรวมแล้ว รัสเซียมีรายได้เพิ่มขึ้น 13,000 ล้านดอลลาร์

จากอินเดียและจีนจากการขายพลังงานเมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีที่แล้ว

การคว่ำาบาตรของชาติตะวันตกต่อการขายพลังงานของรัสเซีย

ที่โยงกับสงครามกับยูเครนมีผล “บูมเมอแรง” ต่อผู้สั่งการเอง

เพราะยักษ์ใหญ่อย่างอินเดียและจีนแย่งชิงสินค้าโภคภัณฑ์

จากมอสโกอย่างคึกคัก...และยังแถมด้วยได้ราคาพิเศษที่ต่ำากว่าตลาด

โลกปกติอีกด้วย

มาถึงวันนี้ ทั้งสองประเทศมีสัดส่วนคิดเป็น 50% ของการส่ง

ออกน้ำามันทางทะเลของรัสเซีย 

เท่ากับบ่อนทำาลายความพยายามของสหรัฐฯ และสหภาพ

ยุโรปที่จะลงโทษรัสเซีย

เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่ได้ผลตามประสงค์

Bloomberg Economics คาดการณ์ว่าในปีนี้ปีเดียว รัสเซีย

จะได้รับรายได้ 285,000 ล้านดอลลาร์จากยอดขายน้ำามันและก๊าซที่

เพิ่มขึ้น

ผลจากมาตรการคว่ำาบาตรส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่ง

พรวดพราด เป็นผลจากอุปทานที่ตึงตัว ส่งผลไปดันภาวะเงินเฟ้อที่

ร้อนแรงอย่างคาดไม่ถึง

ขณะที่รัสเซียกำาลังได้รับ “ส้มหล่น” มหาศาลจากการส่งออก

พลังงานในช่วงนี้ แต่รายงานล่าสุดของ Bloomberg ชี้ให้เห็นว่าแนว

โน้มนี้อาจจะไม่สามารถรักษาระดับเดิมได้อีกต่อไป

การขนส่งสินค้าไปยังเอเชียลดลงมากกว่า 15% จากระดับ

สูงสุดในเดือนพฤษภาคม

อันเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความต้องการหรืออุปสงค์อาจจะกำาลัง

ลดลง

นั่นแปลว่าจะต้องมีการเกาะติดสถิติการซื้อขายพลังงาน

ระหว่างรัสเซียกับจีนและอินเดียต่อไปอีกหลายเดือนจึงจะได้ภาพที่

แม่นยำา

ผมได้ข่าวอีกกระแสหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันว่า

ผลิตภัณฑ์น้ำามันของรัสเซียอาจมุ่งสู่ซาอุดีอาระเบียผ่านทางอียิปต์มากขึ้น

สำานักข่าว Bloomberg เจ้าเดียวกันรายงานว่าซาอุดีอาระเบียรับ

น้ำามันสำาหรับโรงไฟฟ้า 3.2 ล้านบาร์เรลจากอียิปต์ในเดือนที่ผ่านมา

เป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 ปี

ในขณะเดียวกันการนำาเข้าเชื้อเพลิงของอียิปต์จากรัสเซียก็เพิ่มสูง

ขึ้นเป็น 1.8 ล้านบาร์เรล

นักวิเคราะห์บางค่ายบอกว่าปริมาณผลิตภัณฑ์น้ำามันของรัสเซียที่

เพิ่มสูงขึ้นดูเหมือนจะส่งถึงซาอุดีอาระเบียผ่านอียิปต์

ก่อนหน้ารัสเซียจะบุกยูเครนนั้น อียิปต์เป็นฝ่ายส่งออกเชื้อเพลิง

ไปยังซาอุดีอาระเบีย 

ทุกวันนี้ ซาอุดีอาระเบียได้รับเชื้อเพลิงสำาหรับโรงไฟฟ้าจากอียิปต์ 

3.2 ล้านบาร์เรลในเดือนที่ผ่านมา

การส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากซาอุดีอาระเบียมักจะ

เพิ่มความต้องการเชื้อเพลิงในช่วงฤดูร้อนเพราะอุณหภูมิที่แผดเผาทำาให้

ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น

เส้นทางลำาเลียงบนเส้นทางนี้น่าสนใจ

ขั้นแรก รัสเซียส่งถังน้ำามันไปยังท่าเทียบเรือ Ain Sukhna ของ

อียิปต์ในทะเลแดง เพราะ Aramco Trading มีที่เก็บของเพียงพอ 

จากนั้นก็ส่งไปยังท่าเรือตะวันตกในดินแดนซาอุดีอาระเบีย 

นักข่าวสอบถามเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรื่องนี้ว่าจริง

แท้แค่ไหนหรือไม่

ไม่ได้รับคำาตอบที่ชัดเจนแต่อย่างไร

หรืออาจจะเป็นเพราะความละเอียดอ่อนของเส้นทางใหม่นี้ใน

ภาวะสงครามยูเครนก็ได้

แม้สหรัฐฯ ได้กำาหนดให้มีการคว่ำาบาตรน้ำามันของรัสเซีย และ

สหภาพยุโรปกำาลังยุติการห้ามบางส่วน แต่ไม่มีมาตรการคว่ำาบาตร

โดยตรงที่จะหยุดอียิปต์ไม่ให้นำาเข้าได้

จากนั้น อียิปต์ก็สามารถนำาผลิตภัณฑ์น้ำามันของรัสเซียส่งขาย

ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

แวดวงภายในวิเคราะห์ว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้ช่วยให้รัสเซีย

หลีกเลี่ยงความพยายามในการปิดบังรายได้จากการส่งออกพลังงาน 

เพราะได้เจอผู้ซื้อที่กระตือรือร้นคือจีนและอินเดียแล้ว

“ซาอุดีอาระเบียได้เพิ่มการนำาเข้าน้ำามันเชื้อเพลิงของรัสเซีย

อย่างเป็นกอบเป็นกำาเพราะไม่มีการคว่ำาบาตรที่ขัดขวางไม่ให้สิ่งนี้เกิด

ขึ้น” Peter La Cour นักวิเคราะห์น้ำามันจาก Energy Aspects บอก 

Bloomberg 

“น้ำามันเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นบาร์เรลที่ถูกที่สุดสำาหรับความ

ต้องการในการผลิตกระแสไฟฟ้าของซาอุดีอาระเบียและสมเหตุสม

ผลทางเศรษฐกิจ”

อินเดียสามารถเดินเกมการทูตได้อย่างแนบเนียน...คบได้ทั้งกับ

ฝั่งมอสโกและวอชิงตัน

เมื่อเร็วๆ นี้นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ผู้นำาอินเดียได้ยกหู

โทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียเพื่อย้ำา

ถึงจุดยืนของอินเดียต่อสถานการณ์ในยูเครน 

และย้ำาว่าอยากจะให้รัสเซียกับยูเครนเจรจาด้วยวิถีทางการทูต  

รายงานข่าวบอกว่าในการสนทนากันนั้นโมดีและปูตินยังหารือ

กันถึงประเด็นต่างๆ ของโลก รวมถึงเรื่องพลังงาน และตลาดอาหาร 

ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการค้าทวิภาคีในด้านสินค้า

เกษตร, ปุ๋ย และยา

ทั้งสองผู้นำาคุยกันเพียงไม่กี่วันหลังโมดีได้รับเชิญให้เข้าร่วม

การประชุมสุดยอดผู้นำากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำาของโลก 7 

ชาติ หรือ G7 ที่ประเทศเยอรมนี ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดของ

โลกและวิกฤตยูเครน 

ระหว่างการประชุม G7 นายกรัฐมนตรีอินเดียเรียกร้อง

แนวทางการเจรจาและการทูตเหมือนกัน

โมดีย้ำาว่าผลกระทบจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ได้จำากัด

อยู่ในยุโรป แต่ทำาให้ราคาพลังงานและธัญพืชพุ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อ

ทุกประเทศ

โมดีทิ้งท้ายว่าปัญหาที่หนักเป็นการเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

พลังงาน และความมั่นคงในกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาตกอยู่ในความ

เสี่ยง 

นายกฯ อินเดียย้ำาความวิตกกังวลต่อความมั่นคงทางอาหาร 

ท่ามกลางความขัดแย้งในยูเครน

เรียกว่าโมดีได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง...การทูตภารตะส่งผลให้บทบาท

ของอินเดียโดดเด่นและน่าอิจฉาระดับโลกกันเลยทีเดียว.

พ

เอเชียเผชิญโควิดระบาดรอบใหม่
เวลลิงตัน/โตเกียว • ทวีปเอเชียกำาลังเผชิญกับการระบาดของไวรัส

โคโรนาหรือโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทำา 

ให้มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น รัฐบาลหลายประเทศ เช่น นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, 

เกาหลีใต้และออสเตรเลีย เตือนประชาชนให้มีความระมัดระวังเพื่อ

ชะลอการระบาดของเช้ือไวรัสและป้องกันไม่ให้ระบบสาธารณสุขตึงตัว

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน                                           

พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 

ว่าทวีปเอเชียกำาลั ง เผชิญกับ

การระบาดระลอกใหม่ของไวรัส

โคโรนา หรือโควิด-19 ที่ส่วน

ใหญ่เป็นไวรัสกลายพันธุ์ โอมิ                                     

ครอน สายพันธุ์ย่อยบีเอ 4 และ

บีเอ 5 นับเป็นการท้าทายอีก                

ครั้งของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ย่ำาแย่

จากการระบาดของโควิดระลอก

ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันกับต้อง

ควบคุมการระบาดครั้งใหม่ โดย

หลีกเลี่ยงที่จะไม่ขยายหรือนำา

มาตรการควบคุมที่เข้มงวดกลับ

มาใช้อีกครั้ง 

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศ

เมื่อวันพฤหัสบดีว่า จะแจกหน้า                                               

กากอนามัยและชุดตรวจเอทีเค                                                

ให้กับประชาชน ในความพยายาม                                                        

ลดการตึงตัวของระบบสาธารณ 

สุขของประเทศ ซึ่งขณะนี้ต้อง

รักษาทั้งผู้ป่วยโรคโรคไข้หวัด

ใหญ่และผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่อง 

จากอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประ 

เทศซีกโลกใต้

อายีชา เวอร์รัลล์ รัฐมนตรี

ที่ รับผิดชอบในการจัดการกับ

การระบาดของโควิด-19 ของ

นิวซีแลนด์ กล่าวในแถลงการณ์

ว่า ขณะนี้เป็นการผสมผสาน

ระหว่างการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 ที่ต้องเข้ารักษาตัวใน

โรงพยาบาลกับฤดูของโรคไข้หวัด

ใหญ่ที่เลวร้ายที่สุด ประกอบกับ

บุคลากรทางการแพทย์ที่ลางาน

มากขึ้น ทำาให้ระบบสาธารณสุข

ของประเทศอยู่ ภายใต้ความ

กดดันอย่างที่สุด

นิวซีแลนด์ที่มีประชากร 

5.1 ล้านคน ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ                     

โควิด-19 เกือบ 69,000 ราย 

โดย 765 รายต้องเข้ารักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

ในญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19                                               

รายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในระดับเดียว

กับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลเตือน

ประชาชนให้มีความระมัดระวัง

ตัวอย่างย่ิงในช่วงวันหยุดยาวและ

ปิดเทอมฤดูร้อนที่ใกล้จะมาถึง

โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่า 

มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 

95,000 ราย เมื่อวันพุธที่ผ่านมา 

เพิ่มขึ้น 2.14 เท่าจากเมื่อสัปดาห์

ที่ผ่านมา 

ชิเงยูกิ โกโต รัฐมนตรี

สาธารณสุขญี่ปุ่น กล่าวระหว่าง

เริ่มประชุมคณะกรรมการรับมือ

ไวรัสโคโรนาว่า มีจำานวนผู้ติดเชื้อ                                                          

เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัดของประเทศ 

และดูเหมือนมีการแพร่ระบาด

อย่างรวดเร็ว 

ด้านเกาหลีใต้มีรายงาน

ผู้ ติ ด เชื้ อ ร าย ใหม่ เ มื่ อ วั นพุ ธ 

มากกว่า 39,000 ราย เพิ่มขึ้นถึง 

3 เท่าภายใน 1 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ

คาดว่าผู้ติดเชื้อรายวันในเกาหลี 

ใต้จะสูงถึง 200,000 ราย ช่วง

ประมาณกลางเดือนสิงหาคมถึง

ปลายเดือนกันยายน ทางการกำาลัง

ขยายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น แต่

ยังไม่มีแผนนำามาตรการควบคุม

การระบาดของโควิดกลับมาใช้

รัฐบาลออสเตรเลียเตือน

ประชาชนว่าอาจมีการระบาดของ

โควิด-19 ที่เลวร้ายที่สุดในอีก 

2-3 สัปดาห์ข้างหน้า จากไวรัส

กลายพันธุ์ โอมิครอนสายพันธุ์

ย่อยสายบีเอ 4 และบีเอ 5 อาจมี

ผู้ติดเชื้อเพิ่มหลายล้านคน 

มาร์ก บัตเลอร์ รัฐมนตรี

สาธารณสุขออสเตรเลีย ให้สัม 

ภาษณ์สถานีวิทยุ 2 จีบียืนยันว่า 

แม้มีการระบาดของไวรัสเพิ่มขึ้น 

แต่จะไม่มีการล็อกดาวน์ และ

ขอให้ประชาชนพิจารณาเรื่อง

ทำางานที่บ้านอีกครั้ง.

รัฐโอไฮโอตั้งข้อหาชายข่มขืนเด็ก10ขวบ

วอชิงตัน • ชายอายุ 27 ปี โดน

ตั้งขอหาข่มขืนเด็กหญิงวัย 10 

ขวบ ในรัฐโอไฮโอ เด็กคนนี้ตก

เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าเธอต้อง

เดินทางไปทำาแท้งที่รัฐอินดีแอนา 

เนื่องจากรัฐโอไฮโอออกกฎหมาย

เมื่อเดือนที่แล้วห้ามทำาแท้งหาก

อายุครรภ์เกิน 6 สัปดาห์ 

รอยเตอร์และเอ เอฟพี

รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 

กรกฎาคม 2565 ว่า เกอร์ซอน ฟู

เอนเตส อายุ 27 ปี ถูกตำารวจรัฐ

โอไฮโอของสหรัฐจับกุมตัวเมื่อวัน

อังคาร และนำาตัวมาขึ้นศาลที่เทศ

มณฑลแฟรงคลิน เมืองโคลัมบัส 

รัฐโอไฮโอในวันพุธ เขาเป็นผู้ต้อง

สงสัยในคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย 10 

ขวบ ซึ่งทำาให้เด็กคนนี้ตั้งครรภ์

ตำารวจเมืองโคลัมบัสที่

สืบสวนคดีนี้ให้การต่อศาลว่า ฟู

เอนเตสสารภาพว่าเขาข่มขืนเด็ก

หญิงคนนี้อย่างน้อย 2 ครั้ง เหยื่อ

ข่มขืนรายนี้ตั้งครรภ์และต้องเดิน

ทางไปทำาแท้งที่คลินิกในรัฐอินดี

แอนาที่อยู่ติดกับรัฐโอไฮโอ เมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน

รัฐโอไฮโอออกกฎหมาย

ห้ามทำาแท้งถ้ามีอายุครรภ์เกิน 6 

สัปดาห์ โดยไม่มีข้อยกเว้นกรณี

การตั้งครรภ์จากถูกข่มขืนหรือ

จากการมีเพศสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในครอบครัว เพียงไม่กี่

ชั่วโมงหลังศาลฎีกาสหรัฐมีคำา

วินิจฉัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

เลิกคุ้มครองสิทธิการทำาแท้งว่า

เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ตามคำา

พิพากษาในคดีระหว่างโรกับเวด

เมื่อปี 2516

หนังสือพิมพ์อินเดียแนโพ

ลิสสตาร์รายงานข่าวของเด็กหญิง

เหยื่อข่มขืนรายนี้เมื่อเดือนนี้ระบุ

ว่า เธอต้องเดินทางมาทำาแท้งที่

รัฐอินดีแอนา เนื่องจากเธอมีอายุ

ครรภ์เกิน 6 สัปดาห์มาแล้ว 3 วัน

รัฐอินดีแอนาอนุญาตให้

ทำาแท้งหลังจาก 6 สัปดาห์ได้ 

แต่คาดว่าสมาชิกสภารัฐแห่งนี้ที่

ส่วนใหญ่สังกัดพรรครีพับริกันจะ

พิจารณาแก้ไขกฎหมายทำาแท้ง

ให้เข้มงวดขึ้นในเดือนนี้ 

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

กล่าวต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่

ผ่านมาที่ทำาเนียบขาว ระหว่าง

ลงนามการปกป้องสิทธิวัยเจริญ

พันธุ์ให้เป็นกฎหมาย โดยกล่าวถึง

เด็กหญิงวัย 10 ขวบ เหยื่อข่มขืน

ที่ต้องเดินทางจากรัฐโอไฮโอไป

ทำาแท้งที่รัฐอินดีแอนาว่า ให้ลอง

จินตนาการดูว่าเราเป็นเด็กผู้หญิง

ตัวเล็กๆ วัย 10 ขวบคนนี้ 

ผู้พิพากษาเมืองโคลัมบัส

กำาหนดวงเงินประกันผู้ต้องสงสัย

คดีข่มขืนรายนี้ 2 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ บีบีซีรายงานว่าแหล่งข่าว                                                

เจ้าหน้าที่สำานักตรวจคนเข้าเมือง                                                

และศุลกากรสหรัฐเผยกับฟ็อกซ์นิวส์

ว่า ฟูเอนเตสเป็นชาวกัวเตมาลา 

เข้ามาอยู่สหรัฐอย่างผิดกฎหมาย.

วันชาติ • ทหารฝรั่งเศสสวนสนามฉลองวันชาติ “บาสตีย์เดย์” ที่ถนนช็องเซลิเซในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม

สงครามยูเครนเปิดเส้นทางซื้อขาย

พลังงานใหม่ๆ แบบคาดไม่ถึง
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วัยรุ่นนางรองเปิดศึกปาระเบิดยิงไล่ฟัน

บุรีรัมย์ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกของวันที่ 14 ก.ค.

65 ได้เกิดเหตุกลุ่มแก๊งวัยรุ่นที่มาเที่ยวงานก่อเหตุปาระเบิด ยิง

ปืน และใช้อาวุธมีดไล่ฟันแทงคู่อริในงานแสดงคอนเสิร์ต เทศกาล

ประจำาปี 2565 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่จัดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำา

หนองตาหมู่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ แต่ไม่ทราบว่าเป็น

วัยรุ่นกลุ่มไหนหรือมาจากหมู่บ้าน ตำาบลใดที่เป็นกลุ่มก่อเหตุ แต่

หลังจากมีเสียงปืนและระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง มีวัยรุ่นที่มาเที่ยว

งานถูกสะเก็ดระเบิด กระสุนปืน และมีดฟันตามร่างกาย ได้รับ

บาดเจ็บ 4 ราย ในจำานวนนี้มีวัยรุ่นอายุ 20 ปีถูกอาวุธมีดฟันที่

บริเวณศีรษะ ต้นแขนซ้าย ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนน

สายปะคำา-นางรอง ส่วนอีก 3 คน อายุ 16-18 ปี มีทั้งโดนสะเก็ด

ระเบิดและกระสุนปืนตามร่างกาย ซึ่งหน่วยกู้ภัยได้นำาส่งรักษา

ที่ รพ.นางรอง นอกจากนี้ขณะที่หน่วยกู้ภัยนำาตัววัยรุ่นที่บาด

เจ็บส่งรักษาที่ รพ.นางรอง ยังมีกลุ่มวัยรุ่นเกือบ 10 คนตามไปที่ 

รพ.ด้วย แต่ไม่รู้ว่าฝ่ายไหน เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงได้จัดกำาลังไปดูแล

รักษาความเรียบร้อยที่ รพ.ด้วยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำาซ้อน ทั้งกำาลัง

บางส่วนก็ผลักดันกลุ่มวัยรุ่นให้กลับบ้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะ

วิวาทและทำาร้ายร่างกายกันอีก ส่วนชนวนเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด

ว่าเกิดจากอะไร อาจจะเป็นคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน พอมาเจอ

กันในงานก็เลยก่อเหตุ หรืออาจเกิดการเขม่นกันในงาน หรือแค่

คึกคะนองแล้วก่อเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจกำาลังหาข้อมูลหลักฐาน

เพื่อติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำาเนินคดีต่อไป

ผัวคลั่งอาละวาดเมียอ้างคนสนิท ‘จุรินทร์’

ชลบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 03.00 น. วันท่ี 14 ก.ค.65 

ตำารวจภูธรแสนสุข อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี จำานวนหลายนายรุดไปท่ี

บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน รพ.ม.บูรพา บางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองฯ 

จ.ชลบุรี หลังมีเจ้าหน้าท่ีจาก รพ.แจ้งทาง 191 ว่ามีชายอายุ

ประมาณ 35 ปี คลุ้มคล่ังอาละวาด โวยวายเสียงดัง ไม่ยอมให้

นางสาวเดีย นามสมมติ อายุ 35 ปี ที่เดินทางเข้ามารักษาเพราะ                                    

ถูกชายคนดังกล่าวท่ีเป็นสามี อยู่กินกันมาได้เพียง 3 เดือน ทำาร้าย

ร่างกาย ซ่ึงแพทย์วินิจฉัยให้แอดมิตใน รพ.ก่อน แต่ชายคนดังกล่าว

คลุ้มคล่ังไม่ยอมให้นางสาวเดียรักษา จะชิงตัวให้กลับบ้านท่าเดียว 

ซ่ึงชายคนดังกล่าวยังไม่หยุดอาละวาด อ้างว่ามีปืนเหมือนกัน และ

เป็นคนสนิทนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ ขอให้ ตร.ให้เกียรติและอย่ามายุ่งกับเรื่องของตน แต่ ตร.ไม่

เชื่อ ให้โทร.หาก็อ้างว่าโทรศัพท์พัง ตร.จึงพาไปค้นรถ เพราะเกรง

ว่าจะมีปืนในครอบครองจริงดังท่ีกล่าวอ้าง แต่ไม่พบ จึงจับกุมตัวไป

ท่ี สภ.แสนสุข พร้อมดำาเนินคดีในข้อหาสร้างความวุ่นวายในสถาน

ท่ีราชการไว้ก่อน ส่วนนางสาวเดียไปแจ้งความท่ี สภ.แสนสุข ใน

ข้อหาถูกชายคนดังกล่าวทำาร้ายร่างกาย พร้อมเผยว่า ตนรู้จักกับชาย

ดังกล่าวจริงและเป็นสามีภรรยามากว่า 3 เดือน เป็นคนข้ีหึง ข้ีโมโห 

เจ้าอารมณ์ ไม่ได้ด่ังใจจะอาละวาด ตนถูกทำาร้ายร่างกายมาตลอด 3 

เดือน แต่ก็อดทนเอา และท่ีกล่าวอ้างว่าเป็นคนสนิทรองนายกฯ ก็ไม่

จริง และท่ีตนต้องมารักษาตัวท่ี รพ.เพราะทะเลาะกัน สาเหตุมาจาก

เรื่องไม่ได้ด่ังใจ จากน้ีตนขอยุติความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด.

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 12.30 น. วัน

ท่ี 14 ก.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน

สถานการณ์ท่ีชายเร่ร่อนจับภรรยา

เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เป็น

ตัวประกัน โดยมีระเบิดลูกเกล้ียงอยู่

ในมือ ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีตำารวจได้

ปิดล้อมเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือตัว

ประกันต้ังแต่เวลาประมาณ 09.30 

น.ท่ีผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

สามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับ

สู่ปกติได้แล้ว โดยใช้เวลากว่า 3 

ช่ัวโมง ซ่ึงตัวประกันปลอดภัย ส่วนผู้

ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บ ถูกหน่วยสวาท

ยิงท่ีหัวไหล่ซ้ายเพื่อช่วยตัวประกัน

เอาไว้ โดยทางเจ้าหน้าท่ีได้นำาตัวส่ง

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพื่อช่วย

เหลือรักษาบาดแผลทันที

โดยในขณะที่ เจ้ าหน้ าที่

ตำารวจพยายามเจรจาเกลี่ยกล่อม 

พร้อมกับใช้แผนเปิดปฏิบัติการชิง

ตวัประกนั ซึง่สง่ซกิใหก้บัตวัประกนั

ทราบเพื่อหาช่องโหว่จังหวะเผลอ

ของชายเร่ร่อนให้วิ่งทันที โดยทาง

ตำารวจหน่วยสวาทได้ซุ่มอยู่ในจุด

พร้อมยิง พอได้ โอกาสจังหวะที่

เจ้าหน้าที่ตำารวจส่งซิก หญิงตัว

ประกันก็วิ่งออกมาก่อนที่ตำารวจ

จะยิงกระสุนจริงเข้าที่หัวไหล่ซ้าย

ของชายเร่ร่อน 1 นัดจนล้มลงกับ

พื้น ก่อนจะกระชับพื้นที่เคลียร์

ระเบดิออกจากมอืแลว้นำาตวัสง่โรง

พยาบาลทันที และเคลียร์พื้นที่ให้

สามารถสัญจรได้ตามปกติ

พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส 

ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า จาก

การตรวจสอบชายดังกล่าวยังไม่

ทราบชื่อและที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่ง 

ในส่วนที่มีรายงานว่าเป็นทหาร

พรานนั้น เบื้องต้นยังไม่ยืนยัน

ชัดเจน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

ซึ่งเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นนั้น ทาง

ตำารวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามี

เหตุลักทรัพย์ เป็นชายเก็บของเก่า

มากับรถเข็นที่มีของเก่าอยู่จำานวน

มาก เมื่อมาตรวจสอบพบวา่ชายคน

ดงักลา่วพดูจาวกวน จงึไดต้รวจคน้

พบว่ามีอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก ขนาด 11 มม. พร้อมลูก

กระสุนประมาณ 10 นัด.

ตร.ยิงชายคลั่ง

กำาระเบิดในมือ

ช่วยตัวประกัน

กรุงเทพฯ • วันที่ 13 ก.ค.2565 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย 

ผบ.ตร. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค.

65 พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำานวย

การสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร้องทุกข์

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 

สภ.รัตนาธิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี เพื่อ                                               

ดำาเนินคดีกับผู้ที่มีพฤติการณ์ ใน

การจำาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

เกินราคา พฤติการณ์กล่าวคือ ผู้

จำาหน่ายสลากรายดังกล่าวได้มี

การนำาเอาภาพของสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่มีการจำาหน่ายผ่านช่อง

ทางสลากดิจิทัลนำามาเสนอขายผ่าน 

ทางเฟซบุ๊ก ราคาฉบับละ 100 

บาท หากถูกรางวัลจะนำาสลากดัง

กล่าวไปขึ้นรางวัลให้ การกระทำา

ดังกล่าวเข้าข่ายการเสนอจำาหน่าย

สลากเกินราคา จึงได้แจ้งความให้

เจ้าหน้าที่ตำารวจดำาเนินการตรวจ

สอบและดำาเนินคดีกับผู้กระทำา

ความผิดดังกล่าว

จากการสืบสวนในกรณีนี้

พบว่า ในหน้าเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว

เป็นเพจส่วนตัวของนายฐิติ นาค

ชัยวัฒนา อายุ 45 ปี ได้มีการนำา

เอาภาพของสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในรูปแบบดิจิทัลมาเสนอจำาหน่าย

อยู่จำานวน 3 หมายเลข รวม

ทั้งหมด 13 ฉบับ เสนอจำาหน่าย

ฉบับละ 100 บาท โดยภาพสลาก

กินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวถูกซื้อโดย

ผู้ซื้อจำานวน 2 คน จากการตรวจ

สอบพบว่า นายฐิติได้ร่วมกันซื้อ

กับแฟน 6 ฉบับ และฝากน้องสาว

ซื้อ 7 ฉบับ และนายฐิติเป็นผู้นำา

มาเสนอขายในเพจเฟซบุ๊ก 

จึงสรุปได้ว่า บุคคลดังกล่าว

ได้ ใช้ ให้น้องสาวและแฟนของ

ตนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน

ทางช่องทางสลากดิจิทัลในราคา

ฉบับละ 80 บาท เพื่อนำามาเสนอ

จำาหน่ายต่อภายในเพจเฟซบุ๊กส่วน

ตัวของตนในราคาฉบับละ 100 

บาท เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงได้ทำาการ

รวบรวมพยานหลักฐานและได้

ออกหมายเรียกนายฐิติ เพื่อมา

รับทราบข้อกล่าวหา และดำาเนิน                                                 

คดี ในข้อหาเสนอขายหรือขาย

สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่

กำาหนด อัตราโทษปรับไม่เกิน 1 

หมื่นบาท

จึงเตือนผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัล

และนำาไปขายสิทธิต่อให้ผู้อื่นใน

ราคาเกินกว่าใบละ 80 บาท จะ

ถูกดำาเนินคดีฐานขายสลากเกิน

ราคา ซึ่งสำานักงานสลากฯ มีระบบ

ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าสลากใบ

นั้นใครเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของ.

จับหนุ่มซื้อหวยเป๋าตังจำาหน่ายต่อ100

ทลายคลังเก็บปืนขายออนไลน์
กรุงเทพฯ • ตำารวจไซเบอร์เข้าทลายร้านค้าและแหล่งเก็บอาวุธปืนขาย

ออนไลน์ จับกุมผู้จำาหน่าย 1 ราย ตะลึงยึดของกลางปืน 2,300 กระบอก 

และกระสุนอีกว่า 1 แสนนัด

วันที่ 14 ก.ค.65 พล.ต.ท. 

กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท., 

พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์                                                                  

รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชูฉัตร                                                            

ธารีฉัตร รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต. 

มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สอท., 

พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง 

ผบก.สอท.2 ร่วมกันแถลงข่าว

กรณีการจับกุมขบวนการค้าอาวุธ

ปืนออนไลน์ พร้อมด้วยของกลาง

อาวุธปืน 2,300 กระบอก และ

กระสุนกว่า 1 แสนนัด

พล .ต .ท . กร ไชย ผบช .

สอท.เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีข่าว

คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่

ตำารวจท่ีเข้าระงับเหตุวัยรุ่นทะเลาะ                                                       

วิ ว าทกั นจน เสี ยชี วิ ต ในพื้ นที่  

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หรือ

กรณี เหตุนักศึกษา ปวช.ปี  1 

ทดลองยิงปืนดัดแปลง กระสุน

ลั่นเจาะท้องเพื่อนเสียชีวิต จะ

เห็นได้ว่าอาวุธปืนส่วนใหญ่ที่นำา

มาใช้ ในการก่อเหตุ ผู้กระทำาผิด

ดัดแปลงทำาขึ้นทั้งสิ้น ซึ่งปัจจุบัน

มีการลักลอบซื้อขายทางสื่อสังคม

ออนไลน์

จากการสืบสวนพบว่ามีการ                                                                

ลักลอบจำาหน่ายอาวุธปืนที่ผิดกฎ 

หมายให้กับประชาชนทั่วไปผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ เจ้าหน้าที่

ตำารวจจึงได้รวบรวมพยานหลัก

ฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทั่งเมื่อ

วันที่ 12 ก.ค.65 ได้นำาหมายค้น

ศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจสถานที่

ที่น่าเชื่อว่าเป็นแหล่งจำาหน่ายและ

เก็บอาวุธปืนในพื้นที่ สน.ร่มเกล้า 

และ สน.บางชัน จำานวน 2 จุด

จุดท่ี 1 ร้านค้าบริเวณ 

ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง 

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ทำาการ                                                                                  

ตรวจยึดของกลาง 1.อาวุธปืน    

แบลงค์ (Blank Gun) จำานวน 

1,865 กระบอก 2.เครื่องกระสุนปืน 

แบลงค์ จำานวน 82,450 นัด 

3.อุปกรณ์ส่วนควบอาวุธปืน จำานวน 

31 ช้ิน

จุดท่ี 2 หมู่บ้านเพอร์เฟค

เพลส วงแหวนรามคำาแหง ถ.เคหะ                                                 

ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น                                                  

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ทำาการ                                                       

ตรวจยึดของกลาง 1.อาวุธปืน 

อัดลมแรงดันสูง เบอร์ 1 และ

เบอร์ 2 จำานวน 142 กระบอก 

2.อาวุธปืนแบลงค์ (Blank Gun) 

จำานวน 238 กระบอก 3.เคร่ือง 

กระสุนปืนอัดลมแรงดันสูง เบอร์ 

1 และเบอร์ 2 จำานวน 410 กล่อง                    

4.อุปกรณ์ส่วนควบอาวุธปืน จำา 

นวน 97 ช้ิน รวมของกลางท้ัง 2 

จุด อาวุธปืนแบลงค์ (Blank Gun) 

จำานวน 2,103 กระบอก, อาวุธ

ปืนอัดลมแรงดันสูง เบอร์ 1 และ

เบอร์ 2 จำานวน 142 กระบอก, 

เคร่ืองกระสุนปืนแบลงค์ จำานวน 

82,450 นัด, กระสุนปืนอัดลมแรง

ดันสูง เบอร์ 1 และเบอร์ 2 จำานวน 

410 กล่อง, อุปกรณ์ส่วนควบอาวุธ

ปืน จำานวน 128 ช้ิน

โดยในจุดท่ี 2 เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจได้ทำาการจับกุมนายสิทธิพจน์ 

วันเพ็ญ อายุ 50 ปี ในข้อหา “มี

และจำาหน่ายซ่ึงอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนสำาหรับการค้าโดยไม่ได้

รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องท่ี 

ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน

ปืนฯ พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 มี

อัตราโทษจำาคุกต้ังแต่ 1-10 ปี ปรับ

ต้ังแต่ 2,000-20,000 บาท และช่วย

ซ่อนเร้น ช่วยจำาหน่าย ช่วยพาเอา

ไปเสีย ซ้ือ รับจำานำา หรือรับไว้โดย

ประการใดซ่ึงของอันตนพึงรู้ว่านำา

เข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามพิธีการทาง

ศุลกากร ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.

2560 มาตรา 246 มีอัตราโทษจำา

คุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน  4 

เท่าของราคาของซ่ึงได้รวมค่าอากร

เข้าด้วยแล้ว หรือท้ังจำาท้ังปรับ” นำา

ตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

โควิดระบาด

สั่งเตรียมความพร้อมระบบสาธารณสุข

ไทยในทุกด้าน ทั้งการรักษา ศักยภาพ

เตียง ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเสริม

ความเข้มแข็งในการเปิดเสรีการใช้ชีวิต 

โดยย้ำาว่าการสวมใส่หน้ากากและการ

ฉีดวัคซีนยังเป็นหัวใจสำาคัญที่จะช่วยลด

ความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ โดยเฉพาะ

กลุ่มเสี่ยง คนที่มีโรคประจำาตัวหรือผู้สูง

อายุควรสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาขณะ

ออกจากบ้านและเข้ารับการฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้นด้วย

รายงานสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 รายใหม่ 2,257 ราย จำาแนก

เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,256 ราย ผู้

ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย ผู้ที่กำาลังรักษา

ตัว 24,191 ราย และมียอดผู้ที่หาย

ป่วยกลับบ้านแล้ว 2,120 ราย ทำาให้

มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 

65 จำานวน 2,329,746 ราย จำานวนผู้ที่

หายป่วยสะสมจำานวน 2,329,561 ราย 

จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ใน

โรงพยาบาล 770 ราย ส่วนการฉีดวัคซีน

โควิด-19 สรุปจำานวนผู้ที่ ได้รับวัคซีน

สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64-12 ก.ค.65 รวม 

140,544,783 โดส 

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 

ศบค. กล่าวว่า หลังการผ่อนคลาย

มาตรการต่างๆ พบว่าการติดเชื้อโค

วิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

จังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งช่วงวันหยุดยาวที่

ประชาชนมีการเดินทางกลับภูมิลำาเนา 

ท่องเที่ยว หรือรวมกลุ่มทำากิจกรรมต่างๆ 

ทำาให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและมี

โอกาสแพร่กระจายเชื้อไปสู่จังหวัดอื่นๆ 

มากขึ้น และแม้ที่ผ่านมาจะมีประกาศ

ให้สามารถเลือกไม่สวมหน้ากากอนามัย

ได้ ในพื้นที่เปิดโล่ง แต่หน้ากากอนามัย

ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใน

การป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ

โรคโควิด-19 รวมถึงโรคติดเชื้อทางเดิน

หายใจอื่นๆ ได้ ดังนั้นแม้จะเป็นการร่วม

กิจกรรมในพื้นที่เปิดโล่ง เช่น ดูดนตรี

สด ดูหนังกลางแปลง เชียร์กีฬา แต่หาก

เป็นการอยู่ร่วมกันจำานวนมาก การเว้น

ระยะห่างทำาได้ยาก ขอให้สวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันและลด

ความเสี่ยง

นอกจากนี้ ขอให้สวมหน้ากาก

อนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ปิด การระบาย

อากาศไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก

เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 คือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ รวมถึงผู้ที่ ได้

รับวัคซีนยังไม่ครบตามเกณฑ์ 3 เข็ม ผู้

ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องสวม

หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วม

กับบุคคลอื่น 

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา

คลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด-

19 ระลอกที่ 6 ยังไม่ถึงจุดสูงสุด โดย

การระบาดของโควิด-19 รอบใหม่นี้นับ

เป็นระลอกที่ 6 เป็นการระบาดด้วย

สายพันธุ์ โอมิครอน BA.5 จะมีจุดสูงสุด

ปลายเดือนนี้และตลอดเดือนสิงหาคม 

ซึ่งเดือนหน้านักเรียน มหาวิทยาลัย จะ

เปิดเทอมหมด และจะเริ่มลดลงในช่วง

นักเรียนสอบและปิดเทอม ทุกอย่างต้อง

เดินหน้า ด้วยมาตรการให้ความสำาคัญ

ในการลดการติดเชื้อ และจะไม่มีการ

ปิดเมือง ปิดประเทศ ปิดโรงเรียนแล้ว 

ทุกอย่างมีความสำาคัญกับอนาคตของ

ประเทศ

สำาหรับจำานวนผู้ป่วย ถ้าคิดเป็น                                                     

สัดส่วนจะพบว่ามีผู้ป่วยต้องเข้าโรง

พยาบาลประมาณ 10% หรือน้อยกว่า                                                       

และมีอัตราการเสียชีวิตจะอยู่ที่ ไม่เกิน                            

1% ของผู้ที่ เข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาล หรือน่าจะเป็น 0.1% หรือน้อย

กว่าของผู้ที่ติดเชื้อ ซึ่งตัวเลขนี้กำาลังลด

ลงไปใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ เนื่องจาก

มีผู้ติดเชื้อจำานวนมากตามฤดูกาลของ

โรคทางเดินหายใจ เราจึงเห็นสัดส่วน

ของการนอนโรงพยาบาลและการเสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม 

ถึงแม้จะมีผู้ป่วยหลายหมื่นคน จะมีผู้เข้า

รับการรักษาและแจ้งยอดให้กระทรวง

สาธารณสุข อยู่ที่ 2,000 คน และมีการ

เสียชีวิต 20 คน ส่วนยอดผู้ป่วยติดเชื้อ

ทั้งสิ้นหลายหมื่นคน ซึ่งสูงกว่าระลอกที่ 

5 แน่นอน เพราะส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ

หรือมีอาการน้อย ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงสูงควร

ได้รับวัคซีนให้เต็มที่เพื่อลดอาการ  และ

ถ้าติดเชื้อถึงแม้จะมีอาการน้อย ทันทีที่รู้

ว่าติดเชื้อ ควรจะได้รับยาต้านไวรัสเพื่อ

การรักษาในทันทีให้เร็วที่สุดเพื่อลดการ

นอนโรงพยาบาลและเสียชีวิต

ขณะที่  นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ 

แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการ

หายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อ

ความผ่านเฟซบุ๊กว่า การระบาดรอบนี้ 

น่าจะเป็นการระบาดรอบใหญ่ เหมือน

ช่วงเดือน มี.ค. ที่มีการแพร่ระบาดอย่าง

หนักของเชื้อไวรัสโควิดโอมิครอนสาย

พันธุ์ BA.1, BA.2 ตัวเลขผู้ติดเชื้อขณะ

นี้กำาลังเพิ่มเป็นทวีคูณ และจากนี้ ไปไม่

นานจำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่

ท่อหายใจ รวมทั้งผู้เสียชีวิต มีแนวโน้ม

ที่จะเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยสำาคัญที่สุดคือ โอมิ 

ครอนสายพันธุ์ย่อยที่ระบาดขณะนี้กำาลัง

เปลี่ยนเป็น BA.5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่

ระบาดได้เร็วที่สุด ติดต่อกันง่ายที่สุด 

และหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าทุกสาย

พันธุ์เดิม ตัวเลขผู้ติดเชื้อของกระทรวง

สาธารณสุขต่ำากว่าความเป็นจริงมาก 

เพราะรายงานเฉพาะผลตรวจ RT-PCR 

ขอให้ดูตัวเลขของผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้

ป่วยใส่ท่อหายใจ และผู้เสียชีวิตเป็นหลัก 

แนวโน้มกำาลังเพิ่มขึ้นแน่นอน

ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิ 

การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

กล่าวถึงกรณีการขายยาโมลนูพิราเวียร์

ทางสื่อออนไลน์ว่า อย.ได้เร่งตรวจสอบ

การขายยาออนไลน์ทุกช่องทาง สั่งระงับ

โฆษณาและดำาเนินคดี โฆษณาขายยา

ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์ม

ตลาดร้านค้าออนไลน์แล้ว เพื่อไม่ ให้

เป็นช่องทางที่ ใช้ส่งต่อยาผิดกฎหมาย 

และจะดำาเนินคดีตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัดกับผู้ที่ลักลอบขายในทุกช่อง

ทาง รวมถึงร่วมกับกรมควบคุมโรคเฝ้า

ระวังการนำาเข้ายาตามด่านต่างๆ เพื่อ

สกัดไม่ให้มีการนำาเข้ายาผิดกฎหมาย

หรือยาที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง อย. 

เข้ามาในประเทศ

“กระทรวงสาธารณสุขมีการ

สำารองยาโมลนูพิราเวียร์ที่ เพียงพอ

สำาหรับการรักษาโควิดในไทย แต่ที่

สำาคัญ ขอให้รับยาจากแหล่งที่ถูกต้อง

คือโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ ได้รับ

จัดสรรยาจากภาครัฐ ไม่ควรซื้อยาผ่าน

ช่องทางสื่อออนไลน์ โดยยาโมลนูพิรา

เวียร์เป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ ซึ่ง

แพทย์จะมีการประเมินอาการและสั่ง

จ่ายตามข้อบ่งใช้ตามแนวทางการรักษา

ของกรมการแพทย์ นอกจากนี้ ยาโมลนู

พิราเวียร์ยังมีข้อควรระวัง โดยเฉพาะ

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และต้องมีการ

ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา หาก

สั่งซื้อทางออนไลน์มากินเองอาจได้รับ

ยาปลอม ยาที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่

ปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเอง และการใช้

ยาอย่างไม่เหมาะสมอาจทำาให้เกิดเชื้อ

ดื้อยา ไม่สามารถใช้ยาโมลนูพิราเวียร์

รักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้อีกต่อไป” 

นพ.ไพศาล ระบุ

ส่วนกรณี รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง

ย่านคลองหลวง ที่มีการโฆษณาแพ็ก

เกจยารักษาโควิดนั้น อย.ลงพื้นที่ร่วม

กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่าสถาน

พยาบาลดังกล่าวได้มีการโฆษณาแพ็กเกจ 

รักษาโรคโควิด-19 หลายรูปแบบให้ผู้

ป่วยเลือกรับบริการ บางแพ็กเกจมีการ

โฆษณาด้วยข้อความว่าจะมีการจ่ายยา

ฟาวิพิราเวียร์ หรือยาโมลนูพิราเวียร์ให้

ผู้ป่วยด้วย ซึ่งไม่มีการขออนุญาต กรณี

นี้ทาง สบส.ได้มีการดำาเนินการตาม

กฎหมายแล้ว.

สัปดาห์หน้า

โดยร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างสรรพ

สินค้า จะเริ่มปรับลดราคาน้ำามันปาล์ม

ขวดลง 4-5 บาท จากราคาขายปัจจุบัน

ที่ขวดละ 69-70 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 

14 ก.ค.2565 เป็นต้นไป เพื่อให้มีราคา

สะท้อนตามต้นทุนที่แท้จริง

น.ส.รัชดากล่าวว่า กรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานผล

การประชุมร่วมกับห้างสรรพสินค้า ร้าน

ค้าปลีกขนาดใหญ่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่ง

ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือ แต่การลด

ราคาอาจจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับต้นทุน

และสต๊อกเก่าที่มีค้างอยู่ของแต่ละผู้

ประกอบการ แต่ยืนยันได้ว่าน้ำามันปาล์ม

ขวดจะต้องขายตามต้นทุนที่แท้จริง หาก

ผลปาล์มดิบลดราคา น้ำามันปาล์มขวดก็

ต้องปรับลดด้วย เป็นไปตามโครงสร้าง

การคำานวณราคาประมาณการของผล

ปาล์มน้ำามัน น้ำามันปาล์มดิบ และน้ำามัน

ปาล์มขวด ที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนดไว้

เป็นราคาแนะนำาให้ปฏิบัติ ซึ่งสัปดาห์นี้ผู้

ประกอบการรายใหญ่จะเริ่มต้นลดราคา 

4-5 บาทก่อน และสัปดาห์หน้าจะทยอย

ลดอีก ซึ่งการคำานวณราคาจะต้องดู

ต้นทุนสต๊อกช่วงก่อนหน้าที่สั่งสินค้าเข้า

มาประกอบด้วย โดยกรมการค้าภายใน

จะติดตามการปรับลดราคาอย่างใกล้ชิด

ให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง เพื่อไม่ให้

เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามข้อสั่ง

การรองนายกฯ จุรินทร์

“สำาหรับสินค้าทั่วไป สำานักงาน

พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศยังได้ติดตาม

กำากับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคา

สินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยให้

ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาจำาหน่าย

สินค้าให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับ

ขึ้นราคาหรือจำาหน่ายสินค้าราคาสูงเกิน

สมควร ตัวเลข ณ วันที่ 12 ก.ค. มีการ

สำารวจรวม 299 แห่ง จากห้างสรรพ

สินค้า 105 แห่ง ร้านค้าปลีก-ส่ง 129 

แห่ง และตลาดสด 65 แห่ง โดยยอด

สะสมตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.65 รวมทั้งสิ้น 

4,635 แห่ง จากห้างสรรพสินค้า 1,613 

แห่ง ร้านค้าปลีก-ส่ง 2,139 แห่ง และ

ตลาดสด 883 แห่ง พบว่าขณะนี้สินค้ามี

เพียงพอกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ 

หากประชาชนพบการทำาผิดกฎหมาย 

รวมทั้งการกระทำาผิดในร้านค้าออนไลน์ 

สามารถโทร.แจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน

กรมการค้าภายใน 1569 หรือทางอีเมล 

1569@dit.go.th.” น.ส.รัชดา กล่าว

วันเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังตรวจติดตาม

สถานการณ์ราคาสินค้า พร้อมด้วยนาง

มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา 

รมว.พาณิชย์,  นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม 

อธิบดีกรมการค้าภายใน และนางศิริพร 

เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยาม

แม็คโคร จำากัด (มหาชน) ที่ห้างแม็คโคร 

สาขานครอินทร์ ว่า จากการที่ ได้สั่ง

การให้กรมการค้าภายในไปเจรจากับผู้

ประกอบการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

ห้างต่างๆ ที่เป็นช่องทางการจำาหน่าย 

หารือเรื่องการปรับลดราคาน้ำามันปาล์ม

ขวดลงมา วันนี้เป็นวันเริ่มต้น ราคา

น้ำามันปาล์มขวดได้ปรับลงมาอยู่ที่ต่ำาสุด

ประมาณ 62 บาทต่อขวด ส่วนถุง 61 

บาท ซึ่งต่ำากว่าราคาตลาดก่อนหน้านี้ 

5-6 บาท และสัปดาห์หน้า ได้สั่งการไป

แล้ว ให้กรมการค้าภายในเจรจากับทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทยอยปรับลดลงมาอีกขั้น

หนึ่งให้สอดคล้องกับต้นทุนมากขึ้น

“ที่ผ่านมาได้ ให้นโยบายกับกรม                                                          

การค้าภายใน ในการกำากับดูแลราคา

สินค้า หากต้นทุนปรับสูงขึ้น จะพิจารณา

เป็นกรณีตามความเหมาะสมว่าราคา

ขายจะต้องดำาเนินการอย่างไร ให้ผู้

บริโภคเดือดร้อนน้อยที่สุด แต่เมื่อต้นทุน

ลด ก็ต้องปรับลดราคาลงมาด้วย อย่าง

น้ำามันปาล์มขวด เมื่อราคาผลปาล์มอ่อน

ตัวลงบางส่วน ราคาน้ำามันปาล์มขวด

ยังปรับลดลงมาไม่ทัน เพราะยังมีสต๊อก

เก่าที่ผลิตในช่วงที่ผลปาล์มขึ้นไปสูงตก 

9-12 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ก็

ต้องเห็นใจผู้ประกอบการระบาย

สต๊อกเก่าให้หมดก่อน แต่เห็นว่า

แม้สต๊อกเก่ายังไม่หมด ก็ควรได้

มีการทยอยปรับลดราคาลงมา 

เพื่อลดภาระให้กับผู้บริโภค และ

เมื่อเป็นสต๊อกใหม่ ก็ต้องมีการ

ทยอยลดราคาอีกขั้นหนึ่ง” นาย          

จุรินทร์กล่าว

ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะบริหาร

จัดการปาล์มอย่างเหมาะสม 

และทำาให้เกิดความสมดุลให้ทุก

ฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ ทั้งการดูแล

ราคาผลปาล์มดิบให้กับเกษตรกร

ชาวสวนปาล์ม ผู้ประกอบการ 

และผู้บริโภค  

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า 

ยังได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด

ทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์

ราคาสินค้าทุกประเภทที่จำาเป็น

ต่อการครองชีพให้สอดคล้องกับ

ราคาที่แจ้งต้นทุนไว้ และตรวจ

สอบการปิดป้ายแสดงราคา ถ้า

ขายเกินราคาป้ายที่ปิดไว้ ก็ถือว่า

มีความผิด ถ้าเข้าข่ายค้ากำาไร

เกินควรก็ให้ดำาเนินคดี ช่วงที่ผ่าน

มาได้มีการดำาเนินคดี ไปเยอะ 

และกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้นิ่ง

นอนใจ หากว่าผู้บริโภคพบเห็น

ที่ ไหน ใช้ดุลยพินิจแล้วคิดว่า

ค้ากำาไรเกินควร ขายแพงเกิน

ปกติ แพงกว่าป้ายที่ปิด ให้แจ้ง 

1569 ได้ กระทรวงพาณิชย์จะไป

ดำาเนินการ ถ้าอยู่พื้นที่ไหน จะสั่ง

การให้พาณิชย์จังหวัดลงไปตรวจ

ตราทันที เพื่อช่วยกันเป็นหูเป็น

ตาอีกทางหนึ่ง

สำาหรับข้าวสารบรรจุถุง                                              

ขณะน้ียังอ ยู่ในช่วงโครงการ

พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน 

Lot19 ข้าวสารถุงราคาถูก ซ่ึง

กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคม

ข้าวถุงและสมาคมโรงสีและท่ี

เก่ียวข้อง จัดโครงการข้าวถุงราคา

ถูก มี 228 ย่ีห้อ ขายในป๊ัมน้ำามัน

และร้านค้าชุมชน จุดจำาหน่าย

ท่ีพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัด

กว่า 703 จุดท่ัวประเทศ ลดสูงสุด

ถึง 48% ซ่ึงตอนน้ียังอยู่ในช่วง

โครงการ จะมีถึงวันท่ี 31 ก.ค.

2565 ทุกท่านสามารถหาซ้ือได้ใน

ป๊ัมน้ำามัน ปตท., บางจาก และพีที 

รวมท้ังจุดจำาหน่ายอื่นท่ัวประเทศ 

ซ่ึงจะเพ่ิมมากกว่า 703 จุด และ

จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่าน

เว็บไซต์ของโมบายพาณิชย์ หรือ

เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน 

หากจำาเป็นต้องขยายเวลา ก็จะ

ขยายเวลาออกไป เพื่อให้ผู้บริโภค

มีทางเลือกสำาหรับข้าวสารถุง

ราคาถูก โดยจะประเมินก่อนท่ีจะ

จบโครงการในวันท่ี 31 ก.ค.

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมชุมชน

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในท้องท่ีเทศบาลตำาบลเกาะสีชัง อำาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

โดยจะปิดประกาศร่างผังเมืองรวม ประกอบด้วยข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนที่ แผนผัง รายการประกอบแผนผัง และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สำานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดชลบุรี สำานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สำานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 

สาขาศรีราชา ท่ีว่าการอำาเภอเกาะสีชัง ท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำานักงาน

เทศบาลตำาบลเกาะสีชัง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(www.dpt.go.th) เว็บเพจของสำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 

(https://pvnweb.dpt.go.th/chonburi) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

จึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูรายละเอียดดังกล่าวโดยเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับผังเมืองรวมดังกล่าว สำาหรับ

รายละเอียดจะชี้แจงในวันรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจัดให้มีการประชุมในวันที่ 

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการ ๑ เทศบาลตำาบล

เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในท้องที่ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

และปรึกษาหารือ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำาหนดและสามารถแสดง

ความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้ ต้ังแต่วันท่ี ๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้มีผลเก่ียวกับ

สิทธิของตนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการยื่นคำาร้องขอให้แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือ

ยกเลิกข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในขั้นตอนการปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

เก้าสิบวันตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

                               (นายพรพจน์  เพ็ญพาส)

                           อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

พรรคเล็ก

การทำาหน้าที่ฝ่ายค้านโดยร่วมเป็นผู้อภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ หัวหน้าพรรค 

ศท.กล่าวว่า กำาลังคิดอยู่ อาจจะหาเวลาพูด

อภิปรายด้วย แต่ขณะนี้ติดปัญหาว่ายังไม่ได้

เปน็พรรครว่มฝา่ยคา้นอยา่งเปน็ทางการ และ

ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะให้เข้าร่วมทำางาน

หรือจัดสรรเวลาให้พรรคเศรษฐกิจไทยด้วย

หรือไม่อย่างไร

ขณะที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อ

ไทย (พท.) กล่าวว่า พรรค พท.ยังไม่ได้มีการ

พูดคุยเป็นทางการกับพรรค ศท. รวมทั้งตนก็

ยังไม่ได้พูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัสด้วย แต่เข้าใจ

ว่า ร.อ.ธรรมนัสอยากจะกำาหนดบทบาทของ

เขาให้ชัดเจน แต่จะไปในทางไหนเขายังไม่ส่ง

สญัญาณใดๆ มา เชื่อวา่การอภปิรายครัง้นีเ้ขา

ไม่โหวตให้รัฐบาลแน่

นายประเสริฐกล่าวว่า ในส่วนการ                                                          

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านมีความพร้อม                                                        

ขุมกำาลังเต็มอัตราศึก แบ่งงาน แบ่งหน้าที่

เรียบร้อยแล้ว ทั้งทีมอภิปราย ทีมตอบโต้ มี

ความคาดหวังว่าจะล้มรัฐบาลได้ ถ้าเสียงใน

สภาแพ้ ก็คาดว่าในการเลือกตั้งคราวต่อไป

ประชาชนจะไม่สนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประ 

ยุทธ์อย่างแน่นอน

“ข้อมูลการอภิปรายครั้งนี้ พรรคร่วม

ฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 

ประเด็นหลักจะอภิปรายเรื่องการทุจริต และ

บริหารราชการแผ่นดินไร้ประสิทธิภาพ ทำา

ประเทศเสียหาย ในวันที่ 18 ก.ค. พรรค

ร่วมฝ่ายค้านจะมีการประชุมกันอีกครั้ง เพื่อ

กำาหนดลำาดับตัวผู้อภิปรายและรัฐมนตรีที่

ถูกอภิปราย ส่วนข้อมูลอภิปรายก็จบหมดทุก

พรรคแล้ว” เลขาฯ พรรค พท.กล่าว

ด้านนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรักธรรม 

กล่าวว่า ในวันที่ 18 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัสนัด

หารือกับกลุ่ม 16 เรื่องหลักๆ ที่จะคุยกันคือ

แนวทางการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีใน

สปัดาหห์นา้ และอาจมกีารพดูถงึแนวทางการ

ทำางานของพรรคเล็กจะถอนตัวจากการร่วม

รัฐบาลหรือไม่ 

พรรคเล็กเริ่มเสียงแตก

“ขณะนี้ยังสรุปไม่ได้พรรคเล็กจะถอน

ตัวหรือไม่ แต่แนวโน้มคงไม่ถอนตัว เพราะ

การถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลต้องมีเหตุผล 

ไม่ใช่จู่ๆ ก็ถอนตัวออกมา กลุ่ม 16 คงต้องหา

รือกันอย่างรอบคอบในเรื่องนี้” นายพีระวิทย์

กล่าว 

ถามว่า มองการถอนตัวของพรรค 

ศท.อย่างไร หัวหน้าพรรคไทรักธรรมกล่าวว่า 

ดูแล้วไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลในการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เพราะ

นอกจากเสียงของพรรค ศท.จะหายไป 16 

เสียงแล้ว ยังไม่รู้จะมีเสียง ส.ส.พรรค พปชร. 

ที่เป็นสายของ ร.อ.ธรรมนัสหายไปอีกกี่เสียง 

“การโหวตซักฟอกครั้งนี้มีบริบทแตก

ต่างจากการอภิปรายในทุกรอบ แต่ดูแล้วตัว 

พล.อ.ประยุทธ์ ไม่น่าจะมีปัญหา คงมีเสียง

อภิปรายไว้วางใจครบ แต่รัฐมนตรีคนอื่นๆ 

ไม่รับประกันอยู่ ในข่ายมีความเสี่ยงจะตก

เก้าอี้ ได้ เช่น นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การ

คลัง, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หัวหน้าพรรคไทรัก

ธรรมกล่าว

ที่พรรคเพื่อชาติไทย นายคฑาเทพ เต

ชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า

พรรคเพื่อชาติไทย รวมทั้งเป็นเลขานุการ

กลุ่ม ส.ส.16 กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปะ

ประชาชน พบว่าประสบปัญหาเศรษฐกิจเรื่อง

ปากท้อง ค่าใช้จ่าย สูงกว่ารายได้ ต่างก็เดือด

ร้อนกันถ้วนหน้า ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์แก้ปัญหา

ไม่ผ่าน และ ส.ส.กลุ่ม 16 ได้ติดตามการทำางาน

อย่างใกล้ชิด ซึ่งปรึกษาหารือกันในระดับแกน

นำา จึงมีมติ ส.ส.กลุ่ม 16 จะโหวตคว่ำา นายกฯ 

เพราะทุกคนประชาชนเลือกเข้ามากับมือ 

“ส.ส.กลุ่ม 16 เกาะติดสถานการณ์

ทางการเมืองวันต่อวัน และมีการปรึกษา

หารือกันทุกวัน ในเหตุการณ์ทางการเมือง

ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน แล้วนำามาวิเคราะห์ร่วม

กันภายใน ส.ส.กลุ่ม 16 มีเสียงแตกเป็น 2 

กระแส คือ 1.จะไปร่วมกับฝ่ายค้าน และ 

2.ขอดูการอภิปรายของฝ่ายค้านก่อน ถ้า

รัฐมนตรีตอบคำาถามฝ่ายค้านไม่ได้ ก็ต้อง

โหวตสวน ซึ่งการโหวตคว่ำานายกฯ ไม่ได้

หมายความว่าลาออกจากการร่วมรัฐบาล ยัง

คงทำางานร่วมกับรัฐบาลเหมือนเดิม เพียงแต่

วา่โหวตคว่ำานายกฯ เพราะแกป้ญัหาเศรษฐกจิ

ไม่ได้” เลขาฯ กลุ่ม 16 ระบุ 

อย่างไรก็ดี นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรค พปชร. ในฐานะ

ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการเตรียมความ

พร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังพรรค 

ศท.ถอนตวัจากการพรรครว่มรฐับาลวา่ กรอบ

เวลาการชี้แจงของรัฐมนตรีและรัฐบาลรวม 

15 ชั่วโมง แม้ว่าจะน้อย แต่ก็ได้จัดสรรให้กับ

รัฐมนตรีคนละ 1 ชั่วโมง ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ 

ได้เวลา 5 ชั่วโมง 

“ในส่วนของรัฐบาลจะมีการประชุม   

วิปรัฐบาลในวันที่ 18 ก.ค.นี้อีกครั้ง โดยเน้น

ย้ำาเรื่องของการเตรียมการรับมือศึกอภิปราย

ไม่ไว้วางใจที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อ

บังคับตลอด และต้องดูแลสุขภาพ ระมัดระวัง

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย 

เนื่องจากจะเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอจาก

การตรากตรำาประชุมต่อเนื่องหลายวันและ

ยาวนาน” ประธานวิปรัฐบาลกล่าว

ในส่วนของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรฐัมนตรแีละ รมว.พาณชิย ์ในฐานะ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ได้เตรียมที่จะ

ชี้แจงเหมือนทุกครั้ง ไม่คิดว่ามีปัญหาอะไร 

และจะตอบในส่วนที่คิดว่าเป็นข้อสงสัย หรือ

ต้องการคำาตอบก็จะตอบ และจะถือโอกาส

ตอบให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยใน

ประเด็นที่ฝ่ายค้านซักถาม รวมทั้งประเด็น

ที่คิดว่าประชาชนก็อยากทราบข้อมูลข้อเท็จ

จรงิวา่เปน็อยา่งไร ซึง่ตนยนิดตีอบ ไมม่ปีญัหา

อะไร

ถามว่าได้เตรียมตอบในเรื่องไหนเป็น

พิเศษหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ได้เตรียม

ตามทีฝ่า่ยคา้นเขยีนไว้ในญตัต ิสว่นจะใชเ้วลา

ชี้แจงนานเท่าใดนั้น ก็จะเป็นไปตามที่วิปได้

ประสานงานกันไว้ว่าฝ่ายค้านได้เวลาเท่าไหร่ 

รัฐบาลมีเวลาเท่าไหร่

“ส่วนเรื่องเสียงโหวตนั้น เป็นภารกิจ

ของพรรคแกนนำาที่จะเป็นผู้ดำาเนินการใน

เรื่องนั้นต่อไป” นายจุรินทร์กล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ตอบโต้กรณี นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค พท. ระบุผลเลือก

ตั้งซ่อม ส.ส.ลำาปาง บ่งชี้คะแนนนิยมอยู่ที่ฝั่ง

ประชาธิปไตยว่า ดูเหมือนจะกลายเป็นงาน

ถนัดของฝ่ายค้านไปแล้ว ที่ออกมาตีกิน โยง

ทุกเรื่องเป็นเรื่องการเมืองเพื่อโจมตีรัฐบาล 

ทั้งๆ ที่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าสาเหตุที่ผลการเลือก

ตั้งซ่อม ส.ส.ลำาปางออกมาแบบนั้นเพราะ

ฝ่ายค้านช่วยกันเทคะแนนให้ และไม่เกี่ยวกับ

พรรค พปชร. เพราะไม่ได้ส่งผู้สมัคร 

อย่าเหมาคนเหนือไม่เอา รบ.

นายธนกรยังกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้าน

จัดชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ไว้ลำาดับสุดท้ายในการ

อภิปรายว่า รัฐบาลพร้อมชี้แจงในทุกประเด็น 

โดยเฉพาะนายกฯ ไม่ว่าฝ่ายค้านจะจัดเวลา

ลำาดับไหนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผลที่

ออกมาก็ไม่แตกต่างกัน เพราะประชาชน

ทราบดีว่ารัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกฯ 

บริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

เด็ดขาดกับการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งแตกต่าง

จากรัฐบาลในอดีตอย่างชัดเจน

“วันนี้ฝ่ายค้านเริ่มเห็นแววว่าตัวเองจะ

ไปไม่รอด เพราะหาข้อมูลทุจริตไม่ได้ตามที่โม้

เอาไว้ จึงรีบออกมาโยนบาปให้คนอื่นว่าหาก

ผลโหวตออกมาว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้

วางใจนั้นได้รับเสียงไว้วางใจอย่างล้นหลาม 

เป็นเพราะฝ่ายค้านที่เป็นงูเห่าถูกซื้อตัวไป

เยอะ จนเป็นตัวแปรที่มีผลพอสมควร ทั้งๆ 

ที่ผ่านมาฝ่ายค้านโหมโรงแทบจะรายวัน แต่

เนื้อหาและข้อเท็จจริงกลับไม่เคยมีให้เห็น จึง

ต้องโยนบาปให้งูเห่าเพื่อรักษาหน้าตัวเอง ซึ่ง

เป็นเรื่องที่น่าละอายยิ่งกว่า เข้าทำานองรำา

ไม่ดีโทษปี่โทษกลอง” โฆษกประจำาสำานักนา

ยกฯ กล่าว

วันเดียวกัน นายสมชัย แสงทอง อดีต

ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือ ในฐานะ

ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชันภาคเหนือ 

อดีตประธานหมู่บ้านคนเสื้อแดงภาคเหนือ 

กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัสระบุคนเหนือ 8 

จังหวัดไม่เอารัฐบาลจึงหนีไปซบฝ่ายค้าน

ว่า ร.อ.ธรรมนัสพูดออกมาไม่เป็นความจริง 

เพราะแท้ที่จริงแล้วคนเหนือไม่ว่าจะอยู่ใน

ตัวเมืองและชนบท ทุกคนทราบดีกันหมด

แล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้นำาการบริหารช่วย

เหลือประชาชนในทุกๆ ท่าน จนแก้วิกฤตด้าน

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกได้ และที่ผ่าน

มาชว่งประชาชนเจอกบัปญัหาการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 รัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณ

มาพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง

ในเมืองและชนบท โดยเฉพาะเกษตรกรได้มา

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 8 

จังหวัดภาคเหนือ กลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ ก็

ยังได้รับการสนับสนุนมาเป็นอย่างดี ทางอดีต

หมู่บา้นเสื้อแดงและคนเสื้อแดงบางกลุ่มจึงได้

ร่วมมือกันมาสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์บริหาร

ประเทศต่อไป

อดตีประธานหมูบ่า้นเสือ้แดงภาคเหนอื

กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เขต 4 จังหวัดลำาปาง เดิม

ก็เป็นของพรรค พปชร. แต่การเลือกตั้งครั้งนี้

ไม่ได้ส่งคนลงเลือกตั้ง ดังนั้น ร.อ.ธรรมนัสไม่

ควรที่จะประเมินเองว่าคนในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนไม่เอารัฐบาล การที่พรรคเศรษฐกิจ

ไทยแพ้เลือกตั้งที่จังหวัดลำาปาง ไม่ว่าจะเป็น

คนเสื้อแดงและอดีตคนเสื้อแดง รวมไปถึงคน

ที่สนับสนุนรัฐบาล ยังสอบถามมาถึงตนเลย

ว่าจะเลือกพรรคไหน เพราะว่าไม่มีคนของ

รัฐบาลส่งมาลงสมัครเลย เพราะที่ผ่านมาคน

ภาคเหนือเลือกพรรค พปชร. เพราะอยากได้ 

พล.อ.ประยุทธ์มาเป็นนายกฯ ไม่ใช่ว่าจะเลือก

ตัวบุคคล ผลจากการเลือกตั้งทำาให้เห็นว่าคน

บางกลุ่มก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใคร แต่คนอีกบาง

กลุ่มก็ไปเลือกคู่ต่อสู้ แล้วจะมาโทษรัฐบาลว่า

ทำาใหต้นเองแพเ้ลอืกตัง้นัน้ยิง่ไมเ่ปน็ความจรงิ

“ผมไม่ทราบว่า ร.อ.ธรรมนัสมีอคติ

ส่วนตัวต่อนายกฯ หรือไม่ จึงออกมาพูดแบบ

นี้ให้คนภาคเหนือสับสน ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสแพ้

การเลือกตั้ง ต้องยอมรับว่าคนไม่เอาพรรค

เศรษฐกิจไทย อย่าออกมาพูดเพื่อแก้เกี้ยว

แบบนี้ จะเห็นได้ว่าวันที่ พล.อ.ประยุทธ์

นำาคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ในภาคเหนือ โดย

เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ คนเสื้อแดง อดีตเสื้อ

แดง และผู้สนับสนุนรัฐบาลแห่กันมาต้อนรับ

จำานวนมากหลายพันคน ถ้าไม่ถูกสกัดจาก

เจ้าหน้าที่กลัวการแพร่ระบาดของโควิด จะ

มีประชาชนมาเป็นหมื่นๆ คน ซึ่งตราบใดที่มี

รัฐบาลโดยการนำาของคนชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ 

พวกผมและชาวเหนือทั้ง 8 จังหวัดก็จะอยู่ดีมี

สุขตามนโยบายที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือกล่าว.

จับตา

กำาลังอยู่ระหว่างการรอการตัดสินใจบางอย่าง 

โดยเฉพาะการรอการตัดสินใจจากนายพีระ

พนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค ทีป่รกึษานายกรฐัมนตร ีซึง่

การตัดสินใจดังกล่าวไม่สามารถตอบได้ตอนนี้

ว่านายพีระพันธุ์จะตัดสินใจอย่างไร แต่เบื้อง

ต้นที่มองไว้ว่าหากจะเข้าสังกัดพรรคการเมือง 

ตัวเลือกอันดับหนึ่งก็คือพรรครวมไทยสร้าง

ชาติ

“สำาหรับคุณพีระพันธุ์ หากเขาไปที่ไหน 

พวกผมก็จะไปอยู่กับพี่พีระพันธุ์ที่นั่น ก็อยู่ที่

เขาตัดสินใจ ส่วนการตัดสินใจว่าจะไปร่วม

งานกับรวมไทยสร้างชาติในวันที่ 3 สิงหาคม

นี้เลยหรือไม่ ส่วนหนึ่งคงให้จบการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ เสร็จสิ้นการโหวตในวันเสาร์ที่ 23 

ก.ค.นี้ก่อน ส่วนแนวทางพรรค ตอนนี้คงพูด

อะไรไม่ได ้ตอ้งรอใหม้คีวามชดัเจน เพราะเรา

ยังไม่ได้เข้าไป  พูดตอนนี้คงไม่ดี”

เมื่อถามว่าในกลุ่มที่คุยกันมีข่าวว่ามี                                                     

หลายสิบคนที่จะไปอยู่ด้วยกันที่พรรคใหม่  

และมอีดตี ส.ส.จำานวนหนึง่ นายเอกณฏักลา่ว

วา่ หากสดุทา้ยจะไปอยูพ่รรคไหน  เชน่ไปรวม

ไทยสร้างชาติ หลังจากนั้นก็จะมีการเดินสาย

เปิดตัวแนวร่วมของเราในแต่ละพื้นที่ อันนี้คง

ต้องมาว่ากันอีกที ยังพูดชื่อคนที่จะร่วมงาน

ตอนนี้ ไม่ได้ ต้องรอให้เขาเข้ามาก่อน แต่มี

จำานวนหนึ่งแน่นอน เพราะคุยกันมานานแล้ว 

สว่นชื่อทีป่รากฏเปน็ขา่วในชว่งหลายวนันี ้ตน

คงพูดตอบแทนเขาไม่ได้ 

เมื่อถามว่า คนมองว่ารวมไทยสร้าง

ชาติจะเป็นพรรคสาขา พรรคพันธมิตร ของ

พลังประชารัฐ นายเอกณัฏตอบว่า ยังไม่ได้

คุยกันถึงขั้นดังกล่าว แต่เรามีแนวคิดของ

เรา กลุ่มคนที่มาคุยกันที่มีทั้งคนในแวดวง

การเมืองและคนที่อยู่ภายนอกที่มาคุยกัน

เรื่องนี้ ต่างก็มีความตั้งใจ อยากจะผลักดัน

พรรคการเมืองใหม่ ทำาการเมืองใหม่ๆ ไม่ยึด

ติดกับความขัดแย้งในอดีต ให้มารวมตัวมา

ช่วยกันทำางาน

ถามว่า สามอดีต กปปส.ที่เคยอยู่พลัง

ประชารัฐ ทั้งนายสกลธี ภัททิยกุล, นายณัฏฐ

พล ทีปสุวรรณ และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 

เห็นมีข่าวว่าจะมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ

ด้วย นายเอกณัฏที่เคยเป็นอดีตโฆษก กปปส.

กล่าวว่า ก็คุยกันหมด เรากับเพื่อนกับพี่ที่รู้จัก

กันก็คุยกันหมด แต่สุดท้ายการตัดสินใจเป็น

สิทธิของแต่ละคน แต่ว่ามีการพูดคุยกัน แต่

จริงๆ เราคุยกันมากกว่าที่ถามอีก เราคุยกัน

หลายคนมาก ที่ก็มี ส.ส.ที่อยู่ในสภาเวลานี้

ด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยว

กับพรรครวมพลัง ที่มีนายเอนก เหล่าธรรม

ทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาฯ เป็นหัวหน้าพรรค

แตอ่ยา่งใด เพราะพรรครวมพลงั เขากท็ำาของ

เขาไป ไม่เกี่ยวกับพรรคใหม่

ที่สำานักงานพรรคชาติพัฒนา (ชพน.)  

อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา นายเทวัญ ลิปต

พัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ส.ส.บัญชี

รายชื่อ เดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีย์

ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่

เมืองที่ชาวโคราชและชาวไทยเคารพนับถือ 

และยังได้ตำาหมากสดพร้อมเครื่องยาเส้น ใบ

พูล ถวายคุณย่าโมเพื่อความเป็นสิริมงคล 

และตามความเชื่อจะได้สมหวังตามความ

ปรารถนา 

ทสท.ชู ‘สุดารัตน์’ นายกฯ คนอีสาน

ผู้สื่อข่าวถามถึงพรรคภูมิใจไทย นำา

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค มา

ประชุมกับ ส.ส.ของพรรคใน จ.นครราชสีมา 

ที่เป็นกลุ่มของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 

รมช.คมนาคม และยังมี 2 พี่น้องงูเห่าจาก

พรรคเพื่อไทย ประกาศว่าจะกวาดสนาม

โคราชได้ ส.ส.ทั้ง 16 คน นายเทวัญถึงกับ

หัวเราะก่อนตอบว่า โอ้ โห..16 ที่นั่งเลยเหรอ 

ก็ไม่เป็นไร ถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยสามารถ

กวาดได้ 16 ที่นั่ง   “ผมก็ขอแสดงความยินดี

ด้วยครับ”  

ต่อข้อถามว่า พรรคชาติพัฒนายืนยัน

จะคัมแบ็กใช่ไหม นายเทวัญตอบว่า เราก็

มั่นใจของเราว่าเราก็มี โอกาสที่จะกลับมาที่

โคราชอีกครั้ง แต่ถ้าพรรคอื่นมาถึงแล้วบอก

ว่าจะเอาหมดหรือไม่หมด อันนี้ถ้าเกิดสมมุติ

ว่าเขาสามารถทำาให้ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่ถ้า

เลือกเขาแล้วประชาชนได้ประโยชน์ ต้องให้

ประชาชนตัดสิน ขึ้นอยู่ที่พี่น้องประชาชน ที่

ผา่นมาพรรคชาตพิฒันากไ็มเ่คยไปมปีญัหากบั

ใครอยู่แล้ว เราก็ทำางานเพื่อพี่น้องประชาชน 

สมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ   เราก็เคย

เห็นใช่ไหมว่าประเทศชาติมันรุ่งเรืองขนาด

ไหน ทุกอย่างเศรษฐกิจดี การเมืองไม่ขัดแย้ง

เหมือนปัจจุบัน 

ที่ จ.ร้อยเอ็ด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุ

ราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพรรค ได้จัดประชุม

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสานโซน 2, 3 โดย

เป็นการประชุมเพื่อเตรียมการสู่การเลือกตั้ง

ใหญ่ที่กำาลังจะมาถึง โดยคุณหญิงสุดารัตน์

กล่าวว่า ขอให้ว่าที่ผู้สมัคร ทุกคนได้ทุ่มเท

ทำางานให้ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยยึดหลัก

การและอุดมการณ์ของพรรคไทยสร้างไทย

อย่างมั่นคง คือยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่

สนับสนุนเผด็จการอย่างเด็ดขาด มุ่งมั่น

ทำางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งแก้

ความเหลื่อมล้ำา โดยเฉพาะคนตัวเล็ก ซึ่งเป็น

คนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยนโยบายสร้าง

โอกาส และกำาจัดอุปสรรคที่กดทับประชาชน 

ที่เกิดจากรัฐราชการรวมศูนย์ และกฎหมาย

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ผู้สมัครทุก

คนที่อาสามาเป็นผู้รับใช้ประชาชนในนาม

พรรคไทยสร้างไทย ต้องทำางานและลงพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุเป้าหมายของพรรค

ไทยสร้างไทย คือการทำาให้คนไทยส่วนใหญ่

หายจน หมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืน โดย

คนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างดีตั้งแต่

เกิดจนแก่ หลังจากนี้จะได้เริ่มต้นขับเคลื่อน

แคมเปญ #สูเ้พื่อคนตวัเลก็ ตัง้แตเ่กษตรจนถงึ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของ

ประเทศ มเีปา้หมาย สรา้งใหค้นตวัเลก็ใหแ้ขง็

แรงและเป็นคนตัวใหญ่ให้ได้

สำาหรับการประชุมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 

ภาคอีสานโซน 2, 3 ได้ระดมความคิดเห็น 

และเสนอแนวทางการช่วยเหลือชาวนา โดย

นายวิสันต์ เดชเสน อดีต ส.ส.ยโสธร และ

นายสาคร พรหมภักดี อดีต ส.ส.สกลนคร ได้

เป็นตัวแทนผู้สมัคร ส.ส. นำาเสียงสะท้อนของ

ประชาชนมาบอกกล่าวต่อที่ประชุมว่า จาก

การลงพื้นที่ทำางานต่อเนื่อง พี่น้องคนอีสาน

ต้องการเห็นคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกฯ คน

อีสาน เพราะเป็นลูกอีสาน เป็นคนโคราช 

เข้าใจปัญหาของคนอีสาน และตลอดเวลาที่

ผ่านมาไม่เคยทอดทิ้ง จึงอยากให้คุณหญิงได้

มาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตความขัดแย้ง

ที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี และเชื่อมั่นว่า

ประธานพรรคไทยสร้างไทยคือความหวังใน

การพลิกฟื้นชีวิตของพี่น้องชาวอีสานให้กลับ

มามีรายได้อย่างยั่งยืนอีกครั้ง 

แนะแก้ กม.ลูกสอดรับหาร 500

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา 

ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

(ฉบับที่..) พ.ศ.... รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่า ภาย

หลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติให้คณะ

กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ที่เสนอให้ใช้สูตร 

500 หารเป็นวิธีคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็น

ฝ่ายชนะนั้น จากนี้จะต้องแก้มาตราตกกระ

ทบที่เหลืออยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ขัดแย้งกันเอง 

ซึ่งตนได้บอกอย่างไม่เป็นทางการในกลุ่มไลน์

กรรมาธิการว่า น่าจะจัดประชุมเรื่องนี้ก่อน

ที่จะถึงวันประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างวันที่ 

26-27 ก.ค. ไม่เช่นนั้นจะเกิดความยุ่งที่จะ

ต้องมาพักการประชุม และกรรมาธิการต้อง

เรียกประชุมเพื่อแก้ไขร่างกฎหมาย เหมือน

กับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประชามติ และ

ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ.... ที่ผ่านมา

ที่เสียงข้างน้อยชนะ ทำาให้ต้องพักการประชุม

ไปหลายสัปดาห์ เพื่อแก้ ไขกฎหมายให้สอด

รับกัน แต่ดูเหมือนกรรมาธิการที่อยู่ในไลน์

นั้นไม่เห็นด้วย 

“ดังนั้นทางออกคือต้องปล่อยให้เกิด

การประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 26-27 ก.ค. และ

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็ต้องสะท้อนปัญหา

นี้ว่าเมื่อ กมธ.เสียงข้างน้อยชนะในการ

แก้ไขมาตรา 23 ของร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว 

มาตราต่อเนื่องจะแก้ ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้

กฎหมายขดักนัเอง เขา้ใจวา่ฝา่ยเสยีงขา้งนอ้ย

ต้องไปยกร่างปรับปรุงมาและที่ประชุมรัฐสภา

ก็ต้องพักการประชุมเพื่อให้ กมธ.ไปเรียก

ประชุมในวันนั้นเพื่อปรับปรุงร่าง ส่วนจะเป็น

เสียงข้างมากหรือข้างน้อย ก็ต้องมาโหวตกัน

ในที่ประชุมรัฐสภาต่อไป”

นายสมชายกล่าวต่อว่า มีสมาชิก

รัฐสภาบางคนอภิปรายทำาให้เกิดการเข้าใจ

ผิดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อแก้เสร็จต้องส่ง

ไปศาลรัฐธรรมนูญอัตโนมัตินั้น ไม่เป็นความ

จริง เพราะตามขั้นตอนคือ เมื่อเกี่ยวข้องกับ

องค์กรใด ก็ส่งให้องค์กรนั้นพิจารณา โดย

กฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. ต้องส่งให้ กกต. 

เมื่อพิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญ กกต.ก็ต้อง

แย้งกลับมาที่รัฐสภาเพื่อดำาเนินการปรับแก้ 

ถ้ารัฐสภาไม่ปรับแก้ก็จะเกิดความขัดแย้ง

ระหว่างสององค์กร ตรงนี้ก็จะส่งเรื่องให้

ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้า กกต.ไม่แก้ไข กลุ่ม

ที่เห็นต่างที่เป็นสมาชิกรัฐสภาสามารถยื่น

เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ก่อนนายกฯ นำา

ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 5 วัน ขณะเดียวกันหา

กกกต.แก้ ไขให้รัฐสภากลับมาใช้หาร 100 

กลุ่มที่เห็นด้วยกับการหาร 500 ก็ยื่นศาล

รัฐธรรมนูญได้เช่นกัน ท้ายสุดไม่ได้เป็นการ

ไปศาลรัฐธรรมนูญอัตโนมัติ แต่เป็นการใช้

ข้อบังคับรัฐสภาในการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามว่า ดูแล้วกฎหมายเลือกตั้ง

ฉบับนี้จะทันใช้กับการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะ

เกิดขึ้นหรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า คิดว่าทัน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาจะอยู่ครบวาระหรือไม่ แต่

หากเกิดอุบัติเหตุภายหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ปลายเดือนนี้ นายกฯ ประกาศยุบสภาก็ไม่ 

ทันใช้ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น แต่เชื่อว่า

นายกฯ จะไม่ยุบสภา เพราะมีภารกิจสำาคัญ

คือการต้อนรับผู้นำาประเทศต่างๆ ในฐานะเจ้า

ภาพการประชุมเอเปกที่จะมีขึ้นในกลางเดือน 

พ.ย.นี้ เชื่อว่าสภาจะอยู่ไปได้จนถึง พ.ย.หรือ

เลยไปถึงต้นปีหน้า หากรัฐสภาร่วมมือช่วย

กันให้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งสอง

ฉบับผ่านการพิจารณา ก็จะใช้ทันการเลือก

ตั้งครั้งหน้า แต่ถ้าเราไม่ร่วมมือกัน และขัด

กันเอง แม้ยุบสภาและไม่มีกฎหมายสองฉบับ

นี้ ก็ยังมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ เพราะเมื่อ

ปี 2532 และ 2538 เคยเกิดเหตุการณ์ไม่มี 

พ.ร.บ.เลือกตั้ง ทำาให้ต้องใช้ พ.ร.ก.อาศยัความ

ตามประเพณีได้ 

ถามต่อว่า การที่ฝ่ ายบริหารออก

พ.ร.ก.เอง ก็จะมีบางฝ่ายมองว่าเป็นการเอื้อ

ประโยชน์ให้กับฝ่ายบริหารเองเพื่อชนะการ

เลือกตั้งครั้งหน้า นายสมชายกล่าวว่า เป็น

เรื่องธรรมดา ใครเป็นฝ่ายค้านก็มองแบบนั้น 

ในที่สุดเชื่อว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลปัจจุบัน

ต้องการให้ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้สำาเร็จลุล่วง ส่วน 

ส.ว.ไม่มีส่วนได้เสีย แต่รัฐบาลที่ออก พ.ร.ก. 

เพราะต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ให้ทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทุกอย่าง

มีระบบดุลกันอยู่แล้ว การกล่าวหาล้วนเป็น

วาทกรรมทางการเมือง แต่ทางที่ดีทำาร่าง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จดีกว่า. 

เอกชนร่วม

มีความตื่นตัว และประกาศความพร้อมเป็น

เจ้าภาพการประชุม APEC CEO Summit 

2022 ปลายปีนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำาคัญใน

การแสดงบทบาทในฐานะกลไกขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตของภูมิภาค และแสดงศักยภาพ

ของภาคธุรกิจไทยสู่เวทีโลก

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก

ประเทศไทยได้ประกาศความพร้อมในการ

เป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 

ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 

2565 ณ ทรูไอคอนสยาม ศูนย์การค้าไอคอน

สยาม ภายใต้แนวคิด “Embrace Engage 

Enable” ซึ่งมุ่งหวังการฟื้นฟูความร่วมมือของ

เศรษฐกิจ สังคม ประชาชนในภูมิภาค รวมทั้ง

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านการค้าการ

ลงทุน ตลอดจนการแบ่งปันนวัตกรรม เพื่อ

เสริมสร้างการเติบโตร่วมกัน โดยการประชุม

ครัง้นีจ้ะเปน็การประชมุสดุยอดผูน้ำาทางธรุกจิ

ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบบพบปะกันครั้ง

แรกในรอบ 3 ป ีหลงัจากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้ที่ผ่านมาต้อง

จัดประชุม แบบผ่านออนไลน์

จากข้อมูลของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ

เอเปกประเทศไทยพบว่า ภาคเอกชนเป็น

กลไกหลักในการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก ทั้งภาคการส่งออก ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคบริการ ต่างมีความเข้มแข็ง รวม

ทั้งจุดแข็งสำาคัญคือ อุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยวและบริการทางการเงิน (Tourism and 

financial services industries) ตลอดจนจุด

เด่นทางด้านอาหาร ซึ่งทำาให้สามารถผลักดัน

ไปสู่การเป็นผู้นำาด้านความมั่นคงของอาหาร

ในเวทีโลก ทั้งนี้ การประชุมจะมีบุคคลสำาคัญ

จากภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้นำาเขตเศรษฐกิจ

เอเปกหลายคนจะร่วมกล่าวสุนทรพจน์ ใน

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การ

ประชุมครั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจของ

ภาคเอกชน ในฐานะกลไกสำาคัญในการขับ

เคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาคและของ

โลกอีกด้วย

“นายกรัฐมนตรียินดี และชื่นชมภาค

เอกชนไทยที่มีความพร้อมความตื่นตัวในการ

เป็นเจ้าภาพ APEC CEO Summit 2022 ซึ่ง

จะเป็นการพบปะของ CEO และผู้บริหาร

ระดับสูงในแต่ละภาคธุรกิจที่จะเดินทางมา

ไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับ

ภูมิภาค โดยนอกจากจะเป็นโอกาสสำาคัญใน

การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารระดับ

สูง ผู้นำาธุรกิจ ผู้นำาทางความคิด และผู้นำาเขต

เศรษฐกิจเอเปกที่มาร่วมกล่าวปาฐกถาในวัน

งานแล้ว การประชุมยังจะเป็นเวทีสำาหรับการ

ค้า และการลงทุนไทยที่สำาคัญในการสร้างผล

ประโยชน์ให้ภาคธุรกิจของประเทศไทยไปสู่

ระดับภูมิภาค จึงขอเชิญชวนภาคเอกชนไทย

และคนไทยทำาหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่ง

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการจัดการประชุม

จะสำาเร็จลุล่วง เพราะเกิดจากความร่วมมือ

ร่วมใจของภาคเอกชนไทย” นายธนกรกล่าว

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล ประธาน

กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) 

เปิดเผยถึงผลการสำารวจดัชนีความเชื่อมั่น

นักลงทุนประจำาเดือนมิถุนายน 2565 พบว่า  

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้าง

หน้าอยู่ที่ระดับ 64.57 ปรับตัวลดลง 23.1% 

จากเดอืนกอ่นหนา้ มาอยู่ในเกณฑซ์บเซา เปน็

ครั้งแรกในรอบ 10 เดือน โดยนักลงทุนมอง

ว่าการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัย

หนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือเงิน

ทุนไหลเข้า และนโยบายการเงินของธนาคาร

กลางสหรัฐ (FED) ในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ 

สว่นปจัจยัทีฉ่ดุความเชื่อมัน่นกัลงทนุมากทีส่ดุ 

ได้แก่ นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED 

ที่อาจนำาไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย รองลง

มาคือ ภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ในตลาดโลก และความกังวลต่อสถานการณ์ 

COVID-19 Omicron สายพันธุ์ BA.4 และ 

BA.5

สำาหรับผลสำารวจ ณ เดือนมิถุนายน 

2565 รายกลุ่มนักลงทุนพบว่า ความเชื่อมั่น

นักลงทุนกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับลด 33.9% 

อยู่ที่ระดับ 69.57 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

ปรับลด 25.9% อยู่ที่ระดับ 55.56 กลุ่มนัก

ลงทุนสถาบันในประเทศปรับขึ้น 5.9% อยู่

ที่ระดับ 87.50 และความเชื่อมั่นกลุ่มนัก

ลงทุนต่างชาติปรับลด 4.8% มาอยู่ที่ระดับ 

57.14 โดยช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ดัชนี

หุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบอยู่ระหว่าง 

1,557.61-1,660.01 จากความกังวลต่อ

สถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลก และความเสี่ยงที่

เศรษฐกิจจะเข้าสู่สภาวะถดถอยมากขึ้น หลัง

ประธาน FED และประธาน ECB สง่สญัญาณ

เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ 

ทำาให้ ในเดือนมิถุนายน นักลงทุนต่างชาติ

ขายสุทธิ 29,990 ล้านบาท เป็นการขายสุทธิ

ในเดือนแรกหลังจากซื้อสุทธิมาตลอดตั้งแต่

เดือนธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ ตลาดไทยยังได้รับปัจจัยหนุนจาก

การที่ภาครัฐประกาศมาตรการบรรเทาผล 

กระทบจากการปรบัขึน้ของราคาพลงังานและ

มาตรการหนนุภาคทอ่งเทีย่ว สง่ผลใหด้ชันหีุน้

ไทยปิดที่ 1,568.33 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 

2565 ปรับตัวลดลง 5.7% จากเดือนก่อนหน้า

“ปจัจยัตา่งประเทศทีต่อ้งตดิตาม ไดแ้ก ่

แนวทางการรับมือของ FED ต่อสถานการณ์

เงินเฟ้อหลังอัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นสูงสุดใน

รอบ 40 ปี ความไม่แน่นอนของสงคราม

รัสเซียยูเครน ซึ่งยังคงเป็นความเสี่ยงหลักต่อ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านพลังงานในยุโรป 

รวมถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน

หลังมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown 

ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม 

ได้แก่ แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย

ของ กนง. สถานการณ์เงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ใน

ระดับสูงจากราคาพลังงานในตลาดโลกและ

ราคาวัตถุดิบในประเทศ และสถานการณ์การ

ระบาด COVID-19 Omicron สายพันธุ์ BA.4 

และ BA.5” นายกอบศักดิ์ กล่าว 

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค

สร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กถึงแนวทาง 

3 ข้อ ที่จะนำาพาประเทศไทยออกจากวิกฤต

เศรษฐกิจว่า วันนี้โจทย์ใหญ่ของประเทศไทย

คือเราจะต้องก้าวพ้นวิกฤตให้สำาเร็จ และ

สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้ทันโลก 

ซึ่งหากเรายังคิดอยู่ ในกรอบเดิมๆ บริหาร

จัดการแบบเดิมๆ เช่นในสภาวะปกติ ไม่กล้าที่

จะเปลีย่นแนวคดิ ปรบัเปลีย่นวธิกีารใหเ้หมาะ

สมกับสถานการณ์จริง ก็เชื่อได้ว่าจะได้ผล

แบบเดิมๆ ไม่สามารถหวังจะตอบโจทย์ความ

ทา้ทายทีเ่รากำาลงัเผชญิไดต้รงจดุและทนัเวลา  

การขับเคลื่อนเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์

ใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างกันทั้งระบบจึงเป็น

เรื่องเร่งด่วนร่วมกัน ทำาให้ประเทศไทยเป็น

ที่น่าสนใจชั้นแนวหน้า ไม่ตกไปอยู่ขอบเวที 

โดยความทา้ทายสำาคญัขณะนีค้อืการเรง่สรา้ง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนทั้ง

ภายในและต่างประเทศว่า ประเทศไทยจะ

ก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ด้วยความสำาเร็จความเข้ม

แข็งไม่แพ้ประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ ต้องทำาให้ภาคธุรกิจและ

นักลงทุนเกิดความมั่นใจว่า ประเทศไทยมี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม สามารถใช้

ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่ รวมทั้ง

เป็นที่ประจักษ์ว่า ประเทศไทยจะมีผู้บริหาร

จัดการนโยบายและรับผิดชอบขับเคลื่อนการ

พัฒนาให้เกิดขึ้นและบรรลุผลได้อย่างแท้จริง 

และหากเราต้องการหลุดพ้นจากวิกฤตไป

ด้วยกัน เราต้องร่วมกันสร้างและสนับสนุน       

ธรรมาภิบาลให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงในทุก

มิติ ไม่เพียงด้านเศรษฐกิจ แต่รวมถึงด้าน

การเมืองและสังคมอีกด้วย.


