
หวยดิจิทัลขายวันเดียวทะลุ6ลาน

โหวต11รมต.เทากัน

ไทยปลดกัญชาไมขัดUN

97%เมินเสพเพ� อบันเทิง!

นัด‘ชัชชาติ’ถกรับโควิดพุง

กลุม 16 นั่งรับประทานอาหารเย็นรวมกันที่รานอาหารเพลิน ถ.วิภาวดีฯ เพ� อหารือถึงทิศทางในการลงมติอภิปรายไมไววางใจ หลังจากเดินทางเขาพบ พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มูลนิธิปารอยตอฯ เม� อชวงเย็นวันอาทิตยที่ 17 กรกฎาคม 2565

บ๊ิกปอมกําชับกลุม16/พท.ประเดิมเส่ียหนูตบทายประยุทธ

             
|

ไทยโพสต • อย.เขมฉลากสินคาผสม

กัญชา-กัญชง ตองมีขอความเตือน ย้ํา! งด                                                        

จําหน�ายอายุต่ํากวา 20 ป “ปานเทพ” 

โฆษก กมธ.เผยยูเอ็นถอน “กัญชา” ออก

จากบัญชียาเสพติดแลว ดาน ส.ว.สมชาย 

รอนจดหมายถึงนายกฯ แนะแกปญหาสุญ 

ญากาศ ขณะท่ีซูเปอรโพลช้ีคนไทยกวา 97% 

ไมสนใจจะเสพเพ� อความบันเทิง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประ                                                              

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา สํานัก 

งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได

ขอความรวมมือรานคา รานสะดวกซื้อ หาง

สรรพสินคา ในการจัดวางอาหารและขนม

ที่มีสวนผสมของกัญชา กัญชง ใหเหมาะสม 

โดยแยกอาหารผสมกัญชา กัญชง จัดวาง

เปนกลุมเฉพาะ จัดวางใหลดการหยิบสินคา

เอง และมีปายชัดเจนวา “งดจําหน�ายกับผู

ที่มีอายุต่ํากวา 20 ป” และไดกําชับขอความ

รวมมือผูประกอบการไมใหจําหน�ายใหกับผู

บริโภคที่มีอายุต่ํากวา 20 ป  

“จึงขอยํ้าวา การปลดล็อกกัญชา กัญ

ชง ออกจากบัญชียาเสพติดนั้น เพ� อใชประ                                                           

โยชนทางการแพทย สวนการนํามาเปนสวน                                                             

ผสมของอาหาร ขอใหผูบริโภคพิจารณาดวย                     

ความรอบคอบ เลือกซื้ออาหารที่ไดรับอนุ 

ญาตถูกตอง ปฏิบัติตามคําแนะนําในการ

บริโภคและขอความคําเตือน

ไทยโพสต • “กองสลาก” เดินเกมแกปม

สลากทิพย พิมพเลขชุดทับงวดวันที่ เริ่ม

ตั้งแตงวด 1 ส.ค.65 พรอมเพิ่มหวยดิจิทัล

อีก 2 ลานใบงวดหนา หลังเปดขายวันเดียว                                                         

แทบเกลี้ยง 7.1 ลานใบ วาที่ผูสมัคร ส.ส. 

เลย พลังประชารัฐ พาม็อบผูคารายยอย

บุกทําเนียบฯ ปกหลักคางคืน ขอโควตาหวย 

บีบปลดผูบริหารกองสลาก

เม� อวันที่ 17 กรกฎาคม นายลวรณ 

แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประ 

ธานคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล 

เปดเผยถึงการจําหน�ายสลากดิจิทัล งวดที่                                                    

4 หรืองวดวันที่ 1 ส.ค.2565 ผานแอปพลิ

เคชันเปาตัง ตั้งแตเวลา 06.00 น.ของวันที่ 

17 ก.ค. ซึ่งสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล

จําหน�ายเพิ่มเปน 7,167,500 ใบ จากเดิม                                                        

ที่มี 5.1 ลานใบวา ไดรับความสนใจจากผู

ซื ้อเปนจํานวนมาก โดยยอดขายลาสุด                                                                       

เม� อเวลา 18.00 น. มียอดจําหน�ายสลาก 

6,143,917 ใบ ผูซื้อสลาก 934,884 ราย จาก

จํานวนสลากท่ีจําหน�ายเพ่ิมเปน 7,167,500 ใบ 

ทําใหมีสลากเหลืออยูกวา 1 ลานใบ 

ทั้งนี้ คาดวาการจําหน�ายสลากดิจิทัล 

ในงวดวันที่ 16 ส.ค.2565 ที่จะเริ่มขาย

ตั้งแตวันที่ 2 ส.ค.เปนตนไป จะเพิ่มสลาก

เขาไปในระบบอีก 2 ลานใบ รวมเปน 9.1 

ลานใบ เน� องจากสลากดิจิทัลขายหมดไวใน 

1-2 วัน มีคนสนใจเปนจํานวนมาก ซึ่งความ

ตั้งใจของสํานักงานสลากฯ อยากเห็นสลาก

ดิจิทัลยืนระยะการขายตองวดไวที่ 7-10 วัน 

ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

สลากฯ เม� อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผานมา แตการ

เพิ่มสลากดิจิทัลตองไมสงผลกระทบตอการ

ขายสลากแบบใบดวย

ผูส� อขาวรายงานวา ที่ประชุมคณะ

กรรมการสลากฯ ที่ผานมา เห็นชอบเพิ่ม

จํานวนสลากดิจิทัลในป 2565 อีกไมเกิน 20 

ลานใบ โดยจะทยอยปรับเพิ่มงวดละ 1-2 

ลานใบ โดยเริ่มตั้งแตงวดวันที่ 1 ส.ค.2565 

ซึ่งกองสลากตองทยอยเพิ่มคอยเปนคอยไป

ในจํานวนที่เหมาะสม ไมเกิน 2 ลานใบตอ

งวด จนถึงสิ้นป 2565

ดานพันโทหนุน ศันสนาคม 

ไทยโพสต • โฆษกรัฐบาลสวนกลับฝายคาน 

จองจะสอยนายกฯ-รมต.ดวยขอมูลลวกๆ 

ระวังจะถูกสอยเสียเอง “ชนะศักดิ์” บอมบ

กลับ แคเด็กเลี้ยงแกะคุยโม “วิปรัฐบาล” 

พรอมรับมือพันเปอรเซ็นต เยย พท.ปลอย

คลิปโหมโรงไมใชการแสดง “พนิต” ลั่นไม

ยกมือให รมต.ทุจริต ขณะที่ “กลุม 16” เล็ง

โหวตคว่ํา “6 รมต.” ปดเคาะกะลา “ธรรม

นัส” สออดรวมซักฟอก เลขาฯ พท.หวั่นผิด

ขอตกลง อางจัดสรรเวลาลงตัวหมดแลว 

เปดไทมไลนซักฟอก “เสี่ยหนู” โดนกอน 

นายกฯ ไว 2 วันหลัง ดาน “ธรรมนัส” เขา

ปารอยตอฯ กราบลา “บิ๊กปอม” ตามดวย

พรรคเล็ก “ประวิตร” ขอโหวตใหนายกฯ 

และ รมต.ทั้งหมดทิศทางเดียวกัน

เม� อวันอาทิตย นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

กลาวถึงกรณีที่นายสุทิน คลังแสง ประธาน

คณะกรรมการประสานงานพรรคฝายคาน 

(วิปฝายคาน) ระบุวาการอภิปรายไมไววาง                                                              

ใจมีเซอรไพรสแน�นอน  มั่นใจวาจะมีรัฐมน 

ตรีหลุดจากเกาอี้ประมาณ 1-2 คนวา หาก

มีขอมูลขอเท็จจริงตามที่กลาวอาง ก็ขอให

นํามาแสดงดวย ไมใชพูดลอยๆ แลวก็เงียบ

หายไป หากมีมูลความจริง รัฐบาลก็พรอมที่

จะตรวจสอบอยูแลว เพราะ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

เด็ดขาดกับการทุจริต สวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิ 

ปรายก็ใหหน�วยงานที่เกี่ยวของเตรียมขอมูล

เพ� อชี้แจงไวหมดแลว ดังนั้นเช� อวารัฐมนตรี

ทุกคนจะไดรับความไววางใจครบทุกคน

อยางแน�นอน ขณะที่ฝายคานนั้น หลายคน

ดีไมดีอาจจะไมไดกลับเขาสูสภาดวยซ้ํา 

“เกรงวาคนท่ีช็อกจะเปนฝายคานเสีย

เอง ที่เอาขอมูลมาแบบลวกๆ 

ชวยกันเชียรเพ� อไทย

กรุงเทพฯ • “ธนกร” ตีปบขาวดีราคา

น้ํามันลดลงตอเน� อง แตกระตุกประชาชน

อยาลืมประหยัดพลังงาน “กลา” สุดเซ็ง 

ฝายคานปลอยผี “สุพัฒนพงษ” สอท.-ทสท.

ประสานเสียงเรงดูแลเร� องคาเงินบาทออน 

ผวาเปนจุดเริ่มตนวิกฤต

เม� อวันอาทิตย นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

เปดเผยวา ขาวดีของประชาชนผูใชรถใช

น้ํามัน ที่ลาสุดบริษัทผูคาน้ํามันทั้ง ปตท. 

และบางจาก ไดประกาศปรับลดราคาขาย

ปลีกน้ํามันในกลุมเบนซินและแกสโซฮอล

ลงอีกลิตรละ 80 สตางค ยกเวนอี 85 ที่ลด

ลง 50 สตางค มีผล 05.00 น. วันที่ 16 ก.ค. 

ซึ่งเปนการลดราคาลงตอเน� องครั้งที่ 5 ใน

รอบครึ่งเดือนแรกของ ก.ค. 

ไทยโพสต • นิดาโพลเผยคนสวนใหญไม

เขาใจเร� องสูตรหาร 100 หรือหาร 500 บอก

ผูที่เขาใจระบุมติรัฐสภาเพราะไมตองการให

คะแนนตกน้ํา พรรคหนาใหมแหเปดศูนย-

เปดวาที่ ส.ส. ชี้เขาสูยุคประชาธิปไตยเบง

บาน

เม� อวันอาทิตยท่ี 17 ก.ค. ศูนยสํารวจ

ความคิดเห็นนิดาโพล สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจของ

ประชาชนเร� อง ประชาชนเขาใจประเด็น

หาร 100 หรือหาร 500 หรือไม  โดยสํารวจ

จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป กระจาย

ทุกภูมิภาค 1,312 หน�วยตัวอยาง โดยเม� อ

ถามถึงความเขาใจของประชาชนตอราง

กฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นสูตร

คํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อหาร 100 หรือ

หาร 500 พบวา 62.35% ระบุวาไมเขาใจ

เลย, 21.11% ระบุวาไมคอยเขาใจ, 11.74% 

ระบุวาคอนขางเขาใจ และ 4.80% ระบุวา

เขาใจมาก  

เมื่อถามประชาชนที่เข้าใจมากและ

คอนขางเขาใจเกี่ยวกับมติที่ประชุมรัฐสภา

ในการใชสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อหาร 

500 พบวา 36.41% ระบุวาไมเห็นดวย

เลย, 30.41% ระบุวาคอนขางเห็นดวย และ 

16.59% ระบุวาเห็นดวยมาก และไมคอย

เห็นดวยในสัดสวนท่ีเทากัน ดานเหตุผลสําคัญ                   

ที่ทําใหที่ประชุมรัฐสภาลงมติใชสูตรหาร 

500 พบวาตัวอยางที่เขาใจมากและคอน

ขางเขาใจ 28.11% ระบุวาตองการใหทุก

คะแนนที่ประชาชนไปใชสิทธิมีความหมาย, 

23.96% ระบุวาพรรครวมรัฐบาลปจจุบัน

ตองการคงอยูตอไปหลังการเลือกต้ังคร้ังหนา,                                                     

20.28% ระบุวาตองการให โอกาสพรรคเล็ก

ไดมี ส.ส.ในสภา, 17.97% ระบุวาตองการ

ปองกันไมใหมีพรรคการเมืองใดชนะการเลือก

ตั้งแบบแลนดสไลด และ 9.68% ระบุวา

ทําเนียบฯ • ไทยพบผูติดเชื้อใหมอีก 2,028 

ราย เสียชีวิตอีก 18 คน “บิ๊กตู” แนะ

ประชาชนตรวจ ATK กอนเขาทํางานหลัง

หยุดยาว “สธ.” เชิญ “ชัชชาติ” หารือดวน

รับมือโควิด-19 ระลอก 6 ชี้ กทม.เปนจุด

เสี่ยง หวังใหลดกิจกรรมรวมตัว

เม� อวันที่ 17 ก.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดโควิด-

19 ในไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 2,028 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 2,025 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

2,025 ราย มาจากตางประเทศ 3 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 2,578 ราย อยูระหวาง

รักษา 23,299 ราย อาการหนัก 785 ราย 

ใสทอชวยหายใจ 352 ราย เสียชีวิตเพิ่ม

ขึ้น 18 ราย มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้ง                                    

แตป 2563 จํานวน 4,559,029 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,504,734 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 30,996 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา พล.อ.ประ                                                         

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดรับทราบราย 

งานสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

ในไทยอาจมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ขอความ

รวมมือประชาชนหลังเดินทางกลับจากการ

ไปทองเที่ยวและทําบุญตามสถานที่ตางๆ 

หรือเดินทางขามจังหวัดในชวงวันหยุดยาว 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  5  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล
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อิสรภาพแหงความคิด

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

รบ.ย้ิมน้ํามันลด

‘การเมือง’เตือน

คาเงินบาทออน
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คาถาสําหรับคนไทยผาวิกฤต

วันน้ี:บริหารความเส่ียงใหได!
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เมื่อสหรัฐฯ ‘กระชับ’ ไทย

ห็นสภาพ “โจ ไบเดน” อินทรีชรา แห่งสหรัฐฯ 

บินไปพบ “เหยี่ยวหนุ่ม” แห่งทะเลทราย

“เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน” มกุฎราชกุมาร 

ซาอุดีอาระเบีย ที่เจดดาห์ ๒-๓ วันก่อน

ทำาให้นึกถึงข่าวที่ “รอยเตอร์” รายงาน อ้างทวิตเตอร์ 

“รอนนี แจ็กสัน” ที่ทวีตข้อความว่า

“กระบวนการการรับรู้ของไบเดน แสดงให้เห็นอย่างชัด 

เจนมานานหลายปีแล้ว”

“เขาไม่ควรเป็นประธานาธิบดีของเรา!” ขึ้่นมาทันที!

ผมเห็นด้วยนะ ไบเดนวันนี้ เมื่อเทียบกับไบเดนตอนแข่ง

ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี ที่ปรู๊ดปร๊าด กระโดดขึ้นเวที 

แต่ตอนนี้ “เป็นคนละคน” 

จะเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง ก้าวหนอ...ยกหนอ เชื่องช้า 

เหม่อซึม เหมือนตุ๊กตาใกล้หมดลาน 

ไบเดนอยู่ในสภาพ “ทั้งถอดใจ ทั้งสังขารไม่ให้” แต่ไม่รู้จะ

ลงหลังเสือยังไง โดยไม่เสียหน้าเท่านั้น!

อันที่จริงเรื่อง “แก่-หนุ่ม” โน พรอมแพลม  

ดูอย่าง ประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย” ของเราซิ  ท่าน

ตั้ง ๘๓-๘๔ ปี แต่ “อายุแค่ตัวเลข”

ท่านยังแข็งแรงตามวัย สมองปรู๊ดปร๊าด ความจำาแม่น 

และคมกริบเหมือนเดิม 

พวกไก่กระดูกอ่อน-กระดูกแก่ นึกว่าท่านหมดน้ำายา ทำา

กระพือปีก โก่งคอขันในสภา ถูกท่านเชือดคอขาด เลือดสาด ดิ้น

พราดๆ ไปหลายต่อหลายตัว

ส่วนประธานาธิบดีไบเดน อายุแค่ ๗๙ ปีเท่านั้นเอง 

น้อยกว่าประธานฯ ชวนตั้ง ๔-๕ ปี แต่ที่มีอาการอย่างนั้น 

การพักผ่อน การออกกำาลังกาย เป็นสาเหตุหนึ่ง

แต่สาเหตุที่สำาคัญ คือ.....

“เครียด” ตอนหาเสียงคุยไว้ ๑๐๐ แต่พอได้ตำาแหน่ง ทำาได้ 

-๑๐!

เพราะสหรัฐฯ ตอนนี้ ว่าไป “แนวรบทุกด้าน...พ่ายแพ้” 

ทั้งด้านการเมืองโลก ด้านเศรษฐกิจ-การเงิน และทั้่งด้านสังคม

ชาติตัวเอง ที่สู่ยุคมิคสัญญี

ยิ่งปิโตรดอลลาร์กำาลังพังให้แก่ “ปิโตรหยวน-รูเบิล” ด้วย

แล้ว นั่นคือสัญญาณ โลกตะวันตกซันเซต โลกทางตะวันออก

ซันไรส์

“รัสเซีย-จีน-ตะวันออกกลาง-แอฟริกาใต้ และเอเชีย”  

เกิดเป็น “อำานาจใหม่” ดอลลาร์จะไม่ใช่พระเจ้าองค์เดิมอีกต่อ

ไปในศตวรรษหน้า

อย่าว่าแต่ไบเดน ๗๙ เลย ต่อให้คน ๒๐-๓๐ ขวบ เป็น

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตอนนี้ 

และเดินนโยบายยุแยงให้เกิดสงคราม ใช้คำาว่าสิทธิ

มนุษยชนไปยุแยงคนรุ่นใหม่ตามประเทศเป้าหมายให้ก่อจลาจล 

“เปลี่ยนชาติ” ด้วยแล้ว

ก็จะมีอาการอย่างเดียวกับที่ไบเดนเป็นตอนนี้แหละ!

quote repeat the line” 

ซึ่งคนเขียนต้องการสื่อให้เขารู้ว่า “ตรงนี้จบประโยคแล้ว” 

และให้อ่านซ้ำาเฉพาะที่ขีดเส้นใต้

นี่ผมอ่านจากข่าว MGR ออนไลน์ เขามีเชิงอรรถไว้ว่า 

“ปัญหาการปล่อยไก่ลักษณะนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่เขาดำารงตำาแหน่ง

รองประธานาธิบดีสมัยโอบามาแล้ว” 

ไบเดนมีปัญหาในการพูดตามสคริปต์อย่างเห็นได้ชัด  และ

พอดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดี คนในรัฐบาลต้องคอยออกมาแก้ไข

กลับลำาถ้อยแถลงที่ก่อความเดือดดาลต่างๆ ในนั้น

รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซีย และ

ความเป็นไปได้ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารกับรัสเซียและจีน

แม้กระทั่งภายในพรรคการเมืองของไบเดนเองก็มีความกังวล

เกี่ยวกับสถานะทางจิตที่เสื่อมถอยของไบเดนเช่นกัน 

โดยโพลหนึ่งพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามชาวเดโมแครตถึง 

41% ที่มองว่า “เขาไม่ควรลงมัครรับเลือกตั้งอีกสมัย” 

และมีเพียง 35% ที่เชียร์ให้เขาลงสู้ศึกเลือกตั้งอีกรอบ

ที่ผมหยิบเรื่องไบเดนมาเล่าสู่กันฟัง เพราะได้อ่านข่าวจาก

เพจ “บูรพาไม่แพ้”

ว่าไบเดนกำาลังจะส่งเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ มาประจำา

ประเทศไทย หลังจากมีแต่ระดับ “อุปทูต” มาเป็นเวลานาน

ถ้าเป็นจริงตามที่เป็นข่าว........

ผมว่า นี่ ไม่ใช่การส่งเอกอัครราชทูตมาเพื่อสัมพันธ์เพิ่มพูน

ระหว่างไทย-สหรัฐฯ

แต่มันเป็นการส่งมา “ทำาลายความสัมพันธ์และความเป็น 

‘มหามิตร’ ระหว่างไทย-สหรัฐฯ” โดยตรง

เพราะการส่งเอกอัครราชทูตมาครั้งนี้ มาเพื่อ “เป็นเจ้าเข้า

ครอง” ประเทศไทยชัดๆ 

อ่านข่าวตามที่เพจบูรพาไม่แพ้เขารายงานดูนะ

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

“บูรพาไม่แพ้”

ตีหัวตั้งแต่ยังไม่เข้าบ้าน ว่าที่ #ทูตสหรัฐ ประกาศจะให้

ไทยปรับปรุงสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

และลดการซื้อพลังงานจาก #พม่า เพื่อกดดันให้รัฐบาลทหารคืน

ประชาธิปไตย

นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค Robert F. Godec ว่าที่

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำากรุงเทพฯ ชี้แจงต่อคณะ

กรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐว่า 

“ตั้งใจจะช่วยไทยปรับปรุงเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศ 

และให้ไทยร่วมกดดันพม่าด้วย”

วุฒิสมาชิกสหรัฐตั้งกระทู้ถามนายโกเดคถึง ม.112 ซึ่งส่ง

ผลต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และมีผู้ถูกจับกุมคุมขัง

มากมาย นายโกเดคกล่าวว่า

“สหรัฐเคารพราชวงศ์ ไทยในฐานะสถาบันหนึ่ง และเข้าใจ

ความจงรักภักดีของคนไทยต่อราชวงศ์ 

แต่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีความสำาคัญอย่างยิ่ง 

เขาเคยเน้นย้ำาทั้งต่อสาธารณะและในทางส่วนตัวถึงความสำาคัญ

ที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องหวาดกลัว

การถูกจับกุม และจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็น

“ผมขอย้ำาว่า คนที่ถูกจับกุมตัว จะต้องได้รับการปฏิบัติโดย

เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่ในระหว่างการดำาเนินคดี”

ว่าที่ทูตสหรัฐยังระบุว่า.........

“จะช่วยเหลือประเทศไทยปรับปรุงสิทธิมนุษยชน โดย

เฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน”

โดยเขาบอกว่า “ได้เห็นพัฒนาการบางอย่าง แต่ยังมีสิ่ง

ที่ต้องทำาอีกมาก และเขายืนยันจะทำาทุกอย่างที่ทำาได้ เพื่อให้มี

พัฒนาการ”

ว่าที่ทูตสหรัฐคนใหม่ยังระบุว่า.....

“จะกดดันให้ไทยลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและน้ำามัน

จากพม่า ตามรายงานของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนว่า ไทยนำาเข้า

พลังงานจากพม่าถึงร้อยละ 80

เรากำาลังหาทางให้ไทยเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลพม่า  ทาง

เลือกทุกอย่างวางอยู่บนโต๊ะ รวมถึงเรื่องน้ำามันและก๊าซ 

รัฐบาลทหารพม่าได้ทำาการอันเหี้ยมโหดและจำาเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องหยุดยั้ง”

เขาย้ำาว่าเรื่องพม่าจะเป็น “ประเด็นสำาคัญที่สุด” เรื่องหนึ่ง

ที่จะหารือกับทางการไทย

องค์กร Human Rights Watch ระบุว่า ปตท.เป็นผู้จ่ายเงิน

ให้กับรัฐบาลทหารพม่ารายใหญ่ที่สุด 

ด้วยการซื้อก๊าซธรรมชาติจากบ่อก๊าซยานาดาและซอว์ติ

กา คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 80 ของปริมาณส่งออกทั้งหมด

ของพม่า 

รายได้จากก๊าซธรรมชาติเป็นรายได้ต่างประเทศสำาคัญ

ของพม่า มีมูลค่ามากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี

นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค......

เคยรับผิดชอบกิจการไทยและ #เมียนมา ในช่วงประจำา

กรมเอเชียตะวันออก หลังจากนั้นไปเป็นทูตประจำาตูนิเซียและ

เคนยา 

เชี่ยวชาญปัญหาแอฟริกา และยังเคยทำางานเกี่ยวกับการ

จัดตั้งรัฐบาลใหม่ของอิรัก 

เขาได้รับการเสนอชื่อจาก “ประธานาธิบดีโจ ไบเดน” ให้

เป็น “เอกอัครราชทูตประจำากรุงเทพฯ” คนใหม่ 

ขณะนี้รอการรับรองจากวุฒิสภา.

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

เห็นทัศนคติพวกวุฒิสภาและว่าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ 

ประจำาไทยแล้ว รู้สึกไงกันบ้างครับ?

แต่ผมว่า “สบาย”

เพราะดูหน้าว่าที่ทูตคนนี้แล้ว เราส่ง “ส.ส.ชาดา ไทย

เศรษฐ์” ไปคุย ทุกอย่างคงเรียบร้อย

เพราะหน้าท่านทั้งสอง ยังกะ “แฝดฝาเดียว” กันเปี๊ยบ!

เพราะอะไร?

เพราะสหรัฐฯ มันเสื่อมแล้ว หนี้สินล้นพ้นตัว แต่ยังทำาตัว

เป็นอันธพาลโลก ยังผยองว่าคองเกรสคือ “พ่อทุกประเทศ” ในโลก

วุฒิสภาสามารถออกคำาสั่ง-ออกนโยบาย ส่งคนไปบีบบังคับ

ประเทศโน้น-นี้ ให้ต้องทำาตามที่ประเทศตัวเองต้องการได้เหมือน

เดิม

เพราะไม่เคยฟังเพลง “แต่นี้ ไปไม่เหมือนเดิม” นั่นแหละ 

ทำาให้สหรัฐฯ ที่ “ยิว-ไซออนิสต์” ต้องการให้ทำาหน้าที่ “รัฐบาลโลก”

แต่ทำาไม่ได้...ก็เครียด

และเครียดนั้น ทำาให้คนเป็นประธานาธิบดี “กินไม่ได้-นอน

ไม่หลับ” หมกหมุ่น-ครุ่นคิด สุดท้าย สิ่งที่ตามมาคือ “โรคอาการทาง

จิตประสาท”

“จิตตก”!

คือจิตหมดพลัง หมดความมั่นใจ แต่ยังต้องฝืนอยู่-ฝืนทำา 

“สภาพอาการ” จึงเป็นตามที่หมอแจ็กสัน ให้สัมภาษณ์นักข่าวต่อ

มานั่นแหละว่า

“ผมรู้ว่าไบเดนมีความสามารถทางปัญญาลดลงเนื่องจาก

อายุของเขา ตอนนี้สภาพจิตใจของเขาไม่เหมาะแล้ว

ลักษณะการเดินงุ่มง่าม มองเหม่อ จ้องไปในความว่างเปล่า 

ไบเดนไม่มีศักยภาพทำาหน้าที่ผู้นำาประเทศอีกต่อไปแล้ว 

ประธานาธิบดีเป็นตำาแหน่งที่ต้องการทั้งด้านสุขภาพร่างกาย

และด้านสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก เขาจะไม่อยู่ในตำาแหน่งครบ ๔ 

ปี”

วุฒิสมาชิกแจ็กสัน “อดีตหมอประจำาทำาเนียบขาว” ย้ำา!

เมื่อผู้นำาชรา “จิตตก” ทุกโรค-ทุกอาการในวัยคนชรา ก็จะมา

ประชุมกันครบ 

สอดรับกับการวิพากษ์-วิจารณ์ ไบเดนที่ “ปล่อยไก่” ใน

บทบาทประธานาธิบดีประจำา 

พอๆ กับนายกฯ ไทยชื่อ “ยิ่งลักษณ์” ที่อ่านโพยภาษาอังกฤษ

ผิดๆ ถูกๆ คำาในวงเล็บที่เขาเขียนให้รู้ ไม่ใช่เพื่อให้อ่าน เธอก็อ่านไป

ด้วย จนเป็นตัวตลกโลก 

ไบเดนก็เช่นกัน อ่านตามสคริปต์ จนเผลอพูดคำาว่า “end of 

เ

หวยดิจิทัล

ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

กล่าวถึงกรณีท่ีมีการนำารูปภาพสลากไปโพสต์

จำาหน่าย โดยปกปิดสาระสำาคัญบนใบสลาก 

ทำาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสลากท่ีถูก

นำาไปวนขายหลายทอด โดยไม่มีสลากจริง หรือ

ท่ีเรียกกันว่าสลากทิพย์ตามท่ีปรากฏเป็นข่าว 

อีกท้ังยังมีกรณีการนำาสลากท่ีไม่ถูกรางวัลไป

ปลอมแปลงแก้ไขตัวเลขแล้วนำาไปหลอกขาย

ให้กับประชาชนท่ีหลงเชื่อต้องสูญเสียทรัพย์สิน

เงินทอง โดยหากนำาสลากปลอมแปลงแก้ไข

มาข้ึนเงินรางวัล จะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ด้วย ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีทำาให้ประชาชนผู้ซ้ือ

ได้รับความเดือดร้อน นอกจากการต้องซ้ือ

สลากราคาเกินกว่าท่ีกำาหนดแล้ว ยังอาจจะถูก

หลอกลวงจากการท่ีไม่มีสลากฉบับจริง หากถูก

รางวัลจะไม่สามารถข้ึนเงินรางวัลได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

สำานักงานสลากฯ จึงได้ปรับรูปแบบของข้อมูล

บนใบสลาก จากเดิม “ชุดที่” จะอยู่ใต้ “งวด

วันที่” ปรับเปลี่ยนเป็นพิมพ์หมายเลข “ชุด

ที่” เพิ่มโดยพิมพ์ทับลงบน “งวดวันที่” ซึ่งจะ

ทำาให้ เห็นเลขชุดได้อย่างชัดเจน ในตำาแหน่ง

เดียวกับงวดวันที่ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ โพสต์ขาย

จะต้องเปิดเผยให้ผู้ซื้อเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่

แล้ว นอกเหนือจากหมายเลขบนใบสลาก 

เมื่อผู้ซื้อสลากทราบหมายเลขชุดจะสามารถ

ตรวจสอบได้ว่าสลากฉบับนั้นๆ ได้ถูกนำาไป

ขายที่อื่นด้วยหรือไม่ โดยรูปแบบดังกล่าวจะ

เริ่มพิมพ์ออกจำาหน่ายตั้งแต่งวดวันที่ 1 ส.ค. 

2565 เป็นต้นไป

ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เวลา 06.00 น.                                                        

ชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อย จ.เลย 

จาก อ.เมืองเลย อ.วังสะพุง อ.หนองหิน 

อ.นาด้วง อ.ภูหลวง อ.ภูกระดึง อ.ภูเรือ และ 

อ.ด่านซ้าย ประมาณ 500-700 คน นำาโดย

นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำา ประธานชมรมฯ และ

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เลย เขต 2 พรรคพลังประชา

รัฐ ได้ออกเดินทางโดยรถบัสเช่าเหมา จำานวน 

14 คัน และรถยนต์ส่วนบุคคล เดินทางออก

จากจุดรวมพลขั้นต้น สถานีบริการน้ำามัน 

ปตท.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง และสถานีบริการ

น้ำามัน ปตท.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เดินทาง

มายังทำาเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือเรียก

ร้องให้นายกรัฐมนตรี ปลดผู้อำานวยการและ

บอร์ดบริหารสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

และกดดันให้กองสลากจัดสรรโควตาให้กับ

ผู้ค้าสลากตัวจริง ที่จะไปยืนยันตัวตนในวัน

เวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ แกนนำาได้นัดหมายสมาชิกสวม

เสื้อชมรมสีชมพู และจัดเตรียมสัมภาระ

สำาหรับพักแรม 2 วัน 1 คืน คาดว่าชมรมอาจ

เรียกร้องขอโควตาสลากเสรีให้กับสมาชิก แต่

หากไม่เป็นไปตามข้อเสนออาจกดดันรัฐบาล

ให้ปลด ผู้อำานวยการ และบอร์ดบริหาร

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไป

ต่อมาเวลา 15.00 น. สมาชิกเครือข่าย

ผู้ค้าลอตเตอรี่ฯ ได้เดินทางมาถึงหน้าทำาเนียบ

รัฐบาล ด้านสะพานชมัยมรุเชฐ โดยอยู่

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ตรงข้ามโรงเรียนราชวินิตมัธยม 

ถ.พิษณุโลก จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำารวจนครบาล 

สน.นางเลิ้ง ได้ปิดถนนพิษณุโลกบริเวณดัง

กล่าว เพื่อกันพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อม

กับจัดระเบียบจราจรหน้าทำาเนียบรัฐบาล

ให้เรียบร้อย อย่างไรก็ตามในวันจันทร์ที่ 18 

ก.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธาน

การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี 

ทำาเนียบรัฐบาล.

โหวต 11 รมต.

แล้วมาปะติดปะต่อแบบคิดเองเออเองว่าน่า

จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อรัฐบาลชี้แจงจน

ประชาชนหายสงสัยฝ่ายค้านก็คงหน้าแตก 

เหมือนกับหลายๆ เรื่องที่ดีแต่ออกมาปูดข่าว

รายวัน แล้วก็จบลงที่การอ้างว่าเข้าใจผิด ดัง

นั้นที่หวังจะสอยเขา ระวังว่าสุดท้ายจะถูก

สอยเสียเอง” นายธนกรกล่าว

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  กล่าว

ถึงกรณีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. 

นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) 

มั่นใจมีข้อมูลที่รัฐบาลไม่สามารถอยู่ต่อได้

ว่า ขอให้เป็นอย่างที่ฝ่ายค้านพูดเอาไว้ว่า

มีหลักฐานเด็ด เพราะตั้งแต่มีการอภิปราย

มา ไม่มีอะไรเด็ดและใหม่เลย มีแต่เรื่อง

เก่าๆ อภิปรายซ้ำาซาก นายกฯ ไม่กลัวการ

ถูกอภิปรายอยู่แล้ว เพราะตลอดการบริหาร

งานไม่เคยทำาผิดอะไร หรือมีเรื่องทุจริต ดัง

นั้นฝ่ายค้านจะไปเอาหลักฐานเด็ดมาจากไหน 

ฝ่ายค้านยุคนี้ต้องตั้งฉายาให้ว่าเด็กเลี้ยงแกะ 

นักปั้นน้ำาเป็นตัว ชอบแต่งเรื่องสร้างเรื่องเท็จ

ขึ้นมาอภิปรายใส่ความ ประชาชนเบื่อหน่าย

ฝ่ายค้านที่สุด

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้

แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงความพร้อม

ของรัฐบาลเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้

วางใจว่า 1,000 เปอร์เซ็นต์เลย เพราะรัฐบาล

เป็นรัฐบาลที่ทำางานเหมือนเด็กเรียน ที่ถึง

ชั่วโมงเรียนก็เรียนตลอด ไปเรียนทุกวันทุก

ชั่วโมงทุกวิชาที่ครูสอน ฉะนั้นไม่มีปัญหา

อะไร เวลาออกข้อสอบมาจะถามอะไรจะ

ซักฟอกอะไรตอบได้หมด เพราะองค์ความรู้

เต็มหมด

เมื่อถามว่า เห็นทีเซอร์ที่พรรคเพื่อไทย                                                 

ปล่อยโปรโมตชวนติดตามการอภิปราย หรือ

ยัง นายนิโรธกล่าวว่า ได้เห็นแล้ว ตื่นตา

ตื่นใจดีเหมือนกัน แต่เรื่องการอภิปรายไม่

ไว้วางใจเป็นเรื่องสำาคัญของประเทศชาติ 

ที่ประชาชนเฝ้ารอว่าฝ่ายค้านจะทำาหน้าที่

ซักฟอกรัฐบาล ฉะนั้นการซักฟอกรัฐบาลต้อง

ทำาด้วยเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีการเป็นผู้แทน

ราษฎรของสภาไม่ใช่เป็นการแสดง ทั้งนี้ถือว่า

โปรโมตน่าสนใจ แต่บัตรราคาเท่าไหร่ เปิด

จองล่วงหน้าที่ไหน ไม่รู้

เมื่อถามว่า ต้องคุยกับพรรคเศรษฐกิจ

ไทย (ศท.) และกลุ่ม 16 อีกหรือไม่ เพราะ

ขู่จะโหวตคว่ำารัฐมนตรี 4-5 คน นายนิโรธ 

กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ตอนที่นายไผ่ ลิกค์ 

ส.ส.กำาแพงเพชรและเลขาธิการพรรค ศท. 

ได้ โทรศัพท์พูดคุยกัน โดยได้บอกกับตนว่า

มีอะไรก็ประสานมา ตนไม่ได้ยินว่าพรรค 

ศท.พูดว่าจะคว่ำาตาม และคิดว่าดีเอ็นเอฝ่าย

ค้านคงเข้ากับดีเอ็นเอพรรค ศท.ไม่ได้ 

นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความ

เรื่อง “โหวตเพื่ออนาคตชาติ อย่ายกมือเพราะ

กล้วย” ว่า ในส่วนของตนยังไม่ได้ตัดสิน

ใจว่าจะโหวตให้ใคร อะไรอย่างไร แม้จะมี

หลายฝ่ายพยายามเข้ามาล็อบบี้ขอคะแนน

เสียง แต่หลักการของตนจะไม่มีทางโหวตไว้

วางใจให้กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต

คอร์รัปชัน ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์

ทับซ้อนในโครงการต่างๆ เรื่องความล้มเหลว

ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นอีกเรื่องที่จะ

ไม่ยอมปล่อยผ่านเช่นเดียวกัน การอภิปราย

ครั้งนี้พวกเขาจับตาและจะพิสูจน์ ส.ส.แต่ละ

คนว่าจะยกมือเพื่ออนาคตของชาติ หรือจะ

ยกมือเพราะกล้วยเพราะโดนครอบงำา ไม่ว่า

รัฐมนตรีท่านใดจะเป็น “คนดี” ขนาดไหน 

หากบริหารเศรษฐกิจประเทศล้มเหลวและยัง

ปล่อยให้มีเรื่องทุจริต ผมจะไม่ยกมือให้

กลุ่ม 16 เล็งโหวตคว่ำา 6 รมต.

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง 

พรรค ปชป. กล่าวว่า รัฐมนตรีท่ีถูกยื่นอภิปราย

มี 3 ท่าน คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย์, นายนิพนธ์ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย กับนายจุติ ไกรฤกษ์ 

รมว.การพัฒนาสังคมฯ ทั้ง 3 ท่านมีการ                                                              

เตรียมการ และมีความมั่นใจในการที่จะ

ชี้แจงต่อสภาได้  ส่วน ส.ส.ของพรรคในฐานะ

ของพรรคร่วมรัฐบาล เราเองต้องเป็นฝ่ายรับ

ฟังการอภิปรายในสภามากกว่า ประธาน ส.ส. 

คือนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นัดประชุมในวัน

จันทร์ที่ 18 ซึ่งจะเป็นการซักซ้อมแนวปฏิบัติ

เมื่อมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 

กล่าวถึงฝ่ายรัฐบาลโจมตีกลุ่ม 16 ตั้งธงล่วง

หน้าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยยัง

ไม่ฟังการอภิปรายและคำาชี้แจงของรัฐมนตรี

ว่า กลุ่ม 16 ไม่ได้ตั้งธงการลงมติ พร้อมรับฟัง

การอภิปรายของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อประกอบ

การลงมติ แต่ที่ให้ความสนใจกับ 5 รัฐมนตรี

เป็นพิเศษ ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย,  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสันติ 

พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง, นายนิพนธ์ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย, นายจุติ ไกรฤกษ์ 

รมว.การพัฒนาสังคมฯ เพื่อเตือนให้รู้ล่วง

หน้าว่ามีความบกพร่องในการทำางาน ต้องเร่ง

แก้ปัญหาการทำางาน และเตรียมทำาการบ้าน

มาชี้แจงในการอภิปรายให้ดี 

“การออกมาเตือนรัฐมนตรีเหล่านี้ด้วย

ความหวังดี ไม่เกี่ยวกับการเคาะกะลา หรือ

ส่งสัญญาณเรียกรับผลประโยชน์ ใดๆ จาก

รัฐมนตรีกลุ่ม 16 ก็มีข้อมูลของรัฐมนตรีเหล่า

นี้ ในระดับหนึ่ง แต่ฝ่ายค้านมีข้อมูลรู้มาก

กว่าอีกหลายเท่า จึงอยากเตือนให้ปรับปรุง

การทำางาน ขณะเดียวกันกลุ่ม 16 จะเพิ่ม

รัฐมนตรีที่ต้องจับตามองจาก 5 คนเป็น 6 

คน โดยเพิ่มนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ขึ้นมา เนื่องจากมี

ปัญหาการทำางานมาก ไม่สามารถแก้ปัญหา

ราคาสินค้าแพงได้เลย จึงต้องฟังคำาชี้แจง

เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติ” นายพิเชษฐ 

กล่าว

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคไทรักธรรม ในนามพรรคเล็ก

กลุ่ม 16 กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จ

วาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรค พท. 

แถลงข่าวเปรียบกลุ่มพรรคเล็กเป็น “ปรสิต” 

ว่า ในฐานะเป็นพรรคเล็กไม่ได้คิดอะไร และ

ไม่ได้ ใส่ใจอะไร แต่มองว่าการอภิปรายไม่

ไว้วางใจเป็นบทบาทหน้าที่ของพรรคฝ่าย

ค้านที่จะต้องหาข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อที่จะ

ทำาให้คว่ำารัฐบาลและรัฐมนตรีรายบุคคลได้ 

และจากการที่ฝ่ายค้านมีเสียงข้างน้อย จะ

อภิปราย 10 ปี 10 ชาติก็ไม่สามารถทำาได้ ดัง

นั้นจึงควรหาข้อมูลเพื่อมาโน้มน้าวให้พรรค

ร่วมรัฐบาลเห็นด้วยได้ เพื่อได้เสียงเพิ่ม จะดี

กว่าการมาดูถูกดูแคลนทำาให้รู้สึกแย่ เพราะ

พรรคเล็กก็มีศักดิ์ศรี

“นี่ยังไม่ถึงวันอภิปรายเลย แต่มาดูถูก

ดูแคลน ถือว่าเป็นการปิดประตูพรรคเล็ก ซึ่ง

หากพรรคเล็กใช้มารยาทการเป็นพรรคร่วม

รัฐบาล ไม่ฟังการอภิปราย รอมาวันลงมติเลย

ก็ได้ และโดยมารยาทไม่ควรมาดูถูก เพราะที่

ผ่านมาพรรคเล็กก็บอกแล้วว่าจะรอฟังข้อมูล

การอภิปรายก่อนตัดสินใจ ซึ่งหากใช้สิทธิการ

เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่ฟังเลยก็ได้ แต่

นี่ยังเปิดใจที่จะรับฟัง และยังได้มีการไปหา

ข้อมูลเพิ่มเติม” นายพีระวิทย์กล่าว

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ในฐานะ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความพร้อม

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ฝ่ายค้านพร้อม

ทำาหน้าที่อย่างเต็มที่ เรามั่นใจในข้อมูลข้อ

เท็จจริงและข้อกล่าวหาทั้งหมด ขณะที่ผล

ของการทำาหน้าที่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตลอด 

8 ปีที่ผ่านมา เห็นผลชัดเจนแล้วว่าเป็น

อย่างไร ขณะที่ระบบรัฐสภายึดเสียงข้างมาก 

ฝ่ายรัฐบาลมักจะไม่ค่อยฟังเหตุผล อะไรผิด

ก็ทำาให้เป็นถูก อะไรที่ถูกก็ทำาให้ผิดได้ ดัง

นั้นจึงเป็นเรื่องยากที่เสียงข้างมากจะแปร

เปลี่ยนมาอยู่กับเรา แต่เราก็คาดหวังว่าข้อมูล

ข้อเท็จจริงที่ เรามี จะทำาให้เพื่อนสมาชิก

เห็นคล้อยตาม และร่วมโหวตไม่ไว้วางใจ 

พล.อ.ประยุทธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ส่วน

ที่นายธนกร วังบุญคงชนะ ระบุว่าฝ่ายค้าน

อย่าอภิปรายแบบมวยล้มต้มคนดูนั้น คนดูคือ

พี่น้องประชาชน หากฝ่ายค้านอภิปรายแบบ

ต้มคนดู ประชาชนก็จะลงโทษพวกเราเอง 

ยืนยันว่าเราจะทำาหน้าที่ของเราให้ถึงพร้อม

ที่สุด เราต้องให้เกียรติประชาชนที่รักและ

เชียร์เรา ซึ่งครั้งนี้ประชาชนได้ส่งข้อมูลทุจริต

ของรัฐบาลมาให้กับเราเยอะมาก

ศท.ส่ออดร่วมซักฟอก

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นคร 

ราชสีมา และเลขาธิการพรรค พท. กล่าว

ถึงความชัดเจนพรรคเศรษฐกิจไทย จะร่วม

อภิปรายไม่ไว้วางใจกับฝ่ายค้าน ว่า ขณะน้ียัง

ไม่มีการติดต่อประสานงานมาจาก ร.อ.ธรรม 

นัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค ว่าจะขอร่วม

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีร่วมกับฝ่ายค้าน

หรือไม่ ถ้าภายในช่วงบ่ายวันท่ี 18 ก.ค.ยังไม่

ติดต่อมา คงยากท่ีจะได้ร่วมอภิปราย เพราะ

ขณะน้ีฝ่ายค้านได้สรุปแบ่งเวลาให้พรรคร่วม

ฝ่ายค้านเสร็จส้ินไปหมดแล้ว เวลาตึงมาก คง

เจียดให้ลำาบาก ขณะน้ี ร.อ.ธรรมนัสยังเงียบอยู่ 

หากติดต่อมาจริงๆ ฝ่ายค้านต้องเรียกประชุม

เพื่อบริหารเวลาใหม่ จะพิจารณาว่าประเด็น

ท่ีจะอภิปรายซ้ำากับฝ่ายค้านหรือไม่ และ

พิจารณาว่าการท่ี ร.อ.ธรรมนัสจะร่วมอภิปราย

จะติดปัญหาหรือไม่ เพราะตามข้อตกลงผู้ท่ี

จะอภิปรายได้ต้องเป็น ส.ส.ฝ่ายค้านเท่าน้ัน 

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะอภิปรายไม่ได้ สถานะ                                                                       

ร.อ.ธรรมนัสก้ำาก่ึงอยู่ว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่าย

ค้าน จึงต้องพิจารณาประเด็นน้ีประกอบด้วย ก็

ต้องหารือในท่ีประชุมฝ่ายค้านก่อน   

นายประเสริฐกล่าวว่า การอภิปรายไม่

ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลท่ีจะเร่ิมวันแรก

ในวันท่ี 19 ก.ค.น้ี จะเร่ิมด้วยการเปิดญัตติของ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำาฝ่ายค้าน จากน้ันจะ

เร่ิมด้วยการอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 

วันท่ี 19 ก.ค. จะเร่ิมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกฯ  และ รมว.สาธารณสุข ตามด้วย

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ฝ่าย

ค้านจะส่งรายชื่อรัฐมนตรีท่ีจะถูกอภิปรายวัน

ต่อวัน สองวันสุดท้ายคือวันท่ี 21-22 ก.ค.จะ

พุ่งอภิปรายเป้าใหญ่คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เพียงคนเดียว 

โดยพรรคเพื่อไทยวางคิวอภิปรายนายกฯ ไว้ไม่

ต่ำากว่า 6-7 คน เพราะมีหลายข้อกล่าวหา ส่วน

ท่ีฝ่ายค้านอาจล้มรัฐบาลได้ยาก เพราะมีงูเห่าท่ี

คอยสนับสนุนรัฐบาลอยู่น้ัน ฝ่ายค้านก็พยายาม

ป้องกันอยู่ ถ้าดูจากผลโหวตงบประมาณราย

จ่ายปี 2566 วาระแรก ก็ช้ีชัดว่ามี ส.ส.ฝ่าย

ค้านแต่ไปโหวตให้รัฐบาลจริง แต่ขณะน้ีถ้ามี 

ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยและพรรคเล็กพรรค

น้อยมาสนับสนุน จะมีแนวร่วมเพ่ิมข้ึน 20-30 

คน เป็นพลังท่ีทำาให้รัฐบาลส่ันไหวได้

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร และ

เลขาธิการพรรค ศท. ให้สัมภาษณ์ถึงการขอ

จัดสรรเวลาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อให้

พรรค ศท.ร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า 

ร.อ.ธรรมนัสระบุแล้วว่ารอให้สภาเปิดก่อนจะ

เข้าไปคุยกัน ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงวันหยุด ส่วน

ถ้าหากได้พูดคุยกันแล้วฝ่ายค้านจะแบ่งเวลา

ให้หรือไม่นั้น ตอนนี้ตนยังไม่ทราบ เพราะยัง

ไม่ได้คุยกัน รวมถึงการวางตัวผู้อภิปรายใน

ส่วนพรรค ศท.ด้วย 

หลังจากที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรค ศท., นายไผ่ 

ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร และเลขาธิการพรรค, 

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และนายทะเบียนพรรค แสดงจุดยืนจะ                                                                                   

เข้าร่วมทำางานกับฝ่ายค้าน ล่าสุดเมื่อเวลา 

16.00 น. วันที่ 17 ก.ค. ร.อ.ธรรมนัสเดิน

ทางเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกฯ และหัวหน้าพรรค พปชร. ที่มูลนิธิ

ป่ารอยต่อฯ เพื่อเข้ากราบลา พร้อมกับแสดง

จุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่ร่วมทำางานกับรัฐบาล 

จากนั้นเวลา 17.00 น. พรรคขนาดเล็กในนาม

กลุ่ม 16 ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประวิตรต่อ

ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ โดยใช้เวลาเข้าพบเพียง 

5 นาที ซึ่ง พล.อ.ประวิตรได้กำาชับทุกคนว่า 

ขอให้ลงมติไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีทั้งหมด 11 คนโดยพร้อมเพรียง 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขอให้

คะแนนทุกคนเท่าๆ กัน

ต่อมาเวลา 17.00 น. กลุ่ม 16 หลังเข้า

พบ พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางมาที่ร้านอาหาร

เพลิน ถ.วิภาวดีฯ เพื่อร่วมรับประทานอาหาร

และหารือกันถึงทิศทางในการลงมติอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัสได้นัดพบปะ

หารือกับกลุ่ม 16 ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ค. เพื่อ

พูดคุยกำาหนดท่าทีร่วมกัน

ต่อมาเวลา 18.35 น. นายพิเชษฐกล่าว

ภายหลังร่วมรับประทานอาหารกับกลุ่ม 16 

ว่า จากการพูดคุย เรามีมติลงคะแนนไปใน

ทิศทางเดียวกัน แต่ต้องรอฟังการอภิปรายใน

สภาว่ามีประเด็นใดบ้าง เพราะเท่าที่รู้ ฝ่าย

ค้านมีข้อมูลละเอียดมาก แต่ย้ำาว่ามติของ

กลุ่ม 16 จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าพบ

ว่ารัฐมนตรีหรือรัฐบาลทุจริตจะใช้เอกสิทธิ์

โหวตไม่ไว้วางใจ เพราะกลุ่ม 16 ตั้งมาเพื่อ

ทำางานการเมืองเพื่อประเทศชาติร่วมกับฝ่าย

บริหาร ดังนั้น รัฐบาลต้องเที่ยงธรรม เช่น 

นายจุรินทร์ต้องตอบให้ได้ว่า ราคาข้าวของ

แพงเพราะอะไร บริหารอย่างไร ต้องอธิบาย

ให้ได้ ส่วนรัฐมนตรีคนใดน่าห่วงนั้น ต้องรอ

ฟังฝ่ายค้านก่อน

นายพีระวิทย์กล่าวว่า ในวันที่ 22 

ก.ค.กลุ่ม 16 จะคุยกันอีกครั้งก่อนที่จะโหวต

ในวันที่ 23 ก.ค. ว่าจะโหวตอย่างไร นอกจาก

นี้ ในวันที่ 19 ก.ค. กลุ่ม 16 ได้นัดหารือกับ 

ร.อ.ธรรมนัส เรื่องทิศทางการทำางานร่วมกัน.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” กับชองทางในยุคโซเชียลมีเดีย สามารถติดตาม

ขอมูลขาวสารไดเพ่ิมเติมจาก Line ID:@thaipost, 

Youtube : https://www.youtube.com/c/ThaipostTV, Face-

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

twitter.com/thaipost, Instagram : https://www.instagram.

com/thaipost_ig/ ..บันทึกตอนรับสัปดาห “นํ้าลายทวมจอ” ซี

รีสยาว 4 วัน ในศึกอภิปรายไมไววางใจคร้ังสุดทาย กับช� อเร� อง 

“ยุทธการเด็ดหัว สอยน่ังราน” เร่ิมต้ังแตวันท่ี 19-22 ก.ค.@ 

สัปปายะสภาสถาน ...• ฝายคานนําโดยพรรคเพ� อไทย ต้ังขอหา 

“บ๊ิกตู” กับ 11 รัฐมนตรี สราง

ความเสียหายตอประเทศ ท้ังดาน

การบริหาร การทุจริตคอรรัปชัน 

การเอ้ือประโยชนพวกพอง ทํา

ประเทศตกตํ่า ประชาชนเดือดรอน 

เกิดภาวะ รวยกระจุก จนกระจาย 

คาครองชีพสูง คุณภาพชีวิตตํ่า 

...• เพราะโลกยุคใหมไฟกะพริบ 

“ฝายคาน” จึงออกกลยุทธเรียก

แขกกระตุนตอมความสนใจของ

ประชาชนดวยการออกท้ังโปสเตอร 

และทีเซอรหนังตัวอยางแบบรัวๆ ดวยคติ “แพโหวต” ในสภา

เปนเร� องธรรมดา แตขอ “ชนะโหวต” นอกสภาก็แลวกัน ...• 

เห็นภาพ นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค และผูนําฝาย

คานในสภาผูแทนราษฎร นําทีมสวมบท “นักสืบ” คุยขอมูล

ทุจริตกะจะแฉฝายรัฐบาล ก็ใหรูสึกวา น่ีมันปาห่ีการเมืองชัดๆ  

เพราะสุดทาย “ลุงตู” กับรัฐมนตรีน่ังราน “ผาน” ตามครรลอง

ของระบอบประชาธิปไตยท่ียึดเสียงโหวตขางมากเปนหลัก ...• 

บรรยากาศงูเหาเอย “กวนผูกอง” ออกตัวขอไปอยูกับฝายคาน

เอย พรรคเล็กกลุม 16 ลาแสงหากลวยกินเอย นับศีรษะกลับ

ไปกลับมา อยางไรเสียฝายรัฐบาลก็มีมากกวาฝายคานอยูเกือบ 

60 เสียง ดังน้ัน ซีรีสชุดสุดทายจบ

ลงท่ีรัฐบาลลุงตู 2/4 คาดวา “หัว” 

ยังคงสบายๆ แตน่ังรานบางคน

มีหวังบาดเจ็บสาหัส เพราะฝาย

คานหวังใช “ศึกนํ้าลายทวมจอ” 

รอบสงทายน้ี “จุดกระแส” ไปถลม

ใคร?!? บางคนนอกสภามากกวา 

...• เล็งไปเล็งมา อนุทิน ชาญวีร

กูล บนเกาอ้ี รมว.สาธารณสุขน�า

จะเตรียมเคร� องชวยหายใจไวหนา

หองประชุมรัฐสภา เพราะต้ังแตผล

งานช้ินโบแดงของพรรคภูมิใจไทย “เปดเสรีกัญชา” ถูกปลอยผี

ออกมา ก็มีเสียงวิพากษวิจารณตําหนิติเตือนอยางตอเน� องแบบ

ไมเวนวัน ดังน้ัน งานน้ีมีไดมีเสียใหเห็นเปนเน้ือๆ เนนๆ ท้ังใบ

ท้ังดอกอยางแน�นอน เพราะบนถนนการเมืองในอนาคตอันใกล 

พรรคการเมืองท่ีแข็งแรงน�าเกรงขามท่ีสุดก็เห็นจะเปนพรรค 

“เส่ียหนู” น่ีแหละ หากเพ� อไทยตองการแลนดสไลดก็ตองยืม

เวทีอภิปรายไมไววางใจ..ตีใหเฉาๆ ไวกอน ...• บันทึกบรรทัด

เห็นการวิเคราะหวาดวย “เสียเฟซ” 

แพหมดรูปในการเลือกต้ังซอมท่ี

ลําปางของ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา พรรคเศรษฐกิจไทย วาสะทอน

ความตกตํ่าของรัฐบาล ก็ตองบอก

วามันคืออิสรภาพแหงความคิดใคร

คิดมัน..จริงๆ นะ เพราะบรรทัดน้ี

อยากยกสุภาษิตวา “รําไมดีโทษป

โทษกลอง” มาประกอบคําอธิบาย 

...• มันชัดเสียย่ิงกวาชัดวา “ช� อ

เสียงกับช� อเสีย” ของใครบางคน..

น่ันแหละเปนส่ิงท่ี “ผูกอง” แกลงลืม

แตชาวบานไมเช� อวาเปนแปงมีอยูเยอะนะจะบอกให ...• บันทึก

บรรทัดสงทาย วาน ดอน ปรมัตถวินัย  รมว.ตางประเทศ “ต้ัง

การด” เตรียมไวปะฉะดะ กับวาท่ีเอกอัครราชทูตอเมริกันท่ีจะ

มาประจําประเทศไทย โรเบิรต เอฟ. โกเดค Robert F. Godec 

แตเน่ินๆ เพ� อพิทักษอํานาจอธิปไตยของชาตินะจะ เพราะมี

รายงานขาววา นางไดช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการตางประเทศ 

วุฒิสภาสหรัฐวา ต้ังใจจะชวยไทยปรับปรุงเร� องสิทธิมนุษยชน

ในประเทศ และใหไทยรวมกดดันพมาดวย ...• อุเหม!! อยากจะ

บอกวา เอาบานตัวเองใหรอดกอนดีไหม สิทธิมนุษยชนแบบไหน

กัน ท่ีอเมริกันชนปรากฏมีเสรีภาพในการใชอาวุธปนไปยิงกราด

ท่ีโน�นท่ีน่ีใหช็อกโลกประจํา ...• บันทึกบรรทัดสังคม พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

เพลิงศพ เปนกรณีพิเศษ คุณแมบุญเมือง ไตรมาศ มารดา

เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ เชาวนะ ไตรมาศ ณ ศาลา 100 ป 

วัดชลประทานรังสฤษด์ิ สวดพระอภิธรรมวันท่ี 18-22 ก.ค. เวลา 

18.30 น. พระราชทานเพลิงศพวันท่ี 23 ก.ค. เวลา 15.00 น. ...•

ปยสาร

ดอน ปรมัตถวินัย

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

W

อนุทิน ชาญวีรกูล

นวคิดเร� อง ขบวนการเคล� อนไหวทางสังคมแบบใหม (New So-

cial Movements) เปนการกลาวถึงเง� อนไขโครงสรางทางสังคม

คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม เชน โครงสรางรัฐและ

เศรษฐกิจตลาด และส� อมวลชนขนานใหญไดครอบงําชีวิตสวนตัว

และสาธารณะ (Private and Public Life) และลดทอนเสรีภาพของบุคคล 

ดังน้ัน จึงมีปฏิกิริยาโตกลับเพ� อปกปอง “Lifeworld” หรือมองวาหนทาง

ท่ีจะชวยฟนฟูเสรีภาพของบุคคลข้ึนมาไดคือ การเขารวมกับขบวนการ

เคล� อนไหวทางสังคม ในขณะท่ีไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ใหความเห็นวา 

ขบวนการเคล� อนไหวแบบใหมเกิดข้ึนเพ� อเปนการตอบโตปญหาและความ

ขัดแยงชุดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคมเพราะสถาบันหลักทางการเมืองและสังคม

ท่ีดํารงอยูไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยงเหลาน้ันได 

นอกจากน้ันยังเปนการเคล� อนไหวท่ีรวมเอาเร� อง เพศ (Gender) 

เช้ือชาติ (Race) ชาติพันธุ (Ethnicity) ศาสนา และวัฒนธรรมเขาไป

ดวย ทําใหความขัดแยงชุดใหมมีความยุงยากและสลับซับซอนมากกวา

ความขัดแยงในอดีตท่ีเปนเร� องของความแตกตางทางชนช้ัน และอุดม 

การณทางการเมือง โดยมีขอสรุปเก่ียวกับลักษณะของ “ขบวนการเคล� อน                

ไหวทางสังคมแบบใหม” ดังตอไปนี้ คือ เปนขบวนการเคล� อนไหวที่มิใช                                                                       

ขบวนการเคล� อนไหวบนฐานของชนช้ันใดเพียงชนช้ันเดียว ตามท่ีขบวน 

การเคล� อนไหวในอดีตท่ีทฤษฎีมารกซิสตพยายามอธิบาย ซ่ึงเร� องท่ีเคล� อน 

ไหวมิใชเร� องแคบๆ เก่ียวกับผลประโยชนเฉพาะกลุมอยางท่ีทฤษฎีกลุมผล

ประโยชนเคยกลาวไว และขบวนการทางสังคมแบบใหมไมไดเรียกรองผาน

กลไกทางการเมืองท่ีดํารงอยู เชน พรรคการเมือง หรือนักการเมือง และ

ไมไดหวังพ่ึงกลไกของรัฐเน� องจากไมม่ันใจความเปนตัวแทนของระบบ

พรรคการเมือง ตลอดจนความสามารถและจริงใจของรัฐ และสุดทายเปา

หมายของการเคล� อนไหวเรียกรองก็มิใชเพ� อตองการชวงชิงอํานาจรัฐ

ประภาส ปนตบแตง ไดแบงแนวทางการเคล� อนไหวไว 3 

แนวทาง คือ แนวทางท่ีหน่ึง ยุทธวิธีการขัดขวาง ทาทายระบบการเมือง 

(Disruptive) เปนการเขาไปขัดขวาง กดดัน กระบวนการตัดสินใจ

ทางการเมืองและฝายท่ีเผชิญหนาดวยในรูปแบบใหมท่ีนอกเหนือไป

จากการใชวิธีการกระบวนการเลือกต้ัง แนวทางท่ีสอง ยุทธวิธีการใช

ความรุนแรง (Violence) การทํางานของวิธีการใชความรุนแรงคือ การ

แสดงออกถึงความไรระเบียบของสังคม และเรียกรองการเขามาจัดการ

ของผูเก่ียวของเชนเดียวกับวิธีการไรความรุนแรง และ แนวทางท่ีสาม 

ยุทธวิธีตามชองทางปกติ (Convention) เปนวิธีการท่ีอยูในระดับของ

การยอมรับไดหรืออยูในบรรทัดฐานของประชาธิปไตยสมัยใหม เชน การ

ลงช� อ การเดินขบวน การนัดหยุดงาน และมีลักษณะสําคัญคือเปนวิธีการ

ท่ีไมตองการความจริงจังหรือความทุมเทสูง แตสามารถดึงดูดผูเขารวม

จํานวนมากได สามารถสะทอนความคาดหวังของผูเขารวมไดแตขาดการ

ทาทายตอระบบ 

ขบวนการเคล� อนไหวทางสังคมเปนเร� องของการรวมกลุมเพ� อ

กระทําการ รวมหมู (Collective Action) สามารถแบงไดเปนสาม

ประเภทคือ ประเภทแรก เปนเพียงพฤติกรรมการตั้งรับ (Defensive 

Action) เม� อถูกโจมตี ประเภทที่สองเปนการรวมกลุมเพ� อกระทําการ

รวมหมูเพ� อปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกระบวนการกําหนดนโยบายของ

รัฐ ทั้งสองประเภทนี้ ไมถือวาเปนขบวนการทางสังคม ประเภทที่สาม 

คือขบวนการเคล� อนไหวทางสังคม หมายถึง การรวมกลุมเพ� อกระทํา

การรวมหมูที่จงใจเปลี่ยนสัมพันธภาพทางอํานาจหลักๆ ของสังคม

นักทฤษฎีท่ีมีแนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมือง ไดใหคําอธิบาย

ตามแนวทางของมารกซิสตท่ีเนนความสําคัญของจิตสํานึก อุดมการณ

การตอสูทางชนช้ันและการผนึกกําลังของชนช้ัน เหมือนวาจะขาดพลัง

หรือไมเพียงพอท่ีจะอธิบายปรากฏการณขบวนการทางสังคมท่ีเกิดต้ังแต

ราวทศวรรษท่ี 1960 เปนตนมา พวกเขาเร่ิมต้ังประเด็นวาทฤษฎีซ่ึงเนน

ความขัดแยงดานโครงสรางชนช้ันทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณวาเปน

ปจจัยกําหนดขบวนการรวมกลุมทางสังคม ไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใช

อธิบายขบวนการทางสังคม ซ่ึงดูเหมือนวามิไดมาจากชนช้ันใดชนช้ันหน่ึง

เทาน้ัน และขบวนการทางสังคมดังกลาวยังมิได โยงใยกับวิกฤตการณหรือ

ความไมลงรอยกันดานโครงสรางแตอยางใด แตพวกเขาก็มิไดประทับ

ใจกับทฤษฎีการระดมทรัพยากร และทฤษฎีการวิเคราะหกระบวนการ

ทางการเมือง 

โดยนักทฤษฎีรุนแรกท่ียุโรปตะวันตกเสนอวา การรวมกลุมเพ� อการ

ประทวงหรือการเรียกรองยุคใหมมิไดจํากัดตัวเองอยูท่ีขบวนการเจรจา

ตอรอง หรือการวางยุทธศาสตรเพ� อใหไดมาซ่ึงอํานาจทางการเมืองหรือ

ความสําเร็จ พวกเขาเสนอวาเน้ือหาความสําคัญของขบวนการอยูท่ีการ

ต้ังประเด็นขัดแยงกับแบบแผนของสังคมท่ีเคยถือปฏิบัติกันมาและการชู

ประเด็นเร� องเอกลักษณ (Identity) ของปจเจกบุคคล ดังน้ัน การตอสูท่ีเกิด

ข้ึนจึงเปนการตอสูในอาณาบริเวณของประชาสังคมมากกวาเปนการตอสู

ในอาณาบริเวณของการเมือง

การถกเถียงกันดานทฤษฎีท่ียุโรปยังเกิดผลเปนส่ิงท่ีขณะน้ีเรียก

กันวา ทฤษฎีขบวนการทางสังคมแนวใหม (New Social Movements 

Theory: NSMs) ท่ีอธิบายขบวนการทางสังคมสมัยใหมวาโยงกับความ

ลมเหลวของระบอบประชาธิปไตยของสังคมแบบใหม ท่ีจะประกันวา

ปจเจกบุคคลมีเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพอยางสมบูรณ 

นักทฤษฎีเหลาน้ีมีความเห็นวาระบอบประชาธิปไตยของสังคม อยูใน

ภาวะเส� อมสลายกลายเปนรัฐอํานาจนิยมท่ีปกครองดวยผูปกครองหัว

กาวหนาหรือท่ีเรียกกันทางเทคนิควาเทคโนแครต ทําใหรัฐบาลตกอยูภาย

ใตอํานาจการควบคุมของพลังตลาด ผูคนก็ถูกครอบงําโดยระบบเทคโน

แครตของรัฐบาลและพลังของตลาด ไมมีคนงานอีกตอไป เพราะคนงาน

ถูกแปรเปล่ียนเปนผูบริโภคเทาน้ัน ในคราบใหมของการเปนผูบริโภค พวก

เขาถูกครอบงําและช้ีนําโดยตลาดอยางส้ินเชิง

ทฤษฎีขบวนการทางสังคมใหม (New Social Movement–NSM) 

ไดกําเนิดขบวนการทางสังคมใหม คือ การวิพากษทฤษฎีการระดม

ทรัพยากรวาสนใจเฉพาะการตอบคําถามวาขบวนการทางสังคมเกิดข้ึน

อยางไร ขณะเดียวกันก็วิพากษทฤษฎีมารกซิสตวามีขอจํากัดในการอธิบาย

ปรากฏการณขบวนการทางสังคมใหมๆ  เชน ขบวนการส่ิงแวดลอม 

ขบวนการสิทธิสตรี และอัตลักษณทางเพศสภาพ ท่ีเกิดข้ึนในชวงทศวรรษ

ท่ี 1960 และ 1970 ซ่ึงไดทําใหเกิดคําถามในหมูนักทฤษฎีในยุโรปกลุม

หน่ึงวา เหตุใดจึงเกิดขบวนการซ่ึงมิไดมีฐานจากความขัดแยงทางชนช้ัน

เหลาน้ีข้ึนมาอยางกวางขวาง 

 บริบทแหงลักษณะสําคัญของขบวนการทางสังคมใหมสามารถ

แบงได 3 ประการ คือ

ประการแรก ขบวนการเหลาน้ีไมไดต้ังอยูบนฐานของชนช้ันเดียว

เหมือนในอดีต แตเปนการตอบโตกับปญหาและความขัดแยงใหมท่ีเกิดข้ึน

ในสังคม ซ่ึงวางอยูบนฐานท่ีหลากหลายทางชนช้ัน

ประการท่ีสอง เปนขบวนการเคล� อนไหวเรียกรองท่ีไมผานกลไก

ทางการเมืองท่ีดํารงอยู เชน พรรคการเมือง นักการเมือง หรือหวังพ่ึง

กลไกรัฐ เน� องจากความขัดแยงใหมเหลาน้ี มีความซับซอนเกินกวาท่ี

สถาบันทางการเมืองในระบบจะจัดการได

ประการสุดทาย ไมไดเปนการเรียกรองผลประโยชนเฉพาะกลุม 

เหมือนทฤษฎีกลุมผลประโยชน แตขบวนการทางสังคมใหมน้ีตองการ

สรางกติกาหรือกฎเกณฑชุดใหมในการดํารงชีวิต อันเปนการชวงชิง

การนําในการสรางคํานิยามหรือความหมายชุดใหมใหกับส่ิงท่ีตอสู หรือ

เปนการเคล� อนไหวเพ� อสรางวาทกรรมชุดใหมในเร� องน้ันๆ (ไชยรัตน 

เจริญสินโอฬาร).

ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค 

ประธานคณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจน

และลดความเหล� อมล้ํา วุฒิสภา

นจนใน กทม.เปนใคร? พวกเขาทํามาหากินอะไร? พวกเขา

อาศัยอยูท่ีไหน? คุณภาพชีวิตของพวกเขาเปนอยางไร? และ

เราควรจะแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของพวกเขาอยางไร?

“ความยากจน” และ “คนจน”  ไมควรมองแบบสถิตหรือ

หยุดน่ิง แตควรจะมองแบบมีพลวัตท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีการ

เคล� อนไหวไมหยุดน่ิง เพราะความจนและคนจนอาจเปล่ียนแปลง

ไปในดานดีและดานเส� อมถอยไดจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

นโยบายของรัฐบาล และอัตวิสัย (subjective) ของตัวคนจนเอง (การ

ตอสูด้ินรนหรือไมและตอสูด้ินรนในระดับไหน)

คนจนใน กทม.ครอบคลุมต้ังแตกลุมแมคาหาบเร แรงงาน

รับจางท่ัวไป คนขับแท็กซ่ี วินมอเตอรไซครับจาง คนแก คนพิการ คน

ไรบานและคนอพยพท่ีไรสัญชาติ (คนกลุมน้ีสูญเสียสิทธ์ิตามกฎหมาย

เพราะไมไดรับสัญชาติไทย ท้ังท่ีเกิดในเมืองไทยและผูท่ีอพยพเขามา

แลวหลายสิบป) ชนช้ันกลางระดับลางท่ีอาศัยอยูในตึกแถวเชาหรือ

บานเชาท่ีกําลังจะกลายเปนคนจน เพราะไมไดรับการตอสัญญาจาก

เจาของท่ี 

ความจนและคนจนเปนพลวัต เพราะมันมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาจากคนท่ีเคยพออยูกิน แตเม� อสถานการณเศรษฐกิจ

เปล่ียนแปลงไป วัยของผูอยูอาศัยท่ีสูงข้ึน แมเขาจะอาศัยอยูตามบาน

หรือตึกแถวเกาๆ บานเชา หรือตึกแถวท่ีเซง 20-30 ป ท่ีดูเหมือนจะ

ม่ันคงตามสมควร แตหากสัญญาหมดอายุเพราะเจาของตองการจะ

ทุบตึกและขายท่ีไป คนกลุมน้ีจะกลายเปนคนจนรุนใหมไดเหมือนกัน

ผมพบวามีกลุมคนช้ันกลางและชนช้ันระดับลางจํานวน

มากมายท่ีกําลังอยูในจุดพลิกผันของชีวิต หรืออยูในสถานะท่ีกําลัง

จะลมสลาย เพราะตองสูญเสียท่ีอยูอาศัยไป จากปญหาราคาท่ีดิน

ใน กทม.ท่ีสูงข้ึนตลอดเวลา ราคาท่ีดินสูงข้ึนเร็วเปนการคุกคามความ

ปลอดภัยของผูคนจํานวนมากเชนเดียวกันกับการมีโอกาสของคนบาง

กลุม

อาชีพของคนจนแบบด้ังเดิมใน กทม. ท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดคือ

กลุมแมคาหาบเร คนขับแท็กซ่ีและวินมอเตอรไซครับจาง คนงาน

กอสรางและคนงานท่ีรับจางท่ัวไป คนกลุมน้ีอยูในเศรษฐกิจภาคท่ี

ไมเปนทางการ (informal sector) แตกตางจากคนจนรุนใหมจํานวน

มากท่ีทํางานอยูในภาคเศรษฐกิจท่ีเปนทางการ (formal sector) เชน 

พนักงานขายของตามหางสรรพสินคา รานสะดวกซ้ือ พนักงาน

ทําความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย เปนตน น่ีเปน

พลวัตของกลุมอาชีพคนจนใน กทม. ท่ีมีการศึกษาดีข้ึน มีสวัสดิการ 

และความม่ันคงในชีวิตท่ีดีข้ึนกวาเดิม

ลักษณะของคนจนน้ันดูไดจากบานเรือนและท่ีอยูอาศัยท่ีไม

สามารถเขาถึงบริการของประปาและไฟฟาได รวมถึงผูท่ีไมสามารถ

ขอทะเบียนบานได ทําใหไมสามารถขอนํ้าประปาและไฟฟาตามไป

ดวย

ผมคิดวากลุมคนใน กทม.ท่ียังตองอาศัย “มิเตอร ไฟฟาและ

ประปารวม” อยูในขอบขายของคนจนท้ังส้ิน เพราะคนกลุมน้ีตองจาย

คาไฟฟาและคาประปาแพงกวาคนท่ัวไป สวนคนจนรุนใหมมักอาศัย

อยูตามหองเชาหรือคอนโดมิเนียมราคาถูก

คนจนในกรุงเทพฯ ท่ีอาศัยอยูในชุมชนแออัดมักจะเสียคานํ้า

คาไฟท่ีสูงกวาบานเรือนท่ัวไป สวนครอบครัวท่ีอาศัยอยูในชุมชนแออัด

สวนใหญจะมีสัดสวนรายจายคาท่ีอยูอาศัยรวมคานํ้าคาไฟสูงถึงรอยละ 

30-50 ของรายได คาใชจายสวนน้ีเปนสวนสําคัญของคนจน

หองเชาราคาถูกมักอยูในท่ีดินตาบอดหรือหองเชาในชุมชน

แออัด สถานท่ีเหลาน้ีผูมีรายไดนอยอาศัยอยู เพราะมีราคาถูกใกลกับ

แหลงงาน มันเปนท่ีท่ีหลงเหลืออยูตามซอกหลืบของเมือง และเปน

พ้ืนท่ีชายขอบท่ีกลไกราคาไมสามารถทํางานได

ราคาคาเชาหองรายเดือนอยางนอยเดือนละ 1,000-2,000 

บาท สําหรับหองเชาท่ีมีคุณภาพตํ่า คับแคบ ไมมีความปลอดภัย และ

ไมมีหองนํ้าภายในหอง ตองใชหองนํ้ารวมกับผูเชาคนอ� นๆ และยังตอง

เสียคานํ้าประปาและคาไฟฟาราคาแพง ท่ีเจาของหองเชามักจะคิด

สูงกวาท่ีภาครัฐกําหนด ผูเชาหองท่ีรวมคานํ้าและคาไฟแลวเฉล่ียเดือนละ 

3,800 บาท

ปญหาสําคัญท่ีสุดของแมคาหาบเรแผงลอยคือ ปญหาท่ีทํากินท่ีใช

วางหาบเรแผงลอย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ และเปนพ้ืนท่ีเดินบนทางเทา

ของบุคคลท่ัวไป

สําหรับสถานท่ีท่ีใชในการทําธุรกิจของแมคาหาบเร มีเหตุแหง

ความไมแน�นอนท่ีมาจากนโยบายของรัฐบาลและผูวาฯ  กทม. ท่ีแตกตาง

กันไปตามยุคสมัย 

นอกจากน้ีเหตุแหงความไมแน�นอนของ “พ้ืนท่ี” ในการทําการคา

ของกลุมแมคาหาบเรแลว ยังมาจากเร� องของ “อํานาจในสังคมไทย” โดย

เฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนท่ี กทม. 

เพราะเหตุวาการออกแบบเมืองมีแตภาคราชการและภาคธุรกิจ

เทาน้ันท่ีมี “อํานาจ” ในการกําหนดวากรุงเทพฯ ควรจะมีหนาตาเปน

อยางไร ภาคราชการใชอํานาจ ตามกฎหมายในการกลาวอางเร� อง

นโยบายการพัฒนาเมือง สวน “อํานาจ” ของภาคธุรกิจมาจาก “อํานาจ

ของทุน” ซ่ึงเปนกลุมทุนอสังหาริมทรัพยท่ีมุงแสวงหากําไรจากการพัฒนา

เมือง กลาวโดยสรุป กรุงเทพฯ จึงเปนพ้ืนท่ีของอํานาจจากระบบราชการ

และอํานาจของทุนอสังหาริมทรัพยเทาน้ัน

คําถามมีอยูวาคนกรุงเทพฯ สมควรหรือไมท่ีจะถูกกําหนดชะตา

ชีวิตจากหน�วยงานภาครัฐเหมือนท่ีผานมา ไมวาจะเปนการสรางรถไฟฟา 

หรือการตัดถนนหนทางท่ีคนกรุงเทพฯ เปนฝายถูกกระทําอยูเพียงฝาย

เดียว

เพราะนโยบายขางตนมีผลทําใหราคาท่ีดินสูงข้ึน และทําใหกลุม

คนช้ันกลาง ชนช้ันกลางระดับลางและคนจนในเมืองถูกบีบบังคับดวย

เหตุผลทางดานเศรษฐกิจ (economy compulsation) ใหตองเคล� อนยายท่ี

อยูอาศัย และพ้ืนท่ีในการทํามาหากินใหตองออกไปอยูนอก กทม.มากย่ิง

ข้ึนทุกที 

ไมมีขอสงสัยหรือวาท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพฯ ถูกสรางข้ึนตามกฎ

เกณฑของทุนนิยมเสรี โดยมีรัฐบาลเปนผูสงเสริมใหธุรกิจอสังหาริมทรัพย

สามารถสรางผลกําไรไดอยางตอเน� องมาโดยตลอด

กรุงเทพฯ ไมควรจะเปนเมืองท่ีถูกพิจารณาในฐานะเปนเพียง 

“สินคา” สําหรับผูมีฐานะม่ังค่ังกวาในการเขาถึงได และกีดกันคนกลุมอ� นๆ 

ออกไปใชหรือไม?

กรุงเทพฯ ควรจะเปนท่ีอยูของคนทุกคน ทุกกลุมอาชีพและทุกกลุม

รายได กรุงเทพฯ ควรจะเปนท่ีรวมของผลประโยชนของคนท้ังมวลโดย

เฉพาะคนท่ีอยูอาศัยควรมีสวนรวมในการกําหนดวากรุงเทพฯ ไมใชเปน

เมืองของนักธุรกิจเทาน้ัน 

ท่ีผานมาความเจริญรุงเรืองของกรุงเทพฯ น้ัน คนจนแทบไม

ไดประโยชนอะไรจากการพัฒนาเลย ไมวาจะเปนการพัฒนาโครงขาย

รถไฟฟาและคารถไฟฟาท่ีมีราคาแพงเกินไปสําหรับพวกเขา

สิทธิตางๆ ท่ีจะเปล่ียนกรุงเทพฯ ใหสอดคลองกับความปรารถนา

ของคนกรุงเทพฯ ไมใชสิทธิของบุคคลใดบุคคลหน่ึง แตเปน “สิทธิโดย

รวมของคนกรุงเทพฯ” สิทธิตางๆ เหลาน้ีไมไดหมายถึงการตอตานระบบ

เศรษฐกิจตลาดท่ีทุนตางๆ สามารถแขงขันกันไดอยางเสรี ขาดความยับย้ัง

ช่ังใจและขาดความรับผิดชอบตอสังคม ระบบเศรษฐกิจตลาดท่ีเสรีจนเลย

เถิด สมควรไดรับการควบคุมใหเปนเศรษฐกิจตลาดท่ีมีความรับผิดชอบตอ

สังคมดวย เศรษฐกิจตลาดท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมเปนการตระหนัก

ถึงสิทธิท่ีเปนรูปธรรมของคนจนในกรุงเทพฯ ท่ีสมควรไดรับ

กรุงเทพฯ ควรเปนมหานครท่ีผสมผสานความแตกตางทางสังคม

และทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เปนมหานครท่ีผสมผสานระหวาง

ความยุติธรรมและความเทาเทียมในเมืองพอประมาณ ท่ีเนนใหเห็นถึง

การกําหนดใหผูอาศัยท้ังท่ีเปนคนม่ังมีคนช้ันกลาง คนจน กลุมเปราะบาง 

และของผูคนท่ีหลากหลายท้ังทางดานวัฒนธรรมและสังคม 

เราควรตระหนักถึงสิทธิในท่ีอยูอาศัย ความม่ันคงทางสังคม การ

มีอาชีพ การมีงานทํา และการดํารงชีวิตท่ีไดมาตรฐาน เราควรมีสถาน

ท่ีพักผอนสาธารณะ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การเขาถึงอาหาร นํ้า ไฟฟา 

ความปลอดภัยจากภัยทางสังคม การมีสวนรวมและการแสดงตัวตน การ

สาธารณสุข การศึกษาวัฒนธรรม ความม่ันคงในชีวิตและการอยูในสภาพ

แวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะ 

สําหรับกลุมคนจนแลว ส่ิงท่ีพวกเขาสมควรไดรับคือเร� องของสิทธิ

ในการใชไฟฟา ประปา ท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพพอประมาณ สาธารณสุข

และการศึกษา ท่ีเทาเทียมกับประชาชนท่ัวไป

เพ� อแกปญหาใหแกกลุมคนจนตกไปโดยพ้ืนฐาน ผมเสนอวา 

กทม.ควรดําเนินนโยบายและมาตรการเรงดวนดังตอไปน้ีคือ

1.จัดสถานท่ีคาขายใหแกกลุมหาบเรใหเปนการถาวร โดย

คํานึงถึงผลประโยชนรวมกันระหวางสิทธิของผูใชพ้ืนท่ีสาธารณะกับ

กลุมแมคา มีการจดทะเบียนผูคาอยางถูกตองตามกฎหมายและได

รับอนุญาตจาก กทม. มีการควบคุมท้ังทางดานความสะอาด ดานสุข

อนามัยเพ� อใหประชาชนรูสึกปลอดภัย การควบคุมคาเชาของแมคา 

ควรใชระบบแอปพลิเคชันเพ� อใหเกิดความโปรงใส และควบคุมการ

ทุจริตได

2.กทม.สมควรสนับสนุนอาชีพคาขายเล็กๆ เหลาน้ีเพราะมัน

เปนอาชีพท่ีเปนอิสระใชเงินลงทุนนอย เหมาะสําหรับผูมีรายไดนอย มี

ทุนนอยและมีการศึกษานอย กทม.สมควรสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ

เล็กๆ เหลาน้ีใหสามารถเติบโตเปนธุรกิจท่ีม่ันคงในระยะยาว ดวยการ

สนับสนุนท้ังในดานของการสรางแพลตฟอรม การคา และแหลงเงิน

ทุน จากสถาบันเงินทุนในระบบ (ตัวอยางเชน ผานธนาคารออมสิน 

เปนตน)

3.ควรมีระบบใหคนจนแจงปญหาเพ� อขอความชวยเหลือ ใน

กรณีฉุกเฉิน ต้ังแตเร� องอาชีพ ท่ีอยูอาศัย และความเดือดรอนอยางฉับ

พลันทันที เปนตน

4.กทม.ควรรวมมือกับหน�วยงานภาครัฐในการกําหนดใหมีนโย

บาย “หองเชาราคาถูก” สําหรับคนจน นโยบายท่ีอยูอาศัยราคาถูก 

(social housing) อาจใชท่ีดินของภาครัฐในเมืองท่ียังไมไดใชประโยชน 

ราคาสําหรับคนจนไมควรเปนไปตามราคาตลาด แตเปนราคาท่ีถูก มี

คุณภาพดีพอประมาณ มีความสะดวกและปลอดภัย

5.นโยบายท่ีอยูอาศัยเพ� อสังคม เพ� อใหคนจนไดมี “พ้ืนท่ียืน” 

ในกรุงเทพฯ และใหคนทุกกลุมอาชีพและทุกกลุมรายไดมีท่ีอยูใน

กรุงเทพฯ 

คําถามมีอยูวาทําไมเราจึงควรสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนจน? 

ก็เพราะเราตองการใหชีวิตของประชาชนคนจนดีข้ึนและทําใหพวกเขา

เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ทําใหพวกเขามี

ความตองการท่ีจะเขารวมการพัฒนาประเทศไทยพรอมกับคนกลุมอา

ชีพอ� นๆ

6.กทม.ควรมีสวนรวมรับผิดชอบโดยตรงกับชีวิตความเปนอยู

ของคนในกรุงเทพฯ ใหมากข้ึน เชนกลุมวินมอเตอรไซค รถรับจางสอง

แถวตามตรอกซอกซอยตางๆ เปนการสมควรจะโอนอํานาจรับผิดชอบ

มาไวท่ี กทม.เพ� อไมใหมีการใชอํานาจนอกระบบมารีดไถคนกลุมน้ีได

อีกตอไป

 7.กทม.ควรรวมมือกับเจาของตลาดนัด ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก

ในเร� องของการทําความสะอาดตลาด การกําจัดขยะตามชุมชนตางๆ 

และการเก็บภาษีเพ� อใชพัฒนา กทม.

8.กทม.ควรทํา pilot project เร� องการบําบัดนํ้าเสียในโซนใด

โซนหน่ึงกอน โดยการรวมมือกับเจาของตลาดและแมคาหาบเรในโซน

น้ันๆ คาบําบัดนํ้าเสียใหจายผานระบบแอปพลิเคชันเทาน้ัน

9.เร� องการนําสายไฟฟาลงดินเปนเร� องสําคัญสําหรับชาว กทม. 

กทม.ควรใช โอกาสน้ีกดดันใหบริษัท เอไอเอส ทรู และดีแทค ตองรวม

รับผิดชอบภาระคาใชจายในการน้ีใหแก กทม.ดวย นอกจากน้ีเร� องการ

ปองกันนํ้าทวมใน กทม. สมควรทําอยางเรงดวนใหเห็นผลทันที เพราะ

กอความเสียหายใหแกคนกรุงเทพฯ รวมถึงคนจนมาโดยตลอด

10.สรางระบบนิเวศเพ� อสงเสริมกรุงเทพฯ ใหมีบรรยากาศท่ี

เอ้ือตอการลงทุนและการทําธุรกิจ ตลอดจนการทองเท่ียวดวยการ

ทําใหเปนเมืองท่ีปลอดจากอาชญากรรมตางๆ โดยการรวมมือกับ

ตํารวจนครบาลและการไฟฟานครหลวง รวมท้ังควรทําใหกรุงเทพฯ 

เปนเมืองท่ีมีสีสันทางดานวัฒนธรรม และเปนเมืองท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีดี 

คือมีอากาศท่ีปลอดภัยและมีธรรมชาติท่ีงดงาม และ

11.ปฏิรูประบบโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนโรงเรียน

ของเด็กนักเรียนจากครอบครัวยากจน โดยเนนเร� องของศีลธรรม 

จริยธรรม ความกตัญู ภาษาตางประเทศ การใชอินเทอรเน็ตในการ

ส� อสาร และการฝกฝนการทําธุรกิจอยางเปนจริงในทุกระดับช้ันเรียน

รัฐบาลมาแลวจากไป ผูวาฯ กทม.มาแลวจากไป น่ีเปนไปตาม

กฎเกณฑของกฎหมายและกติกาของสังคม แตความยากจนของกลุม

คนจนใน กทม. ไมใชกฎเกณฑของธรรมชาติ แตเปนกฎเกณฑท่ีกลุม

ผูมีอํานาจทางการเมืองเปนผูกําหนดข้ึนท้ังส้ิน.

ฝายวิชาการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) 

มหาวิทยาลัยรังสิต

การสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนจนใน กทม.

แ

อภิปรายไมไววางใจ หรือญัตติไมไววางใจ (motion of 

no-confidence) หรือที่ทุกคนมักนิยมเรียกวาการอภิปรายไม

ไววางใจรัฐบาล หมายถึงการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร โดยสวนมากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เปนฝายคาน

จะทําการขอเปดอภิปรายซึ่งจะกระทําเม� อเห็นวาการทํางาน

ของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีไมเปนที่พอใจหรือมีขอสงสัย

ไมควรแกการไววางใจใหปฏิบัติหนาที่ตอไป.

อภิปรายไมไววางใจ 

ขบวนการเคล� อนไหวทางสังคมแนวใหม (ตอนที่ 1)

ค



มื่อช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา พีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค  

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่มีข่าวว่าเตรียมจะไปเป็น

หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ออกมา

กล่าวถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกหลังเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีต 

ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาระบุว่าตนและอีก                                                                        

หลายคนกำาลังคุยเรื่องการทำาการเมืองและการตั้งพรรค 

การเมือง  ขณะนี้รอการตัดสินใจจากนายพีระพันธุ์ หาก

ไปไหนก็จะไปด้วยกัน พร้อมระบุพรรครวมไทยสร้างชาติ

เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง

โดย พีระพันธุ์ ระบุว่า ไม่ทราบว่านายเอกนัฏให้

สัมภาษณ์อย่างไร แต่สำาหรับตนยังไม่สามารถพูดอะไร

ในขณะนี้ ได้ เนื่องจากยังไม่ได้มีอะไร ยังทำาอะไรไม่ได้ 

เพราะยังไม่ได้สมัครเป็น

สมาชิกพรรคไหนเลย 

รวมถึงพรรครวมไทย

สร้างชาติด้วย จึงยังไม่

อยากพูดอะไรไปก่อน 

ตอนนี้ตนยังทำาหน้าที่ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรีอยู่                                        

ยังไม่ได้ไปไหน  แต่ยืน 

ยันไม่ทิ้งการเมือง ขอให้

รอดูความชัดเจนต่อไป 

อีกไม่นาน

ขณะเดียวกันสื่อ

รายงานว่า พีระพันธุ์

และคนใกล้ชิดในกลุ่มได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งถึง

การเดินหน้าทางการเมือง และมีการตัดสินใจแล้วว่าจะ                                               

ไปทำางานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยพีระพันธ์ุ                                                                                      

จะนั่งเป็นหัวหน้าพรรค และยังมีสมาชิกที่เป็น ส.ส.ปัจจุ 

บันและอดีต ส.ส.อีกหลายคนจะตามไปอยู่ด้วย แต่ยังไม่

สามารถเปิดเผยในขณะนี้ ได้ โดยเฉพาะพีระพันธุ์ที่หลัง

จากลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ ก็ยังไม่ได้สมัครเข้า

เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด แต่คาดว่าปลายเดือนนี้จะ

ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ และจะมีการ

เปิดตัวในวันที่ 3 สิงหาคม ในการประชุมใหญ่พรรคที่

สโมสรราชพฤกษ์ 

มีข่าวว่ากลุ่มที่จะไปร่วมจัดตั้งพรรครวมไทยสร้าง

ชาติ จะมีอาทิ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, เอกณัฐ  พร้อม

พันธุ์, วิทยา แก้วภราดัย อดีต รมว.สาธารณสุข, วีระ

ชัย วีระเมธีกุล อดีต รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อดีตเลขาธิการพรรค

รวมพลังประชาชาติไทย เจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี รวมถึงมีข่าวว่ากลุ่มอดีตสามแกนนำา กปปส. คือ 

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ,  พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ และสกลธี 

ภัททิยกุล ก็อาจจะมาร่วมแจมด้วย โดยที่ทำาการพรรค

จะย้ายจากเพชรเกษม 18 มาอาคารเลขที่ 35 อารีย์ 

ซอย 5 พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กทม.

เหมือน “สำานักโคมเขียว” มีโสเภณีเปลี่ยนหน้ากันตลอด  ขึ้น

อยู่กับว่าสำานักไหนจะหมาเท่านั้น

การเมืองวันนี้ร้อนระอุทั้งในสภาและนอกสภา ในสภา

ก็ไร้ค่าเพราะกรรมาธิการชุดต่างๆ ตั้งตัวเป็นโปลิตบูโร มิได้

ทำาตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ หมาประเภทนี้เป็นหมา

รางสาธารณะ มิได้ซื่อสัตย์ต่อประชาชน เหมือนหมาที่พา

โจรเข้ามาปล้นทรัพย์ เพราะโจรติดสินบนเป็นสเต๊กชิ้นโต แต่

ฝ่ายแค้นนั้นมีเป้าหมายยิ่งใหญ่กว่าการล้มรัฐบาล  เพราะเป้า

หมายของตักขี้และแก๊งสามตะกร้าก็คือ ล้มล้างการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตักขี้ก็จะใช้ “เฮงซวยโมเดล” เป็นต้นแบบ โดยจะ

สถาปนาตัวเองเป็นเฮงซวยสยาม มีอำานาจเหนือกษัตริย์  สามารถ

แต่งตั้งก๊ิกให้เป็น “อัครมเหสี อัครราชินี” ได้ ส่วนตะกร้าทอน

ก็ใช้ “สี จิ้นผิง โมเดล” เป็นต้นแบบ โดยจะตั้งตัวเองเป็น สี 

จิ้นผิง แห่งเสียมประเทศ ไม่มีกษัตริย์ ไม่มีพรรคการเมืองอื่น 

นอกจากพรรคของตน 

ก๊กท่ีสามก็เป็นก๊กตะกร้าบูดท่ีจะใช้ “กิโยตินโมเดล” เป็น                                                                                        

ต้นแบบ กำาจัดสถาบันกษัตริย์ กำาจัดอำามาตย์ โดยใช้ความ

รุนแรง โดยใช้วิธีประหารทุกคนที่ขัดขวางตน และก็จะร่าง                                                                          

รัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้อำานาจแก่นักการเมือง โดยอ้างประชา 

ชนนำาหน้า ไม่ว่าจะเป็นตุลาการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็จะ

ต้องอยู่ภายใต้อำานาจการเมือง ซ่ึงพรรคของตนก็จะครอบครอง                                                                                      

อำานาจนั้น ดังนั้นความยุติธรรมที่ตะกร้าบูดอ้างว่าประเทศ 

ไทยความยุติธรรมอยู่ภายใต้อำานาจกษัตริย์  ก็จะเปล่ียนไปเป็น

อยู่ภายใต้อำานาจเถื่อน อิทธิพลเถื่อน

ผมไม่เชื่อหลังกันยายนประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลง

ใหญ่ระดับการเปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เพราะไม่เชื่อ                                                                       

ว่าพลังคนรุ่นใหม่ที่มีตะกร้าบูดเป็นไอดอลจะมีพลังพอเปลี่ยน 

แปลงใหญ่ได้ และไม่ต้องการให้เกิด เพราะถ้าจะเกิดขึ้นจริง

เลือดคนไทยต้องท่วมท้องช้างก่อน เพราะกิโตยินโมเดลนั้น

เน้นท่ีการทำาลายล้างวัฒนธรรม และประชาชนทุกคนท่ีไม่สนับ 

สนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

“ต้องตัดไฟแต่ต้นลม” โดยท่านผู้นำาต้องทำาเพื่อชาติ

อย่างจริงจัง ต้องกำาจัดอิทธิพลเถื่อน อำานาจเถื่อน และการ 

5บทความ

รุ่งนี้ (๑๙ กรกฎาคม) แล้วครับ

ขู่กันมานานนับเดือน ถึงเวลาฝ่ายค้านเปิด

ซักฟอกรัฐบาลกันซะที

และจะเป็นครั้งสุดท้ายของสภาชุดนี้แล้ว

ครับ 

ฉะนั้นหาก “ลุงตู่” ผ่านไปได้ก็อยู่ยาวยันมีนาคมปีหน้า 

และจะรักษาการไปอีกเดือนกว่า 

เว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลเหยียบตีนกันเอง  

มีความเห็นหลากหลายทั้งจากฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้าน  

ทั้งขู่ ทั้งปลอบ ทั้งเสี้ยม และแกะดำาเดินเพ่นพ่านไปหมด 

“เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ ต้อง

ติดตามชมครับตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๒ โหวตเสียงวันที่ ๒๓ กรก 

ฎาคม 

แน่นอนครับพูดถึง “เด็ดหัว” พรรคเพื่อไทยคุ้นชินเป็น

อย่างดี มีประสบการณ์ตรงมากกว่าพรรคไหนทั้งหมด 

“ทักษิณ-สมัคร-สมชาย-ยิ่งลักษณ์” ล้วนคือหัวที่ถูกเด็ด

มาแล้วทั้งสิ้น 

และวันนี้่ “นั่งร้าน” ระบอบทักษิณ พยายามทวงอำานาจ

คืนอีกครั้ง หลังห่างหาย ไร้ตำาแหน่งฝ่ายบริหารมากว่า ๘ ปี

ครับ...ในทางนิตินัยถือซะว่าฝ่ายค้านทำาหน้าที่ตรวจ

สอบการทำางานรัฐบาล ตามบทบาทที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้

ทำา 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจคือมาตรการตรวจสอบรุนแรง

ที่สุด ฉะนั้นจะเป็นเรื่องดีหากฝ่ายค้านสามารถหาข้อมูล หลัก

ฐานมาแสดงกับประชาชนได้ว่า รัฐบาลลุงตู่ มีรัฐมนตรีทุจริต 

คิดมิชอบ ต่อตำาแหน่งหน้าที่จริง 

หากสามารถโชว์ใบเสร็จได้ว่า “ลุงตู่” โกงชาติกินเมือง 

ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

เอาไว้ไม่ได้หรอกครับ ต้องเอาให้ถึงคุกถึงตะราง 

ทรัพย์สินเงินทองที่มีต้องยึดเข้าหลวงให้หมด

ต้องสืบสาวราวเรื่องให้หมดว่ามีการถ่ายโอนทรัพย์สิน

ไปไหนบ้าง หากพบว่าเครือญาติได้ประโยชน์ ก็ต้องเชือดทั้่ง

โคตร ล้างทั้งตระกูล 

อย่าให้ลอยหน้าลอยตาในสังคมได้ครับ 

ช่วยกันเชียร์เพื่อไทย

เสาร์ที่ผ่านมารู้สึกถูกใจหนังตัวอย่างจากพรรคเพื่อไทยเป็น

พิเศษ ได้อ่านได้ฟังแล้วขนลุกซู่

...ได้ยินมั้ย...เสียงร้องไห้ปนคับแค้นใจของประชาชน?

ใครผู้ใดทำา ประชาชนเจ็บแค้น ยากจน ปล้นภาษีไปบำาเรอ

ตัวเอง ใครผู้นั้นเตรียม รอการเปิดเผย และครั้งนี้อาจมีคนต้องไป

ให้การในชั้นศาลต่อไป

ทีมเพื่อไทยพร้อมแล้ว กับการอภิปราย ไม่ไว้วางใจครั้งสุด 

ท้าย เราจะเอาทุกความเจ็บแค้น และเสียงประชาชนเข้าสภา 

๑๙-๒๒ กรกฎาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ 

ยุทธการเด็ดหัว สอยนั่งร้าน ๓ ป. และอีก ๘ รัฐมนตรี 

เตรียมตัวดีๆ.....

เป็นลีลาเรียกแขกครับ 

แต่คนเขียนสคริปต์ดูจะเอามันมากกว่าจะอ้างอิงข้อเท็จ

จริง และเลยเถิดเข้าตัวแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ราวกับว่าไม่ประสีประ 

สาต่อเรื่องราวในอดีต

เสียงร้องไห้ปนคับแค้นใจของประชาชนเกิดขึ้นทุกรัฐบาล

ครับ แต่จะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป 

สมัยทักษิณจะเยอะหน่อย

ไหนจะญาติผู้บริสุทธิ์จากฆ่าตัดตอนในสงครามยาเสพติด 

กว่า ๒,๕๐๐ ศพ 

เหตุุการณ์เสียชีวิตหมู่ท่ีตากใบ ญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิตท้ัง                                                                               

๘๕ ราย ยังเจ็บแค้นมาจนถึงทุกวันนี้ และบางคนกลายเป็น

ปฏิปักษ์ต่อรัฐ สร้างความรุนแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาค

ใต้มาจนถึงทุกวันนี้  

และจุดนี้เองได้สร้างความเจ็บแค้น คับแค้น ต่อเนื่องเป็น

ลูกโซ่ทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่

สงบ

ฉะนั้นได้ยินกันมานานแล้วครับ แต่พรรคการเมืองระบอบ

ทักษิณเคยได้ยินหรือเปล่า ช่วยตอบที 

ประเด็น “ปล้นภาษีไปบำาเรอตัวเอง” ดูน่าตื่นเต้นครับ  เพราะ

ใช้ภาษาแบบที่เขาแชร์เอามันกันในโซเชียล ในทางปฏิบัติปล้น

ภาษีไปบำาเรอตัวเองเกิดขึ้นบ่อย 

ตอนนี้บางคนหนี

บางคนอยู่ในคุกครับ!

แต่ที่ประหลาดใจคือ พรรคเพื่อไทยมาเล่นมุกว่า “ครั้งนี้

อาจมีคนต้องไปให้การในชั้นศาลต่อไป”

เป็นเรื่องดีครับที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำาคัญกับกระบวน 

การยุติธรรม 

เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยล้านเปอร์เซ็นต์ จับคนโกงต้อง

เอาให้ถึงศาล หลักฐานต้องแน่นหนาเอาให้ถึงคุก อย่าให้รอดออก

มาโกงกินอีกต่อไป 

การไปให้การในชั้นศาลของนักการเมืองโกง ถือเป็นกระ

บวนการเริ่มต้นที่ประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชันอยากเห็นมาก

ที่สุด 

หากพรรคเพื่อไทยสามารถเด็ดหัวรัฐบาล เชือด ๓ ป. สอย

นั่งร้าน สับ ๘ รัฐมนตรี ให้เลือดสาดตายคาเขียงได้ 

เลือกต้ังคร้ังหน้าจะเขียนเชียร์ต่อเนื่องเป็นเดือนๆ ไม่แลนด์

สไลด์ไม่เลิก 

พรรคเพื่อไทยต้องเฝ้าติดตามอย่าให้คลาดสายตา  เพราะ

แม้นายกฯ หรือรัฐมนตรีจะไปให้การในศาล แต่ก็มีโอกาสที่จะ

หลบหนีไปต่างประเทศได้เช่นกัน 

ฉะนั้นต้องจับตาอย่าปล่อยให้ ๓ ป. กับ ๘ รัฐมนตรี หายไป

ตามช่องทางธรรมชาติ โดยมีตำารวจพาหนีเด็ดขาด 

ครับ...ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ต้องทำาให้เป็นระบบ เพราะใน

อดีตประเทศไทยเราเคยเกิดกรณี นายกรัฐมนตรี หลบหนีไปต่าง

ประเทศ ไม่ยอมไปฟังคำาพิพากษาของศาล 

มันเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ ฉะนั้นอย่าให้ซ้ำารอยอีก  

จริงจังนะครับ ไม่ได้มาเล่นๆ 

หากการอภิปรายไม่ไว้วางใจคร้ังน้ีมีหลักฐานสามารถเด็ด

หัว สอยนั่งร้าน ได้จริงตามที่พรรคเพื่อไทยตีปี๊บไว้ ก็อย่าให้   

๓ ป. กับ ๘ รัฐมนตรี เล็ดลอดออกจากประเทศไทย เหมือน 

“ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ” เด็ดขาด!

สร้างความคาดหวังให้ประชาชนไว้เยอะว่า รัฐบาลประ 

ยุทธ์ปล้นภาษีไปบำาเรอตัวเอง จนประชาชนคับแค้น 

ต้องกัดไม่ปล่อย

ครับ...ทั้งหมดนี้ดูเหมือนกระแนะกระแหน แต่เปล่าเลย

ครับ เพราะเมื่อย้อนกลับไปช่วงเวลาที่ “ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ” 

หนีคดีโกง ประชาชนมีความรู้สึกเจ็บแค้น คับแค้น ยากจะ

บรรยาย 

มีคนร้องไห้เพราะคนที่รักถูกพรากไปโดยนโยบายรัฐ 

มีคนโกงสร้างตำานาน โคตรโกง โกงทั้งโคตร

สิ่งเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีก 

ที่ทางสำาหรับนักการเมืองโกงคือ คุก เท่านั้น ไม่ใช่ลอน 

ดอนหรือดูไบ

หากพรรคเพื่อไทยเข้าใจตรงนี้ ได้ ประโยชน์จะเกิดกับ

ประชาชนมหาศาล 

เพราะเมื่อนักการเมืองโกงหมดไปจากแผ่นดิน เราจะมี

แต่นักการเมืองดีๆ ทำางานตอบแทนประชาชน ไม่หวังผลเข้า

พกเข้าห่อตัวเอง 

พรรคเพื่อไทยอย่าให้ประชาชนตื่นขึ้นมาแล้วร้องเสียง

หลง “ถูกหลอกอีกแล้วหรือเรา”  

อย่าให้ประชาชนมองได้ว่า ขนาดเป็นฝ่ายค้าน ยังทำา

หน้าที่ค้านเพื่อตัวเอง เพื่อหวังผลเลือกตั้งแทนที่จะตรวจสอบ

การทำางานของรัฐบาลจริงๆ จังๆ

อย่างนั้นแล้ว...เกิดไปเป็นรัฐบาลไม่แย่หนักกว่านี้หรอก

หรือ 

เอาใจช่วยพรรคเพื่อไทยครับ ช่วยทำาให้ประชาชนเห็น

ซะหน่อยว่า คุกมีไว้เพื่อขังคนโกง 

ไม่ใช่ปล่อยคนโกงจูงจมูก.

สองสุภาษิต

หูกับปากใช้พร้อมกันไม่ได้

สุภาษิต สะกิดใจ จดไว้อ่าน

ฟังด้วยดี จักมี ปัญญาญาณ

พูดด้วยดี ต้องผ่าน ฟังด้วยดี

ต้องตายเองจึงไปสวรรค์ ได้

คนอินเดียพูดไว้นานแล้วนี่

ทำาอะไร ทำาด้วยตน ผลมากมี

ลงพื้นที่ จับจอง เจอของจริง

การเมืองทำาให้ประเทศชาติดีขึ้นหรือเลวลง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

บนถนนทั่วกรุงเทพฯ ใน พ.ศ.๒๕๕๗ มีประชาชนนับ

ล้านออกมาเดินบนถนนเพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ จนคุณสม 

ชายต้องทำารัฐประหาร แต่เป็นเพราะคุณสมชายให้เหตุผลที่

ต้องยึดอำานาจว่าเป็นเพราะ “ประชาชนทะเลาะกัน” ซึ่งเป็น

คำาตอบที่ไม่ถูกต้อง เพราะเหตุผลที่ประชาชนนับล้านออกมา

ขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เพราะนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชัน 

ใช้อำานาจเกินขอบเขต ไม่สนใจประชาชน  แย่งชามข้าวกัน 

แต่ประชาชนก็พอใจรัฐประหารถึงแม้ว่าจะไม่มีการปฏิรูป และ

ไม่มีการจัดการกับนักการเมืองที่กระทำาผิดระดับเบ้งๆ

ท่ีคุณสมชายปล่อยให้เป็น “ขอม” ดำาดินหนีออกจากประ 

เทศโดยช่องทางธรรมชาติ แปดปีของคุณสมชายนั้นถ้าจะให้

ประเมินผลงานก็ต้องตอบว่า “ขึ้นต้นเป็นลำาไม้ไผ่ แต่เหลาลง

ไปกลายเป็นบ้องกัญชา” ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือ การ

ปราบอำานาจเถื่อน อิทธิพลเถื่อน สำานักปล่อยกู้เงินดอกเบี้ย

โหดถูกปราบปรามหนัก แต่เวลาผ่านไปก็ลดความเข้มข้นใน

การปราบปราม ทุกวันนี้ธนาคารเถื่อนเกิดขึ้นทั่วประเทศ

เมื่อไม่ปราบอำานาจเถื่อน อิทธิพลเถื่อน และนักการเมือง                                                                                

ช่ัวอย่างจริงจัง ทำาให้วันน้ีประเทศไทยอุดมไปด้วยอำานาจเถื่อน 

อิทธิพลเถื่อน นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้ง                                                                               

ป่าไม้ ทั้งแม่น้ำา ทั้งทะเล ต่างก็ถูกอำานาจเถื่อน อิทธิพลเถื่อน

บุกรุก ไม่ว่าจะบุกรุกป่า บุกรุกทะเลในเขตประมงพื้นบ้าน ก็

ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้า เพราะอิทธิพลของนักการเมือง

ช่ัวท้ังระดับท้องถ่ินและระดับชาติท่ีร่วมมือกับข้าราชการ เฉพาะ

ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาแสดงก็ตอบคำาถามที่ว่าวันนี้ประเทศไทยดี

ขึ้นหรือเลวลงได้แล้ว

โหราจารย์หลายคนทำานายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้า

ว่า ต้ังแต่กันยายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลง

ใหญ่ระดับการเปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ซ่ึงเป็นความ                                                                          

ปรารถนาสูงสุดของตักข้ีและแก๊งสามตะกร้า ท่ีขณะน้ีพยายาม

จุดไฟจลาจลให้ติดให้ได้ ทุกๆ เรื่องก็โทษรัฐประหาร โทษ

สถาบันกษัตริย์ โทษมาตรา ๑๑๒ ในฐานะประชาชนธรรมดา

คนหนึ่งที่อาศัยในแผ่นดินนี้มาเกือบ ๗๐ ปี ไม่เคยพบว่าสถา 

บันกษัตริย์ ได้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและประเทศ มี

แต่นักการเมืองที่ทำาเพื่อตนอย่างเดียว มีอำานาจก็แย่งอำานาจ

กันเองเหมือนหมาแย่งชามข้าว ไม่มีอำานาจก็ทำาทุกอย่างเพื่อ

ล้มอำานาจของฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ตนได้ครอบครองอำานาจ 

นักการเมืองสามารถกระทำาได้ทุกอย่าง ไม่มีมิตรแท้  ไม่                                                                          

มีศัตรูถาวร ไม่มีอุดมการณ์ มีแต่อุดมกิน พรรคการเมืองก็

ไม่ปฏิเสธ-รทสช.

กระทำาทุกอย่างที่ผิดกฎหมาย การอุ้มคนชั่วโดยให้เหตุผลว่า                                                                           

ประชาชนทะเลาะกัน ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าผลลัพธ์เป็นอย่าง 

ไร การอุ้มนักการเมืองชั่ว โดยให้เหตุผลว่าต้องการปรองดอง 

และลอยตัวอยู่เหนือความขัดแย้งนั้น ไม่ใช่การกระทำาของ

ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากท่านรัฐบุรุษ ว่าเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อ

สถาบันกษัตริย์มากที่สุด หรือต้องการให้ประวัติศาสตร์จารึก

ว่า “เป็นคนที่ตักขี้ ไว้วางใจที่สุด”.

แมวขาว

 

ทำาให้ผมนึกถึงตอนรัฐประหารใหม่ๆ ตอนท่ีมีคำาส่ัง คสช.

เรียกผู้มีอิทธิพลทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคเข้ารายงานตัว ก็

ไม่น่าเชื่อครับว่าโจรน้อยใหญ่ โจรกระจอกหงอกันหมด พวก

นี้ปิดป้ายหยุดเป็นโจรชั่วคราวทันที เพราะกลัวรัฐบาล คสช.

จะเล่นงานเอา แต่พออยู่ไปๆ สันดานโจรมันก็เริ่มออกหากิน

เหมือนเดิม เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับ ขนาดโจรกระจอกยัง

เลิกกลัวรัฐบาลลุงตู่ไปแล้วครับ 

ก็น่าเสียดายครับ เราผ่านโอกาสที่จะล้างบางในหลายๆ 

เรื่อง แต่สุดท้ายล้างเรื่องใหญ่ๆ ไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการ

ปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปตำารวจ ฯลฯ 

ทำาให้พวกสามสลึงป่วนไม่หยุด ก็ได้แต่หวังครับว่า วันหนึ่งจะ

มีรัฐบาลที่เข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีครับ.

ปัจจุบัน

* ทุกข์ในซ่อนลึกเร้น     ไม่เห็น

ทุกข์นอกยังลำาเค็ญ     เพ่งได้

ใน-นอกผสานเป็น     ทุกข์ประหลาด

ไม่ถึงฆาตแต่ยากไซร้     ปรับได้พอทนฯ

* ทุกข์ในหาเหตุไม่ได้    ชัดเจน

ทุกข์นอกระบาดเปน     วงกว้าง

โรคระบาดทุกข์เขญ     ไม่จบ

สมทบสงครามช้าง     ย่านหญ้าแหลกลาญฯ

* กิเลสเป็นเหตุให้     ทุกข์กระจาย

เป็นเหตุก่ออันตราย     ท่วมท้น

กิเลสแต่ละคนวุ่นวาย    ลามทั่ว

ทั้งโลกกิเลสหลากล้น    เปลี่ยนฟ้าแปรดินฯ

* อำานาจสมมุติใหญ่ล้ำา  โลกา

ทั้งดี-ชั่วก่อมหา     เหตุได้

ที่ชั่วหลากไหลมา     ไม่หยุด

ที่สุดทุกข์ยากไร้     กิเลสแล้จากไหนฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

พ

เ

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค



ขาดดุลสูงถึง 11 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติ เมื่อความสามารถ

ในการหารายได้ของประเทศถูกกระทบ ประเทศก็ขาดแคลนเงินตรา

ต่างประเทศที่จะชำาระหนี้และซื้อสินค้าที่จำาเป็น นำาประเทศไปสู่ภาวะ

ขาดแคลนอาหาร นำ้ามัน ยารักษาโรคและสินค้าที่จำาเป็น พร้อมกับ

อัตราเงินเฟ้อที่สูง

สถานการณ์ของศรีลังกาเข้าสู่จุดวิกฤตใน

เดือนพฤษภาคม เมื่อประเทศผิดนัดชำาระหนี้ คือ 

ไม่สามารถชำาระดอกเบี้ยได้ตาม

เวลาที่กำาหนด ซึ่งเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ของประเทศ อัตรา

เงินเฟ้อในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า

ร้อยละ 50 ประเทศไม่มีนำ้ามัน

และไฟฟ้าใช้ ทุกอย่างต้องจัดสรร

แบ่งปันขณะที่ทุนสำารองระหว่าง

ประเทศลดลงถึงขั้นวิกฤต คือเหลือ

เพียง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำาให้

ศรีลังกาไม่มีเงินตราต่างประเทศที่จะใช้จ่าย เศรษฐกิจ

จึงหยุดนิ่งไม่สามารถทำางานได้

อย่างที่เป็นข่าว ภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายทำาให้ประชาชนลุก

ขึ้นมาขับไล่รัฐบาล เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน กระจายไปทั่วประเทศแม้

รัฐบาลจะเข้าปราบปราม มีคนเสียชีวิต จนในที่สุดทั้งนายกรัฐมนตรี

และประธานาธิบดีต้องหนีออกนอกประเทศ ล่าสุดประธานาธิบดีก็ได้

ประกาศลาออกจากตำาแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้มี

การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหา ซึ่งมีหลายประเทศ เช่น จีน 

อินเดีย ประเทศ

อุตสาหกรรมใน

กลุ่มจี 20 รวมถึง

ธนาคารโลก และ

กองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ 

พร้อมที่จะช่วยเหลือ 

รอเพียงให้ศรีลังกา

มีการจัดตั้งรัฐบาล

ที่จะบริหารประเทศ

ต่อไป

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีศรีลังกากําลังเผชิญอยู่ขณะน้ีสามารถแก้ไขได้

ส่วนหนึ่งเพราะขนาดของปัญหาไม่ใหญ่ มีประชากรเพียง 22 

าวประเทศศรีลังกาล่มสลายจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

ทำาให้มีความห่วงใยในบ้านเราว่าประเทศไทยจะเกิดวิกฤต

อย่างศรีลังกาได้หรือไม่ และวิกฤตที่เกิดขึ้นที่ศรีลังกาต่าง

กับวิกฤตที่ประเทศเราเคยเจอในปี 2540 อย่างไร ทั้งสอง

เรื่องเป็นคำาถามและความห่วงใยที่ดี ในความเห็นของผม วิกฤตที่ศรี

ลังกากำาลังเผชิญขณะนี้ต่างกับวิกฤตปี 2540 ของเราค่อนข้างมาก 

แต่ก็มีความคล้ายกันในเรื่องหนี้ต่างประเทศที่ตอนนั้นเรามีมาก ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นหนี้ภาคเอกชน และ ณ จุดนี้โอกาสที่ประเทศเราจะเจอ

วิกฤตอย่างที่เกิดขึ้นที่ศรีลังกาคงมีความเป็นไปได้น้อย อย่างไรก็ตาม 

ก็เป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ เพราะต้นเหตุสำาคัญที่ทำาให้ศรีลังกาเกิด

วิกฤตคือความผิดพลาดในการทำานโยบายของภาครัฐ ดังนั้น จำาเป็นที่

เราต้องเข้าใจและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่

ให้ประเทศเราเกิดวิกฤต รวมถึงเข้าใจวิธีแก้ปัญหา นี่คือประเด็นที่จะ

เขียนวันนี้

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนท่ีศรีลังกามีสาเหตุหลักมาจากสามเรื่อง

หนึ่ง โครงสร้างเศรษฐกิจศรีลังกาที่พึ่งพาการนำาเข้าจากต่าง

ประเทศมาก ซึ่งเป็นผลจากสงครามกลางเมืองในประเทศศรีลังกาที่

ยืดเยื้อ กินเวลานานถึง 26 ปี (1983-2009) ทำาให้ประเทศไม่มีการ

พัฒนาอุตสาหกรรม สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าพื้นฐาน คือ ชา 

เสื้อผ้า และการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อ

ไม่มีอุตสาหกรรม ทุกอย่างรวมถึงนำ้ามันและอาหารก็ต้องนำาเข้าจาก

ต่างประเทศ โดยเฉพาะจากอินเดีย ทำาให้เศรษฐกิจศรีลังกาอ่อนไหว

มากกับการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศที่จะมาใช้จ่ายชำาระค่าสินค้า

สอง การใช้จ่ายเกินตัวของภาครัฐ คือ เมื่อสงครามกลางเมือง

จบ นักการเมืองก็มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจโดยกู้เงินจากต่างประเทศมา

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทำาอย่างใหญ่โต หนี้ต่างประเทศของศรี

ลังกาจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดอยู่ที่ประมาน 51 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐ หนี้เหล่านี้ต้องการรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศมาชำาระหนี้ 

ดังนั้น ถ้าการลงทุนที่รัฐบาลทำาไปไม่ทำาให้ความสามารถในการหาราย

ได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศของประเทศเพิ่มขึ้น ประเทศก็จะมีปัญหา

ในการชำาระหนี้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะรายได้จากการส่งออกและ

การท่องเที่ยวของศรีลังกามีเพียงปีละ 9-10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ขณะที่ประเทศต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากในการนำาเข้าสินค้า ผล

คือ ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศขาดดุลต่อเนื่อง

สาม ผล 

กระทบจากโควิด-                

19 และการแก้ไข

ปัญหาของภาค

รัฐที่ผิดพลาด คือ 

การระบาดของ

โควิดในปี 2020 

และ 2021 ทำา

ให้สถานการณ์

เศรษฐกิจของ

ประเทศแย่ลง

มาก ประเทศสูญ

เสียรายได้จากการท่องเที่ยวปีละกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก

ผลกระทบของโควิด ทำาให้ประเทศขาดแคลนเงินตราต่างประเทศที่

จะใช้จ่าย ขณะที่การระบาดของโควิดทำาให้ศรีลังกาต้องนำาเข้าสินค้า

จากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะยาและเครื่องมือแพทย์ กดดันให้

ประเทศยิ่งขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้น เงินรูปีจึงอ่อนค่ามาก ส่งผล

ให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศเร่งตัวขึ้น กระทบกำาลังซื้อและความเป็น

อยู่ของประชาชน

รัฐบาลแก้ปัญหาเงินเฟ้อและการขาดแคลนเงินตราต่าง

ประเทศโดยเข้าควบคุมการซื้อขายเงินดอลลาร์ ให้ธนาคารพาณิชย์

ขายเงินดอลลาร์ในอัตราที่ตำ่ากว่าราคาตลาดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ผล

คือการขาดแคลนยิ่งมีมากขึ้นเพราะผู้นำาเข้าหาซื้อเงินตราต่างประเทศ

ในราคาควบคุมไม่ได้ และผู้ผลิตหยุดผลิตเพราะขายขาดทุนในราคา

ควบคุม ภาวะขาดแคลนจึงเกิดขึ้นกว้างขวาง ที่สำาคัญ ผลผลิตเกษตร

ปีที่แล้วลดลงกว่าครึ่งจากนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้เกษตรกรใช้

ปุ๋ยเคมี เพื่อส่งเสริมการผลิตพืชผลเกษตรแบบธรรมชาติที่จะขายได้

ในราคาสูงในตลาดโลก แต่เกษตรกรปรับตัวไม่ทัน ผลผลิตจึงลดลง 

กระทบรายได้ การส่งออก และความเพียงพอของอาหารที่จะบริโภค

ในประเทศ ภาวะขาดแคลนอาหารจึงรุนแรงจนต้องนำาเข้าอาหารจาก

ต่างประเทศ

วิกฤตศรีลังกาเป็นกรณีคลาสสิกของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจาก

การใช้จ่ายเกินตัวของภาครัฐ ที่สร้างหนี้ต่างประเทศที่สูงเกินความ

สามารถของเศรษฐกิจที่จะชำาระคืน ล่าสุดฐานะการคลังของประเทศ

ล้านคน และมีหนี้ต่างประเทศเพียง 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อีก

ส่วนก็เพราะคนศรีลังกาที่มีความรู้มีมากทั้งในศรีลังกาและในต่าง

ประเทศ คนเหล่านี้มีประสบการณ์ที่สามารถช่วยเหลือประเทศได้ 

และในการแก้วิกฤต วิธีแก้ไขคงไม่พ้นการให้ความช่วยเหลือของ

ประเทศต่างๆ ผ่านโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือของกองทุนการ

เงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ต้องทำา

ในการแก้ปัญหาคงไม่หนี 4 เรื่องนี้

จัดให้มีเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือระยะสั้นในรูป Bridge loan ที่

เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับศรีลังกา เพื่อให้ประเทศมีสภาพคล่องที่

สามารถใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่จำาเป็นได้ทันทีเพื่อลดการขาดแคลน ลด

ความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถกลับมา 

ทำางานได้

จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันที่จะช่วยศรีลังกาให้มี

การพักชำาระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ หรือลดหนี้ เพื่อให้ภาระหนี้ที่ต้อง

ชำาระในอนาคตเหมาะ

สมและสอดคล้องกับ

ความสามารถในการ

หารายได้ที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศที่ลดลง ซึ่ง

เจ้าหนี้รายใหญ่สุดของ   

ศรีลังกาคือจีน

แก้ปัญหาเพื่อลด

ความไม่สมดุลที่มีอยู่ใน

ระบบเศรษฐกิจ ด้วย

การดำาเนินนโยบายการ

เงินการคลังที่รัดเข็มขัด เช่น ลดการใช้จ่าย ปรับขึ้นอัตราภาษี และ

ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพื่อกู้ฐานะการคลังของประเทศ ปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยเพื่อลดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนำามาสู่การลดอัตรา

เงินเฟ้อและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เหล่านี้เป็นการกู้เสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อปูทางไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ปรับโครงสร้างและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพและ

ความสามารถในการผลิตของประเทศในระยะยาว 

เพื่อเสริมความสามารถในการหารายได้ที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศและลดการพึ่งพาต่างประเทศ

นี่คือสิ่งที่ศรีลังกาและเจ้าหนี้ต้องทำาเพื่อแก้

วิกฤตที่เกิดขึ้น และปูทางไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจ

ศรีลังกาต่อไป

กรณีบทเรียน 

ประเด็นสำาคัญท่ีวิกฤตศรีลังกาช้ีให้เห็นคือ หน่ึง 

การก่อหน้ีท่ีเกินตัวคือเกินความสามารถของประเทศท่ี

จะชำาระจะนำาประเทศไปสู่วิกฤตแน่นอน สอง รัฐบาล

ต้องระมัดระวังในการก่อหน้ี ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ทำาให้การรักษาวินัย

การเงินการคลังจะสำาคัญมากในการหลีกเล่ียงไม่ให้ประเทศเกิดวิกฤต 

เป็นส่ิงท่ีผู้ทำานโยบายจะต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อไม่ให้ประเทศมีปัญหา.

น่นอนว่า ความผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้

เป็นเรื่องฉุดรั้งการทำางานและการดำาเนินธุรกิจของผู้

ประกอบการทั้งใหม่และเก่าพอสมควร เนื่องจากผล                                                                                       

กระทบท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมาถือได้ว่าเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้เลย และยังสร้างผลเสียให้กับทุกกระบวนการ ทำา 

ให้ผู้ประกอบการหลายรายได้รับความเสียหายกับตัวธุรกิจ

โดยตรงจนไม่สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ ขณะที่ผู้ประกอบ

การหน้าใหม่ก็ยังต้องลุ้นต่อไป ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในการ                                                                               

ลงทุน หากทำาไปแล้วแต่ดันเกิดผลกระทบที่เป็นปัจจัยภาย 

นอกเพิ่มขึ้นอีกอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควร

แต่ก็ใช่ว่าการลงทุนในปัจจุบันจะไม่ใช่ผลดี เพราะมี

หลายรายที่ประสบความสำาเร็จจากช่วงที่เกิดวิกฤตรอบนี้ ได้

เช่นกัน ตัวเลือกในการดำาเนินงานมีมากมายในตลาด แต่จะ

ทำาอย่างไรให้เลือกแล้วถูกต้อง เลือกแล้วประสบความสำาเร็จ 

หรือเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด ในด้านการผลิตเองมีเอกชน

หลายรายที่ผ่านมาเกิดความสูญเสียและจำาเป็นจะต้องถอน

ตัวเองออกไปจากภาคการผลิต แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหน่ึง

ทางเลือกที่กำาลังได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

นั่นก็คือธุรกิจรับจ้างผลิต หรือ โออีเอ็ม ที่ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่ง

เครื่องมือที่ผู้ประกอบการหลายรายเลือกใช้

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาห 

กรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) หรือ JP ซึ่งได้

มองเห็นถึงปัญหาและช่องทางที่จะเดินหน้าธุรกิจรับจ้างผลิต

ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้นั้น จึง

ดำาเนินโครงการ ‘Z entrepreneur by JP’ ซึ่งเป็นโครงการ

ที่ผลักดันให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ

ตัวเอง เช่น สินค้าด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าโอทอป 

และสมุนไพรต่างๆ ท่ีต้องการโรงงานผลิตท่ีได้มาตรฐาน GMP 

ได้มาตรฐานส่งออก แต่ไม่มีเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักร 

ให้สามารถเข้ามาปรึกษากับ JP เพื่อสร้างสินค้าที่ได้

มาตรฐาน ซึ่งในโครงการนี้ JP ได้เป็นพี่เลี้ยงในการวิเคราะห์

ธุรกิจ การทำาแผนธุรกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงยัง

ให้คำาปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ และการขออนุญาตขึ้นทะเบียน 

อย. โดยโครงการนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด-                                                                                           

19 ทำาให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับความสนใจจากทั่วโลก 

จึงมีคนรุ่นใหม่เกิดความต้องการที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบ

การในธุรกิจเหล่านี้ แต่ก็ยังมีข้อจำากัดที่ยังขาดความรู้ และ

ขาดคำาแนะนำาที่จะช่วยให้ประสบความสำาเร็จได้จริง

นอกจากนี้ ในช่วงเกิดวิกฤต ด้วยการทำาให้ภาคธุรกิจ

ในหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงงาน

ผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้รับผลกระทบจากกำาลัง

ซื้อที่ลดลง ส่งผลให้ภาคผู้ผลิตที่เป็นโรงงานขนาดเล็กมีความ

เสี่ยงต้องปิดกิจการชั่วคราว หรือปิดโดยไม่มีกำาหนด เกิดการ

รวมกลุ่มใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้วยการเปิดบริการรับจ้างผลิต

สินค้าให้กับโรงงานขนาดเล็ก เพื่อให้โรงงานขนาดเล็กไม่ต้อง

ปิดกิจการ สามารถรับคำาสั่งซื้อจากลูกค้าได้ตามปกติ แต่ไม่

ต้องแบกรับต้นทุนด้วยการดำาเนินการผลิตเอง เพราะหาก

คำาสั่งซื้อมีปริมาณไม่มากพออาจจะไม่คุ้มทุนกับการผลิตเอง 

และเสี่ยงต่อการปิดกิจการในที่สุด

ขณะที่มุมมองของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างบริษัท มาโว่ 

เฮลธ์ จำากัด (MAWO) โดย ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ กรรมการ

ผู้จัดการ กล่าวว่า ปัญหาของผู้ประกอบการรายเล็กคือ การ

มีต้นทุนจำากัดในการลงทุนเครื่องจักรที่ ได้มาตรฐานระดับ

สากล การเข้ามาร่วมโครงการกับ JP จึงทำาให้ธุรกิจสามารถ

เป็นจริงได้ง่ายขึ้น โดยใช้เงินลงทุนไม่มาก อีกทั้งได้รับคำา

แนะนำา และผ่านการอบรมทั้งด้านงานขาย การเข้าถึงสื่อ

ออนไลน์ การวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นต้น 

แน่นอนว่า MAWO เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ที่ JP ให้การสนับสนุนจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้

จริง จึงเป็นตัวอย่างของผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์อาหารเสริม

ของตัวเอง โดยที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก แต่สามารถสร้างสินค้า

ที่ได้มาตรฐาน และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ ซึ่ง

มองว่าการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ขึ้นมาแข่งขัน

ในตลาดนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี  

และเชื่อว่า การเลือกใช้บริการธุรกิจโออีเอ็มท่ามกลาง

สถานการณ์ท่ีผันผวนแบบน้ีน่าจะเป็นทางเลือกท่ีดี เพราะทุก

อย่างจะสามารถควบคุมได้ ไม่จำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนเยอะแต่

สามารถต่อยอดและขยายกำาลังการผลิตได้ง่าย รวมถึงมีต้นทุน

และวัตถุดิบให้เลือกหลากหลาย น่าจะเป็นหน่ึงในเครื่องมือของ

ผู้ประกอบการท่ีต้องการจะพัฒนาธุรกิจในยุคน้ีได้อย่างดีเย่ียม.

มจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS) 

ส่งสัญญาณบวกมาแล้วว่าภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลัง 

ฟอร์มยังดีไม่มีตก เพราะที่ผ่านมา 

สมพงษ์ กังสวิวัฒน์ แม่ทัพใหญ่ 

ซุ่มประมูลงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ทำาให้ตอนนี้มีงานพาเหรดเข้าไม่

ขาดสาย...ธุรกิจที่ยังคงเป็นพระเอก

คือ ธุรกิจโทรคมนาคม-เทรดดิ้ง ณ 

บัดนาวตุนแบ็กล็อกไว้ ในมือแล้ว 

1.5 พันล้านบาท แถมเล็งประมูล

งานภาครัฐอีกเพียบ! ส่วนธุรกิจพลัง 

งานยังคงเดินตามแผนเพื่อเพิ่มสัด 

ส่วนรายได้ให้มากขึ้น.

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6

เครื่องมือธุรกิจท่ามกลางวิกฤต

ซุ่มประมูลงาน

เศรษฐกิจ

บ

แ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

สมพงษ์ 

กังสวิวัฒน์

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ข่

ณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กําลังอยู่ระหว่าง

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนประมาณค่าไฟฟ้า

ผันแปร (ค่าเอฟที) ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มหรือลดของค่าไฟ 

สื่อมวลชนต่างรายงานข่าวไปในแนวเดียวกันว่า งวดนี้ค่าเอฟทีอาจจะสูง

ถึง 90-100 สตางค์ และทำาให้ค่าไฟฟ้าที่จะเรียกเก็บในเดือน ก.ย.-ธ.ค.

2565 อาจจะแพงขึ้นถึงเฉลี่ยหน่วยละเกือบ 5 บาท จนถึงขนาดที่ทำาให้ 

กกพ.หนักใจจนต้องออกมารับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งแรกกันเลยทีเดียว

หรือ?

ตอบคำาถามประเด็นแรกก่อน กกพ.คงหนักใจพอสมควรจาก

วิกฤตการณ์พลังงานที่เกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมและทำาให้ต้องปรับขึ้น

ค่าไฟ ส่วนการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าครั้งนี้สูงจนทำาให้ต้องรับฟังความคิดเห็น

เป็นครั้งแรกหรือไม่ ขอตอบว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้

มีส่วนได้เสียในการทบทวนค่าเอฟทีไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ กฎหมายกำาหนด

ให้ต้องทำาอยู่แล้วทุกครั้งก่อนประกาศใช้ค่าเอฟที กกพ.ทำามากว่า 10 ปี

แล้ว แต่ในงวดที่จะถึงนี้อาจจะต่างไปสักหน่อย ก็ตรงเลือกที่จะรับฟัง

ความคิดเห็นก่อนที่จะลงมติ หมายความว่า กกพ.อยากฟังความคิดเห็น

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งก็ไม่น่าจะแปลกอะไร 

เพราะทำาได้อยู่แล้วตามขอบเขตอำานาจของกฎหมายให้ไว้ (กกพ.ได้นำา

เสนอเหตุผลและปัจจัยต่างๆ ในการทบทวนค่าเอฟทีไว้อย่างครบถ้วนบน

เว็บไซต์ของสำานักงาน กกพ. www.erc.or.th)

อยากใช้พื้นที่ตรงนี้ทำาความเข้าใจในประเด็นสำาคัญที่ กกพ.

ขอความคิดเห็นผู้ใช้ไฟ ตามข้อเสนอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำามาจากเอกสารรับ

ฟังความคิดเห็นของ กกพ. เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจอย่างง่ายๆ ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอของ กฟผ. ค่าเอฟทีขายปลีก เดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 

เท่ากับ 236.97 สตางค์ต่อหน่วย ทำาให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.12 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 โดยจะ

ทำาให้ กฟผ.ได้รับเงินที่รับภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าแทน

ประชาชนทั้งหมด จำานวน 83,010 ล้านบาท คืนภายใน ธ.ค.2565

หมายความว่า กฟผ.เริ่มตั้งต้นด้วยการขอให้ กกพ.พิจารณา

ปรับเพิ่มค่าเอฟทีในงวดที่จะมีผลทําให้ได้รับเงินที่แบกรับภาระต้นทุน

ทำ�ไม กกพ.ถึงอย�กฟังคว�มเห็น

ค่าเชื้อเพลิงแทนผู้ ใช้ไฟฟ้าก่อนหน้านี้ทั้งหมด ที่มาจากการที่รัฐบาล

และ กกพ.ให้ กฟผ.รับภาระต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตการณ์

พลังงานโลกไว้พลางก่อน เพื่อไม่ให้กระทบประชาชน และจะมีการ

ทยอยคืนให้ผ่านการปรับเพิ่มค่าเอฟที จนถึงขณะนี้ กฟผ.แบกรับต้นทุน

ค่าเชื้อเพลิงเฉพาะผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับต้นทุนอื่นๆ 

เช่น การกู้เงินมาเพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเป็น

จํานวน 83,010 ล้านบาทแล้ว

กรณีศึกษาที่ 1 ค่าเอฟทีขายปลีก ที่สะท้อนแนวโน้มต้นทุนประจำา

งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 จำานวน 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และทยอย

เรียกเก็บเงินเพื่อชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมาบางส่วน

จำานวน 45.70 สตางค์ต่อหน่วย ให้กับ กฟผ. เพื่อให้ได้รับเงินคืนครบ

ภายใน 1 ปี โดยมีค่าเอฟที เท่ากับ 139.13 สตางค์ต่อหน่วย ทำาให้ค่า

ไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.17 บาทต่อหน่วย หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 โดย กฟผ.จะมีภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อ

ไฟฟ้าของ กฟผ.ที่ต้องบริหารจัดการแทนประชาชนจำานวน 56,581 ล้าน

บาท 

หมายความว่า การปรับเพิ่มค่าเอฟทีที่เกิดจากต้นทุนค่าไฟ

ทั้งหมดในงวด ก.ย.-ธ.ค.2565 อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย แต่  

กฟผ.จะขอให้ช่วยค่าต้นทุนเชื้อเพลิงบางส่วนที่แบกรับแทนอยู่ โดยการ

ผ่อนภาระหนี้ค่าเชื้อเพลิงผ่านเอฟทีที่เพิ่มขึ้นในงวดนี้อีก 45.70 สตางค์

ต่อหน่วย รวมเป็น 139.13 สตางค์ต่อหน่วย ทําให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.17 บาทต่อหน่วย และยังเหลือภาระ

ค่าเชื้อเพลิงที่แบกรับแทนประชาชนอยู่อีก 56,581 ล้านบาท และคาด

ว่าจะได้รับการทยอยผ่อนชําระเงินคืนภายใน 1 ปีหลังจากนี้

กรณีศึกษาที่ 2 ค่าเอฟทีขายปลีกที่สะท้อนแนวโน้มต้นทุนประจำา

งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 จำานวน 93.43 สตางค์ต่อหน่วย และทยอย

เรียกเก็บเงินเพื่อชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมาบางส่วน 

จำานวน 22.85 สตางค์ต่อหน่วย ให้กับ กฟผ.เพื่อให้ได้รับเงินคืนครบ

ภายใน 2 ปี โดยมีค่าเอฟที เท่ากับ 116.28 สตางค์ต่อหน่วย ทำาให้ค่า

ไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.95 บาทต่อหน่วย หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 โดย กฟผ.จะมีภาระต้นทุนค่าเช้ือเพลิงและค่าซ้ือไฟฟ้า

ของ กฟผ.ที่ต้องบริหารจัดการแทนประชาชนจำานวน 69,796 ล้านบาท

หมายความว่า การปรับเพิ่มค่าเอฟทีที่เกิดจากต้นทุนค่าไฟ

ทั้งหมดในงวด ก.ย.-ธ.ค.2565 อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย แต่ กฟผ.

จะขอให้ช่วยค่าต้นทุนเชื้อเพลิงบางส่วนที่แบกรับแทนอยู่ โดยการผ่อน

ภาระหนี้ค่าเชื้อเพลิงผ่านเอฟทีที่เพิ่มขึ้นในงวดนี้อีก 22.85 สตางค์ต่อ

หน่วย รวมเป็น 116.28 สตางค์ต่อหน่วย ทําให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.95 บาทต่อหน่วย และยังเหลือภาระค่า

เชื้อเพลิงที่แบกรับแทนประชาชนอยู่อีก 69,796 ล้านบาท และคาดว่า

จะได้รับการทยอยผ่อนจะได้รับชําระเงินคืนภายใน 2 ปีหลังจากนี้

กรณีศึกษาที่ 3 ค่าเอฟทีขายปลีกที่สะท้อนแนวโน้มต้นทุนประจำา

งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ทำาให้ค่าไฟฟ้า 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 17 โดย กฟผ.จะต้องรับภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า

แทนประชาชนจำานวน 83,010 ล้านบาท

หมายความว่า การปรับเพิ่มค่าเอฟทีที่เกิดจากต้นทุนค่าไฟ

ทั้งหมดในงวด ก.ย.-ธ.ค.2565 อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ทําให้ค่า

ไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย แต่

ยังคงให้ กฟผ.เป็นผู้รับภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงตามเดิมต่อไปจํานวน 

83,010 ล้านบาท

ที่นำาเสนอมาทั้งหมดไม่ต้องการชี้นำาอะไร นอกจากจะทำาให้เข้าใจ

ง่ายขึ้นแล้ว ยังอยากให้การแสดงความคิดเห็นอยู่บนความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้อง และควรตระหนักไว้ว่า ในยามที่ประเทศประสบภาวะวิกฤตใดๆ 

ก็ตาม ทุกครั้งเราจะพบว่าทางรอดที่ดีที่สุดคือความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ในสิ่งที่กําลังเผชิญร่วมกัน ทุกคนทําหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แบ่งปัน เฉลี่ย

ทุกข์เฉลี่ยสุขกัน เช่นเดียวกับวิกฤตการณ์ราคาพลังงานครั้งนี้ที่อยู่นอก

เหนือการควบคุม และเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้อย่างดี.

ค

เข้าใจวิกฤตศรีลังกา เข้าใจการแก้ปัญหา



นาคารโลก (เวิลด์แบงก์)’ ประเมินว่าในปี 2565 

เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ 2.9% จากการ

บริโภคภาคเอกชน และการฟื้นตัวของภาคการ

ท่องเที่ยว ขณะที่ผลกระทบภายนอกด้านลบจาก

สงครามในยูเครน และมาตรการปิดเมืองของจีน ได้แสดงให้เห็น

ว่า ประเทศไทยมีลักษณะเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำาเข้าน้ำามัน 

และมีความเปราะบางต่อภาวะการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

โลก ดังนั้น การนำาแนวทาง เศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้จะสามารถ

ช่วยสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบ

ภายนอกได้

แบบจำาลองทางเศรษฐกิจชี้ให้เห็นว่า การเร่งเปลี่ยนผ่าน

สู่ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จะสามารถเพิ่มผลผลิตและการจ้าง

งาน และจะทำาให้จีดีพีเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% และช่วยให้เกิด

การจ้างงานประมาณ 1.6 แสนตำาแหน่ง ภายในปี 2573 หรือคิด

เป็น 0.3% ของการจ้างงานทั้งหมด นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านไป

สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยป้องกันประเทศไทยจากราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงและมีความผันผวน รวมทั้งช่วยลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 5% ภายในปี 2573 อีกด้วย

สำาหรับ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นั้น เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ

แนวทางการสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากการผลิตแบบระบบ

เศรษฐกิจเส้นตรง (การสกัดเอาทรัพยากร-การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์-

การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งาน) ขณะที่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะ

ให้ความสำาคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

เพื่อให้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น และ

สนับสนุนการฟื้นฟูระบบธรรมชาติ

โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ

ด้วย การให้บริการแทนการจำาหน่ายสินค้า การใช้ซ้ำา การบำารุง

รักษา การซ่อม การปรับปรุง การผลิตซ้ำา และการนำากลับมาใช้

ใหม่

ซึ่งนอกจากประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดการสูญ

เสียของทรัพยากรธรรมชาติแล้ว กลยุทธ์ดังกล่าวยังช่วยเพิ่มผลิต

ภาพทางเศรษฐกิจในการผลิตวัตถุดิบ อาทิ การเพิ่มมูลค่าให้กับ
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7เศรษฐกิจ

SAWAD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำานวยการกลยุทธ์องค์กร  บมจ.                                                                             

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SAWAD เปิดเผยว่า บริษัทเตรียม

เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราผล

ตอบแทน 3.70-3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน คาดว่า

จะเสนอขายระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 เผยอันดับความ

น่าเชื่อถือบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับ

เครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ซึ่ง

เป็นระดับลงทุนได้หรือ Investment Grade มั่นใจจะได้รับการ

ตอบรับจากผู้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนในหุ้นกู้ท่ีมีความม่ันคง มีความ

น่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต 

ปลื้ม FTI Expo 2022 ทำาเงินสะพัด

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ผลสำาเร็จ

จากการร่วมงาน FTI Expo 2022 ภายใต้ Concept SME Digital 

Transformation for The Future ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ได้

รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำานวนมาก ส่งผลให้เกิดมูลค่า

การซื้อขายขึ้นทันที 5 ล้านบาท และคาดว่าภายใน 1 ปี จะมี

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกว่า 100 ล้านบาท รวมทั้งยังเกิด

การจับคู่ธุรกิจกว่า 50 คู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการร่วมลงทุน และ

ขยายธุรกิจ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามมาอีกเป็นจำานวน

มาก รวมท้ังยังช่วยยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคเหนือเพ่ิมมาก

ขึ้น

DITP นำาทัพนักธุรกิจบุกแอฟริกาตะวันออก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้จับมือทูตพาณิชย์ สถาน

เอกอัครราชทูต ไนโรบี นำาทัพนักธุรกิจจากแอฟริกาตะวันออก 5 

ประเทศ มาเจรจาธุรกิจและดูงานด้านธุรกิจที่ไทย 17 ราย นำา

ผู้ผลิต ผู้ส่งออก SMEs 78 ราย เข้าจับคู่เจรจา ผลเจรจาการ

ค้ามีมูลค่าซื้อขายทันทีกว่า 51 ล้านบาท คาดมูลค่าการซื้อขาย

ภายใน 1 ปี รวมกว่า 115 ล้านบาท พร้อมนำาดูงานโรงพยาบาล

กรุงเทพธนบุรี SCG ดาวบิน และมูลนิธิชัยพัฒนา มั่นใจเพิ่ม

โอกาสทำาธุรกิจระหว่างกันได้เพิ่มขึ้น 

SENA จัดแคมเปญช่วยลดภาระลูกค้า

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA เปิดเผยว่า ได้จัดแคมเปญ

เสนาสวนกระแสลดภาระ 50% เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ลูกค้า

ที่ต้องการซื้อโครงการทั้งพร้อมเข้าอยู่และโครงการอยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นคอนโดฯ, บ้านเดี่ยว, อาคารพาณิชย์

ของเสนา ทั้ง 16 โครงการบนทำาเลศักยภาพ ตั้งแต่วันนี้–30 

ก.ย.65 คอนโดฯ คุณภาพในราคาที่เหมาะสม เริ่ม 899,000–8.7 

ล้านบาท  โปรโมชั่นพิเศษ เสนาช่วยลูกค้าแบ่งเบาภาระค่าผ่อน

ให้เหลือเพียงผ่อนล้านละ 2,000 บาทเท่านั้น และลดภาระจ่าย

ค่าส่วนกลางให้นาน 4 ปี ฟรี! เฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเลือกได้ตาม

ใจคิทท์

โฮมโปรตั้งเป้าสู่ Net Zero ภายในปี 2593 

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.โฮม 

โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ Home Pro เปิดเผยว่า ประกาศเป้าหมายสู่  

Net Zero มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 

2593 มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการ

การใช้พลังงาน รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม. 

สอท.ชี้เศรษฐกิจฟื้นไม่สมดุล	

หวั่นเงินเฟ้อพุ่ง-น้ำามันแพง-บาทอ่อนกดดัน/วอนรัฐอุ้มSME

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล                                 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า                                                

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปี                                    

หลังปี 2565 จะฟ้ืนตัวในลักษณะ 

K-Shaped ซึ่งเป็นรูปแบบการ

ฟ้ืนตัวท่ีขาดสมดุล โดยส่ิงท่ีกังวล

คืออัตราเงินเฟ้อของไทย ท่ีคาด                                      

ว่าครึ่งปีหลังจะรุนแรงขึ้น จาก

ระดับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นต่อ

เนื่องจากแรงกดดันต้นทุนการ                                          

ผลิตที่ปรับตัวสูงจากทั้งราคา

วัตถุดิบ ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ 

(เอฟที) งวดใหม่ (ก.ย.-ธ.ค.) ที่

จะปรับเพิ่มขึ้นอีก เงินบาทที่มี

สัญญาณยังคงอ่อนค่าลง รวม

ถึงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เหล่านี้                                           

จะทำาให้ เศรษฐกิจไทยจะยิ่ง

ขาดสมดุลมากขึ้นหากไม่ได้รับ                                      

การบริหารจัดการอย่างมีประ 

สิทธิภาพ

“เศรษฐกิจไทยภายใต้                           

วิกฤตสงครามรัสเซียและยูเครน

ยังคงยืดเย้ือก็มีโอกาส เช่น ภาค                                         

ส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาห 

กรรมอาหารที่คาดว่าปีนี้จะส่ง

ออกได้รวม 1.2-1.3 ล้านล้าน

บาทจาก 1 ล้านล้านบาท แต่

ส่วนที่เป็นขาลงและอาจต้อง

ล้มหายตายจากไปก็มี ไม่น้อย 

เพราะนอกจากจะโดนดิสรัปต์

จากเทคโนโลยีก็มาเผชิญกับ

โควิด-19 และสงครามรัสเซีย-

ยูเครน ท่ีได้เห็นชัดมากข้ึน” นาย

เกรียงไกรกล่าว

ท้ังน้ี ผลกระทบจากรัสเซีย-

ยูเครนส่งผลกระทบให้ไทยต้อง

เผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ต่อเนื่องจากวิกฤตขาดแคลน

วตัถุดิบ ราคาวัตถุดิบนำาเข้าต่างๆ 

สูงขึ้น รวมไปถึงระดับราคาน้ำา                          

มันที่แพง แม้ล่าสุดระดับราคา

น้ำามันดิบตลาดโลกในช่วงปลาย                   

สัปดาห์อ่อนค่าลงต่ำากว่า 100 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพราะ

กังวลเศรษฐกิจโลกจะถดถอย 

และจีนกลับมาล็อกดาวน์เมือง

หวู่กังที่อาจทำาให้ความต้องการ

น้ำามันตกต่ำา แต่ก็ยังคงต้องติด 

ตามใกล้ชิดจากความไม่แน่นอน

ของภาวะสงครามว่าจะบาน

ปลายหรือไม่

อย่างไรก็ตามไทยยังมี

ปัจจัยค่า เอฟทีที่ จะทำาให้ค่ า

ไฟฟ้ารวมเพ่ิมข้ึน หลังจากท่ีสำานัก                            

งานคณะกรรมการกำากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความ

เห็นการปรับขึ้น 3 รูปแบบ โดย

เฉลี่ยปรับขึ้น 90-100 สตางค์

ต่อหน่วย ไม่ว่าจะเลือกแนวทาง

ใดก็จะกระทบกับต้นทุนโดยรวม

ให้สูงขึ้น

“เงินบาทท่ีอ่อนค่าไม่เพียง                                    

กดดันต้นทุนนำาเข้าวัตถุดิบ น้ำามัน 

ยังกดดันการลงทุนใหม่ๆ ผม

คิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) คงติดตามใกล้ชิด แต่

การขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ของไทยไม่จำาเป็นต้องขึ้นแรง

นักวิชาการห่วงขยับดบ.

เพิ่มความเสี่ยงการคลัง!

ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนำามาใช้เป็นปัจจัยการผลิต ผ่านการ

ประหยัดวัตถุดิบ การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน การยืดอายุ

การใช้งานของผลผลิต และการสนับสนุนการให้บริการแทนการ

จำาหน่ายสินค้า

โดยประโยชน์ของการนำาแนวคิดเกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน มาใช้ในประเทศไทย สำาหรับการดำาเนินธุรกิจของภาค

เอกชนจะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนและสร้างรายได้ถึง 1.6 พัน

ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี  2568 หรือคิดเป็นราว 0.3% ของจี

ดีพี ในปี 2565 ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย อาหารและการเกษตร 

การก่อสร้าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขณะ

เดียวกัน การนำาแนวคิดเกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้

ในกระบวนการผลิตและการบริโภค

จากผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ ระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน จะทำาให้เศรษฐกิจขยายตัวราว 1.2% และช่วยให้เกิด

การจ้างงานประมาณ 1.6 แสนตำาแหน่ง ภายในปี 2573 หรือคิด

เป็น 0.3% ของการจ้างงานทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์

ที่การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างปกติ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของไทยจะลดลงราว 5% ภายในปี 2573 และการพึ่งพาการนำา

เข้าพลังงานจะลดลง ซึ่งจะช่วยป้องกันประเทศไทยจากราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงและมีความผันผวน 

โดยประมาณการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในประเทศไทย

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจำากัดหลาย

ประการในการนำา ระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน มาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากความล้มเหลวของตลาดและรัฐบาล 

อย่างแรกคือ กระบวนการของระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนถูกออกแบบมาให้

สามารถช่วยบรรเทาปัจจัยลบภายนอก

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่มีอยู่

ได้ แต่การดำาเนินการตามแนวทางนี้อาจ

ทำาให้บริษัทเอกชนบางรายไม่มีผลกำาไร!! 

อย่างไรก็ดี ธนาคารโลก ได้มีข้อเสนอแนะที่มีต่อข้อจำากัด

และการสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสนับสนุนให้

เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมองว่ารัฐบาลสามารถดำาเนิน

มาตรการต่างๆ ซึ่งประการแรกคือ กรอบนโยบาย กฎหมาย และ

สถาบันที่เข้มงวด มีความจำาเป็นต่อการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

และจัดการกับความล้มเหลวของตลาดและของรัฐบาลตามที่ระบุไว้

ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงต่างๆ 

ควรพัฒนากรอบนโยบาย ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ครอบคลุม

โดย อว.ควรนำาเสนอมาตรการจูงใจด้านกฎระเบียบ ซึ่งรวม

ถึงมาตรการจูงใจที่ไม่ใช่การวิจัยและพัฒนา ขณะเดียวกันก็ดำาเนิน

การแก้ไขกฎระเบียบและมาตรฐานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ประการที่สอง การสร้างขีดความสามารถของสถาบัน

และการประสานงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่ง

จำาเป็น รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน สร้างติดตามและประเมินผลการใช้วัสดุในประเทศ 

ผลผลิตทรัพยากร อัตราการสร้างของเสีย อัตราการรีไซเคิล ความ

ต้องการวัตถุดิบ ล้วนเป็นส่วนที่จำาเป็นสำาหรับกระบวนการสร้างขีด

ความสามารถเช่นกัน

ประการที่สาม จำาเป็นต้องมีการดำาเนินการร่วมกันและ

มาตรการที่กำาหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ เช่น               

โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) มาตรฐานการออกแบบ 

และสิ่งจูงใจเพื่อชดเชยความเสี่ยงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับจังหวัด

ควรลงทุนในห่วงโซ่โลจิสติกส์ย้อนกลับที่แข็งแกร่งในทุกสาขา และ

สุดท้าย การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และการสร้าง

จิตสำานึกเกี่ยวกับความเข้มข้นของทรัพยากร มลพิษ และความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากร จะเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้พร้อม

ลงมือปฏิบัติ

อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19     

ของประเทศไทย อาจถึงเวลาที่ต้องหันไปให้ความสำาคัญกับระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับความจำาเป็นในการ

สร้างทักษะสำาหรับอนาคตไปพร้อมๆ กับการลงทุนโครงสร้างพื้น

ฐานที่ก่อให้เกิดตลาด ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมให้คนรุ่นใหม่

เป็นโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ประกอบการ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เส้นทางการเติบโตที่

ยืดหยุ่น ยั่งยืน และครอบคลุม.

ไทยโพสต์ • ‘ส.อ.ท.’ คาดครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแต่ไม่

สมดุล กังวลเงินเฟ้อ-บาทอ่อน-ราคาพลังงานแพงกระทบต้นทุน 

ห่วงเอสเอ็มอีอ่วมสุด วอนรัฐเร่งหาแหล่งทุนเสริมสภาพคล่อง

ปักหมุดแรงส่งใหม่‘ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน’

ปั้นอนาคตไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

‘บิ๊กตู่’เป็นปลื้ม

ไทยติดชาร์ต!

หนุนท่องเที่ยว

15/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,462.65 6,740.64 -2,277.99
 6,157.45 5,407.65 +749.80
 32,826.38 33,890.22 -1,063.84
 21,263.99 18,671.95 +2,592.04

64,710.47
-3.45

1,533.37
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 36.11 36.84
ยูโร 36.05 37.16
ปอนดสเตอรลิง 42.41 44.00
เยน (100 เยน) 25.83 26.93
หยวนจีน 5.09 5.49
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,550 29,650
ทองรูปพรรณ 29,016 30,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ลงนามข้อตกลง • นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) หรือ IRPC และนายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาง              

กอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำากัด หรือ BIG บรรลุข้อตกลงร่วมลงนามในสัญญาการผลิตก๊าซไนโตรเจน

และออกซิเจน  ป้อนโรงกลั่น เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตน้ำามันสำาเร็จรูปเกรดยูโร 5 กำามะถันต่ำา และ

ลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการขนส่งและการผลิต รวมมูลค่าสัญญาเกือบสองพันล้านบาท คาด

ก่อสร้างแล้วเสร็จตุลาคมปี 2566.

และเร็ว แน่นอนว่าดอกเบี้ยที่

ปรับขึ้นย่อมกระทบต้นทุน โดย

เฉพาะเอสเอ็มอี ดังนั้นรัฐบาล

ต้องเร่งหาแหล่งเงินกู้ที่จะเสริม

สภาพคล่องให้เอสเอ็มอีอย่าง

เร่งด่วน” นายเกรียงไกรกล่าว.

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญ                                        

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก                                                 

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมน 

ตรีและ รมว.กลาโหม ชื่นชม

ผลการจัดอันดับด้านต่างๆ จาก

ทั่วโลกประจำาปี 2565 ที่มีประ                                

เทศไทยติดอันดับอย่างต่อเนื่อง                                    

และเป็นการติดอันดับในด้าน                                        

สำาคัญๆ ที่มีผลต่อการพิจารณา

เดินทางมาท่องเที่ยว มาทำางาน                                           

มาอยู่อาศัย ของนักท่องเท่ียว                                                                      

ท่ัวโลก รวมทั้งขอบคุณประชา 

ชนทุกคน ที่มีส่วนทำาให้ประเทศ 

ไทยมีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ ติด

อันดับโลก ทั้งนี้ จากการจัด

อันดับที่สุดด้านต่างๆ ประจำา                                                           

ปี 2565 ไทยติดอันดับอย่าง

มากมาย โดยเฉพาะด้านการ

ท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สาธารณสุข และด้านคุณภาพ

ชีวิต

“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่น

ในศักยภาพและทรัพยากรของ                              

ประเทศไทย ประกอบกับการ

กำาหนดนโยบายด้านการท่องเท่ียว                                

ของรัฐบาลที่กำาหนด ประเมิน

ตามสถานการณ์ โลก เพื่อให้

ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูง 

สุด รัฐบาลวางแนวทางดำาเนิน

นโยบายเพื่อฟื้นฟูและพัฒนา

เศรษฐกิจในทุกๆ ด้านอย่างต่อ

เนื่อง ผลการจัดอันดับเหล่าน้ีถือ

เป็นรางวัลเพ่ือให้คนไทยทุกคน

มีความเชื่อมั่นในประเทศ การ

ดำาเนินนโยบาย และศักยภาพ

ของคนไทยทุกคน” นายธนกร

กล่าว

อย่างไรก็ดี รัฐบาลพร้อม

เดินหน้าการทำางานอย่างต่อ

เนื่องเพื่อพัฒนาประเทศ ท้ังด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน สถานท่ีท่อง

เท่ียว กำาหนดแนวทางการท่อง

เท่ียวท่ีเป็นไปตามกระแส ความ

สนใจของนักท่องเท่ียว ท้ังน้ี เชื่อ

ม่ันว่าไทยจะติดอันดับโลกอย่าง

ต่อเน่ืองเพราะประเทศของเรา

ไม่ได้หยุดย้ังการพัฒนา.

ไทยโพสต์ • นักวิชาการการัน

ตีเศรษฐกิจไทยยังไม่เกิดวิกฤต

เหมือนศรีลังกา-สปป.ลาว ห่วงขึ้น 

ดอกเบ้ียนโยบายกระทบต้นทุนทาง   

การเงิน เพิ่มความเสี่ยงการคลัง

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรม 

การวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนม

ยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไม่

เกิดวิกฤตเหมือนศรีลังกา หรือ สปป.

ลาว อย่างน้อย 2-3 ปีข้างหน้า แต่

มีความเสี่ยงเรื่องฐานะการคลัง

เพิ่มขึ้น หากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย

ภายในประเทศจะทำาให้ภาระต้น 

ทุนการเงินเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน 

ทั้งในส่วนของหนี้ภาครัฐ หนี้ภาค

เอกชน หนี้ครัวเรือน

ทั้งนี้ วิกฤตเศรษฐกิจในศรี                                                  

ลังกา สปป.ลาว และประเทศอื่น                                                 

ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Mar-                                                      

kets) ขณะนี้อาจส่งผลต่อเงินทุน                                                      

ระยะสั้นเก็งกำาไรในตลาดการ

เงินไหลออกจากประเทศตลาด

เกิดใหม่บ้าง แต่ไม่ได้กระทบต่อ                                                  

เศรษฐกิจไทย กรณีของไทยกระทบ

ในระดับปานกลาง จากการปรับลด 

ลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รวม

ทั้งบาทอ่อน ซึ่งประเมินว่าใกล้ถึง

จุดต่ำาสุดแล้ว การปรับหรือไม่ปรับ

เพิ่มดอกเบี้ยภายในมีผลต่อการ

ไหลออกของเงินทุนเล็กน้อย และ

ไม่จำาเป็นต้องวิตกกังวลเกินเหตุ

“เศรษฐกิจไทยยังมีความ

เสี่ยงต่ำาแม้จะขาดดุลบัญชีเดิน

สะพัดต่อเนื่อง 2 ปีต่อเนื่อง เมื่อ

เริ่มเปิดประเทศ รายได้จากการ

ท่องเที่ยวของต่างชาติจะทำาให้

ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

ลดลงและน่าจะกลายมาเป็นบวก

ได้ในช่วงปลายปี ขณะที่ราคาน้ำา 

มันผ่านจุดสูงสุดไปแล้วจะทยอย

ปรับตัวลดลง การอ่อนค่าของเงิน

บาทจะสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อ

เพิ่มขึ้นบ้าง แต่การอ่อนค่าจาก

ระดับ 32-33 บาท/ดอลลาร์ มาสู่                                                  

ระดับ 36-37 บาท/ดอลลาร์ ทำาให้

รายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออก

เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ช่วยกระตุ้น

รายได้ กระตุ้นการจ้างงาน การ

บริโภคและการลงทุน” นายอนุสรณ์

ระบุ

นายอนุ สรณ์ ระบุ อี กว่ า                                           

หากคณะกรรมการนโยบายการ                                        

เงิน (กนง.) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

0.25% ในเดือน ส.ค.นี้ธนาคาร

พาณิชย์ก็จะปรับดอกเบี้ยตาม 

ทำาให้ภาระการผ่อนชำาระต่อเดือน                                                

ของลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 5-5.5% 

เป็นอย่างน้อย สัดส่วนหน้ีครัวเรือน

ต่อจีดีพีในปีนี้อยู่ที่ 86-88% ลด

ลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยจากจีดีพีที่

ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาจกลับมาเพิ่ม

ขึ้นทะลุระดับ 90% อีกครั้งหนึ่งใน

ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น.

แม้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม ซึ่ง

หมายความว่า การลงทุนของภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนยังคงต่ำากว่าระดับที่เหมาะสมทางสังคม

อีกทั้งความล้มเหลวของข้อมูล หมายความว่า หลายบริษัท

จะยังคงใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจแบบเดิม ซึ่งมีความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยไม่คำานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

จาก ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และความล้มเหลวในการร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และ

การลงทุนของภาครัฐในการวิจัยและพัฒนา เป็นสิ่งที่ขัดขวางการ

พัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับและการประยุกต์ใช้ในภาค

อุตสาหกรรมภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนการขาด

ทักษะที่จำาเป็นต่อการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากน้ี “ความล้มเหลวของรัฐบาลในการกำาหนดกฎหมาย

และระเบียบท่ีไม่จูงใจ” ต่อการใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น 

นโยบายการสนับสนุนส่วนต่างราคา เพื่อจูงใจให้เกิดการผลิตใน

ระดับสูงสุด แทนการสนับสนุนการผลิตท่ีมีความย่ังยืน ไม่เพียงเท่า

น้ีกฎหมายและระเบียบอื่นๆ อาทิ กฎหมายควบคุมการนำาพลาสติก

ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น เป็นส่ิงจำาเป็น

สำาหรับการบริหารจัดการกับปัญหาของเสียและมลพิษ

‘ธ

เกรียงไกร เธียรนุกุล
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัด

เชียงราย, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุพรรณบุรี,  

จังหวัดชลบุรี ในช่วงระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ถึงวัน

ที่ 20 สิงหาคม 2565 โดยคัดเลือกนักเตะเยาวชนไทยมากกว่า 

4,200 คน เข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้าย จำานวน 210 คน 

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแข้ง 46 คน

สุดท้าย ที่จะได้สิทธิ์เข้าแคมป์เก็บตัวและฝึกทักษะขั้นสูงกับ

ทีมผู้ฝึกสอนจาก STB (Sport Thai-Bavaria) ณ ศูนย์พัฒนา

ศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นอกจากนี้ยัง

มีโอกาสได้เป็นนักเตะรุ่นแรกที่ได้เข้าไปอยู่ในโครงการ Thai FA 

Youth Database ที่มีสิทธิ์คัดเลือกให้ติดทัพ “ช้างศึกจูเนียร์” 

ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีอีกด้วย.
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9กีฬา

ทีมนักหวด ‘ยู-12 ไทย’ วางเป้าที่ 1 อาเซียน 

เมืองทอง • ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศ

ไทยฯ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ยู-12) รายการ “ไอทีเอฟ เอเชีย 

ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น-2022” รอบคัดเลือกโซน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน วันที่ 18-22 ก.ค.2565 ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ล่าสุด ได้มีความ

พร้อมทุกด้านในการเปิดบ้านต้อนรับคณะนักกีฬาจากประเทศต่างๆ 

แล้ว นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า ในการเป็น

เจ้าภาพครั้งนี้ ได้กำาชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลให้การต้อนรับ

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆ ในอาเซียน เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะนักกีฬา ซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 ปี ถือว่าเล็กมาก ในส่วนทีมไทย

นั้น ได้รับรายงานจากนายพชรพล คำาสมาน ผู้ฝึกสอนทีมชาย และจ่า

สิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง ตอนนี้มีความพร้อมมากแล้ว 

การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ ทีมชาย 5 ทีม ได้แก่ 

กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และไทย ส่วนทีมหญิง 3 ทีม ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยจะคัดเอา 3 ทีมชายและ 3 ทีมหญิง

จากอาเซียน ไปร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเอเชียที่ประเทศคา

ซัคสถาน ช่วงปลายปีที่จะถึง “เนื่องจากทีมชายมี 5 ทีม เป้าหมายของ

ทีมชายไทยคือติด 1 ใน 3 ได้เป็นตัวแทนไปชิงแชมป์เอเชีย ส่วนทีม

หญิง อยากให้พยายามเป็นที่ 1 ของอาเซียนให้ได้ครับ

จัดลู่นานาชาติ ‘แทร็ก เอเชีย คัพ 2022’ ที่สุพรรณฯ

สุพรรณบุรี • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้

เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ “แทร็ก 

เอเชีย คัพ 2022” พร้อมทั้งรายการฉลองครบรอบ 62 ปี สมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ วันท่ี 26-30 สิงหาคม ท่ีเวลโลโดรม                                                            

สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสมาคม

กีฬาจักรยานฯ ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาติ หรือยูซี

ไอ ให้บรรจุลงปฏิทินการแข่งขันประจำาปีในระดับ Class 2 ซึ่งนับว่า

เป็นการเปิดศักราชใหม่ของการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในระดับ

เอเชีย เนื่องจากประเทศไทยเป็นเพียงชาติเดียวที่สามารถดำาเนินการ

จัดการแข่งขันได้ ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียยังไม่มีชาติใด

จัดแข่งขันได้เลย พลเอกเดชากล่าวว่า สำาหรับการแข่งขันจักรยาน

ประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2022” ในครั้งนี้ มีหลายชาติ

ในเอเชียให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำานวนมาก แต่สมาคมรับ

ได้จำานวนจำากัด เนื่องจากถ้ามีทีมเข้าร่วมมากเกินไปอาจจะดูแลไม่ทั่ว

ถึง ล่าสุด มีชาติที่ยืนยันและตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันมาเรียบร้อย

แล้ว ประกอบด้วย เกาหลีใต้ จะส่งทีมชาติมาร่วมแข่งขัน 1 ทีม และ

ทีมสโมสร 2 ทีม พร้อมทั้งทีมชาติมาเลเซีย, ทีมชาติไต้หวัน, ทีมชาติ

สิงคโปร์, ทีมชาติอิหร่าน และทีมชาติคาซัคสถาน ชาติละ 1 ทีม ใน

ส่วนของทีมไทยจะมี 2 ทีม ได้แก่ ทีมชาติไทย และทีมไทยแลนด์ 

ออลสตาร์ ซึ่งคัดเลือกนักกีฬาฝีมือดีจากศูนย์ฝึกและสโมสรต่างๆ ที่

ทำาผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประ

เทศไทยฯ สนามที่ 1 และ 2 มาร่วมทีม ยังไม่รวม ทีมชาติญี่ปุ่น, ทีม

ชาติอินโดนีเซีย และทีมชาติฟิลิปปินส์ ที่อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก

สมาคมกีฬาจักรยานของทั้ง 3 ชาติ ซึ่งหากมาครบทุกทีมก็จะมีทั้งหมด 

13 ทีม จาก 10 ชาติ ร่วมชิงชัย

จัดไทยแลนด์เกมส์ โชว์ 2022 ที่ศูนย์สิริกิติ์

กรุงเทพฯ • สุดยอดมหกรรมงานเกมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ “Thailand Game Show 2022”  ที่กำาลังจะจัดขึ้นในเดือน

ตุลาคมที่จะถึงนี้ และในปีนี้มาในคอนเซ็ปต์  “Come Back” กลับมา

พร้อมความยิ่งใหญ่ สมทุกการรอคอย ที่รวบรวมความสนุก ครบทุก

ความต้องการ พร้อมความมันส์แบบขั้นกว่า ในสถานที่ใหญ่กว่าเดิม 

ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ วันที่ 21-23 ต.ค.นี้ เหล่าคอเกมที่ตั้งตารอการกลับ

มาของงาน ในรูปแบบออฟไลน์ เตรียมตัวพบความยิ่งใหญ่ อัดแน่นไป

ด้วยการรวมตัวของค่ายเกมชั้นนำาท้าตบเท้า ร่วมเข้าจองบูธอย่างคับคั่ง

บนสถานที่จัดงานที่ใหญ่กว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สตรีมมิงระดับ

โลก Twitch ที่มาพร้อมกิจกรรมอัดแน่น หรือค่ายเกมทั้งไทยและต่าง

ประเทศ ที่พร้อมมาปล่อยของในงาน ให้คอเกมได้สัมผัสและทดลอง

เล่นก่อนใครอย่าง Bandai Namco,  Tencent, Mihoyo, Riot Games, 

Beyond Godlike, SDGs Game Fest  และ Kocca ค่ายเกมจาก

ประเทศเกาหลี ก็พร้อมเสิร์ฟเกมสนุกๆ ให้กับคอเกมคนไทยและค่าย

เกม NFT ยักษ์ใหญ่ที่เข้าร่วมแจมในงานครั้งนี้อย่าง GuildFi, Terosoft 

และ Tales of Xtania นอกจากเกมใหม่แกะกล่องที่ทุกคนจะได้เจอจาก

ค่ายเกมต่างๆ แล้ว และที่ขาดไม่ได้เลยสำาหรับ เกมมิงเกียร์ และ สินค้า

ไอทีต่างๆ ที่อยู่คู่กับงาน Thailand Game Show มาทุกปี  ปีนี้ก็ไม่น้อย 

หน้า จัดหนัก จัดเต็มด้วยโปรโมชั่นที่คุณอาจจะไม่ได้ที่ไหนมาก่อน.

อเมริกา • “วราวุฒิ แสงศรีเรือง” รวมพลังกับ “ลลิตา ยืนนาน” 

คว้าเหรียญทอง ยูยิตสู ประเภทโชว์ศิลปะการป้องกันตัวคู่ผสม 

เป็นเหรียญทองที่ 2 ของทัพนักกีฬาไทย ในศึก “เวิลด์เกมส์ 

2022” ที่เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ส่วนมวยไทยเข้าชิงเหรียญทอง 3 รุ่น     

นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองได้อย่างต่อเนื่องในการแข่งขัน

มหกรรมกีฬา “เวิลด์เกมส์ 2022” ที่เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐ

แอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติได้ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา

และสนับสนุนการถ่ายทอดสด การทำาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

กระแสผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมแข่งขัน

ใน “เวิลด์เกมส์ 2022” จำานวน 9 ชนิดกีฬา สถานีโทรทัศน์เพื่อ

การท่องเที่ยวและกีฬาช่อง T Sports 7 ถ่ายทอดสดตลอดการ

แข่งขัน

การแข่งขันยูยิตสู ที่บิลล์ แบทเทิล โคลีเซียม วราวุฒิ 

แสงศรีเรือง จับคู่กับลลิตา ยืนนาน ลงชิงชัยประเภทโชว์ศิลปะ

การป้องกันตัวคู่ผสม (Mixed Duo) ซึ่งมีนักกีฬาจาก 6 ชาติแย่ง

เหรียญทอง โดยทีมไทยลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มบี นัด

แรกชนะจีโนเววา โดเบร กับยอนุต คอสติน โดเบร จากโรมาเนีย 

70-66 และนัดที่ 2 เอาชนะชาร์ลิส เจสซี ฟาน กราเวนสเตน กับ

เอียน โลเดนส์ จากเบลเยียม 72-69.5 คะแนน ผ่านเข้ารอบรอง

ชนะเลิศเป็นที่ 1 ของกลุ่ม โดยคู่จากเบลเยียมเข้ารอบตามมาเป็น

ที่ 2

รอบรองชนะเลิศ วราวุฒิกับลลิตา เอาชนะจูเลีย พาส

คีวิสซ์ กับโจฮานเนส ตอร์เบส์ลิส คู่จากเยอรมนี 72.5-68.5 

คะแนน ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับชาร์ลิส เจสซี ฟาน กรา             

เวนสเตน กับเอียน โลเดนส์ จากเบลเยียมอีกครั้ง ซึ่งคู่หนุ่ม

สาวไทยก็ย้ำาแค้นได้สำาเร็จด้วยการโชว์ลีลาที่เหนือกว่า เอาชนะ

ได้อย่างหวุดหวิดด้วยสกอร์ 75-74.5 คะแนน คว้าเหรียญทอง

เชียงราย • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ได้มีพิธีเปิด

โครงการ “Toyota Junior Football Clinic 2022” สนามคัด

เลือกที่ 3 จังหวัดเชียงราย ณ สนามลีโอเชียงรายสเตเดียม                                                       

โดยได้รับเกียรติจากนายกนก ศรีวิชัยนันท์  ปลัดจังหวัด

เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คุณ

มิตติ ติยะไพรัช, คุณปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช ประธานสโมสรลีโอ

เชียงรายยูไนเต็ด, คุณชิตวัน ชินอนุวัฒน์ ผู้อำานวยการสโมสรลี

โอเชียงรายยูไนเต็ด รวมถึงตัวแทนนักกีฬา ศิวกรณ์ เตียตระกูล 

และมาร์ โค บัลลินี ร่วมให้กำาลังใจน้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการ

การคัดเลือกสนามที่ 3 จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ได้รับ

ความสนใจ น้องๆ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมการ

คัดเลือกกว่า 700 คน จนทำาให้การเฟ้นหาเยาวชนฝีเท้าดีเพื่อ

เป็นตัวแทนโซนภาคเหนือจำานวน 30 คน เป็นไปด้วยความเข้ม

ข้น โดยทาง “โตโยต้า” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “Toyota 

Junior Football Clinic 2022” ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรง

บันดาลใจให้กับน้องๆ เยาวชนและพัฒนาฝีเท้าให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ทัพ “ช้างศึกจูเนียร์” ทีมชาติไทย 

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในอนาคต

สำาหรับโครงการฟุตบอลคลินิก “Toyota Junior Football 

Clinic 2022” สนามคัดเลือกที่ 4 จะมีขึ้น ณ สนามทะเลหลวง 

จังหวัดสุโขทัย ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 สามารถ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Toyota Spirit of 

Football

ทั้งนี้ โครงการ “Toyota Junior Football Clinic 2022” 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับประสบการณ์จาก

การฝึกอบรมอย่างเข้มข้น โดยเปิดจัดขึ้นทั้งหมด 7 สนาม 7 

นิวพอร์ต • เลย์ตัน ฮิววิตต์ แชมป์แกรนด์สแลมสองรายการ และ

อดีตนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกชาวออสเตรเลียน ได้รับการ

เสนอชื่อเข้าทำาเนียบเกียรติยศของวงการเทนนิสนานาชาติ หรือ

อินเตอร์เนชั่นแนล เทนนิส ฮอล  ออฟ เฟม เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่

ผ่านมา โดยงานเฉลิมฉลองนั้นถูกเลื่อนมาจากปี 2021 เนื่องจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19

เลย์ตัน ฮิววิตต์  อดีตนักเทนนิส

หมายเลขหนึ่งของโลกจากออสเตรเลีย 

สามารถคว้าแชมป์รายการระดับแกรนด์ 

สแลมไปครองสองรายการในศึกยูเอส 

โอเพ่น 2001 และวิมเบิลดัน 2002 จาก

ชัยชนะในรายการระดับเอทีพีทัวร์ทั้งหมด 

30 รายการของเขา 

นอกจากนั้น นักเทนนิสระดับ

ตำานานจากแดนจิงโจ้ยังพาทีมออสเตรเลีย

คว้าแชมป์เทนนิสประเภททีม เดวิสคัพ ได้

อีกสองสมัยในปี 1999 และ 2003

เมื่อปีที่ผ่านมา ยอดนักเทนนิสซึ่ง

ปัจจุบันอายุ 41 ปีจากแอดิเลด ประเทศ

ออสเตรเลีย ไม่สามารถเดินทางมาร่วม

งานฉลองการเข้าสูทำาเนียบเกียรติยศ 

ฮอล ออฟ เฟมได้ ทำาให้งานต้องเลื่อน

ออกมาอีก 1 ปี และมาจัดขึ้นหลังจบรอบ

รองชนะเลิศรายการเอทีพี ฮอล ออฟ 

เฟม

“ผมคิดว่าผมต้องการเวลาพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปีเพื่อ

สามารถคิดคำาพูดที่เหมาะสมออกมาได้”  ฮิววิตต์กล่าว “รางวัลนี้นับ

เป็นเกียรติยศที่เหลือเชื่อสำาหรับผม และนั่นยิ่งวิเศษขึ้นไปอีกเมื่อมี

ครอบครัวและบรรดาเพื่อนๆ ของผมมาร่วมอยู่ในงานนี้ที่นี่ด้วย”

พิธีบรรจุชื่อของยอดนักเทนนิสจากออสเตรเลียเข้าสู่ทำาเนียบ

เกียรติยศเทนนิสนานาชาติจัดขึ้นบนคอร์ตซึ่ง เลย์ตัน ฮิววิตต์ 

สามารถคว้าแชมป์เทนนิสเอทีพีรายการแรกในชีวิตมาครองสำาเร็จ

ตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นเมื่อปี 1998

ตลอดอาชีพของฮิววิตต์นั้น เขาสามารถจบปีด้วยการครอง

ตำาแหน่งนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของ

โลกได้สองครั้งในปี 2001 และ 2002 

จากการเล่นที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์พลุ่ง

พล่านพร้อมด้วยสปีดความเร็วและ

ทักษะการสร้างช็อต ทำาให้เขาเป็นหนึ่ง

ในนักเทนนิสที่อันตรายในทุกพื้นผิวของ

สนาม ซึ่งช็อตที่ยอดเยี่ยมของเขามักจะ

ตามด้วยเสียงตะโกน “คัมออน” 

ฮิววิตต์ปิดฉากอาชีพในการเล่น

ประเภทเดี่ยวในรายการระดับเอทีพี

ด้วยสถิติชนะ 616 แมตช์ และแพ้ไป

เพียง 262 แมตช์

นักเทนนิสระดับไอคอนชาว 

ออสเตรเลียนคว้าแชมป์เอทีพีในบ้าน

เกิดที่แอดิเลดครั้งแรกเมื่อปี 1998 

และครั้งหลังสุดเมื่อปี 2014 ในรา

ยการฮอล ออฟ เฟม โอเพ่น โดย

เอาชนะ อิโว คาร์ โลวิช ในแมตช์ชิง

“ผมรู้สึกว่าผมโชคดีท่ีสามารถเล่นได้ข้ามเจเนอเรช่ัน” ฮิววิตต์

กล่าว “การได้มีโอกาสได้เล่นกับฮีโร่ของผมอย่าง อังเดร อากัซซี 

และพัต แซมพราส และเช่นเดียวกับการมีโอกาสได้เล่นกับตำานาน

อย่าง ราฟาเอล นาดาล, โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ และโนวัก ยอโควิช”.

เหรียญที่ 2 ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึก “เวิลด์เกมส์ 2022” และยัง

คว้าตำาแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยมประจำาวัน Athletes of the Day อีก

ด้วย โดยทั้งคู่จะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

คนละ 1,000,000 บาท

สรุปผลงานของทีมยูยิตสูไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยม ทำาได้ 2 

เหรียญทอง (กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน ประเภทไฟท์ติ้ง รุ่น 48 กก.หญิง, 

วราวุฒิ แสงศรีเรือง-ลลิตา ยืนนาน ประเภทโชว์ศิลปะการป้องกัน

ตัวคู่ผสม) และ 2 เหรียญเงิน (กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน ประเภทเน

วาซ่า รุ่น 48  กก.หญิง, อรภา เสนาธรรม ประเภทไฟท์ติ้ง รุ่น 63 

กก.หญิง)

ส่วนการแข่งขันมวยไทย ที่เบาท์เวลล์ ออดิทอเรียม รอบรอง

ชนะเลิศ มีนักชกไทยเข้ามาถึงรอบตัดเชือก 4 รุ่น ถ้าเข้าถึงรอบ

ชิงชนะเลิศได้จะการันตีเหรียญเงินทันที แต่ถ้าแพ้จะไปชิงเหรียญ

ทองแดง ผลปรากฏว่านักชกไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เข้าไป

ลุ้นเหรียญทอง 3 รุ่น  โดยรุ่น 63.5 กก.ชาย วีระศักดิ์ ทาระขจัด 

หรือซุปเปอร์บอล ทีเด็ด 99 เอาชนะ นูเรดีน ซามีร์ (ยูเออี) 29-

28 คะแนน เข้าชิงชนะเลิศกับ อิกอร์ ลิวเชนโก้ (ยูเครน), รุ่น 67 

กก. ชาย อนึ่ง คัฒมารศรี หรือกัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี่ ชนะ

นอร์เบิร์ท สเปธ (ฮังการี) 30-27 คะแนน เข้าชิงชนะเลิศกับฮามซา 

ราชิด (โมร็อกโก) และรุ่น 71 กก. ชาย ธเนศ นิตุธร หรือธนัญชัย 

ศิษย์สองพี่น้อง ชนะผ่านอับเดลลาลี ซาฮิดี (โมร็อกโก) เข้าไปชิงชนะ

เลิศกับโอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก้ (ยูเครน) ส่วน รุ่น 63.5 กก. หญิง 

เจนจิรา หว้านเครือ หรือฟ้าสีทอง ศิษย์ซ้ออึ่ง แพ้ นอรา คอร์นอล 

(ฝรั่งเศส) 28-29 คะแนน ต้องไปชิงเหรียญทองแดง กับเอริน เคลย์

ตัน (สหรัฐอเมริกา).

อเมริกา • สร้างความฮือฮาอีกแล้วสำาหรับทัพ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ที่ ไปปรากฏบน

ป้ายบิลบอร์ด LED ย่านชื่อดังระดับโลกอย่าง “ไทม์สแควร์” กลางมหานครนิวยอร์กของ

สหรัฐอเมริกา

โดยบนป้ายได้ โชว์คำาว่า “Changsuek” หรือ “ช้างศึก” พร้อมโลโก้ของทัพฟุตบอล

ทีมชาติไทย และระบุข้อความ We are Changsuek

โดยมีภาพนักเตะ ทั้ง ชนาธิป สรงกระสินธ์, ทริสตอง โด, สารัช อยู่เย็น, ฉัตร

ชัย บุตรพรม, ธีราทร บุญมาทัน, พิธิวัต สุขจิตธรรมกุล, มานูเอล ทอม เบียห์ร, ธีรศิลป์ 

แดงดา, ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม, วีระ

เทพ ป้อมพันธุ์, ฟิลิป โรลเลอร์, กฤษดา กาแมน, สุภโชค 

สาระชาติ และศุภชัย ใจเด็ด ซึ่งการโปรโมตนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ทีมชาติไทย. 

ฮือฮา‘ช้างศึก’ดังไกลถึง‘นิวยอร์ก’

ฮิววิตต์เข้าทำาเนียบเกียรติยศเทนนิสนานาชาติ

เลย์ตัน ฮิววิตต์ ยอดนักเทนนิสจากออสเตรเลีย 

กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสที่เขาได้รับการ

บรรจุเข้าทำาเนียบเกียรติยศเทนนิสนานาชาติ 

หรืออินเตอร์เนชั่นแนล เทนนิส ฮอล ออฟ เฟม 

ในนิวพอร์ต โรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา

สิงคโปร์ • “บาส-ปอป้อ” คว้าแชมป์ที่ 14 ให้กับตัวเอง และ

แชมป์ที่ 2 ของปีนี้ ได้สำาเร็จ หลังจากคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 

500 รายการ “สิงคโปร์ โอเพ่น 2022” ด้วยการเอาชนะคู่ของจีน

ไป 2-0 เซต

การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 500 รายการ 

“สิงคโปร์ โอเพ่น” ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 

กรกฎาคม 2565 เป็นรอบชิงชนะเลิศ

โดยประเภทคู่ผสมเต็ง 1 ของรายการ “บาส” เดชาพล 

พัววรานุเคราะห์-“ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย เจ้าของแชมป์

รายการนี้เมื่อปี 2019 จะเข้าไปลุ้นแชมป์ที่ 14 ให้ตัวเอง และ

แชมป์ที่ 2 ของปีนี้ โดยเข้าชิงกับหวัง ยี่ลู่ กับหวง ตงปิง คู่มือ 4 

ของโลกจากประเทศจีน โดยสถิติของ “บาส-ปอป้อ” กับหวัง ยี่ลู่ 

กับหวง ตงปิง เคยพบกันมาแล้ว 15 ครั้ง เป็นคู่ผสมของไทย ชนะ 

7 ครั้ง และแพ้ให้คู่ของจีน 8 ครั้ง ล่าสุดรายการมาเลเซีย โอเพ่น 

2022 เมือเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา คู่ของไทยเอาชนะได้ 2-1 เกม

ผลการแข่งขัน “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“ปอป้อ” 

ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย วันนี้ตีได้แน่นอนทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมทั้งไม่

ค่อยพลาดเสียแต้มเอง ผิดกับคู่ของจีน ที่วันนี้ ไม่ค่อยลงตัว พลาดเอง

บ่อยมาก บาส-ปอป้อจึงเป็นฝ่ายชนะไปสบายๆ 2-0 เซต 21-12, 21-

17 ทำาให้บาส-ปอป้อ คว้าแชมป์ที่ 2 ของปีนี้ (รายการแรกเยอรมัน 

โอเพ่น) และเป็นแชมป์ที่ 14 ของทั้งคู่ นอกจากนี้ ยังทำาให้สถิติเจอกัน

ของทั้งคู่ ชนะเท่ากันที่ 8-8 ครั้งแล้ว

สำาหรับรายการต่อไป “บาส-ปอป้อ” จะเข้าร่วมการแข่งขัน

แบดมินตันชิงแชมป์โลก “เวิลด์แชมเปี้ยนชิพส์ 2022” ระหว่างวันที่ 

21-28 สิงหาคมนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่น

สรุป 14 แชมป์ของ “บาส-ปอป้อ”

ปี 2017 - สวิส โอเพ่น

ปี 2019 - มาเก๊า โอเพ่น, โคเรีย โอเพ่น, สิงคโปร์ โอเพ่น

ปี 2021 - โยเน็กซ์ ไทยแลนด์ โอเพ่น, โตโยต้า ไทยแลนด์ 

โอเพ่น, เวิลด์ทัวร์ไฟนอลส์ 2020, ฮายโล โอเพ่น, อินโดนีเซีย 

มาสเตอร์ส, อินโดนีเซีย โอเพ่น, เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2021, เวิลด์

แชมเปี้ยนชิพส์ 2021

ปี 2022 - เยอรมัน โอเพ่น, สิงคโปร์ โอเพ่น.

‘บาส-ปอป้อ’ซิวแชมป์ที่14แล้ว

ชนะจีนคว้าชัย‘สิงคโปร์ โอเพ่น’

‘โตโยต้า’ไปเชียงรายเฟ้นเด็กเข้า‘ช้างศึกจูเนียร์’

ศิวกรณ์ เตียตระกูล นักเตะดังจากเชียงราย ยูไนเต็ด ร่วม

กิจกรรม “Toyota Junior Football Clinic 2022” สนามคัด

เลือกที่ 3 ณ สนามลีโอเชียงรายสเตเดียม จ.เชียงราย.

Credit Badminton Photo

‘ยูยิตสู’คว้าทองที่2‘เวิลด์เกมส์2022’ 

‘ซุปเปอร์บอล-กัปปิตัน’เข้าชิงมวยไทย

ทองที่ 2 • วราวุฒิ แสงศรีเรือง กับลลิตา ยืนนาน ร่วมกัน 

คว้าเหรียญทอง ยูยิตสู ประเภทโชว์ศิลปะการป้องกันตัวคู่ผสม 

ศึก “เวิลด์เกมส์ 2022” ที่เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา 

สหรัฐอเมริกา นับเป็นเหรียญทองที่ 2 ของทัพนักกีฬาไทย. 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

อนุรักษ์สวยงามถูก

ต้องตามแบบแผน 

ปัจจุบันต่อยอดจาก

ความเป็นไทย ลด

ทอนรูปทรงหรือ

ขยายลายไทยต่างๆ 

สร้างเรื่องราวใหม่ 

ใส่เส้นสาย รวมถึง

นำาความหมายของ

ลายมงคลมานำา

เสนอ ออกแบบเครื่องประดับ เพราะคนยุคใหม่ต้องการเพิ่มคุณค่า

ทางใจ รวมถึงปรับใช้สีที่ทันสมัยให้ความรู้สึกงานคราฟต์

“คนเมืองต้องการงานคราฟต์ที่ใช้ได้จริง มีความแข็งแรง

‘ตรีนุช’ยังไม่มีชื่อในใจ‘ปลัดศธ.’คนใหม่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อ

ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการ

ในเดือนตุลาคม 2565 ว่า ขณะนี้

ตำาแหน่งผู้บริหารระดับ 11 ของ ศธ.ที่

จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม

นี้มีนายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) 1 ตำาแหน่ง ซึ่งตนอยู่

ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะ

สม โดยจะดูคุณสมบัติอย่างรอบด้าน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุราชการและ

ความสามารถที่จะต้องสานต่องานต่างๆ 

เชื่อมโยงกับทุกองค์กรหลักใน ศธ.ได้ โดย

ตนต้องการทำางานและพร้อมขับเคลื่อน

นโยบายการศึกษาที่สำาคัญไปพร้อมกับ

ตน ทั้งนี้ตนขอยืนยันไม่มีใครในใจอย่าง

แน่นอน อย่างไรก็ตามตนคิดว่าการเสนอ

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ให้ที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

ไม่ล่าช้า แม้กระทรวงอื่นๆ ที่มีผู้บริหาร

ระดับสูงเกษียณอายุราชการในเดือน

ตุลาคมนี้เช่นกัน ได้ดำาเนินการเสนอราย

ชื่อให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาไปแล้ว ซึ่ง

ตนมองว่ายังพอมีเวลาในการตัดสินใจ 

และคาดว่าจะสรุปรายชื่อผู้บริหารระดับ 

11 ทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการได้

ภายใน 1-2 เดือนนี้แน่นอน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการแต่ง

ศึกษาธิการ • ลุ้นเก้าอี้ซี 11 ศธ. “ตรีนุช” คาดชง ครม.พิจารณาภายใน 1-2 เดือน 

ลั่นยังไม่มีชื่อใครในใจ ยังพอมีเวลาคิด ไม่ช้าแน่ ส่วน 3 บิ๊กอาวุโส ศธ. “อรรถพล-

อัมพร-สุเทพ” อยู่ในข่ายนั่งเป็นปลัด ศธ.แทน “สุภัทร จำาปาทอง”

มีมติแต่งตั้งนางสาวสมปรารถนา วิกรัย

เจิดเจริญ อดีตนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำารงตำาแหน่งที่

ปรึกษา รมว.ศธ. แทนนายสุทธิชัย จรูญ

เนตร ที่ประกาศลาออกจากตำาแหน่งดัง

กล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 นั้น ขณะ

นี้ตนยังไม่ได้มอบหมายให้ดูงานด้านใด 

แต่ในสัปดาห์หน้าจะประชุมร่วมกับที่

ปรึกษา รมว.ศธ.คนใหม่ เพื่อวางแผนขับ

เคลื่อนนโยบายการศึกษาให้ไปในทิศทาง

เดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับข้า                                                     

ราชการระดับซี 11 ของ ศธ.ที่อยู่ในระดับ                                                          

อาวุโส และอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา

ขึ้นเป็นปลัด ศธ.แทนนายสุภัทร จำาปา

ทอง ได้แก่ นายอรรถพล สังขวาสี เลขา 

ธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นายสุเทพ 

แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา และนายอัมพร พินะสา เลขา 

ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

คงทน ไม่เหมือนใคร รวมถึงสอดคล้องกับไลฟ์

สไตล์ ส่วนคอนเทนต์ก็เป็นเรื่องสำาคัญในการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับสินค้าดีไซน์ของไทย” พิรุณบอก

ด้าน นงนุช บำารุงกุล จากแบรนด์ Salete 

(สะเลเต) กล่าวว่า งานคราฟต์นอกจากมีดีไซน์ ยัง

ต้องมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า งานคราฟต์

ต้องเหมาะกับการใช้งานคนรุ่นใหม่ ซึ่งคำานึงถึงสิ่ง

แวดล้อม ใส่ใจระบบนิเวศและการบริโภคที่ยั่งยืน 

อีกทั้งความสะดวกสบายในการใช้งาน ปัจจุบัน          

งานคราฟต์ในไทยเติบโตมาก

“คนรุ่นใหม่ให้ความสำาคัญและสนับสนุน

แบรนด์ชุมชน การพัฒนาสินค้าต้องมีส่วนช่วยรักษ์

โลก เช่น ใช้น้ำาน้อย ใช้สีธรรมชาติ เป็นเทรนด์ทั่ว

โลก รวมถึงการเติบโตไปด้วยกัน ทำาให้งานคราฟต์

อยู่ในไลฟ์สไตล์ ไม่ใช่อยู่ในพิพิธภัณฑ์” นงนุชกล่าว 

สนใจไปเที่ยวงาน “SACIT Craft 

Fair” ได้ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ณ 

ศูนย์การค้า The Mall บางแค, บางกะปิ, ท่าพระ

และโคราช มีโปรโมชั่นมากมาย อาทิ “กล่องสุ่ม

วัดดวง” เมื่อซื้อสินค้าภายในงานตั้งแต่ 3,000 

บาทขึ้นไป รับ 1 

สิทธิ์เปิดกล่องสุ่ม

ลุ้นรับรางวัลพิเศษ, 

“บินฟรี กับ SACIT 

SHOP” เมื่อซื้อผลิต 

ภัณฑ์จาก SACIT 

SHOP มูลค่า 5,000 

บาทขึ้นไป ลุ้นรางวัล

ตั๋วเครื่องบินบิน

ฟรีภายในประเทศ 

รางวัลละ 2 ที่

นั่ง และ “Meet & 

Craft” ผู้ที่มียอดซื้อ 

ตั้งแต่ 500 บาทขึ้น

ไป สามารถกระทบ

ไหล่ดารา ถ่ายภาพ

คู่ดาราคนโปรด วัน

ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีโชว์พิเศษจากศิลปินนักร้อง และการพูดคุย

ประสาคราฟต์กับคนดัง, มีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยจาก TOP 

10 มิสแกรนด์ไทย น่าชม.

‘เอนก’เจรจารมต.ญี่ปุ่น2กระทรวงขอแรงหนุนไทยผลิตคน

กรุงเทพฯ • “เอนก” เจรจากับ รมว.

ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ขยายความร่วม

มือ 3 เรื่องสำาคัญ เทคโนโลยีอวกาศ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และซินโครตรอน 

ขณะที่ รมว.กระทรวงเศรษฐกิจฯ หรือ

เมติ ยันพร้อมสนับสนุนโครงการผลิต

วิศวกรนักปฏิบัติ หรือโคเซ็น ให้ไทย

ป้อนอีอีซี

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                    

(รมว.อว.) กล่าวภายหลังการเข้าพบ

และประชุมหารือกับนายชินสุเกะ ซุ

เอมัทสุ รมว.ศึกษาธิการ วัฒนธรรม 

กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(MEXT) อย่างเป็นทางการ โดยมี

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว 

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด 

อว.เข้าร่วม ว่า อว.ได้ร่วมมือกับกระ

ทรวงศึกษาธิการฯ ของญี่ปุ่น ดำาเนิน

โครงการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ หรือ

โคเซ็น ซึ่งตนได้เดินทางมาติดตาม

และหารือรายละเอียด โดยเฉพาะ

การพัฒนาสถาบันไทย-โคเซ็นให้มี

มาตรฐานเท่ากับในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง

จะเป็นการพัฒนากำาลังคนคุณภาพ

สู งของไทยสำ าหรับสนับสนุนภาค

อุตสาหกรรมของประเทศ โดย รมว.

ศึกษาธิการฯ ของญี่ปุ่นได้ย้ำาว่า ญี่ปุ่น

ยินดีให้การสนับสนุนสถาบันไทย-โค

เซ็นอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นโครงการที่

นายกรัฐมนตรีของไทยและญี่ปุ่นได้

เห็นชอบร่วมกันให้เป็นโครงการสำาคัญ

นายเอนกกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้ยังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

สำาคัญของประเทศไทยอีก 3 เรื่อง คือ 

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เป็นจุด

แข็งของประเทศไทย ด้านเทคโนโลยี

อวกาศ ซึ่งไทยกำาลังจะส่งยานอวกาศ

ไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายใน 5-6 ปี

ข้างหน้า และด้านการสร้างเครื่องซิน 

โครตรอนแห่งที่ 2 ในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอีอีซี ซึ่งญี่ปุ่นมีความก้าวหน้า

ในเรื่องนี้มาก และ รมว.ศึกษาธิการฯ 

ของญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนอย่าง

เต็มที่ ทั้งนี้ ผู้อำานวยการภาคพื้นเอเชีย

ขององค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) สำานักงาน 

ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าหารือและแจ้ง

ว่าไจก้ากำาลังศึกษารายละเอียดใน

การสนับสนุนการสร้างเครื่องซินโคร

ตรอนเครื่องที่ 2 ของประเทศไทย 

ซึ่งดำาเนินการในช่วงเวลาเดียวกับที่

ประเทศญี่ปุ่นกำาลังจัดสร้างเครื่องซิน

โครตรอนแห่งใหม่ที่มีคุณสมบัติใกล้

เคียงกันด้วย

นอกจากนี้ นายเอนกยังได้เข้า

ประชุมกับนายโคอิชิ ฮาจิอูดะ รมว.

การเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม 

(หรือกระทรวงเมติ) อย่างเป็นทางการ 

โดยมีเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

โตเกียว นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด 

อว. และผู้บริหารระดับสูงของทั้งสอง

ประเทศเข้าร่วม ว่า ก่อนหน้านี้ตน

กับ รมว.ฮาจิอูดะ ได้เคยพบปะและ

ร่วมหารือกันที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือน

มกราคมที่ผ่านมา การมาประชุมครั้ง

นี้ เป็นการหารืออย่างเป็นทางการ

เพื่ อสานต่อความร่วมมือระหว่าง 

อว.และกระทรวงการเศรษฐกิจฯ ซึ่ง

ได้ทำางานร่วมกันเป็นอย่างดี โดยตน                                  

ได้ย้ำาบทบาทของ อว.ในการผลิต

บุคลากรความสามารถสูงเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมใหม่ โดยเฉพาะในด้าน

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG รวม

ทั้งเตรียมบุคลากรสำาหรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอีอีซี

ด้าน นพ.สิริฤกษ์ ปลัด อว. กล่าว

ว่า บรรยากาศการหารือเป็นไปอย่าง

ดีมาก เหมือนเป็นการพบของมิตรเก่า

ที่คุ้นเคยกันมานาน ซึ่งรัฐมนตรีทั้ง

สองท่านต่างรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่าง

ดี นอกจากนี้ รมว.ฮาจิอูดะยังได้ย้ำา

ว่าญี่ปุ่นยินดีสนับสนุนโครงการผลิต

วิศวกรนักปฏิบัติ หรือโคเซ็น ตาม

นโยบายของนายกรัฐมนตรีของทั้งสอง

ประเทศด้วย. 

เผยจะชงให้ครม.พิจารณาทันแน่/‘อรรถพล-อัมพร-สุเทพ’3บิ๊กอาวุโสอยู่ในข่ายแทน‘สุภัทร’

านคราฟต์ของไทยขึ้นชื่อ เมื่อเหล่าดี ไซเนอร์และนักคิด

รุ่นใหม่จับมรดกภูมิปัญญามาเพิ่มคุณค่าและความร่วมสมัย

เข้าไป ทำาให้เกิดชิ้นงานคราฟต์สวยงามน่ามอง อยากชวน

ไปชมงานคราฟต์ไทยที่ “SACIT Craft Fair” ปีนี้ชูแนวคิด “Layers 

of Life” สะท้อนเสน่ห์งานคราฟต์ที่มีกรรมวิธีการผลิตที่หลากหลาย 

และกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างมีชั้นเชิง เหมือนไลฟ์สไตล์

ของคนยุคใหม่ที่มีสีสัน ซึ่งรวบรวมร้านค้าจำาหน่ายผลิตภัณฑ์งาน 

คราฟต์ร่วมสมัยกว่า 45 ร้าน ให้ชมและจับจอง ทั้งเครื่องแต่งกาย 

เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องปั้นดินเผา ของตกแต่ง

บ้าน เซรามิก งานจักสาน งานโลหะ งานผ้า งานกระดาษ งานไม้ 

งานจะจัด 4 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ได้แก่ The Mall บางแค วันที่ 14-

20 ก.ค., The Mall บางกะปิ วันที่ 4-10 ส.ค., The Mall ท่าพระ วัน

ที่ 18-24 ส.ค. และ The Mall โคราช วันที่ 25-31 ส.ค.

นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำานวยการสถาบัน

ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT กล่าว

ว่า SACIT มีบทบาทในการสืบสาน สร้างสรรค์และส่งเสริมงาน

หัตถกรรมไทย ทั้งงานอนุรักษ์แบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ให้เป็นที่

รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำาหนดจัดงาน “SACIT Craft 

Fair” ประจำาปี 2565 เปิดโอกาสให้ครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ ทายาทช่างฯ 

และสมาชิกผู้ผลิตงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าได้นำาผลงานคราฟต์

ร่วมสมัยมาจัดจำาหน่าย 

และเผยแพร่สินค้าให้

เป็นที่รู้จัก ทั้งยังเป็น

พื้นที่พบปะกลุ่มผู้ซื้อ

ที่ชื่นชอบงานคราฟต์

ได้จับจ่ายใช้สอยโดย

ไม่ต้องเดินทางไกล

ไปถึงแหล่งผลิตในต่างจังหวัด ทั้งยังสามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้นัก

ออกแบบได้แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ เพื่อต่อยอดทางความคิดในการ

ประกอบอาชีพ งานจะมีหลายมิติ ทั้งวันวาน วันนี้ และอนาคต

“งานคราฟต์ของคนเมืองเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งของตั้งโชว์

เป็นของใช้งาน คนรุ่นใหม่มีความกล้าคิดกล้าทำาสิ่งใหม่ๆ สอดคล้อง

กับงานคราฟต์ที่มีการนำาเสนอใหม่ๆ จากทักษะฝีมือคนไทยที่มี

ความละเอียดงดงาม ซึ่งรักษาอัตลักษณ์ของไทย สืบทอด ต่อยอด

ไม่ให้สูญหาย และสร้างสรรค์ผลงานทันสมัยให้เข้ากับผู้บริโภคยุค

ใหม่ เราส่งเสริมการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ทำาให้ชุมชนมี

รายได้ อยู่รอดด้วยงานคราฟต์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตร

สิ่งแวดล้อม” นายพรพลกล่าว   

งานคราฟต์ร่วมสมัยที่ร่วมในงาน พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด 

ครูช่างศิลปหัตถกรรม จาก Piroon Jewelry บอกว่า เดิมทำาแนว

เจาะลึกงานคราฟต์ร่วมสมัยที‘่SACIT Craft Fair’

ง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง

คอลเลกชันพิเศษ “Diversity” แบรนด์ Anuruq

จิตรกรรมเอเชีย พลัส ‘ศิลป์ ธรรม นำานวัต’

บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) เปิด

นิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 “ศิลป์ ธรรม นำา

นวัต” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

จัดแสดงผลงานรางวัลจิตรกรรมเอเซีย พลัส จากแรงบันดาลใจ

ของศิลปินไทยและทักษะในการสร้างงานที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทาง

สุนทรียภาพ จิตรกรรมเอเซีย พลัส ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาช่วยปลุก

กระแสความนิยมในงานศิลป์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

เพิ่มคุณค่าในงานศิลป์ศิลปินไทย และสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้

เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สนใจแวะไปชมได้ตั้งแต่วันนี้-1 ส.ค.65

นิทรรศการเสียงเล่าความเหลื่อมล้ำา

หอศิลปกรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ Sound of the Soul 

บอกเล่าปัญหาความเหลื่อมล้ำาที่กลุ่มชาติพันธุ์ในไทยได้พบ รวม

ถึงสร้างความเข้าใจ

เรื่องของวัฒนธรรม 

เปิดโอกาสใน

การถ่ายเททาง

วัฒนธรรมและองค์

ความรู้พื้นถิ่น เพื่อ

สร้างบทสนทนา

ร่วมกันต่อไปใน

สังคม โดยหอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ Hear & Found, ศุภชัย 

เกศการุณกุล และ DuckUnit ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อถ่ายทอด

เรื่องราวในรูปแบบนิทรรศการที่สื่อสารผ่านเสียง Visual 

Performance เลือกองค์ประกอบจากผู้คน เครื่องดนตรี และ

บริบทสภาพแวดล้อมของกลุ่มชาติพันธุ์ ชมแล้วเกิดความเข้าใจ 

สัมผัสถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ นิทรรศการเริ่มวัน

ที่ 19-31 ก.ค.65 ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลปกรุงเทพฯ.

เครื่องประดับสุดประณีตดี ไซน์ร่วมสมัย รวบรวมงานคราฟต์ ไทยสวยงาม พรพล เอกอรรถพร ผู้บริหาร SACIT

งานคราฟต์ร่วมสมัยกลุ่มสตรีจักสานป่านศรนารายณ์

ดี ไซน์งานคราฟต์เข้ากับไลฟ์สไตล์คนเมือง

ตั้งผู้บริหาร ศธ.ระดับ 10 ขึ้น 11 หรือ

ไม่ นางสาวตรีนุชกล่าวว่า ก็คิดว่าอาจ

จะต้องมีอยู่แล้ว แต่ขณะนี้อยู่ระหว่าง

คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ส่วนจะมีการหมุน

สลับตำาแหน่งผู้บริหารระดับ 11 หรือ

ไม่นั้น ก็จะต้องดูไปตามความเหมาะสม 

สำาหรับประเด็นการเปิดตั้งตำาแหน่งระดับ 

11 ของ ศธ.ไว้ที่สำานักนายกรัฐมนตรีนั้น 

เรื่องนี้ก็เป็นกระแสที่พูดกันไป ยังไม่มี

การเปิดตำาแหน่งแต่งตั้งอะไรทั้งนั้น

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า สำาหรับ

การประชุม ครม.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้
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11บันเทิง

อมไฟเย็น ปฏิกษัตริย์นิยม..

โพสต์ว่า.. “กลุ่มถือลูกโป่งที่ถูกทีมจัดงานฉายหนังกลาง

แปลง “มนต์รักทรานซิสเตอร์” ไล่เหมือนหมูเหมือนหมา 

ในวันนี้ 

คือทีมจัดบูธรำาลึก “วัฒน์ วรรลยางกูร” ผู้ประพันธ์นิยาย

เรื่องนี้ ที่ได้ประสานงานล่วงหน้ามา 3 วันแล้วว่าในบูธจะมีไว

นิลประวัติพี่วัฒน์ กิจกรรมเล่นเกมแจกหนังสือของพี่วัฒน์

มีลูกโป่งประดับบูธและแจกในงาน และมีกิจกรรมร้อง

เพลงของพี่วัฒน์และเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว

แต่พอถึงวันจริง โดนทีมออร์แกไนซ์มาเททีมจัดบูธทิ้ง

หน้างานตอนบ่าย 2 อ้างว่าเพราะไม่ได้แจ้งก่อนว่าในลูกโป่ง

จัดบูธพี่วัฒน์มีข้อความ “ยกเลิก112”

และทีมงานที่ชื่อ “มุก” อ้างว่าเป็นตัวแทนจาก “สมาคม

ผู้กำากับภาพยนตร์ไทย (เจ้าภาพงาน)” เป็นคนเอาลูกโป่งส่งให้

ตำารวจยึดไปทั้งๆ ที่ไม่ได้ผิดกฎหมาย

ก่อนที่ทีมจัดบูธจะไปตามทวงคืนจากตำารวจ สน.ท่าเรือ

มาได้ เพราะตำารวจก็ตอบไม่ได้ผิดกฎหมายข้อใด

..ไม่ใช่อยู่ๆ เขาจะเข้าไปยุ่งกับงานแบบที่หลายคนเข้าใจ

ผิด แต่ทีมจัดบูธรำาลึกวัฒน์ได้เตรียมงานจัดบูธกันมาหลายวัน

แล้ว

และยังได้รับความอนุเคราะห์ป้ายไวนิลชีวิตประวัติและ

หนังสือของพี่วัฒน์ที่จะใช้แจก มาจากกลุ่มสหายพี่วัฒน์ที่เป็น

เจ้าภาพจัดงานรำาลึกให้พี่วัฒน์ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาอีกด้วย

ท่ีน่าเศร้าท่ีสุดคือ ท่ีจริงแล้วกิจกรรมร้องเพลงในบูธงานนี้จะ

เป็นการเปิดตัวคร้ังแรกอย่างเป็นทางการของงานวัฒนธรรม วง 

ดนตรีวงใหม่ชื่อวง “กิโยติน”

โดยเตรียมเพลง “ดอกลา” ของประยูร ลาแสง (พระ

ไม้) ที่พี่วัฒน์ได้นำามาขับร้องไว้, เพลง “คนสร้างบ้าน”, เพลง 

“ไพร่สร้างวังเวียง ไพร่เลี้ยงแผ่นดิน” ที่พี่วัฒน์ได้ประพันธ์ไว้

ถึงความสำาคัญของชนชั้นแรงงาน มาขับร้อง

และปิดท้ายด้วยเพลง “ทหารเกณฑ์คนเศร้า” ที่วิศิษฏ์ 

ศาสนเที่ยง ได้แต่งไว้ประกอบภาพยนตร์ดังกล่าว แต่กิจกรรม

ที่เตรียมมาทั้งหมดก็มิได้เกิดขึ้น”

ครับ..ก็ถือเป็นการเล่าถึงเบ้ืองหลังของความวุ่นวายในงาน

กรุงเทพกลางแปลงที่ทำาให้ได้รู้-ได้เข้าใจค่อนข้างจะชัดเจน

คือ..ชัดเจนว่างานนี้ ได้มีการประสานล่วงหน้า จะมีบูธ มี

ไวนิลประวัติวัฒน์ วรรลยางกูร มีกิจกรรมเล่นเกมแจกหนังสือ 

มีลูกโป่งประดับบูธและแจกในงาน และมีกิจกรรมร้องเพลง

ชัดเจน..ตอนบ่าย 2 มีคนนำาลูกโป่งมีข้อความ “ยก 

เลิก112” เข้าไปภายในงานทั้งที่ไม่ได้แจ้งให้ทีมออร์แกไนซ์รับ

รู้มาก่อน และทีมงานที่ชื่อ “มุก” เป็นคนเอาลูกโป่งส่งให้ตำารวจ

ทั้งหมดทั้งมวลที่จอมไฟเย็นเล่ามานี้ ผมก็เห็นว่าเป็น

เรื่องดี เพราะเมื่อมีการฉายหนังท่ีดัดแปลงจากบทประพันธ์ของ

วัฒน์ ถ้าจะได้มีการจัดกิจกรรมรำาลึกถึงเขาก็เป็นเรื่องที่น่าชื่น 

ชม

ซึ่งทางผู้จัดงานก็ดูจะยินดี-เต็มที่-เต็มใจ ทางทีมงานบูธ

จึงได้เตรียมงานเสียดิบดี แต่เมื่อมีการสอดไส้นำาเอาข้อความ 

“ยกเลิก112” ฉีดพ่นบนลูกโป่ง

เป็นประเด็น-ความวุ่นวายจึงเลยเกิด จะกล่าวหาทีมออร์

แกไนซ์เททีมจัดบูธทิ้งหน้างาน ก็เห็นจะไม่ถูก และไม่เป็นธรรม

นัก และที่นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ว่า

“เดี๋ยวนี้เอาลูกโป่ง “เลิก 112” ไปแจกในงานฉายหนัง

ไม่ได้แล้วหรือ? กลัวว่างานจะมีสีสันการเมืองเกินไป?” .. ก็

ต้องตอบว่าใช่-ถูกต้องครับเจียม!

“ผมว่าเขาห้ามก็อาจจะมีเหตุผลนะครับ เทศกาลหนัง

กลางแปลงเป็นงานที่อยากให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความผ่อนคลาย

กัน ไม่อยากให้มีประเด็นทางการเมือง และอีกประการ มันมี

เด็กๆ น้อยอยู่กันเยอะครับ

ถ้าจะเรียกร้องเรื่อง 112 อันน้ีเห็นด้วยนะครับ แต่ไม่ควร

เอาทุกที่เป็นที่ยกเลิก 112” นี่มุมมองจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง

ส่วนมุมผม ถ้าปล่อยให้นำาลูกโป่งข้อความ “ยกเลิก112” 

ไปแสดงสัญลักษณ์ในงานกรุงเทพกลางแปลงได้ ต่อไปก็จะมี

กิจกรรมลักษณะนี้ประกอบอยู่ในงานทุกครั้งไป..

และกรุงเทพกลางแปลง ก็จะกลายเป็นการฉายหนังเพื่อ

รวมพลังของกลุ่มคน-คณะ..

“ไม่เอาเจ้า” ไปในที่สุด!.

กลางแปลง..ไม่เอาเจ้า?

จ

ระแสซีรีส์บอยส์เลิฟ (Boys’ Love) 

หรือซีรีส์วายกำาลังมาแรง ผู้กำากับ

ฝีมือคุณภาพอย่างอ๊อด-บัณฑิต ทอง

ดี ที่ผ่านงานกำากับมาแล้วแทบทุกอย่าง ทั้งหนัง 

ละคร ซีรีส์ทั่วไป ก็ได้กระโดดมานั่งแท่นกำากับ

ซีรีส์วายครั้งแรก

กับโปรเจ็กต์ EVEN 

SUN ฉันนี่แหละ 

นายอาทิตย์ สามารถ

รับชมได้ทุกวันพุธ 

เวลา 20.00 น. บน

แอปพลิเคชัน iQIYI 

(อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ 

www.iQ.com เท่านั้น

โดยอ๊อด 

บัณฑิต เผยถึงการ

ทำางานในครั้งนี้ว่า 

“ส่วนตัวเป็นคนที่

ชอบความท้าทายอะไรใหม่ๆ อยู่แล้ว และที่

ผ่านมาเราทำามาเกือบหมดทุกอย่างแล้ว เหลือ

แต่ซีรีส์วายที่ยังไม่เคยทำา ซึ่งเป็นอีกศาสตร์หนึ่ง

ที่น่าสนใจ ก็อยากลองทำาดู ถือเป็นงานใหม่ 

ประสบการณ์ใหม่ เป็นโลกใบใหม่ที่รู้สึกว่าเรา

อยากเข้าไปเรียนรู้ อยากมีโอกาสได้ไปสัมผัส

ดู แล้ววันหนึ่งเราก็ได้รับโอกาสนั้นมา มีคนเห็น

ความสำาคัญ ติดต่อมาให้มากำากับซีรีส์วายเรื่อง 

EVEN SUN ฉันนี่แหละ นายอาทิตย์

ซึ่งการกำากับซีรีส์วายก็ต่างจากการทำาซี

รีส์ทั่วไป เราต้องมีความพอดี จะเอาความรัก

แบบชายหญิงไปสวมกับวายไม่ได้ ผู้ชายผู้หญิง

ปฏิบัติต่อกันยังไง แล้วเอาไปสวมแบบผู้ชาย

กับผู้ชายแบบเดิมไม่ได้ มันต้องมีความพอดี มี

ความบาลานซ์ว่าแบบนี้พอ แค่นี้มันน่ารัก

แล้ว ถ้ามากไปมันจะดูยัดเยียดไป ดูเถื่อน

ไป ดูรุนแรงไป ดูไม่เป็นธรรมชาติ มันก็

เลยทำาให้เราต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ โดย

เฉพาะการเรียนรู้คู่ของพระเอกกับนายเอก 

(บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย และเปรม-วรุศ ชวลิต

รุจิวงษ์) เราต้องรู้ว่าน้องคู่นี้เขาได้แค่ไหน

ถึงจะพอดี แต่ละคู่มันไม่เหมือนกัน เราจึง

ต้องศึกษาว่าคู่ที่เราได้รับโจทย์มาสามารถ

เล่นได้แค่ไหนถึงจะเหมาะสม 

เรามีการศึกษาจากงานเก่าๆ 

ของน้องเขา จากคนที่เคยร่วม

งาน กับทีมงานแล้วก็เอามา

ปรับ เอามาทำางานต่อเนื่อง

ของเรา

ต้องมาร่วมงานกับ

น้องๆ นักแสดงสายวาย ตอน

แรกยอมรับว่าเกร็ง ส่วนตัวพี่

เข้าใจว่านักแสดงวายมีแฟน

คลับเยอะ เราจะเข้าไปจับไป

แตะต้องยาก จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน 

คิดอย่างนั้นมาตลอด แต่ว่าพอได้ร่วมงาน

กัน น้องทุกคนน่ารักมาก ไม่ว่าจะเป็น

น้องบุ๋น, น้องเปรม หรือน้องนักแสดง

คนอื่นๆ น้องเขาก็คือเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง 

มีความทะโมน มีความซน ความกวน

ประสาท ร่าเริง มีหมดเลยครับ ยิ่งเป็นเด็ก

ผู้ชายด้วยไปกันใหญ่เลย แล้วก็สนุกเป็นกันเอง 

ทำางานด้วยกันง่ายมาก ปรับจูนกันง่ายมาก

(วงการภาพยนตร์ซบเซา ทำาให้ผู้กำากับ

ต้องหนีตาย เปลี่ยนมาทำาซีรีส์วายกันเยอะ) ถ้า

มองแบบนั้นก็อาจจะถูกครึ่งหนึ่ง คือทุกคนก็

ต้องดิ้นรนเพื่อจะมีงาน มีรายได้เพื่อจะได้ดูแล

ครอบครัว แต่ของพี่คือมันเพิ่มความอยากลอง

ด้วย อยากลองทำาอะไรใหม่ๆ อย่างที่บอก คือ

เราทำามาหมดแล้ว เหลือซีรีส์วายที่ไม่เคยทำา 

มันน่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ เป็นโปรไฟล์

ของเราอีกด้านหนึ่ง จริงๆ งานของพี่เริ่มจาก

ทำาทีวีก่อนที่จะไปทำาหนัง งานแรกคือทำาเอ็มวี 

ก

aria Donna (มาเรีย ดอนนา)” 

ศิลปินและนักแต่งเพลงสาว

ชาวเดนมาร์ก ที่มีเอกลักษณ์

โดดเด่นคือเนื้อเสียงที่เซ็กซี่ มาพร้อมกับความ

สามารถที่หลากหลาย 

เธอเริ่มต้นก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินจากการ

แสดง POINT ซึ่งการแสดงครั้งนั้นทำาให้เธอมี

เพลงฮิตมาแล้วมากมาย ตลอดช่วงทศวรรษ 90 

หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ประสบความสำาเร็จอย่าง

ล้นหลาม มีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินดังระดับ

โลกมากมาย เช่น Eiffel 65, ATB, Hampenberg, 

Lady Violet, Ann Lee, Scooter, Dr. Alban และ 

Fragma เป็นต้น 

หลังจากท่ีเธอ

แต่งงานกับศิลปินโอเปร่า

อย่าง “Michael Monetz 

(ไมเคิล โมเนตซ์)” ท้ังคู่พา

กันประสบความสำาเร็จหลังได้

ทำาการแสดงโชว์ต่อหน้าพระ

พักตร์ของพระราชวงศ์เดนมาร์ก 

และในที่สุด “Maria” 

ก็ได้ปรากฏต่อหน้าแฟนเพลง

ผ่านรายการโทรทัศน์ รวมไปถึง

รายการเรียลลิตี้โชว์ต่างๆ เพื่อ

“M

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

หลังจากนั้นมาทำาละครก่อนด้วยซ้ำาไป ก่อนไป

ทำาหนัง แต่ช่วงหลังเราไปชัดเจนเรื่องทำาหนัง 

ทั้งกำากับเองและเป็นโปรดิวเซอร์ คนก็จะติด

ภาพเราจากตรงนั้น

พอวันนี้หันมาทำาซีรีส์ มาทำาทีวี ก็อาจ

จะดูแปลกตาไปสำาหรับเขาหรือเปล่า ซึ่งตัวพี่

แชร์ไอเดียการดำาเนินชีวิตและความสำาเร็จของ

เธอ ไปชม MV เพลง “I Guess You Know” 

คลิกที่ https://youtu.be/ih6JTS3iuAw

มาครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมกับซิงเกิล 

“I Guess You Know” เพลงป๊อป Electro-

Dance กับกลิ่นอายสไตล์ยุค 90s เล่าเรื่อง

ราวเกี่ยวกับความรัก 

และชีวิตที่เต็มไปด้วยความ

สดใส ผ่านการควบคุมงานโดย “TG 

Management” มาพร้อม MV ที่ร่วมงาน

กับโปรดักชั่นทีมที่เคยทำางานร่วมกัน

มาก่อน

ถ่ายทำาขึ้นในประเทศไทย

ทั้งหมด โดยเธอเต้นรำาสนุกสนานไป

รอบๆ พร้อมกับรอยยิ้มที่สดใส 

สตรีมเพลง “I Guess You Know” 

คลิกที่ https://open.spotify.com/

album/2cHJc6mBXLLZfZxJIkYHST

เองไม่ได้ยึดติดว่าต้องกำากับอะไร มันขึ้นอยู่กับ

จังหวะและโอกาสในช่วงนั้นๆ มากกว่า ก่อนมา

ทำาหนังเราทำามาเยอะมากๆ พอถึงวันหนึ่งหนัง

มันดาวน์ลง เราก็กลับไปทำาอย่างที่เราเคยทำา

มา ไม่ใช่เรื่องแปลก มันคืออาชีพเรา ไม่ว่าจะ

ทำาอะไรมันก็คืองานกำากับ มันคืออาชีพที่เราทำา

แล้วมีความสุข เป็นอะไรก็ได้ขอให้ออกกองมา

กำากับ ก็มีความสุขแล้ว

แต่การทำาซีรีส์ของเราก็ยังคงเป็นสไตล์ทำา

หนังอยู่ ก็คือเราถ่ายคัตละเอียดมากข้ึน เราใช้ 2 

กล้อง ไม่ได้ใช้ 3 กล้องแล้วเอามาตัดต่อ เราใช้ 

2 กล้องเพื่อให้มันเร็วข้ึน เพราะถ่ายแต่ละวันมัน

เยอะกว่าหนัง ก็ใช้วิธีผสมกันระหว่างละครกับ

หนัง ตรงกลางคือซีรีส์ มันก็แล้วแต่แนว แล้วแต่

ความถนัดหรือมุมมองของแต่ละคน มันไม่มีถูก

ผิด เราถนัดแบบน้ีก็ทำาแบบท่ีถนัดดีกว่า

หลังจากได้ชิมลางลองกำากับวาย ตอน

นี้ยอมรับว่าติดใจ ไม่เคยคิดว่าเราจะจิ้นกับ

ภาพหน้ามอนิเตอร์ ฟิน มันน่ารักจริงๆ 

เรารู้ละทำาไมเขาถึงชอบซีรีส์วาย อย่าง 

even sun ฉันนี่แหละ นายอาทิตย์ เราพยายาม

ทำาให้ดูน่ารัก ไม่ได้ส่อไปในทางเพศ ไม่ได้ยั่วยุ

เรื่องเพศ แต่มันน่ารัก กระจุ๋มกระจิ๋มด้วยบท 

ด้วยการเล่นของนักแสดง มันเป็นโมเนนต์น่า

รักๆ ของผู้ชายสองคน ที่ถ้าใครได้ดูต้องอมยิ้ม

ตามไปตลอดเรื่องแน่นอนครับ”.

‘I Guess You Know’จากMaria Donna 

ป๊อป อิเล็กโทร-แดนซ์ กลิ่นอายยุค90

มีข่าวลือ

เกี่ยวกับการ

รีบูตหนังดัง

ในอดีตอย่าง 

Indiana Jones 

มาให้ชมกัน

อีกครั้ง หลัง

จากการเปิดตัว

ภาคที่ 4 และ

ล่าสุดในภาพ

ยนตร์แฟรน

ไชส์ ในชื่อตอน 

Indiana Jones 

And The 

Kingdom Of 

The Crystal 

Skull ตั้งแต่

ของดาราดังจาก 

Jurassic World และ 

Guardians of the 

Galaxy

 แพรตต์ทำาให้

ข่าวลือที่เกี่ยวกับตัว

เขากับอินเดียนา โจนส์             

น่าจะต้องสงบไปอีก

พักใหญ่ เมื่อเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันรับบท

ตัวละครระดับไอคอนของ ดร.เฮนรี วอลตัน 

อินเดียนา โจนส์ จูเนียร์แน่ ระหว่างการปรากฏ

เมื่อปี 2008

เมื่อไม่นานนี้                   

ชื่อของคริส แพรตต์                    

ถูกพูดถึงกันว่ากำาลัง

เป็นหนึ่งในแคน

ดิเดตตัวเก็งที่จะมา

รับบทนำาต่อจากฮีโร่

คนเดิม นับตั้งแต่

มกราคม ปี 2021 แต่จากข่าวล่าสุดไม่คิดว่า

แฟนๆ จะได้เห็นแพรตต์มาสวมชุดแจ็กเกต

หนังและหมวกเฟโดราในเร็วๆ นี้ จากปากคำา

ตัวบนพอดแคสต์ Happy Sad Confused

“ผมไม่รู้ด้วยซ้ำาว่า สตีเวน สปีลเบิร์ก เป็น

ใคร สตีเวน ใครเหรอ” แพรตต์พูดติดตลกก่อน

ที่จะเริ่มมีน้ำาเสียงจริงจังมากขึ้น ก่อนจะย้ำา

ชัดๆ ด้วยคำาว่า ไม่ และบอกว่าพวกนั้นกำาลังทำา

อินเดียนา โจนส์ กับแฮร์ริสัน ฟอร์ด อยู่ไม่ใช่รึ

ปรากฏว่า ฟอร์ดซึ่งตอนนี้อายุ 80 แล้ว ที่

ทำาให้แพรตต์รู้สึกกลัวพอที่จะทำาให้เขาไม่กล้า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาคใหม่

“เท่าที่ผมรู้ ผมเคยเห็นคำาพูดหนึ่งของแฮร์ริ

สัน ฟอร์ด และผมไม่รู้ด้วยซ้ำาว่านั่นคือเขาจริงๆ 

แต่มันเพียงพอที่จะทำาให้ผมรู้สึกกลัว เหมือนกับ

ว่า ‘เมื่อผมตาย อินเดียนา โจนส์ ตาย’ แบบ

ว่า ผมจะถูกผีของแฮร์ริสัน ฟอร์ด ตามสิงตาม

หลอน ในวันหนึ่งข้างหน้าหรือเปล่าเมื่อเขาตาย

แต่ผมดันมาเล่นบทเขา”.

interthaipost69@gmail.com

‘แฮร์ริสัน ฟอร์ด’ทำาให้ผมกลัว

ไม่กล้ารับบท‘อินเดียนา โจนส์’

คริส แพรตต์

แฮร์ริสัน ฟอร์ด

ต้านความแรงของซีรีส์วายไม่ไหว

‘อ๊อด บัณฑิต’ขอมาร่วมสนุกด้วยคน
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เม� อวันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2565 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผล

การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE 

กับศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ 

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อําเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี ดร.สาธิต 

ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผูวาราชการจังหวัด

ระยอง นายแพทยจุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดี

กรมสุขภาพจิต หมอมหลวงยุพดี ศิริวรรณ 

เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER 

ONE และท่ีปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER 

ONE  พรอมดวยผูบริหาร เจาหนาที่จากกรม

สุขภาพจิตและจากสํานักงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ 

ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง

เฝารับเสด็จ 

ดร.สาธิต กลาววา ดวยพระมหา

กรุณาธิคุณของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองคประธาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ ได

พระราชทานแนวทางการดําเนินงานการ

สรางภูมิคุมกันอยางเขาใจและเขาถึงจิตใจ

ความตองการของเยาวชน ใชกิจกรรมสรางสรรค

ท่ีเยาวชนสนใจ  เปนเคร� องมือเขาหากลุมเปาหมาย 

เพ� อสรางคานิยมไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด  สราง

ความม่ันใจใหเยาวชน วัยรุนไดรูสึกดีกับตัวเอง 

ภาคภูมิใจในตนเอง บนพื้นฐานการบูรณาการ

เครือขายทั้งดานนโยบาย งบประมาณ และ

แนวทางการดําเนินงานในทุกระดับ เพ� อให

เยาวชนไทยปลอดภัยจากยาเสพติด เติบใหญ 

เปนอนาคตของชาติ อยางเต็มศักยภาพ

จากทศวรรษที่ 1 ของโครงการที่เนน

การรณรงคเพ� อการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดใหเกิดกระแสคานิยม “เปนหนึ่งโดย

ไมพึ่งยาเสพติด”  โดยจัดหาสมาชิกเพ� อจัดตั้ง

ชมรมและศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER 

ONE สรางอาสาสมัครแกนนํา สูทศวรรษที่ 2 

คือ การพัฒนาคุณภาพสมาชิกใหเปนคนเกง

และดี เพ� อแกปญหา ของเยาวชน  และที่สุด

กาวตอไปของโครงการ คือ การมุงสูความสุข

และคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืนของสมาชิก

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  

เสด็จติดตามการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดระยอง

นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  ผูวาราชการ

จังหวัดระยอง กลาววา ตลอดระยะเวลา 18 ป 

ที่จังหวัดระยองไดดําเนินโครงการ TO BE 

NUMBER ONE สงผลใหเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ เกิดคานิยมที่ถูกตอง เปนหนึ่งโดยไมพึ่ง

ยาเสพติด มีภูมิคุมกันทางจิตใจ เปนเยาวชน

รุนใหมที่มีความเช� อมั่น เกิดความภาคภูมิใจ

ในตนเอง รวมทั้งสรางและพัฒนาเครือขาย

ชมรมอยางตอเน� อง เกิดความเขมแข็งและ

ยั่งยืน ปจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER 

ONE อายุ 6-24 ป จํานวน 172,822 คน คิด

เปนรอยละ 94.80 มีชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ 

เรือนจํา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

และสํานักงานคุมประพฤติ รวม 776 ชมรม 

มีศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE 

รวมทั้งสิ้น 33 แหง และเปนจังหวัดรักษา

มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับทอง ปที่ 3 

โดยมีผลงาน ดังนี้ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก 

ไวริ่ง ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด รักษา

มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับยอดเพชร 

ปที่ 6 เรือนจํากลางระยอง รักษามาตรฐาน

พรอมเปนตนแบบระดับเงิน ปที่ 2 ศูนยฝก

และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัด

ระยอง รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ

ระดับเงิน ปที่ 1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 

รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน 

ปที่ 1 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

มาตรฐานดีเดนพรอมเปนตนแบบ และใน

ป 2565 มีชมรมผานเขาสูการประกวดระดับ

ประเทศ จํานวน 2 ชมรม ไดแก สถานพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง 

และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

ในขณะที่ โ รง เรียนมาบตาพุดพัน

พิทยาคาร ไดนอมนําหลักการดําเนินโครงการ 

TO BE NUMBER ONE มาเปนแนวทางใน

การสรางภูมิคุมกันและปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติดโดยจัดตั้งชมรมในเดือนพฤษภาคม 

2559 ดวยความรวมมือจากคณะครู นักเรียน 

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และดวยความต้ังใจ 

มุงม่ัน ทุมเท ดําเนินงานอยางจริงจังของนักเรียน

จากรุนสูรุน สงผลใหสมาชิกมีลักษณะโดดเดน

ในดานความเปนผูนํา กลาคิด 

กลาทํา กลาแสดงออก กิจกรรม

เดน คือ การรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

ในรูปแบบ เพ� อนชวยเพ� อน 

มี ก า ร จั ด อ บ ร ม พั ฒ น า

ศักยภาพของสมาชิกดวย

กิจกรรมที่หลากหลาย เชน 

ดนตรีตานยาเสพติด กีฬา 

การสรางสรรคผลงานศิลปะ 

การจัดรายการวิทยุ (Mpp 

TO BE Voice) การสงตัว

แทนเขารวมคายที่เดอะไพนรีสอรท จังหวัด

ปทุมธานี สนับสนุนใหสมาชิก ไดเขารวม

จิตกรรมจิตอาสา เพ� อพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ สําหรับโครงการใครติดยายกมือข้ึน 

คณะกรรมการฝายสอดสองดูแลรวมกับฝาย

กิจการนักเรียน  สุมตรวจปสสาวะเพ� อปองกัน

ไมใหนักเรียนยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ผลสําเร็จ

ที่ ไดคือ คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการ

แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจ

ในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผูที่

เคยมีพฤติกรรมไมดีไดกลับตัว มีพฤติกรรมที่ดี

ขึ้นและไดรับการยอมรับ

ดานศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER 

ONE ของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

เปดใหบริการมาแลว 6 ป เปดบริการ วัน

จันทร - วันศุกร ในชวงเชา พักกลางวัน และ

หลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจําศูนย 16 คน 

เพ� อชวยเหลือดูแลสมาชิก พัฒนาสมาชิกใหมี

คุณภาพ และมีความสุข ในหลักการ “เพ� อน

ชวยเพ� อน พ่ีชวยนอง” ภายใตแนวคิด “ปรับทุกข 

สรางสุข แกปญหาพัฒนา EQ” มีบริการใหคํา

ปรึกษา การพัฒนา EQ กิจกรรมการเตน การ

ทําเคร� องหอมและชาจากดอกลีลาวดี ดอกไม

จากถุงน�อง การเพนทผา และผลิตภัณฑจาก

ผลไม และกิจกรรมอ� นเพ� อให โอกาสสมาชิก

ไดแสดงออกถึงพลังสรางสรรคท่ีมีอยู เสริมสราง

ภูมิคุมกันทางจิต ปองกันแกไขปญหาพฤติกรรม

เสี่ยงของสมาชิก

ในวโรกาสน้ี ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน

พระอนุญาตใหสมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 

จากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 

และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดระยอง ซ่ึงเคยติดยาเสพติด และปจจุบันมี

ความมุงมั่นที่จะเลิกเสพ เขาเฝาพรอมทั้ง

พระราชทานกําลังใจและคําแนะนําเพ� อปองกัน

ความผิดพลาดซํ้าในกลุมเส่ียง และพระราชทาน

คําปรึกษาแกสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

จากสถานศึกษาตางๆ ในจังหวัดระยอง ท่ีซักถาม

ปญหาซึ่งจะนําไปสูการจัดการกับปญหาอยาง

เหมาะสมตอไป

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๘๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายประเสริฐ ชวยชนะ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

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

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

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

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการที่ รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย เหตุ

๑ (รายการที่ ๑ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

จ้ีทองคํา รูปตัว S นํ้าหนักประมาณ ๑.๘ กรัม ๑ อัน นายประเสริฐ  

ชวยชนะ

๑,๔๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๕)

๒ (รายการที่ ๒ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

แหวนทองคํา ประดับอัญมณีสีขาว สลัก SOP  นํ้าหนัก

ประมาณ ๔.๔ กรัม

๑ วง นายประเสริฐ  

ชวยชนะ

๓,๗๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

๓ (รายการที่ ๓ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

สรอยคอทองคําลายส่ีเสาค่ันโองนํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ เสน นายประเสริฐ  

ชวยชนะ

๒๙,๖๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

๔ (รายการที่ ๔ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

ตูเย็น ย่ีหอ ซัมซุง ขนาด ๙.๑ คิว ๑ 

เคร� อง

นายประเสริฐ  

ชวยชนะ

๕,๔๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๕)

สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 

๘ ขายทอดตลาดครั้งที่ 

๔/๒๕๖๓ เม� อวันที่ ๓๐ 

มิ.ย. ๖๓

๕ (รายการที่ ๕ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เคร� องปรับอากาศ ย่ีหอ Midea ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU ๑ 

เคร� อง

นายประเสริฐ  

ชวยชนะ

๔,๐๒๓.๐๗ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 

๘ ขายทอดตลาดครั้งที่ 

๔/๒๕๖๓ เม� อวันที่ ๓๐ 

มิ.ย. ๖๓

๖ (รายการที่ ๖ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เคร� องปรับอากาศ ย่ีหอ Midea ขนาด ๙๐๐๐ BTU ๑ 

เคร� อง

นายประเสริฐ  

ชวยชนะ

๓,๐๑๗.๓๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 

๘ ขายทอดตลาดครั้งที่ 

๔/๒๕๖๓ เม� อวันที่ ๓๐ 

มิ.ย. ๖๓

๗ (รายการที่ ๗ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เคร� องปรับอากาศ ย่ีหอ Midea ขนาด ๙๐๐๐ BTU ๑ 

เคร� อง

นายประเสริฐ  

ชวยชนะ

๓,๖๒๐.๗๕ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 

๘ ขายทอดตลาดครั้งที่ 

๔/๒๕๖๓ เม� อวันที่ ๓๐ 

มิ.ย. ๖๓

๘ (รายการที่ ๘ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เคร� องปรับอากาศ ย่ีหอ DAIKINขนาด ๑๒๐๐๐ BTU ๑ 

เคร� อง

นายประเสริฐ  

ชวยชนะ

๕,๓๓๐.๕๖ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 

๘ ขายทอดตลาดครั้งที่ 

๔/๒๕๖๓ เม� อวันที่ ๓๐ 

มิ.ย. ๖๓

๙ (รายการที่ ๙ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

รถยนตน่ังสวนบุคคล ย่ีหอ ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน ๕กด ๓๑๐๐ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายประเสริฐ 

ชวยชนะ

๒๐๒,๐๕๒.๒๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๑ เมษายน 

๒๕๖๕)

สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 

๘ ขายทอดตลาดครั้งที่ 

๒/๒๕๖๓ เม� อวันที่ ๑๖ 

มี.ค. ๖๓

๑๐ (รายการที่ ๑๐ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เตียงพรอมท่ีนอน ขนาด ๕ ฟุต ๑ ชุด นายประเสริฐ 

ชวยชนะ

๒,๒๑๒.๖๙ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 

๘ ขายทอดตลาดครั้งที่ 

๔/๒๕๖๓ เม� อวันที่ ๓๐ 

มิ.ย. ๖๓

๑๑ (รายการที่ ๑๑ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เตียงพรอมท่ีนอน ขนาด ๕ ฟุต ๑ ชุด นายประเสริฐ 

ชวยชนะ

๒,๕๑๔.๔๑ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 

๘ ขายทอดตลาดครั้งที่ 

๔/๒๕๖๓ เม� อวันที่ ๓๐ 

มิ.ย. ๖๓

๑๒ (รายการที่ ๑๒ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

ชุดรับแขก แบบโซฟาเบดกวาง ๑๘๐ เซนติเมตรยาว ๒๕๐ 

เซนติเมตร

๑ ชุด นายประเสริฐ 

ชวยชนะ

๗,๔๔๒.๖๗ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 

๘ ขายทอดตลาดครั้งที่ 

๔/๒๕๖๓ เม� อวันที่ ๓๐ 

มิ.ย. ๖๓

๑๓ (รายการที่ ๑๓ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) เลขท่ี 

๘๕๗ เลขท่ีดิน ๑๑๘ ตําบลยานยาว อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด

สุราษฎรธานี เน้ือท่ี ๒๖ ไร ๑ งาน ๓๓ ตารางวา พรอมตน

ยางพาราและตนปาลม

- นางสุวรรณา 

พงษประดิษฐ

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕)

๑๔ (รายการที่ ๑๔ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

หองชุดเลขท่ี ๒๓/๕๙๔ ช้ันท่ี ๒๕ อาคารเลขท่ี ๑ ช� ออาคารชุด 

บานเคียงฟา ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี ๙/๒๕๕๗ ตําบลหนองแก 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธเน้ือท่ี ๓๐.๘๙ ตารางเมตร

สูง ๒.๕๕ เมตร

- นายชวพงษ 

วุฒิพงษ

๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕)

๑๕ (รายการที่ ๑๕ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

ท่ีดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) เลขท่ี ๒๐๓๖ 

เลขท่ีดิน ๔๕๗ ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี 

เน้ือท่ี ๒๐ ไร พรอมตนยางพารา

- นายชวพงษ 

วุฒิพงษและ

นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕)

๑๖ (รายการที่ ๑๖ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

เลขท่ีบัญชี ๙๗๒-๒-๐๒๑๗๗-๒ช� อบัญชี นางสุวรรณา พงษ

ประดิษฐ

- นางสุวรรณา 

พงษประดิษฐ

๗๖๕.๓๖ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๑๗ (รายการที่ ๑๘ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร เลขท่ีบัญชี ๐๑๕๙๙๒๖๐๐๓๘๗ (รายช� อบัญชี นางสุ

วรรณา พงษประดิษฐ

- นางสุวรรณา 

พงษประดิษฐ

๓๒๗,๗๖๓.๖๔ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๑๘ (รายการที่ ๑๙ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี 

๒๐๑๔๘๓๑๒๕๒๑ ช� อบัญชี นางสุวรรณา พงษประดิษฐ

- นางสุวรรณา 

พงษประดิษฐ

๑๐๑,๔๕๗.๕๒ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๑๙ (รายการที่ ๒๐ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๕๘๕-๗-๑๑๑๐๐-๘ช� อบัญชี นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสด์ิ

- นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๘๑๔.๗๒ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๒๐ (รายการที่ ๒๑ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๕๘๕-๗-๑๑๙๔๑-๕ช� อบัญชี นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสด์ิ

- นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๘๗ บาท (ณ วันท่ี ๒๘ 

เมษายน ๒๕๖๕)

๒๑ (รายการท่ี ๒๒ ตามคําส่ังที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๕๘๕-๗-๑๑๙๔๒-๓ช� อบัญชี นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสด์ิ

- นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๙๐.๒๓ บาท (ณ วันท่ี 

๒๘ เมษายน ๒๕๖๕)

๒๒ (รายการท่ี ๒๓ ตามคําส่ังที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากสลากออมสินดิจิทัล เลขท่ี 

๔๐๐๐๖๙๗๔๗๙๑๕ ช� อบัญชี นางสาวอรอนงค ศรีสวัสด์ิ

- นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๒๓ (รายการท่ี ๒๔ ตามคําส่ังที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี 

๒๐๓๖๘๘๙๑๗๙๐ ช� อบัญชี นางสาวอรอนงค ศรีสวัสด์ิ

- นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๕๐,๒๗๘.๓๙ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)

๒๔ (รายการที่ ๒๕ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

บัญชี ๔๑๔-๐-๕๗๑๐๗-๐ ช� อบัญชี นางสาวอรอนงค ศรีสวัสด์ิ

- นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๕๖๔.๒๑ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๒๕ (รายการที่ ๒๖ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 

๙๘๑-๕-๙๘๔๐๒-๐ ช� อบัญชี นางสาวอรอนงค ศรีสวัสด์ิ

- นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๗๕,๑๗๓.๑๒ บาท (ณ 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

๒๖ (รายการที่ ๒๗ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

บัญชี ๐๐๒-๑-๒๔๕๘๔-๔ ช� อบัญชี นางสาวอรอนงค ศรีสวัสด์ิ

- นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๖,๓๑๑.๘๕ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕)

๒๗ (รายการท่ี ๒๘ ตามคําส่ัง ท่ี 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 

๕๓๓-๐-๓๖๐๓๘-๘ ช� อบัญชี นางสาวอรอนงค ศรีสวัสด์ิ

- นางสาวอรอนงค 

ศรีสวัสดิ์

๑๓,๑๖๗.๐๘ บาท (ณ 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

๒๘ (รายการท่ี ๒๙ ตามคําส่ังที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากสลากออมสินดิจิทัล เลขท่ี ๔๐๐๐๖๐๗๔๒๑๖๒ 

ช� อบัญชี นางสาวอุมาพร พรหมสวาสด์ิ

- นางสาวอุมาพร 

พรหมสวาสดิ์

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

๒๙ (รายการที่ ๓๐ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขท่ีบัญชี ๒๐๑๕๑๓๖๑๓๖๕ 

ช� อบัญชี นางสาวอุมาพร พรหมสวาสด์ิ

- นางสาวอุมาพร 

พรหมสวาสดิ์

๑๓,๖๗๗.๑๖ บาท 

(ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๓๐ (รายการที่ ๓๑ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 

๘๓๑-๑-๐๔๑๒๑-๐ ช� อบัญชี นางสาวอุมาพร พรหมสวาสด์ิ

- นางสาวอุมาพร 

พรหมสวาสดิ์

๓,๖๓๓.๒๖ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

๓๑ (รายการที่ ๓๒ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี 

๕๓๓-๐-๓๖๖๖๒-๕ช� อบัญชี นางสาวอุมาพร พรหมสวาสด์ิ

- นางสาวอุมาพร 

พรหมสวาสดิ์

๓๓๐,๐๐๐.๒๔ บาท (ณ 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

๓๒ (รายการที่ ๓๓ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

เลขท่ีบัญชี ๙๗๒-๒-๐๐๓๑๐-๑ ช� อบัญชี นายประดิษฐ แสง

ตะวันวงศ

- นายประดิษฐ 

แสงตะวันวงศ

๓,๕๔๕.๖๗ บาท (ณ 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๓๓ (รายการที่ ๓๔ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๙๗๒-๒-๐๒๘๑๑-๖ ช� อบัญชี นายประดิษฐ แสง

ตะวันวงศ

- นายประดิษฐ 

แสงตะวันวงศ

๒,๓๙๔.๘๑ บาท (ณ 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๓๔ (รายการที่ ๓๕ ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๘/๖๕ ลว. ๙ มี.ค.๖๕)

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เลขท่ี

บัญชี ๐๘๒-๓-๓๕๖๖๙-๒ ช� อบัญชี นายประดิษฐ แสงตะวันวงศ

- นายประดิษฐ 

แสงตะวันวงศ

๔,๐๕๓.๒๖ บาท (ณ 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๓๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๐๕๔,๐๙๑.๐๔ บาท (สิบสองลานหาหม� นสี่พันเกาสิบเอ็ดบาทสี่สตางค) 

พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ราย นายประเสริฐ ชวยชนะ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวจตุพร อุทธโยธา)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เม� อวันท่ี 11 ก.ค. 2565 ท่ีโรงแรมแมนดาริน 

สามยาน นางสาวรุงอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษา

การผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัย

เสี่ยงหลัก สสส. กลาวในเวทีเสวนาเน� องในโอกาส 

“วันเขาพรรษา วันงดด� มสุราแหงชาติ” ป 2565  

หัวขอ “แกะปม 4 ชีวิต...เหย� อพิษสุรา (รุนแรง)” 

จัดโดยเครือขายผูไดรับผลกระทบจากเคร� องด� ม

แอลกอฮอล รวมกับ มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว 

มูลนิธิหญิงชายกาวไกล มูลนิธิส� อเพ� อสุขภาวะ  

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) วา วันพรรษาของทุกป ถือเปน 

“วันงดด� มสุราแหงชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง

ในปนี้ตรงกับวันที่ 14 ก.ค.65 โดยพลเอกประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีไดมอบคําขวัญไววา 

“ปลอดเหลา ปลอดโรค ปลอดภัย หางไกลโควิด 19” 

และเปนที่ทราบกันดีวาสุรามีสวนทําลายภูมิคุมกัน

เพิ่มความเสี่ยงติดโควิด 2.9 เทา และมากกวารอย

ละ 20 ของอุบัติเหตุทางถนนมาจากด� มแลวขับ ซ่ึง

เพ่ิมสูงถึงรอยละ40 ในชวงเทศกาล สรางความสูญเสีย

มากกวา 9 หม� นลานบาทตอป และจากการศึกษา

ในคนทั่วไปพบวารอยละ 80 ไดรับผลกระทบจาก

คนท่ีด� ม อาทิ กอความรําคาญ การกระทบกระท่ังกันอีกดวย

 “กิจกรรมในวันนี้มีความสําคัญ นําไปสู

การขับเคล� อนสังคม กระตุนเตือนอันตรายของ

เคร� องด� มแอลกอฮอล การด� มไมขับ การสกัด

นักด� มหนาใหม และกลุมเปาหมายที่มีแนวโนม

การด� มเพ่ิมข้ึนอยางตอเน� อง โดยเฉพาะกลุมผูหญิง 

กลุมผูด� มประจํา กลุมผูด� มหนัก และกลุมเยาวชน 

อยางไรก็ตาม เทศกาลเขาพรรษาป2565นี้ สสส.

ยังไดผลิตภาพยนตร โฆษณารณรงคงดเหลาเขา

พรรษา2 เร� อง ภายใตแคมเปญ “Mr.พอ พอเเลวเหลา” 

สนับสนุนใหพอแม เปนผูนําครอบครัวในการลด 

ละ เลิก เหลา และเปน“ซูเปอรแม-พอ พอแลว

เหลาเบียร” ลด ละ เลิก เหลา บุหรี่ อบายมุขเพ� อ

สรางสุขใหสังคม ตนเอง ครอบครัว และ “ระวัง

มันมาเล็ง” เพ� อใหเห็นพิษภัยการด� มท่ีไมใชกอมะเร็ง

ตับเพียงอยางเดียว ยังมีมะเร็งกระเพาะอาหาร 

หลอดอาหาร และเตานม จึงขอเชิญชวนใหประชาชน

ใชเวลาในชวงเขาพรรษาเปนจุดเร่ิมตนปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ลด ละ เลิกการด� มเคร� องด� มแอลกอฮอล 

และลดพฤติกรรมเส่ียงท่ีทําลายสุขภาพและรางกาย 

เพ� อตนเองและครอบครัว” นางสาวรุงอรุณ กลาว

นายเจษฎา แยมสบาย ประธานเครือขาย

เหย� อเมาแลวขับ กลาววา ตนเองเปนหน่ึงในเหย� อผู

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ท่ีเกิดข้ึนจากความไม

รับผิดชอบตอสังคม ของผูท่ีเมาแลวขับ จนตองกลาย

มาเปนบุคคลทุพพลภาพ นั่งวีลแชรตลอดชีวิต 

จากอุบัติเหตุเม� อประมาณ 22 ปกอน ขณะนั้น

ตนและภรรยาจอดรถจักรยานยนตรอสัญญาณไฟ

จราจร หลังเสร็จจากขายของอาชีพประจํา โดย

ถูกชนจากดานหลังกอนจะถูกลากไปไกล15 เมตร 

จากเสาหลักครอบครัวมีรายไดประจํา แตตองขาย

ทรัพยสินทุกอยาง เพ� อนําเงินมารักษาตัว แมคู

วงเสวนา แกะปม 4 ชีวิต เหย� อพิษสุรา เผยประสบการณเฉียดตาย 

เพ� อเปนอุทาหรณเตือนใจนักด� ม สสส. เชิญชวนงดเหลาชวงเขาพรรษา 

พักตับ 3 เดือน ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําลายสุขภาพ เพ� อตนเองและครอบครัว

กรณีจะยินยอมจายเงินเยียวยาในวงเงิน150,000 

บาท แตไดรับเงินจริงจากคูกรณี 40,000 บาทใน

เดือนแรก กอนจะลดลงจากหลักพันเปนหลักรอย 

จากนั้นก็ติดตอคูกรณีไมไดอีกเลย

 “เม� อตองนั่งวีลแชร ทําใหไมอยากมีชีวิต

อยูอีกตอไป รูสึกวาเปนภาระครอบครัว เคยพยายาม

ฆาตัวตายมาแลวไมต่ํากวา 5 ครั้ง จนวันหนึ่งได

ฮึดสูอีกครั้งเพ� อลูกสาว และไดมีโอกาสรวมงาน

กับมูลนิธิเมาไมขับ และเรียนซอมโทรศัพทมือถือ 

จนสามารถเปดรานรับซอมที่บาน จนมีรายไดเขา

มาบาง ปจจุบันก็ใชเวลาสวนหนึ่งสอน ฟุตซอล

ให เด็ก ๆ ในชุมชนยานปทุมวัน และรณรงคเมา

ไมขับมาตอเน� อง ทายนี้อยากฝากวา เม� อเราจับ

พวงมาลัยขอใหมีสติอยาประมาท ด� มไมขับเด็ดขาด 

ต้องนึกถึงเสมอว่าอาจเป็นต้นเหตุทําร้ายคนอื่น

หรือตนเองจนพิการหรืออาจเสียชีวิต” นายเจษฎา กลาว

 นายจักรพันธ กลั่นเรืองแสง ผู ไดรับผล

กระทบจากการด� มเคร� องด� มแอลกอฮอล กลาววา 

กลาววา อยากฝากถึงคนท่ียังด� มเหลาใหเปล่ียนแปลง

ตัวเอง หันมารักสุขภาพลดละเลิก ใชเทศกาลเขา

พรรษานี้เปนจุดเริ่มตน เพราะจากประสบการณ

ของตนเองนั้น เริ่มจากอยากสังสรรค พอไดมี

งานทํายิ่งด� มหนักขึ้น ทั้งเหลาสีเหลาขาว เม� อด� ม

จนติดจึงตองด� มทุกเชา กระทั่งมีอาการ เวียนหัว 

อาเจียนเปนเลือด ถายเปนสีดํา ตาเหลือง หนาคลํ้า 

ทองบวมโต ครอบครัวจึงพาสงโรงพยาบาล หมอ

ระบุวาเปนโรคตับแข็ง ตองหยุดด� มเหลาอยางเด็ดขาด 

ไดยินก็ตกใจและไมอยากกลับไปด� มเพราะกลัวตาย 

แมชวงแรกจะมีอาการอยากด� ม แตตองเอาชนะ

ใจตัวเอง มุงม่ันและต้ังใจจริง เห็นคุณคาของชีวิต 

ผานชวงเวลานั้นทําใหเลิกด� มเหลาไดในที่สุด แม

ปจจุบันตองทนทุกขเพราะเหลาทําลายชีวิต  เขา

ออกโรงพยาบาลรักษาโรคตับทานยาอยางตอเน� อง 

ทุกวันน้ีก็ไมสามารถทํางานไดเพราะรางกายไมไหว  

กลายเปนภาระของแมท่ีตองมาดูแลเราอีก  จึงอยาก

ขอใหทุกคนใชโอกาสเขาพรรษาน้ีลด ละ เลิกจะดีท่ีสุด

 นายชัยพฤกษ มีแทง อดีตเยาวชนที่เคย

กาวพลาดกลายเปนเหย� ออาชญากรรม กลาววา  

เริ่มหัดด� มเหลาตั้งแตอายุ14ป เพราะการด� มเหลา 

สูบบุหรี่ เปนเร� องปกติในชุมชน ทั้งจากรุนพี่ และ

ผูใหญ พอเขาเรียนอาชีวะก็มีเพ� อนมีรุนพี่ กินด� ม

เหลา ใชความรุนแรง ไมวารุนพี่จะใหทําอะไร

พรอมทํา ทั้งการปลนเพ� อหาเงินซื้อเหลา ตีรัน

ฟนแทง ทะเลาะวิวาทกับเพ� อนตาง

สถาบัน เพ� อพิสูจนตัวเองวาแน�วาเจง วา

รักกันจริงชนิดที่เรียกวายอมตายแทน

ได  สําหรับจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิต 

คือวันนั้นนั่งกินเหลากัน เขาใจผิดคิด

วาเปนคูอริ จึงใชปนยิง จนถูกตํารวจ

สกัดจับ ติดคุก ยอมรับวาหากในชวง

วัยรุนตัดสินใจไมด� ม ไมคึกคะนอง 

เหตุการณเลวรายก็คงไมเกิด แมวันนี้

จะไดรับอิสรภาพ กลับมาใชชีวิตกับ

ครอบครัว แตตราบาปที่ติดอยูในใจคือเราเกือบจะ

ฆาลูก ฆาพอ หรือสามีของครอบครัวคนอ� น หาก

ยอนเวลากลับไดคงไมทําเชนนั้น ไดแตหวังวาจะ

ไมมีใครกาวพลาดแบบตน ศักดิ์ศรีมันไมมีอยูจริง 

เพราะในวันที่เราพลาด เราอยูในคุก เราไมเหลือ

ใครเลยนอกจากแม และครอบครัว รักเพ� อนได

ตองรักตัวเองดวย

 ขณะที่ นางนันทิยา พุมสุวรรณ เหย� อ

ความรุนแรงในครอบครัว กลาววา เหตุการณ

เลวรายผานมาหลายปแลว แตยังไมมีวันลืมไดลง 

ขณะน้ันอยูกินกับสามีเกา ซ่ึงติดเหลา ติดยาเสพติด 

เกิดอาการหลอน ชอบทํารายรางกาย ขนาดตน

กําลังตั้งครรภได 2 เดือน ก็ถูกทํารายอยางรุนแรง 

แตก็ ใหอภัยมาตลอดเพราะคําวาครอบครัว 

พยายามคุยใหเขาปรับตัวใหม กลับไมเปนผล จน

กระทั่งเขาติดคุกเพราะเสพยา เม� อถูกปลอยตัว

ก็ออกมาทํารายอีก ถูกทุบตี คร้ังน้ีหนักข้ึนใชมีดแทง 

และฟนมือจนเสนเอ็นขาด ทางญาติตามคน

มาชวยจึงรอดมาได หลังจากวันนั้นไดแจงความ

เอาผิดและไดรับการชวยเหลือจากมูลนิธิหญิง

ชายกาวไกล ตัดสินใจไมกลับไปหาเขาอีก และเร่ิม

ตนชีวิตใหม แตชีวิตจริงก็ไมงายเลย พอเรามามี

ครอบครัวใหมหลังจากนั้นไมนาน ในชวงที่ชวงโค

วิดระบาด  สามีใหมซึ่งเปนคนชอบด� มก็มาตกงาน 

ซ้ํายังไปขับรถชนคนไดรับบาดเจ็บอีก รายไดไมพอ

รายจายประกอบกับความเครียดอ� น ๆ ที่สะสม 

ทายที่สุดเขาก็ผูกคอตาย   หลังจากที่ตนเองคลอด

ลูกไดไมกี่เดือนเทานั้น ตอนนี้ก็อยูกับลูก ทํางาน

และคิดแตเพียงวาจะทําทุกอยางเพ� อลูกใหดีที่สุด  

อยากฝากวา หากครอบครัวไหนมีสิ่งเสพติดมี

เคร� องด� มแอลกอฮอลเขามาเกี่ยวของ ใหระวัง  

มันจะเปลี่ยนจากรักเปนความรุนแรงไดเลย
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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 

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

เอ็กซสปริง ผนึกกันตนา และ 5 พันธมิตรชั้นนําของไทย เปดตัว THE UP RANK PROJECT 

      บริษัท เอ็กซสปริง แคปปตอล  โดย วรางคณา อัครสถาพร  ผูจัดการใหญ  รวมกับบริษัท 

กันตนา กรุป โดย ศศิกร ฉันทเศรษฐ  ประธานกรรมการบริหาร และจิรัจ กัลยจาฤก ผูอํานวยการ

ฝายการตลาดรวมดวยพันธมิตร รวมเปดตัว “THE UP RANK PROJECT” โปรเจ็คทแรกของ

ไทย กับการนําเสนอ THE UP RANK PACK เช� อมโลกแหงเกม กับ ภาพยนตรและไลฟสไตล

ในชีวิตจริงใหเปนหนึ่งเดียว ในราคาสุดคุมเพียง 650 บาท โดยงานแถลงขาวเปดตัว “THE 

UP RANK PROJECT”จัดขึ้น ณ กันตนา กรุป 

เมซอง แบรเช ปารีส (Maison Berger 

Paris) ผูนําเคร� องหอมสําหรับบานระดับ

พรีเมี่ยมจากประเทศฝรั่งเศส สรางอากาศ

บริสุทธิ์ใหทุกมุมในบาน รวมฉลองวันชาติ

ฝรั่งเศส 14 กรกฎาคม ในฐานะประเทศ

ตนกําเนิดแบรนด ในป 1898 และยังคง

พัฒนานวัตกรรมเครื่องหอมเพื่อมอบความ

เปนอยูที่ดีแกบานมาอยางตอเน� องยาวนาน 

ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ (2565) ขอนําเสนอ

เคร� องหอมบาน 2 เซ็ตพิเศษ มาดาม มาตาลี 

(Madame Matali) และมาดาม แวรซาย 

(Madame Versailles) คัดสรรมาเพ� อแฟน

คลับชาวไทยโดยเฉพาะ

ตํานานความหอมของเมซอง แบรเช 

ปารีส ไดรับการยอมรับและบอกตอจากแฟน

คลับทั่วโลกเปนเวลายาวนานกวา 120 ป จุด

กําเนิด ณ แควนนอรมังดี ประเทศฝรั่งเศส 

โดย มิสเตอร มอริส แบรเช (Mr. Maurice 

Berger) ไดรังสรรคนวัตกรรมการฟอกอากาศ

และต่อมาได้พัฒนาจนเป็นเครื่ องหอม

สํ าหรั บบ านที่ ใ ห ทั้ งความหอมอัน เปน

เอกลักษณและดีไซนตะเกียงน้ําหอมสวยงาม

โดยรวมกับนักออกแบบระดับโลก คงความ

หรูหรา สงางามดั่งงานศิลปะมาสเตอรพีซ 

อีกทั้งการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องส่งผล

ใหไดรับการยกยองเปนผูนําความหอมทรง

คุณคาและควรคาแกการครอบครอง ทําให

รัฐบาลฝรั่งเศสไดมอบสัญลักษณ EPV 

(Entreprise du Patrimoine Vivant) ซึ่งแสดง

วา เมซอง แบรเช ปารีส เปนผลิตภัณฑ

ทรงคุณคาเปนภูมิปญญาของฝรั่งเศส เปน

ผู เชี่ยวชาญและผูรู ในกระบวนการผลิต

ตะเกียง น้ําหอมที่ โดดเดนดวยนวัตกรรม

เมซอง แบรเช ปารีส รวมฉลองวันชาติฝรั่งเศส La Fête Nationale Française ผานคอลเลกชั่นเคร� องหอมสําหรับบาน

ฟอกอากาศใหบริสุทธิ์ พรอมครอบครองสิทธิ

บัตรระดับนานาชาติ 6 สิทธิบัตร มาพรอม

กับน้ําหอมมากกวา 60 กลิ่นอีกดวย

ปจจุบัน เมซอง แบรเช ปารีส มี

ผลิตภัณฑเคร� องหอมสําหรับบานหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งตะเกียงน้ําหอม (Lamp) กาน

กระจายความหอม (Bouquet) เคร� องกระจาย

ความหอมอัตโนมัติ (Mist Diffuser) เทียนหอม 

(Candle) สเปรยน้ําหอม (Room Spray) 

เคร� องหอมปรับอากาศในรถยนต (Car Diffuser) 

ที่ตอบโจทยทุกความตองการดานความหอม 

ทั้งสรางบรรยากาศดวยกลิ่นตาง ๆ ชวยปรับ

สมดุลอารมณ สรางอากาศใหบริสุทธิ์ และ

กําจัดกลิ่นไมพึงประสงค 

เมซอง แบรเช ปารีส ขอรวมสงความ

ปรารถนาดีดวยแคมเปญฉลองวันชาติ

ฝรั่งเศสตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ (2565) ดวย

เคร� องหอมบาน 2 เซ็ตพิเศษ มาดาม มาตาลี 

(Madame Matali) และมาดาม แวรซาย 

(Madame Versailles) คัดสรรนวัตกรรม

เคร� องหอมทั้งรูปแบบตะเกียงน้ําหอม จับคู

กับกานกระจายความหอม และเทียนหอม 

จากคอลเลคช่ันพิเศษตางๆ ซ่ึงลวนเปนผลิตภัณฑ 

Signature ของแบรนดเพ� อแฟนคลับชาวไทย

ไดเปดประสบการณความหอมและรับความคุมคาไปดวยกัน

คนหา เมซอง แบรเช ปารีส ไดที่ Facebook: MaisonBerger-

Thailand LINE: @maisonbergerthai IG: maisonbergerthailand 

และ www.maisonbergerthailand.com หรือ ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดาน

ความหอมที่ เมซอง แบรเช ปารีส ทุกสาขา โทร. 0-2672-2088

สัมมนาองคกรคนดี      ศาสตราจารยพิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กลาว

เปดการสัมมนา “ส� อสรางสรรค องคกรคนดี” จัดโดย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธาน

คณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมจริยธรรม พรอมดวย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ใหเกียรติ

กลาวถึงกระบวนการสรางองคกรคนดี ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภา และคณะผูแทนจาก 25 องคกร 

เขารวมงาน ณ รัฐสภา เกียกกาย

กองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและ

สรางสรรค (Thai Media Fund : TMF) 

เดินหนา โครงการจัดเวทีสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจําป 2565  

ชูแนวคิด “TMF POWER FOR CHANGE : 

ส� อสรางสรรค เพ� อการเปล่ียนแปลงสังคม” 

เตรียมพรอมเปด “เวทีสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน คร้ังท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

พรอมเชิญชวนภาคีเครือขาย หน�วยงาน 

องคกรภาครัฐ องคกรวิชาชีพ ภาควิชาการ  

ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที ่ 

เขารวมกิจกรรม ในวันจันทรที่ 18 กรกฎาคม 

พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเซ็น

ทารา  และคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี

ภายในงานพบกับ

การบรรยายพิเศษในหัวขอ 

“สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงสังคม” โดย 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผูจัดการ

กองทุนพัฒนาส� อปลอดภัย

และสรางสรรค และเวที

เ ส วนา เชิ ง วิ ช า ก า ร ใน

หัวขอ “รูทันส� อราย ขยาย

ส� อดี ภาคีเขมแข็ง” โดย 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน

คณะกรรมการกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สรางสรรค, ภาคีเครือขาย

แ ล ะ ตั ว แ ท น ผู รั บ ทุ น  

กองทุนพัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค ลุยอีสาน ปกหมุดอุดรธานี

เปดเวทีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 3

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธทีเส็บในงาน FTI Expo 2022     พลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเขาเยี่ยมชมคูหานิทรรศการของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ ในงาน FTI EXPO 2022 โดยมี จิรุตถ อิศรางกูร ณ 

อยุธยา ผูอํานวยการทีเส็บ ใหการตอนรับ โดยงานนี้เปนงานแสดงสินคาทางดานอุตสาหกรรม

ที่จะชวยขับเคล� อนไมซในภูมิภาค กระตุนเศรษฐกิจ พรอมทั้งมุงแสดงศักยภาพและยกระดับ

อุตสาหกรรมในกลุมคลัสเตอรเปาหมายภายใตแนวคิด BCG Economy Model รวมถึงสง

เสริมการจัดงานไมซ โดยลด “Carbon Footprint” เพ� อความยั่งยืนในอนาคต ณ ศูนยประชุม

และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม

ตลาดหลักทรัพยฯ มอบรางวัล 12th South East Asian Table Tennis Championships 

2022    รองรักษ พนาปวุฒิกุล รองผูจัดการ หัวหนาสายงานกฎหมาย และดูแลกลุมงาน

เลขานุการองคกรและกํากับองคกร รวมทั้งฝายบริหารกิจกรรมเพ� อสังคม ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย มอบเหรียญทองแก สุธาสินี เสวตรบุตร นักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งเปนเยาวชน

ในโครงการ SET Star Junior Table Tennis ผูชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไปในการแขงขัน 

“12th South East Asian Table Tennis Championships 2022” ซึ่งจัดโดยสมาคมเทเบิล

เทนนิสแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยฯ หวังเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดการ

เลนกีฬาประเภทนี้อยางกวางขวางในทุกเพศทุกวัย

แสนสิริประกาศพันธกิจ ‘Sansiri Tree Story’ ปลูกตนไมเพ� อกรุงเทพฯ   แสนสิริ รวม

ปลูกความยั่งยืน ใหความสุขยืนตนไปแสนนานประกาศพันธกิจปลูกตน 90,000 ตน ไมเพ� อ

กรุงเทพฯ สอดรับนโยบายผูวาฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ ‘ปลูกตนไมลานตน สรางพื้นที่สีเขียวและ

กําแพงกรองฝุนทั่วกรุง’ ภายใต ‘Sansiri Tree Story’ โดยมีอุทัย อุทัยแสงสุข ประธาน

ผูบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ รวมดวย กวี ตันจรารักษ อฏิพรณ จิตตธรรมวงศ 

ศรศิลป มณีวรรณ และตัวแทนพนักงานแสนสิริรวมปลูกตนไม ณ Sansiri Backyard, T77 

Community 

คุณพอทานฟรี วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 28 กรกฎาคม    

    อ่ิมคุมกับหลากหลายเมนูในอาหารบุฟเฟตนานาชาติ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 28 กรกฎาคมนี้ 

พิเศษ คุณพอทานฟรี เม� อมาพรอมครอบครัวครบ 4 

ทาน มื้อกลางวัน อาทิ ซูชิ ยําถั่วพู ไสกรอกบารบีคิว 

น้ําพริกลงเรือ ขาวซอยไก และ ซึฟูดอบชีส ทานละ 

450 บาท มื้อเย็น อาทิ ซุปครีมเห็ด กุงผัดพริกเกลือ 

ปลากะพงซอสไวนแดง และ ลาบหมูทอด ทานละ 550 

บาท ที่หองอาหารเปรมประชากร โรงแรม มิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น สอบถามรายละเอียดและสํารองที่ 

โทร.0-2575-5599

พรอมดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการและ

ประชุมระดมสมองใน 3 หัวขอหลัก ไดแก 

การผลิตและเผยแพรส� อ, การพัฒนากลไก

การเฝาระวังและ รูเทาทันส� อ และการพัฒนา

องคความรู และสรางมีสวนรวมของ

ประชาชน

สําหรับผูสนใจสามารถสมัครเขารวม

กิจกรรมฟรี ไดที่ https://forms.gle/

k2PR8rTb7j rLcqHS9  หร ือต ิดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.tmfpowerfor-

change.com
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘ปธน.ไช่’ เริ่มหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

ไทเป • รอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของ

ไต้หวันเริ่มการหาเสียงของพรรค สำาหรับการเลือกตั้งท้อง

ถิ่นในเดือนพฤศจิกายนแล้วเมื่อวันอาทิตย์ ระหว่างที่ไช่และ

พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (ดีพีพี) ของเธอกวาดชัยชนะ

ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเมื่อปี  2563 พรรค

ฝ่ายค้านหลักคือ พรรคก๊กมินตั๋ง ได้รับชัยชนะอย่างมากใน

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาในปี 2561 ไช่

ที่ได้รับการเปิดตัวว่าเป็น “กัปตันไต้หวัน” ในการประชุม

ประจำาปีของพรรคดีพีพีเมื่อวันอาทิตย์กล่าวกับพรรคว่า ยุค

หลังการระบาดของโควิด-19 เต็มไปด้วยความท้าทายและ

โอกาส พร้อมกับช้ีไปท่ีการรุกรานยูเครนของรัสเซียและอัตรา

เงินเฟ้อทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น “แต่เรายังคงสามารถมั่นใจในตัว

เองได้ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไต้หวันถือว่าดี และ

หลายอุตสาหกรรมก็เข้าใจถึงกลยุทธ์ที่สำาคัญในกระบวนการ

ปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก” 

มาเก๊าขยายล็อกดาวน์รวมกาสิโน

ฮ่องกง • มาเก๊าเตรียมเร่ิมอีกสัปดาห์ทำางานโดยมีการล็อก

ดาวน์บางส่วน หลังขยายการปิดกาสิโนและธุรกิจที่ไม่จำา 

เป็นเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา ทางการเคย

ประกาศสัปดาห์ของ static management  เริ่มจาก 11 

กรกฎาคม หลังมีการบันทึกตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,500 

ราย ในช่วงสามสัปดาห์ก่อนหน้านั้นทั้งที่มีการตรวจหาเชื้อ

ในประชากรจำานวนมากเป็นเวลาหลายรอบแล้วก็ตาม ข้อ

จำากัดดังกล่าวมีกำาหนดจะยกเลิกในวันจันทร์ แต่จำานวนผู้ติด

เชื้อยังเพิ่มมากขึ้น เอเอฟพีรายงานว่า รัฐบาลมาเก๊าเผยเมื่อ

วันอาทิตย์ว่ามีผู้ป่วยแล้ว 1,733  รายนับต้ังแต่เร่ิมมีการระบาด 

แม้จำานวนผู้ป่วยรายวันค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับมาตรฐาน

ทั่วโลก แต่ทางการเลือกที่จะดำาเนินการขจัดการแพร่เชื้อให้

เร็วแต่เนิ่นๆ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของ

จีน และเมื่อวันเสาร์รัฐบาลประกาศแล้วว่าจะขยายระยะเวลา 

static  management ไปจนถึงวันศุกร์หน้า

อิรักวอนตุรเคียปล่อยน้ำาลงไทกริส-ยูเฟรติส

แบกแดด • อิรักร้องขอเมื่อวันเสาร์ให้ตุรเคียเพ่ิมการปล่อย

น้ำามาตามแม่น้ำาไทกริสและยูเฟรติส เนื่องจากทั้งสองประ                                                                       

เทศกำาลังเผชิญกับความแห้งแล้งและความตึงเครียดด้าน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา อิรักร้องเรียนอยู่เป็นประจำา

ว่าเขื่อนที่สร้างขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อ

ระดับน้ำาในแม่น้ำาเมห์ดี เอเอพีรายงานว่า อัล-ฮัมดานี รัฐมน 

ตรีกระทรวงน้ำาของอิรัก และเวย์เซล เอโรกลู ตัวแทนพิเศษ

ของประธานาธิบดีตุรเคียสำาหรับอิรัก หารือเกี่ยวกับปริมาณ

น้ำาท่ีมาถึงอิรักผ่านแม่น้ำาไทกริสและยูเฟรติสจากตุรเคีย โดยฮัม                                                                              

ดานีขอตุรเคียผ่านการประชุมทางวิดีโอ ให้ตรวจสอบปริมาณน้ำา

ท่ีปล่อยออกมาอีกคร้ัง  เพื่อให้อิรักสามารถเอาชนะปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำาในเวลานี้.

วงน้ีผู้คนติดตามข่าวคราวท่ีเก่ียวกับปากท้องของ

ตัวเองด้วยการทำาความเข้าใจกับตัวเลขชุดต่างๆ

เงินเฟ้อไปถึงไหน...ถ้าของสหรัฐฯ ล่าสุดเดือน

มิถุนายนพุ่งไปที่ 9.1% ของไทยเราจะวิ่งขึ้นไปอีกไหม

ดอกเบี้ยจะขึ้นต่อไปอย่างไร...ถ้า Fed ของสหรัฐฯ 

ปรับขึ้นอีกรอบที่ 0.75% หรือ 1.00% เลย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ของแบงก์

ชาติจะขยับขึ้นตามหรือไม่

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์ที่เห็นตัว 

เลข 36.60 บาทต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ อ่อนที่สุดใน 13 ปี 

(ตัวเลข ณ บ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา) จะยังอ่อนต่อไปอีกหรือไม่

อัตราเติบโตเศรษฐกิจของจีนไตรมาสที่สองอยู่

ที่ 0.4% จะมีผลต่อการค้าการขายของจีนกับโลกและ

อาเซียน รวมทั้งไทยอย่างไรหรือไม่

อัตราเติบโตจีดีพีของไทยปีนี้ที่ปรับลดกันอย่างต่อ

เนื่องจะไปจบลงตรงไหน

ราคาน้ำามันดิบที่ร่วงลงมา (ตัวเลขวันศุกร์ที่ผ่านมา)                                                           

อยู่ที่ 90-94 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับก่อน

สงคราม

ยูเครนจะสามารถรักษาระดับนี้ ได้หรือไม่ และจะมี

ผลต่อเงินเฟ้อและราคาสินค้าของบ้านเราอย่างไร

ทั้งหมดนี้คือตัวเลขที่จะบอกเราว่าชีวิตความเป็นอยู่

ของคนไทยจากนี้ ไปจะเป็นอย่างไร

แต่ก่อนนี้ พอเราเอ่ยถึงตัวเลขต่างๆ ที่ว่านี้ ส่วนใหญ่

ก็จะไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่ เพราะนึกว่าดัชนีทั้งหลาย

นี้เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ, นักเศรษฐศาสตร์หรือผู้วาง

นโยบายระดับชาติเท่านั้น

ชาวบ้านเคยนึกว่าเราไม่เกี่ยว เพราะมันเป็นเรื่อง

วิชาการทั้งนั้น

แต่ถึงวันนี้ ทุกความเคลื่อนไหวของดอกเบี้ย, 

เงินเฟ้อ, ราคาน้ำามัน, อัตราแลกเปลี่ยน, ราคาน้ำามันดิบ

และน้ำามันสุกล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำาวันของ

เราทั้งสิ้น

ที่ยากขึ้นไปกว่านั้นคือ ตัวเลขเหล่านี้เคลื่อนไหวขึ้น

ลงอย่างผันผวน วิ่งขึ้นลงได้อย่างน่าใจหายใจคว่ำาตลอด

เวลา

แต่ก่อนนี้ช่วงของการขึ้นลงจะมีจำากัดและใช้เวลา

ระยะหนึ่ง แต่ทุกวันนี้ความเปลี่ยนแปลงหนักหน่วงรุนแรง

และพุ่งขึ้นและดิ่งลงอย่างน่าหวาดเสียวได้ตลอดเวลา

ไม่ต่างอะไรกับการนั่งเรือเหาะในงานวัดที่เรียกว่า roller-

coaster 

ที่เหวี่ยงขึ้นลงอย่างไร้ทิศทาง ทำาเอาผู้ที่นั่งอยู่บนนั้น

ต้องใจหายใจคว่ำา ใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลา

เพราะไม่รู้ว่าวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้จะลงหรือไม่ และถ้าขึ้นจะขึ้น

เท่าไหร่ หรือถ้ากลับทิศทาง ร่วงลง จะหล่นแบบค่อยเป็นค่อย

ไป หรือจะเป็นลักษณะโหม่งโลก

ที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็น ที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดก็เกิด

ในภาวะเช่นนี้ทักษะที่สำาคัญที่สุดคือการ “บริหารความ

เสี่ยง”

หรือ risk management

แต่ทุกคน, ทุกองค์กร, ทุกบริษัท, ทุกรัฐบาล ก็กำาลังต้อง

ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงกันตลอดเวลา

และประมาทไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว

เพราะทุกคนมีความเสี่ยงส่วนบุคคล

บริษัทมีความเสี่ยงเรื่องต้นทุน, วัตถุสำาหรับการผลิตและ

ความเปลี่ยนแปลงของอุปนิสัยผู้บริโภค

ระดับรัฐบาลก็มีความเสี่ยงเรื่องการใช้จ่ายและตระ

เตรียมเงินทองและแผนฉุกเฉินสำาหรับการตั้งรับสถานการณ์ที่

ไม่ได้คาดการณ์หรือคิดไม่ถึงมาก่อน

คำาว่า “ประกันความเสี่ยง” จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ 

เพราะเมื่อความเส่ียงสูงข้ึนก็ต้องหาทางป้องกันความเส่ียงนั้นๆ

แต่ก่อนนี้มี “ผู้เชี่ยวชาญ” ที่ทำาหน้าที่หรือมีอาชีพ

เป็นผู้ประกันความเสี่ยง

แต่ทุกวันนี้ ภายในสภาวะของการเมืองและ

เศรษฐกิจที่ผันผวนปรวนแปรอย่างรุนแรงตลอดเวลา ทุก

คน, ทุกองค์กร, ทุกชุมชนและทุกรัฐบาลต่างก็ล้วนต้อง

ทำางานด้าน “ประกันความเสี่ยง” ทั้งสิ้น

ความเสี่ยงส่วนตัวคือเรื่องรายได้และรายจ่ายที่เกิด

ความไม่แน่นอนสูงขึ้นทุกขณะ

ความเสี่ยงที่จะตกงานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการลงทุนในทุกรูปแบบก็

พุ่งพรวดพราดขึ้นมาในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ทุกบริษัทล้วนต้อง “ประกันความเสี่ยง” ทั้งสิ้น

เช่นผู้ส่งออกก็ต้องประเมินว่าหากเงินบาทเทียบกับ

ดอลลาร์อ่อนต่อเนื่องเช่นนี้ จะต้องวางแผนการส่งออก

อย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

ผู้นำาเข้าก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเงินบาทอ่อนเช่นนี้ ต้นทุน

ของสินค้านำาเข้ารวมถึงวัตถุดิบที่มาจากต่างประเทศก็จะ

แพงขึ้น

บางบริษัทแม้จะได้ประโยชน์จากการที่เงินบาทอ่อน

เพราะเป็นผู้ส่งออก ก็ต้องระวังว่าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้า

นั้นต้องนำาเข้า...เงินบาทอ่อนก็กลายเป็นภาระหนักขึ้น

ดังนั้นแม้ในองค์กรเดียวกันก็ต้องบริหารความเสี่ยง

ทั้งด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

จึงทำาให้การดำารงชีวิตอยู่และการบริหารอาชีพของ

แต่ละธุรกิจต้องเพิ่มความเป็นมืออาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วันก่อนผมอ่านแนววิเคราะห์ของ ดร.เศรษฐพุฒิ 

สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง

เศรษฐกิจไทย ก็พอจะเห็นถึงความลำาบากของการ “บริหาร

ความเสี่ยง” ของธนาคารกลางของประเทศอีกเหมือนกัน

พรุ่งนี้จะได้ว่าต่อว่าผู้ว่าฯ ธปท. ต้องบริหารความ

เสี่ยงเรื่องนโยบายการเงินอย่างไร

ทำาไมท่านจึงบอกว่า Fed อเมริกาขึ้นดอกเบี้ย แต่เรา

ไม่จำาเป็นต้องขึ้นตามด้วย

มันเป็นเช่นไร? พรุ่งนี้ว่ากันเรื่องนี้ครับ.

ช่

ไฟป่าลุกลามหนักฝรั่งเศส-สเปน
ปารีส/ลิสบอน • คลื่นความร้อนท่ีปกคลุมท่ัวทวีปยุโรป ส่งผลให้เกิด

ไฟป่าเผาไหม้ลุกลามหนักทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสและ

หลายเมืองในสเปน ทำาให้ต้องอพยพประชาชนนับหมื่นคนออกจาก

บ้านเรือนหนีไฟป่า และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด

ในสเปนและโปรตุเกสแล้วหลายร้อยคน

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน                                                

อาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม  2565 

ว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงที่คลื่น

ความร้อนปกคลุมท่ัวทวีปยุโรป 

ทำาให้เกิดไฟป่าทางตะวันตกเฉียง

ใต้ของฝร่ังเศส แถลงการณ์ของ

เจ้าหน้าท่ีจังหวัดฌีรงค์เผยว่า ได้

ส่ังอพยพประชาชนราว 14,000 

คนออกจากจังหวัดแห่งน้ีเม่ือ

บ่ายวันเสาร์ โดยมีพนักงานดับ

เพลิงมากกว่า 1,200  คนในการ

พยายามควบคุมไฟป่า 

โดยช่วง 2-3 สัปดาห์ท่ี

ผ่านมา เกิดไฟป่าในหลายพ้ืนที่

ของฝร่ังเศสและอีกหลายชาติ

ในทวีปยุโรป รวมถึงสเปนและ

โปรตุเกส เฉพาะท่ีจังหวัดฌีรงค์                                                 

ไฟป่าเผาผลาญพ้ืนท่ีไปแล้วมาก 

กว่า 62,500 ไร่เมื่อวันเสาร์ หลัง

จากเผาผลาญพ้ืนท่ีป่าไป 45,625 

ไร่ในวันศุกร์ 

กรมอุตุนิยมวิทยาฝร่ังเศส

ประกาศเตือนล่าสุดให้ประชาชน

เฝ้าระมัดระวังสภาพอากาศท่ีร้อน

จัด โดยระบุว่าขณะน้ี 38 จังหวัด

จากท้ังหมด 96 จังหวัดของประ 

เทศ อยู่ในรายชื่อจังหวัดท่ีต้อง

เฝ้าระวังอากาศร้อนระดับ “สีส้ม”                                                   

และคาดคล่ืนความร้อนทางตะ 

วันตกของฝร่ังเศสจะข้ึนสู่ระดับ

สูงสุดในวันจันทร์น้ี โดยอุณหภูมิ

ในภูมิภาคน้ีของฝร่ังเศสจะสูงทะ 

ลุ 40 องศาเซลเซียส

ขณะที่ ในสเปนประเทศ

เพื่อนบ้านของฝรั่งเศส เจ้าหน้า 

ท่ีดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่า                                        

ที่เกิดขึ้นในหลายเมืองเมื่อวัน

เสาร์ หลังจากสเปนเผชิญกับอา 

กาศร้อนจัดติดต่อกันมาหลายวัน                                              

โดยอุณหภูมิขึ้นไปถึง 45.7 อง 

ศาเซลเซียส 

สถาบันสุขภาพการ์ลอส

ของสเปนเผยว่า ช่วงที่ประเทศ

เผชิญคลื่นความร้อนเกือบ 1 สัป                                            

ดาห์ มีผู้เสียชีวิตจากสภาพอา 

กาศที่ร้อนจัดถึง 360 ราย 

สำานักจัดการเหตุฉุกเฉิน

ภูมิภาคของสเปนทวีตเม่ือเช้า                                              

วันเสาร์ตามเวลาท้องถ่ินว่า ประ                                   

ชาชนมากกว่า 3,000 คนต้อง

อพยพออกจากบ้าน เนื่องจาก

เกิดไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองมิ

ฮาสในจังหวัดมาลากา นอกจาก

น้ีไฟป่ายังก่อให้เกิดควันดำาลอย ข้ึน

สู่ท้องฟ้าใกล้กับเมืองกาซัสเดมิรา                        

เบเต ในแคว้นเอกซ์เตรมาดูรา                 

โดยเฮลิคอปเตอร์หลายลำา ถูกส่ง

ไปดับไฟป่าท่ีกินพ้ืนท่ี 18,750 ไร่ 

และอพยพประชาชน 2 หมู่บ้าน

หนีตาย โดยไฟป่าได้เผาผลาญพ้ืน 

ท่ีใกล้อุทยานแห่งชาติมองฟราเก

นอกจากนี้ เกิดไฟป่าที่

เมืองกัสติยาและเลออนภาค

กลางของสเปน และที่เมืองกาลิ

เซียทางเหนือของประเทศ 

ส่วนท่ีโปรตุเกส เจ้าหน้าท่ี

ผจญเพลิงของโปรตุเกสมีเวลาได้

หยุดพักบ้างจากอุณหภูมิท่ีลดลง

เมื่อวันเสาร์ จากท่ีเคยข้ึนไปถึง

ราว 40 องศาเซลเซียสเมื่อช่วง 

2-3 วันท่ีผ่านมา 

กระทรวงสาธารณสุขโปร 

ตุเกสเผยว่า ในช่วงคลื่นความ

ร้อนปกคลุมประเทศระหว่าง 7-13 

กรกฎาคม ทำาให้ประชาชนเสีย

ชีวิตไปแล้ว 238 ราย ส่วนใหญ่

เป็นผู้สูงวัยท่ีมีโรคประจำาตัว 

จากทวีปยุโรปข้ามทะเล

เมดิเตอร์เรเนียนไปท่ีประเทศโม                                    

ร็อกโก เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเผยว่าไฟ

ป่าเผาผลาญพ้ืนท่ีทางเหนือของ

ประเทศไปแล้วมากกว่า 12,500 ไร่ 

มีผู้เสียชีวิตจากไฟป่าอย่างน้อย 

1 ราย.

เครื่องบินขนส่งอาวุธตกในกรีซดับ8ราย

คาวาลา • กระทรวงกลาโหม

เซอร์เบียเผยว่า เครื่องบินขน 

ส่งสินค้าของยูเครนท่ีตกในกรีซ                                                 

เมื่อวันเสาร์ คือเครื่องบินบรร 

ทุกยุทโธปกรณ์จากบริษัทของ

เซอร์เบียท่ีบินไปส่งท่ีบังกลาเทศ 

นักบินและลูกเรือทั้ง 8 คนเสีย

ชีวิตทั้งหมด

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

อาทิตย์ท่ี 17 กรกฎาคม  2565 

อ้างการแถลงของเนบอยซา สเต                                                     

ฟาโนวิช รัฐมนตรีกลาโหมเซอร์                                                    

เบียในวันเดียวกันว่า จากเหตุ 

การณ์เครื่องบินขนส่งสินค้าอันโต

นอฟ อัน-12 ของบริษัทยูเครน 

ที่ตกในเมืองคาวาลาของกรีซ

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา โดย

เครื่องบินลำานี้บรรทุกทุ่นระเบิด

และยุทโธปกรณ์ต่างๆ  น้ำาหนัก

รวมราว 11 ตัน ผลิตโดยบริษัท

ของเซอร์เบีย และกำาลังนำาไป

ส่งที่บังกลาเทศ 

วิดีโอที่ถ่ายโดยผู้เห็นเหตุ 

การณ์ซึ่งถูกนำาเผยแพร่ทางโซ

เชียลมีเดีย เป็นภาพของเครื่อง

บินลำาน้ีหลังจากเครื่องบินตกและ

เกิดลูกไฟขนาดยักษ์ล้อมรอบ

เครื่องบิน

สเตฟาโนวิชกล่าวระหว่าง

แถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เขา

คิดว่าลูกเรือท้ังหมดเป็นชาว

ยูเครนแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน 

พวกเขาไม่ได้เป็นชาวเซอร์เบีย                                                  

นักบินนำ า เครื่ องบินลำ านี้ ขึ้ น

จากสนามบินในเมืองนิสของ          

เซอร์เบียเมื่อเวลาราว 20.40 น.                                         

วันเสาร์ หรือ 01.40 น. วันอา 

ทิตย์ตามเวลาไทย โดยเครื่องบิน

บรรทุกอาวุธของบริษัทวาลีร์ ซึ่ง

เป็นบริษัทผลิตอาวุธเอกชนของ

เซอร์เบีย

สื่อของกรีซรายงานว่า                                   

เคร่ืองบินลำาน้ีร้องขอลงจอด

ฉุกเฉินท่ีสนามบินในเมืองคาวา

ลา แต่เครื่องบินตกก่อนที่จะถึง

สนามบิน

หน่วยกู้ภัยกรีซนำาโดรน

บินสำารวจจุดท่ีเครื่องบินลำาน้ีตก

เมื่อวันอาทิตย์ เนื่องจากเกรง

ว่าจะมีสารพิษท่ีออกมาจากสินค้า

ที่เครื่องบินลำานี้บรรรทุกมา 

สถานี โทรทัศน์ทางการ

กรีซรายงานว่า ทหารและผู้                                  

เช่ียวชาญด้านวัตถุระเบิด พร้อม

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพลัง 

งานปรมาณู ได้เดินทางไปสำา 

รวจจุดที่เครื่องบินตกในระยะที่

ปลอดภัยที่สุด

ผู้ เห็นเหตุการณ์เครื่อง

บินตกหลายคนเผยว่า พวกเขา

เห็นไฟไหม้เครื่องบินและได้ยิน

เสียงระเบิดหลายครั้ง 

ฟิลิปโปส อนาสตาเซีย 

ดิส นายกเทศมนตรีเมืองปักเจีย

โอท่ีอยู่ติดกับเมืองคาวาลา เผย

กับสถานีโทรทัศน์ โอเพนทีวีว่า 

เครื่องบินลำานี้ตกห่างจากเขตที่

อยู่อาศัยราว 2  กิโลเมตร. 

จุดตก • ภาพถ่ายจุดที่เครื่องบินอันโตนอฟ อัน-12 ของยูเครนตก ที่เมืองคาวาลาของกรีซ โดยถ่ายไว้เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม หลังเครื่อง

บินลำานี้ตกเมื่อคืนวันเสาร์ และลูกเรือทั้ง 8 คนเสียชีวิต

คาถาสำาหรับคนไทยผ่าวิกฤต

วันนี้: บริหารความเสี่ยงให้ได้!
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หนุ่มใหญ่อังกฤษตกคลองจมน้ำ�ดับ

ชลบุรี • เมื่อเวลา 07.30 น. วันท่ี 17 ก.ค.65 ร.ต.อ.พงษ์สวัสด์ิ มอมุง

คุณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน  รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายใน

คลองระบายน้ำาหลังวัดนาจอมเทียน ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี จึงพร้อมด้วย  พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผกก. และหน่วยกู้ภัยสว่าง

โรจนธรรมสถาน สัตหีบ รุดตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพบศพ Mr.Richard 

Wayne Moorcroft อายุ 64 ปี  ชาวอังกฤษ สภาพศพลอยคว่ำาหน้า 

น้ำาลึกประมาณข้อขา ในชุดออกกำาลังกายเส้ือโปโลสีเขียว กางเกงขา

ส้ันสีน้ำาตาล  รองเท้าผ้าใบสีดำา เสียชีวิตมาแล้ว 3-5 ช่ัวโมง ตรวจ

สอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกฆาตกรรม ในตัว

มีเพียงใบขับข่ีรถยนต์ เบ้ืองต้นได้ส่งชันสูตรท่ีสถาบันนิติเวช พร้อม

ติดตามหาญาติให้รับศพไปบำาเพ็ญกุศล ร.ต.อ.พงษ์สวัสด์ิกล่าวว่า 

นางบุญปลูก แสงแก้ว อายุ 60 ปี เจ้าของร้านของชำาใกล้จุดเกิดเหตุ 

เล่าว่า เกือบทุกวันจะเห็นผู้ตายเดินออกกำาลังกายอยู่บนถนน และ

เป็นลูกค้าของทางร้าน แต่ได้หายหน้าไป 3 วัน ก่อนมาพบเป็นศพ

อยู่ในคลองระบายน้ำาหลังบ้าน สันนิษฐานว่าผู้ตายพลัดตกบริเวณ

ราวก้ันคลองริมถนน ซ่ึงเป็นจุดท่ีผู้ตายชอบยืดขาออกกำาลังกาย น่า

จะเป็นช่วงเช้ามืดซ่ึงเป็นช่วงน้ำาข้ึน ทำาให้ถูกน้ำาพัดร่างไปไกลจาก

จุดเกิดเหตุประมาณ 30 เมตร อย่างไรก็ตามได้ส่งชุดสืบสวนลงพ้ืน

ท่ีหาหลักฐานแล้ว

ยึดย�เสียส�วส่งม�จ�กเพื่อนบ้�น

นครพนม • วันท่ี 17 ก.ค.65 พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผบ.บก.

ควบคุมท่ี 1 กองกำาลังสุรศักด์ิมนตรี กรมทหารราบท่ี 3  รับแจ้งจาก

ชุดเฝ้าตรวจชายแดนว่า จะมีการลำาเลียงวัตถุต้องสงสัยข้ามมาจาก

ฝ่ังประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังฝ่ังไทยในพ้ืนท่ีบ้านคำาผักแพว ต.น้ำาก่ำา 

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จึงส่ังการให้ ร.อ.นฤดล อุตม์สีขันธ์ ผบ.ร้อย.

QRF วางแผนนำากำาลังพลซุ่มตรวจพ้ืนท่ีตามท่ีได้รับแจ้ง พบเรือกีบ

หางยาวติดเครื่องยนต์แล่นข้ามแม่น้ำาโขงมาจากฝ่ังประเทศเพื่อน

บ้าน เมื่อมาถึงริมฝ่ังคนขับเรือได้ห้ิววัตถุต้องสงสัยคล้ายกระเป๋า

จำานวน 1 ใบข้ึนมาวางไว้บนฝ่ัง แล้วรีบว่ิงข้ึนเรือแล่นหนีไปอย่าง

รวดเร็ว ตรวจสอบภายในกระเป๋าพบเป็นยาอี (ยาเลิฟ) ซ่ึงมีฤทธ์ิแรง

กว่ายาบ้าถึง 10 เท่า บรรจุในถุงพลาสติกใสจำานวน 19 ห่อ ตรวจนับ

ได้ 18,807 เม็ด นอกจากน้ียังตรวจยึดยานอนหลับชนิดรุนแรงย่ีห้อ 

Happy 5 บรรจุเป็นแพ็ก แผงพลาสติกสีเขียว 34,949 เม็ด แผงสี

แดง  19,990 เม็ด รวม 73,746 เม็ด จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน จาก

ข้อมูลเบ้ืองต้นคาดว่าน่าจะนำาเข้ามาจากประเทศทางยุโรป เข้ามา

ทางประเทศเพื่อนบ้านหวังเข้ามาจำาหน่ายในไทย ในกลุ่มไฮโซและ

พวกนิยมเซ็กซ์หมู่ ท่ีมักแอบลอบจำาหน่ายตามสถานบันเทิง ตกเม็ดละ

ประมาณ 800-1,000 บาท รวมมูลค่าของกลางไม่ต่ำากว่า 20 ล้านบาท 

โดยจะตรวจสอบอย่างละเอียดหาแหล่งท่ีมาและตัวยาท่ีชัดเจนต่อไป.

คนไทยมึน

เป็นการแลกเปลี่ยนกับการโหวตสนับ 

สนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการ

อภิปายไม่ไว้วางใจที่กำาลังจะเกิดขึ้น   

“ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการมี ส.ส.แบบแบ่งเขต 

และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พบว่า 58.39% 

ควรมีทั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีราย

ชื่อ,  33.38% ควรมีแต่ ส.ส.แบบแบ่งเขต 

และ 8.23% ควรมีแต่ ส.ส.แบบบัญชีราย

ชื่อ” ผลสำารวจระบุ

วันเดียวกันนี้  มีหลายพรรค 

การเมืองหน้าใหม่และพรรคการเมือง

ขนาดเล็กเปิดตัวกันอย่างคึกคัก โดยที่

ห้องบัวบาน ศูนย์ประชุมตำาบลด่าน

แม่คำามัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นาย

มนัส  โกศล หัวหน้าพรรคแรงงาน

สร้างชาติ เป็นประธานการเปิดการ

ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคแรงงานสร้าง

ชาติ พื้นที่ภาคเหนือ มีคณะกรรมการ

บริหารพรรคร่วมงานอย่างคึกคัก โดย

นายมนัสระบุว่า การเลือกตั้งระบบหาร 

500 เป็นสิ่งที่ดีกับพรรคเล็กหรือพรรค

ที่เกิดใหม่ให้ประชาชนสามารถเลือกได้ 

ถ้าชอบ ส.ส.เขตก็เลือกตัวบุคคลไป ถ้า

ชอบนโยบายพรรคก็เลือกพรรค 

“การหาร 500 จะไม่มีพรรคใด

พรรคหนึ่งผูกขาด พรรคเล็กก็สามารถ

จัดตั้งรัฐบาลได้ และนโยบายที่หาเสียง

ก็สามารถที่จะนำามาพัฒนาประเทศได้ 

คิดว่านโยบายอนาคตข้างหน้าการเมือง

ประชาธิปไตยจะเบ่งบานมากขึ้น” นาย

มนัสกล่าว 

ส่วนที่บริเวณหน้าองค์พระหลวง

ปู่ทิม อิสริโก อดีตเจ้าอาวาสวัดละ

หารไร่ เกจิดังภาคตะวันออก ต.หนอง

ละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง น.ส.ศศิธร 

ช่วยสีนวล รองหัวหน้าพรรคคลองไทย 

พร้อมคณะ ได้นำาทีมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.พรรคคลองไทย จ.ระยอง ทั้ง 5 เขต.

นัด ‘ชัชช�ติ’

ปฏิบัติตนตามคำาแนะนำาด้านสาธารณสุข 

สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบ

อาการสงสัยน่าจะติดเชื้อ เช่น ไอ เจ็บคอ 

มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำามูก ปวดศีรษะ 

หายใจลำาบาก ขอให้ตรวจ ATK ก่อนกลับ

เข้าทำางาน หากเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโค

วิด-19  ขอให้กักตัวเองอยู่ที่พัก หลีกเลี่ยง

การพบปะ รวมกลุ่มคนจำานวนมาก หากมี

ความจำาเป็นจริงๆ ต้องออกจากบ้าน เช่น 

การเดินทางไปโรงพยาบาล ขอให้สวม

หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด  

“นายกฯ เชื่อมั่นว่าหนึ่งในมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดที่ดีที่สุดคือ ทุกคน

ต้องช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อและ

รับเชื้อ เพื่อช่วยลดจำานวนผู้ติดเชื้อลด

ลงและไม่เกิดเป็นระลอกใหญ่ขึ้นมาอีก” 

นายธนกรกล่าว

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า 

ขณะนี้สถานการณ์ โควิด-19 มีแนวโน้ม

พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ 

กทม. ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่ง 

กทม.ถือเป็นพื้นที่เปราะบางและมีความ

เสี่ยงในการแพร่ระบาดมากกว่าพื้นที่อื่น 

เนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากร 

มีการเดินทาง และมีกิจกรรมต่างๆ 

จำานวนมาก ดังนั้นจึงเชิญนายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติด

เชื้อโควิด-19 (ศปค.สธ.) ในวันจันทร์

ที่ 18 ก.ค. เพื่อหารือการเตรียมความ

พร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดที่

จะเกิดขึ้น โดย สธ.จะขอความร่วมมือ

ในการดำาเนินการ 2 ส่วนคือ การลด 

ละ เลิก กิจกรรมที่ทำาให้เกิดความเสี่ยง

ในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ซึ่งผู้ว่าฯ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร สามารถออกมาตรการ

ต่างๆ ภายในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมได้

“อีกส่วนคือการเตรียมความพร้อม

ด้านการรักษาพยาบาล โดยปัจจุบันมี

ผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาลประมาณ 2,000 รายต่อวัน และ

กว่าครึ่งอยู่ในพื้นที่ กทม. คือประมาณกว่า 

1,000 ราย ส่วนเตียงผู้ป่วยโควิดอาการสี

เหลืองและสีแดง หรือเตียงระดับ 2-3 ภาพ

รวมทั้งประเทศมีการใช้ประมาณ 13% 

แต่ กทม.มีอัตราครองเตียงกว่า 42% ส่วน

หนึ่งเกิดจากการคืนเตียงโควิดกลับไปใช้

รักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆ ทำาให้ต้องเตรียม                                                           

ความพร้อมในการบริหารจัดการเตียงให้

เกิดขึ้นไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะ

ยาวแน่นอน ความเปลี่ยนแปลงเกิด

ขึ้นได้ทุกเมื่อ และหากรัฐไม่เตรียมการ

รับมือดีๆ ก็อาจติดกับดักระเบิดระลอก

ใหม่ต่อไปได้ 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีม

เศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) 

อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย กล่าวถึงค่าเงินบาทอ่อน

ตัวที่สุดในรอบ 16 ปีว่า เรื่องนี้ค่อนข้าง

มีปัญหา เพราะตัวเลขของไทยเริ่มไม่

ดี ตอนนี้ตัวเลขของไทยขาดดุลการค้า 

เพราะนำาเข้าพลังงานจำานวนมาก ก่อน

หน้านี้ ไทยมีตัวเลขที่เกินดุลการค้า จึง

ทำาให้ความเชื่อมั่นของต่างชาติเริ่มลด

น้อยลง แม้ตัวเลขส่งออกเราจะดีก็ตาม 

แต่ตัวเลขนำาเข้าเราสูงขึ้นมาก 

“สภาพเศรษฐกิจบ้านเราต้อง

กระตุ้นให้คนมีเงินออกมาจับจ่ายใช้สอย 

ออกมาท่องเที่ยว รัฐต้องจัดงานอีเวนต์

ใหญ่ๆ การจะให้ขึ้นดอกเบี้ยเป็นเพียง

การแก้ไขปัญหาช่วงสั้น แต่จะลุกลามใน

ระยะกลางและระยะยาว คนไม่มีกำาลัง

ซื้อจะทำาให้แย่ต่อไป กำาลังซื้อจะหดตัว” 

นายสุพันธุ์กล่าว.

ไทยปลดกัญช�

ที่แสดงบนฉลาก ที่สำาคัญผู้ปกครอง ไม่

ควรซื้ออาหารใส่กัญชา กัญชง ให้บุตร

หลานอายุต่ำากว่า 20 ปีรับประทาน” 

น.ส.รัชดากล่าว

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก

และกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ

วิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง 

พ.ศ….โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุข้อความ

ว่า    เนื่องด้วยมีความเห็นจากประชาชน

จำานวนหนึ่งเข้าใจผิดจนมีข้อสงสัยว่า 

การถอดกัญชาออกจากประมวลกฎหมาย

ยาเสพติดก็ดี และไม่เป็นที่ยอมรับของ

องค์การสหประชาชาติหรือไม่ ทั้งนี้ การ

เสนอการปลดล็อกกัญชาขององค์การ

อนามัยโลก ถึงเลขาธิการสหประชาชาติ 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นั้น ได้

ถูกนำาเสนอต่อคณะกรรมการยาเสพติด 

องค์การสหประชาชาติ (UN Commis-

sion on Narcotic Drugs) ซึ่งผ่านการ

ประชุมจากผู้เชี่ยวชาญ 600 คนจากกว่า 

100 ประเทศ ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2563 

ซึ่งทำาให้เป็นที่ยอมรับคุณค่าการบำาบัด

ทางการแพทย์ของกัญชาโดยนโยบาย

ด้านกัญชา จึงขึ้นอยู่กับนโยบายของ

แต่ละประเทศที่จะไปกำาหนดมาตรการ

เพื่อความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละ

ประเทศต่อไป

ดั งนั้ น  การดำ า เนินการของ

ประเทศไทยที่ ได้ถอดกัญชาออกจากยา

เสพติด และกำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการ

ร่างกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. 

ที่ดำาเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงไม่ได้ขัดหรือ

แย้งต่อมติคณะกรรมการยาเสพติดเสียง

ข้างมาก ขององค์การสหประชาชาติแต่

ประการใด 

ด้านนายสมชาย แสวงการ สมาชิก

วุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า                   

“กราบเรียนนายกรัฐมนตรี รมต. และ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเสนอแนวทางสาย

กลางเพื่อแก้ไขปัญหาสุญญากาศกัญชา

เสรีที่พบว่ามีการจำาหน่ายอย่างมากทั่ว

ประเทศ ไม่มีมาตรการกฎหมายและ

ทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ จนทำาให้

เกิดปัญหาต่อสังคมและเยาวชนตามมา

มากในขณะนี้ จึงเรียนเสนอแนวทาง

แก้ไขเชิงบริหารในการแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข คณะ

กรรมการควบคุมยาเสพติด และคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด เพื่อแก้ไขเชิงบริหารและข้อกฎหมาย

ในวาระเร่งด่วน ก่อนที่พระราชบัญญัตติ

กัญชา กัญชง พ.ศ.... จะพิจารณาเสร็จสิ้น

ในชั้น ส.ส.และ ส.ว. โดยมี 15 ข้อเสนอ 

โดยใช้แนวทางประเทศเนเธอร์แลนด์

เป็นต้นแบบ อาทิ การใช้กัญชาต้องไม่

ให้เกิดการรบกวนต่อสาธารณะ, ห้าม

จำาหน่ายในเด็กต่ำากว่า 18 หรือ 20 ปี, 

ห้ามการโฆษณาใดๆ ทุกประเภท ทั้งใน

สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ และตาม

ป้ายโฆษณาต่างๆ ทั่วไป และห้ามการ

จำาหน่ายทางออนไลน์, อนุญาตให้ร้าน

จำาหน่ายกัญชาเฉพาะผู้ป่วย หรือผู้ที่มีถิ่น

พำานักในประเทศ หรือนักท่องเที่ยว แต่

ต้องมีพาสปอร์ต มีวีซ่า มีการลงทะเบียน

นักท่องเที่ยว, ที่ตั้งร้านค้ากัญชาทั้งหมด

จะต้องห่างจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย 

เกิน 350 เมตร เป็นต้น 

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำานวย

การสำานักวิจัยซูเปอร์ โพล (SUPER 

POLL) เสนอผลสำารวจเรื่อง ทัศนคติ

คนไทยต่อกัญชาและการใช้ กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดย

ดำาเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) จำานวน 

2,125 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 13-16 

กรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.6 ไม่สนใจจะ

เสพกัญชาเพื่อความบันเทิง เพราะไม่สูบ 

ไม่เสพ เป็นยาเสพติด ผิดทาง จะบันเทิง

ไม่ต้องพึ่งกัญชา ไม่จำาเป็นต้องใช้ ไม่ใช่

แนว เขาปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์ 

ไม่ใช่บันเทิง เป็นต้น ในขณะที่เพียงร้อย

ละ 3.4 สนใจ เพราะอยากลอง คิดว่าเสพ

ได้เพลิดเพลิน เป็นต้น

เมื่อถามถึงความรู้ความเข้าใจต่อ

ประโยชน์กัญชา หลังปลดล็อกกัญชา พบ

ว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.1 รู้ว่าปลด

ล็อกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

รักษาโรคภัยต่างๆ ของผู้ป่วย, ร้อยละ 

84.6 เห็นด้วยว่าต้องมีมาตรการควบคุม

จัดการคนที่ใช้กัญชาในทางที่ผิด, ร้อย

ละ 83.5 รู้ว่าการเสพกัญชาเพื่อความ

บันเทิงเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์, ร้อย

ละ 65.9 ระบุนโยบายปลดล็อกกัญชา

เป็นนโยบายกล้าเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือ

ชาวบ้าน และร้อยละ 63.7 ระบุการปลูก

กัญชาต้องมีการขึ้นทะเบียน เพื่อป้องกัน

การนำาเข้าจากต่างประเทศ

ที่น่าสนใจคือ กระทรวงสาธารณสุข

เป็นแหล่งข้อมูลกัญชาที่เชื่อถือได้มาก

ที่สุด คือร้อยละ 89.4 รองลงมาคือร้อยละ 

85.2 ระบุแพทย์แผนไทย, ร้อยละ 63.8 

ระบุหมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. 

ในชุมชน, ร้อยละ 61.4 ระบุโซเชียลมีเดีย 

โลกออนไลน์ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 82.7 เห็นด้วยกับนโยบายปลด

ล็อกกัญชา เพราะเพื่อประโยชน์ทางการ

แพทย์ มาถูกทาง ทำาได้จริง นำาประโยชน์

มาใช้เป็นคุณแก่ประชาชน ต้องควบคุม

โทษของกัญชา ใช้เป็นยาและปรุงอาหาร

ได้ตามเหมาะสม ไม่ใช้เกินไป เป็นต้น ใน

ขณะที่ร้อยละ 17.3 ไม่เห็นด้วย เพราะ 

กังวลผลเสีย ยังไม่เห็นมาตรการควบคุม

ชัดเจน และยังสับสนกับข้อมูล เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 

ระบุเป็นเกมการเมือง หวังทำาลายความ

น่าเชื่อถือ ทำาลายคะแนนนิยมต่อนโยบาย

กัญชา.

กรุงเทพฯ • วันท่ี 17 ก.ค.

65 ท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ กิตติประ

ภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้

อำานวยการศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ 

PCT เปิดเผยว่า ภายหลังผู้

ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

และ ผวจ.นครราชสีมา ได้

ส่งต่อข้อความผ่านกลุ่มไลน์

ส่ือและช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ หลังถูกแก๊ง

มิจฉาชีพปลอมไลน์ส่วนตัว

และติดต่อขอยืมเงินกับบุคคล

ใกล้ชิด พร้อมแจ้งความร้อง

ทุกข์ขอให้ตำารวจดำาเนินคดีกับ

มิจฉาชีพรายน้ีน้ัน

สำาหรับเรื่องการปลอม

หรือแฮ็กไลน์หรือเฟซบุ๊กไป

หลอกยืมเงินน้ัน แนะนำาว่าหาก

มีใครทักมายืมเงินควรโทรศัพท์

หรือวิดีโอคอลกลับไปสอบถาม

ก่อนว่าใช่เจ้าตัวจริงหรือไม่ แต่

หากมิจฉาชีพอ้างว่าติดประชุม

หรือธุระสำาคัญอยู่ก็ควรรอให้

เสร็จธุระ หรือขอให้เขาโทร.

กลับมาก่อน คงไม่มีเหตุเร่งด่วน

ท่ีจะต้องรีบโอนขนาดน้ัน

และเพ่ือมิให้ตกเป็น

เหย่ือแก๊งมิจฉาชีพ ขอเตือน

ประชาชนให้ทราบถึงวิธีการ

ท่ีคนร้ายมักใช้หลอกเหยื่อบน

โลกออนไลน์รวม 17 ข้อ ดังน้ี 

1.ช้ือสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้า 

2.หลอกให้ทำางานออนไลน์ 

3.หลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ 

4.หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน 

5.ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว 

(Call Center) 6.ซ้ือสินค้าแต่ 

ไม่ได้สินค้า (เป็นขบวนการ) 

7.ช้ือสินค้าแต่ได้ไม่ตรงตาม 

โฆษณา 8.หลอกให้รักแล้วลงทุน 

9.หลอกให้รักแล้วโอนเงิน 

10.ปลอมโปรไฟล์เพ่ือหลอก 

ยืมเงิน 11.หลอกลวงเก่ียวกับ 

เงินดิจิทัล 12.แฮ็กระบบคอม 

พิวเตอร์ 13.ล่วงละเมิดทางเพศ 

14.ข่าวปลอม 15.แชร์ลูกโซ่ 

16.การเรียกค่าไถ่ทางคอมพิว 

เตอร์ (Ransomeware) 17.ค้า 

มนุษย์ในรูปแบบขบวนการ

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิกล่าว

อีกว่า อยากให้ประชาชนมีสติ

คิดก่อนจะทำาธุรกรรมทางการ

เงิน โอนเงินให้ใคร หากพบ

เบาะแสสามารถแจ้งได้ท่ีสาย

ด่วน บช.สอท. 1441  หรือศูนย์ 

PCT 08-1866-3000 หรือแจ้ง

ความผ่านระบบออนไลน์ได้ท่ี

เว็บไซต์ www.thaipoliceon-

line.com หรือติดตามรูปแบบ

การประชาสัมพันธ์กลโกงได้ท่ี 

pctpr.police.go.th. 

17ข้ออ�ชญ�กรรมออนไลน์หลอกปชช.

ตร.รวบโจ๋เสพยาพบไม้พะยูงผิดกม.

บุรีรัมย์ • วันท่ี 17 ก.ค.65 กรณีเด็ก

นักเรียนใน ต.ส่ีเหล่ียม อ.ประโคนชัย 

จ.บุรีรัมย์ ออกมาเปิดเผยพฤติกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในบุรีรัมย์ 

ซ่ึงเป็นครูสอนพิเศษติววิชาให้เด็กใน

หมู่บ้านฟรี บังคับให้กระทำาอนาจารแล้ว

ถ่ายคลิป พร้อมขู่ไม่ให้ไปบอกใคร มีเด็ก

ในหมู่บ้านต้ังแต่ช้ัน ป.1 ถึง ม.3 ถูกกระทำา

ร่วม 20 คน ซ่ึงพบว่าเป็นเรื่องจริง โดยผู้

ก่อเหตุชื่อนายใหม่ (นามสมมติ) อายุ 20 ปี  

เป็นคนในหมู่บ้าน ถูกตำารวจ สภ.ประโคน

ชัยจับแล้ว อยู่ระหว่างการประกันตัวมาสู้

คดี โดยมีกำานันในพ้ืนท่ีเป็นผู้ประกันให้

ล่าสุด นายใหม่ยอมรับว่าได้ถ่าย

คลิปจริง แต่เป็นการถ่ายเล่นกันและ

ไม่ได้อมอวัยวะเพศของเด็ก แต่ได้จับ

อวัยวะเพศเด็กจริง และไม่เคยส่งภาพไป

ขายตามช่องทางออนไลน์ รวมท้ัง Only 

fans เพียงแค่เก็บภาพเอาไว้ดูเอง  ได้

ถ่ายคลิปเด็กไปท้ังหมด 3-4 คน ไม่ใช่ 17 

คนตามท่ีเป็นข่าว และเป็นการหยอกล้อ

เล่นเท่าน้ัน แต่ผู้ปกครองนำาไปพูดทำาให้

เข้าใจผิดกันไป

อย่างไรก็ตามตอนน้ีตนสำานึกผิด

แล้ว เรื่องท่ีเกิดข้ึนขอยอมรับผิดท้ังหมด 

เร่ืองคดีขอรับโทษทางกฎหมาย ส่วน

สาเหตุท่ีตนถูกจับกุมน้ัน ทราบว่าตำารวจ

จากประเทศสหรัฐอเมริกาประสานมายัง

ตำารวจไซเบอร์ของไทยให้มาจับกุมตน 

ขณะน้ีตนได้ประกันตนออกมาต่อสู้คดี

ขณะท่ีเด็กชายอายุ 11 ขวบราย

หน่ึงท่ีตกเป็นเหยื่อ เล่าว่า นายใหม่เป็น

ครูสอนพิเศษ วันเกิดเหตุได้ชวนออกไป

ตกปลา แล้วบังคับให้ตนถอดกางเกง เอา

มือมาจับอวัยวะเพศ จากน้ันนายใหม่ได้

ใช้ปากอมอวัยวะเพศของตน พร้อมกับ

ถ่ายคลิปไว้ โดยขู่ไม่ให้ไปบอกใครเป็น

อันขาด มิฉะน้ันจะฆ่าให้ตาย และยังมี

เพื่อนอีกหลายคนถูกกระทำา คนท่ีทราบ

เรื่องจึงพยายามหลีกเล่ียงการพบเจอกับ

นายใหม่.

นศ.ครูสอนพิเศษ

ลวงด.ช.ถ่ายคลิป

จับจู๋แต่ไม่รับอม
ขอนแก่น • ตำารวจท่องเท่ียว

อีสานลุยตรวจขอนแก่น-

มหาสารคาม พบขบวนการ

มอดไม้แปรสภาพไม้พะยูงท้ิงไว้  

51 ท่อนเตรียมส่งต่างประเทศ 

พร้อมรวบวัยรุ่นในพ้ืนท่ีกำาลัง

ม่ัวสุมเสพยาบ้า

เมื่อเวลา 08.30 น. วันท่ี 

17 ก.ค.65 พ.ต.อ.วิเชียร วชิระ

แสงไพโรจน์ ผกก.1 บก.ทท.2 

(ขอนแก่น) พ.ต.ท.กฤษณัฐ มนัส 

รอง ผกก.1 และ พ.ต.ท.วโรดม  ใบ

เรือ สว.กก.1 นำาชุดสืบสวน กก.2 

บก.ทท.2 และชุด ศอ.ปส.บก.ทท.

2 ลงพ้ืนท่ีในเขต จ.ขอนแก่น 

และ จ.มหาสารคาม โดยเฉพาะ

ท่ี อ.ซำาสูง จ.ขอนแก่น ตาม

หมายค้นศาลจังหวัดขอนแก่น

ท่ี ค.302/2565 ตรวจค้นเป้า

หมายบุคคลตามหมายจับค้าง

เก่า รวมถึงบุคคลในครอบครัว

ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดและทำา

ตนเป็นผู้มีอิทธิพล

ระหว่างน้ันเจ้าหน้าท่ี

พบพ้ืนท่ีทำาไม้จึงเข้าตรวจสอบ 

พบเป็นไม้พะยูงท่อนลักษณะ

สดใหม่ แต่หน้าไม้ไม่พบรูป

รอยดวงตราของเจ้าพนักงานตี

ประทับไว้แต่อย่างใด  และไม่

พบเอกสารแสดงการได้มา โดย

รอบบริเวณไม่พบผู้ใดแสดงตน

เป็นผู้ครอบครอง จึงประสาน

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

เขาสวนกวาง และตำารวจ กก.

3 บก.ปทส.ร่วมกันตรวจสอบ 

พบเป็นไม้พะยูงท่อนจำานวน 51 

ท่อน  จึงตรวจยึดมาตรวจสอบ

พร้อมสืบสวนหาตัวผู้กระทำาผิด

ท่ี  สภ.ซำาสูง 

พ.ต.ท.วโรดมกล่าวว่า  

ยุทธการปิดล้อมตรวจค้นเป้า

หมายยาเสพติด หมายจับค้าง

เก่าและผู้มีอิทธิพล เป็นนโยบาย

ท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติและ

กองบัญชาการตำารวจท่องเท่ียว 

มอบหมายให้ตำารวจท่องเท่ียว

ทุกพ้ืนท่ีเร่งดำาเนินการอย่าง

เข้มงวด โดยเฉพาะปัญหาการ

แพร่ระบาดของยาเสพติด ซ่ึง

ก่ออันตรายแก่ประชาชนและ

นักท่องเท่ียว จึงเน้นจับกุมยา

เสพติดรายย่อยในชุมชน รวม

ถึงรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนจาก

ผู้นำาชุมชน โดยเน้นหนักในพ้ืนท่ี 

ต.กระนวน อ.ซำาสูง จ.ขอนแก่น 

ต่อเนื่อง ต.หนองกุง อ.ชื่นชม 

จ.มหาสารคาม 

ท้ังน้ี ได้ผู้ต้องหาท้ังหมด 

4 ราย คือ นายอนันต์ (นาม

สมมุติ) อายุ 19 ปี ชาวบ้าน ม.3                                                      

ต.หนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสาร 

คาม ของกลางยาบ้า 8 เม็ด, 

นายสังวาลย์ (นามสมมุติ) อายุ  

28 ปี ชาวบ้าน ม.9 ต.หนองกุง 

ของกลางยาบ้า 40 เม็ด, นาย

กฤษฎา (นามสมมุติ)  อายุ  25 

ปี ชาวบ้าน ม.3 ต.หนองกุง และ

นายศุภกร  (นามสมมุติ) อายุ 25 

ปี ราษฎร ม.13 ต.เสม็ด อ.เมือง

บุรีรัมย์

“เป็นการดำาเนินการ

ตัดเส้นทางการเงินของผู้ค้า

ยาเสพติด รวมถึงช่วยเหลือ

ชุมชนปราบปรามผู้ค้าและผู้

เสพ  ป้องกันเหตุคลุ้มคล่ังท่ี

อาจก่ออันตรายแก่ประชาชน

และนักท่องเท่ียวได้ ดังน้ัน

ระยะน้ีตำารวจท่องเท่ียวอีสาน

จะเน้นหนักประสานงานร่วม

ชุมชน เข้มงวดตรวจสอบการ                     

กระทำาความผิดในรูปแบบต่างๆ 

โดยเฉพาะในชุมชนท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสำาคัญ เพ่ือสร้าง

ความม่ันใจให้นักท่องเท่ียวได้

ปลอดภัยและอุ่นใจเมื่อเดินทาง

เข้ามาท่องเท่ียวในภาคอีสาน”.

เพียงพอ” นพ.เกียรติภูมิระบุ.

รบ.ยิ้ม

ส่งผลให้ราคาต่อลิตรในพื้นที่ กทม.และ

ปริมณฑลที่ ไม่รวมภาษีบำารุงท้องถิ่น 

น้ำามันแก๊สโซฮอล์ 95 จาก 1 ก.ค.ที่ผ่าน

มา ราคา 45.15 บาทต่อลิตร ลงมาอยู่

ที่ 38.75 บาทต่อลิตร ทำาให้บรรยากาศ

ที่ปั๊มน้ำามันต่างๆ ทั่วประเทศค่อนข้าง

คึกคัก มีประชาชนผู้ ใช้รถยนต์และรถ

จักรยานยนต์มาใช้บริการเติมน้ำามันกัน

อย่างหนาแน่น

“การที่ราคาน้ำามันโลกปรับลดลง

สะท้อนว่าอุปสงค์-อุปทานในตลาดน้ำามัน

โลกเริ่มดีขึ้น แต่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถ

คาดการณ์ ได้ว่าราคาน้ำามันโลกในช่วง

ครึ่งหลังของปี 2565 จะปรับขึ้นไปสูง

อีกหรือไม่ ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม จึงได้กำาชับทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ด้าน

พลังงานอย่างต่อเนื่อง และยังฝากถึง

ประชาชนว่า ถึงแม้ราคาน้ำามันจะลดลง 

แต่ก็ยังต้องย้ำาขอความร่วมมือให้ช่วยกัน

ใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมทั้งบริหาร

จัดการค่าใช้จ่ายประจำาวันอย่างรอบคอบ

เพื่อความไม่ประมาท เพราะสถานการณ์

ราคาน้ำามันโลกยังวางใจไม่ได้ ยังมีความ

ผันผวนจากหลายปัจจัย” นายธนกรกล่าว 

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขา 

ธิการพรรคกล้า กล่าวว่า การอภิปราย

ไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านท่ีจะเกิด

ข้ึนระหว่างวันท่ี 19-22 ก.ค. เป็นการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจคร้ังสุดท้ายของรัฐบาล

น้ี คาดหวังประเด็นท่ีจะอภิปราย จะต้อง

เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง โดย

เฉพาะวิกฤตน้ำามันแพง แต่กลับไม่มีชื่อ 

รมว.พลังงานอยู่ในญัตติ จึงขอให้ทุกฝ่าย

ทางการเมือง อย่าปล่อยให้ธุรกิจน้ำามันเป็น

แดนสนธยาท่ีไม่มีใครกล้าแตะ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขา 

ธิการพรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) 

และอดีต รมว.พลังงาน โพสต์เฟซบุ๊ก

ถึงสถานการณ์ค่าครองชีพที่สูงขึ้นว่า 

มี 2 เรื่องที่กระทบปากท้องต้องจับตา 

ประกอบด้วย 1.การขึ้นค่าเอฟทีไฟฟ้าและ 

ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงสูงสุดในรอบ 15 ปี 

และมีแนวโน้มผันผวน ซึ่งสถานการณ์ที่
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