
ปดหองเช็กเสียงโหวต

แจงงบลับตรวจสอบได

ย้ําลดนายพล50%ป70

สธ.เคลียรกทม.รวมสูโควิด

4จังหวัดผูปวยเร่ิมลนเตียง

ม็อบบุกทําเนียบ-สลากดิจิทัลเกล้ียง

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ ตบไหล พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เพ� อใหกําลังใจซ่ึงกันและกันในการสูศึกอภิปรายไมไววางใจ ภายหลังจากการพูดคุยกันท่ีหองรับรอง 

ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 18 ก.ค.

‘บ๊ิกตู’ถามแกนนําพรรครวมเรียงตัวไรปญหา‘ธรรมนัส’อดจอ

หนา...2หนา...2
สงครามครั้งสุดทาย 4 วัน 4 คืน
จับตาเกมใตดิน เขยาปรับครม.

สงครามครั้งสุดทาย 4 วัน 4 คืน
จับตาเกมใตดิน เขยาปรับครม.

             
|

ทําเนียบรัฐบาล • “ประยุทธ” ปดหองเช็ก

คะแนนเสียง  ถามหัวหนาพรรคและแกน

นําเรียงตัว “อนุทิน” บอกมาครบแน� สวน 

“จุรินทร” รับมีขาประจําคุมไมได “บิ๊กปอม” 

กําชับเสียงโหวต 11 รมต.ตองเทาๆ กัน                                                

สั่งลูกพรรคใครแตกแถวไมเลี้ยงดู! สมาชิก

งอแงรองปรับเกาอี้ มท. “นิโรธ” สับแผน

โปรโมตฝ่ายค้านเอาเรื่องชาติมาเป็นตลก

คาเฟ “ชลน�าน” รับเสียงสูไมได แตยังคุย

จัดหนัก 30 ชั่วโมงสับลุงตู “ธรรมนัส” รับ                                                        

อดจอแตขอลงมติตามฝายคาน เวน “ประ 

วิตร” โหวตไววางใจ

เม� อวันจันทรที่ 18 กรกฎาคม มี

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างคึกคัก

ในการเตรียมความพรอมวาระการประชุม

สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 ครั้งที่ 13  

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) เปนพิเศษ 

ในวันอังคารที่ 19 ก.ค.เพ� อพิจารณาญัตติ

ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อลงมติไมไววางใจ

รัฐมนตรีเปนรายบุคคลจํานวน 11 ราย ที่

นายชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�านและหัวหนา

พรรคเพ� อไทย ในฐานะผูนําฝายคานในสภา

ผูแทนราษฎร กับคณะจํานวน  186 คนเปน

ผูเสนอ

โดยรายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาล

แจงวา กอนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)                    

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม,  พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และ 

พล.อ.อนุพงษ  เผาจินดา รมว.มหาดไทย ได

หารือนอกรอบที่หองสีเหลือง  โดยมีหัวหนา

พรรค เลขาธิการพรรค และแกนนําพรรค

รวมรัฐบาลเขาหารืออยางพรอมเพรียง โดย

ใชเวลานานกวา 30  นาที 

ทั้งนี้ ในการหารือ พล.อ.ประยุทธ

ไดถามหัวหนาพรรครวมรัฐบาลรายคนวา                                                         

แตละพรรคจะโหวตอยางไร ซึ่งนายอนุทิน                                                             

ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณ 

สุข  ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

บอกวา “ภูมิใจไทยมาครบครับ ไมมีปญหา” 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกฯ และ                   

รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรคประชา 

ธิปตย (ปชป.) บอกวา “มีปญหาอยูแค 2-3 

คน นอกนั้นเต็มที่” สวนนายวราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด                  

ลอม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโย 

บายและยุทธศาสตร พรรคชาติไทยพัฒนา 

(ชทพ.)  ระบุวา “ชาติไทยพัฒนาไมมีปญหา

ครับ” ขณะที่ พล.อ.ประวิตร

รัฐสภา • “ผบ.เหลาทัพ” ตบเทาชี้แจง 

กมธ.งบป 66 วงเงิน 1.97 แสนลานบาท 

เผยงบลับตรวจสอบได สตง.กําหนดหลัก

เกณฑเพิ่ม มีคณะกรรมการควบคุมการเบิก

จาย ยันแผนลดนายพล 50% ป 70 ตอบ

ปมดรามายืนยันไมใชรถประจําตําแหน�ง 

แตเปนรถที่เสริมสรางการปฏิบัติงาน 

เม� อวันที่ 18 กรกฎาคม มีการประชุม

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ� อ                              

พิจารณางบของกระทรวงกลาโหม วงเงิน                                      

197,292,732,000 ลานบาท โดยมีผูบัญชา 

การเหลาทัพ ไดแก พล.อ.วรเกียรติ รัตนา

นนท ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.เฉลิม

พล ศรีสวัสดิ์ ผูบัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.

ทสส.) พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผู

บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ) พล.ร.อ.สม

ประสงค นิลสมัย ผูบัญชาการทหารเรือ 

(ผบ.ทร.) และ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย 

ผูบัญชาการทหารอากาศ  (ผบ.ทอ.) เขารวม

ชี้แจงภาพรวมงบประมาณของหน�วยงาน

ภายใตกํากับดูแล และงบของเหลาทัพตางๆ 

อยางพรอมเพรียง 

เริ่มตนเปนการพิจารณางบของสํา                                       

นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกองบัญ                                                           

ชาการกองทัพไทย 

กรุงเทพฯ • โฆษกรัฐบาลยันนายกฯ สั่ง

การจําหน�าย “สลากดิจิทัล” ตอเน� อง หลัง

เพิ่มจํานวนเขาระบบเปน 7.1 ลานใบ 1 

ส.ค.งวดแรก “กองสลาก” เผย 1 วันครึ่ง  

7.1 ลานใบขายเกลี้ยง แจงงวดหนาจอเพิ่ม

อีก 2 ลานใบ ดันแตะ 9.1 ลานใบ ม็อบ    

ผูคารายยอยบุกทําเนียบฯ จี้ปลดบอรดกอง

สลาก-จัดสรรโควตาใหม โวยตองซ้ือจาก

ยี่ปวะตนทุนสูงถึง 92 บาท “อนุชา” แจง

รัฐบาลดูแลทุกกลุม แตไมทบทวนเพิ่มสลาก

ดิจิทัลตองเฉลี่ยทุกขสุข

 เม� อวันจันทร นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยวา ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีขอสั่ง

การใหแกไขปญหาการจําหน�ายสลากเกิน

ราคาในโครงการสลากดิจิทัล ท่ีจําหน�ายสลาก

ผานแอปเปาตัง ถือวาเปนอีกหนึ่งผลงาน

ที่สําเร็จเปนรูปธรรม โดยลาสุดสํานักงาน

สลากฯ ไดเปดจําหน�ายสลากดิจิทัล งวดวัน

ที่ 1 ส.ค.65  ผานแอปพลิเคชันเปาตัง ตั้ง                        

แต 6 โมงเชาของวันที่ 17 ก.ค.65 ซึ่งเปน

คร้ังแรกท่ีเพ่ิมจํานวนสลากดิจิทัลอีก 2 ลาน                                                             

ใบ เพ� อใหสอดคลองกับปริมาณความตอง 

การสลากของผูซื้อ เปน 7,167,500 ใบ 

โฆษกประจําสํานักนายกฯ กลาวย้ํา

วา การจําหน�ายสลากที่ผานมามีผลตอบรับ                                                      

เปนไปดวยดี โดยประชาชนกวา 1 ลานคน                                                        

สามารถเขาถึงสลากตัวเลขท่ีตองการได

ในราคา 80 บาทไดจริง อีกทั้งยังมีความ

สะดวก ความปลอดภัย เพราะสลากท่ีซ้ือทุก                                                                        

ใบจะมีการบันทึกขอมูลไวในแอป สามารถ

ข้ึนรางวัลไดทันทีและไมยุงยาก โดยสามารถ

เลือกซื้อไดทุกวัน

“ขอใหประชาชนหลีกเลี่ยง

ไทยโพสต • กองทุนน้ํามันชี้ราคาลงตาม

ตลาดโลก ลดภาระกองทุนอุดหนุนดีเซลเหลือ 

3.82 บาท จากเกือบ 12 บาท/ลิตร ดาน

ฐานะกองทุนยังติดลบ 1.12 แสนลาน กบน.

เล� อนประชุมพิจารณาปรับราคาดีเซล สงผล

ราคาคงที่ 35 บาท/ลิตรตอไป  

เม� อวันจันทร นายพรชัย จิรกุลไพศาล 

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (สกนช.) 

เปดเผยวา ราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศ

ปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ํามันตลาดโลก

ที่ลดลงตอเน� องตั้งแตตนเดือน ก.ค.ที่ผาน

มา แตยอมรับวาเปนการปรับขึ้นลงรวดเร็ว

ผันผวนมาก ไมสามารถประเมินแนวโนมใน

ระยะขางหนาได ซึ่งถาไมมีปจจัยอะไรเขา

มากระทบ  ก็คาดวาราคานํ้ามันตลาดโลกน�า

จะทรงๆ อยูในระดับนี้ตอไป  

ท้ังน้ีตองติดตามปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอ                                                                   

ราคาน้ํามัน  หลังธนาคารกลางสหรัฐอเม 

ริกา (เฟด) ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% สู

ระดับ 1.5-1.75% การกลับมาระบาดของ    

โควิดอีกคร้ังในเมืองเซ่ียงไฮของประเทศจีน  

ผลกระทบจากการสูรบระหวางรัสเซีย-ยูเครน                                                               

รวมถึงผลจากการเดินทางของประธานา   

ธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ในการไปเยือน

ประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อฟื้นความสัม 

พันธกับเจาชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน ของ

ซาอุดีอาระเบีย ผลลัพธจะออกมาเปนอยาง 

ไร มีผลตอตลาดหรือไมตองติดตามอยาง

ใกลชิด  

นายพรชัยกลาววา

กรุงเทพฯ • สธ.เคลียรทาง-กทม.สูวิกฤต 

โควิดอีกรอบ “อนุทิน” ยืดอกพรอมสางปญ 

หาระบบบริหาร อาแขนทํางานรวมกัน ขีด

เสนไมเลนการเมืองเพราะคนเดือดรอนคือ 

ปชช. ขณะที่ “ชัชชาติ” ยันไมพบคลัสเตอร

จากดนตรีในสวน-กรุงเทพฯ กลางแปลง 

ดาน สธ.เปดตัวเลขวัคซีนชวยชีวิตคนไทย

แตะ 5 แสนราย เผยกลุม 608 ยังอันตราย

ตอเน� อง ผูปวยไตวายเสียชีวิตมากท่ีสุด เตือน 

4 จังหวัดเริ่มตึงตัวผูปวยเริ่มลนเตียง

เม� อวันจันทร ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.รายงานสถาน 

การณการแพรระบาดในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 1,814 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 1,813 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 1,813 ราย เปน

ผูเดินทางจากตางประเทศ 1 ราย หายปวย                                                              

เพ่ิมข้ึน 2,361 ราย อยูระหวางรักษา  22,735 

ราย อาการหนัก 794 ราย ใสทอชวยหายใจ  

369 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17 ราย

ดานนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มอบแนว                                                  

ทางการควบคุมการแพรระบาดโควิด-19 

ในประเทศ  โดยเนนลดความเสี่ยงการแพร                                                       

ระบาดโควิดวงกวาง กําชับการจัดงาน กิจ                                                        

กรรม เนนใหหน�วยงานตางๆ ใชการประ 

สานความรวมมือ เพ� อดูแล

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  6  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 2

อานตอหนา 2

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9379

อิสรภาพแหงความคิด

‘นํ้ามันโลก’หัวท่ิม

กองทุนลบแสนล.

ดีเซลยังไมลดลง

14

15

6หนา...

หนา...

หนา...

ปชช.คานมอบที่ทํากิน

คืนกรมปาไม

ออมสินตรึง ดบ.

ชวยฐานราก

‘เซเลนสกี’ ปลด 

จนท.ระดับสูง 2 คน
อานตอหนา 16

อานตอหนา 15



สงครามครั้งสุดท้าย 4 วัน 4 คืน 

จับตาเกมใต้ดิน เขย่าปรับครม.
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วัฒนธรรมการเมืองที่สร้างสรรค์ 

ารอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเริ่มต้นในวันที่ 19-22 ก.ค.                                                                      

นี้ จะมีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ ไว้วางใจ อัน

ประกอบด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, นายจุรินทร์                                                                                      

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, พลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระ                                                                             

ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ

คลัง, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน

แน่นอนว่า ทุกฝ่ายอยากให้การอภิปรายในสภาเป็นไป

ด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์ ไม่เล่นเกมทางการเมืองจนออก

ทะเล โดยไร้เนื้อหาสาระ หรือเอาแพ้เอาชนะของบรรดา

นักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาล ฝ่าย

ยุทธศาสตร์ ฝ่ายองครักษ์ ซึ่งถือเป็นสิทธิในการแสดงออก แต่

ต้องอยู่ในกรอบ ขอบเขต และความคุ้มค่าของเวลาที่ใช้ในเวที

สภา อันหมายถึงการให้เกียรติประชาชนด้วยเฉกเช่นกัน 

ขณะเดียวกัน การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ นอกจาก

ดำาเนินการไปตามกระบวนการในระบบสภา ยังมีความเคลื่อน 

ไหวที่น่าสนใจนอกสภา กระบวนการตรวจสอบเปรียบเหมือน

เวทีคู่ขนาน โดยกลุ่มภาคประชาชน กลุ่มประชาชนต่างๆ ที่

จับตาการทำาหน้าที่ของนักการเมืองในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นมิติการ

ตื่นตัวทางการเมือง ของพลเมืองที่ลุกขึ้นมาปฏิบัติการอย่าง

เป็นรูปธรรมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง  

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลงมติประชาชน อภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาลประยุทธ์ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแสดง

ตัวลงมติประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์ มีทั้ง

ลงชื่อและหย่อนบัตรไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ โดยจะนำาทุก

เสียงนับรวมกันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยกิจกรรมจะจัด

พร้อมกันทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้มีจุดโหวตกระจายทั่วถึง

ผู้สนใจมากที่สุด หลังจากนั้นจะนำาผลการนับผลโหวตที่แคมป์

ปิ้งฟังสภา ซึ่งเหล่านี้คือกิจกรรมของกลุ่มนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ 

รวมทั้งกิจกรรมของเครือข่ายเสียงประชาชน ซึ่ง

เป็นการริเริ่มของกลุ่มนักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัยร่วมกับ 

4 สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล เปิดให้ประชาชนลงมติไว้วางใจ-ไม่

ไว้วางใจคู่ขนานกับการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร ผ่านคิว

อาร์ โค้ดโครงการเสียงประชาชน โดยการลงมติออนไลน์จะ

ดำาเนินการโดยสื่อโทรทัศน์ดิจิตอลที่ร่วมโครงการจะนำาคิวอาร์

โค้ดขึ้นหน้าจอให้ประชาชนได้ร่วมลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้ ใจ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง 11 คน แยกเป็นรายบุคคล

เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือเป็นการได้แสดงออก

ของเสียงประชาชน ที่มิได้มีผลทางกฎหมาย แต่ผลคือเสียง

ของประชาชน ที่สะท้อน และการต้องรับฟัง ในฐานะเจ้าของ

อำานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญได้แสดงออก

ปรากฏการณ์คู่ขนานที่กำาลังเกิดขึ้น ในช่วงการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ ถือเป็นการตระหนักรู้ ในสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน อย่างน่าจับตา และเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ท่ามกลาง

อยู่ในวังวนเวลาแห่งความขัดแย้งทางการเมือง ที่กัดกินคนไทย

มาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นกิจกรรมที่ปลุกกระแสให้ประชาชนลุก

ขึ้นมาตรวจสอบการทำางานแบบคู่ขนานของนักการเมือง ให้

อยู่ในร่องในรอย เป็นพลัง และอำานาจของประชาชนในวิถี

ประชาธิปไตย 

ที่เป็นรากฐานสำาคัญในการถ่วงดุลอำานาจ และที่สำาคัญ

นี่คือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ ไม่ต้องฝากเสียง

ไว้กับผู้แทนราษฎร ปล่อยไปโดยไม่กำากับ ถ่วงดุลอำานาจ อัน

เป็นฐานรากของวัฒนธรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ ในการ

ใช้ประชาธิปไตยทางตรงในสังคมไทยกำาลังขยับเคลื่อนไปข้าง

หน้า. 

ก

เ

“ผมก็เคยบอกแล้วว่าผมทำางานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ 

และเชื่อมั่นว่าทุกคนก็ทำางานมาอย่างนั้น เพราะทุกคนเป้า

หมายคือประชาชนและประเทศชาติ ผมก็มีความเชื่อมั่น 

เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมก็รับได้ทุกเรื่อง.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

สวรรค์ 8.นายภาคิน สมมิตรธนกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 9.นายรงค์ บุญ

สวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช 10.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. 

และ 11.นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ส.กทม.

ขณะที่ชุดที่สองเป็น ทีมเจ้ายุทธ์ ซึ่งจะเป็นคนนอก 2-3 คน ทำา

หน้าที่เสมือนม้าเร็ว คอยตอบโต้และชี้แจงข้อมูลนอกห้องประชุมสภา 

ส่วนจะเป็นใครนั้น “เฮียไช้” ขออุบไว้ก่อน 

แต่สิ่งที่ต้องจับตาคือเกมใต้ดินของ ผู้กองยอดรัก-ธรรมนัส 

พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) ที่ตอนนี้ประกาศเป็น 

“ฝ่ายค้าน” เต็มตัว 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่เข้าป่ารอยต่อฯ ไปกราบ

ลา นายป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ แต่ก็รู้กันดีว่าเป็นคนเลี้ยงลิงมาหลายปี ยิ่งผล

งานล่าสุดปรากฏชัดเจนจากเคส “กบฏธรรมนัส” ในการอภิปรายไม่ไว้

วางใจเมื่อเดือน ก.ย.64 หวิดทำานายกฯ ตกเก้าอี้ จนเป็นที่มาของการ

ปลดฟ้าผ่าเด้งพ้น “รมช.เกษตรฯ” 

ในความเคลื่อนไหวของ ผู้กอง กับ พรรคเล็กๆ ยังมีความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพราะวันนี้ครอบครัวธรรมนัสที่เขาเคลมว่ามีถึง 

30 เสียง อย่างไรก็ตาม หากกลับไปดูจำานวน ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน

สภาขณะนี้มีจำานวน 477 คน เป็น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 269 เสียง 

ส.ส.ฝ่ายค้าน 208 เสียง และเมื่อ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยถอนตัวไป 

16 เสียง รัฐบาลก็จะเหลือ ส.ส. 249 เสียง ส่วนฝ่ายค้านจะมีเพิ่มมา

เป็น 224 เสียง 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีจะต้องได้รับคะแนนโหวตเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ส. 

เท่าที่มีอยู่ในสภา หรือ 239 เสียง ทว่าตัวเลขดังกล่าวคือตัวเลขกลมๆ 

เท่านั้น เพราะยังมี “ส.ส.งูเห่า” ทั้งจากพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ที่

พร้อมแสดงตนในสงครามครั้งสุดท้าย และมั่นใจรัฐบาลเอาอยู่ 

สุดท้ายต้องจับตาว่า รมต.คนใดจะกินบ๊วยได้คะแนนเป็นที่โหล่ 

ซึ่งจะเป็นข้ออ้างนำาสู่การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งสุดท้าย เพื่อ

รองรับแผนการเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมือง.

ปิดฉากอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในวันอังคาร

เป็นวันแรก เรื่อยไปจนถึงวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. โดยก่อนทำาศึกครั้ง

สุดท้าย ฝ่ายค้านโหมโรงน่าดู พรรคเพื่อไทยทำาโปสเตอร์พร้อม

ปล่อยทีเซอร์คุณภาพตัดต่อระดับ Netflix โปรโมต ซึ่งถือว่าได้รับความ

สนใจจากสังคมระดับหนึ่ง    

ฟาก ก้าวไกล ก็ไม่น้อยหน้า โหมโรงปล่อยภาพนิ่งรวมดาว

ฝีปากกล้าของพรรค ห่มขาว-ดำา ยกมือพนมสวดศพ ภายใต้ธีม “ตอก

ประตูปิดตาย ทะลายระบอบประยุทธ์” พร้อมกับแย้มหนังตัวอย่าง 

อาทิ GT-200 นาฬิกาเพื่อน ทุจริตอนุสาวรีย์ นักรบไซเบอร์ (ที่เหนือ

กว่า IO) เบื้องหลังค่าไฟแพง เผด็จการข้ามพรมแดน 

โดยพรรคเพื่อไทยวางคิวศึกซักฟอก 4 วัน 4 คืน จะเริ่มเปิดฉาก

ด้วยการเปิดญัตติของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จากน้ันจะเร่ิมด้วย 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ต่อ

ด้วย นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จากน้ันเป็นขบวนรัฐมนตรี

ของพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนเล้ียวไปหาท่ี รมต.ของพรรคแกนนำารัฐบาล

อย่างพรรคพลังประชารัฐ และปิดท้ายด้วยไฮไลต์กล่องดวงใจรัฐบาล                                                                                                       

3 ป. โดยคนท่ีจะข้ึนเขียงเป็นคนสุดท้ายเต็มๆ 30 ช่ัวโมงคือ พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

ขณะที่ฝั่งรัฐบาล นำาทีมโดย เฮียไช้-นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) สั่งระดมทีมเพื่อนแท้ทั้ง “ภูมิใจ

ไทย” และ “ประชาธิปัตย์” ร่วมรบเคียงข้าง 11 รมต. 

ส่วน “พลังประชารัฐ” รอบนี้ โดนจัดหนัก ฝ่ายค้านจ่อฟันถึง                                                                                   

6 คน จึงต้องตั้งทีมขึ้นเป็นองครักษ์ โดยชุดแรก ทีมปราบมาร มี                                                                                            

ทั้งขุนพล หัวหมู่ทะลวงฟันผสมกัน 11 คน ได้แก่ 1.นายพรชัย ตระกูล 

วรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 3.น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตร ส.ส.สระบุรี 4.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา                                                                                           

ส.ส.จันทบุรี 5.นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. 6.นายอาญาสิทธิ์ 

ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช 7.นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นคร 

‘น้ำามันโลก’

ผลจากการที่ราคาน้ำามันตลาดโลกลด

ลง ทำาให้กองทุนมีภาระการอุดหนุน

ราคาดีเซลลดลงไปเกือบ 10 บาทต่อ

ลิตร จากที่เคยอุดหนุนสูงสุดเกือบ 12  

บาท/ลิตร เหลือ 3.82 บาทต่อลิตร 

คิดเป็นเงินที่กองทุนใช้อุดหนุนราคา

น้ำามันลดลงเหลือ 236.63 ล้านบาท

ต่อวัน หรือประมาณ 7,336 ล้านบาท

ต่อเดือน และอุดหนุนราคาก๊าซหุง

ต้ม (แอลพีจี) ลดลงเหลือ 44.71 ล้าน

บาทต่อวัน หรือประมาณ 1,386 ล้าน

บาทต่อเดือน รวมเป็นการแบ่งเบา

ภาระการอุดหนุนของกองทุนลดลงไป

เป็นหมื่นๆ ล้านบาทต่อเดือน” นาย

พรชัยกล่าว 

นอกจากนี้ กองทุนยังมีเงินฝาก

ในธนาคารและที่กระทรวงการคลัง

รวมประมาณ 4,244 ล้านบาท ทำาให้

มั่นใจได้ว่ากองทุนยังมีสภาพคล่อง

สามารถดูแลเสถียรภาพราคาดีเซลให้

อยู่ที่ลิตรละ 34.94 บาท ไม่เกินลิตร

ละ  35 บาทต่อไปได้ตลอดเดือน ก.ค. 

นี้ ประกอบกับเมื่อเงินสนับสนุนเป็น

กรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชน

เป็นการเร่งด่วนจากสถานการณ์

วิกฤตพลังงาน วงเงิน 3,000  ล้าน

บาท ของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

เข้ามาในระบบ จะช่วยแบ่งเบาภาระ

การอุดหนุนของกองทุนลงได้อีกเดือน

ละ 1,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3  

เดือน  

“อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประ 

มาณการฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 

ณ วันที่ 17 ก.ค.65 ติดลบ  112,935 

ล้านบาท ซึ่งเป็นการติดลบในอัตราที่

น้อยลงจากก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นบัญชี

น้ำามันติดลบ 74,162 ล้านบาท และ

บัญชีแอลพีจีติดลบ 38,773 ล้านบาท  

ขณะที่ในส่วนของความคืบหน้าการ

กู้เงินจากสถาบันการเงิน การนำาส่ง

เงินจากกำาไรส่วนเกินของโรงกลั่น 

และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 

เพื่อมาเสริมสภาพคล่องของกอง

ทุนนั้น ยังอยู่ระหว่างดำาเนินการใน

ขั้นตอนต่างๆ ให้ได้ข้อสรุป ซึ่งต้อง

ติดตามความชัดเจนกับปลัดกระทรวง

พลังงานต่อไป” นายพรชัยกล่าว 

นอกจากนี้  นายพรชัยได้ส่ง

ข้อความถึงสื่อมวลชน แจ้งเลื่อนการ

พิจารณาปรับราคาน้ำามันดีเซลประจำา

สัปดาห์ ของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง หรือ กบน.ใน

วันนี้ออกไปก่อน หากมีการพิจารณา

วันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ดังนั้น

จึงส่งผลให้ราคาน้ำามันดีเซล B7 ราคา

จะยังคงอยู่ที่ 35 บาท/ลิตรต่อไป

ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา กบน.

ไม่มีการพิจารณาการปรับราคาขาย

ปลีกสำาหรับน้ำามันดีเซล ซึ่งนายพรชัย

ให้เหตุผลว่า เนื่องจากความผันผวน

ด้านราคาน้ำามันดีเซลอยู่ในเกณฑ์ที่

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงยังสามารถ

ดำาเนินการได้ กองทุนอุดหนุนราคา

ดีเซลอยู่ที่ 3.06 บาท/ลิตร โดยราคา

จริงควรอยู่ที่ 38 บาท/ลิตร.

แจงงบลับ

 

ก่อนที่จะมีการพิจารณางบที่ขอในปี

นี้ ได้ให้กรมบัญชีกลางรายงานตัวเลข

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 พบ

ว่าสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

เบิกจ่ายไป 67.52%  จากที่ขอ ใกล้

เคียงกับกองบัญชาการกองทัพไทย ที่

เบิกจ่ายไป 68.22% 

พล.อ.เฉลิมพลกล่าวว่า ข้อมูล

ความม่ันคงมีช้ันความลับตามระเบียบ                                                      

สำานักนายกรัฐมนตรี จึงขอให้ระมัด 

ระวังในการนำาไปเผยแพร่ภายนอกต่อ

บุคลคลอื่น ทั้งนี้ทุกประเทศต้องจัด

กำาลังทหารป้องกันประเทศ ปกป้อง

อธิปไตย รับมือภัยคุกคาม แม้ความ

มั่นคงประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้ แต่ก็

คือความอยู่รอดของประเทศ ส่งผล

ถึงเศรษฐกิจความเป็นอยู่ประชาชน 

การเสริมสร้างกำาลังทหารเป็นไป

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 52 และ 

พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวง

กลาโหม ปี 2551 

“ ปั จ จุ บั น ก อ ง ทั พ ไ ท ย มี

ยุทโธปกรณ์คิดเป็นเงินรวมทั้งหมด

ประมาณ 500,000 ล้านบาท การ

จัดหาทดแทนในส่วนที่จำาเป็น และ

ซ่อมบำารุงคิดเป็น 1 หมื่นล้านบาท

ต่อปี หรือ 2% เพื่อดูแลรักษาให้คง

สภาพ รวมถึงงบประมาณด้านการฝึก

กำาลังพล รวมถึงการสับเปลี่ยนกำาลัง

ทดแทนเมื่อมีการปรับย้ายการฝึกร่วม

กับมิตรประเทศ ทั้งนี้หากกองทัพไทย

เข้มแข็งก็สามารถรองรับภารกิจต่างๆ 

เช่น โควิด สถานการณ์วิกฤต ภัย

พิบัติต่างๆ กองทัพมีความสมบูรณ์

ในการแก้ปัญหาเบื้องต้น เพราะมี

หน่วยทหารอยู่ทั่วประเทศเข้าถึงพื้นที่

รวดเร็ว” พล.อ.เฉลิมพลกล่าว

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาส

ให้ กมธ.วิสามัญฯ สอบถามในประ 

เด็นที่ เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

ของกระทรวงกลาโหมและกองทัพ 

อาทิ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส. 

เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะ 

กมธ.วิสามัญฯ สอบถามกรณีที่เครื่อง

บินมิก-29 ของกองทัพเมียนมารุก

ล้ำาน่านฟ้าไทย ทางเมียนมานิ่งเฉย

ไม่ได้ขอโทษและอธิบายใดๆ มีเพียง

แต่กองทัพไทยที่ชี้แจงแทน ขอถาม

ว่างบประมาณที่ ได้นั้นไปไหน การ

ปฏิบัติการล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ 

หากเครื่องบินมิก-29 บินเข้ามา

ใน กทม.ซึ่งใช้เวลาไม่กี่นาทีจะทำา

อย่างไร ท่านละเลยหรือจงใจละเลย

ปฏิบัติหน้าที่ เราใช้งบประมาณเกือบ 

200,000 ล้านบาททุกปีในการจัดซื้อ

อาวุธและยุทโธปกรณ์ แต่ไม่สามารถ

ป้องกันประเทศได้ ทำาไมถึงช้า และ

เทคโนโลยีเรานั้นใช้ยากลำาบากจน

เขาสามารถใช้ดินแดนของไทยปฏิบัติ

การได้สำาเร็จ เราต้องรักษากฎบัตร

ประชาชาติ การปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่า

ประเทศไทยได้รับความเสียหาย หาก

เกิดขึ้นอีกโดยมีการโจมตีประเทศไทย

นั้นจะทำาอย่างไร กองทัพอากาศจะซื้อ

เครื่องบินขับไล่เอฟ-35 ทำาไม ทำาไมไม่

ใช้ระบบเรดาร์ป้องกันประเทศ มันแย่

ขนาดนั้นเลยหรือ

ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้

จัดการการสื่อสารและการรณรงค์

นโยบายพรรคก้าวไกล ในฐานะ 

กมธ.วิสามัญฯ กล่าวว่า เมื่อเทียบ

กองทัพไทยกับจำานวนประชากรที่มี

ในประเทศถือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่

ในอาเซียน และเมื่อพิจารณาในราย

ละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณพบว่า 

มากกว่าครึ่งเป็นงบประมาณที่ใช้จ่าย

ประจำาเรื่องเงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง และ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร จึงอยากทราบแผน

งานกองทัพในการที่จะปรับลดจำานวน

กำาลังพลอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน

หากพิจารณาไปถึงการเกณฑ์ทหาร

ของกองทัพบก ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย

บุคลากรจำานวนมากเช่นกัน นอกจาก

นี้ยังอยากทราบถึงงบลับ จำานวน 

469,955,000  บาท ที่อยู่ในสำานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก  

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกอง

บัญชาการกองทัพไทย  ว่าจะสามารถ

เปิดเผยรายละเอียดได้หรือไม่ 

ขณะท่ีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร 

อดีต กกต. ในฐานะ กมธ.วิสามัญฯ 

สัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย ระบุได้

รั บการแจ้ งจากคนในกองทัพว่ า 

ปัจจุบันทุกเหล่าทัพมีการเช่ารถยนต์

ให้ผู้บริหารระดับสูง รวม 36 คน 

เช่น ปลัดกระทรวงกลาโหม, รอง

ปลัดฯ, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และที่

ปรึกษากองทัพ โดยรถที่เช่าเป็นรถ

เบนซ์ S500 และ S400  ซึ่งใน

จดหมายดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่า การ

เช่ารถให้ผู้บริหารกองทัพมีหลักเกณฑ์

เหมือนหน่วยราชการอื่นทั่วไปหรือไม่ 

ที่จะต้องมีการกำาหนดวงเงิน ค่าเช่า 

และจำานวนซีซีของรถยนต์ เทียบกับ

ตำาแหน่งต่างๆ ซึ่งตนอยากได้รับคำา

ชี้แจงจากกองทัพ

ต่อมา พล.อ.วรเกียรติได้ตอบ

ข้อซักถาม กมธ.วิสามัญฯ เกี่ยวกับ

แผนปรับลดกำาลังพลว่า ตามนโยบาย 

รมว.กลาโหมจะต้องลดกำาลังพลภาพ

รวมให้ ได้ 5% ในปี  2570 ส่วน

การเกณฑ์ทหารในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลดการเกณฑ์ต่อเนื่อง เช่นปีนี้เรียก

เกณฑ์ 81,000 คน จากยอดผู้เข้ารับ

การเกณฑ์ทหาร 500,000 คน คิด

เป็น 15.9% นอกจากนี้กองทัพบก

มี โครงการสมัครใจเป็นทหาร โดย

มีสถิติผู้สมัครใจเพิ่มขึ้น ในขณะ

เดียวกันกองทัพพยายามเพิ่มแรง

จูงใจให้เข้ามาเป็นทหารกองประจำา

การ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ากองทัพ

พิจารณาเรียกเกณฑ์ทหารในจำานวน

ที่เหมาะสมและรอบคอบ เพื่อไม่ให้

เป็นภาระด้านงบประมาณ

พล.อ.วรเกียรติกล่าวต่อว่า 

ส่วนตำาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นทหาร

ชั้นนายพลตั้งแต่พลตรีถึงพลเอก มี 

นโยบายลด 50% ในปี 2570 ทุกปีที่มี

การปรับย้ายจะลดตามกรอบที่กำาหนด 

ปัจจุบันลดกว่า 200 นาย คิดเป็น 

2.5% เรื่องรถยนต์ประจำาตำาแหน่ง

ของปลัดกระทรวงกลาโหม, รองปลัด

กระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการเหล่า

ทัพนั้น ยืนยันไม่ใช่รถประจำาตำาแหน่ง 

แต่เป็นรถที่เสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

มีระบบสั่งการสามารถควบคุมการ

ทำางานเพื่อตอบสนองภารกิจเร่งด่วน 

จึงจำาเป็นต้องจัดหารถที่มีสมรรถนะ

สูง ไม่ได้ใช้งบลับหรืองบพิเศษ เป็น

งบปกติทั่วไป

ปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าว

อีกว่า การใช้งบลับของกองทัพยืนยัน

ว่ามีความจำาเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ

กระทรวงกลาโหม และการใช้จ่ายเป็น

ไปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 

ที่กำาหนดให้ ใช้ ในภารกิจเกี่ยวกับ 

1.ความมั่นคงและป้องกันประเทศ 

2.ยาเสพติด 3.งานด้านการข่าว 

4.ภารกิจต้องปกปิดผลประโยชน์ 

เกี่ยวกับเศรษฐกิจ หรือความก้าวหน้า

เทคโนโลยี ต้องรายงานนายกฯ และ 

รมว.กลาโหมทุก 3 เดือน ว่าใช้จ่าย

อะไรไปบ้าง นอกจากนี้สำานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้กำาหนด

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเมื่อปี 2564 ใน

การตรวจสอบการใช้งบลับ และผู้

ว่าฯ สตง.เคยเดินทางมาพบตนและ 

ผบ.เหล่าทัพ และได้ให้ความร่วมมือ

อย่างดีมาตลอดในการให้ข้อมูล อีก

ทั้งยังมีคณะกรรมการควบคุมการเบิก

จ่ายงบลับ

นอกจากนี้  พล.อ.วรเกียรติ

ชี้แจงเพิ่มเติมถึงการแก้ไขปัญหาเรือ

ดำาน้ำาไม่มีเครื่องยนต์ว่า เราพยายาม

แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับทั้ง 2 ฝ่าย 

โดยคำานึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ประเทศ ตอนทำาที โออาร์ก็ไม่คิดว่า

เยอรมนีจะไม่ขายเครื่องยนต์เรือดำา

น้ำาให้จีน ทั้งที่ที่ผ่านมาเขาขายให้มา

ตลอด

พล.อ .วรเกียรติกล่าวต่อว่า 

ส่วนการจัดซื้อเครื่องบิน F-35 ของ 

กองทัพอากาศนั้น ยืนยันว่าช่วงแรก

กองทัพอากาศได้ตั้งงบประมาณใน

การจัดหาเครื่องบินทดแทน โดยตั้ง

งบในปี 2561 แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะ

เป็นเครื่องบินของประเทศไหน ทั้งนี้

ในการเสนอซื้อเครื่องบินจะต้องมีงบ

ประมาณรองรับเพื่อเป็นหลักประกัน 

ส่วนกระบวนการจัดซื้อที่จะต้องผ่าน

สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ทุกอย่างก็

ขึ้นอยู่กับสหรัฐฯ ในการจะดำาเนินการ

เร่งรัดให้อย่างไร และเชื่อว่ากองทัพ

อากาศมีแผนรองรับอยู่แล้ว หากการ

ดำาเนินการล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามที่

คาดหวังไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนจบการ                                                             

ชี้แจงงบประมาณในส่วนของกระ 

ทรวงกลาโหม และกองบัญชาการ

กองทัพไทย พล.อ.เฉลิมพลได้กล่าว

ขอบคุณ กมธ.วิสามัญฯ ที่ ให้เหล่า

ทัพได้มาชี้แจง จากนั้นขออนุญาต

ประธานในที่ประชุมเปิดเพลง “กอง 

ทัพไทยหัวใจเพื่อประชาชน” เพื่อให้                                             

กมธ.วิสามัญฯ ได้เข้าใจภารกิจทหาร 

เพราะตนพูดไม่เก่ง จึงให้ลูกน้อง

รวบรวมว่ากองทัพได้ทำาอะไรบ้าง 

โดยประธานได้กล่าวอนุญาตเพื่อผ่อน

คลายบรรยากาศการประชุม.
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3บทความ-ในประเทศ

ยืมรัฐบาล ‘ด่าประจานนาย’

นนี้...อังคารที่ ๑๙ กรกฎา ๖๕

ที่ “สัปปายะสภาสถาน”

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๒ ฝ่ายค้าน นำาทีมโดย “พรรค

เพื่อไทย” จะฉายหนังกลางสภา 

 เรื่อง “เด็ดหัวสอยนั่งร้าน”!

 ภาพยนตร์เรื่องนี้ ถ่ายทำาระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

ไม่ใช่หนังชีวิตหรือหนังบู๊ล้างผลาญ 

 แต่เป็นประเภท “โกงล้างผลาญ” ซึ่งแปลก-แหวกแนว  

ไม่เคยมีค่ายไหนสร้างหนังประเภทนี้มาก่อน

 พระเอกชื่อ “วรงค์” นางเอกชื่อ “ปูเอ๋อ”

 เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโลกก็ว่าได้ ที่ผู้เขียนบท 

แทนที่จะให้ “พระเอก” กับ “นางเอก” ได้จุ๊บกันเหมือน

ภาพยนตร์ทั่วไป แต่กลับเขียนให้นางเอกเป็น “นังตัวโกง” ให้

พระเอกเป็นฝ่าย “จับโกง” นางเอก เรียกว่าเรื่องนี้ “พระเอก-

นางเอก” คือคู่กัด ไม่ใช่คู่สวีตหวานแหววแนวจูจุ๊บ

 เนื้อเรื่องก็ประมาณว่า......

 นางเอกมีพี่ชายชื่อ “สิน” เป็นหัวหน้า “ครอบครัวโกง” 

แต่ถูกจับได้ หนีไปอยู่ต่างประเทศ 

 ส่งเธอเข้าไป “ปล้นชาติ-โกงแผ่นดิน” ต่อ

 โดย “พี่สินคิด-น้องปูเอ๋อทำา”!  

 น้องปูเอ๋อ นางเอก-นังตัวโกงในเรื่อง ประกาศ “รับ

จำานำาข้าวทุกเมล็ด” ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นราคา

ทิพย์ เพราะสูงกว่าที่ซื้อขายกันในตลาดโลก

 พี่สินที่สมองแหลมปานสมองลิง วาดแผนหรูว่า เมื่อ

ข้าวทั้งประเทศมาอยู่ในกำามือเจ้าเดียวแล้ว ตลาดส่งออกเมื่อ 

“ไม่มีข้าว” จะส่ง

 ก็จะดันให้ “ข้าวในประเทศ-นอกประเทศ” สูงขึ้น 

 แล้วข้าวรับจำานำาปูเอ๋อ ก็จะขายได้ราคาสูงกว่าที่รับ

จำานำาไว้ รายการนี้ “ทริปเปิลวิน” สถานเดียว

 มันเป็นแผน “ปล้นชาติ-ปล้นแผ่นดิน” ที่ใช้ชาวนาเป็น

ฉากบังหน้าที่ผู้เขียนบทเขียนได้ “เหี้ยอำามหิต” ระดับรางวัล

ออสการ์เลยทีเดียว

 ถ้าสำาเร็จตามแผน เท่ากับ ๓ ต่อ “กินรวบ”

 ได้ทั้งเงินเข้าครอบครัว ได้ทั้งคะแนนนิยมเข้าพรรค

 “เข้าฮอส” ครองอำานาจแปลงประเทศเป็นสินค้า

ครอบครัวได้ตลอดกาล เพราะ “ประชาชนตาบอด” ไม่รู้จักเสือ!

 ต่อแรก ได้ภาพว่า นางเอกเป็น “แม่พระมาโปรด” โดย

ชาวนาส่วนหนึ่ง ถูกหลอกใช้เป็น “ฉากสร้างภาพ” พรางโกง 

 ขายข้าวได้ “เกวียนละหมื่นห้า” เป็นตัวอย่างทาง

โฆษณาชวนเชื่อ

 แต่ส่วนใหญ่ถูกหักค่าโน่น-นี่ ได้แค่หมื่่นหนึ่ง-หมื่นสอง 

ซึ่งชาวนาก็ต้องเอา ก็ขนมาแล้วนี่ เหมือนผีถึงป่าช้า ยังไงก็

ต้องเผา

 ระหว่างพรรครัฐบาลประยุทธ์ ยุคนี้ กับพรรครัฐบาล 

ปูเอ๋อ ยุคก่อนหน้า ในปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗?

 แล้วให้ โหวตกัน.....

 ว่าเรื่องเด็ดหัวสอยนั่งร้านนี้ จำาลองพฤติกรรมจริงมาจาก 

“พรรคไหน-ฝ่ายไหน” กันแน่?

 “เพื่อไทย” ตั้งชื่อเรื่องนี้ ผมยกทั้งนิ้วโป้งมือ-นิ้วโป้งเท้าให้

หมดเลย

 “เด็ดหัวสอยนั่งร้าน” ใครเป็นคนตั้ง ไปรับรางวัล “บั้นท้าย

เท้าทองคำา” จากนายใหญ่ได้เลย!

 ทักษิณจะรู้ตัวมั้ยเนี่ย ว่าตอนนี้ “สมุนในคอก” ตาสว่าง

กันแล้ว โดยเฉพาะ ส.ส.จากภาคอีสาน

 ว่าพวกเขาถูกทักษิณเทียมแอกให้ลากไถทำานาแลกกับฟาง

แห้งยาไส้มาเป็นเวลา ๒๐ ปีแล้ว

 ก็จริงมั้ยล่ะ “ภาคอีสาน” เป็นภาคเดียวที่มี ส.ส.มากที่สุด 

เรียกว่าพรรคไหน ได้ ส.ส.จากอีสานภาคเดียว ก็ตั้งรัฐบาลได้เลย

 เพื่อไทยที่ใหญ่อันดับ ๑ ทุกวันนี้ ก็ไม่เพราะ “ส.ส.อีสาน” 

เป็นเสาหลักค้ำาฐานอำานาจทักษิณอยู่หรือ?

 แล้วดูซิ เพื่อไทยที่มี ส.ส.อีสานสร้างอาณาจักรอำานาจให้

ทักษิณ 

 แล้วมีซักคนมั้ย....

 ที่ทักษิณไว้ใจ วางตัว “ใครซักคน” ไว้ในตำาแหน่ง “ว่าที่

นายกฯ” ของพรรค?

 ไม่มีเลย 

 อย่าว่าแต่ตำาแหน่ง “นายกฯ” เลย เอาแค่ตำาแหน่ง 

“หัวหน้าพรรค” ทักษิณก็ไม่เคยให้เครดิต ส.ส.อีสาน ที่จะให้ขึ้น

ไปอยู่ในตำาแหน่งนั้นซักคน

 เพื่อไทยมีนายกฯ ไปแล้ว ๔ คือ ทักษิณ สมัคร สมชาย 

ยิ่งลักษณ์

 เป็นคนในครอบครัวทักษิณซะ ๓ มีเพียงอดีตนายกฯ 

สมัครคนเดียวที่ทักษิณใช้เป็นนอมินี 

 แล้วก็หักหลังนายกฯ สมัคร ทิ้งให้ท่านตรอมใจ จนโรค 

รุมเร้า เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในที่สุด

 มาดูตำาแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบ้าง ก็ “ไม่มี ส.ส.อีสาน” 

อีกเช่นเคย

 นอกจากทักษิณ ก็มี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์, นายปลอด

ประสพ สุรัสวดี (รักษาการ), นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ แล้วก็ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

 มีมั้ย ส.ส.อีสานที่ทักษิณไว้ใจและให้เกียรติขึ้นตำาแหน่ง

หัวหน้าพรรค ทั้งที่ในพรรค ส.ส.อีสานมากสุด

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ เรื่อยมา ไปพลิกทำาเนียบนายก

รัฐมนตรีดูซิ มีนายกฯ จาก “ส.ส.อีสาน” ซักคนมั้ย?

 ทั้งที่ภาคอีสาน มี ส.ส.มากที่สุดกว่าทุกภาค คือ กว่า  ๑๓๐ คน 

และทุกวันนี้ พรรคเพื่อไทย เรียกว่า “พรรค ส.ส.อีสาน” ก็เรียกได้

 แต่ไม่มี ส.ส.อีสานเป็นนายกฯ เลย และแค่ตำาแหน่ง 

“หัวหน้าพรรค” ของเพื่อไทย ก็ยังไม่มี!?

 ส.ส.อีสานในเพื่อไทย ไม่เคยตระหนักถึง “สิทธิพึงมี-พึง

ได้” บ้างเชียวหรือ?

 และผมก็ไม่เชื่อว่า พี่น้องอีสานเขาเลือกพวกท่านมา 

เพียงเพื่อให้เป็น “ขี้ข้าตระกูลทักษิณ” แค่นั้นแน่!

 นายกฯ คนใต้ นายกฯ คนเหนือ นายกฯ ภาคกลาง   

นายกฯ คนกรุงเทพฯ มีครบทุกภาค

 ยกเว้น “ภาคอีสาน” ที่ประชากรมากที่สุด ส.ส.มากที่สุด 

 แต่ “ไม่ได้เป็นนายกฯ” ให้คนอีสานได้ภาคภูมิใจเลย 

ซักคน!?

 พูดกันแฟร์ๆ ระหว่าง “ชลน่าน ศรีแก้ว” กับ “สุทิน  

คลังแสง” ใครเหนือใคร ในบทบาท ส.ส.และการทำางานเป็น

แกนทางสภาให้พรรคระหว่าง ๒ คนนี้

 สำารวจประชามติคนเสื้่อแดงดูก็ได้ ผมว่า “สุทิน คลังแสง” 

เหนือกว่าชลน่านแน่

 แต่โชคร้าย ที่สุทินเป็น ส.ส.อีสาน ไม่ใช่ ส.ส.เหนือ  

“ลูกรักเจ๊แดง-เจ๊อ้อ” เหมือนชลน่าน จึงต้องอกกลัดหนอง 

“กินน้ำาใต้ศอก” กล้ำากลืนในบท “พระรองอกหัก” ไปตลอด

 เพราะเป็น “ทองเลี่ยมโจร” ให้เขา แต่โจรก็คือโจร คิด

แต่จะปล้นทองอย่างเดียว ดังนั้น หัวข้อที่ใช้อภิปรายไม่ไว้

วางใจ ๑๑ รัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์วันนี้

 จึงมาแนว “ตีวัวกระทบคราด”.........

 อภิปรายรัฐบาลประยุทธ์ แต่จำาลองสันดาน “ครอบครัว

โกง” มาด่ากราด เป็นการส่งสัญญาณประจานถึง “ครอบครัวโกง”

 พล็อตเรื่อง “ครอบครัวโจร” เพียงเปลี่ยนชื่อตัวละคร

เป็น พลเอกประยุทธ์ รัฐมนตรีอนุทิน รัฐมนตรีจุรินทร์ และ

ใครต่อใครเรื่อยเปื่อยเท่านั้น

 แต่ทั้งคนอภิปรายและถูกอภิปราย รวมทั้งชาวบ้านที่

ฟัง เห็นแค่ชื่อเรื่อง “เด็ดหัวสอยนั่งร้าน” ก็ร้องในใจ

 “นี่มันถลกลาย-ลอกหนัง ‘พี่สิน-น้องปูเอ๋อ’ ประจานอีก

รอบนี่หว่า”?

 ฝ่ายค้าน-เพื่อไทย เวลาอภิปรายตั้งสติให้ดีก็แล้วกัน  

อย่าเผลอหลุดชื่อสิน ชื่อปูเอ๋อ รวมทั้งชื่ออดีตรัฐมนตรีเพื่อ

ไทยที่อยู่ในคุกเชียว

 “คุณสุทิน คลังแสง” ผู้อกหักตลอดกาลก็เช่นกัน ตอน

สรุป อย่าใจลอยด้วยระกำาแล้วสรุป 

 หัวที่ต้องเด็ด คือ “สิน-ปูเอ๋อ” 

 และนั่งร้านที่ต้องสอย คือ “หมาในคอก” พี่สิน-น้อง 

ปูเอ๋อ 

 ขืนสรุปแบบนั้น.....

 คนที่เพิ่งตัด “ถุงน้ำาดี” เหลือแต่ “น้ำาชั่ว” ช็อกคาที่

ได้นะ จะบอกให้!

 ต่อที่สอง ให้พ่อค้า-โรงสี “ในเครือข่าย” ที่รับซื้อไว้ในราคา

ต่ำากว่าหมื่นห้า นำามาขายให้รัฐบาลในราคาจำานำา “เกวียนละ

หมื่นห้า” ชนเพดาน

 ฟาด “ส่วนต่าง” ไปรอบ

 ก็มาถึงต่อที่สาม อุปโลกน์บริษัทผีต่างชาติขอซื้อ แล้วทำา 

“จีทูจีเก๊” เอาข้าวที่ใช้ “เงินหลวง” ซื้อไว้แพงๆ “ไปขายถูกๆ ให้

บริษัทผีขนข้าวไป” อ้างว่า “ส่งออก”

 แต่เปล่าหรอก...

 ให้บริษัทผีนำากลับมาเวียนเทียนขายให้รัฐบาลในราคา

เกวียนละหมื่นห้า “ปล้นเงินหลวง” ไปอีก เป็นรอบที่สาม-ที่สี่ 

 นางเอกแดกจุ “โกงชาติ” จนพุงอืด ชาวนาขายข้าวได้แต่

ใบประทวน แต่ขึ้นเงินไม่ได้ซักที เริ่มยกขบวนมาทวง กลิ่นโกง

จำานำาข้าวโชยตลบเมืองหนักขึ้น

 การเมืองฝ่ายค้านตรวจสอบ ก็พบ “โกงจำานำาข้าว” จริงๆ 

โดยใช้ชาวนาบังหน้าเพื่อถ่ายเงินหลวงเข้ากระเป๋า  ขาดทุน

จำานำา ๗-๘ แสนล้านบาท

 และ ๗-๘ แสนล้านที่โกงกันไป ทุกวันนี้ ประชาชนทุก

คนต้องรับภาระ “ใช้หนี้แทน” ไปราวๆ ๒๐ ปี รวมดอกเบี้ยอีก

ประมาณ ๓ แสนล้าน

 ประชาชนก็ฮือออกมาเรียกร้องให้ “เด็ดหัว” นางเอก- 

นังตัวโกง เต็มบ้าน-เต็มเมือง 

 ทางการเข้าไปตรวจตามโกดังต่างๆ ว่าตัวเลขจำานวน

ข้าวที่รัฐบาลรับจำานำาไว้ อยู่ครบตามจำานวนที่ระบุในบัญชี 

หรือไม่? 

 ปรากฏว่า หลายๆ โกดัง ทำานั่งร้าน “ตีโป่ง” ข้างหน้ามี

กระสอบข้าวเรียงเต็ม แต่ข้างในกลวงโบ๋ ไม่มีข้าวเลย!

 นี่จึงเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่อง “เด็ดหัวสอยนั่งร้าน”  ที่

ฝ่ายค้าน-เพื่อไทย จะนำามา “ฉายหนังกลางสภา” วันนี้  จนถึง

วันที่ ๒๓ กรกฎา

 เพื่อให้พิจารณากันว่า ภาพยนตร์เรื่อง “เด็ดหัวสอยนั่งร้าน” 

นำาแสดงโดยพระเอก-นางเอก “คู่กัด” เรื่องนี้  

 เป็นเรื่อง “สะท้อนจริง” ของพรรคไหน?

วงนี้ “บังซุป” ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคภูมิใจไทย งานชุกมือเป็นพิเศษ เรียกได้ว่า

ทำางานตั้งแต่ “สากกะเบือยันเรือรบ” 

โดยเฉพาะบทบาทประธานกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่นอกจากทำากฎหมาย

ให้รัดกุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประชาชนแล้ว 

ยังทำาหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่สังคม 

รวมทั้งสกัดวิชามารต่างๆ ที่เข้ามาขัดแข้งขัดขาจากฝ่าย

การเมือง หลังภูมิใจไทยผลักดันนโยบายสายเขียวเป็น

ผลสำาเร็จ 

เมื่อไม่นานมานี้ยังได้รับบทบาทใหญ่ หลังได้รับ

เลือกเป็นประธาน กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน ถือเป็นคนที่ 3 ในสภาชุดนี้ หลังตำาแหน่ง

ดังกล่าวว่างเว้นมานานถึง  

6 เดือน 

เมื่อ “บังซุป” มาทำา

หน้าที่นี้ จึงถูกจับตาว่าจะ

เป็นตำาแหน่งอาถรรพ์หรือ

ไม่ เพราะใครที่นั่งตำาแหน่ง

ดังกล่าวจะอยู่ไม่นาน เพราะ

ก่อนหน้านี้ผู้ที่มาดำารงตำาแหน่ง

ประธาน กมธ.กฎหมายฯ ต้อง

เจอเหตุการณ์ทางการเมือง

พ้นจากสภาผู้แทนราษฎรไป

แล้ว 2 คน คนแรกคือ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญ

สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ในเดือน ก.พ.63  

คนที่สอง นายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม. 

พรรคพลังประชารัฐ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันที่  

22 ธ.ค.64 ว่าสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.ต้องสิ้นสุดลง  

สำาหรับ “ศุภชัย  ใจสมุทร” ถือเป็นผู้มีประสบการณ์

ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน รวมทั้งความรู้ ความ

สามารถ ถือว่า “สเปกตรงปก” เพราะเป็นประธานฝ่าย

กฎหมายของพรรคภูมิใจไทย ผ่านงานเป็นทนายว่าความ

ต่างๆ มามากมาย ยังเป็นกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน (สสส.) เป็นเลขานุการชมรมนักกฎหมาย

มุสลิม ที่มีนายสมชาย นีละไพจิตร เป็นประธาน เป็นต้น 

ปะหน้าจึงสอบถามว่ากังวลอาถรรพ์หรือไม่ “ศุภชัย” 

หัวเราะก่อนตอบว่า “ขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า” 

เมื่อสแกนคุณสมบัติของ “บังซุป” โดยละเอียด น่า

จะล้างอาถรรพ์ ได้สบาย (อิอิ). 

ช่างสงสัย

‘ขึ้นอยู่กับพระเจ้า’

ช่

ศุภชัย ใจสมุทร

วั

คณะรัฐมนตรี

ไฟเขียว‘กนอ.’

ร่วมทุนเอกชน

สมาพันธ์อิสลามต้านกัญชาเสรี

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือจากชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่

รายย่อย จ.เลย ร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากได้รับผลกระทบการจัดสรรโควตาไม่ครอบคลุมถึงกลุ่ม

ผู้ค้ารายย่อย บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 ก.ค.

โอ่!พลังแพลตฟอร์มแก้ปัญหากทม.

ไทยโพสต์ • ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัด

ใต้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรี ทำาลาย

อนาคตเด็ก ประเทศเสียหาย เผยลามถึงรั้วโรงเรียน จี้ภาครัฐออก

มาตรการควบคุมให้รอบคอบ เครือข่ายประชาชนต้านยาเสพติด

โต้ปานเทพ ปมถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 4 

ดินแดง • ที่ศาลว่าการกรุงเทพ

มหานคร ดินแดง นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร กล่าวถึงความคืบหน้า

ของผลงานตามนโยบายผู้ว่า

ราชกรุงเทพมหานครว่า ทราฟ

ฟี่ฟองดูว์สะท้อนให้เห็นแล้วว่า

พลังของแพลตฟอร์มเป็นสิ่ง

สำาคัญในการกระจายอำานาจให้

ประชาชน ปัจจุบันมีประชาชน

ร้องเรียนปัญหามาแล้ว 90,473 

เรื่อง แก้ไขสำาเร็จแล้ว 40,647 

เรื่อง หากครบ 100,000 เรื่อง

คงต้องฉลอง เพราะประชาชน

ขับเคลื่อนทำาให้เกิดการแก้

ปัญหา ส่วนการปรับให้ทราฟฟี่

ฟองดูว์มีรางวัลนำาจับ ต้องคิด

ให้ละเอียด เพราะการจับ ปรับ 

ต้องเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า 

“ไม่ต้องสั่งการเลย เขา

ไปแก้กันเอง เป็นมิติใหม่ใน

การบริการประชาชนที่ดีขึ้น 

ต่อไปจะขยายทราฟฟี่ฟอง

ดูว์ ไปเป็นแพลตฟอร์มการ

แจ้งปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 

ซึ่ งข้อมูลทุกอย่ างต้องเป็น

ความลับ สร้างความมั่นใจให้

ประชาชน หลังจากนี้จะนำา

เอานโยบายและโครงการที่

กำาลังดำาเนินการอยู่เผยแพร่ลง

เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร

ให้ประชาชนได้ติดตามความ

คืบหน้า สอดคล้องกับนโยบาย 

Open Data เพิ่มความโปร่งใส 

นโยบาย 100 วันของผู้ว่าฯ กทม. 

ไม่ใช่นโยบายของชัชชาติ แต่

เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่

แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ

ร่วมกัน” นายชัชชาติกล่าว  

นายชัชชาติกล่าวภาย

หลังการประชุมคณะผู้บริหาร 

กทม.ครั้งที่ 13/2565 ว่า ที่

ประชุมได้รายงานเรื่องภาค

เอกชนได้เสนอให้ ใช้ที่ดินทำา

ประโยชน์สาธารณะ เป็นการ

ให้ใช้ชั่วคราว ไม่ได้บริจาคให้ 

กทม. ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์

ต้องการเพิ่มพื้นที่สี เขียวใน

เมือง อีกส่วนต้องการลดหย่อน

ภาษี หรือได้รับการยกเว้น 

ทำาเนียบรัฐบาล • น.ส.รัชดา 

ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก 

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ว่า ครม.อนุมัติ ให้การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) ดำาเนินโครงการบริหาร

จัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ

ร่วมกับบริษัท ไทย คอนเน็ค

ทิวิตี เทอมินอล จำากัด ตั้งอยู่ที่

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง เพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป 

มูลค่าโครงการรวม 3,221 ล้าน

บาท สัมปทานเดิมของบริษัทจะ

สิ้นสุดวันที่ 16 ก.ย.65 การทำา

สัญญาใหม่เป็นการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 

สัญญาใหม่จะลงทุนในส่วนของ

การเพิ่มบริการเกี่ยวกับสินค้าตู้

คอนเทนเนอร์ อาทิ ติดตั้งเครน

ยกตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่า

เทียบเรือ การให้บริการซ่อมและ

ทำาความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ 

การพัฒนาพื้นที่ลานวางตู้คอน 

เทนเนอร์ เป็นต้น 

น.ส.รัชดากล่าวว่า รูป

แบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ

และเอกชน กนอ.จะมอบสิทธิ

ให้เอกชนเพื่อดำาเนินโครงการ

และเข้าใช้ทรัพย์สินเดิม มี

ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี โดย 

กนอ.ไม่ต้องสนับสนุนงบหรือลง

ทุนใดๆ เพิ่มเติม เนื่องจากเงิน

ลงทุนภาครัฐ 963 ล้านบาท เป็น

มูลค่าทรัพย์สินเดิมของโครงการ

ที่มีอยู่แล้ว ส่วนภาคเอกชน 

จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดจำานวน 

2,257 ล้านบาท และเป็นการ

บริหารจัดการท่าเรือ รวมถึง

จัดสรรผลตอบแทนให้ กนอ.

ตามที่ตกลงไว้คือ 1.ค่าเช่าพื้นที่ 

2.ค่าตอบแทนคงที่ในปีแรก และ

ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุก 5 ปี 

3.รายได้จากค่าภาระเรือเข้าท่า

ทั้งหมด (Port Dues) 4.ส่วนแบ่ง 

รายได้จากการดำาเนินกิจการ

ร้อยละ 5 (ไม่รวม Port Dues) 

นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดสัมปทาน

ระยะเวลา 30 ปี ภาคเอกชน

ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่

ลงทุนใหม่ให้แก่ กนอ.ด้วย. 

ที่อาคารศาลากลางจังหวัด

ปัตตานี สมาพันธ์คณะกรรม 

การอิสลาม 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ นำาโดย ดร.แวดือราแม 

มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการ

อิสลามประจำาจังหวัดปัตตานี 

และคณะ ได้เข้ายื่นหนังสือ

แสดงความไม่เห็นด้วยเรื่อง

กัญชาเสรี และสมรสเสมือน 

(สมรสเพศเดียวกัน) แก่นาย 

นิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดปัตตานี ฝากส่งผ่าน

ไปถึงนายกรัฐมนตรี ประธาน

วุฒิสภา และประธานสภา

ผู้แทนราษฎร เพื่อทบทวน

กฎหมาย 2 เรื่องนี้ให้เร่งด่วน

เนื้อหาใจความตอนหนึ่ง

ระบุว่า หากสถานการณ์กัญชา

เสรีในสภาวะสุญญากาศเช่นนี้

ยังคงดำาเนินต่อเนื่องจะทำาให้

เกิดความเสียหายต่อประเทศ 

ต่ออนาคตของเด็กและเยาวชน 

ประเทศไทยจึงไม่ควรตกอยู่ใน

สภาวะสุญญากาศนาน ต้องมี 

นโยบายควบคุมการใช้กัญชาใน

ทางที่ผิดอย่างเพียงพอโดยเร็ว

ที่สุด การออกแบบมาตรการเพื่อ

ควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิด

นั้นมีรายละเอียดมาก ต้องการ

การออกแบบอย่างรอบคอบ เช่น 

กัญชาจะยังเป็นยาเสพ

ติดหรือไม่ ประเทศไทยต้องการ

นโยบายกัญชาทางการแพทย์ 

หรือกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ หรือ

กัญชาเพื่อสันทนาการ จะให้

ปลูกกัญชาในครัวเรือนหรือ

ไม่ จำานวนเท่าใด จะควบคุม

เยาวชนนำาช่อดอกกัญชาไปสูบ

ได้อย่างไร จะควบคุมการทำา

ธุรกิจกัญชาแค่ไหน เพียงใด จะ

ควบคุมการโฆษณาและการส่ง

เสริมการขายหรือไม่ เพียงใด 

จะปกป้องเยาวชนอย่างไร ดัง

นั้นเมื่อเห็นว่าประชาชนจำานวน

มากใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ 

และจำานวนมากได้รับผลกระ

ทบจากการบริโภคกัญชาแบบ

ไม่รู้ตัวอย่างชัดเจน 

เนื้อหาในเอกสารระบุ

อีกว่า ควรพิจารณาทบทวน

นโยบายกัญชาเสรีดังกล่าว ซึ่ง

ทำาได้ง่ายมาก เนื่องจากการ

ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด

เป็นเพียงประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข ซึ่งเป็นอำานาจและ

ความรับผิดชอบของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เท่านั้น โดยควรที่จะต้องปิด

สภาวะสุญญากาศทันที และจัด

ให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยว 

ข้องอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมกัน

ออกแบบนโยบายกัญชาของ

ประเทศไทย ก่อนนำาเข้าสู่การ

พิจารณาในสภาต่อไป บนจุดยืน

การสนับสนุนนโยบายกัญชาทาง

สายกลางคือ การใช้ประโยชน์

จากกัญชาอย่างเหมาะสม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ ใน

ทางการแพทย์ แต่ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่งกับนโยบายกัญชาเสรี

ดร.แวดือราแมเปิดเผย

ว่า การเปิดให้กัญชาเสรีจน

ขณะนี้ ไม่สามารถควบคุมจนได้

รับความเสียหาย ส่งผลกระทบ

ไปถึงเยาวชนในพื้นที่ ใกล้กับ

โรงเรียนก็ยังมีกัญชา กัญชงขาย 

อยากให้รัฐบาลทบทวนอีกครั้ง

วันเดียวกัน เครือข่ายนัก

วิชาการและภาคประชาชนต้าน

ภัยยาเสพติด นำาโดย นพ.ชาตรี 

บานชื่น อดีตอธิบดีกรมการ

แพทย์ ทำาหนังสือจดหมาย

เปิดผนึกถึง รมว.สาธารณสุข 

นายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน

กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ชี้แจงกรณี

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก

คณะกรรมการฯ อ้างถึงคณะ

กรรมการยาเสพติดองค์การ

สหประชาชาติ ลงมติรับทราบ

คุณประโยชน์ในการบำาบัดรักษา 

ถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพ

ติดประเภทที่ 4 โดยทางเครือ

ข่ายเห็นว่ามีความคลาดเคลื่อน

จากความเป็นจริง.

ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง 

กรณีให้ ใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์

สาธารณะ เรื่ องนี้ต้องคิด

ให้รอบคอบ มีกระบวนการ

พิจารณาให้ชัดเจนว่าที่ดินไหน

เราควรรับมาเพื่อประโยชน์

ของประชาชน ซึ่งสุดท้ายแล้ว 

กทม.ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย อาทิ ค่า

จ้าง รปภ. ค่าน้ำา ค่าไฟ โดย

จะตั้ งคณะกรรมการขึ้นมา

กำาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ที่

ของเอกชน.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหง

ความคิด โหมโรงกันมานาน ไดเวลาเปดฉาก

กันเสียที ศึกอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปน

รายบุคคล 11 คน วันที่ 19-22 ก.ค. ฝาย

คานมั่นใจมีหลักฐานเด็ด ใบเสร็จมัด ขณะที่ฝงรัฐบาลมั่น                                                                           

ใจชี้แจงได จํานวนเสียงยังอยูครบ โดยเฉพาะ บิ๊กตู-

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม หลังประชุมคณะรัฐมนตรี เรียกหัวหนาพรรค 

แกนนําพรรครวมรัฐบาล ไปไลเช็ก                                                    

เสียงเปนรายบุคคล ผลที่ออกมาไม                                                         

มีอะไรน�าเปนหวง ทุกพรรคพรอม 

ใจเทเสียงใหทั้งนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีในพรรครวมรัฐบาล ขณะ

ที่ พล.อ.ประยุทธไดออกมาบอกกับ

ผูส� อขาวตอนหนึ่งอยางมั่นใจวา ‘ขอ

ใหทุกคนเตรียมขอมูลตางๆ ใหเกิด

ความชัดเจนเกิดขึ้น สามารถชี้แจง

ไดในการอภิปรายไมไววางใจในคร้ัง

นี้ และเช� อมั่นทุกคนจะสามารถชี้ 

แจงตอบคําถามไดในทุกประเด็นที่มีความสําคัญ และเปน

ขอเท็จจริง’

พรรครวมฝายคานนําโดยพรรคเพ� อไทย นพ.ชลน�าน                                                               

ศรีแกว หัวหนาพรรคและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

เตรียมขุนพลชําแหละรัฐมนตรี แบงเปนรายกลุม ชวงวัน

แรกขอเปดหัวรัฐมนตรีจากพรรครวมรัฐบาลกอน พรรค

ภูมิใจไทยจั่วหัวประเดิม ตามมา

ดวยรัฐมนตรีในพรรคพลังประชา

รัฐ ประชาธิปตย คอยตอดวยกลุม 

3 ป. และปดทายนายกรัฐมนตรี ที่

งานนี้คงจะหูชากันไปขาง ใชเวลา

ถลมหัวหนารัฐบาลคนเดียว 30 ชม. 

ที่คาดกันวาน�าจะกินเวลาถึง 2 วัน

เต็มๆ ฝงเพ� อไทยแมจะไดพันธมิตร

การเมืองใหม พรรคเศรษฐกิจไทย 

มารวมยกมือโหวต แตนับแลวนับ

อีกเสียงคงไมพอ หมอชลน�านเลยยอมรับอยางตรงๆ เลย

วา ‘การลงมติยกมือในสภา ยอมรับวายากมากที่เอาชนะ

ได’ นอกจากจํานวนเสียงไมพอแลว ยังตองเฝาจับตางูเหา

หนาใหมจะแผลงฤทธิ์อีกรอบหรือไม 

สลากดิจิทัลท่ีเปดขายผานแอปเปาตัง จะทําใหประชา                                                                                  

ชนเขาถึงสลากใบละ 80 บาท แตความตองการของประชา 

ชนมีมาก หวย 7.1 ลานใบเปดขาย

ไมกี่วันหมดเกลี้ยง มีเสียงอยากให

เพ่ิมจํานวนมากข้ึน สวนปญหาหวย

แพง เร� องราวนอกแผง การจัดสรร

โควตา ก็มีปญหา ลาสุดกลุมผูคาลอต 

เตอรี่รายยอย จ.เลย ชุมนุมหนา

ทําเนียบรัฐบาล มารองเรียนนายก

รัฐมนตรี ‘อนุชา นาคาศัย’ รัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานการประชุมคณะกรรมการ

แกไขปญหาผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากการเสนอขายหรือ

ขายสลากกินแบงรัฐบาลในราคาเกินกวาที่กําหนด ไปรับ

หนังสือรองขอความเปนธรรม การจัดสรรไปถึงมือเฉพาะ

รายใหญ งานน้ีเส่ียแฮงค-อนุชา ลงไปรับหนังสือเอง พรอม

รับปากจะหาหนทางดูแล แกไขให อนุชาตองรับท้ังบทหา

หวยดิจิทัล 80 บาทใหเพียงพอ พรอมกับแกปญหากระจาย

โควตาหวยอยางเปนธรรมกับผูคารายยอยดวย

เปนพรรคที่ เพียบพรอมทั้ง

กระแส กระสุน ไมมี ส.ส.แตกแถว 

พรรคภูมิใจไทยภายใตการนําเส่ีย

หนู-นายอนุทิน ชาญวีรกูล นโยบาย

กัญชาเสรีมีท้ังคนถูกใจกับคนจองเตะ

ตัดขา พรรคก็เพียบพรอมดวยปจจัย

หนา กวาดตอน ส.ส.ในซีกฝายคาน

ไปหลายคน ไมรูเปนเพราะเหตุน้ีหรือ

เปลา ทําใหบางพรรคเคือง เปดหัว

อภิปรายไมไววางใจวันแรก พุงเปา

อัดอนุทินและศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมทันที ท่ีงานน้ี

ท้ัง 2 คน คงจะโดนท้ังเร� องการบริหารงานในกระทรวง เร� อง

วัคซีนโควิด ปมรถไฟฟาสายสีตางๆ ท่ีเปนปญหา งบกระจาย

ตัวไปลงบางทองถ่ินมากเปนพิเศษ พวงปมการเมือง banana 

democracy ไปดวย ในฐานะพรรครวมท่ีเปนน่ังรานใหรัฐ 

บาล เปดหัวมาวันแรก 2 รัฐมนตรีภูมิใจไทยจะเก็งขอสอบ 

ช้ีแจงไดตรงเปามากนอยแคไหน.

W

หลวงพอรวย ปาสาทิโก หรือพระมงคลสิทธาจารย                                

เจาอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญานาง อําเภอภาชี จังหวัดพระ 

นครศรีอยุธยา พระเกจิช� อดัง พระนักปฏิบัติ มรภาพดวย

อาการสงบ เม� อวันที่ 19 ก.ค.2560 เวลาประมาณ 21.00 น. 

ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพฯ แมหลวงพอรวยมรณภาพ

กวา 5 ป แตคล� นประชาชนที่ศรัทธา เคารพรักหลวงพอ แวะ

เวียนไปกราบสรีระสังขารที่ไมเน�าเป� อย และเชาหาบูชาวัตถุ

มงคลวัดตะโกอยางไมขาดสาย.

5 ป หลวงพอรวยมรณภาพ

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

อนุทิน ชาญวีรกูล 

อนุชา นาคาศัย

45 ป 6 ตุลาฯ : แนวโนมการครองอํานาจยาวนานของผูนําทางการ

เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงระหวางและหลังสงครามเย็น 

นายพลเนวินกับการเปนตัวแบบของทหารประชาธิปไตย (ในขณะนั้น +)
มาไม

แผนเกษตรอินทรีย  2 ลานไร

ความหวังพลิกฟนวิกฤต
นป 2570 หรืออีก 5 ปขางหนา กระทรวงเกษตรฯ ดันไทย

เปนผูนําเกษตรอินทรียอาเซียน ตั้งเปาหมายเพิ่มพื้นที่เกษตร

อินทรีย 2 ลานไร  คิดเปนรอยละ 1.34 ของพื้นที่ทางการ

เกษตรประเทศ 149 ลานไร มีเกษตรกรทําเกษตรอินทรียไม

นอยกวา 1.3 แสนราย และมีสินคาเกษตรอินทรียมูลคาเพิ่มขึ้นรอย

ละ 3 ตอป โดยไดนําเสนอผลสําเร็จการขับเคล� อนเกษตรอินทรีย

ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2560-2564) สามารถเพิ่มพื้นที่เกษตร

อินทรีย 1,515,132 ไร เกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว 1.3 ลานไร มี

เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย 95,752 ราย (พื้นที่เฉลี่ย 15.82 ไรตอ

ราย) สรางมูลคาการสงออกสินคาเกษตรอินทรียไดรวม 5,345.33 

ลานบาท เฉลี่ยปละ 1,069 ลานบาท ทั้งนี้ ในป 2565 กระทรวง

เกษตรฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณ 851.10 ลานบาท ดําเนินการขับ

เคล� อนเกษตรอินทรีย รวม 94 โครงการ 

เม� อตนเดือนมิถุนายนท่ีผานมา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(สศก.) เปนเจาภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ� อรับฟงความคิดเห็น

ตอรางแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ.2566-2570 โดยมีผู

เขารวมจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการ

ศึกษา และภาคเกษตรกร ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค รางแผน

ปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปฉบับนี้ มีวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนผูนํา

ภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาเกษตรอินทรียสรางมูลคาบนพื้นฐาน

การพัฒนาที่ยั่งยืน มุงสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรในระบบ

การผลิตแบบเกษตรอินทรีย สงเสริมการผลิตเกษตรอินทรียใหได

มาตรฐานในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล 

แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรียตามรางแผนปฏิบัติการฯ                                                                       

แบงออกเปน 4 ดานคือ 1) ดานสงเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และฐานขอมูลเกษตรอินทรีย มีตัวชี้วัดและคาเปา

หมายคือ จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตรอินทรียถูกนําไปใช

ประโยชนไมนอยกวา 10 เร� องตอป และฐานขอมูลสินคาเกษตร

อินทรียตลอดหวงโซอุปทาน 1 ระบบ ในป 2570 2) ดานการ

พัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซอุปทาน

เกษตรอินทรีย การแปรรูป การผลิตโครงสรางพื้นฐาน และ

ระบบโลจิสติกส มีตัวชี้วัดและคาเปาหมายคือ เกษตรกรที่เขาสู

กระบวนการเกษตรอินทรียไมนอยกวา 10,000 คนตอป จํานวน

ศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียครบวงจรใน 18 กลุมจังหวัด อยางนอย

นตอนที่แลวไดกลาวถึงนายทหารรุนหนุมหรือ “ยังเติรกพมา” 

ที่มีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปประเทศตั้งแตนายพลเนวินจัดตั้ง

รัฐบาลรักษาการขึ้นในปลายป พ.ศ.2501 นายทหารหนุมเหลา

นี้ถูกสงไปลงในตําแหน�งหนางานที่สําคัญๆ ในแตละกระทรวง 

รวมท้ังหน�วยงานของกองทัพเองดวย รัฐบาลไดขยายบทบาทของหน�วย                                                                                          

งานของกองทัพบางหน�วยใหดูแลสวัสดิการความเปนอยูของประชา 

ชน ไมวาจะเปนอาหารการกินพ้ืนฐานและท่ีอยูอาศัย ตลอดจนจัดระเบียบ

และดูแลดานสาธารณสุขดวย

อัลเบิรต ราเวนโฮลท ผูส� อขาวอาวุโสดานเอเชียตะวันออกเฉียง                                                                                     

ใต ไดเลาถึงภูมิหลังความเปนมาของเหลาทหารหนุมเหลานี้ ไว ใน

รายงานฉบับวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2502 ไวดังน้ี สาเหตุท่ีนายทหาร

หนุมย่ีสิบนายเปนกําลังสําคัญในการปฏิรูปเปล่ียนแปลงประเทศ เพราะ

เขาเหลาน้ีมองวาพวกเขามีเปาหมายและภารกิจพิเศษ น่ันคือ เปน “กอง 

ทัพปฏิวัติ” (revolutionary army) ที่ทําหนาที่ปกปองรักษาประเทศชาติ

การเกิดอุดมการณความคิดดังกลาวของนายทหารเหลานี้ยอน

กลับไปในทศวรรษ 2473 อันเปนชวงเวลาที่พวกเขากําลังศึกษาอยูที่

มหาวิทยาลัยยางกุง บริบทขณะนั้นไดปลูกฝงและหลอหลอมใหพวก

เขามีอุดมการณชาตินิยมอยางรุนแรง เรียกรองเอกราช และมุงมั่น

ที่จะฟนฟูจารีตประเพณีโบราณของพมาใหกลับฟนคืนมา หลังจากที่

ถดถอยไปภายใตอิทธิพลการปกครองของอังกฤษตั้งแตปลายศตวรรษ

ท่ีสิบเกา อยางไรก็ตาม ราเวนโฮลทเห็นวาอุดมการณของพวกคนหนุม

ขณะนั้นคอนขางจะสับสนปนเปอยูไมนอย คือนอกจากพวกเขาสนใจ

ศึกษาลัทธิสังคมนิยมแบบเฟเบียนแลว (Fabian socialism ซึ่งเปน

สังคมนิยมแนวปฏิรูปของอังกฤษ/ผูเขียน) พวกเขายังช� นชอบผูนําอยาง

ฮิตเลอรและมุสโสลินีอีกดวย และตองการสรางชาติใหกลับมายิ่งใหญ 

ในป พ.ศ.2476 ไดเกิดการชุมนุมประทวงครั้งใหญของนักศึกษาพมา 

และไดมีการจัดตั้งกลุมที่เรียกวา “Thakin” (แปลวา เจานาย เปนคํา

ท่ีคนพมาใชกับชาวอังกฤษ คือเรียกคนอังกฤษเปนเจานาย) ซ่ึงเปนกลุม

ที่มีอิทธิพลสําคัญอยางยิ่งในระดับชาติ ดวยขณะนั้นอังกฤษไดเปด

โอกาสใหพมาเริ่มมีการปกครองตัวเองเพ� อนําประชาชนพมาใหเตรียม

ตัวในการใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในเวลาตอมา ตอมานักศึกษาเหลานั้น

ไดเขาเปนทหาร และยังคงมุงมั่นในอุดมการณที่ฟูมฟกมาตั้งแตสมัย

มหาวิทยาลัย   

อยางไรก็ตาม การรักษาการในตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของนาย

พลเนวินไดสิ้นสุดลงหลังจากที่เขาไดอยูในตําแหน�งเปนเวลาไดเพียง 

4 เดือน นายพลเนวินไดประกาศลาออกจากตําแหน�งนายกรัฐมนตรี

รักษาการในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2502 ดวยเหตุผลที่วา เขาเห็นวา

ภายใตระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ น่ันคือจะตองจัดการเลือก

ตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2502 เขาไมสามารถที่จะจัดเตรียมการ

เลือกตั้งใหลุลวงไปไดอยางสงบเรียบรอย อีกทั้งเขาก็ไมยอมรับการตอ

เวลาการเปนรัฐบาลรักษาการตอไปอีกหกเดือน ซึ่งเปนระยะเวลาสูง  

สุดที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวสําหรับนายกรัฐมนตรีที่ ไมไดเปนสมาชิก

สภา จากสถานการณดังกลาว สภาไดมีประชุมอภิปรายหาทางออก

จากปญหาดังกลาวโดยการลงมติใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญโดยขยาย

เวลาที่แตเดิมกําหนดไวหกเดือนเปนถึงปลายป พ.ศ.2503 จากการ

แกไขรัฐธรรมนูญขยายเวลาใหกับรัฐบาลรักษาการ ทําใหนายพลเนวิน

สามารถดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีอยางถูกตองตามรัฐธรรมนูญไป

จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2503 แตแมวานายพลเนวินจะมีเวลาอยูถึง

ปลายป พ.ศ.2503 แตเขาสัญญาวาจะจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จ

สิ้นไปตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ.2503     

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2502 ราเวนโฮลทรายงานวา หลังจาก                                                                                       

ขยายเวลากําหนดการเลือกต้ังท่ัวไปออกไป หลายคนอาจจะคิดวานาย

พลเนวินและบรรดานายทหารหนุมที่เปนรัฐบาลรักษาการอยูในขณะ

นั้น จะใชเวลาที่มีอยูในการเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเพ� อกลับเขา                                                                                         

มาเปนรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยคราวนี้จะไดเปนรัฐบาลที่มาจากการ

เลือกตั้ง  แตราเวนโฮลทกลับไมเห็นวาทั้งนายพลเนวินและนายทหาร                                                                                         

หนุมจะมีทีทาจะลงเลนการเมืองแตอยางใด จะมีก็แตทีทาท่ีรัฐบาลแสดง

ความไมพอใจที่สภาปฏิเสธรางกฎหมายที่ทางรัฐบาลเสนอไปเพ� อให

รัฐบาลสามารถควบคุมสหภาพแรงงาน กลุมการเมือง ส� อมวลชนและ

สํานักพิมพตางๆ ไดเขมงวดมากขึ้น

อยางไรก็ตาม ราเวนโฮลทคาดการณไววา แมวานายทหารหนุม

จะพนจากตําแหน�งในรัฐบาลหลังการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนเมษายน 

พ.ศ.2503 พวกเขาก็น�าจะยังคงมีอิทธิพลในทางการเมืองอยูตอไปและ                                                                                      

น�าจะมากขึ้นดวย  เพราะสิ่งที่ประชาชนทั่วไปคิดอยูตลอดก็คือ บรรดา                                                                                      

นายทหารหนุมเหลานี้จะคอยตรวจสอบนักการเมืองตอไปเพ� อปกปอง

ผลประโยชนของชาติและประชาชน และประชาชนก็คาดหวังใหกอง 

ทัพคอยทําหนาที่ตรวจสอบดูแลเหตุการณตางๆ ตอไปดวย จึงทําให

เกิดคําถามวา ทหารจะยังคงรักษาความไววางใจท่ีประชาชนมีตอทหาร

ตอไปไดหรือไม?

ราเวนโฮลทไดตอบประเด็นนี้ ไววา มันคงขึ้นอยูกับวา กองทัพ

จะยังคงมีเอกภาพและไมคอรรัปชันเสียเอง

การที่ทหารพมาจะยังคงมีเอกภาพและไมโกงกินเหมือนทหาร

ในประเทศเพื่อนบ้าน----ราเวนโฮลท์เอ่ยถึงทหารประเทศไทยและ

อินโดนีเซีย----ทหารพมาจะตองมีความเครงครัดมีวินัยและรักษา

ความซ� อสัตยสุจริตของตนไวใหได  และจะตองไมเขาไปยุงเกี่ยวเขา

ขางในความขัดแยงทางการเมืองของนักการเมืองฝายใดๆ ก็ตาม ที่

มักจะหาโอกาสเอาประโยชนจากการเขาหาพวกทหาร และการทําให

ทหารไมออนไหวไปกับผลประโยชนที่นักการเมืองเอามาลอ ก็คือ กอง 

ทัพจะตองพัฒนาปรับปรุงสภาพความเปนอยูของทหารใหทัดเทียมกับ

กลุมชนชั้นนําอ� นๆ ในสังคมพมา และที่สําคัญที่สุดก็คือ บรรดาผูนํา

ในกองทัพจะตองศึกษาหาความรู ใหลึกซึ้งกวางขวางเพ� อที่จะสามารถ

รับมือกับปญหาตางๆ ของชาติไดอยางเทาทันและมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2502 

ของราเวนโฮลทก็คือ นายพลเนวินจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเร็วขึ้น

กวาที่เขาไดประกาศไวดวยซ้ํา   กําหนดการเดิมคือเดือนเมษายน แต

เขาไดจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2503 และ

เปนการเลือกตั้งที่ประชาชนมาใชสิทธิ์ลงคะแนนมากที่สุดตั้งแตป 

พ.ศ.2491 ดวย นอกจากนายพลเนวินจะไดรับความนิยมอยางมาก

ที่สามารถดูแลจัดการเลือกตั้งไดผานไดอยางสงบเรียบรอย เขายังได

ความนิยมชมชอบจากการที่รัฐบาลของเขาสามารถพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานของประเทศใหเจริญกาวหนาไปมากในชวงเวลาเพียงปกวาที่

เขาเปนรัฐบาล แตแน�นอนวา ในการรักษาความสงบเรียบรอยของ

บานเมือง รัฐบาลนายพลเนวินมีความเขมงวดและปดกั้นเสรีภาพพื้น

ฐานบางอยางของประชาชน

ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนั้น ก็เปนไปตามที่ราเวนโฮลทคาด

การณไวลวงหนา นั่นคือนายพลเนวินและบรรดานายทหารหนุมคูใจ

ของเขาไมไดลงสมัครรับเลือกตั้งแตอยางใด  แตปลอยใหนักการเมือง

วากันไปเอง ผลการเลือกตั้งคือ พรรค Clean AFPFL ของอู นุ ได

ชัยชนะเหนือพรรค Stable AFPFL ของคยออิน (Kyaw Nyein) และ

บะซเว (Ba Swe) โดยพรรค Clean AFPFL ได 157 ที่นั่งจาก 250 ที่

นั่ง และหลังการเลือกตั้ง เม� ออู นุ จัดตั้งรัฐบาลพลเรือนพรรค Clean 

AFPFL ขึ้นมาไดแลว นายพลเนวินนายกรัฐมนตรีที่รักษาการมาตั้งแต

ปลายป พ.ศ.2501 ก็ไดสงผานอํานาจทางการเมืองใหแกรัฐบาลที่มา

จากการเลือกตั้งโดยทันที

ในชวงเวลานั้น การขึ้นมารักษาการนายกรัฐมนตรีของนายพล

เนวินเพ� อแกไขวิกฤตชาติและจัดใหมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและสงมอบ

อํานาจทางการเมืองแกรัฐบาลชุดใหมโดยทันที ไดกลายเปนตัวแบบ

สําคัญใหแกผูนําของชาติตางๆ ในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกกลาง 

ที่ผูนําทหารจัดใหมีการเลือกตั้งที่เสรีและเปนธรรม ไมยึดติดหลงในอํา 

นาจ และลงจากอํานาจดวยความสมัครใจ

ช� อเสียงของนายพลเนวินโดงดังไปทั่วเอเชียและไกลไปถึงฝง

อเมริกาและยุโรป ในฐานะของผูนําทหารที่เปนประชาธิปไตย และที่

น�าสนใจคือ คุณชัย ชิดชอบ ไดตั้งช� อลูกชายที่เกิดเม� อวันที่ 4 ตุลาคม 

พ.ศ.2501 วา “เนวิน”  ซ่ึงในเวลาน้ันนายพลเนวินยังไมไดเขารับตําแหน�ง

เปนนายกรัฐมนตรีรักษาการดวยซ้ํา! หรือคุณชัยมาตั้งช� อใหคุณเนวิน

ทีหลังก็ไมทราบได

แตช� อเสียงของความเปน “ทหารประชาธิปไตย” ของนายพล

เนวินก็ไดจบสิ้นลง เพราะเพียงสองปตอมา เขาไดนํากองกําลังทํารัฐ                                                                                   

ประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลของอู นุ เม� อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.

2505 แมวาจะเกิดการประทวงอยางรุนแรงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย

ยางกุงในเดือนกรกฎาคมปเดียวกันนั้น แตประชาชนพมาโดยทั่วไป

กลับยอมรับการทํารัฐประหารของนายพลเนวิน 

เพราะในชวงสองปท่ีนักการเมืองบริหารประเทศ ประชาชนเห็น  

วารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคอรรัปชัน และไมสามารถบริหารประ                                                                              

เทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมสามารถรักษาความสงบเรียบรอยภาย 

ในประเทศได และกลับมีอัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น ทหารใน                                                                               

สายตาของประชาชนยังเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญตอการรักษาเสถียร 

ภาพความปลอดภัยของบานเมือง ซึ่งประชาชนถือเปนเร� องที่มีความ

สําคัญสูงสุดหลังจากที่พมาไดผานประสบการณยุคอาณานิคมและ

สงครามโลกครั้งที่สอง  

รัฐประหารของนายพลเนวินประสบความสําเร็จเพราะผลงานที่

เขาทําไวเม� อสองปกอนสมัยที่เขาเปนนายกรัฐมนตรีรักษาการ ครั้นจะ

บอกวาเขาบริหารประเทศอยางแข็งขันเอาจริงเอาจังจนไดใจประชา 

ชนเพ� อปูทางสูการยึดอํานาจในเวลาตอมา ก็ดูจะไมสามารถพูดไดเต็ม

ปากเต็มคํานัก   

แต่จากนั้นนายพลเนวินก็ครองอํานาจต่อเนื่องยาวนานเป็น

เวลาถึง 25 ป!.

ใ

ใ

(แหลงอางอิง: Albert Ravenholt, Burma’s New Deal from 

the Army---Is It a Pattern for Asia ? June 25, 1959). 

ขาวการทํารัฐประหารของนายพลเนวิน พ.ศ.2505

กลุมจังหวัดละ 1 แหง ภายในป 2570 และจํานวนสถาบันเกษตรกรที่

ทําหนาที่รวบรวมและแปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย เพิ่มขึ้นไมนอยกวา

รอยละ 10 ตอป

3) ดานการพัฒนาเพ� อยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจ                                                                           

สอบรับรองเกษตรอินทรีย โดยมีตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ มาตร 

ฐานและระบบการตรวจสอบรับรองดานเกษตรอินทรียของไทยเทา

เทียมกับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรียของ

อาเซียน ภายในป 2570 จํานวนหน�วยตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย

ที่ไดรับการรับรองระบบงานตามระบบสากล เพิ่มขึ้นอยางนอย 5 แหง 

ในป 2570 และจํานวนหน�วยตรวจสอบรับรองของไทยขึ้นทะเบียนอยู

ในรายช� อหน�วยตรวจสอบรับรองดานเกษตรอินทรียกับประเทศคูคา

หลักอยางนอย 2 แหง 4) ดานการพัฒนาการตลาดและสรางความ

ตระหนักรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย โดยมีตัวชี้วัดและคาเปาหมาย คือ 

มูลคาการสงออกสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 20 ตอป 

และจํานวนกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย

เขาสูระบบตลาดออนไลนไมนอยกวารอยละ 10 ตอป

ทั้งนี้ผูเขารวมสัมมนามีความเห็นในประเด็นที่สําคัญประกอบ

ดวย 1) ดานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควรเนนการสงเสริมวิจัย

แบบมีสวนรวม พัฒนานักวิจัยรุนใหม และสนับสนุนแหลงเงินทุน                                                          

สําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตเกษตรอินทรีย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมถึงสงเสริมหลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรียและนวัต                                                                 

กรรม และควรเพ่ิมแนวทางในการเพ่ิมชองทางประชาสัมพันธงานวิจัย                                                                

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับเกษตรอินทรีย รวมถึงสรางกลไก  

และกระบวนการท่ีสามารถนําความรูหรืองานวิจัยท่ีมีอยูไปสูการปฏิบัติ 

และตอยอดเชิงพาณิชยได 2) ดานการผลิต ควรใหความสําคัญเร� อง

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย ผานระบบ Online 

และสนับสนุนเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย เพ� อใหเขาสูมาตรฐานเกษตร

อินทรีย รวมถึงการสงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกร ผูประกอบ

การ และ Start up มุงสูธุรกิจการแปรรูปสรางมูลคาใหกับสินคา

เกษตรอินทรีย และควรเพิ่มแนวการลด/สนับสนุนคาใชจายในการขอ

ขึ้นทะเบียนปุยและสารชีวภัณฑเพ� อลดตนทุนการผลิต

3) ดานมาตรฐาน ควรเพ่ิมแนวทางการสงเสริมการรับรองแบบ                                                                                             

มีสวนรวม (PGS) เพ� อเปนเคร� องมือในการรับรองมาตรฐานเกษตรอิน 

ทรียของกลุมเกษตรกร โดยอางอิงมาตรฐาน Organic Thailand หรือ

มาตรฐานสากล เพ� อพัฒนาและยกระดับการผลิตเขาสูมาตรฐาน

เกษตรอินทรียในระดับที่สูงขึ้นตอไป และ 4) ดานตลาด ควรให

ความสําคัญกับการสงเสริม การเช� อมโยงตลาดชุมชนกับตลาดออน 

ไลน เพ� อนําเสนอสินคาเกษตรอินทรียใหกับผูบริโภคโดยตรง รวม

ถึงการเช� อมโยงสินคาเกษตรอินทรียเขาสูภาคบริการในสวนของ

การทองเที่ยว ไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม หรือรานอาหาร เนนการ

ประชาสัมพันธสรางความเขาใจเกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรีย ให

กับผูบริโภคและนักทองเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธเพ� อสราง

ความตระหนักรูดานเกษตรอินทรียผานทุกชองทางของหน�วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ 

ดังนั้น ภายใตวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตดานอาหารที่กําลัง

เกิดขึ้น การผลักดันเกษตรอินทรียเพ� อสรางมูลคาและคุณคาบนพื้น

ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน อาจเปนทางเลือกและความหวังหนึ่งในการ

พลิกฟนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เกษตรอินทรียที่ใหความสําคัญ

กับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของทั้งผูผลิต ผูบริโภค และ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนสิ่ง

ที่สอดคลองกับกระแสโลกในปจจุบัน

อยางไรก็ตาม ปจจัยทาทายสําคัญในการขับเคล� อนเกษตร

อินทรีย คือ การสรางกลไกและสภาพแวดลอมที่เอื้อเชิงนโยบายให

เกษตรกรสามารถเขาสูเกษตรอินทรีย ไดงายขึ้น เน� องจากเกษตร                                                                                           

กรที่ทําเกษตรอินทรียสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ประสบปญ 

หาหนี้สิน จึงควรมีแนวทางสงเสริมใหเกษตรกรเกิดความเช� อมั่น

และแรงจูงใจในการปรับระบบการผลิตจากเคมีสูอินทรียมากขึ้น. 

อารีวรรณ คูสันเทียะ

มูลนิธิชีวิตไท



องบอกว่ายามนี้ทั่วโลกแทบไม่มี ใครไม่รู้จักเกิร์ลกรุ๊ป

จากแดนกิมจิอย่าง “แบล็กพิงก์” สังกัด “วายจีเอนเต

อร์เทนเมนต์” ที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน คือ “จีซู-

เจนนี่-โรเซ่-ลิซ่า” อีกแล้ว เพราะหลังเปิดตัวอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 จวบจนถึงปัจจุบันต้องบอกว่า 

“แบล็กพิงก์” ได้สร้างความโด่งดังและสถิติมากมาย รวมถึงราย

ได้ที่เป็นกอบเป็นกำาให้ต้นสังกัดและตัวศิลปินเอง

ในขณะที่พี่ไทยก็ยิ่งคลั่ง “แบล็กพิงก์” เข้าไปอีก เมื่อมีสาว

ไทยจากอำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อย่าง “ลลิษามโนบาล” หรือ                                                                                              

ลิซ่าร่วมวงด้วย และเมื่อ “ลิซ่า” หยิบจับอะไรท่ีเป็นของบ้านเกิด                                                                                       

เมืองนอนก็ทำาให้เกิดกระแสฟีเวอร์อย่างมาก ก่อนหน้านี้ก็เป็นลูก                                                                                           

ชิ้นยืนกินที่บ้านเกิด และล่าสุดก็โรตีสายไหมจังหวัดพระนครศรี 

อยุธยา เรียกว่าเป็น “ซอฟต์เพาเวอร์”ด้านอาหารจนทำาให้ “แด

จังกึม” ต้องชิดซ้ายกันเลยทีเดียว

นอกจากพลัง Soft 

Power ของลิซ่าจะมีอิทธิพล

ต่อสินค้าบ้านๆ แล้ว ใน

ระดับโลกก็ใช้ย่อย เพราะ

ล่าสุดการจัดอันดับมูลค่า

เงินที่คาดหวัง หรือค่า EMV 

สำาหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้า                                         

ร่วมงานแฟช่ันโชว์งาน Milan  

Fashion Week และ Paris 

Fashion Week นั้น “ลิซ่า

BLACKPINK” มาเป็นอัน 

ดับ  1 โดยซุปตาร์อย่างลิซ่า

ถูกคาดหวังสูงถึง 29 ล้าน

ดอลลาร์ ทิ้งห่างอันดับ 2 เท่า                                             

ตัว อย่าง “วงBTS”ที่มีค่า 

EMV 12 ล้านดอลลาร์ แม้จะมาจากแบรนด์ดังร่วมกันอย่าง “เซ

ลีน” ก็ตาม

แต่ “BLACKPINK” ก็ไม่ใช่มีแค่ “ลิซ่า” คนเดียว เพราะ

ล่าสุดก็มีสมาชิกอีกคนท่ีกำาลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่เช่นกัน คือ “เจน

น่ีBLACKPINK”หรือ เจนน่ี คิม สาวจากเขตคังนัม  ซ่ึงเกิดเมื่อวัน

ท่ี 16 มกราคม 2539 ท่ีมีอายุมากกว่าลิซ่าประมาณ 1 ปี โดยเธอจะ

ไปปรากฏตัวในซีรีส์อเมริกา และละครซีรีส์ของช่องอย่าง HBO ท่ีจะ

ออกอากาศเร็วๆ  น้ี ซ่ึงถือเป็นไอดอลสาวจากแดนกิมจิคนแรก! 

โดย HBO ได้ปล่อยทีเซอร์ซีรีส์ใหม่เรื่อง “The  Idol”ที่

นำาแสดงโดยนักร้องชื่อดังแห่งยุค The Weeknd หรืออาเบล เทส 

เฟย์ และ “ลิลี-โรสเดปป์” ลูกสาวจอนห์นี เดปป์เป็นตัวนำา โดย 

The Idol เป็นผลงานกำากับของ “แซมเลวินสัน” เจ้าของซีรีส์สุด

ดัง Euphoria โดย The Idol จะเล่าเรื่องของป๊อปสตาร์สาว (ลิลี-

โรส เดปป์) ที่ต้องเข้าไปมีความสัมพันธ์กับเจ้าของคลับที่มีเบื้องลึก

เบื้องหลังเป็นผู้นำาลัทธิลึกลับ ซึ่งจะรับบทโดย The Weeknd

ท้ังน้ี HBO ยังอุบไต๋ในตัวละครของ “เจนน่ี” แต่การปรากฏตัว

คร้ังน้ีก็ถือเป็นการเร่ิมต้นบนเส้นทางใหม่ๆ  ในการทำางานของไอดอล

สาวอย่าง “เจนน่ี” ให้กว้างออกไป จากนักร้องสาวทรงเสน่ห์ของเกิร์ล

กรุ๊ปท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกเหมือนกับท่ีรุ่นน้องอย่าง “ลิซ่า”ปังมาแล้ว

เจนน่ีน้ันเป็นนักร้องชาวเกาหลีใต้เกิดและเติบโตในเขตคังนัม 

โดยเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว ซึ่งเมื่ออายุ 8 ขวบได้ไปเที่ยว

กับครอบครัวที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ขณะอยู่ที่นิวซีแลนด์

แม่ถามเธอว่าชอบท่ีน่ีและอยากอยู่ต่อหรือไม่ เจนน่ีก็ตอบว่าใช่ หลัง

จากนั้น 1 ปี เธอถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนไวโกไวห์อินเตอร์มีเดียต

สกูล ในโอ๊กแลนด์ถึง 5 ปี ก่อนจะกลับบ้านเกิดแล้วก็เริ่มเดินตาม

ความฝันที่ได้ยินได้ฟังเรื่องเคป๊อปในขณะอยู่แดนกีวี  โดยเริ่มออดิ

ชันกับวายจี และสุดท้ายก็มาลงเรือ BLACKPINK ร่วมกับอีก 3 

ชีวิต และแม้ตอนนี้แต่ละคนจะเริ่มมีแนวทางของตัวเอง แต่ก็เรียก

ว่าเดินหน้าให้ชาว BLINK ได้ติดตามและหายคิดถึงกันไปบ้าง.

พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่สำาหรับโรงพยา 

บาลมหาวิทยาลัย “โน นอตติง” ทั้งๆ ที่ทำางานหนักมาก

หรืออาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยถูกบังคับให้ออกนอกระบบ

ตามหาวิทยาลัยรัฐ ตามข้อบังคับท่ีรัฐบาลในอดีตไปกู้เงินจาก                                                                                   

ธนาคารพัฒนาเอเชีย ที่บังคับให้รัฐบาลต้องนำามหาวิทยา 

ลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ เพราะองค์การค้าเสรีอ้าง

ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องเสรี ห้ามรัฐบาลสนับสนุน

เพราะเท่ากับเอาเปรียบการศึกษาเอกชน  แต่ผลงานที่ประ 

จานก็คือ 

๑.ไม่มีเด็กเก่งที่อยากเรียนแพทย์

๒.สกัดกั้นคนเก่งๆ ยากจนที่อยากจะเป็นหมอ

๓.ไม่มีหมอเก่งๆ คนไหนต้องการเป็นอาจารย์แพทย์  

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะเมื่ออาจารย์แพทย์ในคณะแพทย์ 

มข.ขาดแคลน ก็ได้มีการทาบทามหมอจากโรงพยาบาลศูนย์

ขอนแก่น ซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธหมด เพราะไม่ต้องการสูญ

เสียสถานภาพข้าราชการ

๔.สร้างความไม่เทียมของหมอและพยาบาลในสังกัด

กลาโหม, สตช.และกระทรวงสาธารณสุข

๕.ทำาให้งบประมาณท่ีต้องใช้ในคณะแพทย์ไม่เพียงพอ

ดังนั้น ผมเสนอว่าสมควรนำาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

กลับเข้าระบบราชการ พร้อมกับคณะแพทย์และคณะท่ีเก่ียว 

ข้องกับการแพทย์ในรูปแบบ “เมดิคัลแคมปัส” แยกตัวเป็น

อิสระจากมหาวิทยาลัย ซึ่งก็จะทำาให้การแพทย์ไทยเจริญ

มากขึ้นเป็นเมดิคัลฮับ สามารถหารายได้เข้าประเทศได้มาก 

มายมหาศาล เพราะหมอไทยที่ว่าเก่ง (อ้างอิงไบรอัน ร็อบ

สัน กัปตันมาร์เวลทีมชาติอังกฤษ ที่ได้รับการรักษามะเร็ง

จนหายขาดด้วยฝีมือหมอในประเทศไทย) ก็จะเก่งมากยิ่ง

ขึ้น หวังว่าไอเดียนี้น่าจะโดนใจรัฐมนตรีสาธารณสุขและรัฐ 

มนตรีศึกษาธิการมากกว่ากัญชากับแท็บเล็ต.

ทวีศักดิ์

5บทความ

บไหล่โชว์กันไป....

ประชุม ครม.วานนี้ (๑๘ กรกฎาคม) เกิด

ภาพบาดตา กลางทำาเนียบรัฐบาล 

ว่าเข้าไปนั่น

หลังประชุมเสร็จสิ้น ๒ ป. คือ ป.ประยุทธ์ กับ ป.ประ 

วิตร ไปนั่งคุยกะหนุงกะหนิงกันในห้องรับรองตึกสันติไมตรี 

สองต่อสองอย่างอารมณ์ดี ตามข่าวบอกว่าใช้เวลาประมาณ 

๑๐ นาที

เสร็จแล้ว ป.ประวิตร เดินออกมาก่อน ป.ประยุทธ์  

เดินตามหลังตะโกนเบาๆ เรียก “พี่ป้อมๆ” แล้วยกมือไหว้

กล่าวสวัสดีครับ ป.ประวิตร หันมารับไหว้และเดินเข้าไป 

ตบไหล่ให้กำาลังใจซึ่งกันและกันต่อหน้าสื่อมวลชน ก่อนแยก

ย้าย

ภาพเดียวหลายความหมายครับ

ก็แล้วแต่จะตีความ

ตบไหล่โชว์สื่อ เพื่อจะบอกว่า ๒ ป.ยังเหนียวแน่นกัน

หรือมีปีนเกลียวจริง แต่ต้องรักษาภาพว่า ยังรักกันดี 

ไม่ได้มาแค่ภาพ แต่คำาพูดก็มี 

ป.ประยุทธ์ พูดถึง ป.ประวิตร ว่า 

“ผมม่ันใจกับท่านมาตลอดชีวิตท่ีผมผ่านมา ต่างคนต่าง

ไว้ใจซึ่งกันและกันอยู่แล้ว เรื่องอะไรที่เป็นปัญหาก็มาหารือ

มาหาทางแก้ไขร่วมกัน 

ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่าน และท่านก็ไม่ได้มีปัญหา

อะไรกับผม” 

ที่จริงประเด็น ๓ ป.แตกคอ ชี้แจงไปก็เหมือนไม่ชี้แจง  

ไม่ใช่เพราะ ๓ ป.ตอบคำาถามไม่เคลียร์ แต่มันอยู่ที่เชื่อหรือ

ไม่เชื่อ 

พวกที่ไม่เชื่อ ก็ยืนกรานว่า ๓ ป.ต้องทะเลาะกันแน่ๆ 

ส่วนคนที่เชื่อ ไม่ต้องชี้แจงก็เชื่อ 

ความจริงลึกๆ คงยากที่จะรู้ได้ว่า หลัง ๓.ป.ขึ้นมามี

อำานาจบริหารประเทศกว่า ๘ ปี มีการเหยียบตาปลากันบ้าง

หรือไม่ 

เรื่องท่ีมีการพูดถึงมากท่ีสุดคงจะเป็นประเด็น “ธรรมนัส 

ลีลา‘๒ป.’ก่อนซักฟอก

พรหมเผ่า” ที่ดูเหมือน ป.ประวิตร อยากเก็บไว้ใช้งานต่อ แต่ 

ป.ประยุทธ์ ไม่อยากเกลือกกลั้ว 

ประเด็นนี้ถึงขั้นทำาให้พี่น้องบาดหมางกันหรือไม่? 

ก็ยังเป็นคำาถามที่ถามได้เรื่อยๆ 

แต่ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย ๓.ป.ยังคง

คุยกันเอง 

เราไม่เคยเห็น ป.๓.ต้องใช้ตัวกลางในการพูดคุย 

ฉะนั้นพอสรุปเบื้องต้นได้ว่า ยังไม่มีความขัดแย้งถึงขั้นที่ 

๓ ป.ไม่มองหน้ากัน หรือแตกคอกัน 

ทั้ง ๓ คนยังต่อสายถึงกันตลอดโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง

เรื่องนี้มีผลต่อเกมโค่นล้มรัฐบาล

ความสัมพันธ์อันราบรื่นของ ๓ ป.จะทำาให้ “ธรรมนัส”  

ประสบความยากลำาบากที่จะท้าทาย ป.ประยุทธ์ เป็นครั้งที่สอง 

นับวันดูเหมือนว่า มูลค่าทางการเมืองของพรรคเศรษฐกิจ

ไทยจะตกต่ำาลง เพราะ ส.ส.พรรคเล็กในนามกลุ่ม ๑๖ มีความ

ชัดเจนมากขึ้น 

หนุนรัฐบาลต่อไป

การเล่นบทรัฐบาลก็ไม่ใช่ฝ่ายค้านก็ไม่เชิง คร่ึงบกคร่ึงน้ำา

ของ “ธรรมนัส” สุดท้ายจะกลายเป็นไฟเผาตัวเอง ไม่ได้รับ

ความเคารพทั้งจากมิตรและศัตรู 

หากใครจะคบก็คงใช้เป็นเครื่องมือเพียงชั่วครู่ชั่วคราว 

เสร็จศึกก็ถีบหัวส่ง ไม่เชื่อลองไปถามพรรคฝ่ายค้านดู 

ตั้่งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ ใครมีโอกาสก็ลองนั่งเฝ้าหน้าจอ

ทีวีครับ ดูว่าฝ่ายค้านเป็นของจริง หรือราคาคุย 

มีหลักฐานพอจะเด็ดหัว สอยนั่งร้านได้จริงหรือไม่ 

ขณะนี้ในสภามี ส.ส. ๔๗๗ คน

รัฐมนตรีคนไหนได้เสียงไว้วางใจไม่ถึง ๒๓๙ เสียง ก็เป็น

อันจบข่าว 

มีรายงานข่าวบอกว่าก่อนประชุม ครม.วานนี้ ๓ ป.หารือ

นอกรอบที่ ห้องสีเหลือง กับหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และ

แกนนำาพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมง

เนื้อหาเป็นการเช็กเสียงสนับสนุน ป.ประยุทธ์ เป็นคน

ถามหัวหน้าพรรคทีละคน จะโหวตแบบไหน

คำาตอบ...

“อนุทิน ชาญวีรกูล”...ภูมิใจไทยมาครบครับ ไม่มีปัญหา

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์”...มีปัญหาอยู่แค่ ๒-๓ คน นอกนั้น

เต็มที่

และเมื่อกลุ่ม ๑๖ ยืนยันยืนข้างรัฐบาลต่อ เสียงโหวตใน

สภาอย่างไรเสียก็เกิน ๒๓๙ เสียงแน่นอน ขั้วการเมืองไม่เปลี่ยน

เห็นฝ่ายค้านบ่นเป็นหมีกินผึ้งว่า ขอให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐ 

บาลใช้จิตสำานึกที่ถูกต้องโหวตเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ครั้งนี้ เพราะหากโหวตด้วยเหตุผล สามารถเอาผิดรัฐบาลที่คอร์ 

รัปชันได้แน่นอน 

บางทีนักการเมืองก็มีความจำาสั้นราวกับว่ามีแต่กะโหลก 

หามีเนื้อสมองไม่  

ย้อนกลับไปยุครัฐบาลเพื่อไทยดูซิครับ ทุกคร้ังท่ีถูกอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ พรรคเพื่อไทยโหวตให้ “ยิ่งลักษณ์”  ผ่านทุกครั้ง 

ฝ่ายค้านในตอนนั้นโวยวายจนเสียงแห้ง นายกฯ แทบไม่

ตอบคำาถามเลย ปล่อยให้รัฐมนตรีชี้แจงแทน อย่างเช่น บุญทรง 

เตริยาภิรมย์ 

ตอบจนต้องติดคุกแทนนาย 

ยิ่งลักษณ์ที่สอบผ่านทุกครั้งก็หนีไปต่างประเทศ 

แล้วจะแปลความเป็นอย่างอื่นได้ไง นอกจาก พรรคเพื่อ

ไทยร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ด้วย 

ลงมติไว้วางใจคนที่ศาลวินิจฉัยว่าปล่อยให้มีการโกง 

อีกพรรคที่น่าสนใจคือพรรคก้าวไกล 

แคมเปญซักฟอกมาในธีมงานศพ มองผ่านๆ เหมือนมี

ใครที่ก้าวไกลเสียชีวิต ส.ส.ไปถ่ายรูปหน้าโลงเป็นที่ระลึก 

แต่ไม่ใช่...เพราะมีข้อความบรรยาย “ตอกตะปูปิดตาย  

ทลายระบอบประยุทธ์” 

ประเด็นเด็ดที่จะตอกฝาโลง อาทิ....

GT200

นาฬิกาเพื่อน

ทุจริตอนุสาวรีย์

กัญชาเสรีเพื่อผลประโยชน์ใคร

ทำาไมค่าไฟแพง

นักรบไซเบอร์

และ…บิ๊กเซอร์ไพรส์ ใหญ่ ปัง กว่าทุกๆ ครั้ง!

บิ๊กเซอร์ไพรส์ ก็คงหนีไม่พ้น เรื่องค้ามนุษย์ ที่ได้ข้อมูล

จาก พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ที่ลี้ภัยไปออสเตรเลีย 

ประเด็นนี้คาบลูกคาบดอก เพราะก่อนนี้มีคนลักไก่เอา

ไปผูกโยงกับสถาบันเบื้องสูง คนที่เอาไปสร้างข้อมูลเท็จไม่ใช่

ใครที่ไหน เป็นเครือข่ายของพรรคก้าวไกลในโลกโซเชียลนั่น

เอง 

จะรอฟังว่า กล้าที่จะเอามาพูดในสภาหรือไม่! 

เรื่องที่เหลือ GT200 นาฬิกาเพื่อน ทุจริตอนุสาวรีย์ 

กัญชาเสรี ค่าไฟแพง นักรบไซเบอร์ ก็ว่ากันไป แต่ส่วนใหญ่

พล็อตเรื่องเดิม  

เล่าในวงเหล้าดูน่าตื่นเต้น 

แต่เมื่อมาอภิปรายในสภาต้องมีใบเสร็จ ต้องตีให้ตาย

ถ้าเป็นแค่เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ อย่าไปคิดเลยครับว่า 

จะตอกตะปูปิดตาย ทลายระบอบประยุทธ์ ได้ 

จะกลายเป็นว่าปล่อยระบอบประยุทธ์ โบยบินจนครบ

เทอมเสียมากกว่า

ฉะนั้น...อย่าให้ชาวบ้านบ่นเปลืองน้ำาเปลืองไฟสภานะ

ครับ.

ร้อนมาเย็นไป

นายกฯประยุทธ์จะยิ่งใหญ่

เถอะทำาใจยอมรับระงับจิต

เถอะถูกว่าด่าทอจะต่อชีวิต

นำางูพิษเป็นเซรุ่มสำาหรับเรา

อ่านจิตใจให้ทันปัจจุบันขณะ

ยิ้มไว้นะบันทึกจดลดร้อนเร่า

ฝ่ายค้านเป็นเพื่อนผ่อนเพลา

ฟังท้วงทักหนักเบาเบิกบาน

ความจำาเป็นท่ีจะต้องนำาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

กลับเข้าสู่ระบบราชการ

เรียนคุณอัตถ์อัตนัยที่นับถือ

โรงพยาบาลในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น ๑.โรงพยา                                                                               

บาลเอกชน ๒.โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ๓.โรง

พยาบาลในสังกัด สตช. ๔.โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ๕.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สามในห้าเป็นโรง

พยาบาลที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ ส่วน ๒ ใน ๕ นั้นเป็น

โรงพยาบาลนอกระบบราชการ โรงพยาบาลเอกชนมีวัตถุ

ประสงค์ในการทำากิจการก็คือ “แสวงหาผลกำาไร” 

แต่สำาหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนั้นมีเป้าหมาย

พันธกิจเพื่อ 

๑.เป็นสถานศึกษาของนักศึกษาแพทย์ 

๒.ทำาการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในทางการแพทย์ 

๓.เพื่อให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชน

ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็จะพบว่า ภารกิจของโรงพยา 

บาลมหาวิทยาลัยมีมากกว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

กลาโหมและ สตช.เพราะการแพทย์แผนใหม่ก้าวหน้าได้

เพราะได้รับการสนับสนุน ถ้ารัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนที่

เพียงพอแล้ว การแพทย์สมัยใหม่ของไทยก็จะไม่ก้าวหน้า 

โดยสภาวะขาดแคลนอาจารย์ที่จะส่งถึงแพทย์ก็จะมีคุณ 

ภาพตกต่ำาลงเหมือนคุณภาพการศึกษาทุกด้านทุกวันน้ี ท่ีแทบ

จะไม่มีแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เก่งๆ ไม่ว่า

จะเป็นปรีคลินิกหรือคลินิกสนใจเป็นอาจารย์แพทย์ เพราะ

ได้เป็นเพียงพนักงานของรัฐ

ท้ังน้ี เพราะสวัสดิการท่ีได้รับแตกต่างกัน รวมถึงหลัก                                                                              

ประกันในการดำารงชีวิตหลังเกษียณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

และศูนย์หัวใจสิริกิต์ิน้ันไม่มีงบประมาณจัดหาท่ีพักให้แพทย์

และพยาบาลที่ขึ้นลงเวรกลางคืน ต้องออกไปหาที่พักนอก

มหาวิทยาลัยซึ่งก็ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ที่พัก

ของแพทย์พยาบาลที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยยังอยู่

ในระบบราชการก็ปล่อยให้ทรุดโทรมไม่มีการซ่อมแซม ผม

ก็มีคำาถามว่า ทำาไมหมอและพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยจึงถูกปล่อยปละละเลยมากขนาดนี้

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทำาให้มี

การบรรจุข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำานวน  

๔๗,๕๐๐ ตำาแหน่ง นัยว่าเป็น “รีวอร์ด” สำาหรับแพทย์

เดินหน้ากันปังปุริเย!

นับแต่จำาความได้ รับรู้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลา 

กรทางการแพทย์มาตลอดว่า ประเทศไทยขาดแคลนหมอ 

ปัจจุบันสัดส่วนหมอ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๘๔๓ คน  ถือว่า

ดีขึ้นมาก เพราะมาตรฐานโลกกำาหนดให้แพทย์ ๑ คน ต่อ

ประชากร ๑,๕๐๐ คน ก็ถือว่าเข้าใกล้มาตรฐานโลกเข้าไป

ทุกที เพียงแต่การกระจายตัวยังเป็นปัญหา เพราะหมอส่วน                                                                              

ใหญ่กระจุกตัวใน กทม.และเขตเมือง พื้นที่ชนบทยังคงมี                                                                          

ปัญหาขาดแคลนอยู่ ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประชา 

ชนได้ประโยชน์ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ.

พ้นผิด

   *จำาได้ไหมข่าวใหญ่ในวันหนึ่ง

เป็นข่าวอึงอื้อไปในหน้าสื่อ

หนังสือพิมพ์-ทีวี ที่กระพือ-

ข่าวคนชื่อ “สามารถเจนชัยจิตรวนิช”

   * อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรม

ได้กระทำานำามาซึ่งความผิด

ฐานทุจริตการศึกษาวิชาฮิต

ภาษาอังกฤษ “ม.รามฯ”ในยามนั้น

   * จนถูก “ไพบูลย์นิติตะวัน”นั้นกำาจัด

ลงมติชี้ชัดว่าผิดนั่น

ตัดออกจากสารบบไปทันใดพลัน

“ทุกตำาแหน่ง”ยุติกันในทันที

   * แต่วันนี้ “ม.รามฯ”ได้ความแล้ว

ว่า “สามารถ”ผ่องแผ้วไม่ผิดชี้

หลังจากสอบข้อกล่าวหาบรรดามี

เกือบ ๑ ปี “ไร้ราคี ไม่มีมลทิน”

   * สามารถ...รับ “เอกสารการยืนยัน”

จาก “ม.รามฯ”ฉับพลันยินดีสิ้น

“น้ำาตา”ลูกผู้ชายได้ไหลริน

พ้น “ราคิน”เสียทีแสนปรีดา

   * จึงกราบเรียนถาม “ท่านประวิตรวงษ์สุวรรณ”

จะ “เยียวยา”สามารถนั้นอย่างไรหนา

ให้ไปช่วย “ท่านสมศักดิ์”อีกสักครา

หรือปรับ ครม.ครั้งหน้าให้ “นั่งว่าการ”

สมโชคพลรักษ์

..........................................
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ป็นอีกหนึ่งปีที่ “เศรษฐกิจไทย” ต้องเผชิญความท้าทาย

ต่อเนื่องจากการระบาดของโควิด-19  ต่อด้วยปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน  ที่ส่งผลกระทบ

ทำาให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น  รวมถึง

ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินในประ

เทศสำาคัญๆ  ที่เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทย

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb 

analytics ได้ประเมินว่า  เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้                                                                     

ที่ระดับ  2.8%  ลดลงจากคาดการณ์เดิมที่  3.0%  โดยมองว่า 

เศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลานานขึ้นจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี                                                           

2567  จึงจะสามารถกลับสู่ระดับศักยภาพที่แท้จริงได้  และยัง                                                                                   

มีความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวได้ต่ำากว่าท่ีประเมิน 

เนื่องจาก  1.วิกฤตการณ์ด้านราคาพลังงาน  การขาดแคลน

อาหารและสินค้าโภคภัณฑ์ที่อาจส่งผลต่อภาคครัวเรือน  การ

ผลิตและการส่งออกสินค้า มีความรุนแรงกว่าที่คาด

2.เศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัวนานกว่าที่คาดการณ์  จาก

มาตรการ Zero-Tolerance COVID-19 Policy และ 3.เศรษฐกิจ                                                                                      

โลกท่ีมีความเส่ียงเข้าสู่ภาวะถดถอย  หากไม่สามารถรองรับแรง 

กดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่ตึงตัวขึ้นเร็ว  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องติด 

ตามพัฒนาการกันต่อไป

ท้ังน้ี  เมื่อมาดูภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส  1/2565 

พบว่ามีการขยายตัวที่ระดับ 2.2% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน

ในปี 2564 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้าย ทั้ง

ในส่วนของการบริโภค  การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออก

สินค้า  แต่ในระยะต่อไปแรงส่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ไทยจะลดลง หลังเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงชัดเจน อันเป็นผล

มาจากสงครามในยุโรปและผลกระทบจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น 

ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณเริ่มมีข้อจำากัด

ขณะเดียวกัน ttb analytics ยังได้ปรับลดอัตราการเติบ 

โตของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยในปีนี้ลงด้วย  เนื่อง 

จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าลงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน  โดย

ในเดือน  เม.ย.ที่ผ่านมา  IMF  ได้ลดคาดการณ์การเติบโตของ

เศรษฐกิจโลกปีนี้เหลือ 3.6% จากเดิม 4.4% นอกจากนี้ปัญหา

การชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนวัตถุดิบ  โดย                                                                            

เฉพาะชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  ได้ส่งผลต่อ

กระบวนการผลิตและการส่งออกสินค้าบางส่วนของไทย  ขณะ 

ที่แนวโน้มเงินบาทที่อ่อนค่าลงจะช่วยรักษาศักยภาพการแข่ง 

ขันด้านราคาของสินค้าไทยได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ส่วนภาพ “การท่องเที่ยวไทย” ยังฟื้นตัวสอดคล้องกับที่

เคยประเมินไว้  โดยยังคาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในปีนี้อยู่ที่ 4.5 ล้านคน นำาโดยนักท่องเที่ยวจากยุโรป อาเซียน 

และเอเชียตะวันออก (ไม่รวมจีน) ที่ยังเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้น

ตามคาด  หลังการผ่อนคลายมาตรการที่ทำาให้การเดินทางเข้า

ออกประเทศสะดวกมากขึ้น  ส่วนจำานวนนักท่องเที่ยวจีนยัง

ทรงตัวในระดับต่ำา แต่คาดว่าจะเดินทางกลับมาเที่ยวไทยมาก

ขึ้นในไตรมาสที่ 4/2565 หากความขัดแย้งระหว่างประเทศไม่

รุนแรงขึ้นในฝั่งจีนและเอเชียตะวันออกในช่วงครึ่งปีหลัง

ทั้งนี้ ttb analytics มองว่า แรงพยุงเศรษฐกิจภายใน

ประเทศจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐมีข้อจำากัดมาก 

ขึ้น ขณะที่ตลาดแรงงานยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้ง

ความท้าทายจากภาระหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพที่สูงขึ้น                                                                            

ส่งผลให้กำาลังซื้อครัวเรือนและความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม

ลดลง  แต่ปัจจัยลบเหล่านี้ถูกชดเชยด้วยปัจจัยบวกจากการ

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง  ความคืบหน้า

ของวัคซีนเข็มกระตุ้น  ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม

ที่มีกำาลังซื้อกลับมาใช้ชีวิตและจับจ่ายใช้สอยได้ ใกล้เคียง

ภาวะปกติมากขึ้น

พร้อมกันน้ี  ยังมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประ 

เทศผ่านการท่องเท่ียว อาทิ การขยายเวลาใช้สิทธิเราเท่ียวด้วย

กันเฟส  4  และทัวร์เท่ียวไทยไปจนถึง  ก.ย.2565  และการเพ่ิม 

สิทธิเราเท่ียวด้วยกันเฟส  4  อีก  1  ล้านสิทธิ  เหล่าน้ีช่วยพยุง

ให้การบริโภคภาคเอกชนยังฟ้ืนตัวได้  แม้แรงส่งอาจจะแผ่วลง

บ้างในช่วงท่ีเหลือของปี  ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนยังมีการ

ฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ดังน้ันภาครัฐจึงควรเน้นให้เกิดการ

หมุนเวียนเม็ดเงินจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

และหาโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรไทยในช่วงวิกฤตอาหารโลก.

ศก.ไทยปี65โตแบบหืดจับ!

เศรษฐกิจ

เ

งคงเดินหน้าทำาตามพันธกิจ ‘ช่วยให้คนไทยมีบ้าน’ แบบ

ไม่พัก  สำาหรับ ฉัตรชัย ศิริไล  กรรมการผู้จัดการธนาคาร

อาคารสงเคราะห์  (ธอส.)  ท่ีล่าสุดนำาทีมลงพ้ืนท่ีชุมชนคลอง                                                            

อีเล็ต  จ.ชุมพร  แถมงานน้ียังขนกิจกรรมดีๆ  ติดไม้ติดมือไปด้วย 

กับกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ (Life & Learn Literacy) 

ซึ่งงานนี้  ฉัตรชัย  การันตีเองว่า  “กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยยก

ระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ

รายได้ของชาวประมงให้ดีขึ้น  และ

มีความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการประกอบ

อาชีพของตัวเอง”  พร้อมทั้งยังเพิ่ม

โอกาสให้กับเจ้าของแพปลา  เจ้าของ

เรือประมง  ชาวประมง  หรือผู้ดำาเนิน

ธุรกิจต่อเนื่องประมงมีที่อยู่อาศัยเป็น                                                               

ของตัวเองได้สะดวกยิ่งขึ้น  ผ่านโครง 

การสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าน  ธอส.-

อสป.  (องค์การสะพานปลา)  ด้วย

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1-2  เพียง MRR-4.40%  (1.75%) ต่อ

ปี ให้กู้รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ผ่อนชำาระนานสูงสุด 40 ปี.

ยั

Life & Learn

ฉัตรชัย 

ศิริไล

‘รัฐวิสาหกิจ’ส่งรายได้คึกคัก

ชำาระเงิน • นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส หรือเอ

ไอเอส  ในฐานะผู้บริหารบริษัท แอดวานซ์  ไวร์เลส  เน็ทเวอร์ค จำากัด  (เอดับบลิวเอ็น) ผู้ได้รับจัดสรรคลื่น

ความถี่ย่าน 900 MHz ในมูลค่ารวม 75,654 ล้านบาท เป็นตัวแทนชำาระค่าคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวด

ที่ 7 เป็นเงินจำานวน 8,094,978,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน

กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  เป็นผู้รับมอบ 

เพื่อนำาส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป.

แม้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว-เงินบาทอ่อนค่า...แต่ เฮีย

สอง-อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ รองกรรมการผู้จัดการ  บมจ.ไทย

อุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS ยืนยันว่าไม่กระทบ                                                                       

กับธุรกิจนะเจ้าคะ  เนื่องจากมีการนำาเข้าวัตถุดิบจากต่างประ 

เทศจำานวนน้อย  และอิงราคาวัตถุดิบเดิมจากคู่ค้า  อีกท้ังยังสามารถ

ขยับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่ม  ผู้ถือหุ้นสบายใจ

หายห่วง แนวโน้มผลงานปีนี้มาตามนัดแน่นอนคร้า ...•

มาที่  หุ้นโรงพยาบาลอนาคตไกล...  ตอนนี้ต้องยกให้กับ 

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH) หลังโชว์ผลงาน Q1/ 

65 โตเด่น! และสัญญาณยังดีต่อเนื่อง หลังเปิดประเทศรับต่าง

ชาติคัมแบ็ก-โรงเรียนเปิดตามปกติ  ยอดใช้บริการคึกคัก  เรียก

ได้ว่าฮอตสุดๆ แถมศูนย์สุขภาพครบวงจร อาคาร Wellness ก็

มีจำานวนผู้ใช้บริการทะลุเป้าทุกวัน  ...งานนี้ขอปรบมือรัวๆ  ให้

กับ  เชน เหล่าสุนทร บิ๊กบอสคนเก่งที่ทุ่มสุดตัว  มั่นใจผลงาน

ใน Q2/65 สดใสแน่ ...•

ศาลายา วัน เรสซิเดนท์ มิกซ์ยูสโปรเจ็กต์ มูลค่า 2,200 

ล้านบาทย่านศาลายา  บนทำาเลใกล้  ม.มหิดล  พัฒนาโครงการ

โดย  บริษัท  มีนำา  ดีเวลลอปเม้นท์  จำากัด  เปิดจองครั้งแรก!! 

เลือกยูนิตสวยก่อนใครในราคาดีที่สุด ในงาน VIP Day ระหว่าง

วันที่  23-24 ก.ค.นี้ ณ สำานักงานขายโครงการฯ  โอกาสพิเศษ

จองในงานรับเพิ่ม Lucky draw จำานวน 20 รางวัล มูลค่ากว่า 

760,000 บาท* ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า พร้อมรับส่วนลด

เพิ่ม 200,000 บาท* คลิก https://bit.ly/3xcv4SQ ...•

และกิจกรรมดีๆ กับ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG จัด

กิจกรรม “PT Service Volunteer ครั้งที่ 4” ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.-

24 ก.ย.65  เวลา 08.00-12.00 น. บริการด้วยใจ กลับไปด้วย

รอยยิ้ม  “อยู่ดี  มีสุข”  งานนี้บอสใหญ่  พิทักษ์ รัชกิจประการ 

นำาทีมพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการและดูแลลูกค้า

ภายในสถานีบริการน้ำามัน PT และ LPG รวม 79 สถานีที่ร่วม

โครงการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทุกเช้าวันเสาร์ เพื่อ

สร้างจิตสำานึกในการบริการจากใจให้แก่พนักงาน  พร้อมสร้าง

ความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ...•

ออมสินตรึงดบ.ช่วยฐานราก
ลุ้นสิ้นปีกำาไรพุ่ง2.9หมื่นล./จ่อรุกสินเชื่อที่ดิน

สะพานควาย • ‘ออมสิน’ ประกาศตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยลูกค้า 

พร้อมโชว์ผลงาน 2 ปีเดินหน้าช่วยคนไทยแล้ว 13 ล้านราย ปัก

หมุดลุยสินเชื่อขายฝากที่ดินสิ้นปีนี้ พร้อมคาดทั้งปี 2565 โกยกำาไร

แตะ 2.9 หมื่นล้านบาท

นายวิทัย  รัตนากร  ผู้อำา 

นวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย                                           

ว่า ขณะน้ีอยู่ในช่วงอัตราดอกเบ้ีย 

ขาขึ้น  โดยการปรับขึ้นอัตราดอก 

เบี้ยนโยบายของคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน  (กนง.)  คงเป็น

ส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ แต่ใน

ส่วนของธนาคารออมสิน ในฐานะ

ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐและมี

บทบาทเป็นธนาคารเพื่อสังคม จะ

พยายามตรึงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้

ไว้ให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาให้  เพื่อ

ให้ผู้กู้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด

นายวิทัยกล่าวถึงผลการ

ดำาเนินงานของธนาคารออมสิน

ในช่วง  2  ปีที่ผ่านมา  ได้ดำาเนิน

การช่วยเหลือให้ประชาชนฐาน                                   

รากและภาคธุรกิจ  ผ่านมาตรการ

และโครงการต่างๆ กว่า 45 โครง                                 

การ  มีประชาชนได้รับประโยชน์

กว่า  13 ล้านราย  โดยเป็นผู้ที่ได้                                     

รับสินเชื่อ  5.7  ล้านราย  ในจำา 

นวนนี้ เป็นผู้ที่ ไม่ เคยมีประวัติ

เครดิตและเป็นการเข้าถึงสิน

เชื่อในระบบได้เป็นครั้งแรกมาก

ถึง  2.76  ล้านราย  ส่วนเอสเอ็ม                                  

อีได้รับสินเชื่อกว่า 195,000 ล้าน            

บาท  ช่วยเหลือประชาชนที่ตก 

งานหรือขาดรายได้  และสร้าง

รายได้กว่า  100,000  ราย  ปรับ

โครงสร้างหนี้สำาหรับลูกหนี้เอ็นพี

แอล 4 ล้านราย

ขณะที่  การเข้าทำาธุรกิจ

จำานำาทะเบียนมอเตอร์ไซค์  ช่วย

กดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยให้ลด

ต่ำาลง จาก 28% เหลือ 16-18% 

โดยอนุมัติสินเชื่อกว่า 1 ล้านราย, 

โครงการสินเชื่อเอสเอ็มอี  มีที่  มี

เงิน  อนุมัติสินเชื่อกว่า  21,000 

ล้านบาท  พร้อมสามารถปล่อย

สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน  MyMo 

ได้มากถึง  1.6  ล้านราย  และ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  จำานวน 

5.4 แสนราย

โดยในเดือน ต.ค.น้ี ธนาคาร

จะเริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อที่ดิน

และขายฝาก  เพื่อเป็นแหล่งเงิน                             

ทุนท่ีมีต้นทุนถูกลงและเป็นธรรม 

สำาหรับคนไทย  โดยการจัดต้ังบริษัท 

ร่วมทุนเป็นผู้ดำาเนินการ  ซึ่งการ

อนุมัติสินเชื่อ Digital Lending โดย                                          

ใช้  Alternative  Data  เริ่มโครง 

การต้นแบบในเดือน  พ.ย.2565 

รวมถึงเร่งรัดการช่วยเหลือฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตประชาชนผ่านโครง 

การสร้างงานสร้างอาชีพ  ตั้งเป้า

ช่วยผู้เดือดร้อนได้ถึง  200,000 

รายภายในสิ้นปี

สำาหรับ ผลการดำาเนินงานใน

รอบ 6 เดือน ปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) 

ธนาคารมีกำาไรสุทธิ 15,831 ล้านบาท                                                       

คาดการณ์ท้ังปีท่ี  29,000  ล้านบาท 

ไม่ได้มาจากการข้ึนดอกเบ้ีย ค่าธรรม                                                          

เนียม  แต่มาจากการปรับลดต้นทุน

การดำาเนินงาน และควบคุมการเบิก

จ่ายงบประมาณจากปี 2564.

วิทัย รัตนากร

ออกกฎคุมรถป้ายแดงหนีจดทะเบียน

ไทยโพสต์ • ‘คลัง’  โชว์ผลงาน

รัฐวิสาหกิจลุยส่งรายได้แผ่นดิน

ทะลุ  1.1  แสนล้านบาท  กอง

สลาก-ปตท.-ออมสิน  ยืนหัวแถว 

พร้อมติดตามผลการดำาเนินงาน

รัฐวิสาหกิจใกล้ชิด  หวั่นผลกระ

ทบโควิด-19 ยังซัดไม่เลิก

นางปานทิพย์  ศรีพิมล  ผู้

อานวยการสำานักงานคณะกรรม                           

การนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) 

เปิดเผยว่า ณ ส้ินไตรมาส 3/2565 

(1 ต.ค.2564-30 มิ.ย.2565) สคร.   

จัดเก็บเงินนำาส่งรายได้แผ่นดิน                                  

จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่

กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำากว่า 

50% (กิจการฯ) รวมทั้งสิ้นจำานวน                                   

116,130  ล้านบาท  สูงกว่าประ                                             

มาณการสะสมจำานวน  14,643 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 81% ของ                                             

เป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประ 

มาณ  2565  จำานวน  142,800 

ล้านบาท

โดยเงินนำาส่งรายได้แผ่น

ดินส่วนใหญ่มาจากสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล  นำาส่งที่ 

38,997  ล้านบาท  บริษัท  ปตท. 

จำากัด  (มหาชน)  นำาส่ง  29,198 

ล้านบาท ธนาคารออมสิน นำาส่ง 

14,607 ล้านบาท และการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  นำาส่ง 

9,919 ล้านบาท

“ในปีงบประมาณ  2565 

เป็นการจัดเก็บเงินนำาส่งรายได้

แผ่นดินจากผลประกอบการในปี 

2564 ของรัฐวิสาหกิจ โดย ณ สิ้น

ไตรมาส 3/2565 มีการนำาส่งราย

ได้แผ่นดินสะสมสูงกว่าประมาณ

การสะสม  เนื่องจากรัฐวิสาหกิจ

ขนาดใหญ่บางแห่งสามารถนำาส่ง

รายได้แผ่นดินสูงกว่าที่ประมาณ

การไว้” นางปานทิพย์กล่าว

อย่างไรก็ดี  ผลประกอบ

การในช่วงคร่ึงปีหลังของปี  2564 

ของรัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจยัง                                         

คงได้รับผลกระทบจากสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโควิด-                                           

19  ในระลอกที่ผ่านมา  ซึ่ง  สคร.                                            

จะได้มีการติดตามผลการดำาเนิน                                       

งานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด                                                        

โดยจะพิจารณาประกอบกับ                                                 

มาตรการของภาครัฐท่ีรัฐวิสาหกิจ 

จะต้องเข้าไปดำาเนินการเพื่อช่วย

เหลือประชาชน  และการลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจ  เพื่อให้การกำากับ

ติดตามการนำาส่งเงินรายได้แผ่น

ดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ.

ครองขวัญ รอดหมวน

การที่ตลาดมีวอลุ่มการเทรดไม่มากและหนาตาเหมือน

ที่ผ่านมา  แสดงถึงยังไม่มั่นใจในทิศทางตลาดมากพอ  เพราะ

ปัจจุบันยังคงมีความกังวลกับปัจจัยเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมาก  ไม่ว่า                                                                                   

จะเป็นเรื่องภาวะเงินเฟ้อท่ีทำาให้ออกมาวิจารณ์กันมากว่าเศรษฐกิจ

โลกจะถดถอย  โดยเฉพาะเมื่อสงครามรัสเซียกับยูเครนยังไม่มี

ทีท่าว่าจะยุติลงได้เลย  ยิ่งสหรัฐเป็นผู้นำาทางซีกโลกตะวันตกที่                                                              

แสดงท่าทีจะสนับสนุนให้ยูเครนสู้รบต่อไป  โดยมองข้ามการเจรจา

เพื่อยุติสงคราม  การส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ  ให้ยูเครน  ก็

เท่ากับไม่คิดจะให้สงครามจบลงด้วยการเจรจา  ทำาให้สามารถ

คาดหมายได้ว่าสงครามจะต้องยืดเยื้อต่อไป  เพราะทางรัสเซีย

ก็คงต้องเดินหน้าทำาสงครามเช่นกัน  ยูเครนก็จะเป็นสนามรบที่                                                                      

ทางสหรัฐและรัสเซียจะได้นำาเอาอาวุธที่สร้างขึ้นมาเป็นสนาม

ทดสอบอาวุธกัน  และผลจากการใช้มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซีย 

ส่งผลให้ โลกมีน้ำามันที่จะบริโภคลดน้อยลง  อันที่จริงก็คงไม่น้อยลง

เนื่องจากทางรัสเซียก็เปลี่ยนการขายจากประเทศตะวันตกมาเป็น

ขายให้ทางประเทศเอเชียมากขึ้น  แต่ผลกับเกิดกับตลาดโลกเมื่อ

บรรดาประเทศทางยุโรปเกิดการขาดแคลนน้ำามันและพืชผลในการ

บริโภค จึงเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงสร้างความเดือดร้อนกับทางยุโรปมาก

อย่างไรก็ตาม  ทางสหรัฐก็ยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจากเฟด 

โดยหวังจะสะกัดเงินเฟ้อที่สูงมากในประเทศ  แต่ดูเหมือนจะได้ผล

น้อยมาก  ทำาให้ภาวะเงินเฟ้อยังคงสูงต่อไป  เห็นได้จากราคาน้ำามัน

ที่ยังคงผันผวนในระดับสูง จึงมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะถูกกดดัน

ต่อไป  จนมีความวิตกกันมากกลัวเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอย  แต่

ในทางตลาดหุ้นกลับเก็งกำาไรกันอย่างต่อเนื่อง  เมื่อตลาดถูกกด

ลงต่ำาก็จะมีการดีดกลับ  อย่างวานนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศนำาโดย

ดาวโจนส์เล่นกันในแดนบวก  ตลาดหุ้นยุโรปก็บวกตาม  ต่อมา

ถึงตลาดหุ้นเอเชียก็บวกตามเช่นกัน  ตลาดหุ้นไทยจะพบว่านัก

ลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อ ทำาให้ตลาดปิดบวก จึงมองว่าตลาดยัง

คงจะผันผวนและลุ้นกันไปเรื่อยๆ

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง  ในกลุ่ม

พลังงานยังน่ามองท่ี  BCP,  SPRC 

และ  TOP กลุ่มธนาคารเมื่อราคา

อ่อนตัวก็จูงใจให้มีการลงทุนมาก

ข้ึน  น่ามองท่ี  BBL,  KBANK และ 

TISCO กลุ่มอสังหาฯ  ยังโตต่อเนื่อง 

น่ามองท่ี  CPN,  ORI และ  SPALI 

กลุ่มไฟแนนซ์เมื่อตลาดยังมีลุ้น  ธุรกิจ

ก็มีโอกาสสร้างรายได้ น่ามองท่ี BYD, 

KTC และ ASK เป็นต้น  หุ้นรายตัว

น่าจับตาท่ี TTA, RBF และ IVL 

แม้ตลาดมีวอลุ่มบางแต่ยังคง

มีบรรยากาศเก็งกำาไรอยู่มาก  และ

การที่หุ้นมีราคาต่ำาแต่พื้นฐานดี  ทำา 

ให้ยังเลือกลงทุนได้ดี.

เล่นตามตลาดโลก

49,093.06

18/7/65

1,544.81
+11.44

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,429.79 4,210.72 -780.93
 4,903.47 4,491.60 +411.87
 26,345.57 25,130.78 +1,214.80
 14,414.22 15,259.96 -845.74

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 36.13 36.86
ยูโร 36.31 37.42
ปอนดสเตอรลิง 42.63 44.23
เยน (100 เยน) 25.97 27.08
หยวนจีน 5.10 5.50
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,750 29,850
ทองรูปพรรณ 29,213 30,350
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ขสมก.อ่วมหนัก!

ครม.อนุมัติกู้เงิน

เสริมสภาพคล่อง

ทำาเนียบรัฐบาล • น.ส.ไตรศุลี 

ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) 

ได้มีมติอนุมัติให้องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.)  กู้เงิน

เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการ

เงิน ประจำาปีงบประมาณ 2566 

รวมจำานวน  7,516  ล้านบาท 

และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้                                         

ค้ำาประกันเงินกู้  กำาหนดวิธีการ                                               

กู้เงิน  เงื่อนไข  และรายละเอียด

ต่างๆ  ในการกู้เงิน  โดยกระ                                           

ทรวงคมนาคมรายงานว่า ขสมก.

ประสบปัญหาการขาดสภาพ

คล่องทางการเงิน  เนื่องจากผล

ประกอบการที่ขาดทุนและไม่

ได้รับเงินชดเชยผลการขาดทุน

ตามจำานวนที่เกิดขึ้นจริง  

ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจาก

การที่  ขสมก.เก็บค่าโดยสารตาม

อัตราที่ภาครัฐกำาหนดซึ่งต่ำากว่า

ต้นทุนที่แท้จริง  และไม่สามารถ

ปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตาม

สภาวการณ์ปัจจุบันได้  จึงส่งผล

ให้มีผลขาดทุนจากการดำาเนิน

งาน  ภาระหนี้สินสะสม  และ

ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกับปัจจุบัน  ขสมก.อยู่

ระหว่างดำาเนินการทบทวนร่าง

แผนฟื้นฟูกิจการ  ขสมก.ฉบับ

ปรับปรุงใหม่  ทำาให้  ขสมก.ยัง

คงมีหนี้สินค้างชำาระรวมทั้งสิ้น                            

132,565  ล้านบาท  โดย  ขสมก.

รายงานว่าการกู้เงินในครั้งนี้จะ                                             

ทำาให้สามารถประหยัดค่าดอก 

เบี้ยค้างชำาระได้เมื่อเทียบกับ

กรณีที่ไม่กู้เงินที่ภาระดอกเบี้ยค่า

เชื้อเพลิงอยู่ที่  5.82%  ต่อปี  ค่า

เหมาซ่อมอยู่ที่ 6.35% ต่อปี.  

ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.เห็นชอบ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการ  และ

เงื่อนไขการขอและการออกใบ

อนุญาตรถป้ายแดง  กำาหนดการ

ออกใบอนุญาต-คู่มือรถต้องลง  

ทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง                             

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.)  เห็นชอบแนวทางการควบ                                                

คุม ใบอนุญาต สมุดคู่มือประจำารถ                                                   

และเครื่องหมายพิเศษรถยนต์ป้าย

แดง ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 

เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และลดปัญหาการหลีกเลี่ยงการ

ใช้รถโดยไม่จดทะเบียน  โดยออก

เป็นร่างกฎกระทรวงกำาหนดหลัก

เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ

และการออกใบอนุญาตขับรถยนต์

หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มี ไว้เพื่อ

ขายหรือเพื่อซ่อม  และกำาหนดแบบ                         

ใบอนุญาตสมุดคู่มือประจำารถ  และ                      

ลักษณะเครื่องหมายพิเศษ พ.ศ. ....

น.ส.ไตรศุลีกล่าวต่อว่า  โดย

ร่างกฎกระทรวงฯ  มีสาระสำาคัญ

เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเงื่อนไขการขอและการออกใบ

อนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อ่ืนขับ

รถยนต์ท่ีมีไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม 

โดยกำาหนดอายุของใบอนุญาตและ

เง่ือนไขให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตต้อง

รายงานการใช้ป้ายแดงผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  สำาหรับรายละเอียด

การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง  เช่น 

กำาหนดอายุของใบอนุญาต สมุดคู่มือ

ประจำารถและเครื่องหมายพิเศษให้

ชัดเจน จากเดิมไม่ได้กำาหนดไว้ เพื่อ

ลดปัญหาเล่ียงใช้รถไม่จดทะเบียน 

ท้ังน้ี แบ่งเป็นเครื่องหมายพิเศษ 

ป้ายแดงท่ีนายทะเบียนออกแก่ผู้ได้รับ

ใบอนุญาต  มีอายุ  5  ปี  นับแต่วันออก                                               

ใบอนุญาต กำาหนดให้บรรดาใบอนุญาต 

สมุดคู่มือประจำารถและเครื่องหมาย

ท่ีจัดทำาไว้แล้วก่อนวันท่ีกฎกระทรวง

มีผลบังคับ  ซ่ึงนายทะเบียนจะออก

ให้หรือได้ออกให้แล้วแก่ผู้ได้รับใบ

อนุญาตให้ใช้ได้ต่อไปไม่เกิน  1  ปีนับ

แต่วันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ. 
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กฟผ.โอดแบกค่าเชื้อเพลิง	
รับภาระแตะแสนล้านบาท

เอ็กโกแจงโรงไฟฟ้าน้ำารั่ว 

NUSA ตั้งบริษัทร่วมทุนขยายฐาน

นางศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย

งานการตลาด บมจ.ณุศาศิริ หรือ NUSA ผู้ดำาเนินการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จับมือร่วมทุนกับ บมจ.มอร์รีเทิร์น 

หรือ MORE จัดตั้งบริษัท มอร์ แดน ณุศา เอ็นเตอร์เทน จำากัด 

เพื่อต่อยอดขยายในธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ ด้วยแพลตฟอร์ม

เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงดันไทยสู่จุดหมายปลายทางการท่อง

เที่ยวด้านดนตรีชั้นนำาของโลก

PIMO พุ่งปี 65 รายได้ทะลุเป้า 

นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไพโอ

เนียร์ มอเตอร์ หรือ PIMO ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตมอเตอร์

ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ และมอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป                                                                            

เปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีหลังแนวโน้มผลประกอบการยังคงมี

ทิศทางท่ีดี หลังบริษัทมีลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาส่ังซ้ือสินค้าอย่าง 

ต่อเนื่อง เช่น ออสเตรเลีย ท่ีบริษัทส่งสินค้าไปจำาหน่ายในประเทศ 

ดังกล่าวเป็นจำานวนมาก ดังนั้นจึงได้ปรับเป้ารายได้จาก 1,200 

ล้านบาท มาเป็น 1,400 ล้านบาท 

คาด พ.ย.ลงเสาโครงการรามา-ธนารักษ์

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด (DAD) เปิดเผยว่า ตามที่ DAD 

ได้เปิดให้เข้าชมห้องตัวอย่างโครงการท่ีพักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-

ธนารักษ์ ขนาดพื้นที่ 32 ตารางเมตร และ 46 ตารางเมตร 

บริเวณประตูทางเข้า 4 ช้ัน 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)                                                                                   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.                                                                                      

2565 พบว่ามีผู้สนใจเข้าชมและจองสิทธิเพิ่มเติมเป็นจำานวน

มาก โดยในขั้นตอนต่อไป DAD จะดำาเนินการส่งผู้จองสิทธิตรวจ

คัดกรองสุขภาพที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

หลังจากนั้นจะทำาการจับสลากระบุตำาแหน่งห้องพักให้ผู้จอง

สิทธิที่ผ่านการพิจารณาในเดือน ส.ค.2565 พร้อมทั้งเร่งดำาเนิน

การทำาสัญญาภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วง

เดือน พ.ย.2565 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน พ.ค.2567 

กรอบวงเงินงบประมาณ 1,345.934 ล้านบาท

ข่าวดี! อินเดียยุติเอดี ไฮโดรเจนไทย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประ 

เทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศยุติการใช้มาตรการ

ตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

จากไทย นับเป็นข่าวดีกับผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวที่จะ

สามารถส่งออกไปยังอินเดียได้ โดยไม่ต้องมีภาระชำาระค่าอากร 

AD ในอัตรา 16.91–63.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจะทำาให้

ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น และสามารถกลับมา

แข่งขันในตลาดประเทศอินเดียได้อีกครั้ง เนื่องจากไทยเคยถูก

อินเดียใช้มาตรการ AD ในขณะที่ประเทศคู่แข่งอื่นไม่ถูกใช้

มาตรการ AD.

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

นายบุญญนิตย์ วงศ์รัก

มิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                                                     

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิด

เผยว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา 

กฟผ.ร่วมรับภาระค่าไฟฟ้ากับ                                      

ประชาชนตามแนวทางบริหาร                                    

ค่าไฟฟ้าตั้งแต่งวดเดือน ก.ย.

2564 จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว

เกือบ 1 แสนล้านบาท แม้ กฟผ.

จะพยายามแก้ปัญหาเบ้ืองต้น

ด้วยการกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพ

คล่องแล้วจำานวน 25,000 ล้าน                                               

บาท แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ

แบกรับภาระค่าเชื้อเพลิงที่เกิน

กำาลัง เนื่องจากราคาเชื้อเพลิง

ในตลาดโลกยังมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ กฟผ.จึงมีความ

ไทยโพสต์ • กฟผ.เผยแบกรับภาระค่าเชื้อเพลิงใกล้ทะลุ 1 แสน

ล้านบาท วอนรัฐช่วยดูแล ด้านเอ็กโกโต้กระแสข่าวการรั่วซึมของ 

น้ำาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำา “น้ำาเทิน 1” สปป.ลาว

จำาเป็นต้องแจ้งต่อคณะกรรม 

การกำ ากั บกิ จการพลั ง งาน 

(กกพ.) ถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่เกิด

ขึ้นจริง วอนรัฐช่วยดูแลเพื่อไม่

ให้กระทบต่อความมั่นคงทาง

พลังงานในระยะยาว ส่วน

กำาไรสะสมของ กฟผ.จำานวน 

3.29 แสนล้านบาท ที่ปรากฏ

ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

นั้นไม่ใช่เงินสด แต่เป็นการ

แสดงตัวเลขสะสมของมูลค่า

สินทรัพย์ที่ กฟผ.นำากำาไรส่วน

ที่เหลือจากการนำาส่งกระทรวง

การคลังในแต่ละปีไปลงทุนใน

รูปของสินทรัพย์ที่ใช้ผลิตและ

ส่งไฟฟ้าให้แก่ประชาชน จึงไม่

สามารถนำากำาไรสะสมดังกล่าว

มาจ่ายชดเชยค่าเชื้อเพลิงที่

เพิ่มขึ้นได้ 

ด้านนายเทพรัตน์ เทพ

พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่                                      

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหา 

ชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า                                                  

ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและ

กระแสข่าวเกี่ยวกับการรั่วซึม                                                 

ของน้ำาของโครงการโรงไฟฟ้า                                          

พลังงานน้ำา “น้ำาเทิน 1” สปป.                                                  

ลาว ในสื่อโซเชียลมีเดียนั้น                                                

ในฐานะผู้ถือหุ้น 25% ของ

โครงการดังกล่าว ขอชี้แจงว่า                                              

กระบวนการก่อสร้างเขื่อนคอน       

กรีตบดอัดอาจทำาให้มีน้ำาแทรก                                                

ตัวผ่านช่องเล็กๆ ของชั้นดิน

และชั้นหินด้านข้างตัวเขื่อน

ในบางจุดนั้น เป็นกรณีปกติที่

สามารถพบได้ในช่วงที่เขื่อน

เริ่มมีการกักเก็บน้ำา 

ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้าง

หลักและความแข็งแรงปลอดภัย

ของเขื่อน ตามที่มีกระแสข่าว

ในสื่อโซเชียลมีเดียแต่อย่าง

ใด โดยโรงไฟฟ้า “น้ำาเทิน 1” 

ได้ประสานกับหน่วยงานภาค

รัฐของ สปป.ลาว เพื่อสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้

ข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจกับ

ประชาชนในพื้นที่ เรียบร้อย

แล้ว. 

รับมอบเรือ • นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายลี ซึงอู ประธานกรรมการบริหาร บริษัท KSS Line Ltd ร่วมในพิธีรับ

มอบเรือ Gas Ivory เรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ ที่อู่ต่อเรือของ Hyundai Heavy Industries Co., Ltd 

เมือง Ulsan ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง ปตท. ได้ลงนามในสัญญาเช่าระยะยาว รองรับความต้องการใช้ LPG 

ในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย.

BRIฟุ้ง6เดือนแรกทำานิวไฮ 

อนันดาผุดโครงการใหม่ 

นรอบกว่า 40 ปีก่อนที่ผ่านมา เมืองไทยเป็นเมืองหลวงของ

การผลิตผ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการกลั่นน้ำามัน มา

เป็นเส้นใยสังเคราะห์ ฟอกย้อม ปั่น ทอ ด้วยฝีมือสาวฉันท

นานับพันๆ คน จนกลายเป็นเพลงลูกทุ่งเรา ร้องเพลงกัน

ด้วยจังหวะสนุกๆ โด่งดังในยุคนั้นมาแล้ว

เมื่อดาวรุ่งกลายเป็นดาวกระจาย และร่วงลงสู่ดินตาม

ขายผ้า

ใ

วัฏจักรอุตสาหกรรมทอผ้า จึงมีการย้ายฐานการผลิตจากเมือง

ไทยไปสู่เวียดนาม ด้วยเหตุผลเดียวกับที่เคยย้ายเข้ามาเมือง

ไทยคือ “ค่าแรงถูก” 

พบว่าเมืองไทยปรับตัวยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็น

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นการเดินหน้าผ้า 

เรื่องการออกแบบดีไซน์เก๋ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ เกาะเพดาน 

ตลาดบน ประกอบการยังพอเอนจอยกันได้ต่อ 

ตลาดผ้าใน กทม.รู้กันว่าคือตลาดพาหุรัด ส่วนในต่าง

จังหวัดมักอยู่ในตลาดในเมือง และสืบทอดกันมาเป็นอายุคน 

อาจเป็นคนจีน คนอินเดีย ที่ถนัดอาชีพค้าขาย

คุณวิชิต วรรธกวรกุล เจ้าของร้านขายผ้า “เคี่ยงฮวด” 

อำาเภอเมือง ขอนแก่น ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าอุดรธานี  

เล่าแบบพอใจกับชีวิตของการค้าขายผ้า ทั้งค้าส่งและขายปลีก

เขาเป็นคนรุ่นสอง รับงานค้าผ้ามาจากบิดา-ชาวจีน ท่ี

อพยพมาจาก กทม. มาต้ังรกรากท่ีน่ีต้ังแต่วัยหนุ่ม หลังเรียนจบ

โรงเรียนประจำาจังหวัด เรียน

ต่อจนจบปริญญาตรี ไม่แปลก

ท่ีจะมาขายผ้า เพราะกลาย

เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีใช้ความรู้มาต่อ

งานเดิม ส่ังผ้าจากต่างประเทศ 

มีการเจรจาต่อรอง เห็นแนว

โน้มแฟช่ัน เฉดสีใหม่ๆ 

เป็นงานสนุก ขายดี              

มั่กมาก จึงขยับขยายร้าน

ออกมานอกเมือง เป็นตึกแถว

ขนาด 4 ชั้น มีพื้นที่ราว 3 ไร่ 

เพิ่มพื้นที่วางผ้าให้ลูกค้าได้

เลือกซื้อมากขึ้น 

ธุรกิจเสื้อผ้ายังคงขาย

ได้ ตราบเท่าที่มนุษย์ต้อง

• วางแผนยาวหน่อยนะ แต่อินเทรนด์มั่กมาก ธนากร 

หวั่งหลี ผู้บริหารน้ำามันพืช “กุ๊ก” ประกาศว่า ในกระบวนการ

ผลิตจะมีการปล่อยคาร์บอนเป็น 0% ในปี 2593 ดูดี มีชัย มี

ราคา พลิกเวลา.. นี่มันอีก 28 ปีข้างหน้าเชียวนะ อ่านข่าว ควร

ทันข่าว เจาะเวลาไว้ ใครอยู่ทันได้เห็นตามข่าวแน่นอน ...• 

• ปลื้มขนาดเมื่อมีถุงผ้าพะยี่ห้อเป็น “หน้าตา” ของตัวเอง 

สำาหรับเจ้าแม่ กทม.คนใหม่  พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  ผู้อำานวย

การเลือกตั้ง ส.ก.แห่งพรรคเพื่อไทย “เจ๊แจ๋น” ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

เปิดเผยที่มาว่า เจ้าของสบู่ “มาดามเฮง” เขารักและเอ็นดูเลย

ทำาให้ แม้แต่ตัวเองยังเซอร์ไพรส์เลยจ้า ...• 

• เป็นอีกหนึ่งคุณหมอคนเก่งแห่ง Dr.Orn Medical Hair 

Center สำาหรับ พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ ที่ตั้งใจปั้นศูนย์แห่งนี้

ให้เป็นมาตรฐานใหม่ของการดูแลด้วยการรักษาผมและหนังศีรษะ

ที่แตกต่าง พร้อมแผนการรักษาที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล ล่าสุด 

“คุณหมออร” เป็นคุณหมอหญิงเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกเทียบเชิญให้

ขึ้นปก Prestige Wellness ฉบับพิเศษ ในการบอกเล่าเรื่องราว 

11 ปีของเมดิคอล แฮร์ เซ็นเตอร์แห่งนี้ พร้อมกับความ Expert 

ในแบบฉบับของคุณหมออร แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ ...• 

• ไม่รอด!! จนได้ “ลิซ่า” อลิซาเบท วงศ์วาสิน พีอาร์คน

เก่งแห่ง บริษัท โซกู๊ด คอนซัลติ้ง หลังจากประคองตัวเองผ่าน

วิกฤตโควิด-19 ครองเมืองมาได้ถึงซีซั่น 5 เพราะเมื่อวันที่ 15 

ก.ค. ตรวจ ATK เจอ 2 ขีดเรียบร้อย หลังจากทำางานหักโหมใน

การเป็นบริษัทที่้ปรึกษาและดูแลการจัดงานแดงเดือดที่ราชมัง

คลาฯ ที่ผ่านมา “แม่ลิ” คาดว่าตื่นเต้นดีใจเจอนักเตะในดวงใจ

หลายคนพร้อมหน้าพร้อมตา จนลืมล้างมือแน่นอน ...•                                                                                           

	 	 	 ณัฐ		วรา	

ารสาร Journal of the American Medical 

Association รายงานในแถลงการณ์ฉบับล่าสุดว่า 

“ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่แก้ไข

ได้อันดับต้นๆ ในสหรัฐอเมริกา” โรคอ้วนในวัยกลาง

คนกำาลังนำาไปสู่กรณีของภาวะสมองเสื่อมมากกว่าผู้มี                                                                       

อาการหรือโรคตามปกติอื่นๆ รวมถึงภาวะซึมเศร้า การ

สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การไม่ออก

กำาลังกาย 

ทั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มผู้ป่วยประมาณหนึ่งใน

สามของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในอเมริกา และพบว่าโรค

อ้วนในวัยกลางคนเป็นปัจจัยสนับสนุนประมาณ 18% ที่

ก่อให้เกิดภาวะสมองเสื่อมในอเมริกา และที่น่าสนใจคือ 

สวมใส่เส้ือผ้า และมีแฟช่ันเข้ามาเป็นตัวเร่งให้ได้เติมความสวยงาม 

ความทันสมัยได้อีกบ่อยๆ น่ันหมายถึงยอดขายท่ีเติบโตข้ึนด้วยเช่นกัน 

นอกจากบุคคล ส่วนตัวตนกันแล้ว เสื้อผ้ายังแสดงพลังของ

องค์กร ที่มีแบบฟอร์มสวมใส่กันเป็นหมู่คณะ จึงเป็นยอดขายเป็น

ก้อนโต คนขายพลอยมีความสุขไปกับเขา แถมยังมีส่วนในการช่วย

เลือก รวมทั้งเกิดงานใหม่ แตกกอขึ้นมารองรับ ความต้องการของ

ลูกค้า ที่กำาลังมองหาช่างตัดเย็บฝีมือดีมาช่วยทำางานให้มีคุณค่าต่อ

ผู้สวมใส่แล้วได้ภาพพจน์ดีๆ ขององค์กร  

งานถัดจากตัวเขา รุ่นลูกจะมารับงาน เป็นเจนสาม..ตอบ

ว่ายังไม่รู้ ต้องปล่อยให้พวกเขาออกไปลองเป็นลูกจ้างที่ กทม. ซะ

ก่อน อนาคตค่อยว่ากัน แอบเห็นแววตาวิบวับว่ามีความหวังว่า

ลูกๆ ทั้งสามคน น่าจะมีสักคนที่จะมารับงานต่อ 

ขายผ้าในวันนี้จึงมีความสุข ขายผ้าจริงๆ นะ หาใช่ “ขายผ้า

เอาหน้ารอด” ไม่ ....อิอิ..... 

	 ดาวเต็มฟ้า

เกือบครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันทั้งหมดเป็น

โรคอ้วน โดยประชากรผู้เป็นโรคอ้วนมี

อัตราปริมาณเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามในชั่วอายุ

หนึ่ง ในขณะที่อัตราโรคอ้วนรุนแรงเพิ่ม

ขึ้นกว่าเท่าตัว

จากข้อมูลสำามะโนของ

สหรัฐอเมริกาและศูนย์ควบคุมและ

ป้องกันโรค จำานวนผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน

ที่เป็นโรคอ้วนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 70% 

และจำานวนผู้ที่เป็นโรคอ้วนขั้นรุนแรง

ถึง 140% คลีฟแลนด์คลินิกกล่าวว่า

โรคอ้วนในปัจจุบันคร่าชีวิตคนอเมริกัน

มากกว่าการสูบบุหรี่ และที่ต้องตกใจคือ 

ชาวอเมริกันราว 6 ล้านคนมีภาวะสมอง

เสื่อมอยู่แล้ว และจำานวนก็เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องเมื่ออายุมากขึ้น ภาวะสมองเสื่อม

เป็นโรคที่ร้ายแรงและโหดร้ายซึ่งสร้าง

ความเสียหายให้กับสมาชิกในครอบครัว

โดยเฉพาะ แต่ยังสร้างภาระหนักให้กับทุก

คนที่อยู่รอบเหยื่อด้วย

ปัญหาดังกล่าวนับเป็นต้นทุนทาง

เศรษฐกิจ เพราะงบประมาณในการดูแล

ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเกือบ 3 แสนล้าน

ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งรวมถึงจำานวนผู้เสียชีวิตที่

ร้ายแรงจากโรคนี้ต่อครอบครัวและผู้ดูแล

ด้วย ฉะนั้นการควบคุมดูแลน้ำาหนักของ

ตนเองและคนในครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่

ควรใส่ใจก่อนที่จะสายเกินไป.

ว

สยามพิวรรธน์    

เสนอขายบอนด์  

ดอกเบี้ย5.50% ไทยโพสต์ • “บริทาเนีย” ฟุ้งตุน

ยอดพรีเซล 6 เดือนแรก 5,000 

ล้านบาท ล่ันเดินหน้ารุกหนักเตรียม 

เปิดใหม่อีก 10 โครงการ ลุย                                                                   

คลอดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย 

ด้านอนันดาคุย  Q2 ยอดขายโต

เกือบ 2 เท่าลุยผุดโครงการใหม่ 

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิ     

ทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.บริทาเนีย หรือ BRI เปิดเผย

ว่า ภาพรวมการดำาเนินงานของ

บริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปีนี้ มียอดขาย 5,000 ล้านบาท 

แม้เปิดตัวโครงการใหม่เพียง 2                                            

โครงการ  สำาหรับในคร่ึงปีหลังน้ัน                                    

บริษัทเตรียมเปิดโครงการใหม่

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วง

ไตรมาส 3 และ 4 รวมทั้งหมด 

10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม                                            

10,900 ล้านบาท ในพื้นที่กรุง 

เทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ ภาค                                       

กลาง ภาคตะวันออก และจะ

ขยายการพัฒนาโครงการไปยัง

จังหวัดที่มีศักยภาพในแถบภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้ง

เตรียมเปิดตัวแคมเปญใหม่เพื่อ

กระตุ้นการซื้อที่อยู่อาศัย จึงมั่น                                                         

ใจทั้งปีจะมียอดขาย 11,000 ล้าน 

บาท ตามเป้าหมาย

นายชานนท์ เรืองกฤตยา 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.อนัน

ดา ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ANAN 

กล่าวว่า ยอดขายไตรมาส 2 กว่า 

3,900 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาส

แรกเกือบ 80% ส่วนยอดโอน

สูงกว่าไตรมาสแรก 148% หรือ 

3,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงครึ่งปีหลังมั่นใจบริษัทฟื้น                                                   

ตัว โดยบริษัทยังคงเดินหน้าตาม                                              

แผนด้วยการนำาเอากลยุทธ์ ANANDA 

NEW BLUE มาต่อยอดพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ                                  

โครงการต่างๆ และเตรียมเปิด 6 

โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 25,000 

ล้านบาท บริษัทยังคงเป้าการเติบ                                           

โตของยอดโอนท้ังปีไว้ท่ี 30% คาด 

ว่ายอดโอนทั้งปีจะอยู่ที่ 13,000 

ล้านบาท.

ไทยโพสต์ • นางชฎาทิพ จูตระ                            

กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เปิด

เผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้น                             

กู้ ครั้งที่ 1/2565 เป็นหุ้นกู้ด้อย                         

สิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpe 

tual Bond) ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท 

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้น

กู้ก่อนกำาหนด และมีสิทธิเลื่อน

ชำาระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆ โดยไม่กำาหนดอายุ แต่ผู้

ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อ

ครบกำาหนด 5 ปีเป็นต้นไป อัตรา

ดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 5.25-

5.50% ต่อปี จากน้ันจะปรับอัตรา                               

ดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี อ้างอิงจาก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐ 

บาลอายุ 5 ปี กำาหนดจ่ายดอก

เบี้ยทุกๆ 3 เดือนเสนอขายแก่ผู้

ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำา 1 ล้าน

บาท และทวีคูณของ 1 ล้านบาท 

ท้ังน้ี บริษัทได้แต่งต้ังธนาคาร 

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

ไทยพาณิชย์ บล.ธนชาต บล.เคจีไอ                            

(ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส และ                                   

บล.ไอ วี โกลบอล เป็นผู้จัดการ

การจัดจำาหน่ายหุ้นกู้ คาดว่าจะเสนอ                                               

ขายในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน                                            

ส.ค.นี้ โดยการระดมทุนครั้งนี้                                           

บริษัทมีแผนท่ีจะใช้ในการชำาระ

ค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน และใช้ปรับ 

ปรุงศูนย์การค้าท้ังหมด เพื่อเสริม                                     

ความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักตอบ                                   

สนองต่อการใ ช้ ชี วิต วิ ถี ใหม่ สู่

อนาคต ตลอดจนการสร้างดิจิทัล

แพลตฟอร์มเช่ือมธุรกิจหลักกับ                            

การทำาธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตร                        

และความเช่ียวชาญและประสบ 

การณ์ในการบริหารธุรกิจศูนย์การ 

ค้า อาคารสำานักงาน และอาคาร

ท่ีอยู่อาศัย ทำาให้บริษัทมีแผนท่ีจะ                                         

ขยายธุรกิจด้านการบริหารอสังหา 

ริมทรัพย์เพ่ิมเติมในอีก 1-3 ปีข้าง

หน้า. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

เด็กไทยเปิดสนามสวยเทนนิส ‘ไอทีเอฟ เอเชีย’

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

รายการ “ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพท

ติชั่น-2022” รอบคัดเลือกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อคัดทีม

สู่รอบชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่าน

มา ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ประเภททีม

ชาย มี 5 ทีม ร่วมชิงชัย ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า 

และไทย แข่งขันพบกันหมดเพื่อจัดอันดับ นัดแรกทีมไทยพบกับ

กัมพูชา ปรากฏว่าทีมไทยประเดิมสนามได้อย่างสวยงาม เอาชนะ

ได้ 3 คู่รวด (คู่แรก เดี่ยวมือ 2 ตรัย ศรีเสน ชนะ อิวาน หลัว 

6-0, 6-0, เดี่ยวมือ 1 พศิน สินฉลอง ชนะ รัทนัก พอร์ส 6-0, 6-1 

ประเภทคู่ ธรรม์ พันธราธร และตรัย ศรีเสน ชนะ รัทนัก พอร์ส 

และทิม ย็อก 6-0, 6-0) ส่งผลให้ทีมไทยเก็บแต้มแรกได้สำาเร็จ ส่วน

ผลอีกคู่ พม่าชนะมาเลเซีย 3-0 คู่ “โค้ชเอ็กซ์” นายพชรพล คำา

สมาน ผู้ฝึกสอนทีมชายไทย กล่าวว่า สำาหรับแมตช์นี้ ได้ให้นักกีฬา

เล่นตามฟอร์มของตัวเอง ทำาให้ดีที่สุด การแข่งขันพบกันหมด ทุก

คะแนนมีความสำาคัญ ทั้งคะแนนระหว่างเซตและคะแนนรวม ใน

ที่สุดก็ทำาได้ตามเป้า หลังจากนี้ทีมไทยจะได้พัก 1 วัน จะลงแข่งขัน

นัดต่อไป วันที่ 20 ก.ค. พบกับพม่า, วันที่ 21 ก.ค. พบมาเลเซีย 

และนัดสุดท้าย วันที่ 22 ก.ค. พบอินโดนีเซีย ด้านประเภททีมหญิง 

มี 3 ทีมร่วมชิงชัย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย แข่งขัน

พบกันหมดเพื่อจัดอันดับ ในส่วนทีมเยาวชนหญิงไทย เมื่อวันที่ 18 

ก.ค. ไม่มีโปรแกรมแข่งขัน แต่ได้ลงสนามฝึกซ้อมภายใต้การดูแล

ของ “โค้ชจิม” จ่าสิบเอกสหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง เพื่อ

เตรียมความพร้อมสำาหรับการแข่งขันนัดแรก วันที่ 19 ก.ค. โดยจะ

พบกับทีมอินโดนีเซีย

ศึกสายเลือด ‘น็อคเอาท์-วันเฮง’ พร้อม 20 ก.ค.นี้ 

ชลบุรี • ศึก CPF ยอดมวยโลกที่จะระเบิดศึกในวันพุธที่ 20 ก.ค.

2565 ณ เวทีมวยชั่วคราวลานหน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี ยิงสดช่อง 

24 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป จัดโดยเสี่ยตังค์ ปิยะรัตน์ วชิรรัตน

วงศ์ โปรโมเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) ล่าสุดด้านเสี่ยตังค์ ได้ออกมายืนยันว่าคู่ศึกสายเลือด 

ระหว่าง น็อคเอาท์ ซีพีเอฟ ที่จะป้องกันแชมป์โลก WBA รุ่นมิ

นิมัมเวต 105 ปอนด์ พบ วันเฮง มีนะโยธิน และคู่เปิดหัวด้วย

การชิงแชมป์สหพันธ์มวยแห่งเอเซีย ABF รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวต 

122 ปอนด์ ระหว่าง โล่ห์เงิน ดาบรันสารคาม เจอ มหาเฮง ชิลค์

มวยไทย นั้นจะทำาการชั่งน้ำาหนักพร้อมตรวจร่างกายและประชุม

กติกาอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 19 ก.ค.65 ณ โรงแรม

เดอะเซส บางแสน จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ส่วน

คู่อื่นๆ มีดังนี้ ก้องฟ้า ซีพีเอฟ ชน เดชพยัคฆ์ ศิษย์ครูเดช พิกัด 

116 ปอนด์, สุภาพล วิชาชัย พบ ยอดคมเพชร ป.อ่างแก้ว พิกัด 

127 ปอนด์, จัสติน กิติพยัคฆ์ พบ รุ่งรัตน์ สิงห์มนัสศักดิ์ พิกัด 170 

ปอนด์ เสี่ยตังค์เผยว่า การชั่งน้ำาหนักและการตรวจร่างกายพร้อม

ประชุมกติกาอย่างเป็นทางการของคู่ศึกสายเลือด ระหว่างน็อคเอาท์ 

กับ วันเฮง และคู่โล่ห์เงิน ที่จะชิงแชมป์ ABF กับมหาเฮง จะมีขึ้น

ในวันอังคารที่ 19 ก.ค.65 จะถึงนี้ ณ โรมแรมเดอะเซส บางแสน 

จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ฝากแฟนมวยรอติดตามใน

วันพุธที่จะถึงนี้ ได้ รับประกันไม่ทำาให้ผิดหวังแน่นอน

‘วันชัย’ สุดยอดคว้าแชมป์ฟิตเนสเอเชียสมัย 12

มัลดีฟส์ • การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย 

ครั้งที่ 54 ที่ เกาะมาฟูชิ ประเทศมัลดีฟส์ ได้เริ่มการแข่งขันวันแรก 

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2565 โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากชาติสมาชิก

เข้าร่วมการแข่งขันถึง 24 ประเทศ สำาหรับผลการแข่งขันในวัน

แรก ทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทยทำาผลงานได้ 2 

เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยเหรียญ

ทองมาจากวันชัย กาญจนพิมาย ในรุ่นฟิตเนสชาย ความสูงไม่

เกิน 170 ซม. คว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 12 และเรือโทดำารงศักดิ์ 

สร้อยศรี เจ้าของแชมป์เอเชียและแชมป์โลกหลายสมัย สามารถ

กลับมาคว้าแชมป์เอเชียได้อีกสมัย ในรุ่นฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 

170 ซม. สำาหรับเหรียญเงินเหรียญแรก ในรุ่นฟิตเนสชาย ความสูง

เกิน 170 ซม. ตกเป็นของณัฐวัตร โพธิฉัตร เจ้าของตำาแหน่งแชมป์

เอเชียปี 2019 ส่วนทัพนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสที่ทำาผลงานได้

เหรียญอีกคนคือ ประกาศิต เครือบุตร นักเพาะกายสายวีแกน ที่ได้

เหรียญเงิน ในรุ่นสปอร์ตฟิสิกชาย ความสูงไม่เกิน 180 ซม. อีก 1 

เหรียญทองแดงที่ทำาได้ในการแข่งขันวันแรก มาจากเทพพร พวง

ทัพทิม ในรุ่นสปอร์ตฟิสิกชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. ขณะที่                         

จีรพันธ์ โป่งคำา เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ได้ที่ 4 เพาะ

กาย มาสเตอร์ชาย 40-49 ปี น้ำาหนักไม่เกิน 80 กก.

หัวหมาก • สมาคมประกาศรายชื่อแคนดิเดต 3 นักฟุตบอลชายจาก 

3 สังกัดบนศึกรี โว ไทยลีก เพื่อลุ้นรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำา

ปี Chang Men’s Player of the Year โดยมีเชาว์วัฒน์ วีระชาติ 

ตัวแทนจากทัพกระต่ายแก้ว, วีระเทพ ป้อมพันธุ์ แข้งดังจากค่าย

กิเลนผยอง และธีราทร บุญมาทัน จากปราสาทสายฟ้าร่วมชิงชัย

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณ เอฟเอ อวอร์ดส์ 2022 

(FA Awards 2022) แก่บุคคลผู้สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอล

ไทยด้านต่างๆ ประจำาปี 2021/22

ล่าสุดสมาคมได้ประกาศรายชื่อ 3 นักกีฬาชายที่มีชื่อเป็นแคน

ดิเดตรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำาปี Chang Men’s Player of 

the Year ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย

1.เชาว์วัตน์ วีระชาติ จากสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด

2.วีระเทพ ป้อมพันธุ์ จากสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด

3.ธีราทร บุญมาทัน จากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

สำาหรับหลักเกณฑ์ในการตัดสินของทางสมาคมในการมอบ

รางวัลชนะเลิศมีดังนี้ ต้องเป็นนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผล

‘ธีราทร-วีระเทพ-เชาว์วัฒน์’

ลุ้นรางวัลยอดนักเตะแห่งปี

สกอตแลนด์ • คาเมรอน สมิธ นักกอล์ฟจากออสเตรเลีย คว้าแชมป์

เมเจอร์แรกในชีวิตใน ดิ โอเพ่น หรือบริติช โอเพ่น ครั้งที่ 150 หลังจบ

สกอร์รวม 4 วัน 20 อันเดอร์พาร์ 268 เฉือนชนะ 1 สโตรก ในการเล่น

ที่เซนต์แอนดรูว์ส โอลด์คอร์ส ในสกอตแลนด์

คาเมรอน สมิธ ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยการตามหลังผู้นำา 4                          

สโตรก แต่ผลงานในรอบสุดท้ายที่เก็บเข้ามาอีก 8 อันเดอร์พาร์ 64 

ทำาให้สกอร์รวม 4 วันของเขาเฉือน คาเมรอน ยัง จากสหรัฐอเมริกา 1 

แต้ม อันดับ 3 เป็น รอรี แม็คอิลรอย ซึ่งผิดหวังได้เพียงอันดับ 3 ตาม

หลังอีก 1 สโตรก หลังจบรอบสุดท้ายเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70

สมิธ นักกอล์ฟหมายเลข 6 ของโลกรู้ดีว่าในรอบสุดท้ายเขาต้อง

ทำาอะไรพิเศษกว่าปกติหากต้องการคว้าคลาเรตจัก สัญลักษณ์แห่งผู้ชนะ

บริติช โอเพ่น และทำาเขาได้ดั่งใจด้วยการเก็บเข้ามา 8 เบอร์ดี้ ซึ่งรวมถึง

การกด 5 เบอร์ดี้ติดต่อกันตั้งแต่หลุม 10 และที่สำาคัญไม่เสียโบกี้แม้แต่

หลุมเดียว

ส่วนแม็คอิลรอย นักกอล์ฟจากไอร์แลนด์เหนือที่เป็นตัวเต็งที่จะ

คว้าชัยชนะในสัปดาห์นี้ และผ่าน 9 หลุมแรกในรอบสุดท้ายด้วยการนำา 

2 สโตรก แต่เป็นสมิธ ซึ่งเล่นอยู่ก๊วนหน้าที่ทำาเบอร์ดี้เป็นกอบเป็นกำา 

และโมเมนตั้มก็เหวี่ยงไปที่นักกอล์ฟจากออสเตรเลีย

ชัยชนะในวัย 28 ปี ทำาให้สมิธกลายเป็นนักกอล์ฟออสเตรเลียคน

แรกในรอบเกือบทศวรรษที่สามารถคว้าแชมป์บริติช โอเพ่น ไปครองได้

นับตั้งแต่ เกร็ก นอร์แมน อดีตนักกอล์ฟมือ 1 ของโลกเคยคว้าแชมป์

สมัยที่ 2 ของเขาเมื่อปี 1993 ในการแข่งขันที่รอยัล เซนต์จอร์จ

คาเมรอน สมิธ นักกอล์ฟหนุ่มจากบริสเบน ยังกลายเป็นชาวออส

เตรเลียนคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ที่มาคว้าแชมป์ที่

โฮม ออฟ กอล์ฟ อย่างเซนต์แอนดรูว์ส หลังจาก ปี

เตอร์ ธอมป์สัน เคยมาชนะเมื่อปี 1955 และเคล เน

เกิล ชนะเมื่อปี 1960

“การคว้าแชมป์ดิ โอเพ่น แชมเปียนชิพ มา

ครองได้นั้นโดยตัวของมันเองก็เป็นไฮไลต์ของบรรดา

นักกอล์ฟอยู่แล้ว แต่การมาทำาได้ที่สนามอย่างเซนต์

แอนดรูว์สนั้น มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อ”  สมิธกล่าว 

“สนามแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เท่มาก ผมรักสนามและ

เมืองนี้”

สกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 268 ของสมิธ 

นับเป็นสกอร์ที่ดีที่สุดในการคว้าแชมป์ดิ โอเพ่น ที่

เซนต์แอนดรูว์ส เหนือกว่าตอนที่ ไทเกอร์ วูดส์ อดีต

เบอร์ 1 ของโลกที่มาคว้าแชมป์เมื่อปี 2000 เคยทำา

สกอร์รวมไว้ที่ 19 อันเดอร์พาร์

ที่สวนทางกับสมิธ คือ รอรี แม็คอิลรอย ซึ่ง

ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในฐานะผู้นำาร่วม แต่ต้อง

พลาดโอกาสไปจากการพัตต์เบอร์ดี้พลาดหลายต่อ

สดมภ์สร้างประวัติศาสตร์ โปรไทยในบริติชโอเพ่น

รูป 01

รูป 02 

งานโดดเด่นในการแข่งขันฟุตบอลชาย ทั้งใน

ลีกและระดับนานาชาติ

สำาหรับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม

ประจำาปี Chang Men’s Player of the Year 

จะถูกประกาศร่วมกับรางวัลอื่นๆ ในงานเอฟเอ 

อวอร์ดส์ 2022 (FA Awards 2022) ทางเพจ 

FA Thailand  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565.

สงขลา • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ

ซี พอใจภาพรวมของขุนพลสิงห์เจ้าท่าที่เริ่มต้นปรีซีซั่นได้ดี หลังคว้าแชมป์

อุ่นเครื่อง ล่องใต้คัพ 2022 ที่ จ.สงขลา มาครอง พร้อมกระตุ้นทุกคน

ทำางานหนักต่อไปก่อนเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาล

“สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี เริ่มต้นด้วยการเอาชนะ สงขลา เอฟ

ซี เจ้าภาพในรอบแรกด้วยสกอร์ 3-1 ก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจะเฉือนชนะ 

ชลบุรี เอฟซี 2-1 ทำาให้เป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้ ไปครอง และ

เป็นการประเดิมคุมทีมที่ดีของ สกอตต์ คูเปอร์ กุนซือชาวไอริช

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟ

ซี กล่าวว่า “อยากขอบคุณทีมงานสตาฟฟ์โค้ช และน้องๆ ทุกคนที่ร่วมด้วย

ช่วยกัน การที่เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในปีนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ

ปรับตัว แต่ทุกคนก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน พยายาม

ปรับตัวเข้าหากันเต็มที่ ทั้งทีมงานโค้ชใหม่ กลุ่มผู้เล่นเก่าและใหม่ จนทำาให้

เราเริ่มต้นในช่วงปรีซีซั่นได้ดี และเป็นนิมิตหมายที่ดีก่อนเปิดฤดูกาลไทยลีก”

“ค่อนข้างพอใจในภาพรวมทั้ง 2 นัด การที่เราชนะเป็นเรื่องที่ดีอยู่

แล้ว แต่การที่ได้เห็นทิศทางของทีมดีขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่า แป้ง

รู้สึกว่าเราได้ประโยชน์หลายอย่างจากการอุ่นเครื่องครั้งนี้ โดยเฉพาะการ

เห็นทุกคนได้ โอกาสลงสนามเพื่อพิสูจน์ตัวเอง เรียกความมั่นใจและเรียก

ความฟิต ซึ่งทุกคนก็พยายามทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และหวังว่าทุกคน

จะเก็บความรู้สึกแบบนี้ ไว้”

“เหนือสิ่งอื่นใด นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น เรายังมีเวลาอีกพอสมควรที่จะ

พัฒนาทีม และปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ยังบกพร่อง หวังว่าทุกคนจะทำางาน

หนักต่อไป ที่ขาดไม่ได้ แป้งอยากขอบคุณแฟนบอลการท่าเรือที่เดินทางเกือบ 

1,000 กิโลเมตร ไปเชียร์เราที่นั่นด้วย และแฟนบอลสงขลาที่ต้อนรับเราอย่าง

อบอุ่น ขออวยพรให้สงขลาเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 ให้ได้” มาดามแป้งปิดท้าย

สำาหรับการท่าเรือ เอฟซี มีแผนเดินทางไปเก็บตัวที่หัวหินในการปรี

ซีซั่นช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนเปิดไทยลีกฤดูกาล 2022-23. 

มาดามแป้งพอใจภาพรวม

ท่าเรือแชมป์ล่องใต้คัพ

หลายหน ขณะที่ วิกเตอร์ ฮอฟแลนด์ หนุ่มจากนอร์เวย์ที่เริ่มต้น

วันในฐานะผู้นำาร่วมที่ 16 อันเดอร์พาร์ แต่รอบสุดท้ายตีเกินไป 2 

โอเวอร์พาร์ 74

นั่นเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดากลุ่มนักกอล์ฟที่กำาลังไล่และสมิธ

ก็ฉวยโอกาสอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผลงานอัดยอดเยี่ยมของเขาในช่วง 

9 หลุมสุดท้ายของการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการเซฟพาร์ที่สำาคัญที่ 17 

หรือโรดโฮลอันเลื่องชื่อที่แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งทางจิตใจ

ของเขา

จากนั้นสมิธยังโชว์สภาพจิตใจให้เห็นต่อเนื่องที่หลุม 18 ที่

เขาต้องการเบอร์ด้ีเพื่อคว้าแชมป์ หลังจาก คาเมรอน ยัง เพื่อนร่วม     

ก๊วนจากสหรัฐอเมริกาปิดรอบด้วยอีเกิล และจบรอบสุดท้าย 7 

อันเดอร์พาร์ 65 ตั้งโจทย์ไว้ที่ 19 อันเดอร์พาร์

ทว่าสมิธหลีกเลี่ยงการเพลย์ออฟสำาเร็จด้วยเบอร์ดี้พัตต์ของเขา

พร้อมกับคว้าแชมป์เมเจอร์แรกไปครอง หลังจากเมื่อเดือนเมษายนที่

ผ่านมาจบอันดับ 3 ร่วม ในเดอะ มาสเตอร์ส ที่ออกัสตา ทัวร์นาเมนต์

เดียวกับที่เขาได้อันดับ 2 ในการแข่งขันเมื่อปี 2020

ก่อนหน้าจะมาชนะเมเจอร์ แชมเปียนชิพ รายการแรกใน

อาชีพนั้น ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ คาเมรอน สมิธ เกิดขึ้นใน

รายการเดอะ เพลเยอร์ส แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนมีนาคมที่

ผ่านมา

สำาหรับผลงานของ สดมภ์ แก้วกาญจนา หนึ่ง

เดียวของไทยในรายการนี้ที่ผ่านเข้ารอบรายการระดับ

เมเจอร์เป็นครั้งแรก และโชว์ผลงานในรอบ

สุดท้ายอย่างยอดเยี่ยมด้วยการหวดเข้ามาอีก 

7 อันเดอร์พาร์ 65 

รวม 4 วัน 11 อันเดอร์พาร์ 

277 จบอันดับ 11 ร่วมกับ อับราฮัม 

อันเซอร์ จากเม็กซิโก, ดีน เบอร์เมสเตอร์ จากแอฟริกาใต้ และไทเรลล์ 

ฮัตตัน จากสหราชอาณาจักร

การจบอันดับ 11 ร่วมของสดมภ์  ทำาให้เขาเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำา

ผลงานที่ดีที่สุดในรายการดิ โอเพ่น แชมเปียนชิพ หรือ 

บริติช โอเพ่น โดยก่อนหน้านี้ ธงชัย ใจดี เคยทำาได้

ดีที่สุดคือการจบอันดับ 13 ร่วมในการแข่งขัน

เมื่อปี 2009 ที่

เทิร์นเบอร์รี.

อเมริกา • การแข่งขันมหกรรมกีฬา “เวิลด์เกมส์ 2022” ที่เมืองเบอร์

มิงแฮม รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬา 

และสนับสนุนการถ่ายทอดสด การทำาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแส

ผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมแข่งขันใน “เวิลด์เกมส์ 

2022” จำานวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางอากาศ, ยูยิตสู, เปตอง, ซูโม่, 

บิลเลียดสปอร์ต, มวยไทย, วูซู, เอ็กซ์ตรีม และฟลอร์บอล รวมนักกีฬา

ทั้งสิ้น 32 คน  

การแข่งขันมวยไทยที่เบาท์เวลล์ ออดิทอเรียม รอบชิงชนะเลิศ มี

นักชกไทยเข้ามาลุ้นเหรียญทอง 3 รุ่น เริ่มต้นด้วย วีระศักดิ์ ทาระขจัด 

หรือซุปเปอร์บอล ทีเด็ด 99 ดวลกับ อิกอร์ ลิวเชนโก (ยูเครน) ในรุ่น 

63.5 กก.ชาย ผลปรากฏว่า 3 ยกเสมอกัน 29-29 ก่อนที่คณะลูกขุนจะ

ตัดสินให้วีระศักดิ์เป็นฝ่ายแพ้ไปแบบค้านสายตา นักชกไทยได้เหรียญเงิน

วีระศักดิ์กล่าวขอโทษคนไทยที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้ 

ตนเองทำาเต็มที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในปัจจุบันนักชกต่างชาติ

มีพัฒนาการที่ดีและมีความแข็งแกร่งมาก ขณะเดียวกันยืนยันว่าไม่ท้อ 

และอยากจะคว้าเหรียญทองให้ได้ในการแข่งขันครั้งหน้า

ขณะที่ นายสมชาย ศรีผิว ประธานผู้ตัดสินสหพันธ์

มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลการตัดสิน

มวยไทยในเวิลด์เกมส์ครั้งนี้ ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

โดยมองว่าควรจะใช้กรรมการตัดสินข้างเวที 5 คน โดยที่

คณะลูกขุนไม่มีสิทธิ์ในการร่วมให้คะแนน ซึ่งจะต้องนำา

เรื่องนี้เข้าที่ประชุมบอร์ดเพื่อหารือถึงแนวทาง

การตัดสินในครั้งต่อไป พร้อมยืนยันว่าจะไม่

ยอมให้มีการบิดเบือนกฎ กติกามวยไทย

สำาหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ รุ่น 

67 กก.ชาย อนึ่ง คัฒมารศรี หรือ 

กัปปิตัน เพชรยินดีอคาเดมี่ ชนะ 

ฮามซา ราชิด (โมร็อกโก) 30-27 

คว้าเหรียญทองมาครอง และ

รุ่น 71 กก.ชาย ธเนศ นิตุธร หรือ 

ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง ที่เอาชนะ 

โอเล็กซานเดอร์ เยฟิเมนโก (ยูเครน) 30-27 ได้

เหรียญทองเช่นกัน ส่วนรุ่น 63.5 กก.หญิง เจนจิ

รา หว้านเครือ หรือ ฟ้าสีทอง ศิษย์ซ้ออึ่ง แพ้ เอริน 

เคลย์ตัน (สหรัฐอเมริกา) 27-30 ในการชิงเหรียญ

ทองแดง

ทัพนักกีฬาไทยที่คว้าอันดับ 18 ของมหกรรม

กีฬา “เวิลด์เกมส์ 2022” ด้วยผลงาน 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญ

ทองแดง เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจาก

ญี่ปุ่น อันดับ 7 (10 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง) และ

จีน อันดับ 10  (9 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง)

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

เปิดเผยว่า ทัพนักกีฬาไทยทำาได้ผลงานได้ตามเป้าหมายและเป็นที่น่า

พอใจ ซึ่ง กกท.พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในมหกรรมกีฬา

ระดับโลกแบบนี้ ตั้งแต่การเตรียมทีม การฝึกซ้อม และการส่งแข่งขัน 

รวมทั้งการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตาม

เกณฑ์เหรียญทอง 1,000,000 บาท เหรียญเงิน 500,000 บาท เหรียญ

ทองแดง 200,000 บาท 

สรุปผลงานทัพนักกีฬาไทยใน “เวิลด์เกมส์ 2022” ยูยิตสูทำา

ผลงานดีที่สุด 2 เหรียญทอง กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน (ไฟท์ติ้ง รุ่น 48 

กก.หญิง), วราวุฒิ แสงศรีเรือง - ลลิตา ยืนนาน (โชว์ศิลปะการป้องกัน

ตัว คู่ผสม), 2 เหรียญเงิน กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน (เนวาซา รุ่น 48  

กก.หญิง), อรภา เสนาธรรม (ไฟท์ติ้ง รุ่น 63 กก.หญิง)

มวยไทย 2 เหรียญทอง อนึ่ง คัฒมารศรี (รุ่น 67 กก.ชาย), 

ธเนศ นิตุธร (รุ่น 71 กก.ชาย) 1 เหรียญเงิน วีระศักดิ์ ทาระขจัด 

(รุ่น 63.5 กก.ชาย)

เปตอง 2 เหรียญทองแดง พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช (ชู้ตติ้ง 

บุคคลหญิง), พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช - นันทวัน เฟื่องสนิท (หญิงคู่) 

การแข่งขัน “เวิลด์เกมส์ 2022” มี 73 ชาติคว้าเหรียญ

รางวัลได้ โดยทัพนักกีฬาเยอรมนีครองเจ้าเหรียญทอง ทำาได้ 24 

เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง ตาม

ด้วยสหรัฐอเมริกา 16 เหรียญทอง 18 เหรียญ

เงิน 10 เหรียญทองแดง, ยูเครน 16 เหรียญ

ทอง 12 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง, 

อิตาลี 13 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 12 

เหรียญทองแดง, ฝรั่งเศส 11 เหรียญทอง 

14 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง

พิธีปิดการแข่งขันที่โพรเทคทีฟ                    

สเตเดียม สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพ สมาคม

เวิลด์เกมส์นานาชาติ หรือ  International 

World Games Association (IWGA) ได้ส่งต่อธง

ประจำาการแข่งขันให้เจ้าภาพ “เวิลด์เกมส์” ครั้งที่ 

12 ที่เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน กำาหนด

จัดการแข่งขันในวันที่ 7-17 สิงหาคม 2025            

(พ.ศ.2568).

สดมภ์ แก้วกาญจนา (ซ้าย) กลายเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำาผลงานดีที่สุดใน

บริติช โอเพ่น หลังจบการแข่งขันในอันดับ 11 ร่วม

มวยคว้า2ทองปิด‘เวิลด์เกมส์ 2022’

คาเมรอน สมิธ จากออสเตรเลีย คว้าแชมป์เมเจอร์

รายการแรกในชีวิตหลังเฉือน คาเมรอน ยัง จาก

สหรัฐอเมริกา 1 สโตรก ในดิ โอเพ่น หรือ บริติช โอเพ่น 

ที่สนามเซนต์แอนดรูว์ส โอลด์คอร์ส ในสกอตแลนด์

สกอตต์ คูเปอร์ กุนซือชาวไอริช ประเดิมการคุมทีม

สิงห์เจ้าท่าได้สวย

อนึ่ง คัฒมารศรี หรือ กัป

ปิตัน เพชรยินดีอคาเดมี่ 

เหรียญทองรุ่น 67 กก.
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งานศิลป์ตาลปัตร 3 ศิลปินล้านนา

สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ จ.เชียงร�ย 

ศิลปินเชียงร�ย และเครือข่�ยภ�ครัฐและเอกชน เตรียมจัด

โครงก�ร “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยน�น�ช�ติ ไทยแลนด์เบียน 

น�เล่ เชียงร�ย 2023” ในช่วงเดือน ธ.ค.2566-เม.ย.2567 ซึ่ง

รวมพลังทุกภ�คส่วนใช้ศิลปะสื่อส�รสร้�งก�รรับรู้ จ.เชียงร�ยทุก

มิติ ทั้งสถ�นที่ท่อง

เที่ยว แหล่งเรียนรู้ 

วิถีชีวิตวัฒนธรรม 

เพื่อกระตุ้นก�รท่อง 

เที่ยว มีก�รจัดทำ�

ต � ล ปั ต ร สื่ อ ส � ร

มหกรรมศิลปะครั้งนี้ 

พระมห�วุฒิชัย วชิร

เมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้

ก่อตั้งศูนย์วิปัสสน�

ส�กลไร่เชิญตะวัน 

จ.เชียงร�ย กล่�วว่� 

ง�นศิลป์ต�ลปัตรเป็น

ภ�พเชิงสัญลักษณ์ 

ผลง�นของเจริญ 

ม�บุตร ภ�พในต�ลปัตรประกอบด้วย บ้�นข�ว วัดร่องขุ่น โดย

มี อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, บ้�นดำ� น�งแล โดยมี อ.ถวัลย์ ดัชนี 

และวิห�รดิน ศูนย์วิปัสสน�ส�กลไร่เชิญตะวัน มีภ�พอ�ตม� ทั้ง  

3 สถ�นที่ 3 ศิลปินแผ่นดินล้�นน� เป็นตัวแทนของผู้สร้�งสรรค์

ศิลปะโดยใช้พุทธศิลป์เป็นแกนหลักสร้�งวัด ทั้ง 3 สถ�นที่เป็น

ส�มเหลี่ยมท�งจิตวิญญ�ณเชียงร�ย มหกรรมรวมพลังศิลปิน

เชียงร�ยกว่� 300 ชีวิต ทำ�ง�นศิลปะร่วมกับศิลปินทั่วโลก พร้อม

ผลักดันง�นไทยแลนด์เบียนน�เล่ เชียงร�ย ให้ยิ่งใหญ่เป็นที่

ประจักษ์

ไร่เชิญตะวันเป็นหนึ่งในสถ�นที่หลักจัดง�น ท่�น ว.วชิรเมธี 

พร้อมสนับสนุนและเปิดโอก�สให้ศิลปินทั่วโลกนำ�ผลง�นม�จัด

แสดงในพื้นที่ 200 ไร่ ดีใจแทนช�วเชียงร�ยได้เป็นเจ้�ภ�พต้อนรับ

ผู้ม�เยือนในว�ระพิเศษ ร้อยปีจะมีก�รจัดง�นสำ�คัญเช่นนี้สักครั้ง 

เป็นโอก�สที่ช�วเชียงร�ยจะได้นำ�เสนอภูมิปัญญ� ศิลปวัฒนธรรม

สู่ส�ยต�ช�วโลก จ�รึกประวัติศ�สตร์วงก�รศิลปะไทยและวงก�ร

ศิลปะโลก ส่งผลเศรษฐกิจดีขึ้น

วธ.จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับภ�คีจัดง�นวันภ�ษ�ไทยแห่ง

ช�ติ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

วันที่ 26 ก.ค.นี้ โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและโล่ร�งวัลแก่หน่วย

ง�นและผู้ได้รับร�งวัลด้�นภ�ษ�ไทย ผู้ชนะก�รประกวดด้�นภ�ษ�

ไทย อ�ทิ ร�งวัลยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้�นภ�ษ�ไทย  

ผู้ ใช้ภ�ษ�ไทยดีเด่น ผู้ ใช้ภ�ษ�ถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปก�รต่อก�ร

ใช้ภ�ษ�ไทย ก�รจัดนิทรรศก�รหนังสือห�ย�ก รวมถึงออกร้�น

จำ�หน่�ยหนังสือ สื่อก�รเรียนก�รสอนด้�นภ�ษ�ไทยจ�กสม�คม

ผู้จัดพิมพ์และจำ�หน่�ยหนังสือแห่งประเทศไทย สม�คมนักเขียน

แห่งประเทศไทย และร่วมชมวีดิทัศน์คว�มสำ�คัญวันภ�ษ�ไทยแห่ง

ช�ติและวีดิทัศน์ส่งเสริมก�รใช้ภ�ษ�ไทยจ�กสถ�นเอกอัครร�ชทูต

ประเทศต่�งๆ ประจำ�ประเทศไทย โดยจะมอบเกียรติบัตรให้ด้วย.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ากการเปิดตัวเที่ยวชุมชน ยลวิถี ปีที่

แล้ว คนแพ็กกระเป๋�ไปสัมผัสเสน่ห์

ชุมชนกันคึกคัก ปีนี้กระทรวงวัฒนธรรม 

(วธ.) ประก�ศผลสุดยอดชุมชนต้นแบบ ประจำ� 

ปี 2565 ซึ่งผ่�นก�รคัดสรรเข้มข้นจ�ก 228 ชุมชน

ทั่วประเทศ เป็นชุมชนที่มีศักยภ�พ มีอัตลักษณ์

โดดเด่น และพร้อมด้�นก�รท่องเที่ยว

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

วัฒนธรรม กล่�วว่� วธ.ดำ�เนินโครงก�รชุมชน

ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำ�ปี 2565 เพื่อ

คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยคัด

เลือกให้เหลือเพียง 10 ชุมชนที่มีศักยภ�พและคว�ม

พร้อมด้�นก�รท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมประก�ศ

ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

ให้เป็นที่รู้จักแพร่หล�ยในวงกว้�ง เพื่อให้เกิดก�ร

พัฒน�ต่อยอดและขย�ยผลคว�มสำ�เร็จไปยังชุม

ชนอื่นๆ ปลุกกระแสก�รท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้�ง

อ�ชีพ สร้�งร�ยได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งจะเป็นแรง

ขับเคลื่อนที่สำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศ เพื่อร่วม

พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้�วหน้� เศรษฐกิจ

สร้�งมูลค่�อย่�งยั่งยืน

ผลก�รคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ 

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 จำ�นวน 10 ชุมชน 

ประกอบด้วย 1.ชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก ต.แหลม

สัก อ.อ่�วลึก จ.กระบี่ 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้�น

เมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงร�ย จ.เชียงร�ย 

3.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทร�ยข�ว ต.ทร�ยข�ว อ.โคกโพธิ์ 

จ.ปัตต�นี 4.ชุมชนคุณธรรมฯ ย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต 

ต.ตล�ดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 5.ชุมชนคุณธรรมฯ 

บ้�นภู ต.บ้�นเป้� อ.หนองสูง จ.มุกด�ห�ร

6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้�นบ่อน้ำ�ร้อน ต.ต�

เน�ะแมเร�ะ อ.เบตง จ.ยะล� 7.ชุมชนคุณธรรมฯ 

วัดบ�งน้ำ�ผึ้งใน ต.บ�งน้ำ�ผึ้ง อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปร�ก�ร 8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้�นหนองบัว 

แพ็กกระเป๋าเที่ยวสุดยอดชุมชนยลวิถีปี65

ต.กระโพ อ.ท่�ตูม จ.สุรินทร์ 9.ชุมชนคุณธรรมฯ 

บ้�นถ้ำ�กลองเพล ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำ�ภู 

จ.หนองบัวลำ�ภู 10.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้�นเชียง 

ต.บ้�นเชียง อ.หนองห�น จ.อุดรธ�นี ทั้งนี้จะมีพิธี

มอบโล่จ�กน�ยกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้แทน 10 สุดยอด

ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 ภ�ยใน

เดือนกันย�ยน 2565 เพื่อเป็นก�รสร้�งขวัญกำ�ลัง

ใจ และเป็นโมเดลต้นแบบขย�ยไปสู่ชุมชนอื่นต่อไป

สำ�หรับ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบต้องผ่�น

เกณฑ์ก�รคัดเลือก ก�รมีผู้นำ�ชุมชนเป็นศูนย์กล�ง

บริห�รจัดก�รชุมชนที่ดี สม�ชิกมีส่วนร่วมจัด

กิจกรรม หน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน สำ�นักง�น

วัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) มีส่วนร่วมขับเคลื่อน มี

อัตลักษณ์ของชุมชน มีคว�มโดดเด่น เช่น เป็นกลุ่ม

ช�ติพันธุ์ ภ�ษ� ศิลปะ ดนตรีและก�รแสดง เครื่อง

แต่งก�ย เทศก�ล ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงมีแหล่ง

ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของชุมชน มีก�รท่องเที่ยวแบบ

มีส่วนร่วมที่เป็นวิถีดั้งเดิม นอกจ�กนี้ชุมชนต้องนำ�

เรื่องร�วอัตลักษณ์และทุนท�งวัฒนธรรมชุมชนม�

ต่อยอด สร้�งมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจ

หลังจ�กประก�ศผลแล้วหนุนเสริมสู่แหล่ง

เรียนรู้ด้�นวัฒนธรรมสุดฮอต น�ยอิทธิพลกล่�ว

ว่� ขณะนี้เตรียมคว�มพร้อม 10 สุดยอดชุมชน

ต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

และประช�สัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่�งกว้�งขว�ง 

สร้�งแรงบันด�ลใจให้กับชุมชนอื่นๆ สำ�นักง�น

วัฒนธรรมจังหวัดบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับชุมชน

คุณธรรมฯ จัดทำ�ป้�ยและสัญลักษณ์สื่อคว�มหม�ย

สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ณ สถ�นที่

สำ�คัญของชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ก�ร

เรียนรู้ ร้�นจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ท�งวัฒนธรรม โฮม

สเตย์ ฯลฯ รวมถึงพัฒน�ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้

มีคว�มสะอ�ด เรียบร้อย สวยง�ม นำ�อัตลักษณ์ของ

ชุมชนที่มีคว�มโดดเด่นม�ส่งเสริมก�รท่องเที่ยว มี

เสน่ห์ดึงดูดด้วยก�รเป็นเจ้�บ้�นที่ดี พัฒน�แหล่ง

ท่องเที่ยว เส้นท�งท่องเที่ยว และกิจกรรมก�ร

ท่องเที่ยว พัฒน�ผลิตภัณฑ์ท�งวัฒนธรรมไทย 

(CPOT) และของฝ�กของที่ระลึก จัดให้มีก�รฝึก

อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อย จิตอ�ส�

นำ�เที่ยว นักเล่�เรื่องชุมชน มีจุดบริก�รนักท่องเที่ยว 

ป้�ยบอกท�ง แผนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อให้

ประทับใจผู้ม�เยือน.

จ

ชุมชนบ้านภู จ.มุกดาหาร โดดเด่นชาติพันธุ์-วัฒนธรรมประเพณี

ชุมชนวัดบางน้ำาผึ้ง จ.สมุทรปราการ

เรียนรู้วิถีคนกับช้าง บ้านหนองบัว จ.สุรินทร์เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตท่องเที่ยวชุมชนแหลมสัก อ.อ่าวลึก กระบี่

สาธารณสุข • สธ.เตรียมขย�ยให้

คลินิกเอกชนจัดซื้อย�โมลนูพิร�เวียร์

ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เองได้ เหมือนโรง

พย�บ�ลเอกชน เพื่อเพิ่มก�รเข้�ถึงย�

ของประช�ชน “หมอเกียรติภูมิ” เผย 

อน�คตอ�จขย�ยให้ร้�นข�ยย�จ่�ยย�ได้

ด้วย แต่ต้องใช้กับผู้ป่วยอ�ก�รสีเหลือง

ขึ้นไป

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

ส�ธ�รณสุข กล่�วถึงก�รเข้�ถึงย�รักษ�

โควิด-19 ว่� ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำ�เป็น

ต้องได้รับย�ต้�นไวรัสทุกร�ย โดยกรณีมี

อ�ก�รเล็กน้อย ส�ม�รถใช้ย�รักษ�ต�ม

อ�ก�ร หรือใช้ฟ้�ทะล�ยโจรได้ ส่วนกรณี

มีอ�ก�รที่ต้องได้รับย�ต้�นไวรัส ทั้งย�

ฟ�วิพิร�เวียร์ โมลนูพิร�เวียร์ เรมเดซิ

เวียร์ แพกซ์ โลวิด รวมถึงแอนติบอดี 

LAAB ที่จะเข้�ม�ในสัปด�ห์หน้� จะขึ้น

กับดุลยพินิจของแพทย์ต�มแนวท�งและ

ข้อบ่งชี้ของกรมก�รแพทย์ ซึ่งย�เหล่�นี้

ต้องสั่งใช้ โดยผู้ประกอบวิช�ชีพเวชกรรม

เท่�นั้น ก�รห�ซื้อย�รับประท�นเองอ�จ

ได้รับย�ปลอมและเป็นอันตร�ยได้

ทั้งนี้ กระทรวงส�ธ�รณสุขตั้งเป้�

หม�ยให้ โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำ�

ถิ่นที่ผู้ติดเชื้อส�ม�รถดูแลตนเองได้ ซึ่ง

กรณีย�โมลนูพิร�เวียร์เป็นย�ที่แพทย์

สั่งจ่�ยให้ผู้ป่วยนำ�กลับไปรับประท�นที่

บ้�นได้ โดยโรงพย�บ�ลเอกชนได้รับก�ร

สนับสนุนย�โมลนูพิร�เวียร์จ�กกระทรวง

ส�ธ�รณสุขสำ�หรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย และส�ม�รถจัดซื้อ

ย�โมลนูพิร�เวียร์ม�ให้บริก�รผู้ป่วยโค

วิด-19 เองเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อเพิ่มก�ร

เข้�ถึงย�โมลนูพิร�เวียร์ม�กขึ้น ที่ประชุม

ศูนย์ปฏิบัติก�รฉุกเฉินด้�นก�รแพทย์และ

ส�ธ�รณสุข กรณีโรคโควิด-19 (EOC) จึง

เตรียมก�รให้คลินิกเอกชนส�ม�รถจัดซื้อ

ย�โมลนูพิร�เวียร์ม�ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด

ได้ด้วยเช่นกัน

“ที่ประชุมได้มอบหม�ยให้ นพ.ธงชัย 

กีรติหัตถย�กร รองปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี

กรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ จัดทำ�แผน

ดำ�เนินก�รและกรอบระยะเวล�ในเรื่อง

นี้ของโรงพย�บ�ลและคลินิกเอกชน โดย

ให้องค์ก�รเภสัชกรรมร่วมจัดห�ย�เพิ่ม

เติม ซึ่งในอน�คตอ�จขย�ยให้ร้�นข�ย

ย�ส�ม�รถจ่�ยย�โมลนูพิร�เวียร์ ได้ด้วย 

แต่ยังต้องเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ของกรม

ก�รแพทย์ คือ เป็นผู้ป่วยอ�ก�รสีเหลือง

ขึ้นไป สำ�หรับย�โมลนูพิร�เวียร์ขณะนี้มี

บริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.แล้ว 3 บริษัท” 

นพ.เกียรติภูมิกล่�ว.

ศึกษาธิการ • สกสค.จับมือเอกชน สถ�น

ประกอบก�ร ห้�ง ร้�นค้�ต่�งๆ จัดส่วนลด

สินค้�อุปโภคบริโภค เพื่อลดค่�ครองชีพ 

พร้อมปรับปรุงก�รจ่�ยเงินท�ย�ทสม�ชิก 

ช.พ.ค.ที่เสียชีวิตให้เร็วขึ้น

น�ยพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) ในฐ�นะปฏิบัติ

หน้�ที่แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริม

สวัสดิก�รและสวัสดิภ�พครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ� (เลข�ฯ สกสค.) กล่�วว่� 

สำ�นักง�น สกสค.มีคว�มตระหนักในก�ร

ดูแลสวัสดิก�รและสวัสดิภ�พให้กับเพื่อนครู

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่กระจ�ยอยู่ทุก

ตำ�บล อำ�เภอ และจังหวัดทั่วประเทศในทุก

สังกัด ทั้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชีวศึกษ� (สอศ.) สำ�นักง�นส่งเสริมก�ร

ศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย 

(กศน.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�ร

ศึกษ�เอกชน (สช.) หรือแม้กระทั่งสถ�น

ศึกษ�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

กรุงเทพมห�นคร และบุคล�กรในมห�วิทย�ลัย

ต่�งๆ ทั้งในและนอกประจำ�ก�ร เป็นต้น

ดังนั้น สำ�นักง�น สกสค.จึงได้จัด

ระดมรับฟังคว�มคิดเห็นเพื่อปรับปรุงก�ร

ให้บริก�รแก่สม�ชิกก�รฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์

ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ� (ช.พ.ค.) และสม�ชิกก�รฌ�ปนกิจ

สงเคร�ะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคล�กรท�ง 

ก�รศึกษ� ในกรณีคู่สมรสถึงแก่คว�มต�ย 

(ช.พ.ส.) โดยเบื้องต้นได้ประชุมรับฟังคว�ม

คิดเห็นในกลุ่มของผู้อำ�นวยก�ร สกสค.

จังหวัดทั่วประเทศ และเจ้�หน้�ที่ในส่วน

ภูมิภ�ครวมถึงสม�ชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ใน

พื้นที่ภ�คเหนือ และภ�คตะวันออกเฉียง

เหนือไปแล้ว เหลือภ�คใต้ และภ�คกล�งก็

จะครบ จ�กนั้นจะประมวลผลเพื่อนำ�ม�ใช้

ปรับปรุงก�รทำ�ง�นในเชิงรุก ค�ดว่�ภ�ยใน 

1-2 เดือนนี้น่�จะได้ข้อสรุปใช้เป็นแนวท�ง

เพื่อปรับปรุงก�รให้บริก�รแก่สม�ชิกต่อไป

น�ยพิเชฐกล่�วต่อว่� ตั้งแต่ตนเข้�

ม�รับตำ�แหน่งปฏิบัติหน้�ที่แทนเลข�ฯ 

สกสค. ตนได้รับเสียงสะท้อนจ�กสม�ชิก 

ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. รวมถึงครอบครัวของ

สม�ชิก ที่ต้องก�รให้สำ�นักง�น สกสค.เร่ง

ปรับปรุงระบบก�รจ่�ยเงินให้กับท�ย�ทของ

สม�ชิกที่เสียชีวิตให้รวดเร็วกว่�ที่เป็นอยู่ใน

ขณะนี้ เพร�ะบ�งร�ยสม�ชิกเสียชีวิตไป

น�นนับ 3 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน

ค่�สงเคร�ะห์ศพ ดังนั้นเร�จึงต้องกลับม� 

ทบทวนดูว่�ระบบก�รให้บริก�รในเรื่องดัง

กล่�วที่ผ่�นม�ติดขัดในเรื่องใดจึงทำ�ให้เกิด

คว�มล่�ช้� และจะปรับปรุงอย่�งไรเพื่อ

ให้ท�ย�ทสม�ชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินเร็ว

ที่สุด เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องหลักที่สำ�นักง�น 

สกสค.จะเร่งดำ�เนินก�รแก้ ไข ส่วนก�ร

ประช�สัมพันธ์ ให้ครูบรรจุใหม่ เข้�ม�

สมัครเป็นสม�ชิก ช.พ.ค.ต�มนโยบ�ยของ 

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) นั้น เบื้อง

ต้นสำ�นักง�น สกสค.จะห�รือกับศึกษ�ธิก�ร

จังหวัด (ศธจ.) เพื่อช่วยประช�สัมพันธ์ใน

วันปฐมนิเทศครูใหม่ ได้รับรู้ว่�ที่ม�ที่ไปของ

โครงก�ร ช.พ.ค.ที่จัดตั้งขึ้นม�กว่� 70 ปีนั้น 

ก็เพื่อต้องก�รให้ครูได้ช่วยครูด้วยกันจริงๆ 

และผลตอบแทนจ�ก ช.พ.ค.เองก็ไม่ได้ด้อย

กว่�ที่อื่น และดูเหมือนจะดีกว่�ด้วยซ้ำ� เคย

มีก�รคำ�นวณสม�ชิก ช.พ.ค. ห�กเริ่มสมัคร

ตั้งแต่เป็นครูบรรจุใหม่ เมื่ออ�ยุ 80 ปี จะได้

รับเงินก้อนหลักล้�นบ�ท ในขณะที่จ่�ยค่�

สงเคร�ะห์ร�ยศพรวมตลอดระยะเวล�ดัง

กล่�วเพียง 2-3 แสนบ�ทเท่�นนั้น ดังนั้น

ห�กครูใหม่มีคว�มเข้�ใจก็จะเชื่อมั่นที่จะ

สมัครเป็นสม�ชิกเพิ่มม�กขึ้นแน่นอน

“นอกจ�กนี้สำ�นักง�น สกสค.ยังได้

พย�ย�มจัดห�สิทธิประโยชน์ ในช่องท�ง

ต่�งๆ เพื่อเป็นสวัสดิก�รให้กับสม�ชิก ช.พ.ค. 

และ ช.พ.ส. ล่�สุดได้ติดต่อกับภ�คเอกชน 

สถ�นประกอบก�ร ห้�ง ร้�นค้�ต่�งๆ เพื่อ

จัดส่วนลดสินค้�อุปโภคบริโภคให้กับสม�ชิก 

เพื่อลดค่�ครองชีพให้กับเพื่อนครูและ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ� โดยได้รับเสียงตอบ

รับจ�กภ�คเอกชนขน�ดใหญ่แล้วหล�ยแห่ง 

นอกจ�กนี้ยังให้ผู้อำ�นวยก�ร สกสค.จังหวัด

ทุกแห่งประส�นกับร้�นค้�ภ�ยในจังหวัดและ

อำ�เภอเพื่อเข้�ร่วมจัดส่วนลดก�รใช้บริก�ร

สินค้�ต่�งๆ ให้กับสม�ชิก ช.พ.ค.ด้วย ทั้งนี้ 

ค�ดว่�จะร�ยง�นน�งส�วตรีนุช และเปิดตัว

กิจกรรมดังกล่�วได้ในเร็วๆ นี้” ปฏิบัติหน้�ที่

แทนเลข�ฯ สกสค.กล่�ว.

สกสค.จับมือเอกชนจัดสวัสดิการลดค่าครองชีพสมาชิก

เตรียมไฟเขียวคลินิกเอกชนซื้อยาโมลนูพิราเวียร์
พร้อมเล็งขย�ยผลให้สิทธ์ิไปถึงร้�นข�ยย�หวังให้ผู้ป่วยโควิดเข้�ถึงก�รรักษ�ม�กข้ึน

มอบทุนการศึกษา • บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำาเงินและสายสีม่วง 

นำาโดย ปาหนัน โตสุวรรณถาวร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา พัฒนาโรงเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ภายใต้ โครงการ 

“มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” ซึ่งมีทั้งทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน และอุปกรณ์ป้องกัน COVID–19 จำานวนกว่า 400,000 บาท ให้

กับโรงเรียนที่อยู่ในแนวสายทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 9 โรงเรียน ได้แก่ รร.วัดบางโพโอมาวาส รร.วัดมัชฌันติการาม รร.วัดเชิงกระบือ รร.วัด

สามัคคีสุทธาวาส รร.วัดสนามนอก รร.วัดสร้อยทอง รร.วัดประชาศรัทธาธรรม รร.วัดวิมุตยาราม และ รร.วิมุตยารามพิทยากร.  
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11บันเทิง

	พเพสันนิวาส	2	น่ะ	ฉายวันที่	28	กรกฎา..

 ส่วนวันนี้-19 ก.ค. หนังฟอร์มใหญ่ในสภาเรื่อง “ยุทธ                                                                       

การเด็ดหัว-สอยนั่งร้าน” การเปิดอภิปรายไม่ไว้วาง 

ใจของฝ่ายค้านได้เริ่มขึ้นแล้ว ก็อย่าลืมเฝ้าจอดูถ่ายทอดบ้าง

ละกัน?

 ผมเองตั้งแต่เห็นตัวอย่าง-ได้ยินคุณหมอชลน่าน ศรี

แก้ว ผู้นำาฝ่ายค้านคุยข่ม.. “เรามั่นใจว่าศรัทธาประชาชน

จะเป็นผู้วินิจฉัยบรรดาพรรคการเมืองท่ีเป็น ‘น่ังร้าน’ ให้แก่

นายกฯ”

และ “เรามั่นใจในศรัทธาของประชาชน ถ้าไม่ตาย

ในสภา ก็ไปตายในการเลือกตั้ง”

ก็..ได้ตั้งตารอด้วยระทึก-ตื่นเต้น อยากดูศพ เอ๊ยหน้า

ของรัฐมนตรี มีคนไหน-ท่านไหนที่จะ “ตายคาสภา”?

แต่ใครจะตาย-ไม่ตายก็ช่าง ผมอยากให้ผู้นำาฝ่ายค้าน 

ตลอดจนขุนพลผู้อภิปรายทั้งหลายได้ลองอ่านข้อความนี้ ไว้สัก

นิด เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของเหล่าท่านนั่นแหละ!

ไม่ถึงกับเก่า แต่ก็หลายวันมาแล้ว คือหลังจากทีมตบ

ลูกยางสาวไทยไม่อาจโกงความตายได้ พ่ายแพ้ให้กับตุรเคียไป 

1-3 เซต ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิง “เนชั่นส์ 

ลีก 2022”

เพจ “หมอเวร” ก็ได้ โพสต์หลังจบเกม.. “เผื่อใครดูวอล 

เลย์บอลไทยเจอตุรเคียเมื่อวานแล้วสงสัยว่าคุณพร่ี อีบราร์ คารา

คูร์ต หรือมือตบหัวชมพูของฝั่งตุรเคีย มักจะตะโกนให้กำาลังใจ

นักกีฬาไทยอยู่บ่อยๆ

แล้วเป็นห่วงกลัวว่าพี่แกจะเสี่ยงเกิดอาการบาดเจ็บอะ 

ไรขึ้นได้บ้าง ขอบอกตรงนี้ว่าอย่างแรกเลย

1.เสี่ยงเสียงแหบ เสียงหาย - อาการเสียงแหบเสียงแห้ง

นี่แหละ อันนี้สังเกตได้ไม่ยาก เวลาไปกรี๊ดคอนเสิร์ต ไปเชียร์

บอล หรือไปร้องเกะ มักจะมีอาการแบบนี้ให้เห็นกันทั้งนั้น

2.เส่ียงเจ็บคอ/ระคายเคืองในคอ - อันน้ีก็อาการต่อเนื่อง 

จากเสียงแหบ เพราะบางคนอาจมีอาการเจ็บคอ หรือระคาย

เคืองในคอร่วมด้วยหลังจากที่ตะโกนมาวันหรือสองวันให้หลัง

บางครั้งก็มีอาการไอหรือมีเสมหะเกิดขึ้นตามมาได้ด้วย

3.เสี่ยงกล่องเสียงอักเสบ - คือถ้าตะโกนจนเสียงแหบ

เสียงแห้งไปแล้วก็ยังตะโกนต่อไปอีกไม่หยุด ทำาต่อเนื่องจนติด

เป็นนิสัย อันนี้ก็เสี่ยงทำาให้เป็นกล่องเสียงอักเสบได้ด้วย

4.เสี่ยงตีน - ระดับความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นถ้าไปตะโกน

ใส่หน้าคนอื่นเขาแบบไร้มารยาท กรณีนี้ถ้ากรรมการไม่เรียกไป

ตักเตือน ต้องรักษาได้ด้วยการหยุมหัวอย่างเดียว”

ครับ..เรื่องของกีฬาก็ว่ากันไปตามอารมณ์ และคงจะ

เสี่ยงเฉพาะขั้นที่ 1-3 เท่านั้น ส่วนขั้น 4 เห็นจะไม่เกิดขึ้นแน่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักวอลเลย์หญิงไทย..

เพราะแต่ละคนต่างล้วนมีน้ำาใจ มีมรรยาท มีสปิริต และ

อารมณ์ดีเป็นที่ประจักษ์!

แต่..สำาหรับการเมืองในสภา โดยเฉพาะ ส.ส.-นักการ

เมืองรุ่นใหม่-ยุคใหม่ด้วยแล้ว บอกตามตรงผมไม่ค่อยจะมั่นใจ

สักเท่าไร เพราะเห็นกันอยู่ประจำา.. 

บรรดาผู้ทรงเกียรติในสภามักจะเกิดอาการ “หัวร้อน” 

เร็วและแรง ไม่ว่าจะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ จึงเลยอยากให้

ได้อ่านเอาไว้ อย่างน้อยก็เพื่อจะได้เตือนใจ-เตือนสติ!

อย่าลืมว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจำาเป็นต้องใช้เสียง ซ่ึง

หากตะเบ็ง ตะโกน หรือตะคอกดังๆ แรงๆ อาจเส่ียงเกิดอาการ

เจ็บอย่างหมอเวรว่าก็ได้

ซึ่งเสี่ยงเสียงแหบ-เสียงหาย เสี่ยงเจ็บคอ-ระคายเคือง

ในคอ เสี่ยงกล่องเสียงอักเสบก็พอทำาเนา แต่ “เสี่ยงตีน” รวม

อยู่ด้วยนี่สิ..ฮ้วงห่วง!

เจอตีนเบาก็โชคดีไป แต่เจอตีนหนักประเภท “พายัพ เปรม

ชัย” หรือ “อภิเดช ศิษย์หิรัญ” ผู้ท่ีถูกยกเป็น “จอมเตะหนักท่ีสุดใน

โลก” อาจหลับกลางอากาศ หรือถึงตายเชียวนา จะบอกให้!

ผมน่ะ น่ัง-นอนดูการประชุมในสภาของท่านผู้ทรงเกียรติ

ทีไร ก็ให้คิดถึงแต่เพลงของคุณก๊อท-จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ.. 

“ต้องมีสักวัน..ต้องมีสักวัน” ตลอดมา

และถ้าวันนั้น..วันที่ “ตีน” ว่อนสภามาถึงเข้าจริงๆ ผมก็

เห็นจะไม่โทษ ส.ส. ใครทั้งนั้น แต่จะนึกตำาหนิ-โทษประชาชน

ในพื้นที่-จังหวัด..

เลือกคนซังกะบ๊วย	มาเป็น	“ผู้แทนฯ”	ได้ไง..หือ?.

ตะโกน..จากสนามถึงในสภา

บุ

•	มีมิวสิกวิดีโอออกมาให้แฟนๆ 

ได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง สำาหรับศิลปิน

ลูกทุ่งหนุ่มข้าราชการ อิสร์	อิสรพงศ์ 

กับงานเพลงอัลบั้มแรก “เงินเดือน

น้อยคอยวาสนา” ซึ่งเดินทางมาถึง

ซิงเกิลที่ 4 แล้ว กับเพลง “รักทันใจ” 

แต่งคำาร้องโดย ชาลี	สาลี ่เรียบเรียง

ดนตรีโดย นันทพงศ์	ทศพร งานเพลงจังหวะสนุกๆ 

ที่มาพร้อมกับลีลาท่าเต้นน่ารักๆ ที่อาจจะทำาให้แฟนๆ 

อินจนต้องลุกขึ้นมาส่ายสะโพกตามกันได้เลยทีเดียว 

เข้าไปชม MV “รักทันใจ” กันได้แล้ววันนี้ ทางช่อง 

YouTube: RAMMY GOLD OFFICIAL

• PUBGMOBILE x BLACKPINK สร้าง

ปรากฏการณ์ชมคอนเสิร์ตมิติใหม่ เตรียมเปิดคอนเสิร์ต

เสมือนจริงของ 4 สาวไอดอล K-Pop ชื่อดังระดับโลก 

‘BLACKPINK’	(แบล็กพิงก์) บนเกม PUBG MOBILE 

ในชื่อ #MEETMEINTHEVIRTUAL ในวันท่ี 23-24 และ 

30-31 กรกฎาคมน้ี โดยมีเพลงพิเศษโชว์ให้ BLINK	(บ

ล๊ิงค์) และเกมเมอร์ท่ัวโลกได้ฟังกันท่ีแรกก่อนใคร พร้อม

เตรียมปล่อยมิวสิกวิดีโอสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ชมเร็วๆ น้ี

• (ต่อ) ทั้งยังขนภารกิจพิเศษมาให้ดวลปืนเก็บ

ไอเทมสุดปัง อย่างแพ็กเสียงและ

คอสตูมจาก 4 สาว BLACKPINK 

และอีกมากมาย ภายใต้แคมเปญ 

#PUBGMOBILExBLACKPINK 

นอกจากน้ี PUBG MOBILE ยังอัป

เดตเวอร์ช่ัน 2.1 ท่ีขนความใหม่! มา

ให้เหล่าเกมเมอร์ได้สนุกแบบจัดเต็ม 

ไม่ว่าจะเป็น ธีมเกมโหมดใหม่ Ancient Secret: Arise 

เปิดซีซ่ันใหม่ Cycle 3 Season 7 และ Royale Pass 

Month 13: Exo-Genesis อีเวนต์สุดปังรัวๆ แบบน้ี ชาว 

BLINK (บล๊ิงค์) และเหล่าเกมเมอร์ห้ามพลาด!

• “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) พร้อมส่งภาพ

ยนตร์ท็อปฟอร์มส่งตรงจากประเทศจีน ดัดแปลงจาก

นิยายมังกรหยกของ “กิมย้ง” นักเขียนชื่อดังในตำานาน ท่ี

ถูกนำามาสร้างหลายเวอร์ช่ันจนเป็นท่ีนิยม กับภาพยนตร์จีน

เรื่อง “The Legend of the Condor Heroes: the Dragon 

Tamer มังกรหยก ตอน ศึกชิงคัมภีร์เก้าอิม” นำาแสดงโดย 

เกิง	เย่ถิง (ก๊วยเจ๋ง), หลิน	เหยียนโหรว (อ้ึงย้ง), กวน	หล่ี

เจ๋ีย (อ้ึงเอ๊ียะซือ) นอกจากน้ียังมีนักแสดงมากฝีมืออีกคับค่ัง 

อาทิ เยว่	ตงเฟิง, ตู้	เต๋อเหว่ย, จู	เจ้ียนหราน ฯลฯ.

มักเกิ้ล

ป็นอีกข่าวเศร้าของวงการบันเทิง 

เมื่อ นิค-นิคณภัทร	อัศวะชานนท ์

หนึ่งในสมาชิกวงยูโฟร์ บอยแบนด์ชื่อ

ดังในอดีต โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า ซันนี่-

ญาณวรุตม์	สุทธิวาส เพื่อนร่วมวง ได้เสีย

ชีวิตภายในห้องพัก เบื้องต้นยังไม่ทราบ

สาเหตุ

ซึ่ง นิค	ยูโฟร์ ได้ โพสต์ว่า “ซันนี่ ยู

โฟร์...เสียแล้วนะครับ รายละเอียดตอนนี้

ยังไม่ทราบอะไรมาก ทราบแค่ว่าช็อกใน

ห้องที่คอนโดฯ ยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้

เพื่อนๆ ทราบกันอีกทีนะครับ”

ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อ

ว่าตนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ป่วยเป็นไทรอยด์และ

เนื้องอกในถุงน้ำาดี ต้องใช้เงินรักษาตัวเป็นจำานวน

เด็กช่างบุกจตุจักร • สุดครึกครื้น เมื่อพระเอกหนุ่ม มาริโอ้ เมาเร่อ จับผู้จัดละครคนสวย 

แอน ทองประสม และเป๋า วฤธ แต่งตัวแนวเด็กช่างตามคาแรกเตอร์ของ “ก้าวกล้า” ใน

ละคร “คือเธอ” บุกกลางตลาดนัดจตุจักร มอบสีสันรอยยิ้มและเสียงฮาให้แฟนๆ ภายใต้

ชื่อกิจกรรม “คือเธอ Special เด็กช่างสัญจร” เพื่อคว้าใจแฟนละคร ก่อนที่ละครเรื่อง “คือ

เธอ” จะเริ่มออนแอร์ตอนแรกในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 

ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus

เ

RADAA”	หรือ	“ธันย์สิตา 

ดิลกอนันต์สกุล” ศิลปินฮิปฮอป            

สุดเฟียซ สังกัด “Def Jam 

Recordings Thailand” ดีกรีนางงามหลาก                                                      

หลายเวที ผู้มีความฝันอยากเป็นศิลปินตั้งแต่

วัย 12 ปี มีพี่ใหญ่แห่งวงการฮิปฮอปอย่าง 

“Thaitanium” และ “Southside” เป็นแรง

บันดาลใจ

ตอนอายุได้ 14 ปี เธอจำาและหัดแรป

ตามเนื้อเพลง พอโตขึ้นได้ฟังเพลงมากขึ้น เช่น 

Cardi B, BIA, Ariana Grande และ Dua Lipa 

ก็ทำาให้เธอเริ่มมีพลัง และเริ่มผลักดันตัวเอง

ให้เป็นศิลปินด้วยความตั้งใจ โดยจุดเด่นของ 

“PRADAA” อยู่ที่การเลือกผสมเอกลักษณ์ดนตรี

ฮิปฮอปสไตล์ไทยกับฮิปฮอปป๊อปแบบอเมริกัน 

หล่อหลอมให้เป็นสไตล์ฮิปฮอปเอกลักษณ์ในแบบ

ฉบับ สไตล์ “PRADAA”

นอกจากความใฝ่ฝันในการเป็นศิลปินแล้ว 

เธอเริ่มเป็นนางแบบตั้งแต่อายุ 15 ปี จนมีโอกาส

ได้เข้าประกวดนางงามกรุงเทพ และเข้ารอบ 20 

คนสุดท้าย

ตามมาด้วยรางวัลรองอันดับ 2 จากเวที 

Miss Supra International ก่อนจะคว้าชัยชนะ

จากเวที Miss Grand Sonkla และในขณะที่เธอ

เดินสายประกวดนางงาม เธอก็เริ่มมีงานพิธีกร

ในคลับต่างๆ กับทีมดีเจ Bangkok Invaders นับ

ได้ว่าเธอสร้างชื่อเสียงให้ตนเองไปทั่วเมือง นั่น

คือจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงในสายเพลงของเธอ

นั่นเอง

ล่าสุด เธอส่งซิงเกิลใหม่ในเพลง “ดจีย์อ่อ 

(CLOWN)” เป็นซิงเกิลที่ 3 ต่อจากเพลง “Sorry 

Naa” และเพลง “Comfort Zone” ที่ปล่อยไป

ก่อนหน้านี้

โดยเพลง “ดจีย์อ่อ (CLOWN)” เล่าถึง

ทัศนคติและความคิดของผู้หญิงที่ขอแสดงจุด  

ยืนในความเฟียซ มั่นใจ และสตรอง ไม่ง้อผู้  

ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นเพียงแค่ “ของเล่น” เพราะ

ผู้ชายประเภท

นั้น พวกเธอก็มอง

พวกเขาเป็นเพียง

แค่ “ตัวตลก” เช่น  

กัน

โดย “PRADAA” พูดถึงเพลงนี้เอาไว้

ว่า “เธออยากเป็นตัวแทนที่ขอแสดงจุดยืนให้ผู้                                                       

หญิงทุกคนมีความมั่นใจ ในเมื่อความรักมัน 

“P สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

มาก จึงผันตัวมาเป็นหมอดูเพื่อหา

รายได้อีกทางหนึ่ง

โดย วงยูโฟร์	(U4) เป็นกลุ่ม

บอยแบนด์ไทย ประกอบด้วยสมาชิก

ท้ังหมด 4 คน คือ นิค-นิคณภัทร 

อัศวะชานนท์, ซันน่ี-ญาณวรุตม์ สุทธิ

วาส, เคน-คมสัน สว่างไสว, เบียร์-ภัทร

พงษ์ สุทธิพันธ์ุ จากค่ายคีตา เอนเตอร์                                             

เทนเมนท์ ต่อมาหนึ่งในสมาชิก

วงอย่างเบียร์ได้ประสบอุบัติเหตุ

ทางรถยนต์จนเสียชีวิตไปอย่าง

กะทันหัน วงยูโฟร์จึงมีสมาชิกใหม่เป็น 

จิมม่ี-ศิวกร ชุ่มชื่น เข้ามาแทน

Toxic เราก็ควรจะ Detox เพื่อล้างความสัม  

พันธ์เก่า ด้วยการหันมารักและเห็นคุณค่าในตัว

เอง”

‘PRADAA’ประกาศจุดยืน

เป็นตัวแทนผู้หญิงสายสตรอง

ภายหลังจากชนะคดีหมิ่นประมาท	ที่

เท่ากับเป็นการกู้ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีกลับคืนมา

ได้แล้ว แม้จะสะบักสะบอมและเสียรายได้ไป

แบบมหาศาลช่วงเวลาหนึ่ง หลายคนกำาลังลุ้น

กันว่า จอห์นนี เดปป์ จะกลับมาสู่บทบาทของ

แจ็ก สแปร์ โรว์ ใน Pirates of the Caribbean 

ไปรับบทตัวละครสำาคัญของพวกเขาอีก แต่

รายงานนี้ก็ขัดแย้งกับคำากล่าวของเดปป์เอง

ระหว่างการพิจารณาคดีหมิ่นประมาทกับอดีต

ภรรยา แอมเบอร์ เฮิร์ด

แม้ว่าเดปป์จะเคยพูดในเชิงปฏิเสธไว้

แล้ว แต่ตำานานของแจ็ก สแปร์ โรว์ ยังคงมี

ชีวิตท่ามกลางแฟนๆ ที่รักเขาอยู่ ถึงขั้นมีคน

ทำาเพติชั่นเรียกร้องให้เดปป์กลับไปจักรวาลไพ

เรตส์ โดยรวบรวมรายชื่อได้มากกว่า 800,000 

ราย

เมื่อต้นเดือนนี้ อดีตผู้บริหารของ 

Disney ที่ไม่เปิดเผยชื่อ กล่าวกับ People ว่า 

“ผมเชื่ออย่างที่สุดว่าภายหลังการตัดสินคดี 

Pirates จะต้องพร้อมสำาหรับการรีบูตกับจอห์นนี

ในฐานะกัปตันแจ็กอีกครั้ง”.

interthaipost69@gmail.com

หรือไม่ ท่ามกลางข่าวลือมากมาย แต่ข่าว

ล่าสุดหากเป็นจริงก็ถือว่าหักอกผู้ชมอย่าง                                                   

แรง

มีการยืนยันออกมาว่า จอห์นนี เดปป์ 

จะไม่กลับไปรับบทแจ็ก สแปร์ โรว์ อีกแล้ว 

แม้มีรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เขาได้รับข้อ

เสนอมูลค่า 301 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้                        

กลับมานำาทีมผจญภัยต่อใน Pirates 

of the Caribbean ซึ่งจากปากของตัว                                                

แทนของเดปป์ที่ได้ออกมาสยบข่าว                

ดังกล่าวผ่านเอ็นบีซีนิวส์ว่าเป็นเรื่องที่ถูก                                                     

กุขึ้น 

ข่าวมันก็มาจากสื่อในออสเตรเลียที่

รายงานอ้างว่า ดิสนีย์สนใจอย่างมากที่จะ

แก้ไขความสัมพันธ์กับ จอห์นนี เดปป์ และ

หวังว่าจอห์นนีจะให้อภัยพวกเขา และกลับ

แฟนยังลุ้น‘เดปป์’คัมแบ็ก‘กัปตันแจ็ก’

‘ดีเจต้นหอม’ลุยเดี่ยว

เปิดใจเหล่าผู้ชายขายน้ำา
ราวชีวิตและมุมมอง

ของเขาเหล่านั้น ซึ่งเจ้า

ตัวได้ลงทุนขับรถไป

ถึงที่ที่พวกเขาทำางาน

และรับขึ้นรถเพื่อมา

สัมภาษณ์เลยทีเดียว

โดย ดีเจต้น

หอม	ได้เผยถึงเรื่อง

เป็นคนดังอีกหนึ่งคนที่เปิด

แชนเนลยูทูบเป็นของ

ตัวเองมาได้ระยะหนึ่ง

แล้ว แต่ล่าสุด ดีเจต้น

หอม-ศกุนตลา	เทียน

ไพโรจน์ ได้ทำาคอนเทนต์

ตีแผ่เกี่ยวกับ “ผู้ชาย

บริการ” นำาเสนอเรื่อง

ดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมว่า “ทุกคนคะเนื่อง

ด้วยเนื้อหาใน EP.น้ีค่อนข้างล่อแหลม ยูทูบเลย

ปิดก้ันการมองเห็นเราระดับหน่ึง หอมเลยอยาก

ขอความช่วยเหลือถ้าดูละชอบฝากแชร์ให้ที แต่

ถ้าดูละไม่สบายใจท่ีจะแชร์ก็ไม่เป็นไรค่ะ.....เรื่อง

น้ีไม่ใช่เรื่องใหม่และเราก็รู้ๆ กันอยู่ว่ามันมีจริง 

แค่ทุกวันน้ีเราปิดตากันเองทำาเป็นไม่เห็นกันเอง 

พวกเขามีอยู่และต้องการการยอมรับอย่างถูก

ต้อง หอมไม่ได้สนับสนุนหรือปฏิเสธพวกเขา 

เป็นเพียงสื่อท่ีนำาเสนอเรื่องราวชีวิตและมุมมอง

ของพวกเขาเท่าน้ัน....หวังว่าคุณคงมีความสุขใน

การรับชมและการแชร์คือกำาลังใจของพวกเรา

ทีมงาน....ขอบคุณค่ะ!!!!! เข้า YouTube พิมพ์ 

Tonhorm chaneeindi หรือ หอมรับแขก!!! อย่า

ถามเลยวันถ่ายใจกูเต้นขนาดไหน ไม่เคยทำา

อะไรอย่างง้ีมาก่อนในชีวิต!!!”

เพื่อนร่วมวงแจ้งข่าวเศร้า

‘ซันนี่ ยูโฟร์’เสียชีวิตแล้ว!



12 ขาวประชาสัมพันธ

 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)

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลาวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนิน

งานของชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน

กระบี่ จํากัด อ.อาวลึก จ.กระบี่ พรอมดวย 

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

และคณะผูบริหารหน�วยงานสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ พรอมทั้งมอบนโยบายใน

การดําเนินงาน และมอบเอกสารสิทธิ์หนังสือ

ทําประโยชน ใหกับสมาชิกนิคมสหกรณ

อาวลึก ตลอดจนเยี่ยมชมลานเทปาลมน้ํามัน 

และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมของชุมนุม

สหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด 

ณ ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ 

จํากัด ตําบลคลองยา อําเภออาวลึก จังหวัด

กระบี่ วา จังหวัดกระบี่ เปนแหลงปลูกปาลม

นํ้ามันท่ีสําคัญ และมีผลผลิตตอไรสูง โดยเฉพาะ

อําเภออาวลึก เปนพื้นที่ที่ปลูกปาลมน้ํามัน

เปนแหลงแรกของประเทศ การที่สหกรณ

ไดรวมตัวกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณแหงนี้

ถือเปนการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกปาลม

น้ํ ามันใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

ผลผลิตปาลมน้ํามันเปนรายไดหลักใหกับ

รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ หนุนเพิ่มมูลคาปาลมน้ํามัน

ครอบครัว สมาชิกสหกรณไดรับประโยชน

และสรางมูลคาจากตนปาลมนํ้ามันในหลายๆ 

เร� องเปนการสรางโอกาสใหกับเกษตรกรได

มีรายไดตลอดทั้งปมีการเขารวมโครงการ

ปาลมน้ํามันแปลงใหญ โครงการสงเสริมการ

ปลูกปาลมน้ํามันใหไดรับมาตรฐาน RSPO 

การนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสราง

ความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตร ซ่ึงจะตอง

ทําใหคนรุนใหมหันมาใหความสนใจกับ

การเกษตรมากยิ่งขึ้น จึงใหความสําคัญกับ

โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบานสาน

ตออาชีพการเกษตร เพ� อเปนการสนับสนุน

ใหลูกหลานสมาชิกสหกรณ กลับมาทําการ

เกษตรที่บานเกิด โดยสามารถนําเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมมาปรับใช ในการประกอบ

อาชีพดังกลาว สามารถทําการตลาดไดกวาง

ขวางมากขึ้นทั้งออนไลนและออฟไลน

ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ มีเกษตรกรรุนใหม

ท่ีเขารวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกลับบาน 

จํานวน 32 ราย สํานักงานสหกรณจังหวัด

กระบี่บูรณาการการทํางานรวมกับหน�วยงาน

ภาคเครือขายดําเนินการพัฒนาองคความรู 

ทักษะท้ังดานการวางแผน การผลิต รวมไปถึง

การนําเทคโนโลยีเขามาใช ในการวางแผน

การผลิต การสงเสริมการตลาด ตลอดจน

การเช� อมโยงเครือขายระหวางกันดวย 

สําหรับชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลม

น้ํามันกระบี่ จํากัด จดทะเบียนสหกรณเม� อ

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2540 ปจจุบันชุมนุม

สหกรณฯ มีสมาชิก จํานวน 13 สหกรณ มี

วัตถุประสงคเพ� อชวยเหลือเกษตรกรในการ

ประกอบอาชีพทําสวนปาลมน้ํามัน และสราง

มูลคาเพิ่มของผลผลิตปาลมน้ํามัน เม� อป 2545 

ชุมนุมสหกรณฯ ไดรับอนุมัติเงินกู โครงการ

สรางโรงงานสกัดนํ้ามัน

ปาลม ตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณเสนอ 

วงเงิน 270 ลานบาท 

ตามแผนโครงการเงิน

กู้ เ พื่ อ ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง

เพ� อการเกษตร (ASPL) 

ดํ า เ นิ น ก า ร ก อ ส ร า ง

โรงงานสกัดน้ํามันปาลม

ขนาดกําลังการผลิต 45 

ตันทะลาย/ชั่วโมง และ

ไดเปดดําเนินการรวบรวม

ผลผลิตปาลมน้ํามันจาก

สหกรณ์สมาชิกเมื่อเดือน

มีนาคม 2547 เปนตนมา 

ซึ่ งการดําเนินงานในป

บัญชี 2565 ชุมนุมสหกรณฯ 

สามารถรวบรวมผลผลิต

ป า ล ม น้ํ า มั น ทั้ ง สิ้ น 

67,328.18 ตัน คิดเปน

มูลคา 694.6 ลานบาท

สถาบันอุทยานการเรียนรู หรือ ทีเค

พารค รวมกับ TikTokUni SkillLane และ 

BASE Playhouse ชวนนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย รวมกิจกรรม เปดตําราวิชาแนะ

ใหแนว ตอน: ชีวิตมันตอง KEEP ตั้งคําถาม! 

บนแพลตฟอรม TikTok  @TKPARK_TH 

เพื่อให้ฝึกการตั้งคําถามและหาคําตอบใน

เสนทางที่ชอบกับคําถามที่ใช สําหรับการ

ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอนาคต 

กับ รวมสนุกและไดความรูผาน 2 กิจกรรม 

ไดแก

กิจกรรม “คําถาม 18 รวมฟงคําตอบ

จากเหลาเหลาครีเอเตอรหลากสายอาชีพ 

ที่เคยตัวเองกอนตัดสินใจเลือกอาชีพนี้ เพ� อ

คนหาตัวเองและสรางแรงบันดาลใจ พรอมท้ัง

สามารถทําวิดีโอตอบคําถาม 18- จาก Q&A 

Stickers เพ� อลุนรับคอรสเรียนเสริมทักษะ

การเรียนรูที่สนใจ มูลคากวา 30,000 บาท 

รวมฟงคํ าตอบของผู คนอีกมากมายใน

แฮชแท็ก #TikTokแนะแนว ไดตั้งแตวันนี้ – 

20 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมรวมพูดคุย ฟงเร� องราวชีวิต

การทํางานจากประสบการณของรุนพ่ี TikTok 

ครีเอเตอร วัชรพล นนทภักดี หรือปารตี้ 

นักพากยฟลกูดอารมณดี เจาของไอดี papa-

party_feelgood และ สุทธิศักดิ์ จําปา หรือ

เภสัชฟลุคกี้ เภสัชกรที่ใหความรูเร� องยาและ

สุขภาพแบบงายๆ เจาของไอดี flukiie เพ� อ

แลกเปลี่ยนความรู และสรางความเขาใจ

กอนตัดสินใจเลือกเสนทางอาชีพในอนาคต 

โดยมี ครูทอม - จักรกฤต โยมพยอม เปน

ผูดําเนินรายการ รวมพูดคุยผานทาง TikTok 

ทีเคพารค ชวนรวม “เปดตําราวิชาแนะใหแนว : ชีวิตมันตอง KEEP ตั้งคําถาม!”

ติวนอง ม.ปลายเลือกเสนทางอาชีพ บนแพลตฟอรม TikTok  @TKPARK_TH

LIVE ในวันที่ 23 กรกฎาคม ตั้งแตเวลา 

18.00 น. เปนตนไป

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมตั้ง

คําถามที่ใชและหาคําตอบที่ชอบ พรอมทั้ง

ชมและสรางคอนเทนตวิดี โอที่จะสรางแรง

บันดาลใจ ผานทางเว็บไซต www.tkpark.

co.th Page Facebook :  แนะใหแนว และ 

TikTok  @TKPARK_TH

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

หรือ ปตท.สผ. รวมกับ กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง (ทช.) หน�วยงานท่ีเก่ียวของ 

และชุมชน เปดศูนยการเรียนรูเพาะฟก

สัตวน้ําเศรษฐกิจ กลุมบานพะเนิน จังหวัด

เพชรบุรี และศูนยการเรียนรูเพาะฟกสัตวน้ํา

เศรษฐกิจ กลุมบานกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา 

ควบคูไปกับการทําประมงเชิงอนุรักษ รวมทั้ง  

สนับสนุนการจัดทําบานปลาและแนวเขต

อนุรักษ เพ� อเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา

ตามแนวชายฝง และรวมกันปลอยลูกปูมา

เพ� อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับทองทะเล

ปตท.สผ. เริ่มดําเนินโครงการ “ศูนย

การเรียนรูเพาะฟกสัตวน้ําเศรษฐกิจ” มา

ตั้งแตป 2556 เพ� อฟนฟูทรัพยากรทางทะเล

และเสริมสรางรายได ใหกับชุมชนชายฝง ตามแนวทาง “ทะเล

เพ� อชีวิต” (Ocean for Life) โดยมีเปาหมายจะจัดต้ังศูนยการเรียนรูฯ 

จํานวน 19 ศูนย ใน 17 จังหวัดรอบอาวไทย ภายในป 2573ปจจุบัน 

สามารถจัดตั้งศูนยการเรียนรูฯ ไปแลว 11 ศูนย ในจังหวัดตาง ๆ 

รอบอาวไทย เชน สงขลา ปตตานี นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม ระยอง และชุมพร 

สามารถเพาะฟกลูกปูและพันธุสัตวน้ําปลอยคืนสูทะเลไดกวา 

9,600 ลานตัว ชวยเพิ่มทรัพยากรสัตวน้ํา และทําใหชาวประมง

พื้นบานมีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละกวา 80,000 บาทตอป 

รวมทั้ง สามารถขยายเครือขายกลุมอนุรักษทรัพยากรทางทะเล 

ไดกวา 2,400 คน

ปตท.สผ. และ ทช. จับมือชุมชน
เปดศูนยการเรียนรูเพาะฟกสัตวน้ําเศรษฐกิจแหงใหม สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
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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 

ไมทําใหผูถือหุนตองผิดหวัง หลังเปด

ขายบานหรูเฟสสุดทายในโครงการ วนา 

เรสซิเดนซ พระราม 9 - ศรีนครินทร  ‘ศุภโชค 

ปญจทรัพย’ ซีอีโอหนุม บมจ.แอสเซท ไฟว 

กรุป หรือ A5 ก็นําทัพสรางยอดโอนกรรมสิทธ์ิ

ไดอยางตอเน� อง ลาสุดเปนปลื้มที่ ไดรับผล

ตอบรับเปนอยางดีจากลูกคาที่ใหความสนใจ

โครงการ “วนา เรสซิเดนซ พระราม 9 - 

ศรีนครินทร” จนสามารถปดการขายไดเปน

ท่ีเรียบรอย เตรียมเดินหนาตอกยํ้าความสําเร็จ

อยางตอเน� อง ดวยการวางแผนเปดตัวโครงการใหม 

เปนบานเดี่ยวระดับซูเปอรลักซชัวรี่ มูลคา

โครงการ 2,700 ลานบาท ของแอสเซท ไฟว 

บนทําเลกรุงเทพกรีฑาตัดใหม ที่สะทอนคอน

เซ็ปต 5 Value of Life ไดครบทุกขอ สวนจะ

เปนบานรูปแบบไหน ราคาเทาไร รอติดตาม

ไดเร็วๆนี้

คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน ประธาน

มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ  

รวมกับ อารยา จิตโรภาส ผูบริหารศูนยการคา

สยามพารากอน จัดงาน “สิริวัฒนาพยากรณ 

เพ� อคนพิการ” รวบรวม 43 สุดยอดนักพยากรณ

ช้ันนํา ผูเช่ียวชาญศาสตรการทํานายหลากหลาย

แขนง มารวมตรวจเช็คดวงชะตา ชี้แนะ

แนวทางในการดําเนินชีวิตใหผูที่สนใจ พรอม

นํารายไดสนันสนุนใหผูพิการของมูลนิธิสิริ

วัฒนาเชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ  โดย

งานจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 22-31 กรกฎาคม 

ณ คริสตัล คอรท ช้ัน 2 (หนารานเอเซีย บุคส) 

ศูนยการคาสยามพารากอน สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมโทร. 0-2251-6462

คิง เพาเวอร ออนไลน มอบดีลดีสุด

อีกครั้ง ที่นักเดินทางไมควรพลาด กับสินคา

คุณภาพ ในราคาดิวตี้ฟรี ชอปไดแบบไมตองมี

ไฟลตบินหรือมีไฟลตบินก็ชอปได กับสินคา

บ้ิวต้ี เคร� องสําอาง นํ้าหอม แฟช่ัน อิเล็กทรอนิกส 

และเคร� องใชภายในบาน จาก หลากหลาย

แบรนดชั้นนํา อาทิ GUCCI, BOTTEGA 

VENETA, DAVIDOFF, ELIZABETH ARDEN, 

LANEIGE, ADIDAS, 111 SKIN, RAY-BAN, 

POLA, SULWHASOO, THE HISTORY OF 

WHOO ดวยสวนลดสูงสุด 50% และลดเพิ่ม

สูงสุด 25% ไมมีขั้นต่ํา เพียงใสรหัส GTE50  

พลาดไมได! ต้ังแตวันน้ี-24 กรกฎาคม พบกับ

สินคาของฝากและของที่ระลึกมากมาย 

กับ ALL ABOUT FOOD & SOUVENIRS 

พรอมลดสูงสุด 29% ไมมีขั้นต่ํา เพียงใสรหัส 

FNSOU จัดสงฟรีทั่วประเทศ เม� อชอปขั้นต่ํา

เพียง 299 บาท

RSU Study Abroad วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแนะแนว

หลักสูตรศึกษาตอตางประเทศ RSU Joint 

Master Programs Open House and Fair 

2022 (On-site Fair) ในวันอาทิตยที่ 24 

กรกฎาคม เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ RSU 

Study Abroad ชั้น 15 อาคาร RSU Tower 

สุขุมวิท 31 (BTS พรอมพงษ -ทางออก 5 / 

MRT สุขุมวิท - ทางออก 2) สนใจลงทะเบียน

เขารวมงาน ไมมีคาใชจายไดท่ี bit.ly/3nKSqIQ 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.

0-2258-5159, 08-8022-2701, 09-8285-

6114, หรือLine:@rsustudyabroadหรือhttp://

www.rsustudyabroad.com/news/293 

พาราไดซ พารค ศูนยการคาในเครือ

เอ็ม บี เค รวมกับ วิทยาลัยแพทยบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และ บริษัท เซเวน 

สตาร สตูดิโอ จํากัด จัดงาน พาราไดซ พารค 

อัศจรรยการแพทยแผนไทย และการแพทย

ทางเลือก ครั้งแรกกับศาสตรแผนไทย รวม

ตรวจและรักษาอาการฟรี! ภายในงานพบ

การรักษาดวยสมุนไพร และกิจกรรมบําบัด

ดวยการจัดกระดูกและกลามเนื้อ ชอปสินคา

เพ� อสุขภาพกับผลิตภัณฑน้ํามันกัญชา จาก

อาจารยเดชา และกิจกรรมความรู Workshop  

สูตรลับที่ ไมเคยเปดเผย อาทิ การทําน้ํามัน 

“จตุธาตุ”  4 ธาตุ การทําเซรั่มน้ําตบสมุนไพร

เบญจเกสร ยาดมสมุนไพร เปนตน มาปรึกษา

สุขภาพและรักษาดวยศาสตรแพทยแผนไทย 

พรอมรับความรูและเลือกชมเลือกชอปสินคา

เพ� อสุขภาพมากมาย ในงาน พาราไดซ พารค 

อัศจรรยการแพทยแผนไทย และการแพทย

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ทางเลือก ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 21 - วัน

อาทิตยที่ 24 กรกฎาคม บริเวณ ชั้น 1 ลาน

รอยัล พารค พลาซา ศูนยการคาพาราไดซ 

พารค สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค 

คอนแทคทเซ็นเตอร 1285 

โออาร เชิญชวนประชาชน ผูประกอบการ

ธุรกิจทุกขนาด และสตารตอัป รวมงานเสวนา

และโชวเคสธุรกิจคร้ังย่ิงใหญแหงป “Inclusive 

Growth Days empowered by OR” ระดม 

50 ผูทรงคุณวุฒิ และนักธุรกิจชั้นนํา รวม

เจาะลึกโมเดลธุรกิจแหงอนาคตที่จะมาชวย

ตอยอดการลงทุน ผูเชี่ยวชาญวงการสตาร

ตอัปมาไขรหัสแหงความสําเร็จ เพลิดเพลิน

กับการชอปปงสินคาไทยเด็ด อิ่มอรอยกับ

อาหารและเคร� องด� มจากรานคาและแบรนด

ชั้นนํา รวมถึงความบันเทิงจากศิลปนนักรอง 

นักแสดงชั้นนํา และแขกรับเชิญเซเลบริตี้

มากมาย ตั้งแต 22 – 24 กรกฎาคม ที่ 

บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ชั้น 22 ลงทะเบียนเขารวมงานฟรีที่ https:

//www.zipeventapp.com/e/Inclusive-

Growth-Days  

พอบานแมบานลูกคาแบงคกรุงเทพ

เตรียมเฮ! พอลดีย รวมกับ ธนาคารกรุงเทพ 

จัดมหกรรมดีลเด็ด 7.7 มอบสิทธิพิเศษ

สําหรับลูกคาโมบายแบงกกิ้ง จากธนาคาร

กรุงเทพ รับฟรีสวนลด 30% เม� อซ้ือผลิตภัณฑ

จากพอลดีย (Pauldy) อาทิ ไกสดอนามัย ไก

พรอมปรุงประเภทตางๆ ผานชองทาง Line 

ID : @pauldy พิเศษ 200 ทานแรกที่กด

รับสิทธิ รับสวนลดพิเศษ มูลคา 200 บาท 

*เง� อนไขตามที่โครงการกําหนด ตั้งแตวันนี้ 

– 7 ตุลาคม

ปอม-ธัชมาพรรณ จันทรจํารัสแสง 

ทํางานรวมกับราน Chim Chim โรงแรม 

Siam@Siam Design Hotel Bangkok จัด

งานนิทรรศการ ‘Arcade of Dreams’ ชวน

ใหทุกคนหวนนึกถึงความสนุกและความเจง

ของวันวานในยุค ‘80s และ ‘90s โดยเปดให

ชมตั้งแตวันนี้เปนตนไป ที่ราน Chim Chim 

โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน โฮเต็ล 

กรุงเทพฯ

ซีคอน บางแค จัดงาน “ตาวเหมียว 

ซุป’ตาร” ยกขบวนเจาแมวเหมียวขนปุกปุย

ตนฉบับความน�ารักของคาแรคเตอรการตูน

ดังมาประชันความน�ารักใหทาสแมวหัวใจ

พองโต พักเติมพลังความสุขในคาเฟแมว

สุดชิลล ใกลชิดกับแมวเซเลบช� อดังจาก

โลกออนไลน ชิมเมนูสุดโปรดของซุป’ตารแมว 

ชอปสินคาของเจาเหมียวที่ทาสแมวสายเปย

หามพลาด ระหวางวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 

ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค ถนน

เพชรเกษม

กลุมบีเจซี บิ๊กซี จัดพิธีทําบุญตักบาตรพรอมกันทั่วประเทศ เน� องในเทศกาลเขาพรรษา

ประจําป 2565      กลุมบีเจซี บิ๊กซี จัดกิจกรรมภายใน ทําบุญตักบาตร พระสงฆ 1,400 รูป 

เน� องในเทศกาลเขาพรรษา โดยมีคณะผูบริหาร พนักงาน พรอมใจรวมตักบาตร ณ บริเวณ

ลานดานหนาอาคารเบอรล่ี ยุคเกอร 99 สํานักงานใหญ สุขมวิท 42 และสําหรับกิจกรรมดังกลาวจัด

ขึ้น ณ บิ๊กซี ไฮเปอรมารเก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนพนักงานพรอมใจรวมตักบาตร

ขาวสารและอาหารแหง เพ� อความเปนสิริมงคล รวมการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย

เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส ฉลอง

ความสําเร็จครั้งสําคัญดวยการที่ 2 โรงแรม

ในเครือฯ ควารางวัลอันดับ 1 และ 7 

“รีสอรทติดทะเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย” 

(Best Beach Resorts in Thailand) จาก 

แทรเวล แอนด เลเชอร: เอเชียเบสทอวอรดส 

2022 (Travel & Leisure: Asia’s Best 

Awards 2022)  ซึ่งรางวัลนี้เปนการรวบรวม

คะแนนโหวตจากผูอานแทรเวล แอนด เลเชอร  

โดย “โรงแรม เคปฟาน เกาะสมุย ไดรับเลือก

ใหติดอันดับ 1 ของรีสอรทติดทะเลที่ดีที่สุด

โรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย และ เคป กูดู เกาะยาวนอย 

ไดรับการโหวตใหเปนรีสอรทติดทะเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ในประเทศไทย” ขณะที่ “โรงแรมเคป กูดู 

เกาะยาวนอย ควาอันดับ 7 ไปครอง” ซึ่งการ

ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติยอมแสดง

ใหเห็นถึงความทุมเทใสใจของโรงแรมฯ ที่

พรอมสงมอบบริการอันเปนเลิศใหแกลูกคา  

และในขณะเดียวกันก็ เปนการพิสูจนวา

สถานที่ตั้งของโรงแรมที่ถูกโอบลอมดวย

ทิวทัศนของทองทะเลอันงดงามทั้งสองแหงนี้  

มีความสวยงาม ตราตรึงใจพรอมตอนรับ

นักทองเที่ยวใหมาเก็บเกี่ยวประสบการณสุด

ประทับใจทุกครั้งที่มาเยือน

ธีรวัลคุ เตชะอุบล เจาของธุรกิจ และ

ดํารงตําแหน�ง ผูจัดการฝายพัฒนาโครงการ

กลุมโรงแรมในเครือ เคป แอนด แคนทารี 

โฮเทลส  แสดงความรูสึกขอบคุณและยินดี

กับรางวัล เอเชียเบสทอวอรดส 2022 ท่ีไดจัดข้ึน

เปนครั้งแรก “นับเปนเกียรติสําหรับโรงแรม

เคปฟาน และ โรงแรมเคป กูดู ที่ไดรับรางวัล 

รีสอรทริมทะเลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง

สะทอนใหเห็นถึงภาพความสวยงามและน�า

หลงใหลของสถานที่ตั้งและโรงแรมทั้งสอง

แหงของเรา  การไดรับรางวัลน้ีเสมือนเปนการ

ตอบแทนความอุตสาหะรวมกันของคณะผู

บริหารและพนักงานโรงแรมที่มุงมั่นตั้งใจให

บริการและดูแลลูกคาแตละทานอยางดีที่สุด

เสมอมา” 

โรงแรม เคป ฟาน เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี 

โรงแรมหรูระดับหาดาวบนเกาะสวนตัว  

พรอมใหบริการหองพักลักซชัวรี่สไตลพูล

วิลลาพรอมสระวายนํ้าสวนตัว จํานวน 22 หลัง 

ทามกลางทัศนียภาพอันงดงามของทองฟาที่

บรรจบกับทองทะเลสีครามของอาวไทยอยาง

ลงตัว  พรอมลิ้มลองความอรอยเลิศรส

ของอาหารไทยสไตลปกษ ใตตนตํารับ บน

ท็อปวิวของเกาะสวนตัวสุดหรูกับหองอาหาร 

“ลองใต” (Long Dtai) ภายใตการกํากับดูแล

ของเชฟระดับมิชลินสตาร เดวิด ทอมปสัน 

(David Thompson) ผูเชี่ยวชาญดานอาหาร

ไทยและมีช� อเสียงในระดับโลก โรงแรมเคป 

กูดู เกาะยาวนอย จ.พังงา โรงแรมหาดาว ซึ่ง

ประกอบดวยหองพักสไตลลักซชัวรี่ จํานวน 

56 หอง พรอมสัมผัสประสบการณการ

ดําเนินวิถีชีวิตอันเปยมเสน�หของชาวบาน

บนเกาะ และเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจง

ที่แวดลอมดวยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ

และเต็มเปยมไปดวยความมีชีวิตชีวาน�า

คนหาทามกลางมหาสมุทรสีครามของอาว

พังงา 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือติดตอฝาย

สํารองหองพักไดท่ีเว็บไซต www.capekantary-

hotels.com หรือ โทร.1627

อนวัช  จันทรศักดิ์สูง 

กรรมการผูจัดการบริษัท ท็อป 

โซลเวนท ไดรับประกาศนียบัตร

รับรองการเปนสมาชิก “แนวรวม

ตอตานคอรรัปชันของภาค

เอกชนไทย” (CAC) ประจํา

ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564 ในพิธี

มอบประกาศนียบัตร CAC 

Certification Ceremony 2022 

ซึ่งบริษัทที่ เขารวมตองผาน

กระบวนการประเมินนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติ ในการ

ปองกันการคอรรัปชันภายในองคกร อยางครบถวนตามเกณฑที่ CAC กําหนด พิธีการจัดผาน

ระบบออนไลน

รวมงาน     นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนประธานพิธี

ปดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 30 ประจําปงบประมาณ 2565 พรอม

มอบรางวัลผลงานวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยดีเดน ท่ีโรงแรมแกรนด ริชมอนด จ.นนทบุรี

สยามพารากอน วอทช เอ็กซ โป 2022    ธภัทร กุลสิรินันท ผูจัดการผลิตภัณฑ ลองจินส 

ประเทศไทย รวมกับ ศูนยการคา สยามพารากอน โดย รวมพร อิทธิพงศ ผูจัดการทั่วไป

บริหารสินคา Be Friend & Watch เผยโฉมนาฬ�การุนใหมในงาน “ลองจินส ปอบอัพ ณ สยาม

พารากอน วอทช เอ็กซ โป 2022” โดยมีเฟรนด ออฟ ลองจินส มาริโอ เมาเรอ มารวมเปนเกียรติ 

พรอมดวย นันทรัตน ณ ระนอง และทิพาณัท เลณบุรี มารวมงาน ณ ศูนยการคา สยาม

พารากอน ชั้น เอ็ม

“เงินติดลอ” สนับสนุน วัคซีนโมเดอรนา ใหแกศูนยฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพบางรัก เพ� อ

ชวยกระตุนภูมิคุมกันใหประชาชนท่ัวไป     บริษัท เงินติดลอ หรือ TIDLOR โดย นิภา วนิชวัฒน 

ผูบริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพ� อสังคม เปนตัวแทนมอบวัคซีนโมเดอรนา จํานวน 405 

โดส รวมมูลคา 688,917 บาท ใหแก ศูนยวัคซีนและตรวจสุขภาพบางรัก สนับสนุนภารกิจ

บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุน สรางภูมิคุมกันใหกับประชาชนทั่วไปทุกสัญชาติใน

ประเทศไทย เพ� อรองรับการแพรระบาดของโควิด-19 โดยมี พญ. รสพร กิตติเยาวมาลย (ขวา) 

หัวหนาศูนยการแพทยบางรัก กรมควบคุมโรค เปนตัวแทนรับมอบวัคซีนดังกลาว ณ ศูนย

วัคซีนและตรวจสุขภาพบางรัก ศูนยการแพทยบางรัก กรุงเทพมหานคร เม� อเร็ว ๆ นี้ สําหรับ

ผูสนใจเยี่ยมชมขอมูลเงินติดลอไดที่ www.tidlor.com หรือ Facebook Fan page เงินติดลอ 

หรือติดตอไดที่ call center โทร.08-8088-0880 ตลอด 24 ชม.

ท็อป โซลเวนท ไดรับประกาศนียบัตรรับรองการเปนสมาชิก 

“แนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย” (CAC) ประจําไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘อังกฤษ-ฝรั่งเศส’ ร้อนทุบสถิติ

ปารีส • อังกฤษและฝร่ังเศสเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อม                                                                                  

รับมือหลังอุณหภูมิเมื่อวันจันทร์ทำาสถิติสูงสุดเป็นประวัติ 

การณ์จากคลื่นความร้อนที่รุนแรง เอเอฟพีรายงานว่า เจ้า

หน้าที่พยากรณ์อากาศฝรั่งเศสกำาหนดให้ 15 จังหวัดของ

ฝรั่งเศสอยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดสำาหรับอุณหภูมิท่ี

ร้อนจัด ขณะท่ีในอังกฤษรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการ

จัดการกับภาวะฉุกเฉินเรื่องอุณหภูมิความร้อนอย่างจริงจัง 

ในขณะที่มีการพยากรณ์เตือนแล้วว่าทุกสิ่งมีชีวิตตกอยู่ใน

ความเส่ียง คลื่นความร้อนท่ีแผ่ขยายไปทางเหนือ เป็นคร้ังท่ี 

2 ที่ปกคลุมบางส่วนของยุโรปทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง

ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 

เชื่อวัยรุ่นออสซี่ตายแล้วในคุกซีเรีย

ซิดนีย์ • วัยรุ่นออสเตรเลียรายหนึ่งเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิต

แล้วในคุกท่ีซีเรียหลังถูกคุมขังมา 3 ปี จากการเปิดเผยของ                                                                      

ครอบครัวเมื่อวันจันทร์ เอเอฟพีรายงานการเผยของฮิวแมน 

ไรต์วอชต์ว่า ยูซุฟ ซาฮับ วัย 17 ปี เสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่

แน่ชัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียที่เรือนจำาอัลซีนา 

กองกำาลังท่ีนำาโดยชาวเคิร์ดจับกุมผู้ต้องสงสัยกลุ่มรัฐอิสลาม

ไว้ที่คุกแห่งนั้น ครอบครัวของซาฮับกล่าวในแถลงการณ์ที่                                                                       

ออกโดยฮิวแมนไรต์วอชต์ “เราหัวใจสลายและโกรธ ยูซุฟ

ไม่ควรต้องตาย รัฐบาลออสเตรเลียชุดก่อนรู้เกี่ยวกับสถาน 

การณ์ของยูซุฟมานานกว่า 3 ปีแล้ว” ซาฮับเกิดในนคร

ซิดนีย์ ตอนเขาอายุ 11 ปี ถูกญาติพาไปยังซีเรียก่อนจะโดน

กองกำาลังเพื่อประชาธิปไตยซีเรียควบคุมตัวในปี 2562 เขา

เคยอ้อนวอนขอความช่วยเหลือผ่านข้อความเสียงที่ ได้รับ

การเผยแพร่ออกมาโดยกลุ่มสิทธิมนุษยชน และเล่าว่าเห็น

เพื่อนนักโทษที่เป็นเด็กถูกฆ่าต่อหน้าต่อตา

เงินเฟ้อนิวซีแลนด์พุ่งสูงสุดรอบ 32 ปี

เวลลิงตัน • เอเอฟพีรายงานอัตราเงินเฟ้อในนิวซีแลนด์

พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 32 ปีที่ 7.3% ต่อปีในไตร 

มาสท่ี 2 ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการท่ีได้รับการเปิดเผยออก

มาเมื่อวันจันทร์ ตัวขับเคลื่อนหลักคือราคาเช้ือเพลิง, อาหาร

และค่าที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น สำานักงานสถิตินิวซีแลนด์ระบุ

โดยชี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำาให้อัตราเงินเฟ้อขึ้นมาอยู่ในระดับที่

เท่ากับเมื่อปี 2533 “ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน, ค่าแรงและ

ความต้องการบ้านที่สูงขึ้น ผลักดันต้นทุนในการสร้างบ้าน

ใหม่ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” เจสัน แอทเวลล์ จากสำานักงาน

สถิตินิวซีแลนด์ กล่าวว่า เมื่อต้นเดือนนี้ธนาคารกลางของ

นิวซีแลนด์ได้ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียมาตรฐานเป็นระดับสูงสุด

ในรอบ 6 ปี และเตือนว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปอาจตาม

มาอีก ชารอน โซลเนอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคาร 

ANZ บอกกับ TVNZ ว่ามีความเสี่ยงที่ราคาสินค้าต่างๆ จะ

สูงขึ้นอีก.

าธนาคารกลาง หรือ Fed สหรัฐฯ เดินหน้าขึ้น

ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นทุกรอบเพื่อสู้กับอัตรา

เงินเฟ้อที่พุ่งแรง ประเทศไทยควรจะทำาอย่างไร?

มีการคาดเดากันในมวลหมู่ผู้รู้ทั้งหลายว่า คณะ

กรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ของแบงก์ชาติจะ

ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมคราวหน้าเท่าไหร่?

จะอยู่ในระดับ 0.25% หรือเล่นยาแรงด้วยการดัน

ขึ้น 0.5%?

แต่ถ้าฟังผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.เศรษฐ

พุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ไทยกับสหรัฐฯ อยู่คนละบริบท ดังนั้น

เราไม่จำาเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยตาม Fed

แนวทางวิเคราะห์ของผู้ว่าฯ เศรษฐพุฒิน่าสนใจ 

เพราะไม่สอดคล้องกับบางสำานักที่เสนอว่าไทยต้องขึ้น

ดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับแนวทางของตะวันตก เพราะหาก

อัตราดอกเบี้ยของเราห่างจากของอเมริกามาก เงินจะไหล

ออก ก็จะสร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.เศรษฐพุฒิพูดในหัวข้อ ‘ชีพจร

เศรษฐกิจการเงินภาคใต้และความท้าทายที่ต้องก้าวข้าม’ 

ภายในงานสัมมนาวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สำานักงานภาคใต้ ประจำาปี 2565 ตอนหนึ่งว่า

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีการฟื้นตัวชัดเจน 

และเห็นสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุปสงค์ใน

ประเทศที่ยังเติบโต เพราะรายได้ของคนปรับตัวดีขึ้น โดย

รายได้ของครัวเรือนระดับกลางและระดับล่างกลับมาขึ้นมา 

เทียบกับปีก่อนๆ ที่ติดลบไปมาก 

ขณะที่รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรยังเติบโต ส่งผล

ให้การฟื้นตัวของการบริโภคและเศรษฐกิจน่าจะไปได้อย่าง

ต่อเนื่อง

แต่ ดร.เศรษฐพุฒิก็ยอมรับว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะมี

สัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก 2 

ปัจจัย

ได้แก่ เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งเป็นผล

จากสงครามบวกกับการคว่ำาบาตร และการฟื้นตัวของภาค

การท่องเที่ยว

“ความเสี่ยงหลักๆ ในแง่เศรษฐกิจ ตัวใหญ่ที่สุด 

เหนื่อยที่สุด หนักที่สุด เป็นห่วงที่สุด คือ ท่องเที่ยว ตอนนี้

สัญญาณมันดี เพราะคนอัดอั้น อยากกลับมาท่องเที่ยว ถ้า

เป็นไปตามแนวโน้มนี้ ตัวเลขจะออกมาดี โดยเราประมาณการ

ว่านักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 6 ในปีนี้ ซึ่งจะเพิ่มจีดีพีได้ 0.4% 

“และถ้าไม่มีอะไรประหลาดๆ เกิดขึ้น เช่น การกลาย

พันธุ์ของไวรัส คนไม่เดินทาง ก็น่าจะฟื้นได้ ซึ่งอันนั้นเป็นเรื่อง

ใหญ่ที่สุด ส่วนอีกอันคือ เรื่องเงินเฟ้อ” ดร.เศรษฐพุฒิระบุ

ผู้ว่าฯ ธปท.บอกด้วยว่า แม้ว่าในขณะนี้การดูแล

เงินเฟ้อถือเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศและ ธปท. แต่การดูแล

อัตราเงินเฟ้อที่ ธปท.ใช้กรอบดูแลเงินเฟ้อที่เรียกว่า flexible 

inflation targeting หรือการดูแลเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นนั้น ไม่ได้

หมายความว่าเงินเฟ้อจะต้องอยู่ในกรอบที่ 1-3% ตลอดเวลา

ในการบริหารเรื่องนี้นั้นบางช่วงอาจหลุดจากกรอบบ้าง 

แต่ในระยะยาวต้องอยู่ในกรอบ รวมทั้งต้องเหมาะสมกับบริบท

ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

“ธปท.จะต้องทำาให้เครื่องยนต์เงินเฟ้อ ‘ไม่ติด’ คือ ต้อง

ไม่ให้คนคิดว่าเงินเฟ้อจะขึ้น ซึ่งสิ่งที่ทำาให้เครื่องยนต์เงินเฟ้อ

ติดก็คือ การคาดการณ์เงินเฟ้อข้างหน้า ถ้าคนคาดการณ์ว่า

เงินเฟ้อจะวิ่งไปเรื่อยๆ อย่างนี้เรียกว่าเครื่องยนต์เงินเฟ้อติด

แล้ว และโอกาสจะกลับมาอยู่ในกรอบก็น้อย...”

ดังนั้นหน้าที่ของ ธปท.คือ ต้องยึดเหนี่ยวไม่ให้คาดการณ์

เงินเฟ้อหลุดไป เพราะถ้ามันหลุดไป การดึงกลับมามันยาก

ประเด็นเรื่องเงินเฟ้อก็ต้องโยงกับเรื่องนโยบายดอกเบี้ย

ดร.เศรษฐพุฒิบอกว่า ขณะนี้ตลาดการเงินและนัก

วิเคราะห์ยังคงเชื่อว่าเงินเฟ้อระยะยาวยังอยู่ในกรอบ แม้ว่า

การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะสั้นจะเริ่มวิ่งแล้ว ส่วนการดูแล

เงินเฟ้อโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้น 

“ขอย้ำาว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในยามจำาเป็น และต้องทำา

แบบค่อยเป็นค่อยไป...”

แล้วท่านก็เจาะเข้าประเด็นว่า  

“ช่วงหลังผมเห็นเยอะมาก ท่านๆ ก็คงเห็นตามบท

วิเคราะห์ ตามสื่อ บอกว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้ๆ เราก็ต้อง

ขึ้นตามแบบนี้ๆ เร็วแบบสไตล์เขา...

“แต่อย่างที่เรียน บริบทเขากับบริบทเรามันต่างกันโดย

สิ้นเชิง บริบทประเทศพัฒนาแล้ว สหรัฐ ยุโรป เขาเจอบริบท

ที่อุปสงค์เขาโตเร็วมาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมันไปเร็ว ไป

แรง เขาอยู่ในอีกช่วงหนึ่งของวัฏจักรเศรษฐกิจ เขาเศรษฐกิจ 

over heat ตลาดแรงงานเขามาแรงมาก แต่ของเราไม่ใช่อย่าง

นั้น ของเรา เราเพิ่งเริ่มฟื้น...”

ดร.เศรษฐพุฒิอธิบายว่า โจทย์ของต่างชาติ คือ

ต้องทำาอย่างไร เขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็ว เพื่อควบคุมเรื่อง

เงินเฟ้อ ทำาให้เศรษฐกิจเขา soft landing 

แต่ของไทยเราไม่ใช่ soft landing

“โจทย์ของเราคือทำาให้การฟื้นของเรามันไปได้ต่อ

เนื่อง เป็นเรื่อง Smooth takeoff คือให้ takeoff ได้อย่างไม่

สะดุด...”

“ดังนั้นการ take action ของนโยบายการเงิน ทาง

ฝั่งดอกเบี้ยต้องทำาอย่างค่อยเป็นค่อยไป มันไม่ใช่บทแบบที่

เห็นในเมืองนอกที่ต้องเหยียบเบรกแรง โจทย์ของเราเป็น

เรื่องการถอนคันเร่ง” ดร.เศรษฐพุฒิกล่าว

และย้ำาว่า ที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยของไทยอยู่ใน

ระดับต่ำามากเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ และต่ำาสุดเมื่อเทียบกับ

ภูมิภาค อีกทั้งเป็นระดับต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์ด้วย 

“ดังนั้นเมื่อบริบทต่างๆ เปลี่ยนไป ธปท.ก็ต้องถอนคัน

เร่ง แต่ไม่ใช่การเหยียบเบรก และไม่ได้เป็นลักษณะเดียว

กับที่สหรัฐและยุโรป รวมทั้ง ธปท.ได้มีมาตรการเพื่อดูแล

กลุ่มเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยไว้แล้ว...”

นี่คือแนวคิดวิเคราะห์ที่น่าสนใจ ซึ่งอาจจะแตกต่าง

ไปจากการมองปัญหาเดียวกันของนักวิเคราะห์ในภาค

เอกชนและวิชาการหลายสำานัก

ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะหลายสิ่งหลาย

อย่างที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ ไม่เคยปรากฏขึ้นมาพร้อมๆ กัน

คนอยู่ภาคเอกชนกับคนที่เป็นคนกำากับกติกาย่อมจะ

ต้องมองจากคนละมุม

แต่ท้ายที่สุดการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและ                    

ความเห็นเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด เพราะจะนำาไปสู่การสรุป

เป็นนโยบายที่จะตอบโจทย์ที่ประชาชนต้องการเห็นทาง

แก้ไข

โดยเฉพาะเมื่อโจทย์ทุกวันนี้ยากขึ้นทุกวัน และทุก

ฝ่ายอ่านโจทย์เดียวกันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า

ในภาวะที่เครื่องมือหรืออาวุธที่ใช้ต่อสู้กับปัญหา

หนักๆ ที่มะรุมมะตุ้มมาจากทุกทิศทุกทางนั้นมีจำากัดและไม่

ได้มีประสิทธิภาพเท่ากันในทุกบริบท.

ถ้

‘เซเลนสกี’ปลดจนท.ระดับสูง2คน
เคียฟ/มอสโก • ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน มี

คำาส่ังปลดผู้อำานวยการสำานักงานความม่ันคงแห่งชาติและอัยการ

สูงสุดฐานเป็นผู้ต้องสงสัยความผิดกบฏ และกำาลังดำาเนินคดีกับเจ้า

หน้าท่ีในข้อหาความผิดกบฏและสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียกว่า 600 คดี                                                                            

ด้านอดีตบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์รัสเซียท่ีเคยชูป้ายประท้วง

สงครามในยูเครนกลางรายการข่าว ถูกเจ้าหน้าท่ีควบคุมตัวช่วง

ส้ันๆ หลังออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามอีกคร้ัง

รอยเตอร์และเอเอฟพี                                                  

รายงานเมื่อวันจันทร์ท่ี 18 กรก 

ฎาคม 2565 ว่า ประธานาธิบดี

โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน 

แถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่า มีคำาส่ัง                                                                   

ปลดอีวาน บาคอรอฟ ผู้อำานวย

การสำานักงานความม่ันคงแห่ง

ชาติ (เอสบียู) และอีรีนา เวเน 

ยิกโตวา อัยการสูงสุด ฐานเป็น                  

ผู้ต้องสงสัยความผิดกบฏ นอก 

จากน้ียังระบุว่ามีเจ้าหน้าท่ีมาก 

กว่า 60 คนของเอสบียูและสำา 

นักอัยการสูงสุดท่ีทำางานต่อต้าน

ยูเครนในดินแดนของยูเครนท่ี

ขณะน้ีอยู่ในการยึดครองของ

รัสเซีย ขณะน้ีเปิดการสอบสวน

ความผิดฐานกบฏ, ช่วยเหลือ  

หรือสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียกับเจ้า

หน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายของยูเครน 

651 คดี 

การปลดผู้อำานวยการสำา 

นักงานความม่ันคงแห่งชาติและ

อัยการสูงสุดของยูเครน ซ่ึงเป็น

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของยูเครน 

เป็นผู้นำาในความพยายามของ

ยูเครนท่ีจะดำาเนินคดีรัสเซียใน

ข้อหาอาชญากรรมสงคราม รวม

ถึงการดำาเนินคดีในข้อหากบฏ

หลายร้อยคดีท่ีเกิดข้ึน แสดงให้

เห็นถึงการแทรกซึมของรัสเซียใน

ยูเครน

เซเลนสกีกล่าวว่า ความ

ผิดอาญามากมายเช่นน้ี เป็น

ความผิดต่อรากฐานของความ

ม่ันคงแห่งชาติของประเทศ 

การเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายของ

ยูเครนกับหน่วยงานพิเศษของ

รัสเซีย ทำาให้ต้องต้ังคำาถามอย่าง

ร้ายแรงต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ที่เกี่ยวข้อง และทุกคำาถามจะ

ต้องได้รับคำาตอบที่เหมาะสม 

ด้าน มารีนา ออฟไซ

ยาน นิโควา อดีตบรรณาธิการ

ข่าวของสถานีโทรทัศน์รัสเซีย

ท่ีเคยเป็นข่าวโด่งดังไปท่ัวโลก 

หลังจากถือป้ายประท้วงการทำา

สงครามในยูเครนของรัสเซีย 

ระหว่างผู้ประกาศข่าวของสถานี

กำาลังดำาเนินรายการข่าวภาคค่ำา

เมื่อเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา เธอ

เผยเมื่อวันจันทร์ว่า ได้รับการ

ปล่อยตัวแล้วหลังจากถูกตำารวจ

รัสเซียควบคุมตัว 2-3 ช่ัวโมง 

ออฟไซยานนิโควาเขียน

ทางเฟซบุ๊กเมื่อคืนที่ผ่านมาว่า 

ตอนน้ีเธออยู่ท่ีบ้านแล้ว ทุกอย่าง

เรียบร้อยดี เท่าที่รู้ตอนนี้คือ

ควรเดินทางออกจากบ้านกับหนัง 

สือเดินทางและกระเป๋า 

ดมิตรี ซัควาตอฟ ทนาย 

ความของผู้ส่ือข่าวรัสเซียผู้น้ีเผย

ว่า เธอถูกควบคุมตัว เนื่องจาก

เป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาทำาให้

กองทัพรัสเซียเสื่อมเสีย เนื่อง 

จากเธอร่วมชุมนุมด้านนอกศาล

ในกรุงมอสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

เพื่อสนับสนุนอิลวา ยาชิน นัก

เคลื่อนไหวฝ่ายค้านของรัสเซีย

ที่ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูล

เท็จเกี่ยวกับกองทัพรัสเซีย 

หลังจากรัสเซียส่งทหาร

รุกรานยูเครน รัสเซียออกกฎ 

หมายลงโทษจำาคุกไม่เกิน 15 ปี 

สำาหรับบุคคลท่ีเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับกองทัพท่ีทาง

เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นข้อมูลเท็จ

แต่ถึงขณะน้ีเจ้าหน้าท่ี

รัสเซียยังไม่ได้แจ้งว่าจะสอบสวน

คดีอาญาต่อออฟไซยานนิโควา.

ควงไรเฟิลกราดยิงกลางห้างสหรัฐดับ3ศพ

อินเดียแนโพลิส • สหรัฐเผชิญ

มือปืนควงไรเฟิลกราดยิงอีกรอบ 

คราวนี้เกิดกลางห้างสรรพสิน 

ค้าใกล้เมืองอินเดียแนโพลิสสัง 

หาร 3 ศพ บาดเจ็บอีก 2 ราย 

ก่อนถูกยิงสวนดับโดยพลเมือง

ดีที่อยู่ในเหตุการณ์ 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

จันทร์ท่ี 18 กรกฎาคม 2565 เกิด

เหตุคนร้ายกราดยิงในห้างสรรพ

สินค้าในเมืองกรีนวูด ใกล้เมือง

อินเดียแนโพลิส รัฐอินดีแอนา 

สหรัฐ เมื่อวันอาทิตย์ โดยมีผู้เสีย

ชีวิต 3 ศพ และบาดเจ็บ 2 ราย 

มาร์ก เมเยอร์ส นายก

เทศมนตรีเมืองกรีนวูด ระบุใน

แถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่า เรา

ประสบกับเหตุกราดยิงเมื่อเย็น

น้ีท่ีห้างสรรพสินค้ากรีนวูดพาร์ค                                      

มอลล์ เมืองนี้อยู่ห่างจากตัว

เมืองอินเดียแนโพลิส ซึ่งเป็น

เมืองหลวงของรัฐอินดีแอนาไป

ทางใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร 

จิม ไอสัน ผู้บัญชาการ

ตำารวจเมืองกรีนวูด ระบุว่า คน 

ร้ายรายนี้เข้าไปในศูนย์อาหาร

ในห้างสรรพสินค้าเมื่อเวลาประ 

มาณ 18.00 น. วันอาทิตย์ตาม

เวลาท้องถิ่น หรือ 05.00 น. 

วันจันทร์ตามเวลาประเทศไทย 

โดยควงปืนไรเฟิลพร้อมด้วย

แมกกาซีนบรรจุกระสุนหลาย

แมกกาซีน จากนั้นเริ่มกราดยิง   

หน่ึงในผู้ได้รับบาดเจ็บ

เป็นเด็กผู้หญิงอายุ 12 ขวบด้วย 

ขณะน้ียังไม่ทราบแรงจูงใจของ

ผู้ก่อเหตุ เหตุกราดยิงครั้งนี้ ได้

รับการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต 4 

ราย และหนึ่งในนั้นคือมือปืน

ผู้บัญชาการตำารวจกรีน                                       

วูดยังกล่าวช่ืนชมผู้ท่ีอยู่ในเหตุ 

การณ์ท่ีพกอาวุธปืนอย่างถูกกฎ 

หมาย เป็นผู้ทำาให้เหตุการณ์กราด                                                      

ยิงครั้งนี้ยุติลง โดยเรียกชายวัย                                              

22 ปีผู้นี้ว่า “ชาวสะมาเรียผู้ใจ                                               

ดี”

ผู้บัญชาการตำารวจกรีน                  

วูดระบุว่า “ฮีโร่ตัวจริงของวัน

นี้คือพลเมืองดีที่พกอาวุธปืน

อย่างถูกกฎหมายในศูนย์อาหาร

แห่งนั้น และสามารถหยุดมือ 

ปืนคนนี้ ได้เกือบจะทันทีที่เขา

เริ่มก่อเหตุกราดยิง” พร้อม

กล่าวด้วยว่า สิ่งนี้สั่นคลอนเรา

ถึงแก่นของเรา นี่ไม่ใช่สิ่งที่เรา

เคยเห็นในกรีนวูดมาก่อน น่า

กลัวอย่างยิ่ง

เหตุกราดยิงคร้ังน้ีเกิดข้ึน

เพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ หลังจาก

มือปืนกราดยิงขบวนพาเหรด

เมื่อวันชาติสหรัฐ วันที่ 4 กรก 

ฎาคม ในย่านชานเมืองชิคาโก  

คร่าชีวิตผู้คนไป 7 ราย และ

บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 36 คน. 

ร้อนจัด • ผู้ โดยสารรถไฟสายเบเกอร์ลูย่านกลางกรุงลอนดอนต้องใช้หนังสือพิมพ์แทนพัด เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดจากคลื่นความร้อน

ปกคลุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม สำานักงานขนส่งลอนดอนแนะนำาประชาชนให้เดินทางเท่าที่จำาเป็น

‘ตะวันตกมองหา Soft landing

ไทยต้องคิดสูตร Smooth takeoff’



ปิดห้อง

บอกแกนนำ�พรรคร่วมรัฐบ�ลว่� ให้ ไป

ช่วยกันเช็กเสียง ให้ ไปดูแลเสียงกันม�

ให้เรียบร้อยในแต่ละพรรค และอย�กให้

คะแนนแต่ละคนออกม�เท่�ๆ กัน ทั้งนี้ มี

ร�ยง�นว่�ในวงห�รือไม่ได้มีก�รนับเสียง

ของพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) รวมอยู่ใน

พรรคร่วมรัฐบ�ล ส่วนพรรคเล็กก็ดูแลกันไป 

สำ�หรับก�รประชุม ครม.ใช้เวล�

เพียงกว่� 1 ชั่วโมงเท่�นั้น เนื่องจ�ก พล.อ. 

ประยุทธ์ ได้แจ้งสำ�นักง�นเลข�ธิก�รคณะ

รัฐมนตรี (สลค.) ล่วงหน้�ให้บรรจุว�ระ

ก�รประชุมในจำ�นวนที่น้อย เพื่อให้เหลือ

เวล�ให้แต่ละรัฐมนตรีไปเตรียมตัวชี้แจง

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ โดยเฉพ�ะตัวน�ยกฯ 

ที่ต้องทำ�ก�รบ้�น เนื่องจ�กเตรียมสไลด์

ประกอบคำ�ชี้แจงเอ�ไว้จำ�นวนม�ก 

ทั้งนี้ ในช่วงท้�ยก�รประชุม พล.อ. 

ประยุทธ์ได้สอบถ�มรัฐมนตรีว่�ใครมีปัญห�

อะไรหรือไม่ ซึ่งปร�กฏว่�ไม่มีใครพูดอะไร 

พล.อ.ประยุทธ์จึงขอบคุณ ครม.ที่ร่วมกัน

ทำ�ง�นว่� “ขอบคุณ อยู่ด้วยกันม�หล�ยปี 

พอใจ และเชื่อมั่นในรัฐบ�ล พอเร�ทำ�ง�น

ม�กขึ้นก็ต้องระมัดระวังตัวด้วย  เพร�ะจะ

ถูกจับต�มอง ถูกติดต�ม ตรวจสอบต�ม

ระบบ เตรียมชี้แจงตอบคำ�ถ�มประช�ชน

ให้ได้” 

ภ�ยหลังก�รประชุม ครม.เสร็จ 

พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตรได้เข้�ไป

นั่งในห้องสีเหลือง โดยมีรัฐมนตรีเข้�ไปพูด

คุยด้วยหล�ยคน โดยทุกคนต่�งแสดงคว�ม

มั่นใจรับศึกอภิปร�ย ขณะเดียวกันหลังเสร็จ

สิ้นก�รประชุม ครม. รัฐมนตรีหล�ยคนที่ถูก

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจได้จับกลุ่มรวมตัวพูดคุย

กับน�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกฯ และมี

รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ คือ 

น�ยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตส�หกรรม 

และน�ยประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตร

และสหกรณ์เข้�ม�พูดคุยด้วย ซึ่งช่วงหนึ่ง 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินผ่�นกลุ่มรัฐมนตรีที่

จับกลุ่มคุยกันอยู่ และได้แวะทักท�ยเล็ก

น้อย จ�กนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินฝ่�วง

สนทน�ไปยังห้องสีเหลือง แต่ก่อนถึงได้หัน

กลับม�มองกลุ่มรัฐมนตรีดังกล่�วอีกครั้ง 

พร้อมยกนิ้วโป้งให้ ค�ดว่�จะเป็นก�รให้

กำ�ลังใจ ในขณะที่กลุ่มรัฐมนตรียังคงยืน

จับกลุ่มพูดคุยปรึกษ�กับน�ยวิษณุย�วน�น

กว่� 1 ชั่วโมง โดยน�ยสุริยะปฏิเสธว�่ไม่

ได้พูดคุยกันเรื่องอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ แต่

เป็นก�รพูดคุยแบบสัพเพเหระเท่�นั้น 

น้องตู่หวานพี่ป้อมโชว์สื่อ

ทั้ งนี้  พล.อ.ประยุทธ์ ได้พักผ่อน

อิริย�บถและพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตรในห้อง

รับรองอย่�งอ�รมณ์ดีประม�ณ 10  น�ที จ�ก

นั้นเวล� 11.20 น. พล.อ.ประวิตรได้เดินนำ�

หน้� พล.อ.ประยุทธ์ม�ยังบริเวณท�งเชื่อม

ตึกสันติไมตรี ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ที่เดิน

ต�มหลังม�ได้เรียก “พี่ป้อมๆ” ก่อนยกมือ

ไหว้และกล่�วสวัสดีครับ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร

หันม�รับไหว้และเดินเข้�ไปตบไหล่ให้กำ�ลัง

ใจซึ่งกันและกันต่อหน้�สื่อมวลชน จ�ก

นั้น พล.อ.ประวิตรได้เดินแยกไปขึ้นรถยนต์

ออกไป ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ขึ้นโพเดียม

ให้สัมภ�ษณ์เรื่องก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

ว่� ได้ห�รือกับทุกพรรคก�รเมืองพรรคร่วม

รัฐบ�ลในที่ประชุม ครม. ซึ่งขอให้ทุกคน

เตรียมข้อมูลต่�งๆ ให้เกิดคว�มชัดเจนเกิด

ขึ้น ส�ม�รถชี้แจงได้ ในก�รอภิปร�ยไม่ไว้

ว�งใจในครั้งนี้ และเชื่อมั่นทุกคนจะส�ม�รถ

ชี้แจง ตอบคำ�ถ�มได้ในทุกประเด็นที่มีคว�ม

สำ�คัญและเป็นข้อเท็จจริง

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� น�ยกฯ กังวลก�ร

เคลื่อนไหวของกลุ่มพรรคเล็กหรือไม่ พล.อ. 

ประยุทธ์กล่�วว่� เคยบอกแล้วว่�ทำ�ง�น

ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ และเชื่อมั่นว่�ทุกคน

ก็ทำ�ง�นม�อย่�งนั้น เพร�ะทุกคนมีเป้�

หม�ยคือประช�ชนและประเทศช�ติ ก็มี

คว�มเชื่อมั่น เพร�ะฉะนั้นไม่ว่�อะไรจะ

เกิดขึ้นก็รับได้ทุกเรื่อง 

เมื่อถ�มว่� ถึงวันนี้ พล.อ.ประวิตร

ได้ให้คว�มมั่นใจอย่�งไรบ้�ง น�ยกฯ กล่�ว

ว่� ไม่จำ�เป็นต้องม�ให้คว�มมั่นใจในตอนนี้ 

มั่นใจกับท่�นม�ตลอดชีวิตที่ผ่�นม� ต่�ง

คนต่�งไว้ ใจซึ่งกันและกันอยู่แล้ว เรื่อง

อะไรที่เป็นปัญห�ก็ม�ห�รือม�ห�ท�งแก้ไข

ร่วมกัน ไม่ได้มีปัญห�อะไรกับท่�น  และ

ท่�นก็ไม่ได้มีปัญห�อะไรกับตน

“ขอให้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูด

ในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง พูดในเรื่องที่ ไม่

บิดเบือน พูดในเรื่องที่ ไม่เกิดคว�มเสีย

ห�ยจ�กก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน และ

ไม่มีคว�มเสียห�ยต่อประเทศช�ติ เพื่อไม่

ให้มีผลต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ

ด้วย ซึ่งต้องระมัดระวังอย่�งที่สุดต่อก�ร

อภิปร�ยในครั้งนี้ ซึ่งผมพย�ย�มแก้ปัญห�

ทุกอัน ไม่อ�จกล่�วได้ว่�ผมทำ�ได้ดีที่สุด

หรือดีกว่�ใคร ผมไม่พูด แต่พย�ย�มทำ�ให้

ม�กที่สุดและทำ�ให้ดีที่สุด ด้วยคว�มร่วม

มือร่วมใจของพวกเร�ทุกคน ประเทศช�ติ

สำ�คัญกว่�อย่�งอื่น” น�ยกฯ ระบุ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ปฏิเสธตอบ

คำ�ถ�มว่�คุยอะไรกับ  พล.อ.ประวิตร รวม

ทั้งเรื่องก�รตั้งพรรคสำ�รองรวมไทยสร้�ง

ช�ติ โดยน�ยกฯ ส่�ยหัวและเดินขึ้นตึก

ไทยคู่ฟ้�ไปทันที

ขณะที่น�ยวิษณุกล่�วถึงกรณีรัฐมน 

ตรีหล�ยคนม�พูดคุย ขอคำ�ปรึกษ�ก่อน

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจว่� เป็นก�รพูดคุยสนุก 

สน�น ไม่เคร่งเครียด หรือปรึกษ�ห�รือ

ในก�รเตรียมพร้อมอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ

แต่อย่�งใด โดยได้เล่�ถึงสมัยอดีตในยุคที่

น�ยกฯ หล�ยคน เช่น น�ยกฯ ชวน, น�ยกฯ 

บรรห�ร, น�ยกฯ ชวลิต และน�ยกฯ ทักษิณ 

ว่�เกิดเหตุอะไรขึ้นบ้�ง และเป็นอย่�งไรใน

ก�รอภิปร�ยในสมัยนั้นๆ เล่�ให้ฟังสนุกๆ 

ไม่ได้เจตน�ที่จะหวังผลปลุกใจก่อนวัน

อภิปร�ยแต่อย่�งใด แค่อย�กเล่�เท่�นั้น

“เป็นห่วงมีอยู่นิดเดียวคืออภิปร�ย 

11 คน แต่ใช้เวล�เพียง 4 วัน อ�จตอบ

ได้เพียงคนละนิด ดังนั้นจึงน่�หวั่นเกรงใน

เรื่องก�รบริห�รเวล�ทั้งของฝ่�ยค้�นและ

รัฐบ�ล ที่อ�จบริห�รย�กหน่อย” น�ยวิษณุกล่�ว

น�ยวิษณุยังกล่�วถึงตัวเลขโหวตว่� 

ไม่เห็นว่�มีใครห่วง ทั้งนี้ต้องใช้คะแนน

เสียงไม่ไว้ว�งใจเกินกึ่งหนึ่งคือคะแนน 

238 ครึ่ง ดังนั้นถ้�รัฐมนตรีได้ 239 ต�ม

ที่โหวตไม่ไว้ว�งใจ รัฐมนตรีคนนั้นสอบตก 

ส่วนคะแนนเสียงไว้ว�งใจเท่�ไหร่ในท�ง

กฎหม�ยไม่เป็นส�ระสำ�คัญ และคะแนน

ไม่จำ�เป็นต้องเท่�กัน ไม่มีอะไรผิดบ�ป

เพียงแต่ทำ�ให้รู้สึกเสียเครดิต เสียรังวัดไป

นิดหน่อย ว่�คนนั้นได้รับคว�มไว้ว�งใจ

ม�กกว่�คนนี้ ซึ่งผ่�นไป 7 วันก็ลืมกันแล้ว  

และถ้�ใครได้ไม่ถึง 239 ก็อยู่ไป

ลุงป้อมกำาชับห้ามโหวตสวน

ด้�น พล.อ.ประวิตรหันม�ยิ้ม ก่อน

ตอบคำ�ถ�มถึงเสียงของพรรคเล็ก 16 เสียง

จะยังอยู่กับรัฐบ�ลหรือไม่ หลังม�เข้�พบ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.สั้นๆ ว่� “คุยกันธรรมด� 

คุยกันธรรมด�” และเมื่อถ�มถึงก�รพูดคุย

กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� ส.ส.พะเย� ใน

ฐ�นะหัวหน้�พรรค ศท. เมื่อวันที่ 17 ก.ค.  

ที่ ผ่ �นม� ร .อ .ธรรมนัสพร้อมยกมือ

สนับสนุนรัฐบ�ลในก�รอภิปร�ยหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่�วว่� “ต้องไปถ�มผู้กอง 

ม�ถ�มอะไรผม” และเมื่อถ�มว่�เป็นห่วง  

พล.อ.อนุพงษ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ป.ที่ถูก

อภิปร�ยหรือไม่ พล.อ.ประวิตรเงียบไปพัก

ใหญ่และไม่ตอบคำ�ถ�ม

มีร�ยง�นข่�วจ�กพรรคพลังประช�

รัฐ (พปชร.) แจ้งว่� พล.อ.ประวิตรได้

เรียกประชุม ส.ส.ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่�รอย

ต่อฯ เพื่อซักซ้อมทำ�คว�มเข้�ใจก่อนก�ร

อภิปร�ย โดยใช้เวล�ประม�ณ 20 น�ที 

ซึ่ง พล.อ.ประวิตรค่อนข้�งอ�รมณ์ดี โดย

ได้กำ�ชับ ส.ส.ให้ลงมติไปในทิศท�งเดียวกัน

ทั้งหมด 11 คน พร้อมแจ้งว่� ร.อ.ธรรม

นัสไม่ได้อยู่ร่วมรัฐบ�ลแล้ว โดยระบุว่� 

“ร.อ.ธรรมนัสไม่ได้อยู่แล้ว เข�ก็ไปเป็นตัว 

ของตัวเอง ควบคุมอะไรเข�ไม่ได้แล้ว” 

ขณะเดียวกันยังกำ�ชับ ส.ส.อย่�โหวตสวน 

โดยระบุว่� “ใครอย่�โหวตอย่�งอื่น ถ้�ทำ�

อย่�งอื่น ต่อไปหมดสิทธิ์ จะไม่ดูแลอีกแล้ว”

มีอยู่ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประวิตรได้

สอบถ�มว่�มีใครจะแสดงคว�มเห็นอะไร

หรือไม่ ทำ�ให้ผู้บริห�รพรรคคนหนึ่งเปิด

ประเด็นเกี่ยวกับก�รปรับ ครม.หลังอภิปร�ย

ไม่ไว้ว�งใจ โดยเฉพ�ะตำ�แหน่ง รมว.มห�ด 

ไทย ที่ต้องก�รให้ พล.อ.ประวิตรม�นั่ง

แทน ซึ่งมี ส.ส.บ�งส่วนเห็นด้วย โดย  

พล.อ.ประวิตรปร�มว่� “ถือว่�เป็นก�ร

แสดงคว�มคิดเห็น ไม่เป็นไร หลังโหวต

ค่อยว่�กัน ผมจะลองคุยกับน�ยกฯ ดู แต่

ตอนนี้ต้องโหวตให้เหมือนกัน 11 คน” 

น�ยสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.ก�รคลัง

และเลข�ธิก�รพรรค พปชร. ยืนยันก�ร

อภิปร�ยว่�ไม่มีปัญห�อะไร  

ส่วนน�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลฯ กล่�วเรื่องนี้ว่� ได้ให้ทุกหน่วย

ง�นในกระทรวงเตรียมข้อมูลที่จะชี้แจงไว้

แล้ว มั่นใจในก�รชี้แจง เพร�ะเตรียมข้อมูล

ไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ซีเรียส  

ขณะที่แกนนำ�พรรคร่วมรัฐบ�ล

นั้น น�ยอนุทินระบุว่� พร้อมชี้แจง ส่วนที

เซอร์ของพรรคเพื่อไทย และโปสเตอร์ของ

พรรคก้�วไกลที่ทำ�ออกม�นั้นมองว่�เป็น

เพียงสีสัน แต่ขอดูเนื้อห�ที่เป็นส�ระดีกว่� 

อะไรที่ไม่เป็นส�ระก็ไม่ต้องสนใจ

น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ รมว.คมน�คม

และเลข�ธิก�รพรรค ภท. กล่�วว่� ส�ม�รถ

ตอบได้ทุกเรื่องที่อยู่ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ 

และไม่ได้เกร็งกับก�รอภิปร�ย แค่รอฟังว่�

ผู้อภิปร�ยจะอภิปร�ยเรื่องอะไรบ้�ง 

ด้�นน�ยจุรินทร์กล่�วว่� ได้เตรียม

ชี้แจงต�มข้อเท็จจริง และสิ่งที่รัฐมนตรี

ของเร�ได้ทำ�ม� เร�จะนำ�ม�แจ้ง ส.ส.ใน

สภ�และประช�ชนได้รับทร�บ

น�ยจุติ ไกรฤกษ์ รมว.ก�รพัฒน�

สังคมฯ กล่�วว่� ทำ�ก�รบ้�นม�กว่� 2 ปี

แล้ว ซึ่งวันที่ 19 ก.ค.จะมีก�รตรวจสอบ

ข้อสอบป�กเปล่� มีอะไรติชมก็ว่�กันได้ 

และไม่ต้องติวหรอก เอ�ตัวเองให้รอดก่อน

ส่วนน�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี รมช.

มห�ดไทยและรองหัวหน้�พรรค ปชป.

ยอมรับถึงเสียงโหวตของพรรคว่� คนที่มี

ปัญห�ก็ยอมรับว่�มีปัญห� ต้องพย�ย�ม

พูดคุยกัน มีอะไรก็พูดคุยกันในพรรค ห�ก

สุดวิสัยจริงๆ ก็เอ�เท่�ที่ได้

ขณะเดียวกันที่พรรค ปชป.มีก�ร

ประชุม ส.ส.พรรค เพื่อเตรียมคว�มพร้อม

ในก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ โดยไม่พบน�ย

อันว�ร์ ส�และ ส.ส.ปัตต�นี และน�ย

พนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีร�ยชื่อเข้�ร่วม

ประชุมด้วย ซึ่งที่ผ่�นม�ทั้ง 2 คนได้ลงมติ

สวนแนวท�งของพรรคม�โดยตลอด

น�ยนิโรธ สุนทรเลข� ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ในฐ�นะประธ�นคณะ

กรรมก�รประส�นง�นพรรคร่วมรัฐบ�ล 

(วิปรัฐบ�ล) กล่�วถึงกรณีพรรค ศท.ถอน

ตัวจ�กก�รเป็นพรรคร่วมรัฐบ�ลจะกระทบ

เสียงโหวตหรือไม่ว่� พรรค ศท.จะค้�นหรือ

โหวตอย่�งมีคุณภ�พต้องฟังเป็นเรื่องๆ ไป 

แต่มั่นใจว่� ศท.ดีเอ็นเอเป็นฝ่�ยรัฐบ�ล 

และทั้งหมดอยู่ที่บ�รมีของ พล.อ.ประวิตร 

เพร�ะพื้นฐ�นของ ส.ส.พรรค ศท.ก็ม�จ�ก

พรรค พปชร. 

“ก�รปล่อยทีเซอร์หรือคลิปวิดี โอ

ต่�งๆ ออกม�ของฝ่�ยค้�นนั้นเป็นก�ร

แสดง เอ�เรื่องก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจของ

ประเทศม�เป็นเรื่องล้อเล่น เป็นก�รแสดง

ไม่เหม�ะสม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศ

ช�ติ จะทำ�เป็นเรื่องสนุก หรือตลกค�เฟ่ หรือ

อะไรนั้นคิดว่�ไม่ใช่” น�ยนิโรธกล่�วติติง

ก�รโปรโมตอภิปร�ยของพรรคฝ่�ยค้�น 

ฝ่ายค้านเท 30 ชั่วโมงสับประยุทธ์

สำ�หรับคว�มเคลื่อนไหวของฝ่�ย

ค้�นนั้น นพ.ชลน่�นยอมรับว่� ก�รลงมติ

ยกมือในสภ�ย�กม�กที่เอ�ชนะได้  เว้นแต่

มีหลักฐ�นทำ�ให้ ส.ส.และประช�ชนเห็น ซึ่ง

พรรคได้เตรียมคว�มพร้อมทั้งข้อมูล หลัก

ฐ�น แฉพฤติก�รณ์พฤติกรรมคว�มผิด

พล�ด บกพร่อง ล้มเหลว ส่อทุจริต เอื้อ

ประโยชน์ ใช้งบประม�ณแผ่นดินแสวงห�

ผลประโยชน์ท�งก�รเมือง จะทำ�หน้�ที่ให้

ดีที่สุด และขอบคุณประช�ชนที่ให้คว�ม

สนใจโปสเตอร์และคลิปที่เผยแพร่ออกไป 

จะไม่ทำ�ให้ประช�ชนผิดหวัง ขอให้ติดต�ม

ก�รอภิปร�ยวันแรกจนถึงวันสุดท้�ย 

น�ยประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. 

นครร�ชสีม�และเลข�ธิก�รพรรค กล่�ว

ว่� พรรคให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งกับก�ร

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจครั้งนี้ เนื่องจ�กมีคว�ม

หม�ยเป็นอย่�งยิ่งต่อชีวิตคว�มเป็นอยู่ 

ป�กท้องของพี่น้องประช�ชน  และอน�คต

ของประเทศ จึงมุ่งมั่นทำ�ให้ประช�ชนเห็น

ธ�ตุแท้ของเครือข่�ยประยุทธ์ ที่ประคับ

ประคองกันอยู่ด้วยคว�มเชื่อมโยงของผล

ประโยชน์และก�รทุจริตคอร์รัปชัน  เพียง

หวังที่จะใช้สะสมเป็นกระสุนดินดำ�สำ�หรับ

ก�รเลือกตั้งในครั้งต่อไป 

“พรรคได้เปิดกลไกก�รมีส่วนร่วม

ผ่�นช่องท�ง  LINE OA เพื่อไทย @pheu-

thai เพื่อให้มีส่วนร่วมทั้งก�รลงมติไม่ ไว้

ว�งใจประยุทธ์และพวก พร้อมฝ�กข้อ

คว�มสั้นๆ ถึง พล.อ.ประยุทธ์และรัฐมนตรี

ในรัฐบ�ล” น�ยประเสริฐระบุ

น�ยสุทิน คลังแสง ส.ส.มห�ส�รค�ม 

ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รประส�น

ง�นพรรคร่วมฝ่�ยค้�น กล่�วว่� ในวันแรก

จะเริ่มอภิปร�ยรัฐมนตรีจ�กพรรคภูมิใจ

ไทย น�ยอนุทิน, น�ยศักดิ์สย�ม ต�มด้วย

น�ยสุช�ติ ชมกลิ่น รมว.แรงง�น, น�ยจุรินทร์  

และน�ยจุติ ส่วนในวันที่ 20 ก.ค.จะเริ่ม

อภิปร�ยน�ยนิพนธ์, น�ยชัยวุฒิ, น�ย

สันติ, พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ 

โดย พล.อ.ประวิตรและ พล.อ.อนุพงษ์

จะเป็นก�รอภิปร�ยแบบคิวเดี่ยว จ�ก

นั้นจะเป็นก�รอภิปร�ยชุด 3 ป.ต�มด้วย 

พล.อ.ประยุทธ์ในช่วงค่ำ� โดยจะใช้เวล�กับ 

พล.อ.ประยุทธ์ทั้งหมด 30 ชั่วโมง 

ด้�น ร.อ.ธรรมนัสกล่�วถึงก�รเข้�พบ 

พล.อ.ประวิตรเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ว่� พล.อ. 

ประวิตรได้ขอร้องให้พรรคยกมือสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปร�ย

ทั้งหมด แต่ได้ตอบปฏิเสธไป เนื่องจ�กว่�วัน

นี้สถ�นะของพรรคคือพรรคฝ่�ยค้�น ไม่ใช่

พรรคร่วมรัฐบ�ลอีกต่อไปแล้ว และถึงแม้

พรรคไม่ได้ร่วมในก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ  

เพร�ะพรรคร่วมฝ่�ยค้�นได้จัดสรรแบ่งเวล�

กันไว้หมดแล้ว แต่เร�ก็จะโหวตต�มมติของ

พรรคฝ่�ยค้�น ทุกคนในพรรคจะโหวตไปใน

ท�งเดียวกัน ยกเว้นโหวตให้ พล.อ.ประวิตร  

ที่พรรคยังสนับสนุนก�รทำ�หน้�ที่บริห�ร

ร�ชก�รของท่�น เนื่องจ�กว่�ยังไม่เห็นข้อ

บกพร่องและก�รทุจริตใดๆ เกิดขึ้น

นพ.สุกิจอัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษ�ประธ�น

สภ�ผู้แทนร�ษฎร กล่�วถึงกรณีพรรค ศท.จะ

ร่วมอภิปร�ยกับฝ่�ยค้�นจะทำ�ได้หรือไม่ว่� 

ญัตติเป็นของสภ� ต�มข้อบังคับไม่ได้ห้�ม

ไม่ให้ผู้เสนอญัตติอภิปร�ย แต่ข้อบังคับจะ

เขียนไว้ว่�ผู้ที่มีสิทธิ์อภิปร�ยก่อนคือผู้ร่วม

เสนอญัตติ ดังนั้นพรรค ศท.ต้องห�รือกับวิป

ฝ่�ยค้�นห�กจะอภิปร�ย และต้องให้วิปฝ่�ย

ค้�นส่งชื่อส่งเวล�เข้�ม�.
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ผัวซาดิสต์ทำาร้ายเมียดับขณะร่วมหลับนอน

สุราษฎร์ธานี • เมื่อเวล� 08.30 น. วันที่ 18 ก.ค.65 ตำ�รวจ 

สภ.บ้�นน�ส�ร จ.สุร�ษฎร์ธ�นี รับแจ้งมีคนถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย

เสียชีวิต เหตุเกิดที่ชุมชนน�ย�ง ที่บ้�นเลขที่ 25/1 ซอยรื่นภิรมย์ 

เขตเทศบ�ลน�ส�ร อ.บ้�นน�ส�ร จ.สุร�ษฎร์ธ�นี หลังรับแจ้ง 

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กระจะจ่�ง ผกก.สภ.บ้�นน�ส�ร, พ.ต.อ.วัฒน� เบ้�ศรี 

ผกก.สส.ภ.จว.สุร�ษฎร์ธ�นี พิสูจน์หลักฐ�น 8 แพทย์เวรโรงพย�บ�ล

บ้�นน�ส�ร กู้ภัยกุศลศรัทธ�สุร�ษฎร์ธ�นี จึงเดินท�งไปตรวจสอบ 

เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 1 ร�ย โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้�นเดี่ยวชั้นเดียว 

สร้�งอยู่ภ�ยในสวนย�งพ�ร� ภ�ยในห้องนอนพบศพผู้เสียชีวิต ทร�บ

ชื่อคือ น�งรัชต� (น�มสมมติ) อ�ยุ 51 ปี อดีตข้�ร�ชก�รครู สภ�พ

สวมเสื้อยืดและก�งข�สั้นสีเท� ไม่สวมชุดชั้นใน มีรอยฟกช้ำ�ทั้ง

ตัว โดยเฉพ�ะบริเวณใบหน้� ดวงต�ปูดช้ำ� ป�กบวม เจ้�หน้�ที่เข้�

เก็บหลักฐ�นพร้อมส่งศพชันสูตรเบื้องต้นที่โรงพย�บ�ลบ้�นน�ส�ร 

และส่งต่อนิติเวช โรงพย�บ�ลสุร�ษฎร์ธ�นี ส่วนผู้ก่อเหตุคือ  

น�ยกษมะ (น�มสมมติ) อ�ยุ 52 ปี ได้เข้�มอบตัวต่อเจ้�หน้�ที่

ตำ�รวจที่ สภ.บ้�นน�ส�ร สอบสวนเบื้องต้นส�รภ�พว่� ช่วงค่ำ�วัน

ที่ 17 ก.ค.ผ่�นม� ได้ออกไปดื่มสุร�กับเพื่อนบ้�น จน 5 ทุ่มกลับเข้�

บ้�น และร่วมหลับนอนกับภรรย�แบบปกติ ซึ่งตนเองมีพฤติกรรม

ท�งเพศรุนแรง ขณะร่วมหลับนอนจะชกต่อยตบตี และเป็นม�อย่�ง

นี้กับภรรย�ร่วม 30 ปี แต่น�นๆ ครั้ง หรือเวล�เม�สุร�จะรุนแรง 

ซึ่งครั้งนี้หลังจ�กร่วมหลับนอนกับภรรย� ตนเองได้หลับไปจนตื่นม�

พบว่�ภรรย�แน่นิ่ง จึงโทร.แจ้งญ�ติ และเข้�พบเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ 

ยืนยันว่�ไม่ได้ตั้งใจ แต่พลั้งมือทำ�รุนแรงขณะร่วมเพศ รู้สึกเสียใจ

จับชาวจีนลักลอบเข้าเมือง

หนองคาย • วันที่ 18 ก.ค.65 ที่ สภ.สังคม จ.หนองค�ย พล.ต.ต.พุฒิ

พงศ์ มุสิกุล ผบก.ภ.จว.หนองค�ย, พ.ต.อ.ปรีช� กองแก้ว รอง 

ผบก.ภ.จว.หนองค�ย, พ.ต.อ.เจษฎ� คุ้มศ�สตร� ผกก.สภ.สังคม, 

พ.ต.ท.เนรมิตร นนสะเกตุ รอง ผกก., พ.ต.ท.อภิช�ติ คลธ� สว.สส.

ตม. หนองค�ย, ร.ท.ชำ�น�ญ หมั่นบุญ ผบ.ร้อยทห�รพร�นที่ 2104 

สังคม ได้ร่วมกันสอบสวนช�ยช�วจีน 6 คน ผ่�นล่�ม หลังจ�กที่ก�ร

จับกุมในครั้งนี้ ร.ท.ชำ�น�ญ หมั่นบุญ ผบ.ร้อยทห�รพร�นที่ 2104 

สังคม ได้รับแจ้งว่�จะมีก�รลักลอบเข้�เมืองโดยผิดกฎหม�ย บริเวณ

บ้�นผ�ตั้ง ต.ผ�ตั้ง อ.สังคม จ.หนองค�ย จึงได้สนธิกำ�ลังหน่วยง�น

ข้�งเคียงเข้�ตรวจสอบ จนกระทั่งเวล�ประม�ณ 21.00 น. วันที่  

17 ก.ค.65 เจ้�หน้�ที่พบเรือห�งย�วแล่นม�จอดเทียบริมแม่น้ำ�โขง 

จ�กนั้นมีคนลงจ�กเรือเดินขึ้นฝั่ง เจ้�หน้�ที่ได้เรียกตรวจค้น พบว่�

ทั้งหมดเป็นช�วจีน พูดภ�ษ�ไทยไม่ได้เลย ไม่มีเอกส�รติดตัว จ�ก

ก�รสอบสวนทร�บว่�ช�วจีนกลุ่มนี้มีบ�งคนเดินท�งม�พักในล�ว

ประม�ณ 1 เดือน หวังจะม�ห�ง�นทำ� แต่ไม่มีง�น แถมยังถูกยึด

พ�สปอร์ตไป จ�กนั้นมีคนติดต่อว่�จะพ�ไปทำ�ง�นที่กัมพูช� โดย

จะต้องเดินท�งเข้�ประเทศไทยเพื่อผ่�นไปยังกัมพูช�ต่อไป ซึ่งยัง

ไม่รู้ว่�จะได้ทำ�ง�นอะไร จนม�ถูกจับเสียก่อน แจ้งข้อห�เป็นคน

ต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมือง แล้วคุมตัวดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยต่อไป.

ศรีสะเกษ • ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� 

เมื่อเวล� 00.05 น. วันที่ 18 ก.ค.65  

ที่บริเวณหลัก กม.ที่ 2 ชุมชน

หนองตะมะ ถนนส�ยศรีสะเกษ-

อุบลร�ชธ�นี ต.โพธิ์ อ.เมืองฯ 

จ.ศรีสะเกษ น�ยเจริญชัย จิตร

โชติ น�ยกเทศมนตรีตำ�บลขุนห�ญ 

อ.ขุนห�ญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีบ้�นพัก

อยู่ติดกับร้�นเปิดข�ยเหล้� มีดนตรี

แสดงสดทุกวัน ได้แจ้งให้เจ้�หน้�ที่ 

ตร.สภ.เมืองศรีสะเกษไปทำ�ก�ร

ตรวจสอบเพื่อให้ก�รช่วยเหลือ

แก้ไขคว�มเดือดร้อน เนื่องจ�กมี

รถจักรย�นยนต์ (จยย.) จำ�นวน

ประม�ณ 100 คัน จอดขว�งเต็ม

หน้�บ้�น ซึ่งรถ จยย.ทั้งหมดเป็น

ของลูกค้�ร้�นข�ยเหล้�แห่งหนึ่ง

ที่อยู่ติดกับบ้�นของน�ยเจริญชัย 

ทำ�ให้ช�วบ้�นที่มีบ้�นอยู่บริเวณนี้

ไม่ส�ม�รถจะเข้�-ออกบ้�นตนเอง

ได้สะดวก 

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจได้เรียก

รองผู้จัดก�รของร้�นข�ยเหล้�ต้น

เหตุม�พบกับน�ยเจริญชัย เพื่อ

ให้รับทร�บปัญห�คว�มเดือดร้อน

ของช�วบ้�น พร้อมทั้งได้ประก�ศ

ให้เจ้�ของรถ จยย.ที่จอดขว�งหน้�

บ้�นเคลื่อนย้�ยรถไปที่อื่นด้วย

น�ยเจริญชัยกล่�วว่� ตน

และเพื่อนบ้�นทุกคนได้รับคว�ม

เดือดร้อนจ�กก�รที่ร้�นข�ยเหล้�

แห่งนี้ม�เปิดอยู่ที่บริเวณนี้น�น

หล�ยปีแล้ว ทุกคืนจะมีรถ จยย.

ม�จอดเต็มหน้�บ้�น ทำ�ให้ ไม่

ส�ม�รถเข้�-ออกจ�กบ้�นได้ และ

ช่วงเวล�ประม�ณ 02.00-03.00 น. 

ร้�นข�ยเหล้�จะปิด บรรด�ลูกค้�

ของร้�นข�ยเหล้�จะพ�กันม�เอ�

รถ จยย. ร้องตะโกนกันเสียงดังและ

เร่งเสียงรถ จยย.ดังสนั่น ทำ�ให้

พวกตนไม่ได้พักผ่อนหลับนอน 

อีกทั้งเครื่องเสียงของร้�นข�ย

เหล้�จะดังม�กจนทำ�ให้กระจก

บ้�นสั่นสะเทือน ตนเคยร้องเรียน

ร้องทุกข์ ไปยังหล�ยส่วนร�ชก�ร

ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เรื่องเงียบห�ย 

ไม่ได้มีก�รแก้ไขปัญห�ช่วยเหลือ

ประช�ชนที่ ได้รับคว�มเดือดร้อน

แต่อย่�งใด.

โวยร้�นเหล้�ดัง

รถขี้เม�นับร้อย

จอดปิดหน้�บ้�น

นครพนม • วันที่ 18 ก.ค.2565 

น�ยปิต�นนท์ ปัญญ� น�ยอำ�เภอ

ธ�ตุพนม พร้อมด้วย พ.อ.สุคนธ

รัตน์ ช�วพงษ์ ผู้บังคับก�รกอง

บังคับก�รควบคุมที่ 1 ร.3 กอง

กำ�ลังสุรศักดิ์มนตรี, พ.ต.อ.ฉก�จน์  

เทียมวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นคร 

พนม, พ.ต.อ.หญิงจิรนันท์ ธนะ

สิงห์ ผู้กำ�กับพิสูจน์หลักฐ�น

นครพนม พร้อมกำ�ลังเจ้�หน้�ที่ 

แถลงก�รณ์ตรวจยึดย�เสพติด

รูปแบบใหม่ เป็นย�อีลักษณะ

เป็นตัวก�ร์ตูนหมีพูห์สีเหลือง

คล้�ยลูกอมวิต�มินเด็ก พร้อม

ย�นอนหลับชนิดรุนแรง โดย

ตรวจยึดได้เมื่อกล�งดึกเมื่อคืน

วันที่ 16 ก.ค.2565 บริเวณริม

โขงในพื้นที่บ้�นคำ�ผักแพว ต.น้ำ�

ก่ำ� อ.ธ�ตุพนม จ.นครพนม

พ.ต.อ.หญิงจิรนันท์ ธนะ

สิงห์ เผยว่� เบื้องต้นจ�กก�ร

ตรวจสอบพบย�อีก�ร์ตูนหมีพูห์ 

มีส�รออกฤทธิ์ลักษณะคล้�ย

ย�บ้� เป็นย�เสพติดประเภท 1 

เช่นกัน แต่จะออกฤทธิ์รุนแรง

ม�กกว่� จะเน้นคว�มมึนเม�

เพื่อให้เคลิ้มเชิงสันทน�ก�ร 

โดยจะมีก�รเสพเข้�ร่�งก�ยได้

หล�ยรูปแบบ ทั้งกิน ผสมน้ำ� 

แล้วแต่คว�มชอบของกลุ่มผู้

เสพ อีกทั้งยังสันนิษฐ�นว่�ย�

ออกฤทธิ์ประเภท 2 หรือย�

นอนหลับที่ตรวจยึดพร้อมกัน 

เชื่อว่�จะนำ�ม�ใช้เสพควบคู่กัน

เพื่อให้ออกฤทธิ์รุนแรงม�กขึ้น 

เน้นสำ�หรับกลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่ม

นักเสพย�ที่เน้นเสพเพื่อคว�ม

บันเทิง แต่จะมีคว�มเสี่ยงออก

ฤทธิ์หลอนประส�ทม�กกว่�

ย�บ้� โดยย�นอนหลับชนิด

รุนแรงมีชื่อเป็นภ�ษ�อังกฤษ

ว่� Nimetazepam ออกฤทธิ์กด

ประส�ทส่วนกล�ง ทำ�ให้หลับ 

เป็นย�ต้องห้�ม ไม่มีในบัญชีย�

ของกระทรวงส�ธ�รณสุข รวม

ถึงไม่มีก�รผลิตในไทย ต้อง

นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ ค�ด

ว่�ม�จ�กท�งยุโรป อย่�งไร

ก็ต�ม จะได้ส่งไปตรวจสอบ

เพื่อเป็นข้อมูลโดยละเอียด ที่

สำ�คัญถือว่�ย�ทั้ง 2 ชนิดเป็น

ย�เสพติดที่เป็นอันตร�ย วัยรุ่น

หรือบุคคลทั่วไปไม่ควรทดลอง

เสพ อ�จมีก�รอออกฤทธิ์รุนแรง 

ประส�ทหลอน หรือเสียชีวิต

อย่�งไรก็ต�ม ย�อี หรือ

ที่เรียกว่�ย�เลิฟ จะมีอยู่ในกลุ่ม

นักดื่มที่ชอบคว�มมึนเม�แบบ

หลุดโลก จะนำ�ไปใช้ ในท�งที่

ผิดด้วยก�รผสมใส่ในเครื่องดื่ม

ให้ผู้หญิงกิน จนเกิดอ�ก�รมี

คว�มต้องก�รท�งเพศแล้วจะ

รุมข่มขืน เหยื่อบ�งร�ยถึงขั้น

หัวใจว�ยต�มที่เคยเป็นข่�วไป

ก่อนหน้�นี้แล้ว.

เตือนยาอีใช้คู่ยาเสียสาวฤทธิ์แรงถึงตาย

พิษณุโลก • ช�วบ้�น อ.เนิน 

มะปร�ง จ.พิษณุโลก ร่วมกับช�ว

บ้�นจ�ก 5 จังหวัดที่ ได้รับผล 

กระทบจ�กเหมืองทองคำ� เดือด

ร้อน ร้องผู้ว่�ฯ พิษณุโลกคัดค้�น

เอ�กฎหม�ยป่�ไม้ม�ครอบคลุม

ที่ดินอ�ศัยทำ�กิน

เมื่อเวล� 10.30 น. วัน

ที่ 18 ก.ค.65 ที่ศ�ล�กล�ง

จังหวัดพิษณุโลกได้มีกลุ่มประช�

สั งคมปฏิ รูปทรัพย�กรและ

ทองคำ� (ปปท.) และช�วบ้�น

ที่ประสบปัญห�ที่ดินทับซ้อน

พื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติในพื้นที่ 

อ.เนินมะปร�ง จ.พิษณุโลก และ

ช�วบ้�นที่ ได้รับผลกระทบจ�ก

เหมืองทองคำ� 5 จังหวัด ประ 

ม�ณ 100 คน นำ�โดยน�งอ�รมย์ 

คำ�จริง ประธ�นประช�สังคม

ปฏิรูปทรัพย�กรและทองคำ� 

(ปปท.) ได้รวมตัวเดินขบวนจ�ก

ที่ว่�ก�รอำ�เภอเนินมะปร�ง เพื่อ

ยื่นหนังสือคัดค้�นก�รส่งมอบ

ที่ดินนิคมสหกรณ์วังทองคืนให้

กับกรมป่�ไม้  

เนื่องจ�กช�วบ้�นได้อยู่

อ�ศัยในที่ดินดังกล่�วม�น�นกว่� 

30 ปี จนได้สิทธิ น.ค.3 และ น.ค.5 

รวมทั้งบ�งส่วนได้ยื่นออก น.ส.3 

ปชช.ค้านมอบท่ีทำากินคืนกรมป่าไม้

และโฉนดที่ดินเฉพ�ะร�ยไปแล้ว 

แต่พบว่�ปัจจุบันนิคมสหกรณ์

วังทองได้แจ้งว่�ส่งมอบที่ดิน

อยู่อ�ศัยทำ�กินของประช�ชน

จำ�นวนม�กกลับไปเป็นที่ดินของ

ป่�ไม้อย่�งมีเงื่อนงำ� ทำ�ให้เกิด

คว�มเสียห�ยต่อสิทธิในที่ดินทำ�

กินของประช�ชนจำ�นวนม�ก 

รวมทั้งเรียกร้องให้ช่วยตรวจ

สอบกรณีบริษัทลูกของบริษัท รี

สอร์ลเซล จำ�กัด อ�จมีสิทธิได้

อ�ชญ�บัตรพิเศษในก�รสำ�รวจ

แร่ในพื้นที่ อ.เนินมะปร�ง รวม

เนื้อที่กว่� 400,000 ไร่ เบื้องต้น

มีน�ยไสว เจริญศรี น�ยอำ�เภอ

เนินมะปร�ง เป็นผู้ม�รับหนังสือ

จ�กแกนนำ�กลุ่มเพื่อดำ�เนินก�ร

ต�มขั้นตอน ก่อนเดินท�งต่อม�

พบน�ยรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัดพิษณุโลก ที่ศ�ล�

กล�งจังหวัดพิษณุโลก

น�งอ�รมย์ คำ�จริง ประ 

ธ�นประช�สังคมปฏิรูปทรัพย�กร

และทองคำ� (ปปท.) เปิดเผยว่� 

วันนี้กลุ่มช�วบ้�นที่เดือดร้อนจ�ก

ก�รดำ�เนินก�รส่งมอบที่ดินนิคม

สหกรณ์ฯ คืนให้กับกรมป่�ไม้ 

เหมือนกฎหม�ยป่�ไม้ม�ครอบ

ที่ดินของประช�ชน ประเด็น 

ถ้�เร�ออกจ�กที่ดินนิคมสหกรณ์ฯ 

ม�อยู่กับกรมป่�ไม้แล้วจะเปิดช่อง

ว่�งให้กับ พ.ร.บ.แร่ ม�ตร� 54 (4) 

ซึ่งบริษัทเอกชนส�ม�รถม�ขอ

ให้พื้นที่สำ�หรับทำ�เหมือง โดยมี

ข้อคว�มเขียนไว้ว่� ที่ใดทำ�เหมือง 

ส�ม�รถม�ขอให้พื้นที่ กับเจ้ �

หน้�ที่รัฐที่ดูแลพื้นที่นั้น 

ห�กวันนี้มีก�รยกที่ดิน

นิคมสหกรณ์ฯ ที่มีก�รรังวัด

จัดแปลงให้ช�วบ้�นหมดแล้ว

จำ�นวนกว่� 2 แสนไร่ ม�อยู่

ในหน่วยง�นของป่�ไม้ ช�ว

บ้�นเกรงว่�จะถูกละเมิดสิทธิ 

ถูกตั้ง 2 ข้อห�คือ ช�วบ้�น

ละเมิดสิทธิเข้�ไปบุกรุกในพื้นที่

ป่�สงวน และบุกรุกเข้�ไปใน

เขตสัมปท�นของบริษัทเอกชน 

ทำ�ให้ช�วบ้�นจำ�เป็นต้องม�

ร้องคัดค้�นในครั้งนี้ โดย 1.ขอ

คัดค้�นในก�รไม่ให้มีก�รยกที่

ดินนิคมสหกรณ์ฯ กลับคืนไป

ให้กับกรมป่�ไม้ 2.คัดค้�นห้�ม 

ไม่ ให้เอ�กฎหม�ยป่�ไม้ชนิด

ใดม�ครอบที่ดินของช�วบ้�น 

3.ช�วบ้�นจะไม่ร่วมโครงก�ร 

คทช. และ 4.ขอให้หน่วยง�น 

ออกเอกส�รสิทธิเป็นโฉนดให้กับ

ช�วบ้�นโดยเร็ว

อย่�งไรก็ต�ม บรรย�ก�ศ

ในก�รร้องคัดค้ �นได้มี ก�ร

ลั่นกลองศึกตลอดที่มีก�รเดิน

ประท้วง และก�รเข้�ไปยื่นหนังสือ 

กับผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพิษณุโลก 

โดยประช�ชนบอกว่�กลองศึกที่

นำ�ม�นั้นได้ไปยืมวัดแห่งหนึ่ง เพื่อ

ใช้ในก�รปลุกพลังช�วบ้�นในก�ร

ต่อสู้เพื่อช�วบ้�นส่วนรวมในครั้ง

นี้ ไม่ต่�งจ�กก�รทำ�ศึก ซึ่งช�ว

บ้�นหวังให้หน่วยง�นทุกฝ่�ยช่วย

เหลือให้คว�มเป็นธรรมกับช�ว

บ้�นที่เดือดร้อนด้วย.
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ม็อบบุก

การซื้อสิทธิสลากดิจิทัลต่อจากผู้อื่นอย่าง

เด็ดขาด เพราะในระบบการจำาหน่ายสลาก

ดจิทิลัจะบนัทกึชื่อผูซ้ือ้ไวอ้ยา่งชดัเจน สลาก

จงึเปน็กรรมสทิธิข์องผูซ้ือ้ทีเ่ปน็เจา้ของบญัชี

แอปเป๋าตังเท่านั้น ดังนั้นเมื่อถูกรางวัลเงิน

รางวัลจะโอนเข้าบัญชีผู้ซื้อ ไม่สามารถโอน

สิทธิเปลี่ยนมือการขึ้นรางวัลไปให้บุคคล

อื่นได้  หรือกรณีมารับสลากที่สำานักงาน ก็

จะต้องใช้ชื่อผู้ซื้อยืนยันตัวตนในการมารับ

สลาก ดังนั้นถ้าใครหลงเชื่อซื้อสลากดิจิทัล

ที่มีการนำามาประกาศขายต่อ หากถูกรางวัล

อาจเกิดปัญหาตามมาได้” นายธนกรกล่าว

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรม

สรรพากร ในฐานะประธานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล เปิดเผยว่า การจำาหน่ายสลากดิจิทัล 

งวดที่ 4 วันที่ 1 ส.ค.65 โดยเริ่มขายมา

ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. เวลา 06.00 น. ล่าสุด 

วันที่ 18 ก.ค.  เวลา 13.57 น. หรือผ่านไป 

1 วันครึ่ง สามารถจำาหน่ายสลากได้หมด

แล้ว 7,167,500 ใบ คิดเป็นจำานวนผู้ซื้อ 

1,164,939 คน มีร้านค้าจากผู้ค้ารายย่อยที่

ร่วมโครงการนำาสลากมาฝากขายผ่านแอป

พลิเคชันเป๋าตังรวม 14,335 ราย

ทั้งนี้ เบื้องต้นสำานักงานสลากฯ จะ

เพิ่มจำานวนสลากดิจิทัล ในงวดวันที่ 16 ส.ค.

65 โดยจะเริ่มขายตั้งแต่ 2  ส.ค.เป็นต้นไป 

อีก 2 ล้านใบ รวมสลากดิจิทัลที่จำาหน่ายใน

งวดหน้ากว่า 9.1 ล้านใบ เพื่อให้เพียงพอ

ต่อความต้องการซื้อของประชาชน และให้

เป็นไปตามความตั้งใจของสำานักงานสลากฯ 

ที่ต้องการให้มีสลากดิจิทัลขายยืนระยะได้ 

7-10 วันในแต่ละงวด ซึ่งจะทยอยปรับขึ้น

งวดละ  1-2 ล้านใบตามความเหมาะสม จน

ครบ 20 ล้านใบภายในสิ้นปี 2565

ช่วงเช้าวันเดียวกัน ที่บริเวณเชิง    

สะพานชมัยมรุเชฐ ทำาเนียบรัฐบาล กลุ่มชมรม

เครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลย 

นำาโดยนายจีรศักดิ์ น้อยก่ำา ประธานชมรมฯ  

ได้เดินทางมาพร้อมกับมวลชนประมาณ 

300 คน เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปลด

ผู้อำานวยการและบอร์ดบริหารสำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงขอให้จัดสรร

โควตาแก่ผู้ค้าสลากรายย่อยตัวจริง โดย

มีการมาปักหลักบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตรงข้าม

โรงเรียนราชวินิตมัธยม ถนนพิษณุโลก 

ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา

นายจีรศักดิ์ เปิดเผยว่า สาเหตุที่

ต้องเดินทางมาเรียกร้องที่ทำาเนียบรัฐบาล 

เนื่องจากในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมา ผู้ค้า

รายย่อยทั้งหมดได้ยื่นแสดงความจำานงขอ

โควตาลอตเตอรี่ในราคา 70.40 บาทจาก

กองสลากและรอการยืนยันตัวตน แต่ไม่เคย

ได้รับการตอบกลับจากกองสลากเลย ทำาให้

ผู้ค้าต้องไปซื้อลอตเตอรี่จากยี่ปั๊วะที่มีต้นทุน

สูงขึ้น 92 บาท ทำาให้ต้องขายเกินราคา 80 

บาท ตนจึงพาผู้ค้ารายย่อยจากทั่วประเทศ 

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเลยมายืนยันตัว

ตนที่ทำาเนียบรัฐบาล โดยหวังว่าจะได้พูด

คุยกับนายกรัฐมนตรีหรือ รมว.การคลัง 

และหากไม่มีใครออกมาเจรจาแสดงความ

ชัดเจนในการรับข้อเรียกร้องของกลุ่ม ว่าจะ

ได้รับโควตาลอตเตอรี่เมื่อไหร่อย่างชัดเจน 

ก็จะปักหลักชุมนุมอยู่เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ

ต่อไปโดยไม่มีกำาหนดกลับ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การชุมนุม

เป็นไปอย่างสงบ  ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ

ได้กัน้แผงเหล็กและใหเ้จ้าหน้าที่ยนืเป็นแถว

กั้นไว้ และมีการปิดกั้นการจราจรเพื่อความ

สงบเรียบร้อย

ต่อมาเวลา 12.00 น. นายอนุชา นา

คาศัย  รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

พร้อมด้วยนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบและรับ

มอบหนังสือข้อเรียกร้องจากผู้ชุมนุม

โดยนายอนุชากล่าวว่า รัฐบาลคำานึง

ถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่ม 

และมีเจตนาที่ต้องการแก้ปัญหาสลากแพง 

โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

เป็นการเฉพาะ คำานึงถึงเพียงประชาชนทุก

คนทั่วประเทศจะต้องได้รับความเป็นธรรม 

ต้องสามารถซื้อสลากได้ในราคา 80 บาท 

ขณะที่รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้อง

ประชาชนที่เป็นผู้ค้าสลากทุกกลุ่มด้วยเช่น

เดียวกัน

“ในส่วนของรายละเอียดและข้อเท็จ

จริง ขอให้ผู้ค้าได้แจ้งประเด็นปัญหาดัง

กล่าวต่อสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้

โดยตรง ซึง่หากเปน็ความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้

จริง  รัฐบาลจะร่วมมือกับสำานักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ค้าสลากรายย่อย

อย่างแน่นอน” นายอนุชาระบุ

ผู้สื่อข่าวถามว่า กลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่า

สลากดิจิทัลทำาให้ผู้ค้าเดือดร้อน นายอนุชา

กล่าวว่า ก็ต้องว่ากันไปเนื่องจากว่าในระบบ

เก่ามีปัญหามานาน ทำาให้ประชาชนต้องซื้อ

สลากแพงมาเป็นเวลานาน ฉะนั้นต้องเฉลี่ย

ความทุกข์ความสุข ช่วยกันบริหารจัดการว่า

จะทำาอย่างไร 

เมื่อถามว่า ข้อเรียกร้องของผู้ค้า

สลากจะนำาไปสู่การทบทวนเรื่องการเพิ่ม

สลากดิจิทัลด้วยหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า 

คงไม่เกี่ยวเพราะสลากดิจิทัลทำาให้คนส่วน

รวมทัง้ประเทศไดเ้ขา้ถงึสลาก 80 บาทอยา่ง

ยุติธรรมตามที่ควรจะได้รับ และรัฐต้องทำา

อย่างเต็มที่และจริงจัง

ส่วนที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชา 

การสอบสวนกลาง (บช.ก.) ถนนพหลโยธิน 

ตัวแทนชมรมกลุ่มผู้ค้ าสลากรากหญ้า

ทั่วไทยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน 

บก.ปปป. ยื่นเรื่องร้องให้ตรวจสอบการ

ทำางานของสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ดังนี้  1.ตรวจสอบการตัดสิทธิ์ของผู้ค้า                                                                               

สลากรายย่อยทั่วประเทศ 50,000 ราย 

2.ตรวจสอบโครงการสลากดิจิทัลของสำานัก

งานสลากกินแบ่งรัฐบาล การจัดสรรโควตา 

3.ตรวจสอบการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สลาก 3 

หลัก (N3) และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก  

(L6) 4.ตรวจสอบการมาได้มาซึ่งสลากชุด    

5 ใบ และ 10 ใบ เนื่องจากผูล้งทะเบยีนประ                                           

มาณ 8,000 ราย ไม่สามารถซื้อหรือจอง

ล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำาวัน

ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ได้ จึงต้องมายื่น

เรื่องร้องขอความเป็นธรรมจาก บก.ปปป.

ให้ตรวจสอบการทำางานของสำานักงานสลาก

กนิแบง่ฯ ซึง่มผีูค้า้รายยอ่ยจำานวนหนึง่ไปปกั

หลักประท้วงรัฐบาลที่ทำาเนียบฯ ด้วย.

สธ.เคลียร์

และรองรับสถานการณ์และให้ความสำาคัญ

ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วย

งาน เพื่อให้เศรษฐกิจและการดำาเนินชีวิต

ของประชาชนดำาเนินต่อไปได้   

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์

ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) ถึง

การเชิญกรุงเทพมหานคร (กทม.) เข้า

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโควิด-19 ว่า ไม่

ทราบเพราะเรื่องการปฏิบัติและบริหาร

จัดการสถานการณ์ต่างๆ เป็นเรื่องของปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ราชการ  ส่วนหน้าที่ตนถ้ามีการนำาเสนอ

เรื่องเพื่อขอให้เสนอเข้า ครม.หรือเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับงบประมาณเพื่อขอมติ ครม. ตนก็

เป็นฝ่ายสนับสนุน

นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้เรามีผู้

ว่าฯ กทม.คนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชน และมีการลงพื้นที่ ไปสัมผัสเอง 

ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหาร 

เช่น อาจจะมีการบอกว่าขอให้ทั้ง กทม.

และกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมมือกันเต็ม

ที่ จะไม่มีการเชิญออก หรือขอให้กระทรวง

สาธารณสุขอย่ามายุ่งเหมือนเมื่อก่อน เรา

ก็พร้อมจะร่วมมือ เพราะผู้ว่าฯ มาจาก

ประชาชน เราก็ต้องเคารพเสียงประชาชน

ผู้สื่อขา่วถามว่า ภาพรวมสถานการณ์

โควิด-19 ใน  กทม.มีอะไรที่น่าเป็นกังวล

หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า  กทม.มี 50 

เขต แต่ไม่มี โรงพยาบาลอำาเภอ มีเพียง

โรงพยาบาลหลัก ที่ระบบสาธารณสุขเป็น

เอกเทศ ขึน้อยูก่บัการบรหิารของ กทม. และ

ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุข เคยเข้าไป

ช่วยเหลือ บางครั้งถูกขอให้ออกมาก็มี แต่

เราไม่ไดก้งัวล โกรธหรอืไมพ่อใจ เพราะเหน็

เรื่องสขุภาพประชาชนสำาคญั แตเ่มื่อถกูเชญิ

ให้ออกมาก็ต้องออก เพราะไม่มีอำานาจไปดู

เรื่องนโยบายหรือการปฏิบัติการ  โดยออก

มาเป็นฝ่ายสนับสนุนแทน 

“แต่จะโยนให้  กทม.รับผิดชอบ

ทั้งหมดก็ไม่ได้ เพราะยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

เช่นยังมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ต้องเบิก

ค่ารักษา เรื่องยาและวัคซีน ยังต้องผ่านการ

สนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้

จัดหายาและเวชภัณฑ์  ถ้าเราเล่นการเมือง

โดยไม่ส่งยา ไม่สนใจกันก็ไม่ได้ ประชาชน

จะเดือดร้อน” นายอนุทินระบุ 

นายอนุทินระบุด้วยว่า เรื่องบริหาร

จัดการเราไปยุ่งไม่ได้ ซึ่งต่างกับต่างจังหวัด

ที่เรามีระบบสาธารณสุขเข้มแข็ง เพราะ

มีโรงพยาบาลทุกอำาเภอ ทุกจังหวัด และ

ทุกตำาบล  คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล แต่ใน กทม.มีแค่โรงพยาบาลกลาง 

โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลบางขุนเทียน  

โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ ์แตข่ณะที่

กระทรวงสาธารณสขุมีโรงพยาบาลในสงักดั

ที่อยู่ใน กทม. เช่น โรงพยาบาลเลิดสิน โรง

พยาบาลนพรัตน์ราชธานี ที่คอยช่วยดูแล

กันอยู่

วันเดียวกัน ท่ีศาลาว่าการกรุงเทพมหา 

นคร เสาชงิชา้  นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์ผูว้า่ฯ                                                                 

กทม. กล่าวถึงประเด็นที่กระทรวงสาธารณ 

สุขขอความร่วมมือให้ “ลด ละ เลิก กิจกรรม                                                                 

กลางแจ้ง” ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพ 

มหานคร  รวมทัง้การตรวจ ATK ยงัคงที ่แต่

อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  ยืนยันว่าสถานการณ์

ยังไม่น่าเป็นห่วง เพราะส่วนใหญ่ติดกันภาย                                                          

ในครอบครัวและที่ทำางาน และยังไม่เห็น

คลัสเตอร์จากกิจกรรมท่ี กทม.จัด ท้ังกิจกรรม

ดนตรีในสวนและกรุงเทพฯ กลางแปลง 

“จากนี้ กทม.จะเร่งการฉีดบูสเตอร์

โดสให้ประชาชน  ทั้งนี้ต้องดูในจุดที่เป็น

ปัญหา ซึ่งดูแล้วเตียงรักษาเขียว  เหลือง 

แดง ยังไม่มีปัญหา เพราะคนส่วนใหญ่ที่ติด

เชื้อมารับยาและกลับไปรักษาที่บ้าน ส่วนที่

กังวลคือกลุ่มผู้ป่วย  608 กิจกรรมที่เสี่ยงมี

หลายอัน ไม่ใช่แค่กิจกรรมกลางแจ้ง จึงต้อง

ดูทั้งหมด เช่น ออฟฟิศ, ห้างสรรพสินค้า, 

ร้านอาหาร ต้องไปด้วยความระวัง แต่อย่า

ตระหนกเกิน หากกระทรวงสาธารณสุขมี

มาตรการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถหารือร่วม

กันได้ ไม่มีปัญหา ต้องดูตามข้อเท็จจริง” 

นายชัชชาติกล่าว

ต่อมานายชัชชาติเปิดเผยว่า ได้รับ                                                            

หนังสือเชิญจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แล้ว ขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมหารือ                                                                      

แต่วันนี้ (18 ก.ค.) ได้มอบหมายให้ พญ. 

วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมประชุมแทน อยากเข้าร่วมการ

ประชุมมาก แต่มีภารกิจในช่วงบ่าย  หาก

มีจังหวะอาจจะใช้ระบบ Zoom เข้าร่วม

การประชุม และขอย้ำาว่าสิ่งสำาคัญคือการ

ประสานความร่วมมือกัน 

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส 

การยก์วนิพงศ ์ อธบิดกีรมควบคมุโรค กลา่ว

ว่า ขณะนี้พบว่าผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อ

ช่วยหายใจ และเสียชีวิต ดูเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  

ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และ

จังหวัดใหญ่  โดยช่วงหยุดยาวที่ผ่านมามี

การเดินทางไปต่างจังหวัดกันมาก จึงต้อง

ติดตามว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

นพ.โอภาสกล่าวว่า ผู้ เสียชีวิตใน

สัปดาห์ที่ผ่านมา  เกือบทั้งหมดเป็นกลุ่ม 

608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโรคประจำา

ตัว และหญิงตั้งครรภ์ รวมกันถึง 98% โรค

เรื้อรังที่พบมากที่สุด คือผู้ป่วยโรคไตวาย

เรื้อรัง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับไม่

ครบ อยา่งไรกต็าม อัตราการเสยีชวีติจากโค

วดิตอ่แสนประชากรสงูสดุชว่งระลอกเดลตา  

และลดนอ้ยลงในชว่งโอมคิรอน บง่บอกวา่มี

ความรุนแรงน้อยกว่าเดลตา 

นพ.โอภาสกล่าวว่า ขณะที่การฉีด

วัคซีนในคนไทยมากกว่า 140 ล้านโดส 

ทำาให้มีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่ง จึงลดอัตรา

เสียชีวิตได้ ส่วนอัตราการครองเตียงระดับ 

2-3 ยังรองรับได้ มี 4 จังหวัดที่เริ่มตึงตัว 

คือ กทม., นนทบุรี,  สมุทรปราการ และ

ปทุมธานี เนื่องจากคนไข้เพิ่มขึ้น และมีการ

คืนเตียงไปใช้ดูแลผู้ป่วยทั่วไป แต่สามารถ

ขยายเตียงได้หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 

ซึง่ปลดักระทรวงสาธารณสขุสัง่เตรยีมความ

พร้อมในจังหวัดต่างๆ ให้รองรับแล้ว และได้

เชิญ กทม.มาหารือการจัดระบบการรักษา

พยาบาลและการส่งต่อ เนื่องจากมี โรง

พยาบาลหลายสังกัดในพื้นที่

นพ.โอภาสกล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่ม

ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันไม่ดี กระทรวง

สาธารณสุขจัดหาภูมิคุ้มกันสำาเร็จรูปหรือ

แอนติบอดี LAAB มาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต

เรื้อรัง และผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะที่มีอายุ 

12 ปีขึ้นไป โดยจะเข้ามาล็อตแรกสัปดาห์

หน้าประมาณ 7 พันชุด

ด้าน รศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชัง ผู้เช่ียว 

ชาญด้าน  Mathematic Modeling สำาหรับโรค

ติดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

กล่าวว่า มีงานวิจัยตีพิมพ์ของสถาบัน The 

MRC Centre for  Global Infectious Disease 

Analysis ซ่ึงเป็นหน่ึงในท่ีปรึกษาขององค์การ

อนามัยโลก ทำาแบบจำาลองประเมินการฉีด

วัคซีนโควิด-19 ท่ัวโลกใน 185  ประเทศรวม

ถึงประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี 8 ธ.ค.63-8 ธ.ค.

64 หรือช่วงเวลา 1 ปี พบว่าวัคซีนโควิดช่วย

รักษาชีวิตคนท่ัวโลกได้ประมาณ 20 ล้านคน 

สำาหรับประเทศไทยต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.64-3 

ก.ค.65 วัคซีนช่วยรักษาชีวิตคนไทยไม่ให้เสีย

ชีวิตประมาณ 490,000 คน  และลดจำานวน

ผู้ป่วยรุนแรง ทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายรักษา

พยาบาลได้จำานวนมาก.

ปญหา Climate Change เปนเร� องใกลตัวคนทั่วโลก ขณะนี้                                                                           

มหาสมุทรทั่วโลกกําลังตกอยูในภาวะวิกฤตจากมลพิษที่ทําลาย

คุณภาพของน้ําทะเล สงผลคุกคามตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิต               

ใตทองทะเล  

ประเทศไทยเปนหนึ่งในชุมชน มีความมุงมั่นที่จะมีสวนรวม

ในการแกไขปญหาในระดับโลกและในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ

อาเซียน พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวในท่ีประชุม 

COP 26 ที่เมืองกลาสโกว สหราชอาณาจักร ดวยการใหคํามั่นวา                 

จะขับเคล� อนประเทศไทยใหบรรลุเปาหมาย Carbon Neutrality  

ภายในป 2050 (พ.ศ.2593) และต้ังเปาหมาย Net Zero Emission                                        

ภายในป พ.ศ.2608 ซึ่งตองอาศัยเงินลงทุนดานสิ่งแวดลอม                                                                        

การถายทอดเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการเปลี่ยนผาน

เพ� อเปนการแกไขปญหา Climate Change 

ดวยเล็งเห็นถึงสารสําคัญของการแกปญหา Climate Change 

เม� อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม       

สุขภาพ (สสส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)                                                                                         

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยวิจัยและ

สนับสนุนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย                                                                                        

ธรรมศาสตร เครือขาย Thai Climate Justice for All (TCJA) และ

สถาบันธรรมรัฐเพ� อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม ไดจัดงานสัมมนา                                                                                             

เร� อง “การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตรของไทยและ

บทบาทของรัฐสภา” ที่รัฐสภา มีผูเขารวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม กวา 130 คน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร ในฐานะ

ประธานเปดการสัมมนา กลาววา การจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพ� อ

สรางความเขาใจ ความรวมมือกันขับเคล� อนยุทธศาสตรของไทย 

ปญหาที่มีความสําคัญตอประชาคมโลก การลดปริมาณในการปลอย

กาซเรือนกระจกที่มีผลตอสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งนับวันจะวิกฤต

มากขึ้น ประชาคมโลกตองมีความต� นตัว ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร                                                                      

สูระบบเศรษฐกิจที่มีคารบอนต่ํา ขณะนี้ประเทศไทยมีปญหา                  

เฉพาะหนาเหมือนกับหลายประเทศ ฝุนเม็ดจ๋ิว PM 2.5 สงผลกระทบ             

ตอสุขภาพอยางมหาศาล เผชิญหนากับปญหาโดยตรง 

ประเทศไทยเขารวมภาคีสนธิสัญญาปารีส วางยุทธศาสตร

ชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมใชเปนประเด็นสิ่ง

แวดลอม แตพัฒนาการดานเศรษฐกิจอีกหลายมิติ การคาการลงทุน

อุตสาหกรรม นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศ ความมั่นคง

ทางพลังงาน เปนความทาทายขององคการสหประชาชาติ การ

กําหนดยุทธศาสตรสรางกลไกรวมมือการถายโอนเครดิตระหวาง

ประเทศ สนับสนุนประเทศที่กําลังพัฒนา ขับเคล� อนยุทธศาสตรให

กาวหนา ดําเนินงานทุกภาคสวน เช� อมโยงกับยุทธศาสตรพัฒนา

ประเทศ เศรษฐกิจสีเขียว BCG การปองกันความขัดแยงจากการ

สรางความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ� อรองรับปญหา 

“รัฐสภาจะจัดประชุมรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟกวันที่ 26-29 

ต.ค.นี้ หัวขอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะนําขอสรุป

จากที่ประชุมสัมมนาเพ� อนําไปพัฒนา กม. ผลักดันขับเคล� อน

ยุทธศาสตร การปรับเปลี่ยนคารบอนต่ําเพ� อรักษาขีดความสามารถ

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐสภาไมนิ่งดูดายตอปญหาสวนรวม ให

ทุกฝายเขามามีสวนรวม เพ� องานสัมมนาประสบความสําเร็จ”                               

นายชวนกลาว

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลอยกาซเรือน

กระจก มีแนวโนมนําไปสูปญหาระดับวิกฤต ไทยใหความสําคัญ

ตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีเปาหมายการ

ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย (Net Zero Emission) 

ภายในป 2608 จึงไดเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส 

โดยกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายในยุทธศาสตรชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 เน� องจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศไมไดเปนประเด็นเฉพาะเร� องสิ่งแวดลอม 

แตมีความเช� อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา

ประเทศ ทั้งเร� องการคา การลงทุน การผลิตอุตสาหกรรม 

นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศ กติการะหวางประเทศ 

ความม่ันคงทางอาหาร นํ้า พลังงาน รัฐสภาจึงเรงสรางความรวมมือ                                                                           

กับ สสส. ทส. และทุกภาคสวน เพ� อพัฒนามาตรการและกลไก

สนับสนุน ท้ังดานกฎหมาย เศรษฐศาสตร สังคม รวมท้ังการปองกัน                                                                                      

ความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลกระทบของปญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเปนเร� องใหญที่จะตองสรางภาคีเครือขายเกี่ยวของกับ

สวนราชการในการดูแลสิ่งแวดลอม เพ� อแกไขปญหาระยะยาว                      

ในเร� องสุขภาพ การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีดีอยูแลวใหดีข้ึนไปอีก ทุกวันน้ี

พิษภัยเพิ่มปริมาณความถี่มากขึ้น ดวยอิทธิพลธรรมชาติเกิดความ

เปล่ียนแปลง โรคอุบัติใหมท่ีมนุษยไมเคยรูจักมากอนเกิดข้ึนในชวงป 

2516-2536 ในทศวรรษถัดไปจะมี                                                 

ผูเสียชีวิตในโลกจากผลกระทบ

ภูมิอากาศ 2.5 แสนราย สุขภาวะ

ดานโภชนาการ ทองรวง โรคท่ีเกิดจาก

ความรอน Heat Stroke  โรคที่เกี่ยวกับ

ทางเดินหายใจ สุขภาพจิต การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มทวีขึ้นกลายเปนภาระทางสุขภาพ การสรางพลเมืองต� นรูกอบกู                                               

วิกฤตจากโลกรอน การจัดกิจกรรมเสวนาในรัฐสภาจึงเปนนิมิตหมาย

ที่ดีในการแกไขปญหา กติกาโลกออกแบบการมีสวนรวมรับผิดชอบ

ตอวิกฤต World Economic Forum 

องคการอนามัยโลกระบุวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สงผลกระทบทั้งดานสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ                                

การจัดหาน้ําสะอาด การสุขาภิบาล ความไมเทาเทียมทางสุขภาพ 

การยายถ่ินของชุมชน สสส.เห็นความสําคัญของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

จึงยกระดับการดําเนินงานปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ดาน “การลด 

ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม” เปน 1 ใน 7 ทิศทาง และ

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 10 ป พ.ศ.2565-2574 

การประชุม COP 26 ที่เมืองกลาสโกว เร� องสภาพภูมิอากาศ 

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 มีรับสั่งวาพระองคทรงครองราชยมาแลว 70 ป                                                                          

พบผูนําของโลกมาแลวมากมาย ผูนําที่เปนรัฐบุรุษมีวิสัยทัศน                   

เกินกวานักการเมือง มองไกลถึงประชาชนในอนาคต การสราง

ผูนํา COP 26 ทุกคนไมมีใครอยูนิรันดรกาล เราทําสิ่งนี้

ไมใชเปนการทําเพ� อตัวเราเอง แตเราทําเพ� อลูกหลาน ขอให                           

พวกเราหันมารวมมือกันทุกภาคสวนทําสิ่งดีๆ ใหลูกหลาน

ไดอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดีในอนาคต เปนการเดินทางในระยะไกล                                                                       

เม� อเราเร่ิมเดินกาวแรกก็เทากับฝากความหวังใหกับการเสวนา

ในครั้งนี้ดวย

“สสส.รวมกับภาคีเครือขาย มุงดําเนินงานเพ� อฟนฟูสภาพ

ภูมิอากาศผานโครงการ ‘พลเมืองต� นรูกอบกูวิกฤตโลกรอน’ สงตอ

ขอมูลสําคัญ บทเรียนความสําเร็จทั้งตางประเทศและในประเทศ 

โดยเฉพาะแนวทางกูวิกฤตโลกรอน การสรางความต� นตัวของ

ประชาชน/คนรุนใหม เพ� อปรับเปล่ียนพฤติกรรม แบบแผน

ชีวิต รวมขับเคล� อนนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมจัดอบรมออนไลน

แกประชาชนท่ัวไปใหมีความเขาใจสภาวะโลกรอน การสราง                                                                                             

การมีสวนรวมท่ีจะปองกันและเรงแกไขปญหาและการลดความ

เหล� อมลํ้า รวมถึงพัฒนาทักษะการส� อสาร การทําความเขาใจ                                                                                

ปญหาผลกระทบและทางออกของสภาวะโลกรอน นําไปสูผลลัพธ

ที่เปนประโยชนตอคนไทยในระยะยาว ทั้งในประเด็นอากาศสะอาด 

การลดการใชพลังงานตางๆ  การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การผลิตและ

บริโภคที่พอเพียง ซึ่งจะนําไปสูความยั่งยืน” ดร.สุปรีดากลาว

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) กลาววา การประชุม COP 26 

โลกรอนที่กลาสโกว พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี                                                                                    

กลาวในการประชุม World Leader Summit วาประเทศไทยจะทําได                                                     

ดีกวาคาเฉลี่ยของโลกกําหนดไว 1.8 องศาเซลเซียส หลังจาก                                             

การประชุม COP 26 แลว มีการประชุมยุทธศาสตรระยะยาว                     

เมืองไทยจะลดกาซเรือนกระจกเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแลว                                      

มีการใหสิทธิเปลี่ยนผานทางธุรกิจ ทส.กําหนดใหป 2565 เปนป                     

แหงการฟนฟูมลพิษทางสิ่งแวดลอมและการปรับตัวของประชาชน

ในทุกมิติ จึงตองอาศัยการดําเนินงานในการสรางความเช� อมโยงกับ

การพัฒนาประเทศ ขณะนี้ ทส.เรงจัดทําราง พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (พ.ร.บ.โลกรอน) พ.ศ.....ขึ้น โดยรวบรวมขอมูล                                                                         

กาซเรือนกระจกจากองคกรตางๆ แนวทางการสงเสริมการดําเนินงาน

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอยูระหวางการนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ� อพิจารณาเห็นชอบ. 

ไทยขับเคล� อนแกวิกฤตโลกรอน

ฟนฟูสภาพอากาศ..เพ� อลูกหลาน

ดร.พิรุณ 

สัยยะสิทธ์ิพานิช

ดร.สุปรีดา 

อดุลยานนท

ชวน หลีกภัย


