
ถลมตู‘รัฐบาล608’

‘โทรแจกจบ’รักษาโควิด

62%ถอดแมสกบางพ้ืนท่ี

ต้ังกก.แกวิกฤตน้ํามัน‘นายกฯ’คุมเอง

เปดฉากสอยอนุทินทับซอนกัญชา/สะพัดแจกกลวย2ลาน

หนา...2หนา...2
ลือตอรอง ‘กินกลวย’ กอนโหวต!
‘บิ๊กปอก-สันติ’ โคมาเสียงหนุนนอย
ลือตอรอง ‘กินกลวย’ กอนโหวต!
‘บิ๊กปอก-สันติ’ โคมาเสียงหนุนนอย

             
|

ไทยโพสต • ติดเชื้อโควิดรายใหม 2,125  

ราย นายกฯ แนะฉีดวัคซีนเข็มกระตุนชวย

ลดความเสี่ยงอาการหนัก มอบสาธารณสุข

เจาะพื้นที่คนหากลุมเปาหมายใหไดรับวัค                      

ซีนอยางทั่วถึง “กรมการแพทย” ตอยอด

แนวทางรักษาโควิด เจอ-แจก-จบ เปน

สแกน/โทร-แจก-จบ เพิ่มชองทางผูปวยเขา

ถึงการรักษา  “สบส.” เผยประชาชนรอยละ 

62.8 เลือกถอดหนากากอนามัยบางพ้ืนท่ี หว่ัน

อาจมีความเสี่ยงในการแพรเชื้อ 

เม� อวันที่ 19 กรกฎาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                                                            

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณการระบาดของไวรัสโควิด-19 วา มี

จํานวนผูปวยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม 

2,125 ราย เปนผูปวยในประเทศ 2,125 

ราย ผูปวยจากตางประเทศ 0 ราย ผูปวย

สะสม (ตั้งแต 1 มกราคม 2565) 2,339,533 

ราย หายปวยกลับบาน 2,501 ราย หายปวย

สะสม (ตั้งแต 1 มกราคม 2565) 2,341,102 

ราย กําลังรักษา 22,341 ราย เสียชีวิต 18 

ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต 1 มกราคม 

2565) 9,333 ราย จํานวนผูปวยปอดอักเสบ

รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 803 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                          

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เซ็นตั้ง คกก.เฉพาะ

กิจบริหารสถานการณวิกฤต ศก. นั่งแทน

คุมเอง พรอมตั้งอนุฯ อีกชุดปลัดคลังประ 

ธาน “เลขาฯ สมช.” แจงทําหนาที่คลาย 

“ครม.เศรษฐกิจ” แกปญหาดูแล ปชช.ไดทัน

สถานการณ กบน.ตรึงราคาดีเซลลิตรละ 35 

บาทตอเน� องสัปดาหที่ 5 กกพ.เรงทบทวน

แนวทางปรับเพิ่มคาเอฟทีงวดเดือน ก.ย.-

ธ.ค.65 

เม� อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ  

รมว.กลาโหม ลงนามคําสั่งสํานักนายกรัฐ                                                         

มนตรี ที่ 170/2565 เร� องแตงตั้งคณะกรรม 

การเฉพาะกิจเพ� อบริหารสถานการณวิกฤต

เศรษฐกิจ โดยที่เกิดสถานการณความขัด

แยงระหวางประเทศขึ้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งสงผล                                                

กระทบอยางรุนแรงตอท้ังเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจของไทย ทําใหหลายประเทศรวม                                                         

ทั้งไทยตองประสบปญหาที่กระทบตอตน 

ทุนราคาพลังงานและวัตถุดิบ สงผลตอการ                                                               

ปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงานเชื้อเพลิง                                                              

และสินคาอุปโภคบริโภค รวมทั้งการขาด 

แคลนวัตถุดิบที่สําคัญในหวงโซการเกษตร

อันสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอ

การดําเนินชีวิตของประชาชน

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์และ

การดําเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ ไข

ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจดังกลาว ระหวางสวน

ราชการและหน�วยงานของรัฐเปนไปอยาง

บูรณาการ ทันตอสถานการณ และสามารถ

บรรเทาผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ.2534 นายกฯ จึงมีคําสั่งแตง

ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหาร

สถานการณวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมีองคประ 

กอบ หนาที่ และอํานาจ ดังนี้ นายกฯ เปน

ประธานกรรมการ สําหรับรองประธานกรรม 

การ ประกอบดวย พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกฯ, นายจุรินทร ลักษณ

วิศิษฏ รองนายกฯ, นายดอน ปรมัตถวินัย 

รองนายกฯ, นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

รองนายกฯ

ในสวนกรรมการ อาทิ รมว.การคลัง                                                                 

รมว.เกษตรและสหกรณ รมว.คมนาคม รมว.

มหาดไทย รมว.อุตสาหกรรม เลขาธิการ

สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒ                                                    

นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูวาการธนา 

คารแหงประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวง

การคลัง เปนกรรมการและเลขานุการ 

หลอกดาวันแรก

ไทยโพสต • “3 นิ้ว” ไมสนคําสั่งสภา หาม

จัดชุมนุมลานหนารัฐสภา ตั้งแคมปคูขนาน

อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี ปราศรัยโจมตี

รัฐบาล พรอมประกาศปกหลักคางคืนถึง 23 

ก.ค. แตบรรยากาศโหรงเหรงมวลชนมาไม

ถึง 100 คน “เครือขายชาวนาฯ” ยกขบวน

ใหกําลังใจ “บิ๊กตู” ขอใหอยูครบเทอม

เม� อวันที่ 19 ก.ค. สํานักเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร ไดเผยแพรเอกสารขาว

เกียกกาย • วันแรกอภิปรายไมไววางใจรอนฉา “ชลน�าน” อัด

ประยุทธเปนผูนําลวงโลก รัฐบาล 608 หมดราคา ซัดสถาปนารัฐ 

สภากลวย เจ็บใจไมเลิกโยงเร� องหาร 500 เผาบานเพ� อแคจับหนูตัว

เดียว “ทักษิณ” สะดุงแทน “บิ๊กตู” ตอกกลับนายกฯ ฉลาดตอนนี้

อยูไหน ทาแน�จริงพากลับไทยใหได “เพ� อไทย” พาเหรดอัดอนุทิน

เร� อง “โควิด-กัญชา” เสี่ยหนูยอนคําทาเร� องฉีดวัคซีน 100 ลาน

โดส สธ.ขนทีมแถลงเร� องกัญชา “ปช.-ก.ก.” ประสานเสียงถลมศักดิ์

สยาม ปูด “นายเอ” ทั้งเร� องที่ดินเขากระโดง-นอมินีถือหุน 

เม� อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม เปนวันแรกในการประชุมสภา

ผูแทนราษฎร ชุดที่ 25 ปที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจําปครั้ง

ที่หนึ่ง) เปนพิเศษ เพ� อพิจารณาญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ� อ

ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล จํานวน 11 ราย  

ที่นายชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน และหัวหนาพรรค

เพ� อไทย (พท.) ในฐานะผูนําฝายคานในสภาผูแทน

ราษฎร กับคณะ  จํานวน 186 คน เปนผูเสนอ

โดยกอนการประชุม นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาเขารวมประชุม

เพ� อรวมรับฟงการอภิปรายกลาววา ในวันนี้

เปนเพียงเพ� อนเจาบาว ไมไดถูกอภิปรายไม

ไววางใจ และในฐานะที่เปนฝายกฎหมาย 

ไมไดหวงรัฐมนตรีที่ ไมเคยถูกอภิปรายแต

อยางใด เพราะในฐานะที่เปน ส.ส. 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  7  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 15อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9380

อิสรภาพแหงความคิด

แคมปปงกรอย

ม็อบไลประยุทธ

มาสภาหลักรอย

6

15

5หนา...

หนา...

หนา...

แมเฒาโวย

เงินฝากสหกรณหาย 12 ล.

สอวุนหลังเมียนมา

จอเบี้ยวหนี้

อานตอหนา 16

   ที่ทานพูดถึง 608 ทาน

ตองใหเกียรติคนกลุมนี้ดวย 

เปนประชากรสูงอายุ เรา

ตองใหความสําคัญคนเหลา

นี้ โดยเฉพาะเร� องสุขภาพ 

นายกฯ ไมใชคนที่รูทุกเร� อง 

ไมไดเกงทุกเร� อง ไมไดฉลาด

ที่สุด เหมือนบางคนที่ทาน

บอกวาฉลาดที่สุดตอนนี้

อยูที่ ไหนก็ไมรู

เศรษฐกิจพังพินาศ 

ลมเหลว จนทั้งแผนดิน ทุกข 

เครียดทั้งแผนดิน ของแพง 

หนี้สินทวมหัว นํามาซึ่งความ

สิ้นหวังของประชาชน รัฐบาล

ชุดนี้คือรัฐบาล 608 ไรความ

รูไรความสามารถ ทนตอการ

เปลี่ยนแปลงไมได มิหนําซ้ํา

อมโรคปวย

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร



ลือต่อรอง ‘กินกล้วย’ ก่อนโหวต!

‘บิ๊กป๊อก-สันติ’ โคม่าเสียงหนุนน้อย
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ลด-เลิก’ รวมกลุ่มกันโควิด

ปิดฉากการอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

เป็นรายบุคคล จำานวน 11 ราย ในวันแรก เมื่อวันที่ 

19 กรกฎาคม 2565 หากไม่มองในมิติการเมือง การ

ที่พรรคฝ่ายค้านเริ่มต้นซักฟอกนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แสดงให้เห็นถึง

ความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ โควิด-19 ของฝ่ายผู้บริหาร

บ้านเมือง ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ฉะนั้นฝ่ายข้าราชการ

และประชาชนก็ต้องตื่นตัว ไม่ปฏิบัติตนสุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ

และการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

เมืองหลวงของประเทศที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจำานวนมาก 

ทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำาว่า ควรต้องลด ละ เลิก 

กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างเคร่งครัด

แม้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

จะออกมายืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง

การตรวจ ATK ยังคงที่ อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สถานการณ์ยัง

ไม่น่าเป็นห่วง เพราะส่วนใหญ่ติดกันภายในครอบครัวและที่

ทำางาน และยังไม่เห็นคลัสเตอร์จากกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร

จัดทั้งกิจกรรมดนตรีในสวนและกรุงเทพฯ กลางแปลงก็ตาม 

แต่เมื่อดูจากข้อมูลศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ยอดผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 

(รักษาตัวใน รพ.) จำานวน 2,125 ราย จำาแนกเป็นผู้ป่วยใน

ประเทศ 2,125 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,339,533 ราย (ตั้งแต่ 

1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,501 ราย หายป่วย

สะสม 2,341,102 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำาลัง

รักษา 22,341 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 9,333 

ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบ 

รักษาตัวอยู่ ในโรงพยาบาล 803 ราย ถึงผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครยังคงยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง 

แต่ในมุมมองของประชาชนก็ยังไม่วางใจ จากยอดผู้ติดเชื้อ

และผู้เสียชีวิตรายวัน

ยิ่ง รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลง 

กรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตอนหนึ่งระบุ

ว่า “...สถานการณ์ระบาดของไทยเรายังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

จากรายงานล่าสุด วันนี้ 18 กรกฎาคม 2565 ของ European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) ชี้ให้

เห็นว่า Omicron BA.4 และ BA.5 ในยุโรปนั้นกำาลังระบาด

หนัก และทำาให้มีผู้ป่วยต้องรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นชัดเจน

ทุกช่วงอายุ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยรุนแรงจนเข้าไอซียูและ

เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นชัดเจนมากในคนอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้น

ไป ไทยเราคงต้องระวังนะครับ เพราะธรรมชาติของโรคนั้นมัก

สอดคล้องกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก และมีโอกาสสูงที่เรากำาลัง

จะเผชิญกับการระบาดที่มีสายพันธุ์ย่อยต่างๆ ไปพร้อมกัน

ได้ หากไม่ป้องกันให้ดี จากความรู้ที่มีตอนนี้ BA.4 BA.5 และ 

BA.2.75 นั้นไม่กระจอก ใช้ชีวิตได้ ทำามาหากินได้ ศึกษาเล่า

เรียนได้ แต่ควรป้องกันตัวเสมอ ไม่ว่าจะสายพันธุ์ ไหนก็ตาม 

หากเราใช้ชีวิตอย่างมีสติ ใช้ความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ประมาท ก็จะ

ลดความเสี่ยงลงไปได้มาก การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนั้นมีความ

จำาเป็นนะครับ”

เราเห็นด้วยกับการท่ีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกมากำาชับ

แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ 

ให้ทุกภาคส่วนเน้นลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิดวง

กว้าง การจัดงาน กิจกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรการ COVID 

Free Setting ในการรวมตัวทำากิจกรรมอย่างเคร่งครัด และ

ให้หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมติดตามและประเมินมาตรการการ

ป้องกันโควิด-19 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ

ลด ละ เลิก กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการรวมกลุ่ม ตาม

ที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือนั้น หน่วยงานภาค

รัฐ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ต้องเริ่มต้นให้ภาคเอกชนเห็นเป็น

ตัวอย่างก่อน.

เ

“ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะกลับมาดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีใหม่ได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 หมวดคณะ

รัฐมนตรี วรรคท้ายเขียนไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่ง

รวมกันเกิน 8 ปีไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเว้นระยะไปนานเท่าไหร่

ก็ตาม ชีวิตนี้ ได้แค่นี้ ยกเว้นไปแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เหมือน

ประเทศรัสเซียกับจีนที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำาให้กลับมาได้”.

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

อภิปรายโทนว่า สิ่งที่ตามมาทำาให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม-

เศรษฐกิจ-ภาพลักษณ์ประเทศไทย เป็นต้น 

ซึ่ง ส.ส.ฝ่ายค้านที่อภิปรายอนุทิน หลักๆ ก็อาทิ สุทิน คลังแสง 

ประธานวิปฝ่ายค้าน-นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.ก้าวไกล เป็นต้น 

ที่เนื้อหาก็พบว่าไม่ได้ดุเดือด-เข้มข้นหรือมีข้อมูลใหม่ 

ประเด็นอะไรแหลมคม ที่จะทำาให้อนุทินซวนเซกลางสภาฯ ได้ 

เพราะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเดิมๆ เพียงแต่อาจมีความแหลมคมใน

การนำาเสนอบ้าง เช่น นำาคลิปหาเสียงของอนุทินมาเปิดกลางห้อง

ประชุมสภาฯ ที่พูดถึงเรื่องกัญชาฯ รวมถึงพยายามสื่อไปในทางว่า 

สุญญากาศการประกาศใช้กฎหมายกัญชาฯ เป็นเรื่องจงใจหรือไม่ 

ต่อมาอนุทินก็ลุกขึ้นชี้แจงหักล้างแต่ละประเด็นของฝ่ายค้าน รวม

ถึงบางช่วงก็ใช้ โอกาสนี้แถลงผลงานของตัวเองในการเป็น รมว.

สาธารณสุขไปด้วยเลย เช่น นโยบายการให้มีระบบฟอกไตฟรี ไม่

ต้องเสียเงิน เป็นต้น 

ขณะที่นอกห้องประชุมสภาฯ ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็ใช้วิธีการ

ให้บุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข มาเปิดแถลงข่าว

ตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านอย่างรวดเร็ว เพื่อหักล้าง ทำาลายน้ำา

หนักคำาอภิปรายของฝ่ายค้านทุกเรื่อง โดยย้ำาว่านโยบายกัญชาที่ออก

มาไม่เกิดปัญหาสุญญากาศทางกฎหมาย และยืนยันว่า อนุทินไม่ได้มี

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์ 

ส่วน ศักดิ์สยาม-รมว.คมนาคม ก็ถูกพรรคฝ่ายค้าน คู่ปรับเดิม 

พรรคประชาชาติ อภิปรายเรื่อง ตระกูลชิดชอบ ครอบครองที่ดินเขา

กระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 5,083 ไร่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน ในห้องประชุมสภาฯ ที่การอภิปรายดำาเนิน

ไปอย่างเข้มข้น นอกห้องประชุมก็มีความเคลื่อนไหวคึกคัก เพราะ

การเมืองตอนนี้มองข้ามช็อตไปถึงเรื่อง การลงมติ ในวันเสาร์ที่ 23 

ก.ค.นี้แล้วว่า พลเอกประยุทธ์และ 10 รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอก จะได้

คะแนนเสียงกันคนละเท่าใด จากเกณฑ์คือ หากรัฐมนตรีคนไหนได้

เสียงไม่ไว้วางใจแตะที่ 239 เสียง ต้องหลุดจากตำาแหน่ง 

ในเชิงการเมืองพบว่า รัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย

ทุกคน รวมถึงแกนนำาพรรคร่วมรัฐบาล เชื่อว่า  

นายกฯ และ 10 รัฐมนตรี จะไม่มีใครได้เสียงไม่

ไว้วางใจถึง 239 เสียง เพราะหากไปถึงขนาดนั้น 

หมายถึงต้องหลุดจากตำาแหน่งกลางสภาฯ ทันที

แต่ก็มีข่าวเช่นกันว่า สิ่งที่รัฐมนตรีหลายคน

หนักใจคือ ไม่อยากได้คะแนนไว้วางใจบ๊วยสุด หรือ

ได้คะแนนไม่ไว้วางใจเยอะสุด เพราะจะไม่เป็นผล

ดีทางการเมือง อาจเสียเครดิตได้ เผลอๆ อาจนำา

ไปสู่การปรับ ครม.เดือนสิงหาคมนี้ก็ได้ 

โดยพบว่า ที่นอกห้องประชุมสภาฯ ในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก มีความเคลื่อนไหวของ

พรรคเล็ก โดยมีข่าวว่า กลุ่ม 16 ที่ประกอบด้วย 

ส.ส.พรรคเล็กพยายามต่อรองกับบรรดารัฐมนตรี

ที่มีรายชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 5-6 คน ที่อยู่

ในกลุ่มเสี่ยงมีคะแนนเสียงหมิ่นเหม่ต่อการถูก

อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมีกระแสข่าวแพร่สะพัด

ไปในทำานองว่า มีการขอเรียกรับผลประโยชน์ราย

ละ 1-2 ล้านบาท แลกกับเสียงโหวตในการยกมือ

อภิปรายไว้วางใจให้ 

กระนั้นก็ตามพบว่า รัฐมนตรีหลายคนไม่ได้สนใจเรื่องนี้ และ

ไม่ไปเจรจาต่อรองด้วย เพราะเชื่อมั่นว่าตัวเองชี้แจงข้อกล่าวหาได้ 

และจะได้เสียงหนุนจาก ส.ส.ในสภาฯ โดยไม่ต้องแจกกล้วยแต่อย่าง

ใด 

ทั้งนี้ข่าวว่า หลังการอภิปรายวันแรกผ่านไปจนถึงช่วงค่ำา วง

กาแฟหลายวงในห้องรับรอง ส.ส.ที่รัฐสภา ที่นั่งคุยกัน มีการประเมิน

กันเบื้องต้นหลังการอภิปรายกำาลังจบวันแรกว่า สำาหรับรัฐมนตรีที่จะ

ได้คะแนนเสียงแบบผ่านฉลุย จนถึงตอนนี้มีการวิเคราะห์กันว่า จะ

ประกอบด้วย  พล.อ.ประยุทธ์, สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นิพนธ์ 

บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

ขณะที่รัฐมนตรีที่มีแนวโน้มจะถูกพรรคเล็กลงมติอภิปรายไม่ไว้

วางใจ และเผลอๆ อาจมี ส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนที่ไม่ใช่

พวกพรรคเล็ก ลงมติแบบแหกโผคือ อาจ งดออกเสียงคือไม่ลงมติไว้

วางใจให้ คนที่อยู่ในข่ายนี้ ก็มีอาทิเช่น อาจมีชื่อจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์, สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 

ส่วน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ถูกคาดหมายอาจจะได้

คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด.  

นพุธที่ 20 ก.ค. เข้าสู่วันที่สองของศึกซักฟอก-เปิด  

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ตามคิวหากไม่เลื่อนหรือขยับปรับ

เปลี่ยนมาก ก็จะเป็นคิวอภิปราย รัฐมนตรีต่อจากเมื่อวัน

อังคารที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่จะมีรัฐมนตรีถูกอภิปราย 

ประกอบด้วย นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย จากประชาธิปัตย์, 

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิตอลฯ, สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง, 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย โดย

หากมีรัฐมนตรีที่ตกค้างมาจากอภิปรายวันแรก 

ก็จะมาอภิปรายเพิ่มเติมวันพุธนี้ต่อได้ 

สำาหรับการอภิปรายภาพรวมวันแรก 

นอกเหนือจากการเปิดเวที อภิปรายด้วย

สำานวน-ข้อกล่าวหาแบบจัดหนักๆ เข้มๆ จาก 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

และผู้นำาฝ่ายค้านฯ ที่อภิปรายแสดงเหตุผลใน

การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ 

และ 10 รัฐมนตรี ด้วยข้อกล่าวหาต่างๆ แล้ว 

เนื้อหาการอภิปรายหลังจากนั้น ผู้นำาฝ่ายค้านฯ 

ก็ฟาดไปที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ในลักษณะ เปิดแผล ไว้ก่อน แต่จะ

มา โรยเกลือ ซ้ำาในช่วงสองวันสุดท้าย ในการ

อภิปรายคือวันที่ 21-22 ก.ค. ที่ฝ่ายค้านบอก

ว่าจะใช้สองวันนี้ รวมเวลา 30 ชั่วโมง เพื่อ

อภิปรายพลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียว แต่อาจ

มีพาดพิงรัฐมนตรีคนอื่นๆ บ้าง 

โดยเนื้อหาการอภิปรายเปิดแผลนำาร่องไว้ก่อนของผู้นำาฝ่าย

ค้านฯ เป็นการอภิปรายในภาพรวมๆ ตามสไตล์ที่ต้องโจมตี-กล่าวหา 

พลเอกประยุทธ์ให้หนักที่สุด เช่น ระบุว่ามีพฤติการณ์เสพติดอำานาจ 

มีพฤติการณ์ละเมิดรัฐธรรมนูญและก้าวก่ายนิติบัญญัติ เช่น การสั่ง

การให้สมาชิกรัฐสภาโหวตคว่่ำาสูตร 100 คำานวณปาร์ตี้ลิสต์เป็นสูตร 

500 หาร รวมถึง ด้อยค่า รัฐบาลประยุทธ์ว่าเป็นรัฐบาล 608 ที่ไม่รู้

ว่า คำาพูดดังกล่าว หมอชลน่านหลุดสคริปต์หรือตั้งใจพูด เพราะเป็น

คำาอภิปรายที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวเองและพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ส.ส.ฝ่ายค้านก็เรียงคิวการอภิปรายรัฐมนตรี

ตามคิวที่วางไว้ โดยตั้งแต่ช่วงสายจนถึงเย็น เป็นการอภิปรายสอง

รัฐมนตรีแกนนำาพรรคภูมิใจไทย คือ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข และศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ซึ่ง 2 ประเด็นใหญ่ที่่ฝ่ายค้านอภิปรายอนุทินก็คือ กล่าวหาว่า

ล้มเหลวในการรับมือกับวิกฤตโควิด และอีกประเด็นคือ เรื่องปัญหา 

สุญญากาศทางกฎหมาย หรือ Legal Gap หลังกระทรวงสาธารณสุข

ปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดมีผล 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่

กฎหมายกัญชาฯ ยังอยู่ในการพิจารณาของสภาฯ ที่ยังต้องใช้เวลา

อีกอย่างน้อย 2-3 เดือนกว่าจะเสร็จ กรณีเร่งรัดแล้ว โดยฝ่ายค้าน

ถล่มตู่

ย่อมเคยอภิปรายคนอื่นมาบ้างแล้ว เชื่อ

ว่าจะผ่านไปด้วยดี  

ขณะที่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า ขอ

ให้ติดตามการประชุมทั้ง 4 วัน รับรองมี

เรื่องที่ตื่นเต้นและสนุกทุกวัน โดยเฉพาะ

วันสุดท้ายที่เป็นวันสรุปโดยนายสุทิน 

คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อ

ไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่าย

ค้าน) จะเป็นผู้สรุปจบข้อมูลที่สมาชิก

ร่วมอภิปรายตามยุทธการเด็ดหัว สอย

นั่งร้าน ไม่ตายในสภา ก็ไปตายในสนาม

เลือกตั้ง 

ด้านนายสุทินระบุว่า ฝ่ายค้านจะ

ใช้เวลาอภิปรายวันละ 11 ช่ัวโมง วันแรก

จะอภิปรายรัฐมนตรี 5-6 คน เร่ิมด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข, นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม, นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.

แรงงาน, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 

หากไม่ทันจะขยับไปเป็นวันท่ี 20 ก.ค. 

โดยในวันดังกล่าวจะอภิปรายนายจุรินทร์   

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.

พาณิชย์ รวมถึงนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

จากน้ันจะเข้าคิวเด่ียวของ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย จากน้ันจะ

อภิปรายวีรกรรมร่วมของ 3 ป. เมื่อเสร็จ

แล้วจะเข้าสู่การอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

โดยจะให้เวลาตรงน้ี 2 วันคร่ึง ซ่ึงมีผู้

อภิปรายประมาณ 30 คน โดยจะโดนใน

ทุกประเด็น ท้ังเรื่องเศรษฐกิจ พลังงาน 

การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต การ

ต่างประเทศ และเชื่อว่าแม้จะให้เวลาการ

อภิปรายนายกฯ 2 วันคร่ึง แต่จะไม่ทำาให้

คนเบื่อหน่าย แต่หากการอภิปรายเน้ือหา

จบก่อน พอดีแล้ว เราก็จะปิดการอภิปราย 

โดยเราจะดูอารมณ์ของคนฟังประกอบ

ด้วย ไม่จำาเป็นต้องดึงดันใช้เวลาให้ครบ

เผื่อเวลาให้ธรรมนัส 1 ชม.

เมื่อถาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย 

ได้ประสานขอเวลาอภิปรายแล้วหรือ

ยัง นายสุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้รับการ

ติดต่อ แต่เราเตรียมเวลาให้อยู่ประมาณ 

1 ชั่วโมง แต่ถ้าประสานมาช้าเกินไป 

เลยไปถึงวันที่ 20 ก.ค.จะยาก

และในเวลา 08.08 น. พล.อ.ประ 

ยุทธ์เดินทางถึงอาคารรัฐสภา เพื่อเข้าร่วม

ประชุมสภาในญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้

วางใจ โดยนายกฯ เดินทางออกจากบ้าน

พักในเวลา 07.40 น. ท้ังน้ี เมื่อเดินทางมา

ถึงรัฐสภา เป็นจังหวะเดียวกับท่ีนายสุทิน

เดินทางมาถึงก่อนไม่นาน นายสุทินจึงได้

สวัสดี พล.อ.ประยุทธ์ ซ่ึง พล.อ.ประยุทธ์

ยกมือรับไหว้พร้อมแตะแขนทักทาย 

และเมื่อผู้สื่อข่าวถาม พล.อ.ประยุทธ์ถึง

ความพร้อมรับศึกอภิปรายในคร้ังน้ีหรือ

ไม่ พล.อ.ประยุทธ์ได้พยักหน้าด้วยสีหน้า

เรียบเฉย

ส่วนในเวลา 09.00 น. นายอนุทิน

ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อม

เนื่องจากจะถูกอภิปรายเป็นคนแรกว่า 

ได้เตรียมข้อมูลมากที่สุด เตรียมตัวมา

อย่างดี ตรงไหนลืมก็ก้มหน้าอ่าน ตรง

ไหนพูดจากใจได้ก็จะพูดจากใจ ส่วนการ

อภิปรายเรื่องโควิด-19 นั้น ขออย่าง

เดียว อย่าเอาสุขภาพ ชีวิตของพี่น้อง

ประชาชนในสถานการณ์ โควิด-19 มา

เป็นเกมทำาลายล้างทางการเมือง ส่วน

เรื่องกัญชาที่จะถูกอภิปราย ก็มีความ

พร้อม เพราะเป็นนโยบายของพรรค

ที่เตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี 2562 

ขณะที่เรื่องดึง ส.ส. จากพรรคการเมือง

อื่นเข้ามาสังกัดพรรค ภท.นั้น หลักการ

ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ควรพูด

ถึงหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ในตำาแหน่ง

รัฐมนตรี เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของ

การบริหารจัดการเรื่องการเมือง ไม่น่า

เกี่ยวข้องในการบริหารราชการแผ่นดิน

เมื่อถามว่า การลงมติจะมีเซอร์ 

ไพรส์พรรคฝ่ายค้านและพรรคอ่ืนๆ มา

ลงคะแนนไว้วางใจให้ฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ 

นายอนุทินหัวเราะก่อนตอบว่า “ไม่ทราบ

เลย ผมไม่มีเซอร์ไพรส์ มีแต่สไปรท์” 

และในเวลา 09.25 น. ในการ

ประชุมสภาที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รอง

ประธานสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธาน

ได้เริ่มขึ้น โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท. ได้ชี้แจงถึงคิว

การอภิปรายรัฐมนตรีในวันแรกว่า จะ

เริ่มที่นายอนุทิน, นายศักดิ์สยาม, นาย

สุชาติ, นายจุติ และนายชัยวุฒิ 

ต่อมา นพ.ชลน่านได้แถลงญัตติ

การอภิปราย โดยระบุว่า การอภิปราย

ครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความบกพร่อง 6 

ด้าน 1.บกพร่องด้านความเป็นผู้นำา เป็น

ผู้นำาไร้ความสามารถ ลวงโลก บุคลิกภาพ

มีปัญหาทั้งกับตัวเอง ครอบครัว และ

ประชาชน ถ้า พล.อ.ประยุทธ์เป็นแบรนด์

สินค้าหนึ่ง ถ้าได้ฟังฝ่ายค้านอภิปรายไม่

ไว้วางใจครั้งนี้ เชื่อว่าประชาชนจะไม่ใช้

สินค้ายี่ห้อนี้อีกต่อไป อีกทั้งยังเป็นผู้นำา

ไร้วิสัยทัศน์ แต่ที่ชัดเจนคือ บังอาจตั้ง

ตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจประเทศ

2.เศรษฐกิจพังพินาศ ล้มเหลว จน                                                    

ทั้งแผ่นดิน ทุกข์ เครียดทั้งแผ่นดิน ของ

แพง หนี้สินท่วมหัว นำามาซึ่งความสิ้น                                                         

หวังของประชาชน รัฐบาลชุดนี้คือรัฐ 

บาล 608 ไร้ความรู้ ไร้ความสามารถ 

ทนต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มิหนำาซ้ำา

อมโรคป่วย 3.สังคมพินาศพังทลาย 

สร้างความแตกแยก แบ่งฝักฝ่าย ยาเสพ

ติดเต็มบ้านเต็มเมือง ไม่ดูแลลูกหลาน 

ถามว่าเอื้อประโยชน์ให้ใคร ปล่อยให้มี 

นโยบายสุ่มเส่ียง อย่างนโยบายกัญชาเสรี 

เป็นผู้นำายิ่งใหญ่ แต่ถูกบีบคอ เรียกค่าไถ่

ได้ตลอดเวลา 

4.ความพินาศด้านสาธารณสุข ล้ม

เหลวแก้วิกฤตโควิด-19 สร้างความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจ 5.ความพินาศด้านการเมือง 

ระบบรัฐสภาถูกทำาลายย่อยยับ เป็นระบบ

ท่ีสถาปนาสภากล้วยข้ึนมา มีการใช้เงิน

แลกเสียงโหวตทุกคร้ังท่ีมีการลงมติท่ี

สำาคัญๆ ตัวเลขอยู่ท่ีหลักล้าน ภาษาชาว

บ้านเรียก 3 อย่างบาท 3 คนล้าน เรื่อง

ท่ีอัปยศอดสูท่ีสุดคือการทำาลายหลักการ

พ้ืนฐาน และเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการ

ปกครอง ครอบงำาช้ีนำาพรรคการเมืองท่ี                                                   

สมยอม เปล่ียนระบบเลือกต้ังมาเป็นแบบ

คู่ขนาน โดยส่ังการจากทำาเนียบฯ ให้

หาร 500 เพื่อทำาลายพรรคคู่แข่ง ตาม

เจตนารมณ์ท่ียึดอำานาจเข้ามาไม่เสีย

ของ ทำาลายพรรค เพราะคิดว่าเป็นของ                                                       

คนคนเดียวคนน้ัน จับหนูตัวเดียวเผา                                              

บ้านตัวเอง พังพินาศหมด และ 6.คอร์ 

รัปชันจนประเทศพังพินาศ เป็นยุคทุจริต

เฟ่ืองฟู ติดอันดับความโปร่งใสประเทศ

ตกต่ำาสุดรอบ 10 ปี 

“ท่านไม่ตายในสภา ใส่รถฉุกเฉิน

ยังรักษาชีวิตได้ แต่ตายในสนามเลือก

ตั้งแน่นอน ฝาก ส.ส.ที่มาจากประชาชน 

ต้องคำานึงถึงความต้องการประชาชน 

และหวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ควรไปจาก

สภาแห่งนี้ ได้แล้ว อย่าอยู่ เป็น 608 

ทำาลายประเทศต่อไป” นพ.ชลน่านกล่าว  

บิ๊กตู่ย้อนแสบคนฉลาดที่สุดอยู่ไหน

จากนั้นเวลา 11.08 น. พล.อ.ประ 

ยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงว่า เราต้องละทิ้งอคติ

หรือผลประโยชน์ส่วนตัว แล้วยึดผล

ประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง ถ้าเราไม่

ขัดแย้งกันปัญหาที่พูดมาแก้ได้หมดด้วย

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทุกอย่างเกิด

จากความร่วมมือและเสียสละของทุก

คน แต่ท่านมองข้างเดียว และที่ท่านพูด

ถึง 608 ท่านต้องให้เกียรติคนกลุ่มนี้ด้วย 

เป็นประชากรสูงอายุ เราต้องให้ความ

สำาคัญคนเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ 

“นายกฯ ไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่

ได้เก่งทุกเรื่อง ไม่ได้ฉลาดที่สุด เหมือน

บางคนที่ท่านบอกว่าฉลาดที่สุด ตอนนี้

อยู่ที่ ไหนก็ไม่รู้ ประเด็นที่ท่านกล่าวถึง

วิสัยทัศน์และการเป็นผู้นำารัฐบาล ผู้นำา

ประเทศ ที่บอกผมไม่ได้รับเกียรติในเวที

ต่างประเทศ ผมคิดว่าไม่ได้ด้อยค่าไป

กว่านายกฯ ท่านอื่นๆ หรืออดีตนายกฯ 

บางท่านที่ไปมา และ 10 กว่าปีมาแล้ว 

ผมไม่ใช่คนทำาให้เกิด ความขัดแย้ง ย้อน

กลับไปดูพฤติกรรม ย้อนกลับไปดูความ

ผิด ย้อนกลับไปดูคนที่ติดคุก แม้เรามี

อุดมการณ์ที่แตกต่าง แต่เราต้องทำาให้

บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ผมไม่ใช่คนที่

ต้องการให้เกิดการแบ่งพวกแบ่งฝ่าย ที่

บอกว่าตนบังคับใช้กฎหมายละเมิดสิทธิ

มนุษยชน กฎหมายที่ว่าเป็นกฎหมาย

อะไร กฎหมายทั่วไปหรือไม่ หลายคน

อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้” พล.อ.ประยุทธ์

กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ยังได้ตอบโต้ ใน

เรื่องของการจัดอันดับคอร์รัปชัน รวม

ถึงเรื่องเศรษฐกิจ และการใช้กลไกทหาร

และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 

ก่อนระบุว่า สรุปแล้วที่พูดมาไม่ใช่ข้อ

เท็จจริงทั้งหมด และไม่มีข้อมูลที่ถูก

ต้อง ขอให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ท่านแรงมาก็พยายามแรง

น้อยกว่าท่านหน่อย เพราะรู้อยู่แล้วท่าน

ต้องการให้ตนเองโมโห ให้เกียรติกัน ถ้า

อยากได้รับเกียรติจากคนอื่น ก็ต้องรู้จัก

ให้เกียรติคนอื่นเขา ถ้าโจมตีด้วยการให้

ร้าย พูดจาส่อเสียดไม่ใช่สุภาพบุรุษ ไม่

อยากฟัง แต่ให้เกียรติสภา ประธาน 

สมาชิกทุกคน 

“ผมต้องชี้แจง เพราะผ่านมา 1 

ชั่วโมง ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 100% เลย 

หลายอย่างมันดี หลายอย่างกำาลังทำา 

หลายอย่างกำาลังแก้ไข ผมทราบดีท่าน

ชื่นชมคนที่ทำางานมาก่อนว่าดีกว่าผม ว่า

โน่นนี่ ไม่เป็นไร ก็เอากลับมาให้ได้แล้ว

กัน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าวทิ้งท้าย

จากนั้น เวลา 11.25 น. นายสุทิน

อภิปรายถึงความล้มเหลวของนโยบาย

กัญชา โดยช่วงต้นนายสุทินได้เปิดคลิป

วิดี โอปฐมเหตุความผิดของนายอนุทิน

ที่ประกาศบนเวทีจะปลดล็อกกัญชา 

ก่อนอภิปรายว่า ขอใช้สิทธิ์กล่าวหานาย

อนุทิน และ พล.อ.ประยุทธ์ เนื่องจาก

ร่วมกันกำาหนดนโยบายให้มีกัญชาเสรี 

นำามาซึ่งเกิดการละเมิดกติกาโลกและ

กฎหมายประเทศ รวมถึงรัฐธรรมนูญ

และมติรัฐสภาไทย อีกทั้งยังละเลย 

ละเว้นไม่ออกมาตรการควบคุมกัญชาใน

สิ่งที่ควรจะมี  และควรจะเป็น นำามาซึ่ง

ความเสียหายต่อประเทศชาติ 

ต่อมานายสุทินได้ลงรายละเอียด

ไล่มาตั้งแต่ข้อผูกพันในอนุสัญญาว่าด้วย

ยาเสพติดให้ โทษ 1961 เป็นอนุสัญญา

เดี่ยวที่ ไทยไปลงนาม รวมถึงเรื่องการ

ปลดล็อกกัญชาเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 

และร่าง พ.ร.บ.กัญชากัญชง พร้อมทั้ง

ระบุว่าเป็นห่วงภาพพจน์และเกียรติภูมิ

ของประเทศ หากหลับตาลงเป็นนคร

กัญชา ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้น นี่คือผล

ประโยชน์ทางการเมือง

“เรื่องนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

นอกจากประโยชน์ทางการเมือง นายกฯ 

ก็ทำาเพื่ออยากอยู่ต่อในตำาแหน่ง และ

ได้ยินมาว่าบอกว่ามีนักการเมืองใหญ่

ทำาไร่กัญชาเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ที่ลาว 

แถมยังมีคนกระซิบบอกด้วยว่ามีบริษัท

ยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นแอบมาตกลง

กับนักการเมือง นอกจากนี้ ยังพบเป็น

ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เครือบริษัทซิโน-

ไทยฯ หันมาทำาธุรกิจกัญชงเต็มตัว เรื่อง

ทั้งหมดที่ว่ามานี้ นายกฯ อยู่ไหน ถ้านา

ยกฯ ไม่อนุญาตหรือไม่เห็นด้วย เรื่อง

นี้ ไม่สำาเร็จ ฉะนั้นทั้งนายกฯ และนาย

อนุทินต้องรับผิดชอบด้วยกัน” นายสุ

ทินกล่าว

‘อนุทิน’ ทำา ‘แม้ว’ สะดุ้ง

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ส.ส.ชัย 

ภูมิ พรรค พท. อภิปรายถึงความล้ม

เหลวการแก้วิกฤตโควิดของนายอนุทิน

ว่า รัฐบาลพยายามสร้างภาพควบคุมโรค

โควิด-19 ได้ แต่ขณะนี้มี โรงพยาบาล

รัฐหลายแห่งปฏิเสธการรับผู้ป่วย และ

พยายามคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด บอกว่า

มีผู้ติดเชื้อต่อวัน 3,000 คน แต่ความจริง

ติดเชื้อวันละไม่ต่ำากว่า 50,000 คน ส่วน

การจัดซื้อวัคซีนโควิดนั้น ขณะนี้มีวัคซีน

แอสตร้าเซนเนก้าค้างสต๊อกอยู่ 30 ล้าน

โดส วงเงิน 10,000 ล้านบาท ที่รอวัน

หมดอายุ แทนที่จะเลิกสั่งวัคซีนดังกล่าว 

แต่ ครม.กลับสั่งเพิ่มมาอีก 22 ล้านโดส 

รวมเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 55 

ล้านโดส คิดเป็นวงเงินกว่า 17,000 ล้าน

บาท  

จากนั้นนายอนุทินชี้แจงว่า ยืนยัน                                                          

ระบบสาธารณสุขไทยไม่ ได้ล้มเหลว 

ขณะนี้ฉีดวัคซีน 140 ล้านโดส มากกว่า 

70% ของประชาชน การที่ นพ.สุรวิทย์                                                                 

พยายามด้อยค่าวัคซีนที่ผลิตจากจีน วัค

ซีนแอสตร้าเซนเนก้านั้น อย่าแค่มีคน

ทำาสไลด์ ให้แล้วมาพูด เป็นถึงแพทย์ 

แต่ทำาไมมีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป อย่า

ไปด้อยค่ายา วัคซีนเพื่อตอบสนอง

การเมือง ถือว่าโหดร้ายเหี้ยมโหดมาก 

ขอให้เว้นเรื่องสาธารณสุขสักเรื่อง ถ้า

มองเป็นเรื่องบาดหมางการเมืองให้เป็น

เรื่องระหว่างเรา อย่าเอาประชาชนมา

เกี่ยวข้อง มีคนเคยพูดว่าถ้าฉีดวัคซีน

ถึง 100 ล้านโดสภายในปี 2564 ร้อย

บาทเอาแค่กองเดียว แต่วันที่ 21 ธ.ค.

2564 ฉีดครบ 100 ล้านโดสแล้ว นพ.สุร

วิทย์ทราบหรือไม่ ความจริงเตรียมของ

ไว้แล้ว แต่คิดไปคิดมา เอาไปทิ้งในที่

สมควรดีกว่า ไม่ฝากท่านไป 

อ่านต่อหน้า 15

วั
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3บทความ-ในประเทศ

าวเขาสูบทบาท อาจารย นักวิชาการ มาไดพักใหญแลว 

สําหรับ “ยะใส” สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัย

นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต สอนทั้งนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผลิตเยาวชนคุณภาพใหสังคม

มาหลายตอหลายรุน สวนบทบาทถนัดที่หลายคนคุนเคย มีทั้ง

นักวิเคราะหการเมืองไทย การเมืองโลก ปมประเด็นปญหา

ทางเศรษฐกิจ ปญหาสังคม รวมทั้งแวดวงกีฬา เจาตัวสวม

บททั้งวิพากษวิจารณ เสนอแนะ ใหขอคิดเห็น ผานชองทาง

ยูทูบ suriyasai channel โดยเฉพาะศึก Volleyball Nations 

League (VNL) 2022 ที่ปลุก 

กระแสแฟนกีฬาชาวไทยให

กลับมาคึกคัก ครึกครื้น รวมสง

แรงใจไปเชียรนักตบสาวไทย ที่

เปน 1 ใน 8 ทีมสุดทาย เขาไป

ดวลกับนักตบฝมือดีระดับแถว

หนาของโลก  

แมการแขงขันทัวร

นาเมนตนี้ทีมชาติไทยจะไม

ไดควาแชมป แตดวยสไตล

การเลนไมเกรงกลัวชาติใด 

สวมบทนักสูหัวใจสิงห ไมมี

ถอย เลยไดใจกองเชียร สรางรอยยิ้มใหความสุขแฟนกีฬา

ชาวไทย หลายตอหลายตอน สุริยะใสไดเกาะติดทุกความ

เคล� อนไหวนักกีฬาสาวอนาคตไกลกลุมนี้ ในตอนลาสุด EP49 

“ปดฉาก VNL 2022 วอลเลยบอล สาวไทยแพแตชนะ” ก็ได

พูดถึงอยางน�าสนใจวา 

“นักวอลเลยบอลสาวไทยชนะใจ สรางประวัติศาสตร 

ใน VNL เก็บเซตจากเบอรตนๆ ของโลกได ท้ังจากอเมริกา บราซิล 

และไปชนะจีน เซอรเบีย ถือวาเปน ท็อปไฟวของโลก ผลงาน

นักวอลเลยบอลสาวไทย ไดใหขอคิดวงการกีฬาไทยมากมาย คง

เปนตัวจุดประกายใหกับการแขงขันทัวรนาเมนตใหญ อยางการ

แขงขัน เวิลด แชมเปยนชิป 2022 ท่ีจะแขงกัน 24 ก.ย.ไปแกมือ

กับตุรเคีย วันท่ี 27 ก.ย.เจอโปแลนด วันท่ี 28 ก.ย.เจอโครเอเชีย 

วันท่ี 29 ก.ย.เจอเกาหลีใต 1 ต.ค.ไปเจอกับโดมินิกัน ท้ัง 5 แมตช 

เปนศึกท่ีตองจับตากัน เราพยายามลุนเพ� อใหอันดับโลกติด top 

ten เพ� อไปสูเปาหมายของเรา ไปเลนโอลิมปก 

นอกจากนี้ยังเขยาวงการกีฬาบานเรา แมนักกีฬาเรา

จะตัวเล็ก แตใจใหญ สูได และไดสรางแรงบันดาลใจใหกับ

นักกีฬาวอลเลยบอลเยาวชนชุดตางๆ เม� อไดเห็นความสําเร็จ

จากรุนพี่ สุดทายคงจะไปจุดประกายใหภาครัฐ ที่อยากใหทุมทั้ง

งบประมาณ ทรัพยากรมาเกื้อหนุน ไมใชเฉพาะวอลเลยบอล 

แตรวมไปถึงเร� องอ� นๆ ดวย และขอความรวมมือเอกชนดวย 

เพราะจะเปนประโยชน ขอแสดงความยินดีกับนองๆ นัก

วอลเลยบอลสาวทีมชาติไทย ที่ทําใหชาวไทยมีความสุข” 

ภารกิจของนักตบสาวชาวไทย ยังไมหมดเพียงเทานี้ 

ยังมีทัวรนาเมนตใหญๆ ใหไดติดตามเชียรกันตอไป หนึ่งใน

นั้นคงจะมี “ยะใส” ที่ในวันนี้และวันตอๆ ไป กลายเปนแฟน

กีฬาตัวยง คอยเอาใจชวย สงแรงใจไปเชียรทุกแมตชของการ

แขงขันเลยทีเดียว.  

 มาไม 

ชนะใจคนไทย

ก

ม็อบหวยเฮรัฐบาลสัญญาให โควตา

กัญชาในคิด ‘กะลาครอบ’

สุริยะใส กตะศิลา

อนดึก-ต� นสาย” ตามสไตลแกแตข้ีเกียจไปหน�อย เลยอด

ฟงสด

“ชลน�าน” เบิกฤกษยุทธการ “เด็ดหัวสอยน่ังราน” เม� อเชา

วาน (๑๙ ก.ค.๖๕) ท่ีสัปปายะสภาสถาน

ความจริงก็ต� นอยูหรอก

แตน่ังงัวเงียโงกหงับบนท่ีนอน หงึกหงักอยูซักพัก ก็ลมแผละ 

“หลับไปใหม” เลยอดดูตอนนายกฯ ประยุทธ “เด็ดหัวชลน�าน” โชว

ตองบอกวา “เสียดายจริงๆ”! 

เพราะเม� อไลดูขาวตามหลัง อูยยยย หวาดเสียว..หวาดเสียว ตอน

นายกฯ “ศอกกลับ” ชลน�าน 

โชะเดียว...คนโคงคํานับสวย “หนาแหก” 

แตท่ีแตกเลือดกระฉูด กลับเปนไอทรราชท่ีเหลือแต “ถุงนํ้าเลว” 

ซ่ึงก้ันมานชักใยอยูดูไบโน�น

ไปวาลุงตูโง ลุงตูก็เลยยักเง่ียงเขาใหวา....

“นายกฯ ไมใชคนท่ีรูทุกเร� อง ไมไดเกงทุกเร� อง ไมไดฉลาดท่ีสุด 

เหมือนบางคน ท่ีทานบอกฉลาดท่ีสุด แตไปอยูท่ีไหนก็ไมรู?” 

สมนํ้าหนากะลาหัวเจาะไปเลยม้ัยละ

และท่ีชลน�านรําทวนริษยาใสนายกฯ “๘ ป ประยุทธ ประเทศ

พินาศ ลมเหลว ลาหลัง”

น่ันแคนายกฯ ถีบเบาๆ ชลน�านหนาก็ไถล หัวคะมํา ไปน่ังบนอูอ้ี

เหมือนถูกผีอําแกขวยอยูคนเดียวในมุมประมุขฝายแคน

นายกฯ ก็เลยให โอวาท “หัวหนาน่ังรานแมว” แตใฝทางตํ่า แบบ

ผูใหญใจดี มีเมตตา ประมาณวา

“ผมไมอาจจะกลาวอาง วาผมทําไดดีท่ีสุด เกงท่ีสุด ผมไมเคยพูด

อยางน้ัน ทานตีความกันเอง 

หลายอยางท่ีทานพูดมาไมใชขอเท็จจริง ผมยืนยันไมใชขอเท็จจริง 

ไมมีความกาวหนา...การจัดอันดับลดลง ตองดูสาเหตุ 

มันลดลงตรงไหน ก่ีขอ และอะไรดีข้ึน อะไรแยลง เพราะอะไร 

ทานเปนบุคลากรทางการแพทยฉลาดอยูแลว โชคดีท่ีผมไมไดไปรักษา

อะไรกับทาน 

ทานวาผมมีอาการพิการทางสมอง ผมโชคดี ถาเปนก็รักษากับ

ทานไมได”

“หลายเร� องท่ีทานพูดมา การใชกลไกทหารมาทํางาน ใช พ.ร.ก. 

ฉุกเฉิน มันจําเปนตองใช 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกสมัยใครเปนนายกฯ (สมัยทักษิณ-เปลว) เอามา

เปนประโยชนไดม้ัย ถาไมละเมิดคนอ� นก็ใชประโยชนได 

ผมใชกลไก สมช.ซ่ึงมีกลไกตรงน้ีอยูแลว และกลไกเหลาน้ีก็มีรอง

นายกฯ และรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยูท้ังหมด 

คุณบริหารไมเปนเอง........

คุณไมใช เพราะคุณไมเขาใจทหาร ทุกวันน้ีท่ีอยู ถาไมมีตํารวจหรือ

จะไดเกียรติ 

ถาโจมตีในลักษณะการใหราย พูดจาสอเสียด พูดจาดูแลวไมใชสุภาพ

บุรุษ ผมไมอยากฟงในสภาน้ี แตผมใหเกียรติสภา ใหเกียรติทานประธาน และ

ใหเกียรติสมาชิกทุกคน 

ผมจําเปนตองช้ีแจงแบบน้ี.......

เพราะผานมาช่ัวโมงหน่ึงเต็มๆ ซ่ึงไมใชขอเท็จจริง 100% หลายอยาง

ดี หลายอยางกําลังทํา กําลังแกไข 

แม สมช.ท่ีต้ังข้ึนมาคณะหน่ึง ทํางานดานเศรษฐกิจ ใชคนอ� นไมเปน

หรือไง...ไปดูสิครับ คําส่ังท่ีต้ังมา มีสักก่ีคนท่ีเปนทหารอยูในน้ัน 

ในเม� อ สมช.มีหนาท่ีดูแลความม่ันคงและดูแลภัยคุกคามในรูปแบบ

ใหมทุกๆ เร� อง หนาท่ีคือการกําหนดยุทธศาสตรเดินหนา ในสถานการณท่ีมี

ความไมม่ันคงมาเก่ียวของ 

ถาทานทํางานไมเปน ไมรูเร� องตรงน้ี ทานก็พูดแบบท่ีทานพูดน่ันแหละ 

ผมทราบดีวา ทานช� นชมหลายคนท่ีทํางานมากอนวาดีกวาผม น่ัน..น่ี 

ไมเปนไรครับ ก็เอากลับมาใหไดก็แลวกัน ขอบคุณครับสวัสดี”

แหม...นายกฯ ก็ ใจรายจัง 

ข้ึนตน เด็ดหัว “ชลน�าน” ตวัดอีกฉับตอนทาย “หัวนายใหญ” ก็กระเด็น

ตามกัน ท้ังนายและลูกนอง!

เปนอันวานายกฯ ผานดาน “ดาบหย่ังเชิง” ของฝายแคนเม� อวานไป

แบบชิลๆ รอไปพบ “ดานสังหาร” ในวันท่ี ๒๒ ก.ค.อีกที

แตดูเหมือนฝายแคนก็รูวานายกฯ หนังเหนียว “หมากัดไมเขา” เปา

ใหญฝายคาน-เพ� อไทย จึงอยูท่ี “ภูมิใจไทย” ตัว สกัดแผน “แลนดสไลด” 

ของเพ� อไทยเขาละ

ทําลาย “ภูมิใจไทย” ไดสําเร็จ เทากับทําลายแผน “ลุงตูอยูตอ” ได

สําเร็จ เพราะขาดแนวรวมสําคัญ

และน่ัน “ทางโลง” ใหขบวนการ “แดง+สม” เขา “ยึดครองประเทศ” 

แลวการ “เปล่ียนระบอบ-ลมสถาบัน” ก็จะงายแคพลิกฝามือ

ไทยจะเปน “สถานีรบ” ใหสหรัฐฯ-ยุโรป ในศึกชิงความเปนจาว

อาณาจักร “เอเชีย-แปซิฟก” กับจีนทันที!

ตีงูตองตีท่ีหัว......

ฉะน้ัน ท่ีฝายคานหมายเด็ดหัวจริงๆ คือ “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” 

รัฐมนตรีสาธารณสุข

การ “ปลดล็อกกัญชา” จากยาเสพติด “หามมี-หามเสพ” ไปเปน 

“พืชสมุนไพรทางยา” และ “ทางเศรษฐกิจ” ประชาชนปลูกได ใชได ภายใต

เง� อนไขขอกฎหมายกําหนด

คะแนนนิยมภูมิใจไทยพุงพรวด!

พุงท่ีไหนไมวา แตพุงใน “ภาคอีสาน” น่ีซี ฝายท่ียอมไมได-ทนไมได 

คือ “เพ� อไทย” และ “กาวไกล” ท่ีหวังจะกวาด ส.ส.อีสาน

แผนยึดครองอํานาจประเทศ สูการ “เปล่ียนระบอบ-ลมสถาบัน” จะ

สําเร็จหรือลมเหลว ก็อยูท่ีภาคอีสานน่ีแหละ

นรกสง “ครอบครัวใหญ” มาเพ� อแลนดสไลด แตเหมือนสวรรค

กล่ันแกลง สงภูมิใจไทยลงมาเปน “กางช้ินใหญ” ขวางคอ

ดังน้ัน ยุทธการ “ไลหนู ตีงูเหา” ภาค ๒ จึงเกิดข้ึนในการอภิปราย

ไมไววางใจนายอนุทิน ท่ียกเร� องกัญชามาชนิด “ดับเคร� องชน”

เร� องกัญชาน่ี พูดกันตรงๆ มีท้ังคุณ-ท้ังโทษ เหมือนพืชสมุนไพร

อีกหลายแสน-หลายลานชนิด มันอยูท่ีวามนุษยจะชาญฉลาดและ “นํา

มาใช” ดวยเจตคติแบบไหน?

ฉะน้ัน ใครจะพูดแบบไหนก็ไมผิด จะบอกวา มีคุณ มีมูลคาทางยา

และทางเศรษฐกิจ มันก็ใช

จะบอกวา มันเปนยาเสพติด มีโทษ อันตราย มันก็ใช

สรุป กัญชา ไมดี-ไมเลว จะดีหรือจะเลว อยูท่ีเจตคติของคน

ผมไดยินพวกรุนใหม คายกาวหนา-กาวไกล คือพวก ๓ น้ิวน่ัน

แหละ เรียกคนตอตานการลวงละเมิดสถาบันวา “พวกกะลาครอบ”

ผมวา พวกท่ีตอตานการนํากัญชาข้ึนมาใช น่ันแหละพวก “กะลา

ครอบ” ตัวจริง!

สังคมโลกวันน้ี สูยุคนวัตกรรม นวัตกรรมจะเกิดได ตองเร่ิมจาก 

“วิจัย-พัฒนา”

การ “วิจัย-พัฒนา” คือการออกจาก “กะลาครอบ” ท่ีติดยึดแควา 

“กัญชาเปนยาเสพติด” มาช่ัวตาป-สีตาชาติ

ฉะน้ัน การท่ีนายอนุทิน “กลา” บุกเบิก นํากัญชาจากยาเสพติด 

กาวขามแคสูบ-แคเสพ ไปสูการ “วิจัย-พัฒนา” เปนยารักษาโรค เปนพืช

ทางเศรษฐกิจสรางมูลคาเพ่ิม

มาถูกทางแลว เพียงแตเพ่ิงเร่ิม ฉะน้ัน การแตงเติม ลงตะไบ 

ควบคุมในดานไมเปนคุณ ตองรีบ

รัฐบาลและนายอนุทิน สามารถฝาดาน “อิจฉา” ทางการเมือง 

และการ “เตะตัดขา” ทางเลือกต้ังไปได

อนาคต การแปลงคากัญชา “พืชเสพติด” ไปเปน “พืชทางยาและ

ทางเศรษฐกิจ” ผานการ “วิจัย-พัฒนา”

ไทยจะรวยแบบผูเปดศักราช

และจะเปน “ตนแบบ” ใหอีกหลายๆ ประเทศ ท่ีจนจออยูกับคําวา

ยาเสพติด ไมกลาคิด-ไมกลาพัฒนา “ตอยอด”!

“กานไอ ใบเสลด เม็ดข้ีตา” อยากลอง ก็ลอง

แตตรงเฉพาะ “แมดอกกัญชา” เทาน้ัน อยาเชียว เพราะสารเสพ

ติดท่ีนําไปแปลงเปนยามันอยูตรงน้ัน 

ท่ีสุทิน “อัศวินน่ังรานทักษิณ” ยํารัฐมนตรีอนุทินเม� อวาน ก็ยําไป 

แตถาภูมิใจไทยไปรวมเพ� อไทย กัญชาจากยาเสพติดก็จะเปนทองไปเอง

เหมือนธรรมนัส ตอนอยูรัฐบาล สุทินเรียกแปง แตพอมารวมฝาย

คาน สุทินเรียกทอง

ก็เปนคนแบบน้ี ก่ีป..ก่ีป จึงไดแต “เทียมแอก-เทียมไถ” ทํานา

ใหโจร!

ทหารดูแล ทานจะน่ังอยูตรงน้ีไดม้ัย จะน่ังแบบน้ีไดม้ัย? 

เศรษฐกิจพังยับเยิน ขาวของแพง ถาทานเอาแบบน้ีมาพูด ทานจะแก

ปญหาน้ีอยางไร ลองเสนอมา ทานจะชวยตรงไหน? 

วันน้ี ผมชวยต้ังแต ตนทาง กลางทาง และปลายทาง แกไขปญหา

ความยากจน หน้ีครัวเรือน หน้ีครู หน้ี กยศ. ทานเคยทําม้ัย อดีตเคยทําม้ัย? 

โครงการพวกน้ี ประชาชนทุกขยาก ไดดําเนินการอะไรไปบาง ใชจาย

งบประมาณไปประเภทไหนบาง ใหกลับไปดูบางวันน้ี ส่ิงท่ีเรียบเรียงมาข้ันตน 

ไดจายเงินมากพอสมควร”

“ท่ีระบุวาเศรษฐกิจแยไปหมด จริงๆ แลวบางสวนมีปญหา บางสวนก็

ดีข้ึน โดยเฉพาะราคาพืชผลการเกษตร ดีข้ึนทุกตัว เกษตรกรพอมีใจ 

แตส่ิงท่ียังไมดี ก็ตองแกท่ีตนทาง ดูแลตนทางการผลิต รวมแปลง จด

ทะเบียนข้ึนทะเบียนจีไอ 

อะไรก็แลวแต สมัยกอน ผมไมเห็นเคยพูดกัน ไมมีรัฐบาลไหนเคย

พูดเลย แตผมทํา 

การกูมาเต็มเพดานประชาชนไดประโยชน เยียวยาผูไดรับผลกระทบ

โควิด ๕๕ ลานบัญชี เคยใหประชาชนแบบน้ีม้ัย?”

“ผมไมไดใหแบบซ้ือเสียง ผมใหเฉพาะกลุมคนท่ีมีปญหา ใหเขาอยูรอด 

พัฒนาไปสูความพอเพียง และความย่ังยืน

ความย่ังยืน น่ันคือหลักการรัฐบาล เราดูแลไมใหปวย ไมใหเสียชีวิต 

ทานลองหาส่ิงท่ีดีๆ มองดวยสายตาสองขาง หูสองหู จะไดเห็นอะไรท่ีดีๆ บาง 

สรุปแลว ส่ิงท่ีทานพูดมาท้ังหมด ‘ไมใชขอเท็จจริง’ ท้ังหมด และ

ไมมีขอมูลท่ีถูกตอง ผมจําเปนตองพูดตรงน้ี เพราะทานพูดวา ‘ผมทําอะไร

ไมไดสักเร� อง’ 

ผมจําเปนตองช้ีแจง ขอใหบรรยากาศเปนไปดวยความเรียบรอย ถา

แรงมา ผมก็พยายามจะแรงใหนอยกวาทานหน�อย เพราะผมรูอยูแลว วา

ทานตองการใหผมโมโห 

ตองใหเกียรติกันดวยคําพูด และตองรูจักใหเกียรติคนอ� น ตัวเองถึง

“น

เปดโอกาสใหผูคารายยอยไดเขา

สูระบบการจําหน�ายในระบบ

ดิจิทัลดวย หากใครตองการ

จําหน�ายเพิ่มเราก็ยินดี โดยผูคา

จะไมเสียคาใชจายใดๆ

ด้านความเคลื่อนไหว

ลาสุดของผูชุมนุมกลุมผูคาสลาก

รายยอย จ.เลย ที่หนาทําเนียบ

รัฐบาล หลังจากมาเรียกรอง

ใหผูคาตัวจริงไดรับการจัดสรร

โควตาและเขาถึงตนทุนที่แทจริง

ที่ 70.40 บาท ตลอด 2 คืนที่

ผานมา ชวงเชาวานนี้ นายจีระ

ศักดิ์ นอยก่ํา ประธานชมรมฯ ได

ประกาศแจงกับผูมารวมชุมนุม

วา ไดสงมอบรายช� อผูคาสลาก

ตัวจริงใหสํานักงานสลากกินแบง

รัฐบาลแลว โดยในวันที่ 10 ส.ค.

65 กองสลากจะประกาศรายช� อ

โควตาอยางเปนทางการ จาก

นั้นไดแจงยุติกิจกรรม ผูคาสลาก

รายยอยที่มารวมเรียกรองเพราะ

เปนผูคาตัวจริงจึงทยอยกันเก็บ

ของเดินทางกลับภูมิลําเนา โดย

เฉพาะในพื้นที่ จ.เลย

นายจีระศักด์ิบอกวา ท่ียุติ

กิจกรรมเพราะไดรับการตอบรับ

จากรัฐบาลเปนท่ีน�าพอใจ หลัง

จากรัฐบาลใหนโยบายตอบสนอง

กับกลุมผูชุมนุม และทุกคนก็

พอใจจนรองไห เพราะหลายคน

ไมเคยไดรับโอกาสน้ี และกลุม

ท่ีมาเรียกรองพวกเขามาจากตาง

จังหวัด และบอกวาเปนคร้ังแรก

ในชีวิตท่ีพวกเขามีความต้ืนตัน

ใจมาก ท้ังน้ีคาดวาไมน�าจะเกิน

วันท่ี 10 ส.ค.น้ีท่ีจะไดรับความ

ชัดเจนในรายช� อของการไดรับ

การจัดสรรโควตา และเช่ือว่า 

90% เปนไปไดท่ีจะไดตามขอ

เรียกรอง แตหากยังไมเปนไป

ตามท่ีหวังและตกลงกันไวก็อาจ

จะตองยกระดับสูงสุดตอไป

จากน้ันเวลา 11.00 น. รถ

บัสไดทยอยเขามารับผูคาสลาก 

ซ่ึงตางคนตางหอบสัมภาระ ขาว

ของเส้ือผาท่ีนํามารวมชุมนุม 

ข้ึนรถดวยสีหนาท่ีย้ิมแยมและ

มีความสุข อยางกลุมผูคาสลาก

รายยอย จ.เลย บอกกับนักขาววา 

ดีใจท่ีไดกลับบานเพราะวันน้ีได

โควตาแลว ในชีวิตท่ีขายมากวา 

30 ป ไมเคยได โควตาเลย เปน

คร้ังแรกในชีวิต จึงดีใจมาก และ

หากไดราคาตนทุน 70.40 บาท ก็

จะขาย 80 บาทได เพราะที่ผาน

มาซื้อมาในราคาเกิน 90 บาท.

‘ใบปอ-ผักบุง’คืนคุก

ศาลไมใหประกันตัว 
รัชดาฯ • ศาลอาญากรุงเทพ

ใตยังไมใหประกัน “ใบปอ-ผัก

บุง” คดีทําโพลขบวนเสด็จ เหตุ

คํารองยังไมปรากฏขอเท็จจริง 

หากไดประกันจะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขอย่างเคร่งครัด จึงยัง

ไมมีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่ง

เม� อวันที่ 19 ก.ค.65 ศาล

อาญากรุงเทพใตอานคําสั่งใน

คํารองขอปลอยชั่วคราว น.ส.ณัฐ

นิช ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ และ 

น.ส.เนติพร เสน�หสังคม หรือผัก

บุง จําเลยที่ 2-3 คดีหมายเลขดํา 

อ.765/2565 ที่พนักงานอัยการ 

สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต 4 

เปนโจทกย� นฟอง น.ส.ทานตะวัน 

ตัวตุลานนท กับพวก 8 คน เปน

จําเลยในความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 112 และ

มาตรา 116 ในคดีทําโพลขบวน

เสด็จ ที่บริเวณหางสยามพารา

กอน เม� อวันที่ 8 ก.พ.65 โดย

กอนหนานี้จําเลยที่ 2-3 ถูกเพิก

ถอนการปลอยชั่วคราวเน� องจาก

ผิดเง� อนไข 

ศาลอานคําส่ังพิเคราะห

แลวเห็นวา คํารองประกอบ

คํารองขอปลอยตัวช่ัวคราวท่ีระบุ

วาจําเลยท่ี 2 และ 3 ปวยมีอาการ

ปวดทอง หนามืดวิงเวียน เปน

เหตุจําเปนเรงดวนตองรองขอ

ปลอยตัวช่ัวคราวจําเลยท่ี 2 และ

ท่ี 3 ไปเพ� อรับการรักษาใหพน

จากภัยอันตรายถึงแกชีวิต โดยท่ี

คํารองท้ัง 2 ฉบับดังกลาวก็ยัง

คงไมปรากฏขอความหรือขอ

เท็จจริงอ� นใดท่ีจะแสดงใหเห็น

วาหากจําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ได

รับการปลอยตัวช่ัวคราวระหวาง

พิจารณาแลวจะสามารถปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขข้อห้ามและคําส่ัง

ศาลไดอยางเครงครัด สวนกรณี

ท่ีผูรองซ่ึงเปนพ่ีสาวของจําเลยท่ี 

3 ประสงคจะเปนผูกํากับดูแลของ

จําเลยท่ี 2 และท่ี 3 โดยจะกํากับ

ดูแลและกําชับจําเลยท่ี 2 และ

ท่ี 3 ดังกลาวน้ันก็เปนหนาท่ีของ

ผูกํากับดูแลผูถูกปลอยช่ัวคราว

ท่ีมีหนาท่ีจะตองดําเนินการเชน

น้ันอยูแลว และกรณีท่ีจําเลยท่ี 2 

และ 3 ปวย ศาลมีคําส่ังใหสงตัว

สงไปตรวจท่ีโรงพยาบาลเลิดสิน

ก็ปรากฏวาสุขภาพโดยรวมของ

จําเลยท่ี 2 และท่ี 3 ยังเปนปกติ

ตามบันทึกขอความของแพทยผู

ตรวจรักษา กรณีจึงยังไมมีเหตุท่ี

จะเปล่ียนแปลงคําส่ังเดิม จึงให

ยกคํารอง

ดานนายธวัชชัย ชัยวัฒน 

รองอธิบดีกรมราชทัณฑและ

โฆษกกรมราชทัณฑ เปดเผย

วา หลังจากทั้ง 2 รายไดเขา

รับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน

ของทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ แรกรับผูปวยรูตัว

ดี สัญญาณชีพปกติ ระดับ

ออกซิเจนอยู ในเกณฑปกติ 

แพทยซักประวัติตรวจรางกาย

ผู ป วย พบมีการปวดทอง

สงสัยอาการกระเพาะอาหาร 

พิจารณาเจาะเลือด เอกซเรย

เพิ่มเติม แตผูปวยทั้ง 2 ราย

ปฏิเสธ แพทยจึงไดใหคําแนะนํา

ผูปวยใหทานยารักษาอาการโรค

กระเพาะอย่างต่อเนื่อง โดย 

น.ส.เนติพรแพทยพิจารณารับ

ตัวไวใน รพ.เพ� อติดตามคาเกลือ

แรและเสริมอาหารทดแทน แต

ผูปวยปฏิเสธไมประสงครักษา

ตัวที่ทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ และประเมินอาการ

คงที่ จึ ง ไดนํ าตั วส งกลับยั ง

ทัณฑสถานหญิงกลางเม� อเวลา 

16.30 น. 

รองสอบปมขายลิฟตดีเอสไอ
กรุงเทพฯ • “อัจฉริยะ” รอง 

บก.ปปป.เอาผิดอธิบดีดีเอสไอ

รวมกันขโมยลิฟตหลวง อธิบดี

ดีเอสไอแจงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงเอาผิดหลัง

ชวยเหลือคนผิด

เม่ือวันท่ี 19 ก.ค.65 ท่ี                            

ศูนยรับแจงความกองบัญชาการ                             

ตํารวจสอบสวนกลาง นายอัจฉริยะ 

เรืองรัตนพงศ ประธานชมรม

ช่วยเหลือเหย่ืออาชญากรรม 

แจงความพนักงานสอบสวนกอง

บังคับการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.

ปปป.) เอาผิดนายไตรยฤทธ์ิ เตมหิ

วงศ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หรือดีเอสไอ พรอมพวก กรณีลัก

ทรัพย (ลิฟต) ซ่ึงเปนของหลวง

ไปขายรานรับซ้ือของเกา และมี

การใหการชวยเหลือกันใหพนผิด

นายอั จฉริ ยะ เผยว า 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พรอมพวกนําลิฟตของหลวง

ไปขายรานรับซื้อของเกา หลัง

ถูกจับไดอธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษสั่งใหทําหนังสือยอนหลัง 

เพ� อใหการชวยเหลือคนที่ขโมย

ลิฟตของกลาง จึงมากลาวโทษ

อธิบดีดีเอสไอกับพวกอีก 3 คน 

ในขอหาเปนเจาพนักงานปฏิบัติ

หนาที่ โดยมิชอบ มาตรา 157 

และ 184 หลังจากไดรับเร� องรอง

เรียนจากคนรักดีเอสไอ มีภาพ

จากกลองวงจรปดเปนหลักฐาน 

โดยมีการใชรถของดีเอสไอขน

ลิฟตไปขายที่รานรับซื้อของเกา 

แทนที่อธิบดีดีเอสไอจะดําเนิน

คดีอาญา แตกลับใหตั้งกรรมการ

เพ� อยุติเร� อง ไมมีการดําเนินคดี

อาญากับคนที่ขโมยของหลวง 

ขณะที่นายไตรยฤทธิ์เผย

วา ดีเอสไอตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนขอเท็จจริงกรณีดังกลาว 

และสอบปากคําผูเกี่ยวของเพ� อ

ใหความเปนธรรมทุกฝาย หาก

พบมีการกระทําความผิดจริงจะ

ดําเนินการลงโทษทางวินัยตาม

ขั้นตอน. 

ทําเนียบรัฐบาล • ผูคาสลากรายยอยเฮ หลังรัฐบาลตอบรับจัดสรร

โควตา พรอมยุติการชุมนุม รอประกาศรายช� อ 10 ส.ค. “อนุชา” 

ย้ํามุงมั่นขายสลาก 80 บาทใหได วอนผูคาปรับตัวใชชองทางขาย

ออนไลน

เม� อวันที่ 19 ก.ค.65 นาย

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการแกไข

ปญหาผูที่ ไดรับความเดือดรอน

จากการเสนอขายหรือขายสลาก

กินแบงรัฐบาลในราคาเกินกวาที่

กําหนดในสลากกินแบงรัฐบาล 

กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของผู้

คาสลากหนาทําเนียบรัฐบาล

เน� องจากไดรับผลกระทบจาก

การจัดสรรโควตาสลากวา เช� อ

วาภายใน 1-2 วันนี้ กลุมผู

คาสลากรายยอยที่เคล� อนไหว

ดานหนาทําเนียบฯ จะแยก

ยายและเดินทางกลับหากได

รับความชัดเจน เนื่องจากได้

แจงความประสงคตามขอรอง

เรียนตางๆ แลว ซึ่งชวงเวลานี้

อาจจะตองรอฟงขาวและความ

ชัดเจน โดยรัฐบาลไดนําขอเรียก

รองมาพิจารณาบนพื้นฐานของ

ความถูกตอง ยึดสวนรวมเปน

หลัก โดยดูวาจะทําอยางไรให

ประชาชนไดประโยชนรวมกัน 

ประชาชนตองไดซื้อสลากใน

ราคา 80 บาท สวนผูคาตองได

รับความเดือดรอนนอยที่สุด

นายอนุชากลาววา นายก

รัฐมนตรีไดกําชับใหจําหน�าย

สลากในราคา 80 บาทใหได 

และที่ผานมาการขายสลาก

ผานแพลตฟอรมสามารถตอบ

โจทย ถือเปนทิศทางที่ถูกตอง 

ทําใหประชาชนไดเขาถึง โดย

ชวงเวลานี้คือการประคองให

กลุมราษฎรจัดกิจกรรม “แคมปปงฟงสภา จับตาอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลประยุทธ” บริเวณหนา

รัฐสภา พรอมยืนยันปกหลักชุมนุมลากยาวไปจนกวาจะถึงวันเสารที่ 23 ก.ค.65 ซึ่งเปนวันลงมติ ทั้งนี้

มีผูเขารวมกิจกรรมไมมากนัก

ผูคาเดิมไดรับผลกระทบนอย

ที่สุด ใหทุกคนไดปรับตัวเขาสู

สถานการณ ทั้งนี้ สลากดิจิทัล

ที่รัฐบาลตองการขายเปาหมาย

อยูที่ 20-30 ลานใบในชวงตน 

แตไมใชแคนี้ เราตองการใหทุก

คนเขาสูระบบ ใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยการจําหน�ายสลาก

ออนไลนมั่นใจวาจะเปนการ

จําหน�ายแบบถาวร ไมถูกยกเลิก

ในภายหลัง เพราะประชาชนเขา

ถึงในราคา 80 บาทไดจริง

เมื่อถามว่า กลุ่มผู้ร้อง

เรียนอยากใหพิจารณาเร� องให

โควตาแกผูคารายยอยตัวจริง 

นายอนุชาระบุวา เราพยายามให

เขาสูกระบวนการโดยใชสลาก

ดิจิทัลเปนตัวขับเคล� อน ใหทุก

อยางเขาสูกระบวนการ 80 บาท 

โดยใหเวลาผูคารายยอยไดปรับ

ตัวควบคูไปดวย ขอใหผูคาสลาก

มีความอดทน และที่ผานมาก็ได
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด เปิดฉากศึกซักฟอก “เด็ด

หัว สอยนั่งร้าน” ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อ

พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำานวน 11 คน นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำา

ฝ่ายค้าน แถลงญัตติถล่ม บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ว่า “ปล่อยให้พวกพ้องและ

บุคคลแวดล้อมของตนเองกระทำ�ก�ร

ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่�งกว้�ง

ขว�ง มีคว�มบกพร่อง 6 ด้�น ทำ�ของ

แพง หนี้ท่วมหัว เป็นรัฐบ�ล 608 ไร้

คว�มรู้ ไร้คว�มส�ม�รถ เป็นตัวตลกใน

ต่�งประเทศ สร้�งคว�มพิน�ศท�งก�ร

เมือง...” ผู้นำาฝ่ายค้านด้อยค่า กลุ่ม 608 

เช่นนี้ ระวังเจอม็อบผู้สูงอายุบุกพรรค

เอานะ!...• 

ขณะที่ บิ๊กตู่ สวนกลับว่า “ก�ร

พูดถึง 608 ต้องให้เกียรติเข�ด้วย เข�

เป็นผู้สูงอ�ยุ ผู้เสี่ยงของก�รติดโรคที่เร�ต้องดูแลเข� ...ยืนยัน

เป็นน�ยกฯ ที่ฟังคนอื่น เพร�ะไม่ได้เก่งทุกเรื่อง เหมือนบ�งคนที่

ท่�นบอกว่�เก่งที่สุดตอนนี้อยู่ที่ ไหนก็ไม่รู้ ถ้�โจมตีด้วยก�รให้ร้�ย 

พูดจ�ส่อเสียดไม่ใช่สุภ�พบุรุษ ผมไม่อย�กฟัง แต่ผมให้เกียรติสภ� 

ท่�นชื่นชมคนที่ทำ�ง�นม�ก่อนว่�ดีกว่�ผม ไม่เป็นไร ก็เอ�กลับม�

ให้ได้แล้วกัน” แหม่! ปากคอเราะราย สมเป็น 008 พยัคฆ์ร้าย 

ไม่มีวันตาย จริงๆ แต่เล่นพาดพิงท้าทายถึง นายใหญ่ เจ้าของ

พรรค พท.คอยดู โทนี่ วู้ดซัม จะออกมาโต้ใน ClubHouse เดือด

ระอุแน่ๆ...• 

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ 

นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ร่วมกัน

อภิปรายถึงนโยบายกัญชาเสรีแบบสุดโต่ง โยงบริษัท ซิโน-ไทยฯ 

ของตระกูล “ชาญวีรกูล” ตั้งบริษัททำาธุรกิจกัญชา แถมลือสะพัด

ว่ามีนักการเมืองไทยแอบปลูกนับแสนไร่ที่ สปป.ลาว และปลด

ล็อกแต่ไม่มีการควบคุม พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ยังไม่บังคับใช้ จึงเกิด

ผลกระทบมากมายทั้งในและระหว่าง

ประเทศ โดยเฉพาะต่อเด็ก เยาวชน พี้

ที่บ้าน-คอนโดฯ ก็ได้ คนไทยโดนหลอก 

กัญชาพารวยขายไม่ได้จริง เพราะการ

จะรับซื้อได้ต่อเมื่อสาร THC ได้เกณฑ์ 

ต้องปลูกในโรงเรือน ลงทุนนับสิบล้าน 

รัฐวิสาหกิจชุมชนจะเอาเงินมาจากไหน 

เช่นเดียวกับให้ปลูกกัญชาครอบครัวละ 

10 ต้น ก็ไม่มีทางขายได้ จึงเหมือนถูก

หลอก ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ชี้แจงว่า 

การปลดล็อกกัญชาไม่มีช่องโหว่ ประกาศกฎกระทรวงครอบคลุม 

พร้อมย้ำากัญชาทางการแพทย์เท่านั้น ใช้เพื่อการอื่นผิดกฎหมาย 

แต่ตนเองส่งสัญญาณให้ปลูกกันทุกบ้าน เปิดช่องให้พี้ ได้อย่างเสรี

จนสุดโต่ง แล้วจะไปป้องกันไม่ให้ใช้ผิดวิธีได้อย่างไร?...•

นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล อภิปราย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เชื่อม

โยงห้างหุ้นส่วนจำากัด (หจก.) บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น โดยก่อน

ปี 2561 นายศักดิ์สยามโอนหุ้นทั้งหมดและย้ายที่ตั้งสำานักงาน

บุรีเจริญออกจากบ้านของตัวเองก่อนรับตำาแหน่งรัฐมนตรีเพียง 

23 วัน ซึ่งมองว่าเป็นการโอนหุ้นในลักษณะของนอมินี “มีก�รนำ� 

“บุรีเจริญ” ม�เป็นคู่สัญญ�กับรัฐ รับง�นในกระทรวงคมน�คม

ที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรี มูลค่�กว่� 1,000 ล้�นบ�ท โดยหล�ยง�น

ก็มีคว�มผิดปกติ ร�ค�ที่ชนะประมูลต่ำ�กว่�ร�ค�กล�งเฉลี่ยไม่

ถึง 0.3% และมีคู่เทียบเพียงร�ยเดียว และยังเป็นบริษัทที่บริจ�ค

เงินให้พรรคภูมิใจไทย 5 ล้�นบ�ทในปี 2562  ผู้ที่เป็นผู้ถือหุ้นได้

รับเงินเดือนจ�กบริษัท ศิล�ชัย บุรีรัมย์ (1991) ธุรกิจครอบครัว

ของตระกูลชิดชอบ และยังเป็นเจ้�หนี้เงินกู้ระยะย�วของบริษัท

อยู่ 250.2 ล้�นบ�ท” ถือว่าเป็นธุรกิจการเมืองของนักการเมือง

ไทย อยู่ที่ว่าผู้อภิปรายจะมีหลักฐานมัดแน่นส่ง ป.ป.ช.ดำาเนินคดี

ได้หรือไม่!...•   

การชุมนุมของกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อย จ.เลย ที่ทำาเนียบ

รัฐบาล หลังจากมาเรียกร้องให้ผู้ค้าตัวจริงได้รับการจัดสรรโควตา 

และเข้าถึงต้นทุนที่แท้จริงที่ 70.40 บาท 

ได้สลายตัวกลับแล้ว โดย นายจีระศักดิ์ 

น้อยก่ำา ประธานชมรมฯ แจ้งกับผู้ร่วม

ชุมนุมว่า “ได้ส่งมอบร�ยชื่อผู้ค้�สล�ก

ตัวจริงให้กับสำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐ 

บ�ล โดยในวันที่ 10 ส.ค.65 ท�งกอง

สล�กจะประก�ศร�ยชื่อโควต�อย่�ง

เป็นท�งก�ร ห�กยังไม่เป็นไปต�มที่หวัง

และตกลงกันไว้ ก็อ�จจะต้องยกระดับ

สูงสุดต่อไป” ขณะที่ นายอนุชา นาคา

ศัย รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ย้ำาว่า “ประช�ชนต้อง

ได้ซื้อสล�กในร�ค� 80 บ�ท ส่วนผู้ค้�ต้องได้รับคว�มเดือดร้อน

น้อยที่สุด โดยใช้สล�กดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน ให้ทุกอย่�งเข้�สู่

กระบวนก�ร 80 บ�ท โดยให้เวล�ผู้ค้�ร�ยย่อยได้ปรับตัวควบคู่ไป

ด้วย” แต่กลับไม่กล้าประกาศว่า “กลุ่มผู้ค้�สล�กร�ยย่อยต้องได้

ร�ค�ต้นทุน 70.40 บ�ท เพื่อจะไปข�ยในร�ค� 80 บ�ทได้” เพราะ

ตราบใดที่ผู้ค้ารายย่อยต้องซื้อสลากผ่าน “ยี่ปั๊ว” ในราคาที่สูงกว่า 

80 บาท จะให้เขาขายในราคา 80 บาทได้อย่างไร?...•  

ไ

เป็นกลุ่มอาการออทิซึมที่เกิดจากความผิดปกติของพัฒนา 

การทางระบบประสาท จากความบกพร่องใน 3 ด้านคือ ทักษะ

ทางสังคม มีความบกพร่องในการใช้ภาษากาย มีความผิดปกติของ

พฤติกรรม เช่น โยกตัว กระโดด สะบัดมือ เป็นต้น รวมทั้งไม่ชอบ

การเปลี่ยนแปลง เช่น ทานอาหารเดิมๆ ซ้ำาๆ มีความสนใจเฉพาะ

เรื่องบางเรื่อง โดยโรคดังกล่าวได้ถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์

อย่างกว้างขวาง หลังซีรีส์เกาหลีเรื่อง “Extraordinary Attorney 

Woo” ขึ้นอันดับท็อปฮิตใน netflix.

‘ออทิสติกสเปกตรัม’

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

อนุชา นาคาศัย 

พล.อ.ประยุทธ์

 จันทร์ โอชา 

แซมซาย ปดเดือนหลังเสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อประเด็น

ปัญหาเรื่องรูปแบบการปกครองของสยาม โดยวันที่ 

๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๙ พระองค์ ได้มีพระราช

หัตถเลขาในภาษาอังกฤษเรื่อง “ปัญหาบางประการของ

สยาม” (Problems of Siam) ไปถึงที่ปรึกษาด้าน

การต่างประเทศ ฟรานซิส บี. แซร์ (Francis B. 

Sayre/พระยากัลยาณไมตรี) ชาวอเมริกัน ผู้เป็น

อาจารย์ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

โดยสองคำาถามในคำาถามสำาคัญ ๙ ข้อใน 

“ปัญหาบางประการของสยาม” (Problems of 

Siam) คือเรื่องหลักการการสืบราชสันตติวงศ์ และ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชาธิปไตยไปสู่

ระบบรัฐสภาและการปกครองโดยมีตัวแทนของประชาชน

ตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้นำาข้อแนะนำาที่ฟรานซิส บี. แซร์ มีต่อ

คำาถามเกี่ยวกับเกณฑ์การสืบราชสันตติวงศ์ที่พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งประเด็นและอธิบายเงื่อนไขความเป็นจริง

ของการสืบราชสันตติวงศ์ที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาความคลุมเครือใน

กฎมณเฑียรบาล พ.ศ.2467 โดยแซร์ได้แนะนำาว่า หากประเทศไทย

ยังปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ยังทรงไว้ซึ่ง

พระราชอำานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จึงมี

ความสำาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นควรมีการคัดสรรจากสมาชิกในพระบรม

วงศานุวงศ์อย่างเปิดกว้างและเสรี โดยไม่ให้เรื่องสถานะตำาแหน่ง

และอายุหรืออาวุโสเป็นข้อจำากัด เพื่อให้ตัวเลือกมีมากพอที่จะสรรหา

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำาหน้าที่กษัตริย์

อย่างแท้จริง และควรมีการแต่งตั้งองค์รัชทายาทไว้ก่อนที่พระมหา

กษัตริย์จะสวรรคต แซร์เห็นด้วยกับเงื่อนไขข้อจำากัดที่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าฯ ทรงเสนอไว้ นั่นคือ บุคคลนั้นจะต้องมีเชื้อสายของ

พระมหากษัตริย์ และเป็นพระโอรสของพระมหากษัตริย์และพระ

ราชินี (แซร์ใช้คำาว่า Royal Blood) และไม่รวมไปถึงพระโอรสของ

พระภรรยาที่เป็นนางสนม

คำาถามต่อมาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงขอคำาแนะนำา

จากแซร์คือ ใครคือผู้มีอำานาจในการสรรหาตัวผู้สืบราชสันตติวงศ์?

ในความเห็นของแซร์ อำานาจในการเลือกไม่ควรอยู่ที่พระมหา

กษัตริย์เพียงลำาพังเท่านั้น พระองค์ควรรับฟังความเห็นและขอความ

เห็นชอบจากสภาที่ปรึกษาในพระองค์ โดยแซร์ในขณะนั้น (พ.ศ.

2469) ใช้คำาว่า the Privy Council ผู้เขียนขออธิบายความเป็นมาของ

ปรีวีเคาน์ซิลไว้พอสังเขปสำาหรับผู้ที่ยังไม่ทราบความเป็นมาของปรีวี

เคาน์ซิลก่อนหน้า พ.ศ.2469

ปรีวีเคาน์ซิลเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2417 จากการถวาย

คำาแนะนำาของพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งสภาขึ้นสองสภาในปีเดียวกัน 

โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติปรีวีเคาน์ซิลเลอร์ และพระราช

บัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตด ทำาให้เกิดปรีวีเคาน์ซิลหรือที่ปรึกษาใน

พระองค์ และเคาน์ซิลออฟสเตด (the Council of State) หรือที่

ปรึกษาราชการแผ่นดินขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2435 ได้มีการตราพระ

ราชกฤษฎีกาองคมนตรีสภา หรือที่ปรึกษาราชการในพระองค์ และ

ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติปรีวีเคาน์ซิลเลอร์ นั่นหมายความว่า 

องคมนตรีสภาได้มาแทนที่ที่ปรึกษาราชการในพระองค์เดิมที่ตั้งขึ้น

ในปี พ.ศ.2417

ความแตกต่างประการหนึ่งระหว่างปรีวีเคาน์ซิลเดิมกับ

องคมนตรีสภา หรือปรีวีเคาน์ซิลใหม่ คือ ของเดิมนั้นกำาหนดไว้

ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเลือกบุคคลจากพระบรมวงศานุวงศ์และ

ข้าราชการในทุกระดับ (ข้อความในพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.

2417 ใช้ว่า “ข้าทูลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่น้อย”) ได้

ตามแต่พระองค์จะเห็นควร แต่ในพระราชกฤษฎีกา

องคมนตรีสภา พ.ศ.2435 ไม่ได้กำาหนดไว้ว่าจะ

ต้องแต่งตั้งจากสมาชิกในพระบรมวงศานุวงศ์

และข้าราชการ เพียงแต่มีข้อความในมาตรา 2 

ว่า “องคะมนตรีนี้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

เลือกสรรผู้ที่สมควร แล้วตั้งไว้ในตำาแหน่ง….” ดัง

นั้นจะเห็นได้ว่า เงื่อนไขในการตั้งองคมนตรีเปิด

กว้างขึ้นไม่ถูกจำากัดแต่เฉพาะผู้มีเชื้อสายกษัตริย์หรือ

ผู้ที่เป็นข้าราชการ แต่เน้นไปที่คุณสมบัติที่กำาหนดไว้วรรค

สองของมาตรา 2 ว่า “ผู้ที่สมควรเปนองคะมนตรีนั้น เปนผู้ประกอบ

ด้วยอธิปัตยคุณทั้ง ๔ คือ ฉันทาธิปัตย์ เปนคนมีใจทำาอะไรสำาเร็จ

โดยพระราชประสงค์ วิริยาธิปัตย์ เปนคนมีความเพียรอุตสาหมาก 

จิตตาธิปัตย์ เปนคนมีน้ำาใจมั่นคง วิมังสาธิปัตย์ เปนคนมีความรู้

พิจารณาคดีความที่ผิดแลชอบ”

แต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งระหว่างปรีวีเคาน์ซิลเดิมกับ  

องคมนตรีสภา คือ ไม่ได้จำากัดจำานวนผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง

ในสมัยรัชกาลที่ห้า มีการตั้งปรีวีเคาน์ซิลอยู่สองครั้ง ครั้ง

แรกในปี พ.ศ.2417 จำานวน 49 พระองค์/คน ครั้งที่สองในปี พ.ศ.

2430 แต่งตั้งเพิ่มอีก 42 พระองค์/คน รวมเป็น 91 พระองค์/คน 

(ไม่นับที่สิ้นพระชนม์และเสียชีวิตไป) ในสมัยรัชกาลที่หก พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งองคมนตรีจำานวน 40 

พระองค์/คน ตั้งเป็นสภากรรมการองคมนตรี ทำาหน้าที่พิจารณาร่าง

กฎหมาย ต่อมาได้ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีขึ้นใหม่ทุกปีในวัน

ที่ 4 เมษายน เนื่องในพระราชพิธีถือน้ำาพระพิพัฒน์สัตยา เมื่อสิ้นรัช

สมัยจึงมีองคมนตรีมากถึง 233 คน จำานวน 233 นี้ มากไปและผิด

ปกติหรือไม่?

ในการตั้งองคมนตรีเป็นจำานวนมากในสมัยรัชกาลที่หก

นี้ ผู้มีข้อสันนิษฐานสองประการ หนึ่ง ตามเจตนารมณ์ของพระ

ราชบัญญัติปรีวีเคาน์ซิลเดิม พ.ศ.2417 และพระราชกฤษฎีกา

องคมนตรีสภา พ.ศ.2435 ไม่ได้จำากัดจำานวน พระมหากษัตริย์จะ

ทรงแต่งตั้งเท่าไรก็แล้วแต่พระองค์จะเห็นสมควร สอง พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษเป็น

เวลาเกือบสิบปีเต็ม (พ.ศ.2436-2445) พระองค์อาจจะทรงศึกษา

ทำาความเข้าใจและรับธรรมเนียมการแต่งตั้งที่ปรึกษาในพระองค์ของ

อังกฤษ (King’s or Queen’s Counsel หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KC หรือ 

QC) อย่างเช่นในปี พ.ศ.2440 จำานวนของผู้ที่เป็น KC ของอังกฤษ

มีถึง 238 คน และมีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆ 

(Pulling, Alexander (1897). The Order of the Coif. W Clowes 

& Sons. p. 206 https://archive.org/details/ordercoif01pullgoog/

page/n251/mode/2up)

และหากดูตัวเลขของ QC ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถ

เอลิซาเบธที่สอง จะพบว่าในปี พ.ศ.2502 มี QC ที่ปฏิบัติหน้าที่ 

181 คน และจำานวน QC ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่เวลาทุกๆ ห้าปี

จนถึง พ.ศ.2513 คือ 208, 209, 221, 236 และ 262 (HC Deb 22 

July 1970 vol 804 col 697 per Crowder MP. http://hansard.

millbanksystems.com/commons/1970/jul/22/maximum-number-

of-judges-order-1970#column_697) 

และในแต่ละปี ตั้งแต่ พ.ศ.2516 ถึง 2521 จำานวน QC ที่

ปฏิบัติหน้าที่จริงคือ 329, 345, 370, 372, 384 และ 404  (Final 

Report of the Royal Commission on Legal Services. Cmnd 

7648. HMSO. London. October 1979. Volume One. Page 479.) 

และในปี พ.ศ.2523 จำานวนที่ปฏิบัติหน้าที่จริงคือ 601 และในแต่ละ

ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2534 ถึง 2543 คือ 736, 760, 797, 845, 925, 974, 

1006, 1043 และ 1072 ( HC Deb 13 November 2000 vol 356 

col 545W per Lock MP http://hansard.millbanksystems.com/

written_answers/2000/nov/13/queens-counsel)

และถ้าย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2441 ในบันทึกความเห็นของ

ลอร์ด วัตสัน (Lord Watson) ต่อคดีความระหว่าง “อัยการแผ่นดิน

แห่งอาณาจักรแคนาดา (Dominion of Canada ที่เดิมทีอาณานิคม

หนึ่งของสหราชอาณาจักร) กับอัยการแผ่นดินสำาหรับจังหวัดออนตา

ริโอ” (Attorney General of the Dominion of Canada v. Attorney 

General for Province of Ontario) จะเห็นว่า การแต่งตั้งผู้ดำารง

ตำาแหน่ง “ที่ปรึกษาในพระองค์” (King’s or Queen’s Counsel) จะ

ค่อยๆ เปลี่ยนจากความต้องการคำาแนะนำาจากผู้รู้ ในสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ มาเป็นการตั้งแต่งเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่บุคคลนั้นๆ 

โดยลอร์ด วัตสัน ได้กล่าวว่า

“ตำาแหน่งหน้าที่อันแท้จริงของที่ปรึกษาของสมเด็จพระ

ราชินี (ขณะนั้นคือ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย/ผู้เขียน) เป็น

เรื่องที่ควรจะให้มีการอภิปรายกันอย่างถี่ถ้วน ที่ปรึกษาของสมเด็จ

พระราชินีนาถเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ 

แม้ว่าหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องเกือบจะไม่มีสาระสำาคัญเมื่อเทียบกับ

ผลตอบแทน แต่โดยธรรมชาติของเกียรติหรือศักดิ์ศรีของตำาแหน่ง

ที่ปรึกษาในพระองค์ คือเครื่องหมายและการยอมรับความโดดเด่น

ทางวิชาชีพของที่ปรึกษา ที่ได้รับมอบหมายโดยองค์พระมหากษัตริย์

ผู้ทรงอำานาจสูงสุดในแผ่นดิน” (Attorney General for the Dominion 

of Canada v Attorney General for the Province of Ontario, 

[1897] UKPC 49, [1898] AC 247. The Judicial Committee of 

the Privy Council Decisions: http://www.bailii.org/uk/cases/

UKPC/1897/1897_49.html)

จากข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งและเหตุผลในการตั้งที่ปรึกษาใน

พระองค์ (the Privy Council) ของอังกฤษในช่วงเวลาเดียวกันกับที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ทรงศึกษาอยู่ในอังกฤษ ทำาให้เรา

เข้าใจเหตุผลในการตั้งองคมนตรี (the Privy Council) เป็นจำานวนทั้ง

สิ้น 233 คนตลอดรัชกาลของพระองค์

การศึกษาเปรียบเทียบภูมิหลังและบริบทจะช่วยให้เราไม่ตัดสิน

ใจอะไรบิดเบือนคลาดเคลื่อนออกไปจากความจริง! ในหลายๆ เรื่อง 

การตัดสินโดยไม่ศึกษาเปรียบเทียบภูมิหลังและบริบท คือการใช้อคติ 

บรรทัดฐานในปัจจุบัน และความไม่รู้ไปตัดสินเรื่องราวในอดีต

ในตอนหน้าจะกล่าวถึงเหตุผลและรายละเอียดที่แซร์แนะนำา

ให้พระมหากษัตริย์ต้องรับฟังคำาแนะนำาและต้องได้รับความเห็นชอบ

จากที่ปรึกษาในพระองค์ (the Privy Council) ในการตัดสินพระทัย

เลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นองค์รัชทายาท และจะกล่าวถึงความแตกต่าง

ระหว่างคณะองคมนตรีกับคณะอภิรัฐมนตรี (the Supreme Council) 

ที่ตั้งขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 สามวันหลังจากพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าฯ เสด็จขึ้นครองราชย์.

ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตอนที่ ๒)

นช่วงสามปีที่ผ่านมา โลกช่างโหดร้ายเสียเหลือเกิน มนุษย์

ต้องเผชิญกับไวรัสตัวใหม่ชื่อ โควิด-19 ทำาเอาทั่วโลกต้อง

เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำานวนนับล้านคน เศรษฐกิจโลก

ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วไปหมด การล็อกดาวน์เพื่อ

ระงับโรคระบาดก่อให้เกิดการว่างงานและความยากจน

อย่างกว้างขวาง

แต่พอโควิด-19 เริ่มลดความรุนแรงลงและ

กลายเป็นโรคประจำาถิ่นซึ่งมีวัคซีนและยารักษาได้แล้ว 

เราก็โชคร้ายอีกเมื่อต้องมาเผชิญกับวิกฤตพลังงาน

อันเกิดจากสงครามรัสเซียบุกยูเครนตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นมา

ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกเพิ่มจากไม่

ถึง 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนกรกฎาคม ปี 

พ.ศ.2563 ขึ้นมาอยู่ในระดับสูงกว่า 100 เหรียญฯ 

ต่อบาร์เรลในเดือนกรกฎาคมปีนี้ และในช่วงสองปี

เดียวกัน ราคาขายหน้าปั๊มในกรุงเทพฯ ของน้ำามัน

เบนซินและดีเซลก็เพิ่มขึ้นจากลิตรละแถวๆ 20 บาท 

มาเป็นกว่า 40 บาท (เบนซิน) และ 35 บาท (ดีเซล) 

สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสให้กับผู้ใช้น้ำามัน 

(รวมถึงก๊าซหุงต้มและก๊าซธรรมชาติด้วย)

สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ราคาน้ำามันสำาเร็จรูปแพง

ขึ้นอธิบายได้ โดยชี้ ไปที่ราคาน้ำามันดิบที่พุ่งสูงขึ้นอย่าง

มากมาย แต่ในระยะหลังมีนักการเมืองบางคนชี้ว่า 

ราคาน้ำามันขายปลีกแพงขึ้นมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงกลั่นน้ำามัน

และบริษัทผู้ขายน้ำามันคิดกำาไรมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการ

ระบุว่า “ค่าการกลั่นน้ำามัน” สูงเกินไป และเสนอแนะให้นำากำาไรส่วน

เกินมาช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้น้ำามันบ้าง

“ค่าการกลั่นน้ำามัน” คืออะไร? คำาตอบสำาหรับคำาถามนี้ต้อง

อาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำามันขายปลีกของไทย ซึ่ง

มีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ 1.ราคาขายหน้าโรงกลั่น 2.ภาษี

ต่างๆ (สรรพสามิต เทศบาล และมูลค่าเพิ่ม) 3.เงินกองทุน (กองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง และกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) และ 4.ค่า

การตลาด (ค่าใช้จ่ายและกำาไรของบริษัทน้ำามันและปั๊มน้ำามัน รวมถึง

ค่าขนส่งน้ำามันจากโรงกลั่นถึงคลัง/ปั๊ม)

“ค่าการกลั่น” เป็นส่วนหนึ่งของราคาหน้าโรงกลั่น โดย

เมื่อหักต้นทุนที่เป็นน้ำามันดิบออกจากราคาหน้าโรงกลั่น ก็จะ

เหลือเป็นส่วนที่เรียกว่า “ค่าการกลั่นเบื้องต้น” (gross refining 

margin หรือ GRM) ในประเทศไทย GRM นี้มีการคำานวณและราย

งานเกือบทุกวัน โดยหน่วยงานที่เรียกว่าสำานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) ซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงพลังงาน

ผมลองย้อนไปดูข้อมูลค่าการกลั่นที่รายงานโดย สนพ. ปรากฏ

ว่าในช่วง 10 ปีก่อนหน้าปีนี้ ค่าการกลั่นของโรงกลั่น 6 โรงใน

ไทยเฉลี่ยแล้ว มีค่าสูงสุดที่ 2.46 บาทต่อลิตรในปี 2561 และต่ำา

สุดที่ 70 สตางค์ต่อลิตรในปี 2563 เมื่อเฉลี่ยตลอด 10 ปีจะได้

ประมาณ 1.70 บาทต่อลิตร

แต่พอเริ่มปี 2565 ค่าการกลั่นเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยใน

เดือนเมษายนและพฤษภาคมของปีนี้มีค่าเกิน 5 บาทต่อลิตร และใน

เดือนมิถุนายนสูงขึ้นเกินกว่า 6 บาทต่อลิตร ก็แสดงว่า ค่าการกลั่น

และกำาไรของโรงกลั่นสูงขึ้นจริงอย่างมีนัยสำาคัญในปีนี ้สังเกตได้ว่า

ช่วงที่เพิ่มขึ้นมากตรงกับเวลาที่รัสเซียเริ่มทำาสงครามในยูเครนพอดี

หลายคนออกมาค้านว่า “ค่าการกลั่นไม่ใช่กำาไรของโรงกลั่น

น้ำามัน” โดยให้เหตุผลว่าค่าการกลั่นมีส่วนประกอบอื่นๆ ด้วย อัน

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงกลั่นที่ไม่ใช่น้ำามันดิบ ผมเห็นด้วยกับ

ประเด็นที่ว่าค่าการกลั่นไม่ใช่กำาไรของโรงกลั่น แต่ผมลองเปรียบเทียบ

ข้อมูลค่าการกลั่นและกำาไรสุทธิของโรงกลั่นในอดีตแล้ว พบว่า ค่า

การกลั่นเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างดีของกำาไรสุทธิของโรงกลั่น

ข้อมูลล่าสุดสำาหรับไตรมาสแรกของปีนี้ชี้ให้เห็นว่า ค่าการ 

กล่ันตามรายงานของ สนพ.สูงข้ึนอยู่ในระดับเฉล่ีย 1.91 บาทต่อลิตร 

ในขณะที่กำาไรสุทธิของโรงกลั่นเพิ่มขึ้นมากเป็นส่วนใหญ่ โดยมีค่า

มากกว่ากำาไรเฉลี่ยต่อหนึ่งไตรมาสในปี 2564 และผมเชื่อว่าเมื่อมี

รายงานการเงินสำาหรับไตรมาสที่สองของปีนี้ออกมา เราจะได้เห็นว่า

โรงกลั่นไทยยิ่งจะมีกำาไรสุทธิสูงมาก และน่าจะมากกว่าในไตรมาส

แรกเสียอีก

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โรงกลั่นน้ำามันไทยมีกำาไรค่อนข้างสูงในช่วง

หกเดือนแรกของปีนี ้ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำามันสูงขึ้นมาก ดูได้จากทั้ง

ข้อมูลที่เป็นค่าการกลั่นและกำาไรสุทธิ ปรากฏการณ์นี้เป็นจริงสำาหรับ

โรงกลั่นและบริษัทน้ำามันทั่วโลก เพราะเกิดจากการขาดแคลนน้ำามัน

ในตลาดโลกอันเป็นผลจากสงครามรัสเซียบุกยูเครน

ผู้สังเกตการณ์หลายคนเสนอแนะว่า รัฐบาลไม่ควรจะเข้าไป

แทรกแซงธุรกิจขององค์การในลักษณะที่จะเป็นการนำาเอากำาไรทาง

ธุรกิจมาช่วยลดราคาน้ำามันหน้าปั๊ม แต่ควรปล่อยให้การดำาเนินธุรกิจ

โรงกลั่นน้ำามันเป็นไปตามกลไกการตลาดอย่างเสรี 

ผมเองเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า ในกรณีปกติที่ผู้ซื้อผู้ขายใน

ตลาดสามารถแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่และเป็นธรรม เราควรปล่อย

ให้กลไกการตลาดทำางานอย่างเสรี แต่เราต้องยอมรับว่า ในปัจจุบัน

ตลาดน้ำามันทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ไม่ใช่

เป็นตลาดภายใต้สถานการณ์ปกติที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น

ธรรม มีการแทรกแซงโดยภาครัฐในลักษณะต่างๆ เช่น การผูกขาด

ของกลุ่มประเทศโอเปก การแทรกแซงล่าสุดคือการที่รัฐบาลสหรัฐ

และยุโรปตะวันตกตัดสินใจคว่ำาบาตรเพื่อลดและเลิกการซื้อน้ำามัน

และก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย

ภายใต้สถานการณ์ที่ทำาให้ตลาดน้ำามันไม่สามารถมีการแข่งขัน

กันได้อย่างเต็มที่ และราคาน้ำามันที่แพงขึ้นได้กลายเป็นสาเหตุสำาคัญที่

ทำาให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง จึงมีเหตุผลที่รัฐบาล

ไทยจะเข้าไปแทรกแซงเพื่อปรับปรุงกลไกการตลาดให้

สนับสนุนการดำาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมที่

เหมาะสม การที่โรงกลั่นน้ำามันมีค่าการกลั่นและกำาไรที่

สูงมากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะเกิด

ขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ

แทรกแซงของรัฐบาลในประเทศต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในสงครามยูเครน

รัฐบาลไทยได้พยายามตรึงราคาขายปลีกน้ำามันมา

โดยตลอดช่วงเวลาที่ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกสูงขึ้น

มาก ทั้งโดยวิธีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

และการลดภาษีสรรพสามิต ในปัจจุบันกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงเป็นหนี้สะสมอยู่กว่า 100,000 ล้านบาทแล้ว ซึ่ง

ถือว่าเป็นหนี้ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ หนี้สาธารณะ

ของภาครัฐเองก็เพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแต่ช่วงที่รัฐบาลต้องใช้

จ่ายเพื่อบรรเทาผลกระทบและกระตุ้นเศรษฐกิจอันเกิด

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ผมจึงเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้หาวิธีทำาให้ โรงกลั่นน้ำามันลด

ค่าการกลั่นลงไปบ้าง วิธีหนึ่งซึ่งน่าจะทำาได้ โดยไม่เป็นการแทรกแซง

ธุรกิจมากเกินไป และอยู่ในอำานาจของภาครัฐที่จะทำาได้คือ การ

เปลี่ยนวิธีการกำาหนดราคาหน้าโรงกลั่นที่ใช้เป็นราคาอ้างอิงในการ

คำานวณภาษี และราคาขายปลีกที่ควรจะเป็น

ในปัจจุบัน ราคาอ้างอิงนี้คำานวณโดยอาศัยค่าเฉลี่ยของราคา

หน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์ บวกกับค่าขนส่งน้ำามันทางเรือระหว่างสิงคโปร์

และไทย เราอาจจะเปลี่ยนวิธีการคำานวณโดยหันไปใช้ราคาต่ำาสุดของ

โรงกลั่นที่สิงคโปร์และตัดค่าขนส่งออก ก็จะทำาให้ราคาอ้างอิงนี้ลดลง

ไปได้บ้าง ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะกำาหนดเงื่อนไขที่ทำาให้ โรงกลั่น

ของไทยมีค่าการกลั่นที่สอดคล้องกับกำาไรขั้นต่ำาที่ควรได้รับก็ได้

ผมเชื่อว่า วิธีการคำานวณราคาอ้างอิงแบบใหม่นี้น่าจะทำาให้

ราคาหน้าโรงกลั่นของไทยลดลงได้ 2-3 บาทต่อลิตร ซึ่งก็จะช่วยทำาให้

ภาระการอุดหนุนจากกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงลดลงได้ระดับหนึ่ง และ

อาจทำาให้ราคาขายปลีกลดลงด้วยเมื่อเทียบกับวิธีการคำานวณราคา

อ้างอิงเดิม โรงกลั่นเองก็ยังมีโอกาสได้กำาไรในระดับปกติ และก็น่า

จะรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสช่วยผู้ใช้น้ำามันที่กำาลังแบกภาระเงินเฟ้ออัน

หนักอึ้งอยู่ในขณะนี้.

ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ กลุ่มนโยบาย

สาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

แ

กำาไรโรงกลั่นดันน้ำามันแพง

ใ



นเวียนอยู่ในการเมืองมานาน ล่าสุด นายแพทย์

ไกร ดาบธรรม อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีต 

ส.ส.เชียงใหม่ มาเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทย ในฐานะ

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ คนที่ 11

ก่อนเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยไม่กี่วัน นายพิชัย เลิศ

พงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือ  

“นายกก๊อง” คนของพรรคเพื่อไทย เพิ่งจะลงนามแต่งตั้ง

นายแพทย์ไกร เป็นที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ คอยให้

คำาปรึกษาดูแลด้านการแพทย์และการถ่ายโอนภารกิจโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ในอำาเภอต่างๆ  

ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สมัครใจจำานวน 62 แห่ง มาสังกัด  

อบจ.เชียงใหม่ ตามแผนการกระจายอำานาจให้องค์กรปก 

ครองส่วนท้องถิ่น

ก่อนมาอยู่กับพรรค

เพื่อไทย นายแพทย์ไกร

ย้ายมาแล้วหลายพรรค 

โดยการเลือกต้ังเมื่อเดือน

มีนาคม 2562 ไปลง

สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ใน

นามพรรคภูมิใจไทย แต่

ได้คะแนนเสียงมาอันดับ 

3 สู้กับกระแสของพรรค

เพื่อไทยในจังหวัดเชียง 

ใหม่ไม่ได้ 

ครั้งนี้จังหวัดเชียง                                  

ใหม่ได้เขตเลือกตั้ง ส.ส. 

เพิ่มอีก 1  เขต จากครั้งก่อนที่มี 10 เขต ทำาให้นายแพทย์

ไกรถูกดึงมาเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.คนที่ 11 เพิ่มโอกาสได้                  

เข้าสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง เพราะพรรคเพื่อไทยในจัง 

หวัดเชียงใหม่ถือว่านอนมา กระแสพรรคเพื่อไทยและตระ 

กูลชินวัตรยังแรง 

สำาหรับเส้นทางก่อนเล่นการเมือง หลังจบการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัง                                                                          

หวัดสงขลา ได้มาทำางานเป็นแพทย์เพื่อใช้ทุนท่ีโรงพยาบาล

แม่อาย อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเคยดำารง

ตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลแม่อายมาแล้ว รวมถึง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหมอที่

มีชื่อเสียงในจังหวัดพอสมควร

จัดเป็นหมอนักพัฒนา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลาย

รางวัล อาทิ รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น, รางวัลข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น, รางวัลครูบาศรีวิชัย และรางวัลเสมา

คุณูปการ

เส้นทางการเมืองเริ่มจากการลงสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2549 และได้รับ

เลือกตั้งทันที ก่อนที่ปี 2550 จะหันไปลงสมัคร ส.ส.ใน

นามพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 3 และได้

รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมใจ

ในปี 2554 ย้ายไปร่วมงานการเมืองกับพรรคชาติ

ไทยพัฒนา พร้อมกับนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และออกไปอยู่พรรค

มหาชนด้วยกันในปี 2557 ก่อนที่ในปี 2562 จะมาอยู่กับ

พรรคภูมิใจไทย และย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยในที่สุด.

น้อยมากครับ

แต่อย่างไรก็ดี ถึงจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าข้อมูลของ

เอกสารนี้เป็นความจริง ผมก็จะเพิ่มมาตรการส่วนตัวดังนี้  

๑.แช่ข้าวสารในสารละลายไบคาร์บนาน ๑๐ นาที ๒.ซาว

ข้าวสามครั้ง ๓.เพิ่มระยะเวลาในการขยำาข้าวให้นานขึ้น  

ใช้น้ำามากขึ้น ทั้งนี้เพราะผมเป็นโรคกลัวมะเร็ง ผมใช้

มาตรการล้างผักประเภททั้งแช่ไบคาร์บและใช้มือลูบผักที่

บอบบางเช่นผักสลัด และใช้สก๊อตช์-ไบรต์ขัดผิวฟักทอง

และแตงกวา.

จุมโพ่ชรา

 

มีการยืนยันจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ 

อาจารย์ประจำาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ว่า

มีการใช้สารเมทิลโบรไมด์และโบรไมด์ ไอออนรมข้าวเพื่อ

กำาจัดมอดจริง แต่สารดังกล่าวไม่ใช่สารก่อมะเร็ง และมี

การควบคุมปริมาณไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สามารถ

กำาจัดสารดังกล่าวได้ด้วยการซาวข้าวและหุงต้มผ่านความ

ร้อน

มีโอกาสที่ โบรไมด์ ไอออนจะแย่งจับไอโอดีนในร่าง 

กาย ทำาให้เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์ โมนต่ำาจริง เป็นเรื่องน่า

กังวลสำาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการใช้ไอโอดีน แต่สำาหรับบุค 

คลทั่วไปไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล

หน่วยงาน IARC ขององค์การอนามัยโลก จัดให้สาร

เมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide) อยู่ใน Group 3 ซึ่งหมาย

ถึงไม่สามารถจัดได้ว่าเป็นสารที่ก่อมะเร็งในมนุษย์ แต่อาจ

มีผลกระทบต่อสุขภาพหากตกค้างในปริมาณที่สูงเกินค่าที่

กำาหนด โดยเมทิลโบรไมด์จะส่งผลกระทบต่อระบบการหาย 

ใจมากกว่าระบบทางเดินอาหาร ผู้ที่ต้องระมัดระวังจึงไม่                                                                   

ใช่ผู้รับประทาน แต่เป็นผู้ใช้สารรมข้าว เนื่องจากเมทิล

โบรไมด์ไม่มีกล่ินท่ีชัดเจน ทำาให้ผู้ท่ีได้รับสารอาจไม่รู้สึกตัว

5บทความ

เดือดพอสังเขป

ไม่ใช่เนื้อหา แต่เป็นวาทะ

ฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก เปิดหัวมายัง

ออกแนวต้ังกระทู้ถาม มากกว่าซักฟอกรัฐบาล เพราะ

ประเด็นที่ออกจากปาก “ชลน่าน ศรีแก้ว” เหมือนหลอกด่าฟรี

มากกว่าตรวจสอบการทำางาน 

คงต้องแยกให้ออกระหว่าง “บริหารงานผิดพลาด” กับ  

“บริหารไม่เหมือนกัน” ว่าเป็นคนละเรื่องกัน แต่ ผู้นำาฝ่ายค้าน

เอามาปนให้เป็นเรื่องเดียวกัน 

“ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะทำาได้ดีกว่ารัฐบาลน้ี เพราะ

นายกฯ ไม่มีภาวะผู้นำา” นี่คือถ้อยความโดยรวมที่ “ชลน่าน” 

พูดในสภา

ที่ “ชลน่าน” ยกตัวอย่างมา ก็น่าสนใจ คือการแก้

ปัญหาโควิด-๑๙  

“ชลน่าน” ตำาหนิว่าการล็อกดาวน์ สร้างความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจมหาศาล ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะทำาได้ดีกว่า 

หากย้อนกลับไปช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ ใหม่ๆ  พรรค

ฝ่ายค้านทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลคัดค้านการล็อกดาวน์ การใช้ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างหนัก  

โจมตีว่ามีจุดประสงค์เพื่อสกัดการชุมนุมของประชาชน 

การเคลื่อนไหวของฝ่ายค้าน มากกว่าป้องกันการระบาดของ

โควิด-๑๙

สรุปง่ายๆ คือรัฐบาลประยุทธ์บริหารไม่เหมือนเพื่อไทย 

หากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะไม่มีการล็อกดาวน์  ไม่มีการ

เคอร์ฟิว ไม่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ก็คิดกันเอาเองครับว่า หากประเทศไทยมีการระบาดของ

ไวรัสโควิด-๑๙ ตรงกับช่วงที่รัฐบาลเพื่อไทย ก้าวไกล บริหาร

ประเทศจะเกิดอะไรขึ้น 

ประชาชนจะตายไปเท่าไหร่ 

ขณะที่ทั้งโลกใช้มาตรการใกล้เคียงกันหมด 

อเมริกาก็ใช้มาตรการไม่ต่างจากไทย แต่จนถึงวันน้ี ตาย

ไปแล้วกว่า ๑ ล้านคน

คนไทยตายไป ๓ หมื่น แน่นอนครับไม่น้อย แต่หาก

ปล่อยไม่ล็อกดาวน์ ไม่เคอร์ฟิว ไม่ควบคุมการเคลื่อนย้ายของ

หลอกด่าวันแรก

ประชาชน จะตายกันมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัว

ฉะนั้นนี่ไม่ใช่การบริหารงานที่ผิดพลาด แค่ทำาไม่เหมือน

ฝ่ายค้าน แต่กลับนำามาเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

พิจารณาลึกลงไปในคำาอภิปรายของ “ชลน่าน” บรรดากอง

เชียร์น่าจะถูกใจ เพราะเข้าข่ายพูดเอามัน มากกว่าจะเป็นการ

ตรวจสอบด้วยข้อมูล

เช่นการใช้คำาว่า “รัฐบาล ๖๐๘”  

“ชลน่าน” เป็นหมอ ย่อมรู้ดีว่า ๖๐๘ คือประชาชนกลุ่ม

เปราะบาง มีทั้งผู้ป่วย คนชราอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำาตัว

ในกลุ่ม ๗ โรคประจำาตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรค

หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และบวก ๑ คือกลุ่มหญิงตั้ง

ครรภ์ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคมากหากติด

เชื้อโควิด-๑๙

แต่ “ชลน่าน” เอา ๖๐๘ มาเหน็บแนมรัฐบาลว่าเป็นพวก 

๖๐๘ 

นี่แหละครับคนที่มีสมองไว้คั่นหู 

ไม่รู้จักกาลเทศะ

ครับ...การเปิดหัวของ “ชลน่าน” พูดถึงความบกพร่อง ๖ 

ด้านของ พล.อ.ประยุทธ์

๑.บกพร่องด้านความเป็นผู้นำา เป็นผู้นำาไร้ความสามารถ 

ลวงโลก บุคลิกภาพมีปัญหาทั้งกับตัวเอง ครอบครัว และประ  

ชาชน

๒.เศรษฐกิจพังพินาศ ล้มเหลว จนทั้งแผ่นดิน ทุกข์ เครียด

ทั้งแผ่นดิน ของแพง หนี้สินท่วมหัว นำามาซึ่งความสิ้นหวังของ                                                                         

ประชาชน รัฐบาลชุดน้ี คือรัฐบาล ๖๐๘ ไร้ความรู้ไร้ความสามารถ 

ทนต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

๓.สังคมพินาศพังทลาย สร้างความแตกแยก แบ่งฝักฝ่าย 

ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมือง 

๔.ความพินาศด้านสาธารณสุข ล้มเหลวแก้วิกฤตโควิด-๑๙ 

สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

๕.ความพินาศด้านการเมือง ระบบรัฐสภาถูกทำาลายย่อย 

ยับ เป็นระบบที่สถาปนา สภากล้วยขึ้นมา 

๖.คอร์รัปชันจนประเทศพังพินาศ เป็นยุคทุจริตเฟื่องฟู ติด                                                                             

อันดับความโปร่งใสประเทศตกต่ำาสุดรอบ ๑๐ ปี ครั้งนี้จะมีปาฏิ 

หาริย์ ใครบางคนโดนสอย นั่งร้านจะถูกสอย แม้จะไม่ถูกสอย 

การเปิดโปงทุจริตคอร์รัปชัน แม้ไม่ตายในสภา ใส่รถฉุกเฉินยังรักษา

ชีวิตได้ แต่ตายในสนามเลือกตั้งแน่นอน 

จับใจความเป็นสาระสำาคัญก็ตามนี้ครับ 

แต่หากได้ยินแค่เสียงไม่รู้ใครพูด อาจสร้างความเข้าใจผิด

คิดว่าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลระบอบทักษิณเอาได้ง่ายๆ 

เพราะล้วนเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดในอดีตแทบทั้งสิ้น 

ยกเว้นกรณี โควิด-๑๙

ที่ติดคุกหรือหนีกันไปก็เพราะคอร์รัปชันทั้งนั้น 

เมื่อพูดเรื่องรัฐบาลคอร์รัปชันมันเลี่ยงไม่ได้ต้องวนอยู่แบบ

นี้

ไม่มีรัฐบาลไหนปลอดคอร์รัปชัน รัฐบาลประยุทธ์เองก็มี 

แต่ฝ่ายค้านต้องแสดงฝีมือในการตรวจสอบ 

การหาหลักฐาน นำาใบเสร็จมาแสดงในสภา ถือเป็นเรื่อง

สำาคัญ ที่ฝ่ายค้านซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน ต้องทำาให้ได้

ในอดีตมีการทำาให้เห็นมาแล้ว รัฐมนตรีติดคุก นายกฯ หนี

หากฝ่ายค้านเอาแต่ใช้ โวหาร ก็ไม่ต่างอะไรกับการหลอก

ด่า ตีหัวเข้าบ้าน แล้วใช้ข้อมูลเท็จไปวัดกันในการเลือกตั้ง สร้าง

ความเข้าใจผิดให้ประชาชนเป็นลูกโซ่ไม่รู้จบ

เพราะความกลวงในการอภิปรายของ “ชลน่าน” จึงเป็น 

การง่ายที่จะตอบโต้กลับ

ประโยคเดียวของ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถไขข้อข้องใจ

จากคำาอภิปรายของ “ชลน่าน” ที่นานกว่าชั่วโมงได้ทั้งหมด

“...นายกฯ ไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง ไม่ได้

ฉลาดที่สุด เหมือนบางคนที่ท่านบอกว่าฉลาดที่สุดตอนนี้อยู่ที่ 

ไหนก็ไม่รู้ 

ประเด็นที่ท่านกล่าวถึงวิสัยทัศน์และการเป็นผู้นำารัฐ 

บาล ผู้นำาประเทศ ที่บอกผมไม่ได้รับเกียรติในเวทีต่างประเทศ 

ผมคิดว่าไม่ได้ด้อยค่าไปกว่านายกฯ ท่านอื่นๆ หรืออดีตนายกฯ 

บางท่านที่ไปมา...”

เป็นเรื่องเชิงประจักษ์ครับว่า “ย่ิงลักษณ์-ทักษิณ” ๒  อดีต

นายกรัฐมนตรีของระบอบทักษิณ หนีไปต่างประเทศเพราะถูก

ศาลพิพากษาให้จำาคุกคดีคอร์รัปชัน 

พรรคเพื่อไทยเองไม่อาจปฏิเสธความจริงนี้ ได้ และครั้ง

หนึ่งพรรคเพื่อไทยคือกลุ่มนักการเมืองที่ร่วมโหวตไว้วางใจนา

ยกฯ ที่ศาลพิพากษาจำาคุกเพราะโกง

ครับ...วันแรกก็มีข่าวอัปมงคล 

พรรคการเมืองบางพรรค นักการเมืองบางคน ต่อรอง

กับบรรดารัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๕-๖ คน 

ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีคะแนนเสียงหมิ่นเหม่ต่อการถูกอภิปรายไม่

ไว้วางใจ 

ขอเรียกรับผลประโยชน์หัวละ ๑-๒ ล้านบาท 

แลกกับเสียงโหวตในการยกมืออภิปรายไว้วางใจให้ 

ตามข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีบางส่วนยอมจ่ายเงินให้ไป

แล้ว 

แต่มีรัฐมนตรีบางส่วนไม่ให้ เนื่องจากมั่นใจว่าไม่ได้กระ                                                                         

ทำาความผิด และมั่นใจจะได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจจาก ส.ส. 

เพียงพอ

ถ้าเป็นจริง นี่คือความอัปยศทั้งคนให้และคนรับ 

คือการคอร์รัปชันที่ต้องถอนรากถอนโคนให้ได้ 

แต่..ก็ไม่ง่ายครับที่จะจับมือใครดมได้ เพราะเมื่อคนรับ

ไม่พูด คนให้ไม่บอก ยากที่จะรู้ความจริงได้

และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ในวันแรกของสภาไทย.

ปยุตโตโอวาท

ฟังธรรมวันเข้าพรรษา

อธิษฐาน ท่านว่า ตั้งจิต

ปรารถนาจะทำา พูด คิด

ให้ดีงาม ตามติด ฝึกตน

การศึกษา สิกขา แข็งขัน

เพียรปฏิบัติ เท่านั้น เป็นผล

ฝึกคือรัก ที่จะฝืน ตื่น อดทน

เราทุกคนเป็นสัตว์ฝึกขัดเกลา

(ฟัง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)

วันนี้คนไทยกินข้าว+สารก่อมะเร็งจริงหรือ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผมได้รับไลน์เรื่องข้าวสารปนสารก่อมะเร็ง แม้ว่าเรื่อง

นี้จะไม่มีหลักฐานว่าส่งมาจากที่ใดแต่ก็น่าจะมีมูล เพราะ

ปัจจุบันข้าวสารที่คนไทยบริโภคเป็นอาหารหลักนั้นพบ

มอดน้อยมากครับ ไลน์ที่รับใช้ชื่อเรื่องว่า “สารก่อมะเร็ง

ในข้าวสาร” สาระในเรื่องก็คือ สมัยก่อนข้าวสารทิ้งไว้เป็น

เดือนมีรังมอดเต็มไปหมด แต่ปัจจุบันแทบไม่พบมอดเลย  

เหตุผลก็คือไข่มอดจะอยู่กับข้าวมาตั้งแต่สีข้าวและจะมา

ฟักตัวภายหลัง วิธีป้องกันไม่ให้มอดฟักตัว โรงสีจะอบข้าว

ด้วยสารเมทิลโบรไมด์และไบรไมด์อิออน

เมทิลโบรไมด์เป็นสารก่อมะเร็ง โบรไมด์อิออนจะแย่ง

จับไอโอดีนในร่างกาย ทำาให้เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์ โมนต่ำา  

จากการทดสอบของกรมวิชาการเกษตรพบว่า การซาวข้าว  

(ล้างข้าว) ๑ รอบพบเมทิลโบรไมด์ตกค้าง ๖๐.๖% ซาว

ข้าว ๒ รอบ ยังพบเมทิลโบรไมด์ตกค้าง ๔๑.๒% และเหลือ

ตกค้างหลังจากหุงแล้ว ๑๕.๔%

เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันว่าข้อมูลนี้เผยแพร่มา                                                                         

จากที่ใด ดังนั้นถ้ามีหน่วยงานใดออกมารับรองว่าเป็นข้อ 

มูลจริงก็จะเป็นการดีมากครับ พร้อมกับแก้ไขปัญหาการใช้

สารก่อมะเร็งป้องกันมอดเพื่อให้สุขภาพของประชาชนไทย

ห่างไกลจากมะเร็งครับ 

สำาหรับผมที่เป็นจุมโพ่มานานกว่า ๕๐ ปี ก็พอจะมี

ประสบการณ์กับเรื่องมอดบ้างครับ สมัยก่อนที่ข้าวสารยัง                                                                           

บรรจุกระสอบป่านที่มีน้ำาหนัก ๑๐๐ กิโลกรัม การซื้อข้าว 

สารก็จะตักจากกระสอบใส่ถุงกระดาษสีน้ำาตาลที่มีความ

หนาพอ เท่าที่ผมพอจะจำาได้ก็พบมอดไม่มากนัก รังมอด

ตามข่าวนั้นพบได้ถ้าตั้งทิ้งข้าวสารค้างปี และจะพบมอด

ในข้าวเก่ามากกว่าข้าวใหม่ แต่ปัจจุบันนี้การบรรจุข้าวสาร

แตกต่างออกไปจากเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว เพราะบรรจุใส่ถุง

พลาสติกผนึกแน่น ทำาให้ไม่มีออกซิเจนในถุงข้าว และเมื่อ

มอดก็ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำารงชีวิต

ดังนั้นในถุงข้าวสารทั่วไปจึงจะไม่พบมอดหรือพบ

น้อยมาก ประสบการณ์ของผมจะพบมอดในข้าวสารขาว

ราคาถูกมากกว่าข้าวหอมมะลิ วิธีการแก้ไขปัญหาของผม 

ผมใช้วิธีโบราณเก็บใบมะกรูดใส่ถังข้าวสาร ซ่ึงพบว่ามีมอด

เปลี่ยนพรรคเพิ่มโอกาส

และรับสารน้ีไปเป็นปริมาณมาก ซ่ึงจะส่งผลเสีย ๒ รูปแบบ                                                                          

คือ เกิดพิษเฉียบพลันเกี่ยวกับระบบหายใจ (มีอาการหาย 

ใจติดขัดภายใน ๒-๓ ชั่วโมง หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียน

ภายใน ๒-๓ วัน) และเกิดพิษเร้ือรัง ได้รับสารอย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลานานจนส่งผลกระทบต่อระบบสมองและประสาท.

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

   * เห็นสภาพปู่ทวดแล้วปวดร้าว

ชายผมขาวโรยชราขาดอาหาร

ดูซอมซ่อจนเกินประเมินประมาณ

เหมือนลูกหลานมันไม่มาไยดี

   * อันที่จริงฐานะปู่พออยู่ได้

แม้อาจไม่เทียบเกรดเหล่าเศรษฐี

ทั้งเรือกสวนทรัพย์สินที่ดินมี

แต่วิถีเรียบง่ายมันหายไป

   * ด้วยลูกหลานมันมุ่งแต่ฟุ้งเฟ้อ

พากันเห่อเทคโนโลยีวิถีใหม่

ไม่รู้จักพอเพียงว่าเยี่ยงไร

มันพอใจจ่ายเพลินจนเกินตัว

   * ครั้นเงินทองขาดมือก็ยื้อแย่ง

พากันแบ่งฟากฝ่ายเป็นหลายขั้ว

มึงก็ใหญ่กูก็ใหญ่ต่างไม่กลัว

แย่งเป็นหัวเรือนั่งคอยสั่งการ

   * ไม่จริงใจที่จะแคร์ดูแลปู่

แต่กินอยู่กันอย่างลุยล้างผลาญ

สูบทรัพย์ปู่จนน่วมถึงอ่วมอาน

พวกลูกหลานกาฝากล้วนปากมัน

   * หลานจัญไรอีกฝั่งก็ชังปู่

ไปเชิดชูโจรนอกบ้านสมานฉันท์

ยุยงโจรให้บุกอยู่ทุกวัน

เพราะเกลียดพันธุ์เผ่าหน่อที่ก่อกาย

   * เคยกรำาผ่านต้านวิกฤตชีวิตปู่

ประคองอยู่ทุกครั้งไม่พังพ่าย

แต่วันนี้ปู่สิ้นหวังกำาลังจะตาย

ปู่โชคร้าย..กระซิบชื่อแกคือ..”ไทย”

     แมวขาว

ดุ

ว

ไกร ดาบธรรม



ศรีสวัสดิ์ฟุ้งผลงานครึ่งปีแรกโต

นายวิชิต พยุหนาวีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำากัด เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงาน

ด้านธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงครึ่งปีแรก 2565 พอร์ตสิน

เชื่อเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน สำาหรับครึ่งปีหลังจะเดินหน้าขยายฐานลูกค้าอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีและกลุ่มเจ้าของกิจการ

ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ยืนยันคุม NPL ได้ต่ำากว่า 1.5% 

หนุนกำาไรปี 65 โตไม่หยุด

L&E แตกไลน์ธุรกิจเจาะกลุ่มบันเทิง

นางสาวอโรชา กิตติวิทยากุล ผู้จัดการแผนก Enter-

tainment Lighting บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ หรือ L&E 

เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ L&E Beyond 

เพื่อดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายและให้บริการงานโปรดักชั่นแบบครบ

วงจร ให้บริการทั้งระบบแสง เสียง ภาพ และเทคโนโลยีล้ำา

สมัยกลุ่ม Entertainment Tech แก่ธุรกิจด้านบันเทิง อาทิ งาน

ละคร งานถ่ายรายการโทรทัศน์ งานถ่ายทำา Music Video งาน

คอนเสิร์ต งานนิทรรศการแบบครบวงจร ต่อยอดจุดแกร่งของ

บริษัทที่เป็นผู้นำาบริการแสงสว่างมาตรฐานสากล ที่มีโรงงาน

ผลิตโคมไฟและหลอดไฟคุณภาพสูงสำาหรับงานโครงการอยู่แล้ว

ซันเทคฯ-ขานรับ กรอ.กำาจัดซากรถยนต์

นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำากัด เปิดเผยว่า 

จากการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. ได้เปิดปฏิบัติการ

เชิงรุกในการบริหารจัดการซากทั้ง 3 ประเภท คือ ซากรถยนต์

เก่า, ซากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และซากโซลาร์เซลล์ ซัน

เทคฯ มีความพร้อมที่จะรับบริหารจัดการซากรถยนต์ดังกล่าว 

โดยมีกระบวนการจัดการที่สามารถรองรับได้สูงสุดกว่า 3.6 

หมื่นตันต่อเดือน จากปัจจุบันที่เดินเครื่องอยู่ประมาณ 40% 

หรือ 1.5 หมื่นตันต่อเดือน ซึ่งในปี 2566 จะขยายกำาลังการ

ผลิตให้ได้เต็ม 100%

JR ลุยประมูลงานใหม่ 7 พันล้าน

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ หรือ JR เปิดเผยว่า แผนการ

ดำาเนินงานครึ่งปีหลังบริษัทจะเดินหน้ายื่นประมูลงานใหม่กว่า 

7 พันล้านบาท ทั้งโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสาย

ไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู เฟส 2 

มูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท โครงการรื้อย้ายและสร้างใหม่ระบบ

โทรคมนาคมของรถไฟฟ้าสายอื่นๆ อีกราว 500-600 ล้านบาท 

มั่นใจในสิ้นปีนี้จะมีงานในมือ หรือแบ็กล็อก 1 หมื่นล้านบาท 

และทยอยรับรู้รายได้อีกยาว 3 ปี 

MENA ฟุ้งดีมานด์ขนส่งพุ่งลุยขยายฟลีทรถเพิ่ม

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.มีนาทรานสปอร์ต หรือ MENA ผู้ให้บริการขนส่งปูนซีเมนต์

และสินค้าเฉพาะทาง เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมฟื้น เร่ง

ลงทุนหลังโควิดผ่อนคลาย ซึ่งมีปัจจัยมาจากมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มเข้าสู่

ดีมานด์การใช้คอนกรีตที่สูงขึ้น ทำาให้ MENA ที่เป็นผู้ให้บริการ

ขนส่งด้วยรถมิกเซอร์มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน

บริษัทได้มีการขยายฟลีทรถเพิ่มเติม หรือมีรถขนส่งรวมอยู่ที่ 

725 คัน และเข้าสู่ฐานลูกค้ารายใหม่ๆ อาทิ กัญชง-กัญชา รถ

ควบคุมอุณหภูมิ และรถบรรทุกอาหารสัตว์ หนุนโอกาสทำาราย

ได้ในครึ่งปีหลัง

เปิดใช้แล้วสะพานข้ามแม่น้ำาน่าน จ.พิษณุโลก 

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า                                                                  

สำานักก่อสร้างสะพานดำาเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอน                                                                                     

กรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำาน่าน อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก งบ

ประมาณ 33.288 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้

ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยได้ก่อสร้างเป็นสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 140 เมตร สะพานดังกล่าวจะช่วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสามารถ

ร่นระยะทางได้ประมาณ 12 กิโลเมตร (กม.) ลดระยะเวลา 

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและ

ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม.
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6 เศรษฐกิจ

ส่อวุ่นหลังเมียนมาจ่อเบี้ยวหนี้
สอท.สั่ง45กลุ่มอุตเช็กผลกระทบ/OSPชีธุ้รกิจยังเดินต่อ
ไทยโพสต์ • ส่อวุ่น! หลังธนาคารกลางเมียนมาสั่งระงับจ่ายหนี้คู่ค้า 

ตปท. ด้าน “เกรียงไกร” สั่ง 45 กลุ่มอุตฯ เช็กผลกระทบด่วน “OSP” 

เผยไม่กระทบต่อธุรกิจ ด้าน META แจงโรงไฟฟ้าไม่มีธุรกรรมกู้เงิน

จากต่างประเทศ

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึง

กรณีธนาคารกลางเมียนมามีคำา

สั่งให้บริษัทต่างๆ รวมทั้งบุคคล

ทั่วไปที่มีเงินกู้ต่างประเทศ ระงับ

การชำาระคืนหนี้ ต่ างประเทศ

ชั่วคราว เพื่อต้องการรักษาทุน 

สำารองระหว่างประเทศ หลังจาก

ค่าเงินจ๊าดของเมียนมาเทียบกับ

ดอลลาร์อ่อนค่าลงมากว่า 1 ใน 

3 เทียบกับปีก่อน ว่า ภาคเอกชน

รู้สึกตกใจกับคำาสั่งดังกล่าวของ

ธนาคารกลางเมียนมา เนื่องจาก

เมียนมาถือเป็นคู่ค้าสำาคัญของ

ไทย โดยภาพรวมการค้าระหว่าง

ไทย-เมียนมา ตั้งแต่เดือน ม.ค.-

เม.ย.65 เพิ่มขึ้นถึง 37.88% 

ทั้งนี้ ภาคเอกชนหลาย

รายที่มีการทำาการค้ากับเมียนมา 

ได้ โทรศัพท์สอบถามไปยังคู่ค้าว่า                                             

สถานการณ์เป็นอย่างไร จะทำา                           

การค้าจ่ายเงินกันอย่างไร และ

การสั่งสินค้าใหม่จะทำากันอย่างไร    

นอกจากนี้ ได้ให้ 45 กลุ่มอุตสาห 

กรรมของ ส.อ.ท.ติดตามผลกระ                                      

ทบอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันประ                                  

เมินสถานการณ์ต่อไป เบื้องต้น                                             

กลุ่มที่ ได้รับผลกระทบ เช่น 

อุตสาหกรรมกลุ่มอุปโภคบริโภค 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่ทำา 

การค้ากับเมียนมาเป็นจำานวนมาก

ด้านนางวรรณิภา ภักดี

บุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) 

(OSP) เปิดเผยว่า มาตรการดัง

กล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ของ ‘โอสถสภา’ ในเมียนมา 

โดยบริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจ

ได้ตามปกติ อีกทั้งการลงทุนใน

เมียนมาเป็นการทำาธุรกรรมกับ

สถาบันการเงินในประเทศไทย

ผุด‘พร็อพเพอร์ตี้ดีเอ็นเอ’

ลุยที่ปรึกษาลงทุนอสังหาฯ

ไทยโพสต์ • นายสุรเชษฐ กอง                                       

ชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

พร็อพเพอร์ตี้ ดีเอ็นเอ จำากัด 

บริษัทท่ีปรึกษาการลงทุนอสังหา 

ริมทรัพย์ เปิดเผยว่า แม้บริษัท

จะเปิดดำาเนินการมาเพียงกว่า                               

4 เดือน แต่ก็ได้รับความไว้

วางใจจากบริษัทผู้ประกอบ

การธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้

ทำาการศึกษาความเป็นไปได้ใน

การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์, การให้คำา

ปรึกษาในการลงทุนโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการ

เป็นตัวแทนในการซื้ อ -ขาย

อสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ปัจจุบันแบ่งลูกค้า                                                     

ได้ 3 กลุ่มคือ 1.บริษัทอสังหาฯ 

ที่ จดทะเบียนในตลาดหลัก 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.บริษัท                                                  

อสังหาฯ ขนาดกลาง และ 3.กลุ่ม                                                          

ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ยัง

ไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ โดย 

3 กลุ่มนี้ดำาเนินการให้ลูกค้า

เสร็จแล้ว 2 ราย, อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการในรายละเอียด 1 

ราย และจะทำาการลงนามใน

สัญญาในเร็วๆ นี้เพิ่มอีก 2 ราย

อย่างไรก็ตาม งาน

บริการที่ผ่านมาที่ ได้รับการ                                                 

ยอมรับจากลูกค้า เช่น การทำา                                             

รายงานวิจัยตลาดอสังหาริม 

ทรัพย์ เป็นรายพื้นที่ สำ าหรับ

โครงการที่อยู่อาศัย หรือโครง 

การพาณิชยกรรมรูปแบบอื่นๆ 

ตลอดจนโครงการมิ กซ์ ยู ส 

ขนาดใหญ่บนที่ดินแปลงใหญ่

ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่าง

จังหวัด เป็นต้น.

และสถาบันการเงินในประเทศ

เมียนมา ทั้งนี้การชำาระหนี้จะ

มีการเจรจากันภายใต้เงื่อนไข

และข้อตกลงระหว่างบริษัทและ

สถาบันการเงินต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า

สถานการณ์ทางการเงินจะมีความ

ผันผวนด้านค่าเงินหรืออัตราการ

แลกเปลี่ยน แต่ธุรกิจของบริษัท

ยังคงดำาเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

ซ่ึงปัจจุบันการซื้อขายในเมียนมา

สามารถทำาได้ในหลายสกุลเงินมาก

ขึ้น ทำาให้บริษัทสามารถบริหาร

จัดการทางการเงินได้หลากหลาย

มากขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลง 

ด้านนายศุภศิษฏ์ โภคินจา

รุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) (META) ยืนยันว่า

มาตรการที่เพิ่งถูกประกาศออก

มาของธนาคารกลางเมียนมานั้น

ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทอย่างแน่นอน 

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้ามินบู                                               

เกรียงไกร เธียรนุกุล 
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ไทยโพสต์ • ‘กรุงไทย’ จ่อคิว

เสนอขาย DR อ้างอิงหุ้นจีนยักษ์

ใหญ่ระดับโลก 2 บริษัท ‘Xiaomi’ 

และ ‘BYD’ ประเดิมรูปแบบ 

Direct listing เพิ่มทางเลือกนัก

ลงทุน พร้อมเทรดผ่าน SET วันที่ 

22 ก.ค.นี้

นายรวินทร์ บุญญานุ

สาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาด

ทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า 

ธนาคารเตรียมเสนอขายตราสาร

แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประ 

เทศ (DR) อ้างอิงหุ้นสามัญของ

บริษัท เสียวหมี่ คอร์ปอเรชั่น 

(XIAOMI80) และบริษัท บีวายดี                                       

จำากัด (BYDCOM80) ซึ่งจด

ทะเบียนอยู่ ในตลาดหลักทรัพย์

ฮ่องกง (HKEX) ซึ่งถือเป็นครั้ง

แรกของ DR ที่เสนอขายด้วย

วิธี Direct Listing ซึ่งจะเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย

ไม่ต้องจองซื้อ นักลงทุนสามารถ

ซื้อ DR พร้อมกันผ่านกระดาน

ซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) ตั้งแต่วันที่ 22 

ก.ค.2565 เป็นต้นไป ซื้อขายขั้นต่ำา

เพียง 1 หน่วย และซื้อขายเป็น

สกุลเงินบาท โดยมีธนาคารกรุง

ไทยเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของ DR 

ที่ธนาคารเป็นผู้ออก

“การออกและเสนอขาย 

XIAOMI DR (XIAOMI80) และ 

BYD DR (BYDCOM80) ในครั้งนี้                                       

ถือเป็นการตอกย้ำาเป้าหมายของ                                            

ธนาคารท่ีต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการทางการเงินอย่างไม่หยุด

ย้ัง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ                                                    

ลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการออม                                                 

และการลงทุน ลดข้อจำากัดและ                                                    

เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย โดย                                              

เฉพาะนักลงทุนรายย่อย สามารถ

ลงทุนหุ้นต่างประเทศชั้นนำาได้                                               

สะดวกและรวดเร็วผ่านตลาดหลัก 

ทรัพย์แห่งประเทศไทยเหมือนหุ้น

ทั่วไป โดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขาย

หุ้นต่างประเทศ” นายรวินทร์กล่าว

ทั้งนี้ XIAOMI และ BYD 

เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำาระดับ

โลกที่ผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) 

เป็นการเน้นย้ำ าถึงพันธกิจหลัก

ของธนาคารในการให้ความสำาคัญ

การทำาธุรกิจอย่างยั่งยืน คำานึงถึง                                   

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตอกย้ำา

ถึงความเป็นผู้นำาตลาดในการทำา 

ESG Financial Solution ที่พร้อม

ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (SDGs) และการเสนอ

ขาย XIAOMI DR และ BYD DR 

ยังตอบโจทย์เรื่องการลดปัญหาสิ่ง                                             

แวดล้อม ด้วยการนำาเสนอผลิต 

ภัณฑ์และการซื้อขายแบบไร้กระ 

ดาษ (Paperless) โดยสามารถทำา

รายการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน 

Streaming by Settrade ได้ทันที.

กรุงไทยเล็งขาย!

‘Xiaomi-BYD’DR

นัดเทรด22ก.ค.นี้ ทั่วโลกกำาลังตื่นตัวเรื่องปัญหาโลกร้อนที่ทำาให้สภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ก็เช่นกัน จับ

มือกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ 

เอฟไอที (FIT) เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกข้าวโพดสำาคัญของ

ประเทศ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา อุทัยธานี และพิษณุโลก ภายใต้

โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ...•

สำาหรับทาสหมา-แมวห้ามพลาดกับ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จัด

คอนเสิร์ต “RAINING CATS & DOGS” พบกับวงดนตรี 2 แนว 2 ยุค 

ตัวแทนดนตรียุค 80s วง POLYCAT (ทีมแมว) กับเจ้าพ่ออัลเทอร์เนทีฟ

ดนตรียุค 90s ของวง MODERNDOG (ทีมหมา) โคจรมาพบกันครั้งแรก 

25 ก.ย.นี้ พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำาหรับลูกบ้านคนรักแมว-หมา ร่วมสนุก

ไปกับ POLYCAT และ MODERNDOG สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line OA @majordevelopment และ https://bit.ly/majorline-fb ...•

ด้าน มารวย เรียลเอสเตท เปิดตัวคลับเฮาส์สุดหรูสไตล์อังกฤษ 

พร้อม “ทรอฟี บ้านโพธิ” ทาวน์ โฮม-บ้านแฝดใหม่ 3 สไตล์ หลังใหญ่

ใจกลางฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับพื้นที่อีอีซีงานนี้  “สืบวงษ์ สุขะมงคล” 

ประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ป และบริษัท มารวย เรียลเอส

เตท จัดใหญ่ เฉพาะ 23-24 ก.ค.นี้ เปิดให้ชมเป็นครั้งแรก...คลับเฮาส์                                                                                 

สุดหรู มาพร้อมกับโปรบุฟเฟต์ รับสิทธิพิเศษสูงสุดภายในงานมูลค่า

กว่า 3 แสนบาท ถามรายละเอียดได้ที่ 09-4495-3555 ...•

ส่วนบอสใหญ่ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA เกษรา                                                                                 

ธัญลักษณ์ภาคย ์ ก็ไม่น้อยหน้า ยกทัพ 21 โครงการบ้าน-ทาวน์

โฮม จัดแคมเปญพิเศษ “DETAILS FOR THE BETTER LIVING 

คิดละเอียดกว่า เพื่ออยู่อย่างยั่งยืน” ควงพาร์ตเนอร์ชิพระดับโลก 

HUAWEI ร่วมแจมโปรโมชั่นรับของแถมฟรี x3 ทั้ง Smart TV จาก 

Huawei-ส่วนลดสูงสุด 700,000 บาท รวมมูลค่าสูงสุด 800,000 บาท 

เริ่มตั้งแต่วันนี้ สิ้นสุด 31 ส.ค.นี้ ...•

ขยับมาที่โบรกใหญ่ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ประกาศตัวปรับ

ลุคส์ครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา วันนี้ก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับแวดวง

นักลงทุนกันอีกครั้ง ด้วยการปล่อยแคมเปญสื่อสารการตลาดออนไลน์

สุดปัง กับ Clip VDO “Thank you” ตอบโจทย์ตรงใจกลุ่ม Young 

Gen แบบสุดๆ อยากรู้ว่านิวลุคส์สไตล์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) อยู่

อย่างเก๋าไม่เก่าเรื่องการลงทุน เป็นอย่างไร รับชม Clip VDO “Thank 

You” ได้ทาง FB: Maybank Securities Thailand .. https://fb.watch/

ecX_wKwSOi/ งานนี้แรปกันให้ไฟแลบทั้งวงการกันไปเลย ...•

และหุ้นไอพีโอน้องใหม่กลุ่มเทคโนโลยีที่น่าจับตาตอนนี้ ต้อง

ยกให้กับ บมจ.ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์ หรือ DTCENT ซึ่งมีแม่ทัพ

ใหญ่ “ทศพล คุณะเพิ่มศิริ” เดินหน้าพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ระบบ GPS                                                                                   

Tracking อันดับ 1 ในประเทศ และระบบ IoT Solutions ด้วย

เทคโนโลยี AI เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถสร้างผล

งานเติบโตได้เป็นอย่างดี ทำาให้มีศักยภาพที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และมีแผนเสนอขายหุ้นไอพีโอ 

305 ล้านหุ้นภายในปีนี้ ...•

สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ความเป็นจริงก็คือการเล่นเก็ง

กำาไรเป็นรอบๆ มากกว่า จึงมองว่าหากเล่นเก็งกำาไรระยะสั้นๆ คง

ต้องรับกับความเสี่ยงที่สูงหรือไม่ก็ต้องชะลอการลงทุนออกไป

เมื่อมาดูในตลาดหุ้นไทยจะพบว่าตลาดผันผวนค่อนข้างมาก

เช่นกัน เพราะเมื่อดูพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนแต่ละกลุ่ม 

จะพบว่าส่วนมากเน้นการเก็งกำาไรเป็นหลัก เพราะต้องการหวัง

ผลกำาไรในระยะสั้น จึงมีการซื้อขายค่อนข้างมาก แต่ที่ดูน่าสังเกต

คือการลงทุนของกองทุนในยุคปัจจุบันดูจะไม่มีเจตนาในการลงทุน

จริงจัง กลับมีพฤติกรรมเก็งกำาไรสูงมาก เพราะหากมีเจตนาที่จะ

ลงทุนจริงต้องมองตลาดในระยะยาว จะหวังผลกำาไรระยะสั้นไม่ได้ 

ผิดหลักการลงทุนที่ดี แต่การเก็งกำาไรระยะ

สั้นเป็นเจตนาที่จะสร้างรายได้และกำาไรให้

ได้มากที่สุด ซึ่งจะต้องใช้กลยุทธ์ในการชี้นำา

สร้างภาพและกดดันทางจิตวิทยาเป็นสำาคัญ 

ทำาให้แทบไม่มองหลักทางเหตุผลที่เป็นจริง 

จะใช้พลังกำาลังเงินทุนเป็นเครื่องชี้นำาตลาด 

ทำาให้ตลาดและราคาหุ้นถูกบิดเบือนได้มาก 

การลงทุนในช่วงอย่างนี้จึงเหมาะกับการ

ลงทุนที่หวังผลระยะยาว เพราะยิ่งราคาหุ้น

ถูกกดลงต่ำามากก็เท่ากับจะเพิ่มผลตอบแทน

ที่สูงในระยะต่อไป ที่สำาคัญคือต้องพิจารณา

เลือกลงทุนหุ้นรายตัวเป็นหลัก และต้อง

พิจารณาพื้นฐานของหุ้นเป็นสำาคัญจึงจะ

ลดความเสี่ยงได้ดี หมายความว่าตลาดยัง

สามารถเลือกลงทุนได้

เลือกลุ้นรายตัว

หากดูดัชนีตลาดที่ยังอ่อนตัวลง คงต้องชะลอการเข้า

ลงทุน เพราะทางด้านการเก็งกำาไรจะมองตลาดในขาลง ทำาให้

การเก็งกำาไรจะมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเมื่อนักลงทุนรายใหญ่

ทั้ง 2 กลุ่มขายหุ้นกดดัชนี ถามหาสาเหตุการขายก็คงจะบอกได้

ว่าเป็นเพราะตลาดหุ้นต่างประเทศไม่ดี โดยเฉพาะดาวโจนส์ที่

ยังคงผันผวนในทางลบ เพราะกลัวเรื่องภาวะเงินเฟ้อมาก กลัว

เศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอย และยังกลัวว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย

แรงถึง 1% แต่ต่อมากลับมองว่าเฟดคงจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแค่ 

0.75% ในปลายเดือน ก.ค.นี้ ก็ล้วนเป็นการคาดหมายกันไป

เรื่อยๆ รายวัน ซึ่งลักษณะอย่างนี้เกี่ยวกับการเก็งกำาไรโดยตรง 

คือ มีการนำาเอาปัจจัยต่างๆ มาสนับสนุนการเล่นเก็งกำาไรใน              

ระยะสั้นๆ ทุกวัน ในความเป็นจริงก็คงไม่ได้กลัวอะไรมากอย่าง

ที่อ้างกัน เพราะที่อ้างกันก็ล้วนแต่ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ทำาให้

19/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,985.56 6,005.23 -2,019.67
 5,195.48 4,726.22 +469.26
 29,026.35 30,589.18 -1,562.83
 19,467.17 16,353.93 +3,113.24

57,674.57
-11.38

1,533.43
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 36.14 36.87
ยูโร 36.73 37.86
ปอนดสเตอรลิง 43.03 44.62
เยน (100 เยน) 26.01 27.12
หยวนจีน 5.11 5.50
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,650 29,750
ทองรูปพรรณ 29,122 30,250
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มพลังงานยังน่ามองท่ี BGRIM, 

CKP และ CV กลุ่มไฟแนนซ์อาจมองในแง่การหารายได้ได้ดี

ของธุรกิจ ที่น่ามองมี ECL, TH และ XPG กลุ่มอาหารธุรกิจที่

ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง น่ามองที่ ICHI, CFRESH และ ASIAN 

กลุ่มพาณิชย์ การมีเงินเฟ้อมีผลบวกกับธุรกิจ น่ามองที่ COM7, 

DOHOME และ SABUY หุ้นรายตัวที่น่ามองมี WPH, PTTGC 

และ TNPC เป็นต้น

ตลาดผันผวนสูง หากเจนจัดกับการเก็งกำาไรก็ยังสามารถ

ลุ้นได้ทุกวัน แต่มองตลาดขณะนี้เหมาะกับการเลือกลงทุน

มากกว่า.

BTSโอดแบกภาระ4หมื่นล.5ปีบี้รัฐเร่งคืน
จตุจักร • “บีทีเอส” พร้อมเจรจา

ทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกปมรถไฟฟ้า

สายสีเขียว วอนรัฐเร่งใช้หนี้ 4 

หมื่นล้าน หลังแบกรับภาระค่าใช้

จ่ายมานานกว่า 5 ปี พร้อมยืนยัน

ไม่มีข้อเสนอต่อสัมปทาน 30 ปี

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) หรือ BTSC ผู้ให้บริการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว เปิดเผยว่า 

ขณะนี้ BTSC ต้องแบกรับภาระค่า

ใช้จ่ายจำานวนมากเป็นระยะเวลา

นานกว่า 5 ปี นับตั้งแต่เดือน เม.ย.

2560 รวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท อัน

เนื่องมาจากการไม่ ได้รับชำาระค่า

จ้างจากการเดินรถ และบำารุงรักษา 

(O&M) ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

ส่วนต่อขยายที่ 1 (ช่วงอ่อนนุช- 

แบริ่ง และช่วงสะพานตากสิน-บาง

หว้า) และส่วนต่อขยายที่ 2 (ช่วง

แบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอ 

ชิต-สะพานใหม่-คูคต) และค่าติด

ตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 

ส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจประสบ

กับความยากลำาบากมากขึ้น ต้องมี

การกู้เงินมาใช้จ่ายจำานวนมาก

ทั้งนี้ BTSC ขอยืนยันว่า                                                  

พร้อมเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อหาทาง                                                    

ออกให้กับปัญหาทั้งหมด หากอยู่                                                 

บนเงื่อนไขของความถูกต้อง และ

อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม                                                     

และรักษาสัญญาที่มีต่อกัน เพราะ

ในฐานะที่เป็นบริษัทลูกของบริษัท บี

ทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นประชาชนร่วมลงทุนอยู่จำานวน

กว่า 101,700 ราย รวมถึงมีเจ้าหนี้

ที่ให้เงินกู้แก่ BTSC มาประกอบ

ธุรกิจอีกเป็นจำานวนมาก ซึ่งที่ผ่าน

มา BTSC ยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การดำาเนินธุรกิจมาโดยตลอด 

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ส่วน

แนวทางการขยายสัมปทานออกไป

อีก 30 ปี ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้

เป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นจาก BTSC 

แต่เป็นผลของการเจรจากับคณะ

กรรมการท่ีจัด ต้ัง ข้ึนเ พ่ือแก้ ไข

ปัญหาต่างๆ ของ กทม. ซึ่ง BTSC 

เห็นว่าสามารถดำาเนินการได้และ

เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย.

พาณิชย์ปั้นสมาร์ทโชห่วย
ไทยโพสต์ • ‘พาณิชย์’ จับมือ

ภาครัฐ-เอกชน เข็นโครงการ 

‘สมาร์ทโชห่วย พลัส’ ดันร้านค้า

ส่ง-ค้าปลีกไทยยืนหนึ่งเคียงข้างผู้

บริโภค ลุยเพิ่มความรู้ ปรับภาพ

ลักษณ์ เพิ่มช่องทางขายออนไลน์ 

พร้อมดึงเทคโนโลยีเสริมศักยภาพ 

ตั้งเป้าปีนี้อบรม 3 พันราย สร้าง

สมาร์ทโชห่วย 300 ราย

นายทศพล ทังสุบุตร 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการ

ประชุมขับเคลื่อนดำาเนินโครงการ 

สมาร์ทโชห่วย พลัส ว่า ได้ร่วม

มือกับสำานักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย์ สมาคมการค้าส่ง-ปลีก

ไทย และภาคเอกชน 5 กลุ่ม

ธุรกิจ รวมกว่า 25 หน่วยงาน ส่ง

เสริมผู้ประกอบการโชห่วยไทยให้

แข่งขันได้ โดยร่วมกันวางกรอบ

การพัฒนาโชห่วยไทยทั้งระบบ 

มีเป้าหมายแรกคือ การผลักดัน

ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกให้เป็นสมาร์ท 

โชห่วย ผ่านโครงการ “สมาร์ทโช

ห่วย พลัส” เพื่อผลักดันโชห่วย

ไทยยืนหนึ่งบนเวทีค้าส่ง-ปลีก

เคียงข้างผู้บริโภคได้ต่อไป

สำาหรับ โครงการสมาร์ท 

โชห่วย พลัส เป็นโครงการระยะ

ยาว มีระยะเวลาดำาเนินการ 5 

ปี (2565-2569) ครอบคลุมการ

ดำาเนินกิจกรรมหลัก 2 ส่วน คือ 

1.การเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้

แก่ผู้ประกอบการ 2.การนำาองค์

ความรู้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง                                     

สมาร์ทโชห่วย รวมถึงมีการปรับ

ภาพลักษณ์ร้านค้าที่ดี และมี

การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการร้านค้า รวมถึงมีช่อง                

ทางออนไลน์สำาหรับให้บริการ

ลูกค้า

โดยในปี 2565 ตั้งเป้า

หมายสร้างองค์ความรู้ ให้ผู้ประ

กอบการโชห่วยทั่วประเทศ 3 

พันราย สร้างสมาร์ทโชห่วย 300 

ราย.

ไม่มีการกู้เงินจากแหล่งเงินทุน

จากต่างประเทศใดๆ เพื่อนำามาใช้

ในการก่อสร้างและดำาเนินธุรกิจ

ตั้งแต่ต้น จึงไม่มีการนัดชำาระ

เงินกู้หรือจ่ ายดอกเบี้ ยตามที่

เกี่ยวข้องกับมาตรการล่าสุดของ

ธนาคารกลาง รวมถึงธุรกิจโรง

ไฟฟ้าฯ ของ META เป็นธุรกิจ

สาธารณูปโภค ไม่ได้เป็นสินค้า

ในกลุ่มที่ ได้รับผลกระทบจาก

มาตรการดังกล่าว.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

คำ�แนะนำ�ในก�รใช้กัญช�ให้เหม�ะสมใน

ก�รปรุงอ�ห�ร ส�ม�รถใช้ได้ไม่เกิน 2 ใบต่อ

เมนู และไม่ควรเกิน 4 ใบต่อวัน ไม่แนะนำ�ให้ใช้

ในเด็กอ�ยุต่ำ�กว่� 20 ปี ห้�มใช้ในสตรีมีครรภ์ 

สตรีที่ให้นมบุตร แม้กัญช�จะส�ม�รถนำ�ม�ใช้

เพื่อบรรเท�อ�ก�รเบื่ออ�ห�ร นอนไม่หลับ ปวด

เรื้อรัง ผิวหนังอักเสบได้ แต่ต้องอยู่ภ�ยใต้ก�ร

ประเมินและดูแลโดยแพทย์เท่�นั้น หลังใช้กัญช�

ไปแล้ว 6 ชั่วโมง ไม่ควรขับรถหรือใช้เครื่องจักร 

เพร�ะจะมีอ�ก�รป�กแห้ง คอแห้ง ใจสั่น ซึม 

มึนงง ง่วงนอน ประม�ณ 3-4 วัน แต่ไม่เกิน 7 

วัน แต่ห�กมีอ�ก�รรุนแรง เช่น อ�เจียน หัวใจ

เต้นเร็ว เจ็บแน่นหน้�อก เวียนศีรษะ หูแว่ว เห็น

ภ�พหลอน ควรรีบพบแพทย์ทันที เพร�ะฉะนั้น

ก�รเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กัญช�ต้องใช้ผลิตภัณฑ์

ที่ได้รับก�รอนุมัติจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

อ�ห�รและย� (อย.) เท่�นั้น สำ�หรับผลิตภัณฑ์

ย�ต้องใช้เมื่อมีอ�ก�รและให้เหม�ะสมกับอ�ก�ร

เจ็บป่วย ส่วนผลิตภัณฑ์อ�ห�ร สมุนไพรจะใช้

เพื่อดูแลสุขภ�พ ป้องกันก�รเจ็บป่วย ต้องศึกษ�

‘สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ’

มูลนิธิสิริวัฒน�เชสเชียร์ ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน จัดง�นรวมที่สุดของศ�สตร์พย�กรณ์แห่งปี “สิริวัฒน�พย�กรณ์ เพื่อคนพิก�ร” พบ 43 สุดยอดนัก

พย�กรณ์ชั้นนำ�ผู้เชี่ยวช�ญศ�สตร์ก�รทำ�น�ยหล�กหล�ยแขนง ที่จะม�ร่วมตรวจดวงชะต� ชี้แนะแนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิตให้กับผู้ที่สนใจ โดยง�นจะจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 22-31 กรกฎ�คม 2565 

ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น 2 (หน้�ร้�นเอเซีย บุ๊คส์) ศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน ผู้สนใจเข้�รับก�รพย�กรณ์ส�ม�รถซื้อบัตรพย�กรณ์แบบวันต่อวันในร�ค�ใบละ 400 บ�ท ที่บริเวณง�น โดยร�ยได้จ�ก

ก�รจัดง�นครั้งนี้นำ�ไปให้ผู้พิก�รของมูลนิธิสิริวัฒน�เชสเชียร์ ในพระบรมร�ชินูปถัมภ์ ต่อไป  

ภ�ยในง�นพบกับ 43 นักพย�กรณ์ชื่อดังที่จะม�สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนทำ�น�ยโชคชะต�ร�ศีด้วยศ�สตร์ต่�งๆ อ�ทิ อ.คฑ� ชินบัญชร (ไพ่ยิปซี), อ.กว�ง-ศิริลักษณ์ ช�ลี (ไพ่ตอง), อ.เจษฎ� 

ค�ไหล (ศ�สตร์เลข 7 ตัว 9 ฐ�น), อ.นริศ สหช�ติศิริ (หม�กรุกจีน), อ.ใจทิพย์ สุคนธจิตต์ (โหร�ศ�สตร์พม่�-ล�ยเซ็น), อ.ชัชชญ� ชุมเพ็ญ (ศ�สตร์ดวงมอญ), อ.ชัญญ� สุวรรณคีรี (ศ�สตร์พม่�), 

อ.ธนัญธร บุญจักรว�ล (ดวงไทยด�วกะพริบ 10 ชั้น), อ.อภิช�ติ (ไพ่ยิปซี, ล�ยมือ) และ อ.เอก ตรีมห�จักร (โดมิโนต่อดวงบอกชะต�) เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังมีนักโหร�ศ�สตร์ม�กประสบก�รณ์อย่�ง 

โหรเอก-คมพัชญ์ อัครสิรวรฉัตร ที่ม�ร่วมง�นปีนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวช�ญในก�รว�งชะต�ด้วยวิช�โหรพันปีและวิช�ต�ทิพย์ ประกอบกับศ�สตร์วิช�ดวงจีน, ฮวงจุ้ย และโหร�ศ�สตร์ โบร�ณ

ที่ห�ดูได้ย�กในปัจจุบัน, อ.ชลกนก ดิตถ์จุลกะ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นศ�สตร์ไพ่ยิปซีกว่� 15 ปี กับก�รตอบปัญห�จ�กไพ่ 10 ใบแบบ Celtic cross (เซลทิก คอส) ที่ส�ม�รถบอกทั้งอดีต ปัจจุบัน อน�คต 

รวมไปถึงให้คำ�แนะนำ�ในก�รแก้ไขปัญห�อย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง รวมทั้ง อ.หมิง-มณฑล ส�ยทัศน์ คนเปิดกรรม ที่ใช้วิธีก�รมองหน้�เพื่อให้เห็นภ�พกรรมทั้งจ�กอดีตช�ติและปัจจุบันช�ติ เรียกได้ว่�

เป็นศ�สตร์ก�รดูดวงที่น่�สนใจไม่แพ้กัน ผู้สนใจเข้�รับก�รพย�กรณ์ส�ม�รถซื้อบัตรพย�กรณ์แบบวันต่อวันในร�ค�ใบละ 400 บ�ท ที่บริเวณง�น “สิริวัฒน�พย�กรณ์ เพื่อคนพิก�ร” ระหว่�งวันที่ 

22-31 กรกฎ�คม 2565 ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น 2 (หน้�เอเซีย บุ๊คส์) ศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร.0-2251-6458, 09-5396-0498 หรือติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ Facebook: SIAMPARAGON

เดินหน้า ‘โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ’

พิษณุพร อุทกภาชน์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.เคหะสุขประช� พร้อมด้วย 

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กลุ่มบริษัทบ�งจ�ก 

บมจ.บ�งจ�ก คอร์ปอเรชั่น และคณะผู้บริห�ร ร่วมประชุมห�รือกับกลุ่มผู้ถือหุ้น เพื่อห�

แนวท�งคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�โครงก�ร “บ้�นเช่�พร้อมอ�ชีพ” 100,000 หลังทั่วประเทศ 

สำ�หรับผู้มีร�ยได้น้อยและกลุ่มเปร�ะบ�ง ณ บมจ.บ�งจ�ก คอร์ปอเรชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

แคนนอนอาสา Go For Green

บริษัท แคนนอน ม�ร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด นำ�โดย ฮิโรชิ โยโก

ตะ ประธ�นบริษัทและประธ�นกรรมก�รบริห�ร และอ�ส�สมัครพนักง�นแคน

นอน และสม�ชิกในครอบครัวพนักง�น 37 คน ร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม “แคนนอนอ�ส� ครั้งที่ 30 (Canon Volunteer #30)-Go For Green” 

โดยได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กกรมชลประท�น กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่�และ

พันธุ์พืช ในก�รจัดกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ก�รปลูกป่�ด้วย

เมล็ดมะค่�โมง จำ�นวน 1,000 เมล็ด ก�รปลูกต้นไผ่หน�ม 200 ต้น ต�มแนวแบ่ง

เขตอุทย�นแห่งช�ติเข�ใหญ่ จังหวัดนครน�ยก รวมถึงก�รปล่อยพันธุ์ปล�น้ำ�จืดลง

สู่เขื่อนขุนด่�นปร�ก�รชล จังหวัดนครน�ยก เมื่อเร็ว ๆ นี้

เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger 

Paris) ผู้นำ�เครื่องหอมสำ�หรับบ้�นระดับพรีเมียม

จ�กประเทศฝรั่งเศส สร้�ง

อ�ก�ศบริสุทธิ์ให้ทุกมุมในบ้�น 

ร่วมฉลองวันช�ติฝรั่งเศส 14 

กรกฎ�คม ในฐ�นะประเทศต้น

กำ�เนิดแบรนด์ โดยตลอดเดือน

กรกฎ�คมนี้ (2565) ด้วยก�รนำ�

เสนอเครื่องหอมบ้�น 2 เซตพิเศษ 

ม�ด�ม ม�ต�ลี (Madame Matali) 

นการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่ามื้อ

อ�ห�รมื้อใหญ่ไม่ได้ทำ�ให้อิ่มและน่�

พึงพอใจเสมอไป นอกจ�กจะทำ�ให้

คุณรู้สึกอิ่มน�นขึ้นเท่�นั้น แม้แต่

ซุปยังอ�จให้แคลอรีม�กกว่�มื้ออื่นๆ ถึง 

80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น “น้ำ�ซุปใส” จึงถูก

เลือกม�กกว่�ซุปครีม เนื่องจ�กมีแคลอรี

น้อยกว่�และทำ�ให้ท้องอืดน้อยกว่�ซุปครีม 

พื่อนๆ ในวัยเกษียณส่งต่อมา เหมือนช่วยกันตัก

ช่วยกันเตือนทั้งตัวเองและเพื่อนๆ ในห้องไลน์ว่� 

เร�นั้นอ�ยุก็เลยเลข 6 แล้ว อะไรที่ง่�ยๆ ปล่อย

บ้�งว�งบ้�ง ก็จะทำ�ให้ชีวิตเป็นสุข ..ลองม�ดูกันค่ะ (ตอน

ท้�ยเรื่องดูเหมือนว่�เป็นก�รรวบรวมโดยอดีตนักพูดชื่อดัง 

อ.พนม ปีย์เจริญ นั่นเอง)

อย่�ทะเล�ะกับเพื่อนสนิท เพร�ะเพื่อนสนิทรุ่นร�ว

คร�วเดียวกันก็ล้มห�ยต�ยจ�กไปทีละคนสองคน ยังจะม�

ทะเล�ะชนิดไม่เผ�ผีกัน กับเพื่อนดีๆ ที่หลงเหลืออยู่น้อยนิด

อีกทำ�ไมกัน เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ยอมมันม�ทั้งชีวิต ยอมมัน

อีกสักครั้งสองครั้ง ยอมมันได้ก็ยอมมันไปเถอะ

อย่�ท่องเที่ยวแบบผจญภัย ประเภทขึ้นเข� ลงห้วย 

บุกป่� ปีนหน้�ผ� พิชิตดอยฯ เดี๋ยวจะไม่ได้ลงม� อ�ยุม�ก

แล้ว ต้องเลือกเที่ยวแบบ “กินร้อน นอนเย็น เอนจิบก�แฟ” 

ดีกว่�นะ!

อย่�ดื่มกินเพร�ะเสียด�ยของ โดยเฉพ�ะเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ อย่�เสียด�ยเพร�ะเห็นว่�เป็นของฟรี เลยใส่

เสียเต็มเหนี่ยว เพร�ะร่�งก�ยเร�ไม่ได้ทนท�นเหมือนตอน

หนุ่มๆ ส�วๆ แล้ว

อย่�ห�กินบุฟเฟต์ อ�ยุม�กขึ้นกินบุฟเฟต์อย่�งไรก็

ไม่คุ้ม อัดเข้�ไปม�กๆ เพื่อคว�มคุ้มก็จะแน่นหน้�อก อึดอัด 

นอนไม่หลับเข้�ไปอีก สั่งเป็นที่ที่ม�กินจะดีกว่� สบ�ยท้อง

กว่�กันด้วย

อย่�ขับรถเร็วเกิน 90 กม./ชม. เพร�ะก�รมองเห็น 

ก�รตัดสินใจ คว�มคล่องตัว คว�มแข็งแรงฯ มันไม่เหมือน

ตอนเร�หนุ่มส�วแล้ว ขับรถคว�มเร็วพอดีๆ ทิ้งระยะห่�ง

พอควร เกิดอะไรขึ้นจะได้หยุดทัน ใครเข�จะรีบก็หลบให้

เข�แซงไปก่อน

อย่�นัดสังสรรค์ย�มค่ำ�คืน อ�ยุม�กแล้ว อย่�นอน

เกินสี่ทุ่ม พอมืดก็จะเริ่มง่วงง่�ย ควรเป็นเวล�นอนม�กกว่�

เวล�สังสรรค์ แถมมองในคว�มมืดก็ไม่ชัดเจนเหมือนแต่

ก่อน ขับรถเองก็จะมองถนนไม่ค่อยถนัดเหมือนเดิม เพร�ะ

ฉะนั้น อ�ยุม�กแล้ว นัดกันตอนเที่ยงๆ หรือตอนกล�งวัน

ดีกว่�

อย่�ออกกำ�ลังต�มเทรนด์ ให้ออกกำ�ลังต�มวัยจะดี

กว่� จะม�วิ่งม�ร�ธอน ขี่จักรย�นเสือภูเข� ปีนหน้�ผ� เตะ

ฟุตบอล ต่อยมวยฯ ทั้งที่ไม่เคยทำ�เลย อันนี้ อันตร�ยเกิน

ไปต่อสุขภ�พ เลือกออกกำ�ลังก�ยที่เหม�ะกับวัย เช่น เดิน 

วิ่งเบ�ๆ ท�งเรียบ ขี่จักรย�นท�งเรียบ ว่�ยน้ำ� เต้นรำ�ฯ 

แบบนี้จะเหม�ะกับวัยม�กกว่�.

‘ป้าเอง’ 

รู้ตัวว่าเป็นสว...อย่าหาทำา 

เ

เปิดให้ใช้อย่�งเสรี ก�รใช้กัญช�ในปริม�ณที่ไม่

เหม�ะสมหรือก�รใช้ผิดวิธีจะส่งผลให้หัวใจเต้น

ผิดจังหวะได้ ซึ่งส�รสกัดจ�กกัญช�มี 2 ชนิด

หลัก ได้แก่ THC มีส่วนช่วยในก�รนอนหลับ 

ก�รเบื่ออ�ห�ร ก�รปวดเรื้อรัง แต่ต้องใช้อย่�ง

ระมัดระวัง เพร�ะส่งผลต่อสมอง ทำ�ให้เกิดคว�ม

มึนเม�ได้ และ CBD ช่วยลดก�รอักเสบของ

ผิวหนังและเป็นส�รต้�นฤทธิ์เม�ของ THC ผล

ข้�งเคียงของก�รใช้กัญช�คือ ถ้�ใช้ในปริม�ณที่

ม�กเกินไปหรือใช้ผิดวิธี เช่น ก�รนำ�กัญช�ม�ใช้

แบบสันทน�ก�รโดยนำ�ม�สูดดม จะทำ�ให้หัวใจ

เต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นเร็วผิดจังหวะรุนแรงได้ 

โดยเฉพ�ะในผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่แล้ว 

ส�รในกัญช�จะกระตุ้นให้เกิดหลอดเลือดหัวใจ

หดตัวรุนแรง ทำ�ให้เกิดกล้�มเนื้อหัวใจข�ดเลือด

เฉียบพลันได้ และในผู้ที่มีโรคประจำ�ตัวอยู่แล้ว

ควรระมัดระวังในก�รใช้กัญช�เช่นกัน เพร�ะ

โรคประจำ�ตัวในแต่ละคนอ�จจะต้องใช้ย�รักษ�

หล�ยชนิดในปริม�ณที่แตกต่�งกัน ก�รใช้กัญช�

ร่วมด้วยอ�จส่งผลต่อย�อื่นๆ ที่กำ�ลังใช้อยู่ได้ 

น้ำาซุป..ช่วยอิ่มนานป้องกันอ้วน 

marrygun55@gmail.com

ปั้นบุคลากรที่มีคุณภาพ 

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย สีหนาท ล่ำาซำา ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำ�กัด ผู้พัฒน�และให้บริก�รแพลตฟอร์ม 

“โรบินฮู้ด” ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร (MOU) ใน

ก�รพัฒน�ทักษะและเพิ่มศักยภ�พให้กับนิสิตของมห�วิทย�ลัยได้มีองค์

คว�มรู้ในด้�นต่�งๆ ผ่�นก�รเรียนรู้ ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติ เพื่อปูท�ง

และเตรียมคว�มพร้อมก่อนก้�วสู่โลกแห่งก�รทำ�ง�นจริง รวมถึงสร้�ง

บุคล�กรที่มีคุณภ�พ เป็นที่ต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรมและภ�คธุรกิจ 

ซึ่งจะเป็นกำ�ลังหลักในก�รพัฒน�และขับเคลื่อนประเทศช�ติต่อไปใน

อน�คต ณ มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประส�นมิตร

ใ
และที่สำ�คัญคือ น้ำ�ซุปใสเป็นท�งเลือกที่ยอด

เยี่ยมสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รรู้สึกอิ่มน�นหลังจ�กรับ

ประท�นด้วย สำ�หรับบ้�นเร�นั้นห�กห�น้ำ�ซุปใส

ไม่ได้ ก�รเลือกกินเก�เหล�ก็เป็นท�งออกที่ช่วย

ให้อิ่มน�นได้เหมือนกันนะคะ.

มอบทุนการศึกษานักเรียน ตชด.

สุพร วัธนเวคิน ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนก�รศึกษ�และ

อุปกรณ์กีฬ� จำ�นวน 229,919 บ�ท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน เพื่อ

สนับสนุนโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้แก่เย�วชนไทยในพื้นที่ห่�งไกลที่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ โดย

มี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำ�รวจแห่งช�ติและผู้อำ�นวยก�รฝึกอบรมโครงก�ร

พัฒน�ผู้บริห�รระดับสูง เป็นผู้รับมอบ ณ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 

ากร่างกายของเราได้รับกัญชาหรือ

ก�เฟอีนในปริม�ณที่ไม่เหม�ะสม ได้รับ

ม�กเกินไปหรือไม่ถูกวิธี อ�จส่งผลให้

เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ เพร�ะจะเพิ่มก�ร

บีบตัวของหัวใจ ทำ�ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นจนอ�จจะ

ก่อให้เกิดหัวใจโตขึ้นจนกระทั่งหัวใจอ่อนกำ�ลัง

ลง แล้วทำ�ให้มีโอก�สในก�รเกิดหัวใจล้มเหลว

ได้ง่�ย จึงควรรีบพบแพทย์ด้�นโรคหัวใจทันที

เพื่อลดคว�มเสี่ยงต่อหัวใจและร่�งก�ย 

นพ.ยศวีร์ อรรฆย�กร อ�ยุรแพทย์ โรค

หัวใจและสรีระไฟฟ้�หัวใจ โรงพย�บ�ลหัวใจ

กรุงเทพ กล่�วว่� หัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดจ�ก

คว�มผิดปกติของก�รกำ�เนิดกระแสไฟฟ้�หัวใจ 

หรือคว�มผิดปกติของก�รนำ�ไฟฟ้�หัวใจ หรือ

เกิดทั้งคู่ร่วมกัน ส่งผลให้หัวใจเต้นช้�กว่�ปกติ 

คือ น้อยกว่� 60 ครั้งต่อน�ที หรือเต้นเร็วกว่�

ปกติ คือ ม�กกว่� 100 ครั้งต่อน�ที หรือหัวใจ

เต้นไม่เป็นจังหวะสม่ำ�เสมอ เต้นๆ หยุดๆ ซึ่งใน

ผู้ป่วยโรคหัวใจ ห�กหัวใจเต้นผิดจังหวะ อ�ก�ร

และคว�มรุนแรงจะม�กกว่� ต้องรีบตรวจรักษ�

ทันที โดยปัจจัยที่เสี่ยงต่อก�รทำ�ให้หัวใจเต้นผิด

จังหวะมี 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยภ�ยนอก

หัวใจและหลอดเลือด อ�ทิ ภ�วะติดเชื้อ ภ�วะ

ข�ดน้ำ� เช่น ท้องเสียรุนแรง เสียเลือดม�ก พัก

ผ่อนไม่เพียงพอ ภ�วะเครียด คว�มผิดปกติ

ของฮอร์ โมนไทรอยด์ ภ�วะท�งเดินห�ยใจอุด

กั้นขณะนอนหลับ ก�รรับประท�นย�ที่มีฤทธิ์

กระตุ้นหัวใจ เช่น ย�ลดน้ำ�มูก ก�รบริโภค

กัญช�ในปริม�ณที่ไม่เหม�ะสม ดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ เช่น ช� ก�แฟ น้ำ�อัดลม 

และปัจจัยภ�ยในหัวใจและหลอดเลือด อ�ทิ 

กล้�มเนื้อหัวใจข�ดเลือดเฉียบพลัน ผนังกล้�ม

เนื้อหัวใจหน�ตัวผิดปกติ โรคลิ้นหัวใจ โรค

คว�มดันโลหิตสูง ภ�วะไฟฟ้�ลัดวงจรในห้อง

หัวใจ ภ�วะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เป็นต้น 

สำ�หรับกัญช�ที่ในขณะนี้ประเทศไทยได้

ห

ข้อมูลอย่�งละเอียดก่อนใช้ง�น และห้�มนำ�ช่อ

ดอกม�ใช้ด้วยตนเอง  

นอกจ�กก�รใช้กัญช�ที่จะส่งผลต่อ

หัวใจแล้ว ก�เฟอีนถ้�ได้รับในปริม�ณที่ไม่

เหม�ะสมก็จะส่งผลต่อก�รทำ�ง�นของหัวใจ

ได้ เพร�ะกระตุ้นก�รหลั่งส�รอะดรีน�ลินที่

ส่งผลให้หัวใจบีบตัวแรงและเร็วขึ้น มีอ�ก�ร

ใจสั่น หงุดหงิด กระวนกระว�ยใจ หัวใจ

เต้นแรงและเร็วขึ้น ส่งผลเสียต่อร่�งก�ยใน

ระยะย�วได้ ก�รบริโภคก�เฟอีนที่เหม�ะสม

จึงเป็นเรื่องสำ�คัญ ในผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 400 

มิลลิกรัมต่อวัน เทียบเท่�กับก�แฟ 3-4 ถ้วย

ต่อวัน ทั้งนี้ต้องคำ�นึงถึงก�รบริโภคเครื่องดื่ม

หรืออ�ห�รชนิดอื่นที่มีก�เฟอีนผสมอยู่ด้วยใน

แต่ละวัน โดยก�แฟ 1 ถ้วยจะมีระดับก�เฟอีน

อยู่ที่ 100 มิลลิกรัม น้ำ�ช� 1 ถ้วย ระดับ

ก�เฟอีน 75 มิลลิกรัม โค้ก 1 กระป๋อง ระดับ

ก�เฟอีน 40 มิลลิกรัม และในเครื่องดื่มชูกำ�ลัง 

1 กระป๋อง (250 ซีซี) จะมีระดับก�เฟอีนอยู่ที่ 

80 มิลลิกรัม.

กัญชา กาเฟอีน ทำาเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะ

และม�ด�ม แวร์ซ�ย (Madame Versailles) 

คัดสรรนวัตกรรมเครื่องหอมทั้งรูปแบบ

ตะเกียงน้ำ�หอม จับคู่กับก้�นกระจ�ยคว�ม

หอมและเทียนหอมจ�กคอลเลกชันพิเศษต่�งๆ 

ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ Signature ของแบรนด์ 

เพื่อแฟนคลับช�วไทยได้เปิดประสบก�รณ์

คว�มหอมและรับคว�มคุ้มค่�ไปด้วยกัน 

ค้นห� เมซอง แบร์เช่ ป�รีส ได้ที่ Facebook: 

MaisonBergerThailand LINE: 

@maisonbergerthai IG: 

maisonbergerthailand และ 

www.maisonbergerthailand.

com หรือปรึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญ

ด้�นคว�มหอมที่เมซอง แบร์

เช่ ป�รีส ทุกส�ข� โทร.

0-2672-2088.

นักธุรกิจขายตรงดีเด่น

พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธ�นกรรมก�ร 

บริษัท กิฟฟ�รีน สก�ยไลน์ ยูนิตี้ จำ�กัด 

ร่วมแสดงคว�มยินดีกับ “นักธุรกิจข�ย

ตรงดีเด่นประจำ�ปี 2565” ในง�น “TDSA 

Award 2022” The Rise of Success จัด

โดยสม�คมก�รข�ยตรงไทย เพื่อเชิดชู

เกียรติและแสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�เร็จของ

นักธุรกิจอิสระที่มีผลง�นดีต่อเนื่อง ยึดมั่น

จรรย�บรรณในก�รทำ�ธุรกิจและจริงใจต่อผู้

บริโภค โดยมี อานนท์ พุทธวาลย,์ กมลลักษณ์ แก้ววงษา, ธนนัทธรณ์ ศรีพลัง, เจษฎาฉัตร แจ่ม

เดชะศักดิ์ และ กัญญาณัฏฐ  แจ่มเดชะศักดิ์ ในฐ�นะนักธุรกิจกิฟฟ�รีนที่ได้รับก�รคัดเลือกให้เข้�

รับร�งวัล ที่โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  เมื่อเร็วๆ นี้
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ศรายุทธ’ หวังซีเกมส์กัมพูชามียิมลีลา

กรุงเทพฯ • น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติก

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่นักกีฬายิมนาสติกสร้างผล

งานคว้า 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ใน

กีฬาซีเกมส์ที่เวียดนาม เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดได้เรียก

นักกีฬาทุกประเภทเก็บตัว ทั้งยิมนาสติกศิลป์ชาย-หญิง, ยิมนาสติก

ลีลา และยิมนาสติกแอโรบิก ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา 

ยิมนาสติก) ในซอยเพชรเกษม 81 ภายใต้การควบคุมการฝึกซ้อมของ 

น.อ.พรพงษ์ อิทธโยภาสกุล, นาตาชา และ “ดร.ไก่” คุณกุสุมาลย์ 

ประเสริฐศรี เพื่อเตรียมเข้าร่วมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา 

วันที่ 5-17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ต่อเนื่องกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 

ที่ประเทศจีน ปลายปี พ.ศ.2566 ส่วนกรณีที่กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ใน

ปีหน้า เจ้าภาพกัมพูชาไม่ได้จัดแข่งขันยิมนาสติกลีลานั้น น.ต.ศรายุทธ 

พัฒนศักดิ์ นายกสมาคม เปิดเผยว่า เราต้องให้เกียรติเจ้าภาพ โดยคณะ

กรรมการจัดการแข่งขันจะมีการประชุมสรุปอีเวนต์กันอีกครั้ง และ

จะให้คำาตอบทุกชาติภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นจะเดินทางมาสรุปครั้ง

สุดท้ายร่วมกับมนตรีซีเกมส์ของไทย ซึ่งมี นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์, 

ศ.เจริญ วรรธนะสิน และ นพ.วารินทร์ ตัณฑศุภศิริ ในฐานะมนตรี

ซีเกมส์ ในกลางเดือนสิงหาคม ที่สำานักงานคณะกรรมการโอลิมปิก

แห่งประเทศไทย ทำาให้มั่นใจว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้หลายชนิดกีฬา

ได้สิทธิ์บรรจุชิงเหรียญทองเพิ่ม รวมทั้งยิมนาสติกลีลาด้วย 

ยู 12 หญิงไทยสยบอินโด 3 คู่ไอทีเอฟเอเชีย

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิส ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

รายการ “ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น-2022” 

รอบคัดเลือกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อคัดทีมสู่รอบชิงชนะเลิศ

แห่งเอเชีย ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวัน

ที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ในประเภททีมหญิง พบกันหมด นัดแรก ทีมไทย 

พบกับ ทีมอินโดนีเซีย คู่แรก เดี่ยวมือ 2 “ไอซ์” ปวีณอร นวลศรี เปิด

สกอร์ให้ทีมไทย ชนะ จีเวน เอมิลี คูร์นิวาน 2-0 เซต 6-2, 6-3 จาก

นั้น “จีนนี่” จิณห์นิภา ตราชูวณิช ลงแข่งขันเดี่ยวมือ 1 ชนะ คันสา  

ปุตรี รากา ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-1 ก่อนปิดท้ายด้วยประเภทคู่ “เบียร์” 

โชติรินทร์ แก้วก่า และปวีณอร ชนะ จีเวน เอมิลี คูร์นิวาน และเคย์ลี  

รัตทนา แทนด์จุง 2-0 เซต 6-4, 6-2 ส่งผลให้ทีมไทย ชนะ ทีมอินโดนีเซีย 

3-0 คู่ เก็บแต้มแรกได้สำาเร็จ ขณะที่ผลคู่อื่น พบกันหมด ประเภททีมชาย 

อินโดนีเซีย ชนะ พม่า 2-1 คู่, มาเลเซีย ชนะ กัมพูชา 3-0 คู่ โดย “โค้ช

จิม” จ่าสิบเอกสหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมหญิงไทย กล่าวว่า การคว้า

ชัยในแมตช์แรก ทำาให้นักกีฬาไทยมีความมั่นใจในการเล่นต่อไป ทั้งนี้ 

ต้องชื่นชมทุกคนที่ตั้งใจเล่นและทำาหน้าที่ของตัวเอง โดยแมตช์ที่ 2 ทีม

หญิงไทยจะพบกับมาเลเซีย ซึ่งเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และนัดแรก

สามารถเอาชนะอินโดนีเซีย 2-1 คู่ ในการแข่งขันกับมาเลเซีย โอกาส

อยู่ที่ 50-50 ผมได้กำาชับลูกทีมให้พยายามสู้เต็มที่ ไม่ประมาท เพื่อคว้า

ชัยชนะให้ประเทศไทยอีกครั้งครับ” โค้ชจิมกล่าว

ลุ้น 4 นักชกศึกมวยรอบเงินไชโย สนาม 6

กรุงเทพฯ • ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ 4Man 

Tournament Championship สนามที่ 6 เข้มข้นเร้าใจทุกแมตช์ กับ  

4 ยอดมวยพันธุ์แกร่ง ใครจะผ่านด่านหินไปสู่รอบต่อไป วันอาทิตย์ที่  

24 ก.ค.นี้ หลังจากที่หาแชมป์ประจำาสัปดาห์ไปแล้ว 5 คน และต้องหา

อีก 3 คน เพื่อให้ได้นักมวยครบ 8 คนเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศ สำาหรับ

แชมป์ในรอบ The Final เตรียมรับรางวัลใหญ่กว่าครึ่งล้านพร้อมด้วยเข็มขัด

เกียรติยศ โดยสนามนี้นักชกทั้ง 4 คน เรียกได้ว่าน่าชมไม่แพ้สัปดาห์ก่อนๆ 

คือ “ซุปเปอร์บอล ศิษย์ยอดธง” ดาวรุ่งแข้งโหดลูกน้ำาเค็มจากเมืองชลบุรี 

ที่เพลงเตะไม่เป็นรองใคร, “พูคำา สูนดาลา” จอมศอกลุ่มน้ำาโขง จากนคร

จำาปาสัก สปป.ลาว ที่เคยชนะนักมวยไทยมาเพียบ, “เฟลิเป ซูซา”  

แซมบ้ามหาภัย ขุนเข่าอนาคอนดา จากบราซิล และ “บาบัก ฮักกี” 

เปอร์เซียหมัดโหด มวยกำาปั้นทรงพลัง จากอิหร่าน ที่เคยต่อยนับ-น็อก

คู่ต่อสู้มาแล้วทั่วโลก ขณะที่คู่เอกร่วม เป็นการกลับมาอีกครั้งของสุด

ยอดมวยจอมน็อกเอาต์ที่หลายคนคิดถึง สายรุ้งมรณะ “เรนโบว์ ส.ก. 

สุไหงยิม” นักชกหมัดหนัก พบกับนักชกจากแดนมังกร นามว่า “อี ยู่ซวน” 

นักมวยจอมดีเดือด ที่หวังจะมาถล่มจอมน็อกเอาต์จากแดนสยามเช่นกัน 

ร่วมพิสูจน์ว่าใครจะเดินทางถึงตำาแหน่งแชมป์ที่จะมีได้เพียงคนเดียว ใน

ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อจำานำาทะเบียนรถ ใน 4Man Tournament 

Championship และชมศึกมวยไทยปะทะต่างชาติ ความนิยมสุงสุดเป็น

อันดับ 1 ในรายการ ช่อง 8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ วันอาทิตย์ที่ 24 

ก.ค.2565 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. ทางช่อง 8 กดหมายเลข 27  

The King of Fighting Sport จากสังเวียนเดอะบาซาร์ เธียเตอร์ รวมถึงติด 

ตามข่าวสารและรับชมสดผ่านระบบสตรีมมิ่งทาง YouTube:มวยช่อง 8

ไทยวีเมนส์ทัวร์ • คุณรัตนา ตรีพิพัฒน์กุล ที่ปรึกษานายกสมาคม

กีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย มอบถ้วยรางวัลและแสดงความยินดี

กับ พัชรจุฑา คงกระพันธ์ แชมป์รายการเอสเอที-ไทยวีเมนส์ทัวร์ 

โอเพ่น สนามที่ 4 ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อเร็วๆ นี้

องบอกว่ากระหึ่มโลกจริงๆ สำาหรับผลงานของ “โปร

เพชร” สดมภ์ แก้วกาญจนา ที่ลงเล่นเมเจอร์เพียง

รายการที่ 2 ในชีวิตใน ดิ โอเพ่น แชมเปียนชิพ 

หรือ บริติช โอเพ่น ที่ เซนต์แอนดรูว์ส โอลด์คอร์ส ประเทศ

สกอตแลนด์ หลังรีดฟอร์มในรอบสุดท้าย 7 อันเดอร์พาร์ 65 

รวม 4 วัน 11 อันเดอร์พาร์ จบอันดับ 11 ร่วม พลาดไปเพียง

อันดับเดียวจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นรายการนี้อีกหนในปีหน้า แต่ 

นับเป็นผลงานของนักกอล์ฟไทยที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคย

เล่นรายการนี้ โดยก่อนหน้านี้ “โปรช้าง” ธงชัย ใจดี เคยทำาได้ดี

ที่สุดคือการจบอันดับ 13 ร่วมในการแข่งขันเมื่อปี 2009 ที่เทิร์น

เบอร์รี..••..ส่วนมหกรรมกีฬา “เวิลด์เกมส์ 2022” ผลงานของ

นักกีฬาไทยก็ทำาได้อย่างยอดเยี่ยม วันก่อน ดร.ก้องศักด ยอดมณี 

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ออกมาชื่นชมทัพ

นักกีฬาไทยที่สร้างผลงาน 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ  

2 เหรียญทองแดง ใน “เวิลด์เกมส์ 2022” ที่เมืองเบอร์มิงแฮม 

รัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมยืนยันว่าประเทศไทย

สามารถเป็นเจ้าภาพ “เวิลด์เกมส์” ได้..••..น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ 

นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าไทย

เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะ

เลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2565 ที่

ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (พัทยา) ล่าสุดได้รับการยืนยัน

ว่ามีนักกีฬาตอบรับเข้าร่วมแข่งขันแล้วจำานวน 12 ชาติ ประกอบ

ด้วย ญี่ปุ่น, อินเดีย, เกาหลีใต้, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, 

อินโดนีเซีย, มองโกเลีย, ฮ่องกง, คีร์กิซสถาน, อิหร่าน และไทย 

รวมจำานวน 400 คน ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจาก

ทุกชาติเชื่อมั่นในประเทศไทยกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้มอบ

หมายให้ “ดร.ไก่” กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี พร้อมสตาฟฟ์ผู้ฝึกสอน

ชาวไทยเข้ามาควบคุมด้วยตนเอง..••..บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำากัด  

ร่วมกับ บางจาก เปิดศึกกอล์ฟเยาวชนรายการที่ 5 บางจาก 

โอเพ่น 2022 แข่งขันระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ที่

สนามแรนโช ชาญวีร์ จ.นครราชสีมา โดยรายการนี้เป็นหนึ่งใน

การเก็บคะแนนสะสมโลกของ เวิลด์อเมเจอร์กอล์ฟแรงกิง หรือ

ดับเบิลยูเอจีอาร์ และยังเป็นสนามชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นตัวแทน

นักกอล์ฟเยาวชนที่ได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันในรายการ อีเอฟจี สิงคโปร์ 

จูเนียร์ มาสเตอร์ส ที่ สนามกอล์ฟลากูนา เนชั่นแนล กอล์ฟ 

รีสอร์ท คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -

1 ธันวาคม 2565 สนใจสมัครแข่งขันที่ Official Line : @genzgolf..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

ต้

เชื่อเลวานนำาความกระหายชัยมาสู่บาร์ซา
ไมอามี • อันเดรียส์ คริสเตนเซน เพื่อน

ร่วมทีมคนใหม่ออกมาเผยว่า โรเบิร์ต เลวาน 

ดอฟสกี จะนำา “หัวใจที่กระหายชัยชนะ” 

กลับมาสู่ทีมบาร์เซโลนาอย่างที่ยอดทีมจาก

ลาลีกา สเปนต้องการ

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี ซูเปอร์สตาร์ 

จากโปแลนด์ เดินทางมาถึงไมอามี สหรัฐ 

อเมริกา ซึ่งเป็นการย้ายทีมจาก บาเยิร์น มิวนิก 

มาอยู่บาร์เซโลนาอย่างสมบูรณ์ โดยยอดทีม

จากสเปนจะลงเล่นแมตช์กระชับมิตรกับทีม

อินเตอร์ ไมอามี ของ เดวิด เบ็กแฮม ในเช้า

วันพุธนี้ตามเวลาในประเทศไทย

เลวานดอฟสกี ดาวยิงวัย 33 ปี ย้ายมา

ร่วมทีมกับบาร์เซโลนาที่ต้องเผชิญปัญหาทั้งใน

และนอกสนาม หลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาต้อง

นั่งดูคู่ปรับตลอดกาลอย่าง “ราชันชุดขาว”  เรอัล 

มาดริด คว้าแชมป์ลาลีกา ขณะที่บาร์ซาเอง

ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงิน

แต่ อันเดรียส์ คริสเตนเซน ผู้เล่นทีม

ชาติเดนมาร์ก ยืนกรานว่า การย้ายมาของเลวาน 

ดอฟสกี ดาวยิงที่กดไป 348 ประตู ใน 8 ฤดูกาล

ที่เขายิงให้บาเยิร์น มิวนิก ในบุนเดสลีกานั้น จะ

เป็นแสงสว่างของวงการฟุตบอลสเปน

“มันเป็นเรื่องง่ายสำาหรับเขาสำาหรับ

การเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับผู้เล่นคนอื่นๆ ใน

ทีม” กองหลังชาวเดนมาร์กกล่าวกับสำานัก

ข่าวเอเอฟพีก่อนที่บาร์เซโลนาจะลงฝึกซ้อม

ทางตอนใต้ของฟลอริดา ท่ามกลางแฟน

บอล 1,000 กว่าคนที่เข้ามาชน

“ผู้เล่นทุกคนทำาได้ดีในการทำาให้ผู้เล่น

ที่มาใหม่รู้สึกเป็นที่ต้อนรับของเพื่อนๆ แต่สิ่ง

ที่เขามีคือการเป็นนักเตะระดับคุณภาพ และ

ที่สำาคัญคือสภาพจิตใจที่กระหายชัยชนะ

อย่างที่ทีมกำาลังต้องการ”

“คุณภาพของเขานั้นเราเห็นได้อย่าง

ชัดเจนอยู่แล้ว”  คริสเตนเซนกล่าว “ทุกคนต่าง

มีความสุขที่เขาอยู่ที่นี่ และเขาสามารถผลักดัน

และแบ่งปันประสบการณ์ของเขา เป็นเรื่อง

ยอดเยี่ยมมากสำาหรับทีมนี้ที่มีเขาอยู่ร่วมทีม”

เกมเช้าวันพุธนี้จะเป็นแมตช์แรกจาก

ทั้งหมด 4 เกมในช่วงทัวร์สหรัฐอเมริกาของบาร์

เซโลนา ซึ่งจะตามด้วยแมตช์กับเรอัล ที่ลาสเวกัส 

และพบกับยูเวนตุสในดัลลัส และปิดท้ายเล่น

กับ นิวยอร์ก เรดบูลล์ส ในวันที่ 30 ก.ค.ที่จะถึงนี้

คริสเตนเซน ซึ่งในช่วงปิดฤดูกาลที่

ผ่านมาย้ายออกจากเชลซี และจะเปิดตัว

แมตช์แรกกับบาร์เซโลนา ในเกมเจอกับไม

อามี บอกว่าเขาประทับใจมากที่แฟนบอล

ในอเมริกาเหนือเพิ่มจำานวนมากขึ้น

“เป็นเรื่องจากที่จะติดตามทุกอย่าง เนื่อง  

จากเกมที่นี่มักจะเล่นกันในช่วงกลางดึกตามเวลา

ในยุโรป แต่ตอนที่ผมอยู่กับเชลซีผมได้พูดคุยกับ 

คริสเตียน พูลิซิช ถึงการเติบโตของวงการฟุตบอล

ในสหรัฐอเมริกา และมันเติบโตขึ้นมากจริงๆ”.

เซอร์คิโอ บุสเกตส์ (ที่ 2 จากขวา) และอันเดรียส์ คริสเตนเซน (ขวาสุด) ระหว่างการ

ลงฝึกซ้อมทีมของเอฟซี บาร์เซโลนา ก่อนเกมกระชับมิตรกับ อินเตอร์ ไมอามี เอฟซี 

ที่ดีอาร์วี พีเอ็นเค สเตเดียม ในฟอร์ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

กรุงเทพฯ • “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ 

อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักเตะทีมชาติไทย 

ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี เข้าแจ้งความเอาผิด

เกรียนคีย์บอร์ด ที่เขียนด่าตนเองในสังคม

ออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้ว ยืนยันไม่

รับกระเช้าดอกไม้เพื่อขอโทษ ขอเป็นเงินสด

เท่านั้น เพื่อเอาไปทำาการกุศลซื้ออุปกรณ์

กีฬาแจกทั่วประเทศ

จากที่มีข่าวว่า “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรี

มะฆะ อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย รุ่น

อายุไม่เกิน 23 ปี ที่ปัจจุบันได้ลาออกจาก

ตำาแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุด

อายุไม่เกิน 23 ปี และได้กลับมารับงานคุม

ทัพเกษตรศาสตร์ เอฟซี ในไทยลีก 2 จะ 

ฟ้องดำาเนินคดีกับบรรดาเกรียนคีย์บอร์ด 

โค้ชคีย์บอร์ดทั้งหลายที่เข้ามาใส่ร้าย ด่าทอ

ทางโลกออนไลน์ทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

ล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎา 

คม 2565 “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ พร้อม

ด้วยทนายความ เอาจริงแล้ว โดยได้เข้าแจ้ง

ความกับ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.

บก.ปอท. ที่ศูนย์แจ้งความ บช.ก. เพื่อเอาผิด

กับเกรียนคีย์บอร์ด โค้ชคีย์บอร์ดทั้งหลาย

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ กล่าว

ว่า การฟ้องดำาเนินคดีกับบรรดาโค้ชคีย์บอร์ด

ในครั้งนี้ ต้องการให้เป็นคดีตัวอย่างกับคนที่

นึกจะโจมตีใครก็โจมตีแบบไม่รู้จริงบนโลกโซ

เชียล ด้วยถ้อยคำาหยาบ เสียหายกับผู้ โดน

โจมตีมาก โดยตนเองจะเรียกค่าเสียหาย

เป็นเงินเท่านั้น ไม่รับคำาขอโทษหรือกระเช้า

ดอกไม้มาขอโทษ เพื่อเป็นบรรทัดฐาน เป็นคดี

ตัวอย่าง ส่วนเงินที่ได้จากค่าปรับ ตนก็ไม่ได้

เข้ากระเป๋าตัวเอง แต่ตนจะเอาไปซื้ออุปกรณ์

กีฬาแจกเด็ก หรือโรงเรียนทั่วประเทศ 

“ไม่ว่าระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติ 

บรรดาโค้ชคีย์บอร์ด หรือเกรียนคีย์บอร์ดทั้ง

หลาย วิจารณ์ ให้คำาแนะนำาบนโลกออนไลน์

ได้ไม่มีใครว่า แต่ต้องมีกรอบ มีข้อจำากัดใน

การเขียนวิจารณ์ เขียนแนะนำา ไม่ใช่วิจารณ์

แบบเสียๆ หายๆ หรือบูลลี่ ดูถูกกัน ด่าทอกัน

แบบหยาบคาย อยากให้การแจ้งความเอาผิด

ครั้งนี้เป็นบรรทัดฐาน ไม่ใช่ว่าจะคอมเมนต์

อะไรก็ได้ หากมีสาระ หรือมีประโยชน์ตนเอง

รับได้” โค้ชโย่งกล่าวในที่สุด.

เงินสดเท่านั้น‘โค้ชโย่ง’ไม่รับกระเช้า

“โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ อดีตกุนซือทีมชาติไทย พร้อมทนายความ 

เข้าแจ้งความเอาผิดบรรดาโค้ชคีย์บอร์ด

ชลบุรี • แฟน “ฉลามชล” ชลบุรี 

เอฟซี ได้เฮกันยาวๆ หลังจากบริษัท 

อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิ 

เอชั่น จำากัด หรือ UTA (ยูทีเอ) 

บริษัทยักษ์ใหญ่ เงินหนาย่านตะวัน

ออก ประกาศสนับสนุนทีม “ฉลาม

ชล” ชลบุรี เอฟซี สู้ศึกไทยลีก 2022-

2023 เป็นต้นไป

ความเคลื่อนไหวของสโมสร 

“ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ทีมดังศึก

ไทยลีก 1 ล่าสุดมีข่าวดีก่อนเปิด

ฤดูกาล 2022-23 โดยได้พันธมิตร

ใหม่เข้ามาสนับสนุน คือ บริษัท  

อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิ 

เอชั่น จำากัด หรือ UTA ยูทีเอ บริษัท

ยักษ์ใหญ่เงินทุนหนาย่านตะวันออก

เข้ามาร่วมสนับสนุน โดย “บิ๊กป๊อก” 

วิทยา คุณปลื้ม ประธานสโมสรชลบุรี 

เอฟซี มั่นใจ ได้งบประมาณเสริมทีม

แข็งแกร่งขึ้น ลั่นฤดูกาลนี้มีลุ้นหัว

ตาราง ตั้งเป้าคว้าแชมป์บอลถ้วย 

พร้อมปรับชื่อสนามเหย้าเป็น ชลบุรี 

ยูทีเอ สเตเดี้ยม

ทางด้าน คุณวีรวัฒน์ ปัณฑ 

วังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิ

เอชั่น จำากัด หรือ ยูทีเอ กล่าวว่า 

“ตั้งแต่นี้ ไปยูทีเอเป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา

และเมืองการบินภาคตะวันออก 

ซึ่ งถือเป็นหนึ่ งในโครงสร้างพื้น

ฐานสำาคัญของโครงการเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอู่

ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติเชิง

พาณิชย์หลัก แห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ 

รวมถึงเป็นศูนย์กลางของมหานคร

การบินภาคตะวันออก เพื่อผลักดัน

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน

และประตูเศรษฐกิจสู่ทวีปเอเชีย”

“ด้วยวิสัยทัศน์ข้างต้น ประกอบ

กับยูทีเอต้องการสร้างความรับรู้ ใน

วงกว้างต่อประชาชนมากขึ้น โดย

เฉพาะในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

ผ่านทางสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง เราจึง

ตัดสินใจสนับสนุนสโมสรชลบุรี   

เอฟซี ซึ่งเป็นสโมสรใหญ่ มีศักยภาพ

สูงในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าเรื่องการบริหาร

งานแบบมืออาชีพ มีระบบอะคาเดมี่

ที่แข็งแกร่ง และที่สำาคัญคือมีแฟน

บอลให้การสนับสนุนจำานวนมาก  

ยูที เอพร้อมส่งเสริมให้ทีมชลบุรี  

เอฟซี ประสบความสำาเร็จ สร้างชื่อ

เสียง สร้างความภาคภูมิใจให้กับ

พวกเราชาวภาคตะวันออก”

ด้าน คุณวิทยา คุณปลื้ม ประ 

ธานสโมสร กล่าวว่า “การเข้ามา

ร่วมสนับสนุนของยูทีเอในครั้งนี้ถือ

เป็นนิมิตหมายอันดีของสโมสร ก่อน

การเริ่มต้นการแข่งขันฟุตบอลไทย

ลีกฤดูกาลใหม่ ผมขอขอบคุณยูทีเอ

ที่ให้ความไว้วางใจและเห็นคุณค่า

ของสโมสร ส่วนเป้าหมายในปีนี้ของ

ชลบุรี เอฟซี จะพยายามยกระดับ

ทีมขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อปโฟร์ รวม

ถึงคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยรายการใด

รายการหนึ่งให้ได้”

“นอกจากนั้นเรายังมีเป้าหมาย

ในการพัฒนาศักยภาพของระบบ

เยาวชนให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อต่อยอดและสร้างขุมกำาลังสายเลือด

ใหม่ป้อนสู่วงการฟุตบอลไทยต่อไป”

ขณะที่ คุณอรรณพ สิงห์ โตทอง 

รองประธานสโมสร ได้เปิดเผยว่า “ใน

ฤดูกาลใหม่นี้ทางสโมสรได้ส่งเรื่องไป

ถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลขอปรับชื่อ

สนาม เป็น “ชลบุรี ยูทีเอ สเตเดี้ยม”  

ลงทำาการแข่งขัน รวมไปถึงฝากสื่อ 

มวลชนและแฟนบอลทุกท่านเขียน

และเรียกชื่อสนามเหย้า สโมสรชลบุรี 

เอฟซี เป็นชลบุรี ยูทีเอ สเตเดี้ยม”.

กรุงเทพฯ • หลังจากที่ “บิ๊กสิน” นาย

สินธุ พูนศิริวงศ์ อดีตนายกสมาคมกีฬา

บิดเลียดแห่งประเทศไทยหลายสมัยออก

มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความล้ม

เหลวในการบริหารงานของนายกสมาคม

คนปัจจุบันคือ “เฮียฮง” สุนทร จารุมนต์ 

พร้อมกับเชียร์คนรุ่นใหม่ “เสี่ยเอส” นาย

ไชยพงษ์ กรวสุรมย์ ขึ้นเป็นนายกฯ นั้น

“คิวทอง” นายศักดา รัตนสุบรรณ 

อุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศ 

ไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬาบิลเลียดจะจัด

ประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารชุด

ใหม่ ในวันพุธที่ 20 ก.ค.นี้ ที่ภัตตาคาร

โฮคิทเช่น พระราม 3 เวลา 11.00 น. ตาม

วาระ 4 ปี โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ตัว

เองก็จะยังทำางานร่วมทีมกับนายสุนทร 

จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดคน

ปัจจุบัน เพราะยังมีงานที่ต้องสานต่ออีก

มาก อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับกรรมการ 

สมาชิกสโมสรที่จะพิจารณาเลือกกรรม 

การบริหารชุดใหม่

นายศักดากล่าวว่า ที่ผ่านมาได้

ทำางานในวงการสนุกเกอร์ บิลเลียดมา

อย่างต่อเนื่อง 30 กว่าปี ตั้งแต่ยุคนายสินธุ 

พูนศิริววงศ์ เป็นนายกสมาคมต่อเนื่องมา

ถึงนายสุนทร จารุมนต์ เป็นนายกสมาคม

ในวันนี้ โดยสมาคมได้พยายามผลักดันให้

กีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาอย่างแท้จริง ไม่มี

เรื่องของการพนันมาเกี่ยวข้อง เหมือน

เช่นอดีตที่มองว่ากีฬาสนุกเกอร์เป็นเรื่อง

การมั่วสุมเล่นการพนัน และในที่สุดก็ได้

ร่วมมือกับผู้ ใหญ่ในสมาคมผลักดันจน

กีฬาสนุกเกอร์เป็นหนึ่งใน 30 กีฬา ตาม 

พ.ร.บ.กีฬา ได้รับการยอมรับและเข้า

ร่วมเป็นหนึ่งในกีฬาที่จัดการแข่งขันใน

ระดับอาเซียน คือ กีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศ

อินโดนีเซียเมื่อปี 2538 นอกจากนี้สมาคม 

กีฬาบิลเลียดยังได้ผลักดันนักกีฬาสู่ระดับ

อาชีพและระดับโลก ล่าสุดคือ “เอฟ

นครนายก” เทพไชยา อุ่นหนู “หมู ปากน้ำา” 

นพดล แสงคำา “แจ๊ค สระบุรี” เดชาวัต  

พุ่มแจ้ง และอีกหลายราย

ทั้งนี้ ในยุคนี้ที่มีนายสุนทรเป็น

นายกสมาคม และตัวเองเป็นอุปนายก

สมาคม 4 ปี แม้จะเผชิญกับสถานการณ์

ฟันธงสุนทรนั่งนายกสอยคิวต่อ

‘ศักดา’เชียร์เลือกชุดเดิมทำางาน

โรคระบาดโควิด-19 กว่า 3 ปี แต่สมาคม

ได้ขับเคลื่อนสร้างผลงานมาตรฐานที่สูง

ขึ้น โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันจนครบทุก

ทัวร์นาเมนต์ ทั้งในประเทศและนานาชาติ 

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์ ไทย

แลนด์ แรงกิง เซอร์กิต สนุกเกอร์ 6 แดง

ชิงแชมป์ โลก โดยเพิ่มเงินรางวันทั้ง 

2 รายการ และยังเพิ่มการจัดแข่งขัน

สนุกเกอร์เยาวชน สนุกเกอร์ชิงแชมป์

ประเทศไทย และสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์

ประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาช้างเผือกฝีมือดีให้

ก้าวสู่ระดับทีมชาติ รวมถึงสมาคมยุคของ

นายสุนทรยังประสานงานสมาคมบิลเลียด

และสนุกเกอร์อาชีพโลก (WPBSA) เพื่อ

ให้ประเทศไทยและทวีปเอเชียได้จัดการ

แข่งขันสนุกเกอร์ “เอเชีย-โอเชียเนีย คิว

สคูล” คัดเอานักสนุกเกอร์ทั้ง 2 ทวีปไป

เล่นอาชีพโลก และได้สิทธิ์จัดการแข่งขัน

ไปตลอด เจรจากับ WPBSA จนกลับมา

ให้เงินสนับสนุนการเปิด Academy ศูนย์

ฝึกเยาวชน หลังจากที่ได้ยุติการสนับสนุน

ไปนานถึง 6 ปี และอีกหลายเรื่อง

นายศักดากล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วน

ปัญหาภายในที่มีการร้องเรียน หรือ

เรื่องส่วนตัวของกรรมการ เป็นเรื่องของ

กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการ

ยุติธรรมที่จะพิจารณา ไม่อยากให้นำามา 

ดิสเครดิตใครในช่วงนี้

ส่วนการเลือกตั้งนายกฯ คนใหม่

ในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ผู้คร่ำาหวอดในวงการ 

รวมทั้งบรรดาสื่อต่างฟันธงว่า ไม่มีพลิก

โผ “เฮียฮง” สุนทร จารุมนต์ ที่มีผู้อยู่

เบื้องหลังทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลคอย

สนับสนุน ได้รับเลือกอีกสมัยแน่นอน.

“เฮียฮง” นายสุนทร จารุมนต์ นายก

สมาคมคนปัจจุบัน

ฉลามชลได้‘อู่ตะเภา’หนุน

ใช้ชื่อชลบุรีUTAสเตเดี้ยม
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‘ธรรมชาติประดิษฐ์’ ศิลปะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Waiting You Curator Lab เชิญนักรบ มูลมานัส และแมรี่ 

ภาคินี สร้างผลงานด้วยแรงบันดาลใจจากวรรณกรรม “ชีวิตของฉัน

ลูกกระทิง” ในพื้นที่จัดแสดงของวารินแล็บ คอนเทมโพรารี อดีตที่

ทำางานของ นพ.บุญส่ง เลขะกุล นักธรรมชาติวิทยาคนสำาคัญของไทย 

ภายใต้นิทรรศการชื่อ “Artificial Nature (ธรรมชาติประดิษฐ์)” 

นักรบใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปในวรรณกรรม

สัตวาภิธานก่อนเวลา

ของ นพ.บุญส่ง ศิลปิน

เ สนอผลงานจั ด ว า ง

เชิงปฏิสัมพันธ์ แสดง

ถึงความพยายามของ

ปั ญ ญ า ช น ส ย า ม ใ น

การทำาความเข้าใจนก

การเวกในวรรณคดีซึ่งมี

เสียงไพเราะที่สุด และ

ตั้งคำาถามถึงที่ทางของ

ความลี้ ลับและความ

เชื่อในพงไพรผ่านการ

ทำาอนุกรมวิธาน หลัง

จากวิทยาศาสตร์เปลี่ยนมุมมองที่เรามีกับธรรมชาติ ขณะที่แมรี่

สร้างโลกจำาลองจากห้องสมุดดิจิทัล ได้แนวคิดจากการสร้างเกม

ออกแบบเชิงโอเพ่นเวิลด์ วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมในเกมให้

ผู้เล่นท่องเที่ยวได้อิสระ สื่อความขาดแคลนพื้นที่ธรรมชาติใน

โลกและความกระหายความรุนแรงของมนุษย์ที่ข้ามผ่านไปยัง

ธรรมชาติประดิษฐ์ในโลกดิจิทัลด้วย จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-27 ส.ค.65

ประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ ชวนช่างภาพผู้มีใจรักธรรมชาติส่งภาพถ่าย

เข้าประกวดในโครงการปลูกจิตสำานึกอนุรักษ์ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ครั้งที่ 28 

ประจำาปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลกว่า 650,000 บาท  

และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฯ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทั่วประเทศ สมัครและส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้-31 ส.ค.65 เน้น

ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความงดงามของธรรมชาติให้คนไทยอยาก

เข้าไปเรียนรู้ และสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ปลุกความรัก

และหวงแหนทรัพยากรของโลกใบนี้ ดูรายละเอียดที่ เพจสัตว์มีค่า 

ป่ามีคุณ.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ โดยสมอง

และสองมือของเด็กพิการ ผู้พบเห็น

ต่างประทับใจ และมีความสุข ทั้ง

ยังสนใจขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ 

“โครงการสุขศิลป์แบบองค์รวมเพื่อการพัฒนา

ศักยภาพครูผู้สอนศิลปะเด็กพิการภาคเหนือ” นับ

เป็นอีกหนึ่งโครงการช่วยส่งเสริมศักยภาพให้กับ

ครูศิลปะนักเรียนพิการในภาคเหนือและโรงเรียน

เครือข่าย ผ่านการเพิ่มพูนความรู้ แนะนำาวิธีการ

สอนศิลปะรูปแบบใหม่ๆ อีกทั้งส่งเสริมทักษะความ

รู้ด้านศิลปะให้เด็กพิการได้แสดงออกตามความ

สามารถ สร้างเป็นอาชีพได้ในอนาคต

โครงการนี้ รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์

ประจำาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น

หัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะ 

ร่วมสมัย สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารยูโอบี จำากัด 

(มหาชน), บริษัท นานมี จำากัด สีศิลปากร, คณะ

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

และเฮินศิลป์ใจ๋ยอง จัดขึ้น ปัจจุบันผลงานของเด็ก

ผู้พิการกว่า 70 ชิ้น จัดแสดงนิทรรศการ ณ หอ

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.

ล้านนา จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-27 ก.ค.2565

รศ.ลิปิกร มาแก้ว กล่าวว่า โครงการดังกล่าว

มุ่งยกระดับคุณค่าทางสุนทรียะ สู่แรงบันดาลใจ

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยสู่สังคม เพื่อให้เด็กพิการ

ได้สร้างผลงานศิลปะเผยแพร่สู่สาธารณะ และจะ

นำาไปส่งมอบกำาลังใจในรูปแบบผลงานศิลปะให้กับ

‘สุขศิลป์’เด็กพิการสร้างศิลปะส่งกำาลังใจ‘สุขศิลป์’เด็กพิการสร้างศิลปะส่งกำาลังใจ

ห้องผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

จำานวน 35 ผลงาน และสถาบันพัฒนาการเด็กราช

นครินทร์ จ.เชียงใหม่ จำานวน 35 ผลงาน ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป นับเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ

ให้กับผู้พิการที่รักงานศิลปะได้อย่างมาก ถือเป็น

หัวใจของกิจกรรมในปีนี้เลยก็ว่าได้

สำาหรับปีนี้จัดประกวดวาดภาพ หัวข้อ 

“ความสุข” ภายใต้ โครงการสุขศิลป์แบบองค์รวมฯ 

ปี 2565 กิจกรรมแบ่งออกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ

การทางศิลปะครูผู้สอนโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

ภาคเหนือ และโรงเรียนเครือข่าย โดยมีศิลปินแห่ง

ชาติ ศิลปินศิลปาธร และศิลปินสายวิชาการผู้มาก

ความรู้และประสบการณ์เป็นวิทยากรทำาเวิร์กช็อป 

อีกกิจกรรม เปิดพื้นที่ให้ครูผู้สอนถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่กระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

พิการและเด็กพิเศษ ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้เทคนิคและ

วิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะจนสามารถพัฒนาเป็น

ผลงานได้ และจัดการประกวดผลงานศิลปะจาก

เด็กพิการและเด็กพิเศษ 

“ความพิเศษของปีนี้ งานศิลปะของผู้พิการ

ทุกชิ้นได้จัดแสดงนิทรรศการ ณ หอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนาตลอดเดือน ก.ค. 

นี้ สร้างความมั่นใจให้กับเด็กพิการในการสร้าง

งานศิลปะ ผลงานที่จัดแสดงล้วนเป็นการส่งความ

สุขใจมาจากผู้ให้ เพื่อสร้างกำาลังใจให้ผู้รับ มีการ

ใช้เทคนิคที่หลากหลาย สีสันสดใส” รศ.ลิปิกรเผย

คุณค่างานศิลป์ส่งสุข  

เด็กพิการมีศักยภาพเหมือนเด็กทั่วไป มีผล

งานเป็นเครื่องยืนยัน สำาหรับรางวัลยอดเยี่ยม ผล

งาน “จินตนาการโลกแห่งความสุข” ด.ช.ณัฐภูมิ  

แซ่ฟ่ง รร.น่านปัญญานุกูล จ.น่าน เทคนิคสีอะคริลิก 

ชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “สัมผัสที่เหลืออยู่ แทน

ดวงตาที่หายไป” น.ส.กนิษฐา จุนุ เทคนิคสื่อผสม 

รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

จ.เชียงใหม่ ชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “ครอบครัว

สุขสันต์” นายจัลจักร คำาลือ เทคนิคสีโปสเตอร์ 

รร.โสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ และผล

งาน “เมืองความสุข” น.ส.ศศิญดา หว่อง เทคนิค

สีโปสเตอร์ รร.เชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย

ชนะเลิศอันดับ 3 ผลงาน “หุ่นยนต์ของชินบี” 

ด.ช.ชินพงษ์ เกษม เทคนิคสีอะคริลิกบนกระดาษ 

รร.แพร่ปัญญานุกูล จ.เชียงใหม่, ผลงาน “My Life 

is Happy” น.ส.นันทิชา จันตา เทคนิคสีโปสเตอร์ 

รร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และผลงาน 

“ความสุขแห่งสีสัน” นายธนัท วิมุตวโรตม์ เทคนิค

สีอะคริลิก รร.กาวิละนุกูล จ.เชียงใหม่ จากผลงาน 

สะท้อนว่าหากพวกเขามีโอกาสก็สามารถพัฒนา

ตัวเองไปได้ไกล สนใจชมงานศิลป์แวะเวียนไปได้

นับเป็นอีกโครงการดีๆ เป็นแบบอย่าง

ให้หน่วยงานต่างๆ เห็นความสำาคัญของการส่ง

เสริมศิลปะ เพราะทักษะด้านนี้นอกจากทำาให้ผู้

ที่มาสัมผัสงานศิลป์รู้สึกผ่อนคลายมีความสุข ยัง

สามารถต่อยอดเติมเต็มชีวิตของผู้พิการและเป็นจุด

เริ่มต้นของการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอีกด้วย.

ผ

เด็กพิการสร้างงานศิลป์ ส่งต่อความสุขให้สังคม

ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าโครงการฯ

พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ วิทยากรเวิร์กช็อปครูศิลป์พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะภาคเหนือ

เด็กไทยซิว2ทอง2เงินชีวโอลิมปิกคะแนนลิ่วอันดับ3ของโลก
กรุงเทพฯ • เด็กไทยซิว 2 เหรียญทอง 

2 เหรียญเงิน ชีววิทยาโอลิมปิกที่ประเทศ 

อาร์เมเนีย โดยนักเรียนมหิดลวิทยานุ

สรณ์ ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ 3 ของ

โลก จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 238 คน 

62 ประเทศ

นายพรชัย อินทร์ฉาย รักษาการ

ผู้อำานวยการ สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

กล่าวว่า ตามที่ ได้คัดเลือกและจัดส่ง

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยา

โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33 

ประจำาปี พ.ศ.2565 (33rd IBO 2022) 

ณ กรุงเยเรวาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 

ระหว่างวันที่ 10-18 กรกฎาคม 2565 

ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถ

ทำาได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ดังนี้

1.นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยสามารถ

ทำาคะแนนรวมได้สูงเป็นอันดับที่ 3  

ของโลก 2.นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ  

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3.นางสาวไอ 

ริณ อินทรทัต โรงเรียนชลราษฎรอำารุง 

จ.ชลบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ 

4.นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน

นายพรชัยกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ผู้เข้า

แข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ที่ ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก

ของโลก คือ อันดับ 1 ผู้แข่งขันจาก  

Independent Olympiad Delegation 

อันดับ 2 ผู้แข่งขันจากประเทศบัลแกเรีย 

และอันดับ 3 นายณัชพล วงศ์ธนะเกียรติ 

ผู้แทนประเทศไทย โดยการแข่งขันครั้งนี้

มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 238 คน จาก 

62 ประเทศ ผู้ได้รับเหรียญทองจำานวน 

26 คน เหรียญเงินจำานวน 45 เหรียญ 

และเหรียญทองแดงจำานวน 70 เหรียญ 

รวมผู้ได้รับเหรียญทั้งหมดจำานวน 141 คน.

ศึกษาธิการ • “สุภัทร” เผยเกณฑ์สรร

หาเลขาฯ สกสค.ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้อง

กลับไปแก้ใหม่ เหตุแก้ไปแก้มายิ่งสับสน 

การกำาหนดคุณสมบัติผู้สมัครขาดความ

ชัดเจน เอาบางข้อของเกณฑ์เดิมออก

ไปทำาให้ไม่สามารถวัดความสามารถผู้

สมัครไม่ได้ตามจริง แต่ยืนยันเสร็จทัน 

ก.ค. ส่วน ผอ.องค์การค้าฯ เตรียมยก

ร่างเกณฑ์สรรหา ส.ค.นี้

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.

ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้

เห็นชอบให้สำานักงาน สกสค.ดำาเนิน

การสรุปการจัดทำาโครงการต่างๆ มา

ใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดทำา

โครงการของสำานักงาน สกสค.ไม่

ได้ลงรายละเอียด ดังนั้นที่ประชุม

จึงต้องการให้สำานักงาน สกสค.ไป

กำาหนดว่าโครงการแต่ละเรื่องที่จัดทำา

ขึ้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรแก่สมาชิก

ของ สกสค.บ้าง ส่วนการจัดทำาหลัก

เกณฑ์การสรรหาเลขาฯ สกสค.นั้น ใน

ที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือ เพราะ

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำาร่างหลัก

เกณฑ์อยู่ ซึ่ง รมว.ศธ.ได้เร่งให้ดำาเนิน

การเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประกาศ

หลักเกณฑ์การสรรหาได้ทันตามเกณฑ์

สรรหาเลขาธิการคุรุสภา

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า สำาหรับ

เกณฑ์สรรหาเลขาฯ สกสค.นั้น ตน

ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของ

กรรมการจัดทำาเกณฑ์สรรหาดังกล่าว

ไปดำาเนินการร่างหลักเกณฑ์ แต่เมื่อ

ตนได้เห็นการจัดทำาหลักเกณฑ์การ

สรรหาเลขาฯ สกสค.ของฝ่ายเลขานุ

การฯ ที่จัดทำา พบว่าต้องมีการปรับ

แก้กันใหม่ เนื่องจากการปรับแก้ไข

หลักเกณฑ์การสรรหามีบางส่วนที่

สร้างความสับสน และมีการระบุ

คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ชัดเจน รวมถึง

มีการนำาหัวข้อบางอย่างออก ส่งผลให้

ไม่สามารถวัดคุณสมบัติของผู้สมัคร

ตามความเป็นจริงได้ เช่น การกำาหนด

คุณสมบัติต้องได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

การเงิน หรือการบริหารจัดการองค์กร 

แต่ในร่างหลักเกณฑ์ ไม่ได้ระบุราย

ละเอียดเหล่านี้ในเชิงลึก เพื่อให้เชื่อม

โยงไปกับการสอบสัมภาษณ์ที่จะต้อง

มีการประเมินความเหมาะสมของ

ผู้สมัคร ว่ามีความเชี่ยวชาญในด้าน

นั้นๆ จริงหรือไม่ ซึ่งตนได้มอบหลัก

การไปว่าการจัดทำาหลักเกณฑ์การ

สรรหาขอให้ยึดหลักการเดิมที่ตนเคย

ร่างไว้ ซึ่งจะคล้ายกับเกณฑ์การสรรหา

คุรุสภาร้อยละ 80 โดยไม่ต้องไปปรับ

เปลี่ยนหัวข้อคุณสมบัติอะไรมาก แต่

ฝ่ายเลขานุการของกรรมการการจัด

ทำาเกณฑ์สรรหาดังกล่าวปรับเปลี่ยน

มั่วไปหมด ทำาให้ขาดความเชื่อมโยง

ในการกำาหนดคุณสมบัติ ดังนั้นตนจึง

ให้ไปปรับใหม่

“อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การสรร

หาเลขาฯ สกสค. ผมยืนยันว่าจะต้อง

เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้อย่าง

แน่นอน จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการ 

สกสค .พิ จ ารณา เห็ นชอบ เป็ นมติ  

ต่อไป ส่วนการสรรหา ผอ.องค์การค้า

ของ สกสค. ตนจะดำาเนินการยกร่าง

หลักเกณฑ์สรรหาในเดือนสิงหาคมนี้”  

ปลัด ศธ.กล่าว.

ร้ือใหม่เกณฑ์สรรหา‘เลขาสกสค.’
แก้ไปแก้มายิ่งสับสนวัดความสามารถผู้สมัครไม่ได้ตามจริง‘สุภัทร’ยันเสร็จภายในก.ค.

สุภัทร จำาปาทอง

นีเวียมอบเงินให้สภากาชาดไทย • วิศัลยา 

เจริญรักษ์ (2 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร

องค์กร กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจการสาธารณะ 

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำากัด 

พร้อมคณะ มอบเงินสนับสนุนจำานวน  

135,000 บาท จากการจัดแคมเปญ นีเวีย ไพรด ์

(NIVEA Pride: Be Proud of Your Skin)  

ให้แก่มูลนิธิเด็กของสภากาชาดไทย โดยมี  

รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล (2 จากซ้าย) 

กรรมการอำานวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ 

ให้เกียรติรับมอบ โดยแคมเปญนี้เป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมที่ตอกย้ำาพันธกิจสนับสนุนความเท่า

เทียม และการยอมรับความแตกต่างในสังคม

อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการสมทบเงิน 10 บาท 

จากการจำาหน่ายครีมนีเวีย รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน 

ตลับสีรุ้ง ทุกหนึ่งตลับ ที่วางขายผ่านร้าน 

วัตสัน ทั้งช็อปออนไลน์และทุกสาขาทั่วประเทศ 

ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-29 มิ.ย.2565. 
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11บันเทิง

ากใจ ถึงใจ..

ท่าน ผู้ว่าฯ กทม.ชัชชาติครับ ในฐานะท่าน

เป็นเจ้าของวิกหนังกลางแปลง ควรจะสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณีก่อนการฉายภาพยนตร์ ไม่ว่าในโรง

ภาพยนตร์หรือกลางแปลง

จะมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี และการยืน

ถวายความเคารพก่อนหนังฉายทุกครั้ง เราคนไทยได้ถือปฏิ 

บัติกันมานานแล้ว และยังไม่มีการล้มเลิกประเพณีดังกล่าว

ส่วนใครจะยืนถวายความเคารพหรือไม่ก็เป็นสิทธิส่วน

บุคคลของบุคคลนั้นๆ

ดังนั้นจึงขอบอก (เตือน) ท่านด้วยความเคารพ เรามี

วัฒนธรรมและประเพณีที่ปฏิบัติกันมานานแล้ว

เรื่อง #การเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี และการยืน

ถวายความเคารพก่อนหนังฉายตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย มา

นานแล้ว

ขอให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ คิดดูให้ดี และรอบคอบ อย่าได้

เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเสีย ตามเสียงนกเสียงกา ขอขอบคุณที่

ได้ฟังความเห็น ติติงเล็กๆ น้อยๆ นี้จากผม

การท้วงติงตัวท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ถึงแม้ทัวร์จะลงผม

เท่าไหร่ จะด่าว่าผมยังไงผมก็ไม่สนใจ แต่ขอให้ท่านผู้ว่าฯ ชัช

ชาติได้อ่าน และถือปฏิบัติบ้างในสิ่งที่ผมติติง

ผมถือว่าท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติยังเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ยัง

เคารพ และนับถือ และแสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์ของประเทศไทย.”

ครับ..ก็เป็นข้อความที่ ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ “ท่าน

ใหม่” ได้ โพสต์ด้วยเจตนาสื่อสารไปถึงคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ซึ่งป่านนี้คงจะได้ถึงหู-ถึงตาท่านผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ไปแล้ว

ส่วนคุณชัชชาติจะมีความคิดเห็นประการใดกับเสียง

ท้วงติงนี้ ก็ค่อยตามดูตามฟังกันไป สำาหรับผมต้องบอกว่า 

นอกจากเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้ว ใคร่จะขอถาม..

ว่าเจตนาลึกๆ ที่แท้จริงของการจัด “เทศกาลกรุงเทพ

หนังกลางแปลง” ของคุณชัชชาติคืออะไร หนึ่ง!

กับอีกหนึ่ง..หนังที่เลือกมาฉายแต่ละเรื่อง ผู้ใดตัดสินใจ 

เป็นบุคคล เป็นองค์กร หรือเป็น “คณะกรรมการพิจารณา”?

ท่ีถาม..ก็เพื่อคุณชัชชาติจะได้พูด-ได้ตอบให้ชัดเจน และ

จะได้รู้-ได้เข้าใจตรงกัน จะได้ไม่ต้องระแวง-สงสัย พูดง่ายๆ..

ต้องตรงไป-ตรงมากับเจตนารมณ์ของการฉายหนังกลางแปลง!

คุณชัชชาติจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตาม ตอนน้ีเร่ิมมีเสียง

ซุบซิบ-วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนาหู ว่าการฉายหนังกลาง

แปลงทุกสัปดาห์ของ กทม. ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์..

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ชุมนุม-สุมหัวของกลุ่มคนบางคณะที่มี

อุดมการณ์เดียวกัน!

กระทั่งหนังที่ฉาย ดนตรี/นักร้องหน้าม่าน ก็ดูเหมือน

จะเจาะจงเลือกใช้บริการจากเครือข่ายพวกพ้อง ผู้ไม่ต้องการ

มาตรา 112 แทบทั้งนั้น!

หรือท่านผู้ว่าฯ รู้อยู่เต็มอก ซึ้งอยู่ในใจ และได้เตรียม

หาวิธีแก้ไขอยู่ ก็ขอให้เร่งมือเปลี่ยนแปลงเสียเพื่อที่ทุกฝ่ายจะ

ได้สบายใจ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อน

หนังฉาย ควรต้องรักษาไว้.. “ส่วนใครจะยืนถวายความเคารพ

หรือไม่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆ” ตามที่ ม.จ.จุล

เจิมตรัสนั่นแหละ!

เออ..แต่ที่ “นายฮาร์ท” สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล โพสต์

แบนเนอร์ข้อความข่าว “จุลเจิม ติงฉายหนังกลางแปลง 

แอบแฝงเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ก่อนฉายไม่เปิดเพลงสรร

เสริญฯ”

พร้อมข้อความว่า “ผมขอคิดต่อจากมิสเตอร์เจเจ ถ้า

เปิดเพลง แล้วปราศจากคนยืน จะไปอย่างไรต่อ?” นั้น

ผมไม่ได้แปลกใจอะไร เพราะตอนฉายหนังกลางแปลง 

“2499 อันธพาลครองเมือง” ก็ “นายฮาร์ท” นี่แหละ ที่ได้รับ

เชิญไปร้องเพลงอุ่นเครื่อง

และนี่ก็พอจะเป็นที่ยืนยันถึงสายสัมพันธ์ที่คนเขาสงสัย

ว่า ในขบวนการกรุงเทพหนังกลางแปลงนั้น ล้วน..

พวกไม่เอา ม.112 ทั้งเพ?.

เจตนาผู้ว่าฯกับหนังกลางแปลง

“จ

าวอารมณ์ดี หยาดพิรุณ ปู่หลุน ได้

ออกมาโพสต์ข้อความเล่ายาวแบบ

ละเอียดยิบ กับเหตุการณ์ที่โดน

เพื่อนรักที่พ่วงตำาแหน่งผู้จัดการส่วนตัวหัก

หลัง โดยมีการยักยอกเงินไปกว่า 3 ล้านบาท 

ตั้งแต่ปลายปี 2563 และตอนนี้เรื่องก็อยู่ในชั้น

ศาล โดยเจ้าตัวได้ โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก เล่า

ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ปล่อย

เพลงคัฟเวอร์ ว่างแล้วช่วยโทรกลับ เมื่อเดือน

กรกฎาคม 2563 ตอนนั้นมีคนติดต่องานเข้ามา

เยอะ ทั้งงานร้องเพลง งานรีวิวสินค้า รวมถึง

เป็นแขกรับเชิญในรายการต่างๆ จนตนเองไม่

สามารถรับโทรศัพท์เองได้ จึงชวนเพื่อนสนิท

คนหนึ่งมาช่วยรับงาน

โดยหยาดพิรุณเผยว่า ผู้จัดการคนนี้

เป็นเพื่อนที่ตนเองสนิทมากที่สุด รู้จักกันมา

เกือบ 10 ปี ที่เชียงใหม่ เป็นเพื่อนที่รักที่สุด

ในชีวิตเลยก็ว่าได้ รักเหมือนพี่แท้ๆ เหมือน

คนในครอบครัว และช่วยเหลือกันมาตลอด แต่

ระหว่างการทำางานเกิดปัญหาขึ้นมากมายจาก

การจัดการของเขา เพราะการรับงานที่มากเกิน

ไป เกือบ 2 เดือนเต็มๆ ที่ตนเองทำาวันละ 3-4 

งาน ซึ่งมันหนักมากๆ ในตอนนั้น แทบไม่ได้

นอนเต็มที่เลยสักวัน จนมีปัญหาสุขภาพตาม

มา แถมยังมีเรื่องของค่าตัวที่แพง 

ติดต่องานยากมาก โทร.หาผู้จัดการ

ก็ไม่ค่อยรับ บางงานคอนเฟิร์มกัน

แล้วหนีหายไปเลย ซึ่งเหตุการณ์

เหล่านี้ทางหยาดพิรุณยืนยันว่าไม่

เคยรู้เรื่องมาก่อนเลย

ส่วนสาเหตุที่ต้องแจ้งความ 

หยาดพิรุณได้แจงเป็นข้อๆ ว่า            

“1.เขาหลอกลวงลูกค้าที่มาจ้างงา

นหยาด โดยการทำาใบเสนอราคา

ปลอม ส่งสำาเนาบัตรประชาชน

+สมุดบัญชีของเขารับเงินแทนหยาด 

โดยไม่ได้รับอนุญาต มีบาง

งานที่ลูกค้าโอนเงินให้

เขานานมากแล้ว แต่

เขาก็ไม่ยอมโอน

เงินให้หยาด จน

หยาดหาหลักฐาน

มายืนยันว่าลูกค้า

โอนมาแล้ว เขาถึงยอม

โอนให้

2.เขาแอบบวกเงินลูกค้า 

เพิ่ม เกือบทุกงานตลอด 2 เดือนเต็มๆ 

โดยเขาบอกว่าเขาไม่ผิด เพราะหยาดโอเคกับ

ราคาที่เขาบอกแล้ว ฉะนั้นส่วนที่เขาบวกเพิ่ม

จากลูกค้ามันเป็นของเขา เรื่องนี้พูดไม่ออก

เลยจริงๆ เพราะตอนนั้นในน้องๆ ในทีมทุก

คนทำางานกันหนักมาก แต่เขาฉวยโอกาสที่

เราให้เป็นคนคุยกับลูกค้า บวกเงินเพิ่มเข้า

กระเป๋าตัวเองแบบสบายๆ โดยไม่นึกถึงคน

อื่นๆ ในทีมเลย หรือไม่นึกถึงคุณภาพงาน

จากงบประมาณที่ถูกหักออกไป และที่แย่

กว่านั้นคือ เขาจ้างเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ บางคน

ให้มาเป็นลูกค้าปลอมโอนเงินให้หยาด เพื่อไม่

ให้หยาดรู้ราคาจริง บางคนยอมทำาผิดกฎหมาย

เพราะเงินค่าจ้างเพียง 500 บาท

ส

lexander 23 ศิลปินหนุ่มมาดเซอร์

อารมณ์ดีที่เป็นทั้งนักร้อง นักแต่ง

เพลง โปรดิวเซอร์ ซึ่งถูกเสนอชื่อเข้า

ชิงรางวัลแกรมมี ได้ปล่อยอัลบั้มเต็ม Aftershock 

ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันอย่างจุใจ ในอัลบั้ม

นี้  ได้รวบรวมเพลงไว้ทั้งหมดถึง 11 เพลง ที่พูด                                                          

ถึงการเลิกรา และอาการอาฟเตอร์ช็อกทาง

อารมณ์

Alexander 23 ถือเป็นศิลปินที่มีการเติบโต

อย่างก้าวกระโดดในฐานะนักแต่งเพลง และความ

สามารถพิเศษของเขาในการสื่อถึงเรื่องราวต่างๆ 

ที่สามารถเข้าถึงอารมณ์ได้อย่างน่าประทับใจ 

Alexander 23 ได้กล่าวถึงอัลบั้มนี้ว่า

“ในอัลบั้มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความโศกเศร้า

ของการเลิกรา เวลาที่เราอกหัก เราจะคิดว่าเรา

สามารถทำาใจได้แล้ว ทั้งๆ ที่เห็นได้ชัดเลยว่าเรา

ยังทำาไม่ได้ เราต่างพบปะกับผู้คนใหม่ๆ เราต่าง

คอยตั้งคำาถามกับตัวเองและความสัมพันธ์ทั้งหมด

ของเรา หากการเลิกรากันเป็นแผ่นดินไหวทาง

อารมณ์ การสร้างอัลบั้มนี้ก็คงจะเป็นอาฟเตอร์

ช็อกทางอารมณ์”

อัลบั้มนี้โปรดิวซ์ โดย Alexander 23 และ 

Dan Nigro โปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัลแกรม

มี Aftershock เป็นอัลบั้มที่บอกเล่าเรื่องราวที่

ลึก   ลงไปในจิตใจของศิลปินเพลงป๊อปที่กำาลังมา

แรงหลังจากการเลิกราที่ได้กินเวลามาอย่างยาว                                                         

นาน

มันได้ขุดลึกลงไปในสภาพจิตใจที่แบ่งแยก

ของเขา ในขณะเดียวกันก็ได้แสดงความเห็นอก

เห็นใจต่อแฟนเก่าของเขา ซึ่งนั่นถือเป็นสัญญาณ

บ่งบอกถึงวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของเขาใน

ฐานะศิลปินและในฐานะคนคนหนึ่ง ในเพลง

อย่าง “The Hardest Part” และ “Somebody’s 

Nobody” ที่พูดถึงความรู้สึกเศร้าจากการเลิกรา

และเพลงที่เผยถึงความเปราะบางถึงเพื่อนที่ได้

จากไป

เรียกได้ว่า

เป็นการเผยให้เห็น

ความรู้สึกอ้างว้าง

ของ Alexander 

23 เพลงอื่นๆ 

เช่น “RIP You 

And Me” ที่ได ้

Charlie Puth มา

ร่วมเล่นเปียโน

ให้ รวมถึงเพลง

ที่ได้แต่งร่วมกับ 

Olivia Rodrigo 

อย่างเพลง “Hate 

Me If It Help” ในส่วนของเพลง “If We Were 

A Party” ที่มีการจับคู่ความรู้สึกจริงๆ กับการ           

โปรดิวซ์อย่างชาญฉลาด เป็นการผสมผสานที่ทรง

พลัง

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทำาไมนิตยสาร PAPER 

จึงยกย่อง Alexander 23 ว่าเขาเป็นคนที่ “เข้าถึง

คนรุ่นเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มต้น”

สำาหรับ Alexander 23 ศิลปินจาก 

Chicago ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาได้ก้าวกระโดด

ครั้งใหญ่จากศิลปินป๊อปสู่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า

ชิงรางวัลแกรมมี

และดนตรีที่มีพลังของเขาได้รับการยกย่อง

ไปทั่ว ควบคู่ไปกับการเปิดตัว EP “I’m Sorry I 

Love You” ที่เขาโปรดิวซ์เองในปี 2019 และตาม

มาติดๆ ในปี 2021 

กับ EP “Oh No, Not Again!” ที่มีเพลง

ฮิตอย่าง “IDK You Yet” เพลงฮิตติดชาร์ตระดับ

ยอดขายแพลทินัมที่เป็นไวรัลไปทั่วโลก จนทำาให้

A
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

3.เขาหลอกให้หยาดรับงานที่ผิดกฎหมาย                                                

จนคนเข้าใจเราผิด เขาให้หยาดโปรโมตเว็บ

พนัน ซึ่งตอนนั้นหยาดไม่รู้ว่ามันคืออะไร เขา

บอกว่ามันเป็นเกมที่ทุกคนเล่นกัน ให้พูดแค่ชื่อ

ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

และเมื่อตันปี หนุ่ม Alexander 23 ก็ได้รับ

การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมีจากการร่วมโปร 

ดิวซ์เพลง “good 4 u” เพื่อนซูเปอร์สตาร์อย่าง 

Olivia Rodrigo

ที่ทำายอดขายระดับ Triple-platinum 

นอกจากนี้เขายังได้ร่วมแสดงโชว์เปิดคอนเสิร์ต 

Sob Rock Tour 2022 ของ John Mayer

Alexander 23 เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์  

ในการเล่นกีตาร์ เบส กลอง และเปียโนอีก ตอน                                                   

นี้เขาได้เตรียมเปิดตัวสตูดิโออัลบั้มใหม่ 

Aftershock

ในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งอัลบั้มนี้จะเต็มไปด้วย

พลังในการแต่งเพลงและการโปรดิวซ์ที่จะยก

ระดับเขาในฐานะศิลปินคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตามอง

ที่สุดในปัจจุบัน.

Interthaipost69@gmail.com

เกมสั้นๆ ในคลิปท่องเที่ยวที่หยาดทำาอยู่แล้ว 

ตอนแรกก็แอบงง แต่เขายืนยันว่าเขาตรวจสอบ

ทุกอย่างหมดแล้ว ไม่ผิดกฎหมาย เราก็เชื่อใจ

พี่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนว่าต่อไปต้องตรวจ

สอบข้อมูลให้ดีก่อน

4.เขาหลอกลูกค้าว่าหยาดแพ้เครื่อง                                                          

สำาอางกองถ่าย ให้ลูกค้าจ้างเขาเป็นช่างแต่ง

หน้าแทน เพื่อที่เขาจะได้เงินเพิ่มอีกทาง ป.ล.   

เรื่องแพ้เครื่องสำาอางกองถ่ายไม่จริงนะคะ                 

ถ้าใครเคยแต่งหน้าให้หยาดจะรู้ว่าอยาก     

จอยกับแม่ๆ ทีมช่างหน้าช่างผมขนาดไหน                                          

5.เขาปลอมลายเซ็นหยาดเพื่อจะรับเงิน

ค่าจ้างเอง และมีอีกหลายๆ การกระ

ทำาที่ไม่สามารถเล่าหมดภายในโพสต์     

เดียว

หลังจากที่หยาดรู้เรื่องทั้งหมด 

ทั้งเรื่องโกงเงิน หรือเรื่องที่ทำาให้

เราเสียชื่อเสียงต่างๆ เราก็ขอแยก

ทางกับเขาแบบดีๆ ตอนนั้นเขาไม่มี

หน้าที่เป็นผู้จัดการแล้ว แต่เราไม่ได้

ประกาศออกสื่อ เพราะคิดว่าไม่อยากทำาร้ายเขา

ให้เสียชื่อเสียง ต่างคนต่างอยู่ ให้เขากลับไปใช้

ชีวิตของเขาที่เชียงใหม่ แต่ในความหวังดีของ

เรามันเหมือนการขว้างงูไม่พ้นคอ เขาใช้ โอกาส

นี้ แอบรับงานจากลูกค้า เพราะลูกค้าคิดว่าเขา

ยังทำางานให้หยาดอยู่ เขาหลอกลูกค้าว่าเขายัง

เป็นผู้จัดการ และมีงานหนึ่งที่เขาเรียกเงินจาก

ลูกค้าไป 800,000 บาท และจ้างลูกค้าปลอม

มาจ้างงานหยาดอีกทีในราคา 300,000 บาท 

งานนี้เป็นงานที่หยาดตัดสินใจแจ้งความกับ

ตำารวจ เพราะรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้ว แต่ที่เสียใจ

ที่สุดของเหตุการณ์นี้ก็คือ เขาทำาให้เพื่อนๆ ที่

เชียงใหม่เข้าใจหยาดผิดจนถึงทุกวันนี้ โดยที่

หยาดไม่มีแม้แต่โอกาสจะได้อธิบายความจริง 

เพราะเพื่อนทุกคนเลือกที่จะเชื่อเขา โดยไม่รู้ว่า

ความจริงเป็นยังไง”

‘Alexander23’ส่ง‘Aftershock’

11เพลงสะเทือน‘Dan Nigro’โปรดิวซ์

‘หยาดพิรุณ’โพสต์ร่ายยาว

สรุปเหตุการณ์ โดนเพื่อนโกง

โอลิเวีย โรดริโกชาร์ลีย์ พุท

อเล็กซานเดอร์ 23



12 ขาวประชาสัมพันธ

  ชัยวุฒิ หลักเมือง ผูอํานวยการฝาย

บริหารดานการใช ไฟฟาและกิจการสังคม 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

รวมกับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

(อพวช.) จัดกิจกรรม “EGAT Green Learning 

Academy” รุนแรก ประจําป 2565 เพาะ

เมล็ดพันธุ์ต้นกล้านักส่ือสารด้านพลังงาน

และส่ิงแวดลอม สงเสริมเยาวชนตระหนัก

คุณคาของพลังงาน มีองคความรู ทัศนคติ 

และพฤติกรรมที่ดีในการอนุรักษพลังงาน 

พร้อมพัฒนาทักษะในการเป็นนักสื่อสาร

เร่ืองพลังงานและส่ิงแวดล้อมให้กับสังคม 

สรางเครือขายดานพลังงานและส่ิงแวดลอมท่ี

เขมแข็งย่ิงข้ึน พรอมเย่ียมชมศูนยการเรียนรู 

กฟผ. เข� อนศรีนครินทร (ราชานุรักษ) ณ เข� อน

ศรีนครินทร อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดย

3เอ็ม เปดศูนยนวัตกรรม “3M Safety and Industrial Park” แหงแรกในเมืองไทย

3 เอ็ม นําโดย ทูชา ชิรากา รองประธานกรรมการอาวุโส กลุมธุรกิจความปลอดภัยและ

อุตสาหกรรม 3 เอ็ม เอเชีย นําทีมผูบริหาร 3เอ็ม ประเทศไทย เปดตัว “3M Safety and 

Industrial Park- ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3เอ็ม เพ� อความปลอดภัยและงาน

อุตสาหกรรม” อยางเปนทางการ ภายใตแนวคิด Reinventing Possibilities Driving Growth 

ตอกย้ําความเปนผูนําดานนวัตกรรมที่ตอบโจทยลูกคาในกลุมงานอุตสาหกรรมทุกประเภท 

โดยมี รศ.ดร.วันทนี พันธุประสิทธ์ิ นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

และดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหง

ประเทศไทย ณ 3M Safety and Industrial Park นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

พิธีลงนามเซ็นสัญญาแตงต้ังตัวแทนปลอยเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน พารค สีลม    บริษัท นายณ 

แอนด อารจีพี ดีเวลลอปเมนท นําโดย อรฤดี ณ ระนอง กรรมการ ไมเนอร ไลฟสไตล โดย 

ไมคา ตามไท รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ และบริษัท 

ซีบีอารอี (ประเทศไทย) นําโดย อลิวัสสา พัฒนถาบุตร ประธานบริษัทฯ รวมลงนามในสัญญา

แตงตั้ง ซีบีอารอี เปนตัวแทนแตเพียงผูเดียว (Sole Agent) ในการปลอยเชาพื้นที่สํานักงาน

ในโครงการพารค สีลม โครงการมิกซ-ยูส อาคารสํานักงานและพื้นที่รานคาปลีกเกรดพรีเมียม 

สูง 39 ชั้นบนเนื้อที่กวา 6 ไรใจกลางถนนสีลม โดยมีทีมผูบริหารจากบริษัท นายณ แอนด อาร

จีพี ดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท ซีบีอารอี (ประเทศไทย) รวมลงนามในครั้งนี้ 

Thailand Coffee Fest 2022 ครั้งที่ 7     ณัฏฐรดา คุณะวิวัฒนานนท นายกสมาคมกาแฟ

พิเศษไทย รวมกับ ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผูจัดการ บริษัท คลาวนดแอนดกราวน 

จํากัด จัดงาน Thailand Coffee Fest 2022 (ไทยแลนด คอฟฟ เฟส 2022) ภายใตคอนเซ็ปต 

“The Future ออกแบบอนาคตกาแฟไทย” โดยมี ธิติศักดิ์ พิทักษอนันตกุล, ลี อายุ จือปา, 

ฟูอาด้ี พิศสุวรรณ, อัคคเดช เปยวเชกู และบงกชษศฎา ไชยพรหม มารวมงานดวย ณ อิมแพ็ค 

เอ็กซิบิชั่น ฮอลล เมืองทองธานี

กฟผ.-อพวช. จับมือปนเยาวชนนักส� อสารดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมืออาชีพ

มีคุณครูและนักเรียนในโครงการหองเรียน

สีเขียวเขารวมทั้งสิ้น 128 คน จาก 32 

โรงเรียน หลังจากน้ีเยาวชนแตละทีมจะกลับ

ไปจัดทําคลิปเพ� อประกวดในงาน มหกรรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ วันที่ 

15 สิงหาคม 2565 ณ อิมแพคอารีน�า 

เมืองทองธานีตอไป

ประสบความสําเร็จ

เป นที่ เ รี ยบร อยสํ าหรั บ 

THE MATCH BANGKOK 

CENTURY CUP 2022 LIVE 

VIEWING AT SF CINEMA 

ที่ เอส เอฟ รวมกับ บริษัท 

เฟรชแอร เฟสติวัล จํากัด 

และ AIS จัดถายทอดสดศึก

แดงเดือดนัดประวัติศาสตร

ระหวางสโมสรแมนเชส

เตอร ยูไนเต็ด และสโมสร

ลิเวอรพูลในโรงภาพยนตร

ทั่วประเทศ ผานระบบเสียง

สมบูรณแบบบนจอยักษ

ภาพคมชัดที่โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ 

ทั้ง 47 สาขา ซึ่งไดการตอบรับที่ดีจากแฟน

บอลทั้ง 2 ทีม รวมถึงแฟนคลับของศิลปน

หนุม “แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) ที่มา

รวมโชว Red World Opening Live เอาใจ

ฟนกันทั้งโรงไปกับพี่แจ็คและศึกแดงเดือดบนจอยักษครั้งแรกในไทยที่ เอส เอฟ

พรอมประกาศความสําเร็จเปนผูนําการถายทอดสดในโรงภาพยนตร

แฟนๆ แบบเต็มอิ่มตลอด 

1 ชั่วโมงกอนการแขงขัน 

สรางปรากฏการณครั้ง

ใหมใหกับการถายทอดสด

ในโรงภาพยนตรหลังจาก

ที่ เอส เอฟ ประสบความ

สําเร็จในการจัด LIVE 

VIEWING AT SF CINEMA 

มาอยางตอเน� อง

คุณพิมสิริ ทองรมโพธ์ิ 

ผูอํานวยการฝายการตลาด 

บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) กลาววา 

“THE MATCH BANGKOK 

CENTURY CUP 2022 LIVE VIEWING AT 

SF CINEMA ถือเปนความสําเร็จอีกครั้งของ 

เอส เอฟ ในการถายทอดสดคอนเทนตผาน

ระบบสตรีมมิ่งภายในโรงภาพยนตร หลัง

จากที่ ได้ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง

ระดับโลกอยางวง BTS ที่ เอส เอฟ เปน

โรงภาพยนตรเดียวในไทยและเปน 1 ใน 75 

ประเทศทั่วโลก รวมถึงการถายทอดสดแฟน

มีทต้ิงของศิลปนหนุม Mark Tuan (มารค ตวน) 

ที่ยิงสัญญาณตรงมาจากอิมแพ็ค อารีน�า 

เมืองทองธานี ใหแฟนคลับไดชมกันในโรง

ภาพยนตร มาถึงครั้งนี้กับการถายทอดสด

แมตชประวัติศาสตร THE MATCH BANGKOK 

CENTURY CUP 2022 ซึ่งเปนการถายทอด

สัญญาณสดเขาในโรงภาพยนตรมากที่สุดถึง 

47 สาขาทั่วประเทศ และใชเวลาถายทอด

นานกวา 4 ชั่วโมง ก็ประสบ

ความสําเร็จและสรางความ

ประทับใจใหกับผูชม ทั้งทีเ่ปน

แฟนคลับของศิลปน แจ็คสันหวัง 

และแฟนบอลของทั้งสองทีม 

ท้ังน้ี จากความสําเร็จท่ีผานมา 

เอส เอฟ ไดพิสูจนแลววาเรา

เปนผูนําดานการจัดถายทอด

สดภายในโรงภาพยนตร ดวย

ประสบการณถ ายทอดสด

คอนเทนตหลากหลายรูปแบบ 

ทั้งคอนเสิรต แฟนมีทติ้ง การ

แขงขันกีฬา รวมถึงความ

พรอมทางดานเทคนิค อุปกรณ และความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งหลังจากนี้ เอส เอฟ ก็พรอม

คัดสรรคอนเทนตตางๆ สําหรับ LIVE VIEW-

ING AT SF CINEMA เพ� อสราง Cinematic 

Experience หรือประสบการณบันเทิงภายใน

โรงภาพยนตรใหกับลูกคาทุกกลุม ตลอดจน

จะพัฒนาประสบการณชมคอนเทนตในโรง

ภาพยนตรรวมกับพารทเนอรของเรา เพ� อสิ่ง

ที่ดีที่สุดสําหรับลูกคา เอส เอฟ ทุกคน”

ลูกคาสามารถติดตามกิจกรรมดีๆ 

จากโรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ พรอม

ใชบริการดวยความมั่นใจ

ภายใตมาตรการ #ดูแล

ดวยใจ สามารถตรวจสอบ

รอบฉายและซื้อบัตรชม

ภาพยนตรลวงหนาไดผาน

แอปพลิเคชัน SF Cinema 

และ www.sfcinema.com 

พรอมทั้งสามารถติดตาม

ขาวสารและสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมผานโซเชีย

ลมีเดีย WeLoveSF หรือ 

#SFcinema

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวปยธิดา พิมพจันทรทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๑๐๒,๙๗๗.๑๕ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๙ เมษายน 

๒๕๖๕)

เงินสด 

๑๐๐,๐๐๐ 

บาท พรอม

ดอกเบี้ย 

๒,๙๗๗.๑๕ 

บาท

๒ กําไลขอมือทองเจือคลาย

ประดับเพชรรูปดอกไม นํ้า

หนักประมาณ ๑๔.๔ กรัม

๑ ขาง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๔๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓ จี้อักษรมุสลิมสีฟา กรอบ

ทองเจือ  น้ําหนัก

ประมาณ ๑.๙ กรัม

๑ อัน นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๔ จี้อักษรมุสลิมสีชมพู 

กรอบทองเจือ น้ําหนัก

ประมาณ ๒.๑ กรัม

๑ อัน นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

ตีราคาเฉพาะ

กรอบ

๕ จี้ทองคําสลักรูปจันทร

เสี้ยวและดาว น้ําหนัก

ประมาณ ๓.๘ กรัม

๑ อัน นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๗,๔๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

ตีราคาเฉพาะ

กรอบ

๖ จี้ทองคําสลักรูปจันทร

เสี้ยวและดาว น้ําหนัก

ประมาณ ๒.๐ กรัม

๑ อัน นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๔,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

ตีราคาเฉพาะ

กรอบ

๗ แหวนทองคําหนาเงิน ๓ 

แฉก น้ําหนักประมาณ 

๗.๖ กรัม

๑ วง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๑๕,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๘ แหวนทองเจือหนาเงิน 

เกาะเพชรลูก น้ําหนัก

ประมาณ ๔.๕ กรัม

๑ วง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๙ แหวนทองเจือเกาะพลอย

สีฟา น้ําหนักประมาณ 

๓.๘ กรัม

๑ วง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๔,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๐ แหวนทองเจือเกาะพลอย

เขียวลอมเพชร น้ําหนัก

ประมาณ ๑๔.๐ กรัม

๑ วง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๔๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๑ แหวนทองคําสลักอักษร 

ส.พันนา ลงยา น้ําหนัก

ประมาณ ๗.๕ กรัม

๑ วง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๑๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๒ แหวนทองคํารูปหัวใจ๒ 

ดวง น้ําหนักประมาณ 

๗.๖ กรัม

๑ วง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๑๕,๒๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๓ แหวนซอนทองคํา น้ํา

หนักประมาณ ๗.๕ กรัม

๑ วง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๑๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๔ แหวนทองคําสลักลาย น้ํา

หนักประมาณ ๐.๙ กรัม

๑ วง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๑,๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๕ แหวนกานพลูทองคํา น้ํา

หนักประมาณ ๐.๙ กรัม

๑ วง นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๑,๘๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๑๖ เงนิในบญัชเีงนิฝากประจํา 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน) เลขที่

บัญชี ๖๔๑๒๐๐๒๖๑๕

- นางสาวปยธิดา  

พิมพจันทรทอง

๕๐,๙๘๙ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๓๓๔,๙๖๖.๑๕ 

บาท (สามแสนสามหม� นส่ีพันเการอยหกสิบหกบาทสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวปยธิดา พิมพจันทรทอง กับพวก

ลงช� อ พ.ต.ท.

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูอํานวยการกองคด ๔ี

วันที่  พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลงช� อ

(นางสาวสุกฤตา ดํารงคศรี)

พนักงานเจาหนาที่

วันที่  พฤษภาคม ๒๕๖๕

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๙๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายกอเซ็ง เจะหะ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลข

ท่ี ๔๒๘ เลขท่ีดิน ๑๑๕ หนา

สํารวจ ๑๑๘ ตําบลกายูบอ

เกาะ อําเภอรามัน จังหวัด

ยะลา เน้ือท่ี ๑ งาน ๑.๗ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง 

เลขท่ี ๙/๓ หมูท่ี ๑ ถนน

ท่ัวไป ตําบลกายูบอเกาะ 

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

- นายมันศูร 

เจะหะ

๖๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๑๗ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

ศาลจังหวัดยะลา มีหมาย

บังคับคดี ตามคดีหมายเลข

ดําที่ ผบ. ๒๐๐/๒๕๖๐ 

หมายเลขแดงที่ ผบ. 

๒๙๕/๒๕๖๐ ใหนายมันศูร 

เจะหะ จําเลย ชําระเงิน 

๓๒,๐๘๖.๒๒ บาท พรอม

คาชดเชยผิดนัด รอยละ 

๑๕ ตอป นับตั้งแตวันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๕๖ เปนตน

ไป จนกวา จะชําระเสร็จ

แกโจทก 

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน) 

พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายกอเซ็ง เจะหะ กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวนวรัตน สระสําลี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน) 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ ดาบตํารวจ ธนกร จุลวิทัศน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด ดาบตํารวจ สุรักษ หรือนายสุรักษ สมบัติหลาย 

หรือนางสาววนัชชา รอดนิตย      

เดิมช� อนางสาวสายชล รอดนิตย

๓๗๕,๐๐๐.- บาท

(ณ วันท่ี ๑๖ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหม� น

หาพันบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายดาบตํารวจ ธนกร จุลวิทัศน กับพวก

ลงช� อ 

(นางสาวมาลีรัตน ทะวะบุตร)

ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการงานคดี 4

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลงช� อ

(นายกองภพ มีภู)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปน

หนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

หาพันบาทถวน) พรอมดอกผล

รวมทรัพยสิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหม� น

(นายกองภพ มีภู)
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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 

ลิ้มรสอาหารสไตลเกาะซารดิเนีย 

ที่หองอาหารดอน จิโอวานนี่ เซ็นทารา แกรนด ลาดพราว

หองอาหารอิตาเลี่ยน ดอน จิโอวานนี่ 

สั่งตรงวัตถุดิบคุณภาพจากเกาะซารดิเนีย 

เพ� อใหทุกทานไดลิ้มลองรสชาติอาหารสไตล

โฮมคุกกิ้งในแบบฉบับของชาวซารดิเนียน 

อาทิ สลัดผักเฟนเนลและสมเสิรฟพรอม

ล็อบสเตอรราดดวยซอสมะนาว พาสตา

สไตลซารดิ เนียนเสิรฟพรอมขาแกะตุน

ไวนแดง และอ� นๆ อีก

มากมาย

หามพลาดกับ

หลากหลายเมนูเด็ด

ของชาวซารดิ เนียน

เกาะทางตอนใตของ

อิตาลี ตลอดเดือน

กรกฎาคมนี้ เท านั้น 

หองอาหารดอน จิโอ

วานน่ี ต้ังอยูท่ีช้ัน  ล็อบบ้ี 

เซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัล 

พลาซา ลาดพราว เปดบริการวันจันทร - 

วันเสาร มื้อกลางวัน 11.30-14.30 น. และ 

มื้อเย็น 18.00-22.30 น.

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสํารอง

โตะไดที่ไลน https://lin.ee/obNXXln (@cen-

taraladprao) โทร.0-2541-1234 

มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนมูลนิธิสรางรอยยิ้ม รวมคืนรอยยิ้มแกเด็กดอยโอกาสที่มีภาวะปาก

แหวงเพดานโหว     ไพโรจน ช� นครุฑ ประธานคณะเจาหนาที่ดานกลยุทธและวางแผนธุรกิจ

องคกร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผูแทนมูลนิธิ กรุงศรี มอบเงินสนับสนุนแกมูลนิธิสราง

รอยยิ้ม จํานวน 100,000 บาท สําหรับใชในการจัดหาอุปกรณปรับรูปปากและจมูกที่จําเปน

ตองใชกอนการผาตัดสําหรับเด็กดอยโอกาสที่มีภาวะปากแหวงเพดานโหว โดยมี อลัน  แคม 

กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสรางรอยย้ิม เปนผูรับมอบ ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงานใหญ 

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมสงเสริม

วัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

การประกวดคลิปดนตรีพ้ืนบานและการแสดง

พื้นบาน ถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

“รวมศิลป แผนดินสยาม” รวมศิลปไทย ไร

ขีดจํากัด จํานวน ๒๔ รางวัล เทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เน� องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ 

เมษายน ๒๕๖๕ เพ� อเผยแพรพระมหา

กรุณาธิคุณ ที่ทรงพลิกฟนศิลปะการแสดง

พื้นบานดวยพระบารมี นํามาสูการอนุรักษ

อยางตอเน� อง และถวยรางวัลอ� นๆ อีก  ๙๖ 

สัมมนาพิเศษ      ศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

รวมกับ สรรชาย นุมบุญนํา ผูจัดการทั่วไป อินฟอรมา มารเก็ตส ประเทศไทย จัดงาน สัมมนา

สัญจร "ถอดรหัสสีเขียวขับเคล� อนอุตสาหกรรมไทยอยางปลอดภัยและย่ังยืน" ซ่ึงมีแผนยกระดับ 

อุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry โดยมีเปาหมายให โรงงานเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 

แลวพบที่ งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 และ Thai Water Expo 

2022 กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 14  -16 กันยายน ณ สถานที่จัดงานใหม ศูนยการประชุมแหง

ชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมี ชัชพล อินทโฉม และ ปณตสรรค สูจยานนท รวมงาน ณ โรงแรม

โนโวเทลศรีราชา แอนด เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

กรมสงเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด

คลิปดนตรีพื้นบานและการแสดงพื้นบาน พุทธศักราช ๒๕๖๕ “รวมศิลป แผนดินสยาม”

รางวัล พรอมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล

แกผูชนะการประกวดประเภทตาง ๆ จาก ๔ 

ภูมิภาค รวมมูลคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมี อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรี

วาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานใน

พิธีประกาศผลและมอบถวยพระราชทาน

รางวัลชนะเลิศงานประกวดดนตรีและการ

แสดงพ้ืนบาน พุทธศักราช ๒๕๖๕ “รวม ศิลป 

แผนดินสยาม” รวมศิลปไทย ไรขีดจํากัด 

พรอมดวย ลิปการ กําลังชัย รองอธิบดีกรม

สงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

และคณะผูบริหารกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

มารวมงาน ณ โรงละคร เคแบงก สยามพิฆเนศ 

สยามสแควรวัน 

เดอะมอลล กรุป รวมกับ กรมปาไม, 

องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย, สมาคม

ผูนิยมสัตว เลี้ยงชนิดพิ เศษ(เอ็กโซติค), 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

จัดงาน “THE MALL JUNGLE WALK” 

ทองปามหัศจรรย สํารวจ เรียนรู ชีวิตสัตว โลก 

ชวนคุณพอ คุณแมจูงมือลูกๆ และเหลาคน

รักสัตว รวมผจญภัยในปา สัมผัสอาณาจักร

สัตว โลกหลากสายพันธุ และสัตวพิเศษหา

ชมยากมากมายมาไวในงานรวมกวา 150 ชีวิต 

โดยไดจําลองสภาพแวดลอมเสมือนจริง

สําหรับสัตวนานาชนิดๆ พรอมใหความรูเร� อง

การเลี้ยงสัตวพิเศษอยางถูกวิธี  เพลิดเพลิน

ไปกับไฮไลทสัตวพิเศษ 4 โซน ไดแก

โซนสัตวบก โซนนี้พบกับไฮไลท ไวท

เบบี้ ไลออน ลูกสิงโตขาวสุดน�ารัก มาพรอม 

ไลเกอร ลูกผสมที่เกิดจากเสือและสิงโต และ

เหลาสัตวพิเศษหาดูยาก อาทิ  เมนแอฟริกา

เผือก , โคอาติเผือก, อีเห็นหนาขาว , เมียรแคท, 

บุชเบบี้, แพรรี่ด็อก, สลอท, เฟนเน็กฟอก  

โซนสัตวปก รวบรวมนกแกวตระกูล

มาคอว พบไฮไลท ไฮยาซินมาคอร ราชานก

มารคอวที่มีขนาดใหญที่สุด และนกแกวอีก

หลากสายพันธุ และ นกฟอพัส นกแกวตัวจิ๋ว

อีกดวย

โซนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา พบกับสัตว

จําพวกเตาที่หาชมยาก เตาสแนปปง, เตาอัล

ลิเกเตอร เตาน้ําจืดที่ใหญที่สุด, กบที่มีสีสัน

รางกายเหน� อยลาออนเพลียจากการ

ทํางาน สมองไมแลน คิดงานไมออก หลายๆ 

คนคงพบเจอกับปญหาเหลานี้อยูบอยครั้ง 

โดยเฉพาะต� นเชามาก็ยังงวงนอน ไมแจมใส

อีกดวย ซึ่งอาการในลักษณะนี้สามารถสงผล

ตอการใชชีวิตประจําวัน เพราะรางกายจะ

รูสึกไมมีแรง ไมมีความพรอมในการทํางาน 

ทําใหเกิดความเบ� อหน�ายไปตลอดทั้งวัน

ซันคิสทจึงอยากมาแชรวิธีการเติม

พลังชารจความสดช� นในทุกๆ วัน ใหชาว

ออฟฟศไดลองนําไปปรับใชเพ� อจะไดมีความ

กระปร้ีกระเปราต้ังแตเชายันเย็นกันเลยทีเดียว 

อันดับแรกตองฝกใหตัวเองต� นแลวไมนอนตอ 

เพราะเม� อไหรที่คุณใชเวลาหลังจากนาฬ�กา

ปลุกดังแลวนอนตอจะทําใหรางกายหลั่ง

ฮอร โมนแปรปรวนออกมา ทําใหเกิดความ

งัวเงียไมสดช� นได และม้ือเชาคือส่ิงสําคัญมาก 

ควรรับประทานอาหารที่มี โปรตีนไขมันดี

และคาร โบไฮเดรตแคลอรี่ต่ํา เพ� อสุขภาพที่ดี

หากมีเวลาวางในตอนเชาควรออก

กําลังเบาๆ เสริมสรางความแข็งแรงและ

ปลุกความพรอมทั้งรางกายและจิตใจกอนไป

ทํางานไดเปนอยางดี เม� อถึงเวลาอาหารเท่ียง

ควรเดินลงไปซื้ออาหารทานดานนอกบริเวณ

ตึกออฟฟศบาง เพ� อเปนการออกกําลังกาย

อีกหนึ่งรูปแบบ และการเดินยอยยังชวยเร� อง

ระบบดูดซึมและยอยอาหารอีกดวย ทั้งนี้การ

นั่งทํางานเปนระยะเวลานานยอมสงผลเสีย

ตอรางกายทุกสวน ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถ

ใหเปนประจําสม่ําเสมอ เพ� อปองกันโรค

ออฟฟศซินโดรม

นอกจากน้ี การเลือกเคร� องด� มในระหวาง

วันก็เปนอีกตัวชวยหนึ่งที่จะทําใหรางกายมี

ความพรอมในการเริ่มตนวันที่ดี พรอมลุย

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถเติม

ความสดช� นไดตลอดทั้งวันดวยเคร� องด� มน้ํา

นมพิสทาชิโอ แบรนดซันคิสท เพราะเปนนม

เปดชมรม    ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเย่ียมสมาชิก 

และติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปดชมรม TO BE 

NUMBER ONE และศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมาบตาพุดพัน

พิทยาคาร อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงสาธารณสุข นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผูวาราชการจังหวัดระยอง นพ.จุมภฎ พรมสีดา  

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พรอมคณะผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหนาสวนราชการ 

คณาจารย ขาราชการทุกหมูเหลา ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองเฝารับเสด็จ

เติมพลังชารจความสดช� นในทุกๆ วันไปกับซันคิสท
ทางเลือกเพ� อสุขภาพ ซึ่งเปนโปรตีนจากพืช 

แคลอรี่ที่ต่ํา เติมพลังชารจความสดช� นไดทั้ง 

5 รสชาติ 

ไดแก สูตรไมเติมนํ้าตาล รสออริจินอล 

รสชาไทย รสช็อกโกแลต และนมพิสทาชิโอ 

ผสมเนื้อกลวยบดไดแลว ในขนาดกลอง 180 

มิลลิลิตร (บรรจุ 3 กลอง/แพ็ค) ราคา 68 บาท 

และขนาด 946 มิลลิลิตร ราคา 109 บาท ที่

รานคาชั้นนําทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผานชอง

ทางออนไลนไดที่ LINE Official: @

Heritagethailand, Shopee: Heritage 

Official, Lazada และ JD Central: 

Heritage สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

โทร.0-2813-0954-5 หรือติดตาม

ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ไดที่ 

www.heritagethailand.com, www.

facebook.com/SunkistTH และ 

IG:sunkistthailand

เดอะมอลล กรุป ชวนทองปามหัศจรรย

สํารวจ เรียนรู ชีวิตสัตว โลก ในงาน “THE MALL JUNGLE WALK”  

หลายสายพันธุ เชน กบแอฟริกันบูลฟร็อก 

และ หนูยักษ คาปบารา

โซนสัตวเลื้อยคลาน พบกับงูหลาก

สายพันธุ งูบอลไพธอน ตุกแกหนายิ้ม และเหลา

เบ๊ียดดรากอนก้ิงกาเตกู และอ� นๆ มากมาย

นอกจากนี้ ยังมีสัตวพิเศษหาชมยาก

มากมายและโซนกิจกรรมตางๆ อาทิ กิจกรรม

ปอนอาหารสัตว, กิจกรรมถายภาพกับสัตว 

พรอมเชิญชวนประชาชนรวมรณรงครักษสิ่ง

แวดลอม รับตนกลาจากกรมปาไมฟรี วันละ 

300 ตน จุดถายรูปแคมปงสุดชิค จิบกาแฟ

ชิลๆ ไปกับ Café Amazon พรอมพบกับรานคา

ท่ีจําหน�ายสัตวพิเศษตางๆ สัตวเล้ียงนานาชนิด 

และสินคาสําหรับคนรักสัตวกวา 50 รานคา  

สิทธิพิเศษ สําหรับสมาชิก M CARD , ผูถือ

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และลูกคาทรู

งานนี้เขาฟรี ไมมีคาใชจาย วันนี้ – 24 

กรกฎาคม ที่ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล 

บางกะป
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ประมงญี่ปุ่นแทงเต่าทะเลตายหลายสิบตัว

โตเกียว • ชาวประมงผู้หนึ่งสารภาพว่าแทงเต่าทะเล ซึ่ง

เป็นสัตว์คุ้มครองตายไปหลายสิบตัว บนเกาะทางใต้ของ

ญ่ีปุ่นหลังจากพวกมันติดอวนดักปลามาเป็นจำานวนมาก เมื่อ

พฤหัสบดีที่แล้วมีรายงานว่า พบเต่าทะเลสีเขียวจำานวน 

30-50 ตัว ทั้งที่ตายแล้วและกำาลังจะตาย โดยมีบาดแผล

ถูกแทงที่คอและส่วนอื่นๆ บนชายหาดของเกาะคุเมะจิมะ

ห่างไกลจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 1,600 

กิโลเมตร โยชิมิทสึ ซึกาโกชิ เจ้าหน้าที่อาวุโสของคุเมจิมะ

อูมิกาเมะกัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุรักษ์เต่าทะเลในท้องถิ่น 

กล่าวว่า เป็นภาพที่น่าสยดสยองอย่างยิ่ง เต่าทะเลเป็นสัตว์

ที่อ่อนโยน และพวกมันจะว่ายหนีไปเมื่อมนุษย์เข้าใกล้ ซึ 

กาโกชิกล่าวกับเอเอฟพีเมื่อวันอังคาร ยูจิ ทาบาตะ หัวหน้า

สหกรณ์ชาวประมงท้องถิ่น กล่าวว่า ชายที่ลงมือได้สารภาพ

ว่าแทงสัตว์เหล่านั้น หลังจากหงุดหงิดที่เต่าหลายสิบตัวมา

ติดพันอยู่กับอวนหาปลา โดยตอนแรกพยายามเอามันออก 

แต่หลังจากทำาได้อย่างลำาบากก็เริ่มหงุดหงิดและแทงพวก

มัน 

กบฏเมียนมาฆ่าทหาร-จับเป็นตัวประกัน

ย่างกุ้ง • กลุ่มกบฏชาติพันธ์ุของเมียนมากล่าวเมื่อวันอังคาร

ว่า ได้จับกุมทหารเมียนมา 14 นาย และสังหารไปจำานวน

หนึ่ง เอเอฟพีรายงานว่า ช่วงไม่กี่วันหลังรัฐประหารในเมียน 

มาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน รัฐบาลทหารยืนยันการหยุดยิง

กับกองทัพอาระกัน (เอเอ) ซึ่งต่อสู้ทำาสงครามมาหลายปีเพื่อ

เรียกร้องเอกราชสำาหรับประชาชนชาวรัฐยะไข่ แต่การหยุด

ยิงเริ่มไม่เป็นผล เพราะมีรายงานการปะทะกันประปราย

เป็นระยะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กองทัพอาระ

กันเผยภายหลังการปะทะกัน 2 ครั้งในเมืองหม่องดอของรัฐ

ยะไข่ใกล้ชายแดนบังกลาเทศเมื่อวันจันทร์ ทหารเมียนมา 

13 นาย และเจ้าหน้าที่อีก 1 คนถูกจับกุม อาวุธจำานวนหนึ่ง

ถูกยึดได้และทหารหลายคนถูกสังหารระหว่างปะทะกัน

ผู้นำาฝ่ายค้านศรีลังกาถอนตัวชิง ปธน.

โคลัมโบ • รอยเตอร์รายงานว่า สาจิต เปรมาดาซา ผู้นำา

ฝ่ายค้านประกาศเมื่อวันอังคารว่า เขาขอถอนตัวจากการลง

ชิงชัยตำาแหน่งประธานาธิบดีของศรีลังกา ให้สัญญาว่าพร้อม

สนับสนุนผู้สมัครคู่แข่งในการแย่งชิงเก้าอี้จากรานิล วิกรม

สิงเห ท่ีรักษาการอยู่ในเวลาน้ี นักศึกษาและกลุ่มอื่นๆ วางแผน

ไว้แล้วว่าจะประท้วงต่อการลงเลือกตั้งของวิกรมสิงเหใน

ตำาแหน่งประธานาธิบดี ขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติรวมตัวกันใน

รัฐสภาเพื่อสรุปตัวผู้สมัครรับตำาแหน่งทั้งหมดก่อนการลง

คะแนนเสียงในวันพุธ ผู้ประท้วงมองว่าวิกรมสิงเหคือหนึ่ง

ในพันธมิตรของอดีตประธานาธิบดีโกตาบายา ราชปักษา 

เปรมาดาซากล่าวว่า พรรคสามัคคีชนะพละเวกายา ของเขา

และพันธมิตรฝ่ายค้านของเราจะทำางานหนักเพื่อทำาให้ดัลลัส 

อลาหัปเปรุมา เป็นผู้ชนะ. 

มื่อไม่ก่ีสัปดาห์ก่อน เจพี มอร์แกน ธนาคารสหรัฐ ออก

มาเตือนว่าหากรัสเซียระงับการส่งออกน้ำามันโดยสิ้นเชิง 

เศรษฐกิจโลกอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนทำาให้

ราคาน้ำามันพุ่งขึ้น 4 เท่า เป็นเกือบ 400 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ทันที 

แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำามันดิบร่วงลงมาต่ำากว่า 

100 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล เพราะความหวาดหวั่นเรื่องภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยระดับโลก

ซึ่งจะทำาให้ความต้องการใช้น้ำามันของโลกลดน้อยลง

แต่ไม่มีใครไว้วางใจใครได้ทั้งนั้น เพราะการขึ้นลงของ

ราคาน้ำามันและก๊าซนั้นมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจนไม่

อาจจะพิจารณาจากแค่เรื่องอุปสงค์-อุปทาน หรือ demand-

supply ได้อีกต่อไป

แต่ที่เป็นคำาถามใหญ่สำาหรับยุโรปตะวันตกและชาวโลก

ก็คือ

ถ้ารัสเซียตัดสินใจหยุดส่งก๊าซและน้ำามันไปให้ยุโรป

ตะวันตกโดยสิ้นเชิง จะเกิดอะไรขึ้น?

นี่ไม่ใช่คำาถามล้อเล่นอีกต่อไป

เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมา รัสเซียสั่งปิดการจ่ายก๊าซ

ธรรมชาติส่วนใหญ่ไปยังยุโรปที่ผ่านทางท่อส่ง Nordstream 1 

มอสโกบอกว่าเหตุผลสำาคัญคือ เป็นการปิดเพื่อการ

ซ่อมบำารุงรักษาตามแผนตามปกติ 

แปลว่าคงจะเป็นเรื่องสั้นๆ ชั่วคราวเท่านั้น

แต่รัฐบาลเยอรมันเริ่มกังวลอย่างจริงจังว่ารัสเซียจะ

ปิดก๊อกน้ำาแบบถาวร เพราะปูตินทำาให้เห็นแล้วว่าอาวุธของ

รัสเซียนอกจากปืนผาหน้าไม้แล้วก็คือพลังงานนี่แหละ

คล้ายๆ กับจะส่งเสียงเตือนไปว่าตะวันตกอย่าได้ซ่ากับ

รัสเซียก็แล้วกัน

เพราะได้เริ่มลดการส่งก๊าซไปยังยุโรปแล้วในช่วงไม่กี่

เดือนที่ผ่านมา หลังจากตะวันตกประกาศคว่ำาบาตรรัสเซีย

เพราะสงครามยูเครน

ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะประเมินว่าสถานการณ์อันน่า

กลัวนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร 

และทำาไมนักวิเคราะห์หลายสำานักจึงทำานายว่าถ้าเกิดเรื่อง

อย่างน้ีโลกก็จะเผชิญกับ “หายนะ” ทางเศรษฐกิจเป็นแน่แท้

จะว่าไปแล้ว รัสเซียก็ได้ “ส้มหล่น” จากวิกฤตครั้ง

นี้ เพราะมีรายได้เพิ่มเป็นพันล้านดอลลาร์จากการขายน้ำามัน

และก๊าซแม้ในจังหวะที่ถูกคว่ำาบาตรก็ตาม

เพราะพลังงานรัสเซียได้ราคาสูงข้ึน 

นับตั้งแต่เกิดสงคราม ราคาน้ำามัน

และก๊าซถูกกำาหนดในระดับสากล และ

ในตลาดนี้รัสเซียเป็นผู้เล่นหลักเลยที

เดียว

มาตรการห้ามรัสเซียขายพลังงาน

ให้กับยุโรปตะวันตกยิ่งทำาให้ราคาพุ่งสูง

ขึ้นไปถึงระดับที่ JP Morgan เรียกว่า  

“สตราโตสเฟียร์” ในทันที

Stratosphere หมายถึงราคาพุ่งขึ้น

ไปบนชั้นบรรยายเหนือโลกไปแล้ว

สหรัฐฯ อาจจะไม่เดือดร้อนมากนัก 

เพราะมีน้ำามันของตัวเอง แต่ยุโรปก็ยังคงพึ่งพารัสเซียอยู่อย่าง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมในเยอรมนีและอิตาลีจะได้

รับผลกระทบจากต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผลที่ตามมาคือ บริษัทหลายพันแห่งที่ไม่มีสายป่านยาวพอ

ก็มีอันต้องล้มละลาย 

ตามมาด้วยผู้คนนับล้านจะตกงาน

ปูตินใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นอาวุธในการทำาสงครามด้าน

เศรษฐกิจ

สัปดาห์ก่อนก็แผลงฤทธิ์ด้วยการปิดการจ่ายก๊าซไปยัง

หลายประเทศในยุโรป เพราะไม่จ่ายเป็นรูเบิล 

หลายประเทศยอมจำานนแบบไม่ประกาศยอมแพ้ แต่แอบ

ยอมตามเงื่อนไขของมอสโก

อีกด้านหนึ่ง ปูตินยังระงับการส่งออกอาหารของยูเครน

เพื่อผลักดันราคาทั่วโลก 

นั่นก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธสำาคัญสำาหรับปูตินในการกดดัน

ตะวันตกให้ต้องยอมเขา

ตอนแรก นักวิเคราะห์บางคน

คิดว่าปูตินไม่ฉลาดที่บุกยูเครน ทำาให้

แหล่งรายได้สำาคัญหดหาย

แต่รัฐบาลรัสเซียได้สร้าง 

“กันชน” เงินสดเพียงพอเพื่อช่วยยัน

แรงกดดันจากตะวันตก

ฝ่ังยุโรปก็ต้องปรับตัวเป็นการใหญ่ 

ภายในปีหน้า เยอรมนีวางแผนท่ีจะ 

“หย่านม” จากการพ่ึงพาพลังงานรัสเซีย

ผลของการใช้พลังงานเป็นอาวุธ

ไม่เพียงแต่กระทบปากท้องของชาว

บ้านเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อเนื่องทำาให้

ตลาดหุ้นดิ่งลง และบรรยากาศการ

ลงทุนทั่วโลกตกอยู่ในภาวะซึมเซาอย่าง

กว้างขวาง

อีกด้านหนึ่ง การปรับตัวอย่าง

แรงทำาให้รัฐบาลตะวันตกออกกฎหมาย

พิเศษในภาวะฉุกเฉินเพื่อพัฒนาอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์

และพลังงานลมในระดับอุตสาหกรรม 

พร้อมทั้งปูทางให้เกิดฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์และ

กังหันลมแห่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

ผลพลอยได้คือความเร่งด่วนในการสร้างฟาร์มพลังงาน

สะอาดได้อย่างรวดเร็วและราคาถูก

ข้อดีคือการผลิตฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์และกังหัน

ลมจำานวนมากอย่างรวดเร็ว จะทำาให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าปลอด

คาร์บอน และลดแรงกดดันต่อแหล่งจ่ายก๊าซที่จำาเป็นสำาหรับ

การปรุงอาหารและการทำาความร้อน 

ที่เป็นตัวเสริมอีกอย่างหนึ่งคือ รัฐบาลยุโรปตะวันตก

หลายแห่งเลือกที่สามารถออกเงินอุดหนุนเพิ่มเติมสำาหรับการ

ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 

เป็นการลดการพึ่งพาน้ำามันจากต่างประเทศเพื่อ

การขนส่ง

หลายประเทศรายงานว่า เพราะแรงกดดันที่หนักหน่วง

รุนแรงนี่แหละที่ทำาให้สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็น 

2 เท่า

วิกฤตครั้งนี้จึงเกิดความตื่นตัวกันไปทั่ว

นโยบายลดการพึ่งพาน้ำามันและก๊าซ (บางประเทศ

เปรียบเสมือนเป็นการเสพติด) ที่เคยเดินไปอย่างช้าๆ เพราะ

มีแรงต่อต้านจากอุตสาหกรรมน้ำามันเดิมและความไม่คุ้นเคย

ของผู้บริโภคนั้น อยู่ดีๆ ก็สามารถเดินหน้าได้อย่างจริงจัง

เพราะไม่มีปัจจัยอะไรจะช่วยผลักดันนโยบายที่ยากและ

จำาเป็นได้ดีเท่ากับวิกฤตที่รุนแรง

ดังนั้นถ้าถามว่า หากปูตินหยุดการจ่ายก๊าซและน้ำามัน

ให้ โลกตะวันตกอย่างถาวรเลย จะเกิดอะไรขึ้น

คำาตอบก็คือ ความปั่นป่วนจะตามมา

พอเกิดความวุ่นวาย ทุกประเทศก็จะวิ่งเข้าหา 

“พลังงานทางเลือก” อย่างเร่งร้อนและฉับพลัน

เป็นการปรับตัวที่เจ็บปวด...เป็นยาขมหม้อใหญ่

แต่คนไข้อาการหนักขนาดเข้าห้องไอซียูนั้น จำาเป็นต้อง

ให้ยาแรงเพื่อกระตุ้นให้ตื่นเพื่อค้นพบตัวเองได้อย่างเป็นรูป 

ธรรมจริงๆ

สงครามสร้างหายนะ

ขณะเดียวกันก็ปลุกให้ทุกคนต้องตื่นขึ้นมาถามตัวเองว่า 

: จะรอดและรุ่งต้องเปลี่ยนตัวเองให้เร็ว, แรงและยั่งยืน.

เ

ยุโรปร้อนระอุ-ไฟป่าลามไม่หยุด
ลอนดอน/มาดริด • คลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั่วยุโรปส่งผลให้

ประชาชนหลายประเทศต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนระอุต่อเนื่อง 

ในอังกฤษพยากรณ์ว่าอุณหภูมิจะทะลุ 40 องศาเซลเซียสเป็น

ครั้งแรกในวันอังคาร ขณะที่ ไฟป่ายังเผาผลาญในหลายเมืองของ

ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส และมีผู้เสียชีวิตจากไฟป่าแล้ว

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

อังคารท่ี 19 กรกฎาคม 2565 

ว่า คลื่นความร้อนท่ีปกคลุมทาง

ใต้ของทวีปยุโรปเม่ือสัปดาห์ท่ี

แล้ว ขณะน้ีกำาลังเคลื่อนตัวไป

ทางเหนือของทวีป ทำาให้ทางภาค                                     

ใต้และภาคตะวันตกของเยอรมนี

และเบลเยียมเตรียมเผชิญกับ                                         

อุณหภูมิสูงท่ีสุดทุบสถิติ นักวิทยา                                              

ศาสตร์จำานวนมากต่างระบุว่า                                               

สภาพอากาศร้อนระอุในยุโรปท่ี                                                

เกิดข้ึนเป็นผลจากการเปล่ียน 

แปลงของสภาพภูมิอากาศ

ทางการอังกฤษประกาศ

เหตุฉุกเฉินแห่งชาติเพ่ือรับมือ

กับสภาพอากาศร้อนจัดท่ีมีการ

พยากรณ์ว่าอุณหภูมิจะข้ึนไป

เกิน 40 องศาเซลเซียสเป็นคร้ัง                                                 

แรกในวันอังคาร ทุบสถิติอากาศ

ร้อนท่ีสุดของอังกฤษท่ี 38.7 อง 

ศาเซลเซียสเมื่อปี 2562 สภาพ

อากาศท่ีร้อนจัดทำาให้การเดิน

ทางต้องหยุดชะงัก โดยรถไฟ

บางสายต้องหยุดว่ิงและประ 

กาศยกเลิกเท่ียวบินบางเท่ียว

แกรนท์ แชปส์ รัฐมนตรี

คมนาคมอังกฤษให้สัมภาษณ์บีบี

ซีเมื่อวันอังคารว่า สภาพอากาศ

ท่ีร้อนจัดส่งผลกระทบต่อการเดิน

ทาง ในวันน้ีเราอาจจะพบกับวัน                  

อากาศร้อนท่ีสุดในสหราชอาณา 

จักร แต่โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

ของประเทศท่ีสร้างมาต้ังแต่

สมัยวิกตอเรีย ไม่ได้สร้างมาให้

ทนทานกับสภาพอากาศเช่นนี้

คลื่นความร้อนส่งผลให้เกิด                                              

ไฟป่าในหลายประเทศของยุโรป                                             

ในสเปนยังมีไฟป่าเกิดข้ึนมาก 

กว่า 30 พ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีให้ความ

สำาคัญเป็นพิเศษกับไฟป่า 4 

แห่งในแคว้นกัสติยาและเลออน 

ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนในเทศบาล

โลซาเซียว ทางตะวันตกเฉียง

เหนือของจังหวัดซาโมราของ

สเปน ทำาให้ประชาชนเสียชีวิต 

2 ราย และบาดเจ็บสาหัส 3 คน 

และต้องอพยพชาวบ้านมาก กว่า 

6,000 คน จากหมู่บ้าน 32 แห่ง

ส่วนท่ีแคว้นกาลิเซียอพยพ

ประชาชนมากกว่า 1,500 คน 

เพื่อหนีเส้นทางไฟป่า 4 แห่งท่ี

เผาผลาญอาคารบ้านเรือนไปแล้ว

หลายหลัง 

ไฟป่าท่ีเกิดข้ึนในสเปนปีน้ี

เผาผลาญพ้ืนท่ีป่าไปแล้ว 70,000 

เฮกตาร์ หรือราว 437,500 ไร่ 

มากกว่าราว 2 เท่าจากไฟป่า

ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นตลอด 10 ปี

ที่ผ่านมา 

ในโปรตุเกสประเทศเพื่อน

บ้านของสเปน จากข้อมูลของสถา 

บันอากาศไอพีเอ็มเอระบุว่า มีเทศ 

บาลราว 50 แห่ง ส่วนใหญ่ทาง

ภาคกลางและภาคเหนือของประ 

เทศท่ีเส่ียงสูงมากกับการเกิดไฟป่า 

เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงโปรตุ 

เกสมากกว่า 1,000 คน ต่อสู้กับ

ไฟป่าหลัก 5 แห่ง ไฟป่าใหญ่ท่ีสุด

เร่ิมท่ีเทศบาลมูร์ซาทางเหนือ

ของประเทศ และลุกลามไปยัง

เทศบาลอีก 2 แห่งที่อยู่ติดกัน 

ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชน

หลายร้อยคนออกจากหมู่บ้าน

หลายแห่ง และมีรายงานพบศพ

สามี-ภรรยาสูงอายุในรถยนต์ท่ี

โดนไฟป่าเผาไหม้เมื่อวันจันทร์ 

ส่วนในฝรั่งเศส ไฟป่า

รุนแรงท่ีสุดเกิดท่ีจังหวัดฌีรงค์                                        

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประ 

เทศ ต้องอพยพประชาชนราว 

34,000 คน ไฟป่าที่เกิดขึ้นมา

แล้ว 1 สัปดาห์ เผาผลาญพื้นที่

ป่าไปราว 19,000 เฮกตาร์ หรือ

ราว 120,625 ไร่.

ติมอร์-เลสเตหวังเข้าร่วมอาเซียนในปีหน้า

โบโกร์ • ประธานาธิบดีจูแซ รา

มุซ ออร์ตา ของติมอร์-เลสเต 

กล่าวระหว่างเยือนอินโดนีเซีย 

หวังว่าจะมีการส่งเสริมความสัม                                        

พันธ์ทางการค้าระหว่าง 2 ประ 

เทศ และประเทศของตนจะได้

เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมอา 

เซียนในปีหน้า

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

อังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 

ว่า ในวันเดียวกัน ประธานาธิบ 

ดีจูแซ รามุซ ออร์ตา ของติ 

มอร์-เลสเต เดินทางเยือนอิน  

โดนีเซียประเทศเพื่อนบ้าน เข้า

พบหารือกับประธานาธิบดีโจ

โก วิโดโด ของอินโดนีเซีย โดย

เป็นการเยือนต่างประเทศครั้ง                                       

แรกหลังออร์ตาชนะเลือกต้ัง                                         

ประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษา 

ยน และเข้ารับตำาแหน่งสมัยที่ 

2 เขาเคยเป็นประธานาธิบดีระ 

หว่างปี 2550-2555

ประธานาธิบดีออร์ตา

กล่าวว่า ติมอร์-เลสเตเป็นส่วน

หนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่มี

คุณสมบัติที่จำาเป็นทั้งเศรษฐกิจ

ท่ีมีประสิทธิภาพและความเป็น                                 

ประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นสมา 

ชิกที่เป็นประโยชน์ต่ออาเซียน 

เขาหวังว่าประเทศท่ีอายุยังน้อย                                              

ของเขาจะได้เข้าร่วมเป็นสมา 

ชิกสมาคมอาเซียนเมื่ออินโดนี 

เซียเป็นประธานอาเซียนในปี

หน้า 

ติมอร์-เลสเตยื่นสมัคร

เป็นสมาชิกอาเซียนในปี 2554 

ปัจจุบันมีสถานะเป็นประเทศสัง 

เกตการณ์ของอาเซียน 

ประธานาธิบดีวิโดโดกล่าว

ท่ีทำาเนียบประธานาธิบดีในเมือง

โบโกร์ทางใต้ของกรุงจาการ์ตา

หลังการหารือกับประธานาธิบดี

ติมอร์-เลสเตว่า อินโดนีเซียลง 

ทุนในติมอร์-เลสเต 818 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่ด้าน

พลังงาน, การธนาคารและธุรกิจ

สื่อสาร “เราตกลงที่จะเพิ่มการ

ค้าระหว่าง 2 ประเทศ”

จากข้อมูลของทางการ

อินโดนีเซีย การค้าระหว่างอิน                                              

โดนีเซียกับติมอร์-เลสเตมีมูล 

ค่าราว 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อปีที่แล้ว 

รายได้หลักของติมอร์-

เลสเตมาจากน้ำามันและก๊าซ

ประชากรของประเทศนี้ที่มีราว 

1.3 ล้านคน ต้องต่อสู้ดิ้นรน

เพื่อให้มีความหลากหลายทาง

เศรษฐกิจและลดอัตราความ

ยากจนที่สูง 

อินโดนีเซียบุกยึดครอง                                                

ติมอร์-เลสเตที่เคยเป็นอาณา 

นิคมของโปรตุเกสในปี 2518 

ติมอร์-เลสเตได้รับเอกราชอย่าง

สมบูรณ์ในปี 2545 หลังการ

ต่อสู้อย่างยาวนานและนอง

เลือด.

ไหม้ไร่องุ่น • ประชาชนยืนมองไฟป่าที่เผาผลาญไร่องุ่นในเมืองพูมาเรโฆ ใกล้จังหวัดซาโมราทางตะวันตกเฉียงเหนือของสเปน เมื่อวันที่ 

18 กรกฎาคม ขณะที่อุณหภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส

ถ้าปูตินหยุดส่งก๊าซ-น้ำามัน

ให้ตะวันตก...จะเกิดอะไรต่อไป?



ถล่มตู่ 

นายอนุทินยังชี้แจงถึงนโยบายกัญชา 

ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล ในโหมดนโยบาย

เร่งด่วน นายกฯ แถลงไว้ต่อสภา และไม่ขัด

หรือแย้งแม้แต่อนุสัญญาเดียวที่อนุสัญญา

ให้ใช้เพื่อทางการแพทย์ นายกฯ เน้นไปใน

ทางการแพทย์ ไม่มีคำาว่านันทนาการแม้แต่

คำาเดียว ส่วนที่เสนอให้นำากัญชากลับไปเป็น

ยาเสพติดนั้น เรามั่นใจจะควบคุมการใช้

กัญชาอย่างไม่ถูกวิธีได้ ได้มีการกำาชับเจ้า

หน้าที่บ้านเมืองให้บังคับใช้กฎหมาย แม้

จะเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่

ก็อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สาธารณสุข ก็มีผลทาง

กฎหมายบังคับใช้ทุกอย่าง 

ในเวลา 15.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ได้

โพสต์เฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์ โอชา Prayut-

Chan-o-cha” ระบุว่า ช่วงวันที่ 19-23 ก.ค. 

มีภารกิจเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงตามญัตติ

ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี พร้อม

ทั้งสรุปสาระที่ได้อภิปรายไปก่อนระบุว่า ชอ

เชิญชวนทุกคนร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติใน

ครั้งนี้ โดยยึดหลัก 3 ดี ประกอบด้วย หลัก

การดี คือ พูดจากันด้วยหลักวิชาการ หลัก

เหตุและผล ปราศจากการถูกครอบงำา ข้อมูล

ดีคือ นำาเสนอด้วยหลักฐาน ความจริง ที่ผ่าน

การตรวจสอบและกลั่นกรองมาแล้ว และ

น้ำาใจดีคือ มอบความจริงใจต่อกัน ไม่แบ่ง

เขา ไม่แบ่งใคร เพราะเราคนไทยด้วยกัน 

หากมีน้ำาใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน งานทุก

อย่างก็จะราบรื่น

ส่วนนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าวถึงการอภิปราย

ของฝ่ายค้านว่า รู้สึกผิดหวังอย่างมากกับการ

อภิปรายของนายชลน่าน เพราะไม่มีอะไร

ใหม่จริงๆ ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆ แต่

มีจุดเด่นคือการใช้วาทกรรมเสียดสีประชด

ประชัน สร้างความบันเทิงแบบซีรีส์เกาหลี

ตามสไตล์ที่ตัวเองถนัด ไม่สมราคาที่เคยคุย

ไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนของนายสุทินก็เข้าทำานอง

ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง โดยเชื่อมั่น

ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านจะ

สามารถชี้แจงและตอบคำาถามได้ทุกประเด็น 

ในเวลาใกล้ๆ กันที่รัฐสภา นพ.สุระ 

วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สม

ศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, นพ.ยง

ยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก, นพ.สุวรรณชัย 

วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และ 

ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตั้งโต๊ะ

แถลงถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดย

ได้ ไล่เรียงนโยบายดังกล่าว พร้อมยืนยัน

ว่าเป็นใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งปฏิบัติ

สอดคล้องอนุสัญญาเดี่ยว 1961 และจะไม่

เกิดสุญญากาศทางกฎหมายแน่นอน 

ปช.-ก.ก.รุมถล่ม ‘ศักดิ์สยาม’

ในเวลา 16.00 น. นายกมลศักดิ์  

ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ 

(ปช.) อภิปรายนายศักดิ์สยาม โดยตอกย้ำา

ถึงการครอบครองที่ดินเขากระโดง อ.เมืองฯ 

จ.บุรีรัมย์ 5,083 ไร่ ของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ

สำานักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ต่างเคย

วินิจฉัยให้ รฟท.ฟ้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ 

แต่กลับมีการดำาเนินการล่าช้ากว่าปกติ 

ส่อเจตนาว่ากำาลังปกป้องผลประโยชน์

ของตนเอง และพวกพ้องให้นานที่สุดโดย

อาศัยช่องว่างของกฎหมาย แต่อย่าลืมว่ามี

ประมวลจริยธรรมคุ้มครองอยู่   

“อีกคดีที่น่าสนใจคือคดีที่ศาลฎีกามี

คำาพิพากษาว่าที่ดินนายเอ จำาเลยในคดีที่

ศาลฎีกามีคำาพิพากษาปี 2561 แต่สังเกตว่า

ทำาไมไม่มีการบังคับคดี นายเอ สมัยปี 2561 

ก่อนนายศักดิ์สยามจะมาเป็นรัฐมนตรี เคย

เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ หจก. บ. ใช้ที่อยู่

ที่เดียวกันกับรัฐมนตรีในปัจจุบัน และยัง

เคยถือหุ้นบริษัทเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า

รัฐมนตรีกับจำาเลยในคดีที่ รฟท.ต้องขยับเป็น

พวกเดียวกัน” นายกมลศักดิ์กล่าว

ต่อมาเวลา 16.42 น. นายปกรณ์วุฒิ 

อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว

ไกล (ก.ก.) อภิปรายนายศักดิ์สยาม ว่ายืมชื่อนอ

มินีถือครองหุ้นกิจการแทนตัวเอง ทำาทีว่าขาด

จากกิจการไปแล้วเพื่อเป็นรัฐมนตรี แต่ความ

จริงคือเป็นรัฐมนตรีไปพร้อมๆ กับเป็นเจ้าของ

กิจการ ซึ่งทำาธุรกิจเข้าประมูลงานกับกระทรวง

ที่นายศักดิ์สยามดำารงตำาแหน่ง ถือเป็นการขัด

กันแห่งผลประโยชน์ และปกปิดทรัพย์สิน

“ยิ่งสืบยิ่งพบเหตุการณ์แปลกประหลาด

ที่บ่งชี้ว่านายเอเป็นเพียงนอมินีของคนใน

อาณาจักรชิดชอบ เพราะกลายเป็นว่านายเอ

เป็นลูกจ้างรับเงินเดือน 9,000 บาท จาก หจก.

ศิลาชัย บุรีรัมย์ (1991) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

ญาติของนายศักดิ์สยาม ที่แปลกคือนายเอ

เป็นลูกจ้าง แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าหนี้ของ 

หจก.ศิลาชัย โดยให้กู้เงิน 250 ล้านบาท แบบ

ไม่คิดดอกเบี้ยและไม่ทำาสัญญา และสาเหตุที่

บริษัทดังกล่าวขาดสภาพคล่อง น่าจะมาจาก

การที่นำาเงินไปซื้อเครื่องบินรุ่นเดียวกับที่นาย

อนุทินมีไว้ในครอบครอง ราคา 12 ล้านบาท 

โดยได้ยินแว่วว่าเครื่องบินลำานี้อยู่แถวจังหวัด

บุรีรัมย์” นายปกรณ์วุฒิกล่าว

นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า หจก.บุรีเจริญ

คอนสตรัคชั่น ในปี 2558-2561 นายศักดิ์

สยามถือหุ้นเกือบ 100% จากนั้นได้ถอนหุ้น 

และกลับมาถือหุ้น กระทั่งปี 2561 โอนหุ้น

ทั้งหมดอีกครั้ง คำาถามคือขายกิจการจริงหรือ

ไม่ หรือแค่เปลี่ยนชื่อ โดย หจก.บุรีเจริญฯ มี

ทุนจัดตั้ง 120 ล้านบาท แต่นายศักดิ์สยามไม่

ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินนี้ต่อ ป.ป.ช.ตอนเข้ารับ

ตำาแหน่ง ส.ส.ในปี 2562 และช่วงนายศักดิ์

สยามเป็น รมว.คมนาคม บริษัท บุรีเจริญฯ ได้

งานจากกระทรวงเป็นพันล้านบาท 

มีรายงานข่าวจากรัฐสภาเปิดเผยถึง

ความเคลื่อนไหวของพรรคเล็กว่า ขณะนี้

กลุ่ม 16 พยายามต่อรองกับบรรดารัฐมนตรีที่

มีรายชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 5-6 คน ที่อยู่

ในกลุ่มเสี่ยงมีคะแนนเสียงหมิ่นเหม่ต่อการ

ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยมีกระแสแพร่

สะพัดว่ามีการขอเรียกรับผลประโยชน์ราย

ละ 1-2 ล้านบาท แลกกับเสียงโหวต โดยมี

รัฐมนตรีบางส่วนยอมจ่ายแล้ว แต่มีรัฐมนตรี

บางส่วนไม่ให้เนื่องจากมั่นใจว่า ไม่ได้กระทำา

ความผิด และมั่นใจจะได้รับคะแนนเสียง

ไว้วางใจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในส่วนของ

รัฐมนตรีที่มีแนวโน้มจะได้รับเสียงไว้วางใจ

จากพรรคเล็กคือ พล.อ.ประยุทธ์, นายสุชาติ 

และนายนิพนธ์ ขณะที่รัฐมนตรีที่มีแนวโน้ม

จะถูกพรรคเล็กลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจคือ 

นายจุรินทร์, นายสันติ และ พล.อ.อนุพงษ์ ซึ่ง

คาดหมายอาจได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด

รายงานข่าวแจ้งถึงคะแนนโหวต 

พล.อ.อนุพงษ์นั้น ล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้น โดย

แกนนำาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ราย

หนึ่งได้พา พล.อ.อนุพงษ์ ไปนั่งพูดคุย กับ 

ส.ส.นานกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังปัญหาและ

เคลียร์ใจเชื่อมการทำางานกับ ส.ส.พรรคมาก

ขึ้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ พล.อ.อนุพงษ์นั่ง

รับฟังเสียง ส.ส.พลังประชารัฐอย่างใกล้ชิด

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ที่น่าเป็นห่วง

กันขณะนี้ เป้าน่าไปตกที่รัฐมนตรีพรรค ปชป.

มากกว่า จากปัญหาในพรรคอย่างกรณีนาย

จุรินทร์และนายนิพนธ์ ที่มีข่าวว่านายอัน

วาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และนายพนิต วิกิต

เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะไม่โหวตให้ รวมถึง

นายจุติที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคนานแล้ว

จากนั้น เวลา 20.36 น. พล.อ.ประยุทธ์

ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางกลับบ้านพัก ถึงภาพ

รวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก ว่า ไม่

ค่อยต่างจากครั้งก่อน วันนี้เป็นการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่ ครั้งที่แล้วเป็นการ

อภิปรายทั่วไป ดูแล้วไม่ต่างกัน ซึ่งจะใช้

เวลาตอบเป็นเรื่องๆ ไป ขณะที่รัฐมนตรีแต่ละ

คนก็สามารถตอบได้เองอยู่แล้ว ส่วนไหนที่

เกี่ยวข้องกับนายกฯ จะหาเวลาตอบอีกครั้ง

เมื่อถามว่า นายกฯ ไม่ได้วิตกประเด็น

ใดประเด็นหนึ่งในเวลาที่เหลืออีกเพียง 2-3 

วันนี้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ผม

ผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้ว ไม่เฉพาะเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง เป็นนายกฯ นะ” ส่วนมองการ

อภิปรายมีการพัฒนาหรือไม่นั้น นายกฯ ตอบ

ว่า “ผมวิจารณ์ไม่ได้ เพราะพวกเราอยู่ใน

การเมืองมาเยอะแยะ ท่านก็คิดกันเอาเอง

แล้วกัน”

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อเทียบกับหนัง

ตัวอย่างที่ออกมาก่อนตรงกันหรือเป็นหนัง

คนละม้วน พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำาถาม

และเดินออกจากวงสัมภาษณ์สื่อทันที เมื่อ

ถามว่ามีการทำาโปสเตอร์ 008 No Time 

To Die เห็นแล้วใช่หรือไม่ นายกฯ ไม่ตอบ

คำาถาม แต่ได้พยักหน้ารับหลายครั้ง

ทั้งนี้ก่อนที่จะขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับ  

ผู้สื่อข่าวถามว่าได้ให้กำาลังใจ พล.อ.อนุพงษ์ 

เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย หรือไม่ ที่ถูกพุ่งเป้า

ในการอภิปรายครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า 

“ก็ใจถึงใจอยู่แล้ว” เมื่อถามย้ำาว่า คิดว่าจะ

ผ่านไปด้วยดีหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า 

“คิดว่าเป็นอย่างนั้น และผมเชื่อมั่นในตัวท่าน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเดินทางกลับ

จากอาคารรัฐสภา ได้มีกลุ่ม ส.ส.นำากระเช้า

ดอกไม้มามอบให้กำาลังใจนายกฯ พร้อมร่วม

ถ่ายรูปกับนายกฯ เป็นที่ระลึก สร้างรอยยิ้ม

ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์เป็นอย่างมาก จากนั้น

นายอนุทินและนายศักดิ์สยามได้เข้าไปพูด

คุยกับนายกฯ ก่อนที่จะทยอยเดินทางกลับ.

‘โทรแจกจบ’

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขอความ

ร่วมมือประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน 

โควิด-19 เข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

หลังจากได้รับวัคซีนเข็มหลัก 3-4 เดือน 

ภูมิคุ้มกันจะลดลง ทำาให้ความสามารถใน

การป้องกันการติดเชื้อลดลงไปด้วย โดย

เฉพาะในกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปี

ขึ้นไป ผู้มีโรคประจำาตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 

และหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงกลุ่มคนที่ทำางาน

กับผู้ป่วยหรือคนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอัตราการ

เจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต โดยในช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมา พบอัตราผู้ป่วยปอดอักเสบ 

ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพียง

เล็กน้อย ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับวัคซีน

ของประชาชนที่มีจำานวนกว่า 140 ล้านโดส 

ทำาให้มีภูมิคุ้มกันและลดอัตราการเสียชีวิต

นายธนกรกล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรี 

ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์

โควิด-19 ได้มอบหมายกรุงเทพมหานคร

และกระทรวงสาธารณสุขเจาะกลุ่มพื้นที่

อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายใน

การฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่าง

ทั่วถึง ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราการ

เจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

กล่าวว่า จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 

รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ รัฐบาลโดยนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายสาธิต  

ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข มีความห่วงใย

ประชาชน จึงมอบหมายให้กรมการแพทย์

ประสานงานการบริหารจัดการการรักษา

ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วย

งานเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล (รพ.) 

ภาคีเครือข่าย UHosNeT, กทม., กระทรวง

กลาโหม, รพ.เอกชน, ภาคประชาสังคม และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ทั้งนี้ กรมการแพทย์ได้ต่อยอดระบบ

การดูแลจากเดิม เจอ-แจก-จบ ไปสู่สแกน 

(หรือโทร)-แจก-จบ ซึ่งเป็นการจัดทำา QR 

code หรือโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาล

ในสังกัดกรมการแพทย์ สำาหรับผู้ป่วยที่มี

โทรศัพท์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยสามารถ

เข้าถึงการรักษาได้ โดยไม่ต้องมาสถาน

พยาบาลในกลุ่มที่ ไม่มีอาการหรืออาการไม่

รุนแรง” นพ.สมศักดิ์กล่าว

อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า การ

ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ มีแนวโน้ม

จำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ส่วนมากเป็น 

กลุ่มอาการสีเขียว การรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่

จึงเป็นรูปแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Out-patient 

with self Isolation: OPSI) จึงยังมีเตียงรองรับ

กลุ่มอาการหนัก สำาหรับการรักษาผู้ป่วย 

โควิด-19 เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ 

การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการ

ติดเชื้อในโรงพยาบาล สำาหรับแพทย์และ

บุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้ง

ที่ 24 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แบ่งเป็น 

4 กลุ่ม 1.กลุ่มที่ ไม่มีอาการหรือสบายดี 

ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยแยกกักตัว

ที่บ้าน (Out-patient with self Isolation) 

2.ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ 

ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/โรค

ร่วมสำาคัญ และภาพถ่ายรังสีปอดปกติ 

3.ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำาคัญ 

หรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบ 

(pneumonia) เล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่ต้อง

ให้ออกซิเจน  และ 4.กลุ่มที่มีอาการปอดอัก 

เสบต้องได้รับการรักษาด้วยออกซิเจน

“โดยในกลุ่มที่ 1 ที่ ไม่มีอาการหรือ

สบายดี ตามแนวทางแล้วไม่มีความจำาเป็น

ต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส อย่างไร

ก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติ

ตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 

โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่

ชุมชน ล้างมือ และรักษาระยะห่างระหว่าง

บุคคล” นพ.สมศักดิ์กล่าว

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า จาก

สถานการณ์ โควิด-19 ที่มีมาตรการผ่อนคลาย

ให้ประชาชนสามารถสวมหน้ากากอนามัยโดย

ความสมัครใจ โดยปฏิบัติตามมาตรการของ 

สธ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกอง

สุขศึกษา จึงได้ทำาการสำารวจการเฝ้าระวัง

การตัดสินใจ ต่อมาตรการปลดล็อกการสวม

หน้ากากอนามัยในพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่

นำาร่องการท่องเที่ยว พบว่า ประชาชน 36.3% 

เลือกจะสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

เหมือนเดิม ขณะที่ประชาชน 62.8% เลือก

ถอดหน้ากากอนามัยบางพื้นที่ ส่วนประชาชน 

0.9% เลือกไม่สวมหน้ากากอนามัยเลย 

อย่างไรก็ดี ยังคงมีประชาชนที่เลือก

ถอดหน้ากากอนามัยในบางสถานที่ หรือ

บางสถานการณ์ที่ยังมีความเสี่ยง ดังนี้ 

1.ในสถานบริการสถานบันเทิง 12.53% 

2.ในโรงภาพยนตร์ 10.35% 3.ในห้างสรรพ 

สินค้า 9.79% 4ในตลาด 8.95% และ 5.ใน 

ขนส่งสาธารณะ 8.78% 

“จากผลสำารวจพบว่าประชาชนไม่

สวมหน้ากากในสถานบริการ สถานบันเทิง 

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

โควิด-19 จากการรวมกลุ่มคนจำานวนมาก 

และหากใช้แก้วน้ำาในการดื่มเครื่องดื่มร่วม

กัน จะแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ได้มากเช่น

กัน” นพ.ธเรศกล่าว

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รอง

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าว

ว่า ถึงแม้มีการผ่อนคลายมาตรการให้สวม

และถอดหน้ากากตามความสมัครใจ ซึ่ง

สถานการณ์ โควิด-19 ขณะนี้ยังทรงตัว และ

อาจมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น จึงขอแนะนำาให้

ประชาชนยังคงป้องกันตนเองอย่างเหมาะ

สม สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ในสถานที่ที่มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคน

จำานวนมาก รวมทั้งสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท 

สำาหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะ

กลุ่ม 608 คือผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ รวม

ทั้งผู้ที่มีโรคประจำาตัว และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้

บริการหรือใกล้ชิดบุคคล ควรสวมหน้ากาก

อนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วม

กับผู้อื่น และเคร่งครัดมาตรการป้องกันการ

ติดโรคโควิด-19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล 

(Universal Prevention: UP) โดยเฉพาะล้าง

มือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์. 
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แจงจับกัญชาชายแดนผิดไม่เสียภาษี

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 นายประยุทธ เพชรคุณ  

รองโฆษก อสส. ให้ความเห็นข้อกฎหมายกรณีมีข่าวจับกัญชา

แห้งอัดแท่ง 203 แท่ง น้ำาหนัก 203 กิโลกรัม ที่ข้ามแม่น้ำา

โขงเข้ามาทางจังหวัดบึงกาฬว่า โดยเบื้องต้นทราบจากข่าว

ก็ต้องทราบว่ามีประกาศ สธ.ให้ปลดล็อกกัญชาออกจากยา

เสพติดประเภท 5 ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 เป็นต้นมา กัญชาจึง

ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

อีกต่อไป ส่วนประเด็นการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร น่าจะ

เข้าด้วย พ.ร.บ.ศุลกากร 2560 ที่ให้นิยามไว้ว่าบุคคลใดก็ตาม

ที่จะนำา “ของ” ซึ่งก็คือสินค้าที่มีราคาเข้ามาในราชอาณาจักร

จะต้องเข้าผ่านช่องทาง และต้องแสดงเพื่อเสียภาษีศุลกากร

ตามอัตราที่กรมศุลกากรกำาหนด  ซึ่งกัญชาแม้จะปลดล็อกจาก

ยาเสพติด แต่ก็เป็นพืชหรือส่วนประกอบของพืช ซึ่งศุลกากร

จะต้องประเมินราคาว่าจะต้องเสียอัตราภาษีเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อ

มีการลักลอบเข้ามาก็จะมีอัตราโทษว่าถูกปรับเท่าไหร่ ตรงนี้

ต้องไปดูกฎหมายศุลกากร โดยหลังจากนี้ผู้ต้องหาก็จะต้องถูก

สอบสวนดำาเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร ซึ่งก็มีข้อกฎหมาย

ศุลกากรว่า ถ้ายอมยกของทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินเพื่อ

ระงับคดี ตรงนี้เป็นอำานาจของอธิบดีกรมศุลกากรพิจารณา แต่

ถ้าผู้ต้องหาสู้คดี  พงส.ก็จะทำาสำานวนส่งอัยการฟ้องดำาเนินคดี

ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ไม่ใช่ พ.ร.บ.ยาเสพติดอีกต่อไป

ตร.ชุมพรสกัดจับแก๊งค้ายายึด 2 ล้านเม็ด

ชุมพร • เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 19 ก.ค.65 พ.ต.ต.พิทยา 

ธนาวุฒิ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. แถลงผลจับกุมแก๊งค้ายา

เสพติดยึดของกลางยาบ้าได้ 2 ล้านเม็ด ผู้ต้องหา 1 ราย คือ  

นายชัชนันต์ หอมรื่น อายุ 23 ปี ที่อยู่ 31/2 ม.5 ต.ร่อนทอง  

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และของกลางรถกระบะ 

ตอนครึ่ง อีซูซุ สีเทา ทะเบียน 3 กภ 5134 กทม. โทรศัพทม์ือถือ 

1 เครื่อง จับกุมได้ที่ซอย 12 เขาหิน-ช่องมุด ม.8 ต.ชุมโค อ.ปะทิว 

จ.ชุมพร เนื่องจากเมื่อเวลา 05.30 น.วันเดียวกัน  พ.ต.ต.พิทยา

ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติด

จากภาคกลางนำาไปจำาหน่ายในภาคใต้ จึงเฝ้าติดตามจนพบรถ

ต้องสงสัยขับแซงขึ้นไป จึงไล่ติดตามและส่งสัญญาณให้หยุด 

คนขับเร่งความเร็วหนี ตำารวจทางหลวงชุมพรจึงประสานไปยัง

ด่านตรวจบ้านพละและ สภ.สลุย อ.ท่าแซะ ช่วยออกสกัดและ

จับกุมได้ที่ ม.8 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จากการตรวจสอบพบลังโฟม

สีขาว 9 ลัง และกล่องกระดาษ 2 ลัง ภายในมียาบ้า 1,000 มัด  

มัดละ 10 ถุง รวมทั้งหมด 2,000,000 เม็ด สอบสวนนาย

ชัชนันต์ ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าร่วมกับเพื่อน

ที่หลบหนี ซึ่งทำาหน้าที่ขับรถนำาเพื่อตรวจสอบด่านตรวจเจ้า

หน้าที่ ได้รับค่าจ้างขนยาบ้าครั้งละ 40,000 บาท ขนมาจาก 

จ.นครปฐม เพื่อจะส่งให้ลูกค้าที่ จ.พัทลุง โดยทำามาแล้ว 3 ครั้ง.

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 10.30 น. 

วันที่ 19 ก.ค.65 ร.ต.อ.ธีรศักดิ์  

ไชยมณีย์ พนักงานสอบสวน สภ. 

พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

รับแจ้งมีชายขับรถเก๋งขึ้นไปจอด

กลางสะพานภูมิพล 2 ฝั่งขาเข้า

มุ่งหน้าถนนสุขสวัสดิ์ ต.ตลาด 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะกระโดด

ลงไปในแม่น้ำาเจ้าพระยาจมหายไป 

หลังรับแจ้งได้ประสานเจ้าหน้าที่

สายตรวจและอาสาสมัครมูลนิธิ

ร่วมกตัญญูเดินทางไปตรวจสอบ

พบบริเวณกลางสะพานมี

รถเก๋ง โตโยต้า ยาริส สีบรอนซ์ 

ทะเบียน 1 ขก 5223 กทม. จอด

ชิดขอบทางด้านซ้าย โดยมีรอง 

เท้าชายสีดำาถูกถอดวางไว้ใกล้ราว

สะพานด้านนอก แต่ไม่พบคนขับ 

ตรวจสอบภายในรถพบเอกสาร

ระบุชื่อ นายอานนท์ ตุงคะเสน อายุ 

38 ปี ภูมิลำาเนาบางซื่อ กรุงเทพฯ 

นอกจากนั้นยังพบจดหมายที่

เขียนด้วยปากกา ระบุข้อความ

ว่า “ข้าพเจ้า นายอานนท์ ตุง 

คะเสน ได้ ให้นางสาวเพชรรัตน์  

หนูประเสริฐ เป็นผู้กู้เงินกับธนาคาร

แห่งหนึ่ง ทั้งหมด 3 ครั้ง รวมเป็น

เงินกว่า 6 แสนบาท โดยที่นางสาว 

เพชรรัตน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงิน

กู้ดังกล่าว” ทำานองว่าเงินดังกล่าว

นายอานนท์เป็นผู้เอามาใช้จ่ายเอง

ทั้งหมด วางรวมอยู่กับเอกสารอื่นๆ 

ที่บนเบาะนั่งข้างซ้าย จึงเก็บไว้เป็น

หลักฐาน

นายชนะชัย บุญอาษา 

หัวหน้า รปภ.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่

บนสะพานดังกล่าว ระบุว่า ก่อน

หน้านี้ รปภ.ด้านบนสะพานที่เกิด

เหตุโทร.มาแจ้งว่าพบเห็นชาย

ขับรถคันดังกล่าวมาจอดที่กลาง

สะพาน ก่อนที่จะเปิดประตูรถ

และปีนข้ามราวสะพาน แล้ว 

กระโดดลงไปในแม่น้ำาเจ้าพระยา 

โดยที่ รปภ.ยังไม่ทันห้ามปราม 

หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว 

ข้องตรวจสอบต่อไป.

หนุ่มเครียดติดหนี้

โดดน้ำาเจ้าพระยา

บนสะพานภูมิพล

กรุงเทพฯ • วันที่ 19 ก.ค.65 ที่ 

สน.ปากคลองสาน พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.เดิน

ทางเข้าสอบปากคำา พ.ต.อ.ราเมศ 

แก้วสูงเนิน ผกก.(สอบสวน) กลุ่ม

งานสอบสวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 

ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกง

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์เปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.65 ตำารวจ

ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สามารถ

จับกุมตัวนาย Ritesh Patel ชาว

อังกฤษ ผู้ต้องหาตามหมายจับ

สากลคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

โดยใช้พาสปอร์ตปลอมในชื่อ

นาย Bret Blake Webber สัญ 

ชาติอังกฤษ ซึ่งอังกฤษมีความ

ประสงค์ ให้ส่งตัวกลับประเทศ

เพื่อดำาเนินคดี สตม.จึงต้องทำาการ

กักตัวไว้ที่ กก.3 บก.สส.สตม. ต่อ

มา น.ส.ธิรวรรณ์ เขียวงาม (ผู้เสีย

หาย) ได้ขอประกันตัวผู้ต้องกักตัว 

แต่ไม่ได้รับการอนุญาต 

ผู้เสียหายจึงขอความช่วย

เหลือไปยังนายธนัญวัธน์ ธนัน

ธัญภัทรน์ ซึ่งรู้จักกับนายวิทยา 

สมศรีษมสกุล และนายวิทยา

อ้างว่ารู้จักกับ พ.ต.อ.ราเมศ แก้ว

สูงเนิน ผกก.(สอบสวน) กลุ่ม

งานสอบสวน ภ.จว.แม่ฮ่องสอน 

นักเรียนนายร้อยรุ่น  47 รุ่นเดียว

กับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ โดยบอกว่า

มั่นใจจะสามารถช่วยเรื่องประกัน

ตัวนาย Ritesh Patel ได้ ทำาให้

ผู้เสียหายและนายธนัญวัธน์หลง

เชื่อ โดยนายวิทยาแจ้งว่า ต้องมี

ค่าดำาเนินการ 6 ล้านบาท

จากแนวทางการสืบสวน

พบว่า นายวิทยาได้ติดต่อกับ  

พ.ต.อ.ราเมศในช่วงเวลาเกิดเหตุ

จริง มีพยานบุคคลที่สามารถ

ยืนยันได้ว่าทั้งคู่มีการแอบอ้าง 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย 

ผบ.ตร.จริง ส่วนเส้นทางการเงิน

จำานวน 6 ล้านบาท ได้แบ่งกระจาย

ไปตามบัญชีต่างๆ โดยได้ โอนเงิน

ให้นายวิทยา 3 แสนบาท ส่วนที่

เหลือได้ โอนไปยังคนในครอบครัว

ของ พ.ต.อ.ราเมศ ประกอบไปด้วย 

แม่ ลูก และภรรยา ก่อนที่จะโอน

กลับเข้ามายังบัญชีของ พ.ต.อ.รา

เมศ รวมกว่า 5 ล้านบาท

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่าว

อีกว่า เบื้องตนเจ้าตัวให้การ

รับสารภาพ และพบว่าครั้งนี้

ไม่ใช่ครั้งแรก ผู้ต้องหาเคยมี

พฤติการณ์ ในลักษณะนี้หลาย

ครั้ง ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนร่วม

รุ่นกัน แต่ถ้าเพื่อนทำาผิดก็ต้อง

ดำาเนินคดี.

บิ๊กโจ๊กจับเพื่อนนรต.อ้างชื่อเรียกรับเงิน

ยะลา • แม่เฒ่าตำาบลตาชีโวย 

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนฯ 

ตาชีหายกว่า 12 ล้านบาท วอน

ตำารวจเร่งดำาเนินคดี

วันที่ 19 ก.ค.65 ชาวบ้าน

ใน ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่ง

ล้วนเป็นผู้สูงอายุกว่า 50 คน เดิน

ทางมายังสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

ธรรมสามัคคีตาชี จำากัด ต.ตา

ชี อ.ยะหา จ.ยะลา หลังตรวจ

สอบพบว่าเงินฝากที่ ได้ฝากไว้

ของสมาชิกกว่า 300 คน ได้หาย

ไปจากบัญชีกว่า 12 ล้านบาท 

ซึ่งผู้ เสียหายทั้งหมดต้องการ

ให้สหกรณ์ฯ ออกมาชี้แจงต่อ

สาธารณะถึงเรื่องที่เกิดขึ้น รวม

ทั้งต้องการแจ้งความดำาเนินคดี

กับผู้กระทำาผิดหรือผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดที่ทำาให้เงินในบัญชีหาย 

และทำาให้ถูกปลอมลายเซ็นไป

ถอนเงินจนทำาให้เป็นหนี้ รวม

ทั้งขอให้ตำารวจหรือผู้เกี่ยวข้อง

ดำาเนินคดีและให้ความเป็นธรรม

กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุด จากนั้น

กลุ่มผู้ได้รับความเสียหายได้เดิน

ทางไปที่สถานีตำารวจยะหาเพื่อ

ให้ปากคำากับเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

นางแอบ อารีบำาบัด หนึ่ง

ในผู้เสียหาย อายุ 59 ปี  กล่าวว่า 

เป็นเงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิต 

แม่เฒ่าโวยเงินฝากสหกรณ์หาย12ล.

พอจะถอนออกมากลับไม่มีเงิน

ในบัญชี โดยทราบว่าเงินได้หาย

จากบัญชีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน

ที่ผ่านมา เพราะมีสมาชิกไปขอ

ถอนเงินออกแต่ถอนไม่ได้ เจ้า

หน้าที่แจ้งว่าต้องให้กรรมการ

มาตรวจสอบก่อน จึงรู้สึกเอะใจ 

นอกจากนั้นก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจ

สอบจะมา ฝ่ายบัญชีกับฝ่ายการ

เงินสหกรณ์ฯ ได้ไปหาชาวบ้าน

ผู้สูงอายุทุกบ้านบอกว่า อย่า

เอาบัญชีที่มีเงินมากไปให้ฝ่าย 

ตรวจสอบดูเพราะอาจจะโดน

ล้วงข้อมูล  

“ตนได้ตรวจสอบยอดเงิน

ในสมุดบัญชีพบว่าอยู่ครบ แต่

บัญชีที่อยู่ที่สหกรณ์ฯ เงินหาย

หมดเลย บางคนมีเงินเกือบสอง

ล้าน เหลือแค่ 4 หมื่น ตนมีอยู่  

9 แสนกว่าบาท แต่บัญชีที่

สหกรณ์หายไป 7 แสน เหลือ

เพียงแสนกว่าบาทเท่านั้น รวมๆ 

แล้วเงินในบัญชีของผู้เสียหาย

ทั้งหมดหายไปเกือบ 12 ล้านบาท 

อันนี้เฉพาะรายใหญ่ที่ฝากเยอะๆ 

ยังมีที่ฝากน้อยๆ อีกที่กำาลังตรวจ

สอบ” นางแอบกล่าว    

ด้าน พล.ต.ต.ทินกร รัง

มาตย์ ผู้บังคับการตำารวจภูธร

จังหวัดยะลา กล่าวว่า ได้คุย

กับสารวัตรสืบสวนทราบว่ามี

การรับแจ้งเป็นคดีแล้ว ตอนนี้

คือขั้นตอนรอเอกสารจากหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูความเสีย

หายทั้งหมดว่าเท่าไหร่อย่างไร 

และจะเชิญมาให้ปากคำาทุกคน 

ตนได้กำาชับพนักงานสอบสวนไว้

แล้ว และได้ตั้งไลน์กลุ่มเพื่อให้พี่

น้องประชาชนที่เสียหายและคน

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความ

คืบหน้า สำาหรับเรื่องนี้ทราบว่า

โกงกันมาต่อเนื่อง หลายช่วง

หลายยุค กำาลังขุดคุ้ย ตามพยาน

เอกสาร ต่อด้วยพยานบุคคลผู้

เสียหาย 

“คดีนี้มีชาวบ้านเสียหาย

เยอะ ขอให้เดินกันไปอย่างเป็น

ระบบ ยึดพยานหลักฐานให้

สมบูรณ์ ให้คำาแนะนำาชาวบ้าน

ให้เข้าใจ โดยเฉพาะการชี้แจง

ขั้นตอนต่างๆ ต้องทำาให้ชัดเจน 

ตามลำาดับ การเปิดไลน์กลุ่มเพื่อ

จะได้มีช่องทางการติดต่อพูดคุย

ให้ข้อมูลกัน แต่ก็ได้แจ้งเตือน

ด้วยว่า อย่าเผลอชวนกลุ่มฝ่าย

สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำา

ความผิดเข้ามาในกลุ่ม นอกจาก

นั้นได้เชิญ พงส.เจ้าของคดีเข้า

ไลน์กลุ่มด้วย ซึ่งขณะนี้กำาลัง

รวบรวมหลักฐานเพื่อดำาเนินคดี

กับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดต่อไป 

และได้กำาชับเรื่องการทำาลาย

เอกสาร หรืออาจทำาให้เป็น

อุบัติเหตุ ทำาให้เกิดไฟไหม้ ต้อง

เฝ้าระวังร่วมกัน”  ผบก.ภ.จว.

ยะลากล่าว. 
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แคมป์ปิ้ง

ระบุ ว่าที่เรือตรียุทธนา สำาเภาเงิน ที่ปรึกษา

ด้านกฎหมาย ในฐานะโฆษกประจำาสำานักงาน

เลขาธิการสภาฯ ชี้แจงกรณีการพิจารณาขอใช้

พืน้ทีร่ฐัสภาจดักจิกรรม “แคมปป์ิง้ฟงัสภา จบัตา

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์” ระหว่าง

วันที่ 19-23 ก.ค.2565 ของกลุ่มเคลื่อนไหวภาค

ประชาชนในนามราษฎร

ตามที่กลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนใน

นามราษฎรได้มีหนังสือลงวันที่ 12 ก.ค.2565                                                              

ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณลานกว้างหน้ารัฐสภา 

(ฝั่งประตู ส.ส.) ถนนทหาร จัดกิจ 

กรรม “แคมป์ปิ้งฟังสภา จับตา

อภปิรายไม่ไวว้างใจรฐับาลประยทุธ”์ 

โดยจะมีการตั้งแคมป์ค้างคืน ตั้งแต่

วันที่ 19 ก.ค.2565 เวลา 08.00 น. 

ถงึวนัที ่23 ก.ค.2565 เวลา 12.00 น.                               

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 500 

คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้างคืน

ประมาณ 300 คน พรอ้มขอใช้ไฟฟา้

ของรัฐสภา สำาหรับการส่องสว่าง

และเครื่องขยายเสียงระหว่างการ

ทำากิจกรรมนั้น 

โดยทางสำานักงานเลขาธิการ

สภาฯ ได้ตรวจสอบตามรายงาน

ของสำานักรักษาความปลอดภัย

เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตขอใช้

พื้นที่บริเวณลานกว้างหน้ารัฐสภา 

ถนนทหาร และการขอใช้ ไฟฟ้า

ของรัฐสภาสำาหรับการส่องสว่าง

และใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อจัด

กิจกรรมข้างต้นแล้วว่า เนื่องจาก

พื้นที่ดังกล่าว สำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ว่าจ้าง

ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ยัง

ไม่ไดร้บัมอบพืน้ทีต่ามสญัญาจา้งจาก

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 

คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) ซึ่ง

เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ประกอบกับ

ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการบริหาร

จัดการพื้นที่และอาคารรัฐสภา พ.ศ.

2545 ได้กำาหนดหลักการไว้ว่า ใน

การใช้งานพื้นที่หรืออาคารรัฐสภา

จะต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่

นิติบัญญัติ หรือการบริหารราชการ

ฝ่ายรัฐสภา ด้วยเหตุนี้ สำานักงาน

เลขาธกิารสภาฯ จงึยงัไมอ่าจอนญุาต

ตามความประสงค์ในขณะนี้ ได้

ต่อมาเวลา 15.00 น. พ.ต.อ. 

ศักดิเดช กัมพลานุวงศ์ ผกก.สน.                                                       

บางโพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำานัก 

งานรักษาความปลอดภัย สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้

ลงพืน้ทีบ่รเิวณลานกวา้งหนา้รฐัสภา 

ถนนทหาร ที่ทางกลุ่มแนวร่วม

ราษฎรนัดหมายทำากิจกรรมชุมนุม 

“แคมป์ปิ้งฟังสภา จับตาอภิปรายไม่

ไว้วางใจประยุทธ์” เพื่อดูแลความ

สงบเรียบร้อย และพูดคุยกับผู้จัด

กิจกรรมถึงการใช้พื้นที่ และรูปแบบ

การทำากิจกรรม ที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุม

ชีแ้จงวา่ จะมกีารปกัหลกัพกัคา้ง โดย

จะแบ่งเป็นพื้นที่สำาหรับนอน และ

พื้นที่สำาหรับใช้ทำากิจกรรมปราศรัย

ด้านกลุ่มราษฎร กลุ่มทะลุฟ้า 

ได้เข้ามาตั้งเต็นท์เพื่อรองรับมวลชน 

รวมทั้งที่พักหลับนอน ครัว และ

เวทีการจัดอภิปรายภาคประชาชน 

และบูธต่างๆ ตั้งแต่ช่วงบ่าย กระทั่ง

เวลา 14.00 น. มวลชนจำานวนหนึ่ง

ได้ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรม 

“แคมป์ปิ้งฟังสภา จับตาอภิปรายไม่

ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์” บริเวณ

ลานกว้างหน้ารัฐสภา (ฝั่งประตู 

ส.ส.) โดยกจิกรรมเริม่เวลา 17.00 น.                                                               

มีการเล่นดนตรีและร้องเพลงจาก 

เอ้ The Voice และน้ำา คีตาญชลี 

จนเวลา 17.20 น. ที่เวทีกลางแกน

นำากลุ่ มราษฎรได้ขึ้ นกล่ าวเชิญ

ชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการ

อภิปรายภาคประชาชน พร้อมเชิญ

ชวนประชาชนให้มาลงมติที่ยังเหลือ

อีกจุดเดียวคือหน้ารัฐสภา

จากนั้นหนึ่งในนักเคลื่อนไหว

ทางการเมือง นายวรัญชัย โชค

ชนะ ได้ปราศรัยโจมตีการทำางาน

ของรัฐบาล โดยถือกล้วยและงูเห่า

พลาสติก ซึ่งอ้างว่าเป็นสัญลักษณ์

ของรัฐบาลชุดนี้ ขณะเดียวกันมีป้ายประท้วง

แขวนคอระบุว่า “ไม่ไว้วางใจประยุทธ์เป็น

รัฐมนตรีอีกต่อไป รัฐบาลซื้องูเห่าแจกกล้วย 

ยึดอำานาจสืบทอด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำาลาย

ประชาธิปไตย” โดยอ้างว่ารัฐบาลชุดนี้มีการซื้อ 

ส.ส.งูเห่า มีการแจกกล้วย ส.ส.งูเห่า และเรียก

ร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกจากการเป็นนายก

รัฐมนตรี พร้อมกับสาปแช่ง ส.ส.งูเห่า   

ส่วนมวลชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมยังโหรงเหรง 

มีเพียงไม่ถึง 100 คน ประกอบกับสภาพอากาศ

ท้องฟ้ากำาลังมืดครึ้ม ฝนทำาท่าจะตก ทำาให้มีผู้

เข้าร่วมกิจกรรมน้อย และทางแกนนำาก็ได้ย้าย

เวทกีลางแจง้เขา้ไปอยูภ่ายในเตน็ท ์โดยเปน็การ

พูดคุยเสวนาของแกนนำาสลับกับการเล่นดนตรี

คั่นรอเวลามวลชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม

ทัง้นี ้ทางกลุม่ผูช้มุนมุยนืยนัจะคงปกัหลกั

อยูท่ีบ่รเิวณหนา้รฐัสภา แมส้ำานกังานเลขาธกิาร

สภาฯ จะไม่อนุญาตให้ชุมนุมจัดกิจกรรมตาม

ที่ร้องขอ โดยยืนยันจะชุมนุมไม่ไปไหนจนกว่า

จะถึงวันที่ 23 ก.ค. ซึ่งเป็นวันลงมติรัฐมนตรีที่

ถูกอภิปรายทั้ง 11 คน เพราะถือเป็นสิทธิ์ของ

ประชาชนที่สามารถติดตามการอภิปรายได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ชุมนุมได้ส่งหนัง                                                                  

สือมายังสำานักงานเลขาธิการสภาฯ เพื่อขอ

ค้างคืนบริเวณหน้ารัฐสภาในวันที่ 19- 23                                                             

ก .ค .นั้น  มีจำ านวน 300 คน แต่จนถึ ง 

เวลา 18.30 น. ของวันที่ 19 ก.ค. ยังมีผู้ชุมนุม

บางตาไม่ถึง 100 คน 

ที่รัฐสภา เครือข่ายชาวนาเพื่อการ

พาณิชย์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวแห่ง

ชาติ นำาโดยนายพชร พูลเจริญภักดี ประธาน

เครือข่ายชาวนาฯ เดินทางมายื่นหนังสือขอ

ให้กำาลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม โดยขอให้ดำารง

ตำาแหนง่นายกรฐัมนตรคีรบ 8 ป ีนบัจากวนัที ่9 

มิถุนายน 62 พร้อมกับขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ 

ที่สนับสนุนนโยบายให้กรมการข้าวช่วยเหลือ

ประชาชน และขอให้รัฐบาลสนับสนุนชาวนา

ทำาตลาดเอง

นายพชรกล่าวว่า การส่งออกข้าวไทย

เผชญิความทา้ทายทัง้ปจัจยัภายในและภายนอก

ประเทศ ทัง้ภยัแลง้และน้ำาทว่มทีเ่กดิขึน้บอ่ยครัง้ 

นอกจากนี้ ผลผลิตข้าวโลกที่เพิ่มขึ้นจากการที่

ประเทศคู่แข่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ดีขึ้น ทำาให้

ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวโลกมากขึ้นเรื่อยๆ 

จากตลาดข้าวของประเทศอื่น เช่น เวียดนาม 

และอินเดีย นอกจากนี้ยังมีนักการเมืองบางคน

ร่วมมือกับนายทุนแทรกแซงตลาดข้าวไทย

“วนันีพ้วกเราเหน็การทำางานของรฐับาล

ที่ทุ่มเทแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องชาวนา เตรียม

จะผลักดันงบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทผ่าน

กรมการข้าว นายกฯ ลุงตู่ เป็นนายกฯ คน

แรกที่ประกาศตนเป็นหัวหน้าครอบครัวชาวนา 

แสดงว่าท่านรักและห่วงใยชาวนาจริง เราจึง

มาให้กำาลังใจท่านที่ขึ้นมาดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 จากการเลือก

ของสภา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.62 ขอให้ท่านสู้ศึก

การอภปิรายไม่ไวว้างใจในสภาครัง้นี ้การทีท่า่น

รื้อฟื้นความสัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯ กลับคืนมาได้ 

สามารถช่วยให้ตลาดข้าวดีขึ้น พี่น้องชาวนาก็

จะได้ไปทำาตลาดขา้วตอ่ไป วนันีเ้ราจงึมาขอเปน็

กำาลงัใจใหท้า่นอยู่ไปจนครบ 8 ป”ี ประธานเครอื

ข่ายชาวนาฯ กล่าว. 

ตั้ง กก.

โดยมีหน้าที่และอำานาจคือ 1.กำาหนด 

แนวทางการบูรณาการ และขับเคลื่อนให้ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติเพื่อ

ให้การแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจ และบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชนให้คลี่คลายลง

โดยเร็ว รวมทั้งกำาหนดแผนเตรียมความพร้อม

รองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤตเศรษฐกิจให้

เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายที่

รัฐบาลกำาหนด 2.กำากับ ติดตาม และประเมิน

ผลการดำาเนินงานตามแนวทางการบูรณาการ 

และขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน และรายงานผล

การดำาเนินงานต่อนายกฯ หรือคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) 3.กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ หรือ

ความเห็นในการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของ

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่อนายกฯ หรือ ครม. 

4.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงข้อเท็จ

จริงและรายงานข้อมูล หรือผลการดำาเนิน

การ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้ง

จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการ

ดำาเนินการตามหน้าที่และอำานาจตามคำาสั่งนี้ 

5.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางาน 

เพื่อชว่ยเหลอืการปฏบิตังิานไดต้ามความเหมาะ

สม และ 6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกฯ มอบ

หมาย

นอกจากนี้ นายกฯ ได้ลงนามในคำาสั่ง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์

สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ โดยระบุว่า เพื่อ

ให้การดำาเนินการของคณะกรรมการเฉพาะ

กิจฯ แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม รวม

ทั้งให้การกำากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ดำาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

อนุกรรมการ, รองเลขาธิการ สศช. เป็นรอง

ประธานอนุกรรมการ คนที่ 1, รองเลขาธิการ 

สมช. เป็นรองประธานอนุกรรมการ คนที่ 

2 รวมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น

อนุกรรมการอีก 13 คน 

พล.อ.สพุจน ์มาลานยิม เลขาธกิาร สมช. 

เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการประชุม สมช. เมื่อ

วันที่ 4 ก.ค.65 โดยนายกฯ เป็นประธาน ซึ่ง

ที่ประชุมได้เห็นชอบตั้งคณะกรรมการเฉพาะ

กิจฯ และคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว จะมี

ลักษณะเดียวกันกับ ครม.ฝ่ายเศรษฐกิจ ที่มี

การนำาหนว่ยงานทางเศรษฐกจิเขา้มาหารอืและ

บูรณาการการทำางานร่วมกันในการวิเคราะห์

ประเมินสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจาก

สถานการณว์กิฤตเศรษฐกจิ การใหข้อ้เสนอแนะ

และความเหน็ตอ่รฐับาลในการแกป้ญัหาในภาพ

ใหญ่ของประเทศและบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน การกำาหนดแนวทางการบูรณา

การและขับเคลื่อนมาตรการและกลไกต่างๆ ให้

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้จะจัดทำาแผนเตรียม

ความพร้อมรองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤต

เศรษฐกิจ ทั้งนี้จะมีการเชิญภาคเอกชนและ

ภาคสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมารว่มดำาเนนิการดว้ย 

ทั้งนี้ การจัดตั้งกลไกของคณะกรรมการฯ และ

อนุกรรมการฯ นี้ จะเป็นเครื่องมือสำาคัญของ

รัฐบาลในการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบของ

เศรษฐกจิโลก การคา้การลงทนุ พลงังาน อาหาร 

เงินเฟ้อ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้

สามารถแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกันอย่าง

รวดเร็วและทันเวลา

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า เรื่องเร่งด่วนที่เป็น

ข้อกังวลที่คณะอนุกรรมการฯ จะต้องใช้ฐาน

ข้อมูลเดิมที่ สมช.รวบรวมไว้ และพิจารณา

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ เพื่อประเมนิ วเิคราะห ์

และจัดทำาข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน คือ

เรื่องราคาพลังงาน การประหยัดพลังงาน การ

ควบคุมราคาสินค้า และมาตรการด้านการเงิน

การคลงัเพื่อไม่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่เศรษฐกจิ 

ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้เริ่มขับเคลื่อน

แล้ว และคาดว่านายกฯ จะเรียกประชุมใน

เร็วๆ นี้ 

วันเดียวกัน นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้

อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่

ประชมุคณะกรรมการบรหิารกองทนุ

น้ำามันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณา

ทบทวนราคาขายปลีกน้ำามันดีเซล

ประจำาสัปดาห์ โดยมีมติให้คงราคา

น้ำาดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท 

โดยเป็นการตรึงราคาต่อเนื่องเป็น

สัปดาห์ที่ 5 ทั้งนี้ เพื่อมีส่วนช่วย

ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เนื่องจาก

สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ราคา

น้ำามันดีเซล (GAS OIL) ลดลง 6.44 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

สำาหรับประมาณการฐานะ

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วัน

ที่ 17 ก.ค. 2565 ติดลบ 112,935 

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำามัน

ติดลบ 74,162 ล้านบาท และบัญชี

ก๊าซ LPG ติดลบ 38,773 ล้านบาท

ทางด้านนายคมกฤช ตันตระ

วาณิชย์ เลขาธิการสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน หรือ 

กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่าง

พิจารณาทบทวน และปรับค่าไฟฟ้า

ผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน 

ก.ย.-ธ.ค.2565 หลังจากการเปิดรับ

ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีประกอบการพจิารณาตัง้แตว่นัที ่

12 ก.ค.- 25 ก.ค.2565 เนื่องจากเหน็

ว่าสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่

เปน็ตวัแปรสำาคญัในการพจิารณาคา่

เอฟทีมีความผันผวน เปลี่ยนแปลง

รวดเรว็ และรนุแรง จงึไดจ้ดัทำากรณี

ศึกษา 3 แนวทาง เพื่อรับฟังความ

เห็น และนำาข้อสรุปให้บอร์ด กกพ. 

พิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ด้วย 

คาดวา่จะมกีารประชมุบอรด์วนัที ่27 

ก.ค.นี ้และประกาศคา่เอฟทงีวดใหม่

อย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือน 

ก.ค. หรือต้นเดือน ส.ค.นี้ 

สำาหรับ 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 

กรณีที่  1 ค่าเอฟทีขายปลีก ที่

สะท้อนแนวโน้มต้นทุนประจำางวด

เดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 จำานวน 93.43 

สตางคต์อ่หนว่ย และทยอยเรยีกเกบ็

เงนิเพื่อชดเชยตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จรงิใน

ช่วงที่ผ่านมาบางส่วนจำานวน 45.70 

สตางค์ต่อหน่วยให้กับ กฟผ. เพื่อให้

ได้รับเงินคืนครบภายใน 1 ปี โดยมี

ค่าเอฟทีเท่ากับ 139.13 สตางค์ต่อ

หน่วย ทำาให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.17 

บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้น 28% 

โดย กฟผ.จะมีภาระต้นทุนค่าเชื้อ

เพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.ที่

ต้องบริหารจัดการแทนประชาชน 

56,581 ล้านบาท 

กรณีศึกษาที่ 2 ค่าเอฟทีขาย

ปลกีทีส่ะทอ้นแนวโนม้ตน้ทนุประจำา

งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 จำานวน 

93.43 สตางค์ต่อหน่วย และทยอย

เรียกเก็บเงินเพื่อชดเชยต้นทุนที่

เกิดขึ้นจริงในช่วงที่ผ่านมาบางส่วน

จำานวน 22.85 สตางค์ต่อหน่วยให้

กับ กฟผ. เพื่อให้ได้รับเงินคืนครบ

ภายใน 2 ปี โดยมีค่าเอฟทีเท่ากับ 

116.28 สตางค์ต่อหน่วย ทำาให้ค่า

ไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับ

เพิม่ขึน้เปน็ 4.95 บาทตอ่หนว่ย หรอื

เพิ่มขึ้น 23% โดย กฟผ.จะมีภาระ

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า

ของ กฟผ. ที่ต้องบริหารจัดการแทน

ประชาชน 69,796 ล้านบาท 

และกรณีศึกษาที่ 3 ค่าเอฟ

ทีขายปลีก ที่สะท้อนแนวโน้มต้นทุน

ประจำางวดเดอืน ก.ย.-ธ.ค.2565 เทา่ 

กับ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ทำาให้ค่า

ไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 

4.72 บาทตอ่หนว่ย หรอืเพิม่ขึน้ 17% โดย กฟผ.

จะต้องรับภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อ

ไฟฟา้ทีแ่ทนประชาชนจำานวน 83,010 ลา้นบาท 

สว่นขอ้เสนอของ กฟผ. คา่เอฟทขีายปลกี 

เดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 เท่ากับ 236.97 สตางค์ต่อ

หน่วย ทำาให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.12 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่ม

ขึ้น 53% โดยจะทำาให้ กฟผ. ได้รับเงินที่รับ

ภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่แทน

ประชาชนทั้งหมดจำานวน 83,010 ล้านบาท 

คืนภายในเดือน ธ.ค.2565 ซึ่งการพิจารณา

ต้องชั่งน้ำาหนักระหว่างผลกระทบค่าใช้จ่ายของ

ประชาชนและความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าใน

ระยะยาวมาประกอบดว้ย เพราะปจัจบุนันี ้กฟผ.

ตอ้งแบกภาระคา่ใชจ้า่ยเกอืบแสนลา้นบาทแลว้.


