
พท.ทุบเตียง‘ชัยวุฒิ’

นายกฯปลื้มขยับเทียร2

ลุยปราบคามนุษยใหส้ิน

โควิดBA.2.75บุกไทย

รมว.DESซัดต่ํา!ขูฟองหม่ิน

ปอมปดปฏิวัติตูทําคนเดียว

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลุกขึ้นชี้แจงตอที่ประชุมสภาระหวางถูกอภิปรายไมไววางใจวาไมเกี่ยวของ

เร� องปฏิวัติ กอนชี้มือไปที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ซึ่งนั่งอยูขางๆ พรอมระบุนายกฯ 

ปฏิวัติคนเดียว โดย พล.อ.ประยุทธยิ้มรับและยกมือสนับสนุนคําพูด พล.อ.ประวิตร 
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‘สรรพชยัย’ซอีี โอคนแรกNT

แจงวัฒนะ • พลเอกสุชาติ ผองพุฒิ  

ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคม

แหงชาติ จํากัด (มหาชน) หรือ NT เปน

ประธานในพิธีลงนามในสัญญาจางเพ� อ

ดํารงตําแหน�งกรรมการผูจัดการใหญของ                                                    

พ.อ.สรรพชัยย หุวะนันทน โดยมีวาระ

การทํางานเปนเวลา 4 ป นับเปนกรรม                                                      

การผูจัดการใหญทานแรกของ NT ณ                                                       

อาคารสํานักงานใหญ NT ถนนแจงวัฒนะ

ทั้งนี้ NT กอตั้งขึ้นเม� อวันที่ 7 ม.ค.

2564 จากการควบรวมกิจการระหวาง                                                                   

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) หรือ TOT ทําใหวันนี้ NT 

เปนหน�วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีใหบริการดาน

การสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มี

โครงสรางพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด 

พรอมจะขับเคล� อนและยกระดับการส� อ 

สารใหสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง

และเทาเทียม เพ� อขับเคล� อนเศรษฐกิจ 

และสังคมดิจิทัลของประเทศใหเติบโต

อยางยั่งยืน.

ไทยโพสต • อภิปรายไมไววางใจวันที่สอง

เริ่มเดือด! “ประเสริฐ” ลากไส “จุรินทร” 

ปมทุจริตถุงมือยางภาคสอง เปดเสนทางฟอก

เงินขามประเทศสงกลับไทย สงสัยเงินตก

แถวสนามบินน้ํา ซัดเพิกเฉยไมระงับเงิน 2                                                         

พันลาน ทํา อคส.เสียหาย “อูดดา” ปด

ทุจริต เผยสั่งฟนชดใช 400 ลานแลว “ศักดิ์

สยาม” ยันโปรงใสที่ดินเขากระโดง “พท.” 

เล� อยขาเตียง “ชัยวุฒิ” แฉผิดจริยธรรมราย

แรง ชูหญิงอ� นเหนือภรรยาตัวเอง โยงคน

สนิทเอี่ยวงานกระทรวง “บิ๊กปอม” โดนหา

รวมปฏิวัติ แจงกลางสภา “นายกฯ ทําคน

เดียว” 

เม� อวันที่ 20 ก.ค.2565 มีการประชุม

สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาญัตติขอเปิด                                                      

อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ ไว้วางใจรัฐมน                     

ตรีเปนรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธ 

ศักราช 2560 เปนวันที่สอง โดยตั้งแตเวลา 

09.30 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เดินทางถึงอา 

คารรัฐสภา เพ� อเขารวมการประชุม

ผูส� อขาวไดถามกรณีนายทักษิณ ชิน

วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุท่ีนายกฯ พูด                                                   

ถึงตนเองตลอด เพราะยังมีตนอยูในใจ พล.อ. 

ประยุทธชี้ ไปที่ปากพรอมกลาววา “ปากเขา

มีไวพูด ทุกคนก็พูดไดหมดแหละ”

ถามวาพอใจภาพรวมการอภิปราย

อยางไรบาง นายกฯ กลาววา ก็ดี เม� อถาม

วันนี้นายกฯ มีหมัดเด็ดอะไรที่จะชี้แจงกับ

ประชาชนหรือไม นายกฯ ตอบวา “ไมมีมั้ง 

หมัดเด็ดอะไรละ ไมไดชกมวย”

ขณะที่การอภิปรายไมไววางใจตอ

เน� องเปนวันที่สอง เริ่มเวลา 08.35 น. มี

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่

สอง ทําหนาที่เปนประธานการประชุม โดย

นายศุภชัยแจงลําดับการอภิปรายรัฐมนตรี

เปนรายบุคคล ดังนี้ นายจุรินทร ลักษณวิ

ศิษฏ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย, นาย

นิพนธ บุญญามณี รมช.มหาดไทย, นาย

สันติ พรอมพัฒน รมว.การคลัง, นายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและ

สังคม, พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

ไทยโพสต • นายกฯ ปลื้มอเมริกาขยับ

สถานการณการคามนุษยประจําป พ.ศ.2565 

ของไทยเปน Tier 2 ลุยดําเนินการตอไป

อยางเขมขน หวังทําลายเครือขายการคา

ชีวิตคนใหหมดสิ้นไปจากแผนดินไทย ลั่น

การคามนุษยเปนการละเมิดสิทธิพื้นฐาน

ของความเปนคน อันไมอาจใหอภัยได

เม� อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม โพสตเฟซบุก “ประยุทธ จันทร

โอชา Prayut-Chan-o-cha” ระบุวา พี่นอง

ประชาชนชาวไทยที่รักทุกทานครับ เชาวัน                           

นี้ (20 ก.ค.65) ในขณะที่ผมรับฟงและติด 

ตามการอภิปรายในสภาฯ ผมไดรับรายงาน

อยางเปนทางการ เร� องสถานการณการคา

มนุษยของประเทศ โดยเปนเร� องที่น�ายินดี 

และอยากใหเราทุกคนไดภาคภูมิใจรวมกัน 

ถึงผลสําเร็จจากการทํางานรวมกันของทุก

ภาคสวนของประเทศ ในการรวมกันตอสู

เพ� อเอาชนะการคามนุษย โดยกระทรวงการ

ตางประเทศสหรัฐฯ ไดเปดเผยรายงานสถาน 

การณการคามนุษยประจําป พ.ศ.2565 หรือ 

Trafficking In Person (TIP) Report 2022 

ซึ่งประเทศไทยของเราไดรับการปรับอันดับ

ดีขึ้น เปน Tier 2 จากระดับ Tier 2 Watch 

List หรือ Tier 2 เฝาระวัง เม� อปที่แลว อัน

สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของทั้งภาค

รัฐและเอกชนไทย รวมถึงความรวมมือกับ

นานาชาติ ในการแกไขปญหา

กรุงเทพฯ • ผวา BA.2.75 ตัวรายหลบ

ภูมิคุมกัน โผลแลว! กรมวิทยยันพบในชาย

วัย 53 ชาวตรัง เดินทางไปประชุมที่ภูเก็ต

รวมกับชาวตางชาติ อาการไมรุนแรง การัน

ตีวัคซีนเข็มกระตุนรับมือได เบรกคนไทยไม

ควรวิตกมากเกิน ดานสาธารณสุขตรังแจง

ไทมไลนยิบ ระบุ 4 คนกลุมเสี่ยงผลตรวจ

ยังเปนลบ อย.จอออกประกาศให “คลินิก

เอกชน” ซื้อยาโมลนูพิราเวียรได 

เม� อวันพุธ นายธนกร วังบุญคงชนะ  

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผย

รายงานผูปวยติดเช้ือโควิด-19 วามีผูปวยราย

ใหม (รักษาตัวใน รพ.) จํานวน 2,886 ราย 

จําแนกเปนผูปวยในประเทศ 2,884 ราย ผู

ปวยมาจากตางประเทศ 2 ราย ยอดผูปวย

สะสม 2,342,419 ราย (ตั้งแต 1 มกราคม 

2565) หายปวยกลับบาน 2,029 ราย หาย

ปวยสะสม 2,343,131 ราย (ตั้งแต 1 มกรา 

คม 2565) ผูปวยกําลังรักษา 23,179 ราย 

โดยมีจํานวนผูปวยปอดอักเสบรักษาตัวอยูใน

โรงพยาบาล 851 ราย และเสียชีวิต 19 ราย 

ซึ่งจากรายงานขอมูลกระทรวงสาธารณสุข

พบวา ขณะนี้กราฟผูปวยตองรักษาในโรง

พยาบาลเพ่ิมข้ึนชัดเจน แมผูปวยอาการหนัก

ที่เขา รพ.ยังอยูในเสนสีเขียว แตผูปวยใส                                                       

ทอชวยหายใจแนวโนมยังสูงอยู และผูเสีย                                                        

ชีวิตแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งตองติดตามสถาน 

การณใกลชิด

“พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

ใบเสร็จซักฟอก

ไทยโพสต • ก.ต.ไฟเขียว “ชูชัย วิริยะ

สุนทรวงศ” ขึ้นประธานศาลอุทธรณ “สิทธิ

ศักดิ์” อดีตโฆษกศาลนั่งรอง ปธ.อันดับ 3 

“สมเกียรติ” คุมคดีอาญาฯ นักการเมือง 

“สืบพงษ” ขึ้น หน.ฎีกา สนง.ศาลชงตั้ง 

“ศักดิ์ชัย” อธิบดีศาลอาญา “มนูภาณ” อธ. 

ศาลปราบทุจริต “จีระพัฒน” หัวหนาคณะ

ศาลอุทธรณ ภ.7 รอเคาะ 25 ก.ค.

เม� อวันที่ 20 กรกฎาคม เว็บไซต

สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

เปดเผยบัญชีรายช� อที่นายจีระพัฒน พันธุ

ทวี เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เสนอ

แตงตั้งโยกยายผูพิพากษาวาระ 1 ต.ค.นี้ 

บัญชี 3 จํานวน 198 รายช� อ ชั้น 4 สับ

เปลี่ยนตําเเหน�ง มีรายช� อที่น�าสนใจดังนี้ 

1.นายศักดิ์ชัย รังษีวงศ ผูพิพากษาศาลฎีกา 

เปนอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา 2.นายรัฐ 

รีย ยมจินดา อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา

คดีทุจริตภาค 7 เปนอธิบดีผูพิพากษาศาล

เยาวชนกลางเเละครอบครัว 3.นายเดชา 

อัชรีวงศไพศาล อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา

มีนบุรี เปนอธิบดีลมละลาย 4.นายฉัตรชัย 

ไทรโชต อธิบดีผูพิพากษาศาลเเพงธนบุรี                                                                

เปนอธิบดีผูพิพากษาศาลเเพง 5.นายบดินทร 

ตรีรานุรัตน รองประธานศาลอุทธรณภาค 1                                                       

เปนอธิบดีผูพิพากษาศาลอาญามีนบุรี 6.นาย 

วิบูลย ศุภสกุลอาภาพิบูล รองประธานศาล

อุทธรณภาค 7 เปนอธิบดีผูพิพากษาศาล

อาญาธนบุรี 

7.นายมนูภาณ ยศธแสนย รองประ                      

ธานศาลอุทธรณภาค 1 เปนอธิบดีผูพิพาก                    

ษาศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบ                    

กลาง 8.นายอมรรัตน กริยาผล รองประ 

ธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ (เยาวชนฯ)  

เปนอธิบดีผูพิพากษาศาลเเพงตล่ิงชัน 9.นาย 

รุงศักดิ์ วงศกระสันต 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  8  ค่ํา  เดือน  8  ปขาลปที่ 26 ฉบับที่ 9381
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พท.ทุบเตียง

รองนายกฯ, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

สำาหรับระยะเวลาอภิปรายวันท่ี 19 ก.ค. 

ท่ีใช้ไปท้ังหมด 14 ช่ัวโมง 10 นาที  โดย ครม.

ใช้ไปแล้ว 2 ช่ัวโมง 18 นาที พรรคร่วมฝ่าย

รัฐบาล 12 นาที ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน 11 

ช่ัวโมง 18 นาที  คงเหลือ 33 ช่ัวโมง 41 นาที  

พท.ซัดทุจริตถุงมือยาง

จากนั้น นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย อภิปราย 

พล.อ.ประยุทธ์และนายจุรินทร์ ในข้อกล่าวหา

การทุจริตถุงมือยางภาค 2 ว่า พล.อ.ประยุทธ์

รู้เรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นที่องค์การคลังสินค้า 

(อคส.) เป็นอย่างดี และทราบดีว่ามีความเสีย

หายเกิดขึ้นจริงในวงเงิน 2 พันล้านบาท กลับ

เพิกเฉยไม่ดำาเนินการใดๆ ปล่อยปละละเลย

ไม่ใส่ใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ขณะที่นายจุรินทร์มี

สาเหตุเนื่องจากกลุ่มผู้ทุจริตเป็นบุคคลใกล้ชิด 

พฤติกรรมของนายจุรินทร์คือไม่อายัดเงินให้

ทันต่อเหตุการณ์ กระทั่งกลุ่มผู้ทุจริตนำาเงิน 2 

พันล้านบาทไปฟอกเงินกระจายไปตามบัญชี

ต่างๆ จนไม่สามารถติดตามนำาเงินกลับมาได้

“อคส.ได้ทำาสัญญาซื้อถุงมือยาง 7 

สัญญา มูลค่า 1.8 แสนล้านบาท โดยสร้าง

ข้อมูลเท็จว่ามีการสั่งซื้อถุงมือยางจากบริษัท 

7 แห่งเป็นจำานวนมาก เป็นเหตุให้องค์การ

คลังสินค้าต้องรีบหาถุงมือยาง โดยทำาสัญญา

กับบริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำากัด โดยจัดซื้อ 

500 ล้านกล่อง มูลค่า 1.12 แสนล้านบาท 

ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวได้รับเงินมัดจำาไปแล้ว 

2 พันล้านบาทจากองค์การคลังสินค้า โดยที่

ปัจจุบันยังไม่ได้รับมอบถุงมือยางแต่อย่างใด 

และได้ยกเลิกการทำาสัญญากับบริษัท การ์เดีย

นฯ ไปแล้ว” นายประเสริฐกล่าว

เขากล่าวว่า หลังนายสุชาติ เตชจักร

เสมา อดีตประธานบอร์ด อคส. หมดวาระ ได้

แต่งต้ังนายวิชัย โภชนกิจ ซ่ึงเคยเป็นอธิบดีสมัย

ท่ีนายจุรินทร์รับตำาแหน่งรัฐมนตรีใหม่ๆ ซ่ึงมี

ประวัติไม่ชอบมาพากลเร่ืองหน้ากากอนามัย

ราคาแพง นอกจากน้ัน ยังต้ังนายเกรียงศักด์ิ 

ประทีปวิศรุต เป็น ผอ.อคส. ซ่ึงสนิทสนมกับ

ครอบครัวนายจุฤทธ์ิ ลักษณวิศิษฏ์ น้องชาย

นายจุรินทร์เป็นอย่างมาก ท้ายท่ีสุด ผลจาก

การท่ีนายจุรินทร์ทราบดีว่ามีการทุจริตเกิดข้ึน

จริงใน อคส. แต่ไม่กระทำาการใดๆ เลย ส่ง

ผลให้เกิดความเสียหาย มีผู้กระทำาผิดโดยมี

การฟอกเงิน 2 พันล้านบาทอย่างเปิดเผย ไร้

ยางอาย สาเหตุเพราะไม่อายัดเงินในบัญชีให้

ทันต่อสถานการณ์ ภายหลังเงินออกจากบัญชี

หมดแล้วค่อยดำาเนินการอายัด 

สำาหรับเส้นทางการฟอกเงินเริ่มต้นที่

วันที่ 2 ก.ย.63 บริษัท การ์เดียนฯ รับโอน

เงินจาก อคส. 2 พันล้านบาท เป็นค่ามัดจำา 

วันที่ 14 ก.ย.63 นายจุรินทร์ทราบเรื่องการ

ทุจริต แต่เงิน 2 พันล้านบาทถูกถ่ายโอนแล้ว 

ต่อมาวันที่ 29 ก.ย.63 ป.ป.ช.มีมติอายัดบัญชี 

เท่ากับระยะเวลา 27 วัน มีการปล่อยให้มีการ

ฟอดเงินอย่างสะดวกสบายอย่างไร้ยางอาย 

ส่งผลให้ผู้ทุจริตกระจายเงินไปยังนิติบุคคล

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัท การ์

เดียนฯ ได้รับโอนจาก อคส.แล้ว ได้มีการ

สร้างบัญชีม้ากระจายเงินสดไปยังบัญชีต่างๆ 

จำานวน 1.8 พันล้านบาท

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 3 ก.ย.63-3 

พ.ย.63 บริษัท การ์เดียนฯ ถอนเงินสดจาก

บัญชีต่างๆ รวม 56.33 ล้านบาท ยังมีการ

โอนเงินอย่างมีพิรุธไปยัง 8 บริษัท รวม 967 

ล้านบาท ที่น่าแปลกใจอีกเรื่องคือ มีการโอน

เงินไปยังบริษัท RN ของประเทศเกาหลีใต้ 

จำานวน 301 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่การฟอกเงินใน

ประเทศอย่างเดียว แต่เป็นการฟอกเงินข้าม

ประเทศ ดังนั้นสิ่งที่จะต้องติดตามต่อคือเมื่อ

นำาเงินไปฟอกต่างประเทศแล้ว เงินบินกลับ

มาประเทศไทยเข้ากระเป๋าใคร ซึ่งตนสงสัยว่า

อาจจะเข้ามาที่กระทรวงแถวสนามบินน้ำา ริม

แม่น้ำาเจ้าพระยาหรือไม่ นอกจากนี้ ยังพบว่า

มีการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคล ซึ่งสงสัยว่าไม่ใช่

ค่าถุงมือยาง แต่เป็นการฟอกเงินลักษณะ

ตัวแทน หากนายจุรินทร์มีคำาสั่งอายัดเงิน 

ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้น แต่นายจุรินทร์

กลับทอดเวลาให้มีการฟอกเงินอย่างลอยนวล

ต่อมานายจุรินทร์ชี้แจงว่า นายประ 

เสริฐฉายหนังเก่า ที่พูดมาทั้งหมดกว่า 90% 

เป็นเรื่องที่ ได้เคยพูดมาแล้ว เพียงแต่มาเติม

ว่าตั้งแต่วันที่อภิปรายครั้งก่อนจนถึงวันนี้

ไม่มีความคืบหน้า และว่าตนไม่กล้าจัดการ

กับประธานบอร์ดองค์การคลังสินค้า (อคส.) 

นอกจากนี้เรื่องที่ผู้อภิปรายพูดไม่เป็นความ

จริง เพราะที่ ป.ป.ช.ไต่สวนนั้นเป็นเพราะ 

อคส.กระทรวงพาณิชย์ ไปยื่นแจ้งกับ ป.ป.ช. 

ไม่ใช่ข้อมูลนายประเสริฐ และเรื่องการทุจริต

ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตน เพราะยังไม่เคยไป

ชี้แจงกับ ป.ป.ช.เลย ที่กล่าวหาว่าตนไป

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไม่จริงทั้งในที่ลับและที่

แจ้ง ตนไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ 

นายจุรินทร์กล่าวว่า ภารกิจของ อคส.

ในการที่ต้องทวงเงินคืนนั้น ไม่ ได้มีแค่เรื่อง

ถุงมือยาง แต่มีเงิน 3 ก้อน 1.ทุจริตจำานำาข้าว 

2.ทุจริตถุงมือยาง 2 พันล้านพร้อมดอกเบี้ย 

และ 3.ทุจริตมันสำาปะหลังคู่แฝดทุจริตจำานำา                                                 

ข้าว โดยกรณีทุจริตถุงถือยาง 2 พันล้าน 

พร้อมดอกเบี้ยเกิดขึ้น ผลการสอบดังกล่าวก็

ออกมาแล้วว่าผู้ที่ต้องชดใช้เงินนี้มี 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่เจตนาทำาให้รัฐเสียหาย มี 4 ราย ต้อง

ชดใช้คนละ 400.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

ที่กรรมการชี้ว่าผิดทางวินัย 3 ราย รวมทั้ง

ประธานบอร์ด อคส.ด้วย ส่วนกลุ่มที่ประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงมี 3 ราย ต้องชดใช้

คนละ 133.6 ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้ต้องไปยุติ

ที่กระทรวงการคลัง และเรื่องนี้ก็ได้ส่งไปยัง

กระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สวนปราบโกงจำานำาข้าว

จากนั้นนายจุรินทร์ ได้กล่าวถึงเงิน

ก้อนที่สองที่จะต้องทวงคืน คือเมื่อ 10 ปีที่

แล้ว จากกรณีทุจริตจำานำาข้าวที่พรรคเพื่อไทย

สร้างไว้ ก่อความเสียหายให้ อคส. 548,061 

ล้านบาท จน อคส.ต้องฟ้องเรียกค่าเสียหาย 

1,180 คดี ทั้งแพ่ง อาญา ค่าเสียหายกว่า 

500,000 ล้านบาท 

แต่นายประเสริฐได้ประท้วงว่า ประชา 

ชนอยากฟังเรื่องเส้นทางการเงินท่ีตนอภิปราย 

ไม่ใช่มาตอบเร่ืองอ่ืน หรือเอาเร่ืองอ่ืนมาก

ลบ แบบน้ีเป็นการเอาดีเข้าตัว เอาช่ัวใส่คน

อื่น ทำาให้นายจุรินทร์ตอบโต้ว่า “ผมไม่ได้เอา

ช่ัวใส่ใคร ถ้าช่ัวจริงมันก็ต้องช่ัว การดำาเนิน

การทางกฎหมายต้องเกิด เหมือนทุจริตถุงมือ

ยาง ถ้าทุจริตจริงก็ต้องจัดการและเส้นทางการ

เงินท่ีท่านพูดน้ัน ป.ป.ช.ดำาเนินการ ปปง.ก็

เป็นองค์กรตามกฎหมายท่ีดำาเนินการ ท่ีต้อง

ช้ีแจงทุจริตจำานำาข้าว เพราะท่านเขียนในญัตติ

กล่าวหาตนว่ามีพฤติกรรมปล่อยปละละเลย

ไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ชดใช้

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่รัฐ หรือ อคส.”

เวลา 09.52 น. นายประเสริฐพงษ์ 

ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

อภิปรายไม่ไว้วางใจนายนิพนธ์ บุญญามณี 

รมช.มหาดไทย ถึงความไม่ โปร่งใสในการ

ออกเอกสารสิทธิ ในโครงการเดินสำารวจออก

โฉนดที่ดินที่มีการออกโฉนดโดยไม่ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ให้บรรดานายทุน นักธุรกิจ 

เช่น ที่เกาะนุ้ยนอก ที่เป็นเกาะกลางทะเล 

จ.กระบี่ โดยนายนิพนธ์ชี้แจงว่า การออก

เอกสารสิทธิบนเกาะนุ้ยนอก จังหวัดกระบี่ 

โดยมิชอบนั้น ได้สั่งการให้กรมที่ดินดำาเนิน

การตามกฎหมายไม่ได้ละเลย 

เวลา 11.42 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม ชี้แจงกรณีที่ถูกอภิปรายปัญหา

ข้อพิพาทที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) บริเวณเขากระโดง อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์ 

ว่า ปัญหาที่ดินเขากระโดงเกิดขึ้นมายาวนาน 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2052 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

พิสูจน์สิทธิของกรมที่ดินและ รฟท. ยืนยันว่า

ตนไม่เคยแทรกแซง

“เรื่องข้อกล่าวหาที่ว่าการขายหุ้น 

หจก.บุรีเจริญ เป็นนิติกรรมอำาพราง ซื้อขาย

ปลอม ไม่มีหลักฐานการชำาระเงิน เพื่อให้ตัว

เองได้รับประโยชน์จากการรับงานของ หจก.

บุรีเจริญนั้น ยืนยันมีการซื้อขายกันจริง ตั้งแต่

วันที่ 16 ม.ค.61 กับนายศุภวัจน์ ซึ่งเป็นเพื่อน

กับผม หลักฐานการโอนเงินก็มีเรียบร้อย

จากธนาคารธนชาต สาขาบุรีรัมย์ โดยโอน

ทั้งสิ้น 3 ครั้ง รวมมูลค่า 119.5 ล้านบาท 

ส่วนเหตุไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. 

เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเข้าสู่

ดำารงตำาแหน่ง” นายศักดิ์สยามกล่าว

อย่างไรก็ตาม นายปกรณ์วุฒิ อุดม

พิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล                                             

(ก.ก.) แถลงข่าวตอบโต้นายศักดิ์สยามว่า 

หลักฐานค่อนข้างมัดตัวได้แน่น เตรียมพูด

คุยกับฝ่ายกฎหมายของพรรคและพรรคร่วม

ฝ่ายค้าน ยื่นเรื่องไปยัง ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบ

บัญชีทรัพย์สินการถือครองธุรกิจที่ใข้นิติกรรม

อำาพรางเพื่อเอาผิดต่อไป

สบช่องรอยร้าวภายในพรรค 

เขย่าต้นกล้วยบีบ รมต. ‘หนีบ๊วย’
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

คุณภาพซักฟอกรัฐมนตรี

เปิดแผลได้แต่ไปไม่สุด

งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมาได้ครึ่งทางแล้ว 

ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรค

ก้าวไกลได้นำามาเปิดเผยในสภาฯ นั้นมีความน่า

สนใจและหนักแน่นกว่าครั้งก่อน แม้บางประเด็น

จะมีการเปิดประเด็นโดยเว็บไซต์เชิงสืบสวนสอบสวนมา

บ้างแล้ว แต่การเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของกลุ่ม

บุคคลที่ ได้รับประโยชน์จากการใช้อำานาจหน้าที่ของผู้ ใกล้

ชิดรัฐมนตรี และมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องผลประโยชน์ทับ

ซ้อน รวมถึงเอกสารหลักฐานที่นำามาแสดงนั้น ก็ใช้ความ

ระมัดระวังในการนำาเสนอ และน่าจะมีการตรวจสอบความ

ถูกต้องมาพอสมควร

เนื่องจากมีบทเรียนในการอภิปรายครั้งก่อนหน้านี้ที่มี

สมาชิกบางคนได้ใช้ข้อมูลคนละเรื่องคนละเวลามาปะติดปะ

ต่อเพื่อชี้ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จนถูกจับได้ว่า

เป็นการจับแพะชนแกะ สร้างความสับสนให้กับประชาชนว่า

มีโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานรัฐลิดรอน แทรกแซง 

ภาคประชาชน จนครั้งนั้นก็ลดความน่าเชื่อถือในการทำา

หน้าที่ของพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ไปมาก ซึ่งในครั้งนี้ก็

ยังมีอยู่บ้าง เช่นเดียวกับนักการเมืองรุ่นเก่าของพรรคฝ่าย

ค้านใหญ่ที่ยังคงเดินหน้าอภิปรายแบบเคาะกะลา รักษา

ประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน หรือนายทุนบางคน ซึ่งครั้งนี้คน

เดิมๆ ก็ยังใช้แนวทางนี้ในการทำางานอยู่

เมื่อครั้งนี้สมาชิกพรรคฝ่ายค้านหลายคนทำาการบ้าน

มาดี และอภิปรายในข้อมูลที่ได้รับมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่

เน้นวาทกรรมเหน็บแนม ส่อเสียด หวังสร้างแค่สีสันให้สภาฯ 

ให้เป็นแค่เกมโต้วาที จึงต้องให้กำาลังใจในความพยายาม 

พร้อมทั้งสนับสนุนให้รักษาคุณภาพของการทำางานในการ

ตรวจสอบเช่นนี้ให้ดี เพราะเชื่อว่าข้อมูลที่ได้นำาขึ้นมาพูดจะ

ทำาให้ประชาชนชั่งใจ หลังจากได้ฟังรัฐมนตรีที่ลุกขึ้นชี้แจง 

ว่าฝ่ายไหนมีเหตุผลมากกว่ากัน เพราะคงไปวัดจากผลการ

ลงคะแนนในญัตติจากมือของนักการเมือง 2 ฝ่ายไม่ได้

ขณะที่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายใช้ข้อมูลที่เตรียมไว้มา

ชี้แจง โดยมีทีมงานส่วนตัวและข้าราชการในการจัดทำามา

อย่างดี แต่รัฐมนตรีจากพรรคเก่าแก่หลายคนยังคงมุ่งเน้นไป

ที่การย้อนตรรกะแบบข้าชั่วเอ็งเลว รื้อคดีในอดีตทั้งคดีจำานำา

ข้าว มันสำาปะหลัง คดีบ้านเอื้ออาทร และอีกหลายๆ เรื่องขึ้น

มาโต้กลับ เป็นวิธีการซ้ำาเดิมที่ ได้เห็นมาในทุกการอภิปราย 

ซึ่งคนที่รับฟังก็ทราบดีอยู่แล้ว และเบื่อหน่ายในการรับฟัง

ข้อมูลที่โต้กลับแบบนี้ เหมือนเป็นการโต้เถียงโยนความเลว

กันไปมา โดยใช้สภาฯ เป็นเครื่องมือ

ต้องยอมรับว่า การชี้ประเด็นในการอภิปรายครั้งนี้

เป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหา ดังนั้นรัฐมนตรีที่ชี้แจงก็มีสิทธิ์ที่

จะงัดเหตุผลของตนมารองรับว่าสิ่งที่ดำาเนินการนั้น เขาเอง

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รับรู้ หรือการยกเหตุผลเรื่องการไม่

แจ้งบัญชีทรัพย์สินขึ้นมาเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาฝ่ายค้าน จึง

เป็นหน้าที่ของผู้อภิปรายคงต้องนำาข้อมูล หลักฐาน ที่เชื่อว่า

เป็นใบเสร็จ เพื่อนำาไปขยายผลเข้าสู่การพิจารณาของกระ                   

บวนการยุติธรรม ตามช่องทางที่กฎหมายกำาหนด อย่าให้สิ่ง

ที่ได้นำามาเปิดเผยต่อสาธารณชนเสียเปล่า

และที่สำาคัญการนำาเสนอข้อมูลในสภาฯ นั้นเป็นการ

ชี้ประเด็นที่พบเห็นความผิดปกติมาอภิปราย แบบร้อยเรียง

ให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากล แต่การนำาไปสู่ข้อสรุปเรื่อง

ความผิดของรัฐมนตรีแต่ละรายตามที่ ได้เขียนไว้ ในญัตติ

นั้นยังไม่สามารถฟันธง ปิดจ๊อบแบบไร้ข้อคำาถาม หรือมี

แนวโน้มที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นจนกลายเป็น

เหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในภาพรวม.

ฟั

ผมกำาลังอธิบายว่าติดตามความเสียหายอย่างไร และไม่

ได้มีก้อนเดียวเฉพาะถุงมือยาง ยังมีทุจริตจำานำาข้าวอีกก้อน เป็น

ภารกิจต้องติดตาม ซึ่ง 1,180 คดี ความเสียหายกว่า 500,000 

ล้านบาท ต้องทุ่มเทกำาลังเวลาในการปฏิบัติงานไปใช้กับการ

ดำาเนินคดีที่พวกท่านก่อไว้ 10 ปีที่แล้ว คดียังอยู่ในศาล อีกก้อน

กว่า 30,000 ล้านบาท ทุจริตจำานำามัน สมัยท่านเป็นรัฐบาล

เหมือนกัน ผมถึงบอกว่าก๊อบปี้ทุจริตจำานำาข้าวมาเลย ไม่ต้อง

เอ่ยว่ารัฐบาลไหนคือพวกท่านแล้วกัน ทำา อคส.ขาดทุน 33,000 

ล้านบาท. 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

มี 3 คนที่เตรียมจะย้าย

ไปพรรคภูมิใจไทยใน

การเลือกตั้งครั้งหน้า 

ขณะที่อีก 1 คนเป็นคน

ของ บิ๊กน้อย-พล.อ.วิชญ์ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

อดีตหัวหน้าพรรค

เศรษฐกิจไทยที่มีปัญหา

กับ ร.อ.ธรรมนัส  

และแม้ฝ่ายค้านจะได้เสียงจากพรรคเศรษฐกิจไทย กับ 

ส.ส.พรรคขนาดเล็กไปเพิ่ม แต่เสียงของฝ่ายค้านก็ลด  เพราะกลาย

ร่างเป็นงูเห่าที่พรรคภูมิใจไทยเลี้ยงไว้ ซึ่งอยู่ที่ราวๆ 17-20 เสียง 

จึงถือเป็นเรื่องยากมากที่จะมีรัฐมนตรี ตกชั้น 

แต่อย่างไรก็ดี ข้อนี้พรรคเศรษฐกิจไทยและพรรคขนาดเล็กรู้ดี 

แต่เกมของพวกเขาคือ ทำาให้รัฐมนตรีบางคน ขายขี้หน้า ด้วยการ กิน

บ๊วย เพื่อนำาไปสู่ผลทางการเมืองอย่างอื่น โดยใช้ความขัดแย้งภายใน

พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเข้าผสมโรง 

โดยพรรคร่วมรัฐบาลที่มีปัญหาภายในมีอยู่ 2 พรรค  คือ 

พรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิปัตย์ 

สำาหรับพรรคพลังประชารัฐ พวกเขารู้ว่า ส.ส.หลายคนไม่พอใจ

การทำาหน้าที่ของ บิ๊กป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 

ที่ไม่เคยซัพพอร์ต ส.ส.ในพรรคที่ต้องการ

ต่อยอดทำาพื้นที่ จึงใช้ช่องทางนี้ผสมโรงเพื่อ

กดดัน บิ๊กป๊อก 

อีกทั้งยังว่ากันว่า มีคนคับแค้น บิ๊กป๊อก 

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความพ่ายแพ้ในสนาม

เลือกตั้งซ่อม จ.ลำาปางที่ผ่านมา 

ขณะที่ในรายนายสันติ พร้อมพัฒน์ 

รมช.การคลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพลัง

ประชารัฐ นอกจากเป็น โจทก์เก่า ของ  

ร.อ.ธรรมนัสแล้ว ยังมีข่าวว่าช่วงหลังกำาลัง

ถูก นางสิงห ์คนหนึ่งในพรรคพลังประชา

รัฐ เขย่าเก้าอี้ รมช.การคลัง โดยหวังใช้เรื่อง

โครงการท่อส่งน้ำาอีอีซีเป็นตัวกดดัน 

หวังใช้ความอับอายจากการ กินบ๊วย 

ในศึกซักฟอกนำาไปสู่การปรับ ครม. นอกจากนี้ 

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันยังมีขบวนการปล่อยข่าว

ว่า สันต ิจะหอบลูกทีมย้ายไปพรรคภูมิใจไทย

ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใหญ่เกิดความหวาดระแวง 

ส่วนพรรคเล็กที่เป็น ตัวแปร ถูกนำา

มาใช้เป็นเครื่องมือกดดัน เพราะรัฐมนตรีทุกคนไม่มีใครอยาก ตกชั้น 

หรือ  กินบ๊วย เหมือนบีบให้ วิ่งมาหา เพื่อ หนีบ๊วย 

ในฟากของพรรคประชาธิปัตย์ 3 คนที่ถูกกลุ่ม  16 เขย่า คือ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค, นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และนาย

จุติ ไกรฤกษ์  รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น

คนที่เจอปัญหาภายในทั้งหมด 

นายจุรินทร์และนายนิพนธ์ มีปัญหากับนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรค

ประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะนายนิพนธ์กับนายอันวาร์ ที่นายอันวาร์มอง

ว่ามีส่วนสำาคัญในการไม่ส่งตัวเองลงสมัครในครั้งหน้า ซึ่ง 2 เสียงนี้มี

โอกาสจะหายสูงมาก 

ด้านในรายนายจุติ ส.ส.หลายคนในพรรคไม่ต้องการโหวตให้ 

เพราะเห็นว่าไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคนานแล้ว  และครั้งหน้าจะไม่

ได้อยู่ แต่พรรคกลับไม่ดำาเนินการปรับออกแต่อย่างใด 

เมื่อเสียงในพรรคตัวเองจะหาย 2-3 เสียง จึงทำาให้พรรคขนาด

เล็กสบช่องเขย่า ซึ่งทำามาหลายวันตั้งแต่ก่อนซักฟอกแล้ว 

คะแนนเสียงรัฐมนตรีแต่ละคนในครั้งนี้ จึงไม่ได้อยู่ที่ เนื้อหา ที่

จะเป็นตัวตัดสินแต่อย่างใดเลย 

เพราะใครได้มาก-ได้น้อย ขึ้นอยู่กับว่า ใครยอม-ใครไม่ยอม

ต่างหาก. 

ากดูจากระยะห่าง เรื่องคะแนนเสียงของฝ่ายรัฐบาลกับ                       

ฝ่ายค้าน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 11 คน น่า

จะ สอบผ่าน การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ไปได้ 

และผ่านได้ในสมการที่ไม่มี พรรคเศรษฐกิจไทย ของ    

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะหัวหน้าพรรค  ที่มีเสียง 

ส.ส.อยู่ในมือ 16 คนด้วย 

ปัจจุบัน เสียง ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดมี 477 คน เป็น

ของฝ่ายรัฐบาล 269 คน ได้แก่ พรรคพลัง

ประชารัฐ 97 คน พรรคภูมิใจไทย 62 คน 

พรรคประชาธิปัตย์ 52 คน พรรคชาติไทย

พัฒนา 12 คน  พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 

คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย  5 คน  

พรรคพลังท้องถิ่นไท 5 คน พรรค

ชาติพัฒนา 4 คน  พรรครักษ์ผืนป่า

ประเทศไทย 2 คน พรรคพลังชาติไทย 1 

คน พรรคประชาภิวัฒน์ 1 คน พรรคเพื่อ

ชาติไทย  1 คน พรรคครูไทยเพื่อประชา 

ชน 1 คน พรรคพลเมืองไทย 1 คน พรรค

ประชาธิปไตยใหม่ 1 คน พรรคพลังธรรม

ใหม่ 1 คน และพรรคไทรักธรรม 1 คน 

หากตัดพรรคเศรษฐกิจไทยออก

ไป 16 คน ฝ่ายรัฐบาลจะเหลือ 253 คน

ขณะที่เสียงฝ่ายค้านมี 208 คน 

ประกอบด้วย  พรรคเพื่อไทย 132 คน 

พรรคก้าวไกล 51 คน พรรคเสรีรวม

ไทย 10 คน พรรคประชาชาติ 7 คน 

พรรคเพื่อชาติ 6 คน พรรคพลังปวงชน

ไทย 1 คน และพรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน 

ในจำานวน 208 เสียงนี้ ยังไม่นับ

รวม งูเห่า ของพรรคเพื่อไทย พรรคก้าว

ไกล พรรคประชาชาติ ที่เปิดตัวว่าการ

เลือกตั้งครั้งหน้าจะมาทำากิจกรรมกับพรรค

ภูมิใจไทยอีกหลายคน  

ในส่วนของพรรคขนาดเล็กที่มีการ

จับกลุ่มกันในนาม กลุ่ม 16 ที่ดูจะเป็น 

ตัวแปร สำาคัญในกรณีที่ผนึกกำาลังกับ ร.อ.ธรรมนัส แต่ในกลุ่มเองไม่

ได้มีความเป็นเอกภาพ เพราะตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อใช้ในการ ต่อรอง กับ

พรรคขนาดใหญ่ที่ต้องการเสียง 

ในขณะเดียวกัน ส.ส.พรรคขนาดเล็กเหล่าน้ี ไม่ได้มี  ร.อ.ธรรมนัส                                                                                  

คนเดียวที่ดูแล แต่บางคนยังได้รับการดูแลจากทางอื่นอีก โดยเฉพาะ  

เสี่ยเฮ้ง-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำานวยการพรรค

พลังประชารัฐ ที่รับภารกิจอุ้มชูพรรคเล็ก คานกับ ร.อ.ธรรมนัสมาสัก

ระยะ 

หรือต่อให้ ร.อ.ธรรมนัสผนึกกำาลังกับกลุ่ม 16 สำาเร็จ  แบบเป็น

ทิศทางเดียวกันหมด แต่ก็ยังยากในการจะคว่ำาเสนาบดีสักคนหนึ่งได้

สำาเร็จ 

เพราะแม้แต่ในพรรคเศรษฐกิจไทย 16 เสียง ร.อ.ธรรมนัส

ก็ยังไม่สามารถกดรีโมตให้ทุกคนโหวตเหมือนกันได้ทั้งหมด โดย

ห

ข้าสภาสมัยแรก แต่เป็นตัวตั้งตัวตีผลักดันกฎหมายจน

สำาเร็จ สำาหรับ ‘ดร.ส้ม’ พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์ ส.ส.กทม.

เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ 

ตั้งแต่เข้าสภาใหม่ๆ เดินสายปกป้องสิทธิสตรีเต็มพิกัด 

หมายสัมมนา เสวนาที่ไหน ล้วนต้องการให้ ‘ดร.ส้ม’ ไปพูด ไป

ทุกเวที  

ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำา

ผิดซ้ำาในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ....หรือ

ที่เรารู้จักกันในชื่อ ‘กฎหมายฉีดไข่ฝ่อ’ ส.ส.กทม. และโทรโข่ง

หญิงคนนี้นี่แหละ ‘เจ้าของร่าง’ 

กว่ าจะผ่ านสภาไม่ ง่ าย                       

‘ดร.ส้ม’ กับทีมงานพลังหญิงของ

พรรค ต้องวิ่งขอแรงสนับสนุน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย                                                      

งานให้สำาเร็จ โดยเฉพาะกระทรวง

ยุติธรรมของ ‘สมศักดิ์ เทพสุทิน’  

รมว.ยุติธรรม ที่ช่วยออกแรงผลัก

ดันอีกทางให้ถึงฝั่งฝันได้ 

อย่างไรก็ดี หลายคนยังมี

ความเข้าใจผิดๆ เรื่องกฎหมาย

ฉบับนี้ วันก่อน ‘โฆษกส้ม’ ใน

ฐานะเจ้าของร่าง เลยต้องโพสต์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ อีกรอบ 

‘ดร.ส้ม’ บอกว่า หลายคนไปโฟกัสที่เรื่องการฉีดไข่ฝ่อ 

ทั้งที่เป็นเพียงส่วนย่อยในกฎหมายฉบับนี้เท่านั้น โดยกฎหมาย

ดังกล่าวจะทำาให้รัฐมีอำานาจในการพิจารณาว่า สมควรจะ

ปล่อยตัวนักโทษข่มขืนแล้วหรือยัง หากยัง เพราะเป็นอันตราย

ต่อสังคมสามารถ ‘คุมขังต่อไป’ 

หรือมีอีกเลเวลคือ แม้จะพ้นโทษแล้ว แต่ถ้ายังเสี่ยงจะ

ทำาผิดซ้ำา แต่ไม่มาก อาจใช้มาตรการ ‘เฝ้าระวัง’ แทนการคุม

ขัง อาจจะใส่อุปกรณ์ติดตามตัว ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหาย ห้าม

เข้าเขตกำาหนด ต้องแจ้งเมื่อเปลี่ยนที่ทำางาน ห้ามออกนอก

ประเทศ  

หรือหากใครอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง แล้วมีท่าทีว่าใกล้จะ

ทำาผิดซ้ำาอีก สามารถ ‘คุมขังฉุกเฉิน’ ได้เลย เรียกว่ามีหลาย

เลเวล 

โดย ‘ดร.ส้ม’ เปรียบกฎหมายฉบับนี้เหมือน ‘พระเอก

นอกเรือนจำา’ ไม่อย่างนั้นไม่มีมาตรการอะไรคุมคนพวกนี้เลย. 

ฌ.เฌอ

ดันสำาเร็จตั้งแต่สมัยแรก 

พัชรินทร์ ซำาศิริพงษ์ 

เ

ต่อมาเวลา 12.40 น. 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. 

มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 

อภิปรายไม่ ไว้วางใจนายสันติ 

พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง กรณี

ทุจริตโครงการระบบท่อส่งน้ำา

สายหลักในภาคตะวันออก (อีอีซี)                                          

โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ใกล้เคียง

กับที่เคยแถลงข่าวรายสัปดาห์ 

นายสันติชี้แจงขั้นตอนการเปิด

ประมูลทั่ ว ไป ตามข้อ เสนอ 

ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็น

ที่ปรึกษาโครงการระบบท่อส่ง

น้ำาสายหลักอีอีซี ที่ให้ ใช้วิธีเชิญ

บริษัทเอกชนมาร่วมคัดเลือก 

อ่านต่อหน้า 15
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3บทความ

ผืนปาชุมชนกวา 578 ไร  ชาวบาน บานตนตาล ต.จอเบาะ 

อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส มีกฎกติการวมกันดูแลรักษา เอาชีวิตเขามาปกปอง 

ไปดับไฟปา ลาดตระเวนปองกันการบุกรุกทําลาย ปาชุมชนบานตนตาลที่

อุดมสมบูรณ ชาวบานไดใชประโยชนพึ่งพิงทรัพยากร มีการเขาเก็บ

ผลผลิตจากปา เก็บหาเห็ด และพืชสมุนไพรชนิดอ� นๆ โดยมีนายมะซี                                                           

มะเกซง ในฐานะผูนําชุมชน และประธานปาชุมชนบานตนตาล                    

นําคณะกรรมการปาชุมชน และเหลาสมาชิกปาชุมชนชาวบานรวม

บริหารจัดการเพ� ออนุรักษพื้นที่ปา จนชุมชนบานตนตาลไดรับรางวัล

ระดับภาคในดานการอนุรักษ 

แตปฏิเสธไมไดวา ชุมชนบานตนตาลยังตองพัฒนาดานเศษฐกิจ                                                                                         

ชุมชน การเพิ่มรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี เพ� อใหสามารถ

พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งตองเปนการพัฒนาที่ชุมชนมีสวนรวม                                    

บานตนตาลเปนหนึ่งในพื้นที่เปาหมายของโครงการพัฒนาชุมชน 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด(มหาชน) ซ่ึงตระหนักถึงการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน นํามาสูการขับเคล� อนโครงการชุมชน

ดีมีรอยยิ้มนราธิวาส รวมกับชุมชนบานตนตาล โดยเช� อมโยง                                                            

คณะกรรมการปาชุมชน ตลอดจนสมาชิกใน                

การขับเคล� อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ชุมชนนี้มีจุดแข็ง ‘คนกับปาอยูรวมกัน’ 

ใกลชิด ปจจุบันมีศูนยเรียนรูปาชุมชนบานตนตาล

ท่ีเปนรูปธรรม ภายในศูนยมีการจัดฐานเรียนรู                                                             

9 ฐาน ประกอบดวยฐานเรียนรูการดับไฟปา 

ฐานเร� องพืชสมุนไพร ฐานการเพาะกลาไมปา 

ฐานเรียนรูฝาย ธนาคารนํ้าใตดิน ฐานการเล้ียงเห็ด                                                                           

ตามวิถีปาชุมชน ฐานการเลี้ยงผึ้งหลวง                       

ฐานเลี้ยงสัตวปก ฐานสืบสานอาหารพื้นถิ่น 

และฐานถายทอดองคความรูดานการจักสาน

ยานลิเภา ซ่ึงศูนยดังกลาวมีหน�วยงานท้ังภาครัฐ                                                                

และภาคเอกชนสนับสนุนชุมชนเพ� อใหเกิดพลัง                                                            

และตั้งอยูบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ                     

พอเพียง

สํ า ห รั บ ชุ ม ชนดี มี ร อ ย ยิ้ ม

นราธิวาสทํางานรวมกับชุมชนเม� อป                                                    

2563 พุงเปาพัฒนาการทองเที่ยวโดย

ชุมชนดานการอนุรักษและพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน เพ� อใหชาวบานอยูดี

กินดี  ปากทองอิ่ม มีรายไดที่มั่นคง และ

สุขภาพรางกายจิตใจแข็งแรงพรอมสู

กับทุกวิกฤต

นางสาววาฟา มะซอ เจาหนาที่

พัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส ชุมชนดี                            

มีรอยยิ้มนราธิวาส กลาววา ชุมชน

บานตนตาลมีจุดเดนการอนุรักษปา

อยางเขมแข็ง ชาวบานรวมดวยชวย

กันฟนฟูและขยายพื้นที่ปาชุมชนในเขต

ปาสงวนแหงชาติ จนเกิดผืนปาเขียวขจี 

มีการขึ้นทะเบียนกับกรมปาไมในนาม                                                                            

‘ปาชุมชนบานตนตาล’ เกิดศูนยเรียนรู มีกิจกรรม

เดินปาศึกษาเสนทางธรรมชาติ ซ่ึงเรามารวมพัฒนา

กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จัดโปรแกรมที่                                                    

น�าสนใจและคาใชจายเพ� อใหมีมาตรฐานชัดเจน 

“ปจจุบันมีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ    

ชมตนไมใหญ จุดชมวิว กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า                                                                     

กิจกรรมปลูกปาทดแทนดวยการปนกระสุนปลูกปา 

และปลูกดวยหนังสต๊ิก กิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้า

เพิ่มความชุมชื้นใหผืนปา จัดแคมปปงใหใกลชิด                                                             

กับธรรมชาติ ซึ่งมีเต็นทและอปุกรณบริการ                                                                      

จัดเวิรคช็อปการทําขนมพื้นบานโบราณ และ

เรียนรู 9 ฐาน ภายในศูนยเรียนรูปาชุมชนบาน

ตนตาล มีทั้งโปรแกรมสําหรับนักเรียนนักศึกษา

ดูงาน และโปรแกรมนักทองเท่ียว เสียงตอบรับดีมาก ชุมชนสามารถ

บริหารจัดการกิจกรรมทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการ

ระบบการเงินของชุมชน เงินไหลเวียนในทองถิ่นเพิ่มขึ้น ชุมชน

พรอมตอนรับนักทองเท่ียวมาสัมผัสธรรมชาติ วิถีชุมชน ปน้ีเราเดินหนา

สงเสริมทองเท่ียวโดยชุมชนอยางเต็มท่ี” นางสาววาฟา เลาใหฟง 

สวนงานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนก็สําคัญไมแพกัน                      

นางสาววาฟากลาววา ปาชุมชนบานตนตาลมีทรัพยากรและ                

พืชสมุนไพรมากมาย โดยเฉพาะชาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

ชุมชนสนใจพัฒนาผลิตภัณฑชาเพ� อสุขภาพ ชาชนิดนี้ชาวบาน

บอกมีสรรพคุณเพ่ิมกําลังวังชา ชวยบํารุงเลือด แตยังขาดองคความ

รูดานวิทยาศาสตร ชุมชนดีมีรอยยิ้มนราธิวาสเขามาสนับสนุนโดย

ประสานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ลงพื้นที่                                                                                  

เก็บตัวอยางชาและนําไปวิเคราะหคุณสมบัติหรือประโยชน                             

ตามหลักวิชาการเพ� อพัฒนาองคความรู ใชประโยชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑชาสมุนไพรตอไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการโซนนิ่งพื้นที่

ดงชาสมุนไพรในปาชุมชนไวแลว ปองกันการรบกวนจากกิจกรรม

การทองเที่ยว อนาคตอาจจะมีการทดลองเพาะและขยายพันธุชา

ในแปลงทดแทนการเก็บผลผลิตจากปาชุมชน 

“จากการทํางานพัฒนาชุมชนรวมกัน นํามาสูการจัดตั้ง

วิสาหกิจชุมชนปาชุมชนบานตนตาล สวนผลิตภัณฑชาสมุนไพร 

ชาวบานตั้งช� อแบรนด’ ADOW ‘ ตอนนี้เรารวมออกแบบโลโกและ

บรรจุภัณฑ ที่จะสรางความประทับใจและดึงดูดความสนใจของ                                                       

ผูบริโภค เปนการเตรียมพรอมสรางสรรคผลิตภัณฑใหมของชุมชน 

เพ� อเพิ่มรายไดจากเดิมชาวบานทําสวนยางพาราและเกษตรตาม

ฤดูกาล นอกจากนี้ ชุมชนมีความตองการจําหน�ายผลไมตามฤดูกาล  

เชน ทุเรียน  สมแขก สะตอ ฯลฯ  ซึ่งกําลังวางแผนขยายตลาดและ

ชองทางจัดจําหน�ายผลผลิตชุมชนเพ� อสรางรายไดใหทองถิ่นมาก

ขึ้น” นางสาววาฟา กลาวถึงแผนพัฒนาระยะตอไป

ระบบเศรษฐกิจชองชุมชนบานตนตาลวันน้ีสามารถพ่ึงตนเองได                                 

จากการพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยชุมชน ซึ่งเปน

ระบบที่เอื้อตอการพัฒนาดานอ� นๆ ในพื้นที่ ทั้งสังคม ผูคน ชุมชน 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

เจาหนาที่พัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส ชุมชนดีมีรอยยิ้ม

นราธิวาสท่ีทํางานคลุกคลีกับชุมชน กลาวดวยวา ชาวบานในทองถ่ิน

ทํางานรวมกันดวยความสามัคคี สามารถประสานงานทั้งภายใน

และภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ผลักดันชุมชนท่ีเขมแข็งใหเกิดข้ึน                                                                                    

ในวันน้ีเพ่ือส่งต่อต้นทุนทางสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับคน                       

รุนลูกรุนหลาน ทั้งยังปลูกจิตสํานึกความเปนเจาของรวมกัน แตละ                                         

องคประกอบสําคัญทําใหชุมชนปาชุมชนบานตนตาลยั่งยืน 

กลาวไดวาชุมชนในปาแหงนี้เปนแบบอยางพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากที่เหมาะสมใหกับชุมชนทั่วประเทศ คนในชุมชนไดรวมคิด 

รวมทํา รวมเรียนรูการจัดการทรัพยากรในชุมชนสูการพัฒนาที่

ยั่งยืน ผลสําเร็จเปนรูปธรรมชาวบานมีรายไดที่ดีขึ้น สภาพแวดลอม

และธรรมชาติเพิ่มพูนดีงาม

ยกระดับวิถีคน วิถีปาชุมชน ‘บานตนตาล’ สรางชุมชนเขมแข็ง

‘ลุงป้อมนะ...ลุงป้อม’

มว่า “แหงเลย”.....

ตลอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา ทักษิณต้องนั่ง

หน้าจอมอนิเตอร์ตลอด

มี “หลี่กงกง” ในห้องแอร์ที่เมืองไทย คอยรับคำาสั่ง เพื่อ

ถ่ายทอดไปยัง “หมาในคอก” ที่กำาลังประสานเขี้ยวทึ้่งรัฐบาล

อยู่ที่สัปปายะสภาสถาน

ไม่งั้น ที่ชลน่านชู “ทักษิณฉลาด-เหยียบลุงตู่โง่”

แล้วลุงตู่ตอบกลับว่า.........

“นายกฯ ไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง ไม่ได้

ฉลาดที่สุด เหมือนบางคนที่ท่านบอกว่า ‘ฉลาดที่สุด’

...ตอนนี้อยู่ที่ ไหนก็ไม่รู้?”

แถมตบท้ายว่า.........

“ผมทราบดีท่านชื่นชมคนที่ทำางานมาก่อน ว่าดีกว่าผม 

ว่าโน้น..นี้ ไม่เป็นไร ก็เอากลับมาให้ได้แล้วกัน”

เท่าน้ันแหละ คนมีแต่ถุงน้ำาเลวเดือดพล่าน ส่งข้อความให้

หล่ีกงกง “CARE คิด เคลื่อน ไทย” รีบนำาไปโพสต์เฟซโต้กลับทันที

“...ประยุทธ์บอกว่า ไม่รู้ผมอยู่ไหน แต่ผมอยากจะบอกว่า 

ผมอยู่ในใจประยุทธ์ตลอดนะ (ขอโทษอาจารย์น้องด้วยนะ)...”

ประยุทธ์พูดในการอภิปราย บอกว่า “คนที่หลายคนชม

ตอนนี้ ไม่รู้อยู่ไหน เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกัน” 

ผมอยากจะบอกว่า “ผมอยู่ในใจประยุทธ์ตลอดนะ”  ต้อง

ขอโทษอาจารย์น้องด้วยนะ

ตอนสัมภาษณ์สื่อก็ชอบพูดถึงผมหลายครั้ง สรุปแล้วคือ

ท่านอึดอัด แหม โกรธเวลาคนอื่นว่ากูไม่เก่ง 

จริงๆ แล้ว ท่านไม่ต้องทำาอะไรเลย แค่ตั้งใจทำางานให้

เท่าผม แต่ต้องทำาอย่างมีกลยุทธ์มากกว่านี้

#TONY

#โลกป่วนผู้นำาเปลี่ยน

#คิดเคลื่อนไทย

แหม...มาในแนวยี่เกฝรั่งเลยนะ โทนี่!

ที่ชมกันว่า “นายผมที่ชื่อทักษิณเก่ง...ฉลาด” นั้น  แรกๆ 

ผมหลงเข้าใจว่า แค่ “หมาในคอก” เลียประจบ นายคงไม่บ้า

ยอตามไปด้วยหรอก

แต่ที่ไหนได้ เห็นข้อความนายหมาโพสต์ “ท่านไม่ต้องทำา

อะไรเลย แค่ตั้งใจทำางานให้เท่าผม แต่ต้องทำาอย่างมีกลยุทธ์

มากกว่านี้” เท่านั้นแหละ

โถ...โถ...ก็นายมันบ้ายอ ชอบให้คนยกไข่ เป็นมนุษย์พันธุ์ 

“หลงตัว-หลงตน” แบบนี้นี่เองเล่า

บอกให้นายกฯ ประยุทธ์ไม่ต้องทำาอะไร แค่ตั้งใจทำางาน

ให้เท่าเขาเท่านั้น

อึ๊บ....(กูจะอ้วก)!

๕ ปีที่ทักษิณเป็นนายกฯ ทำาอะไรดีๆ ให้บ้านเมืองบ้าง 

ผมมองไม่เห็นเลย แต่อะไรที่เลวๆ ผมเห็นมีคนรวบรวมไว้ยาว

เป็นหางเห้

“ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์” เคยรวบรวมและโพสต์ไว้ตั้ง 

๖๑ รายการ จะเอามาให้ดูทั้งหมดก็ล้นหน้ากระดาษ จะยกเป็น

แซมเปิลซัก ๕-๖ รายการก็แล้วกัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา แล้วทำาให้หลงเข้าใจไปว่า 

ฝ่ายค้านกำาลังฉวยโอกาสด่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย

อย่างน้อย 2 คนด้วยกัน” 

อดีตนายกฯ ๒ คน คือใคร คงไม่ต้องให้บอก อ่านที่ท่าน

โพสต์ไว้เมื่อวานเองละกัน

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

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี 

“#คนดีต้องไม่ตาย คนชั่วต้องไม่เกิด #noTimeToDie #008”

ผมฟังฝ่ายค้านอ่านญัตติ #อภิปรายไม่ไว้วางใจ โจมตี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา แล้วทำาให้หลงเข้าใจไปว่า 

ฝ่ายค้านกำาลังฉวยโอกาสด่าอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย

อย่างน้อย 2 คนด้วยกัน 

โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น การ

โกงกินคอร์รัปชันของตัวนายกรัฐมนตรีและลิ่วล้อ  (จนติดคุกติด

ตะรางกันระนาว) 

การขาดวิสัยทัศน์ การไม่เคารพหลักนิติธรรม ทำาลายคุณค่า

ระบอบประชาธิปไตย และภาวะขาดแคลนผู้นำาที่ดีของประเทศ 

จนทั่วโลกนอกจากไม่ให้เกียรติแล้ว ยังประณามกันว่า

เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ โกงกินชั่วร้ายมากที่สุดคนหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ โลก 

อย่างนั้นซิครับถึงจะเหมาะที่จะใช้ศัพท์คำาว่า #ทราม ได้

อย่างไม่กระดากปาก 

แต่ผมก็อยากจะขอร้องว่า กรุณาอย่าใช้ศัพท์อย่างนี้กับคน

ระดับนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาอันทรงเกียรติเลยครับ… ไม่ว่าจะ

เป็นนายกฯ คนไหนก็ตาม

ถ้าคนไม่โกง มุ่งมั่นแต่ทำางานเพื่อชาติอย่างเดียว เป็นคน

ตรงไปตรงมา (ไม่ปากอย่างใจอย่าง) เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ต้องพ่ายแพ้ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไม่ได้ 

ก็แสดงว่า #ระบอบประชาธิปไตย กลายเป็นทางเดินให้คน

ชั่วเท่านั้น เป็นช่องทางที่คนชั่วจะสามารถมีอำานาจขึ้นกินบ้านกิน

เมือง

การที่คนดีต้องพ่ายแพ้ ก็จะกลายเป็นหลักฐานอีกอันหนึ่ง

ที่พิสูจน์ว่า ทำาไมประชาธิปไตยทั่วโลกกำาลังตาย 

ตามที่หนังสือเรื่อง “How Democracies  Die” ของ

ศาสตราจารย์ 2 ท่าน แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard 

University) ได้สรุปจากงานวิจัยของท่านเอาไว้

(หากท่านใดสนใจว่าทำาไมประชาธิปไตยทั่วโลกกำาลังจะ

ตาย หาอ่านได้จากบทความที่ผมโพสต์เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่  19 

มิ.ย. 2565 ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ)

ผมขอเรียนว่า ความเห็นที่ลงในเฟซบุ๊กเป็น #ความเห็น

ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค ปชป.แต่อย่างใด

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

ลิงก์ที่ ดร.ไตรรงค์แปะไว้นั้่น ผมเปิดแล้ว แต่เปิดไม่ได้  

เลยไม่นำามาแปะต่อ

แต่เท่านี้ ก็พอเป็นเครื่องยืนยันถึงความเลวของคนที่หลง

ตัวว่า เก่ง ฉลาด และมีกลยุทธ์ในการบริหารได้แล้วว่า

เก่ง ฉลาด ของทักษิณนั้น........

เป็นเก่ง-ฉลาด ในกลยุทธ์ โกงบ้าน-กินเมืองและใช้เศษ

เงินเป็นเหยื่อล่อให้ประชาชนบางพวกหลงเข้าใจว่าเป็นคนดี

 ขนาด ดร.ไตรรงค์ซึ่งท่านเป็นนักการเมือง โดยทั่วไปเขา

จะสงวนท่าที เพราะใครจะไปรู้ ว่าวันไหนประชาธิปัตย์กับเพื่อ

ไทยอาจโคจรร่วมเส้นทางกันก็ได้

แต่ด้วย “จิตวิญญาณ” ของความเป็นวิญญูชนยึดมั่นใน

เส้นทางคุณธรรมและความถูกต้อง

เพื่อ “ชาติบ้านเมือง” ท่านไม่ทำาตัวเป็น “พรหมลูกฟัก” 

ออกมาบอกทันทีว่า “ใครดี-ใครเลว”!

ตอนหัวค่ำา ผมรอดูฝ่ายค้านจะยกเรื่องไหนมาอภิปรายพล

เอกประวิตร รองนายกฯ

แต่โธ่...เวร รัฐบาลจะครบเทอม ๔ ปีอยู่รอมร่อ รอบนี้

ก็รอบสุดท้ายแล้ว ดันงัดหนังเก่าเรื่อง “นาฬิกาเพื่อน” ที่ฉาย

ซ้ำา-ฉายซากขึ้นมาฉายซ้ำาอีก

๔ ปี ฝ่ายค้าน “หาเรื่องลุงป้อม” ได้เรื่องเดียวแค่เนี้ย?

พูดกันแฟรงก์ๆ แฟร์ๆ นะ การสะสมนาฬิกานี่ มันเป็น

รสนิยมคนมีตังค์อย่างหนึ่ง เหมือนคนบ้ารถ บ้าของเก่า บ้า

กระเป๋าแบรนด์เนม ฯลฯ

บ้ากลุ่มเดียวกัน เขาก็แลกกันเชย-กันชมเป็นวัฒนธรรม

พวกเขา อย่างนาฬิกาลุงป้อม จะของเพื่อนหรือของใคร มอง

แบบเข้าใจ ก็จะเข้าใจ ถ้ามองแบบหาเรื่อง ก็มีเรื่่อง

แต่ถ้าจะเอาเรื่องทุจริตมาอภิปรายกันละก็นะ.... 

๔ ปี ฝ่ายค้านค้นหาความทุจริตคิดไม่ซื่อของลุงป้อม ได้

เรื่อง “นาฬิกาเพื่อน” เรื่องเดียวเท่านี้ละก็

“ไปอาบน้ำา ประแป้ง แล้วกินนมนอนดีกว่านะ...ไอ้หนู” 

โตแล้วค่อยมาสะแอ๋งในสภา!

ที่น่า “หยิกพุง” ลุงป้อมซักหมับ ก็ตรงที่บอกว่า “ปฏิวัติ 

๒๒ พฤษภา ๕๗ ผมไม่เกี่ยว”

แล้วชี้มือไปที่นายกฯ.... 

“นี่ครับ...คนปฏิวัติ ท่านนายกฯ คนเดียว”

ฮา...ปัสสาวะเล็ดเลยผม! 

-แก้ พ.ร.บ.สรรพสามิตโทรคมนาคม ให้เสียภาษีน้อยลง ได้

ผลประโยชน์ 8,000 ล้าน

-ตั้ง ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เป็น ผบ.ทบ.ก็ได้พี่ชายตนเองคุมทหาร

-ตั้ง เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ เป็น รอง ผบ.ตร. ก็ได้พี่เขย

ตนเองคุมตำารวจ

-ตั้ง วาสนา เพิ่มลาภ เป็น ประธาน กกต. ก็ได้ตำารวจพวก

พ้องตัวเองคุม กกต.

-ตั้ง สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ เป็น ผอ.กองสลาก ก็ได้ตำารวจพวก

พ้องตัวเองคุม กองสลาก

-ตั้ง คงศักดิ์ วันทนา เป็น รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สามี

ลูกน้ำาเพื่อนรักที่ช่วยแลกเช็คให้สมัยยังจนอยู่ ก็ได้เพื่อนคุณหญิง

อ้อ…มาคุมทุกเหล่า

-ปล่อยเงินกู้ ให้พม่า 4,000 ล้านบาท เพื่อนำามาเช่าช่อง

สัญญาณ IP Star ของตัวเอง ถึงกำาหนดแล้วพม่ายังไม่ใช้หนี้เลย

-ซุกหุ้นภาคแรกให้เมียตัวเองขึ้นศาลรับผิด ซุกหุ้นภาค 2 ให้

ลูกชายตัวเองขึ้นศาลรับผิด ไหนบอกว่ารักครอบครัวไง

-ทำาให้เกิดการฆ่าตัดตอนประชาชนผู้บริสุทธิ์กว่า  2,000 คน 

จากการปราบยาบ้า สั่งฆ่าคนได้หน้าตาเฉย 

-ซุกหุ้น ปั่นหุ้น ซุกซ่อนทรัพย์สินไว้กับญาติพี่น้องเอาเงินไป

ฟอกต่างประเทศ เอาเปรียบในการทำาธุรกิจผูกขาด

โอ๊ย....อีกเยอะแยะ 

ไปหาอ่านเองที่เฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ก็แล้วกัน 

สรุปว่า ประเทศไทยมีนายกฯ โง่ๆ อย่างนายกฯ ประยุทธ์

นี่แหละ ประเทศชาติ-ประชาชน เจริญรุ่งเรือง และอยู่ดีมีสุข

แน่นอน

แต่ถ้ามีนายกฯ ฉลาดแบบทักษิณ ประเทศชาติถูกแปลง

เป็นสมบัติตระกูลชิน ประชาชนคือ “ทาสครอบครัวทักษิณ” ไป

ตลอดกาล

ไม่เพียงแค่ผมมีความคิดเห็นอย่างนั้น ขนาด ดร.ไตรรงค์ 

สุวรรณคีรี ท่านยังโพสต์ว่า

“ผมฟังฝ่ายค้านอ่านญัตติ #อภิปรายไม่ไว้วางใจ โจมตี 

ผ



กันมาก็ไมนอย หรือกระทั่งเลนพิเรนทรแบบสุดขีดถึงขั้นที่คงจะ

ไมมีใครสามารถจินตนาการไดก็เคยมาแลว คือแทบจะไมเคยหาง

กันเลยครับ ผานอะไรกันมาครบทุกรส มันเลยทําใหเราสนิทกัน

มาก และตอใหเราทั้งสองจะเติบโตมากขึ้นแคไหน จะทํางานอยู

ในสังกัดใคร หรือจะไปมีเพ� อนมีแฟนมีสังคมกวางขวางอยางไร 

แตพอเราสองคนกลับมาอยูดวยกัน ก็พรอมที่จะแปลงราง

กลายเปนเด็ก แท็กทีมระเบิดความเกรียน สรางความปวดหัว 

หรือวีรกรรมที่น�าประทับใจใหกับคนรอบขางไดทุกเม� อ 
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4 บทความ

อประเดิมดวยขาวดีของทั้งประเทศไทย ซึ่ง “พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วา การกระทรวงกลาโหม ได โพสต เฟซบุก “ประยุทธ 

จันทรโอชา Prayut-Chan-o-cha” บอกวากระทรวง

การตางประเทศสหรัฐอเมริกาไดเปดเผยรายงานสถานการณการ

คามนุษยประจําป พ.ศ.2565 หรือ 

Trafficking In Person Report 

2022 หรือทิปรีพอรต ท่ีพ่ีไทยไดขยับ

ช้ันจาก Tier 2 Watch List เปนแค

เทียร 2 เทาน้ัน รวมท้ังคนไทยอยาง 

“อภิญญา ทาจิตต” จากองคกร     

สเตลา มาริส สังฆมณฑลจันทบุรี 

ก็ไดรับการยกยองเปนนักสูตอตาน

การคามนุษย ประจําป 2022 ดวย 

...• ตองยกความดีความชอบใหรัฐ

นาวาลุงตูเฉกเชนเดียวกับการเจริญ

สัมพันธไมตรีกับ “ซาอุดีอาระเบีย” 

งานน้ีเรียกวาตบหนาพรรครวมฝายคานท่ีกําลังใชเวทีสภาผูแทน

ราษฎรขยมเรือแปะอยูน่ันเอง ซ่ึงก็เหมือนกับ ซีรีสคายมารเวลเร� อง

ลาสุดอยาง “มิสมารเวล” ท่ีพอกมลาพูดกับตัวเอกวา การเปนคน

ดีไมไดวัดท่ีภาพ แตวัดท่ีการกระทําน่ันเอง ซ่ึงผลงานในเร� องคา

มนุษยคราน้ี ก็เทากับสวนทางคํากลาวของ “นพ.ชลน�าน ศรีแกว” 

ส.ส.น�านและหัวหนาพรรคเพ� อไทย น่ังรานตระกูลชินวัตร ท่ีกลาว

เปดประเด็นการอภิปรายในวันแรก ...• แลวท่ี “หมอชลน�าน” เสีย

รังวัดมากที่สุดก็คือการประดิดประดอยวาจาหวังแดกดัน “บิ๊กตู” 

และรัฐบาล โดยนํา กลุม 608 มาเปรียบเทียบ เพ� อหวังโยงหวัง

อวย “พินทองทา ชินวัตร” ลูกสาว

นายใหญ ในฐานะของผูนําคนรุน

ใหม แตท่ีไหนไดหอกยังสนองคืนผู

ใชท่ีนอกเหนือจาก “ลุงตู” สวนหมัด

แลว ยังถูกโลกในสังคมออกไลน

ตําหนิติติงความปากพลอยและคํานํา

หนานายแพทยใหเจ็บกระดองใจอีก 

...• พรรคเพ� อไทยอุตสาห โหมโรง

การอภิปรายไมไววางใจ โดยเฉพาะ

ในโลกออนไลนเหมือนซีรีสแดนกิมจิ 

เพ� อหวังโดนใจวัยรุนและคนรุนใหม 

แตท่ีไหนได โลกออนไลนกลับสวนหมัดใหกับหัวหนาพรรคเพ� อไทย 

และอาจลามไปถึงบรรดาลูกพรรคท่ีอภิปรายเสียดวย เพราะต้ังแต

วันแรกจนมาถึงวันท่ีสองน้ัน ตองบอกวา ยังคงเปนหนังเกาเอามา

ยําใหญใหมใหดูเอ่ียมออง และหลีกเล่ียงการอางส� อออนไลนหรือ

ส� อหนังสือพิมพ เทาน้ันเอง ...• ชาง แตกตางกับ “พรรคกาวไกล” 

เสียจริง ซ่ึงตองยอมรับวาการอภิปรายมีขอมูลและคุณภาพอยาง

มาก แมบางเร� องจะยังตองรอรัฐมนตรีช้ีแจงก็ตามที แตการอภิปราย

ของท้ัง “ปกรณวุฒิ อุดมพิพัฒนสกุล” ส.ส.บัญชีรายช� อ “ณัฐชา 

บุญไชยอินสวัสด์ิ” ส.ส.กทม. และ “ประเสริฐพงษ ศรนุวัตร” 

ส.ส.บัญชีรายช� อ ก็แสดงใหเห็นวา

มีการทําการบานมากกวาพรรคเพ� อ

ไทย ท่ีมัวแตประดิษฐถอยคํา แต

สุดทายกลายเปนการยืมหอกสนอง

คืนผูใชมากกวา ...• ในขณะท่ีฟาก 

ฝงรัฐมนตรีน้ัน สวนใหญก็ตองบอก

วาทําการบานมาดี หรือมีทีมงาน

แข็งแกรง อยาง “อนุทิน ชาญวีรกูล” 

รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 

แมจะใชเวลาสวนใหญชี้แจงเร� อง

โควิด และพูดถึงกัญชาเพียงเล็ก

นอย แตทีมงาน สธ.ก็มาต้ังโตะช้ีแจง

แถลงไขอยางเปนลํ่าเปนสัน รวมถึงมี “ศุภชัย ใจสมุทร” มาชวยเปน

ลูกคูอีก ...• ในขณะท่ี “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” รองนายกฯ และ 

รมว.พาณิชยน้ัน ก็หายหวง เพราะนอกจากความเกาเวทีแลว ยังมี

ความเข้ียวลากดินในการตอบโตอยูแลว จึงไมแปลกท่ีการช้ีแจงเร� อง

ถุงมือยางภาค 2 ของ “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” ส.ส.นครราชสีมา

และเลขาธิการพรรคเพ� อไทยตองด้ินพลานทีเดียว เพราะ “อูดดา” 

เลนช้ีแจงวาไมใชเงินโกงถุงมือยาง 1,200 ลานบาทท่ีตองตามทวง

เทาน้ัน แตยังมีเงินโกงขาวและมันสําปะหลังอีกนับหม� นนับแสนลาน

บาทที่เปนผลงานของรัฐบาลนายประเสริฐทําไวอีก งานนี้จึงทําให

เลขาธิการพรรค พท.กระอักกันเลย

ทีเดียว ...• สวนท่ีอาจกลายเปนจุด

ผิดพลาดมากท่ีสุดของรัฐมนตรีท่ีถูก

อภิปรายคงตองยกให “จุติ ไกรฤกษ” 

รมว.การพัฒนาสังคมฯ และ “ศักด์ิ

สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม 

น่ันเอง เพราะแมจะช้ีแจงแถลงไขได

ชัดแจง ตอบฝายคานไดดีขนาดไหน 

แต การปลอยใหเร� องขามวันขาม

คืนน้ันก็เปนการตอกยํ้าความผิด

พลาดท่ีจริงเท็จหรือไมไมรู ในใจคนดู

และชาวบานไปแลว ซ่ึงก็เปนอยางท่ี 

“ชลน�าน” ไดคุยโขมงน่ันแล ...• ท้ิงทายดวยพ่ีโทน่ีท่ียังโผลมาหลอก

หลอน ซ่ึงไมแปลกแตประการใด ก็เหมือนท่ี “ไตรรงค สุวรรณคีรี” 

อดีตรองนายกฯ บอกไววา ญัตติของฝายคานดูดีๆ แลว อาจเหมือน

ญัตติซักฟอก “ทักษิณ-ย่ิงลักษณ” ก็เปนได และย่ิง “บ๊ิกตู” ทา 

ทายวาแน�จริงก็ใหพาคนฉลาดคนท่ีอยูในหัวใจกลับมาใหได จึงทําให                                               

“โทน่ี” กนรอนและประกาศวากลับแน� แหม! แต ไมไดบอกวาจะ

กลับมาแนวต้ังหรือแนวนอนนะจะ ...•

ประเสริฐพงษ ศรนุวัตร

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

ฉันมีลูกชายสองคนที่มีความใกลชิดและสนิทสนมกัน

มาก มีความเปนเพ� อนที่รวมทุกขรวมสุข รวมกอการ

สารพัด และกอดคอกันผานเร� องราวทั้งดีและรายมาก 

มาย ทั้งยังแทบไมไดพรากจากกัน จนเม� อวันหนึ่งนองชายตอง

กลับไปเรียนที่จีน พี่ชาย “สรวง สิทธิสมาน” ไดเขียนถึงบางอยาง

ที่หายไปในตัวเขาเม� อนองชายไมอยู ผานคอลัมนนี้ 

“เราจะคิดถึงคนที่สําคัญ เม� อตองจากกันไป…”

ประโยคนี้ดังอยูในหัวผมในระยะหลังๆ เปนเนื้อทอนฮุค

ของเพลง “ไมเคย” โดยวง 25 Hours ที่ผมชอบฟงในสมัยอายุ

ประมาณ 16-17 ป เปนประโยคที่คมคาย และตรงกับความเปน

จริงในชีวิตของมนุษยทั่วไป ที่มักจะเห็นความสําคัญของบางสิ่ง 

เม� อไมมีมันอยูกับตัวแลว 

ความหมายของคําวา “คนสําคัญ” หรือ “สิ่งสําคัญ” ในที่

นี้คงจะแปลไดไกลอีกหลายขั้น ขึ้นอยูกับการตีความตามประสบ 

การณของแตละคน จะเปนรูปธรรมดังเชนสิ่งของ คนรัก สัตว

เลี้ยง เพ� อน หรือครอบครัว หรือจะเปนนามธรรมเชนอดีต ความ

ทรงจําเกาๆ ตัวตน ชวงเวลา หรือจะเปนคําวา “วัยเด็ก” ซึ่งเปน

หนึ่งในสาระสําคัญของบทความชิ้นนี้ 

โปรยมาแบบนี้ แน�นอนวาผมกําลังคิดถึง “วัยเด็ก” ของตัว

เองในตอนนี้ ไมใชวานึกอยากยอนกลับไปเปนเด็กอีกครั้งหรอก

ครับ แตเปนเพราะตารางชีวิตของผมทุกวันน้ีแทบจะไมเปดโอกาส

ใหไดทําตัวเปน “เด็ก” กับเขาบางเลย คงเพราะเรียนจบแลว มี

งานทําแลว อายุยางเขา 25 ป เตรียมพนสภาพเยาวชนในไมกี่

เดือนขางหนานี้แลว ภาระที่ตองรับผิดชอบก็มากขึ้น เชนเดียวกับ

หลายๆ คนในชวงวัยเดียวกัน ไหนจะตองวิ่งไปขางหนาเพ� อตาม

ความฝนอีก 

ผมเช� อวา ไมวาใครจะโตเปนผูใหญแคไหน ก็ยังตองมีมุม

ที่แสดง “ความเปนเด็ก” ออกมาบาง โดยแตละคนคงจะมีวิธี

การ กระบวนการ และการแสดงออกที่ตางกันไป ไมวาจะเปน

งานอดิเรก การสะสมของเลน การกรี๊ดดารา การเปน Fandom 

การออนแฟน การเลนกับสัตวเลี้ยง ซึ่งอาจเปนสิ่งที่ชอบตอเน� อง

มาจากวัยเด็กก็ดี หรือเปนสิ่งที่ใหความบันเทิงจนลืมภาระหนักอึ้ง

ของความเปนผูใหญไปชั่วขณะก็ดี 

ในกรณีของผม สิ่งที่มักจะทําใหผมแสดง “ความเปนเด็ก” 

ของตัวเองออกมาไดน้ัน ไมใชส่ิงท่ีกลาวในยอหนาขางตนสักอยาง 

แตเปน “นองชาย” ของผม!

หากจะตองอธิบายใหสั้นก็คงยาก แตถายาว ผมก็เกรงวา

คุณผูอานอาจจะรูสึกเลี่ยนได งั้นก็เอาแตพอประมาณนะครับ... 

เอางายๆ คือผมและนองชายเสมือนตัวติดกันมาตั้งแตเด็ก 

นอนหองเดียวกัน เรียนโรงเรียนเดียวกัน ไปเรียนตอประเทศจีน

ทั้งที่หนานจิงและเซี่ยงไฮดวยกัน มหาวิทยาลัยเดียวกัน อยูหอ

หองเดียวกัน สรางเร� องสรางปญหาดวยกันมามาก ทําสิ่งดีๆ รวม

คือไมวาจะเหน� อยกับชีวิตมาแคไหน 

แตพอไดมารวมตัวกัน ก็มักจะมีเร� องใหหัว  

เราะจนปวดกลามทอง บางครั้งก็น้ําตาไหล 

น้ําลายพุงเลยทีเดียว 

สิ่งเหลานี้คือเร� อง “ปกติ” ทั่วไปใน

ชีวิตประจําวันของพวกเรา 

ปกติเสียจนตัวผมเองก็ชินกับมัน และ

ไมไดใหความสําคัญอะไรกับมันมากนัก ซ่ึง

ผมก็ตองขออางวามันคือเร� องปกติของมนุษย 

จนกระทั่งเม� อ 1 เดือนที่ผานมา เม� อ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 วันแหงเที่ยวบิน 

TG 8122 เที่ยวบินเหมาลําประวัติศาสตร

ที่เหินฟาพานักศึกษาไทยในจีนเกือบ 140 

ชีวิตเดินทางนํารองกลับไปศึกษาตอที่ประ 

เทศจีนไดสําเร็จเปนเที่ยวบินที่ 2 ภายใต

การประสานงานของสมาคมนักเรียนไทย-

จีน และองคกรภาครัฐไทย-จีน ที่เกี่ยวของ 

ใชแลวครับ นองชายผมคือหนึ่งใน 

140 ชีวิตที่เดินทางกลับไป... 

“เราจะคิดถึงคนที่สําคัญ เม� อตอง

จากกันไป…” 

น่ีแหละครับ คือเหตุผลท่ีเน้ือรองและ

ทวงทํานองของเพลง “ไมเคย” ดังอยูในหัว

ของผมในระยะหลังนี้ 

คือมันก็ไมขนาดนั้นหรอกครับ เพียง

แตพอนองผมไมอยูบาน ทั้งตัวผม คุณพอ 

คุณแม และอามา ตางก็รูกันโดยที่ไมตอง

พูด วาสีสันในบานนั้นจืดจางลง 

สวนตัวของผม ชีวิตก็เหมือนเดิม 

ทํางานหนัก กลับบานค่ํา แตเม� อกลับมา 

บรรยากาศของบานก็จะคอนขางสงบ ตัว

ผมก็ไมคอยไดหัวเราะจนทองแข็งเหมือน

อยางชวงกอนหนา ตอนแรกก็ไมไดรูสึก

อะไร แตพอผานไปสักพักก็รูสึกวา เออ... 

เอาจริงๆ มันก็เงียบไปหน�อยแฮะ.. 

เม� อใชเวลาครุนคิดนานเขา ก็พบวาชีวิตของผมนั้นขาด 

“ความเปนเด็ก” อยางที่ไมเคยเปนมากอน และตกผลึกไดวา นอง 

ชายผมนั่นเอง ที่เปนเคร� องมือในการดึงความเปนเด็กภายในตัว

ผมมาโดยตลอด 

ตอนนี้คงตองใชชีวิตแบบขาดความเปนเด็กไปสักระยะ.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ข

ดิ

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

Tier 2 Watchlist หมายถึงประเทศท่ีการคามนุษยเพ่ิม

ขึ้น, ลมเหลวในการแสดงหลักฐานการเพิ่มความพยายามใน

การตอสูกับการคามนุษยในปท่ีผานมา และถูกพิจารณาวากําลัง

พยายามอยางมีนัยสําคัญเพ� อใหสามารถทําตามมาตรฐานข้ันตํ่า

ของกฎหมายวาดวยการปกปองเหย� อการคามนุษย (Trafficking 

Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA)  โดยสัญญาวาจะ

ใชมาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปถัดไป.

เทียร 2 เฝาระวังเปนพิเศษ

เร� อง/ภาพ FB: ดร.สรวงมณฑ สิทธิสมาน

ชีวิตขาดความเปนเด็ก

คืออัตราเงินเฟอของสาธารณูปโภคพื้น

ฐานที่จําเปนตองใชอยาง “ไฟฟา”

ซึ่งเปนการปรับตัวสูงมากที่สุด

ในบรรดาสินคาจําเปน และมากกวา

เงินเฟอของน้ํามันเชื้อเพลิงเสียอีก

แน�นอนวา การปรับขึ้นของคาไฟฟาก็ไดสงผลกระทบ

ตอชีวิตความเปนอยูของเราทุกคนอยางหลีกเลี่ยงไมได

แลวคาไฟฟาที่แพงขึ้นมากในทุกวันนี้เปนเพราะอะไร?

ลงทุนแมนจะเลาใหฟง

เราลองมาดูระบบการจายไฟฟาของประเทศไทยกันกอน

ประเทศไทยมีองคกรรัฐวิสาหกิจช� อวา “การไฟฟาฝาย                                                                                   

ผลิตแหงประเทศไทย” หรือ กฟผ. คอยทําหนาที่จัดหาพลัง 

งานใหเพียงพอตอความตองการใชในประเทศ ไมวาจะเปน 

การผลิตไฟฟาเอง หรือซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนก็ตาม

โดยตนทุนการผลิตไฟฟาจาก กฟผ. ก็จะมี 2 สวนหลักๆ 

ดวยกันคือ

สวนแรกคือ คาไฟฟาฐาน

ซึ่งเปนสวนตนทุนคงที่ เชน คาระบบผลิตไฟฟา คา

ระบบสายสง และคาระบบจําหน�าย

สวนที่สองคือ คาไฟฟาผันแปร หรือคา Ft

คา Ft นี้จะนําไปคิดกับตนทุนตางๆ ที่มีความผันผวน 

และควบคุมไมได เชน คาสวนตางเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนโยบายดานพลังงานของภาครัฐ

เราลองไปดูตนทุนการผลิตไฟฟาของ กฟผ. ในชวงป 

2564 ที่ผานมากันบาง

โดยตนทุน 100 บาทของการผลิตไฟฟา ประกอบไปดวย

1.คาไฟฟาฐาน

- คาระบบผลิตไฟฟา 88 บาท

- คาระบบสายสง 7 บาท

- คาระบบจําหน�าย 16 บาท

2.คาไฟฟาผันแปร (คา Ft)

- คา Ft คางรับ และเงินบรรเทาผลกระทบ -7 บาท

- เงินชวยเหลือกรณีโรคโควิด-19 อีก -4.3 บาท

- คากองทุนพัฒนาไฟฟาอีก 0.3 บาท

จะเห็นไดวาในชวงป 2564 ที่ผานมา มีคา Ft ที่ติดลบ

เน� องจากตนทุนที่ถูกลงกวาคาไฟฟาฐานที่ตั้งไว และมี

มาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ

ซึ่งหลังจากที่ กฟผ.สามารถจัดหาพลังงานไฟฟามาได

แลว ก็จะจัดจําหน�ายให

- การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ซึ่งดูแลระบบไฟฟาใน

พื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

- การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งดูแลระบบไฟฟาใน

พื้นที่จังหวัดอ� นๆ

กอนที่ทั้ง กฟน. และ กฟภ. จะมีหนาที่จายไฟฟาใหกับผู

ใชไฟฟาอีกทอดหนึ่ง

โดยมีกลุมผูใชไฟฟาหลักกวา 90% เปนบานและที่อยูอาศัย

ซึ่งเวลาคิดคาไฟฟาบานจะมี 3 สวนหลักๆ คือ

1.คาไฟฟาฐาน

โดยสวนมากแลวเราจะคิดแบบอัตราขั้นบันได รวมกับคา

บริการ ซึ่งถายิ่งใชไฟฟามาก ราคาตอหน�วยก็จะยิ่งแพงขึ้นเร� อยๆ 

โดยคาไฟฟาฐานจะมีการปรับใหมทุก 3-5 ป

2.คาไฟฟาผันแปร (คา Ft)

คา Ft จะมีการปรับทุก 4 เดือน โดยจะอางอิงจากตนทุน

คา Ft ของ กฟผ.

3.ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

เม� อคิดจากฐานของคาไฟฟาฐาน และคา Ft รวมกัน

ยกตัวอยางใหเห็นภาพ สมมติวาตลอด 3 ปที่ผานมา เราใช

ไฟฟาเทากันตลอดที่ 150 หน�วย

เราจะตองคํานวณคาไฟฟาแบบอัตราขั้นบันไดกอน ซึ่งเม� อ

คํานวณออกมาแลว จะไดตนทุนคาไฟฟาฐานเฉลี่ย 3.51 บาทตอ

หน�วย

สวนคา Ft จะแตกตางกัน จึงขอยกตัวอยางคา Ft ของ

เดือนมิถุนายนในแตละป ดังนี้

ป 2563 มีคา Ft เทากับ -11.60 สตางคตอหน�วย

ป 2564 มีคา Ft เทากับ -15.32 สตางคตอหน�วย

ป 2565 มีคา Ft เทากับ 24.77 สตางคตอหน�วย

แลวเม� อคิดรวมกันทั้ง 3 สวน ก็จะไดคาไฟฟาที่แตกตาง

กัน ดังนี้

ป 2563 มีคาไฟฟาเทากับ 545 บาท เฉล่ียหน�วยละ 3.64 บาท

ป 2564 มีคาไฟฟาเทากับ 539 บาท เฉล่ียหน�วยละ 3.60 บาท

ป 2565 มีคาไฟฟาเทากับ 604 บาท เฉลี่ยหน�วยละ 4.03 

บาท

จะเห็นไดวา คาไฟฟาจะถูกหรือแพงนั้น ก็จะขึ้นอยูกับ

คา Ft นั่นเอง

ซึ่งเปนตัวสะทอนจากตนทุนที่ผันผวนและควบคุมไมได 

ดังที่กลาวไวขางตน

แลวตนทุนท่ีผันผวนและควบคุมไมไดท่ีวาน้ี มาจากไหน?

ถาเราไปดูสัดสวนการผลิตไฟฟาในประเทศไทย ก็จะพบ

วากําลังการผลิตไฟฟากวา 56% มาจากแกสธรรมชาติ

ซ่ึงปริมาณแกสธรรมชาติสํารองในอาวไทยน้ัน มีไมเพียง

พอตอการใชผลิตไฟฟา

จึงตองมีการนําเขาแกสธรรมชาติเพิ่มเติมจากประเทศ

พมาถึง 35% โดยนําเขามาทั้งในรูปของแกสและของเหลว 

(LNG)

ดังนั้น คา Ft ที่ขึ้นลง ทุกๆ 4 เดือน ก็จะมาจากตนทุนที่

ผันผวนของแกสธรรมชาติเปนหลัก

ลองมาดูราคาแกสธรรมชาติอางอิงจากตลาดสหรัฐอเม 

ริกา ในเดือนมิถุนายนของแตละป

ป 2563 ราคาแกสธรรมชาติอยูที่ 1.6 ดอลลารสหรัฐตอ

ลานบีทียู

ป 2564 ราคาแกสธรรมชาติอยูที่ 3.3 ดอลลารสหรัฐตอ

ลานบีทียู

ป 2565 ราคาแกสธรรมชาติอยูที่ 7.7 ดอลลารสหรัฐตอ

ลานบีทียู

จะเห็นไดวา ในชวงป 2563 และป 2564 นั้นคาไฟฟา

มีราคาถูก

นั่นก็เพราะวา ตนทุนของแกสธรรมชาติในชวงเวลานั้น

มีราคาที่ต่ํา

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการของภาครัฐในการชวยเหลือผู

ใชไฟฟาในชวงโควิด-19 ที่ทําใหคาไฟฟาถูกลงอีกดวย

แตพอมาในป 2565 กลับมีคาไฟฟาแพงมากขึ้น

นั่นก็เพราะวา ราคาแกสธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป

กอนมาก

โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณความขัดแยงระหวางรัส 

เซีย-ยูเครน

ประกอบกับการออนคาของเงินบาท เม� อเทียบกับดอลลาร

สหรัฐ ทําใหประเทศไทยตองนําเขาแกสธรรมชาติในราคาท่ีแพง

มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เม� อป 2564 ที่ผานมา ทางภาครัฐไดขอให 

กฟผ. แบกรับคา Ft เอาไวกอน เพ� อลดภาระคาใชจายในชวง

โควิด-19 โดยปจจุบัน กฟผ. แบกรับภาระตนทุนไปแลวกวา 

83,000 ลานบาท

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล คาไฟฟาในชวงปลายป 2565 

นี้ ก็จะแพงขึ้นไปอีก

เพราะนอกจากคาแกสธรรมชาติที่เปนเชื้อเพลิงหลักได

ปรับตัวสูงขึ้นแลว

และอาจจะตองบวกคาใชจายเพิ่มเติมใหกับทาง กฟผ. 

ที่ตองแบกรับคา Ft ไวตั้งแตชวงปกอนดวย

ซึ่งก็ตองดูกันตอไปวา “คาไฟฟา” ที่เปนสาธารณูปโภค

พื้นฐานที่พวกเราทุกคนตองใชนั้น จะแพงขึ้นอีกแคไหน..

สรุปเหตุผล ทําไมคนไทย 

กําลังตองเจอคาไฟแพงขึ้น

45%

ลงทุนแมน

https://www.longtunman.com



ารประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายไม่ไว้วาง 

ใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในวันแรกผู้อภิปรายที่

ถือว่ามีข้อมูลหลักฐานแน่น ก็คือ นายปกรณ์วุฒิ 

อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้อภิปราย 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ว่ายืมชื่อนอมินีมา

ถือครองหุ้นกิจการแทนตัวเองทำาธุรกิจเข้าประมูลงานกับกระ 

ทรวงที่ดำารงตำาแหน่ง ถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

โดยนายศักดิ์สยามถือหุ้น หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น 

เกือบทั้งหมด ที่ตั้งสำานักงานก็คือบ้านของนายศักดิ์สยาม ต่อ                                                            

มาได้ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น หจก.ทั้งหมด และย้ายสำานัก 

งานไปที่อื่นก่อนรับตำาแหน่งรัฐมนตรีเพียง 23 วัน ปรากฏว่า                                                                 

“นายเอ” มารับช่วงต่อ ซึ่งเป็นเพียงนอมินีของคนในอาณา 

จักรชิดชอบ เพราะเป็น

ลูกจ้างรับเงินเดือน 9,000 

บาท จาก หจก.ศิลาชัย 

บุรีรัมย์ (1991) ซึ่งเป็น

บริษัทตระกูลชิดชอบ ที่

แปลกคือนายเอก็เป็นเจ้า

หนี้ของ หจก.ศิลาชัย โดย

ให้กู้เงิน 250 ล้านบาท 

แบบไม่คิดดอกเบี้ยและไม่

ทำาสัญญา  

หจก.ศิลาชัยฯ ยัง

ให้นายศักดิ์สยามกู้ยืมเงิน 

88 ล้านบาทแบบไม่คิด

ดอกเบี้ยในปี 62 บริษัท

ควัก 4.7 ล้านบาท บริจาคให้พรรคภูมิใจไทย นายเอยังควัก

ให้พรรคอีก 2.7 ล้าน และเอาเงินของบริษัทไปบริจาคเพิ่มอีก 

4.8 ล้าน ยังมีการนำา หจก.บุรีเจริญฯ มาเป็นคู่สัญญากับรัฐ 

รับงานในกระทรวงคมนาคมที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรี มูลค่ากว่า 

1,000  ล้านบาท โดยหลายงานมีความผิดปกติ คือ ราคาที่

ชนะประมูลต่ำากว่าราคากลางเฉลี่ยไม่ถึง 0.3% และมีคู่เทียบ

เพียงรายเดียว แบบนี้ใครดูเขาก็ว่าฮั้วกันทั้งนั้น 

ขณะที่นายศักดิ์สยามชี้แจงว่า มีการซื้อขายหุ้น หจก.

บุรีเจริญฯ จริง และตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หจก.บุรีเจริญฯ 

แล้ว

สำาหรับ นายปกรณ์วุฒิ ชื่อเล่นว่า “เอิร์ธ” ปัจจุบัน

อายุ 41 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณ 

ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เคยอยู่ในวงการดนตรี เป็นมือเบสของวงดนตรีชื่อดัง

อย่าง Basher เจ้าของเพลงดัง “เสียดายของ” และยังเป็นผู้

ร่วมก่อตั้ง Bitcoin Center Thailand ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ด้าน

การเรียนรู้และศึกษาด้าน Cryptocurrency หรือสกุลเงิน

ดิจิทัลอีกด้วย

ส.ส.เอิร์ธ เดิมเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคอนา 

คตใหม่ เมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 ก็ได้

ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกลตั้งแต่ มี.ค.63

นอกจากนี้ยังเป็น รองประธานคณะกรรมาธิการการ

สื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,  รอง

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาผลกระทบ

จากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำาธุรกรรมผ่านช่อง

ทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนฯ อีกด้วย.

เป็นคาถาแปลความเป็นภาษาไทยว่า แร้ง งูป่าท้ังปวง นกเค้า นกยาง เห้ีย 

ตะกวด ปลวก สุนัขจ้ิงจอก รุ้งกินน้ำา เน้ือ ผ้ึง เต่า ขวานฟ้า สัตว์ป่าท้ังปวงก็ดี 

มาจับเรือน เข้าบ้าน ข้ึนเรือน ตกในบ้านหรือเรือนทางทิศบูรพา ทรัพย์สมบัติ

และบุตรจะเสียหายมาก ทางทิศอาคเนย์ไฟจะไหม้เรือน ทางทิศทักษิณตัว

จะตาย มิฉะน้ันจะได้ทุกข์ไข้เจ็บแทบปางตาย ทางทิศหรดีโจรจะปล้นทรัพย์ 

ทางทิศประจิมจะได้ลาภคือภรรยาหรือสามีอันพึงใจ ทางทิศพายัพจะจำาเริญ

สุข ทางทิศอุดรจะได้ลาภ ทางทิศอิสานท้าวพญาจะบูชา และยกย่องแล

ข้อสังเกต กล่าวคือ ท้ังคัมภีร์พรหมชาติฉบับหลวงและฉบับราษฎร์ 

ล้วนเก็บความมาจากคัมภีร์พรหมชาติภาษามคธชื่อ “อภิโพไธอุบาทว์” ก็ 

ตาม มีท้ังเป็นไปในทางท่ีดีและไม่ดี แต่คนท่ัวไปมักประสบแต่ส่ิงท่ีไม่ดี จึง

มีทัศนคติแบบอคติคือ อคติรัก, เกลียด, กลัว, โง่ แล้วแต่กรณีๆ ไป

แก้เคล็ดด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ เช่น เหล้า ข้าวสาร  ข้าว

เปลือก ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน ผ้าแดง ผ้าขาว ผ้าดำา  เงินทอง แก้ว

แหวน ถั่ว งา จะได้ลาภกลับคืน จากลางร้ายจะกลายเป็นดีในที่สุด ทั้งนี้

เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล ฯลฯ.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

   * สักวา “ฝันวันนี้” ยังมีแบ่ง

ขอมุพังกำาแพงแกร่งและหนา

ที่โอบล้อมโลกกว้างทุกครั้งครา

จะก่อรักและเมตตาว่าเปลี่ยนแปลง

ถ้าความฝันวันนี้พอมีส่ง

ขอดำารงหยาดฝนทุกหนแห่ง

ดับความอยากยากไร้ในความแล้ง

ให้หายแห้งห่างหัน “ทุกชั้น” เอย.

 คมทวน คันธนู/อ.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

 ปราสาทพร ภูสุศิลป์ธร/เขตดอนเมือง  กทม.

 

   * สักวา “บริสุทธิ์” ดุจหยาดฝน

แต่เป็นคนเข้มแข็งและแกร่งกล้า

บรรจุความแน่แน่วในแววตา

จุดศรัทธาในนามแห่งความจริง

ฝนพลิกฟื้นความแล้งให้แห้งหาย

แต่เธอหมายพลิกค่าคำาว่าหญิง

เพื่อเด็กไทยใครห่วงหรือท้วงติง

ก็เหมือนยิ่งจุดไฟ “ใจเธอ” เอย.

พีรพัฒน์ คงเพชร/ต.คลองสาม อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี

    

   * สักวา “ค้ามนุษย์” ล้วนสุดโหด

เป็นของโปรดอัปรีย์พวกมีส่วย

5บทความ

งจะเป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่

แต่อภิปรายวันที่สองมีน้ำามีเนื้อขึ้นมาหน่อย 

จะถึงขั้นเด็ดหัวสอยนั่งร้านได้หรือไม่ ต้องรอฟัง

การชี้แจงให้สิ้นกระบวนความอีกที 

หากไม่นับเรื่องในมุ้งรัฐมนตรี นาฬิกาเพื่อน มีประเด็นที่เป็น

ใบเสร็จ ส่อให้เห็นถึงการทุจริตในหน้าที่ของรัฐมนตรีเช่นกัน

โดยเฉพาะกรณีของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย 

อภิปราย ประเด็นทุจริตถุงมือยาง ภาค ๒ นอกจากซักฟอก “จุรินทร์” 

แล้ว ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือ กล่าวหานายกรัฐมนตรีด้วย

“ประเสริฐ” บอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ทราบ    

ถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าเป็นอย่างดี และมีความสูญเสีย

กว่า ๒ พ้นล้านบาท แต่กลับเพิกเฉยไม่ดำาเนินการ ปัจจุบันยังไม่

สามารถติดตามเงินที่สูญหายไปได้ รู้ดีว่าเกี่ยวข้องกับ จุรินทร์ แต่

เกรงใจไม่ปลดออก เพราะหากปลดแล้วตำาแหน่งนายกฯ ของตน

อาจจะไม่มั่นคง 

คุ้นๆ มั้ยครับ!

เป็นข้อหาเดียวกันกับที่ฝ่ายค้าน คือพรรคประชาธิปัตย์ อภิ 

ปรายไม่ไว้วางใจ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ปล่อยปละละเลยให้มีการ

ทุจริตโครงการรับจำานำาข้าว 

และสุดท้าย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง พิพากษาจำาคุก ๕ ปี 

ในฐานะที่ “ยิ่งลักษณ์” เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือ

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต ตามประมวลกฎ 

หมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาตรา ๑๒๓/๑

เจ้าตัวเผ่นไปต่างประเทศ!

ฉะนั้น หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ ฝ่ายค้านน่าจะยื่น

หลักฐานไปยัง ป.ป.ช. เพื่อให้ชี้มูล และส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองพิพากษาต่อไป 

หวังจะให้ “พล.อ.ประยุทธ์” ถูกลงโทษติดคุกเหมือน “ย่ิงลักษณ์”

หากเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ก็เป็นไปได้ว่า “พล.อ.ประยุทธ์” 

มีสิทธิ์ติดคุก

แต่ในมุมกฎหมาย และข้อเท็จจริง อาจไม่เป็นอย่างที่ฝ่าย

ค้านคิด 

ใบเสร็จซักฟอก

ต้องไปดูคำาพิพากษาครับว่า ทำาไม “ยิ่งลักษณ์” ถึงติดคุก

“...จำาเลยในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ารัฐบาลและประ 

ธาน กขช. ซึ่งมีอำานาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมตรวจสอบกำากับ

ดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย วางมาตรการโครงการที่อนุมัติไปแล้ว ทั้ง                                                                                      

มีอำานาจสั่งการข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการกำากับดูแล 

การระงับยับย้ัง หรือแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการทุจริตในข้ันตอนการ                                                                                        

ระบายข้าว แต่จำาเลยกลับมีพฤติการณ์ในการละเว้นหน้าที่ตามกฎ 

หมาย ส่อแสดงเจตนาออกโดยแจ้งชัดอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ 

นายบุญทรง (เตริยาภิรมย์)  กับพวกแสวงผลประโยชน์จากโครงการ

รับจำานำาข้าว โดยการแอบอ้างนำาบริษัท GSSG และ บริษัท Hainan 

grain เข้ามาทำาสัญญาซื้อข้าวในราคาต่ำากว่าท้องตลาดตามประกาศ

ของกรมการค้าภายใน แล้วมีการหาประโยชน์ที่ทับซ้อนโดยทุจริตได้                                                                                

ข้าวส่วนต่างจากราคาข้าวตามสัญญาซื้อขาย ๔ ฉบับ อันเป็นการ

แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย...”

คดีจำานำาข้าว “ยิ่งลักษณ์” ต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะเป็น

ประธาน คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  (กขช.) นั่นเอง 

แต่การทุจริตถุงมือยาง อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสิน 

ค้า กระทรวงพาณิชย์ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เข้าไปรับผิดชอบโดยตรง 

ฉะนั้นคงยากหน่อยหากจะลากให้ พล.อ.ประยุทธ์ ติดคุกเหมือน 

“ยิ่งลักษณ์” 

แต่ในแง่ความรับผิดชอบทางการเมือง หากการทุจริตถุงมือยาง

เป็นเรื่องจริง ศาลลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ก็

ต้องแสดงความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบมีหลายระดับ ต้ังแต่ปรับ ครม. ยันลาออก ยุบสภา 

มาดูกันครับว่าใบเสร็จที่ว่าคืออะไร 

สำานักข่าวอิศรารายงานไว้ตามนี้ครับ

...ข้อมูลเส้นทางการเงินจำานวน ๑,๘๐๐ ล้านบาท ของ บริษัท 

การ์เดียนโกลฟส์ จำากัด ที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นำามาเปิดเผย

ต่อสาธารณะครั้งนี้ 

แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนหลัก คือ 

๑.การโอนเงินไปมาระหว่างนายธณรัสย์ และบัญชีอื่นๆ อีกสาม

บัญชี โดยบัญชีท่ีหน่ึงถอนเป็นเงินสดมูลค่ากว่า ๕๖.๓๓ ล้านบาท โดย

ถอนจากธนาคารหลายแห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ๕ แห่ง ธนา 

คารกสิกรหนึ่งแห่ง  ทั้งหมดอยู่ใน จ.นครปฐม 

การถอนเงินจำานวนมากจากธนาคารนั้น ธนาคารจะไม่มีการ

สำารองเงินเอาไว้เป็นจำานวนมาก แต่ว่าการถอนเงินคร้ังน้ีเหมือนมีการ

เอาเงินมาคอยไว้เลย เรื่องน้ีจึงควรมีการสอบสวนด้วย และต้องดูด้วยว่า

ธนาคารได้แจ้งสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

หรือไม่ 

๒.การโอนเงินเข้าไปยังนิติบุคคลจำานวน ๘ แห่ง คิดเป็นเงิน

มูลค่ารวมกว่า ๙๖๗.๑๗ ล้านบาท อาทิ บริษัท บ.ตั้งอยู่ ณ ย่านบาง 

นา ซ่ึงบริษัทน้ีมีวัตถุประสงค์ด้านผลิตเครื่องกำาเนิดไอน้ำา คิดเป็นมูลค่า 

๕๘.๐๗ ล้านบาท, บริษัท จ. ซึ่งตั้งอยู่ ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลค่า 

๒๗๓.๔๖ ล้านบาท โดยบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์ในการค้ำาประกันหนี้สิน                                                                                           

แต่บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนแค่ห้าล้านบาท , บริษัท ว.ป. ณ ย่านบาง 

เขน มูลค่า ๑๖.๔๔ ล้านบาท ซึ่งสภาพบริษัทยังเป็นอาคารพาณิชย์และ

ยังค้างภาษีกับกรมสรรพากร, บริษัท ว. ซึ่งอยู่ ณ จ.ภูเก็ต ซึ่งบริษัท

นี้ยังได้รับการฟื้นฟูกิจการแต่ก็ได้รับโอนเงินไปกว่า ๙๗.๓๖ ล้านบาท

น่าสนใจคือ บริษัท RN ของประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้รับการโอน

เงินด้วย จำานวน ๓๐๑.๐๑ ล้านบาท

นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรี ในฐานะที่เป็นรักษาการตามกฎหมายฟอกเงิน และนายจุรินทร์

จะต้องสั่งการโดยเร็วเพื่อติดตามเส้นทางการเงิน ๓๐๐ กว่าล้านบาท

นี้ว่าไปกระเป๋าใคร เพราะอาจกลับมายังกระทรวงแถวสนามบินน้ำาก็

เป็นได้

๓.มีการโอนเงินไปยังบุคคลจำานวนสิบรายที่อยู่ทั้งใน  จ.กรุงเทพ 

มหานคร จ.ปทุมธานี จ.ระยอง จ.นครนายก และ  จ.นครปฐม จำานวน

กว่า ๑๕๑ ล้านบาท ซึ่งบุคคลที่รับโอนเงินดังกล่าวไม่อยู่ในสถานะที่จะ

รับโอนเงินได้

แต่คำาถามที่น่าสนใจมากกว่านั้น คือ นายประเสริฐ หาหลัก

ฐานเส้นทางการเงินส่วนนี้มาได้อย่างไร?

สำานักข่าวอิศรา ได้รับคำายืนยันจากคนใกล้ชิดนายประเสริฐ

ว่า หลักฐานเส้นทางการเงินในคดีถุงมือยางเหล่านี้ นายประเสริฐ

ได้รับมาในระหว่างการต่อสู้คดีฟ้องร้องหม่ินประมาท กับนายสุชาติ 

เตชจักรเสมา อดีตประธานองค์การคลังสินค้า ซ่ึงปัจจุบันคดียังไม่ยุติ

“คุณประเสริฐ ต่อสู้คดีนี้มาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้ว ซึ่ง

ในระหว่างการต่อสู้คดีก็ได้มีการขออำานาจศาลในการเรียกข้อมูล

เอกสารหลักฐานต่างๆ มาใช้ประกอบ จึงทำาให้ได้ข้อมูลสำาคัญเหล่า

นี้มา ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้จึงมีน้ำาหนักและเชื่อถือได้” 

คนใกล้ชิดนายประเสริฐยังระบุด้วยว่า สำาหรับข้อมูลเอกสาร

หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับเส้นทางการเงินจำานวน ๙๖๗.๑๗ ล้านบาท 

ที่ถูกโอนต่อไปยังบริษัทเอกชนจำานวน ๘ ราย ที่อยู่ในมือของนาย

ประเสริฐนั้น ผ่านการตรวจสอบมาหมดแล้ว ยังเหลือแค่ข้อมูลใน

ส่วนของบริษัท RN ของประเทศเกาหลีใต้ ที่อยู่ระหว่างการตรวจ

สอบข้อมูลเพิ่มเติม

ขณะที่นายประเสริฐ ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำานักข่าวอิศราว่า                                                                                      

ข้อมูลเส้นทางการเงินในคดีถุงมือยางเหล่านี้ ได้รับมาจากการขอใช้

อำานาจศาลฯ เรียกดูข้อมูลเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในระหว่างการฟ้องร้องคดีกับ นายสุชาติ เตชจักรเสมา อดีตประ 

ธานองค์การคลังสินค้า จริง....

ครับ...ที่ยังขาดอยู่คือจุดเชื่อมโยงระหว่าง “จุรินทร์” กับเส้น

ทางเงิน ที่ “ประเสริฐ” บอกว่าเป็นการฟอกเงิน 

กรณีจีทูจีข้าวเก๊ที่ “บุญทรง เตริยาภิรมย์” ติดคุก เพราะ

กระบวนการเจรจาและทำาสัญญา กระทำาไปโดยเร่งรีบ ปิดบังอำา

พราง ไม่โปร่งใส และมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นพิรุธ 

“บุญทรง” เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรง

เบื้องต้นคดีถุงมือยางมีการทุจริตเกิดขึ้นจริง “จุรินทร์” มี

ส่วนโกงหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะรักษาการตามกฎหมายฟอกเงิน มี

ส่วนต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือไม่ 

ไม่น่าจะจบที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ต้องไปพิสูจน์ใน ป.ป.ช. 

และจบที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 

การเมือง.

ฟังดีจะมีธรรม

ฟังอภิปรายไม่ไว้วางใจ

โยงใย ยอกย้อน ซ่อนเงื่อน

ฟังที่ดินเขากระโดงโยงเยือน

รัฐมนตรีและเพื่อนพันธนาการ

การรถไฟ กรมที่ดิน ไม่สิ้นสุด

ยังยื้อยุดยืดยาวคนกล่าวขาน

ให้ตรวจสอบตอบคำามิรำาคาญ

ผู้ทำางานถูกตรวจสอบขอบคุณ

บางธรณี

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

 * มาถึงบางธรณีทวีโศก 

ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น

โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น 

ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร

เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้  

ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย

ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ 

เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา (๓๑)

   นิราศภูเขาทอง-สุนทรภู่

“บางธรณี” อยู่ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยาท่ีตำาบลท่าทราย 

อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีคลองบางธรณีเป็นสถานท่ีสำาคัญยาว ๒.๖ 

กิโลเมตร มีน้ำาตลอดทั้งปี ซึ่งคลองนี้แยกจากแม่น้ำาเจ้าพระยาเหนือโรง 

งานทอกระสอบของกระทรวงอุตสาหกรรมเล็กน้อย

บาง หมายถึง ทางน้ำาเล็กๆ หรือบริเวณที่ลุ่มที่น้ำาท่วมถึง หรือ

ตำาบลที่อยู่ริมทางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน

ธรณี หมายถึง แผ่นดิน โดยปริยายหมายถึงโลก หรือเรียกเจ้าแม่

ผู้พิทักษ์รักษาแผ่นดินตามคติอินเดียว่า แม่พระธรณีหรือนางธรณี

นางธรณี จึงหมายถึง แผ่นดินหรือผิวโลกที่ลุ่มที่น้ำาท่วมถึง กิน

ความว่าอุดมสมบูรณ์แก่การเกษตร ที่อยู่หรือชุมชนของผู้คนอาศัยตาม

วิถีชีวิตแต่ละพื้นที่ทั่วโลก

เมื่อกล่าวถึง “บางธรณี” แล้ว ให้นึกถึงคำาว่า “ธรณีสาร” ซึ่ง

มีความหมายแยบยลและลึกซึ้ง เป็น “วิสามัญนาม” คือนามเฉพาะ มี

ความหมายไม่ตรงตามความหมายของคำา

“สาร” หมายถึง เรื่อง เช่น เน้ือหาสาระ ซ่ึงแปลว่า แก่น เช่น ไม่

เป็นแก่นสาร ทำาให้นึกถึงคำาว่า “ธรณีสาร” มีความหมายว่า เป็นเรื่องท่ีไม่

ดี, ไม่เป็นมงคล, นำาความเสียหายมากมาสู่ เช่นคำาว่า ปลูกเรือนใกล้วัด ไม้ปัด

หลังคา แมวห้าหมาหกตกลูกพร้อมกัน กล้วยชักใบส้ัน กล้วยออกปลีกลางต้น 

นอนกรนนอนคราง หายใจรดกัน ม้าออกลูกตัวเดียว ๒  หัว หรือออกลูกคร้ัง

เดียว ๒ ตัว เห้ียข้ึนเคหา แร้งจับหลังคา  เห้ียเข้าบ้าน เป็นต้น รวมความ

แล้วคือ ลางบอกเหตุดีร้าย โดยเชื่อว่าเทวดาประจำาทิศท้ัง ๘ เป็นผู้บันดาล 

เช่น อาวุธกระทบกันโดยไม่มีผู้จับถือ ฟ้าผ่าโรงม้า เป็นต้น เรียกคนท่ีเหงาๆ 

ซึมๆ ว่า คนต้องธรณีสาร ซ่ึงใน “คัมภีร์พรหมชาติ” ระบุว่า คำาต่างๆ ข้าง

ต้นเรียก “อุบาทว์” และอุบาทว์ต่างๆ มีชื่อเรียก ดังน้ี อุบาทว์พระอินทร์ 

พระเพลิง พระยม พระนารายณ์ พระพุย (วรุณ) พระพาย พระโสมราช 

พระไพศรพย์ เช่น กล้วยออกปลีกลางต้นท่านว่าเป็นอุบาทว์พระเพลิง

“หนึ่งกล้วยออกเครือเครงคราง  กลางลำามายา

อุบาทว์อุบัติให้เห็น”

ม้าออกลูกตัวเดียว ๒ หัว หรือออกลูกครั้งเดียว ๒ ตัว ท่านว่า

เป็นอุบาทว์พระยม

“ม้าคลอดตัวเดียวสองหัว  คราเดียวสองตัว

ก็ดี,พิบัตินานา”

แร้งจับหลังคาก็เป็นอุบาทว์พระยม

“แร้งจับก็ดี,แร้งสมจร กลางวันบ่ห่อน

แลเห็นประจักษ์แก่ตา

อุบาทว์ทั้งนี้พญา ยมราชมหา

มหิทธีหากให้เป็น”

อย่างไรก็ดี มีคัมภีร์พรหมชาติภาษามคธชื่อ อภิโพไธอุบาทว์ กล่าว

ส.ส.ก้าวไกลลากไส้ ‘ศักด์ิสยาม’

จ่ายตามขั้นบันไดหมูในอวย

คนที่ซวยจริงๆ “โรฮิงญา”

ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ศรีอำานาจ

สร้างตลาดซื้อขายไร้คุณค่า

บาปกรรมหนักมากเหตุเจตนา

เป็นญาติโกโหติกา “ว่าไง” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน  กทม.

    

   * สักวา “เงินเฟ้อมาก” ลากยาวแน่

กู้มาแจกปิดแผลเพื่อแปรเปลี่ยน

ไร้คุณค่าไร้ศักดิ์ศรีไร้ที่เพียร

หนี้รุงรังจนอาเจียนเพี้ยนทั่วกัน

เซลล์สมองของรัฐคงขาดสาร

บริหารเศรษฐกิจแพร่พิษนั่น

ยุคอดอยากปากแห้งแล้งให้ปัน

คนไทยแยกเขี้ยวผลุนผลัน “ฆ่าฟัน” เอย.

 ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตดอนเมือง กทม.

  ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว  กทม.

    

   * สักวา “การทำา” ตามหน้าที่

ผลจะดีหรือไม่,ให้ทำาก่อน

ยินดีฟังความเห็นเป็นขั้นตอน

ประหนึ่งสู่อุทาหรณ์สอนใจตัว

ยืนหยัดบนหนทางล้วนสร้างสรรค์

สมานฉันท์สรรพมิตรคิดถ้วนทั่ว

แม้เหนื่อยยากบากบั่นไม่พรั่นกลัว

พร้อมรับใช้ก้มหัว “เป็นวัว” เอย.

 กวาง กรุงเก่า(แซ่ตั้ง)/จ.พระนครศรีอยุธยา

 มฤคมาศ ตั้งใจงาม/เขตลาดพร้าว  กทม.

    

   * สักวา “ไร้สันติ” โลกวินาศ

มนุษย์ชาติเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน

มัวลุ่มหลงกิน,กาม,เกียรติ,เกลียดนิพพาน

จึงดื้อด้านศีลธรรมนำาพาใจ

อาชญากรรมซ้ำาซ้อนซ่อนปมเงื่อน

เหตุแชเชือนกันเองเบ่งเข้าใส่

ยิ่งบ้ากามแล้วโกงโล่งโจ้งไป

อุปถัมภ์ค้ำาใคร “ให้เพลา” เอย.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน  กทม.

 

ผมไปค้นหา อภิโพไธอุบาทว์ แต่เจอ อภิไทโภธิบาทว์ ไม่ทราบว่า

คัมภีร์เดียวกันหรือไม่ แต่ความหมายใกล้เคียงกันมาก เป็นคัมภีร์ท่ีกล่าว

ถึงอุบาทว์ท้ังปวง อุบาทว์ ตำาราน้ีกล่าวถึงความอัปรีย์ ความจัญไร ความ

ไม่เป็นมงคล หากเกิดเหตุการณ์ ส่ิงท่ีเกิดโดยปัจจุบันทันด่วน ภัยอันตราย 

ความทุกข์ร้อน นิมิตให้เกิดลางร้ายต่างๆ ตามคัมภีร์กล่าวไว้และวิธีแก้

เคล็ดลางร้ายน้ัน ด้วยน้ำามนต์ธรณีสาร หรือการบูชาเทวดา อันเกิดจาก

การบันดาลของเทวดา ๘ องค์คือ ๑.อุบาทว์พระอินทร์ ๒.อุบาทว์พระเพลิง 

๓.อุบาทว์พระยมราช ๔.อุบาทว์พระนารายณ์ ๕.อุบาทว์พระวรุณ ๖.อุบาทว์

พระพาย ๗.อุบาทว์พระโสม และ ๘.อุบาทว์พระไพรศรพณ์.  

ถึ

ก

ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล



องยอมรับจริงๆ ว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทในเวลา

นี้มีความผันผวนและอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดย

ในปัจจุบันค่าเงินบาทวิ่งอยู่ที่ 36.50-36.70 บาท/

ดอลลาร์

แต่ไม่ใช่ไทยประเทศเดียวที่เจอปัญหาค่าเงินอ่อนค่า

เมื่อเทียบกับสหรัฐ อย่างค่าเงินเยนของญี่ปุ่นก็เริ่มจะไม่

เย็นแล้ว เพราะในรอบปีที่ผ่านมาที่การอ่อนค่าไปถึงเกือบ 

20% ซึ่งถือว่าเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 20 ปี

ปรากฏการณ์ค่าเงินอ่อนค่าไปทั่วโลกในครั้งนี้ ปัจจัย

ก็มาจากการที่ธนาคารกลางของสหรัฐมีการเร่งปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดปัญหาเงินเฟ้อในประเทศของเขา 

และเมื่อการขึ้นดอกเบี้ยที่แรง ก็เป็นเรื่องปกติของเงินที่มี

สถานะเป็นของไหล ก็จะไหลไปยังที่ที่มีผลตอบแทนสูงเป็น

เรื่องธรรมดา

และแน่นอนในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่อ

เนื่อง ก็สืบเนื่องจากเงินไหลออกวิ่งไปสหรัฐเช่นเดียวกัน 

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศชัด

ว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงค่าเงินบาท และจะปล่อยให้เป็น

ไปตามธรรมชาติด้วยกลไกตลาด

แต่จากสถานการณ์ที่ค่าเงินอ่อนตัวอย่างรวดเร็ว มัน                                                                                 

ก็ไม่ได้เกิดผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมากนัก แม้

มันจะดีในแง่ของภาคส่งออกและการท่องเที่ยว แต่นี่ก็เป็น

เพียงข้อดีในทางทฤษฎี เพราะในความเป็นจริง แม้ค่าเงิน

บาทของเราจะอ่อนลงจริง แต่ต้องไม่ลืมว่าคู่แข่งทางการ

คา้ของเราก็ค่าเงินอ่อนลงเช่นเดียวกัน เรื่องน้ีมันเกิดข้ึนท่ัว 

โลก ดังน้ันจะไปคาดหวังว่าบาทอ่อนแล้วส่งออกจะพุ่งทะยาน

ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้ 

ขณะเดียวกันในภาคการท่องเที่ยวที่บาทอ่อนจะทำา 

ให้มีคนเข้ามาเท่ียวเยอะข้ึน ก็ต้องไม่ลืมว่าตอนน้ีท่ัวโลกเจอ 

ปัญหาภาวะเศรษฐกิจขาลงและอัตราเงินเฟ้อกันถ้วนหน้า 

โดยถึงตอนนี้การเดินทางด้วยสายการบินก็มีราคาแพงขึ้น

อนัเนื่องมาจากต้นทุนค่าน้ำามัน ดังน้ันจะไปหวังนักท่องเท่ียว

ต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทอ่อน ก็อาจจะเป็น

ความหวังลมๆ แล้งๆ เช่นเดียวกัน

ดังนั้นเรื่องค่าเงินบาทอ่อนจึงไม่สามารถมองวิกฤต

ให้เป็นโอกาสได้ทั้งหมด แต่จะต้องมองวิกฤตและหาแผน

รับมือให้รัดกุมมากข้ึน เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจจะตามมาได้  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ต้นทางของปัญหาค่าเงินบาทอ่อน

เกิดจากปัญหาเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นก็ต้องตีโจทย์ให้

แตกว่าจะรับมืออย่างไร ต้องไม่ลืมว่าสหรัฐเองก็เจอปัญหา

รุมเร้า โดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ยังพุ่งสูง ซึ่งในเดือน มิ.ย.ที่ผ่าน

มา อัตราเงินในสหรัฐยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง เพราะ

ยังสูงถึง 9.1% สูงที่สุดในรอบ 40 ปี ทั้งที่สหรัฐเพิ่งขึ้นดอก 

เบี้ย 0.75% แต่ก็ยังคุมเงินเฟ้อไม่อยู่ ดังนั้นมีความเป็นไป

ได้สูงที่สหรัฐจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกอาจสูงถึง 1% ใน                                                                             

การประชุมธนาคารกลางสหรัฐในเร็วๆ นี้

ย่ิงสหรัฐข้ึนดอกเบ้ียเร็วก็มีแนวโน้มท่ีเงินจะไหลออก 

ไปมากขึ้น และผลก็จะสะท้อนออกมาในเรื่องการอ่อนค่า

ของเงินบาทเพิ่มขึ้นไปอีก ที่สำาคัญไปกว่านั้น เมื่อบาทอ่อน

ลง ปัญหาการซื้อปัจจัยการผลิตและการลงทุนต่างๆ ก็จะ

ตามมาเป็นลูกโซ่ โดยเฉพาะราคาพลังงาน เพราะสินค้า

เหล่านี้ต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศทั้งสิ้น และเมื่อราคา

พลังงานแพงก็จะไปกระทบต่ออัตราเงินเฟ้ออีกเช่นกัน วน

เวียนเป็นวงจรอุบาวท์เลยทีเดียว

จนล่าสุดมีเอกชนเริ่มออกมาแสดงความเป็นห่วงว่า 

บาทจะอ่อนค่าทะลุ 37 บาทต่อดอลลาร์ และยิ่งเป็นตัว

กดดันเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้นไปอีก

คงต้องจับตาว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัด                                                                  

การอย่างไรกับเรื่องน้ีให้ออกมาดีท่ีสุด เพราะแน่นอนว่าไทย

ก็คงจะไม่ปล่อยให้ช่องว่างดอกเบ้ียระหว่างไทยกับสหรัฐห่าง 

ออกไปมากกว่านี้ เพราะกระทบต่อเงินทุนไหลออกอย่าง

มาก แต่ขณะดียวกันการข้ึนดอกเบ้ียแรงและเร็วเกินไปก็เป็น

ผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจะเป็นการเพิ่ม

ภาระให้กับผู้กู้ที่มีหนี้สินที่จะต้องแบกภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น

ก็คงต้องจับตาดูว่า ธปท.จะเลือกตัดสินใจด้วยปัจจัย

ไหนมากกว่ากัน คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันต่อไป.

     

นร้านขายยาสุดฮอต! ต้องยกให้กับ บมจ.เฮลท์ลีด (HL) 

ธุรกิจร้านขายยาค้าปลีกในรูปแบบ Chain Drug Store 

ภายใต้แบรนด์ร้าน iCare, Pharmax, vitaminclub และ 

Super Drug หลังจากแอบซุ่มพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่จนได้ฤกษ์ดีเปิดตัว 

“BOMSKIN” เวชสำาอางคืนความ

อ่อนเยาว์ เติมเต็มชุ่มชื้น กระตุ้น

สร้างเซลล์ผิวใหม่...งานนี้ ฟากซีอี                                           

โอ “ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล” ยิ้ม                                

แก้มปริ! กระแสตอบรับดีเกินคาด                                      

เพราะยุคน้ีใครๆ ก็หันมารักสุขภาพ

ตามเทรนด์ healthy แบบนี้เป้า

หมายยอดขาย 10 ล้านบาท คงไม่

ไกลเกินเอื้อม!!.
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ยิ้มแก้มปริ!!

เศรษฐกิจ

หุ้

ต้

 

ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง

ภก.ธัชพล 

ชลวัฒนสกุล

ธปท.ชี้เศรษฐกิจฟื้นต่อเนื่อง

คลายล็อกดาวน์หนุนเชื่อมั่นโตในรอบ3เดือน
ไทยโพสต์ • “ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ” ช้ีเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวต่อเนื่อง แต่

ยังเจอเงินเฟ้อสูง-การปรับนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจ

หลัก ป่วนตลาดการเงินและตลาดทุน ด้าน ส.อ.ท.ฟุ้งดัชนีเชื่อม่ัน

ภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.ปรับเพ่ิมข้ึนคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิ                                                         

วาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า 

ขณะน้ีเห็นเศรษฐกิจไทยเร่ิมฟ้ืน

ตัวจากผลกระทบของโควิด-19 

ชัดเจนขึ้น และคาดว่าการฟื้น

ตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้

เศรษฐกิจไทยจะยังต้องเจอกับ                                             

ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมถึง                                            

ความท้าทายจากการปรับนโยบาย

การเงินของประเทศเศรษฐกิจ

หลักและปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ 

ที่ทำาให้ตลาดการเงินและตลาด

ทุนของประเทศเศรษฐกิจเกิด

ใหม่ รวมถึงไทยต้องผันผวนสูง 

แต่ระบบการเงินและสถาบัน

การเงินของไทยยังมีศักยภาพ

ที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ และ

ทำางานได้ตามปกติ

ทั้งนี้ บริบทเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับช่วง

วิกฤตโควิด-19 ทำาให้ทุกภาค

ส่วนนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องปรับตัว 

โดยในส่วนของนโยบายและ                                   

มาตรการทางการเงินก็ต้องปรับ

ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

EVERเผยแนวราบยังสดใส

เดินหน้าเปิดโครงการใหม่

จับมือ • ดีแทค เน็ตทำากิน จับมือ TIJ และ Robinhood (โรบินฮู้ด) ส่งแคมเปญ #ชิมเรียกยิ้ม ที่ไม่

ได้นำาเสนออาหารที่อร่อยที่สุด แต่เป็นอาหารที่กินใจที่สุด ชวนคนไทยอุดหนุนอาหาร-เครื่องดื่มของ

ผู้ประกอบการผู้เคยก้าวพลาด 9 ราย ที่ใช้ โอกาสจากทักษะดิจิทัลปูเส้นทางอาชีพเพื่อก้าวกลับเข้า

สู่สังคมอย่างภาคภูมิอีกครั้ง #ชิมเรียกยิ้ม เรียกกำาลังใจให้ผู้ประกอบการผู้เคยก้าวพลาดที่หน้าเพจ  

เฟซบุ๊ก ดีแทค เน็ตทำากิน ตลอดวันที่ 20-30 กรกฎาคม 2565.

ไทยโพสต์ • นายสวิจักร์ โลจายะ 

ประธานกรรมการ บมจ.เอเวอร์แลนด์                

หรือ EVER เปิดเผยว่า ขณะน้ี

บริษัทเตรียมเปิดพรีเซลโครงการ 

Biz Town เฟส 2 โดยจะประเดิม

ล็อตแรกจำานวน 6 ยูนิต มีราคาเร่ิม

ต้นท่ี 4.99 ล้านบาท ระหว่างวันท่ี 

23-24 กรกฎาคม 2565 เพื่อรองรับ

ดีมานด์กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า

และใช้เป็นท่ีพักอาศัย

ท้ังน้ี โครงการ Biz Town เฟส                                                            

2 จะเป็นนวัตกรรมบ้านพักอาศัยก่ึง

ธุรกิจ 3 ชั้น ภายใต้ โครงการทาวน์

โฮมแบรนด์เอเวอร์ซิต้ี สุขสวัสด์ิ 30-                                      

พุทธบูชา พ้ืนท่ีใช้สอย 175 ตาราง

เมตร ซ่ึงจากโครงการท้ังหมด จำานวน                                         

43 ยูนิต แบ่งเป็นบ้านพักกึ่งธุรกิจ

พร้อมอยู่อาศัย 3 ชั้น จำานวน 25 

ยูนิต และเป็นทาวน์ โฮม 2 ชั้น 

จำานวน 18 ยูนิต ขณะที่ภายในจะ

เน้นฟังก์ชันการใช้สอยท่ีตอบโจทย์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยจะทยอย

รับรู้รายได้ภายในครึ่งหลังของปีนี้

อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าการ

ฟ้ืนตัวในช่วงคร่ึงปีหลังของภาคธุรกิจ

อสังหาฯ มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะ

กำาลังซ้ือของผู้บริโภคน่าจะกลับมา

ฟื้นตัว เนื่องจากนโยบายสนับสนุน

จากรัฐบาล ท้ังการขยายระยะเวลา

มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน

และจดจำานองอสังหาริมทรัพย์ ราคา

ไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือ 0.01% รวม

ถึงธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก

มาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การ

กำากับดูแลสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย และ

สินเชื่ออื่นท่ีเก่ียวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อท่ี

อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) จนถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม 2565 ขณะท่ีผู้ประกอบ

การอสังหาริมทรัพย์จะเริ่มกลับมา

แข่งขันกันรุนแรงมากข้ึนเช่นกัน.

AMR จับมือพันธมิตรแตกไลน์ธุรกิจ

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเอ็ม 

อาร์ เอเซีย หรือ AMR เปิดเผยว่า เพื่อขยายฐานแหล่งที่มาของ

รายได้ บริษัทเตรียมขยายไลน์ธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจด้านพลังงานและสิ่ง

แวดล้อม รองรับดีมานด์ลูกค้ายานยนต์ไฟฟ้า, โซลาร์รูฟ และ

ระบบท่อน้ำาบาดาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือพันธมิตรร่วม

ลงทุนวางเป้าภายในปี 68 สัดส่วนรายได้พุ่งขึ้นแตะ 50:50 

ปัจจุบันอยู่ที่ 92:8 โดยคาดในแต่ละปีบริษัทจะสามารถสร้าง

รายได้ให้เติบโตปีละไม่ต่ำากว่า 20%  

QTC ส่งซิกลงทุนธุรกิจด้านพลังงาน

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บมจ. 

คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าลงทุน

ธุรกิจพลังงานครบวงจร รองรับความต้องการใช้พุ่ง มั่นใจช่วย

หนุนยอดขายโซลาร์เซลล์ปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 20%  อย่างไรก็ตามใน

ไตรมาสที่ 3/2565 นี้เตรียมประเดิมเปิดสถานีชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้าเพิ่ม 2 แห่ง คาดทั้งปีทำายอดขาย 50 ล้านบาท ส่วนงาน

หม้อแปลงมีลุ้นได้งานใหม่เพิ่มอีก 300-500 ล้านบาท หนุนทั้งปี

รายได้เข้าเป้า 1,200 ล้านบาท

ไอวีแอลเร่งเครื่องโรงงานผลิต PTA-PET 

นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานบริหารกลุ่มธุุรกิจ Combined 

PET บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวีแอล เปิดเผยว่า การ

ก่อสร้างโรงงานผลิต PTA-PET แบบบูรณาการในเมืองคอร์ปัส 

คริสตี รัฐเท็กซัส จะได้รับการสานต่อในเดือน ส.ค.65 โดย

บริษัท Corpus Christi Polymers LLC (CCP) ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือกันระหว่างสามบริษัท คาดจะสามารถเริ่มการผลิตได้ใน

ปี 2568 และจะมีการผลิตที่ได้เปรียบเชิงต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 

ช่วยส่งเสริมการเติบโตของการดำาเนินธุรกิจ PET ของไอวีแอล

ทั่วโลกในทศวรรษหน้า

ซับเวย์ฟุ้ง 3 ปีท็อป 3 ร้านอาหารบริการด่วน 

นางเพชรัตน์ อุทัยสาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

อะเบาท์ แพสชั่น กรุ๊ป จำากัด ผู้ดำาเนินการมาสเตอร์แฟรน

ไชส์ แบรนด์ “ซับเวย์” เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้ารุกตลาดร้าน

อาหารบริการด่วน หรือ QSR พร้อมขยายร้านเพิ่มกว่า 1,000 

สาขาทั่วประเทศไทยภายใน 10 ปี เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่กว่า 

140 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งเป้ารายได้กว่า 9,000 ล้าน

บาท และภายใน 3 ปีเป็นท็อป 3 ร้านอาหารบริการด่วน 

ดีพร้อมลุยส่งเสริมอุตฯ สร้างสรรค์

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

(กสอ.) หรือดีพร้อม เปิดเผยว่า ในปี 2565 ดีพร้อมได้พัฒนารูป

แบบการดำาเนินงานภายใต้นโยบายดีพร้อมแคร์  ต่อยอดผลลัพธ์

จากการดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมา โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบท

ของสภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผู้บริโภค รวม

ท้ังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับโมเดล BCG และมุ่ง

เน้นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ต้ังเป้าขยาย

มูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 1.5 เท่า หรือกว่า 270 ล้านบาท. 

การเงินและสมดุลความเสี่ยง

ใหม่ที่ให้น้ำาหนักกับเงินเฟ้อมาก

ขึ้น โดยเน้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัว                                                

ได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด ขณะเดียว 

กันภาคการเงินและภาคธุรกิจ

ก็ต้องปรับกลยุทธ์และทิศทาง

การดำาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความ

ทนทานและรับมือกับความท้า 

ทายเหล่านี้

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า 

คาดการณ์ว่าส่งออกของไทยในปี

นี้ยังเติบโตได้ แต่ยังกังวลภาวะ

สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ 

ทำาให้ราคาวัตถุดิบและพลังงาน 

ตลอดจนปัญหาการขาดแคลน

วัตถุดิบหรือสินค้าไม่คลี่คลาย 

ทำาให้ต้นทุนการผลิตยังคงมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลังของปี

นี้ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่                                 

มีแนวโน้มถดถอยจากหลายประ  

เทศเผชิญภาวะเงินเฟ้อ เริ่มส่ง

ผลให้คำาสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้า

ชะลอตัวลง โดยเฉพาะสหรัฐและ

สหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งอาจกดดัน

ต่อการส่งออกของไทยในครึ่งปี

หลังชะลอตัวตาม

ขณะท่ีผลการสำารวจดัชนี

ความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมเดือน                                         

มิ.ย.2565 อยู่ท่ี 86.3 เพ่ิมข้ึนจาก

เดือนก่อนหน้า และเป็นการเพ่ิมข้ึน                                                  

คร้ังแรกในรอบ 3 เดือน หลังรัฐผ่อน                                                           

คลายมาตรการควบคุมโควิด-19 

ข้างหน้า จากตัวเลขความเชื่อมั่นในปัจจุบันที่อยู่ระดับ 86.3% 

จะเพิ่มถึง 97.5% ได้ นี่คือสัญญาณที่ดีกับเศรษฐกิจและการ

ลงทุนในระยะต่อไป เพราะความเชื่อมั่นอย่างนี้ ไม่ได้เกิดจาก

แนวคิดของการเก็งกำาไร แต่เป็นการพิเคราะห์พิจารณาจาก

สภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดในอนาคตด้วย 

ความเชื่อมั่นอย่างนี้มีข้อมูลที่เป็นจริงรวมอยู่มาก ทำาให้ผลที่                                                                

เกิดจะดีทั้งธุรกิจและเศรษฐกิจ ในแง่ของการลงทุนในตลาด

หุ้นเมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างนี้เกิดขึ้น จะทำาให้นักลงทุนกลับมา

ลงทุนได้มากขึ้น ดูอย่างวานนี้ (20 ก.ค.65) กองทุนที่เคยขาย

หุ้นออกมาตลอดกลับมาซื้อหุ้นค่อนข้างมากทันที โดยซื้อไปมาก

ถึง 2,135.12 ล้านบาท ท้ังๆ ท่ีนักลงทุนต่างชาติยังคงขายหุ้นก็ตาม 

แสดงว่าเร่ิมมีการคิดท่ีต่างกัน ก็ต้องเกิดจากความเชื่อม่ันท่ีมีมาก

ข้ึนน่ันเอง จะอ้างว่าซ้ือตามกระแสตลาดโลกก็รับฟังได้ เพราะวาน

น้ีตลาดหุ้นส่วนมากเล่นกันในแดนบวก แต่จะลงท้ายด้วยแดนลบ

หรือไม่คงต้องดูกันต่อไป เพราะหากยังเล่นเก็งกำาไรกันมาก ตลาด

ก็จะผันผวนได้มาก แต่การท่ีนักลงทุนแต่ละกลุ่มคิดต่างกัน มีผลดี

กับตลาด ทำาให้ตลาดยังดูดี มีความสมบูรณ์ สามารถลุ้นเก็งกำาไร

และลงทุนได้ดี อยู่ท่ีใครจะเลือกเก็งกำาไรหรือเลือกลงทุน ก็ต้องคิด

ตามหลักของแต่ละฝ่าย ตลาดอย่างน้ียังสามารถลงทุนได้ดี

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มธนาคาร ธุรกิจยังดีมีกำาไร

สูง แต่ราคาหุ้นอ่อนตัวลง จึงน่ามองทั้ง 

BBL, KK และ TISCO กลุ่มไฟแนนซ์ 

แม้ตลาดดูไม่คึกมากก็อยู่ในระดับน่าพอ 

ใจ จึงยังน่ามองที่ BAM, HENG และ 

JMT กลุ่มพลังงานราคาน้ำามันผันผวน 

แต่ยังอยู่สูง ธุรกิจยังดี น่ามองที่ BCP, 

ACE และ EA กลุ่มพาณิชย์ยังเติบโต

ดีจากภาวะเงินเฟ้อ น่ามองที่ CPALL, 

MAKRO และ RS หุ้นรายตัวที่น่าจับตา

มี HUMAN, NEX และ ASIAN เป็น 

ต้น

ความผันผวนของตลาดยังคงมอง

เป็นจังหวะในการเลือกลงทุนได้ดี จึงยัง

น่าลุ้น.

ความเชื่อมั่นสูงขึ้น

การลงทุนในตลาดหุ้นเกิดจากความเชื่อม่ันเป็นสำาคัญ แม้

การเก็งกำาไรจะดูใช้เหตุผลค่อนข้างน้อย แต่ก็มาจากความเชื่อ

อย่างมาก จึงพบว่าแม้หุ้นบางตัวจะมีพื้นฐานไม่แข็งแกร่ง แต่

เมื่อมีการทำาให้เกิดความเชื่อว่าดีก็ทำาให้มีคนกล้าที่จะเข้าไปร่วม

เล่นเก็งกำาไร จึงพบว่าหุ้นบางตัวที่ดูว่าราคาสูง แต่ก็จะมีคนออก

มาสนับสนุนว่าจะยังสูงได้อีก ทำาให้สามารถเล่นเก็งกำาไรกันได้

อย่างต่อเนื่อง

แต่ท่ีจะบอกในท่ีน้ีคือ ดัชนีความเชื่อม่ันของคนในประเทศ 

ที่ทาง ส.อ.ท.รายงานผลว่ามีความเชื่อมั่นดีขึ้นมากใน 3 เดือน

ปตท.ดันไทยฮับLNG/เทงบคุมคาร์บอน 

ไทยโพสต์ • ปตท.เผยการใช้ 

LNG โตต่อเนื่อง ตั้งเป้านำาเข้า

เพิ่มปี 2030 ที่ 9 ล้านตัน หวัง

ก้าวสู่ “ฮับแอลเอ็นจี” ด้าน ปตท.

สผ.ทุ่มงบ 5 ปี 300 ล้านเหรียญฯ 

ดันเทคโนโลยี CCS แหล่งอาทิตย์ 

ตั้งเป้าเก็บคาร์บอน 1 ล้านตัน/ปี

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผย                                                   

ภายในงานประกาศจัดตั้งกลุ่ม                                                    

ความร่วมมือการพัฒนาเทคโน                                                       

โลยีด้านการดักจับ ใช้ประโยชน์                                                             

และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออก 

ไซด์ “CCUS Consortium” ภาย 

ในงาน Future Energy Asia 

2022 ว่า ปตท.เดินหน้าลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ

พลังงานทุกชนิด ซึ่งมองว่าก๊าซ

ธรรมชาติจะยังมีอนาคตที่ยังต้อง

ใช้อีกยาวนาน ดังนั้น ปตท.ตั้ง

เป้าให้ประเทศไทยเป็น LNG ฮับ 

โดยภายในปี 2030 ตั้งเป้าที่จะ

เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก๊าซ LNG 

ให้ได้ 9 ล้านตันต่อปี

ด้านนายมนตรี ลาวัลย์

ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) หรือ 

ปตท.สผ. กล่าวว่า เพื่อสนับสนุน

เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน

ภายในปี พ.ศ.2593 และลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น

ศูนย์ภายในปี พ.ศ.2608 อีกสิ่ง

สำาคัญคือ การดำาเนินโครงการดัก

จับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ซึ่ง 

ปตท.สผ.อยู่ระหว่างการออกแบบ

วิศวกรรมโครงการแหล่งอาทิตย์ 

เพื่อที่จะใช้แท่นเก่าที่ผลิตก๊าซ

มาเป็นหลุมเพื่ออัดก๊าซคาร์บอน 

(CO2) ลงไปเก็บไว้ในหลุม

ทั้งนี้ถือว่ามีต้นทุน เพราะ                                                      

ท่อที่วางจะเป็นท่อที่พิเศษ ที่จะ                                                                         

แยกจากโครงการแหล่งอาทิตย์

กลับไปเก็บในช้ันท่ีเราผลิตไปแล้ว 

ต้ังเป้าเฟสแรกที่ 4-5 หลุม และ                                                                            

ติดตามผลการดำาเนินงานเป็นระยะ                                           

โดยตั้งเป้ากักเก็บแหล่งอาทิตย์

ที่ 1 ล้านตันต่อปี ส่วนเงินลงทุน

โครงการ CCS วางไว้ 5 ปี 

(2565-2569) ที่ 300 ล้านเหรียญ

สหรัฐ.

เพ่ิมเติม และเปิดประเทศ ส่งผล                                                   

ดีต่อการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประ 

เทศ ขณะท่ีภาคการผลิตมีทิศทาง

ท่ีดีข้ึน รวมถึงการท่ีจีนผ่อนคลาย

มาตรการล็อกดาวน์เมืองสำาคัญ ทำา 

ให้ส่ังซ้ือสินค้าจากไทยเพ่ิมข้ึน.

‘BTS’ร้องDSI

สอบฮั้วประมูล

รถไฟสายสีส้ม
แจ้งวัฒนะ • “บีทีเอส” ยื่นหนังสือถึง

ดีเอสไอ ร้องตรวจสอบคดีฮั้วประมูล

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ด้าน “บีอี                                                           

เอ็ม” ปลื้มผู้ โดยสารฟื้นหลังเปิดประเทศ 

ใช้บริการโต 80% ขณะที่ทางด่วนคนแห่

กลับมาใช้บริการวันละ 1 ล้านคน 

นายสุรมนต์ มีเมศกุล ผู้รับมอบ

อำานาจจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ BTSC 

เปิดเผยหลังเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ 

โดยมี พ.ต.ท.ยุทธนา แพรดำา รองอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้รับเรื่อง ว่า                         

เพื่อให้สืบสวนสอบสวนดำาเนินคดีกับผู้

กระทำาความผิดกรณีที่ผู้ว่าการการรถ 

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชน

ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม             

ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ส่วน

ตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒน 

ธรรมฯ) 

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้พิจารณา

แล้วพบว่า ข้อกำาหนดเงื่อนไขในสาระ

สำาคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อ

เสนอมีเจตนากีดกันบริษัทไม่ให้มีโอกาส

เข้าแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และ

ยังเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอ

ราคารายหนึ่งรายใดอย่างชัดเจน อัน

เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิด                                                         

เก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ 

รัฐ พ.ศ.2542 จึงขอให้ดีเอสไอดำาเนิน

การสืบสวนสอบสวนตาม พ.ร.บ.การสอบ 

สวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547  

ด้านนายอัลวิน จี รองกรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ BEM 

กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ โดยสารใช้บริการรถไฟ                                                          

ฟ้าใต้ดินมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากรัฐ                                               

บาลมีนโยบายเปิดประเทศ ณ สิ้นเดือน                                                    

มิ.ย.นี้ กลับมาโตในระดับ 80% เมื่อเทียบ                                                         

กับก่อนช่วงเกิดโควิด-19 ในปี 2562 โดย                                                             

คาดว่าทั้งปีมีผู้ โดยสารใช้บริการเฉลี่ย

อยู่ท่ี 3.5-4 แสนคนต่อวัน ขณะท่ีผู้ใช้

ทางด่วน ส้ิน มิ.ย.กลับมาอยู่ในระดับ 85% 

เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 หรือ

อยู่ท่ี 1 ล้านคนต่อวัน ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ราคาน้ำามันท่ีปรับตัวลดลงและโรงเรียนเปิด

เทอม คนเร่ิมกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ.

57,500.11

20/7/65

1,539.32
+5.89

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,173.92 4,038.80 +2,135.12
 5,108.90 5,070.73 +38.16
 30,400.46 31,006.28 -605.82
 15,816.83 17,384.30 -1,567.46

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 36.17 36.90
ยูโร 36.82 37.94
ปอนดสเตอรลิง 43.13 44.73
เยน (100 เยน) 26.00 27.11
หยวนจีน 5.11 5.51
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

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

จับตาทิศทาง‘ค่าบาทอ่อน’
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กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

สนับสนุนขอมูลพลังชุมชน

เม� อเมืองเจริญขึ้น คนจนที่เคยเชาที่ดินราคาถูก

ปลูกสรางบาน จากเดิมที่เคยเปนไรเปนสวน กลายเปน

ศูนยการคา ย่ิงมีแนวรถไฟฟาพาดผาน ท่ีดินท่ีเคยรกราง

จึงกลายเปนทําเลทอง เหมาะท่ีจะสรางท่ีอยูอาศัยราคาแพง 

ชุมชนคนจนจึงถูกเบียดขับ ตองไปหาที่อยูอาศัยใหมใน

ยานชานเมืองหรือจังหวัดที่อยูติดกับกรุงเทพฯ ที่มีราคา

ถูกกวา  

เมืองเจริญ ที่ดินราคาแพง คนจนถูกเบียด

สําราญ เกิดนพคุณ ประธานสหกรณบานมั่นคง

ศรีสวัสด์ิพัฒนา จํากัด ต้ังอยูในเขตเทศบาลนครออมนอย 

อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร เลาวา กอนหนานี้เธอ

และเพ� อนบานประมาณ 110 ครอบครัว เชาที่ดินปลูก

สรางบานอยูในซอยเพชรเกษม 56 เขตภาษีเจริญ ใชช� อ

วา ‘ชุมชนสวัสดี’ สมัยกอนแถบนั้นยังเปนที่ดินรกราง  

เจาของที่ดินใหเชาปลูกสรางบาน คิดคาเชาแคตารางวาละ 

10 บาทตอป อยูอาศัยกันมาตั้งแตรุนพอแม  ประมาณ 

40-50 ป  

เม� อที่ดินตกทอดมาถึงลูกหลาน มีการแบงที่ดินกัน 

เจาของจะเอาท่ีดินไปขายใหบริษัทเพ� อสรางคอนโดมิเนียม  

เพราะแถวนั้นมีศูนยการคาใหญ มีรถไฟฟาผาน เปน

ทําเลทองเหมาะท่ีจะสรางท่ีอยูอาศัย ท่ีดินตามแนวรถไฟฟา

จึงขยับราคาสูงข้ึน เจาของจึงขายดีกวาท่ีจะใหชาวบานเชา  

เพราะปหน่ึงไดเงินไมก่ีบาท  ในป 2556  เจาของจึงมาบอก

เลิกสัญญาเชาที่ดิน  เพ� อใหชาวบานเตรียมยายออก

“พอรูขาววาเจาของ

บอกเลิกสัญญาเชาที่ดิน 

พวกเราไมรูจะทําอยางไร   

ไมรูจะไปอยูท่ีไหน  เพราะ

สวนใหญก็เปนชาวบาน

ท่ีหาเชากินคํ่า แตมีเครือขาย

ชาวบานที่ทําเร� องที่อยู

อาศัยที่รูขาวชุมชนของ

เรา คือ ‘สอช.’ (สหพันธ

พัฒนาองค ก รชุ มชน

คนจนเมืองแหงชาติ ) 

เขามาใหคําแนะนําเร� องการรวมตัวกันแกไขปญหา  เชน  

การจัดตั้งกลุมออมทรัพย   เพ� อจะทําโครงการบานมั่นคง

ของ พอช.  และพาไปดูโครงการบานมั่นคงที่สรางเสร็จ

แลวในเขตภาษีเจริญ  พวกเราสนใจจึงเริ่มรวมกลุมกัน”  

พี่สําราญบอก

‘เครือขายบานมั่นคงเมืองออมนอย’ จ.สมุทรสาคร 

กาวยางสูการแกปญหาที่อยูอาศัยทั้งเมือง

(ซาย) บาน 41 หลังของ ‘สหกรณบานมั่นคงศรีสวัสดิ์พัฒนา จํากัด’ (ขวา) คณะนายกเทศมนตรีนครออมนอย

เยี่ยมชุมชน ‘กลุมออมทรัพยรวมใจพัฒนา’

แตการรวมกลุมชาวบานท่ีเดือดรอน  ไมใชเร� องงายนัก 

เพราะบางครอบครัวที่พอจะมีฐานะก็มีที่ ไปหรือเตรียม

หาที่อยูอาศัยใหม  บางคนอยูบานเชาก็จะไปหาบานหรือ

หองเชาที่อ� น  บางคนไมอยากรวมกลุม  ไมอยากเขารวม   

หรือไมเช� อวาคนจนดวยกันจะทําโครงการท่ีอยูอาศัยเองได

สุดทายจึงเหลือคนที่อยากจะมีบานเปนของตัวเอง

เขารวมจัดทําโครงบานม่ันคง 41 ครอบครัว โดยมีเจาหนาท่ี

จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) หรือ 

‘พอช.’ มาใหคําแนะนํา ขั้นตอน กระบวนการจัดทํา

โครงการบานม่ันคง โดยจัดประชุมชาวบานเพ� อช้ีแจงสราง

ความเขาใจอยางตอเน� อง และตอมาจึงไดจัดตั้งกลุม

ออมทรัพย

“พอขึ้นป 2558 พวกเราไดจัดตั้งกลุมออมทรัพย

ขึ้นมา ใหสมาชิกแตละครอบครัวที่จะเขารวมโครงการ

บานมั่นคงออมเงินเปนรายเดือน เดือนละ 2-3 พันบาท 

เพ� อเปนทุนในการหาที่ดินและสรางบานใหม เปนการฝก

นิสัยการออมของชาวบานดวย  เพราะตอไปเม� อสราง

บานเสร็จแลวเราจะตองผอนคาท่ีดินและคาบานทุกเดือน  

จะไดเอาเงินตรงนี้มาจาย” 

พี่สําราญบอกถึงการเตรียมการหาที่อยูอาศัยใหม  

และบอกวา  ระหวางนี้ชาวบานไดชวยกันตระเวนดูที่ดิน

ที่มีการประกาศขายในยานภาษีเจริญและหนองแขม  

แตที่ดินในกรุงเทพฯ มีราคาแพง แมทําเลไมดี อยูไกล  

แตตารางวาหนึ่งไมต่ํากวา 10,000 บาทขึ้นไปจนถึง 

20,000 บาท ตองไปดูแถวออมนอย เพราะไมไกลจาก

ชุมชนเดิมมากนัก พอถึงป 2560 จึงหาท่ีดินท่ีเหมาะสมได 

บานมั่นคงทางออกของคนจน

ท่ีดินแปลงดังกลาว ต้ังอยูบริเวณดานหลังท่ีทําการ

เทศบาลนครออมนอย  อ.กระทุมแบน  จ.สมุทรสาคร  

หางจากชุมชนเดิมยานภาษีเจริญประมาณ 13 กิโลเมตร   

เนื้อที่ 680 ตารางวา เจาของบอกขายราคา ตรว.ละ 

9,800 บาท ราคารวม 6.6 ลานบาทเศษ แมวาท่ีดินแปลงน้ี

เน้ือท่ีไมมาก แตก็เหมาะกับจํานวนครัวเรือนและกําลังเงิน

ของชาวบาน  

จากการคํานวณ  การจัดสรรแบงแปลงที่ดินของ

สถาปนิก พอช. เม� อแบงพื้นที่สาธารณูปโภคสวนกลาง

และถนนออกแลว สามารถสรางบานแถวแบบทาวนเฮาส  

ขนาด 4x7 ตารางเมตร ได 38 หลัง และ 5x5 ตารางเมตร 

ได 3 หลัง รวมทั้งหมด 41 หลัง ราคาที่ดินและคา

กอสรางประมาณหลังละ 360,000 บาท

ตามกระบวนการบานมั่นคงของ พอช.นั้น เม� อ

ชาวบานรวมกันจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ� อเปนทุนในการ

จัดสรางที่อยูอาศัยแลว จะตองรวมกันจดทะเบียนเปน

สหกรณเคหสถาน เพ� อใหมีสถานะเปนนิติบุคคล  สําหรับ

ทํานิติกรรมสัญญา เชน ซื้อที่ดิน เสนอโครงการเพ� อขอ

ใชสินเช� อและงบประมาณสนับสนุนจาก พอช. รวมทั้ง

บริหารโครงการที่อยูอาศัย  ฯลฯ  

สวนชาวชุมชนสวัสดี เม� อจัดตั้งกลุมออมทรัพย

ในป 2558 แลว ตอมาในป 2559 จึงจดทะเบียนเปน

สหกรณ ใชช� อวา ‘สหกรณบานมั่นคงศรีสวัสดิ์พัฒนา  

จํากัด’ มีคณะกรรมการบริหาร 7 คน แบงหนาท่ีกันทํางาน 

เชน มีประธาน รองประธาน เหรัญญิก ทําบัญชี ตรวจสอบ ฯลฯ  

เม� อไดแปลงที่ดินที่เหมาะสมในป 2560 แลว  

สหกรณจึงจัดทําโครงการบานม่ันคง โดยเสนอขอใชสินเช� อ

และงบประมาณอุดหนุนจาก พอช. เพ� อจัดซื้อที่ดินและ

กอสรางบาน รวมงบทั้งหมดประมาณ 14 ลานบาทเศษ  

โดย พอช. อนุมัติโครงการและงบประมาณในป 2560 

นั้นเอง  หลังจากนั้นจึงเริ่มกอสรางบาน  จนแลวเสร็จทั้ง 

41 หลังในปตอมา

สําหรับสินเช� อที่สหกรณขอใชจาก พอช. เพ� อซื้อ

ที่ดินและกอสรางบาน เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 

360,000  บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 บาทตอป ระยะ

เวลาผอนชําระ 15 ป ชาวบานตองผอนชําระผานสหกรณ

เปนรายเดือนประมาณ 2,800-2,900 บาทตอเดือน  

รวมทั้งชําระคาหุนเขาสหกรณเดือนละ 100 บาท และ

ออมทรัพยอยางนอยเดือนละ 100 บาทตอครอบครัว  

เม� อมีเงินมากข้ึนก็จะนํามาใหสมาชิกกูยืมในยามเดือดรอน

จําเปน

“การทําโครงการบานม่ันคง คณะกรรมการสหกรณ

จะตองมีความตั้งใจ  มีความซ� อสัตย  เพ� อใหชาวบาน

เกิดความเช� อถือ ไววางใจ สวนชาวบานจะตองรวมตัวกัน  

มีความสามัคคี มีวินัยในการออมเงิน เพ� อนําเงินมาผอน

ชําระคาซ้ือท่ีดินและสรางบาน ผอนไมเกินเดือนละ 3,000 

บาท 15 ป เราก็จะมีบานเปนของตัวเอง ลูกหลานก็จะมี

ที่อยูอาศัยที่มั ่นคง  แตถาเราไมรวมตัว  ไมรวมกันทํา

โครงการบานมั่นคง เราจะเอาเงินจากที่ ไหนมาซื้อบาน  

ธนาคารจะใหคนจนๆ กูเงินหรือ ?” ประธานสหกรณบอก

‘พลังสตรีออมนอย-เทศบาล’ ชวยคนจนใหมีบาน

จากความสําเร็จในการแก ไขปญหาที่อยูอาศัย

ของชาวสหกรณบานมั่นคงศรีสวัสดิ์พัฒนาในป 2561 

ในเวลาตอมาพวกเขาไดมีบทบาทเปนพี่เลี้ยง ชวยให

คนจนในเขตเทศบาลนครออมนอยที่กําลังโดนไลที่

หลายชุมชนไดมีที่อยูอาศัยใหม โดยมีการจัดตั้ง ‘คณะ

กรรมการที่อยูอาศัยบานมั่นคงเมืองออมนอย’ ขึ้นมา 

โดยมีสําราญ เกิดนพคุณ ประธานสหกรณบานมั่นคง

ศรีสวัสดิ์พัฒนา เปนผูประสานงาน เพ� อสนับสนุนการ

แกไขปญหาท่ีอยูอาศัยท้ังเมือง เชน ชุมชนหลังวัดออมนอย 

2 ชุมชน  

ยายบุญสง เพ็งปรีชา อายุ 71 ป ประธานกลุม

ออมทรัพยรวมใจพัฒนา บอกวา เดิมชาวบานเชาที่ดิน

ปลูกสรางบานอยูหลังวัดออมนอยมานานหลายสิบป  

เนื้อที่ประมาณ 3 ไรเศษ มีประมาณ 100 ครอบครัว  

สวนใหญทํางานรับจาง งานในโรงงานอุตสาหกรรม 

คาขายเล็กๆ นอยๆ เก็บของเกาขาย ขับมอเตอรไซค

รับจาง  ฯลฯ    

“เม� อป 2560  เจาของที่ดินไมตอสัญญาเชา  ยาย

จึงติดตอไปท่ี พอช.เพ� อใหเขามาชวยเหลือ เพราะชาวบาน

อยากจะทําโครงการบานมั่นคง เจาหนาที่ พอช.ก็เขามา

ใหคําแนะนําใหจัดตั้งกลุมออมทรัพยกอน  ตอนหลังจึงมี

คณะกรรมการที่อยูอาศัยบานมั่นคงเมืองออมนอยเขามา

ชวยดวยเพราะอยูไมไกลกัน ใครอยากมีบานก็ใหเขามา

เปนสมาชิกกลุมออมทรัพย ออมเดือนละ 2,000 บาทข้ึนไป 

ออมกันได 3 ป ตอนแรกวางแผนวาจะซื้อที่ดินเพ� อทํา

บานมั่นคงของ พอช. แตอีกกลุมหนึ่งเขาแยกออกไปทํา

โครงการตางหาก  กลุมของยายเหลือเพียง 16 ครอบครัว  

รวมเงินไมพอซื้อที่ดิน จึงตองขอเชาที่ดินวัดปลูกสรางบาน 

โดยทางเทศบาลฯ ชวยประสานงาน เริ่มสรางบานเม� อ

เดือนมีนาคมท่ีผานมา ตอนน้ีสรางบานเสร็จไปแลวหลายหลัง”  

ยายบุญสงบอก

สําราญ เกิดนพคุณ ผูประสานงานคณะกรรมการ

ท่ีอยูอาศัยบานม่ันคงเมืองออมนอย  เสริมวา  กลุมออมทรัพย

รวมใจพัฒนามีสมาชิกเพียง 16 ครอบครัวจึงรวมเงิน

ไมพอที่จะซื้อที่ดิน เพราะในยานนี้ที่ดินที่จะขายสวนใหญ

เปนที่ดินแปลงใหญกวา 1 ไร เธอจึงประสานงานกับ

นายกเทศมนตรีนครออมนอยเพ� อชวยหาท่ีดินใหชาวบาน

เชาปลูกสรางบาน จนมาไดที่ดินของวัดออมนอยอยูขาง

โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่ง หางจากที่ดินเดิมประมาณ 

3 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 1 ไร โดยทางเทศบาลฯ เปน

ฝายเชาที่ดินจากวัด สัญญาเชาชวงแรก 10 ป แลวให

ชาวบานจายคาเชาใหวัดครอบครัวละ 300 บาทตอป 

นอกจากนี้เทศบาลยังชวยทําเร� องสาธารณูปโภค เชน  

ถนน  ระบบประปา  ไฟฟา  ใหชาวบานดวย

“ชาวบานเสนอโครงการเขาไปที่ พอช.เพ� อขอรับ

การสนับสนุนในป 2563 พอป 2564 จึงไดรับงบสนับสนุน

ครอบครัวละ 48,000 บาท เปนงบชวยเร� องโดนไลรื้อ 

18,000 บาท  และงบสนับสนุนสรางบานอีก 30,000 บาท  

ชาวบานตองเอาเงินที่ออมทรัพยมาสมทบ ครอบครัวนึง

ไมต่ํากวา 100,000 บาท มีเจาหนาที่ พอช. มาชวย

ออกแบบ แบงที่ดินสรางบานไดหลังละ 20 ตารางวา  

เริ่มสรางบานเม� อตนปนี้  โดยชาวบานจางผูรับเหมาเอง 

บางคนก็ใหลูกหลานมาชวยสรางเพ� อประหยัดเงิน สวนใหญ

จะสรางเปนบานเดี่ยวขนาด 2 ชั้น ใครที่มีงบนอยก็ทํา

ชั้นเดียว”  สําราญชวยแจงรายละเอียด

สวนอีกชุมชนที่เคยเชาที่ดินสรางบานอยูดวยกัน 

ไดแยกไปทําโครงการตางหาก โดยชาวบาน 64 ครอบครัว

รวมตัวกันจัดตั้งกลุมออมทรัพยเม� อป 2560 ตอมา

ในป 2563 ไดจดทะเบียนเปนสหกรณเคหสถาน เพ� อ

ทําโครงการบานมั่นคง ใชช� อวา ‘บานมั่นคงออมนอย

สามัคคี’  โดยซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ  4 ไรเศษ  บริเวณ

หลังวัดศรีสําราษฎรบํารุง ต้ังอยูในเขตเทศบาลนครออมนอย 

ขณะน้ีถมท่ีดินเพ� อเตรียมกอสรางบาน โดย พอช.สนับสนุน

งบประมาณและสินเช� อโครงการบานมั่นคง ขณะที่

เทศบาลนครออมนอยสนับสนุนการกอสรางสาธารณูปโภค  

เชน ถนนคอนกรีต ทอระบายน้ํา ฯลฯ

กาวยางสูการแกไขปญหาทั้งเมือง

บุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครออมนอย  

บอกวา เทศบาลนครออมนอยมีชุมชนตางๆ ต้ังอยูท้ังหมด 

28 ชุมชน (ไมรวมหมูบานจัดสรร เคหะชุมชน) ใน

จํานวนนี้มีหลายชุมชนที่เปนชุมชนแออัด มีปญหาเร� อง

ที่อยูอาศัย  เชน  บางชุมชนเปนชุมชนบุกรุก  บางชุมชน

เชาที่ดินปลูกสรางบาน เม� อชุมชนเหลานี้ถูกไลที่หรือ

เจาของที่ดินไมตอสัญญาเชา จึงตองหาที่อยูอาศัยใหม  

เชน  ชุมชนหลังวัดออมนอย  2 ชุมชน  ซึ่งทางเทศบาลฯ 

ก็ได ใหการสนับสนุนชุมชนตามระเบียบที่สามารถทําได  

เชน ประสานงานเร� องจัดหาที่ดินรองรับ การเชาที่ดินวัด  

ชวยเร� องสาธารณูปโภค  ถนน  ฯลฯ  

“แตยังมีอีกหลายชุมชนที่มีปญหาความไมมั่นคง

เร� องที่อยูอาศัย จึงอยากจะให พอช.เขามาสนับสนุนและ

ชวยเหลือชาวบาน สวนเทศบาลฯ ก็ยินดีที่จะใหความ

รวมมืออยางเต็มที่ เพ� อใหพี่นองประชาชนไดมีที่อยูอาศัย

ที่มั่นคง”

สําราญ  ผูประสานงานคณะกรรมการที่อยูอาศัย

บานมั่นคงเมืองออมนอย  บอกวา  ในเขตเทศบาลนคร

ออมนอยยังมีชุมชนที่มีความเดือดรอนเร� องที่อยูอาศัย

อีกหลายชุมชน คณะกรรมการท่ีอยูอาศัยฯ เมืองออมนอย

จึงจะรวมกับเทศบาลฯ จัดเวทีเพ� อใหชุมชนที่มีความ

เดือดรอนไดมาพูดคุยกันเพ� อเสนอปญหาและหาทาง

แกไข ถือเปนการสํารวจขอมูลชุมชนที่มีความเดือดรอน

ไปดวย  โดยจะประสานงานกับนายกฯ นครออมนอยเพ� อ

เปดเวทีในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้จะรวมกันสนับสนุนเร� อง

การพัฒนาอาชีพ  สรางรายไดใหแกชาวชุมชน  ปลูกผัก

เอาไวกินเอง รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย

ขณะที่ผู บริหาร พอช. ผูแทนพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสมุทรสาคร พรอมดวย

เครือขายชาวบาน ไดเขาพบผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เม� อเร็วๆ นี้ เพ� อหารือแผนการขับเคล� อนงานพัฒนาและ

แก ไขปญหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยในจังหวัด 

โดยมีแนวทางการพัฒนารวมกัน  เชน 

1. การใชเคร� องมือที่มีอยู  เชน  การแกไขปญหา

ผานนโยบาย คทช. (คณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัย

แหงชาติ-และ คทช.จังหวัด) 2. การใชกลไกภาคประชาชน

รวมทํางานและรวบรวมขอมูลผานสภาองคกรชุมชนตําบล  

โดยการสํารวจและจําแนกประเภทผูเดือดรอน สํารวจ

ที่ดินที่ ไมมีการใชประโยชนในพื้นที่ เพ� อนําขอมูลมา

วิเคราะหและวางแผนรวมกัน 3.การพัฒนาคน และ

คุณภาพชีวิต 4.สรางพื้นที่รูปธรรมการแกไขปญหาที่อยู

อาศัยทั้งเมือง 5. เช� อมโยงและประสานหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของ โดยใชพื้นที่เทศบาลนครออมนอยเปนพื้นที่

นํารอง ฯลฯ

นี่คือตัวอยางและกาวยางการพัฒนาที่อยูอาศัย

แนวใหมที่เมืองออมนอย โดยใหชุมชนผูเดือดรอน

เปนแกนหลัก พรอมทั้งเช� อมโยงกลไกในทองถิ่น เชน  

เทศบาล จังหวัด และหน�วยงานตางๆ ใหเขามามีสวนรวม 

และขยายเปนการแกไขปญหาท้ังเมือง ครอบคลุมทุกมิติ  

เพ� อใหเมืองเจริญไปพรอมกัน  !!

โครงการบานมั่นคง ดําเนินการโดยสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชนฯ หรือ พอช. กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนการแกไขปญหา

ความไมมั่นคงเร� องที่อยูอาศัยของชุมชนที่มีรายไดนอย

ทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศ เริ่มดําเนินการครั้งแรก

ในป 2546  โดยมีชุมชนที่นํารอง 10 ชุมชนในปนั้น  เชน  

ชุมชนบอนไก กรุงเทพฯ, แหลมรุงเรือง จ.ระยอง, บุงคุก 

จ.อุตรดิตถ, เกาเสง  จ.สงขลา ฯลฯ  รวมประมาณ 1,500  

ครอบครัว

โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเบื้องตน

จํานวน 146 ลานบาท เพ� อให พอช.นําไปสนับสนุนให

ชุมชนแกไขปญหา โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ “ชุมชน

ที่เดือดรอนเปนแกนหลักในการแกไขปญหา พอช.และ

ภาคีที่เกี่ยวของเปนฝายสนับสนุน”

มีกระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญ  คือ  1.การช้ีแจง

สรางความเขาใจกับชาวชุมชน เพ� อใหเกิดความเขาใจ

ตรงกัน 2.จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ� อเปนการรวมคน 

รวมทุน สรางฐานการเงินของชุมชน เรียนรูระบบการ

จัดการการเงินรวมกัน  (หลังจากนั้นจึงจดทะเบียนเปน

สหกรณเคหสถานเพ� อใหมีสถานะเปนนิติบุคคล  เพ� อทํา

นิติกรรม บริหารโครงการ)  3.การจัดตั้งคณะกรรมการ

ชาวบานขึ้นมาดําเนินงาน โดยแบงหนาที่ ความรับผิดชอบ     

4.สํารวจขอมูลชุมชน ความเดือดรอน ความตองการ 

เพ� อนําขอมูลมาวางแผนงาน         5.การจัดระบบสิทธิในท่ีอยูอาศัย 

เพ� อเปนขอตกลงของชุมชนและสรางความเปนธรรม

โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยของ พอช.

จะมีชางชุมชนหรือชางจิตอาสามาชวยกอสรางบาน  

ทําใหประหยัดงบและกอสรางบานไดเร็ว

เชน ครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวนมากกวา 5 คนอาจให

สิทธิมากกวา 1 สิทธิ เจาของบานเชาท่ีมีบานเชาหลายหลัง

จะไดรับเพียง 1 สิทธิ  6.รวมกันออกแบบ ทําผังชุมชน  

แบงพื้นที่ใชประโยชนสวนกลาง ออกแบบบานตามความ

ตองการ (มีสถาปนิกชุมชนจาก พอช.เปนพี่เลี้ยง)  

7.เสนอโครงการ งบประมาณ สินเช� อท่ีจะตองใช

ในการดําเนินการกับ พอช. (ชุมชนตองเสนอโครงการใน

นามสหกรณเคหสถานท่ีจัดต้ังข้ึน และตองมีเงินออมรวมกัน

อยางนอย 10 % ของสินเช� อท่ีจะขอใช)  8.ดําเนินการกอสรางบาน 

และสาธารณูปโภคตามแผนงาน โดยการบริหารงานของ

ชุมชนหรือสหกรณเคหสถานที่จัดตั้งขึ้น เชน การจาง

บริษัทรับเหมากอสราง หรือกอสรางเองบางสวน  

9.พัฒนาคุณภาพชีวิต เม� อสรางบานเสร็จแลว  

จะมีแผนพัฒนาชุมชนในดานตางๆ  เชน  สงเสริมอาชีพ  

สรางแหลงอาหารในชุมชน  การจัดการเร� องสิ่งแวดลอม  

สันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดสวัสดิการให

สมาชิก  ผูสูงอายุ ฯลฯ

สวนวิธีการแก ไขปญหาที่อยูอาศัยจะขึ้นอยูกับ

สภาพปญหาของแตละชุมชน เชน ชุมชนที่ถูกไลที่ 

อาจรวมกลุมขอเชาหรือซ้ือท่ีดินแปลงใหมเพ� อปลูกสรางบาน  

สรางชุมชนใหม  ชุมชนที่สามารถอยูอาศัยในที่ดินเดิมได  

เชน  ชุมชนริมคลองลาดพราว  จะตองรื้อยายบานที่ปลูก

สรางรุกล้ําลําคลอง เพ� อขยับขึ้นไปสรางบานบนฝง 

โดยการปรับผังชุมชนใหมทั้งชุมชน เพ� อใหทุกครอบครัว

สามารถอยูในท่ีดินเดิมได หรือการปรับปรุงสภาพบานเรือน

และสาธารณูปโภคในชุมชนเดิมที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม

ใหดีขึ้น ฯลฯ

ปจจุบันสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนฯ สนับสนุน

การพัฒนาที่อยูอาศัยตามโครงการบานมั่นคงทั้งในเมือง

และชนบททั่วประเทศ ในพื้นที่ 74 จังหวัด จํานวน 1,332 

โครงการ รวม 127,780 ครัวเรือน วงเงินสนับสนุน

8,512 ลานบาทเศษ  

นอกจากนี้ยังเปนการดําเนินการตามแผนแมบท

การพัฒนาที่อยูอาศัยระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ตามแผนยุทธศาสตรชาติของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน คือ 

“คนไทยทุกคนมีที่อยูอาศัยถวนทั่ว  และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีภายในป 2579 (ดูรายละเอียดโครงการบานมั่นคง

ไดที่ https://web.codi.or.th)

ไมเพียงแตเครือขายบานมั่นคงเมืองออมนอย

ในนามของ ‘คณะกรรมการที่อยูอาศัยบานมั่นคงเมือง

ออมนอย’  ที่มีแนวคิดจะแกไขปญหาที่อยูอาศัยทั้งเมือง

เทานั้น แตยังรวมไปถึงการแกไขปญหาเร� องปากเร� อง

ทองดวย  โดยเฉพาะในยามที่ทุกคนตางไดรับผลกระทบ

ในชวงที่ โควิด-19 มาเยือน  โดยเฉพาะชาวบานที่มีราย

ไดนอย  

สําราญ เกิดนพคุณ ผูประสานงานคณะกรรมการ

ที่อยูอาศัยบานมั่นคงเมืองออมนอย บอกวา ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ตั้งแตป 2563 

ชาวชุมชนในเมืองออมนอยตางก็ชวยเหลือดูแลกันไป

ตามกําลังที่ตนเองมีอยู เชน ชาวชุมชนบานมั่นคง

ศรีสวัสด์ิพัฒนา ใชเงินจากการสมทบของสมาชิกครอบครัว

ละ 30 บาทตอเดือน เอามาซื้อสิ่งของจําเปน เชน  

ขาวสาร ไขไก ฯลฯ นํามาแจกจายใหแกครอบครัวที่

เดือดรอน ผูสูงอายุ คนปวย ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก  

สวนในป 2565 นี้ สภาองคกรชุมชนเทศบาลนคร

ออมนอย (จัดตั้งตาม พ.ร.บ.สภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551) 

เขามามีสวนในการสงเสริมอาชีพชาวชุมชนที่ตกงาน 

แมบานที่วางงาน ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยในเมืองจาก พอช. 

สนับสนุนงบประมาณ 75,000 บาท เพ� อฝกอาชีพแลว

นํามาขายเปนรายได เชน ทําปลาสลิดแดดเดียว น้ําพริก

ปลาสลิด ฯลฯ  

อุไรรัตน ดวงเจริญ อายุ 55 ป คณะทํางานสภา

องคกรชุมชนเทศบาลนครออมนอย บอกวา เดิมมีอาชีพ

ทําปลาสลิดขายอยูแลว จึงมาชวยเปนวิทยากรสอนชาวบาน

ใหมีอาชีพทําปลาสลิดแดดเดียวขาย มีสมาชิกประมาณ 

30 คน เร่ิมทําขายต้ังแตเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา โดยขาย

ทางเฟซบุก และเทศบาลนครออมนอยสนับสนุนใหขาย

ในตลาดสดของเทศบาล จะไปซื้อปลาสลิดที่เลี้ยงใน

บอที่ตําบลอําแพง อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร เพราะที่นี่

เปนเขตน้ํากรอย มีน้ําจืดผสมกับน้ําเค็ม เนื้อปลาจะแน�น  

อรอยกวาปลาที่เลี้ยงทั่วไป จะซื้อปลาครั้งหนึ่งประมาณ 

50-100 กิโลกรัมตามออเดอร

“ปลาท่ีเอามาทําปลาสลิดแดดเดียว ถาใชไซตใหญ

ขนาด 4 ตัวตอกิโลฯ ซื้อมาราคากิโลฯ ละ 150 บาท  

เม� อตัดหัว ควักไสออกแลวจะเอามาลางน้ําใหสะอาด  

แลวนําปลามาแชในกะละมัง ใสน้ําเปลา ผสมเกลือ 2 

ชอนโตะ น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ แชนาน 30 นาที  

จากนั้นผึ่งใหสะเด็ดน้ํา นําปลาใสกระดง เอาไปตากแดด 

พลิกกลับดาน ใหผิวปลาตึงทั่วตัว ไมตองใหแหงมาก 

เพราะถาปลาแหงหรือตากแดดนานเกินไป ไขมันในตัว

ปลาจะแหง เม� อเอามาทอดเนื้อจะแข็ง กินไมอรอย  

ตากแดดประมาณ 3 ชั่วโมง  ปลาก็จะไดที่  แลวเอามา

แพ็กใสถุงขาย”

อุไรรัตนแนะสูตรเด็ดและเคล็ดลับ และบอกวา  

สูตรน้ีปลาจะไมเค็ม ทอดแลวเน้ือจะน่ิมฟู พรอมแนะวา  

จะกินปลาสลิดใหอรอยตองกินหนาหนาว เพราะปลาใน

ชวงนี้จะมีมันเยอะ และตองเปนปลาตัวเมียดวย (ไมได

บอกวิธีดูปลา) สวนราคาขาย ไซตใหญกิโลฯ ละ 200 บาท  

ถามีไขปลาสลิดกิโลฯ ละ 240 บาท

สวนน้ําพริกปลาสลิด จะมีสวนผสมตางๆ เชน  

กะปเผา น้ํามะขามเปยก หอมแดง กระเทียม พริกแหง  

น้ําปลา น้ําตาลทราย  วิธีทํา จะเอาปลาสลิดแดดเดียว

ที่ทอดแลว แกะเอาแตเนื้อแลวนํามาทอดอีกครั้ง  สะเด็ด

น้ํามันใหแหง เอาเนื้อปลามาตําในครกใหละเอียด 

ใสสวนผสมตางๆ ลงไปตําใหเขากัน  

เม� อเน้ือปลาและสวนผสมเขากันดี จึงตักใสกระปุก  

จะไดน้ําพริกปลาสลิดแบบเปยก หากทําแบบแหงจะไมใส

น้ํามะขามเปยก เปนสูตรน้ําพริกพื้นบาน ไมใสสารกันบูด   

เก็บไดนานเปนเดือน ราคากระปุกเล็กเพียง 20 บาท  

สมาชิกจะชวยกันผลิตครั้งหนึ่งประมาณ 100 กระปุก  

รายไดหลังจากหักตนทุนทั้งปลาสลิดแดดเดียวและ

น้ําพริกจะนํากําไร 3 % เขากองทุนเพ� อเปนทุนหมุนเวียน

ตอไป

“ปลาสลิดน้ํากรอยแดดเดียวของเราอรอย ไมเค็ม  

เนื้อแน�นฟู ยิ่งมีไขยิ ่งมัน เอามาทอดกินกับขาวรอนๆ  

คลุกดวยน้ําพริกปลาสลิด...รับรองวาขาวหมดหมอแน�ๆ”  

อุไรรัตนการันตี

(สนับสนุนสินคาชุมชนไดที่ ‘น้ําพริก ปลาสลิด 

สภาฯ ออมนอย’ โทร 094-5347864 หรือ https://

www.facebook.com /103970212384006/posts/

104003345714026/ 📌📌Line : urairat-nun)

สมาชิกชวยกันทําน้ําพริกปลาสลิด

สําราญ  เกิดนพคุณ  

ชาวบานหลังวัดออมนอย 64 ครอบครัวกับแปลงที่ดิน

ใหมกําลังจะสราง ‘บานมั่นคงออมนอยสามัคคี’

9 ขั้นตอนสูบานมั่นคง

‘ปลาสลิดแดดเดียว น้ําพริกปลาสลิด’ สูตรเด็ดที่ออมนอย  
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘เอเชียนเกมส์หางโจว’ แข่ง 23 ก.ย.-8 ต.ค.66

กรุงเทพฯ • คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรม 

การโอลิมปิกสากล หรือไอโอซีเมมเบอร์ และกรรมการบริหารสภา

โอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือบอร์ดโอซีเอ ได้หารือร่วมกับเจ้าภาพจีน สห

พันธ์กีฬาฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปวันแข่งขันมหกรรมกีฬาเอ

เชียนเกมส์ “หางโจว” ใหม่แล้ว กำาหนดชิงชัยวันที่ 23 กันยายน-8 

ตุลาคม 2023 โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เปิดเผยว่า ภาย

หลังจากโอซีเอและเจ้าภาพจีนมีความเห็นให้เลื่อนมหกรรมกีฬาเอ

เชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 10-25 กันยายน 2565 ที่เมือง

หางโจว ประเทศจีนออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 กลับมามีผู้ติดเชื้อจำานวนมากอีกครั้ง ล่าสุด เมื่อ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 หลังจากบอร์ดโอซีเอได้แต่งตั้งคณะ

ทำางาน เพื่อหาวันแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ขึ้นมาใหม่ ซึ่งตลอด 2 

เดือนที่ผ่านมา คณะทำางานได้มีการหารือร่วมกับเจ้าภาพ, สหพันธ์

กีฬานานาชาติ, สหพันธ์กีฬาเอเชีย และฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อ

เนื่อง จนในที่สุดมีมติเอกฉันท์ให้วันแข่งขันใหม่ มีขึ้นระหว่างวันที่ 

23 กันยายน-8 ตุลาคม 2023 ทั้งนี้ การกำาหนดวันแข่งขันใหม่เพื่อ

ให้ทุกฝ่ายและชาติสมาชิกที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ได้มีเวลาเตรียม

งานด้านต่างๆ ล่วงหน้า

ทีมหวดหญิง ‘U12 ไทย’ ได้แชมป์อาเซียน

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

รายการ “ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติ

ชั่น-2022” รอบคัดเลือกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน 

เพื่อคัดทีมสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ประเภททีมหญิง 

ไทยกับมาเลเซียที่ต่างตุนชัยชนะไว้ทีมละ 1 แมตช์ และแมตช์นี้ 

เป็นการชี้ชะตาว่าทีมใดจะได้อันดับ 1 ของอาเซียน ปรากฏว่า เดี่ยว

มือ 2 “เบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า ชนะ อดานี มูฮัมหมัด 2-0 เซต 

6-3, 6-1 เด่ียวมือ 1 “จีนน่ี” จิณห์นิภา ตราชูวณิช ชนะ ดาเนีย อับด์               

ฮาซลี 2-1 เซต 6-2, 6-7 (2-7) และ 6-3 ขณะที่ประเภทหญิงคู่ 

โชติรินทร์ และ “ไอซ์” ปวีณอร นวลศรี ชนะ ดาเนีย อับด์ ฮาซลี 

และแมค ซูอี้ แมค 2-0 เซต 6-1, 7-5 ส่งผลให้ทีมหญิงไทยชนะทีม

มาเลเซีย 3-0 คู่ สรุปผลการแข่งขัน ประเภททีมหญิงครบทุกคู่แล้ว 

อันดับ 1 ได้แก่ ทีมชาติไทย (ชนะ 2) ที่ 2 ทีมมาเลเซีย (ชนะ 1 แพ้ 

1) และที่ 3 ทีมอินโดนีเซีย (แพ้ 2 นัด) แต่ทั้ง 3 ทีมได้เป็นตัวแทน

ของอาเซียนไปแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2022 ที่

คาซัคสถานช่วงปลายปีนี้ โดยเรียงตามอันดับ ส่วนประเภททีมชาย 

ไทยลงแข่งขันนัดที่ 2 พบเมียนมา ปรากฏว่าทีมไทยคว้าชัย 3 คู่รวด 

โดยคู่แรก เดี่ยวมือ 2 “ไพน์” ธรรม์ พันธราธร เฉือนชนะ พี ซาร์ 

เซย 2-1 เซต 6-1, 3-6 และ 6-1, เดี่ยวมือ 1 “ลูกคิด” พศิน สิน

ฉลอง ชนะ ดาห์ วู 2-0 เซต 6-3, 6-3, ประเภทคู่ ธรรม์ และ “ตรัย” 

ตรัย ศรีเสน ชนะ พี ซาร์ เซย และดาห์ วู 2-0 เซต 6-3, 7-6 (7-5) 

สรุป ไทย ชนะ พม่า 3-0 คู่

‘จีระพันธ์’ เก็บเพิ่ม 1 ทองเพาะกายเอเชีย

มัลดีฟส์ • การแข่งขันกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย 

ครั้งที่ 54 ที่ เกาะมาฟูชิ ประเทศมัลดีฟส์ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2565 

เป็นวันที่ 3 ของการแข่งขัน มีการชิงชัยในประเภทเพาะกายชาย 

และแอธเลติกฟิสิกชาย โดยมีนักกีฬาชายลงแข่งขัน 7 คน ปรากฏ

ว่า ทัพนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยทำาผลงานได้เพิ่มอีก 1 เหรียญ

ทองจาก จีระพันธ์ โป่งคำา เจ้าของเหรียญทองจากซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

ที่เวียดนาม ในรุ่นเพาะกายชายน้ำาหนักไม่เกิน 60 กก. ส่วนเหรียญ

เงินเป็นของ มาเวิน อับดุลลาห์ จากมาเลเซีย เหรียญทองแดง วิก

เน เอ็ม จากอินเดีย ส่วนอีก 2 เหรียญทองแดงได้จาก เอกพล สุข

ทอง เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ที่ได้เหรียญ

ทองแดงรายการนี้ ในประเภทแอธเลติกฟิสิก รุ่นความสูงไม่เกิน 

175 ซม. และอีกเหรียญจาก เรือโทดำารงศักดิ์ สร้อยศรี ประเภท

แอธเลติกฟิสิก รุ่นความสูงเกิน 180 ซม. โดยเหรียญทองตกเป็นของ

นักกีฬาอิหร่าน เหรียญเงินอินเดีย สรุปในวันที่ 3 ไทยได้ 1 เหรียญ

ทอง 2 เหรียญทองแดง เมื่อรวม 3 วันนักกีฬาไทยได้ 9 เหรียญทอง, 

4 เหรียญเงิน, 7 เหรียญทองแดง สำาหรับในวันสุดท้ายจะมีนักกีฬา

เพาะกายไทยลงแข่งขันในรุ่นน้ำาหนัก 70 กก. วิชัย สิงห์ทอง, ผไท

วัฒน์ เอกวัฒน์ ในรุ่น 80 กก. และอภิชัย วันดี เจ้าของเหรียญทอง

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เวียดนาม ในรุ่นน้ำาหนักไม่เกิน 85 กก.

ไมอามี • ราฟินญาเปิดตัวแมตช์แรกกับ

บาร์เซโลนา ด้วยการยิง 1 ประตู และส่ง

ให้เพื่อนทำาสกอร์อีก 2 แอสซิสต์ ในแมตช์ท่ี

ยักษ์ใหญ่ออกสตาร์ทแมตช์แรกจาก 4 แมตช์

ของการทัวร์สหรัฐอเมริกาด้วยการถล่ม อิน 

เตอร์ ไมอามี ทีมของ เดวิด เบ็กแฮม แบบ

ยับเยินเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา

ราฟินญา ผู้เล่นชาวบราซิเลียน ซึ่ง

ย้ายจากลีดส์ ยูไนเต็ด ในช่วงต้นเดือนที่

ผ่านมาด้วยค่าตัวประมาณ 60 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 2,200 ล้านบาท ยิง

ประตูแรกให้ต้นสังกัดใหม่ในช่วงครึ่งแรก

หลังจากที่ ปิแอร์-แอเมริก โอบาเมย็อง 

ซัดให้ยักษ์ ใหญ่จากลาลีกาออกนำาไปก่อน

ในการแข่งขันที่ดีอาร์วี พีเอ็นเค สเตเดียม 

ในไมอามีที่บัตรขายหมดเกลี้ยง

“ผมมีความสุขมากท่ีสามารถทำาประตู

แรกได้ และแมตช์น้ีผมเล่นได้ดีด้วย หวังว่า

มันจะเป็นไปได้ด้วยดีต่อไป” ราฟินญากล่าว “น่ี

เป็นระบบท่ีถูกใจผมมาก และผมคิดว่าจะ

สามารถช่วยให้ทีมน้ีก้าวต่อไปข้างหน้าได้จริงๆ”

ราฟินญา นักเตะชาวบราซิเลียนได้

ลงสนามเป็นแมตช์แรกกับบาร์เซโลนาเคียง

ข้างกับ อันเดรียส์ คริสเตนเซน ที่ย้ายจาก

เชลซีในช่วงปิดซีซั่นที่ผ่านมา และทั้งคู่ก็ทำา

ผลงานได้เป็นอย่างดีในการต่อการกับลูกทีม

ของ ฟิล เนวิลล์ กุนซือของอินเตอร์ ไมอา                                                        

มี

แมตช์นี้แทบเป็นการโจมตีของบาร์

เซโลนาฝั่งเดียว และสำาหรับราฟินญา นับ

เป็นการเปิดตัวท่ีสมบูรณ์แบบ เพราะนอกจาก 

1 ประตูที่ทำาได้แล้วยังส่งให้เพื่อนยิงอีก 2 

สวิงจิ๋วไทยนำาทีมโดย “โปรเก่ง” ทรงยศ อาชวสิริพันธ์ 

กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สมาคมกีฬากอล์ฟแห่ง

ประเทศไทยฯ ไม่ทำาให้แฟนกอล์ฟไทยผิดหวัง “น้องฝ้าย” พิมพ์

พิศา รับรอง และ “น้องฮัท” สุวิชยา วินิจฉัยธรรม คว้ารอง

แชมป์ ขณะที่ประเภทบุคคล พิมพ์พิศาคว้าอันดับ 9 ร่วม ส่วน 

สุวิชยาคว้าอันดับ 18 ร่วม ด้านประเภทชาย ศุภภณ อมรชัยชาญ 

คว้าอันดับ 26 ร่วม, กิตธาดา โกสะรุทธะ อันดับ 39 ร่วม โดย

ในประเภททีมชาย อชิร ชุมชัยเวทย์ และ ศุภวิชญ์ มังคละคีรี 

คว้าอันดับ 13 ในการแข่งขันรุ่นอายุ 15-18 ปี ชาย

และหญิง รายการไอเอ็มจี อะคาเดมี จูเนียร์ เวิลด์ 

แชมเปียนชิพ 2022 ที่สหรัฐอเมริกา..••..สนาม

พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จัดกอล์ฟสมัครเล่น รายการ

แข่งขันพัฒนา กอล์ฟ ชาลเลนจ์ 2022 สนามที่ 3 ใน

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ค่าสมัคร 1,950 

บาท/ท่าน (รวมกรีนฟี+ แคดดี้+รถกอล์ฟ และงาน

เลี้ยง) สนใจสอบถามได้ที่ 0-3831-8999..••..สนาม

กอล์ฟเดอะวินเทจ คลับ ขอเชิญสัมผัสกับความสมบูรณ์

ของสนาม ก่อนการแข่งขันไทยแอลพีจีเอ เดือน

สิงหาคมนี้ โปรโมชั่น HAPPY HOURS วันอาทิตย์ที่ 

24 กรกฎาคม 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. กรีนฟี 

1,000 บาทเท่านั้น (จำานวนก๊วนละ 3 ท่าน เป็นต้นไป) 

รายละเอียดสอบถาม 0-2088-4999 หรือ 08-4438-

8443..••..เบสท์ โอเชียน กอล์ฟ จ.สมุทรสาคร จัด

โปรโมชั่นวันธรรมดารวมรถ 950 บาท ส่วนวันหยุด

เสาร์-อาทิตย์ 1,100 บาท สนใจจองเวลาออกรอบ 

0-3445-1144 หรือ 09-7279-9851..••..โลตัส วัล

เลย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา จัดโปรโมชั่น วัน

ธรรมดา ออกรอบก่อนเวลา 08.00 น. สำาหรับ “ไทย

ประตูก่อนทีมถล่ม อินเตอร์ ไมอามี ไป 6-0

“มันเป็นความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่สำาหรับ

เรา เรากำาลังเล่นกับทีมท่ีมีผู้เล่นระดับโลก 

มันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 

และจากมุมมองของการเล่น ผมว่าเป็นอะ 

ไรที่สนุก” เนวิลล์กล่าว

“ผู้เล่นอายุน้อยบางคนจะได้รับประสบ 

การณ์ท่ียอดเย่ียมจากแมตช์น้ี น่ีอาจจะเป็น 

การเปล่ียนแปลงชีวิตสำาหรับผู้เล่นบางคนใน

ทีมเรา พวกเรารู้ดีว่านักเตะพวกนี้สามารถ

ขยับขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งได้”

เนวิลล์ยังกล่าวต่ออีกว่า “พวกเรา

ต้องต่อสู้และยอมรับว่าพวกเขาครองบอล

ได้เหนือกว่ามาก ดังนั้นสกอร์ที่ออกมา 6-0 

นั้นถือเป็นเรื่องที่ดี นี่เป็นประสบการณ์การ

เรียนรู้ท่ียอดเย่ียม แต่ตอนน้ีเราต้องมุ่งความ

สนใจไปท่ีเมเจอร์ลีกซอคเกอร์ในวันเสาร์น้ีกับ 

นิวยอร์ก ซิตี”

ก่อนแมตช์นี้จะเปิดฉากขึ้น บาร์เซ

โลนาเพิ่งออกแถลงการณ์การคว้าตัว โร

เบิร์ต เลวานดอฟสกี กองหน้าวัย 33 ปี 

ชาวโปแลนด์ ที่ย้ายจากบาเยิร์น มิวนิก ด้วย

ค่าตัว 50 ล้านยูโร หรือประมาณ 1,878 

ล้านบาท โดยจะอยู่กับทีมถึงปี 2027.

เรสซิเดนท์” แพ็กเกจ 1,200 บาท ราคารวมกรีนฟี+รถกอล์ฟ 

และแคดดี้ โปรโมชั่นนี้หมดเขต 31 กรกฎาคมนี้ นักกอล์ฟสนใจ

จองเวลาออกรอบได้ที่ 0-3883-5555, 08-1658-4236 หรือ 08-

1732-4826..••..สนามเขาเขียว คันทรีคลับ ชลบุรี มีโปรโมชั่น 

วันจันทร์-ศุกร์ ก่อน 8 โมงเช้า ราคารวมรถกอล์ฟ 1,050 บาท 

สปอร์ตเดย์ วันอังคารและศุกร์ รวมรถกอล์ฟ 1,250 บาท และ

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หลัง 11.30 น. ราคารวมรถกอล์ฟ 1,650 

บาท สนใจสอบถามก่อนที่ 08-0449-2266..••..สนามระยอง 

กรีนวัลเลย์ กับโปรโมชั่นหลังเที่ยง วันธรรมดารวมรถกอล์ฟ 

1,300 บาท วันหยุดเสาร์-อาทิตย์หลังเที่ยงเช่นกัน 1,400 บาท 

มีสปอร์ตเดย์ทุกวันจันทร์และศุกร์ 1,300 บาท จองเวลาออก

รอบได้ที่ 08-1940-8181..••

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

เยาวชนโลก • พิมพ์พิศา รับรอง (ขวา) และสุวิชยา วินิจฉัยธรรม 2 สวิง

สาวตัวแทนทีมสวิงไทย คว้ารองแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก ในการแข่งขันรุ่น

อายุ 15-18 ปี หญิง รายการไอเอ็มจี อะคาเดมี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปียนชิพ 

2022 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงเทพฯ • ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย หัวหน้า

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 สรุปผลงานการเข้าร่วม 

U19 ชิงแชมป์อาเซียน 2022 ที่จบอันดับ 4 แถม

พ่าย สปป.ลาวจนเป็นข่าวฮือฮา พร้อมเตรียมส่ง

พิสูจน์ฝีเท้าในศึกทันเนียนคัพ 2022 ที่เวียดนาม 

5-11 สิงหาคมนี้ โดยเน้นทดสอบนักเตะใหม่หลาย

ตำาแหน่งเพื่อหานักเตะที่ดีที่สุด ก่อนทัวร์นาเมนต์

สำาคัญอย่างศึกชิงแชมป์เอเชีย 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา 

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เข้า

รายงานผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน

ที่อินโดนีเซีย ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ 

ไทย ซึ่งทีมชาติไทย U19 จบอันดับ 4 ในศึกชิง

แชมป์อาเซียน โดยเฉพาะรอบรองชนะเลิศ พ่าย

ให้กับทีมชาติ สปป.ลาว จนทำาให้เป็นที่วิพากษ์

วิจารณ์กันอย่างมากมายบนสื่อต่างๆ ซึ่งการเข้า

รายงานผลงานวันนี้ ทางหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อม

วางแผนแก้ไขและเรียกนักเตะเพิ่มเติม สำาหรับ

การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสี่เส้า ทันเนียนคัพ 

ที่ประเทศเวียดนาม ในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อ

เตรียมทีมให้พร้อมสำาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิง

แชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบคัดเลือก 

ในช่วงเดือนกันยายน

ซึ่งทีมชาติไทย U19 จบอันดับ 4 ในศึกชิง

แชมป์อาเซียนนั้น ล่าสุดทางสมาคมได้ตอบรับใน

การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทันเนียนคัพ 

ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 

5-11 สิงหาคม 2565

โดย ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย หัวหน้า

ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19 กล่าวว่า “วันนี้เราได้

เข้ามาที่สมาคมเพื่อสรุปการทำางานในการแข่งขัน

ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย 

และแผนการเตรียมทีมในช่วงหลังจากนี้ทั้งหมด 

เพื่อทำาให้ทีมพร้อมที่สุดสำาหรับทัวร์นาเมนต์สำาคัญ

อย่างฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 

รอบคัดเลือก ในช่วงเดือนกันยายน”

“และตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสดี ที่

เราได้ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลทันเนียน

คัพ ที่ประเทศเวียดนาม เพราะมันคือการที่เราจะ

ได้นำาข้อผิดพลาด รวมถึงสิ่งที่ต้องพัฒนา จากชิง

แชมป์อาเซียนมาแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งได้เจอกับ

เกมในระดับนานาชาติของจริง”

“แน่นอนว่ารายการนี้ เราจะทดสอบนักเตะ

ใหม่หลายคนและหลายตำาแหน่ง เพื่อหานักเตะที่

ดีที่สุด และทำาให้ทีมพร้อมที่สุดสำาหรับการแข่งขัน

ทัวร์นาเมนต์สำาคัญอย่างศึกชิงแชมป์เอเชีย โดย

เราวางเรื่องการแก้ไขเป็นหลัก ส่วนผลการแข่ง 

ขันเป็นเรื่องรอง”

“ณ ตอนน้ี ผมยังคงทำางานหนักเพื่อยกระดับ

ทีม แน่นอนว่าเราไม่มีข้ออ้างอะไร หน้าท่ีของผมคือ

ต้องทำาให้ออกมาดีท่ีสุดและพาทีมไปให้ถึงเป้าหมาย”

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลทันเนียนคัพ U19 

2022 จะแข่งขันกันที่บินห์ เดือง สเตเดียม นคร

โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 5-11 

สิงหาคม 2565 โดยมี 4 ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน

ประกอบไปด้วย เวียดนาม (เจ้าภาพ), ไทย, เมียน 

มา และมาเลเซีย.

ราฟินญาเปิดตัวกับบาร์ซาทั้งยิงทั้งจ่าย

ส่งช้างศึกU19แก้ตัว‘ทันเนียนคัพ’เวียดนาม

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

จณิสตา จินันทุยา นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 

เดินทางมาเข้าพบ พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์

ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ 

ไทย ก่อนเดินทางไปค้าแข้งที่ประเทศฝรั่งเศส

โดย  พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 

นายกสมาคมฯ  ได้แสดงความยินดีและชื่นชม

ในความพยายามและความสามารถ  ขอให้ตั้ง 

ใจทำาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  เพื่อก้าวไปสู่                                        

การเป็นนักฟุตบอลอาชีพตามความฝัน  นำาประ                                                              

สบการณ์ กลับมารับใช้ชาติสร้างชื่อเสียงให้ตน 

เองและครอบครัวต่อไป

สำาหรับ จณิสตา จินันทุยา จะย้ายจาก

สโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี ไปค้าแข้ง

กับโซโยซ์ ทีมในลีกสูงสุดหญิงฝรั่งเศส และจะ

ออกเดินทางในวันนี้

ด้านจณิสตากล่าวว่า “มองว่ามันเป็นโอกาส

ดีสำาหรับตัวหนู ในการที่จะไปค้าแข้งที่นั่น เพราะ

จะได้ประสบการณ์มากมาย ไม่ว่าจะในสนามและ

นอกสนามที่แตกต่างจากในประเทศไทย”

“หนูรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับนักเตะระดับ

โลกมากมายที่ฝรั่งเศส ซึ่งหนูเชื่อว่ามันจะทำาให้หนู

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น”

“ท่ีผ่านมาตัวหนูก็มีการเตรียมตัวอย่างเต็มที่ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกาย 

วัฒนธรรม อาหาร รวมถึงเรื่องภาษาที่ตัวหนูจะ

พยายามทำางานหนักเพื่อเรียนรู้ควบคู่กับวิชาฟุตบอลที่

ฝรั่งเศส”

“นอกจากนี้ก็ต้องขอบคุณสมาคม รวมถึง

ไทยวีเมนส์ลีกที่มีส่วนช่วยพัฒนาหนูให้ได้มีเกมการ

แข่งขันอย่างต่อเนื่อง”

“หนูเองก็หวังว่าจะพยายามเอาประสบการณ์

และวิชาจากฝรั่งเศสกลับมาช่วยฟุตบอลไทย 

และทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุด และหนูเองก็

อยากให้ทุกคนไปเล่นในต่างแดนกันเยอะ เพื่อ

เปิดประสบการณ์และพัฒนาตัวเอง”

“สุดท้ายก็ฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำา 

ลังใจให้หนูด้วยนะคะ และหนูจะพยายามทำาให้

ดีที่สุด”.

‘สมยศ’ให้ โอวาท‘จณิสตา’ 

ดวลแข้งลีกหญิงฝรั่งเศส

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี (ซ้าย) ผู้เล่นคนใหม่ของบาร์เซโลนา ทักทายกับ กอนซาโล อิกัวอิน 

ของทีมอินเตอร์ ไมอามี หลังจบแมตช์กระชับมิตรที่ดีอาร์วี พีเอ็นเค ในฟอร์ทลอเดอร์เดล 

ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ส่วนผลการแข่งขัน บาร์เซโลนาชนะไป 6-0

กรุงเทพฯ • เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียด

ไทยดุเดือด ผู้มีสิทธิ์เลือก 33 เสียง มีแค่ 15 เสียง

จากสโมสรสมาชิกที่ออกเสียงได้ ส่วน 18 เสียงจาก

กรรมการบริหารสมาคมหมดสิทธิ์ เนื่องจากหมด

วาระ แถมเอกสารจากสโมสรสมาชิกก็ไม่ถูกต้อง จน

เกิดการประท้วงวุ่นวายของ 2 กลุ่ม ทำาให้ กกท.

ต้องเข้ามาเบรก ไล่ 2 ฝ่ายกลับบ้านแล้วมาเลือก

ใหม่ภายใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. เวลา 11.00 น. สมาคม

กีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิสา 

มัญ ประจำาปี 2565 โดยมีวาระการเลือกตั้งนายก

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคนใหม่ ต่อ

จาก “เฮียฮง” นายสุนทร จารุมนต์ ได้หมดวาระลง

หลังจากท่ีบริหารงานครบ 4 ปีตามวาระ ซ่ึงการเลือก

ตั้งครั้งนี้มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด 33 เสียง 

แบ่งออกเป็นเสียงจากกรรมการบริหารสมาคม 18 

เสียง และ 15 เสียงจากสโมสรสมาชิก นอกจากนี้

ยังมีบรรดาสื่อมวลชนเข้ามาทำาข่าวเป็นสักขีพยาน

จำานวนมาก 

เข้าสู่วาระการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬา

บิลเลียดคนใหม่ ทางผู้แทนได้เสนอ พล.ต.ต.ดิส   

สทัต ภูริปโชติ อุปนายกสมาคมและเลขาธิการสมา                                                         

คม ดำาเนินการเป็นประธานช่ัวคราวในการเลือกต้ัง

คร้ังน้ี โดยผู้แทนสโมสรสมาชิกบางคนให้ตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร

เมื่อหมดวาระไปแล้วยังสามารถที่จะเลือกตั้งลงคะ                                                           

แนนเสียงได้หรือไม่ จนผู้แทนจากการกีฬาแห่งประ                                                                       

เทศไทยต้องออกมาชี้แจงตามข้อบังคับของสมาคม

เอง ผู้แทนจากสมาคมสนุกเกอร์เซนต์คาเบรียล 

เสนอชื่อนายสุนทร จารุมนต์ เป็นนายกสมาคม 

แต่ทางสโมสรสมาชิกอีกหลายสโมสรยังคล่องใจ

ในเรื่องของสิทธิ์และเสียงของกรรมการบริหาร 

18 คนยังสามารถลงคะแนนได้หรือไม่ จนทาง

ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศต้องชี้แจง หาก

คณะกรรมการหมดวาระการเลือกตั้งไม่สามารถลง

คะแนนเสียงได้ เพราะการหมดวาระของสมาคม

นั้นเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2565 จึงทำาให้กรรมการท้ัง 18 

คนหมดสิทธ์ิลงเสียงทันที จึงเหลือเพียงแค่ 15 สโมสร

มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเท่านั้น เมื่อมีการตรวจสอบ

คุณสมบัติของสโมสรสมาชิกทั้ง 15 สโมสร ก็มีผู้ที่มี

เอกสารครบตามเงื่อนไขเพียงแค่ 3 สโมสรเท่านั้น 

ทางที่ประชุมจึงได้ลงมติขอคะแนนเสียงจาก

สโมสรสมาชิก มีจำานวน 10 เสียงให้เลื่อนการเลือก

ตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยออก

ไปก่อน และจะกลับมาเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน 

โดยจะแจ้งวันเวลาที่ชัดเจนต่อไป

“เฮียฮง” นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคม

กีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเลือก

ตั้งครั้งนี้เอกสารหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ ทางผู้แทน

การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอให้ที่ประชุม

เลื่อนการเลือกตั้งไปก่อน โดยจะต้องกำาหนดวัน

เลือกตั้งภายใน 30 วัน ซึ่งทางผมก็ต้องยอมรับ

ตามมตินั้น ต้องยอมรับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

มีกระแสโจมตีผมมาตลอดเวลา แต่ผมก็ไม่ได้ไป

โต้แย้งอะไรทั้งสิ้น แม้กระทั่งเรื่องของเงินรางวัล

ที่บอกว่าไม่ได้รับและออกช้าจากสถานการณ์ โค

วิด-19 ทางสมาคมก็สำารองจ่ายให้ทั้งสิ้น และ

นักกีฬาทุกคนก็ได้รับไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะ

เงินซีเกมส์ก็จ่ายให้ทุกคนแล้วสมาคมสำารองจ่าย 

แต่ทางสมาคมยังต้องรอเบิกจ่ายจากการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยอีกหลายรายการ จึงอยากจะเรียน

ให้ทุกคนนั้นเข้าใจกับการตั้งใจการทำางานบริหาร

ของผมที่ผ่านมาทั้ง 4 ปี พร้อมที่จะผลักดันวงการ

สนุกเกอร์ให้ก้าวไกลและพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ

ต่อไป”

“ส่วนการแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์

โลกที่ทางประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง 

ขันในเดือนกันยายนนี้ ต้องบอกว่าเป็นนัดสำาคัญ

ประวัติศาสตร์ที่บรรดาท็อป 16 คนแรกของโลกนั้น

จะเดินทางมาร่วมแข่งขันที่เมืองไทยตอนนี้ยืนยัน

มาแล้ว 14 คน จะเหลือเพียงแค่ รอนนี โอซุลลิ

แวน กับนีล โรเบิร์ตสัน ซึ่งตนนั้นก็จะการประสาน

คอนเน็กชันส่วนตัวในการติดต่อเอานักกีฬาทั้ง 2 

คนมาร่วมแข่งขันในครบ 16 ท็อปของโลกให้ได้” 

นายสุนทรกล่าวทิ้งท้าย. 

เลือกตั้งนายกสอยคิววุ่นจนต้องเลื่อน

ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U19

“เฮียฮง” 

นายสุนทร 

จารุมนต์ 

สมาคมกีฬา

บิลเลียดแห่ง

ประเทศไทย

จณิสตา จินันทุยา นักฟุตบอลหญิงทีมชาติ

ไทย เข้าพบ พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
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น่าสนใจ!!! 42 บางกอกเปิดโลกโค้ดดิ้ง

ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน รักษาการแทนอธิการ 

42 บางกอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า 42 บางกอก สถาบันสร้าง

โปรแกรมเมอร์แห่งแรกของไทยและแห่งที่ 3 ของเอเชีย จะ

จัดงานเปิดบ้านโค้ดดิ้ง 42 บางกอก – 42 Bangkok Open  

House 2022 เพื่อต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคล

ทั่วไปที่มีความสนใจเรียนรู้ coding/programming หรือ

ต้องการอัปสกิลด้านไอทีในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 นี้ 

เวลา 08.30-16.00 น. ที่ชั้น 4 หอสมุดกลาง สจล.

ภายในงาน Open House รูปแบบไฮบริดทั้งสองวัน

เป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สู่เส้นทางแห่งความ

สำาเร็จของโปรแกรมเมอร์ นำาโดยทีมผู้บริหาร 42 บางกอก 

ได้แก่ ผศ.ดร.ชัยยันต์ 

เจตนาเสน พร้อม ดร.รุ่ง

รัตน์ ศรีพนาวัลย์ รักษา

การแทนรองอธิการ 

และ ดร.ชาดา เตรียม

วิทยา รักษาการแทนผู้

ช่วยอธิการ ให้ผู้สนใจ

ได้รับชมทั้ง on-site 

และ online รวมทั้ง

สามารถสมัครเข้าเล่น

เกมสุดท้าทายเพื่อรับ

รางวัลสุดคูล และรับ

การทดสอบเพื่อเป็น

นักศึกษา

อีกหนึ่งไฮไลต์

เป็นการเสวนาพิเศษ

เกี่ยวกับประเทศจีน ที่

ทั้งโลกกำาลังจับตามอง 

ในหัวข้อ “Innovation 

and Technology Trends in Global Context : China” โดยสอง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติด้านจีนศึกษา ดร.ไพจิตร 

วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน 

อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งจะมา 

บอกเล่าถึง “การพัฒนานวัตกรรมของจีนในยุค Next Normal” 

และ รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 

(รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) ของสภาวิจัยแห่งชาติ ที่

ปรึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่จะ

มาเปิดเผยถึง “ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ของสังคมนิยมจีน” 

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 10.00-11.30 น. ทั้งนี้ 

โดยจะมีการถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆ ผ่าน Live Streaming และ 

Facebook Live ทั้งสองวัน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนวันนี้ผ่าน QR Code เพื่อรับ

บัตรเชิญและแวะมาชมชีวิตชาว Piscine และ Cadet ขณะ

พัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้ชำานาญการโค้ดดิ้ง.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

หาวิทยาลัยบูรพาคว้ารางวัลอัน 

ดับ 1 ของเอเชียและของโลก จาก 

THE Awards Asia 2022 และ WURI 

จากผลงานการพัฒนาแพลตฟอร์ม “weSAFE@

Home by BUU” ระบบ Virtual Clinic ดูแลผู้

ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทางไกลอย่างครบวงจร ด้วย

ทีมพยาบาล Cloud Nurse บุคลากรจากสห

สาขาวิชาชีพ ดูแลให้คำาปรึกษา-พูดคุย ช่วยลด

ความเครียดระหว่างกักตัว พร้อมระบบในการแจ้ง

เตือนความผิดปกติผ่านการวิเคราะห์ด้วยปัญญา

ประดิษฐ์แบบ Real Time ช่วยติดตามอาการและ

ส่งต่อผู้ป่วยอาการหนัก ให้ได้รับการรักษาที่ทัน

ท่วงที ให้การดูแลที่เป็นมาตรฐาน พร้อมลดภาระ

โรงพยาบาลและบุคลากรด่านหน้าได้อย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเผยว่า มหาวิทยาลัย

บูรพาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมใน

การแก้ ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด-19 จากการร่วมมือกับสถานพยาบาลเพื่อ

ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ให้ดูแลผู้ป่วย

ทางไกลได้ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับ

คณะต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการต่อ 

ยอดแพลตฟอร์ม กิน-อยู่-ดี (Kin-Yoo-Dee) มาสู่การ

พัฒนา “weSAFE@Home by BUU” แพลตฟอร์ม

รูปแบบ Virtual Clinic ที่ใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อ 

โควิด-19 ที่มีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ (ผู้

ป่วยสีเขียว) แบบครบวงจร ทั้งการดูแลผู้ป่วย Home 

Isolation (HI) และ Community Isolation (CI)

“weSAFE@Home มีจุดเด่นที่ระบบการ

ดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวได้อย่างใกล้ชิดด้วยทีม

พยาบาล Cloud Nurse ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์

และนิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา รวมทั้งมีทีมจิตวิทยาจากคณะกลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการช่วยให้คำาปรึกษา พูด

คุย แนะนำาการดูแลตัวเองและการใช้ยา เพื่อ

ลดความเครียดในการกักตัวแก่ผู้ป่วย รวมถึงใช้

ในการติดต่อระหว่างทีมแพทย์กับผู้ติดเชื้อและ

สมาชิกในครอบครัว เพื่อคอยติดตามอาการและ

ดูแลส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักขึ้นให้ได้รับการ

รักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที ทำาให้ผู้ติดเชื้อที่

เข้าสู่ระบบการดูแลในหอผู้ป่วยเสมือนจริงนี้ ได้

รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต่างจากการ

ม.บูรพาคว้าท่ี 1 รางวัลระดับโลก

แพลตฟอร์ม‘weSAFE@Home’

‘ระบบดูแลผู้ป่วยโควิดทางไกล’

ที่เข้ามาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล”

แพลตฟอร์ม weSAFE@Home ยังมีระบบ

ในการรายงานและแสดงค่าสุขภาพ พร้อมแจ้ง

เตือนความผิดปกติผ่านการวิเคราะห์และประมวล

ผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ได้อย่าง Real Time 

สามารถจัดการข้อมูลผู้ป่วยได้กว่า 100 คนใน

ครั้งเดียว ช่วยประหยัดเวลา ลดภาระงานของ

โรงพยาบาลและบุคลากรด่านหน้า รวมถึงมี

จุดเด่นสำาคัญที่ช่วยให้เกิดการผนึกกำาลังของ  

Hidden Resources จากสหสาขาวิชาชีพ ที่ประกอบ

ด้วยทีมคณาจารย์และนิสิต สาขากายภาพบำาบัด 

เภสัชกร สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ได้เข้ามาช่วยดูแลผู้ติดเชื้อในช่วงพักรักษาตัวที่

บ้านได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบทางไกล พร้อมลด

การสัมผัสกับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ผลงานการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมที่ ได้

ตอบสนองทั้งความต้องการของสถานพยาบาล

และได้ผลักดันทรัพยากรทางการแพทย์ ให้

สามารถดูแลผู้ป่วยจากทางไกลได้ จึงทำาให้แพลต 

ฟอร์ม weSAFE@Home by BUU “คว้ารางวัล

อันดับ 1 ของเอเชีย” ในด้าน Technological 

or Digital Innovation of the Year จาก THE 

Awards Asia 2022 และ “คว้ารางวัลอันดับ 1 

ของโลก” ในด้าน Crisis Management จาก WURI  

(World’s Universities with the Real Impact) 

Ranking 2022 ซึ่งปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้ มีทีม

บุคลากรทางการแพทย์ในระบบกว่า 3,000 คน 

และถูกนำามาใช้งานในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 

เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี และโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย 

ระยอง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี เป็นต้น รวม

ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำาคัญในการช่วยเหลือสถาน

พยาบาลภูมิภาคที่ขาดแคลนบุคลากรทางการ

แพทย์อีกด้วย

“ปัจจุบัน weSAFE@Home คือแพลตฟอร์ม

สำาคัญในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ มี

ผู้ ใช้บริการจำานวนรวมกว่า 250,000 คน และ

มีผู้ป่วยหายสะสมจากแพลตฟอร์มนี้รวมกว่า 

180,000 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาจะยังคง

ไม่หยุดการพัฒนานี้ลง อีกทั้งเราได้เพิ่มเป้า

หมายในการขยายผลระบบไปยังกลุ่มผู้ป่วยโรค

ติดต่อไม่เรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยที่บ้าน 

และในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ weSAFE 

@Home ได้กลายเป็นนวัตกรรมสำาคัญรองรับการ

เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และต่อยอดไปสู่

ระบบ Smart Living ต่อไป” รองศาสตราจารย์ 

ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

กล่าวสรุปในตอนท้าย.

ม

ดร.วัชรินทร์ กาสลัก

ศึกษาธิการ • “สมปรารถนา” ที่

ปรึกษา รมว.ศธ.คนใหม่ เข้าปฏิบัติ

หน้าที่วันแรกแล้ว ลั่นพร้อมสานต่อ

นโยบายที่ “สุทธิชัย” ทำาไว้ เพื่อให้

งานไม่หยุดชะงัก เผยสนใจนโยบาย

พาน้องกลับโรงเรียน พร้อมขับ

เคลื่อน

นางสาวสมปรารถนา วิกรัย

เจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.)  

เข้ าสั กการะสิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ์ ป ระจำ า

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แก่ 

พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศร 

จักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ 

ศาลพระภูมิเจ้าที่ รวมทั้งถวายสักการะ 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 

ที่ 6 เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสได้เข้า

รับตำาแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช 

เทียนทอง) เป็นวันแรก โดยมีนาย

วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหาร

กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ เจ้า

หน้าที่ ให้การต้อนรับ

โดยนางสาวสมปราถนากล่าว

ว่า ตนจะประชุมรับมอบนโยบาย

จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(รมว.ศธ.) แต่เบื้องต้นนโยบายใดที่

นายสุทธิชัย จรูญเนตร อดีตที่ปรึกษา 

รมว.ศธ.คนเก่าได้ทำาไว้ ตนก็พร้อม

สานต่อ เพื่อให้งานขับเคลื่อนต่อไป

ได้และไม่หยุดชะงัก ส่วนการแก้ไข

ปัญหาหนี้ครูที่นายสุทธิชัยได้เคย

ทำาไว้ก่อนหน้านี้จะรับมาดูต่อหรือ

ไม่ เรื่องนี้ตนยังไม่สามารถตอบได้ 

คงจะต้องรอหารือกับนางสาวตรีนุช

ก่อน ทั้งนี้นโยบายที่ตนมีไว้ ในใจ

คือ ต้องการเข้ามาช่วยขับเคลื่อน

โครงการต่างๆ ของ ศธ.และนโยบาย

เร่งด่วนของ รมว.ศธ. ให้สำาเร็จอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการพา

น้องกลับมาเรียนที่เป็นโครงการลด

ความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา และ

เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่การ

ศึกษาต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่ง

ตนพร้อมช่วยผลักดันในการนำาเด็ก

ที่หลุดจากระบบการศึกษาได้กลับ

เข้ามาเรียน เพื่อสร้างโอกาสทางการ

เรียนรู้ให้แก่เด็กทุกกลุ่ม.

‘สมปรารถนา’เข้ากระทรวง

ลั่นสานต่อนโยบายสุทธิชัย

สนใจพาน้องกลับเข้าระบบ

ศึกษาธิการ • เลขาฯ สพฐ.ไม่ห่วง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต้อง

ปิด 3 วัน เพราะนักเรียนติดโควิด 910 คน  

ถือว่าอยู่ในข้อตกลงปฏิบัติตามแผนเผชิญ

เหตุ กำาชับโรงเรียนต้องตระหนักสร้าง

นวัตกรรม ไม่ให้เด็ก ป.1-3 เรียนรู้ถดถอย 

ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ส่วน

ระดับมัธยมควรเน้นเรียนรู้นอกห้อง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(กพฐ.) กล่าวถึงการบริหารจัดการการ

ศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โควิด-19 นั้น ขณะนี้ตนได้รับรายงาน

ว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

กทม. ได้ประกาศปิดเรียนเป็นเวลา 3 วัน 

เนื่องจากมียอดนักเรียนติดเชื้อสะสม

ประมาณ 910 คน และให้จัดการเรียน

การสอนในรูปแบบออนไลน์แทน จากนั้น

จะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในสัปดาห์ถัด

ไป ซึ่งถือว่าโรงเรียนได้ทำาตามแผนเผชิญ

เหตุได้เป็นอย่างดี

โดยโรงเรียนสังกัด สพฐ.ตั้งแต่เปิด

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จัดการ

เรียนการสอนออนไซต์เต็มรูปแบบนั้น ตน

ได้รับรายงานว่าโรงเรียนทุกแห่งดำาเนิน

การรับมือกับสถานการณ์ โควิดในพื้นที่ได้

ดี และมีแผนเผชิญเหตุรองรับ ดังนั้นจึง

ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการเรียนการสอน

“ทั้งนี้สิ่งที่ผมได้กำาชับโรงเรียนทุก

แห่งคือขอให้สร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อ

ลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ในวิกฤต 

โควิด โดยเฉพาะเด็กระดับประถมศึกษา 

ปีที่ 1, 2 และ 3 จะต้องเน้นเรื่องการอ่าน

ออกเขียนได้และคิดเลขเป็น ส่วนระดับ

มัธยมศึกษาให้เน้นเสริมการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน ซึ่งเชื่อว่าจากนี้คุณภาพการเรียน

จะดีขึ้นอย่างแน่นอน” นายอัมพรกล่าว.

สพฐ.กระทุ้งรร.สร้างนวัตกรรมเรียนรู้ชดเชยปิดเพราะโควิด

ศึกษาธิการ • “อัมพร” ย้ำาทุกโรงเรียน

ต้องปฏิบัติเคร่งครัดตามประกาศ ศธ.  

6 ข้อ ห้ามมีกัญชาในโรงเรียน ควรตรวจ

กระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ส่วนผล

สอบกรณีนักเรียน ม.6 ในลำาปางลักลอบ

นำากัญชาเข้าไปในโรงเรียน พบเสพจริง 

เชิญผู้ปกครอง พูดคุยพร้อมกับลงโทษเด็ก

ตามกฎระเบียบแล้ว

จากกรณีที่นักเรียนหญิงระดับ

ชั้น ม.6 โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ 

จ.ลำาปาง แอบนำากัญชามาขายในโรงเรียน 

จนพบว่าหลายคนเวลาเข้าห้องเรียนมี

อาการอ่อนเพลีย นั่งหลับทั้งวันนั้น นาย

อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าว

ว่า ตนได้สั่งการให้สำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาไปตรวจสอบและรายงานเรื่องที่

เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนแล้ว ทั้งนี้ในเบื้องต้น

ในทางกฎหมายคงไม่สามารถไปดำาเนิน

การอะไรได้ แต่ในแง่ของกฎระเบียบของ

ทางโรงเรียนหากนักเรียนมีพฤติกรรมดัง

กล่าวจริงก็ถือว่าผิดระเบียบ ทางโรงเรียน

ก็ต้องดำาเนินการตามระเบียบ ซึ่งที่ผ่าน

มากระทรวงศึกษาธิการโดยนางสาวตรี

นุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ต่อปัญหายาเสพติด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกัญชา มี

การออกประกาศกระทรวง 6 ข้อ ห้าม

มิให้มีการนำากัญชาเข้าไปใช้ ในสถาน

ศึกษาอย่างเด็ดขาด ซึ่งสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้

มีการกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติและกำาชับ

ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้

อำานวยการโรงเรียนไปแล้ว ดังนั้น ทุก

โรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นนี้ทางโรงเรียนละเลย

หรือไม่ ตนต้องรอรายงานผลการตรวจ

สอบเรื่องราวทั้งหมดก่อน

ในเวลาต่อมานายอัมพรเปิดเผยว่า 

ได้รับรายงานจากเขตพื้นที่ของจังหวัด

ลำาปางแล้ว ว่ามีนักเรียนลักลอบนำากัญชา

เข้าไปเสพในโรงเรียนจริง และโรงเรียน

ได้มีการเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยพร้อมกับ

ลงโทษเด็กตามกฎระเบียบของโรงเรียน

แล้ว จากกรณีดังกล่าวตนจึงขอเน้นย้ำา

และกำาชับให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทุก

แห่งเข้มมาตรการประกาศของกระทรวง

ศึกษาธิการ ข้อ 6 ห้ามมิให้มีการนำากัญชา

เข้าไปใช้ ในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด 

และต้องไม่เกิดกรณีนักเรียนของโรงเรียน

แห่งหนึ่งในจังหวัดลำาปางอีก ดังนั้นขอให้

โรงเรียนทุกแห่งตรวจสอบดูแลเรื่องการ

ใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

ด้วย เช่น การตรวจค้นกระเป๋านักเรียน

ก่อนเข้าเรียน เป็นต้น.  

‘อัมพร’ย้ำ�โรงเรียนต้องคุมเข้มห้�มมีกัญช�
หลังเกิดกรณีนักเรียนหญิงจ.ลำาปางนำามาเสพจริง/แนะควรตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าเรียน

ติวก่อนสู่ โลกการทำางาน • นางสุดปรารถนา ดำารงชัยธรรม (กลาง) ผู้อำานวยการ–

ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) นำาทีมวิทยากรร่วม

บรรยายและจัดเวิร์กช็อปปันความรู้ ในโครงการ “Live & Learn คอร์สนี้...เคทีซีจัดให้” 

ตอน รู้เขา…รู้เรา ณ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในพฤติกรรม และจุดอ่อน-จุด

แข็งของตนเองและผู้อื่น วิธีการสื่อสารและยืดหยุ่นในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่แตก

ต่างกัน รวมทั้งการปรับตัวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำางาน โดยมี ดร.พรพรรณ 

เหมะพันธุ์ และ ดร.ปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย ให้เกียรติร่วมกิจกรรมกับนิสิตในครั้งนี้.
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11บันเทิง

ารแสดงความคิดเห็นสามารถทำาได้ 

แต่ควรอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติกัน และ

ที่สำาคัญดาราไม่ใช่ถังขยะอารมณ์ของใคร ที่คิด

จะว่า จะด่า อะไรก็ได้ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกล้าพิม ก็จงกล้ารับใน

ผลที่ตามมาด้วยละกันครับ ขอบคุณครับ”

นี่..ผมไม่ได้เตือนหรอกนะ แต่คนที่เป็นดาราอย่างคุณ

เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ หรือ “แจ็ค แฟนฉัน” เขาเตือน และ

ดูเหมือนจะเป็น “คำาเตือน” ที่พ้องประสานของคนในวงการ

บันเทิงมาตลอด!

กระนั้นก็ยังมีบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดอยู่อีกมากที่ ไม่ได้

สนใจหรือแคร์กับคำาเตือนนี้ จึงได้เห็น-ได้อ่านข่าวอยู่แทบทุก

เมื่อเชื่อวัน ก็ไม่รู้เหมือนกัน..พ่อ-แม่มันรวยมากหรืออย่างไร?

เช่นกันกับรายนั้น..พ่อ-แม่รวย-จนไม่รู้ รู้แต่ว่าเวลานี้

ตัวเองได้ปวารณาตัวเป็น “ขี้ข้า-ทาสรับใช้คนรวย” แบบถวาย

ชีวิตอย่างเปิดเผย และเพื่อการทำาหน้าที่ขี้ข้าให้เข้าตานาย..

วันเปิดการอภิปรายไม่ ไว้วางใจรัฐมนตรีเมื่อวันก่อน 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว จึงได้เค้น-คิดประดิดประดอยวาทกรรม

หวังให้ดูโดดเด่นเป็นดาวสภา!

แต่..ผลของการเปรียบรัฐบาลประยุทธ์เป็นรัฐบาล 608 

กลับกลายเป็นหอกพุ่งแทงตัวเอง เพราะนอกจากสังคมจะ

วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมแล้ว

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก็ได้ โพสต์.. 

“จะอภิปรายโจมตีการทำางานของรัฐบาลก็ว่าไป แต่

การนำามาเปรียบเทียบกับกลุ่ม 608 ผมว่าอันนี้ ไม่สร้างสรรค์

อย่างมาก

เป็นการ bully ทั้ง “เหยียดอายุ” (ageism) และ 

“เหยียดผู้ป่วย” (patient discrimination) และยังเป็นการเปรียบ

เทียบที่ผิดอีกด้วย

กลุ่ม 608 เป็นคำาท่ีใช้เรียกประชาชนกลุ่มท่ีมีความเส่ียง

ต่อการมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ “ไร้

ความสามารถ” อย่างที่ต้องการจะสื่อ 

กลุ่ม 608 ยังทำางานได้ เช่นเดียวกับ ส.ส.หลายคนใน

สภาฯ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่รวมอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน 

ประสิทธิภาพการทำางานขึ้นอยู่กับความสามารถ ไม่ใช่ขึ้นอยู่

กับการเป็นกลุ่ม 608

นอกจากนั้น กลุ่ม 608 ยังไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้สูงอายุและ

ผู้ป่วย แต่ยังรวมถึง “หญิงตั้งครรภ์” ด้วย และที่สำาคัญที่สุด

คือ การเป็นกลุ่ม 608 นั้น “ไม่ใช่ความผิด”

ผมจึงขอให้สื่อและผู้ใช้สื่อทุกคนเล่ียงหรือละเว้นการนำา

เสนอข้อความน้ี เพราะนอกจากจะเป็นข้อความเหยียดผู้อื่นแล้ว

ยังอาจจะกลายเป็นวาทกรรมที่เป็นการ “ตีตรา” 

(stigmatize) ให้กลุ่มประชาชน 608 ในทางลบอย่างไม่เป็น

ธรรมอีกด้วย”

เป็นไงล่ะ..เจอเลกเชอร์เข้าอย่างน้ีแทบหมดแรงกระโชก-

เห่าต่อวันนี้-พรุ่งนี้เลยสิท่า จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล แต่

ไหงกลับใช้สัปปายะสภาสถานเป็นที่บูลลี่ เหยียดวัย-เหยียดผู้

ป่วยซะงั้น?

จึงไม่แปลกใจที่ผู้คนเขาสงสัย..พล.อ.ประยุทธ์หรือหมอ

ชลน่านกันแน่ที่ “พิการทางสมอง”?

และลำาพังลูกน้องว่า “พิการ” แล้ว อ่านที่ลูกพี่พูด.. 

“เอาละที่ผมเคยพูดไปวันนั้นท่าน ว่าวัคซีนร้อยล้านโดสมา

แน่นอนสิ้นปีนี้ ร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียว สิ้นปีนี้ ไม่มีร้อย

ล้านโดสฉีดให้ประชาชน 

และวันนี้เห็นท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าผมแพ้

พนัน ว่าพนันกันขี้หมากองเดียว ผมก็ไม่เป็นไร ถือว่าท่านมี

แรงจูงใจดีเลยทำาสำาเร็จ 

ท่านเลยบอกว่าจะเอาขี้หมามาให้ผม ช่วยเตรียมไว้

เยอะๆ หน่อยนะ จะเอาไปอุดรูรั่วบนหลังคาสภาที่บริษัทท่าน

สร้าง” 

ครับ..ต้องพิการทางสมอง-พิการศีลธรรมขั้นสูง ถึงจะ

คิด-พูดอย่างนี้ ได้ สัปปายะสภาสถานไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ แต่..

ควรให้เกียรติ-ให้ความเคารพนะโทนี่!.

วาทกรรมคนสมองพิการ?

“ก

• แบรด พิตต์ และผู้กำากับ 

เดวิด ลิตช์ (จาก Deadpool 2 และ 

John Wick) พร้อมด้วยแก๊งนักแสดง

นำาจาก Bullet Train ไม่ว่าจะเป็นสาว

น้อยแซ่บเวอร์ โจอ้ี คิง, หนุ่มเท่ร่าง

ใหญ่งานดี แอรอน เทย์เลอร์-จอห์นสัน 

และ ไบรอัน ไทรี เฮนรี ต่างมารวมตัว

กันท่ีงาน Paris Photo Call เมื่อเร็วๆ น้ี ปลายทางสุด

โกลาหล เป็นจุดเร่ิมต้นความระห่ำา #BulletTrainMovie 

11 สิงหาคม ในโรงภาพยนตร์เท่าน้ัน

• 3 เรื่องสยองขวัญ “เรื่อง ผี เล่า” คำาบอก

กล่าวของ “ผี” ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องสั้น 3 

เรื่อง 3 ตอน เริ่มกันที่ มันอยู่ในรถ (Haunted Car) 

นำาแสดงโดย เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ และ เอก-ธเนศ 

วรากุลนุเคราะห์ ต่อกันด้วย ใบลาน (The Book of 

truth) นำาแสดงโดย หมาก-ปริญ สุภารัตน์ ปิดท้าย

ด้วย ไปผุดไปเกิด (Reborn) นำาแสดงโดย ปรางค์-

กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคมนี้ 

เวลา 20.00 น. ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Thai Film 

HD (137, 236)

• เริ่มนับถอยหลังไปอีก 1 เดือนที่ผู้ชมจะได้

ชม เดอะเลค บึงกาฬ (THE LAKE 

| บึงกาฬ) ภาพยนตร์แนวแอกชัน

ระทึกขวัญ ร่วมทุนไทย-จีน โดย

ฝีมือคนไทย ที่เตรียมการทำางาน

มานานกว่า 5 ปี! ล่าสุดค่ายหนัง

ฮอลลีวูด (ไทยแลนด์) ได้ปล่อย

เทรลเลอร์หนังก่อนเข้าฉายจริง 

18 สิงหาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ ซึ่งเผยถึงความน่า

สะพรึงของ “ไทจู” สัตว์ประหลาดยักษ์จากแม่น้ำาโขง 

และเผยให้เห็นโฉมหน้าของเหล่านักแสดงสมทบ

• (ต่อ) ในตัวอย่างภาพยนตร์ยังมีการเปิดเผย

ให้เห็นตัวสัตว์ประหลาดเต็มตัวเป็นครั้งแรก และนัก

แสดงต่างชาติมากมาย รวมถึงนักแสดงรุ่นเล็ก “วัน

ใหม่ ฉัตรบริรักษ์” พร้อมด้วย ตุ้ย-ธีรภัทร สัจจกุล, 

ออม-สุชาร์ มานะยิ่ง, ลำาไย ไหทองคำา, อาร์ตี้-ธน

ฉัตร ดุลยฉัตร, ปู-วิทยา ปานศรีงาม, อี๊ด โปงลาง

สะออน พร้อมทั้งนักแสดงแนวหน้าชาวจีน Ren 

Youxuan, Su Qiucheng, Zang Jinsheng และ 

Xu Qian ติดตามชมเทรลเลอร์ได้ทาง youtube : 

Hollywood Thailand.

  มักเกิ้ล

ลังลงเครื่องกลับจากการประกวด 

Miss Supranational 2022 ที่ประเทศ

โปแลนด์เมื่อวันก่อน ก็มีทัวร์ลงถึง

สนามบินสุวรรณภูมิทันที สาเหตุจากที่มีการเผย

แพร่คลิปส่วนหนึ่งของบรรยากาศการต้อนรับ

กลับประเทศลงบนโซเชียล TikTok พร้อมแคปชั่น 

“เอ็นดูน้องเนตรนารี มารอถ่ายรูปกับ “แพรว-แพรว

วณิชยฐ์ เรืองทอง” มิสซูปร้าเนชันแนล 2022 และ

รองอันดับ 1 มิส ซูปร้าเนชันแนล 2022 แต่ถูกกัน

ออกมา น้องรอต้ังนาน สุดท้ายก็ได้ถ่าย #น้องอาจ

จะเป็นอนาคตนางงามก็ได้” จนมีคอมเมนต์

ดรามาถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

โดยเมื่อวานนี้ (19 ก.ค.65) หลัง

จากแพรว แพรววณิชยฐ์ ได้ทราบเรื่องก็

ไม่ได้นิ่งนอนใจ เดินทางไปพบน้องเนตร

นารีที่โรงเรียน โดยมี นพ.ปรัชญ์ พึ่ง

เจษฎา 1 ใน 3 เนชันแนล ไดเร็กเตอร์ 

กองประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปร้าเน

ชันแนล 2022 เดินทางไปด้วย โดยได้พูด

คุยร่วมกับคุณครูเพื่อสร้างความเข้าใจ

ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นกันเอง 

พร้อมถ่ายรูปร่วมกับน้องเนตรนารี โดย

มีนักเรียนท่ีชื่นชอบและเชียร์แพรวใน

โรงเรียนมาร่วมถ่ายรูปด้วย 

แพรวเผยถึงเหตุการณ์ดรามา

ว่า “ช่วงที่ทุกคนเข้าใจผิด คือช่วงที่

คิดว่าน้องโดนกันออกไป เป็นจังหวะที่แพรวหันไป

คุยกับน้องว่าแป๊บนึงนะ กำาลังจะเซ็นลายเซ็นให้

กับคนที่เข้ามาก่อน first come, first serve ในช่วง

นาทีนั้นที่มันฉุกละหุก คนที่ต้องทำางานเขาก็ต้อง

รันคิวทำาทุกอย่างให้มันตามเวลาที่มันกำาหนดขึ้น

ของอีเวนต์ แล้วเราก็ได้กลับมาถ่ายรูปกัน และวัน

นี้ ได้ขอโทษน้องไปแล้ว ถ้าเกิดว่าทำาให้น้องรอนาน

หรือว่าทำาให้น้องเสียความรู้สึก และอยากบอกทุก

คนตรงๆ ว่าแพรวไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปฏิเสธใคร

เลยแม้แต่สักคนเดียว มาถึงตรงนี้ ได้เพราะแฟน

คลับจริงๆ คลิบแค่ไม่กี่วินาทีที่ไม่มีอะไรเลย น้อง

ไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าแพรวคือใคร

ไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่

เราทำา จะมีประเด็นอยู่แล้วว่าการออกไปยืนอยู่ตรง

หรูหรา • แบรนด์นาฬิกาคลาสสิกสัญชาติสวิส “TAG Heuer” ล็อกคิว 3 พระเอกแถวหน้า 

“เจมส์ จิรายุ, ต่อ ธนภพ, นาย ณภัทร” ร่วมงานใหญ่ “TAG Heuer presents The Gray 

Man Exclusive Event” โดย TAG Heuer ภายใต้บริษัท จีโอ รีเทล จำากัด ภายในงานมีเหล่า                                                                     

เซเลบคนดังทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Maia Estianty, Al Ghazali, David Guiison, 

Rosalyn Lee, Edward Russell, Iman Fandi ฯลฯ ณ ห้อง Penthouse Bar + Grill  โรงแรม 

Park Hyatt Bangkok เมื่อวันก่อน.

ห

ริตนีย์ สเปียร์ส อัปโหลดคลิปส้ันจาก

ภาพยนตร์เรื่อง Batman Returns 

จากปี 1992 ลงบนอินสตาแกรมของ

เธอเมื่อวันอังาคาร ป๊อปสตาร์สาววัย 40 ที่เพิ่ง

ออกเรือนอีกครั้งเมื่อไม่นานนี้ แชร์ฉากที่มิเชล 

ไฟเฟอร์ กลายเป็นแคทวูแมนอย่างเต็มตัว และ

เธอบอกว่า เธอคิดว่าการถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ 

ไฟเฟอร์ทำาได้ดีที่สุด

ศิลปินเพลง

ป๊อปที่มีข่าวว่ามี

ปัญหาทางจิตเล็ก

น้อย จนศาลสั่ง

ให้พ่อเป็นผู้ดูแล

และพิทักษ์ทรัพย์

ช่วงหนึ่งก่อนหน้า

นี้ บอกว่าเธอเห็น

ดารานักแสดง

มากมายที่สลับ

กันเข้ามาสวมบท

แคทวูแมน แต่พูด

กันตรงๆ เธอไม่

คิดว่ามีใครทำาได้ดีใกล้เคียงกับมิ

เชล ไฟเฟอร์ แค่ฉากนี้ฉากเดียว

ก็เกินพอ

“มิเชลคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์ 

เซ็กซี่ น่าติดตามหลงใหลอย่างที่สุด ฉากนี้น่า

จะเป็นฉากที่ร้อนแรงที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมา

ในชีวิต”

บริตนีย์บอกว่า แม้เธอจะไม่เคยได้มี

โอกาสพบนักแสดงสาวจาก Scarface (1983) 

ตัวเป็นๆ แต่เธอก็หลงใหลชื่นชมการสวม

บทบาทของเธออย่างที่สุด

นอกจากมิเชลแล้ว Batman 

Returns ที่นำาแสดงโดยไมเคิล คีตัน 

ในบทแบทแมน ยังมีดารามากฝีมือ

ในแต่ละบทอีกหลายคน อย่างเช่น 

แดนนี เดอวีโต ในบทเพนกวิน 

และคริสโตเฟอร์ วอล์กเคน ใน

บทแม็กซ์ แชร็ก 

แอนเน็ตต์ เบน

นิง เดิมเป็นคนที่ได้รับ

การวางตัวให้แคสต์เป็น

แคทวูแมน แต่หลังจากที่

เธอตั้งท้อง มิเชล ไฟเฟอร์ ก็เลยได้บทนี้ ไป

ส่วนคนที่เพิ่งได้เล่นเป็นแคทวูแมนใน

แบทแมนภาคล่าสุด The Batman หนังดังของ

ปีนี้ คือสาวผิวสี โซอี คราวิตซ์ คู่กับโรเบิร์ต                                 

แพตตินสัน หนุ่มแวมไพร์หน้าขาวๆ จาก 

Twilight บางทีข้อความจากบริตนีย์ เธอน่าจะ

เป็นคนที่เธอต้องการส่งถึง

นี่ยังไม่รวมกับแอนน์ แฮตอะเวย์ กับฮัลล์ 

บ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

น้ันทำาไมไม่ถ่ายให้น้องก่อน ก็เป็นอย่าง

ท่ีเคยพูดไปแล้วว่า “คิว” เรายังคงให้

ความสำาคัญกับเรื่องน้ัน อยากให้ทุก

คนเอาใจเขามาใส่ใจเรา แพรว

คือคนที่ทุกคนจับตามอง อยู่ท่า

มกลางสปอตไลต์ ควรใจกว้าง

กว่านี้นิดนึง คนที่เป็นต้นเรื่องเอา

คลิปอันนั้นตัดไปแค่ตรงนั้นไปเผยแพร่ 

ขอบคุณที่แคร์คุณค่าของเด็กใน

สังคมมากซึ่งเราเองก็แคร์ แต่การ

ที่จะทำาอะไรแบบนี้ก็อยากให้คิดมาก

กว่านี้นิดนึง มองกว้าง 360 องศา

กว่านี้นิดนึง

แพรวกังวัลว่าจะมีคอมเมน

ต์หรือกระแส ดรามาว่าเตี๊ยมน้อง จึงขอ

เอารางวัล ตำาแหน่ง ทุกอย่างของแพรวมาการันตี 

รวมถึงคุณหมอปรัชญ์ ก็ขอยืนยันว่ามาครั้งนี้ด้วย

ความบริสุทธิ์ ไม่มีการเตี๊ยมให้ใคร ขอให้น้องเนตร

นารีพูดในส่วนของน้องตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ว่าเป็นยังไงค่ะ”

ด้านน้องเนตรนารีเล่าว่า “ได้รับคัดเลือก

ให้ไปต้อนรับลูกเสือทั่วโลก เห็นมีตั้งกล้องอยู่เยอะ

เบอร์รี ที่เป็นดาราอีกไม่กี่คนที่เคยได้ก้าวเข้ามา

สวมแคทสูทในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ 

ท้ายสุด บริตนีย์ทิ้งข้อความสั้นๆ ถึงมิ

เชลล์ บอกว่า “ฉันแค่ต้องการให้เธอรู้ว่ามีผู้หญิง

โง่ๆ จากทางใต้ คิดเสมอว่าเธอคือพระเจ้าที่บ้า

คลั่ง และฉันก็หลงใหลและเคารพในฝีมือการ

แสดงของเธอมากจนแทบบ้าไปแล้ว”.

interthaipost69@gmail.com

เลยเข้าไปดู รู้ว่า

เป็นนางงาม แต่

ไม่รู้เป็นใคร เลย

เดินมานั่งที่ แล้ว

คุณพ่อคุณแม่พี่

แพรวก็เดินมานั่ง

ใกล้ๆ โดยไม่รู้ว่า

เป็นใคร แต่พูด

ถึงพี่เขา คุณพ่อ

ได้ยิน คุณพ่อเลย

บอกให้ไปขอถ่าย

รูปเลย ไม่ค่อย

กล้า แต่เพื่อนๆ 

ยุ และคุณครูก็

บอกว่าลูกเสือ

ต้องมีความกล้า

หาญ ระหว่าง

นั้นพี่พิงค์ น้อง

สาวของพี่แพรว

เดินมา หนูก็นึก

ว่าเป็นนางงามอีกหนึ่งคน ก็เลยเข้าไปถ่ายรูปกับพี่

พิงค์ก่อน ขอถ่ายรูปกับพ่อแม่พี่แพรวด้วย จากนั้น

พ่อพี่แพรวก็บอกให้ไปถ่ายรูปกับพี่แพรวเลย โดย

เอาพ่อเป็นประกันว่าพ่อให้ถ่ายก็เลยเดินไป หนูเห็น

พี่แพรวยืนให้สัมภาษณ์อยู่เลยยืนรอด้านนอกก่อน 

พอพี่แพรวถ่ายเสร็จ แต่ไม่รู้ว่าพี่แพรวต้องเขียน

ลายเซ็นให้ใคร ก็เลยเดินเข้าไปขอถ่ายรูป แล้วพี่

แพรวบอกแป๊บนึงนะคะ หนูก็เข้าใจค่ะว่ามันต้อง

ตามคิว ซึ่งพี่เขาก็บอกว่าแป๊บนึงนะ หนูก็เลยเดิน

ถอยออกมา ซึ่งหนูไม่ได้รีบ ก็เลยให้พี่ๆ เขาไปก่อน 

พอพี่เขาไปหมดแล้วหนูก็เลยได้ถ่ายรูปมา แล้วหนู

ก็เอาไปอวดพ่อแม่พี่แพรว ขอขอบคุณทุกคนที่คิด

ว่าหนูโดนอะไรแบบนี้”.

‘แคทวูแมน’ที่สุดต้อง‘มิเชล ไฟเฟอร์’

‘แพรววณิชยฐ์’ยันไม่ตั้งใจปฏิเสธใคร

บุกโรงเรียนหา‘น้องเนตรนารี’ในคลิป

บริตนีย์ สเปียร์ส

มิเชล ไฟเฟอร์

มิเชล ไฟเฟอร์ ในแคทสูท

ปรากฏในภาคที่ ไมเคิล คีตัน 

เล่นเป็นแบทแมน เพนกวิน แสดงโดยแดนนี เดอวี โต
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 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)

โอซีซี กรุป แนะนํา HATOMUGI 

ผลิตภัณฑบํารุงผิวสารสกัดจากขาวบารเลย 

และลูกเดือยธรรมชาติ จากประเทศญี่ปุน 

มีกรดอะมิโนซึ่งเปนองคประกอบหลักของ

ความชุมช้ืนตามธรรมชาติ (NMF) ถึง 12 ชนิด 

ทําหนาที่เสมือนเกราะปองกันผิวจากความ

แหงกราน และมลภาวะ พรอมมอบความ

ชุมชื้น เอิบอิ่ม ใหผิวแลดูสุขภาพดียิ่งขึ้น 

สามารถใชไดทุกวันกับท้ังผิวหนา และผิวกาย 

HATOMUGI Skin Conditioner น้ําตบลูก

เดือย ขั้นตอนแรกของการบํารุง มอบความ

ชุมชื้นชวยใหผิวสดช� น กระจางใสพรอม

รับการบํารุง HATOMUGI Conditioning Gel 

ชวยล็อคความชุมช้ืน เติมนํ้าสูผิวใหผิวอ่ิมนํ้า

ฉ่ําวาว HATOMUGI Skin Conditioning 

Milk ปองกันการระเหยของน้ําบนผิว กักเก็บ

ความชุมชื้นไดอยางยาวนาน วางจําหน�าย

แลวที่ General Shop ที่รวมรายการ หรือ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 0-2295-4545 

ตอ 239, 245 

หางสรรพสินคาเดอะมอลล และ

เดอะมอลล ไลฟสโตร ทุกสาขา, ดิ เอ็ม

โพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร และพารากอนดี

พารทเมนทสโตร เอาใจขาชอป จัด BLACK 

KOOK KOOK KOO ลด จริง ไมหลอก 

ตลอด 4 วัน ระหวางวันท่ี 28 - 31 กรกฎาคม  

สินคาเคานเตอรปกติลดสูงสุด 50%, สมาชิก 

M Card และบัตรเครดิตที่รวมรายการ 

รับสวนลดเพิ่ม / เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 

40% เม� อใชคะแนนสะสมเทายอดซ้ือรับเพ่ิม 

CASH  VOUCHER รวมสูงสุด  800 บาท 

เม� อชอปครบ 6,000 บาท และรับบัตร

กํานัลหางฯ เพิ่ม 300 บาท จากบัตรเครดิต

ท่ีรวมรายการ หรือเลือกรับฟรี KOOK KOO 

BAG  มูลคา 350 บาท เพียงแสดงใบเสร็จ 

เม� อชอปสินคาภายในหางฯ ผานบัตร M 

Card ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป / วัน  หรือ 

สมาชิกบัตรเครดิต SCB M Visa ชอป

ตั้งแต 800 บาทขึ้นไป /วัน, ลูกคาเอไอเอส 

และ เอไอเอส ไฟเบอร ชอปภายในหางฯ 

ครบ 5,000 บาทขึ้นไป/วัน รับเพิ่มบัตร

กํานัลหางฯ มูลคา 500 บาท  สมาชิกเมือง

ไทยประกันชีวิต และเมืองไทยสไมลคลับ 

นําคะแนนสะสม 15 Smile Points แลกรับ 

GIFT  VOUCHER มูลคา 100 บาท

บริษัท ที่นอนดารลิ่ง ขอนแกน เปด

คลังสินคาจัดโปรฯพิเศษ มอบเปนขอบขวัญ

ในวันแมแหงชาติ กับสินคามากมาย อาทิ 

เตียง ผาปูที่นอน ผานวม ที่นอนยางพารา 

ที่นอนสปริง ฯลฯ กับสินคามาตรฐานพรอม

รับประกันคุณภาพ สําหรับใครที่กําลังมอง

หาสินคาเพ� อมอบเปนของขวัญวันแมและ

ญาติผู ใหญ หรือคนพิเศษ สามารถเลือก

ซื้อในราคาสุดพิเศษที่ลดสูงสุดถึง 70% 

นอกจากนี้ยังมีสินคาซื้อ 1 แถม 1 หลาย

รายการ เริ่มตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม - 

14 สิงหาคม เทาน้ัน ณ โชวรูมท่ีนอนดารล่ิง 

ถนนหทัยราษฎร ระหวางซอย 52 - 54 

กรุงเทพฯ หรือเดินทางตามพิกัด https://

goo.gl/maps/v4gjdT7KCLNZtP1RA  เปด

ใหบริการทุกวันต้ังแตเวลา 09.00 - 18.00 น. 

ผูที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

Line id: @darlingmattress หรือโทร 08-

9143-1339

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท เดิน

หนาสงเสริมและสนับสนุนสินคาวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดปทุมธานี อยางตอเน� อง จัดงาน 

“ชอปดีมีสไตล รายไดเพ� อชุมชน ครั้งที่ 9” 

เชิญชวนทุกคนมารวม ชอป ชม ชิมกับ

หลากหลายสินคาคุณภาพประจําจังหวัด 

อาทิ อาหาร เสื้อผา ของใช และของฝาก

ในราคาสุดพิเศษ จากฝมือวิสาหกิจชุมชน 

ชมรมเพ� อนปาริชาต 345 วิสาหกิจชุมชน

กลุมอาชีพ ตําบลบางคูวัด และเครือขาย

วิสาหกิจชุมชน จังหวัดปทุมธานี วันที่ 22-

31 กรกฎาคม บริเวณ ลานไนน สแควร 

(North Zone) ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร 

ติวานนท พิเศษ! สําหรับงานในวันเสาร

และวันอาทิตย พบกับ กิจกรรม Workshop 

อีกมากมาย ใหคุณไดรวมสนุก พรอมรับ

ความรู อาทิ การสอนทําสบู การสอนปก

สไบมอญ และการสอนถักกระเปาสไตล

เกาหลี เปนตน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

1285 

พรอมมั้ย!!..คุณพอ คุณแม เตรียม

ฟตรางกายของนอง ๆ กันเต็มท่ีแลวหรือยัง?

กับการแขงขัน “Super Balance Thailand 

2022” การแขงจักรยานขาไถรุนจ๋ิวระดับประเทศ

ที่จะจัดขึ้นในวันเสารที่ 23 – อาทิตยที่ 24 

ก.ค.นี้ ตั้งแตเวลา 07.00 – 19.20 น. 

ณ สนามลูป นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต 

เปนครั้งแรก ขอบอกเลยวาสนามแขงขันนี้

เปนสนามสมบูรณแบบตามมาตรฐานโลก

เลยนะคะ รับรองวาไดทั้งความสนุกและ

ความมันสแบบจัดเต็มอยางแน�นอน และ

มากไปกวานั้น นอง ๆ หนู ๆ นอกจากจะได

เรียนรูกับการแขงขันที่เกิดขึ้นในสนามแลว 

ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของการอยู่กับผู้คนใน

สังคมอีกดวย เพราะงานนี้นอกจากนักปน

รุนจิ๋วที่จะมาแขงขันแลว หากนอง ๆ คน

ไหนไมไดลงแขงขัน ก็มาสงเสียงเชียรเพ� อน ๆ  

กันได หรือ มาทํากิจกรรมสนุกสุดสรางสรรค 

อาทิ กิจกรรมวาดรูประบายสี บานบอล ยก

ขบวนมาสนุกกันไดทั้งครอบครัวเลย ซึ่ง

งานนี้ตองขอขอบคุณผูใหญใจดีอยาง SCB  

AOT และสนามลูป นจักรยานเจริญสุข

มงคลจิตท่ีเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดมีสวนรวม

ในกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ คุณพอคุณแมที่ไม

อยากพลาดกิจกรรมดี ๆ ตองติดตามทาง

เฟซบุก สนามลูปนจักรยานเจริญสุขมงคลจิต 

- Happy and Healthy Bike Lane https://

www.facebook.com/hhblbikelane/

ไวเลยคะ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

‘เอส แอนด พี’ รวมกับ ‘กรมราชทัณฑ’ จัดโครงการ “S&Pอบรมวิชาชีพ สรางโอกาสคืนสู

สังคม”     มณีสุดา ศิลาออน ประธานเจาหนาที่สํานักพัฒนาความยั่งยืนและส� อสารองคกร 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท รวมกับ กรมราชทัณฑ นําทีมบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานอาหาร-

เบเกอรี่-เคร� องด� มจากประสบการณการดําเนินธุรกิจมากวา 49 ป เพ� อแบงปนความรูในการ

ประกอบอาชีพสูสังคม ใหมีทักษะพื้นฐานดานการประกอบอาหาร เบเกอรี่ และเคร� องด� ม แก

ผูตองขังที่ใกลจะพนโทษ สามารถนําไปสรางอาชีพและสรางรายไดอยางยั่งยืน ในโครงการ 

“S&Pอบรมวิชาชีพ สรางโอกาสคืนสูสังคม” รวมกับ กรมราชทัณฑ สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

โดยมี ปรียธิดา สมจิตร ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดนนทบุรี ใหการตอนรับ

สายชล สวัสดิชัย ผูจัดการอาวุโสบริหาร 

ตลาดยิ่งเจริญ ไดเปนตัวแทนรวมงานและ

ใหความรวมมือสนับสนุนวิทยาลัยเทคโนโลยี

สยามบริหารธุรกิจ หรือ SBAC ทั้งวิทยาเขต

สะพานใหม และนนทบุรี จัดกิจกรรมการ

ประกวด "SBAC FRESHY BOY & GIRL 

2022" "Happy Every Day" สงความสุขสูสังคม 

ที่ยั่งยืนเปนประจําตอเน� องทุกป โดยความ

รวมมือจากภาครัฐ ชุมชน รวมทั้ง “ตลาด

“ตลาดยิ่งเจริญ” สงเสริมเยาวชนคนรุนใหม สนับสนุนการจัดงาน 

“SBAC FRESHY BOY & GIRL 2022” สงความสุขสูสังคมที่ยั่งยืน

ย่ิงเจริญ” โดยมีแนวคิดจัดกิจกรรม เพ� อสงเสริม

ใหเยาวชนคนรุนใหมไดเรียนรูอยางสรางสรรค 

มีประสบการณจากสถานที่จริง นอกรั้ว

วิทยาลัยเช� อมโยง “ตลาดวิถีไทย วิถีชุมชน” 

มุงเนนบูรณาการอัตลักษณ และจุดเดน

ในทองถิ่น สูการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 

สุขภาวะ และส่ิงแวดลอม อันเปนความย่ังยืน

สอดคลองกับสภาวะโลก ณ ตลาดนัด N20 

ตลาดยิ่งเจริญ (สะพานใหม) 

SAM บริษัทบริหารสินทรัพยของคนไทย 

มอบเงินบริจาคมูลนิธิสวางดาวดึงสธรรม

บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด (บสส.) หรือ SAM โดย ธรัฐพร เตชะกิจขจร 

กรรมการผูจัดการ มอบเงินบริจาคสาธารณกุศลใหกับมูลนิธิสวางดาวดึงสธรรม จํานวน 

270,000 บาท โดยมี วิชัย ชูชัยเจริญ ประธานมูลนิธิสวางดาวดึงสธรรม เปนผูรับมอบ 

เพ� อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในการซ้ือโลงศพสําหรับศพไรญาติ และซ้ือขาวสาร อาหาร

แหง เคร� องอุปโภค บริโภคแกผูดอยโอกาส (งานทิ้งกระจาด) ซึ่งมูลนิธิสวางดาวดึงสธรรม 

เปนองคกรสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้นเพ� อบําเพ็ญประโยชนและชวยเหลือสังคม
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

การใชกลยุทธคนรุนใหมขับเคล� อนดานสาธารณสุข

ชุมชนควบคูกับผูประกอบการรานคาในพื้นที่ 

เห็นผลไดชัดเจนวาพื้นที่ชายหาดบางแสนมี

ชีวิตชีวาและกลายเปนพื้นที่ปลอดภัยสําหรับ

นักทองเที่ยวทุกกลุมที่มาพักผอนหยอนใจ

นายวุฒิชัย ช� นวจีธรรม ผูคาขายอาหาร 

ล็อก 16 ชายหาดบางแสน อายุ 44 ป เลา

วา ขายอาหารตามสั่งอยูที่ชายหาดบางแสน

มากวา 20 ปแลว เลือกที่จะไมขายเคร� องด� ม

แอลกอฮอลและบุหรี่ และจะคอยเปนหูเปน

ตาหากพบเห็นผูที่นําลักลอบเขามาในที่นั่ง

เตียงผาใบก็จะแจงเจาหนาท่ีเทศกิจ เจาหนาท่ี

ฉลามขาว ท่ีผานมาไมไดรับผลกระทบตอรายได 

แตกลับเปนเร� องที่สําหรับผูคาที่นี่ บางแสนดู

สะอาดตา น�าทองเที่ยว

เรือตรีปราโมทย ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา 

กลาววา การดําเนินการท่ีผานมาพบ เจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองแสนสุข ผูประกอบการรานคา 

ใหความรวมมือจดทะเบียนกับเทศบาลฯ 

เพราะเห็นความจําเปนในการปฏิบัติตาม

กฎหมาย เร� องการงดขายเคร� องด� มแอลกอฮอล

และบุหรี่มากขึ้น ซึ่งหลังจากภาครัฐไดผอน

คลายมาตรการล็อกดาวน จึงเรงเดินหนาให

เกิดชายหาดปลอดภัยเพ� อสุขภาวะ สงตอสูคน

รุนใหม ใหเขามามีบทบาทดูแลรักษาชายหาด

บางแสน เปนสถานที่ปลอดภัยใหไดแทจริง

“เช� อในพลังคนรุนใหม จะชวยกันตอ

ดูแลชายหาดบางแสนใหปลอดเหลา-บุหรี่ 

นักทองเที่ยวตองปลอดภัยและเสพความสุข

กับทะเลบางแสนไดอยางสบายใจ” คําบอกเลา

จาก นายกฤษฎา จันทมา นักศึกษาคณะ

สาธารณสุขศาสตร ช้ันป 3 มหาวิทยาลัยบูรพา 

หนึ่งในพลังคนรุนใหม ที่ไดเขามามีสวนรวม

ดูแลชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี แหลงทองเท่ียว

ต้นแบบส่งเสริมลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและยาสูบ 

นายกฤษฎา จันทมา บอกวา หลัง

ทราบวาโครงการนี้เกิดจากความรวมมือของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ หรือ สสส. และเทศบาลตําบลแสนสุข 

รวมกันขับเคล� อนพรอมดึงคนรุนใหมๆ จาก

เครือขาย นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย

บูรพารวม 1,000 คน เช� อมประสานจากรุนสูรุน

เพ� อทําใหหาดบางแสนเปนพื้นที่แหงความสุข

ทั้งกายและใจ เปนกระบอกเสียงใหความรู

ดานสาธารณสุขกับคนในพื้นที่และนักทอง

เที่ยวเพื่อทําให้หาดบางแสนมีแต่ความสุข 

รอยยิ้ม อากาศบริสุทธิ์ 100%

“เรามีองคความรูทางดานสาธารณสุข

และสามารถประยุกต ใชกับการทองเที่ยวจึง

สมัครเขามาเปนจิตอาสา เราสามารถรณรงค

แนะนําเพ� อทําใหพื้นที่ตรงนี้ปลอดเหลาปลอด

บุหรี่ สะทอนใหเห็นนักทองเที่ยวเห็นวาวาการ

ด� มแอลกอฮอล สูบบุหรี่อาจกอใหเกิดเหตุ

ทะเลาะวิวาท ควันบุหรี่ไมดีทั้งคนสูบและคน

รอบขางอยางมหาศาล และจะพยายามเขาถึง

คนกลุมนอยที่ยังแอบลักลอบนําแอลกอฮอล 

บุหรี่เขามาในพื้นที่” นายกฤษฎา นักศึกษา

คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา กลาว 

นางสาวรุงอรุณ ล้ิมฬหะภัณ รักษาการ

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุม

ยกกระดับ ‘ชายหาดบางแสน’ ตนแบบแหลงทองเที่ยว ปลอดเหลา-บุหรี่ ชิวอยางมีความสุขและปลอดภัย

ปจจัยเสี่ยงหลัก สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาววา 

โครงการนี้เขาสูปที่ 2 แลวเปาหมายเพ� อ

ใหเกิดพื้นที่สาธารณะที่ปลอดควันบุหรี่และ

ไมมีการด� มเคร� องด� มแอลกอฮอล แตตอนนี้

วัฒนธรรมถูกเปลี่ยนแปลงดวยมิติใหมจาก

เครือขายคนรุนใหม นักเรียน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา เขามามีสวนรวมโดยที่

พวกเขาเห็นขอเท็จจริง รูกฎหมายและสภาพ

บริบทสังคม จนนําไปสูการบอกตอกันเองวาการ

ด� มแอลกอฮอล สูบบุหรี่ไมเท ไมใชเร� องปกติ

และเลือกท่ีจะไมเส่ียงได ทําใหตลอดระยะเวลา 

2 ปที่ผานมาพื้นที่ชายหาดบางแสนปลอดภัย

ขึ้นเยอะมาก ปนี้ถือเปนมิติใหมที่เยาวชน

เขาจะบอกต่อกันเองว่าการดื่มการสูบไม่ใช่

เร� องปกติ เขาสามารถเลือกที่จะไมเสี่ยงได 

ภาพรวมปนี้นักทองเที่ยวสวนใหญมาเปน

ครอบครัว จะเห็นไดวาพวกเขามีความสุขมาก

ขึ้นและไมเห็นภาพเหตุการณทะเลาะวิวาท 

ไมเห็นภาพเศษแกวจากขวดแอลกอฮอลแตก

บริเวณชายหาด รวมถึงไมเห็นภาพควันบุหรี่

ที่มากับลมทะเลเลย ถือวาเรายกระดับสถานที่

ทองเที่ยวสาธารณะที่อยูใกลกรุงเทพฯ ได

อยางดีและน�าจะเปนตนแบบใหแหลงทองเท่ียว

อ� นๆ ทําตามได

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร อาจารย

สาขาอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว 

คณะจัดการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร (นิดา) กลาววา สวนใหญ

นักทองเที่ยวที่เลือกมาพักผอนชายหาดบาง

แสนเปนคนไทยแทบจะทั้งหมดและมาเปน

ครอบครัว ซึ่งมีบางกลุมที่ไมสามารถปกปอง

ตัวเองไดจากภัยของควันบุหรี่มือสอง และ

เกิดความไมสบายใจจากคนที่ด� มแอลกอฮอล 

“เม่ือก่อนท่ียังไม่มี โครงการลําพะยัง

ตอนบนอันเน� องมาจากพระราชดําริ ตองอาศัย

น้ําฝนปไหนฝนดีจะไดผลผลิตดี ถาฝนนอย

ผลผลิตจะต่ํามากแหงแลงหาน้ําใหสัตวเลี้ยง

ยังยาก” นายวิศักดิ์ อารมณสวะ ผู ใหญบาน

โนนสูง บานโนนสูง หมูที่ 7 ต.คุมเกา อ.เขาวง 

จ.กาฬสินธุ เผยในระหวางการเตรียมตอนรับ 

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีประธาน

อนุกรรมการติดตามและขับเคล� อนโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมดวย

นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี 

รองประธานอนุกรรมการฯ นายหทัย วสุนันต 

ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ 

บานโนนสูง ต.คุมเกา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ

ครอบครัวมีสุขอยูพรอมหนา ….เม� อมีน้ําเพียงพอตลอดป

สํานักงาน กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ที่

เดินทางไปยังโครงการอางเก็บน้ําลําพะยัง

ตอนบนพรอมระบบสงน้ําอันเน� อง

มาจากพระราชดําริ ต.สงเปลือย

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ เพ� อติดตาม

ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์

ของโครงการฯ

อุโมงคผันน้ําลําพะยังฯ 

กอสรางข้ึนตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เพ� อผันน้ําจากอาง

เก็บน้ําหวยไผฯ ฝงจังหวัดมุกดาหาร 

มาเติมใหอางเก็บนํ้าลําพะยังฯ เพ่ิมพ้ืนท่ี

รับน้ําได 12,000 ไร ใน ต.สงเปลือย 

และ ต.คุมเกา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ 

ทําใหผลผลิตตั้งแตเริ่มโครงการฯ (ป 

2554-2564) ประมาณ 564 กิโลกรัม

ตอไร เฉลี่ย 90.84 ลานบาทตอปเพิ่ม

ขึ้นจากเดิม 46.81 ลานบาทตอป

นับเปนอีกหนึ่งความสําเร็จ

ในการนอมนําพระราชดําริดานการ

บริหารจัดการธรรมชาติดานน้ํามา

ปฏิบัติใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและ

การเพาะปลูกดังพระราชดํารัสของพระองคที่

พระราชทานใหแกปวงชน

ชาวไทยไดตระหนักตลอด

มาที่วา "...ถามีน้ําคนอยูได 

ถาไมมีน้ําคนอยูไมได ไมมี

ไฟฟาคนอยูได แตถามี

ไฟฟาไมมีน้ําคนอยูไมได..." 

ชีวิตราษฎรบานโนนสูง ต.คุมเกา 

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ วันน้ีครอบครัว

จึงมีสุขทุกคนอยูพรอมหนา

เม� อมีนํ้าเพียงพอตลอดท้ังป
นายวิศักดิ์ อารมณสวะ 

บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี มอบผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ทิปโก ซุปเปอรคิด 

น้ําผลไมแท 100%กวา 6,000 กลองภายใตแคมเปญ แบค ทู สคูล (Back 

to School) โดยมีน้ําผลไมใหเลือกทานถึง 4 รสชาติ ไดแก น้ําแอปเปลผสม

น้ําองุนรวม น้ําองุนแดง น้ําผักผลไมรวม และน้ําสมโชกุน ซึ่งไดคัดสรรคุณ

ประโยชนที่ดีที่สุดของผักและผลไม เพ� อใหเด็กๆ ไดรับสารอาหารครบถวน

ในแตละวัน และเติบโตอยางมีสุขภาพดี พรอมกับเสริมสรางภูมิคุมกันเพ� อ

ปองกันไมใหปวยงายหางไกลโควิด 19 

โดยมอบใหกับสถานศึกษาทั้งหมด 9 แหง อาทิ โรงเรียนเพชรรัชต 

ในพระอุปถัมภฯ โรงเรียน สารสาสนวิเทศมีนบุรี โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ เปนตน ซ่ึงแคมเปญน้ีถูกจัดข้ึนต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน  

และสิ้นสุดกิจกรรมไปเม� อวันศุกรที่ 15 กรกฎาคม ที่ผานมา

ทิปโก จัดบูธกิจกรรมมอบน้ําผลไมสําหรับเด็ก ทิปโก ซุปเปอรคิด

ใหกับสถานศึกษา 9 แหง ภายใตแคมเปญ แบค ทู สคูล (Back to School)

เม� อเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ท่ีผานมา 

องค์กรเอกชนที่ ใช้ชื่อว่าสมาคมวัฒนธรรม

และการศึกษาความปลอดภัยจากอัคคีภัยของ

เกาหลีใต ไดฟองหองแล็บทางชีวเคมีในฐานทัพ

สหรัฐฯ ท่ีประจําเกาหลีใต รวมถึงศูนยการทหาร 

Fort Detrick ในสหรัฐฯ ตอศาลแขวงปูซาน 

ดวยเหตุผล "กระทํากิจกรรมผิดกฎหมายใน

หองปฏิบัติการ"

การตอตานครั้งนี้มาจากความหวาด

กลัวของคนในเกาหลีใต เพราะตั้งแตป พ.ศ.

2552 ถึงป พ.ศ.2558 กองทัพสหรัฐฯ ไดสง

เชื้อแบคทีเรียแอนแทรกซไปยังกองทัพสหรัฐที่

ประจําการอยูในเกาหลีใต 15 ครั้ง ในป พ.ศ. 

2559 มีการเปดเผยวากองทัพสหรัฐประจําการ

ในเกาหลีใตไดจัดตั้งและดําเนินการหองปฏิบัติ

การทางชีวเคมีที่ทาเทียบเรือหมายเลข 8 ใน

ทาเรือปูซาน ซึ่งไวรัสอันตรายเหลานี้ลวนมา

จาก Fort Detrick

ตามรายงานของส� อเกาหลีใต ในฐานะ

ประเทศมหาอํานาจทางการทหารท่ีใหญท่ีสุดในโลก 

สหรัฐอเมริกามีฐานทัพทหารในตางประเทศ

มากกวา 700 แหง และหองแล็บทางชีวภาพ

ในตางประเทศจํานวนมาก รัสเซียเพิ่งเปดเผย

หลักฐานสําคัญท่ีกลาวหาวาสหรัฐฯ ทําการวิจัย

และพัฒนาอาวุธชีวภาพในยูเครนไมกี่เดือนที่

ผานมานี้เอง ไมวาสหรัฐอเมริกาจะยอมรับหรือ

ไมก็ตาม การมีอยูของหองแล็บทางชีววิทยา

ก็เปนความจริงอยู และมีขอมูลแสดงใหเห็น

วาสหรัฐอเมริกามีหองแล็บทางชีววิทยา 336 

หองใน 30 ประเทศทั่วโลก

การมีอยูของหองแล็บทางชีววิทยาใน

ตางประเทศสอดคลองกับแผนการพัฒนาหอง

ปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงของ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบาย

ดานเทคโนโลยีชีวภาพของรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวง

ไมกี่ปที่ผานมา Biolabs ในสหรัฐฯ ไดทําการ

ศึกษาเกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงไวรัสที่มีความ

เสี่ยงสูงหลายโครงการดวยเงินทุนจากรัฐบาล

และการทหารของสหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห

กลาววา สาเหตุที่สหรัฐฯจําเปนตองสรางหอง

แล็บทางชีววิทยาเพิ่มเติมในตางประเทศก็

ชาวโลกลําลังกังวลใจกับประเด็นเร� องหองแล็บทางชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา 

เพราะวา "วอชิงตัน" ตองหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ภายในประเทศ

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังไดลงนามในขอ

ตกลงลับเพ� อมอบหมายใหประเทศอ� นๆ ชวย

พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ แน�นอนวาการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในหองแล็บตาง

ประเทศน้ันยอมนํามาซ่ึงความอันตราย แตสําหรับ 

"วอชิงตัน" แลวนี่เปนแคมาตรการกระจาย

ความเสี่ยงที่คุมคาเทานั้นเอง แมถูกกลาวหา

มาหลายตอหลายครั้ง สหรัฐฯก็ยังคงปฏิเสธวา

ไดทํากิจกรรมดานชีววิทยาทางทหารในหอง

แล็บในตางประเทศ

หลังเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประเด็นเร� อง

หองแล็บทางชีววิทยาของสหรัฐอเมริกาก็ถูก

จับตามองอีกครั้ง

ตามรายงานจากส� ออังกฤษอยาง Daily 

Mail เม� อเร็ว ๆ นี้ หลังกองทหารรัสเซียไดบุก

เขาไปยูเครน มีคนสงสัยวาความลับของหอง

แล็บทางชีววิทยาของสหรัฐในยูเครนรั่วไหล

ออกไปหมด โดยนายอิกอร คิริลลอฟ (Igor 

Kirillov) ผูบัญชาการของกองทหารปองกันทาง

ชีวเคมีของกองทัพรัสเซียไดเปดเผยขอมูลที่

น�าตกใจตอสาธารณชนวา "การทดลองยา

ของอเมริกา" ในยูเครนทําใหกองทัพยูเครน

เสียชีวิตจํานวนมาก กองทัพรัสเซียยังเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับ "โครงการ UP-8" ซึ่งเปนการ

ทดลองยา ขณะท่ีกองทัพยูเครนมี "อาสาสมัคร" 

มากกวา 4,000 คนไดรวมทําการทดสอบยา

ดังกลาว อยางไรก็ตาม นายอิกอร คิริลลอฟ

อางส� อของบัลแกเรียวา "การทดลอง" ในหอง

แล็บน้ีทําใหนายทหารยูเครนเสียชีวิตไป 20 นาย 

และอีก 200 นายถูกนําตัวสงโรงพยาบาล

"หองแล็บลับ" แบบดังกลาวถูกหามใน

สหรัฐอเมริกา แตสหรัฐฯกลับได "สนับสนุน" 

โครงการเหลานี้ โดยตรงในยูเครน เครือขาย 

"หองปฏิบัติการชีวภาพ" ของยูเครนก็รั่วไหล

เชนกันหลังจากกองทัพรัสเซียบุกยูเครน และ

รัสเซียไดคนพบเครือขายที่ควบคุมโดยเดอะ

เพนตากอนโดยตรง ซึ่งเกี่ยวของกับ "หอง

ปฏิบัติการชีวภาพ" มากกวา 30 แหง

แมแตส� อของอังกฤษก็เริ่มสงสัยแลววา

ไวรัสโควิด-19 ตัวใหมที่บุกรุกโลกอาจเปน

"Made in America" ก็เปนได สาเหตุที่ตั้งขอ

สังเกตคือ "Daily Mail" ไดรายงานวา บริษัท 

Moderna ของสหรัฐ ไดย� นขอจดสิทธิบัตรทาง

ชีวภาพเกี่ยวกับยีนในป พ.ศ.2559 แต Gene 

fragment ที่เกี่ยวของถูกคนพบในยีนของไวรัส 

Covid-19 ถูกระบุวาเปนการคนผบใหม ซ่ึงเร� องน้ี

ไดรับการยืนยังจากนักวิจัยในอังกฤษดวย

หลังถูกรัฐบาลรัสเซียกลาวหาวามีหอง

ปฏิบัติการอาวุธเคมีและชีวภาพในยูเครน 

สหรัฐฯพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของ

สาธารณชนจากปญหานี้ ดวยความเช� อที่วา 

"การโจมตี เชิงรุกคือการปองกันที่ดีที่สุด" 

กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯพยายาม

กล่าวหามอสโกว่ากําลังใช้เรื่องนี้เพื่อปกปิด

ความตั้งใจของกองทัพรัสเซียในการใชอาวุธ

ชีวภาพหรืออาวุธเคมีในระหวางการปฏิบัติการ

พิเศษทางทหาร

นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศ

สหรัฐฯ ยังพยายาม "สยบขาวลือ" ผานสถานทูต

และสถานกงสุลทั่วโลก เม� อไมนานนี้ สถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในเวียดนามได โพสต

ขอความผานโซเชียลมีเดียวา "ยูเครนเปนพื้นที่

สะอาดและปลอดจากอาวุธชีวภาพและเคมี 

และได โจมตีวารัสเซียเปนผู ใชอาวุธชีวภาพ" 

กอเหตุบอยครั้ง

อยางไรก็ตาม เน� องดวยประสบการณ

ทางประวัติศาสตร ผูคนในภูมิภาคนี้ยังต� นตัว

กับแนวปฏิบัติของสหรัฐๆ อยูภายใตบทความ

ของสถานทูตสหรัฐฯ ในเวียดนาม ชาวเน็ต

จํานวนไมนอยไดแสดงความคิดเห็นแบบประชด

ประชันตอ "การสยบขาวลือ" ของสหรัฐฯ มี

คนตั้งคําถามกลับไปวาสหรัฐฯ ยังจําการใช 

"Agent Orange" กับเวียดนามไดหรือไมในชวง

สงครามเวียดนาม บางคนยังอางถึงความโหด

รายของสหรัฐฯ ตออิรักเม� อ 20 ป ที่ผานมา 

โดยชี้ใหเห็นวาสหรัฐฯ เผยแพรขาวลือวาอิรัก

ครอบครองอาวุธชีวภาพและเคมีขนาดใหญ 

และบุกโจมตีประเทศอธิปไตยดวยขออางนี้ใน

ป พ.ศ.2546 ตามลําดับ

หองอาหารนัมเบอร 43 อิตาเลียน 

บิสโทร โรงแรมเคปเฮาส กรุงเทพฯ ขอเชิญ

ชวนทุกทานพบกับเทศกาลปลาแซลมอน

และปลาเทราตรสเลิศประจําป ที่เชฟคัดสรร

วัตถุดิบชั้นดีรังสรรคเปนเมนูพิเศษใหคุณได

ลิ้มลองและเพลิดเพลินกับเมนูความอรอย 

อาทิ ปลาเทราตทาทารและอะโวคาโดเสิรฟ

พรอมพารเมซานทวีล , เพนเน�และแซลมอน

รมควันในวอดกาซอส พรอมเมนูของหวาน

น�าลิ้มลองแอปเปลสตรูเดิ้ลเสิรฟพรอมซอส

วานิลลา ตั้งแตเวลา 18.00-24.00 น. วันนี้-

24 กรกฎาคม 2565 นี้เทานั้น

สําหรับคนที่ชื่นชอบอาหารบุฟเฟ่ต์ 

หามพลาด “บุฟเฟตมื้อกลางวัน” ทุกวันพุธ

และวันอาทิตย เวลา 11.00-14.00 น. ของ

หองอาหารนัมเบอร 43 อิตาเลียน บิสโทร ที่

มีใหเลือกความอรอยท้ังซุป สลัด พิซซา พาสตา 

อาหารสไตลยุโรปและอาหารไทยนานาชนิด 

ขนมหวาน เคกหลากสไตล พรอมดวยอาหาร

พิเศษประจําวัน อาทิ ปลากะพงอบ, เนื้อยาง, 

เทศกาลปลาแซลมอนและปลาเทราต  

เสด็จเย่ียม     ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเย่ียมสมาชิกและติดตาม

ผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE 

กับศูนยเพ� อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ 

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี โดยมี นายแมนรัตน รัตนสุคนธ ผูวา

ราชการจังหวัดสระบุรี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต มล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการ

มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และ

ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE  

พรอมดวยผูบริหาร เจาหนาท่ีจากกรมสุขภาพจิต

และจากสํานักงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ ประชาชน

และนกัเรยีนในพืน้ทีจ่ังหวดัสระบรุเีฝารบัเสดจ็

กวยเตี๋ยวนานาชนิด ที่หมุนเวียน

พรอมเสิรฟความอรอยไมซ้ํ ากัน 

ในราคาเพียงทานละ 540 บาทสุทธิ/

ทานเทานั้น

สํารองที่นั ่งลวงหนา หรือ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โรงแรม

เคปเฮาส กรุงเทพฯ โทร. 0-2658-

7444 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต www.

capecollection.com
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ทหารเมียนมาวางกับระเบิดหลายหมู่บ้าน

กรุงเทพฯ • ทหารเมียนมากำาลังก่ออาชญากรรมสงคราม 

โดยวางกับระเบิดในปริมาณมหึมารอบหมู่บ้านต่างๆ ที่พวก

เขากำาลังต่อสู้อยู่กับกองกำาลังฝ่ายต่อต้านรัฐประหาร เอเอฟ

พีรายงานการเปิดเผยของแอมเนสตีอินเตอร์เนชันแนลเมื่อ

วันพุธ หลังรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปีก่อนจุดชนวนให้เกิด

การปะทะกันครั้งใหม่ระหว่างทหารกับกลุ่มกบฏชาติพันธุ์

และการก่อตัวของกองกำาลังป้องกันประชาชนหลายสิบกลุ่ม 

ระหว่างการเยือนรัฐกะยาใกล้ชายแดนไทย นักวิจัยของแอม 

เนสตีฯ สัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากกับระเบิดและคนอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการกวาดล้าง มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือระบุว่า 

กองทัพเมียนมาวางกับระเบิดจำานวนมากไปไม่ต่ำากว่า 20 

หมู่บ้าน รวมถึงเส้นทางสู่ทุ่งนา ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต

และบาดเจ็บ แอมเนสตีบอกด้วยว่ามีบันทึกว่าทหารวางกับ

ระเบิดไว้รอบๆ โบสถ์ด้วย

อินโดฯ ยังไม่ปลดล็อกกัญชา

จาการ์ตา • ศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียเมื่อวันพุธ ปฏิ 

เสธพิจารณาทบทวนกฎหมายยาเสพติดของประเทศที่จะ

ปูทางสำาหรับการทำากัญชาเพื่อการแพทย์เป็นเรื่องถูกต้อง

ตามกฎหมาย โดยหญิง 3 คน ซึ่งลูกของแต่ละคนมีภาวะ

สมองพิการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาคม 

ยื่นคำาร้องให้ศาลพิจารณาทบทวนกฎหมายยาเสพติดที่เข้ม

งวดของประเทศในปี 2563 โดยขอแย้งเพื่อใช้กัญชารักษา

อาการป่วยต่างๆ คณะผู้พิพากษาอ้างว่ามีการวิจัยไม่เพียง

พอที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของโจทก์ แต่ได้เรียก

ร้องให้รัฐบาลทำาการวิจัยค้นคว้าเก่ียวกับการใช้ยาเสพติดเพื่อ

การบำาบัดในทันที 

นักผจญเพลิงสู้ไฟป่าชานกรุงเอเธนส์

ปัลลินี • กรีซส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ยกระดับการต่อสู้

กับไฟป่าท่ีโหมไหม้เป็นวันท่ีสองเมื่อวันพุธ ซ่ึงทำาให้ผู้คนหลาย

ร้อยคนต้องอพยพจากพื้นที่ ไหล่เขาชานเมืองทางเหนือของ

กรุงเอเธนส์ เอเอฟพีรายงานภัยพิบัติคร้ังน้ีต้องระดมนักผจญ

เพลิงเกือบ 500 คน, ยานพาหนะ 120 คัน, เครื่องบิน 9 

ลำา และเฮลิคอปเตอร์ 10 ลำา โดยได้รับการสนับสนุนจาก

กองทัพเพื่อช่วยป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามสร้างความเสีย

หายเพิ่มเติมในเขตชานเมืองของเมืองเปนเตลี, ปัลลินี, อันธู

ซาและเจราคัสที่มีผู้อาศัยอยู่หลายหมื่นคน กรีซจนถึงบัดนี้

รอดพ้นจากคลื่นความร้อนที่แผดเผาในทวีปยุโรปที่ทำาให้ได้

เห็นไฟป่าร้ายแรงทำาลายผืนดินเป็นบริเวณกว้างในฝรั่งเศส, 

โปรตุเกสและสเปน แต่กรีซกลับต้องมาเผชิญกับลมพายุ เจ้า

หน้าที่ดับเพลิงของกรีซกล่าวว่า มีผู้คน 30 คน กับนักผจญ

เพลิงอีก 3 ราย ต้องไปพบแพทย์เนื่องจากแผลไฟไหม้และ

หายใจลำาบาก ในขณะที่อาคารหลายแห่งได้รับความเสีย

หายในระดับที่แตกต่างกันไป. 

อตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน

สำาหรับไตรมาสที่ 2 ออกมาที่ 0.4% ก็มีคนที่ตั้ง

คำาถามว่า

เราควรจะกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนแค่ไหน?

ที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งบอกว่าจีนยังแข็งแกร่ง 

และมีภูมิคุ้มกันตั้งรับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของโลกได้ 

จึงไม่น่าห่วงนัก

สหรัฐฯ กับยุโรปต่างหากที่จะเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ, 

ดอกเบี้ยพุ่งและค่าพลังงานที่รุนแรง

แต่ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้เชื่อว่าจีนยังแข็งแกร่งกว่าตะวัน

ตกมากนัก

สำาหรับคนไทย ถ้าจีนยังยืนได้อย่างสง่างามขณะที่

ตะวันตกเข้าสู่ภาวะตกต่ำา เราก็คงจะยังพอประคองตัวเอง

ไปได้ เพราะเราส่งออกไปจีนไม่น้อย และความใกล้ชิดสนิท

สนมระหว่างจีนกับอาเซียนก็น่าจะช่วยคุ้มกันเราได้...อย่าง

น้อยก็ส่วนหนึ่ง

แต่ข่าวเรื่องการประท้วงของผู้ซื้อบ้านในหลายๆ เมือง

ที่ประเทศจีนในช่วงหลังนี้ทำาให้เกิดคำาถามต่อ “ฟองสบู่” ใน

แวดวงอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอีกทันที

ข่าวบอกว่าบรรดาผู้ซื้อบ้านที่โกรธแค้นและสิ้นหวังใน

หลายสิบเมืองของจีนออกมาประท้วง ไม่ยอมจ่ายค่าจำานอง

บ้านในโครงการที่ยังไม่เสร็จ 

นี่ว่าตามรายงานของสื่อของรัฐและนักเศรษฐศาสตร์

จากธนาคารระหว่างประเทศเลยทีเดียว ไม่ใช่ข่าวลือในโซ

เชียลมีเดียเท่านั้น

กติกาของจีนนั้น บริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้รับอนุญาต

ให้ขายบ้านก่อนที่จะสร้างเสร็จ 

และลูกค้าต้องเริ่มชำาระเงินผ่อนส่งทันทีก่อนที่จะเข้า

ครอบครองทรัพย์สินใหม่ 

เงินก้อนแรกนี่แหละกลายเป็นกองทุนที่บริษัท

อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เอาไปสร้างบ้านให้เสร็จ

จะได้ไม่ต้องกู้เงินจากธนาคารทั้งก้อนใหญ่

แต่ข่าวการประท้วงของผู้คนในเมืองจีนถึงขั้นคว่ำา

บาตรการชำาระเงินเกิดขึ้นเพราะจำานวนโครงการที่ขายบ้าน

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การก่อสร้างเริ่มล่าช้าหรือหยุดชะงัก

เหตุหนึ่งเพราะวิกฤตทางการเงินที่มีตัวอย่างโทนโท่

จากกรณีของบริษัทพัฒนายักษ์ใหญ่อย่าง Evergrande ที่

ผิดนัดชำาระหนี้ในปีที่แล้ว 

ต่อมาก็มีบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่งที่ขอเข้าโครงการ

ปรับโครงสร้างหนี้ของตนเอง เพราะความผิดพลาดในการ

บริหารและจัดการก็เกิดเรื่องอย่างนี้ ราคาบ้านในตลาดก็เริ่ม

ดิ่งลง

ทำาให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ คนที่ติดอยู่กับบ้านที่ซื้อก่อน

หน้านี้ก็มองเห็นสินทรัพย์ของตัวเองหดหายไปต่อหน้าต่อตา

หลายคนถามว่าแล้วฉันจะผ่อนส่งต่อไปทำาไมในเมื่อ

มูลค่าของบ้านหลังนี้มันลดลงไปเรื่อยๆ อย่างนี้

นำาไปสู่ความหวาดวิตกว่า ถ้าคนซื้อบ้านต่างประท้วง

ด้วยการไม่ส่งเงินงวดต่อๆ ไปก็อาจทำาให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ที่มีปัญหาอยู่แล้วต้องเข้าสู่ภาวะการผิดนัดชำาระหนี้เพิ่มขึ้นอีก 

และผลที่ตามมาก็คือ ธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ให้ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์เองก็จะเดือดร้อน ปัญหา NPL ก็จะหนักขึ้น

ทันที

การขายบ้านล่วงหน้าแบบนี้เป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดใน

จีน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ให้กู้รายใหญ่อย่างน้อย 7 ราย รวมถึง Industrial and 

Commercial Bank of China (IDCBF), China Construction 

Bank (CICHF) และ Agricultural Bank of China (ACGBF) 

ออกมาปลอบใจสังคมว่าความเสี่ยงนั้นสามารถจัดการได้ และ

กำาลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำานักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ทางการจีนกำาลังเจรจากับ

ธนาคารเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลาย

ตามรายงานของสื่อของรัฐและข้อมูลที่รวบรวม

โดยบริษัทวิจัยใน

เซี่ยงไฮ้ China Real 

Estate Information 

Corporation (CRIC) 

ผู้ซื้อใน 18 จังหวัด 

และ 47 เมืองหยุด

ชำาระเงินตั้งแต่สิ้น

เดือนมิถุนายนแล้ว

Tianmu News 

ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลของ

รัฐแจ้งว่าผู้ซื้อบ้าน

ที่ยังไม่เสร็จ 100 

โครงการขึ้นไปได้ร่วม

กันประกาศว่าพวก

เขาจะหยุดจ่ายสินเชื่อ

จำานอง 

โครงการ

บ้านเหล่านี้มี

กระจัดกระจายไปทั่ว

ภาคกลาง ภาคใต้ และ

ภาคตะวันออกของจีน 

รายงานของสื่อฉบับหนึ่งระบุว่า ผู้ซื้อบ้าน 46,000 ราย มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเพียง 14 โครงการเท่านั้น

และจำานวนยังคงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่านักพัฒนาโครงการส่งมอบบ้าน

เพียง 60% ที่พวกเขาขายล่วงหน้าระหว่างปี 2556 ถึง 2563 

ในขณะที่สินเชื่อจำานองคงค้างของจีนเพิ่มขึ้น 26.3 ล้าน

ล้านหยวน (140 ล้านล้านบาท) ในช่วงเวลาเดียวกัน

ทำาให้ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนอย่าง

จริงจังเพื่อช่วยกันบริหาร

ความเสี่ยงจากนี้ ไป

ตัวเลขเศรษฐกิจจีน

ล่าสุดที่ออกมาล่าสุดทำาให้เรา

ต้องมองให้ลึกลงไปอีก

บางคนบอกว่ามันคือ

สัญญาณเตือนภัย

นักวิเคราะห์จับตา

ตัวเลขล่าสุดจากเมืองจีน

ไตรมาสที่ 2 ขยายตัวได้แค่ 

+0.4% เทียบกับปีก่อนหน้า  

หรือเท่ากับติดลบ -2.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หน้า 

เป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำาสุดของจีนในช่วงที่ผ่านมา

หากไม่นับช่วงโควิดที่รัฐบาลสี จิ้นผิง ยืนยันจะเดินนโยบาย 

Zero Covid อย่างไม่ลดละ

ที่ทำาให้เราต้องเกาะติดตัวเลขเศรษฐกิจของจีนอย่าง

ละเอียดก็เพราะมันมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโลกด้วย

ก็เพราะจีนเป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจโลกไปแล้ว

ย้อนกลับไปวิกฤตระดับโลกก่อนหน้านี้ จีนเกือบจะไม่

ถูกกระทบอะไรมากมาย

เป็นที่อิจฉาหรือชื่นชมของใครต่อใครมาตลอด

ถ้าจำาได้ช่วงต้มยำากุ้ง เศรษฐกิจจีนยังขยายตัวได้ 6.7%

แม้ช่วงตะวันตกถูกกระแทกด้วยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 

หรือ Subprime Crisis จีนก็เฉย เพราะยังขยายตัวได้ 6.4%

แม้ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆ จีนก็สร้างความทึ่งด้วยการ

รายงานการขยายตัวเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

เหมือนอยู่คนละโลกกับคนอื่นๆ

แต่พอตัวเลขไตรมาส 2 ออกมา จีนขยายตัวได้เพียง 

0.4%

ก็ต้องถือว่าเป็นการปลุกให้ชาวโลกหันมาให้ความ

สนใจ

แน่นอนว่าเหตุผลส่วนหนึ่งคือการล็อกดาวน์เมือง

ใหญ่ๆ หลายเมืองเพื่อสกัดโควิด

แต่หากมองลึกลงไปก็จะเจอปัจจัยอื่นๆ ท่ีน่ากังวลเช่นกัน

ที่ผ่านมาจีนมีอัตราขยายตัวเศรษฐกิจอยู่ในช่วง 6-8% 

ระหว่าง 2012-2018

ก่อนหน้านั้นยิ่งน่ากลัว เพราะจีนมีจีดีพีโต 10-15% 

ระหว่างปี 2003-2007 

อีกด้านหนึ่งคือปัญหาด้านสังคม เพราะเด็กที่จบ

มหาวิทยาลัยใหม่มีอัตราตกงาน 20% ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดา

ขณะเดียวกันธนาคารในเมืองเล็กหลายแห่งก็เกิดล้ม 

เพราะปัญหาปล่อยกู้ให้ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ใน

สภาพฟองสบู่ 

ที่เคยหวังว่าจีนจะเป็นตัวช่วยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกจะ

เข้าสู่ช่วงลำาบากในปีหน้าก็เกิดขึ้นได้ยาก

เตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมแผนสำารองเอาไว้ครับ.

พ

เลือก‘วิกรมสิงเห’ปธน.ศรีลังกา
โคลัมโบ • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีลังกาลงคะแนนเลือกนายก

รัฐมนตรีรานิล วิกรมสิงเห ให้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่

เมื่อวันพุธ ชนะผู้ที่เสนอตัวเป็นคู่แข่งของเขา 2 คน หลังเกิดเหตุ

ชุมนุมขับไล่รัฐบาลติดต่อกันหลายเดือนเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ จน

อดีตประธานาธิบดีโกตาบายา ราชปักษา ต้องหนีออกนอกประเทศ   

เอเอฟฟีรายงานเมื่อวันพุธ

ท่ี 20 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีลัง                                         

กา 225 คน ลงคะแนนในวัน

เดียวกันเลือกนายกรัฐมนตรีรานิล 

วิกรมสิงเห ให้ดำารงตำาแหน่งประ                                                

ธานาธิบดี โดยเขาได้ไป 134 

คะแนน เกินกว่าครึ่งของ ส.ส. 

ทั้งสภา เขาได้รับการสนับสนุน

จากพรรคเอสแอลพีพี พรรค

รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี

โกตาบายา ราชปักษา โดยผู้ท่ีได้                                  

คะแนนอันดับ 2 ดัลลาส อาลา 

ฮัปเปรุมา วัย 63 ปี อดีตผู้สื่อ

ข่าวและอดีตรัฐมนตรีกระทรวง

ศึกษาธิการ ท่ีได้รับการสนับสนุน

จากพรรคฝ่ายค้าน โดยได้ไป 82 

คะแนน ส่วน ผู้เสนอตัวเป็นประ 

ธานาธิบดีอีกคนคือ อนุรา ดิส

สนะยาเก วัย 53 ปี จากพรรค

ฝ่ายซ้าย ได้ไปเพียง 3 คะแนน 

ศรีลังกาต้องเลือกประ 

ธานาธิบดีใหม่หลังจากอดีต

ประธานาธิบดีโกตาบายา ราช

ปักษา หนีออกนอกประเทศและ

ส่งอีเมลลาออกจากตำาแหน่ง 

เน่ืองจากถูกชุมนุมขับไล่อย่าง

หนักจนกระท่ังผู้ชุมนุมบุกเข้าไป

ในทำาเนียบประธานาธิบดี

วิกรมสิงเหกล่าวต่อท่ีประ                                                  

ชุมรัฐสภาส้ันๆ หลังได้รับเลือก

เป็นประธานาธิบดีว่า ความแตก                               

แยกของประเทศขณะน้ีจบส้ิน                                                                     

ลงแล้ว และขอให้ผู้แข่งขันเป็น

ประธานาธิบดีของเขามาร่วม

มือกับเขาและทำางานด้วยกันเพ่ือ

นำาประเทศออกจากวิกฤตท่ีกำาลัง

เผชิญอยู่

วิกรมสิงเหเข้ารับตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีในช่วงเวลาท่ีประ                                

เทศชาติล้มละลาย และกำาลัง

เจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) 

ขณะท่ีชาวศรีลังการาว 22 ล้าน                                                 

คน ต้องทนทุกข์กับการขาด 

แคลนอาหาร, เชื้อเพลิงและยา

รักษาโรค 

ผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลศรี

ลังกาไม่ได้ชื่นชอบประธานาธิบ 

ดีคนใหม่ผู้น้ี พวกเขาเห็นว่าเป็น

ตัวแทนของอดีตประธานาธิ บดี

และตระกูลราชปักษา ก่อนหน้า

น้ีผู้ชุมนุมเรียกร้องให้วิกรมสิง

เหลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐ                      

มนตรีพร้อมกับโกตาบายา และ

วิกรมสิงเหเคยประกาศว่าจะ

ปราบปรามอย่างหนักต่อผู้ชุม 

นุมประท้วงบนท้องถนน

ดามิตา อาเบย์ยารรัตน์ 

วัย 45 ปี ท่ีอาชีพเป็นนักแสดง 

กล่าวเม่ือวันพุธท่ีแคมป์ของผู้

ชุมนุมท่ีปักหลักมาแล้วหลาย

เดือนด้านนอกสำานักเลขาธิการ

ประธานาธิบดีศรีลังกาเห็นว่า 

การเลือกวิกรมสิงเหเป็นประธา 

นาธิบดี เป็นความพ่ายแพ้ของผู้

ชุมนุมและของประเทศ แต่เรา                                        

จะต้องต่อสู้ต่อไป แสดงให้เห็น                                      

ว่านักการเมืองกำาลังต่อสู้เพื่ออำา                                          

นาจของตน ไม่ได้ต่อสู้เพื่อประ 

ชาชน พวกเขาไม่ได้รู้สึกรู้สากับ

ความทุกข์ยากของประชาชน 

วิกรมสิงเหจะสืบทอดตำา

แหน่งประธานธิบดีต่อจากโกตา

บายาไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

2567

นักวิเคราะห์ทางการเมือง

เห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีเขาจะ

แต่งต้ังดีเนซ กุนาวาร์เทนะ เป็น

นายกรัฐมนตรี บุคคลผู้น้ีเคยเป็น

เพื่อนร่วมช้ันโรงเรียนเดียวกันกับ

เขา และเป็นพันธมิตรที่เหนียว

แน่นของตระกูลราชปักษา.

ออสซี่ร้องWFHหลังโอมิครอนทำาแน่นรพ.

ซิดนีย์ • ออสเตรเลียสุดต้าน

โอมิครอนฤดูหนาวระลอก 3 

ถล่มทำาผู้ป่วยท่วมโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่เตือนอีกไม่กี่สัปดาห์

ยอดป่วยพุ่งทะลุอีกหลายล้าน 

ขอความร่วมมือเอกชนปล่อย

พนักงานทำางานที่บ้าน (WFH) 

และสวมหน้ากากเมื่ออยู่ที่ร่ม

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ว่า

ออสเตรเลียกำาลังตกอยู่ในช่วง

ระบาดระลอกที่ 3 ของเชื้อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุโอมิครอน                      

สายพันธุ์ย่อย BA.4 and BA.5 

โดยมีรายงานผู้ติดเชื้อมากกว่า 

300,000 คน ในช่วง 7 วันที่                       

ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระบุด้วยว่า

จำานวนตัวเลขท่ีแท้จริงอาจมาก 

กว่า 2 เท่าจากจำานวนผู้ติดเชื้อ

ทั้งหมด โดยเมื่อวันพุธที่ผ่าน

มามีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

53,850 ราย นับเป็นสถิติสูงสุด

ในรอบ 2 เดือน 

นายกรัฐมนตรีแอนโทนี                                               

อัลบาเนซี ของออสเตรเลีย กำา                                             

ลังถูกกดดันว่าจะกลับมาบังคับ

ใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุม

การระบาดของโควิด-19 หรือ

ไม่ รวมถึงการบังคับให้สวมหน้า                                                

กากในที่ร่ม แม้ว่าเขาจะสนับ 

สนุนให้คนสวมหน้ากาก

อัลบาเนซีกล่าวกับผู้ส่ือ                                                

ข่าวเมื่อวันพุธว่า แม้มีกฎข้อบัง 

คับให้สวมหน้ากากเมื่อใช้บริการ

ขนส่งสาธารณะ แต่ความจริงคือ

ไม่ใช่ทุกคนที่สวมหน้ากาก เขา

ระบุด้วยว่า ภาคเอกชนและพนัก 

งานบริษัทต้องตัดสินใจร่วมกัน

ในเรื่องการทำางานที่บ้าน 

พอล เคลลี หัวหน้าเจ้า

หน้าท่ีการแพทย์ออสเตรเลียคาด                           

การณ์ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 จะพุ่งสูงสุดเป็นประวัติ 

การณ์ และเรียกร้องให้ภาคธุรกิจ

เอกชนสนับสนุนให้พนักงานได้

ทำางานที่บ้าน

เจ้าหน้าท่ีเตือนว่า ออส 

เตรเลียกำาลังเผชิญกับผู้ติดเชื้อ

ใหม่หลายล้านรายในอีกไม่กี่สัป 

ดาห์ข้างหน้า 

ขณะนี้ชาวออสเตรเลีย

ประมาณ 5,350 คน ที่ป่วยจาก

ติดเชื้อโควิด-19 กำาลังรักษาตัว

อยู่ในโรงพยาบาล 

เป็นตัวเลขท่ีใกล้เคียงกับ

ผู้ป่วยโควิดท่ีรักษาตัวในโรงพยา 

บาล 5,390 ราย ที่เป็นสถิติ

สูงสุดในเดือนมกราคมท่ีผ่าน

มา ระหว่างการแพร่ระบาดของ

สายพันธุ์ย่อย BA.1 

ฝ่ายหนุน • ชาวศรีลังกาที่สนับสนุนรานิล วิกรมสิงเห ออกมาเฉลิมฉลองริมถนนในกรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม หลังที่ประชุม

รัฐสภาลงคะแนนเลือกเขาเป็นประธานาธิบดี

ตัวเลขเศรษฐกิจจีนล่าสุด

ส่งสัญญาณเตือนภัย



พท.ทุบเตียง

อัด‘ชัยวุฒิ’โยงชู้สาว

เวลา 15.35 น. นายวันนิวัติ สมบูรณ์ 

ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย อภิปรายนาย

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เกี่ยวกับพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมาย

ที่ดี แต่ รมว.ดีอีเอสนำามาใช้ขณะที่ยังไม่มี

ความพร้อม เอื้อประโยชน์ให้บัดดี้ ที่หมาย

ถึงเพื่อน คนสนิท พวกพ้อง โดยเซ็นแต่งตั้ง

ที่ปรึกษา 7 ท่าน หนึ่งในนั้นคือเพื่อนที่เรียน

มาด้วยกันตั้งแต่ชั้น ม.1 มีความสนิทแนบ

แน่น ที่สำาคัญเป็นผู้บริหารเจ้าของบริษัท

ไอที ได้ตั้งเป็นที่ปรึกษา ซึ่งไม่เหมาะสม 

นอกจากนี้ยังมีการล็อกสเปกศูนย์ดิจิทัล

ชุมชน เอื้อประโยชน์พวกพ้อง 

จากนั้น น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส. 

หนองคาย พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้

วางใจนายชัยวุฒิ มีพฤติการณ์จงใจขัดต่อ

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มีความประพฤติ

เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

โดยทำาร้ายจิตใจภรรยาของตัวเองอย่าง

แสนสาหัส จนภรรยาต้องออกมาโพสต์

ข้อความ “ได้ทราบเรื่องของครอบครัว

คนที่รัก ว่าสามีพูดกับภรรยาว่าฉันเลือก

วิถีชีวิตแบบนี้สามคนผัวเมีย เธอรับไม่ได้

ก็ออกไป แล้วผู้หญิงอีกคนก็มีลูกมีสามี

แล้ว ฟังแล้วก็หดหู่ใจ #ค่านิยมสถาบัน

ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป”  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการอภิปราย

ของ น.ส.ชนก ส่งผลให้ ส.ส.หญิงพรรคพลัง

ประชารัฐและ ส.ส.หญิงพรรคร่วมรัฐบาล

ลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะๆ อาทิ น.ส.พัช

รินทร์ ซำาศิริพงษ์ ส.ส.กทม., น.ส.กรณิศ 

งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. ที่ระบุว่าเนื้อหา

จะส่งผลกระทบ เป็นตราบาปกับบุตรของ

รัฐมนตรี เรื่องนี้ละเอียดอ่อน ควรจะพูดถึง

เพียงแค่การบริหารราชการบกพร่อง ด้าน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 

พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นชี้แจงสนับสนุนการ

อภิปรายของ น.ส.ชนกว่า เรื่องนี้บรรจุอยู่

ในญัตติ เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ที่สำาคัญเกิด

ความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ บุคคล

นี้มีกระบวนการก้าวก่ายการจัดซื้อจัดจ้าง

ในกระทรวง ตนเห็นใจทุกฝ่าย หลายคนที่

ประท้วงเหมือนว่า น.ส.ชนกผิด แต่ปัญหาที่

เกิดขึ้นจากนายชัยวุฒิ ดังนั้นขอสรุปเลยว่า

มีเรื่องชู้สาวจริงๆ ทั้งสื่อมวลชนและสังคม

ต่างรับรู้ 

ทำาให้นายอรรถกร ศิริลัทธยากร  

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 

ประท้วงนายศุภชัย โพธิ์สุ ที่ทำาหน้าที่

ประธานควบคุมการประชุมระบุว่า ขอให้

พูดถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเรื่อง

ชู้สาวนั้น ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไร ไม่

สามารถพิสูจน์ได้ แต่หากปล่อยไปอาจเกิด

ความเสียหาย  

น.ส.ชนกยังอภิปรายต่อว่า ตราบาป

ที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวอ้างนั้น ตนไม่ได้

เป็นคนทำา เพราะก็เป็นแม่ เป็นภรรยา

เป็นเพื่อนของภรรยารัฐมนตรีชัยวุฒิเช่น

กัน พฤติกรรมของรัฐมนตรีที่กล่าวอ้างมา

ทั้งหมด ในที่สุดทราบว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่าน

มาได้มีการหย่าร้างกับภรรยา เมื่อถึงช่วง

นี้ ได้มีการเปิดรูปนายชัยวุฒิที่ถ่ายร่วมกับ

บุคคลหลายคน โดยมีการเบลอหน้าทุกคน 

ยกเว้นนายชัยวุฒิ  

ทำาให้นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ ลุก

ขึ้นประท้วงทันทีว่า เรื่องนี้จะเป็นการ

บันทึกประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง 

ประธานควรสั่งให้หยุดการอภิปราย เรื่องนี้

เป็นเรื่องครอบครัว การเอารูปอย่างนี้ขึ้น

สมควรหรือไม่ ขอให้ประธานวินิจฉัยด้วย 

แต่ส่วนตัวมองว่าไม่ถูกต้อง 

นายศุภชัยที่ทำาหน้าที่ประธานสภาฯ 

ได้วินิจฉัยว่า ไม่ต้องบรรยายภาพว่าเป็น

อย่างไร ขอให้คิดถึงใจเขาใจเราด้วย ถ้า

หากมีคลิปหรือภาพอะไรขออย่าเปิดอีกเลย 

ต่อมานายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นประท้วงว่า ขอ

ให้ประธานสภาฯ ใช้ข้อบังคับที่ 70 ที่ระบุ

ว่าหากเนื้อหาเพียงพอ สามารถสั่งให้ยุติ

การอภิปรายได้ เพราะตอนนี้ทุกคนรู้แล้ว

ว่ากำาลังจะพูดเรื่องอะไรต่อ  

จากนั้น ประธานสภาฯ วินิจฉัยอีก

ครั้งว่า แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเสื่อมเสียต่อ

จริยธรรมอันดี แต่ไม่ต้องลงในรายละเอียด

ไปถึงบุคคลอื่น คิดว่าทุกคนคงเข้าใจแล้ว 

ขออย่าพาดพิงถึงบุคคลที่สามอีก จากนั้น

ทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างลุกขึ้น

ประท้วงเป็นระยะๆ เพราะมั่นใจในข้อมูล

ของตัวเอง โดยฝ่ายค้านมองว่าเป็นเรื่องที่

อยู่ในญัตติที่ได้ยื่นอภิปราย ด้าน ส.ส.ฝ่าย

รัฐบาลก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานที่บกพร่อง แต่เป็นเรื่อง

ครอบครัว ซึ่งมีความละเอียดอ่อน  

สุดท้าย น.ส.ชนกอภิปรายว่า นายชัย

วุฒิมีพฤติกรรมที่ ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อดสงสัย

ไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอื้อประโยชน์

ในกระทรวงที่รัฐมนตรีบริหารอยู่หรือไม่ จึง

ไม่สามารถไว้วางใจนายชัยวุฒิได้จริงๆ อัน

เรื่องราวตัณหานี้สาหัส ถ้าใครตัดเสียได้ฉัน

ให้ถอง อุตส่าห์หัดวิชาหาเงินทอง ก็เพราะ

ของสิ่งเดียวมันเกี่ยวกวน  

นายชัยวุฒิได้ลุกขึ้นชี้แจงว่า จริงๆ 

ก็ไม่ได้ประสงค์ให้มีการปิดกั้น อยากให้พูด

ให้หมด รูปภาพจะเปิดก็เปิดไปเถอะ ของ

มันไม่จริงมันก็ไม่มีอะไร ไม่ได้กลัวอยู่แล้ว 

แต่ส่วนตัวคิดว่าการอภิปรายในประเด็น

เรื่องแบบนี้ ไปไกลไปหน่อย มาตรฐานมัน

ต่ำา มีเรื่องให้พูดตั้งเยอะ การพูดเรื่องที่มัน

ต่ำาคนพูดก็จะต่ำาไปด้วย ภาพจะติดตัวท่าน

ไป คิดว่าคนที่ให้ข้อมูลท่านพูดเรื่องนี้ ไม่ได้

หวังดีกับท่าน เพราะนอกจากภาพที่ไม่ดีจะ

ติดตัวไปแล้ว มันจะมีคดีติดตัวด้วย ในคดี

หมิ่นประมาท ไปฟังคนโน้นคนนี้ แล้วมา

มโนไปอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วเอามาพูดใน

สภา ข้อเท็จจริงไม่มี สุดท้ายก็ไปสู้กันที่ศาล 

ไม่ใช่ตนฟ้อง แต่คนที่เสียหายเขาฟ้อง แต่

โชคดีที่ท่านไม่ได้พูด   

“ทุกคนถ้ารู้จักผม จะรู้ว่าผมเป็นคน

อย่างไร คุณไม่รู้จักผมก็อย่ามาอภิปรายใน

เรื่องส่วนตัวผม ไปฟังคนโน้นคนนี้พูดมา

แล้วเอามาพูด มันไม่ใช่” นายชัยวุฒิกล่าว 

รมว.ดีอีเอสกล่าวว่า ส่วนเรื่องใน

งานคนที่คุณพูดทั้งหมดไม่ได้มีข้อเท็จจริง 

ที่เป็นความเสียหายต่อการทำางานของตน 

มีเพียงคนรู้จักและเพื่อนมาช่วยตนทำางาน 

มาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนใน

สภาก็มีเพื่อนมาช่วยให้งานเดินหน้าและ

ทำางานให้บ้านเมือง ส่วนเรื่องการจัดซื้อ

จัดจ้างดิจิทัลชุมชน เป็นเรื่องในปี 2563-

2564 เป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่ตนจะเข้ามารับ

ตำาแหน่ง และไม่ได้มีความเสียหาย หรือ

มีการฟ้องร้อง แต่ตนจะตรวจสอบดูว่าได้

แก้ไขอย่างไรไปบ้าง 

ป้อมโยนตู่ปฏิวัติคนเดียว

เวลา 16.50 น. นายธีรัจชัย พันธุมาศ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปราย

กล่าวหา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี กรณีหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ป้องกันทุจริต ใช้อำานาจแทรกแซง ป.ป.ช. 

กรมศุลกากร ให้พ้นจากคดีแหวนแม่ 

นาฬิกาเพื่อน พล.อ.ประวิตรมีบุญคุณกับ 

ป.ป.ช.อย่างไรจึงลงมติว่าไม่ผิด มีประชาชน

มาร้อง กมธ.ป.ป.ช.ให้ฟื้นคดีนาฬิกาหรูของ 

พล.อ.ประวิตร เพราะคำาแถลง ป.ป.ช.ยัง

ขาดความชัดเจน ระหว่างที่นายธีรัจชัย

อภิปรายได้ไม่กี่นาที ถูก ส.ส.พลังประชา

รัฐรุมประท้วงตลอดเวลาว่าอภิปรายในสิ่ง

ที่ ป.ป.ช.ลงมติตัดสินไปแล้ว ไม่ควรเอามา

พูดอีก ทำาให้การอภิปรายติดขัดตลอดเวลา  

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานการ

ประชุมอนุญาตให้พูดต่อได้ แต่หลังจาก

นายศุภชัยอนุญาตให้อภิปรายต่อ ปรากฏ

ว่าการอภิปรายของนายธีรัจชัยกลับเน้น

แต่การยกเหตุผลมาแย้งมติ ป.ป.ช.ที่ลงมติ 

พล.อ.ประวิตรไม่มีความผิดกรณีนาฬิกายืม

เพื่อน ไม่ยอมอภิปรายเข้าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ 

พล.อ.ประวิตร จนนายศุภชัยเตือนอยู่หลาย

ครั้งให้รีบเข้าประเด็น 

กระทั่งนายธีรัจชัยตั้งคำาถามว่า 

พล.อ.ประวิตรแทรกแซง ป.ป.ช. กรม

ศุลกากร เพื่อช่วยคดีตัวเองหรือไม่ เพราะ

กระบวนการตรวจสอบที่ควรเป็นไม่เกิดขึ้น 

พล.อ.ประวิตรมีอำานาจบารมี ป.ป.ช.ชุดนี้

มาจากการรัฐประหาร ถ้าไม่มีคนคอย

แทรกแซง ผลการตัดสินคงไม่ออกมาแบบนี้ 

จากนั้น พล.อ.ประวิตรขอใช้สิทธิ

ชี้แจงทันทีว่า ข้อกล่าวหาผู้อภิปราย

ทั้งหมดในเรื่องนาฬิกา ไม่สามารถตอบได้ 

เพราะไม่อาจกล่าวล่วงเรื่อง ป.ป.ช.ได้ ไม่

เกี่ยวข้องเรื่อง ป.ป.ช. ส่วนการที่ตนมีเพื่อน

ดีสักคน แต่คุณคงไม่เคยมี เราคบมาแต่ชั้น

ประถม ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกตน 

“เรื่องปฏิวัติไม่เกี่ยวข้อง (ก่อนที่

จะรีบชี้มือไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่นั่ง

อยู่ข้างๆ) พร้อมบอกว่า “นี่ครับ คนปฏิวัติ 

ท่านนายกฯ คนเดียว” ท่ามกลางเสียง

หัวเราะจาก ส.ส.รอบห้องประชุม โดย 

พล.อ.ประยุทธ์ก็ยกมือเชิงสนับสนุนคำา

พูด พล.อ.ประวิตรเช่นเดียวกัน จากนั้น 

พล.อ.ประวิตรพูดต่อไปว่า พล.อ.อนุพงษ์ 

เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยก็ไม่เกี่ยวข้อง 

แต่ก็เอาตนมาเกี่ยวข้อง ตนยังไม่รู้เลยจะ

ปฏิวัติเมื่อไร 3 ป.อะไร พูดไปเรื่อย เอา

เรื่องจริงเข้าว่าดีกว่า ตนก็มีเพื่อนดีๆ ที่จะ

ให้ยืมอะไรได้ แต่ถ้าจะให้ตอบเรื่อง ป.ป.ช. 

ไม่อาจก้าวล่วงได้ 

เวลา 17.55 น. นางมนพร เจริญ

ศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย อภิปราย 

เรื่องยาเสพติด ในทำานองไม่รู้ว่ารัฐบาล

ปล่อยปละละเลยหรือไม่ ทำาให้การแพร่

ระบาดยาเสพติดทวีความรุนแรงเป็นอย่าง

มาก มักพบว่าคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง กลุ่ม  

3 ป. ตั้งแต่บริหารจากยุค คสช.จนถึง

รัฐบาลปัจจุบัน บริหารประเทศทำาให้เสีย

หายเป็นอย่างมาก 

พล.อ.ประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงการแก้

ปัญหายาเสพติด รวมทั้งระบุว่า ที่บอก

รัฐบาลพูดมากก็ตั้งใจจะเล่นรัฐบาลมากๆ 

เป็นแท็กติก ที่บอกว่าจะทำาลายนั่งร้าน เด็ด

หัว คำาพูดนี้ควรที่จะใช้ในสภาหรือเปล่า ไม่

แน่ใจ ท่านเองก็มีนั่งร้าน แต่ไม่มีหัว เพราะ

หัวขาดไปแล้ว ขอบคุณครับ สวัสดีครับ  

ต่อมาเวลา 18.47 น. นายเลิศศักด์ิ 

พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย 

กล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.อนุพงษ์  

เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ว่า ขอกล่าวหา 

พล.อ.อนุพงษ์ ในฐานะที่กำากับดูแลการ

ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีหน้าที่สั่งการ

ให้ กปภ.ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือทำารายงาน

ยับยั้งการกระทำาของ กปภ. ที่ขัดต่อนโยบาย

รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับโครงการเอกชนร่วมลงทุนน้ำาประปา

ปทุมธานี-รังสิต ซึ่งรัฐมีความเสี่ยงที่จะ

เสียหายกว่า 36,513 ล้านบาท  เป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวกับมหากาพย์การโกง ทฤษฎีสมรู้

ร่วมคิดทำากันเป็นขบวนการ จัดฉากเพื่อ

เอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนเพียงรายเดียว 

คือความพยายามที่จะพยายามต่อสัญญา

โครงการน้ำาประปาปทุมธานี-รังสิต กับการ

ประปาส่วนภูมิภาคไปอีก 20 ปี คือที่การ 

กระทำาผิดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ งานนี้ พล.อ.อนุ

พงษ์ดิ้นไม่รอดแน่นอน เพราะผลประโยชน์

ของโครงการนี้มันหอมหวน

พล.อ.อนุพงษ์ชี้แจงว่า กปภ.มีการ

ทำาสัญญากับบริษัทบริษัทหนึ่งโดยมีอายุ

สัญญา 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2541 ถึง

วันที่ 14 ต.ค.2566 จากนั้นก็มีการศึกษา 

พบว่าหากทำาเองจะคุ้มค่ามากที่สุด จาก

นั้นตนเห็นชอบตามนั้น ไม่ทราบว่านายเลิศ

ศักดิ์เอาที่ไหนมาว่า ตนจะไปเปลี่ยนแปลง 

ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนล้าน

เปอร์เซ็นต์ โดยได้ให้ความเห็นชอบไปตาม

นี้ เมื่อสิ้นสุดสัญญาการประปาฯ จะทำาเอง 

ไม่ต้องกังวล ส่วนที่กล่าวอ้างว่าปล่อยปละ

ละเลยหรือไปรู้เห็นเป็นใจอะไรนั้น เป็น

เท็จหมด เพราะไม่ให้แน่นอน ตราบใดที่

มีอำานาจอยู่จะไม่มีการแก้สัญญาแน่นอน. 

ตั้ง 44 ชื่อ

ประธานเเผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์  

เป็นเลขาธิการประธานศาลฎีกา 10.นาย 

จุมพล กล้าประเสริฐ ประธานแผนก

คดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีผู้

พิพากษาศาลเเพ่งมีนบุรี 11.นายจีระพัฒน์ 

พันธุ์ทวี เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม 

ย้ายกลับไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 12.นายครรชิต วงศ์ไทย 

หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เป็นเลขาธิการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล

ยุติธรรม 13.นายมุขมนตรี กลั่นนุรักษ์ 

หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เป็นประธาน

แผนกคดีทุจริตในศาลอุทธรณ์ 14.นายนิกร 

ทัสสโร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นหัวหน้า

คณะในศาลอุทธรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรม (ก.ต.) นัดประชุมครั้งต่อไป และ

พิจารณาวาระดังกล่าวในวันที่ 25 ก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 

ที่ผ่านมา ก.ต.ได้มีมติเห็นชอบผ่านบัญชี

รายชื่อที่เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม

เสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาวาระ 1 

ต.ค.นี้ บัญชี 2 จำานวน 44 รายชื่อ โดย

มีรายชื่อน่าสนใจดังนี้ 1.นายชูชัย วิริยะ

สุนทรวงศ์ ประธานแผนกคดีพาณิชย์และ

เศรษฐกิจในศาลฎีกา เป็นประธานศาล

อุทธรณ์ 2.นายชัยเจริญ ดุษฎีพร ประธาน

แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา เป็นรอง

ประธานศาลฎีกา 3.นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ 

ประธานแผนกคดีเยาวชนในศาลฎีกา เป็น

รองประธานศาลฎีกา 4.นายภพพิสิษฐ์  

สุขะพิสิษฐ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งใน

ฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา 5.นาย 

ประทีป อ่าววิจิตรกุล ประธานแผนกคดีผู้

บริโภคในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา 

6.นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ์ ประธาน

แผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เป็นรอง

ประธานศาลฎีกา 7.นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 

ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาใน

ศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา 8.นาย 

อุดม วัตตธรรม ประธานแผนกคดีภาษี

อากรในศาลฎีกา เป็นรองประธานศาลฎีกา 

9.นายสมเกียรติ ตั้งสกุล หัวหน้าคณะใน

ศาลฎีกา ไปเป็นประธานแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองในศาล

ฎีกา 10.นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ หัวหน้า

คณะในศาลฎีกา เป็นประธานศาลอุทธรณ์

ภาค 1 และ 11.นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้

พิพากษาศาลฎีกา ไปเป็นหัวหน้าคณะใน

ศาลฎีกา

สำาหรับบัญชีรายชื่อ นายชูชัย วิริยะ

สุนทรวงศ์ ซึ่ง ก.ต.มีมติผ่านเป็นประธานศาล

อุทธรณ์ ถือว่ามีความอาวุโสลำาดับรองจากนาย

โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ซึ่ง ก.ต.มีมติผ่าน

เป็นประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา.
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ปปง.บุกวัดรัตนวรารามสอบเสี่ยเพ่ง

ตราด • เวลา 09.00 น. วันที่ 20 ก.ค.65 ที่วัดรัตนวราราม 

ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เจ้าหน้าที่สำานักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 3 คน นำาโดยนาย

อภินันท์ (ไม่ทราบนามสกุลและตำาแหน่งแน่ชัดเนื่องจากไม่

ต้องการเปิดเผยชื่อ) เดินทางไปพบ “เสี่ยเพ่ง” นายสุรศักดิ์ 

อิงประสาน เจ้าของบริษัท เพชรสยามศิลาตราด จำากัด ใน

ฐานะไวยาวัจกรวัด และพระครูกิตติวัฒนคุณ เจ้าอาวาส

วัดรัตนวราราม เพื่อติดตามเส้นทางการยักยอกเงินของนาย

เนย หรือนายอภิรัตน์ ลูกศิษย์คนสนิทของสมเด็จพระวันรัต  

ที่ยักยอกเงินไป 200 ล้านบาทตามข่าว แต่นายอภินันท์ขอ

ไม่เปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากอยู่ในสำานวนคดี โดย ปปง.

คนหนึ่งระบุว่า นายเนยไม่ยอมรับสารภาพว่ายักยอกเงิน แต่

บอกว่าสมเด็จพระวันรัตให้ โดยเสน่หา ทำาให้ต้องมาตรวจ

สอบรายละเอียดเชิงลึกอีกครั้งหนึ่ง นายสุรศักดิ์หรือเสี่ยเพ่ง 

กล่าวว่า ปปง.มาตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายเนย และ

สอบถามเรื่องงบประมาณก่อสร้างวัด ก่อสร้างไปถึงไหนแล้ว 

รวมถึงถูกยักยอกเงินไปเท่าใด ซึ่งจะบรรจุลงในสำานวนฟ้อง

นายเนยต่อไป และเมื่อคดีจบจะนำาทรัพย์สินที่ถูกยักยอก

ไปมาคืนให้วัด เพื่อใช้ก่อสร้างให้เสร็จตามเจตนารมณ์ของ

สมเด็จพระวันรัตต่อไป

กัญชาเสรีอดีตนักโทษหวนรับจ้างขน 

นครพนม • วันที่ 20 ก.ค.65 พล.ร.ต.สมบัติ จูถนอม 

ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำา 

แม่น้ำาโขง (ผบ.นรข.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน  

ผบก.ภ.จว.นครพนม ฯ ร่วมแถลงการจับกุมขบวนการค้า

กัญชาข้ามชาติ ได้ผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมกัญชาแห้งอัด

แท่ง 383 แท่ง/กก. รถกระบะตอนเดียว โตโยต้า ไฮลักซ์ รี

โว่ สีขาว หลังคาบรรทุกทึบ ทะเบียน 3 ฒง 1228 กทม.  

จับกุมได้ริมแม่น้ำาโขงวัดไตรภูมิเก่า เวลา 22.40 น. คืนวัน

ที่ 19 ก.ค.65 โดยหนึ่งใน 3 คือ นายอดิศร อายุ 27 ปี ชาว 

จ.สมุทรปราการ เคยติดคุกคดีค้ากัญชาในพื้นที่ จ.มุกดาหาร 

ถูกจำาคุก 5 ปี เพิ่งถูกปล่อยตัวมาเมื่อวันที่ 9 ก.ค.65 หรือ

แค่ 11 วันเท่านั้น จากการแก้กฎหมายปลดล็อกกัญชาออก

จากบัญชียาเสพติด ส่วนเพื่อนร่วมขบวนการอีก 2 ราย คือ 

นายภควัตร อายุ 24 ปี ทำาหน้าที่เป็นคนขับ และ น.ส.อังค์ 

วรา อายุ 33 ปี ตรวจสอบภายในรถพบกัญชา 10 กระสอบ 

เป็นกัญชาแห้งอัดแท่ง 383 แท่ง/1 กก.  เกรดเอ มีช่อดอก

ผสมมากจึงมีคุณภาพสูง ราคาซื้อขายตามแนวชายแดนแท่ง

ละ 3,000-4,000 บาท เมื่อส่งถึงปลายทางต่างประเทศราคา

จะสูงประมาณ กก.ละ 10,000-15,000 บาท ผู้ต้องหาอ้างได้

ค่าจ้างคนละ  10,000 บาท.

กรุงเทพฯ • จับหนุ่มเจ้าของ

ร้านสักย่านลาดพร้าว-วังหิน  

หลังควงปืนชิงทองรูปพรรณ

ในโลตัส สาขาพัฒนาการ 

สารภาพติดหนี้พนันและหนี้

นอกระบบ

วันที่ 20 ก.ค.65 ที่กอง

บัญชาการตำารวจนครบาล  

(บช.น.) พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา  

ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้ว

แสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต. 

โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.น., 

พล.ต .ต . โสภณ สารพัฒน์  

ผบก.น.5 และฝ่ายสืบสวน 

สน.คลองตัน ร่วมกันจับกุมนาย

ประภากร ศรีสมบัติ อายุ 42 

ปี ตามหมายจับของศาลอาญา

พระโขนง ที่ จ.396/2565 ลง

วันที่ 13 ก.ค.65 ในข้อหา “ชิง

ทรัพย์ ในเวลากลางคืนโดย  

มีอาวุธโดยใช้ยานพาหนะ

เพื่อสะดวกแก่การกระทำาผิด” 

พร้อมของกลางประกอบด้วย  

สร้อยข้อมือทองคำาจี้รูปหัวใจ 

1 เส้น, สร้อยข้อมือทองคำาจี้

รูปปี่เซียะ 1 เส้น, สร้อยข้อ

มือทองคำาลายลูกคิด 1 เส้น, 

สร้อยข้อมือทองคำาจี้ตัวเลข  

2 เส้น, สร้อยข้อมือทองคำาลาย

รวบหนุ่มร้านสักชิงทองใช้หนี้พนัน

สงขลา • เมื่อเวลา 07.00 น. 

วันที่ 20 ก.ค.65 พ.ต.ท.ปิยะพล 

แป้นแก้ว รอง ผกก.ปพ.สส.ภ.9  

ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.พะโต๊ะ 

จ.ชุมพร และชุดสืบสวน ภ.จว.

ชุมพร นำาโดย พ.ต.ท.พรศักดิ์  

มงคล รอง ผกก.สส.สภ.พะโต๊ะ, 

พ.ต.ท.พิศาล นวลเสน่ห์ สว.สส., 

พ.ต.ท.วรรณะ นาคพงษ์ สว.สส.ภ. 

จว.ชุมพร เข้าปิดล้อมตรวจค้น

บ้านพักคนงานเลี้ยงวัว ภายใน

สวนปาล์มน้ำามันไม่มีเลขที่ ม.5  

ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อ

จับกุมนายสมศักดิ์ ปานโบ หรือ

โล้น อายุ 37 ปี  ภูมิลำาเนาเดิม 17 

ม.1 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ

ของศาลจังหวัดหลังสวน ข้อหา 

“ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พยายาม

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, มีอาวุธปืน

และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบ

ครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต, พา

อาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่ 

บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่

ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว

และไม่มีเหตุจำาเป็นหรือเร่งด่วน

ตามสมควรแก่พฤติการณ์”

หลังจากสืบสวนทราบว่า

หนีคดีมากบดานอยู่ที่บ้านพัก

คนงานเลี้ยงวัวหลังนี้ โดยขณะ

จับกุมนายสมศักดิ์ ยอมออกมา

มอบตัวแต่ โดยดีและไม่มีเหตุ

รุนแรงเกิดขึ้น

สำาหรับพฤติการณ์ของ

นายสมศักดิ์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่

ผ่านมา เวลาประมาณ 15 นาฬิกา 

ได้ขับรถกระบะ มิตซูบิชิ สีขาว 

ทะเบียน กย 6475 สุราษฎร์ธานี 

ซึ่งมีภรรยานั่งไปด้วย ไปจอดที่

บ้านเลขที่ 131/15 ม.5 ต.พระรักษ์ 

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และได้เรียก  

3 พี่น้องที่อยู่ในบ้านให้ออกมาพบ 

จากนั้นจึงใช้อาวุธปืนกระหน่ำายิง

ทั้ง 3 คนจนหมดแม็ก ทำาให้นาย

สิทธิชาติ สุขจู เสียชีวิต และ นาย

สิทธิโชคได้รับบาดเจ็บ ส่วนนาย

สุรเชษฐ์รอดตายหวุดหวิด โดยก่อ

เหตุกระหน่ำายิงสามพี่น้องต่อหน้า

แม่ที่อยู่ภายในบ้าน

จากการสอบสวนเบื้อง

ต้นนายสมศักดิ์ยังให้การปฏิเสธ 

ตำารวจจึงคุมตัวไปทำาบันทึกการ

จับกุมที่ สภ.ระโนด ก่อนคุมตัว

ส่ง สภ.พะโต๊ะ พื้นที่เกิดเหตุเพื่อ

ดำาเนินคดี.

ล้อมจับมือปืนสาดกระสุน3พี่น้องตาย1

ดอกพิกุล 1 เส้น, ตะขอทองคำา 

1 ชิ้น, เงินสด 12,550 บาท, 

โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Realme 

รุ่น narzo50i สีดำา 1 เครื่อง 

และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Redmi 

รุ่น Note9 สีเขียว 1 เครื่อง

พล.ต.ท.สำาราญเปิดเผย

ว่า สืบเนื่องจากวันที่ 9 ก.ค.ที่

ผ่านมา เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธ

ปืนขนาด 9 มม.ชิงทรัพย์ทอง

รูปพรรณร้านทองในห้างโลตัส 

สาขาพัฒนาการ เขตสวนหลวง 

กทม. โดยได้ทรัพย์สินเป็นสร้อย

ข้อมือ น้ำาหนัก 1  บาท จำานวน 

27 เส้น และสร้อยคอ น้ำาหนัก 

3 บาท จำานวน 6 เส้น รวม

ทั้งหมด 33 เส้น น้ำาหนักรวม  

45 บาท มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท 

ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี

ไป โดยใช้เวลาลงมือแค่ 1 นาที 

หลังก่อเหตุชุดจับกุมลงพื้นที่

ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบ

เบาะแสผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าของ

ร้านสัก มีแรงจูงใจเนื่องจาก

ติดหนี้พนันและหนี้นอกระบบ 

จึ ง ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้  

พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบก.

สส.บช.น.นำาตำารวจ กก.สส.3 

บก.สส.บช.น, กก.สส.บก.น.5 

และ สน.คลองตันไปติดตามตัว

คนร้าย กระทั่งเวลา 23.00 น. 

วันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา สามารถ

จับกุมนายประภากรได้ที่แมน 

ชั่นแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง

อุบลราชธานี พร้อมของกลาง

จากการสอบสวนผู้ต้องหา

ให้การรับสารภาพเป็นเจ้าของ

ร้านสักแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว-

วังหิน ที่ลงมือก่อเหตุเนื่องจาก

ติดหนี้การพนันและหนี้นอก

ระบบ ก่อนหลบหนี ไปตาม

จังหวัดต่างๆ และนำาทองไป 

ขายที่ ร้ านทองแห่ งหนึ่ ง ที่  

อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

บางส่วนนำาไปขายที่บ่อนกาสิโน 

ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำาเงินไป

ใช้หนี้ กระทั่งถูกตำารวจติดตาม

จับกุมได้ จากการตรวจสอบ

ประวัติพบว่า นายประภากร

เคยมีประวัติการต้องโทษคดี

ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยขาดทุน

จากร้านที่เปิดและถูกดำาเนิน

คดี กรณีไม่ปิดจุดเสี่ยง สถาน

บันเทิง ห้าง คลินิก บ่อน อาบ

อบนวด ส่วนที่พยายามอำาพราง

ตัวหลบหนีการจับกุมโดยเลียน

แบบจากภาพยนตร์นั้น ขอบอก

ว่าจะเลียนแบบจากหนังเรื่อง

อะไรก็หนีไม่พ้นการจับกุม.

สงขลา • เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 

20 ก.ค.65 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์

ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา แถลงข่าว 

การจับกุมนายสม พงค์อ้าย อายุ 

63 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัด

นาทวี ข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, 

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองและ

หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่

ได้รับอนุญาต โดยไม่มีเหตุอันควร

เร่งด่วน” 

สื บ เ นื่ อ ง จ า ก เ มื่ อ วั น ที่   

14 ก.ค.65 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า

พบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นาย

อุดม หรือเอียด แซ่เฉี่ย อายุ 57 ปี 

ถูกยิงเข้าบริเวณหน้าผากฝั่งซ้าย 

ภายในบ้านเลขที่ 155/3 ม.3 

ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ลงพื้น

ที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานพบปลอก

กระสุนปืนขนาด 9  มม.จำานวน 1 

ปลอก และเศษหัวกระสุน 1 ชิ้น 

พร้อมกับเก็บดีเอ็นเอในที่เกิดเหตุ

ไปตรวจสอบ 

ชุดสืบสวนลงพื้นที่จนทราบ

ว่าผู้ก่อเหตุคือ นายสม พงค์อ้าย 

เนื่องจากมีพยานเห็นว่านายสม

ขับรถวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุและ

จอดคุยกับชาวบ้าน พร้อมกันนี้

ดีเอ็นเอในที่เกิดเหตุยังตรงกับนาย

สมอีกด้วย จึงรวบรวมพยานหลัก

ฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ 

และจับกุมตัวได้ที่บ้านเลขที่ 99/1 

ม.2 บ้านทุ่งออก ต.ปริก อ.สะเดา 

จ.สงขลาเมื่อวันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา 

เบื้องต้นนายสมยอมรับว่า

เป็นผู้ก่อเหตุ อ้างว่ามาตามภรรยา

ที่หายออกจากบ้านไป 2-3 เดือน 

และระแวงว่า นายอุดมพาภรรยา

ตัวเองหนีไป ซึ่งวันก่อเหตุได้ดื่ม

เหล้าไปแล้วขี่รถจักรยานยนต์มา 

สอบถามนายอุดมว่าให้นำาภรรยา

มาคืน แต่นายอุดมบอกว่าไม่รู้

เรื่อง จึงยิงใส่นายอุดมไป 1 นัด 

หลังจากนั้นได้ขี่รถกลับมาบ้าน

และเอาอาวุธไปแอบในป่าสวน

ยางข้างบ้าน.

ชายรุ่นใหญ่โหด

ยิงเพื่อนบ้านดับ

ระแวงเป็นชู้เมีย
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

โควิด

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ยังคงเน้นย้ำาการปฏิบัติตนตาม

มาตรการ 2U การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำาหรับ

ทุกคนยังมีความจำาเป็น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 

608 และผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเกิน 3 เดือน ควร

ฉีดเข็มกระตุ้น เพราะยิ่งทิ้งระยะเวลานาน

ภูมิคุ้มกันจะยิ่งลดลง เพื่อช่วยลดความรุนแรง

จากการติดเชื้อโควิด-19 และลดอัตราการเสีย

ชีวิต พร้อมเตือนกรณีคนวัยหนุ่มสาวหรือกลุ่ม

คนที่มีสุขภาพแข็งแรง แม้จะได้รับการฉีด

วัคซีนครบโดสแล้ว แต่หากตรวจพบเชื้อหรือ

มีอาการแจ้งเตือน ขออย่านิ่งนอนใจ ให้แยก

กกัตวัและปฏบิตัตินตามคำาแนะนำาแพทยอ์ยา่ง

เคร่งครัด” นายธนกรระบุ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ศุภ

กิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ เปิดเผยข้อเท็จจริงถึงกรณีประเทศไทย

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ BA.2.75 ว่า ผู้

ติดเชื้อเป็นชาวไทยอายุ 53 ปี ภูมิลำาเนาอยู่ที่

จังหวัดตรัง เดินทางไปประชุมที่ภูเก็ต ที่มีชาว

ต่างชาติร่วมประชุมด้วย จากนั้นมีอาการและ

ได้ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด และตรวจยืนยันด้วย 

RT-PCR พบติดเชื้อ และโรงพยาบาลได้ส่งตัว

อย่างมาตรวจสายพันธุ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ

ตัวอย่างส่งต่อเพื่อยืนยันสายพันธุ์ด้วยการ

ถอดรหสัพนัธกุรรมทัง้จีโนม พบเปน็โอมคิรอน

สายพันธุ์ย่อย BA.2.75 กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทยจ์งึนำาสง่ขอ้มลูเพื่อเผยแพรบ่นฐานขอ้มลู

สากล GISAID เมื่อวันที่ 18 ก.ค. และ GISAID 

ไดต้รวจสอบและประกาศขึน้ระบบเมื่อวนัที ่19 

ก.ค. ทัง้นี ้สายพนัธุ ์BA.2.75 พบครัง้แรกทีต่า่ง

ประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 แต่มีการ

แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในอินเดียช่วงเดือน

มิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดฐานข้อมูล GISAD มี

รายงานตรวจพบจากทั่วโลกแล้วจำานวน 359 

ราย” นพ.ศุภกิจกล่าว 

นพ.ศภุกจิกลา่วตอ่อกีวา่ BA.2.75 เบือ้ง

ตน้พบมกีารกลายพนัธุบ์น spike protein หลาย

ตำาแหน่งที่ต่างจากสายพันธุ์ย่อย BA.2 โดย

สองตำาแหน่งสำาคัญ ได้แก่ ตำาแหน่งกลายพันธุ์ 

G446S อาจทำาให้เกิดการหลบภูมิคุ้มกัน ที่

สรา้งขึน้ภายหลงัการตดิโรคโควดิ-19 หรอืจาก

การฉีดวัคซีน ทำาให้ โอกาสการติดเชื้อซ้ำาจาก

ไวรสัโควดิ-19 กลายพนัธุเ์พิม่ขึน้ ทำาใหม้ีโอกาส

ติดเชื้อมากขึ้น และการกลายพันธุ์ตำาแหน่ง 

R493Q ทำาให้ไวรัสจับกับเซลล์มนุษย์และรับ

เชือ้เขา้สูร่า่งกายไดด้ขีึน้ เพิม่โอกาสในการแพร่

กระจาย องค์การอนามัยโลกจัด BA.2.75 อยู่

ในกลุม่สายพนัธุท์ีน่า่กงัวลทีต่อ้งจบัตาด ู(VOC-

LUM) ขณะความเรว็ในการแพรเ่ชือ้และความ

รนุแรงยงัไมม่ขีอ้มลูทีม่ากพอ จงึยงัไมค่วรวติก

กังวลมากเกินไป

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระ 

ทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจ

เฝ้าระวังสายพันธุ์ขึ้นระบบฐานข้อมูลกลาง 

GISAID อย่างสม่ำาเสมอ และขอเน้นย้ำาการ

รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงมาก

พอ ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ รวมถึง

มาตรการการป้องกันตนเองที่เหมาะสม เช่น 

การสวมหนา้กาก การลา้งมอื การเวน้ระยะหา่ง

ระหวา่งบคุคล และหลกีเลีย่งกจิกรรมเสีย่งทีจ่ะ

รับหรือแพร่เชื้อ” นพ.ศุภกิจกล่าว

ทางด้าน นพ.ชัยรัตน์ ลำาโป นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เท่าที่ดูจาก

รายงานการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าไปรับ

เชือ้มาจาก จ.ภเูกต็ ในงานประชมุกจิกรรมของ

โรตาร ีซึง่มชีาวตา่งชาตหิลากหลายเชือ้ชาตเิขา้

มาประชมุรว่มดว้ย เมื่อวนัที ่23 ม.ิย. 65 กอ่นที่

จะพบวา่ตดิเชือ้โควดิ-19 วนัที ่27 ม.ิย.65 ชว่ง

เวลาประมาณ 04.00 น.โดยรูส้กึวา่มอีาการเจบ็

คอ และมีอาการไอนิดหน่อย ก็เลยสงสัยว่าติด

เชื้อโควิด- 19 กเ็ลยตรวจเอทีเค (ATK) ผลเปน็

บวก และเข้าทำาการรักษาตัวที่ โรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ตรัง 

“เท่าที่สอบสวนมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเพียง

แค่ 4 คน เป็นลักษณะการนั่งดื่มด้วยกันเมื่อ

วันที่ 27 มิ.ย.65 ช่วงกลางคืน ก็ได้เฝ้าระวัง

ติดตามอาการของผู้สัมผัสทั้ง 4 คนอย่างใกล้

ชิด พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาให้แยกตัวออกจาก

คนอื่น จนถึงขณะนี้ทั้ง 4 รายผลตรวจก็ยัง

คงเป็นลบ ส่วนอาการผู้ป่วยตั้งแต่ต้นก็ไม่ได้มี

อะไรมาก ไม่มีไข้ มีเพียงอาการเจ็บคอ และไอ

เล็กน้อย นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณ 

2-3 วัน อาการก็ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลก็ได้ให้

กลบัมารกัษาตวัทีบ่า้น โดยใหย้าหรอืรกัษาตาม

ปกติของผู้ป่วยโควิด-19 ในส่วนของผู้ป่วยราย

นี้ ไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวล เพราะว่าสายพันธุ์

ย่อย BA.2.75 เป็นแค่สายพันธุ์ย่อยของโอ

มิครอน ซึ่งไม่มีอะไรที่รุนแรง ถ้าหากมีวัคซีน

เข็มกระตุ้น ภูมิต้านทานแข็งแรง ก็สามารถ

ลดอาการรุนแรงของโรคได้” นพ.ชัยรัตน์ระบุ 

วันเดียวกัน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 

กล่าวถึงกรณีการเตรียมขยายให้คลินิกเอกชน

สามารถจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์มาดูแลผู้ป่วย

โควิด-19 เองได้ เพิ่มเติมจากการที่ได้รับการ

สนบัสนนุยาจากภาครฐัวา่ หลงัจากนีค้อืเรง่รดั

ใหส้ำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ออกประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ที่จะให้การกระจายยา โดยเฉพาะยา

โมลนูพิราเวียร์และยาต้านไวรัสอื่นๆ กระจาย

ลงไปในระดบัคลนิกิ เขา้ใจวา่สปัดาหน์ีจ้ะเสรจ็ 

และ สบส.จะแจง้สถานพยาบาลประเภทคลนิกิ

ทั้งประเทศที่มีประมาณหมื่นแห่งให้ทราบข้อ

กำาหนดนี้ และแจ้งช่องทางการติดต่อซื้อขาย 

ส่วนที่ยังไม่ขยายไปถึงร้านยาในตอนนี้ เนื่อง

จากสเต็ปแรก ต้องการให้ทำาในคลินิกก่อน 

เพราะมแีพทยผ์ูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมดแูล 

จากนั้นจะมีการติดตามประเมินอีกครั้ง

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี

กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ผลการศึกษา

ประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-

19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมวิจัย

จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

เดือนมกราคม 2565 พบว่า การฉีดวัคซีน 

AstraZeneca, Pfizer หรือ Moderna เป็นเข็ม

กระตุ้นที่ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสูตรไขว้ จะมี

ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อจากสาย

พันธุ์ โอมิครอนได้สูงถึงร้อยละ 73 ร้อยละ 71 

และรอ้ยละ 71 ตามลำาดบั ซึง่ระดบัประสทิธผิล

นี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ได้รับ

วัคซีนเพียง 3 เข็ม

“โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การ

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้นที่ 4 ไม่

ว่าจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA หรือไวรัสเป็น

ตัวนำา มีประสิทธิผลไม่ต่างกันในการป้องกัน

การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน

ในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ดังนั้น การสร้าง

ภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็น

สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง 

โดยเฉพาะกลุ่ม 608   

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

ผู้ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มจะช่วยป้องกันอาการ

รุนแรงและการเสียชีวิตจากสายพันธุ์ โอมิ       

ครอนได้สูงถึงร้อยละ 96 ในกลุ่มอายุ 18-59 

ปี และร้อยละ 97 ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ดัง

นั้น กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรค

เสี่ยง รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ จึงเป็นเป้าหมาย

สำาคัญในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มาก

ที่สุด” นพ.โสภณระบุ.

นายกฯ ปลื้ม

การลักลอบค้ามนุษย์ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา 

แม้ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อจำากัดของวิกฤตโควิด-19 

แต่ประเทศไทยก็ยังคงแสดงความ

จริงจังจริงใจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการสืบสวน

กรณีการค้ามนุษย์ การปรับแก้กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง และการลงโทษผู้กระทำาผิด การจัด

ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์แห่งใหม่ การ

จดัทำาแนวทางสำาหรบัเจา้หนา้ทีด่า้นแรงงานใน

การสง่ตอ่ผูท้ีส่งสยัวา่ตกเปน็เหยื่อการคา้มนษุย์

ไปยงัทมีสหสาขาวชิาชพี และการระบตุวัเหยื่อ

ของการค้ามนุษย์ได้มากขึ้น

ในคราวเดียวกันนี้ ได้มีการประกาศ

รายชื่อ “TIP Heroes” หรือนักสู้ต่อต้านการ

ค้ามนุษย์ ประจำาปี 2022 จำานวน 6  คน 

โดยคุณอภิญญา ทาจิตต์ จากองค์กรสเตล

ลามาริส (Stella Maris) สังฆมณฑลจันทบุรี 

ได้รับเลือกให้รับรางวัลเกียรติยศนี้ด้วย ใน

ฐานะผู้ทำางานด้านการช่วยเหลือเหยื่อการค้า

มนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมงไทย มายาว                                             

นานกว่า 7 ปี อีกทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ

สร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาลักลอบค้า

แรงงานเดก็ ดว้ยการใหค้วามรูแ้กเ่ดก็นกัเรยีน

มากกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ ในแต่ละปี 

ตลอดจนให้การช่วยเหลือและร่วมมือกับภาค

รัฐเป็นอย่างดีเสมอมา ผมขอแสดงความยินดี

และยกย่องในอุดมการณ์เพื่อสังคมของคุณ

อภิญญาฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำาหรบัรายงาน TIP Report ปนีี ้เปน็การ

รวบรวมข้อมูลด้านการค้ามนุษย์จากประเทศ

และเขตปกครองต่างๆ รวม 188 แห่งทั่วโลก 

โดยมี 21 ประเทศที่ได้รับการปรับอันดับสูงขึ้น 

เนื่องจากรฐับาลเพิม่ความพยายามตอ่สูก้บัการ

ค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ

มีอีก 18 ประเทศที่ถูกปรับลดลง ท่ามกลาง

สถานการณค์า้มนษุย์ในโลก ซึง่ยงัคงมผีูค้นทัว่

โลก เกือบ 25 ล้านคน ที่ตกเป็นเหยื่อ

ทั้งนี้ ผมให้ความสำาคัญมากับการแก้

ปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด เนื่องจาก

กระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศ และที่สำาคัญ

เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นคน 

อันไม่อาจให้อภัยได้ โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้น

มา การประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ

ไทย โดยทางการสหรัฐฯ มีทิศทางที่ “ดีขึ้น” 

ต่อเนื่องทุกปี ยกเว้นปีที่ผ่านมา 2564 ซึ่งถูก

ปรับลดลง ก่อนที่จะได้รับการปรับขึ้นมาอีก

ครั้งในปีนี้ 

สิง่สำาคญัทีร่ฐับาลไดด้ำาเนนิการอยา่งตอ่

เนื่อง เพื่อปอ้งกนัและปราบปรามการหลอกคน

มาค้าบริการ การนำาคนไปเป็นทาส การบังคับ

ใชแ้รงงาน/แรงงานเดก็ การทำาผดิโดยแสวงหา

ผลประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิต

และเผยแพร่วัตถุ สื่อลามก ตลอดจนการนำา

คนมาขอทาน ด้วยการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าว การตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง

ใน 7 จังหวัดนำาร่อง การช่วยเหลือคุ้มครองผู้

เสียหาย เหยื่อ การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเปน็

ธรรม และการเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไป

ยุง่เกีย่ว-เปน็ผูท้ำาผดิเสยีเองอยา่งตรงไปตรงมา 

ซึ่งผมมีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการต่อไปอย่าง

เข้มข้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับ

การค้ามนุษย์ และทำาลายเครือข่ายการค้าชีวิต

คนให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย

ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี 

แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก

กระทรวงการต่างประเทศ

กลา่วถงึกรณกีระทรวงการตา่งประเทศ

สหรัฐได้เผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์

ประจำาปี พ.ศ.2565 ซึ่งไทยได้รับการปรับ

อันดับขึ้นเป็น Tier 2 ว่า เรื่องนี้เป็นผลจาก

การทำางานรว่มกนัของทกุฝา่ยของไทย ทัง้สว่น

ราชการและภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งในการดำาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย

ปราบปรามการคา้มนษุยท์ี่ไทยทำาเพิม่ขึน้ ขณะ

เดียวกัน ผลรายงานการจัดอันดับดังกล่าว 

ถือว่าฝ่ายสหรัฐยอมรับความพยายามของไทย

ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ทำาได้ดีขึ้น ที่

จริงแล้วการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการ

ตรวจคนเข้าเมืองเป็นสิ่งที่หน่วยงานของไทย

และหุ้นส่วนต่างๆ ทางภาคประชาสังคมของ

ไทยทำาอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ที่

สะท้อนอยู่ในรายงานฉบับนี้ถือเป็นกำาลังใจให้

กับคนทำางาน ซึ่งพวกเราจะทำาเต็มที่และต่อ

เนื่องดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อถามว่า รายงานดังกล่าวสะท้อน

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐ หรือ

ไม่ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า 

รัฐบาลและทุกหน่วยงานของไทยได้ทำางาน

ร่วมกันกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ประจำาประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ของ

สหรัฐในการช่วยกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

อยู่แล้ว

นายธานีกล่าวอีกว่า หลังสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะให้มีการ

จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติจำานวนมากขึ้น 

โดยการค้ามนุษย์และการตรวจคนเข้าเมือง

จะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องเฉพาะสตรีและเด็ก 

แต่ยังรวมถึงผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อน

บ้านของไทย ซึ่งถ้าเราทำาให้มีการจดทะเบียน

แรงงานอยา่งถกูตอ้ง และมกีารนำาเขา้แรงงาน

ข้ามชาติอย่างถูกกฎหมายตามบันทึกความ

เข้าใจ (เอ็มโอยู) ที่รัฐบาลไทยทำากับประเทศ

เพื่อนบ้าน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาการค้า

มนุษย์ได้ในระยะยาว

ด้านนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระ 

ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะเลขานุการใน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ เปิดเผยว่า  รายงานดังกล่าวได้ระบุข้อ

เสนอแนะสำาคญัสำาหรบัการดำาเนนิงานปอ้งกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 

จำานวน 14 ขอ้ ซึง่คลา้ยคลงึกบัปทีีผ่า่นมา เชน่ 

การเสนอให้ไทยเพิ่มการดำาเนินคดีและตัดสิน

ลงโทษทีเ่กีย่วกบัการคา้มนษุย ์โดยเฉพาะกรณี

การค้ามนุษย์ด้านการบังคับใช้แรงงานสืบสวน

และดำาเนินคดีเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าว

หาว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และลงโทษผู้

กระทำาผิดด้วยบทลงโทษที่เหมาะสมเพิ่มความ

สามารถให้แก่ผู้เสียหาย 

โดยเฉพาะกลุม่ผูเ้สยีหายทีเ่ปน็ผู้ใหญ่ใน

การเดินทางเข้า-ออกสถานคุ้มครอง และเข้า

ถึงเครื่องมือสื่อสารได้ โดยอิสระ และทบทวน

ระยะเวลาการอยู่ในสถานคุ้มครองเป็นระยะ 

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เสียหายจะไม่อยู่ ในสถาน

คุ้มครองนานเกินความจำาเป็น การบังคับให้

มีการจ่ายค่าจ้างอย่างสม่ำาเสมอ มีข้อกำาหนด

ให้นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหางานให้กับ

แรงงานต่างด้าว และให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการ

ถอืครองเอกสารประจำาตวั และเอกสารทางการ

เงิน และสัญญาจ้างของตนเอง เป็นต้น

นางพัชรีกล่าวต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ ผลการ

จัดระดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในปี 2565 ที่

ถูกยกระดับประเทศไทยจาก “เทียร์ 2 ที่ต้อง

จับตามอง” เป็น Tier 2 เกิดจากความร่วม

มือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จน

ทำาให้เกิดผลการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรมใน

หลายด้าน โดยกระทรวง พม.จะได้ประชุม

หารือเพื่อพิจารณาผลการจัดระดับ และนำา

ข้อเสนอแนะสำาคัญในรายงาน TIP Report 

ประจำาปี 2565 มาพิจารณากำาหนดแนวทาง

และแผนขบัเคลื่อนการดำาเนนิงานปอ้งกนัและ

ปราบปรามการคา้มนษุยข์องประเทศไทยอยา่ง

มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) 

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป.)                                                                      

และผู้อำานวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบ 

ครวั ปอ้งกนัปราบปรามการคา้มนษุย ์และภาค

ประมง สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิ(ศพดส.ตร.) 

กล่าวว่า ผลงานการปราบปรามการค้ามนุษย์

นี้ ถือได้ว่าเป็นผลงานจากนโยบายและข้อสั่ง

การของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. 

ที่ได้สั่งกำาชับถึงกรณีดังกล่าวตลอดมา พร้อม

ตอ้งขอยกเครดติใหภ้าคเีครอืขา่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่ว  

ข้อง ซึ่งทาง ศพดส.ตร.และภาคีเครือข่าย                                                             

ต่างๆ จะดำาเนินการถึงกรณีดังกล่าวอย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อจะได้อยู่ในอันดับที่

ดีกว่าต่อไป.


