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ขู โหวตคว่ํา‘จุติ-สันติ’
กลุม 16ลงมติทางเดียวกัน
ก.ก.ผวาสปายแวรลว งตับ

ไทยโพสต • ซักฟอกวันที่สามดุเดือด!
“ขจิตร” เรียก “ธรรมนัสนองรัก” ชวย
ยกมือโหวตเอานายกฯ ออก “อมรัตน” ซัด
“ประยุทธ” หลับตาขางเดียวเอื้อพวกพอง
จวกไรยางอายรับทํารัฐประหาร เหน็บเปด
พจนานุกรม “ตู” หมายถึงทึกทักเอาของ
คนอ�นเปนของตัวเอง เจอสวนตูกับเตี้ยใคร
ทําประโยชนมากกวา เปดวิวาทะปมกาว
ลวงสถาบัน “ประเสริฐ” หา “บิ๊กตู” รวม
“เอนก-เสกสกล” ผลาญงบกลาง 2,051 ลาน
“แรมโบ” ฉุนประกาศฟองหมิ่นฯ “กาวไกล”
ผวา! โดนลวงตับ แฉ “รัฐบาล” สั่งซื้อสปาย
แวรระดับโลกสอดแนม ปชช. เผย “นัก
วิชาการ-สิทธิมนุษยชน” ยัน “ชอ-ปยบุตร”
ตกเปนเหย�อ “กลุม 16” ชัดเจนโหวตคว่ํา

“จุติ-สันติ” นายกฯ ล็อบบี้ขอยกมือ 11
รมต.ทางเดียวกัน
เม�อวันที่ 21 ก.ค.2565 มีการประ
ชุมสภาผูแทนราษฎร พิจารณาญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ ไว้วางใจรัฐมน
ตรีเปนรายบุคคล ตามมาตรา 151 ของรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 เปนวันที่สาม ซึ่งเปนการอภิปรายไม
ไววางใจ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก
รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม
โดยชวงเชา ที่วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมารามราชวรวิหาร พล.อ.ประยุทธ พรอม
ภริยา ถวายเคร�องสักการะแดสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ

น้ําทวมกรุงผักบุงโหรงเหรง
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ไทยโพสต • “เอดีบี” ลุยหั่นจีดีพีไทยปนี้
เหลือโต 2.9% หลังราคาพลังงาน-สินคาอุป
โภคบริโภคทะยาน พวงเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว หวัน่ กระทบความตองการกดสงออกทรุด
คาดเงินเฟอไทยปนี้ทะยานแรงแตะ 6.3%
“กสิกรไทย” จับตาแบงกชาติขึ้นดอกเบี้ย
ส.ค.นี้ 0.25% ลดแรงกดดันเงินเฟอพุง
เม�อวันที่ 21 กรกฎาคม ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank)
หรือเอดีบี ไดปรับลดแนวโนมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทยในป 2565 ลงเหลือ 2.9%
จากคาดการณเดิมที่ 3% และป 2566 เหลือ
4.2% จากคาดการณเดิมที่ 4.5% ถึงแมจะ
มีสญ
ั ญาณไปในทางบวก เน�องจากราคาพลัง
งานและราคาสินคาอุปโภคบริโภคปรับตัว
สูงขึน้ รวมถึงสถานการณเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว โดยปจจัยเหลานีค้ าดวาจะสงผลตอความ
ตองการสงออกที่ลดลง ตนทุนการผลิตที่สูง
ขึ้น และกําลังซื้อภาคครัวเรือนที่ลดลง
นอกจากนั้น คาดวาเงินเฟอจะปรับ
ตัวสูงขึ้นจาก 3.3% เปน 6.3% ในป 2565
และในป 2566 จาก 2.2% เปน 2.7% เน�อง
จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสง
ผลกระทบตอราคาสินคาในวงกวาง
ทั้งนี้ เอดีบียังไดปรับลดคาดการณ
แนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
กําลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟก

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พรอมนางนราพร จันทร โอชา ภริยา ถวายเคร�องสักการะแดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เน�องในเทศกาลเขาพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เม�อเวลา 09.05 น. วันที่ 21 ก.ค.

พลิกอีก‘สมศักดิ’์ หวนใชสตู รหาร100

เกียกกาย • พลิกอีกแลว “สมศักดิ์” หวั่น
สูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช�อหาร 500 จะ
มีปญ
 หาตามมาทีหลัง หากได ส.ส.เขตมาก
อาจไมได ส.ส.บัญชีรายช�อ อาง ปชป.-ก.ก.
บางคนเริม่ เห็นคลอยตาม หวนใชหาร 100
“อนุทิน” ลั่น ภท.ไดทุกสูตร แมตนเองอาจ
วืด ส.ส.บัญชีรายช�อ “วิษณุ” รับกลับไปใช
สูตรหาร 100 ไดถา กกต.เสนอรัฐสภาแก ไข

ที่รัฐสภา วันที่ 21 กรกฎาคม นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะ
ประธานยุ ท ธศาสตร พ รรคพลั ง ประชารั ฐ
(พปชร.) ใหสัมภาษณถึงขอกังวลเกี่ยวกับ
สูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช�อ หารดวย
500 วาน�าจะอยูไมได และจะมีปญหาตาม
มาทีหลัง เพราะยอนแยงกัน ทั้งนี้ ตนได
พู ด คุ ย กั บ สมาชิ ก พรรคประชาธิ ป ต ย แ ละ

สมาชิกพรรคกาวไกลบางคน แตละคนเริ่ม
เห็นคลอยตามกับที่ตนคิดไว
ส�อขาวถามวา ปญหาที่กังวลคืออะไร
นายสมศักดิ์กลาววา แมที่ผานมาจะไมได
ขัดกฎหมาย แตสมมติวา จํานวน ส.ส.ทีจ่ ะได
คือจํานวนทีเ่ ลือกบัญชีรายช�อ และหารดวย
500 จะได ส.ส.พึงมี แตถาได ส.ส.เขต
มากกวา ดังนั้น ส.ส.บัญชีรายช�อจะไมได

ยกตัวอยางสมมติพรรคภูมิใจไทย (ภท.) อาจ
จะได ส.ส. 50 เขต แตบัญชีรายช�อได 5
ลาน เทากับวา ส.ส.บัญชีรายช�อจะไมไดเลย
และถาเขาได ส.ส. 60 คน คงไมพอใจ เชน
เดียวกับพรรค พปชร.
เม�อถามวา ไดพูดคุยหรือไมวาถาหา
ทางออกไมได สถานการณจะเปนอยางไร

กรุงเทพฯ • “ชัชชาติ” ลงพื้นที่ตรวจน้ํา
ทวม กทม. ไลฟสดขอใหตั้งหลักอยูในบาน
ยอมรับหนักสุดตั้งแตเปนผูวาฯ กทม. เรง
แกปญหาเฉพาะหนาชวยเหลือประชาชน
รองผูวาฯ แนะใครอยูบานไดสะดวกที่สุด
หนังกลางแปลงยังฉายเหมือนเดิม ดาน
“วิโรจน” ออกโรงชวยผาตัดงบสภาเล็กชวย
แกปมงานระบายน้ํา กรมอุตุฯ เตือนฝน
หนักซ้ํา นายกฯ สั่งเตรียมแผนเผชิญเหตุ
เม�อเวลา 23.30 น. คืนวันที่ 20 กรก
ฎาคมที่ผานมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.)
ไลฟสดผานเพจเฟซบุก ชัชชาติ สิทธิพันธุ

ระหวางลงพืน้ ที่ไปยังถนนประชาสุข ซึง่ เปน
จุดน้าํ ทวมขังซ้าํ ซากแหงหนึง่ ของ กทม. หลัง
ฝนตกอยางหนัก โดยพบขยะอุดตันตามทอ
ระบายน้ํา และเจาหนาที่ของ กทม.กําลังนํา
เคร�องสูบน้ํามาชวยระบายน้ําเพ�อลดระดับ
น้ําบนพื้นผิวถนน
โดยนายชัชชาติกลาววา “ขอใหเรา
ตั้งหลักอยูใหมั่น อยาออกมา ขอใหอยูบาน
ยกเวนน้าํ เขาบานแลวคอยต�นมาชวยกัน คืน
นี้ฝนกําลังมาอีกกอน คืนนี้หนักจริงๆ จะเรง
ระบายน้ําทุกพื้นที่ หากประชาชนพบปญหา
ขอใหแจงสายดวนมาที่สํานักระบายน้ํา

ศุลกากรเตือน
2
2
นําเขา‘กัญชา’
แนะอยูในบานเลีย่ งน้าํ ทวม
สธ.ยั
น
ยาฟาวิ
ฯ
ไม
ข
าดแคลน
ใหขออนุญาต
‘ชัชชาติ’รับหนักสุดลุยเต็มที่
อานตอหนา

รัฐสภา • “อนุทิน” ยันปมกัญชาเสรีไม
ฉุดคะแนนภูมิใจไทย ลั่นหามผสมในยาสูบ
ทุกชนิด ชี้ล็อกเขมทุกชั้น ขณะที่ศุลกากร
เตือนประชาชนนําเขากัญชา จะตองผาน
พิธกี ารศุลกากรใหถกู ตอง หากลักลอบมี โทษ
จําคุกไมเกิน 10 ป
เม�อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิ
ใจไทย (ภท.) ใหสัมภาษณถึงกรณีฝายคาน
นําเรื่องของกัญชาขึ้นมาอภิปรายกล่าวหา
จะอธิบายเร�องนี้ใหประชาชนกระจางอยาง
ไร วาพูดไปหมดแลว สวนรางกฎหมายของ
ฝายคาน เม�อไปดูพบวาในเนื้อหา
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เทียบฟอรม 2 พรรคฝายคาน
พท.ความหลัง-กก.ความหวัง

นนทบุรี • “หมอหนู” ยันฟาวิพิราเวียร ไม
ขาดแคลน แคสั่งเพิ่มดูแลเด็กชวงเปดเทอม
ชี้จัดซื้อยารักษาโควิดทําตามหลักเกณฑ ไม
เคยนํามาขายตอ เตือนแพทยชนบทเคารพ
ผูบังคับบัญชา แนะลาออกวิจารณสะดวก
กวา สธ.แจงเคสเด็ก 6 ขวบติดโควิดเสีย
ชีวิตจากภาวะ MIS-C อยาต�นตระหนก ฉีด
วัคซีนปองกันได
เม�อวันที่ 21 กรกฎาคม ศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค.
รายงานวา พบผูปวยรายใหม (รักษาตัวใน
รพ.) จํานวน 2,607 ราย โดยเปนผูปวยใน
ประเทศทั้งหมด ผูปวยสะสม
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
1

อย่าอ้างประชาชน
ไปต่อรอง-ขอรับกล้วย

วั

นศุกร์ที่ 22 ก.ค.นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการอภิปราย
ไม่ ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และ 10 รัฐมนตรี โดย
จะมีการลงมติในวันเสาร์ที่ 23 ก.ค.
ก่อนหน้าการลงมติ มีความเคลื่อนไหวและความเห็น
ทางการเมืองต่อการลงมติออกมาเป็นระยะ เช่น เมื่อวันที่
21 ก.ค.2565 นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ในฐานะกลุ่ม 16 โพสต์เฟซบุ๊กระบุ
ว่า กลุ่ม 16 พร้อมลงมติไม่ไว้วางใจ 2 รัฐมนตรี หลังจากได้รับ
ฟังการอภิปรายที่มีการโต้กันไปมาระหว่าง นายณัฐชา บุญไชย
อินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กับนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงจากการ
พิจารณาข้อมูลหลักฐานที่นายณัฐชานำ�มามอบให้หลังอภิปราย
จึงเห็นว่าไม่สามารถไว้วางใจได้ แม้เสียงเพียงน้อยนิดของกลุ่ม
16 อาจทำ�ได้แค่คะแนนรัฐมนตรีได้น้อย ไม่สามารถคว่ำ�ได้ แต่
ถือเป็นการสนับสนุนข้อมูลอันชัดเจนของผู้อภิปรายพร้อมหลัก
ฐานเพิ่มเติม ส่วนรัฐมนตรีอีกคน คือ นายสันติ พร้อมพัฒน์
รมช.คลัง ซึ่งไชยยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำ�ภู พรรคเพื่อไทย
ได้มีข้อมูลที่อภิปรายนายกฯ แต่ชัดเจนในเรื่อง EEC จึงคิดเห็น
ว่าสมควรลงมติไม่ไว้วางใจอีกคน
ด้าน พิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 ให้สัมภาษณ์ถึง
กระแสข่าวว่ากลุ่ม 16 มีการต่อรองเพื่อรับผลประโยชน์จาก
การโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ว่า ไม่มี ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้ง
นั้น เพราะเรามีมติออกมาแล้วว่าจะฟังคำ�ชี้แจงของรัฐมนตรี
โดยการอภิปราย 2 วันที่ผ่านมา สิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอข้อบกพร่อง
ในการบริหารนั้นน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องของนาย
สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เป็นเรื่องที่กลุ่ม 16 พูดถึงกัน ซึ่งใน
วันที่ 22 ก.ค. เราจะนำ�ข้อสรุปที่ฟังจนครบแล้วนำ�มาวิเคราะห์
ลงมติ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่มีเรื่องสินบน ได้ 1 หวี 2 หวี
ยุคนี้หมดแล้ว
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่ามีการต่อรองกับนายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ว่าหาก
ให้ 2 ล้านบาท จะลงมติไว้วางใจ นายพิเชษ กล่าวว่า ไม่มี ใคร
จะเชื่อ ตอนนี้ทางฝั่งของพลังประชาชารัฐ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีมติขอให้ ไว้วางใจหมดให้ครบทุก
คน แต่ว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านก็เห็นชัด ถ้าผิดและคัดค้าน
สายตาประชาชน เสียหายจริงๆ เราจะยกมือให้ ได้อย่างไร
พล.อ.ประวิตรบอกแต่ว่า ขอความร่วมมือให้ ไว้วางใจรัฐมนตรี
ทั้งหมดในรัฐบาล 11 คน แต่ไม่ได้บอกว่าหากรัฐมนตรีทำ�ผิด
ต้องยกมือให้ด้วย ท่านไม่ ได้พูด ตอนนี้มันเป็นเอกสิทธิ์ของ
ส.ส. โดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีรัฐมนตรี 2 คนที่น่าจับตา
อย่างกรณีของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เห็นชัดเจน ฝ่ายค้านถาม แต่ตอบอะไร
ไม่ได้ลุกออกจากบัลลังก์ ไปเลย ซึ่งน่าจะอภิปรายก่อน หลาย
ประเด็นยังตอบไม่หมด เราก็นำ�มาคิด ส่วนนายศักดิ์สยาม
ชิดชอบ รมว.คมนาคม ชี้แจงเน้นไปที่ข้อกฎหมาย แต่มันดู
ค้านสายตาประชาชน มีแนวโน้มว่าน่าจะทำ�ให้ประเทศชาติ
เสียหาย อันนี้ต้องมาพิจารณา ยืนยันจะทำ�ประโยชน์ ให้กับ
ประเทศชาติ เป็นแบบอย่างในอนาคต ผู้บริหารประเทศต่อไป
ถ้าเราทำ�อะไรไม่ถูกต้องจะต้องระมัดระวัง
ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่มีกระแสข่าวเรื่องการ
ต่อรอง การแลกรับผลประโยชน์ การแจกกล้วยกันเกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ ไม่ควรให้เกิดขึ้นกับสภาฯ ดังนั้นทุกการลงมติของ
ส.ส.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน ต้องลงมติโดยไม่มีเรื่องของการ
เรียกรับผลประโยชน์ การแจกกล้วย โดยแอบอ้างประชาชน
ไปต่อรองเด็ดขาด.

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
และรองประธานวิปรัฐบาล
“ทุกครั้งของการอภิปรายที่ผ่านมา เรื่องตัวเลขในการ
อภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจไม่ สำ � คั ญ แต่ สำ � คั ญ ที่ ป ระเด็ น ในการ
อภิปรายนั้นจะเป็นประเด็นที่กระทบต่อทางการเมืองหรือไม่
เพราะหลายครั้งที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองหลังการอภิปราย”.
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ารอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน แนวโน้มผลออกมา
เหมือน 3 ครั้งที่ผ่านมา ที่รัฐมนตรีทุกคน คะแนนไว้วางใจ
ผ่านไปได้ รอลุ้นเพียงใครได้กินบ๊วย
แต่หากเทียบฟอร์มของฝ่ายค้านในการทำ�หน้าที่ซักฟอกครั้ง
นี้ ยอมรับว่ามีบางพรรคสอบผ่านและพอจะเป็นความหวังของ
ประชาชนได้
ขณะที่บางพรรคทำ�ผลงานได้น่าผิดหวัง เพราะเริ่มต้นโหมโรง
อย่างตื่นเต้น แต่สุดท้ายมี “แต่น้ำ� ไม่มีเนื้อ”
โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะแกนนำ�พรรคฝ่าย
ค้าน ถึงเวลาอภิปรายจริง นำ�เสนอข้อมูลเดิมๆ ไม่มีข้อมูลใหม่ เน้นแต่
ลีลา โวหาร เน้นวาทกรรม ตีกินดิสเครดิตทางการเมืองหวังหลอกต้ม
ประชาชน
สุดท้ายถูกฝ่ายรัฐบาลตอกกลับจนหน้าหงายสะเทือนไปถึง
“นายใหญ่” ทักษิณ ชินวัตร ต้องจุกอกถึงแดนไกล
ดังเช่น “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ
รมว.กลาโหม โต้กลับกลางสภาฯ ว่ามีอยู่คำ�หนึ่งติดค้างตั้งแต่วันแรก
แล้วที่บอกจะทำ�ลายนั่งร้านรัฐบาลเด็ดหัว คำ�พูดนี้ควรใช้ ในสภาฯ
หรือทางสื่อหรือไม่
“วันนี้ผมมีนั่งร้าน ผมนั่งอยู่บนนั่งร้านเพราะผมเป็นหัว ท่านก็มี
นั่งร้านของท่าน แต่ท่านไม่มีหัว หัวขาดไปแล้ว!”
เช่นเดียวกับ “เสี่ยหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ
รมว.สาธารณสุข ถือโอกาสซัดกลับฝ่ายค้านหลังถูกอภิปรายเรื่อง
กัญชา ที่พรรคเพื่อไทย ทำ�หน้าที่ ไม่สมราคาที่คุยไว้
รวมทั้งยังอัดไปที่ ส.ส.บางคนที่เคยเป็น “หมอ” บัดนี้ยังด้อยค่า
วัคซีน และปั่นกระแสดรามาโควิด ทั้งที่สถานการณ์ ในประเทศดีขึ้น
เพราะกระบวนการของกระทรวงหมอที่ผ่านมา
โดยไม่ยอมใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ แต่
หวังใช้การมโน และเปิดหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
จึงทำ�ให้ “ยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้าน” จืดสนิท แถมยังถูก
“เสี่ยหนู” ย้อนความจำ�ถึง “เจ้าของคอก” ว่า “ถ้าฉีดวัคซีน 100 ล้าน
โดส ได้ภายในปี 2564 ร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียว”
กระทั่งสุดท้าย กระทรวงสาธารณสุขก็ฉีดได้ 100 ล้านโดส
ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.2564 เล่นเอา ทักษิณ ยอมรับว่าแพ้พนัน และ
บ่ายเบี่ยงแถไถไปเรื่องอื่น “เสียราคานายใหญ่”
รวมถึงที่จะเรียกแต้ม แต่ก็ทำ�เสียแต้มคาไมค์ หลัง นพ.ชลน่าน
ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำ�ฝ่ายค้าน หวังโจมตี รัฐบาล
608 แต่ผิดเหลี่ยม ถูกตีความเป็นการบูลลี่ประชาชนกลุ่มหนึ่ง
ถูก นายกฯ บิ๊กตู่ ฉวยจังหวะโต้เจ็บๆ ว่า “ที่ท่านพูดถึง 608
ท่านต้องให้เกียรติคนกลุ่มนี้ด้วย เป็นประชากรสูงอายุ เราต้องให้
ความสำ�คัญคนเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ”

พลิกอีก
นายสมศักดิ์กล่าวว่า ทางแรกคือกลับ
มาใช้หารด้วย 100 เพราะเรื่องยังไปไม่
ไกล หรือยกเลิกทั้งหมด ซึ่งเสียงในสภา
สามารถทำ�ได้ แต่เรื่องนี้ต้องลองถาม
พรรคภูมิใจไทยดู
เมื่ อ ถามย้ำ � ว่ า ที่ ร ะบุ ถึ ง พรรค
ภท.แสดงว่าเป็นตัวแปรในเรื่องนี้หรือ
ไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า เขากระทบ
เยอะ โดยเฉพาะบัญชีรายชื่อจะไม่ได้
ส่วนจะได้ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งอาจ
จะมีทั้งที่ถูกหรือไม่ถูก
เมื่อถามว่า ในพรรค พปชร.ได้
คุยเรื่องนี้หรือยัง นายสมศักดิ์กล่าวว่า
ให้กระดาษเอาไปคิดว่า ตามนี้นะ
นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายก
รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี
นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ ส่งสัญญาณสูตร
คำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 500
อาจไปต่อไม่ได้ว่า พรรค ภท.บอกแล้ว
ได้หมด เพราะไม่ได้ทำ�ความเดือดร้อน
หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพรรค
ก็ไม่มปี ญ
ั หา จะใช้สตู รเท่าไหร่กบ็ อกมา
เพราะ ส.ส.หรือผูส้ มัครของพรรค ภท.ก็
ทำ�งานเต็มที่ให้ประชาชนเลือกกลับมา
เป็น ส.ส.ให้ ได้อยู่แล้ว มันอยู่ท่ีความ
ตัง้ ใจ ใส่ใจความขยันขันแข็งของผูส้ มัคร
ในส่วนของ ภท.จะหารเท่าไหร่ ใช้สตู ร
อะไรก็ใช้ไปเถอะ
เมื่อถามว่า ถ้าใช้สูตรนี้ ภท.จะ
ได้เปรียบใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า
“ผมลองไปหารเล่นๆ ผมอาจจะไม่ ได้
เป็น ส.ส.เพราะมันไม่เหลือ ส.ส.บัญชี
รายชื่อให้ผมเลย ก็ไม่เป็นไร ผมถือว่า
สิ่ ง สำ � คั ญ คื อ ผู้ แ ทนราษฎรได้ รั บ การ
เลื อ กตั้ ง โดยตรงมาจากพื้ น ที่ เขาจะ
สามารถทำ � งานให้ กั บ พื้ น ที่ ไ ด้ ส่ ว น
ส.ส.บัญชีรายชื่อเราก็จะพยายาม แต่ดู
วิธีหารแล้วก็ยาก”
ด้านนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรั ฐ มนตรี ให้ สั ม ภาษณ์ ถึ ง กรณี
ที่ มี ก ระแสข่ า วว่ า จะกลั บ มาใช้ สู ต ร
คำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นหาร 100
ว่า จะกลับมาได้อย่างไร ตนยังนึกไม่
ออก
ผูส้ อื่ ข่าวถามว่า หากส่งไปทีค่ ณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว กกต.
สามารถยืนยันกลับมาได้ ใช่หรือไม่ว่า
ให้ ใ ช้ สู ต รหาร 100 นายวิ ษ ณุ ก ล่ า ว
ว่ า กกต. สามารถท้ ว งได้ ทุ ก มาตรา
และเมื่ อ ท้ ว งแล้ ว ก็ อ ยู่ ที่ รั ฐ สภาว่ า จะ
เอาอย่างไร ถ้ารัฐสภาจะแก้ ก็แก้ตาม
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เทียบฟอร์ม 2 พรรคฝ่ายค้าน
พท.ความหลัง-กก.ความหวัง
ขณะที่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อ
ไทย ที่คุยโวหวังจะขย้ำ�รัฐมนตรีเรื่องทุจริตท่อส่งน้ำ�อีอีซี
แต่เจอ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และเลขาธิการพรรค
พลังประชารัฐ เตรียมการบ้านมาดี โชว์ตัวเลขของเอกชนรายเดิมเคย
ให้ผลตอบแทนต่ำ�ไม่ถึง 600 ล้านบาท เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ต่างจาก
เอกชนที่ ได้รับคัดเลือกให้ผลตอบแทนรัฐเกือบ 26,000 ล้านบาท ใน
30 ปีข้างหน้า พร้อมตั้งคำ�ถามผู้อภิปรายว่า “รับงานใครมาหรือไม่”
ที่น่าอนาจสุด หนีไม่พ้น น.ส.ชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย
พรรคเพื่อไทย ที่ยังยืนยันว่า จะหยิบเรื่องใต้เตียงในครอบครัว ไม่
สนใจว่าจะกระทบ “เด็ก” มาอภิปรายทำ�ลายรัฐมนตรี มากกว่ามุ่งเน้น
นำ�เสนอหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องความไม่ชอบมาพากลในกระทรวง
กระทั่งถูก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โต้กลับอย่างดุเดือดว่า “มาตรฐานมัน
ต่ำ�...การพูดเรื่องมันต่ำ� คนพูดก็จะต่ำ�ไปด้วย ภาพมันจะติดตัวท่านไป
ด้วย และคนที่ให้ข้อมูลท่านพูดเรื่องนี้ ไม่ได้หวังดีกับท่าน”

กกต. แต่ถ้าไม่แก้ก็ยืนยันกลับไป ก็จบ
เท่านั้น แต่ถ้าจะมีคนไม่จบ ก็ส่งเรื่อง
ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป
เมื่อถามว่า หาก กกต.ยืนยันหาร
100มา จะมีขั้นตอนทำ�อย่างไร นาย
วิษณุ กล่าวว่า ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้
อย่างนั้น ว่าเมื่อเสร็จจากสภาก็ต้องส่ง
ไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กกต.
ถ้าถามว่าส่งไปทำ�ไม ก็เพื่อให้เขาตอบ
กลับมา
ถามว่ า การแก้ ไ ขมี ก รอบเวลา
หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ก็จะมีเช่น
ถามไป 15 วัน ตอบกลับมา 10 วัน
เบ็ดเสร็จรวมแล้วประมาณ 1 เดือน ซึ่ง
มีการกำ�หนดตายตัวอยู่แล้วว่าเมื่อสภา
พิ จ ารณาเสร็ จ ปกติ ถ้ า เป็ น กฎหมาย
อื่ น ก็ ส่ ง ให้ รั ฐ บาลนำ � ขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ
ถวาย แต่กรณีนี้รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่า
ให้ส่งกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากนั้ น สภาจะใช้ เ วลาอย่ า งไรก็ แ ล้ ว
แต่สภา และจะทราบได้ชัดเจนก็เมื่อ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา.

‘ADB’ หั่น
อยู่ที่ 4.6% ในปีนี้ จากคาดการณ์เดิม
ที่ 5.2% เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของ
เศรษฐกิจจีนชะลอลง การเงินตึงตัว
ในระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว และ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเป็นผลจาก
การรุกรานยูเครนโดยรัสเซียอย่างต่อ
เนื่อง
นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหาร
งานวิจยั เศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคาร
กสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารแห่งประ
เทศไทย (ธปท.) น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย
ในอัตรา 0.25% ในเดือน ส.ค.นี้ เพราะ
หากปล่อยให้เงินบาทอ่อนค่าไปเรื่อยๆ
จะยิ่ ง สร้ า งแรงกดดั น ต่ อ เงิ น เฟ้ อ
เพราะในภาพรวมขณะนี้ เ งิ น เฟ้ อ อยู่
ในเกณฑ์ที่สูงผิดปกติ กดดันให้ค่าเงิน
อ่อนค่า ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลดี
ไม่ให้ค่าเงินบาทอ่อนมากเกินไป พร้อม
กั น นี้ ก ารขึ้ น ดอกเบี้ ย อี ก ครั้ ง ในเดื อ น
พ.ย. จะเหมาะสมมากขึ้น สอดคล้อง
กั บ ภาวะการท่ อ งเที่ ย วของไทยที่ มี
แนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
ตัวเลขนักท่องเที่ยว 7 ล้านคนในปีนี้มี
โอกาสเป็นไปได้ ทำ�ให้มีเงินสะพัดช่วย
ให้เศรษฐกิจอยู่ในสถานะที่ดีขึ้น
“แต่ ส่ ว นต่ า งอั ต ราดอกเบี้ ย
สหรั ฐ กั บ ดอกเบี้ ย ไทยเริ่ ม มี ผ ลต่ า ง
น้ อ ยลงต่ อ การไหลออกของเงิ น ทุ น
เนื่องจากว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มมีผล
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทำ�ให้

นั ก ลงทุ น ชะลอการขายทรั พ ย์ สิ น ใน
ไทย ทำ � ให้ ก สิ ก รไทยปรั บ คาดการณ์
อั ต ราแลกเปลี่ ย นในช่ ว งสิ้ น ปี จ ะอยู่ ที่
35 บาทต่อดอลลาร์ จาก 33.55 บาท
ต่อดอลลาร์” นายกอบสิทธิ์กล่าว.

ศุลกากรเตือน!
ก็ มี ร ายละเอี ย ดคล้ า ยกั บ ที่ ต นพู ด ไว้
ขณะนี้ ก ฎหมายที่ ยั ง อยู่ ใ นชั้ น การ
พิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารฯ ก็
ไม่ มี เ รื่ อ งของการใช้ สั น ทนาการและ
นันทนาการ ถือว่าจบไป และหากจะ
สูบก็เคยย้ำ�ว่าให้อยู่ในบริเวณบ้าน อย่า
ไปที่ ไ หน ไม่ เ คยบอกว่ า สู บ ได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบาย ดังนั้นต้องฟังให้จบคลิป
ที่ปราศรัย
ผู้ สื่ อ ข่ า วถามว่ า มั่ น ใจว่ า ประ
เด็นเรื่องกัญชาจะไม่ดึงคะแนนเสียง
ของพรรคภู มิ ใ จไทยลดลงใช่ ห รื อ ไม่
นายอนุทินกล่าวว่า เราทำ�ตามที่เคยให้
สัญญาไว้กับประชาชน และส่วนหนึ่ง
ที่มาเป็นรัฐบาลได้ก็มาจากเรื่องกัญชา
เขาส่งเรามาทำ�เรื่องกัญชาก็ต้องทำ�ให้
เรียบร้อย และเชื่อว่าคะแนนเสียงก็
ไม่ น่ า จะดิ่ ง ลง ทุ ก อย่ า งมี ข้ อ ป้ อ งกั น
ไว้ ห มดแล้ ว ส่ ว นที่ ร ะบุ ว่ า ไม่ มี ค วาม
รอบคอบไม่มีข้อกฎหมาย ก่อนที่จะนำ�
มาดำ�เนินการก็ไม่ ใช่ เพราะกฎหมาย
มีห้ามชัดเจนไว้ทุกอย่าง และจากการ
ประชุมคณะกรรมการยาสูบแห่งชาติ
ห้ามนำ�กัญชามาผสมในยาสูบใดๆ ทั้ง
สิ้น ขอย้ำ�ว่าเราล็อกแล้วล็อกอีก
นายชัยยุทธ คำ�คุณ ที่ปรึกษา
ด้ า นระบบควบคุ ม ทางศุ ล กาการ ใน
ฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า
ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได้ อ อก
ประกาศเรื่ อ ง ระบุ ชื่ อ ยาเสพติ ด ให้
โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2565
โดยมี ส าระสำ � คั ญ ให้ กั ญ ชากั ญ ชงไม่
เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร
THC เกิน 0.2% โดยน้ำ�หนัก ยังคง
เป็นยาเสพติดนั้น แม้ว่ากัญชากัญชง
จะไม่ เ ป็ น ยาเสพติ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
แต่หากมีการนำ �เข้า ผู้นำ�เข้าจะต้อง
ผ่ า นพิ ธี ก ารทางศุ ล กากรและปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง
ประกาศของกรมวิชาการเกษตรที่ ได้
ออกประกาศควบคุมนำ�เข้าเมล็ดพันธุ์
กั ญ ชา และควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคและ
แมลงศั ต รู พื ช ที่ ติ ด มากั บ เมล็ ด พั น ธุ์
อย่างเข้มงวด
ทั้ ง นี้ ที่ ผ่ า นมาพบว่ า ยั ง มี ก าร
ลักลอบนำ�เข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาและต้น

แตกต่างจากการทำ�หน้าที่ของเพื่อนบ้านฝ่ายค้าน อย่าง พรรค
ก้าวไกล (กก.) อาทิ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายประเสริฐ
พงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล โดยเฉพาะการเปิดข้อมูลใหม่ล้วงลึกในการ
อภิปรายรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล จนบางคนลุกหนีกลางดึกไปดื้อๆ
และขอเวลาเตรียมตัวหาข้อมูลมาชี้แจงภายหลัง
ฉะนั้นเทียบฟอร์มของพรรคแดงและพรรคส้มแล้ว เรียกได้ว่า
พรรคก้าวไกลทำ�หน้าที่ ได้สมศักดิ์ศรี และไม่มีมวยล้มต้มคนดู ทำ�ให้
ประชาชนยังพอฝากความหวังช่วยพยุงฝ่ายค้านทั้งหมดเอาไว้ ได้
ยิ่งในอนาคตหากพรรคก้าวไกลปรับท่าทีทางการเมือง ลดดีกรี
ความสุดโต่ง เน้นตรวจสอบรัฐบาล ก็เชื่อว่าจะมีที่ยืน และมี โอกาส
ทำ�งานการเมืองต่อไป เลื่อนชั้นเป็นความหวังใหม่ของประชาชน
สวนทางกับ “พรรคเพื่อไทย” ภายใต้ระบอบทักษิณ-ครอบครัว
ชินวัตร ที่บงการลูกพรรค แต่ชกไม่เข้าเป้า นับวันจะกลายเป็นแค่
ความหลัง หรือ “ตะวันใกล้ตกดิน”!.

กล้ากัญชาเป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะ
ตามตะเข็บชายแดนไทย ซึ่งหากนำ�เข้า
มาโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร หรือ
นำ�เข้ามาโดยผ่านพิธีการศุลกากร
แต่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตจากหน่ ว ย
งานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำ�เข้าอาจได้รับโทษ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร พ.ศ.
2560 กล่าวคือกรณีแรก หากเป็นการ
นำ � เข้ า มาในประเทศไทยโดยไม่ ผ่ า น
พิธีการศุลกากร ถือเป็นความผิดฐาน
ลั ก ลอบหนี ศุ ล กากร ตามพระราช
บัญญัติศุลกากรมาตรา 242 ซึ่งมีอัตรา
โทษจำ�คุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน
สี่เท่าของราคาของรวมอากร
กรณี ที่ ส อง หากนำ � เข้ า มาโดย
ผ่ า นช่ อ งทางศุ ล กากร แม้ ปั จ จุ บั น
กัญชาจะถูกปลดจากการเป็นยาเสพติด
ประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยา
เสพติด พ.ศ. 2564 แล้ว แต่การนำ�เข้า
ยังต้องคำ�นึงถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
คือพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518
และพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507
ดังนั้น กัญชายังถือเป็นสินค้าควบคุม
การนำ � เข้ า ซึ่ ง หากไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับอนุญาต
ก่อนที่จะนำ�เข้ามาในประเทศไทย อาจ
เป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อ
กำ � กั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ศุ ล กากร
มาตรา 244 มีอัตราโทษจำ�คุกไม่เกิน
10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท
(ห้าแสนบาท)
สำ � หรั บ ประชาชนที่ มี ค วาม
ประสงค์ จ ะนำ � เข้ า กั ญ ชา จะต้ อ ง
ผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรและปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากลักลอบนำ�เข้า
หรือนำ�เข้ามาโดยผ่านพิธีการศุลกากร
แต่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดตามพระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มี โทษทั้ง
จำ�ทั้งปรับ และหากนำ�กัญชาออกนอก
ประเทศซึ่งประเทศเหล่านั้นยังกำ�หนด
ให้กัญชายังเป็นพืชที่ผิดกฎหมาย อาทิ
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย
สิงคโปร์ มาเลเซีย อาจมี โทษทั้งจำ�ทั้ง
ปรับ หรือโทษสูงสุดคือประหารชีวิต จึง
ขอให้ศึกษากฎหมายของต่างประเทศ
ให้ดีก่อนจะนำ�ติดตัวออกหรือส่งออกไป
ต่างประเทศ
นายธนวรรธน์ พลวิชยั อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประ
ธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยผลสำ�รวจทั่วประเทศ “ทัศนะ
ของประชาชนต่อนโยบายกัญชาเสรี”
จำ�นวน 1,215 ตัวอย่าง ระหว่างวัน

ที่ 5-15 กรกฎาคม 2565 พบว่า ภาค
ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยั ง ให้ ค วามเป็ น
ห่ ว งว่ า ประชาชนจะใช้ ผิ ด ประเภท
เพราะประชาชนยังมองว่ากัญชาเป็น
ยาเสพติดให้ โทษถึง 63.5% และส่วน
ใหญ่ 68.5% คนต่างจังหวัดมองแบบ
นั้น ส่วนประชาชนในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมองเพียง 42.7%
นอกจากนี้ หลังจากที่มีการปลด
ล็อก ประชาชนส่วนใหญ่ 78.2% ตอบ
ว่าไม่เคยใช้กัญชา และ 12.1% ตอบ
ว่าเคยใช้ ในช่วงไม่เกิน 1 เดือนที่ผ่าน
มา ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องดื่ม 34%,
อาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว 26.3%, ขนม
คุกกี้ 19.7% และยังมีการสำ�รวจการ
ใช้ กั ญ ชาเพื่ อ การแพทย์ พบว่ า หาก
แพทย์หรือหมอสั่งยาที่มีส่วนผสมของ
กัญชาประชาชนส่วนใหญ่ 60.5% ไม่
ใช้ เพราะกังวลผลข้างเคียง กลัวใช้ผิด
ยังไม่มีผลวิจัยที่เพียงพอ ส่วนที่ตอบ
ว่าใช้ 29% เพราะอยู่ในการดูแลของ
แพทย์ สนับสนุนเกษตรกรและ 10.5%
ไม่แน่ใจ
สำ�หรับการสำ�รวจความรู้เกี่ยว
กับกัญชา พบว่า 38.1% รู้ปานกลาง,
31.3% รู้น้อย และ 19.6% รู้มาก ซึ่ง
รวมไปถึ ง ความรู้ ด้ า นประโยชน์ แ ละ
โทษข้ อ ควรระวั ง ในการใช้ โดยส่ ว น
ใหญ่ยังมีความรู้ปานกลางเท่านั้น ส่วน
การสำ � รวจทั ศ นคติ ต่ อ การเปิ ด เสรี
กัญชา ส่วนใหญ่ 58.3% ไม่เห็นด้วย
และ 41.7% เห็นด้วย และส่วนที่เห็น
ด้วยส่วนใหญ่คือใช้ทางการแพทย์และ
สันทนาการ
พร้อมกันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่
ยังมองว่าการเปิดเสรีกัญชามีผลกระ
ทบต่อสังคมเด็กและเยาวชน ดังนั้น สิ่ง
ที่ต้องการเสนอแนะคือ ควรให้ความ
รู้ ค วามเข้ า ใจผลดี ผ ลเสี ย ทั้ ง ระยะ
สั้ น ระยะยาว กำ � หนดปริ ม าณการ
บริโภค ควรมีการกำ�หนดกลุ่มอายุการ
ใช้ สถานที่ในการใช้ พร้อมมีบทลงโทษ
ที่ใช้มากเกินปริมาณที่กำ�หนด เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เมื่อกัญชากัญชงได้
ปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดเมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา พืช
กัญชา กัญชาจะสร้างรายได้เฉลี่ยให้
กับเกษตรกรประมาณ 8 แสนถึง 1.2
ล้ า นบาทต่ อ ปี ต่ อ ไร่ ในอี ก 3 ปี ข้ า ง
หน้า ขณะที่จะส่งผลมูลค่าเศรษฐกิจ
ประมาณ 3-5 หมื่นล้านบาท โตเฉลี่ย
15% ซึ่ ง เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผล
จากนโยบายในการส่งเสริม รวมไปถึง
ความต้องการทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ.
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แ

หม.....
คืนวาน ลุ้นจนปวดกระเพาะปัสสาวะ ขออย่าให้รถลูก
ช้างจมน้ำ�ป๋อมแป๋มคาถนนเล้ยยยย
เจ้าประคู้นนนน!
ได้ผลแฮะ คนขับลุยบุ๋มๆๆๆๆ จนคลานไปขึ้นทางด่วน
ได้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติอยู่ ไหน ท่านขลังจริง อยากไปปิดทอง
แก้บน-แก้ล่าง ซักหน่อย
เพราะท่านแต่เพียงผู้เดียวแท้ๆ
สามารถบันดาลให้คน กทม.มีจิตใจสูงขึ้น เป็นคนทน
รับสภาพเป็นจริงได้มากขึ้น
ยิ่งกับ “โซเชียลชน” ด้วยแล้ว กลายเป็นคนมีเหตุ-มีผล
ในการโพสต์ การแชร์ การเมนต์ ขึ้นมาทันที
ไม่ โทษผู้ว่าฯ ไม่ด่ารัฐบาล เหมือนก่อนๆ
ตอนนี้ คนกรุงยุคชัชชาติ “ตาสว่าง” แล้ว
เข้าอก-เข้าใจ “ฝนตก-น้ำ�ท่วม” เป็นเรื่องธรรมชาติ!
จะไปโทษ-ไปว่าอะไรผู้ว่าฯ กทม.เหมือนตะก่อนไม่ได้
แล้ว และ “ฝนตก-น้ำ�ท่วม-รถติด” ก็ใช่ว่า ผู้ว่าฯ คิงคอง
ยักษ์ ไม่ทำ�อะไรเลย
ท่านทำ�ครับ ท่านทำ�........
ท่านซ้อนมอ’ไซค์ “ไลฟ์สด” ไปตามถนนโน้น-นี้ จนไม่
หลับ-ไม่นอนทั้งคืน เหมือนละเมอ “ยังไม่ได้เป็นผู้ว่าฯ” แต่
กำ�ลังหาเสียง
“เลือกชัชชาติ ฝนตก ท่อไม่ตัน น้ำ�ไม่ท่วม รถไม่ติด”
ประมาณนั้น!
นี่....
ผมต้องขอบคุณผู้ว่าฯ ชัชชาติจริงๆ ขอให้ท่านได้เป็น
ผู้ว่าฯ กทม.ต่อๆ ไปทุกๆ ชาติเถอะ
ผมจะได้สบายตา-สบายใจ ดูข่าวโซเชียลแล้ว จากที่ฝน
ตก-น้ำ�ท่วมที ไร มีแต่คนระดม ด่าๆๆๆๆๆ ผู้ว่าฯ
ตอนนี้ จากด่า กลายเป็นเข้าใจ และเห็นใจผู้ว่าฯ ผู้คน
ชาวโซเชียล ค่อยดูเป็นศิวิไลซ์ชนทางทัศนคติ/มุมมองหน่อย
และเป็นคนมีความอดทนสูงขึ้น
ขนาดฝนตก-น้ำ�ท่วม ยังกางจอ ประกาศให้ ขาจร-ขา
ประจำ�ไปลอยคอดูหนังกลางแปลงที่แฝงการเมืองเข้าไปทีละ
คืบ-ทีละศอกกันได้เหมือนเดิม ก็ยังเอา
กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร.....

‘ฝนท่วมฟ้า-สภาท่วมเท็จ’
นับวัน ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ กำ�ลังทำ�ให้เป็น “มหานครสาม
นิ้ว” เด่นชัดขึ้นทุกวัน!
กทม.ยุคนี้ ผมว่าต้อง “ปฏิรูปแบบปฏิวัติ”
เลิกมี ผอ.เขต ๕๐ เขตไปเลย มีเพียงผู้ว่าฯ ชัชชาติคนเดียว
มอ’ไซค์หนึ่งคัน และมือตามไลฟ์สดหนึ่งคน
เท่านั้น “พอแล้ว”!
เพราะเท่าที่ผมสังเกต นับแต่ชัชชาติเป็นผู้ว่าฯ ทั้ง ๕๐
เขต “เป็นส่วนเกิน” มีท่านคนเดียวก็เหลือเฟือ เป็นทั้งคนกวาด
ถนน คนเก็บขยะ ตระเวน ไลฟ์สด...ไลฟ์สด...ไลฟ์สด ไปทุกเขต
ขนาดคืนวานซืน ฝนตกถล่มทลาย ทั้งคน-ทั้งรถตายคา
ถนนเกลื่อน
มี ผู้ ว่ า ฯ แข็ ง แกร่ ง ในปฐพี ค นเดี ย วออกมาพล่ า นกรุ ง
ตะโกน ฝนตก รถติด ทนหน่อย แล้วก็ไลฟ์สด..ไลฟ์สด
ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่แต่ละเขตออกมาไลฟ์สดเหมือนท่าน
เลย?
แต่ผมก็ไม่เข้าใจ ว่าไอ้การตระเวนไลฟ์สด มันช่วยแก้ปัญหา
ได้ยังไง
และก็ไม่แน่ใจ ว่าชัชชาติรู้มั้ย ว่าการบริหารงาน-บริหาร
ปัญหาในตำ�แหน่งของคนเป็นผู้ว่าฯ คือการทำ�แบบไหน อย่างไร?
ที่ ไม่ใช่อวดแต่บ้าพลัง วิ่งๆๆๆๆ ไลฟ์สด..ไลฟ์สด เป็นพวก
หิวแสง แล้วบอกว่านี่คือการทำ�งาน..ทำ�งาน...ทำ�งาน
และถามตรงๆ อีกซักคำ�

วิ่งกับไลฟ์สดโชว์ มันเกิดมรรคผลอะไร ที่ทำ�ให้เห็นแววว่า
กทม.น่าจะดีขึ้น ตามที่ โม้ ไว้ตอนหาเสียงซักอย่างมั้ย?”
ไหนว่า “ขอเวลา ๑ เดือน จะสรุปทางออกรถไฟฟ้าสาย
สีเขียว”
นี่ก็ ๒๒ กรกฎา. เข้าเดือนที่ ๒ แล้วนะ!
มีคำ�ตอบอะไรเป็นรูปธรรมให้ชนชาว “รถไฟฟ้ามาหานะ
เธอ” ได้ชื่นใจ แทนเหม็นขี้ฟันท่านบ้างหรือยัง?
“โม้หาเสียง” กับ “ทำ�หาผลงาน”
ตอนนี้ ชาว กทม.พอแยกแยะได้บ้างแล้วกระมัง?
เหมือนภาพยนตร์บางเรื่อง หนังตัวอย่าง “น่าดู” แต่พอ
ฉายจริง “อยากจะเผาจอ”!
๔ ปีนี่ ผมไม่ห่วงว่า กทม.ด้วยตัวมันเอง จะถอยกลับไป
เป็น “มหานครขยะน้ำ�ครำ�” อย่างในอดีตกาล
แต่ผมห่วงว่า........
ผูู้ว่าฯ ชัชชาติ จะสมคบ “ขบวนการสามนิ้วผสมผสาน
องค์กรเครือข่ายสังคมเทียม”
อาศัยสถานภาพ กทม.และงบต่างๆ สอดแทรกแนวคิด
“ล่มชาติ-ล้มสถาบัน” ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูป
แบบต่างๆ
ชนิด “อาศัยภาพลักษณ์รัฐ” แทรกซึมยาพิษเข้าไปด้วย!
ไม่ใช่ผมมโนไปเอง
แต่มันมี “หน่อแนว” โผล่ให้เห็น ผู้ว่าฯ ชัชชาติดึงคนใน
ขบวนการเหล่านั้นเข้ามา “ทำ�งานร่วม” ในภาพ กทม.มากขึ้น
เรื่อยๆ!
วันนี้ ไม่ได้คุยเรื่อง “ผีหัวขาด-นั่งร้านพัง” เลย ฟังมา ๒
วันกว่า เช้าวาน ต้องไปโรงพยาบาลแคะขี้หู
อภิปรายไม่ ไว้วางใจรัฐบาล คือการให้ฝ่ายค้านเสกสรร
ปั้่นเท็จผสมจริง ประดิษฐ์เป็นคำ�มาอ่านด่านายกฯ ด่ารัฐมนตรี
ยังไงก็ได้
แล้วให้คนถูกด่า มาแก้ข้อกล่าวหาเรื่องปั้นเท็จผสมจริง
คนด่าสะใจ ได้ด่าใส่ไมค์-ออกจออวดชาวบ้านแล้ว
ส่วนคนถูกด่า กับเรื่่องวาทกรรมสำ�ราก ถ้าใจสู้ อัดกลับ
กะมันบ้าง ก็ซี้ดซ้าดกันไป แต่ถึงยังไง ฝ่ายถูกกล่าวหาก็แสบ
เนื้อแสบตัว
แสบเพราะ เรื่องปั้นเท็จแล้วใช้ลีลาโวหารอภิปราย มัน
ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันความจริง

ฝ่ายถูกอภิปราย ถ้าปากไม่แซ่บ เหมือนรัฐมนตรีอนุทิน
รัฐมนตรีจุรินทร์ ก็จะแย่ เพราะเรื่องเท็จ จะเอาข้อมูลจริง
ที่ ไหนไปตอบได้ล่ะ
สังเกตว่า อภิปรายนัด “สั่งลา” เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน ปั้น
ดาราหญิงปากแซ่บหน้าใหม่ขึ้่นมาหลายคน เพื่อให้คนใน
จังหวัดพื้นที่ของเขา เอาปากกามาวงไว้
ตอนหาเสียงเลือกตั้งปีหน้า จะได้ยืดอกถามว่า...จำ�ได้
มั้ย ชั้นนี่แหละ คนที่อภิปรายด่านายกฯ ในสภาวันนั้น
เมื่อวาน ก็เลยขี้เกียจฟัง......
ยิ่งอากาศครึ้่มฝน นอนดีกว่า เพราะรายการ “นั่งร้านผี
หัวขาด” มันหมดราคา หรี่ตาหลับ ฟังอภิปรายทิพย์แทนก็ได้
ไม่ใช่อะไรหรอก เพราะมาครึ่งทาง ก็ประเมินได้แล้วว่า
เช้าพรุ่งนี้ ๒๓ กรกฎา. ผลโหวตที่จะออกมา
สบาย..สบาย อย่างเพลงพี่เบิร์ด!
ฝ่ายค้านเขาก็รู้ อภิปรายนัดนี้ “ด่าฟรี-เอามัน” ส่งท้าย
ก็ใช้ทั้งวิชาเทพ-วิชามาร ทั้งในสภา-ในถนน มาตลอด ๔ ปี ได้
แค่ “ดมขี้-ดมตด” รัฐบาล เท่านี้แหละ
แต่เป็น “๔ ปี” ที่หลอมร่าง “ขุนพลทหาร” อย่าง “พล
เอกประยุทธ์” ให้กลายเป็น “จอมกระบี่สยบมาร” ในเวที
การเมือง
๒๐๗ จอมมาร ดาหน้ากันเข้ามา
๑ จอมกระบี่สยบมาร กรีดเพียงกระบี่เดียว หัวขาด
กระเด็นเกลื่อน ทั้งในคอกและที่อยู่นอกคอก!
ที่ฝ่ายค้านตั้งหัวข้ออภิปราย “ยุทธการเด็ดหัวสอยนั่ง
ร้าน” นั้น นายกฯ ตวัดกระบี่ฉับเดียว
หมาหอนเกรียวทันทีเลย!
ดูลีลากระบี่ตัดหัวมารของนายกฯ กันหน่อยก็ได้ ท่าน
ว่างี้..........
“มันมีอยู่คำ�นึงผมติดค้างมาตั้งแต่วันแรก ท่านกล่าวว่า
ท่านจะ “ทำ�ลายนั่งร้าน-เด็ดหัว”
คำ�พูดนี้ มันควรใช้ ในสภา หรือทางสื่อหรือเปล่า ผม
ไม่เข้าใจ
เพราะวันนี้ ท่านว่าผมเป็นหัว นั่งอยู่บนนั่งร้าน
ท่านก็มี “นั่งร้าน” ของท่าน แต่ท่าน “ไม่มีหัว”
เพราะหัวมัน “ขาดไปแล้ว”
“โทนี่ วู้ดซัม” ถึงกับเป็น “โทนี่ เอ๋งเอ๋ง” ไปทันที!

หนุนจำ�กัดความเร็วในเมืองลดตาย

ปทุมวัน • ภาคีเครือข่ายผนึกสร้างความปลอดภัยทางม้าลาย หลัง
เกิดอุบัติเหตุ 2.5 พันรายต่อปี วุฒิสภาชง 3 มาตรการ ตร.เร่ง
บังคับใช้กฎหมาย สสส.ย้ำ�ใช้ความเร็ว 30 กม.ต่อชั่วโมงในเขต
เมือง-ชุมชน ลดโอกาสเสียชีวิตได้ถึง 90%
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. คณะ ฉุกเฉินและความปลอดภัยทาง
กรรมการบูรณาการกูช้ พี ฉุกเฉิน ถนน วุฒิสภา กล่าวว่า รัฐบาลได้
และความปลอดภั ย ทางถนน ตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิตจาก
วุ ฒิ ส ภา สำ � นั ก งานกองทุ น อุบัติเหตุทางถนนลงให้เหลือไม่
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เกิน 12 คนต่อประชากรแสนคน
(สสส.) ร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจ ภายในปี 2570 โดยใช้แนวคิด
แห่งชาติ (ตร.) สภากาชาดไทย เน้นการจัดการเชิงระบบวิถีแห่ง
สำ�นักงานเขตปทุมวัน และภาคี ความปลอดภัย (Safe System
เครือข่าย จัดกิจกรรม หยุดสูญ Approach) โดยระบบที่ปลอดภัย
เสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย จะช่วยป้องกันและลดความสูญ
#ความดีทค่ี ณ
ุ ทำ�ได้ ครัง้ ที่ 6 ก้าว เสีย ซึ่งกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา
เดินอย่างปลอดภัยบนทางม้าลาย กิ จ กรรม หยุ ด สู ญ เสี ย หยุ ด
ตำ�รวจจราจรไทยร่วมดูแล
รถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ขับ
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศ เคลื่อนทำ�งานรณรงค์ปลูกจิต
ชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธาน สำ�นึกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพ วินัยจราจร สร้างความมั่นใจให้

คนข้ามทางม้าลาย
นายสุ ร ชั ย กล่ า วว่ า มี
ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อผู้
บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาให้เกิดความปลอดภัย
3 ด้านคือ 1.การบริหารจัดการ
การบังคับใช้กฎหมายและการ
กำ�กับติดตาม โดยเฉพาะการ
บั ง คั บ ใช้ แ ละมี ม าตรการดู แ ล
ทางแยก-ทางข้าม โดยเฉพาะรถ
จักรยานยนต์ที่ยังมีทั้งการจอด
รถทับทางม้าลาย-ไม่หยุดให้คน
ข้าม 2.มาตรการและมาตรฐาน
ความปลอดภัย เช่น มาตรฐาน
สัญลักษณ์จราจรทางถนน และ
การกำ � หนด Speed Zone
จำ � กั ด ความเร็ ว ในเขตชุ ม ชน
3.การสร้ า งวั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัย
พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายา

สอท.ลุยนโยบายลดคาร์บอน
ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 21 ก.ค.
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ
สำ � นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า นายก
รัฐมนตรีและ รมว.ยุตธิ รรมเน้น
ย้�ำ การปราบปรามยาเสพติด ยึด
ทรัพย์ เพื่อตัดวงจรยาเสพติด โดย
เฉพาะด้านปราบปรามยาเสพติด
ใช้ข้อมูลจากแหล่งข่าวบุคคลที่
เรียกว่าสายลับ หรือข้อมูลได้รบั
การแจ้งข่าวสารยาเสพติดจาก
ประชาชน ผ่านสายด่วน ป.ป.ส.

1386 และการแลกเปลี่ ย น
ข่าวสารจากหน่วยงานยาเสพติด
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ทัง้ นี้
ในปี 65 กระทรวงยุตธิ รรม โดย
สำ�นักงาน ป.ป.ส. ตัง้ เป้าหมายการ
ยึดทรัพย์สนิ ไว้ท่ี 10,000 ล้านบาท
เลขาธิ ก าร ป.ป.ส.ระบุ
ว่า การสืบสวนเส้นทางการเงิน
เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่นำ�ไปใช้
ในการริบทรัพย์สินตามรูปแบบ
การยึดทรัพย์รูปแบบใหม่ คือ
การยึดทรัพย์ตามมูลค่า ซึง่ ตอน
นี้สามารถยึดทรัพย์ ได้แล้วกว่า

9,341.07 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อ
สามารถตัดเส้นทางการเงินนัก
ค้าจะนำ�ไปสู่การตัดวงจรนักค้า
ยาเสพติด และสามารถทำ�ลาย
เครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้ในทีส่ ดุ
ซึง่ ไม่จ�ำ เป็นต้องละเมิดสิทธิสว่ น
บุคคลด้วยการดักฟังทางโทรศัพท์
การใช้พยานหลักฐานคือสิง่ สำ�คัญ
ในการลงโทษผู้กระทำ�ความผิด
ได้ตามกฎหมาย โดยสำ�นักงาน
ป.ป.ส.ไม่มีเครื่องมือดักฟังทาง
โทรศัพท์ ถ้ามีคงจับผู้ค้ายาเสพ
ติดได้หมดแล้ว.

นนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. กล่าว
ว่า ตร.ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
และคำ � นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย
ของประชาชน และในฐานะ
ที่ ตร.เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล
กำ�กับความปลอดภัยด้านการ
จราจร จะเร่ ง รั ด ดู แ ลให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยกำ�ชับ
ให้ บช.น.หารือกับ กทม. บก.ทล.
หารือร่วมกับกรมทางหลวง เพื่อ
กำ�หนดจุดติดตั้งกล้อง และการ
รับ-ส่งข้อมูลภาพถ่าย เพื่อนำ�
มาใช้ออกใบสั่งกับผู้ฝ่าฝืนตาม
กฎหมาย ผ่านการใช้งานระบบ
PTM (Police Ticket Management) และจะบังคับใช้กฎหมาย
ในจุดที่มีการติดตั้งกล้องอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งใน กทม.มีพื้นที่ตรวจ
จับความผิดฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
แดงจำ�นวน 33 จุด
ทีป่ รึกษาพิเศษ ตร.ระบุวา่

ส่วนมาตรการป้องกันลดอุบตั เิ หตุ
โดยเฉพาะทางม้าลาย ได้มีการ
เร่งบังคับใช้กฎหมาย อาทิ การ
ฝ่าฝืนจอดรถบนทางม้าลาย ไม่
จอดให้คนข้ามทางม้าลาย เพิ่ม
โทษ หรือแม้กระทั่งคนเดินเท้า
หากไม่ข้ามบริเวณทางม้าลายก็
มีความผิดเช่นเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พื่อ
ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
ทุกคน
น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
สสส. กล่าวว่า จากรายงาน
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
ของไทยปี 2561-2564 พบว่า
คนเดินเท้าเป็นกลุ่มผู้ ใช้ถนนที่
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสีย
ชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่น สอดคล้อง
กั บ สถิ ติ ค ดี อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรปี
2554-2563 ของ ตร. พบว่ามี
คนเดินเท้าได้รับอุบัติเหตุเฉลี่ยปี

ละ 2,500 ราย หรือเฉลี่ยวันละ
7 ราย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่
กทม. และอุบัติเหตุชนคนเดิน
เท้าบนทางหลวง เฉลี่ยเกินครึ่ง
มีผู้เสียชีวิต ข้อมูลปี 2564 ยัง
พบว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น
65% โดยมีสาเหตุจากการขับรถ
เร็วเกินอัตราที่กำ�หนด
น.ส.รุ่งอรุณย้ำ �ว่า การ
ใช้ความเร็วที่ 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงในเขตเมือง-เขตชุมชน
เช่ น หน้ า โรงเรี ย น หน้ า โรง
พยาบาล หน้าตลาด หรือหน้า
สถานที่ราชการ เป็นความเร็ว
ที่ ท างองค์ ก ารอนามั ย โลก
แนะนำ � ว่ า หากเกิ ด การชนที่
ความเร็ ว ระดั บ นี้ จ ะช่ ว ยลด
โอกาสเสียชีวิตได้ถึง 90% จึง
ขอเชิญชวนลดความเร็วก่อนถึง
บริเวณทางข้าม เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและสร้างวัฒนธรรม
ของการขับขี่ที่ปลอดภัย.

ดันกาสิโนถึงมือ‘ชวน’
ย้ำ�เพิ่มรายได้ประเทศ

รั ฐ สภา • เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี
น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม.
พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ
โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.)
วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิด
สถานบั น เทิ ง แบบครบวงจร
(Entertainment Complex)
การจัดเก็บรายได้และภาษีจาก
ธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และ
มาตรการในการป้ อ งกั น และ
แก้ ไขปัญหาบ่อนการพนันผิด
กฎหมาย การแพร่ระบาดของ
ตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนัน
ออนไลน์ สภาผู้ แ ทนราษฎร
แถลงผลการดำ � เนิ น งานของ
กมธ.วิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษา
การเปิดสถานบันเทิงแบบครบ
วงจรฯ ว่า กมธ.มีระยะเวลา
พิจารณาศึกษาตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.
64 ถึงวันที่ 30 ก.ค.65 ได้มีการ
ประชุมพิจารณาศึกษาจำ�นวน
24 ครั้ง และได้พิจารณาศึกษา
ในรายละเอียดอย่างรอบคอบ
สภาพน้ำ�ท่วมขังบริเวณลานพ่อขุน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง หลังจากฝกตกหนักเมื่อคืนวันที่ 20 ก.ค.ที่ โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำ�นวน
ผ่านมา ทำ�ให้มหาวิทยาลัยงดบรรยายในวันที่ 21 ก.ค.เป็นเวลา 1 วัน (ทั้งที่รามฯ หัวหมาก และรามฯ 4 ประเด็นคือ ด้านกฎหมายการ
2 วิทยาเขตบางนา)
เก็บรายได้และภาษี ด้านการ

ป้องกันแก้ ไขปัญหากระทบ และ
ศึกษาพื้นที่ความเป็นไป ด้านการ
ลงทุนและรูปแบบการเปิดสถาน
บันเทิงแบบครบวงจร และด้าน
รูปแบบธุรกิจ Gaming
น.ส.ภาดาท์ ก ล่ า วว่ า
สถานบันเทิงแบบครบวงจรไม่
ได้หมายถึงแค่กาสิโนเพียงอย่าง
เดียว ประชาชนบางคนอาจจะ
เข้าใจผิด ดังนั้นตนอยากชี้แจง
ว่าหมายถึงอาคารขนาดใหญ่
หรือกลุ่มอาคาร ประกอบด้วย
ห้องหรือส่วนต่างๆ สำ�หรับทำ�
กิจกรรมเพื่อความบันเทิง ความ
เพลิดเพลิน อาจประกอบด้วย
องค์ประกอบหลากหลาย เช่น
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรง
พยาบาล ธนาคาร สวนสนุก
กาสิโน สนามกีฬา หอประชุม
สำ�หรับการจัดงานแสดงต่างๆ
โฆษก กมธ.วิ ส ามั ญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถาน
บันเทิงแบบครบวงจรฯ ระบุว่า
กมธ.ได้มีการเดินทางไปศึกษา
ดูงานและจัดสัมมนาที่ จ.ตาก
จ.เชียงราย และ จ.สระแก้ว

โดยผลการสำ�รวจความคิดเห็น
ประชาชนเกี่ยวกับการเปิดสถาน
บันเทิงแบบครบวงจรพบว่า เห็น
ด้วยร้อยละ 80.67 ทั้งนี้ เมื่อวัน
ที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ทาง กมธ.
ได้มีการพิจารณาและลงมติเห็น
ชอบกับรายงานฉบับสมบูรณ์
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และภายใน
27 ก.ค. ทาง กมธ.จะนำ�เสนอ
รายงานพร้อมข้อสังเกต กราบ
เรียนนายชวน หลีกภัย ประธาน
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อโปรดนำ�
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาผู้ แ ทน
ราษฎรพิจารณาให้ความเห็น
ชอบต่อไป
โฆษก กมธ.วิ ส ามั ญ
พิจารณาศึกษาการเปิดสถาน
บันเทิงแบบครบวงจรฯ เปิดเผย
ว่า ใน กมธ.เชื่อว่าหากสามารถ
ทำ � ได้ ประโยชน์ ที่ จ ะตามมา
คือ คนในพื้นที่จะมีรายได้ที่เพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากเกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ นอกจากนี้รัฐบาล
จะสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
รวมถึงการแก้ ไขปัญหาเงินไหล
ออกนอกประเทศได้อีกด้วย.
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ก็บตกควันหลงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันพุธที่ 20 ก.ค.ที่
ผ่านมา ฝ่ายค้านวางคิวซักฟอกรัฐมนตรีทม่ี าจากพรรค
ประชาธิปตั ย์
เปิดฉาก “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” ส.ส.นครราชสีมา
และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ตรวจสอบการทำ�งานของ
“จุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์” รมว.พาณิชย์ เกีย่ วกับการฟอกเงินใน
การทุจริตถุงมือยางขององค์การ
คลังสินค้า (อคส.)
ต่อเนื่องด้วย “ประเสริฐ
พงษ์ ศรนุวตั ร์” ส.ส.ปาร์ตล้ี สิ ต์
จากพรรคก้าวไกล แฉ “นิพนธ์
บุญญามณี” รมช.มหาดไทย
ประเคนออกโฉนดที่ ดิ น ให้
นายทุน
เมื่อ “ประเสริฐพงษ์” พูด
จบ “มท.3” พลันลุกขึน้ แจกแจง
นิพนธ์ บุญญามณี
หลายประเด็น ปรากฏว่า ตอน
หนึง่ “ทัน่ รัฐมนตรีนพิ นธ์” พูดชื่อระบบดาวเทียมผิด โลกโซเชียล
ก็เก็บไปหยิกแกมหยอก เรียกเสียงฮาได้หนึง่ ช็อต
โดยเป็นช่วงที่ “นายหัวนิ” อธิบายถึงความรวดเร็วทีแ่ ตก
ต่างกันในการจัดการของทีด่ นิ 2 ผืน ระหว่างทีด่ นิ เขากระโดง
ของ “ศักดิส์ ยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม กับ “ทีด่ นิ ราชบุร”ี ของ
มารดา “ธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า
โดยระบุวา่ “กรณีทจ่ี งั หวัดราชบุรที เ่ี กีย่ วข้องกับมารดา
ของนายธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เมื่อปี
2563 ได้มผี รู้ อ้ งไปทีก่ รมป่าไม้และแจ้งให้กรมทีด่ นิ เพิกถอน กรม
ทีด่ นิ มีค�ำ สัง่ เมื่อเดือน ก.พ.2564 ตัง้ คณะกรรมการสอบสวน ใช้
ระยะเวลาตรวจสอบประมาณ 1 ปี และมีค�ำ สัง่ เพิกถอนเอกสาร
สิทธิ 59 แปลงในเขตป่าไม้ถาวร ซึง่ สาเหตุทด่ี �ำ เนินการได้เพราะ
กรมป่าไม้เข้ามานำ�ชี้ในพืน้ ทีช่ ดั เจน และใช้ดาวเทียมรังวัดทีด่ นิ
ดาวเทียม ATK ต่างจากกรณีเขากระโดงพบว่าโต้แย้งในเรื่อง
แผนทีท่ า้ ยทีด่ นิ กรมทีด่ นิ ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมา
นำ�ชีท้ ด่ี นิ แต่การรถไฟฯ แจ้งว่าไม่ตอ้ งนำ�ชี้ เพราะให้ ใช้ตาม
แผนทีท่ า้ ยฟ้อง ซึง่ เป็นพยานหลักฐานในคดี”
เมื่อเรื่องนีก้ ระหึม่ ในโซเชียล เจ้าตัวจึงอัดคลิปตอบกลับว่า
เป็นการพลัง้ เผลอ พูดผิด เนื่องจากเมื่อช่วงเช้าทีผ่ า่ นมาได้ตรวจ
หาเชือ้ โควิด-19 ด้วยชุดเอทีเค ก่อนจะเข้ามาในรัฐสภา หลังจาก
นัน้ ได้ชแ้ี จงเรื่องต่างๆ ในการอภิปราย อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริง
ของระบบที่ใช้ ในการรังวัดทีด่ นิ คือระบบ RTK GNSS Network
ซึง่ เป็นการใช้ โครงข่ายดาวเทียมมารังวัดระวางแผนทีข่ องกรม
ทีด่ นิ ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ มนำ�มาชีแ้ จงในการอภิปรายเมื่อช่วงเช้าทีผ่ า่ น
มา จึงไม่ใช่ ATK แต่เป็น RTK GNSS Network
แหม ดีแค่ไหนแล้วที่ไม่บอกว่าดาวเทียม ABC อิอ.ิ
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ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net
Line : @THAIPOST วาทกรรมท่ ว มสภา! เดิ น มาถึ ง
อภิปรายไม่ ไว้วางใจวันสุดท้าย ในศึก “เด็ดหัว (บิ๊กตู่)
สอยนั่งร้าน (10 รมต.)” ถือว่าซักฟอกรัฐมนตรีมากกว่า
ทุกครั้ง แล้วยังเป็นอภิป รายที่ ใ ช้ ว าทกรรมเกลื่ อ นที่ สุ ด ก็ ว่ า ได้
เปิดฉากตั้งแต่วันอังคาร ผู้นำ�ฝ่ายค้าน “หมอชลน่าน ศรีแก้ว”
เปรียบสภาพบิ๊กตู่เหมือนคนกลุ่ม 608 “รัฐบาลชุดนี้ คือรัฐบาล
608 ไร้ความรู้ ไร้ความสามารถ ทนต่อ
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มิหนำ�ซ้ำ�อมโรค
ป่ ว ย” กลั บ เจอกระแสตี ก ลั บ โซเชี ย ล
รุมถล่มฐานด้อยค่าบูลลี่คนกลุ่มเปราะ
บาง ส่วนไม้แรกชำ�แหละบิ๊กตู่ “จุลพันธ์
อมรวิวัฒน์” ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อ
ไทย ก็ไม่น้อยหน้า “ท่านเหมือนปิศาจ
ดูดกินชีวิตประชาชน เป็นรถยนต์ผุพัง
ทำ � ให้ ป ระเทศไทยเสี ย หายพั ง ทลาย”
ส่วนขุนพลของเพื่อไทยแต่ละคนก็เน้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
ขย่มผู้นำ�ด้วยถ้อยคำ�แรงๆ บ้า เสียสติ
ไบโพลาร์ ทำ�ไปทำ�มาเดือดสุดกลายเป็น ส.ส.ก้าวไกล “อมรัตน์
โชคปมิตต์กุล” ซัด “ทรราช 2 แผ่นดิน” แต่พอเจอ “บิ๊กตู่” สวน
กลับ “วันนี้ท่านบอกว่าชื่อผมมีความหมายนู่นนี่ ก็ไปคิดเอาว่า
ตู่กับเตี้ยความหมายเหมือนกันมั้ย ก็คงไม่เหมือน ไปดูว่าใครทำ�
ประโยชน์มากกว่า ผมเห็นท่านเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกตลอดเวลา
ท่านบอกว่าศึกษาประวัติศาสตร์ ก็ขอให้ศึกษาประวัติศาสตร์ส่วน
ที่ดีไว้บ้าง สิ่งที่ท่านทำ�หลายๆ อย่างวันนี้ก็ปรากฏแล้ว ว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับการก้าวล่วงสถาบันของชาติ” เล่นเอา “เตี้ยหลังม็อบ”
เต้นยกใหญ่ ก็แปลก อยู่ในสภาทำ�กลัว 112 พอนอกสภาเก่งกล้า
สามารถเหลือเกิน
• ผ่านมาถึงครั้งที่ 4 ถือว่า “บิ๊กตู่” คุมอารมณ์ ได้เก่ง
สมกับที่กำ�ชับ 10 รมต.ไว้ก่อนหน้านี้ ที่สำ�คัญโต้กลับได้สมน้ำ�
สมเนื้อ ก่อนจะไปลุ้นคะแนนการลงมติวันเสาร์นี้ ลองย้อนดูผล
โหวตอภิปรายไม่ ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์ 3 ครั้งที่ผ่านมา ศึก
ครั้งแรกฝ่ายค้านซักฟอก 6 คน ระหว่างวันที่ 24-28 ก.พ.2563
ปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนไว้วางใจ 272 ต่อ 49 เสียง
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 277 ต่อ
50 เสียง วิษณุ เครืองาม 272 ต่อ 54
เสียง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 272 ต่อ
54 เสียง ดอน ปรมัตถ์วินัย 272 ต่อ 55
เสียง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 269 ต่อ
55 เสียง ในครั้งนั้นคะแนนไม่ไว้วางใจ
ที่น้อยกว่าปกติ เนื่องจากพรรคเพื่อไทย
ประท้วงไม่ร่วมลงมติ หลังเกิดเหตุฝ่าย
ค้านวอล์กเอาต์ ไม่พอใจที่รัฐบาลชิงปิด
พล.อ.ประยุทธ์ ประชุมในคืนสุดท้ายของการอภิปราย
จันทร์ โอชา
ส่วนศึกซักฟอกครั้งที่สอง อภิปราย 10
คน ระหว่างวันที่ 16-20 ก.พ.2564 พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนไว้
วางใจ 272 ต่อ 206 เสียง พล.อ.ประวิตร 274 ต่อ 204 เสียง
อนุทิน ชาญวีรกูล 275 ต่อ 201 เสียง จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 268
ต่อ 207 เสียง พล.อ.อนุพงษ์ 272 ต่อ 205 เสียง ณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ 258 ต่อ 215 เสียง สุชาติ ชมกลิ่น 263 ต่อ 212 เสียง
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ 268 ต่อ 201 เสียง นิพนธ์ บุญญามณี 272
ต่อ 206 เสียง ร.อ.ธรรมนัส 274 ต่อ 199 ขณะที่อภิปรายฯ ครั้งที่
สาม 6 คน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-4 ก.ย.2564 พล.อ.ประยุทธ์ ได้
คะแนนไว้วางใจ 264 ต่อ 208 เสียง อนุทิน 269 ต่อ 196 เสียง
สุชาติ 263 ต่อ 201 เสียง ศักดิ์สยาม 269 ต่อ 195 เสียง ชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรณ์ 267 ต่อ 202 เสียง เฉลิมชัย ศรีอ่อน 270 ต่อ
199 เสียง ดูตัวเลขทั้ง 3 รอบ เรียกว่าผ่านฉลุย
• ผลโหวตรอบ 4 ก็คงไม่ต่างกัน เช็กเสียง ส.ส.ในสภาผู้
แทนราษฎรล่าสุด มีทั้งหมด 477 คน แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล 253
คน ได้แก่ พลังประชารัฐ 97 คน ภูมิใจไทย 62 คน ประชาธิปัตย์
52 คน ชาติไทยพัฒนา 12 คน เศรษฐกิจใหม่ 6 คน รวมพลัง
ประชาชาติไทย หรือรวมพลัง 5 คน พลังท้องถิ่นไท 5 คน ชาติ
พัฒนา 4 คน รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน พลังชาติไทย 1 คน
ประชาภิวัฒน์ 1 คน เพื่อชาติไทย 1 คน ครูไทยเพื่อประชาชน 1
คน พลเมืองไทย 1 คน ประชาธิปไตยใหม่ 1 คน พลังธรรมใหม่ 1
คน และไทรักธรรม 1 คน ขณะที่ฝ่ายค้านมี 208 คน ประกอบ
ด้วย เพื่อไทย 132 คน ก้าวไกล 51 คน เสรีรวมไทย 10 คน
ประชาชาติ 7 คน เพื่อชาติ 6 คน พลัง
ปวงชนไทย 1 คน และไทยศรีวิไลย์ 1
คน ส่วนที่เหลืออีก 16 เสียง คือพรรค
เศรษฐกิจไทยของ ร.อ.ธรรมนัส ที่เพิ่ง
ประกาศแยกทางกับรัฐบาล เงื่อนไขคือ
บิ๊กตู่กับ 10 รมต.จะพ้นจากตำ�แหน่งได้
ก็ต่อเมื่อถูกโหวตไม่ไว้วางใจ 239 เสียง
ขึ้ น ไป เท่ า กั บ ปิ ด ประตู ไ ปได้ เ ลย ต่ อ
ให้ก๊วนธรรมนัสทั้ง 16 คน ผนึกกับ 7
ร.อ.ธรรมนัส
พรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมแล้วยังได้เพียง
พรหมเผ่า
224 เสียง ขนาดยังไม่ตัดเสียงงูเห่าที่ฝั่ง
รัฐบาลเลี้ยงไว้กว่า 10 ตัว หรือเศรษฐกิจไทยเองก็ใช่ว่าจะไปทาง
เดียวกับธรรมนัสทั้งหมด บางคนดอดไปร่วมประชุมกับภูมิใจไทย
มาหลายครั้งแล้วด้วย ต่อให้ “ธรรมนัส” โชว์ โหวตคว่ำ� “บิ๊กตู่” ก็
ไม่สะเทือน ส่วนพรรคเล็กยิ่งหายห่วง อภินิหารกล้วยมีจริง สำ�แดง
ฤทธิ์ให้เห็นหลายรอบแล้ว ต่างกันก็แค่ราคา.

ทุเรียนฟอสซิล
เป็นทุเรียนสายพันธุ์ ใหม่ของประเทศไทย ส่วนชื่อฟอสซิล
มาจากการเพาะปลู ก ในแหล่ ง แร่ ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์ โดยเป็ น งาน
วิจัยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีการสำ�รวจพบ
ว่า พื้นที่บริเวณอำ�เภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีถ่านหินลิกไนต์
จำ�นวนมาก ขณะที่จุดเด่นของทุเรียนฟอสซิล จะมีรสชาติผสม
ผสานระหว่างทุเรียนหมอนทองและรสชาติของทุเรียนบ้าน ไม่
เหมือนทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆ นอกจากนี้ เนื้อหนา เม็ดเล็ก ส่วน
ลั ก ษณะของหนามจะคล้ า ยทุ เ รี ย นพั น ธุ์ ห มอนทอง มี ลั ก ษณะ
ลำ�ต้นตรง.

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๒)
จำ�พรรษาปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ นครตักศิลา..
รัฐปัญจาบ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน....

เ

จริญพรสาธุชนผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา จากตอนที่ ๑ .. ได้
เขียนอารัมภบทเข้าสู่การทำ�ความรู้จักกับนครตักศิลา แห่งแคว้น
คันธาระ ใน ๓ ระยะ คือ ก่อนพุทธกาล.. สมัยพุทธกาล.. และ
หลังพุทธกาล ทั้งนี้เพื่อจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
โยงใยกับเส้นทางของพระพุทธเจ้า.. และสู่ความสืบเนื่องของพระพุทธ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินอารยธรรมแห่งนี้.. ที่จัดอยู่ในความเป็น
แผ่นดินชายขอบของชมพูทวีป.. ที่สำ�คัญยิ่งในทางยุทธศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่
ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อนุทวีป (อินเดีย) ครอบคลุมเนื้อที่สอง
ฟากของแม่น้ำ�สินธุ.. ที่สมบูรณ์ ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ส่งกลิ่นหอม
ไปทั่วในยามที่อากาศเย็นสบาย.. จึงได้ชื่อว่า คันธาระ... (แคว้นคันธาระ)
ปัจจุบัน พื้นที่ส่วนใหญ่ของแคว้นคันธาระ อยู่ในเขตรัฐเคพี
(Khyber Pakhtunkhwa) และรัฐปัญจาบ.. บริเวณเมืองเปชวาร์.. เมือง
ราวัลปินดี ที่แสดงพื้นที่แคว้นคันธาระส่วนใหญ่ รวมถึงเมืองตักศิลาใน
ปัจจุบัน.. ที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
หากพิจารณาดูแผนที่ชมพูทวีปสมัยโบราณ จะพบว่า แคว้นคัน
ธาระ แคว้นกัมโพชะ ตั้งอยู่ชายขอบด้านทิศเหนือของชมพูทวีป ที่มี
แว่นแคว้นใหญ่ที่เรียกว่า มหาชนบท ถึง ๑๖ แคว้น ซึ่งเรียกพื้นที่ตั้งดัง
กล่าวว่า อุตตราปถะ แปลว่า ดินแดนส่วนเหนือของชมพูทวีป ซึ่งจัด
เป็นเขตปัจจันตชนบท.. โดยมี ตักศิลา เป็นเมืองหลวงแห่งคันธาระสืบ
มายาวนาน ตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล ด้วยความรุ่งเรืองทางศิลปวิทยา
การด้านต่างๆ รวมถึงไตรเภททั้ง ๑๘ สาขาวิชา.. ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในการศึกษายุคโบราณนานกว่า ๓,๐๐๐ ปี.. จะเรียกว่า เป็นเมือง
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก (ชมพูทวีป) ก็ว่าได้.... ดังที่มีรากฐานอยู่
ใน เขตราวัลปินดี แคว้นปัญจาบ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ดังที่มี
การขุดค้นพบซากสิ่งก่อสร้างโบราณวัตถุมากมายในพื้นที่ เมืองตักศิลา
ที่ตั้งอยู่ในเขตราวัลปินดีปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณใกล้กับ สถานีรถไฟ
สะราบกละ ห่างจากกรุงราวัลปินดีไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตก
เฉียงเหนือราว ๓๕ กิโลเมตร
การได้มี โอกาสมาจำ�พรรษาที่นครตักศิลาในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
นี้ของอาตมา (MV.Arayawangso) จากประเทศไทย จึงทำ�ให้เกิดความ
พึงใจอย่างยิ่งที่จะได้เข้าไปยังโบราณสถานเหล่านั้นที่แสดงความเป็น
อารยธรรมมรดกโลกทางพุทธศาสนาแห่งแคว้นคันธาระ.. ที่ยังคงมีร่อง
รอยให้ ได้ศึกษา จากการรักษาพื้นที่ โบราณสถานดังกล่าวให้เป็นเขตของ
กรมโบราณคดีแห่งรัฐบาลปากีสถาน
จึงได้กล่าวไปเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่พิพิธภัณฑ์ตัก
ศิลา.. เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงจุดประสงค์และความมุ่งหมายที่เดินทางมาจำ�
พรรษาครั้งประวัติศาสตร์ บนแผ่นดินคันธาระ ณ นครตักศิลา โดยมีการ
ถ่ายทอดภาพเสียงผ่านสื่อสำ�นักต่างๆ ท่ามกลางบุคคลสำ�คัญที่มากล่าว
ถวายการต้อนรับ ได้แก่...
๑.) H.E. Mr.Asim Iftikhar Ahmad Additional Secretary, UN,
and Spokesperson Ministry of Foreign Affairs
๒.) H.E. Mr.Chakkrid Krachaiwong Ambassador of Thailand
to Pakistan
๓.) Mr.Aamer Ahmed Atozai Director General East Asia
Pacific, Ministry of Foreign Affairs
๔.) Mr.Muhammad Iqbal Khan Manj Director of Taxila
Museum
และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้ติดตาม ทั้งจากปากีสถานและไทย... ตลอด
ถึงประชาชนชาวปากีสถานที่ ได้มี โอกาสเข้าไปร่วมงานแถลงข่าวถวาย

เ

ป็นไปตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่จะเกิดฝนตกใน
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ในห้วงวัน
ที่ 20-23 ก.ค.นี้ คาดการณ์กันว่าจะเกิดน้ำ�ท่วมขังหลายพื้นที่
เนื่องจากปริมาณน้ำ�ฝนมหาศาลไม่สามารถระบายไปได้ ในเวลา
อันสั้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้วางแผนเฉพาะหน้า
ในการรับมือ แต่ก็แค่บรรเทาให้ปริมาณน้ำ�ลดลงให้เร็วขึ้น
ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ให้ความสำ�คัญกับการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเกาะติด ลงพื้นที่ ไปดู
ปัญหาด้วยตัวเอง สั่งการ ประสานงาน ในทุกกลไกให้ขับเคลื่อนอย่าง
รวดเร็ว มุ่งหวังให้ระดับน้ำ�ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าช่วงสายของวัน
รุ่งขึ้นหลังจากฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่ 20 ก.ค. ยังคงมีน้ำ�ท่วมขังในหลาย
พื้นที่ เช่น เขตวัฒนา พระโขนง บางนา ลาดกระบัง สะพานสูง สุขุมวิท
พัฒนาการ ลาดพร้าว รามคำ�แหง เป็นต้น ทำ�ให้น้ำ�ในคลองต่างๆ โดย
เฉพาะคลองลาดพร้าวไม่สามารถระบายน้ำ�ออกได้ทัน เนื่องจากการ
ก่อสร้างเขื่อนยังไม่แล้วเสร็จ
พร้อมสรุปว่า ขณะนี้คลองแสนแสบปริมาณน้ำ�เพิ่มขึ้น 1 เมตร
ภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งทุกหน่วยงานได้พยายามเร่งระบายน้ำ� แต่เนื่องจาก
มีน้ำ�ทะเลหนุน ประกอบกับปริมาณน้ำ�ฝนที่ตกลงมามากทำ�ให้ระดับ
น้ำ�ลดลงช้า ทำ�ให้บางพื้นที่น้ำ�สูงกว่าประตูระบายน้ำ� ส่วนจุดที่มีการ
ให้นักโทษมาช่วยลอกท่อ นายชัชชาติระบุว่า ช่วยได้ โดยเฉพาะพื้นที่
ห้วยขวาง และจะเดินหน้าโครงการต่อไป ขณะเดียวกันยังมีปัญหาเรื่อง
ขยะ โดยเฉพาะขยะที่เตรียมไว้ ให้รถมาจัดเก็บ แต่เมื่อฝนตกลงมาถูกพัด
พาลงคลอง จึงขอให้ประชาชนร่วมจัดการขยะหน้าบ้านตนเอง และขณะ
นี้กำ�ลังพิจารณาว่าจะระบายน้ำ�บางส่วนออกไปทางบางซื่อได้หรือไม่
สภาพที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพฯ เข้าใจได้ และไม่มีใครโยน
ให้เป็นความผิดของผู้ว่าฯ ชัชชาติ เพราะปัญหาน้ำ�ท่วมกรุงเทพฯ เกิด
จากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ขวางทางน้ำ� รวมถึงปัญหาขยะ ซึ่ง
เป็นปัญหาโลกแตกของเมืองใหญ่ที่เน้นหนักการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กำ�ลังประสบปัญหาเช่นกัน ทั้งพัทยา หรือเพชรบุรี
ประเด็นที่น่าสนใจจากเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ Pongprom Yamarat
ของ นายพงศ์พรหม ยามะรัต รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์
ภาพพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำ�พร้อมเขียนข้อความว่า “ฝนตกหนักแบบคืนนี้
(20 ก.ค.) ลองนึกภาพให้มีแก้มลิงบนดินแบบที่เคยวางแผนกันไว้แบบที่
ในหลวงเคยทำ�ไว้ ให้ดูที่บึงหนองบอน กับบึงมักกะสัน หรือล่าสุดคือสวน
เบญจกิติในพระพันปีหลวง มันจะลดน้ำ�ท่วมได้เยอะมาก และนอกจาก
ลดน้ำ�ท่วมแล้ว ในช่วงฝนไม่ตก ก็ยังเอาน้ำ�มาใช้รดน้ำ�ต้นไม้ต่อได้ ทำ�
เกษตรชุมชนได้ ช่วงหน้าแล้งก็เก็บเป็นน้ำ�สำ�รองได้”
แต่ที่ กทม.ทำ�มาหลายปี ดันไปเร่งทำ�แก้มลิงใต้ดินแบบบ่อปูน
แพงๆ ที่ชะลอน้ำ�ได้น้อยมาก แถมต้องใช้ ไฟฟ้าโคตรเยอะ ไอ้แก้มลิงบ่อ
ปูนที่ว่า ก็คือที่เจาะถนนจนพรุนทั่วกรุง แถมมีทรุดด้วยนั่นแหละ ตอน
จบ น้ำ�ที่ชะลอไว้ก็เอาไปทิ้งทะเลซะ 100% ไม่ฉลาดคิดเลยครับ ไม่ได้
บอกว่าห้ามทำ�แก้มลิงใต้ดินนะครับ แต่ กทม.ควรทำ�สิ่งที่จ่ายน้อยแล้วได้
มากก่อน ไม่ใช่เลือกจ่ายแพงๆ แล้วประโยชน์นิดเดียว
นายพงศ์พรหมโพสต์เฟซบุ๊กอีกว่า ผมจะมาแชร์ตัวอย่างของพื้นที่
กลางกรุงเทพฯ ทำ�ไมบางที่ท่วม และทำ�ไมบางที่ ไม่ท่วม กรุงเทพฯ ไม่ได้
แบนครับ กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สูง-ต่ำ�เหมือนเมืองอื่นๆ ในไทย และในโลก

การต้อนรับพระอาจารย์อารยวังโสจากตัวแทนรัฐบาลปากีสถานในครั้งนี้
ในส่วนของอาตมา จึงได้ขอบคุณและกล่าวถึงจุดประสงค์ของ
การมาพักจำ�พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามการนิมนต์ (เชิญ) ของ
รัฐบาลปากีสถาน ณ นครตักศิลา แห่งแคว้นคันธาระ ในครั้งนี้ว่า...
“เพื่อศึกษาถึงร่องรอยอารยธรรมคันธาระ มรดกโลกทางพุทธศาสนา.. ที่
มีคุณค่ายิ่ง” เพื่อจัดทำ�เป็นหนังสือเผยแผ่ไปทั้งในประเทศไทยและทั่ว
โลก ด้วยฉบับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ.. ที่จะพยายามจัดทำ�ให้
เสร็จภายในพรรษานี้ (๓ เดือน) นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ตุลาคม... ดังที่
ได้กล่าวท่ามกลางการแถลงข่าวถ่ายทอดสด ที่เผยแผ่ไปทั่วทางสื่อไอทีใน
สังคมปัจจุบัน
ก่อนที่จะเปิดโอกาสเชิญท่าน
อื่นๆ ตามรายชื่อที่กล่าวมาได้กล่าว
ถวายการต้อนรับและขอบคุณ เนื่อง
ในความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
๒ ประเทศ (ไทย-ปากีสถาน) ซึ่ง
นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากต่อการ
จำ�พรรษาประวัติศาสตร์บนแดน
อารยธรรมคันธาระ มรดกโลกพุทธ
ศาสนา ณ เมืองตักศิลา รัฐปัญจาบ
ปากีสถานในปัจจุบัน
อีกวันต่อมา (๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๕) จึงได้เดินทางไปศึกษาโบราณ
สถานทางพุทธศาสนาสมัยคันธาระ
ในเขตมรดกโลก ที่ชื่อ Jaulian ซึ่ง
แม้ว่าจะอยู่ในเขตรัฐ KP (Khyber
Pakhtunkhwa) แต่กลับตั้งอยู่ใกล้
เมืองตักศิลา รัฐปัญจาบ โดยใช้เวลา
เดินทางไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง..
เมื่อเดินทางไปถึง Jaulian ซึ่ง
ตั้งอยู่บนภูเขาที่ ไม่สูงมากนัก โดยมี
ดร.อับดุล ซามาด Director Archaeology and Museums, Government
of Khyber Pakhtunkhwa มาถวายการต้อนรับพร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ของกองโบราณคดี/พิพิธภัณฑ์เปชวาร์ จึงได้เดินขึ้นไปตามขั้นบันไดหิน
จนถึงโบราณสถาน Jaulian ได้พบเห็นถึงสภาพความสมบูรณ์ของโบราณ
สถานที่ ได้รับการดูแลอย่างดีจากกองโบราณคดีของไคเบอร์ปัคตูนควา
(KP) จึงน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสภาพของพระพุทธรูปปูนปั้นและ
สถูปต่างๆ ที่ยังคงเห็นร่องรอยสภาพที่สวยงามยิ่ง สมกับเป็นสมบัติอัน
ล้ำ�ค่าทางโบราณศิลป์สมัยคันธาระ ที่ทรงคุณค่าและความงดงามอย่าง
ยิ่ง ดังภาพที่ปรากฏ
สำ�หรับโบราณสถานมรดกโลกพุทธศาสนาแห่งนี้ (Jaulian) เกิด
ขึ้นสมัยราชวงศ์กุษาณะตอนปลาย อยู่ห่างจากเมืองโบราณเซอกัป
(Sirkap) แห่งนครตักศิลา (Taxila) ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยตั้งอยู่บน
เนินเขาซึ่งอยู่สูงจากพื้นที่ราบไม่น่าจะเกิน ๑๐๐ เมตร ประกอบด้วยสถูป
และวิหารโบราณสมบูรณ์ โดยเฉพาะสถูปทรงสาญจีสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราช...
จากบันทึกการขุดค้นและบำ�รุงรักษาทราบว่า ได้รับการขุดแต่ง
และควบคุมโดย Sir John Marshall โดยมีทางเข้าศาสนสถาน ๓ แห่ง
ประกอบด้วยลานสถูป ๓ ลาน ทางด้านใต้เป็นลานสถูปที่อยู่ยกพื้นสูง
ขึ้นไป ในขณะที่ทางตอนเหนือเป็นที่ตั้งของสถูปที่อยู่ระดับต่ำ�ลงมา ทาง
ตะวันตกเป็นลานส่วนที่สามซึ่งมีขนาดเล็กกว่า และเชื่อมลานที่ ๑ และ
ลานที่ ๒
ที่ลานด้านล่าง ปัจจุบันใช้เป็นทางเข้าหลัก ประกอบด้วยสถูป ๕
องค์ ซึ่งคงเหลือเพียงส่วนฐานที่ประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้น
ที่ฐานสถูปองค์หนึ่งปรากฏ อักษรขโรษฐี กล่าวสั่งการสร้างรูปเคารพและ
ชื่อผู้สร้าง ด้านล่างของลานมีห้อง/คูหาขนาดเล็กเรียงเป็นแถว เคยเป็นที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ ซึ่งพระพุทธรูปหลายองค์ ได้นำ�
ไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ตักศิลา...
สำ�หรับสถูปประธาน อยู่บนลานชั้นบน ซึ่งคงเหลือแต่ฐานพระ
เจดีย์ ในปัจจุบัน... เพื่อเป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและธาตุ
พระสาวกรูปสำ�คัญๆ .. สร้างสมัยกุษาณะ ราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ ส่วน
ภาพประดับตบแต่งต่างๆ คงเกิดมาภายหลัง
ที่น่าสนใจยิ่งบนลานส่วนนี้ คงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสวยงาม
ประทับนั่ง.. ซึ่งบริเวณพระนาภีมีรูสำ�หรับให้ผู้ที่มาสักการบูชาได้ ใช้
นิ้วแหย่เข้าไป เพื่ออธิษฐานขอให้ปลอดจากโรคทุกข์ภัยทั้งปวง โดยที่
ด้านล่างมี อักษรขโรษฐี เขียนระบุ
ว่า “อุทิศโดย หนึ่งใน “พุทธมิตร”
ณ ลานชั้นนี้ ได้พบสถูปจำ�ลองบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ประดับด้วยหินมี
ค่าติดข้างๆ หลายชนิด
ทางตะวันออกของห้องชั้นล่าง
มีบันไดนำ�ไปสู่ลานขนาดย่อม ลักษณะ
สี่เหลี่ยมโล่งๆ ล้อมรอบด้วยกุฏิขนาด
เล็กของพระสงฆ์ เพื่อการศึกษาปฏิบัติ
ธรรม
ศาสนสถาน .. โบราณสถาน
สมัย Jaulian ยังอยู่ในสภาพดีพอ
สมควร เริ่มสร้างสมัยกุษาณะ ราว
พุทธศตวรรษที่ ๘ และสิ้นสุดราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑ ดังปรากฏร่องรอย
ห้องเรียน ที่พัก.. สถานประกอบศาสน
กิจ ที่ยังครบถ้วนปรากฏให้เห็นอยู่ เพื่อ
เป็นหลักฐานการสืบค้น สืบไปถึงซึ่ง
ประติมากรรมที่ Jaulian เป็นลักษณะ
ปูนปั้นคล้ายๆ กับที่ Bhamala .. ใน
KP เช่นเดียวกัน ดังภาพ...
ต่อมาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ .. ได้เดินทางไปทัศนศึกษา..
เยี่ยมชม เมืองโบราณเซอกัป ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์ตักศิลา.. รัฐ
ปัญจาบ แห่งปากีสถาน
สำ�หรับเรื่อง เซอกัป (Sirkap) สร้างขึ้นในราวครึ่งแรกของ
ศตวรรษที่ ๒ ก่อนคริสตกาล โดยพวกแบคเตรียนและกรีก จากสภาพ
การขุดค้นทางโบราณคดี จึงได้พิสูจน์ทราบถึงการเป็นเมืองขนาดใหญ่
จากร่องรอยการอยู่อาศัยของหมู่ชนจำ�นวนมากในยุคนั้นที่มีระบบ
ผังเมืองสมบูรณ์ยิ่ง.. ในทุกมิติ มีการวางระบบผังเมืองเหมือนตาราง
หมากรุกแบบกรีก ถนนหลักวางตัวในแนวเหนือใต้ และตัดกับถนนเส้น
เล็กเป็นมุมฉาก สองข้างถนนเป็นอาคารร้านค้า โดยเฉพาะร้านทอง
(เครื่องประดับ) ดังที่ ได้ขุดค้นพบเครื่องประดับที่ทำ�ด้วยทองจำ�นวนมาก
ซึ่งสันนิษฐานว่าคงเป็นร้านค้าทองในบริเวณดังกล่าว
สำ�หรับพระราชวัง คงอยู่ทางทิศตะวันตกของถนน ในขณะ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัยคงอยู่ด้านหลังร้านค้า รวมทั้งศาสนสถานของ
ศาสนาต่างๆ เช่น เชน ฮินดู คริสต์... เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้พบ
ประติมากรรมพระอาทิตย์ด้วย สิ่งก่อสร้างฉาบด้วยปูนแล้วทาสีขาว และ
จากการขุดแต่งภายในเมืองได้พบจารึกที่ใช้ตัวอักษรและ ภาษาอราเมค
(Aramaic) กล่าวถึงการประดิษฐ์เสาจารึก เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสที่
“ปริยทรรสี” – อโศก เจ้าชายอุปราช .. ปกครองเมืองตักศิลา...” จึงนับ
เป็นหลักฐานสำ�คัญยิ่งที่จะใช้กำ�หนดโบราณสถานทางศาสนา ที่สำ�คัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนา ตัวอักษรขโรษฐี ที่พัฒนามาจาก อักษร
อราเมค (Aramaic) ...
ติดตามอ่านตอนต่อไป ฉบับหน้า!!!.

เจริญพร
dhamma_araya@hotmail.com

หายนะน้ำ�ท่วมกรุง
ถึงเวลาต้องคุม ‘ผังเมือง’

ปัญหาคือการตัดถนน ทำ�คอนโดฯ ทำ�ตึกสำ�นักงานไม่ได้คำ�นึงถึงเรื่อง
เหล่านี้เลย ผมเทียบง่ายๆ คอนโดฯ แถวสุขุมวิท 39 ยันทองหล่อ แสน
แพง แต่จ้างให้ผมก็ไม่ไปอยู่ เพราะสุขุมวิทฝั่งเลขคี่ตั้งแต่อโศกยันเอกมัย
มันท่วมมานานแล้วครับ ผมเดาว่าที่ต่ำ� ไม่ก็เป็นแอ่งร่องน้ำ� แต่แค่ตรง
ข้ามสุขุมวิท 39 คือสุขุมวิท 24 น้ำ�กลับไม่ค่อยท่วม หรือถ้าโดนหนักๆ ก็
ท่วมน้อยมาก
เพราะอะไร? ปัญหาคือสุขุมวิท 39 เป็นที่ต่ำ�แต่เดิม แถมทาง
ระบายน้ำ�ใกล้สุดคือคลองแสนแสบ ซึ่งอยู่ทิศเหนือ น้ำ�ในไทยไม่ไหล
จากใต้ขึ้นเหนือครับ ตรงท้ายสุขุมวิท 39 ก็ดันเป็นซอยหักเลี้ยวอีก การ
ระบายน้ำ�ยิ่งยาก ฝนตกทีไร ตรงนี้จะท่วมหนักมาตั้งแต่ผมจำ�ความได้
ล่าสุดไปสร้างแก้มลิงใต้ดินไว้ท้ายซอย ตรงที่จะไปออกถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่ก่อนถึง Fuji ก็เห็นว่ายังท่วมอยู่ดี
ส่วนสุขุมวิท 22-24-26 นั้น ระบายลงตามทิศธรรมชาติคือทิศใต้
ซึ่งลงแม่น้ำ�เจ้าพระยาได้เลย สุขุมวิท 22-26 น้ำ�จึงไม่ค่อยท่วม เมื่อเทียบ
กับฝั่งตรงข้าม
มาฝั่งอโศกบ้าง อโศกใต้ รวมถึงเพลินจิตยันสุขุมวิท 14 ก็เป็นอีก
ที่ที่ฝนตกให้ตายก็น้ำ�ไม่ท่วม เพราะอะไร? เพราะมีแนวคลองไผ่สิงห์ โต
คาดยาวรับน้ำ�เริ่มที่สวนลุมฯ ผ่านชุมชนโปโล ลอดใต้ทางด่วนยาวมา
ตลอดสุดซอยสุขุมวิท 2 ยัน 14 แถมเอาน้ำ�ไปลงที่แก้มลิงยาสูบ ซึ่ง
ปัจจุบันมี wetland ของสวนเบญจกิติมาช่วยเพิ่มการรองรับน้ำ�อีก ตกให้
ตายก็ไม่ท่วมครับ
บางใหญ่ก็เป็นอีกที่ที่เป็นร่องน้ำ�ตามธรรมชาติ แต่ โกงกันจนปล่อย

ให้สร้างหมู่บ้านจนผิดผังเมือง ตรงนั้นน้ำ�เหนือมาทีไร น้ำ�
ท่วมมิดหัวทุกหมู่บ้าน ปัญหานี้ ไม่มีวันแก้ ได้ คนไปซื้อบ้าน
ตรงนั้นก็โดนหลอกไป การจะซื้อคอนโดฯ เช่าคอนโดฯ ผม
จะแนะนำ�ให้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ก่อน เมืองนอกเขาจะมีข้อมูล
แบบนี้เปิดให้ประชาชนศึกษาฟรี แต่เมืองไทยไม่มี ก็ต้องมา
ค้นคว้าเอง จะอยู่สบาย และไม่ลำ�บากครับ
“ทางออกคือ 1.เร่งทำ�แก้มลิงล้อมกรุงเทพฯ ตรงนี้
ในหลวง ร.9 ท่านเร่งรัดหลายครั้งแล้ว แต่ กทม. และกรม
โยธาธิการ และผังเมืองยังช้าอยู่ 2.เร่งทำ�คลองส่งน้ำ�ขนาน
วงแหวนรอบ 3 ฝั่งตะวันออก 3.เร่งทำ�เมืองฟองน้ำ�ในกรุง
เทพฯ เพื่อให้น้ำ�ฝนที่ตกลงมามีที่ ไป 4.ตัวอย่างที่ดี คือสวน
จุฬาฯ 100 ปี สวยเบญจกิติ รวมถึงการต้องรีบเปลี่ยนเกาะ
กลางถนนทุกสายให้เป็นการสร้างแบบ Bioswale”
แก้ต้นเหตุ ตอนนี้ ไม่ควรเป็นเรื่องของพรรคใดพรรค
หนึ่ง อยากจับมือกรมโยธาฯ และผังเมือง กับมหาดไทย ตรง
นั้นเวนคืนเป็นวงแหวนรอบในเป็นไหล่ระบายน้ำ� แก้ผังเมือง
ไปทำ�เป็นวางแผนเป็นทางระบายน้ำ�
รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า วาดภาพ
ง่ายคือ เส้นทางระบายน้ำ�ของกรุงเทพฯ จะอยู่ขนาบข้างเมือง แต่ตลอด
40 ปีที่ผ่านมาเมืองขยายออกด้านข้างทับทางน้ำ� มีการถมคลองจาก 3
พันคลองไปแล้ว 2 พันคลอง เพื่อทำ�ถนน เอื้อต่อการพัฒนาที่ดินเพื่อ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้
อนุมัติ ทั้งที่รู้ว่าขวางทางน้ำ�
“สิงหาคมและกันยายนนี้ มวลน้ำ�เหนือจะลงมา ถ้ามีฝนขนาด
นี้ กทม.เตรียมรับมือน้ำ�ท่วมขังนานถึง 2-3 วัน ถึงเวลาที่ผู้ว่าฯ ต้อง
คุยกับกรมโยธาฯ อย่างจริงจัง หยุดการแก้ผังเมืองเพื่อให้เกิดโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่แก้มลิง ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องจับตา
มอง โดยเฉพาะพื้นที่แก้มลิงด้านเหนือ ที่เดิมจะเวนคืนเพื่อทำ�แก้มลิง
รับน้ำ�”
สิ่งที่ทำ�ได้เฉพาะหน้าคือ การทำ�แก้มลิงขนาดเล็ก ที่ในหลวง ร.9
เรียกว่า “หลุมขนมครก” ไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่มาก แต่ได้ผลใน
แง่ของการรับน้ำ�ได้อย่างดี ส่วนการทำ� water bank ใต้ดิน ที่ทำ�อยู่นั้น
ไม่ได้ผลมากนัก เมื่อมีขยะก็ทำ�งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ที่สำ�คัญ
มีผลเสียในระยะยาว เพราะ กทม.ดินอ่อน จะมีผลให้ผิวถนนทรุดง่าย
แถมยังต้องใช้ ไฟฟ้า สิ้นเปลืองพลังงานและงบประมาณ
ที่สำ�คัญคือ สังคมต้องช่วยกันตรวจสอบ “ผังเมือง” ฉบับใหม่
ที่จะออกมาว่าประกาศพื้นที่สีเหลืองขวางเส้นทางไหลระบายน้ำ� หรือ
พื้นที่แก้มลิงที่ ใช้แก้ ไขปัญหาน้ำ�ท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่.
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บทความ 5

ถึ

งว่า...ใครๆ ก็อยากให้เป็นนายกฯ
วานนี้ (๒๑ กรกฎาคม) รถราบนท้องถนนเริ่มจะ
หนาแน่นตั้งแต่บ่าย เพราะท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ แนะนำ�ให้
เลี่ยงฝนตกน้ำ�ท่วม
“...ขอให้คน กทม.เตรียมพร้อมรับมือฝนตกและน้ำ�ท่วมขังใน
ช่วงเย็นวันนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออก หากกลับบ้านเร็วได้ขอ
ให้รีบกลับทันที
หากน้ำ�ท่วมเข้าบ้านก็ขอให้วิดออก หากไม่จำ�เป็นก็ขอให้อยู่ที่
บ้าน ตั้งหลักฟังข่าวสาร เพราะการออกจากบ้านมี โอกาสกลับบ้าน
ลำ�บาก...”
เดิมพันเอาขี้หมากองเดียว ถ้าคนพูดเป็นนายกฯ ลุงตู่ หรือ
อดีตผู้ว่าฯ อัศวิน ถูกจับตัดคอเสียบประจานที่หน้าศาลาว่าการ กทม.
ไปแล้วครับ
นี่ดีว่า ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เป็นคนพูด
เทวดา พระพิรุณ เลยโดนหางเลขแทน
แถมพวกคนกรุงที่ชอบทิ้งขยะเรี่ยราด ก็โดนยำ�สังเวยน้ำ�ท่วม
เมื่อคืนวันที่ ๒๐ กรกฎาคมไปแบบเลือดไหลซิบๆ
เป็นนิมิตหมายอันดีครับที่คนกรุงเริ่มจะเข้าถึงความเป็นจริง
มากกว่าความที่อยากให้เป็น
เริม่ เข้าใจว่าทีน่ �ำ้ ท่วมกรุงบ่อยๆ เพราะปัญหาด้านผังเมือง เรื่อง
กายภาพของพื้นที่ กทม.
และขณะนี้คือฤดูฝนที่ฝนตกหนักมากกว่าปกติ
การแก้ ไขปัญหานี้ ไม่อาจทำ�ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
วินาทีนี้ กองเชียร์ผู้ว่าฯ ชัชชาติตาสว่างแล้ว!
น้ำ�ท่วมกรุงไม่ใช่เพราะมีผู้ว่าฯ กทม.ชื่อ อัศวิน หรือมีนายก
รัฐมนตรีชื่อประยุทธ์
เพราะ กทม.ยุคผู้ว่าฯ ที่แข็งแกร่งในปฐพี น้ำ�ก็ท่วมได้ แถม
ท่วมเยอะด้วย
ดีครับ...
เริ่มจะคิดกันอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น
ให้กำ�ลังใจผู้ว่าฯ ชัชชาติครับ แต่คงถึงเวลาต้องทำ�หน้าที่ผู้
ว่าฯ กทม.จริงๆ เสียที
ทำ�งานนโยบายครับ ไม่ใช่งานจับฉ่าย
แฟนคลับบอกว่าปลื้มใจที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติออกมาร่วมทุกข์ร่วม
สุข ไม่หลับไม่นอน ไม่กลับบ้าน แก้ปัญหาเท่าที่แก้ ได้ แสดงความ
เข้าใจต่อความลำ�บากที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ก็เข้าใจครับว่าคนทำ�งานต้องลงพื้นที่เพื่อให้เห็นปัญหาก่อน

น้ำ�ท่วมกรุงผักบุ้งโหรงเหรง
จะนำ�ปัญหาไปแก้ ไข
แต่งานสั่งการระดับนโยบายต้องมาแล้วครับ
เห็นท่านผู้ว่าฯ บ่นว่า... กลับถึงบ้านตี ๒-๓ ตื่นตี ๕ เช้าตื่นมา ฝน
ยังตกอยู่เลย แต่ชาวบ้านหนักกว่าเราเยอะ เพราะเขาต้องทำ�มาหากิน
ต้องทำ�งานถึงเที่ยงคืน เช้าก็ต้องออกไปทำ�งานแล้ว เขาเจอหนักกว่าเรา
เยอะ ต้องขึ้นรถโดยสารสาธารณะไปทำ�งาน เห็นแล้วน่าสงสาร เหนื่อย
แทน เป็นห่วงทุกคน ขอเป็นกำ�ลังใจให้ผ่านช่วงนี้ ไปได้...
ที่จริงท่านผู้ว่าฯ ควรจะนอนให้พอ สมองจะได้คิดออกว่าต้องสั่ง
การอะไร
เดือนเศษที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ พูดถึงปัญหาเยอะแยะไป
หมดครับ ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ
ไม่มีกุญแจเข้าสวนสาธารณะก็บ่นว่าอาย
หลายเรื่องหมดเวลาบ่น แต่ถึงเวลาต้องพูดถึงวิธีแก้ปัญหา และ
จะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วครับ
พอเถอะครับวิ่งตรวจน้ำ�ท่วมไปทุกจุด มันไม่มีประโยชน์ นอกจาก
ได้ภาพว่าเป็นผู้ว่าฯ ไม่ยอมหลับยอมนอน อยู่กับชาวบ้านเกือบ ๒๔
ชั่วโมง
ใหม่ๆ ชาวบ้านก็คงจะอยากเจอผู้ว่าฯ ตัวเป็นๆ อยู่ครับ
แต่นานเข้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ ไข ให้ระวัง การเจอตัวเป็นๆ
ผลอาจออกมาเป็นอีกแบบ
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ มีคนทำ�งานเป็นแขนขาเยอะแยะไปหมด ทำ�ไมไม่
ใช้คนเหล่านั้นกระจายลงพื้นที่ ตัวผู้ว่าฯ ต้องนั่งในวอร์รูม รับปัญหาจาก
ทุกจุด มาต่อเป็นจิกซอว์ แล้วจะเห็นในภาพกว้าง

ใช้คนลงพื้นที่เยอะ ข้อมูลก็ได้กลับมาเยอะและรวดเร็ว การแก้
ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก็เร็วตามไปด้วย
แต่นี่ท่านผู้ว่าฯ เล่นตรวจน้ำ�ท่วมไปเรื่อย จนตี ๒ ตี ๓ กว่าจะเอา
ปัญหามาสังเคราะห์ก็ข้ามวันข้ามคืนไปแล้วครับ
ตรวจยันหว่าง มันก็แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรครับ นอกจากภาพ
ผู้ว่าฯ คนขยันลงพื้นที่
แต่เอาล่ะ ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ออกปากขอโทษประชาชนแล้ว ก็
ต้องยกโทษให้ครับ และกรุณาทำ�ตามคำ�แนะนำ�ครับ
ช่วงนี้่กลับบ้านกันให้ ไว
บ้านใครน้ำ�ท่วมก็ให้วิดออก
เห็นบอกว่าจะประสานงานขอรถทหารมาช่วยระบายผู้คนที่ติด
ค้างด้วย
ก็เห็นด้วยครับ จะได้ตอบคำ�ถามไปในตัวว่า ทหารมีไว้ทำ�ไม
เพราะแฟนคลับ ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ จำ�นวนมากเคยทำ�หน้ายักษ์
ใส่ทหารมาก่อน แล้วไปบูลลี่ว่า ทหารมีไว้ทำ�ไม
กลับไปดู ๒๑๖ นโยบายที่ใช้หาเสียง การระบายน้ำ�เป็นหนึ่งในนั้น
เนื้อหาบอกว่า ทบทวนศึกษา เตรียมแผนรับมือ และจัดสรรงบ
ประมาณเร่งรัดให้ดำ�เนินการแก้ ไขจุดเสี่ยงน้ำ�ท่วม ๙ จุด และจุดเฝ้า
ระวังน้ำ�ท่วมในถนนสายหลักกว่า ๔๘ ราย
ระยะสั้นลดผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตของประชาชน ทั้งการ
ขุดลอกท่อระบายน้ำ� ขุดลอกคูคลอง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ�เสริมระบบ
ระบายน้ำ�ชั่วคราว ระหว่างปรับปรุง-ก่อสร้างระบบถาวรในระยะยาว
ถึงเวลาปฏิบัติงานจริงเกิดอะไรขึ้น
ผู้ว่าฯ ชัชชาติบอกว่า กทม.ฝั่งตะวันออก พบว่ามีปริมาณน้ำ�ฝน
สูงถึงกว่า ๑๖๐ มม. ถือว่าเยอะที่สุดตั้งแต่เข้ารับตำ�แหน่ง
“อย่างคลองแสนแสบ เมื่อคืนนี้ จะเห็นว่าปริมาณน้ำ�เพิ่มขึ้นสูง
กว่า ๑ เมตร ภายในเวลา ๒ ชั่วโมง”
“สำ�หรับประตูระบายน้�ำ พระโขนง ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นอุโมงค์และส่วน
ทีเ่ ป็นประตูระบายน้�ำ ปกติกส็ ามารถระบายน้�ำ ได้ ๒๕๕ ลบ.ม./วินาที ประ
กอบกับช่วงนีเ้ ป็นช่วงทีน่ �ำ้ ในแม่น�ำ้ เจ้าพระยาขึน้ ในเวลากลางวัน ไม่สามารถ
เปิดประตูระบายน้ำ�ในบางคลอง จึงต้องใช้ปั๊มสูบเอา ทำ�ให้ล่าช้า”
รู้แล้วก็รีบไปทำ�แผนครับ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคมที่ผ่านมา ในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดู
ร้อนพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เพื่อทรงเครื่องสำ�หรับ
ฤดูฝน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
เรายังอยู่กับฝนไปอีกหลายเดือน
และมี โอกาสที่ฝนตกทุบสถิติใหม่เช่นกัน

สมัยผู้ว่าฯ อัศวินที่ขุดโคตรขึ้นมาด่ากันเยอะๆ ช่วงเดือนพฤษ
ภาคม รวมสถิติฝนตก ๓ วันซ้อน บางพื้นที่ปาเข้าไปร่วมๆ ๓๐๐
มิลลิลิตร
ทั้งๆ ที่การเตรียมงานแก้ปัญหาน้ำ�ท่วมทำ�กันมาต่อเนื่องยาว
นาน แต่ก็ยังท่วม
ถึงคราวผู้ว่าฯ ชัชชาติ เสียงด่าไม่ค่อยจะมี คงเพราะเพิ่งจะ
เข้ามา ก็ต้องให้เวลา อาจใช้เวลานานถึง ๔ ฝน จึงจะเห็นผล เพราะ
การแก้ปัญหาที่มีพื้นที่ทางกายภาพขนาดใหญ่แบบนี้ ไม่ง่าย
บางทีมันหมายถึงการเอาชนะธรรมชาติ ซึ่งบางกรณีอาจเป็น
ไปไม่ได้เลย
แต่เอาล่ะครับ อย่างน้อยๆ กองเชียร์ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เริ่มเห็น
แล้วว่า ความคาดหวังที่สวยหรูก่อนการเลือกตั้ง กับการได้เห็นปัญ
หาจริงๆ หลังเลือกตั้ง หลายอย่างแทบจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
น้�ำ ท่วมกรุงสมัยผูว้ า่ ฯ อัศวิน บ่นกันขรมว่าสาเหตุมาจากผูว้ า่ ฯ
ลากตั้ง
น้ำ�ท่วมวันนี้สาเหตุแตกต่างออกไป เป็นเพราะผังเมือง หรือ
ไม่ก็ฝนตกมากเกินไป
จะบอกให้...การแก้ปัญหาผังเมืองใน กทม. เพื่อแก้ปัญหาน้ำ�
ท่วมนั้น อาจต้องใช้เวลาเป็นสิบปีขึ้นไป หรืออาจแก้ ไม่ได้เลย
ต้นยุครัตนโกสินทร์มกี ารขุดคลอง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ลักษณะใยแมงมุม ให้ประชาชนไปมาหาสู่ ใช้คูคลองเป็นเครื่องกีด
ขวางข้าศึกศัตรู ใช้น้ำ�อุปโภคบริโภค และที่สำ�คัญคือเพื่อแก้ปัญหา
น้ำ�ท่วมกรุงเทพฯ
คลองรอบกรุง คลองหลอด คลองมหานาค คลองลัดหลวง
คลองสุนัขหอน คลองพระโขนง คลองแสนแสบ ล้วนเคยระบายน้ำ�
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น
แต่ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว ความเป็นเมืองกว้าง
ใหญ่ขึ้น คลองสาขาถูกถม ไปทำ�ถนน น้ำ�ไม่มีที่ ไป กลายเป็นน้ำ�รอ
ระบาย
และปัญหาใหญ่คอื พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ต่�ำ กว่าระดับน้�ำ ทะเลไปเรื่อยๆ
ปัญหาพวกนี้รู้กันมานานแล้วครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด
ผู้ว่าฯ ชัชชาติไลฟ์สดตรวจน้ำ�ท่วมอาจทำ�ให้ประชาชนใจชื้น
ขึ้นได้ว่า ผู้ว่าฯ กทม.ไม่ทอดทิ้ง
แต่หากจะแก้ปัญหาจริงๆ ช่วยบอกประชาชนทีเถอะครับว่า
แผนงานคืออะไร ไม่ใช่แค่ลอกท่อ ลอกคลอง เพิ่มเครื่องสูบน้ำ�
เพราะเขาทำ�กันมาหมดแล้ว แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้
กทม.ยุคนี้เป็นยุคเปิดเผยข้อมูลทุกเรื่องไม่ใช่หรือ.

สาราณียธรรม
โทรศัพท์ เบอร์บ้าน ติดต่อ
คนรู้จัก จดจ่อ แจ้งประจักษ์
งดงาม ความหมาย ทายทัก
ด้วยรัก มิตรญาติ ยังเยื่อใย

ทุบเตียงผัวเพื่อน

ยื

อยู่กับโลกด้วยยินดี ไมตรีจิต
เดินทางทิศ คิดถึง ทักถามไถ่
ผู้เคยร่วม เส้นทาง ถึงอย่างไร
เราเผื่อแผ่กระแสใจเป็นอาจิณ

กัญชาจากพืชเภสัชครอบจักรวาล
เป็นเพียงชูรสน้ำ�ซุปในหม้อชาบูเท่านั้น

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
ขึ้นต้นเป็นลำ�ไม้ ไผ่ แต่เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชา รัฐ
มนตรีสาสุขเปิดตัวยิ่งใหญ่ด้วยกัญชา ว่าเป็นพืชอเนกประ
สงค์ มีประโยชน์มหาศาล สามารถรักษามะเร็งให้หายขาด
น้ำ�มันกัญชาฮิตและฮอตที่สุด แต่เมื่อเวลาผ่านไป น้ำ�มัน
กัญชาก็จางหายไปจาก “เภสัชอเนกประสงค์” เดี๋ยวนี้ ไม่มี
การพูดถึงน้ำ�มันกัญชาเหมือนสมัยแรกๆ ไม่ต้องพูดถึงเรื่อง
ใช้รักษาโรคมะเร็ง เหลือแต่เรื่องกัญชา ๖ ต้น ส่งเสริมให้
เป็นพืชเศรษฐกิจและเข้าครัวปรุงอาหารเลิศรส ซึง่ ดูเหมือน
ว่าจะมีแต่ใบเท่านั้นที่นำ�มาประกอบอาหาร น้ำ�ต้มใบกัญชา
ถูกกล่าวขวัญว่าทำ�ให้น้ำ�ซุปมีรสชาติดีมาก
ผมไม่เคยรับประทานน้�ำ ซุปใบกัญชา แต่น�ำ้ ซุปใบไชยา
ก็ช่วยทำ�ให้น้ำ�ซุปอร่อยมาก (สำ�หรับคนที่ ไม่กินเนื้อสัตว์)
ผมนำ�เรื่องกัญชาขึ้นมาปุจฉาเพื่อเปรียบเทียบผลงานของ
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ที่ดูเหมือนจะเข้าลักษณะขึ้นต้นเป็น
ลำ�ไม้ ไผ่ แต่เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชา ผลงานของรัฐบาล
สามลุงทั้งสองภาคกว่า ๘ ปีนั้นมีแต่รักษาสถานภาพไว้ ได้
ด้วยการหลบอยู่ภายใต้พฤติกรรมเก่าๆ ของทรราช และ
พฤติกรรมใหม่ของสามสัสสามนิ้ว เพราะถ้าต้องเลือกก็ต้อง
เลือกสามลุงเพราะเลวน้อยทีส่ ดุ ทำ�ให้สามลุงย่ามใจ ไม่คดิ
จะทำ�อะไรให้ประเทศชาติดีขึ้น ทุจริตคอร์รัปชัน, ไร้ธรรมา
ภิบาลในระบบยุติธรรมตั้งแต่ตำ�รวจและอัยการจนถึงตุลา
การ ข้าราชการประพฤติมิชอบ นักการเมืองบุกรุกทำ�ลาย
ป่ามากมาย แต่ไม่มีความคืบหน้า
การเมืองทุกระดับตั้งแต่ผู้ ใหญ่บ้านถึงนายกรัฐมนตรี
เป็นที่ปรารถนาของทุกคนที่มักใหญ่ ใฝ่สูงมากกว่าวีรบุรุษ
ที่ต้องการทำ�เพื่อชาติ รัฐมนตรีสาสุขที่ถูกยกให้เป็นตัวเก็ง
สำ�หรับว่าที่นายกฯ คนใหม่นั้นก็มีกัญชาเป็นชูรสเท่านั้น
สำ�หรับหลวงลุงสองสลึง (น้�ำ หนักทองคำ�) นัน้ วัยวุฒิ
เป็นตัวถ่วง รวมทั้งพฤติกรรมเอาพี่เอาน้อง ไม่เอาธรรมาภิ
บาลก็ท�ำ ให้ไปไม่ถงึ ดวงดาวแน่ๆ ผมเสียดายเวลา ๘ ปีของ
คณะสามลุง เพราะถ้าสามลุงเลือกธรรมาภิบาล ไม่เลือก
เอาพีเ่ อาน้อง แล้วเลือกคนทีเ่ หมาะสมมากกว่าคนทีส่ ามารถ
ทำ�ให้ความปรารถนาของสามลุงเป็นจริง
นายเกี๊ยมฉ่าย

ที่เห็นต้องยอมรับความจริงว่ามีความสับสนเรื่องนโยบาย
กัญชาอยู่มาก เพราะรัฐบาลเองก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ผมเฝ้า
มองนโยบายนีม้ าแต่แรก พบว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขเองคือผู้
สร้างความสับสน เดี๋ยวบอกว่ากัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น
อีกวันบอกว่าเสพได้ แต่ให้เสพในบ้าน ห้ามออกมาข้างนอก
ประชาชนก็เลยสับสนกันใหญ่
ส่วนสายเขียวก็เฮซิครับ มัว่ กันไปเรื่อย หน่วยงานราช
การ โรงพยาบาล ก็ประกาศห้ามกัญชาเข้าพื้นที่ สรุปแล้ว
ยังไม่นิ่งครับ รัฐบาลต้องชัดเจนให้มากกว่านี้ ต้องใช้ประ
โยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่ให้พี้กันในบ้าน เพราะมัน
คุมไม่อยู่หรอกครับ.

กวี/วัตถุ/นิพนธ์

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย
ว่ากันว่า ในโลกตะวันตก เมื่อพี่น้องตระกูล Bronte ณ
ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียง ขึ้นทำ�เนียบประวัติวรรณกรรม
แล้ว มีลางคนสนใจทำ�ประมวลผลงานการประพันธ์ พบ
ว่าพวกเธอเคยทำ� The Book of Rhymes ขณะอายุ ๑๓
ปี (Charlotte Bronte) เป็นฉบับจิ๋ว เล็กกว่าฝ่ามือ มีบท
ประพันธ์แต่งเอง ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ ไม่เป็นที่แพร่หลาย แล
ฉบับหายไปนานนับศตวรรษ ก่อนจักเปิดประมูลฉบับใน
๒๑/๔/๒๐๒๒
ตั้งใจว่าน่าจักมีมูลค่านับล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ งาน
หนังสือโบราณนานาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (@
๒๐๒๒ THE NEW YORK TIMES) (หาอ่านได้จาก Bangkok
Post ฉบับ Sunday, April ๓,๒๐๒๒ หน้า ๑๐) เป็นได้ว่านัก
วิชาการอ่านไม่เหมือนนักสะสมอ่าน การส่งเสริมการอ่านก็
ไม่เหมือนการสะสมข้าวของ ทว่าคุณค่าทางใจในลักษณะ
ประสานเข้าหากัน
คนไทยเคยทำ� เคยทดลอง เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
ทำ� คำ�หยาด ฉบับสะสม ในรูปลักษณ์สมุดไทย มีอังคาร
กัลยาณพงศ์ จิตรกรกวีเอก ช่วยทั้งภาพประกอบแลจัดรูป
เล่ม เป็นฉบับพิมพ์ มิใช่ฉบับเขียน แลอังคาร กัลยาณพงศ์
กัญชามีทง้ั คุณทัง้ โทษ อยูท่ จ่ี ะเอามาใช้แบบไหน แต่เท่า ทำ�กวีนิพนธ์ลางบทลางเล่มออกมา เหมือนวาดอักษรเป็น

ภาพ ลางทีนานไป หากเก็บดีๆ คุณภาพย่อมสร้างคุณค่า
ของตัวฉบับเองขึ้นมาเอง
ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ปัจจุบันสมัย ไทยเราเสนอขอขึ้น
ทะเบียน ตำ�นานอุรังคธาตุ (ตำ�นานพระธาตุพนม) แล
เอกสารโบราณ นันโทปนันทสูตรคำ�หลวง เป็นมรดกโลก
พลังทางปัญญาอันจับต้องได้ (ตัวฉบับ) แลจับต้องได้, ไม่
ได้ (ตัวอักษร) ดูจักบรรจบพบกันเหมือนเริ่มเถลิงศกใหม่
กวี/วัตถุ/นิพนธ์ การอ่านวัสดุหรือเลือกวัตถุ การมองรูปเล่ม
ลายเส้น ลายเขียน กรรมวิธีเรียนรู้ออกแบบแลเป็นมรดก
โลก ศิลปการเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน ส่งเสริมสร้างสรรค์
กัน ต่อๆ บูรณาการอันยากรู้จบ
(หมายเหตุ : ในข่าวสำ�นัก AFP ตีพิมพ์ ใน Bangkon
Post ฉบับ THURSDAY, APRIL ๒๘,๒๐๒๒ ส่วน Life หน้า
๓ สรุปผลการซื้อขาย A Book of Rhymes By Charlotte
Bronte, Sold By Nobody, And Printed By Herself อยู่
ที่ ๑.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาจากกลุ่ม Friends of the
National Libraries เป็น British Library Charity แลฉบับ
ส่งมอบให้ Bronte Personage Museum ใน Haworth ใน
Yorkshire)
สุรพล บัณฑุเศรณี
คำ�หยาดของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ยังพอหาซื้อ
ได้อยู่นะครับ ตามร้านหนังสือใหญ่ๆ น่าจะมี หรือไม่ก็ลอง
สั่งตามออนไลน์ดูครับ
ในเล่มเป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ๘๐ สำ�นวน ภาษา
ไพเราะ สละสลวย ตามสไตล์คุณเนาวรัตน์ เป็นหนึ่งใน
หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ผู้ ใหญ่ ผู้
สูงอายุก็อ่านได้ครับ.
เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ
สักวารู้นะเจ้าแยงกี้
เจ้าถือดีอยากใหญ่ในสถล
เจ้ายุแยงแบ่งฝ่ายประชาชน
อลวนก่อกวนสถานการณ์
พิมพ์ดอลลาร์ซื้อของไร้ทองค้ำ�
ทั้งก่อกรรมขายอาวุธประหัตประหาร
มาทำ�ไมไทยแลนด์ซ่อนแผนการ
หวังเป็นฐานรบกับใครใจทรามเอยฯ
				

ป.ปฏัก

นยันชัดๆ จาก “ชนก จันทาทอง” ส.ส.หนองคาย
พรรคเพื่อไทย ถึงสาเหตุเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ชัย
วุฒิ ธนาคมานุสรณ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีพฤติการณ์จงใจขัดต่อบทบัญญัติรัฐ
ธรรมนูญ มีความประพฤติเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี โดยหยิบ
เอาเรื่องส่วนตัวมาอภิปราย
พูดในฐานะหัวอกแม่คนหนึ่ง พูดในฐานะที่เป็นเพื่อน
ภรรยานายชัยวุฒิ ซึ่งเป็น ส.ส.ด้วย มั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกอยาก
ได้ข้อมูลจากตน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะไว้วางใจนาย
ชัยวุฒิหรือไม่
หลังจาก ส.ส.หญิงพรรคพลังประชารัฐและ ส.ส.หญิง
พรรคร่วมรัฐบาล ลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะๆ อาทิ “พัชรินทร์
ซำ�ศิริพงษ์” ส.ส.กทม. “กร
ณิศ งามสุคนธ์รัตนา” ส.ส.
กทม. ที่ระบุเนื้อหาการอภิ
ปรายจะส่งผลกระทบ เป็น
ตราบาปกับบุตรของรัฐมน
ตรี เรื่องนี้ละเอียดอ่อน
ควรจะพูดถึงเพียงแค่การ
บริหารราชการบกพร่อง
“ตราบาปทีเ่ พื่อนสมา
ชิกได้กล่าวอ้างนั้น ตนไม่
ได้เป็นคนทำ� เพราะก็เป็น
แม่ เป็นภรรยา เป็นเพื่อน
ของภรรยารัฐมนตรีชัยวุฒิ
เช่นกัน พฤติกรรมของรัฐ
ชนก จันทาทอง
มนตรีท่กี ล่าวอ้างมาทั้งหมด
ในที่สุดทราบว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการหย่าร้างกับภรรยา”
แม้ “รมต.ชัยวุฒิ” จะไม่ได้แจกแจงอะไรมาก เพียงแค่
ออกมาบอก...ส่วนตัวคิดว่าการอภิปรายในประเด็นเรื่องแบบ
นี้ ไปไกลไปหน่อย มาตรฐานมันต่ำ� มีเรื่องให้พูดตั้งเยอะ การ
พูดเรื่องที่มันต่ำ� คนพูดก็จะต่ำ�ไปด้วย ภาพจะติดตัวท่านไป
คิดว่าคนที่ให้ข้อมูลท่านพูดเรื่องนี้ ไม่ได้หวังดีกับท่าน เพราะ
นอกจากภาพที่ ไม่ดีจะติดตัวไปแล้ว มันจะมีคดีติดตัวด้วยในคดี
หมิ่นประมาท
“ทุกคนถ้ารู้จักผม จะรู้ว่าผมเป็นคนอย่างไร คุณไม่รู้จัก
ผมก็อย่ามาอภิปรายในเรื่องส่วนตัวผม ไปฟังคนโน้นคนนี้พูด
มาแล้วเอามาพูดมันไม่ใช่”
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในศึกซักฟอกรัฐมนตรีวนั ทีส่ อง
“ชนก จันทาทอง” หรือมด ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อ
ไทย เกิดวันที่ 22 พ.ย.2519 ที่บ้านจอมทอง อำ�เภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย เป็นบุตรสาวของ “ประสิทธิ์ จันทาทอง”
อดีต ส.ส.จังหวัดหนองคาย 5 สมัย และ “ชมภู จันทาทอง”
อดีต ส.ส.จังหวัดหนองคาย 2 สมัย
สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เริ่มทำ�งาน
เป็นกรรมการผูจ้ ดั การทีบ่ ริษทั ประสิทธิโ์ ชคทรานสปอร์ต จำ�กัด
ซึ่งทำ�เกี่ยวกับรถบริการวิ่งข้ามระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาว ตั้งแต่ปี 2542-2558 รวมถึงการเป็นเจ้าของกิจการบริษัท
ธุรกิจบริการ 1994 จำ�กัด B.S. TOUR ซึ่งเป็นบริษัทนำ�เที่ยว
ตั้งแต่ปี 2542 มาจนถึงปัจจุบัน
จากนัน้ เข้าสูง่ านทางการเมือง ดำ�รงตำ�แหน่งรองนายกเทศ
บาลตำ�บลโพนพิสยั ก่อนทีจ่ ะลงสมัครเลือกตัง้ ส.ส.ครัง้ แรกใน
พ.ศ.2562 สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รบั การเลือกตัง้ เป็นครัง้ แรก.
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EXIM BANK ฟุ้ง
ยอดปล่อยสินเชื่อ
ทะยาน1.6แสนล.
อารีย์ • ‘เอ็กซิมแบงก์’ โชว์
7 เดือน ปล่อยสินเชื่อทะลุ 1.5
แสนล้านบาท มัน่ ใจสิน้ ปีทะยาน
1.6 แสนล้านบาท ประกาศตรึง
ดอกเบี้ยอุ้มผู้ประกอบการภาค
ส่งออก จ่อขายกรีนบอนด์ 1
หมื่นล้านบาท
นายรักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อ
การส่ ง ออกและนำ � เข้ า แห่ ง ประ
เทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิม
แบงก์ กล่าวว่า ผลการดำ�เนิน
งานในครึง่ แรกของปี 2565 (ม.ค.มิ.ย.) มีสินเชื่ออนุมัติใหม่ 3.45
หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.52%
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยเป็นวงเงินของลูกค้าขนาด
กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็ม
อี) จำ�นวน 8.4 พันล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 22.42% จากช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่ น โดยธนาคารมีจ�ำ นวน
ลูกค้าอยู่ที่ 5.47 พันราย เพิ่ม
ขึ้น 22.78% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ในจำ�นวนนี้เป็นลูก
ค้าเอสเอ็มอี 83.84%
ทั้งนี้ มั่นใจว่าในปี 2565
ภาพรวมสินเชื่อคงค้างจะขยาย
ตัวได้ 1.6 แสนล้านบาทอย่าง
แน่นอน หลังจากที่ 7 เดือนแรก
ของปี 2565 สินเชื่อคงค้างอยู่
ที่ 1.56 แสนล้านบาท ในส่วน

นี้เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Economy
จำ�นวน 4.34 หมื่นล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 25.53% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน
ขณะที่ ณ สิ้นเดือน มิ.ย.
2565 ธนาคารมียอดสินเชื่อโครง
การระหว่างประเทศ อยู่ที่ 6.67
หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.71 พัน
ล้านบาท หรือ 7.59% จากช่วง
เดียวกันของปีกอ่ น โดยส่วนใหญ่
อยู่ในตลาดสำ�คัญอย่าง CLMV
และตลาดใหม่ ส่งผลให้ ในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2565 มีสินเชื่อ
คงค้าง CLMV และตลาดใหม่
จำ�นวน 5.47 หมื่นล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 9.73 พันล้านบาท หรือ
21.61% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน เป็นสินเชื่อคงค้างในเวียด
นาม 1.45 หมื่นล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ 52.57% จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน
อย่างไรก็ตาม ธนาคารมี
แผนที่จะออกกรีนบอนด์ วงเงิน
รวม 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่ม
ทุนให้ธนาคารไปขยายการปล่อย
สินเชื่อให้ผู้ประกอบการในภาค
การส่งออก โดยเฟสแรกจะออก
5 พันล้านบาท ในวันที่ 9 เดือน
9 และหากกระแสตอบรับดีก็จะ
ออกเฟส 2 อีก 5 พันล้านบาท.

57 รง.น้ำ�ตาลค้านร่างแก้ ไข พ.ร.บ.อ้อยฯ

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธาน 3 สมาคมโรงงาน
น้ำ�ตาลทราย เปิดเผยว่า ตัวแทน 57 โรงงานน้ำ�ตาลทั่วประเทศ
ได้แสดงจุดยืนไม่รับร่างการแก้ ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำ�ตาลทราย
พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวุฒิสภา
ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ส.ค.นี้ หากการพิจารณายังคงยืนยัน
เพิ่มคำ�ว่า “กากอ้อย” ในคำ�นิยามผลพลอยได้ ฝ่ายโรงงานจะ
ยื่นขอลาออกจากกรรมการบริหารอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ�ตาล
ทรายภายใต้ พ.ร.บ.อ้อยฯ ปี พ.ศ.2527 ทั้งหมดที่มีอยู่ 5 คณะ
ประกอบด้วย คณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย (กอน.),
คณะกรรมการอ้อย (กอ.), คณะกรรมการบริหารกองทุน (กท.),
คณะกรรมการบริหาร (กบ.) และคณะกรรมการน้ำ�ตาลทราย
(กน.)

ทช.เปิดใช้ถนนเชื่อมปากช่อง-วังน้ำ�เขียว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งผลดำ�เนิน
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงชนบทสาย นม.3060 แยก
ทล.304-บ้านซับพลู อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครราชสีมา ระยะทาง
22.939 กิโลเมตร (กม.) ใช้งบประมาณ 127 ล้านบาท แล้วเสร็จ
เรียบร้อยเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการเดิน
ทางให้ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยแบ่งเบา
การจราจรบนถนนสายหลัก โดยเชื่อม ทล.304 อ.วังน้ำ�เขียว
กับ ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) ที่ อ.ปากช่อง รองรับรถไฟความเร็ว
สูงและรถไฟทางคู่ในอนาคต

CPN ลุยผุด 6 โครงการใหม่ 6.5 พันล้าน

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN เปิด
เผยว่า ในปีนี้บริษัทวางแผนลงทุนต่อเนื่อง 1.2 แสนล้านบาทใน
5 ปี โดยในปี 2565 บริษัทวางเป้ายอดขายจากโครงการที่พัก
อาศัย 5,500 ล้านบาท และรับรู้รายได้ 3,000 ล้านบาท คิด
เป็น 7% ของรายได้รวมทั้งหมดของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา และ
คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าสัดส่วนรายได้จะเพิ่มเป็น 15% ของ
รายได้รวม อย่างไรก็ตามในปีนี้จะเปิดตัว 6 โครงการใหม่ รวม
มูลค่า 6,500 ล้านบาท

ขสมก.เร่งเครื่องประมูลอีวี224คัน

รับโล่ตราสัญลักษณ์ • การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ในงานประกาศ
เกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ภายใต้ โครงการส่งเสริมสำ�นักงานสีเขียว ปี 2565 เพื่อ
ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยครั้งนี้ 5 หน่วยงาน
ของ MEA ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสำ�นักงานสีเขียวปี 2564 ดังนี้ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน, เขต
บางนา, เขตมีนบุรี, เขตลาดกระบัง และเขตบางกะปิ.

EP พร้อม COD วินด์ฟาร์มเวียดนามรับ PDP8

นายยุทธ ชินสุภคั กุล ประธานกรรมการ บมจ.อีสเทอร์น
พาวเวอร์ หรือ EP เปิดเผยว่า จากกรณีที่เวียดนามเตรียมประ
กาศใช้แผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 8 หรือ PDP8 โดย
ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนทุกประ
เภท โดยเฉพาะพลังงานลมทั้งบนชายฝั่งและนอกชายฝั่งนั้น
โรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนามขนาดกำ�ลังการผลิตรวม 160
เมกะวัตต์ มีความพร้อมและสามารถขายไฟเข้าระบบทันทีหลัง
เวียดนามเคาะแผน PDP8 โดยคาดว่านายกรัฐมนตรีเวียดนาม
จะอนุมัติแผน PDP8 ภายในเร็วๆ นี้.

เมือง ซึง่ หลังจากนีจ้ ะเริม่ จัดประชุม
เพื่อจัดทำ�ร่างเอกสารการประกวด
ราคา (ที โออาร์) รวมทั้งราย
ละเอียดข้อกำ�หนดของโครงการ
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ส.ค.นี้
“ขสมก.จะนำ�ร่างที โออาร์
ขึ้น ประชาวิ จ ารณ์ ผ่า นเว็ บ ไซต์
ขสมก. หากไม่มขี อ้ ท้วงติงจะเปิด
ประมูลด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็ก
ทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ภายใน
เดือน ก.ย. และคาดจะได้ผชู้ นะ
และลงนามสัญญาได้ ภายในปลาย
ปี 2565 ส่วนกำ�หนดการส่งมอบ
รถนัน้ ยังไม่สามารถระบุได้ เนื่อง
จากอยูร่ ะหว่างจัดทำ�ทีโออาร์ เบือ้ ง
ต้นจะได้รับรถใหม่ล็อตแรกประ
มาณต้นปี 2566 ส่วนแผนการ

จ้างเอกชนวิง่ ให้บริการกำ�หนดไว้
2 ปี ระหว่างรอแผนฟืน้ ฟูผา่ น
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(ครม.)” นายกิตติกานต์กล่าว
นายกิ ต ติ ก านต์ ก ล่ า วว่ า
หากโครงการดั ง กล่ า วประสบ
ความสำ�เร็จ จะช่วยลดต้นทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ำ � มั น เชื้ อ เพลิ ง ประ
มาณ 70 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง
ปั จ จุ บั น ต้ อ งจ่ า ยค่ า น้ำ � มั น เชื้ อ
เพลิงและก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีว)ี
2,885 คัน อยูท่ ่ี 1,500 ล้านบาท
ต่อปี และช่วยลดต้นทุนค่าเหมา
ซ่อม ประมาณ 160 ล้านบาท
ต่อปี จากทีป่ จั จุบนั ได้จา่ ยค่าเหมา
ซ่อม 2,885 คัน อยู่ที่ประมาณ
1,600 ล้านบาทต่อปี.

‘แบงก์’แห่อวดกำ�ไรครึ่งปี
โกยเต็มพิกัด4.2หมื่นล้าน!

CRCเสริมแกร่ง
จับมือพันธมิตร
รุกเฮลท์เวลเนส

กสิกร-เอสซีบี-กรุงศรีนำ�ทีม
ไทยโพสต์ • ‘8 แบงก์พาณิชย์’ แห่อวดกำ�ไรครึ่งปีแรก โกยเต็มสูบ
4.2 หมื่นล้านบาท KBANK แชมป์ผลงานแจ่มว้าว ฟันทะลัก 2.2
หมื่นล้านบาท ด้าน SCB ฟุ้งผลงานโตต่อเนื่อง ลุยคุมค่าใช้จ่าย
พร้อมยึดหลักระมัดระวังเสมอ
รายงานข่ า วจากตลาด เดือนแรกอยูท่ ่ี 22,005 ล้านบาท
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รองลงมาคือ บริษทั เอสซีบี เอกซ์
(ตลท.) ระบุวา่ ธนาคารพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ SCB ไตรมาส
8 แห่ง จากทัง้ หมด 10 แห่ง ได้ 2 อยูท่ ่ี 10,051 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
รายงานผลการดำ�เนินงานงวด 14.0% ล้านบาท ส่วน 6 เดือน
ไตรมาส 2 และ 6 เดือนแรกปี แรกอยูท่ ่ี 20,094 ล้านบาท และ
2565 โดยในไตรมาส 2 มีก�ำ ไร BAY ไตรมาส 2 อยูท่ ่ี 7,834
สุทธิรวม 37,285 ล้านบาท ส่วน ล้านบาท ลดลง 46.1% ส่วน 6
6 เดือนแรกปี 2565 มีก�ำ ไรสุทธิ เดือนแรกอยูท่ ่ี 15,252 ล้านบาท
รวมอยูท่ ่ี 42,099 ล้านบาท เมื่อ เพิม่ ขึน้ 18.6%
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
นายอาทิตย์ นันทวิทยา
ในไตรมาส 2 มีก�ำ ไรสุทธิลดลง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร SCB
จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด กล่าวว่า บริษทั ยังคงทำ�กำ�ไรเติบ
(มหาชน) หรือ BAY มีก�ำ ไรสุทธิ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว งครึ่ ง ปี
ลดลง 46% เนื่องจากไม่มรี ายการ แรกของปี 2565 โดยมีรายได้
พิเศษจากการขายเงินลงทุน บริษทั รวมเพิ่ม ขึ้น ตามเป้ า หมายและ
เงินติดล้อ จำ�กัด (มหาชน) หรือ การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้ม
TIDLOR เมื่อช่วงเดียวกันปีกอ่ น งวด ขณะเดียวกันยังยึดหลักการ
อย่างไรก็ตาม ธนาคาร บริ ห ารด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
ที่ มี ผ ลกำ � ไรสุ ท ธิ ม ากที่ สุ ด คื อ อย่างสม่�ำ เสมอ จึงได้ตง้ั สำ�รอง
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหา เพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็ง
ชน) หรือ KBANK ไตรมาส 2 แกร่ง และป้องกันความผันผวน
อยูท่ ่ี 10,794 ล้านบาท ส่วน 6 ทีอ่ าจเกิดจากปัจจัยภายนอกและ

อาทิตย์ นันทวิทยา
อัตราเงินเฟ้อระดับสูง
นายเซอิจิโระ อาคิตะ
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAY
กล่าวว่า การเติบโตของเงินให้
สิ น เชื่ อ รวมในครึ่ ง ปี แ รกเป็ น
ไปอย่างทั่วถึงในลูกค้าทุกกลุ่ม
ธุรกิจ โดยได้รับปัจจัยบวกจาก
ความเชื่ อ มั่ น ภาคธุ ร กิ จ และ
ครัวเรือนที่แข็งแกร่งขึ้น อีกทั้ง
ธนาคารยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งคาดว่าเงิน
ให้ สิ น เชื่ อ รวมของธนาคารจะ
เติบโตตามขอบบนของกรอบเป้า
หมายที่ 3-5% ภายใต้สมมติฐาน
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยใน
ปีนี้ที่ 3.1%.

บ้านปูเน็กซ์ลุยตั้งโรงงานแบตฯ
ไทยโพสต์ •บ้านปู เน็กซ์ ผนึก
เชิดชัย และดูราเพาเวอร์ ลุยบิ๊ก
โปรเจ็กต์ ตั้งโรงงานแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออนในไทย ลุยตลาด
อีวรี องรับดีมานด์ทว่ั เอเชียแปซิฟกิ
ตั้งเป้าเพิ่มกำ�ลังการผลิต 1 กิกะ
วัตต์ชั่วโมงภายในปี 2569
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
บ้านปู เน็กซ์ จำ�กัด เปิดเผยว่า
บริษัทได้ลงนามความร่วมมือ 2
พันธมิตรผู้นำ�ทางธุรกิจ ได้แก่
บริษทั เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จำ�กัด
และกลุ่มบริษัท ดูราเพาเวอร์ เพื่อ
จัดตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่
ลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นแบตเตอรี่

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
โลก มีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยสูง คาดว่าจะเปิดดำ�เนิน
การในช่วงต้นปี 2566 โดยแบต
เตอรี่ ลิ เ ที ย มไอออนที่ อ อกแบบ
มานี้ ส ามารถรองรั บ การชาร์ จ ที่
รวดเร็วและกักเก็บพลังงานสูง
ทั้ ง นี้ ยั ง สามารถรองรั บ
ตลาดรถโดยสารไฟฟ้า (e-Bus)
ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ทีม่ มี ลู ค่า
ประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
และคาดการณ์วา่ จะมีอตั ราการเติบ
โตเฉลี่ย 13.52% หรือมีมูลค่า
กว่า 8.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในปี 2570 ทั้งยังเห็นโอกาส
ในการเติบโตของธุรกิจแบตเตอรี่

แลนดี้ โฮมทุ่มงบปรับโฉม สนง.ใหญ่

น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้
อำ�นวยการฝ่ายขาย บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำ�กัด
เปิดเผยว่า ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท พลิกโฉมสำ�นักงานใหญ่
หรือสาขาลาดพร้าวใหม่ทั้งหมด ให้เป็น Landy Home Flagship
Lifestyle Center ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรแห่งอนาคต จะ
สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกเจเนอเรชั่นในครอบครัว
ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยทำ�งาน
ครอบครัว คู่แต่งงานใหม่ รวมไปถึงวัยเกษียณ

พระรามเก้า • “ขสมก.” กางแผน
จ้างเอกชนเหมาวิ่งรถอีวี 224
คัน วงเงิน 953 ล้าน ปักธงคลอด
ที โออาร์ ก.ย.นี้ คาดได้ผู้ชนะ
ปลายปี ล็อตแรกมาแน่ต้นปี 66
ชี้หากโครงการสำ�เร็จจะช่วยลด
ต้นทุน 230 ล้านต่อปี
นายกิตติกานต์ จอมดวง
จารุวรพลกุล ผูอ้ �ำ นวยการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ
จ้างเหมาบริการเดินรถโดยสาร
ปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด
หรือรถอีวี ไม่เกิน 224 คัน วงเงิน
ไม่เกิน 953 ล้านบาท เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เดิ น รถและลดมลภาวะในเขต

ซึ่ ง ถื อ เป็ น หั ว ใจสำ � คั ญ ของยาน
ยนต์ ไฟฟ้าทุกประเภท
“โรงงานแห่ ง นี้ จึ ง เป็ น
กุญแจสำ�คัญที่จะช่วยสนับสนุน
แนวทางของภาครั ฐ ที่ ต้ อ งการ
ให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ
EV โดยโรงงานนี้ตั้งอยู่ในจังหวัด
นครราชสีมา ใช้ประกอบแบต
เตอรี่ลิเทียมไอออนจากดูราเพา
เวอร์ และยังสามารถใช้เพิม่ ระยะ
การใช้งาน e-Bus ของเชิดชัยฯ
ได้อีกด้วย โดยตั้งเป้าจะขยาย
กำ�ลังการผลิตสู่ 1 กิกะวัตต์ชว่ั โมง
ต่อปีภายในปี 2569 เพื่อบุกตลาด
ในเอเชียแปซิฟิก” นายสินนท์
กล่าว.

ไทยโพสต์ • นายไท จิราธิวัฒน์
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารสาย
งานการเงิน บมจ.เซ็นทรัล รีเทล
คอร์ปอเรชัน่ หรือ CRC เปิดเผย
ว่า บริษัทยังคงเร่งเครื่องสร้าง
การเติ บ โตในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ เฮลท์
แอนด์ เ วลเนสอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยครั้ ง นี้ เ ป็ น การผนึ ก กำ � ลั ง
กับเอ็มพี ซินเนอร์จี เพื่อขยาย
พอร์ตธุรกิจ จากเดิมที่มีท็อปส์
แคร์ และท็อปส์ วีต้า ซึ่งเป็น
ร้านขายยาและอาหารเสริมชั้น
นำ� สู่การเปิดตัวไลน์สินค้าใหม่
ในกลุม่ เฮลท์แอนด์เวลเนส อย่าง
เก้าอี้เออร์ โกโนมิกส์ และเฟอร์
นิเจอร์เพื่อสุขภาพ ซึง่ มีแนวโน้ม
เติ บ โตอย่ า งมากในช่ ว งที่ ผ่ า น
มา
ทั้งนี้ ตลาดเฟอร์นิเจอร์
มูลค่า 4.3 หมื่นล้านบาท จาก
เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ทำ �
งานที่บ้านหรือในทุกที่ หันมาให้
ความสำ�คัญด้านสุขภาพกันมาก
ยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะมอง
หาธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างสินค้า
แบรนด์ เ ออร์ โกเทรนด์ เ ข้ า มา
เสริมพอร์ตของเซ็นทรัล รีเทล
ในกลุ่ ม เฮลท์ แ อนด์ เ วลเนสให้
แข็งแกร่ง และทำ�ให้ออฟฟิศ
เมทสามารถขยายธุ ร กิ จ ฮาร์ ด
ไลน์ ไปยังกลุ่มลูกค้าบีทูซี และ
เข้ า สู่ ต ลาดสิ น ค้ า เฟอร์ นิ เ จอร์
เพื่อสุขภาพได้อย่างเต็มตัว มุ่งสู่
เบอร์ 1 ตลาดเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
สุขภาพในไทย
นายพรรสิฐฏ์ จิตสอาด
กุล กรรมการผู้จัดการบริษัท
เอ็มพี ซินเนอร์จี จำ�กัด กล่าวว่า
บริษัทมองว่าจากการจับมือกับ
เซ็นทรัล รีเทล จะทำ�ให้ต่อยอด
ธุรกิจไปได้ ในหลากหลายรูปแบบ
และขยายตลาดไปยั ง กลุ่ ม บี ทู บี
ได้อย่างเต็มศักยภาพ นับเป็น
การสร้ า งโอกาสการเติ บ โตให้
กั บ บริ ษั ท อย่ า งก้ า วกระโดด.

ดูเหมือนตลาดหุ้นไทยยังถูกผลักดันด้วยพลังเงินของนัก
ลงทุนต่างชาติอยูม่ าก วันไหนทีน่ กั ลงทุนต่างชาติขายหุน้ มากตลาด
ก็จะอ่อนตัวลง เพราะนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ยงั เลือกทีจ่ ะเล่นตาม
นักลงทุนต่างชาติ ด้วยความเคยชินและความเชื่อที่ว่านักลงทุน
ต่างชาติรู้ดีว่าควรลงทุนอย่างไร แต่หลายปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยน
แปลงในการลงทุนเช่นกัน เพราะอดีตนักลงทุนรายย่อยทั่วไปจะ
ถูกมองเป็นเหยื่อของการเก็งกำ�ไร แต่มาปัจจุบันกลับตรงกันข้าม
นักลงทุนทั่วไปที่เดิมถูกมองเป็นรายย่อย มาปัจจุบันมีเงินลงทุนซื้อ
ขายหุ้นไม่น้อยกว่านักลงทุนรายใหญ่เลย ทำ�ให้ตลาดมีความสมดุล
มากขึ้น ยิ่งมีความคิดที่ต่างกันการลงทุนก็จะต่างกัน จะพบว่า
ปัจจุบันนักลงทุนรายย่อยทั่วไปไม่ได้ซื้อขายหุ้นตามนักลงทุนต่าง
ชาติหรือนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดเหมือนในอดีต กลับมีความคิด
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สังคมเศรษฐกิจวันนี้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศุภชัย
เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับ
ปริญญา “ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” สาขาการจัดการ ม.หอการ
ค้าไทย ณ อาคาร 24 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยินดี
ด้วยค่ะ ...•
เช่นเดียวกับ ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป หรือ กลุ่มทิสโก้
โดย ศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับรางวัล
“บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน” ใน
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 จัด
โดย วารสารการเงินธนาคาร เป็นการจัดอันดับจาก 300 บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลประกอบ
การยอดเยี่ยม ณ ห้องฟูจิ บอลรูม โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ ...•
ขยับมาที่ “ออริจิ้น อีอีซี” เอาใจนักลงทุน เปิดตัว Investment Lounge @Staybridge Suites Thonglor พื้นที่ให้คำ�
ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนทุกแง่มุม โซนอีอีซี ดินแดนเมกะโปร
เจ็กต์ของทั้งไทยและต่างชาติ พร้อมอวดโฉม 4 โครงการเด่นน่า
ลงทุนภายใต้ Origin EEC Investment Property Program เริ่ม
ต้น 1.59 ล้าน* ได้สิทธิ์พักผ่อนโรงแรมเครือวัน ออริจิ้น พร้อม
ผลตอบแทนมั่นคงสู้เงินเฟ้อ 5-9% ต่อปี นาน 20 ปี* ...•
ด้าน AIS eSport - เกมโปเกมอน เปิดสังเวียนยิมลีดเดอร์
กับการแข่งขัน Pokémon Unite ครั้งแรกในไทย ชวนสาวกโป
เกมอนเทรนเนอร์รวมทีมปล่อยพลัง ประชันความแข็งแกร่ง ใน
เวที “AIS 5G eSports Open Thailand 2022” Pokémon Unite
เปิดรับสมัครเหล่าเกมเมอร์ทุกช่วงอายุเข้าร่วมการแข่งขันในรูป
แบบทีม พร้อมชวนเหล่าสาวกโปเกมอนเทรนเนอร์รวมทีมเข้า
ร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงกว่า 600,000 บาท สนใจ
สามารถสมัครได้แล้วผ่านทาง https://bit.ly/3PkbM5Y หรือช่อง
ทาง Facebook AIS eSports Tournament เปิดรับสมัครแล้ว
วันนี้-10 กันยายน 2565 โดยจะเริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ 16
กันยายน 2565 ...•
ส่วน แอสทิน เอสเตท เดินหน้าจัดงาน GRAND
OPENING เวอริทซ์ สาธุประดิษฐ์ 34 ลักชัวรีทาวน์ โฮมโครง
การใหม่ บนทำ�เลศักยภาพใจกลางพระราม 3 ใกล้ โรงเรียน King’s
College เพียง 1 กม. เอกสิทธิ์เพียง 32 ครอบครัว ในวัน
เสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-18.00 น. ณ
สำ�นักงานขายโครงการ VERITZ สาธุประดิษฐ์ 34 ...•
และ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้ให้บริการด้านดิจทิ ลั ทรานส์
ฟอร์เมชัน่ เดินหน้าชูนวัตกรรมทีช่ ว่ ยให้ โลกยัง่ ยืน ในงาน Future
Energy Asia และ Future Moblity Asia 2022 ไม่วา่ จะเป็นนวัตกรรม
ไฮไลต์ อาทิ สวิตช์เกียร์ GM AirSeT และ SM AirSeT นวัตกรรมใหม่ท่ีใช้
อากาศบริสทุ ธิแ์ ทนก๊าซ SF6 ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยให้ระบบ
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอาคารลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และเพิม่
ประสิทธิภาพการบำ�รุงรักษาและการดำ�เนินงาน พร้อมด้วย EcoStruxure Building แพลตฟอร์มสำ�หรับอาคารทีเ่ ข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการพลังงานในอาคารให้มปี ระสิทธิภาพ ...•

21/7/65
อิสระที่ต่างกับนักลงทุนอื่นๆ
ดังนั้น แม้นักลงทุนต่างชาติจะขาย
หุ้น นักลงทุนทั่วไปก็กล้าที่จะซื้อหุ้นในเวลา
1,546.31
เดียวกัน และแม้จะมีการขายหุ้นออกมาก
ซื้อ
ขาย
36.40
37.13
จากนักลงทุนรายใหญ่เท่าไหร่ก็ตาม นัก ดอลลารสหรัฐ
56,072.73
ยู
โ
ร
36.85
37.98
ลงทุนทั่วไปก็จะซื้อหุ้นทั้งหมด เมื่อพบว่า ปอนดสเตอรลิง
43.08
44.68
ราคาหุ้นลงต่ำ�มาก และในทางกลับกัน เมื่อ เยน (100 เยน)
26.06
27.17
5.13
5.53
ไหร่ที่นักลงทุนรายใหญ่ดันหุ้น ดันราคา หยวนจีน
ที
ม
่
า
:
ธนาคารกรุ
ง
เทพ
นักลงทุนทั่วไปก็จะถือโอกาสขายทำ�กำ�ไร
ประเภทนักลงทุน ซื้อ
ขาย
สุทธิ
ทันที ด้วยพลังเงินที่ ไม่แตกต่างกัน ทำ�ให้
5,372.05 5,151.14 +220.91
นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย 5,001.28 5,577.84 -576.56
ตลาดมีความสมดุลและสมบูรณ์มาก เรียก
ซื้อ
ขาย
นักลงทุนตางประเทศ 27,914.71 26,211.47 +1,703.24
29,450 29,550
ได้ว่ามีแรงขายก็มีแรงซื้อตลอดเวลา ส่วน ทองแทง
17,784.69 19,132.29 -1,347.59
นักลงทุนรายยอย
ทองรู
ป
พรรณ
28,925
30,050
ดัชนีตลาดจะบวกหรือลบอยู่ที่ใครคิดลงทุน ที่มา : สมาคมคาทองคำ
ในลักษณะใด บางครั้งก็มีการดันราคา แต่
บางครั้งก็มีการถอยรับ ทำ�ให้ดัชนีตลาดผันผวนตลอดเวลา แต่ก็มี
ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจมีการฟื้นตัว
บรรยากาศที่ดี
มากขึ้น จึงน่ามองที่ SPALI, J และ MBK กลุ่มไฟแนนซ์ยังคงน่า
อย่างวานนี้ (21 ก.ค.65) นักลงทุนทั่วไปเทขายหุ้นเพราะราคา สนใจในการลุ้น เมื่อตลาดยังคึกคัก น่ามองที่ HENG, KTC และ
หุ้นขยับสูงขึ้น ดัชนีตลาดส่วนมากเล่นในแดนบวก แม้ว่าจะขายมาก NCAP กลุ่มขนส่งมั่นใจว่าธุรกิจยังโตสูง เพราะการส่งออกยังโตดี
ถึง 1,347.59 ล้านบาท แต่พบว่านักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อค่อนข้าง น่ามองที่ BIOTEC, KEX และ AOT กลุ่มการแพทย์ โรคระบาดยัง
มาก โดยซื้อไปถึง 1,703.24 ล้านบาท ผลออกมาตลาดปิดบวก 6.99 มีอยู่ ธุรกิจจึงยังดี น่ามองที่ BH, WPH และ PR9 หุ้นรายตัวที่น่า
จุด ดัชนีขึ้นมาปิดที่ 1,546.31 จุด ก็ใกล้ระดับ 1,550 จุดมากขึ้น และ มองมี EPG, AIT และ TFG เป็นต้น
วอลุ่มตลาดก็หนาตามากขึ้น แสดงว่าแรงซื้อแรงขายยังสมดุลกัน จึง
ตลาดยังผันผวนแต่ก็มีความคึกคัก ทำ�ให้ยังสามารถลุ้นและ
มองตลาดยังมีสัญญาณที่ดีสามารถเลือกลุ้นและลงทุนได้
เลือกลงทุนได้ดี จึงควรเลือกลงทุน.

+6.99

ต่างชาติซื้อตลาดบวก
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babaranoi@hotmail.com
วันแม่ปีนี้ ห้างโรบินสันไม่ทำ�ให้คุณแม่คุณลูกสายช็อป
ทั่วประเทศผิดหวังแน่นอน!...เพราะ 2 บอสใหญ่ สเตฟาน จูเบิร์ท
และนพดล พลายระหาญ จัดเต็มกับแคมเปญใหญ่ ‘ROBINSON
MOTHER’S DAY’ ที่มาในคอนเซ็ปต์น่ารักๆ “จะโตแค่ไหน ก็ยัง
เป็น..#เบบี๋ของแม่” งานนี้มาเต็มจริงๆ ทั้งกิจกรรมสุดคิวต์ ไอเทม
เด็ดโดนใจ และโปรโมชั่นสุดปัง อาทิ รับคูปองส่วนลด หรือคูปอง
ดิจิทัล และเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาท พร้อมรับสิทธิ์เป็น
เจ้าของสร้อยคอ
ทองคำ� และตั๋ว
เครื่องบินสาย
การบินไทยเวียต
เจ็ท รวมมูลค่า
240,000 บาท!!
เมื่อช็อปตาม
เงื่อนไข ตั้งแต่
วันที่ 25 ก.ค.
65–14 ส.ค.65
ที่ห้างโรบินสัน
ทุกสาขา ...•
และห้าม
พลาด กับ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ชวนสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี
เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล เปิด
ประสบการณ์ท่องเที่ยวต่างแดนอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยกับโปรโมชั่น
“เที่ยวช็อปปลอดภัยได้ทั่วโลก” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม–30 กันยายน
2565 เมื่อรูดใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศและมียอดใช้จ่ายสะสม
ผ่านวงเงินบัตรเครดิต
เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด
16,500 บาท ตลอด
รายการ (เงื่อนไขเป็น
ไปตามที่บริษัทกำ�หนด)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://
www.firstchoice.co.th/
th/InterSpend.html ...•
บริษัท เชฟรอน
(ไทย) จำ�กัด หรือคาล
เท็กซ์ จัดโปรโมชั่นเอาใจ
สายดีเซล มอบสิทธิพิเศษ
เฉพาะลูกค้าปั๊มคาล
เท็กซ์สาขาที่ร่วมรายการ
เพียงเติมน้ำ�มัน คาล
เท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล บี

ม

องโลกในแง่ดีแล้ว คนเบื่ออาหาร
หรือกินอะไรนิดเดียวก็อิ่ม อาจจะ
รู้สึกว่า ไม่เห็นมีอะไรต้องน่ากังวล
หรืออันตราย ในตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่ดี
เสียอีก เพราะไม่อ้วน สามารถรักษารูปร่าง
ได้ โดยปริยาย แต่อาการดังกล่าวนี้คุณรู้
หรือไม่ว่า หากเบื่ออาหารหรือมีอาการอิ่ม
ไวที่ผิดปกติเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลา
นาน อาจทำ�ให้เกิดผลเสียต่างๆ ต่อร่างกาย
ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาวะร่างกายขาดสาร
อาหาร กระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ของร่างกายมีประสิทธิภาพลดลง และอาจ
กำ�ลังบ่งบอกถึงความผิดปกติบางอย่างใน
ร่างกาย หรือเป็นสัญญาณของโรคร้ายบาง
ชนิดได้
พญ.ดาริน จุตรภัทรพร คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว ระบุว่า อาการเบื่ออาหารเป็น
อาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง และพบ
ได้มากขึ้นเมื่อความรุนแรงของโรคมากขึ้น
เมื่อผู้ป่วยเบื่ออาหาร กินได้น้อยลง ร่างกาย
ผ่ายผอมลง มีพลังงานในการทำ�กิจกรรม
ต่างๆ น้อยลง จึงทำ�ให้ญาติและผู้ดูแลเกิด
ความกังวลตามมา การกระตุ้นความอยาก
อาหารในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่สามารถ
ช่วยทำ�ให้คุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและ
ผู้ดูแลดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก อาการเบื่อ
อาหารมักพบในผู้ป่วยร่วมกับอาการอื่นๆ
อยู่เสมอ
อาการเบื่ออาหารจึงถือเป็นสัญญาณ
โรคร้ายที่ ไม่อาจมองข้ามได้ ทั้งนี้เว็บไซต์

7 ครบทุก 1,500 บาทต่อใบเสร็จ รับฟรีทันที เนสกาแฟ
บาริสต้าสไตล์ อเมริกาโน่ ขนาด 220 มล. จำ�นวน 1
ขวด มูลค่า 29 บาท (จำ�กัดการรับสูงสุดไม่เกิน 2 ขวด
ต่อ 1 ใบเสร็จ กรณียอดเติมน้ำ�มัน 3,000 บาทขึ้นไป)
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม
2565 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด ทั้งนี้ ข้อกำ�หนดและ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำ�หนด ...•
ใครทีก่ �ำ ลังมองหาคอนโดฯ ห้ามพลาดกับโปรโมชัน่
ดีๆ กับ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ หรือ LPN ขน
15 โครงการมาให้ผ่อนคอนโดฯ ถูกกว่า...ราคาน้ำ�มัน
กับแคมเปญ “เจาะราคาหน้าไซต์ ผ่อนต่ำ�ล้านละ 33
บาท/วัน” เพิ่มโอกาสให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น พร้อม
กู้ ได้ 100% และสิทธิพิเศษกับส่วนลดและของแถมอีก
ด้วย ไม่ว่าจะเป็น อยู่ฟรีนาน 6 เดือน, ฟรีค่าส่วนกลาง
นาน 3 ปี, ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนฯ, ฟรีเครื่องใช้ ไฟฟ้า,
เฟอร์นิเจอร์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ ...•
ด้าน โซนิควิชั่นจับมือ บีเทรนด์ จัดงานโชว์เคส
สุดอลังการ “Pro-Ject เสน่ห์
แห่งเสียงจากยุโรป” เปิดตัว
เครื่องเล่นแผ่นเสียง 3 รุ่น
พิเศษ ครั้งแรกในเมืองไทย สร้างความ
คึกคักกับวงการเครื่องเล่นแผ่นเสียงใน
เมืองไทย และเทรนด์การฟังเพลงจาก
แผ่นไวนิลที่กำ�ลังกลับมาได้รับ
ความนิยมอย่างมาก กับโปร
โมชั่นสุดเร้าใจ ให้คุณได้เป็น
เจ้าของเครื่องเล่นเทิร์นเทเบิล
ระดับพรีเมียมที่ผลิตในยุโรป
100% ในราคาลดพิเศษ 2540% ทุกรุ่น หรือเลือกรับสิทธิ์
ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.–18 ส.ค.นี้
เท่านั้น ...•
สาวกบุฟเฟต์ปิ้งย่างห้ามพลาด คิงคอง บุฟเฟ่ต์
ร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น สาขาศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต
แบงคอก มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดปัง ในราคา
เพียง 499 บาทเท่านั้น งานนี้จัดเต็ม 2
ชั่วโมงจุใจ กับเมนูให้เลือกอิ่มฟิน ไม่ว่า
จะเป็น เนื้อลาย เนื้อสันคอ เนื้อติดมัน
สันคอหมู เบคอน ลิ้นวัว เนื้อหมักมิโสะ
เนื้อแกะ ซี่ โครงหมูหมัก
มิโสะ บ่าหมู ตับหมู เนื้อ
ไก่ ไส้กรอกชีส ปลาหมึก
เนื้อปลาแซลมอน ปลาไข่
ย่างเนยย่างบนเตาถ่าน
ร้อนๆ และเครื่องเคียง
อีกมากมาย ฯลฯ รวม
ของหวาน และเครื่องดื่ม
รีฟิลเติมไม่อั้น พลาดไม่
ได้ตั้งแต่วันนี้–31 ก.ค.
65 นี้ ชั้น 3 โซน M 2
ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต
แบงคอก (ราชประสงค์)
...•
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เช่นเดียวกับ ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์อาหารชวนน้ำ�ลายสอในเทศกาลเป๋าฮื้อ
ที่รังสรรค์ โดยเชฟมากฝีมือประจำ� ห้องอาหารจีนหยก เลือกสั่งเมนู
ได้ตามชอบ อาทิ เป๋าฮื้อเจี๋ยนน้ำ�มัน
หอย เป๋าฮื้อเจี๋ยนน้ำ�แดง เป๋าฮื้ออบ
บะหมี่น้ำ�แดง หรือข้าวอบเป๋าฮื้อหม้อ
ดิน เป็นต้น ราคาเริ่มต้นที่ 590 บาท
ถ้วน (จากปกติ 790 บาท) ตั้งแต่วนั นี้
เป็นต้นไป ส่วน “บุฟเฟต์ตม่ิ ซำ�มือ้ กลาง
วัน” ยังคงมีบริการตามปกติ เพียง
ท่านละ 859 บาทถ้วน (จาก 1,300
บาทถ้วน) สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2276-4567 ต่อ
8429-30 หรือ www.facebook.com/
yoktheemerald ...•
ด้าน คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ เอาใจขาช็อป ช็อปได้แบบไม่
ต้องมีไฟลต์บินหรือมีไฟลต์บินก็ช็อปได้ กับสินค้าบิวตี้ เครื่องสำ�อาง
น้ำ�หอม แฟชั่น อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ภายในบ้าน จากหลาก
หลายแบรนด์ชั้นนำ�กับแคมเปญ GREAT TRAVEL ESSENTIALS ลด

ราคาสูงสุด 50% มีไฟลต์บินหรือไม่มีไฟลต์บินก็ช็อปได้ ระหว่างวัน
ที่ 19–24 กรกฎาคมนี้ ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ www.kingpower.com
และคิง เพาเวอร์ แอปพลิเคชัน ...•
ด้าน คริสปี้ ครีม ประเทศไทย ส่งความลิมิเต็ดให้แฟนคลับได้
เพิ่มเลเวลของคริสปี้ ครีม เลิฟเว่อร์แบบเต็มขั้น ด้วยแก้วมัค “Share
the Joy with Krispy Kreme Collection” ที่มาพร้อมลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ 4 สไตล์ ให้ ได้จับจองเป็นเจ้าของกันง่ายๆ ทั้งสายสะสม
หรือซื้อเป็นของขวัญ ในราคาใบละ 280 บาท ที่ร้านคริสปี้ ครีม ทุก
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สาขาใกล้บ้านคุณ หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมด ...•
เปิดแล้ว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์
2 เส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ (ไป-กลับ) จะให้บริการวัน
ละ 2 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 319 เที่ยวบินแรก
PG431 กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา
08.25 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา 09.55 น. และเที่ยวบิน PG432
หาดใหญ่–กรุงเทพฯ ออกจากสนามบินหาดใหญ่ เวลา 10.45 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.15 น. และสมุย–หาดใหญ่ (ไปกลับ) จะให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (อังคาร พฤหัสบดี เสาร์)
ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 โดยเที่ยวบิน PG411 สมุย–
หาดใหญ่ ออกจากสนามบินสมุย เวลา 10.30 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่
เวลา 11.40 น. และเที่ยวบิน PG412 หาดใหญ่-สมุย ออกจากสนาม
บินหาดใหญ่ เวลา 12.10 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 13.20 น. ...•

‘อิ่มไว-เบื่ออาหาร’ สัญญาณของโรคร้าย

ต้
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A

qua Bomb Lip Tint Serum
ใหม่ล่าสุด! จาก SRICHAND
(ศรีจันทร์) ลิปทินท์เซรั่มที่ทำ�ให้
ปากสวยฉ่ำ� มาพร้อมกับการบำ�รุง
เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยไฮยาลูโรนิคแอ
ซิด ช่วยเติมร่องปากให้ฉ่ำ�ดูอวบอิ่ม
น้ำ� มอบเนื้อสัมผัสเบาสบาย สีสันสด
ชัดติดทนยาวนานตลอดวัน เน้นการ
บำ�รุงอย่างล้ำ�ลึก แม้เช็ดออกยังคง
ความชุ่มชื่นและสีสันบนริมฝีปากก็ไม่
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“พบแพทย์” ได้รวบรวมข้อสังเกตบ่งชี้ที่ควร
ระวังเมื่อคุณมักอิ่มไว ตลอดจนเบื่ออาหาร
ว่า ได้แก่ 1.ภาวะกระเพาะอาหารบีบตัวช้า
(Gastroparesis) เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบ
ได้บ่อยของอาการอิ่มไว โดยเป็นภาวะที่
กระเพาะอาหารบีบตัวช้าลง หรือในบาง
กรณีอาจหยุดทำ�งาน ซึ่งจะส่งผลให้อาหาร
ที่รับประทานเข้าไปเกิดการคั่งค้างอยู่ใน
กระเพาะอาหารแทน ผู้ป่วยที่มีภาวะนี้จึง
มักรู้สึกอิ่มไวผิดปกติ นอกจากจะส่งผลให้ผู้
ป่วยรู้สึกอิ่มไวแล้ว ภาวะกระเพาะอาหาร
บีบตัวช้ายังอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการผิด
ปกติอื่นๆ ร่วมด้วย โดยอาการที่อาจพบได้
เช่น ท้องอืด แน่นท้อง ปวดท้อง คลื่นไส้
แสบร้อนกลางอก อาเจียน ท้องผูก น้ำ�หนัก

ลดผิดปกติ วิตกกังวล และหงุดหงิดง่าย
2.กรดไหลย้อน (Gastroesophageal
Reflux Disease: GERD) เป็นภาวะที่กรด
ในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับเข้าสู่
หลอดอาหารจนเกิดการระคายเคือง โดย
นอกจากอาการอิ่มไวแล้ว ภาวะกรดไหล
ย้อนยังส่งผลให้เกิดอาการอื่นๆ ร่วมด้วย
เช่น แสบร้อนกลางอก โดยเฉพาะหลังรับ
ประทานอาหารมื้อใหญ่หรืออาหารบางชนิด
มีรสเปรี้ยวหรือขมในปาก เจ็บหน้าอก ไอ
แห้ง เสียงแหบ เจ็บคอ กลืนลำ�บาก และ
รู้สึกเหมือนมีก้อนในลำ�คอ ผู้ที่มีอาการ
เข้าข่ายภาวะกรดไหลย้อนควรหาเวลาไป
พบแพทย์เพื่อรับการตรวจและการรักษา
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเจ็บ

หน้าอกพร้อมกับอาการหายใจไม่อิ่ม หรือ
เจ็บหน้าอกพร้อมกับปวดบริเวณขากรรไกร
หรือแขน เนื่องจากอาการอาจเป็นสัญญาณ
ของโรคอันตรายอื่นได้ เช่น ภาวะหัวใจขาด
เลือด (Heart Attack)
3.แผลในกระเพาะอาหาร อาจส่งผล
ให้กระบวนการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพ
ที่ลดลงหรือทำ�งานผิดปกติไป ซึ่งนอกจาก
อาการอิ่มไวแล้ว ภาวะแผลในกระเพาะ
อาหารยังอาจส่งผลให้เกิดอาการอื่นๆ อีก
ด้วย โดยอาการที่พบได้บ่อย เช่น ปวดแสบ
ร้อนในท้อง โดยเฉพาะขณะท้องว่างและ
ตอนกลางคืน ปวดหลัง แสบร้อนกลางอก
แน่นท้อง และคลื่นไส้ 4.ลำ�ไส้แปรปรวน
(Irritable Bowel Syndrome: IBS) โรคลำ�ไส้

แปรปรวน หรือโรคไอบีเอส เป็นโรคที่ส่งผล
ให้ลำ�ไส้ของผู้ป่วยทำ�งานผิดปกติไป ผู้ที่ป่วย
เป็นโรคนี้จึงมีอาการอิ่มไวและมีอาการปวด
ท้องเกร็งร่วมกับอาการท้องเสียหรือท้องผูก
โดยลักษณะอาการมักจะเกิดเรื้อรังติดต่อ
กันนานหลายปี
ดังนั้น ผู้ที่มีอาการอิ่มไวบ่อยครั้ง
หรือมีอาการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
ควรหาเวลาไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ
สุขภาพที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะ
ผู้ที่พบอาการผิดปกติทางร่างกายอื่นๆ ร่วม
ด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง ปวด
ท้อง เจ็บคอ เจ็บหน้าอก กลืนอาหาร
ลำ�บาก หายใจลำ�บาก มีไข้ อุจจาระเป็นสี
ดำ� น้ำ�หนักขึ้นหรือลดผิดปกติ.

‘กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership Strategy)’

องยอมรับว่าการประกอบธุรกิจใน
ปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง คู่แข่งมีเป็น
จำ�นวนมากทั้งทางตรงและทางอ้อม
ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ
โทรคมนาคมทำ�ให้การทำ�ธุรกิจสามารถ
ทำ�ได้ง่ายมากขึ้น ส่งผลให้การเข้ามาของคู่
แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
ปัจจุบนั กลยุทธ์พนั ธมิตรทางธุรกิจ
(Partnership Strategy) เป็นส่วนสำ�คัญของ
กลยุทธ์การพัฒนาลูกค้าตลาดเป้าหมาย
(Target Clients) และการรักษาสัดส่วนทาง
ตลาด (Market Share) ไม่ใช่ของบริษทั
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สตาร์ทอัปเท่านัน้ แต่เป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั องค์กรใหญ่ๆ
มองข้ามไม่ได้เพื่อลดความเสีย่ งการหยุดชะงัก
ทางธุรกิจ (Business Disruption Risk) การ
เป็นพันธมิตรจะช่วยให้มน่ั ใจว่าบริษทั ของคุณมี
ผลิตภัณฑ์ทน่ี า่ สนใจสำ�หรับลูกค้า นอกจากนีย้ งั
ช่วยก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจเพิม่ เติมจากการ
ผนวกรวมห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของความร่วมมือในการ
สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ให้กบั ลูกค้า
อะไรคือพันธมิตรทางธุรกิจ การเลือก
พันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกคู่ค้า
(Supplier) เท่านั้น วัตถุประสงค์ของพันธมิตรมี
ความหมายกว้างกว่านั้น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
(Strategic Partners) หรือการที่สองบริษัทขึ้น
ไปทำ�สัญญาร่วมกันนั้น จะต้องสามารถตอบ
คำ�ถามเหล่านี้ ได้ อาทิ
• หน้าที่และการทำ�งานร่วมกันของ

พันธมิตรเป็นอย่างไร
• ข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ หรือ
การตกลงราคาซื้อขาย
• เป้าหมายของการสร้างพันธมิตรคือ
อะไร อาทิ เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการตลาด
หรือเพื่อสร้างฐานการผลิตที่ใหญ่ขึ้น เป็นต้น
ซึ่งการจับคู่พันธมิตรที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมเป้า
หมายของกันและกัน เป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อการ
สร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนให้กับทั้งสองธุรกิจ
ด้วยเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำ�คัญอันดับแรก
คือ ต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง ไม่เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายต่อ
ลูกค้าโดยไม่จำ�เป็น ซึ่งหมายความว่าลูกค้า
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้

มีหลักการเบื้องต้นของบริษัทที่ต้องการ
นำ�กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจมาใช้ ในการ
ตัดสินใจมองหาพันธมิตรซึ่งอย่างน้อยควรมี
ทักษะหรือจุดแข็ง อาทิ ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology)
ความสามารถในการรวมระบบ (System
Integration) และข้อได้เปรียบเรื่องกระบวนการ
ทางธุรกิจ (Business Processing)
ประโยชน์ของการเป็นหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์
• เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ
: การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หมายถึงเรา
สามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้ว
ของพันธมิตรและสามารถขยายการเข้าถึง
(Reach) ไปยังลูกค้าที่อาจไม่เคยเจอมาก่อนโดย
ปราศจากต้นทุนหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก
• สร้างทรัพยากรให้กับองค์กรมาก

ขึ้นโดยไม่ต้องลงทุน : การเป็นพันธมิตรกับ
แบรนด์อื่นที่เหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
ทรัพยากรที่จำ�กัดของบริษัท ซึ่งหมายถึงเงิน
และคน รวมทั้งเทคโนโลยีด้วย
• สร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตราสินค้า
: เมื่อเราทำ�งานร่วมกับแบรนด์ทน่ี า่ เชื่อถือ และ
ลูกค้าให้ความไว้วางใจ การเป็นพันธมิตรกับ
ตราสินค้าดังกล่าวจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
และความไว้วางใจให้เพิม่ มากขึน้ กับบริษทั ด้วย
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.
เป็นหนึ่งกลไกหลักของการออมเพื่อการ
ชราภาพที่รัฐบาลได้จัดตั้งและให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ สำ�หรับคนไทยที่มีสิทธิ์ออมผ่าน
กอช. ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
แรงงานนอกระบบ มีอายุ 15–60 ปี ไม่อยู่ใน
ระบบสวัสดิการบำ�เหน็จ-บำ�นาญของรัฐหรือ

จางหาย คุณสมบัติ Triple Hyaluronic
Acids เติมความชุ่มชื้นให้ปากไม่แห้ง
แตก เคลือบผิว เติมร่องปากให้ดูอวบ
อิ่มน้ำ� อุปกรณ์ปลายฟองน้ำ� ช่วยเกลี่ย
เนื้อลิปได้ง่ายขึ้นและปราศจากน้ำ�หอม
ประกอบด้วย 10 เฉดสี สามารถหาซื้อ
ได้แล้ววันนี้ที่ร้านบิวตี้ชั้นนำ� Watsons,
EVEANDBOY, Beautrium, Konvy
หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้เพิ่ม
เติมที่ https://www.1948beauty.com/
th/shop/products
นายจ้าง โดยออมกับ กอช. ขั้นต่ำ�เพียง 50
บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงิน
สมทบเพิ่มจากรัฐบาล ตามช่วงอายุในเดือน
ถัดไป ดังนี้ ช่วงอายุ 15-30 ปี รัฐสมทบให้
50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกัน
ทั้งปีสูงสุด 600 บาท ช่วงอายุ >30–50 ปี
รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง
โดยรวมกันทั้งปีสูงสุด 960 บาท และ ช่วง
อายุ >50–60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของ
เงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีสูงสุด
1,200 บาท และเมื่อออมเงินจนถึงอายุ 60
ปีบริบรู ณ์ จะได้เงินกลับคืนมาในรูปแบบเงิน
บำ�นาญรายเดือนไว้ ใช้ยามเกษียณ ศึกษาราย
ละเอียดการออมเงินกับ กอช. ได้ทเ่ี ว็บไซต์
กอช. www.nsf.or.th หรือตรวจสอบสิทธิ
คุณสมบัติ สมัครและส่งเงินออมสะสมผ่าน
แอปพลิเคชัน กอช. หรือทีห่ น่วยรับสมัครใกล้
บ้านท่าน สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
สายด่วนเงินออม โทร.0-2049-9000.
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กีฬา 9

‘กัญชา’ รอบตัวเด็ก แนะเสริมพลังใหความรูข อ ดี-ขอเสีย

ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด, นายพรเทพ ศรี
สอ้าน กรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสร เมืองทองฯ, นายสุรเดช อนันทพงศ์ ผจก.ทีม ทรู แบงค็อกฯ

‘กิเลน-บียู’ฟาดแข้งการกุศล30ก.ค.

เพื่อนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทย

กรุงเทพฯ • “กิเลนผยอง” จับมือ “แข้งเทพ” ฟาดแข้งฟุตบอลกระชับ ทางสังคมมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยมีมากกว่า 2 ล้านคน”
มิตรการกุศล “Charity Football Match” เพื่อมอบเงินรายได้มอบให้
“กีฬาฟุตบอลเป็นหนึ่งใน 8 ชนิดกีฬาที่สมาคมดำ�เนินกิจกรรม
สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย (Special Olympics
กีฬาในประเทศไทย เรามีทั้งฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชาย ซึ่ง
Thailand) 2 สโมสรยักษ์ ใหญ่ ไทยลีกยืนยันส่งผู้เล่นสตาร์ดังทั้งทีมชาติ ประเทศไทยเองก็ได้รับความไว้วางใจจากสเปเชียลโอลิมปิกเอเชีย
ไทยและต่างชาติลงเล่นเต็มที่ ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 สนาม แปซิฟิกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับสากลมาแล้วหลาย
ธันเดอร์ โดม สเตเดี้ยม พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน GMM TV
รายการ”
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม
“ผมขอขอบพระคุณสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด และทรู แบงค็อก
ยูงทอง 2 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดงาน
ยูไนเต็ด เป็นอย่างสูงที่ ได้จัดฟุตบอลกระชับมิตรครั้งนี้ขึ้น และขอเชิญ
แถลงข่าวฟุตบอลการกุศล Charity Football Match สโมสรทรู แบง
แฟนฟุตบอลมาร่วมชมแมตช์นี้กันเยอะๆ”
ค็อก ยูไนเต็ด พบกับสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด เพื่อนำ�รายได้มอบให้
ขณะที่ มาริโอ ยูรอฟสกี เฮดโค้ชกิเลนผยอง กล่าวว่า “สิ่ง
สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อการแข่งขันกีฬา
แรกต้องขอบคุณผู้บริหารทั้ง 2 สโมสร ที่ร่วมจัดฟุตบอลรายการนี้ขึ้น
ระดับโลกของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ แน่นอนว่ากีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางกับทุกคนในการสร้างมิตรภาพร่วม
โดยในงานมี ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียล
กัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลปกติหรือผู้ที่พิการด้านต่างๆ”
โอลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสร
“สโมสรขอเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร นักกีฬาสเป
เมืองทอง ยูไนเต็ด, นายพรเทพ ศรีสอ้าน กรรมการสเปเชียลโอลิมปิก
เชียลโอลิมปิกประเทศไทย ต่อยอดพัฒนาสู่การแข่งขันระดับโลก เพื่อ
แห่งประเทศไทย, นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด,
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ ในอนาคต”
มาริโอ ยูรอฟสกี หัวหน้าผู้ฝึกสอนเมืองทองฯ, นายสุรเดช อนันทพงศ์
“อยากให้แฟนบอลมาร่วมชมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการได้
ผจก.ทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, มร.ออเรลิโอ วิดมาร์
ร่วมสนับสนุนนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกประเทศไทย ส่วน
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทรู แบงค็อกฯ, อดิศักดิ์ ไกร
ความพร้อมของทีม เราได้มี โอกาสเก็บตัวซ้อมด้วยกัน
ษร นักเตะเมืองทอง ยูไนเต็ด, ฐิติพันธ์ พ่วง
ยืนยันว่าจะส่งผู้เล่นแกนหลักลงสนาม เชื่อว่าจะเป็น
จันทร์ นักเตะทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พร้อม
แมตช์ที่สนุกตื่นเต้น และสร้างประวัติศาสตร์หน้า
ด้วย ไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าว
ใหม่ได้อย่างแน่นอน”
ช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อม
ทางด้าน ออเรลิโอ วิดมาร์ เฮดโค้ชแข้ง
สื่อมวลชนจำ�นวนมาก
เทพ เปิดใจว่า “ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมา
รู้สึกเป็นเกียรติที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งกับ
คมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่ง
ฟุตบอลการกุศลครั้งนี้ เราเชื่อมั่นและ
ประเทศไทย กล่าวว่า “สมา
ภาคภูมิใจในนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง
คมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่ง
ให้กับประเทศตัวเอง ถือเป็นการ
ประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติ
ร่วมพัฒนาให้นักกีฬา สเปเชียล
อย่างยิ่งที่ ได้รับการสนับสนุน
โอลิมปิกได้รับการยอมรับจากทุก
กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรครั้ง
ภาคส่วนมากยิ่งขึ้น”
นี้ เพื่อเป็นการระดมทุนให้กับเรา
“หวังว่าฟุตบอลในแมตช์นี้
เป็นครั้งแรก สเปเชียลโอลิมปิก
จะได้การตอบรับจากแฟนฟุตบอล
เป็นโครงการนานาชาติที่ใช้กีฬา
ทั่วประเทศ เพื่อนำ�รายได้มอบ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้
ให้
การกุศลอย่างเต็มที่ เรายืนยันว่า
“กอล์ฟ” อดิศักดิ์ ไกรษร นักเตะเมืองทอง ยูไนเต็ด และ
พิการทางสติปัญญา ซึ่งเป็นกลุ่ม
จะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนาม เพื่อ
“นิว” ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ จากทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ยืนยัน
ผู้พิการที่มีประชากรมากที่สุด
แฟนบอลจะได้ชมเเมตช์ที่มีคุณภาพ
พร้อมดวลแข้ง
และเป็นผู้ที่มีความเปราะบาง
ก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่ม
บุรีรัมย์ • การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ “โออาร์ บีอาร์ ไอซี ซู
เปอร์ ไบค์ แชมเปียนชิพ 2022” รายการแข่งขันที่ ได้รับความนิยมและยิ่ง
ใหญ่ที่สุดในประเทศ กลับมาดวลความเร็วสนามที่ 2 ของฤดูกาล วันที่
29-31 กรกฎาคมนี้ ที่สนามช้างฯ เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำ�นวยการ สนามช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เปิดเผยว่า “ในปีนี้ทุกอย่างกลับมาเดินหน้า
อย่างเต็มระบบ เราเองในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันโออาร์ บีอาร์ ไอซี ซู
เปอร์ ไบค์ ก็เจองานที่ท้าทายด้วยเป้าหมายที่ต้องการยกระดับให้การ
แข่งขันก้าวสู่เกมมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติ ซึ่งหลังผ่านสนามแรก
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ๆ ขึ้นมา ทั้งการ
ปรับคลาสของการแข่งขันเพื่อความชัดเจนมากขึ้น และไลน์อัพนักบิด
ชั้นนำ�ของไทยรวมกว่า 200 คน และทีมแข่งกว่า 120 ทีม ที่เข้าร่วม
ในฤดูกาลนี้ อีกทั้งยังยกระดับโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ไปในหลาย
ประเทศเพื่อเปิดกว้างให้กับนักแข่งและทีมแข่งต่างประเทศได้เข้าร่วม
การแข่งขันมากขึ้น”
“ผมเชื่อว่าการแข่งขันสนาม 2 ที่กำ�ลังจะมาถึงนี้ แฟนๆ
ความเร็วชาวไทยจะได้ชมการขับเคี่ยวที่เข้มข้นกว่าเดิม หลังจากที่นักบิด
ทุกคนและทุกทีมมีข้อมูลจากสนามแรกมาแล้ว ดังนั้นทุกคนจะมีความ
พร้อมมากขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้สถานการณ์ลุ้นแชมป์ประจำ�ฤดูกาลนี้เต็มไป
ด้วยความเข้มข้น เกมการแข่งขันที่สนุกสนานเร้าใจ ถือเป็นอีกสุดสัปดาห์
ที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตไม่ควรพลาดครับ” นายตนัยศิริเผย
สำ�หรับสถานการณ์ล่าสุดบนตารางคะแนนสะสมก่อนเข้าสู่สนาม
2 “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร จากพีเอสจีเอ ดูคาติ พีทีที ลูบริแคนต์ นก
จูนเนอร์ ติ๊งโน๊ต รั้งจ่าฝูงในรุ่นซูเปอร์ ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1Pro, SB1,
SB2) มีทั้งสิ้น 25 คะแนน ตามด้วยคู่แข่งคนสำ�คัญอย่าง “ซุป” อนุชา

หลังกัญชาถูกปลดล็อกเปนทีส่ นใจกันมาก สําหรับพอแมผปู กครองทีล่ กู
หลานมี โอกาสพบเจอรานขายอาหาร ขนม และเครือ่ งดืม่ ทีม่ ผี สมกัญชา หากกิน
เขาไปแลว อาจสงผลตอสุขภาพจากการไดรบั สารโดยไมตงั้ ใจ จากเมนูกญ
ั ชารอบ
ตัวเด็ก กรุงเทพมหานครประกาศให โรงเรียนในสังกัด กทม. ปลอดกัญชา - กัญ
ชง เชนเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการประกาศพืน้ ทีเ่ ขตรอบโรงเรียนปลอดกัญชา
สวนกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยออกประกาศการนําใบกัญชา
ใชปรุงอาหารของรานคา รานอาหาร ตองมีคาํ เตือนใหผบู ริโภคทราบ ตองปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหามปรุงเกินกําหนด รวมถึงหามโฆษณารักษาโรคได ดังนัน้ การ
สรางภูมคิ มุ กันในเด็กเรือ่ งอาหารผสมกัญชา เปนเรือ่ งเรงดวนทีท่ กุ ภาคสวนตอง
เสริมพลังใหความรูก ารใชกญ
ั ชาที่ ไมเหมาะสม
จากเวทีเสวนาเรื่อง “อาหารและขนมผสมกัญชา ใกลมือเด็ก หาม
หรือ ให” จัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวม
กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมือ่ วันกอน ไดเสนอแนวทาง
วงเสวนา “อาหารและขนมผสมกัญชา ใกลมือเด็ก หามหรือให”
ปองกันเด็กหางไกลภัยกัญชา พรอมชวนครอบครัว โรงเรียน ทําความเขาใจ
เสนอทางปองกัน
โทษ-ประโยชนของกัญชา
ดร.นพ.ไพโรจน เสานวม ผูชวยผูจัดการกองทุน
“พอแมควรเปนแบบอยางทีด่ ี หากใช ใหลกู เห็น จนรูส กึ
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหขอ มูลวา แมกญ
ั ชา
วาเปนเรือ่ งปกติ เด็กจะมีพฤติกรรมเลียนแบบหรือมี โอกาสใช
จะมีคุณประโยชน ในทางแพทย แตหากใช ไมถูกวิธีก็มี โทษ
กัญชามากขึน้ รวมทัง้ การมีสมั พันธอนั ดีกบั ลูก พูดคุยดวยความ
และผลขางเคียงตอสุขภาพได โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน รวมถึง
เขาใจ ไมตาํ หนิ จับผิด ลูกจะเปดใจเมือ่ มีปญ
 หา หรือพบเพือ่ นใช
ประชาชน ทีอ่ าจยังรับรูค ณ
ุ สมบัตขิ องกัญชาไมถกู ตอง ดังนัน้
กัญชา จะสามารถใชไดหรือไม ซึง่ พอแมจะสือ่ สารใหรขู อ ดีขอ เสีย
จําเปนตองเรงรณรงคสอื่ สารสรางความรู ความเขาใจ เกีย่ ว
ของกัญชา สรางสิง่ แวดลอมทีด่ ีในครอบครัว ถาลูกมาขออนุญาต
กับกัญชาทีถ่ กู ตอง
ก็ควรปฏิเสธชัดเจนวา ไมอนุญาต เราตองชวยปกปองสมอง
“สสส. เปน 1 หนึง่ ใน 8 หนวยงาน ทีร่ ว มลงนามขอ
เด็กจากกัญชาให ได จนกวาเขาจะบรรลุนติ ภิ าวะ สามารถคิด
ตกลงความรวมมือวาดวยการสงเสริมใชกญ
ั ชา กัญชง เพือ่
แยกแยะและรับผิดชอบตนเอง” หมอวินยํา้ พลังครอบครัวสําคัญ
ดูแลสุขภาพ สรางเศรษฐกิจและไมใช ในทางที่ ไมเหมาะสม
ดาน ภก.วรสุดา ยูงทอง ผูอ าํ นวยการกองอาหาร อย.
เพือ่ รวมกันรณรงค ประชาสัมพันธ และถายทอดองคความรู
ใหคําแนะนําวา กัญชาทางการแพทยนั้นควบคุมได เพราะ
เกีย่ วกับการใชกญ
ั ชา กัญชง ในการดูแลสุขภาพอยางถูกตอง
อยูในสถานพยาบาลและความดูแลของแพทย แตทกี่ งั วลเปน
ดร.นพ.ไพโรจน เสาน�วม
เหมาะสม ปลอดภัย เพือ่ ใหประชาชน เด็ก เยาวชน บุคลากร
ผลิตภัณฑอาหารผสมกัญชา อย. ขอใหผบู ริโภค โดยเฉพาะผู
ทางการแพทย ผู ใชแรงงาน ผูป ระกอบธุรกิจ ไดตระหนักถึง
ปกครอง เด็กและเยาวชนอานฉลากอาหาร
ประโยชนและโทษจากการใชกญ
ั ชา กัญชง และใหเกิดการรับ
กอนบริโภคทุกครัง้ โดยฉลากจะระบุมาตรฐาน
รูข องสังคมในการรวมมือ ปองกันและตอตานการใชที่ ไมเหมาะ
บริโภค ไมควรบริโภคกัญชาเกิน 2 เมนู หรือ
สม” ดร.นพ.ไพโรจน ใหขอ มูลเพิม่ เติม
หนวยบริโภค เชน นํา้ ดืม่ ไมเกิน 2 ขวด คุกกี้
เสียงจากโรงเรียน พรณิชา ชาตะพันธ ผูอ าํ นวยการโรง
ไมเกิน 2 ชิ้น รวมทั้งคัดเลือกผลิตภัณฑมา
เรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กลาวถึงมาตรการที่ โรงเรียน
จําหนายตองมีเลขสาระบบ มีเครือ่ งหมาย อย.
วา โรงเรียนจะลอมรัว้ เพือ่ ปองกันเด็กและเยาวชน มีนโยบาย
มีฉลากอาหาร มีคาํ เตือน คําแนะนํา อยาง
เปนโรงเรียนปลอดอาหารและขนมผสมกัญชา กัญชง และ
ชัดเจน เพือ่ ความปลอดภัยในการบริโภคกัญชา
กระทอม เนนกิจกรรมเสริมสรางความรูสรางภูมิคุมกันให
ในปริมาณเหมาะสมของผูบริโภค อยางไร
นักเรียน เชน การจัดบอรดความรูต ามจุดตาง ๆ ในโรงเรียน ขนม-เคร�องด�มผสมกัญชาตองมีฉลากชัดเจน ก็ตาม ยังมีความเปนหวงอาหารบางประเภทที่
ใหเห็นลักษณะของกัญชา กัญชง พืชกระทอม และไดเรียนรูว า มีคณ
ุ มี โทษตอ ไมมฉี ลาก โดยเฉพาะอาหารปรุงสําเร็จ และเบเกอรี่ ผูบ ริโภคตองระมัดระวัง ควร
รางกายอยางไร การใชกญ
ั ชาทางการแพทยตอ งอยูในความดูแลของแพทยอยาง เลือกซือ้ เลือกบริโภคอาหารทีม่ ฉี ลากชัดเจนเทานัน้ เพือ่ ความปลอดภัย
ใกลชดิ รวมถึงใหครูจดั การเรียนการสอนสอดแทรกใหนกั เรียนทุกชวงชัน้ เขาใจ
“อย. เชิญสมาคมผูคาปลีกมาหารือและชี้แจงเพื่อขอความรวมมือใน
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับคุณ-โทษของกัญชาในทุกวิชาเรียนแบบบูรณาการ พรอมขอ การควบคุมการจําหนายผลิตภัณฑอาหารทีม่ สี ว นผสมของกัญชา ขอใหจดั พืน้ ที่
ความรวมมือรานอาหารรอบรัว้ โรงเรียน ไมใหนาํ อาหาร ขนมทีผ่ สมกัญชามา จําหนายผลิตภัณฑอาหารทีม่ กี ญ
ั ชาเปนสวนผสมแยกออกจากสินคาทัว่ ไป หรือจัด
จําหนายใหเด็กกินโดยตรง
พืน้ ทีก่ ารจําหนายทีจ่ าํ กัดอายุผซู อื้ 20 ป ขึน้ ไป ในสวน ราง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง อยู
“มีการประชุมกับครูในโรงเรียนในการรวมมือ ปองกัน ไมใหเด็กสัง่ อาหาร ระหวางการพิจารณาเห็นชอบจากกรรมาธิการรางกัญชา-กัญชงของสภาผูแ ทน
เครือ่ งดืม่ ทีผ่ สมกัญชาและตอตานการใชที่ ไมเหมาะสม รวมถึงเปนแบบอยางที่ ราษฎร มีสาระสําคัญ คือ การจํากัดชองทางการจําหนาย การเขาถึงผลิตภัณฑที่
ดีใหกบั เด็ก ตลอดจนจัดทําสือ่ ประชาสัมพันธเกีย่ วกับกัญชาทีถ่ กู ตองสงตอเครือ มีสว นผสมของกัญชา กัญชง เพือ่ ปองกัน ทําใหประชาชน โดยเฉพาะเด็กทีเ่ ปนก
ขายผูป กครอง มีการตรวจเยีย่ มรานคา สรางกระบวนการมีสว นรวมจากทุกภาค ลุม เสีย่ ง ไดรบั ความปลอดภัยจากผลิตภัณฑเหลานีม้ ากขึน้ ” ภก.วรสุดา กลาว
สวน” พรณิชา กลาว
สวนวัยรุน ทีอ่ ยากทดลองใชกญ
ั ชา นายนที เอกวิจติ ร หรือ อุย วง Buddha
สวนเคล็ดลับสือ่ สารและรับมือกับเด็กอยากทดลองใชกญ
ั ชา รศ.นพ.วร Bless ศิลปนชือ่ ดัง แชรประสบการณวา ตนเคยเสพกัญชาสมัยวัยรุน เปนการใช
วุฒิ เชยประเสิรฐ กุมารแพทยเฉพาะทางโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก หรือ หมอ เพือ่ สันทนาการ กอนจะหยุดใช และกลับมาใชกญ
ั ชาชวง 1 ปทผี่ า นมา เพือ่ ชวย
วิน เพจเลีย้ งลูกตามใจหมอ เสริมวา ตอนนีพ้ อ แม ครอบครัวแสดงความเปนหวง ในการนอน ไดเห็นทัง้ ขอดีและขอเสีย กอนจะเลิกใช เพราะมีผลกระทบเรือ่ งสติ
การเขาถึงอาหารและขนมทีผ่ สมกัญชาไดงา ยขึน้ สวนกัญชาในทางการแพทย มี และอารมณ ชวงวัยรุน เปนวัยทีก่ าํ ลังอยากรูอ ยากลอง ยังขาดความรูค วามเขาใจ
ขอบงชีบ้ ง ใช ในเด็กนอยมาก ปจจุบนั จะใช ในโรคลมชักชนิดรักษายาก และใช การใชกญ
ั ชาทีถ่ กู ตอง อาจใชกญ
ั ชาผิดวิธี จนทําใหชวี ติ พัง
ในกรณีที่ ไมตอบสนองการรักษายาแผนปจจุบนั สวนการใชกญ
ั ชาในโรคมะเร็ง
“พอแมผปู กครองตองเฝาระวังลูกวัยรุน การหามอาจไมไดผล แตอยู
ในเด็กไมมี ฉะนัน้ สิง่ ทีค่ วรกังวล คือ การกินอาหารหรือขนมทีผ่ สมกัญชาโดย ในการควบคุม รวมถึงสรางความเขาใจ ความตระหนัก ใหขอ มูลทีถ่ กู ตอง ทัง้
อุบตั เิ หตุ เด็กไดรบั สาร THC โดยบังเอิญ หรืออาหารทีม่ ปี ริมาณกัญชามากเกินไป ประโยชนและโทษ สรางภูมคิ มุ กันใหเด็กและเยาวชนตัง้ แตวยั เด็ก รวมถึงหนวย
อีกรูปแบบใชกญ
ั ชาเพือ่ สันทนาการ เสีย่ งตอการติดยาเสพติด พอ แมไมอยากให งานทีเ่ กีย่ วของกํากับดูแลกัญชาในอาหารเขมงวด ตองมีสว นผสมของกัญชาไม
ลูกใชกญ
ั ชาเหมือนสูบบุหรีแ่ ละดืม่ เหลา เพราะเกิดผลเสียตอเด็ก
เกินตามทีก่ าํ หนดไว” อุย วง Buddha Bless กลาวทิง้ ทาย

ขึ้นอย่างเป็นทางการ”
สำ�หรับศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล “Charity Football
Match” สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะแข่งขัน
ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคมนี้ เวลา 18.30 น. ที่สนามธันเดอร์ โดม
สเตเดี้ยม เมืองทองธานี ซึ่งนอกจากการแข่งขันฟุตบอลการกุศลแล้ว ใน
เวลา 17.30 น. แฟนบอลจะได้ชมคอนเสิร์ตพิเศษจากศิลปิน GMM TV
ทั้ง จุง อาเชน และหลุยส์ ธนวิน พร้อมด้วยกิจกรรมมากมายภายในงาน
ครั้งนี้ ห้ามพลาดแฟนบอลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุก
สาขา ราคา 100 และ 200 บาท.

‘ฐิติพงศ์-อนุชา’คู่เอกรุ่นใหญ่ โออาร์BRICสนาม2

“ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร จากพีเอสจีเอ ดูคาติ พีทีที ลูบริแคนต์ นก
จูนเนอร์ ติ๊งโน๊ต รั้งจ่าฝูงในรุ่นซูเปอร์ ไบค์ 1,000 ซีซี
นาคเจริญศรี คู่แข่งจากยามาฮ่า บริดจสโตน อนุชา เรซซิ่ง ทีม ใน
อันดับ 2 มี 20 คะแนน ส่วนอันดับ 3 “ซีเค” ชัยวิชิต นิสกุล จากจอม
ไทย แฮปปี้ โฮม โมโตเร็กซ์ บริดจสโตน เรซซิ่ง ทีม มีทั้งสิ้น 16 คะแนน
ส่วนในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1Pro, SS1, SS2) นับเป็น
ฤดูกาลที่เข้มข้นสุดๆ โดย “ฟอง” คณาทัต ใจมั่น จากยามาฮ่า ไฮสปีด
ออกสตาร์ทสนามแรกด้วยการคว้าชัยชนะ ทำ�ให้รั้งจ่าฝูงมี 25 คะแนน
ตามด้วยคู่หูจากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ อย่าง “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติ

วรารักษ์ และ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ มี 20 คะแนน และ 16
คะแนน
ทั้งนี้ ศึกโออาร์ บีอาร์ ไอซี ซูเปอร์ ไบค์ แชมเปียนชิพ 2022
สนาม 2 จะเข้าสู่ โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 29
กรกฎาคมนี้ ก่อนจะแข่งขันรอบควอลิฟายในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคมนี้
และดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคมนี้
แฟนความเร็วสามารถรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน “OR BRIC
Superbike 2022” สนามที่ 2 ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565
ทาง True Sports HD 2 / True visions ช่อง 667 เวลา 15.00-18.00 น.
ยิ่งใหญ่เช่นเดิมกับการถ่ายทอดสดไปยัง 3 ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว
เมียนมา และกัมพูชา โดยสามารถรับชมผ่านกล่อง MVBOX โดย สปป.
ลาวรับชมทางช่อง MVTV, เมียนมารับชมทางช่อง MVM, กัมพูชารับชม
ทางช่อง TV3, YouTube : TVB Thailand
ส่วนระบบ Online Live Streaming ที่เพจ Chang Circuit
Buriram และ Youtube : Chang International Circuit ตั้งแต่ 09.00 น.
เป็นต้นไป หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Chang Circuit
Buriram และ BRIC Superbike
แฟนความเร็วสามารถเข้าชมแบบติดขอบสนาม โดยบัตรเข้า
ชมการแข่งขัน ที่นั่ง Grandstand ราคา 100 บาท/ 1 วัน ซื้อได้ที่จุด
จำ�หน่ายบัตรหน้าทางขึ้น Grandstand สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต บุรีรัมย์ (จำ�หน่ายบัตรวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30-31 กรกฎาคม
2565 เท่านั้น).

‘มาเน-เดอ ลิกต์’ประเดิมประตูแรกกับเสือใต้

วอชิงตัน • ซาดิโอ มาเน และมาตไตส์ เดอ ลิกต์ 2 ผู้เล่นที่เพิ่งมา
ย้ายมาใหม่ต่างประเดิมประตูแรกกับต้นสังกัดใหม่พา “เสือใต้” บ าเยิร์น
มิวนิก ถล่มทีมในเมเจอร์ลีกซอคเกอร์อย่าง ดี.ซี.ยูไนเต็ด 6-2 ในแมตช์
กระชับมิตรในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา
ซาดิโอ มาเน ตัวทีมชาติเซเนกัลซึ่งย้ายจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับบา
เยิร์น มิวนิก เมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยค่าตัว 42 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเดิม
ประตูแรกของเขากับมิวนิกด้วยลูกโทษที่จุดโทษหลังเกมผ่านไปเพียง 5 นาที
ประตูแรกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำ�ให้เกมที่ออดีฟิลด์ ในวอชิงตัน
เป็นการต้อนอยู่ฝั่งเดียวของทีมจากบุนเดสลีกาในการเจอกับทีมของ
เวย์น รูนีย์ อดีตผู้เล่นทีมชาติอังกฤษ และแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่เพิ่ง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมดี.ซี.ยูไนเต็ด
อย่างไรก็ตาม ทีมอื่นๆ ในเมเจอร์ลีกซอคเกอร์ ซึ่งเปิดซีซั่นมาได้
ครึ่งฤดูกาลแล้วกลับสามารถสร้างความแตกต่างได้ ในการเจอกับทีมจาก
พรีเมียร์ลีก โดยมินเนโซตา ยูไนเต็ด ไล่ต้อนเอฟเวอร์ตัน 4-0
ขณะที่ ชาร์ล็อตต์ เอฟซี ที่ โดนนำ�ไปก่อนกลับมาชนะ “สิงโต
น้ำ�เงินคราม” เชลซี ในการดวลลูกโทษที่จุดโทษหลังจบ 90 นาที เสมอกัน

1-1 ส่วนอาร์เซนอลได้ 2 ประตูในครึ่งหลัง เอาชนะ ออร์แลนโด ซิตี 3-1
เกมที่ออดีฟิลด์ บาเยิร์น มิวนิก หนีห่างเป็น 2-0 ในนาทีที่ 12
จากลูกยิงจากนอกกรอบเขตโทษของ มาร์เซล ซาบิตเซอร์ ในขณะที่
จอน เคมปิน ผู้รักษาประตูของดี.ซี.ยูไนเต็ด หลงทาง
แซร์จ นาบรี ซัดให้ทีมแชมป์บุนเดสลีกา เยอรมนี หนีไปเป็น 3-0
ก่อนหมดครึ่งแรก จากการเข้าทำ�สกอร์ ในจังหวะที่มาเนผ่านลูกเรียดจาก
มุมธงเข้ามาในนาทีที่ 44
ส่วน มาตไตส์ เดอ ลิกต์ ที่ย้ายจากยูเวนตุส จากกัลโช ซีรีส์เอ ใน
ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามี โอกาสได้ลงสนามในช่วงครึ่งหลัง และกองหลัง
ชาวเนเธอร์แลนด์ยิงประตูแรกกับต้นสังกัดใหม่ด้วยลูกวอลเลย์ ในนาทีที่ 47
โจชัว ซีร์กเซ เข้าไปแท็ปอินในนาทีที่ 51 ให้ทีมจากเยอรมนีนำ�
ห่าง 5-0 ก่อนที่ สคาจ เลห์แลนด์ จะยิงประตูตีไข่แตกให้ดี.ซี.ยูไนเต็ด
ในนาทีที่ 54
ธี โอดอร์ คู-ดีเปียโตร ยิงประตูให้ทีมจากเมเจอร์ลีกซอคเกอร์ ใน
ช่วง 3 นาทีสุดท้าย ก่อนที่ โธมัส มุลเลอร์ ผู้เล่นมากประสบการณ์ของ
อินทรีเหล็กจะยิงประตูปิดท้ายให้ บาเยิร์น มิวนิก ถล่มไป 6-2.

ซาดิโอ มาเน ยิงประตูแรกในสีเสื้อบาเยิร์น มิวนิก จากการยิงลูกโทษ
ที่จุดโทษในนาทีที่ 5 ในแมตช์อุ่นเครื่องที่ทีมจากบุนเดสลีกาถล่ม ดี.ซี.
ยูไนเต็ด 6-2 ที่ออดีฟิลด์ ในวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
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‘ฟีน่า’ ดันไทยเจ้าภาพ 2 ศึกใหญ่ระดับโลก

กรุงเทพฯ • ร.ต.อ.วัลลภ จิราทรวัฒนะ ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิค
สมาคมกีฬาว่ายน้ำ�ฯ กล่าวว่า ทางสหพันธ์กีฬาว่ายน้ำ�นานาชาติ (ฟี
น่า) กำ�ลังหาเจ้าภาพจัดเเข่งขันโปโลน้ำ�ชิงเเชมป์เอเชียปลายปีนี้ ซึ่ง
เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทย รวมถึงผลงานของทีมโปโลน้ำ�หญิง
ทีมชาติไทย ว่าสามารถเป็นเจ้าภาพได้ จึงติดต่อสมาคมเพื่อทาบทาม
การเป็นเจ้าภาพ โดยรายการนี้ถือว่ามีความสำ�คัญ คือเพื่อคัดเลือก
หาทีมไปเล่นในรอบสุดท้ายของศึกชิงเเชมป์ โลก ปีหน้าที่เมืองฟูกู
โอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ หากชาติใดทำ�ผลงานดีก็มี โอกาสจะได้
เป็นตัวเเทนไปเล่นโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
สำ�หรับรายการโปโลน้ำ�ชิงเเชมป์เอเชียที่ฟีน่าเสนอให้ ไทยเป็นเจ้า
ภาพนั้น จะมีทีมเข้าร่วม 8-10 ทีม ซึ่งเป็นไปได้ว่าทางฟีน่าอาจโยก
รายการโปโลน้ำ�ชายชิงเเชมป์เอเชีย ที่ตอนเเรกจะจัดขึ้นที่ประเทศ
อิหร่านมาจัดที่ ไทยควบคู่กับประเภททีมหญิง หากเป็นจริงก็จะเป็น
ผลดีกับทีมโปโลน้ำ�ไทยทั้งชายเเละหญิงในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ให้สูงขึ้น โดยรายการชิงเเชมป์ โลกล่าสุดที่ประเทศฮังการี ทีมโปโล
น้ำ�หญิงของไทยจบอันดับที่ 15 ส่วนอีก 1 รายการ ที่ฟีน่าเสนอให้
ไทยเป็นเจ้าภาพ คือการเเข่งขันว่ายน้ำ�ชิงเเชมป์ โลก สระ 25 เมตร
ในปี 2026 เพราะมองว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ปี 2025
น่าจะมีศักยภาพมากพอ เเต่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งทาง
เราก็ยังไม่มั่นใจว่า อควาติกเซ็นเตอร์ หรือศูนย์กีฬาทางน้ำ�ของไทย
จะเสร็จทันปี 2025 หรือไม่ ทำ�ให้ตอนนี้ทางสมาคมยังพิจารณาการ
เป็นเจ้าภาพทั้ง 2 รายการนี้ ว่าพอจะมี โอกาสเป็นไปได้หรือไม่

ชลบุรีจัดวิ่ง ‘รัชชโลทรฮาล์ฟมาราธอน 2022’

ชลบุรี • นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผย
ถึงการเตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งรัชชโลทร ฮาล์ฟ มาราธอน
2022 ว่า จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งจุดหมายที่สำ�คัญของนักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งกีฬา
ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬามาแล้วในหลากหลายประเภท ทั้งระดับ
ประเทศและระดับโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟ
มาราธอน รายการรัชชโลทร Half Marathon ครั้งนี้ถือเป็นทิศทาง
ที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับ
มาคึกคักอีกครั้ง โดยจังหวัดพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ ได้มา
วิ่งสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันงดงาม พร้อมรับแสงอาทิตย์ยาม
เช้า บนเส้นทางอ่างเก็บน้ำ�คลองหลวงรัชชโลทร ที่ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ได้พระราชดำ�ริมาสร้างไว้ ส่วนนางอำ�ไพ ศักดานุกูลจิต สไล
วินสกี้ สำ�นักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชลบุรี กล่าวว่า การจัด
แข่งขันวิ่ง “รัชชโลทร ฮาล์ฟ มาราธอน 2022” จัดวันอาทิตย์ที่ 7
สิงหาคม 2565 บริเวณอ่างเก็บน้ำ�คลองหลวง รัชชโลทร จ.ชลบุรี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมให้กับจังหวัด และเพื่อประ
ชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รวมทั้งกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี การจัดแข่งขันแบ่ง
เป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ ระยะ 10.5 กม. และระยะ 21 กม. พร้อม
ลุ้นรับรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://www.
tnrunnershub.com/detail/41 หรือสอบถามได้ที่ Facebook : รัชชโล
ธร Mini-Half Marathon หรือ โทร. 08-2354-9946.
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คลอดประกาศสรรหาเลขาฯคุรุสภา
10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เน้นวิสยั ทัศน์จบไม่ต�ำ่ กว่าป.โทเคยสอนหรือบริหารสถานศึกษามาแล้วไม่ต�ำ่ กว่า10ปี
ศึกษาธิการ • คลอดประกาศสรรหาเลขาฯ
คุรุสภา คุณสมบัติจบไม่ต่ำ �กว่าปริญญาโท
มีประสบการณ์การสอน หรือบริหารสถาน
ศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี เน้นความมีวิสัยทัศน์
การบริหารจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ความ
รู้ความสามารถ และประวัติการทำ�งานอย่าง
ละ 30 คะแนน เปิดรับสมัคร 5-16 ส.ค.นี้
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว
ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาบุคคล เพื่อแต่ง
ตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการคุรุสภา โดยมี
คุณสมบัติดังนี้ คือ ต้องสัญชาติไทย มีอายุไม่
ต่ำ�กว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปี เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการ
ของคุรุสภา มีวุฒิไม่ต่ำ�กว่าระดับปริญญาโท
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นำ�ทางการศึกษา
เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ การบริ ห ารการ
ศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นด้านใด

ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน รวมกันไม่น้อยกว่า
10 ปี ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคือ
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 5-16 สิงหาคม พ.ศ.2565
นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำ�หรับหลัก
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยจะพิจารณา
จากเอกสารประกอบการสมัคร และการ
สัมภาษณ์ผู้สมัคร มี 100 คะแนนเต็ม แบ่ง
เป็นความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่
จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน 30 คะแนน ความ
ประพฤติและประวัติการทำ�งาน 30 คะแนน
และแนวคิดวิสัยทัศน์ 40 คะแนน โดยจะ
มีการประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการสรรหา
ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาจะดำ�เนินการ
สรรหาผู้สมัครตามประกาศดังกล่าว จำ�นวน
ไม่เกิน 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา
พิจารณา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการคุรุ
สภาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ผ่าน
การสรรหาตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ
เสนอ เพื่อแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ
คุรุสภาต่อไป.

‘สธ.’ย้ำ�‘ฉีดควบได้’
วัคซีนโควิด-หวัดใหญ่
ลดเสี่ยง2โรคหน้าฝน
มจธ.-จับมือกลุ่มทรู • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มทรู โดยนายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์
หัวหน้าคณะทำ�งานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม 5G
ยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ยุค 4.0 หรือ Smart Education ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี AR และ VR พัฒนาระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ที่
ผสานการบริหารจัดการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ AI โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการลดคาร์บอน และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างนักศึกษาไทยให้เป็นคน
เก่ง (Talent) เป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศต่อไป.

‘ตรีนชุ ’มอบสกสค.เพิม่ สวัสดิการตอบโจทย์ครูรนุ่ ใหม่
ศึ ก ษาธิ ก าร • “ตรี นุ ช ” มอบการบ้ า น
“สกสค.” ทำ�แผนเพิ่มสวัสดิการพิเศษให้ครู
เผยของเดิ ม ไม่ ต อบโจทย์ ค นรุ่ น ใหม่ เ ท่ า ที่
ควร ควรเพิ่มความมั่นคงในชีวิต ไม่ใช่รอให้
ใช้เงิน ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส.ในวาระสุดท้าย
ของชีวิต
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ตนได้กำ�ชับถึง
การบริหารงานของสำ�นักงาน สกสค. โดย
จากการที่ สกสค.ได้จัดทำ�จุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กรมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่

ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำ�นักงาน สกสค.
ไปจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานต่างๆ เนื่องจาก
สถานการณ์ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และสถานะของสำ�นักงาน สกสค.ใน
ปัจจุบันที่เป็นหน่วยงานดูแลเรื่องสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูได้สำ�รวจ ว่าครูมีความ
ต้ อ งการสิ่ ง ใดที่ เ ป็ น สวั ส ดิ ก ารพิ เ ศษหรื อ
ไม่ เพื่อที่จะปรับปรุงองค์กรให้ตอบโจทย์
การดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูอย่าง
แท้จริง เพราะขณะนี้มีครูรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น
แต่เป้าหมายการดำ�เนินงานด้านสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูในตอนนี้ยังไม่ได้ตอบโจทย์
ครูรุ่นใหม่เท่าที่ควร ดังนั้น สำ�นักงาน สกสค.
จะต้ อ งไปจั ด ทำ � แผนและวางกรอบระบบ

ติวฟรี!! TCAS66 โครงการ
‘MRT พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 14’

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM)
ผู้ ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำ�เงินและสายสีม่วง
ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท
แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด (BMN) ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “MRT พาน้อง
พิชิต TCAS ปีที่ 14 by BEM” เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
แบบฟรีๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้ Concept “TCAS66 ติวทะลุมิติ
สู่จักรวาลเหนือจินตนาการ” กับคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ครูสมศรี
ธรรมสารโสภณ พบกับแนว
ข้อสอบสุดเข้มวิชา TGAT1/
A-Level ภาษาอังกฤษ, คุณครู
วิเศษ กี่สุขพันธ์ (ครูพี่เอ๋) ที่
จะมาเพิ่ ม สกิ ล ความรู้ วิ ช า
A-Level คณิ ต ศาสตร์ ป ระ
ยุกต์ 1/TGAT2, 3/และครู
สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (ครูพี่
ยู) TGAT 2, 3/A-Level ภาษา
ไทย แนะแนวสูตรเด็ดเคล็ด
ลับฉบับปราบเซียน ติวผ่าน
แบบ Onsite และ Online
หรือชม Live สดผ่านระบบ Facebook Live และระบบ Metaverse
น้องๆ ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมกันทั่วประเทศ สนใจ
ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ www.mrttcas.com หรือ www.
bemplc.co.th และ Facebook : TCAS66 MRT พาน้องพิชิต TCAS
(รับจำ�นวนจำ�กัด) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยกิจกรรมแบบ On site
จัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00-19.30 น. ณ ห้อง
Auditorium ศูนย์การประชุมซี อาเซียน (C Asean) ชั้น 10 อาคาร
CW Tower ถนนรัชดาภิเษก ผู้สมัครเรียนจะได้รับเอกสารประกอบ
การเรียนและเคล็ดลับความรู้จากคุณครูทั้ง 3 ท่าน.

เชิญคุณหนูๆ ร่วมงาน
‘ตุ๊บปอง Birthday Party 61 ปี’

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิหนังสือ
เพื่อเด็ก และสำ�นักพิมพ์แปลน ฟอร์ คิดส์ ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง
คุณหนูๆ ร่วมงาน “ตุ๊บปอง
Birthday Party 61 ปี กระ
ดี๊กระด๊า” ในวันอาทิตย์ที่
24 กรกฎาคม 2565 เวลา
14.00 น. ณ ศูนย์หนังสือ
จุฬาฯ สาขาสยามสแควร์
พบกับ Mini Concert เปิด
โลกนิทานสำ�ราญใจ อ่าน
ท่อง ร้อง เล่น กับเพลงพื้น
บ้ า น กั บ ลุ งตุ๊ บ ปอง เรื อ ง
ศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการ
ผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อ
เด็ก ดำ�เนินรายการโดยคุณอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ และ
คุณน้ำ�ฝน พัชรินทร์ วิทยาปัญญานนท์.

ก

สวัสดิการเพื่อทำ�ให้ครูรุ่นใหม่มีความมั่นคง
ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น
นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจากนี้
ที่ประชุมยังต้องการให้สำ�นักงาน สกสค.ได้
ดูแลการบริหารอัตรากำ�ลังและโครงสร้าง
องค์กร โดยการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
สนับสนุนในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริการมากขึ้น
และไม่ ให้เกิดความล่าช้าเหมือนที่ผ่านมา
รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วย
งานเอกชนด้วยการจัดบัตรสวัสดิการและ
สิทธิต่างๆ ให้แก่ครู เพราะต้องการให้การ
ดูแลสวัสดิการมีการตอบโจทย์แก่ครูอย่าง
แท้จริง ซึ่งไม่ ใช่รอแค่เพียงสวัสดิการจาก

เงิ น กองทุ น ส่ ง เสริ ม ความมั่ น คงสมาชิ ก
โครงการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
และโครงการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณี คู่ ส มรสถึ ง แก่ ก รรม (ช.พ.ส.) อย่ า ง
เดี ย วที่ จ ะได้ รั บ ในวาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต
เท่านั้น แต่ระหว่างการมีชีวิตอยู่สำ�นักงาน
สกสค.จะต้องมีระบบดูแลสวัสดิการพิเศษ
นอกเหนือจากกองทุนเหล่านี้ด้วย ทั้งนี้ขอ
ให้รักษาการเลขาธิการ สกสค.ได้ ไปทำ�แผน
และเป้าหมายการดูแลส่งเสริมสวัสดิการ
ครูมาเสนอคณะกรรมการ สกสค.พิจารณา
ต่อไป.

ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) โดยสำ�นักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) ร่วมกับองค์การสำ�รวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ
แจ็กซา (Japan Aerospace Exploration Agency:
JAXA) และหน่วยงานพันธมิตร ประกาศผลการแข่งขัน
“โครงการ The 3rd Kibo Robot Programming
Challenge” โดยทีมโซลาร์ซิสเท็มทรี (Solar System [3])
คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน เป็นตัวแทนประเทศไทย
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชียทาง
ออนไลน์ กับภารกิจแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่น
ยนต์ Astrobee ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศที่
ปฏิบัติงานอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ (International รางวัลชนะเลิศ

สาธารณสุข • “หมอเกียรติภูมิ” ย้ำ�ฉีด
วัคซีนโควิดพร้อมกับไข้หวัดใหญ่ได้ ช่วย
ลดความเสี่ยงทั้ง 2 โรคช่วงฤดูฝน เผย
กระจายวัคซีนทั้งสองชนิดไปตามหน่วย
บริการต่างๆ แล้ว
นพ.เกี ย รติ ภู มิ วงศ์ ร จิ ต ปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจาก
ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน นอกจากโรคโค
วิด-19 ที่มีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
แล้ว ยังมี โอกาสติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งทั้ง 2 โรคเป็นโรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน มี
อาการคล้ายกัน การใช้มาตรการป้องกัน
ตนเองจากโรคโควิด-19 ได้แก่ การเว้น
ระยะห่าง ล้างมือ และสวมหน้ากาก
อนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น จะช่วยป้อง
กันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน รวม
ทั้งสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อได้
ด้ ว ยการฉี ด วั ค ซี น ทั้ ง วั ค ซี น โควิ ด -19
และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า วัคซีน
โควิด-19 สามารถเข้ารับบริการได้ฟรีใน
สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข
หรือจุดบริการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน โดย
ขอให้ ม ารั บ เข็ ม กระตุ้ น ตามกำ � หนด
ทุก 3-4 เดือน ส่วนวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ตามฤดู ก าลในปี 2565 กรมควบคุ ม
โรคได้จัดสรรวัคซีนไว้สำ�หรับบุคลากร
กลุ่มเสี่ยง 4 แสนโดส และประชาชน
7 กลุ่มเสี่ยง รวม 4.2 ล้านโดส ได้แก่
1.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน
ขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี 3.ผู้ป่วย
7 โรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ
หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบา
หวาน และมะเร็งที่ ได้รับยาเคมีบำ�บัด
4.ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิ
การทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ ได้
6.โรคธาลั ส ซี เ มี ย และผู้ ที่ ภู มิ คุ้ ม กั น บก
พร่อง รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ
และ 7.โรคอ้วน น้ำ�หนักมากกว่า 100
กิโลกรัม หรือมีค่าดัชนีมวลกาย BMI
มากกว่า 35 เริ่มฉีดฟรีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษ
ภาคม 2565 เป็นต้นมา
“ขณะนี้ทั้งวัคซีนโควิด-19 และ
วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ก ระจายไปยั ง หน่ ว ย
บริการในพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว ประชาชน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการ
ฉี ด วั ค ซี น ทั้ ง สองชนิ ด พร้ อ มกั น ได้ โดย
ไม่จำ�เป็นต้องเว้นระยะห่าง จะช่วยลด
ความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดอาการป่วย
รุนแรงและเสียชีวิตจากทั้ง 2 โรคได้”
นพ.เกียรติภูมิกล่าว.

‘ทีมโซลาร์ซิสเท็มทรี’ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

แข่งเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์Astrobeeสถานีอวกาศ
Space Station: ISS) ให้ปฏิบัติภารกิจตามที่ ได้รับมอบ
หมาย ซึ่งถ่ายทอดสดจากศูนย์อวกาศสึกุบะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้
กุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สวทช. เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง อว.และ
สวทช. กับองค์การสำ�รวจอวกาศญี่ปุ่น หรือแจ็กซา
และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำ�นักงานพัฒนา
เทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ (องค์ ก าร
มหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ร่วมกันจัดโครงการ
The 3rd Kibo Robot Programming Challenge
เพื่อพัฒนาขีดความรู้ความสามารถด้านสะเต็มศึกษา
ของเยาวชนไทย ซึ่ง สวทช.ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ใน
ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นการแข่งขัน
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ผู้
ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee ในระบบ Simulation
ในภารกิจซ่อมแซมสถานีอวกาศที่ชำ�รุด เนื่องจาก
อุกกาบาตพุ่งชน การแข่งขันนี้ ได้คัดเลือกผู้ชนะเพียง
1 ทีมที่ทำ�คะแนนได้ดีที่สุด (จาก 197 ทีมทั่วประเทศ
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์นานาชาติต่อไป
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม
โซลาร์ซิสเท็มทรี (Solar System [3]) ซึ่งมีสมาชิก 3 คน
ประกอบด้วย นายภูรี เพ็ญหิรัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ , นายชยพล วงศ์ภู วรักษ์ นั กศึกษาชั้น
ปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และ
นายอัสกัส สมานสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์นานาชาติ ในรายการ
The 3 rd Kibo Robot Programming Challenge ร่วม
กับตัวแทนเยาวชนอีก 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย
บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เนปาล นิวซีแลนด์
สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะจัด
ขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2565
รอง ผอ.สวทช.กล่าวต่อว่า ส่วนรางวัลรอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Kibou-Kijai จากสถาบัน
โคเซ็น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ทีม KIBO:BXK จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ที่ ร วมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพ รางวัลทีมนำ�เสนอดีเด่น 2 ทีม ได้แก่ ทีม
404 Bug Not Found จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และทีม Astronut จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ด้าน ดร.นำ�ชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำ�นวยการฝ่าย
สร้าง สรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช. กล่าวเสริมว่า
ในปีนี้มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำ�นวน 197 ทีม
ถือว่าเป็นจำ�นวนที่สูงมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจ
ของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จำ�นวน 20 ทีม, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน
137 ทีม, ระดับมหาวิทยาลัย จำ�นวน 38 ทีม และ
เป็นที่น่าดีใจที่มีทีมเด็กๆ ระดับประถมศึกษาสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย จำ�นวน 2 ทีม ซึ่ง
ประสบการณ์จากการเขียนโปรแกรมครั้งนี้จะทำ�ให้

หุ่นยนต์ Astrobee ที่ผู้เข้าแข่งขันนานาชาติจะต้องเขียนโปรแกรม
ควบคุม ขณะปฏิบัติงานในอวกาศ
พวกเขาได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ อย่างบูรณาการ
สำ � หรั บ ที ม ตั ว แทนประเทศไทยจะได้ เ ข้ า
ทั้งคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาคอมพิวเตอร์ และ ร่วมการแข่งขันในรายการ The 3rd Kibo Robot
ยังได้พัฒนาทักษะสำ�คัญในศตวรรษที่ 21 อย่างการ Programming Challenge รอบชิงแชมป์นานาชาติ
คิดวิเคราะห์และการทำ�งานร่วมกันเป็นทีม หวังเป็น ผ่านทางออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจาก ณ ศูนย์
อย่างยิ่งว่าความรู้และประสบการณ์ที่เยาวชนได้รับ อวกาศสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนปีนี้
จากการแข่งขันครั้งนี้ จะมีส่วนส่งเสริมต่อยอดความ เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะสื่อสารตรง
รู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนา ไปที่สถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งมีนักบินอวกาศเป็น
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
ผู้ควบคุมการแข่งขัน และได้สัมผัสกับศูนย์อวกาศสึกุ
นายทาเคฮิโระ นากามูระ (Takehiro Nakamura) บะ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการขององค์การสำ�รวจอวกาศ
ผอ.องค์การสำ�รวจอวกาศญี่ปุ่น สำ�นักงานกรุงเทพฯ ญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นสถานที่หลักสำ�หรับปฏิบัติการ
กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีแก่เยาวชนไทย โครงการวิจั ยอวกาศของญี่ปุ่ น และนักบิน อวกาศ
ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 197 ทีมว่า รู้สึกประทับใจ ชาวญี่ปุ่นที่มีส่วนในสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งจะ
ในการตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกทีมเป็น ได้รับการฝึกจากที่นี่ ทั้งนี้ ศูนย์อวกาศสึกุบะ ตั้งอยู่
อย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลาหลายเดือนของการพัฒนา ในเมืองวิทยาศาสตร์สึกุบะ จังหวัดอิบะระกิ ที่เปิด
โปรแกรมเพื่อการแข่งขัน ได้เห็นถึงความตั้งใจของ ใช้งานตั้งแต่ปี ค.ศ.1972 มีอาคารนิทรรศการเปิด
ทุกๆ ทีมในการจะพัฒนาโค้ดเพื่อเอาชนะโจทย์การ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชม และมีแลนด์มาร์ก
แข่งขันให้ดีที่สุด ภายใต้แนวคิดการทำ�งานจริงบน สำ�คัญคือ ‘จรวด เอชทู’ จำ�ลองขนาดเท่าของจริง
สถานีอวกาศ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ทีมที่ ได้ ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร รวมทั้งแบบจำ�ลอง ‘ยานคิโบะ
รับรางวัล และขอต้อนรับทีมผู้ชนะเลิศสู่การแข่งขัน โมดูล’ ขนาดเท่าของจริงแสดงอยู่ภายในอาคารด้วย
รอบชิงแชมป์นานาชาติที่จะถ่ายทอดสดมาจากศูนย์
ผู้สนใจติดตามข่าวความเคลื่อนไหวโครงการ
อวกาศสึกุบะ (Tsukuba Space Center) ประเทศ The 3rd Kibo Robot Programming Challenge ได้ที่
ญี่ปุ่น หวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/spaceeducation
ต่อการพัฒนาผลงานและการทำ�งานในอนาคตต่อไป หรือแฟนเพจ NSTDA SPACE Education.
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บันเทิง 11

‘เป็ป ณพสิทธิ์’เปิดนาทีชีวิต

ถู ก หามตั ว ส่ ง โรงพยาบาลด่ ว น
จ

ากคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมาตลอด
แต่จู่ๆ ก็เกิดเรื่องที่ทำ�เอาแฟนๆ ถึง
กับช็อก เมื่อนักแสดงหนุ่ม เป็ปณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม ต้องถูกหามส่งโรง
พยาบาลเป็นการด่วน เพราะเกิดอาการ
แสบหน้าอกและตาเริ่มพร่ามัว โดยคุณ
หมอวินิจัยว่าเจ้าตัวมีภาวะหัวใจวาย
เฉียบพลัน งานนี้หนุ่มเป็ปได้ออกมาโพสต์
ข้อความแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านอินสตา
แกรมส่วนตัว
“เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตื่นมาตอน
6 โมงเช้าเห็นท้องฟ้าสวยคลื่นทะเลราบ
เรียบ สวยจนเอามือถือมาถ่าย story ลง
ก่อนเดินหาดทุกเช้าเป็ปก็จะวอร์มอัปยืด
เส้นยืดสายก่อนลงไปเดิน และก็เหมือน
เช่นเคย เจอป้าหนูยืนจิบกาแฟที่ระเบียง
หน้าหาด กับพี่แป๋มที่เดินอยู่แถวนั้น ปกติ
ชอบรดน้ำ�ต้นไม้ ก็ good morning กัน
ก่อนออกไปเดิน หาดกว้างสวยงามแดด
น้อย เดินไปได้ ไม่ถึง 10 นาที มีอาการ
แสบหน้าอก แล้วตาเริ่มพร่ามัว สายตา
จับโฟกัสไม่ได้
ตอนนั้นรู้เลยว่าหัวใจมีปัญหา ณ
ตอนนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้เดินกลับถึง
บ้านทัน ขอให้ป้าหนูยังอยู่ที่ระเบียง คลำ�
ทางไปเพราะตาพร่ามองอะไรไม่ชัด กลัว
อย่างเดียวกลัวไปไม่ถึงบ้าน กลัวฟุบลง
ก่อน โชคดีมาถึงปลายบันไดบ้านตะโกน
เรียกป้าหนู ช่วยด้วยๆ ป้าหนูตกใจเรียกให้เด็กในบ้านมาพยุงผมขึ้น
มานอนราบ ไปชงยาหอมมาให้ดื่ม เป็ปบอกอย่างเดียวว่าเอาเป็ป
ส่ง รพ.ด่วน ไม่ใช่เป็นลมธรรมดา ปิ๋มน้องสาวคนกลางปกติตื่นเช้า
ออกกำ�ลังกายเหมือนกัน วิ่งตามขึ้นมาบนรถ ตอนนั้นสั่งทุกคนว่า
ห้ามบอกแม่ เดี๋ยวแม่ตกใจ
ย้�ำ เรื่องนีห้ ลายรอบ จำ�ได้วา่ พูดติดๆ ขัดๆ โชคดี รพ.กรุงเทพ
อยูต่ รงข้ามซอยบ้าน ณ ตอนนัน้ ประมาณ 06:45 ถนนหัวหินโล่ง
ขอบคุณแพทย์เวรและพยาบาลที่ให้ผมทานยาละลายลิม่ เลือดหลัง
จากวัดกราฟหัวใจ ที่ รพ. ได้ยนิ เสียงน้องสาวคนเล็ก ปอ กำ�ลังยืน
ถามหมอเวรว่าพีช่ ายเป็นยังไงบ้าง หันไปเจอ สรุปคือกำ�ลังจะลง
ไปเล่นสกีกบั หลาน
เปย พอรูข้ า่ วก็ตาม
มาทัง้ ชุดสกี ณ ตอน
นัน้ วันนัน้ ไม่มแี พทย์
เชีย่ วชาญด้านหัวใจ
เลยติดต่อไปทาง
รพ.หัวหิน ทีม่ แี พทย์
และทีมหัวใจครบ
เข็นผมขึน้ ambulance เป็นครัง้ แรก
ในชีวติ ทีเ่ ข้ามานอน
ในรถฉุกเฉิน
ตอนนัน้
พยายามตัง้ สติจ�ำ
เหตุการณ์ตา่ งๆ ให้

ได้ทกุ ขัน้ ตอน พูดกับพยาบาล
น้องอุ๊ และบุรษุ พยาบาลน้อง
ตูมตามทีน่ ง่ั มาด้วยว่าเหมือน
ในหนังเกาหลีทด่ี อู ยูพ่ อดีเรื่อง
Ghost Doctor เสียงหวอมัน
อือ้ อึงอยู่ในหู นีก่ รูนอนอยู่ใน
รถ ambulance จริงๆ เหรอ
เนีย่ ภายใน 10 นาทีกม็ าถึง
รพ.หัวหิน เข้าไปในห้องฉุกเฉิน
บรรยากาศมันช่างแตกต่างกับที่ รพ.กรุงเทพ ทีม่ ผี มกับฝรัง่ แค่ 2 คน
ที่นี่ชาวบ้านนอนเต็มกันทุกเตียง พยาบาลเดินกันแบบงาน
ล้นมือ เสียงพยาบาลบอกมาว่าตอนนี้คุณหมอติดทำ�เคสนึงอยู่อีก
ครึ่ง ชม.ถึงจะมาทำ�ให้ผมได้ แต่ โชคดีผู้ป่วยก่อนผมอาการไม่หนัก
มาก 10 นาทีเลยขึ้นต่อได้เลย คุณหมอบอกว่าหัวใจผมวายแบบ
เฉียบพลัน ถ้าไปถึง รพ.กรุงเทพ ช้ากว่านี้ครึ่ง ชม. จะอันตรายมาก
อย่างน้อยได้ยาละลายลิ่มเลือดมาแล้วยังพอพยุงได้อยู่ คุณหมอกิติ
กร วิชัยเรือง บอกว่าเส้นเลือดอุดตัน 1 เส้น ไม่ใช่เส้นเลือดตีบนะ
ครับ นี่อุดตันเลย… เดี๋ยวเย็นนี้มาต่อนะครับ .. ชีวิตในห้องกับทีม
แพทย์หัวใจ

‘มาเวอริก’ร่วมทีม‘เรด แอร์โรว์ส’
เตรียมได้บินผาดโผนหลังเยี่ยมฐาน

ท

อม ครูซ ดารา TOP Gun ได้รับคำ�เชิญให้ร่วมบินกับ Red
Arrow หรือ The Royal Air Force Aerobatic Team ที่เป็น
หนึ่งในฝูงบินผาดแผลงที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบัน หลังนัก
แสดงดังฮอลลีวูดวัย 60 ได้พบปะกับทีมนักบิน RAF ของกองทัพ
อากาศในการแสดงทางอากาศเมื่อเร็วๆ นี้
พวกเขาทั้งหมดอยู่ที่ Royal International Air Tattoo ใน
กลูเชสเตอร์ ไชร์ เมื่อวันเสาร์ และมีการเอ่ยปากเชื้อเชิญนักแสดง
ดังให้ร่วมบินกับพวกเขาในปลายปีนี้
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า “ทอมดีใจมากที่ ได้เจอกับ เรด แอร์
โรว์ส เขาได้ ใช้เวลาพูดคุยกับพวกเขา และก็รู้จักพวกเขาดีในฐานะ
กองบิน”
“ทอมได้รับเชิญให้กลับไปร่วมทีม Red Arrows และขึ้นบิน
ไปกับพวกเขา”
“เขาตอบตกลงคว้าโอกาสครั้งนี้ทันที และขอให้ทีมของเขา
ได้ลองและจัดวันนัดหมายให้แล้ว”
ทีมนักบิน Red Arrows ทวีตภาพการพบปะกับ ทอม พร้อม
กับบอกฟอลโลเวอร์ส 218,000 รายว่า “เราได้วิงแมนคนใหม่แล้ว”
“วันนี้ มาเวอริกเข้าร่วม Red Arrows!”

ทอมได้รับใบอนุญาตนักบินในปี 1994 คำ�นวณ
แล้วเป็นเวลา 8 ปี หลังจากภาพยนตร์ Top Gun
ภาคแรกออกฉาย
ภาคสอง Top Gun Maverick ออกฉายใน
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และทำ�เงินได้มากกว่า
830 ล้านปอนด์ ในบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลก
สำ�หรับภาคต่อนี้ ทอมกับเพื่อนนักแสดง
เรียนรู้ ในการขับเคลื่อนบินขับไล่และใช้เวลา 3
เดือนในค่ายฝึกของผู้เชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้
บิน F/A-18s ที่เห็นอยู่ในภาพยนตร์ ซี่งแต่ละลำ�
มีมูลค่า 70 ล้านปอนด์ แต่ที่ทอมเอาขึ้นบินคือ
P-51 Mustang
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เผลอ..หลุดพ้นตัวกู-ของกู?

จ

�ำ เริญๆ ร่�ำ รวยยิง่ ๆ ขึน้ เถิดพ่อคุณ!
ผมหมายถึงฝรัง่ นักบุญนาม “บิล เกตส์” มหาเศรษฐี
ผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั ไมโครซอฟท์ น่ะ!
หลายวันมาแล้ว เห็นข่าวทีผ่ จู้ ดั การออนไลน์รายงาน..มหา
เศรษฐีผรู้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั ไมโครซอฟท์ ซึง่ ก่อตัง้ มูลนิธบิ ลิ
แอนด์เมลินดาเกตส์ ในปี 2000 กล่าวว่า..
มูลนิธจิ ะเพิม่ การใช้จา่ ยจาก 6 พันล้านดอลลาร์ตอ่ ปี
ในปัจจุบนั เป็น 9 พันล้านดอลลาร์ตอ่ ปีในปี 2026
“เพื่อทำ�ให้สามารถเพิม่ การใช้จา่ ยได้ตามนี้ ผมจะโอน
เงินเข้ากองทุนของมูลนิธิ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนนี”้
เกตส์ประกาศทางทวิตเตอร์ และอธิบายต่อว่า
“เมื่อผมมองไปยังอนาคต ผมมีแผนทีจ่ ะมอบทรัพย์สนิ
ทั้งหมดของผมให้มูลนิธิ ผมจะได้ออกจากรายชื่อบุคคล
ร่�ำ รวยทีส่ ดุ ในโลกเสียที
ผมมีหน้าทีจ่ ะต้องคืนทรัพย์สมบัตขิ องผมแก่สงั คมเพื่อ
ช่วยลดความทุกข์ยากและพัฒนาชีวติ ให้ได้มากทีส่ ดุ
และผมหวังว่าผูท้ ม่ี ที รัพย์สมบัตแิ ละสิทธิพเิ ศษคนอื่นๆ
จะก้าวออกมาในเวลานีด้ ว้ ยเช่นกัน”
ครับ..ตัง้ แต่เกิดจากท้องแม่ เพิง่ จะครัง้ แรกนีแ่ หละที่
ได้ยนิ .. “ผมมีหน้าทีจ่ ะต้องคืนทรัพย์สมบัตขิ องผมแก่สงั คมฯ”
จากปากมนุษย์คนหนึง่
ไม่ได้เกี่ยวกับรวย-จนหรอกนะ แต่มันทำ�ให้เห็นถึง
ความเป็นมนุษย์ทห่ี ลุดพ้นแล้วจาก “ตัวกู ของกู” ดังท่าน
อาจารย์พทุ ธทาสได้เทศนาย้�ำ อยูต่ ลอดจวบจนมรณภาพ..
“ตัวกู-ของกู เป็นตัวการของความทุกข์ คือความรูส้ กึ
ทีเ่ ห็นแก่ตวั โดยไม่ค�ำ นึงถึงศีลธรรมหรือความผิดชอบชัว่
ดี เป็นต้นเหตุหรือตัวการทีบ่ นั ดาลให้ความทุกข์ทง้ั ปวงเกิด
ขึน้ ในโลกนี”้ !
นี.่ .ทีห่ ยิบมาคุยก็ไม่ได้จะดรามา แต่ถา้ เศรษฐีผมู้ เี งิน
ทองทรัพย์สนิ ศฤงคารกินจนชัว่ ลูกชัว่ หลานเหลนโหลนไปอีก
โคตรๆ ได้คดิ -ทำ�เสียสักนิดนึง..
ก็คงไม่ตอ้ งหนีคกุ ระเห็จระเหิน เร่รอ่ น เป็นผีไม่มศี าล
เป็นมารให้คนเขาเกลียด เขาด่า สาปแช่งอยูอ่ ย่างทุกวันนี!้
และไม่แต่เฉพาะเศรษฐีคนนัน้ ..บรรดาคนรวยในเมือง
ไทยอีกก่ายกอง หากจะได้หลุดพ้นเหมือน “บิล เกตส์” บ้าง
สักรายสองราย…
ก็นา่ จะพอช่วยลดความทุกข์ยาก และพัฒนาชีวติ คน
ไทยได้ไม่มากก็นอ้ ยนะ!
หรือกระทัง่ วัด (แวะหานรกจนได้) ทีม่ ที รัพย์สนิ เงิน
ทองเก็บอยู่มากมาย หากเหลือใช้จากการบูรณะ-จรรโลง
พุทธศาสนา จะคืนให้แก่สงั คมเสียหน่อย ก็จะเป็นแบบอย่าง
การหลุดพ้น..
เจ้าอาวาสก็ไม่ตอ้ งคอยแบกทุกข์อยูก่ บั “ตัวกู-ของกู”
ให้หนักอึง้ เหมือนดัง (บางวัด) ทีเ่ ป็นอยู!่
ส่วนนักการเมืองน่ะ ผมเห็นจะไม่ขอ เพราะทุกวันนี้
พวกท่านก็ได้ชอื่ เป็น “ผูเ้ สียสละ” เพื่อประชาชน และดูจะ
หลุดพ้นตัวกู-ของกูกนั แทบทัง้ สภา..
ไม่มีใครแบกทุกข์ ไม่มีใครทีเ่ ห็นแก่ตวั คำ�นึงถึงศีล
ธรรม-จริยธรรม และความรับผิดชอบชัว่ ดีอยู่ในจิตใจตลอด
เวลาตัง้ แต่ตนื่ ยันหลับ (ในสภา) อีกอย่างทีเ่ ห็นเป็นประจักษ์..
แต่ละท่านไม่ได้ร�ำ่ รวยอะไรมากมาย ขนาดข้าวปลา
อาหาร (ฟรี) ก็ยงั แอบขนเอากลับบ้านไปฝากลูก-ฝากเมียฝากผัวอยูเ่ ลย ช่างน่าเวทนานัก!
อย่างงี.้ . จะไปเรียกร้องให้พวกท่านผูท้ รงเกียรติบริจาค
เงิน-บริจาคทองอีก ก็ดจู ะเห็นแก่ได้มากไป แค่ยอมเสียสละอุทศิ ตัว อาสาเป็นผูแ้ ทนเข้าไปนัง่ ในสภา..
เพื่อเป็นปาก-เป็นเสียงให้กับประชาชน ไม่สนเรื่อง
กล้วย ไม่แคร์เรื่องตำ�แหน่ง-อำ�นาจ ก็ถอื เป็น “บุญคุณ” ที่
ต้องจดจำ�อยู่ในใจตลอดกาล!
เอ้า..ผมหลุดพ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย?.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th
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‘วี วิโอเลต’พา‘เก้า จิรายุ’
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เรียกว่า “วี วิโอเลต” และแฟนหนุ่ม “เก้า จิรายุ” พากันเบรกงาน
ชั่วคราว แพ็กกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเติมความหวานไกลถึงฝรั่งเศสพร้อม
ครอบครัว
ไม่รู้ว่าเที่ยวรอบนี้สาว วี จะได้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงคลั่งรัก
ใหม่ๆ กลับมาฝากแฟนเพลงปลายเดือนนี้หรือเปล่า!!
แต่ถ้าใครคิดถึงเสียงหวานๆ ของ วี ก็ย้อนไปฟัง 2 เพลงคลั่งรักก่อน
หน้าอย่างเพลง “กักตัว” และ “ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข” วอร์มเครื่องรอ
ไปก่อน…แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ “มีเก้าที่ฝรั่งเศสวีมีความสุข” สุดๆ.
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ลัดฟ้าถึงฝรัง่ เศสพร้อมครอบครัว

interthaipost69@gmail.com
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12 ขาวประชาสัมพันธ

GULF รับรางวัล Best CEO จากงาน IAA Awards 2021

บริษทั กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท
จํากัด (มหาชน) หรือ GULF นําโดย นายสา
รัชถ รัตนาวะดี ประธานเจาหนาที่บริหาร รับ
รางวัล Best CEO กลุม ทรัพยากร จากงาน IAA
Awards for Listed Companies 2021 จัดขึ้น
โดยสมาคมนักวิเคราะหการลงทุน (IAA) โดย
ไดรับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานในพิธีมอบรางวัล
ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
งาน IAA Awards for Listed Companies
2021 จัดขึน้ เพ�อมอบรางวัลใหแก CEO, CFO
และ IR ยอดเยี่ยมของบริษัทจดทะเบียน ใน
8 กลุมอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล

ทั้งนี้มีผูบริหารที่ ไดรับรางวัล Best CEO
ไดคดั เลือกจากการเสนอช�อและการใหคะแนน
ของนักวิเคราะหและผูจัดการกองทุน โดย
พิ จ ารณาจากความสามารถในการบริ ห าร
งานดีเดน มีความรอบรู ในธุรกิจที่บริหาร
และนําเสนอขอมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็นและ
ชัดเจน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล
ในการดําเนินธุรกิจ ใหความสําคัญและความ
รวมมือในกิจกรรมของนักวิเคราะห ใหขอ มูล
ที่ ถู ก ต อ งครบถ ว นในเชิ ง ลึ ก และสม่ํ า เสมอ
รวมทัง้ คุณสมบัตอิ น� ๆ ทีจ่ ะทําใหบริษทั ประสบ
ความสําเร็จและเติบโตอยางยืน ซึ่งเปนสวน
สําคัญตอการเติบโตของตลาดทุนไทย และ
เศรษฐกิจไทยโดยรวม

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๙/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู สํานักงาน
อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ
ของ นายรชต พยัคฆทมิฬกาล กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙
วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว
ประสงคจะคัดคานใหย�นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ
เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
รายนายรชต พยัคฆทมิฬกาล กับพวก
รายการที่ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน
หมาย
ผูครอบครอง
(บาท)
เหตุ
๑ เงินสด
นายชุน
๕,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
ไชยโคตร
(ณ วันที่ ๑๗ ๑ ตามคําสั่งคณะ
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
๒ เงินสด
นายรัตนพล ๙๕,๙๖๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
ปงอุตะวัน และ (ณ วันที่ ๑๗ ๒ ตามคําสั่งคณะ
นางสาวสุดธิดา มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
พรมวัง
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
๓ เงินสด
นางสาวสุดธิดา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
พรมวัง
(ณ วันที๑่ ๗ ๓ ตามคําสั่งคณะ
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
๔ ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่
นางสาวสุดธิดา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
๑๘๒๗๔๗ เลขทีด่ นิ ๑๐๕ ตําบล
พรมวัง
(ณ วันที่ ๗ ๔ ตามคําสั่งคณะ
ชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
พฤษภาคม กรรมการธุรกรรม
ลําปางเนือ้ ที่ ๑ ไร ๘๑ ๕/๑๐
๒๕๖๓)
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
ตารางวา
๑
นายรัตนพล ๘๕,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
๕ อาวุธปน ขนาด ๙ มม. ยีห่ อ
SIG SAUERหมายเลขทะเบียน
กระบอก ปงอุตะวัน
(ณ วันที๑่ ๗ ๕ ตามคําสั่งคณะ
กท-๖๑๓๗๓๔๘๐เลขหมายประจํา
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
ปน ๕๘C๓๘๗๘๙๖พรอมซองบรรจุ
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
กระสุน ๒ ซองและกลองใสปน
๖ กระสุนปน ขนาด ๙ มม.
๑๗๑ นัด นายรัตนพล
๓,๕๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
ปงอุตะวัน
(ณ วันที่ ๑๗ ๖ ตามคําสั่งคณะ
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
๗ รถยนตนง่ั สวนบุคคลไมเกิน ๗
นางสาวสุดธิดา ๓๘๐,๐๐๐ ทรัพยสินลําดับที่
คน ยีห่ อ ฮอนดา รุน แอคคอรด
พรมวัง
บาท (ณ วัน ๗ ตามคําสั่งคณะ
หมายเลขทะเบียน กม ๙๘๐๘
ที่ ๑ มีนาคม กรรมการธุรกรรม
ลําปาง
๒๕๖๕)
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
นายชุน
๔๐๐,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
๘ รถยนตยี่หอโตโยตา หมายเลข
ไชยโคตร
(ณ วันที่ ๑๗ ๘ ตามคําสั่งคณะ
ทะเบียน ๙ กบ ๗๓๖๔
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
กรุงเทพมหานคร (ฐานขอมูล
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
กรมการขนสงทางบก ระบุ
แบบ HILUX)เลขตัวรถ
๙ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕ % พรอม ๑ เสน นางสาวสุดธิดา ๓๑,๕๕๐ บาท ทรัพยสินลําดับ
จี้ทองคํา ๙๖.๕ %น้ําหนักรวม
๑ อัน
พรมวัง
(ณ วันที่ ๑๗ ที่ ๑๐ ตามคําสั่ง
ประมาณ ๑๗.๑๖ กรัม
มีนาคม ๒๕๖๕) คณะกรรมการ
ธุรกรรม ที่ ย.
๗๖/๒๕๖๕
๑๐ สรอยขอมือทองคํา ๙๖.๕ % น้ํา ๑ เสน นางสาวสุดธิดา ๒๘,๐๕๐ บาท ทรัพยสินลําดับ
หนักรวมประมาณ ๑๕.๑๙ กรัม
พรมวัง
(ณ วันที่ ๑๗ ที่ ๑๑ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) คณะกรรมการ
ธุรกรรม ที่ ย.
๗๖/๒๕๖๕
๑๑ แหวนทองคํา ๙๖.๕ %น้ําหนักรวม ๑ วง นางสาวสุดธิดา ๗,๐๑๐ บาท ทรัพยสินลําดับ
ประมาณ ๓.๘๒ กรัม
พรมวัง
(ณ วันที่ ๑๗ ที่ ๑๒ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) คณะกรรมการ
ธุรกรรม ที่ ย.
๗๖/๒๕๖๕
๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
นายรัตนพล
๕๘,๑๑๘.๓๑ ทรัพยสินลําดับ
ไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี
ปงอุตะวัน
บาท (ณ วัน ที่ ๑๓ ตามคําสั่ง
๖๗๙๔๐๐๙๓๕๘ สาขาเซ็นทรัล
ที่ ๙ มีนาคม คณะกรรมการ
พลาซา ลําปาง ช�อบัญชี นายรัตน
๒๕๖๕)
ธุรกรรม ที่ ย.
พล ปงอุตะวัน
๗๖/๒๕๖๕
นายสุวิทย
๕๑,๐๗๕.๖๓ ทรัพยสินลําดับ
๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่
มะดง
บาท (ณ ที่ ๑๔ ตามคําสั่ง
คณะกรรมการ
บัญชี ๕๑๔-๐-๔๗๖๐๗-๗ ช�อ
วันที่๑๕
กุมภาพันธ
ธุรกรรม ที่ ย.
บัญชี นายสุวิทย มะดง
๒๕๖๕)
๗๖/๒๕๖๕
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๑๓ รายการ รวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๑,๔๔๕,๒๖๓.๙๔ บาท (หนึง่ ลานสี่
แสนสีห่ ม�นหาพันสองรอยหกสิบสามบาทเกาสิบสีส่ ตางค) พรอมดอกผล

(นางสาววสันตศิริ ทรัพยสิรินทร)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)
ผูอํานวยการกองคดี ๓
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

พลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่ 202 ถวายเทียนพรรษา
วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษา
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย นําหน�วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตร
ธรรม จัดโครงการสรางบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่ 202” เพ�อนอมอุทิศถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรและ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว โดยถวายเทียน
พรรษา มหาจักรพรรดิ มหาบารมี ขนาดสูง 180 เซ็นติเมตร หมผาพระธาตุเจดีย พรอมทั้ง
นิมนต พระภิกษุสงฆ เจริญพระพุทธมนต เน�องในเทศกาลเขาพรรษา หลังจากเสร็จพิธียังได
รวมกันถวายสังฆทาน จตุปจจัยไทยธรรม เพ�อเปนการสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณี
อันดีงามของคนไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

สแกนเนีย สยามจัดงาน "SCANIA Total Solution Activity" บริษัท สแกนเนีย สยาม
จัดงาน "SCANIA Total Solution Activity" เพ�อเปนการขอบคุณลูกคาผูมีอุปการะคุณ และให
ลูกคาไดชมโฉมใหมของรถ SCANIA Truck Model 2022 พรอมบอกเลาเร�องราวและจุดยืน
ของสแกนเนียที่จะสรางความยั่งยืนในธุรกิจขนสง และพรอมเคียงคูกับลูกคาเพ�อขับเคล�อน
ผลกําไรอยางยั่งยืน ภายในงานลูกคายังไดรวมแบงปนความประทับใจในการใชรถสแกนเนีย
นอกจากนีล้ กู คายังไดรบั ความสนุกสนานและลุน ไปกับการแขงขันโกคารท โดยมี โจฮัน คลาสัน
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาดและหัวหนางานดานความยั่งยืน ดวงใจ พงศประเทืองสุข
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการงานขาย และทรงพล ตั้งตรงรัตน ผูจัดการฝายขายรถบรรทุก
บริษัท สแกนเนีย สยาม รวมกันมอบถวยรางวัลใหกับผูชนะ พรอมกันนั้นลูกคายังได
ชิมอาหารอรอยๆ ฟงดนตรีเพราะๆ และไดรับของรางวัลตางๆ กลับบานไปอีกมากมาย ณ
สนามEasyKart.net แหลมบาลีฮาย พัทยา

กลุมองคกรกาชาดฯ เชิญสงผลงานประกวดออกแบบหัวขอ “มนุษยธรรมในศตวรรษที่ 21”
หัวขอ “Designing Humanity in the 21st Century” ชิงเงินรางวัล
พรอมโลรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตร โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันนี้-31 สิงหาคม

การจัดประกวดผลงานศิลปะของกลุม
องคกรกาชาดฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเปนปที่สาม ซึ่ง
ผลงานการออกแบบที่สงเขาประกวดจะตอง
สื่ อ ถึ ง ความเข้ า ใจในงานมนุ ษ ยธรรมของ
กลุมองคกรกาชาดฯ และนําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับงานมนุษยธรรมที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไปในโลกศตวรรษที่ 21 โดยอาจเปนงาน
มนุษยธรรมที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน หรือ

งานมนุษยธรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ในปนี้ กลุมองคกรกาชาดฯ ไดรับเกียรติ
จากคณาจารยจากวิทยาลัยเพาะชาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี รวมถึงผูทรงคุณวุฒิในแวดวง
ศิลปะ ไดแก นักรบ มูลมานัส และ มานิตา
สงเสริม เขารวมการตัดสินดวย
รางวัลการประกวดแบงเปนประเภท

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอให ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
หากเหลือหรือคืนไมได ใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๐/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอ
ศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ บริษทั พีบี สมารทฟารเมอร จํากัด (มหาชน) กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
หากเหลือหรือคืนไมได ใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ
หนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน
ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน
คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

อายุ 16-25 ป และ ประเภทอายุ 26 ปขน้ึ ไป คณะกรรมการกาชาดระหว า งประเทศ
โดยผูชนะเลิศในแตละประเภท จะไดรับ ประจําประเทศไทย https://www.facebook.
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ com/icrcth
นอกจากนี้ ยั ง มี ร างวั ล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ
15,000 บาท รองชนะเลิศ
อันดับ 2 รางวัลละ 10,000
บาท และรางวัลพิเศษของ
ก ลุ ม อ ง ค ก ร ก า ช า ด ฯ
รางวัลละ 3,500 บาท ทัง้ นี้
ผ ล ง า น ที่ ผ า น ก า ร คั ด
เลื อ กจะนํ า ไปจั ด แสดง
ในงานนิ ท รรศการของ
กลุมองคกรกาชาดฯ ที่จะ
จัดขึ้นชวงปลายป 2565
ที่กรุงเทพฯ
ผู ส นใจส ง ผลงาน
เข า ประกวดสามารถอ า น
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก ติ ก า ก า ร
แข ง ขั น และวิ ธีก ารสมั ค ร
ที่ https://blogs.icrc.org/
th/2022/06/17/designing-humanity-in-the-21stcentury/ หรือ Facebook

(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
(เพิ่มเติม) รายบริษัท พีบี สมารทฟารเมอร จํากัด (มหาชน) กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน หมาย
ที่
ผูครอบครอง
(บาท)
เหตุ
๑ ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๗๐๔๐ เลข
บริษทั พีบ.ี
๒,๔๒๕,๐๐๐ ทีด่ นิ ๓๖ หนาสํารวจ ๑๕๐๕ ตําบล
สมารทฟารเมอร บาท (ณ วันที่
หนองกุง อําเภอน้าํ พอง จังหวัดขอนแกน
จํากัด (มหาชน) ๕ พฤศจิกายน
เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๙ ไร ๑ งาน ๑๐.๑ ตาราง
๒๕๖๒)
วา
๒ ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๗๔๘๖๓เลข
บริษทั พีบ.ี
๑,๑๐๐,๐๐๐
ทีด่ นิ ๓๑๗ หนาสํารวจ ๗๗๑๗ ตําบล
สมารทฟารเมอร บาท (ณ วันที่
หนองกุง อําเภอน้าํ พอง จังหวัดขอนแกน
จํากัด (มหาชน) ๕ พฤศจิกายน
เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๖ ไร
๒๕๖๒)
๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร
บริษทั พีบ.ี
๑๗๖,๕๘๕.๐๔ ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล
สมารทเอ็นเนอยี่ บาท (ณ วัน
แจงวัฒนะ เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๖๓-๘-๕๑๘๐๓จํากัด
ที่ ๒๙ มีนาคม
๑ ช�อบัญชี บริษทั พีบ.ี สมารทเอ็นเนอ
๒๕๖๕)
ยี่ จํากัด
๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
นายวิชาญ ๕๐๘,๕๔๓.๓๑ จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบูรณเลขที่
เมฆพายัพ
บาท (ณ วัน
ที่ ๒๙ มีนาคม
บัญชี ๐๐๓-๘-๒๐๒๕๔-๕ ช�อบัญชี นายวิ
ชาญ เมฆพายัพ
๒๕๖๕)
๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
นายวิชาญ
๖๒,๑๘๙.๓๙ เมฆพายัพ
บาท (ณ วัน
จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรามอินทราเลข
ทีบ่ ญ
ั ชี ๐๘๘-๑-๑๒๔๔๕-๙ ช�อบัญชี นายวิ
ที่ ๒๙ มีนาคม
ชาญ เมฆพายัพ
๒๕๖๕)
๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
นายวิจารณ ๔๒๔,๔๘๙.๑๕ จํากัด (มหาชน) สาขาเค พารค สาขา
หรือนายวิชาญ บาท (ณ วัน
ถนนสายไหม ๕๖ (ปตท.ซุปเปอร โมเดล
เมฆพายัพ ที่ ๒๙ มีนาคม
เอนเนอจี) เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๖๕๐-๒-๐๕๓๘๓-๑
๒๕๖๕)
ช�อบัญชี นายวิจารณ เมฆพายัพ
๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
นางธนวรรณ ๗๑๐,๐๓๕.๘๐ จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส
ทองคําโตะ บาท (ณ วัน
เพชรบูรณ เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๔๙-๓-๖๔๒๒๔-๓
ที่ ๒๙ มีนาคม
ช�อบัญชี นางธนวรรณ ทองคําโตะ
๒๕๖๕)
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๕,๔๐๖,๘๔๒.๖๙ บาท (หา
ลานสีแ่ สนหกพันแปดรอยสีส่ บิ สองบาทหกสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

(นายชนรรค ผสมทรัพย)
ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล)
ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)
ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ
พนักงานเจาหนาที่

นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน
ตําแหน�ง ผูอํานวยการกองคดี ๑
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

รับรางวัลสถานประกอบการเขตอนุรักษทองฟามืด พิชิต จงสถิตยวัฒนา ในนามโรงแรม
เรนทรี เรซิเดนซ รับรางวัลสถานประกอบการเขตอนุรักษทองฟามืด จาก ยุทธศักดิ์ สุภสร
ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และศรันย โปษยะจินดา ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ(องคการมหาชน)

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
วันแมปนี้ หางโรบินสัน ไมทําให
คุ ณ แม คุ ณ ลู ก สายช อ ปทั่ ว ประเทศผิ ด หวั ง
แน�นอน!...เพราะ 2 บอสใหญ สเตฟาน จูเบิรท
และ นพดล พลายระหาญ ขอจัดเต็มกับ
แคมเปญใหญ ‘ROBINSON MOTHER’S DAY’
(โรบินสัน มาเธอร เดย) ที่มาในคอนเซปต
น�ารักๆ “จะโตแคไหน ก็ยังเปน..#เบบี๋ของแม”
งานนี้มาเต็มจริงๆ ทั้งกิจกรรมสุดคิ้วท ไอเท็ม
เด็ดโดนใจ และโปรโมชั่นสุดปง อาทิ รับ
คูปองสวนลด หรือ คูปองดิจิทัล และเครดิต
เงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาท พรอมรับสิทธิ์
เปนเจาของสรอยคอทองคํา และตัว๋ เคร�องบิน
สายการบินไทยเวียตเจ็ท รวมมูลคา 240,000
บาท!! เม�อชอปตามเง�อนไข ตั้งแตวันที่ 25
ก.ค. 65 – 14 ส.ค. 65 ที่หางโรบินสัน
ทุกสาขา และทุกชองทางการชอปสุดสะดวก
ของหางฯ โดยสามารถติดตามความฟน
ของแคมเปญฯ ได ในทุกแพลทฟอรมการ
ส�อสาร...คุณแมคุณลูกสายชอปปกหมุดไปจอ
ยกันไดเลย!
กรุงศรีเฟรส ชอยส จัดเต็มความคุม คา
ถึง 3 ตอใหสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟรส

ชอยส วีซา แพลทินัม และเอ็กซยู บัตรเครดิต
ดิจิทัล เม�อชําระคาเบี้ยประกันทุกหมวดที่
รวมรายการตามเง�อนไขตั้งแต 1 พฤษภาคม
-31 กรกฎาคม ทั้งประกันชีวิต, ประกัน
สุขภาพ, ประกันออมทรัพย, ประกันรถยนต,
ประกันการศึกษา และประกันเดินทาง ตอที่
1 : รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5,400 บาท
ตลอดรายการ เม�อรูดชําระเต็มจํานวน และ
มียอดขั้นต่ําตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล
สลิป ตอที่ 2 : รับสิทธิ์แลกคะแนนเปน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 13% หรือ 23,400 บาท
ตลอดรายการ เม�อมียอดใชจาย 1,000 บาท
ขึ้นไป/เซลลสลิป ตอที่ 3 : รับคะแนนสะสม
เฟรสชอยสรีวอรด 1 คะแนน ทุกการใชจาย
ในหมวดประกัน 25 บาท ไมมีจํากัด (เง�อนไข
เปนไปตามที่บริษัทกําหนด) พิเศษ! รับสิทธิ์
เลือกบริหารคาใชจายแบบสมารท 0% สั่งได
เปลี่ยนยอดรูดบัตรเปนยอดผอนชําระ 0%
นาน 3 เดือน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไดฟรีผาน
แอป UCHOOSE ขอมูลเพิ่มเติม https://bit.
ly/KFC_Ins
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สํานักงานจังหวัดนนทบุรี รวมกับ เครือขายภาคเอกชนจังหวัดนนทบุรี

จัดสัมมนา “ปลดล็อก ยกระดับ กาวสูเมืองน�าอยูจังหวัดนนทบุรี”

สํานักงานจังหวัดนนทบุรี รวมกับ หอการคา
จังหวัดนนทบุร,ี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุร,ี
ชมรมธนาคารจังหวัดนนทบุรี, สมาคมการคา
อสังหาริมทรัพยนนทบุรี และคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตํารวจนนทบุรี (กต.ตร.
นนทบุรี) รวมจัดสัมมนา “ปลดล็อก ยกระดับ
กาวสูเ มืองน�าอยูจ งั หวัดนนทบุร”ี เพ�อเปนการขับเคล�อน
แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีใหเปนไปตามเปาหมาย
การพัฒนา “จังหวัดนนทบุรี เปนเมืองน�าอยู
(Livable City)” เพ�อใหเกิดการพัฒนาทีม่ งุ ตอบสนอง
ต อ ความต อ งการและแก ไ ขป ญ หาที่ สํ า คั ญ ของ
(จากซาย) ทวีศักดิ์ สุทิน , ดร. พชรพจน นันทรามาศ,
จังหวัดเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตาม สนัน่ อังอุบลกุล , เกรียงไกร เธียรนุกลู , ดร.สุจนิ ต ไชยชุมศักดิ,์
ศักยภาพและโอกาสของจังหวัดนนทบุรี โดยงานนี้ได
สุรสีห ศรีอินทรสุทธิ์ และ สุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ
รับเกียรติจาก ดร.สุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวาราชการ
จังหวัดนนทบุรี เปนประธานในพิธี พรอมปาฐกถา แนวคิดที่จะขับเคล�อนมียุทธศาสตรอะไรบางไมได
พิเศษ ในหัวขอ “ปลดล็อก ยกระดับ กาวสูเมือง แยกใหดูรอยเปอรเซ็นต
น�าอยูจังหวัดนนทบุรี” ณ หองแกรนด ไดมอนด
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการคา
บอลรูม เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัด แหงประเทศไทย เผยถึงในสวนของการรวมมือ
นนทบุรี เม�อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ทีผ่ า นมา กับจังหวัดนนทบุรี ในกาวสูเมืองน�าอยู วา “ทาง
ภายในงาน นางระวีพรรณ แกวเพียงเพ็ญ หอการคาไทยกับจังหวัดนนทบุรีนั้นมีวัฒนธรรม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดนนทบุรี ขึน้ กลาวรายงาน การบริหารที่ดีมากจากรุนสูรุน และยังสงเสริมคน
การจัดงาน จากนั้นเปนการบรรยายพิเศษหัวขอ รุน ใหม ทีเ่ ราเรียกวา Young Entrepreneur Chamber
“การพลิกฟนเศรษฐกิจไทย รวมพลังคนรุนใหม of Commerce (YEC) ถาเอาคนรุนใหมกับคนรุน
ในโมเดลนนทบุรี” โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ใหญมาทํางานในลักษณะเปนบูรณาการขึ้นมามัน
ประธานหอการคาแหงประเทศไทย ตอดวยบรรยาย จะกลายเปนวาคนรุนใหมไมไดสรางภาระแตเปน
พิเศษหัวขอ “โอกาสการพัฒนาธุรกิจของไทย พลังทีส่ ดุ ยอด สําหรับทางหอการคาไทยของนนทบุรี
เช�อมนนทบุรีสูตลาดโลก” โดย นายเกรียงไกร เพราะฉะนัน้ โอกาสอะไรตางๆ คนรุน ใหมจะเกงกวา
เธียรนุกลุ ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ความรูดีมีความสามารถ มีพลัง และก็ยังใช
และบรรยายพิเศษหัวขอ “ปลดล็อกสภาพคลอง เทคโนโลยีเปนอีกดวย ทางหอการคาไทยไม ใช
เสริมพลังดานการเงินใหภาคธุรกิจ” โดย ดร.พชรพจน สงเสริมเฉพาะเร�องเศรษฐกิจในประเทศแบบทั่ว
นันทรามาศ ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ
ถึงระดับโลกเทานั้น เรายังมีการ
ศู นย์วิจัย Krungthai COMPASS
ประสานงานกับประเทศจีนอยางใกลชดิ
ธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ยังมี
ชวยเสริมตอจากที่ พล.อ.ประยุทธ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิอีกมากมายมา
จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ไปเปด
รวมเสวนาในงาน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย หลังจากที่
ดร.สุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวา
เปดประเทศไปแลว 32 ป หลังจาก
ราชการจังหวัดนนทบุรี กลาววา
นั้นเราได ไปทํา MOU รวมมือกับ
“ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาเมื อ ง
ทางสภาหอการค า ซาอุ ดิ อ าระเบี ย
น�าอยู ตองเริ่มจากการจัดสรร โดย
กับ สภาหอการคาไทย จากนี้ทาง
ปจจุบันมีสิ่งปลูกสรางขึ้นเปนจํานวน
ซาอุดิอาระเบียก็จะมาลงทุนกับเรา
มาก เรามองวาสิ่งเหลานี้น�าจะเปน
และมาเที่ยวประเทศไทยคาดวาไม
แกนในการพัฒนาเมืองในภาคของ
ต่ํากวา 2 แสนคน นับเปนสัญญาณ
ดร.สุจนิ ต ไชยชุมศักดิ์
การบริการทั้งหมดเราก็แก ไขตั้งแต ผูว า ราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ดีมาก ซึ่งกรงเทพมหานคร กับ
เรื่องของผังเมืองคือวางโครงสร้าง
จังหวัดนนทบุรีอยูติดกันอาจจะมีการ
รองรับกับการเติบโตของเมืองสวนที่ 2 ก็คือการ เช�อมโยงในเร�องของการทองเที่ยว หรือในดาน
พัฒนามาตรฐานในเร�องของการจัดสรรบาน ซึ่ง ของการทําอสังหาริมทรัพย เน�องจากราคาที่ดิน
ไดแกหลายเร�องตั้งแตถนนขนาดเกาเมตร กลอง ของนนทบุรียังมีราคาถูกกวาถาเทียบกับประเทศ
วงจรปด ระบบการระบายน้ํา หรืออะไรตางๆ เม�อ อ�นแลว
บานมีคณ
ุ ภาพดีทกุ คนก็อยากทีจ่ ะมาอยูอ าศัยมากขึน้
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภา
คนเปนผูเ ลือกภาคบริการ เพราะฉะนัน้ รานอาหาร อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กลาววา “สภา
ก็จะโตตามคน หางสรรพสินคา การศึกษา ระบบ อุตสาหกรรมไดตั้งยุทธศาสตรที่สําคัญ แบงเปน
การสาธารสุขทุกอยาง ภาครัฐก็จะดูในเร�องของ 2 สวน ก็คอื 1.เราดูแล 45 กลุม อุตสาหกรรมทีเ่ ปน
ความน�าจะเปนในเร�องของบริการ เชน เร�องของ อุตสาหกรรมดัง้ เดิม ทีเ่ รียกวา “First industry” ซึ่ง
อุบตั ภิ ยั ลดต่าํ ลง เน�องจากเราไดแกไขอุบตั ภิ ยั 26 จุด เราจะทําอยางไรใหเขาอยูรอด ทําอยางไรที่จะซื้อ
ปญหาน้ําทวมขังทําทุกวันตอเน�องการ เชน การ เวลาใหเขามากที่สุด เพ�อใหเขาแข็งแกรงในการ
เก็บผักตบทําใหการระบายน้ําตางๆ สรางผนัง ที่จะพัฒนาตนเอง สวนที่เรามองวาเปนอนาคต
กั้นน้ําเจาพระยาทําตอเน�องคาดวาภายใน 7- 8 ป เรียกวา “Nextgen industry” คืออุตสาหกรรมใน
ผนังกั้นน้ําของเราก็จะสมบูรณ และที่สําคัญเรา อนาคต ซึง่ เปนความหวังของเราทีส่ ภาอุตสาหกรรม
ดูแลเร�องอากาศสงเสริมการปลูกปา โดยมีการสราง แบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1.เร�องของอุตสาหกรรม
ปาเพิ่มขึ้นหลายรอยไร รวมกับองคการบริหาร เปาหมายทีร่ ฐั บาลกําหนดไวทเ่ี ปน 5.7 ซึง่ อุตสาหกรรม
สวนจังหวัด ในสวนเร�องของน้ําเสียเราใชแนวคิด เหลานีเ้ ปนอุตสาหกรรมที่ใชนวัตกรรม ใชเทคโนโลยี
ขององคการบริหารสวนจังหวัด เมืองน�าอยูเรา ชั้นสูงในการเพิ่มมูลคา เพ�อจะเปนการขับเคล�อน
ตองเริม่ จากการต�นขึน้ มาบานตัวเองน�าอยู สิง่ แวดลอม GDP ของไทย เพราะวาที่ผานมาเราเติบโตที่เฉลี่ย
รอบตัวน�าอยู ออกจากถนนน�าอยูและการส�อสาร 10 ปยอนหลังรอยละ 3 ฉะนั้นเราก็ไมหลุดพน
คมนาคมน�าอยู ซึง่ ทุกอยางทีก่ ลาวมานัน้ เราพยายาม จากกับดักจากที่เปนประเทศที่มีรายไดต่ํา ถาเรา
แก ไขซึ่งบางอยางนั้นแกวันเดียวไม ได แตนี้คือ ยังเติบโตดวยโมเดลเดิมๆมีแตลดลง เพราะฉะนั้น

เราตองมี New Engine ตองยอมรับวาเพ�อนบาน
เราคาแรงถูกกวาไทยเยอะ และไดเปรียบเร�อง
ของคนงาน ซึ่งของไทยขาดคนงานเพราะเราเขา
สังคมผูส งู อายุ 2.PCG โมเดล ซึง่ เปนวาระแหงชาติ
โดย 2P เรามองวาเปนแสงสวาง เพราะวานี่เปน
สิ่งที่ประเทศไทยเปนจุดแข็ง เพราะมีความหลาก
หลายทางชีวภาพสูงเปนอันดับตนๆ ของโลก แต
ทีผ่ า นมาเราขายแตสนิ คาวัตถุดบิ แลวเราแปลรูป
หรือเพิ่มมูลคาไดเฉพาะอาหาร ซึ่งเรากําลังจะ
เพิ่มเร�องของยารักษาโรค อาหารเสริม เวชสําอาง
และไบโอพลาสติก ซึ่งเร�องของไบโอพลาสติกเรา
ยังเปนอันดับ 4 ของโลก แตเร็วๆนี้ประเทศไทย
จะตองเปนที่ 1 ของโลกในการผลิตไบโอพลาสติก
และ 3.เร�องของไบโอเคมีคอล รวมทั้งไบโอ
เซบี ไลทเซอร ก็คือเร�องของปุยชีวภาพ รวมถึง
ไบโอแฟบบริคเสนใย ตอนนี้เราไดแนวทางแลว
ดีไซน โครงการที่เรียกวา “อุตสาหกรรมอัจฉริยะ”
แลวเราจะใช โครงการนี้กระจายไปทั่วประเทศ
ภายใตนโยบาย 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรม เพราะ
ทุกจังหวัดมีพืชอยูแลว เพียงแตเราจัดใหเขากัน
กับภาคอุตสาหกรรม เพราะวาภาคการเกษตรพอ
ทุเรียนราคาดีก็ปลูกกันหมด สงออกได 1 แสนกวา
ลานบาท ซึ่งรอยละ 95 เราสงออกไปประเทศจีน
แตถาเกิดประเทศจีนไมเอาเราจะทําอยางไร แต
วันนี้เรากําลังเอาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ที่เปนวัตถุดิบในการที่จะแปลรูปสรางมูลคาเพิ่ม
ตามเทรนของโลก ที่ตองการสินคาทางดานไบโอ
และเกี่ยวกับเร�องโลกรอน ที่จะไปดวยกันเพราะ
เปนเทรนของโลก”
ดาน ดร.พชรพจน นันทรามาศ ผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ ศูนยวิจัย Krungthai
COMPASS ธนาคารกรุงไทย เผยถึงในชวงการ
แพรระบาดโควิด 19 ตลอด 2 ปที่ผานมาวา “ทาง
สมาคมธนาคารฯรวมกับทางภาครัฐและแบงกชาติ
ไดชวยเหลือทางดานการเงินผูประกอบการและ
ครัวเรือนอยางตอเน�อง เพ�อใหชวงที่รายไดขาด
หายไป ผูประกอบการสามารถทํากิจการอยู ได
และครัวเรือนมีเงินเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ ซึ่งใน
ระยะขางหนาเรามองวาเศรษฐกิจเริ่มมีการฟน ตัว
ขึ้นมาบาง เร�องของสภาพคลองเปนสิ่งหนึ่ง
ทีช่ ว ยใหเศรษฐกิจตรงนีฟ้ น ตัวขึน้ มาได ทางธนาคาร
ก็มองเห็นตรงนี้แลวก็มีการขยายสินเช�ออยางตอ
เน�องในชวงที่ผานมา ซึ่งตรงนี้ก็เรียกวาไมไดมี
การขาดแคลนในเร�องของการใหสินเช�อในชวง
ที่ผานมา อยางไรก็ดีสิ่งที่เรามองไประยะขางหนา
คือ “ในโลกที่มีความไมแน�นอนสูง” แลวก็ในชวง
ที่ผานมาโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก สิ่งที่ยากที่สุด
คือการที่ ไมมีขอมูล เชน วันนี้ธุรกิจฟนตัวหรือยัง
ภาคธุรกิจจะไมสามารถดึงขอมูลออกมาไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งอาจจะทําใหยากตอการที่จะไดรับ
สินเช�อที่เหมาะสม ดังนั้นสิ่งที่สมาคมธนาคารฯ
พยายามผลักดัน ก็คอื โครงการทีเ่ รียกวา “พรอมบิด”
ซึ่งโครงการนี้จะเปนโครงการที่ทําใหเอกสารเกี่ยว
กับเร�องการคา ไมวาจะเปนเร�องของการวางบิล
และการจายเงินที่เคยเปนกระดาษ ซึ่งพอเปน
กระดาษจะไมเปนขอมูลที่แพรหลายโดยทั่วไป
ซึ่งจะทําอยางไรใหอยูในอิเล็กทรอนิกส เม�ออยู
ในรูปของอิเล็กทรอนิกสจะทําใหการพิจารณา
การปลอยกูตางๆ ไม ใชเฉพาะกับธนาคารใด
ธนาคารหนึง่ แตกับกลุมธนาคารที่อยู ในองคกร
ทุกคนตองมี โอกาส ก็แลวแตวาธนาคารจะ
พิจารณาใหสินเช�อดวยดอกเบี้ยเทาไร เพราะฉะนั้น
จะทําใหสะดวกขึ้นและงายขึ้น จากการที่ ได
สภาพคลองตัวนี้ ซึ่งเปนโครงการหนึ่งที่เรา
เห็นวาน�าจะเปนประโยชนอยางมากตอผู
ประกอบการ”

ติดตั้งแผงโซลารพรอมระบบกักเก็บพลังงาน คุมหรือไม?
ไขคําตอบทุกขอสงสัย ที่ Solar+Storage Asia 2022
ป ญ หาภาวะโลกร อ นและค า ไฟฟ า ที่
พุงสูงในปจจุบัน ทําใหคนหันมาสนใจระบบ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะโซลารเซลลที่มาพรอมกับระบบ
กักเก็บพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ชวยสงเสริม
ใหระบบการผลิตและการสงกระแสไฟฟามี
ความเสถียรมากขึ้น แตก็มีคําถามที่สําคัญ
คือ จะรู ไดอยางไรวา การติดตั้งระบบโซลาร
เซลลนี้ จะมีความคุมคาในการลงทุนหรือไม?
มารวมไขคําตอบกับทุกขอสงสัยเร�อง
โซลารเซลลและระบบกักเก็บพลังงาน หรือ
Energy Storage ไดที่งานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ Solar+Storage Asia 2022 ซึ่ง
จะจัดขึน้ ทีศ่ ูนยประชุมและนิทรรศการไบเทค
บางนา ระหวางวันที่ 20-22 กันยายน 2565 นี้
งานดังกลาวจะเปนเหมือนเวทีกลางใหบริษัท
ผู ผ ลิ ต ไฟฟ า และบริ ษั ท เจ า ของเทคโนโลยี
ดานระบบ Energy Storage กวา 400 บริษัท
จากทัว่ โลก มาพบกับผูใชงานทีเ่ ปนกลุม เปาหมาย
เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ห าคํ า ตอบได้ ด้ ว ยตั ว เองว่ า การ
ลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า
บวกเขากับระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานที่
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปจจุบันนั้น มี
ความคุมคาตอการลงทุนแลวหรือไม? ยังมี
อะไรทีเ่ ปนประเด็นปญหาและอุปสรรคอีกบาง?
หากประเมิ น แล ว มี ค วามคุ ม ค า ที่ จ ะลงทุ น
ก็สามารถเลือกซัพพลายเออรที่มารวม

อรอยหรูกบั อาหารจีนลดพิเศษ

อรอยหรูกับเปดปกกิ่งลดพิเศษ 50%
อาหารจีนและติ่มซําลด 25% อาทิ กระเพาะ
ปลาสดตุน ปลาหิมะนึง่ ซอสเอ็กซ โอ แมงกะพรุน
น้ํามันงา บะหมี่ผัดแหงทะเลซอสเอ็กซ โอ
และ กุงแมน้ํานึ่งกระเทียมวุนเสน ที่ หอง
อาหารจีนดรากอน โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น สอบถามเพิ่มเติมและสํารองที่
โทร.0-2575-5599

บิ๊กซี ผนึก ธนาคารออมสิน เพิ่มความสะดวกใหลูกคา บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหนาโครงการสวนสวยกินได

ฝากเงินเขาบัญชีออมสินผานบิ๊กซีทั่วประเทศ

มอบแปลงสาธิต และความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการเพาะปลูก
รวมถึงการใชปุยเคมี ใหแกนักรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มุเนทาเคะ คาวาคิตะ และสมรัก
ลิขิตเจริญพันธ เจาหนาที่บริหารและผูชวย
กรรมการผูจัดการใหญ และพนักงานบริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมี
รายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัว
วัว-คันไถ เดินหนาจัดโครงการสวนสวยกิน
ไดเปนปที่ 6 โดยในปนี้ ไดสงมอบแปลงสาธิต
และปจจัยทางการเกษตรใหแก โรงเรียนวัด
บานชุง (อดุลประชาวิทย) และโรงเรียน
วัดบางเด�อ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี
โ ร ง เ รี ย น ที่ เ ข า ร ว ม
โครงการจํานวนทั้งหมด
11 โรงเรียน โอกาสนี้
ยั ง ไ ด รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก
ตัวแทนจําหน�ายรานโรงสี
จ.เจริญวัฒนา และราน
ดร.ปยะวรรณ ปยะพงษ รองประธาน เติมไดที่พนักงานบิ๊กซีที่เคานเตอรแคชเชียร พีบี อโกรเทรดเขารวม
เจาหนาที่สายบริการธุรกิจอีคอมเมิรช บริษัท บิ๊กซีทุกสาขา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กิจกรรมอีกดวย โดย
วัตถุประสงคของโครงการ
บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร และสราวุธ ณ นคร www.bigc.co.th หรือ โทร.1756
รองผูอํานวยการธนาคารออมสิน กลุมดิจิทัล
แบงกกิ้ง รวมเปดใหบริการรับฝากเงินเขา
บัญชีธนาคารออมสิน แบบOnline Real-Time
ผานชองทางบิก๊ เซอรวสิ ทีเ่ คานเตอรแคชเชียร
บิ๊กซีทุกสาขากวา 1,600 สาขาทั่วประเทศ
เพื่ อ เป็ น การอํ า นวยความสะดวกให้ ลู ก ค้ า
ธนาคารออมสิ น ที่ มี บั ญ ชี เ งิ น ฝากประเภท
เผ�อเรียก สามารถฝากเงินเขาบัญชีไดยไม
ตองเดินทางไปสาขาของธนาคาร โดยรับฝาก
เงินที่บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร ,บิ๊กซี มารเก็ต
,บิ๊กซี ฟูดเพลส รับฝากสูงสุด 20,000 บาท/
คน/วัน
สวนบิ๊กซีมินิรับฝากได ไมเกิน 5,000
บาท/รายการ สูงสุด 10,000 บาท/คน/วัน
ฝากไดทุกวันตั้งแตเวลา 09.00-22.00 น.
พรอมกันนี้ทางธนาคารออมสิน ยังเล็งเห็น
ถึงการสรางวินัยทางการเงินและสงเสริมการ
ออมใหกับคนไทย โดยบัญชีเด็กและเยาวชน
อายุตั้งแต 7-20 ป จะไดรับการยกเวนคา
ธรรมเนียมในการฝากที่บิ๊กซี
นอกจากนี้ สมาชิกบิก๊ พอยตท่ีใชบริการ
ฝากเงินธนาคารออมสิน ยังไดรบั คูปองสวนลด
ในการซื้อสินคามูลคา 15 บาท สําหรับซื้อ
สินคา 150 บาทขึ้นไปที่บิ๊กซี อีกดวย ตั้งแต
วันที่ 14 กรกฎาคม – 30 กันยายน สําหรับ
ลู ก ค า ที่ ส นใจฝากเงิ น เข า บั ญ ชี ธ นาคาร
ออมสิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

สวนสวยกินไดนั้น เพ�อมอบความรูเกี่ยวกับ
การเพาะปลูก และความเขาใจที่ถูกตอง
ในการใชปุยเคมี ใหแกนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา
ทั้งนี้บริษัทฯมุงหวังวาโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ จะสามารถนําผลผลิตที่ ไดนํา
ไปใช ใหเกิดประโยชน ใหกับนักเรียน และ
สามารถลดรายจายในโครงการอาหารกลาง
วันใหแก โรงเรียนไดอีกดวย

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!
แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก.
ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง
ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา
(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน
เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท
ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

นำเขาจากเยอรมัน
จำหนาย รับซอม
โทร 087-936-1911,
02-373-1147

ออกบูธแสดงอยู ในงานนี้ ไดทันที ที่สําคัญ ทั้งปวง https://solarstorageasia.com และ
ยังมีโอกาสไดความรูจ ากการเขารวม workshop www.setaasia.com
การติดตั้งระบบโซลารจาก
ผูขายโดยตรงอีกดวย
นอกจาก Solar+
Storage Asia 2022 แลว
ผูสนใจยังสามารถเขาเยี่ยม
ชมงานใหญ ด า นพลั ง งาน
ระดั บ เอเชี ย ที่ จั ด ขึ้ น พร อ ม
กันอีก 2 งาน คือ SETA
2022 (Sustainable Energy
Technology Asia 2022)
และ Enlit-Asia 2022 โดย
ผูจัด บริษัท แกท อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด คาดวา
จะมี ผู เ ข า ร ว มชมงานรวม
มากกวา 15,000 คน ปกหมุด
ไวเลย หามพลาดดวยประการ

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา
ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน
พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

สานสัมพันธ 2 ประเทศ เวยน ดิวเบอรลยี  ลีย ผูจ ดั การทัว่ ไปภาคพืน้ ที่ และ ผูจ ดั การทัว่ ไป
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา ใหการตอนรับ คารีม อัลอันซี่ หัวหนาคณะ
ผูแทนหอการคา มณฑลริยาด ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย พรอมคณะฯ โดยมี เสก นพไธสง
รองอธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกาเปนตัวแทนกระทรวงการตางประเทศ
และ ทรงวุฒิ อภิรักษขิต ผูอํานวยการสํานักจัดการกรลงทุน สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี รวมใหการตอนรับที่หองอาหารโคสต บีช
คลับ แอนด บิสโทร ของรีสอรท โดยเปนการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ
หลังการสานสัมพันธระหวางสองราชอาณาจักรครั้งแรกในรอบ 32 ป เพ�อเพิ่มโอกาสในดาน
การคา การลงทุน และกระตุนการสรางรายไดจากการทองเที่ยวระหวางกัน

รักบานเกิด รวมกับเครือขายเกษตรกรสํานึกรักบานเกิดทั่วประเทศ

ชวนเกษตรกรเปดบูธขายสินคาในงาน “รักบานเกิด เปดตลาด”
บริษทั รักบานเกิด จํากัด ผูส รางสรรคสอดิ
� จทิ ลั และธุรกิจเกษตรสรางสรรคสคู วามยัง่ ยืน
รวมกับเครือขายเกษตรกรสํานึกรักบานเกิดทั่วประเทศ จัดงาน “รักบานเกิด เปดตลาด” ตั้งแต
วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม ณ ซีคอนบางแค ซึ่งงานนี้ ไดชวนเกษตรกรและรานคาที่สนใจรวม
เปดบูธขายผลิตภัณฑสุขภาพ โดยไมผาน
พอคาคนกลางเพ�อใหผูบริโภคเขาถึงสินคา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม พรอมจัดเต็ม
กิจกรรมสนุกๆ ตลอด 3 วัน และรวมฟง
ดนตรีสดกับวงที่กําลังมาแรงอยางวง Yes
Indeed Brand ในวันที่ 23 กรกฎาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่
www.rakbankerd.com, www.facebook.com
/rakbankerd IG: rakbankerd แอดไลน
เพ�อแลกเปลี่ยนขาวสารไดที่ Line@ : @
rakbankerd และกลุมเฟซบุกรักบานเกิด
เปดตลาด : https://www.facebook.com/
groups/rakbankerd.marketplace
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เมื่อคนจีนประท้วง

วั

นก่อนเขียนถึงปัญหาคนจีนในหลายเมืองออกมา
ประท้วงไม่ยอมจ่ายค่าผ่อนส่งบ้าน เพราะความล้ม
เหลวของหลายบริษัทอสังหาริมทรัพย์
วันนี้มีรายละเอียดที่ควรแก่การติดตามเพิ่มเติม
เพราะมีผลกระทบไปถึงผู้ฝากเงินรายกลางและราย
ย่อยที่ ไม่สามารถจะถอนเงินฝากของตัวเองได้
เริ่มมีนักวิเคราะห์พูดถึง “ระเบิดหนี้จีน” ที่สร้างความ
กังวลมากขึ้น
คนที่อ่านว่านี่เป็นสัญญาณเตือนภัยบอกว่า ความเชื่อ
มั่นในความมั่นคงของธนาคารจีนได้รับผลกระทบค่อนข้าง
หนักจากความล้มเหลวของธนาคารขนาดเล็กหลายแห่งใน
มณฑลเหอหนานในเดือนเมษายนปีนี้
เป็นกรณีศึกษาที่ โยงไปถึงสินทรัพย์ประมาณ 4 หมื่น
ล้านหยวน (6 พันล้านดอลลาร์ หรือกว่า 2 แสนล้านบาท)
และจำ�นวนลูกค้าประมาณ 400,000 ราย
ธนาคารในชนบทที่ปิดตัวลงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของกลไก
ในระบบการเงินของจีน
ที่หวั่นเกรงว่าจะเกิดการ “ตูมตาม” ของระเบิดหนี้ของ
สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การดูแลที่มีปัญหาความโปร่งใส
ประกอบกับความสงสัยว่ามีการทุจริตส่งผลกระทบไปกว้างไกล
ปัญหายิ่งวุ่นวายมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจัดการ
กับผลกระทบนั้นด้วยวิธีการที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าว ไม่มีการ
สื่อสารและทำ�ความเข้าใจกับผู้ซื้อบ้านที่เดือดร้อน
ไม่ช้าไม่นานภาพและข่าวของการกระชากลากถูผู้
ประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ถูกแพร่กระจายไปทั่ว
ยิ่งทำ�ให้เกิดปฏิกิริยาทางลบกับระบบของรัฐมากขึ้นอีก
เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ สิ่งที่ผู้รับผิดชอบควรจะต้อง
พิจารณาเบื้องต้นคือ วิธีที่เยียวยาด้วยการชดเชยผู้ฝากเงินที่
เดือดร้อน
ตามระเบียบของทางการ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้รับเงิน
ชดเชยสูงถึง 500,000 หยวน
แต่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่กลับทำ�ทุกอย่างเพื่อปิดปากผู้ที่
ออกมาร้องเรียน
วิธีการที่ค่อนข้างจะไร้ความเห็นอกเห็นใจชาวบ้าน
เจ้าของเงินฝากก็เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มด้วยการจำ�กัดการ
เคลื่อนไหวของผู้ฝากเงิน โดยเปลี่ยนรหัสทดสอบ COVID บน
สมาร์ทโฟนของพวกเขาเป็นสีแดง
ผลก็คือเจ้าของมือถือไม่สามารถใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ หรือแม้แต่ขับรถของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เบิกเงินฝากตัวเองไม่ ได้

พอเกิดเสียงโวยวายในที่สาธารณะบังคับก็กดดันให้รัฐบาล
เหอหนานเลิกวิธีที่ชวนให้เกิดความวุ่นวายนี้
แต่เมื่อผู้ฝากเงินหลายร้อยรายไม่สามารถเข้าถึงเงิน
ฝากของตนในธนาคารที่ล้มเหลว และได้รวมตัวกันในวันที่ 10
กรกฎาคม เพื่อประท้วงหน้าสำ�นักงานสาขาธนาคารประชาชนใน
เมืองเจิ้งโจว เมืองหลวงของเหอหนาน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ส่งทีม
งานบุกทำ�ร้ายร่างกายผู้ฝากเงิน
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในเครื่องแบบยืนคุมเชิงอยู่แบบ
หน้าตาเฉย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอกเครื่องแบบกระชากลาก
ถูและดึงเสื้อของผู้ประท้วงกลางถนน ทั้งๆ ที่ ไม่ใช่การก่อหวอด
เรื่องการเมืองที่อ้างว่ากระทบความมั่นคงได้
เหตุผลมีง่ายๆ คือคนฝากเงินธนาคารเบิกเงินของตัวเองไม่
ได้ เพราะธนาคารขาดเงิน
การใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านที่เดือดร้อนน่าจะเป็นเพราะ
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องการจะปกปิดข่าวร้ายอะไรหลายอย่าง
ไม่แต่แค่ปิดบังความไร้ประสิทธิภาพของการบริหารท้องถิ่น
แต่ยังพยายามซ่อนปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น คือสถานการณ์ที่

ธนาคารขนาดเล็กเหล่านี้ล้มเหลว
รัฐบาลจีนเริ่มใช้การกู้เพื่อกระตุ้นการเติบโตตั้งแต่ปี 2552
ทำ�ให้เกิดคำ�ถามว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเดินตามนโยบายนี้ ได้
นานเพียงใดโดยไม่ต้องเจอปัญหา
ทางการได้ออกมายืนยันตลอดว่า รัฐบาลและพรรค
สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้
และตอกย้ำ�เสมอว่าการคาดคะเนว่าจีนจะประสบกับ
ปัญหา “ฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ” นั้นไม่มีพื้นฐานใดๆ
หลายคนก็อยากจะเชื่ออย่างนั้น เพราะไม่อยากจะเห็น
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2
ของโลกมีปัญหา
แต่เมื่อตัวเลขจากบางสำ�นักวิเคราะห์เปิดเผยว่า ระบบ
ธนาคารของจีนมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP อยู่ที่ 264% ก็เริ่มมี
คำ�ถามจากหลายๆ ฝ่ายว่าสภาพที่แท้จริงเป็นเช่นไร
หลายคนที่มองโลกในแง่ดีบอกว่า ปักกิ่งดูเหมือนจะ
สามารถ “ท้าทายแรงโน้มถ่วงทางการเงิน” ได้
ไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องหนี้จะกลายเป็นวิกฤตต่อระบบใหญ่
ของจีน

แต่มีสัญญาณเตือนหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าจีนอาจเผชิญ
กับปัญหาที่หนักกว่าที่คนทั้งหลายเคยเชื่อ
เพราะอาการไม่น่าสบายใจมีให้เห็นมากขึ้น
นักวิเคราะห์บางสำ�นักบอกว่า ปัญหาของสถาบันการ
เงินมีหลายประการ เช่น
การกำ�กับดูแลที่อ่อนแอ
การบริหารความเสี่ยงที่ต่ำ�กว่ามาตรฐาน
และคอร์รัปชัน
ทั้งหมดนี้มีแนวโน้มจะผลักดันให้ธนาคารขนาดเล็ก
แบบในมณฑลเหอหนานเข้าสู่ภาวะล้มละลาย
ที่ต้องกังวลหากไม่ได้รับการแก้ ไขก็เป็นเพราะระบบ
ธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางเกือบ 4,000 แห่งของ
ประเทศที่มีสินทรัพย์เกือบ 14 ล้านล้านดอลลาร์ (กว่า
500,000 ล้านล้านบาท)
ที่น่ากลัวต่อมาก็คือ การล้มละลายต่อเนื่องแบบ “โดมิโน”
เพราะสถาบันการเงินอยู่ได้ด้วย “ความน่าเชื่อถือ”
เป็นหลัก
หากความน่าเชื่อถือขาดสะบั้นลง ทั้งระบบก็จะถูก
กระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยความบังเอิญแท้ๆ ที่ขณะที่ทางการเหอหนานปราบ
ปรามเหยื่อของความล้มเหลวของธนาคารที่นั่น เจ้าหน้าที่
ในเซี่ยงไฮ้ ได้นำ�ตัวอดีตมหาเศรษฐีผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามี
อิทธิพลกำ�กับควบคุมธนาคารขนาดกลางในมองโกเลียใน
อย่างลับๆ
พอรัฐบาลยึดธนาคารนี้เพราะล้มละลายในปี 2019 ก็
ต้องเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ไปอุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อาการลามต่อ
ระบบธนาคารจีนถูกกล่าวหาว่ามี “ธนาคารเงา” ที่แฝง
ไว้ข้างหลังเพื่อดำ�เนินกิจกรรมที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ผ่านมาอะไรๆ ที่ปัดไว้ ใต้พรมอาจจะไม่ โผล่ออกมา
เพราะเศรษฐกิจของจีนสามารถเติบโตได้ ในอัตราที่สูงพอ
สมควร โดยเฉลี่ย 6.8% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2563
เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วอย่างนี้ย่อมทำ�ให้การบริหาร
ปัญหาอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
แม้กระทั่งจะปกปิดภาระหนี้ ไม่ให้เห็นภาพจริงก็ยัง
ทำ�ได้...แม้จะเป็นเพียงชั่วคราวก็ตาม
แต่ลางร้ายก็เกิดขึ้นกับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน
China Evergrande Group ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายใหญ่ที่สุดของประเทศที่กู้ยืมไปแล้วกว่า 300,000 ล้าน
ดอลลาร์ เกิดผิดนัดจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรของตน
และดูเหมือนว่าอาจมีการผิดนัดชำ�ระหนี้เพิ่มขึ้นอีก
เพราะเหล่าบรรดานักพัฒนาอสังหาฯ จีนได้เร่งซื้อหุ้นกู้มูลค่า
13 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
สัญญาณอันตรายอาจไปโผล่ที่ต่างจังหวัดก่อน...แล้วจึง
มาระเบิดกลางกรุงอีกที
น่าติดตามมากว่ารัฐบาลของสี จิ้นผิง จะถอดสลัก
“ระเบิดหนี้” นี้ ได้อย่างไร.

‘มาริโอ ดรากี’นายกฯอิตาลีลาออก

แพนด้าเพศผู้อายุยืนสุดเสียชีวิตแล้ว

ฮ่องกง • อันอัน แพนด้าเพศผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก
ภายใต้การดูแลของมนุษย์ เสียชีวิตแล้วด้วยอายุ 35 ปี
เอเอฟพี ร ายงานสวนสั ต ว์ ฮ่ อ งกงเผยเมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ว่ า
สุขภาพของอันอันทรุดโทรมลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ทำ�ให้กิจกรรมทางกายและความอยากอาหารลดลงไปมาก
เขาถูกสัตวแพทย์ทำ�การการุณฆาตในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี
ตามถ้ อ ยแถลงจากสวนสนุ ก และสวนสั ต ว์ โอเชี ย นปาร์ ก
สวนสัตว์กล่าวว่า อายุของแพนด้าตัวนี้เทียบได้กับอายุของ
มนุษย์คือ 105 ปี อันอันเกิดในป่าของมณฑลเสฉวนของจีน
เป็นหนึ่งในแพนด้าคู่หนึ่งที่จีนมอบให้ฮ่องกงเป็นของขวัญ
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครบรอบปีที่ 2 ของการส่งมอบ
ฮ่องกงคืนจากอังกฤษในปี 2542 อันอัน และคู่ที่ชื่อเจียเจีย
ใช้ชีวิตที่เหลือในโอเชียนปาร์ก สำ�หรับเจียเจียเคยได้รับการ
บันทึกในกินเนสส์เวิลด์ เรคคอร์ดส์ว่าเป็นแพนด้าที่อายุมาก
สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ ก่อนเสียชีวิตไปด้วยอายุ 38 ปี เมื่อปี 2559
ขณะที่อายุเฉลี่ยของแพนด้าในป่าคือ 14-20 ปี

จีนปรับแอปเรียกรถ ‘ดีดี’ 1,200 ล้าน$

ปักกิ่ง • ทางการจีนปรับดีดี (Didi) แอปยักษ์ ใหญ่ด้านบริการ
เรียกรถ 8,000 ล้านหยวน (1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จาก
การประกาศของหน่วยงานกำ�กับดูแลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่าน
มา เอเอฟพีรายงานว่า มีการสรุปการสอบสวนแอปดีดีที่ใช้
เวลามานาน 1 ปี เกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล
ตามที่ถูกกล่าวหา ดีดีเป็นหนึ่งในเป้าหมายระดับโปรไฟล์สูงสุด
ของการปราบปรามบริษัทเทคโนโลยีของจีน ซึ่งได้เห็นการ
เติบโตอย่างมากเป็นเวลาหลายปี และการเกิดขึ้นของธุรกิจ
ที่ผูกขาดขนาดใหญ่ การเกิดขึ้นของแอปดีดีสร้างความกังวล
ด้านไซเบอร์และความมั่นคงของชาติ การสอบสวนพบหลัก
ฐานที่เป็นข้อสรุประบุว่าดีดี ได้กระทำ�การละเมิดขั้นร้ายแรง
โดยกล่าวหาว่าดีดีจัดเก็บข้อมูลไอดีของไดรเวอร์

‘ซูนัค-ทรัสส์’ พร้อมศึกชิงผู้นำ�อังกฤษ

ลอนดอน • เอเอฟพีรายงานว่า ริชี ซูนัค กับลิซ ทรัสส์ คู่
แข่งพรรคอนุรักษนิยมจะได้ดวลกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้าง
หน้านี้ เพื่อแย่งชิงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังฝ่าย
นิติบัญญัติของพรรคลงคะแนนเสียงสรุปไปเมื่อวันพุธ ซูนัค
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่มีความคิดทางการเมือง
เป็นกลาง เสนอการแก้ ไขการคลังควบคู่ไปกับคำ�สัญญาว่า
จะกอบกู้ภาพลักษณ์พรรคภายหลังเกิดข่าวอื้อฉาวมากมาย
จนทำ�ให้ บอริส จอห์นสัน ตัดสินใจลาออกจากตำ�แหน่ง
ผู้นำ�ประเทศ โดยเขายังมีคะแนนนำ�อีกครั้งในการโหวตครั้ง
ที่ 5 และครั้งสุดท้ายของพรรค ซูนัคกับทรัสส์จะโต้อภิปราย
ทางโทรทัศน์หลายครั้งในช่วง 6 สัปดาห์ข้างหน้า และจะ
ประกาศผลในวันที่ 5 กันยายน.

โรม • นายกรัฐมนตรีมาริโอ ดรากี ของอิตาลี ยื่นใบลาออกต่อ
ประธานาธิบดีเซอร์ โจ มัตตาราลลา เมื่อวันพฤหัสบดี หลังพรรค
ร่วมรัฐบาลเกิดการแตกแยกกันอย่างหนัก คาดประธานาธิบดีจะ
ประกาศยุบสภาและมีการเลือกตั้งก่อนกำ�หนดในเดือนตุลาคมนี้
สำ � นั ก ข่ า วรอยเตอร์ ร าย ลงมติ นี้ เ พื่ อ ยุ ติ ก ารแตกแยก
งานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 และให้เริ่มการทำ�งานใหม่หลัง
กรกฎาคม 2565 ว่า นายก จากมีการขัดแย้งกันของพรรค
รัฐมนตรีมาริโอ ดรากี ของ ร่วมรัฐบาล
อิตาลี วัย 74 ปี ซึ่งไม่ได้มา
อิ ต าลี ก ลั บ สู่ วิ ก ฤตทาง
จากการเลือกตั้ง และเป็นอดีต การเมืองอีกครั้งหลังจากรัฐบาล
ประธานธนาคารกลางยุ โ รป มีเสถียรภาพมาหลายเดือน ใน
ที่ เ ป็ น ผู้ นำ � พรรคร่ ว มรั ฐ บาล ระหว่ า งนั้ น ดรากี เ ป็ น หนึ่ ง ใน
หลายพรรคมา 18 เดือน ยื่น ผู้นำ�ของชาติยุโรปที่ร่วมตอบโต้
ใบลาออกจากตำ � แหน่ ง ต่ อ อย่างแข็งกร้าวต่อการที่รัสเซีย
ประธานาธิบดีเซอร์ โจ มัตตา รุกรานยูเครน และส่งเสริม
เรลลา ในวันเดียวกัน
อิ ต าลี ใ ห้ ยื น ได้ อ ย่ า งมั่ น คงใน
สำ � นั ก ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี ตลาดการเงิน
อิตาลีแถลงว่า ประธานาธิบดี
ดรากี ไ ด้ รั บ การต้ อ นรั บ
มัตตาเรลลารับจดหมายลาออก อย่ า งอบอุ่ น จากรั ฐ มนตรี ร่ ว ม
ของนายกรัฐมนตรี และขอให้ รัฐบาลของเขาบางคน และ
ดรากีทำ�หน้าที่รักษาการนายก จากสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
รัฐมนตรี
เมื่อเขาปรากฏตัวช่วงสั้นๆ ใน
ประธานาธิบดีมัตตาเรล ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ
ลามี กำ � หนดเข้ า พบหารื อ กั บ วันพฤหัสบดี เขากล่าวหลังจาก
ประธานวุ ฒิ ส ภาและประธาน ส.ส.ยื น ตบมื อ ต้ อ นรั บ เขาบอก
สภาผู้ แ ทนราษฎรในบ่ า ยวั น ว่า แม้แต่นายธนาคารกลางก็มี
พฤหัสบดีตามเวลาอิตาลี แหล่ง หัวใจสั่นไหวในบางครั้ง
ข่ า วทางการเมื อ งเผยเมื่ อ ต้ น
ดรากี เ คยยื่ น ใบลาออก
สัปดาห์นี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่ ไปแล้ ว เมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ แ ล้ ว หลั ง
เขาจะประกาศยุ บ สภาและให้ พรรคไฟว์-สตาร์ มูฟเมนต์ หนึ่ง
มี ก ารเลื อ กตั้ ง ก่ อ นกำ � หนดใน ในพรรคร่ ว มรั ฐ บาลปฏิ เ สธที่
เดือนตุลาคม
จะโหวตรับรองมาตรการแก้ ไข
จากผลสำ � รวจความคิ ด ปั ญ หาค่ า ครองชี พ สู ง ที่ รั ฐ บาล
เห็ น ของประชาชนของสำ � นั ก เสนอ
โพลต่างๆ ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์
ประธานาธิบดีมัตตาเรล
นี้ คาดว่ากลุ่มพันธมิตรพรรค ลาไม่รับใบลาออกครั้งแรกของ
อนุรักษนิยมที่นำ�โดยพรรคบรา เขา โดยบอกให้เขาทำ�หน้าที่
เธอร์ อ อฟอิ ต าลี ที่ เ ป็ น พรรค ต่ อ ไปจนกว่ า จะหมดสมั ย ของ
แนวคิดขวาจัด มี โอกาสสูงที่จะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้
ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้ง ในต้นปี 2566
ต่อไปของอิตาลี
ดรากี ก ล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม
พรรคร่ ว มรั ฐ บาลหลาย วุ ฒิ ส มาชิ ก ขอให้ มี ค วามเป็ น
พรรคของดรากี แ ตกแยกกั น เอกภาพ และกล่าวถึงปัญหา
อย่ า งหนั ก เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ผ่ า นมา ที่ อิ ต าลี กำ � ลั ง เผชิ ญ ในขณะนี้
โดยพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค หลายเรื่อง เช่น สงครามใน
หลักปฏิเสธที่จะโหวตไว้วางใจ ยูเครน, ความไม่เท่าเทียมกันใน
เขา หลังจากเขาเสนอให้มีการ สังคมและราคาสินค้าที่สูงขึ้น.
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ลาออก • นายกรัฐมนตรีมาริโอ ดรากี ของอิตาลี ได้รับการตบมือต้อนรับจากรัฐมนตรีและ ส.ส.ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภาใน
กรุงโรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม หลังเขายื่นใบลาออกต่อประธานาธิบดี.

ยุโรปร้องช่วยคนงานกลางแจ้งช่วงร้อนจัด
มาดริด • สหภาพแรงงานใน
ยุโรปเรียกร้องให้มีมาตรการป้อง
กั น สำ � หรั บ คนงานที่ ต้ อ งทำ � งาน
กลางแจ้ ง ในช่ ว งที่ ค ลื่ น ความ
ร้อนปกคลุมทั่วทวีป หลังจากคน
กวาดถนนเสียชีวิตจากฮีทสโตรก
และคนงานคลังสินค้าเสียชีวิตใน
กรุงมาดริด
เอเอฟพี ร ายงานเมื่ อ วั น
พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565
ว่ า คลื่ น ความร้ อ นที่ ป กคลุ ม ทั่ ว
ทวีปยุโรปในขณะนี้คาดการณ์ว่า
จะเกิ ด ถี่ ขึ้ น และรุ น แรงมากขึ้ น
ทำ � ให้ ส หภาพแรงงานในยุ โ รป
ผลั ก ดั น ให้ มี ม าตรการป้ อ งกั น
มากยิ่งขึ้นสำ�หรับพนักงานที่ต้อง
ทำ�งานกลางแจ้ง เช่น คนกวาด

ถนน, คนเก็บขยะ, คนงานใน
ฟาร์ม, คนงานก่อสร้าง
สหภาพแรงงานบรรลุข้อ
ตกลงกับสภากรุงมาดริดเมื่อวัน
อังคารที่ผ่านมา โดยออกกฎว่า
จะไม่ ใ ห้ พ นั ก งานกวาดถนนใน
กรุงมาดริดทำ�งานถ้าอุณหภูมิสูง
เกิน 39 องศาเซลเซียส และให้มี
การยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนช่วงเวลา
ทำ�งานได้ถา้ ในวันนัน้ อากาศร้อนจัด
ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วมี ขึ้ น
หลังจากคนงานกวาดถนนในกรุง
มาดริดวัย 60 ปี ที่มีสัญญาจ้าง
1 เดือน เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่
ผ่านมา หลังจากเมื่อวันศุกร์เขา
ล้มฟุบลงริมถนน เนื่องจากฮีท
สโตรกหรือเป็นลมแดด ในช่วง

เวลานั้ น อุ ณ หภู มิ ใ นกรุ ง มาดริ ด
สูงเกือบ 40 องศาเซลเซียส
มี ร ายงานว่ า คนงานคลั ง
สินค้าที่ชานกรุงมาดริดวัย 56 ปี
เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์เช่นกันจาก
ฮีทสโตรกระหว่างทำ�งาน เจ้า
หน้ า ที่ กู้ ชี พ เผยว่ า คนงานราย
นี้มีอาการหมดสติ, ชักกระตุก
และอุณหภูมิร่างกายสูงถึง 42.9
องศาเซลเซียส
นอกจากนี้มีคนงานฟาร์ม
2 คนเสียชีวิตทางใต้ของอิตาลี
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ขณะ
กำ � ลั ง ทำ � งานในสภาพอากาศที่
ร้อนแผดเผา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝรั่ง
เศสเผยเมื่อวันพุธว่า ในสัปดาห์

นี้มีผู้เสียชีวิต 2 รายคนละสถาน
ที่ การเสียชีวิตของทั้ง 2 คนมี
ความเป็ น ไปได้ ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ
คลื่นความร้อน
เจ้าหน้าที่ทั่วยุโรปเตือนใน
ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาว่า ให้ประ
ชาชนทำ � งานที่ บ้ า นถ้ า สามารถ
ทำ�ได้ เนื่องจากสภาพอากาศร้อน
จัด ส่วนผู้ที่ต้องทำ�งานกลางแจ้ง
ให้มีความระมัดระวังตัว เช่น ดื่ม
น้ำ�มากๆ
สมาพันธ์สหภาพแรงงาน
ยุโรปทวีตว่า ยุโรปจำ�เป็นต้อง
กำ � หนดว่ า อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เท่ า ไร
ที่ ไม่อนุญาตให้ทำ�งาน ไม่ควรมี
การทำ�งานในสภาพที่ ไม่ปลอดภัย
หยุดทำ�งานเมื่ออากาศร้อนเกินไป.
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ตร.ออกหมายแดง
ล่าหญิงไทย-สามี

ฉ้อโกง800ล้าน
กรุงเทพฯ • วันที่ 21 ก.ค.65 พ.ต.อ.
กฤษณะ พั ฒ นเจริ ญ รองโฆษก
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กล่าว
ถึงกรณีตำ�รวจสิงคโปร์ออกหมาย
จั บ หญิ ง ไทยและสามี สิ ง คโปร์ ใ น
คดีฉ้อโกงมูลค่ากว่า 800 ล้านบาท
หลอกซื้ อ นาฬิ ก าและกระเป๋ า หรู
มีผู้เสียหายกว่า 180 ราย ต่อมา
ผู้ต้องหาทั้งสองรายได้หลบหนีการ
ประกันตัวในระหว่างการสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่
กรณีดังกล่าวได้ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล จากกองการต่ า งประเทศ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ พบว่า
ปั จ จุ บั น องค์ ก ารตำ � รวจสากลซึ่ ง
เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้าน
การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีประเทศ
สมาชิ ก จำ � นวน 195 ประเทศ
ทั่วโลก ได้ออกหมายแดง (Red
Notice) ตามที่ ท างการสิ ง คโปร์
ร้ อ งขอจริ ง แต่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก าร
ประสานเรื่ อ งหรื อ ร้ อ งขอมายั ง
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติให้ดำ�เนิน
การแต่อย่างใด ทั้งนี้หากได้รับการ
ประสานมาเมื่อใด ทางสำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติพร้อมที่จะดำ�เนิน
การแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
ทางการสิงคโปร์ทันที และทำ�การ
จับกุมตัวเพื่อนำ�ตัวผู้ต้องหาเข้าสู่
กระบวนการตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
รองโฆษกสำ�นักงานตำ�รวจ
แห่ ง ชาติ ข อเรี ย นชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม
ว่ า พล.ต.อ.สุ วั ฒ น์ แจ้ ง ยอดสุ ข
ผู้ บั ญ ชาการตำ � รวจแห่ ง ชาติ ได้
เน้ น ย้ำ � ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจทุ ก
หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งรัดประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทำ�การ
สื บ สวนและติ ด ตามจั บ กุ ม ตั ว ผู้
ต้องหามาดำ�เนินคดีตามขั้นตอน
ของกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อ
มั่นให้กับประชาชน อีกทั้งหากมี
การนำ�เสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดี
ดังกล่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ง
อาจทำ � ให้ สั ง คมเกิ ด ความสั บ สน
และเข้าใจผิดได้ ขอให้ประชาชน
ติดตามข่าวสารจากทางราชการ
เท่านั้น.

บุรีรัมย์จัดไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน
บุรีรัมย์ • กยศ.จับมือกรมคุ้ม
ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ กรม
บังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย
หนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 51 ที่จังหวัด
บุรีรัมย์ ลูกหนี้กว่า 8,000 ราย
เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย รวมยอด
ทุนทรัพย์กว่า 700 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65 นายสม
ศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็น
ประธานกล่าวเปิดงานมหกรรม
ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย ห นี้ สิ น ค รั ว เ รื อ น
จังหวัดบุรีรัมย์ และยุติธรรมพบ
ประชาชน ครั้งที่ 51 ผ่านระบบ
WEBX โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนกฤต
จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.
ยุติธรรม พร้อมด้วยนายดำ�รงชัย
เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์, นายเสกสรร สุข
แสง รองอธิ บ ดี ก รมบั ง คั บ คดี ,
ผู้ แ ทนกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรี ภ าพ, สถาบั น ทางการเงิ น
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วม ที่หอประชุมวิชาอัตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ใน
เมือง อ.เมืองฯ จ.บุรีรัมย์
ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารเชิ ญ ลู ก หนี้
ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์เข้าร่วมการ
ไกล่เกลี่ยจำ�นวน 8,964 ราย รวม
ยอดทุนทรัพย์ทั้งสิ้น จำ�นวน 725

อ.นาโพธิ์, ต.ร่อนทอง อ.สตึก,
ต.ปะคำ � อ.ปะคำ � , ต.บึ ง เจริ ญ
อ.บ้านกรวด เพื่อให้เป็นศูนย์ ไกล่
เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทภาคประชาชน
โดยจะทำ � หน้ า ที่ ป้ อ งกั น ความ
ขัดแย้งและแก้ ไขความขัดแย้ง
ในชุมชนโดยไม่ต้องฟ้องร้อง ซึ่ง
นำ�ไปสู่การสูญเสียเวลาและเสีย
ทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังได้มีพิธี
รับมอบเงินเยียวยาตามพระราช
บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายอีก
จำ�นวน 13 รายด้วย
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตร

อารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติ
ธรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหา
ค่าครองชีพแพงจากราคาน้ำ�มัน
ที่เพิ่มขึ้น การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 รวมถึงปัญหาการเลิกจ้าง
ทำ�ให้ภาระหนี้สินของคนไทยเกิด
ขึ้นเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงต้อง
เร่งแก้ ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้
ประชาชน จึงได้กำ�หนดจัดงาน
มหกรรมไกล่ เ กลี่ ย หนี้ สิ น ครั ว
เรื อ นขึ้ น ในแต่ ล ะจั ง หวั ด เพื่ อ
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ ได้
รับความเดือดร้อนจากภาระหนี้

สมาชิกร้องสหกรณ์ปลอมลายเซ็นกูเ้ งิน

อุตรดิตถ์ • วันที่ 21 ก.ค.65
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกสห
กรณ์ฯ ท่าแฝกเดือดร้อนกันทั้ง
ตำ � บลหลั ง โดนปลอมลายมื อ
ชื่อกู้เงิน ตกเป็นหนี้กันนับแสน
บาทต่อราย รวมไม่ต่ำ �กว่าสิบ
ล้านบาท ล่าสุด นายลวน อิสระ
กำ�นันตำ�บลท่าแฝก อ.น้ำ�ปาด
จ.อุตรดิตถ์ ได้นำ�ลูกบ้านเข้าร้อง
เรียนต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่
ลู ก บ้ า นของตนได้ รั บ เอกสาร
ทวงหนี้จากสหกรณ์การเกษตร

ขู่ โหวตคว่ำ�
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เมื่อผู้สื่อข่าวถาม
ว่ า สมเด็ จ พระสั ง ฆราชประทานพรและ
เตื อ นสติ ป ระชาชนอย่ า งไรในช่ ว งนี้ บ้ า ง
พล.อ.ประยุทธ์ตอบเพียงสั้นๆ ว่า “พระท่าน
เอาพรมาฝาก”
ถามถึงการดำ�รงตำ�แหน่งวาระ 8 ปีของ
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบ
คำ�ถาม พร้อมโบกมือ และเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำ�
ในประเด็นดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเพียง
ว่า “ฟังพระสวดนะ”
จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์เดินทางมาที่
อาคารรัฐสภา เพื่อเข้าร่วมประชุมอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ โดยไม่ตอบคำ�ถามผู้สื่อข่าวที่ว่า
กังวลเสียงโหวตนอกสภาหรือไม่ โดยแค่ส่าย
หน้า พอซักว่าภาพรวมความพอใจการชี้แจง
ของรัฐมนตรีหรือไม่ ก็แค่พยักหน้ารับ
ขณะที่ ในการประชุมสภาเริ่มขึ้นเวลา
08.30 น. มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ
เป็นประธานการประชุม มีวาระอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อเนื่องเป็น
วันที่สาม
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์
เป็นคิวแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์
เน้ น ย้ำ � ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ประเทศไทยช่วงการบริหารของรัฐบาล ทั้ง
การปล่อยเครื่องบินของเมียนมารุกล้ำ�น่านฟ้า
ไทย สถานการณ์หนี้ต่างๆ ของประเทศ การ
กู้เงิน ค่าไฟ ค่าน้ำ� ค่าน้ำ�มันที่สูงมากกว่าเดิม
จากนั้น นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล
ราชธานี พรรคเพื่อไทย ได้ขอหารือว่า วันนี้
เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ปรากฏว่าไม่มี
รัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวมานั่งฟังบนบัลลังก์เลย
เช่นเดียวกับนายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี
พรรคเพื่อไทย ก่อนอภิปรายได้เรียกร้องให้คณะ
รัฐมนตรีมานั่ง โดยนายชวนตอบกลับว่า ก็ไม่
ทราบว่าขณะนี้นายกฯ อยู่ที่ ใด แต่ตามหลักผู้
ถูกอภิปรายไม่จำ�เป็นต้องอยู่ตลอด
อย่างไรก็ตาม นายขจิตรได้เข้าสู่เนื้อหา
อภิปรายเกี่ยวกับค่าโง่คลองด่าน ระบุรัฐบาล
สมัย คสช. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 4.8
พั น ล้ า นบาท เนื่ อ งจากมติ ค รม.ในขณะนั้ น
ให้จ่ายเงินแก่เอกชน ผิดประมวลกฎหมาย
มาตรา 157 สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อ
แผ่นดิน จากนั้นเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์มาดำ�รง
ตำ�แหน่งนายกฯ ในรัฐบาลปัจจุบัน ยังละเว้น
ไม่ดำ�เนินการสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางแพ่ง

‘บิ๊กตู่-อมรัตน์’ วิวาทะเดือด

ล้านบาท โดยเป็นหนี้ก่อนฟ้อง
คดีจำ�นวน 8,002 ราย เป็นทุน
ทรัพย์ 577 ล้านบาท และหนี้หลัง
ศาลพิพากษาอีกจำ�นวน 962 ราย
เป็นทุนทรัพย์ 147 ล้านบาท
พร้อมกันนี้ เลขาฯ รมว.
ยุติธรรม พร้อมรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์, รองอธิบดีกรม
บั ง คั บ คดี และผู้ แ ทนกรมคุ้ ม
ครองสิทธิและเสรีภาพ ยังได้ร่วม
มอบป้ายศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน 5 จุด ในพื้นที่
ต.ถนนหัก อ.นางรอง, ต.นาโพธิ์

สิ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว น โดยการจั ด
มหกรรมไกล่ เ กลี่ ย หนี้ สิ น ครั ว
เรือนและยุติธรรมพบประชาชน
จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 51
สำ � หรั บ ประโยชน์ ข อง
ลู ก หนี้ ที่ ม าไกล่ เ กลี่ ย ในครั้ ง นี้
จะได้รับกรณีก่อนฟ้องคือ การ
ผ่อนผัน, การชำ�ระหนี้ ลดเบี้ย
ปรับ ลดดอกเบี้ย ลดค่างวดราย
เดือน งดฟ้องดำ�เนินคดีและรับ
เงื่อนไขปลดผู้ค้ำ�ประกัน ส่วน
ของชั้ น บั ง คั บ คดี ห รื อ หลั ง ฟ้ อ ง
ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ คื อ การ
ขยายเวลาผ่อนชำ�ระหนี้ ลดเบี้ย
ปรับ ลดจำ�นวนเงินผ่อนชำ�ระ
หนี้ งดยึ ด ทรั พ ย์ งดขายทอด
ตลาด รวมถึ ง ลู ก หนี้ จ ะไม่ ถู ก
บังคับคดี และยังมีสิทธิประโยชน์
อื่นๆ อีกมากมาย
ด้านลูกหนี้รายหนึ่งที่มา
ร่ ว มงานไกล่ เ กลี่ ย หนี้ ใ นครั้ ง นี้
บอกว่ า  งานนี้ ทำ � ให้ ช าวบ้ า น
หลายคนนอนหลับอย่างสบาย
ใจได้อีกครั้ง เนื่องจากชาวบ้าน
หลายคนจำ�เป็นต้องมีหนี้สินเพื่อ
นำ�ไปลงทุนด้านต่างๆ ให้ชีวิตดี
ขึ้น รวมถึงบางคนไม่มีความรู้
ด้านกฎหมายจึงโดนเอาเปรียบ
เป็นหนี้สินโดยไม่รู้ตัว.

ช่วงท้ายการอภิปราย นายขจิตรได้วิง

ตำ�บลท่าแฝก โดยที่เจ้าตัวไม่รู้
เรื่องและไม่เคยขอกู้
กำ�นันตำ�บลท่าแฝกกล่าว
ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560
เป็นเวลา 3-4 ปีแล้ว จนถึงปัจจุบัน
ที่สหกรณ์การเกษตรตำ�บลท่าแฝก
ได้แอบอ้างหรือปลอมลายมือชื่อ
สมาชิกสหกรณ์นำ�ไปกู้เงินโดยที่
สมาชิ ก ไม่ รู้ ไ ม่ เ ห็ น ซึ่ ง อาจจะมี
เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือผู้ ใดรู้เห็น
เป็นใจก็ไม่ทราบได้
“สมาชิ ก แต่ ล ะรายโดน

วอนไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่าย
รัฐบาล ทั้งฝ่ายค้าน ยกมือให้ พล.อ.ประยุทธ์
ออกไป
“ผมขอกราบผู้แทนฝ่ายรัฐบาล เลิก
เถอะ ในพรรคประชาธิปัตย์ ได้ข่าวมามี ส.ส.
2-3 ท่านจะไม่ยกมือให้รัฐมนตรีพรรคตัวเอง
ท่านธรรมนัสก็ออกมาตั้งพรรคใหม่แล้ว ผู้กอง
ธรรมนัสไอ้น้องรัก เป็นพี่น้องกัน เพราะเคย
อยู่เพื่อไทยด้วยกันมา ยกเถอะ ร่วมมือกับเรา
ยกมือให้นายกฯ ออก เสียงพอไม่พอไม่สำ�คัญ
ถ้ายกก่อนเดี๋ยวก็มาเอง” นายขจิตรระบุ
เวลา 10.29 น. นางอมรั ต น์ โชค
ปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
อภิปรายถึงความไม่ โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ ของกองทัพใน 3 ประเด็น
1.จงใจปล่ อ ยปละละเลยให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ย
ทุจริตในกองทัพ 2.สร้างความเสื่อมเสียแก่
พระเกียรติยศในโครงการเทิดพระเกียรติ และ
3.มีจิตสำ�นึกเผด็จการ สันดานทรราช หลัง
รัฐประหารยังจงใจบ่อนทำ �ลายระบอบการ
ปกครองและอุดมการณ์ประชาธิปไตย
นางอมรั ต น์ ก ล่ า วถึ ง ความไม่ ช อบ
ในโครงการก่ อ สร้ า งพระบรมราชานุ ส าวรี ย์
รัชกาลที่ 9 ที่ค่ายภูมิพล จ.ลพบุรี โดยได้กล่าว
ถึ ง ที่ ม าของงบประมาณที่ สู ง ราว 60 ล้ า น
บาท รวมทั้ ง ยั ง พบว่ า โครงการสร้ า งแท่ น
พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ของกรม
ยุทธโยธาทหารบก มูลค่า 59.99 ล้านบาท
โครงการก่อสร้างบ้านพักรับรอง ผบ.ทร. มูลค่า
65 ล้านบาท มีการให้ผู้รับเหมาเข้าไปก่อสร้าง
ก่อนที่จะประกาศผู้ชนะประมูลและเซ็นสัญญา
“การประกวดราคาในกองทัพบกเป็น
เพียงพิธีกรรม เพราะแอบล็อกสเปกไว้ก่อน
หน้า มีการจ่ายค่าน้ำ�ร้อนน้ำ�ชาให้นายพลมาก
น้อยต่างกันตามยศ ทำ�ตัวอยู่เหนือกฎหมายจน
เคยชิน แบบนี้จะให้ตนเรียกว่ากองทัพหรือ
กองโจร” นางอมรัตน์ระบุ ซึ่งนายชวนได้ตัก
เตือนว่าอย่าใช้คำ�ว่ากองโจร เพราะต้องมอง
กองทัพในแง่ดี
นางอมรัตน์อภิปรายว่า เมื่อวานนี้
(20 ก.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ ได้แสดงพฤติกรรมชู
แขน แอ่นอก ยิ้มร่า รับว่าตัวเองก่อการกบฏ
เพียงคนเดียว การหัวเราะเรื่องรัฐประหารใน
สภาแห่งนี้คือการไร้ยางอาย ไม่มีวุฒิภาวะ ทำ�
อะไรไม่ถูกกาลเทศะ ถ้าปล่อย พล.อ.ประยุทธ์
ครองอำ�นาจต่อไป วันหนึ่งตั้งแต่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยก็จะไม่มีเหลือ
นอกจากนี้ ช่วงหนึ่งนางอมรัตน์ระบุ
ว่า “ก็สมชื่อนะคะท่านประธาน ไปเปิดใน
พจนานุกรมแล้ว “ตู่” หมายถึงกล่าวอ้าง หรือ
ทึกทักเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง”
ตอนท้ายนางอมรัตน์ ได้ยกกระจกมอบ
ให้นายกฯ และกล่าวว่า “ขอให้นายกฯ ส่อง
กระจก เวลาชี้ ห น้ า ใครว่ า ก่ อ ความไม่ ส งบ

แอบอ้างชื่อกู้เงินรายละเป็นแสน
ผมในฐานะผู้นำ�ท้องถิ่น เมื่อลูก
บ้ า นเดื อ ดร้ อ นจึ ง สอบถามไป
ยั ง ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เบื้ อ งต้ น
สหกรณ์การเกษตรท่าแฝกก็ไม่มี
ใครให้คำ�ตอบได้ อีกทั้งประธาน
สหกรณ์ก็ปฏิเสธ บอกไม่ทราบ
เป็นเรื่องของกรรมการสหกรณ์”
กำ�นันตำ�บลท่าแฝกกล่าว
ต่อไปว่า เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน กล้า
ถึงขนาดปลอมลายเซ็นสมาชิก

เที่ยวชี้หน้าใครว่าไม่มีมารยาท ไม่รักชาติ ให้
มองที่กระจกบานนี้ และเวลาที่ท่านว่าใครว่า
ไม่อ่านประวัติศาสตร์ ก็ขอให้มองกระจกบาน
นี้ ทั้งหมดคือคนในกระจก”
ต่อมาเวลา 11.15 น. พล.อ.ประยุทธ์
ชี้แจงว่า ตนพยายามทำ�ให้ดีที่สุด แต่อาจไม่ดี
ในสายตาของท่าน ก็ไม่เป็นไร วันนี้ท่านบอก
ว่าชื่อตนมีความหมายนู่นนี่ ก็ไปคิดเอาว่าตู่
กับเตี้ยความหมายเหมือนกันหรือไม่ ก็คงไม่
เหมือน ไปดูว่าใครทำ�ประโยชน์มากกว่า ตน
เห็นท่านเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกตลอดเวลา
ท่านบอกว่าศึกษาประวัติศาสตร์ ก็ขอให้ศึกษา
ประวั ติ ศ าสตร์ ส่ ว นที่ ดี ไ ว้ บ้ า ง สิ่ ง ที่ ท่ า นทำ �
หลายๆ อย่างวันนี้ก็ปรากฏแล้วว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับการก้าวล่วงสถาบันของชาติ ซึ่ง
ตนรับไม่ได้อยู่แล้ว
ทำ�ให้นางอมรัตน์ลุกขึ้นประท้วงทันที
โดยถามนายกฯ ว่า ตนก้าวล่วงสถาบันตรง
ไหน ข้อหานี้ผิดมี โทษร้ายแรง อยู่ดีๆ จะปาก
พล่อยว่าคนอื่นแบบนี้ ได้อย่างไร อย่ามั่วเที่ยว
พูดตีขลุม นายกฯ จึงตอบโต้ว่าตนไม่ ได้พูด
อะไรเกินความเป็นจริงเท่าไหร่ ถ้าดูในคดีต่างๆ
ก็มีหลายคดี เตรียมต่อสู้คดีแล้วกัน นางอมรัตน์
จึงประท้วงอีกครั้ง โดยขอให้นายกฯ ถอนคำ�
พูด ขณะที่ นายกฯ ยืนยันว่า “ผมไม่ถอนครับ”
จากนั้นประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ขอให้ฟัง
ประธาน เราอภิปรายเขาก็หนัก จึงไม่มีอะไร
ต้องถอน ดีที่สุดคือต้องระมัดระวัง
จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้ชี้แจงการ
ก่ อ สร้ า งแท่ น ประดิ ษ ฐานปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ชี้แจงค่าโง่คดีคลอง
ด่าน ชี้แจงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด
จีที 200 ชี้แจงการเพิ่มอัตราค่าไฟในอนาคต
ชี้แจงการกู้เงิน พร้อมยืนยันไม่ใช่ไม่ดีทุกเรื่อง
ไม่ ใช่เลวที่สุด ไม่ ใช่แย่ที่สุด ท่านมีความมุ่ง
หวังอะไรตนก็ไม่ทราบ เวลานี้ควรรวมพลัง
คนไทยทั้งชาติแก้ปัญหาบ้านเมือง มากกว่า
มัวทะเลาะเบาะแว้งกัน ท่านพูดแรง ตนก็อด
ไม่ได้ แต่ตนก็ให้เกียรติท่านอยู่แล้ว

‘ก.ก.’ผวา!รบ.ซื้อสปายแวร์

เวลา 12.55 น. น.ส.จิราพร สินธุไพร
ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นอภิปราย
พล.อ.ประยุทธ์ ประเด็นเหมืองทองอัครา ตั้ง
ข้อสงสัยเหตุใดมีการถอนการเคลมค่าเสียหาย
เท่ากับว่าการทำ�ตามสิ่งที่คิงส์เกตเรียกร้อง
เป็นการเอาทรัพย์สมบัติของประเทศไปชดใช้
ค่าเสียหายแลกกับการถอนฟ้องใช่หรือไม่
เวลา 14.25 น. นายประเสริฐ จันทรรวง
ทอง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย อภิปราย
กรณีการใช้งบกลางไม่ โปร่งใสของนายกฯ คือ
การเสนองบกลาง 2,051 ล้านบาท เข้า ครม.
อนุมัติในวันที่ 20 เม.ย.65 โดยใช้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็ น ผู้ ดำ � เนิ น การภายใต้ โครงการถ่ า ยทอด

ไปกู้เงิน ทำ�ให้สมาชิกเดือดร้อน
ถูกติดตามทวงถามหนี้มาตลอด
แต่ ล ะคนตกเป็ น หนี้ กั น นั บ
แสนบาท ซึ่งลูกบ้านของตนเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 400-500 ราย
รวมแล้วเป็นเงินนับสิบๆ ล้านบาท
สอบถามไปยั ง สหกรณ์ จั ง หวั ด
อุ ต รดิ ต ถ์ ก็ ไ ด้ แ ต่ ต อบว่ า กำ � ลั ง
ดำ�เนินการอยู่
“ผมไม่รู้จะร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานไหน จะพาลูกบ้านเข้า
แจ้ ง ความดำ � เนิ น คดี ก็ มี ผู้ ใ หญ่

บอกอย่าเพิ่งแจ้งความ ให้รอไป
ก่อน แต่จนถึงวันนี้สหกรณ์จัง
หวัดฯ ก็ยังไม่มีคำ�ตอบให้ชัดเจน
ว่าเรื่องนี้จะดำ�เนินต่อไปอย่างไร
ตนซึ่ ง เป็ น กำ � นั น เป็ น ตั ว แทน
ของชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการ
ถูกทวงหนี้ก็อึดอัด เพราะไม่มีคำ�
ตอบให้แก่ลูกบ้าน ดังนั้นจึงนำ�
เรื่องและหลักฐานต่างๆ ร้องเรียน
มายังสื่อมวลชนเพื่อนำ�เสนอให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำ�เนิน
การต่อไป”.

เทคโนโลยี น วั ต กรรมด้ า นเกษตรกรรมและ
สมุ น ไพร ไม่ ส นใจข้ อ ทั ก ท้ ว งของสำ � นั ก งบ
ประมาณ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องทุจริต 4 กลุ่มคือ
1.พล.อ.ประยุทธ์และ ครม. ที่ต้องร่วมกันรับ
ผิดชอบในการอนุมัติงบ 2,051 ล้านบาทในวัน
เดียวให้ตกอยู่ในมือคนทุจริต มีเงินทอน 1,600
ล้านบาท เกิดขึ้น 2.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
รมว.การอุดมศึกษาฯ 3.นายเสกสกล อัตถาวงศ์
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�นายกรัฐมนตรี ที่
เป็นผู้ประสานงานโครงการ มักไปปรากฏตัวใน
การอบรมโครงการ 4.ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4
คน ทุกอย่างทำ�เป็นขบวนการ แบ่งหน้าที่กันทำ�
อย่างไรก็ดี ในประเด็นนี้ นายเสกสกล
อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�นายก
รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันจะมีการฟ้องร้อง
นายประเสริฐ เพราะได้รับความเสียหาย
ต่อ มาเวลา 16.00 น. นายพิ จ ารณ์
เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว
ไกล ลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์
ว่า ขณะนี้มีการซื้อสปายแวร์ ซึ่งเป็นโปรแกรม
ดักฟัง สอดแนมในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ที่จัดอยู่ในระดับอาวุธสงครามร้ายแรง 3 ชนิด
ตั้งแต่ปี 2557-2565 คือสปายแวร์เพกาซัส
ที่สังคมไทยให้ความสนใจตั้งแต่เมื่อวันที่
18 ก.ค.ที่ผ่านมา หลังกลุ่มไอลอว์เปิดเผยว่า
นักวิชาการ นักกิจกรรม และนักสิทธิมนุษยชน
35 คน ถูกสอดแนมหรือแฮ็กโดยสปายแวร์
เพกาซัส พร้อมยกรายงานจาก Citizen Lab
ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในแคนาดา
ที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการติ ด ตามการจารกรรม
ทางไซเบอร์และการใช้สปายแวร์ ระบุว่าพบ
การใช้ เ พกาซั ส ในไทยครั้ ง แรกตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พ.ค.2557 อาทิ Website ชื่อว่า Siamha,
thtube และ thainews และมีการใช้งานเพ
กาซัสอย่างต่อเนื่องมาจนถึงอย่างน้อยในปี 2564
นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานการสั่งซื้อ
สปายแวร์อื่นๆ อีก อาทิ สปายแวร์ชื่อ RCS
จากบริษัท Hacking Team ในอิตาลี คู่แข่ง
ของเพกาซัส โดยชื่อหน่วยงานที่ซื้อคือกรม
ราชทัณฑ์ ซื้อในปี 2556 ในราคา 286,482
ยูโร หรือประมาณ 11.5 ล้านบาท บวกค่า
ธรรมเนียมการจัดการรายปีอีก 52,000 ยูโร
หรือประมาณ 2 ล้านบาท และกองทัพบก
ซื้อในปี 2557 ในราคา 360,000 ยูโร หรือ
ประมาณ 14.4 ล้านบาท ที่สำ�คัญได้ตรวจสอบ
พบหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณของกอง
บัญชาการตำ�รวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อ
ซื้อชุดอุปกรณ์ค้นหาตำ�แหน่งโทรศัพท์มือถือ
ยี่ห้อ Circles จำ�นวน 9 รายการ ในระหว่าง
ปี 2558-2563 และพบอีก 10 รายการที่เบิก
จ่ายงบซื้อชุดอุปกรณ์ค้นหาตำ�แหน่งโทรศัพท์
มือถือเช่นเดียวกัน แต่ไม่ระบุยี่ห้อ โดยจาก
รายงานของ Citizen Lab ตรวจพบการใช้งาน
สปายแวร์ Circles ของ 3 หน่วยงานราชการ

ขาว

เทศกาลอาหารทะเลมหาชัย ซีฟูดส์

สมุทรสาคร • วันที่ 21 ก.ค.65 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายอรรถพล วรรณกิจ
ผู้อำ�นวยการ ททท.สำ�นักงานสมุทรสงคราม และนายจันทร์
หวนสันเทียะ รองประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร
ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหาชัย ซีฟูดส์ Festival เทศกาล
อาหารทะเลสมุทรสาคร เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจของทางจังหวัด
สมุทรสาครให้ดีขึ้น โดยมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวน
มาก โดยการจัดงานมหาชัย ซีฟูดส์ Festival ในครั้งนี้ถือเป็นการ
กลับมาจัดงานอาหารทะเลเพื่อโชว์ศักยภาพการเป็นเมืองแห่ง
อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยของทางจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งไม่ได้จัดงานมานานถึงกว่า 2 ปีแล้ว ถือเป็นการ
เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยว และลิ้มรส
อาหารทะเลสดๆ ปรุงใหม่ๆ ในราคาถูก โดยได้ยกร้านอาหารขึ้น
ชื่อร้านดังๆ ของทางจังหวัดสมุทรสาครในหลายๆ ร้าน เมนูอาหาร
นับร้อยเมนู ซึ่งรับรองว่าอร่อยและถูกปากของคนชอบกินแน่นอน
เพราะเราใช้เชฟจากร้านอาหารมาปรุงกันถึงที่ และใช้วัตถุดิบ
สดๆ ส่งตรงมาจากทะเล เพื่อให้ทุกคนได้ชิมถึงรสชาติที่สุดแสน
จะอร่อยจริงๆ งานนี้คนที่ชอบชิม ชอบเที่ยวห้ามพลาดอย่างเด็ด
ขาด ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ค. ถึงวันที่ 1 ส.ค.2565 เริ่ม
ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ของทุกวันเป็นต้นไป ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อ
หลักเมืองสมุทรสาคร

รวบโจรลักทรัพย์ร้านคนสนิทน้องนายชวน

ตรัง • เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 ก.ค.65 พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช
ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง นำ�กำ�ลังเจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดสืบสวน และชุด
ชปส.ภ.จว.ตรัง ควบคุมตัวนายทวีศักดิ์ เพ็ชรสุทธิ์ หรือต้น ควนขนุน
อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/5 ถนนควนขนุน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองฯ
จ.ตรัง ผู้ต้องหาก่อเหตุเข้าลักทรัพย์ภายในร้านกาแฟเอ็กเพลส คอฟ
ฟี่แอนด์ที เลขที่ 73/4 ริมถนนศรีตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง (ตรง
ข้ามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นร้านของนางพรทิพย์
ธนทวี หรือจีสาว อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 289/37 ถนนตรังคภูมิ
อ.กันตัง จ.ตรัง คนสนิทของนายระลึก หลีกภัย น้องชายนายชวน
หลีกภัย ประธานรัฐสภา เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. วันที่
13 ก.ค.65 โดยภาพกล้องวงจรปิดภายในร้านสามารถบันทึกภาพไว้
ได้ ซึ่งคนร้ายรายนี้ใช้เวลาเข้าก่อเหตุเพียงแค่ 20-25 วินาทีเท่านั้น
ขณะที่เจ้าของร้านเผลอเดินเข้าหลังร้าน นายทวีศักดิ์ ผู้ก่อเหตุ
ให้สัมภาษณ์ว่า ตนมีภรรยา มีลูกเป็นหญิงจำ�นวน 3 คน ตนเอง
ทำ�งานเป็นลูกจ้างรับทำ�ฝ้าเพดาน ก่อนเกิดเหตุได้มาทำ�ฝ้าบริเวณ
ร้านที่อยู่ใกล้กันกับร้านที่เกิดเหตุ จึงทราบว่ามีใครเป็นเจ้าของร้าน
และตั้งของมีค่าไว้ตรงไหน ในช่วงค่ำ�ขี่รถ จยย.มาจอดและพบว่า
เจ้าของร้านตั้งกระเป๋าไว้บริเวณชั้นวางของ ประกอบกับเจ้าของ
ร้านเดินเข้าไปหลังร้าน จึงเข้าไปเปิดกระเป๋าสะพายและล้วงเอา
กระเป๋าสตางค์หยิบออกมาก่อนหลบหนีไป โดยข้างในมีเงินสดเพียง
1,000 บาท และเอกสารบัตรต่างๆ อีกจำ�นวนมาก ซึ่งเงินที่ ได้
ยอมรับว่านำ�ไปเล่นการพนันและซื้อยาเสพติดมาเสพ.

ไทย คือ หน่วยข่าวกรองทหารบก, กองอำ�นวย ประเทศ มียอดเงินลงทุนเพิ่มเติม
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในห้องนี้คือคน
(กอ.รมน.) และกองบัญชาการตำ�รวจปราบ ไทยทุกคน จะไปทำ�ร้ายหรือเกลียดได้อย่างไร
ปรามยาเสพติด (ปส.)
จะผิดหรือถูกก็พร้อมรับฟังและนำ�มาแก้ ไขให้ดี
กลุ่ม 16 โหวตคว่ำ� ‘จุติ-สันติ’
ขึ้น ขณะนี้เราเครียดจากโควิดและเศรษฐกิจมาก
นายพิจารณ์กล่าวว่า ขอตั้งข้อสังเกต พอแล้ว ถ้ายังขัดแย้งกันอีกก็จะหนักกว่าโควิด ไม่
การใช้สปายแวร์ระดับโลก ที่สามารถแฮ็กเข้า อยากเป็นรัฐบาลที่มาแก้ปัญหาแบบนั้นอีกแล้ว
โทรศัพท์มือถือของประชาชนได้เพียงแค่รู้เบอร์
“ไม่มีรัฐบาลไหนเจอปัญหาเช่นผมเจอ
โทรศัพท์ หรือ apple ID และสามารถล้วงข้อมูล ท่านเป็น ส.ส.มากี่ปี เคยเจอแบบนี้หรือไม่ ผม
ส่วนตัวทั้งหมดของเหยื่อได้ รวมถึงเปลี่ยน ไม่อาจกล่าวว่าทำ�ได้ดีที่สุด แต่ก็ทำ�งานเต็ม
โทรศัพท์เหยื่อเป็นกล้องและอุปกรณ์ดักฟัง ที่มาโดยตลอด เพื่อประคับประคองประเทศ
ตลอด 24 ชั่วโมง หากใช้กับอาชญากรร้าย ให้ ผ่ า นพ้ น วิ ก ฤต เราพร้ อ มรั บ มื อ ทุ ก วิ ก ฤต
แรง ป้องกันการก่อการร้าย หรือตามจับพ่อค้า เพียงแต่ต้องร่วมมือและสามัคคีกัน เรามีหนี้
ยาเสพติด ก็ไม่เป็นปัญหา คุ้มค่ากับเงินหลักพัน ในระดับต่ำ� คงความน่าเชื่อถือการเงิน มีการ
ล้านที่ใช้ซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูก เงินการคลังที่ดี มีเงินสำ�รองอยู่ในอันดับ 12
แฮ็กหรือถูกสอดแนมกลับกลายเป็นนักวิชาการ ของโลก เป็นประเทศผลิตอาหาร มีอาหาร
อาทิ น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล, รศ.ดร.พวงทอง เพียงพอ ไม่อดตาย มีค่าครองชีพที่ค่อนข้าง
ภวัครพันธุ์, รศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ รวมถึง ต่ำ� มีที่ดิน ค่าที่อยู่อาศัยถูก หลายคนอยาก
นักการเมืองฝ่ายค้าน เช่น นายปิยบุตร แสง มาเที่ยว มาพักผ่อน ไม่ต้องกลัวเขาจะมาอยู่
กนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า, น.ส.พรรณิ ประเทศไทย เพราะหลายคนก็อยากไปอยู่ต่าง
การ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า, นายชัยธวัช ประเทศ คงพอดีกันมั้ง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล, น.ส.เบญจา
วั น เดี ย วกั น มี ค วามเคลื่ อ นไหวของ
แสงจันทร์ ส.ส.พรรคก้าวไกล, และนายปกรณ์ ส.ส.กลุ่ม 16 ในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
อารีกุล ผู้ช่วยนายรังสิมันต์ โรม ซึ่งบุคคลเหล่า เวลา 16.00 น. ส.ส.กลุ่ม 16 ได้หารือเบื้องต้น
นี้ ไม่ได้เป็นอาชญากรร้ายแรงใดๆ เพียงแต่เป็น หลังฟังคำ�ชี้แจงของ 11 รัฐมนตรีครบถ้วนทุก
ผู้ที่เป็นศัตรูของระบอบประยุทธ์เท่านั้น
คน โดยจะลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 2 คน
“ในวันนี้ ชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ แน่นอนคือ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนา
ได้ ใช้อาวุธสงครามร้ายแรงอย่างสปายแวร์เพ สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับนายสันติ
กาซัสกับอริราชศัตรู แต่กลับใช้กับประชาชน พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง จะได้คะแนนไว้
อ้างว่าใช้กับอาชญากร แต่แท้จริงตัวท่านนั่น วางใจน้อยที่สุด ส่วนนายจุรินทร์ นายนิพนธ์
แหละกำ�ลังประพฤติตนเป็นอาชญากรไซเบอร์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ยังเห็นก้ำ�กึ่ง รอ
หันอาวุธสงครามใส่ประชาชนเสียเอง และขอ สรุปอีกครั้งวันที่ 22 ก.ค.
เตือนประชาชนว่า อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์
ไกลตัว สปายแวร์นี้สามารถถูกใช้สอดแนม ได้เรียกนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีราย
ใครก็ได้ที่ พล.อ.ประยุทธ์เห็นว่าเป็นภัยต่อ ชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม
ตนเอง ไม่ แ น่ ว่ า โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของพี่ น้ อ ง 16 ไปพูดคุยที่ห้องรับรองส่วนตัว กำ�ชับให้
ประชาชนทุกวัน นี้อ าจถู กแฮ็ กโดยเพกาซั ส ลงมติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่กลุ่ม 16
แล้วก็ได้” ส.ส.ก้าวไกลรายนี้ระบุ
ยื น ยั น จะไม่ โ หวตให้ น ายสั น ติ แ ละนายจุ ติ
ช่ ว งค่ำ � พล.อ.ประยุ ท ธ์ ได้ ชี้ แ จงอี ก แน่นอน
ครั้งตามที่ถูก ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายติติงใน
นายพิเชษฐกล่าวว่า ขณะนี้เสียงกลุ่ม 16
การแก้ ไขปัญหาหลายประเด็นว่า ตามที่มีผู้ ค่อนข้างชัดเจนแล้ว จะลงมติไม่ไว้วางใจนาย
อภิปรายบอกตนมาได้อย่างไร ยืนยันมาตาม จุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความ
ระบบรัฐสภา กติกาว่าอย่างไรก็ว่าตามกติกา มั่นคงของมนุษย์ กับนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.
ไม่สามารถสั่งใครได้ ส่วนเรื่องงบประมาณ การคลัง ที่ ไม่ตอบข้อกล่าวหาการอภิปรายได้
ที่บอกว่าไปขอนั้น จำ�ไม่ได้ เพราะไม่รู้จักใคร ชัดเจน ส่วนนายจุรินทร์กับนายนิพนธ์ ยังไม่
เลย สมัยเป็น ผบ.ทบ. มาชี้แจงกรรมาธิการ ชัวร์ เพราะกลุ่ม 16 ยังเห็นต่างกันอยู่ ต้องลง
งบประมาณ แต่ไม่เคยขออะไรเป็นการส่วนตัว สรุปกันอีกครั้งในวันที่ 22 ก.ค. ส่วนคนอื่นๆ
ยืนยันว่าไทยไม่ได้ป่วยรั้งท้ายของภูมิภาค เรา อย่าง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
มีจีดีพีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน ใน ที่ก่อนหน้านี้จะลงมติไม่ไว้วางใจนั้น แต่จากการ
ปี 65-66 จีดีพีมีแนวโน้มโตขึ้น 3.3 และ 4.3 ฟังคำ�ชี้แจงของ พล.อ.อนุพงษ์ สามารถชี้แจงข้อ
ตามลำ�ดับจากการคาดการณ์ของไอเอ็มเอฟ กล่าวหาได้ จึงจะลงมติไว้วางใจ รวมถึงนายชัย
ส่วนการว่างงาน ต่ำ�สุดในอาเซียน ยืนยันว่า วุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
เราไม่เกิดเหตุการณ์แบบศรีลังกาแน่นอน อีก และสังคม และรัฐมนตรีที่เหลือคนอื่นๆ ก็น่า
ทั้งเรายังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนจากต่าง จะได้คะแนนไว้วางใจครบทุกคน.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

แนะอยู่ ในบ้าน
โทร. 1555”
จากนั้นเวลา 05.30 น. ได้ลงพื้นที่ซอย
สุขุมวิท 67 ซึ่งพบว่ายังมีน้ำ�ท่วมหนักเป็นบาง
จุด โดยนายชัชชาติกล่าวว่า “น้ำ�ท่วมหนัก
เป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เป็นผู้ว่าฯ ไม่เป็นไร
เดี๋ยวลุยเต็มที่”
นายชัชชาติเปิดเผยว่า คลองแสนแสบ
มีปริมาณน้ำ�เพิ่มขึ้น 1 เมตรภายใน 2 ชั่วโมง
ดังนั้นทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างเร่งดำ�เนินการ
ระบายน้ำ� แต่ยังเป็นปัญหาอยู่ เพราะปริมาณ
น้ำ�ในแม่น้ำ�สูงกว่าประตูระบายน้ำ� ส่งผลให้
เปิ ด ประตู น้ำ � ไม่ ไ ด้ จึ ง ต้ อ งใช้ ปั๊ ม เพื่ อ สู บ น้ำ �
ออก ยืนยันว่าน้ำ�กำ�ลังลดลงอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่สำ�คัญคือต้องวางแผนในการจัดการกับ
ขยะไม่ ให้อุดท่อระบายน้ำ�ภายหลังถูกน้ำ�ฝน
พัด จึงต้องขอให้ประชาชนจัดการขยะบริเวณ
หน้าบ้าน ซึ่งจุดที่มีการให้นักโทษมาช่วยลอก
ท่อยังช่วยได้อยู่ โดยเฉพาะพื้นที่ห้วยขวาง ดัง
นั้นจะเดินหน้าโครงการต่อไป
ผูว้ า่ ฯ กทม.กล่าวต่อว่า ยังต้องเร่งแก้ ไข
ปัญหาการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชน
ให้ ร าบรื่น มี ร ถยนต์ อำ� นวยความสะดวกที่
เพียงพอ หากหน่วยงานไหนมีรถยนต์อำ�นวย
ความสะดวกให้ ป ระชาชนได้ ก็ ต้อ งเตรี ย ม
พร้อมเข้าช่วยเหลือ โดยจะประสานกองทัพ
ขอรถทหารมาช่วยพาประชาชนกลับบ้าน จึง
อยากจะแนะนำ � ให้ ป ระชาชนรี บ กลั บ บ้ า น
เพราะคาดว่าเย็นนี้ฝนจะตกหนักมาซ้ำ�เติม
สถานการณ์อีกแน่นอน และคาดว่าจะเป็น
แบบนี้ ไปอีก 3-4 วัน ยืนยันไม่รู้สึกกดดัน
เพราะได้เตรียมพร้อมตัง้ แต่กอ่ นเลือกตัง้ และ
ถึงจะไม่ ได้ลงไปทุกจุดด้วยตนเองก็มีทีมงาน
รวมถึงผู้อำ�นวยการเขตที่คอยลงพื้นที่ดูแลอยู่
แล้ว และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยทำ�งานโดยไม่
ต้องสัง่ การ และตนก็รสู้ กึ เป็นห่วงประชาชนที่
ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว
“เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ รามาทำ �
หน้าที่ ใน กทม. และปฏิเสธความรับผิดชอบ
ไม่ ได้ จะทำ�ให้เต็มที่ และผมคิดว่าเป็นบท
เรียนว่าตรงไหนเป็นจุดที่อ่อน ที่มีน้ำ�ท่วมขัง
และต้องรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน โดยฝ่ายที่อยู่
หน้างานก็ต้องเตรียมการ แต่การลงพื้นที่จะ
เห็นปัญหาละเอียดขึ้น” นายชัชชาติกล่าว
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ
กทม. โพสต์ ข้ อ ความบนเฟซบุ๊ ก ส่ ว นตั ว ว่ า
“วันนี้คิดว่าน้ำ�ระบายเร็วกว่าเดิม หากใครอยู่
บ้านได้วันนี้น่าจะสะดวกที่สุด ส่วนกรุงเทพ
กลางแปลงนั้นยังมีตามแผนเดิม เพราะทีม
งานเตรียมจอหนัง ภาพยนตร์ กิจกรรม และ
ร้านค้า เตรียมกันไว้พร้อมแล้ว ที่แรก (1)
ตลาดบางแคภิรมย์ จัดในร่ม มีที่จอดรถ วันนี้
เรื่อง Fast & Furious ที่ที่สอง (2) สวนเบญจ
กิติ เป็นที่กลางแจ้ง จอหนัง ร้านค้าและทีม
เตรียมพร้อมหมดแล้วเช่นกันครับ อยากให้
เลี่ยงใช้รถส่วนตัว เพราะน่าจะเดินทางยาก
เราเตรียมรถบัสไว้ขนส่งคนหากกรณีฝนตก
แล้วเดินทางลำ�บาก วันนี้ฉายเรื่องมหานคร
ครับ”
ทางด้ า นนายสุ ชั ช วี ร์ สุ ว รรณสวั ส ดิ์
อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ขอเป็นกำ�ลังใจให้พี่
ชัชชาติ ท่านผู้ว่าฯ กทม. น้ำ�ท่วม กทม. เป็น
ปัญหาที่เราทุกคนต้องช่วยกัน”
ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิ
การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ภาพ
ป้ายหาเสียงของนายชัชชาติ นโยบายลอก
ท่อ-เลิกท่วม พร้อมคลิปน้�ำ ท่วมซอยทองหล่อ
ถนนสุขุมวิท ระบุว่า “ทองหล่อน้ำ�ท่วมหนัก
ในรอบสิบปี แต่คงไม่มีใครถูกตำ�หนิ เพราะมี
ผู้ว่าฯ เก่งโคตรๆ”
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต ส.ส.
พรรคก้าวไกล ได้ โพสต์วา่ เนื่องจากปีนส้ี ภาพ
อากาศโลกมีความแปรปรวนเป็นพิเศษ และ
ปัญหาน้ำ�ท่วมแบบที่เกิดในวันนี้อาจไม่ใช่ครั้ง
สุดท้ายของปีน้ี เพราะอย่าลืมว่าเราเพิ่งผ่าน
วันเข้าพรรษามาแค่ไม่ก่ีวัน หัวใจของปัญหา
น้�ำ ท่วมทีต่ อ้ งเร่งแก้ ไข นอกจากเส้นเลือดใหญ่
หรือเส้นเลือดฝอยแล้ว สิ่งที่สำ�คัญที่เปรียบ
ประหนึ่งกระดูกสันหลังก็คือ การจัดสรรงบ
ประมาณของ กทม. ว่าถูกจัดสรร และนำ�ไป
ใช้ ได้อย่างตรงจุดหรือไม่ พร้อมตั้งข้อสังเกต
งบประมาณสำ�นักระบายน้ำ�ปี 66 จำ�นวน
7,704.48 ล้านบาท ทีผ่ วู้ า่ ฯ คนก่อนทำ�ทิง้ ไว้
“ขณะนี้ กทม.กำ � ลั ง พิ จ ารณาข้ อ
บัญญัติงบประมาณ 66 ส.ก.ก้าวไกลทุกคน
ทำ�การบ้านงบที่เกี่ยวข้องกับงานระบายทั้งใน
ส่วนของเขตและสำ�นักการระบายน้ำ�อย่าง
เต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่า กทม.จะมีงบประมาณ
ที่เพียงพอสำ�หรับการแก้ปัญหาน้ำ�ท่วมของ
กรุงเทพฯ ให้ทุเลาลงให้ ได้ พร้อมตั้งข้อสังเกต
ว่ามี โครงการการก่อสร้างจำ�นวนมาก แต่ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ทำ�ให้ล่าช้า ไม่
สามารถหาผู้รับจ้างได้ แต่ก็ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้คาเอาไว้เสมอ คิดแต่การทำ�โครงการ
ใหญ่ที่มีผลกระทบสูง แต่ ไม่มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้ น ที่ เสี ย เงิ น จำ � นวนมากไป
กับการจ้างที่ปรึกษาในการก่อสร้าง แถมที่
ผ่ า นมาการตรวจรั บ งานก็ มี ปั ญ หางานด้ อ ย

คุณภาพ” นายวิโรจน์ระบุ
ทางด้ า นกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ อ อก
ประกาศเรื่อง “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
ประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21-24
ก.ค.2565)” ฉบับที่ 5 ระบุว่า ร่องมรสุมกำ�ลัง
แรงพาดผ่านภาคเหนือ เข้าสู่หย่อมความกด
อากาศต่ำ � ที่ ป กคลุ ม บริ เ วณภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้กำ�ลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำ�ให้ประเทศไทยจะมี
ฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง
พื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้
ขอให้ ป ระชาชนบริ เ วณประเทศไทยระวั ง
อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่
ตกสะสมซึ่งอาจทำ�ให้เกิดน้ำ�ท่วมฉับพลันและ
น้ำ�ป่าไหลหลากในระยะนี้ ไว้ด้วย
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�
สำ�นักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามประกาศ
กองอำ�นวยการน้ำ�แห่งชาติ (กอนช.) ฉบับที่
21/2565 เรื่อง “เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำ�หลาก
และน้�ำ ท่วมฉับพลัน” การประเมินสถานการณ์

น้ำ�จากฝนคาดการณ์ ของกรมอุ ตุนิยมวิ ทยา
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ� ว่าจะมี
ปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิด
น้ำ�หลากและน้ำ�ท่วมฉับพลัน พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม
ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระ
ทบ ได้กำ�ชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง
พื้นที่เสี่ยงน้ำ�หลากและน้ำ�ท่วมขังในช่วงวันที่
21-25 ก.ค.2565
“เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ
ขอให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งติ ด ตามสภาพ
อากาศและสถานการณ์น้ำ�อย่างใกล้ชิด โดย

เฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสม และพื้นที่จุดเสี่ยง
ที่ เ คยเกิ ด น้ำ � ท่ ว มขั ง อยู่ เ ป็ น ประจำ � ให้ ต รวจ
สอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถ
ในการใช้งานของอ่างเก็บน้ำ� อาคารบังคับ
น้ำ� รวมทั้งให้ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม
แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ�ต่างๆ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำ�คัญให้กำ�จัด
สิ่งกีดขวางทางน้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมเร่ง
ระบายน้ำ�ในพื้นที่ที่มีน้ำ�ท่วมขังอยู่เดิม เพื่อ
เตรียมพร้อมรับน้ำ�หลากและป้องกันน้ำ�ท่วมที่
อาจจะเกิดขึ้นอีก ขอให้บูรณาการการทำ�งาน

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปให้ พิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ หรือ
ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที แพกซ์ โลวิด ที่รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้
ด้วย” นายธนกรกล่าว.
จ่าย และจ่ายให้ประชาชนที่เข้ารักษาตาม
สิทธิสถานพยาบาลของรัฐ
ทั้ ง นี้ ได้ ถ ามสอบไปยั ง นพ.ไพศาล
ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ
2,345,026 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ยา (อย.) เช้านี้ ระบุว่ายารักษาโควิด-19 ยัง
หายป่วยกลับบ้าน 2,318 ราย หายป่วยสะสม เป็นการจดทะเบียนให้ ใช้ ในภาวะฉุกเฉิน ไม่
2,345,449 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ สามารถหาได้ตามท้องตลาด ซึ่งการจัดซื้อยา
ป่วยกำ�ลังรักษา 23,445 ราย เสียชีวิต 23 รักษาโควิดมีท้งั แบบซื้อตรงกับบริษัทแม่ท่ผี ลิต
ราย เสียชีวิตสะสม 9,375 ราย (ตั้งแต่ 1 ยา กับบริษัทที่ ได้รับลิขสิทธิ์การผลิต ซึ่งจะมี
มกราคม 2565) จำ�นวนผู้ป่วยปอดอักเสบ ราคาที่ถูกลงมา แต่ยำ้�ว่าจะซื้อยาจากแหล่ง

สธ.ยัน

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 854 ราย
ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รมว.สาธารณสุ ข กล่ า วถึ ง สถานการณ์ โค
วิด-19 ว่า การประชุม ศบค.ชุดใหญ่สัปดาห์นี้
ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากมีวาระการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจที่รัฐสภา ทั้งนี้ การรักษาโควิด-19
ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งรั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นไวรั ส เสมอ
ไป สามารถรักษาได้ตามอาการ ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของแพทย์ และบางรายที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง 608 หรือมี โรคร่วม จะได้รับยาฟาวิ

ไหน จะต้องดูว่าบริษัทนั้นได้ข้ึนทะเบียนกับ
อย.แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ขน้ึ ทะเบียนก็ซอ้ื ไม่ได้
ส่วน รพ.เอกชน คลินิกเอกชนที่มีการ
ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาล มีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิ ล ปะถู ก ต้ อ ง หากจะซื้ อ ยา
ต้องซื้อจากบริษัทผู้จำ�หน่ายยาโดยตรง ไม่
สามารถนำ�เข้ามาได้ ดังนั้น การโฆษณาว่า
มียานำ�เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมาขาย
อยู่ตามอินเทอร์เน็ต ผิดกฎหมายทันที แต่
หากเป็นการจ่ายยาใน รพ.ใหญ่ๆ รพ.เอกชน
สามารถติ ด ต่ อ ผู้ ผ ลิ ต ยาที่ ขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว

นำ�มาขายได้ ส่วนเรื่องราคายาเป็นความพึง
พอใจของผู้ซื้อผู้ขาย
ส่ ว นกรณี ช มรมแพทย์ ช นบทตั้ ง ข้ อ
สั ง เกตว่ า ราคายาที่ รพ.เอกชนจั ด หามาได้
ราคาถูกกว่าที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จัดหา
หลายเท่านั้น ไม่ทราบเรื่องราคาที่ รพ.เอกชน
จัดหามา เพราะหน้าที่การจัดหาและซื้อยา
เวชภัณฑ์เป็นหน้าที่ของ สธ. และต้องผ่าน
คณะกรรมการตามขั้ น ตอนตามระเบี ย บ
กฎหมาย และการใช้เพื่อประชาชน ในสถาน
พยาบาลตามสิทธิรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตาม ประธานชมรมแพทย์ชนบทคือ
ข้าราชการของ สธ. ต้องให้ความเคารพต่อ
ดุลยพินิจของปลัด สธ.ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ด้ ว ย ถ้ า อยากตั้ ง คำ � ถาม ก็ ต้ อ งลาออกมา
แล้วไปอยู่ในคณะกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช้สิทธิตามกฎหมายมาตั้งคำ�ถามได้
นายอนุทินยืนยันว่า ยาฟาวิพิราเวียร์
ไม่มีขาดแคลน โดย อภ.สั่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆ
ทั้งในส่วนของยาฟาวิพิราเวียร์ และโมลนู
พิราเวียร์ แต่ ในช่วงนี้จำ�เป็นต้องสั่งยาฟาวิ
พิราเวียร์มาเพิ่ม เพราะโมลนูพิราเวียร์ ใช้ ได้
กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ยาฟาวิพิราเวียร์
สามารถรักษาเด็กได้ จึงจำ �เป็นต้องสั่งเพิ่ม
เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าทำ�ไมต้องการ
ใช้เยอะ เนื่องจากใช้รักษาเด็ก เพราะเป็นช่วง
เปิดเทอมแล้ว
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข กล่ า วว่ า การจั ด ซื้ อ ยาโมลนู
พิราเวียร์ อภ.ซื้อมาเพื่อบริการให้ประชาชน
ฟรี และไม่มีการเอามาขายต่อ โดยขณะนี้ ได้
จัดซื้อยามาจากหลายแหล่งตามที่ผู้ผลิตได้มา
ขึ้นทะเบียนไว้กับ อย. ทั้งนี้ หากภาคเอกชน
จะจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์มาใช้ จะต้องไป
เจรจาซื้อกับบริษัทที่ ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับ
อย.เอง
เภสัชกรหญิงศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง
ผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า
อภ.ดำ�เนินการจัดหายาต้านโควิด โมลนูพิรา
เวียร์ ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน ตามความ
ต้องการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใช้รักษาโรคโควิด-19 สำ�หรับการจัดหา
ยาโมลนูพิราเวียร์จำ�นวน 5 ล้านแคปซูลนั้น
อภ.ส่งมอบแล้วจำ�นวน 2 ล้านแคปซูลเมื่อวัน
ที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา อีกจำ�นวน 3 ล้านแคปซูล
คาดว่าสามารถส่งมอบได้ ไม่เกินปลายเดือน
นี้ ขณะนี้ดำ�เนินการจัดหาเพิ่มเติมอีก 5 ล้าน
แคปซูล นอกจากนี้ อภ.ดำ�เนินการจัดส่งยา
ฟาวิพิราเวียร์ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.ค.65 แล้ว
ประมาณ 10 ล้านเม็ด และดำ�เนินการทยอย
ส่งมอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน ขณะนี้เร่งกำ�ลัง
การผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหาเพิ่มเพื่อ
สำ�รองไว้ด้วย
ขณะที่ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีมี
การตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอ
มิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ที่จังหวัดตรัง
ว่าเป็นการตรวจตามระบบเฝ้าระวังป้องกัน
สายพันธุ์ตามปกติของกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์อยู่แล้ว ซึ่งกรณีนี้ ไม่ ได้พบว่ามีความ
ผิดปกติอะไร แต่เป็นรอบการสุ่มตรวจสาย
พันธุ์ตามปกติ เมื่อตรวจเบื้องต้นแล้วพบว่า
ไม่เข้ากับสายพันธุ์ BA.4 หรือ BA.5 ที่มีใน
ไทยจึงต้องส่งถอดพันธุกรรมทั้งตัว และพบ
ว่าเป็นสายพันธุ์ BA.2.75 จึงได้รายงานไปยัง
กรมควบคุมโรคเพื่อทำ�การสอบสวนโรคต่อ
ไป พร้อมทั้งรายงานไปยังฐานข้อมูล GISAID
เพราะสายพันธุ์ดังกล่าว ทางองค์การอนามัย
โลกจัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่ต้อง
จับตาดู ส่วนอาการของผู้ติดโควิดสายพันธุ์
BA.2.75 ที่ จั ง หวั ด ตรั ง 1 คนนั้ น ยั ง ไม่ มี
อาการที่แตกต่างไปจากสายพันธุ์อื่นๆ
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค ชี้แจงกรณีข่าวเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ 6 ขวบ ติดเชื้อโควิด19 ป่วยหนักและเสียชีวิตจากภาวะ MIS-C
หรือการอักเสบหลายอวัยวะ ไม่มีประวัติฉีด
วัคซีนโควิดว่า จากการตรวจสอบกับหน่วย
งานในพื้นที่ ข้อมูลเบื้องต้นเป็นเด็กชายอายุ
6 ขวบ 8 เดือน เรียนชั้น ป.2 บ้านพักอยู่
จ.ปทุมธานี ถูกวินิจฉัยโรคโควิด-19 มีอาการ
ไข้ น้ำ�มูก ถ่ายเหลว อ่อนเพลีย รักษาที่สถาน
พยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ก่อนส่งตัวมารับการ
รักษาต่อที่ รพ.ปทุมธานี เนื่องจากมีอาการซึม
มือเท้าเย็นและช็อก เมื่อวันที่ 19 ก.ค. แพทย์
ได้ ให้การรักษาอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากผู้ป่วย
รายนี้เกิดภาวะอักเสบในหลายอวัยวะ หรือ
ภาวะ MIS-C ทั้งที่หัวใจและปอด ส่งผลทำ�ให้
อาการรุนแรงเสียชีวิต สอดคล้องกับประวัติ
เด็กที่ยังไม่ ได้ฉีดวัคซีน ทำ�ให้มี โอกาสเสี่ยง
เกิดภาวะ MIS-C กรมควบคุมโรคขอแสดง
ความเสียใจกับครอบครัวอย่างยิ่ง
“ภาวะ MIS-C ในเด็ ก ป้ อ งกั น ได้
โดยการฉีดวัคซีน เราต้องระวัง แต่อย่าตื่น
ตระหนก เพราะไม่ได้เกิดบ่อยในเด็กที่เป็นโค
วิด หากเด็กได้รับการฉีดวัคซีนครบจะทำ�ให้
มี โอกาสติดเชื้อและป่วยน้อยลง กรณีที่ป่วย
อาการจะไม่รุนแรง จึงเชิญชวนให้นำ�บุตร
หลานไปฉี ด วั ค ซี น ที่ มี ทั้ ง ไฟเซอร์ แ ละซิ โ น
แวค” อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

บริษทั สารสูอ นาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ยิม้ ประเสริฐ บรรณาธิการผูพ มิ พผู 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 บริษทั เชอรี่ กราฟฟค 1991 จำกัด

21

