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ไลนแจกกลวยหลุด!

‘ธรรมนัส’ตัดหางพรรคเล็ก/เช�อผลโหวต11รมต.ผานฉลุย
เปดทรัพยสิน
‘ไกอู-ทวีศิลป’
‘ฐานะ’สุดอูฟู

เกียกกาย • ปดฉากอภิปรายไมไววางใจ
“ชลน�าน” ยังมั่นใจสอย 1-2 รัฐมนตรีนั่ง
รานได “ยุทธพงศ” มาตามกําหนดอัดงบ
กองทัพ สวน “กาวไกล” ไมทิ้งฟอรมทั้ง
เร�องตัว๋ ชาง-ปลอยผูต อ งขังมาตรา 112 “ประ
ยุทธ” โตทุกเม็ด มีพรรคการเมืองคอย
เสี้ยม ซัดคนมีเงินเดือนเปนแสนไมจายหนี้
กยศ.-อดีต ผบ.ตร.วันหนึ่งอาจเปนนายกฯ
ลั่นไมมีใครอยูค้ําฟา ขอใหภูมิใจที่เปนคน
ไทย พรรคเล็กรับถูกขอใหทบทวนการโหวต
“ธรรมนัส” เดือดจวกพวกโสเภณีการเมือง
อางช�อไปหากิน เผยมีขอมูลรับกลวยเตรียม
แฉ สะพัด! ไลนรับเงินเดือนหลุด
เม�อวันศุกรที่ 22 กรกฎาคม ถือเปน
วันสุดทายในประชุมสภาผูแทนราษฎร เพ�อ
พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลง
มติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ตาม
มาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช 2560
โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา
โหม เดินทางถึงอาคารรัฐสภาเพ�อเขารวม
ประชุม ซึ่งเม�อส�อมวลชนสอบถามถึงกระ
แสขาวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลัง
อภิปราย พล.อ.ประยุทธ โบกมือปฏิเสธพรอม
ยอนวา ใครออกมา ใครเปนคนตั้งละ ใคร
เปนคนปรับละ
เม�อถามวา มีกระแสขาววามีการกด
ดันจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ
พรรคประชาธิปตย (ปชป.) พล.อ.ประยุทธ
กลาววา ยังไมมี ไมมีการปรับ และเม�อ
ถามย้ําวายังไมมีแนวคิดในเร�องนี้ ใชหรือไม
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา และหัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย ใหสัมภาษณส�อมวลชนกอนเขารวมประชุมการพิจารณาญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ�อลงมติไมไว พล.อ.ประยุทธกลาววา

ไทยโพสต • ป.ป.ช.เปดบัญชีทรัพยสิน-หนี้
สินของ 2 บิ๊กราชการ “ไกอู” สุดอูฟู โดย
เฉพาะศรีภรรยาเปนเจาของรานเพชรเฉียด
134 ลานบาท ครอบครัวหมอทวีศิลป 43
ลานบาท แจงยิบคาใชจายทั้งภาษี-คาประ
กัน-คาน้ําไฟ
เม�อวันศุกรที่ 22 ก.ค. สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดเปดเผยบัญชีแสดง
รายการทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ของข า ราช
การประจําระดับสูงที่น�าสนใจ โดยไดเปด
เผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของ พล.ท.
สรรเสริญ แกวกําเนิด อธิบดีกรมประชาสัม
พันธ กรณีดํารงตําแหน�งเจาหนาที่รัฐทุก 3
ป โดยแจงวาตนเองและนางณิชุบล แกว
กําเนิด คูสมรส ซึ่งเปนเจาของธุรกิจราน
เพชรมณฑิรา และถือหุน ในบริษทั ไทยเทเนีย่ ม
เบฟเวอเรจ จํากัด, บริษัท แทบออนไลน
ดิจิทัล จํากัด และบริษัท บีเจ ฟูดกรุป จํากัด
มีทรัพยสินทั้งสิ้น 133,760,211 บาท เปน
ทรัพยสินของ พล.ท.สรรเสริญ 29,250,877
บาท เปนของนางณิชบุ ล 104,509,334 บาท
และมีหนี้สินจากการกูธนาคารและสถาบัน
การเงินอ�น รวมทั้งสิ้น 12,396,804 บาท
สําหรับรายละเอียดทรัพยสิน ประ วางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล เม�อวันศุกรที่ 22 กรกฎาคม 2565
กอบดวยเงินฝากของผูย�นและคูสมรส รวม
กัน 3,569,629 บาท เงินลงทุนของผูย�น
และคูสมรส 37,455,581 บาท ที่ดินของ
ผูย�นและคูสมรส 11,000,000 บาท โรง
เรือนและสิ่งปลูกสรางของผูย�นและคูสมรส
8,520,000 บาท ยานพาหนะของผูย�นและ
คูส มรส 5,990,000 บาท ทรัพยสนิ อ�นของ
ผูย�นและคูสมรส 5 รายการ
อานตอหนา 16 กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” สั่งกองทัพสนับสนุน ไทยที่รักทุกทานครับ
กทม. สงรถบรรทุกทหาร กําลังพล ชวย
ชวงฤดูฝนนี้ ผมไดกําชับใหทุกหน�วย
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ใครก็อยากเปน ‘เพ�อนโจก’
ปูพรมทั่วกรุง ขณะที่ “ชัชชาติ” กราบขอบ น้าํ ทวม-น้าํ ปาไหลหลาก และพรอมชวยเหลือ
พระคุณทานนายกฯ ที่ใหความชวยเหลือ พี่นองประชาชนในทันที แมเร�องฟาฝนเรา
เต็มที่
จะควบคุมไมได แตความชวยเหลือตองไป
เม�อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ถึงหนาบานใหเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันก็
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ตองหาวิธีเติมน้ําเขาเข�อนไว ใชหนาแลงชวง
และรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม โพสต ปลายปตอไปดวย และในฐานะ รมว.กห.
เฟซบุก “ประยุทธ จันทร โอชา Prayut ผมไดสั่งการใหหน�วยทหารทั่วประเทศ
อานตอหนา 15
Chan-o-cha” ระบุวา พี่นองประชาชนชาว

บิก๊ ตูส ง่ั กองทัพหนุนกทม.
ชัชชาติปลืม้ ชวยแกทว ม!
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หนา...
ส.ส.ครึ่งบกครึ่งน้ํา

หนา...

อานตอหนา 16

สุทนิ ผวาแผนลมเลือกตัง้

ไทยโพสต • “สาธิต” หนุนสูตรคํานวณ
ปารตี้ลิสตหาร 100 ไมตองกลัวขัด รธน.
ตําหนิคนกลับไปกลับมา “สมศักดิ์” ปดดีล
“แมว” ยกหลักคณิตศาสตรแจง เช�อทุก
พรรคเห็นดวย “สุทิน” ผวาหนัก กลัวแผน
ลมเลือกตั้ง ลังเลย�นตีความปมนายกฯ 8 ป
หวั่นประทับตราให
เม�อวันที่ 22 ก.ค. นายสาธิต ปตุเตชะ
รมช.สาธารณสุข และรองหัวหนาพรรคประ
ชาธิปตย (ปชป.) ในฐานะประธานคณะ
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)
วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และราง พ.ร.ป.

หนา...
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‘ลุงโจ’ แกเกินกวาที่จะคิด

นั่งทําเนียบขาวสมัยที่ 2?

หนา...
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‘บีอารเอ็น’ ปรับขบวนการครั้งใหญเพื่อหวัง ‘ชัยชนะ’
เราเปลี่ยน ‘แมทัพ’ เพื่อประโยชน ‘แผนดิน’ หรือ ‘สวนตัว’

วาดวยพรรคการเมือง กลาวถึงกรณีนาย
สมศักดิ์ เทพสุทนิ รมว.ยุตธิ รรม และประ
ธานยุทธศาสตรพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
สงสัญญาณอาจกลับไปใชสูตรคํานวณ ส.ส.
บัญชีรายช�อหาร 100 วาขณะนี้กฎหมายอ
ยูในขั้นตอนการพิจารณารายมาตรา วาระ
2 หลังจากผานวาระ 3 ตองสงไปที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หากสมมติวา
มีความเห็นสูตร 500 อาจขัดรัฐธรรมนูญ
และหาก กกต.คิดวาเปนปญหาจะกลับไปสู
การพิจารณาของสภาอีกครั้ง หากเปนเชน
นั้นจะไมเสียเวลานําไปสูการพิจารณาของ
สภารวม เพ�อมาแก ไขในมาตรา 23 เกี่ยว

กับสูตรการคํานวณ ส.ส. รวมทั้งมาตราอ�น
ที่เกี่ยวของ
ผูส�อขาวถามวา ทาทีของ ปชป.เห็น
ดวยหรือไมทจ่ี ะกลับมาใชสตู ร 100 รองหัว
หนาพรรค ปชป.ตอบวา ไมมีความเสี่ยง
และสอดคลองกับ กมธ.เสียงขางมาก และ
ที่ผานมา กกต.มาใหความเห็นทุกขั้นตอน
วาการใชสูตร 500 จะมีความหมิ่นเหมผิด
รัฐธรรมนูญ ฉะนั้นหากทํากฎหมายที่รอบ
คอบ ปลอดภัย จะเปนประโยชนกับทุกฝาย
และสอดคลองกับหลักการ
เม�อถามวา มีการมองสาเหตุ

อานตอหนา 15

ชาวไนจีเรียโผลสระแกว
ตรวจวัคซีนเกายังใช ได!
ไทยโพสต • “บิ๊กตู” กําชับ สธ.ติดตาม
โรคฝดาษวานรในไทยใกลชิด “อนุทิน” เรง
ลาตัวผูปวยฝดาษลิงชาวไนจีเรีย หลังหลบ
หนีออกจาก รพ. พรอมติดประกาศใบหนา
เผยแพรทั่วประเทศ ซัดพฤติกรรมแย ขูใช
กม.สูงสุดอาจถึงขั้นเนรเทศ “ตร.” ยังไมพบ
ตัว “สสจ.ภูเก็ต” เผยมีผูสัมผัสเสี่ยงสูง 17
ราย “กรมวิทย” ตรวจวัคซีนฝดาษเกาเก็บ
40 ปของ อภ.กวา 5 แสนโดส พบคุณภาพความแรงยังดี แตหากใชตองพิจารณากอน
เม�อวันที่ 22 ก.ค. นายธนกร วัง
บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน
ตรี กลาวถึงการพบผูป ว ยโรคฝดาษวานร (ลิง)
รายแรกในไทยที่ จ.ภูเก็ต วา พล.อ.ประยุทธ

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา
โหม รับรายงานการพบผูปวยดังกลาวแลว
เปนชายอายุ 27 ป สัญชาติไนจีเรีย มีประ
วัตเิ ดินทางจากประเทศไนจีเรีย มีอาการเปน
ไข ไอ เจ็บคอ น้ํามูก มีผ�นแดง ตุมนูนแดง
ตุมหนอง ซึ่งเปนผูปวยที่เดินทางมาจากตาง
ประเทศ ไดสั่งการใหกระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) จัดเจาหนาที่ดําเนินการติดตามและ
คนหาผูปวยเพิ่มเติม พรอมประเมินความ
เสี่ ย งของการแพร เ ชื้ อ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
อยางเขมขน
รัฐบาลและ สธ.ไดเตรียมแผนการใน
การรับมือโรคฝดาษวานร

อานตอหนา 15
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2 ในประเทศ

การศึกษา-การสร้างคน

แก้น้ำ�ท่วมกรุงที่ต้นตอ
กล้าล้างปัญหาใต้พรม

ก็

คงต้องเห็นใจ และให้กำ�ลังใจผู้ว่าราชการกรุงเทพ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ระดมสรรพกำ�ลังออก
บรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงน้ำ�ท่วมกรุงเทพฯ หลังฝนตกหนักเมื่อวันก่อน เพราะ
ก็มีประชาชนที่สนับสนุนผู้ว่าฯ ส่วนหนึ่งเริ่มออกอาการ
หงุดหงิด ไม่ได้ดั่งใจ เพราะได้รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมขังใน
รอบพื้นที่พักอาศัย และเส้นทางสัญจรไปทำ�งาน แถมยังถูก
แฟนคลับที่รับไม่ได้ลากโยงเป็นกลุ่มขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้าม
ดาหน้าออกมาปกป้อง ทำ�หน้าที่องครักษ์พิทักษ์ผู้ว่าฯ โดย
ไม่ได้แยกแยะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้
มีปมประเด็นการเมืองมาเกี่ยวข้อง แต่เป็นเรื่องของอารมณ์
ความรู้สึกของผู้เดือดร้อน และตั้งคำ�ถามในการเตรียมความ
พร้อมว่าได้ทำ�ได้ดีพอแล้วหรือไม่
สรุปประเด็นปัญหาหลังจากเกิดเหตุน้ำ�ท่วมขังหลาย
พื้นที่ พบว่าปริมาณน้ำ�ในคลองต่างๆ โดยเฉพาะคลอง
ลาดพร้าวไม่สามารถระบายน้ำ�ออกได้ทัน เนื่องจากการ
ก่อสร้างเขื่อนยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากนั้นสภาพน้ำ�ในคลอง
แสนแสบก็พบว่า เพิ่มมากขึ้น 1 เมตร ภายใน 2 ชั่วโมง
แม้ทุกหน่วยงานได้พยายามเร่งระบายน้ำ�อย่างเต็มที่ แต่
เนื่องจากมีน้ำ�ทะเลหนุน ประกอบกับปริมาณน้ำ�ฝนที่ตกลง
มามากทำ�ให้ระดับน้ำ�ลดลงช้า ทำ�ให้บางพื้นที่น้ำ�สูงกว่า
ประตูระบายน้ำ� ขณะเดียวกันยังมีปัญหาเรื่องขยะที่ ไหลตาม
น้ำ� โดยเฉพาะขยะที่เตรียมไว้ ให้รถเก็บขยะมาจัดเก็บซึ่งตั้ง
อยู่ริมถนน เมื่อฝนตกลงมาถูกพัดพาลงคลอง บางส่วนไปอุด
ตันในท่อระบายน้ำ�
แนวคิดในการทำ�ให้คลอง ลำ�ราง และท่อระบาย
ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพในการรับน้ำ� ระบาย
น้ำ�ที่ท่วมขังในช่วงฝนตกหนัก โดยเริ่มตั้งแต่ประสานกับกรม
ราชทัณฑ์ ให้ส่งนักโทษมาลอกท่อไว้ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้บาง
พื้นที่มีการระบายน้ำ�ที่ดีขึ้น ระดับน้ำ�ลดลงได้ดีกว่าช่วงก่อน
หน้านี้ แต่หลายพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าแนวทางการลอกท่ออาจ
ไม่ได้ส่งผลต่อการแก้ ไขปัญหาให้บรรเทาเบาบางได้ เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ในกรุงเทพฯ ในหลายจุดมีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ขวางทางน้ำ�มาตลอดระยะเวลา 40 ปี โดยเฉพาะในช่วง
หลังที่มี โครงการอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะของอาคารและ
คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ด มีการขยายถนนวางท่อ
ใต้ดินแทนคลองที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้น้ำ�ระบายได้ยาก
ย้อนกลับมาดูสภาพพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อเวลา
ฝนตกทำ�ไมบางแห่งน้ำ�ท่วม และบางแห่งไม่ท่วม เนื่องจากมี
ภาพพื้นที่สูงและต่ำ�ไม่เท่ากัน เช่น บางซอยของถนนสุขุมวิท
เดิมเป็นพื้นที่ต่ำ� แถมทางระบายน้ำ�ใกล้สุดคือคลองแสนแสบ
ซึ่งอยู่ทิศเหนือ แต่ธรรมชาติของน้ำ�ในแผนที่ประเทศไทย ไม่
ไหลจากใต้ขึ้นเหนือ เมื่อประกอบกับเส้นทางระบายน้ำ�ไม่ได้
ไหลตรง มีเส้นทางหัก คดเคี้ยว ก็ยิ่งทำ�ให้ซอยเหล่านั้นมีน้ำ�
ท่วมขังตลอดเมื่อเกิดฝนตก ในทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นฝั่งถนน
อโศก เพลินจิต ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ�ท่วม เพราะมีแนวคลอง
ไผ่สิงโตคาดยาวรับน้ำ�ลงที่แก้มลิงโรงงานยาสูบ ซึ่งปัจจุบันมี
สวนเบญจกิติมาช่วยเพิ่มพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำ�
เมื่อพูดถึงการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ� เป็น
ปัญหาโลกแตกที่เกิดจากการขยายของเมือง แต่ถ้าหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในการกำ�หนดและวางผังเมืองตระหนัก
และเห็นถึงความสำ�คัญเหล่านี้ ไม่เอื้อประโยชน์ ให้กลุ่มทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่หวังที่ดินเพื่อไปพัฒนาทำ�หมู่บ้านจัดสรร
คอนโดมิเนียม ขวางทางน้ำ� สถานการณ์คงไม่ย่ำ�แย่เหมือน
วันนี้ แต่ก็ยอมรับว่ายากที่จะไปรื้อถอน หรือทำ�อะไรได้
มากไปกว่านี้ ไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.ก็ได้แต่ก้มหน้า
ก้มตาตามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดน้ำ�ท่วมทุกครั้ง จึง
หวังว่าในอนาคตถ้าผู้บริหารเล็งเห็นว่าถ้าปล่อยไปน้ำ�จะ
ท่วมหนักยิ่งขึ้น ก็ต้องกล้าจัดการกับปัญหาก่อสร้างขวาง
ทางน้ำ�ไม่ ให้เกิดขึ้นอีก.

นายสาธิต ปิตุเตชะ

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง
ตอนนี้กฎหมายอยู่ขั้นตอนการพิจารณารายมาตรา
วาระ 2 โดยหลังจากผ่านวาระ 3 ต้องส่งไปที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) หากสมมติว่ามีความเห็นสูตร 500 อาจขัด
รัฐธรรมนูญ และหาก กกต.คิดว่าเป็นปัญหา ก็จะกลับไปสู่การ
พิจารณาของสภาอีกครั้ง หากเป็นเช่นนั้นก็จะไม่เสียเวลานำ�ไป
สู่การพิจารณาของสภาร่วม เพื่อมาแก้ ไขในมาตรา 23 เกี่ยว
กับสูตรการคำ�นวณ ส.ส. รวมทั้งมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง.

มี

1

บทเรียนความเคลื่อนไหวสู่อนาคต

ปัจจัยหลายอย่างในความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงวัน
นี้ ที่การจัดการศึกษา-การพัฒนาคนต้องปรับตัวให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการศึกษา
ที่มีบทบาท หน้าที่ และภารกิจในการจัดการศึกษา-การ
พัฒนาคน!
ความเคลื่อนไหวของโลกใหม่วันนี้มีเหตุปัจจัยหลัก
หลายประการ ที่ผลักดันให้การศึกษา-การพัฒนาคนต้องปรับ
ตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันโลก โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี
นวัตกรรม การสื่อสาร ฯลฯ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำ�รงชีวิต
เศรษฐกิจ สังคม และปฏิสัมพันธ์ทุกมิติในความเคลื่อนไหวของ
โลกใบใหม่
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวันนี้..ไม่ธรรมดา!
นอกจากต้องเผชิญความผันผวนเปลี่ยนแปลง-ก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีแล้ว ยังเผชิญกับความรุนแรงจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา ที่ทำ�ให้ โลกทั้งใบถูกล้างเปลี่ยนวิถีชีวิต-ความสัมพันธ์ทางสังคม รวมถึงกระทบ
ต่อการดำ�เนินชีวิต-เศรษฐกิจรุนแรงทั้งโลก แถมซ้ำ�
ด้วยสภาวะสงครามความขัดแย้ง ที่ทำ�ให้ โลกแบ่งฝัก
แบ่งฝ่าย มีการจัดระเบียบโลกใหม่ขึ้นอีกด้วย ทั้งหมด
นี้คือสถานการณ์ที่เผชิญกันอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้!
โดยนัยนี้ ถ้ามองการศึกษา-การพัฒนาคนใน
ฐานปัจจัยสำ�คัญของการดำ�รงอยู่-สร้างความก้าวหน้าขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคต ที่ “คน” มีความหมายที่เป็น
ทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุด ซึ่งดำ�รงอยู่ในท่ามกลางความ
ผันผวน-ผันแปรจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอยู่ ซึ่ง
เรื่อง “คน” นั้นมีการศึกษาและการพัฒนาเป็นกลไกที่
สำ�คัญยิ่ง!
ความเคลื่อนไหวของสังคมไทยวันนี้ ใช้พื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก-ภายใต้กฎหมายการ
ลงทุนและการพัฒนาใหม่ในเขตที่เรียกว่าอีอีซี เป็นหมุดหมายสำ�คัญ
เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนความก้าวหน้าดังกล่าว
ไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนเท่านั้น แต่เป็นเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อม
การคมนาคม การสื่อสาร และระบบโลจิสติกส์ ใหม่ในกระแสการ
แข่งขันกับโลกวันนี้ รวมถึงการปรับสร้างการพัฒนาคน-การศึกษาให้
ทันกับความเปลี่ยนแปลง-ก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วย
การขยับปรับการศึกษาทั้ง 3 ฐาน(ระดับพื้นฐาน-ระดับอาชีวะระดับอุดมศึกษา) เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับพื้นฐาน วันนี้มีการปรับ
ก้าวไปอย่างมีนัยสำ�คัญ เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนทิศทางการศึกษา
ใหม่ในพื้นที่อีอีซี ที่เร่งปรับฐานการจัดการศึกษาพื้นฐานใหม่ที่เพิ่มการ

tapichart@hotmail.com
เรียนด้าน STEAM และ CODING รวมถึงเรื่องภาษา-การสื่อสารใน
กลุ่มการศึกษาระดับพื้นฐานในอีอีซี ซึ่งการปรับสร้างนี้จะช่วยให้การ
ศึกษามีศักยภาพ-มีพลังมากขึ้นในการเชื่อมต่อกับโลกและความเจริญ
ก้าวหน้ายุคใหม่-เสริมศักยภาพให้เด็กมีความรู้-ทักษะเท่าทันโลกใบ
ใหม่ได้อย่างดี
ด้านการศึกษาระดับอาชีวะ ก็มีการจัดปรับตัวเองอย่างก้าว

กระโดดในช่วงทำ�งานต่อกันของ 2 รัฐมนตรีศึกษาในปัจจุบัน จาก
นโยบายและปฏิบัติการจัดปรับการจัดการศึกษาระดับอาชีวะใหม่ใน
สถานศึกษาอาชีวะในพื้นที่อีอีซี เริ่มจากยุครัฐมนตรีณัฐพล ที่ปรับรื้อ
สถานศึกษาอาชีวะในพื้นที่อีอีซีเพื่อปรับสร้างสถานศึกษาอาชีวะให้ลด
ทอน-ยุบสาขาวิชาที่ ไปไม่ได้-ล้าสมัยลง และให้จัดการแบบ excellent
Center ยกวิทยาลัยที่มีศักยภาพในสาขาวิชาที่ โดดเด่นขึ้นมาเป็นแกน
ขับเคลื่อนสาขาวิชานั้นๆ ให้ก้าวกระโดดไปข้างหน้า ต่อมารัฐมนตรี
ศึกษาปัจจุบันได้คัดสรรวิทยาลัยระดับอาชีวะที่มีศักยภาพโดดเด่นใน
สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่สายช่างจนถึงเรื่องอาหาร-การโรงแรม ยกเป็น
แกนกลางเชื่อมเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวะด้วยกัน จัดปรับหลักสูตร

แต่ละสาขาให้ทันสมัย-เชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ ซึ่งมี
ตัวอย่างความก้าวหน้าหลายแห่งในพื้นที่อีอีซี เช่น วิทยาลัยเทคนิค
สัตหีบ-เป็นแกนด้านแมคคาทรอนิก วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี-แกนนำ�
ด้านระบบราง วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยนิคม
อุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นต้น
ส่วนการอุดมศึกษาของไทยดูเหมือนยุคของรัฐมนตรีว่าการ
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมากและมีพลังที
เดียว ตั้งแต่มีการทำ�ความเข้าใจการบริหารอุดมศึกษายุคใหม่ การ
ปรับตัว การพัฒนาผู้บริหารให้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี-นวัตกรรม-การ
วิจัยใหม่ เพื่อขับเร่งให้ประเทศก้าวหน้าเท่าทันโลกใหม่ ที่สำ�คัญคือได้
ออกระเบียบปรับแก้-ฉุดดึงการอุดมศึกษาออกจากระบบระเบียบที่คร่ำ�
ครึล้าหลัง อย่างน้อยมีรูปธรรม 3 เรื่องที่สร้างระบบใหม่ขึ้น กล่าวคือ
หนึ่ง การจัดการตำ�แหน่งทางวิชาการใหม่-ที่
ตอบโจทย์ความเคลื่อนไหวได้หลากหลายเป็นธรรม-สร้างคุณค่าในภาคปฏิบัติ ไม่
ปล่อยให้จมปลักอยู่กับวิชาการและระบบที่
คร่ำ�ครึ-ล้าหลังแต่ลำ�พัง สอง ระบบระเบียบ
ใหม่ในการจัดการศึกษาแบบ sandbox ที่
ทำ�ให้อุดมศึกษาก้าวข้าม-หลุดพ้นข้อจำ�กัด
ของระบบระเบียบที่เทอะทะ-ซับซ้อนยืดยาด-ไม่เอื้อประโยชน์ ใดๆ และสาม การ
ออกมาตรฐานหลักสูตรใหม่ ที่เคลื่อนไหว
ปรับตัวเท่าทันโลกยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง
ในทางปฏิบัติ ฯลฯ ระบบระเบียบใหม่ทั้ง
3 ของกระทรวงอุดมศึกษานี้ ทำ�ให้การ
อุดมศึกษายุคใหม่ไม่ถูกกดทับ-ปิดกั้นจาก
ระบบระเบียบราชการคร่ำ�ครึเก่าๆ ปลด
ปล่อยสถาบันอุดมศึกษาให้ ได้สัมผัสกับ
แสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เจิดจรัส จากนี้ โลกของการศึกษาและพัฒนา
คนในระดับอุดมศึกษาจะก้าวหน้า-ล้าหลัง-ไปรอด-หรือไม่รอด ขึ้นกับ
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา-มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นสำ�คัญ ซึ่งจะ
สะท้อนศักยภาพตัวตนแท้จริงของแต่ละสถาบัน-แต่ละมหาวิทยาลัย
อย่างมีนัยสำ�คัญ!
นี่คือความเคลื่อนไหว-การขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนา
คนของระบบการศึกษาวันนี้สู่อนาคตในบ้านเมืองเรา ที่กำ�ลังก้าวผ่าน
กาลเวลา-ระบบระเบียบ-ความคิดตกค้างยุคเก่า สู่การสร้างบทเรียน
และประสบการณ์ร่วมกับโลกใบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะใน
ปัจจุบัน!!!.

‘บีอาร์เอ็น’ ปรับขบวนการครั้งใหญ่เพื่อหวัง ‘ชัยชนะ’
เราเปลี่ยน ‘แม่ทัพ’ เพื่อประโยชน์ ‘แผ่นดิน’ หรือ ‘ส่วนตัว’

ผ่

านไปแล้ว 1 สัปดาห์ กับเรื่องเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก
ซึ่งเป็นเครื่องประจำ�ตำ�แหน่งของแม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.กอ.
รมน.ภาค 4 ขัดข้อง ตกกลางสวนยางในพื้นที่ ต.วังใหญ่
อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งทำ�ให้เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่
4/ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ต่างได้รับบาด
เจ็บ มากบ้าง น้อยบ้าง ซึ่งขณะนี้เจ้า
หน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแม่ทัพเกรียง
ได้รับการเยียวยาจากคณะแพทย์
รพ.ม.อ.หาดใหญ่ จนพ้นขีดอันตราย
ท่ามกลางความห่วงใยของประชาชน
ในพื้นที่ที่มีต่อแม่ทัพเกรียง เพราะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติภาระ
หน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แม่ทัพเกรียง
ถือว่าเป็นนายทหารของ กองทัพภาคที่ 4 ที่มีมวลชน
ให้การสนับสนุนค่อนข้างมาก
ต่อไปก็คือการรอผลของการตรวจสอบสาเหตุการที่
เครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ขัดข้องว่ามาจากสาเหตุใด เรื่องนี้มี
ความสำ�คัญ เพราะแบล็กฮอว์กเป็นยานพาหนะที่จำ�เป็นสำ�หรับ
นายทหารระดับสูง รวมทั้งแขกวีไอพีที่ต้องใช้ปฏิบัติภารกิจและ
การเดินทางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องหาสาเหตุของ
การที่เครื่องขัดข้องให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในสมรรถภาพ
ของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ ที่ยังจะต้องใช้เป็นยานพาหนะของนาย
ทหารระดับสูง ที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่า
ส่วนสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ยัง
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ต้องให้ความสนใจคือ
การปฏิบัติการของแนวร่วมที่เป็นเยาวชนรุ่น
ใหม่ หรือกลุ่ม หน้าขาว เพราะยังไม่มีประวัติใน
แฟ้มคดีอาชญากรรมของตำ�รวจ และของฝ่าย
ความมั่นคง ที่ ได้ก่อเหตุยิง ส.ต.ต.ธนกฤติ ฤกษ์ดี
ผบ.หมู่ นปพ. สภ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เสีย
ชีวิต ขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ
ซึ่งถือว่าเป็นโชคดีที่หลังการเกิดเหตุ เจ้า
หน้าที่สามารถสืบสวนและจับกุมผู้ต้องสงสัยได้
อย่างรวดเร็ว และจากการสอบสวนทำ�ให้ทราบ
ว่า ทั้งหมดเป็นแนวร่วมรุ่นใหม่ในขบวนการแบ่ง
แยกดินแดน บีอาร์เอ็น ที่ ได้รับคำ�สั่งให้ฆ่าเจ้า
หน้าที่หากมี โอกาสและจังหวะในการปฏิบัติการ
ได้ และ ส.ต.ต.ธนกฤษ์คือหนึ่งในเหยื่อที่เคราะห์
ร้ายที่ต้องสังเวยให้กับสถานการณ์ของความขัด
แย้งระหว่างขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นกับรัฐไทย
ที่สำ�คัญ ณ วันนี้ หน่วยงานความมั่นคงยังไม่มีตัวเลขที่
ชัดเจน ว่าในแต่ละเดือน แต่ละปี บีอาร์เอ็นมีการบ่มเพาะแนว
ร่วมรุ่นใหม่เพื่อเข้าสู่ขบวนการได้มากน้อยแค่ไหน การจำ�กัดความ
ของหน่วยความมั่นคงว่า จำ�นวนแนวร่วมของบีอาร์เอ็นมีการลด
น้อยลง มีไม่ถึง 3,000 คน จึงเป็นจำ�นวนตัวเลขที่ ไม่ได้ตั้งอยู่บน
พื้นที่ฐานของความเป็นจริง
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บี
อาร์เอ็นมีการบ่มเพาะผู้คนเข้าสู่ขบวนการ หลังจากผ่านการบ่ม
เพาะก็นำ�มาสู่ขบวนการจัดตั้ง เพื่อให้ประจำ�ในหน่วยต่างๆ ตั้งแต่
เปอร์กาเด หรือเยาวชนหญิงและเยาวชนชาย กลุ่มหญิงหม้าย

กลุ่มเด็กกำ�พร้า และกองกำ�ลังติดอาวุธ เพื่อปฏิบัติการต่อเจ้าหน้าที่
รัฐและสายข่าว หรือบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งในข้อ
เขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้ ให้รายละเอียดไปแล้วว่า ผู้ที่
มีหน้าที่สำ�คัญในการบ่มเพาะ และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อ
ทำ�หน้าที่ในการขับเคลื่อนขบวนการงานมวลชน และ
งานก่อการร้าย คือ ดุลเลาะ แวมะนอ อดีตผู้บริหาร
ปอเนาะ ในบ้านด่าน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งเคย
เป็น ผบ.ฝ่ายทหารของบีอาร์เอ็น ที่ถูกแต่งตั้งให้
เป็นประธานสภาอูลามา เพื่อสร้างขบวนการใหม่
ให้กับบีอาร์เอ็น ในพื้นที่ 4 เขตงานของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นั่นคือ เขตงานปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
และสงขลา-สตูล สิ่งที่น่าติดตามคือ หลังจากที่ ดูล
เลาะ แวมะนอ มาทำ�หน้าที่ประธานสภาอูลามา จำ�นวน
สมาชิกในสภาอูลามาจากเดิมมีจำ�นวนไม่กี่ร้อยคน มาวันนี้มีจำ�นวน
สมาชิกในสภาอูลามาถึง 4,000 กว่าคน และหากหน่วยงานความ
มั่นคงไม่มีข้อมูล และไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง ด้วยการปล่อยให้สภาอูลา
มาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จำ�นวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นไปตามความ
ต้องการของบีอาร์เอ็น ซึ่งก็รับรู้กันอยู่แล้วว่าจุดประสงค์ของบีอาร์เอ็น
คืออะไร
เพราะทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรื่องของประตูชัย เรื่องของ
วันเยาวชนปาตานี เรื่องขบวนการแห่งรายอ ที่บ้านสุแฆ ต.ดุซงญอ
อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ต่างมีความเชื่อมโยงกันและกัน ถามว่าทำ�ไม

ขบวนแห่ที่ใช้อาวุธสงครามตกแต่งจึงเกิดขึ้นที่ดุซงญอ ก็เพราะดุซง
ญอมีประวัติศาสตร์ ให้จดจำ� และให้รื้อฟื้นถึงความผิดพลาดของรัฐ
ไทยในอดีต ที่ฝ่ายการเมืองของบีอาร์เอ็นสามารถนำ�มาตอกย้ำ�ให้กับ
เยาวชนได้นั่นเอง
ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ของมัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี
และของตากใบ จ.นราธิวาส เพราะฉะนั้น หน่วยงานความมั่นคงอย่า
มองทุกอย่างเป็นโลกสวย ที่จะใช้นโยบายรักรบพบรัก เพื่อที่จะยุติ
เรื่องราวของไฟใต้ เพราะนโยบายของบีอาร์เอ็นลึกและแยบยลกว่าที่
หน่วยงานความมั่นคงและสภาความมั่นคงคาดคิด
เพราะหน่วยงานความมั่นคง และสภาความมั่นคง หรือ สมช.
ยังยึดติดอยู่กับข้อมูลเก่า และวันนี้ต่างให้ความสำ�คัญกับการพูดคุย

หรือเจรจากับตัวแทนของบีอาร์เอ็น ด้วยความเชื่อมั่นว่าบีอาร์
เอ็นต้องการที่ยุติการสู้รบด้วยการเจรจา โดยไม่ได้มองให้ทะลุว่า
การเจรจาของบีอาร์เอ็นเป็นเพียงกับดักในการถ่วงเวลาในการจัด
ขบวนทัพของบีอาร์เอ็นเท่านั้น
ดูให้เห็นเนื้อในของบีอาร์เอ็นจะพบว่า นอกจากจะมีการ
สร้างสภาอูลามาให้เข้มแข็ง เพื่อการขับเคลื่อนกำ�ลังในพื้นที่ใน
4 เขตงาน โดยดุลเลาะ แวมะนอ ผู้ที่มีความช่ำ�ชองและมีคนที่
ศรัทธาเป็นหัวหอกที่สำ�คัญในพื้นที่ปลายด้ามขวานแล้ว
ในส่วนหัวของบีอาร์เอ็น ที่ตั้งฐานที่มั่นหรือสำ�นักงานใหญ่
ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ยังมีการปรับ คณะเลขาธิการ
ครั้งใหญ่ เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพของ
ขบวนการ ด้วยการมีคณะทำ�งานฝ่ายเลขาธิการจำ�นวน 18 คน
แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน หน่วยละ 6 คน เพื่อแบ่งหน้าที่ในการขับ
เคลื่อนงานของคณะเลขาธิการ
โดยมี อิบรอนู ฮามีดี ทำ�หน้าที่ทั้งเป็นประธานใหญ่ และ
เป็นเลขาธิการของขบวนการบีอาร์เอ็น ซึ่งการปรับคณะเลขาธิการ
ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นในครั้งนี้ เชื่อว่าเป็น
แนวคิดของแกนนำ�ที่เป็นคนรุ่นใหม่ และได้รับการแนะนำ�จาก
องค์กรชาติตะวันตกอย่างเจนีวาคอล ที่เป็นพี่เลี้ยงของบีอาร์เอ็น
ซึ่งคณะเลขาธิการจำ�นวน 18 คน จะมีหน้าที่ควบคุมดูแล
6 ส่วนงาน นั่นคือ เยาวชน, การเงิน, การทหาร, ประสานงาน,
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ และการเมือง ซึ่งยังมี โครงสร้างที่
แยกย่อยลงไป คงต้องติดตามตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
นอกจากนั้นยังต้องติดตามตรวจ
สอบ และจับตามอง สภาซูรอ หรือสภา
ที่ปรึกษาของบีอาร์เอ็น ที่มี บือราเฮง ปะ
จุศาลา หรือ อิหม่ามเฮง เป็นผู้นำ� หรือ
เป็นประธาน โดยมีแกนนำ�ที่เป็นรุ่นใหญ่
ที่ผ่านการเป็นประธาน เป็นเลขาธิการ
เป็น ผบ.ฝ่ายทหาร เช่น นิเซะ นิฮะ หรือ
เปาะนิ อาซิ อดุลย์ มุณี, เด็ง แวกะจิ หรือ
เปาะแวเด็ง เป็นต้น ที่ถูกขยับขึ้นมาเป็นที่
ปรึกษา หรือคณะกรรมการของสภาซูรอ
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน หรือถ่ายเลือดของ
ขบวนการบีอาร์เอ็นครั้งใหญ่ ที่ความมั่นคง
ต้องจับตาและติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง
ต้องไม่ลืมที่จะเกาะติดบทบาทของนิฮาซัน
กูนิวัน ซึ่งเป็นฝ่ายต่างประเทศที่มีบทบาท
ในเวทีสากลอีกผู้หนึ่ง
บีอาร์เอ็นมีการ ปรับขบวนการ
ครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับ
เคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการต่อสู้กับรัฐไทยครั้งใหญ่ใน
อนาคตอันไม่ไกล ถามว่าแล้วในส่วนของรัฐไทย หน่วยงานความ
มั่นคงมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง เพื่อการยุติความรุนแรงของไฟ
ใต้ นอกจากการบอกกับประชาชนว่าสถานการณ์ดีขึ้น และหลัง
จากนั้นก็จะมีคาร์บอมบ์ หรือมีแสวงเครื่องเกิดขึ้น เพื่อยืนยันว่ายัง
ไม่ดี และยังมีการสูญเสียเกิดขึ้น
ที่เห็นๆ และได้ข่าวของหน่วยงานความมั่นคงมีอยู่อย่างเดียว
คือการวิ่งเต้นเพื่อสืบทอดตำ�แหน่ง แม่ทัพ เพื่อให้เป็นคนที่อยู่ในไลน์
ของตนเอง ซึ่งก็มีคำ�ถามว่าต้องการรักษาผลประโยชน์ของ แผ่นดิน
ของ พวกพ้อง ของ ตนเอง
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ป็นไงครับ.....?
หนังกลางสภาเรื่อง “เด็ดหัวสอยนั่งร้าน” ฝ่ายค้าน “สมุน
แม้ว” นำ�เสนอ ๔ วัน ๔ คืน จบไปแล้ว
เช้าของเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎา คือเช้านี้่แหละ
ก็จะรู้กัน..........
ว่า “หัวที่ถูกเด็ด-นั่งร้านที่ถูกสอย” จะเป็นหัวและนั่งร้าน
ฝ่ายรัฐบาลหรือเป็น “หัวแม้ว” และ “หัวสมุนหมา” ที่เป็นนั่ง
ร้าน ครอบครัวตระกูลโกง?
แต่ผมดูแล้ว มันเป็น “กากหนังเก่า” ที่เก็บมายำ� แล้วใช้
ความถ่อยริยำ�ทางถ้อยคำ�และทางเบือนบิด พากย์ออกจอ มุ่งด่า
นายกฯ “ระบายแค้น” ซะละมากกว่า
ใช้วาจาชนิดหมดยางอาย ทั้งหญิงและชาย หลังจากไล่
งับมา ๘ ปี ก็งับไม่ถึงโคนขานายกฯ ซักที จนหมดเทอม!
ก่อนจะลุ้นผลโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๑๑ รัฐมนตรีรวม
ทั้งนายกฯ วันนี้ ควรรู้กติกากันก่อน
ถ้าไม่รู้ ก็จะเหมือนคนดูฟุตบอลที่ ไม่รู้กติกา ก็เชียร์-ก็ด่า
บ้าใบ้ ไปตามประสาคนไม่รู้
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๑ วรรคสี่ ระบุว่า......
“มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร”
ประเด็นที่ควรทำ�ความเข้าใจกัน ก็คือ
การออกเสียงลงคะแนน “ไม่ไว้วางใจ” รัฐธรรมนูญเน้น
ตรงเสียง “ไม่ไว้วางใจ”
ว่าต้องได้ “เกินกึ่งหนึ่ง” ของจำ�นวน ส.ส.ที่มีอยู่ทั้งหมด
ไม่ได้เน้นเสียง “ไว้วางใจ” ว่าจะต้องได้คนละเท่าไหร่?
อย่างตอนนี้ ส.ส. “ฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล” มีอยู่ทั้งหมด
รวม ๔๗๗ คน
กึ่งหนึ่งเท่ากับ ๒๓๘ คนครึ่ง
“มากกว่ากึ่งหนึ่ง” ก็เท่ากับ ๒๓๙ คน
ดังนั้น รัฐมนตรีจะตกเก้าอี้ ได้ จะต้องมีเสียงโหวต “ไม่
ไว้วางใจ” ตั้งแต่ ๒๓๙ เสียงขึ้นไป
ไม่ต้องไปจ้องว่า นายกฯ และรัฐมนตรี ทั้ง ๑๑ คน จะ
ได้คะแนนโหวต “ไว้วางใจ” กันคนละกี่คะแนน
คือ จะได้คนละ ๑ คะแนน หรือ ๓๐๐ คะแนน ไม่ใช่
ประเด็น รัฐธรรมนูญ “ไม่เน้น” ตรงนี้
รัฐธรรมนูญเน้นตรง.......

วันนี้...หัวใครกระเด็น?
เสียงโหวต “ไม่ไว้วางใจ” แต่ละรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย จะ
ต้องมีมากกว่า “กึ่งหนึ่ง” เข้าใจกันนะ
นั่นคือ เช้าวันนี้ ให้ดูตรงจำ�นวน “ไม่ไว้วางใจ”
ถ้ารัฐมนตรีคนไหน มีเสียงโหวต “ไม่ไว้วางใจ” ตั้งแต่ ๒๓๙
เสียงขึ้นไป
“ตกเก้าอี้” ทันที!
ทีนี้ก็มาดู ฝ่ายรัฐบาล มี ๒๗๐ เสียง ฝ่ายค้านมีราวๆ ๒๐๗
เสียง นั่นคือ ฝ่ายรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้าน ๖๓ เสียง
ดังนั้น ฝ่ายค้านถ้าจะล้มรัฐบาลหรือทำ�ให้รัฐมนตรีคนไหน
“ตกเก้าอี้” ได้
จะต้องมีฝ่ายรัฐบาล ๓๒ เสียงขึ้นไป มาร่วมโหวต “ไม่ไว้
วางใจ”!
เน้น....ขั้นแรก
ให้ดู ๒๓๙ คะแนน “ไม่ไว้วางใจ” เป็นเกณฑ์ ไม่ต้องไปดู
คะแนน “ไว้วางใจ”
นายกฯ หรือรัฐมนตรีคนไหน ถูก ๒๓๙ เสียงขึ้นไป “ไม่ไว้
วางใจ” ปั๊บ
“หัวขาดกระเด็น” ปุ๊บเลย!
ส่วนคะแนน “ไว้วางใจ” จะได้เท่าไหร่กช็ า่ ง แม้จะงดออกเสียง
กัน มี โหวต “ไว้วางใจ” บ้าง แค่ ๑ คน ๒ คน ก็ถอื ว่า “สอบผ่าน”
สรุป.....
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐธรรมนูญเน้นเสียง “ไม่ไว้วางใจ”
ต้อง “มากกว่ากึ่งหนึ่ง” ของ ส.ส.เท่าที่มีอยู่

ไม่ได้เน้น “เสียงไว้วางใจ”
คือไม่มีกฎเกณฑ์เป็นกติกาว่า ผู้ถูกอภิปรายจะต้องได้รับ
เสียงโหวต “ไว้วางใจ” มาก-น้อยเท่าไหร่
เรื่่องจำ�นวนเสียงโหวต “ไว้วางใจ” นั้น ถึงรัฐธรรมนูญไม่
เน้น แต่สังคม “การบ้าน-การเมือง” เน้น
คือมันเป็น “กติกา-มารยาท” โดยตรง แม้สอบผ่านทาง
รัฐธรรมนูญ แต่ถือว่า “สอบตก” ทางมโนธรรมสำ�นึกนักการเมือง
ในเมื่อรัฐบาลมีเสียง ๒๗๐ เสียง มากกว่าฝ่ายค้านตั้ง ๕๐๖๐ เสียง
ฉะนั้น สมควรต้องได้เสียงโหวต “ไว้วางใจ” คนละ ๒๕๐
ขึ้นไป ถึงจะมีสง่าราศี แม้ต่ำ�สุด ซัก ๒๔๕ ขึ้นไป ก็ยังพอกล้ำ�กลืน
ถ้าถามว่า โอกาสที่ฝ่ายค้านจะรวมเสียง “ไม่ไว้วางใจ” ได้
ถึง ๒๓๙ เสียงมีมั้ย?
มันก็มีนะ ใช่ว่าไม่มี
เพราะ ๒๗๐ เสียงรัฐบาล นั้น หมายรวมถึง ส.ส.พรรค
ธรรมนัส กับกลุ่มพรรคเล็กด้วย ซึ่งไม่แน่นอน
ถ้า พรรคธรรมนัสกับกลุ่มพรรคเล็ก เทเสียงโหวตให้ฝ่าย
ค้าน ๒๓๙ เสียงไม่ไว้วางใจ ก็อาจเกิดขึ้นได้
ยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ “ใหญ่กันทุกคน” หัวหน้าพรรคคุมใคร
ไม่ได้ ทั้งยังมี “ตัวยืน” ๒-๓ ตัว เป็นฝ่ายค้านในพรรคร่วมรัฐบาล
มาตลอดกาลด้วยแล้ว
ทำ�ให้การลุ้นผลโหวตวันนี้ มีสีสันน่าลุ้นระทึกมากขึ้น!
วัดบารมี “ลุงป้อม” ผมด้วย
ว่า “เอาอยู่” แค่ไหน กับพรรคธรรมนัสและกลุ่มพรรคเล็ก
ถ้าเอาอยู่ แสดงว่า “ลุงป้อม” ยังปึ้ก
บ่งบอกบารมี “ตีตั๋วยาว” ในการคุมเกมเลือกตั้งปีหน้าไปเลย
เช่นเดียวกับคุณจุรินทร์ เท่าที่ดู อำ�นาจบารมีในการเป็น
หัวหน้าพรรคของท่าน ถูกลูกพรรคท้าทายมาตลอด ถ้าการโหวต
“วัดเป็น-วัดตาย” วันนี้
คุมไม่ได้....
ปล่อยให้เสียงแตก ๒ รัฐมนตรี “จุติ-นิพนธ์” ถูกลอยแพ คุณ
จุรินทร์ก็ยากจะอยู่เป็นหัวหน้าพรรคได้
แม้อยู่จนผ่านเลือกตั้งปีหน้า......
จะไปร่วมตั้งรัฐบาลกับใครก็ยาก เพราะเขาจะไม่เชื่อว่า มา
ร่วม เอาตำ�แหน่งไป แล้วตอนโหวตจะ “คุม ส.ส.” ได้หรือไม่?
อย่างทุกวันนี้ เป็นตัวอย่างที่เห็นชัด

มีชัวร์อยู่พรรคเดียวคือ “ภูมิใจไทย” ถ้าคุณอนุทินบอกว่า
ชัวร์ เชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์!
ก็แจกแจงแล้วทุกด้าน ดังนั้น เช้านี้ก็ดูเอา แต่ ยห.อย่า
ห่วง เรื่องฟุตบอลเชื่อแป้ง
แต่เรื่องโหวต ต้อง “เชื่อป้อม”!
ไม่ได้คยุ ด้านการอภิปรายส่งท้ายเมื่อวานนีเ้ ลย สรุปในภาพ
รวม ผมว่านายกฯ ท่านให้เกียรติสภาและ ส.ส.ผูอ้ ภิปรายมากนะ
เห็นได้จาก แม้จะมีภารกิจต้องทำ�ในหน้าที่นายกฯ
มากมาย แต่ท่านพยายามมารับฟังและจดหัวข้อที่ฝ่ายค้าน
กล่าวหาไปหาคำ�ตอบมาชี้แจง เรียกว่า “ขมีขมัน” ตอบ เป็น
ระยะๆ ตลอด
๔ ปี ในบทบาทนายกฯ จากเลือกตั้ง จากปีแรกในสภา
จนมาถึงปีสุดท้ายของเทอม
จาก “ห้าวทหาร” ระบบสภา บ่มเพาะให้ท่านเป็นนักการ
เมือง “สุขุม-นุ่มลึก”
ทำ�ไม่ “บาดคอ” แต่คำ� “บาดใจ”!
โดยเฉพาะตอน “ศอกกลับ” จอมวาทะบางคนที่ยียวน
กวนโอ๊ย ท่านลุกขึ้นมาพูด ๓-๔ คำ� ก็ฟันศอกโชะ แล้วเดินเข้า
มุมไปเลย
แต่ไอ้เจ้าห้าวเป้งนั่น หน้าแหกเลือดสาด ยืนเซ่อ หามุม
ไม่เจอไปเลย!
ยามจะอธิบายขยายสาระความ ท่านก็เรียบเรียงได้ราบ
รื่น เสียงแจ่มชัด กังวาน จริงใจ ฟังง่าย เข้าใจง่าย
รัฐมนตรีพลังงาน “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” อีกคน
ท่านไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ แต่สามารถคุมอารมณ์ ได้ดี รักษา
บุคลิกภาพได้สมภูมิ-สมสถานะ
แม้เสียงจะเบา แต่นุ่มนวล อธิบายความได้กระชับ เข้าใจ
ง่าย ไม่เยิ่นเย้อ และดูจริงใจ
เห็นประธานวิปฝ่ายค้านบอกตอนเย็นว่า ฝ่ายค้าน โดย
คุณสุทิน คลังแสง ขุนพลผู้ภักดี โทนี่เอ๋ง
จะใช้เวลาราวๆ ๔ ชั่วโมง จากใกล้ๆ ๒ ทุ่ม โชว์ลีลาวา
ทะ สรุปยุทธการ “เด็ดหัวสอยนั่งร้าน” จะไปจบเอาตอนใกล้
เที่ยงคืน
งั้นผมขอนมัสการกราบลา “ต่อปั้งไล้อุ๊ก” ก่อนละกัน
ฉลองรางวัล “น้ำ�ท่วมทุ่ง” วันไหนบอกด้วย
จะหิ้ว “หัวแม้ว” ต้มจิ้มแจ่วไปแจม!

ส.ก.เขย่ากทม.เทงบประมาณ‘สปภ.’
กรุงเทพฯ • “ส.ก.” แท็กทีมจี้ กทม.เทงบประมาณเพิ่ม สปภ.
ชี้ต้องดูแลความปลอดภัยประชาชนและคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่
กางข้อมูลยิบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา ดูแลตามความเหมาะสม
แก้ปัญหาให้ตรงจุดพื้นที่
เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ศ าลา การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
ว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง เท่าที่ควร สำ�หรับในปีนี้ก็ได้
น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ รับงบประมาณในจำ�นวนที่ ไม่
โฆษกสภากรุงเทพมหานคร มากนัก ไม่เพียงพอต่อการดูแล
พร้อมนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล ประชาชนทั้ง 50 เขต ตลอด
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จนคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่
(ส.ก.) เขตธนบุรี นายประพฤทธ์ บรรเทาสาธารณภัยของ กทม.
หาญกิจจะกุล ส.ก.เขตห้วยขวาง ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร
นายอนุรกั ษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ และเหมาะสม ฝ่า ยบริหาร
ส.ก.เขตวังทองหลาง และนาย จึงควรให้ความสำ�คัญกับการ
ตกานต์ สุนนทวุฒิ ส.ก.เขต จัดสรรงบประมาณของ สปภ.
หลั ก สี่ เปิ ด เผยถึ ง ความคื บ ให้มากกว่านี้
หน้าการประชุมคณะกรรมการ
“จากเหตุ เ พลิ ง ไหม้ ที่
วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานคร เรื่องงบประ ของ กทม.มี ปั ญ หาทั้ ง เรื่ อ ง
มาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประ เครื่องแบบ อุปกรณ์ และยัง
มาณ พ.ศ.2566 สภากรุงเทพ ไม่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความ
มหานคร ซึ่งคณะกรรมการ รู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
พิจารณารายละเอียดในส่วน ฝ่ายบริหารจึงควรพิจารณางบ
ของสำ�นักและสำ�นักงานเขต ได้ ประมาณสนับสนุนให้ถี่ถ้วน
พบเห็นปัญหาและตัง้ ข้อสังเกต มากขึ้นเพื่อให้กรุงเทพฯ เป็น
งบประมาณหน่ ว ยงานของ เมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย”
กรุงเทพมหานครหลายประการ โฆษกสภา กทม.กล่าว
นายจิ ร เสกข์ ก ล่ า วว่ า
ขณะทีน่ ายอนุรกั ษ์ กล่าว
ในฐานะประธานอนุกรรมการ ในฐานะประธานอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณสำ �นัก พิจารณางบประมาณสำ �นัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเขตวังทองหลางว่า งบ
(สปภ.) จากการประชุมและ ประมาณของเขตส่ ว นใหญ่
ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามข้ อ เท็ จ จริ ง เป็นงบประมาณในส่วนของ
ร่วมกับ สปภ. พบว่าภายหลัง ค่าใช้จ่ายประจำ�ปี มีส่วนที่
กรุ ง เทพมหานครได้ รั บ ถ่ า ย เหลือสำ�หรับการแก้ ไขปัญหา
โอนภารกิจด้านการป้องกัน ในชุมชนน้อยมาก ดังนั้นใน
และบรรเทาสาธารณภัยจาก การพิจารณางบประมาณของ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติมา ฝ่ายบริหารจึงควรให้สอดคล้อง
แล้วกว่า 20 ปี แต่ยังไม่ได้รับ กับปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดย

‘พีรพล’เฮลั่น
ศาลไฟเขียว!
2คำ � สั่ ง ไร้ ผ ล

นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวร่วมกับนายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อเร่งแก้ปญ
ั หาการบริหารจัดการ
ขยะและ PM2.5 โดยจะมีการตัง้ คณะกรรมการเพื่อดูแลอย่างเป็นรูปธรรมในสิน้ ปีน้ี
สอดคล้องกับนายประพฤทธ์
ส.ก.เขตห้วยขวาง ที่เห็นว่า
งบประมาณของเขตห้วยขวาง
กว่า 354 ล้านบาท เป็นงบ
ลงทุนน้อยมากหากเทียบกับ
งบประเภทอื่นๆ ในขณะที่เขต
ห้วยขวางมีปัญหาหลากหลาย
จึงควรมีการตั้งงบประมาณ
สำ�หรับการแก้ ไขปัญหาด้าน
กายภาพของพื้นที่ด้วย
ด้านนายตกานต์กล่าว
ว่า การจัดทำ�งบประมาณของ
สำ�นักงานเขต แต่ละเขตมีงบ
ประมาณกว่า 300 ล้านบาท
แต่ 30% เป็นงบประมาณเงิน
เดือนบุคลากร อีกส่วนเป็น
รายการค่าใช้จ่ายปกติ ทำ�ให้
เหลื อ งบประมาณที่ จ ะใช้

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าไม่มาก
โฆษกสภากรุงเทพมหา
นครกล่าวว่า ส.ก.ทำ�หน้าที่
ใกล้ชิดกับพื้นที่เขต ดังนั้นจึงมี
ความเชี่ยวชาญในการติดตาม
ปัญหาของเขต งบประมาณที่
ตั้งเพื่อชดใช้เงินยืมมีจำ�นวน
มากกว่ า งบลงทุ น ทำ � ให้ มี
อุปสรรคในการแก้ ไขปัญหา
เร่งด่วนของประชาชน ซึ่งการ
ดูแลประชาชนยังคงต้องทำ�ต่อ
เนื่อง 365 วัน ทั้งนี้ขอให้ฝ่าย
บริหารพิจารณาความเหมาะ
สมของการตั้งงบประมาณของ
ทุกหน่วยงาน ทั้งงบประมาณ
ทั่วไปและงบประมาณสำ�หรับ
การดู แ ลสาธารณภั ย ให้ แ ก่

ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ
และเพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครด้วย
ทั้ง นี้ คณะกรรมการ
วิสามัญได้เริม่ ประชุมพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติของหน่วยงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 21 ก.ค.เป็นต้นมา
โดยจะพิจารณางบประมาณ
สำ�นักงานเขตระหว่างวันที่ 2127 ก.ค. จากนัน้ จะพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัตขิ องหน่วยงานระดับ
สำ�นัก ระหว่างวันที่ 1-8 ส.ค.
จากนั้นจะพิจารณารายการ
แปรญัตติ และคณะกรรมการ
วิสามัญจะเข้ารายงานผลการ
พิจารณาต่อสภากรุงเทพมหา
นครเพื่อพิจารณาในวาระทีส่ อง
และสามในวันที่ 17 ส.ค.65.

สิน้ ปี!คลอดคกก.แก้ปญ
ั หาฝุน่ พิษPM2.5
กรุงเทพฯ • ผูว้ า่ ฯ กทม.ขยับ
แก้ปัญหาฝุ่นอันตราย PM2.5
ร่วมวงถกกระทรวงทรัพยากรฯ
หาทางออก พร้อมเล็งตัง้ คณะ
กรรมการแก้ปญ
ั หาฝุน่ PM2.5
คาดเห็นผลเป็นรูปธรรมสิน้ ปีน้ี
เมื่อวันศุกร์ เวลา 16.00 น.
ทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นายชัชชาติ
สิทธิพนั ธุ์ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพ
มหานคร ร่วมประชุมหารือกับ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการ
บริหารจัดการขยะและ PM2.5
โดยนายวราวุธกล่าวว่า
การประชุมวันนี้ (22 ก.ค.) เพื่อ

แลกเปลี่ยนสิ่งที่กรุงเทพมหา
นครและกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจะทำ�
ร่วมกันได้ เช่น PM2.5, น้�ำ เสีย,
ขยะมูลฝอย, การบริหารจัดการ
คาร์บอนเครดิต, การเพิม่ พืน้ ทีส่ ี
เขียว, การกัดเซาะเพิม่ พืน้ ทีป่ า่
ชายเลน และขอบคุณนายชัช
ชาติท่มี ีความรวดเร็วอยากตั้ง
คณะทำ�งานระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม-กรุงเทพมหานคร ให้
เกิดเป็นโครงการนำ�ร่อง และจะ
เห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในสิน้ ปีน้ี
“สำ�หรับฝุน่ ที่ กทม.ไม่ได้
ผลิตเอง จะประสานกระทรวง

มหาดไทยเร่งทำ�ความเข้าใจ
กั บ พี่ น้ อ งประชาชนในเขต
ปริมณฑล ส่วนฝุ่นที่ ได้รับจาก
ประเทศทางตะวันตกจะแจ้ง
ไปยังเลขาธิการอาเซียนเพื่อ
ขอความร่วมมือ และนโยบาย
ของผูว้ า่ ฯ กทม.กว่า 200 ข้อ มี
ประมาณ 60 นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
กระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งจะ
เร่งต่อยอดนโยบายเพื่อทำ�ให้
คุณภาพชีวติ ของคนกรุงเทพฯ ดี
ยิง่ ขึน้ ” นายวราวุธกล่าว
นายชั ช ชาติ ก ล่ า วว่ า
ขอบคุณนายวราวุธ เพราะสิง่
แวดล้อมเป็นเรื่องทีป่ ระชาชน
ให้ความสนใจเป็นอันดับ 1
ตัง้ แต่ชว่ งหาเสียงเลือกตัง้ ทัง้

ขยะ น้�ำ เสีย และ PM2.5 เป็น
เรื่องทีป่ ระชาชนอยากเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และหลายเรื่อง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้ทำ�ไปแล้ว
เช่น นักสืบฝุน่ , แอปพลิเคชัน
ปลูกต้นไม้ หากร่วมมือกันจะ
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
รวดเร็ว เพราะ กทม.ทำ�คน
เดียวอาจไม่ส�ำ เร็จ ต้องร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ซึง่ หลายนโยบายของกระทรวง
มีคล้ายกับของเรา เช่น การ
หาต้นตอ PM2.5, การติดตั้ง
เซ็นเซอร์วดั ฝุน่ ของกระทรวงมี
12 จุด กทม.จะนำ�ประชาชนมา
ร่วมทำ�เซ็นเซอร์ ให้มากขึน้ ก็จะ

มาทำ�ร่วมกันเป็นแผนระยะยาว
“ส่วนคาร์บอนเครดิต
กระทรวงร่ ว มกั บ องค์ ก าร
ก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้ว ส่วน
ประเด็นฝุ่นข้ามจังหวัดต้อง
ร่วมกับกระทรวงที่มีข้อมูลฝุ่น
ที่มาจากการเผาชีวมวล และ
โรงงานอุตสาหกรรมรายจังหวัด
และ กทม.อาจอาศั ย กรม
ควบคุมมลพิษบังคับใช้นอก
พืน้ ที”่ นายชัชชาติระบุ
ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมาค่ามลพิษ
PM2.5 ในไทยพุ่งขึ้นสูงเกิน
มาตรฐานกว่า 40 พืน้ ที่ และ
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีมลพิษ
ทางอากาศสูงสุดเป็นอันดับที่
6 ของโลก.

กรุ ง เทพฯ • เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ศาล
ปกครองกลางนัดอ่านคำ�พิพากษา
ในคดีที่ นายพีรพล กนกวลัย สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขต
พญาไท พรรคก้าวไกล ยื่นฟ้องคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับ
พวกรวม 4 คน กรณี ไม่รับสมัคร
เป็นผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก.เขตพญาไท
โดยอ้างว่านายพีรพลเป็นเจ้าของ
หรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
ชื่อ “สื่อธรรมชาติ” จึงมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 50 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2562
โดยนายพีรพลให้สัมภาษณ์
ภายหลังเข้าฟังการอ่านคำ�พิพากษา
ว่า ศาลปกครองเห็นว่าคำ�สั่งของผู้
อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�ท้อง
ถิ่นกรุงเทพมหานคร ที่ ไม่ประกาศ
รับสมัครตนให้เป็นผู้สมัคร และ
คำ�สั่งของ กกต.ที่รับรองมติของผู้
อำ�นวยการการเลือกตั้งประจำ�ท้อง
ถิ่นกรุงเทพมหานครดังกล่าวนั้น ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย และให้คำ�สั่งทั้ง
2 คำ�สั่งไม่มีผล ทั้งนี้หาก กกต.จะ
อุทธรณ์คดีก็ต้องทำ�ภายใน 30 วัน
เมื่อถามว่า จะมีการเรียกค่า
เสียหายจาก กกต.หลังจากนี้อย่างไร
นายพีรพลกล่าวว่า ยังต้องรอว่า
กกต.จะอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดหรือไม่ หาก กกต.อุทธรณ์ก็
จะยังไม่ถือว่าคดีถึงที่สุด เราก็จะ
ยังเรียกค่าเสียหายไม่ได้ เพราะไม่รู้
ว่าศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณา
ว่าอย่างไร
“แต่ ยื น ยั น ว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
นั้น ผมได้รับความเสียหายและเสีย
ชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะศาล
ปกครองได้ ให้สิทธิทุเลาคำ�สั่ง กกต.
จึงทำ�ให้ผมมีสิทธิ์เป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. แต่
กกต.กลับมีการติดประกาศรับสมัคร
ผมเป็นผู้สมัครในวันที่ 13 พ.ค. ทำ�ให้
ผมมีเวลาหาเสียงเพียงแค่ 8 วัน
เท่านั้น ถือเป็นการเสียสิทธิและเสีย
ชื่อเสียงอย่างมาก จึงต้องพิจารณา
กันต่อว่าหาก กกต.มีการอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุดก็จะต้องมีการ
พิจารณาว่าผมได้รับความเสียหาย
อย่างไร และจะดำ�เนินการอย่างไร
ต่อไป” นายพีรพลระบุ.
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ใครๆ ก็อยาก ‘เพื่อนโจ๊ก’

ไ

ม่แปลกใจทำ�ไม เหตุใด ใครๆ ถึงอยากเป็น “เพื่อนโจ๊ก” ไม่
ว่าจะเพื่อนจริง เพื่อนปลอม เวลาจะเบ่ง เวลาจะใช้บารมี
เปิดลู่ เปิดทาง ในการกระทำ�ลักษณะ “สีเทา” หรือ “สีด�ำ ”
ต่างอ้างรูจ้ กั มักคุน้ เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง “บิก๊ โจ๊ก”
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. กันเป็นทิวแถว
เพราะเจ้าของสมญานาม “โจ๊ก หวานเจีย๊ บ” เป็น “นาย
ตำ�รวจ” ประเภท never die ไม่วา่ จะเจอมรสุมกีล่ กู ๆ ก็ผา่ นมาได้
เสมอ และก็กลับมาผงาดโดดเด่นเช่นเดิม
จนถูกแอบอ้างชื่อบ่อยครัง้
ล่าสุดก็เพื่อนร่วมรุน่ นรต.47 พ.ต.อ.ราเมศ แก้วสูงเนิน
ผกก.(สอบสวน) กลุม่ งานสอบสวน ภ.จว.แม่ฮอ่ งสอน แอบอ้าง
ว่าสนิทกับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ สามารถช่วยเหลือทางคดีประกันตัวผู้
ต้องกักได้ โดยมีการเรียกรับเงินจำ�นวน 6 ล้านบาท ร้อนถึง “บิก๊
โจ๊ก” ต้องไปจัดการจับกุมเพื่อนด้วยตัวเองในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง
ก่อนหน้านัน้ ช่วงต้นเดือน ก.ค.ก็มหี นุม่ ใหญ่วยั 59 อ้าง
ได้ โควตาน้�ำ มันจำ�นวนมากจาก “บิก๊ โจ๊ก” สามารถขายให้ ในราคา
ถูกกว่าท้องตลาด หากสนใจซือ้ ให้ โอนมัดจำ�มาก่อนล่วงหน้า 50
เปอร์เซ็นต์ของจำ�นวนเงินทัง้ หมด ทำ�สัญญาขัน้ ต่�ำ 500,000 บาท
จนมีผถู้ กู หลอก กระทัง่ ตำ�รวจนนทบุรีไปจับกุมตัวได้
ต้นเดือน มิ.ย.ก็มี “พระสงฆ์” อ้างตัวเป็นพีช่ าย “บิก๊ โจ๊ก”
หลอกลวงชาวบ้านว่าสามารถฝากเข้ารับราชการตำ�รวจและทหาร
ได้ มีเหยื่อหลงเชื่อจำ�นวนมาก สูญเงินหลายแสนบาท ก่อนที่
ตำ�รวจ สภ.เมืองขอนแก่นจะไปจับกุมตัวได้
กลางเดือน ธ.ค.64 ก็มที หารเรือเมากร่างย่านสัตหีบ อ้าง
เป็นเพื่อน “บิก๊ โจ๊ก” ขูจ่ ะสัง่ ย้ายตำ�รวจทัง้ โรงพักสัตหีบ สุดท้ายมี
คลิปบันทึกไว้ได้ ก็ถกู ลงโทษทางวินยั และอาญากันไป
“ถึงแม้วา่ จะเป็นเพื่อนร่วมรุน่ กัน แต่ถา้ เพื่อนทำ�ผิดก็ตอ้ ง
ดำ�เนินคดี เพื่อนดีกต็ อ้ งส่งเสริม เพื่อนไม่ดกี ไ็ ม่ละเว้น ซึง่ 3 เดือน
ทีผ่ า่ นมา จับกุมผูต้ อ้ งหาทีแ่ อบอ้างชื่อผมเพื่อกระทำ�ความผิดรายนี้
ถือเป็นรายที่ 5”
“บิก๊ โจ๊ก” บอกหลังการจับกุมเพื่อน นรต.47 ในคดีฉอ้ โกง
เรียกเงิน 6 ล้านบาท
ครับ...เข้าใจหัวอก “บิก๊ โจ๊ก” เมื่อเป็นคนดัง เป็นคนมีชอื่
เสียง ก็จะมีพวกเอาชื่อไปหาผลประโยชน์
ยิง่ ตอนนี้ “บิก๊ โจ๊ก” กลับมาขึน้ หม้ออีกครัง้ มีผลงานเข้าตา
มากมาย เป็นที่ไว้ ใจ
ระดับประเทศ ก็ได้รบั มอบหมายให้เข้าไปช่วยแก้ปญ
ั หาหวย
ราคาแพง
ระดับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ “ผบ.ปัด๊ ” พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์
แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ก็มอบหมายให้ดแู ลแก้ปญ
ั หาค้ามนุษย์ แก้
ปัญหาการลักลอบทำ�ประมงผิดกฎหมาย
ทุกอย่างดูสดใส ซาบซ่า ทัง้ ยังมีชอื่ อยู่ในแคนดิเดตขึน้
“รอง ผบ.ตร.” ติดยศ “พล.ต.อ.” ในปีน้ี ทีม่ เี ก้าอีร้ ะดับ “รอง
ผบ.ตร.” ว่าง 4 ตำ�แหน่ง
โดยระดับ ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. “บิก๊ โจ๊ก” มีอาวุโสอยูล่ �ำ ดับ 4
รองมาจาก พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร.อาวุโสลำ�ดับ
1, พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. อาวุโสลำ�ดับ 2,
พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. อาวุโสลำ�ดับ 3
แม้ตามเกณฑ์ 33% เลื่อนขึน้ รอง ผบ.ตร.ทันทีมเี พียง 1
ราย คือ พล.ต.ท.ชินภัทร ทีเ่ หลืออีก 77% วัดตามเกณฑ์จากอาวุโส
ความรู้ ความสามารถ
“บิก๊ โจ๊ก” ก็โดดเด่น ไม่เป็นสองรองใคร โอกาสแทรกเข้า
เป็น 1 ใน 3 โควตาอาวุโส ความรู้ ความสามารถ ก็มีไม่นอ้ ย
เลยไม่แปลกใจใครๆ ก็อยากเป็น “เพื่อนโจ๊ก”.
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4 บทความ

ในแผนดินพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (ตอนที่ ๓)

ใ
เมาธจนเหน�อย

สัปดาหนี้การเมืองคึกคัก ทุกสารทิศจับตาไปที่เวทีรัฐสภา
ในการพิจารณาญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ�อลงมติไมไววางใจ
รัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ส.ส. รวมถึงหน�วยงานที่เกี่ยวของเขารวม จนสภาเนืองแน�น
รวมถึง “รองกวาง”-ไตรศุลี ไตร
สรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายก
รัฐมนตรี จากคายภูมิใจไทย ก็มารวมฟง
การอภิปรายอยูนอกหองประชุมดวย
และนอกจากจะมาฟงอภิปราย
แลว นานๆ เพ�อนพองทั้ง ส.ส.และทีม
งานจากทั่วสารทิศ รวมถึงนักขาวก็มา
รวมตัวกันเพียบ รองกวางสาวผูกวาง
ขวางและมนุษยสัมพันธดี ก็นั่งพูดคุย
ไตรศุลี ไตรสรณกุล ทักทายกับทุกคน จนเจาตัวถึงกับบน
เหน�อย บอก “เดินไปเมาธทุกหอง จนเหน�อยไปหมดแลว”
แหม..นานๆ เจอเพ�อนพองนองพี่ทั้งที ก็ตองเมาธมอยกัน
หน�อย ฮาๆๆ.

ขอตนกัญชา?

หลังปลดล็อกกัญชาไปแลวในทางกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย
ก็มุงหนาตรา พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เพ�อใหรีบออกมาใชประโยชน
ทางการแพทย และควบคุมไมใหเด็กและเยาวชนเขาไปเสพ
เสมือนเปนยาเสพติด
อีกดานหนึ่งก็สนับสนุนและให
ความรูประชาชน ควบคูกับการมอบตน
กัญชา เพ�อใหประชาชนไปใช ในครัว
เรือนในเชิงสุขภาพ และรักษาตัวเอง
จากโรคภัยไขเจ็บเปนสําคัญ
วันกอนปะหนา “รมต.แหมม”มนัญญา ไทยเศรษฐ รมช.เกษตรและ
สหกรณ ที่กอนหนามีขาวเดินสายแจก
ตนกัญชาใหประชาชน จึงถูกคนกระเซา
มนัญญา ไทยเศรษฐ
วา “ขอตนกัญชาไปปลูกบานบาง”
“รมต.มนัญญา” บอกวา “แจก
เฉพาะคนที่มี โรคภัยไขเจ็บนะจะ...เพราะวัตถุประสงคหลักของ
พรรคภูมิใจไทย มอบใหเพ�อประโยชนทางการแพทย”
แหะๆ สรุปบุคคลที่ขอตนกัญชาแจงกับ “รมต.แหมม” วา
“ไมเอาก็ไดคาบ” เพราะไมอยากมี โรค (อิ อิ).

คลานขึ้นบันได

ปดฉากอภิปรายไมไววางใจ ซักฟอกกัน 4 วัน 4 คืน ผล
ลงมติจาก 11 รัฐมนตรี ใครจะได ไปตอ ใครจะตกเกาอี้ คงไดรูกัน
ไปตามขาว ฝายคานใครทํางานเขาเปา
หรือไม คงไดเห็นกันไปหมดแลว แตใช
วาการอภิปรายจะมีแตเร�องราวเครียดๆ
อยางเดียว ยังมีมุมชวนอมยิ้มตามไปก็มี
โดยเฉพาะ สุทนิ คลังแสง ประ
ธานวิปฝายคานและ ส.ส.มหาสารคาม
พรรคเพ�อไทย รับหนาทีอ่ ภิปรายพิษราย
กัญชา พุง เปาไปยัง รมว.สาธารณสุข
“ตอนนั้นไปกินขาวกับเพ�อน
ส.ส.
เขาบอกมี
เมนูใหมมา ผมไปกินตม
สุทิน คลังแสง
ไก ไมรูวามีดอกกัญชา ที่มี THC อยู
ดวย กินไปเกือบ 20 เปอรเซ็นต จากนั้นไมนานผมไปแลว เวียน
หัว หลบออกจากวงไมบอกใคร กลับไปบานตองคลานขึ้นบันได
รุงเชาจะกลับไปบาน ตองเล�อนไฟลตบินจากเชา ไปเปนตอนค่ํา
เลยครับ!@” สุทินพูดไป เพ�อนสมาชิกก็อมยิ้มตามไปดวย
สุทิน ยกเคสอุทาหรณที่ โดนกับตัวมาบอกใหเพ�อนสมาชิก
แถมยังสะทอนไปถึง รมว.สาธารณสุขใหรับฟงดวย
แหะๆ จากนี้ ไปเช�อวาเจาตัวคงเข็ดและคงรูซึ้งถึงพิษภัยอัน
รายแรงเปนอยางไร? อิ อิ.

วินิจฉัยไมถูก

เก็บตกประชุมสภาผูแทนราษฎร ฝายคานอภิปรายไมไว
วางใจรัฐมนตรี 11 คน และนอยครั้งที่จะมีการซักฟอกรัฐมนตรีวา
มีพฤติกรรมขัดศีลธรรมอันดี
พรรคเพ�อไทย โดย ส.ส. ชนก จันทาทอง จังหวัด
หนองคาย กลาวหา ชัยวุฒิ ธนาคมา
นุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจและ
สังคม มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เชิดหนา
ชูตาหญิงอ�นเยี่ยงภรรยาตัวเอง ทําราย
จิตใจภรรยาอยางแสนสาหัส แคเปดหัว
เร�อง ฝาย ส.ส.หญิงพรรคพลังประชารัฐ
ก็ลุกขึ้นประทวงวุนวาย ทํา “ส.ส.ชนก”
ไมเปนอันอภิปราย
จนทําให “ครูแกว”-ศุภชัย โพธิ์
ศุภชัย โพธิ์สุ
สุ รองประธานสภาคนที่สอง ซึ่งทําหนา
ที่เปนประธานควบคุมการประชุมอยูตอนนั้น หลุดปากวา “บาง
เร�องผมก็ไมรูวาจะวินิจฉัยอยางไร!@”
อืม...ก็พอเขาใจ เร�องนี้มันลําบากใจ หุ หุ.

ไนจีเรีย

ไนจีเรีย หรือช�ออยางเปนทางการวา สหพันธสาธารณ
รัฐไนจีเรีย เปนประเทศในแอฟริกาตะวันตก เมืองหลวงช�อ
วา อาบูจา เปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกา
ไนจีเรียไดปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยเม�อ พ.ศ.2542
หลังจากที่มีการปกครองโดยเผด็จการทหารหลายคนที่ โหด
รายและคดโกง มานาน 36 ป ระหวางป พ.ศ.2508 ถึง พ.ศ.
2542.

แข็งและปรีชาสามารถกวาผูอ�น ขณะเดียวกัน หากมีการแตงตั้งองค
รัชทายาทแลว ก็ไมควรถอดถอน ดังนั้น แซรจึงแนะนําวา การเลือก
ผูสืบราชสันตติวงศควรจะเปนในลักษณะที่เรียกวา provisional นั่นคือ
ยังเปนแคตัวเลือก ณ ขณะนั้น แตยังไมมีการแตงตั้งอยางเปนทาง การ
เพราะอยางที่กลาวไปแลววา แซรเห็นวา ถาแตงตั้งเปนทางการไปแลว
ไมควรถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลง เพราะอะไร ทําไมถึงไมควรถอดถอน
เปลี่ยนแปลง หากแตงตั้งเปนทางการแลว? อยากใหทานผูอานลองคิด
ดูและแสดงความเห็นกันมาทาง Facebook Chaiyan Chaiyaporn
และแซรยังไดแนะนําวา การกําหนดตัวเลือกชั่วคราวนั้น พระ
มหากษัตริยและคณะองคมนตรีควรจะพิจารณาใหมทุกๆหาหรือสิบป
เพ�อหาบุคคลที่เหมาะสมดีที่สุดในชวงเวลาทุกๆหาหรือสิบป และแมวา
แซรจะไมไดกลาวไว แตก็คงเขาใจกันไดวา หากบุคคลที่เลือกไวแลวมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม ก็ไมจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน
แซรแนะนําไวอีกวา ไมควรเล�อนพระอิสริยยศของบุคคลที่ ไดรับการ
เลือก เพราะจะทําใหยากตอการเปลี่ยนแปลง

นเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจา
อยูหัวทรงปรึกษาฟรานซิส บี. แซร (Francis B. Sayre/ พระยา
กัลยาณไมตรี) ที่ปรึกษาดานการตางประเทศเกี่ยวกับเกณฑ ใน
การไดมาซึง่ ผูส บื ราชสันตติวงศ แซร ไดถวายคําแนะนําวาในการ
เลือกผูสืบราชสันตติวงศ พระมหากษัตริยควรตองรับฟงคําแนะนําและ
ตองไดรับความเห็นชอบจากที่องคมนตรีสภา (the Privy Council/เดิม
คือ สภาที่ปรึกษาราชการในพระองค) ในการตัดสินพระทัยเลือกผูที่
เหมาะสมเปนองครัชทายาท โดยแซร ได ใหเหตุผลไวดังตอไปนี้คือ
หนึง่ หากพระมหากษัตริยเ ปนผูต ดั สินโดยลําพัง ปญหารายแรงที่
อาจจะเกิดขึ้นไดหากมีกลุมพระบรมวงศานุวงศหรือขุนนางเสนาบดีที่
อาจจะไมยอมรับในพระปรีชาสามารถในการใชพระราชวินิจฉัยในการ
เลือกหรือคนเหลานั้นอาจจะไมเห็นพองตองกันทั้งหมดกับการตัดสิน
พระทัยของพระองค และเม�อเกิดกรณีดังกลาวนี้ขึ้น ผูที่ ไมเห็นดวยก็
อาจจะไมยอมรับและมีความจงรักภักดีตอผูที่พระมหากษัตริยเลือกให
เปนผูส บื ราชสันตติวงศ และเม�อพระมหากษัตริยส วรรคต ความยุง เหยิง
วุนวายก็จะเกิดขึ้นทันที
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แซร ไดยกตัวอยางวา หากพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งพระโอรส
ที่เพิ่งประสูติเปนผูสืบราชสันตติวงศ และหากราชบัลลังกเกิดวางลง
ในขณะที่องครัชทายาทยังทรงพระเยาวอยางมากนั้น ก็ยอมจําเปนจะ
ตองมีผสู าํ เร็จราชการแทนพระองคเปนเวลายาวนาน ซึง่ หากมีพระบรม
วงศานุวงศพระองค ใดหรือขุนนางเสนาบดีผู ใดทีม่ คี วามเกงกลาสามารถ
และมีความหวงใยในบานเมืองอยางรุนแรงยอมจะรูสึกวา การตองมี
ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนระยะเวลายาวนานจะสงผลเสียราย
แรงตอประเทศ คนเหลานั้นยอมเห็นวาหนทางเดียวทีจะรักษาปตุภูมิ
คือ ยังไมตองใหองครัชทายาทที่ยังทรงพระเยาวเสวยราชย แตใหผูที่
เขมแข็งและมีความสามารถมากกวาขึ้นครองราชยแทน ขณะเดียวกัน
แซรเห็นวา ถาเกิดมีกลุมที่สนับสนุนองครัชทายาทที่ยังทรงพระเยาวอยู
นั้น สงครามกลางเมืองยอมจะหลีกเลี่ยงไมได
แซรเห็นวา ยามเม�อพระมหากษัตริยเสด็จสวรรคต ความจงรัก
ภักดีอยางไมมีเง�อนไขจากพระบรมวงศานุวงศและขุนนางเสนาบดีตอ
องครัชทายาทนั้น เปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งตอเสถียรภาพความมั่นคง
ของบานเมือง และหนทางที่จะไดมาซึ่งการยอมรับและความจงรักภักดี
เชนนั้นคือ การใหองคมนตรีสภา (Privy Council) มีสิทธิ์มีเสียงในการ
เลือกองครัชทายาท
แซรเห็นวา ในกรณีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัวที่ทรงอางสิทธิ์ในการตัดสินพระทัยเลือกองครัชทายาทแต โดยลําพัง
และไมไดปรึกษาผู ใดเลย ถือวาเปนการกระทําที่ ไมฉลาดอยางยิ่งและ
ไมควรใหเกิดเชนนั้นอีกตอไปในอนาคต แซรแนะนําวา การตัดสินใจ
เลือกโดยคณะองคมนตรีสภาควรกระทําผานการลงคะแนนลับ ซึ่งการ
ลงคะแนนลับจะทําใหการตัดสินใจของบรรดาคณะองคมนตรีสภาเปน
ไปอยางอิสรเสรี โดยแท ไมจําเปนตองกังวลวาการตัดสินใจของตนอาจ
จะไมตอ งกับพระราชประสงคขององคพระมหากษัตริย นอกจากนี้ เกณฑ
ในการตัดสินการลงคะแนนก็ไมควรจะใชเกณฑเสียงขางมากธรรมดา
แตควรจะใชเสียงขางมากพิเศษ เชน สามในสี่ขององคคณะที่ปรึกษาฯ
เพราะเสียงสามในสี่จะเปนหลักประกันใหผูที่ ไดรับเลือกใหเปนผูสืบราช

สันตติวงศ ไดเสียงสนับสนุนมากพอที่จะถือไดวามีความชอบธรรม
ขณะเดียวกัน อาจจะมีคําถามวา ระหวางองคมนตรีสภา (Privy
Council) กับคณะรัฐมนตรีสภา (Council of State/เดิมคือ สภาที่ปรึกษา
ราชการแผนดิน) คณะใดควรจะเปนองคคณะที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนน
เลือกผูสืบราชสันตติวงศ?
ผูเขียนขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐมนตรีสภา (Council of
State) คือคณะรัฐมนตรีจํานวนไมเกิน 36 คน และคณะเสนาบดีจํานวน
ไมเกิน 12 คน (จํานวนเทากับกระทรวงทบวงกรมที่ตั้งขึ้นจากการปฏิรูป
ระบบราชการแผนดินใหเปนตามรัฐสมัยใหมอยางตะวันตก ที่เริ่มตั้งขึ้น
ในป พ.ศ.2435) สวนองคมนตรีสภา ผูเขียนไดกลาวไปในตอนที่แลว ซึ่ง
ในสมัยรัชกาลที่หก ในชวงแรก พระองคทรงแตงตั้งองคมนตรีจํานวน
40 พระองค/คน โดยตั้งเปนสภากรรมการองคมนตรี ทําหนาที่พิจารณา
รางกฎหมาย ตอมาได โปรดเกลาฯ แตงตั้งองคมนตรีขึ้นใหมทุกปใน
วันที่ 4 เมษายน เน�องในพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา เม�อสิ้น
รัชสมัยจึงมีองคมนตรีมากถึง 233 คน ทําใหสภากรรมการองคมนตรี
มาจากผูคนหลากหลาย ไมเฉพาะแตพระบรมวงศานุวงศหรือเสนาบดี
เทานั้น
จากการที่คณะองคมนตรีมีความหลากหลายกวารัฐมนตรีสภา
แซรเห็นวา น�าจะสามารถเปนตัวแทนความคิดและผลประโยชนทห่ี ลาก
หลายทัว่ ไปของบานเมือง ทีเ่ กือบจะเรียกไดวา เปนตัวแทนทีส่ ะทอนความ
เห็นของราษฎรที่มีบทบาทสําคัญในการปกครองบานเมืองที่มีความ
กวางขวางกวาคณะรัฐมนตรีที่มีจํานวนไมมาก ดังนั้น แซรจึงเห็นวา
องคคณะที่ควรจะมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจเลือกผูสืบราชสันตติวงศ
คือ คณะองคมนตรี
นอกจากนี้ แซรยังถวายความเห็นเกี่ยวกับความไมแน�นอนที่
อาจจะเกิดขึ้น เชน มีพระบรมวงศานุวงศเพิ่มขึ้นเม�อมีเจาฟาเจาแผน
ดินประสูตใิ หมตา งทรงเจริญพระชันษา และอาจมีทส่ี น้ิ พระชนม ไป เม�อ
เวลาผานไป อาจจะเริ่มเห็นไดชัดขึ้นวา บางพระองคทรงออนแอ บาง
พระองค ไมปรีชาสามารถ บางพระองคแสดงใหเห็นวามีความเขม

กิ่วแมปาน จุดนัดพบผืนดินกับแผนฟา

นี่

คือการทาทายที่จะพิสูจน ไดดวยตนเองวา ณ ที่นั้น ฟากับ
ดินเขยื้อนมาใกลชิดกัน
ใครทีย่ งั เดินทางได และยังมีกาํ ลังวังชาในการกาวเดิน
ขอเชิญชวนให ไปเยือน ดอยอินทนนท จ.เชียงใหม เม�อขึ้นไป
ถึงจุดบริการนักทองเที่ยว ขอยั่วยุให ไปเดิน “กิ่วแมปาน” ดวย
ผูเขียนไปเดินกิ่วแมปานมาแลว 2 ครั้ง และตั้งใจวาชีวิตนี้จะ
ไปเดินที่นั่นอีก
ระหวางยางเทาในชวงปาดิบเขา ไดความรูส กึ ช�นเย็นรมร�นจาก
สายน้ําบนภู และแมกไมรายรอบ
เม�อเดินพนปาดิบเขา สูทุงหญากึ่งอัลไพน ไดความรูสึกปลอด
โปรงโลงสบายสุดๆ อยางไมเคยสัมผัสจากที่ ไหนมากอน
เม�ออยูบนเคร�องบิน ถามองออกนอกหนาตาง จะไดเห็นปุย
เมฆอันงดงามอยูใตเคร�องที่เคร�องบินเคล�อนผาน แตที่กิ่วแมปาน ผู
เขียนไดอารมณประหนึ่งอยูในออมกอดของหมูเมฆที่ ไดทั้งไอแดดอุน
และไดความหนาวเย็นของเมฆหมอกในเวลาเดียวกัน
นี่ คื อ ความอั ศ จรรย ข องป า สามมิ ติ ที่ ย ากจะหาป า ใดเสมอ
เหมือน คือ ปาดิบเขา ปาทุงหญากึ่งอัลไพน และ ปาเมฆ
ณ ที่นั้น “กิ่วแมปาน” อาจเรียกวา เปนจุดนัดพบระหวางผืน
ดินกับแผนฟา
นิรมิต แมนมิ่งดาวบนดิน
พงพฤกษเสียดเมฆิน สุดกวาง
ธาราเร�อยไหลริน เลี้ยงโลก
“กิ่วแมปาน” สรรคสราง เสกสราง ภูมิสมัย (บทที่ 1)
บันทึกของ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน รองประธาน กมธ.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา ลงวันที่ 12 มี.ค.64 ที่
ได ไปสํารวจและย้ําความสําคัญของกิ่วแมปานวา
“กิ่วแมปานเปนหนึ่งในดอยสูงเกิน 2,000 เมตร ซึ่งมี ไมเกิน
6 แหงในประเทศไทย เชนทีด่ อยหลวงเชียงดาว ดอยผาหมปก เชียงใหม
กิ่วแมปานนับเปนดอยสูงสุดในสยาม ทําใหปาเมฆของดอย
อินทนนทมีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย”
ทําใหผูเขียนยอนกลับไปดูบทรอยกรอง 48 บท ที่เขียนถึง “กิ่ว
แมปาน” ไวตั้งแตป 2559 จากแรงบันดาลใจ ที่ ไปเดินปาครั้งที่สอง
ที่สามารถนํามาประกอบสวนทําความเขาใจในอลังการของธรรมชาติ
ณ กิ่วแมปานนี้
ไมน�าเช�อก็ตองเช�อวา เฟน เปนพืชใบเล็กมาก แตไดช�อวาพืช
ลานป เปนพืชใบบางที่สุดในโลก ขนาดใบหนาเพียงหนึ่งเซลลจึงไมมี
ปากใบ อาศัยเพียงชองอากาศไวดูดซึมน้ําหมอก ในชวงแลงอากาศ
แหงเฟนจะพักตัวชั่วคราว แม ใบจะเหี่ยวแตตนไมตาย มันพรอมจะ
ฟนความเขียวขึ้นมาอีกเม�อไดละอองหมอก เพียงแสงแดดรําไรกลาง

สายหมอก ก็เพียงพอตอการดํารงชีวิต
หมุดหมายที่ 1 เฟนยุคโบราณ
กระจิริดเฟนนอย กระจอยรอยแหงไพรพง
หยัดอยูอยางทระนง กลางสายหมอกแดดรําไร
ยามแลงใบเหี่ยวแหง เหมือนเสแสรงแกลงตายไป
โดนไอหมอกฟนใหม พืชลานปอัศจรรย (บทที่ 4, 5)
คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน ชี้ใหเห็นวา
“ความสูงระดับนี้ ทําใหเกิดสภาพ ‘ปาเมฆ’ ที่เปนระบบนิเวศ
พิเศษ คือเมฆลอยต่ํามาชนภู โดยไมตองรอหมอกรอฝนมาเติมความชื้น
ใหปา ในทางกลับกัน การคายน้ําจากใบไม ในปาในชั้นปาเมฆ ก็จะเติม
เมฆใหทองฟาได”
หมุดหมายที่ 2 ปาเมฆ
ลมแรงและหนาวชื้น เมฆหมอกคล�นคลุมวารวัน
รอนชื้นไมหลากพันธุ อยูไมได ในปานี้
“กอ” “กูด” “โพธิ์สามหาง” จึงอยูหวางในทางที่
“เฟน” “มอส” “กลวยไม” มี หนาวยิ่งดียิ่งเดนงาม (บทที่ 6, 7)
คนไทยภาคกลางไดอาศัยลุมน้ําเจาพระยาเปนถิ่นฐานตั้งรกราก
ไดด�มกินได ใชประโยชนจากน้ํา
กิ่วแมปานคือตาน้ําที่ใหกําเนิดสายน้ําบริสุทธิ์สะอาด มีออกซิเจน
และแรธาตุอาหารสูง ทําใหเกิดลําหวยหลายสายซึ่งทุกสายน้ําไหลลงสู
แมนาํ้ ปง กอนไหลไปหลอเลีย้ งผูค นหลายลานคนในทีร่ าบลุม แมนาํ้ เจาพระยา
หมุดหมายที่ 3 ปาตนน้ํากําเนิดสายธาร
สายน้ําคือสายบุญ ที่ทรงคุณอเนกอนันต
ธรรมชาติที่รังสรรค เปนตนธารจากราวปา
ตาน้ํา หวย แลวปง จึงไหลดิ่งเจาพระยา
หลอเลี้ยงนครา
อยูชั่วนาตาปนาน (บทที่ 8, 9)
จุดชมทิวทัศน ในพื้นที่เขตทุงหญากึ่งอัลไพน อยูตรงหมุดหมายที่ 9
เวิ้งฟาที่ ไกลโพน หมูเมฆขาวเคล�อนคลอยอยูระดับเดียวกับสายตา หุบลึก
ของภูสูงมีเหลือบมีซอก มีความลาดชัน เปนจุดสวยสุดที่ใครๆ ก็รูสึกไดวา

7

8

สําหรับขอดีของการเลือกแบบชั่วคราวนี้ แซรอธิบายวา บุคคล
ที่ ไดรับการเลือกจะไมไดรูสึกวา การขึ้นครองราชยของตนนั้นเปนของ
ตาย เพราะขอเสียประการหนึ่งของการแตงตั้งอยางถาวรไวเลยคือ จะ
มีคนมาประจบสอพลอองค์รัชทายาทพระองค์นั้นเพื่อหวังประโยชน์
ตางๆ หากพระองคนั้นเสด็จขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริย การ
ประจบสอพลอของบรรดาผูที่มาใกลชิดจะเปนเง�อนไขสําคัญที่จะทําให
องครัชทายาท “เสียคน” และกลายเปนผูที่ขาดคุณสมบัติอันเหมาะสม
ที่จะทําหนาที่เปนพระมหากษัตริย
การกําหนดไวชั่วคราวจะทําใหผูที่ ไดรับเลือกตองปฏิบัติตนและ
พัฒนาความรูความสามารถตลอดจนการรักษาจริยธรรมและคุณธรรม
หากเขาผูนั้นจะตองการเปนผูสืบราชสันตติวงศที่แทจริงในที่สุด
อยางไรก็ตาม แซรเปนนักกฎหมายและเปนที่ปรึกษาที่สุขุมรอบ
คอบอยางยิง่ เขายังคิดลวงหนาถึงปญหาตางๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได ปญหา
ที่วานี้คืออะไร? โปรดติดตามตอนตอไป.

เปนบุญตาและบุญใจ
หมุดหมายที่ 9 จุดชมทิวทัศน
เวิ้งฟาเหนือปาใหญ กวางแสนไกลมหัศจรรย
เมฆหมอกหฤหรรษ สบสวรรคเปนบุญตา
ตาเห็นใจกระหวัด
กายสัมผัสพื้นนภา
อยากหยุดกาลเวลา ไวตรงหนาอยูตรงนี้ (บทที่ 20, 21)
หินแกรนิตสองแทงเหมือนใครยกมาวางไวเคียงกัน ความจริง
เม�อ 200 ลานปที่แลว เกิดการเคล�อนตัวของเปลือกโลก เม�อเกิดการ
ยกตัวของเทือกเขาขึ้นสูง หินแกรนิตสองกอนดันตัวขึ้นมา กลายเปน
สัญลักษณสําคัญของกิ่วแมปาน
หมุดหมายที่ 11 ผาแงมนอย
สองแทงหินแกรนิต ตรึงสถิตอยางทายทา
สองรอยลานปมา ผิวโลกหลาขยับตัว
กัดกรอนยุบสลาย แลวเคล�อนคลายไปถวนทั่ว
แกรงเกินจะเกรงกลัว เปนสองกอน “ผาแงมนอย” (บทที่ 24, 25)
กุหลาบพันป เปนนางเอกแหงดอยอินทนนท ที่ใครๆ ก็อยาก
เห็น เปนไมดอกที่ปรับตัวเองทามกลางอากาศหนาวเย็น และตานลม
แรงบนยอดภู ใบเปนแผนหนาเหนียว มีขนเพ�อลดการคายน้ํา กิ่ง
โปรงลมผานงาย มีใบเรียงเปนกระจุกที่ปลายกิ่ง โคนตนมีตาไมสํารอง
พรอมขยายพันธุ กรณีถูกไฟไหมปา
หมุดหมายที่ 13 กุหลาบพันป
นางเอกแหงอินทนนท กลางหนาวเย็นหยัดทนทาน
กิ่งโปรงใหลมผาน ใบเหนียวหนาดอกเขมแดง
น้ําหวานและเกสร มวลหมูนกและแมลง
เปนศักดิ์เปนสีแสง แหง “กุหลาบพันป” สวย
ที่หมุดหมาย 19 เสียงปา นั้น ผูนําทางจะเชิญชวนใหทุกคน
ที่ ไปหลับตาลงเพ�อรวมศูนย ใชประสาทหู ฟงเสียงใบไมหลน เสียงลม
พัด เสียงน้ําเซาะซอกหิน เสียงนกรอง เสียงแมลงกรีดปก ผสมผสาน
กันเหมือนเปนออรเคสตราวงใหญที่บรรเลงเพลงแหงธรรมชาติ
หมุดหมายที่ 19 เสียงปา
เสียงปาบรรเลงเพลง ลมพัดใบไมปลดปลง
น้ําเซาะหินยังคง สกุณาครวญเพลงไพร
แมลงกรีดปกลั่น สนั่นเสียงเสนาะใส
ออรเคสตราวงใหญ จับจิตใจไปเนิ่นนาน (บทที่ 40, 41)
เน�องจากพืน้ ที่ในส�อมีจาํ กัด จึงไมสามารถนําเสนอบทรอยกรอง
ทั้ง 48 บทได
อยางไรก็ตาม ไมวาจะเรียงรอยถอยคําให ไพเราะปานใด ก็ไม
อาจไดอารมณความรูสึกเทากับได ไปเดินกิ่วแมปานจริง ไปเห็นใบเฟน
ไปสัมผัสน้ําเย็นในลําหวย ไปหยิบจับปุยเมฆที่เหมือนวางเปลาแตรูสึก
ได ไปฟงเสียงคีตทิพยจากธรรมชาติ และไปใช ใจสัมผัสทุกสิ่งอยาง
จากกิ่วแมปาน
กิ่วแมปานไมใชเพียงจุดทองเที่ยวที่น�าร�นรมยเทานั้น แตเปน
รังสรรคอลังการของธรรมชาติ ที่อาจสรุปเปนบทรอยกรองไดวา
ผืนดิน ใชเพียงดิน
ใหชีวิน ไดเหยียบยืน
เลี้ยงปา ทั้งแผนผืน
บํารุงน้ํา ผองอําไพ
ผืนน้ํา ใชเพียงน้ํา
อันชุมฉ่ํา เย็นช�นใจ
เลี้ยงดิน และปาใหญ
รินไหลหลอม รวมสายชล
ผืนปา ใชเพียงปา
สรรพพฤกษา อาอําพน
เลี้ยงโลก เลี้ยงผองชน บันดาลดล โลกสมดุล (บทที่ 44,
47, 48).
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บทความ 5

ส

ภาไทยนี่จริงๆ เลย
หันไปทางไหนพูดตรงกันหมด ดูหลักฐานก่อน
ว่า จะยกมือโหวตให้หรือไม่
ให้มันจริงเถอะครับ!
เพราะนั่นมันคือการยกระดับความรับผิดชอบของนัก
การเมืองไทย ที่มีต่อประชาชน
หาก ส.ส.ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบการทำ�งานของรัฐบาลด้วย
การดูข้อเท็จจริงมากกว่าพวกมากลากไป หรือการต่อรองทาง
การเมือง และการต่อรองทางการเงิน การเมืองจะดีขึ้นกว่านี้
อีกเยอะ
แต่เท่าที่มีรัฐสภาไทยมา การโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ส่วนใหญ่ ก็เป็นไปตามขั้วการเมือง
ส.ส.ฝั่งรัฐบาลโหวตสนับสนุนรัฐมนตรี
ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้านก็โหวตสวนไปอีกทาง
ก็เข้าใจได้ครับ เพราะการเมืองทัว่ โลกโดยส่วนใหญ่กเ็ ป็น
แบบนี้
เพียงแต่ที่ประเทศไทย มีบางอย่างพิเศษกว่า
เรามี ส.ส.ครึ่งบกครึ่งน้ำ�เยอะ
พวกนี้รักในความเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำ�ของตัวเองเสียด้วย
ครับ...ก่อนโหวตเสียงเช้าวันนี้ (๒๓ กรกฎาคม) เซียน
น้อยใหญ่ส่งเสียงต่อรองกันขรม รัฐมนตรีคนไหนไม่รอดบ้าง
เลขที่ออกอยู่ที่ “จุติ ไกรฤกษ์” กับ “สันติ พร้อมพัฒน์”
ทำ�ไมต้อง ๒ คนนี้?
มันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในรัฐสภา
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันแรก มีความเคลื่อนไหว
ของ ส.ส.พรรคเล็ก ที่เรียกกลุ่ม ๑๖ จะโหวตคว่ำ� ๒ รัฐมนตรี
คนพูดมีตัวตนชัดเจนครับคือ นายพีระวิทย์ เรื่องลือ
ดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม
บอกว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ
ไทย ได้มาหารือกับนายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้ากลุ่ม ๑๖
บริเวณหลังห้องประชุม ถึงแนวทางการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
มีข้อสรุปร่วมกันว่า จะจัดหนัก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รมว.มหาดไทย และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง มี
แนวโน้มจะโหวตคว่ำ�ทั้ง ๒ คน
แต่ขอฟังการอภิปรายก่อน ส่วนจะมีใครเพิม่ เติมจะมีการ

ส.ส.ครึ่งบกครึ่งน้ำ�

แถลงจากพรรคเล็กรายวัน ซึง่ เรื่องดังกล่าวได้พดู คุยกับสมาชิกกลุม่
๑๖ และคุยกันว่าจะโหวตอย่างไรก็ว่าตามกัน
ถือว่าเก่งครับ
ส.ส.กลุม่ ๑๖ ทีป่ ระกาศตัวเองว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาล สามารถ
ล็อกเป้าได้ว่าจะคว่ำ�รัฐมนตรีคนไหน ก่อนที่จะฟังฝ่ายค้านซักฟอก
ในสภา
จะเก่งเกินไปมั้ย
ไปล็อกเป้ากันอีท่าไหนไม่ทราบได้ ๑ วันผ่านไป กลายเป็น
“จุติ ไกรฤกษ์” กับ “สันติ พร้อมพัฒน์” แทน
“บิ๊กป๊อก อนุพงษ์” หลุดโผไปดื้อๆ
กรณี “จุต” เกิดการผสมโรงที่น่าสนใจ
การเคลื่อนไหวของ ส.ส.กลุ่ม ๑๖ กลุ่มธรรมนัส และกลุ่ม
การเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ รวดเร็วปานความเร็วแสง
ถึงขั้นต้องตั้งทีมช่วยเหลือ “จุติ”
ข่าวจริงเท็จประการใดมิทราบได้ มี ส.ส.ประชาธิปัตย์ ๑๒
คนต่อรองกับผู้ ใหญ่ภายในพรรคให้ช่วยเหลือ “จุติ” หากไม่ช่วย
ทั้ง ๑๒ เสียงจะไม่สนับสนุน “นิพนธ์ บุญญามณี” เช่นกัน
ประชาธิปัตย์ยุคนี้ ไปไกลจริงๆ
ที่ต้องไปไกลเพราะมี ส.ส.พรรคประกาศตัวชัดเจนว่าจะคว่ำ�
“จุติ”
เหตุผลอ้างกันว่าน้องๆ ส.ส.ส่วนใหญ่รับไม่ได้ เพราะนอก
จากไม่เคยดูแลเพื่อน ส.ส.ในพรรคแล้ว ยังไม่ค่อยเข้าร่วมประชุม

งานกิจกรรมพรรค
ซ้ำ�ยังมีข่าวว่าจะย้ายพรรคไปร่วมสังกัดพรรคการเมืองใหม่
ที่กำ�ลังจะตั้งขึ้นอีกต่างหาก
ตกลงนี่เราคุยกันเรื่องการโหวตเสียงในญัตติอภิปรายไม่ไว้
วางใจ หรือแค้นนี้ต้องล้างเพราะเอาใจออกห่างพรรคกันแน่
ประจวบเหมาะกับกลุ่ม ๑๖ ประกาศว่า ได้หารือเบื้องต้น
ถึงแนวทางการลงมติไม่ไว้วางใจ ภายหลังจากได้ฟังคำ�ชี้แจงของ
๑๑ รัฐมนตรีครบถ้วนทุกคนแล้ว มีความเห็นตรงกันจะลงมติไม่ไว้
วางใจรัฐมนตรี ๒ คนแน่นอน
คือ “จุติ” กับ “สันติ”
เหตุผลคือตอบไม่เคลียร์
คร่าวๆ ประเด็นซักฟอก “จุติ” มีเรื่องตั้งคนสนิทคนชื่อ
“นาย จรร.” ซึ่งมีประวัติโชกโชนด้านการเงิน เป็นนักปั่นหุ้น นำ�
บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้วหลายบริษัท และเป็นคนสนิท
คนใกล้ชิด เป็นบอร์ดการเคหะฯ
ไม่อยากสร้างบ้านขายให้ผู้มีรายได้น้อย เปลี่ยนมาเป็นโครง
การสร้างบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อยเช่าแทน ชื่อโครงการ เคหะสุข
ประชา แอบอ้างว่าโครงการนี้ทำ�เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ใส่ โครงการทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ขุดบ่อเลี้ยง
ปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด ปลูกผัก ปลูกเลม่อน แล้วเอารายได้จาก
การขายผัก ขายไข่ มาคำ�นวณเป็นรายได้เพื่อเพิม่ ตัวเลข การประ
เมินอัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ของโครงการ
เป็นกระบวนการปั่นตัวเลข แม้เบื้องต้นแผนเอา CEMCO
เข้าตลาดเหมือนจะเดินไปด้วยดี แต่สุดท้ายผู้ถือหุ้นบริษัทเซมโก
ไม่เอาด้วย จึงนำ�ไปสู่มหากาพย์เรื่องต่อไปคือ การดึงเคหะสุขประ
ชาออกจากเซมโกมาอยู่ที่ บมจ.เคหะสุขประชา บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่
เพื่อรับบทบาทแทนบริษัทเซมโก ทั้งนี้หนึ่งในผู้มีบทบาทสำ�คัญใน
แผนกินเหนือเมฆครั้งนี้คือนาย จรร. ซึ่งเป็นคนสนิทของนายจุติ
เซมโก (CEMCO) คือ บริษัทลูกของการเคหะแห่งชาติ จัด
ตั้งขึ้นตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๗ ในชื่อ “บริษัท
จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำ�กัด”
ไปฟัง “จุติ” ชี้แจงบ้าง แต่สั้นๆ
“...ในการตรวจสอบของ สตง.พบว่ามีการตั้งญาติของอดีต
ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติมาเป็นผู้จัดการเซมโก และนำ�ทรัพย์
สินบางส่วนของการเคหะฯ ไปให้สมาคมเช่า แต่รายได้นั้นไม่ได้

ส่งถึงการเคหะแห่งชาติ สตง.ยังบอกว่าได้ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเรื่องเหล่านี้และให้ดำ�เนินการทางกฎหมายกับผู้กระ
ทำ�ความผิด
คนไทยได้ยินเรื่องของการเอื้ออาทรมา ๑๗ ปีแล้ว และ
พบว่านักธุรกิจที่มาหากินกับการเคหะแห่งชาตินั้น ได้ติดคุก ๑๔
คน ...”
เคลียร์ ไม่เคลียร์ ไม่รู้ แต่ ส.ส.กลุ่ม ๑๖ กลุ่มธรรมนัส และ
ส.ส.ประชาธิปัตย์บางคนประกาศว่าจะคว่ำ�
ไปที่ “สันติ” ถูกซักฟอก โครงการระบบท่อส่งน้ำ�สาย
หลักภาคตะวันออก (อีอีซี) คล้ายๆ กับการอภิปรายครั้งก่อน
ฝ่ายค้านกังขาล้มประมูลรอบแรก ตั้งคำ�ถามประมูลรอบ ๒ แก้
เกณฑ์เอื้อใคร
คำ�ชีแ้ จงคือ ล้มรอบแรก เพราะปริมาณน้�ำ ใน TOR ไม่ชดั
ขณะนี้ยังไม่เซ็นสัญญาโครงการ
มันยังไม่สุด!
จะบอกว่า ทุบทีเดียวตาย เด็ดหัว สอยนั่งร้าน ได้แน่ มัน
ก็ยังต้องนั่งเกาหัวแกรกๆ ว่า...ใช่หรือ
มันไม่เหมือนโกงข้าวจีทูจีครับ กรณีนั้นใบเสร็จมันลาก
ยาวจนติดคุกกันระนาว
ก็มีคำ�ถามว่า แล้ว ส.ส.กลุ่ม ๑๖ กลุ่มธรรมนัส ต้องการ
อะไรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้
การซั ก ฟอกรั ฐ บาลเป็ น การตรวจสอบการทำ � งานของ
รัฐบาล
หรือเป็นตัวประกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง หรือ
ประโยชน์อื่นใด
หากฟังการอภิปรายกันจริงๆ ยังมีรัฐมนตรีบางคนตอบ
คำ�ถามไม่เคลียร์มากกว่า “จุติ-สันติ” เสียอีก
เรื่องในมุ้ง เหมือนจะจบแล้วจบเลย ไม่เห็นมีท่านผู้แทน
สุภาพบุรุษท่านไหนพูดถึงอีก
เพราะถ้าจะเอาความจริง มันอาจจะค่อนสภา
ในกลุ่มที่จะคว่ำ� “จุติ-สันติ” บางคนก็ใช่ย่อย
ฉะนั้น จับตาดู ส.ส.ครึ่งบกครึ่งน้ำ�กันครับ
หลังโหวตในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครัง้ นี้ วงจรชีวติ จะ
กลับไปมีหาง
หรืออยู่ในหม้อต้ม.

แก้ โรคระบาดใหม่
ศาสนาไอโอ-โตขยาย
ศาสนิก มากมาย นับถือ
สมาร์ทโฟนทุกผู้เป็นคู่มือ
คนห่างหนังสือจินตนาการ

หนักกว่าซักฟอก!

ถื

เรื่องราว รวดเร็ว เร่าร้อน
ผีปีศาจมาสอนน่าสงสาร
มิทัน ได้คิด วิจารณญาณ
นักอ่าน ปลอดภัย จากไอโอ

ขอเสนอความคิดเพื่อแก้ ไขปัญหาประเทศ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
ค่าโง่ซ้ำ�ซากบ่งบอกอะไรประเทศไทยบ้างครับ : การ
เมืองนำ�หน้าราชการทำ�ให้นโยบายไม่ โปร่งใส ค่าโง่ซ้ำ�ซาก
พิสูจน์ ให้เห็นแล้วว่านโยบายการเมืองที่นักการเมืองนำ�มาใช้
บริหารประเทศนั้นสร้างความเสียหายมากมายมหาศาล ยก
ตัวอย่างเช่น โฮปเวร, หวยออนไลน์, จำ�นำ�ข้าว ฯ ประวัติ
ศาสตร์ซ้ำ�รอยเดิมมานานเกือบจะเกินหนึ่งศตวรรษแล้วและ
ใช่ว่าจะจบสิ้น เพราะตราบใดที่ยังไม่มีการปฏิรูป อนาคตก็
จะมีค่าโง่เกิดขึ้นอีก ซึ่งก็เป็นกรรมของคนไทย เปรียบเสมือน
ประเทศไทยเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุด
นโยบาย : ใครเป็นผู้กำ�หนดนโยบาย คำ�ตอบก็คือนัก
การเมือง ใครเป็นผู้ต้องปฏิบัติตามนโยบาย คำ�ตอบก็คือ
ข้าราชการและประชาชน : จะรู้ ได้อย่างไรว่านโยบายนั้นๆ
เป็นนโยบายที่ดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ : ใครเป็นผู้กลั่น
กรอง ตรวจสอบว่า นโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ดี มีประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชน
คำ�ตอบก็คือ เสียงข้างมากในสภา ซึ่งก็เป็นอำ�นาจ
การเมืองที่จะชี้เป็นชี้ตาย แต่ค่าโง่ ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิด
จากทุจริตคอร์รัปชัน หนี้สินประเทศชาติพิสูจน์ ให้เห็นแล้ว
ว่า อำ�นาจบริหารและนิติบัญญัติมิได้กลั่นกรอง ตรวจสอบ
นโยบายที่พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งได้ครอบครอง
เสียงข้างมากในสภาเสนอมานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
และประชาชนจริง เพราะวันนี้ประเทศไทยมีแต่สาละวันเตี้ย
ลง หนี้สินประเทศเกือบถึง ๖๐% ของจีดีพีอยู่แล้ว
ทำ�อย่างไรจึงจะแก้ ไขปัญหานี้ ได้ : คำ�ตอบก็คือต้อง
ยกเลิกระบบการเมืองเป็นนาย ราชการเป็นบ่าว หรือผู้มีหน้า
ที่ปฏิบัติตามนโยบายการเมือง
เหตุผล : เพราะค่าโง่, ค่าเสียหายที่เกิดจากการใช้
นโยบายการเมืองผิดพลาดพิสูจน์ ให้เห็นแล้วว่า การเมือง
และราชการจะต้องเป็นระบบคู่ขนาน มิใช่การเมืองเป็นนาย
ราชการเป็นบ่าวอย่างที่แล้วๆ มา
ระบบคู่ขนาน : ทำ�ได้ โดยต้องตั้งบอร์ดบริหารของทุก
กระทรวงจากตำ�แหน่งต่างๆ ที่ห้ามการเมืองแทรกแซง เมื่อ
พรรคการเมืองใดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ต้องการจะ
ทำ�นโยบายใดๆ ก็ต้องเสนอให้บอร์ดบริหารของทุกกระทรวง
พิจารณา ถ้านโยบายนั้นได้รับการสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของ
บอร์ดบริหาร ก็ให้รัฐมนตรีนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อ

ให้รัฐสภาพิจารณา
แต่ถ้าไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเกินครึ่งของบอร์ดบริหาร
ก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลปกครองวินิจฉัยก่อนที่จะดำ�เนินการต่อ
ไป ถ้าศาลปกครองยืนตามความเห็นของบอร์ดบริหาร แต่
รัฐบาลต้องการดำ�เนินนโยบายนี้ต่อไป และเมื่อรัฐสภาเสียง
ข้างมากสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลก็ให้ผ่านเป็นกฎหมาย
ได้ แต่ถ้าเกิดความเสียหายแล้วประชาชนมีสิทธิ์ร้องเรียนให้
ผู้สนับสนุนต้องชำ�ระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอนีเ้ ป็นของอดีตข้าราชการสายวิชาการ แต่เป็น
ประชาชนที่ต้องมีหน้าที่ชำ�ระค่าโง่แทนนักการเมืองสามานย์
นโยบายฉ้อฉลที่สร้างความเสียหายให้ประเทศชาติน้นั เปรียบ
เสมือนน้�ำ ป่าไหลหลาก ถ้าไม่มแี ก้มลิงรองรับน้�ำ ก็จะเกิดวิกฤต
น้ำ�ท่วมทั่วประเทศ ตรรกะที่กำ�หนดว่ารัฐมนตรี (การเมือง)
คือนาย ปลัดกระทรวง (ข้าราชการ) คือบ่าวนั้นต้องถูกยกเลิก
โดยเฉพาะได้นักการเมืองสามานย์ที่สามารถชนะการ
เลือกตั้งได้ แต่ไม่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบ
การณ์ ใดๆ นอกจากนั้นยังไม่มีจิตอาสาทำ�เพื่อประเทศและ
ประชาชน ในขณะที่ปลัดกระทรวงต้องเป็นข้าราชการที่มี
ความรู้ตรงสายงาน มีประสบการณ์ มีทักษะแต่กลับไม่ได้
ใช้คุณสมบัติที่มีอยู่รับใช้ประเทศและประชาชน เพราะต้อง
รับใช้นายอย่างเดียว (สงสัยว่าจะต้องเปิดรับเฉพาะบัณฑิต
สาขาผู้รับใช้หรือพ่อบ้านที่ ได้เหรียญทองเท่านั้น)
ผมก็เคยมีประสบการณ์รับราชการมานาน พบว่าถ้า
ไม่มีคุณสมบัติเป็นมิสเตอร์เยสแมน กอกระดุมเป็นนิจศีลเมื่อ
อยู่ต่อหน้าเจ้านายก็อย่าหวังรุ่งในอาชีพ หลงจู๊สู้พันคัดเลือก
ตั้งแต่ซีสามจนถึงปลัดกระทรวง แบบชี้นกเป็นไม้ ชี้ ไม้เป็น
นกได้ตามคำ�สั่ง
ข้อคิดเห็นนี้มิได้หวังผลอื่นใด นอกจากต้องการให้ประ
เทศไทยหลุดพ้นจาก “วงจรค่าโง่และทุจริตคอร์รปั ชัน” เท่านัน้ .
แมวขาว
การเมืองไทยมันมีปัญหาจริงๆ ครับ และเป็นมาทุกยุค
ทุกสมัย เหตุผลง่ายๆ เพราะฝ่ายการเมืองละเลยที่จะจัดการ

ปัญหาคอร์รัปชัน สาเหตุก็เพราะการคอร์รัปชันเกิดจากนัก
การเมืองเป็นหลัก
ผมว่าบางทีนะ เราอาจต้องตัง้ องค์กรอะไรสักอย่างขึน้
มาคุมนักการเมืองอีกที ข้อเสนอของอดีตข้าราชการสายวิชา
การที่คุณแมวขาวมานำ�เผยแพร่ต่อก็น่าสนใจครับ บางคน
อาจคิดว่าเลือกตั้งไปหลายๆ รอบเดี๋ยวก็ได้นักการเมืองที่ดี
เหมือนประเทศพัฒนาแล้ว ไม่ต้องไปตั้งองค์กรอะไรขึ้นมา
ให้วุ่นวาย มันก็อาจจะใช่ครับ แต่การเมืองไทยมันอยู่นอก
ตำ�ราฝรั่ง บางทีการลอกมาทั้งดุ้นก็ไม่อาจสร้างความเจริญ
ให้ประเทศได้ มันต้องกำ�จัดจุดอ่อน ก็คือแก้ปัญหาคอร์รัปชัน
ให้ ได้ ถ้าด่านนี้ ไปไม่ได้ก็ยากครับที่จะไปต่อ
ฉะนั้นอาจต้องมีองค์กรที่เป็นกลาง มีคุณธรรม จริย
ธรรม มีความสามารถ เข้ามาควบคุมนักการเมืองอีกที เป็น
องค์กรเฉพาะกาล เมื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ก็ให้สลายตัว
ไป แต่บางคนอาจจะค้านว่า เป็นการสร้างยักษ์ตัวใหม่ขึ้นมา
มันก็ใช่ครับ ถึงต้องหาคนที่มีคุณธรรม มีความสามารถเข้า
มา เพราะปัญหาคอร์รัปชันให้นักการเมืองแก้ โดยลำ�พัง ไม่มี
ทางสำ�เร็จแน่นอนครับ ถ้าจะแก้ ได้ก็คงต้องใช้เวลาอีกรุ่นคน
จะอยู่รอกันมั้ยล่ะครับ.

รัตติกาล

* สี่ทุ่มกว่าเข้านอน
สังวรจิตคิดไถล
คิดโน่นนี่ใกล้ ไกล
สุดท้ายใกล้แค่นี้เอง
* คิดถึงกายนอนด้วยกัน
ทุกข์ขันธ์ประจำ�ข่มเหง
ทุกข์ซ้ำ�คิดทุกข์วังเวง
บรรเลงเพลงทุกข์ซิเป็นธรรม
* ทุกข์เกิดอริยสัจเกิด
แสนประเสริฐมาเนื่องฉนำ�
ให้หาทางดับทุกข์ประจำ�
เลิศล้ำ�ความทุกข์งดงาม
* นอนอยู่กับอริยสัจ
แจ่มจรัสไตรลักษณ์เลิศสาม
ฝึกตายก่อนตายทิ้งรูปนาม
ความตายอยู่กับตัวธรรมดาฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

อเป็นครั้งแรกที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ ไว้วางใจใน
รัฐบาลประยุทธ์ แม้จะเคยโดนซักฟอกมาแล้ว
ตอนปี 54 ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ สมัยเป็น รมว.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่ทำ�ไปทำ�มาประ
เด็นที่ฝ่ายค้านขย่มในสภา กลายเป็นเรื่องรองไปเลย เมื่อ
เจอกับขบวนการเขย่าเก้าอี้ รมว.พม.จากฝีมือคนพรรค
เดียวกัน
ลือสนั่นสภา รองหัวหน้า ปชป.คนหนึ่ง ออกแรง
เต็มเหนี่ยวล็อบบี้ ส.ส.ในพรรค ให้งดออกเสียงโหวตไว้
วางใจ จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หวังยิงปืนนัดเดียวได้
นก 2 ตัว ถึงคะแนน
ไว้วางใจของนายจุติจะ
เกินกึ่งหนึ่ง แต่ถ้าได้
น้อย ก็ใช้เป็นข้ออ้างบีบ
ออกจากตำ�แหน่ง กรุย
ทางให้คนใกล้ชิดเลขาธิ
การพรรคเข้าเสียบแทน
หากมีการปรับ ครม.
ร้อนถึง 12 ส.ส.
“เพื่อนจุต”ิ ต้องรวมกลุม่
ตั้งป้อมสู้กลับ ต่อรองผู้
บริหารพรรค ขืนเกียร์
จุติ ไกรฤกษ์
ว่างจะเอาคืนด้วยการงด
ออกเสียงให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมน
ตรีและ รมว.พาณิชย์ กับนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.
มหาดไทย ที่ถูกยื่นซักฟอกในรอบนี้ด้วยเช่นกัน
เล่นเปิดศึกภายในกันเอง ทำ�ให้ ส.ส.ส่วนใหญ่ใน
พรรคแม่พระธรณีฯ ยิ่งระอา โดยเฉพาะ ส.ส.เก่าที่อยู่
กับพรรคมานาน ถึงกับเอ่ยปากอยากให้ผู้บริหารพรรค
เร่งจัดการปัญหา ตัดไฟแต่ต้นลม อย่าให้บานปลายไป
มากกว่านี้
“คนรุ่นใหม่เล่นกันแรง ไม่แบ่งแยกเวทีว่าเรื่องไหน
เป็นเรื่องในพรรค เรื่องไหนเป็นเรื่องส่วนตัว ตั้งแต่อยู่
พรรคมาไม่เคยมีการล็อบบี้ขอเสียง ส.ส.ในพรรคกันเอง
ให้ถล่ม หรือบล็อกโหวต บั่นทอน ดิสเครดิตการเมือง
รัฐมนตรีของพรรคตัวเองในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็น
การเล่นการเมืองไม่สร้างสรรค์ ซ้ำ�ยังเป็นทำ�ลายพรรค
โดยตรงอีกด้วย เป็นการคิดสั้นทางการเมือง หากปล่อย
ให้นายจุติโดนคว่ำ�กลางสภา พรรคประชาธิปัตย์ก็จะกระ
ทบไปด้วย”
ก่อนที่ในช่วงเย็น นายจุรินทร์จะได้เรียกนายจุติเข้า
พบเป็นการส่วนตัว พร้อมสั่งให้นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
รองหัวหน้าและประธาน ส.ส.พรรค นัดประชุม ส.ส.ใน
ช่วงเช้าวันเสาร์ เวลา 08.30 น. ก่อนลงมติญัตติอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ
คงต้องลุน้ กันดูวา่ มติพรรคยังขลังพอทีจ่ ะสยบบรรดา
ส.ส.ที่ชอบอ้างเอกสิทธิ์ได้หรือเปล่า หรือจะปล่อยให้แหก
คอกตามเกมที่มีผู้บริหารบางคนให้ท้าย.
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6 เศรษฐกิจ
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ราย
ลั่นขายน้ำ�มันปีนี้ โต10%เล็งเปิดปั๊มเพิ่มใน100ประเทศ
KBANKจับมือ
‘คาราบาว’รุก

ตลาดค้าปลีก

ปทุมวัน • OR จ่อปิดดีลร่วมทุนธุรกิจนอนออยล์ 5 รายภายในสิ้น
ปี 65 ลั่นยอดขายน้ำ�มันโตต่อเนื่อง คาดบวก 8-10% เตรียมขยาย
ปั๊มอีก 50 สาขาในปีนี้ พร้อมเล็งหาพันธมิตรเปิดปั๊มเพิ่มใน 100
ประเทศภายในปี 73
นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ งบลงทุนรวม 5 ปี (65-69) ที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 96,000 ล้านบาท ซึ่งจะมุ่งเน้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท การลงทุนไปในธุรกิจที่ ไม่ ใช่น้ำ�
ปตท. น้�ำ มันและการค้าปลีก จำ�กัด มัน (นอนออยล์)
(มหาชน) หรือ OR เปิดเผยภายใน
นางสาวจิ ร าพรกล่ า วถึ ง
งาน Inclusive Growth Days ปริมาณการจำ�หน่ายน้ำ�มันในปี
empowered by OR ว่า ในครึ่ง 65 บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโต
ปีหลังนีบ้ ริษทั มีแผนเข้าร่วมลงทุน ได้อย่างน้อย 8-10% จากปีก่อน
ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B), โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้
ธุรกิจการบริการ และธุรกิจ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สตาร์ทอัป โดยจะมีขนาดของ มียอดการจำ�หน่ายน้ำ�มันเติบโต
ธุรกิจตัง้ แต่ระดับขนาดย่อย หรือ 6-8% แล้ว ซึ่งมีปัจจัยหนุนมา
เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการ จากเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น ทำ�ให้
หน้าใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ มีความต้องการใช้น้ำ�มันมากขึ้น
ปิดดีลได้อย่างน้อย 5 ราย โดย ตามไปด้วย ขณะที่ปริมาณการ
แหล่ ง เงิ น ทุ น ดั ง กล่ า วจะอยู่ ใ น ผลิตน้�ำ มันทีม่ แี นวโน้มขาดตลาด

จากปัญหาสงครามระหว่างรัสเซีย
และยูเครน ก็สง่ ผลให้ราคาน้�ำ มัน
สูงขึ้นตามไปด้วย
“ครึง่ ปีหลังนีค้ าดว่าปริมาณ
การจำ�หน่ายน้ำ�มันจะเติบโตต่อ
เนื่อง จากไตรมาส 3/65 ที่มีวัน
หยุดค่อนข้างมาก และในไตรมาส
4/65 ก็จะเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่น
ของการท่องเที่ยว ประกอบกับ
ราคาน้ำ�มันที่ปรับตัวลดลงในช่วง
2 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา จะเป็นปัจจัย
บวกที่กระตุ้นให้มีการเดินทาง
เพิม่ ขึน้ อีกด้วย ส่วนราคาขายปลีก
ปัจจุบันในส่วนของดีเซลภาครัฐ
ยังคงให้การดูแล โดยควบคุม
ราคาไม่ให้เกินระดับ 35 บาทต่อ
ลิตร” นางสาวจิราพรกล่าว
สำ�หรับ แผนการขยาย
สถานีบริการน้�ำ มันในช่วงทีเ่ หลือ
ของปีน้ี บริษทั จะขยายอีกราว 50

ไทยโพสต์ • นายพัชร สมะลา
ภา กรรมการผู้จัดการธนาคาร
กสิกรไทย (KBANK) เปิดเผย
ว่า ธนาคารเตรียมร่วมลงทุน
กว่า 15,000 ล้านบาท ผนึก
กำ�ลังกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจคารา
บาว รุกแผนพัฒนาร้านสะดวก
ซือ้ ชุมชน “ถูกดี มีมาตรฐาน”
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจชุมชนทั่วไทย เปิด
โอกาสให้ ค นในชุ ม ชนที่ ส นใจ
เปิ ด ร้ า นมี โ อกาสเป็ น เจ้ า ของ
และทำ � ให้ ค นในชุ ม ชนได้ ใช้
บริการการเงินและสินเชื่อครบ
วงจร โดยการลงทุนของธนา
คารครอบคลุ ม การร่ ว มลงทุ น
ผ่านตราสารการลงทุนที่ให้สิทธิ
ลงทุนในหุ้นของบริษัท ทีดี ตะ
วันแดง จำ�กัด
บางขุนพรหม • ‘ธปท.’ การัน เบรกเงินเฟ้อขาขึ้น คาดพีกสุด ยันยังไม่พบสัญญาณเก็งกำ�ไร
นอกจากนี้ เตรียมลงนาม ตีเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ยังปัง 7.5% ลุยจัดแพ็กเกจอุ้มลูกหนี้
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาท
ในสั ญ ญาร่ ว มทุ น จั ด ตั้ ง บริ ษั ท โตทะลุ 3% รับทยอยขยับดอกเบีย้ แจงบาทอ่อนจากปัจจัยภายนอก นฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ร่วมทุนเพื่อให้บริการสินชื่อเต็ม
รูปแบบ ตั้งเป้าร้าน “ถูกดี มี
มาตรฐาน” เป็นผู้นำ�ธุรกิจร้าน
สะดวกซื้อชุมชนในประเทศไทย
ที่ ให้บริการการเงินและสินเชื่อ
ไทยโพสต์ • ‘ธอส.’ โชว์ผล ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยและปานกลาง ใหม่ได้สูงกว่า 280,000 ล้าน
ครบวงจร มีจ�ำ นวนร้าน 30,000
งานครึ่งปีปล่อยสินเชื่อใหม่ จำ�นวน 58,448 ราย
บาท” นายฉัตรชัยกล่าว
ร้านภายในปี 2567 สำ�หรับ
เฉียด 1.35 แสนล้านบาท
ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาส
สำ � หรั บ โครงการบ้ า น
ชุ ม ชนนอกตั ว เมื อ งในจั ง หวั ด
กำ�ไรพุ่ง 6 พันล้าน มั่นใจ ที่ 2 ของปี 2565 เทียบกับ ณ ล้านหลัง ระยะที่ 2 ล่าสุด ณ
ต่างๆ เป็นพื้นที่ที่ลูกค้ามีความ
สิน้ ปีผลงานฉลุยตามเป้า 2.8 สิ้นปี 2564 ธนาคารมียอดสิน วันที่ 18 ก.ค.2565 มีผลู้ ง
ต้องการใช้บริการการเงิน บาง
แสนล้านบาท พร้อมประ เชื่อคงค้างรวม 1,526,414 ล้าน ทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการ
ส่วนไม่มีบัญชีเงินฝาก ไม่มีหลัก
กาศตรึ ง ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ - ขึ้ น บาท เพิ่มขึ้น 4.65% มีสินทรัพย์ 99,760 ราย ยื่นขอสินเชื่อแล้ว
ฐานการเงินที่ทำ�ให้เข้าถึงแหล่ง
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากช่ ว ยประ รวม 1,581,652 ล้านบาท เพิ่ม 20,311 ราย วงเงินสินเชื่อ
เงินทุนได้ และเป็นพื้นที่ที่สาขา
ชาชน
ขึน้ 5.00% เงินฝากรวม 1,345,830 18,358 ล้านบาท และได้รบั
ของธนาคารยังเข้าไม่ถึง
นายฉัตรชัย ศิริไล ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.57% หนี้ที่ อนุมตั สิ นิ เชื่อแล้ว 18,707 ราย
ทัง้ นีจ้ งึ ได้มกี ารร่วมลงทุน
กรรมการผู้จัดการธนาคาร ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (NPL) 67,251 วงเงินสินเชื่อ 16,322 ล้าน
กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ คารา
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ล้านบาท คิดเป็น 4.41% ของ บาท
บาว เป็นยุทธศาสตร์ของธนา
เปิดเผยถึงผลการดำ�เนินงาน ยอดสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจากสิ้น
อย่างไรก็ดี ธอส.ยืนยัน
คารที่ตั้งใจพัฒนาร้าน “ถูกดี
ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ปี 2564 ที่มี NPL อยู่ที่ 4.00% พร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยเงิน
มีมาตรฐาน” ให้เป็นศูนย์กลาง
ว่า ธนาคารสามารถปล่อย มีการตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัยจะ กู้ข องธนาคารไว้ ใ ห้ ไ ด้ น าน
เศรษฐกิจของชุมชน ทำ�ให้ทุก
สินเชื่อใหม่ได้ 134,998 สูญที่ 121,066 ล้านบาท คิด ทีส่ ดุ เพื่อช่วยให้ลกู ค้า และ
คนที่อยู่ในวงจรของ “ร้านถูกดี
ล้านบาท คิดเป็น 106,067 เป็นสัดส่วนต่อ NPL สูงถึง พร้ อ มปรั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย เงิ น
มีมาตรฐาน” ตัง้ แต่เจ้าของร้าน
บัญชี เพิ่มขึ้น 27.08% จาก 180.02% โดยมีกำ�ไรสุทธิ 6,069 ฝากเพื่อป้องกันการไหลออก
คูค่ า้ ชาวบ้านในชุมชน สามารถ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน คิด ล้านบาท
ของเงินฝากและให้มีเงินทุน
จั บ จ่ า ยใช้ ส อยและใช้ บ ริ ก าร
เป็น 59.62% ของเป้า
“จากแนวโน้มอัตราดอก เพียงพอต่อการปล่อยสินเชื่อ
การเงิ น ได้ ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น
หมายปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้ที่ เบีย้ ทีม่ ี โอกาสปรับขึน้ ทำ�ให้ประ และด้วยต้นทุนทางการเงินที่
รวมถึ ง สามารถเข้ า ถึ ง สิ น เชื่ อ
226,423 ล้านบาท แบ่งเป็น ชาชนเร่งตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย สูงขึน้ ทำ�ให้คาดว่าธนาคาร
ธนาคารได้ง่ายขึ้น สร้างรายได้
สิ น เชื่ อ ที่ มี ว งเงิ น กู้ ไม่ เ กิ น จึงมั่นใจว่า ณ สิ้นปี 2565 ธนา จะได้รบั ผลกระทบในปี 2565
หมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2.5 ล้านบาท สำ�หรับกลุ่ม คารจะสามารถปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ไม่นอ้ ยกว่า 2 พันล้านบาท.
ในชุมชน.

สาขา จากปัจจุบนั อยูท่ ่ี 2,080
สาขา (เฉพาะในประเทศไทย)
ส่งผลให้สน้ิ ปีนจ้ี ะเพิม่ เป็น 2,130
สาขา ส่วนแผนการขยายสาขา
ในต่างประเทศนั้นเบื้องต้นคาด
ว่าจะมีการขยายไปยังประเทศ
ใหม่อย่างน้อย 1 ประเทศ จาก
ปัจจุบันที่มีการขยายสถานีบริการ
น้�ำ มันไปแล้วมากกว่า 10 ประเทศ
อย่างไรก็ตามบริษทั วางเป้าหมาย
ภายในปี 73 จะมีการขยายสถานี
บริการน้ำ�มันให้ครอบคลุมกว่า
100 ประเทศ ผ่านการหาพันธ
มิตรท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพเพื่อร่วม
ลงทุน และการขายแฟรนไชส์
นางสาวจิราพรกล่าวถึง
กรณีวิกฤตการเงินในเมียนมา
ว่า บริษทั ไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว ซึง่ ในปัจจุบนั
บริษัทมีธุรกิจอยู่ในเมียนมา 2

ธอส.โชว์6เดือนปล่อยกู้ ใหม่พุ่ง

จิราพร ขาวสวัสดิ์
ธุรกิจ ได้แก่ โครงการร่วมทุน
ธุรกิจคลังและค้าส่งปิโตรเลียม
(LPG) ที่ปัจจุบันมีการก่อสร้าง
ไปแล้วกว่า 80% ซึ่งที่ผ่านมา
บริษัทยังไม่มีปัญหาในเรื่องของ
การชำ � ระเงิ น ให้ กั บ ผู้ รั บ เหมา
และแฟรนไชส์คาเฟ่ อเมซอน
จำ�นวน 6 สาขา ซึ่งยังคงดำ�เนิน
กิจการได้ตามปกติ.

ขึ้นดอกเบี้ยก็จะต้องทำ�แบบค่อย
เป็นค่อยไปให้เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อให้เงินเฟ้อกลับลง
มาอยู่ในกรอบ โดยประมาณการ
ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานของไทยจะขึ้น
สู่จุดสูงสุดที่ ไตรมาส 3/2565 ที่
7.5% และจะกลับลงมาต่�ำ ที่ 1.7%
ตั้งแต่ไตรมาส 3/2566
ทั้งนี้ ยอมรับว่าการขึ้น
ดอกเบี้ยย่อมมีผลกระทบ แต่เมื่อ
ชั่งน้ำ�หนักกับภาพรวมเศรษฐกิจก็
เหมาะสมทีจ่ ะต้องทำ� โดย ธปท.
มี ม าตรการดู แ ลกลุ่ ม เปราะบาง
ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้ง
มาตรการเดิมที่มีผลอยู่ และจะ
มี ม าตรการเพิ่ ม เติ ม สำ � หรั บ ลู ก
หนี้รายย่อยกลุ่มเปราะบาง โดย
เฉพาะกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ ใ ช้
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากรายได้ที่ยังไม่กลับ
มาเต็มที่และค่าครองชีพสูงขึ้น
นอกจากนี้ ผู้ว่าการ ธปท.
ยังได้ชี้แจงกรณีเงินบาทอ่อนค่า
ลงมากเพราะเงิ น ทุ น ไหลออก
ว่าไม่เป็นความจริง โดยตั้งแต่
ต้นปีเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาจาก
ปัจจัยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เป็นหลัก และยืนยันว่าไม่ได้มี
การกำ � หนดว่ า ค่ า เงิ น ควรอยู่ ที่
ระดับเท่าใด และต้องการให้ค่า
เงินมีการเคลื่อนไหวจากปัจจัย
พื้นฐาน โดยยังไม่พบสัญญาณ
การเก็งกำ�ไร.

‘ขสมก.’หนี้พุ่ง1.3แสนล้าน
ก่

อนหน้านี้มีข่าวครึกโครมกรณีประชาชนร้องเรียนผ่านโซเชียล
มีเดีย ต้องรอรถโดยสารประจำ�ทาง (รถเมล์) นานหลาย
ชั่วโมง เรื่องนี้ร้อนถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่ง
มีหน้าที่ โดยตรงคือรับผิดชอบในการจัดบริการรถโดยสารประจำ�ทางวิ่ง
รับ-ส่งผู้ โดยสาร
งานนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่ปลื้มใจให้กับผู้ ใหญ่ในกระทรวง
คมนาคมเท่าใดนัก เมื่อเกิดการร้องเรียนขึ้น ประกาศิตจากเจ้ากระทรวง
สั่งด่วนทันที ให้นโยบายว่า ห้ามให้ประชาชนรอรถเมล์นาน ก้นร้อน
กันขึ้นมาทันที หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ขสมก.และกรมการขนส่ง
ทางบก (ขบ.) เด้งรับเร่งแก้ ไข จึงเห็นภาพที่มีผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่
ตรวจปัญหาการรอคอยรถเมล์นานด้วยตัวเอง ซึ่งพบว่าหลังจากที่ยืน
รอประมาณ 10-15 นาที มีทั้งรถเมล์ปรับอากาศ (รถแอร์) และรถเมล์
ธรรมดา (รถร้อน) ในเวลาไล่เลี่ยกัน ทำ�ให้ทราบปัญหาว่า รถเมล์จะเข้า
ป้ายไม่สม่ำ�เสมอ ประชาชนรอคอยนานกว่าปกติ ซึ่งในที่สุดการรอรถเมล์
นานเมื่อได้รบั การแก้ไขอย่างตรงจุดปัจจุบนั พบว่าปัญหาได้คลีค่ ลายลงแล้ว
คงต้องบอกว่า เรื่องที่เล่ามาข้างต้นนี้คือปัญหาเบื้องต้นบาง
ประการที่ ขสมก.ได้ประสบพบเจอแค่น้ำ�จิ้มเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วปัญหาที่
รอการแก้ ไขของ ขสมก.ยังมีอีกเยอะ แม้ที่ผ่านมาจะมีการตีแผ่ถึงต้นตอ
ปัญหาที่แท้จริง มีการขาดทุนซ้ำ�ซ้อนมีหนี้สะสมก้อนโต ทำ�ให้ ขสมก.
ต้องดิ้นรนเพื่อให้มีสัญญาณชีพอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้บริการประชาชน
ต่อไปได้ นี่จึงเป็นที่มาของแนวทางการจัดทำ� “แผนฟื้นฟูกิจการองค์
การฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ขสมก.ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ระบบการทำ�งานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถ
ในการหารายได้และการบริหารจัดการหนี้สิน ซึ่งจะนำ�ไปสู่การบริหาร
องค์กรที่ยั่งยืนและลดภาระกับภาครัฐ
แน่นอนว่าทางไม่ได้ โรยด้วยกลีบกุหลาบ ที่ผ่านมาถึงแม้จะใช้คำ�
นิยามที่ว่า ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ แต่เห็นแล้วว่าเวลาไม่ได้ช่วยอะไร
ล่วงเลยมาเป็นเวลานาน ผลัดใบผู้อำ�นวยการ ขสมก.คนแล้วคนเล่า ก็ยัง
ผ่าแผนไม่สำ�เร็จ แผนฟื้นฟูฯ ที่ว่าแน่ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติแต่อย่างใด
เรียกได้ว่าคนทำ�แผนต่างกุมขมับไปตามๆ กัน ต่างก็ลุ้นกันตัวเกร็งอยาก
ให้แผนผ่านการเห็นชอบ ถึงขนาดที่ว่า ขสมก.ต้องระดมสมองจัดทำ�แผน

ลุ้นผ่านแผนฟื้นฟูฯช่วยอุ้มองค์กร
เช่น การปรับลดโครงสร้างองค์กร เปิดเออร์ลีรีไทร์พนักงาน รวมถึงผุด
แผนหารายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น แต่จนแล้วจนเล่าแผนฟื้นฟูฯ
ก็ยังรอการอนุมัติต่อไป
เพื่อไม่ให้ปล่อยเวลาให้มีสุญญากาศ ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่
ผ่านมา ด้านนาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ประชุม
ติดตามผลการดำ�เนินการแก้ ไขปัญหา แผนฟื้นฟูกิจการขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการดำ�เนินการแก้ ไขแผนฟื้นฟูกิจการ
ขสมก. เพื่อให้การดำ�เนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ขสมก.นำ�เสนอแผนขับเคลื่อนกิจการ
องค์การ (BMTA Moving Plan) เน้นเป็นองค์การยุคใหม่ เพื่อการเดิน
ทางที่สร้างความพอใจให้กับทุกคน ภายใต้คอนเซ็ปต์ B: Better พอใจ
M: Modern ใหม่ T: Transport เดินทาง และ A: for All เพื่อทุกคน
ประกอบด้วย ประเด็นการจัดทำ�แผนฟื้นฟู 6 ด้าน ได้แก่ 1.สภาพรถ
โดยสาร (รถเมล์) โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาซ่อมบำ�รุง
รถเมล์ การจัดหารถเมล์ที่มีขนาดเหมาะสมมาให้บริการ การปรับปรุง
สภาพรถให้พร้อมใช้บริการ และการเปลี่ยนรถเมล์เป็นรถพลังงานไฟฟ้า
2.ระบบบริหารจัดการ โดยบริหารต้นทุนการจัดเก็บค่าโดยสาร
การปรับเส้นทางเดินรถให้มีความสอดคล้องกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
การรับสมัครพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบพนักงานประจำ�
และพนักงานสัญญา การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ การ
จัดทำ�แผนดำ�เนินงานที่มีส่วนร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้ง
การสร้างการยอมรับการเป็นองค์กรบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นการให้
บริการ 3.ภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ เปิดให้ประชาชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ตรงจากการใช้บริการ รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับบุคลากร
ในองค์การเพื่อเสริมสร้างเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
4.เทคโนโลยี มุ่งเน้นการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนา Application ของ ขสมก. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและ
ผู้ โดยสาร และเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
5.แหล่งรายได้อื่น ปรับเปลี่ยนการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายราย
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ศุภชัยย้ำ�ควบรวมทรู-ดีแทคถูกต้องตาม กม.

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
หรือ TRUE เปิดเผยภายในงานแถลงร่วมกับบริษัท เทเลนอร์
กรุ๊ป ย้ำ�ว่า ตาม พ.ร.บ.ปี 61 การควบรวมทรู ดีแทค ถูกต้อง
ตามกฎหมาย สามารถทำ�ได้เลยไม่ต้องขออนุมัติ ทั้งนี้ กสทช.
มีอำ�นาจสร้างเงื่อนไขที่จะลดผลกระทบทางลบและเพิ่มผล
กระทบทางบวก ยันพร้อมทำ�งานกับ กสทช.

ธปท.ยันศก.Q2สุดปัง/ขยับดอกเบี้ยคุมเฟ้อ
ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า
เศรษฐกิ จ ไทยฟื้ น ตั ว ชั ด เจนขึ้ น
หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการ
ต่างๆ และคาดว่าการฟื้นตัวจะ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลข
เศรษฐกิจไทยในปี 2565 (จีดีพี)
คาดว่าจะขยายตัว 3.3% ขณะที่
ปี 2566 คาดจะขยายตัว 4.2%
ส่วนไตรมาส 2/2565 คาดว่า
จะขยายตัวได้มากกว่า 3% จาก
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่คาด
ว่าขยายตัว 9.9% รายได้นอก
ภาคการเกษตร ขยายตัว 10.3%
มูลค่าการส่งออก ขยายตัว 9.7%
ขณะที่ ค าดว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า ง
ชาติจะเดินทางเข้าไทย 1.5 ล้าน
คน และทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 6 ล้าน
คน
“ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งมากขึ้ น คื อ
เงินเฟ้อ ทำ�ให้ โจทย์ ในการทำ�
นโยบายต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่การ
อัดฉีดหรือกระตุ้น แต่เป้าหมาย
สำ�คัญคือการทำ�ให้เศรษฐกิจฟื้น
ตัวได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด” นาย
เศรษฐพุฒิกล่าว
โดย ธปท.จะต้องทยอย
ปรับนโยบายและมาตรการทาง
การเงิ น ที่ เ ป็ น วงกว้ า งผ่ า นการ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้ตลาดว่าเงินเฟ้อจะ
ไม่เพิ่มขึ้นอีก โดยการขึ้นดอกเบี้ย
จะต้ อ งไม่ ทำ � ให้ เ ศรษฐกิ จ สะดุ ด
ต้องไม่ขึ้นดอกเบี้ยรุนแรง การ
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เดือน และเร่งรัดการเพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์
และ 6.แหล่งเงินทุน โดยมีรูปแบบการจัดหารถที่มีความหลากหลาย
เช่น การซื้อ การเช่า การจ้างวิ่ง การให้บริการของรถร่วมบริการ การให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PPP) ซึ่ง ขสมก.จะเร่งจัดทำ�รายละเอียดแผน
ฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ต่อไป
“ได้สั่งการให้ ขสมก.จัดทำ�แอ็กชั่นแพลน (Action plan) แผน
ฟื้นฟูฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญ (Priority) และ
จำ�แนกเป็นระยะๆ (Phasing) ให้มีความชัดเจน และเน้นประชาสัม
พันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กรในเชิงบวก โดยอาจให้กลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย Third Party หรือ Influencer เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์และเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟู
กิจการ ขสมก.ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป”
ขณะที่ ขสมก.ที่รอลุ้นว่าจะได้รับการเห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ นั้น
ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำ�
ปีงบประมาณ 2566 รวมจำ�นวน 7,516 ล้านบาท และให้กระทรวง
การคลังเป็นผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้ กำ�หนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และราย
ละเอียดต่างๆ ในการกู้เงิน โดยกระทรวงคมนาคมรายงานว่า ขสมก.
ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากผลประกอบการ
ที่ขาดทุนและไม่ได้รับเงินชดเชยผลการขาดทุนตามจำ�นวนที่เกิดขึ้นจริง
สาเหตุหลักมาจากการที่ ขสมก.เก็บค่าโดยสารตามอัตราที่
ภาครัฐกำ�หนดซึ่งต่ำ�กว่าต้นทุนที่แท้จริง และไม่สามารถปรับอัตราค่า
โดยสารเพิ่มขึ้นตามสภาวการณ์ปัจจุบันได้ จึงส่งผลให้มีผลขาดทุนจาก
การดำ�เนินงาน ภาระหนี้สินสะสม และดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง ประกอบกับปัจจุบัน ขสมก.อยู่ระหว่างดำ�เนินการทบทวนร่าง
แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.ฉบับปรับปรุงใหม่ ทำ�ให้ ขสมก.ยังคงมีหนี้สิน
ค้างชำ�ระรวมทั้งสิ้น 132,565 ล้านบาท
โดย ขสมก.ได้จัดทำ�ประมาณการเงินสดรับ-จ่าย ในปีงบ
ประมาณ 2566 คาดว่าจะมีเงินสดคงเหลือปลายงวดขาดมือ
จำ�นวน 42,640 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะนำ�มาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินงาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินและสามารถ
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BEST Express รุกตลาดต่างประเทศ

นายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการบริษัท เบสท์ โลจิสติกส์
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ขยาย
เครือข่ายบริการส่งพัสดุระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
จากไทยไปจีนและมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพเครือ
ข่ายส่งพัสดุระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งในอาเซียน พร้อม
พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการเพื่อเจาะลูกค้าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

5

TPCS ตั้งกรรมการบริษัทใหม่เสริมทัพ

6

รายงานข่าวจาก บมจ.ทีพีซีเอส หรือ TPCS ได้ประ
กาศแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ นายสำ�เร็จ วจนะเสถียร
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร และนายณัฐวุฒิ พึงเจริญ
พงศ์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.
2565 โดยรับผิดชอบการบริหารงานด้านธุรกิจนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทเป็นผู้นำ�ในการ
สร้างสรรค์และคัดสรรนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผ้บู ริโภคในทุก
ยุคทุกสมัย

ผุดสถาบันการศึกษาพลังงานสีเขียว

นายโลแกน ยู กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพลังงาน
ดิจิทัล บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิด
เผยภายหลั ง ร่ ว มพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาพลังงานสีเขียวในประเทศไทย
แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่า ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำ�คัญ
ของประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคความเป็นกลางทางคาร์บอน
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ นี้ ทั้ ง สองฝ่ า ยจะให้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ
พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนและบทเรียนทั้งหมด
3
ระดับ

ดีพร้อม ดึงดิจิทัลพัฒนาผู้ประกอบการ

นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาห
กรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท ชไน
เดอร์ อิเลคทริค ประเทศไทย จำ�กัด ถ่ายทอดองค์ความ
รู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและ
ดิจิทัลเฉพาะทางของบริษัท ที่มีความเหมาะสมกับผู้ประกอบ
การ เพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการ ยกระดับการผลิตจากการ
ใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานประกอบการ
นำ�ร่อง 100 ราย พร้อมตั้งเป้าใช้ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลใน
ภาคการผลิตไม่น้อยกว่า 80% ภายในระยะเวลา 10 ปี

7
8

9

10

11

12

ลุยยกระดับการใช้ถนนอย่างปลอดภัย

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
เปิดเผยว่า ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้รว่ มประชุม
หารือและนำ�เสนอโครงการจัดตัง้ สถาบันยานยนต์ ไฟฟ้า เพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งตั้งคณะกรรม
การร่วมศึกษา คาดว่าจะสามารถลงนามในบันทึกความร่วม
มือประมาณเดือน ต.ค.-พ.ย.65.
ทำ�ให้องค์กรบริหารจัดการต่อไปได้ ขสมก.จึงมีความจำ�เป็นต้องกู้เงิน
จำ�นวน 42,640 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งจะนำ�ไปชำ�ระคืนหนี้เงินกู้เดิมที่
ครบกำ�หนดชำ�ระและไถ่ถอนพันธบัตรเงินกู้ จำ�นวน 35,123 ล้านบาท
ซึ่งได้นำ�เสนอสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อบรรจุเข้า
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำ�ปีงบประมาณ 2566 แล้ว จึงคง
เหลือเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นเงินสดหมุนเวียน
ในการดำ�เนินงานของ ขสมก.ในปีงบประมาณ 2566 จำ�นวน 7,516
ล้านบาท เป็นการชำ�ระค่าเชื้อเพลิง วงเงิน 2,250 ล้านบาท, ชำ�ระค่า
เหมาซ่อม 1,422 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 3,844
ล้านบาท
สำ�หรับการกู้เงินในครั้งนี้ จะทำ�ให้สามารถประหยัดค่าดอกเบี้ย
ค้างชำ�ระได้เมื่อเทียบกับกรณีที่ ไม่กู้เงินที่ภาระดอกเบี้ยค่าเชื้อเพลิงอยู่
ที่ 5.82% ต่อปี ค่าเหมาซ่อมอยู่ที่ 6.35% ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ยที่ต้อง
ชำ�ระ 221.27 ล้านบาทต่อปี แต่หากกู้เงินต้นทุนดอกเบี้ยจะปรับลดลง
เหลือเฉลี่ย 1.098% ต่อปี รวมดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระ 40.324 ล้านบาท
หรือประหยัดดอกเบี้ยได้ 180.95 ล้านบาท
ณ ตอนนี้ ไม่มี ใครสามารถตอบได้ว่า ภายในปีนี้จะได้เห็นแผน
ฟื้นฟูฯ หรือไม่ และอะไรเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่แผนไม่ได้รับการ
เห็นชอบในทุกครั้งที่ ได้มีการ
ซื้อ
ขาย
เสนอแผน หรือยังมีเรื่องความ
ดอลลารสหรัฐ
36.25
36.98
ยูโร
36.63
37.75
ไม่ โปร่งใสในกระบวนการใด
ปอนดสเตอรลิง
42.99
44.59
หรือไม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาลุ้น
เยน (100 เยน)
26.15
27.26
หยวนจีน
5.11
5.50
กันว่า หลังจากวันที่ 21 ก.ค.ที่
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ
ผ่านมาที่ ได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
ซื้อ
ขาย
ทองแทง
29,800 29,900
Pact) ความร่วมมือป้องกันการ
ทองรูปพรรณ
29,258 30,400
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาค
ที่มา : สมาคมคาทองคำ
รัฐ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
22/7/65
เจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ
และผู้สังเกตการณ์ ในการดำ�เนิน
1,552.73
โครงการจ้างเหมาบริการเดินรถ
+6.42
โดยสารปรับอากาศที่ ใช้พลังงาน
57,726.21
สะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเดินรถและลด
มลภาวะในเขตเมือง ถือเป็นหนึ่ง
ประเภทนักลงทุน ซื้อ
ขาย
สุทธิ
ในแผนฟื้นฟูฯ หลังจากนี้ต้องจับตา นักลงทุนสถาบัน 5,084.64 4,439.89 +644.74
-81.99
บัญชีบริษัทหลักทรัพย 5,505.80 5,587.79
ว่าเมื่อมีหน่วยงานจากเอกชนเข้า
นักลงทุนตางประเทศ 26,718.26 26,578.32 +139.93
มาตรวจสอบ จะทำ�ให้แผนฟื้นฟูฯ นักลงทุนรายยอย 20,417.52 21,120.21 -702.69
ผ่านการเห็นชอบหรือไม่.
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ปลุกผิวสดชื่นมีชีวิตชีวา

ารอาบน้ำ�ถือเป็นการสร้างความสะอาดและปลุกผิวให้เรามีชีวิต
ชีวาอย่างไม่ต้องสงสัย แต่จะมีกี่คนที่รู้ว่า หากรู้จักการอาบน้ำ�ที่ถูก
วิธีแล้ว นอกจากสะอาดแล้วยังช่วยดูแลผิวพรรณให้เป็นธรรมชาติ
ด้วยมือตัวเองได้ด้วย
เคล็ดลับจากแพทย์หญิงสุรยี ร์ ตั น์ ศรีตง้ั รัตนกุล แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านผิวหนังและความงาม และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิวและ
ความงาม ‘ธัญ’ (THANN) ระบุวา่ “การอาบน้�ำ เป็นหนึง่ ในขัน้ ตอนของ
การทำ�ความสะอาดร่างกาย ทีช่ ว่ ยกำ�จัดสิง่ สกปรก เชือ้ แบคทีเรีย ไวรัส
และเชือ้ จุลชีพต่างๆ ช่วยลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ ทางผิวหนังและ
ทางการสัมผัส ในแต่ละวันอาบน้�ำ อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ ก็เพียงพอ แต่
ทัง้ นีก้ ข็ น้ึ อยูก่ บั กิจกรรมทีท่ �ำ ในแต่ละวัน เพราะโดยทัว่ ไปบนผิวหนังของ
เราจะประกอบด้วยชัน้ ไขมันและแบคทีเรียชนิดดีทช่ี ว่ ยให้ผวิ มีความชุม่
ชืน้ และมีสขุ ภาพดี การอาบน้�ำ บ่อยๆ อาจทำ�ให้ผวิ สูญเสียไขมันเคลือบ
ผิว (Hydrolipid Film) ส่งผลให้ผวิ แห้ง คัน หรือลอกได้ และอาจทำ�ให้
การทำ�งานของระบบภูมคิ มุ้ กันของผิวด้อยลง ในทางกลับกันการอาบน้�ำ
แบบนานๆ ครัง้ ก็มผี ลเสียด้วยเช่นกัน เพราะจะทำ�ให้แบคทีเรียชนิดไม่
ดีเติบโตบนผิวหนังได้เร็วขึน้ จึงเป็นสาเหตุของการเกิดกลิน่ ตัว รวมถึงมี
โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคผิวหนังได้งา่ ย เช่น สิว โรคผื่นผิวหนังอักเสบ
(Eczema) โรคสะเก็ดเงิน และโรคผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) เป็นต้น

การอาบน้ำ�อย่างถูกวิธีนั้นได้แก่
• การอาบน้ำ�เย็นในตอนเช้าช่วยให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวและ
สร้างความสดชื่น ส่วนการอาบน้ำ�อุ่นในตอนเย็นจะช่วยให้ร่างกายผ่อน
คลาย และทำ�ให้นอนหลับได้ดีขึ้น
• การอาบน้ำ�อุ่นสลับน้ำ�เย็นประมาณ 10 นาที จะช่วยกระตุ้น
ระบบหมุนเวียนโลหิตและทำ�ให้รู้สึกสดชื่นได้
• การอาบน้ำ�บ่อยเกินไปจะทำ�ให้ผิวแห้ง ขาดความชุ่มชื้น ขาด
ความยืดหยุ่นและเกิดริ้วรอยได้ง่าย
• หลีกเลี่ยงการอาบน้ำ�ที่มีอุณหภูมิสูงจนเกินไป เพราะจะทำ�ให้
ผิวชั้นนอกเกิดสภาวะเครียด และเซลล์ผิวหนังถูกทำ�ลาย โดยอุณหภูมิ
น้ำ�ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 37-40 องศาเซลเซียส
• ไม่ควรอาบน้�ำ ทันทีหลังจากออกกำ�ลังกายเสร็จ ควรพักให้
ร่างกายปรับอุณหภูมกิ อ่ น 10-15 นาที หากอาบน้�ำ ทันที อาจส่งผลให้เลือด
ไปเลีย้ งหัวใจและสมองไม่เพียงพอ ทำ�ให้มอี าการหน้ามืด หมดสติได้
• ไม่ควรอาบน้�ำ ทันทีหลังรับประทานอาหาร เนื่องจากเส้นเลือด
ฝอยทีอ่ ยูต่ ามผิวหนัง เมื่อถูกน้�ำ อุน่ จะเกิดการขยายตัวและเลือดจะกระจาย
ตัวไปสูผ่ วิ หนังเป็นจำ�นวนมาก ส่งผลกระทบต่อการย่อยและระบบดูดซึม.

Bonnes Vacances ครูซคอลเลกชัน
สุดสดใสจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI
S

IRIVANNAVARI ขอแนะนำ�ครูซ
คอลเลกชัน Bonnes Vacances
(บอน วาก็องส์) คอลเลกชันแห่ง
ความสุขสันต์ สานต่อฤดูร้อนอันสดใส
ที่จะทำ�ให้วันหยุดหรือทริปเดินทางทั้ง
สำ�หรับผู้หญิงและผู้ชาย สนุกและมี
สไตล์ยิ่งกว่าเดิม ตามชื่อของ Bonnes
Vacances ที่มีความหมายว่า Happy
Holidays! เป็นคอลเลกชันโดดเด่นด้วย
ลายโมโนแกรมประจำ�ฤดูกาล
ที่เปิดตัวครั้ง
แรกในแฟชั่นโชว์
Spring/Summer
2022 ของแบรนด์
รังสรรค์ออกมาด้วยโมทีฟ
หลัก คือ “Horseshoe Monogram” (ฮอร์สชู
โมโนแกรม) ผ้าทอลวดลายกราฟฟิกรูปเกือกม้า
ที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี เรียงต่อกัน
เป็นรูปตัว S ทั้งผืน กราฟฟิกลายใหม่ล่าสุดของ
แบรนด์ แต่งแต้มสีสันสดใสในโทนสีหลัก 3 สี
คือ ฟ้า เขียว และเหลือง
เสื้อผ้าสำ�หรับผู้ชายและผู้หญิง มีให้
เลือก mix & match ได้ตั้งแต่ เสื้อเชิ้ต
แขนสั้นผ้าไหมอิตาลี, กางเกง
ขาสั้นแบบ Unisex, เสื้อ
ที-เชิ้ต, ชุดนอนสาย
เดี่ยวและขาสั้น
เข้าชุด สลิปเดรส,

มี

มุมใคร..มุมมัน

โอกาสนั่งดูและฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลของฝ่ายค้านกับหัวข้ออย่างเท่ “ยุทธการ
เด็ดหัว สอยนั่งร้าน” แบบตั้งใจ เพราะเห็นอวด
อ้างว่านี่เป็นการทำ�หน้าที่ตรวจสอบการบริหารอำ�นาจ
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ชุดว่ายน้ำ�วันพีซแบบคัตเอาต์, ชุดว่ายน้ำ�
ทูพีซ, เสื้อคลุมยาว,
กระโปรงพันเอว, กระเป๋า duffle, รองเท้า
ลำ�ลองสไตล์ sandal และ espadrille รวมถึงแอค
เซสเซอรีต่างๆ อาทิ เคสใส่แทบเล็ต, เคสใส่ Airpods,
card holders และกระเป๋าใส่ขวดน้ำ�แบบสะพาย
คอลเลกชัน Bonnes Vacances วางจำ�หน่าย
เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ Bonnes Vacances Pop-up
store ชั้น M ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ ตั้งแต่วันที่
27 กรกฎาคม–30 กันยายน 2565.

รัฐเป็นครั้งสุดท้ายตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
มนุษย์ป้าให้คะแนน “ไม่ผ่าน” นะจ๊ะ เพราะนักการเมือง
ฝ่ายค้านทำ�เหมือนฝ่ายแค้น และหวังผลใช้เวทีนี้หาเสียงมากกว่าที่
จะทำ�หน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนซักฟอกอย่างตรงไปตรงมา
และให้มีประสิทธิภาพ
ฟังอยู่ 3 วัน 3 คืนก็ให้รู้สึกว่า ฝ่ายค้านก็มีมุมที่จะจับผิดได้
ทุกเรื่อง ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็มีมุมที่จะแก้ตัวได้ทุกประเด็นเหมือน
กัน
มุมใคร..มุมมันอย่างแท้จริง
เหมือนข่าวเล็กๆ ข่าวหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ที่มีคุณแม่ท้อง
อ่อนๆ ถูกตำ�รวจจราจรจับในข้อหาขับรถในเลนที่ห้าม แต่แล้วนาง
บอกว่า นางไม่ได้ทำ�อะไรผิดเลย
เรื่องของเรื่องมันอยู่ที่ว่า กฎจราจรของอเมริกันนั้น ถ้าหาก

คุณขับรถมาคนเดียวโด่เด่ คุณห้ามขับเข้าไปในเลนซ้ายสุด หรือ
ที่เรียกว่า คาร์พูล อย่างเด็ดขาด
คุณแม่กำ�ลังตั้งครรภ์เมื่อถูกจับเพื่อที่จะปรับตามกฎ
กติกามารยาท นางเถียงคอเป็นเอ็นว่า นางไม่ได้มาคนเดียว
นะจ๊ะ แต่มีลูกในท้องอยู่ด้วยอีก 1 คน จึงถือว่าไม่ได้ละเมิดกฎ
จราจร
มุมแถแบบนี้ เล่นเอาคุณตำ�รวจมึนพอประมาณ แต่ยังไง
นางก็ไม่ยอมแพ้ อธิบายว่า ในท้องก็คือหนึ่งชีวิต จะบอกว่าลูก
ในท้องของเธอไม่ใช่คน...กระนั้นหรือ
เฮ้อ..หากสังคมมนุษย์มองแค่มุมตัวเอง โดยไม่ใส่ใจว่ามุม
ส่วนรวมจะเป็นอย่างไรนั้น ปัญหาคงวนในอ่างเหมือนการเมือง
ไทยบ้านเราเนาะ.
		
“ป้าเอง”
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‘WeComics Contest 2022’
ติดปีกทักษะดิจิทัลให้คนไทย

ธนากร พรหมยศ CEO และ CO-Founder YoungHappy ประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Sea (ประเทศไทย) ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำ�นวยการอาวุโส Sea (ประเทศไทย) พร้อม ชลิพา
ดุลยากร Co-founder insKru ฉลองครบรอบ 10 ปี ฉายภาพความสำ�เร็จควบคู่การเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการดำ�เนินงานในประเทศไทย
ในงาน Sea Story 2022: Digital Technology for All และเปิดแผนกลยุทธ์ ใหม่เดินหน้าขับ
เคลื่อน 3 ธุรกิจหลัก พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Sea Academy เสริมทักษะดิจิทัลให้คนไทย
เดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้

รับ ‘ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์’

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
จัดการ ประจำ�ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ โดยมี กลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรใน
ฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โอกาสในการเดบิวต์เป็นครีเอเตอร์มาถึงแล้ว! WeComics เดินหน้าจัด
ประกวดวาดการ์ตูนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เปิดเวที “WeComics Contest 2022”
ชวนเหล่านักวาดมาระเบิดไอเดียสุดเจ๋ง โชว์ฝีมือสร้างสรรค์ลายเส้นกันให้เต็มที่
ไม่จำ�กัดแนว ไม่จำ�กัดเรื่อง จะมือใหม่มือเก๋าก็สมัครได้ เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่า
กว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพในสังกัด WeComics
มาตามล่าความฝันไปด้วยกัน เริ่มส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม-11
กันยายน 2565 ที่ https://wecth.co/3ywCoJu ประกาศผลผู้เข้ารอบแรกในวัน
ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ประกาศผลผู้ชนะรอบ finalist ในวันที่
18 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ทางเว็บไซต์ หรือ Facebook WeComicsTH
โดยผู้ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับเงินรางวัล
80,000 บาท 50,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำ�ดับ รวมถึงได้รับสิทธิ์
JOOX VIP ฟรีเป็นเวลา 1 ปี

marrygun55@gmail.com
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มอบทุนการศึกษา Sports Showcase

ฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำ�นวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต
จำ�กัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท มอบเงินสมทบทุนการศึกษาและทุนด้านกีฬา E-sports ในโครง
การ Sports Showcase ประจำ�ปี 2564 จำ�นวน 605,000 บาท แก่ จักสพงษ์ รัชต์นวหิรัญ,
ยุทธพิชัย เยี่ยงยุทธพิชัย และ ธรรศ ศรีวิลัย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
แคมป์เบลล์วิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี อัตนันท์ อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอทเลติโก้ จำ�กัด เป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ โครงการ Sports Showcase ได้เริ่มดำ�เนินการ
ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนไทย ในการได้รับทุนการศึกษาและทุนด้านกีฬาต่อ
ต่างประเทศ

ระดมทุนเพื่อ ‘คืนหัวใจ ให้ชีวิต’

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ โดย ผศ.นายแพทย์ ธนะรัตน์ ลยางกูร
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) โดย อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคม
แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND”
ระดมทุน “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” ผ่าตัดและสวนหัวใจเด็กยากไร้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กำ�เนิด
หนึ่งในกิจกรรมสำ�คัญฉลอง 105 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน

ผลักดันอุตสาหกรรมหนังไทย

แทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จำ�กัด และ กนกวรรณ วัชระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำ�กัด ร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการลงทุนทางธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เนรมิตรหนังฟิล์ม
ก้าวขึ้นสู่เบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยและเอเชียต่อไป โดยมี พิชญะ นิธิไพศาล
กุล, ณัฐชา เดอซูซ่า, และ ชาลิต ไกรเลิศมงคล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม S31
สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้
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8 ท่องเที่ยว
1

2

ผจญภัยในตอนเช้า และมาดูดาวแสนโรแมนติกยามค่ำ�คืนที่
สนามมวกเหล็ก เอทีวี

3

4

5

รับลมหนาว นั่งดูดาวที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำ�ดัง

6

ธรรมชาติ ดนตรี และดวงดาว ที่เดอะเปียโน รีสอร์ท

ท้

องฟ้ายามค่ำ�คืนที่ ไร้แสงสว่างจ้าจากดวงอาทิตย์มีความ
สวยงามเกินบรรยาย เพราะดวงดาวนับล้านดวงพากันเปล่ง
ประกายแสงระยิบระยับ แต่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองอาจจะ
พลาดโอกาส พบเห็นดาวได้น้อยเพราะแสงสีจากตึกระฟ้า ไฟตามท้อง
ถนนได้บดบังแสงอันน้อยนิดของดาวไปหมด การดูดาวให้สวยและ
ให้ ได้ชัดส่วนใหญ่จึงอยู่บนภูเขาในวันที่ท้องฟ้ามืดสนิท ในหมู่ดาวเรา
ยังจะได้เห็นทางช้างเผือก คือดาราจักรที่มีระบบสุริยะและโลกของ
เรา ทางช้างเผือกจึงเป็นเป้าหมายและความฝันของนักดูดาวหลายๆ
คน และถ้าหากโชคดีฟ้าเป็นใจ แน่นอนว่าจะได้เจอกับปรากฏการณ์
ดาราศาสตร์สำ�คัญที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง เช่น จันทรุปราคา หรือฝน
ดาวตก โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลของปลายฝนต้นหนาวที่ ได้เที่ยว
ครบรส ชมหมอก สัมผัสอากาศหนาว และดูดาว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์
(Dark Sky Tourism) แนะนำ�เส้นทางท่องเที่ยวดูดาวทั่วทุกภูมิภาค
ของไทย ภายใต้แนวคิด “Amazing Dark Sky in Thailand” พร้อม
ประกาศรายชื่อ 12 พื้นที่ท่องเที่ยวที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขต
อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย และเปิดตัวคู่มือท่องเที่ยว ชวนเธอ
ไปชมดาว เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เผยว่า Dark Sky Tourism ได้
นำ�เสนอแหล่งท่องเที่ยวใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด
Amazing Dark Sky in Thailand พร้อมกับเปิดตัวคู่มือการท่องเที่ยว
ชวนเธอ ไปชมดาว โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงดาราศาสตร์มากำ�หนดเส้น
ทางท่องเที่ยว รวมถึงความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ ตอบรับพฤติกรรมของนักเดินทางในยุค Social Distancing ซึ่ง
ต้องการพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความสุขใกล้ตัวได้ง่ายๆ ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ตอบสนองนโยบายโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565-2566 หรือ
“Visit Thailand Year 2022-2023 : Amazing New Chapters” ซึ่ง
ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างคุณค่าประสบการณ์
ที่แตกต่างให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ชื่นชอบการดูดาว สนใจในด้าน
ดาราศาสตร์ โดยเฉพาะ ได้ชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์สำ�คัญที่เกิด
ขึ้นไม่บ่อยครั้ง เช่น สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก หรือชม
ความสวยงามของดวงดาวต่างๆ และกลุ่มดาวจักรราศีที่ปรากฏใน
ท้องฟ้าแต่ละเดือน ซึ่งนอกจากจะตื่นตาตื่นใจท้องฟ้าในยามค่ำ�คืน ณ
สถานที่ดูดาวทั่วทุกภูมิภาคของไทยแล้ว ยังสนุกสนานไปกับกิจกรรม
สอดแทรกความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ควบคู่ไปด้วย
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทั้ง 12 พื้นที่ท่องเที่ยวที่ ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย มีระยะ
เวลาการขึ้นทะเบียนรวม 3 ปี ได้รับการพิจารณาว่ามีความมืดของ
ท้องฟ้าที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ
ปราศจากแสงรบกวน เป็นพื้นที่เปิดโล่งซึ่งสามารถสังเกตท้องฟ้าได้
โดยรอบ มองเห็นดาวเหนือและวัตถุท้องฟ้าเด่นๆ ได้ด้วยตาเปล่า
รวมถึงมีบุคลากรในพื้นที่ที่สามารถให้ความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้อง
ต้นแก่นักท่องเที่ยวได้ และมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้มาใช้
บริการ เช่น เส้นทางคมนาคม ห้องน้ำ� ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น
นักล่าดวงดาวทั้งหลาย การเตรียมตัวเป็นสิ่งสำ�คัญ ก่อนการ
เดินทางสิ่งควรรู้เบื้องต้น คือ เช็กสถานที่ดูดาว เช็กสภาพอากาศ
เช็กพระจันทร์ ต้องเป็นคืนเดือนมืด เช็กตารางการขึ้นลงของทาง
ช้างเผือก เตรียมอุปกรณ์ เช่น กล้องดูดาว หรือกล้องถ่ายภาพ และ
เสื้อผ้าเผื่ออากาศหนาว ไฟฉาย ยากันยุง ที่สำ�คัญลงทะเบียนผ่าน
แอปพลิเคชัน QueQ จองคิวล่วงหน้าเผื่อไว้ก็ดี
มารู้จัก 12 สถานที่ที่ ได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียนเป็นเขต
อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย แล้ววางแพลนไปเที่ยวได้เลย เริ่ม
ที่ภาคเหนือ 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติห้วย
น้ำ�ดัง เป็นป่าที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ขึ้นชื่อเรื่องการชมทะเลหมอก เหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้า และความ
สวยงามของดวงอาทิตย์ก็ไม่แพ้กัน แต่ในตอนกลางคืนที่นี่เหมาะ
อย่างยิ่งที่จะมาดูดาวที่สามารถมองด้วยตาก็สวย และชุมชนออน
ใต้ สันกำ�แพง ซึ่งชุมชนนี้ ได้มีการอนุรักษ์พิธีแห่ปลาช่อน ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว อย่าง ดอยม่อนจิ๋ง และบริเวณอ่างเก็บน้ำ�ยังสามารถดูดาว
พร้อมฉากสันเขาในยามค่ำ�คืน ภาคอีสาน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
จังหวัดอุบลราชธานี จุดเด่นของที่นี่มีสถานที่ดูดาวหลายจุด ทั้งจุดชม
วิวผาแต้ม เสาเฉลียงผาแต้ม ผาชะนะได เพราะเป็นพื้นที่ โล่งกว้าง
ต้นไม้ ไม่สูงใหญ่จึงไม่บดบังทัศนียภาพ อีกทั้งยังห่างไกลจากแหล่ง
ชุมชน จึงทำ�ให้ยามค่ำ�คืนท้องฟ้ามืดสนิทเห็นดวงดาวได้ง่าย
สถานที่ต่อมาในภาคอีสาน จังหวัดชัยภูมิได้ขึ้นทะเบียนถึง 3
แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง ลักษณะพื้นที่เป็น
เอกลักษณ์ คล้ายแอ่งกะละมังอยู่กลางผืนป่า มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ มี
ความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ หากจะปักหมุดมาดูดาวก็น่าจะไม่เสีย
เที่ยว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งทุ่ง
ดอกกระเจียว ลานหินงาม ผาสุดแผ่นดิน และน้ำ�ตกเทพนา เรื่อง
ดูดาวก็สวยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะพื้นที่ โล่ง ทำ�ให้มองเห็น

ปักหมุด 12 สถานที่ดูดาว
ดาวระย้าเต็มท้องฟ้า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง

ดวงดาวได้ชัดเจน และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา นอกจะมีจุดชมวิวผา
หัวนาค และจุดชมวิวหม่องเบิงตะเวน นักท่องเที่ยวยังชมความสวย
ของดาวได้แบบจุใจ
ล่องมาถึงจังหวัดนครราชสีมาที่มีพื้นที่ดูดาว 4 แห่งที่น่าสนใจ
คือ ไร่องุ่นไวน์ อัลซิดินี่ อำ�เภอปากช่อง ใกล้กับเนินเขาของอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ในตอนกลางวันเรียกได้ว่าแดดร้อนจัด แต่ตอนกลาง
คืนก็เย็นชุ่มฉ่ำ�หัวใจตลอดทั้งปี หากสภาพอากาศและท้องฟ้าเป็นใจ
สามารถมองเห็นทางช้างเผือก สุริยุปราคา ฝนดาวตกได้เลย โรงแรม
เรนทรี เรซิเดนซ์ เขาใหญ่ นอกจากจะเป็นที่พักใกล้ชิดธรรมชาติ ยัง
จัดจุดให้ดูดาวจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เดอะเปียโน รีสอร์ท
อำ�เภอปากช่อง ที่ โดดเด่นด้วยดนตรีและธรรมชาติ ทั้งยังมีกิจกรรม
ดูดาวทุกคืนวันศุกร์-เสาร์ เวลา 18.00-20.30 น. ที่เห็นได้เช่น กลุ่ม
ดาวค้างคาว ดาวเหนือ ดาวซิริอุส กลุ่มดาวเต่า เป็นต้น ไร่องุ่นกรานมอนเต้ อำ�เภอปากช่อง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ล้อมรอบไปด้วย
ต้นองุ่น แต่เพราะมีการควบคุมแสง ในยามค่ำ�คืนนักท่องเที่ยวจึงออก
มาชมดาวได้
ขยับมาภาคกลางใกล้เมืองกรุง เดินทางไปง่าย ที่จังหวัดสระบุรี
มีถึง 2 แห่ง คือ สนามมวกเหล็ก เอทีวี อำ�เภอมวกเหล็ก ที่นี่เน้น
กิจกรรมการผจญภัย ท้าทาย และสนุกสนาน ทั้งขับรถเอทีวี ยิงปืน
หรือการปีนผาจำ�ลอง แต่ข้อดีคือเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน แสงน้อย
ทำ�ให้ท้องฟ้าในยามค่ำ�คืนเห็นหมู่ดาว ทั้งยังมีการอบรมดูดาวเบื้องต้น
ด้วย และบ้านไร่ยายชะพลู อำ�เภอมวกเหล็ก วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผัก
ผลไม้ปลอดภัย ผสมผสานการเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีจุดดู
ดาวด้วยตาเปล่า โดยเฉพาะฝนดาวตกในยามฟ้ามืดสนิท
สำ�หรับนักท่องเที่ยวที่ฤดูกาลนี้ต้องการไปล่าดาว สามารถ
ดาวน์ โหลดหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวดูดาวในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://madamscreator.com/ebook/Amazing-Dark-Sky/.
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กีฬา 9

ช้างศึกU16ได้ยอดแข้ง28คน
ซ้อมรอสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน
กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำ�การ
สมาคมฯ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จัดการประชุมทีม
งานสตาฟฟ์ โค้ช เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่
เกิน 16 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 29 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2565
การประชุมครั้งนี้นำ�โดย พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติ
ไทย U16 พร้อมด้วย ชยกร ถนัดเดินข่าว ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และทีมงาน
สตาฟฟ์ โค้ช
ภายหลังการประชุม พิภพ อ่อนโม้ เฮดโค้ชทีมชาติไทย U16
กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการสรุปรายชื่อนักกีฬาที่จะ
เดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ รวมถึงแผนงานในช่วงเก็บตัวและการแข่งขัน
เพื่อให้ทีมมีความพร้อมมากที่สุดสำ�หรับทัวร์นาเมนต์นี้”
“แน่นอนว่าฟุตบอลรายการนี้มีความสำ�คัญกับทีม เพราะนี่คือทัวร์
นาเมนต์ที่ดีที่จะทำ�ให้ ได้เห็นเด็กทุกคน ก่อนที่จะไปรายการสำ�คัญอย่าง
ในศึกชิงแชมป์เอเชีย”
“โดยเด็กในทีมชุดนี้หลายคนก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ ในระดับ
นานาชาติมากนัก ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นเด็กในการที่ต้องเจอกับ

“โค้ชโม้” พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U16
ทีมจากนานาชาติ หลังจากที่ผ่านมาเราได้มีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทย ว่าเขาจะสามารถต่อยอดได้หรือไม่ ยังมีจุดไหนที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ ไข เพื่อยกระดับทีมให้สมบูรณ์และพร้อมมากขึ้น”
“ที่ผ่านมาทางทีมสตาฟฟ์ โค้ชก็มีการทำ�การบ้านมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการวางแนวทางที่เหมาะสม คัดเลือกนักกีฬาที่ดีที่สุดเพื่อมาร่วมการ
แข่งขัน รวมถึงศึกษาคู่แข่ง ซึ่งเราจะพยายามทำ�ให้เต็มที่เพื่อไปให้ถึงเป้า
หมาย”
ล่าสุดประกาศรายชื่อ 28 นักเตะมีดังนี้ 1.นายณัฐดนัย ชุดทะเล
(หนองบัวพิชญ) 2.นายณัฐชนนท์ จันทร์ดี (พีทีที ระยอง) 3.นายรัชตภูมิ

สอนชัยญาติ (พีทีที ระยอง) 4.นายศิวัจน์ พีรธรรมวัฒน์ (ปทุมคงคา)
5.นายจิระเดช ใต้จันทร์กอง (ปทุมคงคา) 6.นายชนสรณ์ โชคลาภ (อัส
สัมชัญ ธนบุรี) 7.นายกฤตกานต์ รุ่งโรจน์เบญจพล (อัสสัมชัญ ธนบุรี)
8.นายพงศ์เพชร เอี่ยมสะอาด (อัสสัมชัญ ธนบุรี) 9.นายภครพล หมัด
อะดัม (อัสสัมชัญ ธนบุรี) 10.นายจิรพงศ์ แช่มสกุล (ชลบุรี เอฟซี)
11.นายอาทิต แสนกล้า (ชลบุรี เอฟซี) 12.นายธฤษณุ คุปตะนาวิน
(ชลบุรี เอฟซี) 13.นายพัชรพล เหล็กกุล (ชลบุรี เอฟซี) 14.นายคณพศ
สิงใส (ชลบุรี เอฟซี)
15.นายต้นตะวัน ปุนทะมุณี (ชลบุรี เอฟซี) 16.นายรัฐธรรมนูญ
ดียิ่ง (ชลบุรี เอฟซี) 17.นายกิตติพัฒน์ บุญด้วง (เมืองทอง ยูไนเต็ด)
18.นายอนุมัติ สีวงษ์แก้ว (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 19.นายยศภัทร มี
แก้ว (เมืองทอง ยูไนเต็ด) 20.นายจิรพล แซ่ลิ้ว (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)
21.นายพรรธวัตร เขตชมภู (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 22.นายสุรชัย บุญชารี
(ทรูแบงค็อก ยูไนเต็ด) 23.นายศุภณัฐ สุดาทิพย์ (ทรูแบงค็อก ยูไนเต็ด)
24.นายจิรกิตติ จีนะสกุล (โรงเรียนพระแม่มารีสาทร) 25.นายนันทิพัฒน์
ใจมั่น (อัสสัมชัญ ศรีราชา) 26.นายถิรวิทย์ เกาทัณฑ์ (อัสสัมชัญ
ศรีราชา) 27.นายคงณัฐ ท้วมทองดี (โรงเรียนกีฬา กรุงเทพฯ) และ
28.นายศรัณยวัตร น้าประเสริฐ (โรงเรียนกีฬา จ.สุพรรณบุรี)
สำ�หรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จะเก็บตัวที่พัฒนา
สปอร์ต คลับ จ.ชลบุรี วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 และจะเดินทางไป
ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 29 กรกฎาคมนี้.

กิเลนเปิดตัว‘เอริก โอฮานา’ทีมชาติเคนยา
เมืองทองฯ • “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด สโมสรชั้นนำ�ศึกไทย
ต้นชีวิตค้าแข้งอาชีพกับมาธาเร ยูไนเต็ด ในบ้านเกิดเมื่อปี 2014 ก่อน
ลีก ทำ�การเปิดตัวเอริก โอฮานา แนวรุกทีมชาติเคนยาชุดใหญ่ วัย 27 โยกสู่ลีกยุโรปที่สวีเดนกับวาซาลุนด์ส ไอเอฟ (ปี 2017) ต่อด้วยไอเอฟ
ปี จากสโมสรเอสเค เบเวอเรน ในลีกเบลเยียม ด้วยสัญญา 1 ปี บวก
บรอมมาพอจคาร์นา (ปี 2018-19) และยอนค็อปปิงส์ โซดรา ซึ่งเขา
ออปชันเพิ่ม โดยจะสวมเสื้อหมายเลข 19 คนใหม่ ในถิ่นธันเดอร์ โดม
ระเบิดฟอร์มกด 14 ประตูจาก 51 เกมในช่วงปี 2020-2021 กระทั่งย้าย
สเตเดียม
ประเทศไปค้าแข้งในเบลเยียมกับเอสเค เบเวอเรน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่สนามธันเดอร์ โดม สเตเดียม ได้
ส่วนในระดับทีมชาติ เอริก โอฮานา รับใช้เคนยาชุดใหญ่มาแล้ว
มีงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เล่นต่างชาติคนใหม่สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
23 นัด ทำ�ไป 4 ประตู นับตั้งแต่ที่ประเดิมหมวกทีมชาติแรกในเกมกับ
อย่างเป็นทางการ โดยในงานมีนายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสรฯ, เอธิโอเปีย เมื่อ 4 ก.ค.2015 โดยในปี 2015 เขาเคยได้รับรางวัลมิดฟิลด์
นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสรฯ, มาริโอ ยูรอฟสกี หัวหน้าผู้ฝึกสอน
ยอดเยี่ยมของลีกสูงสุดประเทศเคนยามาแล้ว
พร้อมผู้เล่นคนใหม่ ร่วมแถลงข่าวพร้อมกองทัพสื่อมวลชนและช่องทาง
เอริก โอฮานา ถือเป็นผู้เล่นใหม่รายที่ 4 ที่สโมสรคว้าตัวมา
ออนไลน์ Official Fanpage และ Youtube Muangthong United ซึ่งมี
ร่วมทีมฤดูกาลใหม่ต่อจากเอกนิษฐ์ ปัญญา ฮง ซองวุค และโรนัน
แฟนบอลร่วมชมการถ่ายทอดสดเป็นจำ�นวนมาก
เปลยจ์เมน.
นายรณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสร เมืองทองฯ กล่าวว่า “เป็นอีก
วันที่ดีของสโมสรที่จะได้ต้อนรับผู้เล่นคนใหม่ ที่เราเชื่อมั่นว่าจะเพิ่มอาวุธ
ให้กับทีม สำ�หรับเอริกเป็นผู้เล่นที่เรามองหา เขาเล่นในลีกยุโรปเป็น
เวลานาน ติดทีมชาติเคนยาชุดใหญ่ และสามารถเล่นในเกมรุกได้หลาย
ตำ�แหน่ง”
หัวหมาก • เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2565 ที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
“การเซ็นสัญญาผู้เล่นทำ�ให้เห็นว่าปรัชญาของเราคือเป็นทีมที่เล่น
7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นางโปรดปราน
ได้ตื่นเต้น และเล่นฟุตบอลที่สวยงาม ด้วยวัยของเขาเหมาะ
สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์
สมอย่างยิ่งที่จะมาเผชิญความท้าทายใหม่กับเรา เชื่อมั่นว่า
เขาจะเข้ามาเติมเต็มความสำ�เร็จสู่สโมสร”
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการ
ส่วนทางมาริโอ ยูรอฟสกี เฮดโค้ชกิเลนผยอง
แข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ เมือง
กล่าวว่า “ยินดีต้อนรับเอริกสู่เมืองทอง ยูไนเต็ด การมา
โซโล ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีวันที่ 30 ก.ค.-6 ส.ค.นี้ โดย
ของเขามองว่าจะเป็นอีกผู้เล่นคนสำ�คัญในฤดูกาลนี้อย่าง
มี ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู ผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่ง
แน่นอน ด้วยสไตล์การเล่นของเขาที่มีความเร็วและจบ
ประเทศไทย, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการ
สกอร์ ได้ดี จะเข้ามาเติมความแข็งแกร่งให้กับเราอย่าง
กีฬาแห่งชาติ, พันโทรุจ แสงอุดม ผอ.สถานี โทรทัศน์เพื่อ
แน่นอน”
การท่องเที่ยวและกีฬา (T Sports 7) และตัวแทน
ขณะที่ผู้เล่นเบอร์ 19 คนใหม่เปิดใจ
นักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ร่วมงานแถลงความ
ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากกับการมา
พร้อมของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย
เล่นที่นี่ ที่ผ่านมาได้มี โอกาสติดตามทีม
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าฯ
เมืองทอง ยูไนเต็ด มาซักระยะ เป็น
เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์
ทีมที่ดี มี โค้ชรวมถึงแฟนบอลที่ยอด
ครั้งที่ 11 กกท.ได้ ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ
เยี่ยม ถือเป็นความท้าทายครั้ง
ทั้งงานด้านพัฒนาศักยภาพและวิทยาศาสตร์
สำ�คัญ และใช้เวลาตัดสินใจไม่
กีฬาแก่ทีมกีฬาทั้ง 14 ชนิดกีฬา โดยสนับสนุน
นานในการมาเล่นที่นี่”
ให้เริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 รวม
“ส่วนเป้าหมายของ
ระยะเวลาเก็บตัวเพื่อทำ�ศึกหนนี้ต่อเนื่อง 7
ผมคือมีส่วนร่วมกับทีมให้
เดือน ซึ่งจากการติดตามและประเมินผล
มากที่สุด พัฒนาฝีเท้า
การฝึกซ้อมของ กกท.ที่ทำ�ร่วมกับชนิดกีฬา
ตัวเองพร้อมกับเพื่อน
ต่างๆ ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆ และทุกคน
หวังว่าจะพาทีมจบ
ก็
พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปทำ�การแข่งขัน
อันดับที่ดีกว่าเดิม หรือ
และคว้
าชัยชนะกลับมาฝากพี่น้องชาวไทย
อาจคว้าถ้วยรางวัลซัก
รองผู้ว่าฯ กกท.เผยอีกว่า การแข่งขัน
รายการในฤดูกาลใหม่นี้”
รายการนี
้ กกท.ได้มีการประสานความร่วม
สำ�หรับเอริก โอฮานา
มือไปกับทางผู้จัดการแข่งขัน เพื่อขอนำ�
สามารถเล่นได้ทั้งตำ�แหน่งกองกลางตัวรุก
เอริก โอฮานา
สัญญาณถ่ายทอดสดกลับมายังประเทศไทย
รวมถึงตัวริมเส้นทั้งสองฝั่ง ย้ายมาจากสโมสร
วาสลันด์-เบเวอเรน ในเบลเยียม โดยเขาเริ่ม
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ไทยเบฟเฟ้นหานักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋วปีที่ 7

กรุงเทพฯ • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ร่วมอนุรักษ์
ศิลปะการพากย์เรือยาว พร้อมสร้างโอกาสของเสียงเล็กๆ ริมสายน้ำ�
ที่จะดังไปไกลกว่าแม่น้ำ�ทุกสาย จัดเวทีประชันไมค์ “ไทยเบฟ ไทยทา
เล้นท์ นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว ปี 7” ในปีนี้ ได้เปิดรับสมัครน้องๆ นัก
พากย์อายุ 9-15 ปี ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 รุ่นคือ รุ่น 9-12 ปี และ
รุ่น 13-15 ปี พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆ นักพากย์ที่เคยเข้าแข่งขันและ
ได้รับรางวัลร่วมแข่งขันอีกได้ โดยรอบคัดเลือกรอบแรกใช้การส่งคลิป
วิดี โอผ่านช่องทางออนไลน์ของไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ จากนั้นคณะ
กรรมการพิจารณาให้เหลือ 16 คน เข้าอบรมทักษะศิลปะการพากย์
เรือยาวจากนักพากย์ชั้นครูที่มีชื่อเสียงของไทย ก่อนชิงชนะเลิศวันที่
26-28 สิงหาคม 2565 โดยรุ่น 9-12 ปี ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
15,000 บาท, ที่ 2 รับ 12,000 บาท, ที่ 3 รับ 10,000 บาท, รุ่น 13-15
ปี ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 18,000 บาท, ที่ 2 รับ 15,000 บาท,
ที่ 3 รับ 12,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำ�หรับนักพากย์ที่
พากย์ ได้ที่ โดนใจชาวเรือมากที่สุดคือ “รางวัลขวัญใจแม่ย่านาง” จะ
ได้รับทุนการศึกษา 5,000 รวมถึงทุนการศึกษา 2,000 บาท รวม
9 รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้กับน้องๆ ที่เข้าแข่งขันด้วย
สำ�หรับปีนี้เปิดรับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2565 ทางผ่านช่องทาง
ออนไลน์ : ThaiBev ThaiTalent เพื่อเฟ้นหา 16 คนสุดท้ายไปแข่งขัน
ในงานแข่งขันเรือยาววัดหัวดง ปี 2565 ณ ลำ�น้ำ�น่านหน้าวัดหัวดง
จ.พิจิตร วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ : ThaiBev ThaiTalent และ www.thaibevthaitalent.com

โดยจะทำ�การถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี โทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว
และกีฬา (T Sports 7) แบบจุใจตลอดการแข่งขัน เพื่อให้แฟนๆ
กีฬาชาวไทยได้ร่วมลุ้นและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปพร้อมๆ กันได้
ทาง T Sports 7 ซึ่งจะทำ�การถ่ายทอดสดรวมมากกว่า 20 ชั่วโมง
ตลอดการแข่งขัน ทั้งผ่านสถานี โทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและ
กีฬา (T Sports 7) และช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ T
Sports 7 อีกด้วย
ด้าน ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู เผยว่า “ในส่วนของการแข่งขัน
รอบนี้ ทัพนักกีฬาไทย 70 เปอร์เซ็นต์เป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์
ในระดับนานาชาติสูง อีก 30 เปอร์เซ็นต์คือสายเลือดใหม่ที่มีการ
ผลักดันเข้ามาเสริมความสดและความแข็งแกร่ง เรื่องของเป้า
หมายในการชิงชัย เรายังคงหวังว่าทัพนักกีฬาคนพิการของไทยจะ
คว้าได้อย่างน้อยๆ 70 เหรียญทอง ส่วนคู่แข่งสำ�คัญที่จะเบียดแย่ง
เจ้าเหรียญทองกับเราก็หนีไม่พ้นอินโดนีเซีย เจ้าเหรียญทองเมื่อ
ครั้งก่อน ปี 2017 รวมถึงก็ยังประมาทมาเลเซียและเวียดนามไม่
ได้เช่นกัน”.

โปแลนด์ • ศึกเจ็ตสกี โลก เวิลด์ซีรีส์ WGP#1 World Series 2022
สนามเปิดฤดูกาลบนทวีปยุโรป ที่เมืองแอสโทรวาสกี โปแลนด์ การ
แข่งขันวันแรก (21 ก.ค.) ตามเวลาไทย ในรุ่นเรือนั่งหญิง 1100 ซีซี ห้าม
ปรับแต่งเครื่องยนต์ (RUNABOUT 1100 STOCK LADIES) “มี โอ” ศศิ
นา ผิวงาม ทำ�แฟนๆ ลุ้นเหนื่อยทั้ง 2 โมโต โดยโมโตที่ 1 ออกสตาร์ทตก
ไปอยู่อันดับที่ 3 แต่ไล่มาจบในอันดับที่ 2 ส่วนในโมโตที่ 2 ออกสตาร์ท
ไม่ดีเช่นกัน และอันดับตกไปอันดับที่ 4 แต่ด้วยจิตใจนักสู้ ไล่แซงโรสมา
นา คาร์เมน จากประเทศเอสโทเนีย แบรม ไซลิลลี จากประเทศฝรั่งเศส
และไทลินัส อาร์ดา จากประเทศฟินแลนด์ เข้าที่ 1 ในโมโตนี้ ทำ�คะแนน
สะสม 2 โมโต เท่ากับคู่ปรับสำ�คัญ ไทลินัส อาร์ดา จากประเทศฟินแลนด์
ต้องลุ้นแชมป์ในโมโตสุดท้ายวันพรุ่งนี้ ด้านผู้พี่ “พอร์ช” กีรติกร ผิวงาม
ในรุ่นเรือนั่ง 2 จังหวะ (RUNABOUT N/A 2 STROKE OPEN) ทำ�ผล
งานยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน โมโตที่ 1 จบอันดับที่ 2 และในโมโตที่ 2 แม้
ถูกปรับโทษจัมพ์สตาร์ท แต่ก็ไล่มาจบในอันดับที่ 3 การลุ้นแชมป์ยังเปิด
กว้างอยู่เช่นกัน ส่วนนักเจ็ตสกีไทยในรุ่นนี้ พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล ทำ�
ผลคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 4 ส่วนนักกีฬาเจ็ตสกีไทยรุ่นอื่นๆ รุ่นเรือ
ยืนโปร จีพี อายุ 35 ปี ขึ้นไป (PRO AM SKI VETERANCE GP) “มนุษย์
เหล็ก” เชาวลิต เกื้อจรูญ รวม 2 โมโต อยู่อันดับที่ 9 สำ�หรับแฟนๆ
กีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมเชียร์นักเจ็ตสกีทีมชาติไทยและติดตามผลได้
ทาง www.jetskiprotour.com และทางเฟซบุ๊ก jetskiprotour และ www.
jetski-worldseries.com รวมทั้งทางเฟซบุ๊ก jetski world series
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โมร็อกโก • ซาดิโอ มาเน คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำ�ปีของ
แอฟริกาเป็นสมัยที่สอง จากการประกาศรางวัลที่เมืองราบัต ประเทศ
โมร็อกโก เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา
นับเป็นการคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำ�ปีของทวีป
แอฟริกาเป็นสมัยที่สองของซาดิโอ มาเน หลังจากครั้งแรกเคยชนะ
รางวัลนี้เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมาตอนที่ยังเป็นนักเตะลิเวอร์พูล
กองหน้าชาวเซเนกัลวัย 30 ปีย้ายจากลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีก
เมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยไปเซ็นสัญญา 3 ปีเล่นในบุนเดสลีกา เยอรมนี
กับบาเยิร์น มิวนิก
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้รับรางวัลนี้มา
ครองอีกครั้ง” มาเนกล่าว
“ต้องขอบคุณโค้ชของผม สโมสร เพื่อนร่วมทีมชาติและเพื่อน
ทุกคนที่ยืนอยู่เคียงข้างผมมาตลอดในช่วงเวลาที่ยากลำ�บาก”
มาเนมาอยู่ในเมืองหลวงของประเทศโมร็อกโกเพื่อรับรางวัลนี้
โดยต้องบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหลังจากยิงประตูแรกในสีเสื้อ
ของบาเยิร์น มิวนิก จากลูกโทษที่จุดโทษพาทีมชนะ ดี.ซี.ยูไนเต็ด 6-2
ในแมตช์กระชับมิตรที่วอชิงตัน เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมาตามเวลาใน
ประเทศไทย
นับเป็นสมัยที่สองติดต่อกันที่มาเนคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
แห่งปีของทวีปไปครอง ซึ่งจากการแพ้ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โควิด19 ส่งผลให้การประกาศรางวัลสองครั้งหลังสุดนั้นต้องถูกยกเลิกไป
การประกาศรางวัลของทวีปแอฟริกาปีนี้ มาเนได้รับผลโหวต
มากกว่าโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ อดีตเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลจากอียิปต์
และเอดัวอาร์ด เมนดี ผู้รักษาประตูของสิงโตน้ำ�เงินคราม เชลซี
มาเนและซาลาห์นั้นรับบทบาทสำ�คัญในทีมหงส์แดงในฤดูกาลที่
ผ่านมา ซึ่งช่วยกันพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์เอฟเอคัพและลีกคัพมาครอง
นอกจากนั้นยังได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีก และยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกด้วย
ในช่วงปิดฤดูกาล ซาลาห์เซ็นสัญญาอยู่ต่อในถิ่นแอนฟิลด์ ขณะ
ที่มาเนเลือกที่จะย้ายออก โดยมีรายงายว่า บาเยิร์น มิวนิก จ่ายเงิน
เริ่มต้นในการย้ายครั้งนี้จำ�นวน 32 ล้านยูโร หรือประมาณ 1,200 ล้าน
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ทีม ‘ยู 12 ชายไทย’ แพ้อินโดตีตั๋วหวดเอเชีย

เมืองทองฯ • การแข่งขันเทนนิสประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รายการ “ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติ
ชั่น-2022” รอบคัดเลือกโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อ
คัดทีมสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ง
ชาติ เมืองทองฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2565 เป็นสุดท้ายในประเภททีม
ชาย ทีมชาติไทยพบอินโดนีเซีย ที่มีผลงานชนะ 3 แมตช์เท่ากัน เพื่อ
ชิงตำ�แหน่งชนะเลิศ คู่แรก เดี่ยวมือสอง “ตรัย” ตรัย ศรีเสน ทำ�ให้
ทีมไทยขึ้นนำ� หลังจากชนะไรฮาน โซมานตรี ได้ 2 เซต 6-4, 6-3 แต่
อินโดนีเซียตีเสมอจากเดี่ยวมือหนึ่ง ซึ่งราฟาเลนติโน อาลี ดา คอสตา
ชนะ “ลูกคิด” พศิน สินฉลอง ของไทย 2-0 เซต 7-5, 6-2 ประเภท
คู่ “ไพน์” ธรรม์ พันธราธร และตรัย ศรีเสน พบกับราฟาเลนติโน อา
ลี ดา คอสตา และติตวน พาร์รอด ต้องตัดสินกันด้วยซูเปอร์ ไทเบรก
ในเซตสาม และเป็นคู่ไทยที่ปราชัยไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 2-6,
7-6 ไทเบรก 7-5 และซูเปอร์ ไทเบรก 5-10 ส่งผลให้ทีมไทยแพ้ทีม
อินโดนีเซีย 1-2 คู่ ได้รองแชมป์ ขณะที่อินโดนีเซียได้แชมป์ อย่างไร
ก็ตาม การแข่งขันครั้งนี้กำ�หนดให้ 3 อันดับแรกของทีมชาย-หญิงเป็น
ตัวแทนของอาเซียนไปแข่งขันเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภท
ทีมรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ “ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์
อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น ไฟนอลส์ 2022” ที่คาซัคสถาน เดือน
ก.ย.นี้ เป็นผลให้ทีมอินโดนีเซียและทีมไทยได้สิทธิ์ทั้งคู่ โดยสรุป 3
อันดับแรกที่ ได้ ไปชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ทีมชาย 1 อินโดนีเซีย, 2 ไทย
และ 3 เมียนมา ส่วนทีมหญิง 1 ไทย, 2 มาเลเซีย และ 3 อินโดนีเซีย.

ด่วนเลย‘บุรีรัมย์มาราธอน2023’รับสมัครแล้ว มาเนคว้านักเตะยอดเยี่ยมแอฟริกาสมัยสอง
ได้แก่ มาราธอน ระยะทาง 42.195 กม., ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะ
ทาง 21.1 กม., มินิมาราธอน ระยะทาง 10.0 กม. และฟันรัน
ระยะทาง 4.554 กม. และแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์
ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องบอลรูมชั้น
2 อาคารสปอร์ตคลับเฮาส์ สโมสรราชพฤกษ์ คลับ นอร์ทปาร์ค
ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
สำ�หรับ
นักวิ่งเก่าที่เคย
ลงสมัครวิ่ง ปี
2017-2022
สามารถตรวจ
สอบรายชื่อของ
ตนเองได้ที่ www.
runningconnect.
com/profile/
history โดยนัก
วิ่งเก่าคือ นักวิ่ง
ที่เคยสมัครร่วม
รายการบุรีรัมย์
มาราธอนปีใดก็ได้
และมียอดชำ�ระ
เงินที่สมบูรณ์
หากเป็นนักวิ่ง
ที่เคยมาสมัครหน้างานแถลงข่าวต้องสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์
Running Connect ก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิ์นักวิ่งเก่าได้ ผู้สนใจ
ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร พร้อมวิธีการรับสมัครได้ทาง
เพจ Buriram Marathon และเว็บไซด์ www.burirammarathon.
com และสมัครพร้อมกันในวันที่ 13-14 ส.ค.นี้ ทาง www.
burirammarathon.com และ www.runningconnect.com.

4

‘ศศินา-กีรติกร’ ฟอร์มแรงลุ้นแชมป์ศึกเวิลด์ซีรีส์

T Sports7ยิงสดอาเซียนพาราเกมส์จุใจ

บุรีรัมย์ • “บุรีรัมย์ มาราธอน 2023 พรีเซนเต็ด บาย เครื่องดื่ม
ตราช้าง” พร้อมแล้วที่จะให้นักวิ่งมาร่วมสัมผัสประสบการณ์งาน
วิ่ง Night Run มาตรฐานระดับโลก ด้วยทัพกองเชียร์สุดอลังการ
เส้นทางวิ่งสวยงาม แสง สี เสียง สนุกสนาน กลับมาสร้างความ
สุข ความประทับใจอีกครั้ง กำ�หนดวันวิ่งในวันที่ 21 มกราคม
2566 และเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 13-14 สิงหาคม
65 โดยให้สิทธิ์
นักวิ่งเก่าได้สมัคร
ก่อน
ความ
เคลื่อนไหวของ
การแข่งขัน
วิ่ง “บุรีรัมย์
มาราธอน 2023
พรีเซนเต็ด บาย
เครื่องดื่มตราช้าง”
ไนต์รันอันดับหนึ่ง
ของไทย สวรรค์
ของนักวิ่งที่ทุก
คนรอคอย มี
กำ�หนดจัดขึ้นใน
วันที่ 21 มกราคม
2566 ที่สนามช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และสนามช้าง อารีน่า จ.บุรีรัมย์
โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ใน
วันที่ 13-14 ส.ค.65 โดยให้สิทธิ์กับนักวิ่งเก่าได้สมัครก่อน แบ่ง
เป็นนักวิ่งเก่า (เฉพาะนักวิ่งปี 2017-2022) สมัครวันที่ 13 ส.ค.
65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ส่วนนักวิ่งทั่วไป สมัครได้ ใน
วันที่ 14 ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป แบ่งเป็น 4 ระยะ
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ซาดิโอ มาเน ปีกซ้ายทีมชาติเซเนกัล คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
แห่งปีของทวีปแอฟริกามาครอง ในการประกาศรางวัลที่กรุงราบัต
ประเทศโมร็อกโก นับเป็นการคว้ารางวัลนี้เป็นสมัยที่สองของมาเน
ต่อจากเมื่อปี 2019.

20

บาท และอาจจะเพิ่มขึ้นไป 41 ล้านยูโร หรือประมาณ 1,540 ล้านบาท
ตัวเลขการซื้อขายครั้งนี้ห่างไกลมากกับจำ�นวนเงิน 4 ล้านยูโร
หรือประมาณ 150 ล้านบาท เมื่อครั้งที่เรดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก จ่ายให้กับ
เม็ตซ์ เมื่อปี 2012 ซึ่งเป็นการย้ายทีมครั้งแรกในยุโรปของมาเน.
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10 บันเทิงเทศ

‘มาร์โกต์ ร็อบบี’นักแสดงหญิง
ทำ�รายได้สูงสุดคนใหม่ของฮอลลีวูด
ม
าร์ โกต์ ร็อบบี จากรายงาน
ข่าวของเดอะ มิร์เรอร์ เธอคือ
นั ก แสดงหญิ ง ที่ ทำ � รายได้ สู ง
สุดในฮอลลีวูดอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วย
บทนำ�ใน Barbie ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ
เกรตา เกอร์วิก หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับตัวเลข
รายได้ของเธอรั่วออกมา
นักแสดงสาวชาวออสเตรเลีย วัย 32
มาร์ โกต์ ร็อบบี โด่งดังครั้งแรกจากละคร
ทางทีวีของออสเตรเลีย เรื่อง Neighbors มี
รายงานว่าได้ค่าจ้างถึง 12.5 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขมีการยืนยันจาก Variety
ส่วนอันดับรองลงไปน่าจะเป็นมิลลี
บ็อบบี บราวน์ ที่ ได้ค่าจ้างที่ 10 ล้านดอลลาร์
จากบทบาทของเธอในเรื่อง Enola Holmes 2
สำ�หรับมาร์ โกต์ ในภาพยนตร์เรื่อง
Barbie แน่นอนว่าเธอต้องรับบทเป็นตุ๊ก
ภาพยนตร์เรื่องนี้กำ�กับโดยเกรตา
ตาแมทเทลที่ ได้รับความนิยมทั่วโลกมาช้า
นาน เป็นหนังไลฟ์แอกชัน และมีกำ�หนด เกอร์วิก เป็นผู้เขียนบท ร่วมกับโนอาห์ โบม
ออกฉายในโรงภาพยนตร์ ในช่วงซัมเมอร์ บาค คนรักของเธอนั่นเอง
มาร์ โกต์สร้างหนังภายใต้บริษัทเอน
หน้า

เตอร์เทนเมนต์ของเธอชื่อ luckyChap หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในบาร์บี้แลนด์ ถูกขับออก
Entertainment รายละเอียดของพล็อตเรื่อง มาเพราะไม่ได้มีความสมบูรณ์พอ และออก
ยังคงถูกอุบไว้ แต่เรื่องย่อก็มีออกมาให้ ได้ ผจญภัยในโลกแห่งความจริง.
อ่านกันแล้วผ่าน IMDB ที่บอกว่าตุ๊กตาตัว
interthaipost69@gmail.com

ผ่านบราซิลได้‘ซุปเปอร์เล็ก’ขอฝันถึงแชมป์
“ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เข้าใกล้ความฝัน
ในการลุ้นแชมป์เวิลด์กรังด์ปรีซ์อีกขั้น โดย
เตรี ย มขึ้ น สั ง เวี ย นดวลเดื อ ด “วอลเตอร์
กอนซาลเวส” จากบราซิลในรอบตัดเชือก ศึก
ONE 160 : อ็อก vs คริสเตียน ซึ่งจะถ่ายทอด
สดวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65
“The Kicking Machine” ซุปเปอร์เล็ก
ถูกประกบคู่เจอกับ “ทาอิกิ นาอิโตะ” นัก
มวยจอมอึดจากญี่ปุ่น ในด่านแรกของสายบี
ศึ ก ONE มวยไทย เวิ ล ด์ ก รั ง ด์ ป รี ซ์ รุ่ น
ฟลายเวต (61.2 กก.) เมื่อเดือนพฤษภาคม
ที่ผ่านมา และด้วยชั้นเชิงที่เหนือกว่าทำ�ให้
จอมเตะจากบุรีรัมย์เอาชนะคะแนนคู่ปรับ
ชาวซามูไรไปได้ ไม่ยากเย็น
จากชัยชนะดังกล่าวส่งผลให้ซุปเปอร์
เล็กลอยลำ�เข้าสู่รอบรองไปพบกับวอลเตอร์
กำ�ปั้นจอมพลิ้วจากบราซิล ซึ่งหากซุปเปอร์ ซุปเปอร์เล็ก vs ทาอิกิ
เล็กสามารถหักด่านคู่ปรับจากแดนแซมบ้า รอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง “รถถัง จิตรเมือง
ทำ�ให้ตอนนี้ซุปเปอร์เล็กเข้าใกล้เส้น
ได้ สุดท้ายก็ต้องรอลุ้นว่าจะได้พบกับใครใน นนท์ หรือ “ซาวาส ไมเคิล”
ชัย ในฐานะแชมป์มวยไทย เวิลด์กรังด์ปรีซ์

ไปอีกขั้น ซึ่งเขาถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดเท่าที่มี โอกาสได้เคยสัมผัส และอาจเป็น
บันไดสำ�คัญที่จะพาเขาไปถึงเป้าหมายสูงสุด
นั่นคือการเป็นแชมป์ โลกของรุ่นฟลายเวต
ในอนาคต
“ตั้งแต่ผมได้รู้ว่าได้ลงแข่งในทัวร์
นาเมนต์นี้ ก็รู้สึกตื่นเต้นและฮึกเหิมมาก
ครับ เพราะมันยิ่งใหญ่สำ�หรับผมมาก ถ้า
ผมสามารถคว้าแชมป์นี้มาได้ก็ถือว่าสุด
ยอดสำ�หรับผมครับ เพราะผมก็รอคอย
มานานที่ จ ะได้ ค รองตำ� แหน่ ง แชมป์ ใ น
ONE”
แฟนๆ สามารถติดตามชมการถ่าย
ทอดสด ศึก ONE 160 : อ็อก VS คริสเตียน
ได้ ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 ผ่านทาง watch.
onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App,
ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะ
ลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และ
ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32.
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ท่องเที่ยวและกีฬา
กำ�หนดยุทธศาสตร์
‘ปลุกยักษ์หาดใหญ่’
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลนคร
หาดใหญ่ และผู้ประกอบการ แถลงการ
จัดโครงการ HATYAI SIDEWALK 2022
เพื่อสร้างแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยว
แห่งใหม่ของหาดใหญ่ และกระตุ้นการเดิน
ทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สัมผัส
ประสบการณ์ ท่ อ งเที่ ย ว ณ หาดใหญ่
เพื่อกระตุ้นกระแสเงินสดหมุนเวียนใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหาดใหญ่
ดร.นาที รั ช กิ จ ประการ ประธาน
ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน
ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยนางสาวภัทรอนงค์
ณ เชี ย งใหม่ ผู้ อำ � นวยการภู มิ ภ าคภาค
ใต้ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และ
พล.ต.ท.สาคร ทองมุ ณี นายกเทศมนตรี
นครหาดใหญ่ เดินทางเยี่ยมงาน HATYAI
SIDEWALK 2022 แลนด์ ม าร์ ก ใหม่ ข อง
หาดใหญ่ โดยคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็น
หนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นการเดินทางของนักท่อง
เที่ยวสู่หาดใหญ่ และฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวของหาดใหญ่ให้กลับมาคึกคักเช่นดังเดิม
นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่
ผู้อำ�นวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เผยว่า “ทาง ททท.มุ่ง
หวังในการสร้าง HATYAI SIDEWALK
เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของหาดใหญ่ ซึ่ง
กิ จ กรรมผสมผสานระหว่ า งการแสดง

ดนตรี งานแสดงศิลปะ พื้นที่ออกร้านขาย
จากผู้ประกอบการกว่า 100 ร้านค้า แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องแตกต่างและพิเศษกว่า
ถนนคนเดินธรรมดา เพราะเรายกทะเลเข้า
มาไว้ ในหาดใหญ่ และที่สำ�คัญโครงการนี้
จะร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์
โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมงานจะใช้ภาชนะ
ที่ย่อยสลายได้ พร้อมสอดแทรกค่านิยม
ในการจั ด การขยะและของเหลื อ ใช้ ให้
สำ�หรับผู้เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงปัญหาจาก
ขยะและการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และทาง ททท.ยังได้จัดกิจกรรม
AMAZING HATYAI PHOTO CONTEST
โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังถนนภราดร
และถนนประชารมย์ เพียงถ่ายภาพสวยๆ
และแฮชแท็ ก #HATYAISIDEWALK,
#AMAZINGTHAILAND, AMAZING
THAILANDPHOTOCONTEST,
#SAVORYSOUTH, #หรอยแรงแหล่งใต้
ก็ มี สิ ท ธิ์ ร่ ว มลุ้ น รั บ ของรางวั ล มู ล ค่ า รวม
กว่า 20,000 บาท ในทุกเดือน”
สำ�หรับงาน HATYAI SIDEWALK
กำ�หนดจัดขึ้น ณ ถนนภราดร และถนน
ประชารมย์ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม, วัน
ที่ 13-14 สิงหาคม และวันที่ 10-11 กันยา
ยน 2565 สามารถติดตามข้อมูลและกิจ
กรรมเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK: HATYAI
SIDEWALK.

ช�อ
อิมแพ็คเลคฟรอนท
เชฟใหญ
คุณวรรณภา (แหมม) ชัยสิทธิ์
สถานที่
ริมทะเลสาบเมืองทองธานี ขับรถขึน้ ทางดวนมาลงทีด่ า นเมืองทองธานี ผานดานจายเงินแลวเลีย้ วซาย
ไปอีกประมาณ 30 เมตร เลีย้ วขวาทางเขาอิมแพ็ค สปด พารค สนามโกคารท ตรงเขาไปจะพบทีจ่ อดรถ รานอยูร มิ ทะเลสาบ
เปดบริการตัง้ แตเวลา 11.30-24.00 น. สํารองทีน่ ง่ั ทีโ่ ทร.0-2033-1851

อาหารหลักรอย บรรยากาศหลักลานที่
ผมเช�อวานักชิมทุกทานคงจะรูจักอิมแพ็คเมืองทองธานีกัน
ทุกคน แตก็มีหลายคนที่คงไมทราบวาไมไกลจากอิมแพ็คมากนัก มี
ทะเลสาบที่มีพื้นที่ขนาดใหญมาก สามารถมองเห็นจากทางดวน
แจงวัฒนะ-บางปะอิน อยางชัดเจน ปจจุบันกลายเปนสถานที่ทอง
เที่ยวและแลนมารคยอดนิยมในช�อ อิมแพ็คเลคฟรอนท และที่ริม
ทะเลสาบที่มีบรรยากาศสวยงามแหงนี้แหละครับ มีรานที่มีอาหาร
อรอยๆ ถึง 4 ราน ที่ผมจะแนะนําให ไดทราบในวันนี้
ขับรถเขามาผานสนามโกคารทระดับสากล ช�อ อิมแพ็คสปด
พารค จอดรถเรียบรอยแลว เดินเขามาภายในอิมแพ็คเลคฟรอนท
ผมเช�อวาจะตองตกตะลึงกับบรรยากาศริมทะเลสาบทีส่ วยงาม รับ
ประกันวาคงจะหาบรรยากาศแบบนี้ ไมได ในกรุงเทพมหานคร
กอนจะเขาที่นั่งที่ ไดจองเอาไว ขอแนะนําใหเดินดู
บรรยากาศของรานอาหารแตละรานกอน เริ่มตั้งแตดานขวามือ
จะเปนรานแจ็คกี้ ซีฟูด ซึ่งเปนรานอาหารใหมลาสุด มีเมนูซีฟูด
สดใหม ตามคอนเซปตสตรีทฟูดที่นําความสดอรอยจากวัตถุดิบ
คุณภาพจากทองทะเลทั่วไทย บริเวณหนารานจะมีกุง หอย ปู
ปลาเปนๆ ใสไว ในตู โชว โดยมีเชฟคอยยืนยาง นึ่ง ตม อาหาร
ตามคําสั่งของลูกคา

อิมแพ็
ค
เลคฟร
อ
นท
ริมทะเลสาบเมืองทองธานี

เดินเปลี่ยนรานใหเสียอารมณ เพราะจะมีพนักงานยกเมนูแตละ
เมนูที่เราสั่งแตละรานมาใหชิมถึงที่ โตะ
สําหรับที่นั่งกินอาหารมีใหเลือกนั่งทั้งภายในและบริเวณ
หนาราน หรือนั่งริมทะเลสาบ ถาจะใหหรูกวานั้นก็ไปนั่งบนโปะ
ตอไปเปนรานอาหารญี่ปุน อุวะจิมะ ที่เอาใจคนรักอาหาร ลอยน้ําขนาดใหญที่เรียกวา เพียร 99 สามารถรับรองลูกคาไดถึง
ญี่ปุนดวยเมนูสไตลซูชิแอนดชาโคลกริล พรอมบรรยากาศเมือง
250 ทาน ก็ตามใจชอบครับ สําหรับดานอาหารทุกรานไดรับการ
อุวะจิมะของประเทศญี่ปุน ดานซายมือเปนรานบรีซ คาเฟ แอนด ดูแลควบคุมทั้งคุณภาพ ปริมาณ ราคา จากคุณวรรณภา (แหมม)
บาร เปนรานอาหารสไตลฟวชั่น นานาชาติ พรอมพิซซาโฮมเมด ชัยสิทธิ์ เชฟใหญที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานการ
อบดวยเตาถานสไตลอิตาลีและบารบีคิว
โรงแรมและปริญญาโททางดานการบริหาร มีประสบการณทาง
รานสุดทายจะเปนรานอีสานจิ้มจุม ช�อก็บอกแลววาเปน
ดานอาหารอยางมากมาย เคยเปนเชฟอาหารยุโรปในโรงแรมดังๆ
อาหารอีสานแซบๆ บรรยากาศภายในรานเปนแบบอีสานดั้งเดิม
อาทิเชน โรงแรมอิมพิเรียลควีนปารค โรงแรมสวิสโซเทล
มาชิมอาหารที่อิมแพ็คเลคฟรอนทจะไมเหมือนที่อ�นครับ
กรุงเทพ รัชดา ฯลฯ
เพราะเราสามารถสั่งอาหารจากรานทั้ง 4 ราน มาชิม โดยไมตอง
ถาไมทราบวาจะสั่งเมนูอาหารอะไรดี เพราะทั้ง 4 ราน

ตางก็มีเมนูเด็ดๆ มากมาย ผมขอ
อนุญาตแนะนําใหสั่งมาชิม เชน
ซี่ โครงหมูยางซอสมิโซะและ
หมูยางรวม เปนเมนูที่ขายดีตลอดกาล
ของรานอาหารญี่ปุน อุวะจิมะ ซึ่งทาง
รานจะตองนําซี่ โครงหมูตัดแตงอยาง
ดี หมักกับซอสมิโซะนานถึง 48 ชั่วโมง
เวลาที่ยางจะตองพรมดวยสาเกจนเขา
เนื้อซี่ โครง ทําใหมีกลิ่นหอมพรอมกับ
หมูยางอีก 5 แบบ ที่แตละชิ้นอรอยๆ
ทั้งนั้น เชน ยางเกลือ ยางปลาแหง
ยางกระเทียม ยางชีส และยางซอสเท
อริยากิ กินคูกับสลัดผักและซอสครีม
งาขาวสไตลญี่ปุน รวมทั้งมันบด เมนูนี้
เพียงแคซี่ โครงนุมๆ ยางจนหอมก็อรอย
มากแลว ยังมีหมูยางเพิ่มเขามาอีก
ทําใหอรอยมากขึ้น หรือเมนูแซลมอน
พาราไดซ ของรานอุวะจิมะ ก็อยาพลาด เพราะมีทั้งซาซิมิ ทอง
ปลาแซลมอน ซูชิทองปลาแซลมอน ซูชิทองปลาแซลมอนอาบูริ
และไขกุง ฯลฯ ที่เปนกับแกลมอรอยมาก คือ หนังปลาแซลมอน
ทอดกรอบ ที่วางอยูดานบน กินแลวจะเพลิดเพลินเปนอยางยิ่ง
รานอีสานจิ้มจุม เมนูเด็ดๆ ก็มีเชน ยําแซลมอนแซบ เปน
เมนูที่ใครไปใครมาตองสั่งมาชิม เพราะใชปลาแซลมอนสดๆ จาก
นอรเวย ที่สําคัญคือ น้ํายําแซบๆ นุมปากนุมคอรสชาติจัดจาน

เหมาะสําหรับเปนกับแกลม และบารบีคิวชุดสุดอลังการ เปน
บารบีคิวสุดพรีเมี่ยมที่ประกอบดวยวัตถุดิบสดๆ ทั้งหมูสไลซ กุง
สด เบคอน หอยแมลงภูนิวซีแลนด แซลมอน หอยเชลล ฯลฯ ยก
มาเสิรฟพรอมน้ําซุปสูตรพิเศษ รวมทั้งผักสดและน้ําจิ้มรสเด็ด 3
แบบ ให ไดแยงกันลวกแยงกันจิ้ม จะทั้งสนุกและอรอยมาก
รานบรีซคาเฟแอนดบาร รานนี้เปดเปนรานแรกที่นี่มา
นานกวา 6 ปแลว และยังอยูยั้งยืนยงดวยรสชาติของอาหาร โดย
เฉพาะ พิซซา ซึ่งคนที่รักพิซซาจะตองชอบมากเปนพิเศษ เพราะ
เขมขนถึงเคร�อง ใช ไสกรอกอิตาเลียนโฮมเมดลักษณะคลายหมู
สับอบดวยเตาถานสไตลอิตาเลียน แปงทําใหมสดทุกวันพรอมชีส
คุณภาพดี มี 2 ไซส ใหเลือก คือแบบ 6 นิ้ว และ 12 นิ้ว กินคูกับ
โปเกะโบวทูน�าสลัด ซึ่งเปนสลัดสไตลฮาวาย ใชผักสดออรแกนิก
และทูน�าชั้นดี จะช�นอกช�นใจมาก
มาถึงรานนองใหมคือ แจ็กกี้ซีฟูด ที่
พลาดไมได คือ ไขตุนเลคฟรอนทตมยํา
ทะเลเดือดหมอไฟ เมนูนี้มีวิธีการทําที่น�า
สนใจมาก เราเคยกินแตไขตุนจืดๆ แตที่นี่
เชฟใหญคือ คุณแหมม เธอจะทําใหเขมขน
ดวยการนําน้ําตมยําตีกับไขตมใหรอน ไข
จะฟูขึ้นมา ทีนี้ก็ใสวัตถุดิบจากทะเลทั้งหมด
ทั้ง เนื้อปูกอน ปลาหมึก ไขปลาแซลมอน
หอยเชลล US กุงแมน้ํา ฯลฯ น้ําตมยําจะ
เขมขนมากถึงขนาดตองจามกันเชียวครับ
สวนรสชาติอรอยนั้นคงจะไมตองบรรยาย
ถึง
สําหรับผูที่จะไปฉลองวันคลายวัน
เกิด ขอแนะนําวา แทนที่จะสั่งเคกให
เปลี่ยนเปน ทอดมันกุง ที่ทางรานแจ็กกี้จะ
ทําเปนวงๆ สวยงามมาฉลองแทน จะได
รสชาติที่อรอยและแปลกตาครับ
กอนที่จะนั่งกินอาหารอรอยๆ หรือกินอาหารเรียบรอยแลว
ขอแนะนําใหทํากิจกรรมลองเรือทุน Pontoon Boat ซึ่งเปนเรือ
ที่ ไดรับความนิยมในสหรัฐอเมริกา มีความปลอดภัยสูง นุมสบาย
ไปสัมผัสบนพื้นน้ําที่งดงามของทะเลสาบและวิวสองขางทาง โดย
เฉพาะจะพบ โรงเรียนศิลปะการอาหารเลอโนท ประเทศไทย
บริหารโดยบริษัท บางกอกแลนด จํากัด จะเปดสอนตนปหนาอยู
ริมทะเลสาบครับ

4

5

6

7

8

9

10

0

บันเทิงไทย 11

‘อสมท’ปั้น‘Mellow POP’
เขย่าวงการมิวสิกสตรีมมิง
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อสมท ผู้นำ�เครือข่ายวิทยุ
เดินหน้าออนไลน์แพลตฟอร์ม
ปั้น Mellow POP เจาะคน
รุ่นใหม่ จัดงานแถลงข่าว Mellow POP
MOVE TO CHANGE เปิดตัว Mellow
POP ไปสู่แพลตฟอร์ม Online อย่างเต็ม
ตัว ในคอนเซ็ปต์ Living Your POP ใน
งานพบกับคอนเสิร์ตมาราธอน พร้อมเปิด
ตัวดีเจสุดปัง และรวมตัวของศิลปินเหล่า
Idol ชื่อดังไว้มากที่สุด โดยมีศิลปินชื่อ
ดังที่จะร่วมงาน อาทิ JEFF SATUR,
บูม The Star Idol, ภูมิ The Star
Idol, คชา นนทนันท์, อัพ ภูมิพัฒน์,
แปลนรัฐวิทย์ , ต้นน้ำ� เปี่ยมชล,
เมฆ จิรกิตติ์, จุง อาเชน ฯลฯ
รศ.เกษมศานต์ โชติชาคร
พันธุ์ กรรมการผู้อำ�นวยการ
ใหญ่ บริษัท อสมท จำ�กัด
(มหาชน) กล่าวว่า “สำ�หรับ
Mellow POP ถือเป็นออน
ไลน์แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบอัน

7

8

9

ดับแรกๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม
ที่จะเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มผู้ฟังฐานเดิม
จากคลื่น Mellow FM 97.5 MHz ซึ่ง
มีฐานผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
Gen Z ไปจนถึงมิลเลนเนียล (Millennial)
ที่มีพฤติกรรมการฟังเพลงผ่านออนไลน์
แพลตฟอร์ม

โดยจะเร่งสร้างฐานผู้ฟังกลุ่มใหม่ๆ
รวมถึงจับมือพันธมิตรทุกค่ายเพลง ตั้ง
เป้าเป็นคอมมูนิตี้แพลตฟอร์มเพลง
ออนไลน์สายไอดอลอันดับหนึ่ง ที่เน้นแนว
เพลง T-POP และ Asian รวมถึงเพลง
ฮิตติดกระแส สร้าง Engagement สายไอ
ดอล เปิดพื้นที่ให้แฟนคลับได้ร่วมฟินกับ

กลุ่มไอดอลที่ชื่นชอบ ในอนาคตยังมีการ
ฟังเพลงสะสมเหรียญ (Coin) เพื่อใช้ร่วม
กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เช่น Mellow Trip,
คอร์สออนไลน์ และคอนเสิร์ตตลอดทั้ง
ปี พบกับ Mellow POP ทาง Application
Website, Facebook และทุกช่องทาง
Social Media”.

46ศิลปินยกทัพขึ้นเหนือ

11
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จัดเต็มใน‘เชียงใหญ่เฟส3’

เตรียมตัวกันให้พร้อม
เพราะเทศกาลดนตรีที่ใหญ่
ที่สุดในภาคเหนือ เชียงใหญ่
เฟส ที่ทุกคนรอคอย กำ�ลัง
จะกลับมาพาทุกคนไปปลด
ปล่อยความสนุกด้วยกันอีก
ครั้งแบบจัดเต็มทั้งแสง สี
เสียง และกิจกรรมสนุกๆ
มากมาย ถือเป็นหนึ่งใน
Bucket List ที่ Music Lover
ต้องไม่พลาด การันตีความ
สนุกครบทุกความประทับ
ใจ ในปีนี้ Chang Music
Connection Presents เชียง
ใหญ่เฟส 3
จัดโดยทีมครีเอทีฟ
GAYRAY หน่วยงานภาย
ใต้ GMM SHOW จัด
เต็มความสนุก 2 วัน 3 เวที ในวันที่
19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ Royal
Train Garden Resort จ.เชียงใหม่ จัด
หนักจัดเต็มกับ Line Up 46 ศิลปินที่
เยอะที่สุดในภาคเหนือ โดยมี 25 ศิลปิน
ที่จะขึ้นแสดงเชียงใหญ่เฟสเป็นครั้งแรก
ได้แก่ อาอิน, อนาโตมี่แรบบิท, เอเชียเซ
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15

‘CHANGE2561’บวงสรวง‘สายรุ้ง’
‘ป้อง-แซมมี่’ลงละครคู่กันครั้งแรก
เว่น, อะตอม, อัตตา, แบล็กบีนส์, โบกี้ ไล
อ้อน, ค็อกเทล, เดปท์, ฟิก, ฟิซซี่, ฟลาว
เวอร์ฟาร์
แพทริค อนันดา, กวินท์ดี, ฮินา
โนะ, ฮาย, เคลียร์, โลโมโซนิก, ลูเซอร์
ป็อป, มีน, เมอร์, เนมเอ็มที, นนท์ ธนนท์,
หนุ่ม กะลา, ปาล์มมี่, โพลีแคต, โปเตโต้,

เพอพีช, เซฟแพลนเน็ต, ซาร่าห์ ซาโลรา,
ซีเรียสเบคอน, สแล็ปคิสส์, โซลิจูดอิส
บลิส, แสตมป์, คณะสุเทพฯ, ไททศมิตร,
แทททูคัลเลอร์, เดอะทอยส์, เดอะพาร์กิน
สัน, ทรีแมนดาวน์, ทิลลี่เบิร์ด, เย็นเต็ด,
วิโอเลต วอเทียร์, วาฬแอนด์ดอล์ฟ, ยัง
โอม, ส้ม มารี.

เดินหน้า
ผลิตคอนเทนต์
พร้อมกับ
สร้างสรรค์ผล
งานดีๆ ของ
วงการละคร
ไทยอย่างต่อ
เนื่อง สำ�หรับ
CHANGE2561
ล่าสุดได้ฤกษ์
งามยามดี
บวงสรวง
ละครแนวโรแมนติกดรามา สายรุ้ง
จากบทประพันธ์ของทมยันตี นำ�
โดย ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ
อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer (CEO) เป็น
ประธานในพิธี
ร่วมด้วย เอส-วรฤทธิ์ ไวยเจียร
นัย รองกรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท

CHANGE2561 จำ�กัด และผู้กำ�กับ โอ๋คฑาเทพ ไทยวานิช พร้อมด้วยทัพนัก
แสดงนำ�โดย ป้อง ณวัฒน์, แซมมี่ เคาว
เวลล์, ปิ๊บ รวิชญ์, แคทรีย อิงลิช, บุ๋มตรี
รัก, อุ๋ม อาภาสิริ, เอี๊ยง สิทธา, ดู๋ สัญญา,
บอย ภิษณุ, อองตวน, ทิกเกอร์ อชิระ เท
ริโอ ฯลฯ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยและความ
เป็นสิริมงคล ณ ลานหน้าตึก อาคารจี

เอ็มเอ็มแกรมมี่
เพลส
สำ�หรับ
ละครเรื่อง
สายรุ้ง นี้เปรียบ
ได้ดั่งความฝันอัน
งดงาม แม้ความ
ฝันนั้นจะไกลเกิน
เอื้อมแต่ความฝัน
คือพลังที่ทำ�ให้
หัวใจที่แตกสลาย
กลับมามีความ
หวังอีกครั้ง เพื่อเดินไปให้ถึงสายรุ้ง
ของชีวิต ซึ่งเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่
CHANGE2561 นำ�มาสร้างสรรค์เพื่อ
สะท้อนให้ ได้เห็นชีวิตจริงของมนุษย์
ในสังคม พร้อมกับจัดเต็มอัดแน่นด้วย
คุณภาพและความเข้มข้นแบบครบทุก
อรรถรส สามารถติดตามรับชมพร้อม
กันเร็วๆ นี้ ทางช่องวัน 31.
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12 ขาวประชาสัมพันธ

สัมมนาสุขภาพ
เครือสหพัฒน โดย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บมจ.
บูติคนิวซิตี้ ประธานกลุม "สหกรุป เฮลทแคร & เวลเนส" จัดสัมมนา โดยไดรับเกียรติจาก
ผูทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย ดร.สงา ดามาพงษ พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล นพ.ตนุพล
วิรุฬหการุญ ฯลฯ เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานสุขภาพ ณ ไบเทค บางนา

ม.กรุงเทพ กาวนําเทรนดตอบโจทย โลกการศึกษา BOE PROJECT มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปกธงเชิงรุกพัฒนาหลักสูตรใหกาวทันสมัยตอบโจทย โลกการศึกษายุคใหมผานโครงการ
Bangkok University Outcome-Based Education (BOE PROJECT) นําทีมโดย ผศ.สรรเสริญ
มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสดานวิชาการ และผูบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชวนคณบดี
และผูอํานวยการหลักสูตรเขาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร�องการรับฟงความคิดเห็นการ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE: Hearing Sessions)
ผานกิจกรรมสรางสรรค ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร ไซด จังหวัดนนทบุรี

จับมือเพ�อผูสูงอายุ อภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานเจาหนาที่บริหาร และพรภัทร
จิรเรืองปญญา ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล ผูผลิตและ
จําหน�ายผาออมผูใหญเซอรเทนตี้ (Certainty) พรอมดวยปฐพงศ เอีย่ มสุโร รองประธานเจาหนาที่
บริหาร และวิชยั เบญญาดิลก ทีป่ รึกษา บิก๊ ซี ซูเปอรเซ็นเตอร เปดตัวโครงการ Big C Big Charity
ปท่ี 4 รวมทําบุญสมทบทุนบริจาคผาออมผูใหญ เม�อซือ้ ผาออมผูใหญเซอรเทนตี้ 1 หอ บิ๊กซี บริจาค
2 บาท เพ�อซื้อผาออมผู ใหญมอบใหกับมูลนิธิ 4 แหง ไดแก มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิวัยวัฒนา
นิวาส มูลนิธิธารนุเคราะห และสมาคมคนพิการทางการเคล�อนไหวและรางกายจังหวัดชัยภูมิ
เม�อวันหยุดกลางปใกลเขามาเตรียมตัว แวนตาสุดคลาสสิกที่รังสรรคขึ้นดวยแนวทาง ที่บิ๊กซี ทุกสาขาและบิ๊กซี ออนไลน ตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2565
แพ็กกระเปาและหยิบหนังสือเดินทางของคุณ แบบรวมสมัยจะชวยเสริมความมีสไตล ใหกับ
ออกมาใหพรอม คนหาเฉดสีที่สมบรูณแบบ คุณไดอยางลงตัว กรอบแวนแบบเมทัลลิกน้ํา
สําหรับทุกความตองการในวันหยุดของคุณ ดู หนักเบาถูกออกแบบมาในรูปทรงมินิมอล มอบ
รายละเอียดแวนตาดานลางสําหรับการเลือก ความทันสมัยใหกับซิลลูเอทที่คุนเคย ขณะที่
แวนตาที่เหมาะกับแผนเดินทางที่หลากหลาย รายละเอียดของโลโกยังคงมีความละเอียดออน
ตั้งแตกีฬาผาดโผน การอาบแดด ไปจนถึงการ เปนการนิยามทีเ่ พอรเฟคของคําวา “นอยแตมาก”
เที่ยวชมเมืองตางๆ
ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถว่ั พิสทาชิโอ รวมมูลคากวา 240,000 บาท ติวเพลิน
สํ
า
หรั
บ
ผู
ท

ช
่
ี
อบความต�
นเต
น
และเคร�องด�มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ เรียนสนุก เอาอยูทุกแนวโจทย ใหพรอมสอบ
ทุนการศึกษา ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน-รองประธานกรรมการ บมจ.ที โอเอ
เวคบอรด กระดานโตคล�น ปนจักรยาน
เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นเอาใจสายถั่วซองเล็ก สนามกลางภาค ไดที่ We By The Brain
เพนทฯ มอบทุนการศึกษา จํานวน 588 ทุน เปนเงิน 800,000 บาท ใหกับนักเรียนที่ขาดแคลน
เสือภูเขา และอ�นๆอีกมากมาย แผนการเดินทาง
อิ่มประหยัดไปกับซันคิสท พิสทาชิโออบและ สาขาศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชั้น 6
ทุนทรัพยในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค โดยมี ประวิตร – ขนิษฐ วิรานุวตั ร, วิภาดา ธรรมาวรานุคปุ ต ของคนรักความต�นเตนจะอัดแน�นไปดวยกิจกรรม
พิสทาชิโออบเกลือ ขนาด 30 กรัม ในราคา โซน Learning Hub
และ สมบูรณ ศรีบุศกรณ มารวมในพิธีดวย ที่รร.นานาชาติ เคไอเอส
กีฬาที่เขมขน กรอบอะซิเตทที่ทนทานและสาย
พิเศษเพียง 25 บาทเทานัน้ ปกติราคา 30 บาท
สถาบันอุทยานการเรียนรู หรือ ทีเค
รัดที่ถอดออกไดชวยใหแวนตาของคุณพรอม
โดยสามารถพบกับโปรโมชัน่ ดีๆ แบบนี้ ไดแลว พารค รวมกับ TED Circles by TEDxChaสําหรับการผจญภัยในทะเลหรือบนภูเขา เลนส
ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม ที่แฟ roenkrung ชวนคนรุนใหมออกแบบพื้นที่
ขนาดใหญแบบหนากากที่ชวยปกปอง ดวงตา
ของคุณจากสิ่งตางๆ ในขณะที่เลนสสีชวย สําหรับผูที่ช�นชอบการสํารวจและผจญภัย
มิลม่ี ารท ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดที่ เรียนรู ในแบบที่อยากเห็นกับการเวิรกช็อป
เริ่มตนการผจญภัยดวยแวนตาที่ ไดแรง โทร.0-2813-0954-5 หรือติดตามขาวสาร ในกิจกรรม “สรางสรรคพื้นที่เรียนรูที่ ไมตอง
ให คุ ณ มองเห็ น แสงต า งๆอย า งสบายตาและ
ปรับตัวเขากับสิง่ แวดลอม เฉดสีสดใสของแวนตา บั น ดาลใจมาจากธรรมชาติ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ ธี ม และกิจกรรมตางๆ ไดท่ี www.heritagethailand. อยูแค...ในหองเรียน” พบกับ 3 กิจกรรม
ประกาศศาลแพง
เหลานีส้ รางความแตกตางทีส่ วยงามกับภูมปิ ระเทศ ลายพรางและลายสั ต ว ใ นโทนสี น้ํ า ตาลและ com, www.facebook.com/SunkistTH และ หลักประกอบดวย ฟงเสวนา ในหัวขอ “เปด
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
การเลือกเฉดสีสามารถชวยแสดงออกถึงบุคลิก สีเขียวที่สวยงาม ชวนใหนึกถึงแรงบันดาลใจ
พรมแดนการเรียนรูยุคใหมที่ ไมจํากัดอยู ใน
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๙/๒๕๖๕
ที่ โดดเดน
จากถิ่นทุรกันดาน โดยอางอิงถึง “Jumanji” IG:sunkistthailand
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู สํานักงาน
หองเรียน” วิทยากรโดย จุมพฏ ศรียะพันธ
42
บางกอก
สถาบั
น
สร
า
งโปรแกรมเมอร
สําหรับผูที่ชอบเที่ยวชมเมือง
หรือ “Tomb Raider” เปลี่ยนการเดินทางไป
อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ
ของ นายรชต พยัคฆทมิฬกาล กับพวก อันไดแก
หากการพั ก ผ อ นริ ม ชายหาดหรื อ การ ปาหรือซาฟารีใหเปนชวงเวลาแหงแฟชั่นเล็กๆ สาขาจากฝรั่งเศส ณ สถาบันเทคโนโลยี สมาชิก ชุมชนการเรียนรูแบบอิสระเกี่ยวกับ
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล) การเขียนโปรแกรมสําหรับเด็ก (CoderDojo
สํ
า
รวจมุ
มทีซ่ อ นในเมืองเปนกิจกรรมทีค่ ณ
ุ ช�นชอบ ดวยแวนตาที่มีชีวิตชีวาเหลานี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙
จะจัดงานเปดบานโคดดิ้ง 42 บางกอก – 42 Thailand) อรุณี อธิภาพงศ ผูก อ ตัง้ แพลตฟอรม
วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ
Bangkok Open House 2022 เพ�อตอนรับ Ari Around และ วันใหม นิยม แอดมินเพจ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ ธนบุรี มี คลอง และ 3C Project รวมระดม
ประสงคจะคัดคานใหย�นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ
มีความสนใจเรียนรู coding/programming หรือ สมองผานกระบวนการ Design Thinking ที่
เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ตองการ อัพสกิลดานไอที เขารวมกิจกรรมใน เอาความตองการของผูคนเปนจุดเริ่มตนใน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
ประกาศศาลแพง
วันที่ 22-23 กรกฎาคม นี้ เวลา 08.30-16.00 น. การออกแบบ ในประเด็นตามที่ผูเขารวม
เร�อง รองขอให ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
ที่ชั้น 4 หอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยี กิจกรรมสนใจ เชน ดานศิลปะ ดนตรี งาน
(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
หากเหลือหรือคืนไมได ใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ อดิเรก ธรรมชาติ หนังสือ coding ชุมชน
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๐/๒๕๖๕
รวมกิจกรรมออนไลนผา นระบบ Live Streaming ประวัติศาสตร วัฒนธรรมทองถิ่น หรือการ
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู
รายนายรชต พยัคฆทมิฬกาล กับพวก
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอ
ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชวน ใช โรงเรี ย นเป น ศู น ย ก ลางสร า งชุ ม ชนการ
ศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ บริษทั พีบี สมารทฟารเมอร จํากัด (มหาชน) กับพวก อันไดแก
รายการที่ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน
หมาย
น
อ
งๆ
มาติวเสริมเพิ่มความรูกับสถาบันกวด เรียนรู ดวยเคร�องมือ LEGO Power Ideation
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ผูครอบครอง
(บาท)
เหตุ
วิ
ช
า
We
By The Brain กับกิจกรรม ติวฟรี!! สนุกกับ การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ
ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
๑ เงินสด
นายชุน
๕,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
หากเหลื
อ
หรื
อ
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น
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ไ
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ดั
ง
กล
า
วตกเป
น
ของแผ
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ดิ
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ม
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งกั
น
“WE Fit For Midterm Exam” ติวฟตแบบ (learning by doing) ผูเขารวมกิจกรรมจะ
ไชยโคตร
(ณ วันที่ ๑๗ ๑ ตามคําสั่งคณะ
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
Non-Limit ทุกประเด็น เนนทุกเนื้อหา พรอม ได ส ร า งสรรค ต น แบบพื้ น ที่ เ รี ย นรู ร ว มกั บ
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
เทคนิคพิเศษ สําหรับพิชิตขอสอบมิดเทอม สมาชิกในทีม โดยมี โคชที่มีประสบการณ
หนังสือพิมพ
๒ เงินสด
นายรัตนพล ๙๕,๙๖๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน
วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส ชีววิทยา จากพี่ๆ ใหคําแนะนําในการทํางาน พรอมวงเงิน
ปงอุตะวัน และ (ณ วันที่ ๑๗ ๒ ตามคําสั่งคณะ
ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
นางสาวสุดธิดา มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
WE Tutors เพ�อนองๆ ที่เตรียมตัวสอบ ตั้งแต สนับสนุนทีมละ 5,000 บาท นอกจากนี้ยัง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน
พรมวัง
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปที่ 5 ไดลงสนามทดสอบตนแบบกับตัวอยางกลุม
คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
๓ เงินสด
นางสาวสุดธิดา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
โดยสามารถลงทะเบียน เพ�อเขารวมกิจกรรม เปาหมาย เพ�อพัฒนาตนแบบใหดียิ่งขึ้น สนใจ
พรมวัง
(ณ วันที๑่ ๗ ๓ ตามคําสั่งคณะ
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
ตั้งแตวันนี้ – วันอาทิตยที่ 31 กรกฎาคม ที่ เขารวมกิจกรรม โดยไมเสียคาใชจาย ได ใน
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
We By The Brain สาขา ศูนยการคาเอ็ม บี เค วันที่ 6 และ 20 สิงหาคม ณ โรงแรมสยาม
(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
๔ ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่
นางสาวสุดธิดา ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
เซ็นเตอร ที่ชั้น 6 โซน Learning Hub หรือ แอ็ทสยาม ดีไซน โฮเต็ล เปดสมัครตั้งแตวัน
๑๘๒๗๔๗ เลขทีด่ นิ ๑๐๕ ตําบล
พรมวัง
(ณ วันที่ ๗ ๔ ตามคําสั่งคณะ
ชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
พฤษภาคม กรรมการธุรกรรม
ลงทะเบียนออนไลนที่ https://forms.gle/ นี้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม จํานวนจํากัด 30
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
ลําปางเนือ้ ที่ ๑ ไร ๘๑ ๕/๑๐
๒๕๖๓)
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
(เพิ่มเติม) รายบริษัท พีบี สมารทฟารเมอร จํากัด (มหาชน) กับพวก
wZni67fiivmdYK7G8 พิเศษ! สําหรับนอง ๆ คนเทานั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.tkตารางวา
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน หมาย
ทุกคนที่เขารวมกิจกรรม รับฟรี! ของที่ระลึก park.or.th สอบถามโทร.08-6557-6596
๑
นายรัตนพล ๘๕,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
๕ อาวุธปน ขนาด ๙ มม. ยีห่ อ
ที่
ผูครอบครอง
(บาท)
เหตุ
SIG SAUERหมายเลขทะเบียน
กระบอก ปงอุตะวัน
(ณ วันที๑่ ๗ ๕ ตามคําสั่งคณะ
WE Premium พรอมลุนรับ! ทุนการศึกษา
กท-๖๑๓๗๓๔๘๐เลขหมายประจํา
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
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ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

ปน ๕๘C๓๘๗๘๙๖พรอมซองบรรจุ
กระสุน ๒ ซองและกลองใสปน
กระสุนปน ขนาด ๙ มม.
๑๗๑ นัด

รถยนตนง่ั สวนบุคคลไมเกิน ๗
คน ยีห่ อ ฮอนดา รุน แอคคอรด
หมายเลขทะเบียน กม ๙๘๐๘
ลําปาง
รถยนตยี่หอโตโยตา หมายเลข
ทะเบียน ๙ กบ ๗๓๖๔
กรุงเทพมหานคร (ฐานขอมูล
กรมการขนสงทางบก ระบุ
แบบ HILUX)เลขตัวรถ
สรอยคอทองคํา ๙๖.๕ % พรอม
จี้ทองคํา ๙๖.๕ %น้ําหนักรวม
ประมาณ ๑๗.๑๖ กรัม

-

-

ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕

นายรัตนพล
ปงอุตะวัน

๓,๕๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
(ณ วันที่ ๑๗ ๖ ตามคําสั่งคณะ
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
นางสาวสุดธิดา ๓๘๐,๐๐๐ ทรัพยสินลําดับที่
พรมวัง
บาท (ณ วัน ๗ ตามคําสั่งคณะ
ที่ ๑ มีนาคม กรรมการธุรกรรม
๒๕๖๕)
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕
นายชุน
๔๐๐,๐๐๐ บาท ทรัพยสินลําดับที่
ไชยโคตร
(ณ วันที่ ๑๗ ๘ ตามคําสั่งคณะ
มีนาคม ๒๕๖๕) กรรมการธุรกรรม
ที่ ย.๗๖/๒๕๖๕

๑ เสน นางสาวสุดธิดา ๓๑,๕๕๐ บาท ทรัพยสินลําดับ
๑ อัน
พรมวัง
(ณ วันที่ ๑๗ ที่ ๑๐ ตามคําสั่ง
มีนาคม ๒๕๖๕) คณะกรรมการ
ธุรกรรม ที่ ย.
๗๖/๒๕๖๕
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
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
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง
นายรัตนพล
๕๘,๑๑๘.๓๑ ทรัพยสินลําดับ
ไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี
ปงอุตะวัน
บาท (ณ วัน ที่ ๑๓ ตามคําสั่ง
ที่ ๙ มีนาคม คณะกรรมการ
๖๗๙๔๐๐๙๓๕๘ สาขาเซ็นทรัล
๒๕๖๕)
ธุรกรรม ที่ ย.
พลาซา ลําปาง ช�อบัญชี นายรัตน
๗๖/๒๕๖๕
พล ปงอุตะวัน
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
นายสุวิทย
๕๑,๐๗๕.๖๓ ทรัพยสินลําดับ
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่
มะดง
บาท (ณ ที่ ๑๔ ตามคําสั่ง
บัญชี ๕๑๔-๐-๔๗๖๐๗-๗ ช�อ
วันที่๑๕
คณะกรรมการ
บัญชี นายสุวิทย มะดง
กุมภาพันธ
ธุรกรรม ที่ ย.
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

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
บัญชี ๐๐๓-๘-๒๐๒๕๔-๕ ช�อบัญชี นายวิ
ที่ ๒๙ มีนาคม
ชาญ เมฆพายัพ
๒๕๖๕)
๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
นายวิชาญ
๖๒,๑๘๙.๓๙ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรามอินทราเลข
เมฆพายัพ
บาท (ณ วัน
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
เมฆพายัพ ที่ ๒๙ มีนาคม
ถนนสายไหม ๕๖ (ปตท.ซุปเปอร โมเดล
๒๕๖๕)
เอนเนอจี) เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๖๕๐-๒-๐๕๓๘๓-๑
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

0

14 บทความ-ต่างประเทศ

‘ลุงโจ’ แก่เกินกว่าที่จะคิด
นั่งทำ�เนียบขาวสมัยที่ 2?

สังเกตว่าบางครั้ง
เขาเสียสมาธิ หรือเกิด
อาการสะดุดขณะอ่าน
จากเครื่อง teleprompter
อีกบางจังหวะ
อาการพูดติดอ่างก็กลับมา
ให้ ได้เห็นหากไบเดนอยู่ใน
ภาวะเครียดมากๆ
บ่อยครั้งเช่นกันที่
ม้ก่อนที่ “ลุงโจ” จะติดโควิดเมื่อวันพฤหัสฯ ที่
เจ้าหน้าที่ทำ�เนียบขาว
ผ่านมา ก็มีคำ�ถามจากหลายวงการว่า
ต้องออกมาแก้ ไขคำ�พูด
โจ ไบเดน แก่เกินไปที่จะเป็นประธานาธิบดีหรือ
ของไบเดนที่ออกความเห็นที่ขัดแย้งกับแนวทางหลักของ
ไม่?
ที่จะมีขึ้นในเดือน
ตัวเอง
ถ้าถามเจ้าตัว จะได้คำ�ตอบว่า “ผมยังไหว...ไม่ใช่ไหว พฤศจิกายนนี้ด้วย
ไบเดนจึงเลือกที่จะแถลงข่าวและสัมภาษณ์น้อยกว่า
แค่สมัยนี้ แต่ยังจะสมัครนั่งทำ�เนียบขาวอีกสมัยหนึ่งด้วย
ถ้าผู้สมัคร
ผู้นำ�คนก่อนๆ ด้วยการเลือกที่จะตีพิมพ์ความคิดเห็นใน
จะบอกให้”
พรรคเดโมแครต
หนังสือพิมพ์ เพื่อสามารถควบคุมเนื้อหาได้มากกว่าเพื่อ
คำ�ถามนี้กำ�ลังร้อนแรงในอเมริกา
พ่ายแพ้เสียที่นั่งให้
ป้องกันการ “หลุด” ที่อาจทำ�ให้เกิดเสียงวิจารณ์ร้อนแรง
ฝั่งรีพับลิกันและนักการเมืองปีกขวากำ�ลังส่งเสียงดัง กับรีพับลิกันในการ
ได้
ก้องไปทั่วว่า “ลุงโจ” แกไม่ไหวแล้ว
แข่งขันกลางเทอม
ตอนประชุมสุดยอดผู้นำ� G-7 เมื่อเดือนที่ผ่านมา
ดูจากคะแนนนิยมที่สำ�รวจผ่านโพลทั้งหลายที่ร่วง
นี้ โอกาสที่ ไบเดน
เราเห็นภาพที่ทำ�ให้เกิดการเปรียบเทียบเรื่องอายุพอสม
เอาๆ จนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 30%
จะขอโอกาสจาก
ควร
แต่พรรคเดโมแครตและสื่ออเมริกันส่วนใหญ่ยังไม่จับ พรรคที่จะสร้าง
เพราะ Justin Trudeau นายกรัฐมนตรีแคนาดา
ประเด็นนี้ออกมาอย่างโจ๋งครึ่มนัก
ประวัติศาสตร์ด้วย
วัย 50 ปี และประธานาธิบดี Emmanuel Macron ของ
อีกทั้งยังต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่ โดนัลด์
การนั่งทำ�เนียบ
ฝรั่งเศส อายุเพียง 44 ปีเท่านั้น
ทรัมป์ จะกระโดดลงสนามอีกครั้งหนึ่งในปี 2024
ขาวต่ออีก 4 ปีก็
เหมือนพ่อกับลูกคุยกันเลยทีเดียว
ถ้าเขาไม่เจอกับข้อหาหนักๆ ที่กำ�ลังอยู่ใน
จะริบหรี่ลง
นอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพแล้ว ยังมีคำ�ถาม
กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องกันอยู่
บางคนอ้าง
ทางการเมืองว่า ประธานาธิบดีที่เกิดในช่วงสงครามโลก
ไบเดนปีนี้อายุ 79 ถ้าเขาสมัครชิงตำ�แหน่ง
ว่าไบเดนมีอาการ
ครั้งที่ 2 คนนี้สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อชาวอเมริกันที่
ประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งในปี 2024 เขาก็จะมีอายุ
หลงๆ ลืมๆ จาก
อายุน้อยกว่าได้อย่างไร
81 ปี
ภาวะสมองเสื่อม
ตัวอย่างเช่น ไบเดนดูเหมือนจะงงๆ เมื่อผู้ประท้วง
และหากชนะเลือกตั้งคราวหน้าจริง ไบเดนก็จะเข้า แต่เจ้าตัวยืนยัน
รุ่นเยาว์ที่บุกมาที่หน้าทำ�เนียบขาวเพื่อต่อต้านมติของศาล
รับตำ�แหน่งประธานาธิบดีในวัย 82 ปี
เสียงแข็งว่าเขายัง
ก็จะทำ�สถิติเป็นผู้นำ�อายุมากที่สุดของสหรัฐฯ ใน
ไบเดนเจองานหนักตั้งแต่สงครามในยูเครน และอัตรา ฎีกาที่ยกเลิกสิทธิของรัฐบาลกลางในการทำ�แท้ง
จำ�ได้ทุกอย่างอย่างแม่นยำ� ใครอย่ามาท้าเขาก็แล้วกัน
ไบเดนไม่มีคำ�ตอบที่ชัดเจน บอกเพียงว่า “ประท้วง
ประวัติศาสตร์
ความไม่พอใจต่อไบเดนเริ่มจะปรากฏให้เห็นแล้วในค่าย เงินเฟ้อที่ร้อนแรงบวกกับเหตุการณ์ความรุนแรงจากปืนที่
ต่อไป ชี้ประเด็นของคุณต่อไป มันสำ�คัญมาก”
ท่านผู้เฒ่าไม่ยี่หระต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์อายุเลย
ระบาดไปทั่วประเทศ รวมไปถึงคำ�พิพากษาของศาลฎีกาที่
ของเขาเอง
คำ�ถามใหญ่คือ ใครจะแทนที่ ไบเดนได้?
เขาเพิ่งกลับมาทัวร์ตะวันออกกลางที่ทรหด และได้
ผลสำ�รวจของนิวยอร์กไทมส์ที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อน ยกเลิกสิทธิการทำ�แท้งที่เป็นประเด็นการเมืองสำ�คัญสำ�หรับ
หนึ่งในทางเลือกคือ รองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส
บอกกล่าวกับคนรอบข้างว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วที่จะลงแข่ง แสดงให้เห็นว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพรรคเดโมแครต 64%
สหรัฐฯ มาตลอด
อีกหนึ่งสมัย
แต่ก็คงมีชาวอเมริกันไม่น้อยที่อิจฉาลุงโจที่ผลการตรวจ วัย 57 ปี ซึ่งหากไบเดนตัดสินใจลงสมัครอีกครั้งจริง เธอก็
ต้องการเห็นคนอื่นที่ ไม่ใช่ไบเดนลงสมัครในปี 2024
คงจะยังเป็นคู่หูของเขา
มีใครในบ้านยับยั้งเขาหรือไม่ยังไม่มีข่าว
สุขภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สรุปว่าเขาเป็นผู้ชายที่
อายุของไบเดนถูกอ้างว่าเป็นเหตุผลหลักสำ�หรับผู้ที่
นอกนั้นก็มีชื่อของนักการเมืองค่ายเดโมแครตที่อาจ
แต่ที่แน่ๆ คือแม้แต่ในพรรคเดโมแครตเองก็มีเสียง ต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลง
“แข็งแรง” แม้จะมีปัญหาเล็กน้อยจากกรดไหลย้อนและโรคข้อ
จะเสนอตัวมาแทนไบเดนได้เมื่อจังหวะเหมาะเจาะมาถึง
ต่อต้านคัดค้าน แม้เสียงจะยังไม่ดังนัก
ถ้าไบเดนได้สมัยที่ 2 เขาจะเป็นประธานาธิบดีในวัย 82 อักเสบก็ตาม
เช่น ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Gavin Newsom อายุ
ผู้อาวุโสและทรงอิทธิพลในพรรคเดโมแครตเองก็ยัง ปี ในช่วงเริ่มต้นของเทอมที่ 2 และ 86 ปีในช่วงท้าย
ในวัยนี้ทำ�งานหนักอย่างนี้ ผลการตรวจสุขภาพออกมา
54 ปี หรือ Pete Buttigieg รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม วัย
ไม่รู้ว่าจะทำ�อย่างไรกับกรณีนี้
อย่างนี้ “ลุงโจ” ก็คงจะเก็บไว้คุยได้อีกนาน
เปรียบเทียบกับโรนัล เรแกน ซึ่งมีอายุ 77 ปี เมื่อเขา
40 ปี
สำ�หรับไบเดนที่จะมีอายุครบ 80 ปี ในวันที่ 20
แต่รูปร่างหน้าตาของเขาบอกว่าไบเดนกำ�ลังเผชิญกับ
ออกจากตำ�แหน่งในปี 1989
แต่ถ้า “ลุงโจ” เกิดดื้อขึ้นมา ไม่ยอมให้คนอื่นใน
พฤศจิกายนนี้ ประเด็นนี้เป็นการตัดสินใจที่สำ�คัญที่สุดใน
“อายุของไบเดนกลายเป็นปัญหาที่ ไม่สบายใจสำ�หรับเขา ภาระที่หนักอึ้ง เพราะยิ่งนับวันก็ยิ่งเห็นผมที่ขาวโพลนบางขึ้น
พรรคเสนอตัวมาแข่งล่ะ?
ชีวิต
และพรรคของเขา” The New York Times เขียนในบทนำ�เมื่อ เรื่อยๆ
การเมืองมะกันมีสีสันและความน่ากลัวตรงนี้แหละ.
แต่ทุกอย่างอยู่ที่ผลงานและผลการเลือกตั้งกลางปี
สังเกตท่าทางการเดินเหินก็ระมัดระวังมากขึ้นอย่างมาก
สัปดาห์ก่อน

แ

ยูเครน-รัสเซียเปิดท่าเรือส่งธัญพืช

ตำ�รวจจู่ โจมสลัมในรี โอดับ 18 ศพ

รี โอเดจาเนโร • ตำ�รวจบราซิลเผยว่ามีผเู้ สียชีวติ อย่างน้อย 18
ศพ ในการจู่โจมครัง้ ล่าสุดของเจ้าหน้าทีท่ ม่ี งุ่ เป้ากลุม่ อาชญา
กรในสลัมของนครรี โอเดจาเนโร เอเอฟพีรายงานว่าผู้เสีย
ชีวิต รวมถึงตำ�รวจรายหนึ่งกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่สลัมคอมเพล็กโซดูอเลเมา ในขณะที่อีก 16 คน เชื่อ
ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากร โฆษกตำ�รวจแถลงว่าปฏิ
บัติการครั้งใหญ่ครั้งนี้ใช้กำ�ลังเจ้าหน้าที่ราว 400 นาย มียาน
พาหนะกันกระสุน 10 คัน และเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำ� คอย
สนับสนุน เป้าหมายของตำ�รวจคือกลุ่มอาชญากรที่ปล้นรถ
บรรทุกสินค้า สำ�หรับธนาคารและธุรกิจอื่นๆ อิวาน บลาซ
โฆษกตำ�รวจกล่าวว่า เป้าหมายของปฏิบตั กิ ารคือหยุดนโยบาย
ขยายขอบเขตของแก๊งอาชญากรในคอมเพล็กโซดูอเลเมา

95% ติดฝีดาษลิงผ่านกิจกรรมทางเพศ

วอชิงตัน • จากการศึกษาใหญ่ทส่ี ดุ จนถึงปัจจุบนั พบว่า มาก
ถึง 95% ของผูป้ ว่ ยโรคฝีดาษลิง ได้รบั เชือ้ ผ่านกิจกรรมทาง
เพศ งานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ ในวารสารการแพทย์นวิ อิงแลนด์เมื่อวัน
พฤหัสบดี เอเอฟพีรายงานว่า ทีมวิจัยซึ่งนำ�โดยนักวิทยา
ศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยควีนแมรีของลอนดอน เผยถึงการติด
เชื้อฝีดาษาลิงที่ยืนยันแล้ว 528 ราย ใน 16 ประเทศ ระ
หว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 24 มิถุนายน 2565 จอห์น
ธอร์นฮิลล์ หัวหน้านักวิจัยระบุว่า ต้องเน้นย้ำ�ว่าฝีดาษลิงไม่
ได้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แต่สามารถเกิดขึ้นได้จาก
การสัมผัสทางกายใกล้ชิด งานวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า การ
แพร่เชื้อส่วนใหญ่จนถึงตอนนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศ
หลักๆ ในกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย แต่ก็ไม่ใช่ว่ามี
แต่กรณีนี้แบบเดียวเท่านั้น โดยรวมแล้ว 98% ของผู้ติดเชื้อ
เป็นเกย์หรือไบเซ็กชวล 41% มีเชื้อเอชไอวีและอายุเฉลี่ยอยู่
ที่ 38 ปี

ทหารศรีลังการื้อแคมป์หลักผู้ประท้วง

โคลัมโบ • เอเอฟพีรายงานว่า กองกำ�ลังความมัน่ คงของศรี
ลังการื้อถอนแคมป์หลักในการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาล
ในเมืองหลวงของศรีลงั กาเมื่อวันศุกร์ พร้อมขับไล่นกั เคลื่อน
ไหวในการจู่ โจมช่วงก่อนรุ่งสาง สร้างความกังวลให้กับนา
นาชาติต่อความขัดแย้งภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ กอง
ทหารและตำ�รวจหน่วยเฉพาะกิจพิเศษถือกระบองและมีอา
วุธปืนไรเฟิลเข้าจู่ โจมผู้ชุมนุมที่ปิดล้อมสำ�นักเลขาธิการประ
ธานาธิบดีที่ตั้งอยู่ริมทะเลในกรุงโคลัมโบ ทหารหลายร้อย
นายรื้อเครื่องกีดขวางและเต็นท์ของผู้ประท้วงนอกอาคารที่
สร้างขึน้ ในยุคล่าอาณานิคม ในขณะทีผ่ ปู้ ระท้วงทีย่ งั ปักหลักอยู่
ในบริเวณนั้น บางคนถูกฟาดด้วยกระบอง ปฏิบัติการนี้เกิด
ขึ้นไม่กี่ชั่วโมงภายหลังจาก รานิล วิกรมสิงเห ประธานาธิบดี
คนใหม่ได้แต่งตัง้ สหายเก่าเป็นนายกรัฐมนตรี และทนายความ
ส่วนตัวของอดีตผู้นำ�ประเทศที่ถูกขับพ้นตำ�แหน่งไปมารับ
ตำ�แหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ.

อิสตันบูล • ตุรกีและสหประชาชาติเผยว่ายูเครนและรัสเซียจะลงนาม
ข้อตกลงเปิดท่าเรือในเมืองชายฝัง่ ทะเลดำ�ของยูเครน เพื่อให้กลับมา
ส่งออกธัญพืชได้อกี ครัง้ ในบ่ายวันศุกร์นต้ี ามเวลาท้องถิน่ ทีน่ ครอิสตันบูล
ทำ�ให้เกิดความหวังว่าวิกฤตอาหารที่ โลกกำ�ลังเผชิญอยู่ ซึง่ ยิง่ เลว
ร้ายลงหลังจากรัสเซียรุกรานยูเครนอาจจะบรรเทาลง
สำ � นั ก ข่า วรอยเตอร์ ราย แหล่งข่าวเผยว่า จากข้อตกลง
งานเมื่อวันศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม นี้จะเปิดท่าเรือ 3 แห่งของ
2565 ว่าแหล่งข่าว 3 คนของตุรกี ยูเครน รวมถึงท่าเรือในเมืองโอ
และสหประชาชาติเผยว่า ยูเครน เดซา ซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออก
จะส่ ง รั ฐ มนตรี ด้า นโครงสร้ า ง ใหญ่ที่สุดของยูเครน
พืน้ ฐาน และรัสเซียส่งรัฐมนตรี
การปิดกัน้ ทะเลดำ�ของกอง
กระทรวงกลาโหมมาลงนามข้อ เรือรบรัสเซียหลายสิบลำ� ทำ�ให้
ตกลงเพื่อ เปิ ด ท่ า เรื อ ในเมื อ ง ธัญพืชราว 20 ล้านตัน ตกค้าง
ชายฝั่งทะเลดำ�ของยูเครน เพื่อ อยูท่ ่ีไซโลในเมืองโอเดซา
กลับมาส่งออกธัญพืชได้อีกครั้ง
เมฟเลิต ชาวูโชลู รัฐมน
ในพิธีลงนามข้อตกลงนี้ที่นคร ตรีกระทรวงต่างประเทศตุรกีทวีต
อิสตันบูล ในเวลา 13.30 น. วัน เมื่อวันพฤหัสบดีวา่ การลงนาม
ศุกร์นี้ตามเวลามาตรฐานสากล ข้อตกลงระหว่างยูเครนกับรัสเซีย
หรือ 20.30 น. ตามเวลาไทย
ทีน่ ครอิสตันบูลในวันศุกร์ จะ
ทำ�เนียบเครมลินยืนยันว่า เป็นก้าวแรกในการแก้ปญ
ั หาวิกฤต
เซอร์เก ชอยกู รัฐมนตรีกระ อาหารที่โลกกำ�ลังเผชิญอยู่
ทรวงกลาโหมรัสเซียจะเป็นผู้ลง
รัสเซียปฏิเสธมาโดยตลอด
นามในข้อตกลงนีก้ บั รัฐมนตรีของ ว่าตนไม่ ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ยูเครนทีท่ ง้ั 2 ชาติบรรลุขอ้ ตกลง วิกฤตอาหารโลกทีเ่ ลวร้ายลง แต่
กันได้หลังจากมีตรุ กี และสหประ โทษไปที่ม าตรการลงโทษของ
ชาชาติเป็นคนกลางช่วยเจรจา ชาติตะวันตกต่อรัสเซีย ทำ�ให้
ไม่กช่ี ว่ั โมงก่อนหน้านี้ ประธานา รัสเซียส่งออกอาหารและปุ๋ยได้
ธิบดีโวโลดีมรี เ์ ซเลนสกี ของยู ช้าลง และกล่าวโทษยูเครนที่
เครนบอกว่า เขาหวังว่าท่าเรือของ วางทุ่นระเบิดใกล้ท่าเรือชายฝั่ง
ยูเครนจะไม่ถกู ปิดกัน้ ในเร็วๆ นี้ ทะเลดำ�ของยูเครน
มีรายงานว่า อันโตนี โอ กู
สหประชาชาติและตุรกีท�ำ
เตอร์เรส เลขาธิการสหประชา หน้าทีเ่ ป็นคนกลางเพื่อให้ยเู ครน
ชาติ แ ละประธานาธิ บ ดี เ รเจป และรัสเซียบรรลุข้อตกลงนี้มา
ทายยิป แอร์ โอดัน ของตุรกีจะ แล้ว 2 เดือน กูเตอร์เรสเรียกว่า
เข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลง เป็นข้อตกลงแบบ “แพ็กเกจ” ที่
ครัง้ นีร้ ะหว่างยูเครนกับรัสเซีย จะฟื้นฟูการส่งออกธัญพืชจาก
การส่งกองเรือรบมาปิดกัน้ ท่าเรือชายฝัง่ ทะเลดำ�ของยูเครน
ทะเลดำ�ของรัสเซีย ส่งผลให้การ ขณะเดียวกันจะมีการผ่อนคลาย
หยุ ด ชะงั ก ของห่ ว งโซ่ อุป ทาน เพื่อ ให้ รัส เซี ย สามารถส่ ง ออก
โลกเลวร้ายลงไปอีก ตามมาด้วย ธัญพืชและปุย๋ ทางเรือ
มาตรการลงโทษรัสเซียของชาติ
มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระ
ตะวันตก ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อสูง ทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าว
และราคาอาหารและเชื้อเพลิง ว่า สหภาพยุโรปเสนอทีจ่ ะผ่อน
สูงขึ้นตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนใน คลายมาตรการลงโทษรัสเซียที่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา
ประกาศใช้ไปก่อนหน้านี้ เพื่อความ
ยังไม่มกี ารเปิดเผยรายละ มัน่ คงทางอาหารของโลก รัสเซีย
เอียดของข้อตกลงนี้ แต่ส�ำ นักข่าว หวังว่าจะไม่มกี ารขัดขวางการส่ง
ทาสส์ของทางการรั ส เซี ย อ้ า ง ออกธัญพืชและปุย๋ ของรัสเซีย.
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รือ้ ม็อบ • ผูช้ มุ นุมขับไล่รฐั บาลศรีลงั กาเจรจากับทหารทีจ่ ู่โจมรือ้ ถอนแคมป์ของพวกเขาทีป่ กั หลักอยูด่ า้ นนอกสำ�นักเลขาธิการประธานาธิบดีใน
กรุงโคลัมโบ เมื่อเช้ามืดวันที่ 22 กรกฎาคม

นิวซีแลนด์ป่วยโควิดช่วง7วันตายทุบสถิติ

เวลลิงตัน • นิวซีแลนด์พบผู้
เสียชีวติ จากการติดเชือ้ โควิด-19
ช่วง 7 วันในเดือนกรกฎาคมนี้
ทำ�สถิตสิ งู สุด ขณะทีป่ ระเทศกำ�
ลังเผชิญกับการระบาดของโอ
มิครอนสายพันธุย์ อ่ ย ซึง่ กระทบ
อย่างหนักต่อประชากรสูงวัย
รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน
ศุกร์ท่ี 22 กรกฎาคม 2565 จาก
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
นิวซีแลนด์ เผยว่ามีผปู้ ว่ ยจาก
การติดเชือ้ โควิด-19 ในช่วง 7
วัน ระหว่างวันที่ 10-16 กรก
ฎาคม เสียชีวิต 151 ราย เป็น
สถิติผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตในช่วง
7 วันสูงที่สุดของประเทศ ซึ่ง
เป็นจำ�นวนผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต

มากกว่าช่วง 1 สัปดาห์เลวร้าย
ที่สุดของการระบาดของไวรัส
โคโรนาระลอกก่อนหน้านี้ในนิว
ซีแลนด์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่าน
มา ที่มีผู้เสียชีวิต 115 ราย
จากการแถลงของกระ
ทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์เมื่อ
วันศุกร์ ในรอบ 24 ชัว่ โมงทีผ่ า่ น
มา มีผเู้ สียชีวติ จากการติดเชือ้ โค
วิด-19 จำ�นวน 26 ราย โดยทุก
คนอายุมากกว่า 60 ปี
นิวซีแลนด์ท่ีมีประชากร
5.1 ล้านคน กำ�ลังเผชิญกับ
การระบาดระลอกใหม่ของไวรัส
สายพันธุ์ โอมิครอน สายพันธุ์
ย่อย BA.5 โดยในช่วง 7 วัน
ที่ ผ่ า นมามี ผู้ ติ ด เชื้ อ รายใหม่

64,780 ราย เจ้าหน้าทีเ่ ผยด้วย
ว่ายังมีผ้ตู ิดเชื้อจำ�นวนมากที่ ไม่
มีการรายงาน
ครั้งหนึ่งนิวซีแลนด์ ได้รับ
การยกย่อ งว่ า เป็นประเทศต้น
แบบในการป้องกันการระบาด
โควิด-19 เนื่องจากทางการตอบ
สนองอย่างรวดเร็วเมื่อพบผู้ติด
เชือ้ และภูมศิ าสตร์ของประเทศ
ทีเ่ ป็นเกาะทำ�ให้มกี ารระบาดของ
ไวรั ส ไม่ ม ากนั ก จนกระทั่ง เมื่อ
ปลายปีทผ่ี า่ นมา
ทางการนิวซีแลนด์ยกเลิก
นโยบายโควิ ด เป็ น ศู น ย์ ใ นปี น้ี
หลังจากประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้รับการฉีดวัคซีนป้อง
กันโควิดแล้ว แต่นบั จากนัน้ ไว

รั ส โคโรนาเริ่ม ระบาดในนิ ว ซี
แลนด์
รัฐบาลนิวซีแลนด์ถูกกด
ดันหนักขึน้ จากแพทย์บางส่วนที่
ต้องการให้กลับมาใช้มาตรการ
ควบคุมจำ�นวนประชาชนที่รวม
ตั ว กั น ในที่ ส าธารณะและบั ง
คับการสวมหน้ากากที่ โรงเรียน
ไอโอนา โฮลสเตด หัว
หน้าฝ่ายบริหารของกระทรวง
ศึกษาธิการนิวซีแลนด์กล่าวเมื่อ
วันพฤหัสบดีวา่ ทางกระทรวง
แนะนำ�ให้ โรงเรียนต่างๆ บังคับ
ให้มีการสวมหน้ากากมากที่สุด
เท่าทีท่ �ำ ได้ หลังจากนักเรียนกลับ
จากวั น หยุ ด มาโรงเรี ย นในสั ป
ดาห์หน้า.
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คนร้ายลอบตัดไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
แปรรูปรอขนย้าย
ยะลา • เมื่ อ วั น ที่ 22 ก.ค.65
พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร์ สวญ.
สภ.ปะแต พร้ อ มกำ � ลั ง ตร.สภ.
ปะแต, ร้อย ทพ.4716, ผภม.กปก.
สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.และ
ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตรวจ
สอบหาข่าวการกระทำ�ผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ ได้รับแจ้ง
จากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัด
ไม้ทำ�ลายป่าในเขตป่ าสงวนแห่ ง
ชาติป่าลาบูและป่าถ้ำ�ทะลุ ท้องที่
กลุ่มบ้านเจาะบันตัง ต.บันนังสตา
อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นรอย
ติดต่อเขตบ้านตะโล๊ะเว ม.9 ต.ปะ
แต อ.ยะหา จ.ยะลา
คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจ
สอบบริเวณพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ พบ
ร่องรอยตัดถนนใหม่เข้าไปในป่าจึง
ติดตามไปสุดถนนดิน พบกองไม้
หลุมแปรรูปขนาดต่างๆ ตรวจนับ
ได้จำ�นวน 50 แผ่น/ชิ้น รอการขน
ย้ายออกจากป่า จากนั้นเดินตาม
รอยชั ก ลากจากป่ า ไปประมาณ
100 เมตร พบต้ น ไม้ ห ลุ ม ขนาด
โคนต้นโตประมาณ 6 เมตร ถูกตัด
โค่นด้วยเลื่อยโซ่ยนต์แล้วบั่นเป็น
ท่อน ลักลอบแปรรูปอยู่กลางป่าลึก
บนภูเขาสูง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�
ทะเลปานกลาง 220 เมตร อยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและ
ป่าถ้ำ�ทะลุ บริเวณท้องที่ กลุ่มเจาะ
บันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา
จ.ยะลา
ขณะเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ตรวจ
สอบไม่พบผู้ ใดในบริเวณดังกล่าว
คาดว่าหลบหนี ไปก่อนที่ จนท.จะ
ไปถึง เพราะก่อนหน้านี้ จนท.ได้ยิน
เสี ย งคล้ า ยปื น ยิ ง เป็ น สั ญ ญาณ
จำ�นวน 1 นัด และไม่พบอุปกรณ์
ในการตัดไม้ทำ�ลายป่าแต่อย่างใด
เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ดำ � เนิ น การ
ตรวจยึ ด และขนย้ า ยไม้ แ ปรรู ป
ป้องกันการสูญหายเสียหาย จัดทำ�
รายละเอียดแล้วดำ�เนินการร้องทุกข์
ต่อ พงส.สภ.บันนังสตา อ.บันนังสตา
จ.ยะลา ดำ�เนินการตามกฎหมายต่อ
ไป และจะเพิ่มความเข้มงวด ไม่ให้
ป่าไม้ที่สมบูรณ์ถูกทำ�ลายไปมากกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน.

จับเศรษฐีมาเลย์หมื่นล้านฟอกเงิน
สงขลา • “บิ๊กโจ๊ก” นำ�ตำ�รวจ สภ.
สะเดา จ.สงขลา เข้ า จั บ มหา
เศรษฐีหมื่นล้านชาวมาเลย์ข้อ
หาฟอกเงิน หลังหลบมาสร้าง
อาณาจั ก รเอนเตอร์ เ ทนเมนต์
ในเมืองชายแดนสงขลา รวมทั้ง
บ่อนออนไลน์ ธุรกิจผิดกฎหมาย
อื่นๆ ทั้งทางบกและทะเล
เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.
ของวันที่ 22 ก.ค.65 พล.ต.ท.
สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พร้อมตำ�รวจ สภ.สะเดา จ.สงขลา
นำ � โดย พ.ต.อ.บรรเทิ ง เหล่ า
สุ ว รรณ ผกก. และเจ้ า หน้ า ที่
อี ก จำ � นวนหนึ่ ง นำ � หมายจั บ
เข้ า ตรวจค้ น บริ ษั ท เอ็ ม บี ไ อ
กรุ๊ป ในเขตเทศบาล ต.สำ�นัก
ขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ติ ด
ชายแดนไทย-มาเลเซี ย และ
แจ้งข้อหาฟอกเงินแก่นายเตียว
ฮุ ย ฮวด หรื อ เสี่ ย วจาง อายุ
52 ปี เจ้าของอาณาจักร เอ็มบี
ไอ กรุ๊ป ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม
บันเทิง สวนสนุก ตลาด ก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ และเฟอร์นิเจอร์
ในพื้นที่กว่า 100 ไร่ โดยธุรกิจ
ของนายเตี ย วมี มู ล ค่ า มากกว่ า
10,000 ล้าน
สำ�หรับนายเตียว ฮุย ฮวด
ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2560 เคยถูก

กองบั ญ ชาการปราบปรามยา
เสพติด สำ�นักงานตำ�รวจแห่ง
ชาติ ออกหมายจับในข้อหาเป็น
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่และได้
หลบออกจาก อ.สะเดา จ.สงขลา
แต่ได้มีการวิ่งเต้นจนพ้นคดี หลัง
จากนั้นได้เดินทางเข้ามาเพื่อ
บริหารอาณาจักร โรงแรม สถาน
บันเทิง ในบ้านด่านนอกอีกครั้ง

และต่อมากองบัญชาการตำ�รวจ
มาเลเซียได้อายัดทรัพย์สินของ
นายเตียวในประเทศมาเลเซีย
ทั้ ง หมดเพื่ อ ทำ � การตรวจสอบ
ในข้ อ หาทำ � ธุ ร กิ จ แชร์ ลู ก โซ่ ใ น
การขายหุ้ น ธุ ร กิ จ ในเครื อ ของ
เอ็มบี ไอ กรุ๊ป ให้ประชาชนใน
มาเลเซียและประเทศต่างๆ ที่
เข้าข่ายความผิดในกฎหมาย ซึ่ง

ทำ�ให้นายเตียวไม่กล้าเดินทาง
กลับประเทศมาเลเซียจนกระทั่ง
มาถูกจับกุม
ส่ ว นก า รจั บ กุ ม ครั้ ง นี้
เนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้มีการ
จับกุมบุคคลในวงการเมืองหลาย
รายใน จ.สงขลา, นครศรีธรรม
ราช และอื่นๆ ในข้อหาบ่อน
การพนันออนไลน์ และจากการ

สืบสวนพบว่าผู้เป็นนายทุนราย
ใหญ่ในธุรกิจบ่อนออนไลน์และ
ธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ ทั้งทาง
บกและทางทะเล คือนายเตียว
ฮุ ย ฮวด สตช.จึ ง มอบหมาย
ให้ พล.ต.ท.สุ ร เชษฐ์ เ ป็ น ผู้ รั บ
ผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน
จนมี ห ลั ก ฐานการจั บ กุ ม ใน
ที่สุด.

ตราด • หลั ง จากมู ล นิ ธิ อิ ม
มานูเอล และมูลนิธิเดสทินี่ เรส
คิว ประเทศไทย ร้องเรียนศูนย์
ดำ�รงธรรมให้เข้าตรวจสอบสถาน
ประกอบการแห่งหนึ่งใน อ.เมือง
ตราด ซึ่ ง ลั ก ลอบนำ � เด็ ก หญิ ง
ชาวไทยอายุต่ำ�กว่า 18 ปีมาค้า
ประเวณี เข้าข่ายกระทำ�ผิดฐานค้า
มนุษย์ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุด นายภิรมย์ ชุมนุม
นายอำ�เภอเมืองตราด เปิดเผย
ว่า จากการสอบสวนเชิงลึกของ

พนั ก งานสอบสวน (พงส.) ที่
เป็นผู้หญิง และเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด
พบว่ า เจ้ า ของร้ า นคาราโอเกะ
เป็นผู้ ใหญ่บ้ านในอำ�เภอบ่อไร่
และภรรยาเปิ ด ร้ า นนวดแผน
โบราณที่อยู่ ใกล้กัน โดยมีเด็ก
หญิง 2 คนมาเป็นพนักงานใน
ร้ า นและมี ก ารชั ก ชวนให้ ข าย
บริการ ซึ่งมีรายได้ครั้งละ 1,500
บาท และจะให้เจ้าของร้านคือ

ผู้ ใหญ่บ้าน 300 บาท โดยผู้ ใช้
บริการจะต้องโอนเงินเข้าบัญชี
ของนักเรียนก่อน และก่อนที่เจ้า
หน้าที่จะเข้าจับกุมนั้น เด็กทั้ง
สองคนไม่ได้ทำ�งานในร้านแล้ว
เนื่องจากทะเลาะกับเจ้าของร้าน
จึงติดตามตัวมาสอบปากคำ�
“จากการสอบปากคำ�เด็ก
ทั้ ง สองคนได้ ร ะบุ ถึ ง พฤติ ก รรม
เจ้ า ของร้ า นที่ ใ ห้ ลู ก สาววั ย 15
ปี ที่เป็นเพื่อนของนักเรียนด้วย
กันชักชวนให้มาขายบริการ เมื่อ

ยินยอมจะให้เด็กรับเงินจากผู้มา
ซื้อบริการในราคาครั้งละ 1,500
บาท และหักให้เจ้าของร้าน 300
บาท โดยหลังนักเรียนได้รับการ
โอนเงินก็จะโอนมาให้เจ้าของร้าน
สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
ได้ทั้งหมดว่าใครซื้อบริการบ้าง ซึ่ง
อ.เมืองตราดได้รับนโยบายจาก
ผวจ.ตราดมาแล้วว่าให้ดำ�เนินการ
ตามกฎหมายเต็มที่”
นายภิรมย์กล่าวอีกว่า เบื้อง
ต้ น ได้ แ จ้ ง ความดำ � เนิ น คดี กั บ

ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยอำ � เภอได้ ร้ อ ง
ทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส.ในข้อหา
เบื้องต้น ดังนี้ 1.ค้ามนุษย์ โดย
การแสวงหาประโยชน์จากการ
ค้าประเวณีเด็ก 2.เป็นธุระจัดหา
หญิงมาเพื่อค้าประเวณี 3.ชักชวน
ล่อลวง และยุยงส่งเสริมให้เด็ก
มีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม ฯลฯ
ซึ่ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดจะต้ อ ง
ถูกดำ�เนินคดี และพบว่ายังมีการ
จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วย
แต่ไม่มีของอำ�เภอเมืองตราด.

แห่ช่วยยาย-หลาน 9 ชีวิตไถ่ที่ดินคืน

เอาผิดผญบ.แอบขายบริการทางเพศเด็ก

บิ๊กตู่
รวมทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นำ�กำ�ลังพล
และยุทโธปกรณ์ต่างๆ เช่น เรือท้องแบน รถ
บรรทุกยกสูง ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอการร้องขอ
ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก
ประจำ � สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี เปิ ด เผยว่ า
พล.อ.ประยุทธ์สั่งการให้กองทัพเร่งสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือ กทม.อย่างเต็มที่ ตามที่นาย
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.ได้ประสานขอ
สนับสนุนรถทหารช่วยเหลือกรณีน้ำ�ท่วมขังใน
พื้นที่ กทม. โดยให้นำ�ศักยภาพของหน่วยทหาร
ทั้งในด้านกำ�ลังพล เครื่องมือ รวมถึงเตรียม
แผนการช่วยเหลือเข้าสนับสนุนการทำ�งาน
ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการซ่อมแซม
ถนน สถานที่สาธารณะ และสถานที่ราชการ
ต่ า งๆ ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครที่ ไ ด้ รั บ ผล
กระทบให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งขณะ
นี้ ก องทั พ ได้ ส นั บ สนุ น รถบรรทุ ก ช่ ว ยขนส่ ง
เคลื่อนย้ายคน สิ่งของ และเครื่องกีดขวางแล้ว
“ขอให้ ป ระชาชนเฝ้ า ระวั ง ฝนตกหนั ก
ตามประกาศของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาประกาศ
แจ้ ง เตื อ นสถานการณ์ ฝ นตกในช่ ว งนี้ จนถึ ง
24 กรกฎาคม 2565 ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องให้
ความสำ�คัญควบคู่ไปกับการบรรเทาสาธารณภัย
คือ การป้องกันตนเอง และป้องกันประชาชน
ไม่ให้มีการติดเชื้อโควิด-19 สำ�คัญคือการรักษา
สุขภาพตนเอง เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่อง
ประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิดในหลาย
พื้นที่ยังพบการแพร่ระบาดอยู่” นายธนกรกล่าว
ทั้ ง นี้ กองทั พ บกได้ เ ผยแพร่ ข่ า วการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารจากสถานการณ์ฝน
ตกในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครในช่ ว ง 1-2 วั น
นี้ ที่ส่งผลให้ช าว กทม.ได้รับความไม่สะดวก
ในหลายด้ า น โดยเฉพาะการเดิ น ทางสั ญ จร
ซึ่ง พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการ
ทหารบก ห่วงใยประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน
ได้สั่งการให้กองทัพภาคที่ 1 และหน่วยทหารใน
พื้นที่ กทม. ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน
คลี่คลายสถานการณ์ รวมทั้งให้การสนับสนุน
การปฏิบัติต่างๆ ตามคำ�ร้องขอของผู้ว่าฯ กทม.
และทางสำ�นักงานเขต เพื่ออำ�นวยความสะดวก
และบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ทัน
สถานการณ์ อาทิ การอำ�นวยความสะดวกเพิ่ม
เติมด้านการจราจร ดูแลยานพาหนะบนท้องถนน
หากต้องสัญจรผ่านเส้นทางที่มีน้ำ�ท่วมขัง อาทิ
กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
จั ด กำ � ลั ง พลจิ ต อาสาบรรเทาสาธารณภั ย เข้ า
อำ�นวยความสะดวกด้านการจราจร สร้างความ
ปลอดภัยให้กับประชาชน สำ�รวจขยะหรือเศษ
วัสดุที่ติดค้างขวางทางน้ำ�ไหล
กองทหารพลาธิการที่ 1 จัดชุดบรรเทา
สาธารณภัยและจิตอาสาของหน่วย ช่วยเหลือ

ขาว

ประชาชนในช่วงที่ฝนตก ที่ ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย
10 อำ�นวยความสะดวกการจราจรบริเวณจุดที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อย
กองร้ อ ยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1
อำ�นวยความสะดวกการจราจรบริเวณถนน
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ จุดที่จะเกิดอุบัติเหตุกับ
ประชาชนในการขับขี่ รวมทั้งสำ�รวจเก็บขยะ
ตามฝาท่อระบายน้ำ�เพื่อให้ระบายน้ำ�ได้ดีขึ้น
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ นำ�กำ�ลังพล
จิตอาสาพระราชทานช่วยกรอกกระสอบทราย
ป้ อ งกั น น้ำ � ท่ ว มล้ น ถนน ซอยรามคำ � แหง 118
แยก 52-2 และป้องกันท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน
เขตสะพานสูง กทม. ซึ่งระดับน้ำ�สูง 60 ซม.สามารถ
ลดระดับน้ำ�ท่วมเข้าบ้านเรือนได้ระดับหนึ่ง
ทั้งนี้ กองทัพบกยินดีสนับสนุนและร่วม
กับทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือและคลี่คลายความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเป็น
ไปตามเจตนารมณ์ ในการเป็นที่พึ่งของประชาชน
ทุกโอกาส ควบคู่กับการทำ�ความดีเพื่อสังคม
เช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา นายชัชชาติได้ ไลฟ์
ผ่านเฟซบุ๊กว่า ต้องขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์
เนื่องจาก กทม.ประสานงานเรื่องการขอใช้รถ
ทหารรับ-ส่งประชาชนหากเกิดน้ำ�ท่วม โดย
นายกฯ ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ ด้วยการให้
เจ้าหน้าที่ประสานกลับมาและเตรียมพร้อม
ช่วยเหลือประชาชน อย่างไรก็ตาม เมื่อคืน
วันพฤหัสบดีไม่มีฝนตกหนัก จึงไม่ต้องรบกวน
ทหาร แต่นายกฯ ได้สั่งการให้เตรียมพร้อม
ถ้าต้องการความช่วยเหลือ จะสนับสนุน ต้อง
กราบขอบพระคุณท่านนายกฯ
นายชัชชาติได้เดินเท้าไปลงเรือคลอง
แสนแสบเพื่อตรวจสอบระดับน้ำ�ในคลอง โดย
วานนี้เรือปิดให้บริการครั้งแรกในรอบหลายปี
ก่อนลงเรือนายชัชชาติสอบถามสถานการณ์
น้ำ�ในคลองแสนแสบจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้า
ท่า ได้ข้อมูลว่าน้ำ�ลดลงเป็นปกติแล้ว เมื่อวัน
พฤหัสฯ เรือสัญจรไม่ได้เลยเพราะระดับน้ำ�ขึ้น
สูงมาก ต่อมาลงเรือทักทายประชาชน โดยยืน
ในเรือร่วมกับผู้ โดยสารรายอื่นๆ.

สุทิน
ที่กลับมาสูตร 100 เพราะฝ่ายรัฐบาลอาจจะไม่
ได้เปรียบจากสูตร 500 นายสาธิตตอบว่า ตน
ไม่ได้มองว่าใครเสียเปรียบหรือได้เปรียบ แต่
ตนร่างกฎหมายและกติกาเลือกตั้งเพื่อความ
เป็นธรรม ส่วนใครจะได้เปรียบเสียเปรียบอยู่
ที่การตัดสินใจของประชาชน และกติกาเป็น
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
เมื่อถามอีกว่า การที่ทำ�ให้วุ่นวายเพื่อ
ไปสู่การคว่ำ�กฎหมายลูกในวาระ 3 เพื่อออก
พ.ร.ก.เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น ประโยชน์
กั บ ฝ่ า ยบริ ห าร นายสาธิ ต ระบุ ว่ า การออก
พ.ร.ก.อาจจำ�เป็น แต่การออก พ.ร.ก.โดยไม่มี
ทุกฝ่ายมาร่วมร่างกติกาในขั้น กมธ.ร่วมมันจะ

เป็นความขัดแย้งในขั้นตอนต่อไป ดังนั้นการ
จะทำ�ให้บ้านเมืองราบรื่นควรเป็นไปตามหลัก
การและกลไก อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าหาก
กลับไปใช้หาร 100 จริง ประชาชนจะไม่เชื่อมั่น
ในเสียงการประชุมร่วมรัฐสภา ต้องตำ�หนิคนที่
พยายามเปลี่ยนและกลับไปกลับมาว่ามีผลอะไร
ที่คิดแบบนั้น ตนทราบว่าประชาชนรู้ คือใครคิด
อย่างไรและอยากให้เป็นอะไร มันปิดกันไม่มิด
ด้านนายสมศักดิ์ กล่าวถึงกรณีเสนอ
ทบทวนสูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จนถูก
มองว่ามีนัยทางการเมืองว่า ไม่มีนัยทางการ
เมืองแต่อย่างใด แต่ถ้าเราทำ�ผิดรัฐธรรมนูญ
จะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากกันไปหมด แล้วยัง
จะทำ�ให้ประชาชนสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไป
เป็นคนละเรื่องคนละราว ดังนั้นอยากให้คน
ที่มาวิพากษ์วิจารณ์ตนไปคำ�นวณคณิตศาสตร์
ดู ถ้าคำ�นวณแล้วจะรู้ว่ามีปัญหาจริง ไม่ใช่ว่า
ตนจะต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ตนได้อ่าน
และคำ�นวณตัวเลขดูแล้วคิดว่า ถ้าหลายพรรค
ได้คำ�นวณดูเช่นกันคงจะไม่รับในสูตรหาร 500
เชื่อมั่นว่าสูตรหาร 500 เป็นไปไม่ได้ แต่จะเป็น
สูตรอะไรตามมานั้นตนไม่ทราบ
เมื่อถามถึงความเป็นไปได้คว่ำ�วาระ 3
เพื่อกลับใช้สูตรหาร 100 นายสมศักดิ์ตอบ
ว่า ยังมั่นใจว่า 500 เป็นไปไม่ได้ ถึงจะยกมือ
และมีมติไป เรื่องกฎหมายอาจจะไปได้ แต่
ข้อเท็จจริงหารออกมาไปไม่ได้ ตนเข้าใจอย่าง
นั้น เพราะเอาหลักคณิตศาสตร์มาคิด ขอให้
ทำ�ความเข้าใจหลักคณิตศาสตร์กันหน่อย
ส่ ว นกรณี นพ.วรงค์ เดชกิ จ วิ ก รม
หัวหน้าพรรคไทยภักดี ระบุว่าดีลกับนายทักษิณ
ชินวัตร และพรรคเพื่อไทยแล้วนั้น นายสมศักดิ์
ชี้แจงว่า ตนไม่ได้ดีล และ นพ.วรงค์เป็นหมอ
ลองไปคำ�นวณตามสูตรคณิตศาสตร์ดูบ้าง
ถามว่า ในเรื่องดังกล่าวได้พูดคุยกับ
นายกฯ บ้างหรือไม่ นายสมศักดิ์ตอบว่า ไม่ได้
คุย และไม่ได้คุยกับใคร ตนเพียงแค่คิดตาม
หลักคณิตศาสตร์ ประกอบกับหลักกฎหมาย
แล้ ว มาคำ � นวณเป็ น ตั ว เลขผลลั พ ธ์ อ อกมา
ทำ�ให้ตนตกใจ มันเป็นไปไม่ ได้แล้ว และทุก
คนคงคำ�นวณได้อย่างที่ตนคำ�นวณออกมา
นายอั ครเดช วงษ์ พิ ทักษ์ โรจน์ ส.ส.
ราชบุรี พรรค ปชป. กล่าวว่า เรื่องนี้จบไปแล้ว
ส.ส.ของพรรคแต่ละคนจะยืนยันการลงมติเก่า
ของตัวเอง ตามหลักการให้ลงมติกลับไปกลับ
มาเป็นเรื่องที่ทำ�ไม่ ได้ ยกเว้นแต่ว่าเมื่อผ่าน
การลงมติในวาระที่ 3 แล้วต้องส่งร่างกฎหมาย
ลูกไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้
ความเห็น ซึ่งในที่นี้หมายถึง กกต.จะมีความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นอื่น ตอนนั้นพวก
เราจะได้พิจารณาทบทวนอีกครั้ง
นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม
พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน
กล่าวว่า นี่คือความไม่มีจุดยืน ไม่มีอุดมการณ์
เหมือนที่เขาบอกว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจ คือ

ไม่ มี ร ากเหง้ า ของความคิ ด ที่ เ ป็ น แก่ น สาร
สะท้อนให้เห็นว่าวันหนึ่งเอา 100 วันหนึ่งเอา
500 ไม่ได้เปรียบอย่างที่คิด ไปเคาะเครื่องคิด
เลข ตนรู้ว่าทำ�ไมเขาถึงเปลี่ยน เพราะพรรค
ร่วมรัฐบาลคุยไปคุยมาไม่ได้เปรียบ บางพรรค
ร่วมรัฐบาลบอกว่า ส.ส.พึงมีได้ 55 คน แต่หวัง
จะได้ ส.ส.เขต 60 คน แบบนี้กลับมา 100 ดีกว่า
หมายความว่าอยู่บนพื้นฐานได้เปรียบหรือเสีย
เปรียบ ไม่ได้คิดจะวางระบบที่ดีให้กับประเทศ
“มองว่าการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมานั้น
อาจต้องการทำ�ให้สับสน อาจนำ�ไปสู่การโหวต
คว่ำ�กฎหมายลูกในวาระ 3 แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือ
หากปล่อยให้สูตรหาร 500 ผ่านไปจนประกาศ
กฎหมายออกมา และเมื่อถึงการเลือกตั้งแล้ว
รัฐบาลแพ้ โดยที่ยังเป็นรัฐบาลยังรักษาการอยู่
อาจจะมีการใช้กลไกให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ”
ประธานวิปฝ่ายค้านระบุ
ประธานวิปฝ่ายค้านยังกล่าวถึงการยื่น
ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความระยะเวลาการดำ�รง
ตำ�แหน่งนายกฯ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมว่า หลัง
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะ
หารือกัน แต่ส่วนตัวไม่อยากยื่น เพราะหวั่นจะ
กลายเป็นการประทับตรา อยากให้นายกฯ แสดง
สปิริตเอง เพราะนายกฯ น่าจะนับเลข 1-8 เป็น.

ชาวไนจีเรีย
ทั้ ง มาตรการเฝ้ า ระวั ง การป้ อ งกั น ควบคุ ม
โรคอย่างเข้มงวด โดยได้ทำ�งานควบคู่ไปกับ
ทั้งควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โอมิ
ครอน สายพั น ธุ์ BA.2.75 ที่ พ บในผู้ ป่ ว ย
โควิด-19 ในไทยด้วย” นายธนกรกล่าว
โฆษกประจำ � สำ � นั ก นายกฯ กล่ า วถึ ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ว่า
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2,424 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้เสียชีวิต 25 ราย ผู้
ที่กำ�ลังรักษาตัว 24,028 ราย และมียอดผู้ที่
หายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,816 ราย หายป่วย
สะสม 2,347,265 จำ�นวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 868 ราย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมน
ตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีผู้ป่วย
ฝี ด าษวานรชาวไนจี เ รี ย ที่ ห ลบหนี อ อกจาก
โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตว่า ขณะนี้กำ�ลัง
ให้ทางตำ�รวจตามล่าตัว เพราะมีการหลบหนี
จากสถานรักษาพยาบาล ซึ่งเร่งแถลงรูปหน้า
ของผู้ป่วยที่หลบหนีไป ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่
แย่มากและเป็นพฤติกรรมไม่ดี
“ยืนยันมีบทลงโทษและใช้กฎหมายทุก
อย่างที่มี รวมทั้ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ และอาจมี
การเนรเทศ รวมทั้งถูกดำ�เนินคดี โดยผู้ติดเชื้อ
คนดังกล่าวเข้ามาทาง จ.ภูเก็ต โดยต้องจับกุม
ตัวให้ ได้” นายอนุทินกล่าว
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำ� นายอนุทินกล่าวใน

สุ โ ขทั ย • วั น ที่ 22 ก.ค.65 จากกรณี น างฉลอง
จันทร์หอม อายุ 72 ปี กับลูกสาว ลูกเขย และหลานๆ รวม
ทั้งหมด 9 ชีวิต บ้านเลขที่ 83/1 ม.5 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย เดือดร้อนหลังสามี (เสียชีวิตแล้ว) นำ�โฉนดที่ดิน
ไปจำ�นองโดยที่คนในบ้านไม่รู้ จนถูกเจ้าหนี้ฟ้องยึดบ้าน
ที่ดิน ประกาศขายทอดตลาด และแจ้งให้ย้ายออกภายใน
สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นั้น ล่าสุด มีผู้ ใจบุญช่วยกันบริจาค
เงินเข้าบัญชีของนางฉลองแล้วกว่า 210,000 บาท ซึ่ง
สามารถไถ่ถอนโฉนดที่ดินราคา 110,000 บาทคืนมาได้
แล้ว โดยเจ้าของคนใหม่ลดให้ 16,000 บาท พร้อมปิด
หนี้กองทุนหมู่บ้าน 46,000 บาท เหลือเงินใช้จ่ายส่วน
หนึ่ง ขณะที่นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นอภ.กงไกรลาศ พร้อม
ให้การช่วยเหลือและจะหางบมาซ่อมแซมบ้านให้ นาง
ฉลองกล่าวว่า ตอนนี้ปิดบัญชีรับบริจาคแล้วและขอกราบ
ขอบพระคุณผู้ ใจบุญทุกคน รวมทั้ง นอภ.กงไกรลาศ, นายก
อบต.ไกรใน, ปลัด อบต.ไกรใน, กำ�นัน, ผู้ ใหญ่บ้าน ฯ ที่เมตตา
ช่วยเหลือตนกับลูกหลานทั้ง 9 ชีวิต ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
อวยพรทุกท่านให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไป

ญาติแจ้งหาย 4 วันพบเป็นศพลอยน้ำ�

ยะลา • เมื่อวันที่ 22 ก.ค.65 ศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างเบตง
ธรรมสถาน อ.เบตง จ.ยะลา ได้รับการประสานขอกำ�ลัง
จาก ร.ต.อ.บัณฑิต ประเสริฐ รอง สว.(สอบสวน) สภ.อัย
เยอร์เวง ไปเก็บศพที่เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4 วัน ซึ่ง
ลอยมาติดโขดหินในแม่น้ำ�บ้าน กม.29 ต.อัยเยอร์เวง
อ.เบตง ท่ามกลางสายน้ำ�ที่ ไหลเชี่ยว โดยเจ้าหน้าที่ ได้
ใส่ชุดเสื้อชูชีพลงไปในแม่น้ำ�นำ�ศพขึ้นมาโดยใช้เชือกมัด
ร่างไว้ ท่ามกลางสายน้ำ�ที่ ไหลเชี่ยวกราก ซึ่งเป็นหน้าผา
สูงประมาณ 30 เมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.ก่อนจะ
นำ�ร่างขึ้นฝั่งให้แพทย์ชันสูตรอย่างทุลักทุเล เบื้องต้นก่อน
หน้านี้ 3-4 วัน ญาติผู้เสียชีวิตได้แจ้งความเป็นผู้สูญหาย
จากพื้นที่ กม.7 ต.ตาเนาะแมเราะ ทราบชื่อคือ นายสัก
เชื้อสาย อายุ 61 ปี ที่อยู่ 101/90 ม.4 ต.ตาเนาะแมเราะ
อ.เบตง จ.ยะลา จนท.นำ�ร่างส่ง รพ.เบตงให้ญาตินำ�ไปทำ�
พิธีทางศาสนาต่อไป ทั้งนี้ชุดสืบสวนได้เดินทางไปยังสวน
ผลไม้ที่ผู้เสียชีวิตทำ�งานอยู่ ตรวจสอบห้องพักไม่พบร่อง
รอยการต่อสู้แต่อย่างใด พร้อมตรวจสอบบริเวณที่คาดว่า
ผู้เสียชีวิตจะเดินไป เบื้องต้นคาดว่าน่าจะตกน้ำ�เนื่องจาก
ผู้เสียชีวิตว่ายน้ำ�ไม่เป็น โดยจะสืบสวนหาสาเหตุต่อไป.

เรื่องนี้ว่า มีรายงานว่าล่าสุดได้เดินทางออก
จากภู เ ก็ ต แล้ ว และเจ้ า หน้ า ที่ ติ ด ตามจาก
โทรศัพท์มือถือ ล่าสุดอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ดัง
นั้นอาจหลบออกทางชายแดนแล้วหรือไม่ ไม่
ทราบ และในวันที่ 23 ก.ค. กรมควบคุมโรค
จะแถลงรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้ง
ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี
กรมควบคุมโรค แถลงว่า ขณะนี้มีการยืนยัน
ผลจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานร
แล้ว รวมทั้งจากการสอบสวนโรคผู้ป่วยราย
แรก พบมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 รายเป็นเพื่อน
กัน แต่ยังไม่มีอาการป่วย ผลตรวจแล็บไม่พบ
โรคฝีดาษลิง แต่ต้องสังเกตอาการหรือกักตัว
แล้วแต่กรณีอีก 21 วัน ตามความเห็นของ
คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต จากนั้นมี
การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง เช่น สถาน
บันเทิง 2 แห่งที่ผู้ป่วยไปใช้บริการ พบ 6 ราย
มีอาการใกล้เคียง คือมีไข้ เจ็บคอ ซึ่งมีการส่ง
ตรวจแล็บ 4 ราย ยังไม่พบการติดเชื้อ จึงต้อง
สังเกตอาการหรือกักตัวแล้วแต่กรณีอีก 21 วัน
นอกจากค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ยังไปสอบ
สวนในห้องพักผู้ป่วย กำ�จัดเชื้อในห้อง และได้
รายงานไปยังองค์การอนามัยโลก (WHO) ตาม
กฎอนามัยโลก 2015 แล้ว ซึ่งจากข้อมูลที่พบผู้
ป่วยตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.65 พบผู้ป่วย 12,608 ราย
กระจายตัวใน 66 ประเทศทั่วโลก แต่หากเทียบ
กับโควิด-19 ใช้เวลาไม่กี่เดือนพบผู้ติดเชื้อหลัก
ล้านคน ดังนั้นโรคฝีดาษลิงมีอัตราเพิ่มขึ้นไม่
มากนัก ยังพบมากในทวีปยุโรปและอเมริกา
ประเทศที่ พ บผู้ ติ ด เชื้ อ มากที่ สุ ด คื อ สเปน
2,835 ราย, เยอรมนี 1,859 ราย, สหรัฐอเมริกา
1,813 ราย, อังกฤษ 1,778 ราย ขณะที่ทวีป
เอเชียพบผู้ป่วยในสิงคโปร์ ไต้หวัน และอินเดีย
ถามว่ า มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งฉี ด วั ค ซี น
ป้องกันโรคฝีดาษลิงในไทยหรือไม่ นพ.โอภาส
กล่าวว่า โรคนี้ใช้การรักษาตามอาการ ตุ่มดูน่า
กลัว แต่ความรุนแรงโรคไม่มากนัก ขณะนี้ยัง
ไม่มียาต้านไวรัสโดยตรง ส่วนวัคซีนป้องกันมี
การผลิตมาแล้วเตรียมใช้มีหลายบริษัท กรม
ควบคุมโรคได้สั่งจองไปเบื้องต้นแล้ว
จ.ภู เ ก็ ต นายพิ เ ชษฐ์ ปาณะพงศ์
รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ร่วมกับ นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, พ.ต.อ.
ธเนศ สุขชัย ผกก.ตม.ภูเก็ต และพล.ต.ต.เสริม
พันธ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว
พ.ต.อ.ธเนศกล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่
ยังเร่งติดตามตัวผู้ป่วยรายดังกล่าว แต่ยังไม่
พบ คาดว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่หาด
ป่าตอง จ.ภูเก็ต อย่างไรก็ตาม ทีมสอบสวน
โรคได้มีการติดตามตัวผู้สัมผัสผู้ป่วยรายดัง
กล่าวมาเข้ารับการตรวจแล้ว รวม 154 ราย
ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีรายใดเข้าข่ายติด
เชื้อฝีดาษวานรเพิ่ม
ส่วน พล.ต.ต.เสริมพันธ์กล่าวว่า จากการ

ตรวจกล้องวงจรปิด ชายดังกล่าวออกจากที่พัก
เวลา 19.00 น. ของวันที่ 18 ก.ค. จากนั้นวันที่ 19
ก.ค. ได้เดินทางโดยรถแท็กซี่ ไปยังสถานบันเทิง
แห่งหนึ่งในป่าตอง และได้รับการประสานว่า
จะเข้ารับการรักษาตัว แต่ก็ไม่มาตามนัดหมาย
และไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ จึ ง ได้ นำ � กำ � ลั ง ตาม
หาตลอดวั น ที่ 20 ก.ค.2565 กระทั่ ง เวลา
19.00 น. พบเข้าพักอยู่ที่ โรงแรมแห่งหนึ่ง พอ
เช็กกล้องวงจรปิดทราบว่าชายดังกล่าวพักอยู่
กับใคร จากนั้นเวลา 21.05 น. เขาได้คืนกุญแจ
และเดินออกจากโรงแรมไปโดยไม่แจ้งว่าต้อง
การเช็กเอาต์ และหายไปกับรถ 1 คัน คาดว่า
น่าจะขึ้นรถคันนั้นไป รถขับไปในทางกะหลิม
กมลา และล่าสุดอยู่ที่ อบต.เชิงทะเล คาดว่าน่า
จะอยู่ในภูเก็ตหรือออกจากพื้นที่ ไปแล้ว แต่อยู่
ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ายังไม่ได้ต่อวีซ่า
ด้าน นพ.กู้ศักดิ์กล่าวว่า จากการติดตาม
ตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไปติดตามดูกล้อง
วงจรปิดที่คอนโดฯ 2 คน เป็นแฟนของผู้ป่วย
และเพื่อนชาย 2 คน และติดตามไปยัง รพ.อีก
2 แห่ง ผู้สัมผัสเพิ่มเติมที่เสี่ยงต่ำ�อีก 1 คน และ
ผู้สัมผัสซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่รับผู้ป่วยจาก
คอนโดฯ ไปป่าตอง ให้มาติดต่อเข้ารับเจาะ
เลือด และอีกกลุ่มคือกลุ่มร้านซักรีดอีก 9 คน
จากย่านสถานบันเทิงอีก 142 คน ไม่พบเชื้อ
และยังดำ�เนินการเก็บตัวอย่างในชุมชนเพิ่ม
เติม ขณะนี้ติดตามบุคคลที่คาดว่าจะสัมผัสมา
ตรวจเลือด ยังไม่พบใครติดเชื้อเพิ่ม
ทั้งนี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีทั้งหมด 17 ราย
ทุกแห่งที่ตรวจได้เพาะเชื้อเจาะเลือด 7 คนแรก
ที่พักอาศัย 2 คน กับสถานบันเทิง 5 คน ผล
เลือดผลสว็อบออกแล้วไม่พบเชื้อ อีก 9 คนเพิ่ง
เก็บตัวอย่างส่งไป ส่วนเสี่ยงต่ำ�เฝ้าสังเกตอาการ
ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ศุภกิจ
ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แถลงผลการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนฝีดาษ
(Smallpox) ที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เก็บไว้
นานกว่า 40 ปีว่า ได้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีน
ฝีดาษคนที่ อภ.เก็บไว้ทั้ง 13 รุ่นการผลิต ซึ่งผลิต
เมื่อปี 2522-2523 โดยตรวจสอบทางกายภาพ
พบทั้ง 13 รุ่นยังคงมีลักษณะทางกายภาพที่
ดี คือเป็นผงแห้งจับตัวเป็นก้อนสีเหลืองอ่อน
หลังการละลายมีลักษณะใส สีเหลืองอ่อน ซึ่ง
1 หลอดสามารถฉีดได้ 50 โดส เรามี 1 หมื่น
หลอด คือประมาณ 5 แสนโดส เก็บในอุณหภูมิ
2-8 องศาเซลเซียส ถือว่าเก็บได้ดี คุณภาพโอเค
การเอามาใช้หรือไม่ก็ต้องดูว่ามีรุ่นหลังที่ดีกว่า
หรือไม่ในมือ ซึ่งเราอาจต้องไปหาวัคซีนรุ่น 3
มาจำ�นวนหนึ่ง ถ้าสมมติสถานการณ์ระบาด
เยอะ หากฉุกเฉินเราหาวัคซีนไม่ได้หรือมีน้อย
เกินไป ก็อาจพิจารณานำ�ออกมาได้
ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี
กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เบื้องต้นกรมควบคุม
โรคได้มีการสั่งจองวัคซีนแล้ว.
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ไลน์แจกกล้วย
ยังไม่ได้คดิ เรื่องนีเ้ ลย และเมื่อย้�ำ ว่าอภิปราย
เสร็จแล้วจะมีการปรับ ครม.หรือไม่ เนื่องจาก
มีต�ำ แหน่งทีว่ า่ งอยู่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยัง
ไม่ได้คดิ อะไรทัง้ นัน้ แหละ
ทัง้ นี้ จากเหตุฝนตกและพายุทถ่ี ล่มมา
ในช่วง 2-3 วัน เป็นเหตุให้ตน้ ไทรโบราณที่
ปลูกอยู่บริเวณสนามหน้าอาคารพระสุริยัน
รัฐสภา ได้ โค่นล้มลง 2 ต้น และกิง่ ก้านของ
ต้นไทรหักล้มระเนระนาด แม้ว่าบริษัทผู้รับ
เหมาดูแลต้นไม้จะนำ�เหล็กกล่องและเหล็ก
ไอบีมมาค้ำ�ยัน ทำ�ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
ของข้าราชการรัฐสภาอย่างหนักว่าน่าจะ
เป็นอาเพศอย่างหนึง่ สอดรับกับสถานการณ์
การเมืองในช่วงปลายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
และการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยคาดว่าอาจ
ทำ�ให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งต้องมีอันเป็นไป
เหมือนต้นไม้ดงั กล่าว
ขณะเดี ยวกัน มี ค วามเคลื่อ นไหว
ทางการเมืองจากผลพวงการอภิปรายใน
ช่วงหลายวันทีผ่ า่ นมา โดย พล.อ.สันติพงศ์
ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชีแ้ จง
กรณีกองทัพถูกอภิปรายถึงการปฏิบตั งิ านใน
พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จำ�นวน 6 ข้อ
พร้อมยืนยันว่ากองทัพได้ปฏิบตั หิ น้าที่ในพืน้ ที่
ชายแดนด้วยความเข้มแข็งเพื่อปกป้องบ้าน
เมือง ดูแลประชาชน ทำ�งานอย่างสุจริตเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย
ชื่อ และนายทะเบียนพรรคภูมใิ จไทย (ภท.)
กล่าวถึงกรณีฝา่ ยค้านอภิปรายการซือ้ ขายหุน้
ของห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด (หจก.) บุรเี จริญ ของ
นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และจะ
ส่งต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่ามีสิทธิ์
ยื่น แต่ถา้ นายศักดิส์ ยามได้ขายหุน้ ไปโดยชอบ
ฝ่ายค้านทีจ่ ะไปยื่นอาจต้องถูกดำ�เนินคดีจาก
นายศักดิส์ ยาม
ในขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.
มหาสารคาม พรรคเพื่ อ ไทย ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงภาพ
รวมการอภิปรายที่ผ่านมา ว่าเป็นไปด้วย
ดี เราพอใจ เพราะมีเนื้อหาที่เข้มข้น มีการ
ทำ�งานเป็นทีมที่ชัดเจน มีประเด็นใหม่ๆ ขึ้น
มา ส่วนเรื่องการโหวตจะมีงูเห่าหรือไม่นั้น
ไม่กังวล คงมีประมาณเดิมที่รู้กันอยู่ อยาก
ให้ค�ำ นึงถึงศรัทธาและความรู้สึกของคนข้าง
นอก และประชาชนได้ประโยชน์จากการ
อภิปรายหรือไม่

ชลน่านฝันสอยนัง่ ร้าน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผูน้ �ำ ฝ่ายค้าน
กล่าวว่า ฝ่ายค้านมั่นใจในข้อกล่าวหาตาม
กรอบญัตติท่ีได้วางไว้สมบูรณ์มาก ทำ�ให้เห็น
ว่ารัฐบาลล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องในเรื่อง
ของการบริหารราชการแผ่นดิน หลักฐาน
ชัดเจน จึงมัน่ ใจว่าเด็ดหัวสอยนัง่ ร้านเกิดผล
แน่นอน และตั้งความหวังไว้ว่าในสภาอาจ
สอยนัง่ ร้านได้ไม่หนึง่ ก็สองเก้าอี้ และขัน้ ตอน
ต่อไปจะมีการนำ�ไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.เกือบ
ทุกคน
ที่ ก องบั ญ ชาการตำ � รวจนครบาล
(บช.น.) นายสนธิญา สวัสดี ยื่นหนังสือถึง
พล.ต.ท.สำ�ราญ นวลมา ผบช.น. ให้ตรวจ
สอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนาง
อมรัตน์ โชคปมิตต์กลุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ก้าวไกล มีการกล่าวพาดพิงสถาบัน ขัดต่อ
กฎหมายมาตรา 108 และมาตรา 112 หรือไม่
ส่วนกลุม่ ประชาสังคมปฏิรปู ทรัพยากร
และทองคำ � นำ � โดยนางวั น เพ็ ญ พรม
รังสรรค์ รองประธานกลุม่ ประชาสังคมปฏิรปู
ทรัพยากรและทองคำ� ยื่นหนังสือถึงนายชวน
หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้
แทนราษฎร ขอให้สอบสวนจริยธรรม น.ส.จิ
ราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรค พท. จาก
พฤติการณ์อภิปรายกรณีเรื่องเหมืองแร่ทองคำ�
โดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
และเมื่อเปิดประชุมสภา นายชวนได้
แจ้งทีป่ ระชุมว่า วันนีฝ้ า่ ยค้านจะอภิปรายไม่
ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ โดยการอภิปรายใช้
เวลาไปแล้ว 45 ชม. 11 นาที แบ่งเป็น ครม.
9 ชม. 24 นาที พรรคร่วมรัฐบาลใช้ไป 52 นาที
พรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลา 32 ชม. 55 นาที คง
เหลือเวลา 12 ชม. 4 นาที ขณะทีป่ ระธานใช้
เวลาไป 1 ชม. 58 นาที
จากนัน้ เข้าสูก่ ารอภิปราย โดยนาง
สกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร พรรค พท.
อภิปรายกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ถงึ ความล้ม
เหลวในการบริหารด้านเศรษฐกิจ เนื่องจาก
พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มคี วามรู้ ไร้ภมู ปิ ญ
ั ญา ซึง่
เป็นความไม่รแู้ บบยกกำ�ลังสอง
ต่อมาเวลา 09.05 น. นายวิสุทธิ์
ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา พรรค พท. อภิปราย
พล.อ.ประยุทธ์ถงึ กรณีการแพร่ระบาดโรคอหิ
วาต์แอฟริกาในสุกร ว่าเป็นการทุจริตทีม่ ีใบ
เสร็จ ตอนแรกโกหกว่าไม่มีโรคนีร้ ะบาด แต่
ต่อมากลับมีการเบิกงบประมาณเพื่อนำ�ไป
แก้ ไขโรค มีการปกปิดระดับโลก แม้มือใน
สภาล้มไม่ได้ เพราะท่านมีเสียงเยอะกว่า แต่

ประชาชนทีฟ่ งั ในวันนีจ้ ะให้บทเรียนท่านทันที
เมื่อมีการเลือกตัง้ ในคูหา
ในเวลา 09.35 น. นายรังสิมนั ต์ โรม
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก. อภิปรายไม่ไว้
วางใจกรณีการทุจริตในกองบินตำ�รวจ ว่า
เกิดขึน้ ในช่วง พล.ต.ต. “ก.” ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้บังคับการกองบินตำ�รวจดำ�เนินการเซ็น
สัญญาโครงการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน กับ
บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยได้สง่ั
จ้างสัง่ ซือ้ เกินกว่างบประมาณทีว่ างไว้ และ 2
ใน 3 ของทัง้ หมดไม่สามารถเบิกจากคลัง และ
ไม่ได้เกีย่ วข้องกับการซ่อมเครื่องบินเลย และ
เมื่อเรื่องเข้าสูก่ ระบวนการตรวจสอบ กลับถูก
เตะถ่วง พล.อ.ประยุทธ์ปล่อยปละละเลยไม่
เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่
กลับไปใช้วธิ อี นุมตั งิ บกลาง ในส่วนเงินสำ�รอง
จ่ายเพื่อกรณีฉกุ เฉินหรือจำ�เป็นเพื่อใช้หนี้ ซึง่
ครม.ก็อนุมัติอีกที รวมถึงยังอนุมัติให้ สตช.
สามารถก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่ก�ำ หนดไว้ ใน
งบประมาณปี 2563 ด้วย มตินจ้ี งึ เหมือนเป็น
ทัง้ การฟอกขาวให้ ไปในตัว ทัง้ ยังนำ�เงินภาษี
ของประชาชนไปจ่ายให้กบั การทุจริตทีเ่ กิดขึน้
ในกองบินตำ�รวจอีกด้วย

อัดงบกองทัพ-ตัว๋ ช้าง

“พล.อ.ประยุทธ์รปู้ ญ
ั หาดีมาตลอด แต่
กลับไม่ได้ด�ำ เนินการอะไรต่อ พล.ต.ต. “ก.” จึง
ทำ�ให้เกิดความสงสัย และไปตรวจสอบต่อว่า
เป็นเพราะเหตุใด บุคคลนี้ใหญ่มาจากไหน
ทำ�ไมจึงไม่มีใครแตะต้อง จนได้ไปพบข้อมูลว่า
พล.ต.ต. “ก.” มีฐานะเป็น ผบ.ศปก.ถปภ.ขบวน
ฮ.เดโชชัย 5 ซึง่ เดิมถูกให้ไปดำ�รงตำ�แหน่งรอง
ผูบ้ ญ
ั ชาการ สำ�นักงานยุทธศาสตร์ต�ำ รวจ แต่
หลังจากได้หนังสือตอบจากสำ�นักพระราชวัง
ให้ปฏิบตั งิ านต่อตามทีข่ อได้ กรณีนจ้ี งึ เหมือน
เป็นการเอาหนังสือจากสำ�นักพระราชวังมา
อ้าง โดยบอกว่าเพื่อวางแผนถวายความปลอด
ภัยฯ แบบนีจ้ งึ เท่ากับตัว๋ ช้างอีกประเภทหนึง่ ใช่
หรือไม่” นายรังสิมนั ต์ระบุ
ต่ อ มา นายยุ ท ธพงศ์ จรั ส เสถี ย ร
ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค
พท.อภิปรายถึงปมปัญหาโครงการจัดซือ้ เรือ
ดำ�น้�ำ ของกองทัพเรือไทย วงเงิน 4.4 หมื่น
ล้านบาท ว่าเริม่ แรกบอกการจัดซือ้ เรือดำ�น้�ำ
เป็นการจัดซือ้ แบบ 2 แถม 1 แต่เวลาซือ้ จริง
เป็นการซือ้ ทัง้ 3 ลำ� รวมมูลค่า 3.6 หมื่นล้าน
บาท ตกลำ�ละ 1.2 หมื่นล้านบาท เป็นเรือดำ�
น้�ำ ดีเซล รุน่ S26T ลำ�ที่ 1 อยูร่ ะหว่างการ
ดำ�เนินการต่อเรือ แต่ปจั จุบนั เกิดปัญหาไม่มี
เครื่องยนต์ด�ำ เนินการก่อสร้างต่อ ส่วนลำ�ที่ 2
ตัง้ งบไว้ระหว่างปี 2563-2569 แต่ขณะนีย้ งั
ไม่ได้ซอ้ื เพราะพรรคคัดค้านไว้
“นีค่ อื ปัญหาทีเ่ มื่อซือ้ เรือดำ�น้�ำ แล้วไม่มี
เครื่องยนต์ สร้างความเสียหายต่องบประมาณ
ประเทศ เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องรับผิด
ชอบ เสียค่าโง่จากการจัดซือ้ เรือดำ�น้�ำ ลำ�แรก
มูลค่า 1.25 หมื่นล้านบาทแล้ว ขณะนีเ้ รายัง
มีคา่ โง่เรือดำ�น้�ำ อีก 2.1 หมื่นล้านบาท” นาย
ยุทธพงศ์ระบุ
นายยุทธพงศ์ยงั อภิปรายถึงงบกองทัพ
เรือขอจัดซือ้ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) รุน่
Hermes 900 รวมถึงงบของกองทัพอากาศ
เพื่อจัดซื้อเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ F35A ก่อนสรุปว่ารัฐบาลควรนำ�เงินไปช่วย
เหลือประชาชนก่อนในยุคที่คนไทยกำ�ลัง
อดอยากหิวโหย จึงไม่อาจไว้วางใจให้ทา่ นอยู่
ในตำ�แหน่งต่อไปได้
ในเวลา 11.30 น. น.ส.เบญจา แสงจันทร์
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ก.ก.อภิปรายว่า
พล.อ.ประยุทธ์มักอ้างว่ารัฐประหารเข้ามา
เพื่อแก้ ไขความแตกแยกในประเทศนี้ แต่
ตลอด 8 ปีต้งั แต่ พล.อ.ประยุทธ์ปกครอง
ประเทศมากลับทำ�ให้ความขัดแย้ง แตกแยก
ในสังคมร้าวลึก รุนแรงมากขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา
โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทำ�ให้กฎหมายกลาย
เป็นเครื่องมือทางการเมือง แล้วบิดเบือนการ
ใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ ฉ้อฉลตัง้ แต่ตน้ น้�ำ
ไปจนถึงปลายน้�ำ
น.ส.เบญจาอภิปรายอีกว่า การดำ�เนิน
คดีมาตรา 112 ในยุครัฐบาล คสช.ดำ�เนินการ
อย่างเข้มข้นและเบาบางลงในปี 2561 และ
กลับมาเข้มข้นอีกครัง้ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
และผูถ้ กู กล่าวหาด้วยคดีมาตรา 112 ยังไม่ได้
รับอนุญาตให้ประกันตัว ทัง้ ทีพ่ ฤติการณ์เป็น
เพียงการแสดงออกทางการเมืองหรือเป็นการ
แสดงความคิดเห็นโดยสันติ ไม่มพี ฤติการณ์จะ
หลบหนี และในระยะหลังการดำ�เนินคดี โดย
ไม่ให้ประกันตัวในลักษณะนี้ ยังได้ลามไปถึง
คดีอนื่ ๆ ที่ไม่เกีย่ วข้องกับสถาบันอีกด้วย ทัง้ นี้
พล.อ.ประยุทธ์ชอบอ้างเรื่องสถาบันบ่อยครัง้
จึงขอเตือน พล.อ.ประยุทธ์วา่ การอ้างสถาบัน
บ่อยครั้งเช่นนี้ ไม่เป็นผลดีอย่างยิ่ง และจะ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันเป็น
อย่างมาก
“ขอเรียกร้องให้ปล่อยบุง้ ใบปอ และนัก
ต่อสูท้ างการเมืองทุกคน เพื่อคืนศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ คืนความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชน
คืนความยุติธรรมให้กับสังคมโดยด่วนที่สุด
และขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทีอ่ ยู่ในสภาแห่ง
นีร้ ว่ มกันยืนตรงอย่างทะนงองอาจ ทำ�หน้าที่
ผูแ้ ทนฯ ทีม่ กี ระดูกสันหลัง ช่วยกันปลดล็อก
ฉนวนระเบิดจากระบอบที่ พล.อ.ประยุทธ์
สร้างขึน้ มาด้วยการเริม่ ต้นเอา พล.อ.ประยุทธ์

ออกไป” น.ส.เบญจาอภิปราย
ทัง้ นี้ หลังอภิปรายจบ ส.ส.พรรค ก.ก.ที่
นั่งอยู่ได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับชูภาพใบหน้า
ของ น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสทิ ธิ์ หรือใบปอ และ
น.ส.เนติพร เสน่หส์ งั คม หรือผักบุง้ จำ�เลย
ในคดีมาตรา 112 และนั ก ต่ อ สู้ ท างการ
เมืองทุกคน

บิ๊กตู่อัดพรรคการเมือง

ต่อมาเวลา 12.43 น. พล.อ.ประยุทธ์
ชี้แจงถึงการจัดซื้ออาวุธว่า เคยชี้แจงหลาย
ครัง้ แล้วในหลายวาระ สรุปถ้าท่านให้เท่าไหร่
ก็ท�ำ เท่านั้น แต่ส่งิ ที่เขาชี้แจงมีเหตุผลในตัว
เอง ถ้าท่านบอกไม่เร่งด่วนทัง้ หมดก็ไม่เป็นไร
ไม่วา่ อะไร เป็นอำ�นาจของท่าน ส่วนเรื่องของ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (ตร.) ได้รบั รายงาน
มีข้อมูลในส่วนที่รับทราบแล้ว บางประการ
อะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะเข้าสู่กระบวนการ
ต่อไป ส่วนเรื่องการชุมนุมที่กล่าวหาว่าใช้
อำ�นาจป้องกันผูเ้ ห็นต่าง ถามว่าทีผ่ ดิ กฎหมาย
เป็นกฎหมายปกติหรือไม่ หรือเป็นกฎหมายที่
เขียนขึน้ ใหม่หรือไม่ อะไรแจ้งเตือนได้ ให้เตือน
โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชน ทีอ่ าจได้รบั คำ�ชีแ้ จง
ทีท่ �ำ ให้เข้าใจผิดเพีย้ นไป ก็ได้มกี ารไปพูดคุย
ถึงผูป้ กครอง เพื่อไม่ตอ้ งการให้อยูท่ า่ มกลาง
อันตราย และถูกดำ�เนินคดี ซึง่ เมื่อถูกดำ�เนิน
คดีกเ็ ป็นเรื่องของศาล หากเป็นเยาวชนก็เป็น
ในส่วนศาลเยาวชน ไม่เคยก้าวล่วงอำ�นาจ
ศาลอะไรทัง้ สิน้
“เรื่องสิทธิมนุษยชน ผมให้เกิน 100%
กฎหมายหลายฉบับ ผมพยายามผ่อนหนัก
เบาตลอด แต่ไม่เข้าใจว่าทำ�ไมการเคลื่อนไหว
พวกนีถ้ งึ เกิดขึน้ ในช่วงนี้ และมีพรรคการเมือง
บางพรรคทีเ่ ข้ามาอยูต่ รงนี้ เป็นเรื่องอันตราย
ทีส่ ดุ คิดว่าคนไทยทัง้ ประเทศคงมองออก ไม่
ว่าการจะไปพูดในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
เพื่อทำ�ลายล้างระบบเปลีย่ นแปลงใหม่ทง้ั หมด
ผมคิดว่าคนไทยไม่ยอม ดังนั้นท่านจะโทษ
เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ เพราะท่านเป็นคนเริม่ ทำ�เอง
กฎหมายทุกฉบับ ผมไม่ได้ก�ำ หนดขึน้ มาใหม่”
พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
นายกฯ ยังชีแ้ จงถึงการป้องกันประเทศ
ว่า พูดหลายครัง้ แล้วก็พยายามรือ้ ฟืน้ มาอีกให้
ได้ จะทำ�ดีทส่ี ดุ แต่จะให้ถกู ใจหมดคงไม่ได้ ไม่
ได้ท�ำ งานคนเดียว ไม่วา่ อย่างไรเขาเป็นเพื่อน
บ้าน เรื่องกิจการภายในเป็นเรื่องของเขา เรื่อง
การต่อสูก้ เ็ รื่องของเขา ขอให้ระวังการพูดจา
ต่างๆ ด้วย ส่วนภาพทีน่ �ำ มาเป็นภาพประกอบ
กันนัน้ ไม่ใช่แบบนัน้ ไม่ตอ้ งมาเถียงตนเอง ไป
ขอข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
ได้ ไม่อยากเอาภาพมาโฆษณาตัวเอง ถ้าท่าน
ไม่เคยเป็น ไม่เคยไป ไม่เคยอยู่ ท่านอย่ามาว่า
เอาไว้ ให้ทา่ นได้เป็นก่อน แล้วท่านค่อยทำ�ให้ดี
ทีส่ ดุ ก็แล้วกัน
พล.อ.ประยุทธ์ยังชี้แจงถึงกองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่าไม่ได้ท�ำ ลาย
ระบบ กยศ. วันนี้รัฐบาลให้ความสำ�คัญ
คนที่ออกนอกระบบการศึกษาให้กระทรวง
ศึกษาธิการ ในส่วนของหนี้ กยศ.ท่านทำ�ไม
ต้องสอนให้คนไม่รับผิดชอบ ที่ตนเองทำ�คือ
ทำ�ให้คนมีความรับผิดชอบ แต่ทำ�อย่างไรที่
จะช่วยลดภาระ หลายคนไม่อยากเอ่ยชื่อมี
เงินเดือนเป็นแสน แต่ยงั ไม่จา่ ยเลยหนี้ กยศ.
ก็ไม่เข้าใจ วันนีส้ ง่ิ ทีเ่ ราต้องทำ�คือต้องร่วมมือ
และอยูร่ อดไปด้วยกัน และจะค่อยๆ ดีขน้ึ ใน
กรอบทีส่ ามารถทำ�ได้ตามกติกา คนเราต้อง
เคารพกติกา
“สิทธิมนุษยชนผมก็มขี องผม ท่านก็มี
ของท่าน ทุกคนมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน อย่าละเมิด
ซึง่ กันและกัน อะไรก็ตามทีท่ ำ�เกิดความเสีย
หายกับผม ก็จ�ำ เป็นต้องรักษาสิทธิสว่ นบุคคล
ของผมเหมือนกัน ผมไม่ได้ขู่ เป็นเรื่องของ
กฎหมาย ซึง่ ท่านอาจไม่สนใจเท่าไหร่ ส่วน
การพาดพิงบุคคลภายนอกผมไม่อยากให้เกิด
ขึน้ เพราะทำ�ให้เกิดความเสียหาย อาจจะจริง
บ้างไม่จริงบ้าง เป็นเรื่องทีท่ า่ นต้องรับผิดชอบ
กันต่อไป ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ผมไม่ใช่
คนทีจ่ ะไปสัง่ การเจ้าหน้าทีต่ อ้ งจับคนนัน้ คนนี้
ผมไปบิดเบีย้ วไม่ได้ ก็ขอร้องไม่วา่ จะอยูห่ รือไม่
อยูเ่ บือ้ งหลังกันก็ตาม อยากจะเตือนไว้เท่านัน้
ผมไม่ได้จอ้ งใครทัง้ สิน้ ท่านทำ�อะไรต้องรับผิด
ชอบสิง่ ทีท่ �ำ ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายกฯ
ชี้แจงแล้วเสร็จ เกิดความวุ่นวานเล็กน้อย
เมื่อฝ่ายค้านต่างลุกขึน้ ประท้วงนายกฯ เพราะ
ตอบไม่ตรงคำ�ถามและกล่าวพาดพิง

พิธาอัด 3 แกนคือ 3 กลวง

ต่อมานายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.
ดิจทิ ลั ฯ ชีแ้ จงประเด็นว่ายอมรับใช้สปายแวร์
หรือระบบเพกาซัส ในการเจาะข้อมูลมือถือ
ประชาชน ว่าได้เห็นข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่
นำ�ไปปัน่ กัน จึงได้ยอ้ นคลิปชีแ้ จงในสภา ก็ไม่
ได้พดู ว่ามี แต่พดู ว่ากำ�ลังศึกษาระบบนี้ และ
รูว้ า่ มีระบบนีอ้ ยูท่ ่ีใช้ ในระบบความมัน่ คงและ
เรื่องยาเสพติด แต่ไม่บอกว่ามีในเมืองไทย
หรือระบบราชการ ยืนยันว่าดีอเี อสไม่ได้ทำ�
เพราะไม่มีอำ�นาจตามกฎหมาย แต่คนบาง
กลุม่ บิดเบือนว่ากล่าวหาว่ายอมรับว่ามี อย่าไป
บิดเบือนให้มนั เกิดความสับสนเลย ไปพูดเรื่อง
ทีส่ ร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ดกี ว่า
ในเวลาไล่เลีย่ กัน พล.อ.ประยุทธ์ยงั ได้
โพสต์เฟซบุก๊ “ประยุทธ์ จันทร์ โอชา Prayut
Chan-o-cha” สรุปประเด็นที่ ได้อภิปรายใน

วันศุกร์ท่ี 22 ก.ค.
ต่อมา นายพิธา ลิม้ เจริญรัตน์ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) อภิปรายไม่
ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์วา่ พอกันที 8 ปีท่ี
พล.อ.ประยุทธ์ท�ำ ให้คนไทยมืด 8 ด้าน ทัง้ ที่
มืดไปแล้ว 3 ด้าน กับยุทธศาสตร์ 3 แกนแห่ง
อนาคต เมื่อแถลงออกมาก็มฉี นั ทมติสหบาทา
จากทุกฝ่าย ว่า 3 แกนคือ 3 กลวง เพราะนา
ยกฯ ไม่รวู้ า่ ตัวเองกำ�ลังพูดอะไรอยู่ และเท่าที่
ฟังนายกฯ จีแ้ จงมาตลอด 4 วัน พบว่านายกฯ
มีแกน 3 คือ นายกฯ คือตัวทำ�ลายศักยภาพ
ของประเทศ คือแกนทีห่ นึง่ ทำ�ลายศักยภาพ
ไทยในต่างประเทศ คือแกนทีส่ อง และทำ�ลาย
ศักยภาพของพีน่ อ้ งประชาชน คือแกนทีส่ าม
“นายกฯ คนต่อไปต้องเป็นคนทำ�งาน
เพื่อประชาชนก่อนตัวเอง เป็นคนทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
มีความสามารถ รอบรู้ท้งั ในประเทศ และ
ต่างประเทศ เป็นคนที่มีความฝันแต่ไม่เพ้อ
ฝัน พร้อมดึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่
เข้ามาทำ�งานร่วมกัน แม้มคี วามเห็นต่าง แต่
พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มคี ณ
ุ สมบัตเิ หล่านี้ โดยเป็นที่
พิสจู น์แล้วว่า รัฐนาวาทีน่ �ำ โดย พล.อ.ประยุทธ์
มายาวนาน 8 ปี ไม่ได้พาเราไปที่ไหน และการ
เดินทางควรจบได้ ในวันที่ 23 ก.ค.เป็นต้นไป”
นายพิธากล่าว
จากนัน้ เวลา 16.57 น. พล.อ.ประยุทธ์
ลุกขึน้ ชีแ้ จงว่า ยินดีรบั ทุกเรื่อง ทัง้ เรื่องส่วน
ตัว ไม่มคี ณ
ุ สมบัติ เพราะวันนีเ้ ปลีย่ นไปเยอะ
อารมณ์ดขี น้ึ แม้พวกท่านพยายามยัว่ ยุตามที่
ท่านวางแผนไว้ ส่วนทีอ่ ดีต ผบ.ตร.กล่าวถึง
ความดีของท่านความเก่งของท่าน ไม่ได้ว่า
อะไร แล้วท่านก็กล่าวถึงอดีตนายกฯ ทีเ่ ป็น
ทหารทั้งหมด ท่านอาจน้อยใจที่ตรงนั้นไม่มี
อดีตนายกฯ ที่เป็น ผบ.ตร.มาก่อน ก็ขอให้
พยายามต่อไป เดีย๋ วท่านก็ได้เป็น เพราะเป็น
หัวหน้าพรรคอยูแ่ ล้ว หลายเรื่องท่านก็มปี ญ
ั หา
อยูเ่ หมือนกันในเรื่องกฎหมายค้างอยูท่ ่ี ป.ป.ช.
อยูท่ ศ่ี าลก็มหี ลายเรื่อง ท่านว่าตนเองทุจริต ก็
ต้องย้อนกลับไปบ้างเหมือนกัน ส่วนทีบ่ อกว่า
ซือ้ อะไรมาก็ใช้ไม่ได้ อย่างน้อยก็ไม่เคยซือ้ ของ
มาใช้แล้วทิง้ อย่างมอเตอร์ ไซค์ ไทเกอร์
“ผมเชื่อในคำ�กล่าวทีว่ า่ ระยะทางพิสจู น์
ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ผมภูมิใจที่ทำ�อะไร
สำ�เร็จแม้พวกท่านจะบอกว่าทำ�ไม่สำ�เร็จ
ผมรู้ว่าผมทำ�อะไรอยู่ ขอฝากให้ทุกท่านที่
เก่งๆ สานต่อกันไป ผมเชื่อมัน่ ว่าไม่มีใครอยู่
ค้�ำ ฟ้า ประเทศไทยต้องอยู่แบบนี้ ผมจะอยู่
หรือไม่ประเทศไทยต้องอยู่ เป็นดินแห่งความ
เจริญ สงบ สันติสขุ บนแผนที่โลกตลอดไป ขอ
ฝากเรื่องเดียวคือความร่วมมือร่วมใจในการ
ทำ�งาน อะไรดีบอกกัน สอนกัน แนะกัน จะ
ได้ส�ำ เร็จ เป็นความภาคภูมใิ จของเราทุกคน
ทุกคนจะได้ยืดอกว่าภูมิใจที่เราเป็นคนไทย”
พล.อ.ประยุทธ์ระบุ
ต่อมารัฐมนตรี ได้ลุกขึ้นชี้แจง ไล่มา
ตั้งแต่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง
นายกฯ และ รมว.พลังงาน, นายวราวุธ
ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ และนายจุรนิ ทร์
ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์
ก่อนทีน่ ายสุทนิ จะขึน้ กล่าวสรุปการอภิปราย
โดยได้ ไล่เรียงสรุปตามที่ ได้อภิปรายตัง้ แต่วนั
ที่ 19 ก.ค.เป็นต้นมา

ปชป.ลัน่ ไร้ปญ
ั หาโหวต

ด้านความเคลื่อนไหวเรื่องการโหวตลง
คะแนนนัน้ นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนา
ยกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า
พรรค ภท. กล่าวถึงการลงมติของพรรคหลัง
มีกระแสข่าวโหวตคว่�ำ นายสันติ พร้อมพัฒน์
รมช.การคลัง และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การ
พัฒนาสังคมฯ ว่ายังไม่รเู้ รื่อง โดยเช้าวันที่ 23
ก.ค. จะประชุม ส.ส.พรรคเพื่อหารือก่อนลง
มติ ส่วนเรื่องการปรับ ครม.หลังอภิปรายไม่
ไว้วางใจหรือไม่นน้ั ไม่ทราบ ไม่เกีย่ วกับเรา
เพราะพรรคไม่ได้อะไรเพิม่ และเป็นอำ�นาจ
และดุลยพินจิ ของนายกฯ ตอนนีย้ งั ไม่ได้รบั
สัญญาณอะไร
นายสาธิต ปิตเุ ตชะ รมช.สาธารณสุข
และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
กล่าวถึงกระแสการลงมติอภิปรายที่ ส.ส.บาง
กลุม่ เตรียมคว่�ำ นายจุตวิ า่ มัน่ ใจพรรค ปชป.
มีเอกภาพในการลงมติ แต่อาจมีบางเสียง
ที่ ส.ส.ใช้เอกสิทธิ์ ซึ่งเท่าที่ฟัง นายจุติตอบ
คำ�ถามได้ชดั เจน แต่ทา่ นอาจมีความบกพร่อง
นิดเดียวคือไม่ตอบในวันนัน้
ด้านนายจุติ พร้อมนายทวีพงษ์ วิชัย
ดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติแถลงข่าว
ชี้แจงเรื่องที่ถูกอภิปรายอีกครั้ง ก่อนที่ช่วง
บ่ายได้เข้าพบนายจุรนิ ทร์ถงึ กระแสโหวตคว่�ำ
นายเฉลิมชัย ศรีออ่ น รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค ปชป.ยืนยัน
ในเรื่องนีว้ า่ ไม่ตอ้ งเคลียร์ เพราะไม่มอี ะไร
ตัง้ แต่ตน้ ก่อนพยักหน้าเมื่อถูกถามว่านายจุติ
และนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย
จะไม่มปี ญ
ั หาในการโหวต
ส่วนนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน
ส.ส.พรรคประชาธิปตั ย์ กล่าวว่า ทุกครัง้ ทีม่ ี
การอภิปราย พรรคจะนัดประชุม ส.ส.อีกครัง้
ในช่วงเช้าวันลงมติ ซึง่ ครัง้ นีก้ ป็ ฏิบตั เิ หมือนที่
ผ่านมา โดยนัดประชุมในวันที่ 23 ก.ค. เวลา
08.30 น. ก่อนการลงมติในเวลา 10.00 น.
ส่วนกรณีพรรคเล็กนัน้ นายพีระวิทย์
เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค

ไทรักธรรม กล่าวถึงทิศทางการลงมติรฐั มนตรี
ทัง้ 11 คน ว่าเดิมจะลงมติไม่ไว้วางใจนายจุติ
และนายสันติ ได้เชิญนายพิเชษฐ สถิรชวาล
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
หัวหน้ากลุม่ 16 ไปพูดคุยเพื่อขอให้ทบทวน
เรื่องโหวตให้รฐั มนตรีทง้ั 11 คนอีกครัง้
ส่วนนายพิเชษฐ กล่าวในรายการเจาะ
ลึกทัว่ ไทย อินไซด์ ไทยแลนด์ ยอมรับว่าได้เข้า
พบ พล.อ.ประยุทธ์เมื่อวันที่ 21 ก.ค.เพื่อไปให้
กำ�ลังใจ ส่วนเรื่องนายกฯ ขอให้สนับสนุนลง
มติไว้วางใจ โดยมีผลตอบแทนเป็นตำ�หน่ง
ของบุตรชายนัน้ คาดการณ์กนั ไป ไม่มเี รื่อง
นีแ้ น่นอน โดยกลุม่ จะมีการหารือในช่วงเช้า
ก่อนจะโหวตไปในทิศทางเดียวกัน
ขณะเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหม
เผ่า ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ
ไทย กล่ า วถึ ง กรณี พ รรคเล็ ก พู ด คุ ย กั บ
พล.อ.ประยุทธ์ และนายกฯ บอกให้ช่วย
โหวตเห็นชอบรัฐมนตรีท้งั หมด ว่าตนเองมี
อุดมการณ์ทางการเมืองและทำ�การเมืองมี
วัตถุประสงค์เพื่อบ้านเพื่อเมืองและประชาชน
หากทำ�การเมืองหวังเพื่อหวังผลประโยชน์ระ
ยะสัน้ ๆ ไม่รว่ มเสวนาให้เสียเวลาด้วย

ซัดโสเภณีการเมือง

เมื่อถามว่า แสดงว่าหลังจากนีป้ ดิ ประตู
ไม่พดู คุยกับพรรคเล็กอีกแล้วใช่หรือไม่ ร.อ.
ธรรมนัสกล่าวว่า เห็นท่าทีมานานพอสมควร
และไม่เคยคุย วันนั้นที่ ไปนั่งคุยกับนายอารี
ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ และ
นายพิเชษฐก็มานัง่ ใกล้ๆ แล้วเอาไปพูดว่าตน
ชวนไปล้มคนนัน้ คนนี้ ไม่จริง เอาตนไปหากิน
มากกว่า ซึ่งนอกจากจะไม่คุยแล้ว นักการ
เมืองที่ ไม่มีอุดมการณ์จะจัดการด้วย ตลอด
เวลาเอาไปพูด ไปนัดทานข้าวกับใครก็เอาตน
ไปพูดไปอ้าง พรรคเศรษฐกิจไทยเรามีจดุ ยืน
อยูแ่ ล้ว แต่คณ
ุ เอาพรรคเศรษฐกิจไทยไปทำ�
มาหากินไม่เอาด้วย
“คนที่ ไม่มีอุดมการณ์ท่ผี มหมายถึงก็
เกือบทัง้ นัน้ พรรคพวกนี้ 3-4 ปีทผ่ี า่ นมารับ
เงินเดือนจากใครให้จำ�ไว้ ผมมีลายเซ็นทุก
อย่าง รับเกิน 3,000 บาท ระวังไว้เถอะ พรรค
เศรษฐกิจไทยมีจดุ ยืนทีช่ ดั เจนว่าเราไปด้วยกัน
หากใครไม่ไปก็แยกกันเดินแล้วไปตายเอาดาบ
หน้าแล้วกัน ผมมีอะไรก็เสียบหมด ไม่เลีย้ ง
ใครทัง้ นัน้ ใครแหกกติกาก็ไม่เลีย้ ง ผมทำ�การ
เมืองไม่ชอบเป็นโสเภณีทางการเมือง” ร.อ.
ธรรมนัสกล่าว และตอบคำ�ถามกระแสข่าว
ว่าราคากล้วยศึกอภิปรายครั้งนี้ ไม่น้อย ว่า
พูดตรงไปตรงมารอบนี้ ไม่ใช้กล้วยอย่างเดียว
มีการแลกเปลีย่ นยศถาบรรดาศักดิ์ ตำ�แหน่ง
สำ�คัญของลูกหลาน มีเยอะ แล้วประเทศชาติ
เดินหน้าได้อย่างไร
ล่าสุด ได้มีไลน์หลุดออกมา ซึง่ มีเนือ้ หา
และภาพทีร่ ะบุให้เห็นว่า มีรายชื่อ ส.ส.พรรค
เล็กเซ็นรับเงินเดือนประจำ�เดือน มี.ค.2563
หลายคน และมีภาพหลักฐานการโอนเงินไป
ยังบุคคลปลายทาง โดยจากการสอบถามพบ
ว่าเป็นเงินรายเดือนจำ�นวนหนึง่ เป็นรายเดือน
พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเดิน
ทางกลับด้วยสีหน้าอ่อนเพลียว่า ขอบคุณ
สื่อมวลชนทีอ่ ยูก่ นั มาถึงเวลานี้ ขอบคุณในทุก
กำ�ลังใจที่ให้ ซึง่ เข้าใจดีวา่ ทุกคนห่วงใยในบ้าน
เมืองเหมือนกัน ก็พยายามทำ�งานอย่างเต็มที่
ให้ดที ส่ี ดุ การอภิปรายครัง้ นีถ้ อื ว่าเป็นโอกาส
อันดีทม่ี ี โอกาสชีแ้ จงในโครงการของรัฐบาล
และเน้นหนักในการบูรณาการงานร่วมกัน
ฉะนัน้ ผลจะออกมาอย่างไรก็ขน้ึ อยูก่ บั คะแนน
ของสภา และความเข้าใจของประชาชนทีเ่ ป็น
ผูต้ ดั สินเอง
เมื่อถามถึงกรณีมกี ารแฉแชตใบเสร็จ
รับเงินของ ส.ส.กลุม่ พรรคเล็ก นายกฯกล่าว
ปฏิเสธว่า “ไลน์อะไร ไม่รู้ ผมจะไปรู้ได้ไง” ผู้
สื่อข่าวได้ย�ำ้ ถามอีกครั้งถึงกรณีแชตหลุดจะ
ตรวจสอบอย่างไร นายกฯ ย้อนว่า “ไลน์ ใคร
ล่ะ ผมไม่ได้อยูก่ ลุม่ ใครซักกลุม่ จะมาถามอะไร
ผม จะให้ตรวจสอบอะไร” เมื่อถามว่าเหนื่อย
หรือไม่ในช่วง 2-3 วันทีผ่ า่ นมา นายกฯ กล่าว
ว่า ไม่เหนื่อยหรอก ถ้าสื่อมวลชนเป็นกำ�ลังใจ
ให้กไ็ ม่เหนื่อย
ในช่วงค่ำ� นายพิเชษฐกล่าวถึงกรณี
ร.อ.ธรรมนัสเปิดหลักฐานไลน์หลุดการจ่าย
เงินให้ ส.ส.พรรคเล็กเดือนละ 100,000 บาท
และเตรียมยื่นหลักฐานให้ ป.ป.ช.เอาผิดว่า
เรื่องทัง้ หมดเกิดทีม่ ลู นิธปิ า่ รอยต่อฯ ขอให้ไป
ถาม พล.อ.ประวิตร ที่ในขณะนัน้ มอบให้ ร.อ.
ธรรมนัสเป็นผูด้ แู ลพรรคเล็กทีต่ อ้ งมีคา่ ใช้จา่ ย
ในการเดินทาง การลงพืน้ ทีพ่ บประชาชน เมื่อ
เกิดปัญหา ร.อ.ธรรมนัสออกมาทำ�เช่นนี้ ต้อง
ถามว่า พล.อ.ประวิตรจะทำ�อย่างไร ไม่ทราบ
วัตถุประสงค์ของ ร.อ.ธรรมนัสต้องการอะไร
“พร้อมไปชีแ้ จงต่อ ป.ป.ช. แม้รายชื่อ
จะไม่มีชื่อผมอยู่ ฝากเตือน ร.อ.ธรรมนัสที่
อายุยงั น้อย มีอนาคตทางการเมือง หากใครไม่
เห็นด้วยหรือไม่ท�ำ ตามที่ ร.อ.ธรรมนัสต้องการ
แล้วใช้วธิ กี ารเช่นนี้ ใครจะมาร่วมงานด้วยใน
อนาคต” นายพิเชษฐกล่าว
รายงานข่าวจากรัฐสภายังแจ้งถึงการ
ลงคะแนนของรัฐมนตรีท้งั 11 คน ว่าเมื่อ
ดูจำ�นวนเสียง ส.ส.ทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่
ได้ 477 คน ซึ่งตามกฎหมายรัฐมนตรีจะ
ยังดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปได้ต้องได้รับเสียงไว้
วางใจเกินกึง่ หนึง่ คือตัง้ แต่ 239 เสียงขึน้ ไป

โดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรคมีเสียงรวม
ทัง้ หมด 208 เสียง พรรคร่วมรัฐบาลมี 269
เสียง ซึง่ มีความแตกต่างกันถึง 61 เสียง โดย
เสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านทัง้ หมดยังต้องหัก
จาก ส.ส.กลุม่ งูเห่าของพรรคเพื่อไทยและก้าว
ไกลออกไปอีก และแม้จะรวม ส.ส.กลุม่ ของ
ร.อ.ธรรมนัส และพรรคการเมืองโหวตให้ฝา่ ย
ค้านทัง้ หมด ก็ยงั ไม่มจี �ำ นวนเสียงมากพอทีจ่ ะ
โหวตให้รฐั มนตรีคนใดคนหนึง่ ตกเก้าอี้ ได้ เว้น
แต่ได้แรงสนับสนุนร่วมด้วยจากพรรคภูมใิ จ
ไทยหรือประชาธิปตั ย์มาร่วมด้วย การโหวตใน
วันที่ 23 ก.ค. จึงไม่นา่ มีปญ
ั หา เพียงแต่ตอ้ งลุน้
ชื่อว่าระหว่างนายจุตแิ ละนายสันติใครจะรัง้
บ๊วย แม้ลา่ สุดจะมีการเคลียร์เรื่องแล้วก็ตาม
มีรายงานอีกว่า พรรค พท.กลับต้อง
กังวลกับงูเห่าหน้าใหม่ท่ี ไม่เคยแสดงตัว อาจ
แสดงตัวเพิม่ ขึน้ ไปอีก เพราะการลงมติไม่ไว้
วางใจครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ สุดท้าย ทีอ่ าจทำ�ให้ ส.ส.ที่
ตัดสินใจไปร่วมงานกับพรรคการเมืองอื่นกล้า
แสดงตัวมากขึน้ โดยอาจจะออกมาในหลาย
รูปแบบ เช่น มาร่วมประชุมแต่งดออกเสียง
หรือป่วยกะทันหัน ไม่มาร่วมลงมติ.

เปิดทรัพย์สิน
มูลค่า 67,225,000 บาท ได้แก่ นาฬิกาข้อ
มือ 4 หน่วย, กำ�ไลเพชรและแหวนเพชร 3
หน่วย, แหวนเพชร 16 หน่วย, ต่างหู 31
หน่วย, นาฬิกา สร้อยข้อมือเพชร สร้อยเพชร
24 หน่วย
พล.ท.สรรเสริญยังแจ้งว่า มีรายได้ตอ่ ปี
5,003,249 บาท เป็นเงินเดือน 1,743,249 บาท
เป็นรายได้จากการขายรถยนต์ 3,260,000
บาท นางณิชบุ ลมีรายได้ตอ่ ปี 4,286,938 บาท
โดยเป็นรายได้จากค่าจ้างจากการรับ
งานพาร์ตไทม์ 110,000 บาท ขาย
เครื่องประดับ 3,400,000 บาท เงินปันผล
จากการถือหุน้ สามัญ และดอกเบีย้ จากหุน้ กู้
รวม 776,938 บาท
ขณะเดียวกัน ป.ป.ช.ได้เปิดเผยบัญชี
ทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของ นพ.ทวีศลิ ป์ วิษณุ
โยธิน ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
กรณีเข้ารับตำ�แหน่งคณะกรรมการธนาคาร
ออมสิน เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2565 พร้อมคูส่ มรส
พญ.วิไลรัตน์ วิษณุโยธิน แพทย์เฉพาะทาง
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวิชยั ยุทธ และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ โดย นพ.ทวีศลิ ป์
และ พญ.วิไลรัตน์แจ้งว่ามีรายได้ประจำ�
ปี 3,357,646 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน
921,600 บาท, ค่าตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่ง
และค่าวิชาชีพรวม 1,296,030 บาท, ค่าเบีย้
ประชุม 487,050 บาท, ค่าเช่าบ้าน 72,000
บาท, เงินปันผล 199,365 บาท, เงินค่ารถ
ประจำ�ตำ�แหน่ง 381,600 บาท
นพ.ทวีศลิ ป์, พญ.วิไลรัตน์ และบุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนติ ภิ าวะยังแจ้งว่า มีทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้
43,148,604 บาท เป็นทรัพย์สนิ นพ.ทวีศลิ ป์
36,019,775 บาท, เป็นทรัพย์สนิ ของ พญ.วิไล
รัตน์ 7,022,963 บาท, เป็นทรัพย์สนิ ของบุตรที่
ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ 105.864 บาท นอกจาก
นีแ้ จ้งว่ามีหนีส้ นิ ทัง้ สิน้ 1,534,600 บาท โดย
เป็นเงินกูจ้ ากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
ในชื่อของ นพ.ทวีศลิ ป์
รายละเอี ย ดทรั พ ย์ สิ น ประกอบ
ด้วย เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 1,321,994
บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวม
กัน 6,039,702 บาท ที่ดินในชื่อของผู้ยื่น
4,000,000 บาท อยู่ที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่น จำ�นวน
2 รายการ มูลค่า 27,000,000 บาท โดย
เป็นบ้านเดี่ยว 1 หลังที่ อ.ปากเกร็ด มูลค่า
15,000,000 บาท ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันและ
ห้องชุดย่านสามเสน มูลค่า 12,000,000
บาท ยานพาหนะในชื่อของผู้ยื่นและคู่สมรส
1,650,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่น
และคู่สมรส 2,703,904 บาท สหกรณ์ออม
ทรัพย์ ในชื่อของผู้ยื่น 430,000 บาท ขณะที่
ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งไว้ 5
รายการ ประกอบด้วย อัญมณี เครื่องประดับ
นาฬิกาสุภาพบุรุษและสุภาพตรี พระเครื่อง
พระพุทธรูป โดยระบุว่าจำ�วันที่ ได้มาไม่ได้
และไม่ทราบมูลค่า
สำ � หรั บ รายจ่ า ยประจำ � ปี แ ละราย
จ่ายอื่นๆ ของ นพ.ทวีศลิ ป์, พญ.วิไลรัตน์ และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวม 2,724,048
บาท ได้แก่ ค่าอุปโภคบริโภค 780,000 บาท,
ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 508,800 บาท, ค่าเบี้ย
ประกัน 119,885 บาท, ค่าแม่บา้ น 158,000
บาท, ค่าซ่อมแซมบ้าน 200,000 บาท, ค่า
ส่วนกลางหมู่บ้าน 80,000 บาท, ค่ารักษา
พยาบาล-ค่ายา 17,000 บาท, ค่าน้ำ�ค่าไฟ
120,000 บาท, ค่าน้�ำ มัน 156,000 บาท, ค่า
ภาษีเงินได้ 33,817 บาท, ค่าเล่าเรียน 60,000
บาท, ค่าอุปการะบิดามารดา 60,000 บาท,
ค่าท่องเที่ยว 180,000 บาท ค่าเงินบริจาค
130,000 บาท, ค่าโทรศัพท์ 15,000 บาท,
ค่าเบีย้ ประกันรถยนต์ 17,000 บาท, ค่าซ่อม
และเช็กรถ 62,000 บาท, ค่าเบีย้ ประกันอัคคี
ภัย 3,000 บาท, ค่ากำ�จัดปลวก 15,000 บาท,
ภาษี โรงเรือน 1,218 บาท และค่าภาษีรถยนต์
7,328 บาท.
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เกรท วอลล มอเตอร เซ็น MOU รวมกับ “ซูซูกิ แครี่” ชูความอเนกประสงค์
วิทยาลัยนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ สงเสริมการเรียนรูดานการศึกษาและวิชาชีพ
เกรท วอลล มอเตอร และวิทยาลัย
นานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพ�อรวม
สรางความเชี่ยวชาญใหกับบัณฑิต พรอมสง
เสริมการผลิตผลงานวิชาการ ควบคูไปกับ
การสร า งโอกาสในการพั ฒ นาความรู แ ละ
ประสบการณจริงทางธุรกิจเพ�อนํามาตอยอด
และใชประโยชน ไดจริง ตอกย้ําความมุงมั่น
ของบริ ษั ท ที่ จ ะก า วสู ก ารเป น ผู นํ า ด า นยาน
ยนต ไฟฟา (xEV leader) ควบคูไปกับการให
ความรวมมือกับภาคสวนตางๆ เพ�อพัฒนา
อุ ต สาหกรรมยานยนต ไ ทยให เ ติ บ โตอย า ง
มั่นคงและยั่งยืนตอไป
พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ไดรบั เกียรติจาก นายณรงค สีตลายน กรรมการ
ผูจัดการ เกรท วอลล มอเตอร (ประเทศไทย)
พรอมดวย ดร. นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปนผูลงนามในพิธีดังกลาว ณ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ Main Campus ภายใตความรวมมือนี้
เกรท วอลล มอเตอร จะรวมพัฒนาคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ ทั้ง
ทางดานหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอน
ที่เนนสถานการณจริงในโลกธุรกิจและการ
แก ไขปญหา โดยจะรวมสงเสริมการผลิตผล
งานวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่ชวยแกปญหา
และตอบโจทย ส ถานการณ จ ริ ง ทางธุ ร กิ จ
นอกจากนั้น ยังรวมสนับสนุนการสรางโอกาส
และเวทีในการพัฒนาความรูแ ละประสบการณ
ดานการศึกษาและวิชาชีพ ใหสามารถนํามา
ต อ ยอดและใช ง านได จ ริ ง ทั้ ง ที่ ส ถาบั น การ
ศึกษาและภาคธุรกิจ
นายณรงค สีตลายน กรรมการผูจ ดั การ
เกรท วอลล มอเตอร (ประเทศไทย) เปดเผย

การันตีดวยยอดขายสะสมมากกวา 57,000 คัน

วา เกรท วอลล มอเตอร มีความยินดีเปน
อย า งยิ่ ง ที่ ไ ด ร ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
จีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการรวมมือกัน
พัฒนาบุคลากรที่ถือเปนอีกหนึ่งสวนสําคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์
ไฟฟาในประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและ
เติบโตอยางยั่งยืน โดยความรวมมือนี้จะเขา
มามีสวนชวยเปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรู
และเก็บเกีย่ วประสบการณจากสถานการณจริง
พร อ มทั้ ง ช ว ยต อ ยอดการศึ ก ษาของไทยให
นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และ
เตรียมความพรอมใหนักศึกษามีความรูและ
ประสบการณ ทั้ ง ด า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ
สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านและการใช ชี วิ ต หลั ง
สําเร็จการศึกษา การรวมมือในครั้งนี้ถือเปน
อีกหนึ่งนิมิตหมายสําคัญระหวาง เกรท วอลล
มอเตอร และพันธมิตรทุกภาคสวน เพ�อพรอม

พัฒนาประเทศไทยสูศูนยกลางอุตสาหกรรม
ยานยนตพลังงานไฟฟาของภูมิภาค ในฐานะ
“บริษัทที่ ใหบริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับ
โลก” เกรท วอลล มอเตอร ไมเพียงจะมุงมั่น
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยาน
ยนต ไฟฟาของไทย แตยังใหความความรวม
มือกับพันธมิตรภาคสวนตางๆ เพ�อถายทอด
องค ค วามรู ด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
สมัยใหม พัฒนาทักษะทางอาชีพ และเสริม
สร า งประสบการณ ก ารทํ า งานในสภาพ
แวดลอมจริงใหกับเยาวชนชาวไทย เตรียม
ความพร อ มให บุ ค ลากรไทยสามารถตอบ
สนองความตองการของตลาดแรงงาน และ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมใหมตามแนวทางการยกระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไดอยาง
เปนรูปธรรม

บัรวมฉลอง
ตรเครดิ
ต
ซิ
ต
้
ี
เมอร
เ
ซเดส
3 ป สงแคมเปญพิเศษแทนคําขอบคุณ
สองพันธมิตรระดับโลก ซิตี้แบงก และ
เมอรเซเดส-เบนซ รวมฉลองในโอกาส
ครบ 3 ป บัตรเครดิต ซิตี้ เมอรเซเดส
จัดแคมเปญพิเศษแทนคําขอบคุณใหแก
สมาชิกบัตรฯ โดยมี กิติมา เหลืองศรีทอง
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายธุรกิจบัตรเครดิต
ธนาคารซิตี้แบงก ประเทศไทย พรอมดวย
มร. บีเยิรน ยอรมคิม กุซเทรา รองประธาน

ฝายขายและการตลาด บริษัท เมอรเซเดสเบนซ (ประเทศไทย) จํากัด รวมมอบอภิสิทธิ์
เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต ซิตี้ เมอรเซเดส
เม�อใชจายผานบัตรฯ รับสิทธิพิเศษถึง 3 ตอ
มูลคาของรางวัลรวมกวา 2 ลานบาท โดย
แคมเปญนี้เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง
30 กันยายน 2565
สําหรับสิทธิพิเศษ 3 ตอ ไดแก ตอที่ 1

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท เม�อใช
จายผานบัตรฯ ซิตี้ เมอรเซเดส 30,000 บาท
และ 100,000 บาท ขึ้นไป/เซลสสลิป รับ
เครดิตเงินคืน 500 บาท และ 3,000 บาท
ตามลําดับ ตอที่ 2 สมาชิกบัตรฯ ที่มียอดใช
จายสูงสุด 10 ทานแรก รับบัตรกํานัลที่พัก
จากโรงแรมดับเบิลยู สมุย Jungle Oasis
Villa 3 วัน 2 คืน และบัตรกํานัลรถเชา 3 วัน

จาก AVIS จํานวน 10 รางวัล มูลคารวม
460,000 บาท และทานที่ 11 – 20 รับฟรี!
กระเปาเดินทางจาก Mercedes-Benz x
Samsonite จํานวน 10 รางวัล มูลคารวม
กวา 302,000 บาท ตอที่ 3 สําหรับสมาชิก
บัตรฯ ที่ชําระคาจองรถเมอรเซเดส-เบนซ
ผานบัตรฯ รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอรด 8 เทา
พรอมรับฟรี! หมวกดีไซนเก จาก Mercedes-

Benz มูลคา 2,268 บาท พิเศษ! สําหรับ
สมาชิกใหม สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสม
21,000 พอยท พรอมรับ รมสีดําสุดคลาสสิค
จาก Mercedes-Benz ฟรี ! มูลคา 920 บาท
สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ เมอรเซเดส
ยังคงไดรับเอกสิทธิ์พิเศษจากผูจําหน�ายเมอร
เซเดส-เบนซอยางเปนทางการทั่วประเทศ
ทัง้ สวนลด 15% สําหรับคาแรงและคาอะไหล
สวนลดเพิ่ม 15% เม�อใชคะแนนสะสมซิตี้
รีวอรด เทากับยอดใชจาย และรับคะแนน
สะสมซิตี้ รีวอรด 8X เม�อจองรถเมอรเซเดสเบนซ ใหม หรือคะแนน 4X เม�อใชจายผาน
บัตรฯ ทีผ่ จู าํ หน�ายเมอรเซเดส-เบนซทว่ั ประเทศ
และยังสามารถรับเครดิตเงินคืน 3% เม�อ
เติมน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามันทั่วประเทศ
รวมถึงบริการลางรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ
ฟรี ทุกเดือน นอกจากนี้ยังไดรับสวนลด 10%
เม�อซือ้ เมอรเซเดส-เบนซคอลเลคชัน่ พรอมรับ
Anniversary Bonus คะแนนซิตี้ รีวอรด
30,000 คะแนน เม�อใชจายผานบัตรฯ ครบ
1,000,000 บาท ภายใน 1 รอบปสมาชิก
และตออายุสมาชิกบัตรฯ ตลอดจนสิทธิพเิ ศษ
ดานการเดินทางและไลฟสไตลอีกมากมาย
เชน รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอรด 2X เม�อ
ใชจายผานบัตรฯ ทุกการใชจายทั้งในและ
ตางประเทศ มีบริการหองพักรับรองพิเศษ
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และ บริการลีมูซีน
ดวยรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ จากบานถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งบริการชวยเหลือ
ฉุกเฉินบนทองถนน ตลอด 24 ชั่วโมง และ
อ�น ๆ อีกมากมาย

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

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

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

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร (ประเทศไทย)
จํากัด ตอกย้ําบทบาทผูนํารถกระบะบรรทุก
อเนกประสงคขนาดเล็กซูซูกิ แครี่ ดวยยอด
จํ า หน� า ยสะสมในประเทศไทยมากกว า
57,000 คัน ชูความอเนกประสงคตอบโจทย
การใชงานทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในดานการดําเนิน
ธุรกิจไลเรียงไปจนถึงการใช ในชีวิตประจําวัน
พรอมสรางโอกาสใหเปนเจาของไดงายยิ่งขึ้น
ภายใตการดูแลของสถาบันการเงินเขารวม
เปน Suzuki Exclusive Leasing ดวยขอ
เสนอพิเศษเงินดาวน 25% ผอนเริ่มตนเพียง
7,777 บาท (ราคาบวกรวมอุปกรณตกแตง
มูลคา 150,000 บาท) การพิจารณาสินเช�อและ
การอนุมัติเปนไปตามเง�อนไขของสถาบันการ
เงินที่เขารวม ราคาอุปกรณตกแตงขึ้นอยูกับ
การตกลงแบบและวัสดุอุปกรณขั้นสุดทาย
ซูซูกิ แครี่ เปนหนึ่งในผลิตภัณฑที่มี
สวนสําคัญตอความสําเร็จของซูซูกิในตลาด
ประเทศไทย ดวยความอเนกประสงคที่ตอบ
โจทยการใชงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การปรับโฉมเพ�อใชงานในบทบาทของฟูด ทรัค
ที่ มี ส ว นสํ า คั ญ ในการสร า งงานสร า งอาชี พ
ใหกับลูกคาและสรางกระแสฟูดทรัคฟเวอร
ตอกย้ํ า บทบาทผู นํ า รถกระบะบรรทุ ก
อเนกประสงค ข นาดเล็ ก ในประเทศไทย
นับตั้งแตทําตลาดป 2006 จนถึงในปจจุบัน
รวมถึงในชวงวิกฤติที่ผานมาซึ่ง ซูซูกิ มอเตอร
(ประเทศไทย) ไดแปลงโฉม ซูซูกิ แครี่ เพ�อ
สนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย ในบทบาท
ของรถเก็บตัวอยางชีวนิรภัย หรือ รถตรวจ
โควิด รวมถึง รถสงผูปวยโควิด-19 กลับ
ภูมิลําเนาเพ�อชวยเหลือผูเดือดรอนจากการ
แพรระบาดของโคโรน�า ไวรัส 2019 ตอกย้ํา
แนวทางการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู ไ ปกั บ การ
รวมขับเคล�อนสังคมใหพนวิกฤติ ภายใต
โครงการ “SUZUKI Cause We Care” ซึ่ง
เปนสิ่งที่ซูซูกิตระหนักถึงและใหความสําคัญ
เสมอมาอีกทั้งในงาน Bangkok International
Motor Show 2022 ซูซูกิ ไดตอบรับความ
ตองการสอดรับเทรนด ในยุคปจจุบันของ
ผูบริโภคดวยการปรับโฉม ซูซูกิ แครี่ เปนรถ
บาน หรือ Motor Home เพ�อใชสําหรับเดิน
ทางทองเที่ยวในยุคนิวนอรม เพิ่มความมั่นใจ
ดานความปลอดภัยและเปดประสบการณ ใหม
กั บ การท อ งเที่ ย วด ว ยรถบ า นซึ่ ง เป น ที่ นิ ย ม
อยางแพรหลายในตางประเทศ

สําหรับ ซูซูกิ แครี่ เขามาเติม
รถกระบะบรรทุ ก อเนกประสงค ใ นตลาด
ประเทศไทยนับตั้งแตป 2549 ตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค
และไดรับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ตอกย้ําความ
อเนกประสงค ด ว ยสมรรถนะการใช ง าน
ที่หลากหลาย
ทั้งยังสรางกระแสฟูดทรัค

ทําไดสะดวกยิ่งขึ้น รองรับการใชงานหลาก
หลายรู ป แบบด ว ยน้ํ า หนั ก บรรทุ ก สู ง สุ ด ถึ ง
945 กิโลกรัมตอบสนองการใชงานภายใตขุม
พลังเคร�องยนตเบนซิน K15B ความจุ 1,462
ซี.ซี. ใหพละกําลังสูงสุด 97 แรงมา ที่ 5,600
รอบ/นาที สรางแรงบิดสูงสุด 135 นิวตัน
เมตร ที่ 4,400 รอบ/นาที สงกําลังผานเกียร

ฟเวอร และมีสวนสําคัญในการสรางงาน
สรางอาชีพใหกับเจาของธุรกิจ กอนที่ ซูซูกิ
แครี่ เจเนอเรชั่นที่ 2 จะเขามาสานตอความ
สําเร็จในป 2019 ภายใตรปู โฉมทีท่ นั สมัยยิง่ ขึน้
พรอ มดวยสมรรถนะการใชงานที่ครบครัน
ตอบโจทยความตองการของผูบริโภค สงผลให
ยั ง คงได ก ารตอบรั บ ที่ ดี แ ละสร า งยอดขาย
รวมไปไดแลวมากกวา 57,000 คัน โดยในป
ที่ผานมาสามารถฝาวิกฤติและสรางยอดขาย
เติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาไดถึง 19% ซึ่ง
เปนเคร�องการันตีถึงความนิยมของผูบริโภค
ที่ มี ต อ รถกระบะบรรทุ ก อเนกประสงค
ขนาดเล็ก
ซูซูกิ แครี่ ตอบโจทยการใชงานดวย
มิติตัวรถที่มีความยาว 4,195 มม. ความกวาง
1,765 มม. และความสูง 1,910 มม. มา
พร อ มความกว า งและความยาวของพื้ น ที่
บรรทุกอยูที่ 1,670 มม. และ 2,450 มม.
และความสูงใตทองรถ 160 มม. เติมเต็ม
สมรรถนะการใชงานดวยกระบะบรรทุกแบบ
เรียบผลิตจากแผนเหล็กเสริมกัลวาไนซ
ปองกันสนิมและการสึกกรอน สามารถเปด
ไดทั้ง 3 ดานชวยใหการขนถายสัมภาระ

ธรรมดา 5 จังหวะ มีอัตราการปลอย CO2
ที่ 173 กรัม/กิโลเมตร รองรับน้าํ มันเชือ้ เพลิง
สูงสุด E20 เพิ่มความมั่นใจใหกับการขับขี่
ดวยระบบเบรก ABS ทั้งยังไดรับการติดตั้ง
ระบบ Engine Drag Control รักษาความเร็ว
ของลอหนาและลอหลังใหสมดุลกันปองกัน
การล�นไถล ชวงลางดานหนาแบบแม็คเฟอร
สันสตรัท พรอมคอยลสปริง ดานหลังแบบ
คานแข็งพรอมแหนบ 5 ชั้น ลอและยาง
ขนาด 165/80R13 ใชงานไดอยางคลองตัว
ดวยรัศมีวงเลีย้ วแคบสุด 4.4 เมตร ตอบโจทย
การใช ง านในพื้ น ที่ จํ า กั ด ได เ ป น อย า งดี
ภายในหองโดยสารโทนสีเทาดําถูกพัฒนาให
ขับขี่สบายมากยิ่งขึ้น พรอมระบบปรับอากาศ
เคร�องเลนวิทยุและ MP3 ชองเช�อมตอ USB
และ AUX เพิ่มพื้นที่และชองเก็บของ รองรับ
ได 2 ที่นั่ง เบาะที่นั่งคนขับสามารถปรับ
สไลด ไดถึง 105 มิลลิเมตร และพวงมาลัย
พาวเวอร ไฟฟาชวยลดแรงที่ ใช ในการหมุน
พวงมาลัย พรอมระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer
โดยซูซูกิ แครี่ มีสีจําหน�ายเปนสีขาว ในราคา
เพียง 395,000 บาท

กรมวิทยาศาสตรการแพทยจัดงานมหกรรม
DMSc R2R Forum 2022 : R2R สูการพัฒนาอยางยั่งยืน

นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวภายหลัง
เปนประธานเปดงานมหกรรม DMSc R2R
Forum 2022 : R2R สูก ารพัฒนาอยางยัง่ ยืน
(R2R to Sustainable Development) วา
กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย เ ป น องค ก ร
หลั ก ด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย แ ละ
สาธารณสุขของประเทศ ซึ่งกอตั้งขึ้นมา
80 ปแลว มีองคความรูที่สําคัญสะสม
มาอยางตอเน�อง ในวันนีถ้ อื เปนงานสําคัญ
ที่ จ ะได มี โอกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใน
งานด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย แ ละ
สาธารณสุข อาทิ งานดานคุม ครองผูบ ริโภค
ดานชันสูตรโรค ดานรังสีและเคร�องมือแพทย
และมีสายงานสนับสนุน ประกอบดวย
ระบบคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนากลยุทธและงบประมาณ การคลัง
และพัสดุ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งองคประกอบดังกลาวทั้งหมดลวนเปน
ปจจัยในการขับเคล�อนใหองคกรสามารถ
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
ตลอดระยะเวลากวา 2 ปที่ผานมา

เลมไหนสอน ดังนั้นการที่ ไดแลกเปลี่ยน
องคความรู R2R จึงเปนการจัดการความรู
เพ�อใหบุคลากรสามารถพัฒนาตอยอดได
อยางไมมีสิ้นสุด
นายแพทยศุภกิจ กลาวตอวา การ
จัดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ�อเปนการถอด
บทเรียนและส�อสารแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
ดานการพัฒนางานประจําสูการวิจัยของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร โดยเปดโอกาส
ให ทั้ ง บุ ค ลากรภายในกรมวิ ท ยาศาสตร
การแพทย และหน�วยงานเครือขายหอง
ปฏิบัติการ ไดเผยแพรผลงานวิชาการ

นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ

ประเทศไทยไดเผชิญตอสถานการณของ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อยางหนักหน�วง
แตกรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย Routine to
Research หรือ R2R ซึ่งเปน
เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า องค์
ความรู ที่สะสมไวมาพัฒนาและ
ส ร า ง น วั ต ก ร ร ม ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยความรูท เ่ี กิดจาก
R2R เปนความรูขององคกร ที่
ทุกคนอาจจะไมรทู ่วั ถึงหรือสะสม
จากการปฏิบัติงาน ซึ่งไมมีตํารา

รวมทั้งเปนเวที ในการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ ขอมูลขาวสาร สามารถ
นําไปประยุกต ใช ในการปฏิบัติงาน กอให
เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดการพัฒนางาน
พัฒนาหน�วยงาน และเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติ
“การจั ด งานครั้ ง นี้ ใ นรู ป แบบผสม
ผสานทั้ง Online และ Onsite ไมเสียคา
ลงทะเบียน มีผูเขารวมงาน ประกอบดวย
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
ภายในกรมวิทยาศาสตรการแพทยทั้งจาก
สวนกลางและ ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทย
และหน� ว ยงานเครื อ ข า ยห อ งปฏิ บั ติ ก าร
จํานวนกวา 500 คน ทัง้ นีม้ ผี ทู ส่ี นใจเขารวม
สงผลงานประกวดประเภทการนําเสนอ
ผลงานดวยวาจา (Oral Presentation)
จํานวนทั้งสิ้น 90 เร�อง แบงเปน ดาน
คุม ครองผูบ ริโภค 30 เร�อง ดานชันสูตรโรค
13 เร�อง ดานรังสีและเคร�องมือแพทย
14 เร�อง และดานภารกิจสนับสนุน 33 เร�อง”
นายแพทยศุภกิจ กลาว

