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6สส.สมุทรปราการหนุน‘ลุงปอม’นัง่ มท.1ปรับครม.ไดรมต.แน�

กรุงเทพฯ • 6 ส.ส.สมุทรปราการยอมรับ
โหวตหัก “อนุพงษ” เพราะไมเคยดูดําดูดี
“กรุงศรีวิไล” กราบเทาลุงปอมขอโทษ แต
บอกไมไดทําอะไรผิด หวังใหมานั่ง มท.1
แทน “ประวิตร” ลงพื้นที่ตรวจเร�องน้ําเมือง
ปากน้ํา โปรยยาหอมปรับ ครม.ตองมีเกาอี้
รัฐมนตรีแน� ศท.ขอ 3 วันชัดเจนเร�อง 4
ส.ส.แหกมติ สวน ก.ก.จี้ 5 งูเหาลาออกยาย
รัง “บิ๊กปอม” เมินเร�องแจกกลวย ทาสอบ
เหมือน “นาฬ�กาเพ�อน” ไปเลย “ป.ป.ช.”
ประกาศจับตาอยู
เม�อวันจันทร ยังคงมีความตอเน�อง
จากการลงคะแนนในการอภิปรายไมไววาง
ใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลเม�อสุดสัปดาหที่
ผานมา โดยเฉพาะกรณีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (ส.ส.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
จํานวน 6 รายโหวตไมไววางใจ พล.อ.อนุ
พงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งมีกระแสขาววา พล.อ.ประวิตร
วงษสวุ รรณ รองนายกฯ เปนผูอ ยูเ บือ้ งหลัง
โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ
มนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
ที่เดินทางมาเปนประธานการประชุมคณะ
กรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ครั้งที่

7/2565 ไมไดตอบคําถามเร�องนี้ โดยหันมา
มองผูส�อขาวดวยสีหนาเรียบเฉย กอนเดิน
ทางกลับ และตลอดทั้งวัน พล.อ.ประยุทธ
ก็ยังคงสงวนทาทีและเลี่ยงตอบคําถามประ
เด็นการเมือง
ในขณะทีน่ ายอัครวัฒน อัศวเหม ส.ส.
สมุทรปราการ พรรค พปชร.ยอมรับถึงการ
โหวตดังกลาววา เปนเหตุผลบางอยางของ
ผูใหญ สวนตัวไมสามารถไปกาวลวงได และ
หลังจากโหวตไป พล.อ.ประวิตรไมไดเรียก
ส.ส.ในกลุมใหเขาไปหา หรือพูดคุย หรือตํา
หนิแตอยางใด เพราะหัวหนาพรรคเปนบุค
คลที่น�ารักและเคารพนับถือ
ผูส�อขาวถามวา กรณีดังกลาวอาจถูก
มองวา ส.ส.ภายในพรรคไมเช�อฟง พล.อ.
ประวิตร นายอัครวัฒนกลาววา ทั้งกลุม
เคารพหัวหนาพรรค แตไมขอกาวลวงความ
คิดผู ใหญ ในกลุมและไมสามารถตอบแทน
ได แตยืนยันวาเหตุผลที่ทําไปทั้งหมดเพราะ
อยากให จ.สมุทรปราการพัฒนาไปในทางที่
ดี ไมมีการเรียกรองเร�องตําแหน�งแตอยาง
ใดเลย และไมมีความนอยใจ
เม�อถามถึงกรณีกลุมไลน ส.ส.
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โอมิครอนพันธุ ใหมยดึ ไทย
กลุม เสีย่ ง‘ฝดาษลิง’เปนลบ

กระทรวงสาธารณสุข • สธ.เผยโอมิครอน
BA.4/BA.5 ครองไทยเรียบรอย แพรเชื้อ
เร็วกวาเดิม พบสัดสวนปวยรุนแรงเพิ่มขึ้น
ขณะที่ ศบค.รายงานมีผูติดเชื้อเพิ่ม 1.7 พัน
ราย เสียชีวิต 32 คน กรมวิทยเปดผลตรวจ

สอท.มึน!
สงออกรถยนตรวง

6

หนา...
รัฐบาลเมียนมาไมสนคาน
ประหารนักเคล�อนไหว 4 คน

กลุมเสี่ยงฝดาษลิงจากชาวไนจีเรีย พบเปน
ลบทั้งหมด
เม�อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศูนย
บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ
ศบค.รายงานสถานการณการแพรระบาด
ในประเทศไทย พบผูติดเชื้อรายใหม 1,740
ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 1,731 ราย
มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 1,731
ราย จากเรือนจําและสถานที่ตองขัง 9 ราย
หายปวยเพิ่มขึ้น 2,425 ราย อยูระหวาง
รักษา 23,985 ราย อาการหนัก 890 ราย
ใสทอชวยหายใจ 425 ราย
เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 32 ราย มียอดผู
ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน
4,577,593 ราย มียอดหายปวยสะสมตัง้ แต
ป 2563 จํานวน 4,522,419 ราย ยอดผูเ สีย
ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 31,189
ราย ขณะที่สถานการณ โลกมียอดผูติดเชื้อ
สะสม 575,156,838 ราย เสียชีวิตสะสม
6,403,166 ราย
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยา
ศาสตรการแพทย แถลงรายงานความคืบ
หนาการเฝาระวังสายพันธุเชื้อโควิด-19 ใน
ประเทศไทยวา การตรวจรหัสพันธุกรรม
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ตรึงดีเซล35บาท
ถึงสิ้นเดือนก.ค.
ลดภาระกองทุน

ไทยโพสต • กบน.ยังตรึงราคาดีเซล 35
บาท/ลิตรถึงสิ้นเดือน ก.ค. หวังดูแลสภาพ
คลองกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พรอมลดการ
ชดเชยราคาลงเหลือ 2.45 บาท/ลิตร แต
ฐานะกองทุนยังติดลบกวา 1.15 แสนลาน
บาท
เม�อวันจันทร นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานกองทุ น น้ํ า มั น เชื้ อ
เพลิง (สกนช.) เปดเผยวา วันที่ 25 ก.ค.
65 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง (กบน.) ไดพิจารณาทบทวน
ราคาขายปลีกน้าํ มันดีเซลประจําสัปดาห โดย
มีมติใหคงราคาน้ําดีเซลไวที่ลิตรละ 34.94
บาท โดยเปนการตรึงราคาตอเน�องเปนสัป
ดาหที่ 6 ทั้งนี้เพ�อมีสวนชวยลดคาใชจายให
ประชาชน และบริหารจัดการสภาพคลอง
ของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงใหสามารถชวย
เหลือราคาน้าํ มันใหอยูในระดับราคาทีเ่ หมาะ
สมไดยาวนานขึ้น ทั้งนี้ราคาปจจุบันของดี
เซลหากไมมีการชดเชยจะอยูที่ประมาณ 37
บาทตอลิตร
สําหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ํา
มันเชื้อเพลิงปจจุบัน วันที่ 24 ก.ค.65 ยัง
คงติดลบ 115,045 ลานบาท โดยแบงเปน
บัญชีน้ํามันติดลบ 75,573 ลานบาท และ
บัญชีกาซ LPG ติดลบ 39,472 ลานบาท
ขณะเดียวกันกองทุนมีการลดการอุดหนุน
ราคาดีเซล ซึ่งปจจุบันวันที่ 25 ก.ค.อยูที่
2.45 บาทตอลิตร โดยเปนการลดการอุด
หนุนลงจากสัปดาหกอนเม�อวันที่ 18 ก.ค.
ที่อุดหนุนอยูที่ 3.82 บาทตอลิตร ซึ่งจะสง
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กมกราบเทา พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง ผลให ภ าระของกองทุ น น้ํ า มั น ลดลงและ
นายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรค พปชร. ระหวาง พล.อ.ประวิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแกปญหาน้ําแลงและปองกันน้ําทวม สามารถจัดการสภาพคลองไดดีขึ้น

จอแก2มาตรารับสูตรหาร500
ไทยโพสต • วิปรัฐบาลเผย 2 แนวทาง
โยนรัฐสภาตัดสินสูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีราย
ช�อ ยันเดินหนาถก กม.ลูกตอจนจบวาระ
3 พรอมสง กกต.วินิจฉัย เช�อกลับมาใช
สูตรหาร 100 ตามเดิม “นิกร” แนะตอง
ทําใหเสร็จกอน 15 ส.ค. เผย 2 กลุม “ฝาย
คาน-กมธ.” เห็นแยงรอย�นศาล รธน. “หมอ
ระวี” แพลมจะกลับไปแก 2 มาตราทีเ่ กีย่ ว
ของเช�อไรปญหา “ปอม” โบยไมรู “โอค”

โพสตคลิปเบิรธเดย “ทักษิณ” อัดรัฐประ
หารทําประเทศลาหลัง “แรมโบ” ทาลั่นรอย
บาทเอาขี้หมากองเดียว ปหนา “ทักษิณ-ยิ่ง
ลักษณ” ไมไดกลับไทย ยกเวนกลับมาติดคุก
ที่รัฐสภา ผูส�อขาวรายงานวา ในวัน
ที่ 26 กรกฎาคม จะมีการประชุมรัฐสภา
พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ
ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับ
ที่...) พ.ศ. ... ซึ่งที่ประชุมรวมรัฐสภามีมติ

14 หมอ851รายจีเ้ บรกกัญชาเสรี

หนา...
สกัดแกงคายาสงใต
ยึดไอซล็อตใหญ

หนา...
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กรุงเทพฯ • หมอผนึกกําลัง ปกธงจี้รัฐ
ปดสวิตชกัญชาเสรี ขีดเสนจนกวาจะมีกฎ
หมายควบคุม ชี้หลุมดําใชเชิงนันทนาการ
หลุดโคงนโยบายทางการแพทย สูภ ยั คุกคาม
ระบบสาธารณสุข-สุขภาพ ขณะที่แพทย
ชนบทเขยารัฐบาลไมควรเพิกเฉย “บิ๊กตูพรรคการเมือง” กลาหาญปกปอง ปชช.
ดาน กมธ.กัญชาเดงรับความหวงใย ยันเรง
ออกกฎหมายปดชองสุญญากาศ
เม�อวันจันทร แพทยประจําบาน แพทย
ประจําบานตอยอด อาจารยแพทย และ
ศิษยเกาแพทย คณะแพทยศาสตร โรงพยา
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ที่เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เม�อวันที่ 25 ก.ค.

บาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน
851 รายช�อ รวมลงนามในแถลงการณ “ขอ
แสดงจุดยืนและเรียกรองใหปดสภาวะ ‘กัญ
ชาเสรี’ ในสภาวะสุญญากาศทันที”
เน�องจากประกาศกระทรวงสาธารณ
สุข เร�อง ระบุช�อยาเสพติดให โทษในประ
เภทที่ 5 พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ผานมา ได
กําหนดใหพชื กัญชาไมเปนยาเสพติด แตไม
มีนโยบายควบคุมการใชกัญชาอยางครอบ
คลุมและปลอดภัย จึงทําใหมีการใชกัญชา
อยางเสรีในเชิงนันทนาการอยางแพรหลาย

นําไปสูการเขาถึงการใชกัญชาของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งผิดไปจากเหตุผลของการออก
นโยบายกัญชาเสรี ที่รัฐบาลและผูเกี่ยวของ
เคยกลาวอางวาตองการใหประชาชนไดเขา
ถึงกัญชาทางการแพทยมากขึ้น
นอกจากนี้ การใชกญ
ั ชาอยางเสรี โดย
ปราศจากขอบงชี้ทางการแพทยนั้น มีหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจนมากมายวา
สงผลกระทบตอรางกายและการเจริญเติบ
โตของสมองในเด็กและวัยรุน อยางมาก สถาน
การณ ในปจจุบันนี้จึงนับวาเปนภัยคุกคาม
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แก ไขมาตรา 23 เร�องสูตรคํานวณสัดสวน
ส.ส.บัญชีรายช�อ จากหาร 100 เปนหาร
500 และจะมีการพิจารณาตอในวันดังกลาว
ทามกลางกระแสขาวที่จะมีการเสนอกลับ
ไปใชสูตรหาร 100 อีกครั้ง โดยนายชิน
วรณ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช
พรรคประชาธิปตย (ปชป.) ในฐานะรอง
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
รวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กลาวภายหลังการ

ประชุมวิปรัฐบาลวา ที่ประชุมวิปรัฐบาลมี
มติดําเนินการ 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1
เห็นควรดําเนินการตามขอบังคับพิจารณา
วาระ 2 เรียงตามลําดับมาตราจนจบ ถา
มีประเด็นอะไรที่ ไมชอบ ขัดหรือแยงตาม
รัฐธรรมนูญ ตองใหรัฐสภาเสนอขอความ
เห็นไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 ตอไป
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‘ประวิตร’คุมแผนปองน้าํ ทวม
ขับเคล�อนศก.ยกระดับอาชีพ
สมุทรปราการ • “พล.อ.ประวิตร”
ลงพื้ น ที่ ส มุ ท รปราการคุ ม แผนป อ งน้ํ า
ทวมซ้ํา บูรณาการฟนฟูแหลงน้ํา ขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับอาชีพประชา
ชน
เม�อเวลา 14.00 น. วันที่ 25
กรกฎาคม พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรค
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
ศาลรัฐธรรมนูญ และโหวตคว่ำ� ซึ่ง ส.ส.พรรค
ร่วมรัฐบาลต้องลงมติคว่ำ� เท่ากับว่าไม่เห็น
ด้วยกับสูตรคำ�นวณ ส.ส. ทั้งสูตรหาร 100
หาก กกต.จะยืนยันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ กกต. และหาร 500 ซึ่งตนมองว่าหากจะสู้ควรให้
แต่สว่ นตัวเชื่อว่า กกต.จะยืนยันกลับมาให้หาร เป็นไปตามกระบวนการ ทั้งนี้ เชื่อว่าประเด็น
100 ตามที่เสนอร่างมาตั้งแต่ต้น
ความพยายามคว่�ำ เนื้อหาจะเกิดขึ้นหากอีกฝั่ง
นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า ส่วนแนวทาง ไม่สามารถสู้เพื่อเอาชนะได้
ที่ 2 หากที่ประชุมรัฐสภาเห็นควรให้แก้ ไข หนุนเดินหน้าตามกระบวนการ
มาตราอื่ น ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรา 23
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีราย
หรือมีแนวทางใด เป็นอำ�นาจของที่ประชุมจะ ชื่ อ และรองหั ว หน้ า พรรคก้ า วไกล (ก.ก.)
พิจารณา ทั้งนี้ หาก กกต.ชี้ว่าการแก้ ไขของ กล่าวว่า เมื่อที่ประชุมรัฐสภามีมติโหวตผ่าน
รัฐสภาที่ ให้ ใช้สูตรคำ�นวณหาร 500 ไม่ขัด มาตรา 23 ให้ ใช้สูตรคำ�นวณ ส.ส.บัญชีราย
และเดินหน้าต่อไป เชื่อว่าจะมีการยื่นให้ศาล
รัฐธรรมนูญตีความ และถือเป็นทีส่ นิ้ สุดเพราะ
ผูกพันทุกองค์กร
นายนิกร จำ�นง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะเลขานุการ
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลื อ กตั้ ง ส.ส. ให้ สั ม ภาษณ์ ก รณี ค วามคื บ
หน้าการจัดทำ�กฎหมายลูกว่า ต้องทำ�ให้เสร็จ
เพราะเหลือเวลาอีกไม่มาก และต้องทำ�ให้
เสร็ จ ก่ อ นวั น ที่ 15 ส.ค. หากไม่ เ สร็ จ ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งมี ก ารกลั บ ไปใช้ ใ นร่ า งเดิ ม
คือร่างของ ครม.ซึ่งเป็นการหาร 100 ทั้งนี้
หากเราดึงข้ามไปแปลว่าสภาทำ�งานไม่เสร็จ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่ควร แต่จะออกไปทางใดทาง
หนึ่งก็ต้องเสร็จ และต้องส่งไป กกต.เพื่อรอ
กกต.เสนอความเห็นกลับมา โดยจะหาร 100
หรือหาร 500 ก็ค่อยว่ากัน ดังนั้นเชื่อว่าจะไม่
ให้มีปัญหาจนถึง 15 ส.ค.
เมื่อถามว่า หลังจากสภามีการพลิกมติ
ของ กมธ.เสียงข้างมาก จากสูตรหาร 100
เป็นหาร 500 จะมีการเดินหน้าต่ออย่างไร
และจะมีการปรับแก้มาตราใดหลังมาตรา 24
ที่กระทบหรือไม่ นายนิกรกล่าวว่า ตอนที่แก้
ตนได้เตือนแล้วว่าจะเกิดปัญหา ทั้งนี้หากมี
คนโยงไปถึง ส.ส.พึงมี ก็จะมีการพ่วงเป็นหาร
500 ซึ่งเมื่อหาร 500 ก็จะสัมพันธ์กันไปหมด
แต่หากมีการเกิดใบแดงขึ้นก็จะมี ส.ส.หายไป
1 คน ซึ่งเมื่อหายไป 1 คนที่แบ่งไว้ว่าพึงได้
ก็จะเคลื่อนไปหมด โดยจะทำ�ให้มีปัญหามาก
และขณะนี้เรายังเหลืออีก 8 มาตราที่ต้อง
พิจารณา โดย 2-3 มาตราที่เหลือจะมีปัญหา
ซึ่งปัญหาในเรื่องดังกล่าว กมธ.เสียงข้างน้อย
ไม่ได้มีการเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนั้น และข้าม
ไปที่มาตรา 24 เลย ดังนั้นจะกลับไปที่มาตรา
23 ไม่ได้

จ่อแก้

นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า ต้องรอให้รัฐ
สภาพิจารณาจนแล้วเสร็จก่อน และค่อยมา
ดู กั น อี ก ครั้ ง ว่ า จะปรั บ เปลี่ ย นหรื อ แก้ ไ ขกั น
อย่างไร โดยเป็นไปได้ตง้ั แต่การแก้รฐั ธรรมนูญ
ใหม่ การแก้กฎหมายลูกใหม่ หรือแนวทาง
อื่นๆ ทั้งนี้จุดยืนของพรรค ก.ก.คือการเดิน
หน้ากระบวนการพิจารณาไปก่อน
เมื่ อ ถามถึ ง กระแสข่ า วการแก้ ไขรั ฐ
ธรรมนูญ กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวและ
สูตรคำ�นวณเดิม นายณัฐวุฒิกล่าวว่า มีความ
เป็นไปได้ แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการคว่ำ�
กฎหมายลูกในวาระ 3 ซึ่งยังไม่ถึงจุดนั้น อีก

ใช้บตั รเลือกตัง้ ใบเดียวว่า อันนี้ ไม่รู้ เป็นเรื่อง
ของสมาชิกพรรค และเรื่องของ ส.ส.ทีจ่ ะทำ�กัน
เมื่อ ถามว่ า พปชร.สนั บ สนุ น สู ต รคำ �
นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 หรือ 500
พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตนจะไปรูห้ รือ สื่อนีถ่ าม
นำ�ตลอด เมื่อถามว่า ถ้ากลับไปใช้บตั รเลือกตัง้
ใบเดียวเห็นด้วยหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า
ไม่รู้ ตนจะไปรู้ได้อย่างไร

แท้ระบุ
ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้
ช่วยรัฐมนตรีประจำ�นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กรณีนายทักษิณ ชินวัตร โฟนอินในงานครบ
รอบวันเกิดที่นายพายัพ ชินวัตร และกลุ่มคน
เสื้อแดงจัดให้ที่ อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครราชสีมา
ว่ า จะกลั บ ประเทศในปี ห น้ า แน่ น อน ว่ า ที่
ผ่านมาเห็นนายทักษิณ พูดไม่หยุดว่าจะกลับ
ร้อยเอาขี้หมากอง ‘ทักษิณ’ ไม่ได้กลับ ประเทศไทยหลายครั้งหลายคราว ซึ่งนาย
วันเดียวกัน นายพานทองแท้ ชินวัตร ทักษิณสามารถกลับมาได้ตลอดเวลา แต่หาก
บุ ต รชายนายทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร อดี ต นายกฯ ต้องมารับโทษตามกฎหมายและเข้าคุกเท่านัน้
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมแนบคลิปว่า “พรุ่ง ทั้งนี้อย่าหวังว่าจะได้กลับมาโดยไม่ได้รับโทษ

‘ประวิตร’

2 กลุ่มจ่อยื่นศาล รธน.

“ขอย้ำ�ว่าต้องทำ�ให้เสร็จก่อนวันที่ 15
ส.ค. ผมเชื่ อ ว่ า กกต.มี โ อกาสที่ จ ะกลั บ มา
หาร 100 มากกว่า เนื่องจาก กกต.เสนอให้มี
การใช้ 100 หารมาตลอด อย่างไรก็ตามหาก
มีปัญหาที่ กกต.ชี้ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้
ก็จะต้องกลับไปหาร 100 เหมือนเดิม หาก
กกต.แย้งกลับมาสภาก็จะมี 2 ทางคือ สภา
จะเห็นตาม กกต. โดยสภาจะมีเวลาแก้ ไข
ภายใน 30 วั น หรื อ อี ก ทางคื อ ยึ ด ตามมติ
สภาเหมือนเดิมคือหาร 500 หากยืนยันตาม
นั้นก็จะไปเจออีกด่าน คือการเสนอให้มีการ
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีกลุ่มที่รอยื่นศาล
รัฐธรรมนูญอยู่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มฝ่ายค้านและ
กมธ.ที่เห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญ”
เมื่อถามว่า กรณีที่มีความเห็นว่าระบบ
เลื อ กตั้ ง จะกลั บ มาใช้ บั ต รใบเดี ย ว ตามข้ อ
กฎหมายสามารถเป็นไปได้หรือไม่ นายนิกร
กล่าวว่า ตามกฎหมายสามารถทำ�ได้ แต่ ใน
ทางการเมืองนั้นทำ�ไม่ ได้ ในทางกฎหมายก็
เป็นไปได้ยาก เพราะเวลาของสภาเหลือน้อย
ทั้งนี้หากมีการแก้ก็จะต้องมีการเสนอร่างเข้า
มาใหม่และต้องมีการตั้ง กมธ. รวมถึงจะต้อง
มีการแก้กฎหมายลูกอีก
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะ กมธ.วิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.
ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาของการพิจารณาร่าง
กฎหมายลูกในมาตราที่เหลืออีกประมาณ 10
มาตราว่า เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา แม้ฝ่าย กมธ.
เสียงข้างมาก พยายามตีรวนให้การพิจารณา
วาระสองนั้นมีปัญหา และทำ�ให้สูตรคำ�นวณ
ส.ส.บัญชีรายชื่อกลับไปใช้หาร 100 มั่นใจ
การประชุมจะราบรื่น แม้จะมีประเด็นที่ต้อง
พักการประชุมเพื่อกลับไปแก้ ไขมาตราอื่นที่
เกี่ยวข้องกับมาตรา 23 ว่าด้วยสูตรคำ�นวณ
ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่เชื่อว่าจะพักประชุมเพียง
30 นาทีเพื่อแก้ ไข 2 มาตรา จะคลี่คลายได้
โดยมีผู้เสนอให้ที่ประชุมแก้ ไข 2 มาตรา แม้
นายสาธิต ปิตเุ ตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะ
ประธาน กมธ.จะบอกว่าทำ�ไม่ได้ เสนอไม่ได้
แต่เชื่อว่าที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติให้กระทำ�
ได้ ส่วน 2 มาตราที่จะแก้ ไขนั้น ตนขอเก็บไว้
เป็นความลับ
“ที่ผ่านมาการแก้ ไขร่าง พ.ร.บ.ในสภา
ที่พบว่าเสียงของที่ประชุมชนะ กมธ.เสียงข้าง
มาก ต้องกลับไปแก้ ไขเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ที่ผ่านมาเคยทำ�กันได้ และเรื่องร่างกฎหมาย
ลูกการเลือกตั้ง ส.ส. ขณะนี้กฤษฎีกาให้ความ
เห็นมาแล้ว ดังนั้นประธาน กมธ.หรือ กมธ.
เสียงข้างมากจะอ้างเจตนารมณ์ของตัวเอง
เพื่อเอาชนะเสียงของสมาชิกรัฐสภาข้างมาก
ได้อย่างไร” นพ.ระวีกล่าว
เมื่อถามว่า การพิจารณาร่างกฎหมาย
ลูกเลือกตั้ง ส.ส.จะสามารถลงมติวาระ 3 ได้
ภายในวันที่ 26 ก.ค. ใช่หรือไม่ นพ.ระวีกล่าว
ว่า การลงมติมี 2 ทาง คือโหวตเห็นชอบ ซึ่ง
ขั้นตอนจะดำ�เนินการไปตามกฎหมายและถึง

ชื่ อ หาร 500 ถื อ เป็ น การเปลี่ ย นหลั ก การ
สำ � คั ญ ที่ ไ ด้ ย กร่ า งมาก่ อ นหน้ า นี้ แม้ จ ะไม่
เห็นรายละเอียดว่าเนื้อหาการหาร 500 นั้น
เป็นอย่างไร หากจะเดินหน้าต่อไปเช่นนี้จะ
ไปกระทบต่อ พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.อย่างน้อย
2 มาตราที่ ไม่ได้แก้ ไข คือมาตรา 131 และ
มาตรา 133 โดยกระบวนการดังกล่าวจะไม่
สามารถกลับไปแก้ ไขมาตรา 131 และมาตรา
133 ได้ ฉะนั้น เมื่อกลับมาประชุมกันต่อก็
ต้องให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะเดินหน้าต่อไป
จนสิ้นสุดวาระ 2 และวาระ 3 อย่างไร ซึ่ง
ในการประชุมวันที่ 26 ก.ค. พบว่ามีปัญหา
บางประการที่ทำ�ให้กระบวนการเดินหน้าได้
ยากจริง

จะช่วยนายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์กลับมา
เพื่อให้พน้ คดี โกง ไม่ตอ้ งติดคุก ซึง่ คนไทยส่วน
ใหญ่ยอมไม่ได้แน่นอน” นายเสกสกลกล่าว
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรค
ไทยภักดี โพสต์ข้อความว่า “การกลับเมือง
ไทย ไม่มีใครห้ามเลย จะกลับพรุ่งนี้เลยก็ได้
เพียงแต่ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย การไม่
เคารพกฎหมาย ถือว่าใช้อภิสิทธิ์ เอาเปรียบ
ประชาชน ไม่เท่าเทียม ทำ�ลายประชาธิปไตย
คนไทยส่วนใหญ่ต้องการความเท่าเทียม เขา
คงไม่ ย อมครั บ เรี ย นนายทั ก ษิ ณ เพื่ อ ทราบ
ครับ”.

กรณีคือ ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการแก้ ไข
กฎหมายลูกให้ ใช้สูตรหาร 500 เป็นการขัด
ต่อรัฐธรรมนูญ และการแก้ ไขกฎหมายลูกไม่
สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างเบ็ดเสร็จ หาก
เป็นเช่นนั้นจริงรัฐสภามีทางออกคือ การยก
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และแก้ ให้เบ็ดเสร็จ
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค
เศรษฐกิจไทย กล่าวว่า ตนเคยพูดสนับสนุน
การหาร 100 มาตั้งแต่ต้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง
แต่คงต้องไปรอความชัดเจนเมื่อสภาส่งร่างไป
ยัง กกต.ก่อน
พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายก
รั ฐ มนตรี แ ละหั ว หน้ า พรรคพลั ง ประชารั ฐ
(พปชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวจะมีการกลับมา

นี้ เ ป็ น วั น เกิ ด ครบรอบ 73 ปี ของคุ ณ พ่ อ
ครับ เวลาผ่านไปเร็วมากๆ คุณพ่อเป็นนายก
รัฐมนตรีตั้งแต่อายุ 51 ปี ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่
แค่ 5 ปีกโ็ ดนรัฐประหารในปี 2549 ซึง่ ผลพวง
จากรัฐประหารคราวนั้น ทำ�ให้ประเทศไทย
ติดหล่มการเมือง ประเทศเราล้าหลังเพื่อน
บ้าน และความเหลื่อมล้ำ�ของคนไทยถ่างออก
ไป จนช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูง
ที่สุดในโลก
วั น เกิ ด ปี นี้ ลู ก ๆ ทำ � ของขวั ญ มา
เซอร์ ไพรส์ เป็นคลิปวิดี โอที่พวกเราตั้งใจทำ�
ขึ้นมาให้คุณพ่อ ตอนเปิดดูพร้อมกันทั้งลูกๆ
หลานๆ ดังที่เห็นกันในคลิปนี้ บรรยากาศก็
จะตื่นเต้นชุลมุนกันนิดหน่อย” นายพานทอง

ใดๆ เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
“ส่ ว นที่ น ายทั ก ษิ ณ บอกว่ า มั่ น ใจการ
เลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะสามารถชนะการ
เลือกตั้งได้ อย่าไปหวังลมๆ แล้งๆ กับคนใน
พรรคเพื่อไทยเลย เพราะว่าคงเป็นไปได้ยาก
ก็ขอท้าเลยว่าร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียว ปี
หน้านายทักษิณและ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กลับ
ไทยอย่างแน่นอน ยกเว้นกลับมาติดคุก ทุก
อย่ า งต้ อ งเป็ น ไปตามกฎหมาย การที่ น าย
ทักษิณหวังให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง
ได้เป็นรัฐบาล ก็เพราะจะได้ชว่ ยให้ตนเองและ
น้องสาวพ้นผิด กลับประเทศไทยได้ แบบนี้ก็
ทำ�ให้เห็นชัดเจนแล้วว่า พรรคเพื่อไทยทำ�ตาม
คำ�สั่งใครและอยากชนะการเลือกตั้ง เพราะ

นายยงยุทธ สุวรรณบุตร, นายกรุงศรีวิไล สุ
ทินเผือก, นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ, นายต่อศักดิ์
อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ พรรค พปชร.มา
ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ�ในจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาด้านน้ำ�ในพื้นที่อย่างเป็นรูป
ธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำ�บลบางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ
พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า จากเหตุการณ์
น้ำ�ท่วมสมุทรปราการปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรี
มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการ
ให้บูรณาการจัดทำ�แผนรับมือน้ำ�และอุทกภัย
ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนายกฯ เห็นใจในปัญหา
ดังกล่าว ที่ผ่านมาได้ทำ�งานอย่างหนักเพื่อให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี ทำ�งานทุกอย่างเพื่อความ
เข้ ม แข็ ง ของประเทศชาติ และยั ง ได้ ก ล่ า ว
ขอบคุณ ส.ส.ทั้ง 6 คนที่ทำ�งานในพื้นที่มา
อย่างต่อเนื่อง และทำ�งานร่วมกับรัฐบาลเป็น
อย่างดี พร้อมย้ำ�ว่าพื้นที่นี้มี ส.ส.มาก แต่ไม่
ได้เป็นรัฐมนตรี มีการทำ�งานให้รัฐบาลอย่างดี
ต้องได้รับการพิจารณา เมื่อมีการปรับ ครม.
เมื่อไหร่จะเสนอเมื่อนั้น
“จากเหตุการณ์น้ำ�ท่วมเมื่อปี 2564
ผมในฐานะประธาน กนช. รั ฐ บาลได้ ใ ห้
ความสำ � คั ญ เรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรน้ำ �
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบ
ต่อ ประชาชน ได้ม อบหมายให้หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามโครงการต่างๆ
พร้อมบูรณาการเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำ�ต่างๆ
ทั้งการสร้างแหล่งน้ำ�สำ�รอง น้ำ�บาดาล น้ำ�
ประปา การแก้ ไขปัญหาน้ำ�เสีย และป้องกัน
น้ำ�ท่วมในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากสาเหตุ 3 ปัจจัย ได้แก่ น้ำ�ฝน น้ำ�เหนือ
และน้ำ�หนุน ด้วยสมุทรปราการนับเป็นพื้นที่
สำ�คัญทางเศรษฐกิจ จึงจำ�เป็นต้องมีการวาง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ ไขปัญหาน้ำ�
ทั้งระบบ ที่จะมีส่วนในการผลักดันการสร้าง
งานสร้ า งอาชี พ ที่ มั่ น คงให้ แ ก่ ป ระชาชนใน
พืน้ ที่ เกิดความกินดีอยูด่ ี เป็นไปตามเป้าหมาย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ทีม่ กี ารนำ�
แผนปฏิบัติการฤดูน้ำ�หลาก 13 มาตรการฤดู
ฝน เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหาด้านน้ำ�ให้
แล้วเสร็จ” พล.อ.ประวิตรกล่าว
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ความ
ก้าวหน้าของการจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาน้�ำ ท่วม
แบบบูรณาการ โดย สทนช., กรมชลประทาน,
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
และจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ได้ จั ด ทำ � แผน
หลักแก้ ไขปัญหาน้ำ�ท่วมทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อป้องกันพื้นที่ ในส่วนของนิคม
อุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในสองลุ่ม
น้ำ�ทั้งเจ้าพระยาและบางปะกง ครอบคลุม
พืน้ ที่ 954 ตร.กม. หรือ 5.9 แสนไร่ ขณะนี้
กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เตรียมความการซ่อมแซม บำ�รุงรักษาระบบ
ระบายน้�ำ อาคารบังคับน้�ำ และสถานีสบู น้�ำ เพื่อ
ให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน ขณะทีด่ า้ นจังหวัด
กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์การจัดการน้�ำ
เสีย ได้เร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ให้
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และในส่วนขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ได้ เ ร่ ง ขยายผลโครงการ
“รักษ์คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ” ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้�ำ ในจังหวัดด้วย
พล.อ.ประวิตรยังกำ�ชับให้ดำ�เนินการ
เร่ ง รั ด ขุ ด ลอกคู ค ลอง และกำ � จั ด วั ช พื ช ใน
ลำ�คลองต่างๆ อาทิ คลองลำ�สลัด, คลองหัว
ลำ�ภู, คลองหกส่วน และคลองธรรมชาติต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ�ลงคูคลอง
ชายทะเล ไม่ ให้เกิดน้ำ�ท่วมซ้ำ�เหมือนกับใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตรยังได้ลงพืน้ ที่
ตรวจเยีย่ มการขุดลอกคลองมหาวงษ์ ซึง่ เป็นคู
คลองที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตริมน้ำ�ของคนไทย มีผล
ต่อการดำ�รงชีวติ ประกอบอาชีพ ทัง้ เป็นแหล่ง
เพาะเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำ� อีกทั้งยังเป็น
พืน้ ทีก่ ารเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภค และ
เป็นคลองที่มีส่วนสำ�คัญในการเร่งระบายน้ำ�
จึงจำ�เป็นต้องฟื้นฟูให้อยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์
ควบคู่ ไ ปกั บ การอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ น้ำ � มี คุ ณ ภาพที่ ดี
และยังได้ตดิ ตามความพร้อมของอาคารสถานี
สูบน้ำ�ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมี
นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.นำ�เสนอ
แผนงานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซึ่งเป็น 1 ใน 3 นิคมอุตสาหกรรมที่สำ�คัญของ
จังหวัด จึงนำ�มาสู่การบูรณาการของหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องสูก่ ารจัดทำ�แผนป้องกันน้�ำ ท่วม
นิคมฯ และพื้นที่ โดยรอบต่อไป.
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พู

ดถึง “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ”
ผมว่ า ท่ า นเป็ น คน “ธาตุ ดี ” นะ คุ ณ พ่ อ ท่ า น
“พล.ต.อ.เสน่ห์ สิทธิพันธุ์” สมัยเป็นสารวัตรใหญ่
เคยถูกคนร้ายใช้ปังตอฟันคอ
ถ้าเป็นธรรมดา “คอขาด” ไปแล้ว!
แต่เป็นเพราะห้อยหลวงพ่อดีหรือเพราะความหนาของ
สร้อยคอหนัก ๑๐ บาท ก็ยากเดา
สร้อยคอรับคมปังตอขาดแทน ส่วนคอท่าน “ไม่ขาด”!
ผมมาเป็นนักข่าวโรงพักหลังจากนั้น ถ้าจำ�ไม่ผิด ตอน
นั้นจากสารวัตรเหน่ ขึ้นมาเป็นรองผู้การเหน่แล้ว
มานั่งที่กองบัญชาการตำ�รวจนครบาลผ่านฟ้า สมัย
“ลุงต่อ” พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ ยมนาค เป็นผู้บัญชาการตำ�รวจ
นครบาล
กองบัญชาการนครบาลผ่านฟ้า ก็ถูกเผาในเหตุจลาจล  
๖ ตุลา จนหมดสภาพ ต้องรื้อทิ้ง ย้ายไปอยู่ที่อื่นจนทุกวันนี้
“รองฯ เหน่” หรือรองผู้บังคับการตำ�รวจนครบาลใต้
ท่านเป็นคนใจดี ยิ้มตลอด ผิวคล้ำ�ๆ เหมือนผู้ว่าฯ ชัชชาติ
แต่หล่อกว่าเยอะ
ท่าน “ขี้เหนียวข่าว” ชะมัด!
เวลามีคดีสำ�คัญๆ ทั้งถาม-ทั้งแงะ ยากที่จะแย้มพราย
ต้องคอยดักดูรถท่านตอนออกไปดูที่เกิดเหตุ แล้วไล่กวดตาม
ที่มีคนเอาภาพเหตุการณ์ ๖ ตุลา ๑๙ ตำ�รวจถือปืนยิง
แล้วบอกว่าเป็น พล.ต.ต.เสน่ห์ นั้น
ไม่ใช่ครับ ผมยืนยันได้!
นี่ผมก็คุยเรื่อยเปื่อย ไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ว่าฯ ชัชชาติ
หรอก บังเอิญอ่านที่คุณ “วาสนา นาน่วม” นักข่าวสายทหาร
มือฉมังโพสต์เรื่องเกี่ยวกับคุณชัชชาติ ผมก็เลยระลึกชาติไป
ตามเรื่อง
ก็อ่านจากผู้ ใช้นามว่า Kai Kai นำ�มาแชร์ ลองอ่านดูนะ
...............................
Kai Kai
ส่งทหาร ประจำ� ศูนย์ดินแดง
“ชัชชาติ” ปลื้ม!
“บิ๊กตู่” ช่วย กทม. เต็มที่
ยังไม่ต้องห่วง เรื่องงบฯ
ทำ�ให้ประชาชนก่อน
สั่ง ทหาร พร้อมช่วย 4 เรื่อง
เร่งด่วนที่ คลองลาดพร้าว-คลองแสนแสบ
เก็บขยะหน้าโรงสูบน้ำ�ขนาดใหญ่
เก็บขยะบริเวณตะแกรง
ช่วยขนคนกลับบ้าน กรณีมีน้ำ�ท่วมขัง มีปัญหาการจราจร
ขุดลอกคลอง
ส่ง นายทหาร ฝ่าย เสธ.ประสานงานมาประจำ� ศูนย์
บัญชาการระบายน้ำ� ดินแดง

‘ที่พึ่งของชัชชาติ’
“แม่ทัพภาค 1” ลงพื้นที่นำ�ทหารลุย ใต้ทางด่วนพระราม 9
ห้วยขวาง และประตูระบายน้ำ� เขตพระโขนง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.เผยว่า พลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ช่วยเหลือเต็มที่ ในการแก้ปัญหา
น้ำ�ท่วม กทม.
โดยได้สั่งการ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. และ
พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาค 1 และกรมกิจการ
พลเรือนทหารบก
โดยทางกองทัพ จะช่วย กทม.ใน 4 ด้าน คือ
การเก็บขยะหน้าโรงสูบน้ำ�ขนาดใหญ่
การเก็บขยะบริเวณตะแกรงที่มีปัญหา
การช่ ว ยขนคนกลั บ บ้ า นในกรณี ที่ มี น้ำ � ท่ ว มขั ง และมี
ปัญหาการจราจร และเรื่องการขุดลอกคลอง
ทางกรมกิจการพลเรือน ก็ได้ส่งนายทหารระดับเสนาธิการ
1 นาย มาประจำ�อยู่ที่ศูนย์บัญชาการระบายน้ำ�  ที่ดินแดง ก็มี
การประสานงานอย่างดีมาก เพราะ กทม.เองเรามีกำ�ลังจำ�กัด
โดย นายกฯ ก็ได้มีการสั่งการเร่งด่วน
วันนี้ 25 ก.ค. เริ่มมีการวางแผนขุดลอกคลองลาดพร้าว
เพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมา มีปัญหาที่ 2 คลองหลัก คือ คลอง
ลาดพร้าวและคลองแสนแสบ
โดยคลองลาดพร้าวมีปัญหาเรื่องความตื้นเขิน น้ำ�ไหลช้า
เพราะมีปัญหาเรื่องเขื่อนที่ยังทำ�ไม่เสร็จ
โดย ทางทหาร ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาร่วมกับสำ�นักการระบาย
น้ำ� กำ�หนดพื้นที่แบ่งกันช่วยขุดลอก
“นายกฯ บอกว่าไม่ต้องกังวล เรื่องค่าใช้จ่ายเลย ทำ�ให้
ประชาชนก่อน”
โดยบ่ายวันนี้   พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาค
ที่ 1 เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำ�และทำ�กิจกรรมการ
ระบายน้ำ�ร่วมกับหน่วยในพื้นที่และ กทม.ในพื้นที่ ใต้ทางด่วน
พระราม 9 เขตห้วยขวาง และประตูระบายน้ำ�เขตพระโขนง
Cr.วาสนา นาน่วม
.......................................

เห็นมั้ย.....
ผมว่ า โดยตั ว คุ ณ ชั ช ชาติ เ องแล้ ว ท่ า นไม่ มี อ คติ ท าง
“ฝักใฝ่” สมคบเพื่อคิดร้าย-ทำ�ลายอะไรสังคมชาติบ้านเมือง
หรอก
จะมีก็เพียงความอยาก “ทำ�งาน ทำ�งาน ทำ�งาน” เท่านั้น!
ที่มีมากกว่านั่น เห็นจะเป็นความต้องการ “ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม”
คือ ท่านเรียนเก่ง-สมองดีเหมือนบิดาท่าน จบวิศวะ
เกียรตินิยมอันดับ ๑ ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ไปเรียนต่อจนจบเอกที่สหรัฐฯ เป็นถึงรองอธิการบดีจุฬาฯ เป็น
รัฐมนตรีคมนาคม และเป็น..เป็น..เป็น จนจาระไนไม่หมด
แต่ถามว่า แล้ว “พบความสำ�เร็จ” ในการทำ�งาน บนการ
ยอมรับจากสังคมซักอย่างมั้ย?
คำ�ตอบผม แค่ “ครึ่งๆ กลางๆ” แม้กระทั่งเป็นรัฐมนตรี
คมนาคม ท่านก็ไม่มีผลงานด้านความเป็นเอกทางวิศวะฝากไว้
ให้กล่าวขานถึงด้านบวกเลย
จนท่านค้นพบว่าการหิ้วถุงแกง เดินหน้าวัด โชว์พลัง นั่น
คือ “ความสำ�เร็จ” ในการสร้างตัว-สร้างตน และสร้างชื่อเสียง
กระฉ่อนโลกที่แท้จริง
ในนามว่า “ผู้หิ้วถุงแกงที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี”
จนได้รับรางวัลในตำ�แหน่ง..........
“ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ๑ ล้าน ๓ แสนเสียง ใน
ปัจจุบันนี้!
เพราะการแสวงหาการยอมรับนั่นแหละ ทำ�ให้ท่านต้อง
“ทำ�ตัวกลมกลืน” เข้าได้กับทุกกลุ่ม
ไม่ว่า กลุ่มพระ กลุ่มโจร กลุ่มรักสถาบัน กลุ่มล้มสถาบัน
กลุ่มแดงส้ม กลุ่มสลิ่ม กลุ่มตรงเพศ-วิปริตเพศ
ท่านลองมาหลายทาง หลายอาชีพแล้ว แต่ใช้สร้างการ
ยอมรับยังไม่ได้เลย
เพิ่งมาค้นพบตอนหาเสียงเป็นผู้ว่าฯ นี่เองว่า
วิชา “ไลฟ์สด” เจ๋งที่สุด!
ไลฟ์สดและการจ้างทำ�พีอาร์ ๒ อย่างนี้เท่านั้น ส่งกระแส
ชัชชาติพุ่งทะลุวงโคจรแลนด์สไลด์
แม้กระทั่งเจ้าตำ�รับแลนด์สไลด์ตัวพ่อเอง คือ “ทักษิณ”
ยังต้องมาโหนไข่ชัชชาติ!
คุณสมบัติของคุณชัชชาติที่ว่านี้ทั้งหมด หมายความว่า
อย่างไร?
ในมุมผม หมายความว่า คุณชัชชาติเหมาะเป็น “ผู้ตาม”
เมื่อได้ผู้นำ�ที่ดี “ชี้แนะ-นำ�ทาง” ก็จะรุ่ง
ไม่เหมาะเป็น “ผู้นำ�” เอง!!!!
ถ้านำ�เอง “พังช้า” กับ “พังเร็ว” มี ๒ ทางไปเท่านั้น
ใครก็ตาม อยากเป็น “ที่รักของทุกคน” ใครคนนั้น คือคน
ที่ “ไม่เป็นตัวของตัวเอง” เพราะต้องทำ�ตัวเป็นไม้หลักเลื้อยตาม
ไปเรื่อย เพื่อให้เขารัก

คิดเอง (อาจ) ได้ แต่สั่งเอง-ทำ�เอง ไม่ได้ เพราะเกรง
พลาดแล้วไม่มีที่ให้ โทษ ให้พิง
เห็นชัด อย่างเรื่องน้ำ�ท่วมกรุงเทพฯ ๕-๖ วันมานี้ ถ้า
คนมีวิสัยทัศน์ผู้นำ� เขารู้แล้วว่าระยะนี้ ควรต้องทำ�อะไร
แค่ ดู ข่ า วต่ า งประเทศก็ จ ะเห็ น สั ญ ญาณว่ า ปี นี้ . ..มั น
มาแน่
ฝนตก น้ำ�ท่วมหนัก ไล่ลงมาทีละทวีป ทีละประเทศ ที
ละภูมิภาค ถึงปลายสิงหา กันยา ตุลา ประเทศไทยเรา “จะ
รอดหรือ?”
แผนรับมือเป็นขั้นตอนมีอะไร เห็นมีอย่างเดียว “ให้
เวิร์ก ฟรอม โฮม” หรือไม่ก็ “ตกเย็นให้รีบกลับบ้าน”
แต่ผมเชื่อว่า ผู้ว่าฯ ชัชชาติรู้ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำ�ไม่มี
มีแต่ด้านไลฟ์สด งานแก้ปัญหาจึงเป็นแค่ “หาเช้า-กินค่ำ�”
ขอทหารมาลอกคลอง มาเก็บขยะหน้าตะแกรง เอารถ
มาช่วยรับส่งคน!
ชัชชาติบอก “กทม.มีกำ�ลังคนไม่พอ”
ทำ�ไมตอนอัศวินเป็น เขาจึงพอล่ะ คุณชัชชาติคิดถึง
ประเด็นนี้หรือเปล่า?
กำ�ลังคนน่ะมันพอ แต่แผนงานเป็นระบบมันไม่มี จึง
ไม่รู้จักการจัดกำ�ลังคนให้สอดคล้องกับงาน
และอีกอย่าง แสดงว่า ท่านทำ�งานเข้ากับ “ผอ.เขต”
แต่ละเขตยังไม่ได้ พูดง่ายๆ คือ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก
แต่ละ ผอ.เขต
เพราะท่าน ตั้งแต่เข้ามา ภาพที่ปรากฏ กทม.เป็น
สำ�นักงานใหญ่ของ “ขบวนการสามนิ้ว&แก๊งเอ็นจี โอบริหาร”
ไปแล้ว
ส่วนข้าราชการ กทม.หัวหน้าเขตทั้ง ๕๐ เขต
แทบไม่ ป รากฏว่ า ท่ า นเชิ ญเขามาปรึ ก ษาหารื อ ให้
สนิทสนมใกล้ชิดเหมือนกับที่ท่านทำ�กับพวกสามนิ้วและแก๊ง
เอ็นจี โอเลย
“สภา กทม.” เข้าไปแล้ว ทำ�อะไรเป็นกันบ้าง?
ที่พึ่งที่ชัวร์และแน่นอนที่สุดของผู้ว่าฯ ชัชชาติ นับแต่
เข้ามาเป็นผู้ว่าฯ “ล้านสาม” คือ
“นายกฯ ประยุทธ์”
คนที่ท่านชมว่า “คะแนนผมมากกว่า” คนนั้นแหละ!
และตอนนี้ ทหารที่พวกท่านหยามเหยียดว่า “ทหารมี
ไว้ทำ�ไม?” จะเป็น-จะตาย ก็ต้องไปร้องขอให้ “ทหารช่วย”
พลเอกประยุทธ์ ไม่ใช่นายกฯ ของพรรค ไม่ใช่นายกฯ
ของพวก หรือของฝ่ายไหนทั้่งสิ้น
ท่านเป็น “นายกฯ ของคนไทยทุกคน”
ฉะนั้น มีปัญหาอะไร คุณชัชชาติ “บอกนายกฯ” เพื่อ
ให้ช่วยอำ�นวยสุขประชาชนละก็
นายกฯ ท่านจะทำ�ทันที....
ยกเว้น “เซลฟีกับไลฟ์สด”!

เบรกขึ้นเงินเดือนตำ�รวจพา‘ปู’หนี ค่าอาหารนร.
ทบทวนเพื่ อ ความรอบคอบ
เรื่องระเบียบกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่
เฉพาะรายนี้ มีหลายกรณีที่นำ�
กลับไปทบทวนใหม่ ไม่ได้เป็น
เรื่องพิเศษอะไร เป็นระเบียบ
ปฏิบัติประจำ�อยู่แล้ว ถ้ามีเรื่อง
ไหนที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า
ควรกลับไปทบทวนเพื่อความ
ละเอียดรอบคอบก็ให้นำ�กลับไป
ทบทวนได้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้
ว่าอะไร เป็นไปตามความเห็น
ของที่ประชุม ส่วนกรอบระยะ
เวลาที่ ให้นำ�กลับไปทบทวนไม่
ได้มีการกำ�หนด จะเข้าหรือไม่
เข้าก็ดูเป็นเรื่องไป บางเรื่องก็
เอากลับมา บางเรื่องก็ไม่ต้อง
เอากลับมา
พล.ต.ต.ยิ่ ง ยศกล่ า วอี ก
ว่า การประชุมวันนี้นายกฯ ได้
กำ�ชับให้ตำ�รวจวางมาตรการ

ป้องกันอาชญากรรมเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาจ
จะมีเหตุและวิ่งชิงปล้น นายกฯ
เป็นห่วงเรื่องนี้ ส่วนเรื่องอื่นๆ
ก็เป็นการประชุมตามปกติ ส่วน
การประชุม กตช. นายกฯ ยังไม่
ได้กำ�หนด
ผู้ สื่ อ ข่ า ว ร า ย ง า น ว่ า
พ.ต.อ.ชั ย ฤทธิ์ ถู ก กล่ า วหาพา
น.ส.ยิ่งลักษณ์หลบหนีเมื่อวันที่
23 ส.ค.60 ไปรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์
ที่ห้างแห่งหนึ่งย่านวัชรพล ก่อน
เปลี่ ย นไปใช้ ร ถยนต์ โตโยต้ า
คัมรี ติดป้ายทะเบียนปลอม ขับ
พา น.ส.ยิ่งลักษณ์พร้อมผู้ติดตาม
ไปส่ ง ที่ ช ายแดนอรั ญ ประเทศ
จ.สระแก้ว มีรถกระบะมารับอดีต
นายกฯ หลบหนีออกนอกประเทศ
ก่อนที่ศาลจะอ่านคำ�พิพากษาคดี
จำ�นำ�ข้าววันที่ 25 ส.ค.60
วันที่ 28 ส.ค. พ.ต.อ.ชัย

ฤทธิ์นำ�รถคัมรี ไปให้ตำ�รวจ 2
นาย ยศ ด.ต.และ พ.ต.ท.ทำ�ลาย
หลักฐาน ผลการสอบสวนของ
พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณ
กุ ล รอง ผบ.ตร.ในขณะนั้ น
พบตำ � รวจเกี่ ย วข้ อ งจำ � นวน
3 คน ถู ก เอาผิ ด ในความผิ ด
พ.ร.บ.ศุลกากร การปลอมเอกสาร
เกี่ยวกับรถยนต์ แต่ไม่ผิด ม.157
เนื่ อ งจากผลดี เ อ็ น เอไม่ ยื น ยั น
มติ ค ณะกรรมการสอบวิ นั ย
ของ บช.น.ให้ พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์
มีความผิดวินัยร้ายแรง ต่อมา
พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช รรท.
ผบช.น. มีคำ�สั่งให้ พ.ต.อ.ชัย
ฤทธิ์ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
อย่ า งไรก็ ดี อั ย การสั่ ง ไม่ ฟ้ อ ง
เพราะไม่ มี ห ลั ก ฐานยื น ยั น ว่ า
พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์พา น.ส.ยิ่งลักษณ์
หลบหนี กระทั่งได้กลับเข้ารับ
ราชการอีกครั้ง.

ไล่จี้หน่วยงาน
รับมือน้ำ�ท่วม
กทม. • นายธนกร วั ง บุ ญ
คงชนะ โฆษกประจำ � สำ � นั ก
นายกรั ฐ มนตรี เปิ ด เผยว่ า
พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา
นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี
ว่ า การกระทรวงกลาโหม ติ ด
ตามสถานการณ์ น้ำ � ท่ ว มขังฉับ
พลั น จากฝนตกหนั ก ในพื้ น ที่
หลายจังหวัดของประเทศ นายก
รัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชน
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากน้ำ � ท่ ว ม
ขั ง ได้ เ น้ น ย้ำ � ให้ ก รมป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
หน่วยทหาร ส่วนราชการ ป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบให้ กั บ
ประชาชนทันทีเมื่อเกิดภัย ตาม
ที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำ�แผน
ปฏิบัติการรับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว
ให้ ค ลี่ ค ลายสถานการณ์ เร่ ง
ระบายน้ำ � ออกจากพื้ น ที่ ท่ ว ม
ขัง ให้จังหวัด องค์กรปกครอง

ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วย
เหลือผู้ประสบภัย และสำ�รวจและ
ประเมินความเสียหายหลังน้ำ�ลด
นายธนกรกล่าวว่า นายก
รัฐมนตรีกำ�ชับว่าในช่วงฤดูฝนนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเฝ้า
ระวังสถานการณ์น้ำ�อย่างใกล้
ชิด ให้ความสำ�คัญกับการเก็บ
ขยะและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ�
ไหล เพื่อเตรียมพร้อมเร่งระบาย
น้ำ � ฝนที่ ต กลงมาให้ น้ำ � ไหลได้
สะดวก พร้อมแนะให้ประชาชน
ที่อยู่บนเส้นทางน้ำ�หลาก เร่งเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เก็บ
ของไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัย
ให้ ร ะวั ง อั น ตรายจากสั ต ว์ แ ละ
แมลงมีพิษ ระวังอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ า ระวั ง การขั บ ขี่
พาหนะ ขอให้ประชาชนติดตาม
ข้อมูลข่าวสารประกาศจากทาง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ให้หน่วยงานรัฐ เอกชน
นำ�ไปประดับอย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ทำ�เนียบรัฐบาล.
ราชการ และทางแอปพลิเคชัน
พยากรณ์ อ ากาศทางโทรศั พ ท์
มือถือ ที่ในปัจจุบันสามารถคาด
การณ์สภาพอากาศ ซึ่งจะช่วยให้
ประชาชนสามารถเตรียมความ
พร้อมตนเองได้ ในเบื้องต้นด้วย
ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาล
และภาคส่วนต่างๆ จะให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว
ถึงสถานการณ์น้ำ�ท่วมในพื้นที่
กรุงเทพมหานครว่า ตอนนี้ดีขึ้น
เนื่องจาก กทม.มีแผนที่ละเอียด
เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินงาน
ได้อย่างราบรื่น เตรียมพร้อม
แล้วทุกอย่าง ดำ�เนินการไปตาม
แผน ซึ่งหัวใจหลักในตอนนี้คือ

การเร่งระบายน้ำ� พล.อ.ประยุทธ์
สั่งการมา 4 เรื่อง ประกอบด้วย
ขยะหน้าโรงสูบน้ำ�หลัก ขยะตาม
พื้นที่ย่อยที่จะไปอุดตันที่ โรงสูบ
น้ำ� การขุดลอกคลองที่กองทัพส่ง
ทหารช่างออกมาช่วย หลังต้อง
หยุดชะงักไปเนื่องจากมีอุปกรณ์
ที่จำ�กัด และการขนส่งประชาชน
ในขณะน้ำ�ท่วม.

ดินแดง • นายชัชชาติ สิทธิ
พันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลัง
เป็ น ประธานการประชุ ม คณะ
ผู้บริหารว่า สำ�นักพัฒนาสังคม
(สพส.) ได้รายงานการปรับปรุง
แก้ ไขระเบียบกรุงเทพมหานครที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนใน
ปี 2565 โดยสำ�นักพัฒนาสังคม
ได้แก้ ไขข้อบัญญัติ กทม.เรื่อง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพั ฒ นาชุ ม ชน (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ.2565 เกี่ยวกับค่าตอบแทน
การประชุมของคณะกรรมการ
ชุมชน และค่าแต่งกายของคณะ
กรรมการชุมชน ซึ่งได้ประกาศ
ใ น ร า ช กิ จ จ า นุ เ บ ก ษ า แ ล้ ว
และ กทม.ได้จัดทำ�ร่างระเบียบ
กรุ ง เทพมหานครว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้
จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
… เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ
นายชั ช ชาติ ก ล่ า วว่ า
ประกอบด้ ว ย 1.ค่ า ตอบแทน
การประชุมของคณะกรรมการ
ชุมชน เดิมมีค่าตอบแทนเฉพาะ
ประธานชุ ม ชนและเลขาฯ
เท่ า นั้ น (เบื้ อ งต้ น เสนอ 200
บาทต่อครั้ง/เดือนละ 1 ครั้ง
ในส่วนนี้คาดว่าใช้งบประมาณ
ปี 40 ล้านบาท 2.ค่าชุดปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการชุมชน
(1 ชุดต่อวาระ หรือ 3 ปี) คาด
ว่าใช้งบต่อวาระ 10 ล้านบาท
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและอุ ป กรณ์ เ สริ ม ทั ก ษะ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน ปรับเพิ่มจาก 100 เป็น
600 บาท 4.ค่าตอบแทนอาสา
สมัครผู้ดูแลเด็ก ปรับให้เหมาะ
สมตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา 5.ค่ า
อาหารแก่ เ ด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กก่อนวัยเรียน จาก 20 บาท
เพิ่มเป็น 25 บาท และเพิ่มค่า
นม 7 บาท รวมเป็น 32 บาท
ซึ่งปัจจุบันมีเด็กในความดูแล
ประมาณ 19,000 คน หลังจาก
นี้สำ�นักพัฒนาสังคมจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบ
เพื่อพิจารณารายละเอียดให้
รอบคอบก่ อ นนำ � เสนอผู้ ว่ า ฯ
กทม.ลงนามประกาศใช้.
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แก้ระเบียบใหม่
‘ชัชชาติ’สั่งเพิ่ม

ปทุมวัน • ประยุทธ์ร่วมประชุม ก.ตร. ที่ประชุมสั่งทบทวนขึ้น
เงินเดือน “พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์” ถูกกล่าวหาพา “ยิ่งลักษณ์” หลบหนี
ก่อนวันอ่านคำ�พิพากษาคดีจำ�นำ�ข้าวเมื่่อปี 2560 นายกฯ ห่วงวิ่ง
ชิงปล้นหลังพิษเศรษฐกิจ
ที่สำ�นักงานตำ�รวจแห่ง หลบหนี ค ดี ทุ จ ริ ต โครงการรั บ
ชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จำ�นำ�ข้าวเมื่อปี 2560 และถูก
นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี คำ � สั่ ง กองบั ญ ชาการตำ � รวจ
ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น นครบาลให้ออกจากราชการไว้
ประธานการประชุ ม คณะ ก่อน กระทั่งกลับเข้ารับราชการ
กรรมการข้ า ราชการตำ � รวจ เมื่อปี 2562 เป็นรอง ผบก.ทท.1
หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 7/2565 มี หลังอัยการสัง่ ไม่ฟ้อง และย้ายไป
พล.ต.อ.สุ วั ฒ น์ แจ้ ง ยอดสุ ข เป็นรอง ผบก. (1) บก.อก.บช.ภ.4
ผบ.ตร. และคณะกรรมการ การประชุ ม ก.ตร.ใช้ เ วลา
ก.ตร.เข้าร่วมประชุม ในการ ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่ง พล.อ.
ประชุมครั้งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจ ประยุทธ์เดินทางกลับโดยไม่ได้
โดยเฉพาะวาระที่ 4 เรื่องการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
อนุมัติขึ้นเงินเดือน พ.ต.อ.ชัย
พล.ต.ต.ยิ่ ง ยศ เทพจำ � 
ฤทธิ์ อนุฤทธิ์ อดีตรอง ผบก.น. นงค์ โฆษก ตร. กล่ า วภาย
5 ที่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาใช้รถ หลังการประชุมว่า เรื่องการ
ผิดกฎหมาย พา น.ส.ยิ่งลักษณ์ อนุมัติขึ้นเงินเดือน พ.ต.อ.ชัย
ชิ น วั ต ร อดี ต นายกรั ฐ มนตรี ฤทธิ์ ที่ ป ระชุ ม ให้ นำ � กลั บ ไป
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เสาหลักค้ำ�รัฐบาล

แ

ม้ผลการอภิปรายไว้วางใจ “บิ๊กป้อม” พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะมาอันดับ 1
แต่ก็ต้องแลกมากับข้อกังขาและรอยร้าวของพี่น้อง 3 ป.
โดยเฉพาะปมพรรคเศรษฐกิ จ ไทยและกลุ่ ม ปากน้ำ� ใน
พปชร. ไม่ โหวตคะแนนให้ “พี่รอง” และ “น้องเล็ก”
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์อย่างหัวหน้าพรรค นาย
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ที่
ได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด เจอเกมซ้อนแต้มของพรรค
ชาติไทยพัฒนา ก็ต้องดูว่าจะสร้างปัญหาในรัฐบาลต่อ
เนื่องไปหรือไม่
แตกต่างจากพรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำ�ของ
เสี่ ย หนู - นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล รองนายกรั ฐ มนตรี
และ รมว.สาธารณสุข ศึกซักฟอกครั้งนี้นอกจากโชว์
เอกภาพ 62 เสียงของพรรคไม่มีแตกแถว  
ยังมี ส.ส.ต่างพรรคแต่หัวใจภูมิใจไทยที่ลงคะแนน
ช่วยเหลือนายกฯ ประกอบด้วย เพื่อไทย 7 คนงดออก
เสียง เศรษฐกิจไทยไว้วางใจ 3 เสียง และพรรคก้าวไกล
ไว้วางใจ 4 เสียง
ถ้าไม่มีคะแนนไว้วางใจของก้าวไกลกับเศรษฐกิจ
ไทยรวมแล้ว พล.อ.ประยุทธ์จะมีเสียงไว้วางใจ 249 เสียง
(เศรษฐกิจไทย 3 คน ก้าวไกล 4 คน ไว้วางใจ) พล.อ.
ประวิ ต รจะมี เ สี ย งไว้ ว าง
ใจ 264 เสียง (ก้าวไกล 4 คน
ไว้วางใจ) และ พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่ า จิ น ดา รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย จะมีเสียง
ไว้ ว างใจ 241 เสี ย ง (ก้ า ว
ไกล 4 คน ไว้วางใจ)
โดยสรุ ป นอกจาก
“นายอนุ ทิ น ” กั บ นายศั ก ดิ์
อนุทิน ชาญวีรกูล
สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม
ได้คะแนนไว้วางใจเป็นที่น่า
พอใจ ยังส่งผลนายกฯ และรัฐมนตรีทั้ง 9 คน รวมทั้งหมด
ได้รับอานิสงส์จากคะแนนงดออกเสียงจากเครือข่ายภูมิใจ
ไทย
ทำ�ให้คะแนนไม่ไว้วางใจลดลงไป รักษาระยะห่าง
จากคะแนนไว้วางใจได้มากขึ้น และที่สำ�คัญยังลดทอน
กระแสการกดดันทางการเมืองได้พอสมควรอีกด้วย  
ศึกซักฟอกรอบสุดท้ายนี้ พรรคภูมิใจไทยคือเสา
หลักค้ำ�บัลลังก์รัฐบาลอย่างแท้จริง.
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ช่างสงสัย
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4 บทความ

มาไม

W

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ
คิด ผลโหวตศึกอภิปรายไมไววางใจ พล.อ.ประ
ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีกับอีก 10 รัฐ
มนตรี ผานฉลุย ไมมีใครตกเกาอี้ แตหลังจาก
โหวตเสร็จ กลายเปนรัฐมนตรีในพรรครวมรัฐบาลตองมา
นั่งเคลียร ใจกันเอง ประชาธิปตย พลังประชารัฐ พรรค
เศรษฐกิจไทย มีเสียงแตกแถว ทามกลางกระแสขาวบิ๊กๆ
ในพลังประชารัฐเล�อยขากันเอง พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา
รมว.มหาดไทย ไดรับเสียงไมไววาง
ใจมากที่สุด กําลังเจอเขยาเกาอี้ ลา
สุดมีกระแสขาวหนาหู เบื้องหลัง
ส.ส.สมุทรปราการ 6 เสียง โหวต
สวน มีพี่ใหญ ‘พล.อ.ประวิตร วงษ
สุวรรณ’ หัวหนาพรรคพลังประชา
รัฐ มาเกี่ยวของ พรอมกับการอยาก
ขามหวยมานั่งเปน มท.1 เอง ไมรู
เปนเพราะสาเหตุนี้หรือเปลา ตลอด
พล.อ.ประวิตร
ทั้งวัน 25 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ ไม
วงษสุวรรณ
ยอมตอบคําถามนักขาวเม�อถูกถาม
เร�องนี้ ไดแตเพียงหันมามองดวยสีหนาเรียบเฉยเทานั้น
เดิมทีคาดกันวา งูเหาฝายคานจะแผลงฤทธิ์ทิ้งทวน
ศึกซักฟอกครั้งสุดทาย ส.ส.ที่จะยายพรรคเทใจไปพรรคใน
ขั้วรัฐบาล แตไปๆ มาๆ ‘นพ.ชลน�าน ศรีแกว’ หัวหนา
พรรคเพ�อไทยและผูนําฝายคาน รอบนี้ ไมมีงูเหาโผลเพิ่ม
ยังเปนหนาเดิมๆ แตยังไววางใจไมได หากมีสัญญาณยุบ
สภา เขาสู โหมดเลือกตั้ง อาจได
เห็นแรงกระเพ�อมกันอีกรอบ แต
สิง่ หนึง่ ทีแ่ ทบจะเปนธรรมเนียมปกติ
หลั ง จบศึ ก จะมี ก ารนํ า ข อ กล า วหา
ที่ ได้ อ ภิ ป รายขยายผลยื่ น ไปให้
ป.ป.ช.และหน�วยงานอ�นๆ ที่เกี่ยว
ของตรวจสอบกันตอ แมจะยังไมมี
การเปดเผย รัฐมนตรีคนใดจะถูก
หวยบาง แววเสียงโครงการถุงมือ นพ.ชลน�าน ศรีแกว
ยางเงินลองหนไปกวา 2 พันลานบาท ที่มีการอภิปราย
รมว.พาณิชย ปญหาเสนทางการเงินอันน�าสงสัย และการ
ใชนอมินีซุกหุนของ รมว.คมนาคม ที่มีขาวหนาหู เพ�อไทย
กาวไกล ขอจองกฐิน น�าจะมีการย�นขยายผลแน�นอน
หลังจากปลดล็อกกัญชา แมจะมุงเนนนําไปใชทาง
การแพทย แตกฎหมายควบคุมยังไมออกตามมา กัญชา
หากสกัดนําสวนดีออกมาใชเปนยา
จะเกิดประโยชน แตอีกดานพวกที่
หาช อ งดั ด แปลงนํ า มาเสพโดยไร
การควบคุม มันก็คือสารเสพติดที่
สงผลกระทบตอเยาวชนและสังคม
ตามที่ ไดเห็นขาวรายวันของพิษภัย
คณะแพทย รพ.รามาธิบดี 581
ราย ออกแถลงการณเรียกรองให
ศุภชัย ใจสมุทร ปดสภาวะกัญชาเสรี ในสภาวะสุญ
ญากาศ ถือเปนประเด็นใหญทาง
สังคม ภาคการเมือง ‘นายศุภชัย ใจสมุทร’ ส.ส.บัญชีราย
ช�อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญ
ชง ใหความเห็นวา ‘ขอบคุณคณะแพทยที่ ไดแสดงความ
หวงใยบานเมือง จะเรงออกกฎหมายที่เปนประโยชนอยาง
รอบคอบรวดเร็ว เพ�ออุดชองวางที่ทานเห็นวามีอยูอยาง
เร็วที่สุด’
ประเด็นการแจกกลวยในสภาถูกพูดถึงกันมานาน
เพียงแตไมมีใบเสร็จ หลักฐานชัด
จนกระทั่งเร�องออกมาแดงเม�อไมกี่
วัน ทําทาประเด็นจะลุกลามไปไกล
ในแงจริยธรรมและในแงกฎหมาย
บานเมือง ‘นายศรีสุวรรณ จรรยา’
เลขาธิ ก ารสมาคมองค ก ารพิ ทั ก ษ
รัฐธรรมนูญไทย เปดเผยตอนหนึ่ง
วา ‘ไดรวบรวมพยานหลักฐาน วันที่
26 ก.ค. จะนําหลักฐานเหลานั้นไป ศรีสุวรรณ จรรยา
มอบใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ�อ
ไตสวนและมีความเห็น กรณีปรากฏในส�อ ส.ส.จํานวนหนึ่ง
รับนอกเหนือจากทรัพยสนิ หรือประโยชนอนั ควรได ถือไดวา
ฝาฝนมาตรา 128 วรรคแรก แหง พ.ร.ป.ป.ป.ช. พ.ศ.2561
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ’ ก็คงตองตามดูกันตอไป บทสรุป
บรรทัดสุดทายเร�องนี้จะออกมาวาอยางไร.

อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
ถือเปนเร�องที่น�ายินดียิ่งสําหรับประเทศไทย วันนี้เม�อ
ปที่แลว (26 ก.ค.2564) ที่ประชุมยูเนสโกประกาศใหอุทยาน
แหงชาติแกงกระจาน ที่มีพื้นที่ใหญที่สุด ครอบคลุมหลาย
อําเภอใน จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก ภายใตช�อ “กลุมปาแกงกระจาน
(Kaeng Krachan Forest Complex)”.

ธัญญา ชุนชฎาธาร

1 ใน 13 กบฏรัฐธรรมนูญในเหตุการณ 14 ตุลา 16
ธั

ญญา ชุนชฎาธาร (อา) อาจไมเปนทีร่ จู กั ในหมูน สิ ติ นักศึกษา
ยุคนี้ที่สนใจปญหาสังคมไทยและรวมทํากิจกรรมเคล�อนไหว
ทางสังคมเพ�อลดปญหาความเหล�อมล้ําสรางความเปนธรรม
หลายหมู หลากหลายรูปแบบ แตในยุคกอน นิสิต นักศึกษา
นักวิชาการ นักกฎหมาย สมัย 14 ตุลาคม 2516 และผูคนที่สนใจ
เหตุการณ 14 ตุลาคม รูจักธัญญา ชุนชฎาธาร ในนาม “1 ใน 13 ผู
ตองหากบฏรัฐธรรมนูญ เหตุการณ ในเดือนตุลาคม 2516” อันเปน
“ชนวนสําคัญมาก” ที่นําไปสูการเรียกรองประชาธิปไตยและการเคล�อน
ไหวตอตานเผด็จการ จนเกิด “เหตุการณ 14 ตุลา มหาวิปโยค ในป
2516” ซึ่งสะเทือนทุกองคาพยพในการเมืองประเทศไทยอยางถึงแกน
ธัญญาไดบันทึกบอกเลาเหตุการณ ไวฉายใหเห็นภาพของการตอสูเรียก
รองรัฐธรรมนูญกอนที่เขาและพรรคพวกจะถูกจับ ถูกตั้งขอหาที่ ไมเปน
ธรรม เผยสภาพชีวิตในหองขังจนถึงวันแหงอิสรภาพของประเทศไทยที่
ถูกปลดปลอยจากระบอบเผด็จการ ผูสนใจหาอานบันทึกของธัญญาได ใน
หนังสือศิลปวัฒนธรรม
เม�อนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักกฎหมาย ทั้ง 13 คนผูเปนแนว
หนาในการเรียกรองรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยใหประชาชนไทย
กลับถูกตราหนาใหเปน “ผูตองหากบฏรัฐธรรมนูญ” เพียงเพราะพวกเขา
ตองการให “ผูปกครองที่กุมอํานาจเผด็จการ” เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
ในการปกครองประเทศใหเปนไปเพ�อประโยชนสูงสุดแกประชาชนและ
ประเทศชาติ มากกวาผลประโยชนสวนตนและพรรคและพวก แต
การเมืองไทยที่เปนอยูขณะนี้กลับเต็มไปดวยนักการเมืองที่เห็นประโยชน
สวนตนและพรรคและพวกมากกวาประโยชนสูงสุดของประชาชนและ
ประเทศชาติ ชาวไทยควรจะตราหนาเรียกนักการเมืองเหลานี้วาอะไรดี
สําหรับผม แมการเมืองไทยในรัฐสภายุคนี้ตกต่ํากวายุคใดๆ สราง
ภาพมายาไมสะทอนประชาธิปไตยความเปนจริงในรัฐสภา ลุกขึ้นพูดไมกี่
คํายังไมรูเร�องอีกซ้ํา ก็ไดคะแนนไววางใจสูงสุดแลว อภินิหารเร�องตลก
ตางๆ เกิดขึ้นก็ดวยการทํางานการเมืองแบบเกาๆ ซึ่งตลบอบอวนไปดวย
เจาของสวนกลวย คนแจกกลวย คนเลี้ยงลิง ลิงกินกลวย งูเหาเลื้อย
และอีกจิปาถะ โดยไมเกรงกลัวระเบียบกฎหมายขององคกรอิสระตาม

การบานการเมืองเปนพิเศษ เขาเปนนักกิจกรรม
ตอสูเพ�อความเปนธรรม บนเสนทางแสวงหา
ตองเผชิญชะตากรรมหลายอยางแตก็มิไดขยาด
เมื่ อ ก้ า วออกจากรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ไปประกอบ
อาชีพ เขาก็ยังใหความสนใจปญหาการบาน
การเมืองเหมือนเดิมและยิ่งกวาเดิม แม ไมได
เปนคนแถวหนา แตเขาก็ยังเปนคนแถวหลังที่
มีเพ�อนเยอะ เขาพูดจาเรียบๆ มีเหตุมีผล จิตใจ
ดี มีความคิดเปนคนรุนใหม รูลึก ประสบการณ
เยอะ สมัยนี้มักจะเรียกคนอายุนอยเปนคนรุน
ใหมคงไมสะทอนความเปนจริงเทาไหรนัก ผม
เคยไปอีสานเยี่ยมพี่ชายของภรรยาและมี โอกาส
แวะไปลาวไปพั ก โรงแรมขนาดกะทั ด รั ด ของ
ธัญญา นั่งคุยกันเร�องเศรษฐกิจ การเมือง การ
ทํามาหากินกันไปเร�อยๆ สบายๆ สนุกๆ ทําใหรู
ที่มาภาพ mgronline.com
เร�องอะไรตอมิอะไรมากอยู
ครอบครั
ว
ธั
ญ
ญา
ชุนชฎาธาร สนใจปญหาการบานการเมืองกัน
รัฐธรรมนูญ หรือองคกรปฏิบัติหนาที่หยอนยานตามที่สังคมตั้งขอสังเกต
ทั้งครอบครัว มาลีรัตน แกวกา (ติ๊ก) คูชีวิตของธัญญาเคยเปนนักการ
ไวกันแน�
อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะใหรวดเร็วเหมือน เมืองในฐานะวุฒิสมาชิกรัฐสภา (ส.ว. สกลนคร) มากอน สวนแสงธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร ตมน้ําระเหย รอนไดที่กลายเปนไอ (อารต) ลูกชายหนุมนอยตัวสูงหนาหลอสไตลตี๋ ฟงคุณพอคุณแมคุย
ลอยขึ้นไปสูอากาศคงไมได ผมก็ยังคงเช�อวาเจตนารมณ 14 ตุลา 16 การเมืองอยูบอยๆ จะไมสนใจปญหาบานเมืองคงเปนไปไมได
ภรรยาผมเธอรูจักธัญญา (อา) มาเกือบ 20 ปแลว (กอนที่เธอ
ของบรรดาวีรชนและนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมยังไม่จางหายไปจาก
ประชาชนไทยผูรักแผนดิน รักเสรีภาพ และประชาธิปไตย รักความเปน จะรูจักกับติ๊ก) ครั้งแรกไมรูวาพี่อาเปนเพ�อนของพี่ชายเธอซึ่งเรียนอยู
ธรรม และความเปนไท ทุกหมูเหลา พวกเขาจะยังคงรวมแรงรวมใจ รวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวยกัน เธอไปพบกับอาเพราะเพ�อนที่อเมริกา
จิตวิญญาณ สรางประวัติศาสตรการเมืองไทย ครั้งแลวครั้งเลา หนาแลว ใหชวยนําเงินที่คนไทยใจบุญในอเมริกาบริจาคเงินจํานวนหนึ่งมาชวย
หนาเลากันอีกตอไป เพ�อให ไดมาซึ่งอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย สมทบกิจกรรมเด็กของ อาจารยพิภพ ธงไชย โดยใหอาชวยสงตอ ครอบ
ครัวผมและครอบครัวอาแม ไมเจอกันบอย แตภรรยาของเราทั้งสองก็
อยางแทจริง
แมเหตุการณ 14 ตุลาทีผ่ า นมา จะเปนเหตุการณทพ่ี งึ ปรารถนา ส�อสารถึงกันอยูบอยๆ รวมทั้งรับรูการเจ็บปวยของพี่อา เร�องราวของอา
หรือไมพงึ ปรารถนาทีจ่ ะจดจําไวเปนบทเรียนของคนกลุม ไหนหรือไม มีการ กลายเปนอดีตและจะอยูในความทรงจําของครอบครัวผมตลอดไป เม�อ
บอกเลาถายทอดใหเปนทีร่ จู กั ในความรับรูข องคนรุน ใหมกต็ าม ปฏิเสธไม ติก๊ สงขาวใหรวู า พีอ่ า เสียแลวจากไปอยางสงบ ครอบครัวผมขอแสดงความ
ไดวา เหตุการณครั้งนั้นมีผลสะเทือนอยางสําคัญยิ่งตอทุกชีวติ ในสังคม เสียใจกับครอบครัวติก๊ อยางสุดซึง้ และจะไปรวมสงอาไปแดนสุขาวดีพรอม
ไทย จนกระทัง่ กลายเปนวันนี้ เหตุการณ 14 ตุลา จึงเปนเหตุการณบนถนน กับเพ�อนฝูง ญาติสนิท มิตรสหาย และอดีตผูตองหากบฏรัฐธรรมนูญที่
แหงความจริงในการแสวงหาและแสดงออกซึง่ อํานาจอธิปไตยของปวงชน ยังเหลืออยู ซึ่งผมไดมี โอกาสเจอกันเปนครั้งคราวหลายคนเม�อไมนาน
ชาวไทยอันจารึกไว ในประวัติศาสตรการเมืองไทยแหงยุคสมัยที่ ไมมีผู ใด นี้ พวกเรารักและอาลัยอา อาก็คงรอโบกมือใหกําลังใจใหพวกเราตอสู
สามารถลบเลือนได และจะยังเปนเชนนีต้ ลอดไป แมวา เหตุการณนจ้ี ะไม ตอไป ครอบครัวอาและติ๊กเปนครอบครัวที่กินอยูพอเพียงเรียบงาย จึงมี
ไดรับการบันทึกและถายทอดไว ในหนังสือแบบเรียนในหลักสูตรการศึกษา ทุกขนอย ติ๊กและลูกรักดูแลอาเปนอยางดี อาก็จากไปในยามที่เมียและ
ไทยก็ตาม
ลูกทําใจได ในระดับหนึ่งแลว
เม�อครั้ง ธัญญา ชุนชฎาธาร เปนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร
การจากไปในยามที่อารตเปนเสาหลักของครอบครัวไดแลว และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนแหลงบมเพาะวิชาชีพและวิชาชีวิตให ติ๊กก็เปนผูหญิงแกรง อาไมมีอะไรที่จะตองเปนหวง พวกเราจะเปนกําลัง
หนุมนอยหนาตี๋ ทวงทํานองสุภาพ ไม โหวกเหวกโวยวาย สนใจปญหา ใจใหกันและกันตลอดไป ดวยรักและอาลัยจากครอบครัวผม.

45 ป 6 ตุลาฯ : แนวโนมการครองอํานาจยาวนานของผูนําทางการเมือง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงระหวางและหลังสงครามเย็น
ลี กวนยู นายกรัฐมนตรีสิงคโปร (ตอนที่ 1)

ลี

กวนยู เปนอีกหนึ่งผูนําทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตที่ครองอํานาจยาวนานตอเน�องกันเปนเวลา 31 ป (พ.ศ.
2502–พ.ศ.2533) แตเง�อนไขของสิงคโปรแตกตางจากพมา ลาว
กัมพูชาและเวียดนาม และความแตกตางที่โดดเดนทีส่ ดุ คือ การ
ครองอํานาจอันยาวนานทําใหเขาสามารถพัฒนาใหสิงคโปรซ่งึ เปนประ
เทศทีเ่ ปนเกาะเล็กๆ ทีม่ พี น้ื ทีร่ าวครึง่ หนึง่ ของกรุงเทพมหานครใหกลาย
เปนหนึง่ ในประเทศทีม่ ง่ั คัง่ ทีส่ ดุ และมีการคอรรปั ชันนอยทีส่ ดุ ในเอเชียได
ทัง้ ๆ ทีส่ งิ คโปร ไมมที รัพยากรธรรมชาติ แถมยังอยูใกลมาเลเซียที่ไมคอ ย
จะเปนมิตร อีกทัง้ ผูค นชาวสิงคโปรเองก็ขาดความเปนเอกภาพในทางเชือ้
ชาติ เพราะผสมถึงสามเชือ้ ชาติทต่ี า งมีอตั ลักษณและวัฒนธรรมที่โดดเดน
เฉพาะของตัวเอง นัน่ คือ จีน มาเลยและอินเดียน ขณะเดียวกัน สิงคโปร
เปนประเทศเกิดใหมท่ี ไม ไดมีประวัติศาสตรความเปนชาติมากอนเลย
เพราะสิงคโปรเพิง่ แยกตัวออกมาจากมาเลเซียในป พ.ศ.2508
ความแตกตางที่น�าสนใจในการครองอํานาจยาวนานของผูนํา
สิงคโปรและผูนําประเทศอ�นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ลี กวนยู
ไมไดครองอํานาจยาวนานเพราะทํารัฐประหารเหมือนในกรณีของผูนํา
พมา ที่นายพลเนวินทํารัฐประหารในป พ.ศ.2505 และครองอํานาจ
ยาวนานเปนเวลาถึง 25 ป (ผูสนใจอยากรูวาทําไมการทํารัฐประหาร
ของนายพลเนวินในป พ.ศ.2505 ถึงไดรับการยอมรับจากประชาชน
สวนใหญ โปรดดูตอนกอนหนานี้)
ลี กวนยู ไมไดครองอํานาจยาวนานเพราะไดชยั ชนะในสงคราม
กลางเมืองในยุคสงครามเย็น ที่หลังจากไดชัยชนะแลว ผูนําพรรคคอม
มิวนิสต ในลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะปกครองดวยระบบพรรค
เดียว และอยูในอํานาจยาวนาน เชน ไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรี
ลาว อยูในอํานาจเกือบ 16 ป (พ.ศ.2518-พ.ศ.2534) ฝม วัน ดง
ผูนําคอมมิวนิสตเวียดนามครองอํานาจเปนเวลา 32 ป (พ.ศ.2498–
พ.ศ.2530) สวนในกรณีของกัมพูชา หลังจากสงครามกลางเมืองสิ้นสุด
ลง ฮุน เซน ไดเปนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา อยูในอํานาจจนปจจุบันเปน
เวลา 37 ป (พ.ศ.2528-ปจจุบัน)
ขณะเดียวกัน ทหารสิงคโปร ไมไดมีอิทธิพลแทรกแซงครอบงํา
การเมืองเหมือนในกรณีของไทย-พมา
สิงคโปรอาจจะมีความคลายกับกัมพูชาตรงที่มีการเลือกตั้ง แต
ฝายคานไมเคยไดชัยชนะ แถมยังถดถอยลงไปเร�อยๆ จนเกือบจะไมมี
ความหมายหรือไมมีความหมายไปเลย สวนลาวและเวียดนาม แมมี
การเลือกตั้ง แตไมมีพรรคฝายคาน เปนการปกครองพรรคเดียวแบบ
พรรคคอมมิวนิสตจีน
ขณะเดียวกัน ปจจัยสําคัญที่ทําให ลี กวนยู เปนนายกรัฐมนตรี
ยาวนานยอมไมพนการใชอํานาจทางการเมืองแบบอํานาจนิยมในแบบ
ออนๆ อันไดแก การใชอํานาจแบบรวมศูนย ปดกั้นเสรีภาพทางการ
เมืองของฝายตรงขาม เขมงวดในเร�องเสรีภาพในการพูด การชุมนุม
สาธารณะ และสรางบรรยากาศของความกลัวที่ทําใหผูคนตองระวังใน
การแสดงความคิดเห็น กลาวไดวา ลี กวนยูปกครองดวยบุคลิกภาพที่
ทรงอํานาจบารมีและผสมการสรางความกลัว
ขณะเดียวกัน นโยบายทางเศรษฐกิจการเมืองของเขาเปนนโย
บายที่ปราศจากอุดมการณ (ideology free) การไมมีอุดมการณนี้ หมาย
ถึงการเนนที่การลงมือปฏิบัติ วิธีการใดที่ ไดผล ก็ทําตอไป ถาไมไดผล ก็
ไปหาวิธีการอ�นทันที

เขาไดช�อวาเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ ไมใชอารมณ ไม โกง มีความ
คิดสรางสรรค เนนการลงมือปฏิบัติ มองไปขางหนา แตในอีกมุมหนึ่ง การ
เปนผูนําของเขานั้นถูกวิจารณวาปดกั้นเสรีภาพ แตการปดกั้นของเขากลับ
นํามาซึ่งความสําเร็จ เพราะเขาสามารถทําใหสิงคโปรเปนศูนยกลางธุรกิจ
และการเงินระหวางประเทศได
ขณะเดียวกัน วิธีการหาเสียงของพรรค PAP (People’s Action
Party/พรรคกิจประชาชน) ของเขาก็มีลักษณะที่หมิ่นเหมคาบลูกคาบดอก
เรียกไดวาเปนวิธีการไดคะแนนเสียงแบบเทาๆ โดยไมได ใชเงินสดๆ ซื้อ
เสียงกันจะจะ หรือแจกของกันดื้อๆ แตมีลักษณะของการบังคับใหตอง
เลือกเพ�อแลกกับโครงการสวัสดิการตางๆ
เชน ในกรณี โครงการปรับปรุงที่พักอาศัยในสิงคโปร รัฐบาลของ
นายลี กําหนดให โครงการนี้เปนโครงการตอบแทนเฉพาะผูที่ ไดลงคะแนน
เสียงใหกับพรรค PAP และคนที่ ไมลงคะแนนใหจะไมมีสิทธิ์ในโครงการนี้
ถือเปนการลงโทษประชาชนที่ ไมสนับสนุนพรรค PAP
พรรค PAP ใชวธิ ดี วู า เขตเลือกตัง้ ไหนทีผ่ สู มัครของพรรคตนชนะ
ก็จะเอาโครงการนี้ ไปลง และเม�อถูกตัง้ คําถามตอนโยบายเลือกปฏิบตั แิ บบ
นี้ พรรค PAP ตอบวา เราจําเปนตองดูแลเฉพาะผูค นในเขตทีเ่ ราชนะ เขต
ทีช่ นะหมายถึง คนสวนใหญในเขตนัน้ เลือกเรา และเม�อ ส.ส.พรรคฝายคาน
ในสภาตัง้ กระทูถ ามวา แลวในเขตทีพ่ รรค PAP แพ แตกม็ ปี ระชาชนทีเ่ ลือก
พรรค PAP แตเปนเสียงสวนนอย คนเหลานัน้ ไมควรไดรบั การดูแลสวัสดิการ
การปรับปรุงทีอ่ ยูอ าศัยหรือ? พรรค PAP ตอบวา เสียใจ ไมรจู ะชวยยังไง!
นั่นคือ นายลี กวนยู ไมไดดูที่ความตองการจําเปนของคนที่ตองการ
สวัสดิการที่อยูอาศัยเทากับดูที่ใครสนับสนุนเขา คลายๆ กับที่ทักษิณ ชิน
วัตร เคยกลาวไวเม�อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 วา “ผมตรงไปตรงมาไม
ออมคอม จังหวัดไหนมอบความไววางใจใหเราตองดูแลเปนพิเศษ แตเรา
ตองดูแลคนทั้งประเทศดวย แตเวลาจํากัด ตองเอาเวลาไปจังหวัดที่เรา
ไดรับความไววางใจมากเปนพิเศษ จังหวัดที่ ไววางใจเรานอยตองเอาไว
ทีหลัง ไมใชไมไป คิวตองเรียงอยางนี้ ผมเปนคนพูดตรงไปตรงมา เปดเผย
ส�อมวลชนอยูตองเปดเผย ไมมีความลับสําหรับผม วันนี้คิดกับประชาชน
อยางไร ก็อยากเห็นคนทั้งประเทศไมวาอยูที่ ไหน เลือกหรือไมเลือกผม ก็
อยากใหทุกคนหายจน แตเน�องจากเวลาจํากัดก็ตองไลลําดับกันไป แตเจา
หนาที่ก็ทําเหมือนกันหมดทั่วประเทศ”
อยางไรก็ตาม แมวาแนวทางในการบริหารประเทศของเขาจะเปน
การบริหารแบบรวมศูนยอํานาจ แตก็ใสสะอาด ไมมี โกงกิน และยึดเศรษฐ
กิจแบบเสรีนยิ ม และเขาไดประกาศแนวทางประชาธิปไตยของเขาวา เปน
ประชาธิปไตยแบบวิถีเอเชีย (Asian values) ที่เนนใหความสําคัญกับ
การสังคมที่ดีเหนือสิทธิ์ของปจเจกบุคคล โดยพลเมืองจะตองยอมเสียเสรี
ภาพบางส่วนไปเพื่อแลกกับการที่รัฐบาลจะคอยดูแลความอยู่ดีกินดี ให้
(paternalistic rule) เปนอยางดี
เรียกไดวา ลี กวนยูประสบความสําเร็จที่ทําใหคนสิงคโปร ไมสนใจ
เร�องสิทธิเสรีภาพทางการเมือง มีคนกลาววา ประชาชนชาวสิงคโปรสวน
ใหญจะเพิกเฉยเร�องการเมือง แตจะยึดติดกับวิถีชีวิตที่สุขสบายที่เกิดจาก
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลของลี กวนยู ชีวิตของคน
สิงคโปรจะคิดอยูแตของ 5 อยาง ที่สามารถสรุปเปนตัวอักษร C 5 ตัว หรือ
ที่เรียกวา Five C’s/5 ซี นั่นคือ เงินสด (cash) คอนโดฯ (condo) รถยนต

(car) เครดิตการด (credit card) และสโมสรกีฬาสนามกอลฟ (country
club) เคล็ดลับ (ที่ ไมลับ) ในการประสบความสําเร็จทางการเมืองของลี
กวนยู คือคําสอนของมาคิอาเวลลี นักคิดทางการเมืองชาวฟลอเรนซ
(ค.ศ.1469-1527) ที่ยากที่นักศึกษาวิชาทางรัฐศาสตรจะไมรูจักหรือเคย
ไดยินช�อ
หลักฐานที่บงชี้วา ลี กวนยูไดรับอิทธิพลจากมาคิอาเวลลีได
ปรากฏขึ้นในป พ.ศ.2533 ลีไดสงหนังสือ “เจาผูปกครอง (The Prince)”
ของมาคิอาเวลลี ใหกับโกะ จกตง ผูมาดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี
ตอจากเขา หลังจากที่เขาเปนนายกรัฐมนตรีมาเปนเวลาถึง 31 ป โดย
ลีไดแนะนําให โกะ จกตง ไปดูบทที่สิบเจ็ดในหนังสือดังกลาว ซึ่งหลัก
ใหญใจความของบทนี้คือ หากจําเปนที่ผูปกครองตองเลือกระหวางให
ประชาชนรักหรือกลัว มาคีอาเวลลีแนะนําใหประชาชนกลัวดีกวาให
ประชาชนรัก ซึ่งคําแนะนําดังกลาวสอดคลองกับแนวทางการปกครอง
ที่ลีใชมาตลอด ดังที่ ไดกลาวไปขางตน
ทําไมลีจึงเห็นดวยกับหลักการดังกลาวนี้ของมาคิอาเวลลี?
คงไมมีอะไรดีไปกวา การเขาไปดูเนื้อหาขอความของมาคิอาเวล
ลีในบทนี้ดวยตัวเราเอง
บทที่สิบเจ็ดจั่วหัวไววา “วาดวยความทารุณโหดรายและความ
สงสาร: และการเปนที่รักนั้นดียิ่งกวาการเปนที่หวาดกลัว หรือกลับตรง
กันขามกัน” ในการตอบคําถามของหัวเร�อง มาคิอาเวลลีไดเขียนความ
ตอนหนึ่งวา “จากจุดนี้ ก็เกิดขอถกเถียงขึ้นมาวา การเปนที่รักนั้นดีกวา
การเปนที่หวาดกลัวหรือวากลับกัน เราอาจจะตอบวา เรายอมปรารถนา
จะเปนทั้งอันหนึ่งและอีกอันหนึ่ง แตเน�องจากยากที่จะผสมคุณสมบัตินี้
เขาดวยกัน ถาอันใดอันหนึ่งในสองอันนี้จะตองขาดไป การเปนที่หวาด
กลัวจึงเปนการปลอดภัยมากกวาการเปนที่รัก เพราะเราสามารถจะพูด
สิ่งนี้ โดยทั่วไปเกี่ยวกับมนุษย ไดวา พวกเขาอกตัญู เปลี่ยนใจงาย เปน
พวกมือถือสาก ปากถือศีล และพวกอําพราง พวกหลีกเลี่ยงอันตราย ผู
รักผลได และในขณะที่ทานทําดีตอพวกเขา พวกเขาก็จะเปนของทาน
เต็มตัว อุทิศโลหิต สิ่งของตางๆ ชีวิตและบุตรชายแกทาน...เม�อความ
จําเปนนั้นอยูหางไกลออกไป แตเม�อความจําเปนเขามาใกลทาน เม�อนั้น
พวกเขาก็จะเปนกบฏ และเจาผูปกครองที่วางรากฐานตนเองบนถอยคํา
ของพวกนั้นอยางเต็มตัว หากพบวาตนเองขาดการเตรียมการอยางอ�นๆ
เม�อใด ก็จะถูกทําลาย เพราะมิตรสหายที่เราไดมาดวยการซื้อหา และ
มิใชดว ยความยิง่ ใหญ และความสูงสงของจิตใจนัน้ --- เราสมควรจะได
พวกเขา แตเราไมไดมพี วกเขาเลย--- เม�อเวลามาถึง ก็ไมอาจใชพวกเขา
ได และมนุษยมคี วามระมัดระวังในการทําใหคนทีท่ าํ ใหตนเปนทีร่ กั ตองขุน
เคืองนอยกวาคนทีท่ าํ ใหตนเปนทีห่ วาดกลัว เพราะความรักนัน้ คงรักษาไว
ไดดว ยสายโซแหงภาระผูกพัน ซึง่ เน�องจากความชัว่ รายของมนุษย จึงถูก
ตัดขาดไดทกุ โอกาส เพ�อผลประโยชนของตน แตความกลัวนัน้ คงรักษาไว
ได โดยความหวาดกลัวการลงโทษ ซึง่ ไมเคยจากทานไปเลย”
ขณะเดียวกัน มาคิอาเวลลีไดเตือนไวดวยวา ทําใหคนหวาดกลัว
แตอยาทําใหคนเกลียดชัง!
นอกจากนี้ การไมมีอุดมการณหรือการไมยึดติดกับแบบแผนหรือ
วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังที่ ไดกลาวไปขางตน สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพล
ของบทที่ยี่สิบหาในหนังสือ “เจาผูปกครอง” ดวย เพราะในบทที่ยี่สิบ
หา มาคิอาเวลลีไดแนะนําผูปกครองไววา คนเรามักจะยึดติดกับวิธีการ
ที่เคยทําใหเขาประสบความสําเร็จ และการยึดติดไมเปลี่ยนแปลงนี้เอง
ที่จะนํามาซึ่งความพินาศ เม�อสถานการณสิ่งแวดลอมไดเปลี่ยนไป
“เพราะว า เขาผู ซึ่ ง เจริ ญ รุ ง เรื อ งเสมอมาด ว ยการเดิ น ไปทาง
หนึ่ง ก็ไมอาจถูกหวานลอมใหแยกจากมันไดดวย และเพราะฉะนั้นคน
ที่ระมัดระวัง เม�อเวลาที่จะตองหุนหันพลันแลน จึงไมรูวาจะทําเชนวา
อยางไร จากสาเหตุนี้เขาจึงพินาศ”
แตตัวอยางคําสอนของมาคิอาเวลลีนี้มิไดเพ�อประโยชนของตัวผู
ปกครองเองเท่ากับการที่ผู้ปกครองจะใช้มันไปเพื่อผลประโยชน์และ
ความมั่นคงของรัฐ อันเปนหมายสําคัญสูงสุดของเจาผูปกครองที่แท ซึ่ง
เปนหัวใจสําคัญของหนังสือ “เจาผูปกครอง”.
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บทความ 5

ยั

งเถียงกันไม่จบ
ระหว่างการรัฐประหาร กับ รัฐบาลคอร์รัป
ชัน อะไรคือตัวถ่วงการพัฒนาประเทศกันแน่
เรื่องของเรื่องคือวานนี้ (๒๕ กรกฎาคม)
โอ๊ค พานทองแท้ โพสต์เฟซบุ๊กถึงพ่อแม้วว่า....
“...พรุ่งนี้ เป็นวันเกิดครบรอบ ๗๓ ปี ของคุณพ่อครับ
เวลาผ่านไปเร็วมากๆ คุณพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีตง้ั แต่อายุ ๕๑
ปี ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่แค่ ๕ ปี ก็โดนรัฐประหารในปี ๒๕๔๙
ซึ่งผลพวงจากรัฐประหารคราวนั้น ทำ�ให้ประเทศไทย
ติดหล่มการเมือง ประเทศเราล้าหลังเพื่อนบ้าน และความ
เหลื่อมล้ำ�ของคนไทย ถ่างออกไปจนช่องว่างระหว่างคนรวย
กับคนจน สูงที่สุดในโลก
วันเกิดปีนี้ ลูกๆ ทำ�ของขวัญมาเซอร์ ไพรส์ เป็นคลิป
วิดี โอที่พวกเราตั้งใจทำ�ขึ้นมาให้คุณพ่อ ตอนเปิดดูพร้อมกัน
ทั้งลูกๆ หลานๆ ดังที่เห็นกันในคลิปนี้ บรรยากาศก็จะตื่น
เต้นชุลมุนกันนิดหน่อย...”
“ทักษิณ” เป็นแบบไหน “พานทองแท้” ก็เป็นแบบนั้น
ก็ถูกของโอ๊คครับ รัฐประหารทำ�ให้การพัฒนาประเทศ
สะดุด เพราะรัฐประหารคือศัตรูตวั ฉกาจของโลกเสรีปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตย
ประเทศไหนรัฐประหารกันบ่อยๆ ก็มักย่ำ�อยู่กับที่
แต่นั่นมันในตำ�ราครับ!
อเมริกา หัวโจกโลกเสรีหนุนรัฐประหารในอียิปต์เมื่อ
ปี ๒๕๕๖
“บารัก โอบามา” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในขณะนั้น
เลี่ยงที่จะใช้คำ�ว่า “รัฐประหาร” ทั้งที่ โดยทฤษฎีแล้ว มันคือ
การที่กองทัพอียิปต์ ยึดอำ�นาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน
แต่อเมริกาเรียกว่า รัฐประหาร
รัฐประหารสองมาตรฐานเกิดจากผลประโยชน์ของ
อเมริกาโดยตรง
ตลอดหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา รัฐบาลอเมริกนั มีสมั พันธ์
อันดีกับกองทัพอียิปต์มาตลอด

‘ทักษิณ’ จะกลับมา
มีการจัดสรรงบประมาณที่เรียกว่า Foreign Military
Financing ปีละ ๑.๓ พันล้านดอลลาร์ ให้แก่กองทัพอียิปต์
ทำ�มาเป็นเวลาเกือบ ๓ ทศวรรษแล้ว แล้วอียปิ ต์คอื ประ
เทศยุทธศาสตร์ส�ำ คัญของสหรัฐฯ ทีจ่ ะเพ่งมองไปตะวันออกกลาง
ฉะนั้นหาก “โอบามา” ประกาศว่าเป็นการรัฐประหาร
การช่วยเหลือดังกล่าวจะหยุดชะงักทันที เนื่องจากกฎหมาย
สหรัฐฯ ห้ามรัฐบาลจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือรัฐบาลที่มา
จากการทำ�รัฐประหารโดยทหาร
ในมุมของอเมริกา หากกองทัพอียิปต์มีศักยภาพลดลง ก็
คือการสูญเสียความสามารถทางทหารในยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ
อเมริกาจึงบอกว่า ไม่ใช่การรัฐประหาร แต่เป็นเรื่องที่
ประชาชนโค่นล้มรัฐบาลโมฮัมเหม็ด มอร์ซี ต่างหาก
ทำ�ไม อเมริกาไม่ปลื้มรัฐบาลมอร์ซี?
เพราะรัฐบาลมอร์ซีที่มาจากการเลือกตั้ง สนับสนุนโดย
กลุ่มภราดรภาพมุสลิม ทำ�ให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลมอร์ซี จะ
พาอียิปต์ ไปสู่รัฐอิสลามสุดโต่ง
จึงเกิดรัฐประหารสองมาตรฐานขึ้นมา
ไทยก็มีปัญหาของเราเองครับ
รัฐประหารเกือบทุกครั้งมักจะอ้างสาเหตุหลักจากการ
คอร์รัปชัน

เมื่อมีรัฐบาลคอร์รัปชัน กองทัพเข้าแทรกแซง แก้ปัญหา
ด้วยการทำ�รัฐประหาร
ก็อยูท่ จ่ี ะยอมรับความจริงกันหรือไม่ครับว่า รัฐบาลทักษิณ
รวมทั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันจริง
ในข้อเท็จจริงรัฐบาลไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปก
ครอง ๒๔๗๕ จนถึงรัฐบาลปัจจุบัน ไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ปลอด
จากการคอร์รัปชัน
บางรัฐบาลมีน้อยหน่อย
แต่บางรัฐบาลถึงขนาดต้องใช้ค�ำ ว่า ทุจริตเชิงนโยบาย ผล
ประโยชน์ทับซ้อน
และการทุจริตเชิงนโยบายเกิดขึ้นชัดเจนในรัฐบาลทักษิณ
ร่วม ๒๐ ปีมานี้ การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ซึ่งเกิดจาก
น้ำ�มือของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ยากต่อการป้องกัน
และยากที่ประชาชนจะรู้เท่าทัน
ขณะที่ผลกระทบได้สร้างความเสียหายร้ายแรงให้แก่ประ
เทศทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ลุกลามกลายเป็น
วิกฤตซ้ำ�ซากมาจนถึงปัจจุบัน
คดีคอร์รัปชันเชิงนโยบายยุคแรกๆ คือบุฟเฟต์คาบิเนต
ของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
แต่ยังรุนแรงสู้ยุคระบอบทักษิณไม่ได้
คดีทุจริตจำ�นำ�ข้าวที่ต้องยกตัวอย่างขึ้นมาบ่อยๆ ก็เพราะ
ผลของคดีเป็นที่ประจักษ์ว่า มีหลักฐานแสดงถึงการคอร์รัปชัน
จริง จนคนโกงต้องติดคุก
ด้วยความที่การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เป็นกระบวนการ
ทุจริตที่อาศัยอำ�นาจตามกฎหมายในการกำ�หนดนโยบายของรัฐ
หรือหน่วยงานรัฐ
มีผลต่อการใช้หรือจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การค้าการ
ลงทุน
มีเจตนาแอบแฝงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มผล
ประโยชน์ที่ครองอำ�นาจหรืออิทธิพลในรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐ มักทำ�ให้ประชาชนตามไม่ทัน
ขณะเดียวกันนักการเมืองมักอ้างว่านี่คือส่วนหนึ่งของ
นโยบายในการบริหารประเทศ ที่ทุกคนต่างได้รับผลประโยชน์

ร่วมกันทุกคน
ทั้งที่จริง มันก็คือโกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกัน
ครบรอบ ๗๓ ปี “ทักษิณ” จึงต้องมองย้อนกลับไปว่า
กว่า ๒๐ ปีมานี้ ประเทศไทยมีปัญหาการหยุดชะงักเพราะ
อะไร
แน่นอนครับการรัฐประหารเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
แต่คอร์รัปชันคือปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลขี้ โกงไม่เคยออก
มาพูดว่ามันเป็นปัญหา
จนถึงวันนี้ “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ไม่เคยขอโทษประชา
ชนเรื่องการคอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้ ในรัฐบาลของตนเอง แต่กลับ
พยายามโทษว่า เพราะการรัฐประหารทำ�ให้ประเทศล้าหลัง
ครับ...ช่วงนี้มีข่าวแปลกๆ
สองสามวันก่อน “ทักษิณ” บอกกับสมุนอีกแล้วว่า จะ
กลับไทยปีหน้าแน่นอน
แผ่นเสียงตกร่อง!
พรุง่ นีก้ ก็ ลับมาได้ไม่มีใครห้าม แต่ดเู หมือนว่า “ทักษิณ”
พยายามใช้ประโยชน์จากการกลับไทยของตัวเองตรวจสอบ
ความนิยมของพรรคเพื่อไทย มากกว่าจะกลับมาจริงๆ
เช็ ก ดู ว่ า ครอบครั ว เพื่ อ ไทยสามารถแลนด์ ส ไลด์ ทั่ ว
ประเทศได้หรือไม่
แต่มันก็เป็นดาบสองคม
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ “ทักษิณ” บอกกับมวลชนว่าจะกลับมา
บอกตั้งแต่เสื้อแดงชุมนุมปี ๒๕๕๓ จะมาถือธงเดินนำ�
หน้า สุดท้ายคนเสื้อแดงติดคุก ส่วน “ทักษิณ” ยังใช้ชีวิตใน
คฤหาสน์หรูต่างประเทศเหมือนเดิม
มาวันนี้เอาอีก สงสารแต่ “อุ๊งอิ๊ง” ครับ อาจมีสภาพไม่
ต่างจาก “อาปู” ต้องหนีไปต่างประเทศอีกคน เพราะต้องรับ
งานพาพ่อกลับแบบเท่ๆ
ยังมีคดีคาศาลอีกหลายคดีครับ กลับมาวันนีส้ ถานทีแ่ รก
ที่ต้องไปนอนคือคุก
ปีหน้า “ทักษิณ” อายุ ๗๔ ยังพอไหวกับการใช้ชีวิตใน
คุก
กลับมาเถอะ.

ความเป็นมนุษย์
นายกฯประยุทธ์ถามหมอชลน่าน
ครั้งร่วมในงาน-สองต่อสอง
ไม่เห็นเหมือนในสภาแลน่ามอง
ดูเอิบอิ่ม ยิ้มย่อง มิใช่ยักษ์

เพื่อนรักตีท้ายครัว!

ไ

ถ้าคนเรา พบกัน สบตากัน
มิตรสัมพันธ์ถึงใจได้ประจักษ์
ไม่มีการถ่ายทอดเยี่ยมยอดนัก
จะเห็นความ น่ารัก กันและกัน

ปัญหาสาธารณสุขไม่ได้มีแค่หมอกับหมอทะเลาะกัน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
กระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลเรือเหล็กขึ้นต้นด้วย
“กัญชาเสรี” หัวหน้าพรรคภูมิใจหมอจองกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงเกรด “ดี” แล้วยัง
มีเผือกร้อนในมือเพราะปัญหาขาดงบประมาณ เนื่องจากงบประ
มาณที่ ได้รับนั้นเป็นระบบ “จัดสรรตามจำ�นวนบัตรทอง” ซึ่ง
ไม่เพียงพอกับการบริหาร แต่ทห่ี วั หน้าพรรคภูมใิ จหมอเลือกกระ
ทรวงสาธารณสุข เพราะเชื่อว่านโยบายกัญชาเสรีจะทำ�ให้ ได้
ความนิยมจากคอกัญชาทั่วประเทศ
แต่วันนี้ก็จะต้องเปรียบเทียบกับคำ�พังเพยที่ว่า “ขึ้นต้น
เป็นลำ�ไม้ ไผ่ แต่เหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา” ซึ่งผมจะขอ
สรุปปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีกี่ประเด็นดังต่อไปนี้
๑.ปัญหาใหญ่ก็คืองบประมาณ เพราะงบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้านั้นไม่เพียงพอ ก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะผลัก
ดันให้ โรงพยาบาลศูนย์ออกนอกระบบราชการตามโรงพยา
บาลมหาวิทยาลัย ด้วยการไปกูเ้ งินเอดีบี (เจ้าเก่าทีม่ ขี อ้ บังคับว่า
ต้องนำ�มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ) ดังนั้นจึงไม่ยอม
บรรจุบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่
จะเตรียมพร้อมให้เป็นพนักงานทั้งหมด แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์
โควิด-๑๙ รัฐมนตรีสาธารณสุขก็ถอื โอกาสสร้างคะแนนนิยมด้วย
การบรรจุพนักงานโรงพยาบาลจำ�นวน ๔๕,๗๐๐ คนให้เป็นข้าราช
การ ๒.นโยบายส่งเสริมระบบสาธารณสุขที่เน้นการกระจาย
ผูป้ ว่ ย ด้วยการส่งเสริมโรงพยาบาล สต.(สุขภาพตำ�บล) เพราะ
ว่าจะสามารถสกัดกั้นผู้ป่วยที่จะเข้าโรงพยาบาลศูนย์และโรง
พยาบาลมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นนโยบายที่ได้ผลน้อยเพราะคุณภาพ
ของโรงพยาบาล สต.ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ส่วนใหญ่
แล้วเป็นทางผ่านสำ�หรับการส่งตัวไปรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเท่านัน้ และประชาชนทีพ่ อมีก�ำ ลัง
ทรัพย์ก็นิยมเริ่มต้นที่คลินิก เพื่อให้แพทย์ชำ�นาญการส่งตัวไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมากกว่า
๓.นโยบายส่งเสริมการแพทย์พน้ื บ้าน การแพทย์ทางเลือก
สมุนไพร ก็มีเจตนาเดียวกับโรงพยาบาล สต.
คือชะลอผู้ป่วยให้เข้าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย กรณีกญ
ั ชาเสรีวนั นี้ไม่มกี ารโปรโมตอีกแล้ว เพราะ
เมื่อครั้งสนับสนุนกัญชาเสรีนั้น มีการโฆษณาว่ากัญชาสามารถ
รักษาได้สารพัดโรคตั้งแต่มะเร็งจนถึงไมเกรน แต่เมื่อน้ำ�มัน
กัญชานอกจากไม่สามารถรักษามะเร็งได้แล้ว ยังทำ�ให้เกิดผล
ข้างเคียงมากมาย เช่นเดียวกับไมเกรนที่รักษาด้วยการเสพน้ำ�
มันกัญชา ส่งผลให้เป็นโรคบ้าไปเลย
แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก ที่มีความพยายามดันให้มี
ความสำ�คัญมากกว่าแพทย์แผนปัจจุบันนั้น เป็นเจตนาเดียวกับ

โรงพยาบาล สต. คือลดจำ�นวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แต่เป็นความคิดที่ ไม่ถูกต้อง เพราะ
แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือกนั้นสมควรใช้กับการป้องกันมิ
ให้เกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพมากกว่าเน้นที่การรักษา กรณี
ที่มีการแจกสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งของหมอแสงที่ ได้รับความ
นิยม เพราะเป็นความหวังสุดท้ายหรือความหวังเสริมของผูป้ ว่ ย
จนในที่สุดหมอแสงก็ได้ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาหมอพื้น
บ้าน ซึง่ สามารถทำ�ให้หมอแสงสามารถผลิตสมุนไพรและอาหาร
เสริมสุขภาพสำ�หรับรักษาโรคมะเร็งได้
ดังนั้น ผู้ป่วยโรคมะเร็งก็จะต้องเสียเงินซื้อสมุนไพรและ
อาหารเสริมสุขภาพ แทนที่จะได้รับแจกฟรี เชื่อว่าหมอแสงได้
ผลประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอน ผมจะเล่าเรื่อง
จริงเกีย่ วกับผูป้ ว่ ยรายหนึง่ เด็กสาวรายหนึง่ เป็นมะเร็งที่ได้รบั
การรักษาด้วยรังสีอย่างต่อเนื่อง แต่ในระหว่างรับการฉายรังสี
พ่อของผู้ป่วยรายนี้ก็ฆ่าเต่าทุกวัน วันละตัว ต้มพร้อมสมุนไพร
จีน และเด็กสาวคนนี้ก็หายขาด เติบโตเป็นหญิงสาวมีครอบ
ครัว ซึง่ เรื่องนีค้ รอบครัวของเธอให้ ให้ความสำ�คัญกับเต่าต้มผสม
สมุนไพรมากกว่ารังสีรักษาครับ
อีกตัวอย่างที่เกิดเร็วๆ นี้ ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ ได้รับการผ่า
ตัดแล้ว เดินทางไปรับการรักษาด้วยยาต้มที่ต่างจังหวัด กลับ
มาถึงกรุงเทพฯ ก็เสียชีวิต เชื่อว่ายาต้มสมุนไพรนั้นน่าจะมีผล
ต่อยาแผนปัจจุบัน เพราะทำ�ให้หายใจแรง เหนื่อย ซึ่งเชื่อว่า
ในหม้อต้มสมุนไพรนั้นจะต้องมียาที่ ใช้กระตุ้นหัวใจเพื่อให้เกิด
ความสดชื่น แต่การที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปก็ทำ�ให้หัวใจวายได้
สมุนไพรส่วนใหญ่ที่ทั้งพระและฆราวาสขายนั้นมีสเตียรอยด์
ผสมเกือบ ๑๐๐%
ความคิ ด และนโยบายที่ จ ะฆ่ า ตั ด ตอนผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรง
พยาบาล สต., หมอพื้นบ้าน, การแพทย์ทางเลือก, สมุนไพร ฯ
นั้นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง เพราะทั้งหมดที่นำ�มาเสนอนั้นให้
ผลไม่คุ้มค่า เพราะในที่สุดผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ต้องไปรอคิวที่ โรง
พยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นโยบายฆ่าตัด
ตอนผูป้ ว่ ยนีจ้ ะมีผลก็ตอ่ เมื่อสามารถส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น
ลดจำ�นวนคนเสพสุรา สูบบุหรี่ และวิถีทางในการดำ�รงชีวิต
เช่นคร่ำ�หวอดอยู่กับสถานเริงรมย์ มีทั้งสุรา บุหรี่ ยาเสพติด
พักผ่อนไม่เพียงพอ โอกาสเจ็บป่วยก็มากขึ้น ผมขอยกตัวอย่าง
เด็กอายุ ๗ ขวบ ตาเขเพราะเล่นโทรศัพท์มือถือตั้งแต่เด็ก เป็น

ตัวอย่างที่ป่วยเพราะใช้วิถีชีวิตผิดพลาด
นอกจากนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขยังให้รางวัลพนักงานของ
กระทรวงสาธารณสุขด้วยการบรรจุให้เป็นข้าราชการ และยัง
แจกโบนัสให้ อสม.คนละ ๒,๐๐๐ บาท (ถ้าผมจำ�ไม่ผิด) แต่
สำ�หรับพนักงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนัน้ “โน นอตติง้ ”
การแพทย์จะเจริญก็ได้ด้วยการศึกษา วิจัย แต่วันนี้คณะแพทย์
ต่างๆ กลายเป็นลูกเมียน้อย ในขณะที่ อสม.เป็นลูกเมียหลวง
ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปการแพทย์สมัยใหม่ของประเทศไทยก็จะ
เป็นสาละวันเตี้ยลง อย่าหวังว่าจะเป็นเมดิคัลฮับเพราะแพทย์
ทางเลือก สมุนไพร หมอพื้นบ้าน อสม.
การแก้ ไขปัญหาก็คือ ต้องดึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
กลับเข้าสูร่ ะบบราชการ ด้วยการแก้กฎหมายมหาวิทยาลัย ด้วย
การแยกคณะแพทย์ ตั้งเป็นเมดิคัลแคมปัส หรือศูนย์แพทย์ทุก
มหาวิทยาลัย.
		
			
แมวขาว
ก็เป็นไปตามนั้นแหละครับ งบประมาณที่เอาไปอุดหนุน
๓๐ บาทรักษาทุกโรค บัตรทอง ยังคงเป็นปัญหามาตั้งแต่ยุคเริ่ม
แรก และคงจะมีปัญหากันต่อไป ก็ต้องยอมรับครับว่าไทยเป็น
ประเทศสวัสดิการขาเดียว คือขาจ่าย ไม่ใช่ขารับ การเก็บภาษี
เราก็ยังเก็บแบบประเทศกำ�ลังพัฒนา แต่เราจ่ายคืนประชาชน
แบบรัฐสวัสดิการ มองมุมไหนมันก็ติดลบ
ส่วนนโยบายด้านสาธารณสุข การส่งเสริมระบบสาธารณ
สุขที่เน้นการกระจายผู้ป่วย ด้วยการส่งเสริมโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บล ถ้าจะให้เป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ ประ
ชาชนวางใจ ก็คงต้องกระจายบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ย ต่าง
จังหวัดต้องมีหมอเก่งๆ คุณภาพการรักษาพยาบาลต้องมีความ
ใกล้เคียงกันระหว่างในเมืองกับนอกเมือง ถ้าทำ�ได้ผมคิดว่าผู้
ป่วยจะไม่กระจุกตัวในโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอน
สำ�หรับกัญชา ไม่พูดมากเจ็บคอ เพราะตาเยิ้มกันหมด
แล้ว ฮ่าๆๆๆ.
เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ
* สักวาใครมิตรใครศัตรูไม่รู้แน่
ใครเพื่อนแท้เพื่อนเทียมพาฉิบหาย
ฮิโรชิมายับย่อยชีพมลาย
ความแค้นคลายกลายเป็นมิตรสนิทนาน
มาร่วมแรงร่วมใจกับแยงกี้
ร่วมวิถียุทธการการทหาร
ร่วมการเมืองการค้าร่วมกิจการ
หวังคะคานพลังใหม่ใครเอ่ยเอยฯ
				

ป.ปฏัก

ทยแลนด์ โอนลีเพิง่ เสร็จสิน้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจไปหมาดๆ
โดย 11 รัฐมนตรีได้รับคะแนนเสียงมากบ้างน้อยบ้างตาม
ฐานานุรูป แต่ก็เรียกว่าไม่กระเทือนการดำ�รงตำ�แหน่งแต่
ประการใด ซึ่งในการอภิปรายครั้งนี้ต้องเรียกว่าเป็น “มิติ
ใหม่” ทางหนึ่ง!!! เพราะมีการนำ�เรื่องบนเตียงหรือเรื่องในครอบครัว
มากล่าวหาโจมตีด้วย ซึ่งก็ไม่ต่างจากอีกซีกโลกหนึ่งเช่นกัน แต่สลับ
บทบาทจากนักการเมืองมาเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก
ที่สำ�คัญเรื่องดังกล่าวอาจมีเค้ามูลความจริงค่อนข้างสูงทีเดียว
เพราะเป็นกรณีเพื่อนรักหักเหลีย่ มโหดทีแ่ อบมาดอดตีทา้ ยครัว โดยหนัง
สือพิมพ์ “วอลล์สตรีทเจอร์นลั ” สื่อดังจากดินแดนแฮมเบอร์เกอร์ออก
มาแฉว่า สาเหตุท่ี “เซอร์เกย์ บริน” มหาเศรษฐีผรู้ ว่ มก่อตัง้ Google
ขอหย่าภรรยา “นิโคล ชานาฮาน” เมื่อเดือนมกราคมทีผ่ า่ นมาด้วย
สาเหตุทศั นคติไม่ตรงกันนัน้ ไม่เป็นความจริง แต่เกิดจาก “บริน” จับ
ได้วา่ “ชานาฮาน” แอบไป
มีสมั พันธ์กบั “อีลอน มัสก์”
มหาเศรษฐีอนั ดับ 1 ของโลก
เจ้าของสเปซเอ็กซ์ และเทสลา
ซึง่ เป็นเพื่อนสนิทของเขา!
สำ�หรับสัมพันธ์ของทั้ง
“มัสก์-ชานาฮาน” นัน้ ถูกระบุ
ว่า เริม่ ต้นหลังจากทีพ่ วกเขา
พบกันในงานแสดงศิลปะงาน
หนึง่ ในไมอามีเมื่อเดือน ธ.ค.
64 ซึง่ ตอนนัน้ ชานาฮานและ
บรินอยู่ในช่วงแยกบ้านกันอยู่
แต่ยงั ไม่ได้หย่าขาด ในขณะที่
มัสก์ก็อยู่ในช่วงที่กำ�ลังเลิกรา
เซอร์เกย์ บริน
กับ “ไกรมส์” ศิลปินสาวชาว
แคนาดาซึง่ มีลกู กับเขา 2 คน โดยลูกสาวคนที่ 2 ซึง่ ใช้วธิ อี มุ้ บุญนัน้
คลอดออกมาในเดือนเดียวกับทีม่ สั ก์เริม่ แอบคบกับชานาฮาน
แม้ล่าสุด “มัสก์” จะออกมาทวีตในทวิตเตอร์ที่เจ้าตัวคิดจะซื้อ
แต่ล้มดีลไปจนเป็นเรื่องฟ้องกันอยู่ว่า “นี่เป็นเรื่องไร้สาระทั้งเพ เซอร์
เกย์กับผมเป็นเพื่อนกัน และเราเพิ่งไปปาร์ตี้กันเมื่อคืนนี้เอง! ผมเจอ
นิโคลแค่สองครั้งในรอบสามปี ทั้งสองครั้งนั้นอยู่ต่อหน้าคนมากมาย
ไม่มีเรื่องโรมานซ์อะไรทั้งนั้น”
แต่สงสัยมัสก์ ไม่เคยเห็นสำ�นวน “ถ้าไม่มี ไฟ ที่ ไหนจะมีควัน”
ของพี่ ไทยแน่ๆ เพราะจากประวัติของมัสก์เองที่ผ่านมานั้นก็ใช่ย่อยทั้ง
เรื่องธุรกิจและสาวๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อสงสัยการปั่นป่วนตลาดหุ้น
ตลาดคริปโตฯ รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้หญิงหลายคน เช่น
“แอมเบอร์ เฮิรต์ ” อดีตศรีภรรยาจอห์นนี เดปป์ ก็เคยเป็นข่าวมาแล้ว
ฉะนั้นกรณีของ “ชานาฮาน” จึงทำ�ให้มีคนเมาธ์และเชื่อเกิน 50%
สำ�หรับ “เซอร์เกย์ บริน” ที่ถูกตีท้ายครัวนั้น ชื่อเต็มๆ ว่า
“เซอร์เกย์ มิไคโลวิช บริน” เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2516 ที่
เมืองมอสโก มีพ่อเป็นนักคณิตศาสตร์และแม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่
ศูนย์การบินอวกาศ Goddard ของ NASA โดยเมื่ออายุได้ 6 ขวบ
ครอบครัวได้อพยพมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในรัฐแมริแลนด์ โดยในวัย
9 ขวบเขาได้รับของขวัญเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้สนใจเรื่อง
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อโตขึ้นได้ร่ำ�เรียนจนได้รับปริญ
ญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม ก่อนจะได้รับทุนไปเรียนต่อระดับ
ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำ�ให้เขามา
พบกับคู่หูของเขาคือ “แลร์รี เพจ” ในการร่วมกันสร้างตำ�นานบทใหม่
ในโลกเสิร์ชเอนจินอย่างกูเกิล และกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก
และด้วยความร่ำ�รวยทางด้านทรัพย์สินและความตื่นรู้และชื่น
ชอบในเรื่องเทคโนโลยีเหมือน “มัสก์” นัน่ เอง จึงทำ�ให้ทง้ั คูอ่ ยูใ่ นแวดวง
เดียวกัน โดยเคยมีขา่ วว่า “บริน” เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เท
สลาในช่วงวิกฤตการเงินเมื่อปี 2551 มาแล้ว แต่ลา่ สุดจากการตีทา้ ยครัว
นีเ่ องก็มกี ระแสว่า “บริน” สัง่ ถอนเงินลงทุนส่วนจากบริษทั ต่างๆ ทัง้ หมด
และแม้จะมีขา่ วอีกว่า “มัสก์” ถึงขนาดเคยคุกเข่าต่อหน้า “บริน” เพื่อ
ขอให้ยกโทษให้ในงานปาร์ตแ้ี ห่งหนึง่ ช่วงต้นปีมาแล้ว ซึง่ แม้ “บริน” จะ
ยอมรับคำ�ขอโทษ แต่จนถึงปัจจุบนั บรินก็ยงั ไม่คยุ กับมัสก์นน่ั เอง เพราะ
กรณีแบบนีม้ นั หยามศักดิศ์ รีลกู ผูช้ ายกันชัดๆ ทีส่ �ำ คัญยังเป็นเพื่อนรักที่ไม่
เชื่อว่าจะทำ�กันได้ลงคอ.
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6 เศรษฐกิจ

‘ฟิทช์’หั่นเครดิตPTTGCห่วงหนี้สูง
บุญช่วย ค้ายาดี

โซลาร์เซลล์เทรนด์ ใหม่รับโลกเปลี่ยน

ร

าคาพลังงานที่พาเหรดจูงมือกันถีบตัวเพิ่มสูงขึ้น โดย
เฉพาะราคาน้�ำ มัน และก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจี
ซึ่งมีปัจจัยมาจากสงครามยูเครน-รัสเซีย ประกอบกับค่า
เงินบาทที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง กดดันประเทศไทยที่ต้องนำ�
เข้าพลังงานจากต่างประเทศ ให้ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าพลัง
งานเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมาก และส่งผลต่อเนื่องไปยังค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคที่ต้องแบกรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ตน้ ทุน
ด้านพลังงานซึง่ สะท้อนกลับมายังค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือค่า
เอฟทีที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟของประชาชน ที่จะต้องทบทวนให้สอด
รับกับต้นทุนทุกๆ 4 เดือน ได้ปรับขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี และล่าสุดใน
งวดใหม่ (ก.ย.-ธ.ค.) นี้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ปัจจุบันค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟประชา
ชน (รวมค่าไฟฟ้าฐาน) อยู่ที่ 4 บาทต่อหน่วย ส่วนงวดต่อไป
ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหน โดยการเปิดรับฟัง
ความเห็นจากคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.
มี 3 อัตราให้เลือก คือ ปรับขึ้นเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย, 4.92
บาทต่อหน่วย และสูงสุดเป็น 5.17 บาทต่อหน่วย
ซึ่งที่ผ่านมาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ทำ�หน้าที่หลักในการช่วยแบกรับ
ภาระค่าเอฟทีแทนประชาชน ล่าสุดต้องควักเงินดูแลไปแล้วเกือบ
แสนล้านบาท จนต้องส่งสัญญาณว่าไม่อาจช่วยได้อีกต่อไป ดัง
นั้นคงต้องมาลุ้นกันว่าใน 3 สูตรที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
กันนั้น ท้ายสุดค่าไฟฟ้าจะปรับขึ้นเท่าไหร่
อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอันมีผลมาจาก
ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการให้ความ
สำ�คัญกับการลดภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจใน
ด้านต่างๆ ของไทยต่างเสาะแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ มารับมือ
ทัง้ การลดค่าใช้จา่ ย โดยเฉพาะพลังงานสะอาดซึง่ กำ�ลังเป็นเทรนด์
ทั่วโลก โดยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัด
เจนว่าผู้พัฒนาในทุกกลุ่ม เล็ก กลาง ใหญ่ ต่างก็ให้ความสนใจ
และติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์
รูฟท็อปให้กับโครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม พร้อมเสิร์ฟให้
กับผู้บริโภคทันที เรียกว่าใครไม่ทำ�ถือว่าตกเทรนด์! นับว่าตลาด
ที่อยู่อาศัยของไทยพลิกโฉมหน้าอีกครั้ง
อย่างเช่น บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA ซึ่ง
เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการได้ระบุว่า SENA
เริ่มต้นพัฒนาหมู่บ้านโซลาร์รูฟท็อปเมื่อกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ทำ�
ให้ปัจจุบันมีการพัฒนาบ้านโซลาร์แล้วถึง 47 โครงการ เป็น
แนวสูง 22 โครงการ และแนวราบ 25 โครงการ รวมกว่า 700
หลังคาเรือน คิดเป็นการผลิตไฟกว่า 2,000 กิโลวัตต์
ล่าสุด เสนาฯ ยังจับมือบริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศ
ไทย) นำ�อุปกรณ์เข้ามาใช้ ในโครงการบ้าน ไม่วา่ จะเป็น SMART
PV INVERTER ซึง่ เป็นอุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระ
แสสลับ มี โซลูชนั อินเวอร์เตอร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ สามารถใช้งาน
กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไม่วา่ จะเป็น PID Recovery เป็น
ตัวช่วยฟืน้ ฟู เพิม่ ประสิทธิภาพและลดการเสื่อมสภาพของแผง
โซลาร์เซลล์ รวมทัง้ นำ�ฟังก์ชนั AFCI ป้องกันการเกิดไฟไหม้ ด้วย
การตัดวงจรแบบอัตโนมัตมิ าใช้ ในโครงการ
“จะเห็นว่า การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่นำ�เทคโนโลยี
และนวัตกรรมพลังงานมาใช้ ในโครงการหมู่บ้านต่างๆ เพิ่ม
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ลอยน้ำ�ในแหล่งน้ำ�ของโครงการ การให้
บริการชาร์จไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ ไฟฟ้า (อีวี) ช่วยลดภาระ
ค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก โดยในปี 2564 จนถึงปัจจุบันมีลูกบ้าน
เสนายื่นเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนทั้งหมด 295
ราย คิดเป็น 891.67 กิโลวัตต์ และจะยื่นเพิ่มเติมอีกในปีนี้”
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมโซลาร์ฯ นั้นในต่างประเทศมี
การตื่นตัวมากพอสมควร เพราะเป็นพลังงานสะอาด ช่วยขับ
เคลื่อนแผนลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดี
และสิ่งที่น่าจับตาคือ
นวัตกรรมแบตเตอรี่ที่กำ�ลังเป็นความหวังให้ โซลาร์ฯ กลายเป็น
พลังงานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะเป็นตัว
ช่วยกักเก็บไฟฟ้าไว้ ใช้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
แต่ตอ้ งยอมรับว่าขณะนีต้ น้ ทุนในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์
ปรับตัวสูงขึน้ มาก จากทีผ่ า่ นมาเฉลีย่ อยูท่ ่ี 25 เซ็นต์ตอ่ วัตต์ ล่าสุด
ขยับมาสู่ 30 เซ็นต์ตอ่ วัตต์ เป็นผลมาจากความต้องการทัว่ โลกที่
เพิม่ ขึน้ นับตัง้ แต่จนี ในฐานะผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลกได้ลดการผลิต
ลง เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์จากกระบวนการผลิต
ประกอบกับค่าเงินบาทของไทยอ่อนค่าลง การนำ�เข้าแผงโซลาร์
จึงต้องจ่ายเพิม่ ขึน้ รวมไปถึงทิศทางดอกเบีย้ ทีเ่ ป็นขาขึน้ ทำ�ให้การ
ผ่อนค่าติดตัง้ โซลาร์ (ไฟแนนซ์) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน
ซึ่ง วั น นี้แ บตเตอรี่แ ม้ มีแ ล้ ว แต่ ยัง ไม่ ต อบโจทย์ ใ นเรื่อ ง
ราคา หลายฝ่ายต่างคาดการณ์วา่ นวัตกรรมแบตเตอรีร่ าคาต่�ำ
ประสิทธิภาพสูง จะมาในไม่ชา้ นี้ .....และนีจ่ ะเป็นอีกก้าวของการ
ปฏิวตั วิ งการบ้านโซลาร์รฟู ท็อปอีกระลอกหนึง่ อย่างแน่นอน.
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เร่งเครื่อง

นภาวะที่มีปัจจัยลบมากดเศรษฐกิจ ทำ�ให้หลายๆ
บริษัทต้องเร่งปรับตัว อย่างตอนนี้ บมจ.โกลบอล
เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) ฉลุย! เดินหน้าได้ตามแผน
ทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ และการลงทุนใหม่ๆ เพื่อ
ต่อยอดธุรกิจ ช่วยสร้างรายได้
เพิม่ ผลักดันการเติบโตก้าวกระ
โดด ล่าสุด ปุณฑรีก์ อิศราง
กูร ณ อยุธยา CEO หญิงคน
เก่งไม่รอช้า สั่งเร่งเครื่องลุย
หางานใหม่เติมพอร์ตอยู่ตลอด
เวลา งานนี้ CEO กระซิบเสียง
ปุณฑรีก์
ดังว่า อย่าลืมเกาะติด มีดีล
อิศรางกูร ณ อยุธยา ใหม่ๆ มาให้เห็นแน่นอน.

เปิดคลังน้ำ�มัน • นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด คลัง
น้ำ�มัน ที่ ต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ไออาร์พีซี
จำ�กัด (มหาชน) กับบริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำ�กัด (PC Siam) ที่ใช้ศักยภาพของภาคใต้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โดยมี
นางวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด ไออาร์พีซี และนางสาว
พรทิพย์ เหลืองกำ�ธร รองประธานกรรมการบริหาร PC Siam ร่วมในพิธีด้วย.

ไทยโพสต์ • ‘ฟิทช์’ หัน่ อันดับ
เครดิตของ PTTGC เป็น ‘AA(tha)’
แนวโน้มมีเสถียรภาพ ชี้ 3 ปีหนี้
ยังอยู่ในระดับสูง หลังค่าใช้จา่ ย
ด้านการลงทุนในปี 2565 ทะยาน
มองการเข้าซือ้ กิจการ Allnex ช่วย
เจาะตลาดสหรัฐ-ยุโรป พร้อมช่วย
เพิม่ ความแข็งแกร่งในตลาดเอเชีย
ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า บริษทั
ฟิทช์ เรทติง้ ส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ประกาศปรั บ ลดอั น ดั บ เครดิ ต
ภายในประเทศระยะยาว (National
Long-Term Rating) ของบริษทั
พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด
(มหาชน) หรือ PTTGC และอันดับ
เครดิ ต ภายในประเทศของหุ้น กู้
ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
ของบริษทั เป็น ‘AA(tha)’ จาก
‘AA+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิต

มีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันฟิทช์
ประกาศคงอันดับเครดิตภายใน
ประเทศระยะสัน้ ที่ ‘F1+(tha)’
ทั้งนี้ การปรับลดอันดับ
เครดิตสะท้อนถึงการคาดการณ์
ของฟิทช์วา่ อัตราส่วนหนีส้ นิ ของ
PTTGC จะยังคงอยู่ในระดับทีส่ งู
กว่ า ระดั บ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ อั น ดั บ
เครดิต ‘AA+(tha)’ ในช่วง 3 ปีขา้ ง
หน้า เนื่องจากกระแสเงินสดจาก
การดำ�เนินงานทีน่ า่ จะต่�ำ กว่าทีฟ่ ทิ ช์
เคยคาดการณ์ ไว้ และค่าใช้จา่ ย
ด้านการลงทุนทีส่ งู ขึน้ ในปี 2565
ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กบั
วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีน่า
จะปรับตัวลดลงในปี 2565 เนื่อง
จากอัตราการเติบโตของความต้อง
การทีช่ า้ ลง และกำ�ลังการผลิตใหม่
ทีจ่ ะเข้ามาในอุตสาหกรรม

ดังนัน้ ฟิทช์คาดว่าอัตรา
ส่วนหนีส้ นิ ของ PTTGC ทีว่ ดั โดย
หนีส้ นิ สุทธิตอ่ กำ�ไรจากการดำ�เนิน
งานก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย
(Net debt/EBITDA) จะยังคงอยู่
ในระดับสูงกว่า 2.5 เท่าจนถึงปี
2567 แม้วา่ จะมีการคาดการณ์วา่
กำ�ไรของบริษัทจะกลับมาเติบโต
และค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนจะ
ปรับตัวลดลงตัง้ แต่ปี 2566 อย่างไร
ก็ดกี ารเข้าซือ้ กิจการ Allnex ช่วย
ให้ PTTGC เข้าถึงลูกค้าในตลาด
สหรัฐและยุโรป และเพิ่มความ
แข็งแกร่งของสถานะทางการตลาด
ในภูมิภาคเอเชีย เชื่อจะทำ�ให้
EBITDA ของ PTTGC มีเสถียร
ภาพมากขึน้ และเพิม่ EBITDA
margin ประมาณ 1-2%.

สอท.มึน!ส่งออกรถยนต์ร่วง
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มิ.ย.หดตัว11%เล็งปรับเป้าผลิตเหลือ1.7ล.คัน
ทางหลวงยิ้ม

ถนนรอบเมือง
โคราชคืบ85%
พญาไท • นายสราวุธ ทรง
ศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)
เปิดเผยว่า สำ�นักก่อสร้างทาง
ที่ 2 ได้ดำ�เนินการก่อสร้างโครง
การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข
290 สายถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมา ระยะทางทั้งหมด
110 กิโลเมตร (กม.) งบประ
มาณ 12,429 ล้านบาท ปัจจุบัน
ได้ก่อสร้างแล้วระยะทาง 80
กม. เหลืออยู่ระหว่างก่อสร้าง
อีก 30 กม. มีความคืบหน้า 85%
คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการ
ปี 2566
สำ�หรับ โครงการดังกล่าว
เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2
(ถนนมิตรภาพ) ที่หลักกิโลเมตร
ที่ 126 บริเวณ ต.นากลาง
อ.สูงเนิน ไปบรรจบทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 304 (ถนน
ราชสีมา-กบินทร์บุรี) บริเวณ
ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา
แบ่งการก่อสร้างเป็น 11 ตอน
ได้แก่ ทิศเหนือ 4 ตอน ระยะ
ทาง 48 กม. ก่อสร้างแล้วเสร็จ
2 ตอน ที่เหลืออีก 2 ตอนอยู่
ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง และ
ทิศใต้ 7 ตอน (ระยะทาง 62
กม.) ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 ตอน
ส่วนทีเ่ หลืออีก 5 ตอนอยูร่ ะหว่าง
ดำ�เนินการก่อสร้าง
อย่างไรก็ตาม เมื่อดำ�เนิน
การแล้ ว เสร็ จ จะเป็ น เส้ น ทาง
ที่ ส ามารถระบายการจราจรที่
คับคั่งบริเวณตัวเมืองนครราช
สีมา ช่วยอำ�นวยความสะดวก
ให้ผู้ ใช้เส้นทาง และยังส่งเสริม
ด้านการคมนาคม การค้า การ
ขนส่ ง โดยรวมของภาคตะวั น
ออกเฉียงเหนือ (อีสาน).

สาทร • ส.อ.ท.โชว์ยอดผลิตรถยนต์ มิ.ย.ยังโต ภาพรวม 6 เดือน
ขยายตัว 3% ปลื้มยอดขายรถในประเทศกระเตื้อง สวนทางยอด
ส่งออกลดลงถึง 11% พบปัจจัยลบกระทบเพียบ เล็งลดเป้าหมาย
การผลิตปีนี้ลงเหลือ 1.7 ล้านคัน
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน 19.30% ส่วนยอดขายในประ
พงษ์ รองประธานและโฆษก เทศอยู่ที่ 427,399 คัน เพิ่มขึ้น
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา จากปีก่อน 14.5% จึงมีความ
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นไปได้ที่ยอดผลิตเพื่อขายใน
(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ยอดผลิต ประเทศปีนี้อาจจะผลิตได้ 8.5
รถยนต์เดือน มิ.ย.2565 ผลิต แสนคัน สูงกว่าเป้าหมายปัจจุ
ได้ 143,016 คัน เพิ่มขึ้นจาก บันคาดการณ์ ไว้ที่ 8 แสนคัน”
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.53% นายสุรพงษ์กล่าว
โดยภาพรวมยอดผลิ ต รถยนต์
ขณะที่ ย อดผลิ ต เพื่ อ ส่ ง
6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.2565) ผลิต ออกเดือน มิ.ย. ผลิตได้ 71,002
ได้ 870,109 คัน เพิ่มขึ้นจาก คัน คิดเป็นสัดส่วน 49.65% ของ
ปีก่อน 3.02% เนื่องจากการ ยอดการผลิต ลดลงจากช่วง
ผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้น เดียวกันของปีก่อน 4.79% ซึ่ง
จากปีก่อนถึง 20.69% คิดเป็น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยอด
สัดส่วน 50.35% ของยอดการ ส่ ง ออกรถยนต์ สำ � เร็ จ รู ป ซึ่ ง อยู่
ผลิต และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่ 73,887 คัน ลดลงจากปีก่อน
หน้า 10.67% โดยสอดคล้องกับ 11% เพราะขาดชิ้นส่วนและ
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ เซมิ ค อนดั ก เตอร์ ทำ � ให้ ผ ลิ ต รถ
อยู่ที่ 67,952 คัน เพิ่มขึ้นจาก ยนต์นั่งลดลง 53.52% ขณะ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.6% ที่ ส่ ง ออกลดลงในตลาดเอเชี ย
หลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน์เพิ่ม ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา
ขึ้นและมีการเปิดประเทศ
เหนือ มูลค่าการส่งออก 42,781.17
“ภาพรวม 6 เดือนยอด ล้านบาท ลดลง 13.18%
ผลิ ต เพื่ อ ขายในประเทศอยู่ ที่
“ส.อ.ท.ประเมินยอดผลิต
427,533 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เพื่อส่งออก 6 เดือนที่ผลิตได้
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สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
442,578 คัน ลดลงจากปีก่อน
8.98% และยอดส่งออกรถยนต์
สำ�เร็จรูปที่ 449,644 คัน ลดลง
จากปีก่อน 5.04% และมีมูลค่า
การส่งออก 266,654.08 ล้าน
บาท ลดลง 1.50% เป็นปัจจัย
ให้ ส.อ.ท.ต้องทบทวนเป้าหมาย
การผลิตรถยนต์ปนี ้ีใหม่เร็วๆ นี้
ว่าจำ�เป็นต้องปรับประมาณการ
ใหม่หรือไม่ ซึง่ อาจมีความเป็นได้
ว่าจะปรับลดเป้าหมายการผลิต
รถยนต์ปนี ล้ี งมาอยูท่ ่ี 1.7 ล้านคัน
จาก 1.8 ล้านคัน แม้ยอดผลิต
เพื่อขายในประเทศจะเพิ่มขึ้นก็
ตาม” นายสุรพงษ์กล่าว.

ลุยแผนลดใช้พลังงานภาครัฐ20%

วิภาวดีรังสิต • พลังงานเดินหน้า
แผนลดใช้พลังงานภาครัฐ 20%
สั่ง 76 พลังงานจังหวัดประสาน
หน่วยงานในพื้นที่ พร้อมเร่งให้
ความรู้ประชาชน และชวนผู้ประ
กอบการใช้พลังงานอย่างมีประ
สิทธิภาพ
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ ปลัด
กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระ
ทรวงฯ ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิ
ภาพการจั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์
เชิ ง พื้ น ที่ แ ละการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายของกระทรวงพลังงาน ซึง่
การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายที่

ตลาดยังมีสัญญาณบวก

แม้จะมีความพยายามกดดัชนีตลาดให้ลงต่ำ�กว่า 1,550
จุดในแต่ละวันก็ตาม แต่ลงท้ายตลาดก็ยงั กลับมาปิดเหนือ 1,550
จุดได้ อย่างวานนี้ (25 ก.ค.65) ในช่วงเทรดระหว่างวันมีการกด
ดัชนีลงต่ำ�กว่า 1,550 จุด โดยกดลงไปที่ 1,548.10 จุด ทำ�ให้มี
การมองว่าตลาดยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1,550 จุดได้จริง
แต่ก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ดัชนีหลุดแนว 1,550 จุด หลังจาก
นั้นก็มีแรงซื้อจากนักลงทุนรายใหญ่ทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งทางกองทุน
และนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อหุ้นค่อนข้างมาก ทำ�ให้
ดัชนีตลาดขยับขึ้นเหนือ 1,550 จุดได้ และมาปิดที่ 1,560.31
จุด เกือบจะเป็นการปิดในระดับสูงสุดของวัน ทำ�ให้ทางด้านการ
เก็งกำ�ไรจะมองตลาดในทางบวกต่อไป เพราะมีความหมายว่า
แรงซื้อยังมีมาก ทำ�ให้ดัชนีปรับขึ้นมาได้ โดยปิดบวก 7.58 จุด
วอลุ่มค่อนข้างนิ่ง คือ รักษาระดับที่ 57,747.55 ล้านบาท แม้

จะให้พลังงานจังหวัดทัง้ 76 จังหวัด
ใช้คู่มือการจัดทำ�แผนปฏิบัติราช
การด้ า นพลั ง งานระดั บ จั ง หวั ด
เป็นกรอบในการดำ�เนินงานเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมาย ลดการใช้พลัง
งานอย่างน้อย 20% ดังนัน้ พลัง
งานจั ง หวั ด จะต้ อ งเป็ น ตั ว อย่ า ง
และผูน้ �ำ ในการขับเคลื่อนงานด้าน
การประหยัดพลังงานให้เกิดผลใน
ทางปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็ว โดยจะ
ต้องเป็นทั้งผู้ประสานและให้การ
สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการใน
การอนุรกั ษ์พลังงานและประหยัด
พลั ง งานแก่ ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ในพืน้ ที่
และอีกหนึ่งภารกิจสำ�คัญ
ของพลังงานจังหวัด คือ การประ
ชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการประ
หยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพให้กับประชา
ชนผ่ า นเครื อ ข่ า ยภายในจั งหวั ด
เช่น อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน และการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลัง
งานทดแทนในภาคธุรกิจ ผูป้ ระ
กอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ให้
หั น มาใช้ พ ลั ง งานทดแทนตาม
ศักยภาพเชือ้ เพลิงทีม่ ีในพืน้ ที.่

จะดูไม่มากนัก แต่วอลุ่มขนาดนี้ที่เกิดจากการซื้อขายจริงมากขึ้นก็
ยังนับว่ามีนัยสำ�คัญกับตลาด
ที่มองตลาดยังมีแนวโน้มดี แม้จะมีการผันผวนขึ้นๆ ลงๆ อยู่
ก็ตาม นั่นเป็นเกมการเก็งกำ�ไรเท่านั้น ไม่มีผลกับการลงทุนที่แท้จริง
ดูจากการที่กองทุนกลับมาซื้อมากถึง 1,726.35 ล้านบาท และนัก
ลงทุนต่างชาติซื้อไป 1,494.91 ล้านบาท แสดงว่านักลงทุนรายใหญ่
ทั้ง 2 กลุ่มยังมองตลาดในทางบวก ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะโดย
รวมของไทยที่ดูดีขึ้นจากที่ผ่านมามาก โดยเฉพาะการเปิดประเทศ
ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละเดือน จน

ดอลลารสหรัฐ
ยูโร
ปอนดสเตอรลิง
เยน (100 เยน)
หยวนจีน

ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

ทองแทง
ทองรูปพรรณ

ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ซื้อ
36.18
36.79
43.16
26.35
5.11
ซื้อ
29,950
29,410

ขาย
36.91
37.92
44.76
27.47
5.51
ขาย
30,050
30,550

ขณะนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงปัญหาโลก
ร้ อ นที่ กำ � ลั ง สร้ า งผลกระทบให้ เ กิ ด สภาพภู มิ อ ากาศแปรปรวน
อย่าง บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ประกาศเดิน
หน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยปี
นี้ต้องบรรลุเป้าหมาย Coal Free 2022 ยกเลิกการใช้ถ่านหิน
100% สำ�หรับกิจการประเทศไทย ซึ่งล่าสุดโรงงานแปรสภาพขน
เป็ด-ไก่ท้ายบ้าน ได้ยกเลิกการใช้ถ่านหินแล้วตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่
ผ่านมา ยังเหลือเพียงโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ�มหาชัย และ
โรงงานผลิ ต อาหารสั ต ว์ น้ำ � หนองแคที่ มี แ ผนยกเลิ ก ใช้ ถ่ า นหิ น
ภายในเดือน ธ.ค.นี้ ...•
เช่นเดียวกับ บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ หรือ PIMO ส่ง
พนักงานจิตอาสาร่วมกับชาวบ้านช่วยกันกำ�จัดผักตบชวาในคลอง
รอบๆ โรงงานที่ จ.นครปฐม ทำ�ให้คูคลองโดยรอบโรงงานสะอาด
มากขึ้น เป็นอีกความสำ�เร็จของ PIMO ในการทำ�ภารกิจที่ ได้
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพา
อาศัย ...•
ขยับมาที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เดินหน้าช่วย
เต็มที่ หนุนเอสเอ็มอีท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ ขยายตลาด ฟื้นฟูธุรกิจ
ออก E-Book “โปรดี๊ดี เอสเอ็มอีทั่วไทย” เสิร์ฟ 100 โปรโมชั่นสุด
ว้าว! ดันเศรษฐกิจคึกคัก สามารถดาวน์ โหลด E-Book ฟรี โดย
สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์ของ
ธพว. (https://www.smebank.co.th/) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Call Center 1357...•
เซียนหุ้น บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ประเมิน บมจ.สตาร์ค
คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK มีราคาเหมาะสมอยู่ที่ 5.5-6.0 บาท
ผลจากมีปัจจัยบวกสนับสนุนเพียบ ทั้งการเข้าซื้อ LEONI จะทำ�ให้
สามารถขยายไปสู่ธุรกิจสายเคเบิลในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
รถยนต์ ไฟฟ้า และเดินหน้าลุยขยายธุรกิจเข้าไปยังตลาดอาเซียน
เต็มสูบ ...•
ด้าน ควอลิตี้เฮ้าส์ เปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ ใหม่ โครงการ
“วรารมย์ วัชรพล เพิ่มสิน” สไตล์ Modern English Cottage ให้
ความรู้สึกเรียบง่าย อบอุ่น ในสไตล์อังกฤษ ตั้งอยู่บนทำ�เลย่าน
วัชรพล ใกล้ทางด่วนฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) สะดวก
เชื่อมต่อ ถ.สุขาภิบาล 5 ถ.สายไหม ถ.รามอินทรา และรถไฟฟ้า
บีทีเอส สายสีเขียว สถานีสะพานใหม่ บนที่ดินประมาณ 50-88
ตารางวา บนพื้นที่ใช้สอยประมาณ 136-277 ตารางเมตร มีให้
เลือกทั้งหมด 5 แบบ ราคาพิเศษ 6-10 ล้านบาท ...•
ปิดท้ายด้วย บมจ.ซาบีน่า หรือ SABINA คว้ารางวัล
Best fulfillment ในหมวดแบรนด์แฟชั่น จากงาน Shopee Brand
Conference 2022 สะท้อนความยืนหนึ่งของแบรนด์แฟชั่นใน
ใจผู้บริโภคชาวไทย ที่มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ช็อปปิ้ง
ออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าดันยอดขายช่อง
ทางออนไลน์ โตต่อเนื่อง ตั้งเป้าปีนี้ขยายตัว 20% หลังพบ ช่วง
Mega Campaign ยอดขายมากกว่าช่วงเวลาปกติถึง 30 เท่า ...•

คาดว่าสิ้นปี 2565 นี้จะมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย
มากถึง 10 ล้านคน จากปีก่อนๆ ที่แทบไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ทำ�ให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาฟื้นตัวได้มาก เท่ากับสร้างรายได้ สร้าง
ผลกำ�ไรให้กบั ธุรกิจในประเทศ จึงสามารถคาดหวังได้วา่ ธุรกิจใน
ตลาดจะกลับมามีกำ�ไรสูงขึ้นจากเดิม การลงทุนย่อมได้ผลตอบ
แทนที่คุ้มค่ามากกว่าเดิม
ส่วนกลุม่ หุน้ ทีน่ า่ มอง ในกลุม่ อสังหาริมทรัพย์ธรุ กิจทีก่ �ำ ลัง
ฟื้นตัวดี น่ามองที่ U, WHA และ CPN กลุ่มขนส่งธุรกิจที่ยัง
คงมีอนาคตสดใสมาก ทำ�ให้ธุรกิจมีกำ�ไรเพิ่มอย่างก้าวกระโดด
เหมาะกับการลงทุน ที่น่ามองมี AOT,
25/7/65 PSL และ TTA กลุ่มการแพทย์ธุรกิจยังคง
เติบโตดีเพราะยังคงมีการระบาดของโรค
1,560.31 อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ธุรกิจจะยังคงมีราย
ได้ดี มีกำ�ไรสูง จึงน่ามองที่ PR9, PRH
57,747.55 และ WPH กลุ่มพลังงานแม้ราคาน้ำ�มันยัง
ผันผวนอาจทำ�ให้เกิดความกังวลกลัวธุรกิจ
จะมีกำ�ไรลดลง แต่ราคาน้ำ�มันที่ยังยืนใกล้
100 ดอลลาร์ ยังคงทำ�ให้ธุรกิจพลังงานมี
ประเภทนักลงทุน ซื้อ
ขาย
สุทธิ
กำ�ไรดี จึงน่ามองที่ PTTEP, LANNA และ
6,086.19 4,359.85 +1,726.35
นักลงทุนสถาบัน
BCP หุ้นรายตัวที่น่ามองมี SNNP, JMT
บัญชีบริษัทหลักทรัพย 5,525.21 5,239.48 +285.74
และ TTCL เป็นต้น
นักลงทุนตางประเทศ 25,836.08 24,341.17 +1,494.91
20,300.07 23,807.06 -3,506.99
นักลงทุนรายยอย
แนวโน้มทีย่ งั ดี ทำ�ให้ยงั สามารถเลือก
ลงทุนได้ดีต่อไป.
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‘พาณิชย์’ปลื้มตปท.ลงทุนพุ่ง

6เดือนยอดเฉียด7หมื่นล้าน
ญี่ปุ่น-สิงคโปร์-USAมากสุด
ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” ยิ้ม 6 เดือนต่างชาติลงทุนไทยเฉียด 7 หมื่น
ล้านบาท เกิดการจ้างงานกว่า 3 พันคน ฟุ้งญี่ปุ่นนำ�โด่ง ตามด้วย
สิงคโปร์ และสหรัฐ ระบุส่วนใหญ่ลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมน ผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาต
ตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปี 2565 จำ�นวน 106 ราย และหนังสือ
(ม.ค.-มิ.ย.) มีการอนุญาตให้คน รับรองประกอบธุรกิจของคนต่าง
ต่ า งชาติ เ ข้ า มาลงทุ น ประกอบ ด้าว จำ�นวน 178 ราย มีเม็ด
ธุรกิจในไทย จำ�นวน 284 ราย เงินลงทุนรวม 69,949 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 7.58% โดยเป็นการลงทุน เพิ่มขึ้น 73.48%

ลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ญี่ปุ่น 71 ราย 25% เงิน
ลงทุน 26,237 ล้านบาท สิงคโปร์
51 ราย 18% เงินลงทุน 10,478
ล้านบาท และสหรัฐ 35 ราย
12% เงินลงทุน 2,899 ล้านบาท
เงินลงทุนรวม 39,614 ล้าน
บาท
สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ได้ รั บ
อนุ ญ าตส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่
สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม
การลงทุนของภาครัฐ และสนับ
สินิตย์ เลิศไกร
สนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาห
และเกิดการจ้างงานคน กรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น
ไทยกว่า 3,164 คน เพิ่มขึ้น บริการให้ ใช้แพลตฟอร์มแอป
190% โดยชาวต่างชาติที่เข้ามา พลิเคชันและเว็บไซต์ สำ�หรับ

การขนส่งผู้ โดยสารและสินค้า
รวมทั้งสำ�หรับการสั่งซื้อสินค้า
และบริการ บริการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า สำ�หรับรถยนต์ที่
ใช้พลังงานไฟฟ้า บริการทาง
วิศวกรรมและเทคนิค เช่น การ
ให้ คำ � ปรึ ก ษาเชิ ง เทคนิ ค แบบ
ครบวงจรในการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ยานยนต์ การช่วยเหลือด้าน
การออกแบบ การพัฒนา และ
ทดสอบระบบ เป็นต้น และ
บริการขุดเจาะปิโตรเลียม ภายใน
บริเวณพื้นที่แปลงสำ�รวจที่ ได้
รับสัมปทานในอ่าวไทย
ส่ ว นการลงทุ น ในพื้ น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออกหรืออีอีซี ของนักลงทุน
ต่างชาติในช่วง 6 เดือน ปี
2565 มีจำ�นวน 55 ราย คิด
เป็น 19% ของจำ�นวนนักลง
ทุนทั้งหมด โดยมีเงินลงทุน
กว่า 29,461 ล้านบาท คิดเป็น
42% ของเงินลงทุนทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในช่วง
6 เดือนที่เหลือของปี 2565
(ก.ค.-ธ.ค.) จะมีนักลงทุนต่าง
ชาติ เ ข้ า มาประกอบธุ ร กิ จ ใน
ไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมา
จากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริม
การลงทุน การกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยผ่ อ นคลายการเปิ ด ประ
เทศ.

‘เจ้าท่า’หนุนตั้ง
องค์การมหาชน

บีจิสติกส์เร่งเสริมแกร่ง

ไทยโพสต์ • นายสมชาย สุม
นัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้า
ท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรมมีแผน
เชิงรุกในการปรับปรุงและออก
มาตรการในการพัฒนาพาณิชย
นาวี ให้สอดรับกับบริบทกิจการ
พาณิชยนาวีบนสถานการณ์การ
แข่ ง ขั น ในปั จ จุ บั น และอนาคต
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการปรับ
ตั ว ที่ ส อดรั บ นโยบายของกระ
ทรวงคมนาคมและรัฐบาล ที่จะ
ยกระดับให้ ไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้ า นพาณิ ช ยนาวี ข องภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
การปรั บ ปรุ ง กฎหมายส่ ง เสริ ม
การพาณิชยนาวีฉบับใหม่ การ
ปรับปรุงแผน/ยุทธศาสตร์ ด้าน
พาณิชยนาวี การปรับปรุงหน่วย
งานทีร่ บั ผิดชอบด้านการพาณิชย
นาวี โดยตรง
ทั้งนี้ กรมอยู่ระหว่างการ
ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่ง
เสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. ... ทีม่ กี าร

ไทยโพสต์ • บี จิสติกส์กางแผน
ครึ่งปีหลัง รุกธุรกิจขนส่งและโล
จิสติกส์ และธุรกิจ AMC เต็มสูบ
พร้อมส่ง “บียอนด์” ศึกษาธุรกิจ
บริหารจัดการสินทรัพย์ หวัง
ต่ อ ยอดเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง
มั่นใจรายได้ปี 65 โตต่อเนื่อง
นายปัญญา บุญญาภิวฒ
ั น์
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.
บี จิสติกส์ หรือ B เปิดเผยว่า ทิศ
ทางการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่ม B
ในช่วงครึ่งหลังปี 2565 ยังคง
เดิ น หน้ า ขยายกิ จ การอย่ า งต่ อ
เนื่อง ทัง้ กลุม่ ขนส่งและโลจิสติกส์
ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก และบริษทั ร่วม
ทุน ด้านพลังงานทางเลือก ธุรกิจ
จำ�หน่ายน้ำ�ดิบ รวมทั้งการลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้
บริษัท บียอนด์ จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษทั ลูก อยู่ในระหว่างการศึกษา
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือ AMC
“การดำ�เนินธุรกิจในครึ่ง
ปีหลังของกลุ่ม B นั้น มั่นใจ

ดันบียอนด์บุกธุรกิจAMC

ชูไทยฮับอาเซียน

นำ�ร่อง • นายกิตติชาญ คงแป้น รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจเดลิเวอรี เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
และนายปัทม์ พงษ์วิทยาพิพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจเดลิเวอรี บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป สานต่อ
นโยบาย ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เดินหน้าผลักดันพลังงานสะอาดพร้อมตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็น
ศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ส่งแบรนด์ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 1112 นำ�ร่องใช้เทคโนโลยีรถ
จักรยานยนต์ ไฟฟ้า เสริมแกร่งธุรกิจบริการส่งอาหาร เตรียมลงพื้นที่ให้บริการเฟสแรกโซนกรุงเทพฯ
พร้อมเร่งขยายจำ�นวนรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ในเร็วๆ นี้.
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ทีจ่ ะ
ทำ�หน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล
เสนอแนะนโยบาย จัดทำ�แผน เพื่อ
พัฒนาโครงการในด้านต่างๆ รวม
ทั้งการติดตามและวิเคราะห์ผล

การดำ�เนินงานในกิจการพาณิชย
นาวีแบบครบวงจร รวมทั้งมีการ
ปรั บ ปรุ ง คณะคณะกรรมการ
ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ โดยกรม
เจ้าท่าได้เสนอขอให้มีการจัดตั้ง

• แวดวงการเมืองเรื่องธุรกิจ เขาตามไล่ตามเปิดโปง
“นอมินี” กันจ้าละหวั่น ถือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ในภาคการทำ�งาน
ของนิตบิ คุ คลทีเ่ รียกว่า “สมาคม” ต่างๆ นัน้ หากมี “ประธานนอมิน”ี
นั้น สงสัยจังว่าใครจะลุกขึ้นมาช่วยกันตรวจสอบบ้างไหม?!? อันนี้
ฝากถาม สุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์คนปัจจุบันละกัน ...•
• อยู่เงียบๆ สังคมคนนอกไม่ใคร่รู้ ใคร่สนใจประวัติความเป็น
มา แต่วันนี้ชื่อและหน้าตาของ กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม.
พรรคพลังประชารัฐ ยืนหนึ่งสมาคมผู้หญิงทั้งหลายอยากรู้จัก โดย
เฉพาะเมื่อมีข่าวว่า “โหวตผ่าน” ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา ในฐานะ
เป็น “พ่อ” ของลูกๆ นั่นเอง ...•
• เดินทางกลับจากทริปท่องเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว
หนุ่มปลาทู-ดิฐวัฒน์ อิสสระ ผู้บริหารหนุ่มแห่งอาณาจักรทิวทะเล
เวิลด์ ชะอำ�-หัวหิน ถึงกับยิ้มแก้มปริ เมื่อได้รับข่าวดีว่าโครงการบาบา
บีช คลับ เรสซิเดนซ์ พูลวิลล่า หัวหิน Sold Out เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งถือเป็นกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากถึงมากที่สุด ...•
• เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริม และ
สนับสนุนผ้าไทย และงานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล สุธาวดี
ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่แห่งศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ
ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการเปิดมิติ
ใหม่ของงานผ้าไทย และงานหัตถศิลป์ ในงาน “สืบสานใจ หัตถศิลป์
ไทยสู่สากล” (Emporium EmQuartier Sense of Thai) พบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมชุมชนสุดเอ็กซ์คลูซีพที่คัดสรรเฉพาะงานนี้ ระหว่างวันที่
27 กรกฎาคม–14 ตุลาคม ศกนี้ ...•

                     ณัฐ  วรา

สำ�นักงานส่งเสริมการพาณิชย
นาวี (องค์การมหาชน) ไปแล้ว
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทำ �
ข้ อ มู ล ชี้ แ จงตามติ ค ณะกรรม
การของสำ�นักงาน ก.พ.ร.

เ

‘อัลไลแอนซ์ลอนดรี้’ รุกอาเซียน

นายแดน แฮริสัน ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายอาวุโสประจำ�ภูมิ
ภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ แอล
แอลซี เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนบุกตลาดเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้เข้าไปทำ�การตลาดธุรกิจร้านสะดวกซัก
บ้างแล้ว โดยบริษัทจะโฟกัสไปที่ 4 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่
มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประชากรจำ�นวนมากรวมกว่า
560 ล้านคน ผู้คนมีศักยภาพและพร้อมสำ�หรับการลงทุน รวม
ถึงเริม่ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของการใช้บริการร้านสะดวกซัก คาด
ปีน้ี ไทยจะมีรา้ นสะดวกซักเปิดใหม่ประมาณ 1,000 ช็อป

จ

ริงอยูท่ ต่ี อนนีส้ าวๆ หลายคนยังไม่คดิ ทีจ่ ะแต่งงาน
แต่อนาคตก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย ใคร
จะไปรู้ว่าอีกหลายปีข้างหน้าคุณอาจจะอยาก
แต่งงานมีลูกขึ้นมาก็ได้ แต่หลายคนไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่ทำ�
บ่อยๆ ในชีวิตประจำ�วันนั้นอาจส่งผลกระทบมาถึงภาวะ
การมีบุตรยากได้ เราขอบอกเลยว่า ใครที่มีพฤติกรรม
เหล่านี้อยู่..อาจเข้าข่ายภาวะมีบุตรยาก!!
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร รพ.พญาไท 2
ออกโรงเตือนสาวๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ
จะส่งผลต่อการสร้างครอบครัวในอนาคตว่าได้แก่
1.ดื่มแอลกอฮอล์มากไป ไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ หรือไวน์
ส่งผลให้ โอกาสในการมีลูกลดลงถึง 50% เลยทีเดียว หาก
เปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือไม่ควรดื่มเกินวันละ 1 ดริงก์
หรือเทียบเท่ากับไวน์ 120 มิลลิลิตร
2.สูบบุหรี่เป็นประจำ� สาวๆ ที่สูบบุหรี่มากกว่าวัน
ละ 10 มวน ส่งผลให้มีลูกยากได้กว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 3
เท่า เพราะในบุหรี่มีสารพิษมากมายที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย แถมยังมีส่วนช่วยลดประสิทธิภาพของมดลูกที่
เป็นที่ฝังของตัวอ่อนอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว บุหรี่ยังทำ�ให้
สาวๆ ถึงวัยหมดประจำ�เดือน (วัยทอง) เร็วกว่าปกติถึง 2
ปี และทำ�ให้กระดูกผุหรือเปราะเร็วขึ้นอีกด้วย

นายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟ
แอนด์บอย จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจบิวตี้สโตร์ เปิดเผยว่า บริษัทได้
จัดงาน EVEANDBOY K-Beauty ไอเทมโซลฮิต! “ช็อปง่าย ไม่
ต้องพรี” เป็นมหกรรมรวมเมกอัพและสกินแคร์เกาหลีกว่า 100
แบรนด์ รวมมากกว่า 10,000 รายการ ที่ส่งตรงจากเกาหลีมาให้
ลูกค้าทุกกลุ่มได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ลดสูงสุด 60% และราคา
เริ่มตั้งแต่ 9 บาท ซึ่งงานจัดตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคมนี้ ทั้ง
16 สาขา โดบมุ่งเจาะกลุ่มสาวๆ วัยรุ่น นักเรียนและนักศึกษา
แต่ได้ขยายวงกว้างไปถึงกลุ่มผู้ชาย กลุ่ม LGBTQ+ มากขึ้น

3
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5

6

รฟม.ขยายโปรตั๋วเที่ยวรถไฟฟ้า MRT อีก 1 ปี

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) แจ้งว่า รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมส่งเสริมการใช้บริการ
รถไฟฟ้า และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดภาระค่าครอง
ชีพของประชาชนจากผลกระทบภาวะเงินเฟ้อ และการปรับขึ้น
ราคาน้ำ�มันจากสถานการณ์ โลก โดยกำ�หนดให้จำ�หน่ายเที่ยว
โดยสาร (Pass) เพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร MRT
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และสายเฉลิมรัชมงคล (สาย
สีน้ำ�เงิน) ในราคาจำ�หน่ายเดิมไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2566 จาก
เดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ก.ค.2565

7

8

เร่งถนนผังเมืองรวม จ.อุตรดิตถ์ เสร็จ เม.ย.66

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ดำ�เนิน
โครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ระยะทาง 7.425 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 336 ล้านบาท มี
ความคืบหน้าไปแล้ว 50.168% อยู่ระหว่างดำ�เนินงานชั้นพื้น
ทางชนิดหินคลุกและงานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เดือน เม.ย.2566 เมื่อก่อสร้าง
แล้ ว เสร็ จ จะช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด ในเขตชุ ม ชน
เมืองอุตรดิตถ์ แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักได้ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเดินทาง เพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการ
ค้าการขนส่งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น.

เดิมซ้ำ�ๆ เมนูเดิมๆ ทุกวัน จะส่งผล
ให้สารอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายไม่
เพียงพอ และมีผลต่อภาวะการมีบุตร
ยากด้วยนะ ควรเลือกรับประทาน
อาหารที่หลากหลายอย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะผักและผลไม้ ต้องทานเป็น
ประจำ�
5.ปล่อยให้มีปัญหาน้ำ�หนักตัว
เกิน มีการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่มีน้ำ�
หนักต่ำ�กว่ามาตรฐาน ต้องใช้เวลาใน
การตั้งท้องนานเป็น 4 เท่า ในขณะ
ที่ผู้หญิงที่มีน้ำ�หนักมากกว่าเกณฑ์ ใช้
เวลา 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่มีน้ำ�
หนักตัวปกติ
6.ดื่มกาแฟเกินวันละสองแก้ว
3.ความเครียด นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจแล้ว ยัง การที่ร่างกายได้รับกาเฟอีนประมาณ 300 มิลลิกรัมต่อวัน
กระทบมาถึงการมีลูกยากอีกด้วย เพราะฮอร์ โมนจากความเครียด หรือเทียบเท่ากับกาแฟชงเอง 3 ถ้วย เพราะส่งผลให้เกิดความ
จะรบกวนการทำ�งานของฮอร์ โมนในระบบสืบพันธุ์ ส่งผลให้เกิด
เสี่ยงที่จะมีลูกได้ยากขึ้น เนื่องจากกาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟจะ
ภาวะไม่ตกไข่ทำ�ให้ ไข่เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ อีกทั้งยังทำ�ให้ ไข่ที่
ส่งผลให้การตั้งครรภ์นั้นชะลอลง ซึ่งส่งผลให้ โอกาสการ
ปฏิสนธิแล้วฝังตัวที่มดลูกได้ยากขึ้นอีกด้วย
มีลูกลดน้อยลงถึง 26% เลยทีเดียว 7.ดื่มน้ำ�อัดลม และ
4.กินอาหารไม่มีประโยชน์ การรับประทานอาหารแบบ
8.ไม่ออกกำ�ลังกาย.
ครั้น “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” พ่นพิษ
จึงปรับมาเป็นอาหารไทย แนวๆ ปักษ์
ใต้ รองรับทัวร์คนไทย ซึ่งก็ได้ผล เป็นที่
ร่ำ�ลือถึงความอร่อย พร้อมบรรยากาศ
ตกแต่งด้วยของเก่าที่ชอบสะสมเป็นการ
ส่วนตัว
ความพิเศษของร้านนี้ นอกจาก
จะเป็นร้านอาหารที่แลดูจะแสน
ธรรมดาแล้วนั้น ยังมีงานด้านการท่อง
เที่ยวแทรกตัวอยู่คือ การเปิดโอกาสให้
นักศึกษาด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว
มาฝึกงาน โดยขอเวลาที่จะช่วยปั้นคน
เข้าสู่วงการท่องเที่ยว ต้องมาฝึกงาน 1
ปีขึ้นไป หลายคนถอดใจ แต่เธอยืนยัน
ว่า เวลาที่เหมาะสมคือ 1 ปี นี่แหละ ....
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อีฟแอนด์บอยจัดกิจกรรมกระตุ้นกำ�ลังซื้อ

พฤติกรรมเสี่ยง..สาวยุคใหม่
ส่งผลภาวะมีบุตรยากไม่รู้ตัว

ของนักท่องเทีย่ วเช่นเดิม ทุกคนจึงหวังใจว่าทุกอย่างจะ
กลับคืนมา เพียงต้องใช้เวลาอึดใจยาวๆ....รอ....รอ....
คุณขวัญ-กุลอรณา เรืองอภิบาล เจ้าของร้าน
อาหาร ในเมือง เป็นอาหารพื้นบ้าน รสชาติดีมาก
เธอเลือกใช้พืชผักพื้นบ้านมาปรุง จนได้รับ “มิชลิน
สตาร์” เมื่อปี 2018 จึงกลายเป็นร้านที่ ไม่เพียงลูกค้า
บอกต่อกัน แต่ยังมีเพื่อนๆ แวะมาทานกันได้นะ
จากอาชีพมัคคุเทศก์ ยกระดับขึน้ มาเป็นเจ้าของ
มืองไทยอยู่ ในอันดับต้นๆ ของเมืองในฝันที่นักท่องเที่ยวจาก บริษทั ทัวร์ ทีม่ ลี กู ค้าจากทัว่ โลกเข้ามาใช้บริการ คิด
ทั่วโลกอยากมาเยือนสักครั้งในชีวิต หรืออาจขอมาใช้ชีวิต
ดูเถอะ ช่วงพีกๆ นักท่องเทีย่ วกว่า 30 ล้านคน อะไรๆ
ทำ�งาน หรือบั้นปลาย ที่เมืองไทย...เห็น รู้ ก็ปลื้มแหละ
ก็แปรรูปออกมาเป็นเงินได้งา่ ยดายมาก......
ในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว มีผคู้ นเกีย่ วข้องอยู่ในแวดวงนี้
เรื่องกินเรื่องใหญ่ เมืองไทยของกินแยะ ตัดสิน
นับล้านคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรอยยิม้ เรื่อยมา....
ใจเปิดร้าอาหารรองรับทัวร์จีนที่ทะลักเข้าเมืองไทย
ครั้นมี โควิด-19 ทุกอย่างหยุดนิ่ง ทุกอาชีพจึงต้องปรับตัว
เอนจอยกับการทำ�อาหารอร่อย ลูกค้า บวกกับการตก
แต่การท่องเที่ยวไทยยังคงมีเสน่ห์ น่าค้นหา และยังเป็นสวรรค์
แต่งสวยๆ รวยเป็นกอบเป็นกำ�

ร้าน ‘ในเมือง’

ยังโตต่อเนื่อง ซึ่งตามแผนยุทธ
ศาสตร์นั้นได้ โฟกัส 2 ธุรกิจหลัก
คือ กลุม่ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ
Green Logistics และธุรกิจ
สาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม หรือ Green Utilities
มั่นใจผลประกอบการปี 2565
จะมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น จากเดิม
ปี 2564 มีกำ�ไรสุทธิ 129 ล้าน
บาท” นายปัญญากล่าว
นายปัญญากล่าวว่า คณะ
กรรมการบริษทั บี จิสติกส์ ได้มมี ติ
ให้ บริษทั บียอนด์ จำ�กัด ซึง่ เป็น
บริษทั ลูก เข้าศึกษาธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ หรือ AMC เนื่องจากธุรกิจ
AMC มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น
ตามภาวะหนี้สินภาคประชาชน
ขณะทีต่ วั เลขหนีเ้ สีย (NPLs) ปรับ
ตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบของ
โควิด-19 ทีผ่ า่ นมา จึงเป็นโอกาส
ลงทุนที่ดี สามารถสร้างผลกำ�ไร
ต่อบริษัทเพิ่มยิ่งขึ้น.

1

พบว่าได้ผลแฮะ น้องๆ นักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานที่ร้านนี้
ล้วนแกร่ง เป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ คุณภาพดี เข้าใจลูกค้า ครูฝึก
จึงปลาบปลื้มยิ่งนัก
ยุครุ่งเรืองมีลูกน้องกว่า 120 คน ตอนนี้ ไม่ถึง 20 คน แต่ก็
มีความสุขที่จะเสิร์ฟความอร่อยทุกจาน ถามว่า ...วันนี้ ท่องเที่ยว
เป็นยังไง..ฟื้นยัง....ตอบว่า...ยัง...แต่ต้องมีชีวิตอยู่ให้ ได้ กับโลกใบ
เดิม
คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว วัย 54 กับลูกๆ ทั้ง 3 จึงมีความสุข กับ
การได้ต้อนรับดูแลแขกที่แวะเวียนมาเยือน แม้ลูกๆ อาจไม่เข้ามา
รับช่วงต่อ แต่มองๆ ลูกน้องหน่วยก้านดีมาสืบสานตำ�นานของร้าน
ให้อยู่คู่กับการท่องเที่ยวของเมืองพังงา
ใครสนใจอยากเป็นเจ้าของร้านอาหาร รีบสมัครด่วน...
บทแรกของการทดสอบคือ ล้างจาน ล้างส้วมนะ ..ทำ�ได้ ไหม.....
อิอิอิ.......
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กีฬา 9

มาดามแป้งแต่งตั้ง‘ธนบูรณ์ เกษารัตน์’
กัปตันทีมสิงห์เจ้าท่าฤดูกาล2022-23

คลองเตย • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� ประธานสโมสร
“สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ปรึกษาหารือกับ สกอตต์ คูเปอร์
กุนซือใหญ่ ก่อนแต่งตั้ง “ตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์ กองกลางทีม
ชาติไทย ทำ�หน้าที่กัปตันทีมสิงห์เจ้าท่าอย่างเป็นทางการ พาทีมสู้ศึก
ฤดูกาล 2022-23
ความเคลื่อนไหวของทีม “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ทีม
เจ้าบุญทุ่มในไทยลีก 1 ที่เตรียมทีมสู้ศึกฤดูกาล 2022-23 นั้น ล่าสุด
“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� ประธานสโมสร และสกอตต์ คูเปอร์
ได้แต่งตั้งให้ “ตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์ เป็นกัปตันทีม
สำ�หรับ “ตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์ กองกลางทีมชาติไทย วัย
28 ปี ย้ายมาอยู่กับสิงห์เจ้าท่าเมื่อช่วงเลก 2 ฤดูกาล 2018 ปัจจุบันมี
สถิติลงเล่นให้ทีมไปแล้ว 52 นัดรวมทุกรายการ และมีส่วนสำ�คัญพา
สโมสรคว้าแชมป์ช้าง เอฟเอคัพ 2019 มาครองเป็นครั้งแรกในรอบ
10 ปี ก่อนที่ล่าสุดจะถูกแต่งตั้งทำ�หน้าที่กัปตันทีมอย่างเป็นทางการ
โดยมี ปกรณ์ เปรมภักดิ์ และวรวุฒิ ศรีสุภา เป็นรองกัปตันทีม
“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำ�ซำ� ประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่า
กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “จริงๆ ผู้เล่นหลายคนของเรามีความเป็นผู้นำ�ใน
ตัวเองอยู่แล้ว แต่จากการที่พูดคุยกับโค้ชสกอตต์ คูเปอร์ เราเห็น
ตรงกันว่า ตั้ม (ธนบูรณ์ เกษารัตน์) เป็นคนที่เหมาะสมที่สุด เพราะ
มีประสบการณ์ทั้งในระดับทีมชาติและสโมสร รวมถึงยังมีบุคลิก คา
แร็กเตอร์ที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคนในทีม”

“ส่วนรองกัปตันทีม แป้งมอบหมายให้บาส (ปกรณ์ เปรมภักดิ์)
และปอนด์ (วรวุฒิ ศรีสุภา) ทำ�หน้าที่ เพราะ 2 คนนี้อยู่กับแป้งมานาน
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทีมมาตลอด ก็เชื่อว่าทั้ง 3 คนจะทำ�หน้าที่กันอย่างดี
ที่สุด เพื่อพาทีมไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ในฤดูกาลนี้” มาดามแป้งปิดท้าย
ปัจจุบัน การท่าเรือ เอฟซี อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่หัวหิน
เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนประเดิมเปิดบ้านพบกับ ลำ�พูน วอริเออร์
ในศึกรี โว ไทยลีก ฤดูกาล 2022-23 วันที่ 14 สิงหาคมนี้ ที่แพท
สเตเดียม เวลา 19.00 น.

เจ็ตสกี ไทยดังกระหึ่มโปแลนด์
วันเดียว5แชมป์ โลก‘สุภัค’เบิ้ล
โปแลนด์ • การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ โลก การบินไทย เจ็ตสกี เวิลด์
ซีรีส์ 2002 WGP#1 World Series 2022 สนามแรกจาก 3 สนาม
ฤดูกาลนี้ เข้าสู่วันสุดท้ายของรอบชิงแชมป์สนามยุโรป ที่เมืองออสทรอฟ
วาร์สกี ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. เป็นวันตัดสินแชมป์ของมือ
อาชีพระดับโลกหรือออลโปรทุกรุ่น
ขุนพลนักเจ็ตสกีไทยระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม กวาด
ตำ�แหน่งแชมป์ โลกมาได้ถึง 5 รุ่น เริ่มจากรุ่นเรือนั่งอาชีพ สปอร์ต จีพี
(PRO Sport GP) ทำ�การแข่งขัน 3 โมโต สุภัค เสร็จธุระ ยังคงฟอร์มมือ
วางอันดับ 1 ของโลก นำ�เข้าที่ 1 แบบม้วนเดียวจบในโมโต 3 เมื่อรวม
กับผลงาน 2 โมโต เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ทำ�ให้สุภัคคว้าแชมป์สมบูรณ์แบบ
180 คะแนนเต็ม คว้าแชมป์ โลกบนแผ่นดินยุโรปได้เป็นครั้งแรก รอง

สุภัค เสร็จธุระ นักเจ็ตสกีทีมชาติไทย คว้าแชมปโลกรุ่นเรือนั่งอาชีพ
สปอร์ต จีพี และรุ่นเรือนั่งอาชีพ 1,100 ซีซี แต่งเครื่องยนต์

แชมป์เป็น ไซมอน เบลเชอร์ จากสหราชอาณาจักร 149 คะแนน และ
อันดับ 3 ทิโมธี แอตกินสัน จากสหราชอาณาจักร 144 คะแนน

6ชาติจาก3ทวีปดวลฟุตซอลที่หัวหมาก
กรุงเทพฯ • “บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬา
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลไทย ยืนยัน 6 ชาติ
จาก 3 ทวีป อิหร่าน (อันดับ 6 โลก), โมร็อกโก (9 โลก), ฟินแลนด์ (18
โลก), ไทย (20 โลก), เวียดนาม (40 โลก) และแองโกลา (46 โลก) ร่วม
บู๊เดือดศึกคอนติเนนตัล ฟุตซอล แชมเปียนชิพ 2022 (CONTINENTAL
FUTSAL CHAMPIONSHIP 2022) ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก
ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายนนี้
ความเคลื่อนไหวการ
แข่งขันฟุตซอล ศึกคอนติเนนตัล
ฟุตซอล แชมเปียนชิพ 2022
(CONTINENTAL FUTSAL
CHAMPIONSHIP 2022) ล่าสุด
มี 6 ยอดทีมจาก 3 ทวีปเข้าร่วม
การแข่งขัน ได้แก่ อิหร่าน (อันดับ
6 โลก), โมร็อกโก (อันดับ 9
โลก), ฟินแลนด์ (อันดับ 18 โลก),
ไทย (อันดับ 20 โลก), เวียดนาม
(อันดับ 40 โลก) และแองโก
ลา (อันดับ 46 โลก) การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน
2565 ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก โดยการจับฉลากและการแถลงข่าว
จะมีขึ้นในวันที่ 11 ส.ค.นี้ เวลา 14.00 น. ที่ โรงแรมแลงคาสเตอร์ ใช้
ระบบแบ่งสายละ 3 ทีม 2 ทีมที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบ 4 ทีมสุดท้าย
โดยทาง “บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคม

ฝรั่งเศส • บรู๊ก เฮนเดอร์สัน สาวจากแคนาดาเก็บเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้าย
พร้อมจบการรอคอยอันยาวนานคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่ 2 ในชีวิตมา
ครองสำ�เร็จในรายการเอเวียง แชมเปียนชิพ ที่ประเทศฝรั่งเศส
บรู๊ก เฮนเดอร์สัน อดีตแชมป์วีเมนส์ พีจีเอ เมื่อปี 2016 จบสกอร์
รอบสุดท้ายเข้ามาอีเวนพาร์ 71 รวม 4 วันคว้าแชมป์ไปครอง ด้วย
สกอร์รวม 17 อันเดอร์พาร์ 267 เฉือน โซเฟีย ชู
เบิร์ต เพียงสโตรกเดียว โดยในรอบสุดท้ายสาว
อเมริกันมืออันดับ 283 ของโลกหวดเข้ามา 3
อันเดอร์พาร์ 68
นักกอล์ฟแคนาเดียน วัย 24
ปี ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วย
การนำ� 2 สโตรก ทว่าการเล่นใน
รอบสุดท้ายกลับไม่เป็นดังหวัง ใน
11 หลุมแรกของเธอนั้นเสียไป 2 โบกี้
และออก 4 พัตต์เสียดับเบิลโบกี้ที่หลุม 6
แต่หลังจากตกเป็นรองชูเบิร์ต 1
สโตรก สาวแคนาดาโต้ตอบกลับด้วย
เบอร์ดี้ที่หลุม 14 ซึ่งเป็นหลุมระยะไม่
ยาว และตามติดด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม
15 ที่ส่งให้เธอกลับขึ้นมานำ�ร่วมก่อน
เข้าหลุมสุดท้ายซึ่งเป็นหลุมพาร์ 5
ทีช็อตที่หลุมสุดท้ายนั้น เฮนเดอร์
สันทำ�ได้ ไม่ดีนัก แต่สุดท้ายเธอจัดการด้วยการขึ้นไป
ทำ� 3 ออนเหลือระยะพัตต์เบอร์ดี้ประมาณ 8 ฟุต และสาวแคนาเดียน
ไม่ยอมพลาดพัตต์ดังกล่าว เก็บลงไปพร้อมกับคว้าชัยชนะไปครองด้วย
ชัยชนะ 1 สโตรก
“ฉันไม่ได้เริ่มต้นได้อย่างที่ฉันต้องการ และแน่นอนที่สุดว่านี่ ไม่ใช่
วันที่ดีที่สุดของฉัน” เฮนเดอร์สันกล่าว โดยหลังจากออกสตาร์ท 2 รอบ
แรกด้วยสกอร์ 64 ทั้ง 2 วัน ทำ�ให้เธอนำ� 3 สโตรก และยังสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ ได้หลังจบรอบ 3 เข้ามาอีก 3 อันเดอร์พาร์ 68
“แต่เขาบอกกันว่ารายการระดับเมเจอร์ แชมเปียนชิพ นั้นจะ
เริ่มต้นเข้มข้นจริงๆ ในช่วง 9 หลุมสุดท้ายของวันอาทิตย์ ซึ่งสิ่งนั้นมัน

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลไทย เผยว่า
“การแข่งขันรายการนี้มีเป้าหมายชัดเจนในการเตรียมความพร้อมให้
กับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก่อนไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศคูเวต
ระหว่าง 27 กันยายน -8 ตุลาคมนี้”
“ซึ่ง 6 ทีมชาติในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ 5 ทีมล้วนเป็นทีมที่
ได้ ไปเล่นฟุตซอลโลกที่ลิทัวเนีย ทั้งทีมชาติอิหร่าน ที่จะส่งชุดใหญ่มาเพื่อ
เตรียมไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเช่นกัน, ทีม
ชาติโมร็อกโก ที่อันดับโลกกำ�ลังพุ่งอย่าง
รวดเร็ว, ทีมชาติไทย, ทีมชาติเวียดนาม
และทีมชาติแองโกลา ส่วนฟินแลนด์แม้จะ
ไม่ได้ ไปฟุตซอลโลกครั้งที่แล้ว แต่ก็นับเป็น
ทีมที่แข็งแกร่งมีแรงกิงที่สูงกว่าเรา และผ่าน
เข้ารอบน็อกเอาต์ ในการแข่งขันยูโรที่ผ่านมา
ด้วย คิดว่าจะเป็นทัวนาเมนต์ที่ ได้ประโยชน์
อย่างมากกับทีมชาติไทยแน่นอน”
“ในส่วนแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมทีม
ชาติไทยชุดเตรียมแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
จะเรียกเก็บตัวทันทีหลังจากฟุตซอลไทยลีก
จบเลกแรกวันที่ 28 สิงหาคมนี้”
สำ�หรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2022 ที่
ประเทศคูเวต รอบแบ่งกลุ่ม มีดังนี้ 27 ก.ย. ไทย พบ อิรัก เวลา
13.00น., 29 ก.ย. ไทย พบ คูเวต เวลา 19.00 น. และ 1 ต.ค. ไทย พบ
โอมาน เวลา 11.00 น.
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‘พัทลุงเกมส์’ แฟนติดตามทางโซเชียลมากสุด

พัทลุง • จากการที่จังหวัดพัทลุงภายใต้การสนับสนุนของการกีฬา
แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
(พัทลุงเกมส์) ครั้งที่ 37 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565-10 สิงหาคม 2565
นั้นเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของแฟนกีฬา
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวกับมิติของการจัดการแข่งขัน KBU
SPORTPOL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต
จึงได้สำ�รวจความคิดเห็นเรื่อง “มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติกับ
มิติการพัฒนาและความคาดหวัง ศึกษากรณีพัทลุงเกมส์” ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ ในภาพรวมพบว่า ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 39.66 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 32.11 ยังไม่ตัดสินใจ/สื่อ
หรือช่องทางที่จะติดตาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.04 โชเชียลมีเดีย รองลง
มาร้อยละ 23.81 วิทยุโทรทัศน์ ร้อยละ 18.05 สนามการแข่งขัน ร้อย
ละ 14.13 หนังสือพิมพ์/ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาและยกระดับ
การจัดการแข่งขัน อันดับ 1 ร้อยละ 96.00 ยกระดับการจัดการแข่งขัน
สู่มาตรฐานสากล อันดับ 2 ร้อยละ 94.88 พัฒนาและต่อยอดนักกีฬา
ดาวรุ่งสู่ทีมชาติ อันดับ 3 ร้อยละ 91.04 ยกระดับมาตรฐานด้านความ
พร้อมของสถานที่สนามและสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ/ความคาด
หวังและประโยชน์จากการจัดการแข่งขัน อันดับ 1 ร้อยละ 89.05
สร้างแรงจูงใจในการเล่นกีฬาและออกกำ�ลังกายของประชาชน อันดับ
2 ร้อยละ 86.06 สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่
และชุมชน อันดับ 3 ร้อยละ 85.00 สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเจ้าภาพ
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‘ไทย ดับเบิลยู พีจีเอ’ สนาม 5 ชิง 2.5 ล้านที่เลควิวฯ
สุภัคยังมาคว้าแชมป์ได้อีกรุ่น ในรุ่นเรือนั่งอาชีพ 1,100 ซีซี แต่ง
เครื่องยนต์ (PRO Runabout 1,100 OPEN) ก่อนลงสนามโมโตสุดท้าย
สุภัคมีคะแนนตามหลัง วาเลนตินา เลซคาโน นักแข่งสาวอเมริกันอยู่
14 คะแนน แต่สามารถพลิกล็อกเป็นแชมป์ ได้ เมื่อเข้าที่ 2 และทั้ง จอร์
จี คาซา จากฮังการีที่เข้าที่ 1 และเลซคาโนที่เข้าที่ 3 ใช้เรือผิดกฎ ทำ�ให้
ไม่มีคะแนนในโมโตนี้ รวมคะแนน 3 โมโต สุภัคจึงเป็นแชมป์ โลกไปอีก
รุ่นมี 159 คะแนน สุภาพ พูลโสภา ขึ้นมาเป็นรองแชมป์ 140 คะแนน
อันดับ 3 สุภทัต ฟูตระกูล 134 คะแนน
รุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพ อายุ 35 ปีขึ้นไป จำ�กัดการแต่งเครื่องยนต์
(EXPERT Veterans Runabout Limited 35+) หลัง 2 โมโตมี สุภาพ พูล
โสภา กับ อรรถพล คุณสา ที่ ได้ลุ้นแชมป์ กับนักแข่งเจ้าถิ่น เอสโตเนีย
และคูเวต ซึ่งโมโตสุดท้าย อรรถพลผลงานดีที่สุดเข้าที่ 1 ได้แชมป์ โลก
มี 156 คะแนน สุภาพเป็นรองแชมป์ 149 คะแนน และอันดับ 3 วาเลรี
ทรูเยฟต์เซฟ จากเอสโตเนีย 144 คะแนน
รุ่นเรือนั่งมือใหม่ 1,100 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ (NOVICE
Runabout 1100 Stock) พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล ผู้มีคะแนนนำ�จาก
2 โมโตแรก เข้าอันดับที่ 2 ในโมโตสุดท้าย แต่คะแนนยังเพียงพอคว้า
แชมป์ โลกสบายๆ 173 คะแนน ทิ้งห่างอันดับ 2 อาเหม็ด อัล คัดฮารี
จากคูเวตที่ ได้ 152 คะแนน และทีมไทยยังมี ศศินา ผิวงาม สาวไทยได้
อันดับ 3 มี 137 คะแนน
รุ่นเรือนั่งสมัครเล่น 1,100 ซีซี ห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Amateur
Runabout 1100 Stock) กีรติกร ผิวงาม ที่เข้าที่ 1 ในโมโตแรกตั้งแต่เมื่อ
วันที่ 22 ก.ค. กลับมาแข่งขัน 2 โมโตสุดท้าย ปรากฏว่า กีรติกรยังเข้าที่
1 โมโต 2 และโมโตสุดท้ายแม้จะหลุดไปเข้าที่ 3 แต่คะแนนยังเพียงพอ
เป็นแชมป์หวุดหวิด 168 คะแนน รองแชมป์ เฮนรี คอปพาส จากเอสโต
เนีย 166 คะแนน อันดับ 3 มัตติอัส ซีมานน์ จากเอสโตเนียเช่นกัน
รุ่นอื่นๆ ที่ทัพเจ็ตสกีไทยผลงานดี ได้ขึ้นโพเดี้ยม มีรุ่นเรือนั่งอาชีพ
แต่งเครื่องยนต์ (PRO-AM Runabout Superstock) กนกทัย อัครเลิศ
กุล ได้ที่ 3 แชมป์คือ คาลิด อัลมาซมี จากยูเออี โซลท์ เชเก จากฮังการี
รองแชมป์, รุ่นเรือยืนกึ่งอาชีพ จีพี (EXPERT Ski GP) ธนวินท์ โมลี ได้
อันดับ 3 ลูซี เกดสบี จากสหราชอาณาจักรเป็นแชมป์ และฟิล ซีเกอร์ส
จากเบลเยียมรองแชมป์, รุ่นเรือยืนอาชีพ ห้ามแต่งเครื่องยนต์ (PRO-AM
Ski Stock) ธนวิชญ์ โมลี ได้รองแชมป์ และธนวินท์ โมลี ได้ที่ 3 โดย
แชมป์เป็น มัตติอัส ไรนาส จากเอสโตเนีย
ส่วนรุ่นระดับโปรที่น่าสนใจ เฌเรมี เปเรซ จากฝรั่งเศส ได้
แชมป์เจ็ตสกีนั่งอาชีพจีพี (PRO Runabout GP), ราฟาแอล มอแร็ง
จากฝรั่งเศส ได้แชมป์เจ็ตสกียืนอาชีพ จีพี (PRO Ski GP) และเจ็ตสกี
ทางไกล เอนดูรานซ์ (PRO-AM Endurance OPEN) แชมป์เป็น ฌอง
บรูโน ปาสโตเรโญ จากฝรั่งเศส โดยมี สุภทัต ฟูตระกูล ของไทยได้
อันดับ 4
การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ โลก การบินไทย เจ็ตสกี เวิลด์ ซี
รีส์ 2022 สนามถัดไปสนามที่ 2 จะมีขึ้นที่เมือง เลค ฮาวาซู ซิตี รัฐ
แอริโซนา สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-9 ต.ค. และสนามสุดท้ายสนาม
ชิงชนะเลิศที่พัทยา ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค.

เพชรบุรี • สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย หรือไทย ดับเบิลยู พีจี
เอ (THAI WPGA) พร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการ “เอส
เอที-ไทยวีเมนส์ทัวร์ โอเพ่น” หรือ “SAT-TWT OPEN” ROAD TO
WORLD RANKING สนามที่ 5 ชิงเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านบาท วันที่
27-29 กรกฎาคม 2565 ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ
อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี รายการนี้มีนักกอล์ฟชั้นนำ�ที่ตอบรับร่วมลงแข่ง
อาทิ ‘โปรปลาย-พัชรจุฑา คงกระพันธ์ จากขอนแก่น เจ้าของแชมป์
สนาม 4, โปรเบสต์-ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ จากขอนแก่น เจ้าของแชมป์
สนาม 1, โปรบิว-กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์ จากชลบุรี เจ้าของ
แชมป์เลดี้ส์ ยูโรเปียน ไทยแลนด์ แชมป์เปียนชิพ ปี 2018, โปรไนท์อรกนก สร้อยสุวรรณ จากกรุงเทพฯ ที่เพิ่งผ่านรอบควอลิฟาย ดรีม
ทัวร์ (ทัวร์เล็ก) เคแอลพีจีเอทัวร์ ต่างก็ร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วย
รายการนี้เป็นรายการแข่งขันแมตช์ที่ 5 และเป็น 1 ใน 10 รายการ
แข่งขันประจำ�ปี 2021-2022 เพื่อจัดอันดับเงินรางวัลสะสม และยัง
เป็นแมตช์ที่จะนำ�ไปสู่การคิดคะแนนสะสมอันดับโลกในอนาคต โดย
ในปีนี้จัดการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 20 ล้าน
บาท เป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 3 วัน 54 หลุม โดยหลังจบ
36 หลุม จะตัดตัวที่อันดับ 60 และเสมอเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย ผู้
ชนะจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 367,500 บาท สำ�หรับ “เอสเอที-ไทย
วีเมนส์ทัวร์ โอเพ่น” (SAT-TWT OPEN) ทั้งนี้ แฟนกอล์ฟติดตาม
ข่าวสารการแข่งขันได้ทางเฟซบุ๊ก THAI WPGA และเว็บไซต์ http://
www.thaiwpga.com และติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขัน (Live
Streaming) ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก THAI WPGA ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค.
2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนจบการแข่งขัน

‘ปพิชญา’ โชว์ฟอร์มหวดอาชีพไทยแลนด์

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสอาชีพ รายการ “ไทยแลนด์ แชม
เปียนชิพ” ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เปิด
ฉากวันแรก เมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก
(สาย 64 คน) ปพิชญา อิสโร นักเทนนิสจากสงขลา วัย 14 ปี ชนะ
2-1 เซต 3-6, 6-2 และ 7-5 พิมพ์ลภัส ลิม นักหวดลูกครึ่งไทยสิงคโปร์ จากกรุงเทพฯ วัย 13 ปี ผ่านเข้ารอบ 2 พบกับ กมลวรรณ
ยอดเพ็ชร มือวางอันดับ 10 ของรายการ จากพระนครศรีอยุธยา
ที่ ได้บายรอบแรก โดยปพิชญานั้นเป็นหลานสาวของ ปรัชญา อิส
โร ทีมชาติชุดเหรียญทอง ทีมชาย ในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ด้าน
ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก (สาย 128 คน) ปรัชญา ใบบ้ง นัก
เทนนิสจากเมืองหลวง กรุงเทพฯ ประเดิมคว้าชัยได้สำ�เร็จ ชนะ ธีร
ภัทรโคคิ หลาบหนองแสง นักหวดลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น รุ่นน้องจาก
กรุงเทพฯ ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-1 ปรัชญาทะยานสู่การแข่งขันรอบ
ที่ 2 ไปพบกับ มุ่งมั่น โอมอารักษ์ มือวางอันดับ 24 ของรายการ
จากนครศรีธรรมราช ที่ ได้บายรอบแรก ส่วนคู่อื่น ประเภทชายเดี่ยว
รอบแรก (สาย 128 คน) โกวิทย์ รัตนเพ็ชร (กทม.) ชนะ ณัฐกิตติ์ ธีร
โชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์) 6-0, 6-0 สุขุม กิจวิจารณ์ (กทม.)
ชนะ พีท เสวิกุล (กทม.) 6-1, 6-1 วัชรพงษ์ เอี่ยมละออ (กทม.) ชนะ
ภวินทร์ จิรภูมิเดช (กทม.) 6-4, 6-0 สาครินทร์ ปาเตีย (กทม.) ชนะ
ณฐวรรธน์ จุลวิชิต (กทม.) 6-0, 6-0 ฤทธิ์ณรงค์ กล่อมจิตร์ (กทม.)
ชนะ รัชภาคย์ รัตนบ้านกรวย (กทม.) 6-0, 6-0.

ปรับวิธีพัตต์พาเฮนเดอร์สันผงาดเมเจอร์
อยู่ในใจของฉันอยู่เสมอ”
“ฉันพยายามเล่นด้วยความอดทน และในช่วง 9 หลุม
สุดท้ายก็สามารถเก็บเบอร์ดี้เข้ามาได้ 2-3 หลุม โดยเฉพาะเบอร์
ดี้ที่หลุม 18 นั้นเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆ ฉันตื่นเต้นมากกับ
ชัยชนะรายการที่ 2 ในระดับเมเจอร์และการคว้า
แชมป์รายการที่ 12 ในทัวร์”
ตอนที่เฮนเดอร์สันคว้าแชมป์เมเจอร์แรก
มาครองนั้น เธอมีอายุเพียง 18 ปีเท่านั้น แต่มันใช้
เวลานานอย่างไม่คาดคิดกว่าที่เธอจะชนะเมเจอร์
รายการที่ 2 ในอาชีพ
ส่วนหนึ่งของความสำ�เร็จในครั้ง
นี้ต้องขอบคุณเทคนิคการพัตต์รูปแบบ
ใหม่ของเธอ และการปักธงคาไว้ที่หลุม
ระหว่างการพัตต์แต่ละครั้ง
“ฉันใช้เวลาช่วงพักเบรก 2-3
เดือนที่ผ่านมาด้วยการกลับไปบ้านใช้
เวลาร่วมกับคุณแม่และคุณพ่อ เขา
เป็นผู้ฝึกสอนของฉัน และน้อง
สาวของฉัน บริตตานี (แคดดี้
ของเธอ) ก็ช่วยได้มากทีเดียวใน
การทำ�งานอย่างหนักเพื่อปรับ
อาฒยา ฐิติกุล
เปลี่ยนเกมบางอย่างของฉัน”
เฮนเดอร์สันกล่าว
ต่อว่า “เมื่อเดือนที่ผ่าน
มา ฉันกลับมาแข่งขันและ
สามารถคว้าชัยชนะมา
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ครองได้ และตอนนี้ก็มาชนะเมเจอร์
รายการนี้ ฉันรู้สึกว่านี่เป็นมายด์เซต
ที่เหมาะสมและหวังว่าจะได้แนว
ความคิดนี้ในการเล่นต่อๆ ไป”
ทางด้านชูเบิร์ต สาว
อเมริกันวัย 26 ปี อดีตแชมป์
ยูเอส วีเมนส์ อเมเจอร์ พลาดไป
เพียงสโตรกเดียวสำ�หรับการเขียน
เทพนิยายในแบบฉบับของเธอ แต่
การจบอันดับ 2 ในเมเจอร์ของนัก
กอล์ฟรุกกี้ถือเป็นผลงานที่น่าจดจำ�
“ฉันเล่นไปและพยายามสงบ
สติอารมณ์ของตัวเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงท้ายๆ ของการแข่งขัน
กระทั่งพัตต์สุดท้ายลงไปฉันถึงได้รู้ว่า
ตำ�แหน่งของตัวเองอยู่ตรงไหน” ช ู
เบิร์ตกล่าว โดยชัยชนะระดับอาชีพ
ของเธอเพียงรายการเดียวเกิดขึ้นใน
ซีเมนทราทัวร์เมื่อปี 2019
บรู๊ก เฮนเดอร์สัน สาวแคนาเดียนคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่ 2 ในชีวิต ในศึกเอเวียง
“ฉันตัดสินใจที่จะไม่มอง
แชมเปียนชิพ ที่สนามเอเวียง รีสอร์ท กอล์ฟคลับ ที่ประเทศฝรั่งเศส
ลีดเดอร์บอร์ด” ชูเบิร์ตกล่าว “ผล
อาจจะออกมาไม่ดีที่สุด แต่ฉันก็มีความสุขกับผลงานในสัปดาห์นี้ และ
อังกฤษ และคาร์ โลตา ซิกานดา (68) จากสเปน
หวังว่าโมเมนตัมมันจะส่งไปถึงรายการที่เหลือในฤดูกาลนี้”
มือ 1 ของโลกอย่าง โค จิน-ยัง เกาหลีใต้ อยู่ในกลุ่มถัดไปที่สกอร์
5 นักกอล์ฟจบอันดับ 3 ร่วมกันที่สกอร์ 15 อันเดอร์พาร์
รวม 13 อันเดอร์พาร์ หลังจบสกอร์รอบสุดท้าย 2 อันเดอร์พาร์ โดยจบ
ประกอบด้วย มาโอะ ซาอิโกะ (65) จากญี่ปุ่น, ลิเดีย โค (66) จาก
อันดับ 8 ร่วมกับ เนลลี คอร์ดา อดีตมือ 1 โลกชาวอเมริกัน และรวมถึง
นิวซีแลนด์, คิม ฮโย-จู (67) จากเกาหลีใต้, ชาร์ลีย์ ฮัลล์ (67) จาก
อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวไทยด้วย.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ลั่นถ้าซื้อขายตำ�แหน่งผอ.สพท.เจอโทษหนัก รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
หลังมีข่าวลือจ่ายกันถึงล้านบาท‘ครูเหน่ง’ย้ำ�หากพบเบาะแสแจ้งสายตรงส่วนตัวได้ทันที
ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” ลั่นซื้อขาย
ตำ�แหน่งสอบ ผอ.เขตพื้นที่ฯ เจอโทษ
วิ นั ย ร้ า ยแรงแน่ หลั ง มี ข่ า วลื อ จ่ า ยถึ ง
ล้านบาท ย้ำ�หากพบเบาะแส สายตรง
ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ทันที “ประวิต” เผย
ตรวจสนามสอบไม่พบปัญหา มีผู้เข้าสอบ
512 ราย จากสมัคร 514 ราย
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวถึงการสอบคัดเลือกผู้อำ�นวยการ
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สั ง กั ด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ประจำ�ปี 2565 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ตนได้รับรายงาน
การสอบคัดเลือกผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พบว่าการสอบเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งที่ผ่านมาตน
กำ�ชับว่าการสอบดังกล่าวจะต้องดำ�เนิน
การด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ส่วนประเด็นการวิ่งเต้นซื้อขายตำ�แหน่ง
ผอ.เขตพื้นที่ ในราคาตำ�แหน่งหลักล้าน
บาทนั้น ขณะนี้ตนยังไม่ ได้รับรายงาน
ในประเด็นนี้ แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่า
ให้มีเรื่องร้องเรียนในลักษณะนี้ เพราะ

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
หากตรวจสอบพบว่าข้าราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้นซื้อขายตำ�แหน่ง
ตนจะดำ�เนินการลงโทษทางวินัยอย่าง
แน่นอน อย่างไรก็ตามหากพบเรื่องการ
สอบดังกล่าวมีความไม่ชอบมาพากลขอ
ให้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล มาที่ ต นโดยตรงผ่ า นเฟซ
บุ๊กส่วนตัว “ตรีนุช เทียนทอง” โดยตน

พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงโทษ
อย่างเด็ดขาด
ด้ า นนายประวิ ต เอราวรรณ์
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ
ก.ค.ศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การสอบคัด
เลือก ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ที่มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ซึ่งการสอบในครั้งนี้เป็นการ
สอบจากทั้งส่วนสถานที่ กระบวนการ ขั้น
ตอนการดำ�เนินงาน การกำ�กับการสอบ
ของผู้ จั ด สอบ และมาตรการทุ ก อย่ า ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความรัดกุม
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งใน
ครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด
จำ�นวน 514 ราย มีผู้เข้าสอบทั้งหมด
512 ราย โดย 1 ในนั้นเป็นผู้เข้าสอบ
ที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่เพื่อไม่ ให้กระทบ
สิทธิในการเข้าสอบในครั้งนี้ ทางฝ่ายจัด
สอบก็ได้มีมาตรการดูแลโดยการแยกห้อง
สอบเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข โดยการคัดเลือก ผอ.สพท.
ครั้งนี้ ก.ค.ศ.ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกให้มีความเหมาะสม โดย
กำ�หนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกให้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำ�หรับตำ�แหน่ง ตามมาตรฐานตำ�แหน่ง
ตาม ว 3/2564 และมีบัญชีเดียวไม่แยก
เป็นบัญชีสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษา (สพป.) และสำ � นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
เหมื อ นที่ ผ่ า นมา เพราะเราต้ อ งการ
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะ
สมในการเข้ า สู่ ตำ � แหน่ ง สามารถขั บ
เคลื่ อ นนโยบายในการบริ ห ารจั ด การ
ศึกษาได้ทุกระดับ
“หลั ง จากการสอบภาค ก เสร็ จ
สิ้นแล้ว สำ�นักงาน ก.ค.ศ. จะประกาศ
รายชื่อผู้ที่ผ่านภาค ก เพื่อเข้ารับการ
ประเมินภาค ข และภาค ค ภายในวัน
ที่ 1 สิงหาคม 2565 และจะประกาศราย
ชื่อผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้อำ�นวย
การสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
ทางเว็บไซต์ของสำ�นักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.
otepc.go.th ต่อไป” เลขาฯ ก.ค.ศ.กล่าว.

‘ตรีนุช’แบ่งรับแบ่งสู้‘กัญชาเสรี’ย้ำ�ไร้การเมืองเกี่ยวข้อง
ศึ ก ษาธิ ก าร • “ตรี นุ ช” แบ่งรับแบ่ง
สู้ กั ญ ชาเสรี ชี้ ไ ม่ มี ป ระเด็นการเมือง
เกี่ยวข้องเรื่องนี้ เน้นต้องเร่งสร้างความ
รู้ ความเข้าใจให้กับเด็ก แต่ถ้าพบกัญชา
ในสถานศึกษา โดยผู้บริหารปล่อยละเลย
ต้องเจอบทลงโทษ
จากกรณี แ ถลงการณ์ ข องแพทย์
ประจำ�บ้าน แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด
อาจารย์ แ พทย์ ศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�นวน 851 คน
แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้รัฐบาลปิด

สภาวะกัญชาเสรี ในสภาวะสุญญากาศ
ทันที เพื่อขอให้กฎหมายคุ้มครองไม่ ให้
เด็กใช้กัญชาออกมาก่อนนั้น
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้มีคำ�สั่งให้สถาน
ศึกษาทุกแห่งห้ามมีกัญชาในสถานศึกษา
ทุกรูปแบบ ซึ่งสิ่งสำ�คัญที่จะต้องดำ�เนิน
การอย่ า งเข้ ม ข้ น และจริ ง จั ง ก็ คื อ การ
สร้างความรับรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชนได้
รู้ถึงข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชา และ
การใช้กัญชาที่ถูกต้องจะต้องเป็นไปใน

รูปแบบไหน ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวง
ศึกษาธิการ (ศธ.) จะแสดงจุดยืนเช่นเดียว
กับกลุ่มแพทย์ เพื่อต้องการให้กฎหมาย
คุ้มครองไม่ ให้เด็กใช้กัญชาออกมาก่อน
หรื อ ไม่ นั้ น ตนคิ ด ว่ า ในขณะนี้ เ ราต้ อ ง
สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเรื่องนี้ครบทุกมิติ ส่วนกังวล
ว่าจะเป็นการขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาล
ในนโยบายกัญชาเสรีหรือไม่นั้น เรื่องนี้คง
ไม่ใช่เป็นประเด็นทางการเมือง แต่ตนคิด
ว่าการสร้างความรับรู้เรื่องกัญชากัญชง
ให้แก่เด็กเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด

“สถานศึ ก ษาจะต้ อ งเข้ ม งวด
ในการดูแลเด็ก พร้อมกับทำ�งานร่วม
กับเจ้าหน้าที่ตำ �รวจในพื้นที่ ในการให้
ความรู้ เ รื่ อ งข้ อ กฎหมายและโทษภั ย
เรื่องกัญชา อีกทั้งการเปิดกัญชาเสรีคง
ไม่ ใช่ว่าทุกคนจะสามารถใช้กัญชาได้
แต่ส่วนหนึ่งกัญชาจะเป็นพืชเศรษฐกิจ
และใช้ ในทางการแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้
ในบริบทของสถานศึกษาหากผู้บริหาร
ปล่อยปละเลยเรื่องกัญชาในโรงเรียน
จะต้องมีความผิดได้รับการลงโทษด้วย”
รมว.ศธ.กล่าว.

คว้าเก้าอี้อธิการสจล.
กรุ ง เทพฯ • สภาสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี
มติเห็นชอบให้ “รศ.ดร.คมสัน มาลีสี” เป็น
อธิการบดีคนใหม่ ย้ำ�มีคุณสมบัติเหมาะสม
นำ�สถาบันไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายมิติ
ผลักดันเกิด 12 หลักสูตรนานาชาติ
สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังแจ้งว่า สภามีมติ
เห็ น ชอบให้ รศ.ดร.คมสั น มาลี สี เป็ น ผู้
สมควรดำ � รงตำ � แหน่ ง อธิ ก ารบดี ส ถาบั น
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง โดยที่ผ่านมา รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
รักษาการแทนอธิการบดี มีประสบการณ์
การบริหารงานภายใน สจล. มากว่า 12 ปี
ที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้ง
ด้ า นการบริ ห ารในฐานะ “คณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์” สู่การผลักดัน Education
Reform ส่งเสริมการปฏิรูปหลักสูตรการเรียน
การสอนที่ทันสมัย “กรรมการอำ�นวยการ
โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
(KMIDS)” โรงเรี ย นสาธิ ต นานาชาติ ส าย
วิทย์แห่งแรกของไทย “อธิการบดีสถาบันโค
เซ็นแห่ง สจล.” (KOSEN-KMITL) สถาบัน
ชำ�นาญพิเศษเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์
ที่มุ่งผลิตวิศวกรชั้นแนวหน้าของโลก ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ส ร้ า งความเปลี่ ย น
แปลงครั้งใหญ่ ในด้านงานวิชาการ ผ่านการ
ผลักดันให้เกิดหลักสูตรนานาชาติถึง 12 หลัก
สู ต ร อาทิ วิ ศ วกรรมหุ่ น ยนต์ แ ละปั ญ ญา
ประดิษฐ์ และวิศวกรรมการเงิน โดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมการนำ�
ผลงานของนักศึกษามาสร้างเป็นนิทรรศการ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่หยุด
นิ่ง ตลอดจนด้านการบริการสังคม ด้วยการ
บุกเบิกโครงการ FACTory Classroom โรงงาน
ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ภายใต้ความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม สู่การเพิ่มมูลค่าแก่ผลผลิต
ทางการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้ ว ยเป้ า หมายที่ ต้ อ งการยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชน พร้อมทั้งสร้างรายได้และสร้างความ
เข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนสถาบันภายใต้การ

บริหารของ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี เป็นการ
บริหารแบบ “รอบด้าน ทุกมุมมอง” เพื่อ
สานต่อวิสัยทัศน์ The World Master of
Innovation หรือผู้นำ�นวัตกรรมระดับโลก
เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นสถาบันเทคโนโลยีชั้น
นำ�แห่งเอเชีย เพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันนวัตกรรมโลก และเพื่อพัฒนา สจล.
ให้รวดเร็วที่สุด ผลักดันให้เกิดนโยบาย Quick
Win ทำ�ทันที ถึง 22 ข้อหลักๆ อาทิ การพัฒนา
พื้ น ที่ อ อกกำ � ลั ง กาย และเพิ่ ม เติ ม หอพั ก
ใหม่ พร้อมทั้งผลักดันแอปพลิเคชัน KMITL
UApp เพื่อให้บริการนักศึกษา และเกิดการ
เชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ เดินหน้าผลักดัน
การทำ�โปรเจ็กต์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อยอดไป
สู่การสนับสนุนนักศึกษาในการสร้างสตาร์ท
อัป และผสานองค์ความรู้ระหว่างวิทยาเขต
โดยมีนโยบายหลักในการพัฒนา สจล. อย่าง
Global Innovation Index ที่ครอบคลุมพัฒนา
ทั้งด้านระบบการทำ�งาน คุณภาพชีวิต ต่อ
ยอดเครือข่าย ส่งเสริมนวัตกรรม และผลัก
ดันด้านการเรียนรู้ ใน 5 มิติดังนี้
Global Infrastructure – เพิ่มคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรและนักศึกษา มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
Global Management – ผลั ก ดั น
บุคลากรสู่ โลกดิจิทัล ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้เท่าทันโลกการทำ�งานยุคดิจิทัล
Global Citizen – ปั้นบัณฑิตให้พร้อม
ทำ�งานทั่วโลก ด้วยการบ่มเพาะบัณฑิตให้
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประชากรโลกที่ พ ร้ อ ม
ทำ � งานร่ ว มกั บ องค์ ก รทั่ ว โลก พร้ อ มเดิ น
หน้าพัฒนางานวิจัยชั้นแนวหน้า (Frontier
Research)
Global Innovation – รุ ด พั ฒ นา
นวั ต กรรมระดั บ โลกเพื่ อ ลดการนำ �
เข้า ด้วยการเดินหน้าพัฒนาโรงพยาบาล
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร เพื่ อ ผลั ก ดั น
ให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการ
แพทย์ที่ดีที่สุดของไทย
และ Global Learning – ขมวดรวม
ทุกวิทยาเขตเป็นหนึ่งเดียว ผสานองค์ความรู้
ระหว่างสองวิทยาเขต ได้แก่ สจล. และ สจล.
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
เป็นหนึ่งเดียว.

หุ่นจำ�ลองพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา
ส่วนพระคลังและพระที่นั่งตรีมุข

พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์

ข้อสันนิษฐานสะท้อนความรุง่ เรืองของราชอาณาจักร
แห่งกรุงศรีอยุธยา ทำ�ให้อาคารแห่งนี้เกิดความเสียหายทั้งหมด จึงเป็น
ที่มาในการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม พลิกฟื้นอาคารจำ�ลองพระราชวัง
หลวงให้กลับมาอีกครั้ง
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเป็นมาและความสำ �คัญของ
พระราชวังหลวง กรมศิลปากรจึงจัดการถ่ายทอดสดผ่านรายการไขความ
รู้จากครูกรมศิลป์ “พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา…การสันนิษฐาน
และการสื่อความหมาย” โดยวิทยากรประทีป เพ็งตะโก อดีตอธิบดีกรม
ศิลปากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต สุกัญญา
เบาเนิด ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปากรที่ 3
เรื่องราวของพื้นที่พระราชวังหลวง ประทีป เพ็งตะโก อดีตอธิบดี
กรมศิลปากรได้ ให้ข้อมูลว่า พระราชวังหลวงนับเป็นโบราณสถานที่มีความ
สำ�คัญที่สุดในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นศูนย์กลางบริหาร
ราชการแผ่นดิน อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ก่อกำ�เนิดศิลปะ สถาปัตยกรรม งาน
ประณีตศิลป์นานาประการที่ประดับตกแต่งในสิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างโดย พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์
พระเจ้าอู่ทอง และในระยะแรกใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ 7
พระองค์ ตั้งแต่พระเจ้าอู่ทอง ถึงเจ้าสามพระยา มีการสันนิษฐานว่ามี
พระที่นั่งสำ�คัญ 5 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่ง
ไอศวรรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท พระที่นั่งมังคลา
ภิเษก และพระที่นั่งตรีมุข แต่ไม่ทราบตำ�แหน่งที่ตั้งของพระที่นั่งเนื่องจาก
สภาพพื้นที่ ได้ถูกเปลี่ยนแปลง
ประทีปกล่าวต่อว่า ในระยะที่สอง ตั้งแต่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงยกบริเวณพระราชวังเดิม ได้แก่พระที่นั่ง 3 องค์นั้นให้เป็นพุทธาวาส
คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ รัชกาลที่ 5 ทรงเคยพระราชวินิจฉัยในเรื่องนี้ว่า
พระที่นั่งหลัก 3 องค์น่าจะอยู่บริเวณที่ตั้งเจดีย์ 3 องค์ของวัด หลังจาก
นั้นให้มีการย้ายพระราชวังมาสร้างใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม
ใกล้กับแม่น้ำ�ลพบุรี และมีการสร้างพระที่นั่งขึ้นอย่างน้อย 2-3 องค์ คือ
พระที่นั่งเบญจรัตน์มหาปราสาท พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท และพระที่
นั่งมังคลาภิเษก ซึ่งป็นองค์ที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวิหารสมเด็จในช่วงสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททอง
ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต
ประทีป เพ็งตะโก
ส่วนในระยะที่สาม ในช่วงสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระที่นั่ง
มังคลาภิเษกได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิหารสมเด็จ และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่ง วัดธรรมิกราช ซึ่งพื้นที่นี้ส่วนหน้าเรียกว่าท้องสนามหน้าจักรวรรดิ์ และก็เป็น
จักรวรรดิ์ไพชยนต์ ทำ�ให้ขยายกำ�แพงเมืองออกมาทางด้านหน้าจรดท้ายเขต พื้นที่ตั้งของส่วนราชการสำ�คัญต่างๆ ในเวลาต่อมา โดยสรุปพื้นที่การใช้สอย
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ระราชวังหลวง” สมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ตรงไหน หลาย
คนอาจสงสัย ซึ่งจริงๆ แล้วร่องรอยของพระราชวังหลวง
ปรากฏอยู่ใกล้กับวัดพระศรีสรรเพชญ์ แต่นักท่องเที่ยว
ทั่วไปที่ ไปเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจจะไม่ได้สังเกตเห็น เพราะ
ร่องรอยที่ปรากฏนั้นหลงเหลือเพียงซากฐานราก มิหนำ�ซ้ำ�ยังปกคลุมไป
ด้วยต้นไม้ หญ้าเป็นพงรก ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ.2558 บริษัท ปตท. สำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกับกรมศิลปากร จัดสร้าง
อาคารสื่อการเรียนรู้ พร้อมหุ่นจำ�ลองรูปแบบสันนิษฐานพระราชวังหลวง
แห่งกรุงศรีอยุธยา ภายในมีหุ่นจำ�ลองพระราชวังหลวงเต็มรูปแบบ โดยมี
ป้ายสันนิษฐานพระราชวังหลวงที่จัดแสดงแบบ 3 มิติ พร้อมกับนิทรรศการ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ ได้เพิ่มความรู้ หรือผู้มาเที่ยวชม
ได้เข้าใจความเป็นกรุงศรีอยุธยา ความเจริญรุ่งเรืองก่อนล่มสลายได้อย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
จนกระทั่งในช่วงสงกรานต์ปี พ.ศ.2560 ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟไหม้อาคารสื่อการเรียนรู้พร้อมหุ่นจำ�ลองรูปแบบสันนิษฐานพระราชวังหลวง รูปแบบสันนิษฐานหุ่นจำ�ลองพระราชวังหลวง
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บรรยากาศในการบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบสันนิษฐานพระราชวังหลวง
ของพระราชวังหลวงในช่วงที่เจริญสูงสุดคือปลายสมัยอยุธยา แบ่งพื้นที่ออก ที่ประณีตและต้องรอบคอบอย่างมาก ดังนั้นผู้คนที่มาชมก็จะได้รับรู้ความ
เป็น 7 ส่วน ได้แก่ 1.เขตพระราชทานฐานชั้นนอก พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ สำ�คัญ สัมผัสและได้สนุกในการชมพระราชวังหลวง
2.เขตพระราชฐานชั้นกลาง ที่ตั้งของหมู่มหาปราสาท 3 องค์ คือ พระที่นั่ง
สุกัญญา เบาเนิด ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปากรที่ 3 กล่าวว่า หลังจาก
วิหารสมเด็จ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ อาคารสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงเกิดเหตุไฟไหม้ ได้เกือบ 1 ปี ซึ่งเป็นช่วง
3.เขตพระราชฐานชั้นใน พื้นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ตั้ง ที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ของอาคารได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจะต้องเข้า
ของพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ พระที่นั่งเบญจรัตน์มหาปราสาท ปัจจุบันคือ ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อปิดคดี หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจึง
พระที่นั่งตรีมุข 4.พื้นที่สวนไพชยนต์เบญจรัตน์ 5.สวนองุ่นและเขตสระแก้ว ได้เข้าพื้นที่ในปลายปี พ.ศ.2561 เพื่อตรวจสอบโครงสร้าง เพราะมีแนวคิด
6.ตำ�หนักสวนกระต่าย และ 7.วัดพระศรีสรรเพชญ์
ที่จะรื้อฟื้นอาคารและหุ่นจำ�ลองให้กลับมาอีกครั้ง จากการประเมินพบว่า
ในการศึกษาสันนิษฐานเพื่อนำ�มาออกแบบหุ่นจำ�ลองพระราชวังหลวง ตัวอาคารเสียหายจนไม่สามารถใช้ โครงสร้างเดิมได้ จึงได้ตัดสินใจรื้อถอน
ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต อธิบายว่า การทำ�พระราชวังหลวงมีการศึกษา
สุกัญญากล่าวต่อว่า กรมศิลปากรมีแนวคิดในการสร้างอาคารสื่อการ
ทั้งข้อมูลของนายประทีป เพ็งตะโก ที่กล่าวข้างต้น และการลงพื้นที่ศึกษา เรียนพระราชวังหลวง โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำ�เนินการจัดสร้าง
ซึ่งก็มีการถกเถียงกัน เนื่องจากพื้นที่ตั้งพระราชวังหลวงเหลือเพียงซากฐาน ตัวอาคารสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาในรูปแบบและ
ต่ออิฐ มีสภาพรกร้าง แต่ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญ ตำ�แหน่งเดิม ขนาดอาคารกว้าง-ยาว ด้านละ 12 เมตร หลังคาทรงปั้นหยา และ
ของกรุงศรีอยุธยา หลังการศึกษาอย่างละเอียด ทำ�ให้ตกผลึก กลั่นกรองและ แท่นฐานสำ�หรับจัดแสดงหุ่นจำ�ลองสันนิษฐานพระราชวังหลวง ขนาดกว้างตรวจสอบ เกิดข้อสันนิษฐาน ก่อนจะสร้างเป็นโมเดลแบบหุ่นจำ�ลองขึ้นมา ยาว ด้านละ 4 เมตร สูง 80 เซนติเมตรจากพื้นอาคาร ทั้งนี้ทางกรมศิลป์ยังได้
โดยแรงบันดาลใจส่วนใหญ่ใช้พระราชวังในกรุงเทพฯ เป็นต้นแบบ ส่วน ตั้งคณะทำ�งานทำ�หุ่นจำ�ลองขึ้นมาอีกด้วย ปัจจุบันตัวอาคารแล้วเสร็จประมาณ
การประดับใช้ศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งอิงมาจากรูปแบบในวัดร้าง หรือเจดีย์ 90% ควบคู่ไปกับการผลิตหุ่นจำ�ลองโดยสำ�นักสถาปัตยกรรม ซึ่งมีความคืบหน้า
ในสมัยรัตนโกสินทร์ แต่มีการปรับให้เป็นศิลปะอยุธยา ซึ่งมีรายละเอียด ไปกว่า 70-80% พร้อมทั้งการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น.
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‘ใบเฟิร์น’ตั้งเป้าขอเปลี่ยนตัวเอง
หลังเจอเหตุการณ์แย่ๆที่สิงคโปร์
ด้

วยนิสัยที่เป็นคนยอมคนและไม่ค่อยกล้าต่อสู้เพื่อตัวเอง
ทำ�ให้นางเอกสาว ใบเฟิร์น-อัญชสา มงคลสมัย เจอ
เหตุการณ์ที่ทำ�ให้ โมโหจนตัวสั่นน้ำ�ตาคลอขณะที่ตนไป
เที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ และตั้งเป้าว่าปีนี้จะขอเปลี่ยนตัวเองให้
กล้าสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองมากขึ้น
โดยสาวใบเฟิร์นได้ โพสต์เล่าเรื่องราวดังกล่าวผ่านทวิต
เตอร์ว่า “วันก่อนที่สิงคโปร์ เรากำ�ลังจะขึ้นลิฟต์ แล้วคนเยอะ
มาก นี่ก็ยืนต่อคิวขึ้นลิฟต์ อยู่ๆ มีผู้ชาย 5 คนแทรกเข้าไปเลย นี่
ก็ตะโกนไปว่า Hey im in the queue พวกนั้นก็ไม่สนใจ แต่มัน
มีผู้หญิงข้างหลังนี่ตะโกนไปว่า There is no queue you can
go แล้วขำ�ใส่เรา คือแบบตอนนั้นโกรธมาก แต่ โกรธตัวเอง
กว่าที่ โกรธจนด่าไม่ทัน
คือด้วยความที่เราเป็นคนยอมคนมากกก ไม่กล้า
พูด มีอะไรก็ช่างมันเถอะ แต่ตอนนั้นโมโหเรื่องอื่นแล้ว
เก็บๆ จนพอเจออันนี้ถึงระเบิด แล้วพูดออกมาเพื่อ
ทวงสิทธิ์ตัวเองว่าชั้น (และอีกสิบกว่าคน) ต่อแถวอยู่
ค่าาาา แต่พอเจอโดนหัวเราะใส่แบบนี้รู้สึกแย่มาก
เหมือนเป็นตัวตลก แล้วก็รู้สึกแย่ที่พอลองกล้าพูด
กลายเป็นสิ่งที่เราพูดมันไม่สำ�คัญ มันไม่มีความ
หมายเลย แล้วนี่ก็หงอเป็นหมาอีก โกรธตัว
เองมากๆๆ แบบทำ�ไมไม่สู้คนบ้าง ได้แต่
โกรธจนตัวสั่นน้ำ�ตาคลอ ทำ�ไมไม่ด่ากลับ
ไม่รู้ คนยืนต่อแถวเยอะขนาดนั้น มันจะ
ไม่มีคิวได้ ไงอะ
อันที่จริงปีนี้มี goal ว่าจะ
เปลี่ยนตัวเอง จะสู้คนมากขึ้น ยอม
คนน้อยลง กล้าสู้เพื่อตัวเองมากขึ้น
แต่ผ่านมาเกินครึ่งปีแล้วก็ยังทำ�
ไม่ได้ … แต่ยังเหลืออีกครึ่ง
ปี หวังว่าจะทำ�ได้บ้างนะ
ใบเฟิร์น”
• คัมแบ็กอีกครัง้ สำ�หรับศิลปิน
โบกี้ ไลอ้อน สังกัดค่ายเพลง วอท
เดอะ ดัก ที่ต้อนรับการกลับมาด้วย
ลุคส์ ใหม่แซ่บไฟลุกสุดเปรี้ยวในแนว
ร็อกเกอร์สาว พร้อมปล่อยเพลงใหม่
“วาดไว้” เพลงเศร้าที่จะพาทุกคนดำ�
ดิ่งไปกับเสียงร้องเอกลักษณ์ของโบกี้
รวมถึงทำ�นองที่สะกดใจและสร้างมิติใหม่ให้กับคนฟัง
ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้แฟนเพลงจะได้เห็นอีกมุมหนึ่ง
ของโบกี้อย่างแน่นอน
• จันทร์ที่ 25 กรกฎาคมนี้ ทางช่อง 9
MCOT HD หมายเลข 30 เวลา 13.00 น. คิงณภัทร ชุ่มจิตตรี ผู้ดำ�เนินรายการ คัมภีร์วิถีรวย จะ
พาผู้ชมทางบ้านไปเปิดธุรกิจดาวรุ่ง ฟาร์มงู Triple S
Ballpython ที่สร้างรายได้งอกงาม โดยส่ง ไท รณชัย
หนึ่งในพิธีกรสนามรายการคัมภีร์วิถีรวย ให้พาไปพบ
กับ เสกสรร เตชะผาสุขสันติ เจ้าของฟาร์ม Triple
S Ballpython ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสัตว์ ใน
กลุ่มเอ็กโซติกเพ็ท หรือกลุ่มสัตว์แปลก
• เปิดจำ�หน่ายกันไปแล้ว สำ�หรับงาน Tae
Tee The Journey Memory ที่จัดโดยบริษัท เซิร์ช

‘จีน่า ญีนา’ฉีกลุคส์ ใหม่สวยดุ
พลังล้นใน‘พิศวาสฆาตเกมส์’

แสดงโหดเหมือนโกรธใครมา สำ�หรับ
นางเอกสาว “จีน่า ญีนา ซาลาส” จากละคร
เรื่องพิศวาสฆาตเกมส์ ที่ ได้รับคำ�ชมจากคน
ดูไปอยู่ไม่น้อยหลังโชว์สกิลโหดดุพร้อมฟาด
แม้แต่ฉากดรามาก็ไม่ทำ�ให้ต้องผิดหวัง ยิ่งเข้า
ฉากกับรุ่นใหญ่อย่าง เอ็ม-อภินันท์ ประเสริฐ
วัฒนกุล ก็ไม่มีคำ�ว่ากลัว แม้แต่พระเอกหนุ่ม
เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข ยังเอ่ยปากชม
จีน่า ญีนา พูดถึงกระแสความรู้สึกใน
การแสดงเรื่องนี้ว่า “ต้องขอบคุณคนดูทุกคน
เลยนะคะที่ชื่นชอบละครเรื่องพิศวาสฆาต
เกมส์ กว่าจะออกมาเป็นเจติญาให้ทุกคนดู หนู
ต้องทำ�การบ้านหนักมาก เพราะคาแรกเตอร์เจ
ติญาต้องสวิงอารมณ์ตลอด ยิ่งเวลาได้เห็นหน้า
โอม หรือพี่เจมส์ ฟีลอารมณ์เหมือนอยากหยุม
หัวเพราะเขาทำ�ให้คนรักของเราต้องตาย หนู
ไม่เคยได้เล่นแบบดรามาจ๋า โรแมนติกจ๋า แต่
เรื่องนี้เรียกว่าที่เดียวครบเครื่องทั้งโรแมนติก
ดรามา ไตรกีฬา แอ็กชั่น ได้ทำ�อะไรเยอะมาก
แบบที่ ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำ� เช่น บุกน้ำ�ลุยป่า
ปีนเขา ปีนผา กระโดดเรือหนีตายกลางทะเล
กระโดดแม่น้ำ�เจ้าพระยาตอนดึกๆ ก็ไม่คิดว่า

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด ร่วมกับ
บริษัท จานีน กรุ๊ป จำ�กัด โดยงาน
นี้แฟนๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ
ต่างให้การตอบรับกันอย่างท่วมท้น
จนทำ�ให้บัตรทุกที่นั่งจำ�หน่ายหมด
ลงภายใน 5 นาที ใครที่มีบัตร
อยู่ในมือแล้ว กำ�บัตรของคุณไว้
ให้แน่นๆ แล้วพบกันวันเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม 2565 ณ
SEARCH STUDIO รามคำ�แหง 81 เวลา 15.00 น.
เป็นต้นไป
• แถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้ว สำ�หรับ
คอนเสิร์ตดาราพาสุขการกุศล ที่เหล่าศิลปินนัก
ร้องมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ Gvillage Bangkok
ลาดพร้าว 18 โดยงานคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นวันที่ 28
สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้น
ไป รายได้จากการจัดงานครั้งนี้เพื่อนำ�ไปซื้อรถมูลนิธิ
ให้กับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญ และมอบเป็นทุนการ
ศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์.

รักชิด

เราจะทำ�มันได้เหมือนกันนะคะ
ตอนที่เข้าซีนกับพี่เอ็ม มันเหมือนเรา
คุยกับพ่อเราจริงๆ หนูสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น
อารมณ์ต่างๆ ที่พี่เอ็มส่งมาให้ ได้เล่นกับพี่เอ็ม
ถือว่าโชคดีมาก ส่วนเรื่องของการแสดงพี่เขา
เข้าถึงบทบาทได้เกินร้อย แต่พอสั่งคัตปุ๊บเขา
เป็นคนละคนเลย พี่เขาเป็นกันเอง แถมบางที
ก็ยังมีมุมน่ารักแบบเด็กๆ ด้วยค่ะ”

อิ่มเอมใจ • 4 นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี, วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยม
ขจร, ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์ และนานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ� จากซีรีส์ “F4 THAILAND:
หัวใจรักสี่ดวงดาว BOYS OVER FLOWERS” แท็กทีมมอบความสุขให้กับแฟนๆ ใน
คอนเสิร์ต SHOOTING STAR CONCERT พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ตู-ต้นตะวัน ตันติ
เวชกุล, พรีม-ชนิกานต์ ตังกบดี, ฟ้า-ยงวรี อนิลบล, ฟลุ้ค-กวิน แคสกี้, แจน-พลอยชมพู ศุภ
ทรัพย์ ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ เมื่อวันก่อน

Avengers สองตอนใหม่ปิดท้ายเฟส6

เ

ควิน ฟีจ ผู้อำ�นวยการสร้างภาพยนตร์
บอสใหญ่ของมาร์เวล สตูดิโอ เผยที่
ซานดิเอโก คอมิกคอน เมื่อวันเสาร์
ที่ผ่านมา ว่า ในเวลานี้ทางสตูดิโอกำ�ลังทำ�
ภาพยนตร์ Avengers ใหม่อีก 2 ภาค มีชื่อ

ตอนว่า Avengers: The Kang Dynasty กับ
Avengers: Secret Wars มาเป็นหนังปิดท้ายเฟส
6 ของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮี โร่ของมาร์เวล โดยทั้ง
2 ภาคนี้จะออกฉายในระยะเวลาห่างกันเพียง 6
เดือนเท่านั้น ในปี 2025
และนี่จะ
เป็นการกลับมาของ
Avengers หลังจาก
6 ปีที่ Avengers:
Endgame ออกฉาย
ซึ่งภาคนั้นเคยกลาย
เป็นภาพยนตร์ทำ�
รายได้สูงสุดตลอด
กาลได้ช่วงเวลา
หนึ่ง
Avengers:
The Kang Dynasty

‘ฟ้าผ่า’!!!‘เล็ก พงษธร’

หายหน้า
หายตาไปพักใหญ่
สำ�หรับศิลปิน
หนุ่มเมืองเพชร
หล่อคมเจ้าของ
เสียงนุ่มลึกอย่าง
“เล็ก พงษธร กำ�บัง” ที่เคยฝากเสียงร้องทรง
เสน่ห์ผ่านหลากหลายบทเพลงให้แฟนเพลง
ได้ฟังอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เพลงลืมตา,
หลับตา, ไม่มีอีกแล้ว, นักรักหน้าจอ, เฟสบุ๊ก
ทุกข์ ใจ, ของจริง, พระจันทร์ที่ ไม่เต็มดวง บอก
เลยว่าแต่ละเพลงกลั่นกรองออกมาจากห้วง
ความรู้สึกและประสบการณ์ โดยตรงของหนุ่ม
เล็กก็ว่าได้
มาวันนี้ ฝีไม้ลายมือและเสียงร้อง

คว้า‘NAMEMT’ร่วมแจม

เอกลักษณ์ พร้อมกลับมาในซิงเกิลใหม่ล่าสุด
อย่าง “ฟ้าผ่า” เพลงเนื้อหากินใจที่เล็กเล่าว่า
“แม้หัวใจจะเจ็บปวด เหมือนถูก ‘ฟ้าผ่า’ แต่
เธอจะผ่านมันไปได้!!” ซึ่งเพลง “ฟ้าผ่า” เป็น
เพลงให้กำ�ลังใจคนที่กำ�ลังเผชิญปัญหาชีวิต
อันหนักหน่วง ให้มีเรี่ยวแรง และมีกำ�ลังใจ
สู้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต ความรัก หรือ
อื่นๆ มาพร้อมดนตรีสไตล์ร็อกหนักแน่นผสม
เพื่อชีวิตสมัยใหม่ เสริมด้วยท่อนแรปที่ ได้แรป

จะออกฉายในวันที่ 2 พฤษภาคม
ปี 2025 จากนั้น Avengers:
Secret Wars ก็จะตามออกมาให้
ได้ชมกัน เป็นการปิดท้ายเฟส 6
ของจักรวาลหนังมาร์เวล ในวันที่ 7
พฤศจิกายน 2025
และหนังได้รับแรงบันดาล
ใจจากมินิซีรีส์การ์ตูนของมาร์เวล 2
เรื่อง โดยเรื่องหนึ่งจากช่วงทศวรรษที่ 80 และ
อีกเรื่องหนึ่งจากปี 2015
ย้อนกลับไปยุค 80 ซีรีส์ Secret Wars
รวบรวมเหล่าฮี โร่มาร์เวลทั้งหมดไว้ด้วยกันบน
ดาวเคราะห์ชื่อ Battleworld เพื่อต่อสู้กันเอง
หลายทศวรรษต่อมา ในปี 2015 อีก
เวอร์ชั่นของ Secret Wars มาพร้อมกับแนวคิด
โครงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลต่างๆ หลาย
จักรวาล

และเมื่อสองจักรวาลชนกันและทำ�ลาย
ล้างซึ่งกันและกัน ส่งฮี โร่ของพวกเขาทิ้งลงใน
จักรวาล Battleworld หลังวันสิ้นโลก
ปรากฏการณ์น่าสะพรึงของ Thor
Corps ซึ่งเป็นกลุ่มของธอร์ ทุกคนจากทุก
จักรวาลเป็นกองกำ�ลังตำ�รวจใน Battleworld
และที่นั่งบนลำ�ดับสูงสุดของ Thor
Corps ก็คือ ท่านนายอำ�เภอสเตรนจ์ ซึ่งเป็น
อัตตาที่เปลี่ยนไปหนึ่งเวอร์ชั่นของสตีเวน
สเตรนจ์ หรือดอกเตอร์สเตรนจ์

ด้าน “เล็ก พงษ
ธร” เล่าว่า “ผมอยากส่ง
ต่อเพลงดีๆ เนื้อหากิน
ใจ เพื่อเพิ่มพลังและเติม
แรงใจให้กับใครก็ตามที่
กำ�ลังเผชิญปัญหาชีวิต
เจออุปสรรค ทั้งงาน เงิน
หรือแม้แต่ความรัก ให้มี
กำ�ลังใจสู้ต่อไป เพราะผม
ยังเชื่อเสมอว่า ไม่ว่าเรา
จะเจอเรื่องราวเลวร้ายแค่
เปอร์ดังจากค่าย YUPP! อย่าง “NAMEMT”
ไหน หัวใจเจ็บปวดเหมือนถูกฟ้าผ่า แต่ท้าย
เจ้าของเพลงดัง “เมืองทอง” ที่ โกยยอดวิว
ที่สุดทุกคนจะได้เรียนรู้บาดแผลจากความเจ็บ
กว่า 12 ล้านวิวบนยูทูบมาร่วมแจมให้เพลงคม ปวดนั้น และจะผ่านมันไปได้ด้วยตัวเราเอง”.
มากยิ่งขึ้น
Interthaipost69@gmail,com
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ดวงตาเห็นธรรม?

“อ

ย่าพึ่งด่านะ..
แค่จะบอกว่า เราเริ่มตามยุคนี้ ไม่ทันแล้วจริงๆ ว่ะ
ยุคนี้มันไวสุดๆ เทคโนโลยี ความคิด วิถีปฏิบัติ วิถี
ปฏิเสธ การมีชีวิต การใช้ชีวิต..
ทุกอย่างมันเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆๆๆๆ ถ้าจะบอกว่า
เรามาจากดาวคนละดวงนี่ ไม่ผิดเลยนะ
เราเริ่มคิดไม่เหมือนคนยุคนี้หลายเรื่อง แต่ไม่ผิดไม่ถูก
นะ เราเคารพคุณ เราเคารพวัยรุ่น เราเคารพเด็กๆ ที่นายกล้า
หลายเรื่องที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิด
เราถูกเลีย้ งถูกสอนมาอีกแบบจากดาวของเรา เราก็พยา
ยามปรับตัวกับดาวดวงนี้ แต่ยากเหลือเกิน บางอย่างมันเป็น
เรื่องจริงและเรื่องที่ดีมากๆ จนเราแอบชื่นชมเด็กๆ อยู่เสมอ..
แต่เรายังคิดแบบเดิมอยู่นะ เพราะชิพในสมองเราเป็น
รุ่นเก่า พยายามอัปเดตอยู่แต่ โปรแกรมมันไม่รองรับแล้ว ต้อง
เปลี่ยนเมนบอร์ดเลยมั้งถึงจะอัปเดตได้
ไม่เป็นไร เราคิดมาแล้วว่า Respect คือเรื่องที่เราทำ�ได้
เลย แล้วบาดเจ็บน้อยที่สุด คือ ยอมรับและเคารพในทุกๆ การ
เปลี่ยนแปลงและแตกต่าง..แต่ต้องทำ�ทั้งหมดนะ ช่วยกัน
เพราะเราก็ยังรักดาวของเราอยู่ เราคิดถึงดวงดาวของ
เราเสมอ เพราะมันยังอยู่ใน library ของเรามาตลอด หลายๆ
อย่างที่มันตกยุคไปแล้ว แต่มันยังเป็น favorite pictures ของ
เราเสมอมา
หวังไว้ ในใจว่า จะเข้าใจเรานะ แล้วเราแอบเชื่อว่า เรา
ไม่จำ�เป็นต้องมาจากดาวดวงเดียวกันหรอก แต่เราหมุนรอบ
กันและกันในระบบดิจิตอลสุริยะจักรวาล แบบนี้ ได้..
ถ้าเราถูกดึงเข้าหากันไว้ด้วยแรงดึงดูดอันเดียวกันที่ชื่อ
ว่า……ความรัก #สู้ๆวัยรุ่น”
ครับ..เป็นความในใจของคุณป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ ดารานักแสดง ที่ โพสต์เมื่อวันก่อนนู้น จะเพื่อระบายความอัดอั้น
หรือเพื่ออะไร ก็สุดแท้จะคิด-เดากันไป
แต่ไม่ว่าใครจะคิดเห็นหรือเดากันอย่างไร ผมน่ะเห็นจะ
ต้องพูดตามตรงล่ะว่า ความในใจที่คุณป๋อพรั่งพรูมาทั้งหมดนี้
นั้น มันใกล้เคียงกับสิ่งที่อยู่ในใจผมตลอดห้วง 3-4 ปีมา..
หรือจะพูดว่า “ตรงกับจริต” ก็เห็นจะไม่ผิดนัก โดย
เฉพาะ “เรามาจากดาวคนละดวง” นับวันยิ่งให้รู้สึกเป็นเช่น
นี้จริงๆ!
นี่..พูดถึงความรู้สึก ก็อย่าเพิ่งด่านะ (ขอยืมคุณป๋อมา
ใช้) ตอนนี้ผมให้รู้สึกเห็นใจและสงสารคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ซะเหลือเกิน ได้เป็นผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ มาได้ ไม่กี่เพลา..
เจอเข้าทั้งไฟ(ไหม้) ทั้งน้ำ�(ท่วม) จนแทบไม่ได้หลับ-ได้
นอน!
เขาถึงได้บอก..น้�ำ ท่วมกรุงเทพฯ น่ะ ไม่ได้แก้งา่ ยเหมือน
จัดฉายหนังกลางแปลง แล้วเป็นไงล่ะ นโยบาย-ป้ายหาเสียง
“ลอกท่อ-เลิกท่วม”..
ฝนเทโครม-คืนเดียว คนกรุงเทพฯ เหมือนได้เที่ยวทะเล
อย่างไง-อย่างงั้น ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะเข้าใจ..กรุงเทพฯ
กับน้ำ�ท่วมมันเป็นของคู่กันมาเป็นร้อยปี!
ที่สำ�คัญต้องให้ความเป็นธรรม คุณชัชชาติเพิ่งจะได้
ทำ�งาน ยังไม่ทันได้ลอกท่อตามที่หาเสียง จะโยนผิด-โยนบาป
ให้ก็กระไรอยู่..น้ำ�ท่วมแค่ครึ่งแข้ง-ครึ่งขาก็ให้คิดเสียว่า..
ยังดีกว่ายุคนารีขี่ม้าขาวที่ “เอาอยู่” เป็นไหนๆ เพื่อใจ
จะได้ ไม่ทุกข์!
ดูอย่างคุณป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ พระเอกคนดัง
ตอนสมัย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าฯ กทม. โพสต์..
“ฝนตก รถติด อยู่บนท้องถนน 3-4 ชั่วโมง ถึงบ้านกัน
เกือบเที่ยงคืน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง บ่นๆๆๆ จบ ขับรถต่อ”
แต่พอมายุคคุณชัชชาติ พระเอกหล่อโพสต์.. “มา
ทำ�งานตึกแกรมมี่ ติดน้ำ�ท่วม ยังกลับบ้านไม่ได้งับ สู้ๆ ครับทุก
คนกลับบ้านดีๆ กัน และช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นที่เป็นทาง หรือลงท่อระบายน้ำ�
ผู้ว่าฯ ทำ�คนเดียวไม่ไหวนะคร้าบบบ แค่นี้อาจารย์ก็แทบจะไม่
ได้นอนแล้วว #ช่วยกันๆ”
แบบนี้ ต้องพูดว่า..คุณป้องเริ่มดวงตาเห็นธรรมแล้ว
งับ!.

สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

12 ขาวประชาสัมพันธ

ออมสิน ควารางวัล AREA 2022 “Social Empowerment” โครงการลดดอกเบี้ยจํานําทะเบียนรถมอเตอร ไซค

รองรับแรงงาน สุเทพ แกงสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ น.ส.สุธดิ า
กาญจนกันติกุล ประธานกรรมการและผูกอตั้ง THEZCAPE, บจก.เท็ตทรา คอรปอเรชั่น
รวมลงนามจัดทําแพลตฟอรมธุรกิจดิจิตัล THEZCAPE เพ�อตอบโจทยนวัตกรรมแรงงาน
แหงอนาคต รองรับการเติบโตแรงงานไทย กาวสูตลาดโลกในการขับเคล�อนเศรษฐกิจตลาด
แรงงาน ที่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทัย รัตนากร ผูอํานวยการ
ธนาคารออมสิน รับรางวัลชนะเลิศ Asia
Responsible Enterprise Awards 2022 หรือ
AREA 2022 ในสาขา Social Empowerment
จาก Enterprise Asia ในฐานะองคกรภูมิภาค
เอเชียทีส่ นับสนุนการเสริมสรางพลังทางสังคม
จากการดํ า เนิ น โครงการลดดอกเบี้ ย จํ า นํ า
ทะเบียนรถมอเตอร ไซค ซึ่งเปนโครงการ
ที่ ส ร า งการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งอั ต รา
ดอกเบีย้ ในตลาดทีส่ งู ถึง 28% ลดเหลือ 16 - 18%
ทําใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม ถือเปนกลไก
สําคัญที่นําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําทางการเงิน
และชวยลดปญหาหนี้นอกระบบไดอยางเปน
รูปธรรมชัดเจนใหกับประเทศ โดยตั้งแตเริ่ม
โครงการกวา 1 ป ไดอนุมตั สิ นิ เช�อใหประชาชน
รายยอยมากกวา 1 ลานราย ทั้งนี้ยังเปนการ
ตอกย้ําความสําเร็จในการมุงมั่นสงเสริมการ

พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
พรอมสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals – SDGs)
ขององคการสหประชาชาติ 2 เปาหมาย คือ
เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No Poverty)
และเปาหมายที่ 10 ลดความเหล�อมล้ํา
(Reduced Inequality)
สําหรับงาน AREA 2022 เปนงาน
ประกวดรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในปนี้
จัดขึ้นเปนปที่ 12 ผานระบบออนไลน จัดขึ้น
เม�อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดย Enterprise
Asia องคกรพัฒนาเอกชนชั้นนําที่สงเสริม
ศักยภาพผูประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ในเอเชีย มีวตั ถุประสงคเพ�อเชิดชูและใหเกียรติ
ธุรกิจและผูน าํ ในเอเชียทีม่ คี วามโดดเดนในดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และ
การพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน

รวมเฉลิมฉลองเทศกาลไหวพระจันทร ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
เทศกาลไหวพระจันทรเปนสวนสําคัญ
ของวัฒนธรรมจีนทีส่ บื ทอดกันมาอยางยาวนาน
โดยเปนชวงเวลาแหงการเฉลิมฉลองการเก็บ
เกี่ยวและการขอบคุณสิ่งตางๆ นอกจากนั้น
ยังเปนโอกาสอันดีที่ครอบครัวจะไดกลับมา
พบกันอยางพรอมหนา โดยวันไหวพระจันทร
ของทุกปคือวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 8 ตามปฏิทิน
จันทรคติของจีน ซึ่งในปนี้ตรงกับวันจันทรที่
10 กันยายน 2565
ขนมไหวพระจันทรถือเปนขนมมงคล
ประจําเทศกาลไหวพระจันทร รูปทรงกลม
ราวพระจั น ทร ข องตั ว ขนมเป น สั ญ ลั ก ษณ

ยกระดับการศึกษาทวิภาคี
ปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ซีพี ออลล และผูร บั ใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปญ
 ญาภิวฒ
ั น จัดงานสัมมนา “การขับเคล�อน
กลยุทธการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจําปการศึกษา 2565” เพ�อรวมเจตนารมณรวมกัน
ขับเคล�อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย โดยมี ดร.ประเสริฐ กลิน่ ชู และวิเชียร เนียมนอม
รวมงาน ณ โรงแรมเบส เวส เทิรน
ของความสมบู ร ณ แ ละความสมั ค รสมาน
จึงมักถูกมอบเปนของขวัญใหแกกันและกัน
ในโอกาสอันดีน้ี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท
กรุงเทพฯ ขอรวมเฉลิมฉลองและสงตอ
ความปรารถนาดีดวยขนมไหวพระจันทรจาก
หองอาหารจีนมานโฮ ซึ่งมาในกลองลิ้นชัก
ทรงสูงสีเขียวเขม รอบกลองถูกประดับประดา
ประกาศศาลแพง
ไปดวยลายพิมพที่ ไดรับแรงบันดาลใจ
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
มาจากพระจันทรและดวงดาวบนหวงจักรวาล
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๘๕/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู
พรอมลวดลายรูปทรงของหนาตางสถาปตยกรรม
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอ
จีนโบราณ โดยสีเขียวของตัวกลองส�อถึง
ศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ นางสาวทับทิม ใหญทอง กับพวก อันไดแก
ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ และความ
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
สามัคคี เพ�อความเปนสิริมงคลแกทั้งผู ให
๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
และผูร บั ขนมไหวพระจันทรกลองนีเ้ ต็มไปดวย
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ
คุณคาในแงมุมทางวัฒนธรรม และสามารถ
หนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน
นําไปใชเปนกลองเก็บของหรือของประดับ
ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
ตกแตงได
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

ดวยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่ ใส ใจทําในทุก
ขั้นตอน ขนมไหวพระจันทรจากหองอาหาร
จีนมานโฮ จึงมีความหอมละมุนที่เขากันได
เปนอยางดีกับชารอนๆ พรอมความอรอยที่
ถูกคัดสรรมาทั้งหมด 4 รสชาติ มีรสดั้งเดิม
ไดแก ไสทุเรียนหมอนทองไขเดี่ยว ไสลูกบัว
ไขเดี่ยว ไสผลไมรวมและถั่วอบแหง และ
รสชาติ ใ หม พิ เ ศษที่ ผ สานวั ฒ นธรรมตะวั น
ออกและตะวันตกเขาดวยกันอยาง ไสสมยูซุ
และแมคคาเดเมีย
เริ่มสั่งซื้อไดแลวตั้งแตวันนี้ ถึง 10
กันยายน 2565 ในราคากลองละ 1,288 บาท
สุทธิ มีดวยกันทั้งหมด 8 ชิ้น และรับสวนลด
พิเศษ 15% สําหรับการสั่งซื้อลวงหนาตั้งแต
วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 สอบถามขอมูล
เพิ่ ม เติ ม หรื อ สั่ ง ซื้ อ ชุ ด ขนมไหว พ ระจั น ทร
จาก หองอาหารจีนมานโฮ โรงแรมเจดับบลิว
แมริออท กรุงเทพฯ โทร.0-2656-7700 หรือ
อีเมล thiwaporn.charuchareet@marriotthotels.com

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
รายนางสาวทับทิม ใหญทอง กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน/ มูลคา หมาย
ที่
ผูครอบครอง
เหตุ
๑ เงินสด
- นางสาวหอมนวล ๒,๑๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วัน ยอดออน
ที่ ๕ เมษายน๒๕๖๕)
๒ เงินสด
- นางสาวหอมนวล ๑๑,๗๑๐ บาท (ณ วันที่ ๕ ยอดออน
เมษายน๒๕๖๕)
๓ สรอยคอทองคํา ลายทางมะพราว ๑ เสน นางสาวหอมนวล ๘๘,๔๙๗.๕๐ บาท (ณ วัน คัน่ เม็ดมะยมลงยา น้าํ หนัก ๔๕.๕
ยอดออน
ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕)
กรัม
๔ พระแกวมรกตเลีย่ มทองเจือน้าํ ๑ องค นางสาวหอมนวล ๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ หนัก ๑๓.๙ กรัม
ยอดออน
เมษายน ๒๕๖๕)
๕ สรอยขอมือทองคํา ลายทาง
๑ เสน นางสาวหอมนวล ๒๙,๕๖๔ บาท (ณ วันที่ มะพราวคัน่ มังกรคาบแกว น้าํ
ยอดออน
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
หนัก ๑๕.๒ กรัม
๖ แหวนทองคํา น้าํ หนัก ๓.๗ กรัม ๑ วง นางสาวหอมนวล ๗,๑๙๖.๕๐ บาท (ณ วัน ยอดออน
ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๗ แหวนทองคํา ลายดอกพิกลุ น้าํ
๑ วง นางสาวหอมนวล ๗,๓๙๑ บาท (ณ วันที่ ๕ หนัก ๓.๘ กรัม
ยอดออน
เมษายน ๒๕๖๕)
๘ แหวนทองคําลายหัวใจน้าํ หนัก ๒ วง นางสาวหอมนวล ๓,๖๙๕.๕๐ บาท (ณ วัน รวม ๑.๙ กรัม
ยอดออน
ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๙ ตะกรุดโลหะสีเหลืองเลีย่ มทอง ๑ อัน นางสาวหอมนวล ๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ เจือน้าํ หนัก ๒.๔ กรัม
ยอดออน
เมษายน ๒๕๖๕)
๑๐ ทองคํารูปถวยเงินจีน น้าํ หนัก
๑ อัน นางสาวหอมนวล ๑๔,๗๘๒ บาท (ณ วันที่ ๗.๖ กรัม
ยอดออน
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
๑๑ สรอยขอมือทองคํา ลายทาง
๑ เสน นางสาวหอมนวล ๕๙,๑๒๘ บาท (ณ วันที่ มะพราวคัน่ เม็ดมะยมลงยาน้าํ
ยอดออน
๕ เมษายน ๒๕๖๕)
หนัก ๓๐.๔ กรัม
๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร - นางสาวหอมนวล ๓๕๑.๘๘ บาท (ณ วันที่ ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย
ยอดออน
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๑๗๖-๒-๕๕๙๐๐-๑ ช�อ
บัญชี MS.HOMNOUN YODOON
๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกร - นางสาวทับทิม ๕๖๔,๙๗๐.๒๗ บาท ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย
ใหญทอง
(ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม
เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๒๔-๓-๖๗๕๓๐-๘ ช�อ
๒๕๖๕)
บัญชี นางสาวทับทิม ใหญทอง
๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร
- นางสาวสุกัญญา ๑,๐๑๘,๑๑๙.๐๔ บาท กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ศรีแกว
(ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม
แมสาย ๒ เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๑๗-๑๒๕๖๕)
๘๗๓๗๙-๗ช�อบัญชี นางสาวสุ
กัญญา ศรีแกว
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๑๔ รายการ รวมราคาประเมินทัง้ สิน้ ประมาณ ๓,๙๒๖,๙๐๕.๖๙ บาท
(สามลานเกาแสนสองหม�นหกพันเการอยหาบาทหกสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

พันตํารวจตรี
(วรวรรธน จันทรชู)
ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท
(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกองคดี ๔
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
คดีหมายเลขดําที่ ฟ๘๖/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอ
ศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ นายจรัญ จิตรพวง กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ
หนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน
ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน
คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล
เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายจรัญ จิตรพวง กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถ อื กรรมสิทธิ/์ ราคาประเมิน หมาย
ที่
ผูค รอบครอง
(บาท)
เหตุ
๑ เงินสด
นายจรัญ
๖,๗๖๐ บาท
จิตรพวง และ (ณ วันที่ ๑๙
นางสาวกัลยาณี เมษายน ๒๕๖๕)
หรือ ธนากาญจน
บัวเจริญ
๒ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร นายจรัญ ๙,๓๖๑.๖๕ บาท กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพุนพิน
จิตรพวง
(ณ วันที่ ๑๐
เลขที่บัญชี ๘๐๘-๐-๒๖๔๙๐-๒ ช�อบัญชี
มีนาคม ๒๕๖๕)
นายจรัญ จิตรพวง
๓ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร - นางสาวกัลยาณี ๓,๑๖๑.๒๘ บาท ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา
หรือ ธนากาญจน (ณ วันที่ ๑๘
ยอยพุนพิน (สุราษฎรธานี) เลขที่บัญชี
บัวเจริญ
มีนาคม ๒๕๖๕)
๙๔๕-๒-๐๗๐๑๙-๒ ช�อบัญชี นางสาว
กัลยาณี บัวเจริญ
๔ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร - นางสาวกัลยาณี ๑๘,๓๔๕.๘๙
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพุนพิน
หรือ ธนากาญจน บาท (ณ วัน
ที่ ๑๐ มีนาคม
เลขที่บัญชี ๘๐๘-๐-๒๐๐๓๒-๗ ช�อ
บัวเจริญ
๒๕๖๕)
บัญชี นางสาวกัลยาณี บัวเจริญ
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๔ รายการ รวมจํานวนทัง้ สิน้ ประมาณ ๓๗,๖๒๘.๘๒ บาท
(สามหม�นเจ็ดพันหกรอยยีส่ บิ แปดบาทแปดสิบสองสตางค) พรอมดอกผล

(นางสาวมะลิวัลย เขียวสี)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)
ผูอํานวยการกองคดี ๓
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นิเทศศาสตร ม.รังสิต ลงนามความรวมมือทางวิชาการรวมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
รองศาสตราจารย ดร.กฤษณ ทองเลิศ คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ
ไสว สีบูจันดี ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ ในการรวมกันประสานความรวมมือและรวมดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพ�อ
ตอบโจทยการสรางสรรคงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตตางๆ ใหตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน ณ หองประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร อาคาร Digital Multimedia Complex
(อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ รวมกับ สนจ. จัดแถลงขาวคอนเสิรตการกุศล Be Musical Charity
Concert 2022 “You will be FOUND” ในโอกาส 105 ปแหงการสถาปนาจุฬาฯ
ผศ.นายแพทย ธนะรัตน ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภของ
สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และ อัจฉรินทร
พัฒนพันธชัย นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ (สนจ.)
จัดแถลงขาว คอนเสิรตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND”
ระดมทุน เพ�อคืนหัวใจ ใหชีวิต แกเด็กยากไรที่ปวยเปนโรคหัวใจแตกําเนิด โดยมี ดวงพร
เทีย่ งวัฒนธรรม, รัตนาวลี โลหารชุน, พิมพใจ โพธิภกั ติ, สุดาพิมพ โพธิภกั ติ, เอฟ-รัฐพงศ ปตชิ าญ,
สุชัญญญา นรปฏิพัทธิ์ และอธิศีล ธัญญ ณ ปอมเพชร รวมงาน ณ สมาคม นิสิตเกาจุฬาฯ
ถนนพญาไท

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๘๐/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู
สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล
ขอใหทรัพยสนิ ของ นายทนงชัย แซรี กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา
๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศ
หนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทัว่ กัน ผูใดทีอ่ า งวาเปนเจาของ/ผูร บั โอน/หรือผูร บั ประโยชน ในทรัพยสนิ ดัง
กลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมีคาํ สัง่
อนึง่ ขอตรวจสําเนาคํารองไดทง่ี านเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุม งานเก็บสํานวนคดีแดง
และเอกสารชัน้ ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถนุ ายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุน เบา)
เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรมชํานาญงาน
บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาลเพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
รายนายทนงชัย แซรี กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน หมายเหตุ
ที่
ผูครอบครอง
(บาท)
๑ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย
นายทนงชัย ๒๐,๑๙๕.๓๓ เปนทรัพยสิน
รายการที่ ๑
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
แซรี
บาท (ยอด
สาขาปว เลขที่ ๐๒๓-๑-๒๙๕๑๑-๙
ณ วันที่ ๑๐ ตามคําสั่งที่ ย.
ช�อบัญชี นายทนงชัย แซรี
มีนาคม ๒๕๖๕ ๗๔/๒๕๖๕
๒ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน
นายธวิกร ๕๕,๘๖๑ บาท เปนทรัพยสิน
ชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต
วัวพระยา (ยอด ณ วันที่ รายการที่ ๒
จํากัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม
๒ มีนาคม ตามคําสั่งที่ ย.
๗๔/๒๕๖๕
๓๔๗๐๓๔๕๕ ช�อผูเอาประกันภัย
๒๕๖๕
นายธวิกร วัวพระยา
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนทัง้ สิน้ ประมาณ ๗๖,๐๕๖.๓๓ บาท (เจ็ดหม�นหกพัน
หาสิบหกบาทสามสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

(นายพีรพล มนตชัยกุล)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

(นางชลธิชา ดาวเรือง)
ผูอํานวยการกองคดี ๓
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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ไอคอนสยาม ชวนลองสุดยอดเมนูชามะนาวยอดฮิต จากราน “TANING”
ที่สงตรงความอรอยจากเมืองจีนสูฝงธน กับรสชาติชามะนาวสไตลกวางโจวที่อรอยล้ําไมซ้ําใคร

ถวายเทียนพรรษา รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เปนประธานในพิธถี วายเทียนพรรษา พรอมจตุปจ จัยไทยธรรม โดยมีผบู ริหาร คณาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมพิธี ณ วัดหวานบุญ จ.ปทุมธานี

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
สถาบันพระปกเกลา รุน ที่ 25 (ปปร.25)
จัดงานสานสัมพันธนอ งพี่ ปปร.25 - ปปร.26
ณ หองจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น วันที่ 27 กรกฎาคม เวลา
18.00 น.
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ ผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
( ETDA )” กระทรวงดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจ
และสังคม จัดการแขงขันเพ�อหาสุดยอด
โมเดลแผนธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร ซ ชุ ม ชนใน
กิจกรรม “Craft Idea” สรางสรรคธุรกิจ
ออนไลน สรางรายได ชุมชนยั่งยืน โดยมี
ที ม คนรุ น ใหม ผ า นการคั ด เลื อ กเข า สู รอบ
ตัดสินจํานวน 12 ทีม และจะทําการแขงขัน
รอบชิ ง ชนะเลิ ศ เพื่ อ ค้ น หาสุ ด ยอดแผน
ธุ ร กิ จ ที่ โดดเด น ที่ สุ ด ของการแข ง ขั น
ติ ด ตามเชี ย ร แ ละร ว มกั น ลุ น ไปกั บ การ
ปะทะความสามารถทางไอเดียของคนรุน ใหม
ในการแขงขันรอบชิงชนะเลิศไดท่ี facebook.
com/ETDA.Thailand ในวันอังคารที่ 26
กรกฎาคม เวลา 9.00-16.00 น.
โรงพยาบาลเจาพระยา เปดใหบริการ
ศูนยนมแม (Breastfeeding Center) โดย
ทีมสูติแพทย กุมารแพทย พยาบาลและ
นักกายภาพบําบัด ที่พรอมใหคําปรึกษา ดูแล
แกไขปญหาตางๆ ในการเลีย้ งลูกดวยนมแม
เพ�อใหลกู นอยไดมพี ฒ
ั นาการทีเ่ ติบโตแข็งแรง
ทัง้ รางกายและจิตใจอยางสมบูรณ สามารถ
รับบริการไดทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี
และวันเสาร เวลา 08.00 -16.00 น. ติดตอ
นัดหมายลวงหนาไดที่ ศูนยนมแม โทร.
0-2884-7000
เตรียมพบกับงาน Wedding Fair
2022 by SC PARK HOTEL ที่รวบรวม
ทุ ก ฟ ง ก ชั น งานวิ ว าห ไ ว ที่ ง านนี้ ง านเดียว
ดวยทีมงานมืออาชีพ แสง สี เสียงครบครัน
พร อ มการตกแต ง งานวิ ว าห เ สมื อ นจริ ง
อาทิ พิธีหมั้น พิธียกน้ําชา และงานเลี้ยง
ฉลองมงคลสมรส อีกทั้งพารทเนอรชั้นนํา
อยาง อัลไพน กอลฟ คลับ (Alpine Golf
Club), โรงพยาบาลพระรามเกา, โรงแรม
เทมส วัลลีย เขาใหญ (Thames Valley
Khao Yai), กระเปา แพลนเนอร (Kapao
Planner), ที่รัก เวดดิ้ง แพลนเนอร (Teerak
Wedding Planner), มานิตา เวดดิ้ง ปริ้น
(Manita Wedding Print), สิรีน�า (Sirena),
เอ็มซี แกลเลอรี่ (MC Gallery), ลลิล (Lalin),
Poramet Photography, อิมมอรทอล เลิฟ
เวดดิ้ง สตูดิโอ (Immortal Love Wedding
Studio) และ รดา เวดดิ้ง สตูดิโอ (Rada
Wedding Studio) พรอมสวนลดพิเศษ
เฉพาะในงานนี้เทานั้น! ระหวางวันเสารที่
30 - วันอาทิตยที่ 31 กรกฎาคมนี้ ณ ชั้น
6 โรงแรมเอส.ซี.ปารค ตั้งแตเวลา 10:00
– 19:00 น. พิเศษสุดกับโปรโมชั่นสวนลด
พิเศษสําหรับคูบาว-สาว ที่จองและชําระ
มัดจําภายในวันที่ 1 -31 กรกฎาคม และ
กําหนดแตงงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม
2565 - 31 มีนาคม 2566 เทานั้น!!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-25300565(-79)
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
แจงปดทําการคลินิกปองกันโรคพิษสุนัขบา
คลินิกเสริมภูมิคุมกันและอายุรศาสตรการ
ทองเที่ยว คลินิกพิษจากสัตว ในวันที่
28 – 31 กรกฎาคม (เน�องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
และวันหยุดตอเน�องตามมติคณะรัฐมนตรี
เม�อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) สําหรับการ
ใหบริการวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ยังคง
ใหบริการตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว
ในระบบ Immunization and Travel Clinic,
Rabies Immunization Clinic and Animal
Toxin Clinic, QSMI Will be closed on
28 – 31 July 2022
สถาบัน The Commonwealth
Society of Teachers of Dancing (CSTD)

ประเทศไทย รวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม,
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย, สถานทูต
ออสเตรเลียประจําประเทศไทย, Dance Arts
Foundation, COMDANCE HOME of CSTD
ประเทศออสเตรเลีย, CSTD International
และสถาบัน CSTD ประเทศไทย จัดการ
แขงขันศิลปะการเตนระดับประเทศ 9th
CSTD Thailand Dance Grand Prix 2022
เพ�อชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2565 และ
เฟ น หาสุ ด ยอดนั ก เต น เยาวชนระดั บ
ประเทศไปแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ
ASIA-PACIFIC DANCE COMPETITION
ครั้งที่ 23 ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งในปนี้
มีนักเตนเยาวชนและระดับมืออาชีพรวม
ประชันความสามารถบนเวทีมากถึง 53
สถาบันจากทั่วภูมิภาคของประเทศ และมี
การแขงขันกวา 1,000 ชุดการแสดง โดย
จะจัดการแขงขันระหวางวันที่ 27 – 31
กรกฎาคม 2565 ณ โรงละครอักษรา คิง
เพาเวอร สนใจเขาชมการแขงขันสามารถ
ติดตอซื้อบัตรไดที่ โทร.08-1868-2447
หรือ ติดตามขาวสารเพิ่มเติม คลิก https://
www.facebook.com/cstdthailand
โชคชัย คลศรีชัย กรรมการผูจัดการ
ตลาดไท ตลาดกลางคาสงสินคาเกษตร
อันดับหนึ่งของประเทศ รุกแพลตฟอรม
ตลาดออนไลน เปดตัวแอปพลิเคชัน
“Talaadthai Online (ตลาดไทออนไลน)”
เพื่ อ เป็ น อี ก ตั ว ช่ ว ยในการกระจายสิ น ค้ า
จากผูคาในตลาดไท สูกลุมเปาหมายหลัก
ทัง้ กลุม คาสงเจาของธุรกิจรานอาหารขนาดเล็ก
และแมบานกลุมลูกคาปลีก อีกทั้งจัดโปร
สุ ด พิ เ ศษฉลองการเป ด ตั ว ด ว ยของขวั ญ
สมนาคุณตางๆ มากมายที่เตรียมไวตอนรับ
ผู ใชบริการ นอกจากนั้นเพียงสั่งซื้อสินคา
ผานแอปพลิเคชัน 1,000 บาทขึ้นไป จัดสง
ฟรีทันทีในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ประหยัดคาเดินทางไมตองเสียเวลาขับรถ
ไกล ๆ อีกตอไป เหลาเจาของธุรกิจ รานคา
และกลุมแมบานเตรียมตัวใหพรอม แลวมา
ดาวน โหลดแอปพลิเคชัน “Talaadthai
Online (ตลาดไทออนไลน)” ไดเลยตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้ เปนตนไป

ไอคอนสยาม แลนดมารกระดับโลก
ริมแมน้ําเจาพระยา พรอมเสิรฟสุดยอดเมนู
ชามะนาวสไตลกวางโจว ทีส่ ง ตรงจากเมืองจีน
สูไอคอนสยาม กับรสชาติความอรอยที่ ไมซ้ํา
ใคร กับเทคนิควิธีทําที่พิถีพิถัน โดยกอนเสิรฟ
ทุกครั้ง ทางรานจะทําการบดมะนาวจํานวน
25 ครัง้ เพ�อใหไดรสชาติทก่ี ลมกลอมลงตัวทีส่ ดุ
ระหวางใบชาเกรดพรีเมียมและมะนาวคัดพิเศษ
จนเกิดเปน “ชามะนาวในแบบฉบับของถาหนิง”
ที่อัดแน�นดวยความอรอยจนกลายเปนราน
ดังในจีน จากสาขาเดียวเพิ่มขึ้นอีกกวา 500
สาขา พรอมทั้งยังขยายพื้นที่ความอรอยออก
ไปสูมาเกา เวียดนาม และสาขาลาสุดสาขา
แรกในยานฝงธนบุรี ณ ชั้น 6 ไอคอนสยาม
ราน TANING มีเคล็ดลับขั้นสูงสุดใน
การรังสรรคเมนูชามะนาว พรอมการันตี
ความอรอยดวยยอดขายเมนูชาซิกเนเจอร
ทีม่ ากกวา 100,000,000+ แกว ตอป เน�องจาก
ภายใตแบรนด TANINGนั้น มีมะนาวและ
ใบชาเปนสวนผสมหลัก ทางรานจึงคัดเกรด
มะนาวสุดพิเศษ เปนมะนาวหอม สายพันธุ
Perfume Lemon เปนมะนาวที่ใหกลิ่นหอม
แตไมเปรี้ยวจัด นําเขาจากแหลงปลูกออแก

นิคคุณภาพ เก็บสดใหมดวยมือ คัดเฉพาะลูก ถาหนิง ชามะนาว ซิกเนเจอร, ถาหนิง ชา
ทีม่ ขี นาด 120 – 150 กรัม เทานัน้ สวนใบชา มะลิ มะนาว เย็น, ถาหนิง ชาดําฉีเหมิน
ทางรานจะใช ใบชาแทพนั ธุด ง้ั เดิมจากกวางโจว มะนาว เย็น, ชาเขียว มะนาว เย็น (ชาไทย)
ตัวชาก็จะชงดวยใบชาแท
ไมใชผงชา ซึ่งใบชาจะแบง
ออกเปน 3 ชนิด ไดแก ชา
ตันฉง, จัสมิน กรีนที และ
ฉีเหมิน ทีส่ าํ คัญชาจะตมใหม
ทุก 4 ชั่วโมงเพ�อให ได
ความกลมกลอมที่สุด
ส ว นใครที่ อ ยากมา
ลองรสชาติ ค วามอร อ ยที่
ราน TANING พลาดไมไดเลย
กับเมนูชาซิกเนเจอร ที่
รสชาติแสนกลมกลอม อาทิ

และชาดํา มะนาว เย็น (ชาไทย) เปนตน
นอกจากเมนูชาซิกเนเจอรแลว ยังมีเมนูชา
มะนาวผลไมสดตาง ๆ ใหลองกันดวย อาทิ
น้ํามะพราว มะนาว, ชามะนาว เอเวอรกรีน
วีทกราส และนมมะพราว ทุเรียน ซึ่งเมนู
นี้เปนเมนูที่ทําขึ้นครั้งแรกในไทย และ
สามารถลิ้มรสความอรอยไดที่ ไอคอนสยาม
เทานั้น สวนใครที่อยากเพิ่มดีกรีความสดช�น
TANING ก็พรอมเสิรฟ ชามะนาว ฝรั่ง
มะขามปอม, ชามะนาว มะขาม, ชามะนาว
เสาวรส สวนสายไขมุกที่นี่ก็มีชาดําไขมุก
แถมดวยท็อปปงใหเลือกอีกเพียบ หรือใคร
ที่ ไมชอบทานเคร�องด�มเย็น ที่ TANING ก็มี
ชารอนอีกหลากหลายรสชาติให ไดเลือกทาน
กันอีกดวย
เชิญมาลิ้มลองความอรอยสุดจี๊ด กับ
รานชามะนาวสไตลจีน ที่ ราน “TANING”
ชั้น 6 ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ทุกวัน
ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 22.00 น. สามารถ
เดินทางมาไดดว ยรถไฟฟาสายสีทอง ลงสถานี
เจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338
หรือ www.iconsiam.com

ตอนรับหนังไทยฟอรมยักษแหงปกับ “คอมโบ เซ9 บุพเพสันนิวาส ๒” สุดเอ็กซคลูซีฟ ที่ เอส เอฟ เทานั้น!!
โรงภาพยนตร
ในเครือ เอส เอฟ สง
คอมโบ เซตตอนรับ
ภ า พ ย น ต ร ไ ท ย
ฟอร ม ยั ก ษ แ ห ง ป กั บ
“บุพเพสันนิวาส ๒”
มาให อ อเจ า ได เ ลื อ ก
สะสมถึง 2 ชุด ไดแก
ชุ ด อ อ เ จ า จ า
ภายในชุดประกอบดวย
ภายในชุดประกอบดวย
กระเปาทรงเฟย ส พรอม
ปอปคอรน 64 ออนซ
(กระเปามี 2 สีใหเลือก)
และน้ําอัดลมสุดช�นใจ
ขนาด 44 ออนซ 1 แกว

ในราคาชุดละ 490 บาท
ชุดร�นเริง บันเทิงใจ ภายในชุด
ประกอบดวย น้ําอัดลมสุดช�นใจขนาด 44
ออนซ 1 แกว (มี 2 แบบใหสะสม) พรอม
ปอปคอรนขนาด 85 ออนซ 1 ถัง ในราคา
ชุดละ 290 บาท
เริ่มเปดขายแลวที่ชองทางออนไลน
Shopee, JD Central และ Lazada รวมถึงจุด
ขายปอปคอรนเคร�องด�มของโรงภาพยนตร
ในเครือ เอส เอฟ ตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม
2565 เปนตนไป จนกวาสินคาจะหมด

ลูกคาสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร
“บุพเพสันนิวาส ๒” ลวงหนา เพ�อเลือก
ที่ นั่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ก อ นใครได แ ล ว ตั้ ง แต วั น นี้
เปนตนไป ผานแอปพลิเคชัน SF Cinema,
www.sfcinema.com และจุดจําหน�ายบัตร
หนาโรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา
โดยสามารถใชบริการดวยความมั่นใจภาย
ใตมาตรการ “ดูแลดวยใจ” ที่เอส เอฟ ได
ดําเนินการอยางเครงครัด รวมถึงติดตาม
ขาวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดผา น
โซเชียลมีเดีย WeLoveSF หรือ #SFcinema

“บัค ทู บรอดเวย” ค่ําคืนแหงมนตขลังของเสียงเพลงสุดคลาสสิค
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรท
และวิลลา หัวหิน นําเสนอค่ําคืนแหงความ
อภิรมย ผานการแสดงสดครัง้ พิเศษกับ “บัค ทู
บรอดเวย” (Bach To Broadway) กับสามศิลปน
ช�อดังระดับโลกในเดือนกรกฏาคมนี้
วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2565 นี้
โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด บี ช รี ส อร ท และ
วิลลา หัวหิน เชิญทุกทานรวมเปนสวนหนึ่ง
ของการแสดงครัง้ สําคัญใน “บัค ทู บรอดเวย”
(Bach To Broadway) ที่จะมาเปดการแสดง
ครั้งพิเศษ ณ โคโลเนียล ฮอลล โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด พบกับสามนักบรรเลงช�อดังนํา
โดย โมนิค คลองตรวจโรค นักรองโคโรราทูรา
โซปราโน� ลูกครึ่งอิตาเลียน-ไทย นักรอง
โอเปราที่ ไดรับการยอมรับในระดับโลก
ดร. ทัศนา นาควัชระ นําบรรเลงไวโอลิน

และ อัลเบรโต เฟอรินซิลลิ นําบรรเลงเปยโน
พรอมขับกลอมทุกทานผานทวงทํานองดนตรี
รวมสมัย ที่จะพาคุณเดินทางผานเสียงเพลง
สไตลบาโรกคลาสสิก บทเพลงเนเปลสทส่ี วยงาม
และบทเพลงโอเปราสุดไพเราะ พรอมเพิ่ม
อรรถรสแหงความสุนทรียดวยหลากรสชาติ
อาหารสไตลค็อกเทลและเคร�องด�มคลาสสิก
เมนูพิเศษสําหรับทุกทานตลอดการแสดง
ร ว มเป น ส ว นหนึ่ ง ของการแสดง
บทเพลงคลาสสิกอมตะในครั้งนี้ ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลา หัวหิน
ในวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2565 ในราคา
ทานละ 980 บาทสุทธิ สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมและสํารองทีน่ ง่ั ไดท่ี 0-3251- 2021-38
หรืออีเมล janwe@chr.co.th

อิ่มอกอิ่มใจ หางเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมกับ แบรนด Baby Lovett นําทีมโดย
ตรีรนันท ลีฬหาวงศ รวมดวย ณภัทญ สรภัคภัทรสร และ กนกพร วิจิตรคุณาภรณ ผนึกกําลัง
ชนัสนันท ดิลกอัศวโรจน รวมแบงปนความรักและสงตอความสุข มอบรายไดจากการประมูล
เสื้อผาเด็กแบรนด Baby Lovett ในงาน “Central x theAsianparent Baby Fair 2022” เพ�อ
เปนทุนการศึกษาแกนองๆ มูลนิธิสงเคราะหเด็กออนพญาไท รวมมูลคา 62,670 บาท โดยมี
อรนุชา มงคลรัตนชาติ ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท เปนผูรับมอบ พรอมดวย
นัทธพงศ ตันติวิริยางกูร และสุพิศ รอดอุบล รวมงาน ณ บานเด็กออนพญาไท

ประกาศศาลลมละลายกลาง
เร�อง ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา
และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย
--------------------------------------------

คดีหมายเลขดําที่ ล๒๗๙๓/๒๕๖๕

ประกาศศาลลมละลายกลาง
เร�อง ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา
และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย
--------------------------------------------

คดีหมายเลขดําที่ ล๒๘๒๒/๒๕๖๕

ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายจักรพงษ เหลือสุข ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย�นฟอง
นางสาววชิราภรณ ทับทิม จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนีต้ ามคําพิพากษา รวมจํานวน ๔,๕๒๕,๙๐๒.๔๕ บาท และ
จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลม
ละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได
จึงประกาศให นางสาววชิราภรณ ทับทิม จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา
ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง
เร�องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ดวย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยฯ โจทก ไดย�นฟอง นางหรือ
นางสาวภาวินี บุนนาค ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จําเลย วาจําเลยเปนหนี้ โจทก ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน
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พิจารณา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ
สําเนาคําฟองเร�องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง
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เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
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“ส

มุดปกขาว” ล่าสุดของญี่ปุ่นบอกอะไรเรา
หลายอย่างเกีย่ วกับสถานะแห่งภูมริ ฐั ศาสตร์
ของย่านนี้...ที่ โยงกับสงครามยูเครนและ
กระทบต่อการจัดระเบียบโลกใหม่ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ของกระทรวงกลาโหม
ญี่ปุ่นเตือนภัยคุกคามจากสายสัมพันธ์ ใกล้ชิดระหว่าง
รัสเซียกับจีน
และความประหวั่นพรั่นพรึงว่าฉนวนระเบิดต่อไปคือ
ไต้หวัน ซึ่งกำ�ลังถูกแรงกดดันกระหน่ำ�อย่างหนัก
กระทรวงป้องกันประเทศของญี่ปุ่นเผยแพร่รายงาน
กลาโหมประจำ�ปีนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสดๆ ร้อนๆ นี่เอง
ข้อใหญ่ใจความของรายงานที่น่าสนใจฉบับนี้คือ การ
เตือน “ภัยคุกคาม” ที่อาจจะทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น
ญี่ปุ่นกลัวที่สุดคือ การที่ยักษ์ ใหญ่อย่างจีนกระชับ
ความสัมพันธ์กับรัสเซีย
ยิ่งเกิดสงครามยูเครนก็ยิ่งทำ�ให้มอสโกกับปักกิ่งขยับ
เข้าใกล้กันกว่าเดิมอีก
ญี่ปุ่นมองต่อไปว่า ถ้ารัสเซียบุกยูเครนได้ ทำ�ไมจีนจะ
ไม่คิดว่าจะสามารถบุกไต้หวันได้ด้วย
รายงานของญี่ปุ่นฉบับนี้กล่าวถึงสถานการณ์ที่
กองทัพรัสเซียตัดสินใจทำ�สงครามรุกรานประเทศเพื่อน
บ้านอย่างยูเครน
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
สถานะเดิมก่อนหน้านี้ (Status Quo)
การทำ�เช่นนี้เท่ากับเป็นการ “เปลี่ยนกติกาโลก” ที่
ระบุว่าไม่มีประเทศไหนสามารถใช้กำ�ลังเข้าไป “เปลี่ยน
สถานะเดิม” ของอีกประเทศหนึ่งได้
แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีองค์กรระหว่างประเทศ
ใดสามารถระงับยับยั้งการกระทำ�ของรัสเซียได้
รายงานของญี่ปุ่นฉบับนี้บอกว่า การใช้กำ�ลังบังคับ
ประเทศอื่นแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่เคยเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลก
แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนอาจจะเป็นความ
พยายามของรัสเซียที่จะทำ�ให้ “ความไม่ปกติ” นี้กลายเป็น
“ความปกติใหม่” หรือ New Normal
รายงานนี้ยังสำ�รวจภูมิทัศน์รัฐศาสตร์ด้านความ
มั่นคงระดับโลก โดยเฉพาะในมิติของภัยคุกคามที่มีต่อ
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมองเห็นภัยอะไรที่คุกคามตน?

สมุดปกขาวญี่ปุ่นระบุ
จีน-รัสเซียคือภัยคุกคามต่อตน

รายงานบอก
ชัดว่า โตเกียวมี
ความกังวลว่าสาย
สัมพันธ์ที่แนบแน่น
และแน่นแฟ้นของ
รัสเซียและจีน ซึ่ง
จะยิ่งสร้างความ
ตึงเครียดให้กับญี่ปุ่น
ที่ญี่ปุ่นต้อง
กังวล เพราะเป็น
หนึ่งในประเทศที่
สนับสนุนการดำ�เนิน
นโยบายคว่ำ�บาตร
ต่อรัสเซียที่นำ�โดย
ประเทศพันธมิตร
ยักษ์ ใหญ่อย่าง
สหรัฐฯ และสหภาพ
ยุโรป เพื่อตอบโต้
กรณีที่รัสเซียบุก
ยูเครน
อีกทั้งญี่ปุ่นเอง
ก็มีกรณีพิพาทเรื่อง
ดินแดนกับรัสเซีย
และความบาดหมางระหว่างญี่ปุ่นกับจีนก็ไม่เคยลดระ
ดับลงอย่างมีนัยสำ�คัญเลย
ที่เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นในย่านนี้ก็คือ การซ้อมรบ
ทางทหารใกล้บริเวณดังกล่าวบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น
เช่น การซ้อมรบระหว่างจีนและรัสเซียใกล้ดินแดน
อธิปไตยของญี่ปุ่นอย่างคึกคัก
ฝั่งตะวันตกที่เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นก็มิใช่ว่าจะไม่ได้
แสดงกิจกรรมทางทหารที่มีความร้อนแรงขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการประชุม 4 เส้า หรือ Quad (จตุ
ภาคี) ที่สหรัฐฯ เป็นโต้ โผหลัก ที่จัดขึ้นในกรุงโตเกียว เมือง
หลวงของญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
นอกจากนี้ รายงานนี้ยังอ้างถึงไต้หวันที่มีการเสริมความ
แข็งแกร่งด้านความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก

ญี่ปุ่น

ท่ามกลางข้อจำ�กัดหลายด้าน
เช่น ญี่ปุ่นยังไม่อาจมี “กองทัพ” ในความหมายปกติ
เหมือนประเทศอื่น
เพราะรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นที่สหรัฐฯ เป็นคนเขียนขึ้นใน
ฐานะผู้ชนะสงครามจำ�กัดงบประมาณด้านการทหารของ
ประเทศนี้ ไว้ นับตั้งแต่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2
โดยรายงานฉบับนี้ยังมองจีนเป็นตัวแสดงหลักด้าน
ความมั่นคง “ที่ต้องจับตามอง”
อีกทั้งยังต้องมองไปที่เกาหลีเหนือที่ ไม่เคยปิดบัง
จุดยืนของตนว่าญี่ปุ่นเป็นศัตรูสำ�คัญรองจากสหรัฐฯ
คิม จองอึน แห่งเปียงยางย้ำ�มาตลอดว่าญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้คือ “สมุน” ของสหรัฐฯ ในความพยายามที่จะปิด
ล้อมเกาเหลีเหนือด้วยการซ้อมรบเป็นประจำ�
ญี่ปุ่นย่อมนอนไม่หลับขณะที่เกาหลีเหนือเดินหน้า
พัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง
และก็ยังทดลองยิงอาวุธร้ายแรงเหล่านั้นข้ามเกาะ
ญี่ปุ่นเป็นระยะๆ โดยไม่สนใจไยดีกับเสียงต่อต้านคัดค้าน
จากประชาคมโลก
การที่อดีตนายกฯ ญี่ปุ่น ชินโซะ อาเบะ ถูกลอบ
สังหารนั้น มีบางสำ�นักตีความว่า อาจจะมาจากแนวทาง
เชิงรุกของเขาที่จะเพิ่มงบประมาณทางทหารเพื่อสร้างให้
ญี่ปุ่นมีศักยภาพทางทหารอย่างคึกคักกว่าเดิม
โดยเฉพาะในช่วงที่รัสเซียทำ�สงครามรุกรานยูเครนและ
คนที่ต่อต้านแนวทางนี้มีอยู่ในแวดวงการเมืองและ
พัฒนาความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่
ประชาสังคมไม่น้อย
หากจีนกับไต้หวันเผชิญหน้ากันหนักขึ้น ญี่ปุ่นก็ถือว่านั่น
นายกฯ ญี่ปุ่นคิชิดะ ปัจจุบันก็ยอมรับว่ารัฐบาลของ
คือภัยคุกคามต่อตน
เขาจำ�เป็นต้องจับมือกับสหรัฐฯ และโลกตะวันตกเพื่อสร้าง
ไม่ว่าจะมองในแง่ภูมิรัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์,
เกราะกำ�บังด้านความมั่นคงให้กับตนเอง
การเมืองและสังคม
รัสเซียกับจีนมองญี่ปุ่นด้วยความระแวงคลางแคลง
ความกังวลของญี่ปุ่นถูกสะท้อนในความพยายามเพิ่มงบ มาตลอด
ทางการทหารมากยิ่งขึ้นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ผมอ่านรายงานนี้แล้วอดคิดไม่ได้ว่าไทยและอาเซียน
กระนั้นญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นประเทศที่มีอัตราค่าใช้จ่าย
จะออก “สมุดปกขาวด้านความมั่นคง” เพื่อวิเคราะห์
ด้านการทหารต่อ GDP ของประเทศน้อยที่สุดในบรรดากลุ่ม
สถานการณ์ความตึงเครียดระดับโลกหรือไม่
ประเทศ G7
และถ้ามี Asean Security White Paper จะมีแนว
นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่น ตั้งเป้าจะเพิ่ม
วิเคราะห์และเสนอทางออกอย่างไร?
งบประมาณด้านการป้องกันประเทศให้ถึง 2% ของ GDP
น่าคิดมากครับ.

รัฐบาลเมียนมาไม่สนค้าน

ประหารนักเคลื่อนไหว4คน
ย่างกุง้ • รัฐบาลทหารเมียนมาประหารชีวติ
นักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้าน
รัฐประหาร 4 คน ผูท้ ่ี โดนประหารรวมถึง
อดีต ส.ส.ของพรรคอองซาน ซูจี และเป็นนัก
ร้องเพลงฮิปฮอปต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ เป็น
การลงโทษประหารชีวิตครั้งแรกในเมียนมา
ในรอบหลายสิบปี เรียกเสียงประณามจาก
กลุ่มสิทธิมนุษยชน
สำ�นักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์ราย
งานเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ว่ารัฐ
บาลทหารเมียนมาประหารชีวติ นักเคลื่อนไหว
เรียกร้องประชาธิปไตย 4 คน ที่โดนศาลตัด
สินโทษประหารชีวติ ก่อนหน้านี้ในการพิจารณา
คดีแบบปิดเมื่อเดือนมกราคมและเมษายนที่
ผ่านมา ซึง่ นานาชาติตา่ งเรียกร้องให้ทางการ
เมียนมายกเว้นโทษประหารชีวติ พวกเขา
หนังสือพิมพ์ โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียน
มา กระบอกเสียงของทางการเมียนมาระบุ
ว่า นักโทษที่ โดนประหารชีวิตทั้ง 4 คน มี
ความผิดฐานเป็นผูน้ �ำ ในการก่อการร้ายที่โหด
เหี้ยมและไร้มนุษยธรรม การประหารชีวิต
ดำ�เนินการตามระเบียบของเรือนจำ�อินเส่งใน
นครย่างกุง้ แต่ไม่ได้ระบุวา่ ประหารชีวติ ไปเมื่อ
ไรหรือด้วยวิธีใด
ก่อนหน้านี้ศาลของรัฐบาลทหารเมียน
มาตัดสินประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวต่อต้าน
รัฐประหารหลายสิบคน ซึง่ เป็นการปราบปราม
ผูเ้ ห็นต่างหลังจากเข้ายึดอำ�นาจรัฐบาลพลเรือน
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
นักเคลื่อนไหวที่ โดนประหารชีวิตทั้ง
4 คน รวมถึงพิว เซยา ตอ วัย 41 ปี อดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสันนิบาตแห่ง
ชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ของออง
ซาน ซูจี เขาถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี
ทีผ่ า่ นมา และศาลตัดสินโทษประหารชีวติ เมื่อ
เดือนมกราคม จากความผิดตามกฎหมายต่อ
ต้านการก่อการร้าย
พิวถูกกล่าวหาเป็นคนบงการให้ โจมตี
เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลทหารเมียนมาหลายครัง้ รวม
ถึงเหตุลอบยิงขบวนรถไฟโดยสารในนครย่าง
กุ้งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ซึ่งทำ�ให้ต�ำ รวจ
เสียชีวติ 5 นาย เขาเป็นผูบ้ กุ เบิกเพลงฮิปฮอป
ในเมียนมา และร้องเพลงต่อต้านรัฐบาล ได้

รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ของพรรคเอ็นแอลดีเมื่อปี 2558
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอีกรายที่ โดนประ
หารชีวิตคือ จ่อ มิน ตู วัย 53 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “จิม
มี” เขาถูกศาลทหารตัดสินประหารชีวิต
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ครอบครัวของชายทั้ง 2 คน
ที่ โดนประหารชีวิต หลังจากทราบข่าวการประหารชีวิต
มารวมตัวอยู่ด้านนอกเรือนจำ�อินเส่งในนครย่างกุ้ง ด้วย
ความหวังว่าจะนำ�ร่างของพวกเขากลับไป
ส่วนนักเคลื่อนไหวอีก 2 คนที่ โดนประหารชีวิตคือ
ลา มโย ออง และออง ตูรา ซอ ทั้ง 2 คนถูกกล่าวหาว่า
ฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นสายให้รัฐบาลทหารในย่างกุ้ง

ฮิวแมนไรต์วอตช์ประณามการประหารชีวิตครั้งนี้
ว่าเป็นการกระทำ�ที่ โหดเหี้ยมอย่างที่สุด
แอมเนสตีอนิ เตอร์เนชัน่ แนลระบุวา่ การประหาร
ชีวติ นักเคลื่อนไหวครัง้ นีข้ องรัฐบาลทหารเมียนมา เป็นการ
เพิม่ ความโหดเหีย้ มในการปราบปรามประชาชนของรัฐ และ
เตือนว่ามีนักโทษที่ศาลของรัฐบาลทหารตัดสินโทษประ
หารอยู่อีกราว 100 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ถ้ามีการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหว
เกิดขึน้ จะเป็นการประหารชีวติ ครัง้ แรกในเมียนมาตัง้ แต่
ปี 2531.

ว่ามีผู้ที่ถูกยิงหลายคนที่สนามเบสบอล
และขณะที่แถลงข่าวอยู่นี้สถานการณ์
ยังไม่ยุติ

ออสซี่ป่วยโควิดทุบสถิติเกิน 5
พันคน

ยิงดับ 2 ศพกลางสวนสาธารณะแอลเอ

ลอสแองเจลิส • เอพีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 2
ศพ และบาดเจ็บอย่างน้อย 5 ราย หลังมีเสียงปืน
ปะทุขึ้นในสวนสาธารณะที่นครลอสแองเจลิสเมื่อ
วันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถานที่กำ�ลังมี
การจัดงานแสดงยานยนต์ สำ�นักงานตำ�รวจนคร
ลอสแองเจลิสระบุว่า เกิดเหตุยิงกันเมื่อเวลาราว
15.50 น. ที่สวนสาธารณะเพ็กพาร์กในย่านซาน
เปโดร หลังจากนั้นทวีตข้อความระบุว่าไม่ใช่การ
กราดยิง ตำ�รวจแถลงข่าวเพิ่มเติมว่า มีรายงาน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่สนามเบสบอล แต่ไม่ได้
ระบุตัวผู้ตกเป็นเหยื่อกระสุน ตำ�รวจได้รับแจ้งเหตุ

ซิดนีย์ • รอยเตอร์รายงานว่า ชาว
ออสเตรเลียป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 เข้ารัก
ษาตัวในโรงพยาบาลมากที่สุดเป็นประวัติการณ์
เมื่อวันจันทร์ จำ�นวน 5,450 ราย จากการเปิด
เผยข้อมูลของทางการ ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่ง
สูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน เนื่องจากการระ
บาดของสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ในขณะที่
ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่า สายพันธุ์หลังสามารถ
แพร่เชื้อได้เท่ากับโรคหัด ทั้งนี้ มียอดผู้เสียชีวิตราย
วันเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 100 คนเป็นครั้งแรกในวันเสาร์
ที่ผ่านมา ขณะที่บ้านพักคนชรากว่า 1,000 หลัง
ได้รบั ผลกระทบ โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากร
ประจำ�ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ.
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ประกาศศาลลมละลายกลาง
เร�อง ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา
และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย
--------------------------------------------

คดีหมายเลขดําที่ ล๑๒๙๔/๒๕๖๕

ประกาศศาลลมละลายกลาง
เร�อง ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา
และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย
--------------------------------------------

คดีหมายเลขดําที่ ล๒๗๕๑/๒๕๖๕

ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนางวนิดา ณ สุโหลง ผูรับมอบอํานาจ
ชวง โจทก ไดย�นฟอง นายจิรวัฒน บุญนํา จําเลย วาจําเลยเปนหนี้ โจทก ในมูลหนี้ ตามคําพิพากษา รวมจํานวน
๗,๓๐๔,๘๗๖.๔๖ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ
พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได
จึงประกาศให นายจิรวัฒน บุญนํา จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร�องนี้
ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยนายอมร จันทรสมบูรณ กรรมการ โจทก ไดย�นฟอง นางสาว
วรารักษ ฆารดา จําเลย วาจําเลยเปนหนี้ โจทก ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๐๕๗,๔๑๒.๑๑ บาท และ
จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลม
ละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา คําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได
จึงประกาศให นางสาววรารักษ ฆารดา จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา
ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง
เร�องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)
เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)
เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง
สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑
E-mail : bkcc@coj.go.th

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง
สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี
โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑
E-mail : bkcc@coj.go.th
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ผัวโหดยิงเมียดับ
ระแวงมีชายใหม
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กอนฆาตัวตาย
พิษณุโลก • เมื่อเวลา 23.30 น.
วันที่ 24 ก.ค. ร.ต.อ.อํานาจ ออน
ปาน รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมือง
พิษณุโลก รับแจงเหตุยิงกัน มีผูเสีย
ชีวิตและบาดเจ็บสาหัส บริเวณหนา
บานพักเลขที่ 139 ถนนไชยบุรี ต.ใน
เมือง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก จึงรุด
ไปที่เกิดเหตุ พบผูเสียชีวิตเปนชาย
ทราบช�อตอมาคือ นายนันธวัฒน
ลาภสมทบ อายุ 35 ป อยูบานเลข
ที่ 80/48 ถนนพญาเสือ อ.เมืองฯ
จ.พิษณุโลก สภาพศพถูกอาวุธปน
ยิงเขาที่ศีรษะ 1 นัด ขางตัวพบอาวุธ
ปนแบบลูกโม ขนาด .38 ตกอยู
1 กระบอก ในโมมีปลอกกระสุนที่
ยิงแลว 3 ปลอก และกระสุนที่ยังไม
ไดยิงอีก 4 นัด หางออกไปประมาณ
50 เมตร พบรางหญิงสาว ทราบ
ช�อตอมาคือ น.ส.ฐิตาภา ลาภสมทบ
อายุ 34 ป ภรรยาของผูตาย ถูกอาวุธ
ป น ขนาดเดี ย วกั น ยิ ง เข า ที่ ศี ร ษะ
1 นัด นอนหายใจรวยริน กูภัยเรง
ใหการชวยเหลือปมหัวใจจนมีชีพจร
ขึ้นมา แตอาการยังสาหัส กอนนําตัว
สงหองฉุกเฉินโรงพยาบาลพุทธชิน
ราช แตทนพิษบาดแผลไมไหว เสีย
ชีวิตในเวลาตอมา
จากการสอบสวนเบื้องตน
ทราบวา นายนันธวัฒน ลาภสมทบ
สามี และ น.ส.ฐิตาภา ลาภสมทบ
ภรรยา กอนหนาเกิดเหตุได ไปนั่ง
กินที่รานปงยางหมูกระทะละแวก
บานกับเพ�อนๆ จํานวน 5 คน แต
เกิดไปมีปากเสียงกันเรื่องหึงหวง
ทําใหนายนันธวัฒนบันดาลโทสะ
ใชอาวุธปนยิงขึ้นฟา 2 นัด
จากนั้นจึงกลับบานมาเคลียร
ป ญ หากั บ ภรรยาที่ บ ริ เ วณที่ เ กิ ด
เหตุ ริ ม ถนนไชยบุ รี และมี ป าก
เสียงทะเลาะกันอยางรุนแรงเร�อง
หึงหวง จนฝายชายใชปนจะจอยิง
และภรรยายกมือไหวขอชีวิต แต
ก็ ไ ม เ ป น ผล จึ ง ถู ก ยิ ง เข า ที่ ศี ร ษะ
1 นัด นายนันธวัฒนคิดวาภรรยา
ตนเองเสียชีวิตแลว กลัวความผิด
ที่กอไว จึงวิ่งเขาไปในบานหลังดัง
กลาวซึ่งเปนบานของเพ�อน แลวใช
อาวุธปนจอยิงที่ศีรษะตัวเองจนถึง
แกความตายดังกลาว.

ตรัง • วันที่ 25 ก.ค.65 เจาหนาที่
ตํ า รวจชุ ด สื บ สวนภู ธ ร จ.ตรั ง
นํ า กํ า ลั ง ลงพื้ น ที่ ต รวจสอบร า น
เกมแหงหนึ่งซึ่งเปนสถานบริการ
ถู ก ต อ งตามกฎหมาย ริ ม ถนน
รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองฯ จ.ตรัง
หลังจากที่ทางเพจ “อยากดังเดี๋ยว
จัดใหรีเทิรน part 2” ได โพสตคลิป
วิดี โอที่มีชายคนหนึ่งบันทึกไว โดย
เดินสั่งสอนเด็กนักเรียนจํานวน
หลายรายอย า เล น เกมเสี ย งดั ง
กอนจะใหยกมือไหว และลงมือกอ
เหตุเขาตบเด็กนักเรียนรายหนึ่ง
จนไดรับบาดเจ็บ

โดยทางเจาหนาที่ตํารวจได
ลงตรวจสอบภายในรานดังกลาว
แลว เพ�อที่จะติดตอขอขอมูล
และกลองวงจรปด แตทางผูเปน
เจาของรานไมอยู มีเพียง น.ส.น้ํา
(นามสมมุติ) อายุ 26 ป เปนผู
เฝ า ร า นอยู เ ท า นั้ น โดยบริ เ วณ
หนารานไดมีการติดภาพผูกอเหตุ
จํานวน 2 รายดังกลาว พรอม
ระบุ ง ดให บ ริ ก ารสํ า หรั บ ลู ก ค า
2 ทานในภาพ สวนตัวผูกอเหตุ
ทราบแลวคือ นายธนาสิทธิ์ อรรถ
การไพฑูรย อายุ 25 ป หรือฉายา
“ดิว ฟาลั่น” และ “ราชสีห ทับ

เที่ยง” ชาว ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง
จ.ตรัง สวนอีกรายยังไมทราบตัว
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการติดตาม
ตัวของเจาหนาที่ตํารวจ เบื้องตน
ทราบวาเด็กนักเรียนที่ถูกทําราย
อายุ 16 ป เปนนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนช�อดัง
แห ง หนึ่ ง หลั ง จากเกิ ด เหตุ ท าง
ญาติ ข องเด็ ก นั ก เรี ย นได ไ ปแจ ง
ความลงบั น ทึ ก ประจํ า วั น ไว กั บ
ร.ต.อ.มังกร ชัยเพชร รอง สว.
(สอบสวน) สภ.เมืองตรัง
น.ส.น้ํา (นามสมมุติ) อายุ
26 ป ผูดูแลราน กลาววา เหตุการณ

เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 24 ก.ค. เวลา
11.25 น. ซึ่งมีเด็กนักเรียนสวมชุด
นั ก เรี ย นเข า มาใช บ ริ ก ารจํ า นวน
7 คน หลังจากเสร็จกิจกรรมของ
โรงเรี ย นแล ว ได เ ข า มาเล น เกม
ที่ราน เพ�อรอเวลาที่ผูปกครองมา
รั บ ทั้ ง หมดนั่ ง อยู ติ ด กั น ทั้ ง หมด
ผานไป 25 นาที ผูกอเหตุเขามา
ในรานและเดินเขาไปคุยกับเด็กที
ละคน ซึ่งตอนนั้นไม ไดยินวาพูด
อะไรกัน เพราะพูดเบา หลังจากที่
มีการกอเหตุเสร็จแลว เด็กนักเรียน
คนดังกลาวไดเดินเขามาบอกตนวา
ถูกทําราย ตนจึงรีบติดตอเจาของ

รานทันที สวนผูกอเหตุมากัน 2 คน
ก็ไดเดินออกจากรานไปเลย ในสวน
ของผูกอเหตุไดเขามาใชบริการใน
รานไดประมาณ 3-4 วันแลว สวน
ตัวไมไดรูจักกับผูกอเหตุ
จากการตรวจสอบประวัติ
ทางคดี พ บว า ผู ก อ เหตุ มี ป ระวั ติ
คดีติดตัวจํานวน 5 คดี เปนคดี
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปน ยาเสพ
ติด พยายามฆา ทํารายรางกาย
ที่ถูกจับกุมไปแลว และอีก 1 คดี
คือคดีเกี่ยวกับทรัพย อยูระหวาง
การติดตามจับกุมของเจาหนาที่
ตํารวจ.

สกัดแกงคายาสงใตยึดไอซล็อตใหญ
ไทยโพสต • ตํารวจ ปส.สกัด
ขบวนการคายาเสพติดรายใหญ
ลําเลียงสงภาคใต จับกุมผูตองหา
7 ราย พรอมยึดยาไอซ 14 กระสอบ
หนัก 631 กก.
วันที่ 25 ก.ค.65 พล.ต.ท.
สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส.,
พล.ต.ต.พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผบก.ปส.4
พรอมดวยตํารวจกองบังคับการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด 4,
ตํารวจกองบังคับการขาวกรองยา
เสพติด, ตํารวจกองบังคับการสกัด
กั้นการลําเลียงยาเสพติด, ตํารวจ
กองบั ง คั บ การตํ า รวจทางหลวง
รวมกันจับกุม 1.นายลุกมัน หรือ
มัน อายุ 39 ป 2.นางสาววนิดา
หรือดา อายุ 40 ป 3.นายแวแม
หรือแม อายุ 38 ป 4.นายดากี หรือ
กี อายุ 37 ป 5.นายอาลาดิง หรือ
หวัง อายุ 32 ป 6.นายมะเปาซี
หรือนูซี อายุ 24 ป 7.นายนครินทร
หรือมีน อายุ 33 ป พรอมดวยของ
กลาง ยาเสพติดให โทษประเภท 1
(ไอซ) จํานวน 14 กระสอบ น้ําหนัก
ประมาณ 631 กิโลกรัม, รถยนต
กระบะ จํานวน 2 คัน, รถยนต
เกง จํานวน 1 คัน, โทรศัพทมือ
ถือ จํานวน 6 เคร�อง
โดยกลาวหาวา “รวมกัน

โอมิครอน
สายพันธุ โควิด-19 สัปดาหที่ผานมา ตรวจ
ไปได 468 ราย พบวา เปนสายพันธุยอย
โอมิครอน BA.4 และ BA.5 และแซงสาย
พันธุ BA.2 ที่มีอยูเดิมเรียบรอยแลว
นพ.ศุภกิจกลาววา โดยพบสายพันธุ
BA.4 และ BA.5 จํานวน 320 ราย BA.2
จํานวน 143 ราย BA.1 จํานวน 5 ราย
กราฟแนวโนมเห็นชัดเจนวา การติดเชื้อ
BA.4 และ BA.5 เกิดในผูเดินทางจากตาง
ประเทศเกือบ 100% เพราะเราตรวจเฉพาะ
ผูที่มีอาการปวย สวนในประเทศขึ้นไปที่รอย
ละ 67 ทําใหภาพรวมเปนรอยละ 68 ทั้งนี้
หากแยกสัดสวนพบวา กรุงเทพมหานครมี
ความชุกของ BA.4 และ BA.5 รอยละ 80
สวนตางจังหวัด รอยละ 60 ซึ่งกราฟก็จะ
ขึ้นไปเร�อยๆ บอกไดวา BA.4 และ BA.5
เม�อเทียบกับ BA.1 และ BA.2 แพรไดเร็ว
กวา ซึ่งสอดคลองกับตัวเลขที่ติดเชื้อมาก
ขึ้น” นพ.ศุภกิจ กลาว
นพ.ศุภกิจกลาวอีกวา สําหรับการ
ตรวจพันธุกรรมทั้งตัว (Whole genomes
sequencing) พบวา BA.5 มีมากกวา BA.4
ประมาณ 3 ตอ 1 ฉะนั้น อนุมานไดวา
ตรวจพบ BA.5 เปนสวนใหญ โดยจังหวัดที่
พบผูติดเชื้อ BA.4 และ BA.5 เกิน 50 ราย
คือ กรุงเทพฯ และ จ.เชียงใหม สวนความ
รุนแรงของสายพันธุ ไดตรวจตัวอยางจากผู
ปวยที่อาการรุนแรงจากขอมูลที่ ได ซึ่งยังมี
ความจํากัดเน�องจากผูปวยกลุมอาการนอย
ไม ไดมีการตรวจหาสายพันธุ โดยสัปดาห
ที่ ผ า นมาวั น ที่ 16-22 กรกฎาคม 2565
พบวาผูปวยในกรุงเทพฯ อาการไมรุนแรง
122 ราย พบเปน BA.4 และ BA.5 ประมาณ
รอยละ 77 สวนอาการรุนแรง 54 ราย พบ
เปน BA.4 และ BA.5 ประมาณรอยละ 87
“ฉะนั้น สัดสวน BA.4 และ BA.5 พบ
ในกลุมไมรุนแรงสูงกวากลุมอาการรุนแรง
พอจะอนุมานเบื้องตนไดวา รุนแรงกวาของ
เดิมบาง ขณะที่ผูปวยในตางจังหวัด พบวา
กลุมที่อาการไมรุนแรงเจอเปน BA.4 และ
BA.5 ประมาณรอยละ 55 สวนอาการรุนแรง
เจอประมาณรอยละ 73 พออนุมานไดวาหาก
ติดเชื้อ BA.4 และ BA.5 มี โอกาสรุนแรง
มากกวา แตไมสามารถบอกไดวาจริงๆ แลว
รุนแรงกี่เปอรเซ็นต เพราะเราไม ไดตรวจ
กับกลุมที่อาการนอย หรือไมมีอาการ แต
เป น การเปรี ย บเที ย บระหว า งเชื้ อ เท า นั้ น
ความแตกตางประมาณรอยละ 10 โอกาสที่
BA.2 เดิม มีอาการรุนแรง 2 คน พอมาเจอ

ขาว

ม.แม โจแจงมิจฉาชีพหลอก นศ.โอนคาเทอม

เชียงใหม • วันที่ 25 ก.ค.65 มหาวิทยาลัยแม โจออกแถลงสรุป
ความคืบหนากรณีมิจฉาชีพหลอกใหนักศึกษาโอนเงินคาเทอม โดย
ระบุวา ตามที่ ไดเกิดกรณีมิจฉาชีพแอบอางใชช�อและตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยแม โจหลอกใหนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
แม โจ จํานวน 1 ราย โอนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานระบบ
ออนไลนซึ่งไม ใชบัญชีของมหาวิทยาลัยนั้น พบวากรณีดังกลาว
เปนการพูดคุยในรูปแบบแชตออนไลนชวงยามวิกาล มีการพยายาม
เรงรัดใหดําเนินการโอนเงินผานระบบบัญชีพาณิชย โดยอางวา
ระบบเกิดปญหาจึงตองใหนักศึกษาโอนซ้ําอีกครั้ง รวมเปนจํานวน
เงิน 20,000 บาท หลังจากนั้นก็ไมสามารถติดตอกับผูแอบอางได
อีก จนกระทั่งมหาวิทยาลัยไดทราบจึงติดตามแก ไขปญหาอยาง
เรงดวนนั้น เน�องจากกรณีดังกลาวไดทําใหเกิดความเสียหายตอ
นักศึกษาและสงผลกระทบตอช�อเสียงของมหาวิทยาลัย ผูเสียหาย
ซึ่งเปนนักศึกษาและมหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการแจงความไปตาม
ขั้นตอนทางกฎหมายแลว ขอใหนักศึกษาและผูปกครองทุกทาน
ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบตางๆ หากมีขอสงสัยเกี่ยว
กับการจายคาธรรมเนียมการศึกษาหรือพบความผิดปกติใดๆ ควร
แจงหรือสอบถามได โดยตรงที่กองคลัง มหาวิทยาลัยแม โจ ในชวง
เวลาทําการ หรือกรณีเรงดวนติดตอที่ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม โจ 08-1961-5511 และ ผศ.ดร.ชัยยศ
สัมฤทธิ์สกุล ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม โจ 08-2474-1551

ชลประทานแจงเตือนน้ําเจาพระยาขึ้นสูง

มี ไว ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให โทษประเภท 1 (ไอซ) โดยไม
ไดรับอนุญาต อันเปนการกระทํา
เพ�อการคา, เปนการกอใหเกิดการ
แพร ก ระจายในกลุ ม ประชาชน
และเปนการทําใหเกิดผลกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐหรือความ
ปลอดภั ย ของประชาชนทั่ ว ไป
โดยไมไดรับอนุญาต” จับกุมไดที่
บริเวณริมทางหลวงสาย 4 ต.โคก
ทราย อ.ปาบอน จ.พัทลุง ตอเน�อง
บริเวณดานตรวจตํารวจทางหลวง
พรุพอ ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
และริมถนนเพชรเกษม ขาลอง

BA.5 ก็เพิ่มเปน 3 คนนิดๆ ฉะนั้นไมไดตางกัน
มาก แตการติดเชื้อมากขึ้น ก็จะพบสัดสวนผู
ปวยอาการรุนแรงมากขึ้น” นพ.ศุภกิจกลาว
นพ.ศุภกิจกลาวเพิ่มเติมวา สําหรับเชื้อ
BA.2.75 ขณะนี้ ในประเทศไทยมีรายงาน
เพียง 1 ราย แตคงมีมากกวานี้ แตตอนนี้
การตรวจสายพันธุนี้จะตองดําเนินการดวย
การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัว การตรวจเบื้อง
ตนยังระบุตรงๆ วาเปน BA.2.75 ไมได แต
ถาใครตรวจแลวไมเขากับสายพันธุ BA.1,
BA.2, BA.4 และ BA.5 จะตองสงตัวอยาง
ไปตรวจโดยเร็ววาเปน BA.2.75 หรือไม และ
อีกราว 1 สัปดาหจะสามารถสงน้ํายาเฉพาะ
เพ�อใหหองปฏิบัติการ (แล็บ) ในตางจังหวัด
สามารถตรวจไดเลย และขอมูลจาก GISAID
มี ร ายงาน 538 ราย ขึ้ น มาจากเมื่ อ วั น ที่
20 ก.ค.65 บาง แตไมไดมาก ตองจับตาดูตอไป
นพ.ศุ ภ กิ จ ยั ง กล า วถึ ง การตรวจหา
เชื้อฝดาษลิงในกลุมเสี่ยงสูง 27 ราย ที่เช�อม
โยงกับผูติดเชื้อชาวไนจีเรียนั้น ผลออกมา
เปนลบทั้งหมด สวนการตรวจสิ่งแวดลอม
เชน ลูกบิด ประตู ผาปูตางๆ พบผลเปน
บวก แตยังระบุไมไดวาสามารถแพรเชื้อตอ
ไดหรือไม พรอมย้ําการติดเชื้อตองมีความ
ใกลชิดกันมาก
ทั้งนี้ มาตรการปองกันโรคโควิด-19
ชวยปองกันโรคฝดาษลิงได และไดนําตัวอยาง
เชื้อที่เก็บจากแผลของผูติดเชื้อรายแรกใน
ไทยมาเพาะเชื้อเพิ่ม กอนนําไปทดสอบกับ
ภูมิคุมกันของคนไทยที่เคยปลูกฝดาษ
อย า งไรก็ ต าม ยั ง ไม พ บการแพร
เชื้ อ ฝ ด าษลิ ง ทางอากาศ พร อ มจั ด ทํ า
ประกาศเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขลงนามในวันที่ 25 ก.ค. เพ�อ
ปลดล็อกให โรคฝดาษลิงดําเนินการตรวจ
ในหองแล็บระดับ 2 ได
ขณะที่นายแพทยกูศักดิ์ กูเกียรติกูล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลาว
วา จากกรณีพบผูปวยโรคฝดาษวานร ที่
จังหวัดภูเก็ตเปนรายแรกของประเทศไทย
ผู ป ว ยเป น ชาวไนจี เ รี ย ได ห ลบหนี ก าร
รักษา และทางการสามารถติดตามตัวได
แลวนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ไดติดตามขอมูลประวัติผูปวย ผูสัมผัส และ
ทําลายเชื้อทุกแหงแลว โดย เก็บตัวอยาง
กลุ ม ที่ ใ กล ชิ ด กั บ ผู ป ว ยฝ ด าษวานร เป น
กลุมผูสัมผัสเสี่ยงสูงจํานวน 19 ราย สง
ตรวจ PCR หองปฏิบัติการ ผลตรวจเปน
ลบจํานวน 12 ราย ผลเปนบวก 0 ราย อยู
ระหวางรอผลอีกจํานวน 7 ราย คาดวาจะ
ทราบผลตรวจประมาณ 1-2 วันนี้
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
จากการสอบสวนนายลุก
มันรับสารภาพวา นายนครินทร
วาจางใหขับรถบรรทุกยาเสพติด
จาก อ.บางเลน จ.นครปฐม ไป
สงใหกับกลุมเครือขายยาเสพติด
ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มา
ดวยกัน 3 คัน โดยมีนายมะเปาซี
และนายนคริ น ทร ทํ า หน า ที่ ขั บ
รถนําคันที่ 1 และนายดากีและ
นายอาลาดิงทําหนาที่ขับรถนําคัน
ที่ 2 โดยนายลุกมันติดตอส�อสาร
สอบถามเสนทางกับรถนําคันที่ 2
กับนายดากีผานแอปพลิเคชันไลน

ภูเก็ตไดจัดทีมสอบสวนโรคลงตรวจพื้นที่เชิง
รุก เอกซเรย ในพื้นที่ครอบคลุมแลวทั้งจังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งไดขอมูลครบถวน จึงขอย้ําวาไมพบ
ผูปวยฝดาษวานรเพิ่ม และขอใหมั่นใจใน
มาตรการปองกันและควบคุมโรคฝดาษวานร.

หมอ 851 ราย
ต อ ระบบสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพของ
ประชาชนทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
อยางแทจริง
ในฐานะบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขของประเทศไทย เล็งเห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปดใชกัญชา
เสรี โดยไมมีการกํากับควบคุมอยางเหมาะ
สมในขณะนี้ จึงขอแสดงจุดยืนสนับสนุน
จดหมายเป ด ผนึ ก ฉบั บ ที่ ส อง ของเครื อ
ขายนักวิชาการและภาคประชาชนตานภัย
ยาเสพติด ที่ขอใหออกมาตรการปดภาวะ
กัญชาเสรี ในสภาวะสุญญากาศทันที และ
จัดใหมีกระบวนการรับฟงผูเกี่ยวของอยาง
รอบดาน เพ�อรวมกันออกแบบนโยบาย
กั ญ ชาแห ง ประเทศไทย และ แคมเปญ
ชะลอกัญชาเสรี ขอออกกฎหมายคุมครอง
ไมใหเด็กใชกัญชาออกมากอน บนชองทาง
change.org ของภาคประชาชน
ซึ่งมีผูรวมลงช�อแลวกวา 6,000 คน
เพ�อใหรัฐบาลและผูเกี่ยวของหยุดภัยคุกคาม
ทางสุขภาพในครั้งนี้ โดยเร็วที่สุด รวมถึงปรับ
แก ให ใชงานกัญชาไดประโยชนอยางสูงสุด
ทางการแพทย โดยควบคุมและปองกันผล
กระทบตอประชาชนใหเกิดนอยที่สุด ดังเชน
เหตุ ข องการออกนโยบายแต เ ดิ ม ที่ ไ ด เ คย
กลาวอางไวกับแพทยประจําบาน
ขณะที่ เ พจชมรมแพทย ช นบท ได
ออกมาโพสตขอความวา เม�อรามาธิบดีลุก
ขึ้นยืนแถวหนา นายกรัฐมนตรีควรรับฟง
เสียงจากแถลงการณสั้นๆ แตชัดเจนของ
แพทยรามาธิบดี 851 คน ที่แสดงความเปน
หวงตอสถานการณจากนโยบายกัญชาเสรี
ในปจจุบันนั้น เปนปรากฏการณที่รัฐบาลมิ
ควรเมินเฉย ขอเสนอก็ชัดมากวา ขอใหปด
สภาวะสุญญากาศในทันที ใหเปดเวทีรับฟง
เพ�อการรวมแกปญหา และออกกฎหมาย
คุมครองเด็กไมใหเขาถึงกัญชา ซึ่งขอเสนอ
นี้สมเหตุสมผลยิ่ง ควรที่นายกรัฐมนตรีจะ
รับฟงและดําเนินการแกปญหา
“บั ด นี้ ก ารอภิ ป รายไม ไ ว ว างใจที่
รัฐบาลตองเกรงใจพึ่งพาอาศัยกันและกันก็
พนไปแลว ถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีและทุก
พรรคการเมืองจะตองกลาหาญออกมาทํา
หนาที่ปกปองประขาชนตามที่คณะแพทย

โดยจะเปดลําโพงโทรศัพทเพ�อให
ทั้ง 3 คนในรถนายลุกมันไดยิน
พรอมกัน จากนั้นเจาหนาที่ตํารวจ
ที่ ต รวจค น รถยนต ต อ งสงสั ย คั น
ที่ 3 ได แ จ งผลการตรวจค น ให
กับเจาหนาที่ตํารวจที่ประจําดาน
ตรวจ และให ทํ า การตรวจค น
รถยนตตองสงสัยคันที่ 2 จากการ
ตรวจคนทราบช�อผูขับขี่คือ นาย
อาลาดิง และนายดากี นั่งเบาะ
หนาขางคนขับ ตรวจสอบการใช
โทรศัพทของนายดากีพบขอมูลมี
การติดตอกับนายลุกมันผานทาง
แอปพลิเคชันไลน

ดานนายดากียอมรับวาทํา
หนาที่ขับรถนําเพ�อสํารวจการตั้ง
ดานของเจาหนาที่คันที่ 2 ตามคํา
สั่งของนายนครินทรซึ่งขับรถนํา
เปนคันที่ 1 โดยติดตอแจงเสนทาง
กับนายลุกมัน และใหนายอาลาดิง
แจงเสนทางกับนายนครินทรผาน
แอปพลิเคชันไลน จากพฤติการณ
ดังกลาวจึงแจงใหเจาหนาที่ตํารวจ
ชุดสะกดรอยที่ติดตามรถยนตตอง
สงสัยคันที่ 1 ทําการตรวจคนและ
จั บ กุ ม รถยนต ต อ งสงสั ย คั น ที่ 1
ไดที่บริเวณแยกควนลัง ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ จ.สงขลา.

รามาธิบดีออกมาชี้แนะ กัญชามีประโยชน
และโทษ นี่ ไ ม ใ ช ป ญ หา แต น โยบายที่ มี
สภาวะสุ ญ ญากาศที่ ป ด ไม ห มดต า งหาก
คื อ ป ญ หา หรื อ ต อ งให ค ณะแพทย แ ต ล ะ
สถาบันออกมาลารายช�อ รัฐบาลจึงจะรับ
ฟง” ชมรมแพทยชนบทระบุ
ที่รัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.
บัญชีรายช�อ และนายทะเบียนพรรคภูมิใจ
ไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิ ก าร
(กมธ.) วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง แถลงวา ที่ผานมา
กระทรวงสาธารณสุขมีการออกประกาศเพ�อ
ดูแลความเรียบรอยของสังคม โดยเฉพาะ
การดูแลบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 20 ป ขณะนี้
เรามีการตรวจสอบขอมูลจากการที่เยาวชน
นํ า กั ญ ชาไปใช เ ข า สู ร ะบบทางการแพทย
ไมปรากฏวามีนัยอันสําคัญ หมายความวา
ประกาศที่มีผลโทษทางอาญา สังคมมีสวน
ชวยกันใหผานชวงเวลานี้ ไปไดเปนอยางดี
สวนที่ทางกลุมแพทยเสนอมานั้น ในฐานะ
ประธานคณะ กมธ.ขอขอบคุณคณะแพทย
ที่ ไดแสดงความหวงใย ยืนยันวาสิ่งที่ทาน
เสนอกับสิ่งที่เราทําเป็นเรื่องเดียวกัน คือ
หวงใยบานเมือง ซึ่งหนาที่ของตนและคณะ
กมธ.จะเร ง ออกกฎหมายที่ เ ป น ประโยชน
อยางรอบคอบ รวดเร็ว เพ�ออุดชองวางที่

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์

ชัยนาท • วันที่ 25 ก.ค.65 ผูส�อขาวรายงานวา จากการที่กรม
ชลประทานออกประกาศแจงเตือนระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยา
เพิ่มสูงขึ้น ทําใหตองระบายน้ําผานเข�อนเจาพระยา จ.ชัยนาท เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหพื้นที่ริมน้ําดานทายเข�อนเจาพระยาตั้งแต
จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระดับน้ําเพิ่มสูง
ขึ้นจากปจจุบันอีกประมาณ 60-80 เซนติเมตร บริเวณพื้นที่ลุมต่ํา
นอกคันกั้นน้ํา ขณะที่ชาวบาน ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เม�อทราบขาวการแจงเตือนของกรมชลประทานตางคอยเฝาระวัง
ดูระดับน้ําเพ�อเตรียมตัวรับสถานการณน้ําทวม โดยชาวบานที่
อาศัยอยูริมตลิ่งเริ่มเก็บขาวของขึ้นไวบนที่สูงกันแลว นางกลอยใจ
สามฤทธิ์ดี ชาวบาน ม.3 ต.บางหลวง อ.สรรพยา บอกวา เริ่ม
วิตกและรูสึกเครียดที่น้ําจะกลับมาทวมบานอีกแลว คิดวาปนี้น้ํา
ทวมแน� เพราะนี่เพิ่งเดือนกรกฎาคมน้ําก็มามากแลว จึงเก็บขาว
ของโดยเฉพาะเคร�องใช ไฟฟาขึ้นไปไวบนชั้นสองของบาน และ
ตองคอยเฝาดูระดับน้ําตลอดเวลา โดยเฉพาะชวงกลางคืน หาก
น้ําทวมขึ้นมาถึงบานจะมีสัตวเลื้อยคลาน ทั้งตะขาบ งู เลื้อยเขา
มาในบาน ตองคอยเฝาระวัง เพราะที่บานมีเด็กเล็ก กลัวเปน
อันตราย และหากน้ําทวมบานจนไมสามารถอาศัยอยูในบานไดก็
จะยายไปอาศัยอยูที่วัดสวนลําไยแทน เชนเดียวกับนายจักรกฤษณ
ดีบาง ชาวบาน ต.บางหลวง ก็หมั่นคอยไปดูระดับน้ําริมตลิ่งหนา
บาน เพราะมั่นใจวาปนี้น้ําทวมแน� จึงเก็บขาวของขึ้นไวบนที่สูง
เตรียมพรอมรับสถานการณ.

ทานเห็นวามีอยูอยางเร็วที่สุด
“สถานการณนี้ ไมไดกอใหเกิดปญหา
อะไรกับสังคม และเยาวชน เกินไปกวาที่
สถานการณจะรับไมได อยางไรก็ตามคณะ
กมธ.จะเร ง พิ จ ารณาร า งกฎหมายกั ญ ชา
กัญชง ใหเสร็จโดยเร็ว ผมคิดวาจากการ
พิจารณาภายในสิ้นเดือนนี้ รางกฎหมายนี้
จะแลวเสร็จเพ�อเสนอตอสภาตอไป” นาย
ศุภชัย กลาว
ขณะที่ น ายปานเทพ พั ว พงษ พั น ธ
โฆษกคณะ กมธ. กลาววา เราไม ไดอยู ใน
ชวงสุญญากาศ เพราะมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเปนระยะ อยางนอยมาตรการ
หามแปรรูปโดยไมไดรับอนุญาต หามจําหน�าย
แกเยาวชน ใหมีความผิดทางกฎหมาย ที่
แพทยหวงใยเราไดดําเนินการแลว

ดานนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กลาว
วา ตอนนี้มีกฎหมายออกมาควบคุม หาม
ใหเด็กอายุต่ํากวา 20 ปใช หามสูบในที่
สาธารณะ หามกอความรําคาญ และโทษ
นั้นถึงขั้นปรับไปจนถึงจําคุก ตองส�อสารกับ
พี่นองประชาชนวานโยบายนี้มีจุดประสงค
อะไร พรอมกับใหความรูที่ถูกตอง
ที่ จ.ยะลา มีรายงานวา ดะโตะ ซรี ฮัม
ซาห บิน ไซนูดิน รัฐมนตรีกระทรวงกิจการ
ภายในของมาเลเซีย ไดกลาวเรียกรองให
นักทองเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางไปทอง
เที่ยวในประเทศไทย ควรหลีกเลี่ยงการรับ
ประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วน
ผสมของกัญชา และในประเทศมาเลเซีย
กัญชายังถือเปนยาเสพติดผิดกฎหมาย.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

เป ด เวที แ ก ป ม..คนไทยสุ ม เสี่ ย งต อ งวั ด ดวง

1ป“หมิงตี้ระเบิด”ตามหลอน
กอวิกฤตกระทบตอสุขภาวะ
สสส.-กสม.ผนึก 5 ภาคีเครือขาย เปดเวทีถกปญหามลพิษ
อุตสาหกรรม กรณีครบรอบ 1 ปโรงงานหมิงตี้เคมีคอลระเบิด
หลังเพลิงสงบ กอวิกฤตผลกระทบตอสุขภาพ เสี่ยงตาย-ปวย
388 คน หวัน่ เหตุซาํ้ รอย ยังมี โรงงาน 203 แหงมีวตั ถุอนั ตรายใน
สมุทรปราการรอคิวระเบิด รุกดันโรงงานตองขออนุญาตถูกตอง
อุบตั ภิ ยั ฉุกเฉินประชาชนตองไดรบั การเยียวยา NGO ตัง้ ขอสังเกต
ภาคเอกชนซิกแซ็กทุจริตฯ สูงมากทุกหน�วยงาน ทุกกระทรวง
ประชาชนตองเขามาตรวจสอบ เปดเผยขอมูลให โปรงใส
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
รวมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.), กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม, กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, ศูนยวชิ าการเพ�อขับเคล�อนการปองกันและ
แกไขปญหามลพิษอากาศ (ศวอ.), มูลนิธบิ รู ณะนิเวศ และสมาคม
นักผังเมืองไทย จัดงานเสวนา “ครบรอบ 1 ปหมิงตี้เคมีคอล :
หลังเพลิงสงบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน” เวทีรับฟง
ความคิดเห็นจากหน�วยงานภาครัฐ ประชาสังคม นักวิชาการ เพ�อ
เปนแนวทางการปองกันมลพิษอุตสาหกรรม ปองกันปญหา
หน�วยงานใดเปนหลัก เพราะยังมี โรงงานอีก 203 แหงใน
สิง่ แวดลอมและสุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต เม�อวันที่
สมุทรปราการมีวัตถุอันตรายรอระเบิด” นางสาวศยามล
5 ก.ค.2565 ทีอ่ าคารศูนยเรียนรูส ขุ ภาวะ
กลาว
นางสาวศยามล ไกยูรวงศ กรรมการสิทธิ
นางปรีดา คงแปน กรรมการสิทธิมนุษยชน
มนุษยชนแหงชาติ (กสม.) กลาววา ครบรอบ
แหงชาติ (กสม.) กลาวเพิ่มเติมวา เหตุการณ
1 ป เหตุการณระเบิดและเพลิงไหม โรงงานผลิต
นี้เกิดปญหาสุขภาพสิ่งแวดลอมสงผลกระทบ
เม็ดโฟมและพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมีคอล
ตอชาวบานอยางยาวนาน การขนยายสารเคมี
จํากัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สงผลกระทบ
มีชอ งวางมากมาย การทีท่ อ งถิน่ บอกวาไมรเู ร�อง
ศยามล
และความเสียหายตอสุขภาพของประชาชนทีอ่ ยู
สารเคมีและยังไมมอี ปุ กรณจดั การสารเคมี เปนเร�อง
ไกยูรวงศ
อาศัยในรัศมี 1-9 กม. จากกลิน่ เหม็นของสารเคมี
ทีค่ วรทบทวนแก ไข นับวาเปนเร�องจําเปนทีต่ อ งบอก
และเขมาควันในชวงเวลาหลังเกิดเพลิงไหม ทําใหมี
ใหประชาชนรูว า รอบบานเขามี โรงงานสารเคมีก่ีโรงงาน
ผูเ ขารักษาพยาบาล 388 คน ปจจุบนั ยังคงมีสารเคมีทต่ี กคางอยู
ทําอยางไรจะรับมือกับภัยพิบตั นิ ้ี ได เพราะสิทธิในสิง่ แวดลอมทีด่ ี
ในพืน้ ที่ใตซากอาคารทีย่ งั ไมรอ้ื ถอนหรือดําเนินการเคล�อนยาย เม�อวัน และสิทธิในสุขภาพคือสิทธิพ้นื ฐานของ
ที่ 6 มิ.ย.2565 จังหวัดสมุทรปราการไดจดั ตัง้ คณะทํางานตรวจสอบ มนุษยชน
สารเคมีตกคางในพืน้ ที่ เพ�อเรงติดตามแผนการรือ้ ถอนและเคล�อน
“การจัดเสวนาครั้งนี้ ถือเปน
ยายสารเคมี ลดการเกิดเหตุสดุ วิสยั ทีถ่ อื เปนปญหามลพิษระดับชาติ การเปดพื้นที่ใหทุกภาคสวนรวมแสดง
“โรงงานหมิงตีข้ อขยายกําลังการผลิตเพิม่ ขึน้ เปน 3.6 หม�นตัน ความคิดเห็น จากกรณีครบรอบ 1 ปหมิงตี้
ตอป ทั้งๆ ที่อยูในพื้นที่ผังเมืองสีแดง หามประกอบโรงงานที่สง เพ�อหาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพ สิง่ แวดลอม กรมโรงงานตองถอนใบอนุญาต หรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ครั้งที่ 2 เราตองหารือรวมกัน แตละหน�วยงานมีความเชี่ยวชาญ มาตรการในการสงเสริมและคุมครอง
เฉพาะทํางานอยางบูรณาการระหวางผูว า ราชการจังหวัดและทองถิน่ สิทธิมนุษยชน 1.สิทธิของประชาชน ใน

เขย่าเก้าอี้
ที่ มี อ ยู่ ร้ อ ยกว่ า คนแสดงความไม่ พ อใจกั บ
การโหวตของ 6 ส.ส.สมุทรปราการ นาย
อัครวัฒน์กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไรเลย และ
ยังมี โทรศัพท์มาให้กำ�ลังใจอีกด้วย มีเพียง
แค่ 3-4 คนเท่านั้นที่มีปัญหา
นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทร
ปราการ พรรค พปชร. กล่าวว่า ความคิด
อาจแตกต่าง แต่ไม่ได้แตกแยก โดยมองว่า
สมุทรปราการควรไปไกลกว่านี้ และมั่นใจ
ว่ า หาก พปชร.มี ก ารตั้ ง กรรมการสอบก็
สามารถชี้แจงได้ ไม่น่ามีปัญหา
ส่วนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.
สมุทรปราการ พรรค พปชร. กล่าวว่า โจทย์
ใหญ่ คื อ รมว.มหาดไทย ซึ่ ง เป็ น แม่ บ้ า น
รัฐบาล และเคยสัญญาว่าในพื้นที่ จ.สมุทร
ปราการมีอะไรให้แจ้ง แต่พอแจ้งก็ไม่ได้รับ
การตอบสนอง นี่เรียกว่า กระตุกหนวดเสือ
เสือหลับจึงเรียกให้ตื่นว่ามาดูลูกๆ บ้างว่า
เป็นยังไง
“อย่าว่าแต่ลุงป๊อกเลย ลุงตู่ถ้าไม่ถูก
ผมก็ขึ้นเวทีอภิปราย” นายกรุงศรีวิไลระบุ
เมื่อถามว่า อยากให้ ใครเป็น รมว.
มหาดไทย นายกรุงศรีวิไลหันมาตะโกนตอบ
ว่า “ลุงป้อม”

‘กรุง’ กราบเท้า ‘ลุงป้อม’

และเมื่อเวลา 13.00 น. พล.อ.ประวิตร
ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากร
น้ำ�แห่งชาติ (กนช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ
แก้ปญ
ั หาน้�ำ แล้งและป้องกันน้ำ�ท่วมในลุม่ น้ำ�
เจ้าพระยาและบางปะกง จ.สมุทรปราการ
โดยมี ตัว แทนหน่ ว ยราชการท้ อ งถิ่น อาทิ
น.ส.นั น ทิ ด า แก้ ว บั ว สาย นายกองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด และ ส.ส.สมุทรปราการ
ต้ อ นรั บ โดยเมื่อ พล.อ.ประวิ ต รเดิ น ทาง
มาถึ ง ที่เ ทศบาลตำ � บลบางเมื อ ง นายกรุ ง
ศรีวิไลที่มารอต้อนรับได้รีบเข้าไปก้มกราบ
เท้า พล.อ.ประวิตรทีเ่ พิง่ ลงจากรถยนต์ ทำ�ให้
พล.อ.ประวิตรพูดว่า “ลุกขึ้นๆ เดี๋ยวลุกไม่
ขึน้ ก็แก่พอกัน” จากนัน้ ได้ทกั ทายเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องและ ส.ส.สมุทรปราการที่มารอ
ต้อนรับ
ทั้งนี้ ก่อนเข้ารับฟังรายงาน พล.อ.
ประวิ ต รได้ ปิ ด ห้ อ งเคลี ย ร์ ใ จกั บ 6 ส.ส.
สมุ ท รปราการ โดยใช้ เ วลาประมาณ 10
นาที โดยมีเพียง น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.

สมุทรปราการ เขต 3 พรรค พปชร.ที่ ไม่มา
จากนั้น พล.อ.ประวิตรกล่าวภายหลังว่าให้
ไปถามเขาดูเอง
เมื่อถามว่า ติดใจหรือไม่กับการโหวต
พล.อ.ประวิตรส่ายหัวพร้อมกล่าวว่า “ก็ต้อง
แล้วแต่ที่เขาโหวตไป” ถามต่อว่าไม่ โกรธ
ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เป็นเรื่อง
น้อยเนื้อต่ำ�ใจ เขาไม่รู้จะทำ�อย่างไร เมื่อ
ถามย้ำ�ว่าได้เคลียร์ ใจกันแล้วหรือไม่ และ
ได้ขอโทษแล้วหรือยัง พล.อ.ประวิตรพยัก
หน้าพร้อมกล่าวว่า เขาขอโทษ ต่อข้อถาม
ว่าให้อภัยใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า
ก็ต้องเอาเข้ากรรมการบริหารพรรค แต่ไม่
ต้องสอบเพราะมันทำ�ไปแล้ว ซึ่งบทลงโทษ
ก็มีอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า กลุ่ม ส.ส.สมุทรปราการ
จะลงสมัครรับเลือกตั้งกับพรรค พปชร.ใน
ครั้งหน้าใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า
ต้องไปถามเขาดู ถามตนเองไม่ได้
ขณะที่นายกรุงศรีวิไลกล่าวว่า ได้ ไป
กราบที่เท้าของ พล.อ.ประวิตร และบอกว่า
ได้ทำ�ตามหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งการกราบก็เป็นการขอโทษ แต่ก็ไม่มีใคร
จะมาว่าอะไร เพราะคิดว่าทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
และความจริงคือ มท.1 ไม่ได้ดูแลอะไรเรา
เลย ชัดๆ คือเรื่องของงบประมาณ
ด้านนายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรค พปชร. กล่าวว่า ที่ผ่านมา 3
ปี จ.สมุทรปราการไม่ได้รับการประสานดูแล
เรื่องท้องถิ่น โดยเฉพาะการเสนอโครงการ
ผ่าน มท. แต่ ไม่ ได้รับการอนุมัติ และรับ
แรงเสี ย ดทานจากประชาชน ยื น ยั น การ
ตัดสินใจโหวตอยู่บนพื้นฐานการเป็นผู้แทน
ราษฎรและความถูกต้อง เป็นการแสดงออก
ทางการเมื อ งภายใต้ ค รรลองระบอบประ
ชาธิปไตย และถือว่าเรื่องนี้จบแล้ว
นายต่อศักดิ์ยังกล่าวถึงการโหวตไม่
ไว้วางใจนายสุชาต ชมกลิ่น รมว.แรงงาน
ว่ า เป็ น เพราะเรื่ อ งของปั ญ หาการทำ � การ
เมื อ งท้ อ งถิ่ น ทั บ ซ้ อ นพื้ น ที่ กั น ซึ่ ง ยื น ยั น
ว่า ส.ส.สมุทรปราการก้าวหน้าทำ�งานครอบ
คลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด และสมุทรปราการรัก
กั น ดี  ไม่ มี แ ตกแยก ซึ่ ง นายสุ ช าติ มี พื้ น ที่
ทางการเมืองของตัวเองที่ จ.ชลบุรี ซึ่งก็มี
ปัญหาหนักให้ ไปดูแลพื้นที่ตัวเอง ส่วนในวัน
ข้างหน้าผู้ ใหญ่จะว่าอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติ
ตาม และจะไม่มีแรงกดดันให้ผู้ ใหญ่ยกโทษ
ให้ นี่เป็นการแสดงออกทางการเมืองครั้ง

สุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า
เมื่อถามว่า สมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้า
จะลงสมัครในนามพรรค พปชร.หรือไม่ นาย
ต่ อ ศั ก ดิ์ ก ล่ า วว่ า อยู่ ที่ ผู้ ใ หญ่ จ ะพิ จ ารณา
แต่ ส.ส.สมุทรปราการทำ�งานเป็นทีม ถ้า
สมุทรปราการก้าวหน้าไปทางไหนก็พร้อม
ไปด้วย
ขณะที่ น.ส.นันทิดากล่าวในเรื่องนี้ว่า
ไม่ทราบเพราะทำ�งานในส่วนท้องถิ่น ส่วน
ที่มองว่าผู้ ใหญ่คนดังกล่าวอาจหมายถึงนาย
ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหมนั้น น.ส.นันทิดาหัวเราะ
ก่ อ นบอกว่ า กลุ่ ม สมุ ท รปราการก้ า วหน้ า
เป็นกลุ่มท้องถิ่น ไม่ได้ขึ้นกับพรรคการเมือง
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ พล.อ.ประวิตรตรวจ
ราชการในเรื่องน้ำ�ท่วมที่ จ.สมุทรปราการ
ได้กล่าวในช่วงท้ายว่า “พื้นที่สมุทรปราการ
มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐร่วมมือร่วมใจกับ
รัฐบาลในการทำ�งานทุกอย่าง ขอขอบคุณ
ประชาชนที่เลือกพรรค พปชร.ถึง 6 คน ซึ่ง
ถึงแม้ ได้ ส.ส.มาก แต่ยังไม่ได้รัฐมนตรี ไม่
ต้องห่วงครับ ยังไงก็ต้องได้ครับ ยังไงก็ต้อง
ได้ เพราะว่าทำ�งานให้รัฐบาลก็ต้องได้รับ
การพิจารณานะครับ หลังจากปรับ ครม.
เมื่อไหร่ก็ต้องได้จะได้เป็น”
ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.
พะเยา และหั ว หน้ า พรรคเศรษฐกิ จ ไทย
(ศท.) กล่าวถึง 4 ส.ส.ที่ลงมติสวนมติพรรค
ว่ า พรรคได้ ม อบหมายให้ น ายไผ่ ลิ ก ค์
ส.ส.กำ�แพงเพชร และเลขาธิการพรรค รวม
ถึงฝ่ายกฎหมายพรรคเป็นคนสอบสวนเป็น
รายบุคคลเพื่อพิจารณาบทลงโทษ ซึ่งภายใน
3 วันนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้น
“สมาชิกของพรรคเศรษฐกิจไทย ถ้า
ใครจะออกไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นก็ไม่
ได้ห้าม ใครจะอยู่ก็อยู่ด้วยใจ และต้องเป็น
เลือดแท้ของพรรค ส่วนความสัมพันธ์กับ
พรรคเล็กนั้นขอตัดขาด ไม่ต้องติดต่อกันอีก
เพราะเบื่อกับการเมือง การต่อรองและผล
ประโยชน์ส่วนตัว” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

บิ๊กป้อมท้าสอบเรื่องแจกกล้วย

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีราย
ชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.)
กล่าวถึง 5 ส.ส.งูเห่าที่ โหวตสวนมติพรรค
ว่า เป็น ส.ส.กลุ่มเดิมที่ ได้แสดงเจตจำ�นงไม่
เห็นด้วยกับการทำ�งานของพรรคอยู่แล้ว ซึ่ง
เรามีมติชัดเจนตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าการขับให้
พ้นพรรคไม่เกิดประโยชน์ ฉะนั้นแทนที่จะ
หันมาถามพรรค ก.ก. ควรไปถาม ส.ส.ทั้ง 5

กระบวนการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
และกระบวนการอ�นที่เกี่ยวของ 2.สิทธิของ
ประชาชนในการไดรับความชวยเหลือและ
เยียวยาจากสถานการณฉุกเฉินหรืออุบัติภัย
รายแรง” นางปรีดากลาว
น.ส.เพ็ญโฉม แซตง้ั ผูอ าํ นวยการมูลนิธิ
บูรณะนิเวศ กลาววา ปญหาโรงงานหมิงตี้
หลุดพนจาก จ.สมุทรปราการ กลายเปนประเด็น
ระดับชาติ หน�วยงานทีเ่ กีย่ วของ กรมควบคุม
มลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
โรงงานทีอ่ ยูร ายรอบเมืองหลวงมีความเช�อมโยง
กับฝุนจิ๋ว 2.5 โรงงานนี้ทําใหเกิดฝุนละออง
ขนาดจิว๋ รัว่ ซึมรัว่ ไหล ฟุง กระจายเกิดไดตลอด
เวลา เม�อทําปฏิกริ ยิ ากับ PM 2.5 ขัน้ ทุตยิ ภูมิ
ซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ รายังมองไมเห็น จะตองพึง่ งานวิจยั
วาสงผลกระทบอยางไรตอรางกาย ขณะนี้
ภาคประชาชนยกรางกฎหมาย Pollutant Release and Transfer
Registration: PRTR สงเขาไปในรัฐสภา
จากรายงานของ Global Alliance on Health and Pollution
หรือ GAHP ทีเ่ ปนเครือขายของหน�วยงานระดับนานาชาติทม่ี งุ มัน่ เพ�อ
จัดการกับวิกฤตมลภาวะทัว่ โลก และผลกระทบดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
พบวาในป 2562 ประเทศไทยมีจาํ นวนผูเ สียชีวติ จากมลพิษ 43,538 คน
ในจํานวนนีเ้ ปนผูเ สียชีวติ มีสาเหตุเกีย่ วกับมลพิษอากาศ 30,625 คน,
มลพิษจากน้าํ 5,379คน, มลพิษจากสถานทีท่ าํ งาน 5,406 คน และ
พิษตะกัว่ 2,127 คน
“ประเทศไทยมีปัญหามลพิษอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ขณะที่กฎหมายสิ่งแวดลอมหลายฉบับมีบทบาทสําคัญในการ
ดูแลควบคุมมลพิษ แตเรายังขาดกฎหมาย PRTR เพ�อรายงาน
การปล อ ยมลพิ ษ อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง จะ
ดําเนินการได้ต่อเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้เป็น
พืน้ ฐาน และกฎหมายดังกลาวไมไดหา มปลอย
มลพิษ แตกาํ หนดวา การปลอยตองรายงาน
ตอหน�วยงานทีเ่ กีย่ วของ โดยรายงานเปนช�อ
มลพิษนั้นๆ และปริมาณในแตละป ซึ่งจะ
ทําใหภาครัฐมีฐานขอมูลทีส่ มบูรณเพ�อปองกัน
ความเสียหายทางสิ่งแวดลอมและคุมครอง
ประชาชน” น.ส.เพ็ญโฉมกลาว.
คนทำ�ไมไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
และเดินไปตามที่คิดว่าควรเป็นมากกว่า
สำ � หรั บ ความเคลื่ อ นไหวกรณี ไ ลน์
หลุ ด ชื่อ ของนั ก การเมื อ งพรรคเล็ ก บางคน
รับเงินรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท
พร้อมมีการแฉสลิปโอนเงิน โดยนายพิเชษฐ
สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.
ยอมรับว่ารับเงินในมูลนิธิป่ารอยต่อฯ นั้น
พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “เห้ย ไปรับกับใคร ผม
จะรูม้ ย้ั ” เมื่อถามว่า ไม่เคยเจอนายพิเชษฐใช่
หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ไม่เจอ เจอก็
ในเรื่องของการทำ�งานเท่านัน้ เอง”
เมื่ อ ถามว่ า คณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
รับสอบเรื่องนี้แล้ว พล.อ.ประวิตรสวนว่า
“อ๋อ รับไปเลย ก็เหมือนนาฬิกาผม รับไป
เลย เรื่องจริงเป็นอย่างไรก็ว่ากันไป ผมไม่
กลัวหรอก”
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์ ก ารพิ ทั ก ษ์ รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย
กล่าวว่า สมาคมได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เรื่องดังกล่าวจากแหล่งที่ปรากฏในสื่อสำ�นัก
ต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย กลุ่มไลน์ต่างๆ และ
แหล่งข่าวได้ชัดเจนเพียงพอแล้ว และใน
วันอังคารที่ 26 ก.ค. เวลา 10.00 น. จะ
นำ�หลักฐานเหล่านั้นไปมอบให้ ป.ป.ช.เพื่อ
สอบสวนเรื่องดังกล่าว
ส่ ว นนายนิ วั ติ ไ ชย เกษมมงคล
เลขาธิการ ป.ป.ช.ยอมรับว่า สำ�นักงาน ป.ป.ช.
ได้ติดตามกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม
หน้าทีข่ อง ป.ป.ช.อยูแ่ ล้ว อะไรทีป่ รากฏข้อมูล
ข่าวสาร ป.ป.ช.จะมีศูนย์เฝ้าระวังอยู่ หากมี
การร้องเรียนมา ป.ป.ช.จะได้มีพยานหลัก
ฐาน หรือถ้าไม่มีการร้องเรียนแต่มีเหตุอัน
ควรสงสัย ป.ป.ช.สามารถหยิบยกขึน้ มาตรวจ
สอบได้ ไม่ใช่แค่กรณีน้ี แต่ทกุ เรื่องทีเ่ กีย่ วกับ
ป.ป.ช.จะเฝ้าระวังทัง้ หมด
นายนิ วั ติ ไ ชยกล่ า วว่ า หากบอก
ว่ า เป็ น การกู้ ยื ม เงิ น แล้ ว ข้ อ เท็ จ จริ ง พบว่ า
เป็นการยืม ไม่ถือว่าผิดอะไร เพราะสามารถ
กู้ยืมได้ แต่หากไม่ใช่เรื่องกู้ยืม เป็นการให้
อาจจะผิดตามกฎหมายของ ป.ป.ช. เพราะ
ส.ส.หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ไม่ ส ามารถรั บ ผล
ประโยชน์ ที่ คิ ด เป็ น เงิ น เกิ น 3,000 บาท
ฝ่าฝืนมีความผิดมาตรา 128 ต้องระวาง
โทษจำ � คุ ก ไม่ เ กิ น 3 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
60,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ซึ่งการให้
เงินต้องดูว่าให้เพื่ออะไร ให้เพื่อแลกกับการ

ดร.นพ.ไพโรจน เสาน�วม ผูชวยผูจัดการกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กลาวเปดเสวนา
“มลพิษอุตสาหกรรมจะสะสมอยูในสิ่งแวดลอมและหวงโซ
อาหารเปนระยะเวลานาน ถือเปนปจจัยเสีย่ งทีส่ ง ผลกระทบ
รุนแรงตอสุขภาพ สารเคมีอันตรายที่ปลอยมาจากโรงงาน
อาทิ สารสไตรีนโมโนเมอร สงผลตอสุขภาพของผูที่สัมผัส
หรือสูดดม ทําใหมีอาการเจ็บ
ปวย ปวดหัว แสบคอ
เวียนหัว แสบจมูก
คัดจมูก จนถึงขั้น
เสียชีวิต ที่สําคัญ
เหตุการณเพลิง
ไหมบริษัท หมิง
ตี้เคมีคอล จํากัด
นอกจากจะปลอย
มลพิ ษ ทางอากาศ
ยั ง เกิ ด ป ญ หามลพิ ษ
ทางน้ํา กระทบการเกษตร
และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน สสส.คํานึงถึงสุขภาพของ
ประชาชนเปนสิ่งสําคัญ จึงมุงสนับสนุนพัฒนากลไกทาง
สังคม ผลักดันใหเกิดสิทธิของชุมชนในการรับรูขอมูล
ขาวสาร (Community Right-to-Know) นําไปสูกฎหมาย
ควบคุมการปลอยสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม เพ�อลด
โอกาสเกิดผูเสียชีวิตดวยโรคหรือความเจ็บปวยที่เกี่ยวของ
กับมลพิษที่ยั่งยืน”.
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นายชาติวุฒิ วังวล ผูอํานวยการสํานักสนับสนุน
การควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. (สํานัก 2) กลาว
ปดการเสวนา
“คนจํานวน 9 ลานคนจาก 190 ประเทศทั่วโลก
เสียชีวิตจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม คนไทย
ตาย 43,000 คน จากมลพิษ น้าํ อากาศ ตะกั่ว เราตอง
ตอสูกับภัยที่มองเห็นและไมเห็น เราตองอยูทามกลาง
ภัยพิบัติ สํานัก 2 ทํางานสรางเสริม สุขภาพจิต จึงตอง
เรงขับเคล�อนสุขภาพจิตที่ดี นักวิชาการ นักส�อสาร สสส.
ก้ า วสู่ ปี ที่ 21 จุ ด ประกายเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแก้ ไ ขมลพิ ษ
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพจิตที่ดี มุงใหเกิดผูกอการดี
การขั บ เคลื่ อ น พ.ร.บ.
อากาศสะอาด ทํางาน
อยางมีบูรณาการ
ช ว ย กั น ส ร า ง
ประชากรตื่ น รู้
มีศักยภาพที่ดีใน
ชุมชนขับเคล�อน
ภาครั ฐ ทํ า งาน
อยางเห็นผลดวย”.

โหวตหรือไม่ ซึ่งจะเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
คนละกรณี อาจเข้าข้อหารับสินบน ฐาน
ความผิดต่อหน้าที่ราชการ และถ้าเป็นการ
ให้ เ งิ น หรื อ รั บ เงิ น สิ น บน เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห รื อ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะเข้าข่ายจริยธรรม
ร้ายแรงด้วย

โรยเกลือหลังกฎหมายลูก

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีราย
ชื่ อ พรรค ก.ก. กล่ า วถึ ง การยื่ น เรื่ อ งถึ ง
ป.ป.ช.หลังการอภิปรายว่า คงมีการดำ�เนิน
ยุทธการโรยเกลือ ในประเด็นที่มองแล้วเข้า
องค์ประกอบที่จะยื่นต่อ ป.ป.ช. และบาง
ส่วนก็จะยื่นต่อองค์กรอิสระ ขณะนี้อยู่ ใน
ขั้นตอนการเตรียมตัวร่าง โดยจะทยอยยื่น
เรื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ ซึ่งตัวเลขยัง
ไม่ชัดเจน ต้องให้ผ่านการพิจารณากฎหมาย
ลูกไปก่อนถึงหารือกัน แต่ยืนยันว่าฝ่ายค้าน
จะยื่นให้ ป.ป.ช.หลายคนแน่นอน
นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชี
รายชื่ อ พรรค ก.ก. ในฐานะผู้ อ ภิ ป ราย
เปิดโปงการทุจริตโครงการก่อสร้างพระบรม
ราชานุสาวรีย์ ร.9 ของกองทัพว่า หากนา
ยกฯ ปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ พรรคจะ
ฟ้ อ งมาตรา 157 ฐานละเลยการปฏิ บั ติ
หน้าที่อย่างแน่นอน และที่ผ่านมาเคยมีคนที่
ต้องรับผิดชอบในกรณีเช่นว่านี้แล้วคือ กรณี
ของอดีตเลขาธิการสำ�นักงานศาลยุติธรรม
ที่ ทำ � ผิ ด วิ นั ย ร้ า ยแรง จากการให้ เ อกชน
เข้ า มาดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง อาคาร ก่ อ นที่
สำ�นักงานศาลยุติธรรมจะประกาศประกวด
ราคาและลงนามทำ�สัญญากับเอกชนอย่าง
เป็นทางการ
วั น เดี ย วกั น ที่ ค ณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิ ต ร มี ก ารแถลงข่ า วผลการโหวตเสี ย ง
ประชาชนลงมติ ไ ว้ ว างใจ-ไม่ ไ ว้ ว างใจ คู่
ขนานสภาผู้แทนราษฎร โดยนักวิชาการจาก
4 สถาบัน ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน 30
ปีพฤษภาประชาธรรม
โดยน ายปริ ญ ญา เทวานฤมิ ต รกุ ล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เสียง
ของประชาชนที่มาร่วมโหวต 5.2 แสนคน
ลงมติไม่ ไว้วางใจนายกฯ และรัฐมนตรีทั้ง
11 คนไม่มีใครผ่านเลย โดยคะแนนที่ออก
มาอยู่ระหว่าง 96%-97% ที่ ไม่ไว้วางใจ โดย
ไว้วางใจเพียง 3-4% ทั้งนี้มีรัฐมนตรี 3 คน
ที่ ได้คะแนนไว้วางใจ 4% ไม่ไว้วางใจ 96%
คือ พล.อ.อนุพงษ์, นายจุติ ไกรฤกษ์ และ

นายสุชาติ ที่เหลือ 97% หมดเลย รวม
ทั้งนายกฯ โดยอันดับ 1 ที่ถูกไม่ไว้วางใจ
มากที่สุดคือ พล.อ.ประวิตร อันดับ 2 คือ
พล.อ.ประยุทธ์
“จากการตรวจสอบของเราไม่พบว่า
มีการโหวตซ้ำ�ในมือถือ หรือไม่พบเลข IP
ซ้ำ�ในเครื่อง ผลโหวตที่ออกมา เพียงแต่ว่า
จะมี 1 คนที่มีมือถือเกิน 1 เครื่อง” นาย
ปริญญากล่าว
นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า การที่
นักวิชาการ 4 สถาบัน ร่วมกับกลุ่มที่จัดงาน
พฤษภา 35 ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดขยาย
ช่องทางการมีส่วนร่วมที่มีนัยสำ�คัญทางการ
เมืองในอนาคต ซึ่งมีกิจกรรมให้ประชาชน
ร่วมลงมติในนโยบายสำ�คัญ ซึ่งการโหวต
ครั้งนี้สรุปสั้นๆ ว่า สภาล้าหลัง-ประชาชน
ก้าวหน้า.

ตรึงดีเซล
อย่ า งไรก็ ต าม สถานการณ์ ใ นช่ ว ง
สัปดาห์ท่ีผ่านมา ราคาน้ำ�มันดีเซล (GAS
OIL) ลดลง 5.63 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
โดยเมื่อวันที่ 15 ก.ค.65 ราคา GAS OIL อยู่
ที่ 134.14 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และลด
ลงเป็น 128.51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ทีผ่ า่ นมา ด้วยปัจจัยหลักๆ
จากสถานการณ์ โควิดในจีนยังคงกดดันตลาด
ซึ่งวิตกว่าจะมีมาตรการล็อกดาวน์ท่เี ข้มงวด
ในหลายเมืองสำ�คัญรวมถึงเซีย่ งไฮ้ดว้ ย ทำ�ให้
ความต้องการใช้พลังงานลดลง ประกอบกับ
หลังจากการประชุมของธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ได้มมี ติปรับเพิม่ อัตราดอกเบีย้ 0.5%
ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก
ในรอบทศวรรษเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ส่ง
ผลให้ตลาดกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว และ
ความต้องการใช้น�ำ้ มันปรับลดลง
นอกจากนี้ ในด้านซัพพลายปริมาณ
การผลิ ต และส่ ง ออกน้ำ � มั น ดิ บ ของลิ เ บี ย มี
แนวโน้ ม ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากบริ ษั ท
น้ำ�มันแห่งชาติของลิเบีย (NOC) ได้ประกาศ
กลับมาดำ�เนินการผลิตน้ำ�มันบางส่วน หลัง
จากที่ยกเลิกภาวะฉุกเฉิน (Force Majeure)
ในแหล่งผลิตน้ำ�มันขนาดใหญ่หลายแห่งเมื่อ
ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะทำ�ให้แนว
โน้มการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 0.85 ล้าน
บาร์เรลต่อวัน.
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