
ทุม2.7หม� นล.เฮถวนหนา

คนละครึ่งเฟส5แจก800

‘3ป.’เคลียร ไมปรับครม.

ปอกแจงปากน้ํางบเยอะ

บ๊ิกรบ.สงซิกคืนชีพบัตรใบเดียว

ญาติพี่นองของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นําโดยนางเยาวภา วงศสวัสดิ์ ไดรวมกันจัดงานทําบุญเน� องในวันคลายวันเกิดครบ 73 ป ที่วัดกู จ.นนทบุรี โดย

นายทักษิณไดรวมงานผานระบบวิดี โอคอนเฟอเรนซทุกขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ

ส่ังเสียหามเผาศพ‘เจแดง’ทําบุญวันเกิด73ปใหพ่ีหมดเวร
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|

ทําเนียบฯ • ครม.ทุม 2.7 หม� นลานกระตุน

การใชจาย เคาะคนละครึ่งเฟส 5 ให 800 

บาท พรอมแจก 200 บาท 2 เดือนใหผูถือ

บัตรคนจนและผูตองการความชวยเหลือ

พิเศษ ใชจายได 1 ก.ย.-31 ต.ค. ครอบคลุม 

42 ลานคน “ขุนคลัง” ชี้เหตุเพราะกําลังซื้อ

เริ่มแผว แบงกชาติเตรียมขยับดอกเบี้ย

เม� อวันอังคารที่ 26 ก.ค. พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลัง

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วาที่ประชุม

มีเร� องพิจารณาท่ีสําคัญ โดยเฉพาะการชวย

เหลือพี่นองประชาชน ฟนฟูเศรษฐกิจ และ

การขับเคล่ือนประเทศท่ามกลางวิกฤตท่ียัง

คงอยู เร� องแรกคือมาตรการชวยเหลือลด

ภาระคาครองชีพใหกับพี่นองประชาชน 

ซึ่งเปนการใชเงินกูในป 2564 โดย ครม.

พิจารณาเห็นชอบการเติมเงินชวยเหลือแก

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และผูที่ตองการ

ความชวยเหลือเปนพิเศษ เชน ผูท่ีไมสามารถ

เขาถึงอินเทอรเน็ต ผูที่ไมสามารถใชงาน

แอปพลิเคชันเปาตัง ผูไมมีสมารทโฟน และ

ผูมีภาวะพึ่งพิงไมสามารถชวยเหลือตัวเอง

ได เปนระยะเวลา 2 เดือน วงเงิน 200 บาท

ตอคนตอเดือน รวมเปน 400 บาท ตั้งแต

เดือน ก.ย.-ต.ค. และ ครม.ยังพิจารณาเห็น

ชอบโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 

ไทยโพสต • สภาเห็นชอบ 476 ตอ 25 

เสียง ให “กมธ.” ถอน “ราง กม.ลูกเลือก

ตั้ง ส.ส.” กลับไปพิจารณา หลัง “กมธ.เสียง

ขางนอย” เสนอมาตราใหมใหสอดรับสูตร

คํานวณปารตี้ลิสตหาร 500 “สาธิต” คาด

เสนอกลับมาใหมสัปดาหหนา สวน “กม.

ลูกพรรคการเมือง” ฉลุย ดับฝน ส.ว.เสนอ

ปลดล็อกตัวเอง ปดฉากไพรมารีโหวต “บิ๊ก

ตู” ถกพรรครวม รบ.วางแผนลมกระดาน

กลับใชหาร 100 ชิงความไดเปรียบเลือก

ตั้ง ยังไมตกผลึกคืนชีพบัตรใบเดียว หวั่นถูก

วิจารณหนัก

ท่ีรัฐสภา วันท่ี 26 ก.ค. เวลา 09.40 น.  

มีการประชุมรวมกันของรัฐสภา ท่ีมีนายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปนประธานการ

ประชุม มีระเบียบวาระพิจารณารางพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) ตอจากเม� อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผานมา โดย

เปนการพิจารณาในวาระสอง เริ่มที่มาตรา 

25

นายมหรรณพ เดชวิทักษ ส.ว. ใน

ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

พิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้ง ส.ส. ไดรับมอบหมายจาก

นายสาธิต ปตุเตชะ ประธาน กมธ. ใหหา

รือตอท่ีประชุมวา สืบเน� องจากท่ีประชุมเสียง                                                           

สวนใหญมีมติแกไขมาตรา 23 เกี่ยวกับวิธี

การคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อพรรค และ 

กมธ.หลายคนเห็นวาเพ� อใหการแกไขมาตรา

ตอไปเปนไปตามขอบังคับ 

ไทยโพสต • “ทักษิณ” สั่งเสียตายหาม

เผาเก็บศพไว เพอตองการใหการตอสูเปน

อมตะ ฟาดพวกอีลิทเรนลับซับซอน  สงสาร 

“หญิงออ” ตองรับภาระแทนหลายอยาง 

สอนลูกรูหมดใครเคยลอบฆา 4 ครั้ง ยัง

หวังไดกลับไทยไปอยูกับหลาน  แกนนําเพ� อ

ไทยจัดงานทําบุญไถชีวิตควาย 3 ตัว แกน

นําเสื้อแดงพิษณุโลกลั่นอยากให “แมว-ปู” 

กลับปหนา จะไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ

เม� อวันที่ 26 กรกฎาคม 65 เน� องใน

วันคลายวันเกิดครบ 73 ปของนายทักษิณ  

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่หนีคดีทุจริต

อยูตางประเทศ บรรดาลูกชายลูกสาว ทั้ง

นายพานทองแท, น.ส.พินทองทา, น.ส.แพ

ทองธาร รวมท้ังลูกเขยลูกสะใภ หลานๆ ใน

ครอบครัว ตางเดินทางไปรวมฉลองวันเกิด                                                          

และไดรวมกันจัดทําคลิปวิดีโอ “Long distance 

call” ความยาวประมาณ 14.40 น. ใหกับ

นายทักษิณดวย โดยในคลิปเปนลักษณะ

การถาม ชวนคุยใหนายทักษิณเลาเร� องราว

ตางๆ ในอดีต และบอกเลาถึงอนาคตวัน

ขางหนา 

ในชวงตนผูจัดทําคลิปถามวา วันที่                                                 

หลาน นองๆ โตข้ึนอีก 10-20 ป ไดเห็นคลิป                                                  

ไดอานประวัติศาสตรอันน้ี จะอธิบายอยาง 

ไร และวันนั้นอาจจะไมไดอยูเลาใหฟง นาย

ทักษิณกลาววา หลานผม ตอนเอมิ นานิ 

(ลูกแฝด น.ส.พินทองทา) 2 ขวบครึ่ง ไป

เจอผมที่ลอนดอน วันที่เขากลับบาน ถามวา

ทําไมคุณตาไมกลับไปกับพวกเรา แมเขาก็

อธิบายเร� องราวเปนอยางไร แลวเขาก็ถาม

วาใครแกลงคุณตา 2 ขวบครึ่ง พวกหลาน

ผม attract พอแมกับตายายแลวก็จะรูเร� อง 

เด็กสมัยนี้ฉลาด จําไดหมด ผมถือวาความ

สุขอยูที่บาน เม� อกลับบานไปแลว ทําให

กระชุมกระชวย มีกําลังใจในการตอสู ใน

ชีวิต 

เม� อถูกถามวา รูสึกวาตัวเองโงที่สุด 

เร� องอะไร นายทักษิณกลาววา ผมอาจจะ

โงเร� องคน ประสบการณเปนคนบานนอก 

ชีวิตเรางายๆ อยูบานนอก โตบานนอก พอ

มาอยูกรุงเทพฯ ชีวิตมันกาวกระโดด มัน

ผานสังคมกรุงเทพฯ นอยไป สังคมของ Elite 

นอยไป เราเลยไมไดอยูในสังคม Elite แม

ฐานะเราอยูใน Elite แตแทนที่จะไปคบ

สังคม Elite ไปเขาการเมือง เลยกลายเปน                                                  

คนซ� อบ้ือคนหน่ึง ซ่ึงอันน้ีตอง blame (ตําหนิ) 

ไทยโพสต • ติดเชื้อใหมนอน รพ. 1,828 

ราย ดับเพิ่ม 35 คน นายกฯ กําชับดูแลผู

ปวยโควิดทุกคน ส่ังเขมคัดกรองคนเขา-ออก

ประเทศทุกชองทาง สกัดฝดาษลิง พรอม

เตรียมเผชิญเหตุ สสจ.ภูเก็ตโตขาวพบปวย

ฝดาษลิงรายที่ 2 แจงเปนอีสุกอีใส สงตรวจ

แล็บอีกครั้ง 2-3 วันทราบผล สวนกลุม

เสี่ยง 19 ราย โลงลบทั้งหมด 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 26 กรก 

ฎาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา นายก

รัฐมนตรีกําชับทุกหน�วยงานที่เกี่ยวของรวม

ดูแลผูติดเชื้อโควิด-19 ทุกกลุม ใหสามารถ

เขาถึงระบบสาธารณสุขเพ� อรับการรักษาได

โดยสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมและทั่วถึง

ทําเนียบรัฐบาล • “ประวิตร” ปดตอบนั่ง 

มท.1 เผย “3 ป.” คุยกันแลว ขณะที่ “บิ๊ก

ปอก” ยอมรับ ส.ส.ปากน้ําไมไววางใจเหตุ

ดูแลงบไมดี โยนนายกฯ ตัดสินใจปรับ ครม. 

ไมแตกกันถาหลุดเกาอี้ “วราวุธ” เคลียร

ใจ “จุรินทร” ยกเปนผูใหญ ไมติดใจปม 3 

ส.ส.ชทพ.โหวตสวน ดาน “พรรคเล็ก” รุด

เคลียรปมสลิปแจก-รับกลวย หวั่นตายหมู 

“เลขาฯ ป.ป.ช.” เผยไมเหมือนคดียืมนาฬ�กา

เพ� อน 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 26 ก.ค.

2565 ผูส� อขาวรายงานวา ในชวงเชากอน                                                       

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ 

รมว.กลาโหม มีสีหนาหงุดหงิดกับขาว 6 ส.ส. 

สมุทรปราการซึ่งโหวตสวน พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา รมว.มหาดไทย และนายสุชาติ                                                 

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และผูอํานวยพรรค

พลังประชารัฐ ท่ีออกมาเรียกรองใหปรับ ครม.                                                                

และเสนอให พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ                                                       

รองนายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลัง                                                          

ประชารัฐ โยกไปเปน รมว.มหาดไทย แทน                                                            

พล.อ.อนุพงษ โดยมีรายงานวา พล.อ.ประ 

ยุทธสงสัยวาเหตุใด 6 ส.ส.สมุทรปราการถึง

กลาแสดงออกขนาดนี้ 

ขณะท่ีกอนการประชุม พล.อ.ประยุทธ, 

พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ ไดนั่งจิบ

กาแฟหารือกันในหองเล็กตามปกติเหมือน

ทุกครั้ง โดยมีรัฐมนตรีสลับกันเดินเขาไปพูด

คุย ซึ่ง พล.อ.อนุพงษที่ปกติมีทาทีนิ่งเงียบ

อยูแลว แตวันนี้เห็นไดชัดวาดูเครงขรึมมาก

ขึ้นกวาปกติ สวนนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.

แรงงานเองพยายามหลีกเลี่ยงใหสัมภาษณ

ส� อมวลชนกรณี 6 ส.ส.สมุทรปราการโหวต

สวน  

พล.อ.อนุพงษไดใหสัมภาษณถึงกระแส

ขาวกดดันใหปรับ ครม.ในตําแหน�ง รมว.

มหาดไทยวา 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  14  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล
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‘ทักษิณ’เพออมตะ!
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ทักษิณ’

ตัวเองว่าเหมือนกับเรายังไม่รู้วิธีอยู่ในป่า 

เราไม่เข้าใจ บางทีเขาบอกว่า say yes 

อาจจะมี no ซึ่งเราไม่เข้าใจ เพราะเรา

คิดว่าคนทุกคนคงเหมือนเรา เพราะชีวิต

เราง่ายมาก แต่ชีวิตของคน elite ยิ่งเป็น

นานๆ ยิ่ง complicate เร้นลับซับซ้อน ไม่

ได้ถึงกับเฮิร์ต แต่เสียดายตัวเอง น่าจะ

เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองได้มากกว่านี้  

“ผมไมเ่คยกลวัตาย ถกูลอบสงัหาร

มา 4 รอบ ผมเฉยๆ ผมถือว่าถ้าคนเรา

มันจะตายมันก็ตาย มันยังไม่ตายก็คือยัง

ไม่ตาย”  

เมื่อถูกถามว่าทั้ง 4 ครั้งให้อภัย

หมดหรือไม่ นายทักษิณบอกว่า “มันเป็น

เรื่องที่ก็ไม่รู้เป็นกรรมเป็นเวรอะไร ผมก็รู้ 

ใครเป็นคนทำาภายในครอบครัวเรารู้หมด

เพราะไม่อยากให้เขาไปเจอคนไม่คิดดีกับ

เรา เมื่อเจอแล้วจะได้ระวังตัว”

นายทักษิณบอกอีกว่า ในภาพ

อนาคต 20-30 ปี ภาพอนาคตตัวเองอาจ

ไม่ได้อยู่ทันเห็น แต่ระหว่างที่เราอยู่ ไม่รู้

พระเจ้าจะเอาเราไปเมื่อไหร่ ก็ทำาตัวให้

เป็นประโยชน์กับคนที่เรารัก และที่เขา

รักเรา คนที่ไม่รักเรา ทำาให้เขารักเรามัน

ยาก ทุกวันนี้ ไม่ได้มีอะไรเลย เป็นบุคคล

อยู่เมืองนอก กลับประเทศก็ไม่ได้ แต่ยัง

มีคนที่รัก 

“อยูเ่มอืงนอกยงัตอ้งโทร.กลบับา้น

ทกุวนั โทร.หาลกูบา้ง คณุหญงิบา้ง นานๆ 

ก็ขอวิดีโอคอลกับหลานหน่อย กลัวหลาน

ลืม (หัวเราะ) การเมืองเป็น zero some 

game ถ้าเราสุข เขาจะทุกข์ ถ้าเราทุกข์ 

เขาจะสุข ถ่ายรูปทีไร ดูผมไม่ทุกข์ 16 

ปีแล้วนะ ไม่ทุกข์ ชีวิตต้องดำาเนินต่อไป 

คนที่รักเราก็จะได้มีความสุขไปด้วย ผม

สงสารคุณหญิง คือผมตัดสินใจจะกลับ

เมืองไทยเพราะว่าคุณหญิงรับภาระแทน

ผมไว้เยอะ สงสาร ถ้ากลับไปแล้วได้กลับ

ไปอยู่กับครอบครัว มันก็จบทุกอย่าง ผม

ก็ต้องทำาตัวให้แข็งแรงขึ้น เพื่อชดเชย

เวลาที่หายไป” 

ถามว่า ไม่ได้คาดหวังหลานต้อง

ต่อสู้เป็นผู้นำาประเทศ นายทักษิณตอบ

ทันทีว่า ไม่ เขาคิดเองเป็น เพียงแต่ว่าเรา

ตอ้งการใหเ้ราอยูก่บัเขา รกัและหว่งใยเขา 

มีกำาลังใจ เหมือนกับมีตาอยู่ด้วยตลอด 

“แล้วผมเองสั่งครอบครัว ตายไม่

เผา ให้เก็บไว้ ให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผา นี่

คือสิ่งที่ ผมต้องการให้การต่อสู้ของผม 

ให้ชีวิตผม เป็นอมตะของครอบครัวของ

ลูกหลาน” นายทักษิณกล่าว 

น.ส.ยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร อดตีนายกฯ  

โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กอวยพรวันเกิด

นายทักษิณว่า “น้องขอให้พ่ีของน้องมีความ

สุข มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ 

ในการคิดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคน

ไทยของเราต่อไป” 

วันเดียวกัน ที่วัดกู้ จ.นนทบุรี มี

การจัดทำาบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

นายทักษิณ โดยมีทั้งญาติ นักการเมือง 

และบุคคลใกล้ชิด อาทิ นางเยาวภา วงศ์

สวัสดิ์, นายพายัพ ชินวัตร น้องสาว และ

น้องชาย นายฤภพ ชินวัตร, น.ส.ชยิกา วงศ์

นภาจนัทร ์หลานชายและหลานสาว นาย

ชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรค

เพื่อไทย เป็นต้น รวมทั้ง ร.ท.ปรีชาพล 

พงษ์พานิช อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษา

ชาติ (ทษช.), นางสุณีย์ เหลืองวิจิตร อดีต

รองหัวหน้า ทษช., นายต้น ณ ระนอง 

อดีตรองเลขาธิการ ทษช. ร่วมทำาบุญ 

เวลา 10.00 น. คณะทำาพิธีสักการะ

และห่มผ้าพระนอนวัดกู้ จากนั้นทำาบุญ

ไถ่ชีวิตควาย 3 ตัว ก่อนทำาพิธีทำาบุญ

ถวายสังฆทาน ผ้าไตร ในอุโบสถ พร้อม

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำานวน 50 

ทุน ทุนละ 2,000 บาท และมอบเงินให้ผู้

อำานวยการโรงเรยีนละแวกวดักูเ้พื่อใช้ใน

กจิกรรมตา่งๆ ของโรงเรยีนตอ่ไป จากนัน้

คณะปลอ่ยปลาจำานวน 135 ตวั และหอย 

30 กิโลกรัม ที่ท่าน้ำาวัดกู้  

ทั้งนี้ นายทักษิณได้ร่วมทำาบุญ

ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่ต้นจนจบ ในการปล่อยชีวิตควาย 

นายทักษิณได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรู 

และเจ้ากรรมนายเวร ขอให้หมดเวรหมด

กรรมซึ่งกันและกัน 

ที่วัดพิกุลวราราม หรือวัดสะพาน

สี่   ต.บึงพระ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก 

กลุ่มเสื้อแดง ซึ่งนำาโดยนายอนิรุจ ดี

ฉนวน ประธานกลุ่มคนรักทักษิณ ชิน

วัตร พิษณุโลก พร้อมสมาชิกเครือข่าย

ประมาณ  40 คน ร่วมทำาบุญเลี้ยง

เพลพระ เพื่อส่งแรงบุญให้นายทักษิณมี

สขุภาพรา่งกายแขง็แรง และไดก้ลบัเมอืง

ไทยโดยเร็วที่สุด โดยมีนายปดิพัทธ์ สันติ

ภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าว

ไกล ร่วมงานบุญพร้อมกับเป่าเค้กวันเกิด

ให้นายทักษิณด้วย 

นายอนิรุจกล่าวด้วยว่า อยากให้

นายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กลับมาเมือง

ไทยโดยเรว็ทีส่ดุ และคาดวา่จะเปน็ภายใน

ปีหน้านี้ ซึ่งทางกลุ่มก็จะไปรับที่สนามบิน

สุวรรณภูมิทันที.

ทุ่ม 2.7 หมื่น ล.

ให้ใช้สิทธิ 2 เดือน วงเงิน 800 บาทต่อ

คน โดยใช้ได้ไมเ่กนิ 150 บาทตอ่คนตอ่วนั 

“ทั้ง 2 โครงการจะเริ่มใช้สิทธิ

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้ ซึ่งนอกจากจะ

ทักษิณกับกระบวนการยุติธรรมไทย

วียนมาบรรจบในวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณ ชิน

วัตร อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ที่ถือสัญชาติไทย

และมอนเตเนโกรอีกวาระหนึ่งในวันที่ 26 กรกฎาคม 

2565 ในอายุครบ 73 ปี ซึ่งถือเป็นปีที่ 14 อีกเช่นกันที่นาย

ทักษิณไม่สามารถกลับมาฉลองวันเกิดในแผ่นดินเกิด หลังจาก

หนีออกจากประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดย

อ้างเรื่องไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนและญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 

31 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2551 ก่อนวันที่ศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองจะนัดให้มารายงาน

ตัวในวันที่ 11 สิงหาคม 2551  

กว่า 14 ปีแล้วที่นายทักษิณไม่ได้กลับมาเหยียบแผ่นดิน

ไทยอีกเลย อาจมาโฉบมาเฉี่ยวในประเทศรอบข้างประเทศไทย

บ้าง ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา, สิงคโปร์ และฮ่องกง พอเป็นกระสาย

ให้บรรดาญาติๆ และบรรดาเครือข่ายได้หายคิดถึง รวมถึง

สั่งการสั่งงานเป็นครั้งคราว แต่ดูเหมือนในช่วง 1-2 ปีนี้นาย

ทักษิณได้เริ่มประกาศถึงการกลับประเทศไทยถี่และบ่อยมาก

ขึ้น

ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ประการใดในการประกาศกลับ

ไทยของนายทักษิณ เพราะก่อนหน้านี้ในคลิปถั่งเช่าที่สร้าง

ความสะเทือนสังคมเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2556 ใน

รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บริหารประเทศก็เคยพูดถึง

เนื้อหาการพานายทักษิณกลับมาแล้วในรูปแบบการออกพระ

ราชบัญญัตินิรโทษกรรมก่อนเรื่องกลับประเทศจะเงียบหายไป 

แต่เมื่อปี 2564 ในคลับเฮาส์ของกลุ่ม CARE คิดเคลื่อน

ไทย เมื่อช่วงหัวค่ำาวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่นายทักษิณ

อุปโลกน์ตัวเองเป็นโทนี่ วู้ดซัม ก็พูดถึงการกลับประเทศไทย

ว่า “ยืนยันอีกครั้งนะครับกลับแน่ แต่ขอบอกเวลาทีหลัง วัน

นี้ยังไม่บอก แล้วก็สุวรรณภูมิยังไง ไปประตูหน้า ไม่ไปประตู

หลังแน่นอน” 

และในการจัดงานวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าให้นาย

ทักษิณของกลุ่มคนเสื้อแดงภาคอีสาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 

2565 ที่บ้านกลางไพร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา นายทักษิณ

ก็ได้วิดีโอลิงก์ก่อนระบุว่า “ปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะ ปีหน้าเราเจอ

กันที่เมืองไทยก็แล้วกัน เมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมเยือนพี่น้อง

ประชาชนทุกจังหวัด ทุกอำาเภอ”

และล่าสุดในวันคล้ายวันเกิด 73 ปี นายทักษิณก็ส่งคลิป

วิดีโอ Long distance call ความยาวประมาณ 14.40 นาที ใน

ลักษณะถามตอบ ซึ่งตอนหนึ่งก็ประกาศอีกครั้งว่า “ผมตัดสิน

ใจจะกลับเมืองไทย เพราะว่าคุณหญิงรับภาระไว้เยอะ รับ

ภาระแทนผมไว้เยอะ สงสาร ก็เมื่อถ้ากลับไปแล้ว ได้กลับไปอยู่

กับครอบครัว มันก็จบทุกอย่าง”

เป็นคำาพูดตอกย้ำาของนายทักษิณอีกครั้ง เพราะในคราว

คลิปถั่งเช่าเมื่อปี 2556 ที่มีเสียงคล้ายนายทักษิณก็เคยพูดว่า 

“ผมไม่ได้ไปติดใจ ไม่ได้จะไปแก้แค้นใคร และไม่ได้อยากจะแก้

แค้นทางการเมือง และจริงๆ แล้วอยากจะจบชีวิตอย่างสบายๆ 

ไม่ใช่ว่ามีปัญหาแบบนี้มันจบไม่ลงไง ถึงให้ผมจบลงดีกว่า จบ

ลงก็คือ ผมไม่เล่นการเมืองได้เลย ผมไม่ติดใจการเมืองอะไร 

ขอให้ผมจบสักที”

การประกาศขอจบทุกอย่าง จากคนที่เดินทางไปไหนก็

เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสรรพนามนั้นเรียกว่าไม่ได้ทำาให้สังคมเชื่อถือ

แต่ประการใด เพราะไม่รู้ว่าจะพูดในนามของคนชื่อทักษิณ ชิน

วัตร หรือแฟรงก์ ชิเนตรา อดีตเจ้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชส

เตอร์ ซิตี หรือจะเป็นโทนี่ วูดซัม ในคลับเฮาส์กันแน่ เพราะ

คนที่จริงจังและจริงใจนั้นไม่ว่านั่งหรือยืนเขาก็ไม่มีทางเปลี่ยน

ชื่อเปลี่ยนแซ่แน่

ที่สำาคัญเหนืออื่นใด ดูเหมือนนายทักษิณไม่เคยกล่าว 

หรือเคยประกาศแบบจริงจังเลยว่าจะจัดการกับคดีความที่

เกี่ยวข้องกับตนเองเช่นใด เพราะอย่าลืมว่านายทักษิณนั้นมี

คดีความอยู่ทั้งสิ้น 8 คดี แม้บางคดีหมดอายุความไปแล้ว แต่

ก็มีคดีที่ยังเหลืออยู่ไม่ได้ตัดสิน และคดีที่ตัดสินพิพากษาจำาคุก

ไปแล้ว 4 คดี รวมโทษจำาคุก 12 ปี นายทักษิณจะกลับมายอม

รับกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างไร หรือจะเดินเอ้อระเหย

ลอยชายเข้าประเทศแบบไม่ต้องติดคุกให้สังคมแตกแยกแตก

ร้าวครั้งใหญ่อีกครั้ง. 

เ

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

“ผมไม่เกี่ยว ถ้าจะมีการปรับอะไรอยู่ที่นายกฯ และก็

ไม่ต้องกลัว ไม่ว่าจะปรับอย่างไร 3 ป.ไม่มีแตก ไม่มียึดติดกับ

เรื่องที่จะต้องแตกหรืออะไร 3 ป.อยู่กันมาค่อนชีวิตแล้ว 50 

กว่าปีที่อยู่กันมาก็รู็ดี รองนายกฯ เป็นทั้งเจ้านายเก่า เป็นทั้ง

พี่เลี้ยงที่สอนผมมา เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหา ถ้านายกฯ จะ

ปรับอย่างไรท่านก็ปรับได้เต็มที่เลย ผมก็ไม่มีอะไร แต่ไม่แตก

กันแน่นอน”.

ฤติกรรมเหมือนกัน แต่ปฏิบัติ “ต่างกัน” 

เมื่อครั้ง “มาดามเดียร์” น.ส.วทันยา วงษ์ โอภาสี 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นำาทีม ส.ส. “กลุ่ม

ดาวฤกษ์” โหวตสวนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งก่อน “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เดือดเป็นฟืนเป็น

ไฟ ถึงขั้นตั้งกรรมการสอบและมีบทลงโทษออกมา 

แต่ครั้งนี ้ก๊วนปากน้ำา ในนาม

สมุทรปราการก้าวหน้า ของ เอ๋-ชนม์

สวัสดิ์ อัศวเหม แหกมติ เมินประกาศิต

หัวหน้าพรรค โหวตสวน 2 รัฐมนตรี 

คือ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย และ “เสี่ยเฮ้ง” นายสุชาติ  

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และผู้อำานวยการ

พรรคพลังประชารัฐ นอกจากควันจะไม่

ออกหูแล้ว “บิ๊กป้อม” ยังแทบจะอุ้มนั่งตัก 

ระหว่างการลงพื้นที่ 

จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่าน

มา “บิ๊กป้อม” ถึงขั้นรับปาก หากมีการ

ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) สมุทรปราการ

ต้องมีรัฐมนตรี 

“ขอขอบคุณประชาชนที่เลือก

พรรคพลังประชารัฐถึง 6  คน ถึงแม้ได้ 

ส.ส.มาก แต่ยังไม่ได้รัฐมนตรี ไม่ต้องห่วง

ครับ  ยังไงต้องได้ครับ ยังไงต้องได้ เพราะ

ว่าทำางานให้รัฐบาลต้องได้รับการพิจารณา

นะครับ หลังจากปรับ ครม.เมื่อไหร่ต้อง

ได้  จะได้เป็น” 

มองเผินๆ เหมือนแค่ยาหอม “ให้ความหวัง” หรือเป็นการ

ปลอบประโลมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น หากแต่ยี่ห้อ “บิ๊กป้อม” ถ้าพูด

เรื่อง ครม.คงเลื่อนผ่านไม่ได้ เอ่ยปากคำานี้กับใครเป็นจริงทุกคน 

ครั้งหนึ่งเคยสัญญากับ “เสี่ยโอ๋” นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อครั้งเป็นเลขานุการวิปรัฐ

บาล ว่าหากมีการปรับ ครม.จะเป็น “คิวแรก” ในบัญชี และมันก็เกิด

ขึ้นจริง 

ครั้งนี้จึงเช่นกันว่า “ก๊วนปากน้ำา” ได้เวลาเตรียมตัดชุดรอ  

คำาพูดของ “บิ๊กป้อม” ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับ 

ครม.เกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ไม่เช่นนั้นคงไม่กล้าให้สัญญาต่อหน้าธารกำานัล  

เวลานี้ถือว่าเหมาะสม เพราะเป็นปีสุดท้ายก่อนรัฐบาล

ครบเทอม เป็นช่วงเวลาของการ “ปูนบำาเหน็จ” พวกตกสำารวจ 

เพื่อ “เก็บตก-ซื้อใจ” ก่อนการเลือกตั้งจะมาถึง  

ขณะเดียวกัน ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องแรงกระเพื่อม  เพราะ

แยกทางกับพรรคเศรษฐกิจไทยของ ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรคแบบขาดสะบั้นแล้ว  จึงได้เวลาเติมให้

เต็มเก้าอี้ 2 ตัวที่ว่างมานาน 

ว่าด้วยคณิตศาสตร์ทางการเมือง การที่ “ก๊วนปากน้ำา” จะ

ได้รับการจัดสรรโควตารัฐมนตรีนั้นไม่แปลก เพราะมี  ส.ส.ในมือ

ถึง 6 คน คือ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม, นายยงยุทธ สุวรรณบุตร, นาย

ฐาปกรณ์ กุลเจริญ, น.ส.ภริม พูลเจริญ, นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก 

และนายต่อศักดิ์ อัศวเหม 

อีกทั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นของ จ.สมุทรปราการที่ผ่านมา 

กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าของ “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์” กวาดเรียบวุธแทบ

จะทุกระดับ เรียกว่าประสบความสำาเร็จทั้งระดับชาติและท้องถิ่น  

ที่สำาคัญ มุ้งนี้เดินอยู่ในแถวตลอด ไม่เคยตีรวนแย่งเก้าอี้

เหมือนกับมุ้งอื่นๆ เพิ่งจะมีเพียงครั้งนี้ที่แหกมติพรรค 

เพียงแต่การตอบแทนให้กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า หลัง

เหตุการณ์ “แหกมติพรรค” มันถูกต้ังข้อสังเกตว่า สมเหตุสมผลหรือไม่ 

ลำาพังโหวตสวน “เสี่ยเฮ้ง” ยังพอเข้าใจได้ เพราะมีปัญหาส่วน

ตัวกันอยู่ เนื่องจากในการเลือกตั้งปี 2562 “เอ๋  ชนม์สวัสดิ์” วางตัว

ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเอาไว้ทั้ง 7 เขต แต่ปรากฏว่าในช่วงโค้ง

สุดท้ายเกิดปัญหา  เมื่อ “เสี่ยเฮ้ง” กับ “เสธ.อ.” ร่วมมือกันเอาชื่อของ 

น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ คนสนิทของ “เสธ.อ.” มาเสียบแทนนายต่อ

ศักดิ์ อัศวเหม ในเขตเลือกตั้งที่ 7 ทั้งที่ “ต่อศักดิ์” หาเสียงเอาไว้นาน

แล้ว จนทำาให้ต้องกระเด็นไปอยู่ในบัญชีรายชื่อลำาดับที่ 22 

และกว่านายต่อศักดิ์จะได้เลื่อนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ก็ต้องรอ

ถึงปลายปี 2564 ที่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อลาออก 

นอกจากนี้ ยังปรากฏข่าวว่า “เสี่ยเฮ้ง” ไปดึงคู่แข่งของ “เอ๋ 

ชนม์สวัสดิ์” มาทำางาน สร้างความไม่พอใจให้กลุ่มสมุทรปราการ

ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เพราะถือว่า “ล้ำาเส้น-ข้ามพื้นที่” 

ขณะเดียวกัน “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์” ยังมีความสนิทสนมเป็นอย่าง

มากกับ “เสี่ยแป๊ะ” นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา คู่

กรณีอีกคนในพื้นที่ จ.ชลบุรีของ “เสี่ยเฮ้ง”  

แต่ในกรณีโหวตสวน “บิ๊กป๊อก” ที่ถือเป็น

น้องรักของ “บิ๊กป้อม” แล้วยังจะมีการมา “ตก

รางวัล” มันดูย้อนแย้งกัน ราวกับว่า “ก๊วน

ปากน้ำา” ไปทำาผลงานอะไรมา 

มันชวนให้น่าสงสัยเหมือนที่หลายคนตั้งข้อ

สังเกตว่า  ที่ “ก๊วนปากน้ำา” กล้าโหวตสวน “บิ๊ก

ป๊อก” เพราะมี “ผู้ใหญ่” ที่ใหญ่กว่า “เอ๋ ชนม์

สวัสดิ์” ไฟเขียว  

“ก๊วนปากน้ำา” อาจจะไม่พอใจการทำาหน้าที่

ของ “บิ๊กป๊อก” ที่ไม่เคยเหลียวแล จ.สมุทรปราการ

จริง เพียงแต่มีคนใช้ความไม่พอใจของก๊วนนี้มา

เป็น “เครื่องมือ” ในการเขย่าเก้าอี้ รมว.มหาดไทย

ของ “บิ๊กป๊อก” เพื่อเป็นเหตุผลในการขยับ “บิ๊ก

ป้อม” ไปนั่งกุมบังเหียนที่คลองหลอดแทนน้องรอง 

โดยมีการพุ่งเป้าไปที่ “บิ๊ก ป.” ผู้

มากบารมีนอกรัฐบาล หลังม่านมูลนิธิป่า

รอยต่อฯ ที่เคยเคลื่อนไหวเขย่าเก้าอี้  มท.

1 ของ “บิ๊กป๊อก” มาแล้วหลายครั้ง ซึ่งมีความ

สนิทกับ “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์” ว่าเป็น “ผู้อยู่เบื้อง

หลัง” ปฏิบัติการครั้งนี้ 

แล้วต้องยอมรับว่า การเขย่ารอบนี้มีอิมแพกต์ค่อนข้าง

สูง เพราะเป็นขวบปีสุดท้ายที่รัฐบาลจำาเป็นต้องใช้กลไกกระทรวง

มหาดไทยมาช่วยปูทางสู่การเลือกตั้ง หลังกระแสพรรคดิ่งลงเหว 

ส.ส.ไร้น้ำามันเครื่องในการขับเคลื่อนพื้นที่   

ส่วนมันจะได้ผลหรือไม่อยู่ที่ “บิ๊กตู่” เพราะที่ผ่านมาอุ้ม “บิ๊ก

ป๊อก” มาโดยตลอด ประกอบกับบุคลิกของ “บิ๊กป๊อก” เป็นคนไม่ยอม

คน ยิ่งมาถูกกระทำาแบบ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบนี้ยิ่งต่อต้าน 

แต่กระนั้นการที่ “บิ๊กป้อม” เดินเกมแรงแบบแสดงออกในปี

สุดท้าย มันจึงชัดเจนว่าต้องการบีบ “บิ๊กตู่” ตรงๆ ว่าต้องยอมหากจะ

ไปต่อในสนามเลือกตั้ง 

ช็อตนี้จึงเป็นช็อตวัดใจ “บิ๊กตู่” ล้วนๆ ว่าจะอุ้ม “พี่รอง” หรือ

ยอม “พี่ใหญ่” ที่มี ส.ส.ในมือซึ่งจำาเป็นต้องใช้เป็น “นั่งร้าน” ในการ

เลือกตั้งครั้งหน้า

เขย่ารอบนี้ถือว่า ใกล้เคียงที่สุด. 

ตกรางวัล ‘ปากน้ำา’ ฐานเขย่า ‘บิ๊กป๊อก’ 

ปรับ ครม.วัดใจ ‘น้องตู่’ ยอม ‘พี่ป้อม’

พ

เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่

ประชาชนแลว้ ยงัเปน็การฟืน้ฟเูศรษฐกจิ

ระดับฐานราก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

รายย่อยให้มีรายได้จากการขายสินค้า

และบริการ เศรษฐกิจจะได้ ไม่ติดขัด                        

เกดิเงนิหมนุเวยีนในระบบอยา่งตอ่เนื่อง” 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ แถลงว่า ที่ประชุม 

ครม.มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่งระยะ

ที่ 5 วงเงินรวม 21,200 ล้านบาท โดย

มีกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 26.5 ล้านคน 

ระยะเวลาดำาเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่ 

ส.ค.-พ.ย.2565 โดยให้ประชาชนใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ต.ค.2565 ซึ่งรูป

แบบการดำาเนินการ ภาครัฐร่วมชำาระค่า

อาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไป 

และบริการขนส่งสาธารณะที่กำาหนดใน

อัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคน

ต่อวัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน ซึ่ง

คุณสมบัติต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทย 

อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน ไม่เป็น

ผูม้บีตัรสวสัดกิารแหง่รฐั หรอืไม่ไดร้บัสทิธิ

โครงการเพิม่กำาลงัซือ้ใหแ้กผู่ต้อ้งการชว่ย

เหลือพิเศษ สำาหรับประชาชนผู้ ใช้สิทธิ

โครงการคนละครึง่ เฟส 4 ตอ้งยนืยนัสทิธิ

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 และ

ใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 14 ก.ย. หรือ

ระยะเวลาทีก่ระทรวงคลงักำาหนด สำาหรบั

ประชาชนทั่วไป ต้องใช้สิทธิโครงการเฟส 

5 ครั้งแรกภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้

รบัขอ้ความผา่นแอปพลเิคชนัเปา๋ตงั หรอื

ข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิ หรือ

ระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำาหนด

นายธนกรกล่าวอีกว่า ครม.ยังมี

มติอนุมัติโครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้มี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 วงเงิน 

5,336.8304 ล้านบาท และโครงการ

เพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วย

เหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 

890.8816 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ 

เยยีวยา และลดภาระคา่ใชจ้า่ยใหแ้กก่ลุม่

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการ

ความชว่ยเหลอืเปน็พเิศษในชว่งทีย่งัมกีาร

แพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 จำานวน 200 

บาทต่อคน ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่

วันที่ 1 ก.ย.ถึง 31 ต.ค.2565 รวมทั้งสิ้น 

400 บาทต่อคน 

“มีกลุ่มเป้าหมายในโครงการเพิ่ม

กำาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ระยะที่ 5 จำานวนไม่เกิน 13,342,076 

คน และโครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะ

ที่ 3 จำานวนไม่เกิน 2,227,204 คน” นาย

ธนกรระบุ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลงั กลา่วถงึการออกมาตรการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 5 ว่าการบริโภคภายใน

ประเทศเริ่มแผ่วลง จากราคาสินค้าและ

ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงผล 

กระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ยังมี

อยู่ และคาดว่าระยะต่อไปธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) จะปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

กับกำาลังซื้อของประชาชนด้วย มาตรการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 5 จึงน่าจะทำาให้การ

บริโภคภายในประเทศมีความคึกคักมาก

ขึ้น

“ทั้ง 3 โครงการเพิ่มกำาลังซื้อ

ภายในประเทศที่ ครม.อนุมัติไปนั้น จะ

เข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 

48,628 ล้านบาท โดยคาดว่าจะช่วยทำาให้

จีดีพีปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.13% โดยทั้ง 3 

โครงการกระตุ้นกำาลังซื้อใช้วงเงินดำาเนิน 

27,427 ล้านบาท ซึ่งมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน

โควิด-19 เพิ่มเติมจำานวน 5 แสนล้าน

บาท ที่ภายหลังจากออกมาตรการกระตุ้น

กำาลงัซือ้ครัง้นีแ้ลว้ จะยงัมวีงเงนิเหลอืราว 

4-5 หมื่นล้านบาท ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคณะ

กรรมการกลัน่กรองวา่จะเอาวงเงนิทีเ่หลอื

ดังกล่าวนี้ ไปใช้ทำาอะไร” นายอาคมกล่าว

นายอาคมกลา่วถงึแนวโนม้เศรษฐ 

กิจไทยในปี 2566 ว่า ตัวเลขจีดีพีจะ

ขยายตัวได้ที่ระดับ 4.2% ซึ่งมองว่าหาก

เศรษฐกิจไทยสามารถโตเกิน 4-4.2% ได้ 

ก็ถือเป็นระดับที่ดี ที่เศรษฐกิจยังมีแนว

โน้มการฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีนี้ ซึ่งหลักๆ 

มาจากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้น

ตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ใน

ฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย

ว่า สำาหรับ 3 โครงการดังกล่าวที่ ครม.

อนุมัตินั้น ครอบคลุมประชาชน 42 ล้าน

คน ทัง้นีป้ระชาชนผูท้ีเ่คยใชส้ทิธโิครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิ

เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 

5 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 

19 ส.ค. 2565.

รัฐสภา • นายนิวัติไชย เกษมมงคล 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา

คดีของนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.

ศึกษาธิการ และแกนนำาพรรคภูมิใจไทย 

กรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ในเขต จ.ปราจีนบุรี เพิ่มอีกหนึ่งคดี กรณี

ถูกกล่าวหาร่วมกันดำาเนินการออกโฉนด

ที่ดิน ต.เนินหอม อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี 

จำานวน 4 แปลง รุกล้ำาพื้นที่อุทยานชาติ

เขาใหญ่ และที่หลวงหวงห้ามของรัฐ 

โดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คดีทางอาญาจะส่งเรื่อง

ให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ส่วนคดี

ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

จะส่งศาลฎีกาพิจารณาเพิกถอนออกจาก

ตำาแหน่งด้วย ขณะที่นางกนกวรรณเปิด

เผยว่า ได้เตรียมข้อมูลไว้ชี้แจงและมี

ทีมกฎหมายดูแลอยู่ เพื่อแก้ข้อกล่าวหา 

ตอนนี้แม้ ป.ป.ช.ชี้มูล แต่ยังถือว่ายังเป็น

ผู้บริสุทธิ์อยู่.

สนามหลวง • ที่ศาลฎีกา น.ส.ปิยกุล                                    

บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการตุลาการ 

(ก.ต.) ครั้งที่ 17/2565 มีการรายงานผล                                     

การพิจารณาวินัย นายวิชิต ลีธรรมชโย                                                   

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นว่าเป็นวินัยไม่

ร้ายเเรงงดบำาเหน็จเเละเลื่อนขั้น 1 ปี 

เเละมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะ

สมในการดำารงตำาเเหน่งผู้พิพากษา

อาวุโส ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เหมาะสมที่

จะดำารงตำาเเหน่งผู้พิพากษาอาวุโสต่อ                                             

ไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ตาม

คิวอาวุโสนายวิชิตจะต้องถูกเสนอขึ้น

เป็นระดับประธานเเผนกคดีในศาลฎีกา                                                         

ตั้ ง เ เต่ที่มีการโปรดเกล้าฯ เเต่งตั้ ง

ผู้พิพากษาที่ผ่านมา เเต่ติดเรื่องการ

สอบสวนวินัย ทำาให้ ไม่ผ่านการขึ้น

ตำาเเหน่ง สำาหรับมูลการสอบวินัยมีราย 

งานว่า มาจากพฤติกรรมการเข้าร่วม

การชุมนุมของกลุ่มราษฎร.

ป.ป.ช.ชี้มูล‘รมช.ศธ.’รุกป่าคดีที่สอง

ฟัน‘ผู้พิพากษา’ผิดวินัยร่วมม็อบ3นิ้ว 
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3บทความ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด 

(TBR) บริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) จัด โครงการเก็บกลับ-รี ไซเคิล

ขับเคลื่อนการเรียนรู้ คัดแยก และการนํา                                                                 

บรรจุภัณฑหลังการบริโภคกลับคืน สูกระบวนการ

รีไซเคิล เพื่อนํากลับมาใช้ซ้ําและนํากลับ                        

มาใชใหม โดยมี “สถานีเก็บกลับ-รี ไซเคิล”

เปนสถานีตนแบบเร� องการคัดแยกขยะสูการ

รีไซเคิล ที่เปนการตอยอดลงมือปฏิบัติจริง 

สรางรายไดและสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม

ตั้งแตระดับผูบริโภคระดับในครัวเรือน วัด 

โรงเรียนในพื้นที่ชุมชน 

ลาสุด คณะทํางานยานวังเดิม ยานกะดีจีน                                                                         

รวมกับ กรมสารวัตรทหารเรือ สํานักงานเขต

บางกอกใหญ สํานักงานเขตธนบุรี จัดกิจกรรม 

“หลอเทียนพรรษา พาเที่ยว 2 ยาน” เพ� อ

เปนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอาหาร

ประจํายาน รวมทั้งเปนการสงเสริมอาชีพและ

กระตุนเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีชุมชนยาน

กะดีจีน ซึ่งเปนชุมชนที่ ไดรับองคความรูเร� องการแยกขยะพรอม

สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด 

(TBR) มาดูแลเร� องการจัดการขยะภายในพื้นที่จัดงาน โดยมี “สถานี

เก็บกลับ-รีไซเคิล” พรอมถังขยะประเภทตางๆ รณรงคใหนักทองเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติแยกขยะใหถูกตอง ณ บริเวณริมกําแพง

วัดอรุณราชวรราม 

คุณอรวรรณ ทวีศักดิ์ถาวร ประชาสัมพันธ สังกัดชุมชน                     

กุฎีขาว สมาชิกกลุมชุมชนดีมีรอยย้ิม วัดประยุรวงศาวาส ใหขอมูลวา 

“ชุมชนกุฎีจีน ไดเขารวม โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล เพ� อเรียนรูวิธี

การคัดแยกและมี ‘สถานเก็บกลับ- รีไซเคิล’ ซึ่งเปนสถานีตนแบบ

ของการเรียนรูเร� องการคัดแยกขยะสูการรีไซเคิลที่เปนการตอยอด

ลงมือปฏิบัติจริง ทําใหจิตสํานึกคนในชุมชนรูจักความสะอาดเพ่ิมข้ึน                                                          

รูจักแยกขยะ เพราะวาขยะสามารถกลับเปนตัวเงิน สรางรายไดให

คนในชุมชน นอกจากนี้เปนการชวย กทม. ในคัดแยกขยะที่จะไปสง

แตละจุด สําหรับงานในวันนี้จะเห็นไดวาคนที่มาเที่ยวในงานสวน

ใหญ กอนทิ้งขยะลงถังไดคัดแยกขยะกอนที่จะลงถังขยะ จุดเล็กๆ 

ตรงนี้ถือเปนการเริ่มตนของการลงมือทําจริง สิ่งเหลาจะเปนการ

ปลูกฝงไปในตัว ชุมชนใกลเคียงไดเห็น

รูปแบบการทํางาน การจัดการขยะ ก็มี

ความสนใจที่จะเขารวมกับโครงการเก็บ

กลับ-รีไซเคิลเหมือนกัน ตองขอขอบคุณ 

TBR และ ไทยเบฟ ที่เห็นความสําคัญ

ของชุมชนของเราโดยการสนับสนุน

กิจกรรมตางๆเหลานี้ จะนําสูสังคมที่ดี 

ลดโลกรอน ขอขอบคุณมากคะ”

ทางดาน คุณอรทัย พูลทรัพย กรรมการผูจัดการ บริษัท                

ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด (TBR) ใหขอมูลวา “บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

รีไซเคิล จํากัด (TBR) ไดริเริ่ม โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล โดยมี                                                                                                     

เปาหมายเพ� อจะเปนอีกหนึ่งแรงขับเคล� อนในการรณรงคและ

ปลูกจิตสํานึก ปรับเปล่ียนและสงเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ                                                                                     

หลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแตตนทาง เพ� อใหมีบรรจุภัณฑหลัง

การบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้น งายตอการรีไซเคิล และนอกจาก

การใหความรูผานกิจกรรมเวิรคชอปแลว ในเม� อเดือนเมษายน                                  

ที่ผานมาไดมีการตอยอดสูการลงมือ

ทําจริง ผานวิธีการของ “สถานีเก็บ

กลับ-รีไซเคิล” ที่จุดนัดพบคนชุมชน

กับผูรับซื้อ ทําการซื้อขายวัสดุที่

รีไซเคิลได ซึ่งชุมชนกุฎีจีน เปนหนึ่ง

ในชุมชนที่ขานรับแนวคิดและสาน

ตอใหเกิดเปนรูปธรรม นอกจากน้ัน                                                     

ก็มีชุมชนในภูมิภาคอีกสองแหงที่

จังหวัดลําพูนและภูเก็ต บริษัทฯ

หวังเปนอยางยิ่งวาการจุดประกาย

เล็กๆในวันนี้ จะสรางใหเกิดเปน

วัฒนธรรมดานการจัดการขยะ

ของชุมชนอยางยั่งยืนไดจริง เพ� อ

ประโยชนของชุมชน และภาพรวมของประเทศตอไป” 

ถือเปนอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เริ่มตนใหชุมชนเล็งเห็น                    

ความสําคัญในการจัดการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง และนํากลับ

เขาสูกระบวนการรีไซเคิลอยางถูกวิธี มีการบริหารจัดการขยะใน

ชุมชนอยางเปนระบบ สรางรายไดกลับเชาสูชุมชน และสงเสริมเปน

วัฒนธรรมการจัดการสิ่งแวดลอมความยั่งยืนสืบตอไป

ไทยเบฟ ขับเคล� อนโครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล  
รณรงคใหประชาชนคัดแยกขยะเพ� อสรางประโยชนตอชุมชน กับ “สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล” 

เขาคือ ‘เด็กราชภัฏ’

ย็นวาน.....

ผมอ่านเรื่อง “เรียนจบราชภัฏ…แล้วทำาไมหรือ?” ของ

คุณ “Tossapol Chaisamritpol” รวดเดียว ๓-๔ รอบ 

ประทับใจ...จนขนลุก! 

เขาถ่ายทอดความรู้สึก “เด็กราชภัฏ” และแสดงทัศนะ

ด้วยวรรณะภาษาสกุลสูง 

เรียบง่าย แต่คมกริบ บาดลึก 

กรีดถึง ระดับชั้น “จิตใต้สำานึก” มนุษย์ ซึ่งหาผู้ ใช้

ภาษาไทยระดับนี้ ได้ยากยิ่ง ในหมู่ชนผู้ “พองขน” ในนาม

สถาบัน ที่ว่า “ชั้นสูง”

ทำาให้ผมปลื้มสุดๆ กับ “สถาบันราชภัฏ”

ว่า “สอนคนให้เป็นบัณฑิต” ได้สมจริง หลอมนักศึกษา

ออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคมชาติสมบูรณ์พร้อมได้

น่าสรรเสริญ 

โดยเพราะ “ความตกผลึก” ในโลกและชีวิต ที่ผมไม่เคย

ได้ยินผู้จบการศึกษาจากสถาบันไหน “ถ่ายทอดออกมา” ได้

อย่างที่ผู้จบจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ผู้นี้ถ่ายทอด 

ปัจจุบัน “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” เปลี่ยนชื่อ

เป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” แล้ว

ท่านอ่านดูก่อน แล้วค่อยคุยกันทีหลัง

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

Tossapol Chaisamritpol

“เรียนจบราชภัฏ…แล้วทำาไมหรือ?”

อ่านประเด็นที่กลายเป็นข้อถกเถียงในโซเชียลมีเดียมา 

2 วันแล้ว เรื่องการ “มองต่ำา” นักศึกษาราชภัฏ 

ถ้าเป็นสมัยก่อน มันคงทริกเกอร์ความรู้สึกบางอย่าง

ในใจผมนะ

แต่เวลานี้ สิ่งที่ผมรู้สึกคือ “เวทนา” สังคม และปัจเจก

บางกลุ่ม ที่ยังยึดติดกับอันดับชั้นและสถาบันอย่างหน้ามืด

ตามัว 

แบบที่คนชอบเรียก “สลิ่ม” ได้ไหม กรณีนี้ สลิ่มสถาบัน

ศึกษา?

คุณค่าเหนือสถาบัน…จะมีจริงได้ไหมในไทย?

-เรื่องราวของผม-

ผม “เลือก” เรียนราชภัฏสวนดุสิตครับ (ปัจจุบันเหลือ

แค่สวนดุสิต) ด้วยเหตุผลว่า สอบติด มศว 

แต่กำาลังทรัพย์ทางบ้านไม่อำานวย ทั้งค่าหอ และอื่นๆ 

แม้จะเรียน รชภ.ดุสิต ผมก็ติดหนี้ กยศ.นะ

พูดถึงหลักสูตร โอเค มันอาจไม่สูงส่ง เน้นวิชาการ

เหมือนมหาวิทยาลัยต้นๆ ของไทย 

แต่ไม่ใช่ “เรียนเหมือนไม่มาเรียน” ทุกหลักสูตร มันมี

คุณค่าของมันครับ

ผมก็รู้ว่า องค์ความรู้ที่ได้มันขาดๆ แต่ ความรู้มันไม่ได้

อยู่แค่ในห้องเรียนนะครับ ผมจึงเรียกตัวเองเหมือน “บัณฑิต

ของโลกและประสบการณ์” 

เพราะอาจารย์ของผมไม่ใช่แค่คนจุฬาฯ หรือ

ธรรมศาสตร์ หรือราชภัฏ 

เชิดชูทุกความสำาเร็จ ปลาบปลื้มทุกก้าวย่าง 

แต่ไม่ต้อง “เปรียบเทียบ” กับใครหรอก

มหาวิทยาลัย ป.โท ในสหราชอาณาจักรของผม สอนผมว่า

“จงซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพต่อผู้อื่น และยึดมั่น

ในความจริง…ที่สำาคัญ ปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความจริงใจ  เข้าใจ 

และเคารพในตัวเขา เหมือนที่เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเรา

ยังไง”

และ “จงประสบความสำาเร็จและมีความสุข แต่จงมีความ

สุขมากกว่าความสำาเร็จ เพราะสองสิ่งนี้แตกต่างกัน”

ถ้ามองจุดนี้ ก็อาจพิจารณาได้ว่า จุฬาฯ ล้มเหลวนะ 

ที่ถ่ายทอด “คุณค่าทางความคิด” และ “การมองเพื่อน

มนุษย์” ไปให้นักศึกษาของตนไม่ได้….ในกลุ่มปัจเจกนั้นๆ  แบบ

ไม่เหมารวม

และเอาจริงๆ คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าไปถามคนโลกที่ 1 

ว่า “รู้ไหม ฉันจบ...นะ” คำาตอบของเขามันก็จะทำาร้ายกลับมา

แรงมากเหมือนกัน

จากคนที่วิ่งมาตลอดชีวิต 

จากคนจบราชภัฏ ด้วยการเลือกของตัวเอง

จากคนที่ชื่อสถาบัน มันไม่ใช่ตัวกำาหนดชีวิต

และปัจจุบัน ได้รับเชิญไปสอน นศ.จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ 

และอีกหลายที่ ตามแต่โอกาสสมควร

-------------------

อ่านแล้ว สัมผัสถึงคุณค่า “ความเป็นบัณฑิต” แท้จริงจาก 

“เด็กราชภัฏ” คนหนึ่งได้ใช่ไหมครับ?

ผมเน้น “บางคำา-บางวลี” ด้วยอักษรตัวเอนให้สังเกต  ท่าน

ก็ลองพินิจดู

สำาหรับผม เฉพาะแค่คำาว่า........

-“ความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน”

-อาจารย์ของผมไม่ใช่แค่คนจุฬาฯ หรือธรรมศาสตร์  หรือ

ราชภัฏ

แต่คือ “มนุษย์ทุกคน” ที่ผมได้พบเจอ “หนังสือแต่ละเล่ม” 

ที่ผมลุ่มหลง และ “ประสบการณ์” ตรึงใจที่ผมได้สัมผัส

-ผมลงทุนเกือบแสนไปหา “ประสบการณ์” 

-เห็นคนพูดกันถึง “โอกาส” “ความเท่าเทียม” “คนไม่

เท่ากัน” แต่ในชีวิตจริง “คนเราไม่เท่ากันหรอกครับ” 

-สังคมที่ “คนเท่ากัน” มันเริ่มจากพวกเราที่ “มอง” 

คนที่แตกต่าง ไม่ว่าจะการศึกษา จุดยืนการเมือง และเพศ

วิถี “ให้เท่ากัน” 

-คุณค่าสถาบัน มันไม่เท่า “มูลค่าความเป็นคนหรอก”

ผมอ่านข้อความเหล่านั้น ก็บรรลุแล้ว

เพราะเหล่านั้นคือ “คำาตอบชีวิต” ของมนุษย์ทั้งมวล

“ความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน”

คุณค่าสถาบัน มันไม่เท่า “มูลค่าความเป็นคนหรอก”

แล้วเราทุกคนจะหาความรู้และสร้าง “มูลค่าความเป็น

คน” ได้จากที่ไหน อย่างไร?

อดีตเด็กราชภัฏ “Tossapol Chaisamritpol” มีคำาตอบ

ให้ว่า จาก....

-“มนุษย์ทุกคน” ที่ได้พบเจอ

-“หนังสือแต่ละเล่ม” ที่ได้อ่าน และ

-“ประสบการณ์” ที่ได้สัมผัส

เท่าที่ผมอ่านทั้งหมด ที่คุณ Tossapol เน้นเป็นหัวใจ

ของความสำาเร็จ คือ “ประสบการณ์”!

ตรงนี้ ขอ “คารวะ” ด้วยยอมรับและนับถือ และขอ

เชิดชู-ยกย่อง ให้ทุกคนทั้่ง “คนมีสถาบันศึกษา” และ “ไม่

เคยผ่านสถาบันศึกษา” จงได้เข้าใจว่า 

เหนือทฤษฎี, เหนือตำารา, เหนือวิชา, เหนือหลักการใดๆ 

คือ “ประสบการณ์”

ทฤษฎี ตำารา หลักการ คือ กรงขังมนุษย์ให้ยึดติดอยู่ใน

กรอบคิด อะไรที่ผิดไปจากกรอบคิด จะทึกทักว่าผิด ว่าไม่ใช่ 

และจะปฏิเสธทันที

 และการยึดติดทฤษฎี ตำารา หลักการ นั้น ทำาให้สังคม

โลกไม่พัฒนา เพราะเมื่อยึดติด ก็จะไม่กล้าคิด ไม่กล้าแหก 

แล้ว “สิ่งใหม่ๆ” จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ฉะนั้น คำาว่า “ประสบการณ์” นั่นแหละคือ การนำาตัว

เองออกจากกรงขังความคิดที่ยึดติด 

แล้วประสบการณ์นั้น จะนำาไปสู่การสรรค์สร้าง “สิ่ง

ใหม่” ที่เรียกนวัตกรรมสังคมโลกและสังคมมนุษยชาติ  ชนิด

ไม่มีที่สิ้นสุด

ตำารา ทฤษฎี แค่วิธีสอนว่ายน้ำา

หลักการ แค่หลักสำาหรับให้คนหัดว่ายน้ำาเกาะ

ประสบการณ์ตะหาก....

ที่สร้างคนให้ว่ายน้ำาได้-ว่ายน้ำาเป็น และแตกแขนง-

แตกฉาน นำาไปสู่การสร้างตำารา สร้างทฤษฎี สร้างหลักการ

ใหม่ๆ เป็นวิทยาการสืบต่อ

ผมไม่เคยได้ยินเด็กมหาวิทยาลัยที่อ้างว่า “มาตรฐาน

สูง” แห่งไหน เอ่ยคำาว่า “ประสบการณ์” ในการศึกษาเลย

เพิ่งได้ยินอดีต “นักศึกษาราชภัฏ” ท่านนี้เท่านั้น เอ่ย

คำาว่า

“บัณฑิตของโลกและประสบการณ์” แบบตกผลึก

ขอบันทึกไว้ ด้วยคารวะครับ!

แต่คือ “มนุษย์ทุกคน” ที่ผมได้พบเจอ “หนังสือแต่ละเล่ม” 

ที่ผมลุ่มหลง และ “ประสบการณ์” ตรึงใจ ที่ผมได้สัมผัส

คอร์สนอกแคมปัสของผมคือ:

1.สอนพิเศษ Kumon ได้แบบเรียนอังกฤษมาเยอะเลย

2.ร้านอาหารที่ตรอกข้าวสาร ได้เอาวิชาไปใช้จริง

3.พนักงานโรงแรม ได้เรียนการบริการ โดยไม่ต้องเข้า

หลักสูตรการโรงแรม

4.พนักงาน KFC เป็นรายได้หลักช่วงเรียน

ทำาให้ตอนเรียนผมหาเงินได้แล้วเดือนละ 13,000  บาท 

(เกือบค่าแรงขั้นต่ำาเลยนะ)

ตอนจบออกมา ผมมีเงินเก็บกว่า 200,000 บาท เพื่อตั้ง

ต้นชีวิตการทำางาน 

ก่อนหน้านั้น ผมลงทุนเกือบแสนไปหา “ประสบการณ์”  

Work and Travel ที่ลาสเวกัสมาก่อนด้วย 3 เดือนกว่า จนสั่งสม

ความมั่นใจและประสบการณ์พอควร

-ความเห็นต่อเรื่องนี้-

เห็นคนพูดกันถึง “โอกาส” “ความเท่าเทียม” “คนไม่เท่า

กัน” ต่างๆ 

ใช่ครับ Objectively ถ้าสังคมไทยและเชิงนโยบายมันมี

ได้ จะเป็นเรื่องดี

แต่ในชีวิตจริง “คนเราไม่เท่ากันหรอกครับ” 

แต่ถ้าเราจะเป็นสังคมที่คนเท่ากัน มันเริ่มจากพวกเราที่ 

“มอง” คนที่แตกต่าง ไม่ว่าจะการศึกษา จุดยืนการเมือง  และ

เพศวิถี “ให้เท่ากัน” 

มานอนรอเปลี่ยนนายกฯ หรือ รมว.การศึกษา มันก็แปล

ว่า พวกคุณดีแต่พูด และนอนรอความเปลี่ยนแปลงมาถึงตัว 

ทั้งที่ในห้วงสามัญสำานึก “คุณก็ยังเหยียดคนอื่น” อยู่ดี

ส่วนเด็กราชภัฏ.......

ถ้าเราเอาคำาพูดทับถมจากคนแปลกหน้ามาตีตราตัวเองว่า 

“เรามันมาตรฐานต่ำา” คุณจะยอมหรือ? 

สำาหรับผม คุณค่าสถาบัน มันไม่เท่า “มูลค่าความเป็นคน

หรอก” อยู่ที่ว่าเรามอบสิ่งดีๆ ให้สังคมและคนที่รักได้แค่ไหน เรา

ภูมิใจกับความเป็นตัวเอง ณ ปัจจุบันแค่ไหน…

เ
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด ควันหลงศึกซักฟอก 6 ส.ส.                                                                                  

พรรคประชารัฐ (พปชร.) จ.สมุทรปราการ โหวตไม่ไว้วางใจ 

บ๊ิกป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ 

เส่ียเฮ้ง-นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน และผู้อำานวย

พรรค พปชร. ถือว่าแหกมติพรรคซ่ึงต้องถูกพรรคต้ังกรรมการ

สอบ เช่นเดียวกับกรณี น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พปชร. นำาทีม ส.ส. “กลุ่มดาวฤกษ์” รวม 6 คน งดออกเสียง 

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคร้ังก่อน 

แต่วันถัดมา บ๊ิกป้อม-พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า

พรรค พปชร.ลงพ้ืนท่ีตรวจน้ำาท่วมท่ี                                  

จ.สมุทรปราการ ส.ส.เมืองปากน้ำา ประ 

กาศหนุนให้ บ๊ิกป้อม น่ัง มท.1 แทน 

บ๊ิกป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย แถม บ๊ิกป้อม ยังให้สัญญาว่า 

ปรับ ครม.มีเก้าอ้ีรัฐมนตรีแน่ ทำาให้เชื่อว่า 

บ๊ิกป้อม ไฟเขียวให้ 6 ส.ส.โหวตคว่ำา บ๊ิก

ป๊อก ท่ีไม่ดูแล ส.ส.ในพ้ืนท่ี แล้วให้ตนเอง

เสียบแทน และเพื่อเตรียมการสู้ศึกเลือกต้ังคร้ังหน้าด้วย...•

ขณะที่ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ถึงกับสงสัยว่าเหตุใด 6 ส.ส.สมุทรปราการถึง

กล้าแสดงออกขนาดนี้ ส่วน บิ๊กป๊อก ก็ยอมรับ หากปรับ ครม.

ขึ้นอยู่กับนายกฯ ตนเองไม่มีปัญหา และยืนยันว่า 3 ป.ไม่มีวัน

แตกแยก “3 ป.อยู่กันมาค่อนชีวิตแล้ว 50 กว่าปีที่อยู่กันมาก็รู้ดี 

รองนายกฯ เป็นทั้งเจ้านายเก่า เป็นทั้งพี่เลี้ยงที่สอนผมมา เพราะ

ฉะนั้นไม่มีปัญหา” แต่ว่ากันว่า บิ๊กป้อม ไม่เพียงมองแค่เก้าอี้ มท.1 

เท่านั้น แต่มองไกลไปถึงเก้าอี้ รักษาการนายกรัฐมนตรี หากศาล

รัฐธรรมนูญรับเรื่องวินิจฉัยวาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ครบ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ในวันที่ 23 ส.ค.นี้ แล้วสั่งหยุดพัก

การปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน ก็จะต้องให้รักษาการนายกฯ คนที่ 1 ซึ่ง

ก็คือ พล.อ.ประวิตร ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วถือโอกาสปรับ 

ครม.ไปทีเดียว ซึ่งว่ากันว่ามีการเตรียมโผในสัดส่วนของ พปชร.ไว้

หมดแล้ว อยู่ที่ว่าศาลจะวินิจฉัยไปในทิศทางใด ทุกอย่างมีแผน

สำารองไว้แล้ว...•

ด้านสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีราย                                                                   

ชื่อ ยังวุ่นไม่จบ ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส. วาระที่สองต่อจาก

คราวที่แล้ว ที่ประชุมพลิกไปใช้สูตรหาร 

500 นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรม

ใหม่ ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย จึงได้

เสนอมาตรา 24/1 ซึ่งเป็นมาตราที่ขอ

เพิ่มขึ้นใหม่ ทำาให้ ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปราย

ทักท้วง กมธ.ว่าไม่ชอบด้วยนิติวิธี ในที่สุดที่ประชุมได้ถอนร่างออก

ไปก่อนแล้วนำากลับมาพิจารณาต่อในโอกาสต่อไป การพลิกไปพลิก

มาเช่นนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแผนล้มกระดานร่างกฎหมายลูก

ทั้งฉบับหรือไม่ โดยก่อนการประชุม ครม.แกนนำารัฐบาลคนหนึ่งได้

ส่งสัญญาณกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าต้องการจะกลับไปใช้บัตรเลือก

ตั้งใบเดียว เหมือนรัฐธรรมนูญปี 60 ที่ใช้ในการเลือกตั้งตอนปี 62 

ส่วนจะทำาด้วยวิธีใด การเมืองไทยมี ศรีธนญชัย กับ เนติบริกร อยู่

เยอะ คงจะหาช่องทำาไปเรื่อย...• 

ไลน์แจก กล้วย หลุดลามไปหลายส่วนทั้งคนแจกและ

คนรับ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำาร้องต่อ ป.ป.ช.ขอให้ดำาเนินการไต่สวน

สอบสวนเอาผิดแล้ว มีโทษทั้งจำาทั้งปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

และถึงประหารชีวิต ผู้ที่เกี่ยวข้องคงหาทาง ตัดตอน กันพัลวัน 

พรรคเล็กนำาโดย นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย พร้อมด้วย นายพิเชษฐ สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. จะเข้าพบ พล.อ.ประวิตร ในวันที่ 

27 ก.ค.นี้ “เพื่อให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และหัวหน้า

พรรคเศรษฐกิจไทย หยุดเรื่องการปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน

ในมูลนิธิป่ารอยต่อฯ ไม่เช่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อพรรค พปชร. 

อาจทำาให้เกิดการยื่นร้องยุบพรรค พปชร.ได้ เพราะในห้วงเวลาที่

เกิดขึ้นอยู่ระหว่างที่ ร.อ.ธรรมนัส เป็นเลขาธิการพรรค พปชร.”                                                                      

พูดแบบนี้ก็เท่ากับสารภาพมัดตัวเองชัด

ขึ้นอีก...•

ครบรอบวันคล้ายวันเกิด 73 ปี 

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ หนีคดี

ทุจริตอยู่ประเทศดูไบ กล่าวในคลิปวิดีโอ 

“Long distance call” ที่บรรดาลูกหลาน

ในครอบครัวทำาขึ้นขณะร่วมฉลองวันเกิด 

โดยเล่าเรื่องราวต่างๆ ในอดีต และบอก

เล่าถึงอนาคตวันข้างหน้า พร้อมกับบอก

ว่า “ผมสั่งครอบครัว ตายไม่เผา ให้เก็บ

ไว้ ให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผา นี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผม 

ให้ชีวิตผม เป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลาน” ฟังคำาถามและ

คำาตอบแล้วก็เหมือนเป็นการสั่งเสีย และที่บอกว่าตายแล้วอยาก

เป็นอมตะ แต่ไม่ได้บอกว่าให้เก็บร่างไว้ที่ ไหน ถ้าเอากลับมาเมือง

ไทยก็เจอม็อบชนม็อบอีก เพราะจะไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ 

แต่จะเป็นเงื่อนไขสร้างความขัดแย้งของสังคมไทยไม่รู้จบ และยัง

สะท้อนถึงความล้มเหลวของการรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 นำาโดย 

พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้า คสช. ที่ประกาศจะทำาให้คนในชาติเกิด

ความรัก ความสามัคคีนั้นยังไม่สำาเร็จ!...•

ไ

“แก้มลิงใต้ดิน” หรือ “ธนาคารเก็บน้ำา” (Water Bank) 

จะเป็นเหมือนบ่อเก็บน้ำาขนาดใหญ่ใต้ดิน โดยมีการทำางานด้วย

ระบบการวางท่อระบายน้ำาเพื่อรองรับน้ำาฝน ผ่านมาบ่อส่งน้ำาที่

รองรับน้ำาท่วมขัง ก่อนส่งไปยัง Water Bank แล้วทำาการเชื่อม

ต่อระบบระบายน้ำาไปยังท่อระบายน้ำาเดิม หรือระบบท่อระบาย

น้ำาใหม่ ซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำาเพื่อระบายน้ำาไปยังคลอง

โดยตรง.

วอเตอร์แบงก์ 

พล.อ.อนุพงษ์ 

เผ่าจินดา 

ทักษิณ ชินวัตร

พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ 

แซมซาย

ารพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อยกระดับ

ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนมี

ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน นโยบายเศรษฐกิจต่างๆ 

จึงจำาเป็นต้องมีการยึดโยงกับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความหลากหลายของผู้คน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความหลากหลายในเชิงพ้ืนท่ี แต่ละจังหวัด 

แต่ละท้องถ่ิน มีท่ีต้ัง ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันออกไป ประชาชนมีอาชีพ มีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงทำาให้ความต้องการบริการ

จากภาครัฐแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคและท้องถ่ินด้วย

แนวทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ก็

คือ การกระจายอำานาจ (decentralization)

การกระจายอำานาจที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ 

อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่

หนึ่ง การกระจายอำานาจทางการเมือง โดยให้ประชาชน

ในแต่ละท้องถิ่นสามารถเลือกผู้นำาของตนเองโดยตรงแทน

การแต่งตั้งจากส่วนกลาง ทำาให้ผู้นำาท้องถิ่นมีความยึดโยงกับ

ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจพื้นที่และชุมชน มีความผูกพัน

และทุ่มเททำางานเพื่อคนในท้องถิ่น

สอง การกระจายอำานาจการบริหาร โดยให้รัฐบาล

ในส่วนภูมิภาคเป็นตัดสินใจ จัดหา และให้บริการสินค้า

สาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ แทนที่จะเป็น

นโยบายจากส่วนกลางที่คิดแทนคนในแต่ละพื้นที่

สาม การกระจายอำานาจทางการคลัง เพื่อให้ท้องถิ่นมี

งบประมาณที่เพียงพอต่อในการบริหารงานในพื้นที่ของตนเอง

กระแสต่อต้านการกระจายอำานาจที่ผ่านมามักอ้างถึง

เหตุผลต่างๆ เช่น คนในชนบทยังขาดความรู้ ไม่ทราบว่า

บริการและการลงทุนจากภาครัฐโครงการใดเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและท้องถิ่น รวมถึงอ้างถึงนักการเมืองท้องถิ่นที่โกงกิน 

ใช้งบประมาณไม่เหมาะสม มีการซื้อเสียง นำาไปสู่ข้อสรุปที่

ว่า การตัดสินใจเรื่องการพัฒนาภูมิภาคยังควรเป็นหน้าที่ของ

รัฐบาลจากส่วนกลางมากกว่าท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม การรวมอำานาจไว้ที่ส่วนกลางก็ไม่ได้เป็น

หลักประกันว่าการบริการภาครัฐจะตอบสนองความต้องการ

ท้องถิ่นได้ดีกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า โกงกินน้อยกว่า ใน

ขณะที่การกระจายอำานาจที่แม้ว่าจะมีปัญหาที่ต้องเรียนรู้และ

ติดตามแก้ไขไปด้วยกัน แต่ก็มีข้อดีหลายประการที่ไม่ควร

ละเลย

ประการแรก รัฐบาลในแต่ละท้องถิ่นทราบความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที่ดีกว่ารัฐบาลส่วนกลางในเมือง

หลวงที่อยู่ห่างไกล นอกจากนี้รัฐบาลที่ส่วนกลางอาจไม่ทราบ

หรือไม่เข้าใจบริบทและข้อจำากัดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ

พื้นที่ การสื่อสารของคนในภูมิภาคกับผู้มีอำานาจในการตัดสิน

ใจในส่วนกลางต้องผ่านหลายขั้นตอน ทำาให้การออกแบบและ

การดำาเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

ประการที่สอง ประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถสอด

ส่องและตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นได้ดี

กว่าการใช้งบประมาณของรัฐบาลส่วนกลาง เพราะสามารถ

ติดตามผลการใช้เงินที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและยึดโยงกับการ

ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

ประการที่สาม เป็นการสร้างการแข่งขันระหว่างท้อง

ถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ ในปัจจุบันที่ทำาให้ประชาชนสามารถเปรียบ

เทียบนโยบาย ความสามารถ และผลงานของผู้นำาที่ตนเอง

เลือกมากับผู้นำาท้องถิ่นอื่นๆ ได้ง่ายดาย ซึ่งในที่สุดแล้ว

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการภาครัฐให้สูงขึ้น

แน่นอนว่าการกระจายอำานาจไม่ได้แปลว่ารัฐบาล

กลางจะหมดบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคและท้อง

ถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานในโครงการพัฒนา

ที่ครอบคลุมหลายท้องที่ หรือช่วยเหลือท้องถิ่นที่ขาดแคลน

บุคลากรและความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค รวมถึงการตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับจัดสรร

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาเร็วๆ 

นี้ ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในการเมืองระดับ

ท้องถิ่นขึ้นมาอีกครั้ง กระแสความตื่นตัวนี้ ไม่ได้จำากัดอยู่แต่ใน

กรุงเทพมหานครเท่านั้น ประชาชนในส่วนภูมิภาคจำานวนไม่

น้อยได้แสดงความคิดเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆ ก็ควรมา

จากการเลือกตั้งเช่นกัน

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ

การกระจายอำานาจ เพื่อให้แต่ละจังหวัดมีอำานาจในการบริหาร

งานด้วยตนเองมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการประชาชน

ในแต่ละจังหวัดได้ดีขึ้น

ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้สิทธิเสรีภาพในการปกครอง

ตนเองแก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความกินดีอยู่ดีของประชาชนคน

ไทยอีกด้วย.

ศ.ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ 

University of San Diego  

กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

การกระจายอำานาจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

กฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบให้เกิด

วิกฤตด้านพลังงานและวิกฤตการขาดแคลนอาหาร

กระจายไปทั่วโลก ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้เกษตรกร

ไทยได้รับอานิสงส์รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้า

เกษตรและอาหารต่างทยอยปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับ

ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น หมู ไก่ ผัก น้ำามันปาล์ม แต่เหตุ

ใดราคาข้าวเปลือกจึงตกต่ำาลง สวนทางกับต้นทุนการทำานาที่

พุ่งสูงขึ้น มีการประเมินกันว่าสาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำาเกิดจาก

ปัจจัยที่เกี่ยวพันกับปริมาณการส่งออกที่ลดลงต่อเนื่อง รวมถึง

นโยบายด้านการบริหารจัดการด้านการผลิต ตลาด และการ

พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน ทั้งนี้สถานการณ์วิกฤตปัญหา

ต้นทุนสูงและปัญหาราคาข้าวตกต่ำาดังกล่าว จะส่งผลทำาให้

ความเป็นอยู่ของชาวนาแย่ลง และซ้ำาเติมปัญหาหนี้ชาวนาที่

อยู่ในระดับสูง ซึ่งในระยะยาวอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงทาง

อาหารของไทยได้ 

จากข้อมูลสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ราคา

เฉลี่ยข้าวเปลือกที่ชาวนาขายได้ทั้งประเทศมีแนวโน้มลดลง

และตกต่ำาในทุกชนิดข้าว ดังนี้ ปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) ราคาข้าว

เปลือกเจ้า ลดลงเหลือ 7,801 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือก

หอมมะลิ ลดลงเหลือ 9,651 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือก

เหนียว ลดลงเหลือ 7,814 บาทต่อตัน (ทั้งหมดเป็นราคาที่

ความชื้น 15%) โดยหากเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา 

ราคาข้าวเปลือกเจ้า 8,434 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกหอม

มะลิ 10,916 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกเหนียว 10,648 

บาทต่อตัน  

นอกจากนี้จากการสำารวจข้อมูลผลตอบแทนของชาวนา

ภาคกลาง ปีการผลิต 2564 ที่ผ่านมา พบว่าราคาข้าวเปลือก

เจ้าที่ชาวนาส่วนใหญ่ขายให้ โรงสีจะเป็นข้าวความชื้นสูง 20-

25% หลังหักค่าความชื้นแล้วจะเหลือเพียง 7,000 บาทต่อตัน

เท่านั้น ซึ่งหากคำานวณผลตอบแทนของชาวนาภาคกลางปีที่

ผ่านมาพบว่า ชาวนามีต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 4,000 บาทต่อไร่ 

(ไม่รวมชาวนาเช่า) และการปลูกข้าว 1 ไร่ ได้ข้าวไม่ถึง 1 ตัน 

เฉลี่ย 700 กก.ต่อไร่ หรือได้รายได้ 4,900 บาทต่อไร่ หลังหัก

ต้นทุนแล้วชาวนาจะมีกำาไรจากการขายข้าวเพียง 900 บาทต่อไร่

เท่านั้น และหากรวมเงินชดเชยส่วนต่างรายได้จากภาครัฐเฉลี่ย 

500-1,000 บาทต่อตัน ชาวนาก็ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้

เลยจากรายได้ที่ต่ำาต้อยเช่นนี้ 

ดังนั้นในปีการผลิตปัจจุบัน ภายใต้วิกฤตสงคราม วิกฤต

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ข้อมูลจากการสำารวจพบว่า ต้นทุนการ

ทำานาของชาวนาภาคกลางเฉลี่ยพุ่งสูงถึง 6,000 บาทต่อไร่ 

อาทิ ค่ารถไถ จากเดิมไร่ละ 500 บาท เพิ่มเป็นไร่ละ 600 

บาท ค่าน้ำามันเชื้อเพลิง จากเดิมไร่ละ 1,300 บาท เพิ่มเป็นไร่

ละ 1,785 บาท โดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีที่แพงขึ้นเกือบ 2 เท่า

ตัว จากเดิมกระสอบละ 700 บาท เพิ่มเป็นกระสอบละ 1,800 

บาท (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวนา จ.สุพรรณบุรี เดือน

มิถุนายน 2565) แม้ว่าจะมีชาวนาบางส่วนพยายามปรับตัวลด

พื้นที่ทำานา ลดรอบการทำานา และลดต้นทุนการผลิตลงในส่วน

ที่สามารถจัดการได้เอง เช่น ปุ๋ย แรงงาน แต่ด้วยภาระหนี้

สินติดพันของชาวนา การงดเว้นหรือหยุดทำานาชั่วคราวอาจ

เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก เพราะชาวนาส่วนหนึ่งอยู่รอดได้จากการ

หมุนเวียนหนี้และสินเชื่อปัจจัยการผลิต ซึ่งหากประเมินแนว

โน้มราคาข้าวที่ชาวนาจะขายได้อาจสวนทางและตกต่ำาเช่นนี้ 

ผลตอบแทนหรือรายได้สุทธิของชาวนาอาจติดลบหรือขาดทุน

ถึง 1,000-2,000 บาทต่อไร่  

เป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาของชาวนาไทยที่เผชิญมาตลอด

ก็คือ ปัญหารายได้ต่ำา ปัญหารายได้ไม่แน่นอน และปัญหาความ

เหลื่อมล้ำาในการกระจายรายได้ โดยรายได้จากการขายข้าวภาย

ใต้กลไกตลาดที่เป็นอยู่ในอดีตถึงปัจจุบันนั้น ไม่ว่าราคาข้าวจะ

แพงหรือราคาข้าวตกต่ำา กำาไรหรือผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ตก

อยู่ที่ชาวนาแต่อย่างใด ในขณะที่ชาวนาเป็นผู้แบกรับต้นทุนการ

ผลิตและแบกรับความเสี่ยงไว้มากที่สุด ในปี 2551 ยุควิกฤต

ข้าวราคาแพง มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) ได้ศึกษาโครงสร้าง

ต้นทุนและกำาไรจากข้าวสารบรรจุถุง ราคากิโลกรัมละ 37 

บาท พบว่าชาวนาได้กำาไรเพียงร้อยละ 8.35 ต้นทุนชาวนา

ร้อยละ 45.14 กำาไรโรงสีร้อยละ 17.62 ต้นทุนโรงสีร้อยละ 

2.92 ต้นทุนผู้ผลิตข้าวถุงร้อยละ 2.70 กำาไรผู้ผลิตข้าวถุงร้อย

ละ 3.27 กำาไรผู้ค้าปลีก/ห้างค้าปลีกร้อยละ 20 

ชาวนาไทยจะอยู่อย่างไร ท่ามกลางวิกฤตมากมายที่

พวกเขากำาลังเผชิญอยู่ ทั้งต้นทุนทำานาสูง ค่าเช่านาเพิ่มขึ้น 

และราคาข้าวที่ไม่เคยเป็นใจไม่ว่าชาวนาจะได้ผลผลิตข้าว

มากหรือน้อยแค่ไหน ฝนจะแล้ง น้ำาจะท่วม แต่ราคาข้าว

เปลือกเจ้าที่ชาวนาขายได้ก็มักจะวนเวียนกลับมาอยู่ที่ราคา 

6,000-7,000 บาทต่อตันเท่านั้น ภาระที่ชาวนาไทยแบกไว้

อย่างหนักอึ้งและไม่มีใครมาช่วยปลดแอกอย่างที่พวกเขาคาด

หวังไว้ นั่นคือภาระหนี้สินในอดีตจากการลงทุนทำานา เพื่อ

หวังกอบกู้ฐานะตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐที่ผ่านมา 

ชาวนาเป็นอาชีพที่มีความเปราะบางกว่าอาชีพอื่น 

การปรับตัวของชาวนามีเงื่อนไขและข้อจำากัดที่ค่อนข้างสูง 

เนื่องจากอยู่ในสภาพที่ติดลบ มีหนี้สินมาก ไม่มีเงินออม มี

สภาพเศรษฐกิจที่เปราะบางไม่มั่นคง ทำาให้มีความกลัว และ

ไม่กล้าเสี่ยงกับความเปลี่ยนแปลง การที่ชาวนาจะปรับตัวเพื่อ

ยกระดับไปสู่สภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง หมายถึงความพยายาม

ในการปรับเปลี่ยนไปสู่อาชีพการเกษตรที่มั่นคงกว่าเดิม หรือ

ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าการทำานาเพียงอย่างเดียว จำาเป็นต้อง

อาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ทั้งในฝั่งของตัวชาวนาเอง

และฝั่งของภาครัฐ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมเพื่อให้ชาวนามีศักยภาพ

และความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น.

อารีวรรณ คูสันเทียะ

มูลนิธิชีวิตไท

ต้นทุนแพง ราคาข้าวต่ำา ซ้ำาเติมหนี้สินชาวนา

ก

วิ

“การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ 

กระจายอำานาจ เพื่อให้แต่ละจังหวัดมีอำานาจในการบริหารงาน

ด้วยตนเองมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการประชาชน

ในแต่ละจังหวัดได้ดีขึ้น ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้สิทธิ

เสรีภาพในการปกครองตนเองแก่ประชาชนเท่านั้น แต่ยัง

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับ

ความกินดีอยู่ดีของประชาชนคนไทยอีกด้วย”



ม้การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะผ่านมาแล้วหลายวัน  

แต่ควันหลงเรื่องการลงมติยังเป็นที่จับตามอง 

โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐที่มีสมาชิกพรรค 

คือ ส.ส.กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า แหกมติและประกาศิต

ของ “บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค

โดย 2 รัฐมนตรีที่ถูกลูกพรรคโหวตสวนคือ พลเอก

อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ

ผู้อำานวยการพรรคพลังประชารัฐ

แม้จะมี ส.ส.บางส่วนโวยวายถึงพฤติกรรมดังกล่าว                                                                       

พร้อมกับเรียกร้องให้กรรมการบริหารพรรคตั้งคณะกรรม 

การสอบสวน แต่ ส.ส.เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น ส.ส.ในกลุ่ม

ของนายสุชาติเอง ขณะที่ ส.ส.มุ้งอื่นๆ ในพรรคพยายามให้

ประนีประนอมกัน

มีการตั้งข้อสังเกต                                       

กันว่า การที่ ส.ส.สมุทร 

ปราการ 6 คน กล้าโหวต

สวน “บิ๊กป๊อก” ที่ถือเป็น

น้องรักของ “บิ๊กป้อม”  

ครั้งนี้ หลายอย่างค่อน

ข้างมีพิรุธ 

เพราะเมื่อวันศุกร์

ที่ 22 กรกฎาคม หนึ่ง

วันก่อนการลงมติในวันที่ 

23 กรกฎาคม มีการแจ้ง

ภารกิจของ “บ๊ิกป้อม”  ต่อ

สื่อมวลชนว่า จะเดินทาง

ไปตรวจราชการที่ จ.สมุทรปราการในวันที่ 25 กรกฎาคม 

ซึ่งเป็นภารกิจที่มีการกำาหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว 

ขณะที่การประชุม ส.ส.ของพรรคที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ  

เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 1 ใน                                                                           

ส.ส.ท่ีลุกข้ึนแสดงความเห็นตำาหนิการทำางานของ “บ๊ิกป๊อก” 

คือ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปรการ นั่นจึง

ทำาให้ถูกมองว่า ปฏิบัติการคร้ังน้ีมีการแบ่งบทกันเล่นหรือไม่?

ที่ผ่านมา ส.ส.สมุทรปราการ 6 คน ในกลุ่มสมุทร 

ปราการก้าวหน้าของ “เอ๋” นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ถือ

เป็นเด็กดีของพรรคมาตลอด ไม่เคยออกนอกลู่นอกทาง แต่

ครั้งนี้กลับเป็นเด็กดื้อจนผิดสังเกต การยกก๊วนโหวตสวน  

“บิ๊กป๊อก” ถือว่ารุนแรงมาก เว้นเสียแต่ว่ามีใครบางคนไฟ

เขียวให้พวกเขาปฏิบัติการครั้งนี้ 

กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเอง ท่ีผ่านมาถือว่าทำาหน้า 

ที่ได้ตามเป้ามาตลอด กวาด ส.ส.แบบแบ่งเขตได้ 5 จาก 

7 เขตเลือกตั้ง อีกทั้งยังมี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก 1 คน 

ขณะท่ีการเลือกต้ังท้องถ่ินเก็บเรียบแทบท้ังหมด แต่กลับไม่

ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ส.ส.ต่างมุ้งยังเห็นเลยว่า พรรค

ควรเอาใจใส่กลุ่มนี้มากกว่าที่เป็นอยู่

ส่วนบทบาทภายในพรรคน้ัน กลุ่มสมุทรปราการก้าว                                                                              

หน้ามีตัวแทนเข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริหารพรรค 1 คน                                                                              

คือ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทร 

ปราการ ซึ่งเป็นภรรยาของนายพูลผล อัศวเหม พี่ชายของ

นายชนม์สวัสดิ์.

คิดว่าปืนในมือคือค้ำาตน

จึงยืนบนหัวประชา “น่าเกลียด” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตบางเขน กทม.

 

 * สักวา “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”

รับเลือกตั้งลือลั่นวันปักศร

เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

อุทาหรณ์ไดโนเสาร์เต่าล้านปี

มวลประชาตาสว่างอย่างที่คิด

ประกาศิตร่วมกันมั่นศักดิ์ศรี

สำานึกในชนชั้นอันทุกข์ทวี

ทวงคืนสิทธิ์เสรี “ที่ปล้น” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

    

 * สักวา “เลือกตั้ง” ทุกจังหวัด

เพราะผู้ว่าฯไม่สันทัดไม่ชัดแจ้ง

ไม่ใช่คนพื้นที่ยากชี้แจง

มากปัญหาสำาแดงแท้งเรื่อยไป

เห็นแก่ชาติบ้านเมืองต้องเปรื่องปราด

ชาญฉลาดพัฒนากล้าคิดใหม่

แก้ต้นตอต่อประสานงานใดใด

สำาเร็จได้ด้วยดี “ราษฎร์พลี” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

    

 * สักวา “เลือกเจ้าเมือง” ที่เปรื่องปราด

ชาญฉลาดกับพื้นที่บริหาร

เพราะรู้จริงรู้เจนจัดรู้จัดการ

ทุกปัญหาอันตรธานในทันที

หาเสียงคือคำามั่นอันวิจิตร

ประกาศิตจากประชาสง่าศรี

ปันอำานาจศาสตร์ศิลป์น่ายินดี

ประเทศชาติรุ่งทวี “เหตุนี้” เอย.

 ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

5บทความ

อาจริงแฮะ!

สักวัน “ทักษิณ ชินวัตร” คงกลับมาไทยจริงๆ

แต่อาจไม่ได้กลับมาตัวเป็นๆ

ครับ...วานนี้ (๒๖ กรกฎาคม) ครบรอบวันเกิด  “ทักษิณ”

๗๓ ปีแล้ว น่าจะคิดเพื่อส่วนรวม 

แต่เปล่าเลย! 

ดูเหมือน “ทักษิณ” ต้องการให้ความขัดแย้งทางการเมือง

ในไทยไร้จุดจบ

ตายไปแล้วก็ยังไม่จบ

จากโทนี่ เป็น ชัคกี้ แค้นฝังหุ่น 

ก็แปลกดีครบรอบวันเกิด แต่ “ทักษิณ” เน้นพูดเรื่อง

ตาย

บรรดาลูกๆ ชินวัตรร่วมกันจัดทำาคลิปวิดีโอ “Long  

distance call” ชวนพ่อคุยเรื่องราวในอดีต ก็ได้ความเรื่อง

ตายๆ มาแบบนี้ครับ

“ผมไม่เคยกลัวตาย ถูกลอบสังหารมา ๔ รอบ ผมเฉยๆ 

ผมถือว่า ถ้าคนเรา มันจะตายมันก็ตาย มันยังไม่ตายก็คือยัง

ไม่ตาย”

พับผ่าซิ ขี้โม้จริงๆ

มาดูกันว่าที่อ้าง ๔ รอบมีอะไรบ้าง

รอบแรก ๓ มีนาคม ๒๕๔๔ เกิดเหตุระเบิดเครื่องบิน

การบินไทย โบอิ้ง ๗๓๗-๔๐๐ ทะเบียน HS-TDC กรุงเทพฯ-

เชียงใหม่ ที่ทักษิณกับคณะใช้เดินทางไปเชียงใหม่ ก่อนเวลา

ออกเดินทางเพียงเล็กน้อย เครื่องบินถูกไฟไหม้เสียหายทั้งลำา 

มีคนตาย ๑ คน 

“ทักษิณ” อ้างรายงานของเจ้าหน้าที่บอกว่า สาเหตุมา

จากวัตถุระเบิดที่มีผู้นำามาติดไว้ที่ใต้ท้องเครื่องบิน บริเวณที่

นั่งวีไอพี 

วันนั้นลูกขุนพลอยพยักทุบโต๊ะกันใหญ่ แก๊งยาเสพติด                                                                          

ต้องการฆ่านายกฯ บ้าง มีคนอยากสังหารนายกฯ บ้าง ต้อง 

การให้ประเทศไทยเสียหาย

แต่ของจริง คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขน 

ส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NTSB) สรุปผลสอบสวน พบสาเหตุ

มาจาก อุบัติเหตุที่เกิดจากการเปิดแอร์ระหว่างเติมน้ำามัน 

อมตะแห่งการโกง

ต่อมามีแถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับ NTSB ว่า 

คาดว่าสาเหตุมาจากอุปกรณ์ทำาความเย็นทำางานต่อเนื่องอย่าง

หนักได้ปล่อยความร้อนออกมา เป็นเหตุให้ถังเชื้อเพลิงที่อยู่เหนือ

อุปกรณ์ทำาความเย็นเกิดระเบิด 

รอบ ๒ ช่วงปี ๒๕๔๖ ในสงครามล้างยาเสพติด มีแมวตัว

ไหนก็ไม่รู้ปล่อยข่าวว่ากลุ่มว้าแดง ตั้งค่าหัว “ทักษิณ” ไว้ที่ ๘๐ 

ล้านบาท ใครเคาะตาตุ่ม “ทักษิณ” เอารถกระบะมาขนเงินสดๆ 

ไปเลย 

“ทักษิณ” ขึงขังเปลี่ยนรถประจำาตำาแหน่งเป็นรถหุ้มเกราะ 

เพิ่มทีมรักษาความปลอดภัย เพิ่มรถคุ้มกัน บิ๊กไบก์ควบขนาบข้าง 

มีชุดล่าสังหาร อาวุธครบมือ 

สุดท้าย...ว้าาา แล้วกัน

รอบ ๓ รอบน้ีเสียวไส้สุด เพราะเล่นคาร์บอมบ์กันเลยทีเดียว 

ปี ๒๕๔๙ พบรถเก๋งยี่ห้อแดวู ภายในบรรทุกระเบิดทีเอ็น

ทีและซีโฟร์รัศมีทำาลายล้างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร จอดที่แยก

บางพลัด ไม่ไกลจากบ้านจันทร์ส่องหล้า ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๙ 

ที่มั่นใจว่ามาเพื่อฆ่า “ทักษิณ” เพราะเป็นเส้นทางที่ผ่านทุก

วัน 

เดชะบุญทีม รปภ.ของ “ทักษิณ” จมูกดีตรวจพบเสียก่อน

มีการจับกุม ร.ท.ธวัชชัย กลิ่นชะนะ ทหารสังกัด กอ.รมน. 

คนขับรถเก๋งคันที่ว่า

มาลำาดับญาติกันหน่อย 

“ร.ท.ธวัชชัย” เคยเป็นคนขับรถให้ “พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี” 

รอง ผอ.กอ.รมน.ในขณะนั้น

“ทักษิณ” ปลดฟ้าผ่า “พลเอกพัลลภ” โดยที่ “พล.อ.พัลลภ” 

โอดครวญ หากจะทำาต้องเนียนกว่านี้ “ทักษิณ” ไม่รอดแน่

ไปไงมาไงอย่าไปรู้เลย หลังจากนั้น “พลเอก พัลลภ” มา

เป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษานายกฯ ยิ่งลักษณ์ 

รอบ ๓ ก็จบไปครับ ศาลพิพากษาให้จำาคุก “ร.ท.ธวัชชัย” 

๔ ปี ๖ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดย

ไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ขณะกระทำา

การตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อน  ศาลยกฟ้อง!

คาร์บ๊อง ซิครับ

รอบ ๔ “ทักษิณ” กลับมากราบแผ่นดินไทยที่สนามบิน

สุวรรณภูมิ ช่วงรัฐบาลสมัคร ภาพนี้ยังติดตาหลายๆ คนอยู่ 

เจ้าตัวบอกว่ามาเพื่อสู้คดีในศาล 

พอเห็นท่าว่าจะไม่ดีเหมือนมีคุกรออยู่ข้างหน้า ก็ขอศาลไป

ดูโอลิมปิกที่ ปักกิ่ง 

ไปแล้วไปลับไม่กลับมาอีกเลย 

พวกสมุนที่อยู่ในไทยปล่อยข่าวกันยกใหญ่ มีสไนเปอร์ตาม

ส่อง “ทักษิณ” ถ้าอยู่ก็ตาย ฉะนั้นเผ่นดีกว่า

ที่เจ็บแสบคือ “ทักษิณ” รู้หมดว่าทั้ง ๔ ครั้งใครจะฆ่า  แต่

บอกว่า พูดไม่ได้

“เคยบอกว่ามีคนพยายามฆ่าผม หากไม่สำาเร็จก็จะใช้วิธีรัฐ                                                                            

ประหารขับไล่ น่ันคือส่ิงท่ีพยานได้ให้ปากคำาในการสอบสวนเดือน

สิงหาคม จากนั้นในเดือนกันยายน ผมก็ถูกรัฐประหาร และใน

เดือนตุลาคม ก็มีการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีคนท่ีถูกพยานกล่าวถึง”

ก็ไม่น่าเชื่อครับในวัย ๗๓ ควรใช้ชีวิตส่วนใหญ่เลี้ยงหลาน

ได้แล้ว แต่กลับมาพูดเรื่องลอบสังหารเก๊อีก 

ทั้ง ๔ กรณีเขาสรุปเรื่องราวไปแล้ว ยังปั้นเป็นเรื่องเท็จมา

หลอกประชาชนซ้ำาซาก

จับโยงไปถึงรัฐประหาร ทั้งๆ ที่ขณะนั้นตัวเองเป็นนายกรัฐ 

มนตรี ที่มีเสียงสนับสนุนในสภาเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  แต่อำานาจมัน

หอมหวาน แทนที่จะใช้อำานาจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน 

“ทักษิณ” ใช้อำานาจเพื่อการทุจริตเชิงนโยบายเป็นหลัก

ใครจะไปฆ่า “ทักษิณ” มีแต่ “ทักษิณ” ฆ่าตัวเอง 

คราวนี้ดูเหมือนจะเล่นใหญ่กว่าเดิม ประกาศให้ โลกรู้

“ผมเอง สั่งครอบครัว ตายไม่เผา ให้เก็บไว้ ให้เก็บร่าง

ไว้ไม่ให้เผา นี่คือสิ่งที่ ผมต้องการให้การต่อสู้ของผม ให้ชีวิต

ผม เป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลาน”

ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่นี่คือนิสัย แค้นฝังหุ่น ตายไปยัง

ต้องอยู่ต่อ ให้การต่อสู้เป็นอมตะ 

ก็ไม่มีใครไปทำาอะไรได้ครับ ตายไปแล้วจะจับใส่โลงแก้ว

ปรับอุณหภูมิไม่ให้เน่าเปื่อย ก็เป็นเรื่องของตระกูลชินวัตร

แต่ดูเจตนาแล้ว คงจะเอาอย่าง ผู้นำาของหลายๆ ประ 

เทศที่เขาเก็บศพไว้ในโลงแก้วเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สักการะ

เช่น ประธานโฮจิมินห์ ของเวียดนาม ที่ใจกลางสุสานโฮ

จิมินห์ ในกรุงฮานอย 

วลาดิมีร์ เลนิน ของรัสเซีย ที่สุสานเลนิน จัตุรัสแดงใน

ใจกลางกรุงมอสโก

แต่กรณี “ทักษิณ” ต่างออกไปเพราะไม่ใช่ผู้สร้างชาติ  

แต่สร้างตำานานโกง 

ฉะนั้น จะเหมือน “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” อดีตประธา 

นาธิบดีฟิลิปปินส์เสียมากกว่า 

ทุกวันนี้ร่างของ “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” ใต้แผ่นดิน

ฟิลิปปินส์ ในสุสานวีรบุรุษ กลางกรุงมะนิลา 

รู้มั้ยครับว่าชาวฟิลิปปินส์ เขาคัดค้านอย่างหนัก เพราะ

อดีตประธานาธิบดีผู้นี้ ไม่คู่ควรเป็นวีรบุรุษของชาติ  

เขาด่ากันขรม “เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” ผู้สร้างตำานาน

โกงจนสิ้นชาติ 

“ทักษิณ” สั่งดองศพตัวเองไว้ ไม่ให้เน่าเปื่อยหวังจะใช้

ศพตัวเองเป็นตัวแทนการต่อสู้ ฝันไปเถอะครับ เพราะผู้คน

ค่อนประเทศจดจำาทักษิณในฐานะ นักการเมืองโกงไม่ต่างจาก 

“เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส” 

เป็นห่วงแต่ลูกหลานครับ ต้องมารับเคราะห์แทนในภาย

ภาคหน้า 

แต่สิ่งที่ทำาให้ “ทักษิณ” ดูเป็นอมตะก็พอมีอยู่ครับ และ

เป็นสิ่งเดียวจริงๆ

โกงเป็นอมตะ.

Live with Love

อยู่กัน ด้วยความรัก ทุกท่าน

ธรรมะวัดชลประทานรังสฤษฏ์

เพียงแผก แตกต่าง ความคิด

ความรัก มีฤทธิ์ คุ้มครองเรา

เก็บเหตุผลส่วนตัวใส่ลิ้นชัก

นำาความรักออกมาใช้ดี ไหมเล่า

เกลียดโกรธโทษทุกข์มิบรรเทา

ควบคุมไฟ ในเตา ด้วยเมตตา

บางพูด

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

* ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักด์ิ  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

แม้นพูดช่ัวตัวตายทำาลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะ

พูดจา (๓๔)

“บางพูด” อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำาเจ้าพระยา มี

วัดที่ชื่อบางพูดถึง ๓ วัด คือ วัดเกาะบางพูด วัดบางพูด

นอก วัดบางพูดใน และมีคลองบางพูดเป็นเอกลักษณ์สำาคัญ 

แยกจากแม่น้ำาเจ้าพระยา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ กิโลเมตร 

ไหลผ่านตำาบลบางพูด-บ้านใหม่ อำาเภอปากเกร็ด ผ่านเขต                                                                    

เมือง จังหวัดนนทบุรี สุดแขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุง 

เทพมหานคร มีน้ำาตลอดปี 

ตรงปากคลองมีพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุ

นันทากุมารีรัตน์กับพระราชโอรส พระราชบิดาคือ รัชกาลที่ 

๕ ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๘ เนื่องจากเรือพระที่นั่ง

ล่ม ณ บริเวณนี้ เล่ากันสืบต่อๆ กันมาว่า พวกข้าราช

บริพารจะช่วยกันฉุดข้ึนจากน้ำา แต่มีเสียงผู้หญิงคนหน่ึงตะโกน

ว่า อย่าเข้าไปช่วย อย่าเข้าไปช่วย อย่าเข้าไปช่วย  หากใคร

เข้าไปช่วยจะสั่งตัดคอ เพราะผิดกฎหมาย ห้ามถูกเนื้อต้อง

ตัวพระราชินี....ในที่สุดต้องจมน้ำาตาย....แต่พระอนุสาวรีย์

สร้างขึ้นภายหลังอุบัติเหตุนานมากแล้ว  

อนึ่ง ที่ตำาบลบางพูดนี้ ในพระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลท่ี ๒ ฉบับองค์การค้าคุรุสภา พิมพ์

จำาหน่าย พ.ศ.๒๕๐๕ หน้า ๑๙๔ เล่ม ๒ ว่า “ปีมะเมีย โทศก  

จุลศักราช ๑๑๗๒ (พ.ศ.๒๓๕๓) เดือน ๓ น้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา

เค็มขึ้นไปถึงบางพูดเหนือปากเกร็ด” ปัจจุบันที่ “บางพูด” มี

สถานพักผ่อนในรูปแบบสวนพันธ์ุไม้ในวรรณคดี มีศาลาทรง                                                                     

ไทย บรรยากาศร่มรื่น สวยงามแบบไทยๆ อยู่ริมแม่น้ำาเจ้า 

พระยาทั้งสองฝั่ง.

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กทม.

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย 

 

 * สักวา “มาพร้อมใจ” ในวันนี้

เรียกร้องสิทธิ์เสรีที่หวงแหน

เพื่อมีปากมีเสียงเยี่ยงหลายแคว้น

ให้ประเทศโลดแล่นแดนสากล

ประชาธิปไตยอยู่ในชาติ

คนอุบาทว์เกิดชั่วรวมตัวปล้น

ทฤษฎีสมคบคิด?

    

 * สักวา “ชิงห่าม” ก่อนยามสุก

คือคอยปลุกผู้น้อยให้ถอยหลัง

ติประชาธิปไตยคล้ายรุงรัง

ชาวบ้านยังไม่รู้จึงดูแคลน

ยึดระบบอุปถัมภ์ค้ำาพรรคพวก

คิดลวกๆ เพื่อนายไว้หวงแหน

ผิดว่าถูกผูกพันนั่นตัวแทน

กะลาแลนด์แดนเต่า “น่าเศร้า” เอย.

  สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

    

 * สักวา “ตาสว่าง” ทั้งนรก

สกปรกหายพลันรู้การแก้

เห็นต้นตอเห็นปัญญาเห็นค่าแท้

นำาตีแผ่ด้วยเลือกตั้งอย่างเป็นธรรม

ให้สังคมคัดสรรแบบชาญฉลาด

แล้วประกาศผลมติที่ดื่มด่ำา

เสียงสวรรค์กลั่นกรองฟ้องขาว-ดำา

เกิดภาวะผู้นำา “ล้ำาเลิศ” เอย.

ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

    

 * สักวา “วาจาเท็จ” เปรตเรียกพ่อ

น้ำาลายสออำานาจวาสนา

ไม่เคยอายลูกหลานฉีกสัญญา

อยู่ไม่นานแปดปีกว่าว่าอย่างไร?

ซ้ำาหน้าด้านพาลเฉาะเลาะระบบ

ร่วมสมคบสมุนเลวที่เหลวไหล

เขียนระเบียบเฉียบขาดล้วนบาดใจ

เพื่อพรรคพวกโกงกินได้ “ขายชาติ” เอย.

  ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว 

กทม.

 

นอกเรื่องนิดหนึ่งครับ เมืองนนท์ “บาง” เยอะครับ 

เชื่อหรือไม่ว่าสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีทั้งสิ้น ๑๖ สถานี ใน

พื้นที่จังหวัดนนทบุรี สถานีที่มีคำาว่า “บาง” อยู่นั้น มากถึง ๗  

สถานี ดังนี้

๑.สถานีคลองบางไผ่ ๒.สถานีตลาดบางใหญ่ ๓.สถานี

สามแยกบางใหญ่ ๔.สถานีบางพลู ๕.สถานีบางรักใหญ่ ๖.สถานี

บางรักน้อย-ท่าอิฐ ๗.บางกระสอ.

เ

แ

ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม
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น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำ�สำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี กล่�วว่� ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 

ก.ค.2565 ได้เห็นชอบก�รเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประม�ณ

ร�ยจ่�ยประจำ�ปี 2566 ประกอบด้วย ก�รเพิ่มงบประม�ณ

ร�ยจ่�ยรวมวงเงินทั้งสิ้น 119,199.41 ล้�นบ�ท และก�ร

เปลี่ยนแปลงงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.

2566 วงเงิน 4,092.17 ล้�นบ�ท พร้อมกับมอบหม�ยให้

สำ�นักงบประม�ณนำ�เรื่องดังกล่�วเสนอต่อคณะกรรม�ธิก�ร

วิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ย

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2566 เพื่อดำ�เนินก�รต�มขั้นตอน

ต่อไป

อนุมัติสินเชื่อดอกต่ำา Re-Open ธุรกิจโรงแรม

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี แถลงว่� ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น

ชอบโครงก�รสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ� (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจ

โรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม วงเงินโครงก�ร 

5,000 ล้�นบ�ท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร SMEs ในธุรกิจ

โรงแรมและส�ข�ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของโรงแรมที่ได้รับผลกระ

ทบจ�กสถ�นก�รณ์ โควิด-19 ให้มีสภ�พคล่องที่เพียงพอ หรือ

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมสถ�นประกอบกิจก�ร หรือลงทุนใน

อุปกรณ์ต่�งๆ ค�ดว่�จะช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร 1,000 ร�ย

ให้ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนและดำ�เนินธุรกิจต่อไปภ�ยใต้

สภ�พเศรษฐกิจปัจจุบันได้

เอ็มเพอเร่อร์จับมืออินฟินิ 8 เปิดรับสร้างบ้าน

น�ยสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้�ส์ จำ�กัด เปิดเผยว่� บริษัท ร่วม

กับบริษัท อินฟินิ 8 จำ�กัด เปิดตัวบริก�รใหม่ภ�ยใต้ชื่อ 

“Home-X” บริก�รรับสร้�งบ้�นที่ครอบคลุมครบทุกมิติ ซึ่ง

เป็นกลยุทธ์ท�งธุรกิจในก�รพัฒน�บริก�รของวงก�รออกแบบ

และก่อสร้�งบ้�น ผ่�นก�รดึงจุดแข็งของสองบริษัทม�พัฒน�

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้� โดยกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยของ 

Home-X คือ กลุ่มที่ต้องก�รสร้�งบ้�นหรูระดับไฮเอนด์ ร�ค�

ตั้งแต่ 50 ล้�นบ�ทขึ้นไป มีเอกลักษณ์ โดดเด่นและต้องก�ร

บ้�นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อย่�งแท้จริง

Swap & Go รุกตลาดไรเดอร์หนุนใช้มอ’ไซค์อีวี

น�งส�วอ�วีม�ศ สิริแสงทักษิณ กรรมก�รผู้จัดก�ร

บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำ�กัด หรือ Swap & Go บริษัทย่อย

ของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) เปิดเผยว่� ได้ประก�ศร่วม

มือกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ 

TTA บริษัทชั้นนำ�ด้�นก�รลงทุนในเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒน�รถ

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้� โดยตั้งเป้�เจ�ะตล�ดกลุ่มผู้ประกอบอ�ชีพ

ด้วยก�รขับรถมอเตอร์ไซค์หรือไรเดอร์ ภ�ยใต้แบรนด์ P80 

Go ของบริษัท พี80 โก จำ�กัด (P80 Go) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ 

TTA ให้ส�ม�รถใช้ง�นสลับแบตเตอรี่ในระบบของ Swap & 

Go ได้

ปลื้ม 12 ผู้รับสัมปทานปิโตรแห่วางประกันรื้อถอน

น�ยสร�วุธ แก้วต�ทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรม 

ช�ติ (ชธ.) เปิดเผยว่� บริษัทผู้รับสัมปท�นปิโตรเลียมในประ 

เทศไทย พร้อมใจว�งหลักประกันก�รรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้

ในก�รประกอบกิจก�รปิโตรเลียมต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมช�ติ 

ต�มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวงกำ�หนด

แผนง�น ประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ย และหลักประกันในก�รรื้อ

ถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจก�รปิโตรเลียม พ.ศ.2559 ซึ่งที่ผ่�นม�

มีผู้รับสัมปท�นจำ�นวน 12 ร�ย สำ�หรับแปลงสำ�รวจจำ�นวน 

8 แปลง ที่ได้ดำ�เนินก�รในก�รยื่นแผนง�นก�รรื้อถอน และ                 

ว�งหลักประกันก�รรื้อถอนต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดอย่�งถูก 

ต้องแล้ว

บล.หยวนต้า เดินหน้าเข้าตลาดหุ้นปี 67

น�งบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

บล.หยวนต้� (ประเทศไทย) เปิดเผยว่� บริษัทตั้งเป้�ที่จะเข้�

จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภ�ยใน

ปี 67 หลังจ�กส�ม�รถสร้�งผลกำ�ไรได้อย่�งต่อเนื่อง แม้ว่�

ปีนี้ผลง�นอ�จจะต่ำ�ลงเมื่อเทียบกับปี 64 ต�มสถ�นก�รณ์

ภ�พรวมตล�ดหุ้นที่ ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์สงคร�ม

รัสเซีย-ยูเครน รวมถึงก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ที่ยังยืดเยื้อ ซึ่งทำ�ให้ปริม�ณก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์

ปรับตัวลดลง โดยเฉพ�ะในส่วนของร�ยย่อยที่เป็นสัดส่วน

หลักของธุรกิจน�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท.
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6 เศรษฐกิจ

คลังวอนแบงก์อย่าขึ้นดบ.แรง
ห่วงต้นทุนกู้พุง่/คงจีดีพี65ท่องเที่ยวหนุน

พระราม 6 • ‘อาคม’ ขอความร่วมมือสถาบันการเงินพิจารณาผลกระ

ทบที่จะมีต่อลูกค้าจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย ห่วงต้นทุนผู้กู้ทะยาน ด้าน 

‘คลัง’ คงคาดการณ์จีดีพี ไทยปี 2565 ที่ 3.5% อานิสงส์ท่องเที่ยว-ส่ง

ออกยังหนุน ชี้แบงก์เร่งปรับตัว ลุยบริหารต้นทุน เอกชนเดินเครื่องออก

หุ้นกู้รับมือสถานการณ์ดอกเบี้ยขาขึ้น มั่นใจไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอน

น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพ                                       

สิฐ รมว.ก�รคลัง กล่�วว่� ห�ก

คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รเงิน 

(กนง.) มีก�รปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ย

นโยบ�ย ต�มหลักก�รแล้วจะใช้                                                 

เวล�ส่งผ่�นถึงดอกเบ้ียของสถ�บัน

ก�รเงินประม�ณ 3-6 เดือน ซึ่ง

อ�จมีผลกระทบต่อต้นทุนของผู้กู้

เงินอย่�งแน่นอน ดังนั้นจึงอย�ก

ขอคว�มร่วมมือสถ�บันก�รเงินให้

พิจ�รณ�ผลกระทบที่จะมีต่อลูกค้�

อย่�ให้ม�กจนเกินไปจ�กก�รปรับ

ขึ้นอัตร�ดอกเบี้ย

น�ยพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจ

ก�รคลัง (สศค.) ในฐ�นะโฆษก

กระทรวงก�รคลัง กล่�วว่� คลังได้

คงค�ดก�รณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทย 

(จีดีพี) ในปี 2565 ไว้ที่ระดับ 3.5% 

จ�กก�รฟื้นตัวของอุปสงค์ภ�ยใน

ประเทศ และภ�คก�รท่องเที่ยวที่

ฟื้นตัวดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง หลังจ�ก

มีก�รผ่อนปรนม�ตรก�รก�รเดิน

ท�งระหว่�งประเทศ โดยค�ดว่�

นักท่องเที่ยวต่�งช�ติเดินท�งเข้�

ไทย 8 ล้�นคน เพิ่มขึ้นจ�กเดิมที่ 

6.1 ล้�นคน ส่วนก�รบริโภคภ�ค

เอกชนค�ดว่�ขย�ยตัว 4.8% ก�ร

ส่งออกที่ 8.6% สูงขึ้นจ�กค�ด

ก�รณ์เดิมที่ 6%

“แนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน

ไตรม�สที่ 2/2565 มีโอก�สขย�ย

ตัวได้สูงกว่�ไตรม�ส 1/2565 ที่

ขย�ยตัวได้ถึง 2.2% และค�ด

ก�รณ์จีดีพีปีนี้ที่ 3.5% สะท้อนว่�

แนวโน้มในไตรม�ส 2-3 และ 4 ปี 

2565 จะขย�ยตัวได้ดีขึ้นอย่�งต่อ

เนื่อง ส่วนภ�พรวมเศรษฐกิจไทย

ในครึ่งหลังของปีนี้ก็ยังมีทิศท�งที่ดี

ต่อเนื่อง จ�กปัจจัยหนุนสำ�คัญใน

เรื่องของก�รท่องเที่ยวที่จะเติบโต

ได้ดี หลังจ�กหล�ยประเทศผ่อน

คล�ยม�ตรก�ร ส่งผลให้มีก�รเดิน

ท�งข้�มประเทศได้ม�กขึ้น ขณะ

ที่ ไทยก็มีก�รปลดล็อกม�ตรก�ร 

Thailand Pass

นอกจ�กนี้ ค�ดว่�ก�รลง                                             

ทุนภ�คเอกชนในปีนี้จะขย�ยตัว

ได้ที่ 5.7% ส่วนอัตร�เงินเฟ้อทั่ว 

ไปค�ดว่�จะเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนที่ 

6.5% ต่อปี จ�กปี 2564 ที่ระดับ 

1.2% ต�มร�ค�พลังง�นที่ปรับเพิ่ม

ขึ้น โดยประเมินว่�อัตร�เงินเฟ้อ

ทั่วไปจะค่อยๆ ปรับตัวลดลง ห�ก

ร�ค�น้ำ�มันเริ่มมีเสถียรภ�พม�กขึ้น

ส่วนปัจจัยที่ต้องติดต�ม 

ได้แก่ ก�รฟื้นตัวของอุปสงค์

ภ�ยในประเทศจ�กสถ�นก�รณ์

โควิด-19 คลี่คล�ย นักท่องเที่ยว

ต่�งช�ติมีแนวโน้มสูงกว่�ที่ค�ด 

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยง อ�ทิ คว�ม

ยืดเยื้อของคว�มขัดแย้งระหว่�ง

รัสเซียและยูเครน รวมถึงคว�ม

ผันผวนของตล�ดก�รเงินโลกจ�ก

ก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รเงินที่เข้ม

งวดขึ้นของธน�ค�รกล�งหล�ย

ประเทศ คว�มไม่แน่นอนของ

สถ�นก�รณ์ โควิด-19 ทั้งส�ยพันธุ์

ปัจจุบันและที่อ�จเกิดขึ้นใหม่ใน

อน�คต ตลอดจนเศรษฐกิจคู่ค้�ที่

ชะลอลง โดยเฉพ�ะประเทศหลัก 

และจีน

สำ�หรับ แนวโน้มอัตร�

ดอกเบี้ยในประเทศที่อยู่ ในช่วง

ข�ขึ้นนั้น สถ�บันก�รเงินได้เริ่ม

บริห�รจัดก�รต้นทุนที่ เพิ่ มขึ้ น 

ขณะที่นิติบุคคลมีก�รระดมทุน

ผ่�นก�รออกหุ้นกู้ม�กขึ้น โดยใน

ปีนี้ค�ดว่�จะมีก�รออกหุ้นกู้ร�ว 

1.2 ล้�นล้�นบ�ท เพื่อลดต้นทุน

ท�งก�รเงินที่จะสูงขึ้น ส่วนผล 

กระทบกับประช�ชนอ�จจะต้องรอ

ดูว่�ธน�ค�รจะดำ�เนินก�รอย่�งไร 

แต่เชื่อมั่นว่�ธน�ค�รทั้งรัฐและ

เอกชนจะไม่ทิ้งลูกค้�อย่�งแน่นอน.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

18

ไทยโพสต์ • ‘กสทช.’ ก�รันตี                                           

ดีลควบรวมทรู-ดีแทคไม่ยืดเยื้อ                                                 

พร้อมเค�ะ ส.ค.65 เริ่มกระบวน 

ก�รประมูลด�วเทียม ก่อนดีเดย์

เปิดประมูลสิทธิในก�รเข้�ใช้วง

โคจรด�วเทียมในเดือน ธ.ค.นี้ 

พร้อมโชว์ผลง�นแก้ปัญห�แก๊ง

คอลเซ็นเตอร์-scam

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 

ประธ�นคณะกรรมก�รกิจก�ร

กระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ 

และกิจก�รโทรคมน�คมแห่ง

ช�ติ (กสทช.) เปิดเผยว่� กรณี

ก�รควบรวมธุรกิจระหว่�งบริษัท 

ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 

หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล                                            

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด 

(มห�ชน) หรือ DTAC จะพย�ย�ม

ไม่ให้ยืดเยื้อ ซึ่งจะมีคำ�ตอบให้                                              

หลังวันที่ 3 ส.ค.นี้ ที่ได้รับร�ย 

ง�นจ�กคณะอนุกรรมก�รทั้ง 4 

ชุด รวมถึงข้อมูลจ�กก�รเปิด

รับฟังคว�มคิดเห็นส�ธ�รณะ 

(โฟกัสกรุ๊ป) ซึ่งอ�จใช้เวล�ใน

ก�รพิจ�รณ� ขึ้นอยู่กับว่�ข้อ                                         

มูลที่ ได้รับมีคว�มย�ก-ง่�ยอย่�ง 

ไร และขึ้นอยู่กับก�รสรุปของ 

กสทช.ด้วย

พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่�ย

เจริญ กรรมก�ร กสทช. เปิด

เผยว่� ที่ผ่�นม� 3 เดือนได้รับ

ผิดชอบง�น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 

1.ง�นด้�นกิจก�รกระจ�ยเสียง 

2.ง�นด้�นเทคนิค และ 3.ง�น 

ด้�นกิจก�รด�วเทียม ได้ดำ�เนิน

ก�รปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธี

ก�รอนุญ�ตให้ ใช้สิทธิ ในก�ร

เข้�ใช้วงโคจรด�วเทียม โดย

พิจ�รณ�เรื่องร�ค�เพื่อเปิดกว้�ง

ให้ผู้ประกอบก�รทั้งร�ยเดิมและ

ร�ยใหม่เข้�สู่ก�รแข่งขันได้ม�ก

ขึ้น มีแผนก�รดำ�เนินก�รที่รัดกุม

ตั้ งแต่ เปิดรับฟังคว�มคิดเห็น

ส�ธ�รณะ (ร่�ง) ประก�ศฯ ใน

เดือน ส.ค. และ ก.ย.ถึง ต.ค. จะ

เป็นก�รแก้ไข (ร่�ง) ประก�ศฯ 

และนำ�เสนอ กสทช.อนุมัติ เพื่อ

ประก�ศลงร�ชกิจจ�นุเบกษ� 

ให้มีก�รรับเอกส�รก�รคัดเลือก

เมื่อถึงเดือน พ.ย.2565 จะเปิด

ให้ยื่นเอกส�รและหลักฐ�นก�ร

ขอรับอนุญ�ต และจะเปิดให้มี

ประมูลสิทธิในก�รเข้�ใช้วงโคจร

ด�วเทียมในเดือน ธ.ค.2565

น.ส.พิรงรอง ร�มสูต กรรม                                                    

ก�ร กสทช. กล่�วว่� มี 3 เรื่อง

สำ�คัญที่ ได้มีบทบ�ทในก�รผลัก

ดัน คือ ก�รแก้ไขปัญห�แก๊ง

คอลเซ็นเตอร์และข้อคว�มสั้น

หลอกลวง (scam) ก�รพัฒน�

และสร้�งกลไกในก�รกำ�กับดูแล

เนื้อห�ให้มีคุณภ�พ และก�ร

สนับสนุนชุมชนที่มีคว�มพร้อม

ในก�รดำ�เนินก�รทีวีชุมชน.

‘กสทช.’การันตีเอง

ดีลทรู-ดีแทคไม่ยืด!

เริ่มชิงเค้กดาวเทียม

แม้ทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลกย่อตัวลงเล็กน้อย แต่

ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันต้นทุนก�รผลิตโดยรวม ง�นนี้ “ส�ธิต สุด

บรรทัด” ผู้บริห�ร บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT เดินหน้�

ผลิตสินค้�ต่อเนื่องเพื่อรักษ�อัตร�ก�รเดินเครื่องจักรอยู่ในระดับ 

80-90% ช่วยกดต้นทุนก�รผลิตต่อหน่วยให้ต่ำ� พร้อมรับจังหวะ

ดีม�นด์สินค้�วัสดุก่อสร้�งที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จ�กก�รก่อสร้�ง

บ้�นใหม่และก�รปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อ�ศัยหลังเปิดประเทศ 

เพื่อมุ่งสู่เป้�หม�ยทั้งปีเติบโต 5% ต�มแผนที่ว�งไว้ ...•

ใกล้เทศก�ลประก�ศงบไตรม�ส 2 เข้�ม�ทุกขณะ ง�นนี้

ต้องเก�ะติด บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป หรือ IND 

ให้ดี “พรลภัส ณ ลำ�พูน” ส่งซิกไตรม�สนี้ฟอร์มสวยไม่แพ้ค่�ยอื่น 

หลังจ�กที่ได้ลุยประมูลง�นจ�กภ�ครัฐและเอกชนไม่ยั้ง ณ บัดน�ว

มีง�นตุนไว้ในมือกว่� 2.4 พันล้�นบ�ท แถมครึ่งปีหลังมีลุ้นคว้�

โปรเจ็กต์ใหม่ๆ เข้�พอร์ตอีกเพียบ ...•

ม�ที่ ไปรษณีย์ ไทย เดินหน้�พัฒน�บริก�รรับปริม�ณก�รส่ง

ด่วนที่เพิ่มม�กขึ้นด้วยไฮไลต์พิเศษ รับฝ�กและนำ�จ่�ยทุกวันผ่�น

ไปรษณีย์จังหวัด ห้�งสรรพสินค้� ไปรษณีย์อนุญ�ต (ปณอ.) ซึ่ง

กระจ�ยอยู่ต�มพื้นที่ต่�งๆ กว่� 10,000 แห่ง ยกระดับบริก�รเข้�

รับสิ่งของถึงบ้�น หรือ Pick up Service ที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งพร้อมโปร

คุ้ม EMS ลดทุกวัน สำ�หรับกลุ่มผู้ใช้บริก�รที่ต้องก�รส่งด่วนในวัน

จันทร์-เส�ร์ กับร�ค�เริ่มต้น 25 บ�ท และวันอ�ทิตย์ที่เริ่มต้นพิกัด

แรกเพียง 19 บ�ท ...•

ด้�น ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่เงินติด

ล้อ จับมือ ครรชิต สพโชคชัย ผู้กำ�กับภ�พยนตร์ชื่อดัง และพวง

สร้อย อักษรสว่�ง นักเขียนบท ร่วมจัดทำ� VDO content เรื่อง “คำ�

สัญญ�” คว�มย�ว 8 น�ที สะกิดใจคนสู้ชีวิตให้มีสติ ไม่หลงลืม

และมองข้�มคว�มสุขเล็กๆ ที่อยู่รอบตัว พร้อมตั้งคำ�ถ�ม อะไร

คือคว�มสุขที่แท้จริงในชีวิตคุณ ชมข้อมูลเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.tidlor.com ...•

อนุโมทน�บุญกับ บมจ.ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ITLE 

พร้อมด้วยพนักง�น ร่วมกันบริจ�คสิ่งของเครื่องใช้และเสื้อผ้�ที่                                                                         

ยังอยู่ในสภ�พดีให้แก่ช�วเข�เผ่�กะเหรี่ยง ช�วบ้�นและเด็กๆ ใน                                                                    

พื้นที่ห่�งไกลในหมู่บ้�นแม่จันทะ ตำ�บลแม่จัน อำ�เภออุ้มผ�ง จังหวัด

ต�ก โดยมีตัวแทนจ�กโรงพย�บ�ลอุ้มผ�ง จังหวัดต�ก เป็นผู้รับ

มอบ เพื่อนำ�ไปแจกจ่�ยต่อไป ...•

เช่นเดียวกับ วุฒิเลิศ สุวรรณศรี เอ็มดี ที ไลฟ์ ประกันชีวิต 

นำ�ทีมพนักง�น จิตอ�ส� ร่วมบริจ�คโลหิตให้กับศูนย์บริก�รโลหิต

แห่งช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมง�น “วัน

ประกันชีวิตแห่งช�ติ ครั้งที่ 21 ประจำ�ปี 2565” เป็นก�รแสดง

คว�มส�มัคคีและรวมพลังขององค์กรธุรกิจประกันชีวิต โดยก�รทำ�

กิจกรรมส�ธ�รณกุศลร่วมทำ�คว�มดีเพื่อช่วยเหลือตอบแทนสังคม 

ณ ศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย ...•

ปิดท้�ยด้วย บมจ.ไทยวา หรือ TWPC ที่ได้อ�นิสงส์จ�ก

ร�ค�ข�ยแป้งข้�วโพดและปริม�ณก�รส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง 

แถมบ�ทอ่อน หนุนร�ยได้-กำ�ไรพุ่ง... “โฮ เรน ฮว�” บอสใหญ่ก�

รันตีร�ยได้ปีนี้โตเข้�เป้� Double Digit แน่นอน….ง�นนี้มีลุ้นงบ 

Q2/65 โตเด่นจ�กแรงหนุนอุปสงค์แข็งแกร่งเป็นแน่ ...•

ผู้ซื้อเปลี่ยนกลับม�เป็นนักลงทุนทั่วไปที่ปัจจุบันจะพบว่�ยืนหยัดใน

หลักก�รลงทุนและเก็งกำ�ไรที่ว่� “หุ้นลงซื้อ หุ้นขึ้นข�ย”

เมื่อตล�ดว�นนี้มีแรงข�ยออกม�กและข�ยในร�ค�ที่ต่ำ�

ลง ทำ�ให้นักลงทุนร�ยย่อยทั่วไปที่ก่อนหน้�ได้ข�ยหุ้นออกม�กแล้ว 

ทยอยกลับม�ซื้อหุ้นคืน แม้จะไม่เป็นร�ค�ที่ต่ำ�ม�กนัก แต่เมื่อมอง

เป็นจังหวะที่เหม�ะกับก�รทยอยเก็บหุ้นก็ต้องทยอยซื้อ ว�นนี้นัก

ลงทุนทั่วไปซื้อไป 1,085.87 ล้�นบ�ท ที่เหลือปล่อยให้นักลงทุนต่�ง

ช�ติและพอร์ตโบรกเกอร์เก็บไปกลุ่มละ 4-5 ร้อยล้�นบ�ท ผลออก

ม�ดัชนีตล�ดอ่อนตัวลงติดลบ 7.13 จุด ดัชนีลงม�ปิดที่ 1,553.18 

จุด ดูแล้วเหมือนจะเป็นก�รวัดใจว่�วันนี้ดัชนีจะหลุดลงต่ำ�กว่� 

1,550 จุดหรือไม่ เป็นเกมก�รเก็งกำ�ไรต�ม

ปกติ แต่ที่ยังมองค่อนข้�งดีคือ ตล�ดมี

วอลุ่มเบ�บ�งลงจ�กที่ซื้อข�ยกันม�กกว่� 

7 หมื่นล้�นบ�ท ว�นนี้วอลุ่มเหลือแค่ 

58,698.22 ล้�นบ�ทเท่�นั้น

ห�กพิจ�รณ�จ�กปัจจัยแวดล้อม

ก็ไม่พบว่�จะมีปัจจัยลบกดดันตล�ดม�ก 

เป็นก�รเล่นเกม และชะลอก�รลงทุน

เนื่องจ�กกังวลกับวันหยุดย�วม�กกว่� จึง

ไม่น่�กังวล อยู่ที่นักลงทุนจะว�งแผนก�ร

ลงทุนอย่�งไรม�กกว่� ยังมองว่�ตล�ดมี

แนวโน้มในท�งบวก เพร�ะเชื่อว่�ในระยะ

ต่อไปเมื่อมีก�รร�ยง�นผลประกอบก�รออก

ม� จะเป็นปัจจัยหนุนตล�ดให้ปรับสูงขึ้นได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่�มอง ในกลุ่ม

สะดุดวันหยุดยาว

เป็นธรรมดา นักเก็งกำาไรในตลาดหุ้นที่มักจะคิดเหมือน

กันว่� ห�กมีวันหยุดย�วติดต่อกันก็ต้องข�ยหุ้นออกเพื่อลดคว�ม

เสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด คิดว่�ห�กมีหุ้นอยู่ในมือจำ�นวน

ม�กอ�จเสี่ยงสูงห�กมีเหตุก�รณ์ที่ไม่ค�ดฝันเกิดขึ้น นี่คือก�รคิด

แบบสั้นๆ และใช้อ�รมณ์คว�มรู้สึกในก�รตัดสินใจ ทำ�ให้ตล�ด

หุ้นจะมีแรงข�ยในขณะที่แรงซื้อก็จะหดตัวลง จ�กก�รคิดคล้�ยๆ 

กัน คือ แม้ไม่กลัวม�กแต่เพื่อไม่ให้มีคว�มเสี่ยงเกิดขึ้นม�ก ก็ต้อง

ชะลอก�รลงทุนเอ�ไว้ก่อน ด้วยเหตุอย่�งนี้ทำ�ให้ก่อนวันหยุดย�ว

นักเก็งกำ�ไรระยะสั้นจะข�ยหุ้นออก ซึ่งดูจ�กพฤติกรรมของนัก

ลงทุนในตล�ดจะพบว่�กลุ่มที่คิดในลักษณะดังกล่�วข้�งต้นม�ก

ที่สุดคงเป็นกองทุนนั่นเอง เพร�ะว�นนี้ (26 ก.ค.65) กองทุน

ออกม�ข�ยหุ้นก่อนหน้�ด้วยจำ�นวนหุ้นที่ค่อนข้�งม�ก ข�ยไปถึง 

2,020.91 ล้�นบ�ท และเป็นผู้ข�ยเพียงกลุ่มเดียวในตล�ด ส่วน

26/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,861.39 6,882.30 -2,020.91
 5,469.13 4,944.97 +524.15
 27,532.79 27,121.91 +410.89
 20,834.92 19,749.04 +1,085.87

58,698.22
-7.13

1,553.18
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 36.16 36.89
ยูโร 36.79 37.91
ปอนดสเตอรลิง 43.28 44.89
เยน (100 เยน) 26.27 27.39
หยวนจีน 5.11 5.50
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,850 29,950
ทองรูปพรรณ 29,319 30,450
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ขนส่งยังน่�มองที่ BIOTEC, PSL และ TTA กลุ่มอ�ห�รมั่นใจ

ได้ว่�ธุรกิจจะโตดีต่อเนื่อง น่�มองที่ ASIAN, RBF และ SNNP 

กลุ่มพลังง�นร�ค�น้ำ�มันยังสูง จึงน่�มองที่ BPP, TOP และ 

CKP กลุ่มพ�ณิชย์ยังคงได้รับผลบวกจ�กม�ตรก�รกระตุ้นจ�ก

รัฐ จึงน่�มองที่ BJC, ILM และ SABUY หุ้นร�ยตัวที่น่�จับต�มี 

TASCO, BCH และ BBL เป็นต้น

เหมือนจะเป็นวันสุดสัปด�ห์ วันนี้ตล�ดคงซึมลงวอลุ่ม

เบ�บ�งลง แต่ร�ค�หุ้นที่อ่อนตัวลงกลับมองเป็นจังหวะดีของ

นักลงทุนที่จะเลือกหุ้นร�ค�ต่ำ�ถือลงทุน เพื่อรับกำ�ไรในระยะ 

ต่อไป.

ชงคนร.เคาะแผนฟื้นฟูขสมก.

ห้วยขวาง • “ขสมก.” เปิด

แผนจ่อรื้ อแผนฟื้นฟูกิจก�ร

ฉบับใหม่ เดินหน้�เล็งจัดห�รถ

อีวี จ้�งเหม�ให้บริก�รทดแทน

รถ “ไฮบริด-NGV” ลุยชงบอร์ด

อนุ คนร.เค�ะ ส.ค.นี้ ก่อนเสนอ 

ครม.เห็นชอบแผนต่อไป

น�ยกิตติก�นต์ จอม

ดวง จ�รุวรพลกุล ผู้อำ�นวยก�ร

องค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) เปิดเผยว่� สำ�หรับ

คว�มคืบหน้�แผนฟื้นฟูกิจก�ร 

ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) ที่

ผ่�นม�คณะกรรมก�รนโยบ�ย

รัฐวิส�หกิจ (คนร.) สั่งให้ ขสมก.

ปรับแก้แผนดังกล่�ว ปัจจุบัน  

ขสมก.ได้มีก�รปรับปรุงแผนฟื้น

ฟูฯ ใหม่ ซึ่งเป็นแผนขับเคลื่อน 

“BMTA MOVING PLAN” โดย

มีก�รลิสต์ร�ยละเอียดของแผน

เดิมและสิ่ งที่ จะดำ � เนินก�ร

ใหม่เสร็จแล้ว หลังจ�กนั้นจะ

นำ�เสนอต่อคณะอนุกรรมก�ร

นโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (คนร.) 

พิจ�รณ�เห็นชอบภ�ยในเดือน

สิงห�คมนี้ 

ทั้งนี้ ห�กแผนดังกล่�ว

ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะ

กรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ 

(คนร.) แล้ว จะเสนอต่อกระทรวง

คมน�คมและสำ�นักเลข�ธิก�ร

คณะรัฐมนตรี (สลค.) พิจ�รณ� 

ซึ่ง สลค.จะต้องมีก�รสอบถ�ม

คว�มเห็นเพิ่มเติมกับหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักง�นสภ�

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคม

แห่งช�ติ (สศช.) กระทรวงก�ร

คลัง สำ�นักงบประม�ณ ฯลฯ                              

ซึ่งจะเป็นไปต�มระเบียบก่อน

นำ�เสนอเข้�ที่ประชุมคณะรัฐ 

มนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป 

ส่วนจะได้ข้อสรุปภ�ยในปีนี้หรือ

ไม่นั้น ขสมก.ก็อย�กดำ�เนิน

ก�รให้เร็วที่สุด เนื่องจ�กจะ

ได้เผื่อระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

ของโครงก�รจ้�งเอกชนวิ่งให้

บริก�รรถโดยส�รอีวีไว้เป็นระยะ

เวล� 2 ปี.

ครม.ไฟเขียวลดภ�ษีประจำ�ปีรถอีวี80%
ทำาเนียบฯ • ครม.ไฟเขียวแผน

โปรโมตย�นยนต์ ไฟฟ้�ในไทย 

ยกเว้นอ�กรศุลก�กรสำ�หรับผลิต-

ประกอบอีวีย�วถึงสิ้นปี 68 พร้อม

ลดภ�ษีประจำ�ปีรถอีวีลง 80% เป็น

ระยะเวล� 1 ปี

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่� ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2565 

เห็นชอบร่�งประก�ศกระทรวง

ก�รคลัง เรื่อง ก�รยกเว้นอ�กร

ศุลก�กรสำ�หรับรถยนต์ ไฟฟ้�แบบ

แบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตใน

เขตปลอดอ�กรต�มกฎหม�ยว่�

ด้วยศุลก�กร หรือเขตประกอบก�ร

เสรีต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รนิคม

อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อ

เป็นก�รสนับสนุนแนวท�งก�ร

ดำ�เนินง�นส่งเสริมย�นยนต์ ไฟฟ้� 

โดยส่งเสริมก�รผลิตหรือประกอบ

รถยนต์ไฟฟ้� (ประเภท BEV) ใน

เขตปลอดอ�กรหรือเขตประกอบ

ก�รเสรี มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่

ร่�งประก�ศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 

จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.68

นอกจ�กนี้ ครม.ยังมีมติ

อนุมัติหลักก�รร่�ง พ.ร.ฎ.ลดภ�ษี

ประจำ�ปีสำ�หรับรถที่ขับเคลื่อนด้วย

พลังง�นไฟฟ้�เพียงอย่�งเดียว ต�ม 

กม.ว่�ด้วยรถยนต์ พ.ศ. .... มีส�ระ

สำ�คัญเป็นก�รกำ�หนดให้ลดอัตร�

ภ�ษีประจำ�ปี สำ�หรับรถที่ขับเคลื่อน

ด้วยพลังง�นไฟฟ้�เพียงอย่�งเดียว

ที่จดทะเบียน ระหว่�งวันที่ 1 ต.ค.

65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.68 ลง 80% ของ

อัตร�ที่กำ�หนดต�ม (11) ของอัตร�

ภ�ษีประจำ�ปีท้�ย พ.ร.บ.รถยนต์ 

พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดย พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉ. 14) 

พ.ศ.2550 เป็นระยะเวล� 1 ปี นับ

แต่วันที่จดทะเบียน เพื่อเป็นก�ร

จูงใจให้มีก�รใช้ย�นยนต์ไฟฟ้�ม�ก

ขึ้นต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล ส่ง

เสริมและสร้�งแรงจูงใจในก�รใช้

ย�นยนต์ ไฟฟ้�ที่ เป็นต่อมิตรสิ่ง

แวดล้อม ลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์และปริม�ณ 

PM 2.5 ในอ�ก�ศ ตลอดจนช่วย

กระตุ้นระบบเศรษฐกิจก�รผลิต

ย�นยนต์ ไฟฟ้�ในภ�พรวมของ

ประเทศด้วย.

ปตท.ลุยขย�ยธุรกิจLNG

ซื้อก๊�ซสหรัฐเสริมแกร่ง

ไทยโพสต์ • น�ยอรรถพล ฤกษ์

พิบูลย์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บมจ.

ปตท. หรือ PTT เปิดเผยว่� ที่

ประชุมคณะกรรมก�ร ปตท.มีมติ

ให้ บมจ.พีทีที โกลบอล แอลเอ็น

จี หรือ PTTGL ลงน�มสัญญ�

ซื้อข�ยก๊�ซธรรมช�ติเหลว หรือ 

LNG กับบริษัท Corpus Christi 

Liquefaction LLC หรือ CCL ซึ่ง

เป็นบริษัทในกลุ่มของ Cheniere 

Energy บริษัทพลังง�นจ�กสหรัฐ 

อเมริก� ในปริม�ณ 1 ล้�นตันต่อ

ปี เป็นระยะเวล� 20 ปี เริ่มต้นส่ง

มอบในปี 2569 เป็นต้นไป

สำ�หรับ ก�รลงน�มใน

สัญญ�ครั้ งนี้สะท้อนถึงทิศท�ง

ของยุทธศ�สตร์และก�รเปลี่ยน

ผ่�นธุรกิจไปสู่พลังง�นสะอ�ด

และธุรกิจใหม่ๆ ต�มวิสัยทัศน์

ของ ปตท. “Powering life with 

Future Energy and Beyond” ซึ่ง

ก๊�ซธรรมช�ติเป็นพลังง�นสำ�คัญ

ที่สนับสนุนทั้ งคว�มมั่นคงด้�น

พลังง�นและคว�มยั่งยืนในอน�คต 

โดย ปตท.มีพัฒน�ก�รที่รุดหน้�ใน

ธุรกิจ LNG ต�มเป้�หม�ยที่จะเป็น 

LNG Player ในระดับส�กล และ

ภ�ยในสิ้นปี 2565 นี้ กลุ่ม ปตท.

จะมีสถ�นีเก็บรักษ�และแปรสภ�พ 

LNG สองแห่ง มีคว�มส�ม�รถ           

จ่�ยก๊�ซฯ รวม 19 ล้�นตันต่อปี

นอกจ�กนี้ จะช่วยสร้�ง

คว�มมั่นคงท�งพลังง�นให้กับ

ประเทศ ก�รลงน�มสัญญ�ฯ ใน

ครั้งนี้นับว่�เป็นโอก�สดี ในก�ร

จัดห� LNG จ�กแหล่งผลิตที่

มีศักยภ�พและมีคุณภ�พอย่�ง

บริษัท Cheniere Energy ที่เป็น

ผู้ผลิตและส่งออก LNG ที่สำ�คัญ

ของสหรัฐอเมริก� ท่�มกล�งปัจจัย

เสี่ยงจ�กสถ�นก�รณ์พลังง�น

โลก ก�รผลิตก๊�ซธรรมช�ติจ�ก

อ่�วไทยที่มีแนวโน้มลดลงและ

วิกฤตก�รณ์ของร�ค�เชื้อเพลิงที่มี

คว�มผันผวนนี้.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

เหล่านี้เป็นเมืองใหญ่สี่แห่งในประเทศจีน แต่ละแห่ง

มีอาหารประจำาภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง: ชานตง ฮ่วยหยาง 

กวางตุ้ง และเสฉวน ตามลำาดับ

อาหารเพื่อสุขภาพหัวใจของจีนได้รับการ

พัฒนาร่วมกับองค์กรจัดเลี้ยงในพื้นที่เหล่านั้นและ

สอดคล้องกับอาหารประจำาภูมิภาคทั้งสี่ เพื่อให้นัก

วิจัยสามารถเข้าใจว่าผลของอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจ

จะนำาไปใช้และยั่งยืนกับวัฒนธรรมอาหารจีนที่แตก

ต่างกันหรือไม่ บางครั้งสิ่งนี้อาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย 

เนื่องจากอาหารจีนดั้งเดิมมีประวัติการใช้เกลือในการ

ปรุงอาหารและถนอมอาหารมาอย่างยาวนานกว่า

พันปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือของจีน ซึ่งพืช

ผักมีน้อยในสภาพอากาศหนาวเย็น และผู้คนต้องกิน

ผักดองเกลือในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ นี่คือเหตุผล

ที่การบริโภคโซเดียมสูงขึ้นสำาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในภาค

เหนือของจีน

ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา ผู้เข้าร่วมทุกคน

รับประทานอาหารท้องถิ่นตามปกติเป็นเวลา 7 วัน 

เสริมทักษะการช่วยชีวิต 

พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำานวยการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ร่วมกับ พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สันติราษฎร์ฯ จัดโครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” พร้อมสาธิตและอบรมการทำา 

CPR ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา คณาจารย์และ

บุคลากรทางการศึกษาของ SIBA  College  เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำาคัญของการ

ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังช่วยเพิ่มอัตราการ

รอดชีวิต และลดอัตราพิการของผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย 

หรือผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ           

เมื่อเร็วๆ นี้ 

มอบข้าวสารให้มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

สมชาย คมพงษ์ปภา รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ร่วมสนับสนุนโครงการ “ทำาบุญรับปีเสือ...ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ” ให้กับมูลนิธิพระ

มหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบข้าวสารรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อให้นักเรียน

และนักศึกษาพิการได้เพียงพอกับการบริโภคในระหว่างการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และฝึก

อาชีพ โดยมี ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ธ.ก.ส. 

ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดบริการ Quick Transfer

เบ็น หว่อง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารซิตี้แบงก์ 

ประเทศไทย พร้อมด้วย ศุภวิทย์ หงส์อมรสิน ผู้อำานวยการ ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) 

จำากัด เปิดตัวบริการ “Quick 

Transfer” บริการเติมเงิน 

ShopeePay ผ่านบัญชีธนาคาร

ทัง้บนเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนั

ช้อปปี้ สำาหรับลูกค้าซิตี้แบงก์

ที่ถือ ShopeePay วอลเล็ต ให้

สามารถเติมเงินได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ผ่านการโอนเงินตรง

จากแอปพลิเคชันธนาคารบน

มือถือ โดยบริการดังกล่าวตอบ

โจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของซิตี้แบงก์ในการดำาเนิน

งานด้านบริการธนาคารดิจิทัลสำาหรับลูกค้าองค์กรและสถาบันในตลาดประเทศไทย

หนึ่งในความสุขของคนรักงานศิลปะ นัก

สะสม และคนที่หลงใหลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ทั่วโลกชื่นชอบเป็นอย่างมาก คือการเลือกซื้อของ

ที่ระลึกจาก Souvenir Shop ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 

เช่นเดียวกับ 9 ของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ผ้าใน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ   

หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง ที่ ได้

แรงบันดาลใจมาจากนิทรรศการผ้าบาติกในพระ                   

ปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา ผ่านการนำา

ลวดลายอันสวยงามอ่อนช้อยและมีเอกลักษณ์

จากผ้าบาติกทรงสะสมในพระบาทสมเด็จพระ

ารสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันไวรัส

โควิด-19 อาจจะทำาให้สาวๆ ละเลย

การดูแลสุขภาพริมฝีปาก ซึ่งส่งผลต่อ

ภาวะปากแห้งโดยไม่รู้ตัว ทั้งๆ ที่ผิวบริเวณริม

ฝีปากถือเป็นเกราะป้องกันผิวที่บางเบากว่าผิว

ในบริเวณอื่นของร่างกาย หากต้องการฟื้นฟูริม

ฝีปากแห้งแบบธรรมชาติ ขอแนะนำา “น้ำามัน

มะพร้าว” โดยวิธีการนำาแผ่นสำาลีหรือนิ้วสะอาด

ปาดน้ำามันมะพร้าวแล้วทาลงบนริมฝีปากใน

 

ชื่อว่า..ใครก็ตาม!! อายุเข้าขั้นมนุษย์ลุงมนุษย์ป้า 

หรือไม่บางคนก็เลื่อนฐานะเป็นอากงอาม่าแล้วใน

วันนี้ คงเคยคิดกังวลและเชื่อตามว่า อาการของ 

“ตาเขม่น” นั้น เป็นอะไรที่มาเตือนให้ระวังนั่นโน่นนี่ โดย

ข้อสรุปสั้นๆ ว่า ถ้าตาเขม่นด้านขวา แปลว่าจะเกิดเรื่อง

ไม่ดี ส่วนใครเขม่นข้างซ้ายล่ะก็ ต้องรีบไปซื้อลอตเตอรี่

ให้ไวๆ เลย

ความเชื่อทั้งดีทั้งร้าย โดยกำาหนดเอาตาซ้ายกับ

ตาขวา..เป็นหลักนั้น ดูเหมือนว่าหลายคนไม่คิดหาคำาตอบ 

เพราะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างไรก็ตาม จะมีที่ใส่ใจ

บ้างก็แค่เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตช่วงตาเขม่น

ด้านขวามากเป็นพิเศษเท่านั้น

แต่วันนี้ มนุษย์ป้าไปอ่านข่าวเจอเรื่องตาเขม่นเข้า

ว่า แท้จริงแล้วเป็นสัญญาณบอกโรค ไม่ใช่บอกโลกนะคะ  

อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า Blepharospasm 

หรือภาวะตาปิดเกร็ง ที่ชาวบ้านแบบเราเรียกว่าตาเขม่น                                                              

นั้น เป็นส่วนหนึ่งของอาการ focal dystonia ซึ่งเป็น

ภาวะความผิดปกติที่เกิดจากอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

ดวงตา มักพบในผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และ

ช่วงอายุที่พบบ่อยคือ ช่วงอายุประมาณ 40-60 ปี มัก

เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 ตา อาการเริ่มต้นของภาวะนี้คือ 

กะพริบตาบ่อยครั้ง ผู้ป่วยมักให้ประวัติว่ารู้สึกเคืองตา

แสบตา จากนั้นจะเริ่มมีอาการเกร็งหรือรู้สึกดึงรั้ง หรือ

แน่นรอบดวงตา โดยเกิดขึ้นทั้งด้านบนและด้านล่าง 

ทำาให้มีความลำาบากในการลืมตา ตาเริ่มหรี่แคบลงจนถึง

ตาเปิดไม่ได้ชั่วขณะ อาการจะเป็นๆ หายๆ โดยระยะ

เวลาที่เกิดเป็นวินาทีถึงหลายนาทีได้ การโดนแสงแดด

หรือไฟสว่างจ้า ความเครียด วิตกกังวล มักกระตุ้นให้

เกิดอาการมากขึ้น ผู้ป่วยอาจมี sensory trick หรือการ

บรรเทาอาการจากการสัมผัสเบาๆ ที่บริเวณอื่น เช่น หาง

ตาหรือแก้ม แล้วทำาให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาคลายตัว พบ

ได้ในระยะแรกของโรค จากนั้นอาการจะค่อยๆ หายไป 

ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์ประเมินหาสาเหตุ เพื่อการรักษาที่

ถูกต้องต่อไป 

ฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องโชคดีหรือโชคร้ายนะคะ เพราะ

เป็นมากๆ ไม่หาย ก็เป็นสัญญาณของปัญหากล้ามเนื้อ

อ่อนแรงได้อีกต่างหาก จึงควรจะหมั่นสังเกตอาการ และ

ปรึกษาหมอดีกว่านะคะ ถ้าตาเขม่นบ่อยๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น..

เตือนตัวเองด้วยค่ะว่า ปรึกษาหมอดู..อาจจะสายเกิน

การณ์นะคะ.

‘ป้าเอง’

ขวาร้าย..ซ้ายด?ี!?

เ

“คนจีนที่อาศัยอยู่ใน

สหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ มักจะ

รักษาอาหารจีนแบบดั้งเดิมซึ่งแตก

ต่างจากอาหารตะวันตกมาก อาหาร

ตะวันตกที่ดีต่อสุขภาพ เช่น DASH 

และเมดิเตอร์เรเนียนได้รับการ

พัฒนาและพิสูจน์แล้วว่าช่วยลด

ความดันโลหิตได้” 

การศึกษานี้รวบรวมผู้ใหญ่

ชาวจีน 265 คน อายุเฉลี่ย 56 ปี 

โดยมีความดันโลหิตซิสโตลิกเท่ากับ

หรือมากกว่า 130 มม.ปรอท ผู้เข้า

ร่วมมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงเล็กน้อย และเกือบ

ครึ่งหนึ่งกำาลังใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่าง

น้อยหนึ่งตัวเมื่อเริ่มการศึกษา ผู้เข้าร่วมได้รับคัด

เลือกจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว และเฉิงตู เมือง

แก้ปากแห้งแบบธรรมชาติ

marrygun55@gmail.com

หนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำาแพง

พลโทนิรันดร ศรีคชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก รับมอบผลิตภัณฑ์นมซีพี-

เมจิ จาก วัชรินทร์ อุดมโสภกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำากัด ในเครือ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนกิจกรรมวาดภาพ

บนกำาแพงของตัวแทนเด็กและเยาวชนจาก 42 โรงเรียน พื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.ปทุมธานี 

ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ “ทศมินทราภิรมย์” คลองหก อ.ธัญบุรี เพื่อ

ถ่ายทอดพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ กอง

บัญชาการกองทัพบก 

ประกวดหนังสั้นให้ความรู้มะเร็งต่อมน้ำาเหลือง 

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 90 วินาที เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ต่อมน้ำาเหลือง ภายใต้แนวคิด “Hope for a better life” เพื่อให้ความรู้ประชาชน เนื่องใน

วันมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองโลก (World Lymphoma 

Awareness Day) เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

และปิดรับผลงานวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตัดสินผล

งานวันที่ 10 กันยายน 2565 พร้อมประกาศผลรับ

รางวัลในงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข 

: Miracle is all AROUND ครั้งที่ 8” ในวันอาทิตย์ที่ 

18 กันยายน 2565 เวลา 12.30-16.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับ

รู้ ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง ในแง่

ของการรักษา การดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นในวงกว้าง 

ทั้งนี้โรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองถือว่าเป็นมะเร็งที่พบ

ได้อันดับ 1 ในมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา โดย

ในประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่กว่า 7,000 ราย

ต่อปี ทั้งนี้ อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน Non-Hodgkin 

lymphoma (NHL) จะสูงขึ้นตามอายุ และปัจจุบันสามารถพบได้ในกลุ่มคนอายุน้อยได้มาก

ขึ้นอีกด้วย โดยเพศชายพบบ่อยมากกว่าเพศหญิง สำาหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองชนิด

ฮอดจ์กิน Hodgkin lymphoma (HD) จะพบบ่อยในช่วงอายุ 20-30 ปี โดยในปัจจุบันยัง

ไม่สามารถบอกสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองทุกรายได้อย่างชัดเจน 

สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตามลิงก์ https://forms.gle/vUwKoiH2GUbJVo4q8

ก

ปริมาณที่ต้องการ โดยสามารถทำาได้ตลอดวันหรือ

ทุกเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ

ริมฝีปาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของผิว รวม

ทั้งอาจมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านการอักเสบที่

เกี่ยวข้องกับอาการปากแห้งด้วยค่ะ.

เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสาวก TAG Heuer 

TAG Heuer ภายใต้บริษัท จีโอ รีเทล จำากัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา 

ประเทศไทย นำาโดย โอภาส เลวิจันทร์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทแปซิฟิกา                                                           

พร้อมด้วย โศภนา เลวิจันทร์ ผู้อำานวยการกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา จัดงาน “TAG Heuer 

presents The Gray Man Exclusive Event” พร้อมชวนสาวกทั้งไทยและต่างประเทศร่วม

งาน อาทิ ณภัทร เสียงสมบุญ, จิรายุ ตั้งศรีสุข และ ธนภพ ลีรัตนขจร เมื่อเร็วๆ นี้ ณ 

โรงแรม Park Hyatt Bangkok

กวิจัยในจีนได้สร้างอาหารจีนแบบดั้งเดิมที่

ดีต่อสุขภาพหัวใจและมีโซเดียมต่ำากว่า ซึ่ง

น่ารับประทาน ราคาไม่แพง และลดความ

ดันโลหิตลงอย่างมากในผู้ใหญ่ที่วินิจฉัยว่าเป็นโรค

ความดันโลหิตสูง

ทั้งนี้ผลงานการวิจัยระบุว่า ระดับความดัน

โลหิตลดลงอย่างมีนัยสำาคัญในหมู่ผู้ใหญ่ชาวจีนที่มี

ความดันโลหิตสูง ที่รับประทานอาหารจีนดั้งเดิมซึ่ง

ปรับโซเดียมเพื่อสุขภาพหัวใจต่ำาเป็นเวลาสี่สัปดาห์ 

ตามการวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน 

ลักษณะสำาคัญของอาหารจีนเพื่อสุขภาพ

หัวใจ ซึ่งจำาลองตามแนวทางการควบคุมอาหารเพื่อ

หยุดความดันโลหิตสูง (DASH) คือการลดโซเดียม 

อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารที่มี

โซเดียมสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่แก้ไขได้สำาหรับ

ความดันโลหิตสูง 

“เมื่อเทียบกับองค์ประกอบทางโภชนาการ

ของอาหารจีนทั่วไปในเมืองจีน อาหารเพื่อสุขภาพ

หัวใจของอาหารจีนแบบดั้งเดิมลดโซเดียมลงครึ่ง

หนึ่งจาก 6,000 มก.ต่อวัน เป็น 3,000 มก.ต่อวัน 

ปริมาณไขมันที่ลดลงและเพิ่มใยอาหารเป็นสอง

เท่า นอกจากนี้ยังเพิ่มโปรตีน คาร์ โบไฮเดรตและ

โพแทสเซียม” ผู้เขียนคนแรกและประธานร่วมของ

ทีมวิจัย Yanfang Wang, Ph.D., นักโภชนาการและ

นักวิจัยระดับศาสตราจารย์ที่สถาบันวิจัยทางคลินิก

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน กล่าว

จากการศึกษาพบว่า คนจีนมีประชากร

มากกว่าหนึ่งในห้าของประชากรโลก เช่นเดียวกับใน

ส่วนอื่นๆ ของโลก ภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมาในประเทศจีน การ

เปลี่ยนแปลงอาหารจีนที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นปัจจัย

สำาคัญที่ผลักดันให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น

จากการสำารวจโภชนาการแห่งชาติของจีนใน

ปี 2555 การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ธัญพืช 

(34%) หัวและพืชตระกูลถั่ว (80%) และผักและผล

ไม้ (15%) ลดลงอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม การ

บริโภคเนื้อสัตว์ (162%), ไข่ (233%) และน้ำามันที่

บริโภคได้ (132%) เพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาเดียวกัน

นั

เพื่อปรับแผนการรับประทานอาหารใหม่ให้เข้ากับ

รสชาติ นักวิจัยต้องการให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพ

หัวใจใกล้เคียงกับอาหารปกติของผู้เข้าร่วมมาก

ที่สุดในแง่ของรสชาติ ในขณะเดียวกันก็ปรับ

ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายได้รับให้ดีต่อสุขภาพ

หัวใจ หลังจาก 7 วันแรกของการรับประทาน

อาหารตามปกติ ผู้ใหญ่ 135 คนได้รับการสุ่มเลือก

รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจแบบจีนใหม่

เป็นเวลา 28 วัน และผู้เข้าร่วมอีก 130 คนที่

เหลือรับประทานอาหารจากอาหารปกติของพวก

เขา อาหารมีทั้งแบบปกติหรือแบบเพื่อสุขภาพของ

ชานตง ฮ่วยหยาง กวางตุ้ง และเสฉวน 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมที่รับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพหัวใจของจีนมีความดันโลหิตลด

ลง โดยผลการลดความดันโลหิตมีความสอดคล้อง

กันในหมู่ผู้เข้าร่วมในกลุ่มอาหารจีนเพื่อสุขภาพ

หัวใจสี่กลุ่ม นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการค้นพบนี้ชี้

ให้เห็นถึงผลกระทบที่ได้รับจากอาหารจีนที่ดีต่อ

สุขภาพหัวใจ หากคงอยู่นานอาจช่วยลดโรคหลอด

เลือดหัวใจที่สำาคัญได้ถึง 20%, ภาวะหัวใจล้มเหลว 

28% และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 13%

“ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพควรแนะนำาอาหาร

เพื่อสุขภาพหัวใจที่มีโซเดียมต่ำาและโพแทสเซียม

สูง ไฟเบอร์ ผักและผลไม้เป็นแนวทางแรกสำาหรับ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง” หวู่กล่าว “เนื่องจาก

วัฒนธรรมการกินและวิธีการปรุงอาหารแบบจีน

โบราณมักถูกใช้ในทุกที่ที่คนจีนอาศัยอยู่ ฉันเชื่อว่า

อาหารจีนที่มีประโยชน์ต่อหัวใจและหลักการที่เรา

ใช้ในการพัฒนาอาหารจะเป็นประโยชน์สำาหรับ

ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนเช่นกัน”.

อาหารจีนแบบดั้งเดิมดีต่อสุขภาพ

ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงความดันโลหิต

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มาออกแบบ

เป็นของที่ระลึกดีไซน์เรียบหรูไม่เหมือนใคร ให้

คุณครอบครองงานศิลป์ที่เสริมเสน่ห์ให้กับผู้ใช้

และสร้างความประทับใจให้กับผู้รับ ทั้งยังเปี่ยม

ด้วยความหมายมงคล และสะท้อนความเป็นคน

รักงานศิลปะได้อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ ผ้าเช็ด

แว่นลายบาติกทรงสะสม ต่างหูและสร้อยคอ

ทอง เสริมเสน่ห์ในทุกโอกาส หมวกและกระเป๋า

ผ้าลายปารัง เคมบัง.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ธวัชชัย’ ผงาดแชมปสเกตบอรดที่เวียดนาม

เวียดนาม • การแขงขันสเกตบอรดนานาชาติ รายการ “ฮานอย สเกต

ปารค 2022” ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีเหลานักสเกตบอรด

ระดับท็อปของชาติอาเซียนรวมชิงชัยอยางคับคั่ง เน� องจากเปนการ

แขงขันครั้งแรก ปรากฏวา ในรุนโปร อินวิเตชั่นแนล นักสเกตบอรดทีม

ชาติไทยโชวลีลาไดสะทานอาเซียน หลังชวยกันเหมากวาดรางวัลมาครบ

ทั้ง 3 อันดับ โดยแชมปเปนของ “ชัย” ธวัชชัย แชอึ้ง ทําคะแนนรวมได 

247 คะแนน อันดับ 2 “เพชร” ณภัทร วิจิตรจรุง ทําได 240 คะแนน 

อันดับ 3 “มารเกอร” จิรสิน พรชัยสุรีย 228 คะแนน สวนอันดับ 4 

ฟคิรี ฟวซี จากมาเลเซีย ทําได 225 คะแนน และอันดับ 5 มาค เฟลิเซียโน 

จากฟลิปปนส ทําได 216 คะแนน โดย เคนนี รีด อดีตโปรสเกตระดับแนว

หนาของโลก ที่ปจจุบันเปนหัวหนาผูฝกสอนทีมชาติไทย กลาววา “รูสึก

ภูมิใจกับผลงานของนักกีฬาไทยเปนอยางมากเม� อเทียบกับนักกีฬาชั้นนํา

ในภูมิภาคอาเซียน เราจะเดินหนาเต็มตัวเพ� อลาโควตาโอลิมปก Road 

To Paris ปลายปนี้” สําหรับการแขงขันสเกตบอรด “ฮานอย สเกตปารค 

2022” นั้น เปนรายการระดับสากลครั้งแรกของเวียดนาม มีนักสเกตชั้น

นําจากเมืองตางๆ ทั่วประเทศ และนักกีฬาจากชาติอาเซียน รวมกวา 

150 คน เขารวมชิงชัยบนสนามสเกตมาตรฐานโลก ซึ่งสมาคมสเกต

แหงเวียดนามใชเปนสถานที่เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติเวียดนาม ในการ

เตรียมความพรอมไปแขงขันลาโควตาลุยศึกกีฬาโอลิมปกเกมส 2024 

ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในอีก 2 ปขางหนา รวมทั้งกีฬาโอลิมปก

เกมส 2028 ที่นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งถัดไป

‘ลีเดียร’ ทะลุ 16 คนชนเต็ง 5 หวดไทยแลนดฯ

เมืองทองฯ • การแขงขันเทนนิสอาชีพ รายการ “ไทยแลนด แชมเปยนชิพ” 

ครั้งที่ 2 ประจําป 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนยพัฒนา

กีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เม� อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผานมา 

ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) ลีเดียร พอดโกริชานี นักหวดดาว

รุงวัย 15 ป เยาวชนทีมชาติไทย ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย จากสุราษฎรธานี มือ

อันดับ 25 ของไทย โชวฟอรมการเลนที่ยอดเยี่ยม  ชนะ เกศรินทร อุน

ศิริ นักหวด กทม. วัย 18 ป มืออันดับ 45 ของไทย ได 2 เซตรวด 6-0, 

6-1 ลีเดียรทะยานสูรอบ 16 คนสุดทาย ไปพบกับ วรรษชล สวัสดี มือ

วาง 5 จากพิษณุโลก ที่ชนะ นันทิยา วรมิศร จากประจวบคีรีขันธ 2-0 เซต 

6-1, 6-1 ดานประเภทชายเดี่ยว รอบ 2 (64 คน) ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ 

นักหวดหนุมกาญจนบุรี มือวางอันดับ 6 ของรายการ และมืออันดับ 16 

ของไทย ใชประสบการณ ชนะ ณัฐวุฒิ วัฒนผลิน จากกรุงเทพฯ ได 

2 เซตรวด 6-4, 6-1 ณัฐสิทธิ์ผานเขารอบ 3 หรือ 32 คนสุดทาย ไปพบ

กับ ณัฐพัฒน ขุนทอง มือวาง 26 ของรายการ จากเพชรบูรณ สวนคูอ� น 

หญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) พัชรินทร ชีพชาญเดช (มือวาง 1-ขอนแกน) 

ชนะ มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กทม.) 6-0, 6-1 ศุภาพิชญ เกือรัมย (มือ

วาง 8-ปทุมธานี) ชนะผาน ปทิตตา สิงหทอง (นนทบุรี) กมลวรรณ ยอด

เพ็ชร (มือวาง 10-พระนครศรีอยุธยา) ชนะ ปพิชญา อิสโร (สงขลา) 6-1, 

6-0 ณัชชารีย ธีรโชติจิรานนท (ประจวบคีรีขันธ) ชนะ สุนทรี อาภานุ

กูล (เพชรบุรี) 3-0Ret. (เจ็บขาขวา)

พีพีทีวียิงสด 12 สาวไทยศึกทรัสตวีเมนส สกอตติชฯ          

กรุงเทพฯ • การแขงขันกอลฟรายการ “ทรัสตกอลฟ วีเมนส สกอต

ติช โอเพน 2022” วันที่ 28-31 ก.ค.นี้ รายการนี้ทัพโปรสาวไทยเดิน

ทางไปรวมดวลวงสวิงถึง 12 คน เปนนักกอลฟที่ไดสิทธิ์ 6 คน ไดแก 

“โปรจีน-อาฒยา ฐิติกุล” มือ 5 ของโลก แชมปเจทีบีซี คลาสสิก พรี

เซ็นเต็ด บาย บารบาซอล 2022 และรองแชมปรวมรายการนี้ ป 2021 

“โปรเหมียว-แพตตี้ ปภังกร ธวัชธนกิจ” แชมปเมเจอร รายการเชฟรอน 

แชมเปยนชิพ 2021, “โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล” อดีตแชมปรายการ

นี้เม� อป 2018, “โปรเมียว-ปาจรีย อนันตนฤการ” แชมปไอเอสพีเอส 

ฮันดะ เวิลด อินวิเตชั่นแนล 2021, “โปรโม-โมรียา จุฑานุกาล” แชมป

ดาว เกรท เลคส เบย อินวิเตชั่นแนล 2021 และ “โปรจูเนียร-จัสมิน 

สุวัณณะปุระ” แชมปแอลพีจีเอทัวร และเลดีส ยูโรเปยนทัวร รวม 

3 รายการ และนักกอลฟรับเชิญอีก 6 คน ไดแก โปรแหวน-พรอนงค 

เพชรล้ํา, โปรพราว-ชเนตตี วรรณแสน, โปรเปยโน-อาภิชญา ยุบล, โปร

แจน-วิชาณี มีชัย, โปรมายด-ตรีฉัฐ จีนกลับ และโปรสายปาน-ปณณ

รัตน ธนพลบุญรัศมิ์ สวนโปรระดับโลกก็เต็มไปดวยโปรช� อดังจากแอล

พีจีเอทัวร, เลดีส ยูโรเปยนทัวร และนักกอลฟรับเชิญอีกคับคั่ง รวม 

144 คน โดยเฉพาะอยางยิ่งในปนี้มี 8 นักกอลฟระดับท็อป 10 ของ

โลก เขารวมการแขงขันดวย นําโดย “โค จิน-ยอง” มือ 1 ของโลก และ

แชมปเมเจอร 2 สมัยจากเกาหลีใต รวมดวย “มินจี ลี” มือ 2 ของโลก

จากออสเตรเลีย ที่ลาสุดเพิ่งควาเมเจอรที่ 2 ในชีวิตจากรายการยูเอส 

วีเมนส โอเพน 2022, “เจนนิเฟอร คุปโช” สวิงสาวผลงานรอนแรง

ชาวอเมริกัน เจาของแชมปเมเจอรรายการ เดอะ เชฟรอน แชมเปยน

ชิพ 2022 และอีกมากมาย รวมสงใจเชียรทัพโปรสาวไทยดวลวงสวิงกับ

โปรระดับโลก ผานการถายทอดสดบนหนาจอฟรีทีวี ทางพีพีทีวี เอชดี 

ชอง 36 รวมทั้งชมสดออนไลนไดทาง www.pptvhd36.com  

แชมปแรก • ดาวปกรณ รัตนสุวรรณ (ที่ 3 จากขวา) ประธาน

กรรมการบริหาร “เดอะ เจ็นซ” รวมแสดงความยินดีกับทีม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ที่ควาแชมปในการแขงขันกอลฟ

มหาวิทยาลัยรายการชาง กอลฟ ยู-แชมเปยนสคัพ 2022 รอบ

คัดเลือกสนาม 3 ที่แรนโช ชาญวีร รีสอรท แอนด คันทรี คลับ 

จ.นครราชสีมา เม� อเร็วๆ นี้

ลงานยอดเยี่ยมจริงๆ สําหรับนักกอลฟทีมชาติไทย

ของสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย ยุคนายกช� อ 

รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท ในชวงสุดสัปดาหที่ผานมา 

วีระวิชญ  นาคประชา และ ชนาดล ดนตรี เพิ่งไปควาแชมป

ประเภททีมชาย ในกอลฟสมัครเลนรายการสิงคโปร โอเพน 

อเมเจอร แชมเปยนชิพ ครั้งที่ 74 ที่สนามทานาห เมราห คัน

ทรี คลับ แทมปเนส คอรส ประเทศสิงคโปร ดวยสกอรรวม 

6 โอเวอรพาร 294 โดยทีมเจาภาพสิงคโปร ซึ่งผูเลนประกอบดวย 

แบรนดอน ฮัน และ แบรนดอน ลี ตามมาอันดับ 2 ที่สกอรรวม  

7 โอเวอรพาร 295 และอันดับ 3 อันสัน โยว และ เบนจามิน 

เอ็นเจลิงคอง จากมาเลเซีย 10 โอเวอรพาร 298 ดานประเภท

บุคคล วีระวิชญควาอันดับ 2 โดยแพซัดเดนเดธเพลยออฟไป

อยางน�าเสียดาย หลังจบดวยสกอรรวม 3 โอเวอรพาร 291 งาน

นี้  อานันต เผือกพิบูลย อนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาทีมชาติ

ไทยคุมทีมไปเอง..••..สวนรุนเล็กๆ ของสมาคมกีฬากอลฟแหง

ประเทศไทยฯ ซึ่งไปแขงขันที่รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ใน

รายการไอเอ็มจี จูเนียร เวิลด กอลฟ แชมเปยนชิพ 2022 ทัพ

สวิงไทยควา 2 แชมปในรุนอายุ 7-8 ป จาก สกาย ไวลดิง ใน

ประเภทชาย และ อันนา ผองหทัยกุล จากประเภทหญิง และ

ควาอันดับ 2 จากประเภททีมหญิงรุนอายุ 15-18 ป (พิมพ

พิศา รับรอง และ สุวิชยา วินิจฉัยธรรม), ฌอน ไวลดิง รุนอายุ

ไมเกิน 6 ป ชาย, ธกฤต ศุภกรชูวงศ รุนอายุ 9-10 ขวบ ชาย 

และไดที่สาม 2 คน จาก เอริสา บิณฑจิตต รุนอายุ 11-12 ป 

หญิง และ หลุยส แลนดกราฟ รุนอายุ 13-14 ป หญิง, อันดับที่ 

4 จาก ศุภกร เวชสุภาพร รุนอายุ 9-10 ป ชาย และไดอันดับ 

5 จาก ณธาร นาคะนิธิ รุนอายุต่ํากวา 6 ปชาย.••..“จีเอ็มน้ํา” 

วิพลสรรพ แมนช� น ผจก.สนามกอลฟกบินทรบุรี สปอรตคลับ 

หรือ เคบีเอสซี แจงมาวาทางสนามเอาใจนักกอลฟไทยจัด 

Stay&Play เฟส 3 ราคา 1,750 บาทตอคนเลนกอลฟ 2 รอบ 

36 หลุม พัก 1 คืน พรอมอาหารเชา (ที่พักในสนามกอลฟ) เปดให

นักกอลฟทุกทานเริ่มจองแลววันนี้-30 กันยายน 2565 โปรโมชั่น

นี้สามารถใชไดทุกวันไมมีวันหยุด พักเดี่ยวเพิ่ม 500 บาท ติดตาม

เพิ่ม 500 บาท รถกอลฟ 700บาท/18 หลุม ทางสนามขอความ

กรุณาจากทุกทาน จองโปรโมชั่นและชําระเงินลวงหนาอยางนอย 

7 วันกอนเขารับบริการ รายละเอียดสอบถามไดที่ 0-3728-3888, 

08-2486-3631 หรือ 08-2486-3633..••

พัตเตอรหยก

utaphao1818@gmail.com

ผ

อเมนโดลาประกาศอําลาคนชนคน
ลอสแองเจลิส • แดนนี อเมนโดลา ปกนอกระดับแชมปซูเปอร

โบวล 2 สมัย ประกาศอําลาวงการอเมริกันฟุตบอล

เอ็นเอฟแอล หลังลงเลนในลีกมาทั้งหมด 

13 ฤดูกาล จากรายการของอีเอสพีเอ็น

แดนนี อเมนโดลา ที่ควาแชมปซู

เปอร โบวล 2 สมัย ในยุคที่เลนใหกับ 

“นักรบกูชาติ”  นิวอิงแลนด แพทริออตส 

ในป 2014 และ 2016 โดยเขาเปน

ปีกที่มือเชื่อถือได้ที่เป็นเป้าหมายอัน

ดับตนๆ ของ ทอม เบรดี ในยุคนั้น

ออกมาเปดเผยกับอีเอสพีเอ็นวากําลัง

จะประกาศอําลาสนาม

อเมนโดลาปจจุบันอายุ 36 ป 

ตลอดอาชีพที่ลงเลนในลีกอเมริกัน

ฟุตบอลเอ็นเอฟแอลนั้นเขาลงเลนใหกับ

ทั้งนิวอิงแลนด แพทริออตส, ไมอามี 

ดอลฟนส, ดีทรอยต ไลออนส และ

ฮิวสตัน เท็กซานส

เขาเริ่มอาชีพในลีกคนชน

คน 4 ฤดูกาลแรกกับ เซนตหลุยส 

แรมส กอนที่ในที่สุดแลวแรมส ได

ยายไปอยูลอสแองเจลิส และเพิ่ง

ควาแชมปซูเปอร โบวลไปครอง

เม� อฤดูกาลที่ผานมา

ในฤดูกาลที่ผานมาเขาเจอ

ปญหาอาการบาดเจ็บรบกวน 

ทําใหเขามีโอกาสลงไปสัมผัสเกม

รวมกับ ฮิวสตัน เท็กซานส 8 เกม 

แตไมไดลงเลนเปนผูเลนตัวจริงแมแตเกมเดียว

“มันดีกวาที่ผมจะสามารถจินตนาการไดเลยทีเดียว” 

อเมนโดลากลาวกับอีเอสพีเอ็นเกี่ยวกับคําบรรยายถึงอาชีพ

ของเขา

อเมนโดลาลงเลนในลีกอเมริกันฟุตบอลเอ็น

เอฟแอลทั้งหมด 163 เกม รับบอลไปทั้งหมด 617 

ครั้ง ไดระยะรวมทั้งสิ้น 6,212 หลา หรือเฉลี่ยรับ

บอลครั้งละ 10.1 หลา

ผลงานในฤดูกาลที่ นิวอิงแลนด แพทริออตส 

ควาแชมปซูเปอร โบวลในฤดูกาล 2016-2017 นั้น 

อเมนโดลารับทัชดาวนในชวงฤดูกาลปกติไป 24 ครั้ง 

และอีก 6 ทัชดาวนในชวงเพลยออฟ ซึ่งรวมถึงการรับ 

1 ทัชดาวน ในเกมซูเปอร โบวลที่

แพทริออตสคัมแบ็กพลิกสถาน 

การณจากที่ตามหลัง 28-3 

กลับมาชนะ แอตแลนตา 

ฟอลคอนสดวย

การประกาศอําลา

เอ็นเอฟแอลครั้งนี้ อเมน

โดลาเปดเผยกับ อดัม เชฟ

เตอร แหงอีเอสพีเอ็นดวย

วา เขาพรอมแลวที่จะไล

ลาความน�าสนใจอ� นอีก

หลายอยาง ซึ่งในจํานวน

นั้นรวมถึงการเจรจาเบื้อง

ตนกับเครือขายถายทอด

สดลีกอเมริกันฟุตบอลรวม

อยูดวย.

กรุงเทพฯ • ทรูวิชั่นสยืนหนึ่งเจาแหง คิง ออฟ สปอรต ผูนําคอน

เทนตกีฬาระดับโลกตัวจริง! ยืนยันควาลิขสิทธิ์พรีเมียรลีกอังกฤษ 

โดยเปนเพยทีวีเพียงรายเดียวของไทยที่ใหคอบอลเต็มอิ่มทุกรูปแบบ

ตอเน� องอีก 3 ฤดูกาล เริ่มตั้งแต 2022/23-2024/25 ครบ

ทุก

คู 

ทุ ก

สนาม 

แบบเอ็กซคลูซีฟ 380 

แมตชตอฤดูกาล รวม 1,140 แมตช โดยสมาชิกทรูวิชั่นส

แพลตินัม ชมฟรีทั้ง 3 ฤดูกาล พรอมยังเอาใจสมาชิกทรู

วิชั่นสกลุมอ� น ดวยแพ็กเกจพิเศษ “EPL SEASON PASS” 

ระเบิดความมัน แมตชแรก 6 สิงหาคมนี้ ที่ทรูวิชั่นสที่เดียว

นายองอาจ ประภากมล หัวหนาคณะผูบริหารดาน

มีเดีย บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น กลาววา “ทรูวิชั่นสเดินหนา

ตอกย้ําความเปนคิง ออฟ สปอรต ผูนําคอนเทนตกีฬา

ระดับโลกตัวจริงของไทย ลาสุดควาลิขสิทธิ์พรีเมียรลีก 

อังกฤษฤดูกาลใหมเพียงรายเดียวของประเทศ ถายทอด

สดตออีก 3 ฤดูกาล ตั้งแต 2022/23-2024/25 เพ� อเปนของ

ขวัญใหแกแฟนบอลชาวไทยไดเต็มอิ่ม ครบทุกคู ทุกสนาม 

แบบเอ็กซคลูซีฟ 380 แมตชตอฤดูกาล รวม 1,140 แมตช คม

ชัดแบบเอชดี ผานหลากหลายแพลตฟอรม ทั้งบนจอโทรทัศน 

สมารทโฟน และออนไลน โดยสมาชิกทรูวิชั่นสแพลตินัม ชมฟรี 

3 ฤดูกาล นอกจากนี้ยังเอาใจสมาชิกทรูวิชั่นส GOLD HD, SUPER 

FAMILY HD, SMART FAMILY HD, SPORTS FAMILY HD, HAPPY 

FAMILY HD ดวย

เตรียมพบกับความมันสะใจแบบเกาะติดขอบสนาม ไมพลาด

แมแตแมตชเดียว ประเดิมนัดเปดสนามวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ยิ่งไป

กวานั้นยังเพิ่มความสนุก ความมันสะใจใหกับคอลูกหนังดวยเกม

แฟนตาซีพรีเมียรลีก เกมฟุตบอลเมเนเจอรยอดนิยมระดับหัว

แถวของโลกฟุตบอล ที่จะวัดความสามารถการเปนกุนซือของ

เหลาแฟนบอลภายใตการบริหารทีมดวยงบประมาณ 100 ลาน 

สามารถนําทีมเขาลีกเพ� อแขงขันไดทั้งกับเพ� อนๆ หรือครอบครัว 

และกาวไปสูในอีกระดับคือการไดเขารวมแขงขันกับแฟนเกม

ทั่วโลก และพิเศษสุด!! ปนี้จะมีลีกไทยที่ยิ่งใหญที่สุด

สําหรับแฟนบอลไทยใหเขารวมแขงขัน

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 2 สมาคมกีฬาฟุตบอล พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุมพันธุ

มวง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล, นายกรวีร ปริศนานันทกุล รักษา

การประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จํากัด, นายปยภัทร 

สโรบล รองเลขาธิการฝายตางประเทศ, ฝายเทคนิคและทีมชาติ, ฝาย

จัดการแขงขันสมาคม และบริษัท ไทยลีก จํากัด ประชุมรวมกับ มา

โน โพลกิง หัวหนาผูฝกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ ถึงการ

เตรียมทีมและนโยบายแผนงาน ทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 23 ป ให

มีความพรอมมากที่สุดสําหรับการแขงขันรายการตางๆ จนไปถึงเปา

หมายในการเขารวมการแขงขันกีฬาฟุตบอลในมหกรรมโอลิมปก 

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในป 2567 (2024)

ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุมพันธุมวง นายก

สมาคม กลาววา “เรามีแผนงานและตองการที่จะดําเนินการตาม

แผนงานที่วางไว และพรอมที่จะสนับสนุนการทํางานของทีมงานผู

ฝกสอน และนักเตะระดับเยาวชนใหมีความตอเน� องมากที่สุด ซึ่งใน

ทุกทัวรนาเมนตของรุนอายุไมเกิน 23 ป เราจะใชนักเตะที่เกิดหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2544 (2001) ทั้งหมด และจะไมใชนักเตะโควตา

อายุเกิน ในการแขงขันฟุตบอลรายการซีเกมสและเอเชียนเกมส โดย

ขอใหเปนนโยบายและจุดยืนที่ชัดเจนของสมาคมสําหรับการเตรียม

ทีมชาติไทยชุด U23”

‘ทรู’ควาสิทธิ์ยิงสดพรีเมียรลีกอีก3ฤดู

แดนนี อเมนโดลา ปกมากประสบการณซึ่งเคยควาแชมปซูเปอร

โบวล 2 สมัยกับ นิวอิงแลนด แพทริออตส เม� อป 2014 และ 2016 

ออกมาเผยกับอีเอสพีเอ็นวาเตรียมประกาศอําลาวงการอเมริกัน

ฟุตบอลเอ็นเอฟแอล เน� องจากมีความทาทายใหมที่อยู ในความ

สนใจมากกวา

เรงเตรียมนักเตะทีมชาติไทยยู23

ตอเน� องถึงคัดบอลโอลิมปก2024

มาโน โพลกิง หัวหนาผูฝกสอนทีมชาติไทย ชุดอายุไมเกิน 23 ป

“ปจจุบันสมาคมและทีมงานผูฝกสอนมีนักเตะอยูในลิสตสวน

หนึ่ง ซึ่งจะมีการสเกาท และติดตามผลงานของนักเตะในการแขงขัน

ฟุตบอลรายการตางๆ โดยไมปดโอกาสกับนักเตะที่ทําผลงานไดดี 

และมีอายุอยูในเกณฑดังกลาว”

“นอกจากนี้ ทางสมาคมยังมีแผนการเตรียมประชุมหารือ

รวมกับหัวหนาผูฝกสอนในไทยลีก เพ� อหารือถึงแนวทาง ขอมูลดาน

เทคนิค และขอความรวมมือในการปลอยตัวนักเตะเขารวมแคมปฝก

ซอมทีมชาติในชวงฟฟาเดย และทัวรนาเมนตการแขงขัน”

สําหรับนักเตะที่มีศักยภาพ และมีอายุคาบเกี่ยวกับทีมชาติไทย

ชุดใหญ และชุด U23 หลังจากการหารือกับ มาโน โพลกิง จะมีการ

พิจารณาถึงความเหมาะสม และความสําคัญของแตละรายการอีก

ครั้ง ทั้งนี้ เพ� อประโยชนสูงสุดและเปนการเตรียมทีมในระยะยาว ตาม

แผนงานของสมาคม โดยวางเปาหมายไวในการเขารวมการแขงขัน

กีฬาฟุตบอลโอลิมปก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในป 2567 (2024)

ทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 23 ป จะมีรายการแขงขันชวง

ป 2565-2567 (2022-2024) ดังนี้ 1.การแขงขันฟุตบอลชิงแชมป 

อาเซียน รุนอายุไมเกิน 22 ป 2023 (รอกําหนดชวงระยะเวลา

การแขงขัน) 2.การแขงขันฟุตบอลชาย ในกีฬาซีเกมส 2023 ที่กรุง

พนมเปญ ประเทศกัมพูชา (ระหวางวันที่ 5-16 พฤษภาคม 2566) 

3.การแขงขันฟุตบอลชาย ในกีฬาเอเชียนเกมส 2022 ที่เมืองหางโจว 

ประเทศจีน (ระหวางวันที่ 23 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566) 

4.การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปเอเชีย รุนอายุไมเกิน 23 ป รอบ

คัดเลือก (หา 15 ชาติ + เจาภาพ เขารอบสุดทาย) (รอกําหนดชวง

ระยะเวลาการแขงขันในป 2566) 5.การแขงขันฟุตบอลชิงแชมปเอเชีย 

รุนอายุไมเกิน 23 ป รอบสุดทาย (หาตัวแทน 4 ชาติจากทวีปเอเชีย 

เขารวมการแขงขันในมหกรรมโอลิมปก ที่กรุงปารีส ในป 2567).

‘ทรู’ควาสิทธิ์ยิงสดพรีเมียรลีกอีก3ฤดู

ชิงความเปนหนึ่งอยางทรูวิชั่นสลีก ลีกฟุตบอล

ออนไลนที่จะมีแฟนเกมชาวไทยเขารวมมากที่สุดใน

โลก พรอมลุนรับของรางวัลสุดพรีเมียมในทุกสัปดาห

จากผูสนับสนุนอีกดวย”

นายอรรถพล ณ บางชาง หัวหนาคณะผูบริหาร

ดานดิจิทัล คอนเทนต บริษัท ทรูวิชั่นส กรุป จํากัด “ทรูวิชั่นส

ภูมิใจที่สามารถควาลิขสิทธิ์พรีเมียรลีกอังกฤษมาไดสําเร็จอีก

ครั้ง เปนเพยทีวีเพียงรายเดียวของ ไทยที่ ใหคอ

บอลเต็มอิ่มทุกรูปแบบตอเน� อง

อีก 3 ฤดูกาล โดยทรูวิชั่นส

ยังคงสานตอความตั้งใจเพ� อใหแฟนบอลชาวไทยไดสัมผัสประสบการณ

ที่หาที่ ไหนไมได ใสใจในทุกรายละเอียดเพ� อใหการรับชมลีกฟุตบอล

อันดับ 1 ของโลกครั้งนี้เต็มอรรถรสอยางแทจริง ตั้งแตการจัดผัง

โปรแกรมลงชอง คัดสรรทีมพากยมืออาชีพชั้นแนวหนาของประเทศ 

เพ� อเพิ่มสีสัน สรางความสนุกในการเชียรมากยิ่งขึ้น”

“นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรับฟงเสียงบรรยายภาคภาษาอังกฤษ 

พรอมรับชมการวิเคราะห วิจารณ เจาะลึกการแขงขันจากเหลากูรูลูก

หนัง ทั้งที่ โปรดักชันสสงตรงจากพรีเมียรลีก และจากทีมผูเชี่ยวชาญ

ชั้นนําของเมืองไทย ยิ่งไปกวานั้นทรูวิชั่นสยังไดลิขสิทธิ์ถายทอดสด รีรัน 

และไฮไลต สําหรับฤดูกาลใหมนี้อีกดวย เพ� อใหทุกคนไมพลาดทุกแมตช

สําคัญ มารวมลุนวาทีมใดจะควาถวยแชมปพรีเมียรลีกมาครอบครองใน

ฤดูกาลที่กําลังจะมาถึง พรอมกันไดที่ทรูวิชั่นสที่นี่ที่เดียว”.

ทรูยิงสด • นายองอาจ  ประภากมล  หัวหนาคณะผูบริหารดานมีเดีย  บมจ.ทรู  คอรปอเรชั่น  พรอมดวย  อรรถพล  ณ  บางชาง  

หัวหนาคณะผูบริหาร  ดานดิจิทัล  คอนเทนต  บ.ทรูวิชั่นส  กรุป  รวมแถลงขาว “ทรูวิชั่นสประกาศถายทอดสด พรีเมียรลีกอังกฤษ” 

ใหแฟนบอลเต็มอิ่ม  ทุกคู  ทุกสนาม  แบบเอ็กซคลูซีฟ  ครบ 3 ฤดูกาล  ที่โรงภาพยนตร  พารากอนซีนีเพล็กซ  สยามพารากอน
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

70 พรรษาสายธารแห่งพระเมตตาช่วยปวงชนร่มเย็น

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้น

เป็นสยามมกุฎราชกุมาร

นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา ห้อง ๙๐๔

รพ.สมเด็จพระยุพราช หนึ่งในโครงการพระราชดำาริ

โซนที่ 4 ทรงราชย์ เผยแพร่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ธ ทรงเป็นจอมทัพไทย ถ่ายทอดพระปรีชาสามารถ ร.10

ซึมซับเรื่องราวความประทับใจผ่านโซนสายธารแห่งพระเมตตา

นื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพาชม 

นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา 

ห้อง ๙๐๔ ที่อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริและความมั่นคง กองบัญชาการ

กองทัพไทย โดยห้องนิทรรศการนี้ ศูนย์ประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและความมั่นคง 

(ศปร.) จัดทำานิทรรศการขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎา 

คม 2565 และเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบัน

กษัตริย์อันทรงคุณค่าแห่งใหม่กลางเมือง ภายใต้แนว 

คิด “70 ปีครองราชย์ในหลวง รัชกาลที่ 9 สู่ 70 พรรษา 

ในหลวง รัชกาลที่ 10” สะท้อนพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเคียงคู่การทรงงานกับพระบรมชนกนาถ 

ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และริเริ่มโครงการพระ

ราชดำาริสร้างประโยชน์สุขปวงประชา

นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ รวบรวม

พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจที่

ทรงปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น เพื่อบำาบัดทุกข์บำารุงสุข พัฒนา

ยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่

เหล่า รวมถึงโครงการพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงถึงพระปรีชาสามารถใน

การพัฒนาประเทศ 

เมื่อก้าวเดินเข้าสู่นิทรรศการ ทางเข้าจัดแสดง

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศัก 

ราช 2562 งดงามสมพระเกียรติ และพระปฐมบรม

ราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 

พุทธศักราช 2562 ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และ

ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

จากนั้นเข้าสู่โซนจัดแสดงน่าสนใจและทันสมัย  

ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วน ดังนี้ โซนที่ 1 พระราช 

ประวัติ นำาเสนอเรื่องราวการเสด็จพระบรมราช

สมภพ การศึกษา และภาพพิมพ์สยามกุฎราชกุมาร

จากพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า

ฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสยามมกุฎราชกุมารตามกฎ

มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

โซนที่ 2 ธ ทรงเป็นจอมทัพไทย ถ่ายทอด

พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจด้านกองทัพบก 

กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ผ่านจอวีดิทัศน์ วีร

กษัตริย์แห่งสมรภูมิบ้านหมากแข้ง, เรือหลวงมกุฎ

ราชกุมาร และเสด็จฯ เจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช 

และกษัตริย์เจ้าเวหา-เจ้าฟ้านักบิน สื่อทรงพระปรีชา

ชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงได้รับการถวาย

พระสมัญญานามว่า “เจ้าฟ้านักบิน” ทรงเข้าศึกษา

หลักสูตรการบินแบบต่างๆ และสำาเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรการบิน ทรงมีชั่วโมงบินสูง ทรงพระกรุณา

ปฏิบัติหน้าที่ครูการบิน ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักบินขับไล่ 

ไอพ่น” พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

โซนนี้เพิ่มเติมเนื้อหาเที่ยวบินพิเศษมหากุศล

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์ด้านการ

แพทย์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 5-6 ม.ค.  

พ.ศ.2550 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทรงทำาการบินด้วยพระองค์

เอง โดยเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 หรือนามพระราชทาน

เครื่องบินว่า “ศรีสุราษฎร์” เป็นเที่ยวบินพิเศษทีจี 8870 

รวมทั้งมีโมเดลภาพร้อยเรียงเรื่องราว 3 เหล่าทัพที่รวม

เรื่องราวเหตุการณ์ของสามเหล่าทัพไว้ในที่เดียวให้ชม

โซนที่ 3 อัครศาสนูปถัมภก จัดแสดงผ่านจอ

วิดีโอติดผนัง 3 จอ ได้แก่ ทรงผนวช, พระราชกรณียกิจ

ด้านศาสนา และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

โซนที่ 4 ทรงราชย์ เผยแพร่พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีผ่านจอวิดีโอติด

ผนัง 10 จอ เริ่มตั้งแต่พิธีพลีกรรมตักน้ำาและพิธีเสก

ทำาน้ำาศักดิ์สิทธิ์, การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระ

ราชสมภพ และพระราชลัญจกร, ถวายราชสักการะ

พระบรมราชบุพการีพิธีแห่พระสุพรรณบัฏ ดวงพระ

ราชสมภพ และพระราชลัญจกร, การสรงพระมุรธา

ภิเษก, เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนา

พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จเลียบ

พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค รวมถึง

มีพระบรมฉายาลักษณ์ทรงรับพระแสงขรรค์ชัยศรี และ

ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ถือเป็นโซนไฮไลต์ให้ความรู้

และความประทับใจกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย

ตลอดจนจอวีดิทัศน์พิธีสวนสนามถวายสัตย์

ปฏิญาณตนประกอบเนื้อหาส่วนนี้ด้วย ส่วนด้านตรง

ข้ามมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาล 

ที่ 10 ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะ

เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล  

ณ สีหบัญชร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องใน

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผลงานของนายสราวุธ อิสรานุ

วรรธน์ นักวาดภาพดิจิทัล

จากนั้นเข้าสู่ห้องจัดแสดงรูปไข่ใน โซนที่ 5 

สืบสาน รักษา และต่อยอด ซึบซับพระมหากรุณาธิคุณ

ผ่านการจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ 10 

โครงการ ได้แก่ 1.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

2.โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ 3.โครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน

กูแบซีราอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 4.โครงการ

เกษตรวิชญา 5.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  

6.โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 7.จิตอาสาพระ 

ราชทาน 8.อ่างเก็บน้ำานฤบดินทรจินดา 9.โครงการ 

การประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่ โคก หนอง นา โมเดล และ  

10.โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ 

พระราชทาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19

ประจักษ์ชัดทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ของ

ราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นที่มาของโครงการ

พระราชดำาริในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน

ของพสกนิกร พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้

หน่วยงานราชการไปปรับดำาเนินการ ให้คนไทยสามารถ

ดำารงชีวิตอย่างมีความสุขยั่งยืนด้วยความพออยู่พอ

กิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปิดทองหลังพระ หลาย

โครงการประชาชนไม่เคยรับรู้มาก่อน

เพราะประชาชนทุกคนอยู่ ในพระเนตร

พระกรรณของพระองค์ นิทรรศการพามาสู่ โซนที่ 

6 สายธารแห่งพระเมตตา วีดิทัศน์เล่าเรื่องราวความ

ประทับใจของ 4 บุคคลจากหลากหลายที่ ได้รับพระ

เมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาล

ที่ 10 เริ่มจากเรื่องราวของโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราช เล่าโดย นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร อดีตผู้

อำานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

ฟังคุณหมอเล่าการเติบโตของโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสระแก้ว จากโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร มีไม่

กี่สิบเตียง ปัจจุบันพัฒนาสู่โรงพยาบาลประจำาจังหวัด 

ต้นแบบสร้างสุขให้ประชาชน

เรื่องราวปฏิบัติการค้นหา 13 หมูป่า โดย พลตรี

วุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เล่าถึงพระ

มหากรุณาธิคุณในหลวง ร.10 ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดิน

ถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานางนอน จ.เชียงราย แม้ในส่วนที่ลึก

และมืดที่สุด พระราชทานชุดเวทสูทเด็กที่ 13 หมูป่า

ใส่ออกมาจากถ้ำา ในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่าน

ทรงวางแผนและสนับสนุนอุปกรณ์ พระราชทานถัง

ออกซิเจนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ค้นหา เป็นอุปกรณ์ที่ต้อง

สั่งจากต่างประเทศ แต่อุปกรณ์มาถึงตรงเวลา ลำาเลียง

สู่ถ้ำานำามาสู่ความสำาเร็จทุกชีวิตในเหตุการณ์ปลอดภัย

 เรื่องราวของโคก หนอง นา โมเดล โดย แสวง 

ภูม ีผู้นำาต้นแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ฟัง

ชาวบ้านปักธงชัย จ.นครราชสีมา เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่

เกษตรกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการน้อมนำา

หลักทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 

นา โมเดล” ของรัชกาลที่ 10 สร้างงาน สร้างรายได้ 

ทำาให้วันนี้มีความสุขและอบอุ่นในบ้านบนโคก หนอง นา

และเรื่องราวความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บอกเล่า

ผ่านสุมน มหิดุลย์ พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ 

สาย 511 เธอปลื้มใจ ดีใจมากๆ เมื่อหัวหน้างานแจ้ง

ว่าการทำาความดีของคุณทราบถึงพระเนตรพระกรรณ

ในหลวง พระองค์จะพระราชทานของขวัญให้ ปลาบ 

ปลื้มยินดีมาก เราเป็นเพียงคนตัวน้อยๆ แต่อยู่ในสาย

พระเนตร เนื่องในโอกาสมหามงคล 70 พรรษา ขอให้

พระองค์ทรงพระเจริญ

ทั้งนี้ ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ 

สามารถเข้าชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ  

๗๐ พรรษา ห้อง ๙๐๔ ได้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 

09.00-16.30 น. ที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริและความมั่นคง ต.คูคต อ.ลำาลูกกา 

จ.ปทุมธานี หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2565-8466, 

0-2565-8472.

เ

อนุมัติปรับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
ทยอยเพิ่มแบบขั้นบันได4ปีแบ่งเบาภาระนร.11.5ล้านคน

สพฐ.สั่งย้ายครูทันที

ข้อความติดเสื้อเด็ก  

ศึกษาธิการ • ครม.เห็นชอบปรับเงิน

อุดหนุนรายหัวตามความจำาเป็นพื้นฐาน

นักเรียนแบบขั้นบันไดระยะเวลา 4 ปี 

รวมเป็นวงเงิน 8,066 ล้านบาท หลังไม่

ได้ปรับมานาน 10 ปี คำานวณแล้วแบ่งเบา

ภาระคิดเป็นนักเรียนจำานวน 11.5 ล้าน

คน “ตรีนุช” ปรับงบอาหารกลางวันเสนอ

เข้า ครม.เป็นคิวต่อไป

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม

ได้ ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราเงิน

อุดหนุนรายหัวตามความจำาเป็นพื้นฐาน 

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและ

เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถาน

ศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการ

ศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อ

เนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566-

2569 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ศึกษาธิการ • “สั่งย้ายครู” โรงเรียน

จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังเย็บข้อความ

แขวนคอนักเรียนติดกลับมาบ้าน “อัมพร” 

ชี้เป็นการกระทำา สื่อสารที่ ไม่เหมาะสม 

กระทบความรู้สึกผู้ปกครอง เชื่อครูไม่มี

เจตนาไม่ดี

จ ากกรณีผู้ ปกครองของ เด็ ก

นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ 

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ

ข้อความว่า “เนื่องจากพ่อถูกเตะออก

จากกลุ่มไลน์เพราะแค่พยายามคุยกับ

ผู้ปกครองในกลุ่ม ส่วนแม่ซิมเสีย เข้า

ไลน์ไม่ได้เพราะต้องยืนยันผ่านข้อความ

จากซิม สุดท้ายครูประจำาชั้นจึงแก้ปัญหา

ด้วยการเย็บข้อความแขวนคอประจาน

กลับมาบ้านแทน” พร้อมแนบภาพถ่าย

ลูกชายกับกระดาษที่ครูเขียนมานั้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ตนได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว

แล้ว และทราบว่าขณะนี้ ได้มีการให้ครูคน

ดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่อื่นภายในโรงเรียน

เพื่อดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง

การสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น ซึ่งเบื้องต้นตนได้รับรายงาน

ว่าเรื่องดังกล่าวครูไม่ได้มีเจตนาที่จะ

ไปสื่อสารในทิศทางที่ผู้ปกครองเข้าใจ  

แต่บังเอิญว่าการแสดงออกไปกระทบ 

ต่อความรู้สึกของผู้ปกครอง อย่างไร

ก็ตาม ตนได้สร้างความเข้าใจในเรื่องนี้

และกำาชับไปยังสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาทั่วประเทศ ว่าให้ดูแลเรื่องการ

สื่อสาร การทำาความเข้าใจการอยู่ร่วมกัน 

ทั้งในกรณีเด็กกับเด็ก เด็กกับครู และเด็ก

กับผู้ปกครอง.

เสนอ โดยใช้วิธีทยอยปรับเพิ่มอัตราแบบ

ขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปี คือ ปัจจุบันงบ

อุดหนุนรายหัวอยู่ที่ 46,482.39 ล้านบาท 

ปี 2566 งบอยู่ที่ 48,741.62 ล้านบาท  

ปี 2567 งบ 50,399.12 ล้านบาท ปี 2568 

งบ 52,612.28 ล้านบาท และปี 2569 งบ 

54,548.87 โดยในปีที่ 4 หรืองบปี 2569 

จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 8,066 

ล้านบาทเศษ

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า การ

ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวที่ปรับ

เพิ่มขึ้นสามารถจำาแนกตามรายการ

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายด้านผู้เรียนมี  

2 ส่วน คือ 1.ค่าอุปกรณ์การเรียน ปรับ

เพิ่มตามผลการศึกษาค่าใช้จ่ายจริง

สำาหรับอุปกรณ์การเรียนพื้นฐาน ซึ่ง

อ้างอิงราคาขายร้านสหกรณ์ โรงเรียน 

โดยจัดให้ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก

คนตั้งแต่ปี 2566 และคงอัตราเดิมในปี

ต่อไป และ 2.ค่าเครื่องแบบ ปรับตาม

ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายจริงสำาหรับเครื่อง

แบบนักเรียน 1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อ 

กางเกง หรือกระโปรง โดยให้ผู้เรียน

ทุกคนมีเครื่องแบบครบ 1 ชุด และ

เพิ่มเติมอีก 1 ชุดเฉพาะผู้เรียนยากจน

ที่ผู้ปกครองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

สำาหรับค่าใช้จ่ายด้านสถานศึกษา ได้แก่ 

1.ค่าจัดการเรียนการสอน และ 2.ค่ากิจ

กรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในระบบ 

และนอกระบบ

นางสาวตรีนุชให้รายละเอียดอีก

ว่า การเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย

รายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุม 

4 รายการที่ ครม.อนุมัติ ได้แก่ ค่า

จัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิม

ร้อยละ 20 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่ม

ขึ้นจากเดิมร้อยละ 15 ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน จากเดิมได้ไม่เต็มชุดก็ได้เต็ม 

1 ชุด และเพิ่มอีก 1 ชุดสำาหรับเด็ก

ยากจน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 จาก

ที่ทั้ง 4 รายการไม่ได้มีการปรับเพิ่ม

อัตราเงินอุดหนุนมานานกว่า 10 ปี 

โดยปรับครั้งล่าสุดในปี 2553 ขณะที่

ปัจจุบันราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา ซึ่งการเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนครั้ง

นี้จะช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายของ

นักเรียนจำานวนกว่า 11.5 ล้านคน และ

ลดความเหลื่อมล้ำาด้านรายได้ครอบครัว

นักเรียนยากจนลงได้ รวมทั้งจะช่วยเพิ่ม

ศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย สำาหรับ

เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่ผ่านมาได้

ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการปรับเพิ่ม

งบอาหารกลางวันของนักเรียนนั้น 

นางสาวตรีนุชกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่อง

ที่ ศธ.ให้ความสำาคัญมาโดยตลอด ซึ่ง

ขณะนี้ ศธ.ได้เสนอเรื่องไปยังสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อที่จะเสนอ

ให้ ครม.พิจารณา ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อ

สรุปเร็วๆ นี้.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

11บันเทิง

ม่เว้น-ไม่พัก จัดมาทุกปี..

วันพุธที่ 27 กรกฎาคมนี้ ก็เป็นครั้งที่ 30 ปีที่ 30 กับการ

จัดงาน “รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำาปี 2564” 

ของชมรมวิจารณ์บันเทิง..

และยังคงใช้ “สโมสรทหารบก” ถนนวิภาวดีรังสิต เป็น

สถานท่ีจัดอยู่เหมือนเดิม เพ่ิมเติมคือปีน้ีจะเร่ิมงานกันต้ังแต่เวลา 

10.00 น.เป็นต้นไป!

เร่ิมด้วยการเสวนาบันเทิงเรื่อง “ครูหนังไทยมองวงการหนัง

ปัจจุบัน” โดยคุณฉลอง ภักดีวิจิตร กับคุณยุทธนา มุกดาสนิท 

สองศิลปินแห่งชาติ สาขาภาพยนตร์ มาร่วมพูดคุย 

จากน้ันจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “โอกาสทำาหนัง

กับสตรีมมิ่งระดับโลก” ของคุณยงยุทธ ทองกองทุน 

จาก Netflix กับคุณพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ จาก HBO GO

ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการประกาศผลและมอบรางวัล 

ซ่ึงหนังเรื่องไหนจะคว้า “รางภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำาปี 

2564” ลุ้นได้-เชียร์ได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ในเพจ “ชมรมวิจารณ์

บันเทิง” ที่เดียว!

ก็..เป็นงานแจกรางวัลที่ไม่ได้ใหญ่โตหรูหรา เพราะเป็นที่

รู้กันดีว่า “ชมรมวิจารณ์บันเทิง” ที่มีคุณนคร วีระประวัติ เป็น

ประธาน (ตลอดกาล) นั้น ไม่มีงบประมาณจากหน่วยงานทั้งรัฐ-

เอกชนสนับสนุน

ทำากันด้วยใจรัก หวังยกย่อง เชิดชู เป็นกำาลังใจให้กับผู้

สร้างสรรค์ผลงานบนความโปร่งใส ยุติธรรมในการพิจารณา 

ก็หวังว่าปีน้ีจะได้รับความร่วมมือจากบุคคลในวงการภาพ 

ยนตร์ ดารา นักแสดง สื่อมวลชนเหมือนกับที่ผ่านมาทุกๆ ปี!

ครับ..ลำาพังอยู่กับนักการเมืองขี้โกง ขาดคุณธรรม-จริย 

ธรรม ก็ว่าแย่หนักหนาสาหัสแล้ว นี่..ตกลงเรา-คนไทยจะต้อง

ใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด-19 และโรคฝีดาษวานรตลอดไปด้วยกระ 

นั้นหรือ?

คือ ฟังจาก นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ บอกว่า.. โรคไวรัส    

โควิด-19 จะอยู่กับเราตลอดไป แต่ที่น่ากังวลคือ เชื้อไวรัสนี้มี

การกลายพันธุ์ เกิดสายพันธุ์ใหม่ตลอดเวลา สายพันธุ์ใหม่แพร่

ได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม

และหลบหลีกภูมิคุ้มกันไม่ว่าจากการฉีดวัคซีนหรือการ

ติดเชื้อธรรมชาติได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิม ปัจจุบันสายพันธุ์ใหม่ใช้

เวลาสั้นกว่าเดิม เพียง 3-4 เดือน

ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทางด้านไวรัสวิทยา ก็ว่า.. “กามโรคมีมานับหลายร้อยปี มียา

รักษาที่ดีก็ไม่สามารถกำาจัดให้หมดไปได้ 

ในทำานองเดียวกัน ฝีดาษวานรจึงเป็นการยากในการควบ 

คุม และกำาจัดให้หมดไป นอกจากฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้

ครอบคลุมเกือบทั้งหมด..เราคงต้องอยู่กับโรคนี้อีก”

รู้อย่างนี้แล้ว..ใครจะกลับ-ไม่กลับบ้านก็ช่าง(หัว)มันเถอะ 

จะไปให้ความสำาคัญอะไรถึงกับต้องไปท้า “ร้อยบาทเอาขี้หมา

กองเดียว” ให้เสียเวลา..

สู้ชวนคนไทยในประเทศหันหน้ามารู้รักสามัคคีกลมเกลียว

กันอย่างจริงๆ จังๆ จะไม่ดีกว่าหรือ?

ไม่ได้สามัคคีเพื่อจะรบสู้กับใคร แต่รัก-จับมือ-ร่วมใจกัน 

ตั้งรับกับธรรมชาติ-โรคร้ายที่กำาลังจัดสรรความสมดุลบนโลก

มนุษย์อยู่ในขณะนี้น่ะ!

พูดง่ายๆ จะตายวัน-ตายพรุ่งกันอยู่แล้ว ยังจะทำาตัวเป็น 

“ไก่ในเข่ง” กันอยู่ได้? 

เออ..พูดเรื่องตาย เห็นในสภาเมื่อช่วงการอภิปรายไม่ไว้

วางใจของพรรคฝ่ายค้าน นอกจากจะใช้ชื่อยุทธการ “เด็ดหัว 

สอยนั่งร้าน” ตอบโต้กันเรื่องคอขาด-หัวขาดแล้ว

ผู้อภิปรายบางท่านยังหยิบเอาเรื่องความตายของอดีตนายก

รัฐมนตรีญ่ีปุ่นมาเสนอเป็นทางเลือกให้นายกรัฐมนตรีไทยเข้าไปอีก

ซึ่งได้ยิน-ได้ดูก็ให้รู้สึกขนลุกขนชัน และยิ่งถึงขั้นขนหัว

ลุกเมื่อมี “ดอกไม้จันทน์” ปรากฏขึ้นใน “สัปปายะสภาสถาน” 

คราวนี้ด้วย

และด้วยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องบังเอิญ ผมจึงได้แต่นึกภาวนา

ขออย่าให้สิ่งที่ “ถูกกำาหนด” ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครในสภาอัน

ทรงเกียรติแห่งนั้นเลย!

อย่าว่าโน้นนี้ หาก “ท่านประธานชวน” ในฐานะศิษย์วัด

เก่า จะถือโอกาสช่วงเข้าพรรษา กราบนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าไป

ปัดเป่า-สวดมนต์ให้พรในสภาเสียหน่อยก็น่าจะดีอยู่..

บอกตามตรง ใจคอไม่ดี..!.

สภา..ที่ถูกกำาหนด?

ไ

มดสัญญาอย่างเป็น

ทางการแล้วกับ

ค่ายอาร์สยาม 

สำาหรับนักร้องลูกทุ่งคนดัง ใบ

เตย-สุธีวัน กุญชร หลังร่วม

งานกันมานานถึง 17 ปี โดย

ล่าสุดทางสาวใบเตยได้เข้าไป

กราบลาเฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติ

ศักดิ์ ผู้ที่เคยให้ โอกาสจนใบเตยมี

ทุกอย่างได้ในวันนี้ โดยใบเตยได้ โพสต์

ภาพคู่กับเฮียฮ้อที่เจ้าตัวยกให้เป็นคุณพ่อคนที่ 

2 ลงในอินสตาแกรม พร้อมกับข้อความว่า

“วันนี้ลูกสาวคนนี้มาเยี่ยมและตั้งใจมาลา

ขอบคุณเฮียฮ้อผู้เปรียบเสมือนพ่อคนที่ 2 ของใบ

เตย เป็นทั้งผู้สร้าง ผู้ให้ โอกาส ใบเตย อาร์สยาม 

พูดได้เลยว่าถ้าไม่มีเฮีย

ก็คงไม่มี ศิลปินสาวลูก

ทุ่ง ใบเตย อาร์สยาม 

คนนี้เกิดขึ้นมาในวงการ 

ขอบคุณเฮียที่เลือกหนู

เข้ามาใต้ชายคาบ้านหลัง

นี้มันอบอุ่นเหลือเกินค่ะ 

ขอบคุณเฮียที่ทำาให้เด็ก

ธรรมดาที่มาตามหาฝันคนนี้

เป็นศิลปินที่ประสบความ

สำาเร็จแบบเกินความคาด

หมาย มากๆ ขอบคุณที่

ทำาให้ฝันหนูเป็นจริงให้

หนูได้เป็นนักร้องที่โด่ง

ดังมีชื่อเสียง ให้เพลงที่

ดีที่เข้ากับใบเตยมาโดย

ตลอด ขอบคุณที่เข้าใจตัว

ตนของลูกสาวคนนี้และไม่เคย

ทำาให้ใบเตยต้องเปลี่ยนตัวตนเพื่อใคร

เลย 

เฮียสอนใบเตยเสมอว่าความแตกต่างคือ

จุดขาย “การเป็น Artist เราไม่ต้องอยากไปเป็น

เหมือนใคร แต่ต้องทำาให้ทุกคนอยากเป็นเหมือน

เรา” คำาพูดคำาสอนของ

เฮียทุกคำาเป็นสิ่งที่จริง

และหนูจดจำามาตลอด 

ขอบคุณเฮียที่อยู่ข้างๆ 

คอย Support ใบเตยเสมอ

ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่

ผ่านมาในการทำางาน ไม่ว่า

จะมีปัญหาใดๆ ก็ตามเฮีย

ห

อนสแตนซ์ วู นักแสดงสาวชาว

อเมริกันเชื้อสายจีน เกิดที่สหรัฐ 

พ่อแม่เป็นชาวไต้หวัน เคยอยู่ใน

หนึ่งร้อยรายชื่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก 

100 most influential people in the world 

ของไทม์ แมกกาซีน มาแล้วในปี 2017 ใคร

จะรู้ว่าเธอเองก็เคยตัดสินใจจะปลิดชีพตัวเอง

เพราะเจอคอมเมนต์แย่ๆ ถล่มบนโซเชียลมี

เดีย

นักแสดงสาววัย 40 จาก Crazy Rich 

Asians และ Fresh Off The Boat หรือหากยัง

ไม่คุ้นก็ต้องเป็นบทเดสตินี เพื่อนซี้ของราโมนา 

ที่แสดงโดย เจนนิเฟอร์ โลเปซ ใน Hustlers 

การออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ของเธอผ่าน                                                       

ทวิตเตอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนทำาเอาหลายคนช็อก 

หลังจากหายไปจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้

นานถึง 3 ปี

วูเปิดใจถึง

ปัญหาด้านสุขภาพ

จิตของเธอหลังจาก

ที่โพสต์ทวีตไปหลาย

ครั้งเมื่อปี 2019 

หลังจากคอมิดีซี

รีส์เรื่อง Fresh Off 

The Boat ที่เธอ

แสดงในปี 2015 ได้

เดินหน้าต่อเป็นซีซั่น 

ที่ 6 ทางสถานีโทร

ทัศน์เอบีซีของสหรัฐ

แต่ในขณะที่เพื่อนนักแสดงแสดงความ

ยินดีและมีความสุข วูที่เล่นในเรื่องนี้มาตั้งแต่

ปี 2015 ทวีตบอกว่า “ตอนนี้อารมณ์แย่มากจน

อยากจะร้องไห้จริงๆ งี่เง่า”

มียูสเซอร์คนหนึ่งแสดงความยินดีกับเธอ

กับซีซั่นใหม่ และบอกว่ามันคือข่าวดี แต่วูกลับ

ตอบว่า “ไม่ มันไม่ใช่เลย”

ภายหลังเธอถึงให้ความกระจ่างถึงคอม

เมนต์แรกๆ ของเธอ มันเกิดขึ้นในวันที่เลวร้าย 

และผิดเวลา และการที่ละครเรื่องนี้ ได้รับการ

ต่ออายุสร้างซีซั่นใหม่ นั่นหมายความว่าเธอจะ

ไม่สามารถสานต่อโปรเจ็กต์ที่เธอชื่นชอบเป็นการ

ส่วนตัวได้ค

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

คือคนที่มั่นใจและเชื่อใจในตัวใบเตย อาร์สยาม 

คอยช่วยแก้ปัญหาและอยู่ข้างลูกสาวคน

นี้มาเสมอ มาวันนี้บอกได้เลยว่าที่ใบเตย

มีทุกอย่าง มีบ้าน มีรถ มีเงินเก็บ มีชื่อ

เสียง มีชีวิตที่สุขสบาย ก็เพราะโอกาส

ที่ได้มาจากบ้านอันแสนอบอุ่นหลังนี้ 

หนูจะไม่มีวันลืมค่ะ Rs&Rsiam 

คือพระคุณสูงสุดในชีวิต ขอบคุณ พี่

เณร และ Rsiam ทีมทุกคนที่ดูแล

สร้างสรรค์ผลงานให้ใบเตยอย่างดี

ในทุกๆ บทเพลง บอกเลยว่าหนูไม่เคย

ลืมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำา        

ให้หนูคือ ใบเตย Rsiam ในวัน

นี้ รักและภูมิใจที่สุดที่ได้ทำา                 

งานกับค่ายเพลงบ้าน Rs หลัง 

นี้ค่ะ จากวันนี้หมดสัญญาไป 

ไม่มีสัญญา ไม่มีลายเซ็น แต่

สัญญาใจยิ่งใหญ่เสมอค่ะ  (รูป

สุดท้ายร้องไห้สุดงือๆ แต่ไม่

กล้าร้องต่อหน้าเฮียกลัวไม่สวย 

55) Always Remember us this 

way Rs”

วูอธิบายต่อถึงคอมเมนต์เหล่านั้นทาง

โซเชียลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า “ฉันรู้สึกแย่

กับสิ่งที่พูดไป และเมื่อเจอไดเร็กต์แมสเสจ

หลายๆ ครั้ง และเพื่อนนักแสดงชาวเอเชียคน

หนึ่งบอกว่าฉันกลายเป็นคนทำาลายล้างชุมชน

ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ฉันเริ่มรู้สึกว่าไม่

สมควรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป”

“ฉันรู้สึกอับอายขายหน้าต่อชุมชน 

AsAms และชุมชนนี้คงดีถ้าไม่มีฉัน มองย้อน

กลับมา มันเหลือเชื่อมากที่มีไดเร็กต์แมสเสจ 

บางข้อความยุให้ฉันฆ่าตัวตาย และมันก็เกิด

ขึ้นจริงๆ โชคดีที่มีเพื่อนคนหนึ่งมาพบ และรีบ

พาฉันไปส่งห้องฉุกเฉินได้ทัน”

“ฉันไม่ได้เล่นโซเชียลมาเกือบ 3 ปี พูด

ตามตรง ฉันยังกลัวอยู่นิดหน่อย แต่ฉันกลับมา

โพสต์เพื่อบอกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้”

“ฉันกลัวการกลับมาโซเชียลมีเดีย 

เพราะฉันเกือบเสียชีวิตไปกับมันแล้ว”

“หลังพักจากฮอลลีวูด และได้รับการ

บำาบัดมามาก ฉันรู้สึกโอเคพอแล้วที่จะกลับมา

ที่นี่อีกครั้ง”

วูยังได้แชร์ลิงก์ทวิตเตอร์กับผู้ติดตาม

ของสื่อโซเชียลของเธอให้กับองค์กรป้องกัน

การฆ่าตัวตายของสหรัฐ US National Suicide 

Prevention Lifeline ด้วย.

interthaipost69@gmail.com

‘คอนสแตนซ์ วู’

เคยฆ่าตัวตาย

เพราะโซเชียล

‘กานต์ วิภากร’ทำางานหนัก

สุดทรมานตาจะบอดแล้ว
ทำางานหนัก ใช้สายตา

ตลอดเวลา  แบบไม่ได้พัก ทำาให้

ล่าสุด กานต์ วิภากร ภรรยาของ

เสก โลโซ มีปัญหากับดวงตาอย่าง

หนัก จนถึงขั้นเจ้าตัวตัดพ้อ ตาจะ

บอดแล้ว แถมทำางานหนักขนาดนี้

ยังเป็นคนเลวร้ายในสายตาทุกคน 

โดยกานต์ วิภากร ได้ โพสต์ภาพ

ขณะที่กำาลังนอนให้สามีหยอดตา

ให้ พร้อมกับระบุข้อความ

ว่า

“ภาพมันเบลอ                          

หรือเธอไม่ชัด? ตาจะบอด

แล้ว พูดความจริง สุด

แสนทรมาน นั่งทำางานอยู่

กับโทรศัพท์ 24 ชม.บ่อยๆ 

ไม่ละจากจอจริงๆ แม้

กระทั่งตอนกินหรือฟัง

เพลงหรือทำา

ทุกกิจกรรม ตา

ก็ต้องใช้ไปกับ

งานล้วนๆ คน

ไม่ได้อยู่ด้วยจะไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นความ

จริงและแล้วพี่เสกก็เชื่อสนิทใจว่าเรื่องจริง

เพราะพี่เสกตามไปนอนบ้านเสือวันก่อน

แล้วเมื่อวานตื่นมา ยังไม่ได้ทำาอะไรสักอย่าง 

ลืมตาปุ๊บทำางานทันที ไม่เคยมีเวลาคุยเล่น

กับใครเลยจริงๆ บ่ายโมงถึงตี 5 เมื่อวานค่ะ 

นันสต๊อป 16 ชม.เต็มๆ ให้ตายเถอะ! พี่เสกรับ

รู้ถึงความเหนื่อยล้ามากแต่ถ้ากานต์ไม่ทำาแล้ว

ใครจะทำา? แต่ก็ยังเป็นคนเลวร้ายเช่นเคย? ใน

สายตาทุกคน!!”

‘ใบเตย’กราบลา‘เฮียฮ้อ’พ่อคนที่2

หลังใช้นามสกุล‘อาร์สยาม’มา17ปี



12 ขาวประชาสัมพันธ

เคร� องหอมสําหรับบานเปนอีกหนึ่งไอ

เท็มที่คนมักจะเลือกซื้อเปนของขวัญใหแก

กันในโอกาสตางๆ ไมวาจะเปนวันเกิด วัน

ครบรอบ และโอกาสสําคัญๆ โดยเฉพาะการ

เลือกเคร� องหอมที่ถูกกับจริตผูรับ ทั้งสไตล

การใชงาน กลิ่นที่ช� นชอบ เรียกไดวาบงบอก

ถึงการเอาใจใสและเลือกเฟนมาอยางดี ยิ่ง

จะทําใหผูรับประทับใจมากเปนทวีคูณ

คุณเอ นนทกานต ทัพพะรังสี อึง 

แนะนําเทคนิคในการเลือกตะเกียงน้ําหอม

และกล่ินหอมใหเหมาะกับผูรับ วา “การสงมอบ

ความหอมสําหรับหองหรือภายในบานใหแก

คนรูใจ เพ� อน คนในครอบครัว หรือคนรักน้ัน 

ถือเปนความแปลกใหม ทําใหผูรับรูสึกเซอรไพรส 

นับเปนมิติใหมของการมอบของขวัญผานตัว

ตะเกียงที่มีการออกแบบใหสวยงามแปลกตา 

เปนศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง ขณะเดียวกันก็

สามารถสงกลิ่นหอมผอนคลายอารมณ ได

อีกดวย

“สําหรับเทคนิคในการเลือกน้ําหอมให

ปลื้มใจมาก สารัชถ รัตนาวะดี ดัน

ลูกชายคนโต “สาริศ รัตนาวะดี” น่ังแทนผู

บริหารรุนใหมไฟแรง รันโปรเจ็กตยักษ สนาม

กอลฟ “Stonehill” แลนดมารคแหงใหมที่จะ

มอบประสบการณไลฟสไตล ยกระดับวงการ

กีฬาและการทองเที่ยวไทย พรอมจัดงานเปด

ตัวในวันเสารที่ 30 กรกฎาคม ที่สโตนฮิลล 

จ.ปทุมธานี

แมทิศทางราคาพลังงานในตลาดโลก

ยอตัวลงเล็กนอย แตก็ยังเปนปจจัยกดดัน

ตนทุนการผลิตโดยรวม งานน้ี ‘สาธิต สุดบรรทัด’ 

ผูบริหาร บมจ.ผลิตภัณฑตราเพชร หรือ DRT 

เดินหนาผลิตสินคาตอเน� องเพ� อรักษาอัตรา

การเดินเคร� องจักรอยูในระดับ 80-90% ชวย

กดตนทุนการผลิตตอหน�วยใหต่ํา พรอมรับ

จังหวะดีมานดสินคาวัสดุกอสรางที่ปรับตัวดี

ขึ้นตอเน� อง จากการกอสรางบานใหมและ

การปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยหลังเปด

ประเทศ เพ� อมุงสูเปาหมายทั้งปเติบโต 5% 

ตามแผนที่วางไว 

วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร กลุมการตลาด บริษัท เดอะมอลล กรุป 

เชิญชวนประชาชนชาวไทยรวมตักบาตร

ขาวสารอาหารแหง เน� องในวโรกาส คลาย

วันพระราชสมภพพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 

เวลา 08.00 น. ที่ ควอเทียร พารค ชั้น เอ็ม 

ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร และรวมพิธีจุด

เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.00 น.  

ณ บริเวณหนาศูนยการคาเดอะมอลล ทุกสาขา 

(ยกเวนรามคําแหง) เดอะมอลล ไลฟสโตร 

งามวงศวาน เดอะมอลล ไลฟสโตร ทาพระ 

และ ควอเทียร พารค ช้ัน เอ็ม ดิ เอ็มควอเทียร

อิ่มอรอยกับบุฟเฟตนานาชาติมื้อ

กลางวัน อาทิ ซูชิ สปาเกตตี ติ่มซํา ตมยํากุง 

คอหมูยาง และ กุงอบวุนเสน ท่ี ล็อบบ้ี เลานจ 

โรงแรมอัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น ทานละ 

450 บาท (ปกติ 750 บาท) สอบถามเพิ่มเติม

และสํารองที่ โทร.0-2159- 5888

ดิเอมเมอรัลดชวนชิมวันนี้ ขอแนะนํา

เมนูเด็ดที่ ไมแพใครเชนกันกับ “ขาวมันไก” 

ดวยเมล็ดขาวที่หุงสุกจากน้ําตมไกไดความ

หอมมัน เรียงเม็ดสวยงาม เสิรฟพรอมไก

ที่ตมกําลังดี เนื้อนุมชุมฉ่ํา จุยซี่ และน้ําจิ้ม

สูตรเตาเจี้ยวใสขิงตนตํารับ บริการตลอด

เวลาทําการที่ ดิเอมเมอรัลด ค็อฟฟช็อพ 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด พรอมจานเดนอ� นๆ 

อีกมากมาย พิเศษราคาเพียงชุดละ 150 บาท 

(จากปกติ 235 บาท) เปดบริการเวลา 06.00-

22.00 น. สํารองที่นั่งโทร. 0-2276-4567ไลน 

@theemeraldhotel หรือ www.facebook.

com/theemeraldcoffeeshop

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ตรงใจผูรับ ควรเริ่มจากการศึกษาและสังเกต

พฤติกรรม รสนิยมความชอบ งานอดิเรก 

หรือแมกระทั่งการแตงหนาและการแตงกาย

เลือกเคร� องหอมบานเปนของขวัญใหคนรูใจ คิดถึง เมซอง แบรเช ปารีส

ของผูรับเสียกอน หากผูรับเปนผูหญิงจา

ทั้งสาวหวานและสาวเมคอัพจัดเต็ม อาจ

คาดเดาเบื้องตนไดวาน้ําหอมกลุม Dream 

of Flowers และ Dream of Fruits น�าจะ

โดนใจ ในขณะที่กลุมผูหญิงเหมือนกัน แต

กลับชอบความออนเบา ไมปรุงแตงมากนัก 

มักเลือกสไตลการแตงหนาโทนเกาหลีหรือ

ญี่ปุ น น�าจะเหมาะกับน้ําหอมกลุม Sweet 

Dreams สวนคนที่ชอบเดินทางทองเที่ยว 

รักธรรมชาติ มีบุคลิกสนใจสิ่งตางๆ หรือชอบ

คนหา ชอบเลนกีฬา ผจญภัย ก็สามารถเลือก

น้ําหอมกลุม Dream of Exploration หรือ 

Dreams of Freshness ไปมอบใหคนที่รักได 

สวนคุณผูชายก็อยาเพิ่งนอยใจไป เพราะ

น้ําหอมกลุม Oriental Dreams ซึ่งสะทอน

บุคลิกมั่นคง สุขุม หรือแมแตผูหญิงที่เปน

สาวมั่นก็สามารถตอบสนองความตองการ

ดวยกลิ่นนี้ ไดเชนกัน”

พบกับเครื่องหอมสําหรับบ้านหลาก

หลายรูปแบบ ทั้งตะเกียงน้ําหอมชวยฟอก

อากาศใหบริสุทธิ์ กานกระจายความหอม 

เทียนหอม เคร� องหอมปรับอากาศในรถยนต 

และน้ําหอมที่มีใหเลือกมากกวา 50 กลิ่น 

ลดราคาพิเศษสูงสุดถึง 60% ท่ีเมซอง แบรเช 

ปารีส ทุกสาขา สั่งซื้อทางออนไลน ไดที่ 

Facebook: MaisonBergerThailand LINE: @

maisonbergerthai IG: maisonbergerthailand 

และ www.maisonbergerthailand.com เทาน้ัน 

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานความหอมที่พรอม

ใหบริการถึง 10 สาย สอบถามรายละเอียด 

โทร. 0-2672-2088

SAM แสดงความยินดีอธิบดีสรรพากร ในโอกาสเขารับตําแหน�งใหม    ปริญญา พัฒนภักดี 

ประธานกรรมการ และธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผูจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย

สุขุมวิท จํากัด (บสส.) หรือ SAM รวมแสดงความยินดีกับ ลวรณ แสงสนิท เน� องในโอกาสเขา

รับตําแหน�ง อธิบดีกรมสรรพากร ณ อาคารกรมสรรพากร  ถ.พหลโยธิน

‘ฮอกไกโดมิลล’ สาขาใหม     ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุมบริษัททีโอเอ 

เปดรานแฟรนไชส “ฮอกไกโดมิลล”  (Hokkaido Milk) สาขาใหม พรอมกับเมนูเคร� องด� มนม

ที่หลากหลายและเมนูปนระดับพรีเมียม โดยมี วรวิทย วงศแสนประเสริฐ, อนงค มิเล และ 

พิสมัย สีหวัลลภ มารวมงานดวย ที่เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา

TK ฉลองครบ 50 ป นําทีมพนักงานจิตอาสาบริจาคโลหิต “จากหนึ่งคนให สูหลายคนรับ” 

แก โรงพยาบาลศิริราช    บริษัท ฐิติกร หรือ TK ผูใหบริการเชาซื้อรถจักรยานยนตรายใหญ

ในประเทศไทย ในโอกาสดําเนินกิจการครบรอบ 50 ป โดย ประพล พรประภา กรรมการและ

รองกรรมการผูจัดการ นําทีมพนักงานจิตอาสารวมบริจาคโลหิต “จากหน่ึงคนให สูหลายคนรับ” 

ครั้งที่ 22 จํานวนกวา 24,300 ซีซี ใหแกโรงพยาบาลศิริราช ย้ําความมุงมั่นสงตอลมหายใจให

ผูปวยที่มีความตองการใช โลหิตในภาวะโลหิตขาดแคลนและจากสถานการณการแพรระบาด

โรคโควิด-19 รวมปริมาณโลหิตที่บริจาคตอเน� องมาแลว 22 ครั้ง ไดทั้งสิ้นกวา 809,000 ซีซี 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผูบริหารและพนักงานจิตอาสาที่รวมบริจาคไดผานการตรวจคัดกรองจาก

การลงทะเบียน พรอมปฏิบัติตามมาตรการปองกันความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยทาง

สาธารณสุขอยางเครงครัด ณ สํานักงานใหญ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย ฉลองความสําเร็จควารางวัลอันทรงเกียรติจาก ทริปแอดไวเซอร 

อวอรดส 2022      อองตวน เดนดา ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย พรอม

ดวยพนักงานโรงแรมฯ รวมฉลองความสําเร็จที่โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย ควารางวัลอัน

ทรงเกียรติ “ทราเวลเลอรส ชอยซ” จาก ทริปแอดไวเซอร อวอรดส 2022 ณ โรงแรมเคปกู

ดู เกาะยาวนอย ทั้งนี้ “ทริปแอดไวเซอร” คือแพลตฟอรมแนะนําการทองเที่ยวอยางครบวงจร

ที่ใหญที่สุดในโลก ที่มีทั้งการรีวิวและเปดกวางใหนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาแสดงความ

คิดเห็น ซึ่งตอกย้ําและเปนการการันตีมาตรฐานใหกับโรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย ซึ่งไดรับ

รางวัลจาก “ทริปแอดไวเซอร” โดยเปนรางวัลจากใจผูเขาพักหรือใชบริการอยางแทจริง

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายพินันท สุวรรณรัตน 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 ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายพินันท 

สุวรรณรัตน

๔๓๙,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

๒ สรอยคอทองคํา ๙๖.๕ % นํ้าหนัก ๑๐๖.๗ 

กรัม พรอมกามปูทองเจือ ๙๐ % นํ้าหนัก 

๓.๕ กรัม

๑ เสน

๑ อัน

นายพินันท 

สุวรรณรัตน

๒๐๖,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕) 

๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๓ รถยนตย่ีหอโตโยตา รุนฟอรจูนเนอร 

ทะเบียน ขพ-๓๔๖๐ สงขลา

๑ คัน นายอภิชาติ

สุวรรณรัตน

(ผูถือกรรมสิทธ์ิ)

นายพินันท 

สุวรรณรัตน

(ผูครอบครอง)

 ๘๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

๔ พระหลวงพอทวด เล่ียมทองเจือลงยา นํ้า

หนักรวมประมาณ ๓๐.๗ กรัม

๑ องค นายพินันท 

สุวรรณรัตน

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๕ พระครูธรรมโฆษิต (อาจารยคง โกกนุตโต)                                                     

วัดธรรมโฆษณ เล่ียมทองเจือ นํ้าหนักรวม

ประมาณ ๑๔.๑ กรัม

๑ องค นายพินันท 

สุวรรณรัตน

๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๓๑ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๖ พระหลวงพอทวด วัดชางให (ดานหลัง

พระครูวิสัยโสภณ (ทิม))เล่ียมทองเจือ นํ้า

หนักรวมประมาณ ๑๗.๘ กรัม

๑ องค นายพินันท 

สุวรรณรัตน

๑๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

๗ พระราชพุทธิรังษี (หลวงพอดํา) ดานหลัง

มีอักษรวัดมุจลินทวาปวิหาร วัดตุยง เล่ียม

ทองเจือนํ้าหนักรวมประมาณ ๑๖.๘ กรัม 

๑ องค นายพินันท 

สุวรรณรัตน

๗,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

๘ พระปดตาองคเล็กเลี่ยมทองเจือ น้ําหนัก

รวมประมาณ ๒.๗ กรัม

๑ องค นายพินันท 

สุวรรณรัตน

๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

๙ พระครูธรรมโฆษิต (เหรียญหยดน้ํา) พอ

ทานคงโกกนุตโต วัดโลการาม เลี่ยม

ทองเจือลงยา น้ําหนักรวมประมาณ 

๑๘.๑ กรัม

๑ องค นายพินันท 

สุวรรณรัตน

๑๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๙ รายการ  รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๕๕๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงลาน

หาแสนหาหม� นหาพันบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายพินันท สุวรรณรัตน กับพวก 

(นางสาววสันตศิริ ทรัพยสิรินทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๘๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายพงศเทพ หวานเหนือ อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขา แพชช่ัน ระยอง

เลขท่ีบัญชี ๘๑๕-๒-๘๗๒๖๕-๒ ช� อบัญชี 

นายพงศเทพ หวานเหนือ

- นายพงศเทพ 

หวานเหนือ

๑๓,๕๖๐.๙๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๗๒/๒๕๖๕ลง

วันที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขา คลองใหญเลข

ที่บัญชี ๒๔๑-๐-๒๔๐๘๔-๔ช� อบัญชี 

นางสาวลินจง บุญนาค

- นางสาวลินจง 

บุญนาค

๔๙๐,๘๘๘.๑๙ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ตามคําสั่งที่ 

ย. ๗๒/๒๕๖๕ลง

วันที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๕๐๔,๔๔๙.๑๕ บาท (หาแสนส่ีพันส่ี

รอยส่ีสิบเกาบาทสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายพงศเทพ หวานเหนือ กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

  พันตํารวจโท

(ชัชนันท คําวอน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

  พันตํารวจโท

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๙๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายกอตัม ซาฮี อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นายศักด์ิสิทธ์ิ 

วังคีรี

๖๐๓,๐๐๐ บาท -

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขา เทสโก โลตัสดานซาย เลข

บัญชี ๔๑๖-๗-๐๓๗๔๑-๗ ช� อบัญชี นาย

ศักด์ิสิทธ์ิ วังคีรี

- นายศักดิ์สิทธิ์ 

วังคีรี

๑,๐๑๓,๒๙๕.๙๒ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาประตูนํ้าพระอินทร เลขบัญชี 

๑๗๓๔๙๗๐๐๗๐ ช� อบัญชี นายวีรพล ใยทอง 

- นายวีรพล

ใยทอง

๑,๐๔๕,๗๓๙.๗๘ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน ๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ประมาณ ๒,๖๖๒,๐๓๕.๗๐ บาท (สองลานหก

แสนหกหม� นสองพันสามสิบหาบาทเจ็ดสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายกอตัม ซาฮี กับพวก 

(นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ)

ตําแหน�ง ผูอํานวยการกองความรวมมือระหวางประเทศ

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 

(นางสาวทัตพิชา ชัยทัต)

ตําแหน�ง ผูอํานวยการสวนความรวมมือคดีระหวางประเทศ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่



สหกรณการเกษตรตะพานหนิ จํากัด รวม 

3,300,000 บาท 4. ชุมนุมสหกรณการเกษตร

พิจิตร จํากัด รวม 14,443,200 บาท 5. สหกรณ

การเกษตรวังทรายพูน จํากัด รวม 2,412,000 บาท 

6. สหกรณการเกษตรโพทะเล จํากัด รวม 

7,369,817 บาท 7. สหกรณการเกษตร

เมืองพิจิตร จํากัด รวม 2,660,000 บาท 

8. สหกรณการเกษตรสามงาม จํากัด รวม 

2,750,000 บาท และ 9. สหกรณชาวนา

วชิรบารมี จํากัด รวม 2,052,500 บาท 

รวมทั้งมอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยใหแก

ตัวแทนสมาชิกสหกรณในจังหวัดพิจิตร รวม 

8,362,314 บาท 

นอกจากนี้ ไดมอบเมล็ดพันธุพืชผัก

สวนครัว กิ่งพันธุมะนาวแปนพิจิตร และ

ตนกลากัญชา แกสมาชิกสหกรณ เกษตรกร

ท่ัวไปท่ีลงทะเบียน และผูแทนสหกรณท่ีเขารวม 

ตลอดจน คิกออฟเปดโครงการ ‘คลินิกกรม

วิชาการเกษตรเคล� อนที่ ตลาดนําการวิจัย’ 

ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

และเยี่ยมชมบูธจากหน�วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมท้ังเย่ียมชม

ผลผลิตการเกษตรจากสมาชิกในโครงการ

ลูกหลานเกษตรกรกลับบานฯ อาทิ การปลูก

กัญชา ถานดูดกลิ่น ถานอัดแทง ผลิตภัณฑ

แปรรูปจากถานไมไผ ภายใตแบรนด ชาโคล

ไลค ผักสลัดไฮโดรโปนิกส ก่ิงพันธุและผลฝร่ัง 

ตะขบปา การเล้ียงปลาดุก ปลาทับทิม การปลูก

แตงกวา ถั่วฝกยาว เปนตน

เกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร 

โดยเพิ่มทักษะการประกอบการและพัฒนา

ความเช� อมโยงของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน และสหกรณในทุกระดับ การสงเสริม

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร เพ� อ

ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต ใหกับเกษตรกร 

โครงการซูเปอรมารเก็ตสหกรณ เพ� อใหพ่ีนอง

เกษตรกรมีแหลงจําหน�ายสินคาแผนงาน

และโครงการตาง ๆ เพ� อชวยฟนฟูพัฒนา 

และยกระดับรายไดและความเปนอยูของ

พี่นองเกษตรกร ใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน

ทั้งนี้ สหกรณการเกษตรบางมูลนาก 

จํากัด มีธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร 

ซึ่งสหกรณรับซื้อขาวเปลือกจากสมาชิกและ

เกษตรกรทั่วไป ณ ตลาด

กลางของสหกรณ จํานวน 

2 แหง แตมีขอจํากัดดาน

สถานท่ีและปญหาส่ิงแวดลอม 

กรมสงเสริมสหกรณจึงได

สนับสนุนเงินงบประมาณ

ในการกอสรางและจัดซื้อ

อุปกรณการตลาด โดยในป 

2560 – 2564 ที่ผานมา 

สหกรณ ไดรับเงินอุดหนุน

อุ ป ก รณ ก า รตลาดจาก

รัฐบาล จํานวน 7 รายการ 

ประกอบดวย ลานตากขนาด 4,000 ตาราง

เมตร ฉาง 2 หลัง ขนาดรวม 2,500 ตัน 

โรงคลุม พรอมเคร� องชั่งขนาด 50 ตัน รถตัก

ขนาด 220 แรงมา 1 คัน และรถโฟลคลิฟ 

ขนาด 3.5 ตัน 1 คัน โดยรัฐบาลอุดหนุน 

รวม 9,830,490 บาท สหกรณสมทบรวม 

2,648,010 มูลคารวมท้ังส้ิน 12,478,500 บาท 

ซึ่งจากการผลักดันเงินงบประมาณดังกลาว 

ทําใหสหกรณสามารถชวยเหลือสมาชิกแกไข

ปญหาราคาขาวเปลือกตกต่ําไดอยางทั่วถึง 

โดยในปจจุบันปการผลิต 2564/65 สหกรณ

สามารถรวบรวมขาวเปลือกไดปริมาณรวม 

91,000 ตัน รวมมูลคา 675 ลานบาท

สําหรับ สหกรณการเกษตรบางมูลนาก 

จํากัด จดทะเบียนเปนสหกรณตามพระ

ราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เม� อวันที่ 1 

สิงหาคม 2513 เปนสหกรณการเกษตร ชนิด 

“ไมจํากัด” ตอมาไดจดทะเบียนเปนสหกรณ

ชนิด “จํากัด” เม� อวันที่ 1 ธันวาคม 2514 

และได้ดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปจจุบัน เปนเวลา 52 ป ปจจุบันมีทุนดําเนิน

งาน 854 ลานบาท มีสมาชิก จํานวน 1,007 

ราย สหกรณดําเนินธุรกิจใหบริการสมาชิก

และเกษตรกรทั่วไป ประกอบดวย ธุรกิจรับ

ฝากเงิน ธุรกิจสินเช� อ ธุรกิจจัดหาสินคามา

จําหน�าย ธุรกิจปมน้ํามัน ธุรกิจผลิตน้ําด� ม 

และธุรกิจรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร ซึ่ง

ปบัญชีลาสุดสหกรณมีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 

716 ลานบาท 

โอกาสน้ี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ไดมอบเงินอุดหนุนชดเชย

ดอกเบี้ยใหแกตัวแทนสมาชิกสหกรณใน

จังหวัดพิจิตร ตามโครงการ

ชวยเหลือดานหนี้สิน และ

มอบอุปกรณการตลาดที่ ได

รับการสนับสนุนจากกรมสง

เสริมสหกรณ ใหแกสถาบัน

เกษตรกร9 แหง วงเงินรวม

กวา 59,267,000 ลานบาท 

ไดแก 1. สหกรณการเกษตร

บางมูลนาก จํากัด รวม 

12,478,500 บาท 2. สหกรณ

การเกษตรทับคลอ จํากัด 

รวม 4,760,838 บาท 3. 

13ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เปดงาน sacit Craft Fair 65     นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผูอํานวยการ

สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย(องคการมหาชน) หรือ sacit เปนประธานเปดงาน 

“sacit Craft Fair” ประจําป 2565 โดยมีคุณดวงตา พงษวิไลย ผูอํานวยการใหญการตลาด 

เดอะมอลล ชอปปงเซ็นเตอรรวมเปนเกียรติในงานดวย ณ The Mall บางแค กรุงเทพฯ  

เม� อเร็วๆนี้ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลาววา กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดขอพระราชานุญาตจัดทําโครงการ

คลินิกเกษตรเคล� อนที่ กราบบังคมทูล

ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เน� องในโอกาส

อันเปนมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เม� อครั้งทรงดํารง

พระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมี

พระชนมพรรษา 50 พรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 

2545 และทรงรับโครงการไวในพระราชานุเคราะห 

ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระ

นามาภิไธยยอไวในเคร� องหมายตราสัญลักษณ

โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงได

กําหนดให้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน

พระราชานุเคราะหฯ เปนหน่ึงในโครงการอันเน� อง

มาจากพระราชดําริที่สําคัญ และมอบหมายให

กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการมาอยางตอเน� อง 

โดยเริ่มเปดใหบริการครั้งแรกเม� อวันที่ 22 

กรกฎาคม 2545 ณ ตําบลบานหลวง อําเภอ

ดอนพุด จังหวัดสระบุรี ขณะนี้ ไดเปดใหบริการ

มาแลวกวา 20 ป ไดชวยใหเกษตรกรมากกวา 

4.4 ลานคนในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีปญหาดานการเกษตร 

ไดรับบริการแก ไขปญหาดานการเกษตรตาม

ความตองการ อยางท่ัวถึงและรวดเร็ว จากความ

รวมมือระหวางหน�วยงานวิชาการ และหน�วยงาน

สงเสริม ในการรณรงคฟนฟูเกษตรกร รวมกัน

แกไขปญหา โดยอาศัยเคร� องมืออุปกรณเขา

ชวยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสามารถเคล� อนท่ีเขาไป

ไดทุกจุด สรางแรงจูงใจจากเกษตรกรสวนใหญ

ในพื้นที่เปาหมาย เปนการกระตุนเกษตรกรให

เกิดการต� นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหมๆ เกิด

เปนความย่ังยืนในอาชีพการเกษตรไดเปนอยางดี 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรม

สงเสริมการเกษตร กลาววา เน� องในโอกาส

มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 

2565 เพ� อเปนการแสดงความจงรักภักดี สํานึก

เกษตรเผย 20 ป โครงการคลินิกเกษตรเคล� อนท่ีในพระราชานุเคราะห 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สามารถแกไขปญหาแกเกษตรกรแลวกวา 4.4 ลานคน

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ ไดทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ 

และเพ� อเทิดพระเกียรติในโอกาส

ดังกลาว 

กรมสงเสริมการเกษตร 

ในฐานะกรรมการและเลขานุการ

โครงการ ไดจัดงานโครงการคลินิก

เกษตรเคล� อนท่ีในพระราชานุเคราะห 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ 

เน� องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 

พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเปนงาน

ใหญในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เม� อ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผานมา ณ ที่วาการ

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน โดยไดรับเกียรติ

จาก ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนประธานเปดงาน ซึ่ง

ภายในงานจัดใหมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 

ประกอบดวย กิจกรรมลงนามถวายพระพร

และกลาวถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การใหบริการคลินิกเกษตรของหน�วยงานใน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หน�วยงาน

ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและ

จําหน�ายผลผลิต ผลิตภัณฑของกลุมแมบานเกษตรกร 

วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของ

จังหวัดขอนแกนและจังหวัดใกลเคียง ซึ่งมี

เกษตรกรมารวมงานและเขารับบริการคลินิก

เกษตรเปนจํานวนมาก ซึ่งถือวาเปนการจัดงาน

ที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

กรมสงเสริมการเกษตรยังเตรียมการจัดงานใหญ

อีก 3 ครั้ง ไดแก 1) จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 

31 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค

เรือนไทยโพธสุธน ตําบลวังนํ้าซับ อําเภอศรีประจันต  

2) จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ 

องคการบริหารสวนตําบลลานสัก ตําบลลานสัก 

อําเภอลานสัก และ 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตําบล

ปราณบุรี ตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี สวน

อีก 73 จังหวัด กําหนดใหมีการจัดงานในหวง

ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาว

เพิ่มเติมวา สําหรับการจัดกิจกรรมใหบริการ

โครงการคลินิกเกษตรเคล� อนท่ีในพระราชานุเคราะหฯ 

ดําเนินงานในลักษณะความรวมมือกันระหวาง

นักวิชาการเกษตรของหน�วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ทั้งดานพืช สัตว ประมง 

ดิน น้ํา สงเสริมการเกษตร และดานอ� นๆ โดยมี

คลินิกที่เปดใหบริการ จํานวน 12 คลินิก ไดแก 

คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดย

กรมวิชาการเกษตร คลินิกปศุสัตว โดยกรม

ปศุสัตว คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิก

ขาว โดยกรมการขาว คลินิกชลประทาน โดย

กรมชลประทาน คลินิกสหกรณ โดยกรมสงเสริม

สหกรณ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

คลินิกกฎหมาย โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพ� อเกษตรกรรม คลินิกหมอนไหม โดยกรมหมอนไหม 

คลินิกสงเสริมการเกษตร โดยกรมสงเสริมการเกษตร 

ซึ่งมีสํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนยขยายพันธุพืช 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย

สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรท่ีสูง) 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรม

เกษตร และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานแมลงเศรษฐกิจ เขารวม รวมไปถึงดานอ� น ๆ  

ท่ีมีหน�วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีรวมใหบริการ 

และสําหรับเกษตรกรที่สนใจเขารวมกิจกรรม

ดังกลาว สามารถติดตามรายละเอียดการจัด

กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคล� อนที่ในพระ

ราชานุเคราะห ฯ ไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัด

ทุกจังหวัด

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

เสด็จบันทึกเทป    ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยัง

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ทรงรวมบันทึกเทปรายการ TO BE 

NUMBER ONE VARIETY ชวง TALK TO THE PRINCESS ทรงตอบคําถามจากสมาชิก TO 

BE NUMBER ONE ที่ขอพระราชทานคําแนะนําในการแกไขปญหาเร� องตาง ๆ  ทั้งเร� องสวน

ตัวและสวนรวม โดยมี นายธโนทัย เอ้ืออมรรัตน,นายรัชชานนท  กันเพรียง และนางสาวอรนลิน 

ลีลาบูรณธนกูร เปนผูดําเนินรายการ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลาวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนิน

งานของสหกรณการเกษตรบางมูลนาก จํากัด 

พรอมดวย นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอําพันธุ เวฬุตันติ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ และคณะ

ผูบริหารหน�วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ โดยมี นายธวัชชัย เล้ียงประเสริฐ

รองผูวาราชการจังหวัดพิจิตร นายนิพล จันทรเพ็ญ 

ประธานกรรมการสหกรณการ เกษตร

บางมูลนาก จํากัด หัวหนาสวนราชการ เจาหนาท่ี 

สมาชิกสหกรณ และเกษตรกร ใหการตอนรับ 

ณ สหกรณการเกษตรบางมูลนาก จํากัด 

อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วา รัฐบาล

ใหความสําคัญในการแกไขปญหาของเกษตรกร 

รวมถึงการพัฒนาภาคการเกษตร อาทิ โครงการ

ปรับโครงสรางการผลิต การรวบรวม และ

การแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับ

ผลผลิตทางการเกษตรของกรมสงเสริม

สหกรณ เพ� อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟู 

เศรษฐกิจและสังคม โดยสนับสนุนอุปกรณ

การตลาดและเครื่องจักรกลการเกษตร 

การใชเทคโนโลยีและเคร� องมือในการขยาย

และเขาถึงตลาดในรูปแบบตาง ๆ การพัฒนา

ระบบโลจิสติกสการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

การลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ที ่เหมาะสม การพัฒนาองค์กร เกษตรกร 

และเกษตรกรรุนใหม ตามโครงการนําลูกหลาน

เปดงาน    นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย พรอมดวย 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย นพ.บัลลังก อุปพงษ , นพ.พิเชฐ บัญญัติ และคณะ

ผูบริหารกรมวิทยาศาสตรการแพทย  รวมเปดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 : R2R 

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน (R2R to Sustainable Development) ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

จ.นนทบุรี

อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผูจัดการ

ใหญ บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 

เปนประธานในการประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป 2565 เพ� อชี้แจงผลการดําเนินธุรกิจ

ในปงบประมาณที่ผานมา รวมถึงแผนการ

เติบโตของบริษัทในอนาคต กรอบการทํางาน

ดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Good Governance 

:ESG) ภายใตปณิธาณการสรางคุณคารวมกับ

สังคมอยางยั่งยืนของบริษัทฯ เพ� อมุงสูการเปน 

“บริษัทผูผลิตอาหารที่มีความน�าเช� อถือมาก

ที่สุดในประเทศไทย” ในการสรางความยั่งยืน

ใหกับสังคมผานการทุมเททํางานเพ� อลดผลก

ระทบดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการสง

“อายิโนะโมะโตะ” จัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2565

เสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผูคน 

โดยมีคณะกรรมการและผูถือหุน เขารวม

ประชุมฯ ณ อาคารสํานักงานใหญ บริษัท 

อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ

‘รมช.มนัญญา’ มอบอุปกรณการตลาดและเงินอุดหนุนกวา 59 ลานบาท แกสถาบันเกษตรกร จ.พิจิตร 

พรอมหนุนสหกรณการเกษตรบางมูลนาก จํากัด ชวยเหลือสมาชิกแกไขปญหาราคาขาวเปลือกตกต่ําไดอยางทั่วถึง
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ประธานอาเซียนตำาหนิเมียนมา

พนมเปญ • กัมพูชาซ่ึงปัจจุบันเป็นประธานอาเซียนออก

แถลงการณ์ตำาหนิการประหารชีวิตนักโทษ 4 คนของเมียนมา 

ซ่ึงหน่ึงในน้ันมีอดีตสมาชิกพรรคของอองซาน ซูจี รวมอยู่

ด้วย โดยแสดงความลำาบากใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับ

การประหารชีวิตที่เกิดขึ้น เอเอฟพีเผยในแถลงการณ์ของ

กัมพูชาที่ออกมาเมื่อวันอังคาร กล่าวหารัฐบาลทหารของ

เมียนมาว่าขาดความจริงใจที่จะเข้าร่วมกับความพยายาม

ของอาเซียนที่จะให้เกิดการเจรจาระหว่างกองทัพกับฝ่าย

ตรงข้าม ในถ้อยแถลงระบุด้วยว่า การประหารชีวิตเกิด

ขึ้นทั้งที่มีการอุทธรณ์เป็นการส่วนตัวโดยนายกรัฐมนตรีฮุน 

เซน ของกัมพูชาให้ยุติการประหารชีวิต 

ญี่ปุ่นแขวนคอหนุ่มคลั่งแทง 7 ศพปี 51

โตเกียว • กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นเผยว่า ได้ประหารชีวิต

ชายที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคน 7 คน ในเหตุการณ์

ที่เขาขับรถบรรทุกใส่ฝูงชนและไล่แทงผู้คนในย่ายอากิ

ฮาบาระกลางกรุงโตเกียวในปี 2551 เอเอฟพีรายงานว่า                                                               

โยชิฮิสะ ฟุรุคาวะ รัฐมนตรียุติธรรมญ่ีปุ่น กล่าวว่า โทโมฮิโระ                                                                             

คาโตะ ได้เตรียมการมาอย่างดีสำาหรับการก่อเหตุและแสดง

เจตนาอย่างแรงกล้าที่จะไล่สังหารผู้คนแบบไม่เลือกหน้า                                                                           

เขาอนุมัติการประหารชีวิตหลังจากตรวจสอบอย่างละ 

เอียดถ่ีถ้วน คาโตะท่ีก่อเหตุเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2551 

บอกตำารวจว่า เขามาท่ีอากิฮาบาระเพื่อฆ่าคน และไม่สนว่า

เป็นใครท่ีเขาจะได้ฆ่า ตำารวจกล่าวจากหลักฐานข้อความใน

โทรศัพท์มือถือ บ่งบอกได้ว่าเขาสูญเสียความม่ันใจหลังหญิง

สาวคนหนึ่งที่เขาคุยด้วยทางออนไลน์หยุดอีเมลหาเขาหลัง

จากเขาส่งรูปตัวเองไปให้ ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนา

แล้วไม่กี่ประเทศที่ยังคงใช้ โทษประหารชีวิต โดยการประ 

หารชีวิตปกติจะดำาเนินการโดยการแขวนคอ 

มือปืนดับหลังยิงตาย 2 รายในแคนาดา

มอนทรีออล • เอเอฟพีรายงานว่า มือปืนซึ่งโดนตำารวจ

แคนาดาวิสามัญ ได้ยิงคนเสียชีวิตไป 2 ราย และบาดเจ็บ

อีก 2 คน ในเหตุกราดยิงใกล้นครแวนคูเวอร์เมื่อช่วงเช้า

วันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น รายงานระบุว่าคนร้ายอาจมุ่ง

เป้าไปที่คนไร้บ้าน แต่ข้อมูลนี้ ไม่ได้รับการยืนยันในทันที

จากเจ้าหน้าที่ในแลงลีย์ เมืองที่มีประชากรราว 130,000 

คน ห่างจากแวนคูเวอร์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 1 

ชั่วโมง กาลิบ บายานี ผู้บัญชาการตำารวจแลงลีย์ แถลง

ยืนยันว่า มีเหยื่อ 4 คนที่โดนยิง โดยมือปืนที่เชื่อว่าลงมือ

เพียงคนเดียว เหยื่อ 2 ใน 4 เสียชีวิต ขณะที่ คนที่ 3 ซึ่ง

เป็นผู้หญิงยังคงอยู่ในอาการสาหัส และคนที่ 4 ถูกยิงเข้า

ที่ขา บายานีกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ยังคงทำางานกันอย่างเต็มที่

เพื่อระบุตัวเหยื่อและผู้ต้องสงสัย และความเชื่อมโยงใดๆ 

ระหว่างพวกเขา.

ป็นข่าวช็อกโลกพอสมควรเมื่อพม่าประหารชีวิตนัก

เคลื่อนไหวต่อต้านอำานาจรัฐบาลทหารเมื่อสุดสัปดาห์

ที่ผ่านมา ในความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการ

ก่อการร้ายและกฎหมายความมั่นคง

ทั้งๆ เป็นที่รู้กันว่า 2 คนนี้คือฝ่ายยืนอยู่ตรงกันข้าม

กับพลเอกอาวุโสมิน อ่องหล่าย ที่ก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

มิใช่ “ผู้ก่อการร้าย” หรือ “อาชญากร” แต่อย่างใด

คนทั้งโลกรวมทั้งคนพม่าเองได้รับทราบข่าวทางการ

เรื่องนี้ผ่านสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาล New Light of 

Myanmar เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเท่านั้น

ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแม้ให้กับญาติพี่น้องของผู้ที่กำาลัง

จะถูกแขวนคอว่าคำาอุทธรณ์จากองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ, 

ในอาเซียนและต่างประเทศนั้นไร้ผลโดยสิ้นเชิง

4 คนที่ถูกประหารชีวิตในคุกอินเส่งรวมถึงสองนัก

เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยที่โดดเด่น

คืออดีตสมาชิก ส.ส.สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิป 

ไตย (NLD) ของอองซาน ซูจี ชื่อ โก เพียว เซยา ทู (Ko 

Phyo Zeya Thaw) 

และโก จิมมี (Ko Jimmy) นักเคลื่อนไหวเพื่อประชา 

ธิปไตยผู้มีประสบการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองมายาวนาน 

เริ่มตั้งแต่ยุค 88 Generation movement เมื่อปี 1988 

คนแรกเป็นอดีตศิลปินนักร้องชื่อดังในวง Acid ซึ่งเป็น

วงฮิบฮอปแรกของเมียนมา

ต่อมาเขาเข้าร่วมพรรค NLD ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่

ต้องการมีบทบาทเปลี่ยนแปลงประเทศ ได้รับเลือกตั้งเป็น 

ส.ส.ในเขตเนปยีดอว์ เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็น

เขตทหาร

นักวิเคราะห์ที่เฝ้ามองสถานการณ์เมียนมามาตลอด

มองว่า

โทษประหารชีวิตเป็นการแก้แค้นโดยรัฐบาลเผด็จการ

ต่อฝ่ายตรงข้ามของการปกครอง

ทั้ง 2 คนถูกตัดสินประหารชีวิตในเดือนมกราคม โดย

ศาลทหารภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย

ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการและมีส่วนร่วมในการต่อสู้

ด้วยอาวุธต่อต้านระบอบการปกครองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ทั้ง 2 และนักโทษการเมืองอีก 2 คนได้รับอนุญาตให้

คุยกับครอบครัวผ่านวิดีโอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งว่าจะดำาเนินการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอใน

วันรุ่งขึ้น

มิหนำาซ้ำายังปิดบังความจริง โดย

โฆษกของรัฐบาลทหารปฏิเสธว่าเรื่องจะ

ลงมือประหารชีวิตเป็นเพียง “ข่าวลือ” 

อ้างว่าการประหารชีวิตจะไม่ดำาเนิน

ไปอย่างเร่งด่วน เพราะยังต้องให้นักโทษ

ประหารเข้ารับการตรวจร่างกายและผ่าน

ขั้นตอนอื่นๆ

U Moe Zaw Oo รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ

รัฐบาลสามัคคีแห่งชาติของเมียน ซึ่งเป็น 

“รัฐบาลคู่ขนาน” ประกอบด้วยนักการเมือง

ที่ถูกโค่นโดยรัฐประหารมาบอกกับสื่อพม่า

ว่า รัฐบาลทหารพม่ากระทำาในสิ่งที่ “ไม่

สามารถให้อภัยได้” 

“รัฐบาลทหารพม่าต้องรับรู้ว่าการประหารชีวิตผู้เห็นต่าง

ทางการเมืองนั้นจะยิ่งทำาให้เรามุ่งมั่นที่จะโค่นล้มระบอบการ

ปกครองมากขึ้น” เขากล่าว

Ko Phyo Zeya Thaw อายุ 41 ปี และ Ko Jimmy หรือ

ที่รู้จักในชื่อ Kyaw Min Yu อายุ 53 ปี เป็น 2 นักเคลื่อนไหวที่

เป็นที่ชื่นชมของชนชั้นกลางและหนุ่มสาวพม่าไม่น้อย

เพราะเป็นตัวแทนของการต่อสู้กับเผด็จการทหารอย่าง

ยาวนานมาตลอดแม้จะถูกไล่ล่าตามจับ, ถูกคุกคามและต้องหนี

การจับกุมแบบหัวซุกหัวซุนมาตลอดก็ตาม

หลังมีคำาสั่งประหารชีวิตจากศาลทหารของเมียนมามาแล้ว 

ก็มีความเคลื่อนไหวจากอาเซียนที่จะขอให้ผู้นำาทหารพม่าทบทวน

คำาพิพากษานั้น

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่ง

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเป็นประธานหมุนเวียนของสมาคมเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ชาติต่างๆ (อาเซียน) ซึ่งเมียนมาเป็นสมาชิก

อยู่ ได้ขอให้หัวหน้ารัฐบาลทหารมิน อ่อง

หล่าย “ทบทวน” และ “ละเว้น” การดำาเนิน

การตามคำาสั่งประหารชีวิต 

ฮุน เซน บอกในจดหมายถึงมิน อ่อง

หล่าย ว่ากรณีนี้ ได้สร้าง “ความกังวลอย่าง

มากในหมู่สมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วน

ภายนอก”

ผู้ถูกประหารทั้ง 4 คนคือ Ko Phyo 

Zeya Thaw, Ko Jimmy, Ko Hla Myo 

Aung และ Ko Aung Thura Zaw กลาย

เป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารพม่ากลุ่มแรกที่

จะถูกประหารชีวิต นับตั้งแต่ Salai Tin Maung Oo แกนนำา

นักศึกษาชาติพันธุ์ Chin ถูกแขวนคอโดยระบอบเผด็จการของ

นายพล Ne Win ที่เรือนจำา Insein ในย่างกุ้ง ในปี 1976

ดังนั้นการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวพม่าครั้งนี้จึงถือเป็น

กรณีแรกใน 46 ปี

จึงยังเป็นคำาถามว่า มิน อ่องหล่าย มีแรงจูงใจอันใดที่จะ

ใช้วิธีการที่รุนแรงกับกลุ่มผู้ต่อต้าน

ทั้งๆ ที่เคยรับปากกับผู้นำาอาเซียนอื่นๆ ว่าจะพยายามหา

ทางนั่งลงเจรจาหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ประเทศกลับสู่เส้น

ทางสันติภาพ

ทำาให้เกิดคำาถามว่า ผู้นำาอาเซียนอื่นๆ รวมทั้งประเทศ 

ไทยเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร

เพราะประชาคมโลกจะต้องตั้งคำาถามเราว่า เมื่อผู้นำา

ทหารเมียนมาไม่ยอมทำาตามฉันทามติ 5 ข้อเลยแม้แต่ข้อ

เดียว จะยังต้องเกรงใจผู้นำาทหารเมียนมาอีกหรือ

เพราะ มิน อ่องหล่าย ปฏิเสธคำาร้องขอของอาเซียน

ผ่านกัมพูชาโดยสิ้นเชิง

โดยอ้างว่าจะต้องทำาตามกฎหมายของพม่าเอง ไม่อาจ

จะทบทวนคำาตัดสินของศาลทหารของตนได้

วันนี้เมียนมาตกอยู่ในสภาะวุ่นวายปั่นป่วนทางสังคม

และการเมืองตั้งแต่รัฐประหารปีที่แล้ว 

และอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์การ

สหประชาชาติบางคนเรียกว่าเป็น “สงครามกลางเมือง” 

จนถึงขณะนี้

ตัวเลขไม่เป็นทางการบอกว่า รัฐบาลทหารพม่าได้

สังหารผู้คนไปแล้วกว่า 2,000 คน เพียงเพราะปฏิเสธการ

ปกครองของทหารในประเทศของตน 

และด้วยการรวมตัวของประชาชนเกือบทุกภาคส่วน 

การลุกขึ้นต่อต้านระบอบทหารทั้งด้วยวิธีอารยะขัดขืน และ

ด้วยการฝึกอาวุธทำาให้เกิดการจลาจลในระดับที่ประเทศนี้ ไม่

เคยเห็นตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี ค.ศ.1948

น่ากลัวว่าการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวครั้งนี้จะ

กระพือให้เกิดกระแสของการต่อต้านภายในประเทศหนัก

หน่วงขึ้นจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบ

นับตั้งแต่รัฐประหารปีที่แล้ว รัฐบาลทหารได้ตัดสิน

ประหารชีวิตประชาชนแล้ว 113 คน อันสืบเนื่องจากบทบาท

ของผู้ลุกขึ้นในการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร

ขณะที่เขียนอยู่นี้ผมยังรอปฏิกิริยาจากประเทศอาเซียน

อื่นๆ ที่คงจะต้องคิดหนักว่าจะทำาอย่างไรกับเมียนมาต่อไป

เพราะสิ่งที่ มิน อ่องหล่าย ทำาครั้งนี้เท่ากับตบหน้าใส่

อาเซียนฉาดใหญ่

ทำาให้อาเซียนถูกมองว่าเป็น “เสือกระดาษ” ไร้น้ำายา

และไม่มีบารมี แม้จะขอให้ผู้นำาประเทศสมาชิกทบทวนคำาสั่ง

ประหารชีวิตที่รังแต่จะสร้างความเสียหายหนักขึ้นกับเมียนมา

เอง...และอาเซียนก็จะถูกแรงกระเพื่อมอย่างหนักต่อไป.

เ

โป๊ปขอโทษกรณีละเมิดชนพื้นเมือง
แมสก์วาจีส, แคนาดา • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าว

ขอโทษระหว่างเสด็จเยือนแคนาดา ต่อการกระทำาที่ชั่วร้ายต่อเด็ก

ชนพื้นเมืองที่เคยเกิดขึ้นช่วงหลายสิบปีระหว่างที่พวกเขาถูกส่งตัว

มาอยู่ โรงเรียนประจำาที่ดำาเนินกิจการโดยพระศาสนจักรคาทอลิก 

และก่อนหน้านี้พบหลุมฝังศพกว่า 1,000 หลุม ที่ ไม่มีป้ายชื่อใน

โรงเรียนประจำาหลายแห่ง

สำานักข่าวเอเอฟพีรายงาน

เมื่อวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 

2565 ในวันแรกของการเสด็จ

เยือนแคนาดาของสมเด็จพระ

สันตะปาปาฟรังซิสเมื่อวันจันทร์ 

พระองค์กล่าวขอโทษต่อการละ 

เมิดเด็กชนพื้นเมืองที่เกิดขึ้นใน

โรงเรียนประจำาที่ดำาเนินกิจการ

โดยพระศาสนจักรคาทอลิกใน                                       

แคนาดาในช่วงหลายสิบปี ในพิ 

ธีซึ่งจัดขึ้นที่แมสก์วาจีส ชุมชน

ชนพื้นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของ

เมืองเอดมันตัน เมืองเอกของ

รัฐแอลเบอร์ตาทางตะวันตกของ

แคนาดา 

ชนพ้ืนเมืองหลายเผ่าท่ีมา

ร่วมในพิธี เช่น เผ่าเฟิสต์เนช่ัน, 

เมทิสและอินยูอิตตบมือตอบ                                                            

รับการกล่าวขอโทษของพระองค์ 

ซ่ึงผู้มาร่วมพิธีบางคนมีประสบ 

การณ์ตรงตอนเป็นเด็กเคยโดน

พรากจากครอบครัวให้ไปอยู่ใน

โรงเรียนประจำาตามนโยบายของ

รัฐบาลแคนาดาในสมัยน้ันท่ีมี

การเรียกขานกันว่าเป็น “การฆ่า

ล้างเผ่าพันธ์ุทางวัฒนธรรม” 

พิธีกล่าวขอโทษที่พระ

ศาสนจักรคาทอลิกในแคนาดา

ล่วงละเมิดต่อเด็กชนพื้นเมือง 

จัดขึ้นที่บริเวณท่ีเคยเป็นหน่ึงใน

โรงเรียนประจำาของเด็กชนพ้ืน                                                  

เมืองใหญ่ท่ีสุดในแคนาดา โป๊ป                                                    

ฟรังซิสกล่าวว่า ข้าพเจ้าเสียใจ 

วอนขออย่างนอบน้อมสำาหรับ

การให้อภัยต่อการกระทำาท่ีช่ัวร้าย

ท่ีกระทำาโดยคริสตชนจำานวนมาก

ต่อชนพ้ืนเมืองในแคนาดา ซ่ึง

เป็นการทำาลายวัฒนธรรมและ

เป็นการล่วงละเมิดต่อเด็กชนพ้ืน

เมืองท้ังทางกาย, วาจา, จิตใจ

และจิตวิญญาณของเด็กเหล่า

นั้น ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปี 

โป๊ปฟรังซิสกล่าวด้วยว่า 

รู้สึกเจ็บปวดและเห็นอกเห็นใจ

อย่างย่ิง เมื่อได้ทราบอย่างเป็น

ทางการว่า สมาชิกของพระ

ศาสนจักรคาทอลิกจำานวนมาก                                                 

ร่วมมืออย่างเป็นระบบในการละ 

เมิดต่อเด็กชนพ้ืนเมืองแคนาดา 

ชุมชนแมสก์วาจีสเคยเป็น

ที่ตั้งของโรงเรียนเออร์มายสกิน 

โรงเรียนประจำาสำาหรับเด็กชนพ้ืน

เมือง ซ่ึงปิดกิจการเมื่อปี 2518 

ในพิธีขอโทษต่อชนพ้ืน

เมืองคร้ังน้ีมีชนพ้ืนเมืองมาร่วม

พิธีหลายร้อยคนส่วนใหญ่ใส่ชุด

ประจำาเผ่า โดยนายกรัฐมนตรี

จัสติน ทรูโด ของแคนาดา และ

แมรี ไซมอน ผู้สำาเร็จราชการ

แทนพระองค์ท่ีเป็นชนพ้ืนเมือง

คนแรกเข้าร่วมพิธีด้วย 

ช่วงปลายทศวรรษ 1800 

ถึงทศวรรษ 1990 รัฐบาลแคนา                                                     

ดาส่งเด็กชนพ้ืนเมืองราว 150,000                                                                   

คน ให้ไปอยู่ในโรงเรียนประจำา                                        

139 แห่งท่ัวประเทศท่ีดำาเนินกิจ                                         

การโดยพระศาสนจักรคาทอลิก

ตามนโยบาย “การผสมกลมกลืน”                                                  

ทำาให้พวกเขาถูกตัดขาดจากครอบ 

ครัว, ภาษาและวัฒนธรรมของ

ตน เด็กจำานวนมากโดนล่วงละ 

เมิดทางกายและทางเพศ เชื่อ

ว่าเด็กพื้นเมืองหลายพันคนที่

ถูกส่งมาอยู่โรงเรียนประจำาเสีย

ชีวิตจากการล้มป่วย, ขาดสาร

อาหารและการขาดความเอาใจ

ใส่ของโรงเรียน 

ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 

2564 มีการขุดพบหลุมศพที่ไม่                                         

มีแผ่นหินระบุชื่อมากกว่า 1,300 

หลุม ในสถานที่ซึ่งเคยเป็นโรง 

เรียนประจำาในแคนาดา ทำาให้

เริ่มเปิดเผยประวัติศาสตร์ด้าน

มืดยาวนานที่เคยเกิดขึ้น.

ม.ฮ่องกงบังคับเรียนกม.ความมั่นคงแห่งชาติ
ฮ่องกง • นักศึกษามหาวิทยา                                        

ลัยฮ่องกง หนึ่งในสถาบันที่มี                                          

ชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกง จะต้อง

ลงเรียนวิชากฎหมายความม่ันคง

แห่งชาติ ซ่ึงเป็นวิชาท่ีไม่มีหน่วย                                              

กิตตั้งแต่ปีการศึกษาหน้าจึงจะ

ได้รับอนุมัติให้จบหลักสูตร นับ

เป็นสัญญาณล่าสุดของการที่

จีนเข้ามามีอิทธิพลในฮ่องกง 

สำานักข่าวบลูมเบิร์กราย                                                          

งานเมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎา                                                           

คม 2565 ว่า จากการเปิดเผย                                                 

ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัม 

พันธ์ของมหาวิทยาลัยฮ่องกง 

หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ที่สุดของฮ่องกงระบุว่า ทาง

มหาวิทยาลัยกำาหนดว่าตั้งแต่

ปีการศึกษาหน้า นักศึกษาที่จะ

ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาจะ

ต้องลงเรียนวิชาออนไลน์ที่ชื่อ

วิชาว่า “ความรู้เบื้องต้นของรัฐ               

ธรรมนูญ, กฎหมายหลักและกฎ 

หมายความมั่นคงแห่งชาติ” 

จากถ้อยแถลงของมหา 

วิทยาลัยฮ่องกงที่ส่งทางอีเมล

ถึงสำานักข่าวบลูมเบิร์กระบุว่า

วิชาน้ีจะให้นักศึกษาเรียนด้วยตัว

เองทางออนไลน์ โดยนักศึกษา

จะลงเรียนในภาคการศึกษาใด

ก็ได้ตลอดช่วงเข้าศึกษาในมหา 

วิทยาลัยตามหลักสูตร 

วิชาที่นักศึกษามหาวิท 

ยาลัยฮ่องกงต้องลงเรียนเกี่ยว

กับกฎหมายความมั่นคงแห่ง

ชาติ เป็นวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต 

แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงความ

พยายามของทางการฮ่องกงท่ีจะ

ต้องการอธิบายความจำาเป็นของ

กฎหมายที่ยังเป็นข้อโต้แย้งอยู่

นี้ที่จีนบังคับใช้กับฮ่องกงหลัง

การชุมนุมเรียกร้องประชาธิป 

ไตยครั้งใหญ่บนท้องถนนของ

ชาวฮ่องกงในปี 2562 

กฎหมายความม่ันคงแห่ง                                                

ชาติของฮ่องกงระบุถึงความผิด

อาญากับบุคคลท่ีบ่อนทำาลาย,  

แบ่งแยกดินแดน, สมรู้ร่วมคิด                                               

กับกองกำาลังต่างชาติและมีกิจ 

กรรมก่อการร้าย เป็นกฎหมาย

ที่มุ่งกำาจัดนักการเมืองฝ่ายค้าน 

และนำาไปสู่การปิดสื่อมวลชน

สนับสนุนประชาธิปไตยใหญ่ที่ 

สุดของฮ่องกง 

มีรายงานว่ามหาวิทยา 

ลัยจีนแห่งฮ่องกง, มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฮ่องกงและมหาวิทยาลัยโพลี

เทคนิคฮ่องกง จะบังคับให้นัก 

ศึกษาต้องลงเรียนวิชากฎหมาย

ความมั่นคงแห่งชาติเช่นกัน.

โป๊ปขอโทษ • สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสวมหมวกขนนกที่ได้รับจากหัวหน้าชนพื้นเมือง ระหว่างพิธีขอโทษต่อการล่วงละเมิดชน

พื้นเมืองของพระศาสนจักรคาทอลิก ที่ชุมชนแมสก์วาจีสในเมืองเอดมันตันของแคนาดา ภาพถ่ายและเผยแพร่โดยฝ่ายสื่อสำานักวาติกัน 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม

เมื่อรัฐบาลทหารพม่าประหารชีวิต

นักเคลื่อนไหวประชาธิปไตย



‘3 ป.’

เป็นการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ส่วนการที่ 

ส.ส.สมุทรปราการต้องการให้ รมว.มหาดไทยเข้าไป

ดูแลพื้นที่ จ.สมุทรปราการมากขึ้นนั้น อยากให้

เข้าใจว่าการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

เรื่องซับซ้อน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอ

งบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง

ถิ่น และทางจังหวัด จะเป็นเฉพาะองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลตำาบลเท่านั้น ส่วน

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ทาง อบจ.เขาขอ

ตรงกับสำานักงบประมาณ ดังนั้นเทศบาลกับ อบจ.

ของบอุดหนุนกว่าแสนล้านบาท ซึ่งงบปี 66 ที่สำานัก

งบประมาณกำาลังพิจารณาให้ประมาณกว่า 3 หมื่น

ล้านบาท ซึ่งถ้าคิดสัดส่วนก็ถูกตัดไป 2 ใน 3 ซึ่ง

เกณฑ์การตัดก็เป็นเกณฑ์ของสำานักงบประมาณ ใน

ส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ปกติไม่ค่อยของบ

ประมาณ เพราะมีงบประมาณมากอยู่แล้ว ปีนี้ขอ

มา 40 ล้านบาท ก็ผ่านการพิจารณาของสำานักงบ

ประมาณไปบ้างแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการวิ

สามัญพิจารณร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปี 2566 จะแปรญัตติหรือจะตัดอย่างไร  

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้จะต้อง

พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตรหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ว่า ตนไม่มีหน้าที่ ไปคุย เพราะก็น้อมรับอยู่แล้ว 

ส.ส.ต้องการทำางานในพื้นที่ ต้องการได้ โครงการ 

แต่งบประมาณมีจำากัด ต้องพิจารณาตามขั้นตอน 

ซึ่งเราก็มีหน้าที่ชี้แจงทำาความเข้าใจเขา 

“ไม่มีปัญหา แต่สื่อถามไปถึงเรื่องเลือกตั้งเลย

หรือ ผมไม่เกี่ยว ถ้าจะมีการปรับอะไรอยู่ที่นายกฯ 

และก็ไม่ต้องกลัว ไม่ว่าจะปรับอย่างไร 3 ป.ไม่มี

แตก ไม่มียึดติดกับเรื่องที่จะต้องแตกหรืออะไร  

3 ป.อยู่กันมาค่อนชีวิตแล้ว 50 กว่าปีที่อยู่กันมาก็รู็

ดี รองนายกฯ เป็นทั้งเจ้านายเก่า เป็นทั้งพี่เลี้ยงที่

สอนผมมา เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหา ถ้านายกฯ จะ

ปรับอย่างไรท่านก็ปรับได้เต็มที่เลย ผมก็ไม่มีอะไร” 

รมว.มหาดไทย ระบุ

เมื่อถามว่า น้อยใจหรือไม่ที่นักการเมืองไม่

เข้าใจสไตล์การทำางาน พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ไม่

น้อยใจ เป็นเรื่องการเมือง เราก็ทำาไปตามกฎเกณฑ์ 

แต่ถ้าจะพูดอีกมุมหนึ่ง ถ้าตนทำาอย่างนี้พรรค

ฝ่ายค้านทั้งหมดก็ต้องนับถือตน แต่เราต้องเข้าใจ

การเมือง เพราะทาง ส.ส.ก็ต้องการโครงการไป

ดูแลพี่น้องประชาชน ถือเป็นเรื่องปกติ ตนก็น้อม

รับในส่วนนี้ ส่วนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ใน

การอภิปรายตนก็ชี้แจงได้ ไม่มีเรื่องทุจริตประพฤติ

มิชอบ แต่เป็นเรื่องที่ ส.ส.คิดว่าเราจะต้องดูแลให้ดี

กว่านี้เท่านั้นเอง ไม่ได้มีปัญหาอะไร

ภายหลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของการอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ ซึ่งต้องขอบคุณที่ได้ช่วยกันทำาข้อมูลให้

รัฐบาลชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจ และรับ

ทราบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในหลายๆ ประเด็นด้วยกัน

ตามเวลาที่มีอยู่ในการชี้แจงต่อสภา และเรื่องไหน

ที่เป็นประโยชน์ก็จะนำาไปแก้ไขปรับปรุงการทำางาน

ของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมากขึ้นต่อไป 

เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาค

ส่วน ทั้งนี้ ตนจะขอใช้เวลาที่มีอยู่ หลังจากที่ต้อง

ใช้เวลาไปมากพอสมควรในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่าน

มาในการเตรียมการอภิปรายอะไรก็แล้วแต่ ฉะนั้น

งานต่างๆ ก็ยังมีเยอะ อยู่ที่เราต้องแก้ไขและต้องทำา

อย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นขออย่างเดียว ให้บ้านเมืองสงบ

เรียบร้อยก็แล้วกัน  ช่วยกันรักษากฎหมาย ตนไม่ไป

ก้าวล่วงอำานาจใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้อง

ไปรับผิดชอบกันเอาเอง 

“ดังนั้นการจะทำาอะไรก็ตาม ผมก็เป็นประชาชน

เหมือนกัน ผมไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรนอกเหนือคน

อื่นเลย เป็นเรื่องของกฎหมาย ผมรับการตรวจสอบ

ทุกประเด็นทุกกรณี คดีต่างๆ ผมก็มีอยู่ ไม่ใช่ว่าผม

ไม่มี ก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่ว่าไม่

ต้องรับการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้น คงไม่ใช่เพราะผม

ก็มีสิทธิ์เท่ากับท่าน เพียงแต่ผมมีหน้าที่มีความรับผิด

ชอบมากหน่อย แต่ผมไม่ได้เรียกร้องจากใครในสิทธิ

พิเศษ ไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่ได้ ก็ต้องเท่าเทียมกันทาง

ด้านกฎหมาย” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

เมื่อถามว่า ใน ครม.กำาชับรัฐมนตรีเรื่องการ

ทำางานอย่างไรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า ให้ทำางานให้เร็วขึ้น และปลอดภัย สุจริต 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถ้ามีเรื่องใดที่ไม่ชอบมาพากล 

หรือมีเรื่องร้องเรียนสั่งให้หยุดการกระทำา ตนก็หยุด 

ไม่ใช่ว่าเขาบอกให้หยุดแล้วไม่หยุด มันก็จะมีเรื่อง

ต่อๆ ไป ตนก็หยุดเท่านั้นเอง  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขอความชัดเจนเรื่องการปรับ 

ครม.จากปากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังไม่

ได้คิด 

ทางด้าน พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ว่า ได้

พูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.อนุพงษ์แล้ว 

แต่ไม่บอกว่าคุยอะไร แต่คุยกันเรียบร้อยแล้ว ส่วนมี

การคุยเรื่องการปรับ ครม.หรือไม่นั้น พล.อ.ประวิตร 

ตอบว่า ไม่มี ไม่รู้ 

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรจะไปนั่งตำาแหน่ง

ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า ไม่รู้ ที่คุยไม่ได้คุยเรื่องนี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการ

นโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 3 ส.ส.ของพรรค ชทพ.ลงมติงด

ออกเสียงนายจุรินทร์ว่า พรรค ชทพ.และพรรค ปชป.

ทำางานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นรัฐบาล ทุกอย่าง

เป็นไปด้วยดี ตอนลงคะแนนให้นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ไปในทิศทาง

เดียวกันหมด ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้ทำาความเข้าใจ

กัน ซึ่งนายจุรินทร์เป็นผู้ ใหญ่มาก ไม่ได้ติดใจอะไร 

ในส่วนของพรรค ชทพ. คงไปหารือกันกับทางผู้ใหญ่

ในพรรคอีกครั้งว่าจะมีมาตรการอย่างไร เพราะตอน

ที่เกิดขึ้นก็ตกใจพอสมควร 

ที่รัฐสภา นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทย 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะเข้าพบ พล.อ.ประวิตร 

พร้อมด้วยนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ  

พปชร. และ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคไทรักธรรม ว่า จะเข้าพบในเรื่องให้  

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และหัวหน้า

พรรคเศรษฐกิจไทย หยุดเรื่องการปล่อยข้อมูลเกี่ยว

กับการรับเงินในมูลนิธิป่ารอยต่อฯ ไม่เช่นนั้นก็จะ

ส่งผลกระทบต่อพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อาจ

ทำาให้เกิดการยื่นร้องยุบ พปชร.ได้ เพราะในช่วงเวลา

ที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างที่ ร.อ.ธรรมนัสเป็นเลขาธิการ

พรรค พปชร. 

“ใครกล้ายื่นร้องก็ยื่นไป เพราะไม่กลัว  ยื่น

เสร็จพรรคคุณก็ตาย เพราะชี้แจงก็อยู่แล้ว ให้เอา

ไหมจะวุ่นนะ พรรคการเมืองใหญ่ไปหมด เพื่อไทย 

พลังประชารัฐ ก็จะทำาให้ลุงตู่อยู่ต่ออีก 8 ปี” 

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ในฐานะนายทะเบียน

พรรคเศรษฐกิจไทย เปิดเผยว่า พรรคเศรษฐกิจไทย

ให้ โอกาสกรณี ส.ส.ของพรรคจำานวน 3 ราย  ได้แก่ 

นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์, นายธนะ

สิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี และนายธนัสถ์ 

ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก ที่ฝ่าฝืนมติพรรคในการลงมติ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

รวม 11 คนนั้น ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยได้ส่งหนังสือ

ไปยัง ส.ส.ทั้ง 3 รายดังกล่าว เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จ

จริง เนื่องจากปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือน

ที่ผ่านมา มีพฤติการณ์ที่ ไม่ร่วมกิจกรรมของพรรค 

และมีการแสดงออกที่ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ

พรรค ทั้งบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรและบทบาท

นอกสภาผู้แทนราษฎร จึงขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเป็น

ลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่สำานักงานใหญ่ของพรรค

ภายในวันที่ 1 ส.ค.นี้ หากไม่ส่งคำาชี้แจงภายในเวลา

ที่กำาหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะชี้แจง 

วันเดียวกัน นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิ 

การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช) กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำาเนิน

การตรวจสอบกรณีไลน์หลุดประเด็น ส.ส.กลุ่มพรรค

เล็กรับเงินว่า ป.ป.ช.ได้ให้สำานักการข่าวและกิจการ

พิเศษรวบรวมข้อมูลอยู่ ตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้

วางใจก็มีการตั้งวอร์รูมอยู่เพื่อเฝ้าติดตามรับฟังว่ามี

การอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นใดบ้าง รวมทั้งมี

กระแสข่าวที่มีความต่อเนื่อง เช่น กรณีที่มีสลิปการ

โอนเงินหลุดออกมาจนทำาให้สื่อมวลชนสนใจ เราก็มี

การมอนิเตอร์อยู่ และรวบรวมข้อเท็จจริงในประเด็น

ต่างๆ หากถามว่าจะมีการเสนอคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ได้เมื่อไหร่นั้น ก็ต้องรอดูรายละเอียดข้อเท็จ

จริงที่จะต้องรวบรวมมาว่าจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์

หรือไม่ และอยู่ในอำานาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.หรือไม่ 

ถ้าอยู่ในอำานาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ก็จะเสนอคณะ

กรรมการ ป.ป.ช. ถ้ามีคนมาร้องเรียนเราก็จะหยิบยก

เรื่องนี้มารวมกัน แต่ถ้าไม่มีคนมาร้องเรียนคณะ

กรรมการ ป.ป.ช. ก็สามารถยกเหตุที่สงสัยขึ้นเพื่อ

ดำาเนินการสืบสวนต่อไปได้ 

เมื่อถามว่า เรื่องดังกล่าว ป.ป.ช. สามารถ

ดำาเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคนมาร้องใช่หรือ

ไม่ นายนิวัติไชยกล่าวว่าต้องดูก่อนว่าข้อเท็จจริง

เป็นอย่างไร เพราะเท่าที่ฟังจากข่าวเป็นการยืมเงิน 

เราก็ต้องไปดูว่าเป็นการยืมเงินจริงหรือไม่ ถ้าข้อเท็จ

จริงฟังได้ว่าเป็นการยืมเงินจริง เขาก็ไม่ได้ผิดอะไร 

เพราะทุกคนสามารถมีสิทธิในการกู้ยืมเงินได้ ใน

กรณีที่มีความจำาเป็น แต่หากไม่ใช่เรื่องการกู้ยืม เป็น

เรื่องของการให้ จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง หากเป็นเรื่อง

การให้ ก็ต้องไปดูว่าให้เพราะสืบเนื่องจากอะไร ถ้าให้

เฉยๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ก็ต้องไปดูกร

อบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการรับทรัพย์สินเกินกว่า 

3,000 บาท เพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศ 

และทางสมาชิกสภาฯ ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่

ภายใต้กรอบกฎหมายนี้ 

นายนิวัติไชยกล่าวต่อว่า หากจะรับเงินเกิน

กว่า 3,000 บาท ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ

และอนุญาตเพื่อถือครองทรัพย์สินนั้นได้ แต่ถ้าเกิด

เป็นการให้เพื่อจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ อาจจะเป็น

กรณีการรับหรือมีการเรียกรับไว้เพื่อกระทำาการอย่าง

ใดอย่างหนึ่งในตำาแหน่ง ก็ต้องไปดูว่าตำาแหน่งใน 

สมาชิกสภาฯ มีหน้าที่อะไร ซึ่งก็มีหน้าที่ในการลง

คะแนนเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ หรือ

มีหน้าที่ในการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายต่างๆ ดัง

นั้นหากไปรับเงินโดยมีมูลเหตุจูงใจ อาจจะต้องเข้า

ข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ได้ 

ซึ่งต้องดูเป็นกรณีไป นอกจากนี้ยังมีความผิดจริยธรรม

ร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งก็ต้องพิจารณาดูอีกครั้ง ส่วนข้อเท็จ

จริงตอนนี้เท่าที่ทราบเป็นการยืมเงินเฉยๆ หากเป็นการ

ยืมเงินเฉยๆ ยังไม่ต้องหยิบยกอะไรมาพิจารณา 

เมื่อถามว่า แชตไลน์หลุดถือเป็นหลักฐานหรือ

ไม่ นายนิวัติไชยกล่าวว่า ถือเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่

ใช้ในการพิจารณาได้ แต่ทั้งนี้เราต้องมีการรวบรวม

ประเด็นในการพิจารณาก่อน ซึ่งจะต้องไปตรวจสอบ

ว่าเป็นการกู้ยืมหรือการให้ อย่างไรก็ตาม เราต้อง

เคลียร์ประเด็นนี้ก่อน ส่วนกรณีที่สังคมมองว่าคดีนี้

ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นเหมือนคดียืมนาฬิกาเพื่อนหรือ

ไม่นั้น คงไม่เหมือนกัน เพราะคดีนั้นมีการวินิจฉัยที่

ชัดเจนแล้ว ฉะนั้นบรรทัดฐานในเรื่องนี้ต่างกัน เรื่อง

การยืมนาฬิกาเพื่อนก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แต่ถ้าเป็น

เรื่องการให้ มันแตกต่างกัน 

ถามว่า หากกรณีผิดทั้งผู้ ให้และผู้รับจะเป็น

อย่างไร นายนิวัติไชยกล่าวว่า อยู่ที่ว่าผู้ให้นั้นให้เพื่อ

อะไร เช่น ให้เพื่อจูงใจเพื่อให้เขาปฏิบัติหรือละเว้น

ปฏิบัติในหน้าที่แบบนี้ ผู้ให้ถือว่าผิด ถือเป็นการติด

สินบนเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ ให้ถือว่าผิด เพราะ

มีผลประโยชน์แอบแฝง มีมูลเหตุจูงใจว่าจะให้เขา

กระทำาอะไร เช่น เพื่อให้เขาออกใบอนุญาตให้ ซึ่ง

แบบนี้ก็จะผิดทั้งผู้ ให้และผู้รับ แต่ความผิดจะแตก

ต่างกัน เพราะใช้กฎหมายคนละมาตรา ส่วนจะ

ขยายผลเพื่อยุบพรรคการเมืองได้หรือไม่นั้น ตนไม่

ขอก้าวล่วงไปถึงเรื่องยุบพรรค เพราะไม่ใช่อำานาจ

หน้าที่ของ ป.ป.ช. 
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จับมือตบ นร.ร้านเกมยกมือไหว้ขอโทษ

ตรัง • เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 ก.ค.65 พ.ต.ท.เมธี  

ภิญโญประการ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตรัง พ.ต.ท.วสันต์ 

บรรลือพืช สว.สส.สภ.เมืองตรัง นำาชุดสืบสวนเข้าควบคุมตัว 

นายธีรเกียรติ นาคฤทธิ์ ฉายา “ภีม แบล็กแจ็ก” อายุ 25 ปี 

ที่อยู่ 43/22 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง ผู้ต้องหาก่อเหตุ

ตบเด็กนักเรียนชายอายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนชื่อ

ดังแห่งหนึ่งขณะนั่งเล่นเกมอยู่ภายในร้าน พร้อมกับเพื่อน

รุ่นเดียวกันอีกจำานวน 7 คน นายธีรเกียรติบอกกับผู้สื่อ

ข่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนกับนายดิวได้ไปนั่งเล่นเกมอยู่ที่ร้าน 

คอมพ์ ก่อนที่จะฟุบหลับลงบนโต๊ะ จากนั้นนายดิวมาบอก

ว่าเด็กนักเรียนที่มาเล่นเกมอยู่คนละฝั่งพูดด่าพ่อล้อแม่กัน 

จึงชวนเข้าไปสั่งสอนพร้อมกับให้ยกมือไหว้ โดยมีหนึ่งคนไม่

ยกมือไหว้ ตนจึงตบเข้าไป 1 ครั้ง ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเด็ก

นักเรียนเพราะไม่สวมชุดนักเรียน หลังเป็นข่าวออกไปก็รู้สึก

สำานึกผิด และได้ไหว้ขอโทษน้องนักเรียนและพ่อแม่แล้ว ตน

จะไม่ทำาแบบนี้อีกแล้ว ฝากถึงนายดิวให้มอบตัวอย่าหลบหนี 

ก่อนที่ตำารวจจะแจ้งข้อกล่าวหาทำาร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับ

บาดเจ็บ และนำาตัวส่ง พงส.ดำาเนินคดี

คนร้ายคลั่งบุกหอพักโดนตำารวจยิงดับ

ขอนแก่น • วันที่ 26 ก.ค.65 โลกโซเชียลมีเดียและเพจ

ต่างๆ ทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น ได้เผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิด

ของหอพักแห่งหนึ่ง บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง

ขอนแก่น เป็นภาพชายอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง ถือท่อนเหล็ก

ยาวกว่า 1 เมตร โวยวายเรียกชื่อหญิงคนหนึ่งพร้อมทุบทำาลาย

ประตูห้องพักในหอ ก่อนจะเดินมาทางห้องของเจ้าของหอพัก 

พบว่าเจ้าของหอได้ออกมายืนดูเหตุการณ์สักพัก  จากนั้นชาย

ดังกล่าวได้ปรี่เข้าไปหาพร้อมกับท่อนเหล็กลักษณะจะเข้าไป

ทำาร้าย เจ้าของหอปิดประตู แต่คนร้ายพยายามถีบประตูจน

พังเข้าไปประชิดตัว จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด ก่อนที่

เจ้าของหอพักจะลากชายดังกล่าวออกมาแล้วโทรศัพท์แจ้ง

ตำารวจรอมอบตัวในที่เกิดเหตุ โดย พ.ต.อ.ธนารัตน์ มีทองหลาง 

ผกก.สภ.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุคือ 

จ.ส.ต.พชรพรรณ บุญนาม อายุ 36 ปี ผบ.หมู่งานจราจร 

สภ.ท่าพระ ซึ่งได้ยิงคนร้ายตายในหอพัก เหตุเกิดช่วง 01.30 น. 

ที่ผ่านมา ผู้ตายคือ นายวีรชน บุตุธรรม อายุ 40 ปี ที่อยู่ 30 

ม.6 ต.บ้านเพชร  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จากการสอบสวน จ.ส.ต.พชร

พรรณให้การว่า ตนเป็นบุตรเขยของเจ้าของหอพักและเป็นผู้

ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตาย เนื่องจากนายวีรชน

ถืออาวุธมีดและท่อนเหล็กยาวบุกรุกเข้าไปในหอพักพร้อมกับ

ร้องเสียงดังเอะอะโวยวายโดยไม่ทราบสาเหตุ พร้อมกับเงื้อ

อาวุธมีดจะฟันใส่ศีรษะตน ทำาให้ต้องยิงปืนยิงสวนไป 1 นัด.

กาฬสินธุ์ • ตำารวจ ปคม.รวบ 

9 ข้าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ซื้อ

บริการทางเพศหญิงสาวอายุ 

15-18 ปี โพสต์ขายบริการทาง

เพศผ่านกลุ่มไลน์และทวิตเตอร์ 

พบส่วนใหญ่เป็นครูบาอาจารย์

วันที่ 26 ก.ค.65 พ.ต.อ.มนูญ 

แก้วก่ำา ผกก.3 กองบังคับการ

ป ร า บป ร า ม ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์   

(บก.ปคม.), พ.ต.ท.สมเดช สาระ

บรรณ์ พ.ต.ท.อภิชน ขันกา รอง 

ผกก.3 บก.ปคม., พ.ต.ท.เอนก  

บุญตา สว.กก.3 บก.ปคม.นำากำาลัง

เข้าจับกุมผู้ต้องหาซื้อบริการทาง

เพศเด็กใน จ.กาฬสินธุ์ 9 ราย 

ประกอบด้วย นายอุทัย อาษา

พนม  อายุ 68 ปี ข้าราชการครู

บำานาญ, นายจิรพงศ์ แดงวันสี  

อายุ 37 ปี นักสังคมสงเคราะห์, 

นายจังหวัด เจริญสุข อายุ  48 ปี 

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์, 

นายธงชัย หมั่นผดุง อายุ 60 ปี 

ข้าราชการครู, นายทศพล บุร 

พันธ์ อายุ 49 ปี  ข้าราชการ

ครู, นายสุรชัย ภูริกันตานนท์ 

อายุ 45 ปี นายช่างเทศบาล, 

นายอภิรักษ์ อ่อนตา อายุ 38 ปี 

พนักงานแขวงบำารุงทางหลวง

ชนบท, นายศรายุทธ สายโรจน์ 

อายุ 37 ปี ข้าราชการครู และ

ตร.ปคม.รวบ9ข้าราชการซื้อกามเด็ก

ไทยโพสต์ • วันที่ 26 ก.ค.65 

ที่สำ านักงานตำารวจแห่งชาติ  

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำานวย

การศูนย์ป้องกันและปราบปราม

การแข่งรถในทางและความผิด

อื่นที่เกี่ยวข้อง (ศปข.ตร.) แถลง

ผลการจั บกุ ม เด็ กแว้นหน้ า 

รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยศาล

สั่งริบรถ จำาคุก 1 เดือน

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ เปิด

เผยว่า สืบเนื่องจากชาวบ้านถ่าย

คลิปวิดี โอกลุ่มวัยรุ่นรวมตัว

แข่งรถที่ ถ.โพธิ์ทอง-อ่างทอง 

บริเวณหน้า รพ.โพธิ์ทอง ส่ง

เสียงดังสร้างความเดือดร้อน

ให้ชาวบ้าน ตนจึงได้สั่งการ 

พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล 

ผบก.ภ.จว.อ่างทอง, พ.ต.อ.เดช

รพี คงดี รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง 

และ พ.ต.อ.พันดาว ดำาขำา ผกก.

สภ.โพธิ์ทอง และทีมโซเชียลมี

เดีย ศปข.สภ.โพธิ์ทอง สืบหา

บุคคลตามคลิปดังกล่าว 

จนส าม า ร ถ จั บ กุ ม ไ ด้   

2 ราย คือ นายอำาพล อายุ 19 ปี 

และเยาวชนอายุ 17 ปี พนักงาน

สอบสวน สภ.โพธิ์ทอง ได้แจ้งข้อ

กล่าวหา 1.ขับรถไม่คำานึงถึงความ 

ปลอดภัย 2.ขับรถโดยประมาท

อันน่าหวาดเสียวอันอาจเกิด 

อันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ตาม 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  

มาตรา 43(4),157 3.นำารถทีม่เีสยีง 

อื้ออึงมาใช้ ในทางเดินรถตาม 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  

มาตรา 9,148 4.นำารถที่จดทะ 

เบียนแล้วแต่มีการดัดแปลง 

สภ าพรถ ให้ ผิ ด ไ ป จ า ก เ ดิ ม  

ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522  

มาตรา 14,60 5.กระทำาใหเ้กดิเสยีง 

อื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรทำาให้

ประชาชนเดือดร้อนตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 370  

6.ขับรถโดยไม่มี ใบอนุญาตขับ

ขี่ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 

มาตรา 42,64 รวม 6 ข้อหา ผู้

ต้องหาให้การรับสารภาพตลอด

ข้อกล่าวหา จึงได้นำาตัวพร้อมของ

กลางส่งฟ้องต่อศาล ศาลพิพากษา

ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง สั่งจำา

คุก 1 เดือน โทษจำารอลงอาญา 1 ปี

ทั้งนี้  หากพบเบาะแส

สามารถแจ้งมายัง ศปข.ตร.ได้ที่

สายด่วน 1599 หรือ 191 หรือ

ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาทางเพจเฟซ 

บุ๊ก “ศูนย์ โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.” 

ได้ตลอด 24 ชม. มีเงินรางวัล

นำาจับ 3,000 บาทให้แก่ผู้แจ้ง

ในกรณีมีการจับกุมได้.

ศาลริบรถ-จำาคุกหนุ่มแว้นป่วนรพ.อ่างทอง

นายกฤษณัฐ เวียงวะลัย อายุ  

44 ปี ตามหมายจับศาลอาญา 

เลขที่ 1464-1472/2565  ข้อหา 

“เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น 

เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพา

ไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือ

หญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม 

เป็นการกระทำาต่อบุคคลอายุเกิน

สิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี, 

พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่

ไม่เกินสิบแปดปี ไปเสียจากบิดา 

มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อ

หากำาไรหรือเพื่อการอนาจารฯ”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่

ผ่านมา พ.ต.อ.มนูญนำากำาลัง

จับกุมผู้ ต้ องหาคดีค้ ามนุษย์

ใน จ.กาฬสินธุ์ จำานวน 3 ราย 

ประกอบด้วย น.ส.สุพิณญา พิม

ชอุ่ม หรือเจ๊ โรส อายุ 26 ปี  

นายเกียรติศักดิ์ ไชยทักษิณ อายุ  

26 ปี และ น.ส.พัชรี (สงวน

นามสกุล) อายุ 18 ปี ผู้ต้องหา

ค้าประเวณีเด็ก หลังลักลอบนำา

หญิงสาวอายุ 15-18 ปีมาโพสต์

ขายบริการทางเพศผ่านกลุ่มไลน์

และทวิตเตอร์เป็นจำานวนมาก 

ลักษณะเครือข่ายใหญ่เชื่อมโยง

กันทั้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี น.ส.สุ

พิณญา  และนายเกียรติศักดิ์ สอง

สามีภรรยาเป็นหัวหน้าขบวนการ

ใหญ่ คอยประสานแม่เล้าราย

ย่อยคนอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง 

ให้จัดหาหญิงสาวมาส่งให้ลูกค้า

ตามโรงแรมต่างๆ หรือตามสถาน

ที่นัดหมาย จากการสอบสวน

ทั้งหมดให้การรับสารภาพ ทำามา

นาน 2-3 ปี มีหญิงสาวทั้งอายตุ่ำา

กว่า 18 ปี และมากกว่า 18 ปี 

รวมอยู่ในสังกัด 40 คน

ซึ่ งต่ อมา เจ้ าหน้ าที่ ไ ด้

ขยายผลไปยังกลุ่มที่เคยมาซื้อ

บริการทางเพศเด็กอายุต่ำากว่า 

18 ปี กระทั่งมีการจับกุมดังกล่าว 

โดยผู้ต้องหาทั้ง 9 รายนั้น มี 1 ราย

ที่ติดต่อขอมอบตัวที่ บก.ปคม.ไป

แล้ว ส่วนอีกรายขออายัดตัวได้ที่

เรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์

จากการสอบสวนผู้ต้องหา

ทั้งหมดส่วนใหญ่ให้การภาคเสธ 

มีบางส่วนที่รับสารภาพเพราะ

จำานนต่อหลักฐาน อย่างไรก็ตาม

เจ้าหน้าที่ไม่ได้หนักใจ เนื่องจาก

มั่นใจในพยานหลักฐานต่างๆ ที่

มีอยู่มากพอเอาผิดผู้ต้องหา

กลุ่มนี้ ได้ จึงนำาผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง

พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. 

ดำาเนินคดีต่อไป.

บุรีรัมย์ • วันที่ 26 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าสำานัก

ที่พักสงฆ์ป่าสระคู ต.หนองตะครอง 

อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ว่าถูก 

แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกสูญเงิน 

10,000 บาท จึงได้เดินทางไป

สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

จากการสอบถามพระจำาลอง 

จารุธมฺโม เจ้าสำานักที่พักสงฆ์ป่า 

สระคู เล่าให้ฟังว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 

เวลาประมาณ 22.50 น. มีคนโทร 

ศัพท์เข้ามาที่มือถือหลวงพ่อ โดยดัด

เสียงให้เหมือนโยมลูกชาย แล้วบอก

ว่าขับรถชนอยู่แถวๆ สถานีขนส่ง 

ผู้ โดยสาร อ.ละหานทราย มีอาการ

เจ็บหน้าอก ตอนนั้นตกใจคิดว่าเป็น

โยมลูกชายโทรมาจริงๆ แม้เสียงจะ

ไม่เหมือน 100 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม 

แต่ด้วยความตกใจคิดว่าลูกอาจจะ

บาดเจ็บ ทำาให้เสียงพูดเลยไม่ค่อย

เหมือนเดิม และเสียงขาดๆ หายๆ 

ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง หลวงพ่อจึงถาม

ว่ามีใครอยู่แถวนั้นที่พอจะพูดคุยรู้

เรื่องหรือไม่

จากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็

โอนสายให้ผู้ชายอีกคน อ้างว่าเป็น

นายทหารยศร้อยตรี บอกว่าลูกชาย

ของหลวงพ่อขับรถชนลูกชาย

ของเขาขาหัก ตอนนี้ถูกนำาตัวส่ง 

รพ.แล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งความ ซึ่ง

หากไม่อยากจะเป็นเรื่องเป็นราวก็

ให้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าเยียวยา 

10,000 บาท แล้วจะไม่แจ้งความ

ดำาเนินคดีโยมลูกชายของหลวงพ่อ 

ด้วยความเป็นห่วงโยมลูกชายจึงได้

โอนเงินไปให้แก๊งมิจฉาชีพดังกล่าว  

10,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่เก็บไว้

ร่วมทำาบุญสร้างเมรุเพื่ออุทิศส่วน

กุศลให้ โยมแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว

พอวันต่อมาโทรศัพท์ ไป

หาโยมลูกชายเพื่อสอบถามเรื่อง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและอาการของ

ลูกชาย แต่ลูกชายยืนยันว่าไม่

ได้ขับรถชนใครและไม่ได้รับบาด

เจ็บอะไรเลย จึงเชื่อว่าถูกหลอก

แน่นอน จึงได้นำาหลักฐานการโอน

เงินไปแจ้งความที่ สภ.ละหานทราย 

เพื่อให้ตำารวจช่วยติดตามตัวแก๊ง

มิจฉาชีพมาดำาเนินคดี.

ไม่กลัวบาปกรรม

แก๊งคอลเซ็นเตอร์

หลอกหลวงพ่อโอน

คสมัยนี้ นอกจากแก๊งมิจฉาชีพจะระบาดทั้งโลกออนไลน์

และทางโทรศัพท์แล้ว ล่าสุดมาในรูปแบบใหม่ ปลอมไลน์

แอบอ้างเป็นรัฐมนตรีบ้าง เป็นข้าราชการยศใหญ่ๆ บ้าง 

ที่เห็นผ่านตาก็มี “ตรีนุช เทียนทอง” รมว.ศึกษาธิการ

รวมทั้ง “เสี่ยต่อ” เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

โพสต์เตือนผ่านเฟซบุ๊กว่า “ผมขอแจ้งเตือนทุกท่านนะครับ อย่าหลง

เชื่อไลน์ปลอม! ผมขอเรียนแจ้งเตือนเกษตรกร ประชาชน ข้าราชการ 

และบุคลากรทุกหน่วยงาน  อย่าหลงเชื่อกรณีมีผู้แอบอ้างสร้างไลน์ โดย

ใช้รูปโปรไฟล์ภาพสวมชุดข้าราชการปกติขาว และใส่ชื่อ ดร.เฉลิมชัย 

ศรีอ่อน โดยได้มีการส่งข้อความทักทายผ่านไลน์ไปหา พร้อมพูดคุย 

ซึ่งนำาไปสู่การหลอกลวงในรูปแบบมิจฉาชีพได้ ซึ่งหากพบเห็นรูป

แบบไลน์ดังกล่าว ขอแจ้งว่าอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด”

มันก็น่าคิดนะว่า บ้านนี้

เมืองนี้มีประสิทธิภาพจัดการกับ

พวกโลกลวงนี้อย่างไรบ้าง เล่น

ก่อความรำาคาญ สร้างความเสีย

หายไปทั่ว ทั้งประชาชนไม่เว้น

แม้แต่ผู้บริหารของประเทศ

นอกจากภัยสังคมแบบนี้

แล้ว ข่าวปลอม ข่าวเฟกนิวส์ก็

มาก ตัวอย่างล่าสุด “พิมพ์รพี 

พันธุ์วิชาติกุล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคประชาธิปัตย์ เจอเข้ากับตัว

หากยังจำากันได้ ในที่ประ 

ชุมสภาผู้แทนราษฎร มี ส.ส.หลาย

คนลุกขึ้นหารือปัญหาภายในสภา 

เช่น ประตูห้องน้ำาพัง แม้กระทั่งการนำาข้าวกล่องกลับบ้าน โดย “เจ๊

โอ๋” รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์  บอก

ว่าประสบด้วยตัวเองเกี่ยวกับเรื่องอาหารของสมาชิก  จึงอยากให้

ประธานยกเลิกการเอาอาหารใส่กล่องออกจากห้องอาหาร เพราะ

คนที่ ไปรับประทานอาหารทีหลังไม่มีให้รับประทานเลย ต้องทาน

ข้าวไข่เจียว เพราะคนที่เข้าไปก่อนขนใส่กล่องกลับกันหมด และ

เห็นบางคนขนออกไปเป็นสิบๆ ถุง ซึ่งมันเกินไป

หลังการหารือเรื่องนี้ ไม่นานก็เกิด “เฟกนิวส์” กับ “น้ำาผึ้ง 

พิมพ์รพี” มีการถ่ายรูปเจ้าตัวจากทางด้านหลัง กำาลังถือถุงสีขาว

หลายใบพะรุงพะรัง และไปกระพือว่า ส.ส.หิ้วข้าวสภากลับบ้าน 

มีการแชร์ว่อนในไลน์กลุ่มต่างๆ ของจังหวัดกระบี่

งานนี้ ไม่รู้ว่ามือมืดปล่อยข่าวปลอมเป็นใคร แต่ที่แน่ๆ  คง

ประสงค์จะดิสเครดิต ทำาลายความนิยมในหมู่พี่น้องชาวกระบี่

ขณะเดียวกัน “ส.ส.พิมพ์รพี” ชี้แจงชัดๆ ว่า “ในถุงที่ถือ

หนักๆ คือกะปิและไตปลาแห้งที่ซื้อมาจากกระบี่ กำาลังจะเอาไปแจก

ต่อ…และของใช้ส่วนตัว ถ้ารู้ชัดว่าใครแอบถ่าย หรือใครส่งต่อด้วย

ประสงค์ร้าย ส่งข้อมูลมาส่วนตัวนะคะ มีรางวัลนำาจับและส่วนแบ่ง

เมื่อชนะคดีละเมิดค่ะ ขอบพระคุณพี่ โอ๋รังสิมา สำาหรับคำาแนะนำาค่ะ”.

มินนี่เมาธ์ 

เจอเฟกนิวส์

พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล

ยุ
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

บิ๊ก รบ.ส่งซิก

และให้สอดคล้องกับมาตรา 23 จึงควรได้

รับอนุญาตแก่ที่ประชุมก่อน และขอพักการ

ประชุมเป็นเวลา 30 นาที ซึ่งนายชวนได้

อนุญาตและสั่งพักการประชุม 30 นาที 

จากนั้น เวลา 10.49 น. ได้เปิดการ

ประชุมอีกครั้ง นายมหรรณพรายงานผลการ

หารือว่า กมธ.ขอยืนยันร่างรายงานฉบับเดิม

เพื่อพิจารณา ส่วนมาตรา 23 เมื่อแก้ไขผิด

จากร่างเดิมไป ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของ กมธ.

เสียงข้างน้อยเสนอ จากนั้น นพ.ระวี มาศ

ฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ใน

ฐานะ กมธ.เสยีงขา้งนอ้ย ไดล้กุขึน้

เสนอ มาตรา 24/1 ซึ่งเป็นมาตรา

ที่ขอเพิ่มขึ้นใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่าง                                                

การนำาเสนอร่างมาตราใหม่ดัง                                                

กล่าว ฝ่ายค้านหลายคนอภิปราย

ทักท้วง กมธ. ถามถึงการกระทำา

ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อบังคับการ

ประชุ มรั ฐสภาหรื อ ไม่  นาย

มหรรณพ ชี้แจงว่า จากการ

ประชุม กมธ.มีมติเป็น 2 มติ โดย

ตนถามว่า 1.กมธ.ยังคงยืนตาม

รายงานที่ ได้นำาเสนอต่อรัฐสภาไป

แลว้และอนญุาตให ้กมธ.เสยีงขา้ง

น้อย ผู้นำาเสนอแก้ไขมาตรา 23 

เป็นผู้นำาเสนอในที่ประชุมรัฐสภา

ในมาตราที่เห็นว่ามีความขัดหรือ

แย้งกับมาตรา 23 ที่แก้ ไขแล้ว 

และ 2.ให้ขอถอนญัตตินี้ ไปก่อน 

เพื่อนำาไปพิจารณาทบทวนแล้ว 

กลับมาสภาภายใน 1 สัปดาห์ 

ปรากฏว่าที่ประชุมลงมติด้วย

คะแนนเสียง 16 ต่อ 5 เห็นด้วย

กับมติที่ 1 โดยยอมให้ กมธ.เสียง

ข้างน้อยเป็นผู้นำาเสนอมาตราที่

ต้องแก้ ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรา 23 ที่แก้ไขไปแล้ว โดยให้

ที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นด้วยหรือ

ไม่เห็นด้วยร่วมกัน

นายชวนวนิจิฉยัวา่ เมื่อเปน็

มตขิองทีป่ระชมุ กมธ.ใหท้ำาอยา่งนี ้

ตนจึงต้องยึดตามที่รองประธาน 

กมธ.รายงาน นีค่อืเหตผุลทีต่นตอ้ง

ยึดข้อตกลงของ กมธ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประ 

ชุมยังมีข้อถกเถียงกันอย่างต่อ

เนื่อง โดยนายนิกร จำานง ส.ส.  

บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา 

ในฐานะเลขาฯ กมธ. ชี้แจงว่า ใน

ที่ประชุม กมธ. หลายส่วนเห็น

ว่าการแก้สูตรคำานวณบัญชีราย

ชื่อเป็นหาร 500 ขัดรัฐธรรมนูญ 

ฉะนั้นการไปแก้มาตรการอื่นข้าง

หลงักระทำามไิด ้จงึมคีวามเหน็แยง้ 

จึงเป็นมติที่ประชุม กมธ.ให้ กมธ.

เสียงข้างน้อยเป็นผู้เสนอ 

นายสมชาย แสวงการ 

ส.ว. ในฐานะรองประธาน กมธ. 

อภิปรายว่า เสียงข้างน้อยได้

เปลี่ยนเป็นเสียงข้างมากไปแล้ว 

ด้วยมติที่ประชุมรัฐสภาเห็นด้วย

กับหาร 500 ดังนั้น นพ.ระวี

สามารถดำาเนินการได้ว่าเกี่ยวข้อง

อย่างไร ถ้ารัฐสภาเห็นชอบก็เดิน

หน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ นายชูศักดิ์ 

ศิรินิล กมธ.สัดส่วนพรรคเพื่อ

ไทย อภิปรายว่า รู้สึกเป็นห่วง 

กระบวนการพิจารณาในขณะนี้ 

โดยเฉพาะการที่ นพ.ระวีเสนอ

เพิ่มมาตราใหม่ ซึ่งถือเป็นการ

เพิ่มข้อความใหม่ทั้งหมด แต่ต้อง

ยอมรับว่า กมธ.อีกหลายคนยัง

ไม่ ได้ดูรายละเอียดแม้แต่น้อย 

เช่นเดียวกับนายวันมูหะมัดนอร์ 

อภิปรายว่า ขอเวลาให้ กมธ.และ

สมาชิกได้อ่านสิ่งที่ กมธ.เสียงข้าง

น้อยเสนอมาให้ละเอียดรอบคอบ 

ขออย่าเพิ่งแก้ ไข ไม่เช่นนั้นจะ

เทา่กบัวา่เปน็การแก้ไขแบบไมเ่หน็

หัวใคร

ถอนร่าง กม.ลูกเลือก

อย่างไรก็ดี นายมหรรณพ

ยืนยันที่จะเดินหน้าต่อ เพราะจาก

การหารือของ กมธ.ในช่วงเช้า มี

มติ 16 ต่อ 5 เสียง ให้เสียงข้างน้อยเสนอร่าง

มาตราใหม่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนจะโต้แย้งว่าขัด

หรือไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนั้น วันนี้พวกเราก็

คงเถียงกันไม่จบ สุดท้ายเรื่องนี้อย่างไรก็ต้อง

จบที่ศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน

กระทัง่ในทีส่ดุนายสาธติ ปติเุตชะ รมช.

สาธารณสุข ในฐานะประธาน กมธ. กล่าว

ว่า เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ จึงขอเสนอญัตติ

ถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อน แล้วนำา

กลับมาพิจารณาต่อในโอกาสต่อไป เพราะ

ต้องไปพิจารณาทั้งข้องบังคับและเนื้อหา โดย

พิจารณาต่อจากมาตราที่พิจารณาค้างอยู่

เวลา 12.20 น. นายชวนสั่งลงมติ 

โดยที่ประชุมมีมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

ออกไปด้วยคะแนน 476 ต่อ 25 งดออก

เสียง 20 ไม่ออกเสียง 9 เป็นอันว่าถอนร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส.ออกไปก่อน โดยนายสาธิตนัดประชุม 

กมธ.ช่วงค่ำาวันที่ 26 ก.ค. และหากได้ข้อสรุป 

ก็อาจจะเสนอกลับเข้ามาที่ประชุมรัฐสภาใน

วันที่ 27 ก.ค.นี้

แต่นายสุขุมพงศ์ โง่นคำา กรรมาธิการ  

เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องมีความรอบคอบ 

อย่าเพิ่งนัดประชุมพิจารณาวันที่ 27 ก.ค.เลย 

เรายังมีเวลาพอ ตนคิดว่า กมธ.ควรไปศึกษา

ให้ละเอียด และสามารถเสนอเข้ามาใหม่ใน

วันจันทร์สัปดาห์หน้าก็ได้ ซึ่งนายชวนกล่าว

ว่าตนเห็นด้วย เพราะเป็นภารกิจของ กมธ. 

เมื่อทีป่ระชมุเหน็อยา่งไรตอ้งปฏบิตัไิปตามนัน้

จากนั้นเวลา 12.33 น. ที่ประชุมเข้าสู่

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับที่ พ.ศ.... ตามที่

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ พิจารณา

เสร็จแล้ว มีทั้งหมด 13 มาตรา ในวาระสอง 

โดยเป็นการพิจารณาเรียงลำาดับรายมาตรา 

โดยในมาตรา 4/1 แก้ไขมาตรา 24 ว่าด้วย

คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลทีจ่ะ

ร่วมเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ซึ่ง กมธ.

พิจารณาเพิ่มบทบัญญัติขึ้นใหม่ และมี กมธ.

เสียงข้างน้อย รวมถึงสมาชิกรัฐสภาติดใจ

ขอแปรญัตติ โดยเฉพาะประเด็นที่ขอสิทธิ

ให้บุคคลที่ต้องโทษจำาคุก, ผู้ที่เคยจำาคุก และ

พ้นโทษมาแล้ว 5 ปี รวมถึง ส.ว.หรือบุคคล

ที่พ้นตำาแหน่ง ส.ว.ไม่ครบ 2 ปี สามารถเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ เพื่อเปิด

โอกาสให้พรรคการเมืองสามารถมีสมาชิก

พรรคการเมืองเพิ่มขึ้นได้

ภายหลังจากที่ที่ประชุมอภิปรายแล้ว

เสร็จได้ลงมติ โดยที่ประชุมลงมติ 262 ต่อ 51 

เสียง เห็นชอบกับเนื้อหาที่ กมธ.เพิ่มขึ้นใหม่ 

งดออกเสียง 126 เสียง และไม่ลงคะแนน 

1 เสียง

จากนั้นที่ประชุมพิจารณามาตรา 6                                                         

แก้ไขมาตรา 47 เกี่ยวกับให้ตัวแทนพรรค 

การเมืองหรือสาขาพรรคสรรหาผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต โดยนายเสรี สุวรรณ

ภานนท์ ส.ว. อภิปรายว่า แก้ไขแบบนี้เท่ากับ

เป็นการตัดวรรคสองของมาตรา 47 เดิม ซึ่ง

ในวรรคนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำาไพรมารี

โหวต เป็นการทำาให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การสรรหาตัวผู้สมัคร ส.ส. ซึ่งถือเป็นหัวใจ

ของการปฏิรูปการเมือง ดังนั้นตนจึงขอเสนอ

ให้ตัดมาตรา 47 ที่ กมธ.แก้ไขแล้วให้กลับไป

ใช้มาตรา 47 ของเดิม

จากนั้นที่ประชุมลงมติยืนตามที่ กมธ.

แก้ไข ด้วยคะแนน 354 ต่อ 15 งดออก

เสียง 3 ไม่ออกเสียง 2 เสียง อย่างไรก็ตามใน

มาตรา 7 แก้ไขมาตรา 48 เกี่ยวกับให้ตัวแทน

พรรคการเมอืงหรอืสาขาพรรค สรรหาผูส้มคัร

รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนั้น นาย

เสรีก็ได้อภิปรายซ้ำาในลักษณะเดิมเหมือนกับ

มาตรา 6 ไม่ต้องการให้ตัดการทำาไพรมารี

โหวตออก แต่ไม่ติดใจแล้ว เนื่องจากแนวคิด

ของตนไดแ้พ้ไปตัง้แตม่าตรา 6 ทัง้นี ้ทีป่ระชมุ

ลงมติยืนตาม กมธ.เสียงข้างมากแก้ไข ด้วย

คะแนน 356 ต่อ 22 งดออกเสียง 2 ไม่ออก

เสียง 5 เสียง 

จากนั้นที่ประชุมได้มีการอภิปราย และ

ลงมติเรียงรายมาตราจนครบ 13 มาตรา และ

มีมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 423 ต่อ 

0 งดออกเสียง 3 

ต่อมานายสาธิตกล่าวว่า เมื่อมีการ

ถอนร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งออกไป ตนจะนำากลับ

มาพิจารณาให้เร็วที่สุด แต่แม้จะเป็นเรื่อง

ด่วน ก็ต้องทำาหนังสือเรียกประชุม กมธ.อย่าง

น้อย 1 วัน ดังนั้นคาดว่าน่าจะเสนอกลับมาให้

ประธานบรรจุระเบียบวาระภายสัปดาห์หน้า 

หลงัจากทีป่ระชมุไดแ้สดงความเหน็กนั

อย่างกว้างขวาง นายชวนกล่าวว่า เราจำาเป็น

ต้องกำาหนดกรอบเพื่อให้ทันตามกฎหมาย ไม่

เช่นนั้นก็จะดูเหมือนเราไม่รับผิดชอบ เพราะ

ถอืเปน็หนา้ที ่แตว่นันีส้ภาเรายงัไมพ่รอ้ม และ

ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามระเบียบ

อย่างเคร่งครัด ตนเข้าใจว่าทุกคนเหนื่อย แต่

เป็นหน้าที่ที่ต้องทำาให้เสร็จ จึงขอเลื่อนไป

พิจารณาเรื่องนี้ต่อในสัปดาห์หน้า 

จากนัน้ไดส้ัง่ปดิประชมุเมื่อเวลา 19.00 

น. อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมรัฐสภา 

กมธ.ได้หารือนอกรอบและจะมีการเรียก

ประชุมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ 

กลับลำาหันใช้หาร 100

วันเดียวกัน ก่อนการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำาเนียบ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม, พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้เข้าไปหารือ

กันในห้องเล็ก ถึงเรื่องร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่อยู่

ระหว่างการพิจารณาของสภา ที่ก่อนนี้สภา

ให้ความเห็นชอบสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ด้วยการหาร 500 และได้มีการตามแกน

นำาพรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปนั่งพูดคุยเพื่อแจ้ง

ความจำานงที่ต้องการจะกลับไปใช้สูตรหาร 

100 โดยวงหารือได้มีการคำานวณกันให้ดู

เลยว่า ถ้าหาร 500 พรรคร่วมรัฐบาลจะเสีย

เปรียบในการเลือกตั้ง เพราะพรรคขนาดใหญ่

และพรรคขนาดกลางจะไม่ได้ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อเลย จึงต้องการทำาให้เบ็ดเสร็จในที่ประชุม

รัฐสภาวันที่ 26 ก.ค.นี้ ไปเลย 

ทั้งนี้ พรรคร่วมรัฐบาลพยายามอธิบาย

ว่าทำาไม่ได้ เนื่องจากมีการโหวตมาตราที่เกี่ยว

กับการคำานวณไปแล้ว จึงต้องปล่อยให้เป็นไป

ตามขั้นตอนก่อน คือต้องส่งให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) แล้วกลับมาที่ประชุมร่วม

รัฐสภา และไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อพรรค

ร่วมรัฐบาลพยายามอธิบาย พล.อ.ประวิตรจึง

มีท่าทีอ่อนลง โดยทำาตามคำาแนะนำาที่จะให้

ทุกอย่างเดินไปตามขั้นตอนก่อน แต่ยืนยันว่า

อย่างไรต้องกลับไปใช้หารด้วย 100 

นอกจากนี้ แกนนำารัฐบาลคนหนึ่งได้

ส่งสัญญาณกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าต้องการ

จะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเหมือน

รัฐธรรมนูญปี 60 ที่ใช้ในการเลือกตั้งตอนปี 

62 ซึ่งเป็นสัญญาณเดียวกับที่พรรค พปชร.                                                             

ได้รับมาตั้งแต่ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

แต่ปัญหาคือหากจะทำาเช่นนั้น ต้องแก้ ไข

รัฐธรรมนูญอีกครั้ง เพื่อกลับไปใช้บัตรใบ

เดยีว ทัง้ทีเ่พิง่มกีารแก้ไขรฐัธรรมนญูจากบตัร

ใบเดียวมาเป็นบัตรสองใบในปี 64 จะทำาให้

ถูกวิพากษ์วิจารณ์และไม่มีคำาตอบให้สังคม 

ทั้งนี้ วงหารือยังไม่ตกผลึกว่าจะเดินไปสู่จุด

นั้นอย่างไร เนื่องจากยังไม่ชัดเจนเรื่องวิธีการ  

ผูู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกต

ว่าในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้

หันไปคุยกับ พล.อ.ประวิตรบ่อย

ครั้งมาก ขณะเดียวกันบางช่วง 

พล.อ.ประวิตรได้เดินไปหาแกนนำา

พรรคร่วมรัฐบาลต่างๆ ที่คาดว่า

จะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ. 

ภูเก็ตปัด

หลังยอดป่วยโควิด-19 ยังมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่สำานักงาน

หลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ  

(สปสช.) ได้ปรับระบบสายด่วน 

1330 ให้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้

อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม 

สำาหรับยอดผู้ติดเชื้อราย

ใหม่ในประเทศ (รักษาตัวใน รพ.) 

จำานวน 1,828 ราย ไม่มีผู้ป่วย

มาจากต่างประเทศ ทำาให้มียอด

ผู้ป่วยสะสม 2,355,986 ราย 

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หาย

ป่วยกลับบ้าน 2,173 ราย หาย

ป่วยสะสม 2,356,098 ราย (ตั้งแต่ 

1 มกราคม 2565) และผูป้ว่ยกำาลงั

รักษา 23,605 ราย โดยมีจำานวนผู้

ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรง

พยาบาล 903 ราย และเสียชีวิต 

35 ราย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กล่าวถึงโรคฝีดาษวานรว่า ขณะ

นี้มีรายงานข่าวว่าอาจจะพบผู้ติด

เชื้ออีก ดังนั้นสิ่งสำาคัญที่สุดคือ

การเตรียมแผนเผชิญเหตุป้องกัน

และการควบคุมโรคฝีดาษลิง โดย

ต้องรับฟังในทางการแพทย์ ซึ่งมี

การแถลงออกมาอยา่งเปน็ทางการ

แลว้ จะตอ้งเขม้งวดในเรื่องการคดั

กรองคนเขา้ประเทศในทกุชอ่งทาง 

และทำาให้ประชาชนมีความเข้าใจ

ในส่วนของโรค รวมทั้งแนวทาง

การป้องกันและข้อควรปฏิบัติเมื่อ

พบอาการหรือเข้าข่ายโรคด้วย

นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรค

ฝดีาษวานรเบือ้งตน้อาจจะแนะนำา

ใหร้บัไว้ใน รพ.ทกุรายกอ่น จนกวา่

จะทราบผลยืนยันจากห้องแล็บ 

เพื่อให้การสอบสวนโรคชัดเจนขึ้น 

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 

เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการหลบ

หนีเหมือนกรณีชายไนจีเรีย 

ที ่จ.ภเูกต็ เมื่อเวลา 16.45 น.                                                     

นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ชี้แจง

ถึงกรณีมีข่าวในสื่อโซเชียลว่ามี

การขนย้ายผู้ต้องสงสัยเป็นโรค

ฝีดาษวานรจากโรงพยาบาล (รพ.) 

ถลาง ไปที่ รพ.วชิระภูเก็ต ว่า

บุคคลที่ตรวจพบเป็นคนไทย เพศ

ชาย เป็นผู้ป่วยที่เข้าข่ายคือมีไข้ มี                                                            

ผื่น ลักษณะดังกล่าวต้องส่งตรวจ 

PCR เจาะเลือด ถ้าเจอลักษณะ

แบบนี้ต้องตรวจอย่างละเอียด 

ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับชาว

ไนจีเรีย 

สว่นผลตรวจทางหอ้งปฏบิตัิ

การกลุ่มผู้เสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิด

กับผู้ป่วยฝีดาษวานรรายแรกของ

ไทยรวม 19 รายนั้น ผลเป็นลบ

แล้วทั้ง 19 ราย ให้กักตัว 21 วัน 

เมื่อครบ 21 วันจะเก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจอีกครั้ง

นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำา ผู้

อำานวยการ รพ.วชิระภูเก็ต กล่าว

ว่า กรณีผู้ป่วยที่พบเป็นชายไทย

อายุ 40 ปี มีอาการไข้ 3 วัน และมีตุ่มออก

มากขึ้นทั้งตัว ไม่มีต่อมน้ำาเหลืองโต ทาง 

รพ.ถลางจึงส่งต่อมาที่ รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อ

ตรวจวินิจฉัย PCR ห้องปฏิบัติการหาเชื้อ

โรคฝีดาษวานรหรือไม่ ทั้งนี้ เบื้องต้นวินิจฉัย

เป็นโรคอีสุกอีใส สอบถามประวัติไม่มีประวัติ

สัมผัสเสี่ยงกับชาวต่างประเทศ ไม่ไปเที่ยว

บริการกับการขายบริการ เป็นคนที่อยู่กับ

ครอบครัวอยู่บ้านปกติ และไม่มีอาชีพเสี่ยง 

เมื่อพบเคสแบบนี้จึงต้องเข้ามาตรการตรวจ

คัดกรองอย่างเข้มข้น ส่งตัวอย่างตรวจที่ห้อง

ปฏิบัติการ ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันจึงจะ

ทราบผลการตรวจ โดยทุก รพ.ทุกคลินิก มี

ความพร้อมเฝ้าระวัง คัดกรองโรค คัดแยกผู้

ป่วย ตามมาตรการควบคุมโรคฝีดาษวานร” 

นพ.วีระศักดิ์กล่าว.


