
‘ในหลวง’ไมเคยแบงแยกคนไทย

กรุงเทพมหานครจัดซุมเฉลิมพระเกียรติ เน� องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 

28 กรกฎาคม 2565 เพ� อใหประชาชนไดรวมเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวถนนราชดําเนิน ซึ่งมีการติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติและ

ประดับพระบรมฉายาลักษณงดงามตระการตา

หนา...4หนา...4

หมอนิติเวชตํารวจหมอนิติเวชตํารวจ

             
|

ไทยโพสต • ทุบสถิติ! คาไฟ 4.72 บาทตอ

หน�วย กกพ.เคาะขึ้นคาเอฟทีงวด ก.ย.-ธ.ค. 

68.66 สตางค แจงใชอัตราต่ําสุดจาก 3 

แนวทางประชาพิจารณ กฟผ.ยอมแบกหนี้

ไปกอน 1.09 แสนลาน

เม� อวันที่ 27 กรกฎาคม แหลงขาว

จากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

เปดเผยถึงผลการพิจารณาอัตราคาไฟฟาผัน 

แปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม (ก.ย.-ธ.ค.

65) วา บอรด กกพ.มีมติขึ้นคาเอฟทีใหม 

อยูที่ 93.43 สตางคตอหน�วย หรือเพิ่มขึ้น 

68.66 สตางคตอหน�วย เปนอัตราการปรับ

ขึ้นต่ําสุด จาก 3 แนวทางที่ไดเปดรับฟง

ความเห็นกับประชาชนไปกอนหนานี้ ทําให

ราคาคาไฟฟาที่ประชาชนตองจายงวดใหม

อยูที่ 4.72 บาทตอหน�วย จากเดิม 4 บาท 

ถือเปนอัตราคาไฟที่สูงสุดตั้งแตเรียกเก็บ

มา โดยครั้งนี้ ไมตองเปดประชาพิจารณอีก

รอบ จากปกติจะเปดประชาพิจารณอีกครั้ง 

เน� องจากไดเปดประชาพิจารณไปแลว 3 แนว                                                                    

ทาง สิ้นสุดวันที่ 25 ก.ค.ที่ผานมา 

สําหรับแนวทางนี้ จะยังไมชําระหนี้

คืนใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) คาดวาสิ้นเดือน ส.ค.65 จะขึ้นมาอยู

ที่ 109,672 ลานบาท จากเดิมถึงสิ้น เม.ย.

65 กฟผ.มีภาระหนี้ที่แบกรับคาไฟแทนประ 

ชาชน 83,010 ลานบาท ซึ่ง กฟผ.ไดทํา

หนังสือมายัง กกพ. เพ� อเสนอความเห็นดวย

กับแนวทางนี้ เพ� อลดผลกระทบผูใชไฟฟา 

ไทยโพสต • “กมธ.กม.ลูก” โหวตแกไข 

2 มาตราในราง กม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส. ให

สอดคลองสูตรคํานวณ ส.ส. “นิกร” เผย 

“สาธิต” เซ็นหนังสือสงถึงมือ “ชวน” แลว 

ลบครหาจงใจยื้อถึง 15 ส.ค. “พปชร.” สอ

วุน! ส.ส.เขต “เหนือ-อีสาน” ผวาคืนชีพบัตร

ใบเดียว เหตุกระแสสู “พท.” ไมไหว แฉ 

“บ๊ิกปอม” สงสัญญาณต้ังแตสัปดาหกอน จอ

ย� นแก รธน.แลว แตยั้งไวกอน “สุทิน” โวย

เอาเปรียบ เช� อทําจริงนําไปสูความแตกแยก 

“จุรินทร” กินขาวแกนนํา ปชป. ถกรับเลือก

ตั้ง “พช.” แถลงชําแหละ “ศรัณยวุฒิ” 

หัวหนาพรรค กอน กก.บริหารไขกอก เปด

ชองเลือกชุดใหมแทน 

ที่รัฐสภา วันที่ 27 ก.ค. คณะกรรมา   

ธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณารางพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ..... 

รัฐสภา ที่มีนายสาธิต ปตุเตชะ รมช.สา 

ธารณสุข เปนะประธาน กมธ. มีการประ 

ชุม กมธ.พิจารณาแกไขเพิ่มเติมมาตราใน

ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง ส.ส.  ใหสอดคลองกับสูตรคํานวณ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ หาร 500 

โดยกอนการประชุม นายสาธิตกลาว

วา เปนการประชุมเพ� อหาทางออก รวม

ถึงการแกประเด็นที่สอดคลองกับมติของ

รัฐสภา จากสูตรหาร 100 เปนหาร 500 

โดยจะใหหน�วยงานท่ีเก่ียวของนําเสนอวา 

การแกตามจะตองสอดคลองกับที่ถูกเปลี่ยน

มติจากหาร 100 เปน 500 เพราะมีความ

ยากพอสมควร จากเดิมที่มีการคิดคํานวณ

ตรงไปตรงมา แตการหาร 500 จะมีการ

ผสมทั้งบัญชีรายช� อและแบบแบงเขต ซึ่ง

เปนความยากที่จะตองแกไขตาม นี่คือปญ 

หาที่เกิดขึ้นจากการกลับมติเสียงขางมากใน

รัฐสภา

“ผมเห็นดวยกับสูตรหาร 100 ตาม

ความเห็นกรรมาธิการเสียงทางเดิม เพราะ

ถูกตองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ ไดแกไข

มาแลว ใครจะอยากไดอะไรผมไมรู แตหนาที่

ของกรรมาธิการควรทําใหเปนหาร 100 ตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ” นายสาธิตกลาว 

ถามวา เปนไปไดหรือไมที่จะถึงขั้น

แกไขรัฐธรรมนูญเพ� อกลับไปใชระบบเลือก

ต้ังบัตรใบเดียว นายสาธิตกลาววา หากเปน                                                          

เชนน้ันตนรับไมได จะคัดคานคนแรก เพราะ

แกรัฐธรรมนูญมาใชบัตรสองใบแลว วันนี้

ควรจะตัดสินวาจะใชสูตรหาร 500 หรือ 

100 แตหากแกแลวกลับไปที่เดิม เสียเวลา

ประเทศ เอาเวลาไปทําอยางอ� นดีกวา

ตอมานายนิกร จํานง ส.ส.บัญชีราย                                                             

ช� อ พรรคชาติไทยพัฒนา

ไทยโพสต • “ผูพันเบิรด” บรรยายพิเศษ เน� องใน

งานเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาฯ เผย “ในหลวง” 

ไมเคยแบงแยกคนไทย  มองทุกคนมีเกียรติศักด์ิศรี                                                               

ชี้ขาวลือใหรายสถาบันเกิดจากกลุมเสียผลประ                                                               

โยชน “ผบ.ทบ.” นําถวายสัตยฯ เพ� อเปนขาราช 

การที่ดี พรอมเปดปายสวนทศมินทราภิรมย สวน

สาธารณะจากที่ดินพระราชทาน

เม� อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.อ.วันชนะ สวัสดี 

หรือผูพันเบิรด รองโฆษกกระทรวงกลาโหม และ

จิตอาสา 904 บรรยายพิเศษในงานกิจกรรมเฉลิม 

พระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหกับหัวหนาสวน

ราชการ จ.นครนายก และนักเรียนเสนาธิการ

ทหารบกหลักสูตรหลักประจํา  ชุดที่ 100 ในตอน

หน่ึงเก่ียวของกับเร� องขาวลือใหรายสถาบันวา เกิด

จากพวกเสียประโยชน ประกอบกับพวกแสวงประ 

โยชนผสมโรงใหราย บิดเบือน ในหลวงไมเคยมอง                                                                    

ใครเปนคนอ� น ทุกคนคือ เรา พวกเรา คือคนไทย 

มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และทรงตอบคําถามแบบเปน

กันเองวา “ไมมีใครคิดวาหนูเปนอ� น และหนูก็ไม

ไดเปนอ� น เปนคนไทย” 

ผูพันเบิรดกลาววา ในตนรัชกาลที่ 9 เจอ                                                               

อุปสรรคมากมาย แตพระองคใชความเพียร 

ทําเนียบฯ • ยอดเสียชีวิต ผูปวยปอด

อักเสบจากโควิด-19 พุง นายกฯ หวงแนะ

ประชาชนเรงฉีดวัคซีน กําชับเจาหนาท่ีกวด                        

ขันการเดินทางเขา-ออกประเทศ เฝาระวัง                        

โรคฝดาษวานร “อนุทิน” นํารองฉีดภูมิคุม 

กันสําเร็จรูปปองกันโควิดสําหรับผูปวยภูมิ 

คุมกันต่ํา “สาธิต” เซ็นปลดล็อกใหแล็บเอก 

ชนตรวจหาเชื้อฝดาษลิงได

เม� อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นาย                                                  

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                                                 

การกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานสถาน 

การณ โควิด-19 พบยอดผูเสียชีวิตและผู

ปวยปอดอักเสบเพิ่มสูงขึ้นในชวงสามวันที่

ผานมา ขอความรวมมือจากประชาชนเขา

รับการฉีดวัคซีนตามที่สาธารณสุขกําหนด 

หมั่นสังเกตอาการของตนเองและคนใน

ครอบครัวอยางใกลชิด หากพบมีอาการน�า                 

สงสัยใหเขาพบแพทย โดยเร็ว เพ� อลดอัตรา

การเสียชีวิต โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญกับการ                                                         

ควบคุม ปองกัน ดูแลรักษาสุขภาพประชา 

ชนเปนหลัก ขอประชาชนเช� อม่ันในแนวทาง

ของสาธารณสุข

สําหรับสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด-19 พบผูติดเช้ือโควิด-19 รายใหม 

2,747 ราย จําแนกเปนผูติดเชื้อในประเทศ 

2,747 ราย และผูปวยมาจากตางประเทศ 

0 ราย ทําใหมียอดผูปวยสะสม จํานวน 

2,358,733 ราย ผูที่กําลังรักษาตัว 24,219 

ราย มีผูที่หายปวยกลับบานแลว 2,099 ราย 

ผูที่หายปวยสะสมจํานวน 2,358,197 ราย 

ผูเสียชีวิต 34 ราย ผูปวยปอดอักเสบรักษา

ตัวอยูในโรงพยาบาล 911 ราย

นายธนกรกลาววา นอกจากนี้ นายก

รัฐมนตรียังกําชับกระทรวงสาธารณสุข

รายงานความคืบหนาผลกรณี โรคฝดาษ

วานรท่ีภูเก็ต เพ� อสรางความม่ันใจใหแกประ 

เทศและประชาชน ขอยืนยันวา

เชียงใหม • ปดฉากทวงคืน “บานปาแหวง” 

ศาลปกครองเชียงใหมพิพากษายกฟอง ช้ี

พ้ืนท่ีอยูนอกเขตปาสงวน-อุทยานดอยสุเทพ-

ปุย ขั้นตอนการอนุญาตของกรมธนารักษถูก

ตองตามกฎหมาย

เม� อวันที่  27 กรกฎาคม ศาลปกครอง

เชียงใหมมีคําพิพากษายกฟองในคดีที่นาย

สุวิทย รุงวิสัย ซึ่งอางเปนผูมีหนาที่อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ย� นฟอง

กรมธนารักษ ขอใหศาลมีคําพิพากษาเพิก

ถอนและใหมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและ

ปรับปรุงพื้นที่ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ 

ชม.1723 (บางสวน) ต.ดอนแกว อ.แมริม 

จ.เชียงใหม เนื้อที่ 147 ไร 3 งาน 30 ตาราง

วา ที่กรมธนารักษอนุญาตใหสํานักงานศาล

ยุติธรรมกอสรางอาคารที่ทําการศาล บาน

พักตุลาการและขาราชการศาลอุทธรณภาค 

5 หรือที่รูจักในคดี “ปาแหวง” ใหกลับมามี

สภาพดังเดิม  

โดยศาลเห็นวา ขอเท็จจริงฟงไดวา 

พื้นที่ราชพัสดุแปลงพิพาททั้งแปลงอยูนอก

แนวเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาดอยสุเทพ 

และนอกแนวเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติดอย

สุเทพ-ปุย อํานาจอนุญาตใหใชประโยชนใน                                   

ที่ราชพัสดุแปลงพิพาท

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

สัตตทศวรรษ ขัตติยทศมินทร
วสันตดิลกฉันท ๑๔  
 ราษฎรซองพระคุณพระวรยศ อภิพจนามัย
สรรเสริญพระกิตติคุณไท สิริสุขสากล
 ขอทรงเจริญพระชนมา- ยุมหาภิมงคล
เจ็ดทศวรรษวรดล วฒโนชโยเทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

นายอธิชนัน สิงหตระกูล ประพันธ

วันพฤหัสบดีที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  แรม  15  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 3อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9388

อิสรภาพแหงความคิด

ปดฉากทวงคืน

‘บานปาแหวง’

ศาลปค.ยกฟอง

ปลดล็อกเอกชน

หาเชื้อ‘ฝดาษลิง’

โควิดปวยหนักพุง
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5หนา...

หนา...
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สงครามยูเครนกับ

 หนาหนาวยุโรป

ประชาธิปไตยเก

จุรินทรโชว

สงออกโตปง อานตอหนา 3

พรรครวมรัฐบาลเสียงแตก

กม.ลูกส.ส.ปรับใหมถึง‘ชวน’

เคาะขึ้นFTทุบสถิติคาไฟ4.72บาท

ขวางฟนบัตรใบเดียว
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อเป็นหน่ึงในข้อห่วงใยทางสังคมอย่างย่ิง หลังคณะ

แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 851 คน ร่วมกันออก

แถลงการณ์ ส่งสารเรียกร้องไปถึงรัฐบาลโดยตรง ขอให้ 

“ปิดสภาวะกัญชาสุญญากาศ” ทันที และจัดให้มีกระบวนการรับ

ฟังผู้เก่ียวข้องรอบด้าน 

ในภาวะท่ีปลดล็อกกัญชาไปแล้ว แต่กฎหมายควบคุมยังไม่

ได้ออกตามมา เลยเหมือนภาวะสุญญากาศอย่างท่ีคณะแพทย์ส่ง

สารแสดงความห่วงใย หลายๆ ชาติก็ส่ังห้ามพลเมืองตัวเองเด็ด

ขาด เมื่อมาประเทศไทยห้ามยุ่งเก่ียวกับกัญชา ขณะท่ีทางโรงเรียน 

สำานักจุฬาราชมนตรีก็ห่วงใย  คัดค้านอย่างสุดตัว แม้เป้าประสงค์

อยากให้สกัดสารส่วนดีในกัญชา

ออกมา เพื่อใช้ในทางการแพทย์

ช่วยเหลือผู้คน และอนุญาตให้

ครัวเรือนเกิดการรวมกลุ่มเพาะ

ปลูก แล้วส่งขายให้หน่วยงาน

ท่ีมารับซ้ือ นำาไปใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์ก็ตาม 

แต่ขณะเดียวกันก็เกิด

ปัญหาทางสังคม เด็กนักเรียน  

เยาวชน ท่ีริอยากลอง โดยไม่

ได้ตระหนักถึงผลร้ายท่ีอาจตาม

มา ก็เลยปรากฏตามข่าวไม่เว้น

แต่ละวัน ไม่เฉพาะแค่เด็ก เยาวชน นักศึกษา ท่ีรับรู้ถึงพิษร้าย 

แม้แต่ สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ก็ได้นำามา

ถ่ายทอดให้หลายต่อหลายคนฟังช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

“เมื่อไม่นานมาน้ี ผมนัดกินข้าวกับเพื่อนและทูตเพื่อนบ้าน 

ต้ังวงกินข้าวกันมีกันร่วมสิบคน มี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย นายอดิศร เพียงเกษด้วย เขาบอก วันน้ีมีเมนูดี ต้ม

ผัดกัญชามาเพียบ มีต้มไก่ ผมก็กินด้วย ไม่รู้มีดอกกัญชาในถ้วย ก็

ซดๆ เลย มีใบ มีดอก ผมก็จ้ิมซัดเลย ในวงกำาลังสนุก ไม่นาน ผม

ไปแล้ว มันเวียนหัว หายใจไม่ออก หนีออกจากวงไม่ได้บอกใคร 

หมอชลน่านตามมา  จะหนีไปไหน  

อาการผม คลานข้ึนบันได วันรุ่งข้ึนจะต้องบินกลับบ้าน จาก

ไฟลต์เช้าต้องเลื่อนเป็นไฟลต์เย็นเลย อดิศร เพียงเกษ น่ีขับรถกลับ

ไปผิดบ้าน มีรอดคนเดียว หมอชลน่านไม่เป็นอะไร เพราะเขาเป็น

หมอ เขารู้มีสาร 2 ตัวในกัญชา  CBD มากไม่เป็นอะไร รักษาโรค 

แต่ถ้าไปเจอ THC ยุ่งเลย วันน้ันผมไปกินเต็ม จากการวิจัยมีสาร  

8-20% แต่เขาบอกต่ำากว่า 0.2 กินได้ วันน้ันผมฟาดไปเกือบ 20 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนหมอแคนก็ไม่รอด หนักเลย ขับรถไปผิดบ้านเลย” 

แม้ในช่วงวัยรุ่น สุทินจะเคยทดลองมาบ้าง แต่คร้ังน้ี พล้ัง

พลาดไปหน่อย ไปแตะสารต้องห้าม เลยมีอาการ อย่างท่ีเจ้าตัว

ถ่ายทอดให้เห็นภาพ.
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

กินไปเต็มๆ

ถื

คำาสารภาพ ‘พระเจ้าสีป่อ’

สุทิน คลังแสง

นื่องในมหามงคลสมัย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

หัว” ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

เปลว สีเงิน

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

ในโอกาสมงคลเช่นน้ี เราควรนำาเรื่องดีๆ เรื่องท่ีเป็นข้อคิด-ควร

คำานึงถึงชาติบ้านเมืองในด้านดีมาคุยกัน

ก่อนคุย ขอปรารภสักเล็กน้อย

คือเป็นเรื่องน่าเห็นใจอย่างหน่ึง ของบางคน-บางพวก อย่าว่า

แต่ไม่เคยศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองตัวเองเลย

กระท่ังรกรากแห่งโคตรเหง้าตัวเอง ก็ไม่คิดจะรู้-จะศึกษาด้วย

ซ้ำา!

ผิดน้ี ไม่ใช่ผิดของเด็ก

หากแต่เป็น “ผิด” ของผู้ใหญ่ ผู้เป็นพ่อแม่ ท่ีไม่บ่มเพาะ-ปลูก

ฝังลูกหลานให้รู้ถึงรากเหง้าชาติตระกูลตัวเอง ต้้ังแต่เยาว์วัย

ลูกหลานเมื่อโตข้ึน จึงโตแบบไม้ “รากฝอย” ทะล่ึงดอก-ทะล่ึง

ใบอยู่ไม่นาน ก็แห้ง เห่ียวเฉา รอวันเน่าตาย 

แต่ไม่ต้องห่วง......

“ชาติไทย-แผ่นดินไทย” ท่ีบรรพกษัตริย์แต่ละพระองค์ของเรา

ทรงสร้าง ทรงกอบกู้ ทรงรักษา ทรงสืบสานต่อๆ กันมา ณ แต่กาล 

“สุโขทัย” ตราบ ณ ปรัตยุบัน “รัตนโกสินทร์” แลสืบๆ ต่อไป

จะไม่มีวันล่มสลาย กลายเป็นของชาติอื่นเด็ดขาด

เพราะยังมีลูกหลาน “ส่วนใหญ่” ได้รับการบ่มเพาะเป็นไม้

สายพันธ์ุ “รากแก้ว” ย่ิงโต ย่ิงมีแก่น รากแก้วย่ิงสยาย หย่ังลึก ยึด

แผ่นดิน-ยึดชาติ

ไม่ยอมให้ชาติไหนเข้ามาเป็น “เจ้าเข้าครองได้” ชนิด “วาง

ชีวิต” เป็นเดิมพัน

แผ่นดินไทย ในความเป็น “ชาติ-พระศาสนา-พระมหากษัตริย์” 

ไม่ว่าใครก็อย่าหมายนำาไป “จ้ิมก้อง” ใคร

และไอ้ท่ีกำาลังคบคิดกันจะแบ่งแยกจากราชอาณาจักรไทยไป

เป็นสาธารณรัฐน้ัน 

น่ันก็อย่าหมาย

เว้นแต่คนน้ัน “อยากวิบัติ-ฉิบหาย” ถึงข้ัน “ตายยกโคตร”

พม่าต้อง “ส้ินชาติ-ส้ินกษัตริย์” เพราะอะไร?

“ราชวงศ์อลองพญา” ท่ีว่าเกริกไกร ต้องวิบัติล่มสลายตาม

ประวัติศาสตร์ก็บอกได้ว่า “เพราะรบสู้อังกฤษไม่ได้”

ผมจะไม่เถียง.......

วันน้ี อยากให้รับรู้จาก “ปากคำา” ของ “พระเจ้าธีบอ” หรือ “สี

ป่อ” กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่ากันเอาเอง 

ว่าคนท่ีลบหลู่บุญญาธิการ “พระมหากษัตริย์ไทย” ผลลงท้าย

ท่ีได้รับ คือแบบไหน?

ความจริง เป็นเรื่องท่ีผมนำามาเล่าไว้เป็นสิบปีแล้ว มีผู้นำาไป

พระราชวังบัคกิงแฮม 

ทรงรับการถวายการต้อนรับสู่ออสเตรียโดย “สมเด็จพระจักรพรรดิ 

ฟรานซ์ โจเซฟ” 

ทรงรับการถวายพระราชไมตรีโดย “กษัตริย์แห่งเดนมาร์ก” ณ 

กรุงโคเปนเฮเกน และ “ประธานาธิบดีฝร่ังเศส” ถวายพระราชทานเล้ียง 

ณ กรุงปารีส 

ท่ีประเทศเยอรมนี “พระเจ้าไกเซอร์ วิลเฮล์ม” ทรงยืนคอยรับ

เสด็จท่ีสถานีรถไฟ จนกระท่ังขบวน “รถไฟพระท่ีน่ัง” ของ “สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์” แล่นเข้าเทียบ 

“พระเจ้าสีป่อ” ทรงอ่านรายงานข่าวคร้ังแล้ว-คร้ังเล่า  กระท่ังทรง

จดจำาข้ึนพระทัย

เพียงมินานมาน้ี ท่ี “พระเจ้าอลองพญา” ผู้ทรงเป็นสมเด็จทวด

ของพระเจ้าสีป่อและ “พระเจ้าพะคยีดอ” ผู้ทรงเป็นสมเด็จปู่ กรีธาทัพ

รุกรานสยาม 

บดขย้ีกองทัพอยุธยา ปลดกษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์ และปล้นสะดม

กรุงศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าของสยาม 

ผลภายหลังคือ.....

ผู้มีบรรดาศักด์ิซ่ึงถูกปราบพ่ายแพ้ เลือก “พระเจ้าอยู่หัว” องค์ใหม่ 

“บางกอก” กลายเป็น “เมืองหลวงแห่งใหม่” ต่อมา 

มันเป็นเพราะ “พระเจ้าแผ่นดินพม่า” เพราะบรรพกษัตริย์ของพระ

เจ้าสีป่อ เพราะพระราชวงศ์คองบอง 

สยามจึงได้มี “พระราชวงศ์ปัจจุบัน” และ “กษัตริย์ผู้ครองแผ่นดิน”

วันหน่ึง พระเจ้าสีป่อรับส่ังกับเหล่าพระราชธิดาว่า 

เมื่อคร้ังท่ีบรรพกษัตริย์ของเรา “พระเจ้าอลองพญา” ผู้เกรียงไกร 

ทรงยกทัพรุกรานสยาม 

พระองค์มีพระราชสาสน์ถึง “พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา” (พระ

ราชสาสน์ฉบับคัดลอกเก็บอยู่ท่ีหอจดหมายเหตุในพระราชวัง) กล่าว

ใจความว่า

“หาได้มีความเป็นคู่ขันแข่งในพระเกียรติยศและบุญญาธิการ

ระหว่างเราท้ังสองไม่ 

การวางพระองค์เทียบข้างพวกหม่อมฉัน 

เป็นการเปรียบพญาครุฑของพระวิษณุกับนกนางแอ่น พระอาทิตย์

เปรียบกับห่ิงห้อย 

พฤกษเทวดาแห่งสรวงสวรรค์ เปรียบกับไส้เดือนดิน 

พญายูงทอง ธตรัฏฐะ เปรียบกับแมลงเสพคูถ”

น่ันเป็นวาจาท่ีบรรพกษัตริย์ของเราตรัสกับพระเจ้ากรุงสยาม 

ทว่าบัดน้ี.........

พวกเขากลับได้นอนพำานักในพระราชวังบัคกิงแฮม  ขณะท่ีพวกเรา

ถูกฝังจมราบอยู่ในกองมูลสัตว์เย่ียงน้ี

บุญญาบารมีและพระบรมเดชานุภาพด้วยพระเกียรติก้องแห่ง 

“พระมหากษัตริย์ไทย” เป็นฉันใด 

“อยู่เหนือการลบหลู่” 

และผู้คิดล้มล้างจะมีผลฉันใด แม้ในประวัติศาสตร์พม่าเองยังต้อง

ยอมรับ

ผู้ท่ีรุกรานสยาม บดขย้ีกองทัพอยุธยา ปล้นสะดมกรุงศรีอยุธยา 

ปลดกษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์ 

ผลท่ีตัวเองต้องได้รับ.....

ก็ดังคำาสารภาพของนักโทษประหาร “พระเจ้าสีป่อ” น่ันแหละ

ว่า 

“พวกเขากลับได้นอนพำานักในพระราชวังบักกิงแฮม  ขณะท่ี

พวกเราถูกฝังจมราบอยู่ในกองมูลสัตว์เย่ียงน้ี”! 

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

เป็นไงครับ

ผมไม่ได้บอกให้ใครเชื่อ แต่บอกให้นำาไปใคร่ครวญทวนทบ ว่า

ประเทศในอินโดจีน “ไทย-พม่า-ลาว-เขมร-เวียดนาม”

รวมท้ังประเทศในคาบสมุทรมลายู “มาเลเซีย สิงคโปร์  และ

อินโดนีเซีย”

เว้นไทย “ชาติเดียว” แล้ว.......

มีประเทศไหนบ้าง ท่ีไม่ตกเป็นเมืองข้ึนพวกตะวันตก?

ท่ีไทยไม่ตกเป็นอาณานิคมตะวันตก เพราะไทยรบสู้ฝร่ังเศส-

อังกฤษได้ง้ันหรือ?

เปล่าเลย...ไทยสู้ไม่ได้หรอก

แล้วเพราะอะไรล่ะ ไทยจึงดำารงไทย?

-เพราะบุญญาบารมีและพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหา

กษัตริย์ไทย 

-เพราะพระปรีชาสามารถในการดำาเนินวิเทโศบาย ด้วยรู้เขา-รู้

เรา 

-เพราะบูรพกษัตริย์แต่ละพระองค์ มีพระญาณหย่ังรู้อนาคต ท่ี

เรียกกันว่า “วิสัยทัศน์” ในปัจจุบัน 

ทรงเรียนรู้ และทรงเปิดกว้างในทางประยุกต์วัฒนธรรมไทยเข้า

กับตะวันตก ทรงหมุนตามโลก แต่ทรงไม่หลงโลก 

สรุปโดยธรรม ในความเป็นพุทธมามกะ 

พระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ ทรงยึด มรรค ๘  เป็น

แกนในวิเทโศบาย 

น่ันจึงมิต้องสงสัยเลยว่า บุญญาบารมีและพระบรมเดชานุภาพ

ของพระมหากษัตริย์ไทยน้ัน มาจากไหน?

“ธัมโม หเว รักขติ ธัมมจารี” ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 

อันพระมหากษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ ทรงแน่วแน่มาตลอด

และเป็นท่ีปรากฏชัดแล้วว่า.....

พระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า

อยู่หัว เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

น้ันคือ ตามครรลองมรรค ๘ เป็นบุญญาบารมีป้องภัย “ไทยดำา

รงไทย” ย่ังยืน

ผู้คิดร้ายทำาลาย “ชาติ, ศาสน์, พระมหากษัตริย์”

ร้ายน้ัน จะเป็น “วิบัติ” สะท้อนกลับเข้าตัว

“กษัตริย์องค์สุดท้าย” ของพม่า คือใบการันตี!

-เปลว สีเงิน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แชร์ต่อมากมาย จะ “กรอหนังกลับ” มาให้ได้ใคร่ครวญทวนทบกันอีกที

เรื่องน้ีจากหนังสือ The Glass Palace ท่ีนักเขียนชาวอินเดีย 

“Amitav Ghosh” เขียนเมื่อ่ราวๆ ปี  ๒๕๔๓ 

คุณ “ภูมิชาย ล่ำาซำา” ท่านอ่านแล้วแปลมาให้ผม ก็อ่านกันอีก

รอบนะ

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

กษัตริย์พม่าคิดอย่างไรกับ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว”? 

เป็นความจริงอีกด้านหน่ึง ซ่ึงคนภายนอกไม่มีโอกาสรู้ว่า “กษัตริย์

พม่าคิดอย่างไร” ต่อไทย ต่อพระมหากษัตริย์ไทย 

ซ่ึงพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์น้ัน-ขณะน้ัน คือ “พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

มันเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ อันมีบันทึกอยู่ใน  “หอ

จดหมายเหตุ” ในพระราชวังพม่า

“กษัตริย์องค์สุดท้าย” ของพม่าและของราชวงศ์อลองพญา 

พระนามว่า “พระเจ้าธีบอ” หรือ “พระเจ้าสีป่อ” 

ท่านท่ีเคยอ่าน “เท่ียวเมืองพม่า” ของสมเด็จกรมพระยาดำารง

ราชานุภาพ คงจำาได้ว่า พม่าเสียเมืองให้อังกฤษราวๆ พ.ศ.๒๔๒๙ ระบบ

กษัตริย์ล่มสลาย 

“พระเจ้าสีป่อ” ถูกอังกฤษจับไปขังอยู่ในคุกท่ีอินเดียเกือบ ๓๐ ปี 

ก่อนสวรรคตเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘

Amitav Ghosh เขียนเก่ียวพันถึงการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังท่ี ๑ 

ของ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ผ่านการ “คิดสะท้อน” 

ของพระเจ้าสีป่อ โดยยกชะตาชีวิต-ชะตาชาติตัวเองเปรียบเทียบ ดังน้ี

มีการตัดสินอนุญาตให้ส่งหนังสือพิมพ์จากบอมเบย์ไปยังเคหาสน์

เอาท์แรม พร้อมกับเท่ียวเรือขนส่งเน้ือหมูของพระเจ้าสีป่อ 

หนังสือพิมพ์ปึกแรก อ่านพบรายงานข่าวท่ีทำาให้จิตใจจดจ่อหมกมุ่น 

มันคือข่าวบรรยายการเสด็จประพาสยุโรปของ  “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จุฬาลงกรณ์” แห่งกรุงสยาม 

นับเป็นคร้ังแรกท่ี “พระราชวงศ์เอเชีย” เสด็จพระราชดำาเนินเยือน

ยุโรปอย่างเป็นทางการ 

การเสด็จประพาสกินเวลานานหลายสัปดาห์ และตลอดช่วงเวลา

น้ัน ไม่มีส่ิงอื่นใดครอบงำาความสนพระทัยของพระเจ้าสีป่อได้อีกเลย

ท่ีกรุงลอนดอน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์” ประทับ ณ 

เ

ปลดล็อก

ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษลิงเพิ่ม โดย

ขณะนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ภูเก็ตยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษ

ลิงในจังหวัดภูเก็ตเพิ่ม ส่วนผู้ที่มีอาการ

ป่วยต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อได้ผ่าน

การตรวจสอบแล้วไม่พบเชื้อ ซึ่งกลุ่ม

สัมผัสเสี่ยงสูงที่ทางจังหวัดเฝ้าระวังอยู่

ทั้งหมด 33 คน ทุกคนยังปกติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธานการจัดนำาร่อง

ฉีดภูมิคุ้มกันสำาเร็จรูป หรือ Long Act-

ing Antibody (LAAB) ในการป้องกัน

โควิด-19 สำาหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่อง

ระบบภูมิคุ้มกันเป็นวันแรก โดยมี 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์

กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า จากการคาด

ประมาณประเทศไทยมีจำานวนผู้ป่วย

ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำา จำานวน

กว่า 500,000 ราย ขณะนี้ภูมิคุ้มกัน

สำาเร็จรูปหรือ Long Acting Antibody 

(LAAB) ในการป้องกันโควิด-19 สำาหรับ

ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน 

ล็อตแรกจำานวน 7,000 โดส เข้ามา

ถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่

ผ่านมา จากที่สั่งซื้อไป 2.5 แสนโดส 

ซึ่งที่เหลือจะทยอยจัดส่งเข้ามาจนครบ

ภายในปีนี้ สำาหรับล็อตแรกจะกระจาย

ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อฉีด

ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ ได้รับการฟอก

ไต ผู้ที่ ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือ

ไขกระดูกที่ ได้รับยากดภูมิ ตามข้อมูล

ผู้ป่วยที่มีการรวบรวมจัดส่งเข้ามา ซึ่ง

แต่ละจังหวัดจะดำาเนินการกระจายต่อ

ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ให้สามารถเข้า

รับบริการได้สะดวกที่สุด 

“สำาหรับประชาชนทั่วไปย้ำาว่า

ขอให้เข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตาม

กำาหนด โดยสามารถฉีดได้ทุก 3-4 เดือน 

เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สามารถต่อสู้กับ

เชื้อโควิดได้ เนื่องจากขณะนี้ส่วนใหญ่

เป็นสายพันธุ์ BA.4/BA.5 ซึ่งจากการ

ศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

พบว่าหลบภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าสายพันธุ์ 

BA.2 จึงยังต้องมาฉีดวัคซีนร่วมกับการ

เข้มมาตรการป้องกันการติดเชื้อคือ เว้น

ระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก และ

ตรวจ ATK เมื่อมีอาการหรือมีความ

เสี่ยง” นายอนุทินกล่าว

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า กระทรวง

สาธารณสุขมีนโยบายการให้วัคซีนโค

วิด-19 เพื่อลดความรุนแรงและเสีย

ชีวิตจากโควิด-19 เริ่มให้บริการตั้งแต่

เดือน ก.พ.2564 โดยกว่า 1 ปี 5 เดือน

ที่ผ่านมา บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุขได้เร่งให้บริการวัคซีนโค

วิด-19 แก่ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ขณะนี้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 141 ล้าน

โดส แต่มีประชาชนบางกลุ่มที่มีภาวะ

ภูมิคุ้มกันต่ำา ทำาให้ร่างกายไม่สามารถ

สร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน เช่น 

กลุ่มผู้ป่วยฟอกไต กลุ่มผู้ป่วยเปลี่ยน

ถ่ายอวัยวะ ปลูกถ่ายไขกระดูก หรือ

กลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น ส่งผล

ให้มีความเสี่ยงต่อการป่วยหนักหรือเสีย

ชีวิตหากติดเชื้อโควิด-19 จึงได้จัดหา

แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว LAAB เพื่อ

นำามาฉีดก่อนการสัมผัสโรคโควิดให้กับ

กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ขณะนี้อยู่ใน

ระหว่างการจัดส่ง LAAB สู่ทุกพื้นที่เพื่อ

ให้บริการได้ โดยเร็วที่สุด

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์จัดทำาประกาศเพื่อเสนอให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ลงนามเพื่อปลดล็อกให้ห้องแล็บระดับ 

2 หรือแล็บท่ัวไปสามารถตรวจหาเช้ือ

ได้โรคฝีดาษวานรได้ โดยเพ่ิมมาตรการ

ความปลอดภัย หรือเรียกว่าระดับ 2+ 

(สองบวก) ว่าเหตุผลท่ีแล็บท่ัวไปยังไม่

สามารถตรวจเช้ือฝีดาษวานรได้ เป็น

ไปเพื่อคงให้อยู่ในมาตรฐาน เพราะเช้ือ

ฝีดาษวานรมีความเฉพาะเจาะจง และ

ต้องใช้เทคนิคมากข้ึน แต่ในช่วงบ่ายวันน้ี 

(27 ก.ค.) ตนจะเซ็นยกระดับให้แล็บระดับ 

2 สามารถตรวจหาเช้ือฝีดาษวานรได้ 

และยืนยันว่าขณะน้ีไทยยังพบผู้ติดเช้ือ

อย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวคือ ชาย

ชาวไนจีเรีย ส่วนชายชาวไทยท่ีปรากฏ

เป็นข่าวน้ันจะต้องรอผลการยืนยันก่อน 

ซ่ึงเก่ียวข้องกับท่ีตนจะลงนามประกาศ

ฉบับน้ี ให้แล็บท่ัวไปสามารถตรวจหา

เช้ือฝีดาษวานรได้ เพราะสมัยก่อนแล็บ

ท่ีตรวจได้จะมีแค่ในโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่ และแล็บของกรมวิทยาศาสตร์ฯ 

เมื่อเราสามารถรับรองให้เอกชนเยอะข้ึน 

ก็จะสามารถตรวจเช้ือได้เยอะ และตรวจ

พบได้มากข้ึน. 

ปิดฉาก

เป็นอำานาจของกรมธนารักษ์ ซึ่งขั้นตอน

ในการพิจารณาอนุญาตให้สำานักงาน

ศาลยุติธรรมใช้พื้นที่แปลงพิพาท เมื่อ

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ราชพัสดุแปลง

พิพาท แม้มีสภาพเป็นป่าที่ลาดเชิง

เขา บางส่วนเป็นที่สูงชันอยู่ในพื้นที่

ลุ่มน้ำาภาคเหนือ (ลุ่มน้ำาปิง-วัง) แต่

เมื่อพื้นที่ดังกล่าวมิได้มีพื้นที่ส่วนหนึ่ง

ส่วนใดทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่ง

ชาติ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่

ราชพัสดุแปลงพิพาทจึงไม่อยู่ในบังคับ 

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ 

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

อีกทั้งพื้นที่ราชพัสดุแปลงพิพาท                                                        

อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็น

ชอบกำาหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น 2 ชั้น 

3 และชั้น 4 สำานักงานศาลยุติธรรม 

จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฉบับดัง

กล่าว และไม่ต้องจัดให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้

เสียก่อนเริ่มโครงการตามข้อ 14 (1) ของ

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.

2548 

ดังนั้น การพิจารณาอนุญาตให้

สำานักงานศาลยุติธรรมใช้ที่ราชพัสดุ

แปลงพิพาท จึงเป็นไปตามขั้นตอน

อันเป็นสาระสำาคัญตามที่กฎหมาย

กำาหนดแล้ว ข้ออ้างที่ว่าการพิจารณา

อนุญาตของกรมธนารักษ์เป็นการฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญ 50 มาตรา 67 วรรคสอง 

ที่ใช้บังคับในขณะนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ 

และยังฟังไม่ได้ว่าการที่กรมธนารักษ์

อนุญาตให้สำานักงานศาลยุติธรรม

ก่อสร้างอาคารที่ทำาการศาลอุทธรณ์

ภาค 5 บ้านพักตุลาการและบ้านพัก

ข้าราชการศาลอุทธรณ์ ภาค 5 เป็นการ

ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อ

สำานักงานศาลยุติธรรมได้รับอนุญาต

ให้ใช้พื้นที่ที่ราชพัสดุแปลงพิพาทเพื่อ

ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ก็ชอบที่จะ

ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 

เพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าว

สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้ออ้างที่ว่าการก่อสร้างอาคารดัง

กล่าวเป็นเหตุให้มีการโค่นต้นไม้ ทำาลาย

ป่า ทำาให้เกิดเป็นพื้นที่ป่าแหว่ง อัน

เป็นการทำาลายระบบนิเวศของพื้นที่

ป่าไม้ที่สวยงามตามธรรมชาติ และมี

ผลกระทบต่อลำาห้วยแม่ชะเยือง จึงไม่

อาจรับฟังได้  และเมื่อศาลได้วินิจฉัย

แล้วว่าการที่กรมธนารักษ์อนุญาตให้

สำานักงานศาลยุติธรรมใช้พื้นที่ที่ราช

พัสดุแปลงพิพาท  จึงไม่เป็นการกระทำา

ละเมิดต่อสิทธิของนายสุวิทย์ผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการ

บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์

ภาค 5 พื้นที่ราชพัสดุ 147 ไร่ ริมดอย

สุเทพ สำานักงานศาลยุติธรรมได้มีการ

ส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกรมธนารักษ์แล้ว.

เคาะขึ้น FT

โดย กฟผ.จะแบกรับแทนผู้ใช้ไฟฟ้าไป

ก่อน 109,672 ล้านบาท โดยจะนำาไป

บริหารจัดการเรียกเก็บภายในปี 66 ต่อ

ไป รายละเอียดทั้งหมดนี้จะมีการแถลง

อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ส.ค. นี้ 

 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสำานัก

งาน กกพ.ได้เปิดรับฟังความเห็น

ประกอบด้วย 3 แนวทาง โดยแนวทาง

ที่ 1 ค่าเอฟทีอยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อ

หน่วย รวมกับจำานวนเงินที่ทยอยคืน 

กฟผ. ที่อัตรา 45.70 สตางค์ต่อหน่วย 

ทำาให้ค่าเอฟทีรวมเป็น 139.13 สตางค์

ต่อหน่วย และส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้า

โดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 5.17 

บาทต่อหน่วย กรณีนี้จะส่งผลให้คืนเงิน 

กฟผ.ได้ส่วนหนึ่ง และยังเหลือที่ต้องส่ง

คืนอีก 56,581 ล้านบาท โดยจะคืนเงิน 

กฟผ.ครบ 83,010 ล้านบาทภายใน 1 ปี 

แนวทางที่ 2 ค่าเอฟทีอยู่ที่ 93.43 

สตางค์ต่อหน่วย รวมกับเงินที่ทยอยคืน 

กฟผ. ที่อัตราน้อยลงที่ 22.85 สตางค์ต่อ

หน่วย ทำาให้ค่าเอฟทีรวมเป็น 116.28 

สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้า

โดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 4.95  

บาทต่อหน่วย กรณีนี้จะส่งผลให้คืนเงิน 

กฟผ.ได้ช้าลง โดย กฟผ.จะได้รับเงินคืน

ครบภายใน 2 ปี และสุดท้ายแนวทางที่ 

3 เป็นแนวทางที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ                                                       

น้อยที่สุดคือ ค่าเอฟทีอยู่ที่ 93.43 

สตางค์ต่อหน่วย โดยยังไม่คืนหนี้ กฟผ. 

83,010 ล้านบาท ทำาให้ราคาค่าไฟฟ้า

โดยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 4.72 

บาทต่อหน่วย 

“ทั้งนี้ อัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าว

เป็นการคิดตามต้นทุนเชื้อ

เพลิงที่เกิดขึ้นจริง และยังไม่มี

แนวทางช่วยเหลือประชาชน

ด้านค่าไฟฟ้าจากรัฐบาลในรอบ

นี้ เพราะหากภาครัฐต้องการ

ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชน

จริง ก็จำาเป็นต้องเป็นผู้สนับสนุน

ทางการเงินเอง เพราะ กกพ.ไม่มี

งบประมาณสำาหรับช่วยเหลือ

ได้” แหล่งข่าวระบุ.

นนทบุรี • เมื่อวันที่ 27 ก.ค. เวลา 

17.00 น. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.ยง

ยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าว

กรณีการขอความร่วมมือตำารวจดำาเนิน

คดีผู้ไม่ขออนุญาตการใช้กัญชา

นพ.ณรงค์กล่าวว่า จากกรณีที่

มีการทำาหนังสือถึงผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ เรื่องการดำาเนินคดีกับผู้ไม่ขอ

อนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพร

ควบคุม หรือจำาหน่าย หรือแปรรูป

สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้านั้น นัยของ

หนังสือฉบับนี้เพื่อต้องการคุ้มครองผู้ที่

มีอายุไม่ถึง 20 ปี สตรีมีครรภ์และให้

นมบุตร แต่จากที่ตรวจสอบหนังสือแล้ว

และปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีข้อสรุปและข้อสั่งการให้อธิบดีกรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

เลือกทบทวนรายละเอียด โดยได้นำา

หนังสือฉบับดังกล่าวกลับมาพิจารณา

อีกครั้ง ทบทวนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนมากที่สุด

ด้าน นพ.ยงยศกล่าวว่า คณะ

อนุกรรมการด้านกฎหมาย ภายใต้ 

พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 หารือ

แล้วเห็นว่าการกำาหนดกัญชาเป็น

สมุนไพรควบคุมต้องมีความชัดเจน 4 

เรื่อง คือ 1.ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ 

กัญชาในการดูแลสุขภาพต้องไม่ได้รับ

ผลกระทบ 2.ความผิดของประชาชน

ที่ดำาเนินการก่อนจะมีประกาศฉบับนี้   

ต้องไม่มี 3.การดำาเนินการของเจ้าหน้าที่                          

ที่จะไปดำาเนินการร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง

ต้องมีความชัดเจน และ 4.กัญชาจะเป็น 

พืชสำาคัญสร้างเศรษฐกิจ และคุณค่า

ทางการแพทย์ การให้กัญชากลับไปเป็น

ยาเสพติดหรือถูกด้อยค่าจากการกระทำา                                      

ของคนก็ไม่ควรเกิดขึ้น ดังนั้น คณะ

อนุกรรมการด้านกฎหมายจึงเห็นควรให้

ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง สมุนไพรควบคุมให้มีความชัดเจน

ขึ้น โดยจะกำาหนดเฉพาะช่อดอกกัญชา

เป็นสมุนไพรควบคุมเท่านั้น

“ถ้าประกาศทั้งต้นจะมีผู้ ได้รับ

ผลกระทบจำานวนมาก แต่การประกาศ

เฉพาะช่อดอกจะทำาให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์

จากราก ต้น กิ่ง ใบ ยังสามารถใช้ได้

ตามปกติ นอกจากนี้ จะกำาหนดปริมาณ

ช่อดอกสำาหรับครัวเรือนที่เหมาะสม 

ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและรับฟัง

ความคิดเห็น คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้

ข้อสรุปปริมาณช่อดอกกัญชา หากไม่

เกินที่กำาหนดจะไม่เข้าข่าย สามารถใช้

ดูแลสุขภาพตนเองได้ หากเกินหรือเพื่อ

การค้าก็ต้องขออนุญาต ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

ยาก เพราะจะอำานวยความสะดวกด้วย

การขอทะเบียนออนไลน์ โดยจะกำาหนด

คุณสมบัติของผู้จำาหน่ายไว้ ทั้งนี้ หลัง

ปรับปรุงแล้วจะเสนอให้คณะกรรมการ

คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ ซึ่งมี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

พิจารณา ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขลงนาม” นพ.ยง

ยศกล่าว

นพ.ยงยศกล่าวต่อว่า การออก

ประกาศฉบับใหม่จะเร่งดำาเนินการโดย

เร็วท่ีสุดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน 

และเมื่อมีความชัดเจนจะมีการทำาความ

เข้าใจกับผู้ปฏิบัติคือ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดในฐานะผู้อนุญาตใน

พ้ืนท่ี และหารือร่วมกันกับทางตำารวจเพื่อ

ทำาความเข้าใจ ส่วนประกาศฉบับก่อน

หน้าน้ี การบังคับใช้เรื่องบทลงโทษน่าจะ

ยังไม่เกิดข้ึน เนื่องจากเราใช้มาตรการ

ป้องปรามและตักเตือนเป็นหลัก และการ

ดำาเนินการเอาผิดตามกฎหมายต้องครบ

กระบวนความ โดยต้องมีเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขท่ีมีความเช่ียวชาญให้ความ

เห็นว่าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

น้ันผิดกฎหมายหรือไม่.  

สธ.ขอคืนหนังสือแจ้งจับผู้ ใช้กัญชา



จึงเริ่มมีบทบาทและความสําคัญเปนที่รับรูกันทั่วไป

ป พ.ศ.2496 กรมตํารวจไดกอตั้งโรงพยาบาลตํารวจ และตั้ง

หน�วยงานฝายนิติเวช เริ่มทําการผาศพเพ� อชันสูตรพลิกศพ เม� อวัน

ที่ 13 ตุลาคม 2496 โดยมีนายแพทยถวัลย อาศนะเสน จากแผนก

กายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปน

หัวหนาฝายนิติเวช สวนนายแพทยสงกรานตดํารงตําแหน�งเปนที่

ปรึกษา และเปนอาจารยผูสอนวิชานิติเวชใหแกนักเรียนนายรอย

ตํารวจ

การดําเนินการระยะแรก แพทย โรงพยาบาลตํารวจซึ่งมีจํา 

นวนนอยมาก ผลัดกันออกไปชันสูตรพลิกศพและตรวจบาดแผลเก่ียว 

ของกับคดีความตางๆ ตอมามีแพทยและนักวิทยาศาสตรมากขึ้น ก็

มีการยกระดับงานดานนิติเวช โรงพยาบาลตํารวจ เปนระยะๆ

ป พ.ศ.2503 ยกฐานะจาก “ฝาย” ขึ้นเปน “แผนกนิติเวช” 

และตอมาป พ.ศ.2523 “แผนกนิติเวช” ไดเล� อนฐานะหน�วยงาน

ขึ้นเปน “สถาบันนิติเวชวิทยา” (เทียนเทากองบังคับการ) มีหัวหนา

หน�วยงานเปนผูบังคับการ (ยศพลตํารวจตรี) มาจนถึงปจจุบัน

สถาบันนิติเวชวิทยารับผิดชอบงานนิติเวชศาสตรของสํานัก 

งานตํารวจแหงชาติ แบงงานออกเปน 6 ฝาย ฝายนิติพยาธิ ฝาย

พิสูจนบุคคล ฝายพิษวิทยา ฝายตรวจเลือดชีวเคมี ฝายภาพถาย

ทางการแพทย และกลุมงานพิเศษ

รวมกันรับหนาที่สําคัญในดานการชันสูตรพลิกศพ การใช

หลักนิติวิทยาศาสตรตรวจพิสูจน และคนควาหาหลักฐานเพ� อชวย

เหลือกระบวนการยุติธรรม และภารกิจดานการสอน อบรม และให

ความรูทางนิติเวชศาสตรหน�วยงานทุกฝาย จะเปนเร� องงานโดยตรง

กับงานนิติเวชวิทยายกเวนงานของกลุมงานพิเศษ ที่เปนหน�วยงาน

สนับสนุนงานนิติเวชวิทยา ซึ่งก็มีความสําคัญอยางยิ่งตอมา

สืบเน� องมาจากกรณีเกิดอุบัติเหตุเคร� องบินเลาดาแอรตก เม� อ

ป พ.ศ.2534 ที่ จว.สุพรรณบุรี มีคนรายเขาไปฉกฉวยทรัพยสินของ

ผูตาย เปนขาวครึกโครม กรมตํารวจจึงไดจัดตั้งหน�วยงานนี้ขึ้น เพ� อ

เก็บรักษาสภาพศพ วัตถุพยาน รักษาสภาพสถานที่เกิดเหตุ และ

ควบคุมกํากับดูแล เจาหนาท่ีมูลนิธิท่ีมาชวยเหลือการปฏิบัติงานตํารวจ

เดิมมี 2 มูลนิธิ คือมูลนิธิปอเต็กตึ๊งและมูลนิธิรวมกตัญู ซึ่ง

ใหการสนับสนุนภารกิจของตํารวจในการเก็บศพ เคยมีเร� องขัดแยง 

เกิดเหตุทะเลาะวิวาทอยางหนัก มีการปะทะใชอาวุธทํารายรางกาย

กัน เพ� อจะแยงศพในที่เกิดเหตุ ทําใหสถาบันนิติเวชวิทยาตองเขาไป

บริหารจัดการ

ป พ.ศ.2540 สถาบันนิติเวชวิทยาไดทําขอตกลงกับมูลนิธิทั้ง

สอง แบงเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปนฝงพระนครและธนบุรี 

สลับมูลนิธิกันทํางาน มีเจาหนาที่ตํารวจจากกลุมงานพิเศษ รวม

กํากับดูแลปฏิบัติงานดวย

ปจจุบันมูลนิธิท้ังสองเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ขยายงานนอก                                                                                    

จากเก็บศพไรญาติ ออกไปเปนงานบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล 

ฯลฯ ทําใหมีมูลนิธิใหมๆ เริ่มเขามาขอมีสวนในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก โดย

เฉพาะในตางจังหวัด ใชรูปแบบเดียวกับมูลนิธิทั้งสอง ในการชวย

เหลือการทํางานของตํารวจ

ผลงานของสถาบันนิติเวชวิทยาที่ ไดรับการยกยองชมเชย

จากนานาชาติ การปฏิบัติการในประเทศ ไดแก การเก็บรักษาศพ

และชันสูตรพลิกศพ กรณีเคร� องบินเลาดาแอรตก เม� อป พ.ศ.2534 

มีผูเสียชีวิตจํานวน 223 คน

กรณีเหตุการณ โศกนาฏกรรมสึนามิถลมฝงอันดามันของ

ประเทศไทย 6 จังหวัด เม� อป พ.ศ.2547 มีผูเสียชีวิตทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติ 5,400 คน

สถาบันนิติเวชวิทยาเปนหน�วยงานแรกที่เขาไปทํางานใน

พื้นที่และเปนหน�วยงานสุดทายที่อยูปดภารกิจ ในป พ.ศ.2553 

(ปฏิบัติภารกิจยาวนานที่สุด 6 ป) โดยดําเนินการชันสูตรพลิกศพ

และตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล รวมกับเจาหนาที่ไทยและจาก

นานาชาติ

การปฏิบัติการนอกประเทศ อาทิ กรณีแผนดินไหวที่เมือง  

ไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด สถาบันนิติเวชวิทยาไดสงเจา
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4 บทความ

กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 ถือเปนวันมหามงคล 

เน� องจากเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 

พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี

สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ซ่ึง 

“พ.อ.วันชนะ สวัสดี” หรือ “ผูพันเบิรด” รองโฆษก

กระทรวงกลาโหม ไดบรรยายพิเศษในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

แกหัวหนาสวนราชการ จ.นครนายก และนักเรียนเสนาธิการทหาร

บกหลักสูตรหลักประจําชุดท่ี 100 ในตอนหน่ึงเม� อวันท่ี 27 ก.ค. 

เก่ียวกับขาวลือใหรายสถาบันวา “เกิดจากพวกเสียประโยชนประกอบ

กับพวกแสวงประโยชนผสมโรงใหรายบิดเบือน” โดยผูพันเบิรดยังเลา

วาเคยมีคําถามจากนองชนเผามง “วิดา

รัตน แซดี” จากโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห 57 วา มีขาวลือวาเม� อเปล่ียน

รัชกาลแลว ชนเผาจะถูกขับไลออกจาก                  

แผนดิน ซ่ึงในหลวงไดตอบอยางเปน

กันเอง ดวยพระสุรเสียงท่ีชัดเจนและ

เรียบงายวา “ทุกคนเปนคนไทย มี

เกียรติ มีศักด์ิศรี จะชนชาติใด เช้ือ

ชาติใด หนูไมตองกลัว ไมมีใครคิดวา

หนูเปนอ� น และหนูก็ไมไดเปนอ� น เปน

คนไทย” สะทอนใหเห็นพระจริยวัตร 

และเปนด่ังพระปฐมบรมราชโองการ

ท่ีพระราชทานอารักขาแกประชาชนชาวไทยเม� อวันท่ี 4 พฤษภาคม 

2562 ความวา “เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผน

ดินโดยธรรม เพ� อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป”

หันมาเร� องการเมืองกันบาง ดูเหมือนหลังจากจบศึกอภิปราย

ไมไววางใจกันแลว ก็เร่ิมเขาสูโหมดการเตรียมตัวเพ� อเลือกต้ังใหม 

โดยเฉพาะในเร� องกฎบัตรกฎหมายตางๆ ซ่ึงก็ เร่ิมร้ือฟนและปลุกผี

ท้ังเร� องหาร 100 และบัตรใบเดียว                                  

กลับข้ึนมาใหกลาวขวัญถึงอีกระลอก 

...• งานน้ีตองบอกวา “วิชิต ปล่ังศรี                                                                   

สกุล” ประธานยุทธศาสตร พรรค

เศรษฐกิจไทย ท่ียามน้ีเน้ือไมหอมเหมือน                                                       

ชวงศึกอภิปรายกลาวไดถูกตองวา 

“พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา” และ

รัฐบาลกําลังใชอํานาจเกินพิกัดแลว 

เพราะไมเคยมีคร้ังไหนท่ีจะมีการถอน

รางกฎหมายลูกออกไปทบทวน และ

ไปเพ่ิมเติมเน้ือหาเหมือนคร้ังน้ีมากอน 

...• เขาใจไดวาทําไม “ลุงตู” จะตอง

ถอนรางออกมา เพราะตองไมลืมวาตอนแรกก็เฮโลวาจะเอาหาร 100 

เพ� อใหกฎหมายลูกไปสอดรับกับการแกไขรัฐธรรมนูญเร� องบัตร 2 ใบ 

แตเม� อพลิกมาหาร 500 เลยทําใหตองวุนเปนลิงแกแห แลว ตอนน้ี

ยังจะพลิก 360 องศา กลับไปหาร 100 และบัตรใบเดียวอีก เรียก

วาชักเขาชักออกจนปวดกบาลไปตามๆ กัน …• เลนเอาขนาด “จุติ 

ไกรฤกษ” รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย ในฐานะแกนนําพรรคประชาธิปตยถึงขนาดตองบอกให 

เพลาๆ  ลดราวาศอกในเร� องการมุงการเมืองและการแขงขันกันบาง 

ควรเอาเวลาไปแกปญหาใหประชาชน

ในยุคแพงท้ังแผนดินจะดีกวา งานน้ีตอง

ปรบมือให แตอยากบอกให รัฐมนตรีจุติ

ไปกระซิบบรรดารัฐมนตรีตางๆ โดย

เฉพาะระดับผูหลักผูใหญกันบาง ก็น�า

จะดี ...• หันมาดูเร� องพรรคเล็กๆ กัน

บาง โดยเฉพาะพรรคเพ� อชาติ ท่ีตอน

น้ีเรียกผีไมเผาเงาไมเหยียบกับ “ศรัณย

วุฒิ ศรัณยเกตุ” อดีตหัวหนาพรรค

เสียแลว โดยกรรมการบริหารพรรค

จัดประชุมวาระพิเศษแลวพรอมใจกัน

ลาออก เพ� อบีบให “ส.ส.หนวดงาม” 

ตองพนตําแหน�งผูนําไป ท่ีสําคัญยังไดรอนแถลงการณแฉซํ้าถึงพฤติ 

กรรมของอดีตหัวหนาอีก ซ่ึงท่ี พรรคเพ� อชาติสุดทนก็คงเปนเพราะ

พฤติกรรมกินบนเรือนข้ีรดบนหลังคา โดยเฉพาะประโยคท่ีบอก

วาพรรคเพ� อชาติเปนวัดรางท่ีเต็มไปดวยสัมภเวสีน่ันเอง แหม! ถึง

จะเปนพรรคเล็กแตก็มีศักด์ิศรี ไมใหใครมาหยามได โดยเฉพาะคน

ท่ีหนีรอนมาพ่ึงเย็นแทๆ  ...• สวนคนน้ีตองเรียกวาขาลงของจริง 

“สิระ เจนจาคะ” หลังจากกลายเปน

อดีต ส.ส. ไปแลว สงเมียลงชิงเกาอ้ี

ของตัวเองก็พลาด ลาสุดยังมาเจอคดี

หม่ินประมาทก็แพอีก โดยลาสุดศาล

อาญากรุงเทพใตพิพากษาใหมีความผิด

ในความผิดฐานหม่ินประมาทโดยการ

โฆษณา พิพากษาให จําคุก 8 เดือน                                                     

และปรับ 40,000 บาท และโทษจํา

คุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 2 ป                                                       

…• ท้ิงทายดวยขาวพรรคเล็กอีกพรรค 

เม่ือขาร้องกลางเก่ากลางใหม่อย่าง 

“วัชระ เพชรทอง” อดีต ส.ส.พรรค

ประชาธิปตย ไปย� นหนังสือถึง “ชวน หลีกภัย” เร� องใหสอบสวน 

“พีระวิทย เร� องลือดลภาค” หัวหนาพรรคไทยรักธรรมฝาฝนประมวล                                                                                   

จริยธรรม ส.ส.หรือไม กรณีเบ้ียวเงิน 21,500 บาท ซ่ึงศาลแพง

พระโขนงก็มีคําพิพากษาในเร� องละเมิดแลว แหม! เห็นอยางน้ีก็ อยาก

ให “เดอะแจ็ค” รองเรียนท่ันผูแทนฯ “รังสิมันต โรม” ท่ียังยักแยยัก

ยันเร� องจายหน้ี กยศ.เสียเหลือเกิน เพราะเงินเดือนระดับแสนบาท 

แลวยังมีบําเหน็จบํานาญนักการเมืองในอนาคตอีก ทําไมจนปานน้ียัง

ไมคิดจะคืนเงินใหหมดๆ ไป หรือจะรอเขามามีอํานาจบริหารประเทศเพ� อ

ผลักดันนโยบายปลดหน้ี กยศ.กันท้ังหมดหรือจะท่ันผูทรงเกียรติ ...•

ศรัณยวุฒิ ศรัณยเกตุ

พ.อ.วันชนะ สวัสดี

จุติ ไกรฤกษ

ลตํารวจโทนายแพทยประเวศน คุมภัย อดีตผูชวยอธิบดี

กรมตํารวจ (ถึงแกอนิจกรรมแลว) จบการศึกษาคณะ

แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ศิริ                                                                         

ราชพยาบาล รับราชการเปนแพทยตํารวจ แพทยผูเชี่ยว 

ชาญดานนิติเวช และผูเชี่ยวชาญของศาลดานนิติเวช เคยดํารง

ตําแหน�งผูบังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา และแพทยใหญตํารวจ กอน

เกษียณราชการในตําแหน�งผูชวยอธิบดีตํารวจ

ในชวงเวลาที่รับราชการ ทานเปนทั้งหมอตํารวจ อาจารย

สอนนักเรียนแพทย และอาจารยสอนตํารวจในวิชานิติเวชทุกหลัก 

สูตร พนักงานสอบสวนทั่วประเทศเปนลูกศิษย

กิจวัตรประจําทุกเชาวันทํางาน อาจารยหมอประเวศนจะมา                    

สักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา

อยูหัว รัชกาลที่ 4 หนากรมตํารวจ (ปจจุบันสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ) แลวก็เดินทักทายขาราชการตํารวจ ผูส� อขาวประจํากรมตํารวจ 

ที่เริ่มมาปฏิบัติหนาที่ ไถถามสารทุกขสุกดิบ ดวยอัธยาศัยไมตรี จึง

เปนที่เคารพรักของทุกคน

มีเร� องเลากันวา เคยมีผูส� อขาวหญิงของหนังสือพิมพฉบับหน่ึง 

ซ่ึงมาปฏิบัติหนาท่ีประจําท่ีกรมตํารวจ ขณะเดินทางกลับบานถูกลอบ                                                                                     

ทํารายจนไดรับบาดเจ็บ คนรายหลบหนีไป สาเหตุน�าจะมาจากการ

ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา ไมเกรงกลัวผูใด ผูส� อขาวหญิงได                                                                                    

รีบเดินทางกลับมาโรงพยาบาลตํารวจ รองขอใหอาจารยหมอประ 

เวศนแตเพียงผูเดียวมาดูแลและใหการรักษาพยาบาลจนปลอดภัย 

เปนกรณีที่โจษขานเลากันมาตลอด

ทานไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติมากมาย อาทิ คนดีศรี

แพทยทหาร ฯลฯ

พลตํารวจเอกนายแพทยจงเจตน อาวเจนพงษ อดีตแพทย

ใหญตํารวจ เคยใหสัมภาษณวา “อาจารยหมอประเวศนเปนผูริเร่ิม                                                                                     

จัดทีมตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล เปนทีมของตํารวจ และเม� อ                                                                                  

เกิดเหตุกรณีวินาศภัยเคร� องบินสายการบินเลาดาแอรตกท่ี จว.สุพรรณ 

บุรี ทานเปนผูนําทีมออกไปปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ จนไดรับ 

คําช� นชมจากนานาประเทศ

นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาบันนิติเวชใหเปนพิพิธ 

ภัณฑดานนิติวิทยาศาสตร กอตั้งหน�วยงาน กลุมงานพิเศษ เพ� อ

ประสานงานมูลนิธิ ลดความขัดแยงในการเก็บศพ รักษาสถานที่

เกิดเหตุ สภาพศพ ดูแลทรัพยสินของศพ และควบคุมการปฏิบัติ

งานของมูลนิธิ”

คดีแตงโม นิดา ที่ปรากฏเปนขาว มีการชวยเหลือตํารวจ

สืบสวนคดีนี้จากหลายภาคสวนทางสังคมออนไลน และส� อโซเชียล                

มีเดียตางๆ มีการกลาวหาการทํางานของหมอนิติเวช สถาบันนิติ

เวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ทําใหสังคมกลับมาสนใจการทํางาน

ของหมอนิติเวชอีกครั้ง

พลตํารวจตรีนายแพทยสุ

พิไชย ลิ่มศิวะวงศ ผูบังคับการ

สถาบันนิติเวชวิทยา ไดใหสัม 

ภาษณส� อมวลชน “คลิปดรามา

ผาศพแตงโม นิดา” เปนของจริง 

ไมไดหลุดจากนิติเวช ตร. แตไม

ขอพูดวาหน�วยงานไหน ยันไมมี

การขโมยศพ (ศพเก็บรักษาอยูที่

นิติเวช ตร.อยูแลว) ทําตามขั้น

ตอนกฎหมาย ระบุบาดแผลศพ

แตงโม 26 บาดแผล ตั้งแตผา

ศพครั้งแรกแลว”

เร� องสถาบันนิติเวชวิทยา

และการทํางานของหมอนิติเวช 

โรงพยาบาลตํารวจ ประชาชน

ท่ัวไปอาจจะไมทราบวาหน�วยงาน                                                                                            

นี้กอตั้งมาตั้งแตเม� อไร ตั้งอยูที่ไหน มีหนาที่และความสําคัญอยาง 

ไร หมอนิติเวชทํางานอะไรบาง

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ตั้งอยูภายในบริเวณ

โรงพยาบาลตํารวจ ดานหลังของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ติดถนน

อังรีดูนังต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอาคาร 2 อาคาร 

อาคาร 1 เปนสํานักงานสถาบันนิติเวชวิทยา อาคาร 2 เปนหอง

บรรยายวิชาการ สถานที่เก็บศพ และหองประกอบพิธีทางศาสนา

มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการประสานงานระหวาง

กองบัญชาการตํารวจนครบาล และกองบัญชาการตํารวจภูธรทั่ว

ประเทศ ในการนําความรูและความเชี่ยวชาญดานนิติเวชศาสตร 

ผสมผสานกับงานทางดานสืบสวนสอบสวน เพ� อใชในการคลี่คลาย

คดีสําคัญตางๆ

ประวัติสถาบันนิติเวชวิทยา เริ่มตั้งแตป พ.ศ.2440 มีการประ 

กาศใชพระราชบัญญัติปกครองทองที่ รศ.116 ในมาตรา 47 ขอ 1 

มีขอความระบุถึงการชันสูตรบาดแผลและชันสูตรศพ

ตอมาอีก 1 ป นายอีริค เจ ลอวสัน ชาวอังกฤษ เจากรมพล

ตระเวนไดจัดตั้งกองแพทยตํารวจขึ้นเพ� อรักษาพยาบาลเจาหนาที่

ตํารวจที่เจ็บปวย พรอมกับชันสูตรบาดแผลและชันสูตรศพผูที่ตาย

ผิดธรรมชาติ เพ� อประกอบการพิจารณาคดี

ในขณะนั้น หมอทําหนาที่รักษาพยาบาลคนไข และเม� อมีคดี

เกิดขึ้น ก็ออกไปทําการชันสูตรพลิกศพ ตรวจบาดแผล ไมมีหมอนิติ

เวชโดยเฉพาะ

ป พ.ศ.2484 เริ่มมีการเรียนการสอนวิชานิติเวชศาสตร โดย

อาจารยสงกรานต นิยมเสน ผูวางรากฐานวิชานิติเวชวิทยาคนสําคัญ                                                                                         

ของประเทศไทย เปนวิชาหน่ึงในแผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล ขณะนั้นงานนิติเวชยังไมเปนที่รับรูของประชาชน

ทั่วไป

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2489 นายปรีดี พนมยงค นายกรัฐมนตรี 

ในขณะนั้น ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติการณสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 โดยมี

คณะกรรมการแพทยทั้งหมด 21 ทาน รวมกันผาชันสูตรพระบรม

ศพ ตามหลักวิชาการทางดานนิติเวชศาสตร

ครั้งนั้นสาธารณชนไดรับรูผลการชันสูตรพระบรมศพ ซึ่งอธิ 

บายโดยใชหลักวิชานิติเวชศาสตรและนิติวิทยาศาสตร งานนิติเวช

หนาที่พิสูจนศพและนําศพคนไทยที่เสียชีวิตกลับบานไดทั้งหมด

ผลงานในการชันสูตรพลิกศพคดีสําคัญ เชนการผาศพและ

ชันสูตรพลิกศพนายหางทอง ธรรมวัฒนะ นักการเมือง มีประเด็น

วายิงตัวตายหรือถูกฆาตกรรม มีกรณีโตแยงการสืบสวนสอบสวน

ของพนักงานสอบสวน นําไปสูการผาศพและชันสูตรหลายครั้ง เพ� อ

รูปสํานวนการสอบสวน

คดีฆาตกรรมเชอรี่แอน ดันแคน ซึ่งเปนคดีตํารวจจับคนราย

ผิดตัว กอใหเกิดความเสียหายอยางมากมาย สรางความเศราสลด

กับเหตุการณคร้ังน้ีมิรูเลือน ทําใหตองมีการจัดต้ังและปรับปรุงหน�วย

งานของรัฐในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการเพิ่มเติมกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ เพ� อ

ใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพและเยียวยาผูเสียหาย ผูตองหา ใหดี

ยิ่งขึ้น

ผลงานสําคัญดานวิชาการที่ตองบันทึกไว ในประวัติศาสตร 

เม� อป พ.ศ.2533 สถาบันนิติเวชวิทยาเร่ิมใชเทคนิคการตรวจวิเคราะห

ลายพิมพ (DNA) เปนครั้งแรกในประเทศไทย โดยนํามาใชในการ

พิสูจนความเปนพอแมลูก ไดทําการตรวจพิสูจน 8 ราย ภายใตการ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ และสถานที่ จากวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอมาสถาบันนิติเวชวิทยาไดพัฒนาการตรวจ (DNA) พิสูจน

วัตถุพยาน ชวยสนับสนุนคลี่คลายคดีและจับกุมผูกระทําผิดจํานวน

มาก รวมทั้งนําไปใชในการพิสูจนเอกลักษณบุคคล ในเหตุจลาจล

และกอการรายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

ปจจุบันสถาบันนิติเวชวิทยาเปนองคกรหลักปฏิบัติภารกิจ

ดานการศึกษา อบรมใหความรูวิชานิติเวชวิทยาอยางเปนประจํา 

สถาบันของตํารวจ หน�วยงาน

ของรัฐบาลและเอกชน

แพทยสภาไดอนุมัติสถา                                                    

บันนิติเวชวิทยา เปนสถาบันสม                                                 

ทบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒในการฝกอบรมนักศึกษา

แพทยและพยาบาล สาขานิติ

เวชวิทยา และใหจัดอบรมแพทย

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขานิติเวช

วิทยา

มีหลักสูตรที่มาศึกษาดู                                                  

งานกวา 10 หลักสูตร เชน หลัก                                                 

สูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณา                                                 

จักร หลักสูตรอัยการผูชวย หลัก 

สูตรผูชวยผูพิพากษา หลักสูตร

การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 

ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังเปนสถานที่รองรับการฝกปฏิบัติงานของนัก                                                                                    

ศึกษาแพทย จากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลตางๆ กวา 15 แหง                                                                                        

เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยา 

ลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โรงพยาบาลราชวิถี โรง

พยาบาลสมเด็จพระปนเกลา ฯลฯ

ในอนาคตสถาบันนิติเวชวิทยามีแผนงานจะพัฒนาขีดความ

สามารถงานนิติเวชศาสตร โดยบูรณาการกับหน�วยงานตางๆ ให

สอดคลองกับสังคมและการพัฒนาประเทศ แนวโนมทางดานผล 

กระทบจากพิษของสิ่งแวดลอม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ภัยจาก

การกอการราย (การใชอาวุธชีวภาค กาซพิษ นิวเคลียร) ยกระดับ

มาตรฐานการทํางานใหเปนที่ยอมรับของสากล

การนําเอาระบบเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารมาใชในการบริ

หารการจัดขอมูลดานนิติเวชและนิติวิทยาศาสตรใหแกศูนยสืบสวน

สอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสถานีตํารวจท่ัวประเทศ

การพัฒนาที่ผานมาจนถึงปจจุบันยังคงประสบปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ ซึ่งไมสอดคลองกับภารกิจที่มี

ขอบเขตและความซับซอนมากขึ้นตามภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

อยางไรก็ตามสถาบันนิติเวชวิทยาก็ยังคงตองเปนสถาบัน

หลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติในดานการชันสูตรพลิกศพ และ

การพิสูจนหลักฐานคดีตางๆ ทั้งในเร� องความถูกตอง และมาตรฐาน

การทํางานตามหลักวิชาการ

ทุกวันน้ี หมอนิติเวช สถาบันนิติเวชวิทยา ทําการผาศพและ

ชันสูตรพลิกศพ (เฉล่ียวันละ 16 ศพ) สถิติจํานวนศพท่ีสงมาตรวจ ป 

พ.ศ.2562 จํานวน 5,974 ศพ พ.ศ.2563 จํานวน 5,812 ศพ พ.ศ.2564 

จํานวน 6,418 ศพ พ.ศ.2565 (ม.ค.-ก.ค.) จํานวน 3,221 ศพ

ขอกราบคารวะดวงวิญญาณของอาจารยหมอประเวศน คุม

ภัย ปูชนียบุคคลของหมอนิติเวช ผูวางรากฐานและพัฒนากิจการ

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ใหเจริญรุงเรืองมาจนถึง

ทุกวันนี้

ขอช� นชมเปนกําลังใจใหหมอนิติเวช โรงพยาบาลตํารวจทุก

ทาน ที่ทุมเทการทํางานอยูกับศพตลอดเวลา อยางเสียสละ อดทน 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเขมแข็ง ดวยจิตวิญญาณอุดมการณของแพทย

และผูพิทักษสันติราษฎรเพ� อประชาชนตลอดไป.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์
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หมอนิติเวชตํารวจ

พีระวิทย 

เร� องลือดลภาค

ลูซอน (Luzon) เปนเกาะท่ีใหญท่ีสุดและมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจและการเมืองมากท่ีสุดของประเทศฟลิปปนส และ

เปนหนึ่งในกลุมเกาะทั้งสามกลุมของประเทศ โดยอีกสองกลุม

ไดแก วีซายันและมินดาเนา ขณะท่ีกลุมเกาะลูซอน ไดแก ตัว

เกาะลูซอนเอง รวมท้ังหมูเกาะบาตันและหมูเกาะบาบูยันทางทิศ

เหนือ และเกาะตางๆ ทางทิศใต ไดแก เกาะกาตันดัวเนส เกาะ

มารินดูเก เกาะมัสบาเต เกาะรอมบลอน และเกาะมินโดโร.

เกาะลูซอน

   สถาบันนิติเวชวิทยาก็ยังคงตองเปนสถาบันหลักของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติในดานการชันสูตรพลิกศพ 

และการพิสูจนหลักฐานคดีตางๆ ทั้งในเร� องความถูกตอง 

และมาตรฐานการทํางานตามหลักวิชาการ ทุกวันนี้

หมอนิติเวช สถาบันนิติเวชวิทยา ทําการผาศพ

และชันสูตรพลิกศพ (เฉลี่ยวันละ 16 ศพ)

‘

’



มื่อวันอังคาร ทอม เครือโสภณ หรือ นายจุลภาส  

เครือโสภณ ตกเป็นข่าวว่าถูกกรมศุลกากรจับกุม ฐาน

นำาเข้ากัญชาจากต่างประเทศ จำานวน 9.5 กิโลกรัม โดย

สำาแดงเท็จว่าเป็นสินค้าเหล็ก  

ต่อมานายทอม ในฐานะผู้บริหารคลินิก เฮอร์บิดัส เมดิ

คอล คลินิกเวชกรรม สถานท่ีจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการ

แพทย์ ช้ีแจงว่าได้ส่ังซ้ือกัญชาผ่านนายหน้าท่ีติดต่อกับชิปปิงมา

ใช้ทางการแพทย์ ทุกข้ันตอนอยู่ในกรอบของกฎหมาย แต่มีการ

ปล่อยข่าวเพื่อกลั่นแกล้ง เนื่องจากเห็นว่าตนมีความสัมพันธ์

เป็นเพื่อนกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่า พรรค ภท.เคยเชิญนายทอมมา

เป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆ แม้ตนและนายทอมเป็นเพื่อน

กัน แต่หากมีการกระทำาผิดจริงเราต่างต้องเคารพกฎหมาย  

กรมศุลกากรได้นำาหลักฐานการกระทำาความผิดแจ้งเจ้าหน้าที่

ตำารวจเพื่อจับกุมดำาเนิน

คดีแล้ว 

สำาหรับ นายทอม 

ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่อายุ  7 ขวบ จบการ

ศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต 

จาก ม.แคลิฟอร์เนีย  ลอส

แองเจลิส (ยูซีแอลเอ) ได้

ประกาศนียบัตรหลักสูตร

การจัดการและการตลาด

สำาหรับนักบริหาร จาก 

ม.มิชิแกน  และ ม.ออน

ตาริโอ และปริญญาโท 

สาขาการตลาด ยูซีแอลเอ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาฯ

นายทอมเคยกลับมาเมืองไทยในปี 2531 ในฐานะเป็น

ผู้จัดการส่วนตัวของ ปุ๋ย-พรทิพย์ นาคหิรัญกนก นางงามจักร                                                                             

วาลคนที่ 2 ของไทย และเคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยช่วยหาเสียง

ให้อดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน หลังจากนั้นก็ทำาเรื่องการ 

เมืองมาตลอด และเคยเป็นโฆษกให้นายกเทศมนตรีเมือง L.A.

เขายังเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจ ในฐานะดีลเมกเกอร์   

โดยเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด รับหน้าท่ี   

ในการเป็นผู้ขยายตลาดต่างประเทศให้เบียร์สิงห์  แต่ต่อมาวัน                                                                            

ท่ี 21 มีนาคม 2550 บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ได้ลง

ประกาศว่า นายจุลภาส (ทอม) เครือโสภณ ได้ส้ินสุดสภาพ

พนักงานของบริษัทฯ แล้ว ต้ังแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

ในทางการเมือง นายทอมเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงปลาย 

ของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อเขาเป็นผู้ออกมาปก

ป้องครอบครัวชินวัตรในการขายหุ้นชิน คอร์ปอเรชั่น ให้กลุ่ม

เทมาเส็ก แต่หลังพรรคไทยรักไทยถูกยุบ เขาได้เข้าไปอยู่ใน

กลุ่มของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน หัวหน้ากลุ่มวังน้ำายม และ

ตั้งกลุ่มมัชฌิมา 

ล่าสุดเมื่อ ส.ค.64 นายทอม ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท                                                                 

Golden Triangle Health จำากัด หรือ GTH ร่วมกับมหา 

วิทยาลัยขอนแก่น ทำาพิธีปลูกกัญชงและพิธีลงนามบันทึกข้อ                                                                          

ตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง

สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ ก่อนจะตกเป็นข่าวดัง

กล่าว.

ประกาศขายอ้างว่าขายดี มีออร์เดอร์เพียบ ผลิตไม่ทันขาย ซึ่ง

เรื่องนี้ผมวิเคราะห์ว่าเป็นเพียงคำาโฆษณาเท่านั้น  เพราะถ้าขายดี                                                                              

จริงก็สามารถจ้างผู้ผลิตรายย่อยได้ แล้วก็สามารถผลิตได้วันละไม่                                                                             

จำากัด เพราะแค่เอาลิงเกอร่ีไปป้ายจ๋ิมพอให้มีกล่ินก็ได้แล้ว ผู้ผลิต

รายย่อยก็เพียงขอให้มีฮอร์โมนเพศเท่าน้ัน (สำาหรับผู้ขายท่ีมีความ

รับผิดชอบ) ก็ต้องวิเคราะห์กันว่าทำาไม ยูสด์ ลิงเกอรี่ จึงขายดิบ

ขายดี  เชื่อว่าชายโรคจิตที่หมกหมุ่นกับเรื่องเพศที่นิยมสอยกางเกง                                                                                    

ในสตรีที่ตากไว้ตามหอพัก ยอมเสียเงินซื้อยูสด์ ลิงเกอรี่ เพราะ

กางเกงในที่สอยมาจากหอพักนั้นมีแต่กลิ่นผงซักฟอกและน้ำายา

ปรับผ้านุ่ม ไม่ตรงสเปกของผู้สอยเท่ายูสด์ ลิงเกอรี่ ไม่รู้ว่า ยูสด์ 

ลิงเกอรี่ ที่เซลล์ ออนไลน์นั้นราคาตัวละเท่าใด เพราะถ้าต้นทุน

เป็นวาแก้วาโก้ก็จะต้องมีราคาแพงมากกว่าลิงเกอรี่แบกะดินตัว

ละ ๒๐ บาทอย่างแน่นอน

สังคมไทยมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร ถ้าชายวัยใช้แรงงานหมก 

มุ่นอยู่แต่กับเรื่องเพศ ไม่สนใจทำามาหากิน ไม่สนใจหาความรู้รอบ

ตัวจะได้ทันโลก ก็จะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ไร้คุณค่า มีประชาชน

มากเท่าใดก็ย่ิงสร้างปัญหามากเท่าน้ัน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องยูสด์ ลิงเกอร่ี 

เซลล์ ออนไลน์ เท่าน้ัน ท่ีจำาเป็นต้องมีการควบคุม ตรวจสอบ เพื่อ

ให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องของการค้า เพราะการค้าออนไลน์น้ัน

แทบจะไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีค่าเช่าร้าน ค่าน้ำา ค่าไฟ ค่าพนักงาน

ขาย สามารถทำาได้คนเดียว ภาษีก็ไม่ต้องเสีย  แล้วยังสามารถทุจริต

ได้ง่าย ถูกแจ้งความก็ปิดเฟซ แล้วก็เปิดใหม่ในชื่ออื่น

การเมืองก็เช่นกัน วันนี้การเมืองออนไลน์มีบทบาททางการ

เมืองมาก จากม็อบเด็กเลววันนี้เปลี่ยนไปเป็น “คาร์ม็อบ” หลัง

จากคาร์ม็อบก็จะเป็นคาร์บอมบ์ ขบวนการชังชาติรุกหนัก เพราะ

เชื่อว่าไวรัสถล่มสามลุงจนแทบจะประคองตัวไม่ได้แล้ว ใช้แรง

ผลักอีกนิดเดียวสามลุงก็จะล้มลงอย่างแน่นอน สมุนบริวารของโท

นี่ ผีเจาะปากก็เริ่มเอกเซอร์ไซส์ แสดงว่า “ท่อน้ำาเลี้ยงเปิดเต็มที่”

ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มต่อต้าน ที่ไม่พอใจสามลุงที่ไม่ใช้กฎ 

หมายเด็ดขาด ประกันตัวแล้วทำาเหมือนเดิมซ้ำาซาก ก็ยังได้ประกัน

ตัว แค่เอาคาร์ม็อบมาบีบแตรบนถนน เดี๋ยวก็ได้ประกันตัว 

ประเทศไทยมาถึงวันนี้เพราะ “กฎหมายไม่เที่ยงตรง” ผู้มี

อำานาจบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ระดับล่างสุด (ตำารวจจราจรยัด

ยาบ้า) จนถึง ครม.ย่ำาราตรีแพร่เชื้อไวรัส ทำาให้ผู้ครอบครอง

อำานาจคือกฎหมาย ตั้งแต่นาฬิกาของใครจนถึง พ.ร.บ.มีความผิดที่

เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นจริงที่สร้างความหวาดกลัว เหมือนนางสนม

สมัยกรุงศรีอยุธยาที่วี้ดว้ายกระตู้วู้ทำาเป็นกลัวเสียงปืนใหญ่ เพื่อ

ให้ได้รับการพะเน้าพะนอ  ผลข้างเคียงก็คือเสียกรุง 

5บทความ

ง!

ตกลงเอาไงแน่ จากบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ หาร 

๑๐๐ เป็นหาร ๕๐๐ 

วันนี้มีข่าวจะกลับไปใช้บัตรใบเดียวอีกแล้ว

ระบบเลือกตั้งของไทยกำาลังจะเป็นสูตร ฟิสิกส์ เคมี  

บวก คณิต เข้าไปทุกที มันเริ่มจะซับซ้อนจนชาวบ้านเขาไม่

เข้าใจ

หลังเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จยังไม่รู้เลยใครได้เป็น 

ส.ส.บ้าง ต้องเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มคำานวณราวกับข้อสอบ

ปริญญาเอก 

ต้องบวกลบคูณหาร ต้องปัดเศษ 

พรรคนี้ ไม่ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพราะโควตาเต็ม 

พรรคโน้นกวาดไปเรียบเพราะถอดสมการแล้ว เก้าอี้ 

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อยู่ในมือเพียบ 

มันซับซ้อนเกินไป 

นึกถึงการเลือกตั้งก่อนปี ๒๕๔๐ บางครั้งว่ายากแล้ว

เพราะเปล่ียนไปเปล่ียนมาจนงงเหมือนกัน มีท้ังพวงเล็ก  พวง

ใหญ่ เรียงเบอร์ ไม่เรียงเบอร์ เขตเดียวคนเดียว แต่ชาว

บ้านเขาเข้าใจ 

ปิดหีบเสร็จนับคะแนนจบ รู้เลย ไม่ต้องมาคำานวณหา 

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ให้เสียเวลา  

ข้อเสียของการเลือกตั้งระบบเก่าคือได้ นักเลง ผู้มี

อิทธิพล ในพื้นที่มาเป็น ส.ส. มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทำาให้

สภาไม่มีคุณภาพ

เป็นที่มาของ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

จุดกำาเนิด ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เจตนารมณ์ของรัฐธรรม 

นูญตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ คือต้องการให้มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ 

กูรู เข้ามาอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของ

พรรคการเมือง

ไปๆ มาๆ ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อัดแน่นไปด้วย กูรู้ 

และเจ้าของเงิน ผู้มีอิทธิพล 

ในอนาคตก็จะมีหัวหน้าครอบครัว ผอ.ครอบครัว ยัน

คนทำาความสะอาดในครัวด้วย 

ประชาธิปไตยเก๊

ปัจจุบันเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญถูกทำาให้บิดเบี้ยว และ

เพิ่มความยากเข้าไปด้วยสูตรคำานวณที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ 

ว่ากันตรงๆ ที่ทำากันอยู่ในขณะนี้หาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ ก็

เพื่อความได้เปรียบทางการเมือง 

สุดท้ายแล้วการเลือกตั้งแบบนี้อาจไม่ตรงกับความต้อง 

การของประชาชน 

ขณะที่ปัญหาใหญ่ของการเลือกตั้ง ไม่ใช่เลือกตั้งแบบ

ไหน 

แต่เลือกตั้งอย่างไร ไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การโกง 

หรือมีน้อยที่สุดต่างหาก 

จะหาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ แทบไม่มีประโยชน์อะไรหากยังมี

การโกงเลือกตั้งกันอยู่ 

ทุกวันนี้การโกงเลือกตั้งแนบเนียนกว่าอดีตมาก

หมดยุคแจกปลาเค็ม 

หรือแจกรองเท้าข้างขวาก่อนเลือกตั้ง ถ้าได้เป็น ส.ส.จะ

แจกข้างซ้าย 

ถ้าไม่ได้ก็รอเลือกตั้งครั้งถัดไป 

ปัจจุบันซื้อโดยใช้นโยบายประชานิยมหลอกล่อ

ได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็เอางบประมาณแผ่นดินไปผลาญ

กัน 

ก็เข้าทำานองแจกปลามากกว่าแจกเบ็ดนั่นแหละครับ

หลายประเทศท่ัวโลกติดหล่มนโยบายประชานิยมจนทำาให้

โครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศมีปัญหา ไทยเราผ่านเรื่องนี้มา

แล้ว และกำาลังเป็นอยู่

นโยบาย รถคันแรก เป็นตัวอย่างที่ตรงที่สุด 

แล้วจะแก้ปัญหากันอย่างไร?

ยากครับ!

ในสภากำาลังยุ่งกับเรื่องหาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ คงไม่มีใครให้

คำาตอบว่า แล้วจะแก้ปัญหาโกงเลือกตั้งกันอย่างไร 

มีนักการเมืองหลายพรรคพยายามบอกว่า คะแนนเสียง

ดี ไม่จำาเป็นต้องซื้อ 

ไม่มีหรอกครับพรรคท่ีปลอดการซ้ือเสียง ต่างกันท่ีซ้ือมาก

ซื้อน้อยเท่านั้น 

การเลือกตั้งครั้งถัดไปนี้ สู้กันหนักแน่ 

เพราะฝั่งหนึ่งบอกแลนด์สไลด์

อีกฝั่งตะโกนลั่นแพ้ไม่ได้เหมือนกัน

เงินไหลเป็นน้ำา!

ไม่เฉพาะนักการเมืองครับ ประชาชนเองก็มีส่วน แต่จะ

ไปโทษประชาชนทั้งหมดคงไม่ได้ ก็คนมันไม่มีจะกิน ให้ปลามา

เท่าไหร่ก็หมด  

เดี๋ยวนี้ต่อให้แจกเบ็ด บางคนก็ไม่เอา เพราะมันเคยตัว

รับแต่ปลามาตลอด 

ปลาไปลักจับมาจากบ่อคนอื่นก็ไม่สน ขอแค่แบ่งกันเท่า 

นั้นพอ

มองไปข้างหน้าการเลือกตั้งมีแต่จะสร้างวิกฤตเสียมาก 

กว่าโอกาส 

ถึงเวลาที่คนไทยต้องเรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งกันใหม่ 

การเลือกตั้งไม่ใช่เลือกคนที่ชอบ 

เพราะบางคนชอบโจร บางคนชอบคนโกง 

เราจึงมี ส.ส.โจร ส.ส.ขี้โกง ในสภา

ชอบคนหล่อ คนสวย ก็ได้คนหล่อคนสวยเข้าไปในสภา 

แต่ไม่เคยอภิปรายในสภา ทำาหน้าที่นิติบัญญัติได้ครบถ้วนเลย  

การเลือกตั้งจะผลิดอกออกผลก็ต่อเมื่อประชาชนเลือก

นักการเมืองท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นคนมีจริยธรรม เข้าสภา 

เป็นหน้าที่ที่พรรคการเมืองต้องเฟ้นหาคนเหล่านี้มา

ให้ประชาชนเลือก 

ไม่ใช่เอะอะ จะสร้างครอบครัวในพรรคการเมือง จน

ไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่ากัน ระหว่างหัวหน้าพรรค กับหัวหน้า

ครอบครัว 

บางคนเหนียมอายไม่อยากเปิดตัว ไม่อยากเป็นสมา 

ชิกพรรคการเมือง ไม่อยากเป็นนักการเมือง ทั้งๆ ที่ทำางาน

การเมืองอยู่ ประชาชนก็งงเป็นไก่ตาแตก มันบรรทัดฐาน

ไหนกันแน่ 

ครับ...การเมืองไทยสร้างความสับสนได้หมด ถ้ามอง

ไม่ออกตามไม่ทัน ก็ตกเป็นเหยื่ออันโอชะของนักการเมืองไป

ฉะนั้นระบบเลือกตั้งจะเป็นแบบไหนไม่สำาคัญ ขอแค่

ให้เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ 

ไม่ขัดความรู้สึก 

การกลัวว่าพรรคโน้นจะได้ ส.ส.เยอะกว่า ฉะนั้นต้อง

ออกกฎหมายสกัด สุดท้ายก็นำาปัญหากลับมาให้แก้กันอยู่ดี 

เพราะกติกามันไม่เป็นสากล 

ประชาชนก็สำาคัญมาก หากยังเห็นขี้มูกเป็นเต้าส่วน ก็

กินเค็มตลอดชาติ

ไม่มีทางได้ลิ้มลองของหวาน 

ประชาธิปไตย หากปรุงให้ดีมันหวานครับ อร่อยน่ารับ

ประทาน 

แต่ทุกวันนี้ ประชาธิปไตย เป็นแค่ตัวประกัน

โจรก็อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยได้ 

เห็นกันจะจะว่าในพรรคปกครองกันแบบบริษัท มีประ                                                                           

ธาน ลูกสาวประธานเที่ยวชี้นิ้วสั่ง ก็บอกว่าเป็นฝ่ายประชา 

ธิปไตย 

อ้างประชาธิปไตยจนปากมันแผล็บ

แต่...ยากครับจะไปแก้ไขอะไรได้ นอกจากนั่งบ่นให้นัก 

การเมืองรำาคาญ

ประชาชนกินเค็มยังบอกหวาน แล้วจะได้กินของหวาน

ยังไง

นึกภาพไม่ออกจริงๆ.

มงคลวาร

ถวายพระพรชัยองค์ราชัน

พระผู้ทรง คงมั่น มิหวั่นไหว

อุปสรรคหนักนานสักปานใด

ทรงยิ่งใหญ่ยืนหยัดสงบเย็น

พระราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น

ช่วงชาติ ขาดแคลน ทุกข์เข็ญ

เหนื่อยยากพากเพียรบำาเพ็ญ

มองเห็น จุดหมาย ปลายอุโมงค์

มาทำา Poll ดี ไหม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

ผมก็เป็นแพทย์คนหนึ่งที่เคยจะเข้าทำางานในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น เนื่องจากพ่อแม่อยู่ขอนแก่น และชอบวิชาการ นวัต 

กรรมทางการแพทย์ และการสอน

ผมอยากย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ที่ขอนแก่น แต่เปลี่ยนการตัด 

สินใจเพราะเหตุผลเรื่องไม่ใช่ข้าราชการเป็นหลัก  ปัจจุบันก็ยังคง

ไม่ย้ายไปจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันยังคงเป็นแพทย์ในสาธารณสุข

ซึ่งเป็นข้าราชการ

จึงขอสนับสนุนบทความนี้ครับ ตรงกับที่ผมคิดทุกข้อ

ถ้าเป็นไปได้มาทำา Poll ดีไหมครับ ว่ามีแพทย์ที่อยากให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดกี่คน ผมมองว่าโดยทั่วไปแพทย์เป็นกลุ่ม               

คนท่ีไม่ค่อยมีปากเสียง ไม่เรียกร้อง เพราะเราไม่มีเวลา เวลาท้ัง                                                                                   

หมดที่มีก็อยู่กับคนไข้ รักษาคนไข้ แทบไม่ได้นอนหรืออยู่กับครอบ 

ครัว พวกเราเสียสละเวลา กำาลังกาย และกำาลังใจมากครับ.

ขอบคุณมากครับ

Phark 

 

คุณ Phark อ้างอิงจดหมาย เรื่องความจำาเป็นที่จะต้องนำา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกลับเข้าสู่ระบบราชการ  ของคุณทวีศักด์ิ 

ที่ตีพิมพ์ไปเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื้อหาบอกว่าสมควร

นำาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกลับเข้าระบบราชการ พร้อมกับคณะ                

แพทย์และคณะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ในรูปแบบ “เมดิคัลแคม 

ปัส” แยกตัวเป็นอิสระจากมหาวิทยาลัย จะทำาให้การแพทย์ไทย

เจริญมากขึ้น เป็นเมดิคัลฮับสามารถหารายได้เข้าประเทศได้มาก 

มายมหาศาล เพราะหมอไทยที่ว่าเก่งก็จะเก่งมากยิ่งขึ้น 

ครับ สำานักโพลไหนสนใจก็น่าลองนะครับ อย่างน้อยก็เพื่อ

พัฒนาการแพทย์ของไทยครับ. 

     

‘ยูสด์ ลิงเกอรี่ เซลล์ ออนไลน์’ : 

สังคมไทยมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ต้องขออภัยที่นำาภาษาปะกิดมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง เพราะสตรีท่ี

อ่านเรื่องน้ีจะได้ไม่รู้สึกพะอืดพะอม ผมเล่าข่าวเรื่องน้ีให้คุณยายฟัง

ในระหว่างม้ือเช้า คุณยายยกมือห้ามทันทีเพราะกำาลังดื่มกาแฟ เวน

ด้ิงแมชีนท่ีญ่ีปุ่นเมื่อสมัยเกือบส่ีสิบปีท่ีแล้ว ต้ังราคาท่ีตัวละ ๑,๕๐๐ 

เยน (ถ้าจำาไม่ผิดซ่ึงก็เป็นเงินเท่ากับ ๑๕๐ บาท) วันน้ีประเทศไทย

ยังมีเวนด้ิงแมชีนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญ่ีปุ่นในขณะ

น้ัน แต่พฤติกรรมการซ้ือขายสินค้าของคนไทยเปล่ียนแปลงไป ส่ัง

ซ้ือออนไลน์ ส่ังซ้ือแบบส่งของทางไกล ไม่ต้องตรวจสอบสินค้า ไม่

ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม สำาบายไป (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขายมากกว่า

ผู้ซ้ือ) เพราะส่ังซ้ือรองเท้าบูตแต่ได้รองเท้าแตะ แถมคลังท่ีวันน้ีรับ

แล้วว่า “บ่จ๊ี” ก็ไม่ได้ภาษี ซ่ึงต้องต้ังคำาถามว่ากระทรวงการคลัง 

อุตสาหกรรม พาณิชย์ และดีอีเอส ทำาไมเอาหูไปนาเอตาไปไร่

หันมาวิเคราะห์เรื่อง “ยูสด์ ลิงเกอรี่ เซลล์ ออนไลน์” ที่ผู้

จับ ‘ทอม’ นำาเข้ากัญชา

พ.ร.บ.เลียนแบบคำาสั่งห้ามยิงปืนใหญ่ก่อนได้รับอนุญาตใน

สมัยสามลุง ก็มีเจตนาเพื่อไม่ให้มีใครกล้าคัดค้านคำาสั่งลุงเท่านั้น 

พ.ร.บ.นี้ทำาให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสามลุงลดลงจนไม่

เหลือแล้ว คณะคนไทยรักแผ่นดินปกป้องสถาบันฯ ก็จะเหลือน้อย

มาก เพราะจะเปลี่ยนสถานภาพเป็น “ไทยเฉย” ไทยจำาศีล เพราะ

เจ็บแล้วต้องจำา

วันน้ีกองทัพก็เปล่ียนสภาพเป็น “กองทัพเฉย” แม้จะมีเสียง

เรียกร้องให้มีรัฐประหาร เพราะทหารดี (กรุณาบรู๊ฟให้ถูกนะครับ 

เพราะสะกดด้วย ดอ.เด็ก ไม่ใช่ บอ.ใบไม้สระอีนะครับ) รู้แล้ว

ว่ารัฐประหารง่ายนิดเดียว แต่การใช้อำานาจหลังรัฐประหารนั้น

ไม่ง่ายแน่นอน แต่ถ้าถึงจุดสุดทนที่ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะไม่

ปลอดภัย เชื่อเถอะรัฐประหารนั้นง่ายนิดเดียว โดยเฉพาะถ้าสาม

สัสสามกีบโทนี่ ผีเจาะปากเหิมเกริมมากกว่านี้

พระพุทธก็ยังดี พระธรรมก็ยังดี แต่พระสงฆ์นั้นเต็มที เป็น

สำานวนโวหารของท่านใต้ ตามทาง ให้ไว้แก่ประเทศไทยนานแล้ว

ครับ ถ้ากระทรวงดีอีเอสยังนิ่งเฉยเป็นแมวนอนหวด อนาคตก็จะ

ต้องมี “ขายนาผืนน้อยออนไลน์” พัฒนาขึ้นมาแทนน้องนางยืน

ขายกามข้างวัดพระแก้วแน่นอน ขายปืน ขายระเบิดออนไลน์ทุก

วันนี้ก็หาซื้อได้ง่ายยิ่งกว่าหาซื้อพริกขี้หนูสวนเสียอีก.

จุมโพ่ชรา

 

โลกออนไลน์มันเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายครับ  ควบคุม

ยากมาก ครั้นจะควบคุมก็ถูกหาว่าเป็นเผด็จการ ทุกประเทศทั่ว

โลกเจอปัญหาเดียวกันหมด คือเฟกนิวส์ได้รับความนิยมมากที่สุด  

ส่วนเรื่องการทำามาหากินในโลกออนไลน์ อนาคตข้างหน้า

จะมีมากข้ึนเรื่อยๆ ผู้คนคงจะไม่ออกไปไหน ทุกอย่างออนไลน์หมด 

ซื้อง่ายขายคล่อง ขายกันทุกอย่างชนิดไม่มีใครตรวจสอบได้ ยูสด์ 

ลิงเกอรี่ นี่คงจะน้อยไปครับ ต่อไปคงจะ ยูสด์ เอฟเวอรี่ติง ทุกสิ่ง

อย่าง ยาเสพติดก็ทำากันเป็นล่ำาเป็นสันแล้ว 

เรื่องการบ้านการเมืองว่าด้วยแก๊งล้มเจ้า มาคิดๆ ดูอีกที อาจ

จะเป็นแบบที่คุณจุมโพ่ชราว่ามาก็ได้ เพราะหากหนักข้อขึ้นจนรัฐ 

บาลคุมไม่ได้ ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย ก็มีโอกาสครับที่จะ

เกิดรัฐประหาร แต่ที่น่ากังวลคือหลังรัฐประหารจะเกิดความขัด

แย้งครั้งใหญ่กว่า ประเทศไทยอาจกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้อีก.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

   * สักวายูเครนเป็นบริบท      

แสนสลดบ้านเมืองวิบัติสุดขัดสน

เป็นสนามประลองอาวุธสุดสาละวน  

เมืองปี้ป่นยับย่อยถูกทำาลาย

ใช้ปากขอ ใช้ปากสู้ ใช้ปากช่วย    

จึงมอดม้วยชีพทรัพย์มลายหาย

ตระหนักหนอหยุดก่อเหตุวุ่นวาย  

หยุดขวาซ้ายขอไทยตรึงหนึ่งเดียวเอยฯ    

    ป.ปฏัก

ง

เ

จุลภาส (ทอม) เครือโสภณ



ไทยโพสต์ • ปตท.จับมือองค์ 

การคลังสินค้าสร้าง Cold Chain 

Logistics พัฒนาศักยภาพธุรกิจ

สินค้าเกษตรและอาหารไทยสู่                                              

ตลาดสากล ด้าน OR เข้าลงทุน                                   

ใน Traveloka เสริมความแข็ง 

แกร่งธุรกิจท่องเที่ยว 

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรม

และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า ปตท.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อ                                                 

ตกลงความร่วมมือศึกษาความ

เป็นไปได้ ในการพัฒนาธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและ

สินค้าอุปโภคบริโภคกับองค์การ

คลังสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มช่อง                                                  

ทางจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตร                

ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองตาม

มาตรฐานสากล สำาหรับส่งไป

จำาหน่ายในตลาดต่างประเทศ 

ทั้งนี้ การร่วมลงนามดัง

กล่าวจะศึกษาความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาธุรกิจห้องเย็นอันเป็น

โครงสร้างพื้นฐาน Cold Chain 

Logistics ที่สำาคัญ สำาหรับรอง                             

รับผลผลิตทางการเกษตรและ

อาหารของไทย 

อาทิ ทุเรียน 

อาหารทะเล 

ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร

นำาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

มาประยุ ก ต์

ใช้สำาหรับเพิ่ม                 

ศั ก ยภาพ ให้                     

กับธุรกิจอาหาร                      

ไทย อันเป็น     

การยกระดับขีด

ความสามารถ 

ทางการแข่งขัน สู่การพัฒนาและ                    

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของ

ประเทศให้เข้มแข็ง  

ด้านนางสาวจิราพร ขาว                              

สวัสด์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                           

และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้า

ปลีก จำากัด (มหาชน) หรือ OR 

เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน

ในการลงนามสัญญาความร่วม

มือทางธุรกิจ ระหว่างบริษัท                          

PTTOR International Holdings 

(Singapore) Pte. Ltd. (SGHold- 

Co) กับ Traveloka ผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มสำาหรับให้บริการ

ค้นหา จอง และชำาระเงินสำาหรับ

ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก การเดินทาง 

และไลฟ์สไตล์ต่างๆ รวมไปถึง

บริการทางการเงิน ซึ่งเห็นว่า

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น

หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของ OR.  
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6 เศรษฐกิจ

จุรินทร์ โชว์ส่งออกโตปัง
จ่อถกทูตพาณิชย์บูมครึ่งปีหลัง/ธปท.ยันQ2แจ่ม

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” โชว์ส่งออก มิ.ย.2565 ยังปัง โต 11.9% บวก

ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 16 จ่อถกทูตพาณิชย์บูมต่อเนื่อง อุตสาหกรรม

คาดส่งออกอาหารแปรรูปทำาเงิน 1.3 ล้านล้านบาท ด้าน “ธปท.” กา

รันตีเศรษฐกิจไตรมาส 2 ยังแจ่ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออก

เดือน มิ.ย.2565 ยังขยายตัวได้

ต่อเนื่อง มีมูลค่า 26,553.1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.9% 

เป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 16                                           

ส่วนยอดรวม 6 เดือนของปี 2565 

(ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 149,184.8 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.7%                                         

คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 4,945,248.3 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.1% จาก

การผลักดันการส่งออกไปยังตลาด 

ต่างๆ การใช้ประโยชน์จาก FTA 

และ Mini FTA ความต้องการ

สินค้าในกลุ่มอาหารจากทั่วโลกที่

เพิ่มขึ้น ทำาให้สินค้าเกษตรและ

อาหารของไทยเพิ่มขึ้น และเงิน

บาทท่ีอ่อนค่า ส่งผลแข่งขันได้ดีข้ึน

“ยังไม่จำาเป็นต้องปรับเป้า                                 

ส่งออก แต่จะพยายามผลักดัน

ให้การส่งออกเกินไปกว่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้เหมือนเดิม โดยในเดือน 

ส.ค.นี้เตรียมประชุมทูตพาณิชย์ 

เพื่อเร่งกิจกรรมการส่งออกใน

ช่วงคร่ึงปีหลัง” นายจุรินทร์กล่าว

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

บีอีเอ็ม-ITDร่วมชิงเค้กสายสีส้มไร้เงาBTS

ปรับปรุงท่าเรือศาลาด่านหนุนท่องเที่ยว

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผย

ว่า ขณะนี้ จท.ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านศาลาด่าน 

อ.เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ ดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างท่าเรือ

บ้านศาลาด่าน วงเงิน 59.6 ล้านบาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย

เตรียมเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวดำาเนินการ

ภายใต้แผนการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” เชื่อม

โยงแหล่งท่องเที่ยว ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

และคมนาคมทางทะเลฝั่งอันดามัน 

 

CHIC เร่งเครื่องเดินหน้าธุรกิจดันรายได้ โต

นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ชิค รีพับบลิค                                                           

จำากัด หรือ CHIC เปิดเผยว่า การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ (mai) ถือเป็นก้าวสำาคัญที่จะช่วยผลักดันและสร้างการ                                                                                 

เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทวางเป้าหมายการเติบโต

ของรายได้รวมปีนี้ ไว้มากกว่า 10% โดยมองว่าทิศทางธุรกิจช่วง

คร่ึงปีหลัง 2565 มีแนวโน้มเติบโตเด่น ส่วนผลประกอบการไตรมาส 

2/65 มีทิศทางที่ดีขึ้น 

แนะภาคอุตฯ ปรับตัวรับดอกเบี้ยขาขึ้น

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำารวจ FTI Poll ครั้งที่ 

19 ในเดือน ก.ค.2565 ภายใต้หัวข้อ “ภาคอุตสาหกรรมจะรับมือ

กับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างไร” พบว่า จากอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 

7.6% ในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งสูงสุดในรอบ 13 ปี และค่าเงิน

บาทที่อ่อนค่าต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยภายนอกจากทิศทางของธนาคาร                             

กลางสหรัฐ (Fed) ที่ส่งสัญญาณเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยไปถึงระดับ                                                                            

3.4% ภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมต้องเตรียมลดค่าใช้                                                                             

จ่าย, เพิ่มเงินทุน รับมืออัตราดอกเบี้ยขาขึ้น พร้อมขอให้ภาครัฐ                                                                                

พิจารณาปรับข้ึนดอกเบ้ียอย่างค่อยเป็นค่อยไปและออกมาตรการ

ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ 

กรุงศรี-แกร็บบุกตลาดสินเชื่อรายย่อย

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย

และลูกค้าบุคคล บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือ                                                                                      

กับแกร็บ ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สินเชื่อส่วนบุคคลแกร็บ 

เฟิร์ส สมัครง่ายๆ ผ่านแอป รู้ผลไว ได้รับเงินก้อนพร้อมใช้ ด้วยวงเงิน

อนุมัติสูงสุด 100,000 บาท ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการแกร็บ อย่างไรก็ตาม

ความร่วมมือท่ีผ่านมาสร้างยอดสินเชื่อสูงกว่า 3,000 ล้านบาท.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คาด                                               

ว่าในปีนี้การส่งออกอาหารแปร    

รูปจะสร้างมูลค่ากว่า 1.3 ล้าน

ล้านบาท ส่วนภาพรวมดัชนีผล                            

ผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ใน 6 

เดือนแรกของปี 2565 ขยายตัว                                   

0.48% อัตราการใช้กำาลังการผลิต 

6 เดือนแรกอยู่ที่ระดับ 63.81 

โดยคาดว่าดัชนี MPI ในครึ่งปี

หลังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป

นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู                                    

รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า                                                

ปีนี้คาดว่า MPI จะขยายตัว                                          

1.5-2.5% และจีดีพีภาคอุตสาห 

กรรมขยายตัว 2.0-3.0% จาก

การบริโภคในประเทศส่งสัญญาณ

ปรับตัวดีหลังการเปิดประเทศ 

โดยต้องจับตาดูการขึ้นดอกเบี้ย 

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ

ยูเครน เศรษฐกิจโลกถดถอยและ                                                 

ปัญหาการขาดแคลนอุปทาน รวม                                  

ถึงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

กำาลังพัฒนาหลายประเทศอาจ

กระทบการค้าระหว่างประเทศ

และการลงทุนของไทย

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ 

ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริการ

การสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2565 

ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยคาดว่า

จะเติบโตได้สูงกว่า 3% เล็กน้อย                                       

จากการบริโภคภาคเอกชนท่ีเพ่ิม

ข้ึน ขณะท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติ

เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองหลังผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการระบาด และ                                    

มาตรการจำ า กัดการเ ดินทาง

ระหว่างประเทศ.

SCGอ่วมหนัก 

ราคาน้ำามันพุ่ง!

กดกำาไรวูบ41%

บางซื่อ • นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิ

เมนต์ไทย หรือเอสซีจี เปิดเผยว่า 

งบการเงินรวมก่อนสอบทานของ

เอสซีจีในไตรมาสที่ 2/65 มีราย

ได้จากการขาย 152,534 ล้านบาท 

ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน และเพิ่ม

ขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน และมีกำาไร 9,937 ล้านบาท 

ลดลง 42% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ส่งผลให้ผลประกอบการครึ่ง

ปีแรกของปี 2565 มีรายได้จาก

การขาย 305,028 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน มีกำาไร 18,781 ล้าน

บาท ลดลง 41% เป็นผลมาจาก

ต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเคมิคอลส์

ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำามันใน

ตลาดโลก 

ด้านนายนำาพล มลิชัย กรรม                                    

การผู้จัดการ บมจ.เอสซีจี เซรา

มิกส์ หรือ COTTO กล่าวว่า ผล

ประกอบการคร่ึงปีแรกของปี 2565 

มีรายได้จากการขาย 6,606 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 17% จากช่วงเดียว 

กันของปีก่อน โดยสามารถทำากำาไร

สำาหรับงวดครึ่งปีได้ 378 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 4% ใกล้เคียงที่คาดการณ์

ไว้ จากการควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน                                    

การบริหารและการปรับปรุงประ                                     

สิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีความ

กังวลเรื่องราคาพลังงานและวัตถุ 

ดิบที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเงินเฟ้อส่งผล

ให้ค่าครองชีพสูงขึ้น และกดดันให้

ผู้บริโภคชะลอการใช้เงิน ดังนั้นจึง

ต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าว

อย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการผลิต

และบริหารพอร์ตสินค้าได้อย่าง

เหมาะสม. 

59,390.21

27/7/65

1,576.41
+23.23

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,020.99 5,401.94 +619.05
 4,809.71 5,237.92 -428.21
 27,823.33 25,352.98 +2,470.34
 20,736.18 23,397.37 -2,661.19

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 36.32 37.05
ยูโร 36.62 37.75
ปอนดสเตอรลิง 43.42 45.03
เยน (100 เยน) 26.34 27.45
หยวนจีน 5.12 5.52
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,900 30,000
ทองรูปพรรณ 29,364 30,500
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหารและพนักงาน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ากจะพูดถึงทำาเลศักยภาพแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ แน่นอนว่า

ทำาเลบริเวณ “สีลม” ย่อมเป็นลำาดับต้นๆ อย่างแน่นอน ด้วย

ความเป็นแหล่งศูนย์รวมของธุรกิจ เศรษฐกิจ ความเป็นเมือง

ที่มีความคึกคักอย่างมาก จึงทำาให้เกิดการพัฒนาโครงการที่หลากหลาย 

ทั้งในส่วนของศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำานักงาน ซึ่งแม้ว่า

บรรยากาศและความคึกคักในพื้นที่จะได้รับผลกระทบไปบ้างในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 แต่จากนี้เชื่อว่าทุกอย่างกำาลังจะเปลี่ยนไปทั้งในมิติ

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในด้านศักยภาพของทำาเล  

สำาหรับทำาเลทองแห่งนี้เป็นพื้นที่ราคาพุ่งสูงสุด จากประกาศกรม

ธนารักษ์ ราคาประเมินที่ดิน 2565 พบว่า ถนนสีลมมีราคาประเมินที่ดิน

อยู่ที่ 700,000-1,000,000 บาท/ตารางวา โดยล่าสุดกับ “สมาคมเรา

รักสีลม” กลุ่มผู้ประกอบการย่านสีลมที่จับมือกันพัฒนาในเชิงพื้นที่ก็มี

ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเช่นเดียวกัน ด้วยแรงหนุนจากทุนใหญ่ 

ดุสิต นายณ์ เอสเตท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรเซอร์ส พร็อพ  

เพอร์ตี้ ที่เตรียมพร้อมผุดโครงการหมื่นล้านกลางกรุง รวมถึง “สมาคม

เรารักสีลม” กลุ่ม 13 ผู้ประกอบการย่านสีลมที่จะสร้างมิติใหม่แห่งการ

ขับเคลื่อน “ชุมชน-เมือง-เศรษฐกิจ” จับมือเติบโตไปด้วยกัน  

นอกจากนี้ ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า

อสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

หรือ AREA ระบุว่า สีลมเป็นทำาเลที่เหมาะทั้งการอยู่อาศัย การทำางาน 

และการใช้ชีวิตในสไตล์คนเมือง ด้วยจุดเด่นของพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ

เส้นทางคมนาคม ทั้งระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า

ใต้ดิน MRT โดยจากพื้นที่สีลมสามารถเดินทางสู่ย่านสำาคัญต่างๆ ของ

กรุงเทพฯ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเป็นทำาเลธุรกิจและศูนย์กลาง

ด้านการเงิน ซึ่งมีความพร้อมของสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้ชีวิต

และทำางานในเมือง  

‘สีลม’ ถนนสายเศรษฐกิจที่กำาลังจะเปลี่ยนไป 

ความคึกคักในพื้นที่ “สีลม” กำาลังจะกลับมาภายหลังกลุ่มทุน

ขนาดใหญ่ประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงการ เริ่มที่  โครงการ พาร์ค                                                                          

สีลม (Park Silom) ของบริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์                                                                                

จำากัด เป็นการจับมือกันระหว่างนายณ์ เอสเตท และไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล ผลักดันโครงการอาคารสำานักงานและร้านค้า

เชิงพาณิชย์ (Mixed-use) พัฒนาภายใต้แนวคิด New Breed of 

Silom ที่พร้อมให้บริการครบวงจร ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตในการ

ทำางานและไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ลงตัว  

ทั้งนี้ โครงการ พาร์ค สีลม เป็นอาคารสูง 39 ชั้น มีทั้งส่วน

คอมมูนิตี้มอลล์ อาคารสำานักงาน และโค-เวิร์กกิ้ง สเปซและพื้นที่ร้าน

ค้าปลีก ที่มีพื้นที่ให้เช่ากว่า 65,000 ตารางเมตร มีมูลค่าลงทุนกว่า 

15,000 ล้านบาท พร้อมเปิดให้บริการต้นปี 2565  

โดยที่ดินแปลงหัวมุมถนนสีลมที่เคยเป็นห้างโรบินสันสีลม ได้

เปลี่ยนรูปแบบเป็นโครงการมิกซ์ยูส ภายใต้การพัฒนาโครงการของ

ครอบครัวขนาดเล็ก โดยเป็นอาคารท่ีพักแบบเช่าสิทธ์ิระยะยาวหรือลีสโฮลด์

“สมาคมเรารักสีลม” พลังขับเคลื่อนย่านธุรกิจและชุมชน 

แน่นอนว่าการเปิดตัวของบรรดาผู้ประกอบการ 13 รายบนถนน

สีลมในชื่อ “สมาคมเรารักสีลม” นับเป็นมิติใหม่ทางสังคมและการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจ ที่ทำาให้เห็นว่าทั้งสองมิตินี้สามารถจับมือกันเดินและ

เติบโตไปพร้อมกันได้  

นางอรฤดี ณ ระนอง นายกสมาคมเรารักสีลม และกรรมการ

บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ผู้พัฒนา

โครงการ พาร์ค สีลม ระบุว่า ย่านแห่งน้ีมีเอกลักษณ์และดึงดูด

ผู้คน 56,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังมีอีกประมาณกว่า 60,000 คนที่

โดยสารเส้นทางโดยสาร BTS & MRT ซึ่งยังไม่นับจำานวนนักท่องเที่ยว 

อีกจำานวนมาก ทำาให้พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมและผู้คน 

โดยศักยภาพของผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีสีลม และศักยภาพของทำาเล

ย่านน้ี นำามาสู่แนวคิดต้ังต้นและความร่วมมือกันจัดต้ัง “โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ถนนสีลม” ข้ึน ซ่ึงมุ่งเน้นพัฒนาใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ สะดวก 

(Easy) สบาย (Comfortable) ปลอดภัย (Safe) และภูมิทัศน์ (Landscape)  

จากความร่วมมือของ 3 พันธมิตรคือ สมาคมนักผังเมืองไทย, สสส. 

(สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) และสมาคมเรารักสีลม 

“เราเริ่มจากปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนสีลม ตั้งแต่ต้นเดือน

มิถุนายน 2565 และในอนาคตสมาคมมีแผนพัฒนาในส่วนอื่นๆ เพื่อ

รองรับกิจกรรมที่หลากหลาย และตอบสนองต่อกลุ่มคนหลากหลาย

ประเภทในเวลาที่แตกต่างกัน เช่น เล่น @Silom พื้นที่เปิดกว้างให้คนได้ 

เข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน”  

อย่างไรก็ดี สำาหรับ “สมาคมเรารักสีลม” เปิดตัวอย่างเป็น

ทางการในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วย 13 สมาชิกที่

ดำาเนินธุรกิจในพื้นที่สีลม ได้แก่ อาคารธนิยะ, อาคารลิเบอร์ตี้, ธนาคาร

กสิกร, ธนาคารกรุงเทพ, โรงพยาบาลกรุงเทพ คริสเตียน, อาคารสีลม

เอจ, อาคารอาคเนย์ประกันภัย, อาคารญาดา, กลุ่มดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค,    

อาคารคาราบาว, โรงแรมไอบิส, ซีพี ทาวเวอร์ และอาคารพาร์คสีลม 

โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองในย่านสีลม 

และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการย่านสีลม.  

 

พลิกโฉม‘สีลม’สู่นิวลุคส์ สมาร์ทคอมมูนิตี้

ปตท.เร่งเครื่องขยายธุรกิจเสริมแกร่ง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) แบ่ง

เป็นสำานักงาน 12,000 ตารางเมตร และพื้นที่ค้าปลีกอีก 10,000 ตาราง

เมตร โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 1,800 ล้านบาท ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการ

กันยายน 2565 

ทำาเลหัวมุมถนนสีลมที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมดุสิตธานีก็เตรียม

เปลี่ยนโฉมพร้อมชื่อใหม่ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” โครงการท่ีได้ 2 กลุ่มทุน

ใหญ่ ดุสิตธานี และซีพีเอ็น จับมือร่วมกันพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส มูลค่า

กว่า 40,000 ล้านบาท ที่ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า 

และอาคารสำานักงาน พื้นที่ 440,000 ตารางเมตร บนพื้นที่กว่า 23 ไร่   

นับเป็นการตอบโจทย์ผู้ท่ีชื่นชอบไลฟ์สไตล์คนเมือง ด้วยดีไซน์ท่ีร่วม

สมัย มีระดับ จำานวน 230 ยูนิต เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนทำางานในเมือง และ

ห

พระรามเก้า • “BEM” ผนึก 

“ช.การช่าง” ยื่นประมูลรถไฟ                                             

ฟ้าสายสีส้ม ม่ันใจมีประสบการณ์ 

ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ด้าน “ITD”                                         

จับมือเกาหลีการันตีประสบ 

การณ์เดินรถ ยันสู้เต็มที่ ฟาก 

“บีทีเอส” ลั่นไม่ขอร่วมวงประ 

มูล  

นายวิทูรย์ หทัยรัตนา 

รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติ

การและวิศวกรรมระบบราง 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ 

BEM เปิดเผยภายหลังยื่นข้อ

เสนอประมูลโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-

มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มูลค่ากว่า 

1.42 แสนล้านบาท โดยยื่นข้อ

เสนอในนาม BEM มีผู้รับเหมา

งานโยธาคือ บริษัท ช.การช่าง 

จำากัด (มหาชน) ที่เป็นพันธมิตร 

ซึ่งมีประสบการณ์ความรู้ ใน

การทำางานในระบบรถไฟฟ้า

ใต้ดิน โดยบริษัทมีประสบการณ์

ด้านการทำาอุโมงค์ เห็นได้จาก

ผลงานโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีน้ำาเงิน  

นายประคิน อรุโณทอง                                         

รองประธานบริหาร สายงาน

ธุรกิจก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป

เมนต์ จำากัด (มหาชน) หรือ 

ITD กล่าวว่า สำาหรับการยื่น

ซองข้อเสนอโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้มในครั้งนี้ บริษัทได้ร่วม

พันธมิตรกับ Incheon Transit 

Corporation บริษัทเดินรถจาก

ประเทศเกาหลีใต้ สาเหตุการ

ร่วมทุนในครั้งนี้ เนื่องจากที่

ผ่านมาบริษัทได้มีการติดต่อ

กั บบริ ษั ท ดั ง กล่ า ว ไ ว้ ก่ อน

หน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นบริษัทที่มี

ประสบการณ์ด้านการเดินรถ

ในเกาหลี สอดคล้องกับแนว 

ทางการประมูลโครงการใน

ครั้งที่บริษัทจะยื่นข้อเสนอพอ 

ดี   

ด้านนายสุรพงษ์ เลาหะ

อัญญา กรรมการผู้อำานวยการ

ใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ (BTSC) ผู้ให้บริการรถ

ไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า กลุ่มบีที

เอสไม่ได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอดัง

กล่าว เนื่องจากหลังการศึกษาราย

ละเอียดข้อกำาหนดในเอกสาร

ประกวดราคา (RFP) ฉบับใหม่                                                                   

พบว่ามีเงื่อนไขแตกต่างไปจาก                                                                    

เดิม และเป็นเงื่อนไขที่มีข้อ

กำาหนดคุณสมบัติแบบเลือก

ผู้รับเหมา. 

‘‘ความคึกคักในพื้นที่ “สีลม”

กำาลังจะกลับมาภายหลังกลุ่มทุนขนาดใหญ่

ประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงการ  เริ่มที่

โครงการ พาร์ค สีลม (Park Silom) ของ

บริษัท นายณ์ แอนด์ อาร์จีพี ดีเวลลอปเม้นท์                                  

จำากัด เป็นการจับมือกันระหว่างนายณ์        

เอสเตท และไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผลัก

ดันโครงการอาคารสำานักงานและร้านค้าเชิง

พาณิชย์ (Mixed-use) พัฒนาภายใต้แนวคิด 

New Breed of Silom ที่พร้อมให้บริการครบ

วงจร ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตในการ

ทำางานและไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ลงตัว’’
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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11บันเทิง

องขอบใจ “น้องกบ” ประชาสัมพันธ์สาวคนเก่ง..

ท่ีได้ระลึกนึกถึง และโทรศัพท์ชวนให้ไปร่วมดูหนัง

เรื่อง “บุพเพสันนิวาส ๒” รอบกาลาดินเนอร์กับ

สื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ก็..นับปีแล้วกระมังท่ีตัวเองไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมดูหนัง

รอบสื่อมวลชน ไม่ได้เป็นเพราะขี้เกียจ หรือรังเกียจ เบื่อ

หน่ายหนังไทย หากแต่พูดไปก็เหมือนน้อยใจ..

ไม่รู้น้องๆ พีอาร์-ประชาสัมพันธ์แต่ละค่าย จะทำาชื่อ

ตกหล่นหรืออย่างไรไม่ทราบได้ ช่วงระยะหลังๆ มาจึงไม่ได้

รับหนังสือเชิญ หรือเสียงชวนเหมือนแต่ก่อน!

เมื่อน้องกบเอ่ยปาก ผมรีบตอบรับแบบไม่อิดออด 

เพราะต้องบอกอย่างตรงไป-ตรงมาล่ะว่า..

ผมต้ังตารอดูหนังเรื่องน้ีมาต้ังแต่บริษัทจีดีเอชกับบรอด

คาซท์ฯ ประกาศร่วมทุนสร้างกันมาปี-สองปีนู้นแล้ว!

วานซืน จึงเป็นการออกงานคนบันเทิงท่ีค่อนข้างขัดๆ 

เขินๆ อยู่พอสมควร หนึ่งนอกจากไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับพี

อาร์รุ่นใหม่ๆ แล้ว สอง..คนในแวดวงหนังไทยก็ดูจะเปลี่ยน

หน้า-เปลี่ยนตาไปไม่น้อย

ยิ่งนักข่าว-สื่อมวลชนยิ่งแล้วใหญ่ ผมแทบจะไม่รู้จัก

หน้าค่าตาใคร จนทำาให้รู้สึกว่า ตัวเองมาไกล เลยวัยหนุ่ม

ใหญ่แล้วรึเนี่ย?

เดินเข้าโรงหนังพารากอน..โอ้ โห สื่อมวลชนเนือง

แน่นแทบไม่มีเก้าอี้ว่าง ในใจก็นึกหวั่น ท่าจะเสร็จไอ้ โอ

มิครอนมันแน่ แต่คิดอีกที ถ้าไม่ได้ดู “ออเจ้า” ก็เห็นจะ

ลงแดงตายเหมือนกันแหละ (แน่ะ)!

และก็เป็นไปตามหวัง ผมนั่งดูบุพเพสันนิวาส ๒ ด้วย

ความอิ่มเอิบ สุขใจ สนุกเพลิดเพลินไปกับบทภาพยนตร์ 

แสง สี เสียง เสื้อผ้าหน้าผม โลเกชัน โปรดักชัน..

รวมไปถึงการออกแบบงานสร้าง งานกราฟฟิกดีไซน์ 

ดนตรีประกอบและอื่นๆ อย่างที่คุณเก้ง-จิระ มะลิกุล โปร 

ดิวเซอร์ของหนังคุยไว้ไม่มีผิด!

นี่..เชียร์แบบทื่อๆ-ตรงๆ พูดเลยว่า “เต็มอรรถรส-

สุดประทับใจ” แต่จะยกเป็น “หนังไทยยอดเยี่ยมแห่งปี” 

ก็เกรงจะเป็นการดูแคลนหนัง (ไทย) เรื่องอื่นที่จะฉายต่อ

จากนี้ ได้

ฉะนั้นก็จะไม่ด่วนสรุป-ตัดสินในตอนนี้ เอาไว้ไปเห็น

กับตาสัมผัสแก่ใจของท่านผู้อ่านเองจะดีกว่า ซึ่งวันที่ 28 

กรกฎา. หนังก็จะลงจอทุกโรงพร้อมกันทั่วทั้งสยาม!

อ้อ..ลืมบอก “โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ” กับ “เบลล่า-

ราณี แคมเปน” พระ-นางคู่นี้ เคมีการแสดงยังคงเข้ากัน

เป็นธรรมชาติกลมกลืนลื่นไหล..

ส่วน “เคมีรัก” นอกจอจะไปถึงขั้นไหน เชียร์ได้-ลุ้น

ได้ ไม่ผิดกติกา! 

ครับ..ขึ้นต้นด้วยพีอาร์ ลงท้ายอยากฝากถึง “พีอาร์” 

เอาไว้ให้คิดสักนิดนึง เปล่า ไม่ใช่น้องกบหรอก หลีกไป.. 

ผมหมายถึงพีอาร์ประจำาตัวคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นู่น!

เพลาได้ก็ช่วยกรุณาเพลาๆ ลงหน่อยเถอะ จะเข็น-

จะสร้างภาพคุณชัชชาติไปถึงไหนในเมื่อมันชนเพดานแล้ว

เชื่อ-มั่นใจรึว่าการทำาพีอาร์แบบเรียลลิตี้อยู่ทุกวันๆ 

จะทำาให้เรตติ้งความนิยมในตัวคุณชัชชาติยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

ไม่คิดบ้างรึว่า..อะไรที่มันล้น-มันเฝือ จะทำาให้คนเขาเอือม-

ระอาและเบื่อหน่าย

อยู่ใกล้ตัวแท้ๆ คุณ (พีอาร์) น่าจะรู้-เห็นถึงพฤติ 

กรรมของผู้ว่าฯ แต่หากไม่ทันเฉลียวผมก็จะบอก..คุณชัช

ชาติน่ะ เวลานี้กำาลังเสพติดการเป็น “ดาราหน้ากล้อง” ไป

แล้วรู้ไว้!

จากนี้ ถ้าไม่รีบป้องกันหรือรักษา อาการก็จะ

กำาเริบขึ้นเรื่อยๆ แล้วที่สุดพวกคุณ-พีอาร์นั่นแหละ

จะเหนื่อยไม่ต้องได้หลับได้นอน และคงไม่ต้อง

แนะ-ต้องบอกจะต้องทำาอย่างไร แต่จะเตือน.. 

“หมองูตายเพราะงู”..ให้ระวัง!.

หมองูตายเพราะงู?

ต้

• ถึงเวลาเผยเรื่องราวจุดเริ่ม

ต้นของภารกิจกู้ชีพที่ทั่วโลกต่างร่วม

ส่งกำาลังใจใน ถ้ำาหลวง: ภารกิจแห่ง

ความหวัง (Thai Cave Rescue) ลิ

มิเต็ดซีรีส์ โดย Netflix จากเรื่องราวที่

เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2561 ของนักฟุตบอล

เยาวชน 12 คน พร้อมโค้ชจากทีม

หมูป่าอะคาเดมี โดย Netflix ได้ร่วมมือกับผู้สร้างทั้ง

ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อรังสรรค์ลิมิเต็ดซีรีส์

ที่จะมาเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ในครั้งนี้ ที่ทั้งลุ้นทั้งบีบ

หัวใจ ให้รับชมได้พร้อมกันทั่วโลก 22 กันยายนนี้!

• เตรียมตัวให้พร้อม เราจะไป “กางเต็นท์

นอนริมน้ำา ร้องเพลงกลางสวน” ด้วยกัน ในเทศกาล

ดนตรีริมน้ำา Yoksuan Music Festival (ยกสวน มิว

สิก เฟสติวัล) คร้ังแรกในจังหวัดนครนายก กับเทศกาล

ดนตรีริมแม่น้ำานครนายก บนเน้ือท่ีกว่า 15 ไร่ ด้วย

บรรยากาศของป่าไผ่และลำาธารท่ีทอดยาวพร้อมกาง

เต็นท์ชมจันทร์ในค่ำาคืนฤดูหนาว และศิลปินครบทุก

แนวมากกว่า 20 วง ท้ังเวทีเล็กใหญ่ 2 วัน 2 คืน

• (ต่อ) วันเสาร์ที่ 12 พ.ย. พบกับ เทียนไข 

/ จุ๋ย จุ๋ย / โซติจูต / บขส / อนาโตมี่ / Greasy 

Cafe / Safeplanet / Mocca 

Garden/ Fxxk the air / วันชัย 

/ Scootland / เพ_ลา / Funk 

her / Mr พระจันทร์ / ศรีนวล 

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. พบกับ พงษ์

สิทธิ์ คำาภีร์ / Bowkylion / จุล

โหราฬ / T-047 / อภิรมย์ / 

Once Dogs / วรินทร์ / Stoondio ณ “ประตู

ระบายน้ำาฝายวังยายฉิม” จ.นครนายก จองบัตร

ทาง inbox page เฟซบุ๊ก/Instagram “ยกสวน มิวสิก 

เฟสติวัล” หรือ โทร.08-4681-6816, 08-9983-1075

• พิเศษสมชื่ออัลบ้ัม “Special” ผลงานชุดท่ีส่ีของ 

Lizzo (ลิซโซ) เจ้าของเพลงดัง “About Damn Time” 

ท่ีได้โปรดิวเซอร์ระดับท็อปมาร่วมงานเพียบท้ัง Mark 

Ronson (มาร์ก รอนสัน) ท่ีเคยร่วมงานกับอเดล, เลดี 

กาก้า, ไมลีย์ ไซรัส รวมถึง Max Martin (แม็กซ์ มาร์

ติน) เจ้าพ่อเพลงฮิตท่ีอยู่เบ้ืองหลังเพลงดังของโคลด์เพลย์, 

บริตนีย์ สเปียร์ส และ Benny Blanco (เบนนี บลันโค) 

เจ้าของเครดิตในหลายๆ เพลงของริฮันนา, เคธี เพอร์รี, 

มารูน ไฟว์ พร้อมปล่อยให้ฟังแล้ววันน้ีทุกสตรีมมิง.

มักเกิ้ล

ต๊ะ-ศตวรรษ เศรษฐกร ควงว่าที่ภรรยา 

“แจ็คกี้” สาวแอร์ โฮสเตสลูกครึ่งนิวซี 

แลนด์ ประกาศข่าวดีกลางรายการคุย

แซ่บ SHOW ว่ากำาลังจะมีงานวิวาห์ในวันที่ 22 

ตุลาคมนี้ ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ได้มาเปิดเผยถึงเส้นทาง

ความรักตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งเรื่องอายุที่ห่างกันถึง 11 

ปี และคบหาดูใจกันแค่ 7 เดือนก็แต่งงานทันที

โดยนักแสดงหนุ่มเผยว่า “กำาลังเข้าสู่ประ 

ตูวิวาห์ในช่วงปลายปี 22 ตุลาคมนี้ ขอบคุณ

พระเจ้าที่มีโอกาสได้เจอเขาด้วย ผมเคยเจอเขา

เกือบ 4 ปีที่แล้ว ตอนนั้นผมขึ้นไปที่เชียงรายไป

ทำาธุรกิจ เราบินไป กรุ๊ปเราขึ้นสายการบินที่เขา

ทำางานอยู่ ตอนนั้นเป็นเพื่อนผมที่ทักทาย แต่

เราก็เห็นว่าแอร์คนนี้ทำาไมหน้าตาดีจังอยากจะ

ถ่ายรูปด้วย เราก็มองๆ เขาเฉยๆ แต่จำาชื่อเขา

ได้ หลังจากนั้นผ่านไป 3 ปีกว่าก็มาได้เจออีก

ครั้งนึง ไปเปิดเจอในเฟซเพจหนึ่ง ดูรูปหน้าคุ้น

จัง ไปไล่ดูว่าคนเดียวกันหรือเปล่า แอดไปก็ทักดู 

หลังจากนั้นก็ได้คุยกันบ้าง เริ่มต้นหลักความเชื่อ 

ความเชื่อเหมือนกันมันทำาให้วิธีวางแผนดำาเนิน

ชีวิต หรือบทสนทนามันมีความใกล้เคียงกัน หลัง

จากทักเขาไปเขาก็คุยกับผมมากขึ้น 

มันกลายเป็นประตูแรกที่เปิดแล้ว

เราก็ได้คุยเรื่องส่วนตัว เรื่องชีวิต

มากขึ้น

ไม่ค่อยทะเลาะกัน ไม่แน่ใจว่า

ผมเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายด้วยหรือ

เปล่า ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ใน

ส่วนนึง ผมบอกเลยว่าทุกคนมี

เคมีไม่เหมือนกันอยู่แล้ว 

แต่เราจะยอมไหมถ้า

ลดเคมีของเราลง เพ่ิม

เคมีของเขาข้ึน มาต้ัง

อยู่ตรงกลาง

คบกันได้ 

7 เดือน ตัดสินใจ

แต่งงานกัน แพลน                   

ในการแต่งงาน

เรา เราคุยกันช่วง

เมษายน ที่เราเริ่มพูด

คุยกันเรื่องนี้ 7 เดือน

ดูเป็นช่วงเวลาไม่นาน 

แต่ 7 เดือนถูกจับ

มาอยู่กับคนอายุ 

40 อย่างผม ก็

จะดูว่าไม่ไวเกิน

ไป สาระสำาคัญของชีวิตคู่ไม่ใช่ว่าคุณคบกับใครกี่

ปี แน่นอนว่าผมเคยมีชีวิตคู่มาก่อน มีช่วงที่ดี มี

ช่วงเวลาที่แย่ จนเวลาสั้น-ยาวไม่ได้ทำาให้เราไป

ถึงเป้าหมายได้เลย ในวัยของผมมันทำาให้ผมเรียน

รู้ว่าผมผิดพลาดตรงไหน ไม่น่ารักยังไง ผมเคย

แต่งงานมาก่อน เป็นสามีที่ไม่น่ารักมาก่อน ผม

เดิน วิ่ง ปั่น • แดง-ธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน 

เน็กซ์ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วย อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง นำาทีมซีรีส์ “สัตย์เสือ” อาทิ 

อู๋-ธนากร โปษยานนท์ ผู้กำากับ, มุก-พิชานา อยู่สุข, ว่าน-พิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์, นีน-

ชัชชญา สำาเริงราชย์ และตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย, เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์ ร่วมงาน

แถลงข่าว “แสงนำาใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ” 

ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร รพ.ศิริราช เมื่อวันก่อน.

เ

ella Poarch (เบลลา พอร์ช) สาวเก่ง

คนใหม่ของวงการ แจ้งเกิดแบบปัง-ปัง-

ปัง ด้วยสองซิงเกิลฮิต “Build a Bitch” 

และ “Inferno” ที่แสดงให้เห็นความเฉียบของ

เธอทั้งในเรื่องของดนตรีและเรื่องราวที่นำาเสนอ 

เมื่อเธอใช้เพลงป๊อปสนุกๆ บีตชวนเต้นมานำา

เสนอเนื้อหาเข้มๆ โดยเฉพาะการปลุกความเป็น

ตัวของตัวเองของสาวๆ ให้ลุกขึ้นมา ด้วยความ

แรงของสองซิงเกิลแรก  Bella Poarch กลายเป็น

ศิลปินที่น่าจับตาและแจ้งเกิดในวงการดนตรีเป็น

ที่เรียบร้อย

ล่าสุด Bella Poarch ประกาศกำาหนด

ปล่อย EP ชุดแรก ที่ใครๆ ก็อยากฟังออกมาแล้ว 

โดยงานชุดนี้จะใช้ชื่อว่า “Dolls” และจะมีให้

สัมผัสกันวันที่ 12 สิงหา.นี้แน่ๆ  

แล้วนอกจากจะปล่อยข่าวดีให้คอเพลงที่

โดนไปกับงานดนตรีเจ๋งๆ เรื่องราวเจ็บๆ Bella 

Poarch ยังจัดซิงเกิลใหม่ “Dolls” ที่ใช้ชื่อเดียว

กับอัลบั้มให้ฟังไปพร้อมๆ กัน โดยเพลงนี้ยังคง

เอกลักษณ์ในงานของเธอเอาไว้ เพลงฟังสนุก 

แต่มีอะไรให้คิดต่อ

“‘Dolls’ คือเพลงที่เป็นการสร้างพลัง

ใจ สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง” Bella Poarch 

กล่าว “มันเป็นงานที่สานต่อจากเพลง ‘Build A 

Bitch’ แต่ก็มีความชัดเจน โดดเด่นในตัวเอง จาก

การนำาเสนอ่อนโยน แต่ก็มีความเฟียร์ซๆ มีความ

สวยงามแต่ก็มีอันตรายในตัว การช่วยเหลือคน

อื่นๆ เป็นเรื่องสำาคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็อย่า

ปล่อยให้ใครๆ มาทำาให้คุณรู้สึกอ่อนแอหรือด้อย

ค่า”

ที่มาเพิ่มเติมความเด็ดขาดให้กับ “Dolls” 

ก็คือมิวสิกวิดีโอ ที่ทำาออกมาแบบอลังการ

งานสร้างในสไตล์หนังบล็อกบัสเตอร์ ที่ Bella 

Poarch วางคอนเซ็ปต์ด้วยตัวเอง ร่วมกับผู้กำากับ 

Andrew Donoho (แอนดรูว์ โดโนโฮ) ที่เรื่องราว

ก็สานต่อจากมิวสิกวิดีโอ “Build a Bitch” เช่น

เดียวกับตัวเพลง ที่พิเศษสุดๆ ก็คือมีศิลปินรุ่น

ใหม่ เซเลบที่กำาลังมาแรง มาแจมเพียบ 

ไม่ว่าจะเป็น Grimes (ไกรมส์), Madison 

Beer (เมดิสัน เบียร์), Bretman Rock 

(เบร็ตแมน ร็อก), Dream (ดรีม), 

Valkyrae (วัลคีเร), Chloe Cherry (โคล

อี เชอร์รี), Ludwig (ลุดวิก) และอีก

มากมาย ทำาให้มิวสิกวิดีโอสมบูรณ์แบบ

และแซ่บมากยิ่งขึ้น

โดยชมมิวสิกวิดีโอเพลง “Dolls” 

กันได้แล้วจาก Youtube: Bella Poarch เช่น

เดียวกับมิวสิกวิดีโอเพลงอื่นๆ ของสาวเก่งราย  

นี้ และ 12 สิงหาคม ฟังกันเต็มๆ กับ “Dolls”   

อีพีชุดแรก ที่การันตีได้ว่าสมการรอคอยแน่                                             

นอน.

B

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ได้เรียนรู้ ผมคิดว่าไม่นานและไม่

สั้นเกินไปสำาหรับผม ยอมรับว่าการ

แต่งงานรอบ 2 ไม่ได้อยู่ในความ

คิดเหมือนกัน ผมมีความไม่น่ารัก

เยอะเหมือนกัน เคยเป็นผู้ป่วยซึม

เศร้าด้วย พอเราผ่านมาได้ ผมรู้สึก

ว่าชีวิตของเราแต่ละคน

ควรมีความสุข 

ระหว่างน้ันก็มี

คนเข้ามา แต่

การท่ีจะคบ

แล้วไปสู่การ

แต่งงาน

ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะรู้สึกแบบน้ีได้ ส่วนเรื่องลูกให้เป็น

ธรรมชาติครับ ผมเชื่อว่าการแต่งงานเป็นประตูท่ีถูก

ต้องแล้วในการมีลูกได้ ผมว่าเรื่องน้ีไม่ใช่เรื่องผิด”

ด้านว่าที่เจ้าสาวเผยว่า “ตอนเขาทักมา

ตอนแรกรู้สึกดีใจ เหมือนได้เพื่อนคริสเตียนใหม่ 

เพราะเรายังเข้ามาได้ไม่นาน แค่ดีใจยังไม่ได้

คิดอะไร คุยกันไปเรื่อยๆ มันเป็นความธรรมชาติ

มากกว่า แล้วรู้สึกมากข้ึน เราเร่ิมรู้ตัวว่าเรารู้สึกดี

กับเขา ก็รู้สึกสนใจในตัวพ่ีเต๊ะ มันก็คงจะดีถ้าเรา

มีเพื่อนไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ทุกวัน มีเพื่อนใช้ชีวิต

แบบเดียวกัน มันเกิดข้ึนไม่รู้ตัวเลย แต่ตอนแรกท่ี

เขาบอกว่าเจอเราบนเครื่องเมื่อ 3 ปีก่อน แจ็คก้ีเจอ

ผู้โดยสารในแต่ละวันเยอะมาก จำาไม่ได้จริงๆ ตอนท่ี

เร่ิมรู้จักเขาสัก 1-2 อาทิตย์แรกก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นดารา

ค่ะ แต่ว่าเร่ิมเอะใจ ชื่อคุ้นๆ ลองเสิร์ชในกูเกิล

อายุ 29 มองว่าเร็วไปไหม มองว่าไม่เร็ว

นะคะ เราคุยกับพี่เต๊ะทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วย

ดี วิถีชีวิตของเราคล้ายกัน แจ็คกี้มองว่าความคิด

ความอ่านก็อาจจะโตกว่านั้น เลยคิดว่าไม่ได้เร็ว

เกินไป คุณพ่อคุณแม่โอเค เพราะพี่เต๊ะน่ารักกับ

ครอบครัวเราด้วย เรื่องที่เขาเคยแต่งงานมาแล้ว 

สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วมันคืออดีต เขาก็คงไม่อยาก

จะให้มันเกิดขึ้น เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งเป็นเรา

ด้วย เรามองว่าไม่เห็นเป็นไรเลย ส่วนเรื่องท้อง 

ยังไม่ได้ท้องค่ะ แค่อ้วนเฉยๆ”.

‘เต๊ะ ศตวรรษ’ควงว่าที่ภรรยา

ประกาศข่าวดีวิวาห์ปลายปีนี้

ชวนโยกกวนๆไปกับ‘GUYGEEGEE’ 

ใน‘กูก็ไม่รู้’เน้นบีตมันๆสนุกกันให้สุด

“กาย กล้าไม้ ไมเกิ้ล” แรปเปอร์

หนุ่มลูกเสี้ยวอังกฤษมากความสามารถ หรือ

ที่ทุกคนคุ้นเคยในชื่อว่า “GUYGEEGEE” 

เจ้าของเพลงฮิตที่ทุกคนรู้จักเป็น

อย่างดีกับเพลง “ทน” ที่ทำาร่วม

กับศิลปินรุ่นน้องในค่ายอย่าง 

“SPRITE” หรือ “สไปร์ท-ศุกล

วัฒน์ พวงสมบัติ” เพลงที่กวาดยอดวิว

บน YouTube มากกว่า 350 ล้านวิว และยัง

ได้รับรางวัล YouTube’s Most Viewed Music 

Video ประจำาปี 2021

ไม่เพียงเท่านี้ เมื่อช่วงปลายเดือน

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา “GUYGEEGEE” มีโอกาส

ได้ร่วมฟีเจอริงกับศิลปินดูโอรุ่นพี่อย่าง “Lipta” 

ในเพลง “ทักครับ” มาพร้อมท่อนจำาฮิตติดหู

จนหลายคนร้องตามได้อย่าง “ทักครัช baby 

(what’s up)” ปัจจุบันกวาดยอดวิวกว่า 84 

ล้านวิว

นอกจากนี้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน

มา “GUYGEEGEE” ได้ปล่อยซิงเกิล “ขาว   

หมวย” เพลงลูกอ้อนจีบสาวที่มีกลิ่นไอดนตรี

แนวย้อนยุค เสียงดนตรีมีความ Funk เพิ่ม

ความ Disco และยังมีความ Hip-Hop แถมยัง

ทำาให้อมยิ้มตามแบบกรุบกริบ ได้ “F.HERO” พี่

ใหญ่วงการฮิปฮอปมาร่วมฟีเจอริงอีกด้วย

นับว่า “GUYGEEGEE” คือแรปเปอร์

หน้าใหม่ไฟแรงระดับต้นๆ ของวงการฮิปฮอป

ที่น่าจับตามองไม่น้อย ครั้งนี้ “GUYGEEGEE” 

จะมาชวนโยกแบบกวนๆ ไปกับเพลงใหม่ “กู

ก็ไม่รู้” เพลงที่มีเนื้อหาและเรื่องราวชัดเจน

ตรงไปตรงมาด้วยบีตสุดมัน พร้อมกับความ

สนุกแบบสุดเหวี่ยงให้ทุกคนสนุกสนานไปด้วย

กัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ “GUYGEEGEE” 

อยากให้ทุกคนลองเปิดใจฟัง.

interthaipost69@gmail.com

Bella Poarchเปิดตัวด้วยEPชุดแรก‘Dolls’



12 ขาวประชาสัมพันธ

 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

มอบรางวัล     ชรินทร ทองสุข รองผูวาฯนครราชสีมา มอบรางวัลงาน “The Mall Korat Isan 

Young Talent Season 4” ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ชินาพัฒน พิมพศรีแกว และ พุทธชาด 

ศรีนิศากร  ใหการตอนรับ พรอมดวย ประเสริฐ  บุญชัยสุข และเทวัญ ลิปตพัลลภ เขารวมงาน 

ที่ เอ็มซีซี ฮอลล ชั้น 3 เดอะมอลล โคราช

ดร.เฉลิมชัย ศรีออน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ พรอม

รับมือวิกฤตความมั่นคง

อาหาร มั่นใจ ไทยมีผลผลิต

เพียงพอตอประชากรใน

ประเทศ ทั้งกลุมสินคา

คาร โบไฮเดรต ไขมัน และ

โปรตีน อาทิ ขาว มัน

สําปะหลัง ปาลมนํ้ามัน สุกร

ไกเนื้อ และ ไกไข ขณะที่

กลุมสินคาวัตถุดิบที่สําคัญ

ของอุตสาหกรรม อาทิ ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ 

ถั่วเหลืง ซึ่งไทยยังตองพึ่งพาการนําเขา ไดวาง

มาตรการระสั้นและระยะยาวเพ� อรับมือ พรอม

กําชับทุกหน�วยงานในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ วางแผนการขับเคล� อนการดําเนินงาน

ดานความมั่นคงอาหาร โดย 26 สิงหาคมนี้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนเจาภาพจัดการ

ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้ง

ที่ 7 (The 7th APEC Virtual Food Security 

Ministerial Meeting) ซ่ึงเปนการแสดงเจตนารมณ

และความมุงมั่นในการสงเสริมความมั่นคง

อาหารในภูมิภาค และจะมีการรับรองปฏิญญา

ความมั่นคงอาหารเอเปค รวมกับสมาชิกเอเปค 

21 เขตเศรษฐกิจ ซ่ึงไทยจะผลักดันประเด็นหลักที่

จะชวยสนับสนุนโยบายความมั่นคงดานอาหาร 

และครัวไทยสูครัวโลก

สําหรับประเด็นดานความม่ันคงอาหาร 

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ไดแถลงรายละเอียด

แกส� อมวลชนวา สถานการณ

ดานความมั่นคงอาหารที่หลาย

ประเทศตางวิตกกังวล และเปน

กระแสการตื่นตัวไปทั่วโลกใน

ขณะนี้ มีประชากรโลกเกือบ 

200 ลานคน กําลังประสบปญหา

ความไมมั่นคงดานอาหาร ซึ่ง

เกิดจากหลากหลายปจจัยดวยกัน 

นับตั้งแตการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19 เม� อปลายป 2562 การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ จนลาสุด คือ สถานการณ

ความขัดแยงระหวางรัสเซีย ยูเครน ที่ถือเปน

การจุดชนวนใหเกิดผลกระทบเศรษฐกิจโลก

หลายดาน เน� องจากทั้งสองประเทศมีบทบาท

ดานสินคาเกษตรท่ีจําเปนตอความม่ันคงอาหาร 

เปนแหลงทรัพยากรสําคัญของโลก โดยมี

สัดสวนการสงออกขาวสาลีประมาณรอยละ

30 ของการคาขาวสาลีทั่วโลก ยูเครนสงออก

น้ํามันดอกทานตะวันประมาณรอยละ 50 

ของโลก ในขณะที่และรัสเซีย สงออกปุย

ประมาณรอยละ 20 ของโลก สงผลใหราคา

พลังงานและปุยมีราคาสูงขึ้น และเปนกระแส

ผลักดันใหประเทศผูผลิตอาหารออกนโยบาย 

‘หามสงออก’ เพ� อรักษาสมดุลอาหารเพ� อเลี้ยง

คนในประเทศ 

สําหรับประเทศไทย แมจะเปนผูผลิต

อาหารสําคัญในฐานะ ‘ครัวโลก’ ซึ่งมีความพอ

เพียงของอาหารในการบริโภคภายในประเทศ  

แตไมไดนิ่งนอนใจในวิกฤตการณดังกลาวที่

เกิดขึ้น โดยประเทศไทย มีการวางแผนเตรียม

ความพรอมดานความมั่นคงอาหารทั้งระบบ 

ผานกลไกคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 

ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับดานนโยบายอาหารของ

ประเทศ โดยดําเนินงานผานคณะกรรมการ

เกษตรฯ พรอมรับมือขับเคล� อนความมั่นคงดานอาหาร มั่นใจ ผลผลิตแหลงอาหาร มีเพียงพอตอประชากรในประเทศ 

พรอมเตรียมเปนเจาภาพ จัดประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค 26 สิงหาคมนี้ ณ ประจวบคีรีขันธ 

ขับเคล� อนดานตางๆ ทุกมิติ 

ขณะเดียวกัน เราสามารถ

ใชวิกฤตการณกลายเปน

โอกาสสําคัญของไทยใน

การขับเคลื่อนการส่งออก

สินคาเกษตรและอาหารไป

ยังประเทศตางๆ ไดมากขึ้น 

โดยจากขอมูลการสงออก

สินคาเกษตรป 2565 ชวง 

5 เดือน (มกราคม - 

พฤษภาคม) เทียบกับป 2564 

ในชวงเวลาเดียวกัน พบวา 

มีการเติบโตอยางเห็นไดชัด โดยมีการสงออก

สินคาเกษตรไทยไปโลกเพิ่มขึ้นจาก 5.48 แสน

ลานบาท เพิ่มเปน 6.91 แสนลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นกวา 142,986 ลานบาท คิดเปนอัตรา

การเพิ่มขึ้นรอยละ 26 กลุมสินคาเกษตร

สงออกสําคัญ 10 อันดับแรก ไดแก ทุเรียน 

ขาว ยางธรรมชาติ ไกปรุงแตง อาหารสุนัข

หรือแมวปรุงแตง ปลาทูนากระปอง สตารชทํา

จากมันสําปะหลัง น้ํายางธรรมชาติ เคร� องด� ม

ที่ ไมมีแอลกอฮอล และอาหารปรุงแตงอ� นๆ

(เชน เตาหู แอลกอฮอลผง และครีมเทียม) 

ดังน้ัน แสดงใหเห็นวา ไทยยังคงรักษาการขยาย

การสงออกสินคาเกษตรไดเปนอยางดี และ

ไดประโยชนจากราคาสินคาโภคภัณฑเกษตร

อาหารและอาหารแปรรูปสูงข้ึน เพราะสามารถ

ผลิตเพ� อบริโภคและสงออกไดดี เน� องจาก

สภาพภูมิประเทศเอื้อตอการทําเกษตรกรรม 

จึงมีความมั่นคงในดานอาหารระดับหนึ่ง

ใ น ส ว น ข อ ง

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ไดสั่งการ

หน�วยงานที่เกี่ยวของ

วางแผนการขับเคล� อน

การดําเนินงานดาน

ความมั่ นคงอาหาร 

โดยให ความสํ าคัญ

กับการจัดการระบบ

ฐานขอมูลขนาดใหญ

ที่ครอบคลุมและเช� อมโยงกันทั้งระบบ (BIG 

DATA) โดยไดมอบหมาย สศก. ดําเนินการจัด

ทําปฏิทินผลผลิตสินคาเกษตรรายเดือนระดับ

จังหวัด (Provincial Crop Calendar) เพ� อ

คาดการณปริมาณการผลิตสินคาเกษตรแบบ

รายชนิดสินคา ที่จะออกสูตลาดเปนรายเดือน

ตลอดปเพาะปลูกลวงหนา ในแตละจังหวัด อําเภอ 

และตําบล รวมทั้งจะทําใหทราบปริมาณสาร

อาหารที่มีอยูในแตละจังหวัดดวย ทั้งนี้ เพ� อให

สามารถบริหารจัดการความมั่นคงดานอาหาร

และโภชนาการไดทั้งระบบทั้งในภาวะปกติ 

และภาวะวิกฤต

หากพิจารณาภาพรวมการผลิตสินคา

เกษตร รวมทั้งความตองการใช ในประเทศ 

และการสงออกสินคาเกษตรหลักที่ใหคุณคา

ทางโภชนาการ จะเห็นไดจากกลุมสินคาสําคัญ ๆ

อาทิ แหลงคาร โบไฮเดรต สินคาขาว โดยชวง 

3 ปที่ผานมา ไทยมีปริมาณผลผลิตขาวสาร

เฉลี่ยปละ 20.67 ลานตัน มีความตองการใช

เฉลี่ย 12.27 ลานตัน และปริมาณการสงออก

เฉลี่ย 6.48 ลานตัน 

มันสําปะหลังโรงงาน มีปริมาณผลผลิต

มันสําปะหลังโรงงาน เฉลี่ย 31.72 ลานตัน 

โดยมีความตองการใชหัวมันสดเฉล่ีย 11.83 ลานตัน 

และปริมาณการสงออกมันเสน มันสําปะหลัง

อัดเม็ด แปงมันสําปะหลังเฉลี่ย 6.67 ลานตัน  

แหลงไขมัน อาทิ ปาลมน้ํามัน ไทยมีปริมาณ

ผลผลิตปาลมน้ํามันเฉลี่ย 16.52 ลานตัน โดยมี

ความตองการใชนํ้ามันปาลมเฉล่ีย 1.25 ลานตัน 

และปริมาณการสงออกน้ํามันปาลมเฉลี่ย 

489,427 ตัน  แหลงโปรตีน อาทิ ไขไก ไทย

มีปริมาณผลผลิตไขไกเฉลี่ย 14,970 ลานฟอง 

โดยมีความตองการใชเฉลี่ย 14,720 ลานฟอง 

และปริมาณการสงออกเฉลี่ย 250 ลานฟอง 

ไกเนื้อ ไทยมีปริมาณผลผลิตไกเนื้อเฉลี่ย 2.63 

ลานตัน โดยมีความตองการใชเฉล่ีย 1.57 ลานตัน 

และปริมาณการสงออกเฉลี่ย 903,584 ตัน 

สุกร ไทยมีปริมาณผลผลิตสุกรเนื้อเฉลี่ย 1.92 

ลานตัน โดยมีความตองการใชเฉลี่ย 1.34 

ลานตัน และปริมาณการสงออกเนื้อสุกรและ

ผลิตภัณฑเนื้อสุกรเฉลี่ย 23,168 ตัน จะเห็น

ไดวาปริมาณผลผลิตพืชและปศุสัตวที่สําคัญ 

ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน สุกร 

ไกเนื้อและไกไข มีปริมาณเพียงพอตอการใช

ภายในประเทศ

อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมสินคาในสวน

ของขาวโพดเลี้ยงสัตว และ ถั่วเหลือง ที่เปน

วัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมหลายประเภท

ทั้ งอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 

อุตสาหกรรมสกัดน้ํามัน และอุตสาหกรรม

อาหารสัตว ที่ ไทยยังตองพึ่งพาการนําเขา          

โดยขาวโพดเลี้ยงสัตวจะนําเขาจากประเทศ

เพ� อนบาน ลาว กัมพูชา เมียนมา สวน ถั่วเหลือง 

นําเขาจากบราซิล และอเมริกา ประกอบกับ 

ปญหาความขัดแยงระหวางรัสเซีย – ยูเครน 

ทําใหเกิดการขาดแคลนพืชวัตถุดิบ ดังนั้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดมีมาตรการ 

ประกอบดวย มาตรการระยะสั้น ซึ่งขาวโพด

และขาวสาลี สวนใหญใชเปนแหลงพลังงาน

ในสูตรอาหารสัตวกระเพาะเดี่ยว (ไกเนื้อ ไก

ไข ไกพื้นเมือง และสุกร) กรมปศุสัตว จึงได

สนับสนุนใหเกษตรกรและผูประกอบการเพิ่ม

การใชวัตถุดิบอาหารสัตวที่สามารถผลิตไดเอง

ภายในประเทศในสูตรอาหารสัตว เชน การใช

ขาวกะเทาะเปลือก หรือมันสําปะหลัง ในสูตร

อาหารเพ� อทดแทนขาวโพด และ ขาวสาลี เพ� อ

ใหเกษตรกรไดเลือกสูตรอาหารสัตวที่เหมาะ

สมกับบริบทของพื้นที่ และเศรษฐกิจ เชน 

สามารถใชขาวกะเทาะเปลือกแทนขาวโพด

หรือขาวสาลีในสูตรอาหาร โดยไดมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธสูตรอาหารสัตว 90 สูตร (สูตร

อาหารสัตวกระเพาะรวม (โค กระบือ แพะ 

แกะ) 75 สูตร และ สัตวกระเพาะเดี่ยว (ไก 

สุกร เปด) 15 สูตร ผานส� อออนไลน รวมทั้ง

สนับสนุนเกษตรกรรายยอยใชวัตถุดิบที่มีใน

ทองถิ่นเปนสวนผสมและผลิตอาหารสัตว ใช

เอง โดยใหบริการยืมเคร� องกลดานอาหารสัตว 

(Motor Pool) และศูนยบริการอาหารสัตวกรม

ปศุสัตว (Feed Center) ตลอดจนมีทีมหน�วย

บริการจัดการอาหารสัตวเคล� อนที่ “Feeding 

Management Mobile Unit (FMMU)” ใหคํา

แนะนําการจัดการดานอาหารสัตว เพ� อการ

จัดการอาหารสัตวที่มีความแมนยํา (precision 

feeding) ซึ่งจะชวยลดตนทุนไดประมาณ 1 - 

2 บาท/กิโลกรัม โดยสามารถขอรับบริการไดที่

สํานักพัฒนาอาหารสัตว และศูนยวิจัยและ

พัฒนาอาหารสัตวทั้ง 33 แหง

มาตรการระยะยาว (ป 2565 – 2567) 

สงเสริมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวและ

ถั่วเหลือง เพ� อทดแทนการนําเขา โดยกรมสง

เสริมสหกรณ ไดสงเสริมและผลักดันใหสมาชิก

สหกรณ และเกษตรกรที่เขารวมโครงการผลิต

ข้าวโพดหลังนาเพื่อทดแทนการขาดแคลน

ขาวโพดเลี้ยงสัตวคุณภาพในประเทศ ไดเห็น

ถึงประโยชนของการใชพื้นที่หลังจากการทํานา

เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิตข้าวและ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในการลดรอบการปลูกขาว 

ซึ่งเปนการสรางสมดุลอุปสงค อุปทานเพ� อ

ลดปญหาผลผลิตลนตลาดราคาผลผลิตตกต่ํา 

และเพิ่มรายได ใหกับเกษตรกรตอไป  และ 

สศก. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกํากับ 

ดูแล เมล็ดถั่วเหลือง ไดสงเสริมผลักดัน

การปลูกถั่วเหลืองในประเทศ โดยขอความ

รวมมือจากผูมีสิทธินําเขาเมล็ดถั่วเหลืองรับซ้ือ

เมล็ดถั่วเหลืองจากเกษตรกร ตามชั้นคุณภาพ

และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์

การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน โดยผูมีสิทธินําเขา

ยินดีที่จะสนับสนุนคาใชจายในการรวบรวม

ผลผลิ ต เ ม ล็ ด ถั่ ว เ ห ลื อ ง ใ ห กั บ ส ห ก รณ

การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนตามพ

ระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และพระ

ราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 

เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 1 บาท ในทุกชั้นเกรด

คุณภาพอีกดวย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร

กองทุนเพ� อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ซึ่งมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เปนประธาน และมี สศก. เปนฝายเลขานุการ 

พรอมใหการสนับสนุนงบประมาณเพ� อดําเนิน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง

ของไทยรองรับกับความตองการใชที่เพิ่มขึ้นใน

อนาคต

นอกจากนี้ ยังมีกลไกความรวมมือ

ระหวางประเทศ ซึ่งในป 2565 ที่ประเทศไทย

เปนเจาภาพเอเปค ซึ่งกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดย สศก. จะเปนเจาภาพจัดประชุม

รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 7 

(The 7th APEC Virtual Food Security Ministerial 

Meeting) รวมกับสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ 

ในวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรม

ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ซึ่งจะมีการรับรองปฏิญญาความมั่นคงอาหาร

เอเปค โดยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ โดย

ไทยจะผลักดันประเด็นหลักที่จะชวยสนับสนุน

โยบายครัวไทยสูครัวโลก ดานความปลอดภัย

อาหาร ดานการคาระหวางประเทศ ดานการ

ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ ดานการสง

เสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน

รวมกัน

ทั้งนี้ การขับเคล� อนความมั่นคงดาน

อาหาร สิ่งที่ตองคํานึง คือ 4 ประเด็น ไดแก 

1) Availability: อาหารเพียงพอ 2) Access: 

การเขาถึงอาหาร 3) Stability: เสถียรภาพดาน

อาหาร 4) Utilization : การใชประโยชนจาก

อาหาร ซึ่งแน�นอนวา ประเทศไทย มีการผลิต

อาหารท่ีพอเพียง สวนประเด็นการเขาถึงอาหาร 

พบวา ยังมีประชาชนบางสวนที่ยังไมสามารถ

เขาถึงอาหารได ดังนั้น ภาครัฐจําเปนตองเพิ่ม

ขีดความสามารถในการเขาถึงอาหาร ดวยการ

สรางระบบอาหารชุมชน หรือธนาคารอาหาร 

(Food Bank) สนับสนุนเครือขายเพ� อการแลก

เปล่ียน/เขาถึงอาหาร โดยเฉพาะในกรณีมีภัยพิบัติ 

ขณะที่มาตรการในการสงเสริมการสงออก 

ควรมีการเจรจาขยายตลาดสงออกใหมๆ จัด

ทําความตกลงความรวมมือทางการคาเสรีกับ

กลุมประเทศที่มีศักยภาพ เชน FTA ไทย และ 

EU รวมทั้งเรงสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร

และอาหารไปยังตลาดที่มีความตองการนําเขา 

จากชวงวิกฤตที่บางประเทศมีการจํากัดการสง

ออกสินคาวัตถุดิบอาหาร

บัตรเครดิต กรุงศรี รวมกับเครือ

โรงแรมช้ันนํา ชวนสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี 

เที่ยวทั่วไทยพรอมรับสิทธิพิเศษและสวนลด

สุดคุมสูงสุด 35% เม� อสํารองหองพักโดยตรง

กับเครือโรงแรมและรีสอรทชั้นนําที่รวม

รายการ อาทิ Cross Hotels & Resorts, U 

Hotels & Resorts, Vana Belle, a Luxury 

Collection Resort, Koh Samui X 

Sheraton Samui, SALA Hospitality 

Group, Veranda Resort & Veranda 

Collections, Banyan Tree Samui X 

Melia Koh Samui หรือรับสวนลด

เพิ่มสูงสุด 15% เม� อสํารองหอง

พักผานชองทางออนไลนตามเง� อนไข 

อาทิ Agoda, Booking.com, Expedia 

พรอมรับสิทธิพิเศษสุดคุม แลกพอยต

บัตรเครดิต กรุงศรี จับมือโรงแรมชั้นนํา

มอบสวนลด และสิทธิพิเศษสุดคุม

รับเครดิตเงินคืน 13% ทุกสัปดาห เม� อมียอด

ใชจาย 2,500 บาทขึ้นไปตอเซลลสลิป ใน

หมวดทองเที่ยวภายในประเทศที่รวมรายการ  

ตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 (เง� อนไข

เปนไปตามที่กําหนด) ขอมูลเพิ่มเติม www.

krungsricard.com
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

กรมชลประทาน จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปดตัวแอปพลิเคชันการรายงานสถานการณ

น้ําแบบมีสวนรวม SWOC PR สําหรับ

รายงานสถานการณน้ําจากทั้งสถานีตรวจวัด 

เจาหนาที่และประชาชน ไดอยางบูรณาการ 

พรอมการแสดงผลรายงานแบบเรียลไทมที่

ทุกคนสามารถเขาดูไดอยางโปรงใส ภายใต

การดําเนินงาน “โครงการพัฒนาระบบตรวจ

วัดระดับน้ําแบบการมีสวนรวม” สอดคลอง

พันธกิจการพัฒนากรมชลประทานใหเปน

องคกรอัจฉริยะที่มุงสรางความมั่นคงดานน้ํา 

(Water Security) เพ� อเพิ่มคุณคาการบริการ

ใหไดภายในป 2579

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชผล รองอธิบดี

ฝายบํารุงรักษา กรมชลประทาน กลาววา 

การเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ในกระบวนการบริหารจัดการนํ้าเปนส่ิงสําคัญ 

และมีความจําเปนตองสรางความเขาใจและ

ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกประชาชน 

รวมทั้งมีชองทางการรับฟงความคิดเห็น 

และการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในการรายงานสถานการณน้ํา และ

บริหารจัดการน้ํา

การพัฒนาแอปพลิเคชัน SWOC-PR 

ของกรมชลประทานในครั้งนี้ นับไดวาเปน

เคร� องมือที่สําคัญในการสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนในการรายงานสถานการณน้ํา 

ใหทางกรมชลประทานทราบถึงขอมูลสภาพ

น้ําทวม น้ําแลง และการบริหารจัดการน้ํา

ในพ้ืนท่ี รวมท้ังเปนชองทางรับฟงความคิดเห็น

และเสนอแนะการทํางานใหแกกรมชลประทาน 

และยังเปนชองทางใหขอมูลดานบริหาร

จัดการน้ําและการชลประทานกลับคืนไปยัง

ประชาชนทุกภาคสวน นอกจากน้ี แอปพลิเคชัน 

SWOC-PR ยังชวยใหเจาหนาของกรม

ชลประทานเองไดรายงานสถานการณปญหา

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง

การแกไขและบรรเทาปญหาดังกลาว ซึ่ง

กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู ในการ

บริหารจัดการน้ํา และเปนการพัฒนายกระดับ

การใหบริการดานชลประทานสูภาคประชาชน

ดานนายธเนศร สมบูรณ ผูอํานวยการ

สํ านักบริหารจัดการน้ํ าและอุทกวิทยา 

กรมชลประทาน กลาววา

ทางกรมชลประทานไดรับ

ความรวมมือจากภาควิชาวิศวกรรม

ชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร

กําแพงแสน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ในการพัฒนา

ระบบและเคร� องมือการรายงาน

สถานการณนํ้าสําหรับเจาหนาท่ี

กรมชล ประทานและประชาชน

ทั่วไป ผานแอปพลิเคชัน 

SWOC-PR  รวมทั้งการวิจัย 

ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ นวัตกรรม

ระบบตรวจวัดระดับน้ําโดยใช QR Code 

ผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคล� อนที่ ซึ่ง

ไดดําเนินการนํารองติดตั้งในลําน้ําตางๆ กวา 

42 แหงท่ัวประเทศ ซ่ึงการติดตามสถานการณ

น้ําในลําน้ําตางๆ ที่สําคัญจะทําใหกรม

ชลประทาน ได รั บ ข อ มู ล

สถานการณน้ําสําหรับใช ใน

การวางแผนบริหารจัดการ

น้ําในลําน้ําตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเสริมสรางการมี

สวนรวมในการบริหารจัดการ

น้ําของภาคประชาชน

แอปพลิเคชัน SWOC 

PR  จะชวยทําใหเกิดการมี

สวนรวมของการรายงาน

สถานการณน้ํา ทั้งจากสถานี

ตรวจวัดระดับน้ํา เจาหนาที่ 

และภาคประชาชนในพื้นที่ 

กรมชลฯ จับมือ ม.เกษตรฯ เปดตัวแอปพลิเคชัน รายงานสถานการณน้ําแบบมีสวนรวม

ไดอยางคลองตัวมากขึ้น โดยความสามารถ

ของแอปพลิเคชันจะครอบคลุมการรายงาน

สถานการณน้ําจากสถานีตรวจวัดน้ําฝน อาง

เก็บน้ํา และโทรมาตรขนาดเล็ก จากสถานีที่

ใกลที่สุด ตลอดจนการรายงานสถานการณ

น้ําทวม ภัยแลง และอ� นๆ จากเจาหนาที่

กรมชลประทาน

ขณะที่ภาคประชาชนสามารถเขาไป

ในสวนของกระดานส� อสารสําหรับประชาชน 

เพื่อการตั้งกระทู้ เกี่ยวกับสถานการณ์น้ํา 

การแจงเร� องรองเรียนและขอเดือดรอนจาก

สถานการณน้ํา พรอมการประยุกตใชระบบ 

QR code เพ� อเขาขอมูล รายงานสรุปสถานการณ

น้ําของพื้นที่จุดเฝาระวังในลําน้ําหลักและ

ลํานํ้าสาขาไดแบบเรียลไทม ทําใหท้ังเจาหนาท่ี

และภาคประชาชนไดรับทราบขอมูลสถานการณ

นํ้าในลํานํ้าตาง ๆ ท่ีสําคัญผานโทรศัพทเคล� อนท่ี

ไดอยางทันทวงที

การพัฒนาระบบรายงานสถานการณนํ้า 

พร้อมเชื่อมโยงเป็นระบบร่วมกับการแสดง

ผลแบบ Real Time ผาน Application SWOC 

PR (Smart Water Operation Center) จะทํา

ใหกรมชลประทานไดรับขอมูล

ในการวางแผนบริหารจัดการน้ํา

ในลําน้ําตางๆ ทั่วประเทศอยาง

เหมาะสม อีกทั้งยังเสริมสรางการ

มีสวนรวมในการบริหารจัดการ

น้ําของภาคประชาชน เพ� อให

ประชาชนทั่วไปไดเขามามีสวน

รวมในการติดตามสถานการณน้ํา

ในลําน้ําตางๆ พรอมทั้งสราง

การรับรูตอสถานการณนํ้าในรูปแบบ

ตางๆ ใหประชาชนทั่วไปไดเตรียม

ค ว า ม พ ร อ ม สํ า ห รั บ ร อ ง รั บ

สถานการณน้ําที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ซุปตารตลกดัง “หม่ํา จกมก” และ 

“เพชร สหรัตน” นักรองนักแตงเพลงช� อดัง 

จูงมือสรางแบรนดใหม “หม่ําแซบ” เปดตัว

น้ําปลาราปรุงรส และน้ําจิ้มเนื้อวัว (ดีวัว) 

สูตรเอาใจสายสุขภาพพรอมแท็กทีม “ล็อกซเลย 

เทรดดิ้ง” บุกตลาด อยางจริงจัง

เม� อเร็วๆนี้ ไดมีพิธีลงนามในสัญญา

แตงตั้งตัวแทนจําหน�ายผลิตภัณฑน้ําปลารา

ปรุงรสและนํ้าจ้ิมเน้ือวัว (ดีวัว) ตรา "หมํ่าแซบ" 

ระหวางบริษัท หม่ํา-เพชร เทรดดิ้ง จํากัด 

และ บริษัท ล็อกซเลย เทรดดิ้ง จํากัด โดย

มีนายสุรช ล่ําซํา ประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย 

จํากัด (มหาชน) นายเพ็ชรทาย วงษคําเหลา

และนายสห สหเจริญพาณิชย สองผูกอตั้ง 

บริษัท หม่ํา-เพชร เทรดดิ้ง จํากัด รวมลง

นามในสัญญาดังกลาวณ อาคารล็อกซเลย 

(คลองเตย)

นายเพ็ชรทาย วงษคําเหลา กรรมการ 

บริษัท หมํ่า-เพชร เทรดด้ิง จํากัด เผยวา แบรนด 

“หม่ําแซบ” ที่นํามาเปดตัวรวมกับบริษัท 

ล็อกซเลย เทรดดิ้ง ในครั้งนี้ มีหลากหลาย

ผลิตภัณฑ โดยสินคาหลักจะเปนผลิตภัณฑ

น้ําปลาราปรุงรสที่พัฒนาสูตรใหม แตกตาง

และโดดเดนจากนํ้าปลาราปรุงรสอ� นๆ  กลาวคือ

เราใชปลาทะเล 100% สวนอีกผลิตภัณฑคือ 

เปดตัวแบรนด “หม่ําแซบ” น้ําปลาราและน้ําจิ้มเนื้อวัว (ดีวัว)

ซุปตารตลกดังไวใจ “ล็อกซเลย เทรดดิ้ง”กระจายสินคาทั่วประเทศ
น้ําจิ้มเนื้อวัว หรือคนอีสานมักเรียกวา น้ําจิ้ม

ดีวัว ก็เปนอีกผลิตภัณฑเดนที่ออกมาชวงชิง

สวนแบงการตลาดพรอมกัน

“สินคาจะประสบความสํา เร็จได  

นอกจากคุณภาพสินคาดีแลวก็ตองมีการทํา

ตลาดและการจัดจําหน�ายระดับมืออาชีพ 

ครั้ งนี้ เราจึงใหความไววางใจมอบสิทธิ

ตัวแทนจําหน�ายกับบริษัท ล็อกซเลย เทรดด้ิง 

จํากัด ในการวางตลาดทุกชองทางทั้ง Online 

และ Offline” นายเพ็ชรทาย กลาว

นายสุรช ล่ําซํา ประธานเจาหนาที่

บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ล็อกซเลย 

กลาววา ตลาดนํ้าปลาราปรุงรสเปนตลาดใหญ

ท่ีมีมูลคาสูงหลักพันลานบาทตอป มีผูประกอบ

การทยอยเขามาแขงขันเปนจํานวนมาก 

ขณะเดียวกันตลาดนํ้าจ้ิมเน้ือวัว (ดีวัว) ปจจุบัน

มีผูเลนในตลาดนอยราย ทําใหเราเห็นโอกาส

การขายอยางจริงจัง จึงมีความม่ันใจในแบรนด 

“หม่ําแซบ” วาจะประสบความสําเร็จอยาง

แน�นอน

สําหรับผลิตภัณฑ แบรนด “หม่ําแซบ” 

มีดังนี้

1. น้ําปลาราปรุงรส ตรา “หม่ําแซบ” 

โดดเดนดวยวัตถุดิบคุณภาพที่แตกตาง ออก

สูตลาดมีขนาด 350 กรัม ราคา 30 บาท และ

สูตรใบกัญชา ขนาด 350กรัม ราคา 35 บาท

2. นํ้าจ้ิมเน้ือวัว (ดีวัว) ตรา “หมํ่าแซบ” 

มีความเปนธรรมชาติโดดเดนดวยรสชาติ

ขม...หอมที่เปนเอกลักษณ  มีใหเลือก 2 สูตร

คือ น้ําจิ้มเนื้อ (ดีวัว) ตรา “หม่ําแซบ” ขวด

เล็ก 100 มล. ราคา 25บาท / ขวดกลาง 300 

มล. ราคา 50 บาท/ ขวดใหญ 720 มล. ราคา 

95 บาท และ สูตรใบกัญชา ขนาด 100 มล. 

ราคา 28 บาท

ท้ังน้ีผลิตภัณฑท้ังหมดของ “หมํ่าแซบ” 

ที่ล็อกซเลย เทรดดิ้งเปนตัวแทนจําหน�าย 

ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ISO9001 GMP และ HACCP จากกรม

ประมง โดยน้ําปลาราปรุงรสและน้ําจิ้มเนื้อ

ยั ง ได รับมาตรฐานจากสํ านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา(อย.)รวมถึงไดรับการ

การันตีมาตรฐานอาหารเพ� อสุขภาพ และ

ผานการตรวจประเมินมาตรฐานฮาลาลทําให

สร้างความมั่นใจได้ยอมรับในเรื่องรสชาติ

และคุณภาพจากผูบริโภคไดเปนอยางดี

นายรังสรรค พวงปราง ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด 

(มหาชน) พรอมดวยนายวฤต รัตนช� น ผูชวย

ผูวาการ Project Management Office การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวม

งานเปดสถานีอัดประจุไฟฟา EleX by EGAT 

Max ที่สาขา PT Max Park Salaya ซึ่ง

เปนสถานี EleX by EGAT Max สาขาแรก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ติดตั้งเคร� องอัด

ประจุไฟฟาแบบชารจเร็ว (DC Fast Charge) 

ขนาด 125 kW จํานวน 4 ชองจอด เพ� อ

อํานวยความสะดวกใหกับผูใช EV ที่เดินทาง

เขา-ออกกรุงเทพฯ โดยสามารถเขาใชบริการ

ไดแลวตั้งแตวันนี้เปนตนไป

สําหรับสถานีชารจแหงนี้ ออกแบบ

ภายใตคอนเซปต “REST EAT PLAY” เพ� อ

ใหเปนสถานีรูปแบบใหม ที่มีความเรียบงาย 

ไมซับซอน และเนนความเปน Clean Energy 

สะทอนธรรมชาติของผู ใช EV ที่รักษและ

ใสใจสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ที่ผานมา พีทีจี และ 

กฟผ. ไดเปดใหบริการสถานีอัดประจุไฟฟา 

EleX by EGAT Max ไปแลวจํานวน 17 สถานี 

พีทีจี - กฟผ. ขยายสถานีชารจ EV ใหม “ไฟแรง 125 kW”

เปดตัวสถานีชารจ EleX by EGAT Max ลาสุด สาขา PT Max Park Salaya

เปดตัว “DEWAR’S DOUBLE DOUBLE SERIES 21, 27, 32 ป”     เคร� องด� ม เดวาร 

(DEWAR’S) ภายใต บริษัท บาคารดี (ประเทศไทย) จํากัด (BACARDI Thailand) แบรนด

เคร� องด� มที่เช� อมตอมิตรภาพ ซึ่งเดวารเปนสกอตวิสกี้ชั้นดีที่เกาแกมีอายุยาวนานกวา 176 ป 

โดยลาสุด มร.นากุล รอย ผูอํานวยการฝายการคาประเทศไทย บริษัท บาคารดี (ประเทศไทย) 

จํากัด ไดจัดงาน “Exclusive DEWAR’S DOUBLE DOUBLE Night” เปดตัวสกอตวิสกี้เคร� อง

ด� มระดับอัลทราพรีเมียม DEWAR’S DOUBLE DOUBLE SERIES 21, 27, 32 Years Old ณ 

ราน Character Whisky & Cigar Bar Skyview Hotel Bangkok (ชั้น 32) สุขุมวิท 24 พรอม

กันน้ียังเปดประสบการณสัมผัสเคร� องด� มสุดพรีเมียม โดยสองแบรนดแอมบาสเดอร มร.แดเนียล   

เอลฟนสโตน Bacardi Whisky Ambassador & South East Asia และ คุณวิทูล ผดุงศรีสวัสดิ์ 

แบรนดแอมบาสเดอร บาคารดี ประเทศไทย ในงาน "DEWAR'S DOUBLE DOUBLE TASTING" 

ณ ราน Lennon's (ชั้น 30) Rosewood Bangkok นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจาก คุณลักขณา 

ประภาศรีอนันต ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท บาคารดี (ประเทศไทย) จํากัด, คุณธรณินทร 

เกียรติชัย หุนสวนราน Character Whisky & Cigar Bar มารวมแสดงความยินดี

ตอนรับซุปตาร    คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหารกลุมโรงแรม

มณเฑียร มณเฑียร ตันตกิตติ์ และเณศราภา ทับสุวรรณ รวมตอนรับนักแสดงดังจากละคร 

มัดหัวใจยัยซุปตาร นําโดย วรายุฑ มิลินทจินดา มยุริญ ผองผุดพันธ  เจน่ี อัลภาชน ณ ปอมเพชร  

คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ ฐากูร การทิพย ณ ลอบบี้เซาทวิง โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ 

กรุงเทพฯ

เบเยอร รวมสนับสนุนสีในการจัดคอนเสิรตการกุศล BBA Charity Concert ครั้งที่ 14

อมรรัตน ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริษัท เบเยอร จํากัด ผูนํา

สีนวัตกรรมรักษ โลกรักคุณ มอบผลิตภัณฑสีใหกับผูแทนนักศึกษาจากโครงการปริญญาตรี

บริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สําหรับนําไปใชตกแตงและจัดเตรียมสถานท่ีประกอบกิจกรรมคอนเสิรตการกุศล BBA Charity 

Concert คร้ังท่ี 14 มูลคารวมกวา 30,000 บาท ตามนโยบายของโครงการ “Beger Be Happy 

สีเบเยอรสีแหงความสุข” ท่ีมุงเนนการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสาธารณะและชุมชน

ควบคูกับการประกอบธุรกิจสีที่ใหความสําคัญกับสังคม สิ่งแวดลอม และใสใจคุณภาพชีวิต

คนไทยตลอดมา

‘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

และภายในส้ินเดือนกรกฎาคม 2565 จะพรอม

เปดใหบริการสถานีชารจ เพิ่มอีก 18 สถานี 

รวมทั้งสิ้นจํานวน 35 สถานี ครอบคลุมเสน

ทางหลักในการเดินทางทั่วประเทศ โดยทุก

สถานีเปนสถานีอัดประจุไฟฟาแบบชารจเร็ว

ทั้งหมด เพ� อตอบสนองความตองการของ

ผู ใช EV ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต พรอมทั้ง

อํานวยความสะดวกใหกับกลุมผูใช EV ท่ีเดินทาง

ขามจังหวัดดวย เพ� อเพิ่มความมั่นใจในการ

เดินทางใหกับผูใช EV ทั่วประเทศ  

ท้ังน้ี สามารถติดตามการเปดใหบริการสถานี 

EleX by EGAT พรอมโปรโมชันตาง ๆ ไดทาง 

Facebook Page : EleXA EV Society และ 

Line Official Account : @EleXAEV ไดตลอด 24 ช่ัวโมง
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14 บทความ-ต่างประเทศ

น้าหนาวนี้สำาหรับชาวยุโรปหนาวแน่!

รัสเซียประกาศลดการส่งก๊าซไปให้กับยุโรปตะ 

วันตก อ้างว่าสาเหตุหนึ่งเพราะต้องปิดซ่อมท่อ

ก๊าซ North Stream 1 ประจำาปี 10 วัน

ต่อมา Gazprom รัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ของ

รัสเซียก็บอกว่าอาจจะไม่สามารถส่งก๊าซตามสัญญาเพราะ 

“เหตุสุดวิสัย”

ซึ่งจะทำาให้คู่สัญญาไม่อาจจะเรียกร้องให้มีการ

ลงโทษหรือปรับรัสเซียในกรณีที่ไม่อาจจะส่งมอบได้ตาม

จำานวนที่ตกลงกันไว้

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียออกมา

สำาทับว่า แม้มอสโกจะทำาตามพันธกรณีในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่

อาจจะรับรองว่าจะสามารถส่งให้ได้ครบถ้วนตามที่ตกลง

กันไว้

ต่อมา Gazprom ก็ออกข่าวว่า อาจจะสามารถส่ง

ก๊าซได้เพียง 20% ของความสามารถในการผลิตเท่านั้น 

ปัญหาเทคนิคเกี่ยวกับกังหันในระบบ

ในบัดดลนั้นเอง สมาชิกสหภาพยุโรปก็ประชุมด่วน 

สรุปว่าจะร่วมกันลดการใช้ก๊าซลง 15% โดยด่วน

สงครามในยูเครนย่างเข้าสู่เดือนที่ 6 การเผชิญหน้า

ระหว่างรัสเซียกับตะวันตกมีครบทุกมิติ

ไม่ว่าจะเป็นการสู้รบในสมรภูมิ

การปะทะกันในเวทีทางการทูต

หรือการกดดันซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจ

อียูบอกว่าไม่ต้องการจะเป็นเหยื่อของ “การแบล็ก

เมล์ด้านพลังงาน” จากรัสเซีย

อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจที่จะสร้าง “ความหายนะ” ให้กับทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องในความขัดแย้งนี้

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการยุโรป (European 

Commission) ประชุมแล้วนำาเสนอแผนฉุกเฉินนี้ให้

ประเทศสมาชิกทั้ง 27 

เริ่มด้วยการบอกว่าการปรับตัวเช่นนี้ให้ทำาแบบ 

“สมัครใจ” ก่อน

และหากจำาเป็นก็จะพิจารณาอำานาจทางกฎหมาย

เพื่อบังคับใช้นโยบายนี้ในวันข้างหน้า 

เพราะต้องคอยติดตามว่ารัสเซียจะเดินหน้าลด

ปริมาณก๊าซที่จะส่งให้หรือไม่

หรือถึงขั้นหยุดการส่งออกก๊าซมาให้สมาชิกอียูเลย

หรือไม่

เสียงกร้าว

ที่สุดมาจากประธาน

คณะกรรมาธิการ

ยุโรป เออร์ซูลา 

ฟ็อน แดร์ ไลเอิน 

เธอเป็นหญิง

กร้าวที่ออกมาประ 

กาศว่า “สหภาพ

ยุโรปต้องเตรียมแผน

เชิงรุกไว้ เราต้อง                     

เตรียมตัวรับสถาน 

การณ์ที่รัสเซียอาจ

หยุดส่งก๊าซทั้งหมด

อย่างสิ้นเชิง” 

แปลว่าต้อง

เผื่อสถานการณ์ที่มา

พร้อมกับ “ฉากทัศน์

ที่เลวร้ายที่สุด”

เธอย้ำาว่า “นี่

คือสถานการณ์ที่อาจ

เกิดขึ้นแบบเดียวกับ

ที่เราเคยเจอมาก่อน

แล้ว”

ไม่ต้องแปลก

ใจที่เธอจะออก

มาบอกว่ารัสเซีย

ใคร่ครวญแล้วที่จะ

ต้องเดินหน้าอย่าง

นี้ เพราะต้องการจะ

กดดันยุโรปตะวันตกด้วยการลดการส่งก๊าซ”

Gasprom เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลรัสเซีย จึงต้องทำา

ตามที่รัฐบาลสั่งการ

เริ่มด้วยการปิดท่อส่งหลัก Nord Stream 1 ซึ่งส่งก๊าซ

ธรรมชาติไปยังเยอรมนีและยุโรปตะวันตกอื่น

เหตุผลทางการคือ การปิดซ่อมบำารุงรักษาประจำาปี

เหมือนจะบอกว่าไม่มีเจตนาซ่อนเร้นทางการเมืองแต่

อย่างไร

แต่ไม่มีใครเชื่อ...และปูตินเองก็คงจะรู้ว่าโลกตะวันตกก็

คงไม่เชื่อเหมือนกัน

เมื่อไม่มีความชัดเจนว่าการส่งก๊าซจะกลับมาในภาวะ

ปกติเมื่อไร

และแม้จะกลับมาทำางานตามปกติแล้วก็ไม่อาจจะ

รับรองว่าจะสามารถส่งปริมาณเท่าเดิมหรือไม่

ยุโรปตะวันตกก็เตรียมหนาวได้

ทั้งๆ ที่กำาลังเจอกับ “คลื่นความร้อน” ที่หนักหนา

ที่สุดในประวัติศาสตร์ในหลายๆ ประเทศก็ตาม

ที่ผ่านมารัสเซียเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติถึง 40% ของ

ปริมาณทั้งหมดที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใช้ 

พอสงครามยูเครนเริ่ม สมาชิกอียูก็ตระหนักฉับพลัน

ว่าจะต้องเริ่มหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ มาใช้เพื่อลดการพึ่ง

พามอสโก

วิ่งกันให้วุ่นเพื่อหาแหล่งพลังงานจากประเทศอื่น 

เช่น ตะวันออกลาง, เอเชียกลางและทุกแหล่งที่พึงจะหาได้

นอกจากนี้ก็ยังวางแผนให้ภาคอุตสาหกรรมในยุโรป

ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ

และยังรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการประหยัดพลังงานอย่างเข้มข้นด้วย 

แต่รัสเซียก็จับจ้องว่าสหภาพยุโรปจะมีมาตรการ

กดดันตนอย่างไร

ซึ่งก็เกิดขึ้นพร้อมๆ กับเรื่องจะหาก๊าซมาชดเชยของ

รัสเซียที่หายไปอย่างไร

อียูก็เดินหน้ากดดันมอสโกตามคาด

มาตรการชุดที่ 7 เพิ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของ

เหล่าบรรดานักการทูตของอียู 27 ประเทศ

แต่ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนออกมาแย้งว่า 

มาตรการคว่ำาบาตรรอบที่ 7 ของสหภาพยุโรปที่มีต่อรัสเซีย

ยังไม่เพียงพอที่จะบีบบังคับให้รัสเซียยอมมานั่งโต๊ะเจรจา

เพื่อแสวงหาสันติภาพได้

รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าตนกำาลังใช้พลังงานเป็น

เครื่องมือทางการเมืองเพื่อข่มขู่คุกคามตะวันตก

ยืนยันว่ารัสเซียยังทำาหน้าที่เป็นผู้จัดส่งพลังงานที่ไว้

วางใจได้

น่าเชื่อได้ว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะเดินหน้ากดดันซึ่งกันและ

กันอย่างต่อเนื่อง

ปูตินรู้ดีว่ายุโรปตะวันตกกำาลังเดือดร้อนทั้งเรื่อง

ขาดแคลนก๊าซ ซึ่งนำาไปสู่ราคาข้าวของที่พุ่งพรวดพราด

นำาไปสู่ความไม่พอใจของประชาชน

และจะมีผลกระทบต่อการเมืองในประเทศ ซึ่งจะ

แสดงออกในรูปของการไม่ไว้วางใจผู้นำาทางการเมือง

เราเห็นความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในอังกฤษ, อิตาลี

และฝร่ังเศสท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกันของ

ยุโรปตะวันตกต่อการสนับสนุนยูเครนในการสู้รบกับรัสเซีย

รัสเซียเชื่อว่าจะต้องให้ความหนาวเหน็บในฤดูหนาว

ที่กำาลังจะมาถึงช่วยให้มอสโกบรรลุเป้าหมายทางทหารของ

ตนในยูเครนอย่างแน่นอน

ดังนั้นไม่ว่าฝ่ายไหนจะอ้างเหตุผลอันใด ก็เชื่อได้ว่า

ทุกอย่างกำาลังเดินไปสู่การพิสูจน์ว่าใครจะมีความพร้อมที่

จะผ่านฤดูหนาวที่กำาลังจะมาถึงนี้เพียงใด.

ห

รัสเซียเตรียมถอนตัว

สถานีอวกาศนานาชาติ

ฤทธิ์แผ่นดินไหว 

• สภาพตึกแถว

ที่ได้รับความเสีย

หายที่เทศบาลบัง

เก็ด จังหวัดอาบารา

ของฟิลิปปินส์ หลัง

เกิดแผ่นดินไหว

ขนาด 7.1 เมื่อวันที่ 

27 กรกฎาคม ถ่าย

ภาพและเผยแพร่

โดยสำานักบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดอา

บารา.

สงครามยูเครนกับ

หน้าหนาวยุโรป

วอชิงตัน • ผู้อำานวยการองค์การอวกาศสห                                                         

พันธ์รัสเซีย (รอสคอสมอส) ประกาศว่ารัสเซีย

มีแผนจะถอนตัวจากสถานีอวกาศนานาชาติ 

(ไอเอสเอส) หลังจากปี 2567 ด้านเจ้าหน้าท่ี

ระดับสูงของนาซาเผยว่ายังไม่ได้รับแจ้งอย่าง

เป็นทางการถึงความต้ังใจท่ีจะยุติความเป็น

หุ้นส่วนทางอวกาศกับสหรัฐของรัสเซียที่

ดำาเนินมา 2 ทศวรรษ 

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธท่ี 

27 กรกฎาคม 2565 ว่า ยูริ บอริซอฟ ผู้อำา                                                       

นวยการองค์การอวกาศสหพันธ์รัสเซีย (รอส                                                         

4 ศพสังเวยแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์

มะนิลา • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.1 

ในเกาะลูซอนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ทำาให้มีประชาชนเสียชีวิต 4 ราย ได้รับ

บาดเจ็บราว 60 ราย และส่งแรงสั่นสะเทือนรุนแรงไปทั่วกรุงมะนิลา มีผู้เสียชีวิต 

2 รายในจังหวัดเบงเก็ตและจังหวัดอาบรา 1 คน และเสียชีวิตอีกรายในอีกจังหวัด 

สำานักสำารวจธรณีวิทยาของสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดที่ระดับความลึก 

10 กม. ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองโดโลเรสไปทางตะวันออกเฉียงใต้

ประมาณ 11 กม. เจ้าหน้าที่ระบุว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากแผ่น

ดินไหวคือจังหวัดอาบราและจังหวัดใกล้เคียง มีรายงานว่าอาคาร 173 หลังได้รับ

ความเสียหายและดินถล่ม 58 แห่ง โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอาบาราต้อง

อพยพผู้ป่วยหลังอาคารบางส่วนถล่มลงมา  

เตือนฝีดาษลิงระบาดพุ่งจ่อกลายพันธุ์

ลอนดอน • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธว่า ผู้เช่ียวชาญด้านโรคฝีดาษลิงขององค์การ

อนามัยโลกระบุว่า มีการแพร่ระบาดของฝีดาษลิงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในทุก 2 สัป 

ดาห์ น่ากังวลว่าอีกหลายเดือนกว่าการระบาดจะถึงจุดสูงสุด องค์การอนามัยโลก

ในยุโรปคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงมากกว่า 27,000 ราย ใน 88 ประเทศ 

ภายในวันที่ 2 ส.ค. โดยเพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยโรคนี้ล่าสุด 17,800 ราย ในเกือบ 70 

ประเทศ แอนน์ ริมอยน์ ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยแคลิ  

ฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส กล่าวว่า มีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่เชื้อของโรคนี้อย่างต่อ

เนื่องเป็นเวลาหลายเดือนและอาจนานกว่านั้น ด้านนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน

ระบุเมื่อวันอังคารว่า การระบาดอย่างต่อเนื่องอาจนำาไปสู่การกลายพันธ์ุท่ีทำาให้ไวรัส

มีประสิทธิภาพในการระบาดในมนุษย์มากขึ้น.

คอสมอส) ที่เพิ่งเข้ารับตำาแหน่งไม่นาน ประ 

กาศเมื่อวันอังคารว่ารัสเซียมีแผนจะถอนตัว

จากสถานีอวกาศนานาชาติ (ไอเอสเอส) หลัง

จากปี 2567

บอริซอฟกล่าวระหว่างเข้าพบประธา 

นาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เมื่อวันอังคารว่า รัส 

เซียจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดกับหุ้นส่วนของ

เราในเรื่องสถานีอวกาศนานาชาติ แต่ได้มีการ

ตัดสินใจแล้วว่าจะถอนตัวจากสถานีอวกาศ

แห่งนี้หลังจากปี 2567

รัสเซียและสหรัฐมีความตึงเครียดต่อ

กันมากยิ่งขึ้นหลังรัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำาให้เกิดความสง 

สัยถึงอนาคตของสถานีอวกาศนานาชาติ (ไอ

เอสเอส) ท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับ

รัสเซีย การประกาศท่ีจะถอนตัวจากไอเอสเอส

ของผู้อำานวยการรอสคอสมอสท่ีเพ่ิงได้รับแต่ง

ต้ังเมื่อเร็วๆ น้ีถือว่าเป็นเรื่องท่ีคาดไม่ถึง

สหรัฐและรัสเซียซ่ึงประเทศท่ีเป็นปรปักษ์

ต่อกันในช่วงสงครามเย็นในอดีต ลงนามข้อ

ตกลงแลกเปล่ียนนักบินอวกาศไปเมื่อไม่ถึง 2 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา โดยอนุญาตให้นักบินอวกาศ

ของสหรัฐและรัสเซียสามารถร่วมเที่ยวบิน

ในยานอวกาศของแต่ละชาติที่จะบินไป-กลับ

ไอเอสเอสในอนาคต

บิล เนลสัน ผู้บริหารองค์การบริหารการ

บินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (นาซา) แถลง

ต่อท่าทีของรัสเซียในเรื่องน้ี กล่าวย้ำาถึงคำาม่ัน

สัญญาของสหรัฐท่ีจะให้ไอเอสเอสปฏิบัติการ

ไปจนถึงปี 2573 โดยนาซายังคงประสานงาน

กับประเทศหุ้นส่วนของเรา 

เนลสันกล่าวว่า นาซายังไม่ได้รับแจ้งเรื่อง

การตัดสินใจว่าจะถอนตัวจากไอเอสเอสจากหุ้น

ส่วนของเรา ดังน้ันแล้วเราจะยังคงเดินหน้าสร้าง

ประสิทธิภาพในอนาคตเพื่อให้ม่ันใจถึงการดำารง

อยู่ท่ีสำาคัญของไอเอสเอสในวงโคจรต่ำาของโลก

โรบีน กาเทนส์ ผู้อำานวยการไอเอสเอส

ของนาซา ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมใน

กรุงวอชิงตันว่า ผู้อำานวยการไอเอสเอสของ

รัสเซียไม่ได้มีการสื่อสารให้เธอทราบถึงความ

ต้ังใจท่ีจะถอนตัวจากไอเอสเอส เรื่องการถอน

ตัวจากไอเอสเอสต้องทำาตามข้อตกลงท่ีทำากัน

ไว้ระหว่างรัฐบาล ยืนยันว่ารัสเซียยังไม่ได้แจ้ง

เรื่องน้ีอย่างเป็นทางการ 

ไอเอสเอสส่งข้ึนสู่วงโคจรโลกในปี 2541 

และนักบินอวกาศข้ึนไปทำาภารกิจบนไอเอสเอส 

อย่างต่อเนื่องต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2543 

นอกจากนักบินอวกาศสหรัฐและรัสเซียแล้ว 

ยังรวมถึงนักบินอวกาศจากแคนาดา, ญี่ปุ่น

และ 11 ชาติในยุโรป.

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรม

ทรัพยากรน้ำาบาดาล กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงพื้นที่

โครงการศึกษาสำารวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำา

บาดาล บนพ้ืนท่ีเกาะในภาคใต้ของประเทศไทย 

กรณี พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดย

นายศักดิ์ดา กล่าวระหว่างลงพื้นที่ว่า ขณะนี้ 

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล ค้นพบแหล่งน้ำา

บาดาลขนาดใหญ่ บนพ้ืนท่ีเกาะลันตา มากกว่า 

16 แห่ง ปริมาณน้ำามากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตร

ต่อชั่วโมงต่อบ่อและมีคุณภาพดี ถ้ารวมกันจะ

มีปริมาณน้ำาถึง 400-500 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ทำาให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เกาะลันตา 

สามารถนำาศักยภาพของน้ำาบาดาล ไปใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในภารกิจด้านการ

พัฒนาแหล่งน้ำาบาดาล ออกแบบระบบสูบน้ำา

บาดาลและระบบกระจายน้ำา ส่งน้ำาให้ทั่วถึง

ทุกพื้นที่บนเกาะลันตา

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล กล่าว

ต่อว่า เกาะลันตา เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่

ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่ง

กรมบาดาล ค้นพบแหล่งน้ำาบาดาลขนาดใหญ่ บนพื้นที่เกาะลันตา จ.กระบี่

เตรียมใช้เป็นต้นแบบพื้นที่เกาะใกล้เคียงและทั่วประเทศ
ของอำาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ประกอบด้วย

เกาะลันตาน้อย และเกาะลันตาใหญ่ มีผู้คน

อาศัยอยู่มายาวนานกว่าร้อยปี โดยมีจำานวน

ประชากรทั้งสิ้น 18,400 คน และมีจำานวน

นักท่องเที่ยวปีละประมาณ 1 ล้านคน สร้าง

รายได้ ให้กับประเทศไทยมากกว่า 600 ล้าน

บาทต่อปี และคาดว่าจะมีอัตราการขยาย

ตัวการท่องเที่ยว บนเกาะมากขึ้น ขณะที่การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจการ

ท่องเที่ยวของเกาะลันตา ได้ส่งผลให้มีความ

ต้องการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

ที่จำาเป็นเพิ่มสูงขึ้น รวมถึง

ทรัพยากรน้ำา เกิดการแย่งน้ำา

ในชุมชน ต้องมีการควบคุม

การเปิดปิดน้ำาเป็นเวลา โดย

เกาะลันตาสามารถ ผลิตน้ำา

ได้ 1,368 ลบ.ม./วัน แต่ความ

ต้องการน้ำา 2,466 ลบ.ม./วัน 

นายศักด์ิดา กล่าวอีกว่า 

ที่ผ่านมา พื้นที่เกาะลันตา

ใช้น้ำาจากแหล่งน้ำาผิวดิน 

คลองธรรมชาติ และเจาะน้ำาบาดาล มากกว่า 

200 บ่อ ความลึกเฉลี่ย ไม่เกิน 100 เมตร 

ปริมาณน้ำา 2-5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

ซึ่งลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา รองรับด้วย

ชั้นหินให้น้ำาประเภทหินแข็ง ชนิดหินดินดาน

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นชั้นหินที่หาน้ำาบาดาลยาก 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่าง

ละเอียด  ถึงศักยภาพน้ำาบาดาลว่ามีศักยภาพ

สูงสุดถึงเพียงใด และยังไม่ได้ศึกษาถึงผลกระทบ

ของการขุดเจาะและการสูบน้ำาบาดาลขึ้นมา

ใช้มากจนระดับน้ำาบาดาลลดต่ำากว่าระดับน้ำา

ทะเล ทำาให้เกิดการแทรกดันของน้ำาเค็มเข้ามา

ในชั้นน้ำาบาดาลจืดจนเกิดการปนเปื้อน 

“ด้วยเหตุนี้ กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล 

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเพียงหน่วยงานเดียวที่

มีภารกิจหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำาบาดาลของประเทศ จึงได้จัดทำาโครงการ

ศึกษาสำารวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำาบาดาล

บนพื้นที่เกาะ ในภาคใต้ของประเทศไทย กรณี 

พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และดำาเนิน

โครงการมาด้วยเทคโนโลยีด้านการสำารวจ

และเจาะน้ำาบาดาล จนค้นพบแหล่งน้ำาบาดาล

ขนาดใหญ่ มากกว่า 10 แห่ง ปริมาณน้ำา

มากกว่า 25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อ

และมีคุณภาพดี ซ่ึงจะใช้เป็นต้นแบบให้กับพ้ืนท่ี

เกาะที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใกล้เคียงกัน

ต่อไป” นายศักดิ์ดา กล่าวและว่า เกาะลันตา

เป็นเกาะท่ี 4 ท่ีกรมฯ ดำาเนินการต่อจากเกาะช้าง 

เกาะภูเก็ต เกาะสีชัง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ

พื้นที่ทั้งช่วยประชาขนให้มีน้ำากินน้ำาใช้ ด้าน

ท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น



‘ในหลวง’

 

จนเอาชนะมาได้ จนมาวันน้ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว อยู่ช่วงต้นรัชกาลเช่นกัน ข่าว

ลือในทางลบก็เกิดมาก แต่พระองค์มีราชธรรม

และบารมี ท่ีรวมใจคนไทยไว้ ได้ โดยท้ัง

สองพระองค์ไม่เคยคิดแบ่งเขาแบ่งเรา ทุกคน

ท่ีได้อาศัยผืนดินแห่งน้ีคือพวกเราทุกคน ไม่ว่า

จะนับถือศาสนาใด ชนชาติใด ไม่มีคำาว่าคน

อื่น เป็นครอบครัว

ท้ังน้ี เคยมีคำาถามจากน้องชนเผ่าม้ง  

น้องวิดารัตน์ แซ่ดี จากโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ 57 สะท้อนภาพข่าวลือให้ร้ายพระองค์

ว่า เมื่อเปล่ียนรัชกาลแล้ว ชนเผ่าจะถูกขับไล่

ออกจากแผ่นดิน คำาถามเหล่าน้ีเกิดจากบุคคล

ท่ีเสียประโยชน์ และคิดไม่ดีต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ใส่ร้ายและหลอกประชาชนมา

เป็นเครื่องมือ สร้างความหวาดกลัวต่อสถาบัน 

ท้ังท่ีจริงแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย

ได้สร้างความเจริญและความเป็นปึกแผ่นของ

ชาติ เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยเสมอมา

โดยในหลวงได้ตอบอย่างเป็นกันเอง 

ด้วยเสียงท่ีชัดเจนและเรียบง่ายว่า “ทุกคนเป็น

คนไทย มีเกียรติ มีศักด์ิศรี จะชนชาติใด เช้ือ

ชาติใด หนูไม่ต้องกลัว ไม่มีใครคิดว่าหนูเป็น

อื่น และหนูก็ไม่ได้เป็นอื่น”

ท่ีสวนทศมินทราภิรมย์ บริเวณคลองหก 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์

แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็น

ประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ือง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 ก.ค.2565 โดยมีเจ้า

ประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัด

เทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่าย

สงฆ์ ภายในงานประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระ

สงฆ์ จำานวน 71 รูป พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 

ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล พิธี

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดี

และพลังของแผ่นดิน พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เปิดป้ายสวนทศมินทราภิรมย์ พิธีมอบบัตร

ประจำาตัวสัตว์และคล้องพวงมาลัย ผูกผ้า 3 สี 

และพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศล 

นอกจากน้ี กองทัพบกยังได้จัดบริการ

ทางการแพทย์ ชุดทันตกรรมเคลื่อนท่ี ตัดผม 

ซ่อมรถจักรยาน บริการอาหารจากรถครัวสนาม 

และในโอกาสมหามงคลในคร้ังน้ี กองทัพบก

ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเปิด

ป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ “ทศ 

มินทราภิรมย์” ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะในท่ีดิน

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จำานวน 3 แปลง พ้ืนท่ีรวม 1,059-1-36.7 ไร่ 

เพ่ือยังประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอเชิญ

ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กับหน่วยทหารท่ัวประเทศ โดยเฉพาะท่ีสวน 

ทศมินทราภิรมย์ ในวันท่ี 27-28 ก.ค.น้ี เพื่อ

น้อมถวายพระพรชัยมงคล และแสดงพลังแห่ง

ความจงรักภักดี รวมท้ังขอเชิญชวนสวมเส้ือ

สีเหลือง และปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผ้ึง” พรรณ

ไม้หอมประจำารัชกาลท่ี 10 เพื่อความเป็นสิริ

มงคล และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอด

เดือนมหามงคลน้ี 

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.)  

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณรัตนาภรณ์  

สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำารวจ ผู้บังคับ

บัญชาระดับสูงของ ตร. ผู้แทนสมาคมแม่บ้าน

ตำารวจ และข้าราชการตำารวจ เข้าร่วมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพิธีทำาบุญตักบาตร

พระสงฆ์ 10 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย

พระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน.  

ขวางฟ้ืนบัตร

ในฐานะเลขานุการ กมธ. ให้สัมภาษณ์ถึงผล

การประชุม กมธ.ว่า ท่ีประชุมได้ดำาเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขเพ่ิม

เติม 2 มาตรา จากน้ีฝ่ายเลขานุการฯ จะดำาเนิน

การจัดทำารายงานเพื่อส่งให้นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา เบ้ืองต้นคาดว่าจะส่งได้ในวัน

ท่ี 1 ส.ค. ซ่ึงจะทันต่อการบรรจุวาระพิจารณา

ในท่ีประชุมรัฐสภา วันท่ี 2 ส.ค.น้ี

สำาหรับมาตราท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน แบ่ง

เป็นการเพ่ิมมาตราข้ึนใหม่ 1 มาตรา คือ  

มาตรา 24/1 ว่าด้วยรายละเอียดการคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซ่ึงท่ีประชุมลงมติช้ีขาด โดย

องค์ประชุม 25 คน ลงมติเห็นด้วย 15 คน 

ไม่เห็นด้วย 4 คน งดออกเสียง 5 เสียง และ

ไม่ลงคะแนน 1 คน ท้ังน้ี มี กมธ.เสียงข้าง

น้อย ประกอบด้วยตน, นายชูศักด์ิ ศิรินิล กมธ.

จากพรรคเพื่อไทย, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 

หัวหน้าพรรคประชาชาติ, นายประยุทธ์ ศิริพา

นิช และนายกฤช แก้วอยู่ ส.ส.เพชรบุรี พรรค

พลังประชารัฐ อย่างไรก็ตาม กมธ.ในสัดส่วน

ของพรรคเพื่อไทย ได้สงวนความเห็น

นอกจากน้ี แก้ไขมาตรา 26 ซ่ึงตาม

ร่างของ กมธ.ให้ยกเลิกมาตรา 131 เก่ียวกับ

การคำานวณ ส.ส. กรณีท่ีมีการเลือกต้ังแทน

ตำาแหน่งท่ีว่าง ท้ังน้ี ผลการพิจารณา วันน้ี กมธ.

ได้แก้ไข โดยคงเน้ือหาให้ 1 ปีนับจากวันเลือก

ต้ังท่ัวไป หากพบว่าเขตใดต้องเลือกต้ังใหม่ด้วย

เหตุการทุจริต เมื่อประกาศผลเลือกต้ังแล้ว ให้

นำาไปคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมือง

ได้รับใหม่ โดยให้จำานวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือก

ต้ังท่ีได้รับไปแล้วมารวมคำานวณด้วย และได้

ยกเว้นการไม่นำาคะแนนมาคำานวณใหม่ในกรณี

อื่นท่ีไม่ใช่การเลือกต้ังท่ีไม่สุจริตเท่ียงธรรม 

และกำาหนดไม่ให้มีผลกระทบต่อการคำานวณ 

ส.ส.ท่ีพรรคพึงมี

“ในมาตราดังกล่าวมี กมธ.ลงมติช้ีขาด โดย

มีผู้เห็นด้วย 17 เสียง ไม่เห็นด้วย 6 คน งดออก

เสียง 5 เสียง ท้ังน้ี มี กมธ.สงวนความเห็น ได้แก่ 

ตน, นายวันมูหะมัดนอร์, นายชูศักด์ิ, นายประยุทธ์, 

นายกฤช และนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา แกนนำา

พรรคเพื่อไทยและ กมธ. ในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย 

สงวนความเห็น” นายนิกรระบุ

อย่างไรก็ตาม นายนิกรให้สัมภาษณ์

อีกคร้ังระบุว่า นายสาธิตได้ลงนามในหนังสือ

ด่วนท่ีสุด เรื่องร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ฉบับท่ี) พ.ศ..... (ส่วนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ถึง 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาแล้ว 

ท้ังน้ี ประธานรัฐสภาได้เซ็นรับหนังสือลง

เวลา 15.53 น. ของวันท่ี 27 ก.ค.65 

“กมธ.ได้ส่งหนังสือถึงนายชวนเรียบร้อย

แล้ว เพื่อลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำาครหาท่ีว่ามี

ความพยายามจะดึงเวลาให้เลยวันท่ี 15 ส.ค.65  

เพื่อให้ตกไปแล้วกลับไปใช้หาร 100 เหมือน

เดิม ยืนยันเราเร่งสุดความสามารถ ซ่ึงได้ยื่น

หนังสือถึงประธานชวนแล้วในวันเดียวกันน้ี ท้ัง

ท่ีเดิมต้ังใจจะยื่นในวันจันทร์ท่ี 1 ส.ค. เพื่อให้

เปิดประชุมในวันท่ี 2 ส.ค.ได้” นายนิกรกล่าว 

ด้าน นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงข่าวการ 

กลับไปใช้บัตรเลือกต้ังใบเดียวและการหารด้วย 

100 ว่า ต้องแยกเป็น 2 ประเด็น ซ่ึงการกลับ

ไปใช้หาร 100 คนท่ีออกมาพูดก็เพ่ิงอาจจะทราบ

ข้อมูล แต่ถามว่าหาร 100 มีโอกาสกลับมาได้

หรือไม่ ก็ต้องยอมรับว่ามีโอกาส เพราะตนเคย

บอกแล้วว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพ่ิงนับทหาร 

เพราะถ้าร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาวาระ 

ท่ี 2 ก็น่าจะเป็นกรอบหาร 500 ท่ีผ่านสภาไป 

โดยสภาจะต้องยื่นให้ กกต.และหรือศาลฎีกา 

ศาลรัฐธรรมนูญ โดยทุกอย่างอยู่ท่ีนายชวนว่า

จะยื่น กกต.หรือหน่วยงานอื่นด้วย ก็เป็นไปได้ท่ี

อาจจะมีการตีกลับให้มาใช้หาร 100 ซ่ึงตอนน้ียัง

ไม่สามารถบอกได้ว่า กกต.จะมีความเห็นอย่างไร

ส.ส.เขต ‘พปชร.’ ผวาใบเดียว 

“ถ้าผ่านวาระ 3 แล้วนายชวนส่งให้ศาล

รัฐธรรมนูญด้วย ซ่ึงผลการวินิจฉัยเราก็คาดไว้

หลายรูปแบบ หากการวินิจฉัยว่าหาร 500 ขัด

รัฐธรรมนูญ ใช้ได้แต่หาร 100 ก็ต้องถูกตีกลับ

มาท่ีสภา เพื่อคิดในกรอบหาร 100 แต่ถ้าศาล

รัฐธรรมนูญตีกลับมาว่าหาร 100 ก็ผิด สภาก็

ต้องกลับมาแก้ไข แต่จะแก้อย่างไร ก็ถือเป็น

โอกาสท่ีหาร 100 จะกลับมา แต่เชื่อมีเพียง 1-2 

เปอร์เซ็นต์ ท่ีจะกลับมาหาร 100” นพ.ระวีกล่าว

ถามว่า มี โอกาสที่ฝ่ ายสนับสนุน 

หาร 100 จะย้ือให้เกิน 180 วันหรือไม่ นพ.ระวี 

กล่าวว่า มีโอกาส เพราะอีกไม่ก่ีวันก็จะครบ 

180 วัน แต่ถือเป็นเรื่องยาก เพราะเมื่อวัน

ท่ี 27 ก.ค. ในท่ีประชุมก็ได้เสนอในประเด็นน้ี 

ซ่ึงนายสาธิตและนายนิกรยืนยันว่าวันน้ีน่าจะ

พิจารณาจบ และยื่นเข้าท่ีประชุมทันในวันท่ี  

2 ส.ค. ซ่ึงทันกรอบเวลาแน่นอน

“ผมวิเคราะห์ส่วนตัวว่าเป้าหมายท่ี

กลุ่มพรรคเล็กสนับสนุนให้หาร 500 เพื่อสกัด

เผด็จการรัฐสภา แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่า

พรรคเล็กได้ผลพลอยได้ คือไม่สูญพันธ์ุ แต่

การท่ีจะไปสกัดเผด็จการรัฐสภามันจะสกัดได้

อย่างไร ถ้าบัตรเลือกต้ัง 2 ใบหาร 500 จะสกัด 

ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยได้ประมาณ 

25-30 คน แต่ถ้ากลายเป็นใช้บัตรเลือกต้ังใบ

เดียว นอกจากจะสกัด ส.ส.บัญชีรายชื่อได้เพ่ิม

ข้ึน ก็จะสกัด ส.ส.เขตของพรรคเพื่อไทยได้อีก

ประมาณ 15 คน เท่ากับรัฐธรรมนูญบัตรเลือก

ต้ังใบเดียว พรรคเพื่อไทยจะถูกสกัด 40-50 ส.ส. 

ส่วนตัวยังยืนยันสนับสนุนบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ 

และหาร 500” นพ.ระวีกล่าว

ท่ีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีราย 

งานว่า หลังมีกระแสข่าวแกนนำารัฐบาลส่ง

สัญญาณต้องการกลับไปใช้บัตรเลือกต้ังใบ

เดียวน้ัน ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของ 

ส.ส.พปชร.บางส่วนทันที โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

สีแดงภาคเหนือ ภาคอีสาน ท่ีไม่เห็นด้วยกับ

การกลับไปใช้บัตรใบเดียว เพราะไม่ได้ทำาให้

ได้เปรียบแต่อย่างใด โดย ส.ส.บางคนได้แสดง

ความเห็นในไลน์กลุ่มพรรคแล้วว่าไม่เห็นด้วย 

เพราะกระแสในพ้ืนท่ีสู้กับพรรคเพื่อไทยและ

พรรคก้าวไกลไม่ได้ เส่ียงจะสอบตก เพราะ

ประชาชนจะมีแค่ตัวเลือกเดียว 

ขณะท่ีการใช้บัตรสองใบอย่างน้อยจะ

ช่วยเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชน สามารถเลือก

ตัวผู้สมัคร ส.ส.แม้ไม่ชอบพรรคท่ีสังกัดก็ตาม 

บางพ้ืนท่ีผู้สมัคร ส.ส.ท่ีมีฐานเสียงแข็งแรงพอ

จะขอร้องกับประชาชนได้ เพราะประชาชนยัง

สามารถไปกาพรรคท่ีชื่นชอบได้อีกใบหน่ึง ซ่ึง

การใช้บัตรใบเดียว เอ้ือแค่เพียงพ้ืนท่ีภาคใต้

ท่ี พปชร. และตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมยังมีกระแสอยู่ 

ท้ังน้ี ส.ส.ภาคเหนือบางส่วนถึงกับระบุ

ว่า หากท่ีสุดผู้ใหญ่ตัดสินใจใช้บัตรใบเดียว อาจ

จะต้องโยกย้ายพรรคเพื่อเพ่ิมโอกาสในการชนะ 

เนื่องจากกระแสของพรรคเพื่อไทยค่อนข้าง

แรง นอกจากน้ี มีรายงานว่านอกจาก ส.ส.ของ 

พปชร. ยังมี ส.ส.ภาคอีสานบางส่วนของพรรค

ภูมิใจไทยท่ีไม่เห็นด้วยกับบัตรใบเดียวด้วย

เหตุผลเดียวกัน และพยายามจะแจ้งกับผู้ใหญ่

ของพรรคเพื่อไม่ให้สนับสนุนแนวทางน้ี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับเรื่องบัตร

ใบเดียวน้ัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร. ได้แจ้ง 

ส.ส.ของพรรคเรื่องบัตรใบเดียวต้ังแต่การประชุม 

ส.ส.เมื่อช่วงเช้าวันท่ี 23 ก.ค.ท่ีผ่านมาแล้ว โดย

การประชุมคร้ังน้ัน นอกจากกำาชับให้ ส.ส.ลงมติ

รัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจท้ังหมด 11 คน

ไปในทิศทางเดียวกัน พล.อ.ประวิตรยังได้แจ้งกับ 

ส.ส.ว่าจะมีการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์น้ี 

แต่สุดท้ายชะลอออกไปก่อน 

“สาเหตุท่ีต้องการกลับไปใช้บัตรใบ

เดียว เนื่องจากแกนนำาพรรคได้มีการคำานวณ

สูตรต่างๆ หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกต้ัง

สองใบ ท้ังสูตรหาร 500 หรือหาร 100 และ

การกลับไปใช้บัตรใบเดียว ซ่ึงประเมินกันแล้ว

ว่าบัตรใบเดียวเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีสุด 

และยังยืนยันด้วยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับ

ไปใช้บัตรใบเดียวสามารถทำาทันก่อนครบอายุ

รัฐบาล” แหล่งข่าวระบุ  

เพื่อชาติแถลงไล่ ‘ศรัณย์วุฒิ’ 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม 

และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กล่าวถึงข่าวจะกลับไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใช้

บัตรใบเดียวว่า คร้ังแรกตนก็ได้ยินทำานองน้ี 

แต่เท่าท่ีฟังล่าสุดคงจะไม่สามารถกลับไปใช้

บัตรใบเดียวได้ เพราะทราบว่า ส.ส.ของหลาย

พรรคการเมืองไม่ต้องการท่ีจะกลับไปใช้บัตร 

ใบเดียว ส่วนจะเป็นด้วยเหตุผลใดน้ันตนไม่

ม่ันใจ

ท่ีพรรคเพื่อไทย (พท.) นายสุทิน คลังแสง 

ประธานวิปฝ่ายค้าน และ ส.ส.มหาสารคาม 

พรรค พท. กล่าวถึงข่าวรัฐบาลพยายามจะกลับ

ไปใช้สูตรคำานวณ ส.ส.หาร 100 รวมถึงกลับไป

ใช้บัตรเลือกต้ังใบเดียวว่า ได้ยินเรื่องน้ีมาหนาหู 

เมื่อ 2-3 สัปดาห์ท่ีผ่านมา การคิดเช่นน้ีเป็น

เรื่องท่ีเขาคิดการเมืองเพื่อผลประโยชน์เฉพาะ

หน้า คิดเพื่อเอาเปรียบคู่ต่อสู้ คิดเพื่อเอาชนะ

การเลือกต้ังคร้ังหน้าเท่าน้ัน ไม่ได้คิดท่ีจะทำา

ระบบท่ีดีไว้ให้กับประเทศ ไม่ได้คิดการเมือง

เพ่ืออนาคตของลูกหลานและประเทศชาติ 

วิธีคิดและพฤติกรรมแบบน้ีอันตรายและน่า

ประณามอย่างย่ิง 

ประธานวิปฝ่ายค้านยังกล่าวถึงการฟ้อง

ร้องรัฐมนตรีท่ีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อองค์กร

อิสระว่า ฝ่ายกฎหมายยกร่างวางประเด็น

หาข้อมูลประกอบเพ่ือย่ืนฟ้องต่อองค์กรท่ี

เก่ียวข้อง คาดว่าคงใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์

จะยื่นได้ ส่วนจะยื่นก่ีคน ยังไม่สรุป น่าจะอยู่ท่ี

ประมาณ 4-5 คน 

ด้านพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีราย 

งานว่า เมื่อ 2-3 วันท่ีผ่านมา หลังเสร็จส้ิน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ 

ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. พร้อมด้วยแกนนำา

พรรค อาทิ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร

และสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค, นาย

นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะ

รองหัวหน้าพรรค, นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.

สาธารณสุข และรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง, 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์, นายไชยยศ จิรเมธากร 

รองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน และนายอัศวิน วิภู

ศิริ รองหัวหน้าพรรคภารกิจ เป็นต้น ได้นัดรับ

ประทานอาหารเพื่อพูดคุยหารือกัน

นายนิพนธ์กล่าวว่า เป็นการพูดคุย

เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกต้ังคร้ังหน้า โดย 

นายจุรินทร์ ได้มอบการบ้านให้รองหัวหน้า

พรรคแต่ละภาค ใครดูแลภาคไหนให้วางแผน

วางตัวผู้สมัคร ส.ส.ในแต่ละพ้ืนท่ี โดยอีก  

2 สัปดาห์ ให้หัวหน้าภาคแต่ละภาคมารายงาน

ให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครับทราบ

ส่วนนายจุติกล่าวว่า เป็นการพูดคุย

หารือเพ่ือเตรียมความพร้อมปรับเข้าสู่โหมด

การเลือกต้ัง เพื่อให้รองหัวหน้าภาคแต่ละภาค

ได้เตรียมความพร้อม โดยนายจุรินทร์กล่าว

ว่า ให้ช่วยกันดูแล ในแต่ละพ้ืนท่ีไม่จำาเป็น

ว่าจะต้องเป็นพ้ืนท่ีของใคร หรือภาคไหน ทุก

คนสามารถช่วยกันดูได้ ย้ำาว่าพรรคส่งผู้สมัคร 

ส.ส.ครบทุกเขต ขอให้ไปคัดผู้สมัคร ส.ส.ใน

แต่ละพ้ืนท่ีมา

ท่ีโรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน 

พระราม 9 กรรมการบริหารพรรคเพ่ือชาติ 

(พช.) จัดการประชุมวาระพิเศษเก่ียวกับ

ทิศทางการดำาเนินกิจการทางการเมือง โดย 

พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ตัวแทนพรรค พช. 

ได้อ่านแถลงการณ์ตอนหน่ึงระบุว่า ภายหลัง

จากเข้ารับตำาแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค พช. นาย

ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะ

สมต่อการเป็นผู้นำา กล่าวหามีผู้ครอบงำาพรรค 

หรือการกล่าวหาว่าพรรค พช.เป็นวัดร้าง ท่ีเต็ม

ไปด้วยสัมภเวสี คณะกรรมการบริหารพรรค

บางส่วนจึงได้ลาออกจากการดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร 

นายเทวกฤต พรหมมา รักษาการรอง

หัวหน้าพรรค พช. กล่าวว่า ตามข้อบังคับ

พรรค เมื่อกรรมการบริหารพรรคลาออกเกิน

ก่ึงหน่ึง ทำาให้คณะกรรมการท้ังคณะต้องพ้น

จากตำาแหน่ง คณะกรรมการท่ีไม่ได้ลาออกจะ

ทำาหน้าท่ีรักษาการเพื่อจัดประชุมวิสามัญเลือก

ต้ังคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยจะดำาเนิน

การในช่วงต้นเดือน ก.ย.

ท่ีพรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีรายงานว่า ใน

วันท่ี 30 ก.ค.65 เวลา 10.00-12.00 น. ท่ีสนาม

กีฬากลาง จ.พิจิตร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรค ภท. พร้อมแกนนำาจะร่วมเปิด

ตัว 3 ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร ประกอบด้วย  

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธ์ิ ผู้สมัคร ส.ส. 

พิจิตร เขต 1, นายวินัย ภัทรประสิทธ์ิ ผู้สมัคร 

ส.ส.พิจิตร เขต 2 และนายศิริวัฒน์ ขจร

ประศาสน์ ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 3    

มีรายงานว่า ในวันดังกล่าวช่วงปราศรัย

และพบปะประชาชน จะมีบุคคลสำาคัญทางการ

เมือง 2 คนคือ นายเนวิน ชิดชอบ แกนนำาคน

สำาคัญของพรรคภูมิใจไทย ท่ีจะปรากฏตัวอย่าง

เป็นทางการในมิติทางการเมืองนอกจากเรื่อง

กีฬา และนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ อดีต 

รมช.คลัง และอดีต ส.ส.พิจิตร 4 สมัย.
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