
เฉลิมพระเกียรติร.10

สธ.หวง‘คนไทย’การดตก

บางซ� อสยบดรามาวัคซีน

ชทพ.จ้ีรัฐบาลดูแลชาวนา

‘เพ� อไทย’บ้ีอุมผูปลูกลําไย
ย้ําตอกฝาโลงไมใชบัตรใบเดียว

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ พระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง (รูปใหญ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ทําเนียบรัฐบาล (รูปเล็ก)

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จฯงานสโมสรสันนิบาต
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สถานการณ ‘ไฟใต’ ที่สวนทางกับขอเท็จจริง
หรือเราจะตอง ‘ปดฟาดวยฝามือ’ ตลอดไป
สถานการณ ‘ไฟใต’ ที่สวนทางกับขอเท็จจริง
หรือเราจะตอง ‘ปดฟาดวยฝามือ’ ตลอดไป
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กรุงเทพฯ • ไทยพบผูติดโควิด-19 ใหม 

2,480 ราย เสียชีวิตอีก 37 คน  กรมอนามัย

เผยน�าหวง ผลโพลพบคนไทยการดตกวูบ 

ท้ังเร� องสวมหนากาก-ลางมือ-เวนระยะหาง                                                        

“สปสช.” ผูปวยโทร.สายดวนเยอะจนทํา 

ใหการแจกยาสะดุด หมอมิ่งขวัญแจงดรา                                                     

มาวัคซีนโมเดอรนา ยันสถานีบางซ� อมีมาตร 

ฐานไมใชของหมดอายุ

เม� อวันศุกรที่ 29 ก.ค. ศูนยบริหาร

สถานการณ โรคโควิด-19 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา มี                                                           

ผูติดเชื้อรายใหม 2,480 ราย ทําใหมียอด

สะสม 4,586,550 ราย เสียชีวิตรายใหม 

37 ราย สะสม 31,327 ราย ขณะที่ผูปวย

ที่อยูในระบบการรักษา 24,550 ราย อาการ

รุนแรง 901 ราย ใสทอชวยหายใจ 447 ราย 

อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยูที่ 17% และ

มียอดผูที่หายปวยกลับบานแลว 1,853 ราย 

ทําใหมียอดผูหายปวยสะสม 2,362,179 ราย                                                      

สวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 มียอดสะสม 

141,507,957 โดส 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอนามัย กลาววา โควิด-19 สาย

พันธุ BA.4 และ BA.5 สงผลใหมีแนวโนมผู

ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั้น 

รัฐสภา • พรรครวมรัฐบาลเปดศึกกันเอง

อีก “ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ” ซัดแหลก

เอาเงินชาวนากลับคืนมา เลิกซื้อ F35 เรือ

ดําน้ํา ควันหลงซักฟอก “กาวไกล” ขูย� นตอ

ป.ป.ช. สอบทุจริตโครงการกอสรางพระบรม

ราชานุสาวรีย ร.9 ของกองทัพแน�นอน 

เม� อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นาย

ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี   

พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะประธานคณะ                                                     

กรรมาธิการแกไขปญหาราคาผลิตผลเกษตร 

กรรม กลาวถึงกรณีเงินชวยเหลือชาวนา ป                                                  

2564/2565 ที่กําลังจะถูกยกเลิกในงบประ 

มาณป 2566 เน� องจาก กรมการขาวไดนํา

เสนอโครงการใหมเพ� อชวยเหลือชาวนา แต                                                              

มีความซ้ําซอนกับโครงการเดิม จึงจําเปน

ตองยกเลิกวา เห็นดวยในหลักการที่ตอง 

การลดตนทุนการผลิต เพราะโครงการเดิม

ก็ใชจํานวนเงินตอปสูงมาก เปนภาระตองบ

ประมาณแผนดิน แตทั้งนี้ก็อยากใหรวมกัน

พิจารณาอยางถี่ถวนเสียกอนวา 

1.โครงการใหมจะสามารถดําเนินการ 

ลดตนทุนไดจริงหรือไม 2.ชาวนาไดรับประ 

โยชนอยางทั่วถึงหรือไม 

พระบรมมหาราชวัง/ทําเนียบรัฐบาล  • 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระ

ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่ง

อมรินทรวินิจฉัย กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ เสด็จฯ งานสโมสรสันนิบาตเฉลิม                                                           

พระเกียรติในหลวง เน� องในโอกาสเฉลิม 

พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

เม� อวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม พุทธ 

ศักราช 2565 เวลา 10.26 นาฬ�กา พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน

ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทร

วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ

พัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจา

ลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราช

กัญญา โดยเสด็จในการนี้ดวย 

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช 

ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร

ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละออง

ธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทร

วินิจฉัย

คร้ันเสด็จพระราชดําเนินถึง เสด็จเขา

ทองพระโรงหนาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน   

ไทยโพสต • “ประธานวิป รบ.” ปด “บิ๊ก

ปอม” สั่งคืนชีพบัตรใบเดียว อางแคคุย

ในหมู ส.ส. บอกมาไกลเกินแลว “ปชป.- 

ชทพ.” ยืนกรานไมเอาทาเดียว “กาวไกล” 

ชี้ 8 เดือนแก รธน.ทัน แตทําสังคมเจอทาง

ตัน “วันชัย” ซัด ใครคิดไอเดียเสียคนแน� 

“ส.ส.เมืองคอน” พลิ้ว พปชร.ไมไดอยาก

เปลี่ยนกติกาตั้งแตแรก

เม� อวันที่ 29 ก.ค. นายนิโรธ สุนทร

เลขา ส.ส.นครสวรรค พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผูแทนราษฎร (วิปรัฐบาล) 

เปดเผยถึงความคืบหนารางพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ..… ที่จะนํา

กลับเขารัฐสภาในวันที่ 2-3 ส.ค.วา ขณะนี้

กฎหมายวาดวยการปรับเปนพินัยคาอยูใน

สภา ตองพิจารณาใหจบกอน จะพยายาม

ดันใหจบภายในวันที่ 15 ส.ค.นี้ เพราะถา

ทําไมจบจะเสียหายและเส� อมเสียมาก สวน

กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งคอยเขาตอ

ประธานวิปรัฐบาลกลาววา เร� องกฎ 

หมายลูกเราตองเดินหนา เพราะทําหนาที่

นิติบัญญัติ เม� อฝายนิติบัญญัติแกเปนการใช

สูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อหารดวย 500 

แลว ตองทํากฎหมายมาตราที่เกี่ยวของให

จบ เพ� อใหกฎหมายสมบูรณ พอจบจะสงให

คณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้น ครม.สงตอไป

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วาขณะ

นี้พิจารณาเสร็จแลวเปนอยางนี้ กกต.เห็น

ดวยอยางไร และคอยสงกลับมาใหม 

ผูส� อขาวถามวา พล.อ.ประวิตร วงษ                                                         

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนา

พรรค พปชร. ไดมีสัญญาณวาจะให โหวต                                                         

กฎหมายลูกไปในทิศทางใด นายนิโรธปฏิเสธ

วาไมมี พรอมกับย้ําวา ในเร� องกฎหมายลูก

ที่สภามอบหมายใหคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

ไปพิจารณาปรับแกนั้น 

ไทยโพสต • นายกฯ สั่ง สธ.จัดทีม จนท.คัด

กรองผูมีความเสี่ยงฝดาษวานร เตือน ปชช.

อยาต� นตระหนก วอนหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยง “กรมควบคุมโรค” ลงพื้นที่ตรวจผู

สัมผัสใกลชิดผูปวยรายที่ 2 พบกลุมเสี่ยง 

16 ราย ไมมีอาการ เก็บตัวอยางสงตรวจ 

พรอมเฝาสังเกตอาการใกลชิด

เม� อวันที่ 29 ก.ค. นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

กลาวถึงสถานการณโรคฝดาษวานรวา   พล.อ.                                                    

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม รับทราบรายงานจากทางสา 

ธารณสุข ยืนยันไทยพบผูปวยฝดาษวานร

รายที่ 2 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  2  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล
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ไตหวันเปนเร� องรอน
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กลุมทายชักแถว

เง� อนไข ‘ทักษิณ’ กลับไทย
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ผงะ!16รายเส่ียง‘ฝดาษลิง’
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2 ในประเทศ

สัญญาณเตือนรอบบาน

เปนหนึ่งเดียวถึงจะรอด 

ระวัติศาสตรของประเทศไทยไมเคยมีครั้งใด

ที่เราเปนคูสงครามกับประเทศอ� นโดยตรง จะ

เห็นไดวาเม� อเกิดสงครามหรือความขัดแยง

จากการแบงฝายในสังคมโลกเม� อใด เรามักจะยืนอยู

ในจุดที่ประเทศมองเร� องผลประโยชนของชาติเปนสิ่ง

สําคัญ จนถูกคนกลุมหนึ่งที่ประกาศวาตนเองมีจุดยืน

และหลักการออกมาโจมตีนโยบายดานการตางประเทศ

และความมั่นคง ในการที่รัฐไทยไมเลือกขาง เดินสาย

กลาง เดงเชือกมาตลอด โดยปรามาสวาผูมีอํานาจใน

แตละยุคจะเลือกยืนอยูขางผูชนะมาตลอด 

แตอยาลืมวานโยบายดังกลาวก็ไมทําใหไทยตอง

เจอกับปญหาที่มหาอํานาจแทรกแซงไดเหมือนหลายๆ 

ประเทศ และเรียนรูถึงสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นรอบตัว 

ไมวาสถานการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอ� นของโลก รวม

ถึงการขยับตัวรอบบานเราที่เปนมิตรประเทศใกลชิดใน

อาเซียน การรับรูถึงการเกิดขึ้นของฐานบิน ฐานทัพเรือ 

ของประเทศมหาอํานาจคูขัดแยงรอบบาน การปรากฏ

ตัวของผูนําทางดานความมั่นคงในการเยือนภูมิภาคนี้  

การเคล� อนกําลัง วางกําลังในพื้นที่พิพาทตางๆ ความ

เคลื่อนไหวในตลาดซื้ออาวุธที่เกิดขึ้นอย่างมีนัย เป็น

สัญญาณที่ชี้วามีความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหนาทาง

ทหารไดทุกเม� อ

ประเทศไทยเองมีการประเมินสถานการณดังกลาว

อยูอยางตอเน� อง และน�าจะมีการวางยุทศาสตรในการ

รับมือเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไวบางแลว เพ� อไมใหเกิด

ผลกระทบตอประเทศและประชาชนคนไทยมากเกินไป 

ซึ่งแนวทางในการเปนมิตรกับทุกฝาย ยึดกลไกและกติกา

ระหวางประเทศ ใชอาเซียนเปนแกนกลางในการนําไป

สูการพูดคุยอยางสันติอยางถึงที่สุด ก็น�าจะเปนแนวทาง

พื้นฐานที่ทําใหอุณภูมิความขัดแยงลดลงได แตนั่นก็ตอง

มีเครื่องมือที่เป็นสัญลักษณ์ทางยุทธศาสตร์เพื่อรักษา

สมดุล และพลังในการเปลงใหมีพลังบางตามสมควร

นอกจากสถานการณภายนอกแลว สถานการณ

ภายในก็มีความเกี่ยวเน� องในการลดศักยภาพของรัฐใน

การดํารงความพรอมเพ� อรับมือการเผชิญหนาที่อาจเกิด

ขึ้นในภูมิภาคนี้ที่มีความสลับซับซอนอยูมาก การหนุน

หลังอุดมการณทางการเมืองที่แตกขั้วบีบรัดใหผูถือ

อํานาจโอนออนผอนตามก็เปนกลเกมหนึ่งที่มหาอํานาจ

นํามาใช จนทําใหรัฐใชทางสายกลางเพ� อแกไขปญหาเปน

ไปไดยากขึ้น เพราะเกิดความแตกแยกมากขึ้นในสังคม

มากขึ้นเทาไหร การเขาครอบงําจัดการบงการก็จะงาย

ขึ้นในสนามรบสงครามตัวแทนนี้ 

ระเบิดเวลาหลายลูกกําลังปะทุขึ้น เชน การเมือง

ระหวางประเทศที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลมาเลเซีย หลังจาก

ศาลยุติธรรมของยุโรปในลักเซมเบิรกตัดสินใหรัฐบาล

ชดใชคาเสียหายใหกับสุลตานแหงซูลูในกรณีละเมิดคา

เชาพื้นที่สัมปทานปโตรเลียมในพื้นที่ของรัฐซาบาห โดย

ทําการอายัดทรัพยสินของบริษัทเปโตรนาสของมาเลเซีย

ในยุโรป 2 แหงเพ� อบังคับใชการชดเชยเงินทั้งหมดให

กับกลุมทายาทสุลตานแหงซูลูที่ ไดทําการฟองรองไวเม� อ 

5 ปกอน โดยฝายคานไดย� นอภิปรายประเด็นนี้ตอรัฐบาล

เปนการเรงดวน และโจมตีรัฐบาลมาเลเซียวาเพิกเฉยตอ

การดําเนินคดีจนมีการมองวาอาจลุกลามไปถึงขั้นการ

เสียดินแดน

ไมนับเหตุการณความขัดแยงของคนในชาติใน

หลายประเทศอันเกิดจากการที่ประเทศมหาอํานาจ

เขาไปแทรกแซง ทํามาหาประโยชนจนประชาชนลมจม 

จนมีอีกฝายเขามาปาดหนา สรางกติกาหาความชอบ

ธรรมใหกับการโคนลมหักลาง กลายเปนความขัดแยง

แบงฝายนําไปสูความรุนแรงแตกหักเกิดขึ้น ตัวอยางที่

เกิดขึ้นดังกลาวเปนเหมือนสัญญาณเตือนใหคนไทยตอง

มีสติ มองขอมูลและปญหาอยางรอบดาน เพราะภัย

อันตรายจากการแยงชิงของมหาอํานาจกําลังคืบคลาน

เขามาใกลตัวมากขึ้น ซึ่งเราไมสามารถใชแคอาวุธเพียง

อยางเดียวตอกร แตตองใชความเปนเอกภาพของคนใน

ชาติเปนพลังในการสูครั้งนี้.

แนวคิดการกลับไปใชบัตรใบเดียวแมคิดได แตทํายาก 

เปนความคิดที่ลาหลัง ไมตอบโจทยประเทศ 

ละเลยความตองการของประชาชน ละเลง

ปญหาการเมืองเพิ่ม ดังนั้นควรลด ละ 

เลิกแนวคิดที่จะเอาเปรียบทางการเมือง

ไดแลว ประเทศนี้มีเร� องที่เปนสาระ

ตองทําอีกมาก.
นายนพดล ปทมะ 

อดีต รมว.ตางประเทศ

ป

ลกยุคใหมที่เรียกวายุคอุตสาหกรรม 4.0 นี้ ความกาวหนาของ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ปรากฏขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะ

การส� อสาร ลวนมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอการดําเนิน

ชีวิต การสรางเศรษฐกิจและการปรับตัวทางสังคมครั้งใหญ ที่มีผลให

โลกทั้งใบ-มนุษยทุกคนตองปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงใหมนี้ใหได!

การสรางและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ลดความสูญเปลาสูญเสียในแบบที่เคยเปนมาเปนเร� องสําคัญที่ตอง

นํามาพิจารณา ซึ่งโครงสรางเศรษฐกิจแบบ BCG หรือเศรษฐกิจ

ชีวภาพ-เศรษฐกิจนํากลับมาใชใหม-และเศรษฐกิจสีเขียว ปรากฏ

ขึ้นเปนหมุดหมายสําคัญตอการปรับทิศทางโลกใบนี้ใหรอดพนจาก

หายนะ มุงตอสูกับหายนภัย-ลดภัยพิบัติจากธรรมชาตินานัปการ 

พรอมกับสรางการพัฒนาใหมที่ยั่งยืน ที่ประชาคมโลกตองรวมมือ

กันอยางหนักแน�น จริงจัง!

การปรับตัวของโลกเทคโนโลยี ทามกลางความผันผวนของ

ราคาพลังงานน้ํามัน-แกสธรรมชาติ ตลอดจนถึงการตอสูกับตนทุน

การผลิต-บริการในทุกอุตสาหกรรม-ทุกกิจการ รวมทั้งความพยายาม

ที่จะหยุดมลภาวะ หันมาดูแลสิ่งแวดลอม เปนประเด็นที่มีผลตอชีวิต

ความเปนอยู-เศรษฐกิจ-สังคมของผูคนทุกคนในปจจุบันขณะอยางยิ่ง

มลพิษในอากาศที่เกิดจากการใชรถยนตเคร� องยนตสันดาป

แบบเดิมๆ จากการศึกษาการปลอยมลภาวะของประเทศไทยพบวา 

ปญหามลภาวะที่กระทบตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ในสวน

ของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากการใชรถยนตถึงรอยละ 25 ที่สง

คารบอนไดออกไซดขึ้นไปในอากาศอยูทุกวันนี้! ซึ่งเปนตัวเลขน�าตก

มาก หากรัฐบาลไดรวมขอตกลงลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของโลก ที่ใหสัตยาบันและทําความตกลงรวมมือกับประชาคมโลก! 

จากประเด็นขางตนนี้เปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่ง ที่ตองให

ความสําคัญในการที่จะพิจารณาหนุนสราง “อุตสาหกรรมรถยนต

ไฟฟาดัดแปลง” อยางจริงจัง ไมใชเพียงแตมองถึงเพียงการใหสิทธิ

ประโยชนกับอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟาใหม ที่ไมสรางมลพิษแตมุม

เดียวโดดๆ แตดวยเพราะรถยนตที่ปุเลง..ปุเลงสรางมลภาวะขึ้นนั้น 

เปนรถยนตเกา-เคร� องยนตสันดาป ที่เปนตนตอสําคัญที่ปลอยมลพิษ

ขึ้นไปในอากาศที่เราหายใจกันอยูทุกวันกวารอยละ 25 จากการปลอย

มลพิษที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ของประเทศไทย! 

บานเมืองเราวันนี้มีรถยนตเคร� องยนตเกาอยูรวมราวกวา 40 ลาน

คัน โดยมีกวา 2 ลานคันที่ใชงานมากวา 10 ปที่-ถึงเวลาตองเปลี่ยน! หาก

พิจารณาใหดีจะพบวาในวิกฤตนี้นั้น-มีโอกาสอยูดวยเชนกัน! นั่นคือการ

เปดพื้นที่หนุนสรางให “อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาดัดแปลง” เกิดและ

เปดทางสูโครงสรางเศรษฐกิจแบบ BCG โดย “อุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา

ดัดแปลง” จะเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะขับเคล� อนกลุม “เศรษฐกิจนํา

กลับมาใชใหม” (BCG) ซึ่งจะเปดสรางโอกาสใหม-จากฐานเดิมของหวง

โซอุปทาน-อุตสาหกรรมยานยนตที่ดีและแข็งแกรงอยูแลวดวย!

EEC เปดพื้นที่หนุนสรางอุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟาดัดแปลง

การดัดแปลงรถยนตเกาที่มีอายุราวกวา 10 ป ที่มีอยูราว 2 ลานคัน 

มาเปนรถยนตไฟฟา จะชวยลดการปลอยกาซ Co2 ลงได 9.56 ลาน

เมตริกตันตอป (จากการศึกษาการปลอยมลพิษของรถยนตตอคันตอป-

รถยนตคันหนึ่งจะปลอยเฉลี่ย 4.6 เมตริกตัน) ขณะเดียวกันถาราคา

ตนทุนตอคันในการดัดแปลงรถยนตอยูในระดับที่ผูคนสวนใหญรับได 

(คาใชจายตอคันเฉลี่ยราวไมเกิน 2 แสนบาท/คัน) ก็จะชวยประหยัด

หนี้ครัวเรือนลงมากถึง 6 ลานลานบาทตอปทีเดียว!  

ขณะที่ ในมุมกลับก็จะเปดสรางอุตสาหกรรมใหม-โอกาส

เศรษฐกิจใหมใน “อุตสาหกรรมรถยนตไฟฟาดัดแปลง” ขึ้น ทั้งกับ

กลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญ-และกับกลุมอุตสาหกรรมฐานลาง SME 

ที่เปนอูซอมรถยนตแบบเกาที่กระจายอยูทั่วประเทศนับหม� นๆ อู ให

สามารถปรับตัวเขาสูโอกาสทางเศรษฐกิจใหมแทนการรอวันหมดลม

หายใจไปกับการดิ้นรนในเทคโนโลยีเกาที่ไรอนาคต! ซึ่งการขับเคล� อน

สรางกลุมอุตสาหกรรมนี้จะไมกระทบกับอุตสาหกรรมใหม แตกลับจะ

เปนฐานสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมดวย จากหวงโซ

อุปทานที่แข็งแกรงในอุตสาหกรรมยานยนตของไทย กับการพัฒนา

เปดพื้นที่ใหกับกลุมหวงโซอุปทานของยานยนตไฟฟาไปดวย ไมวา 

แบตเตอรี่ไฟฟา-การแพ็กเกจจิ้งแบตเตอรี่ไฟฟา มอเตอรไฟฟา แผง

ระบบควบคุมไฟฟา แอปพลิเคชันตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนถึงชิ้น

สวนยานยนตที่ประเทศไทยแข็งแกรงที่สุดในโลกก็วาได 

การเรงขยับหนุนสราง “อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาดัดแปลง” 

ใน EEC นี้เกิดจากหลายมูลเหตุปจจัยสําคัญที่กลาวขางตน ชนิดที่

ไมอาจปลอยให โอกาสที่พึงเกิดกับบานเมืองและผูคนหลุดลอยไปกับ

ความเฉยเมิย-ไมใสใจไดเลย วันนี้ EEC HDC–AC เปดตัวเปนเจา

ภาพหลักที่เรงหนุนสรางอุตสาหกรรมนี้อยางจริงจัง โดยรวมมือกับ

กระทรวงอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกลา

ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรีราชา กรมการขนสงทางบก 

การอาชีวศึกษา และกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญอยาง SNC Former 

เดินหนาจัดทําโครงการ EEC sandbox EV Conversion เพ� อวิจัย-

พัฒนาสรางมาตรฐานทั้งระบบ เพ� อเปดพื้นที่ใหอุตสาหกรรมยาน

ยนตไฟฟาดัดแปลง ใหเกิดและเติบโตอยางมีอนาคต เพ� อเปนผูนํา

ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียสืบไป.

โ

าจะใหเขียนถึงขอเท็จจริงของสถานการณ ไฟใต บรรทัดนี้

ก็คงจะยืนยันดวยขอมูลที่มีอยูวา สถานการณของไฟใตไม

ไดมอดดับหรือดีขึ้นแตอยางใด 18 ปที่ผานมาไฟใตมีแตการ

พัฒนาการจากแบบหนึ่งไปสูอีกแบบหนึ่ง ซึ่งขัดแยงกับการเปดเผย

ของผูรับผิดชอบตอสถานการณที่มีการประโคมโหมโหวาสถานการณ

ของไฟใตดีขึ้นถึงขนาดสรางหลักฐาน ให พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคงเห็นชอบ และเช� อวาสถานการณ

ของไฟใตจะยุติไดแน�นอนในป 2570 หรืออีก 4 ปขางหนา 

แตสถานการณลาสุดที่มีการปดลอมและตรวจคนที่บานเชา 

5 หลัง ที่อยูใกลกับศูนยดาวะห หรือมัรกัส ที่ ต.สะเตง อ.เมือง 

จ.ยะลา ซึ่งเปนสถานที่กองกําลังติดอาวุธของขบวนการแบงแยกดิน

แดน บีอารเอ็น มาเชาเอาไวเพ� อใชเปนที่ซองสุมกําลัง และวางแผน

ในการกอการรายในหวงวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งเปนวันที่มีการ สถาปนา 

กองกําลังของขบวนการแบงแยกดินแดนบีอารเอ็น ที่ถือเปน 

วันสัญลักษณ ที่ตองมีการกอการรายในพื้นที่ 

แต...ครั้งนี้สายขาวของเจาหนาที่เห็นความเคล� อนไหวของ

กลุมคนภายนอกพื้นที่ ซึ่งเขาๆ ออกๆ จนเปนที่ผิดสังเกต จึงนํามา

สูการที่หน�วยงานความมั่นคงสนธิกําลังเขาปดลอมเปาหมาย เพ� อ

ทําการตรวจคน และมีการปะทะเกิดขึ้น จนนําไปสูการสูตายของกอง

กําลังติดอาวุธจนนําไปสูการ วิสามัญ คนรายจํานวน 2 ศพ ซึ่งก็

เหมือนกับทุกครั้ง ที่ กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนามีการบังคับใชกฎหมาย

จากเบาไปหาหนัก ดวยการเชิญผูนําทองที่ 

สถานการณ ‘ไฟใต’ ที่สวนทางกับขอเท็จจริง 

หรือเราจะตอง ‘ปดฟาดวยฝามือ’ ตลอดไป

ทองถิ่น ตลอดจนผูนําศาสนามาเกลี้ยกลอมเพ� อใหมีการมอบตัว แต

ไมสําเร็จ เพราะคนรายเลือกหนทางสูตาย ตามที่ไดรับการบมเพาะ

มาจากขบวนการ 

เปนที่น�าสังเกตวา ตั้งแตป 2563 เปนตนมา จนถึงปจจุบันที่มี

การปดลอมเพ� อการตรวจคน ทั้งในบานเรือนและในปาเขา ที่กองกําลัง

ติดอาวุธมาหลบซอน และมาเพ� อซองสุมกําลังเพ� อการวางแผนการ

กอการรายที่มีทั้งหมด 24 เหตุการณ มีการวิสามัญผูที่หาญตอสูกับเจา

หนาที่รัฐไปแลวถึง 55 ศพ ซึ่งน�าจะเปนตัวเลขที่มากที่สุดตั้งแตมีการจุด

ไฟใตระลอกใหมในแผนดินปลายดามขวาน ตั้งแตป 2547 เปนตนมา 

นี่ก็คือการ พัฒนาการ ของแนวรวมที่ถูกชักนําบมเพาะเขา

สูขบวนการแบงแยกดินแดน เพ� อใชเปนกองกําลังติดอาวุธในการ

กอการราย และการตอสูกับเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร และกองกําลัง

ทองถิ่น เปนพัฒนาการที่ ไมถึงขั้นของการพลีชีพ เหมือนกับการ

กอการรายในตะวันออกกลาง หรือในภูมิภาคอ� นๆ ที่มีการกอการ

ราย แตการบมเพาะใหคนกลาตาย และยอมตายดวยการตอสูกับเจา

หนาที่ ก็ถือวาเปนพัฒนาการหนึ่งของขบวนการ 

และขั้นตอนหลังจากมีการ สูตาย ก็จะมีการยกยองผูที่สูตายให

เปน วีรบุรุษ เปนนักรบผูกลาหาญ มีการทําพิธีศพเยี่ยงเดียวกับผูตอสู

และพลีชีพในสงครามศาสนา เชน ไมมีการอาบน้ําศพ มีการแหศพดวย

ขบวนการคนหนุมสาว เยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมาจากการจัดตั้ง เพ� อสราง

ใหเห็นวา ผูตายตอสูเพ� อมาตุภูมิ เจาหนาที่รัฐเปนฝายผิด และเจตนาที่

จะเขนฆา เปนการสรางเร� องใหคนสวนใหญเขาใจผิด  เพ� อสรางความ

โกรธแคนเจาหนาที่รัฐ และสรางความฮึกเหิมใหกับมวลชนในพื้นที่ 

สิ่งเหลานี้ ไมไดเกิดขึ้นเอง แตเกิดขึ้นจากการ จัดตั้ง ของ

ขบวนการแบงแยกดินแดน ที่มีจุดประสงคใหเกิดการ ปดลอมและ

ตรวจคน เพ� อใหมีการตอสูที่นําไปสูการวิสามัญของเจาหนาที่ตอ

กองกําลังติดอาวุธ เพราะหากไมมีการวิสามัญเกิดขึ้น ขบวนการแห

ศพ และทําใหผูตายเปนชาอีดก็เกิดขึ้นไมได และเม� อเกิดขึ้น

ไมได ก็ไมสามารถสรางความโกรธเกลียด และความเจ็บ

แคนใหกับมวลชน ทั้งหมดจึงเปนแผนการ และเปนกับ

ดักของฝายบีอารเอ็น 

และที่น�าสังเกต สถานที่สําหรับใชหลบซอน หรือใช

เพ� อการซองสุมกําลังของขบวนการแบงแยกดินแดน ยัง

พยายามที่จะอยูใกลกับศาสนสถาน เชน มัสยิด ปอเนาะ 

ตาดีกา หรือไมก็โรงเรียนสอนศาสนา ถาหากมีการ

ตอสู จะไดยึดศาสนสถานเหลานั้นเปนที่กําบัง และ

หากเสียชีวิตในศาสนสถาน ขบวนการไอโอที่เปนปก

ทางการเมืองของบีอารเอ็น ก็จะไดใชประโยชน ใน

การโจมตีเจาหนาที่รัฐ และสรางความรูสึกที่เปนลบตอ

ประชาชนที่เปนมุสลิมทั้งในและนอกประเทศ 

นอกจากนั้นการวิสามัญกองกําลังติดอาวุธที่สูตาย ยังทําให

กลุมสิทธิมนุษยชน กลุมภาคประชาสังคม หรือเอ็นจีโอ นําไปเปน

เง� อนไขในการโจมตีเจาหนาที่รัฐวาเปนการทําเกินกวาเหตุ ในขณะ

ที่เอ็นจีโอจากชาติตะวันตกที่มาตั้งสํานักงานปฏิบัติการอยูในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตก็จะเก็บขอมูล เพ� อการกลาวหาเจาหนาที่

รัฐ และลงความเห็นวา สถานการณของไฟใตคือ อารมคอนฟกซ 

ซึ่งเปนสถานการณความรุนแรงที่ยูเอ็นสามารถเขามาแทรกแซงได 

ซึ่งหากติดตามความเคลื่อนไหวของปีกทางการเมืองของ

บีอารเอ็นในพื้นที่จะเห็นวา พวกเขาไมไดเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่วา

เปนสถานการณกอความไมสงบ แตเขาเรียกวาเปนการขัดกันดวย

อาวุธ และไมไดเรียกวาเปนเร� องของความขัดแยงระหวางเจาหนาที่

รัฐกับกองกําลังติดอาวุธของบีอารเอ็น แตเขาเรียกวาเปนคูสงคราม 

และทางออกที่พวกเขาเสนอตอองคกรชาติตะวันตกที่เขามากาวกาย

สถานการณของไฟใต คือการขอกําหนดในตนเอง นั่นหมายถึงการ

กําหนดใจตนเองวาจะอยูกับรัฐไทย หรือจะแยกออกจากรัฐไทยนั่นเอง 

การเขามามีบทบาทของเอ็นจีโอสากลอยางองคกร เจนีวาคอล 

และการเขามาขององคกรกาชาดระหวางประเทศ หรือ ไอซีอารซี ก็

เปนพัฒนาการของไฟใตที่เกิดขึ้น ซึ่งในอนาคต องคกรของชาติตะวัน

ตกที่ไมเฉพาะแตเจนีวาคอล และไอซีอารซีเทานั้นที่จะมีบทบาทตอ

รัฐไทยมากขึ้น แตจะมีองคกรจากชาติตะวันตกอ� นๆ ที่จะเขามาเพ� อ

รวมปฏิบัติการในสถานการณของไฟใต ซึ่งจะชักนําสถานการณของ

ไฟใตไปสูความเปนสากลยิ่งขึ้น และการดับไฟใตจะอยูนอกเหนือ

การคอลโทรลของรัฐไทย ที่จะสรางความยุงยากกับรัฐไทย และสราง

ความไดเปรียบกับขบวนการแบงแยกดินแดนที่มีกลุมกอน ที่เปนปก

ทางการเมืองในพื้นที่ ในการกําหนดบทบาทของมวลชน 

หรือจะกลับไปดูการปรับขบวนการของบีอารเอ็น ตั้งแตให 

ดุลเลาะ แวมะนอ อดีต ผบ.กองกําลัง มาเปนประธานสภาอูลา

มา เพ� อสรางความเขมแข็งในการขับเคล� อน และการจัดตั้งกลุม

ตางๆ ในพื้นที่ การปรับเปลี่ยนผูนํายุคเกาอยาง เด็ง แวกะจิ, อดุลย 

มุณี วาเหะ หะยีอาแซ และ ฯลฯ ขึ้นมาเปนที่ปรึกษาในสภาซูรอ 

ที่มี บอราเฮง ปะจุศาลา หรือ อิหมามเฮง เปนประธานสภาซูรอ 

และการปรับตําแหน�งสูงสุดเพ� อใหประธานขบวนการบีอารเอ็นควบ

ตําแหน�งเลขาธิการ เพ� อใหมีอํานาจในการสั่งการ และจัดระบบสํานัก

เลขาธิการใหมีจํานวน 18 คน โดยแบงเปน 3 กลุมงาน ลวนเปนเร� อง

ของการพัฒนาการที่น�าติดตามเปนอยางยิ่ง 

พัฒนาการของไฟใตที่เกิดขึ้นจึงเปนการสวนทางกับสิ่งที่ฝาย

ความมั่นคงของเราที่ปาวประกาศวาไฟใตกําลังจะยุติภายในป 2565 

หรืออีก 4 ปขางหนา เพราะยังไมมีอะไรที่เปนสิ่งบอกเหตุวาบีอาร

เอ็นจะยุติการใชความรุนแรง หรือจะเปลี่ยนการกอการรายเปนการ

เจรจา เน� องจากเจรจามาเปนเวลา 10 ป ยังไมมีแนวทางของการดับ

ไฟใตที่เปนรูปธรรมใหจับตอง หรือเช� อมั่นไดแมแตนอยนิด 

สวนที่บีอารเอ็นทําสัญญาหยุดยิงในเดือนรอมฎอน เปนเพียง

เร� องที่บีอารเอ็นตองการใหรัฐไทยเห็นวา แกนนําของบีอารเอ็นใน

มาเลเซียมีศักยภาพในการสั่งการกองกําลังติดอาวุธในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต ใหหยุดปฏิบัติการได เพ� อชิงความไดเปรียบในเวที

ของการเจรจาที่จะมีขึ้นในโอกาสตอไปเทานั้น ดังนั้นผูที่ ไดเปรียบ

และไดประโยชน ในการหยุดยิงในหวงของเดือนรอมฎอน หาใช 

กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา และคณะพูดคุยสันติสุขของรัฐไทย แต

เปนขบวนการแบงแยกดินแดนบีอารเอ็นตางหาก 

ตรงไหนบางที่รัฐไทยไดเปรียบ และตรงไหนบางที่บอกเหตุวา 

ป 2565 สถานการณของไฟใตจะยุติ อยางถาวร. 

 เมือง ไมขม รายงาน
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3บทความ-ในประเทศ

กคักต้อนรับเดือนสิงหา ตามไทม์ ไลน์ที่ถูกวางไว้  

“แวดวงสีกากี”  น่าจะเข้าสู่โหมดการแต่งตั้ง “นาย

พล”  วาระประจำาปี 2565

ปีนี้จะเป็นการแต่งตั้งครบทุกระดับ ตั้งแต่ “ผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ” หรือ “ผบ.ตร.” เบอร์ 1 กรม

ปทุมวัน “ผบ.ปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. 

เกษียณอายุราชการ ตามด้วย “รอง ผบ.ตร.” - “ผู้ช่วย 

ผบ.ตร.” - “ผบช.” - “รอง ผบช.” และ “ผบก.”

ทุกเก้าอี้ ทุกตำาแหน่ง จึงลุ้นกันตัวโก่ง 

ยิ่งการแต่งตั้ง “นายพล” วาระปี 2565 จะเป็นปี

สุดท้าย สำาหรับการใช้ “หลักเกณฑ์” การแต่งตั้งเดิม ที่

ตำาแหน่ง “ผบก.-รอง ผบ.ตร.” ยังคงยึดอาวุโส 33% นอกนั้น

พิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ 

หลังจาก พ.ร.บ.ตำารวจฉบับใหม่ ที่เพิ่งผ่านความเห็น

ชอบจากสภา ยอมให้เว้นการบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง

ตำารวจออกไป 180 วัน ด้วยเงื่อนไขเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ

การพิจารณาทำาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายปีนี้ ที่ได้เดินเครื่องเอา

ไว้แล้ว

การแต่งตั้ง “นายพล” วาระปี 2566 หรือปีหน้า จึง

ต้องมาใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งใหม่ ที่กำาหนด “ผบก.-ผบช.” 

ยึดอาวุโสร้อยละ 50 ของตำาแหน่งที่ว่างจะได้เลื่อนตำาแหน่ง

สูงขึ้น นอกนั้นพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ ส่วน

ระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้น รอง ผบ.ตร. จะใช้เรียงตามลำาดับ

อาวุโสทั้งหมด

ด้วยไฟต์บังคับเงื่อนไขใหม่ในปีหน้า ถูกกรอบ  

“อาวุโส” ยกเพดานบังคับสูง การแต่งตั้ง “นายพล” ปีนี้ 

เหล่าบรรดา “ดาวรุ่ง” เหล่าบรรดา “เส้นกวยจั๊บ” จำาเป็นจะ

ต้องรีบชิงหนี 

“เกณฑ์แต่งตั้งใหม่”!!!

โดยเฉพาะ “ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ขึ้น “รอง ผบ.ตร.” ปีหน้า 

จะยึดหลักเรียงอาวุโสขึ้นทั้งหมด 

ครั้งนี้ “ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ทุกนาย จึงต้องรีบขึ้น “รอง 

ผบ.ตร.” ตามเกณฑ์อาวุโส  33% ที่เหลือเป็นการพิจารณา

จากความรู้ ความสามารถ

“รอง ผบ.ตร.” วาระประจำาปี 2565 ว่างทั้งหมด 4  

เก้าอี้ 

“บิ๊กป๋อ” พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

(เกษียณปี 2566) อาวุโสสูงสุด ขึ้น รอง ผบ.ตร. ตามโควตา 

33% 

เหลืออีก 3 เก้าอี้ ให้ “9 ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ช่วงชิง 

ไล่ลำาดับตามอาวุโสประกอบด้วย...

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง (เกษียณปี 2568)

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช (เกษียณปี 2567)

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล (เกษียณปี 2574)

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง (เกษียณปี 2566)

พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ (เกษียณปี 2569)

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข (เกษียณปี 2568)

พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ (เกษียณปี 2569)

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ (เกษียณปี 2568) 

พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล (เกษียณปี 2567)

แว่วๆ ว่าให้จับตากลุ่มท้ายๆ อาจมีรายการชักแถว.

กลุ่มท้ายชักแถว

คึ

ใบสั่งฉก‘พญาคชสีห์’ 

‘มณีแดง’ คนไทยจะอมตะ

วิตคนเรา...........

แต่ละคน มีโอกาส “นับสิบ” ได้ไม่ถึง “สิบคร้ัง” หรอก

อย่างเก่ง แค่ ๘ คร้ัง ก็มากแล้ว

แต่จากน้ีไป อีกซัก ๒-๕ ปี การท่ีแต่ละชีวิตจะ “นับสิบ” ได้ถึง 

“สิบคร้ัง” คืออายุถึง ๑๐๐ ปี ถือเป็นเรื่องปกติ!

พูดแล้วเสียดายแทน “จ๋ินซีฮ่องเต้” ต้องการมีชีวิตอมตะ ส่งคน

ออกค้นหา “ตัวพืช-ตัวยา” ท่ีจะทำาให้ชีวิตอมตะไปท่ัวทุกสารทิศ 

แต่ไม่มีซักรายท่ีค้นพบ 

เมื่อไม่พบ กลับมาหัวขาดแน่ เลยต้ังรกรากกันอยู่ตามเกาะต่างๆ 

ออกลูก-ออกหลาน เป็นญ่ีปุ่น เกาหลี เวียดนาม ทุกวันน้ี น่ันแหละ

ถ้าอยู่ถึงตอนน้ี ก็จะไม่มีใครหัวขาด และโอกาสท่ี “จ๋ินซีฮ่องเต้” 

จะเป็นอมตะ มีมากทีเดียว

เพราะหลายวันก่อน “แพทย์จุฬาฯ” แถลง...

“วิจัยสำาเร็จ” แล้ว

โมเลกุล “มณีแดง” ยาต้านแก่!

โดยใช้โมเลกุล “มณีแดง” เปล่ียนเซลล์ “แก่ชรา” ในสัตว์ทดลอง

ให้ “อ่อนเยาว์” ข้ึน 

ในอีก ๒ ปี จะทดสอบ “ในมนุษย์”

รักษาโรคต่างๆ ท่ีเกิดจาก “เซลล์แก่ชรา”

และ “คืนความอ่อนเยาว์” ให้แก่คนสูงวัย เป็นการตอบโจทย์ 

“สังคมประเทศ” ท่ีมีผู้สูงวัยมากข้ึนขณะน้ี

แพทย์ผู้วิจัย ได้นำาโมเลกุลมณีแดง ทดลองกับหนูมาแล้ว ๓ กลุ่ม

-กลุ่มแรก เป็นหนูอายุ ๗ เดือน 

-กลุ่มท่ีสอง อายุ ๓๐ เดือน

-กลุ่มท่ีสาม อายุ ๓๐ เดือน ท่ีได้รับ “โมเลกุลมณีแดง”

โดยย้อม “เซลล์ชรา” ให้เป็น “สีน้ำาเงิน”

จะพบว่าหนูวัย ๗ เดือน ไม่ค่อยมี “เซลล์ชรา” 

ในขณะท่ี “หนูชรา” วัย ๓๐ เดือน มี “เซลล์ชรา” เต็มตับ 

ส่วน “หนูชรา” ท่ีได้รับมณีแดง สัปดาห์ละ ๑ คร้ัง เป็นเวลา ๒ 

เดือน ปรากฏว่า “เซลล์ชรา” ในตับจะลดลง

แพทย์ผู้วิจัยบอกว่า.......

“การทดลองน้ี ไม่ใช่การ ‘ทำาลายเซลล์ชรา’ แต่เป็นการ ‘เปล่ียน

เซลล์ท่ีชรา’ แล้ว ให้กลับมาเป็น ‘เซลล์ทำางานได้’ ตามปกติ” 

นอกจากน้ี ยังพบด้วยว่า “สมองหนูชรา” ท่ีได้รับมณีแดง ก็กลับ

มา “ดีข้ึน” ด้วย

และยังพบด้วยว่า โรคท่ีพบในเซลล์ชรา เช่น โปรตีนท่ีพบในเซลล์

ชรา, ไขมันในช่องท้อง, พังผืดในตับ “ลดลง”

ในขณะท่ีรอยแยก DNA เพ่ิมข้ึน......

ซ่ึงหมายความว่า “เซลล์มีความอ่อนวัย” ข้ึน! 

นอกจากน้ี การทดลองมณีแดงกับหนูท่ีเป็นแผลไฟไหม้ แผลเบา

หวาน ก็ได้ผลน่าพอใจ 

คือแผล “สมานเร็ว” และทำาให้เน้ือหนูนุ่มแน่นข้ึน 

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษายาต่างๆ ในต่างประเทศ  ยังไม่พบ

ก็ยังไม่ได้บอกเลยว่า แพทย์ผู้คนพบ “โมเลกุลมณีแดง” คนแรกของ

โลกน้ี คือท่านใด?

แพทย์ท่านน้ันก็คือ.........

“ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร” ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  ช้ัน ๑๑ อาคาร

แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และโมเลกุล “มณีแดง” น้ัน อย่าเข้าใจว่าหมายถึงวิจัยมาจากพวก 

เพชร นิล จินดา อะไรเทือกน้ัน

โมเลกุล “มณีแดง” หรือ “RED–GEMs” น้ี 

ย่อมาจากคำาเต็ม “REjuvenating DNA  by GEnomic Stability 

Molecules” น่ันเอง!

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิวัฒน์ บอกเมื่อปลายปี  ๒๕๖๔ ตอน

แถลงข่าวว่า 

“โมเลกุลมณีแดง มีคุณสมบัติย้อนวัยท่ี DNA เป็นกลไกสำ�คัญท่ีจะใช้

แก้ปัญห�สุขภ�พในสังคมสูงวัยได้ ยังเปิดรับองค์กรและผู้ร่วมทำ�วิจัยในระดับ 

Translational  Research หรือระดับสูงข้ึนไปถึงระดับคลินิก 

เทคโนโลยีในก�รผลิตมณีแดงน้ันไม่ย�ก และต้นทุนไม่สูง หวังว่�

โมเลกุลมณีแดง จะเป็นกลไกสำ�คัญท่ีจะใช้แก้ปัญห�สุขภ�พในสังคมสูงวัย 

มณีแดงมีศักยภ�พเชิงวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ท่ีส�ม�รถเพ่ิมร�ยได้

ให้ประเทศไทยด้วย” 

และบัดน้ี...........

ผม...ในนาม “ชราชน” มีข่าวดีจะบอกชราชนด้วยกันท้ังหลายว่า 

โอกาสท่ีจะได้อยู่ “นับสิบ” ถึง “สิบคร้ัง”

ฝันน่้ัน “จะเป็นจริง” แล้วครับ

เพราะ ๒-๓ วันก่อนบริษัท “อินโนบิก” ธุรกิจแขนงใหม่ของ ปตท.ท่ี

แตกยอดจากธุรกิจพลังงานอันอยู่ตัวแล้ว ไปสู่ด้านวิจัย-พัฒนา นวัตกรรม 

Life Sciences 

คือ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านยา ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ 

โปรตีนจากพืช ด้านเครื่องมือแพทย์ 

“อินโนบิก-ปตท.”

จับมือกับ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

ร่วมพัฒนางานวิจัย “โมเลกุลมณีแดง” นวัตกรรมต้านเซลล์ชรา 

เตรียมพร้อม “ทดสอบในมนุษย์” แล้ว! 

“ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์” ซ่ึงจะเป็นชื่อ “โลกต้องจำา” ในอนาคตอันใกล้ 

บอกว่า ขณะน้ี การวิจัยและพัฒนาถึงข้ัน เข้าสู่การทดสอบในสัตว์คือ “หนู-

หมู และ ลิง” แล้ว

การทดสอบใน “หมูแรกเกิด” เมื่อมีน้ำาหนัก ๑๐๐ กก. พบว่าเน้ือมี

คุณภาพสัมผัสท่ีนุ่มข้ึน แน่นข้ึน

ปัจจุบันทดสอบใน “ลิงแสม” และ “หนู” ท่ีเป็นโรคสมองเสื่อมแบบอัล

ไซเมอร์ พาร์กินสัน และปอดเป็นพังผืด ทดสอบกับ “ลิงแสม” แล้ว ๓ เข็ม 

ในระยะเวลา ๓ สัปดาห์ จากท่ีวางแผนไว้ ๘ เข็ม ในระยะเวลา ๘ 

สัปดาห์ 

ปรากฏว่า “ลิงแสม” ทุกตัวปลอดภัยดี และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

ผมถึงบอกไง ในภาวะเงินเฟ้อ เก็บเงินไว้เฉยๆ จะเสื่อมค่าไปเรื่อยๆ 

ใครมีเหลือใช้ ลงทุนกับ “ปตท.-อินโนบิก” ไว้ตอนน้ี แล้วแกล้งทำาเป็น

ลืมๆ ซัก ๕ ปี

น้องๆ ถูกหวยรางวัลท่ี ๑ บอกไม่เชื่อ!

ไม่ใช่รวยจากน้ำามัน แต่จะรวยจากธุรกิจนวัตกรรม ประเภท New 

S-Curve ท่ี ปตท.บุกเบิกใหม่ๆ น่ีแหละ

โดยเฉพาะด้านยา “ชีววัตถุคล้ายคลึง” ด้านอาหารโปรตีนจาก

พืช อันเป็นอาหารสังคมโลกอนาคต ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ การ

วิทยาศาสตร์ และอาหารสุขภาพ 

ยังไม่นับด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีช้ันสูง และท่ี ปตท.จับมือกับ                 

“ฟ็อกซ์คอนน์”

ดันไทยเป็น “ศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้า” ช้ันนำา!

“ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ” หัวหอก ปตท.ในธุรกิจนวัตกรรมผ่าน

บริษัทอินโนบิก พูดวันจับมือกับจุฬาฯ ร่วมงานวิจัยมณีแดง ว่า

นอกเหนือจากลงทุนด้านยา อุปกรณ์การแพทย์ และโภชนเภสัช

แล้ว 

ยังมีเป้าหมายเร่งสร้าง “การพัฒนานวัตกรรม” ของไทยให้เทียบ

เคียงได้ในระดับสากล ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายท้ังนักวิจัยและ

มหาวิทยาลัย เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

งานอย่างน้ี ต้องอาศัยการทำาร่วมกัน 

ท้ังการวิจัยในห้องปฏิบัติการ การวิจัยทางคลินิก การเตรียมความ

พร้อมทางด้านการผลิตในระดับอุตสาหกรรมการตลาด การข้ึนทะเบียน 

และทรัพย์สินทางปัญญา 

เพื่อ “สร้างมูลค่า” ของงานวิจัยให้เกิดข้ึนกับเศรษฐกิจไทย 

“โดยอินโนบิก (เอเชีย) พร้อมสนับสนุนองค์คว�มรู้ ด้�นก�รบริห�ร

จัดก�รโครงก�ร ก�รทำ�ก�รตล�ดเชิงพ�ณิชย์ 

‘มณีแดง’ เป็นก�รค้นพบท่ีน่�สนใจ ส�ม�รถต่อยอดในก�รฟ้ืนฟู

และป้องกันท่ีมีก�รประยุกต์ใช้องค์คว�มรู้ท�งด้�นชีววิทย�โดยเฉพ�ะ

พันธุศ�สตร์ สนับสนุนยุทธศ�สตร์ของประเทศ ท่ีต้องก�รเป็นศูนย์กล�ง

ท�งก�รแพทย์ครบวงจร และพัฒน�อุตส�หกรรมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

ให้สมบูรณ์อย่�งย่ังยืน หรือ Wellness” 

CEO ปตท. “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ย้ำา “จุดอ่อน” ประเทศท่ีต้อง

ช่วยกันแก้ไข ว่า

“ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัว จะมีผลกระทบต่องบ

ประมาณค่าใช้จ่ายภาครัฐด้านสาธารณสุข ตลอดจนการขับเคลื่อนและ

พัฒนาเศรษฐกิจประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ 

ปตท.ตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน จึงมุ่งสร้างธุรกิจ New 

S-Curve เพื่อเป็นแรงสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

‘โครงการมณีแดง’ ถือเป็นหน่ึงในความสำาเร็จของนักวิจัยไทยท่ี

น่ายกย่อง และควรสนับสนุนต่อยอดให้เกิดผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”

ก็เอาใจช่วยครับ......

สำาเร็จเมื่อไหร่ “ไทย ๑ ในโลก” เมื่อน้ัน คนไทยชีวิตจะได้อมตะ

กันท่ัวหน้า คนอายุ ๗๐ ปี จะลงมาเหลือเท่ากับ ๒๕ ปี

แต่กับ “สัมภเวสี” ห้ามซ้ือ-ห้ามขายให้!

ยาอะไร ท่ีสามารถ “ย้อนวัย” ได้สมบูรณ์เท่า “โมเลกุลมณีแดง”

โมเลกุล DNA มีศักยภาพและโอกาสส่งเสริมสุขภาพหลายด้าน เช่น 

ช่วยเพ่ิมข้อต่อ DNA ทำาให้ DNA ชรา “คืนความหนุ่มสาว” ลบรอยโรคใน 

DNA

รักษาโรคท่ีมีกลไกมาจากเซลล์, เน้ือเยื่อ และอวัยวะเสื่อมสภาพท่ีพบ

ในคนแก่ชราหรือแก่ชราเร็ว จากโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน 

และโรคท่ีปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  เช่น สมองเสื่อม, 

อัลไซเมอร์, หัวใจวาย, ความดันโลหิตสูง, เส้นเลือดแข็ง, การเสื่อมสมรรถภาพ

ในอวัยวะต่างๆ เป็นต้น

รักษาโรคท่ี “อวัยวะเสื่อมสภาพ” จาก เช่น ไฟไหม้  น้ำาร้อนลวก ปอด

พังจากบุหร่ี ตับสมองพังจากสุรา ไตพังจากสารพิษ ฯลฯ

อาจใช้ป้องกันและรักษามะเร็งได้ด้วย!

ชะลอการเสื่อมของร่างกายในเด็กท่ีมีความผิดปกติของยีนซ่อมแซม 

DNA

ใช้เสริมความงาม ช่วยให้ผิวพรรณและรูปร่างอ่อนกว่าวัย (คุณพ่ี คุณ

ป้า คุณน้า คุณยาย กร๊ีดดดด)

นอกจากน้ันแล้ว

ยังใช้เพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร เช่น ยืดอายุ การให้นมในวัว การให้

ไข่ในไก่ หรือทำาให้เน้ือหมู เน้ือวัว เน้ือไก่ นุ่มแน่นข้ึน เป็นต้น

ใช้ป้องกันความพิการแต่กำาเนิด เนื่องจากความพิการแต่กำาเนิด อาจ

มีกลไกจากความไม่เสถียรของจีโนม

หลังจากแพทย์ผู้วิจัยประสบความสำาเร็จในการทดลองในหนูเป็นท่ี

น่าพอใจแล้ว 

ทีมวิจัยวางแผน จะนำามณีแดงไปทดสอบในสัตว์ใหญ่ อย่าง “ลิงแสม” 

เพื่อดูผลการรักษาในระยะยาว 

ก่อนท่ีจะเร่ิมการ “ทดสอบในมนุษย์” คาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก ๒ ปี

ข้างหน้า

น่ีผม “เก็บความย่อๆ” แปลงศัพท์วิชาการทางการแพทย์มาเป็น “ศัพท์

ชาวบ้าน” เพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆ

ชี

‘บิกินี’พาวุ่น

ทร.โร่แจงยิบ

พท.ข้อบังคับ

ชลบุรี • กองทัพเรือน่ังไม่ติด โร่แจงปม

ร้อนบิกินีเกาะแสมสาร ช้ีเป็นพ้ืนท่ีทหาร

ต้องมีกฎระเบียบ และรักษาวัฒนธรรม

ประเพณี ระบุเร่งทำาความเข้าใจนักท่อง

เท่ียวต่างชาติ พร้อมเล็งปลดป้ายเปล่ียน

ใหม่ 

เม่ือวันศุกร์ พลเรือโทปกครอง 

มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผย

ถึงกรณีท่ีมีการเผยแพร่บนสื่อโซเชียลมี

เดีย กรณีเพจเฟซบุ๊ก Quotidien de 

Thaïlande ซ่ึงเป็นเพจข้อมูลเก่ียวกับ

ประเทศไทยในรูปแบบภาษาฝร่ังเศส  ได้

โพสต์ภาพประกาศห้ามนุ่งชุดว่ายน้ำาบิกินี

ริมชายหาด โดยภาษาอังกฤษมีคำาแปล

เป็นไทยว่า “โปรดเคารพวัฒนธรรมของ

เรา” พร้อมแฮชแท็ก #เกาะแสมสาร โดย

แสดงความเห็นว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไร 

ขณะท่ีทางเพจได้ออกมาช้ีแจงเพ่ิมเติม

ว่า เป็นพ้ืนท่ีควบคุมโดยกองทัพเรือ แต่

ต่างชาติบางส่วนก็ยังไม่เข้าใจว่า พ้ืนท่ี

ทหาร ทำาไมจึงนุ่งบิกินีไม่ได้ และไม่เข้าใจ

ในวัฒนธรรมดังกล่าว  

โฆษกกองทัพเรือช้ีแจงว่า สำาหรับ

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของกองทัพเรือ จะไม่ได้มีการบังคับใน

เรื่องการแต่งกาย เพียงแต่เป็นการขอ

ความร่วมมือให้นักท่องเท่ียวปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับเช่นเดียวกับแหล่งท่อง

เท่ียวเชิงธรรมชาติอื่นๆ อาทิ การห้าม

รวมกลุ่มม่ัวสุมก่อให้เกิดเสียงดัง สร้าง

ความเดือดร้อนรำาคาญ การห้ามดื่มสุรา

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

“สำาหรับเกาะแสมสารท่ีปรากฏใน

ข่าวน้ัน เนื่องจากพ้ืนท่ีของเกาะแสมสาร

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของกอง

ทัพเรือ อีกท้ังไม่ได้มีการอนุญาตให้นัก

ท่องเท่ียวพักแรมค้างคืนบนเกาะ กองทัพ

เรือจึงขอความร่วมมือจากนักท่องเท่ียว

ในการแต่งกายให้เหมาะสม งดเว้นการ

นุ่งบิกินี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

และไม่ขัดกับวัฒนธรรมและประเพณี

ของไทย รวมถึงสนับสนุนการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์ของกองทัพเรือ” โฆษกกองทัพ

เรือระบุ 

โฆษกกองทัพเรือระบุด้วยว่า แต่

อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด

ของนักท่องเท่ียว กองทัพเรือจึงได้ส่ังการ

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการนำา

ป้ายดังกล่าวออกแล้ว และให้เร่งติดต้ัง

ป้ายใหม่เพื่อทำาความเข้าใจกับนักท่อง

เท่ียวให้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน. 

เจาะรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับอีก2ราย
กรุงเทพฯ • เมื่อวันท่ี 29 ก.ค.

65 พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ  กิตติ

ประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ

ผู้อำานวยการศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ศปอส.ตร)  หรือ 

PCT เปิดเผยว่า เจ้าหน้าท่ี                  

ศปอส.ตร. ชุดปฏิบัติการท่ี 5 

ร่วมกับ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 

หรือ “บูรพา 491”  ขยายผล

จับกุมผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ส่งคนไทยไปทำางาน

ในประเทศกัมพูชาได้อีก 2 ราย 

เผยเคยทำามาแล้วหลายคร้ัง ได้

ค่าจ้าง 1,000 บาทต่อหัว อาศัย

บ้านตนเองเป็นท่ีพักเหยื่อก่อน

พาข้ามแดนไปกัมพูชา

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าว

ว่า คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวัน

ที่ 28 ก.ค.65 เจ้าหน้าที่                            

ศปอส.ตร. ชุดปฏิบัติการที่ 5  

ร่วมกับ กก.ปพ.บก.สส.ภ.2 

หรือ “บูรพา 491” จับกุม

ตัว นายอรรถชัย มีโพธิ์ อายุ 

30 ปี ขณะลักลอบนำาพา

คนไทยไปทำางานเป็นแก๊ง

คอลเซ็นเตอร์ ผ่านช่องทาง

ธรรมชาติ  คลองบ้านตาโจ๊ย 

ใกล้กับวัดป่าหนองเอี่ยน จาก

การสืบสวนขยายผลทราบว่า

มีผู้ร่วมขบวนการอีก 2 ราย

ยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทย 

โดยขบวนการนี้ลักลอบพาคน

ไทยข้ามแดนไปทำาแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชามา

แล้วไม่ต่ำากว่า 100 คน

รอง ผบ.ตร.กล่าวต่อว่า 

วันน้ีได้ส่ังการให้ พล.ต.ท.ธิติ  

แสงสว่าง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.ธีร

เดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2/

หน.ชุดปฏิบัติการ PCT ชุดท่ี 5 

และบูรพา  491 บก.สืบสวน 

ภ.2 นำากำาลังบุกจับกุมผู้ร่วม

ขบวนการอีก 2 ราย คือ 

1.น.ส.รุ่งฤดี อุดมดี อายุ 38 

ปี ท่ีอยู่ 33  ม.11 ต.กาบิน 

อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 

ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล

จังหวัดสมุทรปราการท่ี จ.

415/2565 ลงวันท่ี 27 ก.ค.65 

และ 2.นายพงษ์ธนา พิมพา 

อายุ 36  ปี ท่ีอยู่ 114 ม.2 ต.บ้าน

ใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ 

ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล

จังหวัดสมุทรปราการท่ีจ.

416/2565 ลงวันท่ี 27 ก.ค.

65 ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง

ประชาชนโดยแสดงตนเป็นคน

อื่น, ร่วมเป็นอ้ังย่ี,  ร่วมกันเป็น

ซ่องโจร, ร่วมกันมีส่วนร่วมใน

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, 

ร่วมกันโดยทุจริตหลอกลวง 

นำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ี

บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่า

ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูล

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย

ประการท่ีน่าจะเกิดความเสีย

หายแก่ประชาชน และร่วมกัน

ฟอกเงิน”

จาก น้ี ไ ด้ตรวจสอบ

ประวัติบุคคลในครอบครัว พบ

ว่านายบุญยัง ศิลศัทธา เป็น

แฟนหนุ่มของ น.ส.รุ่งฤดี กับ

นายศักด์ิชัย ศิลศัทธา พ่ีชาย

ของนายบุญยัง ถูกดำาเนินคดี

ในข้อหาค้ามนุษย์ในท้องท่ี 

สภ.โคกสูง เมื่อช่วงเดือน พ.ค.

65  ซ่ึงสอดคล้องกับคำาให้การ

ของ น.ส.รุ่งฤดีว่า หลังจากแฟน

หนุ่มกับพ่ีชายของตนถูกตำารวจ

จับกุมตัวไปดำาเนินคดี ตนจึงได้

มารับงานรับ-ส่งคนข้ามไปฝ่ัง

กัมพูชาต่อ กระท่ังวันน้ีถูกจับกุม

ตัว ล่าสุดนายพงษ์ธนายังให้การ

ปฏิเสธ. 

ตำ�รวจ PCT ร่วมกับ “บูรพ� 491” ขย�ยผลจับกุมผู้ร่วมขบวนก�รแก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่งคนไทยไป

ทำ�ง�นในประเทศกัมพูช�ได้อีก 2 ร�ย โดยอ�ศัยบ้�นตนเองเป็นท่ีพักเหยื่อก่อนพ�ข้�มแดนไปกัมพูช�

เมื่อวันศุกร์ พ.ต.ท.ณัฐ

ธนพล อินทรเรืองศร สว.

(สอบสวน) พ.ต.ท.วรพจน์ ฉิม 

ลอยลาภ สว.สส.สภ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี พร้อมกำาลังทีม

สืบสวน เดินทางไปที่สถาบัน

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

กระทรวงกลาโหม ภายใน

เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ 

ต.บางพูด เพื่อตรวจหาหลัก

ฐานเพิ่มเติมและสอบปากคำาผู้

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียด

ของ “พญาคชสีห์ราชเสนี

พิทักษ์” ที่ถูกคนร้ายขโมยไป 

รวมทั้งตำาหนิรูปพรรณของ

คนร้ายจากกล้องวงจรปิดเพื่อ

เป็นหลักฐานในการติดตามตัว

นายสมเกียรติ พันชนะ 

อายุ 45 ปี หัวหน้า รปภ.ของ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ กล่าวว่า จากภาพ

วงจรปิดคืนวันเกิดเหตุพบ

คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา  2 

คัน คันละ 1 คน จอดด้านหน้า 

ใช้ปากคาบไฟฉายเดินตรงมาที่ 

“พญาคชสีห์สยามปฐพีพิทักษ์” 

ที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มฝั่งซ้าย

ของอาคาร พยายามจะขโมย

แต่ไม่สำาเร็จ จึงเดินมาอีกที่ซุ้ม 

“พญาคชสีห์ราชเสนีพิทักษ์” 

ที่อยู่ในซุ้มฝั่งขวาของอาคาร 

ห่างกันราว 20 เมตร เอื้อมมือ

หยิบและขโมยไปได้สำาเร็จ พอ

ช่วงเช้าวันที่ 27 ก.ค. ตนมา

พบว่า  “พญาคชสีห์ราชเสนี

พิทักษ์” หายไปจากซุ้ม

“ครั้งแรกเข้าใจว่ามีผู้นำา

ไปซ่อมบำารุงรักษา กระทั่งมา

ตรวจดูกล้องวงจรปิดจึงทราบ

ว่าถูกขโมยไป หลังจากเกิดเหตุ

ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานได้

สั่งกำาชับให้เพิ่มความเข้มงวด

ในเรื่องมาตรการรักษาความ

ปลอดภัย” นายสมเกียรติระบุ 

ด้าน พ.ต.ท.วรพจน์

กล่าวว่า จากการตรวจสอบ

เชื่อว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ

ขโมย อาจเป็นไปได้ว่ามีใบสั่ง

ในตลาดมืดจากผู้ที่ต้องการ 

จึงเจาะจงมาก่อเหตุ ได้สั่งทีม

ชุดสืบสวนตรวจสอบเก็บหลัก

ฐานตำาหนิรูปพรรณคนร้าย

รวบรวมพยานหลักฐาน อีก

ทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ภายในพื้นที่เมืองทองธานีตาม

เส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้

หลบหนีเพื่อเร่งติดตามตัวมา

ดำาเนินคดี

ด้าน พล.อ.คงชีพ ตันตระ

วาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม 

กล่าวว่า ท้ังน้ีต้องเร่งประสาน

ให้เจ้าหน้าท่ีตำารวจ ช่วยหาตัวผู้

กระทำาความผิดมาดำาเนินการ

ตามกฎหมายโดยเร็ว ในเบ้ือง

ต้นต้องสอบสวนก่อนว่าเป็นการ

กระทำาของบุคคลภายในหรือ

คนนอก และพิสูจน์ทราบจาก

ท้ังพยานวัตถุและพยานบุคคล

ท่ีเก่ียวข้อง และเชื่อว่าน่าจะไม่

ยากมาก เนื่องจากบริเวณดัง

กล่าวมีกล้องวงจรปิดท้ังภายใน

และภายนอกหลายตัว

ทั้งนี้ “พญาคชสีห์ราช

เสนีพิทักษ์” ที่ประดิษฐานซุ้ม

หน้าอาคารสำานักงาน สถาบัน

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

(สทป.) กระทรวงกลาโหม เนื้อ

โลหะ ที่มีความสูงประมาณ 

10 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว จำานวน 1 

องค์ เป็นองค์จำาลองที่หล่อขึ้น

เพื่อแจกจ่ายหน่วยงานสังกัด

กระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ 

ทูตต่างประเทศ ในโอกาสปี

มหามงคลพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรง

ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

เมื่อปี 2549 และในโอกาสที่

กระทรวงกลาโหมครบ 120 ปี  

ทั้งนี้ พล.อ.สิริชัย ธัญญ

ศิริ ในขณะนั้นดำารงตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัด

สร้าง “พญาคชสีห์” ขึ้น 2  องค์ 

มีความสูง 120 เซนติเมตร 

แต่ถ้าวัดจากฐานถึงลายกนก

ที่เป็นส่วนสูงสุด จะสูงทั้งหมด 

4.50 เมตร มาตั้งไว้ที่ประตู

ทางเข้าอยู่ทางทิศใต้ มีชื่อว่า 

“พญาคชสีห์สยามปฐพีพิทักษ์” 

หมายความว่าพิทักษ์แผ่นดิน

ไทย และตั้งไว้ที่ประตูออกซึ่ง

อยู่ทิศเหนือชื่อว่า “พญาคชสีห์

ราชเสนีพิทักษ์” หมายความ

ว่าเป็นทหารพิทักษ์พระราชา 

ซึ่งความหมายรวมคือเราจะ

พิทักษ์ประเทศชาติและราช

บัลลังก์  

องค์พญาคชสีห์ เป็น

สัตว์ ในเทพนิยาย เป็นส่วน

ผสมระหว่างราชสีห์กับช้าง 

ซึ่งในสมัยโบราณถือว่าคชสีห์

เป็นเครื่องหมายแทนทหาร 

รวมทั้งตราประจำาตำาแหน่ง

ของสมุหกลาโหมก็ใช้ตรา

คชสีห์เป็นสัญลักษณ์ มีพระ

พรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัด

ยานนาวา เป็นผู้ดูแลในเรื่อง

ของพิธีกรรมทางศาสนาและ

ตั้งชื่อพญาคชสีห์ มีพิธีเททอง

ที่ โรงหล่อที่อำาเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ปากเกร็ด • ตำารวจเร่งหาหลักฐาน โจรแสบบุกถิ่นกลาโหมขโมย

พญาคชสีห์ ส่องวงจรปิดล่าตัว เชื่อมีใบสั่งจากพ่อค้าตลาดมืด
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4 บทความ

บ

หนากากเปนเหตุ

หลังครอบครัว “เครืองาม” มีเบบ๋ีตัวนอยลูกของ “โอม”-วิชญะ 

เครืองาม บุตรชายคนเดียวของ “อาจารยวิษณุ เครืองาม” รอง

นายกรัฐมนตรี เขามาเติมเต็มความสุขใหสมาชิกในครอบครัว ก็ไดขาว

วา คุณปูวิษณุ หลงหลานคนน้ีเอามากๆ

แตเม� อถามวา หลานติดอาจารย

หรือไม ไดรับคําตอบวา “หลานไมติด” 

และท่ีหลานไมติดน้ันไมใชเพราะอะไร แต

เพราะหนากากอนามัยเปนเหตุ เน� องจาก

ชวงน้ียังมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

เวลาไปมาหาสูกันยังคงตองใสหนากาก

อนามัย รวมถึงเวลาท่ีอาจารยเจอหลานก็

จะใสหนากากอนามัยเพ� อความปลอดภัย

ดวย จึงทําใหหลานยังจําหนาไมได 555

อาจารยวิษณุ ยังบอกดวยวา 

“ตอนหลานอยูกับเรา เราปดปาก เขาจําไมได และปดปากเหมือน

กันหมดทุกคน เขายังเด็ก เลยแยกไมออก!@”

แหะๆ ถึงตอนนี้หลานจะยังจําหนาคุณปูไมไดเพราะหนากาก

อนามัยเปนเหตุ แตถาโตขึ้นอีกนิด และมีคุณปูประคบประหงมอยู

ใกลๆ แบบนี้ รับรองติดคุณปูแจแน�ๆ

     

ฆาเวลา

สภาลมเม� อการประชุมรวมรัฐสภาวันพุธที่ 27 ก.ค. คอ

การเมืองอาจไมคอยใหความสนใจเทาที่ควร เพราะมีประเด็นแก

รัฐธรรมนูญ แกกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. มากลบกระแส อยางไร

ก็ตาม ตั้งแตตนปนับจนถึงเวลานี้ สภาอับปางแลวเปนครั้งที่สอง 

โดยครั้งนี้เกิดขึ้นระหวางที่ที่ประชุมพิจารณาราง พ.ร.บ.วาดวยการ

ปรับเปนพินัย พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

โดยกอนจะลม อาการก็รอแรเปน

ระยะ กระท่ังถึงมาตรา 2 ซ่ึงเปนเร� อง

เก่ียวกับเวลาวาจะใหกฎหมายฉบับน้ีบังคับ

ใชเม� อใด นับแตท่ีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ซ่ึงคณะ กมธ.ยืนยันท่ี 240 วัน 

แตก็มี ส.ส.จากพรรคกาวไกลเห็นตางและ

เสนอวาแค 180 วัน ก็พอแลว 

ดังน้ัน “พรเพชร วิชิตชลชัย” รอง

ประธานรัฐสภา ทําหนาท่ีประธานการ

ประชุม จึงตองดําเนินการใหท่ีประชุม

โหวตเลือก กอนลงคะแนนก็จะตองเช็กองค  

ประชุม ปรากฏวาระหวางกดออดเรียกสมาชิกใหมาเสียบบัตรแสดง

ตน กดออดยาวหลายคร้ัง สมาชิกก็ยังมาไมเยอะพอ 

“ประธานพรเพชร” ก็เลยพูดฆาเวลารอวา “ขณะนี้ผมใช

ความพยายามอยู เราจะใหกฎหมายบังคับใช 180 หรือ 240 วัน

ดี” ทันใดนั้น ส.ส.กาวไกล ผูแปรญัตติ ลุกขึ้นแซวกลับ “เชนนั้นผม

ขอถอนออกดีไหม” เลนเอาเพ� อนฝายคานดวยกันหัวเราะรวน

อืม... สภาลมอีกแลว เซ็ง 555

    

ชอบพี่ที่ตรงไหน 

วันกอนนองๆ เด็กนักเรียนชายโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ 

(AC) แชมปโลกการแขงขัน USA CanSat competition 2022 หรือ

ชนะการแขงขันสรางดาวเทียมจําลองที่มีขนาดเล็กจิ๋วเทากระปอง

เคร� องด� ม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เม� อเร็วๆ นี้

ไดเขาเยี่ยมคารวะและรับโอวาท

จาก “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ตึก

ไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล 

โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ, 

นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการนายก

รัฐมนตรี, “รองกวาง”-น.ส.ไตรศุลี ไตร

สรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปนตน

แตงานนี้คนที่ดูเปนปลื้มมากที่สุดหนีไมพน “รองกวาง” ที่

เก็บทรงเอ็นดูในความเกงของนองๆ ไมอยู

ถึงกับพาเดินชมทําเนียบฯ และถือโอกาสถายรูปเซลฟกับ

นองๆ อัสสัมชัญ และขึ้นขอความผานเฟซบุกสวนตัววา  “ถามจริง

ชอบพี่ที่ตรงไหน ชอบที่พี่ โอนไว หรือที่พี่จายคาเทอม!@” กอนทิ้ง

ทายวา “ขําๆ นะคะ” 555

สรุป “พี่กวาง” ปลื้มในความเกงหรือความสดใสของนองๆ 

กันแน� (อิ อิ)

    

กลัวหลานลืม 

วันเกิดครบ 73 ป 26 ก.ค.ท่ีผานมา แฟนคลับคนรัก โทน่ี-

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แอบ

ใจหาย ทําไมวันเกิดพูดแตเร� องความตาย 

ยอนไปเร� องเกาๆ โดนลอบสังหาร แถมยัง

ส่ังเสียกับลูกๆ อีก ตายไปเก็บรางไว ไมตอง

เผา ชางไมเปนมงคลในวันเกิดเอาเสียเลย 

แตใชวางานนี้จะมีแตเร� อง

เครียดๆ บางชวงบางตอนยังพอมี

อารมณขันไดเห็นบาง 

เปนธรรมดาอยูเมืองนอกยอม

เหงาเปนธรรมดา เจาตัวบอกเลยบอก

มาวา “อยูเมืองนอก ยังตองโทร.กลับ

บานทุกวัน โทร.หาลูกบาง คุณหญิงบาง นานๆ ก็ขอวิดี โอคอลกับ

หลานหน�อย กลัวหลานลืม!@” พูดจบก็หัวเราะออกมา   

แหะๆ กลายเปนกิจวัตรประจําของ เสี่ยโทนี่ ณ ดูไบ นาทีนี้

ใครลืมก็ลืมได แตหลานๆ หามลืมตาตาเด็ดขาด อิอิ

วิษณุ เครืองาม

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

พรเพชร วิชิตชลชัย 

ทักษิณ ชินวัตร 

ทสนทนา Phaedo ของเพลโทว กลาวถึงวาซาคเขรอถิส

ไดตอบแกขอของใจของเซบเบิส (Cebes) ที่เช� อวาปญญา

เปนวิญญาณที่เวียนวายตายเกิดอยางที่ซาคเขรอถิสสอน 

แตจะแน�ใจไดอยางไรวาการไดเกิดครั้งนี้อาจเปนครั้งสุดทายตาย

แลวสาบสูญ อยางนี้ก็ตองเรียกวารูตายหรือมรรตัยอยูนั่นเอง ซึ่ง

ซาคเขรอถิสออกปากวาเร� องนี้พิสูจนกันทางปรัชญายาก แตก็จะ

พยายามชี้แจงเทาที่จะนึกได ขอใหฟงดีๆ

แตเดิมมาที่มีสารรวมรูป (Chaos) อยูนั้น มีพลังมากมายลวน

แตเปนพลังดีๆ สรางสรรคที่แตกตางกันดวยลักษณะการสรางสรรค

และระดับคุณภาพ รูป (Form) เหลานั้นเปนเนื้อพลังและสาร

ปญญาที่ไมมีสวนใดเปนหน�วย จึงไมมีประวัติการสรางสรรค แตปน

กันและขัดแยงตอตานกันและกันจนทําใหนักปราชญในชวงกอนๆ 

คิดวามีรูปหรือพลังทําลายปะปนอยูดวย แอนเนิกแซกเกอเริสคิด

วาไมน�าจะมีรูปของพลังทําลาย มีแตรูปของพลังสรางสรรคที่มี

ขอบเขตจํากัดของแตละรูปหรือพลัง จึงอาจจะถูกมองวาเปนพลัง

ทําลาย แตจริงๆ เปนเพียงความจํากัดที่ปรากฏเปนความบกพรอง 

ตอมารูปหรือแบบหรือพลังแตละประเภทและบางประเภทเริ่ม

จับตัวเปนหน�วยที่มีปญญาควบคุม จึงเกิดหน�วยที่มีประวัติเฉพาะ

ตัวเกิดขึ้น โดยเริ่มเปนอสูรกอน และเทพตามมา และวิญญาณ

มนุษยในที่สุด แตละหน�วยที่มีปญญาควบคุมก็ยอมเปนปญญาที่มี

ประสบการณในสารรวมรูปและรูวาการไดรูรูปเหลานั้นเปนความ

สุขที่ไมรูเส� อมและตัวเองที่เปนปญญาก็เปนพลังที่ไมรูเส� อมของสาร

รวมรูป ประสบการณเหลานั้นเรามนุษยที่ถือกําเนิดในโลกนี้ ลืม

ไปหมดตอนอยูในครรภมารดา ออกจากครรภมารดาแลวจึงคอยๆ 

รื้อฟนความจําไดทีละนอยๆ รื้อฟนความจําไดมากเทาใดก็ฉลาดขึ้น

เทานั้น รื้อฟนไดหมดเม� อใดก็ไมตองเกิดมาในโลกแหงสสารอีก ไป

อยูในโลกของสารรวมรูปเหมือนเทพทั้งหลายที่เปนเทพจริงๆ ไมใช

ตามที่ชาวบานเขาใจ หากยังไมถึงขั้นนั้นก็ตองเกิดมาใหมไมมีวัน

จะสูญสลาย เคยมีบรรพบุรุษของชาวกรีกที่เขาถึงเร� องนี้และเลาไว

ปะปนกับเทพประวัติของชาวบาน ดังตอไปนี้

พอวิญญาณออกจากรางก็จะมีเจาหนาที่จากยมโลกมาคอย

เพ� อนําทางไปยมโลกเพ� อรับการพิพากษาวามีบาปมีบุญแคไหน 

สวนที่เปนบาปจะไดรับการตอบแทนดวยชีวิตที่ทุกขทรมานใน

ขุมนรกที่เหมาะสมตามบริเวณแมน้ํา Acheron จนสิ้นบาปกรรม 

ก็จะมีบริวารยมทูตพาขึ้นมาบนโลกมนุษยเพ� อหาโอกาสเกิดใหม

เปนการแกตัวเพ� อพัฒนาปญญา

จนบริสุทธิ์และรูความสุขที่แทจริง

จะไดกลับคืนสูแดน Chaos เสวย

สุขนิรันดรตามเดิม

เพ� อพิสูจนวามีความสุข

แทใน Chaos นั้น ซาคเขรอถิส

เองก็จําไมไดวาไดเคยมีชีวิตอยูใน

โลกแหงสารรวมรูป แตจากการ

ใชปญญาศึกษาดูการทํางานของ

ปญญาเอง แน�ใจไดวาปญญาของ

ตัวเองเคยมีประสบการณที่นั่นมา

มากมายและมีความสุข

ซาคเขรอถิสสังเกตและ

รูไดวาในตัวเองมีสัญชาตญาณ 

4 ระดับ คือ มีความตองการ 4 

อยางทับซอนกัน เปนสัญชาตญาณ

ที่มีความตองการตางๆ กัน และ

เม� อบรรลุุความตองการแตละอยาง

ก็มีความสุขตามความตองการนั้นๆ 

คือ 1.ความตองการระดับสสาร คือ 

ไมชอบการเปลี่ยนแปลง เม� อสม                                         

อยากตามความตองการก็มีความสุข 

(satisfaction of the corporeal instinct) 2.ความตองการระดับพืช 

คือ เติบโตอยางปลอดภัย หากสมความอยากตามความตอง 

การก็มีความสุข (satisfaction of the vegetative instinct) 

3.ความตองการระดับเดรัจฉาน คือ ไดสืบพันธุกอนสิ้นชีวิต หาก

สมความอยากตามความตองการก็มีความสุข (satisfaction of the 

procreative instinct) 4.ความตองการระดับปญญา คือ รูระดับ

นิรันดร ตองไดตามการเรียกรองจึงจะมีความสุขแทไมเส� อมสลาย 

จากการมองภายในตนและพบวามีพลัง 4 อยางผสมกันที่สงเสริม

กันก็ไดและขัดแยงกันก็ได ซาคเขรอถิสน�าจะสรุปไดวามนุษยแตละ

คนที่เกิดมาเปนคนไดชีวิตหนึ่งๆ นั้น ไดแบงสวนที่เปนสารของสาร

รวมรูปเคออส (Chaos) มา 4 รูปที่มีคุณภาพตางระดับกัน เฉพาะ

รูปปญญาเทานั้นที่ตระหนักถึงความเปนตัวตนที่มีประวัติตอเน� อง

ได สวนอีก 3 รูปไมมีประวัติเปนตัวตนที่ตอเน� อง มีการสลายตัว

และเพิ่มตัวขึ้นตลอดเวลาโดยไมมีความสํานึกตัวตนเหมือนปญญา 

ปญญาแตละหน�วยจึงเปนบุคคลที่มีการเกิดจากสารรวมรูปและไมรู

ตาย ที่ไมรูตายเพราะสํานึกไดถึงการทําดีทําไมดีของตนที่มีผลเปน

วิบาก ซึ่งเม� อทําดีก็ตองไดรับผลดีตอบแทน และเม� อทําไมดีก็ตอง

รับผลไมดี และกฎนี้เปนกฎที่ปญญามนุษยสามารถเขาถึงได โดยไม

จําเปนตองมีใครสอน ทําใหตองเช� อวากฎนี้เปนกฎตายตัวนิรันดรที่

มีอยูกอนมนุษยทุกคนเกิด เปนกฎนิรันดร ในสารรวมรูปตองมีสวน

หนึ่งที่เปนโลกแหงความเปนจริงนิรันดรและปญญาทุกปญญาได

เคยเสวยสุขในโลกนี้มากอน จึงปรากฏเปนสัญชาตญาณของปญญา

ทุกหน�วยบุคคลที่ใฝหา การที่ปญญามนุษยสามารถเขาถึงความเปน

จริงและรูความจริงดังกลาวนี้ ไดเหมือนกันยอมเปนขอพิสูจนวา

ปญญาเปนหน�วยของสารที่ไมรูตาย และการตายครั้งนี้ก็ไมตองกลัว

วาจะไมเกิดอีก ถาไมใชในโลกนิรันดรก็ในโลกที่เวียนวายตายเกิด

จนกวาจะหมดมลทินก็จะไดไปเกิดในโลกนิรันดรของสารรวมรูปใน

ที่สุด และในเม� อปญญามนุษยมีสัญชาตญาณตองการความสุขจาก

การรูความจริงนิรันดรและสามารถมีความสุขเชนนั้นได ธรรมชาติ

ยอมไมลมเหลว (Nature does not fail.) เพราะฉะนั้นปญญาของ

มนุษยตองเปนวิญญาณอมตะ ในเม� อเปนอมตะในชีวิตนี้ ไมไดก็ตอง

มีชีวิตที่เปนอมตะจนไดในที่สุด

ชีวิตและผลงานของซาคเขรอถิส

ซาคเขรอถิสเปนนักปรัชญาสําคัญที่ไมมีผลงาน เพราะไมได

เขียนอะไรไวเปนหลักฐานความคิดเลย มีแตขอเขียนที่มีผูกลาวถึง

และอางไวซึ่งเต็มไปดวยอคติ ทั้งในดานยกยองและเยยหยัน ที่พอ

จะเช� อเปนประวัติศาสตรไดมีดังตอไปนี้

เปนพลเมืองของนครรัฐเอเธนสในตระกูล Alopeke บิดา

นามวา Sophroniscos (แปลวาผูปฏิรูปความคิด) มารดานามวา 

Phainarete (แปลวาผูใหกําเนิดคุณธรรม) ซ่ึงไมรูวาเปนการบังเอิญ

เปนช� อจริงหรือเปนสวนหน่ึงของการยกยอง เกิด ก.ค.ศ.470/469 เลา

กันวาครอบครัวอยูในกลุมอาชีพชางสลักหิน สืบเช้ือสายจากราชวงศ 

Daedalus มารดาเปนหมอตําแย จึงถือไดวาเปนชนช้ันกลางทําธุรกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ หรือ 

สคทช. (Office of the National Land Policy Board: ONLB) มี

ฐานะเปนสวนราชการระดับกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีและเปน

สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี จัดตั้ง

ขึ้นเม� อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2564 เพ� อทําหนาท่ีรับผิด

ชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ 

และมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดิน

และทรัพยากรดินของประเทศตามที่กําหนดไวในกฎหมาย.

สคทช.

ราบเบิรท เคอชเมิน (Robert Cushman) ประเมินความสําคัญเชิง

ประวัติศาสตรชาติกรีกไวใน Mircea Eliade, The Enccyclopedia of 

Religion, vol.13, p.401 วาเปนนักปรัชญากรีกท่ีซ� อตรง (probity) เปน

ผูนําจิตใจของสกุล (leader of his deme) เพ� อนสนิทของ Lysimachus 

ผูเปนบิดาของ Aristides แมทัพผูนําทัพผสมชาวกรีกพิชิตทัพเปอรเซีย 

เปดโอกาสให Pericles สรางระบอบประชาธิปไตยใหนครรัฐเอเธนส

รุงโรจนในดานตางๆ ใหซาคเขรอถิสสรางระบบความคิดปรัชญาของ

ตนเปนตนแบบของปรัชญาสากลไดสําเร็จ ไดฝกอาชีพชางสลักหิน

จากครอบครัว และไดใกลชิดอาชีพหมอตําแยของมารดา 

อายุ 20-30 ป ไดอานและเห็นการแสดงละครบนเวทีที่

เขียนบทโดย Sophocles, Euripides, Aeschilus, Aristophanes 

ไดถกปญหาปรัชญากับนักคิดตางๆ ซึ่งเพลโทวและเซนเนอฟาน 

(Xenophon) บันทึกไวบางในฐานะเปนผูคิดชั้นนําเหนือนักคิดอาชีพ

อายุ 30-40 ป รับใชรัฐโดยสมัครเปนนายทหารในสงคราม

คาบสมุทร (Peloponnesian War 459-446) อันเปนสงครามชิง

ความเปนผูนําระหวางเอเธนสกับสพารเถอ โดยมีหลักฐานวาได

รวมรบที่ Potidaea, Amphipolis, Delium มีบันทึกในดานความกลา

หาญและความรอบคอบ จบลงดวยการยอมแพราบคาบของฝาย

เอเธนสและการรวมมือระหวางสพารเถอกับเปอรเซียจนแอลเลิก

แซนเดอรตองปราบทุกฝายดวยมหาอาณาจักรเมสเสอโดวเนียน 

(Macedonian Empire) 

Phidias สราง Parthenon โดยเนรมิตเนินกลางนครรัฐเอเธนส

ใหเปนกรุงเอเธนสศูนยกลางความงามและความเจริญของนครรัฐ

เอเธนสและของชาวกรีกท้ังหมด นักวิชาการสาขาตางๆ เขามาทํา

รายไดในกรุงเอเธนส เชน Xenophon โดยเฉพาะอยางย่ิงนักปรัชญา

ซาฟเฝสท เชน Protagoras of Abdera, Gorgias of Leontini 

อายุ 40-50 ป สพารเถอปกครองเอเธนสผูพายแพ โดยให

พรรคขุนนางจัดการบริหาร ซาคเขรอถิสมีโอกาสไดชวยญาติใน

ตําแหน�งตางๆ หลายตําแหน�งและไมคิดจะเอาจริง เพราะไมชอบ

วิธีการปลิ้นปลอนและคําสอนของบรรดาอาจารยซาฟเฝสทที่เขามา

เสี้ยมสอน จึงถือโอกาสขัดคอบาง ขัดแยงบาง และเสนอความคิด

สวนตัวบาง ยังจับประเด็นอะไรไมไดชัดเจน แตจากการไดรวมรบ

ในสงครามคาบสมุทรทําใหซาคเขรอถิสตระหนักไดวาทหารสพาร

เถอมีคุณภาพทั้งดานกําลังใจและเทคนิคการสูรบ เพราะไดรับการ

ศึกษาและฝกฝนอยางเปนระบบและเนนหลักการเปนขั้นตอน สวน

ทหารเอเธนสมีแตความภูมิใจวาเปนชาวเอเธนสที่มีความเจริญ

ทางดานทรัพยากรและมีอาจารยผูรูสาขาตางๆ มาตั้งสํานักแขง

กันสอนเปนอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยซาฟเฝสทที่สอนจาก

พื้นฐานวา คนแตละคนเปนมาตรการวัดทุกอยางของตนเองในการ

แสวงหาความสุขและความสําเร็จ โดยควรรูเทคนิคการแสวงหา

ความสุขทั้งดวยกาย วาจาและใจ การเมืองเอเธนสจึงกลายเปน

ศูนยกลางแหงการใชเลหเหลี่ยมแขงขันกันเพ� อประโยชนสูงสุดของ

ตนเองและพรรคพวก ซาคเขรอถิสมั่นใจวาศาสนาที่ชาวเอเธนส

เช� อจากตํานานเทพของเฮสเสียดมีพื้นฐานดีและถูกตองอยูแลว 

หากไดเลือกใชอยางมีเหตุผลถูกตองแลวน�าจะชวยชาวเอเธนสใหมี

คุณภาพไมดอยกวาชาวสพารเถอเปนแน�แท นั่นคือใชเทคนิคและ

วิธีอบรมของอาจารยซาฟเฝสทกับสัจธรรมของเฮสเสียด

อายุ 50-60 ป เพรเรอขลิส (Pericles) นําพรรคประชาชน

ปกครองเอเธนสสรางความเจริญรุงเรืองทุกดานใหเอเธนสมีเสรีภาพ

อยางเต็มท่ี ซาคเขรอถิสใชเสรีภาพรวมกลุมเยาวชนตามท่ีสาธารณะ

เพ� ออบรมตามอุดมการณท่ีคิดไวอยางเสรี การแสดงละครบนเวทีก็

รุงโรจนดวยการแสดงอยางเสรีในทุกดานเชนกัน Aristophanes ถนัด

ทางการอํานวยการแสดงละครจําอวดใหสนุกสนานดวยเน้ือหาจริง

คร่ึงไมจริงคร่ึง เล็งเห็นวาหากเอาซาคเขรอถิสท่ีชาวเอเธนสรูจักและ

กลาวขวัญกันท้ังในเร� องจริงและเท็จ ใชเปนตัวแสดงเอกท่ีสรางความ

ขบขันและสนใจ ก็คงจะปลุกระดมใหมีผูเขาชมละครไดลนหลามเปน

แน� จึงสรางบทละครชุด The Clouds ข้ึนเปนละครจําอวด ใชช� อซาค

เขรอถิสเปนตัวแสดงเอกท่ีเปนครูสอนศีลธรรมท่ีน่ังมาบนกอนเมฆ

สอนชาวเอเธนสบนดินใหฉลาดแกมโกงแบบซาฟเฝสท เทคนิคการ

สอนของเหลาซาฟเฝสทท่ีเอามาเยยหยันเปนประเด็นขบขันได และ

อะไรๆ ท่ีเปนมุกตลกใหผูชมละครสรวลเสเฮฮาได ก็สรรหาเอามา

ใสใหเปนบทบาทของซาคเขรอถิสและคณะผูติดตามเปนศิษยสํานัก 

(phronisserion) ไดท้ังส้ิน ซ่ึงดูเหมือนวาซาคเขรอถิสจะทําใจยอมรับ

ไดอยูชวงระยะเวลาหน่ึง โดยถือวาเปนชะตากรรมของผูมีช� อเสียง

ท่ีจะย่ิงโดงดังข้ึนหากมีการกลาวถึงโดยไมรังเกียจวาจะจริงหรือเท็จ 

ประชาชนผูมีวิจารณญาณยอมจะแยกออกไดเองวาอะไรจริงอะไรเท็จ 

หรืออะไรผิดอะไรถูก จนอยูมาวันหน่ึงมีธุระเดินทางผานไปทางภูเขา

เดลฟาย จึงถือโอกาสข้ึนไปท่ีวิหารของเทพอพาลโลวท่ีมีช� อเสียงเล� อง

ลือดานทํานายทายทักและดลใจ เห็นปายโฆษณาวา “เชิญมารูจักตัว

เอง ดวยการทําบุญใหวิหารเทพและถามชะตาชีวิต” ซาคเขรอถิสตีบท

แตกทันทีโดยไมตองอาศัยโหรชวยตีบทให กลับกรุงเอเธนส เปล่ียน

วิถีชีวิตทันที

อายุ 60-70 ป ยังคงจับกลุมสนทนากับเยาวชนตอไป ปรับ

ความเช� อพื้นฐานจากลัทธิซาฟฟสม (Sophism) ที่วาปญญาของ

แตละคนเปนมาตรการวัดของตนเองซึ่งเปนไปไดตางๆ กัน ซาค  

เขรอถิสปรับเปนวา ปญญาหากยอมอยูภายใตการครอบงําของ

กิเลสก็จะถูกกิเลสชักจูงใหคลอยตามกิเลส หากปญญาคิดเปนอิสระ

จากกิเลสยอมจะคิดอะไรตรงกันและตรงกับความเปนจริงของ 

Chaos ซึ่งมีแตความจริงและปญญาที่คิดไดแตความจริง Chaos 

จึงเปนสารรวมรูป ไมใชสารไรรูปอยางที่เฮสเสียดเขาใจ และไมใช

สารสารพัดรูปอยางที่แอนเนิกแซกเกอเริสเขาใจ เม� อจับประเด็น

ไดอยางนี้แลวก็ยามใจวาตนถือไพเหนือมือกวาบรรดาอาจารย

ซาฟเฝสททั้งหลาย ทําใหอยากไดเจรจากันและถกปญหากันให

เห็นดําเห็นแดง แตอยูดีๆ จะเขาไปหาและแสดงตัวเปนผูสอนคง

ไมสําเร็จ จึงใชวิธีถอมตนแบบเสแสรง (to scoop to conquer) 

คือ เขาไปหาแบบสนใจแบบมีคําถามที่อยากขอความรูจากผูรู แลว

คอยๆ หาโอกาสซักจนผูอวดรูจนทา เรียกวาเปนความโงแบบซาค

เขรอถิส (Socratic ignorance) อันเปนวิธีหนึ่งที่เรียกรองความ

สนใจใหมีลูกศิษยลูกหาอยากติดตามไปฟงและจดจําเอาไปถายทอด

เลาสูกันฟงจนบางเร� องไปเขาถึงหูของเพลโทวและเพลโทวบันทึกไว

เปนบทเรียน ซึ่งในที่สุดก็กลายเปนเหตุผลใหนักการเมืองฟองรอง

ถึงขั้นประหารชีวิตในในป ก.ค.ศ.399 อายุ 70 ป

พอจะเช� อไดวามีภรรยาช� อ Xanthippe มีบุตรชายคนโตช� อ 

Lamprocles อายุราว 20 ป ในขณะซาคเขรอถิสถูกประหารชีวิต

และอีก 2 คนที่ยังชวยตัวเองไมได ภรรยาจึงไดแตบนวาไมน�าตาย

อยางไรสาระอยางนั้น แลวเธอจะทําอยางไรตอไป

การอบรมทหารสพารเถอ

ธรรมาภิบาลสพารเถอกําหนดแบงพลเมืองออกเปน 3 

ประเภทที่ตองรับผิดชอบรวมกันตอความมั่นคงของรัฐ คือ ประเภท

เจาของที่ดิน มีหนาที่ตองเสียภาษีตามที่รัฐตองการใหพอเพียงแก

งบประมาณ จึงตองรับผิดชอบเองในการหาความรูความสามารถ

ใหที่ดินผลิตผลใหไดมาตรฐาน มิฉะนั้นก็จะลมละลายกลายเปน

ลูกจาง สวนลูกจางก็ตองหาความรูรอบตัวเพ� อใหมีสุขภาพดีมีกําลัง

กายและฝมือทํางานเปนพลเมืองเชาที่ดินหรือรับจางทํางานใหได

กินอิ่มนอนหลับ เพ� อมิใหลมละลายกลายเปนทาสหมดสิทธิ์เปน

พลเมือง สวนขารัฐการและทหาร

อยูในความดูแลของรัฐที่จะอบรม

ตั้งแตเกิดจนตายใหรับใชชาติอยาง

มีประสิทธิภาพ หากไมพยายาม

ทําตัวใหเปนขารัฐการใหไดใน

ตําแหน�งใดตําแหน�งหนึ่งก็จะตอง

เปลี่ยนฐานะเปนลูกจางหรือทาส 

ทุกคนตองทํางานจึงจะมีกินมีที่อยู

ในขอบขัณฑสีมาสพารเถอ

ขารัฐการไดมาจากผูสมัคร

ใจและผานการตรวจความแข็งแรง

และแข็งแกรงเขาเกณฑ ตอจากนั้น

ก็สละสิทธิ์ในสมบัติทุกชิ้นที่อาจจะ

มีอยูแมแตครอบครัว เพ� อเขาคาย

ฝกที่รัฐจัดใหอยางตัวเปลา เพราะ

รัฐรับผิดชอบจัดหาใหทุกอยางที่

ตองการในการยังชีพ อาหารทุกมื้อ

รัฐจัดใหในหองอาหารรวม ชายอายุ

ระหวาง 7-30 ปนอนในหองนอน

รวม เม� ออายุได 30 ปรัฐจะจัดการ

ใหมีคูนอนและมีบุตรไดและอยู

กันไดจนบุตรอายุถึง 7 ขวบ ตอง

ไปนอนในหองนอนรวมเพ� อพรอมฝก สวนหญิงอายุ 7-20 ปนอน

ในหองนอนรวม เม� ออายุได 20 ปรัฐจะจัดการใหมีคูนอนและมี

บุตรอยูดวยกันไดจนถึงอายุ 7 ขวบ ตองไปนอนในหองนอนรวม

เพ� อพรอมฝก หญิงทุกคนเม� อแตงงานแลวจะตองพยายามมีบุตร

ใหมากที่สุดและแข็งแรงที่สุดเพ� อความกาวหนาในตําแหน�งหนาที่ 

ทั้งนี้จะใชวิธีขอยืมสามีของเพ� อนมาบริการเปนครั้งคราวก็ยอม

ทําไดและสามีก็ยินยอมเพราะถือวาเด็กที่เกิดมาเปนบุตรของสามี

ตามกฎหมาย ซึ่งมีความดีความชอบหากไดบุตรที่มีคุณภาพ หาก

บุตรเกิดมาไมไดเกณฑก็ใหนําเอาไปโยนทิ้งจากหนาผาของภูเขา 

Taygetus ดูเริ่นทสรุปไววา “โดยทั่วไปบุรุษสพารเถอแข็งแรงและ

หลอเหลากวาบุรุษทั่วไป และสตรีก็มีสุขภาพดีและน�ารักกวาชาว

กรีกอ� นๆ” (หนา 82) ซึ่งหมายถึงชาวสพารเถอชนชั้นขารัฐการนี่

แหละ และยังยืนยันตอไปวา เจาหลอนเกงกลาอยางผูชายอกสาม

ศอก มีอํานาจเหนือสามีในครอบครัว กลาแสดงความคิดเห็นในที่

สาธารณะแมในประเด็นสําคัญๆ สตรีเปนฝายครอบครองและดูแล

ทรัพยสินของครอบครัว และมีเวลาทําธุรกิจจนร่ํารวยในขณะที่สามี

มักจะตองเขาคายเตรียมรบหรือออกรบ

เด็กเม� อเกิดมามีคุณสมบัติตามเกณฑก็จะเปนสมบัติของ

ครอบครัวไดถึงอายุ 7 ขวบ ตอจากนั้นทุกคนตองเขาคายอบรม

เรียนและฝกหนักเพ� อใหรางกายแข็งแรงบึกบึนและจิตใจพรอมรับ

ระบบระเบียบ ไมมีโอกาสรูเห็นอะไรนอกประเทศนอกจากที่ตั้งคาย 

ไดรับแจกเคร� องนุงเฉพาะชั้นนอกปละ 1 ชุดและอาบน้ําไดสัปดาห

ละครั้ง (ซึ่งหมายความวาเม� อซักเสื้อผาก็ตองลอนจอนรอจนชุด

เสื้อผาแหง) ไมตองมีเงินติดตัวเพราะไมตองใชเงิน ในระหวางฝก

ภาคสนามนอกสถานที่ไมตองเอาอาหารไป เพราะฝกใหรูจักหา

อาหารกินเอาตัวรอดไดไมวาจะอยู ณ ที่ใด จะลักขโมยก็ได แตถา

ถูกจับไดก็จะถูกเฆี่ยน ถาไมถูกจับไดก็ไดคะแนนทําไดสําเร็จ 

ในขณะที่เด็กชายเขาคายเพ� อฝกเปนทหารบึกบึน เด็กหญิง

เขาคายเพ� อฝกฝนเปนภริยาทหาร ซึ่งไมตองเรียนมากแตฝกการ

กีฬามากเพ� อเกิดลูกไดมาตรฐาน โดยเลนกีฬาวิ่ง ปล้ํา ขวางจาน 

พุงหลาว และเปนภรรยาทหารโดยฝกใหกลาเดินลอนจอนไดใน

ขบวนแหและในที่ชุมนุมตอหนาผูคนทั้งชายและหญิง เพ� อให

รูจักโชวสวนสวยงามและแกไขสวนที่บกพรอง ฝกรองเพลงในที่

สาธารณะโดยเนื้อรองจะตั้งใจสดุดีวีรกรรมในการรบและประณาม

คนขี้ขลาดหนีหนาศัตรูคูตอสู

ธรรมนูญของเลอคูรเกิส (Lycurgus) ระบุไววา “บุรุษท่ีออกจาก

คายเยาวชนแลว ระหวางอายุ 30-60 ป (คือระหวางวัยรับราชการ) 

จะตองรับประทานอาหารม้ือเท่ียงรวมกันในสถานท่ีราชการแหงใด

แหงหน่ึงทุกวัน จากงบประมาณของรัฐ ซ่ึงจะตองเปนม้ืออาหารท่ี

เรียบงาย เพ� อจะไดสังสันทนกันและฝกฝนอุปนิสัยตอไปใหเปนคนกิน

อยูเรียบงาย และพรอมรับงานอยางเสียสละดวยจิตอาสา ไมฟุงเฟอ 

และมีบทลงโทษไววา ขาราชการคนใดลงพุง แสดงวาลักลอบละเมิด

ระเบียบวินัยไมขอใดก็ขอใด ใหลงโทษดวยการเนรเทศจากรัฐเลอคาน

เนีย (Laconia) ซ่ึงสพารเถอเปนนครหลวง.

ที่มาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/The_Table_of_Cebes_

LACMA_M.88.91.115_%281_of_4%29.jpg



แรกนึกว่าจะวางมือการเมืองไปแล้ว ตั้งแต่ลา

ออกจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเมื่อ

วันท่ี 24 พ.ค.65 หลังเจอพลัง ส.ส.กลุ่ม ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า กดดันจนอยู่ต่อไม่ไหว จากนั้น บิ๊กน้อย-

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ก็ไปลุยวงการกีฬา

เต็มตัว ในตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่ง

ประเทศไทยฯ

กระทั่งวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เคลื่อนไหวทางการ

เมืองอีกครั้ง ผ่านเฟซบุ๊ก “วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา” 

เชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานการประชุมใหญ่วิสามัญพรรค

พลังชาติไทย ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

โดยวาระสำาคัญคือการเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่เป็น “รวม

แผ่นดิน” พร้อมแต่งตั้งและเปิดตัวคณะกรรมการบริหาร

ชุดใหม่ แน่นอนว่า “บิ๊ก 

น้อย” นั่งแท่นหัวหน้า

พรรค

“พรรครวมแผ่น 

ดิน เป็นพรรคการเมือง

ยุคใหม่ ที่รวบรวมผู้ที่                                  

มีความรู้ความสามารถ                              

มากไปด้วยประสบการณ์

ทั่วแผ่นดินไทย ประกอบ

ไปด้วยผู้คนหลากหลาย

ช่วงอายุ อาชีพ ทุกเพศ

ทุกวัย แม้ที่มาจะแตก

ต่างกัน แต่พวกเรามีอุดม                  

การณ์ ไปในทิศทางเดียว                                                                        

กัน คือมุ่งลดความขัดแย้งทางการเมือง ปรองดอง ประ 

สานงานกับทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมสรรพกำาลังความรู้ ความ                                                                        

สามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชา 

ชน...”  

พล.อ.วิชญ์ยังให้สัมภาษณ์ด้วยว่า นักการเมืองหลาย

คนขอให้เป็นหัวหน้าพรรคและทำางานเพื่อประเทศ โดยจะ

มี  ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยหลายคนมาอยู่ด้วย ซึ่งหนึ่งใน 

ส.ส. พรรคเศรษฐกิจที่ถูกพูดถึง คาดเดากันว่าน่าจะเป็น 

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี ซึ่งมีสายสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับบิ๊กน้อย และในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้ร่วมโหวตด้วย โดยลาป่วยด้วยโรค

หลอดลมอักเสบ รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 

ส่วนพรรครวมแผ่นดิน จะใช่พรรคสาขาของพลัง

ประชารัฐหรือเปล่า อนาคตคงได้รู้กัน ถึงแม้ “บิ๊กน้อย” 

จะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐ ซึ่งก็หมายถึง “บิ๊ก

ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แต่ด้วยสถานะน้องรัก

ของพี่ป้อม เลยทำาให้เชื่อยาก

แว่วมาว่า บิ๊กน้อยหมายมั่นเต็มที่ ขอแก้มือพิสูจน์

ตัวเองกับพรรคใหม่ หลังอกหักกับพรรค ศท. ในขณะ

ที่มีเสียง ส.ส.เศรษฐกิจไทยไล่หลังมาว่า หากยังวางท่า

เป็นนายทหารใหญ่ในกองทัพเหมือนสมัยเป็นหัวหน้า 

ศท. ทำาให้ ส.ส.ในพรรคเข้าถึงตัวยาก ก็ไม่แน่ใจว่า “รวม

แผ่นดิน” จะไปได้ไกลแค่ไหน.

วัยนั้นต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็น “บ้านบางแค”  แทนจ่ายเบี้ยชรา 

ปัญหาขาดแคลนแรงงานแต่อุดมปริญญานั้นไม่สามารถแก้ไข

ได้ด้วย “นโยบายเร่งกำาเนิด” เพราะแรงงานไม่ได้ขาดแคลน 

แต่คนไทยเลือกงาน นอกจากนั้นยังเสียเวลาในระบบการศึกษา

ภาคบังคับนานเกินไป ๙ ปี  ตั้งแต่ประถมหนึ่งถึงมัธยมศึกษา

นั้นสามารถลดเวลาลงได้ โดยจัดให้เป็นการศึกษาภาคบังคับ

เพียง ๖ ปี อีก ๓ ปีเป็นการศึกษาภาคสมัครใจ โดยแบ่งภาระ

สายสามัญที่พ่อแม่หวังจะให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนก็ต้องรับผิด

ชอบค่าใช้เอง

ส่วนสายอาชีพ ๓ ปีที่สามารถสอนให้สามารถประกอบ

อาชีพได้เลยนั้น รัฐบาลจะรับผิดชอบ การศึกษาสายอาชีพเข้ม

ข้นสามารถประกอบอาชีพได้เลยนั้น นักเรียนอาจจะสามารถ

เริ่มอาชีพได้ตั้งแต่เป็นนักเรียน (ไซด์ไลน์ระหว่างเรียน) เป็น 

การเพิ่มเวลาในการประกอบอาชีพ ไม่ต้องรออีก ๑๐ ปี (สาย

สามัญอีก ๖ ปี : มัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี มัธยมศึกษาตอน

ปลายอีก ๓ ปี  มหาวิทยาลัยอีก ๔ ปี) ลดภาระพ่อแม่ ลดภาระ

รัฐบาล การทำางานตั้งแต่อายุยังน้อยยังสามารถสร้างฐานะได้

เร็วขึ้น สามารถปลดระวางตัวเองได้เร็วขึ้น แล้วก็ยังสามารถ 

มีทรัพย์สินเลี้ยงตนตอนแก่ได้ด้วย

แต่ที่สำาคัญรัฐบาลต้องส่งเสริมพฤติกรรม “ออม” รวมท้ัง

ควบคุมนโยบายประกันท่ีนายทุนชอบเอาเปรียบ กรณีรับประกัน

โควิด แต่เมื่อต้องจ่ายเบ้ียประกันมากเพราะติดโควิดเป็นจำานวน

มาก ก็อ้างว่าคนที่ซื้อเบี้ยประกันต้องการติดโควิดเพื่อให้ได้ค่า

เสียหายนั้นเป็นการโกง ปัดความรับผิดชอบ 

ท้ังน้ี เพราะเมื่อบริษัทประกันไม่สามารถนำาเงินไปลงทุน

ได้ก็ไม่มีเงินจ่ายให้ผู้ทำาประกัน เช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์                                                                                    

จำานวนมากท่ีผู้บริหารโกงสมาชิก นโยบายออม+การทำาประกัน 

สังคมจะสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนยามชรา แล้วยังช่วย

ลดภาระรัฐบาล เพราะเป็นการฝึกเป็นการสอนให้รู้จักพึ่งตัว                                                                                        

เองตั้งแต่ยังดี นโยบายประชานิยมต่างๆ นั้นสร้างนิสัยเกียจ      

คร้านให้แก่คนไทย ไม่รู้จักพึ่งตัวเอง จะพึ่งแต่รัฐบาลอย่างเดียว 

หวังว่าแนวคิดนี้อาจจะเป็นประโยชน์บ้าง เพราะเป็นการแก้ไข

ปัญหาระยะยาว และไม่ใช่แก้เพื่อหวังผลทางการเมืองแบบ

มารดาประชารัฐ จ่ายเงินให้แม่ที่เลี้ยงลูกให้เป็นโจรนั้นสร้าง

ความเสียหายให้แก่ประเทศ แล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา

แรงงานขาดแคลนได้ ทุกวันนี้คนไทยเรียกร้องบัตรคนจนฟรีๆ 

5บทความ

งคงปล่อยข่าวกันรายวัน

“ทักษิณ” จะกลับมา

ไม่ว่าบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบหาร ๑๐๐ หรือหาร 

๕๐๐ 

หรือจะกลับไปใช้บัตรใบเดียว ไม่อาจขวางการกลับมา

ของ “ทักษิณ” ได้ 

แลนด์สไลด์เมื่อไหร่ “ทักษิณ” มาแน่ 

ก็แค่แคมเปญหาเสียงของพรรคเพื่อไทยครับ เพราะ

คนที่เชื่อว่า “ทักษิณ” เก่งกาจ สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ได้นั้นมีอยู่เยอะพอควร 

ก่อนเลือกตั้งปี ๒๕๕๔ ก่อนยิ่งลักษณ์จะเป็นนายกรัฐ 

มนตรี “ทักษิณ” ก็บอกว่าจะกลับไทยหลังเลือกตั้ง

ก็ได้ผล เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ ๑ 

ก่อนเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ “ทักษิณ” ประกาศอีกจะกลับ

ไทยอย่างเท่ๆ 

เพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งอีกครั้ง แม้ไม่ถล่มทลายแต่

ยังคงเป็นอันดับ ๑ เหมือนเดิม

ครั้งนี้ก็เช่นกัน แม้จะยังไม่รู้ว่าเลือกตั้งกันเมื่อไหร่ แต่

ไม่เกินเดือนพฤษภาคมปีหน้า “ทักษิณ” ก็พยายามพูดเรื่้อง

กลับบ้านซ้ำาอีก วัตถุประสงค์ก็น่าจะเหมือนเดิม ปลุกกระแส

ให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์

ที่จริง “ทักษิณ” กลับไทยได้เลยไม่มีใครห้าม แค่มารับ

โทษก่อนเท่านั้นเอง 

จะไม่รับโทษก็ได้หากใช้ช่องทางตามกฎหมายที่เอื้อให้

ทำาได้ 

มาดูกันครับว่า “ทักษิณ” กลับไทยได้ภายใต้เงื่อนไข

อะไรบ้าง 

หลักๆ มีอยู่ ๔ วิธี 

วิธีที่ ๑ คือ ยื่นคำาร้องต่อศาลขอให้พิจารณาคดีใหม่ 

ตาม พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.๒๕๒๖

แต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะต้องมีข้อเท็จจริงใหม่ หากไม่มีก็

รื้อฟื้นไม่ได้

วิธีที่ ๒ ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม วิธีนี้ทำามาแล้วยุค

เงื่อนไข ‘ทักษิณ’ กลับไทย

รัฐบาลย่ิงลักษณ์ รู้จักกันในชื่อกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย หรือ

นิรโทษโกงเหมาเข่ง 

สุดท้ายมวลมหาประชาชนลุกฮือต่อต้านจนนำาไปสู่การ

รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

วิธีที่ ๓ การขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นอีกวิธีที่  “ทัก  

ษิณ” เลือกได้ แต่ต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไขกลับมาเข้าสู่กระบวนการ

รับโทษก่อน  

ขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นพระราชอำานาจ “ทักษิณ”  

ต้องมั่นใจจริงๆ ว่า เมื่อกลับมารับโทษแล้วกระบวนการขอ

พระราชทานอภัยโทษจะประสบความสำาเร็จ แต่ถ้าไม่มั่นใจ 

“ทักษิณ” ไม่เลือกวิธีนี้แน่นอน เพราะมีโอกาสติดคุกยาว

การไม่รับโทษแต่จะขอพระราชทานอภัยโทษ ซ่ึง “ทักษิณ” 

เองพยายามใช้วิธีนี้อยู่เช่นกัน เป็นไปได้ยาก เพราะไม่เข้าเงื่อน 

ไขของกฎหมาย 

วิธีที่ ๔ ซับซ้อนน้อยที่สุดคือกลับมารับโทษ แต่แน่นอนว่า

วิธีนี้ “ทักษิณ” ไม่ต้องการ เพราะมีโทษจำาคุกร่วม ๑๐ ปี รออยู่ 

หมายความว่าหากเลือกวิธีนี้ ต้องทำาใจมาตั้งแต่ดูไบว่า  

เมื่อถึงไทยจะมีคนไปรับที่สนามบินเพื่อนำาเข้าสู่เรือนจำา 

ย้อนไปดูคดีของ “ทักษิณ” กันหน่อยครับ  

มี ๘ คดีโกง 

หมดอายุความไป ๑ คดี

พิพากษาจำาคุกแล้ว ๔ คดี

ยกฟ้อง ๒ คดี 

อยู่ในชั้น ป.ป.ช.อีก ๒ คดี 

หากรวมคดีที่ศาลพิพากษาจำาคุกจะมีทั้งสิ้น ๔ คดี 

คดีท่ี ๑ ทุจริตการจัดซ้ือท่ีดินย่านรัชดาภิเษก ท่ีมีการกล่าว                             

หาคุณหญิงพจมาน ชินวัตร และนายทักษิณ ในการซื้อที่ดิน

ย่านรัชดาภิเษก จำานวน ๓๓ ไร่ ๗๘ ตร.ว. ราคา ๗๗๒ ล้าน

บาท จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

พิพากษาลับหลัง จำาคุก “ทักษิณ” ๒ ปี

แต่ “ทักษิณ” หนีจนคดีนี้หมดอายุความไปแล้ว 

ฉะนั้นยังเหลือคดีที่ “ทักษิณ” ถูกพิพากษาจำาคุกอีก ๓  คดี

นั่นคือคดีที่ ๒ คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลข

ท้าย ๒ ตัว ๓ ตัว หรือคดีหวยบนดิน ของสำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล 

คดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองพิพากษาจำาคุก “ทักษิณ” เป็นเวลา ๒ ปี ไม่รอลงอาญา 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗

คดีที่ ๓ คดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้า

แห่งประเทศไทย (Exim Bank) อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ ๔ พันล้าน

บาทแก่รัฐบาลสหภาพพม่า  หรือคดีเอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้พม่าเอ้ือ

ชินคอร์ป 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

พิพากษาจำาคุก ๓ ปี ไม่รอลงอาญา 

นี่คือหนึ่งในการทุจริตเชิงนโยบายในยุคระบอบทักษิณ

บริหารประเทศ หวังประโยชน์ในธุรกิจดาวเทียมที่มีการสั่งซื้อ                                                                               

อุปกรณ์ จากบริษัท ชินแซทเทลไลท์ บริษัทในเครือชิน คอร์ปอ 

เรชั่น จำากัด (มหาชน) ของตระกูลชินวัตร

คดีที่ ๔ ให้บุคคลอื่น (นอมินี) ถือหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอ 

เรชั่น จำากัด (มหาชน) แทน โดยบริษัท ชินคอร์ปฯ เป็นคู่สัญญา

ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่นใน

กิจการโทรคมนาคม 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองพิพากษาจำาคุก “ทักษิณ” เป็นเวลา ๕ ปี ไม่รอลงอาญา

โทษในคดีนี้แบ่งเป็น ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้

ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วย

งานของรัฐ จำาคุก ๒ ปี 

ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการ

เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำาหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่อง

ด้วยกิจการนั้น จำาคุก ๓ ปี 

รวมเป็น ๕ ปี 

ฉะนั้นเบื้องต้นหาก “ทักษิณ” กลับมามีโทษจำาคุกจาก 

๓  คดี รวมทั้งสิ้น ๑๐ ปีรออยู่

แต่ก็อาจมีเพ่ิม เพราะยังเหลืออีก ๒ คดียังอยู่ในช้ันคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

มีคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ล็อตสอง 

จำานวน ๘ สัญญา

คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนักการเมืองตระกูลชินวัตรแทบ

จะยกตระกูล อาทิ “ทักษิณ” “ยิ่งลักษณ์” รวมไปถึง “เยาว

ภา  วงศ์สวัสดิ์” ด้วย 

อีกคดีคือ การอนุมัติสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340-500  

และ A340-600 ของบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)  

ระหว่างปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ทำาให้การบินไทยมีหนี้สินเพิ่มมาก

ขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมานี่เอง ป.ป.ช. มีมติ

ชี้มูลความผิด “ทนง พิทยะ” เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งประธาน

กรรมการการบินไทย และท่ีปรึกษาอนุกรรมการพิจารณาแผน 

การลงทุนระยะยาวของบริษัทกับพวก

ก็มีโอกาสท่ี “ทักษิณ” จะถูกลงโทษจำาคุกมากกว่า ๑๐ ปี  

ซ่ึงแน่นอนครับ “ทักษิณ” ไม่มีทางกลับมาติดคุก เพราะ

ถึงกับเอ่ยปากบอกลูกหลานว่าตายแล้วอย่าเผาให้เก็บศพไว้ 

ก็แสดงว่า “ทักษิณ” รู้ตัวเองดีว่า ต้องหนีไปเรื่อยๆ 

จนกว่าจะเสียชีวิตในต่างแดนแน่นอน 

กลับไทยจึงเป็นเพียงแคมเปญสร้างคะแนนนิยมให้

พรรคเพื่อไทยเท่านั้น.

สวนเบญจกิติ

แหล่งน้ำาน่าจะมีเรือล่อง

ขับ-พาย เรือคล่อง มีคุณค่า

กำาลังพล ต้นโพ โสภา

ต้นก้ามปู ดูสง่า ตะลึงงัน

มีทางเดิน ลอยฟ้า น่าใช้

บังแดดด้วยได้จะเข้าขั้น

วันที่สามสิงหาองค์ราชัน

เสด็จเปิดสวนสวรรค์ยามเย็น

ต้องปฏิรูปสังคมสูงวัยกับการศึกษาแบบแพ็กคู่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

สูงวัยบำานาญน้อย (๑๐,๐๐๐ บาท) อายุ ๘๐ ปี ร้องขอ

บำานาญเพิ่มเป็น ๑๕,๐๐๐ เหมือนหลายๆ คนที่ร้องขอความ

ช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน เหตุผลก็คือค่าครองชีพสูง มีภาระ

ต้องเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเพราะทุกวันนี้ข้าวปลา

อาหารแพงมาก แถมยังมีรายจ่ายอื่นๆ อีกเยอะ แต่ที่สงสัยก็

คือทำาไมคนอายุ ๘๐ ปีต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัว เพราะวัย

นี้ ไม่สมควรที่จะแบกภาระหลังแอ่นเช่นนี้แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้อง

วิสัชนากันยาวว่าทำาไม

ความรับผิดชอบภาระครอบครัวจะเริ่มเมื่อใด เฉลี่ยแล้ว

ก็คงประมาณ ๒๕ ปี แล้วครอบครัวส่วนใหญ่จะมีบุตรกี่คน 

๒-๓ คน ดังนั้นเมื่อบิดามารดาอายุถึง ๖๐ ปี ลูกเต้าก็สมควรพึ่ง

ตัวเองได้แล้ว แต่ถ้ายังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังอาศัยบ้านพ่อแม่ แล้ว

ยังมีหลานให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง ก็เท่ากับปู่ย่าตายายต้องมีภาระ

เลี้ยงดูหลานต่อจากลูก เท่ากับต้องแบกภาระถึง ๒ ชั่วอายุคน

สำาหรับบำานาญชราวัย ๘๐ ปีอาจจะต้องแบกภาระถึง  ๓ 

ชั่วอายุคน (ไม่นับตัวเอง) ปัญหาครอบครัวไทยวันนี้ “รีเวิร์ส” 

ครอบครัวไทยโบราณท่ีปู่ย่าตายายไม่ต้องรับภาระเล้ียงดูครอบ 

ครัว มีภาระเพียงอบรมสั่งสอนหลานเท่านั้น ถ้าอายุ ๘๐ ปีแล้ว

ยังมีภาระเลี้ยงดูครอบครัว ก็ต้องวิสัชนาว่าแล้วถ้าปู่ย่าตายาย

เสียชีวิต บำานาญก็ไม่ได้รับ ครอบครัวนี้จะอยู่อย่างไร

ปัญหานี้ต้องแก้ไขควบคู่กับระบบการศึกษา และวิถีชีวิต

ของคนไทยท่ีวันน้ีบ้าปริญญา แต่การได้มาซ่ึงปริญญาแตกต่าง                                                                                   

กับวิถีตะวันตกที่ต้องทำางานหาเลี้ยงตัวเองและหาทุนการศึก 

ษาด้วยตัวเอง แต่วิถีไทยนั้นครอบครัวมีหน้าที่ต้องส่งเสียบุตร

หลานอย่างเดียว แล้วในสังคมปัจจุบันยังต้องมีการแข่งขันกัน 

เป็นนิสิตขึ้นรถเมล์ไม่ได้ต้องขับรถเก๋ง อยู่บ้านครอบครัวไม่ได้ 

ต้องอยู่หอพัก คอนโดฯ ทำาไม ต้องสร้างภาระให้ครอบครัวก่อน

จบการศึกษาโดยไม่ต้องหาเงินติดเป็นนิสัย จบการศึกษาแล้ว

ยังไม่มีงานทำาเพราะเลือกงาน ก็ต้องเป็นภาระของครอบครัว

ต่อไป

ผมขอเสนอแพ็กคู่สำาหรับการแก้ไขปัญหาสูงวัยและการ

ศึกษาดังนี้ : ปัญหาสูงวัยที่ไม่สามารถแก้ปัญหาภาระครอบครัว

ได้ด้วยบำานาญและเบี้ยชรา ก็ต้องแก้ด้วยการลดภาระที่สูงวัย

รับผิดชอบ การท่ีสูงวัยต้องรับเล้ียงหลานโดยพ่อแม่ท้ิงไว้ให้เป็น 

ภาระนั้นจำาเป็นจะต้องแก้ไข เพราะเมื่อประเมินจากสูงวัยบำา                                   

นาญและสูงวัยรับเบ้ียชราท่ีร้องขอเพ่ิมสวัสดิการน้ัน เป็นเพราะ

มีภาระต้องเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว

ดังนั้นสมควรต้องแก้ให้ตรงจุด สมัยพ่อแม่เมื่อแก่แล้ว 

ลูกจะดูแลปัจจัยสี่ให้พ่อแม่ แต่วันนี้นอกจากไม่มีลูกดูแลแล้ว

ยังเป็นภาระของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูก แล้วภาระนั้นจะหนักมาก

ในครอบครัวที่ลูกติดยาเสพติด ดังนั้นการจ่ายสวัสดิการให้สูง

‘บิ๊กน้อย’ ขอแก้มือ

แต่ไม่ต้องการทำางาน ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวที่จะเป็นปัญหา

ระยะยาวแก่ประเทศไทยอีกต่างหาก.

ตาหมามุ่ย

 

น่าคิดนะครับอายุ ๘๐ ยังต้องมีภาระด้านการเงิน ดูแล

ครอบครัว แสดงว่ามีความบิดเบ้ียวอะไรสักอย่าง อาจเป็นเพราะ

ลูกหลานไม่เอาไหน หรือไม่ก็มีภรรยาเด็กเพิ่งคลอดลูก ฮ่าๆๆๆ 

ที่จริงนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ เพราะประเทศไทยเริ่มก้าว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว การดูแลผู้สูงอายุจะต้องปฏิรูปกันขนาน

ใหญ่ ผู้สูงอายุเองก็ต้องปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุจะ

ล้นประเทศ แต่วัยทำางานน้อยลง 

เรื่องการศึกษาคนไทยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่หมดครับ 

สายอาชีพมีความสำาคัญไม่แพ้สายสามัญ หรืออาจสำาคัญกว่า

ด้วยซ้ำา ปัจจุบันผู้ปกครองพยายามส่งเสริมให้ลูกหลานไปสาย

สามัญ เรียนให้จบปริญญาตรี โท เอก เพื่อจะได้เป็นเจ้าคน

นายคน ใครที่ให้ลูกเรียนสายอาชีวะแสดงว่าไม่มีที่ไป ค่านิยม

เหล่านี้ต้องสลัดทิ้งให้หมดครับ 

สายอาชีวะต้องยกระดับตัวเอง ไม่ให้มีภาพช่างกลตีกัน 

คนที่เรียนสายนี้มุ่งไปยังอาชีพที่รักจริงๆ เป็นช่างยนต์ ช่างไฟ 

ช่างไม้ ล้วนเป็นวิชาติดตัวไว้ประกอบอาชีพทั้งสิ้น ส่วนสาย

สามัญจะไปเป็นทนายความ ตำารวจ ทหาร ครู นักธุรกิจ ก็ว่า

กันไปตามถนัด แต่ต้องเลิกค่านิยมเก่าๆ ให้หมดครับ ใช้ระบบ

การศึกษาแบบที่คุณตาหมามุ่ยเสนอมาก็เข้าท่าครับ สิ่งสำาคัญ

คือต้องมีคนเริ่ม และเริ่มให้ได้.

ทาส

* แหกปากกู่ก้อง  หาเสรี

ใจยุ่งยากอัปรีย์  โซ่คล้อง

ใจหลงกิเลสกลี  มัดมั่น

แค่นแต่จับจ้อง  แจกหล้าเสรีฯ

* เสรีภาพสุดท้าย  พังพาบ

ปราณแผ่วพะงาบ  ด่าวดิ้น

มรณะซ่านกำาซาบ  เสมอภาค

ภราดรภาพแต่ลิ้น  ปดปลิ้นไปวันวันฯ  

 * สุมไฟบาปร้อน  สดสวย

หลอกแมงเม่าระทวย           เคลิบเคลิ้ม

บินแล่นสู่ความซวย  อุบาทว์

มอดไหม้สั่นสะเทิ้ม  บาปเบิ้มสะใจฯ

* อมนุษย์เล่ห์ซับซ้อน           มากหลาย

ซ่อนเล่ห์เพทุบาย  ยอกย้อน

มุ่งมาดฆาตทำาลาย  ประเทศ

ทุกเขตคามรุ่มร้อน   ขัดแย้งยื้อเมืองฯ

  วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ยั

ที

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน

 ณ อยุธยา



ทุนไทยตั้งรับ‘วิกฤตหนี้เมียนมา’

พิษรัฐประหาร-โควิดทำาศก.อัมพาต
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6 เศรษฐกิจ

กฤตค่าเงินจ๊าต’ เป็นอีกประเด็นที่น่าจับตา หลังจาก

ธนาคารกลางเมียนมา (Central Bank of Myanmar: 

CBM) ได้ออกคำาสั่งให้ธนาคารแจ้งลูกค้าระงับการจ่าย                           

หนี้ทุกรูปแบบ ทั้งเงินสด หรือเงินตู้ประเภทเงินต้น และดอกเบี้ย

แก่เจ้าหนี้ต่างประเทศ อีกทั้งยังออกคำาสั่งให้ธนาคารปรับระยะ

เวลาในการชำาระคืนสำาหรับเอกชนที่มีเจ้าหนี้อยู่ต่างประเทศ และ

บริษัทเอกชนในประเทศที่มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 35% ต้อง

แลกสกุลเงินอื่นมาเป็นสกุลจ๊าต เพื่อรักษาปริมาณเงินทุนสำารอง

ระหว่างประเทศที่ลดลง ซึ่งจากข้อมูลพบว่า บริษัทต่างประเทศใน                                                                             

เมียนมามีเงินกู้ยืมในสกุลต่างประเทศอย่างน้อย 1,200 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ยังเริ่มเห็นรัฐบาลเมียนมาเข้ามาควบคุมค่าเงิน

อย่างชัดเจนตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลได้มีการออกคำา

สั่งให้ผู้ที่มีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ แปลงสกุลเงินของตัวเอง

เป็นเงินจ๊าต อัตราอ้างอิงธนาคารกลางที่ 1,850 จ๊าตต่อดอลลาร์

สหรัฐ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลเพื่อป้องกันความ

ผันผวนของสกุลเงินจ๊าต

สถานการณ์ความผันผวนดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่

ช่วงต้นปี 2564 จากความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมาที่ส่งผล 

กระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ต่อเนื่องมาจนถึง

ค่าเงินจ๊าตในปัจจุบันที่มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง และหลาย

ฝ่ายกำาลังกังวลว่าเมียนมาจะเป็นอีกประเทศหรือไม่ที่กำาลังเดินเข้า

สู่วิกฤตเศรษฐกิจเป็นรายต่อไป!!

กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่                                                                  

และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  

หรือ BBL ได้ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ‘กอบศักดิ์ ภูตระกูล’ โดย

ระบุถึงสถานการณ์วิกฤตค่าเงินจ๊าตของเมียนมาว่า อีก 1 ประเทศ

ที่กำาลังมีปัญหากับเรื่องค่าเงิน ก็คือ เมียนมา ที่ล่าสุด จำาเป็น

ต้องประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ให้บริษัทและธนาคารใน    

เมียนมาหยุดพักการชำาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ!!! หลังจาก

ช่วงเดือน เม.ย.ได้สั่งให้บริษัทต่างๆ แลกเงินตราต่างประเทศที่มี ไป

สู่เงินจ๊าตภายใน 24 ชม. และได้ประกาศห้ามนำาเข้ารถยนต์และ

สินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ ทั้งหมด เพื่อช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินจ๊าต

ที่อ่อนค่าลงมามากจาก 1,325 จ๊าต/ดอลลาร์สหรัฐ มาเป็น 1,850 

จ๊าดต่อดอลลาร์สหรัฐ (อัตราที่ทางการประกาศ) หรือลดลงอย่าง

น้อยประมาณ 30%

โดยในตลาดมืด (black market) มีข่าวว่า อัตราแลกเปลี่ยน

อยู่ที่ประมาณ 2,200 จ๊าตต่อดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ นโยบาย

ที่ประกาศออกมายังจะช่วยลดการไหลออกของเงินสำารองระหว่าง

ประเทศที่มีอยู่ไม่มาก ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดเท่าที่ประกาศออกมา

  

เมื่อ มี.ค.2564 (1 ปีที่แล้ว) เมียนมามีเงินสำารองอยู่เพียง 7.7 พัน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่จากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดล่าสุดในช่วง

ที่ผ่านมา ที่ล่าสุด ADB ประมาณไว้ที่ -1.1% ของจีดีพี

ดังนั้น การไม่มีราย

ได้จากนักท่องเที่ยว การ

ที่ไม่มีการลงทุนโดยตรง

ระหว่างประเทศ (FDIs) 

ไหลเข้า การต้องจ่ายชำาระ

คืนดอกเบี้ยและหนี้ต่าง

ประเทศที่มียอดคงค้าง

ประมาณ 16% ของจีดี

พีหรือประมาณ 11,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงิน

สำารองระหว่างประเทศ

ของเมียนมาจึงลดลงไป

พอสมควร เงินที่ ไหลออก

จึงกลายเป็นปัญหาที่ต้อง

จัดการ นำามาซึ่งนโยบาย

ต่างๆ ที่ประกาศออกมา

“ทั้งหมดนี้ เศรษฐกิจ

เมียนมายังต้องปรับตัว

เพิ่มอีกมาก เพราะจาก

ข้อมูล ADB พบว่า เมื่อ

ปีที่แล้ว เมียนมา จีดีพี

ติดลบ -18.4% เงินเฟ้อ

อยู่ที่ 12.63% เมื่อ ธ.ค.ที่

แล้ว ซึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ระบบเศรษฐกิจโลก เงินเฟ้อ

ปัจจุบันคงเพิ่มไปอีกพอสมควร”

ทั้งนี้ มาตรการจำากัดเรื่องเงินตราต่างประเทศที่ทางการ

ได้ประกาศออกมา กำาลังส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของ

หลายบริษัท ที่ไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศไปชำาระค่านำา

เข้าวัตถุดิบ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังยอดการผลิต การส่งออก และ

เศรษฐกิจต่อไป

แน่นอนว่า ปัจจุบันมีหลายธุรกิจของประเทศไทยท่ีเข้าไปลงทุน

ในเมียนมา อาจจะมีความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ความผันผวน

และความอ่อนไหวท่ีเกิดข้ึนกับค่าเงินและเศรษฐกิจของเมียนมา                       

โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เกรียงไกร 

เธียรนุกุล มีการเทกแอ็กช่ันทันที โดยเร่งสำารวจทุกอุตสาหกรรม

ท้ัง 45 กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการเข้าไปลงทุนในเมียนมา พร้อมท้ัง

เรื่องคอขาดบาดตาย เนื่องจากภาพรวมการส่งออกจากไทยไปพม่า

ยังขยายตัวได้ 12% ขณะที่การค้าขายของไทยกับพม่าส่วนใหญ่

เป็นรูปเงินจ๊าต-บาท จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่สิ่งที่น่าจับตา

คือ แรงงานเมียนมาที่อาจจะทะลักเข้ามาในประเทศไทย หากไทย

มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา โดยมองว่าราว 80% ของการปรับขึ้น

ค่าแรงขั้นต่ำานั้นจะอยู่ที่แรงงานชาวเมียนมาเป็นหลัก ไม่ใช่คน

ไทย” รักษ์ ระบุ

ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชียพลัส (ASPS) ได้

ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ประเด็นนี้น่า

จะกระทบการค้าไทยจำากัด! พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงปริมาณการค้า

ระหว่างเมียนมากับไทย พบว่า มีมูลค่าราว 4.8 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2564) โดยไทยเป็นประเทศคู่ค้ากับเมียนมา

ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 มีสัดส่วนราว 14% ของประเทศคู่ค้าทั้งหมด

รองจากจีนที่มีมูลค่าการค้า ประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 

คิดเป็นสัดส่วน 36% ของประเทศคู่ค้าทั้งหมด

และในทางกลับกัน เมียนมาเองกลับมีสัดส่วนการค้ากับไทย

เพียง 0.85% เท่าน้ัน (อยู่อันดับท่ี 35 เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ)

นอกจากนี้ ASPS ยังได้ทำาการรวบรวมข้อมูลจากนัก

วิเคราะห์พื้นฐาน ว่ามีหุ้นอะไรที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากกรณี

เมียนมาสั่งห้ามจ่ายหนี้ต่างประเทศ พบว่า มีกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่ง

ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างมีการส่งออกสินค้าไปเมียนมา อาทิ ปูนซีเมนต์ 

กระเบื้องเซรามิก และสินค้าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในสัดส่วนไม่ถึง 

5% ของยอดขายรวม, กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง, กลุ่มเครื่องดื่ม, กลุ่ม

ธนาคารและการเงิน, กลุ่มพลังงาน และกลุ่มชิ้นส่วน

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาขณะนี้ ปฏิเสธไม่ได้ที่จะ

เรียกว่า วิกฤตซ้อนวิกฤต ที่แท้จริง ทั้งการระบาดของโควิด-

19 สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศจากการรัฐประหาร

ยึดอำานาจรัฐบาลพลเรือน จนทำาให้มีการประท้วงและการใช้ความ

รุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนการปะทะของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นในบริเวณชายแดน ซึ่งส่งผลกระทบ

ทำาให้เศรษฐกิจเมียนมาแทบจะกลายเป็นอัมพาตในทันที ล้วนซ้ำา

เติมเศรษฐกิจและประชาชนชาวเมียนมาให้บอบช้ำาอย่างหนัก และ

ด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ ทำาให้ ‘เมียนมา’ กำาลังเดินซ้ำารอย

วิกฤตเศรษฐกิจเหมือนอย่างศรีลังกา และ สปป.ลาว หรือไม่?!?!.

‘วิ

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 36.16 36.89
ยูโร 36.79 37.91
ปอนดสเตอรลิง 43.28 44.89
เยน (100 เยน) 26.27 27.39
หยวนจีน 5.11 5.50
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

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

ติดตามประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด

โดยเบื้องต้นพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เช่น 

กลุ่มอุปโภคบริโภค การก่อสร้าง ที่ทำาการค้ากับเมียนมาเป็นจำานวน

มาก โดยจะต้องมีการติดตามสถานการณ์

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ว่ามาตรการที่

เมียนมาออกมานั้นจะนานแค่ไหน

ขณะที่ นักลงทุนบางส่วนมองว่าผล 

กระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้อาจจะอยู่ใน

วงจำากัด โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนไทยที่

เข้าไปลงทุนทางตรงในเมียนมาและมีการ

กู้เงินไปลงทุน รวมถึงการส่งเงินกลับมายัง

ไทยในรูปของการคืนเงินกู้ยืมและดอกผล

ที่ได้รับ ส่วนการค้าตามแนวชายแดนที่ใช้

สกุลเงินจ๊าตและเงินบาทนั้นไม่น่าจะได้รับ

ผลกระทบแต่อย่างใด

สอดคล้องกับมุมมองของ รักษ์ 

วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ ที่

ให้ความเห็นว่า นักธุรกิจในเมียนมาส่วน

ใหญ่มีบัญชีต่างประเทศ ฉะนั้นการชำาระ

หนี้ ไม่ได้ทำาในเมียนมา แต่ส่วนใหญ่ชำาระ

หนี้ผ่านสิงคโปร์ เพราะนักธุรกิจเมียนมา

ส่วนใหญ่มีฐานที่สิงคโปร์ ซึ่งในส่วนของ

ลูกค้าของธนาคารที่ไปลงทุนในเมียนมา

ประมาณ 7 ราย มูลค่าราว 2 พันล้าน

บาทนั้น ขณะนี้ยังไม่พบว่ารายใดได้รับผล                                 

กระทบ โดยในจำานวน

นี้ 4 รายลงทุนธุรกิจพลังงาน ซึ่งไม่มีปัญหาและ

ไม่ได้รับผลกระทบ อีก 3 รายอยู่ในกลุ่มอุปโภค

บริโภค ซึ่งกำาลังปรับงวดการชำาระเงินให้เริ่ม

ตั้งแต่ 3-6 เดือนต่อครั้ง แต่ก็ยืนยันว่าทั้ง 3 ราย

ดังกล่าวยังไม่มีปัญหา สามารถบริหารจัดการได้

โดยเอ็กซิมแบงก์พร้อมดูแลลูกค้าที่กู้เงินไป

ทำาธุรกิจในเมียนมาผ่านการขยายเวลาชำาระหนี้ 

เพื่อรอให้สถานการณ์วิกฤตค่าเงินจ๊าตในเมียนมา

คลี่คลายลง

“กรณีที่ธนาคารกลางเมียนมาสั่งลูกหนี้

ระงับจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศ เพื่อสกัด

เงินทุนสำารองที่ลดลงอย่างหนักนั้น มองว่าไม่ใช่

ารสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคม

ด้วยการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

โดยเฉพาะจากการจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อ

ช่วยให้สังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจ 

ซึ่งที่ผ่านมา “ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี (ttb)” ได้มุ่งให้ความ

สำาคัญในเรื่องดังกล่าวไม่แพ้การดำาเนินงานด้านธุรกิจ

ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ttb ยืนยัน

ว่า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนของธนาคารในปี 2565 จะ

มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจากการรวมพลังของเยาวชน 

ชุมชน และอาสาสมัครทีทีบีทั่วประเทศ เพื่อจุดประกายการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ตอกย้ำาปรัชญา Make REAL Change ของ 

ทีทีบีที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของธุรกิจและ

ในมิติของสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่รอบตัวเราให้ดีขึ้น

อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2565 นี้ ยังมุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน

อย่างต่อเนื่องผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.จุดประกาย

ชุมชน ซึ่งจะเป็นโครงการที่ปลุกพลังอาสาสมัครทีทีบี (ttb 

volunteer) ทั่วประเทศ ร่วมกันลงมือเปลี่ยนชุมชนให้มีชีวิต

ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนำาวิถีการทำางานแบบทีทีบีมาใช้ในการ

ทำางานเพื่อสังคม มุ่งเน้นการใส่ใจสิ่งต่างๆ รอบตัว และกล้าที่

จะทำาในสิ่งที่แตกต่างเพื่อให้สังคมดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ

ดำาเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ

สหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)

ซึ่งที่ผ่านมาอาสาสมัครทีทีบีได้จุดประกายช่วยเหลือ

ชุมชนทั่วประเทศ แก้ปัญหาตามความต้องการที่แท้จริงของ

ชุมชน และในปี 2565 นี้ กิจกรรมจุดประกายชุมชนได้ปรับ

เพิ่มรูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานของธนาคารเข้าร่วม

เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 

ได้แก่ อาสา..ช่วยชุมชน ที่จะรวมกลุ่มกันทำางานร่วมกับชุมชน 

ใช้ทักษะแก้ปัญหาชุมชนภายในเวลา 3 เดือน, อาสา..ช่วยเด็ก 

และอาสา..ช่วยกันทำา

นั่นเพราะธนาคารต้องการปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” ให้

กับพนักงานด้วยการเสียสละเวลาส่วนตัวมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 

ให้กับสังคม ตามกำาลังความสามารถและความถนัดของตัว

เอง เพื่อปลดล็อกข้อจำากัดของพนักงานแต่ละคน แม้ในช่วง

สถานการณ์ โควิด-19 ทีมอาสาสมัครทีทีบีก็ยังคงทำากิจกรรม

ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2.จุดประกายความเป็นไทย กิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้น

จุดประกายต่อยอดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สานต่อ 

“โครงการเท่อย่างไทย” ที่มีมากกว่า 50 ปี โดยจัดการแข่งขัน

ออนไลน์ใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย 

การอ่านฟังเสียง และการวาดภาพดิจิทัล รวมไปถึงการบูรณะ

ปรับปรุง “พิพิธภัณฑ์ครุฑ” ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกและ

แห่งเดียวในอาเซียน ที่รวบรวมและจัดแสดงองค์ครุฑพระราชทาน

กว่า 150 องค์ โดยพร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมเมื่อ มิ.ย.ที่

ผ่านมา เป็นต้น

และ 3.จุดประกายเยาวชน ซึ่งดำาเนินการผ่าน

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เพื่อเด็กๆ ในชุมชนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้

จ่าย ซึ่งได้ดำาเนินโครงการต่อเนื่องยาวนานและก้าวเข้าสู่ปี

ที่ 13 โดยปัจจุบันมีเด็กเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 10,000 

คน จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 5 แห่ง ได้แก่ ประชาอุทิศ,        

ถ.จันทน์, บางกอกน้อย, สมุทรปราการ และล่าสุด นนทบุรี กับ

การเปิดคลาสเรียนรวมทั้งสิ้นกว่า 80 คลาส ทั้งการเรียนในรูป

แบบออนไลน์และไฮบริด โดยเน้นการสอนทักษะ Art and Life 

Skills ผ่านแนวคิด เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม โดยไม่ได้มุ่งเป้า

ที่การแข่งขันเพื่อวัดผล แต่ให้ความสำาคัญกับการค้นหาตัวเองใน

สิ่งที่ชอบอย่างมีความสุข ซึ่งแต่ละคลาสเรียนจะเน้นทักษะที่เด็ก

สนใจและเหมาะกับบริบทสังคมสมัยใหม่และพื้นที่ เช่น คลาสทำา

อาหาร, คลาสออกแบบ, คลาสกีฬา, คลาสศิลปะ และคลาสสื่อ

สร้างสรรค์ออนไลน์ เป็นต้น

และในปีนี้ก็มีคลาสพิเศษที่น่าสนใจ คือโครงการ FUN for 

FIN “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ทางการ

เงินให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเด็กตั้งแต่

ระดับมัธยม ผ่านรูปแบบการเรียนแบบไฮบริดที่เน้นการเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรม (Activity Base)

โครงการไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี เดินหน้าสร้างพื้นฐานความรู้

ทางการเงินให้กับเด็กไฟ-ฟ้า โดยมุ่งเน้นเสริมทักษะความรู้ทางด้าน

การเงิน (Financial Literacy) ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมี

วินัยและเก็บออมเงินอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ทางการเงินให้กับเยาวชนไทย ช่วยสร้างรากฐานการมีชีวิตทางการ

เงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคต ผ่านโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-

ฟ้า ออมได้ใช้เป็น”

กาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการ

ตลาดและประสบการณ์ลูกค้า ทีทีบี กล่าวว่า โครงการ Fun for 

Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” เป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของ

ธนาคารที่ต้องการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ผ่าน

แนวคิดพื้นฐานทางการเงิน 4 มิติ (Financial Well-being 4 

Pillars) ได้แก่ ฉลาดออม ฉลาดใช้, รอบรู้เรื่องกู้ยืม, ลงทุนเพื่อ

อนาคต และมีความคุ้มครองที่อุ่นใจ

โดยนอกจากการพัฒนาโซลูชันทางการเงินเพื่อยกระดับการ

ให้บริการลูกค้าได้หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ และ

มีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริงแล้ว เรายังดำาเนินการควบคู่ไป

กับการสร้างความรู้ทางการเงินแก่คนไทยทั้ง Ecosystem เช่น 

โครงการ fintips by ttb เรื่องเงินที่รู้จริงแบบเพื่อนที่รู้ ใจ ที่เน้นการ

ให้ความรู้สำาหรับบุคคลทั่วไป และ finbiz by ttb โครงการเสริม

ความรู้ธุรกิจสำาหรับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นต้น

“ไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี ต้องการปลูกฝังวินัยทางการเงินให้

กับเด็ก และเชื่อมั่นว่าควรให้เด็กเรียนรู้เรื่องเงินตั้งแต่เริ่มต้นดี

กว่าไปสอนเมื่อสาย จึงเกิดโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า 

ออมได้ใช้เป็น” ขึ้นมา โดยมีสถาบัน Money Class มาร่วม

ออกแบบหลักสูตร โดยมีการเชิญชวนเยาวชนจากศูนย์เรียนรู้

ไฟ-ฟ้าทั้ง 5 แห่ง ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านเกม ที่ช่วย

ให้จดจำาแนวคิดได้ง่าย สามารถนำาติดตัวไปใช้ในชีวิตจริง เพื่อ

วางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมี

วินัย และเก็บออมเงินอย่างสม่ำาเสมอ ซึ่งเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน

ทางการเงินให้กับเยาวชนไทย เพื่อสร้างรากฐานการมีชีวิต

ทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคต” กาญจนา กล่าว

ด้าน ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ Co-Founder of 

Money Class กล่าวว่า เรื่องการเงินต่างจากการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ เพราะเราต้องสามารถนำา

ไปใช้ได้ โดยตรงในชีวิตจริง ดังนั้น แนวคิดของ Money 

Class คือเกมการเงินเท่ากับเกมชีวิต ซึ่งทุกเกมมีกติกาที่ต้อง

เรียนรู้ เช่นเดียวกับเรื่องเงิน จะต้องตระหนักว่าทุกคนต้องใช้

เงินตลอดชีวิต แต่เวลาในการหาเงินมีจำากัด หากต้องการอยู่

รอดในอนาคตต้องรู้จักจัดการเรื่องเงิน

ขณะที่ปัจจุบันสังคมไทยน่าเป็นห่วง เพราะจากสถิติพบ

ว่าผู้ใหญ่ 100 คน มีเงินใช้เพียงพอดูแลตัวเองได้ในวัยเกษียณ

แค่ 2-3% ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโครงการ Fun for Fin สร้าง

พื้นฐานทางการเงินให้กับเด็กๆ เพื่อให้ทุกคนดูแลรับผิดชอบชีวิต

ตัวเองได้ ไม่ต้องเป็นภาระของใครในวัยเกษียณ

“ผมชื่นชมแนวคิดของโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี ท่ีเน้นสอน

ทักษะชีวิตให้กับเด็ก จึงยินดีอย่างย่ิงท่ีได้เข้ามามีส่วนช่วยผลักดัน 

ผมว่าเรื่องเงินไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นเรื่องการดูแลตัวเองและต่อยอด

ได้จริง ซ่ึงการสอนเด็กท่ีดีท่ีสุดต้องเปิดด้วยเกม หลังจากน้ันค่อย

ทำาให้เด็กรู้ว่ากติกาเกมก็เหมือนกติกาในชีวิตจริง โดยเราสามารถ

ให้เด็กเร่ิมต้นเรียนรู้เรื่องเงินได้ต้ังแต่วันท่ีรู้จักตัวเลข ย่ิงปล่อยไปจน

เป็นผู้ใหญ่จะย่ิงปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ยาก จึงเป็นเหตุผลว่าควร

ให้เด็กเรียนรู้ต้ังแต่ตอนน้ีเพื่อเป็นวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ทำาให้เขา

ตัดสินใจได้ดีกว่าเดิมเมื่อเจอปัญหา” ทัตพล กล่าว

ปิดท้ายที่ พิชญฒม์ ลิ้มวิศิษฎ์สกุล หรือ น้องปอ เด็กไฟ-

ฟ้า ประชาอุทิศ ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า “ผมเข้าร่วมโครงการ Fun 

for Fin เพราะสนใจเรื่องการเงินอยู่แล้ว โดยมีพ่อแม่ปลูกฝัง

ให้ออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆ แต่ยังไม่มีความรู้มากนัก จึงต้องการ

มาศึกษาเพิ่มเติมและนำาองค์ความรู้มาต่อยอดจากสิ่งที่ได้รับ

การสอนมา ผมเชื่อว่าเยาวชนทุกคนควรได้รับความรู้พื้นฐาน

ทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มที่กำาลังเข้าสู่วัยรุ่นและวัยทำางาน 

เพื่อให้รู้จักออม ฉลาดในการใช้จ่าย และรู้จักลงทุนด้วย รวมทั้ง

ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีอยู่รอบด้าน”.

FUN for FIN ‘เด็กไฟ-ฟ้าออมได้ใช้เป็น’

ทีเอ็มบีธนชาตจุดประกายเยาวชนเสริมทักษะเรียนรู้เรื่องการเงิน!

ก

“กรณีที่ธนาคารกลางเมียนมา                                                     

สั่งลูกหนี้ระงับจ่ายหนี้ ให้กับเจ้าหนี้ต่าง

ประเทศ เพื่อสกัดเงินทุนสำารองที่ลด

ลงอย่างหนักนั้น มองว่าไม่ใช่เรื่องคอ

ขาดบาดตาย เนื่องจากภาพรวมการส่ง

ออกจากไทยไปพม่ายังขยายตัวได้ 12%        

ขณะที่การค้าขายของไทยกับพม่าส่วน

ใหญ่เป็นรูปเงินจ๊าต-บาท จึงไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนัก แต่สิ่งที่น่าจับตาคือ 

แรงงานเมียนมาที่อาจจะทะลักเข้ามาใน

ประเทศไทย หากไทยมีการปรับขึ้นค่าแรง

ขั้นต่ำา โดยมองว่าราว 80% ของการ

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำานั้นจะอยู่ที่แรงงาน

ชาวเมียนมาเป็นหลัก ไม่ใช่คนไทย” 
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าหรับคนทั่วไปแล้ว การเลือกซื้อรองเท้าอาจจะใช้

ดีไซน์ที่อินเทรนด์ รวมทั้งความพึงพอใจเป็นองค์

ประกอบพื้นฐาน แต่สำาหรับผู้มีปัญหาโรคเบาหวาน

แล้ว การจะสวมใส่รองเท้าสักคู่เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในหลัก

กายภาพเป็นสำาคัญ เพราะโรคเบาหวานนั้น สุ่มเสี่ยงกับการ

เกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับเท้าได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นอาการ

เท้าชา สูญเสียความรู้สึกบริเวณเท้า บาดแผลหายยาก ไป

จนถึงการติดเชื้ออย่างรุนแรง

เว็บไซต์พบแพทย์ได้รวบรวมวิธีเลือกรองเท้าให้เหมาะ

กับผู้ป่วยเบาหวานว่า เลือกขนาดรองเท้าให้พอดี ไม่หลวม

หรือคับเกินไป โดยให้เผื่อความยาวของรองเท้ายาวเลย

ปลายเท้าเล็กน้อยสักประมาณ 0.5 นิ้ว และส่วนที่กว้างสุด

ของรองเท้าควรมีขนาดที่พอดีกับส่วนที่กว้างที่สุดของฝ่าเท้า 

โดยที่ผู้สวมใส่ยังสามารถขยับนิ้วเท้าได้ 

เลือกรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น สามารถ

ถ่ายเทอากาศและความชื้นได้ดี เช่น รองเท้าหนังแท้ 

รองเท้าหนังสังเคราะห์ หรือรองเท้าที่ทำาจากผ้า รวมถึงด้าน

ในของรองเท้าควรเรียบและมีความนุ่ม

เลือกรองเท้าที่มีเชือกผูกรองเท้า เนื่องจากรองเท้า

ประเภทนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเพิ่มระดับความแน่น หรือ

คลายให้หลวมตามขนาดของเท้าได้

เลือกซื้อรองเท้าในช่วงบ่าย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่

ฝ่าเท้ามีการขยายตัวเล็กน้อย เมื่อต้องสวมใส่จริงแล้ว ผู้ป่วย

จะได้ไม่รู้สึกว่ารองเท้ารัดแน่นจนเกินไป

ควรเลือกเป็นรองเท้าหน้ากว้าง รูปทรงเหมาะสมกับ

เท้า และหัวรองเท้าไม่แหลมเกินไป เพราะรองเท้าประเภท

หัวแหลมอาจทำาให้นิ้วเท้าเสียดสีกันขณะสวมใส่ 

ควรหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าส้นสูง เพราะอาจทำาให้

บริเวณหน้าเท้าได้รับแรงกดทับจนเกิดแผลและเกิดผิวหนัง

หนาได้ 

ควรหลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าที่ไม่ช่วย

ปกปิดส่วนต่างๆ ของเท้า เนื่องจากรองเท้าประเภทนี้มักมี

สายคาด ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เท้าเกิดการเสียดสีจนเกิด

แผลหรือพุพอง และยังไม่สามารถช่วยป้องกันเท้าจากการ

เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่า ไม่ว่าจะ

แค่เดินไปบริเวณใกล้ๆ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ไม่น่าจะ

เกิดอุบัติเหตุได้ก็ควรสวมใส่รองเท้าอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการ

เกิดอุบัติเหตุหรือการเผลอเหยียบเศษของมีคมที่อาจมีขนาด

เล็กจนสังเกตได้ยาก.

สํ

แฟชั่นถักทอผืนผ้าไทย จาก Jim Thompson

ร่วมสัมผัสกลิ่นอายความรักเทศกาลวันแม่
รองเท้า..สําคัญฉะนี้

‘แรบบิท ไลฟ์’ ประกาศวิสัยทัศน์

คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) นำา

ทีมผู้บริหารประกาศวิสัยทัศน์ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) หรือ “แรบบิท ไลฟ์” 

ภายใต้กลุ่มธุรกิจในเครือของบีทีเอส กรุ๊ป มุ่งสู่การเป็นบริษัท “คิดแตกต่าง เพื่อยกระดับชีวิต ด้วย

ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่าย” โดยมีเป้าหมายการเป็นผู้นำาในธุรกิจประกันชีวิต ที่เข้าใจ

ทุกความเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของรูปแบบการซื้อประกัน 

และพร้อมเดินเคียงข้าง “ให้คุณกล้าโดดออกไปใช้ชีวิตดี แบบก้าวกระโดด” พร้อมตั้งเป้าก้าวเป็น

ผู้นำาในธุรกิจประกันชีวิต ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

บริจาคโลหิต..วันประกันชีวิตแห่งชาติ 

วุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

หรือ T Life นำาทีมพนักงาน จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำา

ปี 2565” เป็นการแสดงความสามัคคีและรวมพลังขององค์กรธุรกิจประกันชีวิต โดยการทำา

กิจกรรมสาธารณกุศลร่วมทำาความดีเพื่อช่วยเหลือตอบแทนสังคม ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่ง

ชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้หญิง

จินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำากัด และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ

ฟาร์มาซูติคอล ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำากัด ส่ง

เสริมการดูแลสุขภาพผู้หญิงยุคใหม่ คิกออฟ โครงการ Telemedicine: Empowering Women 

for a Better Healthcare ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพผู้หญิงผ่านคลินิก

ออนไลน์ “Women’s Hormones Clinic” ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee แบบออนไลน์ได้ทุกที่

ทุกเวลา.

ฉลองความสําเร็จครบรอบ 50 ปี

อุทัย ธเนศวรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอ.พี. วัน จำากัด ผู้ผลิต

และจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสัญชาติไทย ภายใต้แบรนด์ยอดนิยม ไฮยีน วิก

ซอล วิซ ไอวี่ แดนซ์ และโฟกัส จัดงาน “ไอ.พี.วัน ฟิฟตี้เวิร์สซารี (I.P. ONE 

FIFTYVERSARY)” ฉลองความสำาเร็จครบรอบ 50 ปี นวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตสู่อนาคต 

อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ 

ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

วิ่งด้วยใจมอบให้ โรงพยาบาล 

กลุ่มบริษัทยูนิไทย (UNITHAI) และ  

ซียูอีแอล (CUEL) ขอเชิญนักวิ่งหรือผู้มีใจ

รักการวิ่ง ร่วมวิ่งการกุศลในงาน Running 

in the Garden Season 2 วิ่งด้วยใจมอบให้

โรงพยาบาล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบ

ให้ โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี งานจัด

ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ณ สวน

นงนุช พัทยา จ.ชลบุรี โดยเส้นทางการวิ่ง 

รื่นรมย์ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติ 

ไดโนเสาร์ เนินเขา วิวสวย ประเภทระยะ

วิ่งที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 12 กิโลเมตร 8 

กิโลเมตร และ 4 กิโลเมตร (เฉพาะระยะ 

4 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขัน) โดยมีรางวัล

สำาหรับผู้ชนะการแข่งขัน ได้แก่ เงินรางวัล 

เหรียญรางวัล และโล่รางวัล สมัครเข้าร่วม

กิจกรรมได้ที่ https://www.runlah.com/events/ucrc2022

นยุคที่ โลกเชื่อมโยงกันหมดด้วยมือถือแค่เครื่องเดียว ถือ

เป็นความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่บรรดามนุษย์ลุง

มนุษย์ป้าอย่างพวกเราทั้งหลายมิได้เคยนึกเคยฝันมาก่อน 

ยิ่งมองย้อนกลับไปในยุคอนาล็อกด้วยแล้ว ก็ให้ยิ่งรู้สึก

อัศจรรย์ใจ และทึ่งว่า เรามาไกลถึงขนาดนี้..ได้จริงๆ นะ 

ภูมิคุ้มกัน..ยุคดิจิทัล

ต้องยกน้ิวให้กับความเก่งกาจสามารถของมนุษย์อัจฉริยะในทาง                                    

ด้านเทคโนโลยีทั้งหลาย ซึ่งสามารถย่อสังคมโลกให้อยู่ในจอสี่เหลี่ยม

เล็กๆ ถึงขั้นหิ้วพกติดตัวไปไหนต่อไหนได้ทั่วโลกด้วย 

แต่จะต้องขอบคุณด้วยหรือไม่อย่างไรนั้น ก็ถือว่าเป็นอิสรภาพ

แห่งความคิดของแต่ละผู้แต่ละนามก็แล้วกัน เพราะดูเหมือนในคุณ

ประโยชน์อเนกอนันต์มหาศาลของเทคโนโลยีนั้น ก็มีด้านลบอยู่มิใช่

น้อย หากมีมนุษย์หัวใส เจ้าเล่ห์ ขี้โกง นำามันไปแสวงหาผลประโยชน์ 

เบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่สนใจต่อจริยธรรมอันดีงามพึงปฏิบัติ

ก็ไอ้บรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละ!! เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

ที่สุดในด้านลบของยุคดิจิทัล เพราะมันเที่ยวแฮ็ก เที่ยวหลอกลวงชาว

บ้านแบบหน้าด้านๆ ไม่เกรงกลัวต่อบาป เรียกว่าวันนี้ใครไม่ได้รับ

ข้อความหรือโทรศัพท์จากพวกหากินง่ายๆ แบบน้ี ถือว่าไม่อินเทรนด์นะ

ผลกระทบในด้านเลวร้ายของยุคดิจิทัล ไม่ได้มีแค่ในกลุ่มมนุษย์

ลุงมนุษย์ป้าที่ต้องคอยระแวดระวังเท่านั้น แต่บรรดาเด็กๆ และ

เยาวชนก็ดูเหมือนว่ากำาลังถูกมอมเมาด้วยความโลภ ความอยากได้

ใคร่มี อยากรวยแบบทางลัด ด้วยระบบดิจิทัลอย่างคึกคักมโหฬาร

เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเล่นพนันออนไลน์ การขุดเหรียญ ซื้อบิต

คอยน์ทั้งหลายสารพัดขนาดบุกกันถึงห้องนอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

น่าเป็นห่วงนะคะ หากเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันความโลภ ความ

หลง ความมัวเมาผ่านระบบดิจิทัลแค่คลิกนิ้วเดียว เพราะวันนี้ผ่าน

ไปตรงไหน ก็เห็นเด็กๆ คุยกันเรื่องการลงทุนแล้วได้ผลตอบแทน

ง่ายๆ ..ฟังแล้วไม่แตกต่างจากการเล่นพนัน ในขณะที่ยุคนี้เขาเรียก

ขานว่า มันคือการลงทุน ..

มนุษย์ป้าก็คงต้องเตือนว่า หนูๆ จ๋า..การลงทุนทุกอย่าง

ล้วนมีความเสี่ยงนะจ๊ะ ดังนั้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเล่าเรียน

และศึกษาให้กระจ่างสมองก่อน..ปลอดภัยที่สุดและเอาอยู่ทุกยุค

คะ..รับรอง!!

“ป้าเอง” 

ใ

บรนด์ ไลฟ์สไตล์สุดไอคอนนิกของไทย 

Jim Thompson (จิม ทอมป์สัน) ร้อย

เรียงเรื่องราวบทใหม่ต้อนรับเทศกาลวัน

แม่ ในคอลเลกชัน Ready-to-Wear ล่าสุด ที่ได้

รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้อันเป็นตัวแทนของ

ความรัก ผสานเข้ากับเส้นสายอันงดงามของผ้า

คุณภาพดีและแฟชั่นลายปรินต์ซิกเนเจอร์ของ

แบรนด์ ที่ยังคงสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย

แบบร่วมสมัยอย่างลงตัวเหมาะสำาหรับสวมใส่

ในทุกโอกาส พร้อมด้วยการนำาเสนอดีไซน์ซิลลู

เอตชุดแพตเทิร์นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมของ

แบรนด์ ผ่านฝีมือการออกแบบตัดเย็บสุดประณีต

ในซีซั่นนี้เป็นครั้งแรก เพื่อเพิ่มความสนุกและ

เอาใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าให้ได้เลือกสรรมากยิ่งขึ้น 

โดยพร้อมให้คุณแม่และลูกๆ ควงแขนกันไปช็อป

ได้แล้วในช่วงสิงหาคมนี้ 

Ready-to-Wear คอลเลกชันล่าสุดของ

แบรนด์ Jim Thompson ได้รับแรงบันดาลใจ

จากเรื่องราววันแม่ Mother’s Day ซึ่งสำาหรับในประเทศไทยตรงกับช่วงเดือน

สิงหาคม มาเป็นแรงบันดาลใจในการดีไซน์ เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้สีตัวแทนวัน

แม่อย่างสีฟ้าและสีขาว ผูกร้อยเข้ากับลายปรินต์ใหม่ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น นั่นคือ 

ลาย JASMINE (มะลิลา) ซึ่งมะลิถือเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ที่เปี่ยมไป

ด้วยความรัก มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย กิ่งอ่อน ออกดอกเป็นช่อสีขาว ส่งกลิ่นหอม

ยาวนาน ดุจดั่งความรักอันบริสุทธิ์และเป็นนิรันดร์ของแม่ที่มีต่อลูกๆ โดยสามารถ

เลือกช็อปไอเทมต่างๆ ของคอลเลกชันนี้ ได้ทั้งเสื้อแขนกุด Sleeveless Boxy Shirt 

เสื้อ Boho Blouse กางเกง Fisherman 

สำาหรับผู้หญิง และยังมีเสื้อเชิ้ตแขนสั้น 

Hawaiian Linen Shirt และเชิ้ตแขนยาว 

Classic Long Sleeve Shirt เป็นไอเทม

สำาหรับผู้ชาย ที่สามารถนำาไปมิกซ์แอนด์

แมตช์ลุคส์ที่ชอบได้หลากหลายสไตล์

โดยอีกหนึ่งความพิเศษของคอล

เลกชันนี้ แบรนด์ได้นำาเสนอไอเทม

แ
ที่เป็นดีไซน์ซิลลูเอตชุดแบบใหม่เป็นครั้งแรก ถึง 2 

แพตเทิร์นด้วยกัน ได้แก่ Wrap Drape Dress ซิลลู

เอตที่ฉีกภาพเดิมของแบรนด์กับแพตเทิร์นมินิเดรส

คอวีแขนยาวที่ออกแบบมาให้ช่วงบนดูรีแลกซ์เบา

สบายด้วยโครงชุดที่ไร้กระดุม ไร้ซิป ตัดกับช่วง

ล่างซึ่งเป็นกระโปรงทรงป้ายแบบสั้นพอดีตัว มา

พร้อมโบผูกเอวที่ช่วยเพิ่มให้ลุคส์ดูเซ็กซี่เย้ายวน

ยิ่งขึ้น โดยมีให้เลือกทั้งแบบผ้าไหมและลินิน 

และ V-Neck Maxi Long Sleeve Dress ซึ่ง

เลือกใช้ผ้าไหม habotai ที่มีน้ำาหนักเบา เนื้อ

สัมผัสนุ่มลื่น มอบความโปร่งสบายเหมาะ

กับอากาศร้อนของเมืองไทย มาดีไซน์

เป็นเดรสยาวคอวีทรงหลวมแขน

ยาวผูกโบที่เอวให้ดูเข้ารูป โดย

เติมลูกเล่นด้วยเลเยอร์

การต่อกระโปรงให้เป็น

ชั้น เป็นการเพิ่มความ

พลิ้วไหวให้กับไอ

เทมชิ้นนี้

นอกจากนี้ ไอเทมสุดไอ

คอนนิกของแบรนด์อย่างผ้าพัน

คอ (scarf) ยังได้มีการดีไซน์ลาย   

ปรินต์ใหม่อย่าง ลาย BAISRI 

SU KHWAN (บายศรีสู่ขวัญ) ที่

นำาเอาประเพณีต้อนรับของคน

ไทยและคนลาว ซึ่งใช้เครื่องเชิญ

ที่เรียกว่า บายศรี ทำาด้วยใบตอง 

รูปคล้ายกระทง เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างพลังใจให้เข้มแข็งและ

มีสติมาออกแบบให้ดูร่วมสมัยยิ่ง

ขึ้น ซึ่งเหมาะสำาหรับเลือกซื้อเป็น

ของฝากของขวัญมอบให้แก่คนที่

คุณรักในโอกาสต่างๆ.

งานแสดงสินค้าทารกและเด็ก

ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์ โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค 

จำากัด ตัวแทนโคโลญเมสเซ่ ประเทศไทย พร้อมด้วย สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ

หอการค้าไทย และ อุไรวรรณ บุนนาค นายกสมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย 

ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Kind + Jugend (คิน-อัน-ยู-เก้น) งานแสดงสินค้าชั้นนำาระดับ

นานาชาติสำาหรับทารกและเด็กวัยหัดเดินระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุด เปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2566 พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจและการค้า คาด

ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 รายทั่วภูมิภาค ด้วยยอดผู้จัดแสดงสินค้าประมาณการกว่า 200 

บริษัททั่วโลก
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8 ท่องเที่ยว

แต่กว่าจะกลายเป็นระฆังอธิษฐานได้นั้น รศ.ธิติมาบอกว่าได้

ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน แล้วนำามาวิเคราะห์ออกแบบ

แผน การทำางาน จากจุดเริ่มที่มองถึงเรื่องความอยู่รอดของโรงงานเซ

รามิก ระดับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบซ้ำาซ้อน ทั้งจากอุตสาหกรรม

เซรามิกลำาปางที่อยู่ในสภาพตกต่ำาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยิ่งมาเจอ

กับโรคโควิดระบาดก็ทำาให้สถานการณ์ยิ่งย่ำาแย่เข้าไปอีก ส่งผลทำาให้

มีผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกกิจการไป ผลผลิตหายไปกว่า 33% 

และการจ้างงานก็หดตัวไปกว่า 28% จึงเป็นที่มาของการคิดวิจัยที่จะ

ฟื้นฟูอุตสาหกรรม และพัฒนาสินค้าที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการ

ของตลาด ที่อยู่บนพื้นฐานอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมล้านนาจังหวัด

ลำาปางมาใช้ให้เกิดประโยชน์

“ก่อนมาเป็นระฆังอธิษฐาน เราทำางานร่วมกับวัดมาตลอด แม้แต่

ครอบครัวท่ีทำาเซรามิกเราก็มีวิธีการเลือก ซ่ึงมีพ้ืนฐานเรื่องความเชื่อ 

ความเป็นมงคลประกอบด้วยกัน ผลของการปรับเปล่ียนน้ีถือว่าได้รับ

ผลตอบรับท่ีดี ครอบครัวชาวบ้านท่ีทำาเซรามิกเป็นอาชีพเขาก็มีรายได้ดี

ข้ึน ถือว่าท้ังวัดและชุมชนมีส่วนเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เป็นการใช้ทุนทาง

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นประโยชน์ ถือว่าเป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอีกทางหน่ึงด้วย”

อาจารย์ ยังบอกอีกว่า โครงการวิจัยท่ีทำาไม่ได้มีแค่ระฆังอธิษฐาน

เท่าน้ัน แต่ยังมีการพัฒนาเซรามิกลำาปางอย่างครบวงจรอีกด้วย ทีม

วิจัยได้ช่วยคิด วิเคราะห์ พัฒนาสินค้าเซรามิกอื่นๆ ท้ังการออกแบบ

ชนิดสินค้า ลวดลาย ดีไซน์ให้มีความหลากหลายมากข้ึน และนำาศิลป

วัฒนธรรมของจังหวัดมาใช้ในตัวงาน เช่น นำาลวดลายของวัดพระธาตุ

ลำาปางหลวง จิตรกรรมฝาผนัง หรือการละเล่นของจังหวัดลำาปางมาส

ร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์เซรามิก

ท่ีวัดพระธาตุดอยพระฌานไม่ได้มีแต่องค์พระไดบุตสึ จากปาก

ทางเข้าวัดถ้าเดินไปทางขวาก็จะเป็นทางไปวิหารของวัดท่ีสร้างแบบ

สไตล์ล้านนา อย่างท่ีบอก ว่าท่ีต้ังของวัดเป็นยอดดอย เมื่อเดินไปถึง

พระวิหารแล้ว ก็จะพบกับวิว 360 องศาบนลานด้านหน้าวิหาร เป็นจุด

ท่ีผู้คนมักมายืนถ่ายรูปโดยมีวิวเป็นฉากหลัง จากลานด้านหน้ามีบันได

นาคท่ีทอดตัวข้ึนไปยังพระวิหารพระพุทธเจ้าองค์ปฐม วิหารหลังเล็ก ซ่ึง

สมส่วนงดงามมาก

ภายในพระวิหารเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป “สมเด็จพระ

พุทธสิกขีทศพลญาณ พิชิตมารวิกรม ปฐมสัมมาสัมโพธิญาณ ศรีพระ

ฌานบรรพต” ภายในวิหารยังประดับด้วยงานแกะสลักปิดทองท่ีงดงาม

อ่อนช้อย โดยเฉพาะช้ินงานแกะสลักเหนือบานประตูฝ่ังตรงกันข้ามกับ

พระประธาน ท่ีเป็นรูปพญานาคกระหวัดเก่ียวรอบองค์พระธาตุสีขาว 

หรือองค์พระธาตุดอยพระฌานท่ีมีมาแต่ด้ังเดิมน่ันเอง ซ่ึงมีความวิจิตร

งดงาม

หน้าหนาวท่ีใกล้มาถึง ถ้ามาเท่ียวภาคเหนือแวะมาจังหวัดลำาปาง 

อย่าลืมมาสักการะพระธาตุดอยพระฌานเป็นจุดหมายปลายทาง ซ่ึงอยู่

ห่างจากตัวเมืองลำาปางไปเพียง 30-40 นาที เราก็จะได้สัมผัสวัดสไตล์

ญ่ีปุ่นบนแผ่นดินไทย.

าไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น หน่ึงจุดในโปรแกรมทัวร์ท่ีขาดไม่ได้ ก็คือ 

การพาไปไหว้พระตามวัดต่างๆ เช่น วัดอาซากุสะในกรุงโตเกียว 

ท่ีหลายคนคุ้นหูรู้จักกันดี แต่เมื่อเร็วๆ น้ีได้มีโอกาสไปวัดพระธาตุดอย

พระฌาน หรือเรียกย่อๆ ว่า วัดพระฌาน ต้ังอยู่ท่ีตำาบลป่าตัน อำาเภอ

แม่ทะ จังหวัดลำาปาง ซ่ึงให้บรรยากาศแบบเดียวกับวัดท่ีญ่ีปุ่น โดยท่ีเรา

ไม่ต้องบินไปประเทศญ่ีปุ่น

วัดพระฌาน มีท้ังส่วนท่ีเป็นสไตล์ญ่ีปุ่น และส่วนวัดไทยสไตล์

ล้านหน้าท่ีอยู่คนละด้าน พอเดินเข้าวัดมา ถ้าไปด้านซ้าย อย่างแรกท่ี

เห็นคือ องค์พระขนาดใหญ่ มองเห็นได้ในระยะไกล ท่ีทำาการด้านหน้าก็

ตกแต่งในสไตล์ญ่ีปุ่นด้วย มีโคมสีแดงห้อยแขวนด้านหน้า มีแนวแผงไม้

ก้ัน มีต้นไม้ประดับประดา เดินเข้ามาด้านหลังอีกนิดก็จะเจอกับลานหน้า

บันไดขนาดกว้างใหญ่ ก่อนเดินข้ึนไปสักการะองค์พระใหญ่ไดบุตสึ พระ

อมิตาภพุทธะ ขนาดหน้าตัก 14 เมตร ซ่ึงทางวัดพระฌานได้จำาลองมา

จากวัดโคโตคุ เมืองคามุระของญ่ีปุ่น

แต่ก่อนท่ีจะข้ึนบันไดไปสักการะองค์พระ ก็จะพบกับแนวระฆัง

อธิษฐานท่ีห้อยเต็มไปหมด ท่ามกลางอากาศยามเช้า เพราะฝนเพ่ิงโปรย

ไปช่วงเช้ามืด เมื่อมองไปรอบตัวท้ังหมดให้อารมณ์ความรู้สึกว่าท่ีน่ีเป็น

วัดญ่ีปุ่นชัดๆ โดยระฆังพวกน้ีทางวัดจัดจำาหน่ายให้กับนักท่องเท่ียวท่ีไป

กราบไหว้สักการะขอพรจากองค์พระไดบุตสึ ตรงปลายกระด่ิงของระฆัง

ทำาเป็นกระดาษ สามารถเขียนข้อความขอพร หรือคำาอธิษฐานอะไรก็ได้ 

นอกจากน้ีลวดลายของระฆังก็ยังแยกประเภทของพรท่ีอยากขอ เช่น ถ้า

เป็นลายกุหลาบ ก็เป็นการขอพรเรื่องความรัก ถ้าเป็นรูปไก่ ก็เป็นเรื่อง

สุขภาพ การงาน ครอบครัว หรือรูปช้างก็จะเป็นเรื่องความสำาเร็จ เป็นต้น

ตามประวัติของวัดพระธาตุดอยพระฌานท่ีเป็นวัดเก่าแก่ แต่เดิม

บนยอดเขามีเพียงซากอิฐปรักหักพังมานานหลายช่ัวอายุคน ชาวบ้าน

เชื่อว่าสถานท่ีแห่งน้ีมีความศักด์ิสิทธ์ิ เต็มไปด้วยเรื่องราวล้ีลับ ต่อมาใน 

พ.ศ.2445 ได้มีการสร้างองค์พระธาตุข้ึนบนยอดเขา เป็นท่ีเคารพศรัทธา

ของชาวบ้านในแถบน้ันสืบมา จากน้ัน พ.ศ.2496 พระครูปัญญาวุฒิคุณ 

(หลวงพ่อปัญญา คนฺธิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคตหลวง เป็นผู้นำาพระ

สงฆ์ สามเณรและพระพุทธศาสนิกชน ข้ึนมาบูรณะองค์พระธาตุ รวม

ท้ังปรับปรุงสถานท่ีโดยรอบให้สะดวกแก่การประกอบพิธีบูชาพระธาตุ 

จนเกิดเป็นประเพณีข้ึนดอยพระฌานบูชาพระธาตุปีละคร้ัง แต่ระหว่าง

น้ันก็ยังไม่มีพระสงฆ์ข้ึนมาจำาพรรษาและยังไม่มีส่ิงก่อสร้างใดเพ่ิมเติม

จนปี 2551 พระอาจารย์พรชัย อคฺควำโส เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ

ดอยพระฌาน ได้ข้ึนมาสำารวจบนดอยพระฌานเป็นคร้ังแรก ได้พบองค์

พระธาตุสีขาว ยอดพระธาตุบุแผ่นทองจังโก้ มีบ่อน้ำาและศาลาบำาเพ็ญ

กุศลหลังเล็กสองหลัง และหลังจากน้ันในปี 2552 จึงได้มีการบูรณะ

ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยพระฌานคร้ังใหญ่จนสำาเร็จงดงามอย่างท่ีเห็น

ในปัจจุบัน

ส่วนคำาถามว่า ทำาไมองค์พระต้องเป็นพระไดบุตสึ มีเรื่องเล่า

กันว่า เกิดจากพวกลูกศิษย์ไปเห็นพระอาจารย์พรชัยขณะน่ังปฏิบัติ ได้

ถ้

น่ังอยู่ในท่าเดียวกับพระไดบุตสึ การสร้างองค์

พระจึงออกมาในรูปแบบดังกล่าว สำาหรับระฆัง

อธิษฐานน้ัน เป็นส่วนช่วยเสริมบรรยากาศ

ความเป็นวัดญ่ีปุ่นให้สมบูรณ์แบบมากข้ึน

ขอเล่าเก่ียวกับระฆังอธิษฐานอีกนิด 

พอดีว่าคนท่ีชวนไปเยือนวัดคือหน่วยงานวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี (บพท.) ท่ีสังกัด

กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เจตนาของ บพท.คือ ต้องการให้ไปดูโครงการ

พัฒนาเซรามิกลำาปาง ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลำาปาง (มรภ.ลำาปาง) ซ่ึง บพท.ให้การ

สนับสนุนการวิจัย การท่ี มรภ.เข้าไปพัฒนา

เซรามิกลำาปาง ก็เพราะในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา

อุตสาหกรรมเซรามิกลำาปางตกต่ำาลงอย่างมาก 

ดินลำาปางท่ีถือว่ามีคุณลักษณะพิเศษกว่าดิน

แห่งอื่นในประเทศไทย เมื่อนำาไปเผาความร้อน

สูงแล้วยังให้สีท่ีเป็นสีขาว ถูกนำาไปผลิตแค่จาน 

ชาม หรือสินค้าเซรามิก อื่นๆ ในรูปแบบเก่าๆ 

ชวนไปกราบ
องค์พระใหญ่ไดบุตสึที่ลำาปาง

ขอพรระฆังอธิษฐาน

ที่ขายแล้วไม่ได้ราคา ขณะที่ผู้ผลิตเซรา 

มิกลำาปางไม่ได้มีแค่กลุ่มอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ แต่ยังมีผู้ผลิตระดับครัวเรือน

ที่สืบทอดอาชีพมาหลายชั่วอายุคนด้วย

ด้วยเหตุนี้ ทาง มรภ.ลำาปางที่เป็น

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ นำาโดย รศ.ธิติ

มา คุณยศยิ่ง หัวหน้า “โครงการจัดการ

ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษา

คุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ของเซรามิก จ.ลำาปาง” ได้บุกเบิกนำา

ความเชื่อดั้งเดิมที่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น

ลำาปาง มาผนวกกับวัดพระฌานและองค์

พระไดบุตสึ และความเป็นดินแดนผลิต

เซรามิกแห่งใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ

จังหวัดลำาปางมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน 

และมีระฆังอธิษฐานเป็นตัวเชื่อม ทำาให้

วัดออกมาเป็นรูปแบบวัดญี่ปุ่นได้อย่างไม่

แปลกปลอมขัดเขิน

องค์พระใหญ่ไดบุตสึ หรือพระอมิตาภพุทธะ ที่วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ด้านหน้าที่ทำาการของวัด ก่อนไปลานบันไดขององค์พระใหญ่ฯ

แผงไม้ที่มี ไว้สำาหรับแขวนระฆังอธิษฐาน

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง จาก มรภ.ลำาปาง หัวหน้าทีมวิจัยพัฒนา

เซรามิกลำาปาง ผู้จับมือกับทางวัดพระฌาน พัฒนาระฆังเซรามิก

ที่ขายกันดาษดื่นในท้องตลาด กลายมาเป็นระฆังอธิษฐาน บันไดทอดยาวเพื่อไปสักการะพระไดบุตสึ
ด้านหลังองค์พระวิหารที่ตั้งบนยอดดอย มองไปเห็นวิว 360 องศา 

หลังประตูในภาพเป็นทางลงบันไดที่สวยงามมาก

ระฆังอธิษฐานลายเป็นรูปไก่ที่เป็น

สัญลักษณ์จังหวัดลำาปาง 



ให้นักกีฬาพาราไทยปรับตัวให้เร็วที่สุดเพื่อ

สร้างความได้เปรียบเหนือชาติอื่นๆ

“โค้ชซัน” กล่าวต่อว่า ส่วนสภาพ

ความเป็นอยู่ของทีมวีลแชร์เทนนิส โรงแรม

ที่พักถือว่าดี อาหารการกินไม่มีปัญหา 

ระบบขนส่งการเดินทางของนักกีฬาเจ้าภาพ

ทำาได้ดี ส่วนสภาพจิตใจของนักกีฬา ตอน

นี้มีความวิตกกังวลเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19  

เพราะนักกีฬาอยู่รวมกันหลายชาติ ซึ่งเรา

เองระมัดระวังอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ โดย                                       

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม นักกีฬา 

เจ้าหน้าที่ทีมวีลแชร์เทนนิสไทยตรวจ 

RTPCR ผ่านทุกคน ไม่มีใครติดเชื้อ 

สำาหรับวีลแชร์เทนนิสในอาเซียนพารา

เกมส์ ครั้งที่ 11 จะแข่งขันกันระหว่าง

วันที่ 31 กรกฎาคม-5 สิงหาคม เป้า

หมายของเราตั้งไว้ที่ 3 เหรียญทอง 

จากประเภทหญิงเดี่ยว สาคร ขันทะ

สิทธิ์/หญิงคู่ สาคร ขันทะสิทธิ์-นงค์นุช 

รสหวาน และประเภท Quad จากชล

ภัทร โสรส-ณัฐพร ท้าวศรีสกุล ซึ่งทุก

ประเภทของนักวีลแชร์เทนนิสไทยต้อง

แย่งเหรียญทองกับคู่ปรับอย่างมาเลเซีย

นั่นเอง.
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9กีฬา

‘พัชรินทร์-ทรรศพร’ ลุ้น 2 แชมป์ศึกไทยแลนด์

เมืองทอง • เทนนิสอาชีพ รายการ “ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” 

ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 

ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นรอบรองฯ ในประเภทหญิงเดี่ยว คู่แรก ทีมชาติ

ไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช (ขอนแก่น) 

วัย 27 ปี มือวาง 1 ของรายการ ชนะ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี 

(นครศรีธรรมราช) วัย 18 ปี มือวาง 3 ของรายการ 2-0 เซต 6-4, 

6-4, ส่วนอีกคู่ “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ (กรุงเทพฯ) วัย 20 ปี 

มือวาง 9 ของรายการ ทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ชนะ 

“มะนาว” ธมจันทร์ มอมขุนทด วัย 25 ปี (นครราชสีมา) มือวาง 7 

ของรายการ 2 เซตรวด 6-3, 6-2 ส่งผลให้ทรรศพรผ่านเข้าไปชิงกับ

พัชรินทร์ ในวันอาทิตย์ท่ี 31 ก.ค.2565 เวลา 09.00 น.,หญิงคู่ รอบรองฯ          

กมลวรรณ บัวแย้ม (ชลบุรี)-วรรษชล สวัสดี (พิษณุโลก) ชนะ เกศ

รินทร์ อุ่นศิริ (กทม.)-ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์) 

6-1, 6-3 ศุภาพิชญ์ เกือรัมย์ (ปทุมธานี)-พัชรินทร์ ชีพชาญเดช 

(ขอนแก่น) ชนะชนิกานต์ ศิลกุล (กทม.)-วิภาวรรณ ก้อนคง (กทม.) 

6-1, 6-1, คู่ผสม รอบรองชนะเลิศ พัชรพล กาวิน (ปทุมธานี)-ธม

จันทร์ มอมขุนทด (นครราชสีมา) ชนะชวิศา เสรีรัฐ (กทม.)-สิรธีร์ ฉิม                                                                                     

อ้อย (ปทุมธานี) 6-1, 6-2 วรัตถ์ ณ นคร (กทม.)-ทรรศพร นาคหล่อ 

(กทม.) ชนะเวียร่า ดีเพ่ิม (ชลบุรี)-เดเม่ียน คาร์ดด๊อก (ชลบุรี) 6-3, 6-3 

จากผลดังกล่าวทำาให้พัชรินทร์และทรรศพรเป็นนักเทนนิสหญิงท่ีผ่าน

เข้าชิงชนะเลิศถึง 2 ประเภทของรายการน้ี โดยพัชรินทร์ชิงประเภท

หญิงเด่ียวและหญิงคู่ ในขณะท่ีทรรศพรชิงหญิงเด่ียวและคู่ผสม 

‘นายกต่อย’ ลั่นบอคเซียพร้อมลุยอาเซียน

อินโดนีเซีย • ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ใน

กีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ที่เมืองโซโล ประเทศ

อินโดนีเซีย วันที่ 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2565 ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 

กรกฎาคมที่ผ่านมา ทีมบอคเซียทีมชาติไทย ซึ่งเดินทางถึงอินโดนีเซีย

ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. ได้ลงฝึกซ้อมในทันที “โค้ชแจ่ม” สัมฤทธิ์ คช

ศิลา หัวหน้าผู้ฝึกสอน ดูแลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด โดยนักกีฬาบอค

เซียชุดนี้ประกอบไปด้วย คลาสบีซี 1 วิษณุ ฮวดประดิษฐ์, ศตนันท์ 

พรหมศิริ, ทินกร เทพแดง, วัชรพล วงษา, คลาสบีซี 2 วัชรพล วงษา 

โดย “นายกต่อย” ร้อยโทณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาคน

พิการทางสมองแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำาหรับการแข่งขันครั้ง

นี้ สมาคมกีฬาฯ  ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมใน 2 ชนิดกีฬา คือ บอคเซีย

และวีลแชร์เรซซิ่ง ซึ่งนักกีฬาของเรามีความพร้อมแบบเต็มที่ เพราะ

เราได้มีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสมาคมมีศูนย์ฝึกกี                      

ฬาบอคเซียเป็นของตนเอง ซึ่งมีสิ่งอำานวยความสะดวกให้กับนักกีฬา

คนพิ การโดยเฉพาะ จึงทำาให้นักกีฬาของเราสามารถฝึกซ้อมได้อย่าง

เต็มที่ รวมถึงส่งผลให้เราได้นักกีฬาหน้าใหม่เกิดขึ้นหลายต่อหลาย

คนในช่วงที่ผ่านมา สำาหรับเป้าหมายของบอคเซียในอาเซียนพารา

เกมส์เป็นการทำาผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลให้ได้มาก

ที่สุด แต่สิ่งสำาคัญที่สุดคือเราอยากเห็นนักกีฬาหน้าใหม่ เราทำาผล

งานได้ดี เพื่อโอกาสในการต่อยอดไปสู่รายการระดับที่สูงขึ้น”

บาสฯ ‘ทีบีแอล 2022’ ได้ 4 ทีมเพลย์ออฟ

กรุงเทพฯ • การแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกอาชีพ หรือ ‘ทีบี

แอล 2022’ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาบาสอาชีพไทย มี 10 สโมสรชั้น

นำาของประเทศร่วมชิงชัย ชิงเงินรางวัลรวม 4,000,000 บาท โดย

ทีมแชมป์จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน

บาสเกตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย 2022 ในช่วงปลายปี เพื่อควอ

ลิฟายไปเข้าร่วมศึกบาสเกตบอล ชิงแชมป์สโมสรโลกต่อไป โดยเมื่อ

ช่วงค่ำาวันที่ 27 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 

เป็นเกมที่ 14 เกมสุดท้ายของเลกสอง ปรากฏว่าจบการแข่งขันเลก

สอง อันดับ 1 ทุ่งครุ ไฮ-เทค (เข้ารอบ) แข่ง 14 เกม มี 27 คะแนน, 

อันดับ 2 บ้านบึง เดวิล เรย์ส (เข้ารอบ) มี 26 คะแนน, อันดับ 3 

นนทบุรี ไทยเครื่องสนาม (เข้ารอบ) แข่ง 14 เกม มี 24 คะแนน, 

อันดับ 4 แบงค็อก ไทเกอร์ส สไนเปอร์ (เข้ารอบ) แข่ง 14 เกม มี 

23 คะแนน  โดยทั้ง 4 ทีมได้เข้ารอบเพลย์ออฟ รองชนะเลิศ สำาหรับ

โปรแกรมในรอบเพลย์ออฟ รองชนะเลิศ (แข่งระบบชนะ 2 ใน 3 

เกม) เกมแรกจะมีวันที่ 13 ส.ค.65 ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่ง

ชาติ คู่แรก ทีมอันดับ 1 จากเลกสอง ทุ่งครุ ไฮ-เทค พบทีมอันดับ 4 

แบงค็อก ไทเกอร์ส สไนเปอร์ เวลา 16.00 น. และคู่สอง ทีมอันดับ 2 

บ้านบึง เดวิล เรย์ส พบทีมอันดับ 3 นนทบุรี ไทยเครื่องสนาม เวลา 

18.00 น. แฟนกีฬาร่วมชมเกมภายในสนามได้ฟรี หรือรับชมเกมทุก

คู่การแข่งขันได้ทาง Facebook Live ที่เพจ Thailand Basketball 

League รวมทั้งถ่ายทอดสดจากทางช่อง ‘T Sports 7’

หัวหมาก • สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน  หรือ

เอเอฟเอฟ (AFF) ได้ส่งจดหมายเชิญ ผู้ตัด                                                 

สินหญิงชาวไทย ทำาหน้าที่ในการแข่งขัน

ฟุตบอลชายชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่

เกิน 16 ปี 2022 (2022 AFF U-16 Youth 

Championship) ที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศ

อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-13 

สิงหาคม 2565 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผู้ตัดสิน

หญิงชาวไทยได้ทำาหน้าที่ในฟุตบอลชายในระดับ

นานาชาติ

โดยทีมงานผู้ตัดสินไทยทั้งหมดที่เดินทาง

ไปในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ไชยวัฒน์ กันสุธา 

(ผู้ประเมินผู้ตัดสิน), วรินทร สัสดี (ผู้ตัดสินระดับ 

FIFA), พรรษา ชัยสนิท (ผู้ตัดสินหญิงระดับ FIFA 

Elite), สุภาวรรณ หินทอง (ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง

ระดับ FIFA Elite) และนวลนิจ ดอนจังหรีด (ผู้

ช่วยผู้ตัดสินหญิงระดับ FIFA Elite)

อินโดนีเซีย • ความเคลื่อนไหวทีมวีล

แชร์เทนนิสนักกีฬาคนพิการทีมชาติ

ไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา

คนพิการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 

“โซโล 2022” ที่เมืองโซโล ประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งจะทำาการแข่งขันกัน

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 

2565

ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

“โค้ชซัน” นายธีรัช ยิ้มย่อง ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอนทีมวีลแชร์เทนนิสพาราไทย เปิด

เผยว่า เราได้นำานักกีฬาวีลแชร์เทนนิส

ไทยลงฝึกซ้อมที่คอร์ตแข่งขันจริง มา

นาฮาน เทนนิส คอร์ต เมืองโซโล มา

แล้ว 2 วัน ซึ่งต้องยอมรับกันตามตรง

ว่านักกีฬาวีลแชร์เทนนิสทุกชาติเจอ

ปัญหาเดียวกันหมด คือคอร์ตเทนนิสไม่

ได้มาตรฐานอย่างมาก พื้นไม่เรียบ เป็น

คลื่นอย่างเห็นได้ชัด แถมยังมีการทาสี

ใหม่ บางครั้งบอลที่กระดอนจากพื้นจะ

เปลี่ยนทิศทาง ซึ่งนักกีฬาต้องเผชิญกับ

อุปสรรคเรื่องสนามแข่งขันจนบ่นเป็น

เสียงเดียวกันว่าคอร์ตเทนนิสแย่มากใน

คราวนี้ รวมไปถึงสภาพอากาศที่ร้อน

แบบแห้งๆ แดดจะแรงมาก สำาหรับ

นักกีฬาไทยตอนนี้ทางทีมได้พยายามเร่ง

ลอนดอน •  เทอร์รี นิลล์ อดีตผู้จัดการ

ทีมไอ้ปืนใหญ่ ที่พาอาร์เซนอลเข้าชิงชนะ

เลิศเอฟเอคัพ 3 สมัยซ้อน เสียชีวิตด้วยวัย 

80 ปี จากการเปิดเผยของพรีเมียร์ลีก เมื่อ

เช้าวันศุกร์ที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมาตามเวลาใน

ประเทศไทย

เทอร์รี นิลล์ รับบทบาทผู้จัดการทีม

อาร์เซนอลทั้งหมด 7 ฤดูกาล ซึ่งผลงานที่

สร้างชื่อเสียงให้เขามากที่สุดคือการพาลูก

ทีมไอ้ปืนใหญ่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอฟ

เอคัพ 3 สมัยติดต่อกันในปี 1978, 1979 

และ 1980 

อย่างไรก็ตาม การเข้าชิงชนะเลิศ 

3 สมัยติดต่อกันครั้งนั้น อาร์เซนอลเข้ามา

แพ้ไปถึง 2 ครั้งให้กับอิปสวิช ทาวน์ และ 

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในการเล่นที่เวมบลีย์อัน

โด่งดังในยุคนั้น 

แต่การเข้าไปชิงชนะเลิศของ

อาร์เซนอลในปี 1979 พวกเขาเอาชนะ 

“ปีศาจแดง”  แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็น

แมตช์ชิงชนะเลิศในความทรงจำาของแฟน

บอลไอ้ปืนใหญ่ ที่พวกเขาเรียกกันว่า  “ห้า

นาที” แห่งความทรงจำาในช่วงท้ายเกมที่

พวกเขาทำาประตูเฉือนชนะ 3-2

เทอร์รี นิลล์ มิดฟิลด์จากไอร์แลนด์ 

เหนือ เป็นอดีตนักเตะของอาร์เซนอล โดย

เขากลายเป็นกัปตันทีมที่อายุน้อยที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ หลังบิลลี ไรต์ ผู้ยิ่งใหญ่ชาว

อังกฤษที่แต่งตั้งให้เขารับหน้าที่กัปตันทีม

ด้วยวัยเพียง 20 ปี

หลังจบอาชีพนักเตะในปี 1970 นิลล์  

รับบทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดการทีม ซึ่งใน

จำานวนนั้นมีช่วงที่เขารับหน้าที่กุนซือ “ไก่

เดือยทอง”  ทอตแนม ฮอตสเปอร์ คู่ปรับ

ตลอดกาลของอาร์เซนอลในย่านตอนเหนือ

ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษด้วย

นิลล์กลับมาที่ถิ่นไฮบิวรี ซึ่งเป็น

สนามเหย้าเดิมของอาร์เซนอลในปี 1976 

เพื่อรับหน้าที่กุนซือไอ้ปืนใหญ่ต่อจากโค้ชผู้

ยิ่งใหญ่อย่างเบอร์ตี มี ที่พาอาร์เซนอลคว้า

ดับเบิลแชมป์มาครอง

อาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของ   

เทอร์รี นิลล์ นอกจากการพาทีมเข้าชิงชนะ

สำาหรับพรรษา ชัยสนิท, สุภาวรรณ หิน

ทอง และนวลนิจ ดอนจังหรีด 3 ผู้ตัดสินหญิง

ชาวไทยนั้น ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ตอบรับสหพันธ์

ฟุตบอลเอเชีย ตะวันออก EAFF ส่งผู้ตัดสินไปทำา

หน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล EAFF E-1 Football 

Championship 2022 ที่ประเทศญี่ปุ่น

โดย 3 ผู้ตัดสินหญิงชาวไทยทำาหน้าที่ใน

การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีย

ตะวันออก คู่ที่ญี่ปุ่นเสมอกับ จีน 0-0 เมื่อวันที่ 

26 กรกฎาคม 2565 ที่ คาชิมา ซอคเกอร์ สเต

เดียม โดยพรรษา ชัยสนิท ผู้ตัดสินที่ 1 แจกใบ

เหลือง 1 ใบให้กับผู้เล่นจีนในเกมนี้

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

แห่งชาติเอเชียตะวันออกที่จบไปนั้น ทีมชาติ

ญี่ปุ่นได้แชมป์ทั้งประเภทฟุตบอลชายและฟุต 

บอลหญิง.

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อน 

ไหวการแข่งขันฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 

16 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซีย 

ที่จะเปิดฉากวันที่ 31 กรก 

ฎาคม-12 สิงหาคมนี้ ล่าสุด

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2565 เวลา 08.00 น. ที่

ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ ฟุตบอลชายทีม

ชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 

ปี ออกเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเชีย นำาทัพ

โดย “โค้ชโม้” พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

พร้อมทีมงานสตาฟฟ์โค้ชและนักเตะจำานวน 27 

คน

“ก่อนเดินทางเราได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อม

และลงอุ่นเครื่อง 2 เกม ซึ่งเราได้ผลการแข่งขัน

ที่ดี แต่ก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ยังต้อง

แก้ไข” พิภพกล่าว

“วันนี้เรามีผู้เล่น 27 คน จาก 28 คน 

เนื่องจากเรามีผู้เล่นติดโควิด-19 ทำาให้ต้องถอน

ตัว 1 รายก็คือ ชนสรณ์ โชคลาภ แต่ผู้เล่นที่

เหลือผมว่าทดแทนกันได้ เพราะว่าแต่คนละคนมี

ฝีเท้าใกล้เคียงกัน”

“เป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้ แน่นอนว่าทุก

คนต้องอยากได้แชมป์ แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผล

การแข่งขันในสนาม พวกเราจะทำาให้เต็มที่เพื่อ

ครั้งแรกAFFเชิญผู้ตัดสินหญิงไทย

เป่าบอลชายชิงแชมป์อาเซียน16ปี

แฟนบอลชาวไทย”

สำาหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่

เกิน 16 ปี ในศึกชิงแชมป์อาเซียน มีดังนี้

วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ทีม

ชาติไทยพบทีมชาติบรูไน ท่ีสนามมากูโวฮาร์โจ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ทีมชาติลาวพบทีมชาติไทย ที่สนามมากูโวฮาร์ โจ

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. 

ทีมชาติไทยพบทีมชาติติมอร์เลสเต ที่สนามมากู

โวฮาร์ โจ

โดยการแข่งขันรายการนี้จะนำาแชมป์กลุ่ม

ของทั้งสามกลุ่ม พร้อมด้วยอันดับ 2 ที่ดีที่สุดจาก 

3 กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

ซึ่งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ 

จะแข่งขันที่สนามมากูโวฮาร์ โจ ในวันที่ 10 และ 

12 สิงหาคม 2565 ตามลำาดับ.

อดีตกุนซืออาร์เซนอลเสียชีวิตในวัย80ปี

เลิศเอฟเอคัพ 3 สมัยติดต่อกันแล้ว เขายัง

พาพลพรรคไอ้ปืนใหญ่ผ่านเข้าไปชิงชนะ

เลิศยูโรเปียน คัพ วินเนอร์สคัพ ในปี 1980 

โดยถ้วยใบนี้จะให้สิทธิเฉพาะทีมที่คว้า

แชมป์เอฟเอคัพของแต่ละชาติเข้าร่วมการ

แข่งขันเท่านั้น

ทว่าในแมตช์ชิงชนะเลิศบอลถ้วย

ระดับสูงสุดของยุโรปในปี 1980 นั้น 

อาร์เซนอลต้องออกจากสนามในฐานะผู้แพ้

หลังพ่ายการดวลลูกโทษที่จุดโทษให้กับ บา

เลนเซียจากสเปน ก่อนที่อีก 3 ปีถัดจาก

นั้น ตำาแหน่งผู้จัดการทีมอาร์เซนอลของ

เขาจะถูกแทนที่โดยดอน ฮาว อดีตผู้ช่วย

ของเขาเอง.

เทอร์รี นิลล์ 

(กลาง)  อดีต

ผู้จัดการทีม

อาร์เซนอล ที่

พาทีมเขาชิง

ชนะเลิศเอฟ

เอคัพ 3 สมัย

ติดต่อกันใน

ช่วง 1978-

1980 เสียชีวิต

แล้วในวัย 80 

ปี จากการ

เปิดเผยของ

พรีเมียร์ลีกวีลแชร์เทนนิสหวัง3ทองบ่นคอร์ตแข่งห่วย

กรุงเทพ • “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนัก

บิดไทยวัย 23 ปี จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ 

ทู เดอะ ดรีม” เผยพอใจกับผลงานครึ่งฤดูกาล

แรกในศึกโมโตทูชิงแชมป์โลก พร้อมตั้งเป้าทำา

ผลงานให้ดีขึ้นในครึ่งฤดูกาลหลัง โดยไม่ลืมที่

จะขอกำาลังใจจากแฟนชาวไทยให้ช่วยส่งแรง

เชียร์เหมือนเดิม

โดยใน

ขณะนี้ ก้อง สม

เกียรติ เจ้าของ

รถแข่งหมายเลข 

35 จากอิเดมิต

สึ ฮอนด้า ทีม 

เอเชีย นักบิด

ไทยคนแรกที่

คว้าชัยชนะใน

ศึกเวิลด์ กรังด์

ปรีซ์ และสร้าง

ประวัติศาสตร์

คว้า 3 โพเดียม 

และรั้งอันดับ 10 

บนตารางคะแนนสะสมหลังผ่านการแข่งขัน

ครึ่งฤดูกาลแรก อยู่ในระหว่างการพักครึ่ง

ฤดูกาล และเตรียมกลับไปแข่งขันอีกครั้ง ได้

กล่าวว่า

“ขอขอบคุณไทยฮอนด้า ขอบคุณทีม

งานทุกคน และที่สำาคัญขอบคุณทุกแรงเชียร์

จากแฟนชาวไทยที่ส่งให้ผมมาโดยตลอด ทุก

กำาลังใจจากแฟนชาวไทยคือแรงผลักดันใน

การทำาผลงานที่ดี หลังจากกลับมาพักครึ่ง

ฤดูกาล ผมได้มีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัว

ซึ่งถือเป็นการเติมพลังใจ แต่ในเรื่องความ

พร้อมของการแข่งขัน ผมมีการซ้อมพิเศษเพื่อ

‘ก้อง’มั่นใจครึ่งฤดูกาลหลัง

ผลงานดีแน่ลุ้นเลย5-7ส.ค.
รักษาความฟิตพร้อมของร่างกาย และศึกษา

ข้อมูลสนามที่เหลือในฤดูกาลนี้ ตอนนี้ผม

พร้อมแล้วสำาหรับครึ่งฤดูกาลหลังที่จะกลับไป

ทำาการแข่งขัน ผมจะทำาให้เต็มที่ในทุกสนาม 

พยายามคว้าชัยชนะเพื่อเป็นของขวัญให้คน

ไทยครับ”

สำาหรับสมเกียรติรั้งอันดับ 10 บน

ตารางคะแนนสะสมโมโตทู มีทั้งสิ้น 69 

คะแนน ก่อนจะกลับไปแข่งขันสนามต่อไป

ที่ ซิลเวอร์สโตน เซอร์กิต, สหราชอาณาจักร 

ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคมนี้ แฟนความเร็ว

ชาวไทยสามารถติดตามข่าวสารของ “ก้อง” 

สมเกียรติ จันทรา พร้อมส่งกำาลังใจเชียร์ยอด

นักบิดไทยในศึกโมโตจีพี รุ่นโมโตทู ตลอดทั้ง

ฤดูกาล 2022 และติดตามความเคลื่อนไหว

ของนักบิดฮอนด้าได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเรซ                         

ทู เดอะ ดรีม : www.facebook.com/

HondaRacingTeamTH

‘โค้ชโม้’ยันU16สู้เต็มที่เพื่อชาวไทย
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10 บันเทิงเทศ

รานศิริชัยไกยางที่จะแนะนําในวันนี้ ผมเช� อวานักชิมคงจะ

รูจักกันดีแทบทุกคน เพราะเปนรานอาหารระดับตํานานของ

กรุงเทพมหานคร ที่เปดบริการใหความอรอยแกลูกคามานาน 

มากๆ เริ่มตั้งแตตั้งรานอยูใกลทางรถไฟมักกะสัน ใชช� อรานวา 

มักกะสัน เปนที่ประทับใจของนักชิมในสมัยนั้น นอกจากอาหารจะ

มีรสชาติอรอยถูกปากและราคาไมแพงแลว บริเวณหนารานยังมี

การยางไกที่ไมเหมือนใคร โดยจะนําตัวไกหมักเคร� องปรุงใสเสียบ

แกนตั้งหมุนหนาเตาไฟจนสุก นับวาเปนตนตํารับเจาแรกที่ไดใช

การยางไกดวยวิธีนี้

ตอมาไดขยับขยายยายมาเปดรานใหมอยูที่ปากทางถนน

ลาดพราวแลวยายรานอีกครั้ง โดยมาซื้อที่ดินแลวสรางรานเปน

ของตัวเอง อยูระหวางซอยลาดพราว 42-40 (ฝงขาเขา) ใชช� อ

รานวา ศิริชัยไกยาง จนถึงทุกวันนี้

มาถึงทายาทรุนที่ 3 คือ คุณพนมกร วุฒิกร หรือคุณแอด 

ที่จบการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรการอาหาร จากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และเดินทางไปศึกษาตอจนจบปริญญาโท จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเขามาบริหารงาน โดยมี รศ.ดร.จิตตินันท 

วุฒิกร อาจารยสอนทางดานการตลาด ซึ่งเปนคุณปามาใหคํา

ปรึกษาชวยดูแลรานอยางใกลชิด

ถนนลาดพราวที่กําลังทํารถไฟฟาโมโนเรล สายสีเหลือง 

ใกลจะเสร็จเรียบรอยแลว คุณแอดเธอจึงลงทุนปรับปรุงโฉมใหม

ของรานศิริชัยไกยางใหทันสมัย สวยงาม ลุกนั่งสะดวกสบาย มี

หองจัดเลี้ยงเฉพาะที่บริเวณชั้น 2 มีการดูแลปองกันไวรัสโควิด-19 

อยางเครงครัดกวดขัน โดยมีเมนูอาหาร

เด็ดๆ รสชาติดั้งเดิมที่รูจักกันเปนอยางดีอยู

อยางครบครัน เพราะบรรดาพอครัวแมครัว

รวมทั้งพนักงานเสิรฟก็เปนคนเกาคนแกอยู

ดวยกันมาถึง 20-50 ปแลว โดยมีสโลแกน

วา อาหารถูกปาก อรอยถูกใจ ศิรืชัยไกยาง

เขามาที่รานเลือกที่นั่งเรียบรอยแลว 

จะมีเมนูพรอมรูปภาพและราคาบอกไว

อยางชัดเจน แตมาถึงรานศิริชัยไกยางทั้งที

ไมสั่ง ไกยาง มาชิมก็คงจะผิดไป ไกยางที่นี่

จะไมเหมือนใคร เพราะคุณแอดเธอจะเลือก

ไกจากฟารมปดเบทาโกรที่เลี้ยงดวยวิธีพิเศษ

นํามาทําความสะอาดแลวหมักดวยสมุนไพร

สูตรลับเฉพาะที่มีตั้งแตกระเทียมไทยหัวเล็ก 

กระเทียมดอง ตะไคร ขา ฯลฯ ทั้งหมด

ตองใชวิธีบดเทานั้น ใสเขาไปในตัวไก

กอนยางนําไกไปแชในซีอิ๊วขาว บรั่นดี 

แลวจึงนําไปใสในที่หมุนยาง ระหวางที่

ยางก็ทาเนยไปดวยจนไกสุกหนังเกรียม 

ยกออกมาตัดเปนชิ้นๆ เนื้อไกจะนุม หนัง

กรอบ หอมมาก เวลาที่กินขอแนะนําวา

ตองกินสมุนไพรตางๆ ที่ใสในตัวไกพรอม

ดวย เพราะทั้งหอมทั้งมัน ใหประโยชน

แกรางกายมาก สวนเนื้อไกนั้นคงไมตอง

บรรยาย เพราะทั้งนุม หอม หวานมัน มี

น้ําจิ้มใหเลือก 2 แบบ คือ น้ําจิ้มหวาน

และน้ําจิ้มแจวครับ

ถาไมชอบไก ก็มี เปด ที่ไมเหมือนใครอีกเชนกัน คือ เปด

ศิริชัย เมนูที่ใชช� อรานมาตั้งนั้นตองสันนิษฐานไวกอนวาตองมี

รสชาติอรอยมากเปนพิเศษ ที่นี่แมครัวจะนําเนื้อเปดไปตุนจน

เขาเนื้อแลวจึงนําไปทอดจนหนังกรอบ เนื้อเปดนุมหอม ที่สําคัญ

นอกจากเนื้อเปดทอดที่หอมอรอยแลว น้ําที่ราดลงไปบนเนื้อเปด 

ไมทราบวาทําอยางไรจึงอรอยกลมกลอม ที่เห็นก็มีเห็ดฟาง เนื้อปู 

และไสกรอก รวมทั้งเมล็ดมะมวงหิมพานต อยูดานบน

อาหารอรอยกินเลนๆ ก็มีเชน ฮอยจอปู เปนฮอยจอที่ใส

เนื้อปูกอนแทๆ ที่ใสอยางไมกลัวขาดทุน เวลาที่ใชชอนแหวกออก

มาจะเห็นเนื้อปูกอนอยางชัดเจน กินเปลาๆ ก็อรอยมากแลว ถา

จะใหรสชาติเพิ่มขึ้น ใสน้ําจิ้มบวยลงไปอีกนิด ก็จะอรอยจนไมรูจะ

บรรยายอยางไร

หมูแดดเดียว แมครัวจะหมักหมูไดเป� อยนุมกําลังดี เคี้ยวสู

ฟนยิ่งกินก็ยิ่งเพลินเปนอยางยิ่ง

ทอดมันปลากราย ที่นี่จะใชเนื้อปลากรายแทๆ ไมผสม

ปลาอ� นใดทั้งสิ้น ที่สําคัญอีกอยางคือ พริกแกง ที่โขลกเองโดย

ใชสูตรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้งคุณแมของคุณ

แอด อาจารย ดร.จิตตินันท ตางก็เปนชาวอําเภอผักไห จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จึงมีสูตรพริกแกงโดยเฉพาะ เม� อผสมใน

ทอดมันจึงทําใหรสชาติจัดจานอรอยไมเหมือนใคร กินกับอาจาด 

เปรี้ยวๆ หวานๆ จะเขากันไดเปนอยางดี 

เมนูที่พลาดไมไดอีกอยาง

คือ ปลาดุกทอดกรอบผัดพริก ถา

ไมชอบปลาดุกจะเปลี่ยนเปนปลา

ชอนก็ไดครับ ซึ่งแมครัวจะนําปลา

ไปทอดจนกรอบนอกนุมใน แลว

นําไปคลุกกับพริกแกงสูตรอยุธยา

แทๆ เวลากิน ทั้งหวานทั้งมันทั้ง

เผ็ด หอมกลิ่นสมุนไพรตางๆ ใน

พริกแกง อยาไดพลาดเปนอันขาด

นอดจากเมนูที่วามาแลว 

ยังมีเมนูประจํารานที่ใครไปใคร

มาตองสั่งมาชิม ก็เชน หมูสะเตะ 

ขาหมูหมานโถว ไสหมูทอดกรอบ 

แกงเขียวหวานโรตี หมูรองไห 

สมตําถาด ชุดน้ําพริกปลาทู ฯลฯ

ถามีเวลาไมมากนัก อยาก

กินอาหารจานเดียว สั่ง ผัดไทย ราดหนา รสชาติอรอย ก็ได แต

ที่ขอแนะนําคือ กวยเตี๋ยว ที่มีทั้งหมูและเนื้อ น้ําซุปหอมหวาน

กลมกลอม ราคาชามละ 50 บาท แตมีขายเฉพาะเวลา 10.00-

14.00 น.เทานั้นครับ แตบางวันอาจจะไมมีขาย เพราะมีลูกคา

เหมาไปออกงานนอกสถานที่บอยครั้งครับ

ตํานานไกหมุนตนตํารับที่  

ศิริชัยไกยาง  
ถนนลาดพราว

ช� อราน ศิริชัยไกยาง

เจาของ คุณพนมกร วุฒิกร

สถานท่ี ถนนลาดพราว รานอยูริมถนนลาดพราว ระหวางซอย 42-40 (ฝงขาเขา) เย้ืองๆ กับดับเพลิงและกูภัย

ลาดพราว เปดบริการต้ังแตเวลา 10.00-21.00 น. โทรศัพท 0-2513-1431,09-2561-5251

าร์ โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ ให้ 

การช่วยเหลือ โจเซฟ เบนา 

ลูกชายคนเล็กที่เกิดกับแม่บ้าน 

เรียนจนจบได้ตลอดรอดฝั่ง และคนเหล็ก

จาก Terminator เคยกล่าวไว้ว่าเขาจะไม่

สนับสนุนด้านการเงินกับลูกชายคนนี้อีก

หลังสำาเร็จการศึกษาแล้ว

นักแสดงวัย 74 โด่งดังจาก Conan 

กับ Terminator เคยบอกว่าจะช่วยเหลือ

ลูกชายคนเล็กที่ไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกัน 

จนแค่จบวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่ง โจเซฟ เบนา 

บอกว่าเท่านี้เขาก็รู้สึกขอบคุณมากแล้ว

โจเซฟ เวลานี้อายุ 24 เป็นนักแสดง

และนักเพาะกายที่มีความมุ่งมั่น แต่ออก

นอกเส้นทางไปสู่อีกสายอาชีพที่พาสู่เป้า

หมายและความสำาเร็จได้

ตอนนี้ลูกชายคนเล็กของอาร์ โนลด์

คนเหล็ก ได้งานทำาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองหลังจากเรียนจบ 

เขาทำางานให้กับ ARIA Properties บริษัท

อสังหาริมทรัพย์ในลอสแองเจลิส

“ผมจำาเป็นต้องทำางาน ผมไม่ได้

รับบทบาทการแสดงใดๆ ที่ผมคิดว่าผม

จะต้องได้ ผมจึงจำาเป็นต้องทำาอะไรสัก

‘คนเหล็ก’เลิกส่งลูกคนเล็กหลังเรียนจบ

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่

ผ่านมา นักกีฬาจำานวน 500 คน ลง

ทำาการแข่งขันวิ่งเทรล ชัยภูมิเทรลรัน 

นิ่ง 2021 ภายใต้แนวคิด เยือนถิ่นภู

แลนคา พิชิตดินแดนแห่งภูผาและลาน

หิน นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการ

แข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬา โดยจังหวัด

ชัยภูมิร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย 

และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิจัดขึ้น

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว

ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายจินดา 

เทียมชัยภูมิ ผู้อำานวยการสำานักงานการ

กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ เข้า

ร่วมในพิธี ณ จุดชมวิวผาหัวนาค เขต

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ ภาย

ใต้มาตรฐานการจัดกิจกรรมกีฬาแบบวิถี

ใหม่นิวนอร์มอล

จากการแบ่งประเภทการแข่งขัน

ตามความยากง่ายทั้งประเภทชาย และ

หญิง 3 ระยะทาง คือ ระยะทาง 50 กม. 

อย่าง ดังนั้นผมจึงเริ่มฝึกงานที่บริษัท

อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้” โจเซฟกล่าวทาง 

Unwaxed Padcast

ในตอนแรกเขาเสร็จสิ้นการฝึกงาน

กับบริษัท โดยหวังว่าจะได้เรียนรู้ให้มาก

ที่สุดในขณะที่หาเงินได้

ไม่นานนัก โจเซฟรู้ว่าเขาชอบทำางาน

ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้ว และในที่สุด

ก็ได้ ใบอนุญาต สามารถขาย เป็นนาย

หน้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อตอนต้นปี เขาได้ฉลองกับการ

ขายบ้านหลังแรกได้ โดยโพสต์ภาพตัว

เองนอกบ้านหลังหนึ่งทางอินสตาแกรม 

พร้อมแคปชั่นบอกว่า SOLD!!! และขอ

แสดงความยินดีกับลูกค้าของผมที่ ไว้

วางใจในตัวผมและ @aria_properties 

ในการขายอสังหาริมทรัพย์ที่สวยงามใน

ซานตา โมนิกา

โจเซฟกล่าวว่า เขายังคงฝันที่จะ

เดินตามรอยเท้าพ่อและแสดงในภาพ 

ยนตร์ฟอร์มใหญ่ไปพร้อมๆ กับการเรียน

เรื่องเทรด

“ผมชอบที่จะมีเป้าหมายแล้วมุ่งไป

หามัน”

“กับการแสดง ผมรู้ว่าเป้าหมาย

ของผมคือการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง

และได้ขึ้นรับรางวัลบ้าง”

โจเซฟ อายุ 24 แต่เกิดห่างจาก

ลูกชายอีกคนของอาร์ โนลด์เพียงแค่

สัปดาห์เดียว แสดงว่าไม่ได้คลานตาม

กันมาแน่ๆ ที่จริงเขาเป็นลูกชายที่เกิด

จากความเจ้าชู้ของพ่อที่ ไปมีสัมพันธ์กับ

อดีตแม่บ้านของตระกูลชวาร์เซเนกเกอร์

นั่นเอง

มีรายงานว่า เธอตั้งครรภ์ โจเซฟ

ในเวลาเดียวกับ มาเรีย ชไรเวอร์ อดีต

ภรรยาของอาร์ โนลด์กำาลังตั้งครรภ์ลูก

คนที่ 4

ดังนั้นไม่แปลกที่อายุจะห่างจากพี่

น้องต่างแม่แค่ราวสัปดาห์เดียวเท่านั้น 

คริสโตเฟอร์ ชวาร์เซเนกเกอร์ เกิด 

27 กันยายน 1997 ขณะที่ โจเซฟ เบนา 

เกิด 2 ตุลาคม 1997 กว่าที่อาร์ โนลด์จะ

รู้ว่า โจเซฟ เบนา เป็นลูกของเขาอีกคน

ก็ตอน 8 ขวบแล้ว

ตามรายงานของสตาร์ แม็กกาซีน 

บอกว่า อาร์ โนลด์จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร

จำานวน 10,000 ดอลลาร์ แบบออนท็อป 

นอกเหนือจาก 1,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ 

ที่แพ็ตตี้ แม่ของโจเซฟได้รับจากการ

ทำาความสะอาดแมนชั่นที่แคลิฟอร์เนีย

เขายังซื้อรถ SUV คันใหม่ให้เธอ 1 

คัน และช่วยจ่ายเงินดาวน์ 2 ก้อนใหญ่ 

รวมแล้ว 65,000 ดอลลาร์ สำาหรับบ้าน

หลังหนึ่งในแคลิฟอร์เนียให้เธออยู่กับ

ลูก นอกจากนั้นก็ดูแลค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก

มากมาย และเคยพาแพ็ตตีกับโจเซฟไป

เที่ยวบ้าง เช่น ดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์

แซล สตูดิโอ มีรูปถ่ายครอบครัว เคยเชิญ

ไปในพิธีตั้งชื่อให้ในพิธีชำาระล้างบาปของ

ศาสนาคริสต์ รวมถึงตอนเข้าตำาแหน่ง 

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี 2007

มาเรียกับแพ็ตตี้ยังได้ถ่ายรูปร่วม

กันในแต่ละอีเวนต์ แต่มาเรียหย่ากับอาร์

โนลด์แล้วเมื่อปีที่แล้วนี้เอง ขณะที่แพ็ตตี้

หย่ากับสามีตัวจริงหลังเรื่องแดงเมื่อ 

ปี 1997 ยังคงเป็นเฮาส์คีปเปอร์ต่อไป.

interthaipost69@gmail.com

นักวิ่งเทรล 500 ชีวิตร่วมพิชิตภูแลนคา
สำาหรับนักกีฬาที่ลงแข่งขันวิ่งเทรลเป็น

ประจำา ระยะทาง 31.6 กม. สำาหรับนักกีฬา

ที่เคยลงแข่งขันวิ่งเทรลมาแล้ว และระยะ

ทาง 13 กม. สำาหรับนักกีฬาวิ่งเทรลมือ

ใหม่ ผลการแข่งขันปรากฏว่า ระยะทาง 50 

กม. ประเภทชาย ผู้ที่สามารถคว้าชัยชนะ

อันดับที่ 1 ได้แก่ เสกสรร โปภัสสา อันดับ

ที่ 2 ชำานาญ เหมขุนทด อันดับที่ 3 พุฒิ

พงศ์ บุญนนท์ อันดับที่ 4 ธนพล ม่วงใหม่ 

และอันดับที่ 5 ภาคิน ชินาจริยวงศ์ ส่วน

ประเภทหญิง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ 

เพ็ญนภา บัณฑุรัตน์ ตามมาด้วยอันดับ 

ที่ 2 โสภา หมั่นเรียน อันดับที่ 3 จันทร์ทิพย์ 

กีรติกรพิพัฒน์ อันดับที่ 4 สาริศา บุญแจ่ม 

และอันดับที่ 5 จันจิรา เทศมาสา

ขณะที่ระยะทาง 31.6 กม. ประเภท

ชาย แชมป์ตกเป็นของ ปฏิภาณ ยอดขุนทด 

อันดับที่ 2 ประเสริฐ หิรัญเพชร อันดับที่ 3 

อภิรักษ์ พันธุ์ใหม่ อันดับที่ 4 วีระชัย มโนมัย 

และอันดับที่ 5 สุรสิทธิ์ มัลลิกานิล โดยใน

ประเภทหญิง ผู้คว้าแชมป์ ได้แก่ อรัญญา 

ลิ้มมงคล อันดับที่ 2 มนฤดี วงษ์ชื่น อันดับ 

ที่ 3 สิรินธร เดี่ยวไธสง อันดับที่ 4 เบญจวรรณ 

จันทร์สำาราญ และอันดับที่ 5 ชุลีพร บุญคง 

สำาหรับระยะทาง 13 กม. ผู้คว้าชัย

อันดับ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ ศักดา สุดตลอด 

ตามมาด้วยอันดับที่ 2 เสรี พิณเนียม อันดับ

ที่ 3 ธนกฤษ โชควิเศษ อันดับที่ 4 อนุสรณ์ 

ลิ้มมงคล และอันดับที่ 5 ธนากร แดงบำารุง 

ขณะที่ในประเภทหญิง ผู้ชนะเลิศอันดับ 

ที่ 1 ได้แก่ กุสุมา โกมล อันดับที่ 2 สุนันทา 

สมานวัน อันดับที่ 3 อรดี ลิ้มมงคง อันดับ

ที่ 4 จันทิมา ภิรมย์ไกรภักดิ์ และปิดท้าย

อันดับที่ 5 ได้แก่ ประนอม วิสิทธิ์.

อ
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11บันเทิงไทย

ป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความ

สามารถ สำาหรับ กัน-อรรถพันธ์ 

พูลสวัสดิ์ ที่ล่าสุดลุยทำาธุรกิจคาเฟ่ 

ได้ฤกษ์ดีเปิดร้าน Last House On the 

Right คาเฟ่ย่านสะพานควาย ตั้งอยู่ใน

ซอยโรงหนัง เปิดทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 

เวลา 11.00-19.00 น. โดยร่วมลงทุนกับ

แก๊งเพื่อนสนิท และในวันเปิดตัวมีเพื่อนๆ 

เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีมากมาย 

อาทิ ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร, จอส-เวอาห์ 

แสงเงิน, พีพี-กฤษฏ์ อำานวยเดชกร ฯลฯ 

โดย กัน อรรถพันธ์ เผยว่า “พวก

เราได้ไอเดียจากการที่อยากสร้างพื้นที่

ที่เป็น Community ใหม่ๆ ขึ้นมาในย่าน

สะพานควาย ซึ่งมองว่าย่านสะพานควาย

มี Potential ที่จะทำาให้คึกคักขึ้นได้อีก

มาก บวกกับหุ้นส่วนแต่ละคนก็มีความ

ชอบ ความถนัดที่หลากหลาย พวกเราเลย

ตัดสินใจร่วมกันลงทุนทำาธุรกิจคาเฟ่ ภาย

ใต้ชื่อร้าน Last House On The Right 

ซึ่งได้ไอเดียชื่อร้านมาจากโปสเตอร์หนัง 

เ

Horror เรื่องหนึ่งเลยเอามาเล่นกับไอเดีย

สถานที่ร้าน ซึ่งอยู่สุดซอย ทางขวามือ 

เพื่อสร้างการจดจำาชื่อร้านและโลเกชั่น 

ร้านของพวกเราได้ง่าย

ด้านการออกแบบร้าน ก็จะเป็น

คอนเซ็ปต์ We miss the normal life, 

not new normal ที่พวกเราระดมไอเดีย

กัน ที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศ

ความอบอุ่นของบ้าน ภายในร้านก็จะ

มีพื้นที่ของสมาชิกในบ้านกระจายออก

ไป แบ่งสัดส่วนเป็นบรรยากาศห้องนอน

ลูกสาว พื้นที่ของลูกชาย ร้านค้าและ

ร้านเสริมสวยของคุณแม่ 

สวนของคุณยาย และที่

ทำางานของคุณพ่อ โดย

ต้องการสร้างเป็นพื้นที่ 

Community สำาหรับคน

รุ่นใหม่ได้มีสถานที่มาพูดคุย

กัน ในพื้นที่คาเฟ่, ใครมีเสื้อผ้า

ก็นำามาขาย มาโชว์ของกัน ใน

ฝั่ง multi-brand, พื้นที่ถ่ายรูป, ซึ่งใน

อนาคตพวกเราก็เตรียม 

แพลนจะมีพื้นที่สำาหรับ

จัด Private Events/

Workshop/Gallery 

และพื้นที่อื่นๆ ให้

กับคนที่สนใจใน

ราคาที่จับต้องได้ 

เพื่อตอบโจทย์

ทุกไลฟ์สไตล์

ของคนรุ่น

ใหม่อีก

ด้วย”

เปิดตัว‘ไฟลต์คลั่ง ฝ่านรกชีวะ’

‘จิน BTS’ร่วมงานรอบปฐมทัศน์

เปิดตัวยิ่ง

ใหญ่สมการรอ

คอยสำาหรับภาพ

ยนตร์แอ็กชั่น

หายนะฟอร์ม

ยักษ์ของเกาหลี

อย่าง Emergency 

Declaration ไฟลต์

คลั่ง ฝ่านรกชีวะ 

ซึ่งที่ผ่านมาได้จัด

งานรอบปฐมทัศน์

ของภาพยนตร์

อย่างเป็นทางการ

ไปแล้ว โดยจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ 

Megabox ที่ห้างสรรพสินค้า COEX 

ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

งานนี้นอกจากจะมีนักแสดง

ซอลฮยอน รวมถึง อี จองแจ, จอง อู

ซอง สองพระเอกหนุ่มจากภาพยนตร์

เรื่อง Hunt มาร่วมงานเปิดตัว

ภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ในคร้ังน้ีด้วย

คอหนังและแฟนๆ ชาวไทย

เตรียมปักหมุดพบกับความมันส์

เหนือน่านฟ้าในภาพยนตร์แอ็กชั่น

หายนะเมื่อ บางอย่าง บนเที่ยวบิน

นี้ ทำาให้ไม่มีที่ไหนยอมให้ลงจอด! 

ใน Emergency Declaration ไฟลต์

คลั่ง ฝ่านรกชีวะ 4 สิงหาคมนี้ ในโรง

ภาพยนตร์.

นำาของภาพยนตร์

อย่าง ซง คังโฮ, อี                

บยองฮอน, จอน โด

ยอน, คิม นัมกิล, อิม ชี

วาน, คิม โซจิน และพัค 

แฮจุน รวมถึง ฮัน แจ

ริม ผู้กำากับภาพยนตร์ 

มาร่วมงานกันพร้อมพูด

คุยด้วยบรรยากาศเป็น

กันเองแล้ว Emergency 

Declaration พรีเมียร์ยัง

มีดารา นักแสดง และ

เหล่าคนบันเทิงเกาหลี

ระดับวีไอพีลิสต์มาร่วมงานกันอย่างคับค่ัง 

ไม่ว่าจะเป็น จิน (BTS), ซอฮยอน (SNSD), 

ท็อป (BIGBANG), อี ซังยอบ (Eve), โซฮี, 

คัง แทโอ (Extraordinary Attorney Woo), 

ศิลปินแกรมมี่ เบิร์ด-ธงไชย แมค 

อินไตย์ พร้อมด้วยครูสลา คุณวุฒิ, มนต์

แคน แก่นคูน, หนุ่ม-ณพสิน แสงสุวรรณ 

และเมธี อรุณ (เมธี ลาบานูน) เข้ารับ

รางวัลเพชรในเพลง เนื่องในวันภาษา

ไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 จัดขึ้น

โดยสำานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด

เพลง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย โดย นายอิทธิพล 

คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม

ซึ่งศิลปินที่ได้รับ

รางวัล ได้แก่ เบิร์ด-

ธงไชย แมคอิน

ไตย์ ได้รับรางวัล

ประเภท ผู้ขับ

ร้องเพลงไทย

สากลชาย จาก

เพลง ให้ โลกได้เห็น 

(น้ำาใจคนไทย) ครูสลา 

คุณวุฒิ ได้รับรางวัล

ประเภท ผู้ประพันธ์ 

คำาร้องเพลงไทยลูก

ทุ่ง จากเพลง แรง

ก้อนสุดท้าย และเพลง 

ไร่อ้อยวิทยา มนต์แคน 

แก่นคูน ได้รับรางวัล

ประเภท ผู้ขับร้อง

เพลงไทยลูกทุ่งชาย 

จากเพลง แรงก้อน

สุดท้าย นอกจากนี้

ยังมี หนุ่ม-ณพสิน แสง

สุวรรณ ได้รับรางวัลประเภท 

ผู้ประพันธ์คำาร้องเพลงไทย

สากลและผู้ขับร้องเพลงไทย

สากลชาย จากเพลง ลม 

และเมธี อรุณ (เมธี ลาบา

นูน) ได้รับรางวัลประเภท ผู้ขับร้องเพลง

ไทยสากลชาย จากเพลง ดอกฟ้า

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เปิดเผย

ว่า “รางวัลเพชรในเพลง เป็นรางวัลที่

รู้สึกภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยครับ 

ภาษาไทยของเราเป็นสิ่งที่น่าหวงแหน

อย่างที่หลายท่านเคยบอกไว้ อย่างน้อย

ที่สุดภาษาไทยก็เป็นภาษาที่เราพูดกับพ่อ

กับแม่ของเรารู้เรื่อง และสำาหรับเบิร์ด

แล้วต้องร้องเพลงให้รู้เรื่องด้วย ภาษา

ไทยมี ร เรือ มี ล ลิง มีความสวยงาม

เยอะแยะเต็มไปหมด ภาษาไทยเป็นภาษา

ที่สวยงามที่สุดครับ”

‘เบิร์ด ธงไชย’นำาทีมศิลปิน

เข้ารับรางวัล‘เพชรในเพลง’

‘กัน อรรถพันธ์’ลุยธุรกิจคาเฟ่

ผุด‘Last House On the Right’



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายอเล็กซานเดอร แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือ 

แคส 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 ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒ เงินสด - นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๘๑๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๕ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลแคนาดา 

จํานวน ๒๖๐ เหรียญ)

- นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๖,๙๘๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๑ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๔ เงินสด(ธนบัตรยูโร จํานวน 

๓๕๐ ยูโร)

- นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑๒,๗๐๕ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๕ แหวนลักษณะคลายทองคําขาว

ฝงเพชร

๑ วง นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๔๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๖ คอมพิวเตอรประกอบเอง , 

การดจอ , ๒ PSD

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๗ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๗ คอมพิวเตอร ย่ีหอ Aerocool 

(case) XPredatorX๓

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๐ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๘ Tablet ย่ีหอ Apple-ipad ๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๙ โทรศัพทมือถือย่ีหอ ซัมซุง S๘ 

สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๕๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๐ โทรศัพทมือถือย่ีหอ ซัมซุง S๗ 

สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๑ โทรศัพทมือถือย่ีหอ ไอโฟน ๖S 

สีโรสโกล

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๗๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๒ Tablet Acer-lconia Tab A๑๐๐-

๐๗U๑๖

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๒๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๘ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๓ Smartphone Blackberry สีดํา ๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๔ SSD KinGston-SSD Now 

๓๐๐ V๑๒๐GB

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๓๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๕ Smartphone Blackberry สีดํา ๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑๕๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๗ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๖ Smartphone Apple-iphone 

๕s:Model A๑๕๓๓

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๔๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๘ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๗ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๙ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓๗ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๑,๕๖๓,๖๙๗.๔๔ บาท 

(สิบเอ็ดลานหาแสนหกหม� นสามพันหกรอยเกาสิบเจ็ดบาทส่ีสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดิน รายนายอเล็กซานเดอร แคส (Alexandre Cazes) และ

นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก

พันตํารวจโท

(พงษศักดิ์ อโนทัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๑๘ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๐ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๑๙ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๐ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๑ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๒ LCD Monitor 

Dell,Modil:u๒๔๑๓f

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๓ LCD Monitor 

Benq,Model:GL๒๔๕๐-T 

Type:GL๒๔๕๐

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๘๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๔ Monitor Stands For ๖ 

Monitors

๑ 

เคร� อง

นายอเล็กซานเดอร 

แคส (Alexandre 

Cazes) และ

นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๕๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๖ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๕ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต ประเภท

สามัญบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๔๑๓๖๔๕๖ ผูเอาประกัน 

นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือ

แคส

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๕๐,๑๕๖.๐๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๗ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๖ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๐๘๒๕๕๔ ผูเอาประกัน 

MR.ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๘ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๗ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต(สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๐๘๒๕๕๗ ผูเอาประกันMR.

ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๙ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๘ สิทธิเรียกรองตามสัญญา

ประกันชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต 

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๐๖๐๗๐๕ ผูเอาประกันนางสาว

สุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส

- นางสาวสุนิสา

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๗,๒๕๖.๘๓ 

บาท (ณ วันท่ี๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๐ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๒๙ สิทธิเรียกรอง ตามสัญญา

ประกันชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต 

บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๐๘๐๗๐๓ ผูเอาประกันนางสาว

สุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๑,๐๖๘,๔๒๒.๑๓ 

บาท (ณ วันท่ี๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๐ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต บริษัท 

ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๑๔๙๔๑๖ ผูเอาประกัน นางสาว

สุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๕๓,๑๕๔.๓๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๑ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิตและเบ้ียประกันชีวิต บริษัท 

ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๔๐๑๘๒๓๙๖ ผูเอาประกัน 

นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือ

แคส

- นางสาวสุนิสา

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๘๘,๖๕๖.๘๙ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๒ สลากออมสิน งวดท่ี ๘๑ หมวด 

ผ ๙๕๙๘๖๔๖ ถึง ๙๕๙๙๐๔๕ 

จํานวน ๔๐๐ หน�วย ทะเบียน

เลขท่ี ๔๐๐๐๒๙๓๐๐๕๙๙

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๑ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๓ หน�วยลงทุนในกองทุนไทย

พาณิชยหุนระยะยาวอินเตอร

- นางสาวสุนิสา 

เทพสุวรรณ หรือ

แคส

๕,๖๕๕.๑๗ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖๕ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๗๙/๒๕๖๕ ลว.

๙ มี.ค. ๖๕

๓๔ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๓๖๔๖๖๙๕ ผูเอาประกันภัย 

MR. ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๘๐๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๙๖/๒๕๖๕ ลว.

๕ เม.ย. ๖๕

๓๕ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๓๖๔๗๐๑๖ ผูเอาประกันภัย 

MR. ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๘๐๕,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๙๖/๒๕๖๕ ลว.

๕ เม.ย. ๖๕

๓๖ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๓๖๙๐๗๖๘ ผูเอาประกันภัย 

MR. ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๙๖/๒๕๖๕ ลว.

๕ เม.ย. ๖๕

๓๗ สิทธิเรียกรองตามสัญญาประกัน

ชีวิต (สินไหมมรณกรรม) บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ีกรมธรรม 

๕๐๘๓๖๙๗๒๖๘ ผูเอาประกันภัย 

MR. ALEXANDRE CAZES

- MR.ALEXANDRE 

CAZES

๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔ 

ตามคําส่ังท่ี ย.

๙๖/๒๕๖๕ ลว.

๕ เม.ย. ๖๕

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

หมายเหตุ (๑) ทรัพยสินตามคําส่ังคณะกรรมการธุรกรรม ท่ี ย. ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

เร� อง ยึดและอายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราว จํานวน ๓๓ รายการ 

(๒) ทรัพยสินตามคําส่ังคณะกรรมการธุรกรรม ท่ี ย. ๙๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

เร� อง อายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราว (เพ่ิมเติม) จํานวน ๔ รายการ 

แฟน Porsche ทุกทาน หามพลาด! 

รวมกิจกรรมพิเศษที่ เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท 

กับการรวมตัวของคนรัก Porsche รถสปอรต

สุดเทและคลาสสิก  ในงาน "Porsche Cayman 

& Boxster Thailand Meeting" พบการแสดง

รถ Porsche รุน Cayman และ Boxster 

รวมกวา 30 คัน อีกทั้งยังไดต� นตาต� นใจไป

กับบรรดา ‘เจาชายกบ’ จากเหลาสมาชิกคน

รัก Porsche   ที่ผลัดเปลี่ยนนํารถคันโปรดของ

ตัวเองมาใหยลโฉมอยางใกลชิด วันอาทิตยที่ 

31 กรกฎาคม เวลา 12.00 น. - 17.00 น.  ณ 

ลานจอดรถดานหนา ศูนยการคาเดอะไนน 

เซ็นเตอร ติวานนท หามพลาด แลกเปลี่ยน

ประสบการณ พูดคุยทุกเร� องของ Porsche  

ทั้งแนวทางการดูแล การแตงรถ รวมถึงขอ

แนะนําการใชงานตาง ๆ จากเหลาแฟนพันธุ

แทรถ Porsche ในบรรยากาศเปนกันเอง วันเดียว

เทานั้น สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค 

คอนแทคทเซ็นเตอร  1285 

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญผูประกัน

ตนทุกทานใชสิทธิตรวจสุขภาพ และทําฟน  

เปดใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 2565 ต้ังแต

วันที่ 1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม ทุกวันจันทร 

– วันเสาร  เวลา 08.00 – 15.00 น. (ยกเวน

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
วันอาทิตยและวันหยุดโรงพยาบาลฯ) โดยไม

เสียคาใชจายใด นอกจากน้ี ยังสามารถรับบริการ

ทําฟนตามเง� อนไขทันตกรรม สําหรับการอุดฟน 

ขูดหินปูน ถอนฟน ผาฟนคุด โดยไมตองสํารอง

จายในวงเงิน 900 บาท/ป ดวยทีมทันตแพทยผู

ชํานาญการ พรอมอุปกรณเคร� องมือท่ีมีคุณภาพ 

ผานการฆาเชื้อดวยระบบมาตรฐานคุณภาพ 

ตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ทุกวันไมมี

วันหยุด เวลา 08.00 -19.00 น. สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยตรวจสุขภาพ ชั้น 2 

คลินิกประกันสังคม โทร. 0-2223-1351 ตอ 5220

ศูนยการคาไทยมารท บาหเรน ณ ราช

อาณาจักรบาหเรน ขอเชิญผูประกอบการไทย 

กลุมสินคาอาหารและเคร� องด� ม ผลิตภัณฑ

ดูแลสุขภาพ สินคาอัญมณีและเคร� องประดับ

ของตกแตงบาน ของขวัญของที่ระลึก เขารวม 

“เทศกาลลอยกระทง” (Loy Krathong Festival) 

ณ ลานกิจกรรมศูนยการคาไทยมารท บาหเรน 

เพ� อจําหน�ายสินคา พบนักธุรกิจและผูบริโภค

ชาวบาหเรน ซาอุดีอาระเบียและอาหรับ รับ

จํานวนจํากัดเพียง20รายเทานั้น  สอบถามราย

ละเอียดหรือสนใจเขารวมติดตอ คุณแตน 08-

1899-6126, คุณสมโอ 06-2893-9286

วันนี้-30 กันยายน เวลา 10.00 น. 

– 23.00 น. หองอาหารแทพเพสทรี โรงแรม

คลาสสิค คามิโอ อยุธยา ขอนําเสนอติ่มซํา

เซตพิเศษสุดคุมใหคุณเลือกอิ่มอรอยกับ

ติ่มซํารอนๆ หลากหลายรูปแบบมากกวา 50 

เมนู อาทิ ขนมจีบกุง ขนมจีบปู สาหราย

สอดไสกุง ฮะเกา ซาลาเปาไสลาวาครีม เสี่ยว

หลงเปา กุงสามสี ฟองเตาหูทอด เปาะเปยะ

ปูทอด ซุปเย� อไผ กวยเต๋ียวหลอด ปลาน่ึงซีอ้ิว 

ซ่ีโครงหมูเตาซ่ี และเมนูความอรอยอีกมากมาย

ที่สาวกติ่มซําไมควรพลาด กับ 2 เซตสุดคุม

เซตคนรักต่ิมซํา ราคา 599 บาท (สุทธิ) 

สําหรับ 2 ทาน สามารถเลือกติ่มซําไดทั้งหมด 

8 เมนู พรอมรับฟรี ของหวาน 1 อยาง 

เซ็ตกากี่นั ้ง ราคา 999 บาท (สุทธิ) 

สําหรับ 3 ทาน มีทั้งอาหารเรียกน้ํายอย ซุป 

อาหารจานหลัก 2 เมนู และสามารถเลือก

ติ่มซําไดเพิ่มอีก 4 เมนู พรอมรับฟรี ของ

หวาน 1 อยาง

สํารองท่ีน่ังลวงหนา หรือสอบถามขอมูล

เพ่ิมเติมไดท่ี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา 

โทร. 0-3521-2535 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต 

https://www.kameocollection.com/Clas-

sicKameo-Ayutthaya/

2 เซตติ่มซําสุดคุมสําหรับกากี่นั้ง วันนี้-30 กันยายน

แจกฟรี    สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม กรรมการผูจัดการ บริษัท ริเวอร โปร อินเตอรเทรด ผูผลิต

กระดาษอนามัย (กระดาษทิชชู) แหงแรกของประเทศไทย ประกาศแคมเปญ Mild x Mamuang  

เปดตัวคอลเลคชันสะสมของแฟนคลับนองมะมวง พรอมทั้งจัดกิจกรรม Sampling Troop 

แจกสินคาทดลองใชของกระดาษเช็ดหนาแบรนมายด collection ใหมนองมะมวง กวา 37 แหง 

ไดรับความสนใจจากผูบริโภคจํานวนมาก 

ทีเอ็มบีธนชาต หารือกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เสริมความรูและพัฒนาผูประกอบ

การใหเติบโตอยางย่ังยืน     ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย ศรัณย ภูพัฒน ประธานเจาหนาท่ี

บริหารลูกคาธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต นําคณะผูบริหารธนาคารเขาพบ ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 

อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย (DITP) เพ� อหารือความรวมมือ

ในการตอยอดและสนับสนุนผูประกอบการไทยที่ทําการคาระหวางประเทศ ในการพัฒนา

ศักยภาพผานโครงการเสริมความรูของธนาคาร พรอมดิจิทัลโซลูชันทางการเงินที่สนับสนุน

ผูประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะ เพ� อใหสามารถขยายการเติบโตท้ังในประเทศ

และตางประเทศ การหารือครั้งนี้เปนโอกาสในการจับมือรวมกันเปนพันธมิตรของทั้งสอง

องคกรท่ีจะเคียงขางผูประกอบการธุรกิจ และสนับสนุนใหภาคการสงออกไทย สามารถขับเคล� อน

และเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป โดยจะมีการลงนามใน MOU ความรวมมือ

ระหวางกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศและทีเอ็มบีธนชาตในโอกาสตอไป

องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) 

จัดงาน “ครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ปท่ี 75” 

ภายใตกรอบแนวคิด “‘We Are FIO.’ อ.อ.ป. 

มุงม่ันปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน” 

โดยมี นายสุกิจ จันทรทอง ผูอํานวยการ

องคการองคการอุตสาหกรรมปาไม พรอมดวย

คณะผูบริหาร ใหการตอนรับแขกผูมีเกียรติ

จากหน�วยงานตางๆ อาทิ ผูบริหารระดับสูง

ของหน�วยงานในสังกัด ทส. ผูแทนหน�วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ 

องคการอุตสาหกรรมปาไม ถนนราชดําเนินนอก 

กรุงเทพฯ

ในโอกาสเดียวกันน้ี นายจตุพร บุรุษพัฒน 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม (ปกท.ทส.) ใหเกียรติเขารวมแสดง

ความยินดีกับ อ.อ.ป. เน� องในโอกาสครบรอบ

วันสถาปนา อ.อ.ป. ปที่ 75 และประธาน

ในพิธีเปดงานการจัดแสดงสินคาลดราคา

‘75 ป อ.อ.ป.’ มุงดําเนินงานภายใตแนวคิด 
‘We Are FIO. อ.อ.ป. มุงมั่นปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน’ 

ผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอร ไมสักจากปาปลูก

ของ อ.อ.ป. สูงสุด 20%

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดพิธี

สักการะศาลพระชัยมงคล พิธีบวงสรวงชาง

ประจํา อ.อ.ป. พิธีสงฆและถวายภัตตาหารเพล 

ตลอดจนพิธีสักการะรูปปน ศ.ดร.อํานวย คอวนิช 

พิธีสดุดีวีรชน และพิธียกยองชมเชยพนักงาน 

อ.อ.ป. รวมถึงนิทรรศการเผยแพรวิดีทัศนภารกิจ 

บทบาท และหนาท่ีของ อ.อ.ป. และนิทรรศการ

มาสคอตของ อ.อ.ป. (นองตนกลาสัก)



ใสใจในทุกรายละเอียด ใหความสําคัญกับ

ภาพลักษณและดีไซนมากข้ึน แนวคิดการออกแบบ 

คือ การผสมผสานความแข็งแกรง อึด ทน 

ในรถสไตลรถปกอัพเขากับ โคโดะ ดีไซน ที่

เนนความเรียบงาย แตงดงาม จึงเกิดเปน

ความโดดเดน แตกตางไมเหมือนใคร แตบง

บอกไดวา น่ีคือ ปกอัพสายพันธุใหมของมาสดา 

รูปทรงดานหนาที่สงางามในสไตลรถเอสยูวี 

ดีไซนไฟหนาและไฟทายทรงสปอรต โฉบเฉ่ียว 

รวมถึงมิติตัวถังขนาดใหญผนวกกับสัดสวน

ของรถ เกิดเปนความแข็งแกรงควบคูกับ

ความสงางามของรถปกอัพยุคใหม

กิจกรรม “MAZDA CARAVAN 

ปนสุข...คนไทยกาวไปดวยกัน” ครั้งนี้ จัดขึ้น

ระหวางวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ตอจาก

ทริปแรกที่เดินทางไปปนความสุข ณ จังหวัด

กาญจนบุรี โดยกิจกรรมในวันแรกของทริปนี้ 

คณะไดออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนา

สูจังหวัดสุราษฎรธานี ดวยรถมาสดา บีที-50 

ใหม ซ่ึงส� อมวลชนไดมีโอกาสสัมผัสสมรรถนะ

การขับขี่ที่ทรงพลัง ระบบการทํางานตางๆ 

ที่มาพรอมกับตัวรถ ความสะดวกสบายและ

ความหรูหราท่ีเหนือระดับของหองโดยสาร 

พิถีพิถันใสใจในทุกรายละเอียดดวยวัสดุคุณภาพสูง 

และความมีเอกลักษณเฉพาะตัวในสไตลเอสยูวี 

รวมถึงดีไซนที่โดดเดนไมเหมือนใคร รถรุนนี้

ยังมีความอเนกประสงคเหมาะสําหรับการใช

งานหลายรูปแบบ และตอบโจทยการใชงาน 

ดวยขุมพลังของเคร� องยนตดีเซล 2 ขนาด 

ไดแก ขนาด 3.0 ลิตร 190 แรงมา และ 1.9 

ลิตร 150 

แรงมา พรอมเกียรอัตโนมัติและเกียรธรรมดา 

6 สปด ใหสมรรถนะการขับขี่ที ่ทรงพลัง 

มั่นคงรับมือไดกับทุกสภาพถนน ใหอัตรา

การประหยัดน้ํามันดีที่สุดในคลาสถึง 16.1 

กิโลเมตร/ลิตร และมีคาดูแลรักษาต่ํา ซึ่ง

มอบความคุมคาใหกับลูกคาไดอยางแทจริง 

สําหรับกิจกรรมในวันที่ 2 คณะได

ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังจุดหมาย

ปลายทางแหงแรก ซึ่งคือโชวรูม มิตรแท 

ออโตโมบิล ซึ่งเปนโชวรูมและศูนยบริการ

แบบครบวงจร พรอมดวยโชวรูม MAZDA 

CERTIFIED PRE-OWNED ซึ่งเปนหนึ่งใน

ผูจําหน�ายมาสดาที่ประสบความสําเร็จ และ

มียอดขายรถยนตมาสดาเปนอันดับตนๆ 

ของภาคใต ซึ่งแมวาในชวง 2 ป ที่ผานมา 

สถานการณ โควิด-19 จะสงผลกระทบอยาง

13ยานยนต

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) และ

เมอรเซเดส-เบนซ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

พรอมสงออก “Mercedes-Benz S 450 4MATIC 

Long Wheelbase” รถยนตรุนแฟลกชิปของ

เมอรเซเดส-เบนซ ไปยังประเทศเวียดนาม 

ภายใตความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

(ATIGA) กับเมอรเซเดส-เบนซ (เวียดนาม) 

โดยจะเริ่มตนสงออกรถยนตชุดแรกไปยัง

เวียดนามภายในปนี้ กอนที่จะดําเนินการสง

ออกอยางตอเน� องในปตอ ๆ ไป นับเปนกาว

สําคัญในเชิงความรวมมือระหวางแบรนดเม

อรเซเดส-เบนซของสองประเทศ พรอมเนน

ย้ําศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม

ยานยนตอาเซียนในอนาคต

มร. โรลันด โฟลเกอร ประธานบริหาร 

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

เปดเผยวา หลังการเปดตัวรถยนตรุน S-Class 

ใหมไปเม� อปที่แลวและไดรับการตอบรับอยาง

ดีจากลูกคาชาวไทย วันนี้เมอรเซเดส-เบนซ 

ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจท่ีจะสงมอบ

รถยนตรุ นแฟลกชิปคันนี้ ที่ ประกอบใน

ประเทศไทยไปยังประเทศเพ� อนบานอยางเวียดนาม 

ซึ่งเปนประเทศที่อุตสาหกรรมยานยนตมี

ศักยภาพในการเติบโตท่ีดี นับเปนความสําเร็จ

ครั้งสําคัญรวมกันระหวางเมอรเซเดส-เบนซ 

ประเทศไทยและเมอรเซเดส-เบนซ แมนู

แฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจากความ

ทุมเทของทีมงานที่ยอดเยี่ยมในแผนกตาง ๆ 

ของทั้งสองบริษัท ทั้งนี้ เวียดนามจะเปน

ประเทศแรกในภูมิภาคที่เราสงออกรถยนต

รุน S-Class โดยเรายังประเมินความเปนไปได

รวมกับเมอรเซเดส-เบนซ ประเทศเวียดนาม

ในการสงออกรถยนตรุนอ� น ๆ ไปยังเวียดนาม 

พรอมกับมองหาโอกาสใหม ๆ ในการทําธุรกิจ

กับประเทศอ� น ๆ ในอาเซียนดวยเชนกัน

มารค เบอรเกอร ประธานบริหาร 

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด กลาววา เมอรเซเดส-เบนซ 

แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย มองหาโอกาส

ในการสงออกภายในภูมิภาคอยูเสมอ โดย

พิจารณาจากขอตกลงการคาระดับภูมิภาค

ทั้งที่มีอยูและที่อาจเกิดขึ้นใหม การสงออก

รถยนตรุน S-Class จากประเทศไทยไป

เวียดนามเปนโครงการสงออกโครงการแรก 

เมอรเซเดส-เบนซ ประเทศไทย 
พรอมสงออก “Mercedes-Benz S-Class” ไปยังเวียดนาม

ซึ่งนับวาสอดคลองกับกลยุทธดานผลิตภัณฑ

ระดับภูมิภาคของเรา และหากมีความเปน

ไปไดในเชิงการคา เราก็พรอมพิจารณาการ

สงออกรถยนตรุนอ� น ๆ ดวยโดยไมจํากัด

เฉพาะการสงออกไปยังประเทศเวียดนาม 

แตยังรวมถึงประเทศอ� น ๆ ดวยเชนกัน ท้ังน้ี 

เราทํางานรวมกับสํานักงานใหญของเรา รวมถึง

เมอรเซเดส-เบนซในประเทศอ� นๆ ในอาเซียน

เพื่อประเมินศักยภาพทางธุรกิจในภูมิภาค

อยางตอเน� อง ท้ังการพิจารณารถยนตรุนอ� น ๆ  

สําหรับการนําเขาหรือสงออกที่เปนไปได

นอกเหนือจากรุน S-Class ซึ่งปจจัยสําคัญ

ประการหนึ่งที่ตองพิจารณาก็คือ กรอบภาษี

และอากรที่มีเปาหมายเพ� อตอบสนองความ

ตองการสินคาลักชัวรีของลูกคาไดอยางดี

ที่สุด ทั้งนี้ ตองเนนย้ําวาเราจะไมสามารถ

บรรลุผลสําเร็จของวันนี้ ไดหากปราศจาก

แรงงานไทยที่มากดวยทักษะ ซึ่งชวยใหมั่นใจ

ไดวารถยนตทุกคันที่ผลิตขึ้นที่นี่ถึงพรอมดวย

คุณภาพที่ดีที่สุดและพรอมที่จะสงออกไปยัง

ทุกประเทศในโลก

การประกาศการสงออก Mercedes-Benz 

S-Class ไปยังเวียดนามเกิดข้ึนไดอยางประสบ

ผลสําเร็จภายใตความตกลงการคาสินคาของ

อาเซียน (ATIGA) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพ� อให

เกิดการเคล� อนยายสินคาอยางเสรีในภูมิภาค 

สงผลใหมีการกีดกันทางการคานอยลงและมี

ความเช� อมโยงทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน พรอมกับ

ชวยลดตนทุนทางธุรกิจ เกิดการคาเพ่ิมมากข้ึน 

และทําใหตลาดขยายขนาดใหญขึ้น ตลอดจน

เกิดการประหยัดตอขนาดสําหรับธุรกิจ ภายใต

ความตกลง ATIGA ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ไดงด

เวนภาษีนําเขาภายในอาเซียนที่รอยละ 

99.65 ของอัตราภาษีศุลกากร สวนกัมพูชา 

สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม สามารถ

ลดภาษีนําเขาไดรอยละ 0-5 จากรอยละ 

98.86 ของอัตราภาษีศุลกากร ท้ังน้ีในปจจุบัน 

ไดมีการใหความสําคัญมากขึ้นกับการจัดการ

กับมาตรการที่ ไมใชมาตรการภาษีที่อาจมี

ผลกระทบที่เปนอุปสรรคที่ ไมใชเร� องภาษีอัน

มีผลตอกิจกรรมการคาและธุรกิจของภูมิภาค

มาสดาเดินหนากิจกรรม “MAZDA CARAVAN 

ปนสุข...คนไทยกาวไปดวยกัน” ชวนส� อมวลชน

เดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎรธานี ดวยคาราวาน

รถปกอัพมาสดา บีที-50 ใหม มุงหนาไปทํา

กิจกรรมเพ� อสังคมรวมกับผูจําหน�ายมาสดา 

มิตรแท ออโตโมบิล ดวยการสงมอบอุปกรณ

การเรียนการสอน อุปกรณกีฬา ทุนการศึกษา 

และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ 

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต พรอมพูดคุย

กับถึงแนวคิดๆ ในการทําธุรกิจที่ให มิตรแท 

ออโตโมบิล สามารถครองใจลูกคาชาวสุราษฎร

และสมุย ทั้งดานการบริการและการขาย ได

อยางยาวนาน

นายธีร เพิ่มพงศพันธ รองประธาน

บริหารอาวุโส บริษัท มาสดา เซลส ประเทศไทย 

จํากัด เปดเผยวา กิจกรรม “MAZDA CARAVAN 

ปนสุข...คนไทยกาวไปดวยกัน” เกิดจากความ

รวมมือระหวางมาสดา เซลส ประเทศไทย 

กับผู จํ าหน�ายรถยนตมาสดา ในจั งหวัด

สุราษฎรธานี ในการแบงปนนํ้าใจใหกับเยาวชน 

ดวยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียน

การสอน อุปกรณกีฬา และเลี้ยงอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน พรอมทั้งเปดโอกาสให

ผูจําหน�ายมาสดาไดพูดคุยแบงปนเคล็ดลับ

ในการดําเนินธุรกิจใหแกส� อมวลชน พรอมท้ัง

สัมผัสประสบการณการขับขี่ที่เหนือระดับ

ของรถปกอัพ มาสดา บีที-50 ใหม บนเสน

ทางกรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี รวมระยะทาง

กวา 700 กิโลเมตร

มาสดา บีที-50 เปนรถปกอัพท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะตัวในสไตลเอสยูวี ซ่ึงมาสดาวางตําแหน�ง

ผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขงในตลาด โดยรถ

ปกอัพรุนน้ีจะเขามาเพ� อเติมเต็มทุกมิติ ทุกดาน

ของชีวิต เปรียบเสมือนเปน Life-Partner 

ของลูกคา มาพรอมกับดีไซนที่ โดดเดนไม

เหมือนใคร หองโดยสารท่ีหรูหราเหนือระดับ 

พิถีพิถันใส ใจในทุกรายละเอียดดวยวัสดุ

คุณภาพสูง ระบบความปลอดภัยเต็มคัน 

และใหสมรรถนะในการขับข่ีท่ีแรงและทรงพลัง 

นอกจากนั้นแลว มาสดา บีที-50 ยังเหมาะท่ี

จะเปนปกอัพคูใจสําหรับ Family man ท่ีดูแล

สมาชิกทุกคนในครอบครัว แตในขณะเดียวกัน

ก็ไมละเลยที่จะใสใจผูคนรอบขาง และยัง

เปนปกอัพคูใจสําหรับคนทํางานรุนใหม ท่ีมุงม่ัน

เพ� อความสําเร็จและมองหาแตส่ิงท่ีดีกวาเสมอ 

ซึ่งปจจุบันผูซื้อรถปกอัพ ไมไดมองเพียงแค

ความแข็งแกรง ความทนทานในการใชงาน 

หรืออัตราการประหยัดนํ้ามันเทาน้ัน วันน้ีลูกคา

“MAZDA CARAVAN ปนสุข...คนไทยกาวไปดวยกัน” มุงหนาสูปกษใต

มากตอเศรษฐกิจ แตภายใตการนําของผูนํา

ที่มีวิสัยทัศน รวมถึงแรงกายและแรงใจจาก

ทีมงานมาสดาทุกคน จึงทําใหมิตรแท ออโตโมบิล 

ยืนหยัดและประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจ 

ซึ่งครั้งนี้แมทัพใหญ นายพรรษพล จอมเกตุ 

ไดมาแบงปนเคล็ดลับดีๆ ในการทําธุรกิจรถยนต

ใหกับส� อมวลชนไดรับฟง 

หลังจากนั้น คณะเดินทาง “MAZDA 

CARAVAN ปนสุข...คนไทยกาวไปดวยกัน” 

ทั้งผูจําหน�าย ดีลเลอร และส� อมวลชน จึงได

ออกเดินทางไปสงมอบทุนการศึกษา อุปกรณ

การเรียนการสอนและอุปกรณกีฬา พรอม

เล้ียงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียน

สอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี 

กอนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ อยางสวัสดิภาพ 

   

คณะผูบริหารและพนักงาน บริษัท เอ็ก

เซด้ี สยามเซลส (ประเทศไทย) จํากัด และ 

บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิต

และจําหน�ายคลัตช ภายใตแบรนด ‘Exedy’ 

รวมแสดงความยินดีกับ นายศุภกิจ แดงอินท

วัฒน หรือ เตย TD SlideCar และ ‘EXEDY 

Donut Racing Team’ ทีมผูเขารวมรายการ

แขงขัน ‘Thailand Super Series 2022’ 

จากการควารางวัลอันดับที่ 2 ในรุน Super 

Pick-Up Class B มาครอง 

พรอมกันนี้ บริษัท เอ็กเซดี้ 

สยามเซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด และ บริษัท เอ็กเซดี้ 

(ประเทศไทย) จํากัด ยังรวม

เคียงขางสนับสนุนทุกความ

พรอมของทีม EXEDY Donut 

Racing Team ตลอดจนสนับสนุน

ชุด Exedy BlackTough ISBT001 

เทคโนโลยีคลัตชคุณภาพสูง 

ในการดวลศึก สูความเร็ว

EXEDY สง ‘EXEDY Donut Racing Team’ ดวลในสนาม

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร – ซีพี จํากัด 

และ บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูผลิตและผูจําหน�ายรถยนตเอ็มจีในประเทศไทย 

สะทอนความมุงมั่นในการยกระดับบริการ

หลังการขายดวยแคมเปญ “MG ZS REFRESH 

YOUR DRIVE คืนความสดใส พรอมทุกเสน

ทางใหม ไปกับ MG ZS” เพ� อชวยแบงเบา

ภาระลูกคาในการดูแลบํารุงรักษารถยนต 

MG ZS ที่อายุการใชงานเกิน 4 ป หรือมีระยะ

ทางสะสมตั้งแต 120,000 กิโลเมตร ขึ้นไป 

โดยสามารถเขารับบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต

ฟรี 37 รายการ* ไดตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 

2565 ถึง 30 กันยายน 2565 สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายเขารับบริการ

ลวงหนาไดที่ศูนยบริการเอ็มจีทั่วประเทศ

นายพงษศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ 

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส 

(ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา การบริการ

หลังการขายยังถือเปนประเด็นที่เอ็มจีให

ความสําคัญ และมุงมั่นพัฒนาตอเน� อง เพ� อ

มอบประสบการณที่ดีในการนํารถเขามาใช

บริการใหกับลูกคา ซึ่งการนํารถเขามาตรวจ

สภาพ และเช็กระยะตามที่กําหนดนอกจาก

จะทําใหการใชงานรถมีประสิทธิภาพแลว ยัง

ชวยใหการขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นดวย จึงออก

แคมเปญ “MG ZS REFRESH YOUR DRIVE 

คืนความสดใส พรอมทุกเสนทางใหม ไปกับ 

MG ZS” เพ� อสนับสนุนใหลูกคา MG ZS (รุน

ป 2017 เปนตนไป) นํารถเขาตรวจเช็กสภาพ

ตามระยะทางที่กําหนด โดยสิทธิประโยชน

ดังกลาว ประกอบดวย ฟรี บริการตรวจเช็ก

สภาพรถยนต จํานวน 37 รายการ* อาทิ 

ตรวจเช็กสภาพเบรก แบตเตอร่ี ระบบชวงลาง 

เปนตน ฟรี คาอะไหลที่รวมรายการ* อาทิ ไส

กรองนํ้ามันเคร� อง อะไหลหัวเทียน เปนตน ฟรี 

คาแรงเปลี่ยนถายน้ํามันเคร� อง* (*เง� อนไข

เปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด)

ลูกคาสามารถรวมรับสิทธิ์ ไดตั้งแต

เผชิญความแกรงบนสนามในครั้งนี้อีกดวย 

โดยการแขงขันปดฉากลงอยางสวยงามเม� อ

เร็วๆ นี้ ณ สนามบางแสน สตรีท เซอรกิต 

จ.ชลบุรี…กอนเตรียมพบกันอีกครั้ง กับการ

แขงขันเก็บคะแนนสุดเราใจ ใน ‘Thailand 

Super Series 2022’ การแขงขันรถยนตที่

ยิ่งใหญระดับอาเซียนครั้งตอไปที่ สนามชาง 

อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จ.บุรีรัมย 

ลูกคา MG ZS มั่นใจดวย “MG ZS REFRESH YOUR DRIVE” ตรวจเช็กสภาพรถฟรี 37 รายการ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 

2565 ท่ีโชวรูมและศูนยบริการเอ็มจีท่ัวประเทศ 

และสะดวกยิ่งขึ้นกับบริการตรวจเช็กนอก

สถานที่ในรูปแบบ Mobile Service ที่พรอม

สงตรงการบริการคุณภาพถึงหนาบานของ

ลูกคา ปจจุบัน เอ็มจี มีจํานวนผูจําหน�ายกวา 

157 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด ภายใน

ครึ่งปหลังนี้ เตรียมแผนเพิ่มจํานวนผูแทน

จําหน�ายไมต่ํากวา 10 แหง ซึ่งจะทําใหเอ็ม

จีสามารถบรรลุเปาหมายในการขยายจํานวน

โชวรูมและศูนยบริการครบ 170 แหง ทั่ว

ประเทศภายในสิ้นปนี้

นายอําพันธุ  เวฬุตันติ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

กลาววา เน� องในเดือนมหามงคล 

ซ่ึงตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ครบ ๗๐ พรรษา กรมตรวจบัญชี

สหกรณ ไดขับเคล� อนการดําเนินงาน

โดยนอมนําพระราชปณิธาน

“สืบสาน รักษา ตอยอด” 

มาถือปฏิบัติ เพ� อมุงสรางประโยชน

สุขสูประชาชน โดยโครงการคลินิกเกษตร

เคล� อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปน

หน่ึงในโครงการพระราชดําริท่ีกรมตรวจบัญชี

สหกรณ ไดเขารวมบูรณาการงานรวมกับ

หน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และหน�วยงานภาคีเครือขายตาง ๆ  เพ� อพัฒนา

ความรวมมือระหวางหน�วยงานวิชาการ 

หน�วยงานสงเสริมและศูนยบริการถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ดําเนินงาน

ในรูปแบบการบูรณาการนักวิชาการเกษตร

ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ท้ังดานพืช สัตว ประมง ดิน นํ้า สงเสริม

การเกษตร และดานอ� น ๆ โดยอาศัยเคร� องมือ

อุปกรณเขาชวยในการปฏิบัติงาน ทําใหการ

บริการทางวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี

บรรลุผลสําเร็จ สามารถกระตุนใหเกษตรกร

เกิดการต� นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม ๆ ได 

ทั้งนี้ กรมฯ ไดเขารวมบูรณาการงานเสริม

สรางความรูและบริการใหคําปรึกษาแนะนํา

การจัดทําบัญชีแกเกษตรกร เยาวชน และ

ประชาชน ในโครงการดังกลาว เพ� อใหเกษตรกร

สามารถบันทึกรายรับ รายจายประจําวัน 

ทําใหทราบฐานะการเงินของตนเอง และ

วางแผนการประกอบอาชีพได โดยมีสํานักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณทั้ง ๗๗ จังหวัด จัดตั้ง

หน�วยปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคล� อนท่ีประจํา

จังหวัดข้ึน เพ� อใหสามารถแกไขปญหาดานบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

นําบัญชีเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ

แกเกษตรกรอยางรวดเร็ว อีกท้ังเปนการเสริมสราง

ความเขมแข็งแกเกษตรกรและชุมชน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กลาว

อีกวา ในคลินิกบัญชี ประกอบดวยกิจกรรม

การเสริมสรางความรู ความเขาใจดานบัญชี

ใหแกเกษตรกร เยาวชน นักเรียนและ

ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ และใหคําแนะนํา

ในแตละเร� อง เชน การจัดทําบัญชีในครอบครัว 

สหกรณ วิสาหกิจชุมชน การจัดนิทรรศการ

ความรูเร� องบัญชี สรางแรงกระตุนใหผูเขาชม

สนใจและเห็นความสําคัญของการทําบัญชี 

เนนใหรูวาเม� อทําบัญชีแลวมีประโยชนอยางไร 

การคิดกําไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพมี

วิธีการอยางไร เปนตน นอกจากการสอน

แนะความรูการจัดทําบัญชีรับ–จายในครัวเรือน 

บัญชีตนทุนประกอบอาชีพและบัญชีตน

กลาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมใหคําปรึกษา

แนะนําแกไขปญหาดานการบัญชีแกผูรับบริการ 

เพ� อใหรูรายรับ รายจายของตนเองและครอบครัว 

สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหวางแผนให

เกิดประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยาง

เหมาะสมแลว ยังแนะนําการใช โปรแกรม

บัญชีรายบุคคล Smart Me ซึ่งเปน Mobile 

Application ท่ีพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ

เพ� อสงเสริมใหเกษตรกร เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป สามารถจดบันทึกขอมูล

บัญชีบนสมารทโฟน ไดทุกที่ทุกเวลา 

โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๕ กรมฯ 

ได้ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

แบงเปน คลินิกเกษตรเคล� อนที่ ภายใต

โครงการคลินิกเกษตรเคล� อนที่ในพระราชา

นุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๆ 

ละ ๔ ครั้ง รวม ๓๐๘ ครั้ง (ตามแผนงาน

ของกรมสงเสริมการเกษตร) และนิทรรศการ

คลินิกจังหวัดเคล� อนที่ ๕๗ จังหวัด รวม ๔๒๐ 

ครั้ง (ตามแผนจังหวัด) รวมจํานวนผูเขารับ

บริการกวา ๒ หม� นราย

 ทั้งนี้ เปาหมายสําคัญของการสงเสริม

การจัดทําบัญชี คือการเสริมสรางใหประชาชน

เกิดการพึ่งพาตนเอง ใหมีภูมิคุมกัน สามารถ

ปรับตัวสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงมีการลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามโครงการ 

“ชุมชนคนทําบัญชี เพ� อความมั่นคง มั่งคั่ง 

อยางย่ังยืน” เพ� อสงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกร 

เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดพัฒนา

ศักยภาพในการจัดทําบัญชีรับ – จาย ในครัวเรือน 

และบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ สงเสริม

การปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมี

ขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 

การเงินและอาชีพ สรางความตระหนักรู

เร� องความสําคัญของการจัดทําบัญชีรายรับ 

รายจาย และการนําขอมูลจากการบันทึก

บัญชีมาปรับใช ในการวางแผนการใชจาย

ในชีวิตประจําวัน และนอมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต สรางความเขมแข็งใหแกตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน มีกลุมเปาหมาย คือ 

ประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในทุกอําเภอทั่วประเทศ ขับเคล� อนการสอน

ทําบัญชีโดยครูบัญชีอาสาของกรมฯ จํานวน 

๗,๖๓๖ ราย ทั้งนี้ เริ่มดําเนินโครงการต้ังแต 

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ตั้งเปามีผูเขารวมโครงการกวา ๗ หม� นราย
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์พบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายแรก

มะนิลา • ฟิลิปปินส์ตรวจพบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายแรกของประ                                                                             

เทศ โดยเป็นบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ จาก

การเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เมื่อวันศุกร์ ไม่ได้ระบุเพศของ

บุคคลดังกล่าว เพียงแต่บอกว่าอายุ 31 ปี และมีผลตรวจ

เป็นบวกเมื่อวันพฤหัสบดีหลังตรวจ PT-PCR เอเอฟพีราย 

งานการแถลงของเบเวอร์ลี โฮ รักษาการปลัดกระทรวง

สาธารณสุขฟิลิปปินส์ ระบุว่า เคสนี้เคยเดินทางไปยังหลาย

ประเทศที่มีการบันทึกว่าพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิง มีผู้สัมผัสใกล้

ชิดราว 10 ราย โดย 3 รายในจำานวนนั้นอาศัยอยู่ด้วยกัน 

ทุกคนได้รับคำาแนะนำาให้กักตัวเองและอยู่ภายใต้การดูแล

ของกระทรวงสาธารณสุข 

จอยักษ์หล่นกลางคอนเสิร์ตฮ่องกง

ฮ่องกง • เกิดเหตุการณ์สุดช็อกระหว่างคอนเสิร์ตบอยแบนด์ 

ฮ่องกงวง “มิร์เรอร์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เมื่อจอแอล

ซีดียักษ์ตกลงกลางเวทีขณะที่ศิลปินกำาลังทำาการแสดง ส่ง

ผลให้มีแดนเซอร์อย่างน้อย 2 คนได้รับบาดเจ็บ โดยหนึ่งใน

นั้นอาการสาหัส ทำาให้ทางการสั่งห้ามกลุ่มศิลปินดังกล่าว

ทำาการแสดงรอบที่เหลือระหว่างรอตรวจสอบเหตุการณ์ 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า คลิปวิดีโอขณะท่ีจอแอลซีดี

ยักษ์ตกใส่แดนเซอร์กลางเวที ถูกนำามาเผยแพร่บนโซเชียลมี

เดีย ขณะที่สื่อฮ่องกงรายงานว่า มีผู้ชมที่ได้รับบาดเจ็บจาก

เหตุการณ์นี้ 3 คน จอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง กล่าวว่า รู้สึกตกใจมาก และขอแสดงความ

เสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และหวังว่าพวกเขาจะหายดีใน

เร็ววัน รัฐบาลจะดำาเนินการสอบสวนและทบทวนมาตร 

การด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องศิลปิน, สตาฟฟ์และ

สาธารณชน สำาหรับศิลปินวงมิร์เรอร์ทั้ง 12 คน ไม่มีใคร

ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงโคลีเซียม 

ซึ่งเป็นอินดอร์อารีน่าอยู่ถัดจากวิกตอเรียฮาร์เบอร์ 

น้ำาท่วมรัฐเคนทักกีเสียชีวิต 8 คน

แจ็กสัน • เอเอฟพีรายงานว่าน้ำาท่วมฉับพลันที่เกิดจาก

ฝนตกถล่มหนักคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 8 ราย ในรัฐ

เคนทักกีทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดี และ

ทำาให้ผู้อยู่อาศัยบางส่วนหนีน้ำาขึ้นไปอยู่บนหลังคาและ

ต้นไม้ แอนดี เบเชียร์ ผู้ว่าการรัฐเคนทักกีบอกกับสถานี

โทรทัศน์ท้องถิ่น WLEX ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่า นี่

กำาลังจะเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมจำาได้ มีความ

ร้ายแรงและเป็นภัยอันตรายถึงชีวิต เราจะจบด้วยการมี

ผู้เสียชีวิตเป็นตัวเลขสองหลัก ตอนนี้สามารถยืนยันผู้เสีย

ชีวิตได้แล้ว 8 ราย แต่ตัวเลขนั้นดูเหมือนกำาลังเพิ่มขึ้น

ทุกชั่วโมง หนึ่งในเหยื่อที่ยืนยันแล้ว ได้แก่ หญิงวัย 81 ปี 

ในเพอร์รีเคาน์ตี หน่วยกู้ภัยช่วยชีวิตคนระหว่าง 20-30 

รายทางอากาศ.

ะมองว่าเป็นเรื่องเกทับของจีนครั้งใหม่ก็ได้ หรือจะ

มองว่าครั้งนี้ปักกิ่งไม่มีทางเลือก นอกจากจะต้อง “สั่ง

สอน” อเมริกาอย่างจริงจังเสียที

เหตุใดข่าวการจะไปเยือนไต้หวันของ แนนซี เปโล

ซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ จึงทำาให้เกิดความ

ตึงเครียดไปทั่ว?

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ก็มีนักการเมืองทั้งจากคองเกรสและ

รัฐบาลที่วอชิงตันแวะเวียนไปไต้หวันเป็นระยะๆ

แม้ทุกครั้งที่ผ่านมา ปักกิ่งจะส่งเสียงต่อต้านคัดค้าน แต่

ก็เหมือนจะทำาเป็นพิธีเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้อเมริกาเหลิงคิดว่า

จะทำาอะไรกับไต้หวันโดยไม่คำานึงถึงนโยบาย “จีนเดียว” ก็ได้

แต่คราวนี้จีนออกมาเตือนอเมริกาอย่างขึงขังและกว่า

ทุกครั้ง

ประกาศซ่าปักกิ่งจะตอบโต้อย่างแข็งขัน หากประธาน

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ แนนซี เปโลซี เดินทางเยือนไต้หวัน

ตามที่เป็นข่าว

เหตุผลคือเปโลซีมีสถานภาพทางการเมืองในอเมริกาที่

อาวุโส...จัดอยู่ในอันดับ 2 รองจากตำาแหน่งประธานาธิบดี

และหากเธอไปไต้หวันจริงก็จะเป็นนักการเมืองสหรัฐฯ 

ที่มีตำาแหน่งอาวุโสสูงสุดที่ไปเยือนไต้หวันตั้งแต่ปี 1997 

จีนขู่ว่าจะมี “มาตรการที่เด็ดเดี่ยวและเข้มงวด” ที่ไม่

ระบุรายละเอียดหากเธอยังดื้อดึงที่จะมาไต้หวัน

ทำาให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในภูมิภาคนี้ทันที...โดย

เฉพาะเมื่อโยงกับสงครามยูเครนที่มีผู้คนเปรียบเทียบว่ามีความ

ละม้ายกับกรณีจีนกับไต้หวันในหลายๆ มิติ 

แม้จีนจะยืนยันตลอดว่ายูเครนกับไต้หวันเป็นคนละเรื่อง 

เพราะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ขณะที่ยูเครนเป็นประเทศ

อธิปไตยของตนเอง

คำาถามสำาคัญก็คือ เปโลซีอยากไป “เที่ยว” ไต้หวัน

ทำาไม?

เปโลซีเคยวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างเข้มข้นมาตลอดกว่า 3 

ทศวรรษที่เธอมีตำาแหน่งในสภาคองเกรสสหรัฐฯ

เธอนั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 

2019 และก่อนหน้านั้นระหว่างปี 2007 ถึง 2011 เธอดำารง

ตำาแหน่งเป็น ส.ส.จากแคลิฟอร์เนีย

เธอเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตตั้งแต่ปี 1987 และถึง

วันนี้ก็เป็นสตรีเพียงคนเดียวที่ได้ดำารงตำาแหน่งประธานสภาฯ

ดังนั้นความเคลื่อนไหวของเปโลซีในเรื่องการเมือง

ระหว่างประเทศจึงมีผลกระทบกับจีน

เปโลซีวิพากษ์จีนมาอย่างต่อเนื่อง

เธอเคยไปแขวนป้ายบนจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่งเพื่อ

รำาลึกถึงผู้เสียชีวิตในการปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิป 

ไตยอย่างนองเลือดในปี 1989 

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา เธอยังออกมาสนับ 

สนุนการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงอย่างไม่ลดละ

จึงไม่ต้องสงสัยว่าเปโลซีตกเป็นเป้าการวิจารณ์จากทางการ

จีนอย่างต่อเนื่องมาเช่นกัน

การเมืองในสหรัฐฯ ยืนข้างไต้หวัน ทั้ง 2 พรรคในสภาคอง

เกรสมีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องต้องกันว่าสหรัฐฯ ต้องปกป้อง

ไต้หวัน ไม่ให้ปักกิ่งยึดกลับไปเป็นของตน

สัปดาห์ที่ผ่านมา เปโลซียืนยันว่า “มันเป็นเรื่องสำาคัญที่เรา

จะต้องแสดงการสนับสนุนไต้หวัน” 

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน เดินหน้าท้าทายสิ่งที่

รัฐบาลของเธอเรียกว่า “ภัยคุกคามจากปักกิ่ง”

รัฐบาลไต้หวันวันนี้สนับสนุนค่านิยมหลักประชาธิปไตย 

และนโยบายเสรีที่สอดคล้องกับแนวทางของเปโลซี 

ซึ่งรวมถึงการยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และ

เครือข่ายประกันสังคมที่เข้มแข็ง

ด้านจีนยืนยันนั่งยันตลอดว่าไต้หวันเป็นอาณาเขต

และหากใครประกาศแยกตัวออก ปักกิ่งก็พร้อมที่จะดำาเนิน

การอย่างจริงจัง

หากแม้จะต้องใช้กำาลังเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นก็จะทำา

ปักกิ่งทำาให้เห็นด้วยว่าเอาจริงกับเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยการ

เสริมกำาลังทางทหารที่มุ่งในภารกิจเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ

ที่ผ่านมาปักกิ่งคัดค้านการติดต่ออย่างเป็นทางการระ  

หว่างไทเปและวอชิงตัน และขู่ว่าจะตอบโต้เป็น

ประจำา

แต่ครั้งนี้ดูเหมือนเดิมพันจะถูกยกระดับขึ้น 

ย้อนกลับไปเมื่อปี 1995 จีนเปิดตัวการ

ซ้อมรบทางทหารและยิงขีปนาวุธลงสู่น่านน้ำาใกล้

ไต้หวันเพื่อตอบโต้การเยือนสหรัฐฯ ในปี 1995 โดย

ประธานาธิบดีลี เถิงฮุย ของไต้หวัน แต่วันนั้นไม่ใช่

วันนี้

เพราะขีดความสามารถทางทหารของจีนวันนี้

ก้าวไปไกลกว่าเดิมมากมายนัก

เริ่มมีการออกข่าวว่า ถ้าเปโลซีตัดสินใจเยือน

ไต้หวันจริง จีนอาจจะใช้วิธีการสกัดทางอากาศด้วย

การส่งเครื่องบินรบขึ้นไปประกบกลางหาวเพื่อไม่ให้

เครื่องบินโดยสารของเธอลงจอดไต้หวัน

เปน็ไปได้ไหมทีป่กักิง่อาจจะตดัสนิใจประกาศ

น่านฟ้าเหนือไต้หวันเป็น “เขตห้ามบิน” หรือ No-

Fly Zone เพื่อไม่ให้เครื่องบินของเปโลซีร่อนลงได้?

นั่นอาจจะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อขู่อเมริกา

แต่ก็สร้างความตื่นเต้นสยดสยองในมวลหมู่นักการเมือง

ทั้งบนเกาะไต้หวัน, แผ่นดินใหญ่จีนและสหรัฐฯ

เดิมเปโลซีมีแผนจะไปเยือนไต้หวันในเดือนเมษายน แต่

ถูกเลื่อนออกไปหลังติดโควิด-19 

หลังจากนั้นเธอก็ปิดปากเงียบ ไม่ตอบคำาถามว่าตกลง

เธอจะมาไทเปหรือไม่ และมาเมื่อไหร่

จังหวะเวลาเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะมีข่าวก่อนหน้านี้ว่า

เธอและคณะจะมาเยือนไทเปตรงกับการเฉลิมฉลองของจีนใน

วันครบรอบ 1 ส.ค. ของการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชน 

ซึ่งจีนถือว่าเป็นการเหยียบจมูกผู้นำาปักกิ่งกันเลยทีเดียว 

อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่มีการนัดคุยกันทางโทรศัพท์ระหว่าง

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ กับประธานาธิบดีสี จิ้น

ผิง ของจีน

สำาหรับสี จิ้นผิง แล้ว ประเด็นไต้หวันมีความสำาคัญ

สำาหรับการกระชับอำานาจทางการเมืองในจีนมาก 

เพราะการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปลาย

ปีนี้จะประกาศต่อเทอมการบริหารประเทศไปอีกหนึ่งสมัย คือ

วาระ  5 ปี ของสมัยที่ 3

สี จิ้นผิง จะยอมให้สหรัฐฯ มาท้าทายอำานาจและบารมี

ของตนในประเด็นละเอียดอ่อนอย่างไต้หวันไม่ได้เป็นอันขาด

แล้วผู้นำาไต้หวันมองเรื่องนี้อย่างไร?

ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ได้ให้การต้อนรับบุคคล

สำาคัญจากต่างประเทศ ไม่ว่าจากสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชียมา

ตลอด

เธอใช้การมาเยือนของอาคันตุกะต่างชาติที่จีนคัดค้าน

เป็นปราการยันจีนเอาไว้มาตลอด 

ดังนั้นสำาหรับเธอแล้วการมาเยือนของเปโลซีจะช่วย

เสริมอำานาจต่อรองของเธอได้อีกชั้นหนึ่ง

ไต้หวันจัดการซ้อมรบอย่างสม่ำาเสมอ และครั้งล่าสุดเธอ

ก็ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองเพื่อสะท้อนถึงความสำาคัญของ

การสร้างแสนยานุภาพทางทหาร เพื่อตั้งรับกับสถานการณ์อัน

ไม่พึงปรารถนาจากแผ่นดินใหญ่

แม้การซ้อมรบครั้งนี้จะไม่มีส่วนสัมพันธ์กับการมาเยือน 

ของเปโลซี แต่การซ้อมรบของทั้งจีนและไต้หวันก็มีฉากการบุก

ไต้หวันของกองทัพจีนเหมือนๆ กัน!.

จ

‘สี’เตือน‘ไบเดน’เรื่อง‘ไต้หวัน’
วอชิงตัน/ปักกิ่ง • ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนกล่าวเตือน

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐว่า “อย่าเล่นกับไฟ” ในเรื่อง

ไต้หวัน ระหว่างสนทนาทางโทรศัพท์หารือกันกว่า 2 ชั่วโมงเมื่อ

วันพฤหัสบดี เนื่องจากจีนมีความกังวลกับข่าวถึงความเป็นไปได้ที่

แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเดินทางเยือน

ไต้หวัน

สำานักข่าวรอยเตอร์และ

เอเอฟพีรายงานเม่ือวันศุกร์

ท่ี 29 กรกฎาคม 2565 ว่า 

การสนทนาทางโทรศัพท์ของ

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของ

สหรัฐ กับประธานาธิบดีสี จ้ิน

ผิง ของจีน เมื่อวันพฤหัสบดี ซ่ึง

ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 17 นาที ซ่ึง

เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์หรือ

วิดีโอคอลคร้ังท่ี 5 ระหว่างผู้นำา

ท้ัง 2 ชาติต้ังแต่ไบเดนเข้ารับตำา 

แหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ โดย

สีกล่าวเตือนไบเดนว่าอย่าเล่นกับ

ไฟในเรื่องไต้หวัน

กระทรวงการต่างประเทศ

จีนรายงานว่า ประธานาธิบดีสี

กล่าวกับประธานาธิบดีไบเดน

ในเรื่องไต้หวันว่า “ผู้ที่เล่นกับ

ไฟจะเสียชีวิตจากไฟ หวังว่า

สหรัฐจะมีสายตาที่ชัดเจนเกี่ยว

กับเรื่องน้ี” ส่วนสำานักข่าวซินหัว

รายงานคำาพูดของสีว่า “ผู้ท่ีเล่น

กับไฟก็จะถูกเผาไหม้” 

สีกล่าวกับไบเดนว่า สหรัฐ

ควรยึดถือใน “หลักการจีนเดียว” 

และย้ำาว่าจีนคัดค้านอย่างแข็ง                                             

กร้าวต่อการต้องการเป็นเอกราช

ของไต้หวัน รวมถึงการแทรก 

แซงจากชาติอื่น

ทำาเนียบขาวแถลงว่า ไบ                                     

เดนบอกกับสีว่านโยบายของสห                                            

รัฐในเรื่องไต้หวันไม่มีการเปล่ียน 

แปลง และสหรัฐคัดค้านอย่าง

แข็งกร้าวต่อความพยายามฝ่าย                                                     

เดียวท่ีจะเปล่ียนสถานภาพปัจ 

จุบันหรือบ่อนทำาลายสันติภาพ

และเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน

ด้านกระทรวงต่างประเทศ

ไต้หวันแถลงเมื่อวันศุกร์หลังการ

สนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างไบ

เดนกับสี โดยขอบคุณไบเดนที่

ให้การสนับสนุนไต้หวัน และ

ไต้หวันจะดำาเนินการเพื่อเป็นหุ้น

ส่วนด้านความมั่นคงกับสหรัฐ

ให้มากยิ่งขึ้น 

สำานักตัวแทนไต้หวันใน

กรุงวอชิงตันตอบคำาถามผู้สื่อข่าว

รอยเตอร์ในเรื่องการสนทนาทาง

โทรศัพท์ระหว่างไบเดนกับสีคร้ัง

น้ีว่า ขอบคุณไบเดนท่ีเน้นย้ำาถึง

ความสำาคัญต่อประโยชน์ร่วมของ                                                 

เราในด้านสันติภาพและเสถียร 

ภาพในช่องแคบไต้หวัน

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของ

สหรัฐเผยว่าไบเดนและสีหารือ

กันถึงความเป็นไปได้ท่ีผู้นำาท้ัง 2 

ชาติจะพบหารือแบบพบหน้ากัน

เป็นคร้ังแรก โดยให้คณะทำางาน

ของท้ัง 2 ชาติตรวจสอบวันเวลา

และสถานท่ีท่ีเหมาะสมระหว่าง

การสนทนากับสี ไบเดน เน้นย้ำา

ถึงความสำาคัญท่ีท้ัง 2 ชาติต้อง

สื่อสารกันในเรื่องไต้หวัน และผู้นำา

ท้ัง 2 ชาติหารือกันในเรื่องการ

ขยายความร่วมมือระหว่างกัน

ในด้านต่างๆ ซ่ึงรวมถึงเรื่องการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 

ความม่ันคงสาธารณสุขและการ

ปราบปรามยาเสพติด

คำาแถลงการณ์จากทาง 

การจีนระบุว่า สีนอกจากย้ำา

ความกังวลเรื่องไต้หวันแล้วยัง

กล่าวว่าทั้ง 2 ชาติที่มีเศรษฐกิจ

ใหญ่ที่สุดในโลก จำาเป็นต้องมี

การสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องใน

เรื่องนโยบายเศรษฐกิจมหภาค, 

ห่วงโซ่อุปทานโลกและการปก 

ป้องความม่ันคงด้านอาหารและ

พลังงานของโลก

ก่อนหน้าน้ีทางการจีนเพ่ิม                                                   

การเตือนเป็นระยะถึงผลสะท้อน

กลับท่ีจะเกิดข้ึน ถ้าแนนซีเพ โลซี                                         

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ 

เดินทางเยือนไต้หวัน.

ญี่ปุ่นให้ท้องถิ่นคุมโควิดตามสถานการณ์

โตเกียว • รัฐบาลญ่ีปุ่นส่งเสริม                                    

ให้เจ้าหน้าท่ีทางการท้องถ่ินใช้

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 สายพันธ์ุย่อยกลาย

พันธ์ุตามแต่สถานการณ์ของแต่ 

ละจังหวัด แม้มีผู้ติดเช้ือใหม่ราย

วันทำาสถิติสูงสุดเมื่อวันพฤหัสบดี 

โดยยังไม่มีแผนประกาศใช้มาตร 

การท้ังประเทศ

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ว่า

ญี่ปุ่นกำาลังเผชิญกับการระบาด

ของโควิด-19 ระลอกที่ 7 ทำาให้

มีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่รายงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสูงถึง 

233,094 ราย เป็นสถิติผู้ติด

เชื้อรายวันสูงสุด ผลจากการ

ระบาดของ BA.5 ไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ย่อยกลายพันธุ์ ทำาให้

เพิ่มความกดดันต่อการบริการ

ทางการแพทย์ และบางบริษัท

ได้รับผลกระทบในบางพื้นที่

ญ่ีปุ่นยังไม่เคยประกาศใช้

มาตรการล็อกดาวน์ท้ังประเทศ

เพ่ือควบคุมการระบาดของโค

วิด-19 เช่นท่ีทำาในบางประเทศ 

แต่ใช้วิธีขอร้องในบางช่วงเวลา 

ให้ประชาชนอยู่บ้านให้มากท่ีสุด

และจำากัดช่ัวโมงการเปิดให้บริ 

การของร้านอาหารและบาร์ 

เซจิ คิฮาระ รองเลขาธิ                                                        

การคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่น แถลง                                                             

เมื่อวันศุกร์ว่า ขอให้รัฐบาลแต่ละ

ท้องถิ่นควรใช้มาตรการควบคุม

การระบาดของโควิดตามสถาน                                                                      

การณ์ในแต่ละจังหวัดของตน 

คิฮาระกล่าวว่า แทนท่ีจะ                                   

ประกาศมาตรการท่ีบังคับใช้ท้ัง

ประเทศ เราต้องการสนับสนุน

ให้เจ้าหน้าท่ีในแต่ละภูมิภาคใช้                                               

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด                                      

ของโควิด-19 ตามสถานการณ์

แต่ละท้องถ่ิน ส่ิงสำาคัญสำาหรับ

รัฐบาลคือ การช่วยแต่ละจังหวัด

ในด้านกิจกรรมทางสังคมและ

เศรษฐกิจ

จังหวัดโอซากาทางตะวัน                   

ตกของประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ ขอ 

ร้องให้ประชากรที่เป็นผู้สูงวัย

หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านที่ไม่

จำาเป็น 

ด้าน ยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่า                                            

การกรุงโตเกียว แถลงเมื่อวัน

ศุกร์ว่า ขอให้ชาวกรุงโตเกียว

ตรวจหาเช้ือโควิดบ่อยๆ โดยมี

บริการตรวจฟรีตามสถานีรถไฟ

ต่างๆ และให้ปฏิบัติตามมาตร 

การป้องกันการติดเช้ือท่ีทำามา

ก่อนหน้าน้ีแล้ว เช่น การสวม

หน้ากาก แต่กรุงโตเกียวยังไม่มี

แผนท่ีจะประกาศมาตรการควบ 

คุมโควิด-19 เพ่ิมเติม เนื่องจาก

เราได้เรียนรู้มามากแล้วจากประ 

สบการณ์ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา.

ท่วมหนัก • ภาพถ่ายทางอากาศน้ำาท่วมบ้านเรือนประชาชนในเมืองแจ็กสัน รัฐเคนทักกี หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม มี

รายงานผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในรัฐแห่งนี้อย่างน้อย 8 ราย.

ทำ�ไมข่�วเปโลซีจะเยือน

ไต้หวันเป็นเรื่องร้อนที่ปักกิ่ง?

รำ�ลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุก�รณ์เทียนอันเหมินที่ปักกิ่ง “ตำ�รวจจะ

ม�จับเร� เร�วิ่งหนีตำ�รวจกันจ้�ละหวั่น....”

เปโลซีแถลงก�รณ์เรียกร้องสิทธิให้คนจีนที่ถูกรัฐบ�ลปักกิ่งปร�บปร�มที่หน้�ตึก

สภ�คองเกรส



ชทพ.

และใครเป็นผู้ดูแลบำ�รุงรักษ�เครื่องจักร

ก�รเกษตรที่จัดซื้อ 3.เกษตรกรผู้ปลูกข้�ว

จะต้องได้รับเงินเต็มต�มจำ�นวนไม่รั่วไหล 

นอกจ�กนี้ตนอย�กฝ�กไปยังกรมก�รข้�ว 

คำ�นึงถึงต้นทุนก�รผลิต เช่น ปุ๋ย น้ำ�มัน ย�

ฆ่�แมลง ค่�ครองชีพ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

กว่�เดิมม�กหล�ยเท่�ด้วย และให้มองย�ว

ไปจนถึงก�รประกันร�ค�ข้�วให้เกษตรกรที่

จะเหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์ในขณะนี้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� น�ยณัฐวุฒิ

ยังได้ โพสต์เฟซบุ๊กที่ระบุถึงก�รยกเลิกเงินช่วย

เหลือช�วน�อีก โดยระบุข้อคว�มว่�  “เพลง

ตื่นเถิดช�วน� ตื่นเถิดช�วน� อย่�หลับใหลลุ่ม

หลง ช�ติจะเรืองดำ�รง ก็เพร�ะเร�ทั้งหล�ย 

ถ้�มัวหลับมัวหลง เร�ก็คงไม่ได้ #ซื้อเครื่อง

บิน F35 ร�ค� 13,800 ล้�น คืนไป/ชื้อโดรน 

4,000 ล้�น คืนไป/เรือดำ�น้ำ� กว่� 20,000 ล้�น 

คืนไป #เอ�เงินช�วน�กลับคืนม�”

ด้�นน�ยปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรคก้�วไกล ให้สัมภ�ษณ์

กรณียื่นเรื่องดำ�เนินก�รต่อภ�ยหลังก�ร

อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจรัฐมนตรีเป็นร�ยบุคคล 

ต�มรัฐธรรมนูญม�ตร� 151 ว่� เบื้องต้น

พรรค ก.ก.ได้มีก�รคุยกันถึงเรื่องดังกล่�ว 

แต่อ�จจะไม่ยื่นคณะกรรมก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) ทุก

คน เนื่องจ�กแต่ละเรื่องจะมีเนื้อห�แตกต่�ง

กัน โดยต้องเลือกว่�เนื้อห�เหล่�นั้นยื่นกับ

หน่วยง�นใด อ�ทิ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รเลือกตั้ง (กกต.) ศ�ลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

เมื่อถ�มว่� พรรค ก.ก.จะมีก�รยื่น

เรื่องใดบ้�ง น�ยปกรณ์วุฒิกล่�วว่� เรื่อง

ที่ตนได้อภิปร�ยไปคือเรื่องก�รยื่นทรัพย์สิน

เท็จของ รมว.คมน�คม จะยื่นต่อ ป.ป.ช. 

แน่นอน รวมถึงเรื่องของก�รทุจริตโครงก�ร

ก่อสร้�งพระบรมร�ช�นุส�วรีย์ ร.9 ของ 

กองทัพ ที่มีผู้อภิปร�ยคือน�งอมรัตน์ โชค

ปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรค ก.ก. ทั้งนี้ 

ไม่ได้กำ�หนดว่�จะมีก�รยื่นวันไหน เพร�ะ

ต้องให้ฝ่�ยกฎหม�ยและทีมง�นไปศึกษ�ว่�

เรื่องที่จะดำ�เนินก�รยื่นต่อหน่วยง�นไหน 

ถึงจะมีประสิทธิภ�พสูงสุด  

น�ยวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเย� และ

ประธ�นคณะทำ�ง�นด้�นก�รเกษตรพรรค

เพื่อไทย กล่�วว่� ส.ส.ภ�คเหนือพรรคเพื่อ

ไทยในหล�ยจังหวัดเรียกร้องให้รัฐบ�ลใส่ใจ

คว�มทุกข์ร้อนช�วสวนลำ�ไยภ�คเหนือ ขณะ

นี้ร�ค�ลำ�ไยดิ่งเหว ต่ำ�สุดในรอบ 30 ป ีสวน

ท�งร�ค�สินค้�เกษตรโลกพุ่งสูง แต่สินค้�

เกษตรไทยร�ค�ตกต่ำ� อนุญ�ตปุ๋ยขึ้นร�ค�

ซ้ำ�เติมเกษตรกร ถ�มคว�มล้มเหลวนี้เพร�ะ

รัฐบ�ลไร้น้ำ�ย� มีของแล้วข�ยไม่เป็น หรือ

เพร�ะห่วงแต่พวกพ้อง จะแก้กติก�เลือกตั้ง

ให้เข้�ข้�งฝ่�ยตนเอง หวังเข้�สภ� แต่ไม่คิด

แก้ปัญห�ประช�ชน

น�ยวิสุทธิ์กล่�วว่� รัฐบ�ลประยุทธ์

ทำ�ล�ยหัวใจเศรษฐกิจภ�คเหนือทั้ง 2 ส่วน

ลงอย่�งย่อยยับ ทั้งภ�คก�รท่องเที่ยว

บริห�ร และภ�คเกษตรกรรม ซึ่งในภ�ค

เกษตรกรรมนั้น ทร�บหรือไม่ว่� ลำ�ไยก็

เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยเป็นผู้

ผลิตลำ�ไยอันดับ 2 ของโลกรองจ�กจีน มี

ผลผลิตปีละกว่� 1 ล้�นตัน และเร�เป็น

ประเทศที่มีก�รส่งออกลำ�ไยร�ยใหญ่ที่สุด

ของโลก ทั้งในรูปผลสด แช่แข็ง และอบแห้ง 

โดยพื้นที่ปลูกลำ�ไยทั้งประเทศ 1.7 ล้�นไร่ 

อยู่ในภ�คเหนือ 1.3 ล้�นไร่ สร้�งเม็ดเงินให้

ประเทศปีละเกือบ 3 หมื่นล้�นบ�ท ซึ่งตลอด

หล�ยปีหล�ยเดือนที่ผ่�นม� ฝ่�ยค้�นยื่น

กระทู้สดสอบถ�ม  หอบลำ�ไยเข้�สภ�แถลง

ข่�วประท้วง ทำ�ทุกวิธีก�รเพื่อส่งสัญญ�ณ

ถึงรัฐบ�ลให้เตรียมก�รรับมือปัญห�ลำ�ไย

ล่วงหน้� แต่สำ�หรับปีนี้ จนกระทั่งวันนี้ ยัง

ไม่ได้ยินรัฐบ�ลพูดถึงเรื่องลำ�ไยเลยสักครั้ง

สิ่งที่ช�วสวนลำ�ไยเผชิญอยู่ตอนนี้มี 3 

เรื่อง คือ 1) ร�ค�ลำ�ไยตกต่ำ� ขณะนี้กล�งฤดู 

ลำ�ไยเกรด AA จ�กที่เคยข�ยได้ 28 บ�ท วัน

นี้เหลือแค่ 10-12 บ�ท ไม่พอค่�แรงเก็บเกี่ยว 

และน่�เป็นห่วงปล�ยฤดูก�ลร�ค�จะยิ่งต่ำ�กว่�

นี้  2) ร�ค�ปุ๋ย แพงขึ้นเท่�ตัว ซึ่งหม�ยคว�มว่�

ช�วสวนลำ�ไยไม่ใช่ข�ยได้เท่�ทุนหรือข�ดทุน

นิดหน่อย แต่เป็นก�รข�ย ‘ข�ดทุน’ ต้นทุนไป

กว่�ครึ่ง เป็นหนี้สินพอกพูน และ 3) ถูกรัฐบ�ล 

‘โกหก’ ไม่จ่�ยค่�ชดเชยไร่ละ 2,000 บ�ท เรื่องนี้

ผ่�นม�แล้ว 1 ปี ช�วสวนลำ�ไยยังไม่ได้รับเงิน

ชดเชยแบบที่รัฐบ�ลสัญญ�ไว้ และยังไม่รู้ว่�

จะได้รับก�รดูแลเหมือนพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น

หรือไม่ อย�กได้ยินรัฐบ�ลพูดบ้�งว่�จะจัดก�ร

ปัญห�นี้อย่�งไร.

สธ.

แต่จ�กผลก�รสำ�รวจอน�มัยโพลเกี่ยวกับ

แนวโน้มพฤติกรรมก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�ร

ป้องกันโรค พบว่�ในช่วงระยะเวล� 3 เดือน 

ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. ประช�ชนมีพฤติกรรมสวม

หน้�ก�กลดลง จ�ก 96.1% ในเดือน พ.ค. 

ลดลงเป็น 94.6% ในเดือน ก.ค. ส่วนก�ร

ล้�งมือ ลดลงจ�ก 91.5% เป็น 88.1% และ

ก�รเว้นระยะห่�ง  ลดลงจ�ก 84.6% เป็น 

78.6% ซึ่งในภ�พรวมพบว่�ผู้ที่ทำ�ได้ครบทั้ง 

3 พฤติกรรม มีแนวโน้มลดลงอย่�งม�กจ�ก 

82% เป็น 74.1% เท่�นั้น

 “ในช่วงวันหยุดย�วนี้ ค�ดว่�ใน

หล�ยสถ�นที่ เช่น ร้�นอ�ห�ร ห้�งสรรพ

สินค้� สถ�นีขนส่งส�ธ�รณะ และสถ�นที่

ท่องเที่ยวต่�งๆ จะมีประช�ชนไปใช้บริก�ร

เป็นจำ�นวนม�ก ผู้ประกอบก�รจึงต้องเข้ม

ม�ตรก�รป้องกันโรค โดยจัดให้มีจุดบริก�ร

ล้�งมือที่เพียงพอ และดูแลให้มีก�รระบ�ย

อ�ก�ศที่ดี ขณะที่ผู้ ใช้บริก�รขอให้สร้�ง

สุขอน�มัยที่ดีอย่�งสม่ำ�เสมอด้วยก�รสวม

หน้�ก�กเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถ�นที่ที่

แออัด มีก�รรวมกลุ่มคนจำ�นวนม�ก และ

ไม่ส�ม�รถเว้นระยะห่�งได้ โดยเฉพ�ะ 

กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำ�ตัวเกี่ยวกับ

ระบบท�งเดินห�ยใจ ควรสวมหน้�ก�ก

อน�มัยอย่�งถูกวิธีตลอดเวล�เมื่อต้องอยู่

ร่วมกับผู้อื่น” นพ.สุวรรณ ชัย กล่�ว

ด้�น ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญ�เลิศ รอง

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พ

ภ�พแห่งช�ติ (สปสช.) ในฐ�นะโฆษก 

สปสช. กล่�วถึงกรณี สปสช.จัดระบบส�ย

ด่วน 1330 เพื่อเป็นบริก�รเสริมที่สนับสนุน

หน่วยบริก�รในก�รดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่

ยังไม่ได้เข้�สู่ระบบบริก�ร ทั้งในกลุ่ม 608 

และไม่ใช่ 608 ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.ว่� มี

ประช�ชนที่ติดเชื้อโควิด-19 โทร.เข้�สู่ระบบ

เพื่อขอรับย�ฟ�วิพิร�เวียร์ โดยตั้งแต่วัน 

ที่ 23-28 ก.ค. มีก�รจัดส่งให้ย�ให้ผู้ป่วยโควิด

แล้ว 2,233 ร�ย หรือเฉลี่ย 372 ร�ยต่อวัน 

รวมเป็นย�ฟ�วิพิร�เวียร์ 116,192 เม็ด 

ทพ.อรรถพรยอมรับว่� แม้ สปสช. 

และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำ�กัด 

(ปณท.ดบ.) จะได้เร่งส่งย�ให้ผู้ป่วยอย่�งเต็ม

ที่แล้ว แต่ยังไม่ส�ม�รถจัดส่งย�ให้ผู้ป่วยได้

ทัน ทำ�ให้ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งได้รับย�ล่�ช้� 

ซึ่ง สปสช.จะรีบจัดส่งย�เพิ่มเติมให้ผู้ป่วย

ที่รอรับย�ต�มลำ�ดับร�ยชื่อที่ได้ลงทะเบียน

ให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีผู้ป่วยกลุ่ม 608 ที่ลง

ทะเบียนในระบบ 1330 และรอรับย� รวม

ถึงผู้ป่วยโควิดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 608 ห�กมี

อ�ก�รที่แย่ลง ขอให้รีบเข้�รับบริก�รที่โรง

พย�บ�ลหรือหน่วยบริก�รโดยเร็ว

ทพ.อรรถพรย้ำ�ว่� นอกจ�กบริก�ร

ผ่�นระบบส�ยด่วน สปสช. 1330 แล้ว ผู้

ป่วยโควิดยังส�ม�รถรับบริก�รในช่องท�ง

หลัก 3 ช่องท�งคือ บริก�รที่คลินิก/โรง

พย�บ�ล ต�มสิทธิสุขภ�พของตัวเอง รับ

บริก�รแบบ Telemedicine ซึ่งทีมผู้ให้บริก�ร 

Telemedicine จะทำ�ก�รคัดกรองเบื้องต้น 

ห�กไม่มีอ�ก�ร จะจ่�ยย�แล้วติดต�ม

อ�ก�รภ�ยใน 24 ชั่วโมง แต่ถ้�มีอ�ก�ร 

จะประส�นส่งต่อคลินิก/โรงพย�บ�ลเพื่อ

ดูแลต�มแต่ละก�รจัดก�รของโรงพย�บ�ล

บริก�รที่ร้�นย� ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่ม

สีเขียว สิทธิบัตรทองและสิทธิประกันสังคม 

โดยรับย�รักษ�ต�มอ�ก�ร-คำ�แนะนำ�ก�ร

ใช้ย�ครอบคลุมทั่วประเทศ สอบถ�มร�ย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�ยด่วน 1330 หรือ

ช่องท�งระบบออนไลน์ ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์

ไอดี @nhso หรือ https://lin.ee/zzn3pU6 

และเฟซบุ๊ก สปสช. https://www.facebook.

com/NHSO.Thailand

วันเดียวกัน กรณีโลกโซเชียลระบุ

ว่�ศูนย์ฉีดวัคซีนกล�งบ�งซื่อให้บริก�ร 

วัคซีนโมเดอร์น�ที่หมดอ�ยุนั้น พญ.มิ่งขวัญ 

วิชัยดิษฐ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันโรคผิวหนัง

และผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฉีดวัคซีนกล�งบ�งซื่อ 

ชี้แจงว่� วัคซีนโมเดอร์น�ที่ศูนย์บ�งซื่อเป็น

วัคซีนที่ปลอดภัย มีคุณภ�พทุกเข็ม และ

ไม่หมดอ�ยุ โดยข้อมูลบริษัทผู้ผลิตวัคซีน 

โมเดอร์น�ได้ประก�ศเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2564 

แจ้งปรับขย�ยวันหมดอ�ยุใหม่จ�ก 7 เดือน

เป็น 9 เดือน ก�รขย�ยอ�ยุนี้เป็นไปต�ม

หลักวิช�ก�ร ข้อกำ�หนดต�มม�ตรฐ�นก�ร

วิเคร�ะห์ย� มิได้ส่งผลกระทบถึงคุณภ�พ

วัคซีนแต่อย่�งใด และในวันที่ 21 ม.ค.2565 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

(อย.) ได้อนุมัติขย�ยอ�ยุวัคซีนโมเดอร์น�

ต�มคำ�ขอผู้รับอนุญ�ต/นำ�เข้�วัคซีนเป็น  

9 เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“กระบวนก�รทำ�ง�นที่ศูนย์ฉีดวัคซีน

กล�งบ�งซื่อ คณะทำ�ง�นด้�นเภสัชกรรม

ของสถ�บันโรคผิวหนังมีก�รควบคุมอย่�ง

เข้มงวดทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก�รตรวจสอบด้�น

เอกส�รและคุณภ�พของวัคซีนทุกขวด ทุก

เข็ม ห�กพบว่�โดสใดที่ผิดม�ตรฐ�น ก็ส่ง

ทำ�ล�ยทันที ก�รขนส่งและเก็บรักษ�วัคซีน

ของศูนย์ฉีดวัคซีนกล�งบ�งซื่อจะใช้อุปกรณ์ที่

ทันสมัย ทำ�ให้ส�ม�รถรักษ�อุณหภูมิที่ถูกต้อง

ตลอดห่วงโซ่คว�มเย็นตลอดเวล� ขอเรียน

ยืนยันให้คว�มมั่นใจว่� ศูนย์ฉีดวัคซีนกล�ง

บ�งซื่อได้รับวัคซีนที่มีคุณภ�พ และได้ดูแล

เก็บรักษ�วัคซีนในทุกโดส ต�มม�ตรฐ�นวิธี

ปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดทุกขั้นตอนก่อนนำ�ม�ให้

บริก�รประช�ชนตลอดม�” พญ.มิ่งขวัญระบุ.

ผงะ! 16 ราย

จึงได้สั่งก�รให้กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) 

จัดทีมเจ้�หน้�ที่ติดต�มและคัดกรองผู้มี

คว�มเสี่ยง เพื่อคว�มปลอดภัยในพื้นที่ 

พร้อมเตือนประช�ชนอย่�ตื่นตระหนกเกิน

ไป ยังส�ม�รถดำ�เนินชีวิตต�มปกติ แต่ขอ

ให้งดหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยง 

“สธ.ยืนยันโรคฝีด�ษว�นรมีโอก�ส

ติดเชื้อย�ก ซึ่งส�ม�รถติดได้จ�กก�รสัมผัส

โดยตรงกับส�รคัดหลั่งหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

และผู้ป่วยส่วนใหญ่ส�ม�รถห�ยป่วยได้

เอง โดยฝีด�ษว�นรเกิดจ�กเชื้อไวรัสกลุ่ม 

Poxviridae พบได้ในสัตว์หล�ยชนิดตระกูล

ฟันแทะ เช่น กระต่�ย กระรอก หนูและ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขน�ดเล็ก ไม่ใช่แค่ลิง 

ซึ่งก�รติดต่อส�ม�รถติดต่อได้จ�กสัตว์สู่คน 

ผ่�นท�งก�รสัมผัสโดยตรงกับส�รคัดหลั่ง 

ตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ

กัดข่วน กินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อและปรุงสุกไม่

เพียงพอ และส�ม�รถติดต่อจ�กคนสู่คน 

ผ่�นท�งก�รสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น ตุ่ม

หนอง แผล ส�รคัดหลั่ง ซึ่งจะมีอ�ก�รป่วย

ประม�ณ 2-4 สัปด�ห์ และผู้ป่วยส่วนใหญ่

ห�ยจ�กโรคได้เอง” น�ยธนกรกล่�ว

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) นพ.โอภ�ส 

ก�รย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่�ว

ว่� จ�กกรณีพบผู้ป่วยโรคฝีด�ษว�นรร�ย 

ที่ 2 ในกรุงเทพมห�นคร น�ยอนุทิน ช�ญ 

วีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณ 

สุข ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รโรค

ติดต่อแห่งช�ติ ต�มพระร�ชบัญญัติโรค

ติดต่อ พ.ศ.2558 ได้กำ�ชับและดูแลก�ร

ดำ�เนินง�นเฝ้�ระวัง ป้องกันควบคุมโรค

ฝีด�ษว�นร พร้อมสั่งก�รให้กรมควบคุมโรค

ประส�นง�นกับคณะกรรมก�รโรคติดต่อ

กรุงเทพมห�นคร ในก�รติดต�มเฝ้�ระวังโรค

“กรมควบคุมโรคได้มอบหม�ยให้

หน่วยง�นในสังกัด สถ�บันป้องกันควบคุม

โรคเขตเมือง และกองระบ�ดวิทย� ลงพื้น

ที่เร่งติดต�มค้นห�ผู้ป่วยเข้�เกณฑ์สอบสวน

โรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประส�นง�นกับโรง

พย�บ�ลวชิรพย�บ�ลที่ผู้ป่วยเข้�ไปตรวจ

ห�เชื้อและรักษ�ตัว และประช�สัมพันธ์ให้

หน่วยง�นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำ�เนิน

ก�รติดต�มสอบสวนโรคเพิ่มเติม ต�ม

แนวท�งก�รเฝ้�ระวังและสอบสวนโรค

ฝีด�ษว�นร เพื่อควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของ

โรคฝีด�ษว�นรและคว�มปลอดภัยของ

ประช�ชนในพื้นที่” นพ.โอภ�สกล่�ว

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่�วว่� จ�ก

ก�รลงพื้นที่สอบสวนโรค สอบถ�มข้อมูล

ของผู้ป่วยเพิ่มเติม พบผู้ป่วยมีประวัติมีเพศ

สัมพันธ์กับช�ยต่�งช�ติโดยไม่ได้ป้องกัน ใน

วันที่ 12 ก.ค.65 และเริ่มมีอ�ก�รไข้ในวัน 

ที่ 15 ก.ค.65 ต่อม�อีก 3 วัน เริ่มมีตุ่มหนอง

ที่อวัยวะเพศ ไปซื้อย�ม�ท�เอง แต่อ�ก�ร

ไม่ดีขึ้น อวัยวะเพศบวม มีหนอง ปัสส�วะสี

ขุ่น และเริ่มมีผื่นขึ้นที่ใบหน้�แถวระหว่�งคิ้ว 

แขนข� ลำ�ตัว จ�กนั้นผู้ป่วยจึงไปเข้�ระบบ

คัดกรองที่โรงพย�บ�ลวชิรพย�บ�ล ซึ่งผู้ป่วย

มีอ�ก�รและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงที่เข้�ได้กับ

โรคฝีด�ษว�นร จึงได้แยกผู้ป่วยไปที่ห้องตรวจ

แยกโรคที่จัดไว้เป็นก�รเฉพ�ะสำ�หรับผู้ป่วย

ติดเชื้อ และได้ทำ�ก�รเก็บสิ่งส่งตรวจจ�กตุ่ม

หนอง คอหอย และเลือด ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติ

ก�รของศูนย์วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พโรคอุบัติใหม่ 

สภ�ก�ช�ดไทย และกรมวิทย�ศ�สตร์ก�ร

แพทย์ พร้อมกับรับผู้ป่วยเข้�รับก�รรักษ�ที่

ห้องผู้ป่วยแยกโรคแรงดันลบ (AIIR) และผล

ก�รตรวจจ�กห้องปฏิบัติก�รทั้ง 2 แห่ง ยืนยัน

ว่�มีก�รติดเชื้อฝีด�ษว�นร

“ขณะนี้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ร�ย 

อยู่ระหว่�งก�รตรวจห�เชื้อและสังเกตอ�ก�ร

พร้อมกักตัว 21 วัน จึงขอแนะนำ�ประช�ชน

ว่� โรคฝีด�ษว�นรไม่ได้ติดต่อกันได้ง่�ยๆ ซึ่ง

จะติดต่อได้จ�กก�รสัมผัสใกล้ชิดม�กๆ โดย

ก�รสัมผัสกับตุ่มหนอง แผล หรือส�รคัดหลั่ง

ของผู้ป่วย พร้อมย้ำ�ม�ตรก�รป้องกันโรค 

โควิด-19 ส�ม�รถใช้ได้กับโรคฝีด�ษว�นร 

โดยหมั่นล้�งมือบ่อยๆ เว้นระยะห่�ง กิน

อ�ห�รปรุงสุก ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้

อื่น สวมหน้�ก�กอน�มัย หลีกเลี่ยงกับผู้ป่วย

ที่มีตุ่มหนองหรือผู้ป่วยต้องสงสัย” อธิบดี

กรมควบคุมโรคกล่�ว

ทั้ งนี้  ขอให้กลุ่มเสี่ยงเพิ่มคว�ม

ระมัดระวังและลดก�รสัมผัสใกล้ชิดกับคน

แปลกหน้� หลีกเลี่ยงก�รมีเพศสัมพันธ์ที่

มีคว�มเสี่ยงหรือคู่นอนที่ ไม่รู้จัก เพื่อลด

คว�มเสี่ยงในก�รติดเชื้อฝีด�ษว�นร และ

ลดคว�มเสี่ยงก�รติดเชื้อโรคติดต่อท�งเพศ

สัมพันธ์อื่นๆ ห�กประช�ชนมีอ�ก�รสงสัย

ว่�ตนเองมีอ�ก�รป่วยเข้�ได้กับโรคฝีด�ษ

ลิง ส�ม�รถติดต่อสถ�นพย�บ�ลใกล้บ้�น

เพื่อรับก�รตรวจห�เชื้อได้ทันที 

ด้�น นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำ�นวย

ก�รสถ�บันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  

(สปคม.) กรมควบคุมโรค กล่�วว่� ขณะนี้ทีม

สอบสวนโรคยังอยู่ระหว่�งก�รประส�นติดต�ม

ห�ช�ยช�วต่�งช�ติที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย 

ห�กมีร�ยละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทร�บต่อไป

อย่�งไรก็ต�ม ในส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิด

กับผู้ป่วย ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่� นอกจ�กผู้

สัมผัสร่วมบ้�นจำ�นวน 10 คนแล้ว ผู้ป่วยยัง

มีบ้�นอีกหลัง มีผู้สัมผัสอีก 6 คน รวมเป็น 

16 คน ซึ่งทั้งหมดไม่ได้มีอ�ก�รแสดงอะไร 

ได้เก็บสิ่งส่งตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รแล้ว ยัง

อยู่ระหว่�งก�รรอผลก�รตรวจ และได้เฝ้�

สังเกตอ�ก�รอย่�งต่อเนื่อง สำ�หรับตัวผู้ป่วย

เองนั้นไม่ได้มีอ�ก�รอะไรม�ก อยู่ระหว่�ง

ก�รดูแลรักษ�ของ รพ.วชิรพย�บ�ล.
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ลักลอบตัดไม้มีค่ายอดเขาตะโล๊ะแฆ

ยะลา • เมื่อวันที่ 29 ก.ค.65 ร.ต.อ.ปฎิวัติ วงศ์หอม  พงส.

สภ.ปะแต พร้อมด้วย ตร.สภ.ปะแต, หน่วยป้องกันรักษ�ป่�ที่ 

ยล.2 (ปะแต), ร้อย.ทพ.4716, กอ.รมน.ภ�ค 4 สน. ร่วมกัน

ออกตรวจสอบพื้นที่ป่�ไม้ถูกทำ�ล�ย ในเขตป่�สงวนฯ ป่�ล�บู

และป่�ถ้ำ�ทะลุ บ.ตะโล๊ะเว ม.9  ต.ปะแต อ.ยะห� จ.ยะล�  

บนยอดเข�ตะโล๊ะแฆ ที่คว�มสูงจ�กระดับทะเลป�นกล�ง 

297 เมตร พบต้นไม้มีค่�ขน�ดใหญ่และขน�ดกล�ง เช่น  

ไม้ย�ง ไม้ก�ลอ และไม้ชนิดอื่นถูกตัดโค่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่

ยนต์ 15 ต้น และไม้ขน�ดเล็กถูกตัดโค่นจำ�นวนม�ก มีรอย

ฟันพวกวัชพืชและไม้ขน�ดเล็กตั้งแต่ริมห้วยถึงเชิงเข�สูง 

พื้นที่ป่�ถูกทำ�ล�ยประม�ณ 3 ไร่ หลังตรวจหน้�ตัดของไม้

ทุกท่อน ที่ตอไม้ทุกตอไม่พบรอยรูปดวงตร�ของ จนท.ป่�ไม้

ตีประทับแต่อย่�งใด จึงเชื่อว่�เป็นไม้ที่ถูกตัดโดยผิดกฎหม�ย 

พงส.สภ.ปะแตจึงแจ้งให้ หน.หน่วยป้องกันรักษ�ป่�ที่ ยล.2 

(ปะแต) ตรวจชนิดไม้ ตรวจวัดขน�ด คำ�นวณปริม�ตร ค่� 

เสียห�ยของรัฐเพิ่มเติม เพื่อดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยต่อไป 

แต่ไม่พบผู้ ใดในพื้นที่ป่� และไม่พบอุปกรณ์ ในก�รตัดไม้

ทำ�ล�ยป่�แต่อย่�งใด ก�รลักลอบตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เป็นก�ร

กระทำ�คว�มผิดต�ม พ.ร.บ.ป่�ไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่�

สงวนแห่งช�ติ พ.ศ.2507

ชาวบ้านค้านเทศบาลหัวรอตั้งโรงไฟฟ้าขยะ

พิษณุโลก • วันที่ 29 ก.ค.65 ที่ห้องประชุม อบต.บ้�นย�ง  

ตัวแทนช�วบ้�นกว่� 300 ร�ย ในพื้นที่ 11 หมู่บ้�น ของ ต.บ้�น

ย�ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ม�รับฟังก�รชี้แจงและคว�มคิด

เห็นของประช�ชนเพื่อทำ�ประช�พิจ�รณ์ ต�มโครงก�รบริห�ร

และจัดก�รขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังง�นไฟฟ้�ระบบปิด  

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทศบ�ลตำ�บลหัวรอ อำ�เภอเมือง

พิษณุโลก (เจ้�ภ�พโครงก�ร) และ อบต.บ้�นย�ง (พื้นที่

ตั้งโครงก�ร) โดยเปิดวีดิทัศน์ โรงไฟฟ้�ขยะชุมชน จังหวัด

ขอนแก่น ให้ช�วบ้�นได้เห็นถึงกระบวนก�รกำ�จัดขยะ ซึ่งเป็น

รูปแบบเดียวกับที่จะนำ�ม�สร้�งในพื้นที่ ก่อนที่น�ยณัฐพงษ์ 

โพธิ์เกิด ตัวแทนน�ยกเทศบ�ลหัวรอ จะชี้แจงพร้อมรับฟัง

คว�มคิดเห็นของประช�ชนเพื่อทำ�ประช�พิจ�รณ์ ซึ่งปร�กฏ

ว่�มีช�วบ้�นเสนอคว�มคิดเห็นกว่� 10 ร�ย โดยส่วนใหญ่ไม่

เห็นด้วยกับก�รนำ�โรงง�นไฟฟ้�ขยะเข้�ม�ในพื้นที่ ด้วยเกรง

เรื่องคว�มปลอดภัย มลพิษค่�ไดออกซินที่ปล่อยออกม� อ�จส่ง

ผลให้ประช�ชนป่วยเป็นโรคร้�ย แม้ว่�จะได้ภ�ษีบำ�รุงท้องที่

ถึงปีละ 700,000 บ�ท รวมเป็นเวล� 20 ปีม�กถึง 14 ล้�นบ�ท  

แต่เงินดังกล่�วได้ไม่คุ้มเสียกับคว�มเสียห�ยที่จะเกิดขึ้นกับ

ประช�ชนในพื้นที่อย่�งแน่นอน โดยกลุ่มช�วบ้�นรวมตัวกัน

ชูป้�ยประท้วง พร้อมกับผู้ที่อยู่ในห้องประชุมเดินออกจ�ก

ห้องประชุม.

ภูเก็ต • ตร.ภ�ค 8 ร่วม ตร.เมือง

ภูเก็ต ทล�ยบ่อนไพ่โป๊กเกอร์ใน

วิลล�หรูกล�งเมือง ชักชวนท�ง

ออนไลน์ จับ 11 นักพนันไทย-

ต่�งช�ติจ�กกรุงเทพฯ ยึดชิปใช้

แทนเงินสดกว่� 2  ล้�นบ�ท 

เมื่อวันที่  29 ก.ค.65 

ตำ�รวจภ�ค 8 ร่วมกับตำ�รวจ

เมืองภูเก็ตภ�ยใต้ก�รสั่งก�ร

ของ พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยม

สงวน ผบก.ส.ภ.8, พล.ต.ต.เสริม

พันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต  

บุกเข้�จับกุมนักพนันไพ่ โป๊ก 

เกอร์ที่วิลล�หรูแห่งหนึ่งบริเวณ 

ถ.เทพประท�น ต.รัษฎ� อ.เมือง

ภูเก็ต จ.ภูเก็ต หลังสืบทร�บว่�มี

กลุ่มนักพนันทั้งคนไทยและต่�ง

ช�ติรวมตัวกันเล่นก�รพนัน โดย

เปิดเฟซบุ๊กชักชวนผู้สนใจผ่�น

ท�งออนไลน์

ทั้งนี้ จับนักพนันได้ 11 ร�ย 

เป็นช�วไทย 8 ร�ย ภูมิลำ�เน�

กรุงเทพฯ ช�วกัมพูช� 1 ร�ย 

อังกฤษ 1 ร�ย  เดนม�ร์ก 1 ร�ย 

ได้ที่ห้องพักเก�ะสิเหร่ วิลล่� เลข

ที่ 5/9  ถ.เทพประท�น ต.รัษฎ� 

อ.เมืองภูเก็ต พร้อมของกล�ง

จำ�นวนม�ก เช่น โต๊ะสำ�หรับเล่น

บุกทลายบ่อนพนันกลางเมืองภูเก็ต

พนัน (ไพ่โป๊กเกอร์) ไพ่สำ�หรับ

เล่นก�รพนัน คอมพิวเตอร์ และ

ชิปแลกเงินจำ�นวน กว่� 2 ล้�น

บ�ท กระด�ษจดร�ยรับ-ร�ยจ่�ย

ของผู้ที่เล่นก�รพนัน ระบุลงวัน

ที่ (DATE) 28/7/2565 เริ่มเวล� 

(Start Time) 21.30 น. จึงยึดไว้

เป็นหลักฐ�น

สืบเนื่องจ�กวันที่  28  

ก.ค.65 ตำ�รวจ บก.สส.ภ.8 ร่วม

กับตำ�รวจ ศปอส.ตร. ชป.3 รับ

แจ้งจ�กส�ยลับว่�มีก�รลักลอบ

เล่นก�รพนัน โดยประก�ศโฆษณ�

เชิญชวนท�งเฟซบุ๊กชื่อ Nub 

Nasa ว่� “ใครอยู่ภูเก็ต แวะ

ม�จอยได้นะครับ Live Game 

มีป�ร์ตี้ ลงเรือยอชต์ สนใจ

ทักม�นะครับ ส�วๆ เพียบ” 

และจ�กก�รสืบสวนทร�บว่�

มีก�รจัดให้เล่นก�รพนัน (ไพ่

โป๊กเกอร์) กันจริงในห้องพัก

เก�ะสิเหร่ วิลล่� จึงร�ยง�นให้

ผู้บังคับบัญช�ทร�บ ซึ่งสั่งก�ร

ให้สืบสวนจับกุมโดยเร็ว

ต่อม�วันที่ 29 ก.ค. เวล�

ประม�ณ 03.00 น. ตร.บก.สส.ภ.8 

ได้ประส�นว�งแผนกับตำ�รวจใน

พื้นที่เข้�จับกุมกลุ่มผู้ลักลอบเล่น

ก�รพนันดังกล่�ว

จ�กนั้นผู้ถูกจับที่ 2-11 รับ

ว่�ได้ร่วมกันเล่นพนัน (โป๊กเกอร์) 

ในครั้งนี้จริง โดยลักลอบเล่นเป็น

ครั้งแรก ซึ่งนัดหม�ยกันม�จ�ก

กรุงเทพฯ 

เบื้องต้นแจ้งข้อกล่�วห�

ผู้ต้องห�ที่ 1 ว่� กระทำ�คว�ม

ผิดฐ�นจัดให้มีก�รเล่น หรือทำ�

อุบ�ยล่อ ช่วยประก�ศโฆษณ�

หรือชักชวนโดยท�งตรงหรือท�ง

อ้อมให้ผู้อื่นเข้�เล่นหรือเข้�พนัน

ในก�รเล่นผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมิได้รับอนุญ�ตจ�กเจ้�พนัก 

ง�น เป็นเจ้�มือรับกินรับใช้ พนัน 

(ไพ่ โป๊กเกอร์) เอ�ทรัพย์สินกัน

โดยไม่ได้รับอนุญ�ต และผู้ถูกจับ

ที่ 2-11 กระทำ�คว�มผิดฐ�นร่วม

กันเล่นก�รพนัน (ไพ่โป๊กเกอร์) 

พนันเอ�ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้

รับอนุญ�ต ซึ่งผู้ถูกจับกุมรับ

ส�รภ�พตลอดข้อกล่�วห� จ�ก

นั้นนำ�ตัวทั้ง 11 ร�ยส่ง พงส.

สภ.เมืองภูเก็ตดำ�เนินคดีต่อไป.

ไทยโพสต์ • วันที่ 29 ก.ค.65 

พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์  ผบก.ภ. 

จว.เลย, พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม 

ผบก.สส.ภ.4 สั่งก�รทั้งสอง 

หน่วยร่วมบูรณ�ก�รสืบสวน

สอบสวนจับกุม น�งสุภัทร� อยู่

ศิริบูรณ์ อ�ยุ 40 ปี ที่แอบอ้�ง

ว่�ส�ม�รถพ�ประช�ชนผู้เดือด

ร้อนไปพบ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  

หักพ�ล ผู้ช่วย ผบ.ตร.เพื่อช่วย

เจรจ�ไกล่เกลี่ยรับคืนทรัพย์สิน

ที่ดินจ�กน�ยทุนเงินกู้นอกระบบ

ที่ถูกยึดไปได้

พล.ต.ต.สุรชัยเผยว่� คดี

นี้สืบเนื่องจ�ก ผบ.ตร.ได้สั่ง

ก�รให้ พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง 

รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปน.ตร. และ 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพ�ล ผู้ช่วย 

ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปน.ตร.ปร�บ

ปร�มน�ยทุนเงินกู้นอกระบบ

และก�รกู้ยืมเงินที่ ไม่เป็นธรรม 

ร วมทั้ ง ใ ห้ ค ว �มช่ ว ย เหลื อ

ประช�ชน เจรจ�ไกล่เกลี่ยรับคืน

ซึ่งทรัพย์สินที่ดินอย่�งต่อเนื่อง 

ทำ�ให้มีผู้ห�ผลประโยชน์แอบ

อ้�งว่�ส�ม�รถพ�ผู้เดือดร้อนใน

พื้นที่ จ.เลยไปพบ พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์เพื่อช่วยเหลือได้

ต่อม�มีผู้เสียห�ย 2 ร�ย

เข้�ร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.ป�กชม 

จ.เลย แจ้งว่�เมื่อปี 2562 กลุ่ม

ผู้เสียห�ยทร�บว่� ห�กใครที่

เดือดร้อนจ�กก�รถูกน�ยทุน

เงินกู้นอกระบบยึดทรัพย์สิน

หรือที่ดินไป ส�ม�รถไปขอ

คว�มช่วยเหลือจ�ก พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์ซึ่งเป็นหัวหน้�ชุดได้ และ

มีคนแนะนำ�ว่� น�งสุภัทร� อยู่

ศิริบูรณ์ อ�ยุ 40 ปี ที่อยู่ 308  

ม.12 ต.น�ดินดำ� อ.เมืองเลย 

จ.เลย ส�ม�รถพ�ไปพบ พล.ต.ท. 

สุรเชษฐ์ได้ 

จึงติดต่อพูดคุยกับน�งสุ

ภัทร�ซึ่งรับป�กว่�จะช่วย แต่

ต้องนำ�เงินม�ให้ก่อน 30,000 บ�ท  

โดยอ้�งว่�จะนำ�ไปให้ พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์ ผู้เสียห�ยทั้ง 2 ร�ยจึง

ห�เงินม�ให้ แต่น�งสุภัทร�ก็ยัง

ไม่ส�ม�รถพ�ไปพบ พล.ต.ท.สุร

เชษฐ์ต�มที่กล่�วอ้�งได้ หลังจ�ก

นั้นยังขอให้ผู้เสียห�ยนำ�เงินม�

ให้เพิ่มอีกหล�ยครั้ง รวมทั้งสิ้น

ทั้ง 2 ร�ยสูญเงินไปกว่� 1 ล้�นบ�ท 

จ�กก�รสืบสวนพบว่� 

น�งสุภัทร�เคยเป็นผู้เสียห�ยที่

ได้รับก�รช่วยเหลือจ�ก พล.ต.ท. 

สุรเชษฐ์ จนได้ทรัพย์สินที่ดินคืน 

แต่กลับมีพฤติก�รณ์แอบอ้�งชื่อ

ของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  ไปหลอก

ลวงประช�ชนให้หลงเชื่อว่�

ส�ม�รถพ�ไปพบ และจะได้รับ

ก�รช่วยเหลือ นำ�เอ�ทรัพย์สิน

ที่ดินคืนจ�กน�ยทุนเงินกู้นอก

ระบบได้ ซึ่งมีประช�ชนหลงเชื่อ

จำ�นวนม�ก.

สาวใหญ่อ้างซ้ี‘บ๊ิกโจ๊ก’ตุ๋นเงินชาวบ้าน

นครราชสีมา • วันที่ 29 ก.ค. มี

คว�มคืบหน้�กรณีช�วบ้�นออก

ห�เห็ดป่�แล้วไปพบศพช�ย

หญิงเปลือยก�ยถูกฆ่�ฝังดิน

และปูนซีเมนต์เททับอยู่ภ�ยใน

ป่�ริมถนน เชื่อมต่อหมู่บ้�น

ดอนไพล ม.7 ต.ท่�เยี่ยม และ

หมู่บ้�นดอนไพล ม.1 ต.รุ่งอรุณ 

อ.โชคชัย จ.นครร�ชสีม� เมื่อ

ช่วงค่ำ�วันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่�น

ม� โดยสภ�พศพทั้งสองนอน

เปลือยก�ยหันหัวไปคนละฝั่ง

โดยผู้หญิงทับร่�งฝ่�ยช�ย ไม่มี

หลักฐ�นใดๆ โดยคนร้�ยใช้

ปูนซีเมนต์สำ�เร็จเททับทั่วร่�ง

ป้องกันก�รส่งกลิ่นเหม็น โดย

ศพผู้หญิงมีรอยสักบริเวณหลัง

สะโพกที่จะส�ม�รถใช้เป็นหลัก

ฐ�นได้ว่�ผู้ต�ยเป็นใคร 

จ�กก�รชันสูตรของแพทย์ 

รพ.โชคชัย ค�ดว่�ทั้งสองคนเสีย

ชีวิตม�แล้วไม่ต่ำ�กว่� 1 สัปด�ห์ 

สอบถ�มช�วบ้�นแถวนั้นก็ไม่มี

ใครรู้จัก และไม่มีก�รแจ้งบุคคล

สูญห�ยในพื้นที่ จึงค�ดว่�ทั้ง  

2 ศพนี้จะถูกฆ�ตกรรมในพื้นที่

อื่น แล้วนำ�ศพม�ฝังไว้เพื่ออำ�พร�ง

คดี

พ.ต.อ.บุญโปรด ประเสริฐ

ศักดิ์ ผกก.สภ.โชคชัย เปิดเผย 

ว่� จ�กก�รสอบสวนพย�น

แวดล้อมในวันพบศพ พบว่�ศพ

ทั้งสองอยู่ในหลุมเดียวกันโดย

ศพผู้หญิงอยู่บนแต่หันศีรษะไป

คนละท�ง โดยรอบไม่พบร่อง

รอยก�รต่อสู้ ค�ดว่�ทั้งสองคน

จะถูกฆ่�จ�กที่อื่นแล้วนำ�ศพม�

ฝังอำ�พร�ง โดยว�งแนวท�ง

ก�รสอบสวนไว้ทั้งเรื่องขัดผล

ประโยชน์  ชู้ส�ว  หรืออ�จจะเป็น

แรงง�นต่�งด้�วซึ่งในละแวกที่

เกิดเหตุมีแรงง�นต่�งด้�วเข้�

ม�ทำ�ง�นในโรงง�นหล�ยแห่ง

จำ�นวนม�ก ทั้งนี้ต้องใช้เวล�

สอบสวนสักระยะเพื่อทร�บว่�

ทั้งสองเป็นใครม�จ�กไหน.

ฆ่�โหดช�ย-หญิง

เปลือยก�ยฝังดิน

ยังไม่รู้ว่�เป็นใคร



เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงิน

แก่ข้าราชการผู้ทำาหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดา

นพเคราะห์ จากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาล

ทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิ

ราช ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จออกพระที่นั่ง

อมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรง

จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เทวรูป

เทวดานพเคราะห์ แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุด

ธูปเทียนที่ โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เทวรูป

เทวดานพเคราะห์ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ

พานทองสองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ 

รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำาพระชนม

วาร รัชกาลที่ 9 ที่หน้าแท่นพระนพปฎลมหา

เศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงรับการถวายความ

เคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 71 รูป และพระสงฆ์

ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ 5 รูป 

รวม 76  รูป ถวายพระพร จบแล้ว  พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไป

ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระ

อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก  นอกนั้น ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และ

ข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ ประเคนจนครบ 76 รูป  

    ต่อจากนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัด

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดู

หนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงาน

พระราชพิธีเพื่อเชิญไปปักที่จงกลธรรมมาสน์ 

แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องทรงธรรม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถวาย

ศีล และถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษ 

กัณฑ์ 1 จบ พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพร จบ

แล้ว เจ้าพนักงานเข้าไปกราบบังคมทูลทรง

พระราชอุทิศปล่อยปลาเป็นพระราชอภัยทาน 

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ พล.อ.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรง

ปล่อยปลา จำานวน 200 ตัว ณ ท่าราชวรดิฐ   

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชา

กัณฑ์เทศน์แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  และ

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ สมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ 

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชา

คณะ จนครบ 76 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก 

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวาย

พระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่อง

นมัสการ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหา

เศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของ

ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออก

จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย    ประทับรถยนต์

พระที่นั่งเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต

ในเวลา 19.00 น. สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์

พระที่นั่งถึงทำาเนียบรัฐบาล วงดุริยางค์บรรเลง

เพลงสรรเสริญพระบารมี รถยนต์พระที่นั่งจอด

เทียบหน้าตึกสันติไมตรี กองทหารเกียรติยศ

ถวายความเคารพ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนรา

พร จันทร์ โอชา ภริยา และนายดิสทัต โหตระ

กิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ  

ณ รถยนต์พระที่นั่ง จากนั้นนายกฯ กราบบังคม

ทูลเชิญเสด็จฯ ตามลาดพระบาท ผ่านแถวผู้รอ

เฝ้าฯ รับเสด็จ ไปจนถึงที่ประทับ นายกฯ กราบ

บังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  วงดุริยางค์กรมศิลปากรบรรเลง

เพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วนายกฯ นำาผู้

ร่วมงานกล่าว ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง นายกฯ 

ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรงานสโมสรสันนิบาต

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม 2565

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดง

เฉลิมพระเกียรติชุดอาศิรวาทราชสดุดี  โดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

ซึ่งแสดงถึงความงดงามประณีตในรูปแบบ

นาฏศิลป์จารีตประเพณี (ราชสำานัก) ที่ ได้รับ

การสืบทอดกระบวนท่ารำา การขับร้องและ

ท่วงทำานองเพลงเป็นแบบแผนมาแต่โบราณ

สืบมาจนปัจจุบัน การแสดงนำามาเรียงร้อย

ปรับแต่งขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ โดยเริ่มจาก

พระอิศวรเทพเจ้า พร้อมพระอุมาภัควดี นำา

ขบวนพราหมณ์และพราหมณี ซึ่งเป็นผู้ทรง

ศีล สะอาด บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ ออกมา

ร่ายรำาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา ด้วยเพลงหน้าพาทย์ดำาเนิน

พราหมณ์ จากนั้น ขับร้องบทประพันธ์ด้วย

เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ ต่อด้วยเพลงหน้าพาทย์

ตระนิมิต ล้วนเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่มีกระบวน

ท่ารำาสืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

จบแล้ววงดุริยางค์กรมศิลปากรบรรเลงเพลง

สดุดีจอมราชา 2 จบ โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมขับ

ร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อได้เวลาอันสมควร นายกฯ และภริยา 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รถยนต์

พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำาเนินกลับ กองทหาร

เกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลง

เพลงสรรเสริญพระบารมี.

ย้ำ�ตอกฝ�โลง

เมื่อ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้วให้เอากลับเข้า

มาสภา ส่วนสภาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ 

กมธ.อย่างไร ทาง กมธ.ต้องยอมรับเสียงของ

สภา และไม่ได้เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่

จะมาพูดนู่นพูดนี่ หรือออกคำาสั่ง มันไม่มี เป็น

เพียงการกล่าวร้ายป้ายสีหัวหน้าพรรค พปชร. 

เเละด้อยค่า พปชร. เพื่อผลประโยชน์ของพรรค

ตัวเอง คนพวกนี้ ไม่มีจริยธรรมและคุณธรรม 

ทำาให้ประชาชนสับสน บ้านเมืองวุ่นวาย

เมื่อถามถึงกระแสข่าว พปชร.อยากจะ

ย้อนกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียว นาย

นิโรธยืนยันว่า ไม่มี เป็นเพียงการพูดคุยกัน 

เมื่อรัฐธรรมนูญแก้เป็นบัตรสองใบ และสูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย 500 พวก 

ส.ส.ก็มาพูดคุยกันว่าแบบ 500 และ 100 รวม

ทั้งคุยถึงบัตรเลือกตั้งแบบใบเดียวและสอง

ใบว่าแบบไหนดีกว่ากัน เป็นเพียงการคุยกัน

ในวงว่าใครชอบแบบไหน ไม่ใช่ว่า พปชร.จะ

ทำาอะไร เพราะหากจะย้อนกลับไปใช้บัตรใบ

เดียวมันไกลมาก จะต้องแก้รัฐธรรมนูญใหม่ 

กระบวนการยุ่งยาก ไม่ใช่มาพูดคุยกันและจะ

ทำาได้เลย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค

ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวถึงกระแสข่าว

แกนนำารัฐบาลต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ

เพื่อกลับไปใช้บัตรใบเดียวว่า ก่อนอื่นคงต้อง

พูดถึงความเหมาะสมก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เหมาะสม เพราะเราเพิ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญไป

ไม่นาน ยังไม่ถึงปี แก้จากบัตรใบเดียวมาเป็น

บัตรสองใบ ชทพ.สนับสนุนแนวทางบัตรสอง

ใบ เพราะเป็นแนวทางที่นายบรรหาร ศิลป

อาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มเอาไว้ตั้งแต่

รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นที่มาของบัตรสองใบ 

และหาร 100 ดังนั้น ชทพ.เองเห็นด้วยกับการ

เดินตามแนวทางนี้มาตลอด

นายวราวุธระบุว่า หากตอนนี้จะขอแก้

กลับไปใช้ใบเดียว คงต้องมาถามเหตุผลกัน

ก่อนว่าด้วยเหตุใด และประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อ

แก้มาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขแล้วนี้ที่ยัง

ไม่ได้ใช้ แล้วจะแก้กลับไปเป็นใบเดียวใหม่อีก 

จะทำาให้การทำางานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

เท่ากับเป็นศูนย์  ชทพ.ไม่เห็นด้วยกับการที่จะ

ย้อนกลับไปเป็นบัตรใบเดียว ส่วนกรณีจะหาร 

500 หรือหาร 100 คงไปถกกันในสภาว่าขัด

รัฐธรรมนูญหรือไม่ขัด 

คืนชีพใบเดียวเท่�กับศูนย์

“เรื่องความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

ของใบเดียวหรือสองใบ ไม่ควรเป็นประเด็นท่ีจะ

มาถกกันอีก เมื่อรัฐธรรมนูญแก้ไขมาเป็นสองใบ

แล้วควรจะดำาเนินการไป และขณะน้ีกฎหมาย

ลูกกำาลังดำาเนินการแก้ไขอยู่ หากกลับไปใช้ใบ

เดียวใหม่เท่ากับว่าความพยายามในการทำางาน 

และการประชุมหลายเดือนท่ีผ่านมากลับไปเป็น

ศูนย์ เราเสียเวลาไปหลายเดือน จึงไม่คิดว่าเป็น

แนวทางท่ีควรจะเกิดข้ึน” นายวราวุธกล่าว

เมื่อถามว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพราะ

ต้องการสกัดพรรคการเมืองบางพรรคหรือไม่ 

นายวราวุธตอบว่า ตอนแรกที่บอกว่าใช้สอง

ใบก็ได้ยินว่าจะสกัดเหมือนกัน จึงไม่แน่ใจว่า

ตกลงบัตรใบเดียวสกัดหรือบัตรสองใบสกัด 

แต่ประเด็นวันนี้คงไม่ได้อยู่ที่จะสกัดพรรคไหน 

อย่างไรก็ดี ด้วยเวลาที่เหลืออยู่นี้ ถ้าหากกลับ

ไปเป็นบัตรใบเดียว ไม่แน่ใจว่าการตอบรับจาก

สังคมจะเป็นอย่างไร ดังนั้นเป็นอีกประเด็น

หนึ่งที่ต้องคำานึงถึง

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พปชร. กล่าวว่า เรื่องนี้หลาย

พรรคการเมืองได้ออกมาแสดงความคิดเห็น 

โดยอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชน 

ตนมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียง

ความต้องการของพรรคการเมืองบางพรรค

เท่านั้น ทั้งนี้ จากแนวทางร่วมของ พปชร. 

แรกเริ่มเดิมทีไม่ได้สนับสนุนให้มีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ เพราะเคารพและให้ความสำาคัญ

ต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เนื่องจากเป็น

รัฐธรรมนูญที่ประชาชนและภาคประชาสังคม

มีส่วนร่วม

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. นครศรีธรรม 

ราช และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปที่คาดว่า

จะมีขึ้นในปี 66 นั้น จะมี ส.ส. 2 ประเภท คือ 

ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 

คน ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.เขต 

และบัญชีรายชื่อ จะไม่ใช้เบอร์เดียวกัน รวม

ทั้งวิธีการได้มาซึ่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ สมาชิก

รัฐสภาได้คล้อยตามสิ่งที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรม

ใหม่ ได้อภิปรายแสดงเหตุผลต่อที่ประชุมคือ 

การใช้จำานวน ส.ส.ทั้งหมดในสภา คือ 500 คน 

นำาไปหารคะแนนเสียงทั้งหมดในการเลือกตั้ง 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะได้ค่าเฉลี่ยของ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 1 คน ซึ่งเหลือเพียงรายละเอียดที่จะ

ต้องแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการดังกล่าว

เท่านั้น คาดว่าจะสามารถครบกำาหนดตามที่

วางไว้คือวันที่ 15 ส.ค.นี้ 

นายชัยชนะกล่าวว่า ปรากฏว่ามีความ

เคลื่อนไหวของแกนนำารัฐบาลและ ส.ส.บาง

รายที่เห็นว่าหากจะเดินตามสูตรที่กำาลัง

พิจารณาในขณะนี้ อาจจะทำาให้ตัวเองหมด

โอกาสกลับเข้าไปทำาหน้าที่ ส.ส. ในสมัยหน้า 

จึงได้มีการเสนอให้กลับไปใช้วิธีการเดิมที่ใช้

กันมาในการเลือกตั้งเมื่อปี 62 นั่นคือบัตรใบ

เดียวที่มัดมือชกเลือกทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ 

และวิธีคิดคำานวณที่พิสดาร ซึ่งไม่มีมาตรฐาน

ที่แน่นอน ทำาให้เกิดข้อสงสัยเป็นอย่างมาก 

แต่กลับมีความเคลื่อนไหวที่จะปัดฝุ่นนำาวิธี

การนี้มาเพื่อสร้างความได้เปรียบกับตัวเอง 

ท่ามกลางความงุนงงสงสัยของประชาชนที่มอง

ว่าสภาชุดนี้กำาลังจะกลายเป็นสภาโจ๊ก เพราะ

กลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนไม่ได้ 

รองเลขาธิการพรรค ปชป.กล่าวว่า ใน

เมื่อขณะนี้การแก้ ไขพิจารณาใกล้มาถึงขั้น

พิจารณาในวาระสามแล้ว จึงควรที่จะให้มีการ

ลงมติพิจารณาให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เพราะยังมี

ขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องให้รัฐสภาส่ง

ร่างกฎหมายที่เห็นชอบแล้วไปยังศาลฎีกา ศาล

รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ให้ความเห็นต่อไปภายใน 10 วัน นับตั้งแต่รับ

เรื่อง ซึ่งหากไม่มีการทักท้วงให้รัฐสภาดำาเนิน

การตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งยังมีช่องทางการ

ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกด้วย ซึ่งหาก

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาได้

ดำาเนินการมาทั้งหมดขัดกับรัฐธรรมนูญนั้น 

รัฐสภาต้องปฏิบัติตามคำาวินิจฉัย และเร่งรีบ

ดำาเนินการพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการ

เลือกตั้งตามกำาหนดเวลาที่จะต้องไม่เกินเดือน 

พ.ค.66 เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะสร้างความ

สับสนให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพียง

เพื่อเอาชนะในทางการเมืองเท่านั้น

“ผมเห็นว่ากระบวนการที่รัฐสภาดำาเนิน

การไปนั้น เป็นที่รับรู้ของประชาชนทั่วไปกัน

หมดแล้ว ดังนั้น แกนนำารัฐบาลและ ส.ส.ที่มี

ความกลัวว่าจะสอบตกนั้น ไม่ควรที่จะพลิก

แพลงหาวิธีการพิสดารพันลึกใดๆ ให้ได้รับ

ชัยชนะหรือเพียงเพื่อให้ตัวเองกลับมาเท่านั้น 

การเคลื่อนไหวในลักษณะที่ถึงขั้นจะกลับไป

แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ คือการใช้บัตรใบเดียว

ตอบคำาถาม 2 ข้อ เพียงเพื่อสนองความต้องการ

ตัวเองนั้น นอกจากจะเป็นการแกงหม้อใหญ่ให้

กับหลายๆ ฝ่ายแล้ว ประชาชนก็มองรัฐสภาชุด

นี้เป็นสภาโจ๊กไปด้วย เพราะท่าทีแบบกลับไป

กลับมา เอาความแน่นอนและหาสาระอะไรไม่

ได้”ส.ส.นครศรีธรรมราชรายนี้ระบุ

8 เดือนแก้ รธน.ทัน

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ.

วิสามัญฯ กล่าวว่า ขณะนี้การแก้ไขกฎหมาย

ลูกยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการ และคาดว่า

จะสามารถแล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 ส.ค.อย่าง

แน่นอน โดยการประชุมรัฐสภาวันที่ 2 ส.ค.นี้ 

จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็น

พินัย พ.ศ.....ที่ค้างการพิจารณาอยู่ เชื่อว่า

จะพิจารณาเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน และตาม

วาระการประชุม จะต่อด้วยร่าง พ.ร.บ.กำาหนด

ระยะเวลาดำาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 

พ.ศ..... อย่างไรก็ตาม วิปทั้ง 3 ฝ่ายคือ ฝ่าย

รัฐบาล, ฝ่ายค้าน และ ส.ว. ได้หารือกันว่าจะ

เลื่อนกฎหมายลูกมาพิจารณาต่อในวันที่ 3 ส.ค. 

และคิดว่าจะแล้วเสร็จในวันเดียวกัน แต่หาก

เกิดอุบัติเหตุจนไม่เสร็จในวันที่ 3 ส.ค. รัฐสภา

ยังมีทางออก โดยการนัดประชุมเพิ่มเติมในวัน

ที่ 9-10 ส.ค. จึงเสร็จทันก่อนวันที่ 15 ส.ค.อย่าง

แน่นอน 

รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่า ตน

ไม่สามารถตอบแทนแต่ละพรรคหรือ ส.ว.ได้

ว่าการลงมติในวาระ 3 จะเป็นอย่างไร หาก

คว่ำากฎหมายลูกในวาระ 3 ต้องย้อนกลับไป

เริ่มกระบวนการเข้ามาใหม่ อาจจะใช้ร่าง

ของ ครม.เป็นหลัก เราจึงต้องหาทางออก

ตามกระบวนการรัฐสภา แต่หากผ่านวาระ 3 

ก่อนวันที่ 15 ส.ค. จะเป็นไปตามกระบวนการ

ปกติ ที่ต้องส่งร่างให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา และส่งความเห็นกลับมา หากว่ากัน

ตามเจตจำานงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 

91 มีความเป็นไปได้ที่องค์กรอิสระอาจจะชี้

กลับมาว่า การหารด้วย 500 ไม่ตอบสนองต่อ

เจตนารมณ์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 

91 และต้องกลับไปใช้การหาร 100 หากเป็น

เช่นนั้นจริง รัฐสภาอาจจะต้องพิจารณาว่าจะ

เห็นด้วยกับความเห็นขององค์กรอิสระหรือไม่ 

ดังนั้น การหาร 500 อาจจะทำาให้เกิดความยุ่ง

ยากมากขึ้น ในการแก้ปัญหาของรัฐสภา

ส่วนกระแสข่าวจะกลับไปใช้บัตรใบ

เดียวนั้น นายณัฐวุฒิเห็นว่า จากการแก้ไข

รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา เป็นการแก้ใน 2 เงื่อนไข

คือ การแก้มาเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และ 

ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งคิด

คำานวณคะแนนที่สัมพันธ์ โดยตรงกับคะแนนที่

ได้รับจากบัญชีรายชื่อ ฉะนั้นตามเจตจำานง

จึงไม่สามารถกลับไปแก้ไขเป็นบัตรเลือกตั้ง

ใบเดียวได้แน่ แต่ท้ายที่สุดจะมีกระบวนการ

กลับไปใช้บัตรใบเดียวหรือไม่ คงต้องเป็นเรื่อง

หลังจากนี้ แต่หากเป็นเช่นนั้น รัฐสภาจะถูก

ตั้งคำาถามว่า ตกลงการแก้กติกาเลือกตั้งกลับ

ไปกลับมา เป็นการแก้เพื่อประชาชน หรือเพื่อ

กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง หรือคนใดคน

หนึ่งหรือไม่ 

เมื่อถามว่า หากกฎหมายลูกไปต่อไม่

ได้ และมีบางฝ่ายอยากกลับไปใช้บัตรใบเดียว 

ต้องเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งใช่หรือไม่ 

นายณัฐวุฒิยืนยันว่า ใช่ แต่ตนเชื่อว่ายังมี

กระบวนการที่ไปต่อได้ และมีทางออก พรรค

ก้าวไกลสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้

ระบบเลือกตั้งแบบคู่ขนาน หรือจัดสรรปันส่วน

ผสม (MMP) แต่เราเคารพเสียงส่วนใหญ่ของ

รัฐสภา เราจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญ

ให้กลับไปใช้กติกาเลือกตั้งเหมือนปี 62 เพราะ

ปัญหาจะวนกลับมาแบบนี้อีก ท้ายที่สุดจะยุ่ง

กับการแก้ไขกติกาอีกรอบ และหากจะแก้ไข

รัฐธรรมนูญจริงๆ ต้องคืนอำานาจให้ประชาชน 

โดยการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วน

ร่วมทั้งฉบับ แบบนี้จึงจะเป็นคำาตอบสุดท้าย

และเป็นคำาตอบที่ดีที่สุด

ส.ส.เอ�ด้วยใบเดียวถึงสำ�เร็จ

เมื่อถามถึงระยะเวลาในการยื่นแก้ไข

รัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปใช้บัตรใบเดียว รอง

หัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่า เรื่องระยะเวลา

ของกระบวนการทั้งหมดได้ถูกระบุอยู่ ใน

รัฐธรรมนูญแล้วว่าจะทำาอย่างไร เนื่องด้วย

สภาชุดนี้เหลือเวลา 8 เดือน ซึ่งถือว่าเพียงพอที่

จะสามารถทำาตามกระบวนการทั้งหมดให้กลับ

ไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวได้ แต่จะตอบสังคม

ไม่ได้ และอาจจะเกิดกระบวนการที่ ไม่เป็น

ประชาธิปไตย จนนำาสังคมไปสู่ทางตัน 

นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.การต่าง

ประเทศ กล่าวว่า น่าจะเป็นการโยนหินถาม

ทาง หรือความคิดที่โยนในวงสนทนา แต่ถ้า

ผลักดันจริง คงสำาเร็จยาก ยิ่งกว่าเข็นครกขึ้น

ภูเขา ฟังเสียงนักการเมืองหลายพรรคไม่เห็น

ด้วย และส่วนตนไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการ

กลับไปกลับมา เพราะเพิ่งจะแก้มาใช้บัตร 2 ใบ 

ซึ่งยังไม่ได้ใช้ แต่จะแก้กลับไปใช้บัตรใบเดียว

ได้อย่างไร ไร้เหตุผล เสียงส่วนใหญ่ในสังคม

ทราบแล้วว่าการเลือกตั้งบัตรใบเดียวมีปัญหา 

ทำาให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ เกิดการต่อ

รองทางการเมืองอย่างที่เห็น บัตรใบเดียวบีบให้

ประชาชนเลือกทั้งคนและพรรค การคำานวณ

ผลการเลือกตั้งยุ่งยาก นอกจากนี้ ทำาให้ไม่มี

รัฐบาลที่เข้มแข็ง ประชาชนเสียประโยชน์ ทั้งนี้ 

แนวคิดการกลับไปใช้บัตรใบเดียว แม้คิดได้ 

แต่ทำายาก เป็นความคิดที่ล้าหลัง ไม่ตอบโจทย์

ประเทศ ละเลยความต้องการของประชาชน 

ละเลงปัญหาการเมืองเพิ่ม ดังนั้นควรลด ละ 

เลิก แนวคิดที่จะเอาเปรียบทางการเมืองได้

แล้ว ประเทศนี้มีเรื่องที่เป็นสาระต้องทำาอีกมาก

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา 

กล่าวว่า ในส่วนของ ส.ว. ยังไม่แน่ใจว่าจะ

เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ไม่ว่าใครจะให้กลับ ทั้ง

พรรคการเมืองหรือผู้มีอำานาจคนใดก็ตาม จะ

เสียผู้เสียคนมากกว่า จะกลายเป็นเรื่องที่จะ

มองแค่ความได้เสียเปรียบเสียเปรียบทางการ

เมือง ขาดความถูกต้อง ขาดความมีจริยธรรม

ทางการเมือง ทำาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ

เมื่อถามว่า มองว่ามีโอกาสที่จะกลับไป

ใช้ระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวได้หรือไม่ นายวัน

ชัยตอบว่า ใครที่คิดแต่เรื่องอำานาจอย่างเดียว 

คิดแต่จะเอาเปรียบอย่างเดียวแล้วรวมหัวกัน 

ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ หากจะเกิดขึ้นได้ 

จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างพรรคการเมือง

กับผู้มีอำานาจ ที่หวังจะเอาอำานาจและหวัง

จะได้เปรียบทางการเมืองเท่านั้น แต่หาก

พรรคการเมืองไม่เล่นด้วย ส.ส.ไม่เล่นด้วย 

ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ลำาพัง ส.ว.เพียวๆ ไม่มี

ทางที่จะทำาได้เลย

ซักว่า ส่วนตัวเห็นด้วยหรือไม่หากจะมี

การกลับไปแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นระบบบัตร

เลือกตั้งใบเดียว นายวันชัยย้ำาว่า ไม่เห็นด้วย 

แต่เห็นด้วยกับการหารด้วย 100 ตั้งแต่ต้น และ

หากจะกลับไปกลับมา ตนมองว่ามันเป็นการ

กะล่อนกันทางการเมือง

นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษก

พรรคกล้า กล่าวว่า เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม

รัฐสภาเห็นชอบให้ ใช้การคำานวณแบบหาร 

500 ไปแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนแก้ไขมาตรา

ที่เกี่ยวข้อง แล้วลงมติวาระ 3 แต่บางฝ่ายที่

อยากได้ระบบหาร 100 ส่งสัญญาณใช้แท็กติก

ทางการเมือง ยื้อเวลาให้การแก้ไข พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.พิจารณาไม่ทันกรอบ 180 

วัน คือวันที่ 15 ส.ค.นี้ 

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธาน

รัฐสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Arthit Ourairat 

ตอนหนึ่งว่า เลือกตั้งบัตรใบเดียว หรือสองใบ 

การเลือกตั้งซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ดีที่สุด

ของระบอบประชาธิปไตย มีหลักการสำาคัญว่า 

ต้อง 1.FREE คือ อิสระ เสรี โดยวิจารณญาณ

ที่บริสุทธิ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่มีการใช้อำานาจ

หรือกลเม็ดใดๆ บังคับขู่เข็ญ โน้มน้าว ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม 2.FAIR คือ เป็นธรรม ไม่

ทุจริต ไม่โกง ตรงไปตรงมา เลือกใครก็ได้คนนั้น 

3.REPRESENTATIVE คือ มีความเป็นตัวแทน

ของประชาชนที่แท้จริงและเชื่อถือได้

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อน ไหวพรรค
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ต้ัง คกก.สอบจ่�อ�ก�ศวิว�ทตำ�รวจ

กรุงเทพฯ • เมื่อวันท่ี 29 ก.ค. พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพ

อากาศ เปิดเผยถึงกรณีมีการแชร์คลิปในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อวันท่ี 28 ก.ค.ท่ี

ผ่านมาเป็นคลิปกลุ่มนักเรียนจ่าอากาศรุมทำาร้ายนักเรียนนายตำารวจ ทะเลาะ

วิวาทในสถานบันเทิง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนกลางคืนวันท่ี 22-23 ก.ค.ท่ี

ผ่านมา ว่า พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) 

รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมกำาชับเรื่องความสามัคคี เรื่องอะไรท่ีไม่ถูก

ต้อง และเรื่องการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องท่ียอมรับไม่ได้อยู่แล้ว ซ่ึงขณะน้ีอยู่

ระหว่างประสานกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ ซ่ึงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องความผิดทาง

อาญา เพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีทำาร้ายร่างกายกัน ซ่ึงในส่วนของกองทัพอากาศ

ได้ต้ังคณะกรรมการสอบสวนและมีมาตรการลงโทษตามข้ันตอน ซ่ึงมาตรการ

การลงโทษมีท้ังกักบริเวณ ทัณฑกรรม และธำารงวินัย ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาตามข้ันตอน

ช�วบ้�นขอรัฐเพ่ิมวงเงินคนละคร่ึงเฟส 5

บุรีรัมย์ • หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 

5 หรือคนละคร่ึง เฟส 5 วงเงินคนละ 800 บาท โดยผู้มีสิทธ์ิรายเดิม สามารถ

ยืนยันสิทธ์ิได้ในวันท่ี 19 ส.ค.  และรายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันท่ี 19 

ส.ค.เช่นกัน จากน้ันจะมีเงินโอนเข้าในแอปเป๋าตัง เร่ิมใช้สิทธ์ิได้วันท่ี 14 ก.ย.

2565 ซ่ึงจากการสำารวจความเห็นท้ังพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวจังหวัด

บุรีรัมย์ ต่างเห็นตรงกันว่าโครงการคนละคร่ึงเฟส 5 ท่ีรัฐให้วงเงินคนละ 800 

บาทน้ันน้อยเกินไป ซ่ึงไม่สอดคล้องกับภาวะราคาข้าวของท่ีแพงข้ึนในปัจจุบัน 

จึงอยากให้รัฐพิจารณาเพ่ิมวงเงินคนละคร่ึงจาก 800 บาท เป็น 1,500 บาท ถึง

จะสามารถแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ ด้านนายกรรณฑิพัฒน์ 

ศักด์ิธิสกุล กล่าวว่า หากเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐเพ่ิมวงเงินจากคนละ 800 บาท 

เป็นคนละ 1,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ก็จะ

ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้ามียอดขายท่ีกระเต้ืองข้ึนจากเดิมด้วยเช่นกัน

รวบส�ว 40 อ้�งบ๊ิกโจ๊กช่วยเจรจ�คืนท่ีดิน

เลย • วันท่ี 29 ก.ค.65 พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย ส่ังการเจ้า

หน้าท่ีตำารวจ ภ.จว.เลย และ บก.สส.ภ.4 บูรณการสืบสวนสอบสวน ร่วมกัน

จับกุมนางสุภัทรา อยู่ศิริบูรณ์ อายุ 40 ปี แอบอ้างว่าสามารถพาประชาชนผู้

เดือดร้อนไปพบ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เพื่อช่วยในการเจรจา

ไกล่เกล่ียรับคืนซ่ึงทรัพย์สินท่ีดินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบท่ีถูกยึดไปได้ โดย

นางสุภัทราอ้างว่าสามารถพาไปพบ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ได้ ผู้เสียหายจึงติดต่อพูด

คุยกับนางสุภัทรา ซ่ึงนางสุภัทรารับปากว่าจะช่วย แต่จะต้องนำาเงินมาให้ก่อน

จำานวน 30,000 บาท โดยนางสุภัทราอ้างว่าจะนำาไปให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ผู้

เสียหายท้ัง 2 รายจึงยินยอมหาเงินมาให้ แต่นางสุภัทราก็ยังไม่สามารถพาไป

พบ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ตามท่ีกล่าวอ้างได้ ท้ังหลังจากน้ันก็ยังคงขอให้ผู้เสียหาย

นำาเงินมาให้เพ่ิมอีกหลายคร้ัง รวมท้ังส้ินแล้วท้ัง 2 ราย สูญเงินไปกว่า 1 ล้าน

บาท ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าถูกนางสุภัทราหลอกลวง จึงเข้าร้องทุกข์ต่อ พนักงาน

สอบสวน สภ.ปากชมดำาเนินคดีกับนางสุภัทรา ได้จับกุมตัวนางสุภัทรานำาตัว

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากชมเพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากน้ีจะ

ทำาการสืบสวนขยายผล ติดตามผู้เสียหายรายอื่นๆ ท่ีถูกนางสุภัทราหลอกลวง

ตามในลักษณะเดียวกันน้ีเข้ามาแจ้งความดำาเนินคดีเพ่ิมเติมต่อไป

ตำ�รวจท่องเท่ียวขีดกรอบกัญช�ช่วงวันหยุด

กรุงเทพฯ • พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำารวจท่องเท่ียว ได้มอบ

หมายให้ พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการและโฆษกกองบัญชาการ

ตำารวจท่องเท่ียว ให้ฝากความห่วงใยต่อนักท่องเท่ียวว่า ในช่วงหยุดยาวต้ังแต่

วันท่ี 28-31 ก.ค.2565 ขอมอบคำาแนะนำาต่อนักท่องเท่ียวดังน้ี 1.ขอความกรุณา 

อย่าทำาร้ายและทำาลายธรรมชาติ และหากดีท่ีสุด 2.วางแผนการเดินทางอย่าง

รอบคอบและโดยละเอียดทุกคร้ัง 3.หาข้อมูลในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะไปเย่ียม 

ชมให้ดี 4.สนับสนุนเศรษฐกิจและกิจการของท้องถ่ินน้ันๆ 5.ในเรื่องของกัญชา 

ขอความร่วมมือคนไทยทุกคนช่วยกันประคับประคองการดำาเนินการใดๆ ท่ี

เก่ียวข้องโดยคำานึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศและของสังคมไทยให้อยู่ใน

บริบทท่ีเหมาะสม ไม่ผิดกฎหมายและไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน 6.หากต้องการ 

ความช่วยเหลือจากตำารวจท่องเท่ียว สามารถโทร.ได้ท่ีหมายเลข 1155 ซ่ึง

สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหลักได้ 5 ภาษาคือ อังกฤษรัสเซีย จีน ญ่ีปุ่น 

และเกาหลี หรือจะติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน tourist police I-lert-u ก็ได้

รัฐบ�ลปล้ืมจัดก�รไฟฟ้�ช�ยแดนใต้

กรุงเทพฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ส่ังการ

ให้ทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชาย

แดนภาคใต้ มุ่งเป้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ท้ังน้ี มิติด้านพลังงาน 

เป็นอีกเครื่องมือหน่ึงของการพัฒนาท่ีมีศักยภาพ โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมการ

จัดต้ังโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกขนาดเล็กมากท่ีเชื่อมโยงการพัฒนาอย่าง

ครบวงจร กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพื่อส่งเสริมเกษตรฐานราก ปศุสัตว์ 

วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านการลงทุนร่วมท่ีเป็นมิตรระหว่าง

ประชาชนและเอกชน มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ท่ีม่ันคงแก่เกษตรกร 

ประชาชนและชุมชน ในระยะต่อไป จะขยายผลโครงการโรงไฟฟ้าฯ ซ่ึงมีกำาลัง

การผลิตรวม 106.9 เมกะวัตต์ รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ผ่านโครงการการบริหารจัดการไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระบบ ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลาย

ทาง โดยท่ีผ่านมาได้บริหารจัดการ 1) ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน อาทิ ไผ่ 

กระถินเทพา หญ้าเนเปียร์ จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจกว่า 60 กลุ่ม รวม 12,400 ครัว

เรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมาย 1.5 แสนไร่

ขาว

เล็ก ภายหลังจาก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ

ไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เชิญชวนร่วม

งานพรรคพลังชาติไทย จัดประชุมใหญ่ 

พร้อมถือฤกษ์เปลี่ยนชื่อพรรคใหม่ชื่อว่า 

“พรรครวมแผ่นดิน” ในวันที่ 1 ส.ค.นี้ 

โดย พล.อ.วิชญ์ได้ให้นางบุญญาพร นา

ตะธนภัทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง

ชาติไทย ทำาหน้าที่ประสานเชิญชวน 

ส.ส.พรรคเล็กทั้งหมด รวมถึง ส.ส.กลุ่ม 

16 ด้วยทั้งหมด และมีการโน้มน้าวมา

โดยตลอดก่อนที่จะมีการกำาหนดเปิด

ตัวพรรคในวันที่ 1 ส.ค. แต่ล่าสุดกลุ่ม

พรรคเล็กไม่มีใครแสดงเจตจำานงจะไป

อยู่ ขออยู่พรรคเดิม เนื่องจาก ส.ส.พรรค

เล็กส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งรอบหน้า

ต้องการจะย้ายไปอยู่พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) เพื่อลง ส.ส.แบบแบ่งเขต

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า 

กลุ่ม 16 มีการพูดคุยกันเบื้องต้นว่า

จะย้ายไปอยู่พรรค พปชร. แต่ต้องขอ

ประเมินก่อนว่าสภาจะใช้สูตรหาร 500 

หรือหาร 100 หรือใช้บัตรเลือกตั้งใบ

เดียว หรือสองใบ 

ต่อมาเฟซบุ๊ ก  พล .อ .วิชญ์  

เทพหัสดิน ณ อยุธยา เผยแพร่ข้อความ

ระบุว่า ขอความกรุณาพี่ๆ สื่อกรุณา

ลงข่าวจริงจากการสัมภาษณ์อาน้อย

โดยตรงนะคะ ยังไม่มีการทาบทามใดๆ 

จากอาน้อยนะคะ.


