
BA.4-BA.5ยึดเมืองกรุง

สธ.ชี้ปวยนอยพุง10เทา

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม พรอมนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สํารวจสายไฟจํานวนมาก

ที่อาคารเอ็นที ทาวเวอร ภายหลังการประชุมเร� องกรุงเทพมหานครเมืองอัจฉริยะ และการบริหารจัดการทอรอยสายส� อสารลงใตดิน

เสียงแตกหาร100/500‘พรรคเล็ก’มโนสงครามกลางเมือง

หนา...2หนา...2

สูตรหาร 500 แนวรวมเพิ่ม
ปชป.เตรียมตอบ กลับไปกลับมา
สูตรหาร 500 แนวรวมเพิ่ม

ปชป.เตรียมตอบ กลับไปกลับมา

             
|

ไทยโพสต • “วิษณุ” ชี้สูตรคํานวณ ส.ส. 

บัญชีรายช� อยึดถึง “พึงมี” แตตองตีความ

แบบใหม เช� อสุดทายมีคนย� นศาล รธน. 

“บิ๊กปอม” โบยแลวแต กมธ. “นิโรธ” ยัน 

พปชร.ไดทั้งหาร 100-500 “ชินวรณ” ลั่น

สูตรหาร 500 ขัดหลักการ รธน.ที่แกไข 

เตือนรัฐบาลตองรอบคอบหวั่นสงผลศึกซัก                                        

ฟอก ที่ประชุม ปชป.ยังไรขอสรุปนัดเคาะ

อีกรอบ “เพ� อไทย” ย้ําเอาสูตรหาร 100 

อัดพรรคเล็กดิ้นใชหาร 500 ทําบานเมือง

วุนวาย “กลุมสามัคคีสรางชาติ” ย� นหนังสือ 

“พรรคพลังทองถ่ินไท” อางหาร 500 ทําให                                                         

เกิดความยุติธรรม ขูม็อบลงถนนเกิดสงคราม 

กลางเมือง

เม� อวันที่ 4 กรกฎาคม พรรคการเมือง

ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานยังมีความเห็น

แตกกันในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ                                                  

ธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วาดวยการเลือกต้ัง ส.ส. ที่

ยังมีขอถกเถียงกันเร� องสูตรคํานวณ

ทําเนียบรัฐบาล • “ชัชชาติ” เผยปม

สัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียวคืบหนา ยกปญ                                                      

หาหนี้ 3 สวนตองชัดเจนกอนเคาะคาโดย                                                   

สาร เล็งเปดสัญญาให ปชช.รับรูตาม พ.ร.บ.                                                       

ขอมูลขาวสาร ดาน “ชัยวุฒิ” เผยจัด

ระเบียบสายไฟ-สายส� อสาร เริ่มพื้นที่เรง

ดวน 350 กม.กรุงเทพฯ ชั้นใน เดือนหนา

เห็นผล 

เม� อวันจันทร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให

สัมภาษณถึงความคืบหนาการแกไขปญหา

การตอสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียววา คืบ

หนาไปพอสมควรเพราะเราไดรูประเด็นแลว                      

วาจุดไหนมีปญหา และตองลงในรายละเอียด

ระหวางกรุงเทพธนาคมกับบริษัทเอกชน ที่

จะตองเจรจาวาสามารถลดอะไรไดมากนอย

แคไหน สวน กทม.เองก็ตองดูเร� องหนี้เปน

หลัก ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม ไดใหขอคิดเห็นไววาจะตองกลัด

กระดุมเม็ดแรกใหไดกอน 

นายชัชชาติกลาวดวยวา อยางไรก็                       

ตามหนี้ของเรามี 3 สวน คือหนี้ระหวาง 

กทม.กับรัฐ ตรงนี้ ไมไดกังวลมาก 

กรุงเทพฯ • ไทยพบผูติดเชื้อใหม 1,995 

ราย เสียชีวิตอีก 18 ราย กรมวิทยาศาสตรฯ 

เผยสายพันธุ BA.4-BA.5 สอเคาครองตลาด 

กทม.สูงสุด เตรียมแพรไปตางจังหวัดตาม

วัฏจักร กรมควบคุมโรครับยอดผูปวยสีเขียว

เพิ่ม 10  เทาหลังผอนคลายมาตรการ 

เม� อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณประจําวันวา พบผูปวยรายใหม 

1,995 ราย รวมผูปวยสะสม 4,532,100 

ราย หายปวยเพิ่ม 2,148 ราย อยูระหวาง

รักษาตัว 24,818 ราย โดยมีอาการหนัก 

677 ราย และใสทอชวยหายใจ 293 ราย 

เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 

30,718 ราย

ขณะที่ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย แถลงถึงสถาน 

การณเฝาระวังสายพันธุ โควิด-19 วา กรม

วิทยาศาสตรฯ มีการถอดรหัสพันธุกรรมทุก

สัปดาห ซึ่งตั้งแตวันที่ 25 มิ.ย.-1 ก.ค.ได

ถอดรหัส 946 ตัวอยาง เปนการติดเชื้อโอ

มิครอน 100% ขณะท่ีสายพันธุยอยโอมิครอน 

BA.1 มี 1.1% BA.2 มี 47.3% BA.4 และ 

BA.5 มี 51.7% โดยการตรวจในกลุมผูเดิน

ทางเขาประเทศ พบวามี 46 ตัวอยางเปน 

BA.1 จํานวน 21.7% 

ทําเนียบรัฐบาล • “ประยุทธ” นั่งหัวโตะ

ประชุมยาว 3 ชม.เร� องพลังงาน สุดทายไร

บรรเทาแคผุดคณะกรรมการ 2 ชุดศึกษา                                                       

การดูแลประชาชน 3 เดือนกอน นายกฯ ลั่น

ไมเคยทอแท วอนคนไทยชวยกันประหยัด 

“กบน.” เคาะคงดีเซลลิตรละ 34.94 บาท

อีก 1 เดือน “สุพัฒนพงษ” แนะถอดสูท

ถอดเนกไท

เม� อวันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2565 

พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปน

ประธานการประชุมสภาความม่ันคงแหงชาติ                                                             

(สมช.) ครั้งที่ 2/2565 เต็มคณะ เพ� อพิจาร 

ณาแผนรองรับวิกฤตพลังงานและอาหาร 

โดยใชเวลาประชุมนานกวา 3  ชั่วโมง

ตอมาเวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ

แถลงผลประชุมวา การประชุมใชเวลายาว                  

นานในดานพลังงาน โดยไดมีการเตรียมมาตร 

การ 3 เดือนวาเราจะพิจารณาใหอะไรเพิ่ม

เติมไดอีกหรือไม และจะดูแลตรงไหนไดอีก

บางและมีเงินอีกจํานวนเทาไหร จะหาเงิน

ไดจากที่ไหน ถาใชการกูเงินมากขึ้นเร� อยๆ 

ก็จะเปนการสะสมหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นไป

ตามลําดับ ซ่ึงจะมีผลตอการเงินในระยะยาว 

สวนในเร� องการไปบังคับอะไรตางๆ นั้นกฎ 

หมายทําไมได ถาทําไปก็จะเสี่ยงถูกฟองรอง 

ก็ตองระมัดระวังมากที่สุด

“ขอสรุปคือมาตรการในชวง 3 เดือน                                                    

คือตั้งแต ก.ค.-ก.ย. การหารือวันนี้ก็มีมาตร                                                     

การที่จะตออายุเพิ่มเติมให  และจะหาเงิน

จากที่ไหนไดบาง หลังจากนั้น 3 เดือนตอ                                                    

ไป ต.ค.-ธ.ค. จะทําอะไรไดตอหรืออะไรที่                                                        

ทําไมไดแลว ถาทําแลวจะเกิดปญหาตอระบบ                                                                       

การเงินการคลังก็ตองไปดูอีก” พล.อ.ประ 

ยุทธกลาวและวา สวนคาการกลั่น คาอะไร

ตางๆ  ที่พูดๆ กัน มันมีกฎหมายทุกตัว ซึ่ง

กฤษฎีกาจะเปนผูชี้แจงอะไรทําไดหรือทํา

ไมได ไมไดเอื้อประโยชนกับใคร ทําไมตอง

ไปเอื้อกับใคร ถามันทําไดจริงก็ทําได มันก็

เสี่ยงอยูเหมือนกัน

นายกฯ ยืนยันวา

ออนทัวร-ทัวรลง

เกียกกาย • รองโฆษกรัฐบาลย้ํา คนไทย

ไปตางประเทศศึกษาขอกฎหมายใหดี เผยมี 

25 ประเทศลงดาบหนักเร� องใชกัญชา-กัญ

ชง “กมธ.กัญชา” เคาะแลวปลูกไมเกิน 5 

ไรไมเสียคาใชจาย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย

ออกแถลงการณจี้ออกมาตรการคุมชวงสุญ 

ญากาศ

เม� อวันจันทร น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยวา รัฐบาลปลดล็อกกัญชา กัญชงเพ� อ

ประโยชนดานการแพทยและเศรษฐกิจ ซึ่ง

มีผลบังคับใชเฉพาะในไทยเทานั้น ขอใหผูที่

ใชผลิตภัณฑ หรือยาที่มีสวนผสมของกัญชา 

ตลอดจนสวนตางๆ ของกัญชาและกัญชง

ทําเนียบรัฐบาล • “บิ๊กตู” ไมตอบอยูจนถึง

เปนเจาภาพจัดเอเปกใชหรือไม ลั่นใครจะ

ทําก็ทําเถอะ “วิษณุ” ทาอยาดีแตคุยปมนา

ยกฯ 8 ป เห็นพูดกันจัง ก็ย� นเลยไมไดยาก

อะไร ประธานวิปรัฐบาลเหน็บฝายคานไร

สาระมาก เห็นเคร� องบินรบของเมียนมาบิน

เฉี่ยวก็ตะครุบเลย ทําใหประเทศชาติวุนวาย

เปลาๆ สวน “สุทิน” ยืนยันซักฟอก 5  วัน 

เปดประชุมเม� อไหรขอวัดกําลังทันที

เม� อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ใหสัมภาษณ

ถึงการเตรียมความพรอมเปนเจาภาพจัด                                                       

การประชุมเอเปกของไทย

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  7  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9365

อิสรภาพแหงความคิด
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โควิดระลอกใหม่ ไม่ได้ห่างไกล

นย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ

โรคไวรัสโควิด-19 ล่าสุด โดยพบผู้ป่วยใหม่ จำานวน 

1,995 ราย จำาแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,993 ราย 

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย โดยเสียชีวิต 18 

ราย โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบ 

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 677 ราย

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม กำาชับให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดเตรียม

เวชภัณฑ์ บุคลากร และสถานที่ให้มีความพร้อมเพียงพอ และ

ขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง ร่วม

กันเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในกลุ่มที่เป็น

คลัสเตอร์ใหญ่ๆ 

รวมทั้งรณรงค์และอำานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเร่งสำารวจพื้นที่ที่ยังมีการ

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่ำากว่าเป้าหมาย จัดการดำาเนินการให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างทั่วถึง 

สะดวก และง่ายที่สุด

แน่นอนว่า สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 

ในประเทศไทย ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะเรียกว่านิ่งนอนใจได้ แม้จะ

มีมาตรการผ่อนคลาย ปลดล็อก เข้าสู่สถานการณ์วิถีชีวิตปกติ

ของประชาชนมากที่สุดแล้วก็ตามในปัจจุบันนี้ แต่นั่นไม่ได้

หมายถึงว่า เหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่จะไม่กลับมา

อีก หรือตัวเลขผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตจะลดลง 

เพราะจากอัตราการเสียชีวิตในรอบสัปดาห์ ย่อมเป็นที่

ประจักษ์ชัดแล้วว่า  ในขณะนี้สถานการณ์ โควิดยังคงคร่าชีวิต

ประชาชนอย่างต่อเนื่องเกือบ 20 รายต่อวัน ซึ่งไม่ได้ลดน้อย

กว่านี้ในการสูญเสียคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ปู่ย่า

ตายาย กลุ่มเสี่ยง 608 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และคนที่ไม่

ได้รับวัคซีน เรียกได้ว่าต้องเสียชีวิตรายวันมาอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นกลุ่มหลัก

ขณะเดียวกัน ยังมีข้อมูลศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยว

กับการระบาดระลอกใหม่ของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย อันได้แก่ 

โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75, BA.2.38, BE.1, และ BF.1 

มีการกลายพันธุ์ ไปมากน้อยแค่ไหน มีการระบาดที่รวดเร็วและ

ก่อโรคโควิด-19 ที่รุนแรงมากหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสาย

พันธุ์ที่ระบาดมาก่อนหน้านี้ และสายพันธุ์ใดน่ากังวลที่สุด

โดยศูนย์จีโนมฯ ระบุสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ควร

เฝ้าระวัง เนื่องจากกลายพันธุ์ ไปเกือบ 100 ตำาแหน่ง จึงมี

ความเป็นไปได้สูงที่จะระบาดเข้ามาแทนที่ BA.5 ซึ่งกลาย

พันธุ์ต่างไปจากไวรัสดั้งเดิมอู่ฮั่น ทั้งนี้ โอมิครอน 4 สายพันธุ์

ย่อยที่อุบัติใหม่นี้ ยังไม่มีข้อมูลในด้านความรุนแรงก่อโรค                             

โควิด-19 (disease severity) ต้องเฝ้าระวังกันต่อไป ซึ่งยังไม่

พบ BA.2.75, BE.1, BF.1 ในประเทศไทย ส่วน BA.2.38 พบ

ในประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 2 ราย

แน่นอนว่า นี่คือสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง ขณะ

เดียวกันดูเหมือนรัฐบาลเองก็ย่อมประเมินการแพร่ระบาดของ

โควิด ว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีระลอกใหม่ คลัสเตอร์

ใหญ่เกิดขึ้นอีกระลอก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย

เฉพาะความน่าเป็นห่วงในสถานศึกษา เด็กๆ เยาวชน ที่ล่าสุด

ภายหลังเปิดเรียนเต็มรูปแบบ อัตราการติดเชื้อของเด็กๆ เพิ่ม

ขึ้นอย่างน่าวิตก  

ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดใหญ่ๆ พื้นที่อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยว เช่น สถานการณ์ จ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำานวน 161 ราย ผู้เข้า

ข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK ถึง 1,936 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ปรากฏการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลขที่เริ่มขยับไต่สูง

ขึ้นของการแพร่ระบาดเหล่านี้ เรียกได้ว่า ไม่สามารถที่จะ

นิ่งนอนใจ หรือประมาทได้เลย โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน

ตนเองของประชาชนที่ยังต้องมาเป็นอันดับแรก รวมทั้งการ

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่รัฐบาลยังต้องทำางานเชิงรุก เดินหน้า

ฉีดปูพรมอย่างต่อเนื่อง.

ศู

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

“รัฐบาลประชาสัมพันธ์ไม่เก่งเท่านายชัชชาติ เป็นรุ่น

พี่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รู้จักกัน

มานานแล้ว ไม่มีอะไร ชื่นชมว่าเป็นคนเก่ง ประชาสัมพันธ์

เก่ง เราต้องไปศึกษา แล้วนำามาทำาตาม ท่านทำาไว้ดีแล้ว ไม่

ได้มีปัญหาอะไรเลย”.

นนี้ และพรุ่งนี้ (6 ก.ค.) มีประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ....ต่อจาก

คราวที่แล้วที่ติดอยู่ที่มาตรา 169/1 และเมื่อพิจารณา

ครบทั้ง 172 มาตรา ที่ประชุมจะร่วมกันถกร่างกฎหมายที่

สำาคัญในวาระ 2 และวาระ 3 อีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ขณะนี้กำาลังมีความเคลื่อนไหวของสมาชิกรัฐสภา ใน

ประเด็นการคำานวณจำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 

ว่า เมื่อรวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการ

เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศแล้ว จะหารด้วย 100 หรือ 

500 กันแน่

โดยคณะ กมธ.ยืนตามร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเลือก

ตั้ง ส.ส.ที่ที่ประชุมรัฐสภาได้รับหลักการไว้ในวาระที่ 1 โดยเสนอ

แก้ไขมาตรา 128 ให้หารด้วย 100 ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 91 กำาหนดให้การคำานวณเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรง

ที่ผ่านมากระแสหารด้วย 100 ค่อนข้างนิ่ง แม้ “นพ.ระวี 

มาศฉมาดล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ จะ

พูดปากเปียกปากแฉะจะเอาหารด้วย 500 ไม่เห็นด้วยกับหารด้วย 

100

จนกระทั่งใกล้เวลาที่ร่างกฎหมายลูกจะเข้าพิจารณาในที่

ประชุมรัฐสภาอีกครั้ง “อัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์” ส.ส.ราชบุรี 

พรรคประชาธิปัตย์ ออกมายอมรับเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. ที่ผ่าน

มาว่า “มี ส.ส.ของพรรคบางส่วนต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์

พิจารณาให้ลงมติให้ใช้วิธีหารด้วย 500”

ที่นี้ก็ทำาให้ความหวังหารด้วย 500 จากที่ลมๆ แล้งๆ กลาย

เป็นมีแนวร่วมมากขึ้น แต่จะมากถึงขนาดล้มหารด้วย 100 

หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกำาลังฝ่ายในของ 2 ป. ระหว่าง “ป.ป้อม” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ กับ “ป.ประยุทธ์” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  

เมาธ์กันทั้งแวดวงรัฐสภา เรื่องนี้พี่น้อง 2 ป. เขาเห็นไม่ตรง

กัน “รองประวิตร” อยากได้หารด้วย 100 ส่วน “นายกฯ ตู่” อยาก

ได้หารด้วย 500 ซึ่งก็ไม่ทราบว่า ณ วันนี้ “พล.อ.ประวิตร” เสียง

อ่อยหรือไม่ เพราะดูเหมือนเวลานี้ขั้วฝั่งตรงข้ามจะมีคะแนนนิยม

มากกว่า ฉะนั้นอาจพลิกตัวส่งสัญญาณไฟเขียวหาร 500 ในนาที

สุดท้าย

เช็กเสียงฝ่ายที่ไม่เอาหารด้วย 100 หากยังจำากันได้สมัยที่

คณะ กมธ.วิสามัญโหวตเรื่องนี้ พบว่า 32 เสียงเห็นด้วย ให้หาร

ด้วย 500 และมี 11 เสียงไม่เห็นด้วย ประกอบด้วย นพ.ระวี, สม

ชัย ศรีสุทธิยากร กมธ.สัดส่วนจากพรรคเสรีรวมไทย พล.ร.อ.พัลลภ 

ตมิศานนท์ ส.ว., กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ส.ว., พล.อ.ยอดยุทธ บุญ

ญาธิการ ส.ว., สุวรรณี ศิริเวชชะพันธ์ ส.ว., วรารัตน์ อติแพทย์ 

ส.ว., ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม ส.ว., พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ส.ว., กิตติ 

วะสีนนท์ ส.ว. และ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว.

อย่างไรก็ตาม กมธ.เสียงข้างน้อยบางส่วนได้ขอสงวนความ

เห็นไปอภิปรายโน้มน้าวเพื่อนสมาชิกที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ให้เห็นด้วยกับการหาร 500 ด้วย ได้แก่ กิตติ, พล.อ.อกนิษฐ์, 

พล.ต.อ.เฉลิมชัย, สมชัย, อัครเดช, นพ.ระวี, โกวิทย์ พวงงาม 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท, พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย, มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 

หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ และปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทย

เพื่อประชาชน สรุปยอด กมธ.เสียงข้างน้อย มีประมาณ 16 เสียง

งานนี้ ส.ส. ส.ว.คนใดที่เคยลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 แต่รอบนี้จะเอาสูตรหารด้วย 500 คง

ต้องเตรียมตัวตอบคำาถามสังคมให้ได้ว่าทำาไมความคิดถึงกลับไป

กลับมา โดยเฉพาะกับ “พรรคประชาธิปัตย์” ในฐานะที่เป็นผู้เสนอ

แก้ไขด้วยตัวเอง

ทิ้งท้ายฝากไว้เป็นข้อมูล เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. “ชวน หลีก

ภัย” ประธานรัฐสภา เคยบรรยายพิเศษ เรื่อง 90 ปี รัฐสภา

ไทย การเดินทางและความหวัง ตอนหนึ่งเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง

ว่า “ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการคิดคะแนน ทูตเยอรมนีมา

คุยเรื่องระบบเลือกตั้งกับผม บอกว่าที่ไทยใช้อยู่ขณะนี้ เยอรมนีเคย

ใช้ แล้วมีปัญหาในด้านความมั่นคงของรัฐบาลและพรรคการเมือง 

จึงกลับไปใช้แบบที่ไทยได้ยกเลิกไป”.

วั

สูตรหาร 500 แนวร่วมเพิ่ม

ปชป.เตรียมตอบ กลับไปกลับมา

แค่ผุด 2 กก.

วิกฤตพลังงานอันแรกไฟต้องไม่ดับ  

พลังงานต้องมีเพียงพอ วันนี้ทราบว่า

อัตราสำารองเรายังมี ใช้ ได้ระยะหนึ่ง 

แม้ไม่มีการนำาเข้าอีก ส่วนเรื่องอาหาร

คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาการขาดแคลน

อาหาร แต่วันหน้าเราต้องเตรียมความ

พร้อม จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้น

มา 2 ชุด คือคณะกรรมการเฉพาะ

กิจเพื่อบริหารวิกฤตเศรษฐกิจ  คล้าย 

ครม.เศรษฐกิจกลายๆ โดยนายกฯ เป็น

ประธาน และตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจ

ติดตาม ประมวลผล วิเคราะห์ผลกระ

ทบ และจัดทำาข้อเสนอในการแก้ปัญหา

ทุกมิติ จัดแผนรองรับในทุกด้านตาม

วิกฤตการณ์ในอนาคตด้วย 

“สิ่งสำาคัญวันนี้ขอสักอย่างได้                                                          

หรือไม่ รู้ ไหมจะขออะไร ช่วยกันประ 

หยัดหน่อยได้ ไหม ช่วยประหยัดใช้

พลังงาน ใช้ที่จำาเป็นได้หรือไม่ เพื่อให้

ค่าต่างๆ ลดลง ค่าไฟฟ้าลด ค่าเอฟที

ลด ถ้าใช้เหมือนเดิมก็ลำาบากเหมือน

กัน แต่ผมก็ขอร้องเท่านั้นบังคับไม่ได้

อยู่แล้ว ผมเองก็ใช้รถเท่าที่จำาเป็น”  

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่า ในแผน 3 เดือนข้าง                                                          

หน้าจะมีการกู้เงินหรือไม่ และมีแผนการ

กระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 2 อย่างไร  พล.อ. 

ประยุทธ์กล่าวว่า ได้พูดถึงว่ามีความ

จำาเป็นไหม ต้องดูแลต่อไหม อันไหนท่ี

ต้องพอแค่น้ีก่อน ส่ิงสำาคัญต้องเซฟให้ได้

ก่อน จะเซฟตรงไหนลงได้บ้าง ไม่ใช่ไป

เรื่อยๆ จนไม่มีวันส้ินสุด มันก็จะไปไม่ได้

หมด ถ้ามันไม่ได้แล้วจะกู้เงินหรือไม่ ควร

ต้องทำาไหม จะปรับเปล่ียนพฤติกรรม

คนใช้รถใช้ถนนได้หรือไม่ มันเก่ียวข้อง

กันหมด อย่าไปคิดว่าเราโยนความรับผิด

ชอบให้ใคร

ถามอีกว่า คณะกรรมการท่ีต้ัง                  

ข้ึนจะเร่งประชุมภายในสัปดาห์น้ีหรือ

ไม่ นายกฯ กล่าวว่า เด๋ียวเขาทำาเอง 

แนวทางอยู่ในช่วง 3 เดือนน้ีอยู่แล้ว 

ค่าน้ำาค่าไฟอะไรต่างๆ จะทำาได้ถึงเดือน 

ธ.ค.หรือไม่ หรือจะเพ่ิมอะไรได้บ้าง ต้อง

ดูกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวา ยืนยันจะดูแล

ให้เต็มท่ีมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ ถ้าเปรียบ

เทียบหลายประเทศมีปัญหามากกว่าเรา 

ถ้าเรามองแต่ตัวเราก็จะรู้สึกว่าเราแย่

ท่ีสุด มันไม่ใช่ คิดว่าทุกรัฐบาลก็พยายาม

แก้ไขปัญหา แม้ประเทศมหาอำานาจก็

เจอปัญหาพลังงานเหมือนกัน 

ผู้สื่อข่าวถามถึงการต้ังคณะกรรม 

การชายแดน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ว่า เป็นการพูดถึงการหาแหล่งพลังงาน

ในพื้นที่อื่นจะได้หรือไม่ เช่น อ่าวไทย 

อันดามัน จะสามารถขุดเจาะน้ำามัน

เพิ่มได้หรือไม่ จะมีการร่วมมือพื้นที่

พัฒนาร่วม (เจดีเอ) ได้หรือไม่ซึ่งก็ต้อง

มีการหารือกัน เพราะวันหน้าเราจะพึ่ง

พลังงานจากประเทศไกลๆ คงไม่ได้แล้ว 

วันนี้พลังงานก็รู้กันดีว่าน้ำามัน แก๊ส มา

จากไหน รอบบ้านเราทั้งนั้น ถ้ามีปัญหา

รอบบ้านแล้วจะเกิดอะไรขึ้น การค้า

ชายแดนจะมีปัญหาหรือไม่จะพันกัน

ไปหมด เรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงมัน

พันกัน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ฉะนั้นการจะทำาอะไรก็ตาม

ต้องระมัดระวังอย่างที่สุด ถึงได้บอกย้ำา

สิ่งสำาคัญในวันนี้มูลค่าการค้าชายแดน

สูงขึ้นมากเป็นแสนๆ ล้าน ฉะนั้นถ้ามี

ปัญหากันมากๆ คนเดือดร้อนคือใคร

ก็รู้อยู่

ถามว่า จะมีการพิจารณาเรื่อง

พื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา

เพื่อหาแหล่งพลังงานหรือไม่ นายกฯ 

กล่าวว่า ต้องหารือกัน เราอย่าไปใช้

พื้นที่อย่างนั้นเลย เราจะหาทางคุยกัน

ได้หรือไม่ ในลักษณะพื้นที่ เศรษฐกิจ

พิเศษทางทะเลได้หรือไม่ เพื่อเดินหน้า

ไปสู่การเจรจาพูดคุยให้เป็นเรื่องเป็น

ราว อย่าเอาไปพันกับเรื่องเขตแดนเด๋ียว

จะเป็นปัญหาใหญ่ทั้งหมด ต้องดูว่าวัน

นี้มีความจำาเป็นหรือไม่ ไม่ทำามันก็ได้แต่

มันเดือดร้อนหรือไม่ ก็ต้องชั่งน้ำาหนัก

เอาตรงนี้ เดี๋ยวคงเป็นเรื่องการหารืออีก

ครั้ง หลายคนจ้องจับตาดูพวกนี้ อีกข้าง

อยากได้ อีกข้างไม่อยากให้ทำา แล้วมัน

ทำาได้สักอย่างไหม

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกฯ ยังมี

กำาลังใจที่จะสู้ต่อหรือไม่  นายกฯ  กล่าว

ว่า ไม่เคยท้อแท้อยู่แล้ว ถ้าอยู่ต่อก็

ทำาให้ ถ้าไม่อยู่ก็หาคนอื่นมาทำากันเอง 

ทำาให้ดีกว่าก็แล้วกัน ประชาชนจับตา

ดูอยู่แล้ว 

พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิ 

การ สมช.กล่าวว่า  คณะทำางานชุดที่ตั้ง

ขึ้นจะติดตามขับเคลื่อน ซึ่งจะมีความ

คล่องตัวอย่างมาก โดยมีนายกฯ เป็น

ประธาน แต่ส่วนคณะทำางานชุดที่ 2 

จะมีผู้แทนจากกระทรวงการคลังเป็น

ประธาน ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นรัฐมนตรี

หรือปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะ

กรรมการชุดนี้ชื่อคณะกรรมการเฉพาะ

กิจบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ 

ขณะที่นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้

อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อ                                                          

เพลิง กล่าวหลังการประชุมคณะกรรม                                                           

การบริหารกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง (กบน.) 

ว่าได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำา 

มันดีเซลประจำาสัปดาห์ โดยมีมติให้คง

ราคาน้ำาดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บาท 

เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วง

เวลานี้ โดยเป็นการตรึงราคาต่อเนื่อง

เป็นสัปดาห์ที่ 3 ขณะที่ประมาณการ

ฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงปัจจุบัน 

วันที่ 3 ก.ค.65 ติดลบ  107,601 ล้าน

บาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำามันติดลบ  

69,718 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG 

ติดลบ  37,883 ล้านบาท

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา ในการ

ประชุมวุฒิสภา มีวาระกระทู้ถามเป็น

หนังสือและกระทู้ถามสดถึงแนวทาง

การแก้ปัญหาพลังงานและสถานการณ์

พลังงานในประเทศ เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนให้ประชาชน และแนวทาง

บริหารกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง โดยนาย

สุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกฯ 

และ รมว.พลังงาน ชี้แจงว่า วิกฤตที่

เกิดขึ้นปัจจุบันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต ซึ่ง

รัฐบาลหาทางแก้ปัญหาอยู่  สำาหรับข้อ

เสนอเกี่ยวกับการลดค่ากลั่นนั้น ในข้อ

เท็จจริงพบว่าผู้ประกอบการมีกำาไรใน

ส่วนดังกล่าวมา 2-3 เดือน  ไม่ใช่มีกำาไร

มาอย่างยาวนาน

“หากเจรจาเพื่อลดค่ากลั่นต้อง

พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย 

หากโรงกลั่นยุติการกลั่น รัฐบาลจำาเป็น

ต้องนำาเข้าน้ำามัน อาจทำาให้ราคาน้ำามัน

มีราคาสูงขึ้น แต่ เชื่อว่าหากวิกฤต

พลังงานมีสูงขึ้น การเจรจาเพื่อขอโรง

กลั่นในการลดกำาไรน้อยลงอาจทำาได้ใน

อนาคต” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวอีกว่า ยัง

มีแนวทางในการประหยัดพลังงาน 

รวมถึงการรณรงค์ ให้ประชาชนช่วย

ประหยัดไฟฟ้า ด้วยวิธีปรับอุณหภูมิ

เครื่องปรับอากาศ ซึ่งหากวุฒิสภาทำาได้ 

ปรับอุณหภูมิ ไม่ต้องใส่สูท ผูกไท และ

มีอุปกรณ์วัดพลังงาน เพื่อให้ประชาชน

ได้เห็นว่าเริ่มทำาแล้ว ผ่านการถ่ายทอด

สด เพื่อจะทำาให้เกิดการปฏิบัติจริงจัง

มากขึ้น กระทรวงพลังงานพร้อมสนับ 

สนุน เพื่อช่วยรัฐสภาทำาเรื่องนี้.

จ่อเปิดสัญญา

เพราะถึงอย่างไรก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋า

ขวา, หนี้เรื่องค่างานระบบไฟฟ้าและ

เครื่องกล และหนี้เรื่องค่าเดินรถ โดย

เฉพาะในส่วนสัญญาที่ 2 ซึ่งต้องดูว่า

สัญญาขบวนการมันครบถ้วนหรือไม่ 

ถ้าไม่ครบก็ต้องทำาให้ครบเสียก่อนที่จะ

เริ่มจ่ายหนี้ เราก็ต้องเอาให้ชัดเจนเสีย

ก่อน ทำาอย่างตรงไปตรงมา และต้องไป

ดูเรื่องสัญญาจ้างบีทีเอสเดินรถส่วนต่อ

ขยายปี 2572-2585

“อย่างที่บอกว่าอยากเปิดเผยให้                                                      

ประชาชนทราบ แต่ต้องเอาเรื่องกฎ                                                                

หมายให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากในสัญญา

เขียนไว้ว่าห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะ 

เว้นแต่กฎหมายบังคับ และบังเอิญว่า

องค์กรผู้บริโภคขอมา แล้วจะเอาตรงนี้

เป็นจุดที่จะบอกว่าสามารถเปิดเผยได้

หรือไม่ โดยจะอ้างอิงจาก พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ ถ้าข้อมูลใดที่

ประชาชนขอมา ให้ได้ก็ต้องให้ เพราะ

ประชาชนเป็นเจ้าของเงินที่เราต้องจ่าย

เอกชนอยู่แล้ว เป็นเงินภาษีประชาชน  

และถ้าเปิดเผยได้จะสรุปให้เสร็จเลยว่า

ค่าใช้จ่ายการเดินรถเป็นเท่าไหร่” นาย

ชัชชาติระบุ  

นายชัชชาติกล่าวด้วยว่า ซึ่ง

การเปิดเผยดังกล่าวคงไม่ต้องหารือ

กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเป็น

สัญญาระหว่าง  กทม.คือกรุงเทพ

ธนาคม กับเอกชน เราก็ขอเอกสาร

ในฐานะผู้ถือหุ้นของกรุงเทพธนาคม 

เราขอเอกสารในนามผู้ถือหุ้น การเซ็น

สัญญาเกิดขึ้นระหว่างกรุงเทพธนาคม

กับเอกชน ไม่ใช่ กทม.เป็นคนเซ็น

“แต่เราต้องรับผิดชอบ จึงต้องดู

ให้ละเอียดและได้สรุปตัวเลขและค่าใช้

จ่ายไว้แล้ว เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็น

ตัวเลขที่นำามาพิจารณาเรื่องค่าโดยสาร 

เราต้องเก็บค่าโดยสารให้ครอบคลุมกับ

ค่าใช้จ่ายที่เรามีสัญญากับเอกชนไว้ ดัง

นั้นค่าใช้จ่ายจึงมีความสำาคัญ เพราะ

ฉะนั้นค่าใช้จ่ายจึงมีความสำาคัญว่าเท่า

ไหร่ ดังนั้นเราจะบอกว่าค่าโดยสารจะ 

20  บาท 30 บาท สุดท้ายขึ้นอยู่กับว่า

เราจะต้องจ่ายเขาเท่าไหร่ ตรงนี้เป็น

จุดสำาคัญ

วันเดียวกัน ที่อาคารเอ็นที ทาว 

เวอร์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐ                                                   

มนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ 

กิจและสังคม หรือดีอีเอส กล่าวหลัง

การประชุมเรื่องกรุงเทพมหานครเมือง

อัจฉริยะ หรือ Bangkok Smart  City 

และการบริหารจัดการวางท่อร้อยสาย

สื่อสารลงใต้ดินว่า กระทรวงดีอีเอส

ทำางานร่วมกับ กสทช.และได้ตั้งงบ

ที่ประมาณ 700 ล้านบาท จากเงิน

อุดหนุนของกองทุนยูโซที่ ใช้สำาหรับ

ระยะทาง 800 กิโลเมตร (กม.) ภายใน

บริเวณ 16 เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน โดยจะ

เริ่มทำาพื้นที่เร่งด่วนก่อน 350 กิโลเมตร 

นายชัยวุฒิกล่าวต่อว่า เรื่องการ

จัดหางบประมาณในการดำาเนินการทั่ว

กรุงเทพฯ ต้องใช้เงินประมาณ  20,000 

ล้านบาท เป็นตัวเลขที่นำามาจากข้อมูล

ที่บริษัทเคทีได้ประเมินไว้ 19,000 ล้าน

บาท เบื้องต้นได้พูดคุยกันว่า กสทช.

จะนำาเรื่องเสนอต่อบอร์ด กสทช.ให้

สนับสนุนงบมาช่วยครึ่งหนึ่ง อาจเป็น

จำานวน 10,000 ล้านบาท  ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาในการพิจารณา หากดำาเนิน

การภายใต้บริษัทเอ็นทีเป็นผู้จัดทำาในงบ 

10,000 ล้านบาท อาจเพียงพอสำาหรับ

ดำาเนินงาน แต่ยังไม่ได้ระบุว่าถ้าเอ็น

ทีเป็นผู้จัดทำาทั้งหมดจะใช้งบประมาณ

เท่าใด 

นายชัยวุฒิกล่าวอีกว่า ก่อนหน้า

นี้บริษัทเคที ได้ดำาเนินการไปแล้วจะ

ดำาเนินการต่อหรือไม่ หลังจากทำาท่อ

ร้อยสายใต้ดินแล้วเสร็จ 7 กิโลเมตร 

แต่ ยั ง ไม่มี ผู้ ให้ สัญญาณเครื อข่ าย

ใดสนใจมาเช่า จึงต้องมีการตั้งคณะ

อนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาหาทางออก

ร่วมกันต่อไป 

“การจัดระเบียบสายไฟลอยฟ้า

จะเร่งทำาก่อน เพราะจะทำาให้สายที่

พาดผ่ านมี ระ เบียบมากขึ้ น  ขณะ

เดียวกันการนำาสายลงใต้ดินจะทำาเป็น

ช่วงๆ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ

จัดระเบียบสายไฟฟ้าบนดินถึง 10 เท่า 

หากคำานวณง่ายๆ เช่น ค่าเช่าสายไฟฟ้า

บนดิน 300 บาท หากลงใต้ดินค่าเช่าจะ 

3,000 บาท เพราะท่อใต้ดินมีการลงทุน

สูง  ดังนั้นการจะทำาทั่วกรุงเทพฯ ยังไม่

สามารถดำาเนินการได้  และอาจเป็น

ภาระต่อโอเปอเรเตอร์ รวมถึงอาจส่ง

ผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคด้วย” 

รมว.ดีอีเอสกล่าว 

ด้านนายชัชชาติกล่าวว่า จาก

การประชุมโดยมีหัวข้อร่วมพูดคุยหลักๆ 

2 ประเด็น 1.ต้องจัดระเบียบสายสื่อ

สารที่รกรุงรังก่อน แม้ยังไม่ต้องลงดิน

ทันที แต่ก็สามารถนำาสายที่ ไม่ใช้ควร

รื้อออกให้หมดก่อน ซึ่ง กสทช.มีแผน

ดำาเนินการโดยใช้เงินจากกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรือยูโซ (USO) 

เข้ามาอุดหนุน  คาดว่าปี 2565 ตั้งเป้า 

800 กิโลเมตร ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน

ที่มีประชากรอยู่เป็นจำานวนมาก และ

มีสายสื่อสารพาดผ่านหนาแน่น อย่าง

น้อยขั้นตอนแรกที่จัดระเบียบจะทำาให้

ความรกรุงรังน้อยลง และคาดว่าจะ

เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ตั้งแต่ต้นเดือน

หน้าเป็นต้นไป 

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ

เชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับ

สวนลุมพินี ครั้งที่ 1/2565 โดยระบุว่า 

ยั งมี อี กหลายอย่ างที่ ยั งต้ อง

ดำาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ให้ทัน

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งการ

ประชุมวันนี้ ได้มีการพูดคุยกันหลาย

เรื่อง เช่น การเชื่อมต่อกับสวนลุมพินี 

การปรับปรุงเส้นทางเดิน เส้นทาง

รถยนต์ การจัดหาที่จอดรถในที่ต่างๆ 

ซึ่งพื้นที่ที่ เสร็จแล้วได้ส่งมอบต่อให้

กรุงเทพฯ.
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3บทความ-ในประเทศ

โชติวัฒน์ประธานศาลฎีกา

กทม. • น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ตุลาการ (ก.ต.) ครั้งที่ 14/2565 ซึ่งวาระสำาคัญคือการลงมติให้ความเห็นชอบเลือก

ข้าราชการตุลาการเพื่อดำารงตำาแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 48 เนื่องจากประธาน

ศาลฎีกาคนปัจจุบันจะสิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่งบริหารในวันที่ 30 ก.ย.65 เมื่อ

มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายโชติวัฒน์ 

เหลืองประเสริฐ ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ผู้ที่มีอาวุโสลำาดับที่ 1 ขึ้น

ดำารงตำาแหน่งประธานศาลฎีกา จากนี้จะมีการเสนอชื่อนายโชติวัฒน์เพื่อทูลเกล้าฯ

ไทย ‘ใต้กลลวง’ อสูร 

องบอกว่าเรื่องที่ “ลอกมาเล่า” วันนี้ ผมอ่านจากเฟซ

ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์

 อ่านแล้วอ่านอีก..........

 ด้วยปลาบปลื้ม ประทับใจ ทั้งเนื้อหา ทั้งการนำาเสนอ  ซึ่ง

ดูเหมือนง่าย แต่ยากประหนึ่งเก็บดอกปาริชาตบนสวรรค์มาสลัก

ร้อยเป็นอักษรมาลัย

 ชนใดมีบุญวาสนาได้ดมดอมกลิ่นหอมปาริชาต จะทำาให้

ชนนั้น พลันหวนระลึกอดีตชาติได้

 นอกจากรู้รากเหง้าแห่งตนแล้ว ยังจะทำาให้เกิดสำานึก

มนุษย์ว่า “อันเอกรัฐ-เอกราชเสรี แห่งราชอาณาจักรไทยผืนนี้”

 มาจากไหน..........

 ใคร ผู้สร้างเป็นมรดกตกทอดไว้ให้?

 ผู้เขียน ถอดหัวใจเขียน จึงตรงและทระนงองอาจ อยาก

ให้ทุกคน ทั้งรุ่นใหม่-รุ่นเก่า ไม่ว่าชังชาติ หรือรักชาติ

 ในความเป็น “ไทย” ร่วมแผ่นดิน ได้อ่าน

 อ่านก่อน อ่านแล้ว ที่ชัง-อาจคืนสติ ที่ชื่นชม-จากมี

สติสัมปชัญญะจะเพิ่ม 

 รู้ว่ากตเวทีต่อแผ่นดิน มิใช่การนั่ง-นอนเฉยๆ แบบ “ธุระ

ไม่ใช่” ใคร “คิดร้าย-ขายแผ่นดิน” ให้แก่ชาติไหน  ตระกูลใด ก็

ทำาตนเป็น “พรหมลูกฟัก” นอนอึ้ดทึ่ด ไม่รู้สึก-รู้สา ช่างมัน ฉัน

ไม่เกี่ยวสถานเดียว

 ข้อความต่อจากนี้......

 “ปลุกสำานึก” ได้ดี จนบางท่าน ทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจ 

อาจอยากรู้ “เขาเป็นใคร”?

 ก็ไม่ยาก......

 เพราะผู้เขียน “เปิดหน้าชน” พร้อมเผชิญกับทุกคนที่ชัง

อยู่แล้ว....เชิญอ่าน

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

 นุช ไทยเจริญพรขุดมันขึ้นมาแฉ..!

 โพสต์นี้ ขอให้คนที่เห็นค่อยๆ อ่านให้จบ ผมเป็นคนรัก 

และเคารพเทิดทูนสถาบัน ชัดเจน

 ทำางานราชการมามีความเจริญในชีวิต เข้าถวายสัตย์

ปฏิญาณมา รู้คุณแผ่นดิน รู้จักที่ต่ำาที่สูง รู้จักคิดถึงคำาว่าผิดชอบ 

ชั่วดี กาลเทศะ 

 ถ้าคุณรับในความเห็นต่างได้ ก็เป็นเพื่อนกัน ถ้าคุณรับไม่

ได้ลบเพื่อนได้เลยครับ ผมเห็นหลายคนลบเพื่อนออกไป แต่ก่อน

ลบ อยากให้อ่านให้จบ 

 แล้วถ้าคิดว่าไม่จริง ก็หาข้อมูลมาหักล้าง แต่ต้องมีแหล่ง

ที่มาของข้อมูลนะครับ 

 คุยลอยๆ คนโตๆ แล้ว เค้าไม่ทำากันครับ

 คุณเคยคิดมั้ยว่า

 ทำาไม ไม่เกิดเป็นลูกทักษิณ จะได้เกิดมาบนกองเงินกอง

ทองสบายไปทั้งชาติ 

 ผมว่า คุณก็เคยแล้ว ก็คิดได้ว่า เพราะบุญเราไม่เท่ากันไง 

แล้วเราก็คิดได้ว่า บุญเราทำามาแค่นี้ คุณอยากได้ความเท่าเทียม 

เรียกร้องได้ แต่บุญอย่างไหน ก็เรียกร้องความเท่าเทียมไม่ได้ 

 เพราะเรา “รู้รักสามัคคี” กันไม่เป็น

 การเหยียบย่ำา ด่าราชวงศ์ คุณตั้งสตินะ แล้วคุณจะรู้ว่ามัน 

ผิดมั้ย คุณกราบไหว้ ร.5 กราบไหว้เสด็จเตี่ย แต่คุณไม่สำานึกบุญ

คุณแผ่นดิน 

 รศ.112 

 เงินถุงแดง รัชกาลที่ 3 ค้าขายส่วนพระองค์ได้เงินมามากมาย 

เราถูกฝรั่งเศสบุก รุกราน จะเอาเราเป็นเมืองขึ้น 

 ร.5 จะนำาเงินท้องพระคลังมาจ่าย เงินไม่มี ได้เงินถุงแดงของ 

ร.3 ไถ่ประเทศนี้มา 

 แผ่นดินนี้!!! 

 พระมหากษัตริย์ ท่านจ่ายเงินซื้อมาแล้ว ท่านยังทรงมีพระ

เมตตา ให้ประชาชนทุกคนได้มีพื้นแผ่นดินเป็นของตัวเองสืบทอด

ส่งต่อลูกหลาน โดยการให้ออกโฉนดเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคล 

 ประเทศนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะ 

 พระสยามเทวาธิราช 

 พระแก้วมรกต 

 พระไชยหลังช้าง 

 พระพุทธชินราช 

 หลวงพ่อโสธร 

 หลวงพ่อโต

 หลวงพ่อ... ฯลฯ

 คุณจะทำา ก็ทำาไปเถอะ

 แต่ผมบอกอย่างเดียว...........

 เกิดเป็น คนไทย 

 ต้องรู้จักรากเหง้าตัวเอง 

 ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ 

 ด้วยการอ่าน ไม่ใช่ฟังเค้าเล่าว่า?? 

 ได้ยินม็อบด่าไปถึงในหลวง ร.9 พวกเราเห็นด้วยตา แล้ว

จริงๆ มั้ยว่า พระองค์ท่านทรงงานเพื่อประชาชนมาตลอดจน 

ท่านป่วย 

 ถ้าเป็นอย่างที่ปิยบุตร มันพูดว่า คนเราไม่ได้วัดกันที่ความ

ดี!!!.????? คือ มึงจะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดคน นอกจากความดี 

 ช่วยคิดตามกันหน่อยนะ

 ใช้สติเยอะๆ ก่อนจะตำาหนิด้อยค่าผู้อื่น ตนเอง เคยสร้าง

ความดีให้ปรากฏหรือเปล่า?

 คำาว่า...

 ภาษีกู!! 

 รถยนต์พระที่นั่ง 

 ปราสาทราชวัง 

 เงินส่วนพระองค์ ทั้งนั้น!!! 

 ไปศึกษามาให้ดี อย่าฟังเค้าเล่าว่า... 

 ในเว็บไซต์ “สำานักพระราชวัง” มีอยู่ชัดเจน 

 เงินส่วนพระองค์เท่ากับเงินส่วนตัว หรือจะให้เข้าใจง่ายๆ ว่า 

เงินของกู!!! 

 ในหลวงเสียภาษีเท่ากับประชาชน ในเว็บไซต์กระทรวงการ

คลังมีขึ้นบอกมาเป็นสิบๆ ปีแล้ว อ่านเยอะๆ  ไอ้น้องเอ้ย 

 พระองค์ท่าน ได้รับการยกเว้นภาษีหลักๆ 2 เรื่อง

 1.ภาษีรถยนต์นำาเข้า เพราะรัฐบาลเห็นว่าประมุขควรมีรถ

ที่สมฐานะ และท่านก็จัดซื้อเอง เลยให้ยกเว้นภาระในส่วนนี้

 2.ภาษีเสื้อผ้า ท่านต้องออกงานให้สมกับความเป็นประมุข 

ท่านต้องใช้จ่ายส่วนนี้เองเยอะ จึงยกเว้นภาษีให้ 

 ฟังคำาให้สัมภาษณ์ bbc ของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

พระพันปีหลวง” ย้อนหลังได้ ชัดเจน

 “วัดพระแก้ว” เงินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ทรง

สร้างมาก่อนที่ประชาราษฎร์จะเสียภาษีให้ราชการอีก 

 คณะราษฎร ไปปล้นเจ้ามา 

 ถ้าวันนึงคุณได้รับที่มรดกจากพ่อ เป็นของปู่ ของทวด แล้ว

มีคนบอกว่ามันต้องเป็นของส่วนรวม โดยที่โดนยึดครองไปเฉยๆ 

เลย ไม่มีการขึ้นศาลต่อสู้ใดๆ ได้ 

 คุณจะรู้สึกอย่างไร? 

 ใจเขาใจเรา 

 คิดเองเถิดพี่น้องคนไทย 

 บุญคุณนี้ สำาคัญ 

 หากบุญของคุณยังไม่มากพอ

 ชาติหน้าจะเกิดมาต่ำากว่าคน

 “ธนัช ยุติธรรม”

 พร้อมขึ้นทุกศาล เพื่อแสดงข้อมูลของจริงให้รู้กันไป 

ปัญญาชน ไม่พูดเล่น ไม่ฟังเค้าเล่าว่า

 คนไทย ต้องรู้จักคำาว่า “รู้คุณแผ่นดิน”

 อย่าให้คนอื่น มาหลอก

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

 ชัดเจน-ตรงไปตรงมา สังคมไทยอยู่กับ “กลลวงอสูร” จน

หลงหยิ่งในคติมายาหรือกลลวงอสูรนั้นมาตลอด

 ปิยบุตรอ้างอิงวิชาการพูดในวงสัมมนา “กษัตริย์ ไม่มี

ความชอบธรรม เพราะไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน” 

บ้าง

 “โดยสถานการณ์ของสถาบันกษัตริย์ มันเป็น ‘ทรราช’ 

ของตัวมันเอง” บ้าง

 ขบวนการสามสัสปั่น hate speech “ภาษีกู” บ้าง

 ทั้งที่กู บางโคตร บางตระกูล นอกจากหลบเลี่ยงภาษีบ้าง 

ไม่เสียบ้าง มิหนำาซ้ำายังโกงชาติ-โกงแผ่นดินอีกตะหาก

 บางโคตร บางตระกูล ไร้หัวนอน-ปลายตีน หอบเสื่อ

ผืน-หมอนใบ มาจากไหนก็ไม่รู้ ซมซานเข้ามาพึ่งใต้ร่มพระบรม

โพธิสมภาร

 เพาะลูก-เพาะหลานในแผ่นดิน เติบใหญ่ นอกจากไม่

สำานึกในบุญคุณแล้ว ยังเหิมหาญกระทำาการ “เนรคุณ” แผ่น

ดินที่ให้ซุกหัว

 คนไทยน่ะ “คนจริง” มีเยอะ

 แต่ที่ “แน่จริง” มีซักกี่คนในเรื่องเหล่านี้ โปรดถามใจ

ตัวเอง?

 -เปลว สีเงิน

 ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 สหรัฐ ประเทศแห่งเสรีภาพ ขึ้นเครื่องบินลำาเดียวกัน ยังแบ่ง

เป็น เฟิสต์คลาส ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด ทำาไมไม่ทำาแถวที่นั่งเดียว

เหมือนกัน ต้องแบ่งช้ันเพราะไร 

 ก็ในโลกเสรีมัน ไม่มีคำาว่าเท่าเทียมกันจริงๆ แหละ

 คุณเคยคิดย้อนไปร้อยกว่าปีมั้ยว่า ประเทศไทยนี้ ในตอนนั้น 

คนในประเทศทำามาหากินอะไรกัน 

 ร่ำารวย แค่ไหน ประชาชนมีเงินเสียภาษีอากรให้รัฐได้แค่

ไหน???? 

 ผมขอยึดจากเอกสารกระทรวงการคลัง แจ้งงบแผ่นดินสยาม 

ปี 2459 ที่มีการบันทึกไว้ “ประเทศนี้ มีรายได้จำานวน 100 กว่า 

ล้านบาท” ในตอนนั้น 

 เกิดจากรัฐ (ราช) ค้าขาย 99.4 ล้านบาท 

 เกิดจากภาษีประชาชน 2 ล้านบาท (อ้างอิงเอกสารงบ

ประมาณแผ่นดินสยาม ปี 2459 จากสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง) 

 ไฟฟ้า รถไฟ ประปา ถนน โรงพยาบาลศิริราช โรงเรียน 

จุฬาลงกรณ์ เงินใครครับ วางรากฐานให้เรามาทุกวันนี้

 ประชาชนเสียภาษีมาแค่นี้ ท่านเสียสละเงินส่วนพระองค์ใน

ฐานะประมุข ท่านมอบให้เรามามากมาย สมฐานะของท่าน 

 เคยมีนักการเมืองคนไทยคนไหน ควักเงินตัวเองสร้างสะพาน 

หรือเขื่อน บ้างมั้ย? 

 “สะพานภูมิพล” ออกเงินส่วนพระองค์ โดยสำานักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับกรมทางหลวง 

 แล้วสร้างเพื่อใคร ใครใช้!!!!!

 อันนี้ ทุกคนควรเข้าใจให้ตรงกันนะครับ อุปนิสัยโดยพื้นฐาน

ของชนชาติไทย ไม่มีความรักสามัคคี ชอบแตกแยกกันเอง 

 ตอนนี้เรามีประมุขเป็นผู้นำา ในฐานะเจ้าของบ้าน 

 ถ้าวันหนึ่ง เราเปลี่ยนให้บ้านนี้ สามารถเปลี่ยนประมุขได้ทุกๆ 

4 ปี เหมือนบ้านเช่า ไม่ใช่เจ้าของจริง 

 รับรองประเทศวุ่นวายถึงกับล่มสลาย เหล่าทหารจะพากัน

ยึดอำานาจ เพราะทหารไม่ยอมอยู่ใต้ “ผู้นำาพลเรือน” 

 ปืนมีอำานาจในการต่อรองเสมอ ถ้าได้ผู้นำาที่ขี้โกง หรืออีกฝ่าย

ไม่ยอมรับ เราก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมม็อบไปอีกแสนนาน 

 ฝั่งนั้นมา ฝั่งนี้ ไล่ 

 ฝั่งนี้มา ฝั่งนั้นไล่

รียกว่า เป็นทุกอย่างให้ประชาชนแล้วสำาหรับ  

“รมต.เฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นอกจาก

แก้ปัญหาต่างๆ ให้ผู้ ใช้แรงงานแล้ว ยังเป็นมือดีล

พรรคเล็กตามคำาบัญชาการของ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 

เพื่อเสริมนั่งร้านให้ “ลุงตู่” พล.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ 

แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ล่าสุดยังรับบทเป็น “ดีเจ” บอกเล่าการทำางานของรัฐบาล

และนโยบายต่างๆ ให้ชาวบ้านรับทราบในวันที่ โควิด-19 

ระบาดหนักในไทยอีกด้วย

พร้อมยังถือโอกาสพูดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตตัวเองใน

วัยเด็ก วันที่บ้านยังฐานะยากจนมาก กว่าจะทำาธุรกิจประสบ

ความสำาเร็จ 

“บ้านผมจนถึงขั้นที่ว่า 

ครอบครัวมี 5 คน แต่แม่มีเงิน

ซื้อทุเรียนแค่ 1 ลูก ต้องนับพูแบ่ง

กันกิน ผมชอบทุเรียนมาก แต่

ต้องกินเท่าที่แม่แบ่งให้”

“รมต.จับกัง” ยังย้อน

ความหลังต่อว่า ผมเคยแต่เปิด

ฟังวิทยุ FM คลื่นต่างๆ สมัย

วัยรุ่น ก็เคยหยอดเหรียญบาท 

โทร.เข้าไปขอเพลงกับพี่ดีเจบ้าง

อะไรบ้าง วันนี้ ได้มานั่งเก้าอี้

เป็นผู้จัดเอง บอกตรงๆ ว่าตื่น

เต้นสุดๆ 

เชื่อว่าในวัยเด็กยุค 80-

90 อย่างเราๆ หลายคนฝันอยากจะมีอาชีพเป็นดีเจ ผมก็ด้วย 

ภรรยาผมก็ด้วยครับ อย่างภรรยาผมเนี้ย เคยไปสอบเป็นนัก

จัดเลยนะ 

แต่สุดท้ายก็เลือกที่จะช่วยกันทำาธุรกิจครอบครัว ...ยุค

สมัยเปลี่ยนไป เด็กรุ่นหลังๆ ไม่รู้ว่าใครยังอยากจะเป็นดีเจ

กันอยู่อีกไหม? ส่วนมากผมเห็นพัฒนามาเป็นนักยูทูบเบอร์ 

ทำาคลิป ทำารายการกันหมดแล้ว เพราะสร้างรายได้ สร้างชื่อ

เสียงมากกว่า

เสน่ห์ของวัยรุ่นยุค 80-90 ผมว่าใครเกิดทันก็ต้องตรา

ตรึงในความทรงจำา เพลงศิลปินเก่าๆ อย่าง อัสนี-วสันต์,  

วงอินคา, พี่เสือ ธนพล, พี่อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง,  

วงไมโคร ฯลฯ หลายๆ เพลงถูกเอามาทำาใหม่ ร้องโดยศิลปิน

เด็กๆ รุ่นใหม่... เออนะ บางทีผมก็แอบดีใจที่เพลงรุ่นเรากลาย

มาเป็นเพลงโปรดของเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานไปซะงั้น

หนึ่งชั่วโมงเต็มกับการจัดรายการวิทยุที่อัดแน่นด้วย

สาระ เกร็ดความรู้ต่างๆ ควบคู่ความบันเทิง หาก “เสี่ยเฮ้ง” 

ไม่เลือกเส้นทางการเมือง ก็ยึดอาชีพ “ดีเจ” ได้สบาย.

ช่างสงสัย

‘ดีเจเฮ้ง’

เ

สุชาติ ชมกลิ่น

ต้

ยุติธรรมรับ

ไกล่เกลี่ยหนี้

ยังไม่ถึงเป้า

ฉุน‘สุชาติ’หนีตอบกระทู้จี้ลาออก

ปลื้มกทม.-ภูเก็ตเมืองน่าเที่ยว

เกียกกาย • ส.ส.ก้าวไกลสุดฉุนนายกรัฐมนตรี-รมว.แรงงานหนี

ตอบกระทู้ ไม่สนใจลูกจ้างรัฐ 7 แสนคน ถูกจ้างแบบไม่มีเงินเดือน 

ไม่เชื่อข้ออ้างติดภารกิจ จวกฝ่ายบริหารไม่สนฝ่ายนิติบัญญัติ ขู่

เอาผิดจริยธรรม ไล่บี้ลาออกแสดงความรับผิดชอบ 

ทำาเนียบรัฐบาล • นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมน 

ตรีและ รมว.กลาโหม สุดปลื้มหลัง

เว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel + Leisure 

ยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ ได้

คะแนนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best 

Cities in Southeast Asia 2022) 

ด้านเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยเป็น

เกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (Best Islands in 

Southeast Asia 2022) ในอันดับ 1 

และอันดับ 2 ตามลำาดับ ประเทศไทย

ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ชื่น

ชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปี

นี้ หลังจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวดัง

กล่าวเปิดเผยผลการลงคะแนน

จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกประเภท

เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

ได้รับการลงคะแนนมาเป็นอันดับ

แรก ตามมาด้วยสิงคโปร์ นครดา 

นัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงฮานอย 

เมืองเชียงใหม่ เกาะฮ่องกง นคร

โฮจิมินห์ กรุงพนมเปญ และกรุง

จาการ์ตา

นายธนกรกล่าวว่า เหตุผล

หลายประการที่ทำาให้กรุงเทพฯ ยัง

คงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว

จากทั่วโลกมาโดยเสมอคือ รอย

ยิ้มที่อบอุ่น Street food ที่อร่อย 

และความรู้สึกดีของการนั่งรถตุ๊กๆ 

หรือมอเตอร์ ไซค์ ตระเวนเที่ยวทั่ว

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความหลาก

หลาย สามารถพบประสบการณ์การ

เที่ยวแบบหรูหรา พักในห้องพักที่มี

สระว่ายน้ำาส่วนตัว อาหารระดับดาว

มิชลิน กรุงเทพฯ ยังเป็นจุดศูนย์กลาง

ในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นๆ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่าง

สะดวก สำาหรับสถานที่ท่องเที่ยว

ประเภทเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุด

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best  

Islands in Southeast Asia 2022) พบ

ว่า เกาะภูเก็ต ประเทศไทย ได้รับการ

ลงคะแนนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

มาเป็นอันดับหนึ่ง นายกรัฐมนตรี

ยินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่ว

โลกยังคงให้ความสำาคัญสถานที่ท่อง

เที่ยวทั่วไทยทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ 

เกาะภูเก็ต เกาะสมุย สามารถสร้าง

ความประทับใจและประสบการณ์ที่

ดีให้นักท่องเที่ยว.

แจ้งวัฒนะ • นายสมศักดิ์ เทพ

สุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม กล่าวว่า ในการประชุม

คณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมามี

เสียงสะท้อนเกี่ยวกับการจัดงาน

มหกรรมการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัว

เรือน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้รับคำา

ชื่นชมที่ ได้ช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็น

หนี้ โดยตนดีใจแทนทุกภาคส่วน

ที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนผลงานเป็น

รูปธรรม ดังนั้นตนขอให้ทุกคนช่วย

กันทำาอย่างเต็มที่กับจังหวัดที่ยังไม่

ได้จัดงาน ส่วนการจัดงานปิดท้าย 

ตนคาดว่าจะจัดที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง

ช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ โดยอาจ

จะจัด 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับจำานวน

ผู้มาไกล่เกลี่ยหนี้สิน ดังนั้นจากนี้

ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง

รวบรวมข้อมูลว่าประชาชนที่ยัง

ไม่ได้เข้ารับการไกล่เกลี่ยในต่าง

จังหวัดมีจำานวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้

วางแผนในการจัดงานที่กรุงเทพฯ 

นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า 

นอกจากนี้ยังต้องเร่งประชาสัม 

พันธ์ ให้ประชาชนที่ตกหล่นเข้า

ร่วมงานที่กรุงเทพฯ โดยอาจจะ

เปิดให้มีการลงทะเบียนก่อนเพื่อ

จัดวัน-เวลาได้เหมาะสม ตอนนี้

ผลการจัดงานยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ 

1 แสนคน เพราะตอนนี้เราได้

ช่วยไกล่เกลี่ยไป 3 หมื่นคน แต่

ยืนยันว่าไม่ท้อ จะเดินหน้าทำางาน

ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพราะเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนที่เดือด

ร้อน ดังนั้นจากนี้ต้องเร่งจัดรวม

ที่ กทม.ให้ประชาชนรับทราบว่า 

การมาร่วมงาน เราสามารถช่วย

เจรจาลดหนี้ให้ได้ ดูได้จากผลการ

ไกล่เกลี่ยหนี้ ไปแล้ว 39 ครั้ง มีผู้

เข้าร่วมงาน 48,500 คน ลูกหนี้

ขอไกล่เกลี่ย 30,708 คน ไกล่เกลี่ย

สำาเร็จ 28,314 คน ทุนทรัพย์รวม 

6,602 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่าย

ของประชาชนถึง 2,382 ล้านบาท.  

นัดเคาะเกณฑ์โยกย้าย ตร.

รัฐสภา • พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ. ... 

เปิดเผยถึงผลการหารือ กมธ.เพื่อแก้ปัญหาในรายละเอียดของมาตรา 169/1 ของ

ร่าง พ.ร.บ. หลังจาก พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย ส.ว. เสนอให้แก้ไขเนื้อหาเพื่อเว้นการ

บังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำารวจตามร่างกฎหมายดังกล่าว

ออกไป 180 วัน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการพิจารณาทำาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายใน

ช่วงเดือนตุลาคมนี้ว่า ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุป และนัดประชุมวันที่ 5 ก.ค.

มั่นใจไทยเจ้าภาพ Expo 2028 

ไทยโพสต์ • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าว

ว่า มั่นใจว่า จ.ภูเก็ตประเทศไทยจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดเอ็กซ์ โปวาระ

พิเศษ Expo 2028-Phuket, Thailand เนื่องจากมีความโดดเด่นและมีความพร้อมใน

มิติต่างๆ มากกว่าประเทศคู่แข่งทั้ง 4 ประเทศ โดยได้จัดเตรียมที่ดินของที่ราชพัสดุ

บริเวณหาดไม้ขาว ซึ่งมีทำาเลที่ตั้งที่สวยงามประมาณ 100 ไร่ ไว้รองรับการจัดงาน. 

ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุ

มาศ ส.ส.บญัชรีายชื่อ พรรคกา้วไกล 

และคณะกรรมาธิการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าว

ว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ได้ยื่นกระทู้

ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

กรณีความคืบหน้าการแก้ปัญหา

การจ้างเหมาบริการของพนักงาน

ในหน่วยงานของรัฐประมาณ  

7 แสนคน ที่ถูกจ้างงานแบบไม่มี

เงินเดือน แต่เป็นค่าจ้างรายวัน 

บางครั้งต่ำากว่าวุฒิการศึกษา ไม่มี

สวัสดิการ สภาพต่ำากว่าการจ้าง

งานของคนทั่วไปตามกฎหมาย

แรงงานมาก ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่

ปี 2562 แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหา

ได้ พอตั้งกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี

มอบหมายให้นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน มาตอบกระทู้แทน 

แต่ รมว.แรงงานแจ้งว่าติดภารกิจ

กับนายกฯ การตอบกระทู้วันที่  

30 มิ.ย. จะต้องตอบเวลา 13.30 น.  

แต่นายกฯ กับ รมว.แรงงานบอก

ว่าติดภารกิจไปเปิดงานความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่ง

ชาติ เวลา 09.30 น. เหตุนี้ถาม

ว่านายกฯ กับ รมว.แรงงานไปอยู่

ที่งานดังกล่าวทั้งวันเลยหรือ โดย

ปกติไปเปิดงาน 1 ชม.ก็มากแล้ว 

นายธีรัจชัยกล่าวว่า การ

ที่ท่านอ้างงานที่ ไปช่วงเช้ามา

ปฏิเสธการตอบกระทู้ช่วงบ่าย 

เรื่องนี้ต้องตอบว่าเหตุใดเรียก

แล้วไม่มาตอบกระทู้ ไม่ซีเรียสที่

ท่านเลื่อนตอบไปเป็นวันที่ 4 ส.ค. 

ถ้าท่านมาตอบแบบไม่มีอะไรเลย 

ควรรับผิดชอบด้วยการลาออกได้

แล้ว ถือว่าเจตนาท่านฟังไม่ขึ้น 

เรื่องนี้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบ

ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ เรื่องนี้ ไม่ใช่

เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องความ

เดือดร้อนของประชาชน ถ้าท่าน

รอดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

วันที่ 4 ส.ค.ต้องมาตอบให้ได้ ถ้า

ตอบไม่ได้ก็ลาออกไปทั้งคู่ และจะ

ดูว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมด้วย

หรือไม่ เพราะไม่ได้ติดภารกิจจริง

นายธี รั จชัยกล่ าวอีกว่ า 

กรณีชาวบ้าน ต.ป่าเลา อ.เมืองฯ 

จ.เพชรบูรณ์ เคยยื่นเรื่องร้องเรียน

ต่อคณะ กมธ.ป.ป.ช. เมื่อ 7-8 เดือน

ก่อน สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2469 มี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยกัน

พื้นที่ใน ต.ป่าเลา และ ต.นา

งั่ว จำานวน 1 หมื่นไร่ เป็นที่

สาธารณประโยชน์สำาหรับทุ่งเลี้ยง

สัตว์ ต่อมาพื้นที่บริเวณดังกล่าว

ได้สร้างหมู่บ้านจัดสรรของนายทุน

ใหญ่ กรมที่ดินออกหนังสือสำาคัญ

พื้นที่นอกกรอบ 1 หมื่นไร่ ทับที่

ชาวบ้าน 23 ครัวเรือน มีการฟ้อง

ศาลขับไล่ ซึ่งศาลฎีกาตัดสินลงโทษ

ชาวบ้าน เมื่อตรวจสอบพบว่า

พื้นที่ทั้งหมดมีมูลว่าอยู่นอกกรอบ  

1 หมื่นไร่ ซึ่งดูแล้วไม่เป็นธรรมกับ

ชาวบ้าน โดยกรรมาธิการฯ จะเชิญ 

รมว.มหาดไทย กับปลัดกระทรวง

มหาดไทย มาสอบถามว่าเหตุใด

อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ 

ไม่รังวัดที่ดินให้ชาวบ้าน. 



สนทางของประเทศไทยที่จะมีกฎหมายเพ� อปองกันการซอม

ทรมานและการอุมหายเหลืออีกไมไกลแลว แตกอนจะไปถึง

จุดหมายที่หลายฝายพยายามผลักดันมานาน ก็ยังตองเจอกับ 

“วุฒิสภา” อันเปนอีกหนึ่งดานสําคัญที่รับไมตอมาจากสภาผูแทน

ราษฎร

โดยตอนนี้กรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) ของวุฒิสภา กําลัง

พิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการซอม

ทรมานและการกระทําใหบุคคลสูญหาย (ราง พ.ร.บ.ปองกันการทรมาน

และการอุมหายฯ) และเดิม กมธ. จะตองพิจารณารางกฎหมาย

ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เพ� อสงกลับ

มายังที่ประชุมวุฒิสภาใหลงมติรายมาตราในวาระสอง และลงมติ

ในวาระสามตอไป 

แตเม� อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผานมา ที่ประชุมวุฒิสภา

เพิ่งจะลงมติเห็นชอบขยายเวลาให กมธ. ออกไปอีก 30 วัน ทําให

เดดไลนของ กมธ.ถูกยืดออกไปถึงกลางเดือนสิงหาคม และมีความ

เสี่ยงอยางมากที่จะพิจารณาไมเสร็จภายในสมัยประชุมครั้งนี้ซึ่งจะ

จบสมัยประชุมในวันที่ 18 กันยายน 2565 หรือกรณีที่เลวรายที่สุด 

ราง พ.ร.บ.ปองกันการทรมานและการอุมหายฯ อาจจะถึงไมทัน

พิจารณาแลวเสร็จในวาระสี่ปของสภาชุดปจจุบันที่จะหมดลงใน

ชวงไตรมาสแรกของป 2566

ส.ส.เสียงไมแตก เห็นชอบราง พ.ร.บ.ปองกันและปราบ

ปรามการทรมานและการอุมหายฯ

เม� อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 ราง พ.ร.บ.ปองกันการทรมาน

และการอุมหายฯ ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผูแทน

ราษฎรในวาระสาม ดวยคะแนนเสียงทวมทน มีผูเห็นดวย 359 

เสียง ไมมีผูไมเห็นดวย งดออกเสียง 1 เสียง และไมลงคะแนนเสียง 

2 เสียง โดยรางที่ผานวาระสามของสภาผูแทนราษฎรมา ถูกปรับ

แกในชั้น กมธ. ของสภาผูแทนราษฎรหลายสวน เน� องจากในการ

พิจารณาวาระหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรรับหลักการราง พ.ร.บ.ปองกัน

การทรมานและการอุมหายฯ ถึงสี่ฉบับ ในชั้น กมธ.ของสภาผูแทน

ราษฎร จึงใชรางท่ีเสนอโดยคณะรัฐมนตรีเปนรางหลัก และมีรางของ

พรรคการเมืองสองราง และรางของ กมธ.กฎหมาย การยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีภาคประชาชนเปนผูผลักดัน เปนรางประกอบ

ในชั้น กมธ. สภาผูแทนราษฎร มีการปรับแกเนื้อหาใน

ราง พ.ร.บ.ปองกันการทรมานและการอุมหายฯ ของ ครม. ใหใกล

เคียงกับรางฉบับที่เสนอโดยพรรคการเมืองและฉบับที่ผลักดันโดย

ภาคประชาชนมากขึ้น เชน เพิ่มโทษฐานกระทําการที่โหดราย ไร

มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ขยายอายุความและ

กําหนดเง� อนไขใหเริ่มนับก็ตอเม� อทราบชะตากรรม แกไขคํานิยาม

ของผูเสียหายใหคูรักเพศเดียวกันที่อยูกินฉันสามีภริยาสามารถ

เปนผูฟองรองได ตัดอํานาจศาลทหารในการพิจารณาคดี รวมถึง

วางหลักเกณฑในการควบคุมตัวของเจาหนาที่ใหรัดกุมมากขึ้นเพ� อ

ปองกันการทรมานและการอุมหาย

 ส.ว.ขอแกหน�อย เชิญหน�วยงานรัฐใหความเห็น คานรางที่

ผานมติ ส.ส.มาแลว

เม� อรางกฎหมายเดินทางมาถึงช้ันสภากล่ันกรองอยางวุฒิสภา 

การพิจารณารางกฎหมายก็จะตองพิจารณาสามวาระเชนเดียว

กับในชั้นสภาผูแทนราษฎร จากนั้นนายกฯ ถึงจะสามารถนําราง                                                                                   

กฎหมายไปทูลเกลาฯ ถวายใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย                                                                                                   

เพ� อประกาศใชเปนกฎหมายตอไป ในการพิจารณาราง พ.ร.บ.ปอง 

กันการทรมานและการอุมหายฯ วาระแรก ของชั้นวุฒิสภา ส.ว. 

แตงตั้งลงมติเห็นชอบรางที่ไดรับมาจาก ส.ส. ดวยคะแนนเห็นดวย 

197 เสียง ไมเห็นดวย 2 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง แมคะแนน

เสียงเห็นดวยจะชนะขาด แตก็มี ส.ว.บางรายอภิปรายตั้งขอสังเกต

ไว เชน คํานูณ สิทธิสมาน ตั้งคําถามวาเน� องจากรางกฎหมายถูก

ปรับแกไปจนตางจากรางเดิมที่เสนอโดย ครม.มาก แลว ครม.เห็น

ดวยหรือไมกับการแกไขของ ส.ส. และเม� อเขาสูชั้น ส.ว. ก็คงมี

ความเห็นตางจาก ส.ส. ในหลายประเด็น

สําหรับรายช� อของ ส.ว. ที่เขาไปนั่งใน กมธ. พิจารณาราง

กฎหมายที่จะวางหลักเกณฑคาดโทษเจาหนาที่รัฐที่ใชอํานาจเกิน

เลยน้ัน มีคนในเคร� องแบบมากถึงเจ็ดคน ประธาน กมธ.คือ พลตํารวจ

เอกชัชวาลย สุขสมจิตร อดีตขาราชการซึ่งเคยเปนทั้งปลัดกระทรวง

ยุติธรรม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และรองผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ และยังมีอดีตขาราชการตํารวจอยางพลตํารวจเอกอดุลย 

แสงสิงแกว อดีตผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีในรัฐบาล 

คสช. นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่น�าสนใจอีกเชน พญ.คุณหญิงพรทิพย 

โรจนสุนันท และสมชาย แสวงการ

จากการเขาถึงเว็บไซตของ กมธ.พิจารณาราง พ.ร.บ.ปองกัน

และปราบปรามการซอมทรมานฯ ของวุฒิสภา ครั้งลาสุดเม� อ 30 

มิถุนายน 2565 พบวา กมธ.ประชุมไปแลว 13 ครั้ง แตมีการนํา

บันทึกการประชุมเผยแพรตอสาธารณะผานทางออนไลนเพียงสาม

ครั้งเทานั้น

ทั้งนี้ จากขอมูลในบันทึกการประชุมสามครั้งที่เผยแพรบน

เว็บไซต พบวา กมธ.วุฒิสภาเชิญหน�วยเจาหนาที่จากหลายหน�วย

งานราชการมาใหความเห็น โดยหน�วยงานราชการท่ีมาใหความเห็น                                                                      

หลากหลาย แตสวนมากเห็นวาควรใหแกไขราง ตัวแทนจากสํานัก 

งานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมใหความเห็นวา 

เนื้อหาหลายสวนควรจะกลับไปเปนเหมือนรางเดิม (รางของ ครม.) 

มากกวารางที่ผานการพิจารณาของ ส.ส.มาแลว เชน ไมเห็นดวยกับ

สัดสวนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการซอมทรมานและ

กระทําใหบุคคลสูญหาย ซึ่งรางที่ผาน ส.ส. มาเสนอใหมีสัดสวนของ

ภาครัฐและภาคเอกชนสมดุลกัน (ภาครัฐ 8 คน ภาคเอกชน 7 คน) 

โดยเสนอใหมีกรรมการโดยตําแหน�ง 8 คน และกรรมการผูทรง

คุณวุฒิ 7 คน มาจากการแตงตั้งของ ครม.แทน

นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากหน�วยงานรัฐอ� นๆ อีกมากมาย 

เชน กรมพระธรรมนูญไมเห็นดวยที่ตัดอํานาจศาลทหารในความ

ผิดที่เกี่ยวของกับราง พ.ร.บ.ปองกันการทรมานและการอุมหายฯ 

สวน กมธ.วุฒิสภาก็ตั้งขอสังเกตไว เชน หลักเกณฑที่กําหนดใหเจา

หนาที่ตองบันทึกภาพและเสียงในการซักถามผูตองสงสัยจะเปนการ

สรางภาระที่มากเกินไปใหกับเจาหนาที่หรือไม นิยามของฐานความ

ผิดการกระทําที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยคืออะไร

อยางไรก็ตาม เน� องจากเว็บไซตของ กมธ.วุฒิสภา ยังไม

ปรากฏวามีการเผยแพรสรุปหรือบันทึกการประชุมเม� อวันท่ี 30 พฤษ                                                                                               

ภาคม 2565 จึงยังไมสามารถทราบไดวา กมธ.วุฒิสภา มีการแกไข

มาตราใดบาง และเปนไปตามความเห็นของหน�วยงานราชการหรือ

ไม มีเพียงสรุปการประชุมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ระบุวา

หลายมาตรากําลัง “รอการพิจารณา” อยูเทานั้น ตอมาในวันที่ 27 

มิถุนายน 2565 ที่ประชุมวุฒิสภาก็ลงมติเห็นชอบตามคําขอของ 

กมธ. ใหขยายเวลาในการพิจารณาราง พ.ร.บ.ปองกันการทรมาน

และการอุมหายฯ ไปอีก 30 วัน “เปนกรณีพิเศษ” “เพ� อใหการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีความละเอียดรอบคอบมาก

ยิ่งขึ้น” จากเดิมที่จะตองพิจารณาใหเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 

2565 ไปเปนชวงกลางเดือนสิงหาคม

ส.ว.ชักชาอาจพิจารณาไมทัน รายแรงสุดอาจเสี่ยงรางกฎ 

หมายตกไป

การทํางานที่เช� องชาในชั้น กมธ.วุฒิสภา อาจสงผลใหราง

กฎหมายปองกันการทรมานและอุมหายตองลาชาและอาจจะไมทัน

กาลในสมัยประชุมสภานี้ซึ่งจะสิ้นสุดเม� อ 18 กันยายน 2565 หาก 

ส.ว.สามารถพิจารณาและลงมติไดหลังชวงกลางเดือนสิงหาคมซึ่ง

เปนกรอบเวลาใหมน้ัน หมายความวาจะเหลือเวลาอีกประมาณหน่ึง

เดือนครึ่งในการบรรจุวาระและลงมติในวาระสองและสามกอนที่

สมัยประชุมนี้จะจบลง

กรณีท่ี ส.ว.มีมติวาสมควรแกไขราง พ.ร.บ.ปองกันการทรมาน

และการอุมหายฯ กําหนดเนื้อหาตางออกไปจากรางที่ผานดานแรก                                                                                          

จากสภาผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญกําหนดใหรางกฎหมายที่ ส.ว. 

แกไขจะถูกสงกลับไปให ส.ส.ลงมติอีกครั้งวาเห็นดวยตาม ส.ว.หรือ

ไม หาก ส.ส.มีมติไมเห็นชอบ ก็จะมีการตั้ง กมธ.รวมซึ่งประกอบไป

ดวย ส.ส. และ ส.ว. จํานวนเทากัน จากนั้นก็จะตองเสนอใหทั้ง ส.ส. 

และ ส.ว. พิจารณา ถาทั้งสองสภาเห็นชอบ ก็นําสูขั้นตอนประกาศ

ใชเปนกฎหมาย แตถาสภาใดสภาหน่ึงไมเห็นชอบใหยับย้ังรางกฎหมาย

นั้นไวกอน ซึ่ง ส.ส.อาจยกขึ้นมาพิจารณาใหมไดหลัง 180 วัน โดย

อาจยืนยันรางเดิม หรือรางที่ กมธ.รวมกันพิจารณาก็ได

ดังนั้น หาก ส.ว.แกไขรางกฎหมายฉบับนี้ เสนถนนที่จะนําไป

สูการผานกฎหมายอุดรอยรั่วลอยนวลพนผิดของเจาหนาที่รัฐก็จะ

ยิ่งไกลออกไปอีก ดังในกรณีตัวอยางรางกฎหมายที่ ส.ว.แกไข แต 

ส.ส.ไมเห็นดวย จนนําไปสูการตั้ง กมธ.รวมกัน เชน 

• ราง พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล เสนอโดย ครม. เสน

ทางการพิจารณาราง พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล ใชเวลายาวนาน

เกินกวาหนึ่งป เริ่มจากผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรใน                          

วาระหนึ่ง เม� อ 27 มกราคม 2564 และผานการพิจารณาในวาระ

สองและวาระสามเม� อ 3 พฤศจิกายน 2564 จากนั้นจึงเขาสูการ

พิจารณาชั้นวุฒิสภา ในวาระหนึ่ง เม� อ 15 พฤศจิกายน 2564 

และพิจารณาวาระสองและสาม เม� อ 28 ธันวาคม 2564 อยางไร

ก็ดี เน� องจากวุฒิสภาแกไขรางกฎหมายนี้ จึงตองสงกลับมาที่สภา

ผูแทนราษฎร ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรเม� อ 2 กุมภาพันธ 

2565 สภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติม จึงตองตั้ง 

กมธ. รวมกันระหวางสภาผูแทนราษฎรเพ� อพิจารณารางกฎหมาย

ดังกลาว หลัง กมธ. รวมพิจารณารางกฎหมายแลวเสร็จ วุฒิสภา

จะพิจารณาลงมติรางกฎหมายนี้เม� อ 23 พฤษภาคม 2565 และสภา

ผูแทนราษฎรเพิ่งจะลงมติเห็นชอบรางที่ กมธ.รวมกันพิจารณาแลว

เสร็จไปเม� อ 29 มิถุนายน 2565

• ราง พ.ร.บ.พืชกระทอม ซึ่งเสนอโดย ครม. สภาผูแทน

ราษฎรรับหลักการรางกฎหมายนี้เม� อ 7 กรกฎาคม 2564 และ

พิจารณาลงมติวาระสองและวาระสามเม� อ 8 กันยายน 2564 ใน

ชั้นวุฒิสภา มีการแกไขกฎหมายดังกลาว จึงตองตั้ง กมธ.รวมกัน

เพ� อพิจารณา จากนั้นจึงจะสงใหวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรลง

มติ ซึ่งสภาผูแทนราษฎรเพิ่งลงมติเห็นชอบกับรางที่ กมธ.รวมกัน

พิจารณาแลวเม� อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

หากพิจารณาถึงอายุของสภานี้ที่เหลือไมถึงหนึ่งป นั่นหมาย 

ความวาความลาชาของ ส.ว. ก็มีโอกาสที่จะทําใหราง พ.ร.บ.ปองกัน

การทรมานและการอุมหายฯ ผานไมทันวาระสามภายในวาระสี่ป

ของสภาที่กําลังจะจบลง ถาสภาไมสามารถพิจารณากฎหมายไดทัน

อายุสี่ป หรือมี “อุบัติเหตุทางการเมือง” ที่ทําใหรัฐบาลและสภาตอง

หมดอํานาจไปกอน ก็จะทําใหรางกฎหมายที่จะมาเปนกลไกปองกัน

การทรมานและการอุมหายตองตกลงไปโดยปริยาย ตามมาตรา 

147 แหงรัฐธรรมนูญ 2560 โดยจะตองรอใหคณะรัฐมนตรีชุดใหม

หลังการเลือกตั้งทําการรองขอสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาภายใน 

60 วันหลังนับแตเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง ซึ่งก็

ไมมีอะไรจะมาการันตีไดวาจะเกิดขึ้น

ดังนั้น หาก ส.ว.แตงตั้งยังคงยืนยันจะพิจารณาลาชาออกไป 

ราง พ.ร.บ.ปองกันการทรมานและการอุมหายฯ ก็เสี่ยงจะแทงไป

พรอมกับเวลาของสภาที่กําลังจะหมดลง.
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ความคิด ยังไมมีใครรูวาเสนทางชะตาชีวิตของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม จะจบลงในเสนทางอํานาจอยางไร 

ระหวางอยูครบวาระในเดือนมีนาคม 2566 หรือวาจะเปนไป

ตามที่นักวิเคราะหการเมืองหลายคนแอบหวั่นเกรง อาจจะ

ตองไปดวยคําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ในวาระการดํารง

ตําแหน�ง 8 ป ในชวงปลายเดือน

สิงหาคมนี้ ระหวางการมาทํางานใน                                        

ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธตอบ

ผูส� อขาว อยูจนถึงเปนเจาภาพจัด

เอเปกใชหรือไม เพราะมีการมอง

ว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องการดํารง

ตําแหน�งครบ 8 ป พล.อ.ประยุทธ

กลาวสั้นๆ เพียงวา “ก็แลวแต ใคร

จะทําก็ทําเถอะ” บทสรุปสุดทายจะ

เปนอยางไร ไมมีใครรู โดยดานแรก

ที่ตองรอลุนดวยใจระทึก คงเปนเร� อง

วาระดํารงตําแหน�ง 8 ป หากผานไป

ไดคงฉลุย อยูยาวแน�นอน

กระแสชัชชาติฟเวอร ทําใหหลายพรรคการเมืองหนัก                                                  

ใจ หนึ่งในนั้น พรรคพลังประชารัฐ มี ‘พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ’ เปนหัวหนาพรรค แม โดยสถานะ ดวยบารมี ทําให

คนในพรรคใหความยําเกรง แตทวาในอีกแงมุม แตละกลุม                                                                 

แตละกวน ที่ยังรวมตัวอยูในพรรค เปนความสัมพันธกัน

อยางหลวมๆ เนื้อในการทํางานไปคนละทิศละทาง ไมรูวา                                         

ตอนเขาสูโหมดเลือกตั้งจะเปนอยาง 

ไรตอไป แมจะมีความพยายามทํา

ประชาสัมพันธเชิงรุก ขยับลงพื้นที่                                                  

มากขึ้น เตรียมโรดโชวพรรคพลัง                                    

ประชารัฐที่จังหวัดชลบุรี วันที่ 10                      

ก.ค. พล.อ.ประวิตรจะพูดติดตลก

วา ‘เขาใหไปหรือไม ถาใหไป ก็ไป’ 

การลงพื้นที่ชลบุรี นอกจากแกนนํา

พรรคพลังประชารัฐพบปะชาวบาน 

นําเสนอผลงานแลว อีกดานหน่ึง เส่ีย

เฮง-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

ที่แน�นอน คงจะปกหลักอยูกับผูมีอํานาจตอไป และดวยความ

สัมพันธลูกพี่เกา กลุมบานใหญ ที่นับวันจะระหองระแหงยิ่ง

ขึ้น คงไมหวนคืนกลับบานเกาพลังชลแน�นอน 

การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล มีรัฐมนตรี 11 คน 

รอถูกเชือด ระยะเวลาการอภิปราย จํานวนวัน ยังไมเคาะ

ออกมา ฝายรัฐบาลบอกวา 4 วันเพียงพอ แตฝายคาน นาย       

สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ� อไทย และประธาน

วิปฝายคาน ระบุวา ‘วันเวลาที่เหมาะสมในการอภิปรายไมไว

วางใจคือ 5+1 ซึ่งไมมีอะไรเสียหาย 

ถากลัวอภิปรายวกวนซ้ําซาก เรามี

ขอบังคับการประชุมสภาอยูแลว ที่

ประธานสภาฯ จะควบคุมไมใหเกิด

การอภิปรายซ้ําซาก และฝายคานก็

จะเสียหายเอง’ สรุปสุดทายจะได 4 

หรือ 5 วัน ยังไมแน�ชัด แตเช� อได

วาเวลาเกินกวาครึ่งหนึ่งที่ฝายคาน

ไดรับ จะพุงเปาถลม พล.อ.ประยุทธ 

เพียงคนเดียว สวนรัฐมนตรีที่เหลือ 

10 คน คงจะแตะกันพอหอมปากหอมคอ ฝายคานอยากได

วันเวลามากที่สุด เพราะเปนการซักฟอกครั้งสุดทายในสมัย

นี้ ก็ตองออกแอกชั่นใหเต็มที่ ทิ้งทวนใหชาวบานไดเห็นเสีย

หน�อย สวนเน้ือหาสาระจะมีใบเสร็จแฉทุจริตเลยหรือไม เร� องนี้

แมแตฝายคานดวยกันเองยังแอบสายหนา

กัญชาเสรียังคงเปนปญหา หลายประเทศยังมองเปน

ยาเสพติด เตือนคนในประเทศหาม

ไปยุงเก่ียวเด็ดขาด หลายประเทศต้ัง                       

อัตราโทษไวสูง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก                                              

รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรี กลาวเตือนประชาชนคนไทยหาม

นําเขากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ

ที่มีสวนประกอบของพืชชนิดดังกลาว

ไปยังตางประเทศ ญี่ปุนโทษจําคุกไม                                                  

เกิน 7 ป (กรณีนําเขา/สงออก) โทษ 

จําคุกไมเกิน 10 ป และปรับไมเกิน 

3 ลานเยน (กรณีจําหน�าย), เกาหลีใต โทษจําคุก 5 ปขึ้นไป 

หรือตลอดชีวิต (กรณีลักลอบนําเขา) โทษจําคุกอยางนอย 1 

ป (กรณีปลูก/จําหน�าย) โทษจําคุกไมเกิน 5 ป และถูกเนรเทศ

หามเดินทางเขาเกาหลีใตอีก (กรณีครอบครองหรือเสพ), สิงคโปร 

โทษจําคุกไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 20,000 ดอลลารสิงคโปร 

หรือทั้งจําทั้งปรับ (กรณีครอบครองหรือเสพ) โทษประหาร

ชีวิต (กรณีลักลอบคา/นําเขา/สงออก) โทษจําคุก 5-14 ป 

หรือปรับ หรือทั้งจําและปรับ.

W

วันนี้ในอดีต 5 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ประเทศ

แอลจีเรีย (Algeria) หรือช� อเต็ม สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนแอลจีเรีย (People’s Democratic Republic of 

Algeria) ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส โดยช� อ “Algeria” มา

จากช� อเมืองหลวงคือ “แอลเจียร” หรือในภาษาอาหรับ “al-

jaza’ir” (อัลญะซาอีรฺ) แปลวา “หมูเกาะ” หมายถึง 4 เกาะ 

ที่อยูนอกชายฝงของเมือง.

แอลจีเรียประกาศเอกราช

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

สุทิน คลังแสง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ส.ว.ขอยืดเวลาแกราง‘พ.ร.บ.ทรมาน–อุมหาย’

อาจเสี่ยงผานไมทันสภาชุดนี้
มาไม

เ

การทํางานที่เช� องชาในชั้น กมธ.วุฒิสภา อาจสงผล

ใหรางกฎหมายปองกันการทรมานและอุมหายตองลาชาและอาจ

จะไมทันกาลในสมัยประชุมสภานี้ ซึ่งจะสิ้นสุดเม� อ 18 กันยายน 

2565 หาก ส.ว.สามารถพิจารณาและลงมติได

หลังชวงกลางเดือนสิงหาคมซึ่งเปนกรอบเวลาใหมนั้น 

หมายความวาจะเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง

ในการบรรจุวาระและลงมติในวาระสองและสาม

กอนที่สมัยประชุมนี้จะจบลง

โครงการอินเทอรเน็ตเพ� อกฎหมายประชาชน (iLaw)



บเป็น ส.ส.สมัยแรกท่ีต้องจับตาอีกคนหน่ึง สำาหรับ  

“อัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์” ส.ส.ราชบุรี เขต 4 

พรรคประชาธิปัตย์ ช่วงหลังๆ ถือว่าท็อปฟอร์ม

  สังคมกำาลังอินราคาน้ำามันแพง เมื่อ “กรณ์ จาติก

วณิช” หัวหน้าพรรคกล้า ออกมาแถลงกระทุ้งรัฐบาลและโรง

กลั่นน้ำามัน ว่าความจริงราคาน้ำามันไม่ควรจะแพงขนาดนี้ แต่

เพราะโรงกล่ันน้ำามันคิดค่าการกล่ันเกินควร ประชาชนจึงต้องตก

ระกำาลำาบาก จากน้ัน “กรณ์” ยังช้ีเป้าไปท่ีรัฐบาลและรัฐมนตรีท่ี

เก่ียวข้องว่ามีหน้าท่ี มีอำานาจเข้าไปดูแลควบคุม แต่ไม่ยอมทำา

จากเหตุน้ีเอง “อัครเดช” ได้ทีออกมาแอ็กชันเรื่องวิกฤต                                                                                      

ราคาน้ำามัน และทิ้งประโยคไว้ว่า “ขอเรียกร้องไปยัง  พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  ให้ลงมาดูแลอย่างจริง 

จัง  ถ้านายสุพัฒนพงษ์ทำาไม่ได้ ก็เปล่ียนตัวออกไป แล้วให้นาย 

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ในฐานะอดีต รมว.การ

คลัง มาเป็นแทน เพราะคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นกว่าเดิม”

ล่าสุด “อัครเดช” ประกาศเปรี้ยงปลุกเพื่อนร่วมพรรค

ให้ โหวตสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หารด้วย 500 โดยระบุ

ว่าจากที่ได้คุยกับ ส.ส.ใน

พรรคประชาธิปัตย์ หลาย

คนมีความเห็นเป็นไปในทาง                                   

เดียวกัน ว่าจะโหวตร่างพระ                                   

ราชบัญญัติว่าด้วยการเลือก                                  

ต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ให้การคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อใช้วิธีหารด้วย 500 เพื่อ

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่

ต้องการให้มี ส.ส.พึงมี และ

ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 

และมาตรา 94 ก็ยังคงมี ส.ส.                                                                                      

พึงมีอยู่ ดังน้ันการท่ีจะแก้ไขกฎหมายแล้วจะมาล้มล้างเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ เพื่อนๆ ในวงการเรียกว่า  

“มุ่ง” เป็นชาวบ้านโป่ง จ.ราชบุรีแต่กำาเนิด ปัจจุบันอายุ 45 ปี 

เกิดวันที่ 19 กันยายน 2519 สมรสกับ น.ส.จิตปรียา นุชชม มี

บุตรด้วยกัน 3 คน ชาย 2 คน และหญิง 1 คน  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  จุฬา                                                                                      

ลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจมหา                                                                

บัณฑิต) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอน 

แก่น วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร    

ก่อนเข้าสู่วงการการเมือง เคยเป็นวิศวกรเทคนิค บริษัท

ในเครือปูนซิเมนต์ไทย (SCG) และอดีตผู้บริหารบริษัทในเครือ

วงษ์พิทักษ์    

อย่างไรก็ตาม เขาก้าวเข้าสู่วงการการเมืองในนามพรรค

ประชาธิปัตย์ ได้เป็น ส.ส.ราชบุรีสมัยแรก ปี 2562 ขณะ

เดียวกันได้รับมอบหมายจากพรรคให้ทำาหน้าท่ีสำาคัญ  อาทิ กรรม                                                                           

การประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล), รองประธาน

กรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาห 

กิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร, เลขานุการ

คณะกรรมาธิการและโฆษกคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ

ทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ “มุ่ง-อัครเดช” ยึดคติการทำางานว่า “ไม่ทิ้งพื้นที่  

ไม่หนีปัญหา มุ่งมั่นอาสา รับใช้บ้านเกิด” และ “ตั้งใจทำางาน

และทำาหน้าที่ ที่ได้รับให้ดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ

จริงใจต่อพี่น้องประชาชน”.

พบเห็นเป็นการทั่วไป  ได้คนที่ไม่ควรได้มาเป็นผู้แทนฯ  ต้นตอมา

จากการคอร์รัปชันที่ซึมเข้าไปอยู่ในดีเอ็นเอ  รัฐบาลแล้วรัฐบาล

เล่าแก้ปัญหานี้ ไม่ได้สักที มันก็โยงกันหมดครับ ทั้งประชาชนผู้ใช้

สิทธ์ิเลือกต้ัง  ส.ส.  รัฐบาล  หากการเลือกต้ังยังอ่อนแอแบบน้ี  แล้ว 

ยังแลนด์สไลล์อีก ขนลุกจริงๆ.

พอเถอะลุง! 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

คณะคุณสมชายบริหารประเทศมากว่า ๘ ปีแล้ว วันนี้ดู

เหมือนประเทศไทยจะถอยหลัง ขบวนการล้มเจ้าสมัยโทนี่ยังไม่

ฮึกเหิมเท่าสมัยกะปิบูด+ไอติมมรณะ ข้าวราคาตกที่โทนี่ใช้เป็น

จุดกำาเนิดของนโยบายจำานำาข้าวที่สร้างความเสียหายให้ประเทศ

มากมายมหาศาล ก็กลับมาหลอกหลอนชาวนาอีก เพราะ ๘ ปีท่ี

ผ่านไปคุณสมชายไม่ได้คิดจะปรับปรุงกลไก ชาวนา-โรงสี-ผู้บริโภค

แต่อย่างใด เพราะหายใจทิ้งเวลาไป ๔ ปี ด้วยการแต่งตั้งนายพล

มาควบคุมการเกษตร น้ำาท่วมใหญ่สมัยยิ่งลักษณ์ก็กลับมาหลอก

หลอนประชาชนอีกในปีนี้ น้ำามันแพง ผักชีแพงลุงตู่ก็สั่งให้ทหาร

ปลูกผักชีในค่ายทหาร แต่หมูแพงลุงยังไม่สั่งให้ทหารเลี้ยงหมู

เป็นเพราะคุณสมชายเป็นทหารมาตลอดชีวิต ทำาเป็นก็แต่

เรื่องทหาร แต่ตลอดชีวิตราชการไม่เคยต้องเข้าสงคราม ดังนั้น

จึงมีแต่งานรูทีน เกิดปัญหาอะไรก็ใช้ให้ทหารแก้ไขปัญหา ซึ่งก็

ใช้ได้เฉพาะในค่ายทหารเท่าน้ัน  เมื่อลุงตู่ประกาศยุทธศาสตร์แห่ง

ชาติ ๒๐ ปี หวังจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาติให้ดีขึ้น แต่ ๓ ปี 

กว่าประชาธิปไตยครึ่งใบที่ผ่านมาลุงตู่ก็ยังบริหารแบบ “ขายผ้า

เอาหน้ารอด” โดยใช้ทหารเป็นกองหน้า นักการเมืองเป็นทัพหลวง 

ซ่ึงก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้สักเรื่อง การเมืองก็ย่ิงเลว

ลงเพราะใช้อดีตทหารเลวเป็นแม่ทัพ ดังนั้นปัญหาทุกอย่างก็เพิ่ม

มากขึ้น เพราะลุงแก้ไขปัญหาแบบ “ลิงแก้แห”

ถึงเวลาวางมือได้แล้วครับ ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของลุงนั้นเป็น

มิชชันอิมพอสซิเบิลแน่นอน ดังนั้นก่อนที่ลุงจะลงจากหลังเสือก็

สมควรเคลียร์ปัญหาต่างๆ ที่ลุงก่อไว้ก่อน  เช่น “รัฐธรรมนูญ” ที่

วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหน เพราะกฎหมายลูกก็ยังต้องรอ วัน

นี้คณะสามลุงก็แตกคอกัน  เพราะลุงใหญ่หูเบาเชื่อกุนซือ ไม่เชื่อ

ความเห็นของสองลุงที่อาบน้ำาร้อนมาด้วยกัน

สามสัสสามกีบเกิดขึ้นเพราะเมื่อลุงกำาหนดนโยบายว่าต้อง

ให้ โอกาสพรรคเล็ก ไม่ต้องการสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง 

เพราะหวังจะใช้พรรคการเมืองพรรคเล็กสนับสนุนอำานาจรัฐบาล 

5บทความ

นาทีนี้ ไม่พูดถึงไม่ได้แล้ว

อย่างท่ีทราบครับ นักวอลเลย์บอลสาวไทย สร้าง

ประวัติศาสตร์เข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้าย เนชันส์ลีก ๒๐๒๒ 

ไปเรียบร้อย 

เฝ้าหน้าจอกันต่อ ๑๓ กรกฎาคมเป็นต้นไป คราวนี้หนัก

กว่าเดิม เพราะเป็นรอบน็อกเอาต์ ใครแพ้ออก ผู้ชนะได้ไปต่อ 

ออนทัวร์

เห็นรายชื่อประเทศคู่แข่งแล้ว หนักใจแทนอยู่เหมือนกัน

ครับ เบอร์ต้นๆ ของโลกทั้งนั้น สหรัฐฯ, บราซิล, ญี่ปุ่น, อิตาลี, 

จีน, เซอร์เบีย และ ตุรเคีย (เจ้าภาพ) 

แต่รอบที่ผ่านมาสาวๆ ของเราก็ทุบ จีน กับเซอร์เบียมา

แล้ว 

ก็ไม่มีอะไรต้องเกรงกันอีก

วันนี้ทีมวอลเลย์สาวไทยลบคำาสบประมาทที่ว่า คนไทย

ทำางานเป็นทีมไม่เก่งลงไปอย่างสิ้นเชิง 

กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ ใช่ว่าจู่ๆ จะเก่งขึ้นมาได้ โดย

ไม่ลงมือทำาอะไรเลย ต้องผ่านการปฏิรูประบบ ผ่านการวางราก 

ฐาน ผ่านการทุ่มเท ผ่านการปรับทัศนคติ

แต่ยากที่สุดคือจุดเริ่ม 

เริ่มตรงไหน อย่างไร โดยใคร 

มันไม่ต่างไปจากการจะปฏิรูปอะไรสักอย่างในบ้านเมือง

นี้ จุดเริ่มต้นเป็นสิ่งสำาคัญ

ทุกคนรู้จัก “โค้ชอ๊อต-เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร” กันดี

อยู่แล้ว 

นี่คือจุดเริ่มต้น 

เป็นความปรารถนาอยากเห็นทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย

ไปสู่ระดับโลก 

ก่อนปี ๒๕๔๐ ใครได้ยินคำาพูดนี้ คงคิดไม่ต่างกัน เพ้อเจ้อ 

บ้าหรือเปล่า วอลเลย์บอลเป็นกีฬาสำาหรับคนตัวสูง ไม่ใช่สรีระ

อย่างคนไทย 

รัฐไม่อยากทุ่ม เอกชนก็ยังไม่เต็มร้อยที่จะสนับสนุน

แต่วันนี้ นักตบสาวไทย ฉีกทุกกฎราบคาบ ยืนหนึ่งใน ๘ 

ทีมสุดท้าย เนชันส์ลีก ๒๐๒๒ ได้สำาเร็จ และกำาลังจะก้าวต่อไป 

แล้วกีฬายอดฮิตอื่นๆ เช่นฟุตบอลทำาไม่ได้หรือ ลีกอาชีพ

ออนทัวร์-ทัวร์ลง

ในประเทศก็มี แต่ทำาไมยังก้าวไม่พ้นอาเซียน 

ฟุตบอลโลก ๒๐๒๖ ที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก 

เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เพิ่มทีม

ในรอบสุดท้ายจาก ๓๒ ทีมเป็น ๔๘ ทีม

ทวีปเอเชียจะได้ โควตาเพิ่มเป็น ๘ ที่นั่ง

โอกาสที่ไทยจะเป็น ๑ ใน ๘ พอมี 

แต่ถามว่ามั่นใจหรือเปล่าว่าทำาได้ หันมองหน้ากันเลิ่กลั่ก 

ไม่มีใครให้คำาตอบได้ว่า ได้ไปแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์  

วงการฟุตบอลต้องมีคนที่มุ่งมั่นกล้าคิดกล้าทำาแบบโค้ชอ๊อต 

ต้องมีจุดเริ่มต้น 

ใครจะเริ่ม และเริ่มตรงไหน

เช่นกันครับ การปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปตำารวจ ปฏิรูประบบ

ตรวจสอบคอร์รัปชัน ยันปฏิรูปศีลธรรมจริยธรรมของนักการเมือง 

เรายังไม่เฉียดคำาว่าเริ่มต้นเลย 

และยังมองไม่ออกว่า คนแบบ “โค้ชอ๊อต” ที่จะมาปฏิรูป มี

จริงหรือไม่ หรือหาไม่ได้เลยในชาตินี้ 

เปรียบเทียบกับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ๒ ประเทศนี้ ผ่านการปฏิ 

รูปไปหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา เขาปฏิรูป

อย่างเป็นระบบ 

ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

รวมถึงพลเมืองที่โตไปอย่างมีคุณภาพ 

แต่ไทยไม่ได้เป็นแบบน้ันครับ การยกระดับไม่มีระบบ เพราะ

ฝ่ายการเมืองไร้ระเบียบ พร้อมที่จะฉีกกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อผลประ 

โยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

สิบกว่าปีมานี้การต่อสู้ทางการเมืองมีการอ้างเพื่อประโยชน์

ประชาชน แต่เนื้อในเป็นเช่นนั้นจริงหรือ? 

และสิ่งที่นักการเมืองปล่อยปละละเลยจนทุกอย่างเลยเถิด

มาถึงทุกวันนี้คือ ทัศนคติที่เกิดจากชุดความคิดที่บิดเบือนความ

จริงมันฝังลึกเข้าไปอยู่ในดีเอ็นเอ 

สิ่งนี้นำาไปสู่ความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างแบบสุดโต่ง 

และยากที่จะประสานกลับมาเป็นเนื้อเดียวกันในฐานะ พลเมืองที่

ดีของประเทศ 

ขณะที่นักการเมืองไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย

มิหนำาซ้ำากลับใช้ประโยชน์แบบนำามาใช้ซ้ำาเรื่อยๆ 

ความขัดแย้งทางการเมือง มันซับซ้อน และซึมลึกกว่าท่ีหลายๆ 

คนคิด

การสลายความขัดแย้งอาจต้องใช้เวลาถึง ๑ รุ่นคนหรือมาก 

กว่านั้น 

กว่าคนไทยจะเป็นทีมเดียวกันได้ต้องอาศัยเวลาท่ีนานมากจริงๆ

ปัจจุบันการจำาแนกฝ่าย จำาแนกกลุ่ม ไม่ใช่เรื่องง่าย และ

เร่ิมเป็นปัญหากระทบกับทุกฝ่าย ภายใต้สังคมท่ีใช้อารมณ์มากกว่า

เหตุผล 

ซึ่งถือว่าอันตรายมาก

เพราะแม้จะอยู่ภายใต้กลุ่มก้อนเดียวกัน ทีมเดียวกัน ก็พร้อม

ที่จะห้ำาหั่นกันหากไม่ถูกใจ

สังคมที่มีความอดทนต่ำา ไม่ทนกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ ซึ่งเป็นคน 

ละเรื่องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ได้เข้าครอบงำาจนแทบจะกลายเป็นกระ

แสหลักในการแสดงความคิดความเห็นผ่านโลกโซเชียลแล้ว

ไม่น่าเชื่อว่า เรามาถึงวันที่ คนอย่าง “ปิยบุตร แสงกนกกุล” 

จะถูกทัวร์ลง

ทัวร์ที่ลงไม่ใช่ทัวร์จากอีกขั้วการเมือง 

แต่เป็นทัวร์ที่สนับสนุน “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” 

คนที่สนับสนุน “ชัชชาติ” ก็อยู่ในเครือข่าย พรรคก้าวไกล 

คณะก้าวหน้า 

วันก่อนโน้น “ปิยบุตร” พูดถึง “ชัชชาติ” ว่า เป็นนีโอ

ลิเบอรัลที่เป็นประชาธิปไตยในทางการเมือง ให้พื้นที่การแสดง 

ออกของพลเมือง 

แต่ในทางเศรษฐกิจ เสรีนิยมสุดๆ 

ให้เอกชนทำาบริการสาธารณะ ทำาให้ตกอยู่ภายใต้กฎของ

กำาไร-ขาดทุน มากกว่า บริการประชาชน ความเสมอภาคเท่า

เทียม

เท่านั้นแหละครับ โดนทัวร์เหยียบติดดิน!

องครักษ์พิทักษ์ชัชชาติกระหน่ำาซะ

มองในแง่ข้อเท็จจริง จะเห็นว่า “ชัชชาติ” พยายามเล่น

บทเป็นกลางอยู่เหมือนกัน 

วันที่ไปหา “ลุงตู่” ที่ทำาเนียบรัฐบาล บอกว่า “ลุงตู่”  เป็น

ผู้ใหญ่ที่เมตตา

วันที่ไปเจอม็อบสามนิ้วบอกว่า

“ผมก็อดทนมา ๘ ปี ตั้งแต่ปฏิวัติมา แต่เราต้องมียุทธ 

ศาสตร์ในการเดิน เขาบอกว่า อันนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ 

ภาษาอังกฤษว่า The revenge is best when  served cold. 

การแก้แค้นจะดีท่ีสุดเมื่อตอนท่ีมันเย็นแล้ว  อย่าไปเอาความโกรธ

ความแค้นมาทำา การกำาหนด strategy ในการเดิน”

“ชัชชาติ” พยายามสร้างความพึงพอใจให้ทุกคน แต่มวล 

ชนที่เดินตามหลังซึ่งมาจากกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ก้าว

ไกล คณะก้าวหน้า รวมทั้งขั้วการเมืองฝั่งตรงข้ามประปราย 

ปรับอารมณ์ตามไม่ทัน 

เพราะความแตกแยกถูกตอกลิ่มมานานนับทศวรรษโดย

ฝ่ายการเมืองมันไม่มีท่ีว่างพอสำาหรับคำาว่า “สปิริตทางการเมือง” 

มันจึงย้อนกลับเข้าหาตัวนักการเมืองเอง 

ครั้งหนึ่งมวลชนทีม “ปิยบุตร-ชัชชาติ” ด้อยค่าการเมือง

ฝ่ายตรงข้าม ในวันนั้นได้ใส่ใจกับคำาว่า “ทัวร์ลง” บ้างหรือเปล่า 

เครือข่ายพรรคเพื่อไทย ก้าวไกล คณะก้าวหน้า พาทัวร์

ลง สถาบันพระมหากษัตริย์ มีใครออกมาห้ามปรามบ้างหรือไม่ 

เมื่อ “ปิยบุตร” รู้ซึ้งแล้วว่า วัฒนธรรม “ทัวร์ลง” ทำาให้

คนจำานวนมาก “เลือก” ท่ีจะไม่พูดถึงเรื่องท่ีเส่ียงทำาให้  “ทัวร์ลง”

“ปิยบุตร” ก็รู้ว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ นั้นยิ่งกว่า  

เพราะไม่อาจออกมาพูดตอบโต้ใครได้ เมื่อทัวร์ลง 

 ใจเขาใจเรา เมื่อใจเรารู้แล้วว่าทัวร์ลงเป็นอย่างไร

วันข้างหน้านึกถึงใจเขาเยอะๆ ครับ.

ชาร์จแบตชนบท

ป่าน้ำาฝน ต้นโพ คลองสิบสี่

เหมาะเป็นที่ชาร์จแบตชนบท

หนึ่งชั่วโมง ไป-กลับ ถ้าขับรถ

กำาหนด กรุงเทพฯ เมืองปทุมฯ

มีเส้นทางเดินเท้าลดเร่าร้อน

มีสถานที่พักผ่อนกันเป็นกลุ่ม

มีลักษณะบ้านนอกไร้คอกคุม

มีแดนสงบหลบมุมสังคมเมือง

ความอ่อนแอทางความคิด

เรียน คุณเปลว สีเงิน และคุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ยุคนี้ “ถ้าไม่มี” หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ผมคงเลิกอ่าน                                                                         

หนังสือพิมพ์ไปนานแล้ว แต่สังคมไทย “ยังโชคดี” ที่มีหนังสือ 

พิมพ์ดีๆ มีคุณภาพอยู่ ๑ ฉบับ

ข่าวสารของไทยโพสต์มีสาระสะท้อนความคิด (เพื่อแก้ไข)                                                                           

มากกว่าจะตำาหนิไปวันๆ “สิ่งที่” คุณเปลวและคุณอัตถ์ได้สะท้อน

ออกมาในสาระนั้นๆ “ที่สำาคัญยิ่ง” คือ “ความอ่อนแอทางความ

คิด” ของสังคมไทยยุคนี้และคนไม่ดี (นักการเมืองเลว) ก็หวังฉก 

ฉวยเอา “จุดอ่อนนี้” มาปลุกระดมสร้างกระแสการเมือง “เลือก 

อุ๊งอิ๊ง...รวยแน่ๆ” เหมือนหลอกขายเลขเด็ดให้คนงมงายหวย!

คนไทยที่อ่อนศีลธรรม (แม้คนมีการศึกษาสูงและสังคมดี) 

มีถึง ๖๐% ก็หลงในภาพลวงตาเพราะการชวนเชื่อ  (เชื่อเพราะ

หลงคารม)

คนไทย ๖๐% ซึ่งไม่ทันเหตุการณ์ สถานการณ์ของสังคม

ไทย และของโลก ย่อมหลงเชื่อ “เลือกอุ๊งอิ๊ง...รวยแน่ๆ” จิตใจ จึง

เฮฮามีความสุขมากพร้อมออดอ้อนเอาเงินง่ายๆ จากหัวคะแนน 

(มีนับหมื่นคน)

คนไทยที่อ่อนศีลธรรม (แต่ฉลาดแกมโกง) ส่วนมากจะ “มี

วิธีหาเงิน” แบบเอาเงินเป็นตัวตั้ง ตั้งความหวังไว้ง่ายๆ แต่สวย

หรู “เหมือนดั่งว่า” ซื้อหวยแล้ว “จะได้เงิน” เพื่อหลุดพ้นจาก

ความยากจน (ชีวิตแสนขี้เกียจ)

ขยันกู้หนี้ (เอามาใช้หนี้) มากๆ เข้าก็โอดครวญให้รัฐบาล

ช่วยและใช้หนี้แทน! คนไม่ดี (นักการเมือง) ก็ชักชวนให้หลงเชื่อ

ผิดๆ มานาน หลอกๆ กันไป (จะปลดหนี้ให้)

มาลองคิดดู (แบบลึกๆ) กับคำาว่า “เลือกอุ๊งอิ๊ง...รวยแน่ๆ” 

ท่ีสอดคล้องกับภาวะจิตใจท่ีอ่อนแอด้วยความข้ีเกียจ  แถมมีความ

หลงลมๆ แล้งๆ ใน “คำาชวนเชื่อนี้” ดูท่าจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจริงๆ 

ก็ไม่รู้?

เมื่อเข้าเป็นรัฐบาล! “ก็จะแลนด์สไลด์” ในการคดโกงอย่าง

คนถนัดการโกง แม้จะขัดศีลธรรม+กฎหมาย หรือไม่? อย่างไร? 

งง!! จริงๆ. 

ขอแสดงความนับถือมากๆ 

คนเมืองเหนือใจรักชาติ

 

ผมขอเห็นต่างอย่างแรงครับ  ผมฟันธง  เลือกอุ๊งอิ๊งรวยแน่ 

นอน แต่ใครรวยนี่ซิครับช่วยตอบผมที ฮ่าๆๆๆ 

นักการเมืองก็แบบนี้่แหละครับ  รู้ดีว่าตัวเองทำาได้แค่  ๑๐ 

แต่หาเสียง ๑๐๐ มันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวกันเป็นเสียส่วนใหญ่ไงครับ 

เมื่อคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองมีคนบอกว่าประชาชน

ยังไม่พร้อม ประชาธิปไตยไทยจึงล้มเหลว  ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบัน

ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้หรือเปล่าที่ยังทำาให้เรายังล้มเหลวกันอยู่ 

การเลือกตั้งของเรายังมีปัญหาเยอะครับ ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 

เอา 500 หารด้วยคน

เมื่อการเมืองพลิกกลับก็ทำาให้พรรคเล็กที่ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้า

ใช้นโยบายพรรคการเมืองเข้มแข็ง  พรรคเล็ก ๑๐ พรรคสร้างปัญ                                                                          

หาจนต้องกลับไปใช้บัตรเลือกต้ังสองใบ ท่ีวิปรัฐบาลภายใต้การควบ 

คุมของลุงใหญ่หวังจะใช้ยุทธศาสตร์รวมพรรคใหญ่กำาจัดพรรค

เล็ก ต่ออายุรัฐบาลสามลุงด้วยการบวกเผาไทยเข้ากับ พปชร. 

(เผาไทยย้ายเข้า พปชร. ส่วน พปชร.ไหลออกไปเข้าเผาไทย ก็

กลายเป็นทองเนื้อเดียวกัน เรือล่มในหนองทองจะไปไหนฮิ)             

ถ้าคุณสมชายคิดจะทำาเพื่อประเทศชาติ ก่อนจะลงจากหลัง

เสือแบบใช้คนของตนขึ้นหลังเสือแทน เพื่อควบคุมมิให้เสือกัดก็                                                                 

อาจจะไม่ปลอดภัย เพราะการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร 

ทำาให้ประเทศไทยยิ่งจะมีปัญหาเพราะกรรมที่คุณสมชายกระทำา

มา ๘ ปีนั้นไม่ใช่กรรมบวก อ้างอิงวจีกรรมที่ว่า “เอาเองไม่ดี

กว่าหรือ” นั้นบ่งบอกเจตนา  ผมนอกจากไม่ได้เป็นเอฟซีกะปิบูด

+ไอติมมรณะ แถมยังเป็นอริกับทั้งโทนี่และกะปิบูด+ไอติมมรณะ 

แต่ผมต้องการให้จัดการระบบต่างๆ ให้เข้าที่เข้าทางก่อนที่ลุงตู่                                                                      

จะลงจากหลังเสือ ถือว่าเป็นการไถ่บาปท่ีทำาไว้ แต่ถ้าลุงยังอยาก

จะเป็นประธานเอเปกโดยให้เวลาผ่านไปวันๆ นั้นก็เป็นอนันตริย                                                                            

กรรมซ้ำาซาก แนวคิดอย่างหน่ึงท่ีจะแก้ไขปัญหาโดยไม่มีสงคราม 

กลางเมืองก็คือ ลุงตู่นั่งไทม์แมชชีนกลับไปก่อน ๒๒ พ.ค.๕๗ แล้ว                                                                              

จัดการยุบสภาแล้วลาออก ให้เริ่มต้นกันใหม่ ยอมเสียเวลา ๘ ปี 

เพราะถ้ายังดันทุรังบริหารประเทศแบบ “เช้าชามเย็นชาม” แก้ไข

แต่ปัญหาเฉพาะหน้า บ้านเมืองยิ่งจะเลวลง.

คีย์บอร์ดสมัครเล่น     

 

คุณสมชายอยู่ต่ออีกไม่ถึงปีก็เลือกตั้งใหม่ครับ  จากนั้นก็ได้

เวลาประชาชนเลือก  ส.ส.เพื่อไปเลือกรัฐบาลท่ีดีท่ีสุด  จะเอาพรรค

ไหน  จะให้ใครเป็นนายกฯ  ก็อยู่ที่ประชาชนแล้ว  ครั้นจะเอาลง

กลางทางตอนนี้ก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ว่าใครจะมา  เกรงว่าจะ

หนีเสือปะตัวเงินตัวทองเร็วเกินไป 

๘ ปีที่ผ่านมาไม่สำาเร็จก็หลายเรื่อง สำาเร็จก็มีเยอะ  บวกลบ

คูณหารแล้วแม้จะยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก แต่หวนกลับไป รัฐบาล

หนูไม่รู้ก็ทำาประชาชนกระอักเลือดกันเยอะ  ถึงได้มีคำาพูดว่า  ให้

เลือกคนที่เลวน้อยที่สุด.

             

ลานคนเมือง

   * สักวาสถานที่ราชการ

นามว่า “ลานคนเมือง” เลื่องลือชื่อ

ถาม “ผู้ว่าฯ กทม.” สักข้อคือ

เหมาะแล้วหรือให้เป็นลาน “การชุมนุม”

   * ของพวก “ม็อบป่วนเมือง” ที่เขื่องนัก

ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในนามกลุ่ม

“ทะลุแก๊ส-ทะลุฟ้า” มาราญรุม

หวังตะลุมบอน “บิ๊กตู่” ไม่ให้อยู่เอย.

    สมโชค พลรักษ์

วิ

นั

อัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์
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นทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจหลายประเทศถูกขับ

เคลื่อนส่วนหนึ่งจากการก่อหนี้ สะท้อนจากตัวเลขหนี้                                                                        

ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และครัวเรือนที่มีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำาให้ล่าสุดหนี้ในโลกสูงขึ้นถึงกว่า                                                                               

270% ของจีดีพีทั้งโลก สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะธนาคารกลางทั่ว                                                                                

โลกยังสามารถคงดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำา จากการที่เศรษฐกิจ

โลกไม่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ‘KKP Research’ วิเคราะห์ว่า เมื่อเงินเฟ้อกลับ

มา จนนโยบายการเงินต้องกลับมาตึงตัวอย่างรวดเร็วเช่นใน

ปัจจุบัน และอัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจจากหนี้ที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้งเศรษฐกิจไทยที่มี

หนี้ในระดับสูงเช่นกัน

สำาหรับประเทศไทย ‘KKP Research’ ระบุว่า กลุ่มที่มี

ความน่ากังวลมากที่สุดคือ หนี้ในภาคครัวเรือน ที่ในปัจจุบัน

เพิ่มสูงขึ้นเกิน 90% ของจีดีพีและสูงเป็นลำาดับที่ 11 ของ

โลก ซึ่งเกิดจากภาคครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

โดยเฉพาะครัวเรือนรายได้น้อยที่สุด 20% แรกที่มีรายได้ต่อ

เดือนเฉลี่ยเพียงประมาณ 10,000 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อ

เดือนอยู่ที่ 12,000 บาท และครัวเรือนจำาเป็นต้องมีการกู้ยืม

เงินเพื่อบริโภค ทำาให้ไทยมีสัดส่วนหนี้เพื่อการบริโภคระยะสั้น

เมื่อเทียบกับหนี้ครัวเรือนทั้งหมดมากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว 

ในขณะที่รายได้ต่อหัวของไทยยังอยู่ในระดับต่ำามากเมื่อเทียบ

กับประเทศที่มีการก่อหนี้ในระดับใกล้เคียงกัน หมายความว่า 

ไทยเป็นประเทศรายได้ต่อหัวยังไม่สูง แต่ครัวเรือนกลับมีหนี้

สูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ทั้งนี้ ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยมีโอกาสส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจรุนแรงและหนักกว่าประเทศอื่น เนื่องจากไทยท่ีเป็น

หนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำาด้านความมั่งคั่งสูงที่สุดใน                                                                               

โลกตามรายงานของ Credit Suisse ทำาให้หน้ีมีแนวโน้มกระจุก

ตัวอยู่ในครัวเรือนรายได้น้อย และเมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้นครัวเรือน

กลุ่มนี้ต้องลดการบริโภคลงเพื่อมาจ่ายหนี้แทน จนกลายเป็น

ปัญหาต่อเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้นครัวเรือนรายได้น้อยยังมี

ตะกร้าสินค้าในกลุ่มอาหารและพลังงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย ทำาให้

ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อมากกว่า ส่งผลให้เงินออมลดลง 

ความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ลดลง และจะทำาให้ทิศทางหนี้

เสียของไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะข้างหน้า!!

‘KKP Research’ มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยมี

ความคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่หนี้ที่อยู่ในระดับ

สูงมาก นโยบายการเงินผ่อนคลาย แต่เศรษฐกิจไม่เติบโต

เพราะถูกปัญหาหนี้กดดันในระยะยาว ส่วนที่ต่างกันคือญี่ปุ่น

เป็นประเทศรายได้สูงแล้ว แต่ไทยยังเป็นประเทศรายได้ปาน

กลาง โดย ‘KKP Research’ ประเมินว่า ในสถานการณ์ที่

อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบ

จากปัญหาหนี้ชัดเจนขึ้นและกำาลังจะเข้าสู่ ‘วัฏจักรเศรษฐกิจ

ขาลง’ ที่ยาวนาน ผลกระทบจะเกิดจากภาระหนี้ที่จะปรับสูง

ขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย โดยสัดส่วนหนี้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงคือ ดอกเบี้ยแบบผันแปร เช่น สินเชื่อสำาหรับธุรกิจ ซึ่ง

อยู่ที่ประมาณ 34% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด

และหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นจะทำาให้การบริโภคเติบโตช้า

ลง จะเห็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจชัดเจนในช่วงหลังจากนั้น

ประมาณ 3-5 ปี รวมถึงการกระตุ้นการบริโภคด้วยหนี้จะถึง

ทางตัน แม้ว่าการประเมินจุดสูงสุดของวัฏจักรหนี้จะทำาได้ยาก 

แต่ไทยมีระดับหนี้ที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของหนี้ในอดีตของ

หลายประเทศ หากเป็นเช่นนั้นจริงการเติบโตของการบริโภคที่

ถูกขับเคลื่อนด้วยหนี้ครัวเรือนจะไม่สามารถเติบโตได้อีกต่อไป

อย่างไรก็ดี ‘KKP Research’ ได้ประเมินว่าหากเศรษฐกิจ

เข้าสู่ภาวะใช้คืนหนี้ (Deleverage) โดยเริ่มชำาระหนี้คืนจนหนี้

ต่อจีดีพีเริ่มปรับตัวลดลง จะทำาให้แรงส่งต่อการบริโภคหายไป

ประมาณ 1.3% และเศรษฐกิจเติบโตได้ชะลอลงไปประมาณ 

0.7% หรือทำาให้เศรษฐกิจไทยโตได้ช้าและซึมยาว

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในภาวะที่หนี้ครัวเรือนสูงเป็น

สัญญาณของวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งในอดีต อย่างไรก็ตาม 

‘KKP Research’ ประเมินว่าโอกาสที่จะเกิดวิกฤตในระยะสั้น

ของไทยยังอยู่ในระดับต่ำา เนื่องจากไทยยังมีเสถียรภาพด้านต่าง

ประเทศที่แข็งแรง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในระยะยาวยังมีความ

เสี่ยงที่ต้องติดตาม คือการสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

ของไทยที่อาจทำาให้ดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบ เงินบาทที่อ่อน

ค่า ผนวกกับหนี้สูงอาจนำาไปสู่ภาวะวิกฤตได้, การเปลี่ยนทิศ      

ทางนโยบายการเงินในระยะยาวของประเทศเศรษฐกิจหลัก 

ในกรณีที่ปัญหา Stagflation รุนแรงขึ้นและภาคการท่องเที่ยว

ที่อาจไม่กลับมาเติบโตได้ดีเหมือนเก่า.

หนี้ครัวเรือนปมใหญ่วัฏจักรศก.ขาลง

เศรษฐกิจ

ใ

อสใหญ่ “ชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง” แห่ง บมจ.ดับบลิวพี                                                                          

เอ็นเนอร์ยี่ (WP) ส่งซิกไตรมาส 2 มีลุ้น ผลงานจะยัง

คงเป็นบวกจากก๊าซหุงต้ม LPG 

ขึ้นราคา ส่วนปริมาณการขาย

ก๊าซ LPG ในประเทศพุ่งตาม

การพื้นตัวของเศรษฐกิจและ

ราคาน้ำามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำา 

ให้มั่นใจรายได้ปีนี้ ไม่พลาดเป้าที่

ตั้งไว้ 5% …ส่วนยอดขายก๊าซ                                                       

LPG เชื่อแตะระดับ 7.65 แสน

ตันได้ตามคาด สัญญาณสดใส

ขนาดนี้เกาะติด WP ให้ดี เพราะ

ถือเป็นหุ้นทรงเสน่ห์ เหมาะสะสม

ติดพอร์ตรับความรวย.

บ

มีลุ้น

ชมกมล 

พุ่มพันธุ์ม่วง

ผุดกองทรัสต์BAREITรับสมุยฟื้น

รับรางวัล • บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล Asia Pacific Enterprise Awards 2022 จำานวน 

3 รางวัล โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. รับ

รางวัลยอดเยี่ยมของผู้นำาองค์กร, นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รับ

รางวัลด้านกลยุทธ์แบรนด์ที่สะท้อนความยั่งยืน และนายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร

ศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล รับรางวัลที่แสดงความเป็นเลิศขององค์กร. 

สังคมเศรษฐกิจวันนี้เริ่มด้วยเรื่องดีๆ กับ การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เปิดบริการ ‘เติมเงิน Easy pass’ 

ผ่าน ‘ช้อปปี้ อีเซอร์วิส’ ฟีเจอร์ผู้ช่วยจ่ายเงินบนแอปช้อปปี้                                                            

จ่ายง่าย คุ้มกว่า ครอบคลุมท้ังบริการเติมเงิน จ่ายบิล จองบริการ

ออนไลน์ เพื่ออำานวยความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มทางเลือก                                                                               

ใหม่ในการชำาระเงิน พร้อมฉลองเปิดตัวบริการใหม่ รับ Shopee 

Coins Cashback 10% และฟรีค่าธรรมเนียม ในแคมเปญ 

‘Shopee 7.7 Free Shipping Marathon’ และตลอดเดือน

กรกฎาคมนี้เท่านั้น ...•

มาท่ี บีบีจีไอ เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมสุขภาพภายใต้แบรนด์ B Nature Plus กับกิจกรรม “B 

nature Plus Roadshow นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของทุกคน” นำา

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รุกตรงกลุ่มเป้าหมายถึงโรงพยาบาล และ 

อาคารสำานักงานขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ จำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ราคาพิเศษ และเมื่อซ้ือผลิตภัณฑ์ครบ 1,999 บาท รับฟรี 

แอลกอฮอล์ล้างมือ 75% จำานวน 1 แกลลอน พร้อมรับสิทธ์ิลุ้น

รางวัลของท่ีระลึกมากมายตลอดการจัดงาน ระหว่างวันท่ี 11-27 

กรกฎาคม 2565 ...•

ยกน้ิว.. กดไลก์ให้เลยคร้า! สำาหรับ บมจ.โกลบอล เซอร์วิส 

เซ็นเตอร์ หรือ GSC ล่าสุดคว้าธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ท่องเท่ียว 

โรงแรม จากบริษัท โคแมนช่ี โกโกจิ จำากัด รือ CG และบริษัท 

ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำากัด มาเป็นท่ีเรียบร้อย ….งานน้ีแม่ทัพ

หญิง “ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” บอกว่าท้ัง 2 บริษัทมี

ศักยภาพช่วยสร้างรายได้เพ่ิมปีน้ีโตทะลุเป้า 30% เป็นแน่ ...•

พลาดไม่ได้กับ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 

เสนอทางเลือกให้ลูกค้าเลือกซ้ือประกันได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่าน                                                                                     

แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE และเมื่อซ้ือประกันออน 

ไลน์กับอิออนผ่านแอป AEON THAI MOBILE นอกจากจะได้

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนแล้ว ยังจะได้รับสิทธ์ิร่วมลุ้นรางวัล

ใหญ่ทุกเดือนกับแคมเปญ “ฉลองครบรอบ 30 ปีอิออน” ท่ีมีท้ัง

รถยนต์ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ Yamaha และทองคำาแท่งหนัก

หน่ึงบาท รวมท้ังหมด 300 รางวัล มูลค่ากว่า 41 ล้านบาท รับ

สิทธ์ิโดยไม่ต้องลงทะเบียน จนถึง 31 ธันวาคม 2565 ...•

‘กกร.’ลุยหั่นกรอบจีดีพีปี65
โอดศก.โลกชะลอ-เงินเฟ้อพุ่งป่วนหนัก

ไทยโพสต์ • ‘กกร.’ หั่นกรอบจีดีพีปี 65 โตลดลง รับเศรษฐกิจโลก

ชะลอ-เงินเฟ้อพุ่งแรงกดดันหนัก ด้าน ‘ธปท.’ เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้ประ 

กอบการที่พักแรม เดือน มิ.ย.65 เริ่มฟื้นตัว อ้อนรัฐลดค่าน้ำา-ค่าไฟ 

อัดฉีดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา

นายผยง ศรีวณิช ประธาน

สมาคมธนาคารไทย ในฐานะประ                            

ธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 

3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า ที่

ประชุม กกร.ได้ปรับประมาณการ

เศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัว

ในกรอบ 2.75-3.5% จากเดิม 2.5-

4.0% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนว

โน้มชะลอตัว และปัจจัยเส่ียงต่างๆ 

โดยเฉพาะเงินเฟ้อ ที่ได้ปรับเพิ่ม

ประมาณการเงินเฟ้อทั่วไปเป็น                                                 

5.0-7.0% ให้สอดคล้องกับราคาสิน                                                    

ค้าโภคภัณฑ์ที่คาดว่าจะยังอยู่ใน                                              

ระดับสูง และการปรับอัตราดอก 

เบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) รวมถึงเงินบาทที่อ่อนค่าลง

กว่าคาดการณ์เดิม ขณะที่การส่ง

ออกคาดว่าจะขยายตัว 5.0-7.0%

ท้ังน้ี จากปัจจัยเส่ียงจากสถาน                                               

การณ์เงินเฟ้อ ราคาน้ำามันดีเซลที่

สูงขึ้น จึงอยากเสนอให้ภาครัฐช่วย

สนับสนุน 3 ด้าน 1.ขอให้เร่งรัด 

การใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการ

ดำาเนินโครงการลงทุนร่วมกับภาค

เอกชน (PPP) 2.ขอให้พิจารณา 

ปรับราคากลางจัดซื้อจัดจ้างภาค

รัฐให้มีความเหมาะสม สะท้อน

ต้นทุนที่แท้จริง 3.ขอให้ภาครัฐอำา 

นวยความสะดวกธุรกิจภาคการ

ท่องเที่ยว เช่น การเพิ่มเที่ยวบิน

ระหว่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ได้เผยดัชนีความเชื่อม่ันผู้

ประกอบการท่ีพักแรมเดือน มิ.ย.

65 โดยสมาคมโรงแรมไทย ร่วม

กับ ธปท. ระหว่างวันท่ี 13-26 มิ.ย.

2565 พบว่า อัตราการเข้าพักเฉล่ีย

อยู่ท่ี 38% เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 

ตามนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีทยอย

เพ่ิมข้ึนหลังการเปิดประเทศเพ่ิม

เติม พร้อมคาดการณ์อัตราเข้าพัก

ในเดือน ก.ค.จะเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ี 40%

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการ                                                

โรงแรมได้ขอให้ภาครัฐมีมาตรการ

ช่วยเหลือด้านต่างๆ ดังน้ี 1.ด้านต้น 

ทุน โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้า ค่า                                             

น้ำาประปา และขยายเวลา/ลดภาษี                                            

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 2.มาตรการ 

ช่วยเหลือทางการเงิน เช่น เงินกู้

ดอกเบ้ียต่ำาเพ่ือนำามาปรับปรุงห้อง

พัก และ 3.สนับสนุนการท่องเท่ียว

ในท้องถ่ิน จัดประชุมสัมมนา

นายสมบัติ นราวุฒิชัย 

เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การ                                

ลงทุน กล่าวถึงผลการสำารวจความ                           

เห็นของนักวิเคราะห์ ต่อมุมมอง

ด้านการลงทุนครึ่งปีหลังของปี 

2565 ว่า คาดการณ์จุดสูงสุดของ

ดัชนีตลาดหุ้นไทย SET Index ช่วง 

ก.ค.-ธ.ค.2565 เฉลี่ยที่ระดับ 1,662 

จุด ส่วนจุดต่ำาสุดอยู่ที่ 1,486 จุด                                      

และเป้าหมายดัชนี ณ วันสิ้นปี

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,646 จุด ลดลง 

101 จุดจากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 

1,747 จุด.

ผยง ศรีวณิช

กทพ.เร่งเครื่องด่วนกะทู้ลุ้นเปิด70

ไทยโพสต์ • ‘บางกอกแอร์เวย์ส’ 

ลุยตั้งกองทรัสต์ BAREIT มูลค่า

ไม่เกิน 14,300 ล้านบาท เพื่อเข้า

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โครง 

การสนามบินสมุย รับอานิสงส์

เปิดประเทศ บูมท่องเที่ยวเกาะ 

สมุยคึกคัก

นายพุฒิพงศ์ ปราสาท

ทองโอสถ กรรมการผู้อำานวยการ

ใหญ่ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) 

เปิดเผยว่า บริษัทได้เดินหน้าจัด                       

ตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนาม                                   

บินการบินกรุงเทพ (BA Airport 

Leasehold Real Estate Invest- 

ment Trust: BAREIT) เพื่อเข้า                         

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โครง 

การสนามบินสมุยของการบินกรุง                                                  

เทพ ปัจจุบันได้ยื่นแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วย

ทรัสต์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ โดยมีบริษัท กรุง 

เทพ รีทแมเนจเมนท์ จำากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย เป็นผู้จัดการกอง

ทรัสต์

ท้ังน้ี BA จะให้เช่าทรัพย์สิน                                    

สนามบิ นสมุ ยแก่ กองทรั สต์  

BAREIT โดยกองทรัสต์ BAREIT 

จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสัง 

หาริมทรัพย์ที่ ใช้ ในการดำาเนิน

กิจการสนามบินสมุย คือ ทางวิ่ง 

ลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบาง

ส่วนที่ ใช้ ในการดำาเนินกิจการ

สนามบินสมุย เป็นระยะเวลา

ประมาณ 25 ปี รวมมูลค่าท้ัง

สิ้นไม่เกิน 14,300 ล้านบาท ซึ่ง

จะมาจากการระดมทุนโดยการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์จำานวนไม่

เกิน 10,330 ล้านบาท และเงิน

กู้ยืมระยะยาวไม่เกิน 5,060 ล้าน

บาท

“จากนโยบายผ่อนคลาย

การควบคุมโควิด-19 และการ

เปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่อง

เที่ยว รวมถึงในช่วงเดือน ก.ค.-

ส.ค.ของทุกปีถือเป็นฤดูกาลท่อง                                       

เที่ยว (High Season) ของเกาะ 

สมุย ทำาให้มีนักท่องเที่ยวเดิน

ทางมามากขึ้น ส่งผลให้อัตราการ

บรรทุกผู้ โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยว

บิน (Load Factor) สูงขึ้น จำานวน

ห้องพักโรงแรมและร้านอาหาร 

รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการท่อง

เที่ยวของเกาะสมุยคึกคักมากยิ่ง

ขึ้น” นายพุฒิพงศ์กล่าว.

ครองขวัญ รอดหมวน

เมื่อนักเก็งกำาไรยังหวาดวิตกกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ก็

จะมีการขายเพื่อลดความเสี่ยงออกมา แต่พฤติกรรมอย่างนี้

กลายเป็นการกดราคาหุ้นให้ต่ำาเกินจริงมากขึ้น ในมุมมองของ

การเล่นเก็งกำาไร ตลาดในลักษณะนี้จะดูในทิศทางลง จึงพบว่า

ทั้งนักลงทุนจากต่างชาติและกองทุนที่ปัจจุบันเน้นการเก็งกำาไร

เป็นหลัก จะมีการขายหุ้นออกมาค่อนข้างมาก นำาขายจากนัก

ลงทุนต่างชาติที่ขาย 1,437.70 ล้านบาท ส่วนทางด้านกองทุน

ขาย 1,254.19 ล้านบาท สำาหรับโบรกเกอร์คงแค่ตามกระแสจึง

ขายแค่ 114.38 ล้านบาท สรุปวานนี้คงมีแค่นักลงทุนทั่วไปที่

เข้ามาซื้อหุ้นไปทั้งหมด ซื้อไปถึง 2,806.37 ล้านบาท เมื่อถูก 3 

กลุ่มรุมขายออกมาดัชนีตลาดก็ต้องดิ่งลง ดัชนีปิดติดลบ 12.40 

จุดมาปิดที่ 1,560.27 จุด ก็เข้าใกล้แนวรับที่ 1,650 จุดมากขึ้น 

นักเก็งกำาไรคงเกิดความรู้สึกด้านลบกับตลาด ทำาให้วันนี้ต้องมาดูว่า

แนวรับที่ 1,650 จุด จะยังรับได้หรือไม่ เพราะแนวรับเป็นเรื่องทาง

จิตใจ ไม่ใช่แนวรับที่จะต้องเกิดขึ้นจริง หากนักลงทุนรายใหญ่ยัง

ขายกดตลาด คงจะมองด้วยความหวาดหวั่นว่าจะรับกันได้จริงหรือ

ไม่ ทำาให้การเล่นเก็งกำาไรในช่วงนี้จะมีความเสี่ยงสูง หากไม่มั่นใจ

ว่าจะทันเกมได้ก็คงยืนดูไปก่อน ปล่อยให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนใน

ระยะยาวเข้ามาเลือกเก็บหุ้นพื้นฐานดีๆ ในราคาต่ำาไปก่อน

สภาพตลาดวานน้ี (4 ก.ค.65) คงจะพูดว่าเล่นตามตลาดโลก

ไม่ได้ เพราะตลาดใหญ่อย่างดาวโจนส์ของสหรัฐก็เล่นกันในแดนบวก 

ตลาดยุโรปก็อยู่ในแดนบวกรวมท้ังตลาดญ่ีปุ่น คงมีแต่ดาวโจนส์

ล่วงหน้าท่ีมาเล่นกันในแนวลบ จึงอาจมีผลทางจิตวิทยากับการเก็ง                                                            

กำาไรอยู่มาก เพราะคิดว่าจะมีผลให้ดาวโจนส์ในวันน้ีจะติดลบไป                                          

ด้วย ก็เป็นการคิดของการเก็งกำาไร แต่ตลาดหุ้นไทยเมื่อดูจากสภาพ                                                                   

แวดล้อมภายในท่ีดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออก และการเปิดประ 

เทศทำาให้มีนักท่องเท่ียวเข้าประเทศมากข้ึน ย่อมจะเกิดผลดีกับธุรกิจ

ภายในประเทศแน่นอน ท่ีเห็นได้ชัดคือธุรกิจโรงแรมฟ้ืนมากข้ึน ตาม 

มาด้วยการขนส่งและบริการต่างๆ ดีข้ึน จึงดีกับการลงทุนระยะ

ยาวโดยตรง นักลงทุนระยะยาวจึงยังสามารถเลือกลงทุนได้ 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่ง

ยังน่ามองที่ PSL, JWD และ TTA กลุ่มไอ

ซีที น่ามองที่ HUMAN, UNET และ ITEL 

กลุ่มอาหารมั่นใจได้มากว่าธุรกิจยังจะโตสูง 

เงินเฟ้อหนุน น่ามองทั้ง CFRESH, KSL 

และ PLUS กลุ่มธนาคารยังมองธุรกิจจะ

กลับมาโตดี น่ามองทั้ง BBL, TISCO และ 

KBANK หุ้นรายตัวที่น่าจับตามี TOP, 

SPALI และ CMR เป็นต้น

หากยังวิตกกังวลกับปัจจัยลบที่เกิด

ขึ้นก็สามารถชะลอการเก็งกำาไรได้ แต่มอง

ด้านปัจจัยบวกกับพื้นฐานธุรกิจแล้ว ราคา

หุ้นที่ต่ำาลงเท่ากับเพิ่มผลตอบแทนที่ดีใน

อนาคต จึงควรไตร่ตรองให้ดีๆ.

เก็งกำาไรเสี่ยงสูง 4/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,664.22 4,918.41 -1,254.19
 5,016.49 5,130.88 -114.38
 24,878.30 26,316.00 -1,437.70
 22,127.39 19,321.11 +2,806.27

55,686.41
-12.40

1,560.27
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.20 35.93
ยูโร 36.51 37.62
ปอนดสเตอรลิง 42.24 43.83
เยน (100 เยน) 25.89 27.01
หยวนจีน 5.00 5.40
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,400 30,500
ทองรูปพรรณ 29,850 31,000
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ยูบีอีเดินหน้าบุก

พลังงานสะอาด

เสริมแกร่งธุรกิจ

ไทยโพสต์ • นางสาวสุรียส โคว 

สุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล หรือ 

UBE ซึ่งเป็นบริษัทในเครือผู้ประ                                          

กอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และ

ดูแลบริหารจัดการที่ดินของกลุ่ม                                                

บริษัท เปิดเผยว่า ได้ทุ่มงบ 82.41 

ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ บจ.อุบล

แสงอาทิตย์ จากบริษัท เบย์วา                                                

อาร์.อี. โซล่าร์ พีทีอี แอลทีดี                                              

ผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลัง                                    

งานแสงอาทิตย์ กำาลังการผลิต                                               

2.83 เมกะวัตต์ ตามแผนยุทธ 

ศาสตร์การสร้างความแข็งแกร่ง

ทางพลังงาน ด้วยการผลิตไฟฟ้า

พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ 

หมุนเวียนใช้ภายในกลุ่มบริษัท 

ตอบโจทย์การก้าวสู่องค์กรที่ ใช้

พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาวะ

โลกร้อน และลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

ได้กว่า 9 ล้านบาทต่อปี

“ความสำาเร็จในการเข้า

ซื้อกิจการ บจ.อุบลแสงอาทิตย์ 

ช่วยเสริมศักยภาพให้กลุ่มบริษัท 

UBE สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า

ได้มากกว่า 10 เมกะวัตต์ต่อช่ัวโมง 

จากพลังงานทดแทน ให้เป็นไป                                                 

ตามเป้าหมายจะใช้พลังงาน

สะอาด 100% ซึ่งกลุ่มบริษัท UBE 

มีเป้าหมายที่จะสร้างพลังงาน

หมุนเวียนเพื่อใช้เองภายในกลุ่ม

บริษัททั้งหมดครบ 100% เพื่อ

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลด

การพึ่งพิงพลังงานจากภายนอก 

รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคง

ของระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอด 

คล้องกับการดำาเนินงานตาม

กรอบธุรกิจแบบ ESG” นางสาว

สุรียสกล่าว.

ภูเก็ต • กทพ.เดินหน้าโครงการ

ทางพิเศษสาย “เมืองใหม่-เกาะ

แก้ว-กะทู้” ระยะทาง 30 กม. 

วงเงิน 3 หมื่นล้าน ลุ้นเปิด

ให้บริการปี 70 หวังเชื่อมการ

เดินทางและรองรับการจัดงาน 

World Specialized Expo 2028

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข                                                   

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประ                                                  

เทศไทย (กทพ.) เผยภายหลัง                                                      

เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน

และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประ                                                      

ชุมรับฟังความคิดเห็นของประ 

ชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศ

โครงการ) โครงการทางพิเศษ

สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ 

จังหวัดภูเก็ต ว่า จังหวัดภูเก็ต

ประสบกับปัญหาการจราจรติด 

ขัดเป็นอย่างมาก ซ่ึงการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแผน

ดำาเนินการโครงการทางพิเศษ

ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหา

การจราจร  ดังนั้น กทพ.จึงว่าจ้าง                                               

ท่ีปรึกษาเพ่ือดำาเนินงานศึกษา

ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 

เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม  

สำาหรับ โครงการทางพิเศษ                                                

สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้                                         

จังหวัดภูเก็ต มีระยะทางประมาณ 

30 กิโลเมตร (กม.) มีมูลค่าลงทุน                                          

โครงการ 30,456 ล้านบาท แบ่ง

เป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ 17,054 

ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 13,402                                                      

ล้านบาท เบื้องต้นตั้งเป้าให้ โครง                                              

การได้รับอนุมัติภายใน 2 ปี เนื่อง                                                      

จากอยู่ระหว่างศึกษาโครงการ 

คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 

3 ปี เปิดให้บริการปลายปี 2570 

โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบ

หมายให้ กทพ.ก่อสร้างทางด่วน

เส้นนี้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จังหวัด

ภู เก็ตจะเป็นเจ้ าภาพจัดงาน 

World Specialized Expo ช่วง

เดือน มี.ค.-มิ.ย.2571. 
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โวจัดเก็บรายได้ปีงบ65ฉลุย! 
‘ศุลกากร’ฟุ้งนำาเข้ารถคึกคัก  

สั่งเข้มชายแดนลอบขนน้ำามัน

GULF จ่อออกหุ้นกู้อายุ 4 ปีและ 7 ปี 

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF     

เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี และ 

7 ปี ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือ 

ระดับ A- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด สะท้อนความแข็งแกร่ง

และความมั่นคงของบริษัทในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโครงสร้างพื้น

ฐานและสาธารณูปโภค และธุรกิจดิจิทัล โดยคาดว่าจะเสนอ

ขายในเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านแอป “เป๋าตัง” และสถาบันการเงิน 

9 แห่ง

อินโดรามาฯ ซื้อ รง.เส้นด้ายขนสัตว์ยุโรป

รายงานข่าวจากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือไอวี

แอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้เข้าซื้อโรงงานเส้นด้ายขน

สัตว์ในประเทศอิตาลีและโปแลนด์จากบริษัท Tollegno 1900 

เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มธุรกิจ Fibers โดย

กิจการที่ไอวีแอลเข้าซื้อประกอบด้วยฐานการผลิต 2 แห่ง ได้แก่ 

โรงงานปั่นด้ายและย้อมเส้นใยในประเทศโปแลนด์ และโรงงาน

ย้อมเส้นด้ายในประเทศอิตาลี

เสนาขานหนุนโซลาร์รูฟท็อป

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เส

นาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA เปิดเผยว่า จากอัตราค่าไฟฟ้า

งวดใหม่ (ก.ย.-ธ.ค.65) จะปรับขึ้นต่อ ทำาให้ค่าไฟรวมเฉลี่ยที่

ประชาชนจ่าย 4 บาทต่อหน่วย ประกอบกับโครงการโซลาร์

รูฟท็อปภาคประชาชนที่รัฐได้ปรับอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

1.68 บาทต่อหน่วย เป็น 2.20 บาทต่อหน่วย จึงทำาให้ประชาชน

หันมาสนใจโซลาร์รูฟท็อปมากข้ึน    ปัจจุบันเสนาฯ ได้ติดต้ังระบบ                                                                                     

โซลาร์รูฟท็อปให้กับลูกบ้านทุกโครงการ ทั้งประเภทบ้านที่อยู่

อาศัยและคอนโดมิเนียมบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง มีบ้านที่ติดตั้ง

โซลาร์แล้วจำานวน 47 โครงการ แบ่งเป็นแนวสูง 22 โครงการ 

และแนวราบ 25 โครงการ รวมกว่า 700 หลังคาเรือน คิด

เป็นการผลิตไฟกว่า 2,000 กิโลวัตต์

BLESS ปลื้มยอดจองไอพีโอล้น

นายอภิชาต แสงจันทร์ ผู้อำานวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน  

บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป หรือ BLESS เปิดเผยว่า ผลจองซื้อ

หุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำานวน 200 ล้านหุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท 

ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. และ 1 ก.ค.2565 ได้รับความสนใจ

จากนักลงทุนเป็นอย่างมากหลังระดมทุนและเข้าจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ mai รับแผนเดินหน้าขยายตลาดอสังหาฯ 

แนวราบ ลุยโปรเจ็กต์ใหม่ 2-3 โครงการต่อปี หนุนผลงานใน

ช่วง 3-5 ปีข้างหน้าเติบโตแบบก้าวกระโดด ชูจุดเด่นสินค้าตอบ

โจทย์ผู้บริโภคยุค New normal ตั้งอยู่บนโลเกชั่นที่โดดเด่น ตาม

การขยายตัวของเมืองและระบบขนส่งมวลชน เตรียมเข้าเทรด

ตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 7 ก.ค.นี้.

ชัยยุทธ คำาคุณ

นายชัยยุทธ คำาคุณ ที่

ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบ 

คุมทางศุลกากร ในฐานะ

โฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า 

ภาพรวมการจัดเก็บรายได้

ของกรมยังขยายตัวอย่างต่อ

เนื่อง ไม่มีปัญหา โดยมั่นใจ

ว่าทั้งปีงบประมาณ 2565 จะ

จัดเก็บได้ตามเป้าหมาย หรือ

สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ซึ่ง

เป้าหมายอยู่ที่ 1.08 แสน

ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากยอดการนำาเข้ารถยนต์ยัง

ขยายตัวได้เป็นอย่างดี ตาม

ทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อ

เนื่อง

คลองเตย • ‘ศุลกากร’ ฟุ้งนำาเข้ารถยนต์คึกคัก ดันยอดจัด

เก็บรายได้ฉลุย มั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2565 ทะลุเป้า 1.08 

แสนล้านบาท พร้อมสั่งเข้มด่านชายแดนจับตาการลักลอบนำา

เข้า-ส่งออกน้ำามันไปประเทศเพื่อนบ้าน

สำาหรับการนำาเข้ายาน

ยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ขณะนี้ยังมี

ไม่มากนัก แต่เชื่อว่าในระยะ

ต่อไปจะมีอัตรานำาเข้าเพิ่ม

มากขึ้น จากนโยบายการสนับ                   

สนุนของรัฐบาล ทั้งการปรับ

ลดอัตราภาษีและมาตรการ 

อื่นๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูดใจผู้ซื้อ

ให้หันมาใช้รถยนต์ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และเป็นแรง

จูงใจนักลงทุนให้มีการนำาเข้า

รถยนต์อีวีได้เป็นอย่างดี ซึ่ง

จะช่วยลดการใช้พลังงานน้ำา 

มันให้น้อยลงในที่สุด

“ระยะต่อไปคาดว่าจะ

มีการนำาเข้ารถยนต์อีวีมาก

ขึ้น ส่วนอัตราภาษีรถยนต์อีวี

ที่แต่ละประเทศแตกต่างกัน

นั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

การทำาข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

(FTA) ของแต่ละประเทศ ที่จะ

ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ ทำาให้

อัตราภาษีดังกล่าวอาจจะแตก

ต่างกันไปบ้าง” นายชัยยุทธ 

กล่าว

อย่างไรก็ดี กรมศุลกากร

ได้เฝ้าระวังและติดตามสถาน 

การณ์การลักลอบน้ำาเข้าและ                                         

ส่งออกน้ำ ามันตามแนวชาย 

แดนอย่างใกล้ชิด โดยได้มอบ

นโยบายไปฝั่งด่านชายแดนทุก

ด่านให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดการลักลอบนำาเข้าและ

ส่งออกน้ำามันไปยังประเทศ

เพื่อนบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน                                                 

หน้านี้มีขบวนการลักลอบขน

น้ำามันจากประเทศมาเลเซีย

เข้ามาที่จังหวัดชายแดนไทย 

เนื่องจากมีราคาถูกกว่าไทย

มาก โดยรัฐบาลกลางมาเลเซีย

ได้ออกประกาศขายปลีกน้ำามัน

ดีเซลและเบนซิน 95 อยู่ที่ประ 

มาณ 16 บาทเศษต่อลิตร และ

มีข้อกำาหนดให้ผู้ที่ขับรถยนต์

ส่วนตัว หรือรถบรรทุกที่ข้าม

ฝั่งไปจะเติมน้ำามันได้เพียงเต็ม

ถังของรถเท่านั้น.  

ลงนาม • กลุ่มบริษัท เค.พี. อะโกร จำากัด ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด ตอกย้ำาความมุ่งมั่นขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ผู้ผลิตชั้นนำาระดับ

โลก พร้อมเดินหน้าสนับสนุนสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืน สู่องค์กรปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net-Zero) 

โดยมี Mr.Kevin Radunz, Head Seeds Production Operations, APAC พร้อมผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัท

ร่วมเป็นพยานในพิธี.

AISเทกโอเวอร์3BB   

รุกขยายลูกค้าเน็ตบ้าน

งคมถวิลหา “คนดี” คนดีที่ว่า จะเป็นแบบไหนกันนะ คิดๆ 

แล้วให้ทดท้อใจยิ่งนัก...

 แต่ในโลกใบนี้ยังมีคนอีกกลุ่ม ที่มีอุดมการณ์วางบนเส้น

มิตรภาพ แล้วมาบำาเพ็ญประโยชน์แบบเป็นผู้ให้ ที่มี ความ

สุข ของผู้รับเป็นของกำานัล

คุณแอ๊ว-พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ ตำาแหน่งทางสังคม

ล่าสุดคือ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล เพิ่งจะรับตำาแหน่งเมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2566 

12 เดือนจากนี้ ไป จึงเป็นเวลาทำางาน ทำางาน ทำางาน......

มิตรภาพ-เป็นผู้ให้

สั

ว่าไปแล้ว วัฒนธรรมขององค์กรนี้

เขาวางโครงสร้างของการทำางานไว้ 3 ปี 

คือ การเป็นผู้ว่าการรับเลือก-เรียนรู้งาน, 

ผู้ว่าการภาค-ทำางานเต็มตัว และอดีตผู้

ว่าการ–เป็นพี่เลี้ยง ให้ท่านผู้ว่าการภาค

ท่านต่อไปได้ทำางาน เป็นวงล้อหมุนเวียน

กันไปเช่นนี้  

เป็นชาว กทม.ที่สมัครใจเป็นสะใภ้

ชาวจันทบุรี จึงลาออกจากงานที่ ธอส.

ย้ายไปอยู่เมืองจันท์อย่างถาวร ประสาคน

ทำางาน จะให้อยู่บ้านเฉยๆ คงเฉา ทำาอะไร

ดีล่ะ ขับรถรอบเมืองจันท์ สายตาเหลือบไป

เห็นร้านขายกระเบื้อง ที่มีฝุ่นเกาะเขรอะ 

ตัดสินใจได้ทันทีว่าจะทำาอะไร.....

ลงทุนเปิดร้านขายสุขภัณฑ์ วัสดุ

กระเบื้องปูพื้น เพราะเป็นคนชอบแนวๆ เซรามิก ทำาหมู่บ้านจัดสรร 

เป็นนักหาข้อมูลตัวยง จากประสบการณ์ของการทำางานแบงก์ จึงไม่

ยากที่จะต่องานได้อย่างลงตัว  

เข้าสู่วงการองค์กรโรตารีเมื่อจะส่งลูกสาว

คนกลางไปเรียนต่อต่างประเทศ ด้วยทุนนักเรียน

ประเภทท่ีโด่งดัง แต่เมื่อเจอเพื่อนท่ีเป็นครูสอนภาษา 

จึงได้รับคำาแนะนำาว่ายังมีทุนดีๆ สำาหรับเด็กๆ ท่ีจะได้

รับการดูแลจากครอบครัวโรตารี ท่ีกระจายตัวอยู่กว่า 

190 ประเทศท่ัวโลก คือนักเรียนแลกเปล่ียนของโรตารี 

ด้วยคำาอธิบายส้ันๆ ว่า เป็นการแลกลูกหลานกันดูแล 

เราส่งลูกเราไป เขาส่งลูกเขามา มิตรภาพข้ามแดน

เกิดข้ึนทันที เด็กๆ เพ่ิมประสบการณ์ เติมวัฒนธรรม

ระหว่างชาติด้วยกัน มีความปลอดภัย ท่ีพ่อแม่วางใจ    

จากวันนั้นจึงรู้จักองค์กรโรตารีและศึกษา

อย่างถ่องแท้ พบว่าถูกจริตแห่งตน และสมัครเข้า

เป็นสมาชิกเมื่อปี 2552  

ความภาคภูมิใจคือ การเป็นผู้ก่อตั้งสโมสร

โรตารีอี-คลับ ของภาค 3340 และเมื่อโอกาสและกาลเวลาเดินมาถึง 

ก็ได้รับความวางใจก้าวขึ้นรับตำาแหน่งผู้นำาภาค ให้ไปช่วยหนุนใจดูแล 

• ค้านศีรษะชนฝา ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน 

TDRI เน้นกับทุกเวทีที่ขึ้นพูดว่า การรวมห่อของค่ายยักษ์ เบอร์สอง

+เบอร์สาม ของวงการโทรคมนาคม คือ DTC + TURE เป็นการ

ลดทางเลือกของประชาชน และทำาให้ค่าบริการจะแพงขึ้น เพราะ

ผูกขาดขายเหลือเพียง 2 เจ้า ไงล่ะ.... เข้าใจกันยัง??? ....•

• แม้จะมีภารกิจรัดตัว แต่ เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็ไม่ทิ้งบทบาทความเป็นคุณ

พ่อที่น่ารัก ซึ่งเมื่อวันก่อนแม้จะมีงานสัมมนาใหญ่ “Stronger 

Thailand” แต่เมื่อลูกชาย กร เธียรนุกุล จัดงานแถลงข่าวเปิด

ตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าเพื่อธุรกิจ หรือ B2B ที่ชื่อว่า 

mywawa.me กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในวันเดียวกัน เกรียงไกรก็

รีบรุดจากเวทีเพื่อมาร่วมให้กำาลังใจลูกชายแบบทันเวลา ...•

• ยกให้เป็นบอสหนุ่มไฟแรง สำาหรับสองพี่น้องเจน 3 แห่ง ยกให้เป็นบอสหนุ่มไฟแรง สำาหรับสองพี่น้องเจน 3 แห่ง

อาณาจักร A-One Group พี่ชาย “คุณอี้” ศุภชัย รัตนโอภาส 

กำาลังซุ่มดันโรงแรม 5 ดาวในเครือ อย่าง “Mytt Beach Hotel” 

ให้ติดลมบน ชูจุดขายเอาใจชาวกินดื่มด้วยร้านอาหารรูฟท็อป 

“Pippa” ฟากน้องชาย “คุณโบ๊ต” ภัทร์ รัตนโอภาส ก็สาละวน

เรื่องคุมงานออกแบบเพื่อเตรียมเปิดโซนใหม่กิ๊ก kids club ทำาเอา

คุณพ่อปลื้มปริ่มใจสุดๆ เรียกว่าได้ยีนขยันจากปาป๊า สมชัย รัตน

โอภาส ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรม เอ-วัน มาเต็มๆ ...•

• ขอแสดงความเสียใจกับ “บิ๊กโอ๋” ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์   

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป (จำากัด) มหาชน 

ที่สูญเสียคุณแม่ อุบลรัตน์ ยุทธการบัญชา กำาหนดฌาปนกิจ วัน

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ...•

ณัฐ  วรา 

OVID-19 ในยุคแรก มาพร้อมกับความวิตกกังวลในเรื่อง

ผลกระทบต่อปอด หรือระบบทางเดินหายใจ จนเมื่อมี

สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเช่นในปัจจุบัน ก็ยังคงพบอย่าง

น้อย 1 ใน 3 ของผู้ป่วย COVID-19 มีอาการปอดอักเสบ 

โครงการ “RAMAAI” หรือ “ระไม” คือผลผลิตของ

ความร่วมมือและตั้งใจจากทีมบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้

เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ที่ไม่ย่อท้อต่อวิกฤต COVID-19 ที่

ทำาให้ โลกแทบหยุดหมุน โดยมีเป้าหมายหลักเดียวกันคือ เพื่อ

เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำาให้การวินิจฉัย รักษาโรคปอดอักเสบจาก 

COVID-19 เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในช่วง

การระบาด อันเป็นภาวะวิกฤตของประเทศ

ในทันทีที่ผู้ป่วย COVID-19 มีอาการที่บ่งชี้ หรือสงสัย

ภาวะปอดอักเสบ จะถูกส่งถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ เพื่อส่งต่อให้

รังสีแพทย์ให้ประกอบการวินิจฉัย ซึ่งหากพบการติดเชื้อที่ปอด 

ผู้ป่วยจะต้องเปลี่ยนแนวทางการรักษา โดยมุ่งรักษาที่อาการ

ปอดอักเสบก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้น ขั้นตอนดังกล่าวจึงเป็น

ขั้นตอนที่สำาคัญที่สุด ซึ่งรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ให้การรักษาจะ

รอช้าไม่ได้หากเป็นนาทีวิกฤตแห่งความเป็นและความตาย

ทีมอาจารย์แพทย์ประจำาภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำาโดยอาจารย์แพทย์หญิง

ชญานิน นิติวรางกูร ได้ร่วมกับภาควิชาระบาดคลินิกและชีว

สถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

62 สโมสร ในภาคอีสานและภาคตะวันออก  

แรกๆ สามีก็ยังลังเลว่าภรรยาจะรับงานแบบนี้ ไหวไหม แต่

เมื่อคราวที่เขาก้าวขึ้นเป็นประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง

ภรรยามีส่วนในการช่วยงานอยู่ไม่น้อย มาคราวนี้ จะหมุน หันตัว

เองมาเป็น “ลมใต้ปีก” ให้ภรรยาบ้างจะเป็นไรนะ จึงเป็นอารมณ์

น่ารักๆ ของชีวิตคู่ ที่มีชีวิตชีวา กลับมาอีกครั้ง กับทุกสโมสรที่ท่าน

ผู้ว่าการภาคจะต้องมีคิวไปเยือนทั้ง 62 แห่ง รวมระยะทางน่าจะ

มากกว่า 10,000 กิโลเมตร เชียวนะ......    

งานเพื่อส่วนรวม งานบำาเพ็ญประโยชน์ท่ีไม่เคยใช้เงินเป็น

ตัวต้ัง จึงเป็นความมหัศจรรย์ใจ ท่ีผู้คนกลุ่มน้ีช่างทุ่มเท ไม่รู้จัก

เหน็ดเหนื่อย ด้วยมิตรภาพท่ีเบ่งบาน เป็นการปันความสุข รอยย้ิม 

ของการเป็นผู้ให้ ท่ีรู้ว่าแม้ไม่มีส่ิงตอบแทน แต่ก็มุ่งม่ันท่ีจะทำาบนเส้น

ทางของอุดมการณ์ เพราะมิตรภาพดีๆ ไม่มีขาย ความสุขก็เช่นกัน...    

ขอเป็นกำาลังใจให้กลุ่มคนเหล่าน้ี เป็นหยดน้ำาหยดเล็กๆ ท่ีริน

หล่ังแบบไม่เหือดแห้งไปจากสังคมของมวลมนุษยชาติเลย ...คุณล่ะ...

คิดอะไรอยู่ กับสังคมดี ต้องช่วยกันสร้างด้วยมือเรา...สู้สู้.....    

ดาวเต็มฟ้า 

มหิดล สร้างสรรค์และพัฒนา “RAMAAI” ขึ้นเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย ด้วย

การนำาเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยทำาให้รังสีแพทย์

ทำางานได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผ่านเว็บไซต์และ LINE BOT 

ซึ่งได้ช่วยทำาให้ โอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

โดยสามารถนำาไปใช้ท้ังในระบบโรงพยาบาลและแพทย์สนาม 

พัฒนาข้ึนจากฐานข้อมูลของผู้ป่วยจากท่ัวโลก เทียบเคียงกับข้อมูลผู้ป่วย

โรงพยาบาลรามาธิบดีท่ีคอย update อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงรับรองผลได้ถึง

ความถูกต้อง และแม่นยำา สะดวก ท้ังในระบบ web-based โดยการนำา

ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ของผู้ป่วยท่ีเชื่อมต่อจากห้องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์มา

ดาวน์โหลดเพื่อให้ AI ในระบบได้ประมวลผล แสดงให้แพทย์ใช้ประกอบ

การวินิจฉัยได้ในทันที หรือจะส่งภาพปรึกษาผ่าน LINE BOT ก็ย่อมได้

อาจารย์ ดร.สุเมธ ยืนยง อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ดูแลฝ่าย

เทคนิค กล่าวเสริมว่า จุดเด่นของ “RAMAAI” อยู่ท่ีการออกแบบให้

ใช้งานง่าย แม้แต่แพทย์ท่ีไม่ได้มีความชำานาญเฉพาะด้านรังสีวิทยาก็

สามารถใช้งานได้ การทำางานของระบบไม่ได้มุ่งออกแบบเพื่อให้ใช้แทน

การวินิจฉัยโดยแพทย์ในระบบปกติ แต่จะใช้เพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัย โดย

สามารถจำาแนกภาพได้ครอบคลุม 3 ประเภท คือภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์

แบบปกติท่ีไม่มีลักษณะบ่งช้ี ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ท่ีแสดงอาการปอดติด

เช้ือจาก COVID-19 และภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์ท่ีแสดงความผิดปกติอื่นๆ

ในอนาคต เพื่อให้เกิดการต่อยอดประยุกต์ใช้นวัตกรรมขยายผลออก

ไป ทีมวิจัยเตรียมพัฒนา “RAMAAI” ให้สามารถรองรับการวินิจฉัยความ

ผิดปกติทางปอดให้ครอบคลุมถึง 14 กลุ่มโรคหรือความผิดปกติ ได้แก่ โรค

ถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด โรควัณโรค และโรคหัวใจโต เป็นต้น. 

C

มีนำาปักหมุด   

‘คอนโดหรู’

ย่านศาลายา ไทยโพสต์ • ADVANC ทุ่มงบ 

32,420 ล้านบาท อนุมัติบริษัทลูก 

AWN เข้าซื้อ TTTBB และ JASIF 

จาก JAS เดินหน้าให้บริการอินเทอร์ 

เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่กว้าง

ขึ้น คาดแล้วเสร็จไตรมาส 1 ปี 66

รายงานข่าวจากตลาดหลัก 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิด                                             

เผยว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์                                                 

เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) (AD 

VANC) แจ้งว่า คณะกรรมการ

บริษัท มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอด                                                

วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด 

(AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อ

หุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอด 

แบนด์ จำากัด (มหาชน) (TTTBB) 

จำานวน 7,529,242,385 หุ้น 

สัดส่วน 99.87% จากบริษัท อคิว

เมนท์ จำากัด (ACU) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) (JAS) 

รวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ 

TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท 

ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำากัด 

และบริษัท อิน คลาวด์ จำากัด และ

การได้มาซึ่งบริษัท ทรี บีบี จำากัด 

ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็น

มูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังเข้าซื้อหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้น

ฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัส

มิน (JASIF) จาก JAS จำานวน 

1,520,000,000 หน่วย คิดเป็น

สัดส่วน 19% ในราคาหน่วยละ 

8.50 บาท มูลค่ารวม 12,920 

ล้านบาท ซึ่งรวมทั้งสองธุรกรรม

มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม AWN ได้ลงนามใน

บันทึกข้อตกลงกับ ACU และ JAS 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อซื้อ

ขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน

ใน JASIF โดย AWN จะทำาการ

ขออนุญาตในการเข้าทำาธุรกรรม

จากคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขาย

หุ้นและหน่วยลงทุน โดยคาดว่า

จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 1 

ปี 2566.

ไทยโพสต์ • นายเดชโรจน์ ตั้ง

สิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี

นำา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด เปิด

เผยว่า บริษัททุ่มเทเต็มกำาลังเพื่อ

รังสรรค์ โครงการคุณภาพแห่ง

ใหม่ “ศาลายา วัน เรสซิเดนท์” 

คอนโดมิเนียมระดับพรีเมียม ที่

อยู่ในมิกซ์ยูส โปรเจ็กต์ มูลค่า

รวม 2,200 ล้านบาท บนทำาเล

ศักยภาพในย่านศาลายา ปาก

ซอยตั้งสิน ใกล้ ม.มหิดล โดย

พัฒนาในรูปแบบคอนโดมิเนียม

ระดับพรีเมียม 3 อาคาร สูง 8 

ชั้น จำานวน 471 ยูนิต และยังมี

อีก 2 อาคารในส่วนของมิกซ์ยูส                           

จะดำาเนินการในส่วนของโรงแรม 

เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ หอหญิง 

และไลฟ์สไตล์มอลล์ ซ่ึงเชื่อม่ันว่า

จะสร้างความแตกต่างและปลุก 

กระแสตลาดอสังหาฯ ให้พ้ืนท่ีกลับ

มาคึกคัก โดยบริษัทมุ่งม่ันผลักดัน

ให้โครงการเป็นไอคอนนิก (Iconic) 

ศูนย์กลางท่ีอยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

‘ระไม’ โครงการต่อยอดใช้ AI สู้โควิด

ช่วยแพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยปอดติดเชื้อ

แห่งใหม่ของทำาเลตะวันตก

“โครงการศาลายา วัน เรส                                               

ซิเดนท์ มีแนวคิดการพัฒนาโครง 

การโดยมุ่งตอบโจทย์ผู้พักอาศัย

ในทุกกลุ่ม โดยเน้นไปที่กลุ่มนัก                                              

ศึกษา (Campus Condo) ทั้งใน                                             

แง่ความพิถีพิถันด้านงานออก 

แบบและคำานึงถึงฟังก์ชันที่ตอบ

โจทย์อย่างครบครัน ในราคาเพียง 

2.5-5 ล้านบาท” นายเดชโรจน์กล่าว

นอกจากน้ี บริษัทได้ทำาการ

ศึกษาทำาเล วิเคราะห์พฤติกรรม

ของผู้อยู่ และความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายอย่างเจาะลึก ซึ่ง

ม่ันใจว่าจุดขายของโครงการจะแตก

ต่างจากทุกโครงการในทำาเลนี้ ทั้ง                                                    

การพัฒนาในรูปแบบอาคารสีเขียว 

การเพ่ิมระบบความปลอดภัยและ                                           

ให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุด โดย

โครงการคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว

เสร็จ พร้อมเข้าอยู่ในปี 2566 นี้.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘กมลวรรณ’ ฉายฟอร์มดาวรุ่งทะลุ 16 คนปท. 

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศ 

ไทย ครั้งที่ 82 ประจำาปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 

บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวัน

ที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ในประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นทั่วไป รอบ 32 คน

สุดท้าย “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักหวดดาวรุ่งวัย 14 ปี 

จากพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นมืออันดับ 23 ประเทศไทย 

และเป็นมือวาง 10 ของรายการ สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นที่

เฉียบขาด ใช้เวลา 43 นาที เอาชนะ เพ็ญนภา เหล่าเกียรติพงษ์ 

นักหวดวัย 15 ปี จากขอนแก่น มืออันดับ 80 ประเทศไทย ได้

อย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 กมลวรรณทะยานสู่รอบ 

16 คนสุดท้าย ไปพบกับ ปพิชญา อิสโรจากสงขลา ที่ชนะผ่าน 

ยิ่งลักษณ์ จิตตะโคตร์ เต็ง 8 จาก กทม. ส่วนประเภทชายเดี่ยว 

รอบ 32 คนสุดท้าย “แซค” ฐานทัพ สุขสำาราญ มือวางอันดับ 

1 ของรายการ จากลพบุรี วัย 21 ปี โชว์ฟอร์มทีมชาติไทยชุด

เหรียญทองทีมชาย ในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 หวดชนะ เดเมียน 

คาร์ดด๊อก หนุ่มวัย 17 ปี ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ จากชลบุรี มือ 41 

ประเทศไทย ได้ 2-0 เซต 6-3 และ 6-2 ฐานทัพผ่านเข้ารอบ 16 

คนสุดท้ายได้ตามคาด โดยจะพบกับ ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ จาก

อุดรธานี ที่เฉือนชนะ ชนน พูลสวัสดิ์ จาก กทม. 2-1 เซต 7-6 

(7-3), 2-6 และ 7-6 (7-2) 

60 ทีมแข่งปัญจสีลัตภาคใต้เฟ้นหาช้างเผือก

ยะลา • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์

ฝึกกีฬาปันจักสีลัต ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา นาย

ภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัด

ชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 ประจำาปี 2565 ซึ่งปันจักสีลัตรายการ

นี้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง มีนักกีฬาประสบผลสำาเร็จ

ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ เป็นตัวแทนทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่น และ

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตรายการอื่นๆ 

อีกมากมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาระดับ

นักเรียน นักศึกษา ยุวชน เยาวชน และประชาชน จากจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แสดงออกถึงความ

สามารถในชั้นเชิงของกีฬาปันจักสีลัตและเป็นการส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดในกลุ่ม

ของนักกีฬา ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

การผลิตนักกีฬาให้มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง การ

แข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาจากจังหวัดชายแดนใต้และจังหวัด

ใกล้เคียงเข้าร่วมแข่งขัน 60 ทีม รวมนักกีฬาทั้งหมด 415 คน 

ประกอบด้วย ประเภทต่อสู้จำานวน 389 คน และประเภทปัน

จักลีลา 26 คน และเป็นโอกาสที่สำาคัญสำาหรับเยาวชนจังหวัด

ชายแดนใต้ และใกล้เคียงที่ได้ร่วมชมศิลปะการต่อสู้ จาก

นักกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทยชุดสู้ศึกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 19” 

วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2565  

7 โปรแกรมกีฬา ก.ค.นี้ ช่อง 3BB Sports One 

กรุงเทพฯ • ช่อง 3BB Sports One ช่องกีฬาที่คัดสรรคอนเทนต์

กีฬามาให้แฟนๆ ล่าสุดได้คว้าลิขสิทธิ์รายการสุดพรีเมียมระดับ

โลกออกอากาศในเดือนกรกฎาคม มาให้แฟนกีฬาได้ชมกันแบบ

จุใจถึง 7 รายการ เริ่มด้วย “แบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย 2022” 

(Badminton Asia Individual Championship 2022) ติดตามชม

ได้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 น. ต่อด้วย “ศึกฟุตบอลโลก 

2022 โซนแอฟริกา” (CAF World Cup Qualification 2022) 

ที่ช่อง 3BB Sports One ได้สิทธิ์ในการออกอากาศครบทุกคู่ใน

รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้ง 10 เกม ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 

18.00 น. นอกจากนี้สนุกสุดมันส์กับการแข่งขันโชว์รถล้อยักษ์ 

“จ้าวสนามรถยกสูง” (Monster Jam 2022) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 

เวลา 12.00 น. ต่อด้วย “ศึกชิงจ้าวฮอกกี้น้ำาแข็ง” (National 

Hockey League) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.00 น. และระทึก

ใจไปกับนักชกขาโหดต่อในรายการ “ศึกมวยกรงเหล็ก” (Cage 

Warriors 2022) รายการต่อสู้สไตล์ Mixed Martial Arts (MMA) 

ที่ทางช่อง 3BB Sports One ได้รับสิทธิ์เพียงเจ้าเดียวในการนำา

ความมันส์จากเวที York Hall กรุงลอนดอน อังกฤษ และเวที 

Humphrey’ on the Bay ซานดิเอโก สหรัฐ มาถ่ายทอดให้ผู้ชม

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. การ “ขี่วัวกระทิงพยศ” (Pro Bull 

Riding 2022)  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น. ปิดท้ายด้วย “เรือ

ใบชิงแชมป์โลก (Sail GP 2022) ทุกวันจันทร์ เวลา 19.00 น.

กรุงเทพฯ • จากการที่สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอร์พูล 

จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษรายการ “THE MACT Bangkok 

Century Cup 2022” หรือศึกแดงเดือด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพมหานครนั้น เพื่อ

เป็นการสะท้อนมุมมองและส่งเสริมการมีส่วนของประชาชน

และแฟนกีฬาฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับมิติของการ

จัดการแข่งขันในรายการดังกล่าว KBU 

SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการ

พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิตจึงสำารวจคิดเห็นเรื่อง “ศึก

แดงเดือดกับมุมมองของแฟน

ลูกหนัง” 

สำาหรับการสำารวจ

ดังกล่าวดำาเนินการผ่านภาค

สนามและระบบออนไลน์ วัน

ที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น

ประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำานวน 

1,406 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 871 คน คิดเป็นร้อยละ 61.95 

เพศหญิง 535 คน คิดเป็นร้อยละ 38.05 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพ

รวมพบว่า 

ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.51 สนใจ/

รองลงมาร้อยละ 5.46 ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 3.03 ไม่สนใจ 

สื่อหรือช่องทางที่จะติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.08 ติด

ตามผ่านโชเชียลมีเดีย/รองลงมาร้อยละ 27.83 วิทยุโทรทัศน์/ร้อยละ 

13.81 สนามการแข่งขัน/ร้อยละ11.76 หนังสือพิมพ์/ร้อยละ 9.37 วิทยุ

กระจายเสียง และอื่นๆ ร้อยละ 3.15 

สโมสรที่สนใจจะเชียร์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.90 ลิเวอร์พูล รองลง

มาร้อยละ 34.11 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และร้อยละ 21.99 ยัง

ไม่ตัดสินใจ 

นักฟุตบอลหรือผู้ฝึกสอนที่ต้องการจะกระทบไล่มากที่สุด 

อันดับ 1 คริสเตียโน โรนัลโด ร้อยละ 95.80/อันดับ 2 โมอาเหม็ด  

ซาลาห์ ร้อยละ 93.10/อันดับ 3 เจอร์เกน คล็อปป์ ร้อยละ 89.50/

อันดับ 4 เฟอร์จิน ฟาน ไดค์ ร้อยละ 86.00 และอันดับ 5 แฮรรี 

โรนัลโดยังครองใจแฟนลูกหนังไทย

ลอนดอน • โนวัก ยอโควิช ยอดนักเทนนิสจากเซอร์เบีย เจ้าของ

แชมป์ชายเดี่ยวรายการนี้ใน 3 ปีหลังสุดฉลุยสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

เป็นครั้งที่ 13 ในศึกวิมเบิลดัน แกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า ที่ออลอิง

แลนด์คลับ ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ขณะที่ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์                                                                             

อดีตมือ 1 โลกจากสวิตเซอร์แลนด์ปรารถนาที่จะลงเล่นรายการนี้อีก

สักครั้ง

โนวัก ยอโควิช แชมป์ชายเดี่ยววิมเบิลดัน 6 สมัย ซึ่งเป็นมือวาง

อันดับ 1 ของรายการกำาลังลุ้นที่จะทาบสถิติของ พีท แซมพราส ที่คว้า

แชมป์รายการนี้มาครองได้ถึง 7 สมัย โดยยอโควิชเอาชนะ ทิม ฟาน ไร

โทเฟิน มือไวลด์คาร์ดจากเนเธอร์แลนด์ 6-2, 4-6, 6-1, 6-2

“เขาเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมาก ผมไม่เคยเจอเขามาก่อน” ยอ

โควิชกล่าวถึงคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์หลังคว้าชัยชนะบนคอร์ตหญ้า

เป็นแมตช์ที่ 25 ติดต่อกัน “เขาเสิร์ฟได้ดีมาก และมีโฟร์แฮนด์ที่หนัก

หน่วง”

ก่อนหน้านั้นยอโควิชแชมป์แกรนด์สแลม 20 รายการนั่งดู 

คาร์ลอส อัลการัซ มือวางอันดับ 5 จากสเปนที่มีโอกาสจะเจอกับเขาใน

รอบก่อนรองชนะเลิศ แต่สุดท้ายอัลการัซเป็นฝ่ายแพ้ ยานนิค ซินเนอร์

ยานนิค ซินเนอร์ นักเทนนิสวัย 20 ปี จากอิตาลีเอาชนะอัลการัซ                           

ไป 6-1, 6-4, 6-7 (8/10), 6-3 และจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

เข้าไปเจอมือวางอันดับ 1 ของรายการจากเซอร์เบียแทน

ซินเนอร์ซึ่งก่อนที่จะลงแข่งขันวิมเบิลดันในปีนี้นั้นเขายังไม่เคย

ชนะแมตช์ในการเล่นบนคอร์ตหญ้ามาก่อน และจากชัยชนะทำาให้เขา

เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ผ่านเข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศนับตั้งแต่ 

นิค คีย์จิออส ในปี 2014

“คาร์ลอสเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและเป็นคนที่ไนซ์มาก สำาหรับ

ผมแล้วมักจะยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้เล่นกับเขา” ซินเนอร์

กล่าวหลังผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรายการระดับแกรนด์สแลมเป็น

รายการที่ 3

ซินเนอร์นั้นต้องเล่นแมตช์พอยต์ถึง 6 ครั้งกว่าจะเอาชนะใน

แมตช์นี้ ไปได้ ขณะที่อัลคารัซนั้นต้องผิดหวังที่ไม่สามารถเซฟเบรกพอยต์

ครั้งที่ 7 ของตนเองเอาไว้ได้

เฟเดอเรอร์หวังปีหน้ามาลุยวิมเบิลดัน

เพราะว่าการที่ 2 สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังระดับโลกจะออกมา

ดวลแข้งกันนอกเกาะอังกฤษคงจะไม่ง่ายนัก และประเด็นที่น่าสนใจเมื่อ

ถามถึงสื่อหรือช่องทางที่จะติดตามการแข่งขัน แฟนลูกหนังยังคงเทไปที่

โชเซียลมีเดีย ซึ่งคงจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลก็ว่าได้ 

แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้บัตรเข้าชมการแข่งขันที่สนามอาจจะมี

ราคาสูงอยู่พอสมควรหากเทียบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่แฟนลูก

หนังบางส่วนก็จะไปติดตามชมที่สนามเช่นเดียวกัน และที่น่าสนใจเมื่อ

ถามถึงทีมที่จะเชียร์ พบว่าแฟนลูกหนังส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจที่จะ

เชียร์ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล มากกว่าผีแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แต่

เมื่อส่องไปที่นักเตะที่แฟนๆ ต้องการจะกระทบไหล่มากที่สุด กลับเป็นนัก

เตะดังระดับโลกของผีแดงอย่าง คริสเตียโน โรนัลโด มากกว่านักเตะของ

หงส์แดง ซึ่งเป็นทีมยอดนิยม 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในมิติของการจัดการแข่งขันศึกแดง

เดือดในครั้งนี้ พบว่าแฟนกีฬาส่วนใหญ่เห็นว่าจะเป็นหนึ่งในมิติของการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศตามลำาดับ. 

รูป 01

รูป 02 

นอกจากนี้ หลังจากจบเกมที่ตบยางสาวไทยพ่ายอิตาลี 0-3 

“บีม” พิมพิชยา  ก๊กรัมย์ ยังคงรั้งอันดับ 3 ในสถิติ เบสต์สกอร์เรอร์ของ

วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 2022 โดยบีมทำาไป 218 คะแนน ส่วนของไทย

อีกคนคือ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร โมกศรี อยู่อันดับ 5 มี 202 คะแนน 

ส่วนเบสต์แอทแทกเกอร์ “บีม” พิมพิชยาหล่นไปอยู่อันดับ 4 มี 

188 คะแนน  และ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอร อันดับ 9 154 คะแนน 

แม็กไกวร์ ร้อยละ 84.10 

ประโยชน์ที่เกิดกับสังคมและประเทศ

สำาหรับการจัดการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 27.81 สร้างมิติด้านการส่งเสริมการท่อง

เที่ยว/รองลงมาร้อยละ 24.99 สร้างมิติด้านชื่อ

เสียงของประเทศ/ร้อยละ 21.07 สร้างมิติด้าน

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม/ร้อยละ 15.98 

สร้างมิติด้านการตื่นตัวให้กับเด็กและเยาวชน/ร้อยละ 

8.03 สร้างมิติด้านการตื่นตัวให้กับวงการกีฬาไทย และ

อื่นๆ ร้อยละ 2.12 

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำานวยการศูนย์

นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ว่าศึกแดงเดือดครั้งนี้แฟนลูกหนังชาวไทยตื่นตัวและสนใจ

ที่จะติดตามการแข่งขันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ อาจจะเป็น

กรุงเทพฯ • นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่

ด้วยการทะยานสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 

2022 ได้เป็นครั้งแรก และจบด้วยอันดับเลขตัวเดียวในเนชั่นส์ลีกเป็น

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน 

โดยทีมชาติไทยมี 15 แต้ม จาก 12 แมตช์ แบ่งเป็นการชนะ 5 

แมตช์ และแพ้ 7 แมตช์ ได้ 22 เซต และเสีย 25 เซต รั้งอันดับที่ 8 

ของรอบจัดอันดับ โดยการแข่งขันเนชั่นส์ลีกที่ผ่านมา ครั้งแรกปี 2018 

ไทยจบอันดับ 15, ครั้งที่ 2 ปี 2019 ไทยจบอันดับ 12, ครั้งที่ 3 ล่าสุด 

ปี 2021 ไทยจบอันดับ 16 ครั้งนี้ ปี 2022 ไทยจะจบอันดับ 1-8 ซึ่งเป็น

อันดับดีที่สุดที่ไทยเคยทำาได้

สำาหรับในรอบสุดท้าย ศึกเนชั่นส์ลีก 2022 ทีมนักตบลูกยาวสาว

ไทยในฐานะทีมอันดับ 8 จากรอบแรก จะเจอ “เจ้าภาพ” ตุรเคีย ในการ

แข่งขันแบบน็อกเอาต์ แพ้คัดออก โดยจะแข่งวันที่ 13-14 กรกฎาคม

นี้ (วันละ 2 คู่), รอบรองชนะเลิศวันที่ 16 กรกฎาคม (2 คู่) และ 17 

กรกฎาคม ชิงอันดับ 3 และชิงชนะเลิศ ( 2 คู่) 

โดยรอบไฟนอล (น็อกเอาต์ 8 ทีมสุดท้าย) วอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก 

2022 ได้มีการแบ่งสายสายการแข่งขัน ดังนี้คือ (เลขท้ายชื่อประเทศคือ

อันดับทีมวาง) ทีมชาติไทย (8) เจอ ตุรเคีย (7)/ สหรัฐอเมริกา (1) เจอ 

เซอร์เบีย (6)/บราซิล (2) เจอ ญี่ปุ่น (5) และอิตาลี (3) เจอจีน (4) 

ส่วนทีมเบลเยียม คะแนนต่ำาสุดในหมู่ชาลเลนเจอร์ทีมทั้ง 5 ทีม 

ทำาให้เบลเยียมตกชั้น ต้องไปแข่งวอลเลย์บอลชาลเลนจ์คัพ ปีนี้ 2022 

เพื่อแย่งตั๋วเข้ามาแข่งเนชั่นส์ลีกปีหน้า 2023 ใหม่ 

วอลเลย์ดวลตุรเคียศึกเนชั่นส์ลีก 

หลังเข้า8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรก 

ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่วิมเบิลดันต้องมาเล่นในช่วงบ่ายของวัน

อาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ ซึ่งปกติจะเป็นวันพักของบรรดา

นักเทนนิส นอกจากบางโอกาสเช่นกรณีฝนตกหนักจนคณะกรรมการต้อง

ปรับโปรแกรมให้การแข่งขันดำาเนินต่อไปได้

ไฮไลต์ที่น่าสนใจในเซ็นเตอร์คอร์ตนั้นมีขบวนพาเหรดของอดีต

แชมป์รายการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 100 ปีของสนาม 

ซึ่งหนึ่งในจำานวนนั้นรวมถึง โรเจอร์ 

เฟเดอเรอร์ แชมป์ชายเดี่ยว 8 สมัยรวมอยู่

ด้วย โดยในปี 2022 ยอดนักเทนนิสจากสวิต

เซอร์แลนด์ไม่ได้ร่วมการแข่งขัน เนื่องจาก

การฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังเข้ารับการผ่าตัด

เข่าเป็นไปอย่างล่าช้า

อย่างไรก็ตาม ยอดนักเทนนิสจากสวิต

เซอร์แลนด์มีแผนที่จะกลับมาแข่งขันรายการนี้

อีกครั้งในปี 2023 แม้กำาลังจะครบรอบวันเกิด

อายุ 42 ปีก็ตาม

“ผมหวังว่าจะสามารถกลับมาแข่งขัน

รายการนี้ ได้อีกสักครั้ง”  เฟเดอเรอร์ แชมป์แกรนด์ 

สแลม 20 รายการกล่าว “ผมคิดถึงการแข่งขันที่

นี่เป็นอย่างมาก”

เฟเดอเรอร์ ไม่ได้ลงแข่งขันมา

นับตั้งแต่แพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ

ในศึกเทนนิสวิมเบิลดันเมื่อปีที่ผ่านมา                                            

ก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเข่า             

อีกครั้ง

“ผมรู้ดีว่าผมต้องออกจากการ

แข่งขันที่นี่เมื่อปีที่ผ่านมา และนั่นหมาย

ถึงปีที่ยากลำาบากกำาลังรออยู่ข้างหน้า” 

เฟเดอเรอร์กล่าว “ผมไม่คิดมาก่อนว่า

จะต้องพักยาวนานมากขนาดนี้ แต่เขามี

ปัญหากับผมมากจริงๆ”

อีกคู่ ดาวิด กอฟแฟง จากเบลเยียมเอาชนะ ฟรานเซส ติอาโฟ 

จากสหรัฐอเมริกา ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศสำาเร็จ หลังต้องเล่นเป็น

แมตช์ที่ยาวนานที่สุดในวิมเบิลดันปีนี้

กอฟแฟง ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันรายการ

นี้ครั้งหลังสุดเมื่อปี 2019 ก็สามารถผ่านเข้าสู่                                              

รอบรองชนะเลิศสำาเร็จ เอาชนะแมตช์นี้

ไป 7-6 (7/3), 5-7, 5-7, 6-4, 7-5 โดย

ใช้เวลาไปทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง 36 นาทีบน

คอร์ต 2

กอฟแฟง มืออันดับ 58 ของโลก

จะเข้าไปเจอกับ คาเมรอน นอร์รี นักหวด

สหราชอาณาจักรที่ผ่านเข้ารอบก่อนรอง

ชนะเลิศแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกหลัง

เอาชนะ ทอมมี พอล 6-4, 7-5, 6-4.

คลองเตย • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธานสโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี เปิดตัว 3 ผู้เล่นใหม่เข้ามาเพิ่มอย่างเป็นทางการ นำา

โดย 2 นักเตะชาวบราซิลอย่าง กิเยร์เม ปินโต และแอร์ตอน ติรา

บาสซี รวมถึง ศุภนันท์ บุรีรัตน์ แบ็กขวาทีมชาติไทยชุดใหญ่ เพื่อลุย

ศึกรีโว ไทยลีก ฤดูกาล 2022-23

ก่อนหน้านี้ “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ยืนยันการคว้า

ตัว แฮมิลตัน โซอาเรส ดาวซัลโวไทยลีกปีล่าสุด และฟรานส์ ปูโตรส 

แนวรับทีมชาติอิรักมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 

ก.ค. เดินหน้าเปิดตัวผู้เล่นใหม่ เข้ามาเพิ่มอีก 3 ราย

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธานสโมสรการท่าเรือ 

เอฟซี กล่าวว่า “เราพยายามทำาให้ทีมมีความแข็งแกร่งขึ้น เพราะรู้

ดีว่าไทยลีกปีนี้เข้มข้น หลายสโมสรขยับเสริมทัพกันได้น่าสนใจ ซึ่ง

ล่าสุดเราก็ได้ 3 ผู้เล่นใหม่เข้ามาเพิ่ม เชื่อว่าทั้งแอร์ตอน กองหลังชาว

บราซิล และเซฟ ศุภนันท์ เป็นนักเตะที่แฟนบอลรู้จักกันดี ก็เชื่อว่า

ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของทั้งคู่จะเข้ามาช่วยเราได้”

“ส่วนอีกคน กิเยร์เม ปินโต หรือเนเกบา แม้จะไม่เคยเล่นที่

ไทยมาก่อน แต่ก็มีประสบการณ์เล่นในทวีปเอเชียที่ เกาหลีใต้มาแล้ว 

และยังเคยคว้าแชมป์โลกกับบราซิล U20 มาด้วย ดังนั้นนี่จะเป็นผู้

เล่นใหม่อีกคนที่เข้ามาเติมเต็ม และเพิ่มความหลากหลายในเกมรุกให้

เราได้ ก็หวังว่าเขาจะปรับตัวให้ได้เร็วที่สุด เหนือสิ่งอื่นใดแป้งอยาก

ฝากแฟนบอลการท่าเรือเป็นกำาลังใจให้นักเตะใหม่ของเราทั้งหมด

ด้วย” มาดามแป้งปิดท้าย

สำาหรับ กิเยร์เม ปินโต หรือเนเกบา ปัจจุบันอายุ 30 ปี เล่น

ได้ทุกตำาแหน่งในแนวรุก ทั้งริมเส้นสองฝั่ง และหน้าต่ำา เคยเป็นกำาลัง

สำาคัญช่วยบราซิล U20 คว้าแชมป์โลกมาแล้ว เมื่อปี 2011 รุ่นเดียวกับ

คาเซมิโร, ออสการ์ และฟิลิปเป คูตินโญ อีกทั้งยังผ่านประสบการณ์ลง

เบสต์บล็อกเกอร์ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอรมาเป็นอันดับ 6 ทำาได้ 29 

คะแนน 

เบสต์เซตเตอร์ “พู่” พรพรรณ ยังเหนียวแน่น รั้งอันดับ 1 ต่อไป

สำาเร็จ 475 

และตำาแหน่งเบสต์รีซีฟเวอร์ “บุ๋มบิ๋ม” ชัชชุอรขึ้นมาอันดับ 4 

สำาเร็จ มี 108 แต้ม. 

เล่นในลีกสูงสุดบราซิลมาเกือบ 100 นัด ทั้งกับทีมใหญ่อย่าง ฟลาเมง

โก, เซา เปาโล และกอริติบา ก่อนย้ายมาหาความท้าทายใหม่ในศึกเค

ลีก เกาหลีใต้ ระหว่างฤดูกาล 2018-2021 กับกียองนัม และอินชอน 

ยูไนเต็ด มีสถิติลงเล่นในฤดูกาล 2021 ถึง 31 นัด ยิง 2 ประตู

ส่วน แอร์ตอน ติราบาสซี กองหลังชาวบราซิล ปัจจุบันอายุ 

31 ปี สูงถึง 188 เซนติเมตร เคยผ่านการค้าแข้งให้หลายสโมสรใน

บ้านเกิด อาทิ ริโอ บรานโก, กัวราติงกูเอตา, โมกิ มิริม, ปอนเต เปตา 

และกัวรานี ก่อนย้ายมาอยู่กับ หนองบัว พิชญ เอฟซี เมื่อฤดูกาลที่

ผ่านมา ลงเล่นไป 27 นัด ยิง 2 ประตู และ ช่วยให้จบถึงอันดับ 6 

ของตาราง

ขณะที่ ศุภนันท์ บุรีรัตน์ แบ็กขวาวัย 28 ปี ผ่านประสบการณ์

ค้าแข้งมาอย่างโชกโชนเช่นกัน ทั้งกับแอร์ฟอร์ซฯ, นครนายก เอฟซี, 

จันทบุรี เอฟซี, ทีทีเอ็มฯ, เมืองทอง ยูไนเต็ด และสมุทรปราการ ซิตี้ 

มีสถิติลงเล่นในฤดูกาลล่าสุด 30 นัดรวมทุกรายการ ยิง 1 ประตู และ 

2 แอสซิสต์ ที่สำาคัญเพิ่งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ลุยศึกเอเชียนคัพ 

2023 รอบคัดเลือก ที่อุซเบกิสถาน.

โนวัก ยอโควิช มือวางอันดับ 1 ของรายการเข้ารอบก่อน

รองชนะเลิศชายเดี่ยวเทนนิสวิมเบิลดันเป็นสมัยที่ 13

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ อดีตมือ 1 โลกจาก  

สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับเสียงเชียร์จาก

แฟนๆ ระหว่างเข้าร่วมขบวนพาเหรด

อดีตแชมป์วิมเบิลดัน เพื่อฉลองครบรอบ 

100 ปีเซ็นเตอร์คอร์ต ของออลอิงแลนด์

คลับ ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

มาดามแป้งทุ่มล่าแชมป์คว้าเพิ่มอีก3ราย
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สุดยอดงานประมูลศิลปะ ‘Let’s Crossover’

ผลงานศิลปะทรงคุณค่าของศิลปินชั้นครูและผล

งานโดดเด่นของศิลปินรุ่นใหม่ได้การยอมรับระดับประเทศ 

และนานาชาติ นำาออกประมูลครั้งสำาคัญในงาน “Let’s  

Crossover” โดย The Art Auction Center (TAAC) บริษัท

ประมูลศิลปะของไทย ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะมากกว่า  

130 ชิ้นมาประมูล พร้อมจัดแสดงให้ ได้ชมอย่างใกล้ชิด  

ณ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ระหว่างวันที่ 6-16 ก.ค.65 ไฮไลต์ 

เช่น จิตมุ่งสู่การหลุดพ้น โดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ภาพ

เขียนมูลค่าสูงสุดในงานนี้ ราคาเปิด 4.9 ล้าน อีกชิ้นหายาก 

แป้งร่ำา โดย จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ประกวดภาพถ่ายมรดกวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดประกวดภาพถ่าย

โนรา หัวข้อ “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย 

ชาติ” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้

จนถึง 11 ก.ค.65 โดยนำาเสนอภาพถ่ายภายใต้แนวคิดมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การปฏิบัติ การแสดงออก ความ

รู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่

ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผู้เข้าประกวดส่งภาพได้ไม่เกิน

คนละ 5 ภาพ สามารถใช้กล้องดิจิทัลหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ

ถ่ายภาพได้ ทั้งนี้ผลงานจะจัดแสดงในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 

ระหว่างวันที่ 15-24 ก.ค. ณ บริเวณเกาะลอย มรภ.สงขลา 

สอบถาม โทร. 0-7426-0280. 

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ชียงรายถือเป็นจังหวัดที่ ได้รับการปลุกปั้นเป็น

เมืองศิลปะ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) คัด

เลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัย

นานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 

(Thailand Biennale, Chiangrai 2023) ต่อจาก 

จ.นครราชสีมาและกระบี่ที่ได้จัดงานไปแล้ว

ล่าสุด เชียงรายประกาศความพร้อมและเปิดตัว  

“ธงสัญลักษณ์” ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 

ที่หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย มี 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน 

พร้อมด้วย นายโกวิท ผกามาศ ผอ.สำานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และประธานโครงการฯ  

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงราย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปิน

แห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ พระมหา

วุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี รวมทั้ง

ศิลปิน จ.เชียงราย และประชาชนเข้าร่วมงาน

เนืองแน่น ทั้งนี้นายอิทธิพลและนายเฉลิมชัยได้

มอบธงสัญลักษณ์ให้นายอำาเภอทั้ง 18 อำาเภอของ 

จ.เชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ 15 หน่วย

งาน นำาไปประดับเป็นสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ใน

สร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงรายเตรียมพร้อม‘ไทยแลนด์ เบียนนาเล่’

พื้นที่ให้คนในท้องถิ่นรับทราบ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี

การจัดงานครั้งนี้แสดงให้ โลกได้เห็นว่า 

เชียงรายมีศักยภาพในการจัดมหกรรมศิลปะระดับ

โลกไปพร้อมๆ กับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

โควิด-19 และยังเป็นโอกาสที่เชียงรายจะได้นำาเสนอ

ผลงานศิลปกรรมของศิลปินล้านนา ตลอดจนแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ โด่งดังระดับนานาชาติ 

เช่น วัดร่องขุ่น บ้านดำา ไร่แม่ฟ้าหลวง ขัวศิลปะ ฯลฯ

ขณะที่ภาพรวมของมหกรรมที่จะเกิดขึ้น 

นายอิทธิพล รมว.วธ. กล่าวว่า ไทยแลนด์เบียนนาเล่ 

เชียงราย รวมพลังศิลปินเชียงราย ศิลปินนานาชาติ 

สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ติดตั้งในพื้นที่ 18 อำาเภอทั่วเชียงราย และเผย

แพร่สู่สายตาชาวโลก กำาหนดจัดขึ้นระหว่างเดือน

ธันวาคม 2566-เมษายน 2567 ที่เชียงราย ตอนนี้

จังหวัดจัดนิทรรศการศิลปกรรมธงสัญลักษณ์ศิลปิน

เชียงราย รวบรวม 72 ผลงานที่ศิลปินสร้างขึ้น มา

แสดงที่หอศิลป์แทนคุณ จนถึงเดือนธันวาคม 2565 

ก่อนคัดไปจัดแสดงในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ศิลปินชาวเชียงรายได้สร้างหอ

ศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายรองรับการจัดงานไทย

แลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย บนที่ดินกว่า 16 ไร่ พื้นที่

หมู่บ้านสันตาลเหลือง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 

ใกล้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินให้ 

โดยอาจารย์เฉลิมชัยจะระดมทุนจากการจำาหน่าย

ภาพเพื่อก่อสร้างอาคารด้วยงบ 35 ล้านบาท ภายใน

จะมีหมู่บ้านศิลปิน Art Village 32 หลัง ถ้าเสร็จ

สมบูรณ์ใช้งบกว่า 100 ล้าน หลังมหกรรมปิดฉาก

จะผลักดันเป็นสถานที่ทรงคุณค่าทางศิลปะและ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของ จ.เชียงราย โดยจัด

พิธีวางศิลาฤกษ์หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งนี้แล้ว

อาจารย์เฉลิมชัย ศิลปินเชียงรายชื่อดัง 

กล่าวว่า งานศิลปะสร้างชาติ สร้างชื่อให้จังหวัด 

นานาอารยประเทศ โดยเฉพาะ ยุโรป อเมริกา ทำาให้

งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ดึงดูดนักท่องเที่ยวมา

เที่ยวในประเทศ สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาล 

ดังนั้นเป็นโอกาสอันดีที่ศิลปิน จ.เชียงรายจะได้

แสดงศักยภาพใช้ศิลปะสร้างชื่อให้ จ.เชียงราย เป็น

จุดหมายของคนทั่วโลกที่จะเข้ามาเที่ยวบ้านของเรา

อาจารย์ปัญญา ศิลปินแห่งชาติ กล่าวว่า 

มหกรรม Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 

จะเป็นบทสรุปสำาคัญที่จะเห็นได้ชัดว่า Biennale 

ในเมืองไทยทั้ง 3 ครั้ง เราพัฒนามาถึงจุดสูงสุด

ด้วยความพร้อมของพื้นที่แห่งศิลปะร่วมสมัยอย่าง

แท้จริง เรารู้จักวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ของจังหวัดเชียงรายแล้ว ต่อไปนี้เราจะเห็นถึง

ความร่วมสมัยที่เป็นมิติใหม่ ทำาให้สังคมโลกรู้จัก

กับเชียงรายมากขึ้นจากงานศิลปะร่วมสมัยที่ศิลปิน

ทำางานอยู่ในปัจจุบัน

“การสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

จะเป็นจุดหมายสำาคัญ เป็นศูนย์กลางแสดงความ

สามารถของศิลปินเชียงราย หรือศิลปินทั่วไทยที่

ต้องการให้คนเชียงรายได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของ

ศิลปะร่วมสมัย สมัยใหม่ หรือระดับโลก ศิลปินจะเดิน

ทางมาแสดงผลงานให้ชมกันที่นี่” อาจารย์ปัญญาคาด

หวังเชียงรายสู่ศูนย์กลางศิลปะระดับอินเตอร์

สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ กล่าวว่า 

ผลงานธงสัญลักษณ์ครั้งนี้ศิลปินเชียงรายพร้อมใจ

กันสร้างจิตรกรรมในแนวทางแต่ละคน โดยมีภาพธง

สัญลักษณ์จัดงานเขียนอยู่ในผลงาน ประชาสัมพันธ์

ให้ทราบจะมีงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ เราในฐานะ

ศิลปินเจ้าบ้านร่วมฉลองด้วยผลงานศิลปะภายใต้

ชื่อ “ธงของศิลปินเชียงราย” ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการ

พิจารณาผลงานธงที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำามาจัด

แสดง ณ วัดร่องขุ่น 40 ภาพ ส่วนที่เหลือจะแสดง

ตามหอศิลป์ เช่น ขัวศิลปะ สนามบินแม่ฟ้าหลวง 

สถานที่สำาคัญทางศาสนา แหล่งเรียนรู้และสถานที่

ราชการ มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้าในเชียงราย 

สร้างการรับรู้ให้กับคนในพื้นที่.

เ
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ศิลปินเชียงรายพร้อมใจสร้างจิตรกรรมมีภาพธงสัญลักษณ์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะกับผลงานธง

ศึกษาธิการ • บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบให้ สพฐ.

จัดสอบ รอง ผอ.-ผอ.สพป.-สพม.-สศศ. จาก

เดิมให้ ศธจ.แต่ละจังหวัดจัดการ หวังให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ 

ด้านการสอบข้าราชการ ศธ. เรียบร้อยดี  

“สุภัทร” เผยมีผู้เข้าสอบเพียง 52%

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง

ตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองผู้อำานวยการสถาน

ศึกษาและผู้อำานวยการสถานศึกษา สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำาหนดใหม่

ใช้สำาหรับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา 

เฉพาะสังกัด สพฐ. และให้ สพฐ.เป็นผู้รับ

ผิดชอบงบประมาณในการดำาเนินการสอบ

แข่งขัน พร้อมให้กำาหนดวันและเวลาในการ

ดำาเนินการคัดเลือกทั้งในสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และ

สำานักงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) จากเดิมที่

ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

แต่ละจังหวัดเป็นผู้ดำาเนินการ โดยกรณีที่ 

สพป. สพม. และ สศศ. กำาหนดวันและเวลา

ในการรับสมัครพร้อมกัน ให้ผู้สมัครเลือก

สมัครแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้เกิดเป็น

มาตรฐานเดียวกันและไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักเกณฑ์

และวิธีการเลื่อนระดับตำาแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำาแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อ

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภททั่วไปและ

ตำาแหน่งประเภทวิชาการ

สำาหรับการเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธี

การเลื่อนระดับตำาแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำาแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) นั้น 

เนื่องจาก ก.ค.ศ.ได้กำาหนดแนวทางดำาเนิน

การเลื่อนระดับตำาแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำาแหน่งบุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ทั้งใน

ตำาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 

ก.ค.ศ. กำาหนดให้ใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.พ.กำาหนด โดยการเลื่อนตำาแหน่งประเภท

ทั่วไป ให้ดำาเนินการตามหนังสือสำานักงาน 

ก.พ. ส่วนการเลื่อนตำาแหน่งประเภทวิชาการ 

ให้ดำาเนินการตามหนังสือสำานักงาน ก.พ.  

ที่ นร.1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 

ซึ่งการเลื่อนระดับตำาแหน่งตามหลักเกณฑ์

และวิธีการดังกล่าว ส่วนราชการและหน่วย

งานการศึกษายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

และมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กำาหนด และในปัจจุบันสำานักงาน 

ก.พ.ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน 

หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.

2564 และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการย้าย การโอน หรือ

การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2564 

รวม 3 ฉบับ

ทั้งนี้ ก.ค.ศ.พิจารณาหลักเกณฑ์และ

วิธีการของ ก.พ. ที่ ก.ค.ศ.นำามาบังคับใช้ โดย

อนุโลมมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง พร้อมทั้ง

นำากรณีที่ สพท.ไม่สามารถดำาเนินการตาม

หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำาหนดได้ มาประกอบการ

พิจารณาเพื่อกำาหนดเป็นหลักเกณฑ์และวิธี

การที่ ก.ค.ศ.กำาหนด เพื่อให้สามารถนำาไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นตาม

มาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ที่ ก.พ. กำาหนด เน้นหลักการกระจายอำานาจ

ให้ส่วนราชการเป็นผู้วางระบบการคัดเลือก

บุคคลอย่างเป็นระบบ มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ลดระยะเวลา

การประเมิน และสามารถส่งเสริมผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ มีผลงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือก เน้นความรู้ ความสามารถและความ

ชำานาญในสายงานเหมาะสมกับตำาแหน่ง

“ประเด็นเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะสาย

สนับสนุน 38 ค.(2) ต้องการให้มีมาตรฐาน

เดียวกัน โดยจากนี้ ก.ค.ศ.จะไปออกหลัก

เกณฑ์ใช้เวลาให้สั้นขึ้น เพื่อจะได้ประหยัด

เวลา สร้างขวัญกำาลังใจ มีความยืดหยุ่น และ

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ย้ำา รร.เข้มแผนเผชิญ

เหตุโควิดระบาดหนัก ยันไม่มีนโยบายสั่งปิด

โรงเรียนอีก แต่เป็นอำานาจ รร.บริหารจัดการ

สถานการณ์ได้เอง  

จากกรณีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

จ.ลำาปาง ได้ออกประกาศแจ้งนักเรียนทุกคน 

เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนใน

วันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ให้เปลี่ยน

เป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ทั้งบุคลากรครู

และนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

กระจายของโรคโควิดที่กำาลังระบาดหนัก เพื่อ

ความปลอดภัยของทุกๆ คนในโรงเรียน จึงขอ

ให้นักเรียนปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์

ตามวันเวลาดังกล่าวนั้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว และได้

สั่งการให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาลง

ไปตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่ครูและนักเรียน 

ซึ่งมาตรการการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์

ถือว่าโรงเรียนทุกแห่งได้มีมาตรการแผนเผชิญ

เหตุได้เป็นอย่างดี เช่น การเว้นระยะห่าง  

การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น 

ทั้งนี้ มาตรการป้องกันโควิดหากพบนักเรียน

ติดเชื้อเกิดขึ้น โรงเรียนมีอำานาจในการบริหาร

จัดการได้เอง ซึ่งจะสั่งปิดทั้งโรงเรียนหรือปิด

เฉพาะชั้นเรียนก็ได้ เพราะเราจะไม่มีนโยบาย

สั่งปิดโรงเรียนอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากการ

เรียนการสอนที่ดีที่สุดคือการเรียนในห้องเรียน

กับครูผู้สอนโดยตรง อีกทั้งเร็วๆ นี้รัฐบาลจะ

ประกาศให้ โควิดเป็นโรคประจำาถิ่น ดังนั้นทุก

คนจะต้องอยู่กับโรคนี้ให้ได้ อย่างไรก็ตาม การ

ติดเชื้อโควิดในกลุ่มนักเรียนได้รับรายงานมา

โดยตลอด พร้อมกับเร่งระดมฉีดวัคซีนให้แก่

นักเรียนตั้งแต่อายุ 6-18 ปี ซึ่งโรงเรียนทุกแห่ง

มีมาตรการบริหารจัดการสถานการณ์ได้เอง

“ที่ผ่านมาการบริหารจัดการศึกษาภาย

ใต้สถานการณ์ โควิดได้มีมาตรการที่ดำาเนิน

การมากว่า 2 ปี คือการเรียนรู้ 5 On คือ 

1.การเรียนการสอนออนไลน์ (Online) 2.เรียน 

ที่ ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ตามที่ต้องการ และเลือก

หัวข้อ และระยะเวลาได้ด้วยตนเองแบบเฉพาะ

เจาะจงได้ (On Demand) 3.การจัดการเรียน

การสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่อง

ทางหลักโดยส่งสัญญาณจากครูผู้สอนต้นทาง

มาจากโรงเรียนต้นทาง (On Air) 4.การเรียนรู้

สำาหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์

การรับชม โดยการนำาหนังสือ แบบฝึกหัด ใบ

งาน (On Hand) และ 5.การจัดการเรียนการ 

สอนที่โรงเรียน (On Site) ดังนั้นหากโรงเรียนใด

มองว่าสถานการณ์ โควิดภายในโรงเรียนกำาลัง

อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคุมได้ก็หันมาใช้

มาตรการ 5 ON ดังกล่าวที่เราเคยมีการทำามา

แล้วก่อนหน้านี้ ได้” รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวเกณฑ์

สรรหาเลขาฯ คุรุสภา คาดได้ตัวจริง ก.ย. 

ส่วนเกณฑ์การสรรหาเลขาฯ  สกสค. เสนอ

คณะกรรมการ สกสค.พิจารณาเร็วๆ นี้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภาว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์

การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาแล้ว ซึ่งตน

จะเซ็นลงนามในประกาศเกณฑ์สรรหา

ฉบับดังกล่าวในเร็วๆ นี้ต่อไป โดยเชื่อ

ว่าจะได้เลขาธิการคุรุสภาตัวจริงจาก

กระบวนการสรรหาภายในเดือนกันยายน

นี้อย่างแน่นอน สำาหรับเกณฑ์การสรร

หาฯ ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา

เลขาธิการคุรุสภา จำานวน 5 คน ประกอบ

ด้วย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา 1 

คน และอนุกรรมการสรรหาจากกรรมการ

คุรุสภา จำานวน 2 คน และอนุกรรมการ

การสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

ฝึกหัดครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษา จำานวน 2 คน ส่วนคุณสมบัติผู้สมัคร

ชิงตำาแหน่งเลขาธิการคุรุสภานั้น ขอให้

รอในประกาศเกณฑ์สรรหาพร้อมกันที

เดียว ซึ่งจะรวมไปถึงปฏิทินการสรรหา

เลขาธิการคุรุสภาด้วย

ส่วนหลักเกณฑ์การสรรหาเลขา 

ธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (สกสค.) และ ผอ.องค์การค้าของ 

สกสค.นั้น ขณะนี้นายสุภัทร จำาปาทอง 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) อยู่

ระหว่างการจัดทำาหลักเกณฑ์การสรรหาฯ 

ซึ่งคาดว่าจะนำาหลักเกณฑ์การสรรหา

เลขาฯ สกสค.เสนอคณะกรรมการ สกสค.

พิจารณาได้ในเร็วๆ นี้เช่นเดียวกัน.

ได้ตัวจริงเลขาคุรุสภาก.ย.

เลือกบิ๊กสกสค.ก็ใกล้ด้วย

‘ตรีนุช’ยันเลิกปิดโรงเรียนอีกแม้จะเจอโควิดระบาด

ก.ค.ศ.มอบสพฐ.จัดสอบผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ

จากเดิมให้ศธจ.จัดการหวังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่มีการว่ิงรอกสอบ
ออกแบบให้เหมาะสมกับการทำางาน ซึ่งมีเจ้า

หน้าที่หลากหลาย ซึ่งเดิมให้หลักเกณฑ์ของ 

ก.พ. แต่ครั้งนี้ทาง ก.ค.ศ.จะออกหลักเกณฑ์

ขึ้นเพื่อความคล่องตัว” รมว.ศธ. กล่าว

ด้านนายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด ศธ. 

กล่าวถึ งการสอบแข่งขันราชการตาม

มาตรา 38 ค (2) พ.ศ.2565 จำานวน 208 อัตรา 

โดยจัดสอบในวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา และ

มีผู้สนใจสมัครสอบกว่า 109,250 แสนคน แต่มี

ผู้มาเข้าสอบ 56,899 คน คิดเป็นร้อยละ 52.08 

รวมสนามสอบสำาหรับผู้ติดโควิด 253 คนและ

มีผู้ที่ ไม่เข้าสอบ 52,351 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.92 ซึ่งถือว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ที่มาเข้าสอบใน

ครั้งนี้ต่ำากว่าที่คาดไว้ คือ ร้อยละ 60

“ขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นกระบวน

การเตรียมการสอบภาค ค สัมภาษณ์ ซึ่งจะ

ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์และหารือ

ร่วมกัน ว่าจะกำาหนดแนวทางการสัมภาษณ์

ไปในทิศทางไหน โดยเราจะพยายามตรวจ

ผลคะแนนสอบและประกาศผลอย่างเร็ว

ที่สุด เพราะคะแนนการสอบข้อเขียนถือ

เป็นจุดสำาคัญ ทั้งนี้ เมื่อผู้เข้าสอบผ่านการ

ทดสอบที่ร้อยละ 60 ก็จะประกาศขึ้นบัญชีไว้

เป็นระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมามีการร้องเรียน

เรื่องบางคนอาจจะวุฒิไม่ตรงกับตำาแหน่งที่

สมัครสอบบ้าง ซึ่งผมได้สั่งการให้ตรวจสอบ

แล้ว ส่วนเรื่องการทุจริตต่างๆ ยังไม่มีการ

ร้องเรียนเข้ามา” นายสุภัทรกล่าว.
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11บันเทิง

ป็นผู้หญิงที่เก่งและเพอร์เฟกต์มาก ฝากทุกคน

ช่วยเอ็นดูด้วย”

จากข่าว.. “เวียร์-ศุกลวัฒน์ คณารศ” พูด

อย่างนี้ ซึ่งจะเอ่ยปากฝากกับสื่อ-นักข่าว หรือฝากแฟนคลับ-

ประชาชนทั่วไปก็ไม่อาจเดาได้

แต่ไม่ว่าจะ “ฝาก” ใคร ผมเชื่อว่าแฟนสาวหน้าหวาน 

(ตามข่าว) ของพระเอกหนุ่มที่ชื่อ “วิกกี้” คงได้รับความเอ็นดู

จากแฟนคลับ-นักข่าวเหมือนกับที่เอ็นดูคุณเวียร์มาตลอดนั่น

แหละ!

ส่วนผมอย่าว่างู้นงี้เลย พลันเห็นข่าวคุณเวียร์ ได้ออก

มาตอบชัดจากปากของตัวเองว่ากำาลังจะแต่งงานในวันที่ 17 

ก.ค.2565 กับแฟนสาวที่คบกันมาประมาณปีกว่า..

ก็..ให้นึกเห็นใบหน้า และรู้สึกสงสาร “เบลล่า ราณี 

แคมเปน” ขึ้นมาจับใจ!

ยิ่งได้อ่านที่เธอให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าที่มีข่าวลือว่า

อดีตแฟนเก่าจะแต่งงานกลางเดือนนี้.. “ส่วนตัวเบลรู้สึก

ยินดีทุกเรื่องกับสิ่งที่พี่เขามีความสุข ก็อย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่   

แรกว่า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเบลก็มีแต่ความปรารถนาดี

เสมอ ส่วนที่คนห่วงความรู้สึกเรา คือความจริงแล้วตอนนี้ก็ยัง

ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจน ก็รอให้พี่เขาตอบดีกว่า มันเป็นเรื่องส่วน

ตัวของพี่เขาด้วยค่ะ

ก็อยากจะให้เกียรติพี่เขา อยากจะให้เกียรติคนรอบข้าง 

อยากจะให้เกียรติครอบครัวพี่เขา ก็ขออนุญาตไม่ออกความคิด

เห็นเรื่องนี้แล้วกัน” ด้วยแล้ว..

ยิ่งให้เอ็นดู-สงสาร ทำาให้นึกถึงบทเพลง “โลกนี้คือละคร” 

ไปนู่น!

เป็นแฟน-คบหาดูใจกันมา 9 ปี แต่แล้ว..บุญไม่ถึงคู่ครอง 

เป็นได้แค่คู่ควง เบลล่าจึงไม่ได้สวมชุดเจ้าสาวเพื่อเข้าหอลงโรง

กับคุณเวียร์ดังฝัน!

ต่างกับ “วิกกี้” แฟนใหม่ ที่เรียนจบปริญญาโทจาก

ต่างประเทศ ดีกรีเกียรตินิยม และอดีตเคยเป็นแอร์ โฮสเตส 

ปัจจุบันเป็นผู้บริหารเครื่องสำาอาง และมีธุรกิจส่วนตัว..

กลับได้เข้าพิธีวิวาห์แบบสายฟ้าแลบ หลังจากที่ได้คบหา

ดูใจกันแค่ปีกว่าๆ นี่ถ้าไม่เรียกว่า “บุพเพสันนิวาส” ก็ไม่รู้จะว่า

อย่างไรแล้ว?

เอ้า..มิวสิก... “เนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้ว...กันไป

ได้ ถ้าเคยทำาบุญร่วมไว้ ถึงจะยังไงก็ต้อง เจอะกัน เขาเรียก

บุพเพสันนิวาส สร้างสรรค์ คงเคยตักบาตรร่วมขัน สร้างโบสถ์

ร่วมกันไว้ในชาติก่อน”

ครับ..ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเวียร์ที่กำาลังจะได้เมีย

ที่ “เก่งและเพอร์เฟกต์” เอาไว้ ณ ตรงนี้ ส่วนหนูเบลล่าแม้

จะรู้สึกสงสาร ก็คงไม่ต้องถึงกับปลอบอก-ปลอบใจ

เพราะอีกไม่ช้านาน งานวิวาห์ของเธอก็จะตามมาเช่น

กัน แหม..สวยซะขนาดนั้น ไม่มีวันเสียหรอกที่จะ “ครอง

โสด” ไปจนแก่?

เออ..ว่าแต่ที่แฟนคลับเขาจับคู่เชียร์เป็นแฟนกับ “พี่

โป๊ป” และหนูเบลล่าได้พูดไว้ต้นปีว่า.. “คือก็เชียร์กันอยู่เรื่อยๆ 

อยู่แล้ว เราไม่รู้หรอกว่าความคิดเราจะเปลี่ยนไหม หรือจะเกิด

อะไรขึ้น

แต่ ณ ตอนนี้คือ เป็นพี่ชาย” นั่นน่ะ..

ถึงวันนี้ ก็เลยครึ่งปีแล้ว ไม่ทราบว่า “ความคิด” 

เปลี่ยนไปรึยัง หรือเบื้องหลังแท้จริงเป็นเพียงการโปรโมต

หนัง “บุพเพสันนิวาส ๒” ที่จะเข้าฉายในวันที่ 28 ก.ค.นี้                

เท่านั้น!

เนี่ย..แฟนคลับเขาอยากรู้ ถ้ายังไงเสียก็อยากให้พูด

เสียให้ชัด หรือจะเอาอย่างคุณเวียร์ก็ไม่เป็นไร หมายถึงเฉยๆ 

เงียบๆ ไม่กระโตกกระตากให้เป็นข่าวซุบซิบนินทา..

ได้เวลาก็ประกาศตัวโครม..เบลล่าจะแต่งงานกับเศรษฐี-

ไฮโซหนุ่ม-นักธุรกิจใหญ่ไปเลย!

แต่ตอนนี้เมื่อ.. “ไม่ถึงคู่ครอง บุญแค่คู่ควง” ก็เห็นจะ

ต้อง..

“นั่งมองฟองเบียร์” อย่างเพลงคุณธานินทร์ร้องไป 

ก่อนนะ!.

บุญแค่คู่ควง?

“เ

• ประเดิมละครเรื่องแรก 

ซุป’ตาร์ตัวน้อย น้องมะลิ-พาขวัญ      

สหวงษ ์ลูกสาวแม่โบว์ แวนด้า ในบท 

“ชมภู่” นางเอกวัยเด็กในละคร “ฟ้า

เพียงดิน” ช่องวัน31 ก็โชว์ฝีไม้ลายมือ

ให้ได้ทึ่งกันทั้งกอง โดยเฉพาะ ใหม่-                                                          

ภวัต พนังคศิริ ผู้กำากับที่ถึงขั้นเอ่ยปากชม “มะลิ 

อนาคตไกล” เพราะนอกจากอินเนอร์การแสดงที่ไม่

ธรรมดาแล้ว มะลิสามารถทำางาน และรับผิดชอบบท

ของตัวเองได้ดี โดยแม่โบว์ไม่ต้องมาคุมที่กองเลย

• (ต่อ) ซึ่งมะลิสู้ไม่ถอย ทันทีที่ผู้กำากับบรีฟเรื่อง

อารมณ์ต่างๆ โดยเฉพาะซีนเศร้า มะลิถึงกับน้ำาตาคลอ

ก่อนถ่ายจริง โดยบทหลักของมะลิจะแสดงกับ เบิร์ด-

พันเอกวันชนะ สวัสด ีที่แสดงเป็นนายพลสรายุทธพิชัย 

หรือคุณพ่อนายพลของชมภู่ จะมีทั้งซีนน่ารัก อบอุ่น 

และดรามา ซึ่งมะลิก็ถ่ายทอดออกมาได้ดี ชนิดน้ำาตา

ไหลเป็นเม็ดแบบสั่งได้เลยทีเดียว เห็นความทุ่มเทของ

ซุป’ตาร์ตัวน้อยคนนี้แล้ว ตามชมตามเชียร์ฝีมือการ

แสดงน้องมะลิได้ ตอนแรกวันพุธที่ 6 กรกฎาคมนี้ เวลา 

20.20 น. ทางช่องวัน31

• หาตัวจับยากมากสำาหรับ ซินแสเป็นหนึ่ง 

วงษ์ภูดร ถึงขนาดสาวสายมูฯ 

เบนซ์ ปุณยาพร เอ่ยปากกลาง

รายการคุยแซ่บShow ว่า อยาก

เจอตัวมาก ถึงขั้นไหว้ขอจาก

พระพิฆเนศที่บ้านให้ได้เจอ โดย

เบนซ์บอกว่าอยากเจออาจารย์

เป็นหนึ่งมาก แต่คิวไม่เคยว่าง ซึ่งไม่รู้จะทำายังไงก็เลย

ไหว้ขอพระพิฆเนศที่บ้าน เพื่อให้ได้เปลี่ยนลายเซ็นกับ

อาจารย์เป็นหนึ่ง ไม่ถึงอาทิตย์ได้เจอโดยอาจารย์มา

ถ่ายรายการที่บ้าน แล้วดูฮวงจุ้ยที่บ้านให้อีกด้วย งาน

นี้ทำาเอาเจ้าตัวเชื่อสุดๆ ซึ่งสาวเบนซ์บอก ถือเป็นความ

เชื่อส่วนบุคคล

• “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) สุดยอดหนัง

ดี ซีรีส์ดัง ขอเอาใจเหล่าสาวกซีรีส์ดัง “ทาสปีศาจ The 

Blue Whisper” มอบสิทธิพิเศษสำาหรับลูกค้าท่ีซ้ือแพ็กเกจ                                                                     

รายปีกับ MONOMAX แลกรับหมอนไดคัตสุดพรีเมียม 

ฉางอี้-จื้อวิ๋นเหอ จากซีรีส์ “ทาสปีศาจ The Blue 

Whisper” จำานวน 1 ใบ (มีให้เลือก 2 แบบ ขนาดความ

สูง 50 เซนติเมตร) สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook 

Fanpage: MONOMAX 

มักเกิ้ล

ลังจากพักโครงการเรือนหอที่สร้างมาราธอน

มานานถึง 10 ปีไว้ชั่วคราวเพื่อนำาเงินบางส่วน

ตรงนี้ ไปช่วยเหลือสังคม ด้วยการส่งรถกับข้าว

บอยเจี๊ยบไปยังชุมชนต่างๆ กว่า 500 ชุมชน ในช่วง

สถานการณ์ โควิดที่ผ่านมา 

สำาหรับคู่รักพลังบวก บอย-อนุ

วัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี และ 

เจี๊ยบ-พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ ์

ล่าสุดทั้งคู่ก็เริ่มกลับมาลุยสร้าง

เรือนหอแบบเต็มร้อยให้สำาเร็จ

ตามที่ฝัน

โดยทั้งคู่ได้เผยโฉมบ้าน

แบบทุกซอกทุกมุมผ่านยูทูบช่อง 

BoyJeab Channel ในรายการเรื่อง

บนบ้าน EP.01 I เผยแบบบ้านใน

แชนเนลยูทูบ BoyJeab Channel 

ที่แรกในโลกแบบที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อน ให้เห็น

ทุกมุมของบ้านที่วางไอเดีย

ออกแบบเอาไว้ว่ามุมไหนเป็น

อย่างไร หน้าตาเป็นแบบไหน 

ส่วนไหนที่สำาคัญและส่วน

ไหนคือของใคร

บอย อนุวัฒน ์เผย

ว่า “ใครที่ติดตามเรามา

ตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่าเรามี

ปมอยู่ 1 ปมที่อยากจะ

คลี่คลายให้กระจ่างสักที 

ก็คือว่า บ้านที่เราสร้าง 

เรือนหอของเราน่ะครับ ที่

ล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีจนมาเริ่มสร้างได้แล้ว

บวชทดแทนคุณ • นักร้องหนุ่ม ปราโมทย์ วิเลปะนะ บวชทดแทนคุณบิดามารดา ได้ฉายา 

“ประภากโร” แปลว่า ผู้มีจิตผ่องใส โดยได้ฤกษ์ดีวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่วัดมะกอก ตลิ่งชัน 

และมีกำาหนดสึกวันที่ 10 ก.ค.นี้ สำาหรับ “ปราโมทย์ วิเลปะนะ” เป็นศิลปินที่เคยมีผลงาน

เพลงดังมากมาย อาทิ คืนที่ดาวเต็มฟ้า, move one

ห

งอัลเทอร์เน

ทีฟร็อกเจ้าของ

รางวัลแกรม

มี Imagine Dragons จัด

เต็มปล่อยดับเบิลอัลบั้มสุด

ยิ่งใหญ่ “Mercury – Act 

1 & 2” ได้ Rick Rubin 

โปรดิวเซอร์รุ่นเก๋ามาดูแล

เรื่องการผลิตทั้งโปรเจ็กต์ 

โดยดับเบิลอัลบั้มนี้ถูกแบ่ง

เป็น Disc 1 กับ 14 เพลง

จาก “Mercury – Act 1” 

ที่ปล่อยออกมาเมื่อเดือน

กันยายนปีที่ผ่านมา มีเพลงฮิตอย่าง “Enemy” ส่วน 

“Mercury – Act 2” กับ 18 เพลงใหม่ รวมถึงเพลง                                                        

ป๊อปร็อกสุดมันอย่าง “Bones” และ “Sharks” 

นอกจากนี้ยังมีเพลงช้าบีทติดหูที่เต็มไปด้วยอารมณ์

เข้มข้นอย่าง “I Don’t Like Myself” และเพลง

อื่นๆ อีกมากมาย ที่จะไม่ทำาให้แฟนๆ ผิดหวังอย่าง

แน่นอน

ในส่วนของอัลบั้ม “Mercury – Act 1” จะ

เน้นพูดถึงประเด็นความรัก ความศรัทธา ความเจ็บ

ปวด Passion ในด้าน “Mercury – Act 2” โฟกัส

ไปที่ความสูญเสียของแต่ละคน และเกิดเป็นคำาถาม

เกี่ยวกับการมีอยู่ของชีวิตในเส้นทางอาชีพศิลปิน

ของพวกเขา

ในส่วนของอัลบั้ม ทางนักร้องนำาอย่าง Dan 

Reynolds พูดถึงอัลบั้ม “Mercury – Act 2” ว่า ได้

เน้นโฟกัสในประเด็นที่สืบต่อมาจากความรู้สึกที่เกิด

ขึ้นในอัลบั้ม “Mercury – Act 1”

เพราะฉะนั้นมันคือการเยียวยา ตื่นขึ้นมา

แล้วชีวิตยังคงต้องดำาเนินต่อไป เมื่อคุณสูญเสียคน

ที่คุณรัก ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไป

อัลบั้มนี้คือการพูดถึงความสูญเสีย 

ความเศร้าและชีวิต การที่เราแตะเรื่อง

ชีวิต

มันเป็นอะไรที่สำาคัญมาก เพราะเพลง

ในอัลบั้มนี้อัดแน่นไปด้วยความสุข และการ

อยู่กับปัจจุบัน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Imagine 

Dragons ได้ปล่อยเอ็มวีเพลง “Sharks” ออก

มา และกำาลังได้รับความนิยมจากเหล่าแฟนๆ 

ทั่วโลกในขณะนี้.

ว

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ก็เจอโควิดเข้าไปอีก ทำาให้ต้องมีการหยุดชะงักต่างๆ 

นานาน่ะครับ ตอนนี้ก็ได้ฤกษ์งามยามดี ได้กลับมาทำา

อย่างจริงจังอีกครั้ง เราก็เลยอยากได้กำาลังใจจากคน

เว้นคน หนึ่งแสนซับบวก บวก บวกไปเรื่อยๆ ใครยัง

ไม่กด SUBSCRIBERS กดหนึ่งครั้งก่อนนะครับ เรา

ก็จะมาอัปเดตให้เห็นแบบที่ออกมาแล้ว Perspectives 

(ภาพเสมือนจริง) เทียบกับสถานที่จริง มุมนี้ห้องนี้ตรง

นี้ถ้าทำาเสร็จออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นอย่างไร แล้ว

ทำาเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนั้นจริงไหม”

ด้าน เจี๊ยบ พิจิตตรา เสริมว่า “ปัญหาแรก

ของคนที่กำาลังสร้างบ้านเองคือ หนึ่งต้องตีกันเองให้

จบก่อน คือต้องไม่ฟุ้งต่อคือเราต้องคุยกันก่อนว่าแบบ

นี้คือไฟนอลแล้ว เพราะเราได้ทุบจนค้อนหักไปหลาย

เจ้าแล้ว”.

‘Imagine Dragons’ปล่อยดับเบิลอัลบั้ม

จัดเต็มแพ็กคู่‘Mercury – Act 1 & 2’

ผันตัวทำาหน้าที่เป็นพิธีกรสาย

สุขภาพสายกีฬาไฟติ้ง แมทธิว ดีน นัก

ร้อง นักแสดงลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย

ถือได้ว่า กลายเป็นตัวท็อปในฐานะ Ring 

Announcer ของไทยยุคนี้ ไปแล้ว ล่าสุดใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า

ด้วยการส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

และสภามวยโลกมวยไทย ที่การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่ เมื่อวัน

ที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภ

สร ผู้ว่าการ ททท. แต่งตั้ง แมทธิว ดีน นักแสดง

และพิธีกรชื่อดัง ให้เป็น Amazing MuayThai 

Ambassador เพื่อช่วยขับเคลื่อนแคมเปญ

มวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว

มวยไทยและแนวโน้มของผู้สนใจกีฬา

มวยไทยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป จึงเป็น

โอกาสดีที่องค์กรต่างๆ จะร่วมกันสนับสนุนและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อนำาวัฒนธรรมประจำาชาติไป

ต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ 

สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนผ่านรูปแบบ

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การผลักดัน “มวยไทย” ให้

เป็น Soft Power ที่มีศักยภาพ ซึ่งควรต้องดำาเนิน

การในหลายมิติมากกว่าในอดีต

แมทธิวเผย “ไม่รู้มาก่อนว่าจะได้ตำาแหน่ง

นี้ ถือเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ประทับใจมากที่สุด นับ

เป็นเกียรติอย่างยิ่งกับการทำางาน ผมจะทำาหน้าที่

ให้ดีที่สุด และขอขอบคุณ ททท.ไว้ ณ โอกาสนี้

ด้วยครับ”.

interthaipost69@gmail.com

‘แมทธิว’สุดเซอร์ไพรส์ได้เป็น

อเมซิ่งมวยไทยแอมบาสเดอร์

‘บอย-เจี๊ยบ’ลุยสร้างเรือนหอ

แชร์ประสบการณ์ทำาบ้าน10ปี

‘ชาฮับ-เบส’เลิฟซีนครั้งแรก

ซีรีส์‘คืนนั้นกับนายดาวเหนือ’
เดินทางมาให้ชมถึงตอน

ที่ 4 แล้ว สำาหรับซีรีส์ “คืน

นั้นกับนายดาวเหนือ (Check 

Out)” และบนแพลตฟอร์มวิดีโอ

ออนไลน์ชั้นนำา iQIYI (อ้ายฉี

อี้) ซึ่งกระแสตอบรับดีตั้งแต่เริ่ม

ปล่อยตอนพิเศษ Special EP.0 

ออกมา ก็สามารถกวาดยอดวิว

สูงถึง 10 ล้านวิวไปแล้ว โดย

เหล่าแฟนซีรีส์วายทั้งชาวไทย

และต่างชาติต่างก็พูดถึงไม่น้อย 

ล่าสุดกับฉากเลิฟซีนชวนฟินของคู่พระเอกกับนาย

ทำาให้หลายๆ คนที่ตั้งตารอต้องผิดหวัง เพราะที่

ผ่านมาไม่เคยผ่านงานแสดงซีรีส์วายแบบเต็มตัวมา

ก่อน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผม แน่นอนความ

กดดันก็สูงมากเช่นกัน แต่พอพี่ทีมผู้จัด ไม่ว่าจะเป็น

พี่แก๊ปเปอร์ หรือผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน ได้มอบโอกาส

นี้มาให้แล้ว ผมก็ต้องทำาให้ดีที่สุด ในเมื่อเราสวม

บทบาท เป็นนักแสดงไม่ว่ายังไงก็ต้องตั้งใจและทำา

ออกมาให้สมกับโอกาสที่ได้รับมา ที่สำาคัญซีรีส์เรื่อง

นี้ทำาให้ผมได้ออกจากเซฟโซนของตัวเองและได้

พัฒนาศักยภาพขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยครับ”

เบส เสริมว่า “ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่

เอก ชาฮับ-มารุจน์ กูมมุดดิน และ 

เบส-วิธวินท์ วีระวิทยานันต ์ซึ่งทั้ง

คู่เคยมีผลงานแสดงร่วมกันมาก่อน

แล้วจากเรื่อง “สัมผัสรักของเราและ

นาย (Skinship)” ซึ่งการโคจรกลับมา

เจอกันในซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นการพลิก

บทบาทครั้งสำาคัญด้านการแสดง

ชาฮับ เปิดใจว่า “ก่อนอื่นก็

ต้องขอขอบคุณแฟนๆ ซีรีส์ทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติที่คอยสนับสนุน

พวกเราเสมอมา จะบอกว่าตอนแรก

ผมเครียดมาก กลัวจะทำาผลงานออกมาได้ไม่ดี กลัว

ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับ เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่อง

แรกของเบสที่ได้รับบทแสดงนำา และก็โชคดีมากๆ 

ที่ได้แสดงคู่กับพี่ฮับ ส่วนตัวแล้วเราสองคนค่อน

ข้างสนิทกัน คือรู้จักกันตั้งแต่เล่นเรื่อง Skinship 

แล้ว แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มารับบทคู่จิ้นอะไร

ขนาดนี้ ถือว่าเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งเลยก็ว่า

ได้ แต่ถ้าถามว่ากังวลไหมกับฉาก NC เบสต้องขอ

พูดเลยว่าถ้าได้เล่นกับคนอื่นอาจจะมีบ้าง แต่โชค

ดีที่เป็นพี่ฮับ ก็อย่างที่บอกเราสองคนค่อนข้างสนิท

กันอยู่แล้ว เวลาเข้าซีนแบบนี้มันเลยสนุกมากกว่า 

บางทียังมีแอบขำากันเองจนลืมเขินไปเลยก็มีครับ”.



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวอนงรัตน ดวงแจม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา รุนซูเมอร เอ็กซ สีแดงดํา

หมายเลขทะเบียน ๑ กฮ ๓๒๓๐อุดรธานี

๑ คัน นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒ โทรทัศนสี ยี่หอชารป ขนาด ๔๐ นิ้ว ๑ 

เคร� อง

นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๓ โทรทัศนสี ยี่หอทีซีแอล ขนาด ๔๐ นิ้ว ๑ 

เคร� อง

นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๔ โทรทัศนสี ยี่หอแอลจี ขนาด ๕๕ นิ้ว ๑ 

เคร� อง

นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๗๒๙ เลขที่ดิน ๑๓ หนา

สํารวจ ๒๓๙๓๒ ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๓๐ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง

บานปูนชั้นเดียว เลขที่ ๔๓ หมูที่ ๕ ซอยบานหนองเตาเหล็ก

ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑ 

แปลง

นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๖ รถจักรยาน เสือหมอบ ๒ ลอ ยี่หอ JAVA รุน VELOCE สี

เทาแดง

๑ คัน นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๙,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๗ รถจักรยาน เสือหมอบ ๒ ลอ ยี่หอ JAVA รุน J – F๒ สีขาว ๑ คัน นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๙,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๘ ตูเย็น ยี่หอชารป ขนาด ๕ คิว ๑ หลัง นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๙ รถยนตกระบะบรรทุก ยี่หอนิสสันหมายเลขทะเบียน ผธ 

๗๐๐๘อุดรธานี

๑ คัน นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๐ รถยนตกระบะ ๔ ประตู ยี่หอโตโยตาสีแดง รุน HILUX 

REVO หมายเลขทะเบียน ขข ๒๑๘๓อุดรธานี

๑ คัน นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๐ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๑ โทรทัศน จอแบน LED TV ขนาด ๕๕ นิ้ว รุน LTV – ๕๕๐๓ 

ยี่หอ ALTRON

๑ 

เคร� อง

นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๒ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๒ ตูเย็น ๒ ประตู ยี่หอ LG ขนาด ๑๔.๒ คิวรุน GN-

B๔๒๒SQCL

๑ หลัง นางสาวภัทร

กานต ขันทะชัย

๑,๓๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๓ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๓ พัดลมตั้งโตะ ขนาด ๒๒ นิ้ว ยี่หอ HATARI ๑ 

เคร� อง

นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๓๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๔ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๔ เคร� องซักผาอัตโนมัติ ยี่หอ LG ๑ 

เคร� อง

นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๕ รถยนต ยี่หอโตโยตา รุนฟอรจูนเนอร สีขาว หมายเลข

ทะเบียน กล ๒๙๒๙อุดรธานี

๑ คัน นายเสกสรรค 

ดวงแจม

๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ มีนาคม 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๖ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๗๓๒ เลขที่ดิน ๑๗ หนา

สํารวจ ๒๓๙๓๕ ตําบลหมากแขง อําเภอเมืองอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานีเนื้อที่ ๕๑ ตารางวา

๑ 

แปลง

นางสิริลัคน 

สืบสิงหคาร

๔๑๒,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๗ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีประเภทออมทรัพย เลขที่

บัญชี ๖๘๓-๑-๒๐๑๒๑-๐ ช� อบัญชี นางสาวอนงรัตน ดวงแจม

- นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๕๕.๘๕ บาท (ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานีประเภทออมทรัพย เลขที่

บัญชี ๘๕๙๒๖๔๓๔๘๕ ช� อบัญชี นางสาวอนงรัตน ดวงแจม

- นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๓,๒๐๐.๒๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๙ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขาหาแยกน้ําพุ (อุดรธานี) ประเภทออมทรัพย 

เลขที่บัญชี ๔๖๕-๒-๓๘๖๘๔-๐ช� อบัญชี นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

- นางสาวอนงรัตน 

ดวงแจม

๒๔๒.๗๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๐ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)สาขา

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 

๐๖๑๑๗๕๐๗๘๑ ช� อบัญชี นางสาวภัทรกานต ขันทะชัย

- นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๒๕๖.๖๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๑ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาถนนโพศรี อุดรธานี ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 

๕๘๗๒๗๙๒๔๘๕ ช� อบัญชี นางสาวภัทรกานต ขันทะชัย

- นางสาว

ภัทรกานต 

ขันทะชัย

๒,๔๘๕.๕๓ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๒ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานีประเภทออมทรัพย เลขที่

บัญชี ๘๕๙๒๖๒๙๘๕๕ ช� อบัญชี นายเสกสรรค ดวงแจม

- นายเสกสรรค 

ดวงแจม

๗,๒๖๘.๘๕ บาท (ณ 

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๓ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)สาขา

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 

๐๖๒๘๒๕๒๙๔๗ ช� อบัญชี บริษัท ภัทรเจริญทรัพย จํากัด

- บริษัท ภัทร

เจริญทรัพย 

จํากัด

๗,๓๓๒.๑๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

เปนทรัพยสินรายการ

ที่ ๒๔ ตามคําสั่งที่ ย. 

๓๔/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๖๖๒,๙๔๑.๙๘ บาท (สองลานหกแสนหกหม� นสองพันเการอย

สี่สิบเอ็ดบาทเกาสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

นางสาวอนงรัตน ดวงแจม กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายชัยวัฒน เอี่ยมอุดมรักษ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

ดร.รัตนา แซเลา ผูไดรับพระราชทาน

ทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร ดาน

การศึกษา ประจําป 2549, ผูกอตั้งกลุม Unite 

Thailand ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคน

รุนใหมที่มาจากทุกสาขาอาชีพ ที่มีความเช� อ

ในเร� องการใช โอกาสเขาถึงการสรางการศึกษา

ที่มีคุณภาพใหกับเยาวชนผานงานศิลปะ 

และหัวหนาโครงการฯ จัดทํา www.thailand

learning.org ของมูลนิธิเอเชียประจําประเทศไทย 

ซึ่ งมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อส่ ง เสริ มการนํ า

เทคโนโลยีเขามาใชเปนสวนหนึ่งในการ

พัฒนาการศึกษา และสงเสริมการเรียนรูบน

โลกออนไลนใหกับเยาวชนไทย

ดร.รัตนา แซเลา เจาหนาที่ โครงการ

อาวุโส ฝายนโยบายและวิจัย มูลนิธิเอเชีย

ประจําประเทศไทย เลาใหเราฟงวา “ในชีวิต

ไดรับโอกาสมามากมาย เริ่มตนมาจากคุณพอ 

กวงเมง แซเลา ซึ่งเปนเจาของธุรกิจชิปปง 

บริษัท OCB 1992 จํากัด และคุณแม ปติอร 

แซเลา ซึ่งเปนผูสนับสนุนใหกําลังใจมาโดย

ตลอด ไมหามวาอยากทําหรือเรียนอะไร อาทิ

เรียนภาษาอังกฤษ หรือดนตรีไทย จึงมีโอกาส

เปนตัวของตัวเอง กลาคิด กลาพูด กลา

แสดงออก และกลาไมเห็นดวย พอมาเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียน

เตรียมอุดม ศึกษาพัฒนาการ ก็สอบไดทุน 

United World College (UWC) ไปศึกษาตอที่ 

Lester B.Pearson College United World 

College of the Pacific ประเทศแคนาดา 2 ป 

จากนั้นก็กลับมาศึกษาตอในระดับปริญญา

ตรีที่ โครงการอังกฤษอเมริกันศึกษา คณะ

ศิลปศาสตร (นานาชาติ) ที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 1 ตอมา

ไดรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนก

ธรรมศาสตร ดานการศึกษา ประจําป 2549

ไปเรียนตอปริญญาโทเอก ประกอบดวย

ปริญญาโทใบแรก ดานนโยบายการพัฒนา

จาก London School of Economic and 

Political Sciences และปริญญาโทใบที่ 2 

เกี่ยวกับการวิจัยสังคมและการศึกษาจาก 

Institute of Education, University of London 

ประเทศอังกฤษ สวนปริญญาเอก เปนปริญญา

ดร.รัตนา แซเลา นักวิชาการดานการศึกษา จากศาสตรพระราชา ศาสตรแหงแผนดิน ของในหลวงรัชกาลท่ี 9

ดานการศึกษาเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัย

โคลัมเบีย Teachers College Columbia 

University.NYC ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในระหวางที่เรียนอยูตางประเทศได

มีโอกาสทํางานรวมกับเพ� อนๆ เปนโครงการ

นําสีไปใหกับเด็กใน 20 ประเทศทั่วโลกเพ� อ

วาดรูป ภายใตหัวขออะไรคือสิ่งที่สําคัญ

ที่สุดในชีวิต จึงทําใหเห็นความสําคัญของ

เร� องโอกาสทางการศึกษา และเม� อกลับมา

ประเทศไทยในปพ.ศ. 2554 จึงไดกอตั้งกลุม 

Unite Thailand ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัว

ของคนรุนใหมที่มาจากทุกสาขาอาชีพ โดยมี

วัตถุประสงคเพ� อขับเคล� อนสรางการ ศึกษา

ที่มีคุณภาพ ผานเสรีภาพทางการแสดงออก 

เชน การใชศิลปะหรือการพูด เปนการสราง

พื้นที่สรางโอกาสการเรียนรู ใหกับทุกคน 

โดยมีกลุมเปาหมายที่เปดกวาง ประกอบดวย

เยาวชนตั้งแตระดับอนุบาล – ม.6 รวมถึง

คนในชุมชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปที่

ผานมาทางกลุมฯ ไดมีการจัดทําโครงการ

คายศิลปะใหเยาวชนในจังหวัดตางๆ ท่ัวทุกภาค

ของประเทศไทย อาทิ กรุงเทพมหานคร, 

เลย, ลําพูน, กาญจนบุรี, ลพบุรี, ชลบุรี ฯลฯ 

รวมแลวกวา 26 ครั้ง

สําหรับเสนทางการทํางานน้ัน ไดเร่ิมตน

จากการเปนนักวิจัยดานการศึกษา ท่ีมหาวิทยาลัย

ฮองกง พรอมกับเขียนหนังสือช� อ A Critical

Study of Thailand’s Higher Education 

Reforms: The Culture of Borrowing ซึ่งไดตี

พิมพกับสํานักพิมพที่เกาแกที่สุดของประเทศ

อังกฤษอยาง Routledge หลังจากน้ันไดกลับมา

เปนอาจารยประจําวิชาการเมืองไทย และวิชา

สังคม,เศรษฐกิจการพัฒนาไทย ที่วิทยาลัย

นานาชาติปรีดี พนมยงค และหัวหนาโครงการ

ไทยศึกษา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ

ลาสุดคือเปนหัวหนาโครงการฯ จัดทําเว็บ

พอรทัลการเรียนรูบนโลกออนไลน ภายใต

ช� อ www.thailandlearning.org ซึ่งเปนความ

รวมมือของมูลนิธิเอเชียประจําประเทศไทย 

กับสถานทูตออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค

เพ� อสงเสริมการนําเทคโนโลยีเขามาใชเปน

สวนหน่ึงในการพัฒนาการศึกษา และสงเสริม

การเรียนรูบนโลกออนไลน ใหเยาวชนไทย 

ซึ่งภายในเว็บไซต ไดรวบรวมเนื้อหาที่หลาก

หลายจากทั่วโลก มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

ครอบคลุมทุกวิชาตามหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ สามารถใชบริการได 24 ชั่วโมง 

โดยไมเสียคาใชจาย ผานทางโทรศัพทมือถือ, 

แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอรตั้งโตะ ภายใน

แบงเปน 3 เมนู คือ 1)เรียนรู จะรวบรวม

ขอมูลเว็บไซตเกี่ยวกับการศึกษาไทยและตาง

ประเทศ แยกตามสาขาวิชา 2)ทัศนศึกษา 

เปดโอกาสใหผู เรียนไดสามารถเขาชม

พิพิธภัณฑหรือแหลงเรียนรูจากทั่วโลกผาน

หนาจอ หรือ Virtual tour ที่สามารถใหความ

รูนักเรียนไดมากกวาในตํารา และ 3)เคร� องมือ 

เปนการแนะนําเคร� องมือสําหรับส� อการเรียน

การสอนออนไลน ที่เหมาะสําหรับนักเรียน 

ครู และผูปกครอง” 

ดร.รัตนา แซเลา ไดกลาวปดทายวา 

“อยากใหเด็กทุกคนมี โอกาสทางการศึกษา

มากขึ้น เพราะการศึกษาคือพื้นที่ของความ

ตองการโอกาสที่จะฝน คือพื้นที่ของความ

เทาเทียม ที่สําคัญคือการพัฒนาทักษะที่จําเปน 

ไดแก การฟงพูด อาน เขียน ทําใหเด็กคนหน่ึง

หรือคนคนหนึ่งสามารถส� อความคิดความฝน

ของตัวเองได ทําความฝนของตัวเองใหเปน

ความจริงได และอยางนอยที่สุด การศึกษาก็

ทําใหผูศึกษากลาที่จะฝนถึงวันพรุงนี้”

วุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผูจัดการ

ใหญหน�วยธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. 

และราณี โฆษิตวานิช รองผูวาการเชื้อเพลิง 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

รวมเปนประธานในพิธีเปดโครงการตนแบบ

พัฒนาปาชุมชนอยางยั่งยืน ปตท. – กฟผ. 

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู บริหาร ปตท. กฟผ. 

หัวหนาหน�วยราชการ ผูนําชุมชน และชุมชน 

รวมกันปลูกตนไมพื้นถิ่น จํานวน  2,000  ตน 

บนพ้ืนท่ี 15 ไร ณ โรงเรียนบานหวยเสือเตน 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน พรอมทั้ง

มอบพันธุ ไมกินได จํานวน 1,000 ตน อาทิ 

ขี้เหล็ก สะเดา เพกา เพ� อเปนไมพี่เลี้ยง

และเปนแหลงอาหารใหแกชุมชนในอนาคต 

ทั้งนี้ โครงการฯ นี้ เปนการรวมมือระหวาง 

ปตท. และ กฟผ. ที่มุงหวังใหเปนตนแบบใน

การสรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมใหแก

ชุมชนอําเภอน้ําพอง นอกจากนี้ สถาบันปลูก

ปาและระบบนิเวศ ปตท. ไดสนับสนุนการ

ถายทอดองคความรู คําแนะนําในการปลูก

ไมพื้นถิ่นใหแกชุมชน เพ� อพัฒนาตอยอดให

เกิดเปนเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคต และ

ปตท. จับมือ กฟผ. เปดโครงการตนแบบพัฒนาปาชุมชนยั่งยืน

ในพื้นที่อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เดินหนาเพิ่มพื้นที่สีเขียว มุงสูสังคมคารบอนต่ํา

รวมกันขับเคล� อนประเทศสูสังคมคารบอนต่ํา

ตอไป

ปตท. และ กฟผ. ยึดมั่นในพันธกิจการ

ดูแลความมั่นคงดานพลังงาน ควบคูไปกับ

การดูแลสิ่งแวดลอมและชุมชนผานโครงการ

เพ� อสังคมตางๆ และพรอมเปนกําลังสําคัญ

ในการสรางความตระหนักถึงการอนุรักษ

ธรรมชาติ ตลอดจนสงเสริมการดูแลรักษา

ปาผานเครือขายชุมชน เพ� อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตในทุกมิติอยางยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) รวมกับ Mo-Mo-Paradise (โม โม 

พาราไดซ) จัดแคมเปญพิเศษ Mo-Mo-Paradise Exclusive Campaign Only at 

CPN เอาใจสาย Beef Lover ใหไดอิ่มไมอั้น จุใจเต็มๆกับเนื้อคารารา วากิว วากิว

เกรดพรีเมียม สงตรงจากออสเตรเลีย โดยเพ่ิมเพียง 199+/ทาน จากราคาปกติ 599+/

ทาน (รวม 878.- Net/ทาน) / เด็กที่มีความสูงตั้งแต 111-140 cm. เพ่ิมเพียง 99+ 

บาท/ทาน จากราคาปกติ 299+/ทาน (รวม 438.- Net/ทาน) / เด็กท่ีมีความสูงไมเกิน 

110 cm. ไมเสียคาใชจาย (ราคาไมรวมคาบริการ 10%) กับชุด All-You-Can-Eat 

สามารถทานเนื้อไดเต็มที่ (เฉพาะส่ังทานท่ีรานเทาน้ัน) แคมเปญเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค. 

2565 - 31 ส.ค. 2565 ท่ีเซ็นทรัลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 8 สาขา เซ็นทรัล บางนา, 

พระราม 3, ปนเกลา, แจงวัฒนะ, เวสตเกต, ลาดพราว, พระราม 9 และ พระราม 2

สาย Beef Lover ตองตกหลุมรัก กับเนื้อคารารา วากิว 

วากิวเกรดพรีเมืยม ราคาพิเศษสุดคุม เฉพาะราน Mo-Mo-Paradise 

ที่อยูในเซ็นทรัล 8 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สยามเซ็นเตอร เมืองแหงไอเดียที่ล้ําเทรนด  

ชวนลิ้มลอง “Onigirazu’ (โอนิกิราซึ) รานขาวปน

สไตลใหมสงตรงจากประเทศญ่ีปุน โดดเดนท่ีเมนูขาวปน

ไซสยักษ ไมเหมือนใคร อิ่มจุใจในชิ้นเดียว ขาวปน

ของทางรานไมไดมีดีแคขนาดที่ ใหญแบบอิ่มจุใจ 

แตยังมีการผสมผสานวัตถุดิบสดใหมนานาชนิดจน

ไดออกมาเปนไสขาวปนในรูปแบบแซนวิชขาวหอ

สาหรายรสชาติกลมกลอม พกพาสะดวก เหมาะสําหรับ

เปน Bite meal หรือมื้อที่รับประทานงายๆ ในชวง

เวลาเรงรีบ แตยังอุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ

ตามแบบฉบับ Comfort food

โอนิกิราซึ มีหลากหลายไสแปลกใหมใหเลือกชิม 

ท้ังไสSmoked salmon + ไขกุง Aus-tralian, ไส Beef + 

cheese, ไส Tokachi butadon หรือหมูยางซอสญ่ีปุน 

พิเศษ!! โปรโมชั่นพิเศษฉลองสาขาใหม เม� อซื้อขาวปน

ไซส Jumbo แถมฟรี ขาวปนไซส Regular (รสชาติ

เดียวกัน) ตั้งแตวันนี้-10 กรกฎาคม 2565 ที่ ชั้น 2 

สยามเซ็นเตอร เทานั้น 

สยามเซ็นเตอร รวมฉลองเปดสาขาใหม 

‘Onigirazu’ (โอนิกิราซึ) ขาวปนไซสยักษจากญี่ปุน 
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๓๗๗/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โดยนายอํานาจ ทิพยมณเฑียร หรือนายกิติภูมิ  บุญคงไกรวุฒิ หรือ

นายสมคิด รัตนบุรี หรือนายอนุพงศ สิทธิศักดิ์ ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายประชิตชัย ธีระเมฆ ที่ 

๑ นางศิริพรรณหรือลัลลลิลหรือรัชศิการ ธีระเมฆ ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา 

รวมจํานวน ๑,๓๒๗,๒๑๘.๐๙ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัว โดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอ

สันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของ

จําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ 

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายประชิตชัย ธีระเมฆ จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

                  

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ลูกหนี้

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

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๕/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ผูรองขอ 

ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ลูกหนี้ 

มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปน

จํานวนแน�นอนไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ

ของลูกหน้ีไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการ เม� อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนัดไตสวน คํารอง วันที่ 

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใด จะคัดคานคํารองเร� องนี้

ประการใด ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ   โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๖๗๐/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายจักรพงษ เหลือสุข ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

นายอานนท ย่ัวสันเทียะ จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๕๑๖,๓๐๙.๑๒ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลม

ละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายอานนท ยั่วสันเทียะ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

วิญูชนไทย-จีน กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนวิทยากรในการ

บรรยายหัวขอ “วัฒนธรรมชาวจีนโพนทะเลยุคใหม” ในงานประชุมคณะกรรมการสมาคม

วิญูชนไทย-จีน โดยมี พล.อ.เทอดศักด์ิ ดําขํา  ศ.ฟู เจิงโหยว  และมณเฑียร ตันตกิตต์ิ  มารวมงาน 

ณ หองเจาพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด    

ขอเชิญชวนนองๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวมงานมหกรรมโชวของ โชวคอนเทนต NITADE 

SHOWCASE ภายในงานจะไดเย่ียมชมรูปแบบ

การเรียนการสอนของสาขาวิชาตางๆ ในสไตล 

NitadeRSU และชม หองปฏิบัติการดิจิทัล

มีเดีย หองสตูดิโอ และผลงานสรางสรรค

ของนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร พรอมทั้ง

สัมผัสกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย 

จัดขึ้นในวันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 

10.30 น. เปนตนไป ณ อาคาร Digital Multi-

media Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัย

รังสิต นองๆ ที่สนใจสามารถสมัครเขารวม

กิจกรรมโดยลงทะเบียนออนไลนที่ https://

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH

bfmLoSkWyCrxWfTR8okSAsupTBvnSOm

eaTvevPF54LEzUQ/viewform รับจํากัดเพียง 

200 คนเทานั้น และมีเกียรติบัตรใหสําหรับ

ผูเขารวมกิจกรรม สอบถามเพิ่มเติมไดที่เพจ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

https://www.facebook.com/NitadeRSU  

เฉลิมพล มั่งคั่ง ผูวาราชการจังหวัด

มุกดาหาร เปนประธานรับมอบ “โครงการ 

ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคต” จากบริษัท 

เจริญโภคภัณฑอาหาร หรือซีพีเอฟ โดยมี 

น.สพ.จตุรงค โยธารักษ รองกรรมการผูจัดการ

อาวุโส ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ เปนผูสงมอบ 

แกโรงเรียนปาไรปาชาดวิทยา ตําบลปาไร 

อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพ� อสราง

โภชนาการท่ีดีในเด็กและเยาวชน สรางกระบวนการ

เรียนรูและสงเสริมการเขาถึงอาหารคุณภาพ 

ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ

แกเยาวชน สนับสนุนสูการพัฒนาเปนแหลง

เรียนรูตนแบบในโรงเรียนและชุมชนตอไป 

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม เวลา  10.00 น.

คณะแพทยศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

(สจล.) เปดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ช้ันปท่ี 6 หรือเทียบเทา เขาศึกษาตอในหลักสูตร

แพทยศาสตร (นานาชาติ) ประจําปการศึกษา 

2565 รอบสุดทาย (Final Round) โดยผูสมัคร

ตองไมไดยืนยันสิทธิ์ หรือไมไดอยูในระบบ 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
TCAS รอบที่ 1-4 ทั้งหมด หรือไมไดกําลัง

ศึกษาอยูในโรงเรียนแพทยอ� นๆ โดยผูสมัคร

ตองมีคุณสมบัติดังน้ี มีผลการเรียนเฉล่ียไมตํ่า

กวา 3.50 มีคะแนน SAT BMAT และ GED 

รวมถึงคะแนนรายวิชาและคะแนนภาษา

อังกฤษไมต่ํากวาที่กําหนด ผูสนใจสามารถ

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได

ตั้งแตวันนี้ – 11 กรกฎาคม  ผาน https://

new.reg.kmitl.ac.th/admission

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร สนับสนุนพื้นที่จําหน�ายสินคาผลิตภัณฑชุมชนเขตปทุมวันในงาน อีจัน 

HUMANTONE     ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร นําโดย ศตกมล วรกุล ผูอํานวยการ

ฝายส� อสารองคกร บริษัท เอ็ม บี เค เยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑตาง ๆ จากชาวชุมชน

เขตปทุมวันที่มารวมออกบูธจําหน�ายสินคาในงาน อีจัน HUMAN TONE จัดโดย นาตาเลีย 

เพลียแคม ผูชนะ Drag Race Thailand คนแรกของเมืองไทย และ เพจอีจัน เพ� อเฉลิมฉลอง

เทศกาล PRIDE MONTH เดือนแหงความภาคภูมิใจของกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศท่ัวโลก 

(LGBTQ)  ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร 

ผูเขาประกวดนางสาวถ่ินไทยงาม 2565 เขาเย่ียมชม TIP Inspiration  Chamber     ดร.สมพร  

สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุป โฮลดิ้งส และ กรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. ทิพยประกันภัย และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับสาวงามผูเขาประกวดนางสาวถ่ินไทยงาม 

ประจําป 2565 เวทีประกวดนางงามอัตลักษณไทยในระดับสากล จํานวน 30 คน ที่เขา

เยี่ยมชมบริษัทฯ พรอมกันนี้ยังไดพาเยี่ยมชม หอง Inspiration Chamber (TIP IC) หองแหง

นวัตกรรมที่ออกแบบมาอยางล้ําสมัยเปน  Co-Working Space พรอมอุปกรณที่ทันสมัย ที่จะ

สรางแรงบันดาลใจใหกับคนรุนใหม สรางความต� นตาต� นใจใหกับผูเขาประกวดเปนอยางยิ่ง ณ 

ทิพยประกันภัย พระราม 3

พิธีเปดการแขงขันเรือใบนานาชาติปท่ี 19 "เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2022"      พงศวรุตม 

ปงศรีวงศ กรรมการบริหารฝายพัฒนาโครงการใหม เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส พรอมดวย 

ภูมิภัทร นาวานุเคราะห ผูอํานวยการกลุมธุรกิจทองเที่ยว เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส รวม

กับ ไบรอน โจนส  และ กัญญารัตน โจนส บริษัท มีเดีย บิซิเนส เซอรวิส เจาของสิทธิ์ในการ

จัดการแขงขันเรือใบนานาชาติ จัดพิธีเปดการแขงขัน เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค 2022 

คร้ังท่ี 19 โดยมี ณรงค วุนซ้ิว ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต, นันทาศิริ รณศิริ ผูอํานวยการสํานักงาน 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานภูเก็ต, ณชพงศ ประนิตย ผูอํานวยการ

สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาภูเก็ต, รัชดาภรณ โออิน ผูอํานวยการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ภูเก็ต ใหเกียรติมารวมงานพิธีเปดการแขงขัน และ วอยเทค มาเรียน คาซิกกี้ ผูจัดการทั่วไป 

โรงแรมฯ รวมตอนรับ ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต

งานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา (IP FAIR 2022)     วุฒิไกร ลีวีระพันธุ อธิบดีกรมทรัพยสิน

ทางปญญา เปนประธานจัดงานแถลงขาว งานมหกรรมทรัพยสินทางปญญา (IP FAIR 2022) 

ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 8-10 กรกฎาคม นี้ ที่สยามสเคป ภายใตแนวคิด มันสดีเวิรส ทาง

เลือกสําหรับคนรุนใหม ชวนสัมผัสสุดยอดนวัตกรรมและผลงานทรัพยสินทางปญญาระดับโลก

ของคนไทย เพ� อสรางแรงบันดาลใจในการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 

พรอมบริการใหคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญาครบวงจร โดยในงานมีหน�วยงานจากภาค

อุตสาหกรรมตางๆ เขามามีสวนรวมเปนจํานวนมาก ที่สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

แชฟฟเลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ผูผลิตและจัดจําหน�ายผลิตภัณฑภาคธุรกิจ

ยานยนตและอุตสาหกรรมระดับโลกจากประเทศเยอรมนี ประกาศรุกตลาดผลิตภัณฑสําหรับ

ยานยนตไทยแบบครบวงจรในป 2565 ประเดิมเปดตัวผลิตภัณฑใหม “แชฟฟเลอร ทรูพาวเวอร” 

พรอมผนึกกําลังพันธมิตรธุรกิจ 12 ราย ดันยอดขายโดยรวมปนี้เติบโต 21 เปอรเซ็นต มั่นใจ

ทิศทางธุรกิจผลิตภัณฑสําหรับยานยนตในไทยยังเติบโตไดอยางตอเน� อง

นายไมกา เชฟพารด ประธานเจาหนาที่บริหาร ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

และประธาน ฝายอะไหลทดแทน บริษัท แชฟฟเลอร ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เปดเผยวา 

“แชฟฟเลอร ประเทศไทย พรอมรุกตลาดผลิตภัณฑสําหรับภาคธุรกิจยานยนตแบบครบวงจร

ในไทยในปน้ี ดวยการเปดตัวผลิตภัณฑใหมสําหรับบํารุงรักษารถยนตคุณภาพสูงภายใตแบรนด  

“แชฟฟเลอร ทรูพาวเวอร” (Schaeffler TruPower) ไดแก แบตเตอร่ีคุณภาพสูง ไฟแรง ทนทาน 

และไมตองบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานสําหรับรถยนตน่ังทุกประเภท เชน แบตเตอร่ี Sealed 

Maintenance Free (SMF) แบตเตอรี่ Enhanced Flooded Battery (EFB) และแบตเตอรี่ 

Absorbent Glass Mat (AGM) รวมถึง ผลิตภัณฑน้ํามันหลอล� นและสารหลอล� น อาทิ น้ํามัน

เคร� องยนตดีเซล-เบนซิน, น้ํามันเกียรแบบ แมนนวล-อัตโนมัติ น้ํามันเบรก-คลัตช, น้ํายาหลอ

เย็นชนิดพรอมใช และจาระบี ผลิตภัณฑทั้งหมดผลิตดวยเทคโนโลยีคุณภาพสูงจากน้ํามันพื้น

รองนายกฯ ประวิตร ชมนวัตกรรมอาหารและการบริหารจัดการน้ํา CPF งานน้ําบาดาลฯ 

ป 2565   พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมสราง

ภาคีเครือขาย ผูประกอบกิจการน้ําบาดาล ภายใตแนวคิด "น้ําบาดาลเพิ่มมูลคา พัฒนา

เศรษฐกิจไทย" พรอมงานเสวนาและเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑอาหารคุณภาพปลอดภัย ที่มาจาก

กระบวนการผลิตซึ่งใหความสําคัญกับบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ภายใตหลักการ 3Rs (Reduce, Recycle, Reuse) บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร หรือ ซีพีเอฟ 

พรอมดวย จตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงฯ, ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล และคณะผูบริหาร โดยมี วรวิทย เจนธนากุล รองกรรมการผูจัดการบริหาร ซีพีเอฟ 

ใหการตอนรับ ณ หองวายุภักษแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการ

และคอนแวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

แชฟฟเลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) เปดตัวผลิตภัณฑใหม พรอมผนึกกําลังพันธมิตรธุรกิจ บุกตลาดยานยนต ไทย ป 65

ฐานชนิดตางๆ ท้ังกลุมสังเคราะห, ก่ึงสังเคราะห และนํ้ามันแร เพ� อใหการ

ปกปอง และชวยยืดอายุการใชงานของเคร� องยนตใหยาวนานยิ่งขึ้น”

นายแฮร่ี เวลสเตเกอร ผูอํานวยการ ฝายอะไหลทดแทน บริษัท 

แชฟฟเลอร ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กลาววา “แชฟฟเลอร

เช� อวาการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและเช� อถือได เปนกุญแจสําคัญ

ในการสรางความม่ันใจวาธุรกิจจะยังคงย่ังยืนในฐานะบริษัทช้ันนําดานการ

ผลิตช้ินสวนยานยนตท่ีมีสวนแบงการตลาดขนาดใหญท่ัวโลก และท่ีสําคัญ 

คุณภาพและความน�าเช� อถือของแบรนดเปนสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุด”

นายชัชวาล สมจีน กรรมการผูจัดการ ประจําประเทศไทย 

และหัวหนาสวนสายงานธุรกิจแบร่ิง อี-โมบิลิต้ี และระบบแชสซีในฝาย

เทคโนโลยียานยนต บริษัท แชฟฟเลอร แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 

จํากัด กลาวสรุปทายวา “แชฟฟเลอรยังมีแผนรุกตลาดชวงครึ่งปหลัง 

โดยการเขารวมเปนพันธมิตรดานแบตเตอร่ีอยางเปนทางการในรายการ 

“โตโย ไทร แชฟฟเลอร อีซูซุ วัน เมค เรซ 2565” (Toyo Tires Schaeffler 

Isuzu One Make Race 2022) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการเขาถึงตลาดผู

บริโภคในประเทศไทย โดยเจาะกลุมเปาหมายผูขับข่ีรถยนต รานคาปลีก 

ท้ังยังมีการจัดกิจกรรมเวิรคช็อปตางๆ ท่ีจะชวยให แชฟฟเลอร ประเทศไทย 

สามารถพิสูจนคุณภาพของแชฟฟเลอร ทรูพาวเวอร แบตเตอร่ีตอผูใชงาน 

และใชประโยชนจากสนามแขงเพ� อทําการวิจัยและทดสอบผลิตภัณฑได”
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ภาคตะวันออกจีนคุมเข้มโควิด

ปักกิ่ง • รอยเตอร์รายงานว่าเมืองต่างๆ ในภาคตะวัน

ออกของจีนเข้มงวดการควบคุมโควิดมากขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ 

เนื่องจากมีคลัสเตอร์ ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอีก เมืองอู๋ซีซึ่งเป็น

ศูนย์กลางการผลิตในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำาแยงซีทางชายฝั่ง

ตอนกลางได้หยุดการปฏิบัติงานในสถานที่สาธารณะที่ตั้งอยู่

ใต้ดิน รวมทั้งร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ส่วนร้านอาหาร

ต่างๆ ไม่อนุญาตให้รับประทานในร้าน ขณะที่รัฐบาลแนะนำา

ให้ประชาชนทำางานจากที่บ้าน เจ้าหน้าที่ของเมืองขอให้ผู้

อยู่อาศัยอย่าเพิ่งออกจากเมืองอู๋ซีเว้นแต่จำาเป็น หลังจากมี

รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ ไม่แสดงอาการ 42 รายเมื่อวัน

เสาร์ เทศมณฑลซื่อในมณฑลอานฮุยประกาศล็อกดาวน์ผู้อยู่

อาศัย 760,000 คน และระงับการขนส่งสาธารณะ หลังมี

รายงานผู้ติดเชื้อ 288 รายเมื่อวันเสาร์ อานฮุยเป็นมณฑลที่

มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด แบ่งเป็นผู้ป่วย 61 ราย 

และผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ 231 รายเมื่อวันเสาร์

ธารน้ำาแข็งถล่มในอิตาลีนักไต่เขาตาย 6

กานาเซ • เจ้าหน้าที่กู้ภัยกลับมาปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิต

อีกครั้งในวันจันทร์ หลังหิมะถล่มที่เกิดจากการพังทลายของ

ธารน้ำาแข็งใหญ่ที่สุดของเทือกเขาแอลป์ของอิตาลี ทำาให้มีผู้

เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย บาดเจ็บ 8 คน จากรายงานล่าสุด

เมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าที่เผยว่าพวกเขาไม่ทราบจำานวนนัก

ปีนเขาทั้งหมดที่โดนธารน้ำาแข็งถล่มเล่นงานเมื่อวันอาทิตย์

ที่ยอดเขามาร์ โมลาดา ซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขา

โดโลไมท์ของอิตาลี สำาหรับภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นหนึ่งวันหลัง

จากอุณหภูมิสูงสุดเป็นปะวัติการณ์คือ 10 องศาเซลเซียส 

บันทึกที่ยอดสูงสุดของธารน้ำาแข็ง “การถล่มของหิมะ, น้ำา

แข็งและหินจู่โจมตรงทางเข้าในช่วงเวลาที่มีกลุ่มนักปีนเขา

จับเชือกตามกันหลายกลุ่ม โดยบางกลุ่มถูกกวาดหายไปใน

พริบตา” มิเชลลา คาโนวา โฆษกหน่วยฉุกเฉินกล่าวกับเอ

เอฟพี  

มะกันม็อบหลังเห็นคลิป ตร.ฆ่าชายผิวดำา

แอครอน • ผู้ประท้วงหลายร้อยคนเดินขบวนในเมืองแอค 

รอน รัฐโอไฮโอ เมื่อวันอาทิตย์ หลังมีการเปิดเผยวิดี โอ              

จากกล้องติดตัวที่แสดงให้เห็นว่าตำารวจรัวกระสุนหลายสิบ

นัดใส่รถยนต์คันหนึ่งจนทำาให้ชายผิวดำาเสียชีวิต เอเอฟพี

รายงานว่าผู้ชุมนุมเดินไปที่ศาลากลางเมือง พร้อมชูป้าย

สโลแกนที่มีข้อความเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเจย์แลนด์ 

เช่น “Justive for Jayland” โดยสโลแกนนี้อ้างถึง เจย์แลนด์ 

วอล์กเกอร์ วัย 25 ปี ที่ถูกสังหารเมื่อวันจันทร์สัปดาห์ที่แล้ว 

หลังเจ้าหน้าที่พยายามจะหยุดรถของเขา เนื่องจากฝ่าฝืน

กฎจราจร โดยวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นวันที่ 4 แล้วของการ

ประท้วงติดต่อกันในเมืองที่มีประชากรราว 190,000 คน.

มตั้งวงคุยในหลายรายการเพื่อหาแนววิเคราะห์ด้าน

เศรษฐกิจที่กำาลังตกสะเก็ดอย่างแรงสำาหรับทั้งโลก...

และคนไทยเป็นจำานวนมาก

ผมมีคำาถามว่า ประเทศไทยจะเจอกับภาวะ Stagflation 

คือเศรษฐกิจฝืดเคืองขณะที่เงินเฟ้อพุ่งขึ้นด้วยแล้วหรือยัง

และถ้าเกิดแล้วเราจะทำาอย่างไร

คำาตอบที่ได้มาน่าจะสรุปว่าเรากำาลังเจอกับสภาวะ “ฝืดด้วย

เฟ้อด้วย” ค่อนข้างแน่นอน

ไม่ว่าจะเข้าข่ายนิยามของคำาว่า recession หรือ “เศรษฐกิจ

ถดถอย” แล้วหรือยังก็ตาม

ผู้รู้ส่วนใหญ่ยืนยันตรงกันว่า คนไทยต้องเผชิญกับความยาก

ลำาบากทางด้านเศรษฐกิจไปอีกระยะหนึ่งแน่นอน

ยิ่งถ้าหากสงครามยูเครนยืดเยื้อไปถึงสิ้นปีนี้ ก็คาดการณ์ได้

ว่าปัจจัยที่เลวร้ายอยู่ขณะนี้จะยิ่งเสื่อมทรุดลงไปอีก

โดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำาและชนชั้นกลางที่อยู่ด้วยรายได้

ประจำา

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อกำาลังพุ่งทะยาน...แบงก์ชาติพยากรณ์

ว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยจะวิ่งขึ้นไปประมาณ 7.5% 

และจะขึ้นสูงสุดในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งอาจจะแตะ 8% 

ได้ด้วยซ้ำาไป

แปลว่าราคาข้าวของที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้จะขยับ

ขึ้นไปอีก

โดยไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะ “พีก” หรือถึงจุดสูงสุด ณ 

จุดไหนด้วยซ้ำา

ฝ่ายวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า เศรษฐกิจ

ไทยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดีขึ้นต่อเนื่องหากเทียบกับเดือนก่อน

หน้านั้น

แต่ภาคธุรกิจยังได้รับแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่

กำาลังซื้ออ่อนแอ

โดยเผยว่า 5 เดือนแรกปีนี้ ไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 9 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการ

สื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ข้อมูลว่า ใน

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านนั้นเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจาก

เดือนก่อน 

ปัจจัยที่สำาคัญคือ การใช้จ่ายภายในประเทศที่กระเตื้องขึ้น 

และการส่งออกสินค้า อีกทั้งจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง 

ขณะที่ตลาดแรงงานค่อยๆ ทยอยฟื้นตัว แม้ว่าจะยังไม่กลับ

มาเท่ากับช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 ก็ตาม

แต่ภาคอุตสาหกรรมยังคงได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน

ชิ้นส่วนการผลิต 

ทำาให้การผลิตในบางภาคส่วนได้รับผลกระทบ และอัตราเงิน 

เฟ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นตามหมวดพลังงานเป็นสำาคัญ

แล้วแนวโน้มสำาหรับเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไร

แบงก์ชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะยังฟ้ืนตัวได้ต่อเนื่อง เพราะ

จากเครื่องชี้วัดทั้ง google mobility และดัชนีชี้วัดการเดินทางของ

ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ พบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง 

แต่จะไม่ใช่เป็นการเพิ่มขึ้นหวือหวา

จากการสำารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการระหว่างวันที่ 

1-20 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการระบุว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับ

ตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 

แม้ว่าจะมีประเด็นเกี่ยวกับต้นทุนและราคาสินค้าที่สูง ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่กดดันการฟื้นตัวอยู่ 

โดยในกลุ่มภาคการผลิต ภาวะธุรกิจปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน 

โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกอาหาร ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการที่หลาย

ประเทศระงับการส่งออกอาหาร

ภาคบริการดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร รวม

ทั้งการขนส่งสินค้า จากจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว 

ขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ พบว่าความต้องการบ้านแนวราบ

ยังมีอยู่ 

แต่จากสถานการณ์ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และความกังวล

เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้น ทำาให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม

ยังทรงๆ อยู่ 

กลุ่มก่อสร้าง การลงทุนมีการฟื้นตัว แต่ยังมีแรงกดดันจาก

ราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น

ส่วนภาคการค้า พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคได้รับแรงกดดัน

จากราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น และกำาลังซื้อของประชาชนที่อ่อนแอ 

ทำาให้สินค้าอุปโภคบริโภคบางหมวดลดลงบ้าง 

ขณะที่ยอดขายสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ จะพบว่ารถยนต์

บางรุ่นมียอดผลิตและจัดส่งเพิ่มขึ้น แต่บางรุ่นมียอดจองลดลง 

ส่วนหนึ่งมาจากกำาลังซื้อที่เปราะบาง และการขาดแคลนชิป

เซต ทำาให้การส่งมอบต้องใช้เวลา ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอ

การตัดสินใจ

คุณชญาวดีแจ้งว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ ธปท.ต้องติดตาม

ในระยะต่อไป ได้แก่ 

1.การปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนและราคาสินค้า 

2.ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนว่าจะคลี่คลายได้เร็วแค่ไหน                                                                                     

และ 

3.การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ 

โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้

ต่อเนื่อง

“ตามเครื่องชี้ 2 เดือน (เม.ย.-พ.ค.2565) เศรษฐกิจในภาพ

รวมฟื้นตัวต่อเนื่อง และถ้าเทียบตัวเลขปีต่อปี เครื่องชี้หลายตัว

ขึ้นค่อนข้างดี เราจึงมองว่าเศรษฐกิจเรายังขยายตัวได้ต่อเนื่อง 

และนับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป ก็จะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ดีขึ้น และ

ชัดเจนขึ้น ส่วนเงินเฟ้อนั้น ในช่วงไตรมาสที่ 3 น่าจะเป็นช่วง

เงินเฟ้อสูงที่สุดในปีนี้” คุณชญาวดีบอก

มีความกังวลเรื่องเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด

แตะที่ใกล้ 36 บาทต่อดอลลาร์

ผู้บริหาร ธปท.บอกว่าคงพูดลำาบากว่าตัวเลขจะเป็นเท่า

ไหร่ ในช่วงที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์ของโลกที่มีความเสี่ยงค่อน

ข้างมาก ทำาให้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นที่ต้องการ ทำาให้เงินดอลลาร์

สหรัฐแข็งค่า 

ประกอบกับดอกเบี้ยในสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น จึงทำาให้คนหันไป

ถือเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น

“เราเป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญ เมื่อดอลลาร์แข็ง เราจะได้

รับแรงกดดันด้านอ่อนค่าอยู่แล้ว แต่ถามว่าจะอ่อนไปแค่ไหนนั้น 

ต้องมองภาพเศรษฐกิจ เพราะค่าเงินควรสะท้อนภาพเศรษฐกิจ 

เพราะฉะนั้น ในช่วงหลังของปี หากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง 

นักท่องเที่ยวกลับเข้ามา ก็คิดว่าความผันผวนด้านอ่อนคงไม่หวือ

หวา แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านต่างประเทศด้วย” 

พรุ่งนี้คุยเรื่อง 6 ความเสี่ยงสำาหรับคนไทยในภาวะปั่นป่วน

ผันผวนยิ่งครับ.

กราดยิงในห้างโคเปนเฮเกนดับ3
โคเปนเฮเกน • ตำารวจเดนมาร์กเผยว่า ผู้ต้องสงสัยชายวัย 22 

ปี ที่ก่อเหตุกราดยิงในห้างสรรพสินค้ากลางกรุงโคเปนเฮเกน

เมื่อวันอาทิตย์ ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 4 คน มี

ประวัติรักษาอาการป่วยทางจิต เขาลงมือก่อเหตุคนเดียวและ

ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นการก่อการร้าย 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

จันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 

โซเรน โธมัสเซน ผู้บัญชาการ

ตำารวจกรุงโคเปนเฮเกน แถลง

ในวันเดียวกันว่า หลังเกิดเหตุ

คนร้ายวัย 22 ปี ใช้ปืนไรเฟิล

กราดยิงในห้างสรรพสินค้าฟิลด์

ในกรุงโคเปนเฮเกนเมื่อเย็นวัน                                             

อาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น มีผู้

เสียชีวิต 3 ราย ระบุว่าผู้ต้อง                                                

สงสัยที่ตำารวจควบคุมตัวได้ใน                                            

ท่ีเกิดเหตุมีประวัติรักษาอาการ

ป่วยทางจิต เหยื่อของมือปืน

รายนี้เป็นการยิงแบบไม่เจาะ 

จง เขาลงมือคนเดียวและไม่มี

อะไรบ่งช้ีว่าเป็นเหตุก่อการร้าย 

ยังไม่ทราบเหตุจูงใจที่ชายคนนี้

ก่อเหตุ แต่เขามีการเตรียมการ

ก่อนลงมือ 

ตำารวจเชื่อว่าวิดีโอท่ีผู้ต้อง                                                    

สงสัยเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย

เมื่อเย็นวันอาทิตย์เป็นวิดีโอที่

เขาถ่ายทำาจริง

ผู้ต้องสงสัยหนุ่มรายนี้

ถ่ายวิดีโอกับอาวุธต่างๆ และ

ทำาท่าเลียนแบบการฆ่าตัวตาย 

และพูดคุยเกี่ยวกับยารักษา

อาการโรคจิตว่าไม่ได้ผลกับ

เขา 

บัญชียูทูบและอินสตา

แกรมที่เชื่อว่าเป็นของผู้ต้อง

สงสัยรายนี้ถูกปิดไปเมื่อคืนวัน

อาทิตย์ 

ตำารวจเดนมาร์กเผยเหตุ                                           

กราดยิ งที่ ห้ างสรรพสินค้ า

ฟิลด์ ในกรุงโคเปนเฮเกน มีผู้                            

เสียชีวิต 3 ราย โดยผู้เสีย

ชีวิต 2 คน เป็นชายและหญิง

ชาวเดนมาร์ก อายุ 17 ปีเท่า

กัน ส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนเป็น

พลเมืองรัสเซียวัย 47 ปี ที่

อาศัยอยู่ในเดนมาร์ก 

ส่วนผู้ ได้รับบาดเจ็บ 4 

คน เป็นหญิงชาวเดนมาร์ก 2 

คน อายุ 19 ปี และ 40 ปี อีก 

2 คนเป็นพลเมืองสวีเดน โดย

เป็นชายอายุ 50 ปี และหญิง

วัย 16 ปี

ตำารวจเดนมาร์กเผยว่า

อาวุธที่ผู้ต้องสงสัยใช้ก่อเหตุมี

ปืนไรเฟิล 1 กระบอก, ปืนพก 

1 กระบอก และมีด 1 เล่ม ผู้

ต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตครอบ

ครองอาวุธปืน

หน่ึงในผู้อยู่ในเหตุการณ์

ให้สัมภาษณ์ช่องดีอาร์ สถานี

โ ท ร ทั ศ น์ ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง

เดนมาร์ก เผยว่าผู้ต้องสงสัย

พยายามหลอกล่อลูกค้าในห้าง

สรรพสินค้าให้เข้าใกล้ โดย

บอกว่าอาวุธที่เขาถืออยู่เป็น

ของปลอม 

ห้างสรรพสินค้าฟิลด์ที่

เกิดเหตุกราดยิงเป็นห้างที่มี

ลูกค้าหนาแน่น ตั้งอยู่ระหว่าง

ย่านใจกลางเมืองกับสนามบิน

โคเปนเฮเกน 

เหตุกราดยิงในห้างสรรพ                                                

สินค้ากลางกรุงโคเปนเฮเกน

เกิดขึ้น หลังจากเมื่อกว่า 1                                         

สัปดาห์ที่ ผ่ านมา เกิดเหตุ

คนร้ายเปิดฉากยิงใกล้กับบาร์

เกย์แห่งหนึ่ งในกรุงออสโล 

นอร์เวย์ท่ีเป็นประเทศเพื่อนบ้าน

กับเดนมาร์ก มีผู้เสียชีวิต 2 

ราย และบาดเจ็บ 21 คน 

เหตุกราดยิงในกรุงโคเปน 

เฮเกนก่อนหน้านี้เกิดเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้เสียชีวิต 

2 ราย และบาดเจ็บ 5 คน 

เป็นการลงมือที่มีแรงจูงใจจาก

กลุ่มอิสลามิสต์.

รัสเซียเข้ายึดเมือง‘ลิซิชันสก์’ของยูเครน

เคยีฟ • ทหารรสัเซยีเขา้ยดึครอง

เมืองลิซิชันสก์ เมืองยุทธศาสตร์

ในแคว้นลูฮันสก์ทางตะวันออก

ของยูเครนได้แล้ว ด้านกองทัพ

ยูเครนเผยว่าจำาเป็นต้องถอนทัพ

จากเมืองนี้ เพื่อรักษาชีวิตของ

ทหาร

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน                                                      

จันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ว่า                                                    

เซอร์เก ชอยกู รัฐมนตรีกระ 

ทรวงกลาโหมรัสเซีย แจ้งต่อ

ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน เมื่อ

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้

ทหารรัสเซียเข้าควบคุมแคว้น

ลูฮันสก์ได้ทั้งหมดแล้ว 

ทหารรัสเซียเข้ายึดครอง

เมืองลิซิชันสก์ เมืองยุทธศาสตร์

ในแคว้นลูฮันสก์ทางตะวันออก

ของยูเครนได้สำาเร็จ หลังจาก 1 

สัปดาห์ที่ผ่านมา ทหารยูเครน

ต้องถอนกำาลังออกจากเมืองเซเว

โรโดเนตสก์ที่เป็นเมืองฝาแฝดกับ

เมืองลิซิชันสก์ เปิดทางให้ทหาร

รัสเซียรุกคืบเพื่อเข้ายึดเมืองครา

มาทอสก์และเมืองสลอเวียนสก์

ในแคว้นโดเนตสก์ต่อไป 

กองทัพยูเครนแถลงเรื่อง

การถอนกำาลงัทหารออกจากเมอืง

ลิซิชันสก์เมื่อวันอาทิตย์ว่า การ

ป้องกันเมืองลิซิชันสก์ต่อไปจะนำา

มาซึ่งการสูญเสียชีวิตของทหาร 

เนื่องจากทหารรัสเซียเหนือกว่า

ทั้ งด้านกำาลังทหารและอาวุธ

ยทุโธปกรณ ์จงึตดัสนิใจถอนกำาลงั

ทหารออกจากเมืองนี้

เซอร์จี ไฮได ผู้ว่าการ

แคว้นลูฮันสก์ โพสต์ทางเทเล

แกรมว่า ยังมีการสู้รบกับทหาร

รัสเซียในเมืองบีโลโฮรีฟกานอก

เมืองลิซิชันสก์ ระบุว่าเราจำาเป็น

ต้องปกป้องพื้นที่เล็กๆ ในแคว้น

ลูฮันสก์เอาไว้เพื่อกองทัพของเรา

จะสามารถสร้างการป้องกันที่

แข็งแกร่ง

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน กล่าวใน

แถลงการณ์ประจำาวันเมื่อค่ำาวัน

อาทิตย์ ให้คำามั่นสัญญาว่าทหาร

ยเูครนจะสู้รบตอ่ไป และใหค้วาม

มั่นใจว่ากองทัพยูเครนจะได้รับ

อาวุธที่ทันสมัยที่สุด และเมื่อถึง

เวลานั้น ยูเครนจะอยู่ในระดับที่

ยงิโจมตีไดอ้ยา่งเหนอืชัน้เพื่อถลม่

ราบผู้รุกราน

นอกจากนี้มีรายงานว่า 

เมืองซิเวอร์สค์ที่ห่างจากเมือง

ลิซิชันสก์ทางตะวันตกราว 30 

กิโลเมตร โดนยิงปืนใหญ่โจมตี

ตลอดคืนวันอาทิตย์ 

เซเลนสกีกล่ าวเมื่ อวัน

อาทติยว์า่ แมห้ลายเมอืงถกูทหาร

รัสเซียโจมตี แต่ทหารยูเครนก็รุก

คืบหน้าได้ ในเมืองคาร์คีฟและ

เมืองเคอร์ซอน และจะมีวันหนึ่ง

ที่เราจะพูดแบบเดียวกันนี้กับภูมิ

ภาดอนบาส เราจะได้รับชัยชนะ

ยึดดินแดนคืนและประชาชนต้อง

ได้รับการปกป้อง.

ถ้าเงินเฟ้อพุ่งไปที่ 8%...

ห้างเกิดเหตุ • ตำ�รวจเดนม�ร์กและสื่อมวลชนยืนอยู่หน้�ห้�งสรรพสินค้�ฟิลด์กล�งกรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 4 กรกฎ�คม หนึ่งวันหลัง

เกิดเหตุกร�ดยิงมีผู้เสียชีวิต 3 ร�ย บ�ดเจ็บ 4 คน 

ผ



ลุนสูตรบัญชี

ส.ส.บัญชีรายช� อ วาจะหารดวย 100 หรือหาร

ดวย 500 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ใหสัมภาษณกรณีหากรัฐสภาเลือกใช

การคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อดวยการหารดวย 

500 ตองคํานึงถึงคําวา ส.ส.พึงมีหรือไม เพราะ 

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหนาพรรคพลังธรรม

ใหม ระบุวาหากไมคํานึงคําวา ส.ส.พึงมี พรรค

ใหญจะได ส.ส.บัญชีรายช� อจํานวนมากวา  ยัง

ตอบไมถูก ตนยังไมเคยนึกเร� องดังกลาว 

“แตคําวา ส.ส.พึงมียังตองยึดถึงเพราะ

อยูในรัฐธรรมนูญ แตการตีความอาจแตกตาง

ไปจากเดิม ไมไดอยูในมาตราที่ไดแกไข โดยจะ

แปลความตามแบบเกาไมได ตองแปลความ

ตามแบบใหมซึ่งมันมีวิธีแปลของมันอยู แต

ตนติดใจวาจะหารแบบไหนถึงจะเปนธรรม

มากกวากันไมไดดูวาเปนธรรมกับพรรคเล็ก

หรือพรรคใหญดูวาหลักการที่ถูกเปนอยางไร” 

เม� อถามอีกวามาตราที่แกไขกับมาตรา

ที่เหลือยอนแยงกันเองสุดทายไมวาไปทางไหน

ก็สุมเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญหรือไม นายวิษณุ 

ยอมรับวา สุมเสี่ยง สุดทายจะมีคนสงสัย ไม

วาจะเปนพรรคเล็กพรรคใหญ ก็ตองสงศาล

รัฐธรรมนูญอยูดีโดยศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ออก

มาอยางใดอยางหนึ่งแลวบอกทางออกไว ให  

สําหรับการหารดวย 500 เปนวิธีที่ ไมคอยมี

ใช ในโลกอยูแลวไมวาจะเอาอะไรหารก็ตาม 

แตวิธีของใครของมันไมเกี่ยวกัน 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) กลาวถึงกรณีนายอัครเดช วงษ

พิทักษ โรจน ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปตย 

ในฐานะ กมธ.ราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง

ส.ส.และวาดวยพรรคการเมือง เตรียมเสนอ

ที่ประชุมพรรค ปชป.ใหเห็นดวยกับสูตรการ

คํานวน ส.ส.บัญชีรายช� อหารดวย 500 ในสวน

พรรคพปชร.จะมีแนวทางกับเร� องนี้อยางไร วา 

พรรคพลังประชารัฐแลวแตกรรมาธิการฯ  จะ

หารดวย 500 หรือ 100 ตนไมทราบ พรรคพลัง

ประชารัฐ ยังไมไดคุยกัน

นายสันติ พรอมพัฒน รมช.คลัง ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค พปชร.กลาววา เร� อง

นี้พล.อ.ประวิตร ระบุไววา อยูที่ส.ส. สวนการ

โหวตแบบใด อยูที่ส.ส.แบบไหนก็เปนประโยชน

กับพรรคทั้งนั้น ส.ส.พรอมแบบไหน พรรคก็พรอม

แบบนั้น สวนตนจะเปนแบบไหนก็ได ไมไดมี

ปญหาหรือหนักใจอะไร และไมไดทําใหเสียเปรียบ

กัน แลวแตจะคิด วิธีการเลือกตั้งอยูที่ประชาชน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงแรงงาน ในฐานะผูอํานวยการพรรคพป

ชร. กลาววา เร� องนี้ทุกคนมีมุมมองที่ดีและไม

ดีตางกัน แตทุกอยางขึ้นอยูกับเสียงขางมาก 

แนวทางที่ดีสุดสําหรับพรรคพปชร.ตนไมสามารถ

ตอบได เพราะคงตองรอฟงการอภิปรายกอน

ที่ รัฐสภา นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค พรรคพปชร. ในฐานะประธาน

คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร 

(วิปรัฐบาล) กลาวถึงเร� องนี้ วา เปนขอถกเถียง

ในชั้นกมธ. อยูวาจะใหหาร 500 หรือหาร 100 

ซึ่งเสียงขางมากของ กมธ. ใช 100 หาร สวน

เสียงขางนอยตองการหารดวย 500 ก็สงวน

คําแปรญัตติไว ซึ่งมีสงวนไว 11 คน โดยจะ

มาอภิปรายขอดีขอเสียในที่ประชุมรวมรัฐสภา 

เพ� อใหสมาชิกไดตัดสินใจ เพราะเร� องนี้เปน

เร� องรัฐสภา และกฎหมายลูกที่จะออกมาเกี่ยว

กับการเลือกตั้ง จึงเปนปญหาของผูแทนฯ ทุก

คน ที่ตองพิจารณากันใหถองแท และมีเหตุมี

ผลวาหาร 100 เปนอยางไร และหาร 500 เปน

อยางไร เพ� อใหเกิดความชัดเจนอีกครั้ง 

เมื่อถามว่า ในพรรคร่วมรัฐบาลจะมี

ปญหารือไม เพราะความเห็นยังไมเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน นายนิโรธ กลาววา เร� องนี้

ทางรัฐบาลไมมีความคิดเห็นอะไร เพราะเปน

เร� องของสมาชิกรัฐสภา เน� องจากเกี่ยวโยงกับ

การเลือกตั้ง ส.ส. ดังนั้นสมาชิกรัฐสภาตอง

พิจารณาอยางถวนถี่ และตนดูแลวรัฐบาลจะ

เอาหาร 500 หรือหาร 100 ก็ไดไมไดติดใจอะไร

รวมทั้งของพรรค พปชร. ดวย ดังนั้นจึงเปน

เร� องของสมาชิกรัฐสภา วาจะลงมติอยางไร

ปชป.ยังไรขอสรุป

นายชินวรณ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปตย และรองประธาน

วิปรัฐบาลในฐานะรองประธาน กมธ.วิสามัญ

พิจารณารางพ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

กลาววา ตนยืนยันอีกครั้งหนึ่งวาการคํานวณ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 

นั้น เปนรางที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

เสนอมาที่ครม. ซึ่งตรงกับรางของรัฐบาล เม� อ

รัฐสภาไดใหความเห็นชอบ ในขั้นรับหลักการ

และเขาสูกมธ. ทางกมธ.ไมไดแกไขอะไรแตก็มี

กลุมที่ไมเห็นดวย การแกไขกฎหมายประกอบ

รัฐธรรนูญเม� อพิจารณาเสร็จในวาระ 2-3 ตอง

เสนอกลับไปยังกกต. ใหความเห็นชอบอีกครั้ง

หนึ่ง ดังนั้นเม� อเปนรางของ กกต. แลวจะให

ความเห็นชอบที่แตกตางกันไป เปนหารดวย 

500 เปนเร� องที่กกต.ไมสามารถทําได หากมี

การเสนอที่ผิดไปจากหลักการที่เสนอเขามา ก็

จะเปนเหตุผลหนึ่งตอไปในอนาคตที่จะนําไป

สูการรองตอศาลรัฐธรรมนูญได เปนเร� องที่มี

ปญหามาก สวนประเด็นมาตรา 91 ที่มีการ

เสนอใหหารดวย 500 นั้น ถือวาขัดรัฐธรรมนูญ

ไมเปนไปตาม มาตรา 93 และมาตรา 94 

นายชินวรณ กลาววา ในสวนปชป. ที่ยัง

มีเสียงแตกกัน ไมไดเปนเร� องใหม เพราะนาย

อัครเดช วงษพิทักษ โรจน ส.ส.ราชบุรี ปชป. ก็

เปนกมธ.และเปน 1 ใน 11 คนที่สงวนความ

เห็นเร� องนี้ จึงมีสิทธิที่จะแสดงความเห็นไมมี

ปญหาอะไร ยอมรับวาสเปนเร� องธรรมดา ที่ตอง

กระทบกันในทางการเมือง ที่ทุกฝายตองรวมมือ

กัน ดังนั้นรัฐบาลจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ 

ไมเชนนั้นจะมีปญหาเวลามีการอภิปรายไมไว

วางใจ วิปรัฐบาลจะมาพูดวาคอยไปดูกันหนา

งานอยางนี้ ไมได เพราะตองสรางความเปน

เอกภาพใหเกิดขึ้นในชวงสุดทายของสภาฯ

ดานนายอัครเดช วงษพิทักษ โรจน 

ส.ส.ราชบุรี และรองโฆษกพรรคปชป. เปดเผย

ภายหลังการประชุมส.ส.พรรค วา ที่ประชุม

ไดมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสูตรคํา

นวณส.ส.บัญชีรายช� อ ซึ่งแบงออกเปน2กลุม ทั้ง

ใหหาร500 และหาร100 โดยมีการถกเถียงถึง

ขอดีขอเสียในแตละระบบของกฎหมายวาแตละ

สวนขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญอยางไร จึงทําให

ที่ประชุมยังไมตกผลึก ประกอบกับส.ส.พรรคมา

ประชุมนอย เน� องจากปกติจะประชุมวันอังคาร 

ที่ประชุมจึงมีมติใหเล� อนการหารือไปประชุมอีก

ครั้งในวันที่ 5 ก.ค. เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา 

“แนวโนมที่ประชุมออกมาก่ํากึ่งระหวาง

หาร 500 กับหาร100 ดังนั้นพรรคจึงตองมี

มติออกมาวาจะใหหาร 500 และหาร 100 หรือ

มติฟรีโหวต เพราะความเห็นที่ออกมาไมวา

จะหารดวย 500 หรือ 100 ก็ขัดรัฐธรรมนูญ

อยูดี หากหาร 100 ก็ขัดมาตรา 93 และ94 

เพราะยังมี ส.ส.พึ่งมีอยู และหากหาร 500 ก็ขัด

มาตรา 91 และ 86 ที่ประชุมยังเห็นวาถาเชน

นั้นก็ตองดูเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และ

ขอดีของทั้ง2แบบเปนหลัก”นายอัครเดช กลาว

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะ

ประธานวิปฝายคาน กลาววา จุดยืนของพรรค

เพ� อไทยนั้นไดพิจารณาขอกฎหมาย โดยเฉพาะ

รัฐธรรมนูญแลวเห็นวาไมมีชองทางใดที่จะ

ใหใชการหารดวย 500 ได มีก็เพียงแคชอง

เล็กๆที่เอื้อและสงผลใหเราใชการหาร 100 

มากกวา ดังนั้นหากเราไปใชการหาร 500 เกรง

วาจะเกิดปญหาขึ้นในอนาคต เวลานําไปใช

แลวอาจจะมีการตีความและรองเรียนจนเกิด

ความวุนวาย ดังนั้นกอนที่จะเกิดปญหาขึ้น 

เราควรแกปญหาตั้งแตวันนี้ดีกวา เน� องจาก

การหารดวย 100 นั้นปลอดภัยกวา เช� อวาใน

การประชุมรวมวันที่ 5-6 ก.ค การพิจารณา

กฎหมายลูกทั้งสองฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ใชเวลา 2 วันก็น�าจะจบ  หากใครติดใจก็ไปย� น

ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพ� อใหจบ

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพ� อไทย กลาววา ขณะนี้ทุกรางที่มี

การเสนอเขาไปในชั้นรับหลักการ มีหลักการ

เดียวกันคือหารดวย 100 แตกรรมาธิการเสียง

ขางนอยพยายามบอกวาหารดวย 100 ไมถูก

ตอง ซึ่งการพิจารณาเสร็จสิ้นแลว จะเปนตาย

รายดีก็หารดวย 100 การที่พรรคเล็กบอกเสีย

ประโยชน คิดแบบนี้บานเมืองวุนวายไปหมด 

พรรคเล็กตองทําตัวใหใหญขึ้น ไมอยางนั้นก็

ยายไปอยูพรรคใหญ หากอยากเปนผูแทน อยา
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15ภูมิภาค-ขาวตอหนาหนึ่ง

ขาว

12

ตชด.ยึดยาบาแสนเม็ดไอซเกือบ 3 โล

สงขลา • วันที่ 4 ก.ค.65 เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการขาว ตชด.434 

รวมกับชุดปฏิบัติการขาว ตชด.43 และตํารวจชุดสืบสวน สภ.สิงห

นคร นําโดย ร.ต.อ.อําพร นิลบรรพต หัวหนาชุดปฏิบัติการขาวรอย 

ตชด.434 ร.ต.อ.ไกรสร ลองลอย หัวหนาชุดปฏิบัติการขาวรอย 

ตชด.43 วางแผนลอซื้อยาเสพติดทั้งยาบาและไอซจากนายศักริยา 

ละลิหมุด นักคายาเสพติดรายใหญในพื้นที่ จ.พัทลุง และเม� อเจา

หนาที่ไปถึง นายศักริยาบอกวาไดนํายาบาและไอซไปวางไวบริเวณ

ริมถนนในหมูบานสถิตยพัฒนา ซอย 9 ไมไกลจากจุดนัดพบ จึง

ตรวจสอบพบกระสอบน้ําตาลวางอยูใต โคนเสาไฟฟาที่หัก ภายใน

กระสอบมียาบา 12 กอน จํานวน 120,000 เม็ด และไอซอีก 

3 ถุง หนักเกือบ 2 กิโล 9 ขีด มูลคาซื้อขายในตลาดยาเสพติดราว 

4 ลานบาท เจาหนาที่จึงยึดเอาไว สวนนายศักริยาไหวตัวทันไม

ไดมาตามที่นัดหมาย โดยคาดวาน�าจะใหลูกนองนํายาบาและไอซ

มาวางไวแทน เจาหนาที่ชุดจับกุมเผยวาไดสงสายลับติดตอลอซื้อ

ยาเสพติดจากนายศักริยา ซึ่งเปนนักคายาเสพติดรายใหญในพื้นที่ 

จ.พัทลุง ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายนที่ผานมา โดยขอซื้อยาบาจํานวน 

60 มัด จํานวน 120,000 เม็ด และไอซอีก 3 กิโลกรัม ในราคา 1 

ลาน 8 แสนบาท โดยติดตอซื้อขายกันทางโทรศัพทจนนายศักริยา

เช� อใจและนัดสงมอบของกันในพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และนํา

ของมาวางไวตรงจุดนัดหมาย เจาหนาที่จึงวางแผนเขาจับกุม แต

พบเพียงยาบาและไอซ สวนนายศักริยาไมไดมาสงของเอง คาดวา

น�าจะรูตัวหลบหนีไปแลว ซึ่งเจาหนาที่จะเรงขยายผลติดตามจับกุม

สกัดจับแรงงานเมียนมาลอบขามแดน

กาญจนบุรี • ผูส� อขาวรายงานวา กกล.สุรสีห โดย ฉก.ลาดหญา/ร.9 

ไดรับการแจงขอมูลจากประชาชนในพื้นที่และ ชป.ขว.กกล.สุรสีห วา

จะมีขบวนการนําพาผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงไดทําการ

สนธิกําลังทําการจับกุมบุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมาลักลอบขาม

แดนโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 

4 ครั้ง ผูหลบหนีเขาเมือง 19 คน (ช.12, ญ.7) ผูใหการชวยเหลือ 

ซอนเรน นําพา 2 คน (ช.) จุดที่ 1 วันที่ 3 ก.ค.65 เวลา 14.00 น. 

พื้นที่ บ.ทาขนุน ม.1 ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จับกุม

บุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมาลักลอบขามแดนโดยผิดกฎหมาย 

จํานวน 11 คน (ช.8, ญ.3) ผูชวยเหลือฯ 1 คน (ช.) จุดที่ 2 วัน

ที่ 3 ก.ค.65 เวลา 16.40 น. พื้นที่ บ.ซองกาเลีย ม.8 ต.หนองลู 

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จับกุมบุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมา

ลักลอบขามแดนโดยผิดกฎหมาย จํานวน 3 คน (ช.1, ญ.2) จุดที่ 3 วัน

ที่ 4 ก.ค.65 เวลา 08.30 น. พื้นที่ บ.พุองกะ ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี จับกุมบุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมาลักลอบขามแดน

โดยผิดกฎหมาย จํานวน 1 คน (ช.) ผูชวยเหลือฯ 1 คน (ช.) และจุด

ที่ 4 วันที่ 4 ก.ค.65 เวลา 11.30 น. พื้นที่ บ.พุน้ํารอน ม.12 ต.บาน

เกา อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี จับกุมบุคคลตางดาวสัญชาติเมียนมา

ลักลอบขามแดนโดยผิดกฎหมาย จํานวน 4 คน (ช.2, ญ.2) สอบถาม

ไดขอมูลวาเสียคาใชจายรายละ 15,000-30,000 บาท/คน เดินทาง

มาจากเมาะลําไย, ยางกุง, พะโค, ยะไข ประเทศเมียนมา โดยจะ

เขาไปทํางานที่ จ.สมุทรสาคร, จ.ระยอง, จ.กาญจนบุรี และ กทม.

ดิ้นเอาสูตรหาร 500 จึงเปนที่มาของการแก

รัฐธรรมนูญ เพ� อใหพี่นองไดรัฐบาลที่เขมแข็ง 

ฝายคานโดยเฉพาะพรรคเพ� อไทยและพรรค

กาวไกล จะผนึกกําลังกันยืนยันวาหารดวย 100 

พรรคเล็กขูสงครามกลางเมือง

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคกาวไกล  กลาววา พรรคกาวไกล มี

นัดประชุมพรรคเพ� อพิจารณาตอการประชุม

รัฐสภา ตอวาระรางรพรป. ดังกลาว ในวันที่  5 ก.ค. 

โดยพบวามี ส.ส.พรรครวมรัฐบาลและ ส.ว.  มี

ความเห็นสนับสนุนตอสูตรคํานวณส.ส.บัญชี

รายช� อใหใชจํานวน 500 คนหาคาเฉลี่ย แทน

จํานวน 100 คน ดังนั้นพรรคตองพิจารณา

อีกครั้ง แตในปจจุบันกอนที่จะมีการประชุม

เพ� อขอเปนมติพรรคกาวไกล ยืนยันตอสูตรที่

ใชจํานวน 100 คนหาคาเฉลี่ย  สําหรับจุดยืน

ของตนสนับสนุนและตอสู ให ใชสูตรคํานวณ

ดวยจํานวน 500 คนหาคาเฉลี่ยส.ส.บัญชี

รายช� อ และจากการพูดคุยกับส.ส.พรรคเล็ก

ที่สนับสนุนสูตร 500 คนพบวาหากมติของ

รัฐสภายืนยันตอการใชจํานวน 100 คนหาคา

เฉลี่ยส.ส. จะพบความยากลําบากมาก เน� อง

จากส.ส. 1 คนตองมีคะแนน 3.3แสนคะแนนถึง 

3.5แสนคะแนน แตหากใชจํานวน 500 คน จะ

ใชคะแนนเพียง 7หม� นคะแนน 

ขณะที่กลุมสามัคคีสรางชาติ นําโดย

นายสาธุ อนุโมทามิ รักษาการหัวหนาราชสีห

ไทยดี ในฐานะประธานกลุมสามัคคีสราง

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ตรัง • ผูส� อขาวรายงานวา เม� อ

เวลา 00.10 น. วันที่ 4 ก.ค.65 

ร.ต.อ.ทรงวุฒิ ทองสม รอง สว.

(สอบสวน) สภ.รัษฎา จ.ตรัง ไดรับ

แจงเหตุพอตาใชอาวุธปนยิงลูกเขย

เสียชีวิต เหตุเกิดภายในบานเลข

ที่ 122 หมู 4 บานทอนเหรียญ 

ต.เขาไพร อ.รัษฎา บริเวณหลัง

โรงเรียนบานทอนเหรียญ หลังรับ

แจงจึงรายงานใหผูบังคับบัญชา

ทราบตามลําดับขั้น กอนเดินทาง

ไปที่เกิดเหตุพรอมดวยกําลังชุด

สืบสวนกองกํากับการภูธร จ.ตรัง 

ฝายปกครอง แพทยเวร รพ.รัษฎา 

และหน�วยกูภัยมูลนิธิสวางภักดีตรัง

ที่ เกิดเหตุเปนบานปูนชั้น

เดียว บริเวณหนาบานและภายใน

บานพบปลอกกระสุนตกอยูเกล� อน

กวา 20 ปลอก และหัวกระสุนปน

อีกจํานวนหลายหัว เจาหนาที่จึง

เก็บไวเปนหลักฐาน เขาไปภายใน

ทางเดินเขาหองกลางของบาน พบ

รางนายประพันธ น้ําแกว หรือบาว 

อายุ 46 ป อยูบานเลขที่ตามบัตร

ประชาชน 157 หมู 4 ต.เขาไพร 

อ.รัษฎา อาชีพรับจางทั่วไป นอน

เสียชีวิตจมกองเลือด เจาหนาที่

ชันสูตรพลิกศพพบถูกยิงดวยอาวุธ

ปนขนาด 9 มม. เขาที่บริเวณดาน

หนาและดานหลังทั่วรางจํานวน 

10-15 นัด จนเปนแผลฉกรรจ  

ในเวลาตอมา นายนิคม 

คงจันทร อายุ 64 ป อยูบานเลข

ที่ 122 หมู 4 ต.เขาไพร อ.รัษฎา เปน

อาสาตํารวจบาน (อส.ตร.) ต.เขา

ไพร ซึ่งเปนพอตาของผูเสียชีวิต

และเปนผูกอเหตุ ได เดินทาง

เขามอบตัวกับเจาหนาที่ตํารวจ 

สภ.รัษฎา พรอมดวยอาวุธปนขนาด 

9 มม.ที่ใชกอเหตุจํานวน 1 กระบอก 

เบื้องตนไดใหการรับสารภาพเปน

คนลงมือกอเหตุ โดยขับรถออก

จากบานหางจากบานหลังเกิดเหตุ

ประมาณ 2-3 กม. เน� องจากความ

โกธรแคนที่ลูกสาวถูกผูตายหาเร� อง

ชวนทะเลาะอยูบอยครั้ง กอนเจา

หนาที่จะทําการสอบสวนและแจง

ขอกลาวหาฆาผูอ� นโดยเจตนา และ

ขอหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปน.

พอตาสุดจะทน

แคนแทนลูกสาว

ไลยิงลูกเขยดับ

นครศรีธรรมราช • วันที่ 4 

ก.ค.65 พ.ต.อ.ตอศักดิ์ บุญลน 

ผกก.สภ.ทุงใหญ เผยวา เม� อ

วานนี้ ไดสั่งการ พ.ต.ท.ชวนินณ 

วิทยเจษฎาธนภัต รอง ผกก.สส. 

พรอมดวย พ.ต.ท.ธนบดี บุญขวัญ 

สว.สส. นํากําลังตํารวจสืบสวน

เ ข า ป ด ล อ มจั บ กุ ม เ อ เ ยนต

ยา เสพติดรายใหญ ในพื้ นที่  

อ.ทุงใหญ หลังมีสายรายงานวา 

มีการนํายาบาจํานวนมากพักไว

ที่บานเชาไมมีเลขที่ ซอยพรุพี 

หมู 2 ต.ทายาง อ.ทุงใหญ เพ� อ

สงมอบยาใหกับเอเยนต จึงนํา

กําลังตํารวจเขาปดลอมจับกุม

ผู้ต้องหาคาบ้านเช่า ทราบชื่อ

คือ นายประมณฑ ออนตาแสง 

อายุ 29 ป ชาวบานหมู 1 ต.สิน

ปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ อยู

ภายในบานเชากับแฟนสาว อายุ 

17 ปี ตรวจคนในบานเชา พบ

ยาบาจํานวนหลายมัดบรรจุใน

กระสอบปุยจํานวน 5 กระสอบ 

รวมยาบากวา 9 หม� นเม็ด

เจาหนาที่จึงควบคุมตัว

นายประมณฑ และแฟนสาว 

สอบสวนใหการรับสารภาพวา

เคยติดคุกคดียาบา 3 ป เพิ่งออก

มาไมนาน และมาเชาบานกับ

แฟนสาวเพ� อรับยาเสพติดจากเอ

เยนต กอนกระจายใหลูกคาใน 

จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ และ 

จ.สุราษฎรธานี โดยการสงยาบา

แตละครั้งจะนํายาบาใสกระสอบ

มัดปากถุงเหมือนถุงขยะแลวไป

ทิ้งขางถนน ขางเสาไฟฟา หรือ

พงหญา กอนปกหมุดจุดที่ทิ้งยา

เสพติด สงทางไลน ใหเอเยนต

เดินทางมารับ เพ� อปองกันถูกเจา

หนาที่ตรวจคนจับกุม นอกจากนี้

ยังรับสารภาพอีกวาเพิ่งสงยาบา

จํานวน 2 กระสอบใหเอเยนต

เจ าหนาที่ จึ งสอบสวน

ขยายผลจนสามารถจับกุมเอเยนต

ยาเสพติดไดอีก 3 คน ประกอบ

ดวย นายวรุต เพชรสัง อายุ 

24 ป, นายธนาธร รองรัตน อาย ุ

19 ป และนายอิทธิวัษ รัตนคช อายุ 

30 ป พรอมยาบาอีก 2 กระสอบ 

รวมผูตองหาที่เจาหนาที่ขยาย

ผลจับกุมจํานวน 5 คน จึงคุมตัว

พรอมของกลางสอบสวนขยาย

ผลจับเครือขายยาเสพติดตอ

ไป อยางไรก็ตาม ระหวางที่เจา

หนาที่สอบสวนและตรวจสอบ

ของกลางยาบาจํานวนหนึ่งลาน

สามแสนเม็ด แฟนสาวของนาย

วรุต เพชรสัง อายุ 24 ป หนึ่งใน

ผูตองหา เดินทางถึงโรงพักถึงกับ

ปลอยโฮรองร่ําไห ขอเจาหนาที่

ตํารวจกอดแฟนหนุมเปนครั้ง

สุดทาย ซึ่งทางเจาหนาที่ตํารวจ

อนุญาต กอนจะคุมตัวผูตองหา

ทั้งหมดพรอมของกลางดําเนิน

คดีตามกฎหมายตอไป.

รวบแกงขนยาซุกบานเชากวาลานเม็ด

บุรีรัมย • มือปนยิงลูกนองเงิน

กู โรมอบตัว หวั่นถูกคูอริตามแก

แคน สารภาพถูกยั่วยุ โมโหจึง

กระหน่ําหมดแม็ก หลังกอเหตุ

นําทูตมรณะโยนทิ้งแมน้ําโขง 

ผูส� อขาวรายงานความคืบ

หนากรณีที่นายพลพล ธารรัมย 

หรือกอลฟ อายุ 20 ป ลูกนอง

นายทุนเงินกูนอกระบบถูกยิงเสีย

ชีวิตบนถนนเลาะริมแมน้ําโขง ใกล

ทาดานเทียบเรือประตูโขง เขต

เทศบาลตําบลธาตุพนม ขณะขี่

รถจักรยานยนตไปกับนายพิทยา 

กลิ่นขจร หรือบอล อายุ 33 ป 

คนซอนทาย แตรอดชีวิต เหตุ

เกิดเม� อชวงเวลา 04.20 น. วัน

ที่ 3 กรกฎาคม 2565

หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.ถวิล 

คําเกษ ผกก.สภ.ธาตุพนม ได

ระดมชุดสืบสวน เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บ

หลักฐาน กระทั่งพบเบาะแส

พรอมขยายผลจับกุมนายกิตติ

วัฒน ยาทองไชย หรือหนึ่ง 

อายุ 26 ป ชาว ต.ธาตุพนม 

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พรอม

ยึดรถจักรยานยนตที่ ใชกอเหตุ 

ยี่หอฮอนดา สกูปปไอ สีขาว 

ทะเบียน 1 กณ 2411 นครพนม 

โจมือยิงเด็กเก็บเงินกู โผลมอบตัว

โดยสารภาพวาเปนคนขับขี่รถ

จักรยานยนตใหผูกอเหตุยิงนาย

กอลฟเสียชีวิต สวนมือปนเปน

คนซอน คือ นายอภิเชษฐ วงษ

ขันติ์ หรือบาส อายุ 23 ป ชาว 

ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม หลังกอ

เหตุไดแยกยายกันหลบหนี ลาสุด

ผูปกครองและญาติไดพานาย

บาสมือปนเขามอบตัวกับทาง

ตํารวจชุดสืบสวน ดวยเกรงวา

กลัวจะถูกแกงคูอริตามแกแคน

เบื้องตนทางตํารวจไดทํา 

การสอบสวนนายอภิเชษฐ วงษขันติ์ 

หรือบาส อายุ 23 ป มือปนกอเหตุ 

รับสารภาพวาเปนคนลงมือจริง 

เน� องจากกอนเกิดเหตุมีปญหา

ทะเลาะกันกับกลุมผู เสียชีวิต 

ขณะนั่งด� มเหลาอยูริมเข� อนแมน้ํา

โขงในเขตเทศบาลตําบลธาตุพนม 

พรอมระบุวากลุมผูเสียชีวิตได

ยั่วยุจนเกิดการชกตอย และฝาย

ของตนไดใชขวดเบียรทุบตีศีรษะ

ของนายพิทยา กลิ่นขจร หรือ

บอล จนไดรับบาดเจ็บ และมีการ

ติดตามไปทํารายกันที่หนาโรง

พยาบาล สุดทายจึงมาดักรอขณะ

ผูตายขี่รถจักรยานยนตสวนมา จึง

ใชอาวุธปนยิงกระหน่ํา จํานวน 

5 นัด ดวยความโมโห ทําใหมีผู

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้จากการ

สอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจยัง

พบเบาะแสวา นายกอลฟผูตาย

ไมมีสวนเกี่ยวของในเหตุทะเลาะ

วิวาท เพียงถูกเพ� อนชักชวนออก

มาจากที่พัก จึงอาสาขี่รถจักรยาน 

ยนตมาใหเพ� อออกมาซื้อของ กอน

ถูกยิงตายคาที่

พ.ต.อ.ถวิล คําเกษ ผกก.

สภ.ธาตุพนม เปดเผยวา หลังมี

การจับกุมนายหนึ่งซึ่งเปนคนขี่

รถจักรยานยนต ตอมานายบาส

ผูกอเหตุไดติดตอขอมอบตัวเม� อ

เวลา 19.00 น. วันที่ 3 กรกฎา

คม 2565 รวมจับกุมผูตองหา 

2 คน แจงขอหาเบื้องตน 4 ขอหา 

มีรวมกันฆาผูอ� นโดยเจตนา รวม

กันพยายามฆาผูอ� นโดยเจตนา 

มีอาวุธปนไว ในครอบครองโดย

ไมไดรับอนุญาต ยิงปนในเมือง 

หมูบาน สาธารณะโดยไมมีเหตุ

อันควร โดยมือปนสารภาพวาได

กอเหตุจริง เพราะปญหาจากแคน

ทะเลาะวิวาทกัน ซึ่งอาวุธปนเปน

อาวุธปนเถ� อนซื้อมาไวปองกันตัว

เม� อหลายปกอน หลังเกิดเหตุได

โยนทิ้งแมน้ําโขง สวนเพ� อนรวม

แกงอีก 4 คน อยูระหวางการสอบ 

สวนเพิ่มเติม หากมีสวนเกี่ยวของ

ในการกระทําผิดจะมีการแจง

ขอหาเพิ่มตามกฎหมายตอไป

และเมื่อวันที่ 4 มิถุนา

ยน 2565 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต. 

ธนชาติ รอดคลองตัน ผยก.ภ.จว.

นครพนม พรอมดวย พ.ต.อ.ถวิล 

คําเกษ ผกก.สภ.ธาตุพนม นํา

ตัวผูตองหาคือนายบาสมือยิง 

และนายหนึ่งคนขี่ จยย. ไปทํา

แผนประกอบคํารับสารภาพ คุม

ตัวไปชี้จุดบริเวณนายกอลฟโดน

ยิงเสียชีวิต และนําตัวไปชี้จุดที่

นําปนไปทิ้งลงในแมน้ําโขง.

ชาติ ซึ่งประกอบดวยพรรคการเมืองขนาด

เล็ก จํานวน 18 พรรค พรอมคณะ เขาย� น

หนังสือตอ นายชัชวาลย คงอุดม ส.ส.บัญชี

รายช� อ หัวหนาพรรคพลังทองถิ่นไท โดยกลาว

วา การหารแบบ 500 จะไดคะแนนเฉลี่ยจาก

จํานวนส.ส.บัญชีรายช� อและส.ส.พึงมี สามารถ

ทําใหเกิดความยุติธรรม และเปดโอกาสให

พรรคการเมืองเปนตัวแทนของประชาชนได

ทุกภาคสวน เพราะหากปลอยใหกระบวนการ

ในชั้นกรรมาธิการที่กําลังดําเนินการอยูใน

ขณะนี้ ไดมีการโหวตหาร 100 ก็จะเปนปญหา

และกังวลวาจะเปนอุปสรรคในอนาคต จึงขอ

ใหพรรคพลังทองถิ่นไทย อภิปรายในวาระ 2 

และวาระ 3 เพ� อจะให ส.ส.รับเง� อนไขใหม

ในขณะที่ นายชัชวาลกลาววา ทาง

พรรคพลังทองถิ่นไทยเห็นดวยกับการหาร 

500 เพราะมองไปถึงประเทศไทยในขาง

หนาหากอีกฝายไดไปแลว และหากเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ประเทศไทยก็จะวุนวาย กลัว

วาคนทั้งสองฝายจะลงกลางถนนอีกแลวจะ

เกิดความวุนวายอาจจะถึงสงครามกลางเมือง 

และยืนยันวาตองโหวตหาร 500 

ดานนายโกวิทย พวงงาม ส.ส. บัญชี

รายช� อ พรรคพลังทองถิ่นไท กลาววา พรรค

พลังท้องถิ่นไทยที่ ได้ยื่นแปรญัตติซึ่งมีหลาย

ประเด็น แตประเด็นดังกลาวเปนประเด็นที่

สําคัญและไดพูดกับทางประชุมวิปรัฐบาล 

วาการแกไขรัฐธรรมนูญตั้งแตเริ่มตนเปนการ

ติดกระดุมเม็ดแรกเริ่มจากพรรคการเมืองใหญ 

2 พรรคคือพรรคประชาธิปตย และพรรคพลัง

ประชารัฐ ซึ่งเขาก็ไมไดมาหารือพรรคเล็ก ตาง

คนตางย� นแกไขรัฐธรรมนูญ เราก็ขอเอกสิทธิ์

ในความเปนพรรคการเมือง และความเปน

อิสระของ ส.ส. ที่จะโหวต 
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‘วิษณุ’ ท้า

ทีจ่ะมขีึน้ในเดอืนพฤศจกิายนนีว้า่ ขณะนีม้กีาร

ประชุมไปหลายส่วนแล้ว การจัดการประชุมก็

มกีารเดนิกนัเปน็ขัน้ๆ เริม่จากคณะทำางาน การ

ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ระดับรัฐมนตรี

มี 180 กว่าการประชุมกว่าจะถึงการประชุม

ใหญ่ วันนี้ก็มีการเดินหน้าในหลายกระทรวง 

โดยการนำาร่องของกระทรวงการต่างประเทศ 

ไม่ใช่อยู่ๆ ก็จะมาประชุมเรียกมาวันนี้พรุ่งนี้

เสียเมื่อไหร่ มันไม่ใช่ จะต้องมีสารัตถะในการ

ที่จะมาพูดกันในห้องประชุมเพื่อให้เกิดการลง

นามและแถลงการณ์ร่วม การทำางานไม่ใช่สัก

แต่ว่าจะประชุมอย่างเดียว

เมื่อถามว่า จะอยู่จนถึงเป็นเจ้าภาพจัด

เอเปกใช่หรือไม่ เพราะมีการมองว่าอาจจะมี

ประเด็นเรื่องการดำารงตำาแหน่งครบ 8 ปี โดย

จังหวะนี้ พล.อ.ประยุทธ์เดินออกจากโพเดียม

ให้สัมภาษณ์ทันที พร้อมกล่าวสั้นๆ ระหว่าง

เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าว่า “ก็แล้วแต่ ใครจะทำา

ก็ทำาเถอะ” 

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการส่งให้ศาล

รัฐธรรมนูญตีความ วาระการดำารงตำาแหน่ง

ของนายกรัฐมนตรีที่จะครบวาระในเดือน

สิงหาคม ว่าเคยพูดแล้วว่าใครจะเป็นคนยื่น

ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ หากใครมีความสงสัย

ก็ช่วยเข้าชื่อกันแล้วยื่น แต่รัฐบาลไม่ยื่นเอง

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากไม่มีผู้ยื่นตีความ

แล้วศาลรัฐธรรมนูญมาชี้ภายหลัง จะกระทบ

ถึงคำาสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่างๆ 

อย่างไรหรือไม่ รองนายกฯ ตอบว่า ต้องอยู่ที่

ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไว้อย่างไร เพราะ

ในคำาวินิจฉัยจะต้องบอกเอาไว้ เช่นปัญหา

เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมแต่ไม่มีใครทำาอะไร 

จนกระทั่งล่วงเลยไปถึงเดือนธันวาคม แล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัย หากจะพูดกันตาม

หลักคือไม่ถูกตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งหาก

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าครบวาระ 8 ปีใน

เดือนสิงหาคม แล้วสิ่งที่ทำาไปจะถูกต้องหรือ

โมฆะหรือไม่นั้น ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำา

ตอบตรงนัน้ให ้ซึง่กม็เีหมอืนกบัคดอีื่นๆ ทีศ่าล

รัฐธรรมนูญเคยมีคำาตอบให้

“หากใครสงสยักค็วรไปยื่น กเ็หน็พดูกนั

จงั กย็ื่นเลย เพราะไม่ไดย้ากอะไร สามารถเขา้

ชื่อได้เพียงไม่กี่คน” 

เมื่อถามว่า หากจะยื่นควรยื่นก่อนวัน

ที่ 23 สิงหาคม  หรือหลังวันที่ 24 สิงหาคม 

นายวิษณุระบุว่า เมื่อไหร่ก็ได้  เพราะตอนนี้ก็

เข้าเขต ถ้าหากอยากจะยื่น บัดนี้เข้าเขตก็ยื่น

ได้แล้ว อย่างไรก็ตามตอนยื่นจริงอาจจะยัง

ไม่ใกล้วันที่  22-23 สิงหาคม และกว่าศาล

รฐัธรรมนญูจะตดัสนิกค็งจะเลยไปแลว้ เพราะ

ฉะนั้นศาลต้องตัดสินแล้ว เพราะศาลคงไม่มา 

บอกว่าตอนยื่นไม่เข้าเขต 

นายสนัต ิพรอ้มพฒัน ์รมช.การคลงั ใน

ฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ให้สัมภาษณ์ถึงการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจ 

เพราะเปน็หนึง่ในรฐัมนตรทีีถ่กูอภปิรายวา่ ไม่

ตอ้งเตรยีมตวัอะไร เปน็เรื่องของเจา้หนา้ที ่เรา

เป็นรัฐมนตรีก็แค่กำากับและกำาชับไว้ตั้งแต่ต้น

ว่า การดำาเนินงานทุกอย่างต้องทำากฎหมาย 

ระเบียบ ขั้นตอน  ที่สำาคัญต้องไม่ให้รัฐเสีย

ประโยชน์ และต้องได้ประโยชน์สูงสุด

ผู้สื่อข่าวถามว่า ฝ่ายค้านประกาศเตรียม 

กลยุทธ์ ไว้เด็ดหัวรัฐมนตรีในการอภิปรายครั้ง

นี้ ไม่กังวลใช่หรือไม่  นายสันติกล่าวว่า เรา

ทำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

ท่ีรัฐสภา นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร 

สวรรค ์ พรรคพลงัประชารฐั (พปชร.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้

แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการเตรียม                                                         

ความพร้อมการอภิปรายไม่ ไว้วางใจ ว่า                  

ฝ่ายรัฐบาลเตรียมความพร้อมหมดแล้ว โดย

เฉพาะคณะรัฐมนตรีพร้อมมาก และพรรค

รว่มรฐับาลทีจ่ะตอ้งชว่ยประธานสภาในการทำา

หน้าที่ควบคุมการประชุม ส่วนองครักษ์พิทักษ์

นายกฯ และรัฐมนตรีนั้นเราไม่มี แต่เราเป็น

ทีมปราบมาร เพราะถ้าใครเป็นมารเมื่อไหร่

เราก็จะปราบ 

“ฉะนั้นคำาว่าองครักษ์ พิทักษ์นู่นพิทักษ์

นี่ หมายความว่าคนที่เราต้องไปพิทักษ์นั้น

ทำาผิดหรือหลบลี้หนีภัย อย่างนั้นต้องคอยหา

องครักษ์คอยป้องกันและสร้างความปลอดภัย 

แตอ่นันี้ ไม่ใช ่เพราะเราตัง้ทมีขึน้มาเพื่อปราบ

มาร ซึ่งเราได้ฟอร์มทีมเรียบร้อยแล้ว จึงมี

ความมั่นใจ”

เมื่อถามว่า ยังคงกรอบเวลาการอภิปราย

ที่ให้ฝ่ายค้านอภิปราย 4 วัน และลงมติวันที่ 

5 หรือไม่ นายนิโรธตอบว่า การอภิปรายของ

ฝ่ายค้านติดต่อกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 และการอภิปราย

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ซึ่งเนื้อหาสาระ

จริงๆ ก็ไม่มีประเด็นอะไร และช่วงระยะเวลา

การทำางานของรฐับาลในสมยัประชมุนีเ้พิง่ผา่น

มาไม่กี่เดือน ดังนั้นประเด็นหลักๆ หรือการ

ทุจริตยังไม่มีอะไร 

“จะเห็นได้ว่า พอมีเครื่องบินรบของ 

เมียนมาบินเฉ่ียว โฉบเข้ามาในฝ่ังไทย ก็ตะครุบ

เลย จะต้องเป็นประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ผมดูแล้วไร้สาระมาก คือดูแล้วไม่มีอะไรเลย 

ทำาเรื่องให้เป็นเรื่องเป็นราว ทำาให้ประเทศ

ชาติวุ่นวาย และทำาให้ประชาชนสับสนหวาด

กลวัเสยีมากกวา่  เพราะเรื่องระหวา่งประเทศ 

ทางการทูตก็ต้องประท้วงไปตามหลักการและ

พดูคยุกนั ไม่ใชว่า่เปน็เรื่องทีร่ฐับาลทำาผดิ และ

เสียหายมากมาย จะให้รบกับประเทศเพื่อน

บ้านหรืออย่างไร ผมคิดว่าไร้สาระ และแย่

มากๆ ถือว่าเป็นการทำาลายความมั่นคงของ

ประเทศอย่างหนึ่ง น่าจะผิดกฎหมายอาญา

หรือไม่” นายนิโรธกล่าว

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสาร 

คาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค

ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เผยว่า   จากการ

พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านคิดว่าวันเวลาที่

เหมาะสมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือ 5+1 

ซึ่งไม่มีอะไรเสียหายหรือจะกระทบกับส่วน

ใด เช่นหากใช้เวลา 5 วัน อย่างมากก็ล้นไป

อภิปรายในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ได้

ไปชนกับวาระอื่น อีกทั้งไม่ได้ไปทำาให้ขัดขวาง

การทำางานของรัฐบาล เพราะวันเสาร์และวัน

อาทิตย์ทางรัฐบาลก็ไม่ได้ทำาอะไรอยู่แล้ว ดัง

นัน้ถา้เรามาทำางานวนัเสารแ์ละวนัอาทติยเ์พิม่

ขึ้น จะทำาให้ประชาชนชื่นใจและเห็นว่าสภา

ทำางาน เพื่อเขาอย่างไม่มีวันหยุดหย่อน หาก

ในอดีตอาจจะไปชนกับวาระสำาคัญ ถ้าแบบ

นั้นเราก็ไม่ว่า แต่เมื่อเวลาโล่ง ไม่มีอะไรได้รับ

ผลกระทบ รัฐบาลก็ไม่มีเหตุผลที่จะมากีดกัน 

“ที่บอกว่าขอไป 5 วันคือเกณฑ์ขั้นสูง 

เอาเข้าจริงอาจจะไม่ถึง รัฐบาลไม่น่ามีเหตุผล

อะไรมาบีบเป็น 3 วันหรือ 4 วัน โดยในการ

ประชมุวปิ 3 ฝา่ยวนัที ่6 ก.ค. เราจะเสนอกอ่น

วา่จะอภปิราย 5 วนั ถา้ยอมไม่ไดก้ใ็ชข้อ้บงัคบั

แทน ก็ลองดูสักที ชวนรัฐบาลใช้ข้อบังคับสัก

ที ไม่ต้องตกลง ไม่มีปัญหาอะไร เพราะมีแนว

ปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้ว ทุกคนรู้อยู่แล้ว

ในประเพณีปฏิบัติ คงไม่มีใครออกนอกลู่นอก

รอย” นายสุทินกล่าว

ที่พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประ 

เสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและ

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และแกนนำาพรรค

ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาค

เหนือตอนบน 8 จังหวัด  

นพ.ชลน่านกล่าวว่า การเปิดตัวว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.ภาคเหนือตอนบน 30 คน เป็นการ

แสดงให้เห็นว่า พรรคเพื่อไทยมั่นใจในเป้า

หมายที่จะแลนด์สไลด์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาค

เหนอืตอนบน เพราะเปน็พืน้ทีท่ีเ่ขม้แขง็ พีน่อ้ง

ประชาชนชื่นชอบและสนบัสนนุพรรคเพื่อไทย

มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย และพรรคพลัง

ประชาชนอย่างเหนียวแน่น เข้มแข็งมาตลอด

ที่โรงแรมรามา การเ์ดน้ส ์พล.อ.ประวติร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประ 

ธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ 

(กนช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน

เสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำาในพื้นที่ EEC ว่า 

เรากท็ำาเตม็ที ่2-3 ปนีีก้ไ็มม่นี้ำาแลง้เลย เพราะ

เราสามารถกระจายและบริหารจัดการน้ำา

ได้อย่างดี ส่วนจะเป็นผลงานของพรรคพลัง

ประชารัฐหรือไม่ ก็แล้วแต่จะคิด ตนไม่ทราบ

วา่เปน็จดุขายหรอืไม ่แตเ่รากท็ำาเพื่อประชาชน 

ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเขตไหน เราทำาเพื่อ

ประเทศชาติเป็นส่วนรวม.

BA.4-BA.5

และ BA.4-BA.5 จำานวน 78.3%

“หากดูรายสัปดาห์จะเห็นว่าเร่ิมต้นกว่า 

6% เมื่อ 2  สัปดาห์ก่อน แล้วมาเป็น 44.3% 

และมาเป็น 51.7%  เป็นแนวโน้มเพ่ิมข้ึนชัดเจน 

โดยสัปดาห์น้ีความชันของกราฟค่อยๆ เพ่ิมไม่

ได้กระโดดเหมือนสัปดาห์ก่อน ฉะน้ันคาดว่า 

BA.4 และ BA.5 จะครองตลาดการติดเช้ือใน

ไทย เพราะพบผู้ติดเช้ือ BA.4 และ BA.5 ทุกเขต

สุขภาพ เว้นเขต 3, 8 และ 10 โดยพบมากท่ีสุด

คือ กรุงเทพมหานคร” นพ.ศุภกิจกล่าว

“มาตรการส่วนบุคคลยังจำาเป็น แม้

ไม่ได้บังคับสวมหน้ากากอนามัยแล้ว แต่ควร

เป็นสุขนิสัยส่วนบุคคล และต้องมาฉีดวัคซีน

เขม็กระตุน้เพื่อใหภ้มูคิุม้กนัสงูมากพอ” นพ.ศภุ

กิจกล่าว

เมื่อถามว่า มีเคสเสียชีวิตในสายพันธุ์ 

BA.4 และ BA.5 แล้วหรือยัง นพ.ศุภกิจกล่าว

ว่า ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตในกลุ่ม BA.4 และ 

BA.5 เพราะข้อมูลเสียชีวิตในปัจจุบันยังเป็น 

BA.2 แตต่อ้งเขา้ใจวา่การเสยีชวีติจะทอดเวลา

ออกไปหลงัจากทีม่กีารปว่ยรนุแรง ฉะนัน้ตอน

นี้ยังบอกข้อมูลไม่ได้ แต่ถ้าเก็บต่อไปก็จะเห็น

ชัดเจนขึ้น ซึ่งตอนนี้พบ BA.4 และ BA.5 มาก

ในกรุงเทพฯ แต่ตามธรรมชาติไวรัสจะขยับ

ออกไป อย่างแรกๆ เจอในผู้เข้ามาในประเทศ 

ที่มาเจอในกรุงเทพฯ จากนั้นก็จะระบาดไป

ต่างจังหวัด

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดี

กรมควบคุมโรค  กล่าวว่า สถานการณ์ของ

โรคโควิด-19 ในขณะนี้มีแนวโน้มพบผู้ติด

เชื้อมากขึ้น หลังจากการผ่อนคลายมาตรการ

ต่างๆ  แต่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการน้อยไม่

รุนแรง หรือเรียกว่าผู้ป่วยสีเขียว และคาด

ว่าอาจมีจำานวนมากกว่า 10 เท่าของผู้ป่วย

ที่มีอาการรุนแรงและเข้ารับการรักษาที่ โรง

พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงเน้น

การติดตามสถานการณ์และรายงานตัวเลขผู้

ปว่ยทีม่อีาการหนกั ใสท่อ่ชว่ยหายใจและผูเ้สยี

ชีวิตเป็นหลัก เพื่อนำามาวิเคราะห์หรือกำาหนด

แนวทางมาตรการตา่งๆ ในการดแูลผูป้ว่ยกลุม่

นี ้โดยปจัจบุนัมกีารครองเตยีงระดบั 2-3 อยูท่ี ่

10% ของจำานวนเตียงทั้งหมด 

นพ.จกัรรฐั พทิยาวงศอ์านนท ์ผูอ้ำานวย

การกองระบาดวทิยา กลา่ววา่ ภาพรวมการฉดี

วคัซนีเขม็กระตุน้เขม็ที ่3 แมย้งัไมถ่งึ 60% แต่

หากพิจารณาในรายจังหวัดจะพบว่า มีหลาย

จังหวัดที่มีผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเกิน 

60% ไดแ้ก ่กรงุเทพฯ, นนทบรุ,ี  สมทุรปราการ 

และภูเก็ต ขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังมีความ

ครอบคลุมวัคซีนเข็มกระตุ้นต่ำากว่าเป้าหมาย 

ช่วยกันรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อยกระดบัความปลอดภยัในการรบัมอื

กบัโรคโควดิ-19 ทีจ่ะปรบัมาเปน็โรคประจำาถิน่

หรือโรคติดต่อทั่วไปในอนาคต 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานกันายกรฐัมนตร ีเปดิเผยวา่ พล.อ.ประยทุธ ์

จนัทร์ โอชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงกลาโหม กำาชับให้  สธ.จัดเตรียม

เวชภัณฑ์ บุคลากร และสถานที่ให้มีความ

พร้อมเพียงพอ และขอให้ประชาชนยังคง

ปฏบิตัติามมาตรการปอ้งกนัตนเอง รว่มกนัเฝา้

ระวงัโควดิ-19 เพื่อไม่ใหเ้กดิการระบาดในกลุม่

ที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆ.

‘กัญชา’

ในครอบครอง ทีจ่ะเดนิทางไปตา่งประเทศตอ้ง

ตรวจสอบกฎหมายประเทศปลายทางเกี่ยวกับ

ข้อกำาหนด การอนุญาต ข้อห้ามโดยละเอียด 

หากพกติดตัวไปจะได้รับโทษ โดยกระทรวง

การตา่งประเทศ (กต.) ไดร้วบรวมขอ้มลูพบวา่

มีประเทศต่างๆ รวม 25 ประเทศมีบทลงโทษ

ปรับ จำาคุก รวมถึงประหารชีวิต ประกอบ

ด้วย อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, กัมพูชา, 

เวยีดนาม,  ญีปุ่น่, เนปาล, เกาหลีใต,้ จอรแ์ดน, 

อริกั, ปาเลสไตน,์  ออสเตรเลยี, เซเนกลั, โกตด ิ                                                                                  

วัวร์, บูร์กินาฟาโซ, กินี,  กินี-บิสเซา, มาลี, 

แกมเบีย, เซียร์ราลีโอน, โตโก,  กาบอง, กาบู

เวร์ดี, ไลบีเรีย และไนเจอร์

ขณะที่นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ใน

ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) กัญชา 

กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … ว่าพิจารณาถึงขั้น

ตอนการยื่นคำาขอจดแจ้งหรือการขออนุญาต

ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชงทุกประเภท โดย 

กมธ.เห็นชอบให้ยื่นเอกสารทางออนไลน์เพื่อ

ความสะดวก ซึ่งผู้ที่จะขอยื่นจดทะเบียน

ปลูกกัญชา กัญชงไม่เกิน 5 ไร่ จะไม่มีค่าใช้

จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย

ดำาเนินธุรกิจได้

นายปานเทพยงักลา่วถงึการนำาภาพถา่ย

ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มี

เดก็ถอืตุก๊ตารปูใบกญัชา มาโจมตวีา่นำาเดก็เขา้

มาประชาสัมพันธ์เรื่องกัญชา ว่ามีขบวนการ

บอ่นทำาลายเพื่อไม่ใหป้ระชาชนใชก้ญัชาอยา่ง

เขา้ใจ และเปน็การบอ่นทำาลายไม่ใหป้ระชาชน

พึ่งพาตัวเอง เพราะภาพที่เผยแพร่ออกมานั้น

เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว แต่เพิ่งถูกหยิบยกมา

เพื่อโจมตีทางการเมือง

ส่วนนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ.กล่าว

ถึงกรณีชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ระบุกัญชาเสรี

คือยาเสพติดว่า ไม่มีมารยาท ผิดจรรยาบรรณ

แพทย์ ผิดวัตถุประสงค์แพทย์ชนบทรุ่นเก่า 

บิดเบือน หลอกลวงประชาชน สูญเสียความ

เป็นกลางและทำาเกินหน้าท่ี เพราะท่ีโรงพยาบาล

จะนะ  จังหวัดสงขลา ประธานแพทย์ชนบทคน

ใหม่เป็นผู้อำานวยการใช้กัญชารักษาอาการนอน

ไม่หลับ แก้ไข้ แก้ลมกับผู้ป่วยแล้วราว 1,000 

คน รวมถึงโรงพยาบาลท่ัวประเทศใช้กัญชา

มากกว่า 1 ล้านขวด 

ศ.เกียรติคุณนายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์

เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ออกแถลงการณว์า่ “ราชวทิยาลยั

กุมารแพทย์ฯ ร่วมกับสมาคมกุมารประสาท

วิทยา ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่ง

ประเทศไทย ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรม

เดก็แหง่ประเทศไทย  ไดต้ดิตามผลกระทบของ

กญัชาตอ่เดก็และเยาวชนอยา่งใกลช้ดิ มคีวาม

หว่งใยและตระหนกัถงึอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัเดก็

และเยาวชน จงึขอเสนอใหม้มีาตรการควบคมุ

ดังนี้ 1.เห็นควรกำาหนดการใช้กัญชาเฉพาะ 

กรณคีวามจำาเปน็ทางการแพทยเ์ทา่นัน้ 2.ตอ้ง 

มีมาตรการห้ามมิให้มีการใช้กัญชา สารสกัด

จากกัญชา เป็นส่วนประกอบในอาหาร ขนม

และเครื่องดื่มทุกชนิด

3.ในระยะเร่งด่วนระหว่างรอกฎหมาย

ควรมมีาตรการควบคมุ คอืมมีาตรการควบคมุ

การผลิต และขายอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มี

กัญชาผสม, ห้ามโฆษณา จัดกิจกรรมส่งเสริม

การขาย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน

เรื่องโทษของกัญชาต่อสมองเด็กและวัยรุ่น 

และ 4.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลกระ 

ทบของกัญชาต่อเด็กอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

และนำามาเปิดเผยต่อสาธารณชน.

กลายเปนขาวข้ึนหนาหน่ึงแทบทุกตนป 

สําหรับปญหาอากาศท่ีอบอวลไปดวยฝุนควันพิษ                                                                    

ขนาดเล็ก PM 2.5 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน

ของประเทศไทย แมกระท่ังลาสุดเม� อเดือน

มีนาคมท่ีผานมา ก็มีรายงานขาวระบุวา อากาศ

ใน อ.แมแจม จ.เชียงใหม วัดคาฝุน PM 2.5                    

ไดสูงถึง 117 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ในขณะท่ีคามาตรฐานท่ีองคการอนามัยโลก

กําหนดน้ัน ไมควรเกินกวา 25 ไมโครกรัม              

ตอลูกบาศกเมตร

ประเด็นปญหาดังกลาวน้ี ชาวบาน

ทุกภาคสวนตระหนักรูกันมากบางนอยบาง

แตกตางกันไป หลังจากท่ีตองตอสูกับสภาพ

ส่ิงแวดลอมอันเลวรายมายาวนานเกินกวา

ทศวรรษ โดยทุกคนยอมรับแลววามีสวนในการ

สรางปญหา และเขาใจแลววา PM 2.5 ไมใช

เปนอุบัติภัย แตวาทุกคนมีสวนรวมในการสราง PM 2.5 ดวยกันท้ังส้ิน 

ตั้งแตป 2563 จึงไดมีการพัฒนานวัตกรรมแนวคิดธุรกิจสูฝุน 

บานสูฝุน จังหวัดเชียงใหม เพ� อเปนตนแบบแนวทางการลดฝุนท่ีสามารถ

ทําไดงาย รวมไปถึงมุงขับเคล� อนงานลดมลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ี                                                                                        

เขตเทศบาลนครเชียงใหม ครอบคลุมท้ัง 19 ชุมชน โดยอาศัยความรวมมือ                                                                                        

ของภาคประชาชนท่ีปรับเปล่ียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมการใชชีวิต                                                                                                

เพราะทุกคนมีความรักในเมืองเชียงใหมซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง     

โดยเขามามีสวนรวมตามแนวคิดการปรับบานในพ้ืนท่ีเมือง เพ� อเปาหมาย

การบรรเทาผลกระทบจากฝุน PM 2.5 

“บานสูฝุน” เปนอีกหน่ึงโครงการท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดใหการสนับสนุนในการขับเคล� อน

เพ� อลดปญหามลพิษฝุนควันของทางภาคเหนือ และต้ังเปาวาจะตอยอด                                                                

ขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอ� นๆ ในอนาคต ซ่ึงภารกิจน้ี เปนหน่ึงในโจทยสําคัญ

ท่ี สสส.ขับเคล� อนงานรวมกับภาคีเครือขาย เพ� อสรางรากฐานท่ีม่ันคง 

แข็งแรง ในการสรางสังคมอากาศสะอาด โดยเร่ิมจากหน�วยท่ีเล็กท่ีสุด

อยางบาน เพ� อใหทุกคนรูสึกวาเปนเจาของปญหา และเต็มใจแกปญหา

น้ีไปพรอมกัน เพ� อรวมสรางสังคมอากาศสะอาดอยางย่ังยืน

ในโอกาสท่ี นายชาติวุฒิ วังวล ผูอํานวยการสํานัก

สนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงทางสุขภาพ สสส.                        

ไดลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยือนการพัฒนาตนแบบ “บานสูฝุน”  ท่ี

เชียงใหม ทําใหไดรับรูวา การทําบานสูฝุนน้ันสามารถ

บริหารจัดการปญหาไดดวยตัวเอง โครงการนํารอง

ผุดนวัตกรรม “ธุรกิจสูฝุน” 30 แหง “บานสูฝุน”                        

100 ครัวเรือน ครอบคลุม 19 ชุมชนภาคเหนือตอนบน                                                                     

น�าประทับใจจนตองใหคะแนน 9/10

“ผมเห็นความต่ืนเต้นของคนในชุมชนร่วมมือ

รวมแรงกันสราง Model อยางแข็งขัน ธุรกิจสูฝุนท่ีตลาด                         

คําเท่ียงเปนศูนยรวมขายตนไมซับฝุน ย่ิงชุมชนเขมแข็ง ก็จะมีโมเดลดีๆ 

ในการขับเคล� อน เปนตัวอยางใหจังหวัดภาคเหนืออีก 9 แหงเดิน

ตาม ลําพูน ลําปาง เชียงราย แพร น�าน พะเยา แมฮองสอน 

ชมรมธุรกิจรถเชารวมมือกันในการรักษาส่ิงแวดลอม 

ธุรกิจโรงแรมใหความรวมมือในการสูฝุนอยางเปนรูป

ธรรม ทําใหความซับซอนของปญหาคล่ีคลายลงได” 

นายชาติวุฒิกลาว 

นายชาติวุฒิยืนยันวา ถาทุกภาคสวนละเลย

ปญหา PM 2.5 ก็จะกลายเปนปญหาสะสมกระทบ                 

ทุกภาคสวน ท้ังภาคราชการและภาคเอกชน ขณะน้ีมี 

app burn check ดวยความรวมมือจากหลายหน�วยงาน 

องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ (NASA) สํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) GISTDA 

จุดประเด็นการมีสวนรวม ใชลมหายใจสะอาดขับเคล� อนเพ� อใหเกิด

ผลลัพธท่ีดี ขณะน้ีประเทศไทยเปนสวนหน่ึงของ WHO 

นายชาติวุฒิกลาววา การมีสวนรวมภาคเอกชนทางธุรกิจสูฝุน 

จัดเปนกิจกรรม CSR ท่ีตองมีการลงทุน ไมใชเคล� อนไหวเฉพาะราชการ

เทาน้ัน ภาครัฐจะตองสนับสนุนเพ� อผลักดันใหเอกชนเห็นความสําคัญ

อยางแทจริง เพ� อใหเกิดความย่ังยืนทางธุรกิจ สภาหอการคา ชมรมธุรกิจ

ทองเท่ียวชวยกันหนุนเสริมทางวิชาการเพ� อคล่ีคลายปญหาได ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจรถเชา  

สําหรับ “บานสูฝุน” นั้น นางสาวเสาวคนธ ศรีบุญเรือง                   

ผูประสานงานเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม อยูในชุมชน                  

ลามชาง อธิบายรายละเอียดวา คือการปรับบานเพ� อบรรเทาผลกระทบ                                                    

จากฝุนควัน โดยมี 3 ขั้นตอน 1.เจาของบานจิตอาสา ตองยินดีเขารวม                                                                              

อบรมในกิจกรรมการปรับปรุงบาน 2.ปรับปรุงภูมิทัศนของบานและ                                                                

ติดตั้งอุปกรณ ทั้งระบบน้ําฝอย ปลูกพันธุ ไม

ซับฝุน และเคร� อง “DustBoy” อุปกรณตรวจวัด                                              

ฝุนละอองขนาดเล็กดวยระบบเซ็นเซอรที่

พัฒนาโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม                                                                                                          

3.เจาของบานรวมทํากิจกรรมรณรงคใหความรู                                                              

เร� องมลพิษทางสิ่งแวดลอมใหแกคนในชุมชน ทั้งนี้ มีเจาของ

บานจิตอาสาเขารวมกวา 100 ครัวเรือน

“เชียงใหมประสบปญหาฝุนควันทุกป ตอง                                                                                                

รอฝนตกฝุนควันจะหายไป บาน 100 หลังมีท้ัง                                                                              

ผูประกอบการ ครอบครัวระดับปานกลางกระจายตัว

อยูในชุมชนแออัด ทําเปนโครงการนํารอง มีประธาน

ชุมชนแตละชุมชนบอกตอๆ กัน ไดทุนสนับสนุนจาก 

สสส. แตละบานลงทุนติดตั้งอุปกรณละอองน้ําฝอย                                                                                     

7,000 บาท บริเวณหนาบานที่เปนรานคาขาย                                                                                         

ของท่ีระลึก ท่ีบานเปดเคร� องไวท้ังวันไมอุดตัน แตบางบาน                                                                                         

จะต้ังเวลาปด-เปดไว 16 คร้ัง/วัน ทําใหคาฝุนลดลง อากาศดีข้ึน เพราะ

ละอองนํ้าชวยซับฝุนควันพิษในอากาศ ปน้ีฝนมาเร็ว อากาศ

สะอาด แตเพราะโควิดทําใหเราตองสวมหนากากอยู”

สวนของ “ธุรกิจสูฝุน” น้ัน นายชัชวาล ทองดีเลิศ 

ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม อธิบายวา แบง

ออกเปน 3 ระดับ 1.ธุรกิจเพ� ออากาศสะอาด (ติดตั้ง

ปายรณรงคลดฝุน/พันธุไมซับฝุน) 2.ธุรกิจปฏิบัติการ        

เพ� ออากาศสะอาด (ตรวจสอบควันดํา/คุณภาพ

ของรถ/เพิ่มพื้นที่สีเขียว) 3.ธุรกิจเครือขายอากาศ 

สะอาด (จัดต้ังกองทุน/ขยายความรวมมือกับหน�วยงาน                                                                        

อื่นๆ) ซึ่งได้สร้างต้นแบบธุรกิจที่ลดการเผาไหม้ใน

กระบวนการผลิตสินคาและบริการกวา 30 ธุรกิจ โดยมีตรา

สัญลักษณ “นองสดใส” มอบใหผูประกอบการ เพ� อแสดงถึงการเปน

สวนหนึ่งของธุรกิจเชียงใหมเพ� ออากาศสะอาด

ปญหาฝุนควันพิษเกิดข้ึนท่ีเชียงใหมเปนเวลา 16 ปมาแลวท่ียัง

แกไขไมได เรารวมพลังทุกฝายมาชวยกันเช� อมชุมชน องคกรขับเคล� อน

สวนทองถ่ินเปนแกนกลางประสานรวมมือกัน ทําอยางไร แตละบาน

มีตนไมดักฝุน มีนํ้าฝอยฉีดเพ� อกําจัดฝุนคราบ PM 2.5 บานอยูสบาย 

ชวยกันใหขอมูลในการปลูกตนไมลดฝุน เปนเร� องท่ีตองยอมรับวาถา                                                             

PM 2.5 ยังมีตอเน� อง ยอมสงผลกระทบตอธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจ                                      

หลายประเภท ดังน้ันจับมือกับธุรกิจรถเชาเพ� อลดปญหาปลอยควัน

เสียทําลายส่ิงแวดลอม ดวยการจัดตรวจสภาพท่ีศูนยบริการ B-Quick                          

เพ� อใหสมาคมรถเชาปลอดควันดํา

บานสูฝุน เร่ิมตนจากบานในเมือง เปนบานของประชาชนท่ัวไป                

ท่ีมีใจอยากมีสวนรวมในการแกไขปญหาฝุนควันพิษดวยการเร่ิมตนแกไข

จากบานของตัวเอง. 

ตามไปดูตนแบบ“บานสูฝุน” 

ลดปญหามลพิษ PM2.5

สรางสังคมอากาศสะอาด

ตนแบบสูฝุน.. ชนะเลิศพื้นที่ขนาดกลาง 

นางอรุณี วงศสุนทร วัย 63 กะรัต เจาของบานตนแบบ

สูฝุน ชนะเลิศพื้นที่ขนาดกลาง ป 2564 ชุมชนหม� นสารวัวลาย                                                

นําพาชมบานที่เต็มไปดวยตนหนวดฤๅษี พรอมกับเปดเผยวา                                          

เนื่องจากบ้านนี้แพ้ฝุ่น โดยเฉพาะลูกชายเป็นโรคภูมิแพ้

มากๆ ในขณะที่เชียงใหมมีปญหาฝุน PM 2.5 ทําอยางไร

ใหบานปลอดฝุน เราจะปดประตูหนาตางตลอดเวลาก็คงจะ                                                           

เปนไปไมได สิ่งที่ทําคือทุกคนในบานจะมีเคร� องฟอกอากาศ

สวนตัว ทําบานใหปลอดฝุนตั้งแตยังไมเกษียณอายุจากการ

เปนครูท่ี รร.พระหฤทัยคอนแวนต เชียงใหม ก็ปลูกตนไมดูดฝุน 

ตนหนวดฤๅษีบนฝาครอบพัดลม จากเดิมที่พอปลูกทิ้งไว 2 ตน 

ขณะนี้เพาะขยายไปแลวมากกวา 100 ตน รูวาตนหนวดฤๅษี

ชอบผงชูรสอายิโนะโมะโตะและเอ็ม 100 ตนไมเหลานี้ ไมได

จําหน�ายแตอยางใด เพราะรักทุกตน ใหดูดฝุน 

เราตองการทําบานใหเปนพื้นที่สีเขียว รมร� น ปลูก                     

ตนสะระแหน�พันธุตางประเทศแบบสวยงามรับประทานไมได                                     

พลูดาง เฟรนขาหลวง ตนจ๋ัง ตนขนุน ตนชวนชม ตนเงินไหลมา                                                          

ฯลฯ บ้านนี้ ใช้ โซลาร์เซลล์ปั่นใช้ในเครื่องปรับอากาศ                                           

เคร� องใชไฟฟา เปนการประหยัดพลังงาน 

ชัชวาล ทองดีเลิศ

เสาวคนธ ศรีบุญเรือง

ชาติวุฒิ วังวล


