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ไทยโพสต • สะพัด! “บิ๊กตู” สงสัญญาณ

ใชสูตรหาร 500 คํานวณ ส.ส.ปารตี้ลิสต  

“พรรครวมรัฐบาล-ส.ว.” ขานรับพรึ่บ ดับฝน

แลนดสไลดเพ� อไทย “ปอม” ย้ํา ส.ส.พรรค

ยึดตามมติ “ปชป.” ยอมกลืนน้ําลายปลอย

ลูกพรรคฟรีโหวต “ฝายคาน” โวยหวังสืบ 

ทอดอํานาจ ลั่นสงเร� องถึงศาล รธน.แน� 

“กาวไกล” ย้ําตองหาร 100 เทานั้น “สภา” 

ถก กม.ลูกเลือกตั้งสะดุด สมาชิกทวงไมมี

เนื้อหาบัตร 2 ใบ คนละเบอร องคประชุม

หวิดลมอีก “รังสิมันต” โวลับดาบทุกวันรอ

ซักฟอก

เม� อวันท่ี 5 ก.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัว 

หนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลาว

ถึงกรณีการพิจารณาราง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.และ 

พรรคการเมือง ท่ีมีประเด็นถกเถียงเก่ียวกับ                                                           

สูตรคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ ระหวาง

หาร 100 กับหาร 500 วาขอใหเปนเร� อง

ของ กมธ.พิจารณา สวนการลงมติก็แลว

แตสมาชิกพรรควาจะคุยกันอยางไร แตไม                                                       

สามารถปลอยฟรีโหวต ตองใหประธาน กมธ.

กับวิปรัฐบาลพูดคุยกันวาจะเอาอยางไร 

“สูตร 100 หรือ 500 ดีทั้งคู ผมไม

ไดมองที่ประโยชนของพรรค แตมองที่ประ 

โยชนของประชาชน” พล.อ.ประวิตรกลาว  

ถามวาสมาชิกพรรคอยากไดความ

ชัดเจนเพ� อเปนแนวทางในการตัดสินใจลง

มติ หัวหนาพรรค พปชร.ยอนถามส� อวา 

สมาชิกคนไหนใหไปเรียกมา 

ทําเนียบฯ • รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิม 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      

เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 

ก.ค.65 พรอมใหทุกหน�วยงานจัดลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคลตลอดเดือน  ก.ค.

ท่ีทําเนียบรัฐบาล เม� อวันท่ี 5  กรกฎา                                     

คม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ดวยวันพฤหัสบดี                                                       

ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เปนวันเฉลิมพระ 

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ในการนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีการประ                                                      

ชุมเม� อวันท่ี 28 มิ.ย. เตรียมการจัดกิจกรรม                                                        

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู 

หัว เน� องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

28 ก.ค.2565 ซึ่งที่ประชุมไดเตรียมดําเนิน

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตามที่รัฐบาล 

โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรี ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุ

ญาตดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 

แลว ดังนี้ 

1.การจัดพิธีทางศาสนา โดยจัดพิธี                                                 

ทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 

07.00 น. ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 ก.ค.2565                                               

โดยสวนกลางจัดพิธี ณ ทองสนามหลวง 

พระสงฆ จํานวน 171 รูป มีนายกรัฐมนตรี

เปนประธานในพิธีพรอมภริยา สวนภูมิภาค                                                      

ทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัด 

ไทยโพสต • นายกฯ ยันสถานการณ โค

วิด-19 ในไทยควบคุมไดขออยากังวล สธ.       

สงหนังสือถึงทุกจังหวัดเตรียมพรอมรับสถาน                                                      

การณ โควิดระลอกใหม เผยอาจพบการติด                                                       

เชื้อเพิ่มขึ้นเปน “ระลอกเล็กๆ” ขณะที่ 

“อนุทิน” พรอมรับคําเตือนทุกฝาย “หมอ

ประสิทธิ์” จี้ ศคบ.เคาะมาตรการสวมหนา                                                         

กากอนามัยในพ้ืนท่ีปด ผูวาฯ กทม.จอทบทวน

ถอดแมสก

เม� อวันที่ 5 กรกฎาคม นายธนกร                                                       

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ                                                             

มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร                                                             

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  

ยืนยันสถานการณ โควิด-19 ของประเทศ 

ไทยยังอยูในเกณฑที่ควบคุมได แมมีตัวเลข

ผูติดเชื้อสูงในบางพื้นที่ ขอประชาชนอยา

ไดกังวล เนนปฏิบัติตามมาตรการของทาง

สาธารณสุข ปองกันระวังตนเองเม� อตอง

ใกลชิดกับกลุมเสี่ยงและเขารับวัคซีนทั้งเข็ม

ปกติและเข็มกระตุนในประชาชนทุกกลุม

อยางเครงครัด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมั่นใจ

ระบบสาธารณสุข มีความพรอมดูแลผูปวย 

ยืนยันวารัฐบาลและ ศบค.พรอมสนับสนุน

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน�วย

งานที่เกี่ยวของหากเกิดการแพรระบาดใน

อนาคตขึ้น    

สําหรับสถานการณการแพรระบาด

ของโควิดวันที่ 5 ก.ค. พบผูติดเชื้อโควิด

รายใหม 1,917 ราย จําแนกเปนผูติดเชื้อใน

ประเทศ 1,914 ราย และผูปวยมาจากตาง

ประเทศ 3 ราย ผูเสียชีวิต 18 ราย ผูที่กําลัง

รักษาตัว 24,435 ราย และมียอดผูที่หาย

ปวยกลับบานแลว 2,282 ราย ทําใหมียอด

ผูปวยยืนยันสะสมตั้งแต 1 ม.ค.65 จํานวน 

2,310,582 ราย ผูที่หายปวยสะสมจํานวน 

2,310,352 ราย ผูปวยปอดอักเสบรักษาตัว

อยูในโรงพยาบาล 705 ราย

กอนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พล.อ.ประยุทธไดนํา ครม.

ดับฝนแลนดสไลด

รัฐสภา • รัฐสภาโหวตกฎหมายตํารวจ

ผานฉลุย 494 เสียง ขอ 180 วัน ยกเวน

เกณฑ โยกยายใหม ขณะที่ กมธ.บอก ตร.ขอ

มาอยาใจดํา ดาน “โรม” ซัดกําลังวางไข

ทายาทอสูร ขณะที่ชวงเชาประทวงวุน  ส.ว.                                                       

สมชายยอน “เด็กกาวไกล” วันหลังอยา

แอบขอขอมูล

เม� อวันที่ 5 ก.ค. ที่รัฐสภา ในการ                                                       

ประชุมรวมกันของรัฐสภา ท่ีมีนายชวน หลีก

ภัย ประธานรัฐสภา ทําหนาที่ประธานการ                                                    

ประชุม ไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญ 

ญัติ (พ.ร.บ.) ตํารวจแหงชาติ พ.ศ....ใน

วาระสาม ดวยคะแนน 494 ไมเห็นดวย 40     

งดออกเสียง 4 และไมลงคะแนน 1 เสียง 

รวมทั้งเห็นชอบกับขอสังเกตของ กมธ.ดวย 

ทั้งนี้ กอนจะมีมติเห็นชอบ เม� อเวลา                            

10.03 น. ไดเริ่มพิจารณารางพระราชบัญ 

ญัติ (พ.ร.บ.) ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.... วาระ

ที่สอง ในมาตรา 169/1 ตอจากเม� อวันที่ 1                                               

ก.ค.ที่ผานมา พล.ต.อ.ชัชวาลย สุขสมจิตร                                               

รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ปฏิ                                        

บัติหนาที่แทนประธานคณะ กมธ. ชี้แจงวา                                                       

สืบเน� อง พล.ต.อ.ปยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. 

ในฐานะ กมธ. ไดเสนอเพิ่มขอความใหม                                                  

โดยมีเนื้อที่เกี่ยวของกับระยะเวลา เพ� อทํา                                                     

ใหการคัดเลือกและแตงตั้งโยกยายขาราช 

การตํารวจที่อยูระหวางการดําเนินการใน                                                      

ปจจุบันใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ทําเนียบรัฐบาล • “พอยกตู” ลั่นทําทุก

วิถีทางเพ� อคลี่คลายความโศกเศรา ความ

ทุกขตรมตางๆ ของประชาชนใหไดมากท่ีสุด                  

ขอใหมั่นใจไทยมียุทธศาสตรรองรับทั้งพลัง 

งาน-อาหาร ประเดิมชวยกลุมเปราะบาง 

อนุมัติเงินชวยเหลือผูสูงอายุรายเดือนยอน

ใหตั้งแต เม.ย.-ก.ย. วงเงินกวา 8.3 พันลาน

บาท

เม� อวันอังคารที่ 5 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ  

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  8  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9366

อิสรภาพแหงความคิด

เทงบ8.3พันลาน

เบ้ียพิเศษสูงอายุ

งวดแรก19ก.ค.

494เสียงโหวต

กม.ตํารวจฉลุย

ยืดเกณฑแตงต้ัง

6
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รวบ ‘โจโจ’

เจาพอคายาคลองสามวา

‘เงินเฟอ’ พุง 7.66%

ทุบสถิติ 13 ป

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15อานตอหนา 16

พรรครัฐบาล-สว.ขานรับ

ฝายคานพลาน!ยึด100สู

สธ.สั่งรับมือโควิดระลอกใหม

บ๊ิกตูเคาะสูตรหาร500
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2 ในประเทศ

ตื่นตัวไม่ตื่นตระหนก

เหมือนแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส                  

โควิด-19 จะมีสัญญาณกลับมาระบาดใหม่อีกระลอก 

ภายหลังจากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุทกุเขต ออกมากำาชบัใหห้นว่ย

บริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์

การระบาดโควิดระลอกใหม่ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น

ในหลายพื้นที่ ให้เตรียมสำารองเตียง เตรียมรับผู้ป่วยหนักและ

การรับส่งต่อ ขอประชาชนอย่าได้ประมาท ซึ่งหากพิจารณากัน

อย่างมีสติ มีความเป็นธรรม มีเหตุ มีผล เชื่อว่าทุกคนต่างก็รับ

รู้อยู่แล้วว่าเมื่อมาตรการผ่อนคลายลง ย่อมแลกมาด้วยการติด

เชื้อเพิ่มมากขึ้น การตื่นตระหนกไม่ใช่หนทางรับมือการระบาด                                                                               

โควิด ที่ทุกคนต่างมีประสบการณ์ ผ่านการระบาดมาหลาย

ระลอกแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติรับมือการระบาดโควิดระลอก

ใหม่คือ การตื่นตัว ป้องกันตัวเอง ตามมาตรการที่กระทรวง

สาธารณสุขออกมาอย่างต่อเนื่อง 

หนงัสอืสัง่การดว่นทีส่ดุของปลดักระทรวงสาธารณสขุ ถงึผู้

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2565 ระบุ จากสถานการณ์การรายงานผู้ปว่ยโควดิในชว่งสัปดาห์

ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผล

ให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น หน่วยบริการสุขภาพจำาเป็นต้องเตรียมความ

พร้อมในการรองรับจำานวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้การบริการ

รักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อสำาหรับ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ผู้ ให้

บรกิารและผูร้บับรกิารปลอดภยั ประชาชนไดร้บัวคัซนีเขม็กระตุน้

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขเห็นควรแจ้งสถาน

พยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุเตรยีมความพรอ้ม ดงันี ้1.สื่อ 

สารใหบ้คุลากรทางการแพทย์ไดร้บัทราบสถานการณแ์ละผูต้ดิเชือ้

ทีม่แีนวโนม้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการให้

บริการและระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ 

(Universal Precaution) 2.สำารวจและเตรียมความพร้อมด้านยา 

เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถ

ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เตรียมความพร้อมในการสำา 

รองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

เมื่อรับรับรู้ รับทราบ แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ขณะนี้แล้ว ก็ต้องตื่นตัวยืนอยู่บน

ความไม่ประมาท การ์ดต้องไม่ตก หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ

กระทรวงสาธารณสุขเอง ระบบสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อม

ทั้งเตียง ทั้งแพทย์ ทั้งยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ รองรับผู้ป่วยราย

ใหม่ที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ

น้อยสามารถติดตามได้จากข้อมูลทะเบียนผู้ติดเชื้อที่ ไม่จำาเป็น

ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล เช่นเดียวกับที่ นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกมาตื่นตัวต่อสถานการณ์

ดังกล่าวด้วยการตรวจสอบตัวเลขผู้ติดเชื้อ มีการมอบหมายให้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เข้ามารับผิดชอบติดตามสถานการณ์

อย่างชัดเจน และทบทวนประกาศถอดหน้ากากอนามัยของ

กรุงเทพมหานครที่เพิ่งประกาศไป ถือเป็นการตื่นตัวที่ต้องชื่นชม 

เช่นเดียวกับประชาชนเองก็ต้องตื่นตัวพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่นี้เหมือนกัน ไม่

ว่าการระบาดนั้นจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงเพียงใดก็ตาม ดังนั้น

แนวทางวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทรวง

สาธารณสุขเคยกำาหนดเอาไว้ ทั้งการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

จากผู้อื่น (อย่างน้อย 1 เมตร) แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม สวม

หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือ

เว้นระยะห่างไม่ได้ หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิด

โล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด ล้าง

มือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำา หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็น

แอลกอฮอล ์รบัวคัซนีเมื่อไดร้บัสทิธิ ์ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ในพืน้ที่

เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอก

หรือกระดาษชำาระเมื่อไอหรือจาม เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย 

ทุกคนต้องนำามาใช้อย่างเคร่งครัด

เราเชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้ ในการรับมือ

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด จริงจัง ตาม

มาตรการต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดเอาไว้ ไม่ว่าการ

ระบาดโควิดระลอกใหม่ หรือการระบาดรอบไหนก็ไมส่ามารถทำา

อะไรคนไทยได้ ขอเพียงการ์ดอย่าตก ดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

ที่สำาคัญอย่าเบื่อ อย่ารำาคาญกับการต้องไปฉีดวัคซีนป้องกัน       

โควิดทุกเข็ม ไม่ว่าจะเป็นเข็มแรก หรือเข็มกระตุ้นต่างๆ หาก

ถึงกำาหนด ถึงเวลาตามที่แพทย์มีความเห็น ต้องไปรับวัคซีนให้

ครบ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 กลุ่มคนที่ต้องได้รับการวัคซีนป้องกัน        

โควิด-19 มากที่สุด.

ดู

นิโรธ สุนทรเลขา

ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ประธานวิปรัฐบาล

“พรรคพลังประชารัฐไม่ได้มองประเด็นนี้ และพรรค

ก็พร้อมหมด ไม่ว่าจะใช้หาร 500 หรือหาร 100 และมั่นใจ

ว่าพรรคพลังประชารัฐกลับมาได้อยู่แล้วในการเลือกตั้งครั้ง

หน้า และไม่ว่าจะใช้สูตรคำานวณใดก็ได้เป็นแกนนำาจัดตั้ง

รัฐบาลแน่นอน”

ลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาใช้เวลาในการพิจารณา ร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ที่เป็นร่างกฎหมายที่ต้องออกมา

ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ โดยใช้เวลาการ

ประชุมถึง 7 ครั้ง ตั้งแต่ 9 มิถุนายน ในที่สุดร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติก็ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาในการพิจารณา

วาระ 2 เรียงรายมาตราและวาระ 3 ขั้นเห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ 5 

ก.ค.ที่ผ่านมา และขั้นตอนหลังจากนี้ก็อยู่ในขั้นการเตรียมนำาร่างฯ ขึ้น

ทูลเกล้าฯ เพื่อให้มีการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

โดยตลอดการประชุมร่วมรัฐสภา ก็ได้มีทั้ง

การอภิปรายแสดงเหตุผลกันของกรรมาธิการเสียง

ข้างมาก-กรรมาธิการเสียงข้างน้อยและสมาชิก

รัฐสภาที่ยื่นขอสงวนคำาแปรญัตติ ได้อภิปรายแสดง

เหตุผลต่างๆ ถึงเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติ ที่มีร่วม 172 มาตรา 

ซึ่งเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติที่

เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย ก็มีทั้งเสียงสะท้อน

ว่าไม่ได้นำาไปสู่การปฏิรูปตำารวจได้จริง บ้างก็ว่า

เป็นการ ปฏิลวง ขณะที่สมาชิกรัฐสภาบางส่วน

ก็นิยามว่า เป็นการปฏิลูบแบบเบาๆ เหตุเพราะ

ไม่ได้มีการปฏิรูปงานสอบสวนที่เป็นพื้นฐานของ

กระบวนการยุติธรรม 

ก่อนหน้านี้ คำานูณ สิทธิสมาน สมาชิก

วุฒิสภา และในฐานะหนึ่งในคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ เคย

สรุปเนื้อหาสาระสำาคัญของร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่ง

ชาติไว้ในประเด็นสำาคัญๆ เช่น หากเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงกับประชาชนทั่วไปก็

เช่น เพิ่มความเป็นธรรมให้ประชาชน เพราะในร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ มี

การยกระดับความเป็นธรรมให้ประชาชน จากกรณีการปฏิบัติหน้าที่

ที่บกพร่องหรือผิดพลาดของตำารวจ โดยการสร้างคณะกรรมการชุด

ใหม่ที่เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำารวจ (ก.ร.ตร.) 

ที่มีผู้แทนหน่วยงานภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาทำา

หน้าที่พิจารณาตัดสินด้านนี้ แทนที่สำานักงานจเรตำารวจที่จะเป็นเพียง

หน่วยงานภายใน ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมจับตาการทำางาน

ของตำารวจให้อยู่ในกรอบกฎหมายและความเหมาะสม เสมือนเป็น

ตาวิเศษ พบเห็นความผิดปกติใดก็ให้แจ้งไปที่ ก.ร.ตร.ได้ ซึ่งปกติงาน

ด้านนี้จะเป็นงานของสำานักงานจเรตำารวจ โดยทางคณะผู้ยกร่าง

กฎหมายมองว่า หากประชาชนไปร้องเรียนการทำางานของตำารวจที่

ผิดพลาด แล้วให้ตำารวจตัดสิน ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความยุติธรรมอย่างไร

ก็ตามแต่ ทว่ามันก็อาจจะมีปัญหาได้ จึงมีการสร้าง ก.ร.ตร.ที่ไม่ได้มี

แต่เฉพาะนายตำารวจชั้นผู้ใหญ่ แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ก็ทำาให้ประชาชนที่หากพบเห็น

การทำางานที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่อง หรือแม้กระทั่งการกระทำาที่

ขาดวินัย ขาดศักดิ์ศรีของความเป็นตำารวจ ก็สามารถร้องไปยังคณะ

กรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำารวจได้ ส่วนสำานักงานจเรตำารวจ

แห่งชาติก็มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ตำารวจ เป็นต้น 

ก็ถือเป็นโมเดลใหม่ในวงการงานของแวดวงสีกากี ที่น่าสนใจว่า

สุดท้ายแล้วในทางปฏิบัติเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ โมเดลอย่าง คณะ

กรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำารวจ จะเป็นระบบที่ใช้ได้ผลกว่า

ระบบปัจจุบันที่มีอยู่หรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่รัฐสภาจะโหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ

แห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ก็ปรากฏว่าบรรยากาศการประชุมก็

ร้อนระอุพอสมควร เหตุเพราะก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง 

ผบ.ตร. ที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ 

ที่มาจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ มีการไปขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาใน

ร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ในประเด็นสำาคัญคือเรื่อง หลักเกณฑ์การ

คัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำารวจ เลื่อนตำาแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่

ตำาแหน่งรองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติลงมาถึงระดับสารวัตร ที่

ในตัวร่างกำาหนดเงื่อนเวลาการดำารงตำาแหน่งไว้ชัดเจนว่า ตำารวจที่จะ

ได้เลื่อนตำาแหน่งสูงขึ้น จะต้องอยู่ในตำาแหน่งก่อนหน้านั้นเป็นเวลา

เท่าใด  

อาทิ (1) ตำาแหน่งรองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติและจเร

ตำารวจแห่งชาติ จะต้องดำารงตำาแหน่งหรือเคยดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติหรือรองจเรตำารวจแห่งชาติมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี

(2) ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติและรองจเร

ตำารวจแห่งชาติ จะต้องดำารงตำาแหน่งหรือเคยดำารงตำาแหน่งผู้

บัญชาการหรือจเรตำารวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ซึ่งในตัวร่างเขียนไว้ว่า ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่พระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ การคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำารวจเลื่อน

ตำาแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาจากระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งข้างต้น

ที่ยกมาด้วย

แต่ปรากฏว่า พล.ต.อ.ปิยะมาเสนอขอแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม

กลางคัน โดยใช้เสียงข้างมากของกรรมาธิการ เพื่อเขียนเพิ่มเติมใหม่ 

ให้เว้นการบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำารวจ

ตามร่างกฎหมายดังกล่าวออกไป 180 วัน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อ

การพิจารณาทำาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายในช่วงเดือนตุลาคม 

จนทำ�ให้มีเสียงทักท้วงคัดค้�นก�รยืดเวล�ออกไป 180 วันดัง

กล่�ว ในทำ�นองว่� จะทำ�ให้มีบิ๊กตำ�รวจบ�งคน ได้ประโยชน์ ในก�ร

แต่งตั้งโยกย้�ยข้�ร�ชก�รตำ�รวจระดับน�ยพลในปีนี้ ใช่หรือไม่?

เช่น รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า คนที่นั่งอยู่ในแห่งนี้รู้

ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เรากำาลังจะอนุมัติให้เกิดตั๋วช้าง

อีกรอบ สิ่งที่กำาลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ ไม่ใช่แค่การ

วางตัวคนที่จะไปเป็นรอง ผบ.ตร.เท่านั้น แต่ได้ยิน

มาว่าลำาดับท้ายๆ กำาลังจะได้รับสิทธิ์ในการข้ามหัว

คนอื่น ขึ้นมาเป็นรอง ผบ.ตร. แล้วปีถัดไปก็จะเป็น 

ผบ.ตร. และเหตุผลที่ กมธ.ต้องขอ 180 วันในการ

ชะลอกฎหมายที่กำาลังจะผ่านสภาฯ ออกไปก็เพื่อ

ที่จะได้วางไข่ ตั้งแต่รอง ผบ.ตร.ไปจนถึงตำารวจ

ระดับชั้นที่น้อยที่สุด ก็แค่ใช้ โอกาสนี้ช่วยตำารวจ

บางคนเท่านั้น 

ส่วน พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า 

เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเอื้อประโยชน์

ให้กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขณะนี้ตำารวจทั้ง

ประเทศกำาลังจับตามองบุคคลที่ ได้ตั๋วช้างมา

ตลอด ถ้าบังคับใช้กฎหมายใหม่ในรอบนี้ จะไม่

ได้เลื่อนขึ้นแน่นอน แต่ถ้าเลื่อนออกไปอีก 180 

วัน นายตำารวจระดับสูง 2 คน จะสามารถเลื่อนขึ้นได้ ดังนั้นถ้าที่

ประชุมรัฐสภามีมติผ่านเรื่องนี้ ผู้ช่วย ผบ.ตร.ตั๋วช้างคนดังกล่าว ปี

นี้จะได้เป็นรอง ผบ.ตร. และในปีหน้าก็จะสามารถขึ้นเป็น ผบ.ตร.

ได้  

อย่างไรก็ตาม สมชาย แสวงการ ส.ว. ในฐานะรองประธาน 

กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ชี้แจงว่า รัฐสภา

ต้องออกกฎหมายแล้วต้องใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีตำารวจมาร้องว่า

เกิดปัญหาตำารวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจจะย้ายกลับ

ลำาบาก ถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้นสภาฯ จะใจจืด

ใจดำาไม่ให้หรือ เพียงแค่ 180 วัน

ซึ่งหลังที่ประชุมได้ใช้เวลาถกเถียงมาตราดังกล่าวนานเกือบ 

3 ชั่วโมง สุดท้ายก็ลงมติโดยเสียงข้างมาก 344 เสียงเห็นด้วยกับการ

แก้ไขของ กมธ. ขณะที่ 181 เสียงไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง 50 เสียง 

และไม่ลงคะแนน 1 คน

และพอผ่านมาตราเรื่องให้เว้นวรรคใช้เกณฑ์แต่งตั้งโยกย้าย 

ตำารวจ 180 วันดังกล่าวที่เป็นประเด็นร้อนแรงในร่าง พ.ร.บ.ตำารวจ

แห่งชาติแล้วทุกอย่างก็ฉลุย จากนั้นที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็ให้ความ

เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ เพื่อรอการประกาศใช้เป็น

กฎหมายต่อไป. 

ห

ผ่านร่าง พ.ร.บ.ตำารวจฯ

กลางเสียงค้าน ‘เอื้อบิ๊กสีกากี’

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราช

บันทึกและพระราชทานให้แก่เสนาบดีและปลัดทูลฉลอง

กระทรวงธรรมการ, ๒๔๕๓ ไว้ความตอนหนึ่งว่า

“I do not want a walking school book. What I 

want are just manly young men, honest, truthful, clean in habits 

and thoughts.”

“ข้าไม่เป็นห่วงการปั้นนักเรียน ‘ชั้นมัธยม’ ให้เป็นเทวดา

เหมือนกันหมดทุกคน ได้คะแนนกันคนละหลายพันคะแนน เท่ากับ

สร้างเด็กหนุ่มที่ขยันขันแข็ง และสะอาดทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

เตรียมพร้อมที่จะรับภาระต่างๆ ซึ่งจะมีมาในอนาคต ข้าไม่ต้องการ

นักเรียนตัวอย่างที่สอบไล่ได้คะแนนขั้นเกียรตินิยมทุกๆ ครั้ง ข้าไม่

ต้องการตำาราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็นสุภาพ

บุรุษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”

(พระราชบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยโดย ม.ล.ปิ่น 

มาลากุล) ซึ่งเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดโรงเรียน

มหาดเล็กหลวงที่ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวชิราวุธวิทยาลัย

โดยกาลต่อมานั้น พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานกำาเนิด

ลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ โดยมีลูกเสือคนแรกชื่อ 

นายชัพน์ บุนนาค (เสวกตรีนายลิขิตสารสนอง) นักเรียนโรงเรียน

มหาดเล็กหลวงในขณะนั้นจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา ๑๑๑ ปีของ

กิจการลูกเสือไทยพอดี โดยแต่ก่อนนั้น การเรียนลูกเสือไม่ได้เป็นภาค

บังคับในระบบการศึกษา เป็นเรื่องของจิตอาสา ใครจะเป็นหรือไม่เป็น

ก็ได้ แต่นักเรียนมหาดเล็กหลวงในสมัยนั้นก็เป็นลูกเสือกันเกือบทุกคน

จวบจนมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับ

ที่ ๓) หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ.๒๕๐๙ การเรียนการสอนกิจกรรม

ลูกเสือ เดิมเป็นกิจกรรมเลือก ต่อมาได้แก้ไขเป็นกิจกรรมบังคับ และ

ได้มีการแก้ไขอีกครั้งเป็นวิชาบังคับเรียน แต่เมื่อประเมินผลแล้วเห็น

ว่าไม่ประสบผลสำาเร็จ จึงแก้ไขเป็นกิจกรรมบังคับเลือก จนถึง พ.ศ.

๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำาหนดให้สถานศึกษาใช้หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ 

เป็นต้นไป โดยกำาหนดให้กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำาเพ็ญ

ประโยชน์ อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จะเห็นได้ว่ากิจการลูกเสือนั้นไม่ได้เป็นวิชาบังคับเรียน แต่เป็น

วิชาบังคับเลือกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ แต่เป็นวิชาที่มีความสำาคัญ

อย่างมากสำาหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นวิชาที่โรงเรียนเกือบ

ทุกโรงเรียนในประเทศไทยยอมรับและบรรจุหลักสูตรวิชาการลูกเสือ

ในวิชาเรียน ถือว่าเป็นนโยบายสาธารธณะที่เป็นทางเลือกทางการ

ศึกษาที่ดี ที่ได้ให้แนวคิดไว้ว่า “การพัฒนาลูกเสือนั้น เป็นการพัฒนา

เยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มี

ความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อ

ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ”

เรียนลูกเสือแล้วได้อะไร....เป็นคำาถามของสังคมปัจจุบันที่น่า

สนใจอย่างยิ่ง เพราะจะเห็นจากกระแสการต่อต้านการเรียนลูกเสือ

มีมากขึ้นในช่วงหลังมานี้ มีความเห็นต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ที่ถูกกล่าวว่าไร้สาระ โบราณ เปลืองค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้าและวัสดุ

อุปกรณ์ เสียเวลา เรียนไปไม่ได้ประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่มีผู้กล่าว

มานั้นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของการเรียนลูกเสืออย่าง

ถ่องแท้ว่า 

วิชาลูกเสือนั้นเป็นวิชาที่ใช้สำาหรับการปลูกจิตสำานึกของ

เยาวชนต่อความรักชาติ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต 

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการเอาตัวรอดในยามจำาเป็น และมีส่วน

ช่วยในเรื่องความมั่นคงของชาติได้ โดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่รู้ตัว

แล้วทำาไมกิจการลูกเสือถึงถูกมองว่า...น่าเบื่อ...ก็ย่อมมีเหตุและ

ปัจจัยสำาคัญอยู่ที่ผู้สอนลูกเสือ ครูที่ไม่เข้าใจในกระบวนการของลูก

เสืออย่างถ่องแท้แล้ว ย่อมไม่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของความ

เป็นลูกเสือออกไปได้ คงไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องสอนเด็กว่า เจ้าต้อง

มีระเบียบวินัยนะ เจ้าต้องรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์นะ เจ้าต้องมีความ

ซื่อสัตย์สุจริตนะ เจ้าต้องรู้รักสามัคคีนะ เจ้าต้องช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

นะ แต่ในวิชาลูกเสือ สิ่งต่างๆ เหล่านั้นจะถูกซึมซับลงไปในสมองและ

จิตใต้สำานึกของเด็กเองโดยธรรมชาติ หากการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ 

สนุกสนาน มีวิธีการที่ถูกต้อง แต่ที่ผ่านมา เรื่องการเรียนการสอน

วิชาลูกเสืออาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร ประกอบกับครูผู้สอนบาง

คนไม่เข้าใจและไม่ชอบสอนวิชาลูกเสือเสียเอง ทำาให้เด็กๆ เกิดความ

เบื่อหน่าย ซึ่งคงจะต้องอาศัยให้ผู้รับผิดชอบช่วยขับเคลื่อนนโยบาย

ทางการศึกษาในเรื่องวิชาลูกเสือให้มากขึ้น

ในทางกลับกัน...ปัจจุบันนี้...มีหลายโรงเรียนที่นำาเวลาของวิชา

ลูกเสือไปทำากิจกรรมอื่น ให้เด็กแต่งชุดลูกเสือ แต่ไม่ได้เรียนลูกเสือ 

จิตวิญญาณความเป็นลูกเสือจึงหายไป กลับบ้านไปก็ไม่ได้ใช้ทักษะ

ทางการลูกเสือช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือมีระเบียบวินัยตาม

แนวทางที่ควรจะเป็น จึงกลายเป็นปัญหาของกิจการลูกเสือในปัจจุบัน 

และยังมีการออกประกาศอนุโลมเรื่องการแต่งกายจากผู้หลักผู้ใหญ่

ในบ้านเมืองออกมาให้เห็น ซึ่งนั่นคือบ่อเกิดของการทำาลายกิจการลูก

เสือของไทย และหากกิจการลูกเสือถูกทำาลายไป ความเป็นเยาวชนที่

ดีของชาติบ้านเมืองย่อมจางหายไปด้วย ยกเว้นว่าทางหน่วยงานออก

นโยบายการศึกษา นำาวิชาที่มาแทนวิชาลูกเสือได้และดีกว่า ซึ่งก็ต้อง

มาคอยดูกันว่าจะมีวิชาอะไรที่จะมาแทนวิชาลูกเสือได้

ในคู่มือผู้กำากับลูกเสือ (Aids to Scout Mastership) ซึ่ง Lord 

Baden Powell of Gilwell ผู้ให้กำาเนิดลูกเสือ กล่าวถึงเรื่องการแต่ง

เครื่องแบบลูกเสือไว้ว่า “ข้าพเจ้าเคยพูดเสมอว่า ข้าพเจ้าไม่วิตกว่า 

ลูกเสือจะสวมเครื่องแบบหรือไม่ ตราบใดที่จิตใจของลูกเสือจดจ่อต่อ

งานของเขาและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือแล้วก็ใช้ได้” แต่ว่าความจริง

ปรากฏว่า...ไม่มีลูกเสือคนใดไม่สวมเครื่องแบบลูกเสือถ้าสามารถจะ

ซื้อได้    

ในขณะที่นโยบายสาธารณะเรื่องชุดลูกเสือกำาลังเป็นที่ถกเถียง

กันนั้น หากมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม องค์กรต่างๆ ออกมาช่วยกันก็คงจะแก้ปัญหาไปได้ในระยะหนึ่ง 

แต่ประเด็นสำาคัญยิ่งกว่าคือ...จะทำาอย่างไรกิจการลูกเสือถึงจะได้กลับ

มามีความหมายเหมือนเดิม เรียน เล่น สนุกสนานได้เหมือนเดิม และ

จะอยู่ยั้งยั่งยืนต่อไปได้เหมือนเดิมได้อย่างไร นี่ต่างหากที่เป็นความ

ท้าทายทางนโยบายสาธารณะของรัฐบาล และของผู้ที่รับผิดชอบ

กิจการลูกเสือที่จะต้องดำาเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

แม้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

กำาหนดอนาคตในหลายบริบท แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจมีผู้บริหารและ/

หรือผู้กำาหนดนโยบายได้ละเลยหรือหลงลืมประวัติศาสตร์ของการก่อ

เกิดกิจการลูกเสือ และการใส่ชุดลูกเสือและเนตรนารีในประเทศไทย

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจการลูกเสือไทย ไม่แพ้

ชาติใดในโลก กลับมายิ่งใหญ่ให้สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ 

รัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ท่านได้ทรงวางแนวทางการใช้กิจการลูกเสือ

เป็นนโยบายสาธารณะ และเป็นกุศโลบายในการฝึกฝนและพัฒนา

คนในชาติให้มีความรู้จักรักชาติ รักแผ่นดิน รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น สมดัง

คำาปฏิญาณของลูกเสือได้ ก็คงจะต้องด้วยความเอาใจใส่และกำาหนด

นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันและในอนาคตให้เป็นรูปธรรมในเรื่อง

ของ...การบริการและการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและกิจการลูก

เสือไทยในยุคสังคมปกติใหม่..ต่อไป.

                                                                

โดย “ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว” ประธานมูลนิธิเด็กวัด 

กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

 

๑๑๑ ปีลูกเสือไทย ทำ�ไมชุดลูกเสือ กิจก�รลูกเสือ 

จึงมีคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เย�วชน

พ

“วิชาลูกเสือนั้นเป็นวิชาที่ ใช้

สำาหรับการปลูกจิตสำานึกของ

เยาวชนต่อความรักชาติ มี

ระเบียบวินัย มีความสามัคคี 

ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักช่วยเหลือผู้

อื่น รวมถึงการเอาตัวรอดในยาม

จำาเป็น และมีส่วนช่วยในเรื่อง

ความมั่นคงของชาติได้ โดยที่ผู้

เรียนอาจจะไม่รู้ตัว”
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3บทความ-ในประเทศ

ดสัปดาห์ท่ีผ่านมา คณะหลอมรวมประชาชน ท่ีนำา

โดย ตู่-นายจตุพร พรหมพันธ์ุ  และ ทนายนกเขา-นาย

นิติธร ล้ำาเหลือ จับมือร่วมกันเปิดเวที ประเทศต้องมาก่อน 

ตอนทวงคืนพลังงานให้ประชาชน บริเวณลานคนเมือง หน้า

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ให้ความรู้ประชาชนอันเนื่องจาก

ราคาสินค้า ของกิน ของใช้ ปรับตัวสูงข้ึน ธนาคารก็เตรียมปรับ

ดอกเบ้ีย  เงินเฟ้อเพ่ิมข้ึน   เศรษฐกิจฝืดเคือง สวนทางกับชีวิต

ความเป็นอยู่ประชาชนท่ีค่าแรง

ยังเท่าเดิม สร้างความเดือดร้อน

ไปท่ัว โดยเฉพาะไฮไลต์หลักด้าน

พลังงาน  ท่ีราคาน้ำามันทุกวันน้ี

เกือบจะแตะ 2  ลิตร 100 บาท

อยู่แล้ว  

เรื่องพลังงาน ราคาน้ำามัน 

ไม่ว่าจะคนจนคนรวยล้วนได้รับ

ผลกระทบเหมือนกัน  เวทีน้ียัง

ได้เห็นคณะแกนนำาท้ังปีกเส้ือ

เหลือง  พันธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย ปีกเส้ือแดง นปช.

บางส่วน มาร่วมงานกันอย่าง

คึกคัก ไม่ว่าจะเป็น ต้ัม-พิชิต ไชยมงคล, นัสเซอร์ ยีหมะ, สมบูรณ์ 

ทองบุราณ, อมร อมรรัตนานนท์,  ไทกร พลสุวรรณ, ธนาวุฒิ  

วิชัยดิษฐ รวมไปถึงนักวิชาการชื่อดังหลายคนท่ีติดตามเรื่อง

พลังงานอย่างใกล้ชิด 

งานน้ีใครถนัดด้านไหนก็แยกย้ายกันไปทำา นอกจากไฮไลต์

หลักท่ีจะนำาเสนอไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความรู้ประชาชน  ช้ี

ให้เห็นถึงวิกฤตราคาพลังงาน  ท่ีส่วนหน่ึงเกิดจากการบริหาร

จัดการของรัฐบาลท่ีแก้ปัญหาได้ไม่ดีพอ บางช่วงบางตอนแกน

นำานักปราศรัยยังบอกรู้สึกผิดหวังกับเพื่อนมิตรบางคน  ท่ีเคย

ร่วมจับมือต่อสู้กลุ่มข้ัวอำานาจเก่าในอดีต ทนายนกเขาพูดบน

เวทีตอนหน่ึงว่า  

“…ขอใช้เวทีน้ีเป็นจุดเร่ิมต้น ให้ประชาชนทุกคนกลับมา

รวมตัวกันอีกคร้ัง เพื่อสร้างอำานาจอธิปไตย ร่วมกันเปล่ียนแปลง

ประเทศ ไม่ใช่แค่การขับไล่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา แต่

หมายถึงการต่อต้านกลุ่มทุนและรัฐประหาร นายสุเทพ (เทือก

สุบรรณ อดีตแกนนำา กปปส.) ถือเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการ

เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ทำารัฐประหาร โดยอ้างเรื่องของการ

ปฏิรูปประเทศ แต่วันน้ีกลับส่ง ส.ส.เข้าไปน่ังในสภา โดยอ้างว่า

เป็นตัวแทนจากกลุ่ม กปปส.” 

จับสัญญาณเพื่อนมิตร คนกันเองท่ีเคยร่วมรบในอดีต ผิด

หวังกับการบริหารงานรัฐบาลประยุทธ์ในช่วงเวลา 8 ปี รวมไป

ถึงกองเชียร์คนสำาคัญ “กำานันสุเทพ” หลังจากน้ีจะ เทกแอ็กชัน 

เพ่ิมดีกรีความเข้มข้นมากขนาดไหน คงต้องติดตามกันต่อไป.  

ม้าไม้

ไล่ ‘ประยุทธ์’

สุ

ใตเ้ดอืดวสิามญัมอืระเบดิ4หมายจบั

ว่าด้วยตัว ‘หารประเทศ’

นิติธร ล้ำ�เหลือ

นนี้...รู้กัน!

คอการเมืองห้ามพลาด ๖ ก.ค.๖๕ รัฐสภาประชุม “นัดช้ีขาด” 

สูตรคำานวณหาจำานวน ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต์ของแต่ละพรรค

ว่าจะ......

หารด้วย ๑๐๐ 

หรือหารด้วย ๕๐๐? 

ถ้าหารด้วย ๑๐๐ แต่ละพรรค ต้องได้คะแนนรวม ๓  แสน

ขึ้นไป ถึงจะได้ ๑ ปาร์ตี้ลิสต์ 

ก็เข้าทาง “เพื่อไทย” เป็นโพงพางใหญ่ “แลนด์สไลด์” ใน

จำานวนรวม ทั้ง ส.ส.เขต-ส.ส.ปาร์ตี้่ลิสต์ 

พรรคเดียว “เคี้ยวประเทศ” เพลิน!

ถ้าหารด้วย ๕๐๐ พรรคเล็ก-พรรคกลาง ยังจะ “พลอยฝน-

พลอยฟ้า” คะแนนรวมซัก ๘ หมื่น พอจะได้ซัก ๑ เก้าอี้ปาร์ตี้ลิสต์

ฉะนั้น วันนี้ มันแน่.......

เปิดโทรทัศน์ ช่อง ๑๐ รัฐสภา แช่ไว้เลย

กฎหมายลูก ๒ ฉบับ คือ  “พ.ร.ป.เลือกตั้ง  ส.ส.”  กับ 

“พ.ร.ป.พรรคการเมือง” ที่รอคอย คณะกรรมาธิการฯ พิจารณา

เสร็จแล้ว จะถกกัน วาระ ๒-๓ วันนี้แหละ

เห็นข่าวมาแรงแซงโค้งว่า....

“พลิก” ครับ “พลิก” ไม่ใช่ “พริก”!

คือจากที่สรุปว่า หาร ๑๐๐ จะเข้าที่ประชุมรัฐสภาวาระ  

๒-๓ วันนี้ แต่เป็นว่า ฝ่ายรัฐบาลเห็นใจพรรคเล็ก-พรรคน้อยจะ

สูญพันธุ์

ตัดสินใจ  “ซื้อใจ” ขั้่นสุดท้าย  เย็นวาน  (๕ ก.ค.)  เป็นให้

หารด้วย ๕๐๐ 

พรรคเล็ก...เฮ

แต่พรรคใหญ่ “เพื่อไทย” โฮ!

เท่ากับดับฝัน “แลนด์สไลด์” ที่จะดันก้นหัวหน้าครอบครัว

ใหญ่เป็น “นายกฯ โอปปาติกะ”

คือ ลูกหมา-ลูกแมว มาจากไหนไม่รู้  วันดี-คืนดี ผีห่าเข้า

ธานี เป็นผีจับยัด

พรวดเดียว “ขึ้นเป็นนายกฯ” ได้เลย!

ข่าวล่ามาทางโซเชียลเป็นอย่างน้ี ก็น่าตื่นเต้นในการติดตาม 

เพราะเพื่อไทย “ไม่ยอมแน่” ต้องฟัดกันเลือดสาดรัฐสภาแหง

แต่จะหาร ๑๐๐ หรือ ๕๐๐ 

มันต้องจบตรงเสียงโหวตของสมาชิกรัฐสภาคือ “ส.ส.-ส.ว.” 

เป็นเกณฑ์ ถ้าเป็นไปตามข่าวว่า “รัฐบาลเอา ๕๐๐” 

ก็แน่นอน เสียงรัฐบาลมากกว่าอยู่แล้ว 

พอหาร ๕๐๐ ย่อมถูกใจแฟนๆ พรรคเล็ก ก็จะยกมือหนุนกัน

พรึ่บพรั่บ พลิกจากหาร ๑๐๐ ไปเป็นหาร ๕๐๐ ได้สำาเร็จ

อันที่จริง ผมไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับเรื่องใครแพ้-ชนะเลือก

ตั้ง ตั้งแต่เดี๋ยวนี้่ เพราะยังอยู่อีกไกล พลิกไป-มาได้อีกหลายตลบ

การเมืองบ้านเราน่ะ.....

บางที คาดหมายล่วงหน้าแค่ ๗ วัน ก็ยังเร็วไปด้วยซ้ำา!

พูดกันตรงๆ มาตรฐานในการเลือกคนเป็น ส.ส.ของคนสังคม

ไทย มันเป็นมาตรฐาน “ประชาธิปไตยไทย” เอาอะไรมาวัดไม่ได้

นอกจาก “เงิน-อิทธิพลถิ่น”!

จะหาคนซื่อสัตย์ คนเคร่งครัดเดินตามบรรทัดกฎหมาย เข้ามา

รับใช้บ้านเมืองในระบบสภาไทย 

ยากพอกับต้อนควายลอดรูเข็ม!

ดังนั้น จึงมีคนดี “ชนิดหนึ่ง” เกิดขึ้นในสังคมไทย และมีแทรก

เกลื่อนไปในทุกวงการ คนดีชนิดนั้น เรียกกันว่า

พวก “เสแสร้งดี”!

ว่ากันที่จริง พวกเสแสร้งดี มันร้ายกาจ “กินแสบ-แดกแสบ” 

ยิ่งกว่าพวก “เลวเปิดเผย” ซะด้วยซ้ำา

มันเป็นเชื้อโรคร้าย แฝงเกาะกินและแทะสังคมชาติถึงกระดูก 

อ้างทำางาน “เพื่อสังคม” แต่เบื้องหลัง โสโครก-โสมม ในคราบคนดี

สังคมไทยชอบอย่างนี้ คนจำาพวกนี้ จึงเจริญงอกงามเร็วเหมือน

เชื้อรา-เชื้อเริม

จึงเห็นว่า  “คนนอก” หมายถึงคนดีมีความรู้-ความสัตย์ซื่อ

จริงๆ บางที ทั้งเชิญ ทั้งอ้อนวอน ให้เขาเป็นรัฐมนตรี มาช่วยทำางาน

ในภาครัฐ

เขาก็ไม่เอา!

ที่ไม่เอา ไม่ใช่เห็นแก่ตัว แต่เพราะเขากลัวในการทำางานร่วม

กับพวก “ประชาธิปไตยไทย” ระบบเงิน+อิทธิพล นั่นแหละ

จะสังเกตเห็น บางคนที่มาเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้ ถึงขั้นต้องใช้คำา

ว่าเพื่อชาติในการ “บังคับ” ให้มาเป็น นี่่พูดกันตรงๆ

จึงเป็นเรื่องน่าวิตก........

เมื่อคนดีมีความรู้จริงๆ ต้องถอยร่นให้คนดีในนิยามคนใน

ระบบ “ประชาธิปไตยไทย” เลือดกรุ๊ปเดียวกับพวกเสแสร้งดี ที่รุก

คืบยึดครองแต่ละยูนิตอำานาจบริหารและปกครองทุกวันนี้

“ครอบครัวโจร” ก็จะยกโคตร “ยึดครอง” อำานาจบริหาร

ประเทศเบ็ดเสร็จ

ตั้งแต่ ผู้ใหญ่บ้าน, กำานัน, อบต., อบจ., นายอำาเภอ, ผู้ว่าฯ, 

นายกฯ จนสุดท้ายไปถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ก็จะถูกเปลี่ยน

เป็นประธานาธิบดี

ต้องเลือกตั้ง ภายใต้ระบบ “ประชาธิปไตยไทย” ที่เงินและ

อิทธิพลถิ่นเป็นตัวกำาหนดชี้ขาด!

ก็ช่วยกันคิดดู ถ้าพวกเราคนไทยทั้งหลาย ไม่สนับสนุน  ไม่

เป็นกำาลังใจให้คนดี ปล่อยให้คนทำางานเพื่อสังคมชาติจริงๆ ต้อง

โดดเดี่ยว

แล้วให้พวกประชาธิปไตยระบบ “เงิน+อิทธิพลถิ่น” เข้ามา

ครอบงำาประเทศ

อนาคตข้างหน้า ไม่ต้องไกลหรอก แค่ ๕ ปี ๑๐ ปี  ชาติ-บ้าน

เมืองไทย ต้องล่มสลายภายใต้ “ครอบครัวโจร” แน่นอน!

เพราะอย่างนี้ ไงล่ะ.....

จึงกระเหี้ยนกระหือรือแลนด์สไลด์ ด้วยมั่นใจ บางจังหวัด ทั้ง

พ่อตา-พ่อตัว-ลูกเขย-ลูกสะใภ้ แยกย้าย “ยึดครอง” กันทั้งจังหวัด 

เหนือยอดเขา ยังมียอดหญ้า

ระบบการเมืองไทย  เหนือยกโคตร ยังมีหัวหน้าครอบครัว

ใหญ่ครอบ

“ประชาธิปไตยไทย” ซึ่งมีเงิน+อิทธิพลถิ่นเป็นคำาตอบของ 

“ความบริสุทธิ์-ยุติธรรม” ในการเลือกตั้ง ผมจึงบอกว่า

“น่าวิตก” ในอนาคตประเทศ!

เราจะปล่อยให้  “คนดีถอย”  ให้แก่  “คนถ่อย”  ในสังคม

อย่างนั้นหรือ?

เราจะยอมให้ “ครอบครัวโจร” เอาตีนลูบหน้าคนไทย ด้วย

การส่ง “หมู-หมา-กา-ไก่” มาให้เลือกเป็น ส.ส. มาเป็นนายกฯ ก็

เลือกกันอย่างนั้นหรือ?

ผมไม่เชื่อ “คนส่วนใหญ่” ในสังคมไทยจะยอม

ดังนั้น ผมจึงบอกว่า  “ไม่สนใจ”  โพล หรือการปั่นกระแส

ล่วงหน้าเป็นเดือน-เป็นปี  ก่อนเลือกตั้งว่า คนนั้น-คนนี้  จะได้

เป็นนายกฯ

ดอกไม้น่ะ เมื่อยังไม่ถึงเวลา ใครก็อย่าไปแหกกลีบให้บาน

“ความดี-ผลงาน” ก็ประมาณนั้น หมั่นทำาไป  เมื่อถึงเวลา 

ด้วย “อุณหภูมิ-องศา” มหาประชาชน

บ่มให้บานเอง!

แต่ไม่ว่า ผลออกมาจะหารด้วย ๑๐๐ หรือ ๕๐๐ ในความเห็น

ผม เรื่องต้องไปจบที่ “ศาลรัฐธรรมนูญ” โน่น 

เพราะหาร ๑๐๐ พรรคเล็กก็ไม่ยอม หาร ๕๐๐ พรรคใหญ่ก็ไม่ยอม

นี่คุยตามกระแสข่าวในตลาดนะครับ แค่ฟังมาก็มโนคุยไป 

จะใช่หรือไม่ใช่......

ตรวจ “หวยรัฐสภา” วันนี้เอาพร้อมๆ กัน!

แต่ลองคิดเล่นๆ สมมุติว่า ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลก่อน ส่วนกฎหมายลูก ๒ ฉบับ ไว้เข้าวาระหลังอภิปรายแล้ว

แบบนี้ สูตรหาร ๑๐๐ อาจไม่พลิก

เพราะฝ่ายค้านกับรัฐบาล ยังต้องพึ่งกันในด้านเอากฎหมายลูก

ผ่าน ฝ่ายค้านจะไม่หาญถึงขั้นหัก 

เพราะถ้าคว่ำารัฐบาลไป  เกิด  “นายกฯ ยุบสภา” หมาที่หวัง

แลนด์สไลด์ 

“ตายยกคอก” เลย

แต่เมื่อ กฎหมายลูกเข้าก่อนวันนี้ ถ้ารัฐบาลปล่อยให้เพื่อไทย

สมมโนหวัง หารด้วย ๑๐๐ รัฐบาลมีแต่พังกับพัง!

เพราะพรรคเล็ก-พรรคน้อย ที่เสียโอกาส ย่อมไม่พอใจรัฐบาล 

หมดเยื่อใย ก็จะไปร่วมฝ่ายค้าน

“โหวตคว่ำา”  รัฐบาล ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ  ให้มันสาแก่

ใจไปเลย!

ฉะนั้น ถ้านายกฯ-ลุงป้อม และพรรคร่วม โอเค เอาหาร  ๕๐๐ 

วันนี้จริง ตามข่าว

อภิปรายไม่ไว้วางใจปลายเดือน รัฐบาลก็ แฮปปี้..ปี้  ไปถึงเอ

เปก พรรคเล็ก-พรรคน้อย ที่พลอยพลิกเป็น “น้ำาเต้าน้อยลอยฟู” ก็

จะ “ชูมือ” ให้รัฐบาลด้วยเต็มใจ

“พริกจิ้มพริก-เกลือจิ้มเกลือ” รสชาติเป็นฉันใด

“พลังประชารัฐ-เพื่อไทย” คมเฉือนคม ก็ฉันนั้น!

วั

ของผู้ตาย สำาหรับผู้ตายน้ันเดิม

อยู่ อ.สายบุรี  ได้ย้ายมาอยู่บ้าน

ภรรยา ต.คลองมานิง อ.เมือง

ปัตตานี หลังจากแต่งงานได้ไม่

ถึงปี โดยภรรยามีลูกติดมา 1 คน

สำาหรับการปิดล้อมตรวจ

ค้นคร้ังน้ี  สืบเนื่องจากหน่วยงาน

ความม่ันคงได้รับแจ้งว่า พบความ

เคลื่อนไหวกลุ่มของนายยุครี การี                                            

แกนนำาระดับปฏิบัติท่ีขยายผล

จากกรณีปิดล้อมตรวจค้นจับ           

กุมนายคริสมันต์ อาลี  ในพ้ืนท่ี 

ต.เกะรอ อ.รามัน เมื่อปลายเดือน

มิถุนายนท่ีผ่านมา ทำาให้ทราบว่า

นายยุครีและพวกได้เข้ามาหลบ

ซ่อนตัวในพ้ืนท่ี ต.คลองมานิง 

พล.ต.คมกฤช  รัตนฉายา 

ผบ.ฉก.ปัตตานี กล่าวว่า  ได้รับ

รายงานจากประชาชนในพ้ืนท่ี

ว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบเข้ามา

หลบซ่อนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงมีหมายจับ

ประมาณ 4 หมาย  เจ้าหน้าท่ีเข้า

มาเพื่อเจรจาและเชิญตัว ปรากฏ

ว่าไม่ได้รับความร่วมมือ  ซ่ึงก็ได้

พยายามพูดขอความร่วมมืออย่าง

เต็มท่ีแล้ว แต่ก็มีการยิงตอบโต้

ใส่เจ้าหน้าท่ี  เจ้าหน้าท่ีจึงต้องยิง

ป้องกันตัว ทำาให้คนร้ายเสียชีวิต

ไป 1 ราย  ซ่ึงมีหมายจับท้ังหมด 

4 หมาย และถือเป็นคนสำาคัญ 

มีความชำานาญการ  ท่ีผ่านมาเรา

บังคับใช้กฎหมายโดยการเจรจา 

ซ่ึงใช้วิธีท่ีเบาท่ีสุด โดยเชิญตัวคน

พ้ืนท่ีเข้ามาช่วยเจรจา

พ.อ.เกียรติศักด์ิ  ณีวงษ์ 

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน.  กล่าว

ว่า  เมื่อช่วงเช้าตรู่ท่ีผ่านมา  เจ้า

หน้าท่ีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

พรานท่ี 41  ร่วมกับหน่วยปฏิบัติ

การพิเศษได้รับแจ้งว่ามีผู้ก่อความ

ไม่สงบเข้ามาหลบซ่อนตัวเพ่ือ

เตรียมก่อเหตุในพ้ืนท่ี ต.เกะรอ 

อ.รามัน จ.ยะลา  จึงได้จัดกำาลัง

เข้าตรวจสอบ โดยขอความร่วม

มือจากผู้นำาท้องท่ี  ผู้นำาท้องถ่ิน 

และผู้นำาศาสนา ในการเจรจาให้

ผู้ก่อความไม่สงบท่ีหลบซ่อนตัว

อยู่ภายในท่ีพักออกมามอบตัว ต่อ

มาได้มีนายคอและ  เซ็ง อายุ 37 

ปี ออกมามอบตัวและยินยอมให้

เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจค้นท่ีพักอาศัย

อย่างละเอียด โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจ

สอบก็พบว่า  เป็นผู้ก่อความไม่

สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 

มีหมายจับ ป.วิ.อาญา จำานวน 3 

หมาย  จึงควบคุมตัวเพื่อดำาเนิน

การตามข้ันตอนกฎหมายต่อไป.

รัฐสภา • “อย.” ระบุสารกัญชา                                                     

ในผลิตภัณฑ์สุขภาพพุ่งกว่า 

1,400 รายการ กรมวิทยาศาสตร์ฯ                                                          

เผยแนวทางตรวจเลือดพิสูจน์

การเสพ 

วันที่ 5 ก.ค.65 นายณัฏฐ์

ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรค

ภูมิใจไทย  ในฐานะโฆษกคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 กล่าวว่า ในที่ประชุม

เลขาธิการสำ านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา  (อย.) 

ชี้แจงว่า กระทรวงสาธารณสุข

ออกประกาศไปแล้วในเรื่องข้อ

ห้าม ส่วนการใช้กัญชาในเรื่อง

อาหารและเครื่องดื่ม  ได้มีการ

อนุมัติให้ใช้กัญชาเป็นผลิตภัณฑ์

สุขภาพประมาณ  1,400 รายการ  

ซึ่งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะที่

มีการวิจัยในห้องแล็บและใน

ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องระบุว่ามีค่า 

THC ไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่

กฎหมายกำาหนด 

นายณัฏฐ์ชนนกล่าวต่อว่า 

ส่วนการตรวจสารในกัญชา ผู้

แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การ                                                                                                  

แพทย์ชี้แจงว่า  กัญชาเมื่อ

เสพเข้าไปแล้วจะสะสมอยู่ใน

เนื้อเยื่อไขมัน  และจะค่อยๆ 

ออกมาอยู่ในปัสสาวะ ดังนั้น

การตรวจกัญชาตอนที่ยังเป็น

ยาเสพติดอยู ่ จะใช้วิธีการตรวจ

ปัสสาวะ ซึ่งการเสพ 1  ครั้ง สาร

จะอยู่ในปัสสาวะได้ 6-7 วัน หาก

เสพจำานวนมากอาจอยู่ได้  2-3 

เดือน ดังนั้นการตรวจปัสสาวะ

จึงไม่ได้บอกสถานะว่าขณะนั้น

ใช้กัญชาหรือไม่ จึงมีการเปลี่ยน

เป็นตรวจเลือดแทน ซึ่งสารจะ

อยู่ในเลือดไม่เกิน 12 ชม. 

พม่าขอทำาหนังสือแจง

กมธ.บี้‘ประยุทธ์’เคลียร์
ไทยโพสต์ • “ดอน” เผย รมต.

ต่างประเทศเมียนมารับปากไม่

ให้เกิดเหตุบินล้ำาน่านฟ้าไทยอีก 

พร้อมทำาหนังสือช้ีแจง “กมธ.ต่าง

ประเทศ”  จ้ี “ประยุทธ์” แจงให้

ชัด “เพื่อไทย”  ต้ังกระทู้ถามสด

ด้วยวาจา 8 ก.ค.ขอให้มาตอบ

ด้วยตัวเอง 

วันท่ี 5 ก.ค.65 ท่ีทำาเนียบ

รัฐบาล  นายดอน    ปรมัตถ์

วินัย  รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงการ

หารือทวิภาคีกับนายวันนะ หม่อง 

ลวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ต่างประเทศเมียนมา ระหว่าง

ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้าน

ช้าง ท่ีประเทศเมียนมา เมื่อวันท่ี 

4 ก.ค.ท่ีผ่านมาว่า ได้มีการพูดคุย

กันหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง

กรณีเครื่องบินของเมียนมาท่ีบิน

รุกล้ำาน่านฟ้าไทย ซ่ึงฝ่ายเมียนมา

แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์

ดังกล่าว และไม่ได้เกิดข้ึนโดย

เจตนา ถือเป็นอุบัติเหตุ โดยฝ่าย

เมียนมาแจ้งว่าจะทำาหนังสือมา

ถึงฝ่ายไทย

เมื่อถามว่าฝ่ายเมียนมาจะ

มีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์

ดังกล่าวข้ึนอีกหรือไม่  เพราะ

ทหารเมียนมายังมีการโจมตีชน 

กลุ่มน้อยตามแนวชายแดนอยู่ 

นายดอนกล่าวว่า  เขาต้องมีการ

ป้องกันอย่างแน่นอน เขายืนยัน

ว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นน้ี

อีก  ท้ังน้ีเหตุการณ์ในลักษณะ

เดียวกันน้ีเคยเกิดข้ึนเมื่อหลาย

สิบปีก่อน  ซ่ึงในตอนน้ันฝ่ายไทย

ได้แจ้งต่อเขาไป  เขาก็ดูแลไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เช่นน้ันอีก

ท่ีรัฐสภา นายศราวุธ เพชร

พนมพร ส.ส.อุดรธานี   พรรค

เพื่อไทย ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการการต่างประเทศ 

กล่าวว่า จากเหตุการณ์เครื่อง

บินรบเมียนมารุกล้ำาน่านฟ้าไทย

เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาน้ัน ทราบว่า

ก่อนเกิดเหตุ  1  วัน ทางไทยได้

ส่งแม่ทัพภาคท่ี 3 ไปร่วมประชุม

ท่ีเมียนมาในประเด็นการบริหาร

จัดการร่วมชายแดนไทย-เมียนมา 

ซ่ึงก่อนหน้าน้ันในพ้ืนท่ีมีปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่ม

น้อยและรัฐบาลเมียนมามาอย่าง

ต่อเน่ือง แต่ไม่เคยมีการรุกล้ำา

อธิปไตย แต่เมื่อแม่ทัพภาคท่ี 3 ไป

ประชุมดังกล่าวก็เกิดเหตุการณ์

ข้ึน ทำาให้เกิดข้อสงสัยว่า เราเปิด

โอกาสให้เมียนมาเข้ามาใช้พ้ืนท่ี

ยิงชนกลุ่มน้อยใช่หรือไม่ 

นายศราวุธกล่าวต่อว่า 

อยากได้ความชัดเจนจากนายก

รัฐมนตรี  ท่ีบอกว่าเมียนมารับ

ผิดชอบและขอโทษน้ัน ทำาไม

ประชาชนคนไทยยังไม่เห็นเรื่อง

น้ีอย่างเป็นทางการ   เพราะการ

ขอโทษต้องขอโทษอย่างเป็น

ทางการ  แต่คนไทยยังไม่เคย

ได้ยิน ได้ยินแค่จากปากของนายก

รัฐมนตรีเท่าน้ัน รวมถึง ผบ.ทอ.

บอกว่าเป็นการบินโค้งอ้อมเข้า

มา  เรื่องน้ีเรารับไม่ได้ เพราะเป็น

เรื่องอธิปไตยของไทยไม่ใช่สนาม

หญ้าหน้าบ้านท่าน  ต้องเคารพ

ซ่ึงกันและกัน  ท่ีสำาคัญมีคนไทย

เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ด้วย 1 คน โดยในวันท่ี 7 ก.ค.น้ี 

ตนจะเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้า

มาช้ีแจง  กมธ.ต่างประเทศ และ

วันท่ี 8 ก.ค.ได้รับมอบหมายจาก

พรรคเพื่อไทยให้ต้ังกระทู้ถามสด

ด้วยวาจาเพื่อสอบถามเรื่องน้ีกับ

นายกรัฐมนตรี. 

อนุมัติ1.4พันผลิตภัณฑ์ใส่กัญชา

เมื่อวันท่ี 5 ก.ค.65 พล.ท. 

เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค

ท่ี 4  ได้รับรายงานจากสายข่าว

ว่า พบความเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ก่อความไม่สงบเข้ามากบดาน

ในพ้ืนท่ี ต.คลองมานิง อ.เมือง

ปัตตานี  จึงเกรงว่าอาจจะมี

แผนการเตรียมก่อเหตุในพ้ืนท่ี 

จึงได้ส่ังการให้ชุดหน่วยปฏิบัติ

การร่วมปัตตานีเข้าปิดล้อมตรวจ

ค้นตามแผนยุทธศาสตร์  โดยมี 

พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม ผบ.กอง

กำาลังทหารพรานชายแดนภาคใต้ 

พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผบ.ทพ.43 

นำากำาลังเข้าปิดล้อม

เมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าว

ซ่ึงเป็นบ้านปูนช้ันเดียว ระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีเตรียมกระจายกำาลัง

ปิดล้อมเพ่ือปิดก้ันการหลบหนี 

และเตรียมเจรจาเพ่ือให้ผู้ต้อง

สงสัยท่ีอยู่ภายในบ้านออกมา

แสดงตัวน้ัน ปรากฏว่าคนร้าย

ได้กระโดดออกจากหน้าต่างข้าง

บ้านพร้อมใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้า

หน้าท่ีหวังเปิดเส้นทางหลบหนี 

แต่ถูกเจ้าหน้าท่ียิงสวนเป็นเหตุ

ให้เสียชีวิตทันที ทราบชื่อคือนาย

มะยากี มะลาชิง อายุ 30 ปี อยู่

บ้านเลขท่ี 12 ต.ตะบ้ิง อ.สายบุรี 

จ.ปัตตานี  ข้างตัวด้านขวาพบ

ปัตตานี • ปะทะเดือดวิสามัญผู้ต้องหา 4 หมายจับ ยึดปืน-ระเบิด 

โยงระเบิดกรุงเทพฯ ปี 62 กอ.รมน.ภาค 4  สน.ยันใช้วิธีเจรจาก่อน 

มีผู้ก่อเหตุยอมมอบตัว 1 รายท่ียะลา 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม นำ�คณะรัฐมนตรีเข้�รับก�รฉีดวัคซีนไข้

หวัดใหญ่ 4 ส�ยพันธุ์ นอกจ�กนั้นยังได้ให้ข้�ร�ชก�ร เจ้�หน้�ที่ และสื่อมวลชนประจำ�ทำ�เนียบรัฐบ�ล

เข้�รับวัคซีนด้วย ขณะเดียวกัน กระทรวงส�ธ�รณสุขยังได้นำ�วัคซีนโควิดม�ฉีดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทำ�

เนียบฯ ที่ประสงค์รับวัคซีนด้วย

อาวุธปืน ขนาด 11 มม. จำานวน 

1 กระบอก และระเบิดแบบไปป์

บอมบ์ จำานวน 2  ลูก  จึงเก็บไว้

เป็นหลักฐาน  จากการตรวจสอบ

พบว่ามีหมายจับคดีความม่ันคง

จำานวน 4  หมาย และยังมีส่วน

เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ลอบวาง

ระเบิดกรุงเทพฯ เมื่อปี 62 

เม่ือเสียงปืนสงบไม่นาน 

เจ้าหน้าท่ีจึงทำาการเจรจาอีกคร้ัง 

เพราะเกรงว่าจะมีคนร้ายอีก แต่

ไม่มีใครตอบรับ  จึงทำาการเรียก

โต๊ะอิหม่ามในพ้ืนท่ีเข้าทำาการ

เจรจา กระท่ังมีหญิงวัยกลางคน

พร้อมเด็กเดินออกมา  เจ้าหน้าท่ี

จึงบอกให้ทุกคนลดอาวุธลงและ

เข้าไปรับออกมาอยู่ท่ีปลอดภัย 

ภายหลังจึงทราบว่าเป็นภรรยา
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4 บทความ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด กลายเป็นประเด็นร้อน

อีกครั้งสำ�หรับก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องสูตรก�รคำ�นวณ

จำ�นวน ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ จะห�รด้วย 100 หรือ 500 ซึ่งเป็น

ร่�งกฎหม�ยที่ กกต.เสนอโดยให้ห�ร 100 แน่นอนพรรคก�รเมือง

ขน�ดเล็กเสียเปรียบและพย�ย�มเสนอให้ใช้สูตรห�ร 500 ส่วน

พรรคเพื่อไทย (พท.) ชัดเจนต้องก�รสูตรห�ร 100 ที่น่�สนใจ 

พรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) นำ�โดย บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองน�ยกฯ ในฐ�นะหัวหน้� พปชร. หนุนสูตรห�รด้วย                                              

100 แต่ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา น�ยกรัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม 

กลับต้องก�รให้ ใช้สูตรห�รด้วย 500 

ทั้งนี้ว่�กันว่�เหตุที่แกนนำ� พปชร.ที่เคย                                                

หนุนสูตรห�ร 100 เพร�ะมั่นใจว่� 

พปชร.จะเป็นพรรคขน�ดใหญ่และได้

เปรียบ แต่เมื่อสถ�นก�รณ์เปลี่ยนไป 

พปชร.คะแนนนิยมตกต่ำ� จึงกลับลำ�ม�

เอ�สูตรห�ร 500 นั่นเอง...•

ล่�สุดมีร�ยง�นว่� บ๊ิกตู่ ได้คุย

กับ บ๊ิกป้อม เรียบร้อยแล้ว เพื่อตกลงให้

ใช้สูตร 500 ห�ร และได้ส่งสัญญ�ณม�

ถึงแกนนำ�ในข้ัวพรรคร่วมรัฐบ�ลและกลุ่ม ส.ว.รับทร�บถึงแนวท�ง

ดังกล่�ว ทำ�ให้ขณะน้ีค่อนข้�งชัดเจนท่ีพรรคร่วมรัฐบ�ลจะหนุนสูตร 

500 ห�ร โดย พปชร.จะให้เป็นฟรีโหวต ส่วนพรรคประช�ธิปัตย์ 

(ปชป.) เสียงแตกเป็น 2 กลุ่ม แต่เสียงส่วนใหญ่ 40 คน เอ�ด้วย

ห�ร 500 และก็ปล่อยฟรีโหวต ส่วนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคเล็ก 

และ ส.ว.จะเทเสียงให้กับห�ร 500 ท้ังหมด โดยในวันท่ี 6 ก.ค. มี

แนวโน้มท่ีจะได้รับเสียงโหวตท่วมท้น ทำ�ให้เพื่อไทย-ก้�วไกลเตรียม

ห�ช่องท�งร้องไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญทันที พท.จะโวยว�ยว่�ขัดแย้ง

กับรัฐธรรมนูญก็ต�ม แต่อย่�ลืมตัวเองก็เคยใช้เสียงข้�งม�กลักหลับ

โหวตร่�ง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอยม�แล้ว...• 

เมื่อช่วงเย็นวันอังค�ร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองน�ยกฯ 

และหัวหน้�พรรคภูมิใจไทย น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ รมว.คมน�คม 

และเลข�ธิก�รพรรค ภท. น�ยพิพัฒน์ รัชกิจประก�ร รมว.ก�ร

ท่องเที่ยวและกีฬ� รองหัวหน้� ภท.ได้ร่วมพูดคุยและรับประท�น

อ�ห�รกับ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต รมช.คลัง และ

อดีต ส.ส.พิจิตร หล�ยสมัย นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ น้องช�ยน�ย

ประดิษฐ์ ที่เคยลงสมัคร ส.ส.พิจิตร ในน�มพรรคไทยรักษ�ช�ติ ได้

มีคว�มเห็นร่วมกันว่� ทีมของน�ยประดิษฐ์จะเข้�ร่วมง�นกับน�ย

อนุทินและ ภท. จะเปิดตัวอย่�งเป็นท�ง

ก�รเร็วๆ นี้ เมื่อ “เสี่ยหนู” กับ “เสี่ย

อ๊อด” ผนึกกำ�ลังกันได้ ภท.ก็เนื้อหอม

ม�กขึ้น ขณะที่ พปชร.ยังเคลียร์ปัญห�

ภ�ยในกันไม่จบ ระวังเลือกตั้งครั้งหน้� 

ภท.จะชนะ พปชร.เอ�นะ...•

ควันหลงกรณีเครื่องบินรบ MiG-

29 ของเมียนม�ที่บินรุกล้ำ�น่�นฟ้�ไทย

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. รัฐบ�ลและกองทัพ

อ�ก�ศโดนเฉ่งยับ ปล่อยให้เมียนม�

เหยียบจมูกตั้งน�นได้อย่�งไร ปัญห�

ม�จ�กก�รตัดสินใจของผู้บังคับบัญช�ที่มีอำ�น�จกดปุ่มสั่งก�ร แต่

ประเมินสถ�นก�รณ์ว่� MiG-29 แค่ “ตีวงเลี้ยว ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

เพื่อนบ้านเดินตัดสนามหญ้า” จึงไม่กดปุ่ม ผ่�นไป 1 ชม.หลัง 

MiG-29 กลับไปแล้ว จึงให้เอ� F-16 ขึ้นบินโชว์ แต่คนไทยส่วน

ใหญ่มองว่�ไทยมีเครื่องบินทันสมัยซื้อม�จ�กภ�ษีประช�ชนที่

ร�ค�แสนแพง ห�กใครล้ำ�แดนม�ต้องขึ้นบินสกัดกั้นให้ทันท่วงที 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองน�ยกฯ และ รมว.ก�รต่�งประเทศ 

บอกว่� “ฝ่ายเมียนมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และ

ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนา ถือเป็นอุบัติเหตุ โดยฝ่ายเมียนมาแจ้งว่าจะ

ทำาหนังสือมาถึงฝ่ายไทย เขายืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้

อีก” แต่เหตุก�รณ์ผ่�นไปตั้งหล�ยวันแล้ว ทำ�ไมเมียนม�ยังไม่ทำ�

หนังสือขอโทษฝ่�ยไทย F-16 ขึ้นบินช้�แล้ว หนังสือแสดงคว�ม

เสียใจก็ยังช้�อีกด้วย...•

เป็นไปต�มค�ดภ�ยหลังไทยเปิด

ประเทศผ่อนคล�ยม�ตรก�ร จำ�นวน

ผู้ติดเชื้อม�กขึ้นเรื่อยๆ นพ.เกียรติภูมิ 

วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

ยอมรับว่� อ�จพบก�รติดเชื้อเพิ่มขึ้น

เป็น ระลอกเล็กๆ (Small Wave) แต่

จะไม่ใช่ก�รระบ�ดใหญ่ โดยกำ�ชับและ

แจ้งไปยังหน่วยง�นส�ธ�รณสุขทั่ว

ประเทศให้เตรียมคว�มพร้อมแล้ว ขณะ

ที่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี

คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห� 

วิทย�ลัยมหิดล เสนอให้รัฐบ�ลต้องกลับม�กระชับม�ตรก�ร

ป้องกันให้ม�กขึ้น “โดยเฉพาะการออกข้อบังคับให้ ใส่หน้ากาก

อนามัยในพื้นที่ปิด ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ เป็นมาตรการ

ที่ สธ.คงจะต้องเสนอ ศบค.พิจารณา” เช่นเดียวกับ นายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้ว่�ฯ กทม. กล่�วถึงก�รถอดหน้�ก�กอน�มัยของ กทม.

ที่เพิ่งประก�ศไปว่� “คงจะต้องทบทวนหมดทุกอย่างตามข้อเท็จ

จริง” ก็เห็นสมควรที่ต้องทบทวน เพร�ะตร�บใดที่เชื้อโควิดยัง

ระบ�ดอยู่ ห�กถอดหน้�ก�กอน�มัยในพื้นที่ปิด เช่น ห้องแอร์ ก�ร

ระบ�ดก็มีม�กขึ้น...•

ไ

หรือ Joint Development Area พื้นที่พัฒนาร่วม

ไทย-ม�เลเซีย เป็นพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณไหล่ทวีประหว่�งประ 

เทศไทยและม�เลเซียในบริเวณอ่�วไทยตอนล่�ง ซึ่งทั้งสอง

ประเทศต่�งอ้�งสิทธิ์เหลื่อมล้ำ�กันทำ�ให้พื้นที่ประม�ณ 7,300 

ต�ร�งกิโลเมตรเป็นพื้นที่พิพ�ท หลังจ�กนั้นทั้งสองได้เจรจ�

ทำ�คว�มตกลงแสวงห�ผลประโยชน์ร่วมกันในบริเวณพื้นที่ดัง

กล่�วในเรื่องก๊�ซธรรมช�ติ. 

JDA 

พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ 

นพ.เกียรติภูมิ 

วงศ์รจิต

ดอน ปรมัตถ์วินัย 
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ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงระหว่างและหลังสงครามเย็น 

การพัฒนาประเทศภายใต้รัฐบาลทหารรักษาการของนายพลเนวิน

แซมซาย

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา

โดยที่เป็นก�รสมควรกำ�หนดม�ตรก�รป้องกันและ

เฝ้�ระวังปัญห� ที่อ�จเกิดจ�กก�รใช้กัญช�หรือกัญชง

ในนักเรียน นักศึกษ� หรือบุคล�กร ในสถ�นศึกษ� ส่วน

ร�ชก�ร หรือหน่วยง�นในสังกัดและในกำ�กับของกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร ประกอบกับประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข 

เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญช�) พ.ศ.2565 กำ�หนดให้ผู้ที่

มีอ�ยุต่ำ�กว่� 20 ปี ไม่ส�ม�รถใช้และเข้�ถึงกัญช�ได้ ดัง

นั้น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข และร�ช

วิทย�ลัยกุม�รแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกันเพื่อ

กำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติเกี่ยวกับกัญช�หรือกัญชงใน

สถ�นศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือหน่วยง�นในสังกัดและใน

กำ�กับของกระทรวงศึกษ�ธิก�รให้เหม�ะสม

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� 12 แห่งพระร�ช

บัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร พ.ศ.

2546 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงออกประก�ศ

ง�นในสังกัดและในกำ�กับของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ส่ง

เสริม สนับสนุนให้มีก�รจัดกิจกรรม ก�รจัดก�รเรียนก�ร

สอน ก�รฝึกอบรม หรือก�รผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิด

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับก�รใช้กัญช�หรือกัญ

ชง และอันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รใช้ส�รสกัดจ�กทุก

ส่วนของพืชกัญช�หรือกัญชงที่เกินปริม�ณ ต�มที่กระทรวง

ส�ธ�รณสุขประก�ศกำ�หนด ให้แก่นักเรียน นักศึกษ� 

บุคล�กร ผู้ปกครอง ประช�ชน หรือชุมชนท่ีอยู่หรืออ�ศัย

บริเวณใกล้เคียงกับสถ�นศึกษ�หรือหน่วยง�น เพื่อสร้�ง

สังคมที่ปลอดภัยจ�กอันตร�ยของกัญช�หรือกัญชง

ข้อ 5 ก�รใช้กัญช�หรือกัญชงเพื่อก�รรักษ� ต้องอยู่

ภ�ยใต้ก�รควบคุมของแพทย์ หรือก�รใช้กัญช�หรือกัญชง

เพื่อก�รศึกษ�วิจัย ต้องอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ ควบคุม และ

ดูแลอย่�งใกล้ชิดของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� หัวหน้�ส่วน

ร�ชก�ร หรือหัวหน้�หน่วยง�นนั้นๆ

ข้อ 6 นอกจ�กแนวท�งที่กำ�หนดไว้ในประก�ศฉบับนี้

แล้ว ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร หรือหัวหน้�

หน่วยง�นของสถ�นศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือหน่วยง�น

ในสังกัดและในกำ�กับของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร อ�จออก

ม�ตรก�รหรือแนวท�งปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญห�ที่

อ�จจะเกิดจ�กกัญช�หรือกัญชงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เหม�ะสม

และสอดคล้องกับบริบทของสถ�นศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือ

หน่วยง�นในสังกัดและในกำ�กับของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

นั้นๆ ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

แนวท�งก�รปฏิบัติ เกี่ยวกับกัญช�หรือกัญชงของสถ�น

ศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือหน่วยง�นในสังกัดหรือในกำ�กับของ

กระทรวงศึกษ�ธิก�รไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 สถ�นศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือหน่วยง�นในสังกัด

และในกำ�กับของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ห้�มใช้กัญช�หรือกัญ

ชงกับนักเรียน นักศึกษ� หรือบุคล�กรโดยเด็ดข�ด เพร�ะอ�จ

มีผลต่อก�รพัฒน�สมองของนักเรียน นักศึกษ� หรือบุคล�กร

ข้อ 2 ห้�มมิให้นักเรียน นักศึกษ� หรือบุคล�กรของสถ�น

ศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือหน่วยง�นในสังกัดและในกำ�กับของ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ใช้กัญช�หรือกัญชงเพื่อก�รนันทน�ก�ร

ใดๆ เพร�ะอ�จเกิดผลกระทบต่อสุขภ�พได้ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะย�ว เช่น อ�ก�รท�งจิต และระบบก�รทำ�ง�นต่�งๆ ของ

ร่�งก�ย

ข้อ 3 ให้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือหน่วย

ง�นในสังกัดและในกำ�กับของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร กำ�กับ 

ควบคุมร้�นค้�ที่จำ�หน่�ยอ�ห�รหรือเครื่องดื่มในบริเวณสถ�น

ศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือหน่วยง�นในสังกัดและในกำ�กับของ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ให้งดจำ�หน่�ยอ�ห�รหรือเครื่องดื่มที่มี

ก�รผสมส่วนใดๆ ของกัญช�หรือกัญชง อีกทั้งห้�มมิให้นักเรียน 

นักศึกษ� หรือบุคล�กรของสถ�นศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือ

หน่วยง�นในสังกัดและในกำ�กับของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร นำ�

อ�ห�รหรือเครื่องดื่มที่มีก�รผสมส่วนใดๆ ของกัญช�หรือกัญ

ชงเข้�ม�บริโภคในสถ�นศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือหน่วยง�นใน

สังกัดและในกำ�กับของกระทรวงศึกษ�ธิก�รอย่�งเด็ดข�ด

ข้อ 4 ให้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ส่วนร�ชก�ร หรือหน่วย

นปลายปี พ.ศ.2501 พม่าปกครองโดยรัฐบาลทหาร

รักษ�ก�รภ�ยใต้น�ยพลเนวินที่ขึ้นสู่อำ�น�จผ่�นก�ร

ลงมติของสภ� โดยก�รเสนอชื่อของอู นุ ผู้ซึ่งล�ออก

จ�กตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีและเสนอชื่อน�ยพลเนวิน

ต่อสภ� ก�รที่อู นุ ทำ�เช่นนั้นเป็นก�รชิงตัดหน้�ไม่ให้ทห�ร

ส�ยคุมกำ�ลังทำ�รัฐประห�ร แม้ว่�ก�รตัดสินดังกล่�วของ

เข�จะอยู่ภ�ยใต้ก�รกดดันของฝ่�ยทห�รส�ยคุมกำ�ลัง แต่ก็

ทำ�ให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประก�ศใช้เมื่อ พ.ศ.2490 ยังคง

อยู่ แต่ก�รเชิญน�ยพลเนวินให้ม�รับตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี

ถือเป็นก�รเปิดท�งให้ทห�รพม่�ขึ้นสู่อำ�น�จท�งก�รเมือง

เป็นครั้งแรก และกล่�วได้ว่�เป็นจุดเริ่มต้นของก�รปกครอง

อันย�วน�นโดยทห�ร แม้ว่�น�ยพลเนวินจะรักษ�ก�รต�ม

กำ�หนดเวล� และลงจ�กอำ�น�จหลังจ�กมีก�รเลือกตั้งทั่วไป

เกิดขึ้นแล้วก็ต�ม แต่ต่อม�ในปี พ.ศ.2505 เข�ก็ทำ�รัฐประห�ร

ยึดอำ�น�จหลังจ�กที่นักก�รเมืองฝ่�ยพลเรือนได้ชัยชนะใน

ก�รเลือกตั้งในปีนั้น

ที่น่�สนใจคือ หลังจ�กที่น�ยพลเนวินขึ้นสู่อำ�น�จใน

ปี พ.ศ.2501 และจัดตั้งรัฐบ�ลโดยแต่งตั้งน�ยทห�รเพียง

สองคนให้ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรี โดยที่เหลือส่วนใหญ่เป็น

พลเรือนทั้งสิ้น แต่เข�ได้แต่งตั้งน�ยทห�รรุ่นหนุ่ม 20 น�ย

ที่ส�ม�รถเรียกได้ว่�เป็น “ยังเติร์ก” ของกองทัพให้ดำ�รงตำ�

แหน่งสำ�คัญๆ ต�มกระทรวงต่�งๆ แม้ว่�จะไม่ใช่ตำ�แหน่ง

รัฐมนตรี แต่เป็นตำ�แหน่งที่มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รขับเคลื่อน

และแก้ไขปัญห�ต่�งๆ โดยตรง ซึ่งอ�จเรียกอย่�งง่�ยๆ ได้

ว่�เป็นตำ�แหน่ง “หน้�ง�น” โดยมีภ�รกิจสำ�คัญเบื้องต้นคือ 

ก�รฟื้นฟูคว�มมั่นคงของช�ติและทำ�ก�รกว�ดล้�งกลุ่มกบฏ

ต่�งๆ และกลุ่มคอมมิวนิสต์ ซึ่งถือว่�ประสบคว�มสำ�เร็จพอ

สมควร ถึงขน�ดที่น�ยอัลเบิร์ต ร�เวนโฮลท์ ผู้สื่อข่�วอ�วุโส

และผู้เชี่ยวช�ญด้�นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร�ยง�นไว้ว่� 

พม่�เข้�สู่คว�มสงบเรียบร้อยอย่�งที่ ไม่เคยเกิดขึ้นม�ตลอด

หนึ่งทศวรรษ ก�รเขียนร�ยง�นเชียร์รัฐบ�ลทห�รของน�ยพล

เนวินเช่นนี้ ทำ�ให้อดคิดไม่ได้ว่� ร�เวนโฮลท์เป็นซีไอเอด้วย

หรือเปล่� หรือถ้�ไม่เป็น แต่ก็มีทัศนคติแบบรัฐบ�ลอเมริกัน

ที่สนับสนุนก�รใช้กำ�ลังเข้�ปร�บปร�มกลุ่มคอมมิวนิสต์ ใน

ประเทศด้อยพัฒน�ในยุคสงคร�มเย็น?

รัฐบ�ลน�ยพลเนวินยังได้ต้ังโครงก�รท่ีเรียกว่� Warazein 

ท่ีมีคว�มหม�ยว่� “ส�ยฟ้�จ�กเบ้ืองบน” ท่ีเปิดให้ประช�ชนท่ัว

ทุกหมู่บ้�นได้มีส่วนร่วมในก�รรักษ�คว�มม่ันคงของช�ติ โดย

ก�รให้ข้อมูลกับท�งก�รผ่�นก�รหย่อนข้อคว�มช้ีเบ�ะแสหรือ

ปัญห�ต่�งๆ ลงในหีบเล็กท่ีต้ังไว้ท่ัวทุกหมู่บ้�นและมีทห�รคุ้มกัน

อย่�งดี ส่งผลให้เกิดก�รประส�นร่วมมือกันระหว่�งประช�ชน

กับรัฐบ�ล และท่ีสำ�คัญคือ จ�กข้อมูลดังกล่�วน้ีทำ�ให้รัฐบ�ล

ส�ม�รถเข้�จับกุมตัวผู้ก่อคว�มไม่สงบและนักก�รเมืองและ

ข้�ร�ชก�รท่ีฉ้อร�ษฎร์บังหลวงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

จ�กโครงก�รดังกล่�วนี้ ได้นำ�ไปสู่ก�รจัดตั้ง “สภ�

ส�มัคคี” (Solidarity Councils) ต�มหมู่บ้�นและเมืองต่�งๆ 

โดยผู้เข้�ร่วมคือ ประช�ชนพลเมืองทั่วไป และห้�มไม่ให้

นักก�รเมืองเป็นสม�ชิกของคณะกรรมก�รบริห�รของสภ� 

สภ�ส�มัคคีได้กล�ยเป็นองค์กรส�ธ�รณะที่ทำ�หน้�ที่ประส�น

ง�นระหว่�งประช�ชนและสภ�คว�มมั่นคงของเขตต่�งๆ 

สภ�คว�มมั่นคงในเขตต่�งๆ นี้มีทห�รเข้�ร่วมทำ�ง�นกับเจ้�

หน้�ที่พลเรือนเพื่อว�งแผนกำ�หนดว่� แต่ละภูมิภ�คควรจะ

ต้องได้รับก�รตอบสนองในเรื่องอะไร สภ�ส�มัคคีในท้องถิ่น

ต่�งๆ จะทำ�หน้�ที่จัดห�ฟืนให้แก่ชุมชนที่ข�ดแคลน และทำ�

หน้�ที่เตรียมตัวรับมือกับอุทกภัย และจัดตั้งก�รป้องกันตัวเอง

ในแต่ละชุมชนขึ้น คำ�ขวัญของสภ�ส�มัคคีคือ คว�มกล้�ห�ญ 

และมีสัญลักษณ์เป็นรูปสิงโต

รัฐบ�ลน�ยพลเนวินได้ประก�ศแก่สม�ชิกของสภ�

ส�มัคคีว่� “สิบปีที่ผ่�นม�เป็นช่วงเวล�อันเลวร้�ยของ

ประเทศ และไม่ว่�ใครจะม�เป็นรัฐบ�ล สภ�ทั้งสองนี้จะยังคง

อยู่แน่นอน” และ “จำ�ได้ว่� ตร�บเท่�ที่ช�ติพม่�ยังอยู่ กองทัพ

ก็จะคงอยู่และเป็นย�มเฝ้�บ้�นให้พวกท่�น และเร�จะไม่มีวัน

ยอมให้บ้�นเมืองกลับไปสู่สภ�พเดิมๆ”

ฟังดูแล้ว อดคิดไม่ได้ว่� ทห�รพม่�กับทห�รไทยมีวิธีคิด

คล้�ยๆ กัน!

ก�รปฏิบัติก�รของสภ�ส�มัคคีท้องถิ่นและสภ�คว�ม

มั่นคงต�มเขตต่�งๆ ดำ�เนินไปโดยทห�รทำ�หน้�ที่ระดมและ

ขับเคลื่อนประช�ชนให้เอ�ชนะปัญห�คว�มฉ้อฉลท�งก�ร

เมืองที่ดำ�เนินม�ก่อนหน้� และรวมตัวกันทำ�หน้�ที่ป้องกัน

ประเทศจ�กกลุ่มผู้ก่อก�รร้�ย ก�รปฏิบัติก�รของทห�รดำ�เนิน

ไปด้วยยุทธศ�สตร์สงคร�มจิตวิทย�อย่�งเข้มข้น มีก�รแบ่ง

ประเภทคอมมิวนิสต์ออกเป็นพวก “แดงจัด” (deep red) 

“แดง” (red) “ชมพู” (pink) และ “ชมพูอ่อน” (pink-washed) 

และทห�รพม่�จะใช้ยุทธศ�สตร์ที่แตกต่�งกันไปในก�รจัดก�ร

และรับมือของกลุ่มต่�งๆ เหล่�นี้

ก�รปฏิบัติก�รต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์ ทห�รพม่�ได้

รณรงค์ให้ประช�ชนทร�บถึงก�รทำ�ล�ยพุทธศ�สน�ของพวก

คอมมิวนิสต์ต�มพื้นที่ในท้องถิ่นต่�งๆ เช่น ก�รทำ�ล�ยวัด

และเจดีย์ต่�งๆ ซึ่งเมื่อทห�รขึ้นม�เป็นรัฐบ�ลได้ทำ�ก�รบูรณะ

ซ่อมแซมกลับคืนม� ก�รให้ข้อมูลดังกล่�วแก่ประช�ชนพม่� 

ทำ�ให้คนพม่�มีคว�มรู้สึกร่วมกับช�วทิเบต เพร�ะคนพม่�

ทั่วไปได้รับรู้ข่�วที่ช�วทิเบตลุกขึ้นม�ต่อต้�นพวกคอมมิวนิสต์

จีนที่ไปทำ�ล�ยศ�สน�และวัดของช�วทิเบต  

ในด้�นเศรษฐกิจ จ�กคว�มส�ม�รถที่จะนำ�ประเทศ

เข้�สู่คว�มสงบเรียบร้อยและควบคุมพื้นที่ต่�งๆ ให้อยู่ภ�ย

ใต้รัฐบ�ลได้ ทำ�ให้เศรษฐกิจพม่�เข้�สู่สภ�พก�รฟื้นฟู โดย

รัฐบ�ลได้เน้นไปที่ก�รปฏิบัติที่ทำ�ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้อย่�ง

รวดเร็ว โดยน�ยพลเนวินได้ดึงน�ยพลจัตว�อ่อง ยี (Aung 

Gyi ได้รับเลื่อนยศหลังจ�กที่น�ยพลเนวินขึ้นเป็นรัฐบ�ล) น�ย

ทห�รส�ยกำ�ลังที่เคยอยู่ในกลุ่มที่ว�งแผนจะทำ�รัฐประห�รให้

ม�ดูแล ควบคุม พัฒน�เศรษฐกิจของประเทศผ่�นก�รออก

ม�ตรก�รบังคับต่�งๆ เหตุที่ต้องใช้ก�รออกม�ตรก�รบังคับ 

เพร�ะร้อยละ 70 ของสินค้�นำ�เข้�ของพม่�ตกอยู่ภ�ยใต้

พ่อค้�คนกล�งช�วอินเดียและป�กีสถ�น น�ยพลจัตว�อ่อง 

ยี ได้ให้สินค้�นำ�เข้�ดังกล่�วอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมจัดก�รของ

องค์กรที่เข�จัดตั้งขึ้นม� อ�ทิ สหกรณ์และคณะกรรมก�ร

ดูแลจัดห�อุปท�นฝ่�ยพลเรือน ส่งผลให้ส�ม�รถตรึงร�ค�

ข้�วของให้คงที่ โดยก�รกำ�หนดร�ค�ไม่ให้ผู้ค้�ปลีกส�ม�รถ

ขึ้นร�ค�ข้�วของได้ต�มใจชอบ นั่นคือ ไม่เกินร้อยละ 10 และ

มีก�รเข้�ไปควบคุมดูแลก�รดำ�เนินก�รของธน�ค�รต่�งช�ติ

อย่�งเข้มงวด โดยเฉพ�ะธน�ค�รที่ได้รับก�รสนับสนุนโดยจีน

คอมมิวนิสต์ ได้มีก�รปรับปรุงจัดก�รคณะกรรมก�รพลังง�น

ไฟฟ้� รวมทั้งปรับปรุงก�รบริห�รกิจก�รรถไฟ ท่�เรือ และ

ก�รคมน�คมท�งน้ำ�ในประเทศ

นอกจ�กนี้ รัฐบ�ลน�ยพลเนวินยังขย�ยบทบ�ทหน้�ที่

ของหน่วยง�นที่มีชื่อว่� “สถ�บันบริก�รก�รป้องกันประเทศ” 

(the Defense Services Institute/DSI) ที่หน้�ที่เดิมคือ ดูแล

ด้�นพล�ธิก�รให้แก่กองทัพ โดยให้ DSI เข้�ไปดำ�เนินก�ร

ด้�นสื่อสิ่งพิมพ์ ควบคุมหนังสือพิมพ์ภ�ษ�อังกฤษ และจัด

ตั้งร้�นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในกรุงย่�งกุ้ง และยังเข้�ไปดำ�เนิน

ธุรกิจดูแลอ�ห�รพื้นฐ�น อันได้แก่ นมและไข่ และยังจัดตั้ง

ร้�นข�ยย�ในร�ค�ถูก และเข้�ไปควบคุมดูแลอุตส�หกรรม

ก�รประมงด้วย

อีกทั้งรัฐบ�ลน�ยพลเนวินได้สร้�งส�ยสัมพันธ์กับ

อิสร�เอลในคว�มร่วมมือต่�งๆ เช่น ก�รก่อสร้�งอ�ค�รขน�ด

ใหญ่ ก�รใช้ตัวแบบของระบบก�รศึกษ�ของกองทัพอิสร�เอล

เพื่อพัฒน�คว�มรู้และทักษะด้�นเทคนิคแก่เย�วชนพม่� 

พร้อมๆ ไปกับก�รปลูกฝังสำ�นึกและอัตลักษณ์ของคว�มเป็น

ช�ติ ซึ่งก่อนหน้�นี้กองทัพพม่�ได้ส่งน�ยทห�รและเจ้�หน้�ที่

ด้�นเทคนิคไปศึกษ�ที่อิสร�เอล และในเดือนมิถุน�ยน พ.ศ.

2502 น�ยพลเนวินได้เดินท�งไปเยือนอิสร�เอลเป็นประเทศ

แรกหลังจ�กที่เข�ได้ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีรักษ�

ก�รในปล�ยปี พ.ศ.2501

ซึ่งก�รเข้�ไปผูกสัมพันธ์อย่�งแนบแน่นกับอิสร�เอล

โดยเฉพ�ะในเรื่องก�รพัฒน�เศรษฐกิจ ก็เป็นไปต�มหนึ่งใน

เป้�หม�ยของน�ยพลเนวินที่เข�ได้ประก�ศหลังรับตำ�แหน่ง

น�ยกรัฐมนตรีใหม่ๆ นั่นคือ ก�รพัฒน�เศรษฐกิจต�มแนวท�ง

สังคมนิยม เพร�ะน�ยพลเนวินสนใจในแนวท�งเศรษฐกิจของ

อิสร�เอลที่มีก�รผสมผส�นระหว่�งสังคมนิยมและก�รริเริ่ม

ของภ�คเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวท�งของพม่�ที่ต้องก�ร

พัฒน�ประเทศ โดยหลีกเลี่ยงแนวท�งทุนนิยมที่เปิดเสรีแก่

ภ�คเอกชนอย่�งไม่มีข้อจำ�กัด

จ�กข้�งต้นจะเห็นได้ว่� ภ�ยใต้ยุคสงคร�มเย็น ในปี พ.ศ.

2501-2502 พม่�ภ�ยใต้รัฐบ�ลน�ยพลเนวินท่ีข้ึนสู่อำ�น�จแบบ                                                                                 

ก่ึงๆ รัฐประห�รได้นำ�ประเทศเข้�สู่เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

กล�ยๆ โดยมีอิสร�เอลเป็นต้นแบบ ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธ

แนวท�งคอมมิวนิสต์และอิทธิพลของจีน แต่ในช่วงเวล�

เดียวกัน ประเทศไทยภ�ยใต้รัฐบ�ลจอมพลสฤษด์ิท่ีข้ึนสู่อำ�น�จ

โดยก�รรัฐประห�รอย่�งชัดเจน ได้ปฏิเสธแนวท�งคอมมิวนิสต์

และอิทธิพลของจีนเช่นเดียวกันกับพม่� แต่ได้นำ�ประเทศเข้�สู่

เส้นท�งทุนนิยม โดยสหรัฐอเมริก�มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รเกิด

แผนพัฒน�เศรษฐกิจแห่งช�ติฉบับแรก ท่ีหน่ึงส�ระสำ�คัญคือ 

เน้นก�รขย�ยตัวของอุตส�หกรรม โดยอ�ศัยก�รส่งเสริมก�ร

ลงทุนเป็นเครื่องมือในก�รสนับสนุนให้เอกชนดำ�เนินก�ร.

หมายเหตุ : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 

156 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4  กรกฎาคม 

2565 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาน

ศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดหรือ

ในกำากับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดย  

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ

ใ

(แหล่งอ้างอิง: Albert Ravenholt, Burma’s New 

Deal from the Army---Is It a Pattern for Asia? 

June 25, 1959) 



นการประชุม ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐสัปดาห์

ก่อน ที่มี “บิ๊กป้อม” พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นประ 

ธาน ส.ส.หลายคนที่ตกเป็นข่าวจะย้ายพรรคถูกเกริ่นแซว

หลายคน

คนที่ดูเหมือนจะโดนแซวหนักกว่าใคร คือ นายวัชระ  

ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ที่

ถึงขนาด “บิ๊กป้อม” พูดว่า โทรศัพท์ไปหานายกูเซ็ง ยาวอ

หะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส บิดาของ

นายวัชระ แต่กลับไม่รับสาย

ไม่เพียงเท่านั้น “บิ๊กป้อม” ยังโชว์ให้รู้ว่ามีข้อมูล โดย

ระบุว่า ได้ยินข่าวว่าพ่อจะอยู่พรรคหนึ่ง ลูกจะอยู่อีกพรรค  

พร้อมพูดทำานองไม่รั้งว่า “จะไปไม่ว่า จะได้หาคนลงแทน”

สำาหรับนายวัชระ ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า การ

เลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่ได้อยู่กับพรรคพลังประชารัฐ แต่จะ

ย้ายไปอยู่กับพรรคสร้างอนาคตไทย ที่มีนายสมคิด จาตุศรี                

พิทักษ์  อดีตรองนายกรัฐ 

มนตรีอยู่เบื้องหลัง

ท่ีผ่านมา พรรคสร้าง

อนาคตไทยลงพื้นที่ภาคใต้                               

หลายคร้ัง รวมไปถึงจังหวัด

นราธิวาส ได้พบทั้งนาย

กูเซ็ง นายวัชระ และนัก 

การเมืองท้องถิ่นหลายคน 

ภาพที่ออกมาสะท้อนถึง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

โดยเฉพาะนายสนธิ                                          

รัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิ 

การพรรคสร้างอนาคตไทย                                                                           

ที่คอยดูแลนายวัชระสมัยยังเป็นเลขาธิการพรรคพลังประ 

ชารัฐ

ที่ผ่านมา นายวัชระ หรือ “แบยอ” ทำาการเมืองใน

พื้นที่ ไม่ได้มีกลุ่มก๊กชัดเจนในพรรคพลังประชารัฐ และ

พยายามปลีกตัวจากความขัดแย้ง

เป็น ส.ส.ที่มีฐานเสียงแน่นในพื้นที่ โดยการเลือกตั้ง  

ส.ส.เขต 1 นราธิวาส เมื่อปี 2562 ได้คะแนนถึง 32,268  

คะแนน เอาชนะอันดับสองอย่าง นายกูอาเซ็ม กูจินามิง 

จากพรรคประชาชาติ ร่วมหมื่นคะแนน  

“ตระกูลยาวอหะซัน” ถูกยกให้เป็นบ้านใหญ่ของ จ.นรา 

ธิวาส โดยนายกูเซ็งเป็นนักการเมืองผู้มากบารมีในท้องถิ่น 

นั่งเก้าอี้นายก อบจ.นราธิวาสมาหลายสมัย

นายกูเซ็งยังมีคอนเนกชันกับหลายพรรคการเมือง 

ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย รวมถึง

พรรคสร้างอนาคตไทยที่เพิ่งเกิดใหม่

ในการเลือกต้ังท่ีผ่านมาถูกหลายพรรคการเมืองรุมจีบ 

แต่สุดท้ายนายวัชระ ลูกชายคนโตลงสมัครในนามพรรคพลัง

ประชารัฐ และนายกูเฮง ยาวอหะซัน ลูกชายอีกคน ลง

สมัครในนามพรรคภูมิใจไทย โดยได้เข้าสภาผู้แทนราษฎรท้ังคู่

นอกจากเล่นการเมือง นายวัชระยังเป็นผู้ที่คลั่งไคล้

กีฬาฟุตบอล โดยเป็นเจ้าของสโมสรนรา ยูไนเต็ด ในไทย

ลีก 3 โดยมีนโยบายผลักดันเด็กท้องถิ่นจนก้าวไปมีชื่อเสียง

หลายคน.

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรทาง 

การแพทย์ทุกท่าน และ ครม.ท่ีเก่ียวข้องมีอายุ วรรณะ สุขะ 

พละ อนามัยที่ดี สุขสดชื่นสมหวังเทอญ.

ขอแสดงความนับถือ

ยศพร กฤตโยภาส

ข้าราชการบำานาญส่วนท้องถิ่นระดับ ๗

 

“ความดี” ชมมาก็ชมต่อครับ เพื่อให้คนทำาความดีได้           

มีกำาลังใจที่จะทำาความดีต่อไปเรื่อยๆ ไม่จบไม่สิ้น ส่งต่อ

ความดีเป็นลูกโซ่ไปชั่วลูกชั่วหลานครับ.

 

เทคโนโลยี/ได้/เสีย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

ว่ากันว่า เทคโนโลยีอาจถือเป็นเครื่องมือ ช่วยเรา

ออกแบบชีวิตเราเองได้ แต่ดีข้ึนหรือแย่ลง เป็นอีกเรื่องหน่ึง 

เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องตัวลำาพังเสมอไป ยังเป็นการสมาคม

หรือชีวิตสังคม ก็ได้ด้วย 

บิตคอยน์ Bitcoin ตั้งต้นในเชิงอุดมคติ กว่าจะขุดได้

แต่ละเหรียญ ต้องแก้ โจทย์คณิตศาสตร์ยุ่งยากซับซ้อนจน

สำาเร็จ แสดงว่าบิตคอยน์เป็นการสมาคม มุ่งประชุมชน

ทักษะเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แลปัญญาประดิษฐ์เอไอ ประยุกต์เข้าประชันกันเป็นทวี แล                                                                                  

เป็นกลุ่มก้อนการเฉพาะของสมาชิก (บล็อกเชน Blockchain) 

โดยหวังว่าจักเกื้อหนุนกันยาวนาน ไม่ขาดสาย สร้างสรรค์

แลกเปลี่ยนไปมาได้ตลอด 

ไม่ต่างจากกระแสแลกเปล่ียนเงินตราปัจจุบัน (Currency 

Exchange) สะดวกคล่องในการเข้าถึงเสมอ แลมิควรจำากัด

อยู่เฉพาะกลุ่ม แต่ได้ประโยชน์แก่คนทั่วไปด้วย  หากอ่าน

แลนักมองในเชิงอุดมคติตั้งต้น ดังกล่าวมาเป็นลำาดับ การ

อ่านในเชิงปฏิบัติ พลิกเน้นมุ่งเชิงธุรกิจนำา บิตคอยน์กลาย

เป็นเงินตราสกุลใหม่ (Cryptocurrency) บล็อกเชนเปลี่ยน

จากกลุ่มก้อนสมาชิก เป็นการรักษาข้อมูลแน่นหนา ไม่รั่ว

ไหล หรือเป็นส่วนตัว ใครอื่นเจาะเข้าไม่ถึง 

บิตคอยน์ไม่ใช่เหรียญตราประกาศเกียรติคุณ แต่เป็น

5บทความ

นเทิงครับ....

ส.ส.และ ส.ว. รวมทั้งรัฐมนตรี กำาลังจดจ่อ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๒ 

ฉบับ คือร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ 

พ.ร.ป.พรรคการเมือง

ชิงไหวชิงพริบกันว่า การคำานวณที่มาของ ส.ส.บัญชี

รายชื่อจะเอาแบบไหนดี 

หาร ๑๐๐ 

หรือหาร ๕๐๐ ดี 

หลังจากท่ีรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญเปล่ียนระบบการเลือก

ตั้งใหม่ เป็นบัตรสองใบ 

เปลี่ยนสัดส่วนระหว่าง ส.ส.เขตกับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ                                                                           

เป็น ๔๐๐ กับ ๑๐๐ คน ความบันเทิงยังไม่จบลงแค่น้ัน  เพราะ

เมื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้ว ก็ต้องแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรม 

นูญด้วย เพื่อแก้ไขในรายละเอียด 

ขณะน้ีถึงเวลาต้องถกเถียงกันว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ๑๐๐ 

คน ต้องใช้วิธีการคำานวณแบบไหน 

ก็มีอยู่ ๒ แนวทาง 

แนวทางแรก เอาจำานวนบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อทั้ง 

หมดมากองแล้วหารด้วย ๑๐๐ ผลลัพธ์ท่ีออกมาคือจำานวนบัตร

เลือกตั้งต่อ ส.ส. ๑ คน 

ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ราวๆ ๕๐ ล้านคน 

หากมีผู้มาใช้สิทธิ์ ๔๐ ล้านคน ก็เอา ๑๐๐ หาร 

ผลลัพธ์คือ ๔ แสนคน 

ก็เท่ากับว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ ๑ คนต่อจำานวนผู้ใช้สิทธิ์  

๔  แสนคน 

อีกแนวทางคือเอา ๕๐๐ คือจำานวน ส.ส.ทั้งสภาหาร

แต่กรณีน้ีต้องคำานวณ ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคการเมือง

ก่อน แล้วค่อยมาคำานวณหาจำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ต้องไปดูว่าแต่ละพรรคการเมืองได้ ส.ส.เขตไปกี่ที่นั่ง

แล้ว จึงจะเพิ่มจำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อให้เต็มจำานวน ส.ส.พึง

มีที่คำานวณเอาไว้  

ดับฝันแลนด์สไลด์

ในสภาจะเอาวิธีไหน คงต้องสู้กันมันหยด เพราะสามารถ

ชี้ชะตาผลการเลือกตั้งได้เลยทีเดียวว่า พรรคไหนจะกินรวบ หรือ

พรรคไหนจะสูญพันธุ์ 

ก็เป็นที่รู้กันครับว่า พรรคการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยอยาก

ได้บัตร ๒ ใบ ก็ได้ไปสมใจ 

และพรรคเพื่อไทย อยากได้มากกว่าน้ันคือหาร ๑๐๐  เพราะ

เชื่อว่าคะแนนป๊อปปูลาร์ โหวตเหนือกว่าใครแน่นอน

แนวคิดแลนด์สไลด์ ส่วนหนึ่งก็เพื่อกินรวบ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อนี่เอง 

ขณะที่พรรคเล็ก อยากหาร ๕๐๐ กลับไปใช้สูตร ส.ส.พึงมี

เหมือนเดิม 

ไม่เช่นนั้นไม่มีทางกลับเข้าสู่สภาได้อีก 

แล้วพลังประชารัฐอยากได้แบบไหน?

โจทย์น้ียากมาก นอกจากพกความม่ันใจมาเต็มร้อยว่า คะแนน

ป๊อปปูลาร์ โหวตจะมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเลือกตั้งครั้งที่แล้ว 

มาดูตัวเลขจากการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ กันหน่อยครับ 

พลังประชารัฐ ๘,๔๔๑,๒๗๔ คะแนน

เพื่อไทย ๗,๘๘๑,๐๐๖ คะแนน

อนาคตใหม่ (ก้าวไกล) ๖,๓๓๐,๖๑๗ คะแนน

ประชาธิปัตย์ ๓,๙๕๙,๓๕๘ คะแนน

ภูมิใจไทย ๓,๗๓๔,๔๕๙ คะแนน

ที่เหลือต่ำากว่า ๑ ล้านคะแนน

แต่เลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ เพื่อไทยพกความมั่นใจมาเต็มร้อย

ว่า คะแนนป๊อปปูลาร์ โหวตจะมากกว่าใคร เพราะพรรครัฐบาล

เสื่อมความนิยมลงไปมาก 

โอกาสที่พลังประชารัฐจะได้ ๘.๔ ล้านเสียงน่าจะยาก 

ในมุมของ พลังประชารัฐเอง ก็ไม่ค่อยมั่นใจนักว่าพรรคตัว

เองจะได้ คะแนนป๊อปปูลาร์ โหวต เหมือนเคย เพราะนิด้าโพลยก

ให้เพื่อไทยเป็นเต็งหนึ่ง 

ความนิยมในตัว “อุ๊งอิ๊ง” ก็มากกว่า “ลุงตู่” หลายขุม 

มีผลทางจิตวิทยาไม่น้อย!

ฉะนั้น พลังประชารัฐจึงสองจิตสองใจ จะเอาสูตรคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบไหนที่มีประโยชน์กับตัวเองมากกว่ากัน

และการตัดสินใจว่าจะโหวตแบบไหน จะเป็นการสะท้อน

ถึงการประเมินตัวเองของพลังประชารัฐ ว่าคะแนนนิยมอยู่ในระดับ

ใดเช่นกัน 

ถ้าคิดว่าคะแนนนิยมยังดีอยู่ “ลุงตู่” ยังขายได้และขายดี ก็

หาร ๑๐๐ ไป ได้เปรียบแน่นอน 

แต่หากประเมินแล้ว ศึกครั้งนี้ใหญ่หลวง ไม่ง่ายเหมือน

การเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ก็กลับไปที่ ๕๐๐ 

ไพ่ถูกแบออกมาหมดแล้ว เหลือแค่ตัดสินใจว่าจะเอาแบบ

ไหน   

ข่าวล่าสุดบอกว่า “ลุงตู” จับเข่าคุยกับ “ลุงป้อม” แล้ว 

เคาะออกมาที่ หาร ๕๐๐ 

เพื่อดับฝันแลนด์สไลด์

ส่งตะแล็ปแก็ปไปยังพรรคร่วมรัฐบาลกับ ส.ว. ให้เอาตามนี้ 

ทิศทางการโหวตในฝั่งรัฐบาล ขณะนี้อยู่ในสถานะ ไม่เป็น

เอกภาพ  

พลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเอาแน่ๆ หาร ๕๐๐ 

แต่ประชาธิปัตย์นี่สิยังเป็นปัญหา เสียงยังแตกอยู่  

หากประชาธิปัตย์ยังยึดภาคใต้ได้ทั้งภาค หาร ๑๐๐ อาจ

เป็นประโยชน์กว่า

เลือกต้ังคราวหน้าเก้าอ้ี ส.ส.ภาคใต้เพ่ิมจาก ๕๐ เป็น ๕๘ คน  

หากประชาธิปัตย์ได้ภาคใต้มาเป็นกอบเป็นกำา บวกกับพ้ืนท่ี 

กทม.และภาคอื่นๆ คะแนนป๊อปปูลาร์ โหวตเยอะ โอกาสได้ 

ส.ส.ถึง ๑๐๐ คน ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ 

ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฯ มี 

กมธ.เสียงข้างน้อย ๖ คน ซึ่งเป็นฟากฝ่ายค้านสงวนคำาแปร

ญัตติคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใช้ ๑๐๐ หารเอาไว้ 

ก็รอลุ้นกันว่าที่ประชุมรัฐสภาจะโหวตออกมาหน้าไหน 

แต่วิบากกรรมยังมีต่อแน่นอน ไม่ว่าผลจะออกมาอย่าง 

ไร อาจต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ

หากออกมาสูตรหาร ๑๐๐ สุ่มเสี่ยงต่อขัดมาตรา ๙๓  

และ ๙๔ เพราะ “ส.ส.พึงมี” นั้นยังอยู่ ไม่ได้ถูกแก้ไขไปด้วย

แต่อย่างใด

ออกมาหาร ๕๐๐ ก็อาจมีคนไปร้องว่าขัดมาตรา ๘๖ และ 

๙๑ เรื่องหลักเกณฑ์การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละ

พรรคการเมืองอีก

ฉะน้ันอาจยังต้องลุ้นอีกนานพอควร กว่าศาลรัฐธรรมนูญ

จะวินิจฉัยเสร็จสิ้นไม่ใช่วันสองวัน 

นี่คงเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่สู้กันตั้งแต่ออก

กฎหมาย ไปจนถึงวันที่กฎหมายบังคับใช้ 

แต่ใช่ว่ากฎหมายจะเป็นตัวตัดสินว่าพรรคไหนจะชนะ

การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว  

ความนิยมในตัวพรรคการเมือง และนักการเมืองคือปัจ 

จัยสำาคัญที่สุด 

การสร้างความนิยมในแวดวงการเมืองไทย มีสารพัดวิธี

ทั้งขาวและดำา 

ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะหาร ๑๐๐ หรือ หาร ๕๐๐ ไม่เท่าหาร

ความรู้สึกร่วมกับประชาชน

เป็นการบ้านที่ยากสำาหรับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเป็น

ฝ่ายยืนอยู่ในที่แจ้ง 

ส่วนฝ่ายค้าน ไม่มีหน้าที่บริหารประเทศ งานหลักคือ

วิจารณ์ จึงมีความได้เปรียบในสังคมที่อ่อนแอเรื่องข้อมูลข่าว 

สาร 

สุดท้ายจึงอยู่ที่ประชาชน

ประชาชนเป็นอย่างไร ส.ส.เป็นอย่างนั้น.

ชลประทาน อท

ผู้ว่าฯ อ่างทองจะปลูกป่า

ในพื้นที่ แสวงหา มีค่ายิ่ง

ริมถนนชลประทานแท้จริง

แบบอย่างสร้างสิ่งดีแก่ใจ

มีพื้นที่ชลประทานท่วมท้น

ทุกแห่งหนปลูกป่ามีค่าได้

พื้นที่ สาธารณะ ทั้งนอกใน

จงปลูกป่าต่อไปไม่อับปาง

ชื่นชมการรักษาพยาบาล 

เรียน ผ่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ถึงผู้อำา 

นวยการโรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขต

ร้อน ม.มหิดล

ข้าพเจ้าเป็นคนไข้ เลขท่ีผู้ป่วย ๐๑๔๙๐๓๒๗๗๙ รักษา

โรงพยาบาลเลิดสินปี ๒๕๔๑ ปัจจุบันเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ                                                                                           

๓ เส้น ได้รับการดูแลและบริการที่ดีจากคุณหมอและพยา                                                                           

บาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน รวมเภสัชกร พนักงาน

การเงิน เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องด้วยดีมาตลอด 

ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณงามความดี ดังน้ี

โรงพยาบาลเลิดสิน

-ตรวจอายุรกรรมทั่วไป, อายุรกรรมหัวใจ

นพ.ศรชัย วีรมโนมัย

นพ.สิทธิชัย อาชายินดี

นพ.ตฤณ อเนกธรรมสกุล

หัวหน้าพยาบาล นันทกรรัตน์  ชัยชนะ

ศศิธร เหล่าวิเศษกุล

วัชรีภรณ์ ปัญญา

พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

-ตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว และโรงพยาบาลเวช 

ศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.กาญจน์ นิโรธนันท์

พญ.อมรรัตน์ รุ่งจรูญธนกุล

หัวหน้าพยาบาล อัมพร ใจด้วง

พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

-ตรวจเจาะเลือด ปฏิบัติการทางการแพทย์

คุณประสงค์ ดำารงทรัพย์เจริญ

พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

-ตรวจกระดูก (ออร์ โธปิดิกส์)

นพ.สมบัติ คุณากรสวัสดิ์

พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน

อนึ่ง ขอวิงวอนนายกฯ ครม.ผู้ที่เกี่ยวข้อง โปรดให้

สวัสดิการแก่บุคลากรทางการแพทย์ และของบประมาณ

เพิ่มทุกโรงพยาบาล เช่น บุคลากรทางการแพทย์ตามสัด 

ส่วนคนไข้มากๆ และอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัยดี 

ดูแลความปลอดภัยชีวิตคนไข้

จึงเรียนมาเพื่อได้ โปรดประชาสัมพันธ์คุณงามความ

ดีบุคคลดังกล่าวของโรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ 

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาล

ไปสร้างอนาคตไทย?

สมบัติตามกระแสแลกเปลี่ยนเงินตราปัจจุบัน วิธีอ่านผิด 

หลักการอ่านผิด หรือชีวิตอ่านผิด เทคโนโลยีจึงได้ จึงเสีย 

ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีเอง เหมือนเป็นอื่น เป็นเอง หาก

มิใช่ misreading แต่ต้นจนปลายเองของ essay เอง.

** หมายเหตุ ทั้งหมดข้าพเจ้าเอง พูดเอง เออเอง **

สุรพล บัณฑุเศรณี

 

ตลาดคริปโตฯ ยังมีปัญหาเรื่องการยอมรับในระดับที่

สูงพอสมควร “บิลล์ เกตส์” อดีต CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท

ไมโครซอฟท์ เป็นมหาเศรษฐีโลก พูดถึงคริปโตฯ ว่า “เป็น

ทฤษฎีคนโง่ที่ยังมีคนโง่กว่า ๑๐๐% คนโง่ที่เอาไปขายต่อให้

คนโง่อีกทอดหนึ่ง”

“ผมคุ้นเคยกับสินทรัพย์แห่งความเป็นจริงที่จับต้อง

ได้ เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ที่มีผลผลิตเกิดขึ้นจริงในรูปธรรม 

หรือบริษัทต่างๆ ที่ผลิตสินค้าจับต้องได้จริง ไม่ใช่แทนค่า

ความรู้สึกมโนว่ามันมีอยู่” ขณะที่ในส่วนของคริปโตฯ นั้น 

เขากล่าวว่า “ผมขอไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยดีกว่า” พร้อมทั้งยัง

กล่าวเสริมด้วยว่า “ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว ผมขอ

ไม่ลงทุนกับการลงทุนประเภทนี้เด็ดขาด”

เดือนก่อนตลาดคริปโตฯ พังระเนนระนาดบาดเจ็บกัน

ทั่วโลก ฉะนั้นใครจะตัดสินใจลงไปคลุกวงใน ก็ต้องใจแข็ง

หน่อย ไม่งั้นช็อกรายวันครับ ฮ่าๆๆ.

ระบาด

   * โรคระบาดล้มตายทั้งโลก

วิปโยคเศรษฐกิจฉิบหาย

ซ้ำาสงครามคำารามอันตราย

ก่อวอดวายไปทั้งโลกา

   * ใจเป็นประธานทุกสิ่ง

ใจคนยิ่งอำานาจหนักหนา

ใจลุ่มหลงกิเลสมายา

ใจพาทุกอย่างลงทางเลว

   * หนึ่งเดียวคือดวงใจ

หากหลงใหลลงทางห่าเหว

ย่อมพาลงนรกไฟบาปเปลว

หลอมเหลวเคี่ยวข้นนิรันดร

   * บ้านเกิดเมืองนอนพรเลิศ

ประเสริฐสุขทุกคราวสโมสร

เหตุไฉนจึงช่วยกันบั่นทอน

ยอกย้อนป่นปี้ทางทำาลายฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

บั

ใ

วัชระ ยาวอหะซัน



‘บสย.’ จ่อชงคลังเดินหน้า PGS10

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิด

เผยว่า ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บสย.พิจารณา

โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ PGS10 วงเงิน 1 แสนล้านบาท

เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลัง

พิจารณาต่อไป เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รวมถึงปัจจัยเสี่ยง

ต่างๆ ในปัจจุบัน และเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องจาก

โครงการ PGS9 ด้วย คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบ

การได้มากกว่า 7 พันราย และช่วยให้เกิดการหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำากว่า 6-7 หมื่นล้านบาท  

บ้านปูเพิ่มพอร์ตหุ้นกองเฮลท์แคร์สหรัฐ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

บ้านปู เปิดเผยว่า ได้เร่งเดินหน้าขยายการลงทุนผ่านกองทุน 

Public US-based Healthcare Investment Fund ในรูปแบบ 

Founding Limited Partner เป็นจำานวน 150 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 4,995 ล้านบาท เน้นลงทุนในหุ้น

ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพหรือเฮลท์แคร์ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ตามแนวทางกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งแสวงหา

โอกาสเพิ่ม New S-Curve ที่มีศักยภาพและอัตราการเติบโต

สูงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมเดินหน้าสู่มิติใหม่ของการเป็น

ผู้นำาธุรกิจที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนทั่วโลก 

ชไนเดอร์ผุดแพลตฟอร์มบริการพลังงาน

นายสเตฟาน นูสส์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ชไนเดอร์                                                             

อิเล็คทริค เปิดเผยว่า ได้จับมือกับธนาคารยูโอบี เพิ่มทาง

เลือกสำาหรับธุรกิจที่ต้องการบริหารจัดการพลังงานผ่าน 

U-Energy แพลตฟอร์มสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแบบ

ครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่ง

เสริมการดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานสำาหรับอาคารและ

ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟและการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีสีเขียว ให้ธุรกิจได้บรรลุเป้า

หมายความยั่งยืนที่ตั้งไว้ 

PCC คว้างานพีอีเอ 124 ล้านบาท

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น หรือ PCC เปิดเผยว่า บริษัท พรีไซซ 

ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้รับ

งานใหม่ในสัญญางานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 

MARS Master (WRL) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำานวน 142 

แห่ง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำาหน่าย ระยะที่ 1 

มูลค่าสัญญา 124,160,660 บาท ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) หรือ PEA

DTN ขายหุ้นกู้ดอก 3.01-4.46% ต่อปี

นายนกุล เซห์กัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

การเงิน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เปิด

เผยว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำากัด หรือ DTN บริษัทย่อย 

ประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม เสนอขายหุ้นกู้ของ

บริษัทต่อสำานักงาน ก.ล.ต. กำาหนดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ชุด

ใหม่ ที่ 3.01-4.46% ต่อปี คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 

11-12 และวันที่ 14 กรกฎาคมนี้  

เตือนอย่าซื้อต่อหวยดิจิทัลเกินราคา

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่ามีการนำาสลากดิจิทัล

มาจำาหน่ายต่อเกินราคาบนสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ที่ผ่านมา

สำานักงานสลากฯ ได้ตรวจสอบการนำาสลากดิจิทัลไปจำาหน่าย

ต่ออย่างเข้มงวด โดยได้ดำาเนินการแจ้งความเอาผิดไปแล้ว 

2 ราย และจากการตรวจสอบผู้ซื้อสลากที่ผ่านมา พบว่า ผู้

ที่ซื้อสลากดิจิทัลในปริมาณมาก หลายราย ไม่ได้มีพฤติกรรม

นำาสลากไปจำาหน่ายต่อ ซึ่งหากผู้ซื้อพบว่ามีการนำามาขายต่อ

เกินราคา สามารถแจ้งความเพื่อเอาผิดได้ ซึ่งผู้ขายมีโทษ

ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท.
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6 เศรษฐกิจ

‘เงินเฟ้อ’พุ่ง7.66%ทุบสถิติ13ปี

พาณิชย์จับตาQ3ลุ้นทะยานต่อ/ย้ำาขยับดบ.ต้องรอบคอบ!
ไทยโพสต์ • จุก! ‘พาณิชย์’ เผยเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย.2565 พุ่ง 7.66% 

สูงสุดในรอบ 13 ปี อ่วมพิษน้ำามัน-ค่าไฟฟ้า-ก๊าซหุงต้ม แท็กทีมขึ้นราคา

ไม่หยุด จับตาไตรมาส 3 ยังทะยานต่อ แต่ทั้งปียังยืน 4-5% พร้อมย้ำาขึ้น

ดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อต้องรอบคอบ ด้าน ‘Krungthai COMPASS’ คาด

ทั้งปีเงินเฟ้ออยู่ที่ 6.1%

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้

อำานวยการสำานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระ                                                

ทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนี

ราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อท่ัวไป) เดือน                                                        

มิ.ย.2565 เท่ากับ 107.58 เพิ่ม

ขึ้น 7.66% เทียบกับเดือน มิ.ย.

2564 แต่ก็ยังต่ำากว่าที่หลายสำานัก

คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 8% 

ส่วนเงินเฟ้อรวม 6 เดือนปี 2565 

(ม.ค.-มิ.ย.) เพิ่มขึ้น 5.61% และเงิน                                                 

เฟ้อพื้นฐาน ที่หักอาหารสดและ

พลังงานท่ีมีความผันผวนด้านราคา

ออก ดัชนีอยู่ที่ 102.99 เพิ่มขึ้น 

2.51% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.2564 

และเฉลี่ย 6 เดือนเพิ่มขึ้น 1.85%

ทั้งนี้ เงินเฟ้อเดือน มิ.ย.

2565 ที่เพิ่มขึ้น 7.66% เป็นอัตรา

การเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดในรอบปีนี้                                                       

และทำาสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี 

เนื่องจากสินค้ากลุ่มพลังงานที่ปรับ

ตัวสูงขึ้น 39.97% โดยน้ำามันเชื้อ

เพลิง เพิ่มสูงถึง 39.45% ค่าไฟฟ้า 

เพิ่ม 45.41% ก๊าซหุงต้ม เพิ่ม                                                    

12.63% ส่วนกลุ่มอาหารและเครื่อง                                                       

ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่ม 6.42% 

โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้น เช่น เนื้อสุกร                                                      

ไก่สด ไข่ไก่ และเครื่องประกอบ

อาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากพลัง                                                       

งานท่ีเป็นต้นทุนแฝงในกระบวน 

การผลิต โลจิสติกส์ และราคา

วัตถุดิบที่สูงขึ้น ส่วนสินค้าอื่นๆ ที่

เพิ่มขึ้น เช่น น้ำายาล้างจาน น้ำายา

ปรับผ้านุ่ม สบู่ ยาสีฟัน บุหรี่ เบียร์ 

สุรา และค่าโดยสารสาธารณะ

“เงินเฟ้อในไตรมาส 3/2565 

ยังมีแนวโน้มขยายตัวในระดับที่

ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่

จะเป็นอัตราเท่าใดยังประเมินไม่

ได้ เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น 

และยังมีหลายปัจจัยที่จะกระทบ

เงินเฟ้อ ทั้งการขึ้นดอกเบี้ยของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ราคา

น้ำามัน ผลกระทบจากโควิด-19 ที่

‘ออริจิ้น’โกยยอดกระฉูด

อนันดารุกตลาดออนไลน์

ไทยโพสต์ • นายพีระพงศ์ 

จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.ออริจิ้น พร็อพ

เพอร์ตี้ หรือ ORI เปิดเผยว่า 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 

(ม.ค.-มิ.ย.2565) บริษัทมียอด

ขายสะสมจากโครงการที่อยู่

อาศัยในเครือทั้งสิ้น 17,772 

ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียว    

กันของปี 2564 ถึงกว่า 13% 

และคิดเป็น 51% ของเป้า

หมายทั้งปีที่ 35,000 ล้านบาท 

ส่วนในครึ่งปีหลังบริษัทเดิน

หน้าเปิดโครงการที่อยู่อาศัย

เพิ่มอีก 20 โครงการ มูลค่า

โครงการรวมกว่า 26,500 

ล้านบาท โดยมุ่งเจาะกลุ่ม 

Gen Z, Gen Y และไฮเอนด์

นายประเสริฐ แต่ดุลย                                                 

สาธิต ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร สายงานธุรกิจอสังหา    

ริมทรัพย์ บมจ.อนันดา ดีเวล                                        

ลอปเม้นท์ หรือ ANAN กล่าว

ว่า เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต

คนเมืองในยุคดิจิทัล บริษัทได้                                    

จับมือ ขายดี พร็อพเพอร์ตี้                                     

(Kaidee Property) แพลต 

ฟอร์มออนไลน์ซื้อขายอสังหา 

ริมทรัพย์ เพื่อขยายฐานลูกค้า

ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ล่าสุดนำา 4                                           

โครงการขายผ่านแพลตฟอร์ม

ดังกล่าว ราคาเริ่มต้น 2.39 

ล้าน* พร้อมของสมนาคุณ

และโปรโมชั่นแบบจัดเต็ม กู้

ง่ายได้ 100%* ฟรีเฟอร์นิเจอร์

และค่าโอนฯ* เป็นต้น.

ยังมีอยู่ ความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศ และยังมีมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาล การส่งออกที่

ขยายตัว การท่องเที่ยวฟื้นตัวมีผล

ต่อกำาลังซื้อ ค่าเงินบาทอ่อนก็มีผล 

ทำาให้คาดการณ์ได้ลำาบาก ส่วนเป้า

หมายเงินเฟ้อทั้งปี ยังคาดการณ์

เหมือนเดิมอยู่ที่ 4-5% มีค่ากลาง 

4.5% ส่วนจะปรับหรือไม่ ขอรอดู

สถานการณ์ให้ชัดเจนก่อน” นาย

รณรงค์กล่าว

สำาหรับการหยุดยั้งเงินเฟ้อ

ด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 

ตามหลักการถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง 

แต่ เงินเฟ้อของไทยในปัจจุบัน

เกิดจากปัจจัยภายนอกภูมิภาคที่

เข้ามากระทบ ดังนั้นการปรับขึ้น

ดอกเบี้ย ต้องพิจารณาว่าจะเป็น

บวกหรือลบมากน้อยแค่ไหน

ด้าน ‘Krungthai COM-

PASS’ มองว่าอัตราเงินเฟ้อครึ่งปี

หลังจะบวกเร่งขึ้นจากครึ่งปีแรก

ที่เฉลี่ย 5.61% และทั้งปีจะพุ่งขึ้น

มาอยู่ที่ 6.1% จากสถานการณ์

ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและ

รัสเซียที่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่

แน่นอน ทำาให้ราคาพลังงานใน

รณรงค์ พูลพิพัฒน์
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ราชดำาเนิน • คมนาคม สั่ง รฟท.

เร่งทบทวนแผนฟื้นฟู จัดลำาดับ

แต่ละยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิ                                              

ภาพการเดินรถ ดึงเอกชนร่วม

ลงทุน พร้อมเร่งโอนสัญญาและ

สิทธิในที่ดิน ส่งมอบให้บริษัทลูก

เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้

ประชุมติดตามผลการดำาเนินการ

แก้ ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการ

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) ได้สั่งการให้ รฟท.เร่งเดิน

หน้าแผนฟื้นฟู พร้อมสั่งการให้จัด

ทำาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ให้ชัดเจน เพื่อติดตามการดำาเนิน

งานอย่างมีประสิทธิภาพ, มุ่งเน้น

สร้างการรับรู้แก่ประชาชน, จัด

ลำาดับความสำาคัญในการดำาเนิน

งานจากยุทธศาสตร์ที่สามารถ

ดำาเนินงานได้ทันที เช่น การ

จัดสรรเส้นทางการเดินรถไฟ

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

ดึงดูดเอกชนมาร่วมลงทุน

และ รฟท.ต้องให้ความ

สำาคัญในประเด็นการโอนสัญญา 

และสิทธิในที่ดินให้บริษัท เอส 

อาร์ที แอสเสท จำากัด ซึ่งจะเป็น

ส่วนช่วยให้ รฟท.มีรายได้เพิ่ม

ขึ้น อย่างไรก็ตาม รฟท.จะต้อง

เร่งรัดการจัดทำาแผนและข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทรัพย์สิน

ให้แก่บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท 

จำากัด ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ 

รฟท.ต้องจัดทำาข้อมูลเปรียบเทียบ

ผลที่ได้รับจากการเพิ่มรถจักรและ

ล้อเลื่อน เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์

และเป้าหมายในการดำาเนินงานที่

ชัดเจน และทำาให้การใช้ โครงข่าย

ทางรางเกิดประโยชน์สูงสุด

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า                                                   

สำาหรับความคืบหน้า (ร่าง) แผน                                                  

วิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศ 

ไทย ปี 2566-2570 หรือแผน

ฟื้นฟู ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้ 1.พัฒนาขีดความสามารถ                                                        

ด้านการแข่งขัน 2.พลิกฟื้นธุรกิจ 

หลัก 3.พัฒนาและสร้างรายได้ที่  

ไม่เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง 

4.ปรับรูปแบบธุรกิจสู่ผู้ ให้บริการ                                  

แพลตฟอร์มระบบราง 5.ปฏิรูป 

องค์กรให้สอดคล้องกับการฟื้นฟู 

และ 6.พัฒนาระบบรางด้วย 

BCG Model

“เป้าหมายการฟื้นฟู เพื่อ

ให้กำาไรจากการดำาเนินงานของ

บริษัทก่อนหักดอกเบี้ย หรือ 

EBITDA มากกว่า 0 หรือไม่

ติดลบภายในปี 2570 ซึ่งต้อง

อาศัยทั้ งปัจจัยภายนอกและ

ภายในองค์กร ปัจจุบัน รฟท.อยู่

ระหว่างทบทวนเพื่อสรุปแผนงาน

ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเป็น

รูปธรรม ซึ่งคาดว่าจะสรุปแผน

ได้ภายในเดือน พ.ย.2565” นาย

ศักดิ์สยามกล่าว.

‘ศักดิ์สยาม’จี้รฟท.

ปรับแผนฟื้นฟูใหม่

เร่งหารายได้เพิ่ม ปรบมือรัว ร่วมยินดีกับ จิรศักดิ์ เตชะทวีกุล หัวหน้าสายงาน 

Working Solution บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC 

เข้ารับ 2 รางวัลอาคารสำานักงานคุณภาพ ในงาน MEA ENERGY 

AWARDS ปีที่ 6 จากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้า

นครหลวง ภายใต้ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ใช้ไฟฟ้าพลังงานในอาคาร โดยจัดขึ้น ณ MEA สำานักงานใหญ่ 

คลองเตย กรุงเทพฯ ...•

ด้าน CFO รัฐชัย ภิชยภูมิ แห่ง บมจ.อีเอ็มซี เดินหน้า

ลุยโกยงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดส่งซิกว่าลงนามในสัญญาก่อสร้าง

โรงงาน Semiconductor กับบริษัทผู้ประกอบที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นโครงการอาคารโรงงานและอาคารสูง 3 ชั้น 

รวมถึงระบบสุขาภิบาล คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 540.35 ล้านบาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง 380 วัน ...•

มาที่ บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) เดินหน้าผนึกกำาลังเต็มที่หลัง

ได้ บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ร่วมเป็นพันธมิตร งานนี้ ซีอี

โอ “สยาม อุฬารวงศ์” ไม่รอช้า ประกาศ kick off จัดอบรมเพิ่ม

ความรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำาภายใต้แบรนด์ Safe ในเครือทีเอส 

อาร์ให้กับกลุ่ม SABUY TECH เพื่อเตรียมความพร้อมรุกขยาย

ระบบการบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

กว่าที่เคย ...•

สุดปัง! กับหุ้นอสังหาฯ น้องใหม่ไฟแรง...กับกระแสตอบรับ

หุ้นไอพีโอ จำานวน 200 ล้านหุ้นของ บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป 

(BLESS) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 29-30 

มิ.ย. และ 1 ก.ค.65 ผลตอบรับดีเกินคาด ความต้องการล้นหลาม 

เห็นอย่างนี้ต้องยกนิ้วให้กับ CEO “ชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย” ที่

ตั้งใจและมุ่งมั่น...เข้าเทรดในตลาดหุ้น mai หวังสร้างผลตอบแทน

ที่ดีให้กับนักลงทุนในอนาคต ...•

 ขยับมาที่ บมจ.ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ หรือ TACC ร่วม

สนับสนุนโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect 

ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

สนับสนุนการปลูกป่า จำานวน 1 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย และบ้าน

บุญเริง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งถือว่าบริษัทได้ให้ความ

สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจตามหลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม สังคม 

และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกลุ่มผู้

มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ...•

อย่าละสายตาจาก บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป                                                                               

(IND) เด็ดขาด เพราะแม่ทัพใหญ่ ดร.พรลภัส ณ ลำาพูน จัด

เตรียมทีมงานชุดใหญ่อัดแน่นด้วยคุณภาพไว้เป็นทัพหน้า รับมือกับ

โครงการออกแบบและก่อสร้างใหม่ๆ ที่จะทยอยออกมาในครึ่งปีหลัง 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ งานนี้ IND มีลุ้น

ได้งานใหญ่ติดไม้ติดมือมาฝากแฟนคลับให้ชื่นใจ หนุนผลงานทั้งปีโต

ตามเป้า 20-25% ข่าวดีๆ อย่างนี้ ไม่มีหมด มีให้ลุ้นตลอดทั้งปีจ้า ...•

ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นสำาคัญ แล้วก็เกิดความกลัวว่าเศรษฐกิจสหรัฐ

จะถดถอยในระยะต่อไป ส่วนอีกประเด็นก็คือ การปรับลดคิวอีที่

ทำาให้เชื่อกันว่าจะมีเงินไหลออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่ นั่นหมายถึง

จะไม่สามารถเล่นเก็งกำาไรในขาขึ้นได้ต่อไป เพราะคิดว่าขาดเงินทุน

จากสหรัฐตลาดโลกจะต้องตกต่ำาลงนั่นเอง ก็เป็นสิ่งที่พอรับฟังได้ 

แต่ยังไม่ใช่เรื่องสำาคัญที่สุด

ประเด็นที่น่าคิดพิจารณาอย่างมากในปัจจุบันคือ สงคราม

รัสเซียกับยูเครน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากว่าประธานาธิบดียูเครน

คิดจะสู้อย่างเดียว ประชาชนจะเป็นอย่างไรดูจะไม่ค่อยสนใจ ยิ่ง

พยายามขออาวุธจากสหรัฐและนาโตมากเท่ากับจะสู้ต่อไปเรื่อยๆ 

แทนที่จะใช้วิธีการเจรจาเพื่อยุติสงคราม 

กลับฮึกเหิมที่จะทำาสงครามมากกว่า ซึ่ง

ทางสหรัฐก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว 

เพราะรัสเซียไม่ใช่ประเทศที่เป็นมิตรกับ

สหรัฐ ผลจากสงครามยืดเยื้อและการคว่ำา

บาตรรัสเซียทำาให้ โลกเกิดการขาดแคลน

อาหารและเชื้อเพลิงด้านพลังงาน เกิด

ภาวะเงินเฟ้อสูงไปทั้งโลก ก็ไม่รู้ว่างานนี้

ต่อไปใครจะเจ็บกว่ากัน แต่ที่เห็นในตลาด

หุ้นไทย นักลงทุนต่างชาติคงจะเจ็บตัวแล้ว 

หากเป็นการลงทุนจริงๆ คงไม่เจ็บตัว แต่

เมื่อมาเล่นเก็งกำาไรกับนักลงทุนไทยก็เจอดี 

เกมการเก็งกำาไรอยู่ที่ใครดีกว่ากัน ทนไม่ได้

ก็ต้องยอมเจ็บตัว ตลาดหุ้นไทยความจริงก็

น่าจะมีแนวโน้มดีมากกว่า ยิ่งเปิดประเทศ

ต่างชาติเจ็บตัวรอบนี้

ก่อนหน้านี้เคยคิดว่านักลงทุนต่างชาติจะมีฝีมือในการ

ลงทุนดีกว่าไทย แต่ดูแล้วคงต้องกลับไปคิดใหม่ เพราะผลที่

ปรากฏในขณะนี้จะพบว่านักลงทุนต่างชาติมีการทยอยขายหุ้น

ออกอย่างต่อเนื่อง แต่กลับขายในราคาที่ตกต่ำาลงมาก จึงไม่

สามารถคิดได้ว่าเป็นการขายทำากำาไร กลับดูเป็นการขายเพราะ

ยอมตัดขาดทุนมากกว่า เนื่องจากเมื่อกลับไปดูช่วงที่ต่างชาติซื้อ

หุ้นเป็นช่วงที่ดัชนีตลาดอยู่สูงกว่า 1,600 จุด แล้วมาขายในช่วง

นี้ จนดัชนีลงต่ำากว่า 1,500 จุด โดยเฉพาะวานนี้ (5 ก.ค.65) ที่

ดัชนีลงมาปิดต่ำาแค่ 1,541.30 จุด ดูจะเป็นการยืนยันได้มากว่า

ยอมขายขาดทุน การที่นักลงทุนต่างชาติยอมขายหุ้นออก คงเกิด

ความวิตกกังวลกับปัจจัยภายนอกที่ยังกดดันอยู่มาก แค่กลับไปดู

การดิ่งลงของตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปก็จะเห็นว่าส่วนมากตลาด

มีทิศทางตกต่ำาลงมาตลอด ทางสหรัฐคงจะมองในเรื่องเฟดจะ

5/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 6,194.52 6,377.76 -183.24
 5,938.69 6,417.78 -479.09
 34,493.28 37,517.98 -3,024.70
 30,087.94 26,400.91 +3,687.03

76,714.43
-18.97

1,541.30
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.32 36.05
ยูโร 36.30 37.41
ปอนดสเตอรลิง 42.30 43.88
เยน (100 เยน) 25.87 26.98
หยวนจีน 5.02 5.42
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,450 30,550
ทองรูปพรรณ 29,895 31,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เศรษฐกิจและธุรกิจก็เติบโตได้มาก จึงเป็นโอกาสการลงทุนที่ดี 

แต่ต้องทนถือหุ้นยาวได้

ส่วนใครที่ต้องการลุ้นก็ลองดูหุ้นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มการ

แพทย์ ดูดี มีกำาไรดี น่ามองที่ CRM, LPH และ PRINC กลุ่ม

อาหารธุรกิจที่มีแต่จะโต น่ามองที่ CM, KSL และ SNNP กลุ่ม

การเกษตรเงินเฟ้อหนุน น่ามองที่ GFPT, TRUBB และ TWPC 

กลุ่มพลังงานยังดี น่ามองที่ BGRIM, ETC และ SPRC หุ้นราย

ตัวที่เตะตามี III, SCC และ BBL เป็นต้น

เก็งกำาไรยังเสี่ยงสูงชะลอก่อนได้ ส่วนการลงทุนระยะยาว

ก็ยังทำาได้เช่นกัน ต้องเลือกหุ้นพื้นฐานดีเท่านั้น.

ORผนึกHungryHubหนุนสตาร์ทอัปไทย

ไทยโพสต์ • OR ดัน ORZON 

Ventures ร่วมลงทุน Hungry Hub                                      

หนุนระดมทุนรอบ Series A                                           

ดันสตาร์ทอัปไทย พัฒนาอุตสาห 

กรรมร้านอาหาร

นางสาวราชสุดา รังสิยา                                                  

กูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                   

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการโครง 

การ ORion บริษัท ปตท. น้ำามัน

และการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) 

หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้ร่วม

ลงทุนกับ Hungry Hub บริษัท                                                      

สตาร์ทอัปสัญชาติไทย แพลต 

ฟอร์มจองร้านอาหารและโรง 

แรมชั้นนำา ผ่านกองทุนออร์ซอน 

เวนเจอร์ส (ORZON Ventures) 

ในรอบ Series A เพื่อหนุนธุรกิจ 

ภายใต้กรอบ Mobility & Lifestyle 

เสริมศักยภาพให้ก้ าวข้ามขีด

จำากัดไปอีกขั้น เพื่อผลักดันการ

เติบโตของตลาดร้านอาหารและ

โรงแรมในประเทศไทย

“โดยปัจจุบัน Hungry Hub 

ได้ให้บริการลูกค้าไปแล้วมากกว่า 

2 ล้านที่นั่ง และสร้างยอดขาย

ให้ร้านอาหารไปแล้วมากกว่า 

1 พันล้านบาท หรือ 30 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ซึ่งในการระดมทุน

รอบ Series A - Hungry Hub 

เป็นการเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจ

สตาร์ทอัปไทยที่มีจุดแข็งในด้าน

ศักยภาพการใช้เทคโนโลยี และ

มีความสามารถในการปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

ให้ร่วมเติบโตไปกับธุรกิจของ OR

นายสุรสิทธิ์ สัจจเดว์ ผู้ก่อ

ตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Hungry Hub กล่าวว่า ปัจจุบัน 

Hungry Hub มีร้านอาหารเข้า

ร่วมเป็นพาร์ตเนอร์รวมกว่า 900 

ร้านในประเทศไทย รวมถึงร่วม

งานกับร้านอาหารระดับ High-

end และแบรนด์ โรงแรมชั้นนำา 

ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นกลุ่มร้านอาหาร 

Luxury Segment มากขึ้นที่มอบ

ประสบการณ์พิเศษ พร้อมทั้ง

ตั้งเป้าให้มีพันธมิตรร้านอาหาร 

2,000 แห่ง สร้างรายได้แก่

ร้านอาหาร 1 พันล้านบาทต่อปี 

และมีผู้ใช้งานระบบ 1 ล้านคน

ต่อเดือน รวมทั้งขยายไปสู่ต่าง

ประเทศภายใน 1 ปีหลังจากนี้.

เจ้าท่าชูปลอดภัยรับท่องเที่ยว

ไทยโพสต์ • “กรมเจ้าท่า” คุม

เข้มโชว์มาตรฐานความปลอดภัย

เดินเรือทั้งระบบ ให้บริการนัก                                   

ท่องเที่ยวทางน้ำา พร้อมนำานวัต 

กรรม เทคโนโลยีควบคุมให้

บริการ ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

ไทยช่วงครึ่งหลังปี 65

นายภูริพัฒน์ ธีระกุล

พิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า หรือ                                            

จท. ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า 

ภายหลังจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย 

กรมเจ้าท่าได้ประกาศยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัย ให้การ

ท่องเที่ยวทางน้ำาเป็นไปตามมาตร 

ฐานสากลในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทย

และต่างประเทศ ล่าสุดได้เตรียม

ความพร้อมเพื่อรองรับช่วงฤดูกาล

ท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วง

ครึ่งหลังของปี 2565

ทั้งนี้ กรมฯ ได้นำานวัต 

กรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ

การอำานวยความสะดวก และ

ติดตามการเดินทางของนักท่อง

เที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสาร ทั้ง

ในทะเลและแม่น้ำาที่เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวสำาคัญ ซึ่งนอกจากจะ

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้ว ยัง

ช่วยส่งเสริมธุรกิจภาคการท่อง

เที่ยวของไทยให้กลับสู่ภาวะปกติ

โดยเร็ว รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ                                             

ด้วย อย่างไรก็ตามกรมฯ ได้จัดทำา

แผนประชาสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอด

ไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน

การให้บริการท่องเที่ยวทางน้ำา 

เชื่อว่าในปีนี้จำานวนนักท่องเที่ยว

ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยจะมีเป็น

จำานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัด

ที่ได้รับความนิยมอย่าง ภูเก็ต 

กระบี่ พังงา รวมทั้งกรุงเทพฯ

“มาตรการท่ีนำามายกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อ

ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำากับ

นักท่องเที่ยว คือ นำานวัตกรรม

เข้ามาช่วยและถอดบทเรียนจาก

อุบัติเหตุทางน้ำาที่เกิดขึ้นในอดีต 

กรณีเรือฟินิกซ์ล่มเมื่อปี 2561” 

นายภูริพัฒน์กล่าว.

ภาพรวมจะยืนสูงตลอดทั้งปี อีก

ทั้งในช่วงที่เหลือของปีคาดว่าการ

ส่งผ่านต้นทุนผู้ประกอบการไป

ยังราคาสินค้าและบริการจะมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนี้ 

อุปสงค์ในประเทศที่คาดว่าจะปรับ

ดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะ

คึกคักขึ้นหลังเปิดประเทศ รวมถึง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะค่อยๆ 

ฟื้นตัว จะยิ่งช่วยสนับสนุนการ

เพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

อาการคัดแน่นจมูก นอกจากนี้จมูกยังมีหน้าที่

รับกลิ่น เมื่อไหร่ก็ตามอากาศไม่สามารถเข้าไป

ในจมูกถึงเซลล์ประสาทรับกลิ่นได้ ก็จะทำาให้

คนไข้มีปัญหาเรื่องการรับกลิ่นเสียไปหรือไม่

ได้กลิ่น อย่างที่บอกริดสีดวงจมูกจะเกิดร่วม

กับโรคภูมิแพ้และการอักเสบ

เรื้อรัง นอกจากอาการ

คัดจมูกแล้ว 

คนไข้อาจจะ

มีอาการ

คัน จาม 

น้ำามูก

ยกระดับวงการแฟชั่นไทย 

ศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบุนกะแฟชั่น จำากัด ให้การ

ต้อนรับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในการเยี่ยมชมบูธ โรงเรียนบุน 

กะแฟชั่น ที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรสัญชาติญี่ปุ่นพัฒนาและยกระดับวงการแฟชั่นไทย 

ภายในงาน สหกรุ๊ปแฟร์ 2565 ครั้งที่ 26 โดยมี บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสห

พัฒน์, ดร.มนนิภา ทรัพย์ม ีกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจพี เมรากิ จำากัด โคตาสึ นิชิกา

วา กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด และ พงศ์พันธุ์ สุรวัฒน์

เจริญ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมงาน ณ                                                                                  

ไบเทคบางนา

มุ่งมั่นสร้างจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุนิฮิโกะ เซะกิ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เดินหน้าขับ

เคลื่อนกิจกรรม “สร้างฝาย ปลูกป่าและหญ้าแฝก” โดย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี 

เป็นประธาน พร้อมความร่วมมือจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท

กลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ทั้งหมดจำานวน 11 บริษัท นำาคณะทีมผู้บริหารและ

พนักงานจิตอาสาจำานวนกว่า 200 คน ร่วมทำากิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำา ปลูกป่าและปลูก

หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำา ณ ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ ตำาบลพลวงทอง อำาเภอบ่อทอง 

จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ปลูกกัญชงในระบบโรงเรือน

สงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ

ผู้บริหาร บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOA) 

โครงการปลูกกัญชง

ในระบบโรงเรือน 

EVAPULATIVE 

COOLING SYSTEM 

และใช้วิธีปลูก

แบบ GAP (Good 

Agricultural Practice) 

กับมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ โดยมี รศ.ดร.วีระ

พล ทองมา อธิการบดี 

ร่วมลงนามการร่วม

กันครั้งนี้ แนวทางเพื่อรองรับการศึกษาวิจัยด้านการปลูกพืชกัญชงให้ครบกระบวนการ

ด้วยปริมาณและคุณภาพสูง สามารถนำาไปสกัดเป็น Hemp Oil เพื่อประโยชน์ในการทำายา

ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับพรีเมียม 

Wella Professionals ค่ายโอซีซี แนะนำาชุดเซต

เพื่อผมทำาสีใหม่ล่าสุด Color Motion+ ตอบ

โจทย์ 3 ความต้องการของผมทำาสีอย่างแท้จริง 

1.ปกป้องสีผมให้คงไว้ยาวนานถึง 8 สัปดาห์ 

2.ขจัดแร่ธาตุที่ตกค้างสีผมส่องประกายเงางาม 

3.ด้วยเทคโนโลยีความงาม Wellaplex Bonding 

Agent มีประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ

ผมให้นุ่มนวล มีน้ำาหนัก และคงไว้ซึ่งความแข็ง

แรง ชุดเซต Color Motion+ ประกอบด้วย Color 

ขายสินค้ามักอ้างว่าน้ำามันมะพร้าวมี

ประโยชน์ในการสลายไขมันเนื่องจาก

มีไตรกลีเซอไรด์ หรือกรดสาย

กลาง ซึ่งเป็นไขมันชนิด

หนึ่งที่มีแนวโน้มจะเผา

ผลาญเป็นพลังงาน

มากกว่าการสะสม

เป็นไขมันในร่างกาย 

แต่สมาคมโรคหัวใจ

ยู่มาถึงอายุปูนนี้ งานสังคมที่จะหลีกเลี่ยงไม่

พ้นก็เห็นจะเป็นงานศพของพ่อแม่ผู้แก่เฒ่า 

หรือไม่ก็เพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันที่ขี้เกียจ

หายใจหรือไม่ก็ถูกโรคต่างๆ รุมสกรัม กับงานแต่งของ

บรรดาลูกๆ ของเพื่อน ถึงแม้จะพยายามเก็บตัวเป็นคน

โลว์ โปรไฟล์แบบวัยเกษียณแล้วก็ตาม

ว่าด้วยงานมงคลแล้ว ก็ต้องยอมรับว่าประเด็น

ที่จะมีการเมาธ์แตกก็คือ รุ่นลูกของเรานั้นส่วนใหญ่

ปฏิเสธที่จะผลิตทายาทให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณ

ยายไว้เลี้ยงแก้เหงา ด้วยเหตุผลว่า ..สงสารเด็ก!! ที่จะ

ต้องมาเผชิญกับโลกที่มิได้สุดสวยตามมโนภาพและการ

จินตนาการสร้างฝันอีกต่อไป

นี่เป็นการมองโลกในแง่ร้าย..เกินไปไหม?!?

มนุษย์ป้าตั้งคำาถาม??? ซึ่งบรรดารุ่นลูกก็

อรรถาธิบายว่า ความคิดของพวกเขาไม่ได้เกิดจาก

อารมณ์ หรือความเห็นแก่ตัว ไม่เสียสละ ไม่อดทน

อย่างที่พ่อแม่สงสัยหรอกนะ แต่มองออกไปบนโลกใบ

นี้ เขาพบว่าความสัมพันธ์ของประชากรโลกและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change 

ความต้องการอาหาร น้ำา ปัญหาความร้อนและสิ่ง

แวดล้อม เป็นเรื่องจริงที่เจ็บปวด 

เหมือนนักวิจัยที่บอกว่า “ในฐานะที่มนุษย์เป็น

สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

มากเกินไป ผลักดันให้สายพันธุ์อื่นๆ สูญพันธุ์ และแม้

กระทั่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วย

มลภาวะของเรา จำานวนผู้คนที่เพิ่มขึ้นบนโลกนี้ก็จะ

เป็นผลโดยตรง” 

แปลทัศนคติของเด็กรุ่นใหม่นี้กับการสร้าง

ครอบครัว ก็คงต้องสรุปว่า เขาคิดว่ามนุษย์กำาลัง

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเร็วกว่าที่ระบบนิเวศของโลก

สามารถสร้างขึ้นใหม่ เขาจึงไม่อยากมีลูกที่มาเพิ่ม

ปัญหาให้กับโลก และไม่ต้องการเห็นลูกของเขาเผชิญ

กับปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร

สุดโต่งหรือไม่กับความคิดนี้ ก็คงจะไปชี้ผิดชี้ถูก

ไม่ได้ แต่สำาหรับมนุษย์ป้าแล้วรู้สึกว่า ถ้าเราไม่อยาก

เห็นลูกหลานในภายหน้าลำาบาก เราก็ต้องช่วยกัน

ปกป้องสิ่งแวดล้อมและทำาให้ โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ไม่ใช่..คุม

กำาเนิดลูกแทนเนาะ.

      

‘ป้าเอง’ 

ทัศนคติ..การมีลูก

อ

ต้อง ปล่อยให้มีการอักเสบซ้ำาๆ 

เยื่อบุจมูกก็จะบวมออกมากลาย

เป็นริดสีดวงจมูก ทั้งนี้การอักเสบ

เรื้อรังจะมี 2 แบบด้วยกัน คือ 

เยื่อบุอักเสบจากภูมิแพ้ และเยื้อบุ

อักเสบชนิดไม่แพ้ ทั้ง 2 อย่างทำาให้

เกิดริดสีดวงจมูกได้ทั้งนั้น หรือ

ในคนไข้ที่เป็นไซนัสอักเสบ

เรื้อรังนานๆ เยื่อบุของไซนัส

ก็จะบวมออกมากลายเป็น

ริดสีดวงได้ แต่เราจะไม่เรียก

ริดสีดวงไซนัส

สำาหรับอาการของ

คนที่เป็นริดสีดวงจมูก ถ้า

ขนาดไม่โตมากคนไข้อาจ

จะไม่มีอาการอะไร แต่

ถ้าเยื่อบุจมูกบวมมากๆ 

อากาศผ่านจมูกไม่

ได้ คนไข้จะมี

น้ำามันมะพร้าว

marrygun55@gmail.com

สนับสนุนสร้างอาคาร รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินบริจาค จำานวน 25,000,000 บาท แก่ รศ.เกศินี วิฑูร

ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร 88 ปี โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ช่วยเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วย และการให้

บริการรักษาพยาบาล โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ประกวดภาพถ่าย ‘ผ้าขาวม้าพาสุข’ 

โครงการผ้าขาวม้าท้อง

ถิ่นหัตถศิลป์ไทยขอเชิญร่วมส่ง

ภาพถ่ายเข้าประกวดผ่านทาง 

Instagram (IG) ในหัวข้อ “ผ้า

ขาวม้าพาสุข” ชิงเงินรางวัล

มูลค่ารวม 53,000 บาท กติกา

ง่ายๆ เพียงถ่ายภาพสนุกๆ 

กับผ้าขาวม้าที่สื่อถึงความสุข 

สุขใจทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และเกิด

ความสุขแก่สังคมที่สามารถนำา

ผ้าขาวม้าทอมือไปใช้ประโยชน์

ได้หลากหลาย แล้วโพสต์ลง 

IG  ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อม

ติดแฮชแท็ก #ผ้าขาวม้าพา

สุข และ #จังหวัดหรือชุมชนผู้

ผลิตผ้าขาวม้า ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้-25 ส.ค.65 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG : @

pakaomathailand หรือ Facebook : PakaomaThailand

ผู้

ในอเมริกันแนะนำาว่า “ให้บริโภคน้ำามันมะพร้าวใน

ปริมาณที่พอเหมาะ เนื่องจากมีไขมันอิ่มตัวสูง ซึ่งไม่ดี

ต่อสุขภาพของหัวใจ” และงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการ

แทนที่ไขมันอิ่มตัว 5 เปอร์เซ็นต์จากแหล่งต่างๆ เช่น 

น้ำามันมะพร้าว ด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน และไม่

อิ่มตัวเชิงเดี่ยวจากแหล่งที่มา เช่น ถั่ว น้ำามันมะกอก 

และปลาที่มีไขมัน สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

ได้อย่างชัดเจน และงานวิจัยอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่าน้ำามัน

มะพร้าวเพิ่มทั้งคอเลสเตอรอลที่ดีและไม่ดี และอย่าง

ดีที่สุด น้ำามันมะพร้าวอาจส่งผลเป็นกลางต่อสุขภาพ

ของหัวใจ แต่ถ้าคุณชอบรสชาติของ

น้ำามันมะพร้าว ให้ใช้มันอย่าง

ประหยัดสำาหรับการปรุงอาหาร

และการอบ เพื่อป้องกันโรคอ้วน

และดูแลสุขภาพของหัวใจและ

หลอดเลือด.

ลดโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมฯ                                                                                          

ร่วมกันทำาพันธสัญญา มิชชั่น 2023 ขับเคลื่อนลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก สนับสนุน

การใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกทุกภาคส่วน ตั้งเป้าหมายให้ได้ 1 ล้านตัน CO2 ในงาน FTI 

EXPO 2022 โดยมี ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ให้การต้อนรับ 

ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่               

เมื่อวันก่อน

นช่วงที่สภาพ

อากาศเปลี่ยน 

แปลงบ่อย 

ร่างกายอาจ

อ่อนแอป่วยเป็นหวัด 

มีอาการจาม คัดแน่น

จมูก ซึ่งดูเหมือนจะไม่มี

ความผิดปกติใดๆ แต่

หากมีอาการหวัดเรื้อรัง

เป็นๆ หายๆ บ่อยครั้ง 

อีกทั้งยังมีอาการของ

ไซนัสอักเสบร่วมด้วย 

อย่านิ่งนอนใจ เพราะ

อาจจะเผชิญกับโรคริดสีดวงจมูก

นพ.ปวีณ เพชรรักษ์ แพทย์ผู้ชำานาญ

การด้านหู คอ จมูก โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 

(WMC) ชี้แจงว่า ริดสีดวงจมูก (Nasal Polyps) 

เกิดจากการที่เยื่อบุจมูกอักเสบ บวมขึ้นเรื่อยๆ 

มีน้ำาคั่ง กลายเป็นก้อนในจมูก เหตุผลที่เรียก

ริดสีดวงจมูกเนื่องจากมีลักษณะเป็นก้อนคล้าย

ริดสีดวงทวารที่ยื่นออกมาในจมูก อาจมีเพียงก้อน

เดียวหรือหลายก้อน เป็นผลมาจากการอักเสบ

เรื้อรังจากโรคหอบหืด ภูมิแพ้ หรือความผิดปกติ

ของภูมิคุ้มกัน อาจไม่ทำาให้เกิดอาการ แต่หาก

ก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่จะทำาให้ผู้ป่วยหายใจลำาบาก 

มีปัญหาในการดมกลิ่น หรือเกิดการติดเชื้อได้ง่าย

ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคริดสีดวง

จมูก ได้แก่ โรคภูมิแพ้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำาคัญ

ที่อาจทำาให้เกิดโรคริดสีดวงจมูก ซึ่งมีการอักเสบ

ของเยื่อบุจมูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน เมื่อมี

การอักเสบนานๆ เยื่อบุจมูกจะมีการบวมมากขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพาะในคนที่ไม่รักษาหรือรักษาไม่ถูก

ใ

ไหลร่วมด้วย หรือถ้าริดสีดวงจมูกไปอุดรูเปิด

ของไซนัสที่เปิดเข้ามาในโพรงจมูก คนไข้อาจจะ

มีไซนัสอักเสบร่วมด้วย

“จากอาการที่กล่าวมานั้นหากพบว่า

ตนเองมีอาการร่วมเป็นเวลาตั้งแต่ 10 วันขึ้น

ไป หรือมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น ได้แก่ มีปัญหา

ด้านการมองเห็นอย่างรุนแรง ขยับดวงตาไม่

ค่อยได้ หรือมองภาพได้ไม่ชัด รวมไปถึงอาการ

ด้านอื่นๆ เช่น อาการปวดศีรษะรุนแรงกว่าปกติ 

หากใครพบว่าตนเองมีอาการเหล่านี้ควรรีบเข้า

พบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยหาก้อนเนื้อในโพรง

จมูก” คุณหมอปวีณกล่าว โดยวิธีการตรวจก็ได้

แก่ การใช้กล้องส่อง การตรวจด้วยเครื่อง CT 

Scan การทดสอบอาการภูมิแพ้ทางผิวหนัง การ

ตรวจเลือดคัดกรองภูมิต้านทาน

นพ.ปวีณแนะนำาการดูแลและป้องกัน

ริดสีดวงจมูกว่า ทำาได้ โดยการลดโอกาสเสี่ยงที่

จะนำาไปสู่การเกิดริดสีดวงจมูกหรือลดการเกิด

ซ้ำาหลังการรักษา โดยมีแนวทางดังนี้ ปฏิบัติตาม

คำาแนะนำาของแพทย์อย่างเคร่งครัดในการรักษา

โรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด ให้ความสำาคัญกับ

การล้างจมูกโดยใช้น้ำาเกลือ เพื่อชะล้างสารก่อ

ภูมิแพ้ และลดการระคายเคืองของจมูก 

หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ

ระคายเคือง หรือการอักเสบ

ของโพรงจมูก เช่น สารก่อ

ภูมิแพ้ ควันบุหรี่ หรือฝุ่น

ละออง และดูแลเรื่อง

สุขอนามัย เช่น ล้างมือ

ให้สะอาด เพื่อป้องกัน

การติดเชื้อไวรัสและ

แบคทีเรีย.

คนเป็นภูมิแพ้ต้องระวัง!!‘โรคริดสีดวงจมูก’

Protection shampoo (ราคา 635 บาท), 

Color Protection Conditioner (ราคา 745 

บาท) และ Structure + Mask (ราคา 775 

บาท) วางจำาหน่ายแล้ววันนี้ที่ Wella Salon 

Partner ทั่วประเทศ. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ คุณหญิงโมไปเรียนการบ้านการเรือนตอนไหนกันนะ รอลุ้นตอนหน้าจ้า...
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9กีฬา

‘พัณณิน’ ทะลุ 16 คนเทนนิสประเทศไทย 

เมืองทอง • การแขงขันเทนนิสเพ� อความชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 82 ป 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ณ ศูนย

พัฒนากีฬาเทนนิสแหงชาติ เมืองทองธานี เม� อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผาน

มา ในประเภทหญิงเดี่ยว รุนทั่วไป รอบ 32 คน “แน็ต” พัณณิน 

โควาพิทักษเทศ สาววัย 19 ป จากฉะเชิงเทรา มือ 3 ของไทย ผาน

เขารอบไดหลังจากชนะ ดลรวี ตุมทอง นักหวด กทม. วัย 20 ป 

มือ 61 ของไทย 2-0 เซต 6-2 และ 6-2 พัณณินผานเขารอบ 16 

คนสุดทายไปพบกับ วราภรณ เมืองโพธิ์ จากสุพรรณบุรี ที่ชนะผาน 

วิจิตราภรณ วิมุกตานนท มือวาง 14 จากพิษณุโลก, ประเภทชาย

เดี่ยว รุนทั่วไป รอบ 32 คน “เจได” เครดิต ไชยรินทร นักหวด 

กทม. มือวาง 10 ของรายการ และมือ 18 ของไทย ก็ผานเขารอบ

ไดเชนกัน หลังจากเอาชนะ แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ 

นักหวดลูกครึ่งไทย-อิตาลี จาก กทม. มือวาง 22 ของรายการ และ

มือ 33 ของไทย ได 2 เซตรวด 6-3 และ 6-3 เครดิตทะยานสูรอบ 

16 คนสุดทายไปพบกับ ปรัชญา อิสโร เต็ง 7 จากสงขลา ดีกรีทีมชาติ

ชุดเหรียญทอง ทีมชาย ในศึกซีเกมส ครั้งที่ 31 ดานผลการแขงขันคู

อ� น หญิงเดี่ยว รุนทั่วไป รอบ 32 คน ชมภูทิพย จันดาเขต (นนทบุรี) 

ชนะ กมรวรรณ กอนศิลา (นนทบุรี) 6-0, 6-1 รดา มานะทวีวัฒน 

(กทม.) ชนะ พรปวีณ นวลศรี (ปทุมธานี) 6-0, 6-3 พัชรินทร ชีพ

ชาญเดช (ขอนแกน) ชนะ สุนทรี อาภานุกูล (เพชรบุรี) 6-1, 6-1 

เสือภูเขา-Bike4All ที่เพชรบุรี คึกคักที่พักเต็ม 

เพชรบุรี • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แหงประเทศไทย เปดเผยวา ตามที่สมาคมไดรวมกับจังหวัดเพชรบุรี 

และเข� อนแกงกระจาน จัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ 

(ใจเกินรอย) และ “ปนเพ� อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2565 สนามที่ 2 วัน

ที่ 23-24 กรกฎาคม ที่เข� อนแกงกระจาน อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี 

ลาสุด นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ได

สั่งการใหหน�วยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเตรียมความพรอมอยางเต็มที่ 

เพ� อใหการแขงขันราบร� นทุกประการ และเพ� อช� อเสียงของจังหวัด

เพชรบุรี รวมทั้งเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ

เปนการกระตุนเศรษฐกิจใหมีความคึกคัก หลังจากซบเซาเพราะการ

แพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในสวนของนักปนที่จะเขารวม

แขงขันในสนามที่ 2 นี้ คาดวาจะมาจากจังหวัดตางๆ ในเขตภาค

ใตตอนบน และภาคกลางตอนลางเปนจํานวนมาก เน� องจากไดรับ

รายงานจาก นายวิรัตน นกวอน นายกองคการบริหารสวนตําบล

แกงกระจาน วาโรงแรมที่พักและรีสอรตในอําเภอแกงกระจานถูก

จับจองในชวงที่มีการแขงขันเต็มเกือบทุกแหงแลว นอกจากนี้กอน

การแขงขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินรอย) ในเชาวันเสาร

ที่ 23 กรกฎาคม จะมีนักปนจากชมรมจักรยานตางๆ ประมาณ 

200 คนมารวมปนสรางสีสันภายใตช� อกิจกรรมวา “ชมรมชาวเพชร

โชวปนสันเข� อน” เปนการปนในเสนทางรอบสันเข� อนแกงกระจาน  

ทรูวิชั่นสกับฟอรมูลา 1 ออสเตรียเริ่ม 8 ก.ค.นี้

กรุงเทพฯ • ทรูวิชั่นสชวนแฟนๆ รวมลุนและรวมเชียรการแขงขัน

รถสูตร 1 ฟอรมูลาวัน สนามออสเตรียน กรังดปรีซ สนามที่ถือวาเปน

บานของทีมเรดบูลล เรซซิ่ง ซึ่งสนามออสเตรียน เซอรกิต สนามจะ

ตั้งอยูที่เมืองสปลเบิรก ประเทศออสเตรีย ทรูวิชั่นสพรอมถายทอด

สด ออสเตรียน กรังดปรีซ แบบเอ็กซคลูซีฟทุกรอบ ตั้งแตรอบฝก

ซอมจนถึงรอบแขงขันตั้งแตวันที่ 8-10 กรกฎาคมนี้ ทางชองทรู

สปอรตส 1 (666) เริ่มตั้งแตวันศุกรที่ 8 ก.ค. เวลา 18.30 น. สวนรอบ

ชิงอาทิตยที่ 10 ก.ค. เริ่ม 20.00 น. สถานการณลาสุดของฟอรมูลาวัน 

ในฤดูกาล 2022 เพิ่งจบสนามที่ 10 ของฤดูกาลนี้ ซึ่งการแขงขัน

บริติช กรังดปรีซ ทีมเฟอรรารีสามารถควาชัยไปได หลังจากที่ทีม

เรดบูลลควาชัยมาแลว 6 สนามติด สนามที่ผานมา ทีมเรดบูลลรถ

ของ แม็กซ เวอรสแตพเพน ตัวรถมีปญหา แตนักขับเพ� อนรวมทีม

อีกคน เซรคิโอ เปเรซ สามารถจบไดในอันดับที่ 2 ตอนนี้สถานการณ

การลุนแชมปโลกในประเภทนักขับทั้งอันดับ 1 และอันดับ 2 ถูก

ยึดครองโดยเวอรสแตพเพน และเปเรซ 2 นักขับจากทีมเรดบูลล 

สวนอันดับ 3 และ 4 เปนของทีมเฟอรรารี ในดานของทีมผูสราง 

อันดับ 1 เปนของทีมเรดบูลล อันดับ 2 เปนของทีมเฟอรรารี และ

อันดับที่ 3 เปนของทีมเมอรซิเดส สนามนี้อาจเปนจุดเปลี่ยนของ

ฤดูกาลนี้ ถาหากทีมเรดบูลลและเวอรสแตพเพนไมสามารถควาชัย

ในสนามนี้ ได เพราะทีมอ� นๆ จะมีโอกาสเขามาลุนแชมปโลกทันที.

รวมยินดี • นพกร สุวณิชย ประธานฝายจัดการแขงขัน “ชาง-

เจ็นซ กอลฟ ทัวร” และบุญวัฒน พรหมศิวรักษ เจาหนาที่ชํานาญ

การอาวุโส พัฒนาความสัมพันธ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) รวมแสดงความยินดีกับแชมปกอลฟเยาวชนในรุน Su-

per GENZ ในรายการชาง คลาสสิก 2022  ที่สนามปตตาเวีย 

เซ็นจูรี่ กอลฟ คลับ จ.ชลบุรี เม� อเร็วๆ นี้

รางประวัติศาสตร ไปเรียบรอยแลวดวยการ ผาน

เขาสูรอบสุดทายของการแขงขันวอลเลยบอล

เนชั่นสลีกเปนครั้งแรก และแน�นอนวาเปนครั้ง

แรกที่ทีมสาวไทยจบอันดับดวยเลขตัวเดียวในรายการนี้เปน

ครั้งแรก โดยผลงานกอนหนานี้ เม� อป 2018 ไทยจบอันดับ 15, 

ป 2019 จบอันดับ 12 และครั้งลาสุดเม� อป 2021 จบอันดับ 16 

มาครั้งนี้เราอาจจะฝนไปไกลกวานั้น เพราะในฐานะทีม

อันดับ 8 จะไดเจอกับ ตุรเคีย ทีมเจาภาพที่ ไดรับเกียรติให

เปนทีมวางอันดับ 1 คืนวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคมนี้ตอง

ชวยกันสงใจไปเชียรกันทั้งประเทศ..••..ใกลเต็มทีแลวสําหรับ

ฟุตบอลนัดประวัติศาสตร เดอะ แมตช แบงค็อก เซนจูรี

คัพ 2022 แดงเดือดครั้งแรกในเอเชียระหวาง แมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด กับ ลิเวอรพูล ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ใน

วันที่ 12 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ แตกอนจะถึงวันนั้นแฟนปศาจ

แดงดูหนาวๆ รอนๆ เพราะขาวจะขอยายทีมของ คริสเตียโน 

โรนัลโด หวั่นจะไมไดเดินทางมาประเทศไทยดวย วินิจ เลิศ

รัตนชัย บิ๊กบอสเฟรชแอรฯ บอกถึงตอนนี้ทางสโมสรแมน

เชสเตอร ยูไนเต็ด ยืนยันลาสุดมากับตนวา ทุกอยางยังเหมือน

เดิม นั่นหมายความวานักเตะทุกคนที่แจงช� อมา รวมถึงโรนัลโด

จะบินมาเมืองไทยในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้แน�นอน..••..

ชบาแกว ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมการแขงขัน

ฟุตบอลชิงแชมปอาเชียนไดอยางน�าช� นชมดวยการเอาชนะ 

อินโดนีเซีย ไป 4-0 มิโยะ โอกาโมโตะ หวังวาฟุตบอลหญิง

ทีมชาติไทยจะเก็บความมั่นใจในเกมนี้ ไปถึงเกมตอไปที่ตอง

เจองานหนักกับ ออสเตรเลีย ที่ ริซาล เมโมเรียล สเตเดียม 

ประเทศฟลิปปนส ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ เวลา 15.00 น. 

ตามเวลาในประเทศไทย..••..วันกอน ฝายพัฒนาผูตัดสิน 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

จัดอบรมผูประเมินผูตัดสินไทยลีก T3 ในชวงกอนจะเปดฤดูกาล 

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.

ภิรมย อั๋นประเสริฐ เปนประธานเปดพิธี และ พ.จ.อ.ปรีชา 

กางรัมย หัวหนาวิทยากรฝายเทคนิด วิทยากรสมาคม พรอม

ดวยผูประเมินผูตัดสิน T3 ที่เขารวมอบรมทั้งหมด 119 คน 

หลังจากนี้ฝายพัฒนาผูตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลจะจัดอบรม

ผูตัดสินไทยลีก T3 ทั้ง 6 ภาคผานวิดีโอคอนเฟอเรนซ เพ� อ

เตรียมพรอมกอนแขงขันฤดูกาล 2022/23..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

ส

นาดาลยังอยูในเสนทางคาเลนดารสแลม
ลอนดอน •  ราฟาเอล นาดาล ตอนหนุมจากเนเธอรแลนดฉลุย

สูรอบกอนรองชนะเลิศชายเดี่ยว วิมเบิลดัน แกรนดสแลมบน

คอรตหญาในลอนดอน ประเทศอังกฤษ และยังอยูในเสนทางที่

จะเขาไปเจอกับ นิก คียจิออส ที่เอาชนะมาไดหลังตองเลน 5 เซต

ราฟาเอล นาดาล ยอดนักเทนนิสจากสเปน ซึ่งกําลังลุนจะ

ทําคาเลนดารแกรนดสแลม ชนะแกรนดสแลมทั้ง 4 รายการใน

ปเดียวกัน ออกสตารทที่ออลอิงแลนดคลับดวยฟอรมที่

ติดๆ ขัดๆ แตตอนนี้กลับมาอยูในฟอรมที่มีลุนจะ

ควาแชมปวิมเบิลดันสมัยที่ 3

แมตชในรอบ 16 คนสุดทาย นาดาลเลน

แบบไมปรานีในการเจอกับ โบติค ฟาน เดอ 

แซนชุลป มือวางอันดับ 21 จากเนเธอรแลนด

ที่เซ็นเตอรคอรต กอนเอาชนะไป 6-4, 6-2, 

7-6 (8/6) 

“ผมคิดวาผมยังสามารถทําผล

งานไดเปนอยางดี ในที่สุด แม

จะอยูในวันที่เลนไมคอยดีนัก

ก็ตาม”  นาดาลมือวางอันดับ 2 

ของรายการจากสเปนกลาว

“โดยสวนตัวแลว 

สําหรับผมนั้นการที่ ได

ผานเขาไปถึงรอบกอน

รองชนะเลิศ หลังจากที่

ไมไดเลนรายการนี้มา 

3 ปนั้นมันเปนเร� องที่

น�าทึ่ง สําหรับผมแลว

มีความสุขมากๆ”

ในแมตช นี้

นาดาลสามารถเบรก

เกมเสิรฟของคูตอสูได 5 ครั้ง และใช โอกาสในแมตชพอยตครั้ง

ที่ 4 เอาชนะนักเทนนิสจากเนเธอรแลนดผานเขาสูรอบกอนรอง

ชนะเลิศวิมเบิลดันเปนสมัยที่ 8

ถาในรอบกอนรองชนะเลิศ นาดาลเจาของแชมปแกรนด

สแลม 22 รายการ สามารถเอาชนะ เทยเลอร ฟริตซ มือวาง

อันดับ 11 จากสหรัฐอเมริกา และคียจิออส เอาชนะ คริสเตียน 

การิน จากชิลีได ทั้งคูจะโคจรมาเจอกันในรอบรองชนะเลิศ

คียจิออสซึ่งกอนหนานี้มีปญหาอาการบาดเจ็บไหลเอาชนะ 

แบรนดอน นากาชิมา จากสหรัฐอเมริกา 4-6, 6-4, 7-6 (7/2), 

3-6, 6-2 โดยแมตชนี้คียจิออสซึ่งเรียกนักกายภาพเขามาดู

อาการยิงไป 79 วินเนอร และเสิรฟไป 35 เอซ

ครั้งลาสุดที่คียจิออส มืออันดับ 14 ของโลกผานเขา

สูรอบกอนรองชนะเลิศแกรนดสแลมนั้นเกิดขึ้นในรายการ 

ออสเตรเลียน โอเพน เม� อป 2015 หนึ่งปหลังจากที่ผาน

เขารอบกอนรองชนะเลิศที่ออลอิงแลนดคลับในปแรก

ที่เขาเขารวม การแขงขัน

หนุมออสเตรเลียน

 วัย 27 ป กลาววา พยา 

ยามจะอยูกับปจจุบันให

มากที่สุด “ผมไมพยายาม

ไปคิดถึงการชูถวยชนะ

เลิศหรือการเลนในรอบรอง

ชนะเลิศ หรือกระทั่งเลนใน

แมตชชิงชนะเลิศ”

“ผมพยายามคิดถึงนิสัยของ

ผม ใน ทุกๆ วัน และพยายามทําใหดีที่สุดใน

สนาม คุณ รูไหม ตอนที่อยูนอกสนามผมพยายามมี

ความสุขกับทีม กับแฟนสาวอยางเต็มที่ และเม� อลงสนามก็

เขาเขาสูเกมโหมดอยางเต็มที่”  คียจิออสกลาวในที่สุด.

ราฟาเอล นาดาล ยอดนักเทนนิสจาก

สเปนยังอยูบนเสนทางลุนแชมปวิมเบิลดัน

สมัยที่ 3 และโอกาสในการชนะแกรนดส

แลมทั้ง 4 รายการในปเดียวกัน หลัง

เอาชนะ โบติค ฟาน เดอ แซนชุลป จาก

เนเธอรแลนด 6-4, 6-2, 7-6 (8/6) ในการ

แขงขันที่ออลอิงแลนดคลับ ในลอนดอน 

ผานเขาสูรอบกอนรองชนะเลิศตอไป

กรมพละ • จากการประชุมสุดยอดผูนํา

อาเซียนครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ ที่อิม

แพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เม� อวันที่ 

2 พฤศจิกายน 2562 ผูนํารัฐบาลของ

ชาติสมาชิกในอาเซียนเห็นพองเสนอตัว

เปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอลโลก

รวมกัน โดยใหวางแผนสําหรับความ

พรอมหากวาตองการเสนอตัวสําหรับ

ฟุตบอลโลกในป 2034

สําหรับประเทศไทย โดย พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

พรอมใหการสนับสนุน และไดมอบหมาย 

ให ดร.นิวัตน ลิ้มสุขนิรันดร อธิบดีกรม

พลศึกษา ในฐานะเจาหนาที่อาวุโสดาน

กีฬาของอาเซียน ASEAN SENIOR 

OFFICIALS MEETING ON SPORTS 

(SOMS) เปนประธานคณะทํางาน ซึ่งใน

เวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีกีฬาของ

ชาติอาเซียนไดใหประเทศไทยรับหนาที่

ในการเปนผูนําการเสนอตัว

เม� อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่

ผานมา ณ หองประชุมบุญสม มารติน 

กรมพลศึกษา ถนนพระรามที่ 1 แขวง

วังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ดร.นิวัตน 

ลิ้มสุขนิรันดร อธิบดีกรมพลศึกษา 

ไดเชิญ มร.เคียฟ ซาเมธ ประธาน

สหพันธฟุตบอลอาเซียน, มร.วินสตัน ลี 

เลขาธิการเอเอฟเอฟ และนายพาทิศ 

ศุภะพงษ เลขาธิการสมาคม เขา

ประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ

การเสนอตัวในฐานะผูแทนองคกรใน

ดานกีฬาฟุตบอล พรอมกับผูเชี่ยวชาญ 

ที่นําการเสนอตัวฟุตบอลโลก 2026 ที่

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก 

เขาประชุมผานวิดี โอคอนเฟอเรนซ

จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพ� อใหได

รับขอมูลขั้นตอนที่ครบถวน ซึ่งหลังจาก

นี้จะมีการจัดตั้ง Techincal Working 

Group (TWG) ที่มีผูแทนจากหน�วยงาน

ไทยจับมือชาติอาเซียนเสนอตัวจัดบอลโลก

กรุงเทพฯ • นับถอยหลังกับศึกฟาดแขงนัดประวัติ 

ศาสตร ระหวางสโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และ

สโมสรลิเวอรพูลในประเทศไทย นายวินิจ เลิศรัตนชัย 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล 

จํากัด ผูจัด “THE MATCH Bangkok Century 

Cup 2022” เผยโฉมใหม! ราชมังคลากีฬาสถานอยาง

เปนทางการ พรอมรับศึกแดงเดือดที่ใกลจะถึงในวัน

ที่ 12 กรกฎาคมนี้ หลังจากทดสอบความพรอมของ

สนามหญา ระบบน้ํา ระบบไฟ รวมไปถึงสิ่งอํานวย

ความสะดวกตางๆ โดยรอบ เพ� อใหสมบูรณที่สุด

เสมือนสนามฟุตบอลมาตรฐานระดับโลก

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เฟรชแอร เฟสติวัล จํากัด กลาววา อีกไมกี่วัน

ก็จะถึงแมตชประวัติศาสตรแลวที่ทั้ง 2 สโมสร อยาง

สโมสรแมนเชสเตอร ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอรพูล 

จะมารวมฟาดแขงในประเทศไทย โดยผูจัดไดทยอย

เตรียมความพรอมในทุกๆ ดานตลอดหลายเดือนที่

ผานมา และพรอมสําหรับการเปนเจาภาพงาน THE 

MATCH Bangkok Century Cup 2022 เราตั้งใจและ

ทุมเทมาก ไมวาจะเปนการออกแบบราชมังคลากีฬา

สถานใหมทั้งหมด การเนรมิตสนามหญาใหม อัฒจันทร 

หองแตงตัว หองรับรองตางๆ หองส� อมวลชน ฯลฯ ให

เปนไปตามมาตรฐานของพรีเมียรลีกมากที่สุด นอกจาก

นี้ผมตั้งใจจะใหเปนตัวอยางสนามตนแบบเพ� อยกระดับ

นับถอยหลังราชมังคลากีฬาสถาน

พรอมรับ‘แดงเดือด THE MATCH’

ฟลิปปนส • เม� อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. 

ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาไทย 1 ชั่วโมง ณ สนามซอม PFF 

National training canter ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝก

ซอมกอนพบกับออสเตรเลีย ในศึกชิงแชมปอาเซียนนัดที่ 2

การฝกซอมครั้งนี้เนนไปที่การฟนฟูรางกาย และ

ทบทวนการฝกซอมทั้งหมด เตรียมความพรอมสําหรับ

เกมออสเตรเลีย

กอนการฝกซอม กัญชลิญา พิมพะบุตร กลาว

วา “ก็รูสึกเซอร ไพรสเหมือนกันคะ ก็ไมคิดวาโคชจะ

เลือกเราเปนกัปตันทีม เพราะเรายังอายุนอย และดวย

ประสบการณเราอาจจะไมเยอะเทาพวกพี่เขาก็ดีใจที่โคช

เช� อมั่นในตัวเรา”

“เราตองปรับปรุงจังหวะการสกอรใหชัวรกวานี้ 

ในเกมที่ 2 ตองเลนใหรัดกุมและจบสกอรใหเร็วคะ”

“การเจอออสเตรเลีย เขาเปนทีมที่แข็งแกรง เขา

เหนือกวาเรา เราตองมีสมาธิในเกมและเลนตามแท็กติก

ที่โคชวางไวคะ”

สําหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะทําการเเขง

ขันฟุตบอลหญิงชิงแชมปอาเซียน 2022 ในเกมนัดที่ 

2 ออสเตรเลีย ที่สนามริซาล เมมโมเรียล, ประเทศ

ฟลิปปนส ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ชบาแกวซอมหนักกอนดวลออสเตรเลีย

ภาครัฐของประเทศตางๆ อาเซียนมา

ทํางานรวมกัน

นายพาทิศ ศุภะพงษ เลขาธิการ

สมาคม ไดเปดเผยวา “ทางสมาคม ผู

แทนจากสหพันธฟุตบอลอาเซียนได

เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ใน

การเสนอตัวเปนเจาภาพฟุตบอลโลก

ครั้งลาสุด มานําเสนอขอมูลขั้นตอน

ใหกับทางหน�วยงานที่รับผิดชอบใน

ขั้นนี้คือกรมพลศึกษา เพ� อใหทราบถึง

กระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง โดยขอ

ยกตัวอยางใหทราบจากการประชุมครั้ง

นี้วา การเสนอตัวเปนเจาภาพ หรืออีเวนต 

มหกรรมระดับโลก ไมวาจะเปนการ

ประชุม งานเอ็กซ โป รวมถึงฟุตบอล

ระดับทวีปและฟุตบอลโลกนั้น ตองมา

จากนโยบายรัฐบาลของประเทศนั้นๆ 

ที่ตองการอีเวนตมาจัดในประเทศ ให

วัตถุประสงคหรือแผนยุทธศาสตรที่วาง

ไวเสียกอน”

“เนื่องจากเอกสาร, หนังสือกา

รันตี, Bidbook จะตองไดรับการลงนาม

โดยผูนําของประเทศ รวมกับรัฐมนตรี

กระทรวงที่เกี่ยวของเทานั้น และผาน

มายังสมาคมเพ� อนําเสนอตอฟฟาใน

ฐานะประเทศสมาชิก อยางไรก็ตาม 

ระเบียบการเสนอตัวเปนเจาภาพฟุตบอล

โลกในรอบ 2030-2034 น�าจะออกมาใน

ชวงปลายปนี้ ในระหวางนี้ จะเปนการ

เตรียมความพรอมดวยการนําขอมูล

มาตรฐานของป 2026 มาเปรียบเทียบ

ใหคณะทํางานศึกษารายละเอียดกอน”

“ทางเอเอฟเอฟไดเขารวมประชุม

ในครั้งนี้ เพ� อใหขอมูลที่สําคัญแกกรม

พลศึกษา ในการนําไปดําเนินการตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแหงประเทศไทยยินดีใหการ

สนับสนุนขอมูลในขั้นตอนตอๆ ไปเพ� อ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด”.

ดร.นิวัตน ลิ้มสุขนิรันดร

มาตรฐานสนามของประเทศไทยใหเปนมาตรฐานสากล 

ตอกย้ําศักยภาพและความเปนมืออาชีพของบริษัทคน

ไทยในการจัดงานอีเวนตระดับโลก

สําหรับแฟนบอลที่อยากจะเขาไปชมการ

แขงขัน THE MATCH ภายในราชมังคลากีฬาสถาน 

ยังสามารถซื้อบัตรเขาชมการแขงขันไดที่เคานเตอร 

ไทยทิคเก็ตเมเจอรทุกสาขา หรือผานชองทางออน 

ไลนที่  www.thaiticketmajor.com.
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เปิดเวที Golden Pin Design Award

Golden Pin Design Award (GPDA) ประจำ�ปี 2022 เปิด

กว้�งเชิญชวนนักออกแบบไม่ว่�จะเป็นบุคคลหรือองค์กร ช�ว

ไทยและทั่วโลกร่วมแสดงผลง�นก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ก�ร

ออกแบบพื้นที่ ก�รออกแบบก�รสื่อส�ร และก�รออกแบบเชิง

บูรณ�ก�ร มีขั้นตอนก�รตัดสินยุติธรรมโดยคณะกรรมก�รผู้

เชี่ยวช�ญในอุตส�หกรรมออกแบบ ผู้ที่สนใจส�ม�รถสมัคร

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 7 กรกฎ�คม 2565 ที่เว็บไซต์ https://

my.goldenpin.net/en ทั้งนี้มีค่�ธรรมเนียมในก�รสมัคร 

สนใจติดต่อ ณฐมน ศรัทธ� โทร. 08-3462-6324 หรือจิร�

พรรณ หอมชิต โทร. 06-5964-9391

เสวนาเสียงจากชาติพันธุ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร จัดกิจกรรม

เสวน�เสียงจ�กช�ติพันธุ์ ในประเด็นคว�มหล�กหล�ยท�ง

วัฒนธรรมของกลุ่มช�ติพันธุ์ ในไทย ปัญห�คว�มเหลื่อมล้ำ�

ท�งสิทธิของกลุ่มช�ติพันธุ์ รวมถึงแนวท�งก�รสนับสนุน

วัฒนธรรมพื้น

ถิ่ นและดนตรี

ช�ติพันธุ์ เพื่อ

ให้ เกิ ดก�รส่ ง

ต่ อ ท � ง วั ฒ น 

ธรรม ให้ พื้ นที่

แห่งนี้เป็นพื้นที่

สำ � ห รั บคว�ม

ห ล � ก ห ล � ย

และเท่ � เทียม

ของทุกคน ร่วม

เสวน�โดย อ.อ� 

นันท์  น�คคง 

ผศ.ดร.เรวดี อึ้ง

โพธิ์  อ .อ�คม 

ทองคงห�ญ ศิลปินกลุ่มไททรงดำ� อ.พงศพร อุปนิ  

กิจกรรมภ�ยใต้นิทรรศก�รเสียงจ�กกลุ่มช�ติพันธุ์ วันที่ 23 

ก.ค.นี้ เวล� 14.00-17.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 ฟรี ที่ BACC. 

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

รื่องราวของการสักยันต์ สักลาย ลาย

สักมีอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมไทยและ

กัมพูช� ที่สะท้อนถึงคว�มเชื่อ คว�ม

ศรัทธ� คว�มศักดิ์สิทธิ์ และคว�มสุนทรีย์ของ

ศิลปะบนเรือนร่�ง จ�กภ�พถ่�ยฝีมือนักวิช�ก�ร

ของสำ�นักฝรั่งเศสแห่งปล�ยบุรพทิศ จัดแสดงใน

นิทรรศก�รพิเศษ “Trance/Figuration, Tattoos

From Birth to Death” (สะกดร่�ง/สักล�ย: ล�ย

สักจ�กกำ�เนิดสู่คว�มต�ย) ณ ห้องนิทรรศก�ร

หมุนเวียน 6 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ หอศิลป 

ถนนเจ้�ฟ้� ด้วยคว�มร่วมมือระหว่�งกรมศิลป�กร 

กระทรวงวัฒนธรรม, สถ�นเอกอัครร�ชทูต

ฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทย, สำ�นักฝรั่งเศสแห่ง

ปล�ยบุรพทิศ ศูนย์เชียงใหม่ และน�ยเซดริก 

อ�ร์ โนลด์ ศิลปินช�วฝรั่งเศส

สักยันต์ศิลปะความเชื่อใน‘Trance/Figuration’

นิทรรศก�รน่�ชม เพร�ะทุกวันนี้ก�รสัก

กล�ยเป็นแฟชั่นยอดนิยมในคนรุ่นใหม่ มีก�ร

คิดค้น ผสมผส�นลวดล�ยหล�กหล�ย เป็นโอก�ส

ที่จะชวนม�รำ�ลึกร�กฐ�นของก�รสักของภูมิภ�ค

นี้ผ่�นเนื้อห�ในนิทรรศก�ร 3 ส่วนที่บอกเล่�ถึง

ประเพณีก�รสักล�ยอันหล�ยหล�กน่�สนใจ เริ่ม

ตั้งแต่ชุดภ�พสักยันต์เนื่องในพิธีกรรมท�งพุทธ

ศ�สน�ของพระ-เกจิอ�จ�รย์จ�กประเทศกัมพูช�

และประเทศไทย ที่บันทึกไว้ โดย โอลิวิเยร์ เดอ 

แบร์นง และฟรองซัวส์ ล�จิร�ร์ด นักวิช�ก�ร

ของสำ�นักฝรั่งเศสแห่งปล�ยบุรพทิศ

ต�มด้วยผลง�นภ�พถ่�ยร่วมสมัยของ  

เซดริก อ�ร์ โนลด์ จัดแสดงในแบบศิลปะจัดว�ง 

ทั้งภ�พและเสียง เพื่อจำ�ลองสภ�วก�รณ์ของก�ร

เปลี่ยนผ่�นภวังคจิต (Trance) ที่เกิดในช่วงพิธี

กรรมก�รสักยันต์ของไทย และชุดภ�พถ่�ยของ

กลุ่ม “คนป่�บ้�ข�ล�ย” กลุ่มคนที่ศึกษ� สืบค้น 

อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่วัฒนธรรมก�ร

สักข�ล�ยโบร�ณล้�นน� ผู้ถ่�ยบันทึกประเพณี 

“ก�รสักข�ล�ย” หรือก�รสักล�ยในบริเวณต้น

ข�และลำ�ตัวช่วงล่�งเพื่อก�รปกป้องคุ้มครอง

ภัย ซึ่งประเพณีดังกล่�วยังเป็นที่ปฏิบัติกันอยู่ 

โดยอ�จ�รย์สักต�มหมู่บ้�นชนบทช�ยแดนท�ง

เหนือของประเทศไทยบ�งแห่ง ล�ยสักกลุ่มนี้มี

แม่ล�ยที่ ไม่ได้มีที่ม�จ�กแบบแผนหรือแนวคิด

ท�งพระพุทธศ�สน�รวมอยู่ด้วย 

ม�ชมภ�พก�รสักก�งเกง จะสักตั้งแต่

หัวเข่�ขึ้นไปถึงเอว ที่หมู่บ้�นใน อ.ท่�สองย�ง 

จ.ต�ก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้ช�ยสักข�กันจำ�นวน

ม�ก หรือม�ทำ�คว�มรู้จักล�ยสักปะลู ช่�งสัก

จะสักไว้ที่บริเวณข�ด้�นหลังเหนือข้อพับขึ้นม�

เล็กน้อย ด้วยเหตุผลว่� จะทำ�ให้ผู้สักมีพละกำ�ลัง

มห�ศ�ล และปะลูทำ�หน้�ที่ส่งวิญญ�ณผู้ที่มีรอย

สักนี้บนเรือนร่�งข้�มแม่น้ำ�แห่งคว�มต�ยไปสู่

โลกหน้�โดยไม่ต้องจ่�ยค่�เรือข้�มแม่น้ำ� ทุกภ�พ

มีเรื่องร�วซ่อนอยู่

ส่วนคนที่สนใจโบร�ณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่

แสดงถึงคว�มหล�กหล�ยของวัฒนธรรม และ

คว�มเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตและคว�มต�ย 

ภ�ยในนิทรรศก�รก็ยังมีก�รจัดแสดงยันต์บน

โบร�ณวัตถุจ�กกรมศิลป�กร เช่น ผ้� และเครื่อง

แต่งก�ยโบร�ณ เตรียมไว้ให้ชม

ชวนไปชมนิทรรศก�รพิเศษ “TRANCE/

FIGURATION, Tattoos from birth to death” 

ที่พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ หอศิลป ถนนเจ้�ฟ้� 

เวล� 09.00-16.00 น. วันพุธ-วันอ�ทิตย์ หยุดวัน

จันทร์-วันอังค�ร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่

บัดนี้ถึงวันที่ 21 ส.ค.นี้.

เรียนรู้เรื่องราวประเพณีสักยันต์

ภาพถ่ายลายสักจัดแสดงแบบศิลปะจัดวาง น่าไปชม

ช่างสักเขียนลวดลายอย่างชำานาญ

การสักยันต์ของไทย

การสักกางเกงที่ จ.ตาก

เ

ศึกษาธิการ • “ครูเหน่ง” เผยเล็งตั้งกองทุน

พ�น้องกลับม�เรียน เพื่อช่วยสนับสนุนเด็กที่มี

ครอบครัวฐ�นะย�กจน  หลังมีตัวเลขหลุดจ�ก

ระบบ 121,642 คน กลับเข้�เรียนแล้ว 31,446 คน 

ไม่กลับเข้�ระบบ 21,314 คน ติดต�มไม่พบตัว 

8,741 คน ส่วนนักเรียนติดโควิดยันไม่ต้องมี

ใบรับรองแพทย์เมื่อกลับม�เรียน

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) กล่�ว

ว่� ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) มีก�ร

ขับเคลื่อนนโยบ�ย “โครงก�รพ�น้องกลับ

ม�เรียน” ซึ่งเป็นโครงก�รเสริมสร้�งโอก�ส

ท�งก�รศึกษ�ให้แก่เด็ก เย�วชน และ

ประช�ชนอย่�งเต็มที่ ด้วยแนวคิดที่ว่� “ก�ร

ศึกษ�ไทยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง” ผ่�นก�ร 

บูรณ�ก�รระหว่�งหน่วยง�นทั้งในและนอก

สังกัด ศธ. ในก�รค้นห�และติดต�มเด็ก

ตกหล่นและออกกล�งคันให้มี โอก�สกลับ

เข้�สู่ระบบก�รศึกษ�อีกครั้ง โดยจ�กก�ร

ดำ�เนินโครงก�รนี้ในเฟสแรกตั้งแต่ช่วงต้น

ปีที่ผ่�นม�จ�กจำ�นวนนักเรียน นักศึกษ� 

นักเรียนพิก�ร และผู้พิก�ร ที่ตกหล่นและ

ออกกล�งคันรวม 121,642 คน ในจำ�นวน

นี้เป็นนักเรียน นักศึกษ� กลุ่มปกติ ใน

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้น

พื้นฐ�น (สพฐ.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รอ�ชีวศึกษ� (สอศ.) สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน (สช.) 

และสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ

และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย (กศน.) รวมทั้ง

สิ้น 67,129 คน พบตัวแล้ว 52,760 คน ใน

จำ�นวนที่พบตัวนี้กลับเข้�ระบบ 31,446 คน 

ไม่กลับเข้�ระบบ 21,314 คน อยู่ระหว่�งก�ร

ติดต�ม 5,628 คน และติดต�มแล้วไม่พบ

ตัว 8,741 คน ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มนักเรียน

พิก�ร สังกัดสำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิเศษ 

(สศศ.) สพฐ. และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษ� 

กศน.อ�ยุเกิน 18 ปี ที่เกินวัยก�รศึกษ�ภ�ค

บังคับและมีคว�มต้องก�รประกอบอ�ชีพ

น�งส�วตรีนุชกล่�วต่อว่� ทั้งนี้จ�ก

ก�รดำ�เนินโครงก�รพ�น้องกลับม�เรียนนี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี 

ได้มีข้อเสนอแนะม�ยัง ศธ.ว่�ต้องก�รให้

โครงก�รดังกล่�วมีคว�มยั่งยืนและมีก�ร

ขับเคลื่อนโครงก�รอย่�งต่อเนื่อง ไม่ใช่

เป็นโครงก�รที่จัดทำ�ขึ้นแบบฉ�บฉวยผ่�น

ม�แล้วผ่�นไป ดังนั้นตนจึงได้มอบโจทย์ให้

หน่วยง�นหลักใน ศธ.ที่เกี่ยวข้องไปจัดทำ�

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” สั่ง ศธ.ไปห�รือ 

ก.ค.ศ.เพื่อให้ได้ข้อสรุป ครูผู้หญิงส�ม�รถ

ประกวดน�งง�มได้หรือไม่ เผยยึดระเบียบ

เดิมม�ตั้ง 61 ปี ไม่สอดคล้องกับบริบทโลก

ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปม�ก

น�ยวีระ แข็งกสิก�ร โฆษกกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร (โฆษก ศธ.) กล่�วถึงจ�กกรณี

ครูจุ๊บแจง หรือน�งส�วกนกวรรณ ชูสุข ผู้

เข้�ประกวด Miss Universe Thailand 2022 

ประก�ศถอนตัวจ�กก�รประกวด เนื่องจ�ก

กฎระเบียบข้อบังคับว่�ด้วยเรื่องวินัย

ข้�ร�ชก�รครู ว่� จ�กก�รตรวจสอบพบ

ว่�เป็นหนังสือกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (ศธ.) 

ที่ ศธ.14222/2504 ลงวันที่ 26 กรกฎ� 

คม 2504 โดยกำ�หนดว่�กระทรวงศึกษ� 

ธิก�รไม่อนุญ�ตให้ครูสตรีในสถ�นศึกษ�

สังกัด ศธ.เข้�ประกวดน�งง�ม ตลอดจน

ก�รประกวดหรือแสดงแบบเครื่องแต่ง

ก�ยสตรี ไม่ว่�ก�รประกวดนั้นจะเรียก

ชื่ออย่�งไร และผู้ ใดเป็นผู้จัด ห�กฝ่�ฝืน

อ�จได้รับก�รพิจ�รณ�ลงโทษถึงให้ออก

จ�กร�ชก�ร ซึ่งเป็นคำ�สั่งก�รที่มีม�ตั้งแต่  

พ.ศ.2504 หรือกว่� 61 ปีม�แล้ว โดยกฎ

ระเบียบดังกล่�วอ�จมีเจตน�รมณ์ม�จ�ก

ก�รเข้�ประกวดที่ผู้สมัครจะต้องมีก�ร

เก็บตัวเข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ จะทำ�ให้ไม่

ส�ม�รถทุ่มเทให้กับก�รสอนต�มหน้�ที่ ได้

อย่�งเต็มที่ ถึงแม้ว่�จะส�ม�รถใช้วันล�ได้ 

แต่ก็ไม่เข้�กรณีทั้งก�รล�กิจหรือล�ป่วย

โฆษก ศธ.กล่�วอีกว่� ในอดีตที่

มีก�รออกกฎระเบียบดังกล่�วก็อ�จจะ

สอดคล้องกับบริบทและเหตุก�รณ์ในสมัย

นั้นๆ ซึ่งกระทรวงศึกษ�ธิก�รตระหนัก

ดีว่� ระเบียบนี้ใช้ม�น�นม�กแล้วตั้งแต่ 

ปี 2504 และในยุคสมัยนี้ ผู้หญิงมีคว�มรู้ 

มีคว�มส�ม�รถ มีศักยภ�พ มีคว�มรับผิด

ชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ยิ่งผู้เป็นครูที่

อยู่ในวิช�ชีพครู ซึ่งเป็นวิช�ชีพชั้นสูง ดัง

นั้นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รจึง

ได้มอบหม�ยให้สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรม 

ก�รข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ� (ก.ค.ศ.) ไปห�รือร่วมกันว่� ควร

ปรับปรุงกฎระเบียบต่�งๆ ให้เหม�ะสมกับ

ยุคสมัย แต่ยังคงมีภ�พลักษณ์ที่ดีของครู 

ซึ่งต้องเป็นต้นแบบให้แก่นักเรียน ยึดถือ

จรรย�บรรณครูและประมวลจริยธรรม

ของครู รวมถึงต้องขอชื่นชมครูจุ๊บแจงที่

ให้คว�มสำ�คัญกับนักเรียนเป็นอันดับแรก 

สะท้อนให้เห็นจิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู 

ที่ดี. 

เล็งตั้ง‘กองทุนพาน้องกลับมาเรียน’
ช่วยเหลือเด็กครอบครัวย�กจนหลังติดต�มตัวพบแต่กลับเข้�ระบบแค่1ใน4จ�กตกหล่น1.2แสน

สั่ง‘ศธ.-ก.ค.ศ.’หารือครูประกวดนางงามได้หรือไม่
สอศ.จับมือโลตัส • นายมณฑล 

ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา พร้อม

กับนางสาวอรวลัญช์ สีวลีพันธ์  

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กลาง (เอเชีย) บริษัท เอก-ชัย  

ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำากัด (โลตัส) 

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนากำาลัง

คนอาชีวศึกษา เพื่อการจัดการ

อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

ณ ห้องประชุม Academy 1-3 

สำานักงานใหญ่โลตัส กรุงเทพฯ 

โดยภายในปี พ.ศ.2566 บริษัทจะ

รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ประมาณ 500-1,000 คน 

ในสาขาวิชาคหกรรม ธุรกิจค้า

ปลีก การตลาด บริหารธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาอื่น

ที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือดัง

กล่าวนี้มีระยะเวลา 5 ปี.

ข้อมูลว่�จะดำ�เนินก�รอย่�งไรให้ โครงก�ร

นี้มีคว�มยั่งยืนและต่อเนื่อง หรือจะนำ�

ภ�คเอกชนเข้�ม�มีส่วนช่วยสนับสนุนใน

โครงก�รนี้ ได้อย่�งไรบ้�ง ขณะเดียวกันจ�ก

ก�รสำ�รวจเด็กที่หลุดจ�กระบบก�รศึกษ�

ส่วนใหญ่ม�จ�กสภ�วะท�งก�รเงินของ

ครอบครัวส่งผลให้ไม่ได้ศึกษ�ต่อหรือต้อง

หยุดเรียน ดังนั้นอ�จจะมีก�รจัดตั้งกองทุน

พ�น้องกลับม�เรียนเกิดขึ้น เพื่อเข้�ม�ช่วย

สนับสนุนเด็กที่มีครอบครัวฐ�นะย�กจนด้วย

น�งส�วตรีนุชยังกล่�วถึงนักเรียนที่

ติดโควิดที่กลับม�ระบ�ดอีกระลอกว่� ที่ผ่�น

ม�ตนได้สั่งก�รให้ต้นสังกัดของสถ�นศึกษ�

ในสังกัด ศธ.ทุกแห่งกำ�ชับสถ�นศึกษ�ทั่ว

ประเทศให้เฝ้�ระวังก�รแพร่ระบ�ดโควิด-19 

ในโรงเรียน และต้องปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง 

และทร�บว่�ขณะนี้มีโรงเรียนบ�งแห่ง เมื่อ

นักเรียนติดโรคโควิด-19 รักษ�ตัวเองห�ยและ

กักตัวครบต�มที่กำ�หนดแล้ว ท�งโรงเรียนได้

ขอใบรับรองแพทย์ ทำ�ให้นักเรียนต้องเสีย

เงินจำ�นวนม�กเพื่อให้ได้ใบรับรองแพทย์ม� 

เป็นก�รเพิ่มภ�ระค่�ใช้จ่�ยให้แก่นักเรียนนั้น 

ซึ่งจริงๆ แล้วก�รกลับเข้�ม�เรียนที่โรงเรียน

ส�ม�รถนำ�ผลจ�กชุดทดสอบโควิด-19 หรือ 

Antigen test kit ที่แสดงผลตรวจเป็นลบ หรือ

ไม่ติดเชื้อแล้วม�แสดงได้ หรือถ้�มีผลก�ร

ตรวจแบบ RT-PCR ก็ส�ม�รถนำ�ม�แสดงได้

โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ให้ส�ม�รถกลับ

ม�เรียนที่ โรงเรียนได้เลยเพื่อให้เด็กได้เรียน

ต่อเนื่อง ไม่เกิดภ�วะก�รเรียนรู้ถดถอย และ

ให้เป็นกลุ่มเฝ้�ระวังที่ต้องดูแลต�มม�ตรก�ร

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

ทศกาลหนังกลางแปลง!

เป็น 1 ใน 12 เทศกาลที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นใน

ยุคผู้ว่าฯ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ โดยจะประเดิมจอด้วย

ภาพยนตร์ไทยแนวแอ็กชั่น-ดรามาเรื่อง “2499 อันธพาล

ครองเมือง”..

 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ลานคนเมือง!

ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันดี ผลงานการกำากับของ

คุณนนทรีย์ นิมิบุตร สร้างโดยบริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์                                                                             

จำากัด

เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อปี 2540 และถือเป็นหนัง

ไทยที่ ได้ช่วยกอบกู้-ปลุกกระแสให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์

ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่ซบเซาอยู่นานก่อนหน้านั้น

และยังหนุน-ส่งให้คุณนนทรีย์ ได้แจ้งเกิด-มีชื่อเสียงใน

ฐานะ “ผู้กำากับภาพยนตร์ไทย” มาจวบจนทุกวันนี้ 

รวมทั้งนักแสดงหน้าใหม่อย่างคุณติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผล

ดี ที่รับบท “แดง ไบเลย์” ก็ได้ชื่อเป็น “พระเอกยอดนิยม” มา

ตั้งแต่บัดนั้น!

และในคืนเปิดจอเทศกาลหนังกลางแปลงน้ี คุณต๊ิก เจษ 

ฎาภรณ์ ก็จะไปร่วมกิจกรรมพร้อมกับ “เบิร์ดกะฮาร์ท” นัก

ร้องในดวงใจของท่านทูตนริศโรจน์ด้วย

ว่าง..ก็อยากชวนเชิญ นัยว่าหนังกลางแปลงจะฉาย

ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์ ส่วนวันอาทิตย์ก็ยังคงมีกิจกรรม 

“ดนตรีในสวน” ตามสวนสาธารณะต่างๆ อยู่ต่อไป!

นี่..พูดถึง “ลานคนเมือง” 2-3 วันก่อน เห็น “คณะ

หลอมรวมประชาชน” นำาโดยคุณจตุพร พรหมพันธุ์ และ 

“ทนายนกเขา” ได้ไปตั้งเวทีปราศรัยกันตรงนั้นท่ามกลางผู้ฟัง

นับพันคน

ตกลง “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” 

หรือ นปช. สลายตัวไปแล้วหรือ? มีคนสงสัย ซึ่งผมก็ไม่มีคำา

ตอบจะบอกเขา เพราะไม่รู้จริงๆ ว่า..

“คณะหลอมรวมประชาชน” ที่คุณจตุพรอธิบาย..เกิด

จากประชาชนผู้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความมั่นคงทุก

มิติของประเทศไทย 

ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีกระทบต่อการดำารงชีพของประชา 

ชนอย่างรุนแรง นับจากช่วงเวลาท่ีผ่านมาจะมีความรุนแรง

มากขึ้นตามลำาดับไม่รู้เวลาสิ้นสุดหรือจุดฟื้นตัว 

ภาคประชาชนที่ถูกปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชนจาก

การเมือง กลุ่มทุน ทหาร ตำารวจ ข้าราชการ และต่างชาติ 

สร้างความขัดแย้งแตกแยกกระจัดกระจายออกเป็นกลุ่มต่างๆ 

จากความขัดแย้งแตกแยกถูกขยายเป็นความเกลียด

ชัง จนบางครั้งมีการเผชิญหน้ากันเอง จนไม่อาจร่วมมือกันได้ 

แม้มองเห็นปัญหาเหมือนกัน 

และรับรู้ว่าการแก้ไขทุกปัญหาของภาคประชาชน ประ 

ชาชนจะต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหาเองบนพื้นฐานความสามัคคี

ของประชาชนรวมกันทั้งประเทศ จึงจะแก้ไขวิกฤตได้อย่าง

สำาเร็จในเวลาอันรวดเร็ว 

คณะหลอมรวมฯ จึงได้ปรึกษาหารือจัดกิจกรรม เพื่อให้

เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชน

ฟ้ืนคุณธรรมของแผ่นดิน คืนความยุติธรรม ความเสมอ

ภาค และความเท่าเทียมในทุกมิติให้กับประชาชนทุกคน โดย

ยึดถือร่วมกันว่าเป็นภารกิจแห่งจิตวิญญาณของประชาชน..

พวกเขาจะได้รวมตัวเป็น “คณะ” ที่แข็งแรง-ทรงพลัง-

มีประชาชนร่วมแรง-ร่วมใจ เดินไปด้วยกันได้กี่ย่างก้าว จะ

เป็นการรวมเฉพาะกิจหรือถาวร ก็ไม่รู้!

แต่เท่าที่อ่านจาก 5 ข้อที่คุณจตุพรประกาศ หากทำาได้

ตามนั้น ก็นับเป็นบุญต่อประเทศชาติอยู่มากโข และผมคน

หนึ่งล่ะที่พร้อมจะเป็นกำาลังใจให้

โดยเฉพาะข้อ 3... กิจกรรมจะถูกดำาเนินการไปอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อฟื้นฟูพลังความสามัคคีของประชาชนในชาติ นำาไป

สู่การร่วมมือขจัดภัยกดขี่ประเทศชาติและประชาชนจากต่าง

ชาติ

ตลอดทั้งกลุ่มการเมือง กลุ่มทุนทหาร ตำารวจ ข้าราช 

การ และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ที่รวมกันขายชาติ จนกว่าจะบรร 

ลุภารกิจ

ขอให้..นะสำาเร็จ นะสำาเร็จ นะสำาเร็จ..นะตู่นะ!.

หลอมรวมประชาชน?

เ
ากกรณีท่ี บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จำากัด ได้ประกาศปิดตัว

กะทันหัน พร้อมบอกเลิกจ้างพนักงาน

ทั้งหมด 89 คน และได้มีการแจ้งต่อพนักงาน

ว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้ 16% ซึ่งทำาให้

พนักงานที่ถูกเลิกจ้างได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ

เงินชดเชยที่ควรได้ตาม

กฎหมายกำาหนด ล่าสุด 

วันที่ 5 ก.ค.2565 บริษัท 

เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จำากัด ได้แจ้งผ่าน

แฟนเพจ JSL Global 

Media เจ เอส แอล 

โกลบอล มีเดีย ระบุว่า

“เรื่องเงินชดเชย

ของพนักงาน ทางบริษัท

ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังมีความตั้งใจที่จะจ่ายให้

ครบจำานวนตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ แต่เนื่อง

ด้วยภาวะการขาดกระแสเงินสดฉับพลันและยัง

ไม่สามารถหาเงินมาให้ทันกับค่าชดเชยที่ต้อง

จ่ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ทางบริษัทจึงจำาเป็น

ต้องแจ้งพนักงานทุกคนตามความเป็นจริงเรื่อง

บวงสรวง • ค่ายทรัพย์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ โดยผู้จัดอ๊ีฟ-พุทธธิดา ศิระฉายา พร้อมแม่เป๊ียก-

อรัญญา นามวงษ์, ต้น-เติมศักด์ิ ศักดาพร, เชง-ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ นำาทีมนักแสดงจากละคร

เรื่องสายเลือดสองหัวใจ อาทิ มิกค์ ทองระย้า, ฐิสา-วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร, เจนนี่-ชยิสรา 

วัฒนะนาวิน, กพล ทองพลับ, ปราบ ยุทธพิชัย, ฯลฯ ร่วมพิธีบวงสรวงละคร ให้เฮงๆ ปังๆ หลัง

จากละครออกอากาศทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 7HD โดยจัดพิธี ณ ศาลหลักเมือง 

ถ.ราชดำาเนิน

จ

ล่อยแล้ว 19 แทร็กจากอัลบั้มเพลง

ประกอบภาพยนตร์ “Minions: The 

Rise of Gru” หรือ “มินเนียน 2” เต็ม

ไปด้วยดนตรีแนวฟังก์และดิสโก้ ผสมกับโซล

คลาสสิกที่น่าตื่นตาตื่นใจ กลิ่นอายยุค 70s ได้

โปรดิวเซอร์มือรางวัลอย่าง แจ็ก แอนโท

นอฟ เจ้าของ 6 รางวัลแกรมมี รวมถึง

รางวัลโปรดิวเซอร์แห่งปีบนเวที Grammy 

2022 ที่มารับหน้าที่ดูแลการผลิตอัลบั้ม

เพลงประกอบภาพยนตร์

ของเรื่องนี้ 

มั่นใจได้เลย

ว่าฟังเพลงใน

อัลบั้มนี้จะเติม

พลังงานบวกให้

กับทุกคนในวันที่

เหนื่อยล้าได้เป็น

อย่างดี

โดยได้เปิดตัวซิงเกิลหลักไปเมื่อ

วันที่ 20 พฤษภาคม กับเพลง “Turn Up 

The Sunshine” คว้า “Diana Ross” มา

ร้องร่วมกับวงดนตรีไซคีเดลิกร็อกชื่อ

ดัง “Tame Impala” พร้อมกับการนำา

เพลงในยุค 70s มาทำาดนตรีใหม่ให้ร่วม

สมัยมากขึ้น ได้แก่เพลง “Funkytown” 

ของ “Lipps Inc” ในปี 1979 ที่ “St. Vincent” 

ได้นำากลับมาสร้างสรรค์ใหม่, “H.E.R.” กับ

เพลง “Dance to the Music” จาก “Sly and 

The Family Stone” รวมถึงศิลปินสุดฮอตอย่าง 

“Jackson Wang” กับเพลง “Born To Be Alive” 

และศิลปินชื่อดังอีกมากมาย และที่พลาดไม่ได้กับ

ตัวเอกของเรื่องอย่างเหล่า “มินเนียน” ได้มีส่วน

ร่วมในการร้องเพลงของ “Simon & Garfunkel” 

อย่าง “Cecilia” ใน

อัลบั้มนี้อีกด้วย

พบกับแฟรน              

ไชส์แอนิเมชันที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์และ

ปรากฏการณ์ทาง

วัฒนธรรมระดับ

โลก ซึ่งจะเล่าเรื่องความ

ฝันของเด็กวัย 12 ที่อยากเป็นซูเปอร์วายร้ายที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ในภาพยนตร์ Minions: The 

ป

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

จำานวน % ที่บริษัทสามารถ

จ่ายให้ได้ ณ วันนั้น อย่างไร

ก็ดี บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ

เรื่องเงินชดเชยที่ขาด และ

ได้พยายามหลายวิธีการเพื่อ

หาเงินมาจ่ายให้ได้มากที่สุด

และเร็วที่สุด เพราะทราบ

ความเดือดร้อนของพนักงาน

ทุกคน

ตามกระบวนการที่ควร

จะเป็นคือบริษัทและพนักงาน

ต้องมีการคุยเจรจากันก่อน

ที่จะไปถึงกระบวนการของ

สำานักงานแรงงาน แต่ด้วยข้อ

จำากัดที่บริษัทมีขณะนั้น เราจึง

ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียด

การจ่ายชดเชยที่เหลือได้ ทาง

บริษัทต้องขออภัยในความล่าช้าและทำาให้เกิด

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจนเกิดเหตุการณ์ตาม

ข่าว ทางบริษัทขอชี้แจงกระบวนการการจัดสรร

งบประมาณในการจ่ายชดเชยที่จะมีการดำาเนิน

การต่อไปดังนี้

จากเงินชดเชยทั้งหมด 32 ล้านบาท เราได้

แจ้งพนักงานไปแล้วว่าในวันที่บริษัทปิดกิจการลง 

เราสามารถจ่ายชดเชยให้ได้ในจำานวน 16% ของ

ยอดทั้งหมดซึ่งเป็นยอดกว่า 5 ล้านบาท เราจึง

ขอให้พนักงานมารับงวดแรก 16% นี้ ไปก่อนเพื่อ

บรรเทาความลำาบากของทุกคน  และในสิ้นเดือน 

ก.ค.นี้ ทางบริษัทจะหาเงินมาเพิ่มให้อีก 9% รวม

ของเดิมจะเป็น 25% ของยอดชดเชยทั้งหมด 

หลังจากนั้น ทุกๆ สิ้นเดือน บริษัทก็จะพยายาม

Rise of Gru หรือมินเนียน 2 เมื่อวิเชียส 6 ขับไล่

ผู้นำา ไวลด์ นักเคิล นักต่อสู้ระดับตำานาน (พากย์

เสียงโดย อลัน อาร์คิน เจ้าของรางวัลออสการ์)

กรูจึงเข้าสัมภาษณ์เพื่อมาเป็นสมาชิกใหม่ 

แต่การสัมภาษณ์ไม่ค่อยราบรื่น และสถานการณ์

เริ่มแย่ลง หลังจากกรูโชว์ความสามารถที่เหนือ

กว่าพวกเขา และพบว่าตัวเขากลายเป็นศัตรูตัว

ร้ายที่อยู่ในระดับสูงสุดของวายร้าย กรูไปขอคำา

แนะนำาจากไวลด์ นักเคิล

เขาพบว่าแม้ว่าจะเป็นวายร้ายสุดแสบ  

แค่ไหน ก็ยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ 

ภาพยนตร์อำานวยการสร้างโดย คริส เมเลดัน                                                      

ดรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งอิลลู

มิเนชั่น, เจเน็ต ฮีลีย์ และคริส เรโนด์ กำากับโดย

ไคล์ บัลดา (จาก Despicable Me 3, Minions) 

ร่วมกำากับโดย แบรด เอเบิลสัน (The Simpsons) 

และโจนาธาน เดล วัล (The Secret Life of 

Pets) Minions: The Rise of Gru หรือมินเนียน 

2 เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์.

interthaipost69@gmail.com

หาเงินมาจ่ายชดเชยให้ต่อไปอีกตามกำาลังที่มี

ทางบริษัทยินดีพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปให้

เหมาะสมที่สุดที่เป็นไปตามกระบวนการของ

กฎหมายแรงงานทุกประการ จึงขอความร่วมมือ

จากพนักงานทุกคนในการเข้ามาร่วมเจรจาหาข้อ

สรุปร่วมกันเพื่อพวกเราทุกคนจะได้เดินหน้าต่อ

และไม่มีความบาดหมางใจต่อกัน บริษัทไม่เคยมี

เจตนาที่จะละทิ้งความรับผิดชอบต่อพนักงานทุก

คน แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยากลำาบากที่ไม่สามารถ

เดินต่อได้ จึงทำาให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ที่ทำาให้

ทุกคนต้องเสียขวัญและกำาลังใจ บริษัทหวังว่า 

ด้วยความจริงใจที่มีต่อพนักงาน และความร่วม

มือระหว่างกัน เราจะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหา

ยากลำาบากนี้ให้ลุล่วงไปด้วยกันได้

ปล่อยแล้ว19แทร็กฟังก์-ดิสโก้

อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์

‘Minions: The Rise of Gru’

‘เจเอสแอล’เคลื่อนไหวแล้ว

ปมเงินชดเชยเลิกจ้างพนักงาน

ต้อนรับเดือนกรกฎาคม ช่อง 9 

MCOT HD ขนวาไรตี้แน่น สาระล้น 

พร้อมตรึงยาว 7 วันรวด โดย ผาติยุทธ 

ใจสว่าง ผู้อำานวยการช่อง 9 MCOT HD 

เผยว่า “สำาหรับเดือนกรกฎาคม 

พบความหลากหลายที่ช่อง 

9 ทั้งวาไรตี้ฮาร์ดทอล์ก 

วาไรตี้บันเทิง พร้อม

รายการสาระแน่นจอ 

ทุกวันจันทร์

ถึงศุกร์เวลา 

11.00 น. ห้าม

พลาดเต็มอิ่มข่าว

แซ่บ เคลียร์ชัดทุก

ประเด็นร้อน ตีแผ่

วงการไทยเทศครบ

จบที่เดียว กับรายการ

ไนน์เอ็นเตอร์เทน พบกับ

โชว์สดๆ จากศิลปินคนโปรด 

จะร็อก ป๊อป ลูกทุ่ง เกาหลี 

หรือจะเป็นคู่จิ้นสุดฟิน อินจัด

กับพระ-นางสุดฮอต จัดให้แบบเต็มอิ่มทุก

สัปดาห์ กับช่วง Nine Entertain Showcase 

ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ห้ามพลาดเมาธ์มันส์

ความฮา พาไปล้วงความลับของเหล่าคนดัง

ใน เปิดเป๋าซุปตาร์ พร้อมอัดแน่น 7 วันเต็ม

กับข่าวบันเทิงมื้อดึก 2 ทุ่มครึ่ง ใน “ไนน์เอ็น   

เตอร์เทนไนท์ไลฟ์”

และเวลา 12.30 น. จันทร์

ถึงศุกร์ 5 วันเต็ม สายกิน สายมู 

รอดูได้เลย พบกับ ก้อง-ปิยะ เศวต

พิกุล และพชร์ อานนท์ ใน “ก้อง

ซด พชร์มู” ซึ่งเป็นรายการ

แนะนำาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่

คนไทยนิยมไปกราบไหว้

สักการะ บูชา ซึ่งอยู่คู่

คนไทยมาอย่างยาวนาน 

พร้อมทั้งพาไปซดของ

อร่อยร้านเด็ด ส่องเคล็ด

ลับเสริมความปังด้วย

การมูเตลู ตามมาด้วย

เวลา 14.00 น. พบกับ 3 

พิธีกร กอล์ฟ-เบญจพล, 

ชมพู่-ธัณย์สิตา, อร-พัทธ์

ธีรา และเต๋อ-รัฐนันท์ ใน

รายการ “แซ่บทูเดย์” 

ปิดท้ายทุกวันเสาร์ 

เวลา 11.30 น. กับรายการ

สารคดีความรู้ของทุกสรรพสิ่งบน

โลกนี้ ย่อสาระให้ใกล้ตัวไปพร้อมกับการเดิน

ทาง เปิดโลกที่น้อยคนจะได้สัมผัส แบบ สั้น 

สนุก ลึก รู้ กับรายการ “กบนอกกะลา” ของ

บริษัท ทีวีบูรพาฯ กับการก้าวสู่ปีที่ 14 โดย

มี เทมส์-ไรวินท์ ทิพมาศ, ฟ้า-บุณฑริกา รัตน

ประสิทธิ์กุล และนิน-กนิน ธนารวิพร จะสลับ

สับเปลี่ยนมาทำาหน้าที่พิธีกร”

‘ช่อง9’อัดแน่นงานคุณภาพ

ตรึงยาว7วันตลอดเดือนก.ค.นี้

แจ็ก แอนโทนอฟ
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พัฒนาการศึกษาไทย    ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม เปดการประชุมสัมมนา Thailand and South East Asia Masterclass การ

พัฒนาการศึกษาไทย สูระดับสากล รวมหาแนวทางรวมกันในการพัฒนาการระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย โดยมี พันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหนากลุมภารกิจบริหารยุทธศาสตร สปอว. 

มารวมดวย ที่ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน (สาธร) กรุงเทพฯ

จัดงานใหญ    จักรกฤษณ กีรติโชคชัยกุล ผอ.ใหญอาวุโส บริหารสินคา บจก.เดอะมอลล 

กรุป และ ธณพร ตันติยานนท  ผูบริหารหน�วยธุรกิจ สยามพารากอน จัดงาน “สยามพารากอน 

วอทช แอนด จิวเวลรี่ เอ็กซ โป 2022” มหกรรมงานแสดงนาฬ�กาและเคร� องประดับอัญมณี

ลํ้าคาคร้ังย่ิงใหญแหงป โดยมี ธนวรรณ เจียระนันท, ตุนท มหาดํารงกุล, และโอภาส เลวิจันทร 

รวมงาน ณ ฮอลล ออฟ เฟม ชั้น M ศูนยการคาสยามพารากอน

โรงเรียนนานาชาติแหงที่ 2     พงษศักดิ์ รักตพงศ ไพศาล อดีต รมว.พลังงาน พรอมดวย 

นางสาววรพนิต รวยรุงเรือง CEO บจก.เรนวูด โฮลดิ้ง  และพริษฐ รักตพงศไพศาล ผูบริหาร

โรงเรียนนานาชาติ KIS รวมกันทําพิธีเปดโครงการกอสราง โรงเรียนนานาชาติแหงที่ 2 ใน

โครงการ“เรนวูด ปารค คลอง 11 ลําลูกกา ประกอบดวยสนามกอลฟ, โรงเรียนนานาชาติ, 

คอมมูนิตี้ มอลล, บานพักตากอากาศ, บานพักผูสูงวัย และ ศูนยสุขภาพ  มูลคากวา 3 หม� น

ลานบาท ณ โครงการฯ คลอง 11 ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

บัตรเครดิต กรุงศรี นาว จัดกิจกรรม “กรุงศรี นาว แอนด นนท เอ็กซคลูซีฟ มินิ คอนเสิรต”

     บัตรเครดิต กรุงศรี นาว นําโดย สมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผูจัดการ และ ชีวิน 

ปราชญานุพร ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกลยุทธการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จัดกิจกรรม 

"Krungsri NOWxNont เอ็กซคลูซีฟ มินิ คอนเสิรต” กับ “นนท ธนนท” มอบความพิเศษให

สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว  ผู โชคดีที่รวมสนุกกับแคมเปญ ‘Krungsri NOWxNont’ 

ไดใกลชิดกับศิลปนคนโปรด โดยมี ปราณี มีจันทร, จิระเมศร ธรรมจินดา, ธนนท จําเริญ, 

ศุภศักดิ์ ธนะกิจรุงเรือง, เจริญ แซจู มารวมงาน ณ รานไอนุบาร ทองหลอ

          หองอาหารดิ ออรชารด โรงแรม

แคนทารี บานฉาง ขอเชิญทุกทานที่ช� นชอบ

พิซซามาอรอยแบบเต็มอิ่มกับโปรโมชั่นเดลิ

เวอรี่พิซซาสไตลอิตาเลียนโฮมเมดสูตรตน

ตํารับ พิซซาแปงบางกรอบที่อบรอน หอม

กรุนจากเตา สงความอรอยเต็มคําฟนถึงบาน

หรือที่ทํางาน อาทิ พิซซาผักโขมกุง (ราคา 

507 บาทสุทธิ), พิซซาปลาแซลมอน (ราคา 

447 บาทสุทธิ), พิซซาทะเล (ราคา 388 บาท

สุทธิ), พิซซาคาโบนารา (ราคา 400 บาท

สุทธิ), พิซซาพารมาแฮมและเห็ด (ราคา 353 

บาทสุทธิ), พิซซาฮาวายเอี้ยน (ราคา 342 

บาทสุทธิ), พิซซามารเกริตา (ราคา 342 บาท

โปรโมชั่นสุดฟน 2 แถม 1 พิซซาอิตาเลียนสูตรโฮมเมดแสนอรอย

สุทธิ) และอีกมากมายหลายหนา เปดรับออ

เดอรทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. เพียง

แคคุณสั่ง...เราพรอมสง ตั้งแตวันนี้ – 30 

กันยายน 

พิเศษ 1 บริการสงฟรีภายในระยะทางไมเกิน 

5 กิโลเมตร จากโรงแรมฯ พิเศษ 2 เม� อสั่ง

พิซซา 2 ถาด รับพิซซาเพิ่มฟรี 1 ถาด (ใน

ราคาที่เทากันหรือนอยกวาถาดที่ซื้อ)

  โทรสั่งอาหารลวงหนา หรือ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โรงแรมแคนทา

รี บานฉาง โทร.0-3895-3545 หรือเยี่ยมชม

เว็บไซต www.kantaryhotel-banchang.com.

ฉลองครบรอบปที่ 20 งานไทยแลนด อินเตอรเนชั่นแนล ด็อก โชว     กุลวดี จินตวร

ผูอํานวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท พรอมดวย วนิดา บุษกรนันท นายก

สมาคมพัฒนาพันธุสุนัข (ประเทศไทย) วรพัทธ อัครกุลไกรเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑสัตวเล้ียง ศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ฝายลูกคาสัมพันธ บริษัท 

เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป จํากัด และ ณัชพล สุพัฒนะ รวมถายภาพเฉลิมฉลองครบรอบ

ปที่ 20 มหกรรมแสดงสินคาและบริการเกี่ยวกับสุนัขครบวงจรยิ่งใหญที่สุดในอาเซียน 

สมารทฮารท พรีเซนต ไทยแลนด อินเตอรเนชั่นแนล ด็อก โชว เม� อวันที่ 30 มิถุนายน – 3 

กรกฎาคม ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จัดหลักสูตร SME to IBE รุนที่ 2 ตอเน� อง  

      ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หรือ NIA เปนประธานในพิธี พรอมดวย  ดร.กริชผกา บุญเฟ� อง รองผูอํานวยการ ดานระบบ

นวัตกรรม สํานักงานวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) รวมจัดงานพิธีเปดหลักสูตร SME 

to IBE รุนที่ 2 เพ� อตอบโจทยการสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในระบบธุรกิจของประเทศ 

โดยมุงเปาไปยังกลุมเอสเอ็มอีที่ดําเนินธุรกิจแตตองการสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับธุรกิจของ

ตนเองดวยวิธีคิดแบบองคกรนวัตกรรม โดยภายในงาน รศ.ดร.วีระพงศ มาลัย ผูอํานวยการ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ แสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธาน

สมาพันธเอสเอ็มอีไทย รวมงานพิธีเปดหลักสูตรในครั้งนี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร 

รางน้ํา กรุงเทพฯ 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๕๒/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวชมานันทน เพ็ชรโปรี กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หากเหลือ

หรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/

มูลคา (บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ สรอยคอทองคํานํ้าหนัก ๗.๖๑ กรัม ๑ เสน นางสาว

ชนนิกานต 

เจริญราช

๑๔,๘๕๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๗ มีนาคม 

๒๕๖๕)

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล

เฟสติวัล หาดใหญ เลขท่ีบัญชี 

๐๕๐๑๔๓๐๐๑๓ ช� อบัญชี นางสาว

เหมสุดาภา กันธิยะ

- นางสาว

เหมสุดาภา 

กันธิยะ

๙,๗๒๓.๖๑ 

บาท (ณ วันท่ี 

๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน หาดใหญ เลขท่ีบัญชี 

๐๑๕๑๘๒๑๒๙๔ ช� อบัญชี 

นางออนอนงค สุขโข

- นางออนอนงค

สุขโข

๒,๘๘๐.๓๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบ๊ิกซี

หาดใหญ ๒ (ถนนเพชรเกษม) 

เลขท่ีบัญชี ๐๕๕๓๓๙๐๐๙๕ 

ช� อบัญชี นางสาวอาริยา ภูแพง

- นางสาว

อาริยาภูแพง

๒๖,๕๘๖.๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ปาดังเบซาร เลขท่ีบัญชี 

๐๓๙๘๙๙๔๒๙๙ ช� อบัญชี 

นางสาวสายทอง ศรีราชา

- นางสาว

สายทอง

ศรีราชา

๔๗,๗๘๓.๔๙ 

บาท (ณ วันท่ี 

๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 

เลขท่ีบัญชี ๐๔๘๑๖๐๕๑๕๖ 

ช� อบัญชี นางสาวกัญญาภัทร 

มาสขาว

- นางสาว

กัญญาภัทร 

มาสขาว

๑๕,๔๒๐.๐๙ 

บาท (ณ วันท่ี 

๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม 

เลขที่บัญชี ๐๒๖๑๓๗๓๖๑๐ 

ช� อบัญชี นางสาวศิริวรรณ 

ปนใจแกว

- นางสาว

ศิริวรรณ 

ปนใจแกว

๑๐,๒๒๗.๒๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ 

เลขที่บัญชี ๐๖๓๓๕๗๒๘๒๘ 

ช� อบัญชี นางสาวปราริฉัตร 

อินทรคง

- นางสาว

ปราริฉัตร 

อินทรคง

๑๙,๗๘๔.๔๒ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล

เฟสติวัลหาดใหญ เลขที่บัญชี 

๐๖๐๓๑๒๙๘๓๐ ช� อบัญชี 

นางสาวหนูเอ มีแกว

- นางสาว

หนูเอ

มีแกว

๑๐,๕๖๙.๖๗ 

บาท (ณ วันที่ 

๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 

๐๕๔๒๒๘๙๔๘๗ ช� อบัญชี 

นายธนวัฒน ปานอนันต

- นายธนวัฒน

ปานอนันต

๙๐,๔๖๗.๓๖ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๔ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๑๐ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๒๔๘,๓๐๐.๗๑ บาท 

(สองแสนส่ีหม� นแปดพันสามรอยบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวชมานันทน เพ็ชรโปรี กับพวก

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวสรญา แสนโสดา)

นิติกรชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวสรญา แสนโสดา)

(นายยอดบุตร กอนแกว)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายทัศนดนัย เหลารักวงศ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวรุงอรุณ ศุภรัตนพงศ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๕๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายจตุพล คมคง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 

เลขท่ีบัญชี ๔๘๒-๒-๔๘๒๔๓-๖ ช� อบัญชี 

นายจตุพล คมคง

- นายจตุพล

คมคง

๒๙๐,๖๐๑.๒๓ 

บาท (ณ วันท่ี ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๒๙๐,๖๐๑.๒๓ บาท (สองแสนเกาหม� นหกรอย

หน่ึงบาทย่ีสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายจตุพล คมคง กับพวก

(นายคีรีมาศ สุขประสงค)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๕๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายสุวันนา รอม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ย่ีหอ TOYOTA FORTUNER รุนป 

๒๐๑๗ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๖ 

กผ ๕๖๓๓ กทม. 

๑ คัน บริษัทโตโยตา ลีสซ่ิง 

(ประเทศไทย) จํากัด ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ นางสาววาสนา 

บัวสาย ผูครอบครอง 

๘๕๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนหาหม� นบาท

ถวน) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุวันนา รอม กับพวก

(นายเผด็จ อัศวพัฒนานนท)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวมาลีรัตน ทะวะบุตร)

ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการงานคดี ๔

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคดี ๔

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)
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ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี นําโดย  

ศรัณย ภูพัฒน ประธานเจาหนาที่บริหาร

ลูกคาธุรกิจ สนับสนุนวงเงินสินเช� อระยะ

ยาวจํานวน 500 ลานบาทใหแก รัฐพล 

วิริยะพันธุ ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี

ประกอบรถยนต จํากัด และกรรมการผูจัดการ 

ธนบุรี เอ็นเนอรยี่ สตอเรจ แมนูแฟคเจอริ่ง 

ซึ่งเปนกลุมบริษัท ธนบุรีพานิช โดยใหวงเงิน

สินเช� อเพ� อใชสําหรับลงทุนโรงงาน เคร� องจักร 

และเทคโนโลยีสําหรับผลิตแบตเตอรี่ ไฟฟา

ในรถยนต Mercedes-Benz รุน EQS (100% 

Fully Electric Vehicle) ท่ีประกอบและจําหน�าย

เพลิดเพลินกับบุฟเฟตนานาชาติมื้อ

กลางวัน หลากหลายความอรอย อาทิ เปดยาง 

หมูกรอบ ขาวขาหมู ปกไกทอด ติ่มซํา ซูชิ 

กวยเต๋ียว บารบีคิว สมตํา สลัดบาร ขนมหวาน 

และ ไอศกรีม ที่ ล็อบบี้ เลานจ โรงแรม 

อัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น พิเศษเพียงทาน

ละ 450 บาท (ปกติ 750 บาท) สอบถามราย

ละเอียดและสํารองที่ โทร.0-2159-5888

สนับสนุนวงการหนังอยางเต็มท่ีสําหรับ

ผูบริหารคนเกงแหงโรงหนัง เอส เอฟ กบ-

สุวรรณี ชินเช่ียวชาญ ท่ีคร้ังน้ีจับมือ Create 

Hong Kong และ สํานักงานเศรษฐกิจและ

การคาฮองกง จัดงาน “Making Waves 

Navigators of Hong Kong Cinema” เพ� อ

เปนการฉลองความย่ิงใหญในโอกาสครบรอบ 

25 ป การจัด “เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ

ฮองกง (Hong Kong International Film Festival)” 

และสรางสีสันใหวงการหนัง รวบรวมหนัง

ฮองกงทั้งหนังใหมและหนังระดับตํานาน

จํานวน 6 เร� อง มาใหคอหนังไดเลือกชมกัน 

ระหวางวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม ณ โรง

ภาพยนตร เอส เอฟ เวิลด ซีเนมา ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด นอกจากนี้เพ� อตอกย้ําความ

ยิ่งใหญยังจัดฉายเพิ่มเติมที่จังหวัด เชียงใหม 

และ ขอนแกน อีกดวย งานดีๆ แบบนี้มีแต 

เอส เอฟ เทานั้นที่จัดใหที่สําคัญ ดูฟรี!!!

สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคา

ยุคใหม (NEA) กรมสงเสริมการคาระหวาง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย ขอเชิญชวน

ผูประกอบการไทย และผูที่สนใจดําเนินธุรกิจ

ดานการคาระหวางประเทศ เขารวมงานเสวนา 

“NEA BizTalk Series” : กาวทันการคาโลก 

ภายใต โครงการ “เจาะลึกตลาดตางประเทศ

ในยุคการคาใหม” ใน Series 5 “สองฮองกง 

มองไตหวัน รูใจจีน ฝาฟนการคายุคโควิด 19” 

ผานระบบ Zoom ไดฟรี! ในวันพุธที่ 20 

กรกฎาคม เวลา 08.30–15.30 น. ลงทะเบียน

เขารวมงาน NEA BizTalk Series 5 : “สอง

ฮองกง มองไตหวัน รู ใจจีน ฝาฟนการคายุค

โควิด 19” ผานระบบ Zoom ไดฟรี! ท่ี https://

shorturl.asia/ekX9L หรือรับชมสด! ผาน 

Facebook Live สถาบันพัฒนาผูประกอบการ

การคายุคใหม (NEA) สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม โทร. 1169 กด 1

คริสป ครีม ประเทศไทย โดนัทสูตร

ลิขสิทธิ์อันดับ 1 ที่ครองใจคนทั่วโลก ชวน

แฟนคลับมารวมเฉลิมฉลองประวัติศาสตร

ครั้งสําคัญกับ “Krispy Kreme 85th Happy 

Birthday” ดวยโปรโมชั่นสุดเซอรไพรส เพ� อ

เปนของขวัญแทนคําขอบคุณแดลูกคาคน

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

พิเศษ เม� อซื้อโดนัท Original Glazed จํานวน 

1 โหล (ราคา 249 บาท) หรือโดนัท Assorted 

รสชาติใดก็ได จํานวน 1 โหล (ราคา 315 บาท) 

รับสิทธิ์แลกซื้อโดนัท Original Glazed โหลที่ 

2 ไดในราคาเพียง 85 บาทเทานั้น!! (จํากัด 1 

สิทธิ์/ทาน/ใบเสร็จ) ทุกวันอังคารและวันพุธ 

ตลอดเดือนกรกฏาคมนี้ ตั้งแตเวลา 14.00 น. 

เปนตนไป (จนกวาสินคาจะหมด) เฉพาะที่รา

นคริสป ครีม สาขาที่รวมรายการ

บิ๊กซีออนไลน สั่งงาย สงไว สงฟรี จัด

แคมเปญ “7.7 ดีลเจ็บ ลดเดือด” เอาใจเหลา

ขาชอปออนไลนสายโหด พบกับสินคาราคา

พิเศษ พรอมดวยโคดสวนลดสุดเดือด คูปอง

สวนลดจากแบรนดดัง และของแถมสุดคุม 

ใหไดชอปจัดหนักจัดเต็ม ตั้งแตวันนี้ – 7 

กรกฎาคม คุมตอที่ 1 รับโคดสวนลดสูงสุดถึง 

350 บาท และพบโคดสวนลดจากแบรนด

ดังอีกมากมาย พรอมยังยกขบวนแบรนดดัง

รวมสงฟรี คุมตอที่ 2 เตรียมชอปสินคา One 

Day Deal ในราคาสุดเดือด และยังมีสินคา

ราคาพิเศษในอีกหลากหลายหมวดหมู อาทิ 

ของใชในชีวิตประจําวัน, อาหารและเคร� องด� ม, 

สินคาในบาน เปนตน คุมตอที่ 3 รับฟรี!ของ

แถมสุดคุมจากหลากหลายแบรนดสินคาดัง 

เม� อชอปสินคาตามเง� อนไขที่กําหนด คุมตอ

ที่ 4 สําหรับลูกคาใหม ที่ชอปครั้งแรกกับบิ๊ก

ซีออนไลน รับทันทีสวนลดพิเศษ 100 บาท 

เม� อซื้อสินคาครบ 800 บาทขึ้นไป คุมตอที่ 

5 บริการสงฟรีทุกออเดอร ถึงบานคุณ เพิ่ม

ความสะดวกใหนักชอปยิ่งขึ้น รับสวนลดเพิ่ม

สูงสุดถึง 7%* ทันทีทุกยอดการใชจาย เม� อ

ชําระผานบัตรเครดิตบ๊ิกซี เวิลด มาสเตอรการด 

โดยลูกคาสามารถชอปสินคาไดที่ www.bigc.

co.th ,แอปพลิเคชั่น Big C หรือชองทาง

ออนไลนอ� นๆ ไดแก Shopee, HappyFresh 

และ foodpanda * เง� อนไขเปนไปตามท่ีบริษัท

กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจ

สอบไดที่ www.bigc.co.th หรือ ติดตอ Call 

Center โทร. 1756 กด 1

ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนวงเงินสินเช� อแกกลุมบริษัท ธนบุรีพานิช

เพ� อลงทุนผลิตแบตเตอรี่ ไฟฟาในรถยนตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ในประเทศไทย ถือเปนจุดเริ่มตนในการผลิต

รถยนตไฟฟาแบบ 100% ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ลดการเกิดมลพิษทางอากาศสําหรับรถยนต

โมเดลอ� น ๆ ตอไปในอนาคต

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นความสําคัญ

และมีความมุงมั่นในการสนับสนุนธุรกิจ

เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม

แนวทางการธนาคารเพ� อความยั่งยืน และ

พรอมเปนพันธมิตรชวยขับเคล� อนการลงทุน

ใหกับลูกคาธุรกิจเติบโตและประสบความ

สําเร็จ

การลงพ้ืนท่ีจ.บุรีรัมยเพ� อดูความสําเร็จ

ของเกษตรกรรุนใหมในโครงการนําลูกหลาน

เกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร

ของ นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ และคณะ เม� อเร็ว ๆ นี้ 

พรอมเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร สินคา

แปรรูปตางๆ อาทิ พริกทอด ลูกช้ินเห็ดฟาง พริก 

เห็ดนางฟา ของนางสาวแสงระวี ภูมิลามัย 

หรือพืชผักอินทรีย อาทิ มะเขือ พริก ดอกขจร 

แกวมังกร มะกรูด มันเทศญี่ปุน ของนางสาว

พรเพ็ญ จันทะมี  และขาวอินทรีย ของนาง

สมใจ อินทรี ท่ีสํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมย

ใหการสนับสนุนมาโดยตลอดนั้น ไมเพียงแค

เปนขวัญกําลั งใจในความสํา เร็จแกตัว

เกษตรกรเอง ในฐานะตนแบบของเกษตรกร

รุนใหมเทานั้น แตยังมีการตอยอด  ขยายผล

ไปสูเกษตรกรในพื้นที่รายอ� น ๆ ดวย โดยใน 

จ.บุรีรัมยมีกลุมเกษตรกรรุนใหมที่เขารวมโค

รงการฯจํานวน 22 ราย แตละรายกิจกรรม

ทางการเกษตรที่หลากหลาย เชน การเกษตร

ผสมผสาน ขาวหอมมะลิ โคเนื้อ แพะ แกะ 

เห็ด พริก และสมุนไพร เปนตน 

สํานักงานสหกรณจังหวัดบุรีรัมยไดให

คําปรึกษาแนะนําเกษตรกรจัดทําแผนการ

ผลิต แผนการตลาด เช� อมโยงเครือขายสินคา

กับสหกรณและซูเปอรมารเก็ตสหกรณ มีการ

สงเสริมทักษะในการประกอบอาชีพเพ� อสราง

รายได โดยใหเกษตรกรนําหลักสหกรณมา

ใช้ในการรวมกลุ่มวางแผนการเลี้ยงโคเพื่อ

สรางรายได สนับสนุนเงินกูกองทุนพัฒนา

สหกรณในอัตราดอกเบี้ยต่ํา รวมทั้งรวมกับ

หน�วยงานที่เกี่ยวของพัฒนาองคความรูและ

ทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ

นายสุภาพ เกิดบุญ สหกรณจังหวัด

บุรีรัมย กลาววา เกษตรกรท่ีประสบผลสําเร็จ

ในโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน 

สานตออาชีพการเกษตร ในจ.บุรีรัมยมีผูสมัคร

รวมโครงการทั้งสิ้น 22 ราย ในสวนของ

อ.คูเมืองนั้นมีจํานวน 3 ราย ปจจุบันไดสมัคร

เขาเปนสมาชิกสังกัดสหกรณการเกษตร

คูเมือง จํากัด 

“วันนั้นทานวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ และคณะไปดูตัวอยาง

เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จ 3 รายเปนเด็ก

รุนใหมกลับมาอยูบาน และไดสมัครเปนสมาชิก

สหกรณการเกษตรคูเมือง จํากัด การทําเกษตร

ของเขาสวนใหญจะเนนธุรกิจครบวงจรผลิต

รมช.สธ. เยี่ยมชมบูธ รพ.นวเวช ในงาน HEALTHCARE 2022     ดร.สาธิต ปตุเตชะ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหเกียรติเยี่ยมชมบูธ “โรงพยาบาลนวเวช” 

โรงพยาบาลยานเกษตรนวมินทร รัชดา-รามอินทรา ที่มุงใหบริการทางการแพทยที่ดีและเขา

ถึงงาย Accessible Quality Healthcare พรอมดูแลสุขภาพของทุกคนอยางเขาอกเขาใจ ดวย

บริการทางการแพทยที่ครอบคลุมทุกชวงวัย และทีมแพทยเฉพาะทาง เขารวมจัดบูธกิจกรรม

ใหบริการตรวจสมรรถภาพกลามเนื้อทางมือ ขา และหลัง โดยนักกายภาพ พรอมใหขอมูล

เบ้ืองตนเก่ียวกับเร� องการใหบริการการรักษามะเร็งในยุคปจจุบัน (Innovation Cancer Treatment) 

ดวยเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม ชวยดูแลผูปวยมะเร็งไดแบบจําเพาะบุคคล (Precision 

Cancer Medicine) โดยพยาบาลศูนยเมตาเวิรส (Metaverse Center) รวมถึงมอบ Alcohol 

Hand Gel ใหกับผูเขารวมงาน HEALTHCARE 2022 จักรวาลผูสูงวัย ณ สามยานมิตรทา

วนฮอลล ชั้น 5 สามยานมิตรทาวน 

กรุงศรีมอบความสุขใหนอง    กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)) โดย วรรณิภา 

รุงเรือง ผูอํานวยการอาวุโส ผูบริหารฝายกิจกรรมการตลาดองคกร รวมกับ นรุตม เจียรสนอง 

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการตลาด บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป ในนามโรง

ภาพยนตรกรุงศรี ไอแมกซ นําชุดอาหารกลางวัน อาทิ เบอรเกอร พาย นมกลอง ปอปคอรน 

และน้ําด� ม จํานวน 560 ชุด พรอมทั้งหนังสือสําหรับใชในหองสมุด ไปมอบใหกับโรงเรียน 

3 แหง ในเขตชุมชนถนนพระรามที่ 3 ประกอบดวย โรงเรียนวัดคลองภูมิ โรงเรียนวัดดาน 

และโรงเรียนวัดคลองใหม เพ� อเปนการสงตอความสุขใหกับนองๆ และบุคลากรทางการศึกษา 

ภายใต โครงการ “กรุงศรีมอบความสุขใหนอง” ซึ่งเปนกิจกรรมเพ� อสังคมที่กรุงศรีและเมเจอร 

รวมกันทํามาอยางตอเน� อง

สองวิธีคิด ”เกษตรกรรุนใหม” ดอกผลโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบาน สานตออาชีพการเกษตร

ไปดวยทําตลาดไปดวย สวนสหกรณก็จะคอย

ดูแลเปนพี่เลี้ยงให  โดยสหกรณการเกษตร

คูเมืองจะเปนศูนยรับซ้ือผลผลิตแลวสงตอไปยัง

เครือขายตลาดเอกชนและหางฯทวีกิจท่ีอยูในตัว

เมืองบุรีรัมย” สหกรณจังหวัดบุรีรัมย เผย

นายสุภาพกลาวตอวาทางสํานักงาน

สหกรณจังหวัดไดเรงขับเคล� อนงานตามนโยบาย

ทานอธิบดีฯ โดยพยายามใหลูกหลานเกษตรกร

ที่เปนเด็กรุนใหมเขามาอยูในสังกัดสหกรณ

มากขึ้น เพ� อจะไดมีสวนเติมเต็มคิดแนวใหม

ในเร� องของการตลาด เน� องจากคนรุนใหมจะ

เกงเร� องไอทีและสามารถหาชองทางตลาดใหม ๆ 

ไดเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะตลาดออนไลน แตในสวน

องคความรูตาง ๆ  ที่ลูกหลานเขาอยากไดเรา

พยายามเติมเต็มสวนนี้เขาไปใหเพ� อใหเขาได

ใชองคความรูเพ� อพัฒนาการเกษตรและเปน

ตัวอยางใหกับสมาชิกสหกรณรายอ� น ๆ ดวย

“ถึงแม โครงการน้ีจะหยุดไมรับเพ่ิมแลว  

แตเราจะไมหยุดยังขยายผลตอไปเร� อย ๆ 

จะพัฒนาเด็กที่อยู ในโครงการอตอไปอีก 

อยางบุรีรัมยกลุมลูกหลานในโครงการนี้มีการ

รวมกลุมท่ีเขมแข็งมาก นอกจากทําเกษตรที่มี

อยูเดิมแลว ตอนนี้พวกเขามีแนวคิดใหม ๆ 

อยากจะรวมกลุมเลี้ยงโควากิว ซึ่งเขากําลัง

คิดกันอยู เขาคิดกันเองนะ สวนเราก็จะเขาไป

เติมเต็ม ในสวนที่พวกเขารองขอตองการ” 

สหกรณจังหวัด บุรีรัมย กลาวย้ํา

นางสาวแสงระวี ภูมิลามัย อายุ 39 ป 

หนึ่งในเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯเผย

วากอนจะเขารวมโครงการนี้

เคยทํางานเปนชางเทคนิคใน

โรงงานอุตสาหกรรมมากอน 

กอนจะโดนจางออกหลังเจอ

วิกฤติน้ําทวมใหญในป 2554 

จากนั้นก็มาเปดรานกาแฟที่

จังหวัดสระแกวไดประมาณ 3 ป 

มีรุนนองที่เขารวมโครงการอยู

กอนแลวแนะนําใหสมัครเขา

รวมโครงการ เน� องจากตั้งใจ

กลับบ้านที่จ.บุรีรัมย์เพื่อทําการเกษตรสาน

ตออาชีพของครอบครัวเปนทุนเดิมอยูแลว

“มีรุนนองสงขอมูลมาใหวามีโครงการน้ี

สนใจไหม ก็เลยตัดสินใจสมัครเพ� อจะไดกลับมา

อยูท่ีบานของตัวเอง  ครอบครัวมีท่ีดินอยูประมาณ 

19 ไร เม� อกอนไมไดทําประโยชนอะไรเลย 

สวนหนึ่งเปนที่นา ที่เหลือก็จะเปนปา กลับมา

บานตอนป 2562 ก็มาปรังปรุบพื้นที่ใหม

ทั้งหมดจากปารกก็พัฒนามาทําเกษตรกร

ผสมผสาน เริ่มจากปลูกพริก เพาะเห็ดฟาง 

ปลูกไมผล เชน กลวยน้ําวา ชมพู แลวก็ปลูก

ไมเศรษฐกิจ เชน พะยูง ยางนา ประดู มีขาว 

มันสําปะหลัง รวมท้ังพืชผักสมนุไพรอีกหลายชนิด”

นางสาวแสงระวีเผย

เกษตรกรคนเดิมเผยตอวา จากนั้นได

สมัครเปนสมาชิกสหกรณการเกษตรคูเมือง 

จํากัด โดยทางสหกรณไดใหความรูแนะนํา

สงเสริมดานตาง ๆ และไดเรียกใหเรามาอบรม 

โดยใชความรูที่อบรมมาใชกับผลผลิตของเรา 

ซึ่งเปนโครงการที่ใหการชวยเหลือดีมาก 

อย่างเราไม่มีทุนเพื่อจะมาพัฒนาแหล่งน้ํา 

เน� องจากพื้นที่อยูนอกเขตชลประทาน ทาง

สหกรณ์ก็ได้ปล่อยกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนํา

มาขุดเจาะน้ําบาดาลและติดตั้งแผงโซลา

เซลลทําระบบน้ําในแปลง ทําใหวันนี้เรา

มีผลผลิตจําหน�ายทุกวัน หากมีจํานวนมาก

ก็จะสงใหกับสหกรณฯ คูเมือง จํากัด ซึ่งเขา

รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกอยูแลว โดยเฉพาะ

พริกเปนผลผลิตหลักจะสงใหกับทางสหกรณ

สัปดาหละ 3 วันในทุกวันจันทร พุธและศุกร 

ทําใหชีวิตวันนี้ดีขึ ้นมาก มีรายไดจาการก

จําหน�ายผลผลิตจากสวน

“เม� อกอนรายไดไมเยอะขนาดนี้ ครั้ง

แรกเริ่มจากทําเชิงเดี่ยว ปลูกขาวอยางเดียว 

เน� องจากยังไมมีระบบน้ํา ตองอาศัยน้ําฝน

อยางเดียว ตอนนี้มีเงินหมุนเวียนเดือมหนึ่ง

ก็ประมาณ 6,000-10,000 บาท ที่มีวันนี้

ไดก็เพราะไดรับการสงเสริมสนับสนุนจาก

สหกรณคะ” นางสาวแสงระวีกลาวย้ํา

ไมเพียงนางสาวแสงระวี ภูมิลามัย 

ท่ีไดรับอานิสงคจากโครงการ นางสาวพรเพ็ญ 

จันทะมี อายุ 34 ป เจาของสวนพืชผักอินทรีย

ใน ต.ตูมใหญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย หนึ่งใน

เกษตรกรที่เขารวมโครงการฯรายที่ประสบ

ผลสําเร็จไมตางกัน เพียงแตเธอนั้นไดเตรียม

ความพรอม เพ� อกลับไปสานตออาชีพเกษตร

จากครอบครัว ดวยการเพาะกลาผักหวาน

ปาเพ� อนําไปปลูกท่ีบาน ขณะท่ียังทํางานอยูใน

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารยานจ.ปทุมธานี 

หลังลาออกจากงานกลับไปอยูบานผักหวานปา

ท่ีปลูกไวก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตจําหน�ายไดทันที

“ถามวาทําไมตองผักหวานปา เพราะ

หาตลาดงาย คนอีสานรูจักดีอยูแลว นํามาใช

ทําอาหารทานกันเปนปกติกันอยูแลว ก็เลย

คิดวาเริ่มตนที่ผักหวานปากอน” นางสาว

พรเพ็ญเผย หลังจากกลับมาอยูบานไมนาน

ก็สมัครเขารวมโครงการนําลูกหลานเกษตรกร

กลับบาน สานตออาชีพการเกษตรในป 2562 

จากนั้นเขามี โอกาสเขารวมการอบรมใน

โครงการตางตามที่ทางสหกรณจัดใหแลวนํา

องคความรูมาพัฒนาจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

ขาวและมันสําปะหลังแลวก็หันมาทําเกษตร

ผสมผสาน ปลูกพืชหลากหลายมากขึ้นเปน

แบบอินทรียบนเนื้อที่ 4 ไรเศษ มีทั้ง มะเขือ 

พริก ดอกขจร แกวมังกร มะกรูด มันเทศญ่ีปุน

และผักเชียงดา พืชบางนิดก็จะนํามาแปรรูป

เพิ่มมูลคา อยางเชนผักเชียงดา พริก มะมวง

หาวมะนาวโห เปนตน และยังเจียดพ้ืนท่ีสวนหน่ึง

ปลูกไมผลชนิดตาง อาทิ ชมพู ฝรั่ง มะเด� อ

ฝรั่ง กลวยน้ําวา มะละกอ อีกสวนก็จะกันไว

เปนสวนปาปลูกไมยืนตนและผักหวานปา 

“สิ่งที่ตั้งใจไว ในอนาคตคืออยากจะ

แปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ� อเพิ่มมูลคาผลผลิต

ทุกอยางเทาที่เปนไปได  ซึ่งตอนนี้ก็ไดเริ่มทํา

ไปบางแลวบางตัวเชนแปรรูปผักเชียงดาและ

นํ้ามะมวงหาวมะนาวโห” นางสาวพรเพ็ญ จันทะมี  

เจาของสวนพืชผักอินทรียคนเดิมย้ําทิ้งทาย

สศก. ลงพื้นที่ 3 จังหวัด เพชรบูรณ นครสวรรค ลพบุรี สํารวจแหลงขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ผลผลิต รุน 1 ฤดูฝน ออกตลาดแลวชวงปลายมิถุนายน และจะออกตลาดมาก กันยายน - พฤศจิกายนนี

นางกาญจนา แดงรุงโรจน 

รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตร

และสหกรณ เปดเผยถึงสถานการณ

การผลิตและการตลาดขาวโพด

เลี้ยงสัตว ในจังหวัดเพชรบูรณ 

นครสวรรค และ ลพบุรี ซ่ึงนับเปน

แหลงผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

แหลงใหญของประเทศ (เพชรบูรณ 

แหลงผลิตลําดับที่ 1 นครสวรรค 

ลําดับที่ 5 และ ลพบุรี ลําดับที่ 7 

ของประเทศ) ซึ่ง สศก. โดยสํานักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร ไดลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด เม� อชวง

กลางเดือนมิถุนายน 2565 พบวา ฤดูการผลิต

ป 2565/66 ทั้ง 3 จังหวัด มีเนื้อที่เพาะปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว รุน 1 (ฤดูฝน) รวมประมาณ 

1.41 ลานไร (เพชรบูรณ 696,536 ไร นครสวรรค 

332,957 ไร และ ลพบุรี 382,817 ไร) หรือคิด

เปนรอยละ 23 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 

ลดลงจากป 2564/65 ที่มีเนื้อที่เพาะปลูกรวม

ประมาณ 1.42 ลานไร หรือลดลงรอยละ 0.67 

สําหรับภาพรวมเนื้อที่เพาะปลูกในพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ และนครสวรรค มีแนวโนม

ลดลง เน� องจากราคาปจจัยการผลิต เชน 

เมล็ดพันธุ ปุยเคมี สารเคมี และน้ํามันเชื้อ

เพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอยาง

ตอเน� อง สงผลใหตนทุน

การผลิต ขาวโพดเลี้ยงสัตว

สูงข้ึน เกษตรกรจึงปรับเปล่ียน

พื้นที่ ไปปลูกมันสําปะหลัง

ที่ มี ต นทุ นต่ํ า และ ให ผล

ตอบแทนดีกวา ขณะท่ีเน้ือท่ี

เพาะปลูกจังหวัดลพบุรี 

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

เน� องจากในชวงปลายป 

2564 พื้นที่บางสวนประสบ

อุทกภัยจาก อิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู ทําให

เนื้อที่ เพาะปลูกมันสําปะหลังไดรับความ

เสียหาย เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูก    

ขาวโพดเลี้ยงสัตวแทน 

ดานผลผลิตภาพรวมทั้ง 3 จังหวัด มี

ผลผลิตรวมประมาณ 1.04 ลานตัน (เพชรบูรณ 

522,153 ตัน นครสวรรค 246,572 ตัน และ 

ลพบุรี 269,713 ตัน) คิดเปนรอยละ 23 ของ

ผลผลิตท้ังประเทศ ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากป 2564/65 

ที่มีผลผลิตรวมประมาณ 1.03 ลานตัน หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 0.68 เน� องจากคาดวาจะมี

ปริมาณน้ําฝนเหมาะสมและเพียงพอตอการ

เพาะปลูก ประกอบกับเกษตรกรมีความชํานาญ

ในการกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เชน หนอน

กระทูมากขึ้น โดยผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 

รุน 1 (ฤดูฝน) ในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด จะทยอย

ออกสูตลาดในชวงปลายเดือนมิถุนายน 2565 

เปนตนไป และคาดวาจะออกสูตลาดมากใน

ชวงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565

ดานราคา คาดวา ในป 2565 ราคา

ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายได ความชื้น

ไมเกิน 14.5% จะสูงข้ึนจากป ท่ีผานมา เน� องจาก

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวยังไมเพียงพอตอ

ความตองการใชในประเทศ รวมถึงสถานการณ

ความขัดแยงระหวางรัสเซีย - ยูเครน สงผล

ใหราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวและวัตถุดิบอาหาร

สัตวอ� นๆ มีราคาสูงขึ้นตามไปดวย โดยในชวง 

6 เดือนแรกของป 2565 (มกราคม - มิถุนายน) 

ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย

อยูที่กิโลกรัมละ 9.30 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัม

ละ 8.03 บาท ในชวงเดียวกันของป 2564 หรือ

รอยละ 16 

อยางไรก็ตาม เพ� อเปนการลดตนทุน

ใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และบรรเทาภาระ

คาครองชีพใหแกประชาชน รัฐบาลไดดําเนิน

มาตรการผอนปรนการนําเขาขาวโพดเลี้ยง

สัตวและวัตถุดิบทดแทน (ขาวสาลี และ ขาว

บารเลย) โดยผอนปรนมาตรการการนําเขา

ขาวสาลี 1 สวน ตองรับซื้อขาวโพดเลี้ยง

สัตวภายในประเทศ 3 สวนเปนการชั่วคราว 

ระหวางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 

ซึ่งเปนชวงที่ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ใน

ประเทศยังออกสูตลาดไมมาก เพ� อไมใหกระทบ

ตอราคาภายในประเทศ พรอมทั้งผอนปรน

การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว ภาย

ใตกรอบ WTO ในโควตา ซึ่งจาก

เดิมใหเฉพาะองคการคลังสินคา 

(อคส.) นําเขาแตเพียงผูเดียว 

ในอัตราภาษีรอยละ 20 ปริมาณ 

57,000 ตัน ไดปรับใหม โดยให 

อคส. และผูนําเขาทั่วไปสามารถ

นําเขาได ในอัตราภาษีรอยละ 0 

ปริมาณไมเกิน 600,000 ตัน ซึ่ง

หากมีการนําเขาขาวโพดเล้ียงสัตว 

ขาวสาลี และขาวบารเลย นับตั้งแตเดือน

พฤษภาคม 2565 เปนตนมา รวมทุกชองทาง

ปริมาณเกินกวา 1.20 ลานตัน ใหสิ้นสุดการ

ผอนปรนและกลับไปใชมาตรการเดิม

ท้ังน้ี ขาวโพดเล้ียงสัตว หมายถึง ขาวโพด

เลี้ยงสัตวที่เพาะปลูกเพ� อนํา

เมล็ดมาใชผสมเปนอาหาร

สัตวและอ� น ๆ ยกเวนขาวโพด

เล้ียงสัตวที่ทําการเพาะปลูก

เพื่ อผลิ ต เป็ น เมล็ ดพันธุ์  

โดยขาวโพดเลี้ยงสัตว ป

เพาะปลูก 2565/66 แบงเปน 

รุน 1 (ฤดูฝน) แบงออกเปน 

ตนฤดูฝน  ปลูกระหวาง

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 

กรกฎาคม 2565 และ ปลาย

ฤดูฝน ปลูกระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

ถึง 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งผลผลิตทั้งตนฤดูฝน

และปลายฤดูฝน จะเก็บเกี่ยวในชวงเดือน

มิถุนายน 2565 ถึง กุมภาพันธ 2566 และ 

รุน 2 (ฤดูแลง) ปลูกระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2566 ซึ่ง

เก็บเกี่ยวในชวงเดือนกุมภาพันธ 2566 ถึง 

พฤษภาคม 2566
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ศรีลังการับ ปท.ล้มละลายวิกฤตถึงปี 66

โคลัมโบ • เอเอฟพีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีรานิล วิกรม

สิงเห ของศรีลังกา แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคาร ยอมรับ

ประเทศล้มละลายแล้ว ความทุกข์ยากจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ี

ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนจะยังคงอยู่อย่างน้อยส้ินปีหน้า ประชากร

จำานวน 22 ล้านคนของศรีลังกา ต้องทนทุกข์กับภาวะ

เงินเฟ้อและการตัดไฟฟ้าเป็นเวลานานมาหลายเดือน หลัง

รัฐบาลไม่เหลือเงินตราต่างประเทศสำาหรับการนำาเข้าสินค้า

จำาเป็น วิกรมสิงเหกล่าว ประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรือง

จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงในปีนี้ สถานการณ์ขาด 

แคลนอาหาร, เชื้อเพลิงและยาอย่างเฉียบพลันยังคงอยู่ต่อ

ไป เราจะต้องเผชิญกับความยากลำาบากในปี 2566 เช่นกัน 

การเจรจาขอเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของศรีลังกากับ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ขึ้นอยู่กับการ

สรุปแผนปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ในเดือนสิงหาคม  

อพยพอีกหลายหมื่นหนีน้ำาท่วมซิดนีย์

ซิดนีย์ • เอเอฟพีรายงานว่าฝนตกชุกจนแม่น้ำาหลายสาย

ล้นตลิ่งพาโคลนสีน้ำาตาลทะลักทั่วแนวชายฝั่งของซิดนีย์

เมื่อวันอังคาร ท่วมถนนและบ้านเรือนหลายหลัง ทำาให้

ประชาชนหลายพันคนในซิดนีย์ต้องอพยพหนีออกจากพื้นที่ 

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ทางการสั่งอพยพประชาชนประมาณ 

50,000 คน และอีก 28,000 คน ให้เตรียมอพยพหนีจาก

ระดับน้ำาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ เจ้าหน้าท่ีกู้ภัยช่วย

เหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม 142 คน ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากทหาร

จำานวนมากที่ประจำาการอยู่ในรัฐ อุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วง

น้ีทำาให้บรรยากาศมีความช้ืนมากข้ึน “จู่ๆ น้ำาท่วมข้ึนมาเร็ว

มาก” กอร์ดอน ลี ผู้อาศัยในละแวกน้ันกล่าว หลังจากหลาย

ส่วนของเชนส์ ปาร์ก ชานเมืองทางตะวันตกของซิดนีย์ถูกน้ำา

กลืนหายไปในชั่วข้ามคืน 

บ.ยักษ์ใหญ่โลหะรัสเซียเล็งควบรวมกิจการ

มอสโก • วลาดิมีร์ โปตานิน หัวหน้าบริษัทเหมืองแร่ยักษ์

ใหญ่สัญชาติรัสเซีย Nornickel กล่าวว่า เขาพร้อมที่จะหารือ

เกี่ยวกับการควบรวมกิจการกับกลุ่มอลูมิเนียม Rusal เพื่อ

สร้างบริษัทขนาดใหญ่ทรงพลัง ที่สามารถต้านทานผลกระ

ทบจากการคว่ำาบาตรของชาติตะวันตกได้ เอเอฟพีรายงาน

จากบทสัมภาษณ์เขาที่เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ธุรกิจของ

รัสเซียเมื่อวันอังคาร โปตานินบอกมีความเป็นไปได้ที่จะ

สร้างแชมเปียนระดับชาติในด้านโลหะที่สามารถเผชิญกับ

ความท้าทายทางนิเวศวิทยาในอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษมาก

เช่นเดียวกับการขยายฐานผู้ถือหุ้น และสามารถต่อต้านการ

คว่ำาบาตรของชาติตะวันตก ข้อเสนอนี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อ

ตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Nornickel จะหมดอายุ

ในเดือนมกราคม 2566.

งจะเห็นพ้องต้องกันในหมู่ผู้รู้ว่าเมื่อ  คนไทยเจอ

กับภาวะเงินเฟ้อพุ่ง ก็ย่อมจะแปลว่ากำาลังจะหมด

ยุคดอกเบี้ยต่ำา

ผลกระทบต่อคนเกือบทุกอาชีพย่อมจะมีอย่างกว้าง

ขวาง

รัฐบาลยังขาดการสื่อสารที่ดีต่อประชาชนในแวดวง

ต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความยาก

ลำาบากที่กำาลังจะถาโถมมายังคนไทยทุกหมู่เหล่า

ความเสี่ยงอะไรบ้างที่คนไทยควรจะต้องเข้าใจ, รับรู้, 

วิเคราะห์และปรับตัวให้เข้ากับมันให้ได้

ผมขอแบ่งปันท่ี ดร.อมรเทพ จาวะลา แห่ง CIMB ท่ีออก

มาเตือนว่าเศรษฐกิจไทยกำาลังต้องเผชิญกับ 6 ความเส่ียง...

ดร.อมรเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร

สำานักวิจัย และท่ีปรึกษาการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

บอกว่า คร่ึงหลังปี 2565 เศรษฐกิจไทยต้องรับมือกับความท้า

ทายหลักๆ ได้แก่ 1.เงินเฟ้อพุ่งทะลุ 10% กดดันการบริโภค 

2.เงินบาทอ่อนค่าทะลุ 36.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

หากเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยแรงต่อเนื่อง 

3.การเมืองไทยขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้นักลงทุน

ชะลอโครงการใหม่ 

4.ปัญหาความขัดแย้งในยุโรปรุนแรงขึ้น หนุนราคา

น้ำามันพุ่งสูง

 5.สหรัฐเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยเร็ว แต่เงินเฟ้อยังสูง 

เฟดจำาต้องขึ้นดอกเบี้ยแม้การว่างงานพุ่ง 

6.จีนอาจต้องล็อกดาวน์อีกรอบหากมีการระบาดของ

โควิดในเมืองต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนชะลอหนักกระทบ

การส่งออกของไทย 

การเร่งตัวของราคาสินค้ากลุ่มอุปโภคและบริโภคที่

มีต้นทุนจากน้ำามัน อาหารสัตว์ และการขนส่ง เงินเฟ้อสูง

กดดันการบริโภคให้ชะลอหรือโตช้ากว่าที่น่าจะเป็น แม้ได้

อานิสงส์จากการเปิดเมือง

แต่เงินเฟ้อไตรมาส 3 น่าจะอยู่ในระดับสูงสุดของ

ปี และมีโอกาสแตะระดับ 10% ได้ จากราคาน้ำามันที่ยังสูง 

ราคาอาหารสด และที่สำาคัญ น่าจะเริ่มเห็นเงินเฟ้อจากฝั่ง

อุปสงค์ หลังกำาลังซื้อฟื้นตัวจากไตรมาส 2 รับการเปิดเมือง 

อีกทั้งจากฐานต่ำาปีก่อน

ประเด็นที่ควรจะต้องให้ความสำาคัญอีกประการหนึ่ง 

ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยในไทย VS ในสหรัฐฯ

เศรษฐกิจไทยเสี่ยงโตช้าในช่วงไตรมาส 3 ตามความ

เสี่ยงทั้ง 6 ประการ แต่ไม่น่าถึงขั้นถดถอย และมีโอกาสขยาย

ตัวได้มากกว่าที่สำานักวิจัยคาดไว้ก่อนหน้าที่ 3.1% โดยเฉพาะ

จากการเปิดเมืองที่เร็วในเดือนมิถุนายนและการกลับมาของ

นักท่องเที่ยวมากกว่าที่คาด 

มีโอกาสเห็น GDP ไทยคร่ึงปีหลังขยายตัวมากกว่า 4% 

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและต่อเนื่องไปปีหน้า แม้

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสจะเข้าสู่ภาวะถดถอยต้นปีหน้า หลังข้ึน

ดอกเบ้ียแรงเพื่อชะลอการบริโภคและการลงทุน ด้านอัตราการ

ว่างงานน่าจะขยับข้ึน ลดความร้อนแรงของการปรับข้ึนค่าจ้าง

ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

ชัดเจน จากการที่ดอกเบี้ยกู้บ้านปรับขึ้นจาก 3% ในปีก่อนเป็น

ระดับ 6% เป็นการเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลระยะเวลา 30 ปี 

ส่งผลให้คนชะลอซ้ือบ้าน อีกท้ังยอดขายบ้านใหม่ท่ีลดลง

จะกระทบการจ้างงานกลุ่มก่อสร้างและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง 

ในมุมเศรษฐกิจไทยไม่น่าจะได้รับผลกระทบหากสหรัฐ

เผชิญปัญหาเศรษฐกิจถดถอย 

เพราะการถดถอยทางเศรษฐกิจเป็นภาวะชั่วคราวเพื่อ

ลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อ และสหรัฐน่าจะฟื้นตัวได้เร็ว

ผ่านการลดดอกเบี้ยและการอัดฉีดทางการคลัง 

ผลกระทบต่อไทย จะผ่าน 3 ช่องทาง 

1.การส่งออกชะลอตามอุปสงค์ตลาดโลก 

2.การท่องเที่ยวที่อาจโตช้าช่วงครึ่งปีแรก แต่อาจไม่มาก

หากปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐไม่ลามไปยุโรปที่เป็นลูกค้าหลักของ

ไทย และ 

3.ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก เช่น น้ำามัน เหล็ก สินค้า

เกษตรน่าจะปรับย่อลง ซึ่งน่าจะสนับสนุนเงินเฟ้อไทยให้ลดลง 

แต่รายได้ภาคเกษตรอาจชะลอตัวเช่นกัน 

โดยรวมการถดถอยทางเศรษฐกิจ

ของสหรัฐไม่ถึงขั้นรุนแรงเป็นวิกฤตรอบ

ใหม่ และวัฏจักรเศรษฐกิจไทยต่างจาก

สหรัฐ เนื่องจากไทยเพิ่งเริ่มฟื้นตัว 

เงินเฟ้อฝ่ังอุปสงค์เร่ิมมาในไตรมาส 3 

การข้ึนดอกเบ้ียของไทยปีหน้ายังจำาเป็นเพื่อ

ลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ และน่าจะ

เห็นเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้มากกว่า 4% 

นับจากไตรมาส 3 ปีน้ีถึงปีหน้า

ทิศทางค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า แต่มีโอกาส

พลิกกับมาแข็งค่าในช่วงไตรมาส 4 

ปัจจุบันเงินบาทอ่อนค่าเหนือระดับ 35 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนมิถุนายน หลังธนาคารกลาง

สหรัฐฯ (เฟด) เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 0.75% กระทบเงิน

ไหลออก 

และมีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ในเดือน

กรกฎาคม เพื่อดึงเงินเฟ้อในสหรัฐให้ลดลง 

ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้เงินไหลออกจากตลาดทุนไทย บาท

จึงมีโอกาสแตะระดับ 36.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐใน

เดือนกรกฎาคม 

อย่างไรก็ตาม หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ถึงจุดสูงสุด ก็คง

เห็นการลดลงของเงินเฟ้อเดือนต่อเดือนในช่วงต้นไตรมาส 

3 โดยน่าจะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.5% ในรอบเดือน

กันยายน และอีก 0.25% ใน 2 รอบการประชุมในไตรมาส 

4 ปลายปีนี้น่าเห็นดอกเบี้ยสหรัฐที่ 3.5% ซึ่งการลดความ

แรงของการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐน่าเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้า

มาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และกลับมาลงทุนในไทย

มีโอกาสพลิกกลับมาแข็งค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐใน

ช่วงไตรมาส 4 โดยเฉพาะหลังจากที่ไทยมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวมากขึ้น เงินบาทน่าจะแตะระดับ 34 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐปลายปีนี้

อีกทั้งทางธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะขยับ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นทุกรอบการประชุม คือในเดือน

สิงหาคม กันยายนและพฤศจิกายน 

ซึ่งน่าจะทำาให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในช่วง

ปลายปีนี้ขยับจาก 0.5% ไปสู่ระดับ 1.25% เป็นอย่างน้อย 

และยังคงเพิ่มต่อเนื่องในปีหน้าเพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ลดลง 

การเร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทยน่าจะเพิ่มความ

น่าสนใจของสินทรัพย์ในรูปเงินบาท และส่งผลให้เงินบาท

แข็งค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง 

สรุปว่าความเสี่ยงทั้ง 6 ประการนี้ จะทำาให้การดำารง

ชีวิตทั้งของบุคคลธรรมดา และธุรกิจน้อยใหญ่ต้องสร้าง

ภูมิคุ้มกันของตัวเองอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง

เพราะไม่มีสูตรตายตัวในอดีตที่จะนำามาใช้แก้วิกฤต

ในวันนี้และวันข้างหน้าได้.

ค

จับมือปืนยิงวันชาติอเมริกาดับ6
ไฮแลนด์พาร์ค • ตำารวจสหรัฐจับกุมโรเบิร์ต ครี โม ชายวัย 22 ปี 

ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุใช้ปืนไรเฟิลยิงจากดาดฟ้าอาคารเข้าใส่ขบวน

พาเหรดฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกาในเมืองไฮแลนด์พาร์ค นอก

นครชิคาโก ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บ 36 คน

เอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานเมื่อวันอังคารที่ 5 กรก                                       

ฎาคม 2565 จากเหตุมือปืนยิง                                       

จากดาดฟ้าอาคารเข้าใส่ขบวน                                                 

พาเหรดฉลองวันชาติสหรัฐ 

อเมริกาเมื่อวันจันทร์ในเมืองไฮ

แลนด์พาร์ค นอกนครชิคาโกรัฐ                                        

อิลลินอยส์ ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 6                                            

ราย และบาดเจ็บ 36 คน ตำา 

รวจระบุว่ามือปืนผู้ต้องสงสัย                                               

ชื่อโรเบิร์ต ครีโม อายุ 22 ปี 

ถูกจับกุมตัวได้ไม่นานหลังเขา

ก่อเหตุ

เหตุคนร้ายยิงเข้าใส่ขบวน

พาเหรดฉลองวันชาติสหรัฐท่ี

เมืองไฮแลนด์พาร์ค ทำาให้เกิด                                                     

ความสับสนอลหม่านของผู้ชม

ขบวนพาเหรดท่ีแตกต่ืนว่ิงหนี

ตาย โดยเส้นทางของขบวนพา 

เหรดเต็มไปด้วยเก้าอี้, ลูกโป่ง

และสิ่งของส่วนตัวหล่นเกลื่อน

กลาด

ลู จ็อกเมน หัวหน้าตำา 

รวจเมืองไฮแลนด์พาร์ค แถลง

ว่า หลังตำารวจขับรถไล่จับโรเบิร์ต                                                 

ครีโม ผู้ต้องสงสัยช่วงส้ัน  ๆสามารถ

จับชายคนน้ีโดยไม่มีการขัดขืน

การจับกุม 

ตำารวจเมืองไฮแลนด์พาร์ค                                                  

เผยว่า เหตุยิงเข้าใส่ขบวนพา 

เหรดครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 

10.14 น. ตามเวลาในสหรัฐ

เมื่อวันจันทร์ ซึ่งตรงกับวันชาติ                                      

สหรัฐ ขณะเกิดเหตุขบวนพา 

เหรดดำาเนินไปได้ราว 3 ใน 4 

แล้ว ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย 

เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด โดย 5 คน

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ผู้เสียชีวิต

รายที่ 6 ได้รับบาดเจ็บสาหัสมา

เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 

มีรายงานชื่อของผู้เสีย

ชีวิตแล้ว 2 รายคือ นิโคลัส โต

โลโด ชาวเม็กซิกัน อายุราว 70 

ปี โซชิล โตโลโด หลานของผู้

เสียชีวิต เผยว่า เขาเดินทางมา

เยี่ยมครอบครัวที่เมืองนี้ตั้งแต่

เดือนที่แล้ว สถานีโทรทัศน์ซี

บีเอสชิคาโกรายงานว่า ญาติ

ของโตโลโดถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

ด้วย

เหยื่อมือปืนอีกรายชื่อ แจ็ค 

กี ซุนด์ไฮม์ เป็นครูสอนศาสนา

ท่ีโบสถ์ยิวในเมืองไฮแลนด์พาร์ค                                                

โดยโบสถ์นอร์ทชอร์ คองเกรเก                                               

ชัน อิสราเอลยืนยันการเสียชีวิต

ของครูหญิงรายนี้ โดยแจ้งทาง

อีเมลให้กับสมาชิกของโบสถ์

นายแพทย์บริกัม เทมเปิล 

แห่งโรงพยาบาลไฮแลนด์พาร์ค                                                 

ที่ผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่จาก

เหตุยิงใส่ขบวนพาเหรดมารักษา

ตัวท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี เผยว่ามี

ผู้เข้ารับการรักษาจากบาดแผล

โดนยิงท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี 25 

ราย อายุระหว่าง 8 ขวบถึง 85 

ปี ผู้บาดเจ็บเป็นเด็ก 4-5 คน 

และ 16 คนออกจากโรงพยา 

บาลแล้ว

ตำารวจเผยว่าปืนท่ีคนร้าย                                                       

ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไรเฟิลความ 

เร็วสูง และมีหลักฐานการใช้อา                                              

วุธปืนท่ีดาดฟ้าของอาคารสำา 

นักงานใกล้กับถนนท่ีเดินพาเหรด 

สื่อสหรัฐรายงานว่า ครี 

โมมีการโพสต์ทางออนไลน์เก่ียว 

ข้องกับเน้ือหาการใช้ความรุนแรง

และพาดพิงถึงปืนและการยิง

นอกจากนี้เกิดเหตุยิงระ                                               

หว่างจุดดอกไม้ ไฟในวันชาติ

สหรัฐที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ทำา 

ให้ตำารวจได้รับบาดเจ็บ 2 นาย 

แดเนียล เอาท์ลอว์ ผู้บัญชา

การตำารวจฟิลาเดลเฟีย เผยว่า 

ตำารวจทั้ง 2 นายออกจากโรง

พยาบาลแล้วหลังเข้ารับการรัก 

ษาบาดแผลถูกยิง.

ปท.พันธมิตรลงนามปฏิญญาฟื้นฟูยูเครน

ลูกาโน • ชาติพันธมิตรของ

ยูเครนราว 40 ประเทศ ลงนาม

ในปฏิญญาหลักการท่ีจะให้การ

ช่วยเหลือยูเครนฟ้ืนฟูประเทศท่ี

ต้องใช้เวลานานและค่าใช้จ่าย

สูง ในการประชุมท่ีเมืองลูกาโน 

สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคาร   

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

อังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2565 ใน

วันเดียวกันชาติพันธมิตรของ

ยูเครนราว 40 ประเทศ เสร็จ

ส้ินการประชุม 2 วัน ท่ีเมืองลู                                       

กาโนทางใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ 

โดยลงนามใน “ปฏิญญาลูกาโน”                                               

ในหลักการท่ีจะให้การช่วยเหลือ                                            

ยูเครนฟ้ืนฟูประเทศท่ีได้รับความ

เสียหายยับเยินจากสงคราม 

ประธานาธิบดีอิกนาซิโอ                                                

กัสซิส ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง

สวิสเป็นเจ้าภาพร่วมในการประ 

ชุมครั้งนี้กับยูเครน กล่าวในพิธี

ปิดการประชุมชื่นชมปฏิญญา

ลูกาโนว่า เป็นขั้นตอนแรกที่

สำาคัญในหนทางระยะยาวของ

การฟื้นฟูยูเครน ระบุว่างานของ 

เราคือการเตรียมความพร้อม

สำาหรับเวลาหลังจากสงคราม

ในช่วงที่สงครามยังดำาเนินไป

อย่างดุเดือด คำามั่นสัญญาใน

วันนี้จะให้ความหวังและความ

มั่นใจกับประชาชนชาวยูเครน

ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่อย่างโดด

เดี่ยว

นายกรัฐมนตรีเดนิส ชไม                                                  

ฮาล ของยูเครน กล่าวต่อที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ว่า การฟื้น                            

ฟูยูเครนที่ ได้รับความเสียหาย

จากการรุกรานของรัสเซียต้ังแต่                                               

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ คาดว่า                                                

ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 750,000 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ชไมฮาลกล่าวเมื่อวันอัง                                                    

คารว่า ปฏิญญาลูกาโนเป็น                                              

การเร่ิมต้นท่ีม่ันคงของกระบวน 

การระยะยาวของยูเครน เราจะ

สร้างทุกส่ิงทุกอย่างท่ีถูกทำาลาย

ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ปฏิญญาน้ีระบุว่า ประเทศ

ท่ีลงนามรวมถึงยูเครนและสห 

ภาพยุโรปจะร่วมมืออย่างเต็ม

ที่เพื่อสนับสนุนยูเครนในช่วง

เริ่มต้นของการฟื้นฟูประเทศ

ในระยะยาว รวมถึงสนับสนุน

ทัศนคติความเป็นยุโรปของยูเครน 

และสถานะของประเทศท่ีสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกอียูของยูเครน

หลักการในปฏิญญาลูกา                                   

โนระบุด้วยว่า ยูเครนเองจะต้อง

อยู่ในท่ีน่ังของผู้ขับเคลื่อนว่าจะ

สร้างประเทศข้ึนใหม่ได้อย่างไร 

และเน้นย้ำาว่ากระบวนการฟ้ืนฟู

ประเทศของยูเครนต้องทำาอย่าง

เร่งรัด, ลึกซ้ึง, กว้างขวางและ

ประสบผล และมีความยืดหยุ่น

ในเส้นทางสู่ความเป็นยุโรปของ

ยูเครน กระบวนการฟื้นฟูประ 

เทศต้องมีความโปร่งใสและรับผิด

ชอบต่อประชาชนชาวยูเครน.

ยิงวันชาติ • ตำ�รวจนำ�เทปที่เกิดเหตุฆ�ตกรรมม�กั้นพื้นที่คนร้�ยใช้ปืนไรเฟิลยิงขบวนพ�เหรดวันช�ติของสหรัฐ ที่เมืองไฮแลนด์พ�ร์ค 

นอกนครชิค�โก เมื่อวันที่ 4 กรกฎ�คม ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 6 ร�ย

คนไทยต้องเตรียมตั้งรับ

ความเสี่ยงอะไรบ้าง?



สธ.

ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ โดย สธ.ได

จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาให้บริการที่ห้อง

สีฟา ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล รวมถึงเปด

ใหขาราชการ เจาหนาที่ และส� อมวลชนเขา

รับวัคซีน พรอมกันนี้ยังไดนําวัคซีนปองกันโค

วิด-19 มาใหบริการดวย

ภายหลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ

กลาวถึงกรณีไดมีการสั่งการเตรียมความ

พรอมของโรงพยาบาลในการรับมือสถาน 

การณ โควิดระลอกใหมแลวหรือไม วาเขา

เตรียมอยูแลว ใหถามกระทรวงสาธารณสุข 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กลาวถึงกรณี

แพทยชนบทเตือนใหเตรียมพรอมรับโควิด

ระลอกใหมวา ก็รับฟงคําเตือนทุกอยาง การที่

เรารับฟงคําเตือนจากทุกฝาย รวมถึงคําเตือน

จากคณะแพทยศาสตร ก็รับฟงทุกอยาง ซึ่ง

อะไรที่ปฏิบัติไดก็ปฏิบัติ

เม� อถามวา ในสวนของ กทม.ระบุวา

อาจจะตองกลับมาสวมหนากากอนามัยอีก

หรือไม นายอนุทินกลาววา “ผมเพิ่งหายมา”

รมว.สาธารณสุขกลาวถึงสถานการณ

โควิดกําลังระบาดมากขึ้นวา เปนการระบาด

ในบริบทโอมิครอน ซึ่งเปนอยางนี้มาตั้งนาน

แลว ติดงาย เชื้อไมแรง และเราเปดประเทศ

แลว มี โอกาสของการเพิ่มจํานวนผูติดเชื้อ 

เร� องของอาการหนักและจํานวนผูเสียชีวิต ก็

อยูในเกณฑที่ควบคุมไดอยู เพราะคนสวนใหญ

ไดรับวัคซีนแลว

เม� อถามวา สายพันธุ ใหม BA.4-BA.5 

ที่ระบาดในกรุงเทพมหานครขณะนี้ จะรับมือ

อยางไรเปนพิเศษ นายอนุทินกลาววา ได

เตรียมเร� องของเวชภัณฑ สถานพยาบาลให

พรอม แตถาไดรับวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป อาการ

ก็จะไมรุนแรง แลวก็จะไมมีอะไรที่น�าเปนหวง 

ยกเวนผูที่ ไมไดรับวัคซีนและกลุมที่มีโรคตอง

ระวังมากหน�อย

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กลาวถึงการกักตัวของผูปวย

โควิด-19 วา เดิมกําหนดใหมีการกักตัว 7+3 วัน 

คือกักตัว 7 วัน สังเกตอาการอีก 3 วัน แตลาสุด

คณะกรรมการวิชาการไดลดเหลือ 5+5 ซึ่งจะ

รอนําเขาที่ประชุม ศบค.วันศุกรที่ 8 ก.ค.นี้ 

สวนนายอนุทินที่ติดเชื้อโควิด กอนหนานี้ถือวา

เกิน 10 วันแลว โดยการนับจะนับตั้งแตวันที่

มีอาการ เพราะการแพรเชื้อจะมีการแพรเชื้อ 

2 วันกอนมีอาการ และ 3 วันหลังมีอาการ 

จึงตองนับจากวันที่เริ่มมีอาการ กรณีของ

นายอนุทินจึงไมน�าจะมีอะไร และชวงที่ออก 

งานเม� อวานนี้ก็ยืนหางจากคนอ� น 

เม� อถามวา ที่เคยบอกวาวันที่ 1 ก.ค.จะ

ให โควิดเปนโรคประจําถิ่น ยังคงเปนไปตาม

นั้นหรือไม นพ.โอภาสกลาววา รอที่ประชุม 

ศบค.วาจะมีมติออกมาอยางไร เพราะตองมี

การพิจารณาทั้งมาตรการทางดานการแพทย

และสาธารณสุข สังคม และกฎหมาย เรา

ทราบดีวาสถานการณการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น 

ที่เรากําลังตามดูขณะนี้คือภาวะการรองรับ

ดานการรักษาผูปวยหนักมากขึ้นหรือไม เตียง

รองรับพอหรือไม แตภาพรวมของประเทศผู

ปวยหนักไมไดมากขึ้น แตเปนสัดสวนจํานวน

เคสที่เพิ่มมากขึ้นเทานั้น สวนใหญตอนนี้ติด

เชื้อก็รักษาตัวอยูบาน กินยาก็หายเองได ดังนั้น

เตียงตามโรงพยาบาลยังเพียงพอ เหลือแตที่ 

กทม.เทานั้น เน� องจาก กทม.มีระบบที่ซับซอน 

เม� อถามถึงกรณีที่ปลัด สธ.ทําหนังสือ

แจงเตือนไปถึงทั่วประเทศ นพ.โอภาสกลาว

วา ไมใชเฉพาะปลัด สธ. แตปลัดกระทรวง

มหาดไทยก็ทําเหมือนกัน เปนการเตือนหน�วย

ราชการใหระมัดระวัง เขมงวด เตรียมพรอม 

ทั้งนี้ ถือเปนมาตรการเตรียมความพรอมตาม

ปกติ แตเตรียมพรอมดีกวาไมเตรียมพรอม 

พวกเราก็ตองเตรียมพรอมดวย

ดาน นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัด สธ.

กลาววา สถานการณ โรคโควิดของประเทศ 

ไทยเขาสูระยะหลังการระบาดใหญ (Post-

Pandemic) ตามแผนที่วางไว ซึ่งจากนี้เราตอง

ใชชีวิตอยูรวมกับโควิด (Living with COVID) 

เหมือนอยางโรคอ� นๆ ซึ่งหมายความวายัง

สามารถพบการติดเชื้อได แตความรุนแรง

ของโรคลดลง การเขารับการรักษาในโรง

พยาบาลจะไมมากเกินระบบสาธารณสุขที่มี

จะรองรับได โดยจากการผอนคลายมาตรการ 

เปดกิจการและกิจกรรมตางๆ มากขึ้น เพ� อให

ประชาชนสามารถใชชีวิตใกลเคียงปกติและ

ขับเคล� อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมีการ

เปดประเทศ ทําใหมีผูเดินทางเขาประเทศมาก

ขึ้น อาจพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเปนระลอกเล็กๆ 

(Small Wave) ซึ่งเปนเร� องที่สามารถเกิดขึ้น

ได แตจะไมใชการระบาดใหญ โดย สธ.มีการ

เตรียมความพรอมรองรับตามแนวทาง 3 พอ 

คือ หมอพอ เตียงพอ ยาและเวชภัณฑพอ

“โดยกําชับและแจงไปยังหน�วยงาน

สาธารณสุขทั่วประเทศ ใหบุคลากรทางการ

แพทยระมัดระวังปองกันตนเองในการให

บริการ เตรียมความพรอมยา เวชภัณฑ สํารอง

เตียง ความพรอมระบบสงตอ และเรงเดินหนา

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุน รวมทั้งขอความรวม

มือประชาชนในการคงมาตรการปองกันโรค

สวนบุคคล จะชวยลดการติดเชื้อและหยุด

ระลอกเล็กๆ เหลานี้ลงได” นพ.เกียรติภูมิกลาว 

และวา ขณะนี้ยังคงแจงเตือนภัยโควิดในระดับ 2 

ยังไมจําเปนตองยกระดับการแจงเตือน 

ขณะที่เพจชมรมแพทยชนบท โพสต

ขอความระบุวา สงสัญญานเตือน เตรียมพรอม

รับโควิด-19 ระลอกใหม ปลัด สธ.มีหนังสือสั่ง

การ ดวนที่สุด ถึงผูตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุขทุกเขต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ใหหน�วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความ

พรอมรองรับสถานการณการระบาดโควิด-19 

ระลอกใหม ที่มีแนวโนมผูปวยรายใหมเพิ่มสูง

ขึ้นในหลายพื้นที่  

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล กลาววา การระบาดของไทยขณะนี้

ไมไดแตกตางจากหลายประเทศทั่วโลกที่พบ

การระบาดของ BA.4-BA.5 ไปแลวกวา 110 

ประเทศ และการรายงานตัวเลขติดเชื้อที่แท

จริงก็ต่ํากวาความเปนจริง เน� องจากหลาย

ประเทศเลิกตรวจหาเชื้อไปแลว วันนี้ถือ

เปนจุดเปลี่ยน อยากใหผู ใหญในประเทศสง

สัญญาณ เพราะขณะนี้มีการติดเชื้อเพิ่ม จึง

เสนอใหรัฐบาลตองกลับมากระชับมาตรการ

ปองกันใหมากขึ้น โดยเฉพาะการออกขอบังคับ

ให ใสหนากากอนามัยในพื้นที่ปด ซึ่งจะชวย

ปองกันการติดเชื้อได เปนมาตรการที่ สธ.คงจะ

ตองเสนอ ศบค.พิจารณา อยารอจนเตียงไม

พอ จะไมทันตอสถานการณ แมสถานการณ

เวลานี้อาจจะไมรุนแรงเหมือนสายพันธุเดลตา 

เพราะคนฉีดวัคซีนไปคอนขางมาก ตัวเชื้อไม

ไดรุนแรง แตเชื้อตัวนี้แพรระบาดเร็วมาก หาก

แพรเร็วจนเพิ่มจํานวนมากก็เสี่ยงที่เกิดการ

กลายพันธุ ได สวนยอดผูปวยโควิดใน รพ.ศิริราช 

ยอมรับวาเพิ่มขึ้นจริง โดยเฉพาะผูปวยไอซียู

ที่เพิ่มขึ้น 

ที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. กลาววา 

ขณะนี้กําลังตรวจสอบตัวเลขผูติดเชื้อ ซึ่งตอง

รอมาตรการจาก สธ.อีกครั้ง เบื้องตนไดรับ

รายงานวาบางโรงพยาบาลมียอดผูติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้น ซึ่งไดเตรียมความพรอมไวแลว พรอมทั้ง

มอบหมายให น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผูวาฯ 

กทม. ดูแลเร� องดังกลาวแลว 

สวนกรณีจะกระทบกับประกาศถอด

หนากากอนามัยของ กทม.ที่เพิ่งประกาศไป

หรือไม นายชัชชาติกลาววา คงจะตองทบทวน

หมดทุกอยางตามขอเท็จจริง ตองมีขั้นตอนที่

ปรับตัวไป ทั้งยังตองพิจารณาความรุนแรงวา

ระบาดมากหรือนอยอยางไร เพราะเปนปจจัย

ตอเน� องกัน เพราะฉะนั้นมาตรการตางๆ จึง

จะเปนมาตรการตามขอเท็จจริง หากรุนแรงก็

ตองทบทวนใหม สําหรับประเด็นคลัสเตอรใน

โรงเรียนหลังเปดเทอม เม� อชวงเชาไดไปหารือ

มากับโรงเรียนยานสวนลุมพินี อาจจะมียอดผู

ติดเชื้อนิดหน�อย คงตองจับตามอง

“ที่มีผูติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนเร� อง

สอดคลองที่มีการเปดสถานประกอบการ ผับ 

บาร คาราโอเกะ มีการถอดหนากากอนามัย 

แตตองเฝาระวังเหมือนกัน ซึ่งไดมอบหมาย

ให น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผูวาฯ กทม. สรุป

ปญหาและออกมาตรการเฝาระวังตอไป” นาย

ชัชชาติกลาว. 

494 เสียง

ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมไดทักทวงวากระบวน 

การตรากฎหมายอาจไมถูกตองและผิดขอ

บังคับ จนตองสั่งพักการประชุมไปเม� อคราว

ที่แลว เพ� อใหทางคณะ กมธ.ไดนํากลับไป

ทบทวนและหารือ บัดนี้ ทางคณะ กมธ.มีมติ

เห็นวาควรแกไขมาตรา 169/1 ใหม ตามที่ 

พล.ต.อ.ปยะเสนอไว

ผูส� อขาวรายงานวา ระหวางที่นายสมชาย 

แสวงการ ส.ว. ในฐานะรองประธานคณะ กมธ.

ลุกขึ้นชี้แจง ไดพาดพิงนายธีรัจชัย พันธุมาศ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล วามโนขอบังคับ 

เพราะทางคณะกมธ.ไมไดอาศัยขอบังคับขอ

ที่ 96 แตใชขอที่ 75 ตางหาก ทําใหนายธีรัจชัย

ไมยอมและลุกขึ้นประทวงขอใหนายสมชาย

ถอนคําพูด แตนายสมชายยืนยันไมถอน ถา

จะใหถอนก็ตอเม� อนายธีรัจชัยยอมถอนคําพูด

ที่วาการออกกฎหมายครั้งนี้เอื้อประโยชนใคร

บางคน พรอมกับชี้นิ้วมายังนายธีรัจชัย ทําให

เจาตัวประทวงบอกวาเปนพฤติกรรมที่ไมสุภาพ 

นายสมชายจึงตอบโตวา “ผมไมกลัวอะไรทาน

หรอก อยามาขอขอมูลเลย แอบขอขอมูลอยู

เร� อย ผมเปนผู ใหญไมรบกับเด็ก” ตอมานาย

ชวนไดวินิจฉัยใหเร� องนี้จบลง   

จากนั้นเขาสูการอภิปรายมาตรา 169/1 

โดยนายอดิศร เพียงเกษ กมธ. อภิปรายวา กอน

ที่จะถึงชวงของการแตงตั้งโยกยาย ทาง สตช.

ตองรูรอนรูหนาวตั้งแตเดือนกุมภาพันธแลววา

รางกฎหมายตํารวจจะเขาสูการพิจารณาของ

รัฐสภา แลวจะมาชักรางกฎหมายเขาออกแบบ

นี้ใหเปลืองคาประชุม กมธ.ทําไม เราแกไข

กฎหมาย เพราะไมตองการใหเกิดตั๋วที่ใหญกวา

มา และเราตองการใหเกิดการแตงตั้งที่มีความ

ยุติธรรม เม� อ 169/1 ไมมีตําหนิ แลวจะมา

แกไขทําไม ตนถามวาสภาแหงนี้เปนเคร� องมือ

ของใครหรือไม จะถอนไปเพราะคนใดคนหนึ่ง

อยูเบื้องหลัง ก็จะไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญ

นายรังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคกาวไกล อภิปรายวา มาตรา 169/1 

ตองบอกวาเปนมาตราที่เดิมจะตองอานคูกับ

มาตรา 69 ซึ่งมาตรา 169/1 สาระสําคัญคือ

การเขียนล็อกเอาไวเลยวาตําแหน�งตางๆ นั้น

จะตองเปนกี่ป โดยวางกรอบระยะเวลาไม

เกิน 5 ปนับแต พ.ร.บ.นี้ประกาศใช ประเด็น

สําคัญคือ กมธ. รวมถึงสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ (สตช.) ทราบอยูแลววากฎเกณฑในการ

โยกยายตําแหน�ง คุณสมบัติการดํารงตําแหน�ง

ตางๆ นั้น มีลักษณะประมาณใด ทานรูอยูแลว

วากฎเกณฑกําลังจะเปลี่ยนไป 

แตสิ่งที่ กมธ.ทําคือ ทําโผตํารวจใน

ลักษณะที่ตางกันโดยไมไดคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น 

ที่ผานมาก็ไมเคยมีปญหา เราพิจารณากฎหมาย

ฉบับนี้ ไดดวยดี หลายเร� องตนและพรรคกาวไกล

ไมเห็นดวยเลย แตก็ดีใจอยูบางที่ในมาตรา 69 

สุดทายมีการกําหนดปเอาไวอยางชัดเจน อยาง

นอยที่สุดอาจจะปองกันคนที่จะไดรับประเภทตั๋ว

ชางเขามาดํารงตําแหน�งขามหัวคนอ� นได

นายรังสิมันตกลาวตอวา สิ่งเหลานี้เปน

สิ่งที่มีปญหามาโดยตลอด และนําไปสูการมีตั๋ว

ชางและตั๋วตํารวจตางๆ มากมาย ตนไดอภิปราย

ไปแลววามีตํารวจกวา 2 พันนายที่ไดรับตั๋ว และ

บางสวนไดรับตั๋วชาง สิ่งที่เกิดขึ้นไมไดสงผลกระ

ทบกับคนไมกี่คนที่ถูกขามหัว แตทําใหความเช� อ

ตอระบบคุณธรรมของวงการตํารวจพังทลายลง 

และวิธีการแบบนี้ ไมไดกระทบกับตํารวจที่อยู

ในตําแหน�ง แตกระทบกับครอบครัวของเขา ซึ่ง

อาจจะเกี่ยวพันกับคนนับลาน วันนี้เช� อวาคนที่

นั่งอยูในที่แหงนี้รูวาเกิดอะไรขึ้น 

แตเรากําลังจะอนุมัติใหเกิดตั๋วชางอีก

รอบ ทาน กมธ. โดยเฉพาะทานที่มาจาก สตช. 

ทานรูดีวากําลังชวยใคร สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น

ตอไปนี้ ไมใชแคการวางตัวคนที่จะไปเปนรอง 

ผบ.ตร.เทานั้น แตไดยินมาวาลําดับทายๆ กําลัง

จะไดรับสิทธิในการขามหัวคนอ� น ขึ้นมาเปนรอง 

ผบ.ตร. แลวปถัดไปก็จะเปน ผบ.ตร. และเหตุผล

ที่ กมธ.ตองขอ 180 วันในการชะลอกฎหมายที่

กําลังจะผานสภาออกไป ก็เพ� อที่จะไดวางไข วาง

ทายาทอสูร ตั้งแตรอง ผบ.ตร.ไปจนถึงตํารวจ

ระดับชั้นที่นอยที่สุด ซึ่งก็คือชวงเดือนเมษายน 

มากไปกวานั้นทานอางถึงการโยกยายที่ ไมเปน

ธรรมที่เขาอาจจะไดกลับมา เอาคนที่เสียหาย

จากการตัดสินใจของทานมาเปนเง� อนไขในการ

ที่จะใหตั๋วตํารวจกับแคบางคน

ซึ่งความจริงแคใชกฎ ก.ตร.กับมาตรา 170

ก็ชวยตํารวจที่ ไมไดรับความเปนธรรมไดแลว 

ไมมีความจําเปนที่จะตองใชเนื้อหาแบบที่ กมธ.

เพิ่งเสนอปรับแกใหมเลย พูดกันตรงๆ พูดดวย

ความจริงทานก็แคใช โอกาสนี้ชวยตํารวจบาง

คนเทานั้น นี่คือสิ่งที่สภากําลังยอมใหเกิดระบบ

ตั๋วเกิดขึ้นในวงการตํารวจ เปนระบบที่ใชไมได 

ดังนั้นเราตองหยุดยั้งระบบแบบนี้ จะปลอยให

ตั๋วชาง ตั๋วมา ตั๋วแมว ตั๋วนก ตั๋วตอ ตั๋วโตง ตั๋ว

อะไรก็แลวแตใหเกิดขึ้นอีกตอไปไมได

พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคกาวไกล อภิปรายวา ระหวางที่

คณะ กมธ.พิจารณาราง พ.ร.บ.นี้ ทางตํารวจ

ไดทําขอทวงติงมาหลายเร� อง แตตนไมเห็นดวย 

และเห็นวาเปนกระบวนการเคล� อนไหวเพ� อเอื้อ

ประโยชนใหกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อยางไร

ก็ตาม ขณะนี้ตํารวจทั้งประเทศกําลังจับตามอง

บุคคลเจาประจําที่ไดตั๋วชางชวยมาตลอด เชน ผู

บัญชาการสอบสวนกลางคนปจจุบัน และผูชวย 

ผบ.ตร.คนหนึ่งในขณะนี้ ซึ่งเขาจะครบเกณฑ

หนึ่งปที่สามารถเล� อนตําแหน�งสูงขึ้นได

พ.ต.ต.ชวลิตกลาวตอวา การขึ้นตําแหน�ง

รอง ผบ.ตร. และผูชวย ผบ.ตร.  ถาเทียบเกณฑ

เกากับกฎหมายใหมจะเหมือนกัน ไมมีอะไรแตก

ตาง แตถาไปดูในมาตรา 74 จะเห็นวาการเล� อน
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รวบพระครูลวง ด.ช.วัย 14 ปตุยในกุฏิ

เชียงใหม • เม� อวันที่ 5 ก.ค.65 พล.ต.ต.ภูมินทร พุมพันธุมวง 

ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.อภิสัณฐ ไชยรัตน ผกก.วิเคราะหขาว

และเคร� องมือพิเศษ บก.ปพ. นํากําลังจับกุม พระครูปลัดกิตติพันธ 

หรือนายกิตติพันธ อายุ 40 ป พระลูกวัดแหงหนึ่งใน อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม ที่ 565/2560 ลง 

27 เม.ย.60 ขอหาขมขืนกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน 15 ป โดย

เด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ทั้งนี้เม� อเดือน ก.พ.56 ผูตองหา

ไดชักชวน ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปใหมาหาที่กุฏิภายใน

วัดกอนกระทําชําเรา เม� อมารดาทราบจึงพาไปแจงความกับตํารวจ 

สภ.เชียงดาว ตอมาพระครูปลัดกิตติพันธไดเขามอบตัว และตอสูคดี

จนศาลชั้นตนพิพากษาจําคุก 5 ป แตไดหลบหนี กระทั่งสืบทราบวา

ยอนกลับมาอยูที่วัดเดิมอีกครั้งจึงเขาจับกุมดังกลาว สอบสวนผูตองหา

ใหการรับสารภาพวาบวชมาตั้งแตอายุ 18 ป แตชอบเพศเดียวกัน โดย

วันเกิดเหตุไดวางแผนชวนผูเสียหายมารวมประเวณีจริง เจาหนาที่จึง

พาไปสึกกอนนําตัวสงศาลจังหวัดเชียงใหมดําเนินคดีตอไป

จับชายฉกรรจนิรนามขนยาบา 1 ลานเม็ด

เชียงราย • เม� อเวลา 05.30 น. วันที่ 5 ก.ค.65 พ.อ.สุทธิ์เขตต 

ศรีนิลทิน ผูบังคับหน�วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 3 กองกําลังผา

เมือง (ผบ.ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง) จัดกําลังทหาร กพ.1 ชป. รวม

กับ ตร.ปราบปรามยาเสพติด (ปส.) บก.ปส.3 บช.ปส. ตั้งดานตรวจ

และจุดสกัดกั้นยาเสพติดที่กลุมพอคายาลักลอบนําเขาทางดาน 

อ.แมสาย จ.เชียงราย ตอมาบริเวณ ถ.พหลโยธิน บานสันกอง 

ต.แมไร  อ.แมจัน ซึ่งเปนถนนสายซูเปอรไฮเวยจาก อ.แมสาย ตรง

เขา กทม. พบรถเกงฮอนดา สีบรอนซ ทะเบียนปลอม ขับมาจาก

ชายแดนดาน อ.แมสาย จึงใหสัญญาณหยุดตรวจ  พบชายฉกรรจ

ขับมาคนเดียว (สงวนช� อเน� องจากยังอยูระหวางการสอบขยายผล 

จับกุมผูรวมขบวนการ) ตรวจคนกระโปรงทายรถพบกระสอบฟาง

ที่ดัดแปลงเปนกระเปาเปแบบสะพายหลัง จํานวน 9 ใบ มียาบา

ซุกซอนภายใน 1,000,000 เม็ด เบื้องตนไดนําตัวไปตรวจคนตาม

จุดตางๆ และนําของกลางไปตรวจเพ� อขยายผลตอไป

เจาทากระบี่หามเรือโดยสารวิ่งชั่วคราว

กระบี่ • วันที่ 5 ก.ค.65 ที่ทาเทียบเรือเพ� อการทองเที่ยวปากคลอง

จิหลาด ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ นายสุรศักดิ์ มงคลชัยสิทธิ์ เจา

พนักงานชํานาญงาน เจาทาภูมิภาค สาขากระบี่ ตรวจสอบเรือ

โดยสารวิ่งระหวางกระบี่-เกาะพีพี ทั้งขนาดกลางและเล็กตามทาเรือ

ตางๆ พรอมสั่งหยุดวิ่งชั่วคราวเน� องจากคล� นลมกําลังแรง ยกเวน

เรือโดยสารประจําทางขนาดใหญ พรอมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตใช

เรือ ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตนายทายชางเคร� องยนตเรือ อุปกรณ

ชวยชีวิต นักทองเที่ยวตองสวมเสื้อชูชีพขณะอยูบนเรือ หามบรรทุก

เกินอยางเด็ดขาด กอนนําเรือออกฝง เพ� อความปลอดภัย เน� องจาก

ขณะนี้ทะเลมีคล� นลมแรง นายสุรศักดิ์ยังใหขอมูลดวยวา ในสวน

ของเรือบรรทุกสินคาเรืออันดามันสมูตตี้ เปนเรือประมงดัดแปลง

บรรทุกสินคา จมบริเวณปากรองน้ํากระบี่ เบื้องตนไดนําทุนไปลอย

ไวบริเวณจุดเรือจม เพ� อปองกันเรือลําอ� นชนและเตรียมกูเรือตอไป.

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บุรีรัมย • วันที่ 5 ก.ค.65 นางบุญ

รวม มาตย โพนทอง อายุ 62 ป 

ชาว ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย 

พรอมครอบครัว ไดเขาแจงความ

ตอ ร.ต.อ.ทองสุข โปรงทะเล รอง

สารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองกี่ 

ใหดําเนินคดีการดรานอาหารดัง

แหงหนึ่งในอําเภอหนองกี่ หลังรุม

ทํารายรางกายนายไพฑูรย  มาตย

โพนทอง อายุ 36 ป ลูกชายของ

ตัวเองขณะไปเที่ยวกับเพ� อนที่ราน

ดังกลาวเม� อคืนวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผาน

มา จนมีอาการสาหัส ถูกสงตัวไป

รักษาตอที่ รพ.บุรีรัมย มีอาการ

เลือดคั่งในสมอง รักษาไดเพียง 

2 วันก็เสียชีวิต ซึ่งพยานยืนยันวา

คนที่ทํารายนายไพฑูรยเปนการด

รานอาหารที่ผูตายไปเที่ยว ญาติ

เกรงวาจะไมไดรับความเปนธรรม

จึงไดเขามาแจงความ

น.ส.สมลิ้ม มาตย โพนทอง 

อายุ 29 ป นองสาวผูเสียชีวิต  บอก

วาที่มาแจงความเพราะอยากให

ตํารวจเรงติดตามตัวผูกอเหตุมา

ดําเนินคดี เพราะเกรงวาเร� องจะ

เงียบและพี่ชายจะไมไดรับความ

เปนธรรม หลังจากที่พี่ชายถูก

ทํารายสาหัส ตนพยายามหาขอมูล

หลักฐานจนทราบวาถูกการดใน

รานอาหารที่พี่ชายไปเที่ยวกับ

เพ� อนรุมทํารายจนสาหัส กอนจะ

เสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ขณะที่ น ายพร อมพงษ  

บรรดาศักดิ์ อายุ 37 ป เพ� อนผู

ตายเลาใหฟงวา คืนวันเกิดเหตุ

ตนเห็นผูตายไปนั่งด� มที่รานดัง

กลาว ซึ่งตนก็ไปแตนั่งกันคนละ

โตะ ประมาณเที่ยงคืนเห็นนาย

ไพฑูรยผูตายมีปากเสียงกับการด

ในราน ทั้งสองทาชกตอยกันตอน

แรกก็ชกกันตัวตอตัว โดยมีการด

คนหนึ่งถือปนขึ้นมาขูหามใครเขา

มาชวย เทาที่จําไดนายไพฑูรย ไม

ไดถูกการดคนเดียวทําราย น�าจะ

มีการรุมทําราย ซึ่งทั้งตนเอง ผู

ตาย และการดคนที่ทํารายก็รูจัก

เปนเพ� อนกัน ไมคิดวาจะทํากันรุน 

แรงถึงขั้นเสียชีวิต.

ญาติแจงจับการด

รานเหลาตีนโหด

กระทืบหนุมตาย
กรุงเทพฯ • ตํารวจปราบปราม

ยาเสพติดและนครบาล 3  ทลาย

เครือขาย โจโจ มีนบุรี “เจาพอ

คลองสามวา” นักคายาเสพติด

รายสําคัญในพื้นที่มีนบุรีและ

ใกลเคียง ไดผูตองหา 5 ราย 

ยึดทรัพย 43 ลาน

วันที่ 5 ก.ค.65 พล.ต.ท.

สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. 

พรอมดวย พล.ต.ต.พรพิทักษ รู

ยืนยง ผบก.ปส.1 รวมกันแถลง

ผลตรวจคนเครือขายผูคายา

เสพติด ตามแผนปฏิบัติการ

สยบไพรี 65/14 “อวสานเจาพอ

คลองสามวา” จํานวน 10 จุดใน 

4 จังหวัด จับกุมผูตองหา 5 ราย 

ยึดทรัพยกวา 43 ลานบาท

พล.ต.ท.สรายุทธกลาว

วา ตามนโยบายรัฐบาลใหมี

การจับกุมนักคายาเสพติดทั่ว

ประเทศและพื้นที่ที่มีการแพร

ระบาดในชุมชน วันนี้ตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติดไดรวม

กับ ป.ป.ส.และนครบาล 3 เปด

ปฏิบัติการทลายเครือขายโจโจ 

คลองสามวา ที่เปนนักคายา

รวบ‘โจโจ’เจาพอคายาคลองสามวา

ตรัง • เม� อเวลา 21.00 น. 

วันที่ 4 ก.ค.65 ร.ต.อ.อมร 

วัดโคก รอง สว.(สอบสวน) 

สภ.เมืองตรัง รับแจงเหตุฆา

กันตายบนถนนสายทุงนา-นา

พลุ ม.2 บ.ทุงนา ต.น้ําผุด จึง

รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 

กอนประสาน ตร.พิสูจนหลัก

ฐาน, แพทยเวร รพ.ตรัง และ

อาสามูลนิธิกุศลสถานตรัง ไป

ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพ

นายสุชาติ ทองเขียว อายุ 

30 ป ที่อยู 13 ม.12 ต.น้ําผุด 

อ.เมืองตรัง  นอนจมกองเลือด

บนถนนหนาบาน สภาพมี

บาดแผลฉกรรจบริเวณศีรษะ 

4 แผล ไหลซาย ขอศอกขวา 

และมือขวาเกือบขาด ขางกัน

พบหนังสติ๊กตกอยู ใกลกัน

บริเวณไหลถนนพบมีดพรา

เปอนเลือด 1 ดามเปนของผูตาย 

จ ากการตรวจสอบ

บริเวณหนาบานเลขที่ 8 พบ

กระจกบานประตูแตกเสีย

หายหลายบาน และยังพบ

กอนหินคาดวาเอาไว ใชเปน

กระสุนยิงหนังสติ๊กตกอยูอีก

หลายกอน สวนผูกอเหตุคือ 

นายประพันธ ใมสวัสดิ์ อายุ 

51 ป อาชีพกรีดยางพารา 

หลังเกิดเหตุยืนรอมอบตัวอยู

สอบถามนางประทีป 

ใมสวัสดิ์ อายุ 47 ป ภรรยา 

เลาวา กอนเกิดเหตุตนนอน

หลับอยูในหองนอน สวนนาย

ประพันธ สามีนอนดูทีวีอยู

ภายในหองรับแขก ระหวาง

นั้นไดยินเสียงสุนัขเหา ตน

จึงเปดมานดูเห็นผูตายอยู

หนาบานและใชหนังสติ๊กยิง

ลูกหินโดนกระจกแตกและ

เดินหนีไป ไมนานไดเดินวก

กลับมาอีกและใชหนังสติ๊ก

ยิงลูกหินมาอีก 2 ครั้ง และ

ยั ง ใชมีดพร าฟนประตู ไม

หนาบาน นายประพันธจึง

ตะโกนไลบอก “ไมสูกับมึง

หรอก ไมสูคนบา” ตอมาผู

ตายเดินกลับมาอีกเปนครั้ง

ที่ 3 ใชมีดพราฟนประตูบาน

อีก นายประพันธคงทนไม

ไหวจึงเปดประตูออกไปกอด

รัดฟดเหวี่ยงกับผูตาย จนมา

ถึงบนถนนนายประพันธแยง

ชิงมีดพรามาไดและฟนนาย

สุชาติจนเสียชีวิตดังกลาว

ดานนายวิรัต วิเชียร 

ผู ใหญบาน กลาววา ชาวบาน

รูจักพฤติกรรมของนายสุชาติ

ดี ชอบกอกวนทําลายทรัพยสิน

ชาวบานจนเปนที่เอือมระอา 

สาเหตุเพราะผูตายมีพฤติกรรม

เสพยาเสพติด อาศัยอยูคน

เดียว สวนพอแมเสียไปหมด

แลว ไมมีงานทํา.

หนุมเพี้ยนกอกวนเพ� อนบานโดนฟนดับ

เสพติดรายสําคัญในพื้นที่ของ

มีนบุรีและใกลเคียง ซึ่งมีการ

ตรวจคน 10 จุดใน 4 จังหวัด 

กทม. 4 จุด นนทบุรี 4 จุด ปทุม 

ธานี 1 จุด และฉะเชิงเทรา 1 

จุด ไดผูตองหา 5 ราย ยึดทรัพย

รวม 43  ลานบาท

ทั้งนี้ ปฏิบัติการทลาย

เครือขายคายาเสพติดพรอม

กันทั่วประเทศ ในสวนของสกัด

กั้นไดมีผลปฏิบัติ 10 จังหวัด  

จับกุมผูตองหามากกวา 12 คน 

ยึดทรัพย 16 ลาน บช.ปส.2 

และ บช.ปส.4 จับกุมยาบา

มากกวา 4 ลานเม็ดในขอนแกน

และนครศรีธรรมราช ที่บรรทุก

ปะปนมากับพืชผลทางการเกษตร 

ลงไปทางภาคใตดวย

พ ล . ต . ต . พ ร พิ ทั ก ษ

กลาววา เม� อวันที่ 31 มี.ค.65  

กก.6 บก.ป. รวมกับทหาร ชป. 

สามวาตะวันตก จับกุมผูตองหา

พรอมของกลางไอซ 300 กรัม 

และยาบา  2,000 เม็ด บริเวณ

ลานจอดรถใตอาคาร 4 มีน

เรสสิเดนซ ถ.สุวินทวงศ แขวง

และเขตมีนบุรี กทม. โดยมี

พฤติการณลักลอบจําหน�าย

ยาเสพติดใหวัยรุนในพื้นที่

ยานมีนบุรี จากการสอบสวน

ทราบวามีการรับยาเสพติดมา

จากนายธนกฤต ศรีศักดิ์นอก 

หรือ โจโจ มีนบุรี เอเยนตคา

ยาเสพติดรายใหญ บช.ปส.จึง

ไดออกหมายจับ

ตอมาเม� อวันที่ 14 มิ.ย. 

กก.1 บก.ปส.1 ไดจับกุมนาย

ธนกฤต พรอม น.ส.นวลจันทร 

หรือหมวย บัวบาน แฟนสาว 

ไดภายในปม ปตท.แสงอารี

สเตชั่น หทัยราษฎร 33 แขวง

บางชัน เขตคลองสามวา กทม. 

ต่อเนื่องบ้านเลขที่ 12 ถนน

หทัยราษฎร 16 แขวงคลองสาม

วาตะวันตก เขตคลองสามวา 

กทม. พรอมของกลางเคตามีน 

น้ําหนัก  442.70 กรัม ตรวจยึด

ทรัพยสินรวมมูลคา 1,700,000 

บาท กอนขยายผลจับกุมเครือ

ขายและยึดทรัพยเพิ่มเติม.

ตองเปนไปตามเรียงคิว ตามหลักอาวุโส 100 

เปอรเซ็นต ซึ่งสองคนขางตนกลาวถึง ขณะนี้

อยูในลําดับอาวุโสทายแถว เพราะเขาใชตั๋วชาง

ยกเวนหลักเกณฑมาหลายรอบ 

ถาบังคับใชกฎหมายใหมในรอบนี้ คน

จะไมไดเล� อนขึ้นแน�นอน แตถาเล� อนออกไป

อีก 180 วัน ตามที่คณะ กมธ.แกไข สองคนดัง

กลาวจะสามารถเล� อนขึ้นได ดังนั้น ถาที่ประชุม

รัฐสภามีมติผานเร� องนี้ ผูชวย ผบ.ตร.ตั๋วชาง

คนดังกลาว ปนี้จะไดเปนรอง ผบ.ตร. และ

ในปหนาก็จะสามารถขึ้นเปน ผบ.ตร.ได ถาม

วาเขาจะเปนผูนําองคกรที่ตํารวจทั้งประเทศ

ยอมรับไดอยางไร จึงขอเสนอใหสมาชิกลงมติ

ไมเห็นดวยกับที่ กมธ.ขอแกไขในมาตรา 169/1

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ในฐานะรอง

ประธาน กมธ. ชี้แจงวา ตนไมมีญาติเปนตํารวจ 

ดังนั้นการที่บอกวาเอื้อประโยชนใหกลุมคนไดตั๋ว

ชาง ตั๋วมา ตั๋วแมว หรือตั๋วอะไร ตนไมไดสนใจ

อะไร เพราะมีทั้งคนไดและคนเสียพอกัน แตสภา

ตองออกกฎหมายแลวตองใชได อยางไรก็ตาม มี

ตํารวจมาขอรองวาเกิดปญหาตํารวจสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตยายกลับลําบากถากฎหมายฉบับ

นี้มีผลบังคับใชทันที ดังนั้นสภาจะใจจืดใจดําไม

ใหหรือ เพียงแค 180 วัน จากนั้นเวลา 12.55 น. 

ที่ประชุมลงมติ ผลปรากฏวาเสียงสวนใหญเห็น

ดวย 344 ตอ 181 งดออกเสียง 50 ไมออกเสียง 

1 เสียง เปนอันวาที่ประชุมเห็นดวยกับคณะ กมธ.

เพิ่มขอความขึ้นใหม ในมาตรา 169/1.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

บิ๊กตู่เคาะ

เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน คนไหนจะมา

เรียกร้องเอาจากตนให้ไปเรียกมา

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล  (วิปรัฐบาล) 

กล่าวว่า พรรค พปชร.ยังไม่ ได้หารือเรื่อง

โหวตการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมอง

เป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภา ขณะนี้อยู่ในขั้น

ตอนของการพิจารณาชั้น กมธ. ซึ่ง กมธ.เสียง

ข้างน้อยและเสียงข้างมากยังคงมีข้อถกเถียง

เรื่องของสูตรการคำานวณอยู่ ดังนั้นเมื่อกลับ

มาสู่การพิจารณาในวาระ 2 ก็เป็นหน้าที่ของ

สมาชิกที่จะต้องร่วมกันพิจารณา การใช้สูตร

หาร 100 หรอื 500 ตอ้งยอมรบัวา่มผีลตอ่การ

เลือกตั้งของ ส.ส. จึงเชื่อว่าทุกคนจะพิจารณา

อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ 

“ในส่วนของวิปรัฐบาลยังไม่ได้มีมติ

เรื่องของการโหวตสูตรคำานวณว่าจะออกมา

ในทางใด ขอให้เป็นเรื่องที่ กมธ.เสมอและ

เป็นดุลพินิจของสมาชิกรัฐสภา จากนั้นค่อย

กลับมาคุยในวิปรัฐบาลอีกครั้ง” ประธาน                     

วิปรัฐบาลระบุ 

ที่รัฐสภา ห้องรับรองของนายเฉลิม

ชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มี

การประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

เพื่อหารือถึงแนวทางในการโหวตร่าง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

ในประเด็นสูตรการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ว่าจะเลือกใช้สูตรหาร 100 หรือสูตรหาร 500 

โดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า

พรรค และประธาน ส.ส. เป็นประธานการ

ประชุม 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปของพรรค  

กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมถึงหลักการของคณะ

กรรมาธิการที่ยึดสูตรหาร 100 ว่า พรรค 

ปชป.ไดเ้สนอญตัตใินการขอแก้ไขรฐัธรรมนญู 

โดยชูต่อกระแสสังคมว่าจะเอาสูตรหาร 100 

เพราะใช้สูตรหาร 500 ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 

86 และ 91 ทีส่ำาคญัพรรคเปน็ผูเ้สนอขอแก้ไข

ประเดน็นีเ้อง จงึตอ้งยดึหลกัการตรงนี้ ไว ้และ

วิปรัฐบาลก็ยึดตามแนวทางของพรรคร่วม

รัฐบาลที่ยึดสูตรหาร 100

จากนั้น นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ 

ส.ส.ราชบุรี ชี้แจงว่า ที่ตนได้แปรญัตติเรื่อง

นี้ ไว้ เพราะมองว่าสูตรหาร 500 เหมาะสม

กว่า เพราะต้องคำานึงถึงคำาว่า ส.ส.พึงมี และ

หากใช้สูตรหาร 100 ก็อาจจะขัดรัฐธรรมนูญ

มาตรา 93 และ 94 ที่สำาคัญเป็นการรักษา

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และมีความเป็น

ประชาธิปไตยมากกว่า 

ทั้งนี้ หลังจากหารือได้ประมาณ 30 

นาที ที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้เรียกสมาชิก

ทำาการโหวตรา่งแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึง

ทำาให้ ส.ส.ส่วนใหญ่วิ่งมาร่วมโหวต ส่งผล

ให้การประชุมหยุดชะงักไป โดยก่อนที่จะ

ออกจากห้องประชุม พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ 

ส.ส.สงขลา ไดถ้ามนายองอาจวา่ แลว้สตูรไหน

จะดีที่สุดสำาหรับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งนาย

องอาจตอบว่า จะไปรู้ได้อย่างไร

ขณะที่ น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบล 

ราชธานี ได้ตะโกนขึ้นมาว่า ประเด็นนี้เรามี

การพูดคุยมา 2 วันแล้ว ถ้ายังไม่จบก็ปล่อย

ให้ฟรีโหวตแล้วกัน จึงทำาให้ ส.ส.ส่วนใหญ่

ตา่งเหน็พอ้ง กอ่นทีจ่ะแยกยา้ยลงมาโหวตรา่ง

กฎหมายในที่ประชุมใหญ่

หลังจากกลับมาประชุมอีกครั้ง ทำาให้

จำานวน ส.ส.มาไม่ครบ จึงมีการแจ้งว่าเมื่อ

สมาชิกมีความเห็นต่างเช่นนี้พรรคก็จะให้ฟรี

โหวต โดยขึ้นอยู่กับ ส.ส.แต่ละคนว่าจะเลือก

สูตรไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกต

ว่าในการประชุมครั้งนี้ นายเฉลิมชัยและนาย                                                                       

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคและรัฐ 

มนตรีของพรรคไม่ได้เข้าร่วมแม้แต่คนเดียว

สัญญาณชัดสูตรหาร 500

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงค่ำาวันที่ 4 ก.ค. 

ที่ผ่านมา นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้า

พรรคที่ดูแลภาคใต้ ได้ โทร.ล็อบบี้ ส.ส.ภาค

ใต้ทุกคน ว่านายเฉลิมชัยได้รับสัญญาณจาก

ผู้ ใหญ่ในรัฐบาลให้ โหวตสูตรหาร 500 เช่น

เดียวกับนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ที่โพสตข์อ้ความแสดงจดุยนืสนบัสนนุสตูร

หาร 500 บนเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมี ส.ว.ร่วม 

10 คนเดินมาจับมือแสดงความเห็นด้วย โดย

เฉพาะ นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรค

พลังธรรมใหม่ เดินมาจับมือก่อนที่จะเปิด

ประชุมร่วมรัฐสภา โดยบอกว่า “เราชนะแล้ว 

สูตร 500 มาแน่”

มีรายงานจากรัฐสภาถึงข่าวความ                                                                    

เคลื่อนไหวการพิจารณาวิธีการคำานวณ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อจะใช้สูตรหารด้วย 100 หรือ 

500 ที่ยังคงมีคะแนนเสียงก้ำากึ่งเบียดกันมา

ตลอดนั้น ปรากฏว่าในช่วงบ่ายวันที่ 5 ก.ค. 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ได้คุยกับ พล.อ.ประวิตร

เรียบร้อยแล้ว เพื่อตกลงให้ใช้สูตร 500 หาร

ในการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และได้ส่ง

สัญญาณมาถึงแกนนำาในขั้วพรรคร่วมรัฐบาล

และกลุ่ม ส.ว.รับทราบถึงแนวทางดังกล่าว 

“ทำาให้ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้ว ที่

พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะสนับสนุนการใช้

สูตร 500 หารคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดย

พรรค พปชร.จะให้เป็นฟรีโหวต แต่ทิศทาง

ทุกคนจะสนับสนุนการใช้ 500 หาร พรรค

ประชาธปิตัย ์(ปชป.) เสยีงแตกเปน็ 2 กลุม่ แต่

เสียงส่วนใหญ่ 40 คนเอาด้วยหาร 500 ส่วน

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคเล็ก และ ส.ว.จะ

เทเสียงให้กับการหาร 500 ทั้งหมด โดยจะมี

การโหวตประเดน็ดงักลา่ว ซึง่อยู่ในมาตรา 23 

ในวนัที ่6 ก.ค. มแีนวโนม้ทีจ่ะไดร้บัเสยีงโหวต

ท่วมท้น ชนะฝ่ายค้านที่มีเพียงพรรคเพื่อไทย 

พรรคก้าวไกลเป็นแกนหลักในการสนับสนุน

สูตรการใช้ 100 หาร” แหล่งข่าวระบุ

ที่ทำาเนียบรัฐบาล มีรายงานว่าในการ

ประชมุ ครม. นายอนชุา นาคาศยั รมต.ประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ประสานงาน

วิปรัฐบาล ได้รายงานในที่ประชุม ครม.ว่า 

ฝ่ายค้านจะขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ 5 

วัน และลงมติวันที่ 6 โดยที่ประชุมไม่ได้มี

ความเห็นใดๆ และไม่ติดขัดหากจะต้องมีการ

ลงมติในวันที่ 23 ก.ค.หรือ 24 ก.ค. ทั้งนี้ ให้

เป็นหน้าที่ของวิปรัฐบาลไปหารือกับวิปฝ่าย

ค้านให้ได้ข้อสรุปในวันที่ 6 ก.ค.นี้ นอกจาก

นั้นยังได้มีการรายงานวาระการพิจารณาของ

รัฐสภา โดยเฉพาะการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย

พรรคการเมือง ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีการหารือ

อย่างเป็นทางการว่าจะให้ ส.ส.ของพรรคร่วม

รัฐบาลโหวตไปในทิศทางใด ระหว่างสูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่จะหารด้วย 100 

หรือ 500 

ทั้งนี้ ในระหว่างช่วงพักเบรกการประ                                                              

ชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียกแกนนำา

รัฐบาลเข้าหารือเกี่ยวกับสูตรคำานวณ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ ว่าจะใช้สูตรหาร 100 หรือ

หาร 500 ประกอบด้วย พล.อ.ประวิตร, นาย

สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง ในฐานะ

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ, พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายสุชาติ 

ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นายชัยวุฒิ ธนาคมา

นุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม, นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ

ไทย, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, นายเฉลิม

ชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ใน

ฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, นาย

สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข, นายวราวุธ                                  

ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการ

นโยบายและยทุธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา 

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

เนื่องจากเข้าประชุม ครม.ผ่านระบบวิดี โอ

คอนเฟอเรนซ์จากกระทรวงพาณิชย์

โดย พล.อ.ประยุทธ์สอบถามความ

เห็นรายบุคคลว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ

สูตรคำานวณ ซึ่ง พล.อ.ประวิตรตอบยืนยันว่า 

“เอาหาร 100” ส่วนนายอนุทิน กล่าวว่า “เอา

หาร 500” ขณะที่นายเฉลิมชัยแจ้งว่า “ส่วน

ตัวเห็นด้วยกับสูตรหาร 500 แต่ในพรรคบาง

ส่วนยังเห็นแตกต่างกัน พรรคอาจจะต้องฟรี

โหวต” จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า “ส่วน

ตัวเห็นด้วยกับสูตรหาร 500 อย่างไรก็ตาม 

ไม่ว่าจะออกเป็นสูตรไหน เราก็ต้องส่งให้ศาล

รัฐธรรมนูญ (รธน.) ตีความอยู่ดี ก็ขอให้คุยกัน

มาแล้วกัน” และเมื่อแนวโน้มของการหารือ

ส่วนใหญ่เอนเอียงไปที่สูตรหาร 500 ทำาให้ 

พล.อ.ประวิตรมีท่าทีอ่อนลง พร้อมตอบกลับ

ทำานองว่าจะเอาอย่างไรก็ว่ากัน

ฝ่ายค้านโวยถึงศาล รธน.แน่

ช่วงเวลาเดียวกันนี้ รัฐมนตรีหลายคน

ได้จับกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งแนว

โน้มส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควร

จะใช้สูตรหาร 500 และประเมินเสียงโหวต

ของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลว่าถึงอย่างไรก็เชื่อ

ว่าสูตรหาร 500 จะชนะสูตรหาร 100 และ

ภายหลังประชุม ครม.เสร็จสิ้น รัฐมนตรีที่เป็น 

ส.ส.หลายคนได้เดินทางเข้ารัฐสภาเพื่อร่วม

พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว โดยนายสุชาติ

ได้เดินทางเข้าสภาเพื่อเข้าร่วมการพิจารณา

วาระดังกล่าว พร้อมส่งสัญญาณกับ ส.ส.ว่า

สูตรหาร 500 จะเป็นประโยชน์กับพรรค

มากกว่า

ขณะที่นายคำานูณ สิทธิสมาน ส.ว. 

กล่าวถึงการโหวตสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อจะหารด้วย 100 หรือ 500 ว่า ไม่ทราบ

ว่าเสียง กมธ.ในสัดส่วน ส.ว.ที่โหวตหนุนสูตร

คำานวณหาร 500 จะสะทอ้นเสยีง ส.ว.ทัง้หมด

หรอืไม ่และเทา่ทีพ่ดูคยุกม็แีนวคดิของ ส.ว.ทัง้ 

2 ทางในการคิดคำานวณ

ดา้นนายสมคดิ เชือ้คง ส.ส.อบุลราชธาน ี

พรรคเพื่อไทย (พท.) และรองประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรครว่มฝา่ยคา้น (วปิ

ฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกระแสข่าว พล.อ.ประยุทธ์

ส่งสัญญาณให้แกนนำาในขั้วพรรคร่วมรัฐบาล

และกลุ่ม ส.ว.สนับสนุนใช้สูตรหาร 500 ใน

การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อว่า ไม่รู้ว่าเท็จ

จรงิเปน็อยา่งไร กฎหมายตา่งๆ ในรฐัสภามขีัน้

ตอนและหลักอยู่ ไม่ใช่นึกคิดจะเอาอะไรก็เอา 

เหน็แยง้กบัรฐัธรรมนญูยงัคดิจะเอาอยูอ่กีหรอื 

และมเีจตนาอะไร หากเปน็เชน่นัน้จรงิ เทา่กบั

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการสืบทอดอำานาจต่อ  

นายสมคิดกล่าวว่า สูตรหาร 100 ใน

การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ สืบเนื่องจาก

มีการแก้ไขกำาหนดบัตรเลือกตั้งให้เป็นบัตร 

2 ใบแล้ว รัฐธรรมนูญมาตรา 91 กำาหนดไว้

ชัดเจนว่าคะแนนที่เลือกพรรคการเมืองต้อง

เป็นสัดส่วนสัมพันธ์กันโดยตรง ดังนั้นมาตรา 

91 คือตัวต้นของการใช้สูตรหาร 100 เรื่องนี้

เราไม่ได้คิดเอง เพราะ กกต.เป็นผู้ร่าง ก่อน

ให้ ครม.ใช้เป็นร่างหลักของรัฐบาล และเป็น

หลักการของรัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ต้องยึดถือ

ตามกฎหมายและข้อบังคับการประชุมของ

รัฐสภา อย่าไปยึดถือว่าตัวเองจะมีอำานาจ

ตลอดไป หรือให้กลุ่มพวกพ้องพรรคการเมือง

ที่ช่วยเหลือตัวเอง 

ถามว่าท่าทีของฝ่ายรัฐบาลจะเป็นการ

ดับฝันแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยหรือ

ไม่ นายสมคิดกล่าวว่า หากประชาชนเลือก 

พล.อ.ประยุทธ์ จะไปดับฝันเขาไม่ได้ ต่อให้

จะใช้วิธีการอะไรกับประชาชนเขาก็เลือก ยิ่ง

ไปใช้วิธีการที่ไม่ชอบพามากลประชาชนรู้ทัน 

“ไม่มีใครกำาหนดเรื่องแลนด์สไลด์ได้ 

นอกจากประชาชน ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ 

อย่าไปหลงทางกับพรรคการเมืองที่สนับสนุน

เลย หลักการเราต้องการให้พรรคการเมือง

เขม้แขง็ ไม่ใชม่พีรรคการเมอืง 20 พรรค แลว้

ตอ้งมาเลีย้งกลว้ยกนัแบบนี ้เสยีภาพพจนห์มด

เลย พล.อ.ประยุทธ์ ชอบแบบนั้นหรือ ทำาไม

ไม่ทำาให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง เพื่อทำาให้

ประเทศชาติเดินหน้าไปอย่างสง่างาม” นาย

สมคิดกล่าว 

ซักว่าท่าทีของฝ่ายค้านจากนี้จะเป็น

อย่างไร รอง ปธ.วิปฝ่ายค้านกล่าวว่า เอา

จริงๆ ฝ่ายค้านก็ต้องสู้ แม้ว่าจะเป็นเสียงข้าง

น้อย ถ้ารัฐสภาแห่งนี้เอากฎหมายที่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้ มันใช่หรือ ทั้งๆ ที่

รูว้า่ขดัรฐัธรรมนญู ดงันัน้เสยีงขา้งมากในสภา

ทำาแบบนี้เพื่ออะไร เรื่องนี้อย่างไรก็ถึงศาล

รัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องมีใครไปร้อง 

เช่นเดียวกับนายรังสิมันต์ โรม ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และโฆษกพรรค

ก้าวไกล กล่าวว่า วิปฝ่ายค้านหนุนสูตรการ

หาร 100 และพรรคกา้วไกลเองกห็นนุการหาร 

100 แต่มีรายละเอียดในวิธีการคิดคำานวณ 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะไม่ใหเ้กดิ ส.ส.ปดัเศษ พรอ้ม

ทั้งขอให้รัฐสภาสนับสนุนการแปรญัตติของ

นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่แปรญัตติเพื่อไม่

ให้การเมืองมีปัญหาอย่างที่ผ่านมา หลังปล่อย

ให้ กกต.ตีความวิธีคิดคำานวณ ซึ่งจะได้ระบบ

คู่ขนานแบบปี 2540 อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีคุณภาพ

“เชื่อว่าทิศทางของรัฐสภาส่วนมากน่า

จะโหวตการหาร 100 เพราะ กมธ.มาจาก

ตัวแทนพรรคการเมือง และตัวแทน ส.ว.เสียง

ส่วนใหญ่หนุน สูตรคำานวณหาร 100” โฆษก

พรรคก้าวไกลกล่าว

ก้าวไกลลับดาบซักฟอก รบ.

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา มีการพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. ในวาระ 2 และวาระ 3 ตาม

ที่ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พิจารณาเสร็จแล้ว มีสาระ

สำาคัญคือ การกำาหนดวิธีเลือกตั้งเป็นบัตรสอง

ใบ เป็น ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

100 คน ใช้วิธีคำานวณ หา ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

โดยนำาคะแนนบัญชีรายชื่อทั้งประเทศมารวม

กันแล้วหารด้วย 100 เพื่อเป็นคะแนนเฉลี่ย

คิด ส.ส.บัญชีรายชื่อต่อ 1 คน 

การพิจารณาช่วงแรกเป็นไปอย่างราบ

รื่น กระทั่งถึงมาตรา 6 เรื่องการกำาหนด

จำานวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมี นายเสรี 

สุวรรณภานนท์ ส.ว. และนายสมชัย ศรีสุทธิ

ยากร กมธ. อภิปรายเสนอเพิ่มเติมให้มีมาตรา 

6/3 เรื่องการให้หมายเลขผู้สมัคร ส.ส.เขตกับ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ควรเป็นหมายเลขเดียวกัน

ทั่วประเทศ อำานวยความสะดวกให้ประชาชน 

จำาได้ง่าย ป้องกันความสับสน ไม่ควรให้

เป็นบัตรคนละเบอร์ ถือว่าวินวินกันทุกฝ่าย 

ประชาชนไดป้ระโยชน ์สว่น กกต.จดัการเลอืก

ตัง้ไดง้า่ย แตป่รากฏมผีูอ้ภปิรายขอหารอืวา่ไม่

สามารถอภิปรายได้ เพราะเนื้อหาเรื่องบัตร

สองใบ คนละเบอร ์ไม่ไดม้เีนือ้หาอยู่ในมาตรา

ใดของร่างกฎหมายฉบับนี้เลย  จนสมาชิกเกิด

ความสับสน  

ในที่สุด นายพรเพชร วิชิตชลชัย รอง

ประธานรัฐสภา ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่

ประชุม แจ้งว่า ประธาน กมธ.บอกว่ามีการ

ทำารายงานมาไมค่รบถว้น เพราะไมม่กีารเขยีน

เนื้อหาที่ กมธ.เสียงข้างน้อย สงวนคำาแปร

ญัตติขอแก้ไขไว้ ทำาให้เนื้อหาดังกล่าวหายไป

จากร่างกฎหมาย ขอพักประชุม 15 นาที ไป

แก้ปัญหา

ต่อมาหลังจากพักไปนานกว่า 1.30 ชม. 

เพื่อกลับไปแก้ไขรายงานเสร็จแล้ว ที่ประชุม

ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งในเวลา 17.25 น. นายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ทำาหน้าที่ประธาน

การประชุมแจ้งว่า ประเด็นที่ถกเถียงกันคือ 

มาตรา 6/3 ที่ขอแปรญัตติ ไม่มีอยู่ในร่างของ 

กมธ. ทั้งที่มีผู้ขอแปรญัตติถึง 4 กลุ่มไว้จริง 

วิธีแก้ปัญหาคือจะขอให้ลงมติมาตรา  6/2 

ไปก่อน แล้วค่อยให้ผู้แปรญัตติมาอภิปราย

ในมาตรา 6/3 เรื่องบัตร 2 ใบคนละเบอร์

กันต่อไป 

จากนัน้นายชวนขอใหล้งมตมิาตรา 6/2 

แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นอีกเนื่องจากองค์ประชุมอยู่

กันบางตา ส.ส.รัฐบาลอยู่ในห้องประชุมกัน

น้อย นายชวนกดออดเรียกหลายรอบ เสีย

เวลาไป 15 นาที ยังไม่มีทีท่าจะครบองค์

ประชุม จน ส.ส.ฝ่ายค้านรุมตำาหนิเรื่ององค์

ประชุม หลังจากรออยู่เกือบ 30 นาที จึงให้ 

ส.ส.แสดงตน ปรากฏว่ามีองค์ประชุม 364 

เสียง เกินกึ่งหนึ่งจาก 366 เสียง

ส่วนความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลนั้น นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุชา 

นาคาศยั รฐัมนตรปีระจำาสำานกันายกรฐัมนตร ี

ได้รายงานในที่ประชุม ครม.ว่า คณะวิปรัฐ

บาลและวิปฝ่ายค้านจะมีการหารือร่วมกัน

ถึงเรื่องดังกล่าวในวันที่ 6 ก.ค.นี้ที่รัฐสภา 

ในส่วนของรัฐบาลยังยืนยันให้เป็นวันที่ 19 

ก.ค.เป็นต้นไป

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคก้าว

ไกลเตรียมลับมีดไว้ทุกวัน เพื่อเตรียมพร้อม

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เพราะเป็นการ

อภิปรายครั้งสุดท้ายของรัฐบาลนี้ และอาจจะ

เปน็ครัง้สดุทา้ยของ พล.อ.ประยทุธ ์พรรคกา้ว

ไกลพจิารณาพยานหลกัฐานเพื่อเอาผดิรฐับาล 

แมจ้ะรูด้วีา่เสยีงของฝา่ยคา้นในสภาจะแพ ้แต่

จะเป็นการส่งไม้ต่อให้ประชาชนตัดสินในการ

เลือกตั้งครั้งต่อไป   

“ข้อมูลครั้งนี้เป็นข้อมูลที่สำาคัญที่สุด

ในการส่งต่อให้ประชาชน รวมถึง ส.ส.ที่อุ้ม

รัฐบาล ก็เชื่อว่าจะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน

เช่นเดียวกัน ท้ังน้ีม่ันใจว่าจะมี ส.ส.จำานวนมาก

จะไม่ได้เข้าสภา หากยังอุ้ม พล.อ.ประยุทธ์และ 

พล.อ.ประวิตร” โฆษกพรรคก้าวไกลกล่าว

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรค

เพื่อไทย กล่าวว่า เวลาในการอภิปรายเมื่อได้

หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านคงต้องใช้เวลาใน

การอภปิรายเยอะ ซึง่ 3-7 วนัถอืวา่เปน็เวลาที่

เหมาะสม หาก 3 วนัเผาเลยมนักค็งไม่ไดเ้รื่อง 

และหากเป็น 5 วันสวดแล้วเผา ตนคิดว่าเป็น

เวลาที่เหมาะสม ขอให้นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                              

ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เปิดใจกว้างขอ

เวลา 5 วัน 

“ถ้าเกิด 3 วันแล้วไม่มีอะไรดี หรือไม่

นา่สนใจ ฝา่ยคา้นจะถกูตำาหนเิอง แตถ่า้ 3 วนั

แล้วรีบขมวดปมจบ หนังกำาลังมัน  พระเอก

ยังไม่รู้ว่าจะตาย ตำารวจจะมาตอนจบหรือไม่ 

เพราะฉะนั้นขอ 5 วัน” นายจิรายุกล่าว.

เทงบ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลง

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

โดยทันทีที่ เดินมาถึ งโพเดียมแถลงข่าว 

พล.อ.ประยทุธ์ไดฮ้มัเพลงอยา่งอารมณด์ ีกอ่น

ถอนหายใจยาวและถามสื่อมวลชนว่า กินข้าว

กันหรือยัง จากนั้นแถลงว่า รัฐบาลพยายาม

อย่างเต็มที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน โดย

เฉพาะด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของพี่น้อง

ที่มาจากวิกฤตพลังงานของโลกที่เกิดขึ้น ขอ

ให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์

เพื่อรองรับสถานการณ์ ทั้งระยะสั้น 3 เดือน 

ระยะกลาง 6 เดือน และระยะยาว 1 ปี เพื่อ

ให้เราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะไม่เกิดการ

ขาดแคลนทั้งด้านพลังงานและอาหาร โดยมี

การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหาร

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อเร่งรัดจัดทำา

มาตรการแกป้ญัหาอยา่งเปน็รปูธรรมมากทีส่ดุ 

พล.อ.ประยทุธก์ลา่ววา่ เพื่อชว่ยเหลอืพี่

น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ครม.จึงอนุมัติ

จัดสรรงบประมาณปี 2565 ที่เคยเห็นชอบ

หลักการไปแล้วเพื่อจ่ายเงินพิเศษช่วยเหลือ

พี่น้องผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน ตามระดับของ

อายุ อาจไม่มากนักในรายบุคคล เมื่อรวมแล้ว 

10.9 ล้านคน รวมเป็นวงเงินประมาณ 8,300 

ล้านบาท โดยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการ

ช่วยเหลือเดือนละ 100-250 บาทต่อคนต่อ

เดือน ภายในเดือน ก.ค.นี้จะเริ่มจ่ายผู้สูงอายุ

ครั้งแรกเป็นเวลา 4 เดือน โดยจ่ายทุกเดือน

จนถึงเดือน ก.ย. แม้ว่าจะไม่มากนักแต่เชื่อว่า

จะมีส่วนช่วยผู้สูงอายุได้ไม่มากก็น้อย ยามนี้

เราทุกคนต้องหาทางช่วยกัน รัฐบาลก็ทำาเท่า

ที่เราทำาได้ 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้อนุมัติ

หลกัการรา่งกฎกระทรวงยกเวน้คา่ธรรมเนยีม

สำาหรับการประกอบการธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้

ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ ได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปีละ 

40 บาทต่อห้องพักตั้งแต่ปี 2563 โดยขยาย

เวลาไปจนถึง มิ.ย.2567 

“ที่ผ่านมารัฐบาลรับฟังทุกปัญหาของ

ประชาชนที่เกิดขึ้น บางอย่างต้องแก้ไขเร่ง

ด่วน แต่บางอย่างอยู่ในกระบวนการ   บาง

อย่างต้องดูเรื่องกฎหมายต่างๆ  เพราะเรา

ทำาหลายๆ อย่าง ถ้าคิดจะทำาถ้ากฎหมายไม่

พร้อมมันก็คือปัญหา ทำาไม่ได้ ก็ต้องไปปรับ

กฎหมาย ซึ่งอาจช้าไปบ้าง วันนี้เราบริหารได้

ดีพอสมควร พลังงานเรายังไม่ขาดแคลน ยังมี

ใช้อยู่ แต่ราคาสูงขึ้น ฉะนั้นเราคงต้องเตรียม

ความพร้อมเหล่านี้ ไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โค

วิดมาจนถึงพลังงาน” นายกฯ กล่าว และว่า 

พยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้า 

โดยรัฐบาลมุ่งหวังอย่างเดียว ทำาอย่างไรจะ

คลี่คลายความโศกเศร้า ความทุกข์ตรมต่างๆ 

ของประชาชนให้ได้มากที่สุด ก็ขอความร่วม

มือเท่านั้นเอง ขอความเข้าใจและร่วมมือกัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ แถลงว่า ครม.เห็นชอบหลักการ

ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำาหรับ

การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ....โดยให้

ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปี

ละ 40 บาท/ห้องพัก เป็นเวลา 2 ปีตั้งแต่ 1 

กรกฎาคม 2565-30 มิถุนายน 2567 จากที่

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมจะสิ้นสุด

ผลใช้บังคับไปเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565 ทำาให้

ภาครัฐสูญเสียรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 

24,893,080 บาท แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ 47,354,200 บาท

นายธนกรยังกล่าวถึงการอนุมัติวงเงิน 

8,382.2 ล้านบาทจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูง

อายุจำานวน 10,946, 646 คน ว่าเพื่อบรรเทา

ผลกระทบเศรษฐกิจเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.2565 ตามที่มติ ครม. 

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. อนุมัติหลักการ โดยงวด

แรกจ่ายในวันที่ 19 ก.ค. เป็นการจ่ายเงินช่วย

เหลือพิเศษครั้งเดียวสำาหรับ 4 เดือน (เม.ย.- 

ก.ค.2565) ครั้งที่สอง 19  ส.ค.2565 สำาหรับ

เดือน ส.ค. และครั้งที่สาม 19 ก.ย. สำาหรับ

เดือน ก.ย. โดยจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร และ

จ่ายเงินสดให้กับผู้สูงอายุ โดยกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและ

เมืองพัทยา 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวอีกว่า                                                               

พล.อ.ประยุทธ์ ได้เน้นย้ำาเรื่องเศรษฐกิจฐาน                                                                        

ราก โดยได้กำาชับให้กระทรวงเกษตรฯ, กระ 

ทรวงพาณิชย์, กระทรวงการคลัง, กระทรวง

พลังงาน และสำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และทุก

ส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อน รวมถึงผลการ

ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เมื่อ

วันที่ 4 ก.ค. ที่กำาหนดแผนงานเชิงยุทธศาสตร์

ตามช่วงระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือน ก.ค.-

ก.ย.2565 และในช่วง 6 เดือนถึงเดือน ธ.ค. 

โดยใหเ้ตรยีมพรอ้มรบัมอืผลกระทบวกิฤตดา้น

เศรษฐกิจและด้านอื่นๆทั้งวิกฤตเรื่องอาหาร

และวิกฤตด้านพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมแนว

ทางใหม่ๆ  ในการสนบัสนนุและสง่เสรมิการสง่

ออกและการบริโภคภายในประเทศ.

จัดงาน

หรือสถานที่ที่ เหมาะสม และในต่างประ 

เทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล

พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและ

เหมาะสม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย

พระราชกุศล โดยสำานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติดำาเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อ

พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธี

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ในวัน

พฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.2565 สำาหรับวัดไทยใน

ต่างประเทศ ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็น

สมควรและเหมาะสม

2.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้า 

ราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดินในวันพฤหัสบดี

ที ่28 ก.ค.2565 เวลา 08.00 น. โดยสว่นกลาง

จัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง มีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำานักงานคณะ

กรรมการข้าราชการพลเรือนจะได้เชิญชวน

หน่วยงานของรัฐจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน กำาหนดระหว่างวันที่ 

18-28 ก.ค.2565 รวมทั้งเชิญชวนลงนาม

ถวายสตัยป์ฏญิาณฯ ออนไลนท์างเวบ็ไซตข์อง

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ที่ www.ocsc.go.th กำาหนดระหว่างวันที่ 

1-31 ก.ค.2565

3.จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ 

วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร

ชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค.2565 

เวลา 18.00 น. และเวลา 19.19 น. ตามลำาดบั 

โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง มี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา 

ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลาง

จังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม และในต่าง

ประเทศสถานเอกอัครราชทตูและสถานกงสลุ

พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและ

เหมาะสม

4.จัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพาน 

พุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าฯ  ถวาย 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในวันศุกร์ที่ 29 

ก.ค.2565 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ มอบหมาย

ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญ

เครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ 

ถวาย และขอพระราชทานใหม้ผีูแ้ทนพระองค์

ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม 5.จัด

ทำาสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ในนาม

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อเผย

แพร่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ 6.จัด 

กิจกรรมจิตอาสาบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์

และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือน

กรกฎาคม 2565 ตามความเหมาะสม โดย

ประสานงานกับศูนย์อำานวยการใหญ่จิตอาสา

พระราชทาน และสำานักงานจิตอาสา-ภาครัฐ 

สำานักนายกรัฐมนตรี 

ปลัดสำานักนายกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า 

ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชน ร่วมน้อมสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และ

ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไป

อยา่งสมพระเกยีรตใินโอกาสดงักลา่ว ทัง้นี ้ทกุ

กิจกรรมขอให้ดำาเนินการตามมาตรการด้าน

สาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั รวมทัง้ขอเชญิชวน

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

จดัตัง้โตะ๊หมูป่ระดษิฐานพระบรมฉายาลกัษณ ์

พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดตกแต่งสถานที่

ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติ

ไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย  ว.ป.ร. และ

ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสี

ขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและ

บ้านเรือน จัดทำาคำาถวายพระพรชัยมงคลเผย

แพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วย

งาน และจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์ โดยดำาเนิน

การตลอดเดือน ก.ค.นี้.

ทำาเนียบรัฐบาล • นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ 

มีกำาหนดการลงพ้ืนท่ีจังหวัดกำาแพงเพชร เพ่ือ

ติดตามการดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตร การ

ดำาเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคน

ทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และการบริหารจัดการน้ำา ในวันท่ี 7 

ก.ค.น้ี โดยเวลา 09.15 น.สักการะศาลหลักเมือง

กำาแพงเพชร และกราบนมัสการพระธรรมภาณ

พิลาส เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระ

อารามหลวง ท่ีวัดคูยาง ต.ในเมือง ตรวจเย่ียม

การบริหารงานกล้วยแปลงใหญ่ ณ บ้านท้องคุ้ง 

หมู่ 7 ต.พุทรา อ.คลองขลุง  จากน้ันตรวจ

เย่ียมการดำาเนินงานการขจัดความยากจนและ

พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ณ ต.บางวัว อ.คลองขลุง ช่วง

บ่ายตรวจเย่ียมการบริหารจัดการน้ำา ณ ฝาย

ช่ัวคราวก้ันแม่น้ำาปิง (โครงการหนองขวัญ) ต.วัง

แขม อ.คลองขลุง และไปตรวจเย่ียมกลุ่มปลูก

ข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรีโมเดล ท่ีหมู่ 2 ต.แสน

ตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี รับฟังสรุปผลการดำาเนิน

งานการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาค

การเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการ

ขาณุวรลักษบุรีโมเดล. 

ทำาเนียบรัฐบาล • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะ

รัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่ง

ส่วนราชการและกำาหนดหน้าท่ีของส่วนราชการ

กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 

ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการ

กองทัพอากาศ โดยในส่วนของกรมควบคุมการ

ปฏิบัติทางอากาศ เปล่ียนชื่อเป็น กองบัญชาการ

ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และแก้ไขเพ่ิมเติม

หน้าท่ีครอบคลุมการปฏิบัติการท้ัง 3 มิติ ได้แก่ 

ทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความม่ันคงและ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป รองรับภารกิจการ

ปฏิบัติการทางทหารท้ังการรบและไม่ใช่การรบ

แล้ว สามารถสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการ

พัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหา

จากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน และ

รองรับการปฏิบัติการของอากาศยานรบ ยุคท่ี 5 

ท่ีวางแผนจะจัดหาในอนาคต และเป็นการสร้าง

สมดุลของระบบเตรียมกำาลังและระบบการใช้

กำาลังกองทัพอากาศ. 

นายกฯเตรียมลงพื้นที่กำาแพงเพชร 

ฉลุยยกระดับ‘คปอ.’รับเครื่องบินยุค5


