
ปตท.จัดหาLNGเพ่ิมลานตัน

ยันไมพบสินคาฉวยข้ึนราคา

นายสมพร ใชบางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแหงประเทศไทย พรอมนายดนัย ศรีวัชรเมธากุล หรือโคชดวน นําคณะนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย เขา

พบ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปคแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ทําเนียบรัฐบาล

โหวต392ตอ160เสียง/ฝายคานดากราด‘สภาเผด็จการ’

หนา...2หนา...2

จับสัญญาณ ‘บิ๊กตู’ เดินสายถี่!
โกยคะแนน-กูสถานการณรัฐบาล
จับสัญญาณ ‘บิ๊กตู’ เดินสายถี่!
โกยคะแนน-กูสถานการณรัฐบาล

             
|

ไทยโพสต • กพช.ไฟเขียว ปตท.จัดหา  

LNG สัญญาระยะยาว 1 ลานตัน/ป เพิ่ม

ความม่ันคงทางพลังงานของประเทศ นายกฯ                                                                  

กําชับ กกพ.กํากับดูแลใหโปรงใส “พาณิชย” 

เผย 7 วันหลังติดตามหาง-รานคาปลีกคา

สง-ตลาดสด 2 พันแหงทั่วประเทศ ยัน

สินคามีเพียงพอ ไมพบฉวยขึ้นราคา 

ที่หอง PMOC ตึกไทยคูฟา ทําเนียบ

รัฐบาล เม� อวันท่ี 6 กรกฎาคม เวลา 09.30 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(กพช.) ครั้งที่ 5/2565 รวมกับนายสุพัฒน

พงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน, นายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง และผูที่เกี่ยวของ เพ� อพิจารณาขอ

เสนอการจัดหากาซธรรมชาติเหลว (LNG) 

สัญญาระยะยาวของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน)

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ 

จําสํานักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญวา                                                

นายกรัฐมนตรีกลาวถึงสถานการณดานพลัง 

งานขณะนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลและ

หน�วยงานภาครัฐทั้งหมดจะตองชวยกันแก                                                    

ไขปญหา เพ� อบรรเทาความเดือดรอนของ                                                     

ประชาชน โดยคํานึงถึงหลักการ

นครศรีธรรมราช • ศาลฎีกาพิพากษา

ยืนตามศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ จําคุก 

“เทพไท” และนองชายคนละ 2 ป ตัดสิทธิ์

ทางการเมือง 10 ป ออกหมายขังสงคุก                                                        

ทันที จบคดีประวัติศาสตร โกงเลือกต้ังนายก 

อบจ.เมืองคอนเม� อป 2557 วิป 3 ฝายเคาะ

ซักฟอก 4 วัน บวกลงมติอีก 1 เริ่ม 19 ก.ค. 

ฝายคานพอใจได 45 ชม.

เม� อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่หอง

พิจารณาบัลลังก 9 ศาลจังหวัดนครศรี 

ธรรมราช ศาลฎีกาไดอานคําพิพากษาฎีกา 

คดีหมายเลขดําที่ 174/2562 หมายเลขแดง                                                       

ที่ 485/2563 ซึ่งมีนายพิชัย บุณยเกียรติ 

อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเปน

นองชายของนายชินวรณ บุณยเกียรติ ส.ส.                                                  

นครศรีธรรมราช  เปนโจทก และนายมาโนช 

เสนพงศ อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 

เปนจําเลยที่ 1 และนายเทพไท เสนพงศ 

อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช เปนจําเลยที่ 2 

ซึ่งจําเลยทั้งสองเปนพี่นองกันไดเดินทาง

มาถึงศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลา 

09.15 น. ดวยรถยนตสวนบุคคลยี่หอโตโย

ตาอัลพารด สีดํา ทะเบียนปายแดง ข-4480 

ปทุมธานี ทามกลางกองเชียรที่อยูดานหนา

ศาลจํานวนมาก กอนท่ีจําเลยท้ังสองจะเดิน                                                            

ขึ้นไปบนศาลเขาบัลลังก 9 เพ� อฟงคําพิพาก 

ษาศาลฎีกา 

กอนฟงคําพิพากษาศาลฎีกา ทางตํารวจ                                                                    

ศาลได ใสกุญแจมือจําเลยทั้งสองคนกอน

อานคําพิพากษา ซึ่งศาลฎีกาไดใชเวลาอาน

คําพิพากษา 30 นาที และศาลฎีกาไดมีคํา

พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน

และศาลอุทธรณภาค 8 ใหจําคุกจําเลยที่ 1 

และที่ 2 คนละ 2 ป และตัดสิทธิ์ทางการ

เมืองคนละ 10 ป

สําหรับจุดเริ่มตนคดีนี้ เริ่มมาจากการ

ทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 

เม� อป 2557 ซึ่งมีการแขงขันอยางเขมขน

ระหวางนายพิชัยกับนายมาโนช จนผลการ                              

เลือกตั้งนายมาโนชชนะการเลือกตั้งนายก 

อบจ.นครศรีธรรมราช ทําใหนายพิชัยไดเขา

รองกับทาง กกต. วานายมาโนชและนาย

เทพไททําผิด พ.ร.บ.เลือกตั้ง โดยมีการจัด                                                   

เลี้ยงที่รานอาหารแหงหนึ่งในตัวเมืองนคร 

ศรีธรรมราชเม� อป 2556 กอนที่จะถูกคณะ

กรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหใบแดงนาย

มาโนช

หลังจากน้ัน กกต.เขาแจงความดําเนิน

คดีกับพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับ

นายมาโนชและนายเทพไท แตภายหลังคดี

ลาชาในกระบวนการชั้นพนักงานสอบสวน 

จนถึงช้ันอัยการ นายพิชัยจึงตัดสินใจย� นฟอง

คดีดวยตัวเอง 

นายพิชัยใหสัมภาษณหลังมีคําพิพาก 

ษาวา ขอขอบคุณศาลฎีกา

‘น้ํามัน’ วิกฤตความเช� อ

ทําเนียบฯ • นายกฯ ขอ ปชช.มั่นใจ ระบบ

สาธารณสุขไทยเขมแข็งพรอมรับมือโควิด       

ระลอกใหม ขณะที่ “อนุทิน” เซ็นจัดหา

แอนติบอดีสําเร็จรูป 2.5 แสนโดส ดูแลผู

ปวยภูมิต่ํา โวยลั่น “ศบค.-สธ.” ไมไดตั้ง

ธงปลดหนากากอยางเดียว โยนมีแตหน�วย

งานอ� นพูด ยันพรอมรับฟงทุกขอเสนอ ดาน 

กมธ.งบฯ 66 ทวง mRNA เข็มกระตุนให

ประชาชน จี้หยุดซื้อแอสตราฯ 

เม� อวันพุธ นายธนกร วังบุญคงชนะ  

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผย                                   

วา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ                                                  

มนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ติดตามสถานการณการแพรระบาดของโค

วิด-19 อยางใกลชิด ซึ่งขณะนี้มีการราย 

งานพบการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเปนระลอก

เล็กๆ (Small Wave) อาจเปนผลมาจาก

การผอนคลายมาตรการและเปดประเทศ 

ประชาชนกลับมาใชชีวิตปกติ และมีผูเดิน

ทางเขาและออกประเทศมากขึ้น อยางไร

ก็ตาม ขอใหประชาชนเช� อม่ันระบบสาธารณ 

สุขของประเทศไทยยังเขมแข็ง โดยรัฐบาล 

กระทรวงสาธารณสุขและทุกหน�วยงานที่                                                     

เกี่ยวของ ทั้งในระดับสวนกลางและระดับ                                                         

พื้นที่ ไดมีการเตรียมการรองรับกับสถาน 

การณที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และมีความ

พรอมรับมือทุกดานเพียงพอคือ หมอพอ                                                         

เตียงพอ ยาและเวชภัณฑพอ รวมถึงเรง                                                            

เดินหนาการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนใหครอบ 

คลุมมากขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วประ 

เทศ 

“นายกรัฐมนตรียังหวงใยประชาชน

ที่กําลังจะวางแผนเดินทางไปรวมกิจกรรม

ทางศาสนาและทองเที่ยวในชวงสัปดาห

หนา ซึ่งจะมีวันหยุดยาวติดตอกันหลายวัน                                                        

และเปนวันเขาพรรษา ขอใหทุกคนดูแลสุข                                                            

ภาพและระมัดวังตนเองใหปลอดภัย ท้ังการ

เดินทางและการปฏิบัติตนตามมาตรการ

ดานสาธารณสุขอยางเครงครัด เพ� อใหปลอด 

ภัยจากโควิดสายพันธุตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะ

นี้” โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกลาว

อยางไรก็ตาม สําหรับสถานการณ

การแพรระบาดของโควิด-19 พบผูติดเชื้อ

โควิด-19 รายใหม จํานวน 2,428 ราย

ไทยโพสต • สภาถกเดือด! สูตรหาร 500 

ฝายคานตีรวนขอปดประชุม อางมีสัญญาณ

ไมปกติ ฝายบริหารสั่งใหเปลี่ยนแปลงมติ

จาก กมธ.พิจารณา “พปชร.” ยันไมมีใคร

สั่งฝายนิติบัญญัติได “ชวน” สั่งเดินหนา

มาตรา 23 ตอ “หมอระวี” ขอให โอกาส

พรรคเล็กมี ส.ส. รับตองสกัดแลนดสไลด 

“ไพบูลย” งัดเอกสารประชุมย� นศาล รธน.

ตีความ “ชลน�าน” ฉุนโวย “สภาเผด็จการ” 

สุดทายท่ีประชุมลงมติเห็นดวยกับ กมธ.เสียง

ขางนอยใชสูตรหาร 500 คํานวณ ส.ส.บัญชี

รายช� อ 392 เสียงตอ 160 เสียง งดออก

เสียง 23 เสียง ไมลงคะแนน 2 เสียง

มีความเคล� อนไหวตอกระแสขาวกรณี

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม สงสัญญาณใหแกนนํา                                            

พรรครวมรัฐบาลซึ่งรวมประชุม

นนทบุรี • “อนุทิน” ซัดกลับพิธีกรดังโจมตี

นโยบายกัญชา ดูถูกภูมิปญญาคนไทย ถาย

ทอดผิดๆ ทําคนหมดโอกาสทํามาหากิน ทา

มารวมงานมหกรรมสมุนไพรฯ พรอมดีเบต                                                          

ทุกเวที ล่ันโงแลวยังอวดโง “บ๊ิกปอก” กําชับ   

ผูวาฯ คุมเขมกัญชาใชเฉพาะทางการแพทย 

อยาใหกระทบเด็ก-สังคม

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เม� อวันที่ 6 

กรกฎาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสา   

ธารณสุข (สธ.) กลาวตอนหนึ่งระหวางเปน

ประธานเปดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  9  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9367

อิสรภาพแหงความคิด

อนุทินเดือดส� อ

มั่วโจมตีกัญชา

ทาดีเบตทุกเวที

หวงเขาพรรษา

การดสูงสู โควิด

สธ.เซ็นซ้ือLAAB
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สั่ง ‘ธปท.’ จับตา

บาทออน

สิ้น ‘ส.พลายนอย’ 

ปราชญยอดนักเขียน

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

คุก2ปเทพไท/เคาะซักฟอก4วัน

สูตรหาร500ฉลุย
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2 ในประเทศ

วิกฤตโลกปั่นป่วน

เร่งหาความร่วมมือ

ถานการณ์ความมั่นคง และเศรษฐกิจทั่วโลก ยัง

ไม่มีสัญญาณปรับตัวไปในทิศทางบวก โดยเฉพาะ

ประเทศมหาอำานาจคู่ขัดแย้งยังไม่มีฝ่ายไหนถอย 

ยากจะคาดเดาว่าอนาคตข้างหน้าจะเดินไปสู่จุด

ไหน เนื่องจากกลไกในการเจรจาหาข้อยุติทำางานไม่ได้ผล ขาด

ความน่าเชื่อถือ สถานการณ์จึงสุ่มเสี่ยงที่จะขยายอาณาเขต

สงคราม ซ้ำาเติมวิกฤตด้านอื่นที่ ได้รับผลกระทบมาก่อนหน้า

นั้น ดูได้จากสัญญาณเตือนจากเศรษฐกิจสหรัฐที่เข้าสู่ภาวะ

ถดถอย ราคาพลังงานที่ผันผวน สินค้าบริโภค และภาคการ

เกษตรฯ กำาลังเข้าสู่จุดที่เป็นปัญหา 

ขณะที่ประเทศไทยเงินบาทอ่อน อัตราเงินเฟ้อเดือน

มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า และสูงขึ้นเมื่อ

เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก

ราคาพลังงานที่ราคาสูงขึ้นเป็นหลัก กระทบต่อค่าครองชีพของ

ประชาชนที่พุ่งสูงขึ้น ทำาให้รัฐบาลเล็งเห็นแล้วว่าจากวิกฤต

หลายด้านที่เกิดขึ้น จำาเป็นต้องเตรียมรับมือ วางมาตรการ 

และแนวทางเพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนที่

ต้องแบกรับปัญหาทุกด้านและยาวนาน นับแต่เกิดสถานการณ์

แพร่ระบาดของโควิดมากว่า 2 ปี  

ทำาให้นายกรัฐมนตรีต้องเรียกประชุมคณะกรรมการ

เตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่งมีกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับด้าน

เศรษฐกิจหลายด้านเข้าร่วมหารือกันหลายชั่วโมง เพื่อมอบ

หมายให้เตรียมแผนรับมือวิกฤตพลังงานและอาหาร โดยการ

ประชุมในวันนั้นได้เชิญภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม สภา

หอการค้า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับผลกระทบจากวิกฤต

ราคาพลังงานมาพูดคุย รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะไปยัง

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อจัดทำาแผนงานที่จะรองรับ ตาม

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายที่ระบุไว้ 

ภาพรวมคือการกำาหนดเป็นแผนตามห้วงระยะเวลา 3 

เดือน 6 เดือน 1 ปี เพื่อเตรียมการรองรับทั้งเรื่องพลังงาน 

การขาดแคลนอาหาร ราคาสินค้า จากนั้นคณะรัฐมนตรีจะ

พิจารณาเพื่อปรับแต่งหรือเพิ่มเติม พร้อมกันนั้นได้ตั้งคณะ

กรรมการ จำานวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน หรือ ครม.เศรษฐกิจและคณะกรรมการเฉพาะกิจ 

เพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำาข้อเสนอการแก้

ปัญหาทุกมิติเพื่อจัดทำาแผนรองรับทุกด้านตามวิกฤตการณ์ใน

อนาคต

จากการขยับตัวของรัฐบาลทำาให้เห็นว่าสถานการณ์

ข้างหน้ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตสูง จึงต้องการความ

ร่วมมือจากผู้ที่เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูล เพื่อนำามาประมวล

เป็นแนวทางรับมือ ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติคือองค์กรใน

การรวบรวมสิ่งเหล่านั้นมาทำาเป็นแผน ไม่ใช่คนตัดสินใจหรือ

กำาหนดมาตรการเอง กลายเป็นการตั้งคำาถามเรื่องการให้หน่วย

งานด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงมาทำาเรื่องเศรษฐกิจ เป็นการ

ใช้องค์กรไม่ถูกกับปัญหา เลือกใช้กลไกระบบราชการที่มีอยู่ ดู

แล้วอาจไม่ถูกฝาถูกตัว 

กระนั้นหากดูกันตามหน้าที่แล้ว สภาความมั่นคงแห่ง

ชาติมีบทบาทในการเขียนยุทธศาสตร์ เป็นเพียงหน่วยงาน

แสวงหาข้อมูล ความร่วมมือ แนวทางแก้ไขปัญหา วาดฉาก

ทัศน์ที่มองกันว่าระยะสั้น กลาง ยาว จะเกิดวิกฤตอะไรขึ้น

บ้าง และมีการเตรียมการอย่างไร มีหน่วยงานใดบ้างต้องไป

ขับเคลื่อนให้แผนต่างเดินไปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐบาลก็ไม่

ได้มอบหมายให้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว อย่างน้อยจะได้

เห็นภาพกว้างๆ ว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าและใน

อนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ความ

ขัดแย้งในภูมิภาคของโลกจะพัฒนาไปไกลขนาดไหน. 

ส

นายสมคิด เชื้อคง 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย

นี่เป็นการดันทุรังครั้งใหญ่หลวง ถ้าคิดว่าผ่านไปได้ 

สุดท้ายก็ต้องไปศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่พรรคเพื่อไทยไม่ต้อง

ร้อง เพราะเป็นกติกาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 ปลาย

ทางจะไปอยู่ตรงนั้น วันนี้หาก พล.อ.ประยุทธ์ทำาอย่างที่มี

ข่าวออกมาจริงจะยิ่งกว่าการยึดอำานาจ แบบนี้บ้านเมือง

จะไปไหวหรือ วันนี้พรรคการเมืองเกือบ 20 พรรค ท่านยัง

วุ่นวายพอสมควร แล้วทำาไมต้องกลับไปเป็นแบบนั้นอีก.

านมากว่าสัปดาห์แล้วที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา                                                                        

โหม งดจ้อประเด็นทางการเมืองและพยายามเลี่ยง

ตอบสื่อมวลชนในเรื่องการเมือง รวมถึงล่าสุดที่ ไม่ ได้

มอบหมายโฆษกรัฐบาลตอบคำาถามที่สื่อมวลชนส่งไปให้ล่วง

หน้าเหมือนทุกครั้ง ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ 

พล.อ.ประยุทธ์จะเน้นให้สัมภาษณ์เฉพาะเรื่องเนื้องานและผล

การประชุมต่างๆ เท่านั้น 

ซึ่งนี่อาจเป็นการปรับท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงนี้                                                                                  

หลังจากที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าหลายครั้งที่คำาพูดจากปาก พล.อ. 

ประยุทธ์ มักถูกนำาไปจับเป็นประเด็นมาโจมตีในโลกโซเชียล รวม

ถึงมีการนำาไปเปรียบเทียบเรื่องการทำางานกับ นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

และยังมีกระแสจากผลสำารวจความคิดเห็นประชาชน

ของนิด้าโพลก่อนหน้านี้ ที่ถามถึงบุคคลที่ประชาชนอยากสนับ                                                                      

สนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งพบว่า “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร                 

ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย มาเป็นอันดับ 1 แซงหน้า  

พล.อ.ประยุทธ์ เพราะประชาชนอยากสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้า

มาบริหารประเทศ และชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชิน

วัตร และยังเป็นบุตรสาวของนายทักษิณ ชินวัตร อีกด้วย 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ เองอยู่ในอันดับที่ 4 มีจุดแข็งที่

ประชาชนชื่นชอบคือ เป็นคนตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ทำาให้

บ้านเมืองเกิดความสงบ มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนได้

จริง อย่างเช่นโครงการคนละครึ่ง ที่ประชาชนได้ใช้ได้จับเม็ดเงิน

จริงๆ เป็นต้น 

และไม่ว่าด้วยหลายปัจจัยต่างๆ นานา ที่ประดังประเด

เข้ามาในช่วงนี้ ที่อาจจะทำาให้ พล.อ.ประยุทธ์ต้องปรับท่าทีหรือ

ปรับกลยุทธ์ก็ตาม แต่ด้านการทำางานเจ้าตัวยังพร้อมลุยหนักเช่น

เดิม และจะหนักมากยิ่งขึ้นในการลงพื้นที่พบปะประชาชน ที่

ช่วงนี้เห็นภาพนายกรัฐมนตรีเดินสายตรวจราชการถี่ยิบ เพื่อ

ติดตามผลการดำาเนินงานในด้านต่างๆ โครงการสำาคัญที่รัฐบาล

ได้ดำาเนินการ และเทงบประมาณลงไปสู่ประชาชนในระดับ

พื้นที่ ที่สมควรจะต้องผลิดอกออกผลให้เห็นในเร็ววันก่อนรัฐบาล

จะครบวาระ

หลังจากที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบทั้งสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา

เศรษฐกิจปากท้อง ค่าครองชีพ และถูกซ้ำาด้วยปัญหาสถานการณ์

โลก ที่ส่งผลด้านพลังงาน ราคาน้ำามัน ที่กำาลังวิกฤตขึ้นทุกที ซึ่ง

ต้องยอมรับว่ารัฐบาลบอบช้ำาพอสมควรจากหลายสถานการณ์ที่

ถาโถมเข้ามาให้ต้องแก้

และสำาหรับการเดินสายของ พล.อ.ประยุทธ์ต่อเนื่องมาก                                                                                               

ขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเริ่มลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   

ต่อด้วยจังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ และล่าสุดลงพื้นที่

จังหวัดกำาแพงเพชร วันที่ 7 กรกฎาคมนี้ มีกำาหนดการตรวจเยี่ยม

การบริหารงานกล้วยไข่แปลงใหญ่ ณ บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ตำาบล

พุทรา อำาเภอคลองขลุง ตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานการขจัดความ                                                                                   

ยากจน และพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐ 

กิจพอเพียง 

ดูการบริหารจัดการน้ำา การจัดหาแหล่งน้ำา และการเพิ่ม                                                                   

พื้นที่ชลประทานของจังหวัดกำาแพงเพชร ณ ฝายชั่วคราวกั้น                                                                   

แม่น้ำาปิง (โครงการหนองขวัญ) และตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูก

ข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรีโมเดล ณ หมู่ 2 ตำาบลแสนตอ อำาเภอ

ขาณุวรลักษบุรี พร้อมพบปะชาวกำาแพงเพชรและกลุ่มเกษตรกร 

แต่ในเวทีนี้อาจไม่มี ส.ส.ในพื้นที่มาต้อนรับกันคึกคักเหมือนทุก

ครั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงการประชุมสภาพอดี 

และหลังจากจบทริปกำาแพงเพชรแล้ว จะเข้าสู่ช่วงรับมือ

ศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเมื่อผ่านช่วงดังกล่าวไปแล้ว มี

รายงานด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์มีแพลนจะลงพื้นที่ต่างจังหวัดถี่

ขึ้นกว่าเดิมเพื่อไปพบปะประชาชนให้ทั่วถึง ให้มากที่สุดในทุก

จังหวัด ตามที่เคยดำาริไว้ โดยรูปแบบหลังจากนี้รัฐบาลจะจัด

เป็น press tour ต่อเนื่อง มีกระทรวงต่างๆ ผลัดเปลี่ยนเป็น

เจ้าภาพพาตัวแทนสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ช่องหลักและ

หนังสือพิมพ์ลงพื้นที่ ไปด้วย เพื่อดูงานความคืบหน้าด้านต่างๆ 

ของรัฐบาลและจังหวัด 1 วัน และติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรี

อีก 1 วัน 

จากนี้ ไปคงต้องจับตาการเดินสายของ “บิ๊กตู่” จะช่วยกู้

สถานการณ์ของรัฐบาลได้หรือไม่ และจะสามารถเก็บแต้มโกย

คะแนนจากชาวบ้านได้มากพอสำาหรับปูทางไปสู่สนามการเมือง

ครั้งหน้าหรือไม่.

จับสัญญาณ ‘บิ๊กตู่’ เดินสายถี่!

โกยคะแนน-กู้สถานการณ์รัฐบาล

กรกฎาคม 2565 เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์อีก                                                               

หน้าหนึ่งของตำารวจ เมื่อรัฐสภามีมติวาระ 3 

ผ่านร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ ฉบับที่....พ.ศ.... 

(172 มาตรา) ขั้นตอนต่อไปใน 5 วัน ให้สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบตัวอักษร วรรค ตอน จาก

นั้นภายใน 20 วัน นายกรัฐมนตรีจะนำาความขึ้นกราบบังคม

ทูลเพื่อทรงพระวินิจฉัย ทรงลงพระปรมาภิไธย จากนั้น

นายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ถัดจาก

วันประกาศ

วันนี้ (5 ก.ค.2565) เชื่อว่าตำารวจทุกระดับ สายตา

มอง หูฟังเข้าไปในการประชุมรัฐสภากันโดยไม่ได้นัดหมาย 

ด้วยเหตุกฎหมายฉบับนี้กำาลังจะเสร็จ จะมีผลบังคับใช้ใน

ช่วงใกล้ฤดูกาลแต่งตั้งพอดี คำาถามในใจก็คือ “แต่งตั้งครั้ง

นี้ใช้หลักเกณฑ์เก่า หรือใหม่กันนะ” ประเด็นนี้อภิปรายกัน

อย่างกว้างขวางมาก ใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง กระผมเอง

ได้ร่วมตอบข้อสงสัยของสมาชิกรัฐสภาในบางประเด็นด้วย 

ในที่สุดสภามีมติในช่วงแรกเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับเป็น

เวลา 180 วัน (6 เดือน) การคัดเลือกและการแต่งตั้งให้ใช้หลัก

เกณฑ์เดิมไปก่อน เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อป้องกัน

การได้เปรียบเสียเปรียบ และให้ข้าราชการตำารวจได้มีเวลา

ปรับตัว เช่น กรณีย้ายข้ามกองบัญชาการหรือเปลี่ยนสายงาน 

จะได้ไม่เกิดลักษณะปุบปับจับยัด.......ในส่วนของบทบัญญัติ   

มาตราอื่นๆ ที่ไม่มีบทเฉพาะกาลจะมีผลบังคับใช้ทันที เช่น 

มาตรา 53 “ตำาแหน่งข้าราชการตำารวจมี 5 กลุ่มสาย

งาน ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มสายงานบริหาร

(2) กลุ่มสายงานอำานวยการและสนับสนุน

(3) กลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน ได้แก่ สายงานสืบสวน

สอบสวน สายงานสืบสวน และสายงานอื่นที่ ก.ตร. กำาหนด

(4) กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ได้แก่ สายงาน

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และสายงานอื่นที่ ก.ตร.

กำาหนด

(5) กลุ่มสายงานวิชาชีพเฉพาะ

กลุ่มสายงานใดจะมีสายงานใด และตำาแหน่งใดอยู่ใน

สายงานใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร.กำาหนด ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้ง

กับการแบ่งสายงานตามวรรคหนึ่ง” 

จะต้องปรับเปลี่ยนกำาลังพลเข้าสู่สายงานทั้ง 5 สาย

งาน ที่สำาคัญยิ่งคือกลุ่มสายงานที่ 3 กลุ่มสายงานสืบสวน

สอบสวน ซึ่งต่อไปจะไม่มีรองสารวัตร สารวัตร รองผู้กำากับ

การสืบสวนอีก แต่จะมีตำาแหน่งสืบสวนสอบสวนก็คือ ฝ่าย

สืบสวนจะอยู่ในกลุ่มสายงานนี้ ส่วนสายงานป้องกันปราบ

ปรามไม่ต้องเขียนให้มีสายสืบ เพราะหน้าที่และอำานาจ

ในการสืบสวนมีอยู่ ในตัวแล้ว นอกจากนี้มีการสร้างให้

กลุ่มสายงานนี้ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนมีความเป็น

อิสระ จะได้ปราศจากการแทรกแซง จึงให้เจริญก้าวหน้า

ในตำาแหน่งหน้าที่ในระบบเลื่อนไหล ทั้งนี้ ตามมาตรา 54 

วรรค 2 

“นอกจากตำาแหน่งข้าราชการตำารวจตามวรรคหนึ่ง 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในกลุ่มสายงานสืบสวน

สอบสวน ก.ตร.จะกำาหนดให้ตำาแหน่งรองสารวัตรในสถานี

ตำารวจหรือส่วนราชการระดับกองกำากับการอื่นที่ปฏิบัติงาน

ด้านการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตามจำานวนที่เห็นสมควร 

เป็นตำาแหน่งควบที่สามารถปรับระดับเพิ่มลดได้ในตัวเอง

สูงขึ้นถึงระดับรองผู้กำากับการ และจะกำาหนดให้ตำาแหน่ง

ผู้กำากับการในกองบังคับการตำารวจนครบาล ตำารวจภูธร

จังหวัด หรือส่วนราชการระดับกองบังคับการอื่นที่ปฏิบัติ

งานด้านการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตามจำานวนที่เห็น

สมควร เป็นตำาแหน่งควบที่สามารถปรับระดับเพิ่มลดได้ใน

ตัวเองสูงขึ้นถึงระดับรองผู้บังคับการก็ได้”

จะส่งผลให้การอำานวยความยุติธรรมในทางอาญาจะ

มีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ไม่ตกอยู่ภาย

ใต้อาณัติของบุคคลใดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 258               

ข้อ ง. (4)

เขียนอีกจะยาวไป ไฮไลต์ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีอีก

หลายเรื่อง เช่น ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ข้าราชการตำารวจ “ก.ค.พ.ตร.” คณะกรรมการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนตำารวจ (ก.ร.ตร.) ยกเลิกการยกเว้นหลักเกณฑ์

ของ กฎ ก.ตร.ให้กับบางคน (ทุกคนอยู่ภายใต้กฎเดียวกัน

อย่างเสมอภาค) เป็นต้น จะได้ทยอยเขียนให้ได้อ่านกันต่อ

ไปนะครับ.

FB : พลตำ�รวจโทอำ�นวย นิ่มมะโน

กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�

ร่�งพระร�ชบัญญัติตำ�รวจแห่งช�ติ

ผ่

สิ้นสุดการรอคอยกับการปฏิรูปตำารวจ
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3บทความ-ในประเทศ

าดวยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเลือกต้ัง ส.ส.ท่ีท่ี

ประชุมรัฐสภาพิจารณากัน ประเด็นใหญท่ีสุดเห็นจะเปน  

“วิธีการคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ” 

แตยังมีประเด็นยอยท่ีน�าสนใจ คณะกรรมาธิการเขียนไว

อยางหน่ึง แตมี ส.ส.เห็นวาควรทําอีกแบบหน่ึง ทําใหชวนคิดตาม

วาถากําหนดกติกาแบบท่ีมีการเสนอทําไดดวยหรือ 

ยกตัวอยางเชน มาตรา 16 ท่ีแกไขมาตรา 99 ในช้ัน

คณะกรรมาธิการวิสามัญยืนตามรางเดิมท่ีไดรับหลักการต้ังแต

วาระ1 โดยกําหนดไววา “หามไมใหผูมีสิทธิเลือกต้ังนําบัตรเลือก

ต้ังท่ีออกเสียงลงคะแนนแลวแสดงตอผูอ� น เพ� อใหผูอ� นทราบวา

ตนไดลงคะแนนอยางไร” 

อานแลวก็ปกติธรรมดา ไม

ผิดแปลก เพราะควรแลวท่ีจะไม

ใหผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังถายรูป หรือ

โชวใหใครเห็นวา ตัวเองลงอะไร 

เพราะไมเชนน้ันฝายตางๆ อาจสง

คนมาจดหรือบันทึกวิดีโอแน�นอน

เพ� อนําไปหาประโยชนตอ แตก็

น�าแปลกท่ีมีกลุม ส.ส.ของพรรค

เพ� อไทยเห็นแยงกับเร� องน้ี  เชน 

สมคิด เช้ือคง, นพ.ชลน�าน ศรี

แกว และสุขุมพงศ โงนคํา ขอ

สงวนความเห็นไว 

“สุขุมพงศ” ในฐานะ กมธ.อภิปรายวา “เปนสิทธ์ิของ

ประชาชน ถาเขาไมไดกากบาทหรือออกเสียงอะไร ก็เปนสิทธ์ิ

ของเขาท่ีจะชูกระดาษเปลาๆ ใหดูได สมมุติวามีประชาชนชู

กระดาษเปลาข้ึนมาโชว หรือเขียนคําสรอยตางๆ ลงในบัตร

เลือกต้ังแลวเอาข้ึนมาโชว ตามกฎหมายท่ีเรากําลังพิจารณา

ถือวาบุคคลเหลาน้ีมีความผิด แตผมเห็นวาไมถูกตอง ขณะ

เดียวกันถาลงคะแนนเลือกเบอรใดเบอรหน่ึง แลวแสดงให

คนอ� นเห็นวาเลือกเบอรอะไร อันน้ีผมเห็นดวยวาผิด เพราะมี

เจตนาไมบริสุทธ์ิ 

นอกจากน้ี ในกฎหมายท่ีเรากําลังพิจารณาอยูน้ี  ยัง

กําหนดโทษวาถาหากทําผิดจะตองมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 

ปรับไมเกิน 2 หม� นบาท ซ่ึงในรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ระบุวา

รัฐพึงลงโทษทางอาญาเฉพาะโทษท่ีรุนแรงเทาน้ัน เปนหลักท่ี

ถือปฏิบัติมาตลอด แตกับการใช โทษทางอาญากับเร� องท่ียก

ตัวอยางขางตน ผมถือวาไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

ดังน้ัน จึงขอใหเปล่ียนประโยคเปนวา ‘หามไมใหผูมีสิทธิ

เลือกต้ังนําบัตรเลือกต้ังท่ีออกเสียงลงคะแนนแลวแสดงตอผูอ� น 

เพ� อใหผูอ� นทราบวาตนเองไดลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม

เลือกผูสมัครผูใดหรือบัญชีรายช� อของพรรคการเมืองใด’ แทน”

อืม.. ถามจริงๆ ถามีคนทําอยางท่ีลูกพ่ีวาข้ึนมาหลายจุด 

จนทําใหภาพรวมการเลือกต้ังปนปวน ใครจะรับผิดชอบละ หุหุ.

   มินน่ีเมาธ 

โชวบัตรเลือกตั้ง

ว

สิน้‘ส.พลายนอย’ปราชญยอดนกัเขยีน

‘อาถรรพณ’ รัฐธรรมนูญ

สุขุมพงศ โงนคํา

อกแลววาวันนี้ “เลือดสาด”

ก็สาดจริงๆ มั้ยละ?

ประชุมรัฐสภาเมื่อวาน (๖ ก.ค.) พิจารณาร่าง 

พ.ร.ป.พรรคการเมือง วาระ ๒ พอถึงมาตรา ๒๓ วาดวยจะ

หาร  ๑๐๐ หรือ ๕๐๐ เทานั้นแหละ 

๖ โมงเย็น ตะวันรอนๆ แทนที่จะเย็น

แตที่รัฐสภากลับรอนฉา ระดับถึงจุดเดือด ๑๐๐ องศา

เซลเซียส!

ผมมัวไปทางโนน-ทางนี้ มานั่งหนาจอ ชอง ๑๐  รัฐสภา 

ก็ตอนหมอระวี “นพ.ระวี มาศฉมาดล” หัวหนาพรรคพลังธรรม

ใหม ที่โดกลางแดด “เอาหาร ๕๐๐” มาตั้งแตตน 

กําลังสาธยายมนตร “เรียกเนื้อ-เรียกปลา”

ฟงเหตุ-ฟงผลบนฐานเจตนารมณ “สัดสวนพึงมี” ของ

คณะผูรางรัฐธรรมนูญ และการแยกธาตุใหดู ระหวางหาร ๑๐๐ 

กับหาร ๕๐๐ แลว

คุณหมอระวีนี่มี “มนตรขลัง” แฮะ!

เพราะเทาที่สังเกต ผูตองการเหตุผลประกอบการตัดสิน

ใจใหความสนใจฟงโดยสงบ

มีแต “เพ� อไทย-ฝายรอยหาร” เทานั้น เม� อหมอระวีราย

มนตรภาณยักษ ผีสัมภเวสีที่สิงในราง ส.ส.กระโดดควาไมค

กรี๊ดๆๆๆ ใส ทนไมได......

ทั้งประทวงผูอภิปราย ทั้งประทวงผูทําหนาที่ประธาน

รัฐสภา เรียกวาขัดจังหวะ ทําลายมนตร กอนที่คนในรัฐสภา

จะคลอยตาม “หารหารอย”

จะวาไปแลว คนเปนหมอนี่ ลองเอาจริงดานไหนแลว 

เปนฉกาจ-ฉกรรจทุกดาน สมองคน มีเซลลประสาทอยูราวๆ 

๑ แสนลานเซลล

แตพวกหมอ คงมากกวาแน�ๆ!

เพราะเทาที่สังเกต หมอที่เขามาในวงการเมือง ไมใช

แคสมองอัจฉริยะเทานั้น ยังมีศิลปะในการอธิบายความโนม

นาวใจคนไดเกง

“หลักแน�น” อีกตะหาก!

อยางที่กรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเห็นในเร� อง

นี้ ไว คือไมเห็นดวยกับ กมธ.เสียงขางมากที่เอาหาร  ๑๐๐ และ

ลุกขึ้นมาอรรถาธิบายวาหาร ๕๐๐ เปนสูตรคํานวณที่ถูกตอง

แตละทาน เปนหมอทั้งนั้น 

นอกจากหมอระวีแลว ยังมี พล.อ.ต.นพ.เฉลิมชัย  เครือ

สวนเพ� อไทย-ฝายคาน นั่นไมตองพูดถึง ดูจากอาการแลว 

ผิดจากหาร ๑๐๐ ถาเผาไดเหมือนป ๕๓ คงจะ “เผารัฐสภาไป

เลย...พี่นอง” แหงๆ

สรุป ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.มีทั้งฝาย ๑๐๐ และฝาย ๕๐๐

แตไมวาจะออกฝายไหน เจง หรือ เจา

“ลานเปอรเซ็นต”

ไปจบที่ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตีความ ตามตัวบทกฎหมาย!

เพราะวากันตรงๆ มันเหยที่พรรคอยากแกรัฐธรรมนูญ

กันเอง

มุงจะแกกันจากบัตรใบเดียว เปนบัตร ๒ ใบ ส.ส.เขต  ๔๐๐ 

ปารตี้ลิสต ๑๐๐ อยางเดียว

ถาจํากันได รางแกไขรัฐธรรมนูญ ที่เสนอเขาสภาตอนนั้นมี 

๑๓ ฉบับ ทั้งของฝายคาน ฝายรัฐบาล 

ที่ประชุมรัฐสภา รับหลักการฉบับเดียว 

คือ รางแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ ที่หัวหนาพรรค

ประชาธิปตย “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” เปนผูเสนอ 

ขอแคนั้น ก็ไดแคนั้น!

คือขอ ส.ส. ๕๐๐ เปน ส.ส.เขต ๔๐๐ เปนปารตี้ลิสต  ๑๐๐ ก็

แกจากมาตรา ๘๓ ไดไปตามนั้น

สวนมาตรา ๙๑ วาดวยการคํานวณหา ส.ส.ปารตี้ลิสตแตละ

พรรคการเมือง จากเดิม ที่แกใหมประกาศใชเรียบรอยไปแลว

ตั้งแต ๗ พฤศจิกา ๖๔ มีความวา

“การคํานวณสัดสวนผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีราย

ช� อของแตละพรรคการเมืองที่จะไดรับเลือกตั้ง ใหนําคะแนน

ที่แตละพรรคการเมืองไดรับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศ 

แล้วคํานวณเพื่อแบ่งจํานวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละ

พรรคการเมืองเปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวน

คะแนนรวมขางตน 

โดยใหผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายช� อในบัญชีรายช� อของ

แตละพรรคการเมืองไดรับเลือกตามเกณฑคะแนนที่คํานวณได

เรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายช� อของพรรคการเมืองนั้น

หลักเกณฑ วิธีการและเง� อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช� อ การออกเสียงลง

คะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือก

ตั้ง และการอ� นที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร”

ก็ไมไดระบุนี่วา ใหหาร ๑๐๐ หรือหาร ๕๐๐ บอกเพียงวา 

“ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร”

ก็ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่รางกันเอง ถกกันเอง แปรญัตติ

กันเอง ลงทายก็มาฟดกันเองเลือดสาดกลางรัฐสภา วาจะ ๑๐๐ 

หรือ ๕๐๐ นี่ไงละ

พูดกันตรงๆ ส.ส. “หวยแตก” เอง!

ไมสมกับที่เปนฝายนิติบัญญัติเลย ก็ไมรูหรือวา อัน

รัฐธรรมนูญนั้น แตละมาตรา มีความเช� อมโยงถึงกันไปใน

หลายๆ มาตรา 

ยิ่งโดยเฉพาะเร� องเลือกตั้ง เร� องสัดสวนพึงมี อะไรเหลา

นี้ รากมันระโยง-ระยางไปถึงอีกนับสิบๆ มาตรา จนไปถึง

กฎหมายลูก

แตขอแกกันแค มาตรา ๘๓, ๘๖ และ ๙๑!

ก็รูอยูแลว เร� องกฎหมาย มันดิ้นไดหลายตลบยิ่งกวา

หมอนขางมีชีวิต

เม� อแกไมรัดกุม ไมครอบคลุมเปนกรอบไว มันก็ดิ้นได

ตอนกฎหมายลูกนี่แหละ

วาไปอีกที........

รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย เหมือนรัฐธรรมนูญลงยันต มัน

อาถรรพณ แกไป-แกมา สุดทาย “ไปตายตอนจบ” ที่ศาล

รัฐธรรมนูญดวยกันทั้งสองฝาย

คือ ๑๐๐ ก็ผิด ๕๐๐ ก็ไมถูก กฎหมายลูกฉบับนี้ก็แทง!

เห็นตอนใกล ๔ ทุม สมาชิกรัฐสภาจํานวน ๕๗๗  ทาน 

ลงมติเปนวา

ในมาตรา ๒๓ นี้ เห็นดวยกับ กมธ.เสียงขางมากที่เอา  

๑๐๐ หาร จํานวน ๑๖๐ เสียง 

ไมเห็นดวย คือเห็นดวยกับเสียงขางนอยที่เอา ๕๐๐  หาร 

จํานวน ๓๙๒ เสียง

งดออกเสียง ๒๓ ไมลงคะแนน ๒ 

ก็เปนอันวา ในขั้นตอนนี้ เสียงสวนใหญ เห็นดวยกับญัตติ

ของหมอระวี ที่เอาหาร ๕๐๐ เปนหลัก 

และสรุปลงทาย......

ญัตติหมอระวีชนะ 

ที่ประชุมรัฐสภาเสียงสวนใหญ ๓๕๔ เสียงในจํานวนที่

ประชุม ๕๗๗ คน 

เห็นดวยกับ “หาร ๕๐๐”

สวัสดี!

งาม ส.ว.ในฐานะ กมธ.เสียงขางนอย ทานแจงไดครบเคร� อง หนัก

แน�น ทั้งเร� องกฎหมายและเร� องเหตุผล น�าใครครวญ

แลวยังมีนายแพทย “กิตติ วะสีนนท” อีก 

เรียกวา ฟงแตละหมอแลว ทั้งรัฐสภา (ยกเวนเพ� อไทย) แทบ

จะยกมือเอาหาร ๕๐๐ เดี๋ยวนั้นเลย!

“ชลน�าน” นั่นก็เถอะ.......

 ในความเปนหมอ ก็พูดเกง หลักแน�น แตขึ้นอยูวาจะอยูฝง

ไหนเทานั้น เผอิญตอนนี้ อยูฝงหารรอย ทานก็แน�นในหลักรอย

นอกจากทานเกงทุกดานแลว กระทั่งการ “โคงคํานับ” 

หัวหนาครอบครัวใหญ ทานชลน�านก็โคงไดเกง หัวแทบจรดพื้น 

สวยงาม เปนตนแบบ “หัวหนาพรรค” ระดับเด็กดีในครอบครัว

ไดเลย

สรุปความแลว จะ ๓ ทุม ก็ยังทุมเถียงเกี่ยง ๑๐๐  เกี่ยง ๕๐๐ 

กันอยู ดูทาจะรอผลลงเอยเพ� อนํามาคุยไมทันแน� 

ฉะนั้นก็ ขอดุยๆ คุยเร� อยเป� อย เพ� อใหไทยโพสตไดพิมพทัน

เวลา สวนหวยสูตรคํานวณ จะออก ๑๐๐ หรือ  ๕๐๐ 

เชาวันนี้ (๗ ก.ค.) ทานก็คงรูกันแลว เพราะยุคนี้ ขาวสาร

ดิจิทัลออนไลน ไวยิ่งกวาโทรจิต!

ที่ขําก็คือ......

ฝายกรรมาธิการฯ ระหวางเสียงขางมากกับเสียงขางนอย 

แปรญัตติเปนรางเขารัฐสภาในวาระ ๒ เรียบรอยมาดวยกัน

แลวมาถกเถียง “ขัดแยงกันเอง” กลางรัฐสภา!

ฝายพรรครัฐบาลที่วาพลิกจะเอาหาร ๕๐๐ แตนายไพบูลย 

นิติตะวัน พลังประชารัฐ นายนิกร จํานง ชาติไทยพัฒนา กระทั่ง

ประชาธิปตย ขึ้นมาบอก 

เห็นดวย “หาร ๑๐๐”!?

บ

สํ า ห รั บ ป ร ะ วั ติ โ ด ย

สังเขป นายสมบัติ พลายนอย  

หรือ ส. พลายนอย อายุ 93 

ป เกิดเม� อวันที่ 25  พฤษภาคม 

2472 เปนชาวจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยาโดยกําเนิด จบการ

ศึกษาประกาศนียบัตรประโยค

ครูพิเศษประถม (พ.ป.) และ

ไดรับทุนให ไปอบรมการจัด

รายการโทรทัศนเพ� อการศึกษา

ที่ NHK ประเทศญี่ปุน เริ่มรับ

ราชการครั้งแรกเปนเสมียน

สรรพากรและเปลี่ยนอาชีพ

ไปรับราชการครู ตอมาได

ดํารงตําแหน�งหัวหนางานโสต

ทัศนูปกรณและเอกสารสิ่ง

พิมพ สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ และเปน

บรรณาธิการวารสารวัฒนธรรม

ไทย จากนั้นไดลาออกจาก

ราชการเพื่อเขียนหนังสือแต่

เพียงอยางเดียว

ทั้งนี้ ส. พลายนอย ไม

ไดเปนแคนักเขียน แตยังเปน

ปราชญ เปนผูรอบรูเร� องราว

เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ไทยเปนอยางดี และยังมีงาน

เขียนในรูปแบบนิทานที่ ให

ความรูทั้งนิทานไทยและนิทาน

นานาชาติจํานวนมาก รวมผล

งานที่ทานไดสรางสรรคและ

ไดรับการจัดพิมพเปนรูปเลม

จากอดีตถึงปจจุบันมากกวา 

100 เลม ทานไดสรางสรรค

ง าน เ ขี ยนมากมายหลาย

ประเภท อาทิ งานเขียนประวัติ

บุคคลสําคัญ เชน เจาพระยา

วิชาเยนทร, พระเจาตากสิน

มหาราชแหงชาติไทย, พระบรม

ราชินีและเจาจอมมารดา, เจา

ฟาจุฑามณี, พระบาทสมเด็จ 

พระปนเกลาเจาอยูหัว เปนตน

ผลงานของ ส. พลาย

นอย ไดรับรางวัลและประกาศ

เกียรติคุณจากหลายหน�วย

งานทั้งภาครัฐและเอกชน ได

รับการยกยองเชิดชู เกียรติ

เปนผูมีผลงานดีเดนทางดาน

วัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป 

(สารคดี) ประจําป พ.ศ. 2539 

รางวัล “นักเขียนอมตะ” คนที่ 

4 ประจําปพุทธศักราช 2551 

จากมูลนิธิอมตะ และไดรับการ

ประกาศยกยองเปนปูชนียบุคคล

ดานภาษาไทย พุทธศักราช  

2552 และไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขา

วรรณศิลป พุทธศักราช 2553 

ถือเปนเกียรติประวัติสูงสุดของ

ชีวิต.

‘ชัชชาติ’รับลูกสภากทม.

ชง‘ส.ข.’กลับมาอีกครั้ง
ดินแดง • “ชัชชาติ” ฟงเสียง 

ส.ก.ขอนํา ส.ข.กลับมาใหม  

ชี้ตัวแทนยิ่งเยอะยิ่งดี เปนการ

กระจายอํานาจโดยตรง ดาน 

“นภาพล” ชงเลือกตั้ง ส.ข. 50 

เขต 

เม� อวันท่ี 6 ก.ค. ท่ีอาคาร

ไอราวัตพัฒนา ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร ให

สัมภาษณกอนเปดประชุมสภา

กรุงเทพมหานครวา ท่ีประชุม

จะมีการหารือเร� องการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ใหมาทํา

หนาท่ีรวมกับ  ส.ก. ซ่ึงเร� องน้ี

ไมไดอยูในอํานาจเรา แตอยูใน 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครฉบับใหม ท่ีจะ

พิจารณาในคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

สวนหนาท่ีจะทับซอนกับ ส.ก.หรือ

ไม ขอหารือในท่ีประชุมสภา กทม.

อีกคร้ัง  เพราะย่ิงมีตัวแทนเยอะ

ก็ย่ิงดี

ตอมาในท่ีประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร พิจารณาญัตติ

ขอใหกรุงเทพมหานครดําเนิน

การเลือกต้ัง ส.ข. โดยผูเสนอญัตติ 

คือ นายนภาพล จีระกุล ส.ก.เขต

บางกอกนอย พรรคประชาธิปตย 

กลาววา การเลือกต้ัง ส.ข.เปน

หนาท่ีของ กทม. เช� อวาตลอด

การลงพ้ืนท่ีหาเสียง 50 กวาวัน

ไมมี ส.ก.ทานใดไมไดยินคําถาม

วา  ส.ข.หายไปไหน เพราะความ

ผูกพันระหวาง ส.ข.กับพ่ีนองใน

พ้ืนท่ีคอนขางมีความใกลชิดมาก 

ถือเปนการกระจายอํานาจใหพ่ี

นองประชาชน

นายนภาพลกลาวว า 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

กําหนดใหมีการเลือกต้ัง ส.ข. แต

เม� อมีการปฏิวัติรัฐประหาร โชค

ดีท่ีไมยุบสภา  กทม.กับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ิง ใหดํารง

ตําแหน�งจนหมดวาระ แตไมจัด

ใหมีการเลือกต้ังตอท้ัง ส.ก.และ  

ส.ข. เปนการรวบอํานาจ อํานาจ

จึงไมไดมาจากพ่ีนองประชาชน

อยางแทจริง พรอมฝากทานผู

วาฯ กทม.ชวยนําเสนอรัฐมนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทยใหนํา

เร� องน้ีเขาท่ีประชุม ครม. ขอให

ยกเลิก พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

มาตรา 24 ส.ข.ท่ีประชาชนรอก็

จะกลับมา เพ� อให กทม.มีตัวแทน

ทุกระดับ และขอใหมีการเลือกต้ัง

ใหเร็วท่ีสุด

ขณะที่นายชัชชาติกลาว

อีกครั้งภายหลังการประชุม

วา  การเลือกตั้ง ส.ข.ที่ประชุม

ตองการใหมีตัวแทนจากภาค

ประชาชนที่เปนเสนเลือดฝอย

มารวมทํางานกับทีม ส.ก.  เบื้อง

ตนมีรายงานวารางพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครที่ปรับแกสมัยที่

แลวอยูระหวางการพิจารณาใน 

ครม. โดยใจความสําคัญของราง

นั้นคือ ยกเลิกการเลือกตั้ง ส.ข. 

แต ส.ก.ในวาระนี้ที่มาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนตองการ

ใหมีการนําระบบ ส.ข.กลับมา

อีกครั้ง เม� อถามวาเห็นดวยหรือ

ไมที่จะมี ส.ข. นายชัชชาติกลาว

วาคงตองฟง ส.ก. เพราะใกล

ชิดกับประชาชนในพื้นที่ หาก 

กทม.มี ส.ข.เขามารวมทํางานจะ

เปนการกระจายอํานาจโดยตรง 

ไม ใชการถูกเลือกขึ้นมารับ

ตําแหน�ง อีกทั้งราง พ.ร.บ.กทม.

ที่อยูในที่ประชุม ครม.ไมผาน

การพิจารณาของสภา กทม.

ชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนดวย. 

เตือนขายตอสลากดิจิทัลผิดกม.

ทําเนียบรัฐบาล • นายอนุชา นา

คาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะ

กรรมการแกไขปญหาการจําหน�าย

สลากเกินราคา ระบุวา ขอยํ้า

การนําสลากดิจิทัลมาจําหน�าย

ตอเกินราคามีโทษจําคุกไมเกิน 1 

เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ ขอใหประชาชน

ท่ีจะซ้ือสิทธ์ิสลากดิจิทัลจากผูอ� น

ใหเพ่ิมความระมัดระวัง และ

หลีกเล่ียงการซ้ือตออยางเด็ดขาด 

เพราะในระบบการจําหน�ายสลาก

ดิจิทัลผานแอปเปาตัง จะบันทึก

ช� อผูซ้ือไวอยางชัดเจน โดยใหสิทธิ

การเปนกรรมสิทธ์ิของผูซ้ือท่ีเปน

เจาของบัญชีแอปเปาตังเทาน้ัน 

ดังน้ันเม� อถูกรางวัล เงินรางวัลจะ

โอนเขาบัญชีผูซ้ือ ไมสามารถโอน

สิทธิเปล่ียนมือการข้ึนรางวัลไปให

บุคคลอ� นได หรือกรณีหากจะมา

รับสลากท่ีสํานักงานสลากฯ ก็จะ

ตองใชช� อผูซ้ือยืนยันตัวตนในการ

มารับสลาก

นายอนุชากลาววา แนะนํา

ประชาชนซื้อสลากดิจิทัลโดยตรง

ผานแอปเปาตังเทานั้น ซึ่งระบบ

มีความปลอดภัยสูง ทั้งความ

เปนเจาของสลากและการขึ้น

เงินรางวัล พรอมย้ําเตือนผูที่ซื้อ

สลากดิจิทัลนําไปขายสิทธิ์ตอใหผู

อ� นในราคาเกินกวาใบละ 80 บาท 

จะมีความผิดถูกดําเนินคดีฐาน

ขายสลากเกินราคา ซึ่งมีระบบ

ที่สามารถตรวจสอบไดวาสลาก

นั้นใครเปนผูซื้อและเปนเจาของ 

โดยหากมีการนําไปขายตอหรือ

ขายเกินราคาจะดําเนินการตาม

กฎหมายไมมีการละเวน.

กรุงเทพฯ • เม� อวันที่ 6 ก.ค. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมสงเสริม

วัฒนธรรม (สวธ.) เปดเผยวา วงการวรรณกรรมและวัฒนธรรม

ของประเทศไทยสุดเศรา เม� อไดรับรายงานวา นายสมบัติ พลาย

นอย ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป พุทธศักราช 2553 ไดถึงแก

กรรมแลวเม� อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.40 น. ที่ โรง

พยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ ดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) สิริอายุ 93 ป ซึ่งทายาทแจงวามีกําหนดการเผาศพใน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. ณ วัด

อนงคารามวรวิหาร ถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงสมเด็จเจาพระยา 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยดําเนินการฌาปนกิจตามมาตรการ

ของกระทรวงสาธารณสุข

อธิบดี สวธ.เปดเผยอีกวา                                                                     

กรมสงเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  

ในฐานะหน�วยงานที่ดําเนิน

การยกยองเชิดชูเกียรติศิลปน

แหงชาติ ดําเนินการเผยแพร

และถายทอดผลงานใหเปน

ที่ ประจักษตอสาธารณชน

แลว ในยามที่ศิลปนแหงชาติ

เสียชีวิต ยังใหการชวยเหลือดาน

ตางๆ เกี่ยวกับการฌาปนกิจศพ 

คือมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสีย

ชีวิตเพื่อร่วมการบําเพ็ญกุศล

ศพ จํานวน 20,000 บาท และ

เงินชวยเหลือคาจัดทําหนังสือ

พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ทดลองขับรถยนตพลังงานไฟฟา ของ

คณะเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจําประเทศไทย วนรอบหนาตึกไทยคูฟา โดยมีนางเฮเลเนอ 

บุดลีเกอร อารทิเอดา เอกอัครราชทูตฯ ที่เขาพบเพ� ออําลาตําแหน�งนั่งอยูดานขาง

เพ� อเผยแพรผลงานเม� อเสียชีวิต

เทาที่จายจริงไมเกิน 150,000 

บาท และขอพระราชทานเพลิง

ศพให (กรณีเสียชีวิตปกติ) ตาม

ระเบียบสวัสดิการของศิลปน

แหงชาติ



ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ การจัดเก็บภาษีของหน�วยงาน

รัฐ การดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ การดําเนินการ

ของหน�วยงาน ศาล อัยการ และผูบังคับใชกฎหมาย

4.ในคราวประชุมคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เม� อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ไดพิจารณารางพระราชกฤษฎีกา

กําหนดลักษณะ กิจการ หรือหน�วยงานที่ยกเวนมิใหนําพระราช

บัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 มาใชบังคับ พ.ศ..... 

แลว มีมติเห็นชอบให ดศ.นํารางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเสนอ

ตอคณะรัฐมนตรีเพ� อพิจารณาตอไป

สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา

กําหนดขอยกเวนใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล สามารถดํา 

เนินการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

เพ� อวัตถุประสงคในการปองกันประเทศ การรักษาความม่ันคงของ

ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ การจัดเก็บภาษีของหน�วยงาน

รัฐ การดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ การดําเนินการ

ของหน�วยงาน ศาล อัยการ และผูบังคับใชกฎหมาย โดยมิใหนํา

บทบัญญัติในหมวด 2 (การคุมครองขอมูลสวนบุคคล) หมวด 3 

(สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล) หมวด 5 (การรองเรียน) หมวด 

6 (ความรับผิดทางแพง) และหมวด 7 (บทกําหนดโทษ) แหงพระ

ราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 ทั้งหมดมาใชบัง 

คับกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ดังนี้

1.เม� อไดรับการรองขอจากหน�วยงานรัฐ หน�วยงานราชการ

ที่มีกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายรองรับอํานาจ หากหน�วยงานดัง

กลาวดําเนินการเพ� อวัตถุประสงคหรือภารกิจ ดังตอไปนี้

1.1 การปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงและปลอด 

ภัยของประเทศ การขาวกรอง การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางการคลังและเศรษฐกิจของ

ประเทศ การรักษาความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคง

ปลอดภัยสาธารณะ การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยา

เสพติด ภัยคุกคามขามชาติ การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ                                                                                  
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4 บทความ

าโบราณท่ีวา “สันดอนขุดงาย สันดานขุดยาก” น้ัน ชาง                                                              

สะทอนตัวตนของ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี                                                                 

เสียจริงๆ เพราะปากพรํ่าบนวาขอวางมือทางการเมืองบาง 

ไมยุงเกี่ยวกับพรรคเพ� อไทยบาง แตพฤติกรรมกลับสวน

ทางอยางยิ่ง โดยเฉพาะกรณีลาสุดอัปหนาเปน “โทนี่ วูดซัม” ไลฟ

สดผานคลับเฮาสในหัวขอ “ผูนําตองทํางานไมใชผลาญแตภาษี” 

เพราะพุงเปาวิจารณประเทศไทยและ                                              

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม อยางจมเขี้ยวทีเดียว...• 

แลวก็ “ขําไมออก” เสียจริงๆ เพราะ

ในหัวขอ “ผูนําตองทํางานไมใชผลาญ

แตภาษี” นั้น หากบอกวาหมายถึง 

“ลุงตู” คงไมเปนธรรมเทาใดนัก เพราะ

อยางนอยในระยะเวลากวา 7 ปที่

ผานมา “ลุงตู” ก็ทําในหลายเร� อง

สําเร็จแบบที่ “ทักษิณ” และ “ยิ่ง

ลักษณ” ไมสามารถทําได โดยเฉพาะ

เร� องการฟนสัมพันธทางการทูตกับ “ซาอุดีอาระเบีย” ฉะนั้นหัวขอ

ดังกลาวจึงน�าจะทําให “นองสาวของสัมภเวสี” สะดุงมากกวาดวยซ้ํา                                                        

ไป...• แลวที่บอกวา “สันดานไมเปลี่ยน” ก็เห็นไดจากการเอยอาง                                                 

เร� องการประชุมเอเปกน่ันแล เพราะตอนนํ้าลายแตกฟองน้ันพูดชัดๆ 

วา “อยาเปนเลยเจาภาพเอเปก เพราะเปนแลวความไมพรอมของ                                                       

ประเทศไทยสูงมาก” แตเม� อถูกชยันโตวาสรางความเส� อมเสียและ

ทํารายประเทศไทยในการจัดงานระดับโลก เจาตัวก็พลิกกลับ 360 

องศา โดยรีบทวีตขอความชี้แจงวา “เสนอใหรัฐบาลถอนตัวจาก

การเปนเจาภาพเอเปก หมายถึงรัฐบาลนี้ ไมมีความพรอมที่จะทํา

หนาที่ประธานเอเปก …ถาหากตอง                                                 

ยุบสภาเลือกตั้งใหม ก็น�าจะไดทีมที่                                                   

จะเปนเจาภาพไดดีกวานี้ ซึ่งจะเปน                                                      

ประโยชนกับประเทศไทยมากกวา” 

...• เรียกวาแถจนสีขางถลอกปอก

เปกกันเลยทีเดียว เพราะรูท้ังรูวาตอน                                                 

นี้ก็ ยุบสภาไมได เน� องจากมีการ                            

อภิปรายไมไววางใจ รวมท้ังกฎหมาย

ลูกที่ยังคางคาอยู แลวที่สําคัญถึงแม

จะยุบสภาไป สุดทาย “บิ๊กตู” ก็เปน

รัฐบาลรักษาการในการจัดประชุมอยู                                                      

ดีนั่นแล ฉะนั้นจึงไดเห็นความกลับ 

กลอกปลิ้นปลอนของนายใหญกันอีกวาระหนึ่ง...• ไมตางจากกรณี

นําเร� อง “มิก 29” โฉบเขามาในราชอาณาจักรไทย ที่ตําหนิติติงวา

รัฐบาลไทยปกปองเมียนมา แกไขช้ีแจงแทน ท้ังท่ีการกระทําของเมียน                

มานั้นอาจตองขึ้นศาลโลกดวยซ้ํา เพราะเปนการฆาลางเผาพันธุ ไป                                                     

ไกลถึงขนาดนั้นเลย สงสัยเพราะอายุที่เยอะขึ้นมีหลานแลวเลยทํา 

ใหความจําตัวเองไมดีหรืออยางไร หรือแกลงลืมกันแน� เพราะในป 

2545 ที่พมาไดปราบปรามชนกลุมนอยแลวรุกล้ําเขามาในเขตแดน

ไทย ซึ่งกองทัพภาค 3 ไดยิงตอบโตกลับไปนั้น “ทักษิณ” ที่นั่งนายกฯ 

ขณะนั้นกลับวิจารณกองทัพในยุค 

“พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท” สมัยเปน

ผูบัญชาการทหารบกวา “โอเวอร

รีแอค” แลวพอมาตอนนี้กลับเทก

แอกชันไปถึงศาลโลกกันเลยทีเดียว 

หรือว่าในตอนนั้นเพราะมีเรื่องการ

ปลอยกูพมา 4 พันลานบาทที่แฝงใน

รูปอัฐยายซื้อขนมยายปดปากอยู ถึง

ไดวิจารณการทําหนาที่รักษาอธิปไตย

ของกองทัพไทย...• แลวที่ตองมึน

อยางมากในเร� องการขึ้นศาลโลกวา

ดวยการฆาลางเผาพันธุนั้น สงสัย

เจาตัวจะลืมไปวา ก็เคยสั่งใหเด็ดหัวพอคายาเสพติด 2,500 ศพ

มิใชเหรอ แลวนี่จะถือเปนการฆาและทําลายลางชีวิตมนุษยหรือ

ไม เพราะตนสายปลายเหตุก็ไมใชเร� องยาเสพติดเกล� อนเมืองแตประ                

การใด แตเพราะใครบางคนท่ีตองถูกหามถูกสงเขาโรงพยาบาล เพราะ

เลนยาหนักจนทําใหเกิดการฟาดงวงฟาดงามิใชเหรอ...• พูดถึงการ 

เมืองกันบาง เพราะงานน้ีสูตรคํานวณวาดวย ส.ส.บัญชีรายช� อ ก็เช� อ                                                                 

วากลับมาท่ีหาร 500 น�าจะนอนมาแลว งานน้ีเราก็คงไดเห็นบรรดา 

ส.ส.คุณภาพปดเศษอยาง “มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท” กลับมา

หลอนกันอีกคราหนึ่งแน�นอน ซึ่งไมวาหวยจะออกที่หาร 100 หรือ

หาร 500 สุดทายเร� องก็ตองไปจบ

ที่ศาลรัฐธรรมนูญแน�นอน เหมือน

อยางที่ “คํานูณ สิทธิสมาน” โพสต

ในเฟซบุกเร� อง “Backdoor MMP 

ระบบสัดสวนผสมแบบไทยๆ เลา

เร� องวาดวยหาร 100 หรือ 500” นั่น

แลวามันควรจบไปตั้งแตรัฐสภามีมติ

แกไขรัฐธรรมนูญ 2560 ประเด็น

ระบบเลือกตั้งและมีผลบังคับใชเม� อ 

7 พ.ย.2564 แลว แตเม� อจะดันทุรัง

ใชพลังแกเปนหาร 500 ก็คงตองลุน

กันยาวๆ...• งานนี้เพ� อแมวจะโทษ

ใครไมได ก็อยางที่ “พิเชษฐ สถิรชวาล” ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) หัวหนากลุม 16 วิเคราะหนั่นแลวา ตี

ฆองรองปาวจนทําใหทุกคนหวาดผวาเร็วเกินไป แทนที่จะรอจังหวะ

เวลากอน เลยทําใหทุกคายทุกสีพรอมใจกันเอาหาร 500 แหม! ทํา

ไงไดในเม� อนายใหญสั่งใหตีปบลวงหนาเพ� อใหรองรับ “บุตรสาวสุด

สวาท” เปนนายกฯ หญิงคนที่สองของประเทศ ก็เลยตองรองแรก

แหกกระเชอกันลวงหนาอยางไรเลา...•

พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท

ทักษิณ ชินวัตร

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา

กําหนดลักษณะ กิจการ หรือหน�วยงานที่ยกเวนมิให

นําพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

มาใชบังคับ พ.ศ..... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม 

(ดศ.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุดไป

ประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได

ทั้งนี้ ดศ.เสนอวา 1.สืบเน� องจากพระราชบัญญัติคุมครองขอ 

มูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใชบังคับแลว ในวันที่ 1 มิถุนายน 

2565 ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ กลไก และ

มาตรการกํากับดูแลเก่ียวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล                                                                           

ที่เปนหลักการทั่วไปในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล หนาที่ของผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล การรองเรียน 

รวมถึงความรับผิดทางแพง โทษอาญา และโทษทางปกครอง แต

โดยที่พระราชบัญญัติในเร� องนี้อาจมีเนื้อหาสาระสําคัญที่มีผลกระ

ทบตอการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลที่ดําเนินการเพ� อวัตถุประสงคในการปองกันประ 

เทศ การรักษาความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ 

การจัดเก็บภาษีของหน�วยงานรัฐ การดําเนินการตามพันธกรณี

ระหวางประเทศ การดําเนินการของหน�วยงาน ศาล อัยการ และ

ผูบังคับใชกฎหมายอันเปนเร� องจําเปนที่กฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคลในระดับสากลจะกําหนดขอยกเวนใหผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลสามารถดําเนินการเพ� อวัตถุประสงคดังกลาวได

2.ในคราวการประชุมหารือผูแทนหน�วยงานดานการรักษา 

ความมั่นคง เม� อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาและมีขอยุติ

วา สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

และกฎหมายวาดวยขาวกรองแหงชาติมีผลกระทบตอการดําเนิน

งานเพ� อรักษาผลประโยชนของชาติ จําเปนตองตราพระราชกฤษ 

ฎีกาตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ.2562 ยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ.2562 มาใชบังคับ

3.โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 

มาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติใหการยกเวนไมใหนําบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนมาใชบังคับแกผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน�วยงาน

ใดทํานองเดียวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือเพ� อประโยชน

สาธารณะอ� นใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ดศ.จึงไดยกราง

พระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะ กิจการ หรือหน�วยงานที่ยกเวน

มิใหนําพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 มาใช

บังคับ พ.ศ..... ขึ้น เพ� อยกเวนการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 ไมใหบังคับใชกับลักษณะหรือกิจการ 

หรือหน�วยงานบางสวนได หากเปนการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย 

ขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลที่ดําเนินการเพ� อ

วัตถุประสงคในการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงของ

การคามนุษย การตอตานการทุจริต การรักษาความมั่นคงปลอด 

ภัยทางไซเบอร การดําเนินการดานสาธารณสุข สุขอนามัย เพ� อ

ปองกันโรคระบาด ชีวิต สุขภาพ และทรัพยสินของประชาชน

1.2 การจัดเก็บภาษี ตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ

ของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต การดําเนินการ

ใดๆ อันเกี่ยวกับการบังคับแกบรรดาธรรมเนียมทางภาษีอากร คา

ฤชาธรรมเนียม หรือคาอากรใดๆ ใหแกหน�วยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับประกันสังคม รวมถึงการเก็บ

รวบรวมใชเปดเผยหรือประมวลผล หรือสงผานขอมูลเพ� อดําเนิน

การดังกลาวและการดําเนินการตามพันธกรณี หรือความรวมมือ

ระหวางประเทศ

1.3 การปองกันความเส่ียง การตรวจสอบ การเฝาระวัง 

 มาตรการเพ� อบรรเทา การรักษาเยียวยาฟนฟูความเสียหายที่เกิด

จากภัยคุกคามตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ซึ่งดําเนินการ

โดยพนักงานเจาหนาที่ หน�วยงานรัฐที่มีกฎหมายรองรับสิทธิเพ� อ

ปองกันภัยสาธารณะ หรือภัยคุกคามใดๆ ที่สงผลตอสาธารณชน

ในวงกวาง

2.เก็บรวบรวม ใช เปดเผย ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ให

แกหน�วยงานรัฐหน�วยงานราชการ เพ� อประโยชนสาธารณะ หรือ

เพ� อเปนการดําเนินการตามพันธกรณีความรวมมือหรือขอตกลง

ระหวางประเทศ ทวิภาคีหรือพหุภาคี หรืออนุสัญญาระหวางประ 

เทศ

3.เก็บรวบรวม ใช เปดเผย ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เพ� อวัตถุประสงคในการพิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทของศาล 

การดําเนินการของศาล ผูพิพากษา พนักงานอัยการหรือพนักงาน

สอบสวน ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายหรือองคกรหรือพนักงาน

เจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม

และบังคับคดี หรือการดําเนินการเพ� อความรวมมือทางศาลและ

องคกรที่เกี่ยวของกระบวนการยุติธรรมในประเทศและระหวาง

ประเทศ.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

คํ

ค

คํานูณ สิทธิสมาน

คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่สรางจากระบบภูมิคุมกันตาน 

ทานโรคของมนุษย ซึ่งจะผลิตจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่

เรียกวา ลิมโฟไซตบี   ซึ่งแอนติบอดีจะถูกสรางขึ้นประมาณ 

7-10 วัน หลังจากที่รางกายไดรับเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอม

เขาไป แตหากเชื้อหรือพิษบางอยางที่รางกายไดรับกออาการ

รุนแรงและเร็วมาก  รางกายจะสรางแอนติบอดีออกมาได

ไมทัน  ก็มักจะเสียชีวิตเสียกอน.

แอนติบอดี

เร� อง/ภาพ FB: ดร.สรวงมณฑ สิทธิสมาน

ไฟเขียวราง กม.เวนบังคับใช PDPA

ความมั่นคงประเทศ-ภาษี-คดีในศาล

ามกลางการเติบโตของยุคสมัย โลกแหงเทคโนโลยีท่ี

ถาโถมปรับโฉมทุกวัน ทําใหผูคนปรารถนาถึงชีวิตท่ีเต็ม

ไปดวยความสะดวกสบาย 

จึงไมแปลกใจที่คนเปนพอแมสวนใหญที่อยูใน

ชวงรอยตอและเขาสูยุคดิจิทัล มีแนวทางการเลี้ยงดูลูกดวยการ

พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเร� อยๆ ไมใชแคกังวลวาจะเลี้ยงลูกเปน

คนดีไหม แตกังวลวาจะเล้ียงลูกไมดีไมสะดวกสบายเพียงพอ กลัว

ลูกลําบาก จึงมักโอบอุมลูกเสมอ ไมปลอยใหลูก

ไดเผชิญชีวิตของตัวเองอยางแทจริง! 

 ตั้งแตเล็กก็คอยโอบอุม กลัวลูกเจ็บ กลัว

ลูกลําบาก เม� อเกิดปญหาจึงมักทําแทน หรือ

ออกรับแทนแทบทุกเร� อง ดวยเหตุผลรักลูก ทํา

ทุกอยางใหลูก และเพ� อลูก 

 ถึงที่สุด ลูกจึงสะกดคําวา “ยาก” และ 

“ลําบาก” ไมเปน เพราะไมเคยไดตองเผชิญกับ

สิ่งยากๆ หรือลําบากดวยตัวเอง จนกลายเปนคน

ยอมแพอะไรงายๆ 

แตพอถึงวันหนึ่ง กลายเปนวาพวกเขาถูก

เหมารวมวา  

“เด็กยุคนี้เหยียบขี้ ไกไมฝอ”  

“เด็กรุนใหมไมมีความอดทน” 

“เด็กรุนน้ีแกปญหาไมเปน ชอบหนีปญหา” 

กลายเปนปญหาของเด็ก ท้ังท่ีพวกเขาเปน

เมล็ดพันธุที่ถูกบมเพาะจากพอแม คนใกลชิด 

และผูใหญแหงยุคสมัยของพวกเรา 

ในขณะที่ โลกแหงเทคโนโลยีตองการคน

ที่ไมใชมี IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปญญา

ดีอยางเดียว หรือมี EQ (Emotional Quotient) ความฉลาด

ทางอารมณดีดวยเทานั้น แตยุคนี้เด็กตองมี AQ (Adversity 

Quotient) ความสามารถในการฟนฝาปญหาอุปสรรค ซึ่งหมาย

ถึงความสามารถทั้งกายและใจ มีความอดทนอดกลั้น พรอมที่

จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง แกปญหา และกาวขามอุปสรรค

ตางๆ เม� อตกอยูในสถานการณที่ยากลําบากหรือทาทาย ไมมีความ

แน�นอน และเอาชนะเพ� อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

 ยิ่งในโลกที่กําลังเปลี่ยนผาน และถูก Disruption จากสถาน 

การณที่ไมคาดคิดอยางเชน COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงของ

โลกแทบจะทุกมิติ การรับมือกับปญหาและความทาทายใหมๆ ที่เกิด

ขึ้นจึงยากเกินกวาจะใชเพียง IQ และ EQ แกปญหาได 

 AQ จึงถูกพูดถึงมากในยุคนี้ 

Paul G.Stoltz พอล จี สตอลทซ ผูเขียนหนังสือ AQ พลังแหง

ความสําเร็จ ไดเปรียบชีวิตเหมือนการไตขึ้นภูเขา ผูที่ประสบความ

สําเร็จจะไตขึ้นไปยังจุดสูงขึ้นอยางไมหยุดหยอน บางครั้งชาบาง

เร็วบาง เจ็บปวดบางก็ยอม ความสําเร็จนั้นเปนเพียงจุดจุดหนึ่งของ

ชีวิต ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง จากนั้นก็กาวตอไปตลอดชีวิต แมวาจะ

มีอุปสรรคเพียงใด ก็สามารถเผชิญปญหา และพยายามหาหนทาง

แกไข โดยแบงลักษณะของบุคคลโดยเทียบเคียงกับนักไตเขาไว 

3 แบบ ไดแก 

แบบแรก Quitter 

ผูยอมหยุดเดินทางเม� อเผชิญปญหา 

กลุมนี้มี AQ ต่ํา เม� อเห็นยอดเขาก็จะบอกตัวเองวามันยาก

เกินไป ไมมีทางขามได ปนไปก็เหน� อยเปลา ปฏิเสธความทาทาย

โดยไมลองพยายาม คนกลุมนี้มักปฏิเสธความทาทายอยางสิ้น

เชิง ไมคํานึงถึงศักยภาพของตนเอง พยายามหลบหลีกหนีความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกวิถีทาง ไมมีความทะเยอทะยาน และขาด

แรงจูงใจ 

แบบสอง Camper 

ผูหยุดพักพิงเม� อไดที่เหมาะ 

กลุมนี้มี AQ ปานกลาง เม� อมองเห็นยอดเขา ก็ยังมีแรง

ใจและแรงกายที่จะปนเขา แตเม� อทําไปไดสักพักอาจจะเหน� อย

และทอ ขอแวะตั้งแคมปพักกอน พอไดพักก็อาจจะรูสึกวาไม

อยากไปตอและลมเลิกความตั้งใจ  คนกลุมนี้แมไมหนีปญหาแต

ก็ไมทาทายสิ่งใหมๆ อาจเพราะหมดไฟหรือติด

อยูในคอมฟอรตโซนของตัวเอง แตถาไดรับแรง

กระตุน แรงจูงใจ หรือคําชมเพ� อเปนกําลังใจ ก็

อาจไปตอ และทําในระดับเพียงพอของตัวเอง 

จะไมพยายามทําให โดดเดนเกินหนาใคร 

แบบสาม Climber 

ผูรุกไปขางหนาอยางไมหยุดนิ่ง 

กลุมนี้มี AQ สูง แมยอดเขาจะสูง แต

พวกเขาก็มีเปาหมายชัดเจน และทําทุกวิถีทาง

ที่จะกาวขามไปใหได รูจักปรับตัว อดทน และ

ไมยอทอตอความยากลําบาก สามารถสรางแรง

จูงใจใหตนเอง และสรางวินัยแกตนเอง สนุกกับ

สิ่งทาทายใหมๆ พรอมจะพุงไปสูเปาหมายใหได 

สรุปก็คือ AQ คือ “ความสามารถในการ

จัดการปญหาที่เกิดขึ้นได” เปนคุณลักษณะที่

สําคัญมากสําหรับผูคนในยุคนี้ โดยเฉพาะเด็ก

และเยาวชนที่ตองเติบโตมาในยุคดิจิทัล และ

ตองเผชิญกับความทาทาย ปญหา อุปสรรคใหมๆ  

มากมายที่ไรพรมแดน   

ย่ิงเขาสูยุคดิจิทัล ทัศนคติตอการเล้ียงดูลูกใหเผชิญกับความ

ยากลําบากยิ่งเปนสิ่งสําคัญ และเปนทักษะที่เด็กทุกคนพึงมี เพ� อ

สรางภูมิตานทานชีวิต และมีความใฝผลสัมฤทธิ์ในชีวิต  

แลวคุณเปนพอแมที่ปลูกฝงลูกใหเปนนักปนเขาแบบไหน? 

‘ความยากลําบาก’ 

ทักษะที่เด็กทุกคนพึงมี 

ท

หมายเหตุ : เม� อวันที่ 5 ก.ค.2565  คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

มีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดลักษณะ กิจการ 

หรือหน�วยงานที่ยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ.2562 มาใชบังคับ พ.ศ..... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ� อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ



ปิดตัวชัดเจนสำ�หรับ น�ยประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ที่

จะไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย (ภท.) โดยเมื่อเย็นวันที่ 5                                                                   

ก.ค.ที่ผ่านมา น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองนายกรัฐ                     

มนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมแกนนำาพรรค ภท. 

ได้ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารกับ นายประดิษฐ์ ภัทร

ประสิทธิ์ อดีต รมช.การคลัง และอดีต ส.ส.พิจิตรหลายสมัย, 

นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ น้องชายนายประดิษฐ์ ที่เคยลงสมัคร 

ส.ส.พิจิตร ในนามพรรคไทยรักษาชาติ 

ภายหลังการพูดคุยได้มีความเห็นร่วมกันว่า ทีมของนาย

ประดิษฐ์จะเข้าร่วมงานทางการเมืองกับนายอนุทินและพรรค

ภูมิใจไทยเพื่อดูแลพื้นที่ จ.พิจิตร โดยมีการถ่ายภาพร่วมกัน                                                                        

เพื่อเป็นที่ระลึกและในเชิงสัญลักษณ์ว่าได้จับมือทำางานการ 

เมืองด้วยกันแล้ว คาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เร็วๆ นี้ที่ จ.พิจิตร 

สำาหรับนายประสิทธิ์ หรือ เสี่ยอ๊อด เกิดวันที่ 25  ธัน 

วาคม 2498 ที่ อ.เมืองพิจิตร เป็นบุตรของนายวิศาล ภัทร

ประสิทธิ์ อดีต ส.ส.พิจิตร จบ

มัธยมศึกษาจากโรงเรียน

เทพศิรินทร์ และอัสสัมชัญ                                   

ศรีราชา ปริญญาตรี วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาการ                                        

จัดการธุรกิจและเศรษฐ                                   

ศาสตร์  จากนิวแฮมป์เชียร์ 

ป ระ เทศสหรั ฐอ เมริ ก า 

ปริญญาโท  พัฒนบริหาร

ศาสตรมหาบัณฑิต จาก                                      

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์ (นิด้า)

สมรสกับ อาภามาศ                                    

ภัทรประสิทธิ์ มีบุตร 4 คน                                                               

โดยก่อนหน้าทำาธุรกิจโรงแรมและโรงงานผลิตเครื่องครัว

อะลูมิเนียม ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมืองในสังกัดพรรคประ                                                                      

ชาธิปัตย์ (ปชป.) จากการชักชวนของ พล.ต.สนั่น ขจรประ 

ศาสน์ เลขาธิการพรรค ปชป.ในขณะนั้น โดยลงเลือกตั้งได้

เป็น ส.ส.พิจิตรเมื่อปี 2538 ต่อมาในปลายปี 2540 ได้ดำารง

ตำาแหน่งเป็น รมช.คมนาคม

ในปี 2546 ยุคที่นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นหัวหน้า

พรรค ปชป. นายประดิษฐ์ได้ขึ้นดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

พรรค และย้ายไปลงสมัครในแบบระบบบัญชีรายชื่อ หลังจาก

การเลือกตั้งครั้งนั้นบทบาทของนายประดิษฐ์ก็ลดลง  จากนั้น

ปี 2550 ได้ลาออกจาก ปชป.และเปิดตัวกลุ่มการเมืองใหม่ 

ในชื่อ “กลุ่มรวมใจไทย” ต่อมาจัดตั้งเป็นพรรครวมใจไทยชาติ

พัฒนา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “พรรครวมชาติพัฒนา” โดย

มีนายประดิษฐ์เป็นเลขาธิการพรรค และได้ดำารงตำาแหน่ง 

รมช.การคลังในปี 2551

ต่อมาปี 2554 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคชาติไทย

พัฒนา และลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ  ลำา 

ดับที่ 5 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาวันที่ 24 ม.ค.56 ได้เป็น 

ส.ส.แทนตำาแหน่งที่ว่างของนายชุมพล ศิลปอาชา ที่เสียชีวิต 

และในปี 2561 ตระกูลภัทรประสิทธิ์เข้าร่วมงานการเมืองกับ

พรรคไทยรักษาชาติ 

ในด้านธุรกิจ นายประดิษฐ์เป็นประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำากัด (ตลาดไท) ส่วนตลาด

สี่มุมเมืองก็เป็นของตระกูลภัทรประสิทธิ์เช่นเดียวกัน.

นี่คือตัวอย่างของปัญหาน้ำาท่วมที่เกิดขึ้นจากความ

เจริญทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการวางแผนที่ดี น้ำาแล้งเพราะกบ

ไม่ร้อง  ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากความ

เจริญเช่นเดียวกัน โลกร้อนเพราะมนุษย์ใช้พลังงานมากเกิน

ไป ความสะดวกสบายทำาให้มนุษย์เคยตัว สมัยก่อนน้ำาก็ต้อง

ตักจากบ่อ  หุงข้าวก็ต้องใช้ถ่านหรือฟืน แต่วันนี้ใช้แต่ไฟฟ้า

ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังเป็นฟอสซิล ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็น

พลังงานสะอาด  แต่ขยะโซลาร์เซลล์ก็สร้างปัญหาใหญ่ให้โลก

เช่นกัน

แนวทางที่ถูกต้องก็คือ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง ไม่ใช้

พลังงานฟุ่มเฟือย สมัยโบราณมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำา เจริญขึ้น

มาก็อาศัยอยู่ในกระต๊อบมุงด้วยจาก แต่ทุกวันนี้อาศัยอยู่ใน

คอนโดมิเนียม ๑๐๐ ชั้น ต้องใช้ลิฟต์ ต้องเปิดไฟส่วนกลาง

ตลอดทั้งวันทั้งคืน 

จีนพัฒนาจนเป็นยักษ์ใหญ่ด้วยพลังถ่านหิน การคมนา                                                           

คมโลกรวดเร็วด้วยเครื่องบินไอพ่นที่ต้องใช้พลังงานน้ำามัน

มหาศาล สร้างมลภาวะมากมาย เพราะมนุษย์ไม่รู้จักพอ

เพียง ประเทศไทยสมัยยังไม่มีโควิด บรรดาเศรษฐีทั้งหลาย

เบื่อเป็ดเมืองไทยต้องเช้าบินไปฮ่องกง ไปกินเป็ดปักกิ่ง เย็น

บินกลับไทย ช็อปปิ้งบ้านเราก็เบื่อต้องไปช็อปปิ้งที่ปารีส ทั้ง 

หมดที่นำาเสนอก็เพื่อชี้ให้เห็นถึงกรรมของมนุษย์ที่สร้างไว้ใน

อดีต ทำาให้วันนี้ต้องรับกรรม

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องทบทวนประชาธิปไตยไทย  

เพราะถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป การเมืองจะพาชาติวิบัติ  

จะมีบัตรเลือกตั้งกี่ใบ จะมี ส.ส.กี่แบบ ก็ต้องเลี้ยงด้วยกล้วย

ทั้งสิ้น พูดถึงกล้วยที่ไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ อีกต่อไป วันนี้กล้วย

ด้ังเดิมทุกสายพันธ์ุถูกกล้วยผีดิบครอบครองตลาด กล้วยหอม                                                                         

ทองถูกแทนที่ด้วยกล้วยคาเวนดิช รสชาติไม่ได้เรื่อง กล้วย

น้ำาว้าถูกแทนที่ด้วยกล้วยน้ำาเน่า ลูกโตเท่ากล้วยตานี รสชาติ

ไม่ต้องบรรยาย กล้วยไข่ถูกแทนที่ด้วยกล้วยตำานวล ที่เป็น

ลูกผสมระหว่างกล้วยหอมกับกล้วยไข่ รสชาติพอกล้อมแกล้ม 

แต่ไม่อร่อยเท่ากล้วยไข่และกล้วยหอมทอง นอกจากนั้นยัง

เป็นกล้วยชิงสุกก่อนห่าม ตัดมาต้ังแต่เหล่ียมยังไม่ลบเพื่อให้

สะดวกต่อการขนส่ง ถึงเวลาจะนำาไปขายก็เอาไปบ่มแก๊ส  

5บทความ

เอ�ม�ด่�กันได้เรื่อยๆ ครับ 

วันก่อน “ฤทธิ์ ลือชา” น้าแกเคยอยู่พรรคเพื่อ

ไทย  ไทยรักษาชาติ ไปเที่ยวมาเลเซีย แล้วแวะเข้าปั๊ม

น้ำามัน  เห็นราคาน้ำามัน จับโทรศัพท์มาถ่ายรูป พิมพ์

ข้อความ แล้วโพสต์ทันที

“...เติมเองก็ได้วะ! ถ้ามันถูกขนาดนี้! ที่มาเลย์วันนี้ลงจาก

รถไปเติมน้ำามันให้เห็นกันจะจะไปเลย! เบนซิน ๙๕  คิดเป็นเงิน

ไทยลิตรละ ๑๖.๔ บาท!

ตาไม่ฝาดแน่เติมกับมือจ่ายตังค์ด้วยตัวเอง! อยากจะขับ

เล่นให้ทั้งวันไม่อยากกลับไปเห็นน้ำามันเกือบจะลิตรละ  ๔๕ บาท

เล้ย! ประเทศก็ติดกันแค่เนี้ย?...”

เข้าใจว่า น้าฤทธิ์ คงเข้าใจดีว่าทำาไมราคาน้ำามันในไทยถึง

ได้แพงกว่ามาเลเซีย เจตนาในการแชร์ก็ไม่น่าจะดิสเครดิตใคร 

เพราะไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาล ราคาก็เป็นเท่าที่เห็นอยู่นี่แหละ

ครับ 

ที่จริง เพจของสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระ 

ทรวงพลังงาน เขานำาราคาน้ำามันในประเทศอาเซียนมาเปรียบ

เทียบให้เห็นทุกๆ สัปดาห์อยู่แล้ว

ประเทศไหนแพงถูกอ้างอิงข้อมูลชัดเจนไม่เฟกไม่ปลอม

ล่าสุดก็วันที่ ๔ กรกฎาคมครับ

“...รายงานราคาน้ำามันเฉลี่ยในอาเซียน ประจำาวันที่ ๔  

กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยราคาขายน้ำามันแต่ละประเทศ มีปัจจัย

ทางด้านราคา ดังนี้

๑.แต่ละประเทศมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงิน

เข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน

๒.ในหลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคากันอยู่

๓.ประเทศไทยสนับสนุนการใช้น้ำามันแก๊สโซฮอล์ ให้การ

อุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำามันฯ จึงทำาให้ราคาน้ำามันแก๊สโซฮอล์

ถูกกว่าเบนซิน

หมายเหตุ: ราคา ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อัตราแลก

เปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

*ประเทศไทย อ้างอิงราคาจาก ปตท. และบางจาก และ

เป็นราคาน้ำามันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซ่ึงมีสัดส่วนการใช้มากท่ีสุด...”

อาเซียนมี ๑๐ ชาติ ราคาน้ำามันในไทยอยู่ท้ายตาราง  

แพงกว่าแค่ มาเลเซีย กับ บรูไน ที่เหลือแพงกว่าไทยทั้งหมด 

‘น้ำ�มัน’ วิกฤตคว�มเชื่อ

มีการอธิบายซ้ำาแล้วซ้ำาอีกว่าสาเหตุที่ราคาน้ำามันในไทยแพง

กว่ามาเลเซียมีอะไรบ้าง แต่ยังคงมีความไม่เข้าใจ ซึ่งมาจากหลายๆ 

เหตุผล 

แต่หลักๆ คือการปิดกั้นการรับรู้ เพราะข้อมูลที่ถูกต้องคือ

ข้อมูลที่ไม่ถูกใจ

ย้ำานะครับ ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาล ต่อให้ “ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ” 

มาเป็นนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ราคา

น้ำามันก็อยู่ระดับนี้แหละครับ 

ไม่มีทางที่จะถูกไปกว่านี้ 

วานนี้ (๖ กรกฎาคม) ขาใหญ่ เอาข้อความในเพจสำานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน ไปแชร์ต่อ แฟนคลับพากันรุมขย้ำา ตั้งแต่

กระทรวงพลังงานยันรัฐบาล รวมทั้งบริษัทน้ำามัน โรงกลั่นว่าปล้น

ประชาชน 

เทียบค่าแรงวันละ ๓๐๐ บาท เติมน้ำามันลิตรละ ๔๐  กว่า

บาท 

ประเทศกำาลังจะล่มจมเพราะรัฐบาลประยุทธ์ 

ด่ากันสารพัดครับ หยาบคายยืนพื้น 

ในโซเชียลเองเขาก็มีเพจท่ีคอยช้ีแจงครับว่า ความจริงคืออะไร 

ทำาไมราคาน้ำามันในประเทศไทยถึงแพงหูฉี่เมื่อเทียบกับมาเลเซีย 

เพจ Open Up เขาโพสต์ให้คำาตอบดังนี้ครับ

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

...ก็ช่วงนี้อย่างที่หลายๆ คนรู้กันอยู่ว่าน้ำามันบ้านเราราคาสูง

ข้ึน จนคนชอบนำาราคาน้ำามันบ้านเราไปเทียบกับราคาน้ำามันจากประ 

เทศเพื่อนบ้าน แต่เอาจริงมันมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลซึ่งจากที่แอด

ไปหาข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง แอดเลยจะขอสรุปให้ฟังแบบเข้าใจ

ง่ายๆ ๕ ข้อ ด้วยกันครับ

๑.ปริมาณในการผลิตต่างกัน

ที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าประเทศไทยของเราผลิตน้ำามัน

ได้น้อยกว่าประเทศมาเลเซีย โดยไทยผลิตน้ำามันได้แค่ ๒.๒ แสน

บาร์เรล/วัน แต่ว่ามาเลเซียผลิตได้ ๖.๔ แสนบาร์เรล/วัน ซึ่งมากกว่า

ประเทศไทยถึง ๓ เท่า แถมยังมีน้ำามันสำารองถึง ๓,๐๐๐ ล้านบาร์เรล 

ซึ่งทำาให้มาเลเซียมีน้ำามันใช้ได้ถึง ๑๕ ปีเลยทีเดียว

๒.ความต้องการใช้ไม่เท่ากัน

ประชากรของประเทศมาเลเซียนั้นมีจำานวนแค่  ๓๒.๓๗ ล้าน 

ซึ่งน้อยกว่าประเทศไทยที่มีถึง ๖๙.๘ ล้าน แน่นอนครับว่าประชากร

ต่างกันขนาดนี้ ไม่แปลกที่ปริมาณการใช้น้ำามันของไทยจะสูงกว่า

๓.การเก็บภาษีที่ต่างกัน

ซึ่งประเทศมาเลเซียนั้นไม่มีการเก็บภาษีน้ำามัน นั่นทำาให้ทาง

รัฐบาลของเขาขาดรายได้จากตรงนี้ และทำาให้รัฐบาลของเขาก็ต้อง

ไปหารายได้จากทางอื่นแทน

๔.รัฐช่วยเหลือคนละแบบ

ประเทศไทยรัฐช่วยพยุงราคาน้ำามันไว้ แต่ที่มาเลเซีย รัฐ

นำากำาไรจากการขายน้ำามันที่เหลือโดยการเอาน้ำามันพวกนั้นไปส่ง

ออกในราคาตลาดโลก หลังจากนั้นก็นำาเงินมาช่วยอุดหนุนคนใน

ประเทศ

๕.คุณภาพที่ต่างกัน

ไทยเราคุณภาพดีกว่าเพราะได้มาตรฐาน Euro 4 แต่ของ

มาเลเซียได้มาตรฐานแค่ Euro 2 นั่นทำาให้ไทยเราใช้ต้นทุนที่สูง 

กว่ามาเลเซีย

สรุปทั้ง ๒ ประเทศก็มีอะไรหลายๆ อย่างที่ต่างกัน ทั้งปัจจัย

การผลิต ต้นทุน ประชากร หรือการช่วยเหลือจากทางรัฐ ซึ่งมันก็

เป็นเรื่องของการจัดการของทั้ง ๒ ประเทศ จะเอามาเหมารวมแอด

มองว่ามันไม่แฟร์เลย...

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

อ่านจบคลายข้อสงสัยได้ แต่คลายความอยากไม่ได้ 

มีคนบอกว่าให้ยกเลิกภาษีสรรพสามิต เลิกกองทุนน้ำามัน ทำา

เหมือนมาเลเซีย คนไทยจะได้ใช้น้ำามันราคาถูก 

ที่จริงอยากให้พรรคการเมืองมีนโยบาย ยกเลิกภาษีสรรพ 

สามิต เลิกกองทุนน้ำามัน ประชาชนจะได้แห่ไปลงคะแนนให้ จาก

นั้นจะได้รู้ว่า หายนะที่ต้องเจอคืออะไร 

แต่ละพรรคการเมืองรู้ดีครับว่ามันทำาไม่ได้ ถึงไม่มีนโยบาย

แบบนี้ออกมา

ปีหลังๆ มานี้ภาษีสรรพสามิตน้ำามันจัดเก็บได้ระดับแสน

ล้านบาท 

ทั้งหมดถูกส่งคืนในรูปงบประมาณแผ่นดิน

ภาษีคือความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชน หากประชา 

ชนไม่เสียภาษีแต่อยากให้ประเทศพัฒนารุดหน้า  มันคือความ

ย้อนแย้งอย่างสิ้นเชิง

รายได้ของรัฐคือภาษีในรูปแบบต่างๆ 

รัฐบาลไม่ใช่พ่อค้า ที่จะไปสร้างกำาไรในรูปแบบอื่นๆ เพื่อ

นำาเม็ดเงินมาใช้ในการบริหารประเทศ ฉะนั้นรายได้จากการจัด

เก็บภาษีจึงเป็นรายได้หลักของรัฐ

ทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมด 

มีข้อมูลผิดๆ บางคนบอกว่าประเทศไทยขุดน้ำามันเองและ

ส่งออก ฉะนั้นราคาน้ำามันต้องถูก ชุดความนี้มีมานาน แต่ก็ยัง

เข้าใจผิดกันอยู่เรื่อยๆ

เปรียบเทียบง่ายๆ เห็นชัดๆ มี ๒ ครอบครัว ทำานาเหมือน

กันในที่ดินแปลงเท่ากัน ผลผลิตออกมาเท่ากัน 

ครอบครัวแรกมีสมาชิกในบ้าน ๑๐ คน อีกครอบครัวมี ๓ 

คน 

ครอบครัวแรกปลูกไม่พอกิน ต้องซื้อมาเพิ่ม อีกครอบครัว

เกินพอ ที่เหลือเอาไปขาย  

สถานการณ์ด้านพลังงานของไทยกับมาเลเซียและบรูไน

เป็นแบบนี้ครับ 

หากประเทศไทยมีพลเมืองแค่ ๒๐ ล้านคน ไทยจะเป็น

ประเทศส่งออกน้ำามันและรัฐสามารถอุดหนุนแบบมาเลเซีย บรู 

ไน ได้

แต่ข้อเท็จจริงคือ ไทยเป็นประเทศนำาเข้าน้ำามัน วันน้ีความ

เดือดร้อนเกิดขึ้นแน่ไม่เฉพาะไทย แต่ทั่วโลก 

น้ำามันมีขึ้นและมีลง ขาลงถูกคาดการณ์ว่าปลายปีนี้ถึงต้น

ปีหน้า

ฉะนั้นต้องกัดฟันสู้ครับ.

ห�รให้เป็น

ห�รประเทศให้ลงตัวกันเถอะ

ห�รให้เจอะท�งออกบอกด้วย

ห�รคือแบ่งเบ�ทุกข์สุขอำ�นวย

ห�รข้�มห้วยแห่งปัญห�ส�รพัน

ห�รห้�ร้อยหรือหนึ่งน้อยก็น่�รัก

ถ้�ห�รด้วย คว�มรัก สม�นฉันท์

เห็นแก่ตัว นี้ตัวห�ร รำ�ค�ญครัน

ห�รห้ำ�หั่น ป้องกันแต่ เห็นแก่ตัว

๙๐ ปีประช�ธิปไตยแก้ปัญห�น้ำ�ท่วมน้ำ�แล้งไม่ได้ 

แก้ได้แต่ปัญห�บัตรเลือกตั้ง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ชื่อเรื่องบ่งบอกว่าประชาธิปไตยไทยไม่มีประโยชน์ พึ่ง 

พาไม่ได้ ปัญหาของประเทศและประชาชนแก้ไขไม่ได้ แก้

ได้แต่ปัญหาของนักการเมือง ดังนั้นสรุปว่าประชาธิปไตย

เป็นของนักการเมือง เพื่อนักการเมือง โดยนักการเมือง สิ้น

หวังกับประชาธิปไตยแบบนี้จริงๆ เกิดปัญหาก็โทษรัฐบาล 

ไล่รัฐบาลเก่าออกไปนำารัฐบาลใหม่เข้ามา ปัญหาเดิมก็กลับ

มาอีกแล้วก็จะรุนแรงกว่าเดิม ซึ่งก็ต้องโทษรัฐบาลอีก ไล่รัฐ 

บาล  เมื่อรัฐบาลไม่ยอมไปก็เผาบ้านเผาเมือง 

วันน้ีย่ิงเลวร้ายไปกว่าน้ัน เพราะนักการเมืองกล่าวโทษ

สถาบันกษัตริย์ว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาทุกอย่าง แต่ไม่ยอม

มองว่าตนทำาอะไรไว้บ้างกับบ้านเมืองนี้

ซ้ำาร้ายไปกว่านั้น ประชาชนไทยที่หลงเชื่อแต่เฟกนิวส์  

หลงเชื่อแต่คำาโฆษณา พิสูจน์ได้ตั้งแต่แชร์ลูกโซ่ จนถึงโฆษ                                                                           

ณายาสมุนไพร เครื่องสำาอางออนไลน์ แม้แต่ซื้อสินค้าออน 

ไลน์ สั่งซื้อรองเท้าบูตได้ฟองน้ำา สั่งซื้อมือถือได้มาม่า แต่ก็ยัง

มีเหยื่อรายใหม่ๆ เพราะเชื่อว่า

๑.ตนจะไม่โชคร้ายเหมือนคนอื่น

๒.เพราะความเห็นแก่ตัว คิดว่าได้ของดีราคาถูก

ดังนั้น พฤติกรรมเรื่องการเมืองก็ไม่แตกต่างจากแชร์

ออนไลน์, หวยล็อกฯ เพราะคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด

แกมโกง วันนี้ประเทศไทยมีคนโง่เพิ่มมากขึ้น เพราะรัฐบาล

ไม่รู้จักสอนให้พึ่งตัวเอง เอาประชานิยมมาหลอกล่อ อยาก

ได้เบี้ยชราเพิ่ม อยากได้เบี้ยจนเพิ่มก็ต้องเลือกพรรคฉัน ซึ่ง

ก็มีคนไทยกาเลือกมากมายเพราะอยากได้เบี้ยชรา เบี้ยจนฯ 

เพิ่มมากขึ้น ทั้งๆ ที่ก็รู้ว่าเงินที่ได้ต้องกู้มาแจกสร้างภาระให้

ลูกหลานไทยในอนาคต แต่ฉันไม่สนใจเพราะฉันได้ อนาคต

จะเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องของฉัน

ถามว่า ๙๐ ปี ทำาไมแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมน้ำาแล้งไม่ได้ 

ถ้าเชื่อว่าประเทศไหนก็เป็นเหมือนกัน อเมริกา, ญ่ีปุ่น ฯ ก็ต้อง

เจอแต่ภัยพิบัติต่างๆ ประเทศไทยยังดีกว่าที่ไม่มีทอร์นาโด ก็

ไม่ต้องหาทางแก้ไข เพราะปัญหาน้ำาท่วมเกิดขึ้นเพราะสร้าง

ถนน สร้างบ้านเรือนขวางการไหลของน้ำา บ้านผมอยู่ติดถนน

เลี่ยงเมือง มีคลองระบายน้ำาข้างถนน ต่อมาเมื่อความเจริญ

มากขึ้น มีหมู่บ้านจัดสรร มีห้องแถวสร้างข้างคลองระบาย

น้ำาก็พากันถมคลองระบายน้ำา แล้วใส่ท่อเล็กจิ๋วระบายน้ำา ซึ่ง

ก็เป็นการขัดขวางการระบายน้ำา เพราะช่องที่น้ำาเคยไหลถูก

อุดตันเหลือเพียงท่อเล็กๆ ทำาให้น้ำาท่วม 

‘เสี่ยอ๊อด’ ผนึก ‘เสี่ยหนู’

สังเกตได้ว่ากล้วยหอมตามห้างนั้นขั้วเน่าทั้งๆ ที่ยังเขียว

ขึ้นต้นเป็นน้ำาท่วมแต่จบด้วยกล้วย เป็นการแสดงให้

เห็นว่าการเมืองเหลวแหลกก็ทำาให้บ้านเมืองแหลกเหลว.

ไป่อี้ถุง

 

ผมมองว่าทุกระบอบการปกครองมีวิธีแก้ปัญหาของ

ตนเอง ยกตัวอย่างจีนกับอินเดียจะเห็นความแตกต่างที่ชัด 

เจนที่สุด อินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่พลเมืองมาก

ที่สุดในโลก ส่วนจีนเป็นคอมมิวนิสต์ที่มีพลเมืองมากที่สุดใน

โลกเช่นกัน ระบอบการปกครองแตกต่างกัน ใครๆ ก็คิดว่า

ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาไปเร็วกว่า แต่ผิดถนัดครับ จีน

กำาลังหายใจรดต้นคออเมริกาในแทบทุกด้าน 

สำาหรับประเทศไทยเรามาทางประชาธิปไตยก็ต้องไป

ต่อครับ หาหนทางพัฒนาในรูปแบบของตัวเอง ไม่ใช่เดิน

ตามก้นฝรั่งชนิดละทิ้งรากเหง้าของตัวเอง ถ้าเราทำาแบบนั้น

จะเป็นการพัฒนาแค่เปลือก เนื้อในกลวง เพราะทำาลายสิ่งที่

บรรพบุุรุษสร้างไว้เสียหมดสิ้นแล้ว  

ก็เตือนไปยังคนรุ่นใหม่ นักการเมืองรุ่นใหม่ การอ้างอิง

ประเทศเจริญแล้วถือเป็นเรื่องดีครับ เพราะเป็นเป้าหมายที่

เราจะเดินไปให้ถึง แต่เรามีสิ่งดีมากมายที่ต้องรักษาไว้เช่น

กัน  ฉะนั้นจะทำาอะไรต้องคิดในหลายแง่มุม มองให้รอบคอบ 

แล้วค่อยลงมือทำา น้ำาท่วมน้ำาแล้งจิ๊บๆ ครับ.

ต่อชีวิต

 * ทราบข่าวเพื่อนเข้าไอซียู

รับรู้แต่ตอบไม่ได้

สงสารเพื่อนจับใจ

ทำาได้แค่ภาวนา

 * เพื่อนอยู่ไกลถึงเชียงใหม่

แผ่หทัยไปช่วยแน่นหนา

อายุก็เข้าวัยชรา

ซ้ำาหลายโรคาเบียดเบียน

 * ขอบุญกุศลสร้างสม

บรมครูที่เหนือเศียร

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำาเวียน

เขียนมนต์อักขระเจริญพร

 * ถ้ากรรมยังไม่สิ้นชีวิต

ธรรมลิขิตโปรดช่วยถอดถอน

วิบากร้ายอันมาตัดรอน

เพื่อนกลับย้อนคืนชีพยืนยงฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธ�คนี 

ก็

เ

ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์



ระสบการณ์อันน่าจดจำา การได้ออกผจญภัยและการ                                                                           

ออกไปเพลิดเพลินกับโลกกว้าง คือนิยามของ “การ                                                                          

เดินทาง” แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เดินทาง LGBTQ+ 

ทั่วโลกต่างพบเจอประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากนิยามอัน                                                                            

แสนสุขของการเดินทาง โดยผลการสำารวจล่าสุดของ Booking. 

com จากการสอบถามผู้เดินทาง LGBTQ+ ใน 25 ประเทศ

ทั่วโลก เผยว่า 82% ของผู้เดินทาง LGBTQ+ ทั่วโลก และ 

87% ของผู้เดินทาง LGBTQ+ ชาวไทยรู้สึกไม่ได้รับการต้อน 

รับ และเคยสัมผัสประสบการณ์ที่ชวนให้อึดอัดหรือไม่ค่อย

เป็นมิตรนักเมื่อเดินทาง 

การสำารวจข้อมูลนี้เผยให้เห็นถึงอุปสรรคในการเดิน

ทางอย่างเท่าเทียมที่ผู้เดินทาง LGBTQ+ ยังต้องเผชิญ โดย 

75% ของผู้เดินทาง LGBTQ+ ชาวไทยเปิดเผยว่า พวกเขา

เคยเผชิญการเลือกปฏิบัติระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่า

จะเป็นการถูกตัดสินหรือถูกเหมารวม 34% การโดนจ้องมอง 

หัวเราะเยาะ หรือทำาร้ายจิตใจด้วยวาจาจากผู้เดินทางคนอื่น 

29% และจากคนในท้องถิ่น 23% ด้วยเหตุนี้เองผู้เดินทาง 

LGBTQ+ จึงมีความกังวลใจในการตัดสินใจออกเดินทางใน

แต่ละครั้ง ตั้งแต่การเลือกจุดหมายปลายทาง ไปจนถึงการ

เลือกกิจกรรมที่พวกเขาจะเข้าร่วมระหว่างเดินทาง  

โดยข้อพิจารณาของพวกเขามีดังน้ี 74% ของผู้เดิน

ทาง LGBTQ+ ชาวไทยกล่าวว่า การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

LGBTQ+ ส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขาเมื่อวางแผนออก

เดินทาง ส่วน 73% ระบุว่าพวกเขาต้องพิจารณาเรื่องความ

ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีในฐานะผู้เดินทาง LGBTQ+ 

ขณะที่ LGBTQ+ ชาวไทยกว่าครึ่ง 58% รู้สึกว่าการเป็นส่วน

หนึ่งของชุมชน LGBTQ+ มีผลต่อเลือกหรือจัดอันดับ “จุด

หมายปลายทางในฝัน” ที่ต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต และ 

58% รู้สึกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน LGBTQ+ มีผลต่อ

การเลือกผู้ร่วมเดินทาง 

แม้ผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในชุมชน LGBTQ+ จะต้องเผชิญ

อุปสรรคมากมายบนเส้นทางของการเดินทางอย่างเท่าเทียม 

แต่ก็ยังมีพ้ืนท่ีอีกมากท่ีพร้อมต้อนรับและมอบประสบการณ์อัน

น่าประทับใจให้กับทุกคน โดย 85% ของผู้เดินทาง LGBTQ+ 

ชาวไทย เห็นพ้องตรงกันกับผู้เดินทาง LGBTQ+ ทั่วโลกว่า 

ประสบการณ์การเดินทางส่วนใหญ่ที่พวกเขาเคยเผชิญถือ

เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและน่าจดจำา และ 83% ระบุว่า  

การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม LGBTQ+ ทำาให้พวกเขารู้สึกมั่นใจ

มากยิ่งขึ้นในฐานะผู้เดินทาง  

นอกจากน้ันพวกเขายังแชร์เร่ืองราวน่ายินดีท่ีพบเจอ

ระหว่างออกทริป เช่น 31% ของผู้เดินทาง LGBTQ+ ชาวไทยได้รับ

การปฏิบัติอย่างเป็นมิตร และได้รับข้อมูลท่ีจำาเป็นจากผู้ให้บริการ

ท่ีพัก, 29% เผยว่า พวกเขาได้รับคำาแนะนำาท่ีดี อีกท้ังยังได้ข้อมูล

เก่ียวกับท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์ในการท่องเท่ียวระหว่างท่ีเข้าพัก 

และ 34% ได้รับความประทับใจแรกพบจากท่ีพัก ท้ังการได้รับการ

ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนักงาน หรือการได้เครื่องดื่มต้อนรับ  

ผลสำารวจของ Booking.com ยังเผยให้เห็นอีกว่า การ

ให้ความสำาคัญกับชุมชน LGBTQ+ ของผู้คนท่ีอยู่ในจุดหมาย

ปลายทางน้ันๆ คือกุญแจสำาคัญท่ีทำาให้ผู้เดินทาง LGBTQ+ 

ตัดสินใจเลือกสถานท่ีดังกล่าวเป็นปลายทางในการเดินทาง

ท่องเท่ียว โดยกว่า 75% ของผู้เดินทาง LGBTQ+ ชาวไทยมี

แนวโน้มท่ีจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางท่ีให้การสนับ                                                                    

สนุนชุมชนและประวัติศาสตร์ของ LGBTQ+ ในท้องถ่ิน นอก 

จากน้ีผู้เดินทาง LGBTQ+ เลือกท่ีจะเดินทางไปยังจุดหมายท่ี

สนับสนุนชุมชน LGBTQ+ และพวกเขายังคงมองหาบริการ

จากผู้ให้บริการหรือแบรนด์ท่ีสนับสนุน LGBTQ+ อีกด้วย  

โดย 75% ของผู้เดินทาง LGBTQ+ ชาวไทยเผยว่า พวก

เขามีแนวโน้มท่ีจะมองหาส่ิงท่ีน่าสนใจหรือกิจกรรมท่ีเหมาะกับ

กลุ่ม LGBTQ+ โดยเฉพาะ ขณะท่ี 71% ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับท่ีพัก                                                                                 

แบรนด์ และผู้จัดกิจกรรมต่างๆ ก่อนทำาการจองท่ีพัก เพื่อให้เข้าใจ

ถึงบทบาทของที่พักและผู้ให้บริการด้านการเดินทาง รวมไปถึง                                                                                

แบรนด์เหล่าน้ันในการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ เหตุน้ีเอง 82% ของ

ผู้เดินทาง LGBTQ+ ชาวไทยจึงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกท่ีพัก หรือ                                                                                  

แบรนด์ใดๆ ท่ีมีความทุ่มเทในการสนับสนุนชุมชน LGBTQ+ มากกว่า 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเดินทางที่จะต้องเข้าถึงได้

โดยเท่าเทียมและเป็นมิตรสำาหรับทุกคน ผลสำารวจล่าสุดนี้จึง

เผยให้เห็นถึงโอกาสสำาคัญสำาหรับอุตสาหกรรมการเดินทาง

และผู้เดินทาง ในการร่วมมือกันสร้างโลกแห่งความเท่าเทียม

ที่ทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง โดยในส่วนของ 

Booking.com หนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนแวดวงการเดินทาง 

ทราบดีว่าที่พักมีบทบาทสำาคัญในการมอบประสบการณ์ที่เท่า

เทียมให้กับผู้เดินทางทุกคน จึงดำาเนินการเชิงรุกเพื่อให้ทุก

คนออกเดินทางโดยเป็นตัวของตัวเองได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น.  

            

งลงเจ้าค่ะ!...สำาหรับ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) 

ไดยิ้นว่าทุกธุรกิจแจ่มจรัส ท้ังผลิตเม็ดพลาสติก-ผลิต

ทุ่นโซลาร์ลอยน้ำา (Floating Solar) 

กำาลังโตวันโตคืน แถมธุรกิจใหม่แนว                                                        

โน้มดีสุดๆ อย่างธุรกิจภาคการเกษตร 

มีลูกค้าต่อคิวเพียบ เตรียมแผนรับ

งานต่อเนื่องยาวๆ ไปเลย ฟาก CEO 

หนุ่ม “พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์” ยิ้ม

แก้มปริ! พร้อมบอกว่า เกาะติดกัน

ไว้ผลงานไตรมาส 2/65 ไม่ธรรมดา! 

ภาพรวมทั้งปีรายได้ โตทะลุเป้า 15% 

แน่นอน!.
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ย้ิมแก้มปริ!

เศรษฐกิจ

ม

ป  

รุ่งนภา สารพิน

พีรพันธ์ 

จิวะพรทิพย์

สั่ง‘ธปท.’จับตาบาทอ่อน
คลังฟันธงปัจจัยนอกทำาป่วน/โบรกหั่นเป้าSET
สุขุมวิท • “คลัง” ชี้บาทอ่อนยวบแตะ 36 บาทต่อดอลลาร์ จาก

ปัจจัยภายนอกเป็นหลัก สั่ง ธปท.ติดตามใกล้ชิด ด้าน ตลท.ฟุ้ง

ตลาดหุ้นไทยเงินไหลออกน้อยกว่าภูมิภาค โบรกลุยหั่นเป้า SET ปี

นี้เหลือ 1,683 จุด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ                                                            

รมว.การคลัง เปิดเผยถึงกรณีค่า

เงินบาทอ่อนค่าไปอยู่ที่ 36 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐ ว่า เงินบาทที่

อ่อนค่านั้นเกิดจากหลายปัจจัย 

โดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอก 

ทั้งกรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็ง

ค่า รวมท้ังค่าเงินหยวนของประเทศ

จีนแข็งค่าข้ึน ส่งผลให้ค่าเงินบาท

อ่อนค่าลงเร็ว ซึ่งเรื่องนี้ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้อง

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรม                                                                        

การและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย

ว่า ปัจจัยที่เข้ามากดดันตลาด                                               

ทุนในปัจจุบันคือ ผลกระทบจาก                                                 

โควิด-19 ความขัดแย้งทางการ

เมืองท่ีทำาให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

เช่น ราคาน้ำามันและอาหารสูงขึ้น                                                   

กระทบเศรษฐกิ จและความ

สามารถในการทำากำาไรของบริษัท

จดทะเบียน และธนาคารกลาง

ทั่วโลกลดการอัดฉีดเม็ดเงินเข้า

ระบบ ซึ่งทำาให้สภาพคล่องโลก

ลดลง แต่มองว่าปัจจัยดังกล่าว

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

‘ดัชนีค้าปลีก’ลด3เดือนติด 

เหตุของแพงใช้จ่ายชะงัก

ช่วยเหลือ • นางชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมงานจิตอาสา เดินทางไปมอบน้ำาดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำาเป็น 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ 

ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ตอกย้ำาความตั้งใจดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น.

ไทยโพสต์ • นายฉัตรชัย 

ตวงรัตนพันธ์ รองประธาน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผย

ว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยร่วม

กับธนาคารแห่งประเทศไทย 

เผยผลสำารวจความเชื่อม่ันของ  

ผู้ประกอบการค้าปลีกประจำา

เดือนมิถุนายน 2565 ในภาพ

รวมพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่น

ผู้ค้าปลีก (RSI) เดือน มิ.ย.ลด

ลงมาอยู่ที่ 48.9 ปรับลดลง 

4.4 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีเดือน 

พฤษภาคมที่ 53.3 จุด

ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็น

เดือนที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึง

ความเชื่อมั่นที่ปรับตัวลดลง 

ส่งผลมาจากภาวะค่าครอง

ชีพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นซ้ำาเติม

กำาลังซ้ือของผู้บริโภคท่ียังอ่อน                                    

แอ ผู้ประกอบการไม่มีความ

เชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจ 

แม้ว่ามีแนวโน้มสัญญาณที่ดี

ในการออกไปทำากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจนอกบ้านเพิ่มมาก

ขึ้น แต่ความถี่ในการจับจ่าย

กลับลดลง 

ขณะท่ีดัชนีความเชื่อม่ัน                                             

ผู้ค้าปลีกในอีก 3 เดือนข้างหน้า                                              

ลดลง 4.4 จุดเช่นกัน จากระดับ 

58.7 จุด ในเดือน พ.ค.มาท่ี 

54.3 จุดในเดือน มิ.ย. แสดงให้

เห็นถึงความกังวลต่อแนวโน้ม

ต้นทุนการดำาเนินธุรกิจและ

ราคาสินค้าท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน.

เร่งส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณภูมิ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความ

สามารถของอาคารผู้ โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) 

ว่า บมจ.ท่าอากาศยานไทยเตรียมนำาผลการดำาเนินงานโครงการ

ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้ โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก 

สนามบินสุวรรณภูมิ เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เดือน ธ.ค.65 

ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.66 พิจารณา

เห็นชอบ คาดจะจัดหาผู้รับจ้างเดือน เม.ย.66 และก่อสร้างเดือน 

ก.ค.66 ใช้เวลา 29 เดือน แล้วเสร็จเดือน ธ.ค.68 

กกพ.เดินหน้าซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิด

เผยว่า กกพ.ได้ออกระเบียบ กกพ.ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ.2565 ได้ลงประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาไปและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2565 และ

ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ.2565 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2565 ภายใต้แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 สำาหรับผู้ผลิต

โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) 

จำานวน 34 โครงการ ตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงมหาดไทย

เสนอกำาหนด ปริมาณรับซื้อรวมไม่เกิน 282.98 เมกะวัตต์

ไร้กำาหนดเซ็นสัญญาท่อน้ำาอีอีซี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าการต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการประมูล

โครงการบริหารระบบท่อส่งน้ำาสายหลักในภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า 

ขณะน้ีได้รับรายงานจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว หลังจาก

กำาหนดกรอบเวลาพิจารณาเพ่ิมอีก 30 วัน โดยจะต้องขอพิจารณา

รายละเอียดก่อน ส่วนจะมีการกำาหนดการเซ็นสัญญากับบริษัท วงษ์

สยามก่อสร้าง จำากัด ได้เมื่อใดน้ัน ยังไม่สามารถตอบได้  

SC ปลื้มคนแห่จองหุ้นทะลัก

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน

สนับสนุนองค์กร  บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC เปิด                                                                                  

เผยว่า บริษัทประสบความสำาเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 

จำานวน 2,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย

ใหญ่ ซึ่งมีผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าเป้าที่คาดหมาย แม้อยู่ใน

ช่วงท่ามกลางความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

กสิกรเสริมแกร่งบริการ

นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร

กสิกรไทย เปิดเผยว่า กสิกรไทยได้ร่วมมือกับพันธมิตรช้ันนำาใน 7 กลุ่ม

ธุรกิจ ขยายเครือข่าย “Super Ecosystem” เชื่อมโยงช่องทางบริการ

ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคไฮบริด (Hybrid 

Life) โดยลูกค้าปัจจุบันกว่า 20 ล้านราย สามารถใช้บริการผ่านสาขา

ธนาคารกว่า 830 แห่ง เครื่องฝากถอนโอนกว่า 10,970 เครื่อง จุดให้

บริการเคแบงก์ เซอร์วิส กว่า 2.2 แสนจุดท่ัวประเทศ และ K PLUS ท่ี

เป็นแพลตฟอร์มหลักเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันได้เต็มรูปแบบ. 

ผลกระทบตลาดหุ้นไทยค่อนข้าง

น้อย ขณะท่ีทิศทางเงินทุนต่างชาติ

ไหลออกจากไทยน้อยกว่าตลาด

หุ้นอื่นๆ ในภูมิภาค ต้ังแต่ต้นปีถึง

ปัจจุบันเงินทุนต่างชาติยังเป็นบวก

อยู่กว่า 109,067 แสนล้านบาท

นายศรพล ตุลยะเสถียร 

รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวาง    

แผนกลยุทธ์องค์กร ตลท. เปิด

เผยว่า ดัชนีหุ้นหลักหลายแห่งปรับ                                     

ตัวลดลงจากจุดสูงสุดของปีไป

กว่า 20% หรือเข้าสู่ภาวะตลาด

หมี (Bear Market) จากนักลงทุน

มีความกังวลสภาวะเงินเฟ้อที่สูง                          

กว่าค่าเฉลี่ยในรอบหลายสิบปี 

อีกทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ

โลกในระดับต่ำา ซึ่งมีความเสี่ยง

ทำาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา 

(Stagflation) โดยเร่ิมเห็นการเพ่ิม

สัดส่วนเงินสดในพอร์ต ส่งผล

ให้สิ้นเดือน มิ.ย.2565 ดัชนีหุ้น

ไทยปิดที่ 1,568.33 จุด ลดลง 

5.7% จากเดือนก่อนหน้า และ

เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ลดลง 

5.4% ซึ่งลดลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ของดัชนีหุ้นอื่นในภูมิภาค

นางสาวอาภาภรณ์ แสวง

พรรค ผู้อำานวยการบริหาร ฝ่ายวิจัย                           

หลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) กล่าวในงานสัมมนา

ออนไลน์หัวข้อ “ปรับพอร์ต รับ

วิกฤตหุ้นครึ่งปีหลัง” ว่าได้ปรับ

ลดประมาณการดัชนี SET ใน

สิ้นปีนี้ลงมาที่ 1,683 จุด จาก

ค่อนข้างต่ำา คือยังต่ำากว่าดัชนี 1,550 จุดอยู่พอสมควร ท่ีสามารถ

ซื้อคืนในระดับราคาต่ำาก็เพราะอยู่ๆ มีการพลิกกลับมาซื้อทัน

ควัน ทำาให้นักลงทุนไทยตามเกมไม่ทัน จึงพบว่าวานนี้นักลงทุน

ทุกกลุ่มคงคิดว่าต่างชาติคงจะขายหุ้นต่อไปอีก เนื่องจากสภาพ

การณ์ไม่มีปัจจัยที่จะกระตุ้นตลาด นักลงทุนไทยทุกกลุ่มจึงพา

กันขายหุ้นออก เท่ากับนักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อหุ้นได้ไป

ทั้งหมด มีผลให้ดัชนีตลาดแทนที่จะปิดติดลบกลับบวก 0.49 จุด 

การที่ดัชนีบวกน้อยแสดงว่านักลงทุนต่างชาติได้หุ้นราคาต่ำาไป

ทั้งหมด คงต้องดูกันต่อไปว่าต่างชาติจะเล่นเกมอย่างไรอีก ใน

เมื่อมีการพลิกกลับมาซื้อแล้วเป็นไปได้มากที่มีการขายออกมาก

แล้ว และตลาดยังสามารถยืนในระดับค่อนข้างดีได้ แสดงว่ามี

พื้นฐานที่ดีรองรับอยู่

อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ การอ่อนลงของค่าเงินบาทจะ

เป็นปัจจัยจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนได้มาก เพราะ

นอกจากจะซื้อหุ้นในราคาต่ำาได้แล้ว ยังได้ผลบวกจากการแลก

เปลี่ยนเงินที่ได้มากกว่าเดิมอีกด้วย เหมือนกับจะได้กำาไร 2 ต่อ 

นับเป็นจังหวะที่ดีกับนักลงทุนต่างชาติมาก และหากมาพิจารณา

จากปัจจัยทางพื้นฐานที่แข็งแกร่งของไทยในปัจจุบัน การส่งออก

ดี การท่องเที่ยวโตมากขึ้น ทำาให้สามารถคาดหวังธุรกิจในตลาด

จะกลับมามีกำาไรสูง จึงน่าลงทุน จุดนี้นักลงทุนควรจะพิจารณา

ไตร่ตรองให้ดีด้วย จะได้ไม่พลาดการลงทุนที่ดีไป

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มขนส่ง

ยังม่ันใจได้มากว่าจะมีผลประกอบการดี                                                         

น่ามองท่ี BIOTEC, PSL และ JWD 

กลุ่มอาหารน่ามองท่ี ICHI, MALEE และ 

RBF กลุ่มพลังงานยังมองว่าธุรกิจจะมี

กำาไรสูงในไตรมาส 2 น่ามองท่ี ESSO, 

PTTEP และ PTG กลุ่มธนาคาร ราคา

หุ้นมีการอ่อนตัวลงพอสมควร ทำาให้เหมาะ 

กับการลงทุนมากข้ึน น่ามองท่ี BBL, 

KBANK และ SCB หุ้นรายตัวท่ีน่ามองมี 

JMT, WIN และ PTTGC เป็นต้น

ตลาดมีสัญญาณดีข้ึน เมื่อนักลงทุน 

ต่างชาติกลับมาซ้ือเท่ากับแรงขายในตลาด 

จะน้อยมาก ตลาดจะคึกคักมากขึ้น. 

ขายมากพอแล้ว กลับมาซื้อ

เมื่อมาพิจารณาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนต่าง

ชาติในช่วงที่ผ่านมา พบว่านับจากเดือน มิ.ย.เป็นต้นมา นัก

ลงทุนต่างชาติได้มีการขายหุ้นออกมาก และเมื่อนับรวมจากเดือน 

มิ.ย. จนถึงวันที่ 5 ก.ค.2565 พบว่าต่างชาติได้ขายหุ้นออกไปแล้ว                                                                        

31,572.52 ล้านบาทมากพอสมควร และวานนี้ (6 ก.ค.2565) ก็

เริ่มกลับมาซื้อหุ้นอีกครั้ง จะมองว่าเป็นการชะลอการขายก็ไม่

น่าจะใช่ เพราะวานนี้ต่างชาติซื้อมากถึง 2,285.53 ล้านบาท 

และยังเป็นการซื้อที่ค่อนข้างมาก เป็นการซื้อแต่เพียงกลุ่มเดียว

ในตลาด ลักษณะอย่างนี้จึงมองไม่ใช่เป็นแค่การชะลอการขาย                                                                         

เหมือนจะจงใจที่จะซื้อกลับ เพราะสามารถซื้อกลับได้ในราคา

‘ชัชชาติ’ถกรฟท.ชูจตุจักรสู่ตลาดระดับโลก 

ไทยโพสต์ • “ชัชชาติ” หารือ 

รฟท.ถกฟื้นตลาดนัดจตุจักร ตั้ง

เป้าเป็นตลาดเปิดระดับโลก ทั้ง

ถก 3 เรื่องเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน 

ลุยตั้งคณะกรรมการตลาดชุด

ใหม่ประสานงานร่วมเดินหน้า

แก้ปัญหาทุกมิติ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้                                        

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิด                                

เผยภายหลังประชุมร่วมกับนาย

นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถ                                             

ไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า                                                 

กทม.และ รฟท.มีความร่วมมือ                                                          

กันหลายเรื่อง เรื่องที่ 1 คือ 

ตลาดนัดจตุจักร ซ่ึง กทม.ยังเป็น                                              

ผู้บริหารตลาดอยู่ แต่มีสัญญาที่

ต้องจัดการร่วมกับ รฟท. รวม

ถึงการวางแผนในอนาคตที่จะ

ทำาให้ตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาด

ระดับโลกได้อย่างไร ซ่ึงจะมีคณะ                                        

กรรมการตลาดชุดใหม่หารือ

ร่วมกับ รฟท.อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สัญญา กทม.เหลือ

แค่ 6 ปีสุดท้าย จากนั้น รฟท.

จะเป็นผู้ดูแลตลาดนัดจตุจักร

ต่อหรือไม่ ต้องหารือกันเพื่อให้

เกิดความต่อเนื่องด้วย เรื่องที่ 

2 ถนนริมทางรถไฟ อาทิ ถนน                                             

กำาแพงเพชร ที่ผ่านมาประชา 

ชนมีข้อร้องเรียนสภาพถนน

เป็นคลื่น เป็นหลุมบ่อ ซึ่งมีบาง

ส่วนท่ี รฟท.ดูแล และบางส่วน 

กทม.ดูแล ก็จะประสานงานอย่าง

เข้มข้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ

สะดวกมากขึ้น

นายชัชชาติกล่าวต่อว่า 

เรื่องท่ี 3 เรื่องท่ีดิน โดยหารือกับ

ทาง รฟท.ในการปลูกต้นไม้ กทม.

มีโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ซ่ึง 

รฟท.น่าจะมีท่ีให้ปลูกได้ โดย

เฉพาะตามเส้นทางรถไฟท่ีพอ

จะให้ปลูกต้นไม้ได้ ส่วนเรื่องหน้ี

กับ รฟท.ไม่ต้องกังวล เป็นเรื่อง

ระหว่างรัฐกับรัฐ เคลียร์กันได้ 

แค่ตกลงให้ถูกต้องตามสัญญา 

เรามองไปอนาคตมากกว่า ตอน

น้ีตลาดนัดจตุจักรคนเดินน้อย ผู้

ค้าไม่มี แต่นักท่องเท่ียวเร่ิมกลับ

มาแล้ว จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ                         

มียุทธศาสตร์อย่างไรในการวาง     

แผนตลาดนัดจตุจักรในอนาคต

เรื่องน้ีสำาคัญกว่า.

เดิมที่ 1,800 จุด หลังประเมิน

ว่าตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยง 

และแรงกดดันจากปัจจัยภายใน

และภายนอกค่อนข้างมาก โดย

เฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ ใน

ระดับสูงเป็นแรงกดดันหลัก.

APยอดขายพุ่ง

ครึ่งปี2.5หมื่นล.

แนวราบมาแรง

ไทยโพสต์ • “AP” ปลื้มครึ่งแรก

ของปี 2565 ยอดขายทำานิวไฮ 

2.55 หมื่นล้านบาท ฟุ้งแนวราบ

โตแรง 25% ปักธงครึ่งปีหลังปู

พรมเปิดอีก 40 โครงการใหม่ 

มูลค่ารวม 5.36 หมื่นล้านบาท

นายวิทการ จันทวิมล รอง                                  

กรรมการผู้อำานวยการ สายงาน                                           

กลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ 

บมจ.เอพี ไทยแลนด์ (AP) กล่าว

ว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 

บริษัทสามารถทำายอดขายได้มาก

ถึง 2.55 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น

กว่า 43% หากเทียบกับคร่ึงปีก่อน                                        

หน้า โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวและ

ทาวน์ โฮมที่เติบโตแบบก้าวกระ 

โดด ส่งผลให้ภาพรวมสินค้าแนว                                     

ราบในครึ่งปีแรกเติบโตขึ้นกว่า                                             

25% ขณะที่กลุ่มธุรกิจคอนโดมิ 

เนียม ยอดขายก็ปรับตัวดีข้ึนกว่า                                                  

เกือบ 3 เท่า ถือเป็นการส่งสัญญาณ                                              

บวกที่ดี ให้กับตลาดอสังหาริม 

ทรัพย์ ซึ่งทั้งหมดเป็นการเติบโต                           

แบบ Organic Growth ท่ีสะท้อน

ให้เห็นถึงศักยภาพในการวาง 

แผนองค์กรให้พร้อมตั้งรับกับทุก

สภาวะได้อย่างชัดเจน

ท้ังน้ี บริษัทยังคงเดินหน้า

ตามแผน BREAKTHROUGH ทุก

ข้อจำากัด โดยในคร่ึงปีหลัง บริษัท

จะมีโครงการพร้อมขายกระจายท่ัว

กรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดรวม

กันมากถึง 160 โครงการ มูลค่า

พร้อมขายกว่า 1.22 แสนล้านบาท 

ซ่ึงประกอบด้วย 40 โครงการใหม่ 

มูลค่ารวมกว่า 5.36 หมื่นล้านบาท 

ท่ีเตรียมจะเปิดตัวในคร่ึงปีหลังน้ี

โดยแบ่งเป็นทาวน์โฮม 16                                               

โครงการ มูลค่า 1.64 หมื่นล้าน                                              

บาท บ้านเด่ียวจำานวน 18 โครง 

การ มูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท คอน  

โดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่า 1.04 

หมื่นล้านบาท และโครงการในต่าง

จังหวัด 3 โครงการ มูลค่า 2.75 พัน

ล้านบาท และ 120 โครงการท่ีอยู่

ระหว่างการก่อสร้างและขาย.

72,117.55

6/7/65

1,541.79
+0.49

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,668.75 6,534.09 -865.34
 6,130.26 6,646.66 -516.40
 38,547.28 36,261.74 +2,285.53
 21,771.27 22,675.06 -903.79

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.54 36.27
ยูโร 36.29 37.40
ปอนดสเตอรลิง 42.18 43.77
เยน (100 เยน) 26.10 27.22
หยวนจีน 5.05 5.45
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,150 30,250
ทองรูปพรรณ 29,607 30,750
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในมุม LGBTQ+



ประกันชีวิตกลุ่ม และประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ

นอกจากนี้ “T Life” ยังพร้อมที่จะแนะนำาผลิตภัณฑ์ทางการ

เงินของกลุ่มธนชาต เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทใน

การได้รับบริการทางการเงินแบบครบวงจรอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 

การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (T Life)” ครั้งนี้ ผู้ถือ

กรมธรรม์ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมทุกประการ  

BKI คาดจบโควิด Q3 เห็นกำาไร

นายอภิสิทธ์ิ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและ

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI กล่าวว่า 

ยอดจ่ายสินไหมโควิดในไตรมาส 2/65 จะลดลงจากไตรมาส 1/65 คาด

จะอยู่ท่ีประมาณ 3.4 พันล้านบาท ถือเป็นไตรมาสสุดท้ายของการส้ินสุด

ความคุ้มครองสำาหรับการรับประกันภัยโควิดของปี 2564-2565 ดังน้ัน

ผลการดำาเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3 และ 4 ของปีน้ีจะดีข้ึน ซ่ึง

ปัจจุบันผลการดำาเนินงานส่วนประกันภัยท่ีไม่ใช่ประกันโควิด ประกอบ

ด้วย รถยนต์ อัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล มีกำาไรเพ่ิมข้ึนถึง 40% 

อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยของบริษัทในช่วงที่ผ่านมามีอัตรา

การเติบโตประมาณ 2% และคาดทั้งปีจะเติบโตได้ตามเป้าถึงระดับ 

5-6% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่น่าพอใจ และการรับประกันภัยรถยนต์

น่าจะเป็นสินค้าหลักที่บริษัทมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย

มากสุด โดยครึ่งปีแรกการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัทเติบโตขึ้น

ประมาณ 15% และมีอัตรากำาไรเพิ่มขึ้น 16% ซึ่งเป็นผลมาจากอัตรา 

Loss ratio มีอัตราลดลงอยู่ที่ 50%

เปิด 3 กองทุนดันพอร์ตโต 42%

นายวิรงค์ พัฒนกำาจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

บริหารตัวแทน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า ที่ผ่าน

มาบริษัทมีการเสนอขายประกันควบการลงุทน หรือยูนิต ลิงก์ มา

อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพอร์ตดังกล่าวเติบโตกว่าเท่าตัว เทียบกับช่วง

เดียวกันกับปีที่ผ่านมา  

ดังนั้นจึงเปิดตัวกองทุนต่างประเทศใหม่ 3 กองคือ กองทุนเปิด

เคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดทั่วไป, กองทุนเปิดอเบอร์ดีน 

โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ และกองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิม

แพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน หวังมุ่งกระจายการลงทุนภายใต้ความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนในแบบแอกทีฟฟันด์ มั่นใจจะช่วยดันพอร์ตยูนิต ลิงก์ ให้

เติบโตได้ 42% ตามที่ตั้งเป้าไว้.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง ส่งผลให้มีผู้ทำาประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบที่ติดเชื้อ

โควิดเป็นจำานวนมาก บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัย

โควิดแบบเจอจ่ายจบก็มีความประสงค์ดี จึงได้เร่งดำาเนินการจ่ายค่า

สินไหมทดแทนให้กับผู้ทำาประกันภัยให้รวดเร็วที่สุด เพื่อช่วยบรรเทา

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ทำาประกันภัย ส่งผลให้บริษัทประกันภัยหลาย

แห่งต้องประสบภาวะขาดทุนเลิกกิจการไปเป็นแถวๆ 

แต่หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย การเร่งจ่าย

เงินค่าสินไหมทดแทนบรรเทาลง บริษัทประกันภัย

ได้ดำาเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ 

ทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง โดยได้ประสานงาน

กับโรงพยาบาลหรือสถานที่รับตรวจการติดเชื้อ

โควิดที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

มีผู้ทำาประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบที่ไม่ได้

ติดเชื้อโควิดจำานวนหลายพันราย ได้ใช้

เอกสารปลอมเพื่อยื่นขอรับเงิน

ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท

ประกันภัยและได้รับเงินค่า

สินไหมทดแทนไปแล้ว 

ซึ่ง นายอานนท์ วัง

วสุ นายกสมาคมประกัน

วินาศภัยไทย เปิดเผยว่า 

สมาคมได้รับแจ้งจากบริษัท

สมาชิกของสมาคมหลาย

บริษัทว่า พบผู้ที่ทำาประกัน

ภัยโควิด-19 ใช้เอกสาร

ปลอมในการยื่นขอรับเงิน

ค่าสินไหมทดแทนรวมเป็น

จำานวนแล้วกว่า 500 ล้าน

บาท ซึ่งหลังจากที่สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 คลี่คลาย บริษัทประกันภัยได้

ดำาเนินการตรวจสอบข้อมูลและ

เอกสารต่างๆ ทั้งหมดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง 

พบว่ามีผู้ทำาประกันภัยโควิด-19 แบบเจอ

จ่ายจบที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 จำานวน

หลายพันราย

และยังพบว่าได้ใช้เอกสารปลอมเพื่อ

ยื่นขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท

ประกันภัยและรับเงินค่าสินไหมทดแทน

ไปแล้ว ซึ่งเอกสารปลอมที่ผู้ทำาประกันภัยนำามาใช้ในการยื่นขอรับ

ค่าสินไหมทดแทนมีทั้งเอกสารข้อมูลผู้ป่วยปลอม โดยนำาหมายเลข

ประจำาตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล (Hospital Number) ของผู้ที่ติดเชื้อ

โควิด-19 รายอื่นมาใช้เป็นหมายเลขประจำาตัวผู้ป่วยของตนเอง รวม

ทั้งมีการทำาเอกสารใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ปลอมด้วยเป็นจำานวน

มาก 

ดังนั้นการกระทำาในลักษณะดังกล่าวจัดว่าเป็นการฉ้อฉล

ประกันภัย และผู้ที่มีพฤติกรรมฉ้อฉลประกันภัยจะต้องรับโทษตาม

กฎหมาย ซึ่งมีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ทั้งนี้ประกันภัยถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความ

เสี่ยงที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่สุจริตเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-

19 เริ่มดีขึ้น พบพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อน

ข้างมาก โดยหันมาวางแผนชีวิตอย่างรอบด้านมากขึ้น ออกจากกรอบ

เดิมๆ มาสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ และให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพ

มากขึ้น ทำาให้การซื้อประกันสุขภาพมีแนวโน้มเป็นความจำาเป็นพื้น

ฐาน ดังนั้น นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า ลูกค้ามีความสนใจ

ทำาประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จึงได้ร่วม

มือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ 

KKPGEN PREFERRED HEALTH ซึ่งถูกออกแบบใหม่เพื่อตอบ

โจทย์ให้กับลูกค้า โดยสามารถเลือกแผนได้หลากหลายตามผล

ประโยชน์ที่ต้องการ

ประกันสุขภาพ 

KKPGEN PREFERRED 

HEALTH มีจุดเด่นที่มอบ

ผลประโยชน์รวมราย

ปีสูงสุดหลักล้าน (ขึ้น

อยู่กับแผนที่เลือก) ซึ่ง

คุ้มครองค่ารักษาแบบ

ผู้ป่วยใน ค่าแพทย์ 

ค่ายา ค่าผ่าตัด โดย

ค่าห้องสูงสุด 5,000 

บาท/วัน และค่าห้อง 

ICU สูงสุด 10,000 

บาท/วัน รวมไปถึง

ค่าบริการรถพยาบาล

ฉุกเฉินและเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการพักรักษาตัวเป็นผู้

ป่วยในต่อปีสูงสุด 5,000 บาท พร้อมความคุ้มครองผู้

ป่วยนอก (OPD) แบบเลือกได้ โดยลูกค้าสามารถเลือก

เพิ่มแผนความคุ้มครอง OPD  1,000/ 1,500/ 2,000 

บาทต่อวัน ตามความต้องการ และมีความคุ้มครอง

อุบัติเหตุ 50,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา 

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ด้านนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า ประกัน

สุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH แบบใหม่นี้มีข้อดีคือ 

ความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลพื้นฐานที่จำาเป็น ลูกค้า

แทบทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท หรืออาชีพ

อิสระก็สามารถใช้สร้างหลักประกันทางสุขภาพได้

ttb เปิดตัวที ไลฟ์ประกันชีวิต

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทุนธน

ชาต หรือ TCAP กล่าวว่า บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

เอ็ม บี เค ไฟล์ ประกันชีวิต เป็น 99.99% และได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

บมจ.ที ไลฟ์ ประกันชีวิต หรือ T Life เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำาให้ T Life 

มีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และสามารถเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารงานให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ดียิ่งขึ้น 

“T Life ยังเข้ามาเติมเต็มทำาให้ธนชาตเป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน

ครบวงจรยิ่งขึ้น 

เพราะมีการดำาเนิน

ธุรกิจการเงินที่หลาก

หลาย ทั้งธุรกิจเช่า

ซื้อ ธุรกิจประกันภัย/

ประกันชีวิต ธุรกิจ

หลักทรัพย์ ธุรกิจ

การให้สินเชื่อที่มี

หลักประกัน ธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพ รวมถึง

การลงทุนในธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ 

ด้วยการเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ในธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)” นายสมเจตน์กล่าว 

นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ T Life กล่าวว่า  

จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและบริการทางด้านการ

เงินอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มี

พฤติกรรมเปลี่ยนไปตามโลกยุคดิจิทัล โดยบริษัทจะคิดค้นผลิตภัณฑ์

และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกเหนือจากที่ปัจจุบัน

บริษัทมีการให้บริการประกันชีวิตแบบรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่ง

เป็นหลักประกันด้านการออมเงิน ให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ

สำาหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ประกอบด้วย ประกันชีวิตรายบุคคล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ส

งมีข้อถก

เถียงวิพากษ์

วิจารณ์กับ

การเปิดเสรีกัญชา ซึ่งยังคงไม่จบง่ายๆ  

แต่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกัญชาก็เป็นเรื่อง

ที่ต้องค้นคว้ากันต่อไป โดยเฉพาะผลข้าง

เคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ มี

ado ร่วมมือกับ 

Grandi Giardidi 

Italiani (องค์กร

ด้านการจัดสวน) รังสรรค์

นาฬิกา คอลเลกชัน Rado 

True Thinline เพื่อสะท้อน

และเฉลิมฉลองให้ความ

งามของธรรมชาติบนโลก 

นาฬิกาซีรีส์ล่าสุดนี้มาพร้อม

นัยสำาคัญอย่าง “The Four 

Seasons” หรือฤดูกาลที่

งดงามทั้งสี่ ด้วยโมเดลใหม่ 

4 แบบที่ผลิตจากไฮเทค

เซรามิกต่างสีสัน เสริม

ความแข็งแกร่งด้วยคริสตัล

แซฟไฟร์ โดยนาฬิกาทั้ง

าวะ Long covid คืออาการที่เกิดขึ้นหลังจากการ

ติดโควิด-19 ซึ่งมีอยู่หลายอาการ ที่จะพบบ่อยๆ 

ก็คือ เหนื่อย เพลีย ปวดเมื่อยข้อ หายใจไม่อิ่ม 

อาการจะมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน ทั้งนี้

ยังมักจะมีปัญหาระบบประสาท ไขสันหลัง รากประสาทและ

เส้นประสาทเป็นส่วนใหญ่ โดยการอักเสบที่เกิดขึ้นมักจะเกิด

ทั่วร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการสั่งงานของอวัยวะทั้งหมด 

รวมถึงกล้ามเนื้อโดยรอบ ซึ่งหากกล้ามเนื้อเกิดพังผืดก็จะเกิด

การหดรัดเส้นประสาท เส้นประสาทที่ถูกพังผืดรัดนานๆ ก็จะ

บาดเจ็บเกิดเป็นแผลรอบๆ พังผืด ทำาให้การทำางานของอวัยวะ

ต่างๆ ที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทนั้นๆ ทำางานผิดปกติ

แพทย์หญิงอารีย์ กิจศิริกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

(Specialist-physical medicine and rehabilitation doctor) 

และแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านฝังเข็ม Acupuncture จาก 

Shanghai University 20 ปี ประจำาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

3 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์

เนชั่นแนล แนะวิธีดูแลตัวเองเพื่อให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้

อย่างรวดเร็วว่า “หลังจากที่เราหายจากการติดเชื้อโดวิด เรา

ต้องคอยหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง หรือไปพบแพทย์ เพื่อ

ให้แพทย์ประเมินร่างกายของตัวเรา และจะได้รับการรักษา

และฟื้นฟูได้อย่างตรงจุด”

นอกจากนี้ยังเผยต่อว่า ตอนนี้มีนวัตกรรมการรักษา

แนะทางแก้ภาวะ Long Covid 

ปรับสมดุลใหม่แบบไม่ใช้ยา

ภ

แบบไม่ใช้ยาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่อง TMS รักษาร่วมกับ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคือ “การฝังเข็ม” ที่ใช้เข็มแบบ Dry needle 

technique รักษาควบคู่กันไปจนอาการคนไข้ดีขึ้นตามลำาดับ ซึ่งเครื่อง 

TMS ตัวนี้จะไปกระตุ้นสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทส่วนปลายด้วย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสั่นนั้นจะทำาให้เกิดช่องว่างข้างใต้พังผืดที่มีแผล

รอบๆ เส้นประสาทที่ถูกพังผืดรัดอยู่ เมื่อเกิดช่องว่างจึงทำาให้เส้นประสาท

สามารถรักษาแผลของตัวเองได้ อวัยวะต่างๆ จึงสามารถกลับมาทำางานได้

ตามปกติ 

“เช่น ปอดสามารถขยายตัวได้มากขึ้น หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดไป

เลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้ดีขึ้น ลำาไส้สามารถทำางานบีบตัวได้ดีขึ้น กระเพาะ

ปัสสาวะสามารถขยายตัวได้มากขึ้น เป็นต้น โดยไม่ทำาให้เกิดการบาด

เจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ ส่วนการใช้เข็มเพื่อสะกิดพังผืดออก หรือเทคนิค

ที่เรียกว่า Dry needle นั้นสามารถตัดพังผืดในกล้ามเนื้อออก ทำาให้กล้าม

R

นาทีนี้หุ้นคุณภาพ น่าลงทุน ต้องยกให้กับบริษัท 

สตาร์เฟล็กซ์ จำากัด (มหาชน) หรือ SFLEX ล่าสุดติด

โผหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG emerging ประจำาปี 

2565 ของสถาบันไทยพัฒน์ งานนี้ติดชาร์ตมา 2 ปีซ้อน

แล้ววว.. จัดว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนินงาน

อย่างโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

(ESG) เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับการลงทุนแบบยั่งยืน

ตัวยงทีเดียว!! ส่วนบิ๊กบอส “ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรี

วงศ์” ก็ขยันเก็บหุ้นตัวเองเข้าพอร์ตอยู่ตลอดๆ ล่าสุดซื้อ

เพิ่มอีก 5 แสนหุ้น ก็แหม...หุ้นเขาปัจจัยพื้นฐานแน่นปึ้ก 

เรียกได้ว่าของดีครบสูตร ...•

รอลุ้นไปกับ บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) 

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยโดยเน้นแนว

ราบเพื่อขาย ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์

โฮม และคอนโดมิเนียม ดาวรุ่งฮอตสุดๆ และน่าจับตา

มอง มาพร้อมโอกาสการเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคง 

พร้อมเข้าเทรดตลาด mai วันที่ 7 ก.ค.นี้แล้ว!!! ...• 

มาที่ บมจ.ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์ หรือ 

DTCENT ว่าที่หุ้นน้องใหม่ไอซีที จ่อเข้าเทรดใน SET 

ภายในปีนี้ ...มาพร้อมกับความ “ครบเครื่อง” ทั้งจาก

ดีมานด์การใช้ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมาก

ขึ้น และโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ IoT Solution รวม

ถึงระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี 

AI บวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาอุปกรณ์

ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) งานนี้ ซีอีโอคนเก่ง 

“ทศพล คุณะเพิ่มศิริ” พร้อมเดินหน้าลงทุนสร้างศูนย์

บริหารจัดการและบริการข้อมูลยานพาหนะ (Vehicle 

Monitoring and Support Center) รองรับแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้ง

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 

(Smart City) อีกด้วย ...• 

ปิดท้ายด้วย แกร็บ ประเทศไทย จัดงาน 

“GrabNEXT ยกระดับประเทศไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 

เปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบายประจำาปีครั้งแรก ที่มุ่งส่ง

เสริมและผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน งานนี้ ได้

รับเกียรติจากสุชาติ ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน ร่วมเป็น

ประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Better 

Life for Riders ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” พร้อมกันนี้ยังได้เชิญผู้นำา

ทางความคิดชั้นนำาระดับประเทศมาร่วมแสดงทรรศนะ 

พร้อมแนะนำาแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อ

ก้าวสู่การเป็นผู้นำาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการเสวนา

ในหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่

ที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี  

คอลเลคชั่น โฮเต็ล ...•.

สี่เจียระไนกระจกมาใน

รูปแบบเฉพาะตัว และมี

โทนสีให้เลือกตั้งแต่สีอ่อน

ไปจนถึงสีสดใสสะดุดตา 

เข้ากับฤดูกาลทั้งสี่อย่าง

แท้จริง และเพื่อตอกย้ำาว่า

นาฬิการุ่นนี้รักษาเวลาได้

อย่างแม่นยำาเหมือนวัฏจักร

ในธรรมชาติ Rado จึงใช้

กลไกการเดินระบบควอตซ์ 

R420 แสดงผลแบบสอง

เข็ม และ 13 จีเวล.

ยั

ข้อมูลที่เชื่อถือได้ระบุว่า เมื่อใช้ในระยะสั้นๆ 

กัญชาทางการแพทย์อาจส่งผลให้ผลข้าง

เคียง ดังนี้ เวียนหัว หมดสติ ปากแห้ง ตา

แห้ง ง่วงซึม ตอบสนองช้า ความดันโลหิต

ลดต่ำาลง อารมณ์แปรปรวน มีปัญหาด้าน

การสื่อสารและการจดจ่อ สูญเสียความทรง

จำาในช่วงเวลาสั้นๆ หวาดระแวง วิตกกังวล 

ซึมเศร้า ดังนั้นการใช้กัญชาอย่างเสรีโดยไม่

ปรึกษาแพทย์ย่อมมีโทษมากกว่าประโยชน์..               

แน่นอน.

เนื้อคลายตัว แล้วเส้นประสาทถูกรัดอยู่ในกล้ามเนื้อ

นั้นก็สามารถกลับมาส่งสัญญาณได้ตามปกติ” แพทย์

หญิงอารีย์กล่าว และย้ำาว่า วิธีการดังกล่าวนับเป็น

ประสบการณ์การรักษาในวงการแพทย์ ที่ได้เริ่มมีการ

พัฒนาเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้

ทั้งนั้น ผลของการรักษาก็ขึ้นกับเฉพาะตัวบุคคลนั้นด้วย.

ลุยเช็กบิลยื่นเคลมโควิดเก๊
บริษัทประกันขู่คุก3ปีสวมสิทธิ์ผู้ป่วยพบปลอมถึง5พันราย

รอบรู้..เรื่องกัญชา

มอบอุปกรณ์ • พรูเด็นเชียล 

ประเทศไทย จับมือพรูเด็นซ์ ฟาวน์

เดชั่น องค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัท 

พรูเด็นเชียล เดินหน้าสร้างสิ่งอำานวย

ความสะดวกทางการแพทย์อย่างต่อ

เนื่อง เพื่อรองรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต 

ภายใต้กองทุนฟื้นฟูโควิด-19 ของพรู

เด็นเชียล หรือ Prudential COVID-19 

Relief Fund ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาล

และชุมชน รวมถึงการมอบอุปกรณ์

ทางการแพทย์ต่างๆ ไปแล้ว 5 แห่งทั่ว

ประเทศ และในปีนี้พรูเด็นเชียลยังคง

เดินหน้าส่งมอบคลินิกโรคติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจแก่โรงพยาบาลใหญ่ใน

ต่างจังหวัดอีก 3 แห่ง รวมงบประมาณ

แล้วทั้งสิ้นกว่า 14 ล้านบาท 

อานนท์ วังวสุ 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘เดอะมอลล์ โคราช มาราธอน 2022’ 6 พ.ย.นี้ 

นครราชสีมา • เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 ท่ีเดอะมอลล์ โคราช นาย

สมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย 

พันเอกฉัตรชัย มีช้ันช่วง รองเสนาธิการกองทัพภาคท่ี 2, นาวาอากาศ

เอกพีรภัทร เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน 1, คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป และนาย

อลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพเวิร์ค จำากัด และ

ผู้อำานวยการจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันว่ิง “เดอะมอลล์ 

โคราช มาราธอน 2022” (THE MALL KORAT MARATHON 2022) 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE MEMORABLE MARATHON” หรือ “มาราธอน

แห่งความประทับใจ” งานจะจัดข้ึนในวันอาทิตย์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2565 

ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สำาหรับการแข่งขันคร้ังน้ี

ได้รับการวัดระยะของเส้นทางการแข่งขันจากสมาคมกรีฑาโลก (World 

Athletic) ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกของจังหวัดนครราชสีมา และการรับรองการ

จัดการแข่งขันจากสมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย และสมาคมกีฬากรีฑาแห่ง

ประเทศไทยฯ เพื่อเป้าหมายในการยกระดับสนามว่ิงแห่งน้ีไปสู่งานว่ิง

มาตรฐานในระดับ World Athletics Road Race Label ในปี 2025 ซ่ึง

การแข่งขันคร้ังน้ีจะปล่อยตัวแบบ POINT TO POINT ท่ีอนุสาวรีย์ท้าวสุร

นารี และเข้าเส้นชัยท่ีสวนน้ำาบุ่งตาหล่ัวเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมีท้ังหมด 

4 ระยะทาง คือ มาราธอน 42.195 กม., ฮาล์ฟ มาราธอน 21.097 กม., 

มินิมาราธอน 10.55 กม. และไมโครมาราธอน 5 กม. สนใจร่วมแข่งขัน 

สมัครได้จนถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม ดูรายรายละเอียด

ได้ทาง www.facebook.com/themallkoratmarathon

‘จิรัฏฐ์’ ได้เก๋าฉลุยก่อนรองฯ หวดปทท.

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 82 ประจำาปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา 

ในประเภทเดี่ยว ได้นักเทนนิสชายและหญิงฝีมือดีผ่านเข้ารอบก่อน

รองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย ประเภทชายเดี่ยว รุ่น

ทั่วไป รอบ 16 คน “เมฆ” จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ นักหวดหนุ่ม กทม. วัย 

25 ปี ที่เคยติดทีมชาติชุดเดวิสคัพมาแล้ว มือ 8 ของไทย และเป็นมือ

วาง 3 ของรายการ พบกับ ธนกร ศรีรัตน์ วัย 20 ปี จาก กทม. มือ 26 

ของไทย และมือวาง 14 ของรายการ ปรากฏว่า สู้กันได้สนุกสูสี และเป็น

จิรัฏฐ์ท่ีใช้ความเก๋าพาตัวเองคว้าชัยชนะ 2-0 เซต 7-5 และ 6-4 จิรัฏฐ์ 

ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายไปพบกับ ไมเคิล มัธยมจันทร์ จาก กทม. ท่ีเข้า

รอบด้วยการชนะ นพดล น้อยกอ จากพิจิตร 4-6, 7-5 และ 6-4, ประเภท

หญิงเด่ียว รุ่นท่ัวไป รอบ 16 คน “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต นักหวด

จากนนทบุรี วัย 26 ปี เต็ง 4 ของรายการ ทีมชาติชุดเฟดคัพ 2020 และ

ปัจจุบันเป็นมือ 12 ของไทย ใช้ช้ันเชิงและประสบการณ์เอาชนะ เมลิสสา 

เซ ลูกคร่ึงไทย-เยอรมัน นักหวดวัย 17 ปี จาก กทม. มือวาง 15 ของ

รายการ และมือ 32 ของไทย ได้ 2 เซตรวด 6-0 และ 6-2 ชมภู่ทิพย์ผ่าน

เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายไปพบกับ ธมจันทร์ มอมขุนทด จากนครราชสีมา ท่ี

ชนะ พิมพ์มาดา ทองคำา จากสุราษฎร์ธานี 6-2 และ 6-2

เปิด 4 จตุรเทพอาเซียนมวยรอบเงินไชโย

กรุงเทพฯ • ผ่านไปแล้ว 3 สัปดาห์ ทัวร์นาเมนต์มวยไทยสุดยิ่ง

ใหญ่ ศึกมวยรอบเงินไชโย สินเชื่อด่วนมาก 4Man Tournament 

Championship ที่รวบรวมนักชกทั้งไทยและต่างชาติ 32 คน ในรุ่น 

60 กก. แบ่งออกเป็น 8 สาย สายละ 4 คน ภายใต้กติกา 4 Man 

Tournament แพ้คัดออก ชิงเงินรางวัลและทองสำาหรับแชมป์มูลค่ารวม

กว่าล้านบาท ซ่ึงในวันอาทิตย์ท่ี 10 ก.ค.65 น้ี เป็นสนามท่ี 4 แล้ว สำาหรับ

การค้นหานักชกท่ีดีท่ีสุดในรุ่น 60 กก. ซ่ึงสนามน้ีเรียกได้ว่าเป็นการรวม 4 

นักชกระดับจตุรเทพแห่งภูมิภาคอาเซียน คือ พิชิตมาร เส่ียดำาหมูปลาร้า

ราชดำาเนิน  มวยแข้งซ้ายหนัก ฝีมือจัดจ้านจากสระแก้ว, สมิงน้อย สิงห์

ป่าตอง มวยฝีมือศอกคม จอมหวดทะเลเดือดจากภูเก็ต, ลิแล เมียนมา

ขาโหด ดีกรีแชมป์มวยคาดเชือก ท่ีหนักท้ังหมัดท้ังแข้ง และอัลวิน ชาม 

ขุนศึกเมอร์ไลออน ดีกรีแชมป์มวยไทยจากสิงคโปร์ ท่ีผ่านสังเวียนมา

อย่างโชกโชน ท้ัง 4 คนจะมาประกาศศักดาเพื่อแชมป์บนแผ่นดินไทย 

ขณะท่ีมวยคู่ไฮไลต์ คู่เอกร่วม พิกัด 71.5 กก. ก้องไกร ส.จ.เป๊ียกอุทัย จอม

ฝีมืออาวุธหนัก แข้งอันตราย ท่ีผ่านสังเวียนระดับโลกมาแล้วหลายไฟต์ 

ประสบการณ์บนสังเวียนในการปะทะกับนักมวยชาวต่างชาติไม่เป็นรอง

ใคร ขณะท่ี วิกเตอร์ ฮิวโก้ สุดยอดมวยจอมฝีมือ จอมเตะแห่งลุ่มน้ำาอเม

ซอนจากบราซิล นักมวยรายน้ีผ่านนักชกไทยระดับกระดูกขัดมันมาหลาย

ราย ติดตามได้ทางช่อง 8 มวยไทยซูเปอร์แชมป์ วันอาทิตย์ท่ี 10 ก.ค.

2565 เร่ิมถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. ทางช่อง 8 กดหมายเลข 27 The 

King of Fighting Sport จากสังเวียนเดอะบาซาร์ เธียเตอร์. 

ลอนดอน • “แชมป์เก่า” โนวัก ยอโควิช ที่

ตกเป็นรอง 2-0 เซต พลิกสถานการณ์กลับมา

ชนะ ยานนิก ซินเนอร์ จากอิตาลี พร้อมผ่าน

เข้าสู่รอบรองชนะเลิศชายเดี่ยววิมเบิลดัน

เป็นสมัยที่ 11 ในแกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า 

ที่ออลอิงแลนด์คลับ ในลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ

โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสจากเซอร์ 

เบีย ซึ่งลงเล่นในฐานะแชมป์เก่า กล่าวว่า 

เขาไม่เคยสงสัยในศักยภาพของเขาเลยที่จะ

พลิกสถานการณ์จากที่ตามหลัง 2 เซต กลับ

มาชนะ ยานนิก ซินเนอร์ พร้อมผ่านเข้าสู่

รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งที่ 11

ยอโควิช ซึ่งชนะนักเทนนิสจากอิตาลี 

5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 จะเข้าไปเจอกับ 

คาเมรอน นอร์รี นักหวดสหราชอาณาจักร 

เพื่อแย่งตั๋วเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศชาย

เดี่ยวในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ตามเวลาท้องถิ่น

ประเทศอังกฤษ

นับเป็นคร้ังท่ี 7 ในอาชีพของยอโควิช                                                         

นักเทนนิสชาวเซอร์เบีย วัย 35 ปี ท่ีตกเป็น

รองใน 2 เซตแรกแล้วกลับมาชนะการแข่ง 

ขันสำาเร็จ

“ผมเชื่อเสมอว่าผมสามารถจะคัมแบ็ก 

กลับมาได้ ผมเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้

มาก่อน และรู้ดีว่าผมสามารถที่จะเอาชนะ

ได้ในสถานการณ์เช่นนี้” ยอโควิช แชมป์ชาย

เดี่ยววิมเบิลดัน 6 สมัยกล่าว

“มันเป็นเรื่องของการเปล่ียนโมเมนต้ัม

ให้มาอยู่ฝั่งเราให้ได้ ผมรู้สึกว่าการเริ่มต้น

เซตที่ 3 นั้นสำาคัญมาก และผมก็เปิดฉากได้ดี

ด้วยการพยายามเบรกเกมเสิร์ฟของเขาอย่าง

รวดเร็ว นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น”

เปิดฉากมาต้องขอแสดงความยินดีกับ “โปรเท็ด” ฉ่างไท้ 

สุดโสม นักกอล์ฟวัย 28 ปี จากชลบุรี ที่คว้าแชมป์ไทยแลนด์พี

จีเอทัวร์รายการแรกในชีวิตมาครองสำาเร็จ ในรายการสิงห์-เอส

เอที หัวหิน แชมเปียนชิพ ที่ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน หรือ 

รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลัง

จบสกอร์รวม 4 วัน 17 อันเดอร์พาร์ 267 ทิ้งอันดับ 2 เศรษฐี 

ประคองเวช เพื่อนนักกอล์ฟอาชีพจากชลบุรีด้วยกันไป 3 สโตรก 

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆ..••..ยังทำา 

งานไม่มีหยุด “บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ 

นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ผู้

บริหารใหญ่ค่ายสิงห์ ในวัย 75 ปี เพิ่งหายป่วย

จากโควิด-19 มาไม่ถึงสัปดาห์ พาเด็กๆ ทีม

ชาติชุดเตรียมซีเกมส์ปีหน้า ไปซ้อมเก็บตัว

ที่ สนามริเวอร์เดล ปทุมธาน ีบ่ายๆ ก็ข้ามฝั่ง

มาออกรอบที่ สนามบางกอก กอล์ฟคลับ กับ

ลูกน้อง น่าเสียดายเล่นไม่จบ  ว่ากันว่าเกม

กอล์ฟของคนวัย 75 ปี ยังแข็งแรงฟิตปั๋งแรง

ดีเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน..••..โปรโมชั่นประจำา

เดือนกรกฎาคม 2565 ของ สนามฟลอร่า วิลล์ 

จ.ปทุมธานี วันธรรมดา กรีนฟี 1,200 บาท 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 900 บาท ซื้อเป็นแพ็กรวม

รถกอล์ฟ 2,100 บาท วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 

ก่อน 11 โมง ราคารวมรถ 3,300 บาท หลังนั้น 

2,500 บาท สอบถามรายละเอียด จองเวลา

ออกรอบ โทร. 0-2598-2555..••..สนามบาง

พระ กอล์ฟคลับ ชลบุรี ขายคูปองรวมกรีนฟี, 

รถกอล์ฟ, แคดดี้ ราคาเพียง 12,500 บาท (10 

ใบ) สามารถใช้ออกรอบวันธรรมดา, ออกรอบ

ในการแข่งขันเฟรนช์ โอเพ่น แกรนด์ 

สแลมบนคอร์ตดินที่ปารีส เมื่อปี 2021 ยอ

โควิชก็โดน ลอเรนโซ มูเซตติ นำาไปก่อน 2 

เซต ในการเล่นรอบท่ี 4 แต่ก็พลิกกลับมาชนะ

ได้ ตามด้วยแมตช์ชิงชนะเลิศท่ีทำาแบบเดียว

กับ สเตฟานอส ซิสซิปาส

การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศชาย

เดี่ยววิมเบิลดันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตาม

เวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษนั้น เป็นการเล่น 

5 เซตเป็นแมตช์ที่ 47 ของยอโควิช เทียบ

กับซินเนอร์แล้วเพิ่งเป็นการเล่น 5 เซตเพียง

ครั้งที่ 5

“ผมมีความรู้สึกว่า ก่อนที่แมตช์จะ

เริ่มต้นนั้น ซินเนอร์ลงมาเล่นแบบไม่มีอะไร

จะเสียมากนัก แต่มันเป็นการเสียหายอย่าง

มากเมื่อเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทั้งที่ออกนำาไป

ก่อน 2-0” ยอโควิชแชมป์แกรนด์สแลม 20 

รายการกล่าว

“ผมเข้าใจจิตใจของเขาได้เป็นอย่างดี 

ในชีวิตนั้นเขายังไม่มีโอกาสได้เล่นแบบ 5 

เซตมากนัก และก็ไม่บ่อยครั้งที่จะได้เล่นใน

เซ็นเตอร์คอร์ต” 

“ส่ิงเหล่าน้ีมีบทบาทสำาคัญมาก มันช่วย

ให้คุณรู้ว่าในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะลงแบบ

นี้ ในอดีตที่ผ่านมาคุณสามารถประสบความ

สำาเร็จได้อย่างไร” ยอโควิชกล่าวในที่สุด.

วันหยุดหลัง 11.30 น., ส่วนลดค่าอาหาร 20%, ต่อรอบ 9 หลุม 

จ่ายเพิ่มแค่ 650 บาท ซื้อวันนี้ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมกันเลย 

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม โทร 08-1295-6154..••..สนาม

กอล์ฟแหลมฉบังฯ เรียนเชิญนักกอล์ฟร่วมการแข่งขัน “สิงห์ 

แหลมฉบัง ซันเดย์ ทัวร์” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม  2565 

ช็อตกันสตาร์ท 12.00 น. ค่าสมัคร 3,500 บาท รวมกรีนฟี+แคด

ดี้+รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว+งานเลี้ยง+ของที่ระลึกจากเทย์เลอร์เมด นัก

กอล์ฟอาชีพหรือนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำาสกอร์ดีที่สุด 2 ท่าน จะ

ได้เป็นตัวแทนของสนาม เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ สิงห์ 

พัทยา โอเพ่น 2022 ส่วนนักกอล์ฟสมัครเล่นชาย-หญิง ที่สกอร์

ดีที่สุด 3 อันดับ และจับฉลากผู้ โชคดี 3 ท่าน จะได้เล่นโปรแอม

ในรายการเดียวกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสมัคร 09-5539-

1175..••

 พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

ยุวทูตมวยไทย • สมาคมกีฬาโกลเบิลเน็กซ์เจน โดย พูลภัทร์ ชมจิตต์ รักษาการ

นายกสมาคม และโอภาศ สายใหม ประธานกรรมการ บริษัท ทีแอนด์วายมวยไทย 

จำากัด เป็นผู้ลงนามสัญญาความร่วมมือในการจัดโครงการ “ยุวทูตมวยไทย” โดย 

เผ่าไท พรพิสิษฐ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ทีแอนด์วายมวยไทย จำากัด และ 

ดร.กฤษฎา แสงจันทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาโกลเบิลเน็กซ์เจน ร่วมเป็น

สักขีพยาน

เมืองทอง • “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด สโม 

สรชั้นนำาศึกไทยลีก แถลงข่าวเปิดตัว “เอกนิษฐ์ 

ปัญญา” กองกลางทีมชาติไทยวัย 22 ปี จาก

เชียงราย ยูไนเต็ด มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ 

ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึง ด้วยสัญญา 4 ปี บวก

ออปชันเพิ่ม โดยจะสวมเสื้อหมายเลข 7 คน

ใหม่ในถิ่นธันเดอร์ โดม สเตเดี้ยม เตรียมสู้

ศึกฤดูกาล 2022-23

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่

สนามธันเดอร์ โดม สเตเดี้ยม ได้มีงาน

แถลงข่าวผู้เล่นคนใหม่สโมสรเมืองทอง 

ยูไนเต็ด อย่างเป็นทางการ เปิดตัว 

“เจ้าบุ๊ค” เอกนิษฐ์ ปัญญา มิดฟิลด์

ทีมชาติไทย วัย 22 ปี โดยในงาน

มี คุณวิลักษณ์ โหลทอง ประธาน

สโมสร, รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสร 

พร้อมผู้เล่นคนใหม่ ร่วมแถลงข่าวท่าม 

กลางกองทัพสื่อมวลชน และช่องทางออนไลน์ 

Official Fanpage และ Youtube Muangthong 

United ซึ่งมีแฟนบอลร่วมชมการถ่ายทอดสด

เป็นจำานวนมาก  

ทางด้าน รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสร

เมืองทองฯ กล่าวว่า “เราเชื่อม่ันในความเป็น

สโมสรของเรามาก ที่มีคาแร็กเตอร์ที่โดดเด่น แฟน

บอลที่เหนียวแน่น แนวทางการเล่นที่ตื่นเต้น ถือ

เป็นปัจจัยดึงดูดสำาคัญ บุ๊คขอเลือกสโมสรเราเป็น

อันดับแรกท่ีจะมาเล่น ถือเป็นความภูมิใจในฐานะคน

ทำาทีม เนื่องจากมีหลายสโมสรท็อปทีมท่ีต้องการเซ็น

สัญญากับนักเตะคนนี้” 

“โค้ชมาริโอมีความชื่นชอบในความสามารถ

ของเขา อยู่ในรายชื่อผู้เล่นท่ีเราต้องการมาร่วมทีมเป็น

คนแรกๆ เรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะพาเมืองทอง

ประสบความสำาเร็จให้ได้ และอยากฝากแฟนบอล

ร่วมให้กำาลังใจบุ๊คด้วย ท้ายสุดนี้เราต้องขอบคุณทีม

บริหารเชียงราย ยูไนเต็ด ที่ทำาให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้”

ขณะที่กองกลางหมายเลข 7 คนใหม่เปิดใจ

ว่า “อันดับแรกต้องขอขอบคุณผู้บริหารสโมสรเชียง 

ราย ยูไนเต็ด ทุกคนที่ดูแลผมมาอย่างดีตั้งแต่อายุ

น้อยๆ จนติดทีมชาติชุดต่างๆ การย้ายมาร่วมทัพ

เมืองทอง ยูไนเต็ดครั้งนี้ ก็ต้องขอบคุณผู้บริหารที่

เชื่อมั่นในตัวผม จนทำาให้การเซ็นสัญญานี้เกิดขึ้น                                                                

เมืองทองเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ มีผู้เล่นฝีเท้าดีมาก 

มาย ส่วนตัวก็จะมุ่งมั่นทุ่มเททำาผลงานให้ดีที่สุด 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมประสบความสำาเร็จ

ให้ได้ โดยจะขอเวลาซ้อมร่วมกับทีม และปรับตัว

ติดหน่อย มั่นใจว่าจะกลับมาเล่นด้วยฟอร์มที่ดี” 

สำาหรับการย้ายทีมจาก “กว่างโซ้งมหาภัย” 

เชียงราย ยูไนเต็ด มาอยู่ที่ “กิเลนผยอง” เมืองทอง 

ยูไนเต็ด ครั้งนี้มีรายงานว่า ทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด 

ต้องทุ่มเงินค่าตัวถึง 30 ล้านบาทในการซื้อตัว และ

เงินเดือนอีกประมาณเดือนละ 400,000 บาท โดย

เบื้องต้นเซ็นสัญญา 4 ปี บวกออปชัน.

‘ยอโควิช’เผยมั่นใจพลิกอัดซินเนอร์

กิเลนควัก30ล้านซื้อ‘เอกนิษฐ์’

ร่วมทัพสัญญา4ปีเสื้อเบอร์7

โนวัก ยอโควิช แชมป์เก่าจากเซอร์เบียพลิกสถานการณ์จากท่ีตกเป็นรองใน 2 เซตแรกกลับ

มาชนะ ยานนิก ซินเนอร์ จากอิตาลี 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

วิมเบิลดันเป็นสมัยท่ี 11 ในการแข่งขันท่ีออลอิงแลนด์คลับ ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

หัวหมาก • ตามท่ีปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย                                                                   

กรณีมีเจ้าหน้าท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีน่าจะไม่เหมาะ

สมต่อนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่

เกิน 23 ปี ในงานเลี้ยงสังสรรค์ที่จัดขึ้นเป็นการ

ส่วนตัวที่บริษัท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 

จนทำาให้เกิดภาพเชิงลบซึ่งอาจจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูป 

ถัมภ์ขึ้นได้ 

ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ 

ไทยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน

ข้อเท็จจริง โดยมี พล.ต.ท.อำานวย นิ่มมะโน เป็น

ประธาน ขึ้นทำาการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้

ข้อเท็จจริงเป็นที่แน่ชัด ในอันที่จะได้ดำาเนินการ

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางสมาคม

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย กับทั้งต้องรายงาน

ผลการดำาเนินการให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย 

(เอเอฟซี) ตามที่เอเอฟซีได้มีหนังสือสอบถาม

ผลการดำาเนินการในเรื่องนี้มายังสมาคม โดย

กำาชับให้ทางสมาคมชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร

เป็นการด่วน เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในและต่าง

ประเทศ จนเป็นที่วิพาพษ์วิจารณ์กันอย่างกว้าง

ขวาง.

เรื่องใหญ่AFCจี้ ไทยสอบงานเลี้ยงU23ฉาว

หัวหมาก • บัตรแข็งโมโตจีพีไทยแลนด์กลับมาสร้าง

ความฮือฮาอีกครั้ง โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้เผย

โฉมบัตรชมการแข่งขันโมโตจีพี สนามประเทศไทย 

รายการ “OR Thailand Grand Prix 2022” 

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคมนี้ ที่ช้าง 

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย

บัตรชมการแข่งขันทั้งหมด 4 เวอร์ชั่น ออกแบบ

ภายใต้แนวคิด THAILAND TO THE WORLD 

เน้นลายเส้นลวดลายอ่อนช้อย สะท้อนความเป็น

ไทยสู่สายตาชาวโลก ผ่าน “หนุมาน” ตัวละครใน

วรรณคดีอันเลื่องชื่อ

ที่ผ่านมาบัตรชมการแข่งขันสนามประเทศ 

ไทยได้รับการกล่าวขานจากแฟนมอเตอร์สปอร์ต

ทั่วโลกว่า สื่อสารอัตลักษณ์ความสวยงามได้อย่าง

ดีเยี่ยม และถือเป็นของมีค่าน่าสะสมอย่างหนึ่ง 

โดยผู้ที่จองบัตรไว้สามารถนำาสลิปมาแลกรับบัตร

แข็งได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

บัตรแข็ง 4 เวอร์ช่ัน ประกอบด้วย บัตรแกรนด์ 

สแตนด์ Grand Stand 4,000 บาท, กวาร์ตาราโร 

สแตนด์ Quartararo Stand 3,000 บาท (สำาหรับ

แฟนของฟาบิโอ กวาร์ตาราโร), จันทรา สแตนด์ 

Chantra Stand 3,000 บาท (สำาหรับแฟนของก้อง 

สมเกียรติ จันทรา) และไซด์ สแตนด์  Side Stand 

ราคา 2,000 บาท

ทั้งนี้ การออกแบบบัตรโมโตจีพีไทยแลนด์ 

ภายใต้แนวคิด THAILAND TO THE WORLD ใช้

หนุมานท่ีเป็นตัวแทน ความซุกซน ข้ีเล่น เคลื่อนไหว

รวดเร็ว ว่องไว เสมือนกับบุคลิกของนักแข่งที่มี                                                   

ความสนุกสนาน ความคล่องแคล่ว และ

ใช้ความเร็วในการแข่งขันเช่นกัน

เปิดจำาหน่ายบัตรพร้อมกันท่ัวประ 

เทศวันท่ี 8 ก.ค.น้ี ต้ังแต่เวลา 15.00 น.                                                  

เป็นต้นไป ที่ Counter Service All 

Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาท่ัว

ประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ท่ี www.

allticket.com และสามารถนำาสลิปท่ีได้

จากการซ้ือต๋ัวมาแลกเป็นบัตรแข็งได้

ในวันท่ี 15 ส.ค.เป็นต้นไป ตรวจสอบ

จุดแลกรับบัตรท่ี https://www.allticket.

com/faq/pickup และจังหวัดบุรีรัมย์ 

2 จุด (1.ร้านวงเวียนช้าง รหัส 11123 

และ 2.ร้าน บขส รหัส 1452) สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 

สวยสะดุดตาบัตร‘โมโตจีพี ไทยแลนด์2022’

0-2826-7788 หรือ E-mail : support@allticket.com

พล.ต.ท.อำานวย 

นิ่มมะโน ประ 

ธานคณะกรรม 

การสืบสวนสอบ 

สวนข้อเท็จจริง
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) โดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับองค์ก�รสำ�รวจอวก�ศญี่ปุ่น 

หรือแจ็กซ� (JAXA) ประเทศญี่ปุ่น ประก�ศผลก�รจัดแข่งขันโครงก�ร 

“Asian Try Zero-G 2022” โดย JAXA เลือกข้อเสนอแนวคิดก�รทดลอง

ของเย�วชนไทย จำ�นวน 2 เรื่อง ได้แก่ ก�รทดลองเรื่องก�รศึกษ�

พฤติกรรมของก้อนน้ำ�ทรงกลมเมื่อถูกแรงกระทำ�ในสภ�วะแรงโน้มถ่วง

ต่ำ� (Water sphere disturbance in zero gravity) เสนอโดยน�งส�ว

จิณณะ วัยวัฒนะ (พรีม) นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมหิดลวิทย�นุสรณ์

อีกเรื่อง ก�รทดลองศึกษ�ระดับน้ำ�ที่สูงขึ้นจ�กแรงดึงของผิว

ภ�ชนะในสภ�วะแรงโน้มถ่วงต่ำ� (Study f the height of water which 

is risen up in microgravity) เสนอโดยน�งส�วอินทิร�ภรณ์ เช�ว์ดี 

(ป�ย) บัณฑิตจ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เพื่อ

นำ�ไปทดลองจริงบนสถ�นีอวก�ศน�น�ช�ติ โดยนักบินอวก�ศญี่ปุ่น 

น�ยโคอิจิ วะก�ตะ ในเดือนธันว�คมที่จะถึงนี้

น�งกุลประภ� น�ว�นุเคร�ะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) กล่�วว่� 

“สวทช.ร่วมกับ JAXA ดำ�เนินโครงก�ร Asian Try Zero-G 2022 

เชิญชวนเหล่�เย�วชนไทยส่งแนวคิดก�รทดลองในสภ�วะแรงโน้ม

ถ่วงต่ำ�ร่วมกับเย�วชนจ�กประเทศสม�ชิกในภูมิภ�คเอเชีย โดยเปิด

รับสมัครแบ่งเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นอ�ยุไม่เกิน 18 ปี มีผู้ส่งใบสมัคร จำ�นวน 

154 เรื่อง ประกอบด้วยเย�วชน 378 คน และรุ่นอ�ยุไม่เกิน 27 ปี มี

ผู้ส่งใบสมัคร จำ�นวน 18 เรื่อง ผู้สมัคร 51 คน รวมจำ�นวนใบสมัคร

ทั้งสิ้น 172 เรื่อง และมีเย�วชนไทยเข้�ร่วมโครงก�รจำ�นวน 429 คน 

ซึ่งเป็นจำ�นวนผู้เข้�ร่วมโครงก�รม�กที่สุดในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก

คณะกรรมก�ร สวทช.ได้คัดเลือกแนวคิดก�รทดลองของ

เย�วชนไทย จำ�นวน 6 เรื่อง แบ่งเป็นรุ่นอ�ยุไม่เกิน 18 ปี จำ�นวน  

3 เรื่อง และรุ่นอ�ยุไม่เกิน 27 ปี จำ�นวน 3 เรื่อง เพื่อส่งเข้�แข่งขัน

กับประเทศสม�ชิกในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก โดยท�ง JAXA ได้เลือกข้อ

เสนอก�รทดลองจ�ก 5 ประเทศ จำ�นวน 6 เรื่อง ซึ่งในจำ�นวนนี้เป็นก�ร

ทดลองของเย�วชนไทยถึง 2 เรื่อง เพื่อนำ�ไปทดลองบนสถ�นีอวก�ศ

น�น�ช�ติ โดยน�ยโคอิจิ วะก�ตะ (Koichi Wakata) นักบินอวก�ศญี่ปุ่น 

ในห้องทดลอง Kibo Module ของ JAXA สำ�หรับก�รทดลองอีก 4 เรื่อง

เป็นของญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไต้หวัน ประเทศละ 1 เรื่อง”

น�งกุลประภ�กล่�วว่� สำ�หรับแนวคิดก�รทดลองทั้ง 2 เรื่องที่

ได้รับก�รคัดเลือก ประกอบด้วย ไอเดียก�รทดลองของน�งส�วจิณณะ 

แจ็กซา(JAXA)เลือก2ไอเดียเยาวชนไทย

ทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ

วัยวัฒนะ (พรีม) นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมหิดลวิทย�นุสรณ์ เรื่อง

ก�รศึกษ�พฤติกรรมของก้อนน้ำ�ทรงกลมเมื่อถูกแรงกระทำ�ในสภ�วะ

แรงโน้มถ่วงต่ำ� (Water sphere disturbance in zero gravity) มีไอเดีย

ก�รทดลองว่�จะเกิดอะไรขึ้นถ้�น้ำ�ถูกแรงจ�กภ�ยนอกกระทำ� ซึ่งก�ร

ทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นก�รศึกษ�พฤติกรรมของน้ำ�เมื่อ

ได้รับแรงดลจ�กก�รชนของลูกบอลที่มีมวลแตกต่�งกัน คือบอลไม้

และบอลเหล็ก โดยก�รออกแรงผลักลูกบอลให้เคลื่อนที่ม�ชนกัน และ

ส่วนที่ 2 เป็นก�รศึกษ�ก�รหมุนของลูกข่�งกระดกบนผิวน้ำ� ซึ่งลูกข่�ง

กระดกเป็นลูกข่�งที่ออกแบบให้จุดศูนย์กล�งท�งเรข�คณิตอยู่คนละจุด

กับจุดศูนย์กล�งมวล ทำ�ให้เมื่อหมุนไปสักระยะ ลูกข่�งจะส�ม�รถพลิก

กลับด้�นได้ จึงอย�กรู้ว่�ในสภ�วะไร้แรงโน้มถ่วงผลจะเป็นอย่�งไร

ส่วนไอเดียก�รทดลองที่ 2 ของน�งส�วอินทิร�ภรณ์ เช�ว์ดี 

(ป�ย) บัณฑิตจ�กคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ เรื่อง

ก�รศึกษ�ระดับน้ำ�ที่สูงขึ้นจ�กแรงดึงของผิวภ�ชนะในสภ�วะแรง

โน้มถ่วงต่ำ� (Study of the height of water which is risen up 

in microgravity) เป็นก�รทดลองที่เกิดจ�กคว�มสนใจเกี่ยวกับก�ร

ขนส่งของเหลวผ่�นท่อในสภ�วะไร้แรงโน้มถ่วง โดยตั้งสมมติฐ�น

ว่�เมื่ออยู่ในสภ�วะที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำ� เช่น ในระดับคว�มสูงของ

สถ�นีอวก�ศน�น�ช�ติ จะส่งผลให้ของเหลวที่อยู่ในท่อส�ม�รถขึ้น

ไปในระดับที่สูงกว่�เมื่อเทียบกับระดับคว�มสูงของของเหลวที่ทำ�ก�ร

ทดลองบนพื้นโลกอยู่ 1.11 เท่� นอกจ�กนี้ยังมีก�รทดลองเปรียบ

เทียบขน�ดรัศมีของท่อที่แตกต่�งกันด้วยว่�จะส่งผลให้ระดับคว�ม

สูงของของเหลวขึ้นไปต�มท่อได้แตกต่�งกันหรือไม่

ทั้งนี้เย�วชนเจ้�ของก�รทดลองจะมีโอก�สสื่อส�รกับนักบิน

อวก�ศแบบเรียลไทม์ และรับชมถ่�ยทอดสดก�รทดลองบนสถ�นี

อวก�ศน�น�ช�ติจ�กศูนย์อวก�ศสึกุบะ (Tsukuba Space Center) 

ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนธันว�คมนี้

ผู้สนใจส�ม�รถติดต�มก�รทดลองโครงก�ร Asian Try  

Zero-G 2022 ได้ที่เพจ NSTDA Space Education Facebook: 

https://www.facebook.com/NSTDASpaceEducation.

ก

กุลประภา นาวานุเคราะห์ 

การศึกษาพฤติกรรมของก้อนน้ำาทรงกลมเมื่อถูกแรงกระทำาในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำา (Water sphere disturbance in zero gravity

การศึกษาระดับน้ำาที่สูงขึ้นจากแรงดึงของผิวภาชนะในสภาวะแรงโน้มถ่วง

ต่ำา (Study of the height of water which is risen up in microgravity) น้องปาย น้องพรีม

ศึกษาธิการ • “อัมพร” กำ�ชับห้�ม

ใช้กัญช�ในสถ�นศึกษ�ทุกกรณี

อย่�งเด็ดข�ด ห�กพบถือว่�ผู้

บริห�รโรงเรียนมีคว�มผิด พร้อม

สั่งเขตพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียน

ขน�ดเล็ก จำ�นวนครูเกษียณ หวัง

ป้องกันปัญห�ไม่มีครู-ผู้บริห�ร

ดูแล

น�ยอัมพร พินะส� เลข� 

ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น (เลข�ฯ กพฐ.) กล่�ว

ภ�ยหลังก�รประชุมมอบนโยบ�ย

ให้แก่ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ทั่วประเทศ ว่� ตน

ได้ย้ำ�เรื่องคว�มปลอดภัยในสถ�น

ศึกษ� เนื่องจ�กโรงเรียนต้องหยุด

ก�รเรียนก�รสอนที่โรงเรียนและ

หันม�เรียนในรูปแบบออนไลน์

จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 

หรือโควิด-19 กว่� 2 ปี ดังนั้นใน

ภ�คเรียนใหม่ปีก�รศึกษ� 2565 

สถ�นศึกษ�ทุกแห่งได้เปิดเรียน

ออนไซต์เต็มรูปแบบ จึงทำ�ให้

นักเรียนมีคว�มหล�กหล�ยและสุ่ม

เสี่ยงจะเกิดเหตุคว�มไม่ปลอดภัย

ในโรงเรียนได้ เช่น ก�รทะเล�ะ

วิว�ท ปัญห�ซึมเศร้� เป็นต้น ซึ่ง

ตนได้ย้ำ�ให้ โรงเรียนทุกแห่งได้

จัดกิจกรรมเชิงสร้�งสรรค์ เน้น

ละล�ยพฤติกรรมนักเรียน และ

สร้�งบรรย�ก�ศมิติก�รอยู่ร่วม

กันในสังคมของนักเรียน เพื่อให้

เกิดคว�มรัก คว�มส�มัคคีเกิด

ขึ้นในโรงเรียน และลดคว�มสูญ

เสียในอน�คต รวมถึงก�รดำ�เนิน

โครงก�รเยี่ยมบ้�นนักเรียนเชิง

รุก เพื่อที่ครูจะได้ทร�บถึงปัญห�

นักเรียน และนำ�ไปสู่ก�รแก้ไข

อย่�งเป็นระบบต่อไป  

น�ยอั มพรกล่ � วต่ อ ว่ � 

นอกจ�กนี้ตนขอให้ทุกโรงเรียนได้

ประเมินภ�วะก�รเรียนรู้ถดถอย

ของนักเรียนเป็นร�ยบุคคล เพร�ะ

อย�กให้ครูได้ปรับก�รเรียนเปลี่ยน

ก�รสอนให้เหม�ะสมกับทักษะ

ของผู้เรียนแต่ละคน โดยเฉพ�ะ

นักเรียนระดับประถมศึกษ�ปี 

ที่ 1-3 จะต้องเน้นก�รอ่�นออก 

เขียนได้ และคิดเลขเป็น ขณะ

เดียวกันขอให้เขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ทุกแห่งได้ เตรียมคว�มพร้อม

สำ�รวจ ว่�มีโรงเรียนขน�ดเล็กใน

พื้นที่กี่แห่งที่ข�ดครูหรือผู้บริห�ร

โรงเรียน หรือมีครูและผู้บริห�ร

โรงเรียนที่จะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

ในวันที่ 1 ตุล�คมนี้ จำ�นวนกี่แห่ง 

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�ร

จัดสรรห�เครือข่�ยคว�มร่วมมือ

กับโรงเรียนคุณภ�พชุมชนในพื้นที่

สำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

โรงเรียนขน�ดเล็กให้มีคุณภ�พ 

เนื่องจ�กที่ผ่�นม�เร�จะพบว่�

โรงเรียนขน�ดเล็กบ�งแห่งไม่ได้

รับก�รจัดสรรอัตร�เกษียณอ�ยุ

ร�ชก�รคืน ดังนั้นเพื่อเป็นป้องกัน

ปัญห�จึงขอให้เขตพื้นที่ก�รศึกษ�

เร่งสำ�รวจให้ครบถ้วน ไม่ใช่วัน 

ที่ 1 ตุล�คม ไม่มีครูหรือผู้บริห�ร

ดูแลโรงเรียนเลย ไม่ได้เด็ดข�ด 

อีกทั้งยังมอบให้เขตพื้นที่ ไปห� 

นวัตกรรมที่เป็นโมเดลแก้ไขปัญห�

โรงเรียนขน�ดเล็กด้วย

“สำ�หรับประเด็นก�รเปิด

เสรีกัญช�-กัญชงนั้น ได้แจ้งให้

เขตพื้นที่และโรงเรียนทุกแห่งต้อง

ยึดประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

ในก�รห้�มใช้กัญช�ในสถ�น

ศึกษ�ทุกกรณีอย่�งเด็ดข�ด รวม

ถึงก�รปรุงอ�ห�รในโรงเรียน

ด้วย ซึ่งห�กพบผู้บริห�รโรงเรียน

จะมีโทษคว�มผิดอย่�งแน่นอนที่

ปล่อยปละละเลยปัญห�นี้” เลข�ฯ 

กพฐ.กล่�ว.

ศึกษาธิการ • “อรรถพล” ชี้ ไทยติด

อันดับด�วรุ่งเรียนออนไลน์จ�กก�รจัด

อันดับของแพลตฟอร์ม Coursera แหล่ง

รวมเรียนออนไลน์ระดับโลก ไทยขึ้นม�

อยู่อันดับที่ 49 โตขึ้น 24 อันดับ โดย

เฉพ�ะก�รเรียนออนไลน์ท�งธุรกิจพุ่ง

ขึ้น 128% รั้งที่ 2 ของโลก

น�ยอรรถพล สังขว�สี เลข�ธิก�ร

สภ�ก�รศึกษ� (เลข�ฯ สกศ.) กล่�ว

ว่� สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� 

(สกศ.) ในฐ�นะผู้ชี้ทิศว�งระบบก�ร

ศึกษ�ของไทย ได้ติดต�มคว�มเคลื่อน 

ไหวท�งก�รศึกษ�โลก เพื่อนำ�ม�ตอบ

โจทย์เป้�หม�ยด้�นก�รจัดก�รศึกษ�

ต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ พบว่�ใน

ปีนี้ Coursera ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวม

คอร์สเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดระดับ

โลก ก่อตั้งโดยอ�จ�รย์จ�กมห�วิทย�ลัย 

S tan fo rd มีผู้ ใช้ ง�นทั่ ว โลกกว่ �  

65 ล้�นคน เข้�ม�ลงทะเบียนเรียนเพื่อ

รับใบรับรองวิช�ชีพ ตั้งแต่ปริญญ�ตรี

จนถึงปริญญ�โท รวมถึงคอร์สทักษะ

วัยทำ�ง�นที่จัดสอนโดย Google ที่น่�

จับต�มองคือผลก�รจัดอันดับ 4 กลุ่ม

ประเทศต�มก�รพัฒน�ของ Coursera 

ไทยทะย�นจ�กกลุ่มกำ�ลังพัฒน�สู่กลุ่ม

ด�วรุ่ง จ�กก�รเติบโตของจำ�นวนผู้เข้�

ใช้แพลตฟอร์มก�รเรียนรู้ ซึ่งในปี 2022 

ไทยได้อันดับ 49 ของโลก เติบโตขึ้น

ถึง 24 อันดับ โดยเฉพ�ะในด้�นธุรกิจ 

เมื่อสำ�รวจสถิติย้อนหลังพบว่� มีคนไทย

เข้�ใช้ง�นแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นภ�ยใน

ปีเดียว (2020) กว่�ร้อยละ 128 เป็น

อันดับที่ 2 จ�กทั่วโลก

น�ยอรรถพลกล่�วต่อว่� Coursera 

ยังได้เปิดเผยผลสำ�รวจทักษะโลก Global 

Skills Report 2022 ระบุว่� คว�มเข้�ใจ

และใช้ดิจิทัล (Digital Litercy) เป็นทักษะ

ที่คนทั่วโลกใช้ร่วมกัน โดยเฉพ�ะใน

แวดวงเศรษฐกิจสมัยใหม่ ซึ่งประเทศ

กำ�ลังพัฒน�มีอัตร�ก�รเจริญเติบโต

ของผู้เรียนสูงสุด ซึ่งผู้หญิงเข้�ม�มีส่วน

ร่วมในก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องกว่�ร้อย 

ละ 47 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

อย่�งไรก็ต�ม ประเทศเหล่�นี้ยัง

เผชิญกับปัญห�ก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต 

ส่งผลให้เกิดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งก�ร

ศึกษ� อีกทั้งยังมีเสียงสะท้อนของครู

ด้�นก�รใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม พบว่�

ภ�ครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดสรร

อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อก�รสอน ตอบโจทย์

ต่อคว�มต้องก�รใช้ง�น แต่โรงเรียน

หล�ยแห่งมีข้อเสนอในทิศท�งเดียวกัน

คือ ต้องก�รได้รับก�รสนับสนุนด้�นค่�

สัญญ�ณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียน

ส�ม�รถเข้�ม�เรียนออนไลน์ ได้อย่�ง

ต่อเนื่อง และเป็นก�รป้องกันไม่ให้เด็ก

หลุดออกจ�กระบบก�รศึกษ�

“ในข้อเสนอเรื่องเข้�ถึงอินเทอร์เน็ต

นี้ สกศ.พร้อมผลักดันเพื่อสนับสนุนก�ร

เรียนรู้ผ่�นดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยผส�น

คว�มร่วมมือทุกภ�คส่วนทั้งภ�ครัฐ เอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ให้

มีคว�มยืดหยุ่นในก�รบริห�รง�น ด้วยก�ร

หลอมรวมข้อเสนอของครูจ�กสภ�พก�ร

ปฏิบัติง�น (Bottom Up) ม�กยิ่งขึ้น เพื่อ

เตรียมคนให้มีทักษะท�งด้�นเทคโนโลยี

ดิจิทัลแบบก้�วกระโดด ตอบโจทย์อ�ชีพ

ใหม่ๆ เพื่อคว้�โอก�สจ�กตล�ดแรงง�น

โลก” น�ยอรรถพลกล่�ว.

สาธารณสุข • กรมก�รแพทย์แผน

ไทยฯ ยก “พ่อหมอเอียะ ส�ยกระสุน” 

แห่งเทือกเข�พนมดงรัก หมอพื้น

บ้�นจิตอ�ส�ช�ยแดน รักษ�งูพิษกัด 

ทำ�ง�นร่วมกับโรงพย�บ�ลในพื้นที่ จน

พัฒน�ไปสู่ตำ�รับย�โลดทะนงแดงใน

รูปแบบย�ปัจจุบัน เป็นหมอไทยดีเด่น

แห่งช�ติปี 65

กรมก�รแพทย์แผนไทยและ

ก�รแพทย์ท�งเลือก จัดง�นมหกรรม

สมุนไพรแห่งช�ติ ครั้งที่ 19 ภ�ยใต้

แนวคิด “สร้�งเศรษฐกิจไทย ด้วย

กัญช�ไทย นวดไทย อ�ห�รไทย” หวัง

ใช้สมุนไพรดูแลประช�ขนทั้งประเทศ 

ในโอก�สนี้ ได้มอบร�งวัลหมอไทยดี

เด่นแห่งช�ติ 2565 “พ่อหมอเอียะ 

ส�ยกระสุน” แห่งเทือกเข�พนมดงรัก

โดยพ่อหมอเอียะ ส�ยกระสุน 

เป็นคน อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ไม่เคย

มีโอก�สบวชเรียน เพร�ะต้องทำ�ง�น

หนัก ช่วยพ่อแม่ทำ�น�ม�ตลอด และ

ในชุมชนบ้�นเกิดเป็นป่�ดงรกชัฏ มี

งูพิษ และสัตว์พิษชุกชุม เมื่อครั้งวัย

รุ่นหมอเอียะต้องสูญเสียน้องส�วถูก

งูพิษกัดและเสียชีวิต เป็นภ�พจำ�ที่

เจ็บปวดฝังใจม�ย�วน�น หมอเอียะ

จึงเรียนวิช�รักษ�คนถูกงูพิษกัดจ�ก 

ลุงเขยจนแตกฉ�น และมีโอก�สรักษ�

คนไข้ร�ยแรกซึ่งถูกงูเห่�กัด หมดสติ 

เข้�ไปรักษ�ที่โรงพย�บ�ล แต่อ�ก�ร

ไม่ดีขึ้น ญ�ติขอให้พ่อหมอเอียะลอง

รักษ� ปร�กฏว่�รักษ�จนฟื้นและห�ย

เป็นปกติ ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็น

จุดตั้งต้นทำ�ให้พ่อหมอเอียะเป็นที่พึ่ง

ของช�วบ้�นสืบม�

จนกระทั่ง พ.ศ.2531 นพ.เอกชัย 

ปัญญ�วัฒน�นุกูล ม�เป็นผู้อำ�นวย

ก�ร รพ.ก�บเชิง จ.สุรินทร์ ได้เห็น

ประจักษ์ถึงคว�มรู้คว�มส�ม�รถของ

พ่อหมอเอียะ ซึ่งได้ช่วยชีวิตคนถูก 

งูพิษกัดได้อย่�งน่�อัศจรรย์ จึงได้เชิญ

พ่อหมอเอียะม�ช่วยรักษ�คนไข้ และ

ศึกษ�ตำ�รับย�ของพ่อหมอเอียะเพื่อ

ขย�ยผลต่อไป ทำ�ให้พ่อหมอเอียะได้

รับก�รยอมรับและได้รับเชิญไปให้

บริก�รในสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขของ

รัฐและหน่วยง�นอื่น เช่น โรงพย�บ�ล

พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 

จังหวัดสุรินทร์ หน่วยเสน�รักษ์ในศูนย์

อพยพช�ยแดนไทย-กัมพูช� ยังไม่นับ

รวมก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ในหน่วย

ง�นต่�งๆ ของภ�ครัฐและเอกชน ทั้ง

ในประเทศและต่�งประเทศ

หมอเอียะเปิดเผยว่� ตำ�รับย�

รักษ�งูพิษกัด คือ ย�ฝนสำ�หรับดื่ม ให้

ฝนร�กโลดทะนงแดงและหม�กแห้ง

กับหินลับมีด จนกระทั่งน้ำ�เป็นสีข�ว

ขุ่น ผสมน้ำ�ครึ่งแก้ว กรณีใช้ในเด็กให้

ลดปริม�ณลง ก�รฝนย�สำ�หรับท�ให้

บีบน้ำ�มะน�วก่อนสัก 2-3 หยด จ�ก

นั้นฝนร�กโลดทะนงแดง ฝนหม�ก

แห้ง ให้ได้น้ำ�ข้นค่อนข้�งหนืดแล้วจึง

ท�ลงบริเวณแผลที่ถูกงูกัด โดยร�ก

โลดทะนงแดงและผลหม�กแห้ง ทั้ง

สองอย่�งต้องใช้คู่กัน ไม่ส�ม�รถแยก

ใช้ได้ มะน�วจะช่วยดูดพิษงูออกม�ที่

ป�กแผล ห�กไม่มีมะน�ว ใช้มะกรูด

แทนในก�รรักษ�ได้เหมือนกัน    

โดยตำ�รับย�รักษ�พิษงูกัด หมอ 

เอียะใช้รักษ�ผู้ป่วยม�กว่� 40 ปี เป็น 

ก�รช่วยเพื่อนมนุษย์ทั้งในประเทศ

และต่�งประเทศ อ�ทิ กัมพูช� ล�ว 

ม�เลเซีย อินเดีย เยอรมนี ที่เคยเดิน

ท�งม�รักษ�อ�ก�รบ�ดแผลจ�กพิษงู

กัดและซื้อตำ�รับย�กลับประเทศ เพื่อ

นำ�ไปใช้แก้พิษจ�กแมลงสัตว์กัดต่อย 

นับเป็นก�รต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดย

ให้ประช�ชนบูช�เพียงชุดละ 100 บ�ท

เท่�นั้น ซึ่งก่อนหน้�นี้จะให้ผู้ป่วยหรือ

ช�วบ้�นฟรี แต่ทุกวันนี้ว่�นโลดทะนง

แดงในเขตพื้นที่ช�ยแดนเริ่มจะห�

ย�กม�ก ต้องขออนุญ�ตในเขตพื้นที่

ของทห�รที่อยู่ติดกับเขตช�ยแดน

ประเทศเพื่อนบ้�น

นอกจ�กตำ�รับก�รรักษ�พิษงู

กัด หมอเอียะยังมีองค์คว�มรู้ย�พื้น

บ้�นด้�นก�รรักษ�โรคอื่นๆ ทั่วไป ได้แก่ 

โรคผิดสำ�แดง โรคริดสีดวง โรคนิ่ว 

ไส้เลื่อน ไข้ทับระดู และก�รดูแลสตรี

หลังคลอด เช่น ก�รขับน้ำ�ค�วปล�

และก�รบำ�รุงน้ำ�นม เป็นต้น ปัจจุบัน

โรงพย�บ�ลก�บเชิง จ.สุรินทร์ มีก�ร

พัฒน�ตำ�รับย�โลดทะนงแดงของ

หมอเอียะ ส�ยกระสุน ในรูปแบบย�

ปัจจุบันของในตำ�รับย�รับประท�น

และย�ท�เพื่อคว�มสะดวก รวดเร็ว

ในก�รรักษ� โดยบดร�กโลดทะนง

แดงและหม�กแห้งเป็นผง ส�ม�รถ

นำ�ม�ผสมกับน้ำ�และน้ำ�มะน�วใช้ได้

ทันท่วงทีเมื่อมีผู้ป่วยเข้�รับก�รรักษ�.

‘เรียนออนไลน์’ไทยพุ่งทะยานโลด
Courseraแพลตฟอร์มระดับโลกชี้เติบโตขึ้น24อันดับ/ส�ข�ธุรกิจนำ�ลิ่ว  

‘อัมพร’สั่งห้�มมีกัญช�

ในโรงเรียนเด็ดข�ด

ถ้�เจอผอ.รร.ต้องรับผิด

‘หมอเอียะ’รักษางูกัดหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปี65
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11บันเทิง

ระเอกตลอดกาล..คุณสมบัติ เมทะนี 

วันคล้ายวันเกิดปีนี้ คุณบิณฑ์กับคุณเอกพันธ์ บรร

ลือฤทธิ์ ยังคงเป็นเจ้ามือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เล็กๆ 

ให้เหมือนปีที่ผ่านมา

และแม้วัยจะ 85 ย่างสู่ 86 แต่พ่ีแอ๊ด (ชื่อเล่นคุณสมบัติ) 

ก็ยังดูกระฉับกระเฉง ขยับแข้ง-ขยับขา โยกย้ายส่ายเอวตาม

จังหวะดนตรีได้อย่างสนุกสนานอยู่

ผม..นั่งมองก็ให้นึกอิจฉา พลางคิดในใจ..ถ้าอายุไปได้ถึง 

85 กรูจะร้อง-จะเต้นได้อย่างพี่แอ๊ดไหมหนอ?

ระหว่างคิด ก็พอดีอดีตพระเอก คุณกรุง ศรีวิไล ส.ส.เขต 

5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ได้ย่างเท้าเข้ามาในงาน

พร้อมเสียงทักทาย-ยกมือไหว้ไปท่ัวห้องตามแบบฉบับนักการ

เมือง

ก่อนจะเดินเข้าไปพนมมือซบท่ีอกซ้ายพระเอกรุ่นพ่ี.. “ขอ

ให้ป๋ามีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับ” แล้วทั้งคู่ก็สวมกอดกัน 

เห็นแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจ!

“เป็นไงสันต์ฯ” พ่ีเอ็ด (ชื่อเล่นคุณกรุง) รับไหว้พลางเอ่ย

ถามผม.. “ก็..ตามอัตภาพครับพ่ี แต่ถ้าได้กินทุเรียนภูเขาไฟสัก

เม็ดสองเม็ดก็น่าจะสบาย”

“บ้า..ไอ้ฤทธิ์ทำาให้วุ่นไปหมด มีคนโทรศัพท์มาแซวมา

ขอ กูจะไปเอาที่ไหนให้ ลูกเป็นพันเป็นหมื่น”

ครับ.. “ไอ้ฤทธิ์” ในที่นี้หมายถึงคุณฤทธิ์ ลือชา ดารา

รุ่นเดอะ เพื่อนรัก-เพื่อนซี้ของคุณกรุงนั่นแหละ และเรื่อง

ของเรื่อง คืออย่างงี้..

ผมเห็นในต๊ิกต๊อก คุณฤทธ์ิกำาลังอวด-ย่ัวกินทุเรียนภูเขาไฟ

ที่คุยว่าคุณกรุงซื้อมาฝาก ทำาให้นึกอยาก ปะหน้าก็เลยแซวพี่

เอ็ดไป เผื่อจะมีโอกาสได้ลิ้มชิมรสบ้าง!

แต่พลันได้ยิน.. “กูจะไปเอาที่ไหน ลูกเป็นพัน” ฝันนั้น

ก็มลายหายในพริบตา เหลือแต่เสียงพี่เอ็ดบ่นพึมพำา.. “คราว

หลังกูไม่ซื้ออะไรไปฝากอีกแล้ว เดี๋ยวมันเอาไปโพสต์ให้วุ่น 

วายอีก”!

และด้วยนิสัยชอบโพสต์-ชอบอวดกระมัง วันก่อนจึง

เห็นข่าว คุณฤทธิ์ ลือชา ได้ โพสต์เฟซบุ๊กขณะไปเติมน้ำามัน

ด้วยตัวเองที่ประเทศมาเลเซีย พร้อมข้อความว่า..

“เติมเองก็ได้วะ! ถ้ามันถูกขนาดนี้! ที่มาเลเซียวันนี้ลง

จากรถไปเติมน้ำามันให้เห็นกันจะจะไปเลย!

เบนซิน 95 คิดเป็นเงินไทยลิตรละ 16.4 บาท ตาไม่

ฝาดแน่ เติมกับมือ จ่ายตังค์ด้วยตัวเอง อยากจะขับเล่นให้ทั้ง

วัน ไม่อยากกลับไปเห็นน้ำามันเกือบจะลิตรละ 45 บาทเลย 

ประเทศก็ติดกันแค่เนี้ย?”

ซึ่งนอกจากมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานาใน

โลกโซเชียลแล้ว ล่าสุดอ่านข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ราย 

งาน..

“เมื่อวันที่ 4 ก.ค. เดอะสเตรทส์ไทมส์ เป็นหนังสือพิมพ์

รายวันภาษาอังกฤษของประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ทางการ

มาเลเซียเตรียมปรับเงินเป็นจำานวน 2 ล้านริงกิต และจำาคุก 

3 ปี ไม่รอลงอาญา 

แก่ป๊ัมน้ำามันพ้ืนฐานท่ีรับการสนับสนุนจากรัฐบาล (RON 

95) ที่เติมน้ำามันให้รถทะเบียนต่างชาติ พร้อมเพิ่มการตรวจ

สอบอย่างเข้มงวดบริเวณพรมแดนติดกับสิงคโปร์และไทย”

ซวยแล้วสิ..คุณฤทธิ์น่ะกลับมานั่งกินทุเรียนภูเขาไฟอยู่

กรุงเทพฯ สบายใจเฉิบแล้ว แต่ “ปั๊มน้ำามัน” ที่เติมน้ำามันให้

รถทะเบียนต่างชาติ..

ลำาพังโดนปรับยังพอทำาเนา แต่ถ้าถูกจำาคุก 3 ปี (ไม่รอ

ลงอาญา) ด้วย เห็นทีต้องคิดถึงคุณฤทธิ์ ดาวร้ายหนังไทยไป

อีกนาน!

เนี่ย..เป็นนิทานก็สอนให้รู้ว่า.. อันโซเชียลมีเดีย ข้อดีมี

หลายอย่างก็จริง แต่ทุกอย่างย่อมมีข้อเสียด้วยเสมอ!

ฉะนั้น..จะอวดจะโชว์อะไรก็ต้องพิเคราะห์-พิจารณาให้

รอบคอบก่อนโพสต์ บางอย่างนำามาซึ่งความเดือดร้อนกับตัว

เรา บางเรื่องก็อาจทำาให้เพื่อนพ้องญาติสนิทมิตรสหายพลอย

วุ่นวายไปด้วย

ร้ายไปกว่านั้น..ดูปั๊มน้ำามันมาเลเซียเอาเถอะ..ติดคุก

ฟรี!.

คิดถึง‘ดาวร้ายหนังไทย’

พ

• ขอแสดงความยินดีอีกหนึ่ง

คู่รักอดีตพระเอก-นักร้องหนุ่ม เต๊ะ-

ศตวรรษ เศรษฐกร ที่ล่าสุดเปิดตัว

แฟนสาวสวย แพรวไพลิน บูชานัน แอร์

โฮสเตสสายการบินไทยสมายล์ หลัง

จากคบหาดูใจกัน 6 เดือน ก็ประกาศ

แต่งงานกันในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ โดย

ทั้งคู่พร้อมมีลูกทันที ซึ่งฝ่ายชายเปิดเผยว่าจะมีการ

แถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบเรื่องแต่งงานและการ 

เตรียมงานต่างๆ ในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ที่มหาวิทยา

ลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) บางนา

• รายการสารพันมูสัปดาห์นี้ ยังอยู่กับภารกิจ

การวางเหรียญพญานาค 4 ทิศ ที่ดาษดารีสอร์ท 

(Datsada Resort) บนพื้นที่ 1,000 ไร่ของ “เสี่ยเล้ง 

สยามแก๊ส” หรือ “วรวิทย์ วีรบวรพงศ์” ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมี

คัลส์ จำากัด (มหาชน) และบ๊วย กับอาจารย์เรนนี่ ยัง

พาผู้ชมไปชมวัดในจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีพระพุทธรูป

ปางอภัยทานแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย ห้าม

พลาด! รายการสารพันมู 10 กรกฎาคมนี้ เวลา 

17.00 น. ทางช่อง JKN18 (กดหมายเลข 18)

• แฟนคลับเป็นปลื้ม ล่าสุด 

“Skullcandy” หูฟังแบรนด์ดังจาก

สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท เมน

ทาแกรม จำากัด คว้าตัวหนุ่มฮอต    

คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์ มาเป็น

พรีเซนเตอร์คนใหม่ และได้ปล่อย

ภาพเบื้องหลังการถ่ายภาพโฆษณา

ออกมาให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง ในคอนเซ็ปต์ All Day 

Look งานนี้หนุ่มคริสทุ่มสุดตัว เปลี่ยนบทบาทตนเอง

ถึง 4 ลุคส์ในวันเดียว

• (ต่อ) โดยหนุ่มคริส พีรวัส ขอถือโอกาสทำา

หน้าที่พรีเซนเตอร์ ชวนแฟนๆ มาร่วมเปิดประสบ 

การณ์ครั้งใหม่กับหูฟังคุณภาพ “Skullcandy” และ

ของที่ระลึกสุด Exclusive พร้อมกันวันแรก แคมเปญ 

7.7 เฉพาะช่องทางออนไลน์ Skullcandy Official 

Store ที่ Shopee และ Lazada เท่านั้น และเตรียม

ตัวพบกับกิจกรรมสุดพิเศษร่วมกันของ Skullcandy 

x Krist Perawat ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมสนุกและ

ได้ใกล้ชิดศิลปิน ส่วนจะเป็นอะไรนั้น เร็วๆ นี้ต้องรอ

ติดตาม!.

มักเกิ้ล

ปิริตแรงกล้าจริงๆ สำาหรับตัวแทน

สาวไทย “แพรว-แพรววณิชยฐ์ เรือง

ทอง” มิสซูปร้า เนชันแนล ไทย

แลนด์ 2022 (Miss Supranational Thailand 

2022) ที่เดินทางไปชิงมงกุฎซูปร้า เนชันแนล 

2022 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ ล่าสุด

เกิดเรื่องไม่คาดฝันระหว่างรอถ่ายทำาวีทีอาร์

ของกองประกวดท่ีเมืองโนวิซอนช์ ร่วมกับเพื่อน

นางงามจากหลายประเทศ แพรววณิชยฐ์โดน

แตนต่อยทำาให้เจ้าตัวถูกหามส่งโรงพยาบาล

ทันที

โดยเจ้าตัวได้เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟัง

ว่า “แพรวเก็บตัวร่วมกิจกรรมกับกองแม่

มาหนึ่งอาทิตย์เต็ม ระหว่างที่ถ่ายทำาวีทีอาร์

ของกองประกวด และแพรวยืนรอเข้าฉาก 

น้องแตนก็บินมาต่อยที่ใต้ท้องแขน รู้สึกปวด

มาก พี่เลี้ยงต้องรีบพาแพรวไปโรงพยาบาล

ใกล้เคียงทันที เพราะกลัวว่าแพรว

อาจจะมีอาการแพ้พิษของแตน จึง

ให้รีบฉีดยาป้องกันให้เรียบร้อย ส่วน

อาการมีรอยบวมแดงเป็นผื่นใหญ่

ใต้ท้องแขน ตอนนี้อาการดีขึ้นตาม

ลำาลับดับแล้วค่ะ คิดเสียว่าแตน

โปแลนด์เขารักฉัน 

แพรวต้องขอขอบคุณทุกกำาลัง

ใจ ทุกความห่วงใยที่ส่งเข้ามามากๆ 

เลยนะคะ รวมทั้งต้องขอบคุณเพื่อน

นางงามและทีมงานกองประกวด

ที่คอยถามไถ่ดูแลแพรวเป็นอย่างดี 

ทำาให้แพรวรู้สึกได้เลยว่าการมาอยู่

ไกลบ้านคนเดียวแบบนี้กลับมีความ

อบอุ่นใจสูงมาก ตอนนี้แพรวอยู่ใน

ช่วงของการซ้อมหลายอย่าง เพราะ

วันศุกร์นี้ (8 ก.ค.65) จะเป็นรอบ Miss Elegance 

อย่าลืมเข้ามาเชียร์แพรวกันเยอะๆ นะคะ”  

ติดตามการประกวดและร่วมเชียร์ผ่านทาง

แฟนเพจ Facebook : SupranationalThailand 

Instagram: supranationalthailand และ 

Youtube: Supranational Thailand

6 หนุ่มสุดฮอต • ทำ�เอ�แฟนคลับส�วๆ ท่ัวโลกใจละล�ยกับ 6 หนุ่มสุดฮอต คช� นนทนันท์, 

ทอมมี่ สิทธิโชค, ทะเล สงวนดีกุล, บุ๋น นพณัฐ, ซี พฤกษ์ และม�ร์ค ศิวัช ที่ขนโชว์สนุกๆ 

สุดฟินม�ปล่อยของแน่นเวที ในคอนเสิร์ต “บี ม�ย บอยเฟรนด์ส 2” ที่จัดโดยบริษัท เดอะ 

ดรีม แอนด์ เดสทินี จำ�กัด (THE DnD) เมื่อค่ำ�วันก่อน.

ส

าร์ลอส ซาน

ตานา ล้มฟุบ

หมดสติระหว่าง

ทำาการแสดงบนเวทีเมื่อ

วันอังคารที่ผ่านมา ใน            

คลาร์กสตัน รัฐมิชิแกน ที่ 

Pine Knob Music Theatre 

สาเหตุมาจากความร้อน ร่าง

กายออนเพลีย และขาดน้ำา 

จากการเปิดเผยของไมเคิล     

วรีโอนิส ผู้จัดการส่วนตัวของ

ศิลปินรุ่นใหญ่วัย 74

นักกีตาร์ระดับตำานานของ

วงการ ราชาละตินร็อก วัย 74 ถูกนำาตัวไปยัง

แผนกฉุกเฉินที่แมคลาเรน คลาร์กสตัน ทันทีเพื่อ

สังเกตอาการ และล่าสุดอาการดีขึ้นไม่น่าเป็นห่วง

แล้ว 

ตามรายงานของ Fox 2 ซานตานาทำาการ

แสดงไปแล้วประมาณ 40 นาที และกำาลังเล่น

เพลง Joy ตอนที่

เขาล้มลง ผู้จัดคอนเสิร์ตกล่าวในเวลา

ต่อมาว่า การแสดงต้องถูกยกเลิกระหว่างที่ยังมีทีม

แพทย์ปฏิบัติงานอยู่ในที่เกิดเหตุ และวิงวอนขอให้

แฟนๆ สวดมนต์ให้เขา

ผู้ประกาศข่าว รูพ ราจ ของช่อง Fox2 

Detroit ทวีตรูปภาพที่ถ่ายโดยลอรี พินสัน นัก

อุตุนิยมวิทยา โดยเขียนไว้ด้วยว่า “บุคลากร

ทางการแพทย์อยู่บนเวที และแฟนๆ ในคอนเสิร์ต

ถูกขอให้อธิษฐานเผื่อเขา 

เนื่องจากเกิดปัญหาทางการ

แพทย์ที่ร้ายแรง”

พินสันที่มาอยู่ในคอน 

เสิร์ตวันนั้นด้วย บอกกับสื่อถึง

ลำาดับเหตุการณ์ “จู่ๆ ดนตรีก็

เงียบไป ฉันไม่เห็นเขาล้มลงกับ

เวที แต่ทุกคนหิ้วเขาไปด้านข้าง 

เก้าอี้ปรากฏขึ้น ทั้งที่ก่อนนั้น

ไม่มี ก่อนที่ทีมแพทย์จะรีบขึ้น

ไปบนเวทีในตอนนั้น”

เธอกล่าวต่อ 

“ตอนนี้เขายังอยู่บน

เวที พวกเขาดึงม่าน

สีดำาลงมาเพื่อให้คุณ

มองไม่เห็นตรงๆ แต่

เขายังอยู่บนเวที”

พินสันบอก

กับ Fox 2 ว่า 

ระหว่างโชว์ซาน

ตานาเล่นเพลงออ

ริจินอลทุกเพลงที่ทุกคนชอบ อย่างเช่น Black 

Magic Woman และยังพูดถึงหลายอย่างเกี่ยวกับ

สถานการณ์ โลก โดยทั้งหมดนี้เป็นไปในเชิงบวก

ฟิลิป ลูอิส บรรณาธิการของ Huff Post 

ค
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

แชร์คลิปของกลุ่มคนที่พานักดนตรีรุ่นตำานานออก

จากเวที พร้อมกับแคปชั่นบอกว่า “คาร์ลอส ซาน

ตานา โบกมือให้แฟนๆ ที่ปรบมือให้เขา ขณะที่เขา

กำาลังได้รับการช่วยเหลือให้ลงจากเวที”.

‘คาร์ลอส ซานตานา’วัย74 

ฟุบหมดสติคาเวทีคอนเสิร์ต

‘แพรววณิชยฐ์’ถูกแตนต่อย

หามส่งหมอประเทศโปแลนด์

นักร้องสาวเซ็กซี่ กระแต อาร์สยาม 

ขออวดลุคส์ใหม่สุดแซ่บ พร้อมอัปเดตสถานะ

หัวใจหนุ่มนอกวงการที่แว่วๆ มาว่าอีก 3 ปี

อาจจะมีข่าวดี ผ่านทางรายการคุยแซ่บ 

show ทางช่องวัน 31 ที่มี พีเค ปิยะวัฒน์ 

และเป็กกี้ ศรีธัญญา เป็น

พิธีกรดำาเนินรายการ

“คนที่คุยอยู่ ณ 

ปัจจุบันเนี่ยคุยมานานมาก

แล้ว ถ้าถามถึงความสัมพันธ์

ก็เกือบ 9 ปี ตอนแรกเขามา

ในแบบที่เป็นเพื่อน สนิทกัน 

ดูแลกัน เหมือนสถานะไม่ได้

ชัดเจน ในขณะที่เรายังไม่มี

ใคร เราก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆ 

หนูก็คุยทุกคน แต่ในขณะ

เดียวกันคนนี้ก็ยังอยู่ จน ณ 

ปัจจุบันเขาก็ยังอยู่เป็นกำาลัง

ใจ คอยดูแล จริงๆ ทำาธุรกิจ

ด้วยกันด้วย อายุน้อยกว่าประมาณ 4-5 ปี 

เขาเป็นคนไม่พูด นิ่งๆ เข้าใจโลกได้ดี เข้าใจ

เรา แล้วเขาไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนคนอื่นที่

เข้ามา เข้ามาแล้วหายไป เขาเรียกว่าความ

อดทนไม่พอ คนนี้อดทนดี ก็เจอกับครอบครัว

ตลอด ทำางานด้วยกัน ดูแลกันตลอด ตั้งแต่

ทำาธุรกิจมา 3 ปีนี้ เขาอยู่หลังบ้าน คือน้อง

เขาจะเก่งแบบพวกไอที ยิงแอด อะไรที่เป็น

ระบบต่างๆ คือแตไม่ได้เลย แต่แตจะอยู่หน้า

บ้าน มันเหมือนช่วยกัน

แม่ไม่ว่าอะไร ปีนี้หนูก็ 35 แล้ว คุณ

แม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่อง

ของหัวใจเท่าไหร่ แค่คิด

ว่าลูกเราแฮปปี้กับคน

นี้ หนูก็คิดว่าแม่ไม่น่า

มีปัญหา อีก 3 ปีแต่ง

ไหม คือคุยกันไว้ถ้าเกิด

ทำาพันล้านได้จะแต่ง คือ

เขาเหมือนช่วยเรา เรา

เหมือนคู่ที่เสริมกัน ตั้งเป้า

ว่าถ้าได้พันล้านยกมาเลย 

ตอนแรกพูดกันเล่นๆ แต่

ทุกอย่างมันดีขึ้นๆ ด้วย

ความที่หนูเป็นคนขยัน

มาก วันนึงหนูนอน 3-4 

ชั่วโมง หนูทำาทุกอย่าง ทำาตลอดเวลา เราก็

ดีใจสิ่งที่เราพูดมันเป็นจริง ก็เลยคุยกันเล่นๆ 

ว่าพันล้านอยากมีครอบครัวบ้าง อายุเยอะ

แล้ว พอเป็นศิลปินวันนึงเราอยากทำาธุรกิจ 

เราก็อยู่วงการมานานแล้วเนอะ โอเคพันล้าน

ก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับตัวเอง”.

‘กระแต อาร์สยาม’เปิดสถานะหัวใจ

อีก3ปีเตรียมแต่งหนุ่มนอกวงการ?

เหล่า “สมร” ฮือฮา!! หลัง “ส้ม มารี                                                  

เออเจนี เลอเลย์” เปิดคลิป Tease 

VDO เตรียมร่วมงานศิลปินสุดแซ่บจาก

เดนมาร์ก “Maximillian” ในงานคอนเสิร์ต

เดี่ยว “Zommarie La Lune 

Concert” ของตัวเอง ทำาแฟน

เพลงต่างแห่เดาว่างานอะไร 

อดใจกันอีกนิด ติดตามเร็วๆ 

นี้ ไม่นานเกินรอ และในขณะ

ที่ไอจีโพสต์ของส้ม มารี มี

การประกาศว่า Zom Marie 

x Maximillian ทางศิลปินหนุ่ม

ชาวเดนมาร์กก็มีการโพสต์ในไอจีด้วยเช่นกัน

ว่า Zom Marie x Maximillian การันตีบวก

ความมัน แต่จะคืออะไรนั้น อีกไม่นานเกินรอ.

interthaipost69@gmail.com

‘ส้ม มารี’xหนุ่มเดนิช‘Maximillian’ 



12 ขาวประชาสัมพันธ

 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)

วิ่งสูปที่ 50 กทม.     ชัชชาติ สิทธิพันธ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รวมกิจกรรม วิ่งสูปที่ 

50 กทม. Virtual Fun Run เปนหนึ่งในกิจกรรมที่ กทม.เชิญชวนใหทุกคนมารวมกําลังกายดวย

การวิ่ง โดยมี รองผูวาราชการ กทม. และ ภิมุข สิมะโรจน เลขานุการ ผูวาฯ มารวมดวย ณ 

สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)เขตจตุจักร

ฉลอง 45 ลานเคร� อง    ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยฮอนดา แถลงขาว 

ไทยฮอนดา ฉลองผลิตเคร� องยนตอเนกประสงคครบ 45 ลานเคร� อง สงออกทั่วโลกกวา 53 

ประเทศ วางจําหน�ายในไทย  8 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก เคร� องยนตอเนกประสงค เคร� องกําเนิด

ไฟฟา เคร� องสูบนํ้า เคร� องพนยาสะพายหลัง เคร� องตัดหญาสะพายบา รถตัดหญา รถไถพรวนดิน 

และเคร� องยนตติดทายเรือ ณ โรงงานไทยฮอนดา ลาดกระบัง

ทองโลกเทคโนโลยี      วิภา อัมพุช จัดแคมเปญ “บีเทรนด แก็ดเจ็ท เพลยกราวน” ชวน

เปดประสบการณทองโลกเทคโนโลยี กับหลากหลายไอเทมสินคาอินเทรนด ตอบโจทยทุกไลฟ

สไตลหนุมสาวเทรนดี้สมารทไลฟยุคดิจิตอล โดยมี รวมพร อิทธิพงศ, ตรัยคุณ ศรีหงส และ 

อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ รวมงาน ณ เอ็มอีเวนท ฮอลล เดอะมอลล ไลฟสโตร ทาพระ

SAM รวมออกบูทงานมหกรรม Home Loan-NPA Grand Sale 2022 ณ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี      บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด (บสส.) หรือ SAM ไดรับเกียรติจาก

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เขาเยี่ยมชมบูท SAM ในงาน

มหกรรม Home Loan-NPA Grand Sale 2022 จัดโดยสมาคมสินเช� อที่อยูอาศัย ที่อิมแพค 

เอ็กซิบิชั่น ฮอลล 8 เมืองทองธานี เม� อวันที่ 1-3 กรกฎาคม โดยมีประพนธ เพิ่มพิทักษ 

ผูบริหารฝายขายและสงเสริมกิจกรรมการขาย และนัยนชนก สังขวิจิตร ผูบริหารฝายการ

ตลาดและส� อสารองคกร ใหการตอนรับ

เปดงาน    ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม มอบหมายให รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปนประธานในพิธีเปดงานโครงการสัมมนา

วิชาการและนวัตกรรมการทํางานของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวมกับสถาน

ประกอบการ (RMUT-TRM Day) ณ หองนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟวเจ

อรพารค รังสิต

ม.รังสิต จับมือ สปาพลัส ลงนามความรวมมือดําเนินงานฝกอบรมดานวิถีสุขภาพที่ดี 

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU ระหวาง มหาวิทยาลัยรังสิต โดยกสิน จันทรเรือง 

รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท สปาพลัส โดยนภารัตน ศรีละพันธ 

กรรมการผูจัดการ พรอมดวยคณะกรรมการศูนย Rangsit Wellness Academy (RWA) 

นายแพทยวิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก อาจารย โสณัชดา 

ปานชี รศ.ดร.สุรพจน วงศใหญ ฯลฯ เพ� อรวมกันดําเนินงานฝกอบรมดานวิถีสุขภาพที่ดีของ RWA 

ทั้งในและตางประเทศ ตั้งเปาจัดหลักสูตรการฝกอบรม สําหรับกําลังคนใน Wellness care ใน

ระดับประกาศนียบัตร ณ หองประชุมวิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก ชั้น 1 อาคารรังสิต

ประยูรศักดิ์ (ตึก 12) มหาวิทยาลัยรังสิต

สนับสนุนโครงการแตมสีเติมฝน ตอตานการทุจริต    ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ 

ประธานกรรมการมูลนิธิตอตานการทุจริต มอบประกาศเกียรติคุณให ประจักษ ตั้งคารวคุณ 

ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ เพนทฯ ในโอกาสที่สนับสนุนโครงการเยาวชนชอสะอาด 

“แตมสีเติมฝน ตอตานการทุจริต” ตอเน� องเปนปที่ 3 โดยมี เกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สํานักการ

ศึกษา มารวมในพิธีดวย ที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กฟก. ติดตามการแปรญัตติงบประมาณป 2566     นายสไกร พิมพบึง เลขาธิการ กฟก. 

นายยศวัจน ชัยวัฒนสิริกุล ท่ีปรึกษาสหพันธเกษตรกรแหงประเทศไทยและรองประธานกรรมการ

บริหาร คนที่ 1 พรอมคณะผูบริหารสํานักงาน กฟก. เดินทางเขาประสานติดตามการแปรญัตติ

งบประมาณป 2566 จํานวน 6,236 ลานบาทของสํานักงาน กฟก. เพ� อใหบรรจุในรายการงบ

ประมาณ โดยมี นายนิรันดร จอมทอง ผูอํานวยการกองกฎหมาย สํานักงบประมาณ เปน

ผูประสานงานรับเร� องแทน เม� อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารสํานักงบประมาณ ชั้น 2

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมเวทีปฐกถา 

ในงาน “FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE 

INDUSTRIES มหกรรมแสดงสินคาและ

นวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย” ซึ่งจัดโดย

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม จัดงานดังกลาวข้ึน 

ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 

ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ 

จังหวัดเชียงใหม โดยมี พล.อ.ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน 

ภายในงานมีการจัดมหกรรมแสดงสินคาและ

นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย กิจกรรมบนเวทีกลาง 

ทั้งการเสวนา การรวมสนุกในกิจกรรมตางๆ 

รวมดวยกลุมผูนําองคกรทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนท่ีมารวมแสดงวิสัยทัศน พรอมเทคโนโลยี

และนวัตกรรมล้ํายุคจากภูมิภาคทั่วประเทศ 

และผูประกอบการ บนพื้นที่กวา 30,000 

ตารางเมตร ออกบูทสินคาผลิตภัณฑท่ีโดดเดน

มาจัดแสดงภายในงาน 

โอกาสนี้ เลขาธิการ สศก. ไดกลาว

ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “พลิกโฉมเกษตรไทย 

(Disruptive Change) ดวยแนวคิด BCG 

พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน” โดยสรุปวา 

การพัฒนาประเทศในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา 

สงผลใหเกิดการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอย 

เกิดความเส� อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และความเหล� อมล้ําทาง

ดานเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ขณะที่อัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะ

หลังเริ่มชะลอตัวลง โดยในป 2560 - 2564 

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.43 ตอป 

ซึ่งอัตราการเติบโตดังกลาวไมเพียงพอใน

การนําพาประเทศใหกาวขาม “กับดักรายได

ปานกลาง” ไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 

สําหรับภาคเกษตรไทย เกี่ยวของกับ

ประชากรเกือบ 24 ลานคน คิดเปนพื้นที่

การเกษตร 149.24 ลานไร หรือพื้นที่เกือบ

ครึ่งหนึ่งของประเทศในการผลิตทางการ

เกษตร แตพื้นที่ทางการเกษตรสวนใหญ เรา

ใช ในการผลิตสินคาเกษตรเพียงไมกี่ชนิด 

เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ออย 

ขาวโพด และปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนสินคา

โภคภัณฑ (Commodity) ที่ราคามีความ

ผันผวนตามสภาพภูมิอากาศและอุปทานใน

ตลาดโลก จึงสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย

คอนขางต่ํา การเพิ่มรายไดของเกษตรกรดวย

การเพิ่มปริมาณผลผลิตนั้น จําเปนตองแลก

ดวยการใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก หรือที่

เรียกวา “ทํามาก แตไดนอย” 

นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังตองเผชิญ

บริบทตางๆ ในชวงท่ีผานมา ท้ังการแพรระบาด

ของโควิด - 19 ความขัดแยงทางการเมือง

ณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการ

จังหวัดปทุมธานี เปนประธานในงานแถลง

ขาวโครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

ปทุมธานี วิถีสายน้ํารัตนโกสินทร กิจกรรม

การทองเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 

จังหวัดปทุมธานี “เปดประสบการณอาหาร

และทองเที่ยว ของดีเมืองปทุม” ที่จะจัดขึ้น

ระหวางวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม ณ ลาน

หนาศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) 

ภายในงานรวบรวมไวทั้งอาหารนานาชนิด

ที่ขึ ้นช� อ แหลงทองเที่ยว และวัฒนธรรม

ประเพณีของจังหวัดปทุมธานี ภายในงานเดียว 

ท้ังอาหารด้ังเดิมของชนชาติไทย มอญ อิสลาม 

จีน อาหารพ้ืนบาน อาหาร Street Food ฯลฯ 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

ภายในประเทศหลังสถานการณ โควิด19 

ระบาดผอนคลายลง และเตรียมพรอมเปดเมือง

ใหนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวภายใน

ประเทศมากขึ้น โดยกําหนดจัดงานแถลงขาวฯ

ดังกลาว ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม เวลา 

14.30 น. – 16.00 น. ณ หองธัญบุรีบอลรูม 

1 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟวเจอร

พารค รังสิต

สปอรตมอลล (SPORTS MALL) 

บริษัท เดอะมอลล กรุป รวมกับ บริษัท 

ไทยประกันชีวิต จัดการแขงขัน “สปอรต

มอลล กอลฟ ทัวรนาเมนท 2022” เพ� อชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี โดยนักกอลฟผูสนใจสามารถ

เขารวมสมัครการแขงขัน ตั้งแตวันนี้ - 22 

กันยายน สมาชิกผูถือบัตร M CARD คา

สมัครทานละ 4,000 บาท/สนาม บุคคลทั่วไป

คาสมัครทานละ 4,500 บาท/สนาม และ

พิเศษสมาชิกไทยประกันชีวิต PRIVILEGE 

รับสวนลด 500 บาท เหลือทานละ 4,000 

บาท/สนาม พิเศษเม� อใชสิทธ์ิคูกับบัตร M CARD 

รับสวนลดเพิ่มเปน 1,000 บาท/สนาม เหลือ

ทานละ 3,500 บาท/สนาม รับสิทธิ์ไดแตวัน

ที่ 1 ก.ค. 2565 สมัครและสอบถามขอมูล

เพิ่มเติม โทร.06-5526-7946 หรือสมัครผาน

ชองทาง Line Official : @golfadvisor  และ

ติดตามขาวสารไดท่ี FACEBOOK FANPAGE 

: SPORTSMALLTHAILAND  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

รมยรวินท คลินิก (Romrawin Clinic) 

ตระหนักถึงการดูแลรูปรางและดูแลผิวของ

คุณลูกคา โดยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญพรอม

ดวยเทคโนโลยีไดมาตรฐาน ขอมอบโอกาส

พิเศษสําหรับคนรักหุนและดูแลสุขภาพผิว

โดยเฉพาะกับกิจกรรม “Body & Wellness 

หุนสวยผิวเรียบเนียน” แบบจัดเต็มกับสาขา

ที่เขารวมรายการ โดยวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ ที่

สาขารังสิต และวันที่ 12 กรกฎาคม ที่สาขา

ลาดพราว ซ่ึงภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ

รับการประเมินมวลไขมันและรูปราง ฟรี! 

ทานใดที่สนใจสามารถเขาไปใชบริการที่ 

รมยรวินท คลินิก สามารถสอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่ www.romrawinclinic.com หรือ 

โทร. 08-0153-9000, 08-0154-9000 หรือ 

Line@ : @Romrawinclinic

เลขาธิการ สศก. ขึ้นเวที FTI EXPO 2022 ปาฐกถาพิเศษ

ชูแนวคิด พลิกโฉมเกษตรไทยดวย BCG กาวสูเกษตรอุตสาหกรรมมูลคาสูง พัฒนาเศรษฐกิจใหยั่งยืน

ระหวางประเทศ เทคโนโลยีที่กาวหนาอยาง

รวดเร็ว การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การขาดแคลน

แรงงานภาคการเกษตร การขยายตัวของ

ความเปนเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ การปลอยกาซเรือนกระจก 

และกระแสการเติบโตแบบสีเขียว (Green Growth) 

หรือการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง

ดวยบริบทตางๆ เหลานี้ ทําใหประเทศไทย 

รวมถึงภาคเกษตร จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูป

แบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยในป 

2564 รัฐบาล ไดเห็นชอบให BCG Model หรือ

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economy) เปนโมเดลเศรษฐกิจ

สูการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนวาระแหงชาติ

แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไดถูก

นํามาใชเปนหลักสําคัญในการขับเคล� อนการ

พัฒนาภาคการเกษตรบนฐานความหลากหลาย

ทางชีวภาพ โดยนําเอาความรูและความกาวหนา

ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาตอยอด 

และสรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากรชีวภาพ

และผลผลิตทางการเกษตร หรือที่เรียกวา 

“ทํานอย แตไดมาก” เพ� อสรางรายได ใหแก

เกษตรกร ชวยแกปญหาเศรษฐกิจฐานราก 

ผลผลิตสินคาเกษตรลนตลาดและราคาตกต่ํา 

ทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา เกิด

ประโยชนสูงสุด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การพลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive 

Change) ดวยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ให

ประสบความสําเร็จไดน้ัน จําเปนตองวางเปาหมาย

และทิศทางการพัฒนาใหชัดเจน โดยเนนการ

ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทย

สู 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน

สูง และ รายไดสูง ซึ่งประสิทธิภาพสูง คือ

การใชเทคโนโลยี นวัตกรรมผสานภูมิปญญา

ทองถิ่น ยกระดับผลผลิตเกษตร มาตรฐานสูง 

ดวยระบบการผลิตที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งดาน

คุณภาพผลผลิต โภชนาการ ความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม และ 

การกีฬาแหงประเทศไทย ฝายกีฬา

ภูมิภาค นํารอง 24 จังหวัด สนับสนุนให

เยาวชนท่ีมีใจรักในการเลนกีฬา พัฒนาความ

สามารถตอยอดเปนนักกีฬาที่ดี อยูในระดับ

มาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญชํานาญ นํา

ไปสูการเปนนักกีฬาระดับอาชีพได ซึ่งถือเปน

เร� องที่ดีและยังเปนการสงเสริมอุตสาหกรรม

ดานกีฬาอีกทางหนึ่ง โดยไดรับความรวมมือ

จากทุกภาคสวนในทองถิ่นของจังหวัดตางๆ 

ที่เขารวมโครงการนํารองครั้งนี้ ไดแก  

จังหวัดเชียงราย, เชียงใหม, น�าน, 

นครพนม, ขอนแกน, อุบลราชธานี, อุดรธานี, 

บุรีรัมย,ศรีสะเก, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, 

ชลบุรี, จันทบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, 

พัทลุง, สงขลา, ยะลา, สตูล, ตรัง, ภูเก็ต, 

การกีฬาแหงประเทศไทย นํารอง 24 จังหวัด 

ยกระดับมาตรฐานคัดเลือกนักกีฬา ตอยอดความสามารถเด็กไทย

กระบี่, ราชบุรี และกาญจนบุรี   

อีกทั้งยังเชิญชวนคนไทยหันมาใสใจ

สุขภาพ สรางภูมิตานทาน ในชวงการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid - 19) ซ่ึงการจัดทําโครงการดังกลาวน้ี 

มุงหวังใหประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพที่ดี 

แข็งแรงและปลอดภัยจากการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 

ปรับเปลี่ ยนวิถีการใชชีวิตสง เสริมและ

สนับสนุนใหประชาชนทุกเพศทุกวัย เริ่มหัน

มาใสใจสุขภาพกันมากขึ้น แมวาสถานการณ

ในปจจุบันอาจจะไมมีความรุนแรงเทาท่ีผานมา 

แตการมีสุขภาพที่ดี ก็ทําใหคุณภาพชีวิตใน

ดานตางๆ ดีตามไปดวย  

รายไดสูง ดวยการผลิตสินคาเกษตรที่เนน

ความเปนพรีเมียม มีความหลากหลาย และ

กําหนดราคาขายไดตามคุณภาพของผลผลิต

เกษตร เพ� อเปาหมายใหการทําการเกษตร

เปนอาชีพที่สรางความมั่นคง

หากจะมองแนวทางการเปลี่ยนแปลง

เพ� อพลิกโฉมภาคการเกษตร ดวยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG ซึ่งเริ่มจาก B คือ Bio Economy หรือ

เศรษฐกิจชีวภาพ ดวยแนวคิด “สรางมูลคา 

(Value Creation)” การจะสรางมูลคาเพิ่มให

กับสินคาเกษตรเหลานี้ ได  ประการแรก ตอง

พัฒนาและยกระดับการผลิตเกษตรมูลคาสูง 

โดยปรับโครงสรางการผลิตจากผลิตมากแต

สรางรายไดนอย (More for Less) ไปสูการ

ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก (Less for More) 

ดวยการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ที่ ไม

เหมาะสมไปสูการผลิตสินคาเกษตรที่มูลคา

เพ่ิมสูง มีการสรางความแตกตางใหกับสินคา

เกษตรและผลิตภัณฑ โดยสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรและผลิตภัณฑที่ตอบโจทยความ

ตองการของตลาด ยกระดับมาตรฐานสินคา

เกษตรและพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ 

เพ� อใหสามารถตรวจสอบขอมูลสินคาไดตลอด

กระบวนการ และการสงเสริมและพัฒนาการ

ผลิตสินคาเกษตรที่เช� อมโยงกับอุตสาหกรรม

อนาคต ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการนํา

ผลผลิตทางการเกษตรมาเปนวัตถุดิบต้ังตน 

อาทิ สมุนไพรแปรรูป ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

ที่ใช โปรตีนทางเลือก อาหารทางการแพทย 

ผลิตภัณฑอาหารเพ� อสุขภาพ อาหารฟงกชัน 

(Functional food) อุตสาหกรรมชีวภาพ 

เชน เช้ือเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม

ยาและเวชภัณฑ การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบ

ธรรมชาติ และสารออกฤทธ์ิ (Active Ingredient) 

จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เพ� อเพ่ิมมูลคาสินคา

เกษตร และตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป 

C คือ Circular Economy หรือเศรษฐกิจ

หมุนเวียน โดยนําแนวคิด “ของเสีย/ขยะเปนศูนย 

(Zero Waste)” ซึ่งภาคเกษตรถือเปนแหลง

ผลิตขยะธรรมชาติที่มีปริมาณมาก และกอให

เกิดปญหาในการทําลาย ดังน้ัน ควรมีการสง

เสริมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใชทางการ

เกษตรอยางเต็มประสิทธิภาพ (Zero Waste) 

โดยการบริหารจัดการของเสีย ขยะจากฟารม 

แปลงเกษตรอยางเปนระบบ เพ� อหยุดการ

เผาในพ้ืนท่ีเกษตรและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

และการนํากลับมาใชใหม การใชซ้ํา สงเสริม

การทําเกษตรแบบปลอดการเผา รวมทั้งการ

สงเสริมการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการ

เกษตรเปนผลิตภัณฑหรือพลังงานเชื้อเพลิง 

โดยนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาแปรรูป

เปนผลิตภัณฑอ� น ๆ เพ� อสรางมูลคาเพิ่มและ

สรางรายได เชน ภาชนะหรือบรรจุภัณฑจาก

ธรรมชาติ ผลิตภัณฑทดแทนไมจากวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตร บล็อคกันความรอน

หรือผนังดูดซับเสียงจากฟางขาว รวมท้ังสงเสริม

และสนับสนุนการใชผลผลิตของเหลือ หรือ

ผลพลอยไดทางการเกษตรมาใชเปนวัตถุดิบ

ต้ังตนในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพ โรงไฟฟาชีวมวล และ

โรงไฟฟาชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุ

ทางการเกษตร เปนตน 

G คือ Green Economy หรือเศรษฐกิจ

สีเขียว โดยนําแนวคิด “สมดุลและยั่งยืน 

(Balance & Sustainability)” ซึ่งการทําการ

เกษตรท่ีผานมา มีการนําทรัพยากรมาใชอยาง

ฟุมเฟอยและใชประโยชนไมเต็มประสิทธิภาพ 

กระบวนการผลิตที่นําสารเคมีและปุยมาใช

ในปริมาณมากเกินไป ซึ่งการจะทําใหภาค

เกษตรมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอมหรือเกษตรสีเขียว และใชทรัพยากร

การผลิตอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองสราง

ความสมดุลและยั่งยืนในการใชทรัพยากร

ทางการเกษตร สรางกลไกการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและการแบงปนผลประโยชน

อยางเทาเทียมและยุติธรรม ในระดับทองถิ่น 

อนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรทางการเกษตร

อยางสมดุล สงเสริมการผลิตและบริโภค

สินคาเกษตรที่รักษาระบบนิเวศและเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม เพ� อสรางความมั่นคง

ทางอาหาร ใหเกิดการเขาถึงอาหารที่มีอยาง

เพียงพอสําหรับการบริโภค อาหารมีความ

ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการ รวมทั้ง

การมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุนรักษาความ

สมดุลของระบบนิเวศ มีการสงเสริมใหเกษตรกร

ใชสารเคมีทางการเกษตรอยางถูกตอง เหมาะสม

และมีความปลอดภัย โดยบริหารจัดการการใช

สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล อาทิ การปฏิบัติทางการเกษตร

ที่ดีและเหมาะสม (GAP) การใชสารชีวภัณฑ

ทดแทนในการปองกันกําจัดศัตรูพืช เพ� อลด

ตนทุนการผลิต และสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

สินคาเกษตร และประการสุดทาย ลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก โดยสงเสริมการหยุด

การเผาในพื้นที่การเกษตร พัฒนาฐานขอมูล 

องคความรู และเทคโนโลยี เพ� อสนับสนุน

การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ รวมถึงการตลาดสําหรับสินคา

คารบอนต่ํา เพ� อมุงสูเปาหมายการปลอยกาซ

เรือนกระจกสุทธิเปนศูนย หรือ Net Zero Emission 

“การจะรวมกันพลิกโฉมเกษตรไทย 

ดวยแนวคิด BCG พัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน

จะเกิดข้ึนได แน�นอนวา ตองอาศัยความรวมมือ

จากภาคีเครือขายทุกภาคสวน บูรณาการ

รวมกันในระดับพ้ืนท่ี การใชตลาดนําการผลิต 

รูจักนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการ

เพิ่มผลิตภาพและศักยภาพการผลิต ที่สําคัญ

ตองรวมกันใชวิกฤตมาสรางโอกาส จากกระแส 

Disruption / Digital Transformation ใหเปน

ความทาทาย จุดประกายศักยภาพ พลิกโฉม

ภาคเกษตรไทย ผานแนวคิด BCG เพ� อนําพา

ประเทศกาวสูเกษตรอุตสาหกรรม เกษตร

มูลคาสูง และยกระดับเกษตรกรสูอาชีพ

เกษตรกรรมแหงอนาคตที่สมบูรณแบบไป

พรอมกัน” เลขาธิการ สศก. กลาว
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ผู้เสนอชื่อ รมว.สธ.เกาหลีใต้ถอนตัว 2 คน

โซล • รอยเตอร์รายงานคดีอื้อฉาวทำาให้ผู้ที่เสนอชื่อดำารง

ตำาแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้ถอนตัวไปถึง 2 คน นับ

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ คิม ซังฮี อดีต 

ส.ส.ได้ถอนตัวจากการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี

สาธารณสุขเมื่อวันจันทร์ ท่ามกลางข้อกล่าวหายักยอกเงิน

รัฐ ซึ่งเธอปฏิเสธ เมื่อเดือนพฤษภาคม ชุง โฮยัง ตัวเลือก

แรกของยุนในตำาแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขถอนตัวไปหลัง

จากถูกกล่าวหาใช้อำานาจหน้าที่ช่วยให้ลูกๆ สมัครเข้าเรียน

ในคณะแพทยศาสตร์ และหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ซึ่ง

เขาเองก็ปฏิเสธ ขณะที่ พัค ซุนแอ รัฐมนตรีศึกษาธิการ ที่

เข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันอังคาร เธอถูกบังคับให้ต้องขอโทษ

อีกครั้งสำาหรับข้อหาเมาแล้วขับเมื่อตอนอายุ 20 ปี และ

ตัวเลือกของยุนเป็นหัวหน้าหน่วยงานกำากับดูแลการต่อ

ต้านการผูกขาด ยอมรับว่าเคยเมาแล้วพูดจาไม่เหมาะสม

เกี่ยวกับทางเพศกับนักศึกษาตอนเป็นอาจารย์สอนคณะ

นิติศาสตร์เมื่อปี 2557 ขณะที่แกลลอปโพลที่เผยแพร่เมื่อ

วันศุกร์แสดงให้เห็นว่ายุนได้คะแนนนิยม 43% ลดลง 10% 

จาก 1 เดือนก่อน โดยคะแนนไม่ยอมรับอยู่ที่ 42% 

ชาวศรีลังกาหันมาใช้ฟืนหุงต้ม

เนฮินนา • ศรีลังกาท่ีประสบวิกฤตเศรษฐกิจข้ันเลวร้าย

ขาดแคลนทุกอย่างต้ังแต่ยารักษาโรคไปจนถึงก๊าซ ประชาชน

เร่ิมกลับมาใช้ฟืนในการประกอบอาหาร เอเอฟพีรายงานการ

เปลี่ยนมาใช้ฟืนเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี เมื่อเกิดเหตุถังก๊าซ

หุงต้มระเบิดในครัวกว่า 1,000 บ้าน คร่าชีวิตผู้คนอย่าง

น้อย 7 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคน สาเหตุจาก

ซัพพลายเออร์ต้องการลดต้นทุนแล้วไปเพิ่มสัดส่วนของ

โพรเพน ซึ่งไปเพิ่มแรงดันในถังก๊าซสู่ระดับอันตราย แต่

ตอนนี้ในศรีลังกาไม่มีก๊าซให้ใช้หรือไม่ก็แพงเกินไป บางคน

เปลี่ยนไปใช้หม้อหุงน้ำามันก๊าด แต่รัฐบาลไม่มีเงินดอลลาร์

ที่จะนำาเข้าน้ำามันก๊าดรวมถึงน้ำามันเบนซินและน้ำามันดีเซล 

ส่วนผู้ที่ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้รับผลกระทบเมื่อรัฐบาลสั่ง

ดับไฟฟ้าเป็นเวลานานเพื่อประหยัดไฟ 

โควิดจีนรอบใหม่ล็อกดาวน์นับสิบล้านคน

ปักก่ิง • เอเอฟพีรายงานว่าประชาชนหลายสิบล้านคนใน

จีนโดนล็อกดาวน์เมื่อวันพุธ ขณะที่ธุรกิจในเมืองท่อง

เที่ยวสำาคัญถูกสั่งระงับการให้บริการ และคลัสเตอร์ใหม่

จุดชนวนให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะมีการหวนกลับมาบัง                                                                            

คับใช้มาตรการควบคุมโควิดท่ีเข้มงวดอีก เจ้าหน้าท่ีสาธารณ 

สุขจีนรายงานผู้ติดเชื้อมากกว่า 300 รายเมื่อวันพุธ โดย

พบคลัสเตอร์ใหม่ในเมืองซีอานและนครเซี่ยงไฮ้ เจ้าหน้าที่

ชี้ว่าการระบาดมาจากสายพันธุ์ BA.5.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์

ย่อยของโอมิครอน สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าและหลบ

เลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า.

มคุยกับ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล แห่งแบงก์

กรุงเทพเป็นระยะๆ เพื่อประเมินสถานการณ์

เศรษฐกิจที่กำาลังเข้าโหมดของความผันผวน

แปรปรวนอย่างหนัก

คำาถามหนึ่งที่สำาคัญคือ เศรษฐกิจยักษ์อย่างอเมริกา

จะเข้าสู่ภาวะที่น่ากลัวหรือไม่

และถ้าเกิดจะเกิดเมื่อไหร่

อีกทั้งไทยเราต้องเตรียมตั้งรับอย่างไรจึงจะ “เอาอยู่”

แนวทางวิเคราะห์ของ ดร.กอบศักดิ์น่าสนใจมาก 

และตั้งอยู่บนพื้นฐานของข่าวสารและข้อมูลล่าสุด...มิใช่

เพียงแค่ยึดหลักวิชาการเท่านั้น

จึงสมควรที่ประชาชนคนไทย...และรัฐบาลไทย...ต้อง

รับฟัง

ดร.กอบศักดิ์เตือนว่า สภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือ 

Recession ในสหรัฐ อาจมาเร็วกว่าที่เราคิด

โดยท่านอ้างถึง Fed Atlanta ผ่านโมเดล GDPNow 

ได้ปรับลดประมาณการของ GDP Q2 ของสหรัฐ ว่าจะอยู่

ที่ -2.1%

จากเดิมเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ที่ยังคาดไว้ว่าจะ

ขยายตัวได้ 2%

รวมเป็นการเหวี่ยงลงถึง 4%

สะท้อนภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่จริงๆ แล้วอาจ 

จะผลิกผัน ชะลอลงกว่าที่ตลาดคาดไว้มากไปเรียบร้อย 

แล้ว

หาก GDP ออกมาติดลบจริงในไตรมาสนี้ จะทำาให้

เป็นไตรมาสที่ 2 ที่เศรษฐกิจสหรัฐติดลบ ซึ่งหมายความต่อ

ไปว่าสหรัฐได้เข้าสู่ Technical Recession 

ทั้งนี้ การปรับลดประมาณการลงของ Fed Atlanta 

เป็นผลจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาต่ำากว่าคาดใน

ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เช่น

- ตัวเลข Manufacturing ISM Report on Business 

- ตัวเลข Construction Report

- ตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

- ตัวเลข Housing starts

- ตัวเลข Inventory Investment

สอดคล้องกับการปรับลดประมาณการของสถาบัน

การเงินและสำานักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างๆ ที่กังวลใจ

มากขึ้นเรื่อยๆ กับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ และต่างคิดกัน

ว่า โอกาสการเกิด Recession ในสหรัฐกำาลังเพิ่มขึ้น แม้ท่าน

ประธานเฟดจะยังพูดว่า  “เศรษฐกิจ

สหรัฐยังแข็งแกร่ง”

หลายคนมีคำาถามต่อไปว่า หากเกิด 

Recession แล้ว จะยาวนานแค่ไหน?

ในประเด็นนี้ Reuters เคยรวบรวม

ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจในภาพด้านล่าง 

ปกติแล้ว Recession จะใช้เวลา

ระหว่าง 2-6 ไตรมาส

ที่สั้นสุดก็คือ หลังเกิดโควิดที่กิน

เวลาแค่ 2 เดือน

แต่ปกติแล้วจะใช้เวลา 3-4 ไตรมาส

ยกเว้นช่วงปี 2008-2009 ที่ 

Recession ยาวนานถึง 6 ไตรมาส และ

ใช้เวลาต่อไปอีกประมาณ 4-5 ปี กว่า

เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นเป็นปกติ 

เพราะในครั้งนั้น สหรัฐมีปัญหา

จาก Balance sheet จึงต้องใช้เวลาในการ

สะสาง

ช่วงปี 1981-1982 ที่เป็นผลจาก

การต่อสู้เงินเฟ้อของเฟด

ช่วงปี 1973-1975 ที่เป็นผลจาก

ราคาน้ำามันที่พุ่งพรวดพราด หรือ Oil 

shocks  

ดร.กอบศักดิ์บอกว่าด้วยเหตุนี้ หาก

เราจะต้องประเมินคร่าวๆ ว่าหากเกิด 

Recession ในรอบนี้ จะใช้เวลายาวนาน

แค่ไหน คงต้องบอกว่า อาจจะใช้เวลาพอ

สมควร (ประมาณ 4-5 ไตรมาส)  

เช่น ช่วงปี 1973-1975 และปี 

1981-1982 ที่เฟดต้องจัดการเงินเฟ้อสูง

ให้ลงมาเป็นปกติ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเงินเฟ้อลดลงแล้ว 

เศรษฐกิจสหรัฐน่าจะสามารถฟื้นตัวได้ดี เนื่องจากรอบนี้ ไม่ได้

มีปัญหาใน Balance sheet เหมือนช่วงวิกฤต Subprime ใน

ปี 2008

จึงต้องลุ้นกันปลายเดือนนี้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม

ว่า ตัวเลขจริงจะออกมาเท่าไร และโมเดล GDPNow ของ 

Fed Atlanta จะแม่นหรือไม่

ถ้าอเมริกาถดถอย ยุโรปจะหลีกหนีชะตากรรม

ทำานองเดียวกันได้หรือ

ดร.กอบศักดิ์แสดงความกังวลว่าเงินเฟ้อ Eurozone 

เดือนมิถุนายน พุ่งเป็น 8.6% แล้ว

เพิ่มจากเดือนที่แล้ว 8.1% สูงสุดนับแต่มีเงิน Euro 

เป็นต้นมา

สะท้อนว่าปัญหาเงินเฟ้อที่ยัง Peak ได้อีก 

ทำาให้น่าติดตามว่า ภูมิภาคอื่นๆ เช่น สหรัฐ เอเชีย 

และไทยจะเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่ (ซึ่งจะมีนัยต่อการขึ้น

ดอกเบี้ยต่อไป)

ทั้งนี้ ที่น่าสนใจอีกประการก็คือ องค์ประกอบด้าน

พลังงานที่ยังเพิ่มขึ้นถึง 41.9% จากการที่ยุโรปต้องทดแทน

พลังงานฟอสซิลราคาถูกจากรัสเซียด้วยพลังงานอื่นๆ ที่

แพงขึ้น

ส่วนด้านอาหารสด เช่น ผักและผลไม้ เพิ่มขึ้น 

11.1% จากต้นทุนราคาปุ๋ยที่สูงขึ้น

ท้ายสุดเป็นที่น่าสังเกตว่า จากสมาชิกของกลุ่ม 

Eurozone 19 ประเทศ ขณะนี้มีถึง 10 ประเทศหรือครึ่ง

หนึ่ง ที่มีอัตราเงินเฟ้อประมาณ 10% หรือสูงกว่า 

เช่น เนเธอร์แลนด์ สเปน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม 

กรีซ เป็นต้น โดยที่เอสโตเนียมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 22%

การที่เงินเฟ้อในประเทศสมาชิกแตกต่างกันขนาด

นี้ จะมีนัยในระยะต่อไปกับระบบเงินยูโรและเศรษฐกิจของ

ประเทศเอสโตเนีย ลิทัวเนีย ลัตเวีย ที่มีเงินเฟ้อสูง จาก

การที่ต้นทุนการผลิตในประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นมากกว่าประ

เทศอื่นๆ ในยูโรโซน

แนวทางการวิเคราะห์และคำาเตือนของ ดร.กอบศักดิ์ 

จึงควรจะได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าศึกครั้งนี้หนักเก่าที่ใครจะคาด

คิดมาก่อนได้.

ผ

นายกฯอังกฤษยันขอสู้เพื่ออยู่ต่อ
ลอนดอน • นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ กล่าวต่อ

ท่ีประชุมรัฐสภาเมื่อวันพุธว่า เขาจะอยู่เพื่อสู้ต่อไปและจะไม่ลาออก

จากตำาแหน่ง แม้เขาจะถูกโดดเด่ียวมากย่ิงข้ึน หลังจากรัฐมนตรี

กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยื่นใบลาออก

เมื่อวันอังคาร เนื่องจากไม่พอใจบทบาทการเป็นผู้นำาประเทศของเขา

รอยเตอ ร์และเอ เอฟ                                                       

พีรายงานเมื่อวันพุธท่ี 6 กรกฎา                                                          

คม 2565 ว่า เก้าอ้ีนายกรัฐมน                                    

ตรีบอริส จอห์นสัน วัย 58 ปี 

ส่ันคลอนมากย่ิงข้ึนหลังการย่ืน

ใบลาออกของรัฐมนตรีกระทรวง

สำาคัญ 2 คน คือ ริชี ซูนัก รัฐ 

มนตรีกระทรวงการคลัง และ

ซาจิด จาวิด รัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุข เมื่อวันอังคาร 

นายกรัฐมนตรีจอห์นสัน

ใช้ช่วงญัตติต้ังกระทู้ถามของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ

ประจำาสัปดาห์ กล่าวต่อท่ีประชุม

รัฐสภาบอกว่า เขาจะอยู่สู้ต่อ

ไป ไม่ลาออกจากตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรี และกล่าวซ้ำาถึงเหตุผล

ท่ีเขายกมาแก้ตัวในเรื่องอ้ือฉาว

ล่าสุดในช่วงการบริหารประเทศ

ของเขาท่ีทำาให้เกิดเสียงเรียกร้อง

ให้เขาลาออกจากตำาแหน่ง 

ก่อนหน้าน้ีเขาพยายาม

รักษาอำานาจต่อไปด้วยการแต่ง                                                       

ต้ังอย่างรวดเร็วให้ นาดฮิม ซาฮา

วี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

คนปัจจุบัน เป็นรัฐมนตรีกระ 

ทรวงการคลังแทน ริชี ซูนัก ท่ี                                                               

ลาออกไป ซ่ึงซาฮาวีเป็นนักการ                                                        

เมืองดาวรุ่งของพรรคอนุรักษ 

นิยม ซ่ึงได้รับเสียงชื่นชมจาก

ความสำาเร็จในโครงการฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 และแต่งต้ังสตีฟ                 

บาร์เคลย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำา                                             

เนียบรัฐบาลอังกฤษ เป็นรัฐมน 

ตรีกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีกระทรวงสำาคัญ 

2 คนของอังกฤษท่ียื่นใบลาออก

ให้เหตุผลว่าไม่สามารถทนต่อ

วัฒนธรรมของเรื่องอ้ือฉาวของ

นายกรัฐมนตรีจอห์นสันในช่วง

หลายเดือนท่ีผ่านมาได้อีกต่อ

ไปแล้ว รวมไปถึงงานปาร์ตี้ที่

ละเมิดคำาสั่งล็อกดาวน์ควบคุม

โควิด-19 ที่ทำาเนียบรัฐบาล 

ถนนดาวน์นิงสตรีท ท่ีทำาให้ประ 

ชาชนไม่พอใจอย่างยิ่ง

การลาออกจากตำาแหน่ง

รัฐมนตรีของซูนักและจาวิดเมื่อ

วันอังคาร เกิดข้ึนไม่ก่ีนาทีหลัง

จากจอห์นสันกล่าวขอโทษท่ีเขา

แต่งต้ัง ส.ส.อาวุโสคนหน่ึงของ

พรรคอนุรักษนิยมให้ทำาหน้าท่ี

กำากับดูแลพรรค ซ่ึง ส.ส.ผู้น้ีลา

ออกจากตำาแหน่งไปเมื่อสัปดาห์

ท่ีแล้วหลังจากถูกกล่าวหาว่า

ลูบคลำาชาย 2 คนขณะมึนเมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การ

ตอบกระทู้ในรัฐสภาในฐานะนา                       

ยกรัฐมนตรีของจอห์นสันเม่ือ

วันพุธ ได้รับการตอบสนองด้วย

ความเงียบ และบางคร้ังบรรดา 

ส.ส.ต่างหัวเราะอย่างเปิดเผย แม้แต่                      

ส.ส.คนหน่ึงของพรรคอนุรักษนิ 

ยม ซ่ึงเป็นพรรครัฐบาลของจอห์น                        

สันถึงกับถามเขาว่า “จะมีสถาน                     

การณ์ใดบ้างท่ีทำาให้เขาควรลา                                                 

ออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี?”

จอห์นสันกล่าวตอบว่า 

เขาจะลาออกจากตำาแหน่งก็ต่อ

เมื่อรัฐบาลนี้ ไม่สามารถบริหาร

ประเทศต่อไปได้ 

แม้แต่รัฐมนตรีบางคนใน

รัฐบาลของเขาพยายามกล้ัน

เสียงหัวเราะกับคำาตอบของ

จอห์นสัน ขณะท่ีหัวหน้าพรรค

แรงงาน พรรคฝ่ายค้านหลักของ                                               

อังกฤษล้อเลียนว่า คณะรัฐมนตรี                                               

ของจอห์นสันในขณะน้ีเป็นเหมือน

กับ “กองพลน้อยน้ำาหนักเบา”

จอห์นสันกล่าวต่อท่ีประชุม

รัฐสภาว่า ในเวลาท่ียากลำาบากเป็น

ช่วงเวลาท่ีคุณคาดหวังว่า รัฐบาล

จะต้องทำางานต่อไป ไม่ใช่เดินหนี                                 

จากไป รัฐบาลน้ีจะทำางานต่อไป                                                

และมุ่งไปท่ีภารกิจซ่ึงให้ความสำา 

คัญกับประชาชนในประเทศนี้.

รัสเซียรุกคืบโจมตีหนักแคว้น‘โดเนตสก์’

เคียฟ • เจ้าหน้าที่อาวุโสของ

ยูเครนเผยทหารยูเครนต่อสู้เพื่อ

ป้องกันแคว้นโดเนตสก์ทางตะวัน

ออกของประเทศที่ โดนทหาร

รัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มอย่างหนัก 

หลังรัสเซียยึดครองแคว้นลูฮันสก์

ได้ทั้งหมดแล้ว

รอยเตอร์รายงานสถาน 

การณ์สงครามในยูเครนเมื่อวัน

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 หลัง

จากทหารรัสเซียเข้าควบคุมเมืองลิ

ซิชันสก์ที่มั่นสุดท้ายของยูเครน

ในแคว้นลูฮันสก์ไว้ได้เม่ือวันอา 

ทิตย์ท่ีผ่านมา ขณะน้ีทหารยูเครน

ตั้งรับการโจมตีแคว้นโดเนตสก์

ของรัสเซีย ซ่ึงเมืองสลอเวียนสก์ 

และเมืองครามาทอสก์ท่ีอยู่ในแคว้น

น้ีกำาลังถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนัก 

แคว้นโดเนตสก์และแคว้น

ลูฮันสก์รวมกันเป็นภูมิภาคดอน

บาส ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม

ทางตะวันออกของยูเครน กลาย

เป็นสมรภูมิท่ีมีการต่อสู้อย่างดุ                                        

เดือดในยุโรปต้ังแต่รัสเซียรุกราน

ยูเครน 

เซอร์ฮี ไฮได ผู้ว่าการ

แคว้นลูฮันสก์ ให้สัมภาษณ์สถา 

นีโทรทัศน์ยูเครนว่า มีการต่อสู้

อย่างหนักบริเวณพรมแดนของ                                               

แคว้นลูฮันสก์ โดยทหารปกติ

และทหารกำาลังหนุนของรัสเซีย

ถูกส่งไปบริเวณนั้นเพื่อต้องการ

ข้ามแม่น้ำาซีเวอร์สกีโดเนตสก์

ไฮไดเขียนทางเทเลแกรม                                              

เมื่อวันพุธว่า ทหารยูเครนกำา 

ลังสู้รบเพื่อขับไล่ศัตรูบริเวณ

พรมแดนของแคว้นลูฮันสก์และ

แคว้นโดเนตสก์ และเผยในวัน

เดียวกันก่อนหน้านี้ว่า ทหาร

รัสเซียยิงปืนใหญ่กระจายไปทั่ว

ในขณะเร่ิมโจมตีแคว้นโดเนตสก์

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินรายงาน

ว่า เมื่อวันอังคารทหารรัสเซีย

โจมตีตลาดและเขตที่อยู่อาศัย

ในเมืองเมืองสลอเวียนสก์ในแคว้น

โดเนตสก์ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 

2 ราย และบาดเจ็บ 7 คน 

ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงาน

ว่าเห็นควันสีเหลืองลอยขึ้นจาก

ร้านขายอะไหล่รถยนต์และไฟโหม                                                  

ไหม้แผงขายของในตลาดของ

เมืองสลอเวียนสก์ โดยเจ้าหน้าที่

ดับเพลิงพยายามควบคุมเพลิง

พาฟโล คิริเลนโก ผู้ว่า 

การแคว้นโดเนตสก์ เผยว่า เมือง

สลอเวียนสก์และเมืองครามา

ทอสก์ที่อยู่ติดกันโดนรัสเซียยิง

ปืนใหญ่ตลอดทั้งคืน ในขณะนี้

ไม่มีที่ใดปลอดภัยจากการโจมตี

ด้วยปืนใหญ่ในแคว้นโดเนตสก์. 

ไม่ลาออก • ภาพนิ่งจากวิดีโอถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน กล่าวยืนยันว่า

ไม่ลาออกจากตำาแหน่ง หลังรัฐมนตรีกระทรวงสำาคัญ 2 คนยื่นใบลาออก.

ถ้าเศรษฐกิจมะกันเข้าภาวะ

‘ถดถอย’ เราก็หลบหลีกยาก



ปตท.

ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งหมด โดยขอให้

ทุกคนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อ

ต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การทำาความเข้าใจ มีเหตุผล

ในการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์

ในปัจจุบัน พร้อมย้ำาว่าสิ่งสำาคัญในวันนี้คือการ

ขับเคลื่อนไปสู่การประหยัดพลังงาน ที่จะเกิด

ผลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และส่ง

ผลกับประชาชน ซึ่งประชาชนต้องปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมช่วยกันประหยัดพลังงานด้วย 

นอกจากนี้ นายกฯ ยังกล่าวถึงข้อ

เสนอการจัดหาก๊าซ LNG ของ ปตท. เป็นการ

ลดความเสี่ยงในการจัดหา LNG ในอนาคต 

และเป็นส่วนสำาคัญที่จะเพิ่มความมั่นคงทาง

พลังงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม ขอฝาก

ให้คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน หรือ 

กกพ. ได้ติดตามผลกระทบต่อราคาอย่างใกล้

ชิด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน

ในประเทศในอนาคต เพราะการนำาเข้าก๊าซ

จะเกิดขึ้นในปี 2569 ในขณะที่ความผันผวน

ด้านราคาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะสิ้นสุดลง

แล้ว หรืออาจจะมีต่อไปก็ได้ ดังนั้นจะเสี่ยงไม่

ได้ โดยต้องคำานึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคง

ของประเทศ การแข่งขันของผู้ประกอบการ 

รวมทั้งขอให้ กกพ.กำากับดูแลการจัดหา LNG 

ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี

ด้านนายสุพัฒนพงษ์เปิดเผยว่า สถาน 

การณ์พลังงานในปัจจุบันมีความผันผวน

ค่อนข้างมาก มีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากการพัฒนา

โครงการผลิต LNG แหล่งใหม่และการผลิต

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยมีปริมาณ

จำากัด ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมือง

ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังมีความยืดเยื้อ 

รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ 

เมียนมา ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลให้ประเทศมี

การผลิตและจัดหาก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่

ลดลง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอ

การจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สัญญา

ระยะยาวของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของ

ประเทศ และลดความเสี่ยงจากความผันผวน

ของตลาดจร ประกอบกับประเทศไทยยังต้อง

มีการจัดหา LNG เพิ่มเติมเพื่อรองรับความ

ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

โดยที่ประชุม กพช.ได้มีมติเห็นชอบให้ 

ปตท.จัดหา LNG สัญญาระยะยาว ปริมาณ 

1 ล้านตันต่อปี เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาว

ที่มีการลงนามแล้ว 5.2 ล้านตันต่อปี โดยนำา

ต้นทุนการจัดหารวมเข้าไปคำานวณเฉลี่ยใน

ราคา Pool โดยจะเริ่มส่งมอบ LNG ตั้งแต่

เดือน ม.ค.2569 เป็นระยะเวลา 15-20 ปี 

และ กพช.ได้มอบหมายให้ กกพ.เป็นผู้กำากับ

ดูแลให้ราคา LNG ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

กพช.กำาหนด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน 

เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นทาง

เลือกแก่ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษก

กระทรวงพลังงาน ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าว

เกี่ยวกับค่าการตลาดน้ำามันที่ปรับตัวสูงขึ้นใน

ช่วงนี้ โดยมีการเปรียบเทียบราคาน้ำามันหน้า

โรงกลั่นกับค่าการตลาดน้ำามันเบนซิน ในช่วง

ต้นเดือน มิ.ย. 2565 กับปัจจุบัน ที่ราคาน้ำามัน

หน้าโรงกลั่นปรับลดลง แต่ค่าการตลาดปรับ

สูงขึ้นนั้นว่า จากแนวทางการพิจารณาค่าการ

ตลาดอ้างอิงของสำานักงานนโยบายและแผน

พลังงานนั้น ในการพิจารณาค่าการตลาด

ควรดูในภาพรวมของทุกชนิดน้ำามัน เพราะ

สถานีบริการไม่ได้จำาหน่ายน้ำามันเพียงชนิด

เดียว และไม่ควรเปรียบเทียบค่าการตลาด

เป็นรายวัน เนื่องจากราคาเนื้อน้ำามันมีการ

เปลี่ยนแปลงขึ้นลงทุกวันตามราคาตลาดโลก 

“หากจะพิจารณาค่าการตลาดน้ำามัน 

ควรจะดูในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ที่มีการ

จำาหน่าย ทั้งน้ำามันเบนซินและดีเซล ซึ่งทาง

ภาครัฐได้มีการศึกษากรอบค่าการตลาดซึ่ง

ควรอยู่ที่ 2 บาท และ +/- ได้ 0.40 บาทต่อลิตร  

ซึ่งหากพิจารณาค่าการตลาดตั้งแต่วันที่ 1- 

6 ก.ค.2565 ค่าการตลาดน้ำามันเฉลี่ยทุก

ประเภท ทั้งน้ำามันเบนซินและดีเซลจะอยู่ที่ 

2.17 บาทต่อลิตร ซึ่งก็อยู่ในกรอบที่ภาครัฐ

กำาหนด” นายสมภพกล่าว และว่า ตลอดเวลา

ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์และ

ใช้หลายมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากราคา

พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นให้กับประชาชน 

วันเดียวกัน นายพูนพงษ์ นัยนาภา

กรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า 

กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ราคา

สินค้าทั่วประเทศ ตามนโยบายที่ ได้รับจาก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดย

สำานักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภค

บริโภคที่จำาเป็นต่อการครองชีพ ในช่วง 7 วัน

ที่ผ่านมา จำานวนกว่า 2,000 แห่ง ทั้งการตรวจ

สอบในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกค้าส่งและ

ตลาดสด พบว่าด้านปริมาณสินค้า มีสินค้า

ที่จำาเป็นในการครองชีพเพียงพอ และไม่พบ

ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำาหน่าย

สินค้าที่จำาเป็นต่อการครองชีพแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้กำาชับ

ให้พาณิชย์จังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด โดยเฉพาะการกำากับดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ

บริการ พ.ศ.2542 โดยเน้นย้ำาให้ร้านค้าต้องปิด

ป้ายแสดงราคาจำาหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้าม

ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำาหน่ายสินค้า

ราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด หากพบการ 

กระทำาผิด ให้ดำาเนินการตามกฎหมายอย่าง

เด็ดขาด และให้ดำาเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรา

ชั่งตวงวัด ที่ต้องเข้าไปกำากับดูแลเครื่องชั่ง 

การบรรจุหีบห่อ โดยให้เน้นการตรวจสอบการ

บรรจุก๊าซหุงต้ม และหัวจ่ายปั๊มน้ำามัน เพื่อ

ดูแลผู้บริโภค.

  

คุก 2 ปี 

ที่ ให้ความเที่ยงธรรม ซึ่งศาลฎีกาได้เขียน

คำาพิพากษาสอดคล้องต้องกันกับศาลชั้นต้น 

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 และเหตุผลของศาลฎีกา

ล้วนแต่เป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งอื่นๆ 

ด้วย ซึ่งถ้านักการเมืองมีความสุจริต มีจรรยา

บรรณใกล้เคียงกับสถาบันตุลาการ เมืองไทย

เราจะเจริญขึ้นมากเพราะฉะนั้นวันนี้กฎหมาย

ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น และต้องขอบคุณรัฐบาลด้วย

ที่ ได้ปรับปรุงกฎหมายของ กกต.และ กม.ลูก

ของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับปราบโกง สามารถ

พิสูจน์และก็สามารถจับคนที่ทำาผิดได้จริง 

และผู้ที่จะเป็นนักการเมืองน้ำาดีต่อไปและมี

กฎหมายคุ้มครอง 

“ผมคิดว่าเราจะได้มีมันสมอง นักการ

เมืองน้ำาดีเข้าไปบริหารประเทศเกิดความ

สุข และที่สำาคัญก็คือว่าการพิสูจน์วันนี้ ซึ่ง

ช่วงต้นผมก็ถูกโจมตีว่าขี้แพ้ชวนตี แต่ว่าผม

ไม่ได้ขี้แพ้ชวนตี แต่ผมมองว่าจะขอพิสูจน์

ในกระบวนการยุติธรรม ประกอบกับนครศรี 

ธรรมราชของเราเคยถูกตราว่าเป็นเมืองเถื่อน 

วันนี้เรายกระดับเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว 

ถ้าเรามีอะไรไม่มั่นใจเราก็เชื่อในกระบวนการ

ยุติธรรม”

นายพิชัยบอกว่า ก่อนถึงวันพิพากษา

ศาลฎีกา ข่าวก็ออกมา ตนไม่สบายใจเหมือน

กัน ข่าวออกมาไม่ค่อยดี แต่วันนี้หลังคำา

พิพากษาศาลฎีกาแล้วทำาให้สบายใจแล้ว 

แสดงให้เห็นว่าศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาล

ฎีกา คนที่คิดในเชิงว่าวิ่งคดีหรือทำาไม่ดีไม่ร้าย

กับศาล ที่เขาบอกว่ามีเงินมากไปทำาอะไรกับ

ศาลได้ แต่วันนี้ ได้พิสูจน์ ให้เห็นว่าตนได้ยืน

ในระบบประชาธิปไตย และเคารพกฎหมาย

และยืนอยู่ในความสุจริต ซึ่งตรงกับหลาย

พรรคการเมือง ซึ่งนายชวนก็เคยพูดว่านักการ

เมืองก็ต้องสุจริต 

“วันนี้ผมก็พิสูจน์ เมื่อคุณมีอำานาจ มี

เงินทองมากแล้วคุณมาทำาไม่สุจริต ผมได้

พิสูจน์ตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้

เชื่อมั่นระบอบการเลือกตั้งต่อไป ถ้าได้พัฒนา

กฎหมายประเทศไทยได้ขนาดนี้และเชื่อว่าการ

เมืองจะดีขึ้น นักการเมืองเข้าไปไม่กอบโกย 

เพราะว่าตอนเข้าไม่ต้องซื้อเสียง”

เขากล่าวว่า ศาลฎีกาเขียนบรรยาย

คำาพิพากษาในภาพรวมวันนี้ว่า แม้ว่าตัวผู้

สมัครไม่ได้ทำาความผิดเอง แต่ใช้นอมินี ใช้

คนอื่นไปจ่ายเงินแทน ศาลสามารถที่จะสืบ 

เชื่อมั่นพยานหลักฐานให้ไปสู่การจับผิดที่ทำา

ผิด เพราะฉะนั้นการที่นักการเมืองหลายคน

พยายามใช้นอมินี หรือใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือ

ในการกระทำาความผิด จากนี้ ไปคำาพิพากษา

ศาลฎีกาฉบับนี้วันนี้ก็จะเป็นคดีที่จะเป็น

บรรทัดฐานของคดีเลือกตั้งของประเทศไทย

ต่อไป ก็อยากเห็น กกต.เป็นหน่วยงานหลักที่

เข้มแข็ง และสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม 

ซึ่งตนอยากเห็นตรงนี้มาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับนายเทพไท

และนายมาโนช หลังถูกคำาพิพากษาศาลฎีกา 

ศาลได้ออกหมายขังจำาเลยทั้งสองทันทีแล้ว 

จากนั้นทางตำารวจศาลได้คุมตัวจำาเลยทั้งสอง

ไปยังห้องขังของศาลเพื่อรอเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

ของเรือนจำากลางนครศรีธรรมราช นำารถ

บรรทุกผู้ต้องขังทั้งสองรวมกับผู้ต้องขังคน

อื่นๆ ส่งเข้าเรือนจำากลางนครศรีธรรมราชใน

ช่วงเย็นวันนี้ต่อไป

นายสุวิทย์ ศิริวุฒิ ทนายความของ

นายพิชัย กล่าวว่า หลังคำาพิพากษานายเทพไท

มีสีหน้าเคร่งเครียดเรียบเฉย แต่นายมาโนช 

ถึงกับร้องไห้ ในขณะที่ภรรยาของนายมาโนช

เข้ามาต่อว่าตนด้วยถ้อยคำาไม่พอใจว่า “ทำา

กันถึงขนาดนี้เลยหรือ” ซึ่งตนชี้แจงไปว่า

ตนเป็นทนาย ไม่เกี่ยวข้อง ทำาไปตามหน้าที่

ทนายความ โดยคดีนี้ในฐานะทนายโจทก์ ต้อง

ขอโทษนายเทพไทและนายมาโนช เราไม่เคยมี

เรื่องบาดหมางโกรธแค้นส่วนตัวกันมาก่อน ซึ่ง

คดีนี้ถือเป็นบทเรียนสำาคัญของนักการเมืองรุ่น

หลังที่ต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่ตรา

ไว้ บางคนคิดทำาผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วสร้าง

นอมินีไว้แล้ว  คิดว่าตัวเองจะพ้นผิด สิ่งเหล่า

นี้เป็นบทเรียนอย่างชัดเจนในคำาพิพากษา ไม่

ว่าจะเป็นการทำาบุญ การจัดเลี้ยงเมื่อสร้างนอ

มินีขึ้นมาแล้วไปทำาแทนแล้วจะพ้นผิดพิสูจน์

ชัดว่าไม่ใช่ควรเลิกปฏิบัติในกรณีที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย

ขณะที่นายสายัณห์ ยุติธรรม พร้อมด้วย

นายอาญาสทิธิ ์ศรสีวุรรณ ส.ส.นครศรธีรรมราช 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมกันแถลง 

โดยนายอาญาสิทธิ์กล่าวว่า ส.ส.พลังประชา

รัฐ 4 คน ในเขตเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช 

ขอแสดงความเสียใจต่อท่านที่ต้องคดีให้ติดคุก 

เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้คนที่เป็น

ญาติ เป็นคนที่รักนับถือ ต้องตกอยู่ในสถานะ

เช่นนั้น อย่างไรก็ตาม วันนี้เราได้อภิปรายร่าง

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ

ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ ซึ่งจะส่งผลให้

เกิดบรรทัดฐานต่างๆ มากมายที่จะออกมาตาม

กฎหมายนี้ ที่ให้พรรคการเมืองและนักการ

เมืองต้องปฏิบัติ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย

ความสุจริตยุติธรรม 

ทั้งนี้ ควรต้องเอาตัวอย่างที่เกิดขึ้นเป็น

กรณีศึกษาของนักการเมืองที่จะต้องปฏิบัติ

อย่างไร ในการรณรงค์การเลือกตั้งให้เป็นไป
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ภ.8 จับแก๊งค้ายายึดทรัพย์กว่า 5 ล้าน

นครศรีธรรมราช • เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 6 ก.ค.65 ที่

หน้า บช.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พล.ต.ท.อำาพล บัวรับพร  

ผบช.ภ.8 พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรี 

ธรรมราช และ พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล  ผบก.ภ.จว.

นครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าวผลการกวาดล้าง

อาชญากรรมตามนโยบาย สตช. และภาค 8 กำาหนด

ให้ทุก ภ.จว.ในสังกัดกวาดล้างอาชญากรรม/ปิดล้อม

ตรวจค้นเป้าหมายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในส่วนของ ภ.จว.

นครศรีธรรมราชมีเป้าหมายทั้งเดือน 128 เป้าหมาย  โดย

ผลปฏิบัติการช่วง 16 มิ.ย.-5 ก.ค.65 มีทั้งตรวจค้นจับกุม

อาวุธปืน อาวุธปืนสงคราม จำานวน 21 กระบอก แยกเป็น 

อาก้า 1 กระบอก อาวุธปืนมีทะเบียน 4 กระบอก ไม่มี

ทะเบียน 16 กระบอก ส่วนการกวาดล้างยาเสพติดในช่วง

เวลาเดียวกัน ได้ผู้ต้องหา 577 คน จับกุมผู้ต้องหาตาม

หมายจับ 16 หมาย ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติด 5,974,470 บาท รวมของกลางยาบ้า 1,397,996 

เม็ด ยาไอซ์ 69 กรัม

เร่งล่าโจรแทงยายวัย 77 ปีดับคาบ้าน

เพชรบุุรี • จากกรณีคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงนาง

สุธาสินี พันธุ์สวัสดิ์ อายุ 77 ปี เจ้าของบ้านนอนจม 

กองเลือดเสียชีวิตภายในบ้าน ก่อนรื้อค้นทรัพย์สิน และ

ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ฟีโน่ สีชมพู หลบหนีเข้าไปใน

หมู่บ้าน เหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงเศษของวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 พ.ต.อ.วายุภักษ์ วงศ์ศักดิรินทร์  

ผกก.สภ.ชะอำา ได้เรียกชุดสืบสวนและสายตรวจมา

ประชุมติดตามหาตัวคนร้ายตามรูปจากกล้องวงจรปิด ที่

คาดว่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่

ปูพรมลงพื้นที่ตามบ้านเรือนหาข้อมูล พร้อมกระชับพื้นที่

ในระยะ 2 กิโลเมตร ซึ่งยังไม่ได้ตัวผู้ต้องสงสัย แต่ได้จัด

กำาลังลงพื้นที่เฝ้าเป้าหมายบุคคลใกล้เคียงไว้แล้ว ผกก.

สภ.ชะอำาเผยว่า ดูจากภาพกล้องวงจรปิด พยานแวดล้อม

และชาวบ้านในพื้นที่เราได้เบาะแสแล้ว โดยบาดแผลที่

พบเป็นบาดแผลจากการต่อสู้ ผู้ตายพยายามที่จะปกป้อง

ทรัพย์สินและพยายามไม่ให้คนร้ายเข้าไปในบ้านเพื่อปก 

ป้องสามีที่ป่วยติดเตียงและลูกสาวที่อยู่ในบ้าน ซึ่งอาจจะ

มีการต่อสู้กันอย่างเต็มที่ ประชาชนในพื้นที่หากพบเห็น

คนร้ายตามรูปพรรณสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สาย 

ด่วน 191 หรือ สภ.ชะอำา ตำารวจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง

เป็นความลับและจะดูแลความปลอดภัยให้อย่างใกล้ชิด.

ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ให้เกิดปัญหา

ทางกฎหมายลักษณะเช่นนี้อีก ซึ่งกระบวนการ

ยุติธรรมในภาครัฐ โดยเฉพาะอัยการ ควรรีบ

เร่งสั่งคดีเพื่อให้ผลทางคดีออกมาโดยเร็ว เพื่อ

จะได้เป็นบรรทัดฐานในการทำางานต่อไป  

“การเลือกตั้งทุกระดับต้องใช้งบประมาณ

ของรัฐ ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ

ต้องจัดการเลือกตั้งซ่อมองค์กรทางกระบวนการ

ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำาเนินการ เพื่อให้

เกิดการชดใช้เรียกคืนความเสียหาย ที่เป็น

เงินภาษีประชาชนให้กลับคืนมาสู่รัฐ เพื่อเป็น

บรรทัดฐานการทำางานทางการเมืองต่อไป” 

นายอาญาสิทธิ์กล่าว

ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 15.00 น. นายสุชาติ 

ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคน

ที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน

งานสภาผู้แทนราษฎร ได้เรียกประชุมวิป  

3 ฝ่าย ประกอบด้วย วิปฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล 

และคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยใช้เวลาประ 

มาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นนายสุทิน  

คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย  

(พท.) ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ให้

สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า สำาหรับการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะมีทั้งหมด 4 วัน 

โดยฝ่ายค้านได้เวลาทั้งหมด 45 ชั่วโมง ส่วนอีก  

18 ชั่วโมงเป็นของ ครม. ส.ส.รัฐบาล และ

ประธานที่ประชุม โดยการประชุมจะเริ่มตั้งแต่

วันที่ 19 ก.ค. ถึงวันที่ 22 ก.ค. เริ่มตั้งแต่เวลา 

08.30-00.30 น.ของทุกวัน ยกเว้นวันอภิปราย

สรุป ซึ่งจะให้จบประมาณเวลา 23.30 น. หรือ

ไม่เกิน 00.00 น. และจะลงมติในวันที่ 23 ก.ค. 

เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ เราพอใจแม้จะไม่ได้วัน

อภิปราย 5 วัน แต่เราก็ได้ชั่วโมงตามที่เรา

ต้องการคือ 45 ชั่วโมง 

สำาหรับระบบการอภิปรายจะมี 3 ระบบ 

1.อภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 2.อภิปราย 

พ่วง 2 คนโดยมีเป้าหลักและเป้ารอง และ 

3.อภิปรายพ่วง 3 คน โดยผู้อภิปราย 1 คน

สามารถอภิปรายรัฐมนตรีได้หลายคนและ

หลายรอบ แต่สามารถอภิปรายรัฐมนตรี

คนนั้นๆ ได้แค่ครั้งเดียว สำาหรับกรอบเวลา

อภิปรายในแต่ละวันฝ่ายค้านจะจัดให้สมดุล

อย่างน้อยวันละ 11 ชั่วโมง ขณะที่รัฐบาลวัน

ละ 2 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์มีฝ่าย

ค้านอภิปรายฝ่ายเดียว หรือรัฐบาลต้องมาตอบ

พร้อมกันในวันเดียว ต้องกระจาย

ด้านนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี เขียนข้อความลงทวิตเตอร์ส่วนตัว

ว่า “ผมต้องขออภัยที่พูดคลับเฮาส์เมื่อคืนนี้

ทำาให้สื่อบางท่านหรือบางสำานักเข้าใจว่าผม

เสนอให้รัฐบาลถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพ 

เอเปกจริงๆ แล้วผมหมายถึงรัฐบาลนี้ ไม่มี

ความพร้อมที่จะทำาหน้าที่ประธานเอเปก ซึ่ง

ครั้งนี้จะมีความซับซ้อน ยากกว่าทุกคราว ไม่

ต้องกังวลที่นายกฯ จะอยู่เป็นประธาน ถ้า

หากจะต้องมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ก็น่าจะ

ได้ทีมที่จะเป็นเจ้าภาพได้ดีกว่านี้ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์กับประเทศไทยมากกว่า”.

ยะลา • เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 

พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ 

ผบก.ตำารวจตระเวนชายแดน

ภาค 4 รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามี

การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าลาบูและป่าถ้ำาทะลุ บ้านกูดง 

ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

จึงพร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ 

กอ.รมน.ภาค 4 สน., หน่วยป้อง 

กันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต), 

ตร.สภ.ปะแต, ชฝต.4402,  

อส.ชคต.ปะแต, ผรส.หมู่ที่ 1 

บ้านบายอ, ร้อย.ทพ.4713 ออก

ตรวจสอบตามที่ ได้รับแจ้งว่ามี

การลักลอบแผ้วถางป่าหลาย

แปลงในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าลาบูและป่าถ้ำาทะลุ 

คณะเจ้าหน้าที่ได้เดินเท้า

ไปในป่าบนภูเขาสูงประมาณ  

2 กม. บนน้ำาตกสูงกลางป่า

ลึกตรวจพบพื้นที่ป่าไม้กำาลัง

ถูกลักลอบทำาลายใหม่จำานวน  

1 แปลง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่ง

ชาติป่าลาบูฯ ตรวจวัดได้จำานวน 

6 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา พบ 

ต้นไม้ขนาดกลางและเล็กถูก

ตัดโค่นจำานวนมากด้วยเลื่อยโซ่

ยนต์ ไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ วัชพืช 

ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้าและถูก

เผาทำาลายบางส่วน ไม่พบผู้

ก่อเหตุคาดว่าไหวตัวหลบหนี

ไป ถือเป็นการกระทำาความผิด 

ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 

และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ.2507

สถานที่เกิดเหตุบนภูเขา

กูดง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าลาบูและป่าถ้ำาทะลุ สูงจาก

ระดับน้ำาทะเลปานกลาง 252  

เมตร ชุดตรวจสอบมอบหมาย

ให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า 

ที่ ยล.2 (ปะแต) จัดทำาบันทึกราย

ละเอียดและร้องทุกข์ต่อ พงส.

สภ.ปะแต เพื่อติดตามตัวมอดไม้

มาลงโทษต่อไป.

แก๊งมอดไม้ลอบโค่นป่าสงวนลาบู-ถ้ำาทะลุ

เชียงใหม่ • หนุ่มสาวจีนอุกอาจ 

รีดเงินนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ชาวจีน

ด้วยกัน 3 ล้าน แต่ไม่สำาเร็จก่อน

ควักปืนยิง เหยื่อว่ายน้ำาหนีตาย 

ตำารวจตามจับได้ทันควัน 2 ราย

ที่เชียงราย

วันที่  6  ก.ค.65 พล.ต.ท. 

ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา  เวลา

ประมาณ  14.00 น. ร.ต.อ.เกรียง

ไกร เสนอิ่น รอง สว.(สอบสวน) 

สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่  ได้รับแจ้ง

เหตุทะเลาะวิวาท มีผู้บาดเจ็บ

เป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน 

ถูกยิงได้รับบาดเจ็บถูกนำาส่งเข้า

รักษาที่ รพ.ราชเวช จึงรายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วเดินทาง

ไปตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บมีบาดแผล

ถูกกระสุนบริเวณก้นขวาด้าน

หลัง ทราบชื่อคือ Mr.Wang 

Xiaoye อายุ 54 ปี สัญชาติจีน 

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณา 

จักร ด้วยเหตุผลใช้ชีวิตบั้นปลาย

ถึงวันที่ 26  ก.ย.65

สอบถามผ่านล่ามให้การ

ว่า ผู้บาดเจ็บ ได้รับการติดต่อ

จาก เพื่ อนชาวจีน เป็นหญิ ง  

1 ราย ซึ่งรู้จักกันมาในระยะหนึ่ง 

กับชายชาวจีนอีก 1 คน ที่หญิง

ชาวจีนรู้จัก ให้ผู้บาดเจ็บ มาซื้อ

ถ้วยโบราณที่บ้านเลขที่ 14/13 

ถ.เชียงใหม่-ลำาพูน ซ.7 หมู่บ้าน

รวบมาเฟียจีนยิงนักธุรกิจรีด3ล้าน

จินดานิเวศน์ ต.วัดเกต อ.เมือง

เชียงใหม่ แต่ไม่สามารถตกลง

กันได้ พร้อมทั้งบังคับข่มขู่จะเอา

เงินจากนายหวังให้ได้  3 ล้านบาท  

ทั้งสามคนจึงทะเลาะวิวาทกันใน

บริเวณบ้านที่เกิดเหตุ และได้ถูก

หญิงชาวจีนยิงด้วยปืนลูกโม่ .38 

บริเวณก้นด้านหลัง นายหวัง

จึงวิ่งหลบหนีไปทางแม่น้ำาปิง 

แล้วกระโดดน้ำาว่ายข้ามมาขึ้น

ฝั่งตรงกันข้ามเพื่อขอความช่วย

เหลือ แจ้งตำารวจและมีผู้พาไป

รักษาที่ รพ.ราชเวช

ต่ อม า เ วล าประมาณ 

15.00 น. นายหวังได้นำาตำารวจ

เดินทางไปตรวจสอบยังบ้าน 

ที่เกิดเหตุ (บ้านพักของผู้ต้องหา) 

พบว่า ทั้งสองคนขับรถกระบะ โต

โยต้า สีขาว ทะเบียน ยฉ 8018 

เชียงใหม่ หลบหนีไปทาง จ.เชียงราย

ทั้งนี้  ผบช.ภ.5 สั่งการ

ให้ พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ 

ผบก .ภ .จว . เชียงราย และ 

พล.ต.ต.วรพงษ์ คำาลือ ผบก.

สส.ภ.5 ประสานหน่วยงานสืบ 

สวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสอง

คน จนเวลาประมาณ 19.30 น. 

ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ ง  

2 ได้ ทราบชื่อคือ Ms.Li Min อายุ  

37 ปี สัญชาติจีน และ Mr.Wang 

Yu สัญชาติจีน ได้ในพื้นที่ สภ. 

เชียงของ จ.เชียงราย และนำาตัว

ส่ง พงส.สภ.แม่ปิง เพื่อสอบสวน

และดำาเนินคดีต่อไป

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตั้งข้อ

กล่าวหา “ร่วมกันพยายามฆ่า

ผู้อื่น, มีอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนไว้ ในความครอบครอง

โดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ”.

อุดรธานี • วันที่ 6 ก.ค.65 เวลา 

06.00 น. ร.ต.อ.กุณช์พิสิษฐ์  

ศรีสงคราม พนักงานสอบสวน 

สภ.หนองหาน จ.อุดรธานี รับแจ้ง

จากนายวีระพงษ์ ถือเงิน ผู้ ใหญ่

บ้าน ม.8 บ.หนองนกทา ต.หนอง

เม็ก อ.หนองหาน ว่าเจ้าอาวาสวัด

โนนสะอาดผูกคอมรณภาพภายใน

กุฏิ จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อม

ด้วยแพทย์เวร รพ.หนองหาน พบ

ชาวบ้านกำาลังช่วยกันนำาร่างเจ้า

อาวาสที่ ใช้เชือกฝ้ายสายสิญจน์

ใหญ่ผูกกับขื่อหลังคากุฏิลงมา ทราบ

ชื่อคือ พระอธิการรัศมี ผลปุญฺโญ 

อายุ 48 ปี ตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัด

โนนสะอาด สภาพศพบริเวณลำา

คอเขียวช้ำา คาดว่ามรณภาพเวลา 

05.30 น. ที่เกิดเหตุพบฝ้ายสายสิญจ์

ใหญ่โยงกับขื่อหลังคากุฏิและมีเก้าอี้

พลาสติกสีแดงล้มอยู่ ท่ามกลาง

ความเศร้าสลดเสียใจของชาวบ้าน

พระอธิการอโณทัย เจ้า

อาวาสวัดศรีสง่า บอกว่า พระ

อธิการรัศมีเป็นพี่ชายของเพื่อน

พระอาจารย์ ปกติเป็นคนเงียบขรึม

เคร่งในพระพุทธศาสนาอย่างมาก 

แต่ทราบว่าท่านเครียดเรื่องส่วน

ตัว มีอาการซึมเศร้ามาหลายปีแล้ว

ขณะที่ผู้ ใหญ่บ้านเล่าว่า 

ชาวบ้านบอกว่าวัดโนนสะอาดมี

พระ 2 รูป พระอธิการรัศมีบวช

มาแล้ว 15 พรรษา ท่านมีปัญหา

เครียดเรื่องส่วนตัว ป่วยเป็นโรคซึม

เศร้ามานานและรักษาจิตเวชด้วย 

ชาวบ้านไม่ติดใจการมรณภาพ

ด้านนายทองสา แรงกล้า 

อายุ 67 ปี โยมพ่อของพระอธิการ

รัศมี เปิดเผยว่า พระรัศมีเป็นลูกชาย

คนที่ 3 ก่อนบวชเป็นคนอารมณ์ร้อน 

โกรธง่ายหายเร็ว เคยไปทำางาน

ที่กรุงเทพฯ เก็บเงินกลับบ้านจะ

แต่งงาน แต่ผู้หญิงหนีไปแต่งงานกับ

คนอื่น ต่อมารู้จักผู้หญิงเพื่อนสมัย

เรียนอีกคน จะแต่งงานด้วยกัน แต่ก็

หนีไปแต่งงานอีก ทำาให้ลูกชายช้ำาใจ

และบวชมาเป็นเวลา 15 ปี จนได้

เป็นเจ้าอาวาส แต่ด้วยความรักที่ผิด

หวังมาถึงสองครั้งสองคราทำาให้ป่วย

เป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่นั้นมา.

เจ้าอาวาสคิดสั้น

ผูกคอฆ่าตัวตาย

เหตุผู้หญิงตีจาก

รัฐสภา • นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ 

ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ

ทหาร สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีเครื่อง

บินเมียนมา บินล้ำาน่านฟ้าไทยว่า ได้ลงพื้นที่ 

อ.พบพระ จ.ตาก ทราบจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ว่าเครื่องบินเอฟ 16 ของไทยบินมาประมาณ 

16.00 น. ซึ่งมาหลังจากเหตุการณ์ประมาณ 

4 ชั่วโมง จึงไม่แน่ใจว่ากองทัพอากาศได้สั่ง

การตอนเวลาเท่าไหร่ ก็จะเรียกสอบในวันที่  

7 ก.ค. ทั้งนี้ตนทราบว่าทางเมียนมาขอโทษ

ผ่านนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ 

และย้ำาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก แต่ตน

ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลประเทศเมียนมาออก

แถลงขอโทษพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่าง

เป็นทางการ และเรื่องดังกล่าวจะต้องดูว่าใคร

ผิดคงจะต้องสอบในชั้นกรรมาธิการการทหาร 

เมื่อสอบเสร็จแล้วจะเรียกสอบ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นผู้รับ

ชอบโดยตรง 

กทม. • นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส. 

เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษก

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการ

เปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร เอ็นเตอร์

เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ การจัดเก็บรายได้ 

และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และ

มาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาบ่อน

การพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของ

ตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ สภา

ผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมว่า 

ในวันที่ 20 ก.ค.กรรมาธิการจะพิจารณา

และลงมติเห็นชอบกับรายงานฉบับสมบูรณ์ 

และนำาเสนอต่อประธานสภาฯ ในวันที่ 

27 ก.ค. เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุมสภา ทั้งนี้ กรรมาธิการได้มอบหมาย

ให้คณะทำางานจัดทำารายงานสำารวจเพื่อนำา

มาประกอบการจัดทำารายงาน โดยผลสำารวจ

กลุ่มตัวอย่าง 3,296 คน พบว่าเห็นด้วยกับ

การเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรร้อย 

ละ 80.67

จี้เมียนมาแถลงการณ์ขอโทษไทย

‘กมธ.กาสิโน’ชงรายงานสภา27ก.ค. 
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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อนุทินเดือด

ครั้งที่ 19 ว่า อย่าคิดว่ากัญชาเพิ่งปลดล็อก

จากยาเสพติดเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่

เริ่มมาตั้งแต่ ก.พ.2562 เพื่อประโยชน์ทางการ

แพทย์ วิจัย และพัฒนา ก่อนตนมาเป็น

รัฐมนตรี การที่บอกว่ารัฐบาล ผู้บริหารชุดนี้

ปลดล็อกกัญชาหุนหันพลันแล่น ฉุกละหุก ไม่

รอบคอบ จึงไม่เป็นความจริง หาก 3 ปีกว่า

ทำาแล้วไม่คืบหน้า คือด้อยประสิทธิภาพ แต่

เรายกระดับการปลดล็อกหลายครั้งเรื่อยมา 

จนวันนี้ยกระดับสูงสุดคือปลดออกจากยาเสพ

ติด ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ถ้าทำา

ตามกฎกติกาก็ไม่มีทางเกิน กัญชาจะมีความ

ปลอดภัย 

นอกจากนี้ ยังออกกฎเกณฑ์ต่างๆ การ

บังคับใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์สุขภาพ

ทางการแพทย์ ไม่เคยสนับสนุนสันทนาการ

หรือออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เราใช้เพื่อรักษา

อาการเจ็บป่วย เครียด นอนไม่หลับ ประหยัด

งบซื้อยาราคาแพง จึงเป็นศัตรูตัวฉกาจของผู้

เสียประโยชน์จากการใช้กัญชงกัญชา 

นายอนุทินกล่าวว่า ได้มาเดินก่อนเริ่ม

งาน เพื่อมาพยายามเดินหาว่าในงานมีร้าน

ใดที่ขายบุหรี่กัญชา หรือการนำาสารสกัดจาก

กัญชาที่ออกฤทธิ์แรงมามวนเป็นบุหรี่ขาย

หรือไม่ แต่เดินเป็นร้อยร้าน ยังไม่เห็นมีซัก

ร้าน ส่วนกรณีที่พิธีกรรายการข่าวระบุรัฐบาล 

สธ. ทำานโยบายกัญชาแบบขาดความรับผิด

ชอบนั้น ต้องบอกว่าผู้ที่เสนอเช่นนี้ขาดความ

รับผิดชอบต่อสังคม เพราะไม่มีความรู้ ไม่

เข้าใจ และไม่พยายามหาความเข้าใจเพื่อนำา

สิ่งดีๆ ไปถ่ายทอดประชาชน ปิดประโยชน์

เหล่านี้แก่ประชาชน ดูถูกภูมิปัญญา และคน

ที่ตั้งใจทำากัญชากัญชงอย่างถูกกฎหมาย 

ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนหนึ่งมองเห็น

โคลนตม อีกคนมองเห็นดวงดาว เราจะมอง

อย่างไร ผู้ชนะต้องมองสิ่งที่ ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดี 

มองปัญหาเป็นโอกาส มีแต่ผู้แพ้ มีปมด้อย

เท่านั้น ที่มองสิ่งดีเป็นสิ่งไม่ดี หรือมองโอกาส

เป็นปัญหา ยิ่งเป็นผู้แพ้ก็อย่าไปเที่ยวให้ความ

รู้ผิดๆ แก่ประชาชน อยากเชิญชวนให้มา

เดินงานนี้ เอากล้องมาด้วย มาสัมภาษณ์

คนในงานว่าเห็นประโยชน์หรือรู้สึกอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม ทั้งตน ปลัดกระทรวง อธิบดี 

พร้อม ถ้ายังไม่เข้าใจก็เรียกไปชี้แจง ไปหารือ 

ไปดีเบตโต้วาทีด้วยความเข้าใจ ด้วยใจกว้าง 

พร้อมทุกเวทีพร้อมทุกเวลา 

นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า 

มีการโจมตีมาโดยตลอดด้วยความไม่เข้าใจ 

ด้วยความเบาปัญญา ต้องมาหาความรู้ในงาน

นี้ อย่าใช้อวิชชาความไม่รู้ ไม่เข้าใจแล้วไป

ถ่ายทอดสิ่งผิดๆ แก่คนทั้งประเทศ เป็นการ

กระทำาที่เลวร้ายไม่ปรารถนาดี ต้องการให้

คนหมดโอกาสทำามาหากินและแตกแยก มี

สุภาษิตที่ว่าโง่แล้วอวดฉลาด แต่นี่เป็นการ

กระทำาที่เรียกว่าโง่แล้วอวดโง่ ตนก็ทำาอะไร

ไม่ได้นอกจากแผ่เมตตาให้เท่านั้น

ทั้งนี้ กฎหมายลูกอยู่ในชั้นกรรมาธิการ 

ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญ

ชง กัญชา ก็เชิญมาทุกฝ่าย รับฟังทุกความ

เห็น จะเป็นกฎหมายที่ดีมาก ออกมาแล้วการ

ควบคุมการใช้จะมีประสิทธิภาพ เกิดแต่เรื่อง

ประโยชน์ต่อสุขภาพและทางการแพทย์ ส่วน

ในระหว่างนี้เรามีข้อกฎหมายออกประกาศ

กระทรวงต่างๆ ในการควบคุม การห้าม การ

ใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มีบทลงโทษขั้น

ตอนกระบวนการ ทั้งจำาทั้งปรับ อย่าบอก

ว่าไม่มีกฎหมาย เพราะถ้าไม่มีกฎหมาย ผู้

อำานวยการเขตคงไม่สั่งห้ามขาย ถ้าขายแบบ

ผิดประเภท ส่วนที่ถนนข้าวสารอยากเสนอ

เป็นฮับด้านกัญชานั้น ก็เป็นทางเลือกใช้เพื่อ

ประโยชน์สุขภาพ การเสริมสร้างรายได้ 

ท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวระหว่าง

เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตาม

การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจ

สำาคัญของ มท. โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

หัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัดและหัวหน้า

ส่วนราชการส่วนกลางประจำาภูมิภาคในสังกัด 

มท. โดยเน้นย้ำาในเรื่องแนวทางปฏิบัติหลังจาก

กระทรวงสาธารณสุขได้นำาพืชกัญชาออกจาก

บัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ส่ิงท่ีต้องเฝ้า

ระวังคือ ต้องไม่ให้กระทบกับเด็กเล็ก ท้ังใน

โรงเรียน ครอบครัว และสังคม พร้อมกำากับ

ดูแลพ้ืนท่ีให้ดำาเนินการเก่ียวกับกัญชาเพื่อใช้ใน

ทางการแพทย์เท่าน้ัน หากพบมีผู้ใช้ในทางท่ี

ผิดกฎหมาย ต้องร่วมกับตำารวจและหน่วยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด.

ห่วงเข้าพรรษา

จำาแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,425 ราย และ

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย  และเสีย

ชีวิต 22 ราย 

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น

ประธานพิธีลงนามสัญญาจัดหาแอนติบอดี

สำาเร็จรูป แบบ Long Acting Antibodies 

(LAAB) เพื่อการป้องกันโควิด-19 โดยยังมี

ประชากรบางกลุ่มที่รับวัคซีนแล้วร่างกายไม่

สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี หรือภูมิคุ้มกัน

ตกลงอย่างรวดเร็ว ทำาให้มีความเสี่ยงติด

เชื้อโควิดแล้วป่วยอาการหนักและเสียชีวิต

ได้ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปลูกถ่าย

อวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูกและได้รับยา

กดภูมิคุ้มกัน

 โดยเฉพาะผู้ป่วยไตวายเร้ือรังท่ีมีการ

เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทุกวัน โดยการลง

นามในคร้ังน้ีจะจัดหาแอนติบอดีสำาเร็จรูป หรือ 

LAAB เข้ามาจำานวนกว่า 2.5 แสนโดส โดย

ไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเพ่ิมเติม ซ่ึง

ทำาให้เรามีท้ังวัคซีนและแอนติบอดีสำาเร็จรูปมา

ดูแลประชาชนได้ครอบคลุมมากข้ึน

นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณี ศ.นพ.

ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ขอให้ สธ.เสนอ ศบค.ออก

มาตรการบังคับให้สวมหน้ากากในพื้นที่ปิดว่า 

สธ.มีการประชุมอีโอซีทุกเช้า มีคณบดีแพทย์

จากสถาบันต่างๆ ร่วมด้วย ขั้นตอนการนำา

เสนอมีอยู่แล้ว ทุกอย่างเราฟังหมด หากอีโอ

ซีเสนอขึ้นมาผ่าน ศบค. ส่วนใหญ่ก็ผ่าน ที่

ผ่านมาเสนออะไรไปก็รับหมด ไม่เคยเห็นมี

การไม่เห็นด้วย การได้รับคำาแนะนำา ข้อชี้แนะ

ดีๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิก็เป็นบุญของ สธ.ที่มีคน

เข้ามาช่วยคิดช่วยทำางานมากมาย เราพร้อม

อยู่แล้วถ้าเป็นประโยชน์

ผู้สื่อข่าวถามว่า การประชุม ศบค.วันที่ 

8 ก.ค.นี้ จะมีการเสนอมาตรการอะไรเพิ่มเติม

หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก่อนประชุม ศบค.

ชุดใหญ่ จะมีการประชุม ศปก.ศบค.หรือชุด

เล็ก ก็จะเสนอมาตรการต่างๆ ถ้าสถานการณ์

ดีขึ้นก็เร่งลดหย่อน ถ้าสถานการณ์ตึงก็จะไปดู

เป็นจุดๆ ว่าเราควรแก้ไขอย่างไร อย่างช่วงนี้

สิ่งที่เราเห็น ศบค.และ สธ.ไม่เคยพูดเลยว่าถึง

เวลาปลดหน้ากากแล้ว มีแต่หน่วยงานอื่นพูด

“รัฐมนตรี ปลัด นายกรัฐมนตรี ศบค. 

พูดแต่ว่าถ้าใส่ได้ ใส่เถอะ อย่าไปถอดเลย 

ทุกอย่างใส่แล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนั้น หากอยาก

จะถอดก็ประเมินสถานการณ์เอา ก็เป็นไป

ตามที่เราพูดทุกอย่าง ไม่ได้ตั้งเข็มว่าจะถอด

หน้ากากอย่างเดียว พอถึงเวลาถ้ามีปัญหา

ขึ้นมาก็จะเป็นความเคลือบแคลงสงสัย และ

ไปหาคนรับผิดชอบ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไร 

ช่วงนี้ ใส่ ได้เราก็ใส่ เพื่อตัวเราเอง” นาย

อนุทินกล่าว

ส่วนที่มีข้อห่วงกังวลว่ามีการติดเชื้อ

ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นนั้น นายอนุทินกล่าวว่า 

สามารถติดได้ทุกที่ที่มีการสัญจรไปมา มีการ

รวมกลุ่มของคนจำานวนมาก ต้องระวัง ฉีด

วัคซีนแล้วช่วยได้เยอะเลย ถึงแม้ติดก็จะไม่

เป็นอะไร นี่คือเจตนารมณ์ นี่คือสิ่งที่รัฐบาล

และ สธ.พยายามออกมาชี้แจงว่า ถ้าเรา

ป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ แม้จะติดเชื้อก็จะ

ไม่เป็นอะไร และถึงจะเดินหน้าไม่ว่าจะเป็น

โรคประจำาถิ่นหรืออะไร ซึ่งในกฎหมายก็ไม่มี

โรคประจำาถิ่น มีแต่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

เราพยายามทำาให้ทุกอย่างเป็นปกติมากที่สุด

วันเดียวกัน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.

65 เป็นต้นมา สปสช.ได้มีการปรับระบบ

การจ่ายชดเชยค่าบริการเกี่ยวกับโรคโควิด-

19 โดยเปลี่ยนแปลงที่มาของงบประมาณ

ที่จ่ายสำาหรับโรคนี้  จากเดิมที่จัดสรรมา

จาก พ.ร.ก.เงินกู้ เป็นใช้เงินจากงบประมาณ

ประจำาของ สปสช. ที่ยังเหลืออยู่ แต่จะไม่

กระทบกับการให้บริการประชาชน รวมทั้งขอ

แนะนำาให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปรับการรักษา

ตามระบบที่ตนเองมีสิทธิ หากเป็นผู้ ใช้สิทธิ

บัตรทอง 30 บาท 

นพ.จเด็จกล่าวว่า นอกจากจะเข้ารับ

บริการที่หน่วยบริการประจำาของตนเองแล้ว 

ยังเข้ารักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง

ตามนโยบาย 30 รักษาทุกที่ รวมถึงเข้ารับ

บริการในหน่วยบริการที่อยู่ในเครือข่ายระบบ

บัตรทอง ซึ่งก็คือโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 

ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่นอกระบบ ควร

เข้ารับบริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นหลัก 

 ที่รัฐสภา น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส. 

ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะโฆษก

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภา

ผู้แทนราษฎร  ระบุว่า ในการพิจารณางบ

ประมาณของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข มี กมธ.บางท่านสอบถามถึง

การรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน

ปัจจุบัน สะท้อนตัวเลขผู้ติดเชื้อตามความเป็น

จริงหรือไม่เนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์ ใหม่ 

BA.2 BA.4 และ BA.5 ที่กำาลังแพร่ระบาด

ในระลอกที่ 5 สามารถกลายพันธุ์และแพร่

ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติด

เชื้อสูงขึ้นอีกครั้ง แต่การรายงานตัวเลขของ

หน่วยงานกลับไม่สะท้อนจำานวนที่แท้จริงของ

ผู้ติดเชื้อ 

“นอกจากนี้ ทาง กมธ.ยังสอบถาม

เก่ียวกับการจัดซ้ือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าว่า                                                          

หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติปรับ

ลดการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เหลือ 

34,500,500 โดส เพราะปัจจุบันประชาชน

ส่วนใหญ่อยู่ ในระหว่างการรับวัคซีนเข็ม

กระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA จึงต้องการทราบ

ว่ากรมควบคุมโรคจะเสนอให้ยุติการจัดซื้อ

วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าได้หรือไม่” น.ส.จิรา

พรระบุ.

สูตรหาร

คณะรัฐมนตรี (ครม.) สนับสนุนสูตรคำานวณ  

ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหาร 500 ในการ

ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 

6 ก.ค.2565 

โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ปฏิเสธไม่ทราบกระแสข่าว พล.อ. 

ประยุทธ์เน้นย้ำาเรื่องสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อด้วยการหาร 500 เพราะไม่ได้อยู่ใน

ช่วงที่เขาคุยกันในวงเล็ก ไม่ได้มีการพูดใน

ห้องประชุม ครม.

ถามว่า หากหาร 500 จะมีช่องทาง

อย่างไรที่จะไม่ให้ผิดกฎหมายได้บ้าง  นาย

วิษณุกล่าวว่า มันอาจจะไม่ผิดเลยก็ได้ ตน

ไม่รู้ แต่ว่ามันก็คงต้องมีคนสงสัยอยู่ดี ผิด

หรือไม่ผิดเราก็ไม่รู้ อย่าไปบอกว่าผิดแล้วทำา

อย่างไรจึงจะไม่ผิด อาจจะไม่ผิดก็ได้

ซักว่า บรรดา ส.ส.เป็นห่วงหากลงมติ

โหวตหนุนหาร 500 แล้วเขาอาจจะมีความ

ผิดด้วย นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ขนาดนั้น แต่

คงมีคนสงสัยส่งศาลรัฐธรรมนูญแน่ ก็ไปว่า

กันในชั้นศาล และหากศาลบอกว่าอันไหน

ถูก อันไหนผิด ก็ไม่ถึงขนาดใครมีความผิดถึง

ขั้นติดคุก 

“หากมีการยื่นศาลแน่นอน ต้องกระ 

ทบกับการประกาศใช้กฎหมายลูก เพราะหาก

มีการยื่นจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน และ

เรื่องนี้ผมไม่จำาเป็นต้องคุยกับนายกฯ เพราะ

เป็นเรื่องของรัฐสภา รัฐบาลไม่เกี่ยวให้เขาว่า

กันไป” นายวิษณุกล่าว

ถามอีกว่า หากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ

จะชี้ชัดเลยหรือไม่ว่าจะใช้สูตรคำานวณ 100 

หรือ 500 รองนายกฯ กล่าวว่า ศาลเขา

อาจไม่รับไว้พิจารณา หรือรับไว้พิจารณา

แล้วดูว่าเจตนารมณ์หรือบทบัญญัติถ้อยคำาใน

รัฐธรรมนูญการใช้ 100 หรือ 500 หาร จะนำา

ไปสู่ผลที่แตกต่างอย่างไร และวินิจฉัยว่าอัน

ไหนถูกหรือผิด

เมื่อถามว่า สุดท้ายแล้วจะไม่นำาไปสู่                                                                    

เดดล็อกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่หรือไม่ 

รองนายกฯ กล่าวว่า หากต้องเลือกตั้งโดยที่

กฎหมายยังไม่ประกาศใช้ มันจะเกิดปัญหา 

เพราะยังไม่ประกาศใช้กฎหมายลูก แต่หาก

ยังไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่ถือว่ามีปัญหาอะไร

“ผมไม่เรียกว่าเดดล็อก เพราะมันมี

ทางออก แต่ไม่รู้ว่าอันไหนถูกหรือผิด แต่ถึง

อย่างไรก็ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่ง เช่น ออก

เป็นพระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) หรือ ออกเป็น

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ

ร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ซึ่งไม่

มั่นใจว่าศาลจะรับหรือไม่ แต่มีคนแนะนำาว่า

ให้ขอคำาแนะนำาจากศาลว่าจะให้ทำาอย่างไร 

มันมีอยู่ 3 ทาง ถึงอย่างไรก็ได้เลือก เลือก

ไปก่อน ถูกหรือผิดก็ว่ากัน เชื่อว่าหากมีการ

เลือกตั้งโดยที่กฎหมายลูกยังไม่ประกาศใช้ 

แม้จะเสร็จแล้วก็ตาม ก็จะมีคนไปร้องต่อศาล

รัฐธรรมนูญ ยอมรับว่ายุ่ง แต่ไม่ถึงขึ้นเดด

ล็อก” นายวิษณุกล่าว

ปัดนายกฯ ส่งซิกหาร 500

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ตอบโต้นายทักษิณ ชิน

วัตร หรือโทนี่ วู้ดซัม อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุ 

พล.อ.ประยุทธ์ทุบโต๊ะสั่งให้เอาสูตรคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 ว่า ไม่ว่าจะใช้สูตร

หาร 100 หรือหาร 500 ก็ไม่เกี่ยวกับนายกฯ 

เพราะเป็นเรื่องที่สภาจะต้องไปพิจารณาร่วม

กัน นายกฯ ไม่สามารถไปชี้นำาหรือสั่งการ

ใดๆ ได้ สมาชิกสภาทุกท่านล้วนมีคุณวุฒิ ไม่

อยากให้นายทักษิณเอาความเคยชินที่คิดว่า

ทุกอย่างชี้นิ้วสั่งได้มาทึกทักและจินตนาการ

เอาเอง 

“ไม่ว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกล

จะได้ ส.ส.เท่าไหร่ ก็เป็นเรื่องท่ีประชาชนจะ

เป็นผู้ตัดสินใจ หากได้ ส.ส.เกิน 300 จริงอย่าง

ท่ีพูด ก็เพราะประชาชนเลือกและไว้วางใจ แต่

ถ้าไม่ถึง 300 ก็เพราะประชาชนให้บทเรียนท่ี

ฝ่ายค้านไม่เคยทำาหน้าท่ีในสภาอย่างท่ีควรจะ

เป็นเช่นกัน” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรอง

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยืนยันว่า 

นายกฯ ไม่เคยพูดเรื่องสูตรคำานวน ส.ส.บัญชี

รายช่ือ เพราะนายกฯ บอกมาตลอดว่าเป็น

เรื่องของสภา ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร. 

ในความเป็นจริงก็ไม่ได้พูดชัดเจนจะเอาแบบ

ไหน แล้วแต่ กมธ. แล้วแต่ ส.ส.ให้ไปคุยกัน ไม่

ได้มีธงจะเอาแบบไหน ตนก็ไม่เคยเห็นหัวหน้า

พรรคพูดจะเอาแบบไหน เป็นเรื่องของ กมธ. 

วิปรัฐบาล และพรรคการเมืองต่างๆ จะต้อง

คุยกัน

ถามว่า นายทักษิณระบุไม่ว่าจะหาร

ด้วยอะไร แม้สัดส่วนของพรรค พท.จะลด

ลง แต่พรรคก้าวไกลจะเพิ่มขึ้น ก็ยังมีจำานวน

ที่มากกว่าพรรค พปชร.อยู่ดี นายชัยวุฒิ

กล่าวว่า สิ่งที่นายทักษิณพูดก็เป็นข้อเท็จจริง

อย่างหนึ่งว่าการรับฟังคือการฟังเสียงของ

ประชาชน ประชาชนมีเจตจำานงอย่างไร จะ

ให้ใครมาเป็นตัวแทนทำางานในสภา อยากให้

ใครเป็นตัวแทนมาบริหารงานบ้านเมือง ซึ่ง

วิธีเลือกตั้งเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนสำาคัญ

อยู่ที่เจตนารมณ์ของประชาชน ดังนั้นไม่ว่า

กฎหมายจะเขียนอย่างไรต้องสะท้อนความ

ต้องการของประชาชนให้ได้ ส่วนตัวคิดว่า

ขณะนี้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว

ส่วนนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรค พปชร. ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 

16 กล่าวว่า เหตุที่ทำาให้วิธีคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อพลิกเป็นหารด้วย 500 เพราะพรรค 

พท.เคลื่อนเรื่องกระแสแลนด์สไลด์แรงเกิน

ไป ยิ่งผลโพลหลายสำานักมาสมทบกระแส

แลนด์สไลด์ให้แรงยิ่งขึ้น จนหลายพรรคกลัว 

โดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลกลัวสอบตก ต้อง

มารวมตัวกันใช้สูตร 500 หาร ที่เห็นชัดคือ

พรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นเจ้าของร่างแท้ๆ 

และพรรคชาติไทยพัฒนาก่อนหน้านี้ยืนยัน

สนับสนุนใช้ 100 หาร แต่จู่ๆ กลับลำาใช้

สูตร 500 หาร เพราะเห็นผลโพลแลนด์สไลด์ 

กลายเป็นเข้าทาง พล.อ.ประยุทธ์ที่อยากใช้ 

500 หารอยู่แล้ว 

ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา 

สารคาม และรองหัวหน้าพรรค พท. ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึง

กระแสที่รัฐบาลจะโหวตหาร 500 ว่า ไม่มี

เหตุผลอื่น นอกจากคิดว่าพรรค พท.จะได้

เปรียบจากการหาร 100 ก็เท่านั้น เพราะ

หากหาร 500 พรรค พท.จะไม่ได้เปรียบ แต่

หาก พล.อ.ประยุทธ์สั่งได้หมดทั้ง ส.ว. พรรค

ประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรค

ร่วมรัฐบาลได้ เราก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว เว้นแต่ว่า 

พล.อ.ประยุทธ์จะสั่งไม่ได้ 

ถามว่า หากลงมติแล้วการหาร 500 

ชนะ จะมีการยื่นเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่ นายสุทินกล่าวว่า แม้ไม่ยื่นกฎหมายก็ต้อง

ถึงศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ

บัญญัติไว้ว่าการพิจารณากฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ หากรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

จะต้องส่งไปให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้ใคร

อ่านก็รู้ว่าขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์

ไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้น เพราะคิดแต่ว่าจะ

ต้องชนะแค่วันนี้ 

หยันบิ๊กตู่กลัวแลนด์สไลด์

“นายกฯ คิดอย่างเดียวว่าจะทำาอย่างไร

เพื่อสกัดพรรค พท. ซึ่งไม่มีอะไรมากและผม

ไม่เชื่อว่าหากชนะการหาร 500 แล้วพรรค

ร่วมรัฐบาลจะแข็งแกร่งมากขึ้น และพรรค

ฝ่ายค้านจะไหลออก เพียงแต่ว่าให้พรรคร่วม

ที่อยู่ในช่วงกระแสตกมีความหวังขึ้นเพื่อให้มี

พลังเกาะเกี่ยวเหนี่ยวนำากันไปได้ต่อ หากหาร 

100 อาจจะแพแตกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยก็ได้ 

เพราะเขาทราบดีว่าประชาชนไม่นิยม จึงต้อง

ใช้แท็กติกการเลือกตั้งช่วย” นายสุทินกล่าว

ซักว่าพรรค พท.จะแพแตกหรือไม่ รอง

หัวหน้าพรรค พท.กล่าวว่า ไม่แตก เพราะเชื่อ

ว่าเราไม่ได้มีความคิดว่าต้องอาศัยเทคนิคการ

เลือกตั้ง เพราะเรายืนบนฐานของประชาชน

เป็นที่ตั้ง

เช่นเดียวกับ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด 

รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์

และทิศทางการเมือง พรรค พท. ยืนยันพรรค 

พท.ไม่หวั่นไหวจะหาร 100 หรือ 500 ก็พร้อม

สู้ทุกกติกา และจะไม่กระทบกับการสร้าง

ปรากฏการณ์เพื่อไทยแลนด์สไลด์ พร้อมที่จะ

เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและพี่

น้องประชาชน 

ที่รัฐสภา เวลา 09.52 น. ในการประชุม

ร่วมกันของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม มี

การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.) ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากเมื่อวันที่ 

5 ก.ค. โดยเมื่อเปิดประชุมมา นายชวนได้

สั่งให้ลงมติมาตรา 6/3 ซึ่งเป็นมาตราที่คณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) เสียงข้างน้อยขอสงวน

คำาแปรญัตติไว้ โดยขอให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 

ใบ หมายเลขเดียวกันทั้งแบบแบ่งเขตและ

พรรค แต่ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 

150 ไม่เห็นด้วย 341 งดออกเสียง 5 ไม่ออก

เสียง 3 เสียง

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมพิจารณาเรียง

รายมาตรา จนถึงมาตรา 12 เรื่องข้อห้ามมิให้

ผู้สมัครกระทำาการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลง

คะแนนให้ตนเองหรือผู้อื่นด้วยการสัญญาจะ

ให้ทรัพย์สิน เงินทอง การสัญญาว่าจะให้การ

จัดมหรสพงานรื่นเริงต่างๆ ตามที่ กมธ.เสียง

ข้างมากเสนอมานั้น มีสมาชิกรัฐสภาอภิปราย

อย่างกว้างขวาง อาทิ นายครูมานิตย์ สังข์

พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า 

มีความกังวลมาตรฐานการทำางานของ กกต. 

ขณะนี้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วจากการจะกลับ

ไปใช้สูตร 500 หารจำานวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

เป็นการแย่งชิงอำานาจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

ขอรักษาอำานาจตนเองไว้ก่อน ไม่สนใจสังคม 

อยากมีอำานาจทั้งที่เศรษฐกิจแย่ ประชาชน

ยากจนทุกหย่อมหญ้า แต่ท่านอยากไปต่อ 

ฝ่ายค้านน่าเป็นห่วงที่สุด นอกจากโดนความ

พิสดารของรัฐธรรมนูญแล้ว การเลือกตั้งครั้ง

หน้าไม่รู้จะโดนอะไรอีก 

“ทราบว่าขณะนี้การแบ่งเขตเลือกตั้ง

เริ่มฮั้วให้บางพรรคแล้ว จังหวัดใดได้ผู้แทน

เพิ่มเริ่มมีปัญหา เชื่อว่ากระบวนการแจก

กล้วยจะกระจายไปยังเขตเลือกตั้งเป็นคันรถ 

กกต.รู้ แต่ไม่ปฏิบัติ เพราะต้องหาหลักฐาน 

บางบ้านสะสมเสบียงเป็นพันล้านบาทเตรียม

เลือกตั้ง วันนี้เรารบกับ 3 ป. ไม่ใช่ปลากัด 

ปลาดุก ปลาช่อน แต่คืออำานาจเต็ม ขอฝาก

ไปยัง กกต.ที่จะสร้างประชาธิปไตยในแผ่นดิน

ให้ความเป็นธรรมกับบ้านเมือง พวกผมหมด

ปัญญาแล้ว ต่อให้ยกสองมือ ไม่มีทางชนะ ผม

ยอมแล้ว” นายครูมานิตย์กล่าว

ขณะเดียวกัน มีสมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆ

อาทิ นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว., นาย

ขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย 

อภิปรายต้องการให้จัดงานมหรสพในการ

หาเสียงได้ ไม่ ได้ทำาให้เกิดความเหลื่อมล้ำา

ด้านค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองหรือผู้สมัคร 

เพราะมีการกำาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้

สมัครและพรรคการเมืองไว้อยู่แล้ว การจัด

งานมหรสพเป็นวิธีให้ประชาชนออกมารวม

ตัวฟังการแถลงนโยบายในหมู่คนจำานวนมาก

ได้ อย่าเอาการได้เปรียบเสียเปรียบจากการ

ฟังปราศรัยมาเกี่ยวข้อง

ในที่สุดที่ประชุมลงมติยืนตาม กมธ. 

คือ ห้ามมิให้ผู้สมัครกระทำาการจูงใจให้ผู้มี

สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเองหรือผู้อื่น

ด้วยการสัญญาจะให้ทรัพย์สิน เงินทอง การ

สัญญาว่าจะให้ การจัดมหรสพงานรื่นเริง

ต่างๆ ด้วยคะแนน 401 ต่อ 78 งดออกเสียง 

6 ไม่ลงคะแนน 3 เสียง

ต่อมาเวลา 17.50 น. การประชุม

ร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ดำาเนิน

มาถึงมาตรา 23 ซึ่งเป็นประเด็นสังคมให้ 

ความสนใจกับตามองคือ การใช้สูตรคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งกรรมาธิการเสียงส่วน

ใหญ่กำาหนดให้ ใช้ สูตรหาร 100 ขณะที่ 

กรรมาธิการเสียงข้างน้อยขอสงวนคำาแปร

ญัตติใช้สูตรหาร 500 ก่อนเข้าสู่การพิจารณา 

ส.ส.พรรคเพื่อไทยได้พยายามเสนอให้เลื่อน

การพิจารณามาตรา 23 ออกไปพิจารณาต่อ

ในการประชุมร่วมครั้งหน้า วันที่ 26-27 ก.ค.

2565  

หาร 500 เดือดลั่นสภาเผด็จการ

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ 

เพื่อไทย หารือว่า ร่างแก้ไขฉบับนี้ค่อนข้างมี

ความสำาคัญ ได้ประชุมมาตั้งแต่เช้า หลายคน

บ่นห่วงสุขภาพตัวเองน่าจะไปพักผ่อน และ

การประชุม ส.ส.พรุ่งนี้ก็มีเรื่องสำาคัญที่ต้อง

พิจารณา อีกทั้ง ม.23 มีกระแสข่าววิจารณ์

กันทั่วไปว่าจะเกิดวิบัติ หรือมีการพลิก เพราะ

ในคณะกรรมาธิการ และวิปรัฐบาลก็มีมติ

เอกฉันท์ ไปแล้ว แต่จะมีการเปลี่ยนแปลง

อะไรกัน คิดว่าน่าจะให้เวลาไปตั้งสติคิด

กันใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐบาลที่สั่งมาเป็นเบื้องต้นอันดับแรก คิดว่า

วันนี้น่าจะเพียงพอ  

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 

พรรคเพื่อไทย วิปฝ่ายค้าน หารือว่าทางวิป 

3 ฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะพิจารณาให้เสร็จทั้ง 

2 ฉบับ แต่ต้องยอมรับความจริงว่ากฎหมาย

ฉบับนี้ถูกดึง ถูกชะลอ คงไม่สามารถเสร็จสิ้น

ได้ภายในวันนี้ แม้จะมีการนัดประชุมอีกวัน

ที่ 26-27 ก.ค. เพื่อพิจารณาให้จบ แต่ก็ทราบ

ดีว่าขณะนี้มีความไม่ปกติเกิดขึ้นกับ พ.ร.บ.นี้ 

มีคำาสั่งฝ่ายบริหารให้มีการเปลี่ยนแปลงมติ 

จากที่กรรมาธิการพิจารณา แม้วันนี้จะเดิน

หน้าผ่านมาตรานี้ ไป ก็ไม่ได้หมายความว่า

กฎหมายจะแล้วเสร็จ เพราะยังเหลืออีกหลาย

มาตรา เสนอให้ปิดการประชุมในวันนี้ เพื่อ

นั่งคิด นอนคิด อีก 2 สัปดาห์ค่อยกลับมา

พิจารณาใหม่  

แต่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะวิปรัฐ

บาล ชี้แจงว่า สิ่งที่นายจุลพันธ์พูดว่ามีการ

ดึงยื้อนั้นทำาให้ฝ่ายรัฐบาลเสียหาย ตลอดการ

พิจารณาทุกฝ่ายมีความพยายามผลักดันให้

กฎหมายฉบับนี้เสร็จ ขอยืนยันว่าฝ่ายบริหาร

ไม่สามารถสั่งฝ่ายนิติบัญญัติได้ สมาชิก

รัฐสภามีความอิสระ 

จากน้ันนายชวนได้เดินหน้าเพื่อพิจารณา

ในมาตรา 23 โดยสมาชิกที่สงวนคำาแปร

ญัตติทยอยอภิปราย โดย นพ.ระวี มาศฉมา

ดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลัง

ธรรมใหม่ ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย 

ที่สงวนคำาแปรญัตติอภิปรายย้ำาถึงเหตุผลที่

จะต้องมีการใช้สูตรหาร 500 ว่าเจตนารมณ์

รัฐธรรมนูญ 2560 มีความมุ่งหมายเพื่อ

แก้ ไขสภาพปัญหาการเมืองในระยะที่ผ่าน

มา ที่ ส.ส.มิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของ

ประชาชนอย่างแท้จริง หากแต่เป็นตัวแทน

พรรคการเมืองหรือเจ้าของพรรคการเมือง 

หลักที่สำาคัญคือ ระบบ ส.ส.พึงมี ที่เป็นระบบ

การคิดสัดส่วน ส.ส.ที่ยุติธรรมที่สุด พรรคใด

ได้คะแนนพรรคกี่ % ก็มีสิทธิได้ ส.ส.พึงมีตาม

สัดส่วน % นั้น ในส่วนของการจัดสรรปัน

ส่วนผสม ถือเป็นระบบที่ป้องกันการผูกขาด

ทางการเมือง เผด็จการรัฐสภา และจัดสรร 

ส.ส.ให้กระจายแก่พรรคเล็กๆ ที่มีความพร้อม 

การเสนอเช่นนี้หลักสำาคัญไม่ ใช่เพียงแค่

พรรคเล็กจะไม่สูญพันธุ์ แต่เป็นการสกัดการ

แลนด์สไลด์ของพรรคใหญ่ ที่ ได้ ส.ส.เขต

เกิน ส.ส.พึงมีไม่ได้ และทุกคะแนนเสียงต้อง

ไม่ตกน้ำา 

“ทุกมาตราตามรัฐธรรมนูญล้วนแต่มี

ผลบังคับใช้ ไม่มีมาตราใดเป็นติ่งหรือ มอง

ข้ามไปได้ การคำานวณคะแนน ส.ส.แบบบัญชี

รายชื่อก็มีความจำาเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่

ชัดเจนและเป็นธรรมต่อพรรคการเมือง และ

ต้องเคารพหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชน 

โดยมาตรา 27 ระบุชัดเจนว่าบุคคลย่อมเสมอ

กันในกฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพและได้รับการ

คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุ

ความแตกต่างหรือความคิดทางการเมืองอัน

ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำา

มิได้” นพ.ระวีกล่าว 

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาฯ ขอหารือว่า ขอตั้งข้อสังเกตรายงาน

ฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์ เพราะไม่มีความเห็นของ 

กมธ.เสียงข้างมากประกอบ มีแต่ความเห็น

ของ กมธ.เสียงข้างน้อย ทั้งที่ ในชั้นการ

พิจารณามีความเห็นของ กมธ.เสียงข้างมาก 

จึงควรวินิจฉัยก่อนจะให้แปรญัตติได้หรือไม่ 

การจะทำาอะไรต้องยึดหลัก 

“สมัยก่อนมีการกล่าวหาเผด็จการ

รัฐสภา แต่ระวังถ้าขณะนี้มีการสั่งการเอา 

500 หาร จะไม่ใช่เผด็จการรัฐสภา แต่เป็น

สภาเผด็จการคือ สภาที่ถูกครอบงำาด้วย

เผด็จการ จะเอาหน้าไปไว้ที่ ไหน” ผู้นำาฝ่าย

ค้านฯ ระบุ

จากน้ันท่ีประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิก

รัฐสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดย กมธ.

เสียงข้างน้อยหลายคน อาทิ พล.อ.ต.เฉลิม

ชัย เครืองาม, พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสด์ิ ส.ว. 

อภิปรายสนับสนุนให้ใช้สูตร 500 หาร คำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายช่ือ โดยยืนยันไปในทิศทาง

เดียวกันว่าไม่ขัดหลักการและไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 

เพราะทุกร่างกฎหมายท่ีเสนอมา ไม่มีร่างฉบับ

ใด หรือรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ก็ไม่ได้ระบุ

ให้การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใช้วิธีหารด้วย 

100 หรือ 500 จึงไม่ขัดหลักการแน่นอน กรณี

ท่ีเกิดปัญหาข้ึน ถือเป็นความผิดของทุกฝ่าย

ท่ีละเลยไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 

83, 86 และ 91 ไปด้วย หากจะไปยื่นศาล

รัฐธรรมนูญในอนาคตก็คงไม่มีใครขัดข้อง  

อย่างไรก็ดี ระหว่างท่ี กมธ.เสียงข้าง

น้อยอภิปราย ปรากฏว่า ส.ส.เพ่ือไทย อาทิ 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และ

นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี คอยประท้วง

ตลอดเวลาว่าไม่สามารถแปรญัตติในส่ิงท่ีขัด

กับหลักการของร่างกฎหมายได้ ทำาให้การ

ประชุมดำาเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่อง จนนายพร

เพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ท่ีสลับข้ึน

มาทำาหน้าท่ีประธานการประชุม ต้องคอยไกล่

เกล่ียและช้ีแจง ควบคุมการประชุมให้ดำาเนิน

การต่อไปได้ 

ขณะที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ กมธ.

เสียงข้างมาก ชี้แจงว่า แม้ไม่มีการบอกตรงๆ 

ให้ใช้ 100 หารในร่างกฎหมาย แต่ตนเคย

ถาม กมธ.ที่เป็น กกต.ในฐานะเป็นเจ้าของ

กฎหมายว่า การเขียนรัฐธรรมนูญตามมาตรา 

91 ที่ระบุถึงวิธีคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ให้

คำานวณตามสัดส่วนแบบสัมพันธ์กันโดยตรง 

มีความหมายว่าอย่างไร กมธ.ที่เป็นตัวแทน

จาก กกต.ตอบชัดเจนว่าให้คำานวณไปตาม

รัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 คือการหาร

ด้วย 100 เรื่องนี้มีเอกสารเยอะ ยังไงต้อง

เอารายงานการประชุมไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 

เมื่ อมีการพิจารณาเรื่ องความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ การใช้ 500 หารไม่สามารถ

ทำาได้ เพราะเมื่อประชาชนเลือก ส.ส.บัญชี

รายชื่อมา แต่ไปกำาหนดว่าถ้าได้คะแนนเกิน 

ก็ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถามว่าเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ประชาชนตรงไหน 

จากนั้นได้มีการสลับกันอภิปรายอย่าง

ต่อเนื่อง สลับกับการคอยประท้วงตลอดเวลา 

กระทั่งเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเมื่อฝ่าย

รัฐบาลพยายามที่จะขอให้ประธานที่ประชุม

สรุปการรับฟังความเห็นต่างๆ เพื่อลงมติใน

มาตรา 23 ทำาให้ฝ่ายค้านลุกขึ้นตอบโต้และ

จะขออภิปรายเพิ่มเติมอีก ซึ่งนายพรเพชรให้

อภิปรายต่ออีกเล็กน้อย

กระทั่งเวลา 21.45 น. ที่ประชุมลงมติ 

เห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างน้อยที่สงวนคำาแปร

ญัตติให้ใช้สูตรหาร 500 คำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ ด้วยคะแนนเสียง 392 เสียงต่อ 160 

เสียง งดออกเสียง 23 เสียง ไม่ลงคะแนน 

2 เสียง.


