
เฮ!ราคาเบนซินลด3บาท

ดัชนีผูบริโภคมิ.ย.ฟนตัว

ถกศบค.จอขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลุยสวนกลวยไข เพ� อตรวจเย่ียมการบริหารงานกลวยไขแปลงใหญ 

ที่บานทองคุง หมู 7 ต.ทาพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ระหวางลงพื้นที่ตรวจราชการ เม� อวันที่  7 ก.ค.
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ไทยโพสต • ผูใชรถเฮ! ลดราคาน้ํามัน

เบนซินรวดเดียว 3 บาท ปลัดพลังงานอาง

เปนไปตามกลไกตลาดโลก หอการคาฯ ชี้

ชวยกระตุนเศรษฐกิจ ประหยัดเงินได 90 

ลานบาทตอวัน เผยความเช� อมั่นผูบริโภค 

มิ.ย. ฟนตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน 

ขณะที่ศูนยวิจัยกสิกรไทยเปดดัชนีครองชีพ

ครัวเรือนต่ําสุดเปนประวัติการณ

เม� อวันที่ 7 กรกฎาคม บมจ.ปตท. 

น้ํามันและการคาปลีก (OR), บมจ.บางจาก 

คอรปอเรชั่น (BCP) และบริษัท เชลลแหง

ประเทศไทย จํากัด ไดประกาศปรับลดราคา

ขายน้ํามันเบนซินและแกสโซฮอลลงลิตรละ 

3 บาท มีผลตั้งแตเวลา 05.00 น. ของวันที่ 

8 ก.ค. ขณะเดียวกัน

มากตามอําเภอใจฝาฝน รธน. เพ� อสืบทอด

อํานาจ จอชงศาล รธน. “ชลน�าน” แฉเกิด

จากการแลกเปล่ียนในการอภิปรายไมไววาง 

ใจ ทําลายรัฐสภาอยางอัปยศท่ีสุด ขูย� น ป.ป.ช.                 

ฟนจริยธรรม พรอมนําไปใชซักฟอก โฆษก

รัฐบาลอางเสียงสวนใหญในสภาไมใชเผด็จ 

การรัฐสภาเหมือนสมัยรัฐบาลเพ� อไทย 

เม� อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผูส� อ

ขาวรายงานวา หลังจากรัฐสภาลงมติในราง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก

ตั้ง ส.ส. ในมาตรา 23 แกไขมาตรา 128 

เก่ียวกับวิธีการคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ วา

จะใช 100 หาร หรือ 500 หาร ปรากฏภาพ

รวมท่ีประชุมไมเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) เสียงขางมากที่ใหใชสูตร 100 หาร 

ดวยคะแนน 392 ตอ 160 งดออกเสียง 23 

ไมลงคะแนนเสียง 2 เสียง 

จากการตรวจสอบการลงมติพบวา   

ภาพรวมงูเหาทํางานเปนปกติ โดยพรรค

เพ� อไทยน้ันเสียงสวนใหญลงมติเห็นดวยกับ                  

100 หาร และงูเหายังคงเปนหนาเดิม จํานวน 

7 คน อาทิ ส.ส.ศรีสะเกษ จํานวน 3 คน 

ที่จะยายไปอยูพรรคภูมิใจไทย นายวุฒิชัย                     

กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก, นายสุชาติ ภิญ                                                        

โญ ส.ส.นครราชสีมา, นายจักรพรรดิ ไชย

สาสน ส.ส.อุดรธานี, นายนิยม ชางพินิจ 

ส.ส.พิษณุโลก

ทั้งนี้ ส.ส.พรรคเพ� อไทยที่ไมไดรวม                                                           

โหวตมี 13 คน อาทิ นายสมพงษ อมรวิวัฒน 

ส.ส.เชียงใหม, นายจิรายุ หวงทรัพย ส.ส. 

กทม., นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี, 

น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ ส.ส.กทม. เปนตน 

และเปนท่ีน�าสังเกตวาท้ังนายจิรายุและนาย

ขจิตรลุกขึ้นอภิปรายเปนระยะ แตไมพบวา

ลงมติโหวตแตอยางใด 

ขณะท่ีพรรคกาวไกลลงมติไมเห็นดวย

กับ 100 หาร 47 คน เพ� อจะไดไปลงมติใน

รอบที่สอง ที่ตองโหวตวา

ทําเนียบรัฐบาล • ศบค.รายงานพบติดเชื้อ

ใหมเพิ่ม 2,366 ราย ไมรวม ATK อีก 3,843 

คน มีผูเสียชีวิต 20 ราย “บิ๊กตู” นั่งหัวโตะ

ถก ศบค.ชุดใหญ สธ.รายงานสถานการณ

แนวโนมการแพรระบาด ไมรอด! ผบ.ทบ.

เกม ติดโควิดหลังกลับจากเยือนมาเลเซีย

เม� อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค                                                       

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณการแพรระบาดวา  พบผู                                                       

ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม 2,366 ราย ทําให

มียอดผูปวยยืนยันสะสมแลวจนถึงวันนี้ 

4,538,811 ราย ไมรวม ATK อีก 3,843 

ราย สะสม 1,885,354 ราย อีกทั้งยังมียอด

ผูเสียชีวิตอยางตอเน� อง

โดยมีผูเสียชีวิตเพิ่มอีก 20 ราย ทํา                                                         

ใหการระบาดระลอกใหมตั้งแตเดือน ม.ค.

2565 มียอดผูเสียชีวิตสะสม 9,080 ราย 

ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถาน 

การณโควิด-19 มีผูเสียชีวิตรวม 30,778 ราย

นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงผูที่กําลัง

รักษาตัวอยู 24,904 ราย ยอดผูที่หายปวย

กลับบานแลว 2,234 ราย หายปวยสะสม

ตั้งแต 1 ม.ค.2565 จํานวน 2,314,635 ราย

ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.2565 ถึง 7 ก.ค.

2565 พบจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 รายใหม

เพิ่ม 2,366 ราย ทําใหการระบาดระลอก

ใหม (ม.ค.2565) มีผูติดเชื้อสะสมไปแลว 

2,315,376 ราย

กรุงเทพฯ • พยาบาล-จนท.เรือนจําเบิก

ความตอศาลเผย “บุง” น้ําหนักลด แตแข็ง

แรงดี สดใสราเริง  “2 สาวทะลุวัง” ตอง

นอนคุกยาว ศาลไมอนุญาตใหประกันตัวอีก

รอบ ขณะที่ “แซม” กลุมทะลุฟาถูก ตร.สน.

นางเลิ้งจับกุมขอหา ม.112 คุมตัวไปฝาก

ขังศาลไมใหประกัน ชี้เปนขอหารายแรง

พยายามวางเพลิงซุมเฉลิมพระเกียรติ

เม� อวันที่ 7 กรกฎาคม ศูนยทนาย 

ความเพ� อสิทธิมนุษยชนรายงานวา เวลา 

11.22 น. ศาลไตสวนพยาน 2 ปากจากราช 

ทัณฑคือ 1.พยาบาลวิชาชีพจากทัณฑสถาน

หญิงกลาง 2.เจาหนาท่ีราชทัณฑผูดูแลเสร็จ  

สิ้นแลว โดยพยาบาลเบิกความวา “บุง” 

น้ําหนักลดฮวบ 10 กิโลกรัม แตแข็งแรงดี 

สวนเจาหนาที่ราชทัณฑบอกทั้งสองซูบผอม

ลง แตสดใสราเริง

เวลา 12.17 น. ศาลอาญากรุงเทพใต 

รับคํารองของทนาย โดยมีคําสั่งใหรอฟงผล

ประกันตัวของบุง-ใบปอ เวลา 15.00 น. 

ทําใหไมตองรอฟงคําสั่งในวันที่ 8 ก.ค.65 

แลว

ทั้งนี้ ทั้งบุงและปอไดมีการอดอาหาร

ประทวงในเรือนจําเพ� อเรียกรองสิทธิในการ

ประกันตัว ซึ่งทั้งคูอดอาหารเปนเวลากวา 1 

เดือน ในสวนของบุงมีการเปดเผยจากทาง

ทนายความสิทธิมนุษยชนวา อาการวิกฤต 

มีภาวะโพแทสเซียมต่ําจนกลามเนื้อหัวใจ

เกือบตาย หายใจไมออก หายใจแลวเจ็บ

หนาอก ตอนนี้รักษาตัวอยู รพ.ราชทัณฑ

ตองใหน้ําเกลือตลอดเวลา ซูบลงเยอะมาก 

แกมตอบและเห็นสวนคอชัดเจน มือสั่น 

ตาพรา เหน� อยลา ตาลอย มึนเบลอ และ

ตอบคําถามไดชา น้ําหนักตัวลดไปถึง 13 

กก. (ตั้งแตเขาเรือนจํา)

ตอมาเวลา 16.02 น. ศาลอาญา

กรุงเทพใตยังคงมีความสั่งไมอนุญาต

ไทยโพสต • ชําแหละเสียงโหวตหนุน-ไม

หนุนสูตร 500 หาร ปารตี้ลิสต พบ 3 แกน

นําพรรคไมรวมโหวต ดาน พปชร.-ส.ว.หาย

เพียบ ขณะที่ 73 ส.ว.เกียรวาง “เพ� อไทย” 

รอนแถลงการณหลังสูตรพาฝนแลนดสไลด

ถูกคว่ําคาสภา ถลมนายกฯ ใชเสียงขาง

กําแพงเพชร • “บิ๊กตู” ลงตรวจราชการ 

จ.กําแพงเพชร ลุยสวนกลวยไข หยอดลูก

ออนชาวบานตลอดทาง บอกเอาหัวใจมา

ฝากแมอากาศรอนแตอบอุนใจ ยํ้ารักทุกกลุม

ทุกจังหวัดแมไมเลือก เสียงหนุน “ลุงตู” 

เปนนายกฯ ตอดังกระหึ่ม “นายกฯ” เปรย

ปญหาเยอะ ตามแผนงานโครงงานตางๆ เขา 

ไปแลว จะไดงบประมาณป 2567 ถาอยูตอ

จะทําใหเร็ว ชิงออกตัวไมไดมาหาเสียง

เม� อวันท่ี 7 ก.ค. ต้ังแตเวลา 07.30 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม พรอมคณะ อาทิ นาย

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นายจุติ ไกร

ฤกษ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ 

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม ออกเดิน                

ทางด้วยเคร่ืองบินไปยังท่าอากาศยานทหาร 

กองบิน 4 ตาคลี จ.นครสวรรค และขึ้น                                                

เฮลิคอปเตอร (แบล็กฮอวก) ไปยัง จ.กําแพง 

เพชร เพ� อลงพื้นที่ตรวจราชการ 

เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธพรอม

คณะเดินทางถึงท่ีวาการอําเภอเมืองกําแพง                                                              

เพชร มี ส.ส.พลังประชารัฐ (พปชร.) กําแพง 

เพชร อาทิ นายอนันต ผลอํานวย, นาย

ปริญญา ฤกษหราย, นายเพชรภูมิ อาภรณ

รัตน, นายสุรสิทธิ์ วงศวิทยานันท ส.ส. 

บัญชีรายช� อ และมีนายมนัส ออนอาย ส.ส. 

พิษณุโลก, นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร, 

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค 

มารอตอนรับ ซึ่งนายกฯ ไดขอใหรวมกัน

ทํางาน พรอมระบุวา “ใจๆๆ” และเอามือ

ตบไปที่หนาอกดานซาย

จากน้ันคณะเดินทางไปสักการะศาล 

หลักเมือง โดยมีการขับรองเพลงฉอยตอน                                                    

รับ และมีประชาชนมอบดอกกุหลาบ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  10  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9368

อิสรภาพแหงความคิด

ศาลไมใหประกัน

‘บุง-ใบปอ’คุกตอ

จับ‘แซม’ผิดม.112
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นายกฯ อังกฤษ

ลาออก หน.พรรค

จับพอ ‘นิกกี้-ณฉัตร’ 

หนีคดีพยายามฆา

ศาลชี้ลมประมูลสีสม 

‘มิชอบ’

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

โปรยยาหอมชาวกลวยไข

ไดงบป67จะทําใหเร็วขึ้น

พท.โวยอัปยศขูย� นปปช.-ศาลรธน.

‘บ๊ิกตู’แบะทาอยูยาว
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ยึดหลักทำ�เพื่อประช�ชน

ลังท่ีประชุมร่วมรัฐสภ�เมื่อ 6 กรกฎ�คม มีมติด้วย

เสียงข้�งม�ก เห็นชอบให้ใช้ระบบสูตรคำ�นวณ ส.ส. 

บัญชีร�ยชื่อต�มร่�ง พ.ร.บ.ก�รเลือกตั้ง ส.ส. โดย

ให้ใช้สูตร 500 ห�ร และคำ�นวณ ส.ส.ระบบพึงมี 

ทำ�ให้เกิดท่�ทีก�รเมืองต่�งๆ ต�มม� 

เช่นฝ่ายค้าน อย่างเพื่อไทย นำาโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว                                                                                

ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงกรณีที่ประชุมร่วม                                                                                         

รัฐสภามีมติเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 23  

ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. ตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ที่ให้ใช้สูตรการคำานวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบจัดสรรปันส่วนผสมโดยเอา 500 หาร 

โดย นพ.ชลน่านกล่าวว่า การคำานวณแบบนี้ถูกนำามาใช้เมื่อ

การเลือกตั้งปี 62 ระบบนี้เป็นการสร้างให้เกิดภาพจริงทางการ

เมืองในปัจจุบัน คือมี ส.ส.ปัดเศษ มีรัฐบาลผสม 20 กว่า

พรรค การทำางานในสภาไม่เป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อถามว่า หากระบบเลือกตั้งเป็นเช่นนี้ พรรคเพื่อไทย

จะใช้วิธีแตกแบงก์พันหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า เราไม่แตก

แบงก์พัน หากระบบเช่นนี้ผ่านจริง และใช้ระบบจัดสรรปัน

ส่วนผสม พรรคเพื่อไทยไม่ได้กลัว เพราะมีหลายวิธีการ ซึ่ง

อาจจะมีอีกกลไกคือมีพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งที่มุ่งรณรงค์

เฉพาะบัญชีรายชื่อ แบบไม่สนใจเขต เช่น การตั้งพรรคครอบ 

ครัวเพื่อไทยส่งบุคคลที่เราต้องการใส่ใน ส.ส.บัญชีรายชื่อให้

เต็ม แล้ววางกลไกการรณรงค์หาเสียงให้เลือก ส.ส.บัญชีราย

ชื่อย่างเดียว และให้มาเลือก ส.ส.เขตของพรรคเพื่อไทย และ

พรรคเพื่อไทยจะรณรงค์ ให้เลือกเฉพาะ ส.ส.เขต เพื่อไม่ให้

เกิดความสับสน กลไกนี้อาจจะได้ผลที่เขาคิดไม่ถึงเกี่ยวกับ

การหาร 500 ทั้งนี้ สิ่งที่เราคิดไว้ขึ้นอยู่กับการตอบรับของ

ประชาชน ถ้าประชาชนบอกว่าดี ก็อาจจะเป็นไปได้ โดยเรา

จะนำาผลโพลที่พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำามาเป็นอันดับ 1 มา

ร่วมประเมินการตัดสินใจด้วย แต่การประเมินเชิงลึกต้อง

ประเมินเชิงพื้นที่ระดับเขต ว่าหากจะเอา 15 ล้านเสียง แต่ละ

เขตจะต้องได้ไม่ต่ำากว่า 35,000 เสียง ถ้าทำาได้ก็จะเป็นสิ่งที่น่า

สนใจ โดยภายในพรรคยังไม่ได้คุยถึงกลไกนี้อย่างเป็นทางการ 

แต่เล่าให้ฟังแบบเปิดไต๋เผื่อเขาจะกลับตัวทัน ส่วนบัญชีราย

ชื่อของพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องโอนมาอยู่ในบัญชีรายชื่อของ

พรรคครอบครัวเพื่อไทย ซึ่งบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยอาจ

จะเป็นพวกแถวสอง 

ด้านพรรคก้าวไกล ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค 

บอกว่า หากว่าร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.ผ่านรัฐสภาไปได้ 

ตามมาตรา 132 ของรัฐธรรมนูญ รัฐสภาจะต้องส่งไปให้ศาล

ฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากมี

ความเห็นส่งกลับมาว่าร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ

ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ ก็จะถูกส่งกลับมาที่ศาลรัฐธรรมนูญให้

แก้ไขอีกครั้ง ซึ่งหากเกิดกระบวนการแบบนั้น จะมีการต่อสู้

อย่างเต็มที่ ให้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ให้ชอบต่อรัฐธรรมนูญ

ให้ได้

ทั้งหมดคือท่�ทีจ�กฝ่�ยก�รเมือง ที่มีต่อสูตร 500 ห�ร

ป�ร์ตี้ลิสต์ ที่ยังไม่จบเพร�ะยังมีอีกหล�ยขั้นตอน เช่น ก�ร

โหวตว�ระส�ม-ก�รส่งให้ กกต.ศ�ลรัฐธรรมนูญพิจ�รณ�

เนื้อห� อย่�งไรก็ต�ม ไม่ว่�สุดท้�ยผลจะออกม�แบบไหน 

สิ่งที่ประช�ชนค�ดหวังและต้องก�รเห็นคือ นักก�รเมือง 

พรรคก�รเมือง ต้องทำ�ในสิ่งที่ประช�ชนจะได้ประโยชน์ม�ก

ที่สุด ไม่ใช่ม�พูดแอบอ้�งว่�ทำ�เพื่อประช�ชน แต่จริงๆ แล้ว

ล้วนทำ�เพื่อผลประโยชน์ตัวเองทั้งสิ้น.   

ห

น�ยวัน อยู่บำ�รุง

ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย

“พรรคก้าวไกลกลืนน้ำาลายตัวเอง ไปลงมติเอา 500 หาร 

ทั้งที่พรรคตัวเองเสนอกฎหมายให้รัฐสภารับร่าง ไปเข้า กมธ.ก็

เสนอเอา 100 หาร ใน กมธ.เสียงข้างมาก คนพรรคนี้ลงมติ

เห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมาก คือ 100 หาร ประชุมพรรคร่วม

ฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าจะโหวตเอา 100 หาร แต่พอลงมติ กลับลำา

กลางสภา ไปเอา 500 หารเฉยเลย”.

ริงอย่�งที่ “หมอระวี ม�ศฉม�ดล” ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ 

และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ว่าไว้ว่า “สงครามยัง

ไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร” เพราะในศึกอภิปรายร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ที่ประชุม

รัฐสภามีมติเสียงข้างมาก เลือกสูตร 500 หารของ “หมอระวี” ยัง

คงอยู่ในวาระ 2 เท่านั้น 

เส้นทางยังต้องผ่านอีกหลายด่าน ในร่างกฎหมายลูกดังกล่าว 

มีทั้งสิ้น 32 มาตรา เมื่อวันที่ 6 ก.ค.เพิ่งพิจารณาเรียงตามราย

มาตราไปเพียง 24 มาตรา จากนี้ต้องพิจารณาให้ครบทุกมาตราเสีย

ก่อน และต้องลงคะแนนเสียงในวาระ 3 ว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็น

ชอบร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งฉบับอีกครั้ง

นอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมืองอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม เดิมกำาหนดไว้ว่าต้องพิจารณาร่างกฎหมายลูก

ทั้ง 2 ฉบับเสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่เมื่อไม่เสร็จ จึง

นัดประชุมรัฐสภาต่อ ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค.นี้

วกกลับมาที่ความร้อนแรงในการพิจารณา ม�ตร� 23 ว่า

ด้วยการคำานวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ของกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.ก่อน

หน้าวันโหวต ลือว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วยเสนาบดีใน ครม.ทุบโต๊ะเอาสูตร 500 

หาร 

และเมื่อถึงเวลาจริงก็เป็นไปตามนั้น สมาชิกรัฐสภาเสียงส่วน

ใหญ่โหวตหักกรรมาธิการเสียงข้างมากที่เสนอให้ใช้สูตร 100 หาร 

หล�ยคนในเสียงโหวต 354 คน ที่ ไฟเขียวให้กับสูตร 

500 ห�รของ “หมอระวี” นั้น ก่อนหน้�นั้นเคยยกมือให้แก้ ไข

รัฐธรรมนูญ ม�ตร� 91 จนต้องแก้ไขก�รคำ�นวณ ส.ส.ป�ร์ตี้ลิสต์

เป็นแบบ 100 ห�ร จึงถือเป็นคว�มอัปลักษณ์อย่�งม�ก เพร�ะ

เป็นก�รหักล้�งสิ่งที่ตัวเองเสนอม�กับมือ 

โดยให้เหตุผลหลักๆ ว่า เนื่องจากในรัฐธรรมนูญยังคงมี 

ส.ส.พึงมี ในมาตรา 93 และมาตรา 94 หากคำานวณโดยใช้สูตร 100 

หาร ส.ส.พึงมีจะหายไป เท่ากับเป็นการขัดมาตรา 93, 94 

ฟากฝ่ังสนับสนุน 100 หาร มองว่าจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป                                                                                     

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม โดยบัญญัติว่า 

“การคำานวณสัดส่วนผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค 

การเมือง โดยระบุให้ใช้คะแนนท่ีพรรคได้รับเลือกต้ังรวมกันท้ังประ 

เทศมาคำานวณเพื่อแบ่งจำานวน ผู้ได้รับเลือกตามสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กับ

คะแนนรวมของพรรค และให้ผู้ท่ีอยู่ในบัญชีผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนท่ีคำานวณได้เรียงลำาดับหมายเลข” 

ดังนั้น ถ้าเลือก 500 หาร จะขัดกับมาตรานี้อย่างชัดเจน 

เท่ากับว่าความขัดแย้งเรื่องนี้เกิดขึ้นในวงสมาชิกรัฐสภาแล้ว 

และเป็นไปอย่�งที่หล�ยคนเข้�ใจ “เรื่องนี้ต้องจบที่ศ�ลรัฐ 

ธรรมนูญ” แต่จบแบบรัฐธรรมนูญ ม�ตร� 132 

โดยกำาหนดไว้ว่า เมื่อผ่านวาระที่ 3 แล้ว ภายใน 15 วัน                                                                                     

รัฐสภาต้องส่งให้ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นว่ามีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐ                                                                                     

ธรรมนูญ หรือทำาให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องตามบท 

บัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ถ้าเห็นว่าขัดหรือแย้งก็ให้เสนอความ

เห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็น ซึ่งรัฐสภามีอำานาจ

แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอตามที่เห็นสมควรได้

หรือหม�ยคว�มแบบขีดเส้นใต้ว่� “ไม่ใช่ใครก็ได้” จะไป

ยื่นต่อศ�ลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตีคว�มเรื่องสูตรคำ�นวณ เพร�ะ

รัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดช่องท�งนี้ ไว้ เหมือนที่ “สุขุมพงศ์ โง่นคำ�” 

กมธ.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย กล่�วว่� “ตอนนี้คนไทยทั้งหมด 

ทั้งคนใน ครม. คนนอก ครม.บอกว่� ผมจะไปยื่นศ�ลรัฐธรรมนูญ 

ท่�นยื่นไปเถอะ เข�รับไม่ได้” 

เอาเป็นว่ารอฟัง 2 ศาล และองค์กรอิสระก่อน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือ กกต. ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้นเป็นผู้ยกร่างกฎหมายลูก

ฉบับนี้ให้ ครม.นำามาเสนอต่อรัฐสภา ให้ใช้สูตร 100 หารด้วย นาที

นี้คงมึนน่าดู!. 

สูตรคำ�นวณ ส.ส.ป�ร์ตี้ลิสต์ยังไม่จบ

ม.132 ให้ส่งศ�ล-องค์กรอิสระถกต่อ 

‘บิ๊กตู่’ แบะท่�

พร้อมตะโกนให้กำาลังใจ เรารักลุงตู่                                                        

ลุงตู่สู้ๆ และชูป้ายข้อความ “ชาวกำาแพง 

เพชรขอสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป สู้ๆ 

เพื่อประเทศไทย” จากนั้นนายกฯ เดิน

ทางไปวัดคูยาง เพื่อกราบนมัสการพระ

ธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เจ้า

อาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง 

เวลา 10.30 น. พล.อ.ประยุทธ์

เดินทางไปตรวจเยี่ยมการบริหารงาน

กล้วยไข่แปลงใหญ่ ณ บ้านท้องคุ้ง หมู่

ที่ 7 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง โดยผู้

ว่าฯ กำาแพงเพชร กล่าวสรุปผลการ

ดำาเนินงานของศูนย์อำานวยการขจัด

ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (ศจพ.) และรายงานการยก

ระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 

ทั้งนี้ เกษตรกรได้รายงานผลการดำาเนิน

งานจากประธานกลุ่มกล้วยไข่แปลงใหญ่ 

ซึ่งการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร

สมัยใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งให้

กับเกษตรกร

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ที่ทำามา

ทั้งหมดขอชื่นชมในความเข้มแข็งและ

เข้าถึงปัญหา การจะทำาอะไรก็ตามต้อง

เข้าถึงปัญหา เรียกว่าเราต้องมีความรู้ 

มีภูมิคุ้มกันในการจะปลูกอะไรต่างๆ ที่

สรุปมาทั้งหมดถือว่าเข้าถึงแนวทางของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ 9 และวันนี้รัชกาลที่ 10 ให้รักษา 

ต่อยอด เราก็ต้องเอาอดีตมาดูและแก้ไข

อย่างไร ทำาอย่างไรให้มีเงินเพียงพอ นายกฯ 

และรัฐบาลต้องการให้ทุกคนมีรายได้ที่

ยั่งยืน วันหน้าจะปรับปลูกหรืออะไร จะ

รู้ได้อย่างไรมันจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้ แต่

ที่อยู่กันแน่ๆ คือกล้วย ใครจะเปลี่ยนจะ

ปรับอะไรก็ตามอย่าทิ้งกล้วยไข่ 

“นายกฯ รับว่าจะดูแลให้ดีที่สุด 

วันข้างหน้าใบหน้าจะได้ขาวขึ้น นายกฯ 

รักอยู่แล้ว แม้ ไม่เลือกก็รักทุกคน รัก

ทุกจังหวัด รักทุกกลุ่มประเทศไทย จะ

แตกกันอีกไม่ได้แล้ว ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้า

เรามีปัญหากันอยู่อย่างนี้ วันนี้รู้ไหมต่าง

ประเทศมาเจรจากับนายกฯ โรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ จะมา คือรายได้

ของประเทศ และก็จะเป็นภาษี และ

ภาษีก็กลับมาตรงนี้ ผมไม่ได้หวังภาษี

อะไรจากพวกท่าน ซึ่งมันก็น้อยอยู่แล้ว” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ทั้งนี้ นายกฯ กล่าวกับเจ้าของ

สวนกล้วยไข่ และสอบถามวิธีการปลูก

กล้วย  พร้อมระบุว่า ที่หลายคนบอก

ว่าบางอย่างเป็นเรื่องกล้วยๆ เป็นเรื่อง

ง่ายๆ แท้จริงแล้วไม่ ใช่ เพราะการ

ปลูกกล้วยไม่ใช่เรื่องง่าย จากนั้นนายก

รัฐมนตรีได้ปลูกต้นกล้วยไข่และรดน้ำา

ต้นไม้ พร้อมระบุว่า ให้ โตเร็วๆ ก่อนให้

อาหารแพะ และชมว่าแพะน่ารัก พร้อม

ลูบหัวอย่างเอ็นดู

จากนั้นนายกฯ เยี่ยมชมการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ อาทิ แป้ง

กล้วยไข่ ข้าวเกรียบ น้ำาพริกกล้วยไข่ 

เส้นหมี่และแผ่นเกี๊ยวจากแป้งกล้วย

ไข่ ก่อนที่นายกฯจะได้รับมอบกระเป๋า

ผ้าที่เขียนว่า “กำาแพงเพชร” โดยชาว

บ้านบอกว่า “ขอให้ปกป้องคุ้มครอง                                                  

นายกฯ” ซ่ึงนายกฯ กล่าวว่า “กำาแพงต้อง

ปกป้องคุ้มครอง กำาแพงต้องแข็งแรง ไม่

ผุพัง ต้องเสริมไปเรื่อยๆ ปกป้องคุ้มครอง

ประเทศชาติประชาชนคนไทยทุกคน 

นั่นคือเจตนารมณ์ของพวกเรา” จาก

นั้นนายกฯ ได้รับมอบของที่ระลึก เป็น

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไข่ และได้

รับมอบรูปพระครูวิบูลวชิรธรรม (สว่าง 

อุตตโร) วัดคฤหบดีสงฆ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างขบวน                                                                 

รถนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปที่ ต.วัง

บัว อ.คลองขลุง เพื่อติดตามความก้าว 

หน้าการดำาเนินการขจัดความยากจน 

และพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบ

บ้านผู้ยากไร้ ปรากฏว่ามีชาวบ้านมายืน

รอให้กำาลังใจบริเวณข้างทางจำานวนหนึ่ง 

พล.อ.ประยุทธ์จึงได้หยุดขบวนรถและ

ลงไปทักทาย พร้อมร่วมถ่ายภาพอย่าง

เป็นกันเอง

เอ�หัวใจม�ฝ�กกำ�แพงเพชร

เวลา 12.10 น. พล.อ.ประยุทธ์เดิน

ทางไปที่ชุมชนตำาบลวังบัว อ.คลองขลุง 

ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการ

ขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง (ศจพ.) และมอบบ้านผู้ยากไร้ 

จำานวน 1 หลัง และบ้านที่ดำาเนินการ

เสร็จแล้วแก่ผู้แทน จำานวน 10 หลัง ซึ่ง

ทันทีที่มาถึงชาวบ้านกลุ่มพัฒนาบทบาท

สตรีได้ตะโกนให้กำาลังใจกึกก้อง “เรา

รักลุงตู่ ลุงตู่สู้ๆ” นายกฯ จึงได้เข้าไป

ทักทายและถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งกลุ่มสตรี

ได้ผูกผ้าขาวม้าให้นายกฯ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตนนั้น

สู้กับความยากจน สู้เพื่อพวกเรา ทำาให้

ประเทศไทยนั้นแข็งแกร่ง ถ้าเรารวม

พลังกันไม่ได้ ประเทศไทยจะเสียโอกาส

หมดเลย ถ้าเราไม่รักไม่สามัคคีกัน ไป

ไม่ได้ทั้งหมดเลย มีคนถามว่านายกฯ อยู่

มาหลายปีไม่ทำาอะไรเลย จริงหรือเปล่า 

หลายอย่างโครงการเป็นระยะ 3 ปี 5 

ปี รัฐบาลไหนอยู่นานก็ทำาได้เยอะ ตน

พยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา

ราคาน้ำามัน แต่เป็นเพราะเรานั้นต้องนำา

เข้า ซึ่งส่งผลเกี่ยวพันทั้งหมดกับราคา

สินค้า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ทำามือ

สัญลักษณ์ I love you พร้อมกล่าวว่า 

ผมรักทุกคน

เวลา 14.00 น. นายกฯ เดินทาง

ไปยังฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำาปิง (โครงการ

หนองขวัญ) ต.วังแขม อ.คลองขลุง เพื่อ

ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการแหล่ง

น้ำา และการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดย

นายกฯ ทักทายผู้นำาชุมชนและรับฟัง

รายงานสถานการณ์น้ำาจากรองอธิบดี

กรมชลประทาน โดยสถานการณ์น้ำา

ในเขื่ อนภูมิพลที่มีความจุ  13 ,462 

ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้มีน้ำาอยู่

ประมาณ 43% หรือประมาณ 5.6 ร้อย

ล้านลูกบาศก์เมตร

นายกฯ กล่าวทักทายประชาชน

ที่มาต้อนรับว่า “อย่าปล่อยให้สาวๆ เขา

มารอนาน แต่งตัวซะสวยเชียวนะ วันนี้

นายกฯ ดีใจ และตื่นเต้นที่จะมาที่นี่ เมื่อ

คืนก็นอนไม่หลับ เพราะรู้ว่าจะมาเจอ 

สาวๆ ที่นี่”

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เราทุกคน

คือคนวัยเดียวกันที่จะต้องช่วยกันพัฒนา

ประเทศ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ทุก

คนต้องทำาเพื่อประเทศชาติ วันนี้ดีใจ

หลายๆ ที่จะได้มาเจอกัน เมื่อเช้าก็ได้

รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากชาวจังหวัด

กำาแพงเพชร วันนี้เอาหัวใจมาฝากชาว

กำาแพงเพชร ส.ส.ก็พวกเราทั้งนั้น ทุก

อย่างให้รู้ว่าตนนั้นใจร้อน อยากทำาอะไร

ให้มันเสร็จๆ ปัญหาของเรามันเยอะเหลือ

เกิน แต่เราอยู่มา 7 ปีกว่าแล้ว 

“ตามแผนงานโครงงานต่างๆ มัน

เข้าไปแล้ว จะได้งบประมาณปี 2567 

แต่ถ้าผมอยู่จะทำาให้เร็วขึ้น พูดอย่างนี้

ได้หรือไม่ ผมไม่ได้มาหาเสียง ไม่ได้มา

พูดอะไรล่วงหน้า คือถ้าผมอยู่ก็จะทำา

อะไรให้เร็วขึ้น เราก็พยายามอย่างเต็ม

ที่ในหลายปีที่ผ่านมา หลายอย่างเราก็

เก็บตกมาทั้งหมด บางอันก็ทำาไม่เสร็จ 

ทำาไม่ต่อ ทำาไม่ยาว ถนนหนทางถ้าเราไม่

อยู่หลายปีมันทำาไม่ได้หรอก วันนี้รถไฟ 

ถนนน้ำาครบหมด เพราะน้ำาคือชีวิต ที่

ตกลงมาก็พอสมควรแต่อยู่ว่าจะเก็บได้

แค่ไหน ระบายได้แค่ไหน แต่ถ้าตกมา

เกินปริมาณที่รับได้เขื่อนก็พังหมด เมื่อ

เช้ามาที่นี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นมาก เพราะอยู่

กรุงเทพฯ ไม่ได้รับอากาศอย่างนี้ มาที่นี่

แล้วรู้สึกอบอุ่น อาจจะร้อนไปบ้าง แต่

อบอุ่นใจ คนเรามันอยู่ด้วยใจ อยู่ด้วย

กำาลังใจ เหมือนนายกฯ อยากให้เรา เรา

ก็ให้นายกฯ ตอบกลับมา เต็มร้อยเลย 

ใครให้นายกฯ เต็มร้อย ให้กลับไปเป็น

สองร้อย เกทับหน่อย” นายกฯ กล่าว  

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้พวก

มาเยอะ ทั้ง ส.ส.และ ส.ว. เราพูดคุย

กันแล้วว่าเราจะทำาอะไรเพื่อประชาชน

อย่างไร เราต้องเดินไปข้างหน้าด้วย

วิธีการแบบนี้ ทำาการเมืองก็ต้องเพื่อ

ประชาชน เราอาจจะสัญญามากไม่ได้ 

แต่เราต้องทำาให้ได้ในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว 

ผู้สื ่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่ง               

นายกฯ ได้ฮัมเพลงเบาๆ อย่างอารมณ์

ดีว่า “จะดูแลเมื่อยามเธอเศร้าหมอง” 

ซึ่งเป็นเพลง “ขอเป็นคนหนึ่ง” ขับร้อง

โดยนางนันทิดา แก้วบัวสาย โดยก่อน

ที่นายกฯ จะเดินไปตรวจเยี่ยมจุดทด

น้ำา ประชาชนได้ตะโกนบอกว่า “ขอให้      

นายกฯ กลับมาเป็นนายกฯ อีกนะ”

จากนั้น นายกฯ ได้พบกับประชา 

ชนจากจังหวัดพิจิตร กำาแพงเพชร และ

นครสวรรค์ ที่มารอพบพร้อมตะโกน          

นายกฯ สู้ๆ และขอให้นายกฯ ดูแลเรื่อง

บริหารจัดการน้ำาช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่ง

นายกฯ กล่าวว่า ถ้าได้อยู่ก็จะทำาต่อ  

ทำาให้ชาวบ้านปรบมือ นายกฯ จึงกล่าว

อีกว่า เดี๋ยวหาว่ามาหาเสียง ไม่ใช่ แต่

มาตรวจงาน ดูทุกพื้นที่ ทั้งนี้นายกฯ ยัง

ขอให้ประชาชนดูแลป้องกันตัวเองจาก

โควิด-19 ก่อนที่ชาวบ้านจะผูกผ้าขาวม้า

ให้นายกฯ ด้วย

เวลา 14.45 น. พล.อ.ประยุทธ์มา

ที่ขาณุวรลักษบุรี โมเดล หมู่ที่ 2 ต.แสน

ตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี ตรวจเยี่ยมการ

ผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของ

กลุ่มปลูกข้าว GAP “ขาณุวรลักษบุรี 

โมเดล” แนวทางการผลิตข้าวอย่าง

ยั่งยืน โดยนายกฯได้ลองขับรถดำานารุ่น 

8 แถว นั่งขับ SPV 8 และชมโดรนพ่น

ปุ๋ย ก่อนนั่งพูดคุยกับเกษตรกร

ตอนหนึ่งนายกฯ ระบุว่า วันนี้

ไม่ได้มาขอคะแนนเสียง ตนคือนายก

รัฐมนตรีมีหน้าที่มาดูแลความเดือดร้อน

ของประชาชน ตนรับฟังจากทุกส่วนทั้ง

รัฐมนตรี ส.ส. ถ้าได้ทำางานก็จะทำาต่อไป

เรื่อยๆ ให้มีผลงานเป็นรูปธรรม ที่เน้น                                                           

วันนี้คือโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟฟ้า

ทางคู่ สนามบินทั้งหมดทำาไปเท่าไหร่

แล้วใช้เวลา 8 ปีเต็มๆ ถึงได้มีผลงาน

วันนี้ 

“รัฐบาลถ้าอยู่ยาวต้องมีผลงาน

แบบนี้ แต่ถ้าอยู่สั้นๆ 1-2 ปีมีผลงาน

เล็กๆ น้อยๆ และไม่สำาเร็จ รัฐบาลต้อง

ทำางานแบบมียุทธศาสตร์ ไม่ได้ทำาแบบ

สุกเอาเผากิน ผมไม่ได้ต้องการให้เงิน

ทั้งหมดมาเป็นบุญคุณกับเรา แต่ให้เงิน

เพื่อไปสร้างความเข้มแข็งและเป็นรูป

ธรรม” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว.

ศ�ลไม่ให้ประกัน

ให้ประกันตัวบุ้ง-ใบปอ แม้จะเรียกไต่ 

สวนพยานเพิ่มเติมในวันนี้แล้ว ชี้เห็น

ว่าราชทัณฑ์มีความสามารถในการดูแล

อาการป่วยของทั้งสองคนได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้ง น.ส.ณัฐ

นิช ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ และ น.ส.เนติ

พร เสน่ห์สังคม หรือบุ้ง ต้องถูกคุมขัง

ที่ทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป ซึ่งทั้ง

สองถูกคุมขังมานานกว่า 60 วัน หรือ

นานเกือบ 2 เดือน พร้อมทั้งอดอาหาร

ประท้วงด้วย

ขณะเดียวกัน ศูนย์ทนายความ

เพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ข้อความว่า 

เวลา 12.20 น. หลังได้รับรายงานว่า 

“แซม” สมาชิกทะลุฟ้า อายุ 32 ปี ถูก

ตำารวจ สน.นางเลิ้ง จับกุมตามหมายจับ

ข้อหา ม.112 

“ปูน” ธนพัฒน์ กาเพ็ง สมาชิก

กลุ่มทะลุฟ้า ให้สัมภาษณ์เล่าเหตุการณ์

จับกุมว่า เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า ขณะ

ที่ ‘แซม’ เดินทางไปจัดการธุระศาล

ทหาร ซึ่งคาดว่าทางศาลทหารอาจจะ

เช็กข้อมูลในระบบ และพบว่า ‘แซม’ 

มีหมายจับที่ สน.นางเลิ้ง จากนั้นจึงมี

การประสานงานกับทางตำารวจเจ้าของ

สำานวนที่ สน.นางเลิ้ง มาแสดงหมายจับ

ต่อ ‘แซม’ ที่ศาลทหาร และทำาการจับกุม 

ก่อนพาตัวที่ สน.นางเลิ้ง 

ปูนระบุด้วยว่า ทางตำารวจมีการ

ส่งหมายเรียกไปที่ สภ.ท้องที่ตามที่อยู่ใน

บัตรประชาชนของ ‘แซม’ 2 ครั้ง และ

ให้ตำารวจนำาหมายเรียกไปให้แซม แต่ว่า 

แซมไม่ได้อาศัยตามที่อยู่ดังกล่าวแล้วจึง

ไม่ได้รับหมายเรียก

ข้อหาที่ ‘แซม’ ถูกแจ้งนั้น มี

มาตรา 112 หรือหมิ่นประมาท-อาฆาต

มาดร้ายกษัตริย์ มาตรา 217 ร่วมกัน

วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น และมาตรา 

358 หรือร่วมกันทำาให้เสียทรัพย์ และ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อมา ธนพัฒน์แจ้งว่า

ทางตำารวจจะมีการพาตัว ‘แซม’ ไปที่

ศาลอาญา เพื่อขออนุญาตศาลฝากขัง

วันเดียวกัน

ต่อมา เวลา 16.47 น. ศูนย์

ทนายฯ รายงานว่า ศาลอาญา ถนน

รัชดาภิเษก มีคำาสั่งไม่อนุญาตให้ประกัน

ตัวอ้างว่า การกระทำาที่ถูกกล่าวหาเป็น

ข้อหาร้ายแรง มีอัตราโทษสูง มีลักษณะ

ร่วมกันกระทำาโดยใช้ความรุนแรงในที่

สาธารณะ และกระทำาให้เกิดความเสีย

หายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ อัน

เป็นการไม่ยำาเกรงต่อกฎหมาย น่าเชื่อว่า

หากปล่อยชั่วคราวไป ผู้ต้องหาอาจหลบ

หนีหรือไปก่ออันตรายอื่น

โดยพฤติการณ์ซึ่งเป็นเหตุที่ถูก

กล่าวหาและออกหมายจับ ศูนย์ทนายฯ 

ระบุว่า คือการพยายามวางเพลิงซุ้ม

เฉลิมพระเกียรติบนสะพานลอย เมื่อวัน

ที่ 19 ก.ย. 2565 คดีนี้มีผู้ถูกออกหมาย

จับรวม 4 คน

สำาหรับ แซม-พรชัย ยวนยี เป็นนัก                                                            

กิจกรรมการเมือง และอดีตเลขาธิการ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย 

(สนนท.) เคยเข้าร่วมการชุมนุมครบรอบ

ปี 1 รัฐประหารนำาโดยคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่หน้าหอศิลป

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (BACC) 

เมื่อ 22 พ.ค. 2558.

จ
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3บทความ-ในประเทศ

าจะเปนเจาพอคอนเทนตประจํา “พรรคสรางอนาคต

ไทย” สําหรับ “เดอะตอ” วัชระ กรรณิการ รอง

เลขาธิการพรรค ที่แตละวันมักนําเร� องราวที่ตัวเอง

พบเจอมาเลาสูกันฟงผานหนาเฟซบุก ดวยสไตลการเลา

เร� องที่น�าติดตาม   

วันกอน “เดอะตอ” พูดถึง “พี่วัน” วิลาวัลย นวลคํา แม

บานประจําสํานักงาน ที่เจา

ตัวขนานนามใหเปน “แม

บานสายมู” เพราะเช� อเร� อง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์สารพัดทาง

ผีบาน ผีเรือน พระ

บูชา รูปปน กุมารทอง ใน

สํานักงานของ “เดอะตอ” 

นั้น “พี่วัน” เสวนาดวยทุก

องค ไมมีเวน โดยเฉพาะ

ตัวเลขสําหรับเศรษฐกิจ

ฐานรากประจํางวดวันที่ 1 

และ 16 ถางวดไหนมาเต็ม 

ของถวายเพียบ

“เดอะตอ” เลาวา “พี่วัน” มาลาเพ� อจะกลับไปดูแลพอ

ที่ จ.อุดรธานี เลนเอาซะเจาตัวตอมน้ําตาแตก เพราะผูกพัน 

อยูดวยกันมานานเกือบ 5 ป

เรียกวาอยูดวยกันจนเหมือนคนในครอบครัว ซ� อสัตย 

ไว ใจได “เดอะตอ” ใหเขานอกออกในไดทุกที่ โดยไม

หวาดระแวงหรือระแวดระวัง

ยกเวนแตทําแกวหรือถวยชามรามไหแตก อันนี้ “พี่

วัน” จะตีเนียน ทําเปนไมรูไมชี้ ตีมึน ถาไมถามก็ไมตอบ 

เพราะมองวาเปนเร� องเล็ก ไมอยากกวนใจเจานาย (ฮา)

นอกจากนี้ยังเปนแมบานครกทอง วันไหนอารมณดีๆ 

“พี่วัน” แกจะลุกขึ้นมาตํา “บักหุงใสปลาแดก’ ใหนองทีม

งานของ “เดอะตอ” รับประทาน กลิ่นนี่รัญจวนใจถึงหอง

รับแขกกันทั้งวัน

พอ “พี่วัน” ไมอยู บรรดาทีมงานของ “เดอะตอ” เลย

ออกอากาศเศราพอๆ กับเจานาย เพราะหลังจากนี้จะไมมี

ใครตําบักหุงแซบทะลุสํานักงานใหรับประทานอีกแลว

“เดอะตอ” บอกวา ใจจริงไมอยากใหไป เพราะไมรู

จะหาแมบานมือวางอันดับหนึ่งแบบนี้ ไดอีกมั้ย แตเขาใจใน

เหตุผล เลยตอบแทนดวยการยกหนี้ให ไมตองใชคืน แถมให

เงินติดกระเปาไปอีกนิดหน�อย 

ฟงแลวเสียดายแทน “เดอะตอ” สวนของขลังใน

สํานักงานคงเชนกัน ตอไปคงเหงา ไมมีใครมาขอเลขแลว อิอิ. 

ฌ.เฌอ

แมบานสายมู

น�

‘รังสิมา’แฉสส.ขนอาหารกลับบาน

สาเหตุที่ ‘ไทยไมเจริญ’

วัชระ กรรณิการ

นน้ีขอพ่ึงขอเขียน “ดร.ไตรรงค สุวรรณคีรี” เปนการ 

“ตีกิน” ซักวัน 

ก็ตามประสาสังขารคนแกนั่นแหละครับ ที่สามวันดี-สี่

วันไข 

แตที่จริง อานที่ทานโพสตเฟซแตคืนกอนแลว ตั้งใจวาวัน

นี้ “ลอกแน�” เพราะเร� องที่ทานเลา เปนอุทาหรณสําหรับเราคน

ไทยไดดีที่สุด ในการตัดสินใจเลือก “ใครซักคน” เปนผูนําบริหาร

ประเทศ

ทานใดอานตามโซเชียลมีเดียแลว ก็คงไมวากันนะ แตผม

วา เร� องอานแลว-อานอีก ไมสําคัญเทา

อานแลว “ไดคิด” หรือไม นั่นแหละ ที่สําคัญ

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

ดร.ไตรรงค สุวรรณคีรี

#เรียนรูจากฟลิปปนส

เปนที่ทราบกันดีแลววา ประเทศฟลิปปนสไดเลือกลูกชาย

จอมเผด็จการขี้โกง Ferdinand Marcos อยางชนิดถลมทลาย อาจ

เปนที่ตกอกตกใจแกชาวโลกและชาวไทยจํานวนหนึ่ง

วาทําไมคนฟลิปปนส จึงลืมประวัติศาสตรที่ นายมารกอส 

และภริยา (อิเมลดา) ได โกงบานกินเมืองไปประมาณกันวาเกิน 

3 แสนลานบาท

(ในจํานวนนี้ รัฐบาลฟลิปปนส ยุคหลังนายมารกอส 

สามารถยึดคืนเงินที่ถูกโกงกลับสูแผนดินไดเพียงประมาณ 1 แสน

ลานบาทเทานั้น) 

ปจจุบัน แมอดีตประธานาธิบดีไดตายไปแลว ที่รัฐฮาวาย 

(ซึ่งผมเคยเชาบานอยูใกลๆ กับบานทานที่ Honolulu) แตคดีการ

คอรรัปชัน ก็ยังเลนงานภรรยาหมายของเขาอยู (อยางนอย 6 คดี) 

อันนี้ยังไมรวมการฆาแกงอยางรุนแรงแกพวกมุสลิมที่

อยากแยกดินแดนที่เกาะมินดาเนา และพวกคอมมิวนิสตที่มี

กระจายอยูหลายจุดในฟลิปปนส

ในฐานะที่ผมเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส 

(University of the Philippines) ระหวางป พ.ศ.2511-2513 

ซึ่งเปนชวงปลายของการเปนประธานาธิบดีสมัยแรกของ 

“ประธานาธิบดี Marcos” ไดรับเลือกป พ.ศ.2508 เปนครั้งแรก 

ผมจึงอยากเลาความจริงใหฟงวา.........

ในชวงสมัยแรกของการเปนประธานาธิบดีนั้น Marcos ได

สรางความเจริญใหกับฟลิปปนสมาก 

ไมวาจะเปนรถไฟฟา อุโมงคอันแรกกลางกรุงมะนิลา 

การรวมมือกับสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice 

Research Institute : IRRI) ทําใหการผลิตขาวมีเพิ่มขึ้นอยางไม

เคยมีมากอน  

นั้นมาในอดีต 

ทําใหฐานะการเงินการคลังและการเศรษฐกิจกลับตกต่ําลงมา

จนแทบจะฟนไมไหวจนถึงปจจุบัน 

และทีมหาเสียงของ “นาย Bong-Bong” ก็มีความสามารถสูง

ในการใช Social media ใหเปนประโยชนสูงสุดตอการโกหกพกลม

ให “คนชั่วเปนคนดี” 

ประชาสัมพันธเฉพาะสวนที่ดีซ้ําแลวซ้ําอีก จนทั้งชาวไร

ชาวนา และคนในชนบทหลงเช� อ เทเสียงใหพรอมๆ กับพวกคนรุน

ใหม ที่ขาดความรูและประสบการณ 

สวนคนชั้นกลาง คนในเมือง และคนที่มีการศึกษา จะไมยอม

กาบัตรใหเขาอยางเด็ดขาด 

เพียงแตมีจํานวนนอยกวาหลายเทา (การเมืองในชนบทของ

ฟลิปปนส นักการเมืองจะใชทั้งเงินและปนมาโดยตลอด)

ผมเห็นดวยกับบางทานที่วิจารณวา ผลการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา 

โลกเราตอนนี้อยูในยุค “เผด็จการอํานาจนิยม” มากขึ้น และ

ประชาธิปไตยถดถอยอยางเห็นไดชัด 

โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แนวโนมอํานาจนิยมที่อยูเหนือ

หลักการประชาธิปไตยกําลังแผขยายมากขึ้นทุกวัน 

การไมเคารพกฎหมาย การฆาแกงคนสีผิว เหลานี้ เปนการ

แสดงออกถึงอิทธิพลของอํานาจนิยมอยูเหนือหลักการประชาธิปไตย 

ที่เชิดชูการเมืองแบบสันติวิธี

แตคนฟลิปปนสกับคนไทยนั้นตางกัน....

เพราะประเทศฟลิปปนสนั้น เคยชินกับการยอมรับผูที่มีอํานาจ

เหนือกวาทั้งเงินและอาวุธ เขามาปกครองตนในฐานะเปนเมืองขึ้น 

ตั้งแตสเปนจนถึงสหรัฐอเมริกา ก็ถูกปกครองอยูถึงประมาณ 

500 ป 

จิตใจของความเปนเสรีชนที่จะตอสูกับผูมีอํานาจที่ไรธรรมจึง

ไมคอยมี ถึงมีก็คงจะไมเขมขนเหมือนคนไทย ที่ไมเคยเปนเมืองขึ้น

ของใครมากอน

รัฐบุรุษของฟลิปปนส ผูนํากองทัพฟลิปปนสที่รวมกับนายพล

แมกอาเธอร และทหารสัมพันธมิตรเขายึดประเทศฟลิปปนสจาก

การถูกยึดครองโดยกองทัพญี่ปุนในสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ “พล

เอกโรมูโล” (Rumulo) 

ไดเขาเยี่ยม พลเอกเปรม (นายกรัฐมนตรีของไทย) เปนการ

สวนตัวเม� อ พ.ศ.2524 ที่หองงาชางตึกไทยคูฟา (ขณะนั้นทานอายุ

มากกวา 80 ป) 

ทานไดบอกพลเอกเปรมวา........

“ใครๆ ก็อิจฉาประเทศไทย เพราะมีหลายอยางที่คนอ� นไมมี 

เชน พื้นดินอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก ในน้ํามีปลา ในปา

มีไมเยอะ เปนประเทศที่ไมคอยเจอมรสุมธรรมชาติบอยๆ เหมือน

ประเทศอ� นๆ 

คนไทยเปนคนฉลาด เรียนรูอะไรเร็ว ทั่วโลกที่ขาดแคลน

แรงงาน ลวนอยากไดคนไทย 

เสียอยางเดียวคือ “ขี้เมา” 

แตสาเหตุที่ทําใหประเทศไทยไมเจริญเทาที่ควรจะเปน ก็

เพราะ #ประเทศไทยมีคนเลวในวงการเมืองและวงการส� อสาร

มวลชนมากเกินไป”

ผมเขาใจวาทานโรมูโลคงหมายถึงหนังสือพิมพ เพราะยุค

นั้นทีวีมีแคชอง 3, 5, 7, 9 ไมมีอิทธิพลใดๆ ในทางการเมือง และ 

Social media ก็ยังไมเกิดขึ้นในโลก ที่กลายเปนส� อสารมวลชนที่

สําคัญมากอยูในปจจุบัน

พลเอกเปรมกระซิบหามผมวา “ไดยินทุกอยางแลว อยา

เอาไปพูดนะ เดี๋ยวจะไดศัตรูมาเพิ่มใหแกรัฐบาล” (แลวเราก็

หัวเราะกัน)

ครับ ตอนนี้พลเอกเปรมก็ไมอยูแลวครับ ผมจึงนํามาเลา

ให FC ฟง

ผมยังเช� อวาการเลือกต้ังท่ัวไปในคราวหนาของประเทศไทย 

จะไมมีผลเหมือนท่ีเกิดข้ึนในฟลิปปนสอยางแน�นอน

เพราะประเทศไทยไมใชประเทศฟลิปปนส 

และคนไทย ก็ไมเหมือนคนฟลิปปนส

(ปล. #ผมเชียร หารดวย 500 ครับ)

ผมขอเรียนวา ความเห็นที่ลงในเฟซบุกเปน #ความเห็น

สวนตัว ไมเกี่ยวกับพรรค ปชป.แตอยางใด

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

พูดถึงเร� องหาร ๕๐๐ ก็อยากบอกวา อยาเพิ่งดีใจหรือเสียใจ 

เพราะนั่นเปนแควาระ ๒ พักไว ๑๕ วัน แลวยังตองไปโหวตกัน

อีกในวาระ ๓

ในวาระ ๓ ใชวิธีเรียกช� อ ลงคะแนนเปดเผย มีเง� อนไขตาม

รัฐธรรมนูญเปน “ขอกําหนด” ตองใหเเปะๆ ตามนั้นอีกยิบ

ถึงแมหาร ๕๐๐ ผานวาระ ๓ แลว ก็ยังไมจบ 

กอนจะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ยังตองผานดานนําไปให

ประชาชนออกเสียงประชามติกอน ผานดานนี้แลว ยังตองสงให

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

สรุปแลว “รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม” ฉบับนี้ จะผาน

ทุกขั้นตอน ถึงขั้นนําขึ้น “ทูลเกลาฯ ถวาย” เพ� อทรงมีพระบรม

ราชวินิจฉัยกอนทรงลงพระปรมาภิไธย 

โน�นแน�ะ ไปคอยดูกันตอนกันยา.-ตุลา.โน�นแหละ 

ชวงนี้ ก็ดูหนังกลางแปลงเร� อง....

“โทนี่ผี โลงแตก” ไปพลางๆ กอน!.

ตางชาติมาลงทุนกันเยอะ มีหางสรรพสินคาที่ทันสมัย ชนิด

แบบมีบันไดเล� อน (Escalator) หลายแหง 

ในขณะที่ประเทศไทย “ไมเคยมี” เชนนั้นแมแตแหงเดียว 

“เงินเปโซ” แข็งกวา “เงินบาท” มาก 

เราตองใชเงินบาทถึง 7 บาท เพ� อจะแลกกับเงิน 1 เปโซของ

ฟลิปปนส

(ปจจุบันเราใชแค 1 บาท ก็สามารถแลกไดประมาณ 1.5 เปโซ)

ดวยเหตุนี้ คนฟลิปปนสที่บรรลุนิติภาวะในชวงดังกลาวจึง

ช� นชมยินดีกับผลงานของอดีตประธานาธิบดีมารกอส 

แตเม� อถึงสมัยที่ 2 เขาเริ่มบาอํานาจ 

ประกาศกฎอัยการศึก วันที่ 23 กันยายน 2515 บังคับใหรัฐสภา 

“แกกฎหมาย” ใหเขาสามารถเปนประธานาธิบดี “ไดตลอดชีพ” 

เม� อถูกประชาชนเดินขบวนตอตาน มีการแฉโพย ทั้งเร� อง

การโกงเลือกตั้ง (ทั้งโกง-ทั้งซื้อเสียง) การฆาศัตรูทางการเมือง การ

ควบคุมเสรีภาพของประชาชน 

ตลอดจนการโกงบานกินเมืองในหลายๆ เร� อง (ประมาณกันวา 

ไมต่ํากวาสามแสนลานบาท หรือสิบพันลานดอลลาร) 

เขาจึงถูก รมว.กลาโหม พรอมทหารเขายึดอํานาจ จนเขา

และครอบครัว (รวมทั้งลูกชายลูกสาว) ตองลี้ภัยไปอยูที่ Hawaii ดัง

กลาวแลวขางตน

มีหลายคนยืนยันวา คนที่เลือกนาย Bong-Bong (บองบอง) 

ลูกชายของเขาขึ้นเปนประธานาธิบดีอยางถลมทลาย ก็เพราะ “คน

รุนใหม” ที่เพิ่งมีสิทธิ์เลือกตั้ง

ไมเคยทราบวา “อะไรเกิดขึ้นกับฟลิปปนส”? 

ในสมัยที่มารกอสผูพอ เปนเผด็จการในสมัยที่ 2 ที่เขาเปน

ประธานาธิบดี ได โกงกินมากมาย 

และกอหนี้ตางประเทศอยางมหาศาล อยางที่ไมเคยเปนเชน

วั

หองนํ้าเสร็จแลวเลยเขาหองนํ้า

และออกไมได จึงตองปนหองนํ้า

ออกมาทําใหตกลงมาขาหัก แม

บานบอกปญหาท่ีเกิดน้ีเกิดข้ึน

หลายคร้ังแลว แตไมมีใครมาดูแล 

ตนไดขาววาจะมีการตรวจรับการ

กอสรางสภา 100% เปนหวงมาก 

ไมอยากใหเกิดเหตุเชนน้ีอีก จึงขอ

ฝากประธานสภาฯ ดวย

นายชวนจึง ช้ีแจงว า 

ขอบคุณท่ีเปนหูเปนตาให ตนไป

ดูเร� องหองนํ้าใหเหมือนกัน แต

ไมไดดูเร� องกลอนประตู ดูเร� อง

ความสะอาด ผานไปบอยจะดู

ดวยตนเองวาความสะอาดเปน

อยางไร เพราะทราบดีวาวัสดุท่ี

ใชในสภาบางสวนมาตรฐานไมได

สูงอะไร บางสวนเจาหนาท่ีบอก

วาทําความสะอาดแลว แตเม� อ

เราดูยังสกปรกอยูเพราะวัสดุท่ีใช

สวน น.ส.รังสิมา รอดรัศมี                                     

ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชา 

ธิปตย กลาววา เวลาเขาหองนํ้า

แลวกดนํ้า นํ้าไมยอมหยุดเปน

คร่ึงช่ัวโมง ทําใหเสียนํ้าไปเปลา

ประโยชน์ นอกจากน้ีเม่ือวันท่ี 

6 ก.ค. ประสบดวยตนเองเก่ียว

กับเร� องอาหารของสมาชิก โดย

อยากใหประธานสภาฯ ยกเลิก

การเอาอาหารใสกลองออกจาก

หองอาหาร เพราะคนท่ีไปรับ

ประทานอาหารทีหลังไมมีอาหาร

รับประทานเลย ตองทานขาวไข

เจียว เพราะคนท่ีเขาไปกอนขนใส

กลองกันหมด 

“ดิฉันเห็นบางคนขนออก

ไปเปนสิบๆ ถุง มันเกินไป และเคย

เสนอประธานสภาฯ แลววาการ

เบิกจายเร� องอาหารไมใหเบิกซํ้า

ซอน บางคนเบิกหองอาหารหอง

ประชุมใหญแลวก็ไปเบิกหองเล็ก 

ทําใหเสียงบประมาณมาก จึงขอ

ใหประธานสภาฯ เอาจริงเอาจัง

เก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณ

ดานอาหารดวย ในตูก็กวาดขน

ไปหมดท้ังนมท้ังนํ้า จะกินอะไร

กันนักหนา ขอใหคนอ� นเขาไดกิน

กันบาง” น.ส.รังสิมาระบุ

ประธานสภาฯ ไดระบุ

วา ต้ังใจจะให น.ส.รังสิมาเปน

ท่ีปรึกษาฝายอาหารเพ� อใหชวย

ดูแลเร� องน้ี จริงๆ แลวเร� องน้ีอยูท่ี

พวกเรา และตนคุยกับนายอนันต 

ผลอํานวย ส.ส.กําแพงเพชร 

พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ

ประธาน กมธ.กิจการสภา เพราะ

ทานดูแลเร� องน้ีไดดีมากคนหน่ึง 

พยายามชวยดูแลอยู แตเร� องน้ี

อยูท่ีพวกเราตองชวยกันดู อะไร

ท่ีไมถูกตอง ตนเห็นดวยวาไมควร

ไทยโพสต • เม� อวันท่ี 7 ก.ค. 

ท่ีรัฐสภา กลุม 24 มิถุนา

ประชาธิปไตย นําโดยนายสมยศ 

พฤกษาเกษมสุข และ น.ส.อา

ทิตยา พรพรหม ย� นหนังส� อถึง

นายรังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคกาวไกล ในฐานะคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) ตางประเทศ 

เพ� อสอบถามกรณีเคร� องบินรบ

มิก-29 ของกองทัพเมียนมาบินรุก

ลํ้าเขาน�านฟาไทย บริเวณหมูบาน

วาเลย จ.ตาก กวา 20 นาที เม� อ

วันท่ี 30 มิ.ย.ท่ีผานมา โดย น.ส.อา

ทิตยาระบุวา ภายใตบริบทพ้ืนท่ี 

การใชเคร� องบินรบท่ีอาจรุกลํ้า

เขามาตองเปนเร� องท่ีอยูในการ

คาดการณได แต พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม กลับปลอยใหมี

เคร� องบินรบบินผานน�านฟาไทย

ได จึงเปนท่ีสงสัยวาเหตุท่ีเกิดมี

การดีลตกลงกันหรือไม 

ดานนายรังสิมันตกลาว

วา ตนจะนําเร� องดังกลาวเขา

ที่ประชุม กมธ. โดยไดเชิญ

กองทัพอากาศ สํานักงานสภา 

ความมั่นคงแหงชาติ กระทรวง

การตางประเทศ และผูวา

ราชการจังหวัดตาก มาเขารวม

การประชุมด้วย เพราะเรื่อง

นี้ตนถือวาเปนเร� องใหญ และ

สงผลกระทบอยางชัดเจนตอ

ความมั่นใจของประชาชนที่

จะอยูอยางปลอดภัยในพื้นที่

ดังกลาว สําหรับพื้นที่ตะเข็บ

ชายแดนไทยที่ติดกับประเทศ

เมียนมา เช� อวามีคนในพื้นที่นั้น

เปนญาติกัน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น

ในประเทศเมียนมาสงผลกระ

ทบตอประเทศไทยเชนกัน ซึ่ง

ตนจะชวยติดตามเร� องดังกลาว

ใหชัดเจนที่สุด.

หนุนเอกสิทธิ์คุมครอง

กันฟองคลายสภาใหญ
กรุงเทพฯ • เม� อวันพฤหัสบดี 

ท่ีอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลา

วาการกรุงเทพมหานคร ดินแดง                                   

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม.                                                        

กลาวถึงกรณีการอภิปรายในการ

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

(สภา กทม.) ไมมีเอกสิทธ์ิคุม                                                     

ครองท้ังคดีแพงและอาญา                                   

สําหรับสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร (ส.ก.) และผูท่ีรวม

ประชุมระมัดระวังเร่ืองคําพูด 

และการกลาวอางถึงบุคคลท่ี 3 

โดยเม� อวันท่ี 6 ก.ค. รองโฆษก

สภา กทม.ระบุวาเตรียมผลักดัน

ใหมีเอกสิทธ์ิคุมครอง วา ยังไมรู

รายละเอียด แลวแตทางสภา 

กทม.จะมองอยางไร จริงๆ แลว

ควรอยูในกรอบ แตถามีการ

คุมครองเหมือนสภาใหญไดก็ดี 

สวนตัวเห็นดวย แตตองพูดอยู

ในหลักการ

เม� อถามถึงกรณีจะมีการ

แถลงผลงานในรอบ 30 วัน

ของผูวาฯ กทม.ภายหลังเขารับ

ตําแหน�ง นายชัชชาติตอบวา เรา

ทําเต็มท่ี แตมีขอท่ีควรปรับปรุง

เยอะ หลายเร� องท่ียังไมกาวหนา

ก็มี คงตองประเมินอยางเปนจริง

วาอะไรไมกาวหนา ตองปรับปรุง

ใหดีข้ึน ตนอยากฟงคําติเยอะๆ 

จะไดนําไปปรับปรุง อยากให

ประชาชนเปนคนตัดสินเอง เรา

คงตัดสินตัวเองไมได

เม� อถามวา ประชาชนเห็น

วามีหลายนโยบายไดทําข้ึนแลว 

ผูวาฯ กทม.บอกวา ก็พยายาม 

มีหลายรูปแบบท่ีไมได ใชงบ

ประมาณ ก็ทําไปกอน นโยบาย

หลักคือเอาประชาชนเปนท่ีต้ัง 

อะไรท่ีชวยใหประชาชนหาย

จากความทุกขยากไดก็ทํา และ

ปงบประมาณน้ีของเราเต็มๆ แลว 

ตองทําใหดี ตองลงรายละเอียด

เสนเลือดฝอยใหมากข้ึน และ

พรอมเดินหนาลุยอยางเต็มท่ี

นายเอกวรัญู อัมระปาล 

ผูชวยเลขานุการผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และโฆษก กทม. 

แถลง 30 วัน กทม. สรางความ

รวมมือทุกมิติ โปรงใสสําหรับทุก

คน วา จากการทํางานกวา 30 

วันของนายชัชชาติ จะเห็นไดวาผู

วาฯ ชัชชาติใชวิธีการไลฟผานเฟซ 

บุกขณะลงพ้ืนท่ี ทําใหประชาชน

ไดเห็นวาผูวาฯ ทํางานอยางไร

บาง และประชาชนทุกคนจะได

เห็นปญหาไปพรอมๆ กัน ขอดี

คือหลายๆ คร้ังปญหาถูกแกใน

ทันทีโดยไมตองมีการส่ังการ โดย

สําหรับ 30 วัน กทม. สรางความ

รวมมือทุกมิติ โปรงใสสําหรับทุก

คน จะแบงออกเปน 4 เร� องหลักๆ 

ประกอบดวย เร� องแรก 216+ 

นโยบาย เร� องท่ีสอง 4 นโยบาย

เรงดวน เร� องท่ีสาม ความโปรงใส 

และเร� องท่ีส่ี การประสานงาน

โฆษก กทม.กลาววา สวน

เร� องสัมปทานรถไฟฟาสายสีเขียว 

ไดหารือกับคณะกรรมการบริษัท 

กรุงเทพธนาคม จํากัด เม� อวัน

เสารท่ี 2 ก.ค. เร� องสัญญาจาง

เดินรถ และขอเสนอเก่ียวกับ

ประเด็นสัญญาสัมปทานและคา

โดยสาร อยางไรก็ตาม ภาพรวม 

30 วันของนายชัชชาติ มีดังน้ี 

1.เร� องความโปรงใส แกไขปญหา

คอรรัปชัน 2.การประสานงาน 

เกือบ 100 หน�วยงานเพ� ออนาคต

ของเมือง และ 3.การส� อสารภาย

ในองคกรเพ� อลดปญหาระบบทอ 

(Pipe Line). 

เรียกทอ.แจงปมล้ําน�านฟา

เม� อวันท่ี 7 ก.ค. ในการ

ประชุมสภาผูแทนราษฎร ท่ี

มีนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาฯ เปนประธานการประชุม 

ชวงหน่ึง นายปกรณวุฒิ อุดม

พิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ 

พรรคกาวไกล ไดขอหารือวา 

สืบเน่ืองจากคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาราง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.2566 และอนุ 

กมธ.งบประมาณฯ ประชุมทุก

วันและเลิกคอนขางดึก โดยเม� อ

คืนวันท่ี 6 ก.ค. อนุ กมธ.ศึกษา

เลิกประชุมประมาณ 00.00 น.                                                         

ปรากฏวาไมสามารถออกจากตึก

ไปยังลานจอดรถได้ เน่ืองจาก

ประตูปดเกือบหมดแลว และอนุ 

กมธ.หลายคนไมไดเปนสมาชิก

รัฐสภาจึงไมคุนเคยกับผังของตึก

เทาไหร จึงอยากใหประธานสภาฯ 

ชวยประสานทีมรักษาความ

ปลอดภัยใหดูคณะอนุ กมธ.ท่ีเลิก

ประชุมดึกใหมีความปลอดภัยไป

ลานจอดรถดวย โดยนายชวน

รับปากวาจะใหเจาหนาท่ีไปดูให

ขณะท่ีนายประเสริฐพงษ 

ศรนุวัตร ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

กาวไกล ยังไดหารือเก่ียวกับท่ีจอด

รถสภาวา ท่ีจอดรถมี แตสมาชิก

ไมไดจอดรถในชองจอดรถ แต

กลับไปจอดในชองทางว่ิงทําให

รัฐสภา • ส.ส.แหฟอง “ชวน” เจอสารพัดปญหาสภา “เพ� อไทย” 

โอดเปดประตูหองนํ้าไมได แมบานตองปนตกขาหักมาแลว “รังสิมา” 

แฉ ผูทรงเกียรติขนอาหารกลับบาน คนมาทีหลังไดกินแตไขเจียว จ้ี

ประธานยกเลิกนําออกนอกหอง  

ส.ส.พรรคเพ� อไทย นําโดย นพ.ชลน�าน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพ� อไทย แถลงผิดหวังกรณีที่ประชุมรวม

รัฐสภามีมติเสียงสวนใหญเห็นดวยใชสูตรการคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อโดยเอา 500 หาร. 

ลําบากในการถอยเขาถอยออก 

โดยนายชวนพูดถึงเร� องน้ีวา มี

คนรองมาบอย ตนเขาใจ แตอยู

ท่ีพวกเราเปนผูใหญกันแลวตอง

มีวินัย ตองเตือนผูท่ีขับรถดวย 

ตนเตือนอยูตลอด สวนใหญเปน

ในสวน ส.ส.

ดานนางมุกดา พงษสมบัติ 

ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพ่ือไทย 

ไดหารือวา ประสบดวยตนเอง

เร� องหองนํ้าในสภา ตรงบริเวณ

บันไดเล� อนช้ัน 1 ข้ึนช้ัน 2 เขา

หองนํ้าแลวประตูล็อกเปดออกไม

ได และไมมีคนอยูเลยทําใหตน

ตกใจ เคาะประตูหองนํ้าเรียกจน

แมบานว่ิงมาดูแลวบอกวา “ทาน

ไมตองกลัว ดิฉันมีไขควง” น่ีคือ

เร� องจริง และแมบานยังเลาให

ฟงอีกวา แมบานทําความสะอาด

อยูและคนกลับหมดแลว เม� อทํา
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net 

Line: @THAIPOST ประหลาด! จริงอย่างที่ “อ.วิษณุ 

เครืองาม” กูรูกฎหมายรัฐบาลว่าไว้ บัตรสองใบที่ใช้

วิธีคำานวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ไม่ต่างจากระบบบัตรใบ

เดียว หลังหาร 500 ผ่านฉลุยไปเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา โดย 

ส.ส.รัฐบาล ส.ว. และงูเห่าที่อยู่ฝ่ายค้าน ร่วมเทเสียงโหวตคว่ำา

หาร 100 ก่อนลงมติไฟเขียวสูตรหาร 500 ของ “หมอระวี  

มาศฉมาดล” ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ 

สรุปได้คร่าวๆ ว่า ให้เอาผลคะแนน

ทั้งหมดที่ทุกพรรคได้รับจากการเลือก

ตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศ หาร

ด้วยห้าร้อย ผลลัพธ์ที่ ได้ ให้ถือว่าเป็น

คะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส.พึงมี 1 คน จาก

นั้นเอาผลลัพธ์ดังกล่าวไปหารคะแนน

รวมทั้งประเทศที่ ได้จากการเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค ก็

จะได้ตัวเลข ส.ส.ที่แต่ละพรรคจะพึง

มีได้เบื้องต้น ก่อนจะนำาตัวเลขนี้ ไป

ลบด้วยจำานวน ส.ส.เขตที่แต่ละพรรค

ได้รับเลือกตั้ง เงื่อนไขสำาคัญของสูตร

หมอระวีระบุไว้ว่า “ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ ได้รับเลือกตั้ง

เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจำานวน ส.ส.ที่

พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ ให้พรรคการเมืองนั้นมี ส.ส.ตาม

จำานวนที่ได้รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิ์ได้รับ

การจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ...” วิธีคิดแบบจัดสรรปันส่วน

ผสม “ส.ส.พึงมี” กลับมาหลอนพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง หมดสิทธิ์

ได้ โควตาปาร์ตี้ลิสต์ ซ้ำารอยอีหรอบเดียวกับเลือกตั้งปี 62 

• เล่นเอาเพื่อแม้วดิ้นพล่าน “นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว” ผู้ 

นำาฝ่ายค้าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นำาทีมประณามทำาลาย

รัฐสภาอย่างอัปยศที่สุด งัดช่องกฎหมายเล่นงาน นอกจากจะ

ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหลังร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ผ่าน

วาระ 3 แล้ว จะร้องผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ฟ้องศาลฎีกา ในข้อหาจงใจฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และฝ่าฝืนจริยธรรมอย่าง

ร้ายแรง แล้วข้อหาทั้งหมดนี้จะใช้เป็นข้อมูลในการซักฟอก “บิ๊ก

ตู่” ด้วย ในฐานะผู้สั่งการ ถึงแม้แผนแลนด์สไลด์สะดุด แต่เพื่อ

ไทยยังมีแผนสองแก้เกม เตรียมขุดโมเดลแตกแบงก์พันเหมือน

ตอนตั้งพรรคไทยรักษาชาติ ครั้งนี้ก็                                                     

แย้มเป็นนัยๆ ว่าจะตั้งพรรคสาขา

รองรับบัญชีรายชื่อครอบครัวเพื่อไทย                                                            

ลำาดับต้นๆ กรุยทางเข้าสภาให้ได้ ส่วน                                                    

พวกแถวสองก็อยู่บัญชีเพื่อไทยต่อ แต่

ปัญหาก็คือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

ยังไม่ชัดว่าจะให้ลง ส.ส.หรือเปล่า 

เพราะถ้าเป็นสูตรหาร 100 ก็มีความ

เป็นไปได้ที่จะอยู่ลำาดับที่ 1 ของบัญชี

รายชื่อ และบัญชีแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรี แต่พอเจอสูตรหาร 500 หมดโอกาสทันที ครั้นจะ

ไปชื่อปาร์ตี้ลิสต์ในพรรคสำารองก็ไม่ใช่ ทำาให้ โอกาสที่จะส่ง

ลง ส.ส.เขตมีสูง ส่วนจะลงเชียงใหม่ฐานเสียงหลักของพ่อแม้ว

หรือเปล่า แกนนำาเพื่อไทยยังประเมินกันอยู่ เพราะก่อนหน้านี้

วางตัวผู้สมัครทั้ง 11 เขตไว้หมดแล้ว ที่สำาคัญ “อุ๊งอิ๊ง” มีชื่อ

อยู่ในทะเบียนบ้านกรุงเทพฯ ไม่แน่เลือกตั้งสมัยหน้าอาจมี 

ส.ส.กทม.ที่ชื่อ “แพทองธาร ชินวัตร” ก็ได้ใครจะรู้

• ช่างบังเอิญ ช่วงที่หัวหน้าเพื่อไทยกำาลังแถลงซัด                   

นายกฯ โวยสภาแจกกล้วย “บิ๊กตู่” กำาลังยิ้มหวานโชว์กล้วย

ทั้งเครือ กลางสวนกล้วยไข่กำาแพงเพชร แถมยังบอกว่าเรื่อง 

กล้วยๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นะจ๊ะ เดี๋ยวนี้ลุงตู่ลีลาพลิ้ว แวะแต่ละ

จุดแจกไอเลิฟยูถ้วนหน้า “เมื่อเช้ามาที่นี่ รู้สึกแข็งแรงขึ้นมาก 

เพราะอยู่กรุงเทพฯ ไม่ได้รับอากาศอย่างนี้ มาที่นี่แล้วรู้สึก

อบอุ่น อาจจะร้อนไปบ้าง แต่อบอุ่น

ใจ คนเรามันอยู่ด้วยใจ อยู่ด้วยกำาลัง

ใจ เหมือนนายกฯ อยากให้เรา เราก็ให้                                                                     

นายกฯ ตอบกลับมา เต็มร้อยเลย ใครให้

นายกฯ เต็มร้อย ให้กลับไปเป็นสองร้อย 

เกทับหน่อย” หยอดเก่งแบบนี้ เสียง

เชียร์ “เรารักลุงตู่” กระหึ่มเต็มสอง

หู เดินสายเที่ยวนี้ ส.ส.กำาแพงเพชร

มากันครบครัน ขาดแค่คนเดียว ไผ่ 

ลิกค์ ที่แยกไปอยู่กับลูกพี่ต้นตำารับแจก

กล้วย จะว่าไป “ประยุทธ์สัญจร” ที่

ลุยสัปดาห์ละครั้งก็ช่วยทำาให้บิ๊กตู่กระชุ่มกระชวย เรียกคะแนน

นิยมกลับคืนมาได้บ้าง แต่หลังเยือนถิ่นเมืองกล้วยไข่แล้ว อาจ

จะเบรกไว้ชั่วคราว เพื่อเตรียมตัวรับศึกซักฟอก ค่อยออนทัวร์

อีกรอบหลังเสร็จสิ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจ.

ไ

ในทางสากลจะเรียกดาวมฤตยูว่า ดาวยูเรนัส ภาษา

อังกฤษสะกดว่า  Uranus เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจาก

ดวงอาทิตย์ อยู่ในระบบสุริยจักรวาลของเราเป็นลำาดับที่ 7 

ยูเรนัสถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้าอูรานอสของกรีก ขณะที่ในทาง

โหราศาสตร์ไทย เลขแทนดาวคือ เลข 0 เป็นอากาศธาตุ การ

โคจรในจักรราศีจะเดินทวนเข็มนาฬิกา ในทางความเชื่อนั้น 

ดาวมฤตยูถูกจัดอยู่ในกลุ่มดาวบาปเคราะห์ให้ผลรุนแรง เป็น 

กลุ่มดาวที่ให้ผลไปในเชิงลบมากกว่าดี ทำาให้เกิดวิกฤตการณ์

ต่างๆ ที่กระทบเป็นวงกว้าง. 

ดาวมฤตยู 

นพ.ระวี มาศฉมาดล

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

อารัมภบทเข้าพรรษาปี ๒๕๖๕ .. สู่คำาถามที่ ๒ ชาวลำาพูน!!

ลี้คิมฮวง

จริญพร สาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในปีนี้ วันแรม หนึ่ง

ค่ำา เดือนแปด ตรงกับ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา 

ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กำาลังจะเข้ามาถึง นับเป็นปุริมพรรษา 

(พรรษาแรก) ที่พระภิกษุจะหยุดยับยั้งอยู่ในอาวาสใดอาวาสหนึ่ง 

เพื่ออธิษฐานจำาพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือนในฤดูกาลฝนตามพระพุทธบัญญัติ..

นับเป็นประเพณีที่สำาคัญในหมู่ชาวพุทธที่จะถือโอกาสเข้าวัด สมา 

ทานศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจัง ตลอดไตรมาสเช่นกัน เพื่อบูชา

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เป็นความสวยงามยิ่ง

ของชาวพุทธ.. ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนเป็นประเพณีปฏิบัติ...

ช่วงสัปดาห์ก่อนเข้าพรรษา จึงได้เห็นหมู่พระภิกษุเดินทางไปตาม

วัดต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าพรรษา.. มีการไปเยี่ยมเยียนให้อนุศาสตร์แก่เพื่อน               

สหธรรมิก สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ทั้งหลาย ตามกิจอันพึงกระทำา...

สำาหรับอาตมา.. ในพรรษาปีนี้ นับเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งที่ควรจด

จารึกไว้ ด้วยได้รับหนังสืออาราธนานิมนต์อย่างเป็นทางการ ผ่านทางการ

ทูตจากรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ขออาราธนาให้ไปจำาพรรษา 

ณ นครตักศิลา แคว้นคันธาระในอดีตของชมพูทวีป (ปัจจุบันอยู่ในรัฐ              

ปัญจาบของปากีสถาน..)...

นับเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาที่ ได้รับอาราธนานิมนต์

ไปจำาพรรษาอย่างเป็นทางการ ดังที่ ได้รับหนังสือของรัฐบาลแห่งรัฐปัญจาบ 

ผ่านการเห็นชอบของรัฐบาลกลางปากีสถาน ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำาประเทศไทย เรื่อง การอาราธนา

นิมนต์ ไปจำาพรรษาดังกล่าว โดยมีการประสานผ่านทางกระทรวงการต่าง

ประเทศของรัฐบาลไทย ที่เรียกการสานสัมพันธ์ ในครั้งนี้ว่า Dhamma 

Diplomacy (โดยคุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)

บนความเป็นทางการที่สมบูรณ์ ไปด้วยพิธีการ.. อันเน้นถึงความ

สัมพันธ์อันดีทางการทูตระหว่างสองประเทศ.. ที่มีมายาวนานจนครบ ๗๐ ปี 

อันควรยินดีอย่างยิ่ง แม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาที่ต่างกันระหว่างประชาชน 

แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคด้วยการมีความคล้ายคลึงกันในภาวะทางจิตใจที่มี

ลักษณะโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือกันและกัน...

ด้วยความเป็นพื้นฐานทางนิสัยที่ใกล้เคียงกันระหว่างชาวปากีสถาน

กับชาวไทยเรา ทำาให้อาตมายินดีตอบรับไปอยู่จำาพรรษาในดินแดนอารย 

ธรรมพุทธศาสนาในอดีต ที่ปัจจุบันได้รับการยกฐานะพื้นที่สำาคัญๆ เหล่านั้น

ขึ้นเป็น มรดกโลก (Buddhist Heritage) ทางพุทธศาสนา ที่เคยรุ่งเรืองใน

อดีตบนแผ่นดินดังกล่าว โดยเฉพาะในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๕-๖.. เป็นต้นมา 

ก่อนพุทธศาสนาจะสูญสลายไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เศษๆ...

ร่องรอยอารยธรรม.. คลื่นจิตวิญญาณชาวพุทธ.. เรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา จึงมีปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากมาย ยิ่งกว่า

ประเทศต่างๆ ในโลกนี้ก็ว่าได้.. หากนับหลักฐานจากเรื่องราวที่บันทึกและ

โบราณวัตถุทั้งหลายที่ปรากฏ...

จึงนับเป็นโอกาสที่สำาคัญยิ่งในการไปอยู่จำาพรรษา เพื่อทัศนศึกษา 

ค้นคว้าเรื่องราวทางพุทธศาสนาในแต่ละห้วงสมัยผ่านพุทธประวัติ.. พุทธ

ศิลป์.. และโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาทั้งหลาย ที่ชาวปากีสถานได้จัด

เก็บรักษาไว้อย่างดี รอคอยชาวโลกไปเยี่ยมชม ทัศนศึกษาในพุทธศิลป์ .. 

พุทธสถาน.. ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มรดกโลก ดังกล่าว... ซึ่งคงจะได้

มีโอกาสเขียนเรื่องราวเล่าเรื่อง ร่องรอยอารยธรรมพุทธศาสนาบนแผ่นดิน

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน มาลงตีพิมพ์ใน “ปักธงธรรม” ไทยโพสต์ ดัง

เช่นเคย...

ต่อไปขอนำาเข้าสู่ คำาถามธรรมะของชาวลำาพูน คำาถามท่ี ๒.. ท่ีถามมา

ว่า “กระผมมีข้อกังขาว่า ทุกเช้าเวลาเราวิรัติศีลเรียบร้อยแล้ว.. เมื่อกลับไปใช้

ชีวิตประจำาวัน ก็ไม่ได้ต้ังใจวิรัติศีลตามท่ีกล่าว จึงประพฤติผิดศีลบ้าง ศีลขาด

บ้าง.. จึงไม่ค่อยสบายใจ เราจะทำาอย่างไรท่ีไม่ให้จิตติดอยู่ตรงน้ีครับผม..”

วิสัชนา... คำาถามนี้ตอบไม่ยาก.. หากใช้วิธีการถามมาตอบไปตรงๆ 

ว่ากันสั้นๆ สรุปเป็นเรื่องๆ เช่น เมื่อถามมาว่า ผิดศีลแล้ว ไม่สบายใจ เพราะ

เสียสัจจะ.. เสียการวิรัติศีลที่ตั้งไว้ว่า จะไม่ประพฤติล่วงศีลทั้ง ๕ ข้อที่วิรัติไว้

ดีแล้วด้วยเจตนา.. แต่กลับประพฤติผิด.. ผิดไปจากเจตนาว่า วิรัติ คือ งดเว้น

เด็ดขาดจากการล่วงละเมิดสิกขาบท (ศีล) ทั้ง ๕ ข้อ หรือ ๘ ข้อ.. เป็นต้น จึง

ติดใจ ไม่สบายใจในเรื่องดังกล่าว...

วิธีการที่จะไม่ให้ติดใจ.. ดับความไม่สบายใจได้ ก็คือ การเคารพใน 

สัจจะ ที่ตั้งใจไว้ สัจจะเป็นศีล.. ความสังวรเป็นศีล เจตนาเป็นศีล การวิรัติ

เป็นศีล.. หรือการไม่ล่วงละเมิดเป็นศีล...

คนที่จะรักษาสัจจะได้.. ก็ต้องมีความรู้ชอบ (สัมมาทิฏฐิ) อันเกิดจาก

การมีสติปัญญาศึกษาหาความรู้ เข้าใจในคุณประโยชน์ความจริงของสิ่งนั้นๆ 

ที่เรียกว่า สัจธรรม...

ความรู้ ความเข้าใจ ถูกต้องตามธรรม.. แสดงความจริงเป็นธรรมดา 

อันมีอยู่ในธรรมชาติของจิตวิญญาณ ที่ว่าด้วยเรื่อง กฎแห่งกรรม - อำานาจ

แห่งธรรม จึงนำาไปสู่ ศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใส ในหลักธรรม

คำาสั่งสอนในพระพุทธศาสนาในระดับเบื้องต้น จนเกิดความศรัทธาในกรรม.. 

ในวิบาก.. และความเป็นสัตว์ที่อาศัยกรรม (กัมมัสสกตาสัทธา) .... นับเป็น

สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก่อนจะนำาไปสู่.. สัมมาทิฏฐิขั้นสูง.. คือ ความรู้-ความเห็น

ชอบในอริยสัจธรรม ๔ ประการ.. อันเป็นความจริงขั้นสูงสุดที่เป็นที่สุดแห่ง

ความจริง เพื่อความดับทุกข์

ความรู้-ความเข้าใจ.. ในธรรมทั้งหลาย.. มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง.. แต่

จะเกิดขึ้นเมื่อมีสติปัญญา รู้จักพิจารณาโดยละเอียดแยบคายในเรื่องนั้นๆ.. 

ที่เรียกว่า “วิธี โยนิโสมนสิการ” ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วิธีการแห่งปัญญา”

พระพุทธศาสนา จึงมีหลักธรรมคำาส่ังสอนให้ชาวพุทธรู้จักคิดพิจารณา

โดยแยบคาย.. ด้วยการมุ่งใช้วิธีการคิด (พิจารณา) ที่ถูกต้อง.. สมประโยชน์ 

เพื่อความรู้จริงเห็นจริงนั้น..

การกระทำาใดๆ .. แบบเชื่อตามกันมา.. ว่าตามกันมา.. ถือปฏิบัติสืบกัน

มา.. โดยไม่รู้จักคิดพิจารณาหาเหตุหาผล.. ว่าทำาแล้วได้อะไร.. ทำาแล้วอะไร

จะเกิดขึ้น.. เมื่อกระทำาเช่นนี้จะให้ผลเป็นอย่างไร.. นั่นมิใช่วิถีพุทธศาสนา 

พุทธศาสนาจึงเริ่มต้นที่จะต้องตั้งต้นนำาสู่การเรียนรู้ เพื่อค้นคว้าหาความ

จริง.. ด้วยสติปัญญาและความเพียรชอบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตให้มี

การคิดอ่านที่ถูกต้อง ถูกวิธีการ.. ถูกทำานองคลองธรรม

เหมือนการทำาบุญใส่บาตรในทุกเช้า ก็ต้องนำามาคิดพิจารณาว่า.. ที่ว่า

ได้บุญกุศล.. บุญกุศลหน้าตาเป็นอย่างไร.. ทำาอย่างไรให้ได้บุญกุศล...

ในทางตรงข้าม บาปอกุศล ก็คงต้องพิจารณาไปในทำานองเดียวกัน.. 

ว่า บาปอกุศลหน้าตาเป็นอย่างไร เกิดได้อย่างไร.. ทำาอย่างไรจึงเกิดบาป

อกุศล...

ดังเรื่องของการรักษาศีล.. การสมาทานศีล-การวิรัติศีลที่นิยมถือ

ปฏิบัติกันมา.. ก็ควรรู้ว่า ศีลมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะไปหาศีลที่ไหน.. จะมีศีล

ได้อย่างไร.. เกิดมีศีลแล้วเป็นอย่างไร.. ถ้าไม่เกิดมีศีลล่ะ ชีวิตคนเราจะเป็น

อย่างไร จึงเป็นเรื่องที่ควรนำามาพิจารณาศึกษาให้เข้าใจ.. ก่อนที่จะตั้งหน้าตั้ง

ตาปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็น ผู้มีศีล

จึงต้องเรียนรู้ ในคุณประโยชน์ของศีลและโทษของการบกพร่องใน

ศีล.. ที่แนวปฏิบัติเรียกว่า วินัย อันเป็นหนทางที่นำาไปสู่ความเป็นผู้มีศีล

สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา.. เพื่อค้ำาชูความเพียรชอบ...

จะได้ไม่เป็นไปเพื่อเป็นผู้หนักไปในทิฏฐิ มานะ จนยากที่จะแก้ไข 

แม้จะอ้างว่าเป็นผู้มีศีล.. ที่จะนำาไปสู่ความหลงตน ถือตัว ว่าเราเป็นผู้มีศีล.. 

ความเป็นผู้มีศีลของเรา วิเศษกว่าผู้อื่น ดีกว่าผู้อื่น.. ถ้าอย่างนี้ แม้มีศีลก็

ปิดกั้นคุณประโยชน์ของศีลแท้จริง.. และกลับเป็นโทษเพราะไม่เข้าใจเจตนา

ของศีลว่า.. มีเพื่อประโยชน์ โดยธรรมอย่างไร...

ดังที่พระสงฆ์ท่านได้กล่าวอนุโมทนาในความเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์ ที่

พระอริยเจ้าสรรเสริญว่า...

๑.สีเลนะ สุคะติง ยันต ิ .. ศีลเป็นเหตุให้ถึงสุคติ กล่าวโดยสรุป คือ 

มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ.. จะสัมฤทธิ์ผลด้วยความเป็นผู้มีศีล

๒.สีเลนะ โภคะสัมปะทา .. ศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมในโภคทรัพย์.. 

แปลโภคทรัพย์เป็นพรหมวิหารธรรม.. ก็จักสรุปได้ว่า.. แม้จะดำาเนินไปสู่

พรหมสมบัติ ก็ต้องอาศัยคุณของศีล

๓.สีเลนะ นิพพุติง ยันต ิ.. ศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน.. คือ ความ

ดับทุกข์สิ้น...

ซึ่งรวมความประโยชน์แห่งการเป็นผู้มีศีล ทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง 

และที่สุด ว่า.. ในเบื้องต้นเป็นหนทางเป็นไปเพื่อคติของความสุข.. ที่เรียก

ว่า สุขคติในมนุษย์และเทวดา ในท่ามกลางเป็นไปเพื่อพรหมสมบัติ.. และใน

ที่สุดเป็นไปเพื่อพระนิพพาน.. ซึ่งจักต้อง อาศัยศีล.. ขาดศีลเส้นทางขาด.. จัก

ไปไม่ถึงเลย.. ไปไม่ได้เลย.. ไม่ว่า.. มนุษย์-เทวดาสมบัติ.. พรหมสมบัติ และ

นิพพานสมบัติ...

ดังนั้นความเข้าใจที่ถูกต้อง.. ในคุณประโยชน์ของศีล.. ว่าให้อะไรที่มี

คุณค่ายิ่งต่อผู้มีศีล.. ผู้ถือปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิดศีล.. จึงจะนำาไปสู่การไม่เสีย 

สัจจะ ในการกล่าว วิรัติศีล.. จะไม่เป็นผู้เดือดด้วยภายหลัง (วิปปฏิสาร).. จะ

เป็นผู้มี ปีติ.. ปัสสัทธิ.. สุข.. สมาธิ.. และปัญญา... อันเป็นไปเพื่อ วิมุตติ .. 

เพื่อ วิมุตติญาณทัสสนะ

จึงควรทำาความเข้าใจในสิ่งนั้นๆ ที่เราตั้งใจจะกระทำาว่า.. มีคุณ

ประโยชน์อย่างไรหากปฏิบัติตาม.. ให้ โทษ เสียประโยชน์อย่างไร ถ้าไม่ปฏิบัติ

ตาม... เมื่อเรารู้เข้าใจตรงตามความเป็นจริงที่เป็นธรรม.. ก็จักก่อเกิด สัมมา

ทิฏฐิ.. ที่จักนำาไปสู่ สัมมาปฏิบัต.ิ. คือ การประพฤติไม่ล่วงละเมิดกิเลสอย่าง

หยาบ ทางกาย วาจา จักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล.. จะไม่เป็นผู้ติดใจ.. ข้องใจ.. ไม่

สบายใจ.. เมื่อหวนระลึกถึง ถ้าเราเป็นผู้ประพฤติผิดศีล.. ที่เรียกว่า เกิด วิป

ปฏิสาร.. อันจะทำาให้เกิดความเร่าร้อนเผาไหม้ในจิตใจในภายหลัง.. ที่จักให้

โทษอย่างยิ่ง... จึงควรทำาความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างให้กระจ่างแจ้ง.. ก่อน

ที่จะกระทำาอยู่เสมอ.. เพื่อปลูกฝังความเชื่อมั่นด้วยปัญญา.. อันเป็นการสร้าง

ศรัทธาแท้จริงในพระพุทธศาสนา.
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ฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ทำา

หนังสือถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 อธิบายว่า

คำาขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ดินที่ 1-4/2557 ของบริษัท เอเชีย 

แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำากัด จำานวนสี่แปลงที่ จ.อุดรธานี 

ไดด้ำาเนนิการตามขัน้ตอนของกฎหมายวา่ดว้ยแรแ่ละระเบยีบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอเสนอต่อ ครม. เพื่อโปรดทราบก่อนดำาเนินการพิจารณา

อนุญาตประทานบัตรในขั้นตอนต่อไป และขอทบทวนเพื่อยกเลิกมติ ครม. 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.57 ด้วย เพราะคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่ง

ชาต ิ(คนร.) ไดน้ำาแผนแมบ่ทฯ เสนอตอ่เหน็ชอบแลว้ ซึง่การอนญุาตประทาน

บัตรจะพิจารณาอนุญาตได้เฉพาะในพื้นที่ที่แผนแม่บทฯ กำาหนดให้เป็น ‘เขต

แหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง’ มีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ แล้วเท่านั้น

ครม.จึงมีมติเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565 ว่า (1) รับทราบผลสัมฤทธิ์ของ

การดำาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโครงการ

เหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานี ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 

และให้ อก. รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ทส.) กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข ไปพิจารณาดำาเนินการ

ต่อไปด้วย (2) เห็นชอบให้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (เรื่อง 

รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีโครงการทำาเหมืองแร่โปแตชในประเทศไทย) 

เฉพาะในส่วนของข้อ 2 (3) ให้ อก. ร่วมกับ ทส. กระทรวงมหาดไทยและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่โปแตช

ให้ถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า มีความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 

และกำากับดูแลผู้ประกอบการให้ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (EIA) ให้ครบ

ถ้วน รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้

กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และกำาหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้

กับผู้ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินโครงการด้วย

• โดยสรปุของมต ิครม.ทัง้สามขอ้กค็อื เตรยีมออก/อนญุาตประทาน

บัตรทำาเหมืองแร่ โปแตชใต้ดินทั้งสี่แปลง ซึ่งสวนทางกับข้อเท็จจริงสอง

ประเด็น คือ 1.การอ้างว่าพื้นที่คำาขอประทานบัตรทั้งสี่แปลง 26,446 ไร่ 1 

งาน 49 ตารางวา ซึ่งกินอาณาเขตกว้างขวางมาก ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนคำาขอ

ตั้งแต่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายแร่ฉบับเก่าที่ถูกยกเลิกไปแล้วเป็น 

‘เขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง’ ตามแผนแม่บทฯ ที่ถูกกำาหนดโดยกฎหมาย

แร่ฉบับใหม่ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น ถือว่าเป็นข้ออ้างที่บิดเบือน ไม่ได้ตั้ง

อยู่ในข้อเท็จจริง เหตุเพราะว่าในหลายมาตราของกฎหมายแร่ฉบับใหม่ โดย

เฉพาะมาตรา 17 วรรคสี่ กำาหนดไว้ชัดเจนว่า คนร.ต้องเอาพื้นที่ประเทศไทย

ทั้งประเทศประมาณ 320 ล้านไร่ มาจำาแนกประเภทให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหน

บ้างเป็นพื้นที่ที่ถูกหวงห้ามไม่จัดอยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมืองที่จะนำา

ไปขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่ชนิดใดๆ มิได้ เช่น พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาม

กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่า

ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่โบราณวัตถุและโบราณสถานตามกฎหมาย

ที่ว่าด้วยการนั้น พื้นที่หวงห้ามเฉพาะตามกฎหมายที่ว่าด้วยการนั้น และ 

‘พื้นที่แหล่งต้นน้ำาหรือป่าน้ำาซับซึม’ และพื้นที่ไหนบ้างจัดอยู่ในเขตแหล่งแร่

เพื่อการทำาเหมือง

2.ซึ่งสอดคล้องกับคำาพิพากษาชั้นต้นของศาลปกครองจังหวัดอุดรฯ 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ชาวบ้านฟ้องในสาระสำาคัญว่าการดำาเนินการ

ตามคำาขอประทานบัตรทำาเหมืองโปแตชใต้ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวได้ละเว้น

หรือยังไม่ได้จัดทำา ‘รายงานการไต่สวนประกอบคำาขอประทานบัตร’ (ตาม

กฎหมายแรฉ่บบัเกา่) ทีจ่ะตอ้งไตส่วนพืน้ทีค่ำาขอประทานบตัรทำาเหมอืงใตด้นิ

ที่ ไม่มีประชาชนคนใดสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เพราะเป็นกิจกรรมที่

อยู่ใต้ผืนดินลึกลงไปไม่ต่ำากว่า 160 เมตร ตามชั้นแร่โปแตชชนิดซิลไวท์ที่

ถูกสำารวจพบในพื้นที่ดังกล่าว โดยจะต้องไต่สวนประหนึ่งว่าไต่สวนประกอบ

คำาขอประทานบัตรเหมืองบนผิวดิน เพื่อชี้ใหเ้หน็วา่มีหว้ยน้ำาลำาธารใตด้ินไหล

ไปสู่ทิศทางไหน อย่างไรบ้าง และมีความสัมพันธ์กับน้ำาบนผิวดินอย่างไรบ้าง 

(ซึ่งในข้อเท็จจริงที่เห็นอยู่เป็นประจำาในหลายพื้นที่การขอประทานบัตรทำา

เหมืองแร่ชนิดต่างๆ มักพบว่าการไต่สวนตามรายงานไต่สวนประกอบคำาขอ

ประทานบัตร หากพบว่ามีห้วยน้ำาลำาธารอยู่ เจ้าหน้าที่รังวัดปักหมุด/ไต่สวน

มกัจะหลกีเลีย่งทีจ่ะเขยีนลงไปวา่พบ โดยมกัจะเขยีนลงไปวา่ไมพ่บ เพราะถา้

เขยีนวา่พบจะทำาใหด้ำาเนนิการตามคำาขอประทานบตัรไม่ได ้และคนทีล่งนาม

รับรองทั้งผู้ ใหญ่บ้านหรือกำานัน และเจ้าหน้าที่รังวัดปักหมุด/ไต่สวน มักถูก

กล่าวหาและถูกลงโทษว่ามีความผิดอยู่เสมอในหลายพื้นที่จากการร้องเรียน

และฟ้องคดีของชาวบ้าน ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้พิพากษาว่าการดำาเนิน

การตามคำาขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ดินทั้งสี่แปลงมีความผิดจริง เพราะ

ยังไม่ได้จัดทำารายงานการไต่สวนประกอบคำาขอประทานบัตรจริงตามที่ชาว

บ้านฟ้องคดี

แต่เนื่องจากในระหว่างพิพากษาก็ได้มีการประกาศใช้กฎหมายแร่

ฉบับใหม่ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) หน่วยงาน

ในสังกัด อก. ก็ได้ออกอนุบัญญัติ/กฎหมายลำาดับรองจากพระราชบัญญัติแร่ 

พ.ศ. 2560 ขึ้นมาใหม่คือ ‘ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำาหนดเขตคำาขอตาม 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 พ.ศ.2562’ (เป็นประกาศฉบับใหม่เพื่อยกเลิก

ประกาศฉบับเก่าในชื่อเดียวกันที่ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 

2560 ให้หลังจากพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับได้เพียงแค่สอง

วนั) เพื่อไม่ใหก้ารดำาเนนิการตามคำาขอประทานบตัรชนดิแร่ใดๆ กต็ามตอ้งจดั

ทำา ‘รายงานการไต่สวนประกอบคำาขอประทานบัตร’ อีกต่อไปแล้ว เพื่อหลีก

เลี่ยงต้องไต่สวนเรื่องห้วยน้ำาลำาธารและที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทอื่นๆ

• แต่ประกาศดังกล่าวก็ยังมีหลักการให้ต้องรังวัดปักหมุดขอบเขต

คำาขอโดยคำานึงถึงที่ดินเอกชน ที่ดินรัฐ ที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ อยู่ดี ถึง

แม้จะไม่ต้องไต่สวนตามรายงานการไต่สวนประกอบคำาขอประทานบัตร ก็มิ

อาจหลีกเลี่ยงที่จะต้องรังวัดปักหมุดทับลงไปในพื้นที่ที่เป็นห้วยน้ำาลำาธารและ

ทีด่นิสาธารณประโยชนป์ระเภทอื่นๆ โดยไม่ใส่ใจ/ละเลยมไิด ้ศาลปกครองชัน้

ตน้จงึไดพ้พิากษาใหก้ลบัไปดำาเนนิการขอประทานบตัรทำาเหมอืงโปแตชใตด้นิ

ทั้งสี่แปลงตามกระบวนการ/ขั้นตอนของกฎหมายแร่ฉบับใหม่ให้ครบถ้วน 

แปลง่ายๆ ว่าให้กลับไปดำาเนินการขอประทานบัตรใหม่ตามกระบวนการของ

กฎหมายแร่ฉบับใหม่ตั้งแต่ต้นแต่สิ่งที่ กพร. และ อก.ทำา คือไม่ปฏิบัติตามคำา

พพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ เพราะเนื่องจากมกีารอทุธรณค์ด ีจงึยงัทำาให้

คดยีงัไมถ่งึทีส่ดุ ในชว่งเวลาสญุญากาศนี ้กพร., อก. และบรษิทัฯ จงึยงัคงเดนิ

หน้าต่อไปโดยไม่สนใจคำาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ตอ่ให้ไมป่ฏบิตัติามคำาพพิากษาของศาลปกครองชัน้ตน้ กย็งัตอ้งปฏบิตัิ

ตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่อยู่ดี โดยเฉพาะต้องปฏิบัติตามมาตรา 187, 188 

และ 189 ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า (1) บรรดากฎกระทรวง ประกาศระเบียบ 

หรือคำาสั่งที่ออกตามกฎหมายแร่ฉบับเก่าและพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่า

ภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ

กฎหมายแรฉ่บบัใหม ่(2) บรรดาคำาขอทกุประเภทที่ไดย้ื่นไวก้อ่นวนัทีก่ฎหมาย

แร่ฉบับใหม่ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำาขอตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ แต่ให้

พิจารณาดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแร่ฉบับใหม่ และ 

(3) บรรดาอาชญาบตัร ประทานบตัร หรอืใบอนญุาตที่ไดอ้อกใหต้ามกฎหมาย

แร่ฉบับเก่า ก่อนวันที่กฎหมายแร่ฉบับใหม่ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอาชญาบัตร 

ประทานบัตรหรือใบอนุญาตตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ที่ยังคงใช้ได้จนกว่าจะ

สิน้อายหุรอืถกูเพกิถอน โดยตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมาย

แร่ฉบับใหม่ตามลำาดับ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใหม่ให้ต้องปฏิบัติ

ตามดังนั้น การอ้างว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่แล้วโดยบิดเบือนว่า

พื้นที่คำาขอประทานบัตรทั้งสี่แปลงเป็น ‘เขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมือง’ ตาม

แผนแม่บทฯ ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบแล้วนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง เพราะ

ข้อเท็จจริงก็คือ อก. และ กพร. ได้ยกคำาขอประทานบัตรทั้งสี่แปลงที่ขอไว้

ตัง้แตก่ฎหมายแรฉ่บบัเกา่ใชบ้งัคบัเอามาอยู่ในเขตแหลง่แรเ่พื่อการทำาเหมอืง

โดยที่ยังไม่ได้จำาแนกพื้นที่ตามหลักวิชาการที่กำาหนดไว้ในมาตรา 17 วรรคสี่ 

และมาตราอื่นๆ ของกฎหมายแร่ฉบับใหม่แต่อย่างใด

ซึ่งการจำาแนกพื้นที่ตามหลักวิชาการที่กำาหนดไว้ในมาตรา 17 วรรคสี่ 

รวมถึงมาตราอื่นๆ ของกฎหมายแร่ฉบับใหม่ คือเรื่องเดียวกับที่ศาลปกครอง

ชั้นต้นได้พิพากษาไว้นั่นเอง นั่นคือ จะต้องนำาพื้นที่คำาขอประทานบัตรทั้ง

สี่แปลงมาจำาแนกให้ได้ว่าพื้นที่ ไหนบ้างมีห้วยน้ำาลำาธารที่ ไหลอยู่ใต้ผิวดิน 

(ระบบน้ำาใต้ดิน) สัมพันธ์เชื่อมโยงกับระบบน้ำาบนผิวดิน หรือจำาแนกให้ได้ว่า

พื้นที่ตามคำาขอประทานบัตรทั้งสี่แปลงพื้นที่ไหนบ้างเป็นแหล่งต้นน้ำาหรือป่า

น้ำาซับซึมที่จะต้องถูกกันออกจากการเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมืองที่จะ

นำามาขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่โปแตชมิได้

2.การอ้างว่าได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อช้ี                                                                

แจงทำาความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีตามมติ ครม. เมื่อ

วันท่ี 9 ธันวาคม 2557 แล้ว ย่ิงบิดเบือนมากย่ิงข้ึนไปอีก เพราะข้อเท็จจริง

ในพ้ืนท่ีมีแต่ความขัดแย้งท่ีเกิดจากการกระทำาของบริษัทฯ และส่วนราชการท่ี

เก่ียวข้อง และยังมี อบต. ในพ้ืนท่ีบางแห่งท่ีแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ

ท้ังโดยวาจาและลายลักษณ์อักษรส่งไปถึงส่วนราชการต่างๆ ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการขอประทานบัตรตามกฎหมายแร่ฉบับ

เก่าและฉบับใหม่ แต่ก็ยังถูกละเลย/ละเว้น/เพิกเฉยจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 

ปล่อยให้มีการขอประทานบัตรกระโดดข้ามหรือลัดข้ันตอนหน่วยงานท้องถ่ินไป

เสียทุกๆ เวทีท่ีเกิดข้ึนตลอดย่ีสิบกว่าปีท่ีผ่านมาในการผลักดันโครงการน้ี บริษัทฯ 

และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดและกรมกองของ อก. จะทำาทุกวิถีทางใน

การต้อนคนท้ังท่ีเห็นด้วยและไม่รู้อีโหน่อีเหน่มาลงชื่อ น่ังกันอยู่เฉยๆ สามช่ัวโมง

ต้ังแต่เก้าโมงเช้าถึงเท่ียงโดยไม่มีปากมีเสียง/แสดงความคิดเห็นอะไร (เพื่อให้

ครบเวลาท่ีหน่วยงานราชการระบุไว้ว่าการจัดเวทีต้องจัดอย่างน้อยสามช่ัวโมง 

แต่กลับไม่ระบุว่าในสามช่ัวโมงน้ันต้องเสนอและต้องได้เน้ือหาอะไรกลับมาบ้าง 

และไม่ระบุว่าในเวทีต้องมีสัดส่วนของผู้เห็นต่างด้วยจึงจะครบองค์ประกอบ/

องค์ประชุม) และทำาทุกวิถีทางในการกันคนเห็นต่างไม่ให้เข้าร่วมเวที แม้ต้องใช้

กำาลังตำารวจพร้อมอุปกรณ์คุมฝูงชนและ อส. หลายร้อยนายก็ตาม ถึงข้ันท่ีในยุค

รัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. จัดเวทีในห้องประชุมเทศบาล/อบต. ในพ้ืนท่ีไม่ได้

ก็เข้าไปจัดในค่ายทหารแทน

ทัง้ๆ ที่โครงการเหมอืงแร่โปแตชจงัหวดัอดุรธานคีรอบคลมุพืน้ทีข่นาด

ใหญ่มาก เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจำานวนมาก จำาเป็นต้องคำานึงถึงทุกภาค

สว่นอยา่งรอบดา้น ทัง้ดา้นเทคโนโลย ีสิ่งแวดลอ้ม สังคม วฒันธรรม สขุภาพ

และเศรษฐกิจ เพื่อที่จะต้องทำาทุกวิถีทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน คุณภาพชีวิต การมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและเพื่อการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แต่เวทีต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา 

กลับสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ไม่ถึง 15 เปอร์เซ็นต์

ซึง่เปน็ 15 เปอรเ์ซน็ตท์ีก่นัผูเ้หน็ตา่งซึง่เปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงทีถ่กูระบไุว้

ในกฎหมายแร่ทั้งฉบับเก่าและฉบับใหม่ออกไปด้วย เป็น 15 เปอร์เซ็นต์ของผู้

เห็นด้วยและผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่กับโครงการฝ่ายเดียวเท่านั้น

ในมติ ครม.ฉบับนี้, 28 มิ.ย. 2565 จะเห็นได้ชัดถึงความละอายของ

กระทรวงอุตสาหกรรม กพร. และ ครม.ประยุทธ์ที่ ไม่สามารถจัดให้มีการ

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อชี้แจงทำาความเข้าใจและสร้างการ

รับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามมติ ครม.วันที่ 9 ธ.ค.57 ได้จริง จึงมีมติให้

ยกเลิกมติ ครม.วันที่ 9 ธ.ค.57 (เรื่อง รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีโครงการ

ทำาเหมืองแร่โปแตชในประเทศไทย) เฉพาะในส่วนของข้อ 2 เสียเลยเพื่อ

ลบล้างผลผูกพันที่เกรงว่ากระทรวงอุตสาหกรรม กพร. และ ครม.ประยุทธ์

จะถูกดำาเนินการร้องเรียนและฟ้องคดีจากประชาชนเพื่อเอาผิดในอนาคตได้

• นี่คือเนื้อหาที่ระบุไว้ในมติ ครม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (เรื่อง 

รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีโครงการทำาเหมืองแร่โปแตชในประเทศไทย) 

เฉพาะในส่วนของข้อ 2 ดังนี้ “ให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำาเนินการชี้แจง

ทำาความเข้าใจและสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการทำา

เหมืองแร่โปแตชในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ดำาเนินการ

อยู่ในปัจจุบัน ผลดีและประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการดำาเนิน

โครงการนี้ในอนาคต และให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอผลสัมฤทธิ์ของ

การดำาเนินการข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรีโดยจะต้องมีความเห็นของกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและสำานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่

จะดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป”

• ในเนื้อหาของมติ ครม. ก็บอกไว้ชัดเจนว่าไม่เพียงชี้แจงทำาความ

เข้าใจ แต่จะต้อง ‘สร้างการรับรู้’ ให้แก่ประชาชนด้วย ซึ่งเป็นเรื่องละเอียด

อ่อนและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากจากบริษัทฯ และส่วนราชการ

ในการสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่จำานวนมาก อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองประการ คือ ‘ชี้แจงทำาความเข้าใจ’ และ ‘สร้าง

การรับรู้’ แต่สิ่งที่บริษัทฯ และส่วนราชการทำากลับบิดเบือนความเข้าใจและ

บิดเบือนความรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ มุ่งแต่ปั่นหัวผู้เห็นด้วยจำานวนน้อย

ให้เกลียดชังผู้เห็นต่าง และเกณฑ์คนผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อีกจำานวนหนึ่งขึ้นมา

แล้วอ้างว่าเป็นผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการแล้ว จึงเกิดเป็นการสร้างความขัด

แย้งขึ้นมาแทน.

เลิศศักดิ์ คำ�คงศักดิ์

มติ ครม.มิชอบโครงการเหมืองแร่โปแตชรั

เ



ม้ “ปลดล็อกกัญชา” ให้ถูกกฎหมายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 

9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทำาให้สามารถปลูกกัญชา 

กัญชง ไม่ต้องขออนุญาต แค่จดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน 

“ปลูกกัญ” ของ อย. ทำาให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยา

เสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% โดยน้ำาหนักที่ยัง

คงเป็นยาเสพติด

กระนั้นในช่วงที่ยังเกิด “สุญญากาศ” หลายเรื่องเกี่ยวกับ                                                                             

กัญชา ที่เป็นที่ถกเถียงกัน จนกระทรวงสาธารณสุขต้องมีประ 

กาศกำาหนดให้การกระทำาให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือ

พืชอื่นใด เป็นเหตุรำาคาญ พ.ศ.2565 และประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ได้

กำาหนดให้การกระทำาให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืช                                                                

อื่นใด เป็นเหตุรำาคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และ                                                                  

ให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมตาม พ.ร.บ. 

คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 โดย

อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถครอบครอง ใช้

ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำาหน่ายกัญชา หรือสารสกัด

จากกัญชาได้

ยกเว้น (1) การใช้ประ 

โยชน์ในที่สาธารณะโดยการ

สูบ (2) การใช้ประโยชน์กับ

สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร 

และ (3) การจำาหน่ายให้กับ

ผู้ที่มีอายุต่ำากว่า 20 ปี สตรีมี

ครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

ทำาให้ “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ. 

สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. 

ต้องออกหนังสือกำาชับลูกน้อง

ห้ามสูบกัญชาบนโรงพัก และ

สถานที่ราชการสังกัดของตำารวจต้องปลอดกัญชา

คำาสั่งดังกล่าว “ผบ.ปั๊ด” กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

กัญชาหรือกัญชงในสถานีตำารวจ และสถานที่ทำาการของหน่วย

งานในสังกัดตำารวจ 

เน้ือหาส่วนสำาคัญระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับกัญชา

หรือกัญชงในสถานีตำารวจ และสถานท่ีทำาการของหน่วยงานในสัง 

กัด ตร.เป็นไปอย่างสอดคล้องและเหมาะสม จึงให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 

1.ให้ข้าราชการตำารวจและบุคลากรถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง กำาหนดให้การกระทำาให้เกิดกล่ินหรือควันกัญชา 

กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำาคาญ พ.ศ.2565 และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 

รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด

2.กำาหนดให้สถานีตำารวจ และสถานที่ทำาการของหน่วย

งานในสังกัด ตร. เป็นพ้ืนท่ี “ห้ามสูบกัญชาหรือกัญชง” ท้ังน้ี เพื่อ

มิให้เกิดเหตุรำาคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข จะเป็นการ

รบกวนประชาชนผู้ติดต่อราชการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใน

สถานท่ีราชการของ ตร. 3.ให้หัวหน้าสถานีตำารวจ และหัวหน้า

หน่วยงานในสังกัด ตร. ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อ

สันทนาการในสถานท่ีราชการของ ตร. รวมท้ังสอดส่องดูแลผู้ใต้                                                                                

บังคับบัญชามิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชง อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/

ระเบียบ ในทางท่ีอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการ

ตำารวจ 4.ให้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับหน่วย 

งานในสังกัด ตร. มิให้กระทำาการท่ีทำาให้เกิดกล่ินหรือควันกัญชา 

กัญชง หรือพืชอื่นใด ในสถานท่ีราชการ หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำาเนิน

การ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

เรียกว่า เหล่าสีกากีสายเขียวถ้าอยากลองของ รับรองมี

หนาวแน่.

สร้างเป็นตึกสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อตำาหนักแดงไป                                                                                    

ปลูกถวายสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ท่ีพระราชวังเดิม ต่อมาเมื่อกรม

สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ส้ินพระชนม์ลง พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าฯ 

ได้พระราชทานตำาหนักตึกของกรมสมเด็จพระอมรินทร์ฯ แด่กรมสมเด็จ

พระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระตำาหนักแดงก็ว่างอยู่ ครั้งเมื่อกรมสมเด็จ

พระศรีสุริเยนทรามาตย์สวรรคตลงอีก พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้า

อยู่หัวก็โปรดให้รื้อไปปลูกถวายเป็นกุฎีพระราชาคณะ วัดโมฬีโลก เมื่อ

มาถึงรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ย้าย

จากวัดโมฬีโลกไปปลูกเป็นกุฎีเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม เพื่อเป็นอนุ 

สรณ์ สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ และทรงสร้างกุฎีตึกแทนพระ

ตำาหนักแดงของเดิม พระราชทานให้เป็นกุฎีพระราชาคณะ วัดโมฬีโลก

ถึงแม้จะถูกรื้อถูกย้ายที่ตั้ง ๓ ครั้งแล้วก็ดี ตำาหนักแดงที่ยังอยู่ใน

วัดเขมาภิรตารามเวลานี้ ยังคงเป็นรูปอยู่ได้ด้วยความอุตสาหะของเจ้า

อาวาสและพระภิกษุสงฆ์ในวัดเขมาภิรตาราม อุตส่าห์สงวนไว้ โดยก่อ

อิฐรองข้างล่างให้คงอยู่ แต่ฝาและโครงไม้ชั้นบน ส่วนพื้นได้ถูกเปลี่ยน

บ้างคือเปลี่ยนเอาไม้ใหม่มาใส่แทนไม้เก่าที่ผุพัง และยกพื้นขึ้นให้เสมอ

กัน เพราะพื้นเดิมมีสูงตอนหนึ่ง ต่ำาตอนหนึ่ง อนึ่ง ตำาหนักแดงนี้มีเสา

จุนเชิงชายจากพ้ืนดิน ทำานองเดียวกับตำาหนักแดงในพิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติในเวลานี้ เสาจุนเชิงชายเหล่านี้ต้องทิ้งเพราะผุพังจนเหลือวิสัยที่

จะรักษาไว้ได้ ทางด้านเหนือได้สร้างมุขต่อเติมออกไป แต่อย่างไรก็ดี

ถึงแม้ตำาหนักแดงจะได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ ส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็ยัง

พอเป็นอาหารของนักประวัติศาสตร์ได้บ้าง เพราะเป็นชิ้นหนึ่งที่แสดง

ให้เห็นตัวอย่างปราสาทราชวังเมื่อ ๑๕๐ ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นเรือนฝากระ

ดานนี่เอง นับว่าเป็นเรือนไม้ที่รักษาไว้ได้นานที่สุดชิ้นหนึ่ง นักเรียน

ประวัติศาสตร์จะได้เห็นชีวิตของสมเด็จพระราชินีเมื่อ ๑๓๐ ปีมาแล้ว 

ว่าประทับอยู่ในที่เช่นไร เมื่อย่างเข้าไปในตำาหนักแดงจะเห็นห้องกว้าง 

ซึ่งในครั้งกระนั้นคงเป็นห้องนั่งเล่น นั่งประชุมของพวกสาวสวรรค์ จับ

เขม่าถอนไรทาขมิ้นเหลืองไปทั้งตัว ตอนต่อไปมีฝากั้นห้อง แบ่งเป็น ๒ 

ตอน ตอนข้างซ้ายมือไม่ได้กั้นอย่างมิดชิด เป็นแต่มีรอยไม้กับเสา เข้าใจ

ว่าคงใช้ม่านกั้นในตอนนั้น แต่ทางขวามือกั้นเป็นห้องบรรทม ประตูบน

เล็กข้างล่างโตตามแบบก่อสร้างของไทยโบราณ ห้องบรรทมไม่กว้างนัก                                   

ฝาตำาหนักข้างนอกและเห็นกรอบไม้ตามแบบเรือนฝากระดานอย่าง

ดี แต่ข้างในกรุแผ่นไม้อีกชั้นหนึ่ง สีแดงที่มีอยู่แต่เดิมได้ถูกทับด้วยสีอื่น 

ยังคงเหลือสีแดงอยู่บางแห่ง รวมความว่าตำาหนักแดงเป็นชิ้นสำาคัญชิ้น

หนึ่งซึ่งจะต้องพยายามสงวนไว้ให้นานที่สุดที่จะอยู่ได้

ตำาหนักแดงนี้มีหลังหนึ่งที่ถูกรื้อไปเสียเมื่อเร็วๆ นี้เอง เพราะหมด

ความสามารถที่จะรักษาไว้ได้ แต่ส่วนตำาหนักใหญ่ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้คง

รักษาไว้ได้อีกนาน

อนึ่ง คำาว่า “สมเด็จบรมโกศ” ในนิราศข้างต้น หมายถึง “รัชกาล

ที่ ๔” คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

5บทความ

ว่าจะเป็นสภา ๕๐๐ ไม่ง่ายทีเดียว

ก่อนน้ีเรามักได้ยินคำาว่า “เลือกต้ังแบบยุทธศาสตร์” 

เข้าใจง่ายครับ หมายถึงอย่าเลือกแบบสะเปะ

สะปะ ให้เลือกพรรคหลัก เพื่อไม่ให้คะแนนเสียงแตก 

อย่างเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่เพิ่งผ่านมา 

แต่วันนี้การเลือกตั้งต้องเอาคณิตศาสตร์เข้ามาร่วมด้วย 

ต้องมีความรู้คณิตศาสตร์พอสมควรครับ จึงจะทำาให้เข้าใจ

ระบบการเลือกตั้งใหม่ได้ง่ายขึ้น

เมื่อคืนวันที่ ๗ กรกฎาคม ที่ประชุมรัฐสภาโหวตสูตรเลือก

ตั้งวาระที่ ๒ ในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง

ผลคือ สูตรหาร ๑๐๐ เสียงส่วนใหญ่ ๓๙๒ คะแนน ไม่เอา 

มีเพียง ๑๖๐ เสียงเท่านั้นที่ต้องการ งดออกเสียง ๒๓ และไม่ลง

คะแนน ๒

ส่วนสูตร ๕๐๐ ส่วนใหญ่ ๓๕๔ คะแนน ไฟเขียว ไม่เห็นด้วย

มีเพียง ๑๖๒ เสียง งดออกเสียง ๓๗ ไม่ลงคะแนน ๔ เสียง

ก็เป็นอันว่าวาระที่ ๒ เอาสูตรหาร ๕๐๐

วาระที่ ๓ จะเป็นการโหวตทั้งฉบับก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิก

แล้ว การเลือกตั้งครั้งถัดไปจะเป็นการเลือกแบบ บัตรเลือกตั้ง ๒ 

ใบ หาร ๕๐๐ แน่นอน

จะมี ส.ส.เขต ๔๐๐ คน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ๑๐๐ คน รวมเป็น

สภา ๕๐๐ 

มาทบทวนกันอีกทีครับ หาร ๕๐๐ คืออะไร

มีอยู่ด้วยกัน ๓ ขยักด้วยกัน

๑.นำาคะแนนทั้งหมดที่ประชาชนกาให้ทุกพรรคการเมือง

มากองรวมกัน แล้วหารด้วย ๕๐๐ ซึ่งก็คือจำานวนของ ส.ส.ทั้งสภา 

สิ่งที่ได้มาคือค่าเฉลี่ยนต่อ ส.ส. ๑ คน

๒.คราวนี้นำาคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับ หารด้วยคะแนน

เฉลี่ยต่อ ส.ส. ๑ คน 

สิ่งที่ได้คือ จำานวน ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค

๓.ให้นำาจำานวน ส.ส.พึงมี ตามข้อ ๒ ไปลบกับจำานวน ส.ส. 

เขต ที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งมา

สิ่งที่ได้คือ จำานวน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 

สูตรนี้เคยสร้างความไม่พอใจให้กับพรรคเพื่อไทยมาแล้ว 

และเป็นที่มาว่าทำาไมพรรคเพื่อไทยถึงไม่ชอบสูตรหาร ๕๐๐ แต่

ก๊อปปี้แบงก์พันฝ่า‘หาร๕๐๐’

อยากได้สูตรหาร ๑๐๐ ที่เคยทำาให้พรรคเพื่อไทยสมัยยิ่งลักษณ์ ชนะ

ขาดมาก่อน

เลือกตั้งเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ พรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.เขต ๑๓๖ 

คน แต่กลับไม่ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลยแม้คนเดียว เพราะเมื่อคำานวณ 

ส.ส.พึงมีแล้วได้มา ๑๑๑ ที่นั่ง 

ถือว่าเต็มโควตา

ต่างจากพรรคพลังประชารัฐกับอนาคตใหม่ท่ีได้ประโยชน์ระบบ

การเลือกตั้งที่คำานวณหา “ส.ส.พึงมี”

ผลการเลือกตั้งครั้งนั้น พรรคพลังประชารัฐได้ ส.ส.เขต ๙๗ 

คน แต่ ส.ส.พึงมี ๑๑๕ คน ก็เติมให้ครบจำานวน

๑๘ ที่นั่งที่ได้มาคือจำานวน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นั่นเอง

แต่พรรคที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือพรรคอนาคตใหม่ ได้ ส.ส.เขต

มาเพียง ๓๑ ที่นั่ง แต่เมื่อคำานวณ ส.ส.พึงมีแล้ว พรรคอนาคตใหม่

ต้องมี ส.ส. ๘๑ คน ฉะนั้นต้องเติม ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เข้าไป ๕๐ คน เพื่อ

ให้เต็มจำานวน

หรืออย่างพรรคเสรีรวมไทย ไม่ได้ ส.ส.เขตเลยแม้คนเดียว แต่

จำานวน ส.ส.พึงมีได้ไป ๑๐ ที่นั่ง พรรคนี้จึงมีเพียง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

ล้วนๆ ๑๐ คน

เดิมทีก็คิดกันว่า พรรคใหญ่ที่มีคะแนนป๊อปปูลาร์ โหวตเยอะๆ 

ไม่ปลื้มหาร ๕๐๐ เพราะจำานวน ส.ส.เขตไปชนเพดาน จนทำาให้ไม่

ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลย อย่างเช่นที่พรรคเพื่อไทยน้ำาตาตกไปเมื่อคราว

ที่แล้ว 

ถึงเวลาคงต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่แล้วครับ!

เพราะเกมเปลี่ยน

ต้องยอมรับครับว่าพรรคเพื่อไทยทำาการบ้านมาดี และอาจเปล่ียน

โฉมการเลือกตั้งแบบที่หลายคนคาดไม่ถึง 

“ชลน่าน ศรีแก้ว” นำาทีมเพื่อไทยแถลงข่าวทันทีหลังได้สูตร

หาร ๕๐๐ 

“...เราไม่แตกแบงก์พัน หากระบบเช่นนี้ผ่านจริง และใช้ระบบ

จัดสรรปันส่วนผสม พรรคเพื่อไทยไม่ได้กลัว เพราะมีหลายวิธีการ ซ่ึง

อาจจะมีอีกกลไกคือ มีพรรคการเมืองอีกพรรคหน่ึงท่ีมุ่งรณรงค์เฉพาะ

บัญชีรายชื่อ แบบไม่สนใจเขต

เช่น การตั้งพรรคครอบครัวเพื่อไทย ส่งบุคคลที่เราต้องการใส่

ใน ส.ส.บัญชีรายชื่อให้เต็ม แล้ววางกลไกการรณรงค์หาเสียงให้เลือก 

ส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างเดียว และให้มาเลือก ส.ส.เขตของพรรคเพื่อ

ไทย และพรรคเพื่อไทยจะรณรงค์ให้เลือกเฉพาะ ส.ส.เขต เพื่อไม่ให้

เกิดความสับสน 

กลไกนี้อาจจะได้ผลที่เขาคิดไม่ถึงเกี่ยวกับการหาร ๕๐๐

สิ่งที่เราคิดไว้ขึ้นอยู่กับการตอบรับของประชาชน ถ้าประชาชน

บอกว่าดี ก็อาจจะเป็นไปได้ โดยเราจะนำาผลโพลที่พรรคเพื่อไทยมี

คะแนนนำามาเป็นอันดับหนึ่งมาร่วมประเมินการตัดสินใจด้วย 

แต่การประเมินเชิงลึกต้องประเมินเชิงพื้นที่ระดับเขต ว่าหาก

จะเอา ๑๕ ล้านเสียง แต่ละเขตจะต้องได้ไม่ต่ำาว่า ๓๕,๐๐๐ เสียง ถ้า

ทำาได้ก็จะเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ โดยภายในพรรคยังไม่ได้คุยถึงกลไกน้ีอย่าง

เป็นทางการ ผมเล่าให้ฟังแบบเปิดไต๋เผื่อเขาจะกลับตัวทัน 

ส่วนบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องโอนมาอยู่ใน

บัญชีรายชื่อของพรรคครอบครัวเพื่อไทย ซึ่งบัญชีรายชื่อของพรรค

เพื่อไทยอาจจะเป็นพวกแถวสอง...”

ไม่ทราบว่าพรรคการเมืองอื่นตามทันหรือไม่ แต่แนวคิดนี้อาจ

ได้มาจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ที่พรรคเสรีรวมไทยไม่มี ส.ส.เขตเลย 

แต่ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ๑๐ คน 

หากใช้แนวคิดนี้ พรรคเพื่อไทย ไม่ได้แตกแบงก์พันครับ แต่

ก๊อปปี้แบงก์พันขึ้นมาอีกใบ 

นี่คือการแก้ลำา “ส.ส.พึงมี”

การแตกพรรคทักษิณออกเป็น ๒ พรรคคือ เพื่อไทย กับครอบ 

ครัวเพื่อไทย เป็นกลยุทธ์ที่น่าจะคิดกันมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็มีความ

เสี่ยงหากประชาชนที่สนับสนุนพรรคระบอบทักษิณตามไม่ทัน 

แต่หากราบรื่น โอกาสจะเกิดแลนด์สไลด์มีความเป็นไปได้

สูง และไม่ใช่แลนด์สไลด์ธรรมดา อาจได้ ส.ส.เกินกึ่งหนึ่งของสภา

เลยทีเดียว

พรรคเพื่อไทยส่งเฉพาะ ส.ส.เขตเป็นหลัก ส่งปาร์ตี้ลิสต์แถว

สองมา 

ขณะที่พรรคครอบครัวเพื่อไทย ส่ง ส.ส.เขตบ้างเล็กน้อย 

แต่โอนปาร์ตี้ลิสต์แถวหนึ่งมาไว้พรรคการเมืองนี้ 

ที่สำาคัญคือทั้ง ๒ พรรคต้องมี “อุ๊งอิ๊ง” เป็นแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรี

นี่คือการใช้ประโยชน์จากบัตร ๒ ใบอย่างเต็มพิกัด  

ใบที่เลือก ส.ส.เขต พรรคเพื่อไทยคงจะมั่นใจว่า ไม่น้อย

กว่า ๑๓๖ คนอย่างแน่นอน และเช่นเคยเพราะ หาร ๕๐๐ จะ

ทำาให้พรรคเพื่อไทยจะไม่ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เนื่องจาก ส.ส.เขตเต็ม

เพดานจำานวน ส.ส.พึงได้ 

แต่บัตรเลือกตั้งใบที่สองที่เลือกพรรคนั้น พรรคทักษิณจะได้

คะแนนโหวตจากพรรคครอบครัวเพื่อไทยเป็นกอบเป็นกำาเช่นกัน 

คิดง่ายๆ ครับ หากพรรคครอบครัวเพื่อไทยได้ ส.ส.เขตมา

ต่ำาสิบ เพราะส่ง ส.ส.เขตน้อย แค่เป็นหัวเชื้อ เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับ

เพื่อไทย แต่ ส.ส.บัญชีรายชื่อส่งชื่อมาเต็ม ทั้ง ๑๐๐ คนล้วนเป็น

แกนนำาคนสำาคัญของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน อะไรจะเกิดขึ้น

“ชลน่าน ศรีแก้ว” กะว่าได้สัก ๑๕ ล้านเสียง  

เมื่อนำาไปคำานวณเป็น “ส.ส.พึงมี” พรรคครอบครัวเพื่อไทยจะ

เหมือนกับพรรคอนาคตใหม่เมื่อการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ที่ในพรรค

เต็มไปด้วย ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 

ไม่ต่ำากว่า ๕๐ คนแน่นอน 

ฉะนั้นเป้าหมายได้ ส.ส.เกินครึ่งสภา ในทางทฤษฎีมีโอกาส

เป็นไปได้ครับ หากพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส.เขตเกิน ๒๐๐ คน และ

พรรคครอบครัวเพื่อไทยได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เกิน ๕๐ คน

ครับ..นี่คือสูตรคณิตศาสตร์การเมือง 

แต่การเมืองท่ีแท้จริงยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมาย และหากพรรค 

การเมืองอื่นทำาตาม โอกาสแลนด์สไลด์ของพรรคระบอบทักษิณก็

จะลดลงอีก

สุดท้ายก็อยู่ที่ประชาชนว่า จะกาบัตร ส.ส.เขตให้ใคร และ

กาบัตรเลือกพรรคให้พรรคการเมืองไหน  

ประชาธิปไตยอยู่ในกำามือคุณครับ.

ร่องรอยบรรพบุรุษ

บ้านท่าตะโก ปลูกต้นตะโก

มีต้นโพธิ์ พี่เลี้ยง เคียงข้าง

ต้นมะพลับอ่างทองข้างทาง

ปลูกต้นยางยืนหยัดศรัทธา

ใกล้กันมี หมู่บ้าน ยางห้าร้อย

เหงาหงอย ต้นยาง ร้างคุณค่า

ชลประทานจะสร้างทางเข้ามา

ปลูกยางนาห้าร้อยร่องรอยเรา

วัดเขมา (วัดเขมาภิรตาราม)

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

* จะเหลียวกลับลับเขตประเทศสถาน ทรมานหม่นไหม้ฤทัยหมอง

ถึงเขมาอารามอร่ามทอง พึ่งฉลองเลิกงานเมื่อวานซืน

โอ้ปางหลังครั้งสมเด็จบรมโกศ มาผูกโบสถ์ก็ได้มาบูชาชื่น

ชมพระพิมพ์ริมผนังยังยั่งยืน ทั้งแปดหมื่นสี่พันได้วันทา

โอ้ครั้งนี้มิได้เห็นเล่นฉลอง เพราะตัวต้องตกประดาษวาสนา

เป็นบุญน้อยพลอยนึกโมทนา พอนาวาติดชลเข้าวนเวียน (๒๔)

จากนิราศภูเขาทอง-สุนทรภู่

“วัดเขมา” หรือ วัดเขมาภิรตาราม” ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของ

แม่น้ำาเจ้าพระยา เหนือวัดปากน้ำา ตรงกันข้ามกับปากคลองบางกรวย 

(คลองตลาดแก้ว) ขึ้นกับตำาบลสวนใหญ่ อำาเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 

เดิมชื่อ “วัดเขมา” ตามนิราศที่กล่าวถึง เป็นวัดโบราณ สร้างมาตั้งแต่

ครั้งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สร้าง และเชื่อกัน

ว่าเป็นพระอารามหลวงมาก่อน ครั้นปี พ.ศ.๒๓๗๑ สมเด็จพระศรีสุริ

เยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ ๒ ทรงปฏิสังขรณ์และสร้างอัครเจดีย์ทั้ง                                                                                      

๔ ทิศไว้มุมพระอุโบสถ ต่อมาปี พ.ศ.๒๓๙๔ รัชกาลที่ ๔ โปรดให้

ปฏิสังขรณ์และสร้างพระมหาเจดีย์ใหม่สูง ๓๐ เมตร (๑๕ วา) และเลื่อน

อัครเจดีย์ทั้ง ๔ องค์ไปตั้งอยู่ ๔ มุมของพระมหาเจดีย์ เสร็จแล้วโปรด

อัญเชิญพระพุทธรูปโลหะจากวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มาประดิษฐานไว้หน้าพระประธานในพระอุโบสถ พระราชทานนามวัด

นี้ใหม่ว่า “วัดเขมาภิรตาราม” ที่ถูกต้องคำาว่า “พึ่ง” ควรเป็น “เพิ่ง”

ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ ขณะที่ทางวัดกำาลังรื้อสิ่งปรักหักพังในองค์พระ

มหาเจดีย์เพื่อปฏิสังขรณ์อยู่นั้นได้พบพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้ทำาพิธี

อัญเชิญไปบรรจุไว้ในองค์พระมหาเจดีย์ดังเดิม นอกจากนี้ยังมีโบราณ

สถานและโบราณวัตถุมากมาย เช่น

พระที่นั่งมูลมณเฑียร เดิมทีสร้างเป็นตำาหนักไม้อยู่ในพระบรม

มหาราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๒ ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดให้รื้อและแก้ไข

เป็นตึก อยู่ระหว่าง พระที่นั่งภาณุมาศจำารูญ กับ บริเวณพระพุทธ

นิเวศน ์จวบจนรัชกาลที่ ๕ โปรดให้รื้อไปปลูกที่ วัดเขมาภิรตาราม พระ 

ราชทานอุทิศให้เป็นของโรงเรียน ปัจจุบันใช้เป็นห้องสมุดของโรงเรียน

ตำาหนักแดง ปัจจุบันอยู่ภายในบริเวณ วัดเขมาภิรตาราม ด้าน

หลังวัดอยู่ตรงหัวโค้งถนนพิบูลสงคราม เช่นเดียวกับพระอารามหลวง 

และในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาหลายองค์ อนึ่ง รัชกาลที่ 

๕ ทรงสันนิษฐานว่า วัดเขมาภิรตารามราชวิหาร นี้น่าจะเป็นวัดเขมร 

เพราะคำาว่า “เขมา” หรือ “เขมะ” นั้นแปลว่า “เขมร” อย่างไรก็ตาม 

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ อธิบาย “ตำาหนักแดง” ไว้ในหนังสือประวัติ 

วัดเขมาภิรตาราม ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๔๗๗ ว่า

“ตำาหนักแดง” นั้น เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ทรงสร้างเป็นตำาหนักหมู่ใหญ่ในวังหลวง ถวายเป็นที่ประทับ

ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ คู่กับ ตำาหนัก

เขียว ซึ่งทรงสร้างถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพ

สุดาวดี ที่เรียกว่า ตำาหนักแดง, ตำาหนักเขียว ก็เพราะเหตุที่ทาสีแดง

ตำาหนัก ๑ ทาสีเขียวตำาหนัก ๑ เมื่อสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์

ส้ินพระชนม์แล้ว กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ผู้เป็นพระธิดา ก็ได้

ประทับอยู่ตำาหนักแดงต่อมา ครั้นถึงรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระศรีสุริเยน

ทรามาตย์เสด็จออกไปประทับอยู่พระราชวังเดิม กับพระบาทสมเด็จ                                                                               

พระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบกับได้มีการร้ือตำาหนักเครื่องไม้ในวังหลวง 

ห้ามตำารวจพี้กัญชา

ประธานแนวร่วมพิทักษ์, รักษาพุทธศาสนาและต่อสู้เพื่อป้องกันพุทธ

ศาสนาแห่งประเทศไทย

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

 * สักวา “ใครพึ่ง” ซึ่งพระเจ้า

แต่พวกเราชาวพุทธะศาสนา

เชื่อฟังคำาโอวาทศาสดา

ซึ้งสัจจาอาศัยแข้งแห่งตนเอง

ประกอบกรรมทำาดีมีโภชน์ผล

ตั้งแต่ต้นจรดปลายได้เหมาะเหม็ง

รู้ทางโลกรู้ทางธรรมรู้ยำาเกรง

ลือเลบงการสร้างตัว “ทั่วกัน” เอย.

พรวสา ด่านสุวรรณ/อ.เบตง จ.ยะลา 

 * สักวา “ค่าครองชีพ” ถีบส่งสูง

บีบชักจูงเอาหัวรอดปลอดภัยก่อน

เห็นแก่ตัวมั่วกันการตัดตอน

ต่างเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าสารพัน

รัฐบาลปัญญาเซื่องเชื่องล้าหลัง

จนกระทั่งสายเกินแก้แย่สะบั้น

อนาคตอดตายหลายชนชั้น

ถึงเมื่อนั้นพังพาบ “กับดิน” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตดอนเมือง กทม.

ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

 * สักวา “ลาออกเหอะ” เจอะบ่วงแน่

จักตอแหลอย่างไรไม่คุ้มเสีย

วัวสันหลังเหวอะหวะจะอ่อนเพลีย

เจ้าของคอกละเหี่ยเงี่ยหูฟัง

อกชาวบ้านร้านตลาดขาดเชื่อถือ

ไม่ไว้ใจคนไม่ซื่อแถมบื้อคลั่ง

คดีโกงคงอยู่สู่จริงจัง

กิน,นอน,นั่ง,พังพาบ “รับบาป” เอย.

วันทนีย์ บุญศรีสมบัติ/อดีต ส.ท.เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ชีวัน สุวรรณารักษ์/อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 

 * สักวา “แผ่นดินทอง” ของมวลชน

ค่าเลิศล้นคนไทยใส่ใจด้วย

พึงหวงแหนแน่นเหนียวเกี่ยวใจอวย

ต้องมาช่วยรักษาอย่าทำาลาย

ร่วมก่อสร้างอย่างมานะประจักษ์ชัด

รวมเป็นรัฐแห่งชาติสมมาดหมาย

ยึดระบอบแผ่อำานาจกระจัดกระจาย

ทั้งหญิงชายสิทธิ์เท่าเทียม “เยี่ยมยอด” เอย.

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

ได้แต่ผ่านไปผ่านมาตรงโค้งวัดเขมา แต่ไม่เคยแวะเข้าไปสักที ไป

ค้นมาเพิ่มเติมครับ ครั้งที่ราชวงศ์จักรีมีอายุ ๒๐๐ ปี และมีพิธีสมโภช

กรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ.๒๕๒๕ คณะกรรมการวัดได้มีความเห็นว่าวัด

นี้มีความสำาคัญกับราชวงศ์จักรี และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงให้ความ

อุปถัมภ์บำารุงมาตลอด จึงมีมติสร้างศาลาอเนกประสงค์ “ศาลา ๒๐๐ ปี

กรุงรัตนโกสินทร์”  วันนี้ยังเด่นสง่าอยู่ครับ.

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

ก

แ

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
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6 เศรษฐกิจ

‘คลัง’เตือน5อันดับภัยการเงิน
ไทยโพสต์ • ‘คลัง’ ลุยสร้างความ

รู้ความเข้าใจการคุ้มครองเงิน

ฝากและการคุ้มครองผู้ ใช้บริการ

ทางการเงิน เดินหน้าเตือน 5 

อันดับภัยทางการเงิน พร้อมแนะ

ร้องเรียน ธปท.โดยตรงได้ที่สาย

ด่วน 1213

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวย

การสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) เปิดเผยผลการสัมมนา

วิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการ

คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 

หัวข้อ “คุ้มครองการเงินไทยในยุค 

Next Normal” ครั้งที่ 2/2565 ว่า                                    

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ                                             

เข้าใจ และสร้างความมั่นใจใน                                            

ประเด็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

ทางการเงิน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

สามารถบริหารจัดการทางการ

เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประกอบด้วย 1.นโยบาย     

การคุ้มครองเงินฝากในภาพรวม                                       

อำานาจหน้าท่ีของสถาบันคุ้มครอง

เงินฝาก (สคฝ.) 2.การดำาเนินงาน 

และกลไกการกำากับดูแลของบริษัท 

ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด 3.การ 

คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน 

ซึ่งเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ในการดูแลความมั่นคงของระบบ

สถาบันการเงินและกระบวนการ

คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ท้ังน้ี ภัยทางการเงินสูงสุด 

5 อันดับแรก ได้แก่ กลโกงทางโทร 

ศัพท์ในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

การหลอกลวงผ่านโลกออนไลน์ 

การหลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบ

แชร์ลูกโซ่ เงินกู้นอกระบบ และ

การรับจ้างเปิดบัญชี พร้อมท้ังได้

แนะนำาวิธีป้องกันและรับมือกับ

ภัยทางการเงินดังกล่าว เช่น การ

เช็กตัวตนและหน่วยงานโดยถาม

ถึงหลักฐาน การปรึกษาหาคำาแนะ                                             

นำาจากหน่วยงานหรือสถาบันการ

เงิน การติดต่อธนาคารเพื่อขอระงับ

ธุรกรรม เป็นต้น รวมท้ังสามารถ

ร้องเรียน ธปท.โดยตรงได้ท่ีสาย

ด่วน 1213

4.การลงทุนเพ่ือความม่ัน 

คงทางการเงิน เก่ียวกับอำานาจหน้า                                                                   

ท่ี บทบาทของสำานักงานกำากับหลัก                                 

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดทุนไทยในภาพรวม.

จับมือ • บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC จับมือ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 

หรือ SC รุกพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด วางระบบบริหารจัดการไฟฟ้าป้อนโครงการอสังหาฯ ใน

พื้นที่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ดันเป็นโมเดล ก่อนขยายผลสู่โครงการอื่น พร้อมต่อยอดธุรกิจไฟฟ้า

รูปแบบใหม่สอดรับเทรนด์พลังงานโลก มั่นใจตอบโจทย์กระแสผู้บริโภค ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เน้นใช้

พลังงานอย่างคุ้มค่า.

ศาลชี้ล้มประมูลสีส้ม‘มิชอบ’
สั่งเพิกถอนมติคณะกก.คัดเลือก

รฟม.จ่อยื่นอุทธรณ์ลุยรอบ2ต่อ

ไทยโพสต์ • บีทีเอสซี เฮ! ศาลปกครองเพิกถอนมติคณะกรรมการ

คัดเลือกยกเลิกประมูลสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี รอบแรก 

ชี้ใช้ดุลพินิจมิชอบ ด้าน รฟม.เตรียมยื่นอุทธรณ์ พร้อมเดินหน้า

ประมูลรอบใหม่ ยื่นข้อเสนอ 27 ก.ค.นี้

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญ

ญา กรรมการผู้อำานวยการใหญ่                                            

บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

หรือบีทีเอสซี เปิดเผยว่า เมื่อวัน

ที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ศาลปกครอง

กลางมีคำาพิพากษาเพิกถอน

มติที่ประชุมคณะกรรมการคัด

เลือกตามมาตรา 36 แห่งพระ                                                  

ราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง

รัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โครง 

การรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบาง 

ขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่

ยกเลิกการประกวดราคาและ

คำาสั่งของผู้ว่าฯ รฟม. ที่มีคำา

สั่งและออกประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2564 เนื่องจาก

มิชอบด้วยกฎหมาย

“คำาพิพากษาของศาล

ปกครองกลางชี้ให้เห็นว่า การ

คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนใน

การประมูลครั้งแรกยังไม่เสร็จ

สิ้นกระบวนการ คำาสั่งยกเลิก

ประมูลไม่เป็นผล โดยปกติแล้ว                    

โครงการเดียวก็ต้องมีการประ 

มูลครั้งเดียว และใช้หลักเกณฑ์

เดียว การออกประมูลรอบใหม่                                                

ที่ รฟม.กำาลังเปิดรับซองวันที่                                                 

27 ก.ค.น้ี จะดำาเนินการอย่างไร” 

นายสุรพงษ์กล่าว

น ายสุ รพ งษ์ ก ล่ า ว ว่ า 

ส่วนการเปิดประมูลรอบใหม่

ของสายสีส้มฯ นั้น บีทีเอสได้ซื้อ

ซองเอกสารประกวดราคาแล้ว 

และได้ดำาเนินการสอบถามไป

ยัง รฟม.หลายเรื่อง โดยเฉพาะ

เกณฑ์ในเรื่องคุณสมบัติการเข้า

ประมูลของเอกชน เนื่องจาก

แตกต่างจากเกณฑ์รอบแรก ซึ่ง                                             

ต้องรอว่า รฟม.จะตอบอย่างไร

บ้าง เพราะมีเงื่อนไขท่ีไม่ชัดเจน

อยู่หลายเรื่อง และคำาพิพากษา

ของศาลปกครองกลางก็จะมีผล

ด้วย

ด้านนายภคพงศ์ ศิริกันทร                                  

มาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า 

รฟม.จะยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษา

ดังกล่าวต่อศาลปกครองภายใน 

30 วันแน่นอน หรือถ้ามีประ 

เด็นกฎหมายเพิ่มเติมก็สามารถ                          

ขยาย และเวลาในการอุทธรณ์

ตามกฎหมายได้ ส่วนการประ                        

กวดราคารถไฟฟ้าสายสีส้ม

ตะวันตกรอบใหม่ ยืนยันกระ 

บวนการจะ เดิ นหน้ าต่ อ ไป 

เพราะที่ผ่านมาคดีนี้มีการฟ้อง

มาแล้ว 2 ครั้งในศาลปกครอง 

ซึ่งในครั้งแรกศาลปกครองก็ได้

มีคำาสั่งยกในประเด็นที่ผู้ฟ้องขอ

ให้ชะลอการประกวดราคารอบ

ใหม่ รวมทั้งศาลปกครองสูงสุด

ก็ได้มีคำาพิพากษายืนไปแล้ว จึง

ไม่มีเหตุผลใดที่จะมีการชะลอ

การประกวดราคาครั้งใหม่ที่จะ

เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวัน

ที่ 27 ก.ค.2565. 

เอ็กโกกู้2.7พันล.สร้างโรงไฟฟ้า

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา

ไทยโพสต์ • เอ็กโก กรุ๊ป ปลื้มปิด

ดีลเงินกู้พัฒนาโครงการสร้างโรง

ไฟฟ้า “เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น                                               

ส่วนขยาย” 74 เมกะวัตต์ วงเงิน 

2,700 ล้านบาท หวังสร้างการ

เติบโตทางธุรกิจ พร้อมกลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรม 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิต

ไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก 

กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป ตอกย้ำา

รากฐานท่ีแข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้า 

ด้วยการเดินหน้าพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้า “เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน 

ส่วนขยาย” กำาลังผลิตสุทธิ 74 

เมกะวัตต์ ในจังหวัดระยอง ล่าสุด

โครงการประสบความสำาเร็จใน

การลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคาร 

3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 

จำากัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน 

และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 

(มหาชน) มูลค่าเงินกู้รวมประมาณ 

2,700 ล้านบาท ท้ังน้ีโครงการ 

“เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ส่วน

ขยาย” มีมูลค่าการลงทุนรวมท้ังส้ิน

ประมาณ 3,600 ล้านบาท โดยได้

เร่ิมดำาเนินการก่อสร้างไปเมื่อเดือน 

พ.ค.2565 และคาดว่าจะเร่ิมเดิน

เครื่องและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์ในเดือน ม.ค.2567

นายเทพรัตน์กล่าวว่า ด้วย

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า 

เอ็กโก กรุ๊ป มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าเอ็ก

โก โคเจนเนอเรชั่น ส่วนขยาย จะ

สามารถจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำาอย่าง

มีเสถียรภาพ เพื่อรองรับความ

ต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรม 

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและร่วมสร้างความมั่น 

คงทางพลังงานให้กับประเทศ ใน

ขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ได้

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด. 

เริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าตลาดกำาลังขึ้นรอบใหม่ หลังจากที่มี

การอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวัน ที่อาจทำาให้นักเก็งกำาไร

มองผิดคือ การที่ดัชนีดิ่งลงต่ำากว่า 1,550 จุดอย่างรวดเร็ว แล้วยัง

ทำาท่าว่าจะลงต่อไปถึงระดับ 1,500 จุด เมื่อมีการกดจนดัชนีลงไป

ต่ำาที่ 1,530 จุด เป็นธรรมดาของการเก็งกำาไรที่มักจะมองต่อเนื่อง

ว่าดัชนีอาจลงต่ำากว่า 1,500 จุดได้ นั่นเป็นแค่ความคิด แต่เมื่อ

นักลงทุนต่างชาติเปลี่ยนใจจากขายกลับมาซื้อหุ้นคืน สภาพการณ์

ตลาดก็เปลี่ยนไปทันที แทนที่ดัชนีจะดิ่งลงกลับผงกหัวขึ้น และ

เมื่อสามารถซื้อหุ้นคืนได้มากระดับแรก ก็สามารถซื้อต่อได้อีก จะ

เรียกว่าเป็นการฉวยโอกาสที่นักลงทุนไทยยังตั้งตัวไม่ทัน ยังคิดไม่

ออกว่าจะทำาอย่างไร นักลงทุนต่างชาติก็ทยอยซื้อหุ้นต่อทันที จึง

สามารถซื้อหุ้นในราคาต่ำาได้มากพอสมควร อย่างวันแรกจะซื้อได้

มากถึง 2,285 ล้านบาท มาวานนี้ก็ซื้อได้อีก 1,812.15 ล้านบาท 

แต่วันแรกยังมีแรงขายอยู่มาก 

ทำาให้ดัชนีบวกเล็กน้อย มาวาน

นี้ (7 ก.ค.2565) นักลงทุนไทย

เริ่มรู้ว่าตลาดมีแรงซื้อมาก จึง

เริ่มเกี่ยงราคาขาย แทนที่จะ

ขายในราคาต่ำาๆ เหมือนก่อน ก็

ค่อยขยับราคาขายสูงขึ้น ทำาให้

นักลงทุนต่างชาติต้องยอมไล่

ราคา

ยิ่งพบว่าทางกองทุนเริ่ม

ไหวตัว เปลี่ยนจากขายตามมา

เป็นซื้อตามต่างชาติ นักลงทุน

ต่างชาติก็ต้องกล้าที่จะไล่ราคา

ไปก่อน เป็นการแย่งซื้อทำาให้

ดัชนีตลาดกลับมาบวกมากขึ้น 

จากช่วงต้นที่ตลาดดัชนียังบวก

ไม่มาก มาช่วงครึ่งหลังของวันดัชนีเริ่มบวกสูงขึ้น และมาปิดตลาด

ด้วยการบวกมากถึง 20.58 จุด ทำาให้ดัชนีปรับขึ้นมาอยู่ 1,562.37 

จุดเกือบจะเป็นจุดสูงสุดของวัน แสดงว่าแรงซื้อยังมีอีกมาก ลักษณะ

อย่างนี้ในทางเทคนิคของการเก็งกำาไรบอกว่าตลาดยังจะไปต่อได้อีก 

จึงมองว่าแม้วันนี้จะเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ แต่ตลาดคงจะคึกคักอย่าง

ต่อเนื่อง แม้จะมีการชะลอตัวบ้างก็ตาม แสดงว่าตลาดยังสามารถลุ้น

ได้ต่อไป เพราะเมื่อความเชื่อม่ันกลับมามากข้ึน แรงซ้ือก็จะเพ่ิมตามมา

ส่วนในด้านกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มพลังงาน แม้ราคาน้ำามันจะ

มีการอ่อนตัวลงต่ำากว่า 100 ดอลลาร์ แต่ก็ยังอยู่ใกล้ 100 ดอลลาร์

ได้ ระดับนี้ก็ทำาให้ธุรกิจพลังงานมีกำาไรดี จึงน่ามองที่ AGE, CKP 

และ GPSC กลุ่มขนส่งยิ่งมีการออกมาประเมินว่าการส่งออกยังดี 

ธุรกิจก็จะมีกำาไรดีต่อเนื่องเช่นกัน จึงน่ามองท่ี JWD, RCL และ PSL 

กลุ่มไฟแนนซ์เมื่อตลาดคึกคักธุรกิจก็จะดีมากขึ้น น่ามองที่ ASAP, 

BYD และ ECL กลุ่มอาหารยังมีอนาคตสดใส ย่ิงเงินเฟ้อมาก ธุรกิจ 

จะมีรายได้สูง น่ามองที่ CM, JDF และ RBF หุ้นรายตัวที่น่ามอง

มี ILM, TASCO และ CMR เป็นต้น

ตลาดพึ่งเปลี่ยนรอบใหม่ จึงยังมีแนวโน้มในทางบวก ทำาให้

ยังสามารถลุ้นและลงทุนได้ดี.

ยังอยู่ในรอบใหม่

หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย ทำาให้

กิจกรรมต่างๆ เริ่มขยับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การ

เดินทาง หรือการท่องเที่ยว ดังนั้น Airbnb ประกาศความ

ร่วมมือกับ 20 จุดหมายปลายทางท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย 

เพื่อให้นักเดินทางใช้ชีวิตและทำางานได้ทุกท่ีง่ายย่ิงข้ึน พร้อมเปิด                                                                        

ตัวโครงการ Live and Work Anywhere เพื่อช่วยส่งเสริมจุด

หมายปลายทางท่ีเหมาะสำาหรับคนทำางานทางไกล หรือ remote 

worker ในระดับโลก รวมถึงสนับสนุนรัฐบาลและองค์กรส่ง

เสริมการตลาดด้านการท่องเท่ียวในเมืองต่างๆ เพื่อการฟ้ืนฟู

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน หลังจาก

ต้องเผชิญข้อจำากัดด้านการเดินทางมาเกินกว่า 2 ปี ...•

มาท่ี เจ เวนเจอร์ส เดินหน้าขยายวงกว้าง สร้างอีโค

ซิสเต็มการใช้งาน JFIN ให้เติบโต ครอบคลุมทุกความต้องการ

และไลฟ์สไตล์ของคนไทย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ เปิดตัว 

Join Application หวังสร้างประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์ม

เชื่อมต่อคริปโตฯ ให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมยกระดับชีวิตคนไทย

ให้ไร้รอยต่อ ตอบรับกระแสเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีกำาลังเข้ามา

มีบทบาทในชีวิตประจำาวัน ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาด้าน Digital 

transformation ท่ีมุ่งม่ันผลักดันให้เกิดความเปล่ียนแปลงควบคู่

กับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ...•

ด้าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. 

ร่วมมือกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ หรือ สวทช. ผลักดัน EV Ecosystem แบบครบ

วงจรในประเทศไทย อัปเกรดแล็บทดสอบอุปกรณ์อัดประจุ

รถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) กำาลังสูง 150 kW ของศูนย์

ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC 

สำาหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับผู้ประกอบการหัวชาร์จ

ไฟฟ้าในไทย ลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในระบบขนส่ง

สาธารณะ สู้ราคาน้ำามัน พร้อมเปิดให้บริการทดสอบ 15 

ก.ค.นี้ ...•

ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

หรือ ซีพีเอฟ ที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำาพูนและโรงงาน

ผลิตอาหารสัตว์บกพิษณุโลกของซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกให้เป็น

สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านการดำาเนินงานป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเช้ือโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ “Bubble 

and Seal” ระดับดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข จากการ

กำาหนดแนวปฏิบัติและยกระดับมาตรการป้องกันความปลอด 

ภัยของฟาร์มและโรงงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำา

อย่างเคร่งครัด ...•

‘ศรีจันทร์’บุก

ตลาดสกินแคร์

รับสัญญาณฟื้น

ไทยโพสต์ • นายรวิศ หาญ

อุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร         

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำากัด 

เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดผลิต 

ภัณฑ์ความงามของไทยในปีที่

ผ่านมามีมูลค่ารวมประมาณ 

1.447 แสนล้านบาท ซึ่งในภาพ

รวมทั้งหมดนี้ตลาดสกินแคร์ยัง                               

ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ประ                               

มาณ 57% ในขณะท่ีกลุ่มเมคอัพ

มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 15% โดยหลัง

จากสถานการณ์ โควิดคลี่คลาย

ลง ผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติ 

ส่งผลให้เกิดการกลับมาจับจ่าย

ใช้สอยทั้งในส่วนของเมคอัพ

และสกินแคร์เพื่อการดูแลใบ                                       

หน้าและผิวพรรณมากขึ้น ทำา 

ให้ตลาดเกิดการเคลื่อนไหวใน

ทางบวก

จากปัจจัยดังกล่าว บริษัท 

ต้ังใจท่ีจะพัฒนาสินค้าท่ีมีคุณภาพ                                  

ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อให้ผู้                                     

บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง                                   

ได้ง่าย ให้พร้อมในทุกสถาน 

การณ์ตามสโลแกนของศรี  

จันทร์ที่ว่า สวยก่อน พร้อมกว่า 

ล่าสุดเปิดตัวสินค้าในกลุ่มสกิน

แคร์ เนื่องจากกลุ่มของไวเทน

นิ่งและไบรเทนนิ่งมีส่วนแบ่ง

การตลาดที่ใหญ่ที่สุดและได้รับ

ความสนใจจากผู้บริโภคมาก

ที่สุดอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่

ผ่านมา

อย่างไรก็ดี จากการผ่อน

คลายมาตรการป้องกันโควิด 

ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศเร่ิมส่งสัญญาณบวกมาก                

ขึ้น ทำาให้ตลาดความงามกลับ

มาคึกคักอีกครั้ง เมื่อโลกกลับ

มาเปิดอีกครั้งจึงมองเห็นโอกาส

ที่นอกจากนั้นจะรุกตลาดในต่าง

ประเทศด้วย.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.65 36.38
ยูโร 36.17 37.28
ปอนดสเตอรลิง 42.37 43.96
เยน (100 เยน) 26.01 27.13
หยวนจีน 5.07 5.45
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

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

65,952.95

7/7/65

1,562.37
+20.58

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,919.63 5,830.59 +89.04
 6,097.03 6,263.21 -166.17
 34,861.89 33,049.73 +1,812.15
 19,074.39 20,809.42 -1,735.02

65,952.95

7/7/65

1,562.37
+20.58

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,919.63 5,830.59 +89.04
 6,097.03 6,263.21 -166.17
 34,861.89 33,049.73 +1,812.15
 19,074.39 20,809.42 -1,735.02

อสังหาฯอีอีซีปัง

‘สัมมากร-ASW’

ผุดโปรเจ็กต์ใหม่

ไทยโพสต์ • REIC ประเมิน

ปี 2565 ยอดขายที่อยู่อาศัยใน

พื้นที่อีอีซี ดีด 7.3% ชูโครงการ

แนวราบย่านพื้นที่นิคมอุตสาห 

กรรมมาแรง สัมมากร-ASW ลุย

ผุดโครงการใหม่ 

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้                                                        

ตรวจการธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ และรักษาการผู้อำานวย

การศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

เปิดเผยว่า ประเมินภาพรวม

ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอี

ซี) 3 จังหวัด ประกอบด้วยชลบุรี 

ระยอง และฉะเชิงเทรา ใน

ปี 2565 คาดจะมีโครงการเปิด

ตัวใหม่จำานวน 20,270 หน่วย                                             

เพิ่มขึ้น 51.9% จากปีก่อน มี

จำานวนหน่วยขายได้ใหม่ 21,675 

หน่วย เพ่ิมข้ึน 7.3% จากปีก่อน 

โดยมีหน่วยเหลือขาย 61,719 

หน่วย เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อน                                   

ในขณะที่อัตราดูดซับในกลุ่ม

โครงการแนวราบทรงตัวท่ี 2.5% 

แต่อาคารชุดอัตราดูดซับจะปรับ                                       

เพิ่มเป็น 2.4% จากปีก่อน โดย

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนว                                                     

ราบมีการฟื้นตัวมากกว่าโครง 

การอาคารชุด โดยเฉพาะในพื้น 

ที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม

นายณพน เจนธรรมนุกูล 

กรรมการผู้จัดการ บมจ.สัมมา

กร (SAMCO) กล่าวว่า บริษัท

ตั้งเป้ารายได้ปี 65 เติบโตแตะ 

2,500 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 

1,441.93 ล้านบาท โดยไตรมาส 

1/65 ทำาได้แล้ว 279.56 ล้าน

บาท อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่ง

ปีหลังนี้บริษัทเตรียมเปิดตัว

โครงการใหม่ เป็นบ้านเด่ียว 9 

โครงการ บน 9 ทำาเลศักยภาพ 

มูลค่าโครงการรวมกว่า 10,000 

ล้านบาท โดยมุ่งจับกลุ่มลูกค้า

ระดับบน เนื่องจากมีกำาลังซ้ือสูง 

ส่วนการพัฒนาคอนโดมิเนียมคาด

ว่าจะกลับมาดำาเนินการในปีหน้า 

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.

แอสเซทไวส์ หรือ ASW กล่าวว่า 

ตลาดอสังหาฯ จะฟ้ืนตัวอย่าง

ต่อเนื่อง ดังน้ันในไตรมาสท่ี 3 

ของปีน้ีจะเปิด 2 โครงการใหม่ 

ท้ังแนวสูงและแนวราบ มูลค่า

โครงการรวม 2,030 ล้านบาท 

ได้แก่ โครงการเคฟ ซ้ีด เกษตรฯ 

จำานวน 600 ยูนิต ราคาเร่ิมต้น 

1.89 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 

1,350 ล้านบาท และโครงการ

เอสต้า รังสิต คลอง 2 จำานวน 

153 ยูนิต เร่ิมต้นท่ี 4.3 ล้าน

บาท มูลค่าโครงการ 680 ล้าน 

อย่างไรก็ตามในช่วงคร่ึงปีแรก

มียอดขายถึง 8,000 ล้านบาท 

ม่ันใจท้ังปีทะลุ 10,000 ล้านบาท.

ขายเพิ่มหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง Krungthai Inverse Floater

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า 

ธนาคารเตรียมเปิดจองหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง “Krungthai Inverse 

Floater” รุ่นไม่ทวีคูณ และรุ่นทวีคูณอีกคร้ัง ระหว่างวันท่ี 8-12 

ก.ค.2565 เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่สนใจลงทุน

ในช่วงระยะเวลาไม่นานมาก และต้องการการคุ้มครองเงินต้น                                                                             

เต็มจำานวน พร้อมผลตอบแทนข้ันต่ำา โดยมีมุมมองเก่ียวกับอัตรา 

ดอกเบี้ยของไทยว่า จะไม่ปรับขึ้นมากและยังมีอันดับความน่า

เชื่อถือที่ AAA

‘จุรินทร์’ จับมือพันธมิตรขายข้าวถุงราคาถูก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วย

ประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19 พร้อมด้วยนายวัฒน

ศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายกสมาคมโรงสี

ข้าวไทย นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และผู้บริหาร

สถานีให้บริการน้ำามันเชื้อเพลิงพีที ที่สถานีให้บริการน้ำามันพีที 

สาขาบางใหญ่ 3 จ.นนทบุรี ว่า เป็นการเปิดโครงการพาณิชย์

ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 19 จัดจำาหน่ายข้าวถุงในราคาถูก 

โดยข้าวถุงที่จะนำามาจำาหน่ายในโครงการนี้ประกอบด้วย ข้าว

ถุงขนาด 1 กิโลกรัม (กก.) 5 กก. และ 48 กก. รวม 228 ยี่ห้อ 

ปริมาณข้าวที่มาร่วมโครงการมีจำานวน 1.5 ล้านกิโลกรัม หรือ 

1,500 ตัน โดยจะเริ่มเฟสที่ 1 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ก.ค.

2565 ถ้าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจะขยายเวลาอีกครั้ง

หนึ่ง ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ไต้หวันอนุญาตให้ไทยส่งออก ‘มังคุด’

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่

วันที่ 28 มิ.ย.2565 ไต้หวันได้อนุญาตให้ไทยส่งออกมังคุดไป

ยังไต้หวันได้อีกครั้ง หลังจากที่สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่าง

ประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ซึ่งรับผิดชอบไต้หวัน และ

สำานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรของไทย 

ที่ร่วมกันผลักดันและเจรจาเพื่อนำาเสนอข้อมูลทางวิชาการให้

ไต้หวันยอมรับ และมั่นใจในวิธีการตรวจปล่อยมังคุดของไทย 

ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิตมังคุดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ของไทย อย่างไรก็ตามไต้หวันเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีการ

บริโภคผลไม้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยชาวไต้หวัน

มีกำาลังซื้อสูง และมังคุดเป็นผลไม้ไทยที่ชาวไต้หวันนิยมมาก

เป็นอันดับ 2 รองจากทุเรียน โดยมังคุดที่เคยวางขายในไต้หวัน

สามารถทำาราคาได้สูงถึง 40-50 บาทต่อผล

CRC ปักธงขึ้นแท่น ‘Digital Retailer’ ระดับโลก

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ CRC เปิดเผยว่า บริษัทเดิน     

หน้าบุกตลาดรีเทลและเสริมความแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมค้า

ปลีกแห่งอนาคต การันตีด้วย 7 รางวัลอันทรงเกียรติ ครอบ 

คลุมรอบด้านทั้งออมนิแชนเนล และประสบการณ์ช็อปปิ้งโอ

ทูโอ โดย Central App ได้รางวัล Retail App of the Year 

และท็อปส์ มาร์เก็ต ได้รางวัล Supermarket of the Year จาก 

2 เวทีระดับนานาชาติทั้งยุโรปและเอเชีย ได้แก่ International 

Finance Awards และ Retail Asia Awards สะท้อนความ

สำาเร็จจากการทำา Digital Transformation เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ 

และสร้างประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมท้ัง

ขับเคลื่อนธุรกิจ เตรียมปักธงข้ึนแท่น Digital Retailer ระดับโลก.
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ชิมช็อปไกด์สัปดาห์นี้ ต้อนรับการกลับมาของบรรยากาศ

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่คิดถึง ซิตี้แบงก์เอาใจสมาชิก 

บัตรเครดิตซิตี้ ไม่ว่าจะกิน ดื่ม ช็อป ให้มีความสุขแบบจุใจตลอด

เส้นทางการเดินทาง เริ่มต้นด้วยโปรเอาใจสายช็อปที่ดิวตี้ฟรี รับ

เครดิตเงินคืน

สูงสุด 8,000 

บาท เมื่อ

ช็อปผ่านบัตร

ตั้งแต่ 15,000-

500,000 บาท 

หรือเลือกแบ่ง

จ่าย 0% นาน

สูงสุด 10 เดือน 

ตามเงื่อนไขที่

กำาหนด ที่คิง

เพาเวอร์สาขา

รางน้ำา, ศรี

วารี, พัทยา, 

ภูเก็ต และท่า

อากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

ดอนเมือง และ

ภูเก็ต ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.65 พร้อมเสิร์ฟโปรยอดนิยมสำาหรับ

นักเดินทางให้เตรียมรองท้องก่อนบินไปต่างแดน เพียงแสดงบัตร

เครดิตซิตี้ทุกประเภท ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในอาคารผู้

โดยสารขาออกระหว่างประเทศ หลังจากตรวจหนังสือเดินทาง 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.65 รับฟรีเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ อัป

เดตโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.citibank.co.th เฟซบุ๊ก 

www.facebook.com/CitiThailand หรือ Line: @CitiThailand 

...•

มาที่ ชาร์จ แมเนจเม้นท์ หรือ SHARGE เดินหน้า

แผน Scale Up EV Future เปิดตัวบิ๊กแคมเปญ “SHARGE 

ปลดล็อก” ชวนคอนโดฯ ทั่วประเทศติดตั้ง EV Charger กับ 

SHARGE ฟรี พร้อมบริการแบบครบวงจร หวังช่วยยกระดับ 

Infrastructure ตั้งแต่ระดับครัวเรือนทั่วประเทศนับล้านครัว

เรือน ตอบโจทย์ความต้องการหัวชาร์จ 200,000 หัวชาร์จทั่ว

ประเทศ ส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำา เดินหน้าจับมือพันธมิตร

บริษัทบริหารอาคารชั้นนำา อาทิ CBRE และพลัส พร็อพเพอร์

ตี้ ติดตั้ง EV Charger ให้ลูกค้าคอนโดฯ-สำานักงาน พร้อมเปิด

กว้างลูกค้าบ้านจัดสรรรายย่อยซื้อเครื่องชาร์จราคาพิเศษ ...•

สาวก “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ “หงส์

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับ

มาพบกันอีกครั้งกับบทความดีๆ 

ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ 

โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต 

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการ

เงินก่อนและหลังวัยเกษียณ เพื่อให้ท่าน

มีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและ

ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

ออมเงินให้เป็น พิชิตเป้าหมายวัยเกษียณ

ส

การออมเงินให้เป็นถือว่าเป็นปัจจัยหลัก

ในการประสบความสำาเร็จในชีวิต เพราะเมื่อ

เรามีเงินออม เราก็จะสามารถนำาเงินออมไป

ต่อยอดในการลงทุน เพื่อให้เราสามารถบรรลุ

เป้าหมายทางการเงินได้อย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน

เพื่อเอาไว้ใช้ในยามเกษียณ ซ่ึงเป้าหมาย

ท้ังหมดล้วนเร่ิมต้นจากการออม แต่หลายๆ 

ท่านก็มักจะเกิดคำาถามว่า แล้วเราจะรู้ได้

อย่างไรว่าตอนน้ีเราควรออมเงินแบบไหน 

เพราะแต่ละคนต่างก็มีอาชีพและหน้าท่ีการ

งานแตกต่างกันออกไป ซ่ึงทำาให้เป้าหมาย

ทางการเงินแตกต่างกันออกไป 

เรามาเริ่มต้นด้วยช่วงวัยแรก วัย

สร้างฝัน หรือวัยเริ่มต้นทำางาน (ช่วงอายุ

ระหว่าง 20-30 ปี) ในวัยนี้หลายๆ ท่านยัง

ไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากนัก และยัง

เป็นวัยที่สามารถทำางานได้อีกนานเพื่อสร้าง

อนาคต จึงเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับการออม

เงินสู่วัยเกษียณ ทางลัดที่จะเรียนรู้เพื่อการ

ลงทุนไป แต่ก็สามารถฟื้นตัวได้เร็ว การ

ออมเงินสำาหรับคนวัยนี้ควรเริ่มต้นจากการ

แบ่งเงินออมเป็นสองส่วน โดยส่วนหนึ่งนำา

ไปลงทุนในหุ้น และอีกส่วนควรนำาไปลงทุน

ในธนาคารรูปแบบเงินฝาก สลากออมสิน 

เป็นต้น

ช่วงวัยที่สอง วัยสร้างครอบครัว 

(ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี) ในวัยนี้

หน้าที่การงานของหลายๆ ท่านเริ่มมีความ

มั่นคง ด้วยรายได้ที่สูงขึ้นจึงต้องเริ่มเก็บ

เงินออมสำาหรับเป้าหมายต่างๆ เช่น การ

สร้างครอบครัว ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ทำาให้

ค่าใช้จ่ายของคนวัยนี้มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นการออมเงินควรปรับลดสัดส่วนการ

ลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการ

ทำางานมาทั้งวัน สิ่งสุดท้ายที่คุณ

อาจต้องการทำาคือการออกกำาลังกาย

อย่างหนัก แม้แต่การคิดถึงเรื่องนี้ก็อาจ

ทำาให้คุณเหนื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณ

พยายามสร้างสมดุลระหว่างมื้อเย็นกับการ

ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูง และสิ่ง

อื่นๆ ในรายการที่ต้องทำา คุณจะทำาทุกอย่าง

ได้อย่างไร?

จึงมีผู้นำาเสนอสูตรการออกกำาลังกาย

แบบที่เรียกว่า “ของว่าง”  นั่นคือ การออก

กำาลังทีละนิดทีละหน่อย หรือเคลื่อนไหว

ตลอดทั้งวันในช่วงสั้นๆ ทั้งนี้เป้าหมายคือ

การขยับร่างกายในลักษณะที่รู้สึกดีหรือเป็น

ผลดีต่อคุณ 

“อาหารว่างสำาหรับออกกำาลังกาย

สามารถทำาได้อย่างไม่เป็นทางการหรือเป็น

ทางการก็ได้ตามที่คุณต้องการ ในทางที่ไม่

เป็นทางการ มันอาจจะดูเหมือนกำาลังพา

สุนัขไปเดินเล่น เหยียดขา กระโดดตบขณะ

ดูทีวี เดินขึ้นบันได หรือใช้ยางยืดออกกำาลัง

กายขณะทำางาน” Joslyn Thompson-Rule 

ผู้สอน Peloton กล่าว และยืนยันว่า “คุณ

สามารถทำาสิ่งเหล่านี้ ได้ โดยไม่กระทบต่อ

เวลาในแต่ละวันของคุณ  เพราะการออก

กำาลังกายเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้

สุขภาพของคุณดีขึ้นได้

จากการศึกษาในปี 2019 ใน

วารสาร Journal of Aging Research การ

ออกกำาลังกายแบบของว่าง หรือการขยับ

ร่างกาย สามารถช่วยปรับปรุงการทำางาน

และขนาดของกล้ามเนื้อขาได้ จากการ

วิจัยของ McMaster University และ UBC 

Okanagan พบว่าการขึ้นบันไดสักสองสาม

ห

นาทีตลอดทั้งวันสามารถปรับปรุงสุขภาพ

หัวใจและหลอดเลือดได้

ของว่างออกกำาลังกายสามารถ

ปรับปรุงชีวิตประจำาวันของคุณได้เช่นกัน 

Georgy Dillon ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลก่อน

และหลังคลอด กล่าวว่า “การขยับร่างกาย

ดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด แต่สิ่งที่

สำาคัญคือผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสุขภาพ

จิตด้วย” 

“การออกกำาลังกายในช่วงสั้นๆ 

สามารถทำาได้ง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้น 

และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นตัวเลือกที่

เข้าถึงได้ง่ายกว่าสำาหรับผู้ที่พบว่าการออก

กำาลังกายกระตุ้นหรือยากต่อร่างกาย ส่วนผู้

ที่มีอาการป่วยหรือออกกำาลังกายได้ยากขึ้น 

การฝึกอาหารว่างเล็กๆ น้อยๆ ที่เหมาะสม 

หมายความว่าพวกเขาจะไม่กดดันตัวเอง

มากเกินไปเร็วเกินไป” ดิลลอนกล่าว 

สำาหรับผู้ที่มีอาการป่วยเรื้อรัง เช่น 

ปวดหลังหรือปัญหาหัวใจ การออกกำาลัง

กายไม่ใช่ทางเลือกเสมอไป โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเป็นเวลานาน การพูดคุยกับแพทย์

ของคุณจะดีที่สุด (โดยเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญ

ด้านสุขภาพในทุกขนาด ซึ่งเป็นกรอบการ

ทำางานแบบองค์รวมที่ส่งเสริมความเท่า

เทียมทางสุขภาพ) แต่ตามคลีฟแลนด์คลินิก 

การออกกำาลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำา เช่น 

การเดินหรือยางยืดในระยะเวลาสั้นๆ 

สามารถทำาได้ เป็น “ของว่าง” ให้เลือก แต่

ให้ถามแพทย์ของคุณก่อน (และฟังร่างกาย

ว่างของการออกกำาลังกาย [เช่น] แปด

นาที” เธอกล่าว

การออกกำาลังกายเหล่านั้นอาจ

เป็นวิดพื้น ซิตอัป สควอต แพลงก์ 

แทง หรืออะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าสนุก

ที่สุด (ข้อควรจำา: ถ้าคุณไม่สนุกกับมัน 

คุณจะไม่อยากทำามัน และการสร้าง

นิสัยจะยากขึ้น นอกจากนี้ คุณสมควร

ที่จะสนุกกับมัน การออกกำาลังกายไม่

จำาเป็นต้องเป็นสิ่งที่คุณกลัว!) ท้ายที่สุด 

การออกกำาลังของว่างเป็นวิธีออกกำาลัง

กายแบบใหม่ (และอาจดีกว่าด้วยซ้ำา) 

“มันทำาให้เราห่างไกลจากแนวคิดที่ว่า

คุณต้องออกกำาลังกายเป็นระยะเวลา

หนึ่งจึงจะได้ผล”. 

ขยับร่างกาย‘ของว่าง’เพื่อสุขภาพดี

แดง” ลิเวอร์พูล ห้ามพลาด เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 

ต้อนรับแฟนบอลแมตช์ แมนฯ ยูฯ vs ลิเวอร์พูล จัดโปรโมชั่น 

“ONE DAY PAY DAY ใครไม่เปย์ ...ไนน์เปย์เอง” เอาใจแฟนบอล

ที่มารอชมฟุตบอลศึกแดงเดือด แมตช์ประวัติศาสตร์ครั้งแรกใน

เมืองไทย ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ เมื่อมา

ใช้บริการช็อป ชิล กับร้านค้าและบริการภายในศูนย์การค้าก่อน

การแข่งขันครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับฟรี! MBK Gift Voucher 

มูลค่า 100 บาท พร้อมให้นำาไปฉลองชัยชนะต่อแบบสุดคุ้ม (ของ

สมนาคุณมีจำานวนจำากัด สะสมใบเสร็จได้ไม่เกิน 5 ใบ จำากัดการ

แลกรับของสมนาคุณ 3 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ) ช็อปครบแล้ว

สามารถนำาใบเสร็จมาแลก MBK Gift Voucher ได้ที่จุดแลกของ

สมนาคุณ ชั้น 2  โซนเวสต์วิลเลจ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ 

พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ...•

ขยับมาที่อุบลซันฟลาวเวอร์ หรือ UBS บริษัทในเครือของ 

บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล หรือ UBE ลุย

พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำาปะหลัง

ต่างๆ แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ (Tasuko) 

นวัตกรรมฟลาวมันสำาปะหลัง ไม่มีกลูเตน 

ไม่มีผงชูรส ทอดกรอบ อร่อย สุขทุกคำา 

พร้อมจำาหน่ายแล้วใน 2 รสชาติ ได้แก่ รส

กลมกล่อม และรสสไปซี่ ซึ่งเป็นการนำา

นวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อ

ให้ได้คุณสมบัติในเรื่องความกรอบนานมาก

ขึ้นถึง 40 นาที และคงความอร่อยแบบไม่มี

ผงชูรส (NO MSG) ไม่มีวัตถุกันเสีย และ

ที่สำาคัญคือไม่มีกลูเตน เพื่อประโยชน์ต่อ

สุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก มีจำาหน่าย

แล้วในร้านค้าขายปลีก เช่น ฟู้ดแลนด์, 

แม็กซ์แวลู, ท็อป มาร์เก็ต, กูร์เมต์ มาร์เก็ต 

และโลตัส เป็นต้น ...•

ด้าน พาร์ค ลักชัวรี่ ผู้พัฒนา                

โครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีในเครือ

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ส่งไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช คอนโดฯ ที่สูง

ที่สุดในย่านสุขุมวิท-อ่อนนุช จับมือ NETA V รถยนต์ EV น้อง

ใหม่มาแรง จัดแคมเปญ “เปิดตัวคอนโดฯ พร้อมรถยนต์ไฟฟ้า” 

คัดสรรห้องสวย 7 

ยูนิตพิเศษ ราคา 

4.99 ล้านบาท 

พร้อมสิทธิ์เลือกรับ

ข้อเสนอภายในงาน

ระหว่างรับรถ EV 

รุ่นใหม่ NETA V 

พร้อมสิทธิ์ทดลอง

นั่งในงาน หรือเลือก

รับส่วนลดมูลค่า

สูงสุด 3 แสนบาท 

หรือเลือกรับ Cash 

Card Shopping 

มูลค่า 300,000 

บาท ผ่อนสบาย 

เริ่มต้นเพียง 6,900 

ของคุณ) เนื่องจากการออกกำาลังกายมาก

ขึ้นอาจทำาให้เป็นสิ่งที่แย่ลงสำาหรับผู้ที่มี

อาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง เป็นต้น

สำาหรับข้อแนะนำาในการขยับร่างกาย

หรือให้ของว่างกับการออกกำาลังกายนั้น ให้

เริ่มจากลองคิดดูว่าคุณต้องการให้ขนมออก

กำาลังกายหน้าตาเป็นอย่างไรสำาหรับคุณ 

อะไรที่เหมาะกับวันของคุณมากที่สุดและ

เป็นไปได้มากที่สุด? ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ยาก

และรวดเร็ว แต่ถ้าคุณต้องการแนวคิดที่

เป็นทางการมากกว่านี้เพื่อเริ่มต้น ทางเลือก

หนึ่งที่ดิลลอนแนะนำาคือ การออกกำาลังกาย

แบบเป็นช่วง “เลือกท่าออกกำาลังกาย 4 ท่า 

และตั้งเวลาเว้นช่วงเพื่อออกกำาลังกาย 30 

วินาที พัก 20 วินาที และทำาซ้ำาในช่วงเวลา

EEDBEE ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบ

โจทย์การปกปิดผมขาวครอบคลุมทุก

ไลฟ์สไตล์ มุ้งเน้นเรื่องความอ่อนโยน

ต่อผู้ใช้งาน โดยเฉพาะคนที่มีหนังศีรษะ

บอบบางแพ้ง่าย ตลอดจนการฟื้นบำารุง

ระหว่างการย้อม นำามาสู่การคิดค้น “น้ำา

ย้อมผมออร์แกนิกปิดผมขาว” อันเกิดจาก

การนำาน้ำาเปล่าผสมเข้ากับผงสีสมุนไพรสกัด

จากธรรมชาติ ซึ่งอุดมด้วยคุณประโยชน์

จากสมุนไพรธรรมชาติและธัญพืชกว่า 32 

ชนิด อาทิ ข้าวสาลี งาดำา ถั่วเขียว ข้าวโอ๊ต 

ข้าว ถั่วดำา และถั่วแดง แถมยังมีชาเขียว มี

สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในการเติบโตของ

เส้นผม และชะลอการเกิดผมร่วง, โรสแมรี 

ช่วยชะลอการเกิดผมขาว ฟื้นบำารุงผมให้

นุ่มสลวย และลาเวนเดอร์ นอกจากจะมอบ

กลิ่นหอมผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยปรับสมดุล

การผลิตน้ำามันบนเส้นผมด้วย ทำาให้ปิด

ผมขาวได้อย่างแนบสนิท อ่อนโยนต่อหนัง

ศีรษะ ปราศจากแอมโมเนีย และเฮนนา 

สัมผัสประสบการณ์ย้อมผมแบบใหม่ได้แล้ว

วันที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ห้างสรรพสินค้า

สยามพารากอน หรือสามารถติดต่อข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.seedbee.co.th 

ลงทุนในหุ้นเหลือเพียง 50% และเพิ่มส่วน

ที่ลงทุนในธนาคารอีก 50% เนื่องจากคนวัย

นี้รับความเสี่ยงได้น้อยลง เพราะค่าใช้จ่าย

ส่วนหนึ่งต้องสำารองจ่ายครอบครัว อย่างไร

ก็ตาม อาจจะเริ่มต้นลงทุนทำาธุรกิจส่วนตัว

เพื่อเป็นการสร้างหนทางได้อีกด้วยเช่นกัน

ช่วงวัยที่สาม วัยสร้างตัว (ช่วงอายุ

ระหว่าง 41-60 ปี) ในบรรดาคนทุกๆ วัย 

วัยนี้ถือว่าเป็นวัยที่สามารถสร้างรายได้ที่

สูงสุดและมีความมั่นคงในอาชีพของตนเอง

มากที่สุด แต่ก็เป็นวัยที่มีรายจ่ายมากที่สุด

S

บาท รับสิทธิ์ได้ ณ โครงการไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช วันที่ 9-10 

กรกฎาคมนี้เท่านั้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าได้ที่ 

https://bit.ly/3OKYmzz ...•

มาอร่อยสุขภาพดีไปด้วยกันกับ “มามีมี่” น้ำานมถั่วเหลืองคั้น

สด ที่มาพร้อมโปรโมชั่นตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ เพียงอิ่มอร่อยกับ 

“มามีมี่” ครบ 129 บาท รับนมถั่วเหลืองฟรี 1 แก้ว (เฉพาะรสต้น

ตำารับ หรือรสไม่หวาน) ที่ร้านมามีมี่ทั้ง 3 สาขา เดอะ แพลทินัม 

แฟชั่น มอลล์, สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น B1 และ MBK ชั้น G 

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. และยังสามารถพบกับ

ความอร่อยสุขภาพดีทุกวันได้ที่ร้านมามีมี่ 7 สาขาบนสถานีรถไฟฟ้า 

เช่นกัน เพราะภาระการรับผิดชอบต่างๆ 

เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันของ

ตนเองและครอบครัว ดังนั้นจึงควรปรับ

เปลี่ยนการลงทุนในหุ้น 30% และลงทุน

ในธนาคาร 70% เพื่อความปลอดภัย 

เพราะอาจเกิดปัญหายามฉุกเฉินแล้ว

ไม่มีเงินสำารองไว้ใช้  

ท่านผู้อ่านลองเช็กตัวท่านเองดูนะ

ครับว่าตอนนี้ท่านอยู่ในช่วงชีวิตใด เพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมและการ

ลงทุนให้เข้ากับช่วงวัยของตัวท่านเอง 

เพื่อให้ท่านสามารถใช้ชีวิตและมีเงินเก็บ

เพื่อต่อยอดความสุขให้กับวัยเกษียณของ

ท่าน สำาหรับวันนี้ สวัสดีครับ.

BTS ทั่วกรุงเทพฯ กรุงธนบุรี, ศาลาแดง, ช่องนนทรี, บางนา, 

เอกมัย, หมอชิต, อารีย์ หรือสามารถสั่งผ่านช่องทางเดลิเวอรีได้ที่ 

https://mamemi.co/home/delivery/ ...•

โอกาสทองมาถึงแล้วสำาหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์      

มาสด้า ยกทัพรถยนต์ทุกรุ่นทุกคันมาจัดแสดงในงาน FAST Auto 

Show Thailand 2022 โดยเฉพาะไฮไลต์ของมาสด้าในปีนี้คือ New 

Mazda3 ฟาสต์แบ็ก รุ่น 2.0 SP Sports ยนตรกรรมสปอร์ตระดับ

พรีเมียม รวมถึงรถยนต์จากสายพันธุ์สปอร์ตภายใต้เทคโนโลยีสกาย

แอกทีฟและปิกอัพต้นแบบแห่งความสง่างาม ที่ได้รับการออกแบบ

ตามแนวคิด โคโดะ ดีไซน์ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะ พร้อมรับข้อ

เสนอพิเศษมากมายเฉพาะภายในงาน อาทิ ดอกเบี้ยต่ำาสุด 1.33%
*
, 

ฟรีประกันภัยชั้น 1 Mazda Premium Insurance
*
, ฟรีบัตรเติม

น้ำามัน 10,000 บาท
*
, ฟรี Mazda Care Program 5 ปี

*
 เมื่อจอง

ในงานตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และออกรถภายในวันที่ 31 ก.ค.65 

รับฟรี Mazda Mini Luggage มูลค่า 1,500 บาท
*
 โดยงานจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 6-10 ก.ค.65 เพียง 5 วันเท่านั้น ณ ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา ...•

ปิดท้ายด้วย ซิกท์ รถเช่า จับมือเปอโยต์ ปล่อยเช่า 2008 

เอสยูวี พร้อมโปรโมชั่นโดนใจสายท่องเที่ยว พิเศษ เช่ารถเปอโยต์ 

2008 จ่ายเพียง 1,699 บาทต่อวัน* ได้แล้ววันนี้ถึง 31 สิงหาคม 

2565 ที่ซิกท์ทั้ง 14 สาขาทั่วประเทศ คือ สาขาลาดพร้าว, 

พระราม 4, ระยอง, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท, 

หาดใหญ่ รวมถึงเคาน์เตอร์สนามบินต่างๆ อาทิ สุวรรณภูมิ, 

เชียงใหม่, อุดรธานี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ภูเก็ต, กระบี่, สมุย 

และสุราษฎร์ธานี ...•.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

คู่ผสม ‘เต็ง 1-2’ เข้ารอบก่อนรองฯ เทนนิสปท.  

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

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

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา 

เป็นการแข่งขันประเภทคู่ รอบ 2 หรือ 16 คู่สุดท้าย ประเภทคู่ผสม 

ไฮไลต์อยู่ที่การจับคู่กันระหว่าง “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ จาก

ประจวบคีรีขันธ์ ดีกรีทีมชาติไทย เจ้าของ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญ

เงิน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 และ “แมน” ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ จาก

ยะลา เจ้าของเหรียญทองคู่ผสม กีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียล

อาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 5 ที่เติร์กเมนิสถาน เป็นคู่มือวาง 2 ของรายการ 

ชนะ ธนกร ศรีรัตน์ จาก กทม. และธมนพรรณ จงเลิศตระกูล จาก

สิงห์บุรี 2-0 เซต 6-2 และ 6-4 อัญชิสาและณัฐนนท์ทะยานสู่รอบ

ก่อนรองฯ หรือ 8 คู่สุดท้ายไปพบ ชญานนท์ แก้วสุทอ จากสระบุรี 

และชมภู่ทิพย์ จันดาเขต จากนนทบุรี ที่ชนะ ภาวินี ร่วมรักษ์ จาก 

กทม. และสุธินันท์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ จากนครราชสีมา 3-6, 6-2 

และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 อีกคู่ พี่น้องนักหวดจาก “เมืองแปดริ้ว” 

ฉะเชิงเทรา “เน็ต” พลภูมิ โควาพิทักษ์เทศ และ “แน็ต” พัณณิน โค

วาพิทักษ์เทศ คู่มือวาง 1 ของรายการ ที่โชว์ฟอร์มชนะ ฐิตารีย์ ตุ้ม

ทอง และวศิรัช แสงมิ่ง คู่นักหวด “เมืองหลวง” กทม. ได้ 2 เซตรวด 

สกอร์ 6-0 ทั้ง 2 เซต พลภูมิและพัณณินผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะ

เลิศไปพบกับ กมลวรรณ บัวแย้ม จากชลบุรี และพัชรพล กาวิน จาก

ปทุมธานี ที่เฉือนชนะ รชตะ ธรรมเจริญสถิต จาก กทม. และเวียรา 

ดีเพิ่ม จากชลบุรี 2-1 เซต 4-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6  

2 ล้อใจเกินร้อยที่กำาแพงเพชรเลื่อนหนีพัทลุงเกมส์  

กำาแพงเพชร • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ร่วมกับ

จังหวัดกำาแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร 

จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และการ

แข่งขันจักรยาน “ปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2565 สนามที่ 3 วันที่ 6-7 

สิงหาคม เส้นทางภายในจังหวัดกำาแพงเพชร ล่าสุดตนเองได้นำาคณะ

ทำางานของสมาคมเดินทางไปประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ นาย

เชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำาแพงเพชร และหัวหน้าส่วน

ราชการต่างๆ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสำานักงานอุทยาน

ประวัติศาสตร์กำาแพงเพชร จ.กำาแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงาม นายก

สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว อยากจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานเพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับท่านเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดกำาแพงเพชร เป็นผู้ที่มีหัวใจรักกีฬาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงมี

การประสานงานกันจนกระทั่งลงตัววันที่ 6-7 สิงหาคม แต่ว่าช่วง

เวลาดังกล่าวไปทับซ้อนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 

“พัทลุงเกมส์” วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม ที่จังหวัดพัทลุง 

ซึ่งมีนักปั่นเยาวชนต้องเดินทางไปร่วมจำานวนมาก ตนจึงหารือกับ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำาแพงเพชร และผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะขอ

เลื่อนการแข่งขันออกไป ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อน

การแข่งขันเป็นวันที่ 20-21 สิงหาคมแทน.

ลอนดอน • ราฟาเอล นาดาล ยอมรับว่าเขาไม่แน่ใจว่าสภาพ

ร่างกายจะฟิตพอจะลงเล่นรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยววิมเบิลดันกับ 

นิก คีย์จิออส ได้หรือไม่ หลังมีอาการบาดเจ็บที่ท้องจนเกือบจะถอนตัว

ในแมตช์ชนะ เทย์เลอร์ ฟริตซ์

ราฟาเอล นาดาล มือวางอันดับ 2 ของรายการจากสเปนที่ต้อง

ขอเวลานอกในช่วงเซตที่ 2 เพื่อเรียกแพทย์มาดูอาการ แต่สุดท้าย

กัดฟันสู้จนเอาชนะไป 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10/4) โดยต้องเล่น

กันยาวนานถึง 4 ชั่วโมง 21 นาที

ก่อนหน้านั้น นิก คีย์จิออส นักเทนนิสยอดฝีมือจอมเกรียนจาก

ออสเตรเลีย เพิ่งเอาชนะ คริสเตียน การิน จากชิลี ได้อย่างสบาย 

6-4, 6-3, 7-6 (7/5) ผ่านเข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศ

นาดาล แชมป์ชายเดี่ยววิมเบิลดัน 2008 และ 2010 กล่าวใน

การแถลงข่าวหลังแมตช์ว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปต่อได้หรือไม่

ในการลุ้นแชมป์แกรนด์สแลมที่ 3 ของปี เพื่อลุ้นกวาดทั้ง 4 แกรนด์ 

สแลมในปีเดียวกัน

“ผมไม่สามารถให้คำาตอบที่ชัดเจนกับคุณได้ เพราะถ้าหากผม

ให้คำาตอบที่ชัดเจนกับพวกคุณออกไปแล้วสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้

เปลี่ยนแปลงไป ผมก็จะกลายเป็นคนโกหก” นาดาล นักเทนนิสวัย 36 

ปี กล่าว

นาดาลซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ท้องรบกวนระหว่างแมตช์ในรอบ

ก่อนรองชนะเลิศ กล่าวว่า เขาจะต้องให้ทีมแพทย์ตรวจสอบอย่าง

แน่ชัดก่อนที่จะตัดสินใจเล่นต่อหรือไม่ในแกรนด์สแลมที่ออลอิงแลนด์

คลับ

ยอดนักเทนนิสจากสเปนยอมรับว่า ระหว่างแมตช์นั้นเขา

ได้รับสัญญาณจากคุณพ่อและน้องสาวให้ยกเลิกแมตช์ในรอบ

ก่อนรองชนะเลิศและยอมแพ้ฟริตซ์ แต่เขาบอกว่าเกลียดความคิด                                                                   

ดังกล่าว

“ผมพยายามต่อสู้อย่างถึงที่สุด”  นาดาลกล่าว “ผมภูมิใจใน

สปิริตการต่อสู้ของผม และวิธีการที่ผมสามารถจัดการได้ระหว่างการ

แข่งขันภายใต้เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ยากลำาบากเหล่านั้น”

นิก คีย์จิออส มืออันดับ 14 ของโลกเป็นคู่ต่อสู้ที่มีโอกาสที่จะ

ขัดขวางการคว้าแชมป์เมเจอร์ของยอดนักเทนนิสจากสเปน ถึงแม้ว่า

นาดาลจะอยู่ในช่วงที่สภาพร่างกายดีเยี่ยมก็ตาม

การเจอกันทั้งหมด 6 ครั้งเป็นแชมป์แกรนด์สแลม 22 

รายการ ที่มีสถิติเหนือกว่าด้วยชัยชนะ 6 แพ้ 3 แต่การแข่งขัน

วิมเบิลดันเมื่อปี 2014 คีย์จิออสเป็นฝ่ายชนะและผ่านเข้าไปถึงรอบ

ก่อนรองชนะเลิศ ก่อนที่นาดาลจะกลับมาล้างแค้นในการแข่งขันเมื่อ 

3 ปีที่ผ่านมา.

นาดาลรับไม่แน่ใจฟิตพอดวลคีย์จิออสหรือไม่

หนึง่เดอืนแลวที ่พ.ร.บ. คุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ.2562 หรอื 

กฎหมาย PDPA บงัคบัใช นบัเปนกฎหมายใหมทีค่นไทยตองทาํความ

รูจกั หรอืทาํความเขาใจถงึหลกัเกณฑของกฎหมายเพือ่ระมดัระวงัการ

ละเมดิสทิธสิวนบคุคลของผูอืน่ รวมถงึเขาใจสทิธทิีต่วัเองมีในฐานะ 

เจาของขอมลูสวนบคุคลทีก่ฎหมายฉบบันีคุ้มครองดวย 

โคแฟค (ประเทศไทย) รวมกบั สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการ

สรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) และภาคเีครอืขายจดังานเสวนานกัคดิดจิทิลั 

ครัง้ที ่ 22 “สทิธดิจิทิลักบัการคุมครองขอมลู

สวนตวั ภายใต PDPA” ในรปูแบบออนไลน

เมื่อวันกอน เพื่อระดมสมองและขอคิดเห็น

นาํไปสูขอเสนอแนะเชงินโยบายถงึหนวยงาน

เกีย่วของ ควบคูสรางความเขาใจกบัสงัคม

สุภิญญา กลางณรงค ผูรวมกอตั้ง

โคแฟค (ประเทศไทย) กลาววา กฎหมาย 

PDPA เปนกฎหมายใหมและมคีวามซบัซอน 

บงัคบัใชวนัแรก วนัที ่ 1 ม.ิย. 2565 ซึง่สทิธิ

ดจิทิลั กบั พ.ร.บ.คุมครองขอมลูสวนบคุคล เปน

เรื่องตองหาจุดสมดุลในการปกปองคุมครอง

สิทธิสวนบุคคล ขณะเดียวกันไมไดลิดรอน

เสรีภาพที่จะใชหรือนําเสนอขอมูลขาวสาร

ภาพรวมในยุคดิจิทัล เปนความทาทายของ

ทกุประเทศ

เบญจมาภรณ ลิมปษเฐียร ผูชวยผู

จดัการกองทนุ สสส. กลาววา กฎหมายฉบบันี้

ปองกนัการละเมดิขอมลูสวนบคุคล ตัง้แตชือ่ ทีอ่ยู หมายเลขโทรศพัท 

รปูถาย บญัชธีนาคาร ฯลฯ ชวงสถานการณ โรคระบาดโควดิ มกีาร

ทาํงานและการประชมุผานเทคโนโลยดีจิทิลั รวมถงึการจดัสงเอกสาร

แบบอเิลก็ทรอนกิสมากขึน้เหมอืนไดเตรยีมตวั เมือ่กฎหมายบงัคบัใช

แตละองคกรตัง้ Data Controller หรอืผูควบคมุขอมลูสวนบคุคล ทาํ

หนาทีจ่ดัเกบ็ขอมลูสวนบคุคลที่ไดรบัการยนิยอม 

เวทีนี้เปดพื้นที่ทําความเขาใจเพื่อสื่อสารกับภาคีและชุมชนที่

ทาํงานรวมกนัสรางสงัคมสขุภาวะในยคุขอมลูขาวสาร เปนพลเมอืงที่

มกีารตืน่รูและความรบัผดิชอบ

บนเวทีไดเผยแพร “ผลการวเิคราะหสือ่สงัคมออนไลน ประเดน็ 

พ.ร.บ.คุมครองขอมลูสวนบคุคล” โดย กลา ตัง้สวุรรณ ประธานเจา

หนาทีบ่รหิาร บรษิทั ไวซไซท (ประเทศไทย) กลาววา มกีารโพสต

เรือ่ง PDPA ผานสือ่สงัคมออนไลนประมาณ 14,000 ขอความ และ

หนึง่สปัดาหกอนถงึวนักฎหมายบงัคบัใชเพจตางๆ เริม่ใหขอมลูความรู

กฎหมาย PDPA วนัที ่1 ม.ิย. 65 องคกรปรบัตวัรบักฎหมายมากขึน้ จาก

นัน้มกีรณพีลเมอืงดถีายคลปิวดีีโอชายหนุมทาํรายรางกายแฟนสาวเผย

แพรผานโลกออนไลน ทัง้นี ้นบัตัง้แตวนัที ่1 พ.ค.-20 ม.ิย. 65 กระแส

ความสนใจประเดน็ PDPA เพิม่รอยละ 90 พบสือ่สารผานชองทางเฟ

ซบุกและทวติเตอรมากสดุ

“ความคิดเห็นตอกฎหมายมีทั้งเชิงบวก มองวากฎหมายชวย

คุมครองสทิธสิวนบคุคล เชงิลบ ทาํใหผูประกอบการบงัคบัยนิยอมให

เกบ็ขอมลูกอนแลวคอยไปยกเลกิภายหลงัหรอืกฎหมายสงผลกระทบตอ

พลเมอืงด”ี กลาบอก

ซีอี โอไวซ ไซท กลาวดวยวา 

ประเดน็ PDPA ประชาชนคาดหวงัให

สือ่ผลติเนือ้หาใหความรูเพือ่สรางความ

เขาใจกฎหมายนีม้ากขึน้ ประชาชนคาด

หวงัใหภาคเอกชนปฏบิตัติามกฎหมาย

นี้ เพราะเปนองคกรที่มีโอกาสละเมิด

กฎหมายมากทีส่ดุ ขณะทีป่ระชาชนตืน่

ตวั ตืน่รู แตอาจไมไดรูอยางถกูตอง บาง

สวนเกดิความเขาใจผดิ บางคาํถามไม

ไดรับคําตอบถูกตองทําใหสังคมสับสน 

องคกรทีเ่กีย่วของตอบขอสงสยัไดนอย 

ยงัพบปฏกิริยิาของสงัคม เมือ่ไรความ

กระจางจะทํามีม หรือภาพลอเลียน 

สะทอนความคาดหวังที่ ไมไดรับการ

ตอบสนอง

ชวงเสวนา ดร.นพ.นวนรรน ธรี

ะอมัพรพนัธุ กรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการคุมครองขอมลู

สวนบคุคล กลาววา ปจจบุนัระหวางยงัไมมสีาํนกังานคณะกรรมการ

คุมครองขอมลูสวนบคุคลเกดิขึน้อยางเปนทางการ ซึง่

ตองออกกฎหมายลกูและระเบยีบตางๆ กฎหมายให

สาํนกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

ทาํหนาที่ไปพลางกอน กอนหนานี ้มเีสยีงเรยีกรองให

เลือ่นการบงัคบัใช กม. PDPA ไปอกี 1 ป ซึง่คณะ

กรรมการมขีอถกเถยีงและรบัฟงความคดิเหน็จากทกุ

ฝาย แตสรปุไมเลือ่น

“คณะกรรมการตกลงกันวา การบังคับใชจะ

ไมไดเขมขน เราพจิารณาตามเหตแุละผลตอขอจาํกดั

ตางๆ หากมขีอรองเรยีนเกดิขึน้ ไมไดเปนเจตนาเอา

ขอมลูใหแกงคอลเซน็เตอร อาจจะตกัเตอืนหรอืสัง่ให

แกไขใหถกูตองมากกวาจะลงโทษปรบั” ดร.นพ.นวนรรน กลาว

ประเดน็ความสบัสนการบงัคบัใชกฎหมาย PDPA ฐติริตัน ทพิย

สมัฤทธิก์ลุ อาจารยคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ใหความ

เหน็วา พ.ร.บ.ฉบบันีซ้บัซอนกวาเมือ่เทยีบกบักฎหมายหลายฉบบั ใช

บงัคบักบัทกุภาคสวนแบบเดยีวกนั ทัง้ทีร่ปูแบบการจดัเกบ็และใชขอมลู

ของแตละอาชพีแตกตาง และในความเปนจรงิสงัคมไทยไมไดใหความ

สาํคญักบัเรือ่งความเปนสวนตวัมากนกั แตกฎหมาย PDPA คาดหวงักบั

สงัคมมาก นอกจากเขาใจแลว ตองปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมปฏบิตัติอกนั 

และการอธบิายกฎหมายแบบขูใหกลวั เนนฝาฝนเจอบทลงโทษ คนมอง

แงลบแทนทีจ่ะคดิวากฎหมายใหมสรางโอกาสใหมกบัตวัเรา เสนอให

องคกรผูบงัคบัใชตองสือ่สารใหด ีเวลาบงัคบัใช ทาํผดิแลวแกไขไดไหม 

มบีทเรยีนรวมกนั ตองแกแบบนี ้ชวงตนของการบงัคบัใชกฎหมายตอง

เนนใหความรูกบัเรยีนรูไปดวยกนั

PDPA กับจุดสมดุล“สิทธิดิจิทัล - ขอมูลสวนตัว”

สุภิญญา กลางณรงค

เปดเวทีออนไลนถกปญหากฎหมายใหม PDPA

เบญจมาภรณ ลิมปษเฐียร

กรุงเทพฯ • ความคืบหน้าทีมนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่ผ่านเข้ารอบ 8 

ทีมสุดท้าย รอบไฟนอลส์ เป็นครั้งแรกในศึกเนชั่นส์ลีก 2022 ที่จะแข่งใน

วันที่ 13-14 กรกฎาคมนี้  

สำาหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทีม

ชาติไทยได้กลับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันนี้ 7 

กรกฎาคม เพื่อเตรียมสำาหรับการแข่งขัน

เนชั่นส์ลีก 2022 รอบไฟนอลส์ ซึ่งนี่เป็น

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทัพลูกยางสาว

ไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย เป็น 1 ใน 8 ทีม

ลุ้นแชมป์  

“โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เปิดเผยว่า ได้

ปรับเวลาซ้อมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทย

ให้ตรงกับทีมตุรเคีย (ตุรกีเจ้าบ้าน) และ

จะเลือกผู้เล่นที่เหมาะกับแท็กติกในการดวลเจ้าภาพ ประเดิมเนชั่นส์ลีก 

2022 รอบไฟนอลส์ วันที่ 14 ก.ค.นี้  

“โปรแกรมการซ้อมช่วงนี้จะปรับเวลาให้ตรงกับเวลาที่ตุรกีเพื่อให้

นักกีฬาคุ้นชิน โดยจัดซ้อมวันละ 2 ครั้ง เช้าและกลางคืน ส่วนการเลือก

ผู้เล่นจะพิจารณาจากการซ้อม แล้วเลือกคนที่เหมาะกับแท็กติกของเรา

และคู่ต่อสู้ที่จะใช้ในครั้งนี้มากที่สุด”  

“ในเรื่องการฝึกซ้อมเราก็ปรับเวลา ให้ใกล้เคียกับที่ตุรกีมากที่สุด

นะครับ หมายถึงเราจะซ้อมช่วงสาย แล้ว

ก็ซ้อมช่วงดึกไปเลยนะครับ เพื่อให้ชินกับ

สภาพเวลาที่นั่น”

“ต้องดูเรื่องของการฝึกซ้อมเป็นหลัก

ว่าในสัปดาห์นี้เราตั้งเป้าว่าเราจะทดสอบ

นักกีฬาในช่วง 2-3 วันนี้ และจะมีการ

ตัดสินใจสุดท้ายก่อนเดินทาง ส่วนตัวผู้เล่น

สามารถเปลี่ยนได้ และเราต้องยึดหลักว่า

จะเล่นกับตุรเคียจะเล่นอย่างไร นักกีฬาคน

ไหน ตำาแหน่งไหนที่เหมาะสมที่สุดกับการ

เล่นกับกลยุทธ์เพื่อจะนำาไปแข่งขัน”  

สำาหรับทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศ 

ตุรเคีย ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคมนี้่ โดยในรอบไฟนอลส์หรือ 8 ทีม

สุดท้าย ไทยจะพบกับตุรเคีย เจ้าภาพและทีมอันดับ 5 ของโลก ในวัน

พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม เวลา 22.30 น. ตามเวลาไทย หากชนะจะ

กรุงเทพฯ • “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เสริมแกร่งทุกขุมกำาลังเพื่อ

ลุยศึกฤดูกาลใหม่ หลังคว้าตัว 2 นักเตะใหม่ดีกรีทีมชาติไทยอย่าง “ไมค์” 

ปฏิวัติ คำาไหม และ “บี” ชญาวัต ศรีนาวงษ์ จากสมุทรปราการ ซิตี้ เข้า

มาร่วมทัพแบบแพ็กคู่ แข้งใหม่ทั้ง 2 รายเผยสุดตื่นเต้นกับการย้ายทีมใน

ครั้งนี้ พร้อมขอเป็นส่วนหนึ่งในการพาสโมสรไล่ล่าความสำาเร็จ

สำาหรับ “ไมค์” ปฏิวัต คำาไหม ผู้รักษาประตูวัย 27 ปี เป็นผลผลิต

จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เติบโตและเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพกับอัสสัมชัญ 

ยูไนเต็ด, เมืองทอง ยูไนเต็ด และพัทยา ยูไนเต็ด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 

สมุทรปราการ ซิตี้ เขาลงเฝ้าเสาให้กับทีมอย่างต่อเนื่องถึง 7 ปี โดยฤดูกาล

ล่าสุดลงสนามให้กับ “เขี้ยวสมุทร” ทั้งสิ้น 32 เกม รวมถึงทำาสถิติเป็นนัก

เตะคนเดียวในไทยลีกที่ลงสนามทุกนัดทุกนาทีของฤดูกาล 2021/22 ส่วนผล

งานในทีมชาติ เจ้าไมค์มีชื่อติดทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรก ในศึกฟุตบอล

โลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 ภายใต้การคุมทีมของ อากิระ 

นิชิโนะ

ปฏิวัติเปิดใจหลังเซ็นสัญญาเข้าร่วมทัพแข้งเทพ

ว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากๆ ครับที่จะมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆ พี่ๆ 

น้องๆ ในทีมที่มีคุณภาพสูง ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ

สโมสรสมุทรปราการฯ ที่เปิดโอกาสให้ผมย้ายมาร่วมทีม

ใหญ่อย่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ครับ อยากฝากถึงแฟน

บอลแข้งเทพว่าผมจะทำาหน้าที่อย่างเต็มความ

สามารถ และช่วยสโมสรให้ได้มากที่สุดครับ”

ด้านของหัวหอกรายใหม่วัย 29 ปี 

“บี” ชญาวัต ศรีนาวงษ์ เป็นผลผลิตจาก

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขา

เริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรฟุตบอล

กรุงเทพคริสเตียน หลังจากนั้นได้ย้ายเข้าร่วม

ทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด และถูกปล่อยยืมให้กับ 

กรุงเทพคริสเตียนฯ, นครราชสีมา มาสด้า เอฟ

ซี, พีทีที ระยอง, บางกอก เอฟซี, นครนายก เอฟ

ซี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับ พัทยา ยูไนเต็ด หรือ 

สมุทรปราการ ซิตี้ ในปัจจุบันอย่างถาวรตั้งแต่

ฤดูกาล 2016 ฤดูกาลล่าสุดชญาวัตรับตำาแหน่ง

กัปตันทีมของสโมสร โดยลงสนามในลีกไป 24 นัด 

ทำาไป 8 ประตู กับ 3 แอสซิสต์

กับผลงานในทีมชาติ เจ้าบีติดทีมชาติไทย

ในชุดเยาวชนมาตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชุดเดียวกับ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ 

และพีระพัฒน์ โน้ตชัยยา รวมถึงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชุดลุย

ศึกยู-23 ชิงแชมป์เอเชีย และล่าสุดมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ ลงสนามในศึก

ฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถาน ภายใต้การ

คุมทีมของ มาโน โพลกิ้ง เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

กองหน้าป้ายแดงของทีมแข้งเทพเปิดเผยว่า “ดีใจมากครับที่มี

โอกาสเข้ามาร่วมทีมทรู แบงค็อกฯ เพราะผมทราบ

ดีถึงศักยภาพของสโมสรที่มีนักเตะชั้นนำาอยู่ในทีม

มากมาย ผมอยากจะมีส่วนในการพาสโมสรแห่งนี้

ประสบความสำาเร็จให้ได้ อยากฝากแฟนบอลให้ช่วย

สนับสนุนผมด้วยนะครับ และผมจะทำาหน้าที่อย่างเต็ม

ที่แน่นอนครับ”

สำาหรับปฏิวัติจะสวมเสื้อหมายเลข 

25 ลงเฝ้าเสาให้กับสโมสร ส่วนชญาวัตจะ

สวมหมายเลข 36 ลงล่าตาข่ายให้กับแข้ง

เทพ โดยดาวเตะทั้ง 2 ถือเป็นการเสริม

ทัพรายท่ี 5 และ 6 ต่อจาก รัชนาท อรัญญ                                             

ไพโรจน์, นิติพงษ์ เสลานนท์, ทัศนพงษ์ 

หมวดดารักษ์ และมาห์มูด เอด เพื่อลุยศึกไทย

ลีกฤดูกาล 2022/23 ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันนัด

แรกในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมนี้ โดยทรู แบง 

ค็อก ยูไนเต็ด จะประเดิมสนามด้วยการเปิด

รังทรู สเตเดี้ยม พบกับ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 

โดยเวลาแข่งขันจะมีการประกาศอย่างเป็น

ทางการอีกครั้งในภายหลัง.

‘โค้ชด่วน’ปรับทีมวอลเลย์สาวไทย  

เตรียมรับมือตุรเคียเนชั่นส์ลีก8ทีม 

‘แข้งเทพ’คว้าตัว2นักเตะทีมชาติไทย 

‘ปฏิวัติ-ชญาวัต’เสริมทัพสู้ฤดูกาลใหม่

ฟิลิปปินส์ • เมื่่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย) ที่สนามซ้อม Imus Track & Field Oval and 

Grandstand ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนพบ

กับ สิงคโปร์ ในศึกชิงแชมป์อาเซียน นัดที่ 3 รอบแบ่งกลุ่ม

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมี 4 แต้ม หลังเอาชนะเมียนมามา 

4-0 และเสมอออสเตรเลียมา 2-2 จากการแข่งขันทั้งหมด 2 นัด อยู่

อันดับ 2 ของตารางคะแนน 

การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย เน้นแก้ไขข้อผิด

ผลาดจากเกมที่ผ่านมา ด้าน มิโยะ โอกาโมโตะ   กล่าวว่า “เกม

ที่เจอกับออสเตรเลียเป็นเกมที่หาจังหวะการทำาประตูค่อนข้างยาก

สำาหรับช่วงแรก โดยที่มีเกมบุกที่เข้มข้นจากฝั่งออสเตรเลีย แต่พวก

เราก็ยังสามารถรับมือและแก้เกมได้”

“สำาหรับเกมออสเตรเลียพวกเรามีโอกาสทำาประตูค่อนข้าง

มากและพวกเราก็ทำาได้ และในช่วงแรกที่มีการทำาประตูในลูกที่ 1 

พวกเรายังคงประคับประคองในรูปแบบคงการเล่นไว้ ทำาให้พวกเรา

สามารถกลับมาตีเสมอได้”

“หลังจากเกมออสเตรเลีย ผู้เล่นได้มีโอกาสเล่นในช่วงเวลา

ที่ค่อนข้างเหมาะสม มีความมั่นใจในการแข่งขันระหว่างเกม และ

บรรยากาศในทีมไปในทิศทางที่ดี และพวกเราพร้อมสำาหรับเกมใน

นัดถัดไป”

สำาหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอ ร่วมกับ

ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย มี

โปรแกรมแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2022 โดยใน

เกมนัดที่ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. (ตามเวลา

ประเทศไทย) พบกับสิงคโปร์ ที่สนาม Binar Football Stadium 

ประเทศฟิลิปปินส์

ส่วนรอบรองชนะเลิศ จะแข่งขันวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

และรอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ที่สนาม 

Rizal Memorial Stadium.

ผ่านเข้าไปพบอิตาลีหรือจีนต่อไป  

การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก วันที่ 

13-14 ก.ค.นั้น เป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาต์ คือแพ้คัดออก โดยทีมที่

แพ้ในรอบดังกล่าวจะนำาคะแนนที่ได้ทั้งหมดตั้งแต่รอบแรกมารวมด้วย 

แล้วจัดอันดับทันที (ไม่มีการไปแข่งขันใหม่เพื่อจัดอันดับอีกแล้ว)

โดยทีมที่มีผลงานดีสุดตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบก่อนรองชนะ

เลิศ ก็จะคว้าอันดับ 5 ของรายการ ทีมที่มีผลงานและคะแนนรวมลด

หลั่นกันไป ก็จะคว้าอันดับ 6-7-8 ตามลำาดับ ส่วนทีมที่ชนะในรอบ

ก่อนรองชนะเลิศ ก็จะเข้าไปแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศ โดยตอนนี้

ทาง FIVB และ Volleyball World ได้ยืนยันทีมที่จบอันดับ 9-16 ในการ

แข่งขันรายการเนชั่นส์ลีกปีนี้แล้ว ดังนี้ อันดับ 9 สาธารณรัฐโดมินิกัน/ 

10 เยอรมัน/ 11 เนเธอร์แลนด์/ 12 แคนาดา/ 13  โปแลนด์/ 14 

บัลแกเรีย/ 15 เบลเยียม และอันดับ 16 เกาหลีใต้.

‘ชบาแกว้’มัน่ใจขึน้หลงัเสมอออสเตรเลยี

ราฟาเอล นาดาล มือวางอันดับ 2 จากสเปน นั่งรอทีมแพทย์เข้ามาดู

อาการก่อนฝืนเล่นต่อทั้งที่บาดเจ็บที่ท้อง และเอาชนะ เทย์เลอร์ ฟริตซ์ 

จากสหรัฐอเมริกา 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10/4) ผ่านเข้ารอบรอง

ชนะเลิศชายเดี่ยว เทนนิสวิมเบิลดัน ที่ออลอิงแลนด์คลับ ในลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ.

“บี” ชญาวัต ศรีนาวงษ์ หัวหอกรายใหม่วัย 29 ปี กับ “ไมค์” 

ปฏิวัต คำาไหม ผู้รักษาประตูวัย 27 ปี 2 นักเตะใหม่ของ “แข้งเทพ”
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ด่วน! เวิร์กช็อป ‘Let’s paint the future’

ปีนี้เป็นปีแรกที่คาโอ ประเทศไทย จะจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป 

“Let’s paint the future” เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันด้าน

ศิลปะของเยาวชนไทย จึงได้ร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้ ทีเค

พาร์ค (TK Park) เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการ

เล่าเรื่อง (Storytelling) และเพิ่มพูนเทคนิคงานศิลปะผ่านความ

คิดสร้างสรรค์ด้วยการ

แนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ 

จึงเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่ 

อายุ 6-10 ปี มาเสริม

ทักษะการเล่าเรื่องและ

เทคนิคศิลปะกับเหล่า

กูรูชั้นนำา ในวันเสาร์

ที่ 16 กรกฎาคม 2565 

เวลา 13.00-17.00 น. 

ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนก 

ประสงค์ อุทยานการ

เรียนรู้ TK Park ชั้น 8 

เซ็นทรัลเวิลด์ ฟรีไม่มี

ค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิ

พิเศษ! ฟรีบัตรสมาชิก 

TK Park 1 ปี พบกับ คอร์สสอน Creative Storytelling for Kids 

โดย ครูใบปอ-อ้อมขวัญ เวชยชัย ผู้ก่อตั้ง CREAM Bangkok และ

คอร์สสอนเทคนิคการระบายสีชอล์ก โดย ครูฟ้า สุมิตรา สุจริตเวสส์ 

จากโรงเรียนศิลปะเด็ก Paint Play Clay Craft  รับจำานวน 30 คน 

ตั้งแต่วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2565 สนใจสมัครได้ทาง https://www.

facebook.com/KaoIndustrialThailand ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน

รับสมัครจิตอาสาพิทักษ์สัตว์

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เชิญชวนท่านที่สนใจเป็นสมัคร

อาสาร่วมเปลี่ยนโลก ร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เพื่อ

เป็น #กระบอกเสียง ให้สัตว์ต่างๆ ลงมือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้

โลกใบนี้ สร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน #สวัสดิภาพสัตว์ และยุติ

การทารุณกรรมสัตว์

ในประเทศไทย ด้วย

การเข้าร่วมเป็นอาสา

ฮี โร่พิทักษ์สัตว์กับเรา 

สมัครได้ตั้ งแต่วันนี้ - 

13 ก.ค.65 นี้ (รับจำานวน

จำากัด) เพียงมีอายุ 18 ปี

ขึ้นไป มีความรู้ความ

เข้าใจ และพร้อมเรียน

รู้ เกี่ยวกับงานปกป้อง

สวัสดิภาพสัตว์ มีจิตอาสา

พร้อมที่จะเสียสละเวลาเพื่อร่วมงานรณรงค์ มีทัศนคติดี เปิดกว้าง

และยอมรับความแตกต่าง นอกจากนี้คุณจะได้รับการอบรมเรื่อง

สวัสดิภาพสัตว์และพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ ได้ลงพื้น

จริงเพื่อเรียนรู้ เช่น ศึกษาปางช้าง หรือเยี่ยมชมฟาร์มสัตว์ที่มี

สวัสดิภาพสูง ตลอดจนประสบการณ์ในการทำางานร่วมกับองค์กร

พิทักษ์สัตว์ในระดับสากล ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ลิงก์ https://

bit.ly/3aV0mWJ. 

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

กฤตโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่ นับวันทวีความ

รุนแรง ถือเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประเทศไทยก็ได้ให้ความ

ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่สำาคัญการ

รับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาท

สำาคัญในแนวทางการแก้ ไขและป้องกันใน

อนาคต

ด้วยเหตุนี้ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศ 

ไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา, บริษัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 

จำากัด หรือเอสซีจี จัดทำาโครงการ Choice is 

Yours เพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาเสนอไอเดีย

สร้างสรรค์ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน ผ่านการพัฒนา

โครงการต่างๆ ที่นำามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำา

วัน พร้อมโอกาสฝึกงานในองค์กรชั้นนำา ได้แสดง

ศักยภาพการออกแบบแนวคิดด้านความยั่งยืน

ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมและ

สังคม

สำาหรับโครงการ Choice is Yours ภายใต้

แนวคิดการกำาจัดขยะโดยไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม 

มีโจทย์ในการเลือกนำาเสนอผลงาน 4 หัวข้อหลัก 

ประกอบด้วย 1. REduce โดย บีเอ็มดับเบิลยู 

กรุ๊ป ประเทศไทย แนวทางในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโดยมุ่งเน้นแนวคิด ลดเพื่อเพิ่ม ไม่

ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุหรือทรัพยากรที่

เกี่ยวข้อง หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะ

สามารถลดการสร้างขยะ มลพิษ และของเสีย

ต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น 2. REuse โดย มูลนิธิชัยพัฒนา 

การนำาทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ ใหม่เพื่อให้

เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษา

ทรัพยากรให้คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น 

การยืดอายุวงจรผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 

ผ่านการใช้ซ้ำา หรือการนำาทรัพยากรท้องถิ่นมา

ออกแบบและใช้งานใหม่ โดยที่ยังคงคุณค่าเดิม

ของทรัพยากรไว้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

3. REthink โดย ไมโครซอฟท์ การนำาเทค 

โนโลยีมาผสมผสาน ปรับเปลี่ยน หรือสร้างสรรค์

แนวคิดใหม่ๆ ที่เสริมสร้างความยั่งยืน สร้างความ

รู้ความเข้าใจด้านผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

และขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่

ว่าในระดับบุคคล องค์กร หรือสังคมในภาพ

รวม 4. REcycle โดย เอสซีจี การนำาทรัพยากร

ที่ ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อ

นำากลับมาใช้งานใหม่ โดยหัวใจสำาคัญของการ  

Recycle ที่แตกต่างจากการ Reuse คือ เป็นการ

จัดการของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ที่กำาลังจะเป็น

ขยะ โดยนำาไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ หรือ

‘Choice is Yours’เยาวชนระดมความคิดสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ปรับปรุงคุณภาพให้กลับมามีคุณภาพเทียบเท่า

หรือใกล้เคียงของเดิม หรือให้ได้วัตถุดิบใหม่ หรือ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่อาจเปลี่ยนจุดประสงค์ในการใช้

งาน เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ทรัพยากร และ

สร้างการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเปิด

รับสมัครตั้งแต่วันนี้-22 กรกฎาคม 2565 สมัคร

ได้ที่ https://forms.office.com/r/LyscnH6L7q

กฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสาร

องค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าว

ว่า เป้าหมายของโครงการนี้เพื่อส่งเสริมแนวคิด

ของคนรุ่นใหม่ด้านการพัฒนาโดยคำานึงถึงความ

ยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของบีเอ็มดับเบิลยู

ที่มุ่งมั่นในด้านของความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด

การกำาจัดขยะโดยไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมและ

ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งนักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการก็คาดว่าจะมีหลากหลายสาขา ไม่

ว่าจะเป็นการออกแบบ วิศวะ เทคโนโลยี และ

อุตสาหกรรมต่างๆ ทำาให้สามารถเลือกหัวข้อที่

ตนเองสนใจและถนัดได้ อย่างในด้าน REduce 

หรือการลดปริมาณการใช้งานหรือการบริโภค

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้รถยนต์รถไฟฟ้า 

ที่สำาคัญคือ การแบ่งปันความรู้และพัฒนาทักษะ

จากการร่วมปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญ จะทำาให้

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างประสบการณ์

และองค์ความรู้แบบรอบด้าน และนำาไปพัฒนา

โครงการและนวัตกรรมอื่นๆ ได้อีกมากใน

อนาคต

“โครงการนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมและ

บุคคลทั่วไปตระหนักถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการออกแบบ

สินค้าและบริการที่ ให้ความสำาคัญต่อการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีคุณค่า เกิดประโยชน์

สูงสุด ด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้า ลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และนำา

แนวคิดแต่ละโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำา

วันมากยิ่งขึ้น สำาหรับทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้

รับโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญ

ในแต่ละด้าน ได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วม

โครงการ และการจัดแสดงผลงาน การแข่งขัน

แก่สื่อมวลชนและผู้สนใจในกิจกรรมต่างๆ อีก

ด้วย” กฤษฎากล่าว

ภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก 

มูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า จากแนวทางการ

ผลิตสินค้าโดยมีวัสดุหลักที่ใช้นั้นสามารถนำาไป

รีไซเคิลได้ หรือนำาวัสดุอื่นมารียูสเพื่อลดการ

ทิ้งภายใต้แบรนด์ ภัทรพัฒน์ ซึ่งเป็นสินค้าของ

ชุมชนและผลิตผลของเกษตรกรในแต่ละท้อง

ถิ่น หรือการสร้างผลิตภัณฑ์จากกก ของกลุ่ม

เกษตรกรเพื่อนช่วยเพื่อน จ.สุรินทร์ ที่ปัจจุบัน

ได้มีการต่อยอดจากเสื่อกกสู่เฟอร์นิเจอร์ที่มี

ความสวยงาม เรียบหรู ดังนั้นในการแข่งขัน

ครั้งนี้เชื่อว่าเยาวชนรุ่นใหม่จะถ่ายทอดความ

คิดสร้างสรรค์ต่อวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในประเทศ 

ไทย ผนวกเข้ากับแนวคิดด้านการ REuse ให้

เกิดประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้ให้แก่สิ่ง

แวดล้อมและสังคมต่อไป

ชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้

จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท 

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า ความ

ยั่งยืนจากนักคิดรุ่นใหม่ถือว่ามีความสำาคัญอย่าง

มากทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต เพราะการ

สร้างสรรค์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถ

พัฒนาที่ตอบโจทย์ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมในชีวิต

ประจำาวันได้ อย่างการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เรา

ทราบถึงตำาแหน่งที่เราอยู่ เป็นต้น ดังนั้นการนำา

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ มาขับเคลื่อน

ความยั่งยืน และนำาไปต่อยอดให้เกิดขึ้นได้จริง

ในอนาคตเพื่อความยั่งยืนของโลก เช่นเดียวกับ

ที่ ไมโครซอฟท์เองมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อย

คาร์บอนให้เป็นลบภายในปี 2573

ยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการ

ใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่า เรื่อง

การรีไซเคิล ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งของเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่เอสซีจีทำามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่

ออกแบบ ผลิต ใช้ ไปจนถึงปลายทางคือ การ

รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ หรือของเสีย ให้กลับมา

เป็นวัตถุดิบใหม่อีกครั้ง เป็นการหมุนเวียนใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 

การรีไซเคิลกล่องกระดาษที่ ไม่ใช้แล้วเป็นเตียง

สนามกระดาษ การนำาพลาสติกใช้แล้วกลับมา

รีไซเคิลเป็นพลาสติกคุณภาพสูง การนำาเศษวัสดุ

เหลือทิ้งจากการก่อสร้างกลับมาใช้ประโยชน์

ใหม่ จะช่วยพัฒนาต่อยอดไอเดียของน้องๆ ให้

เกิดเป็นโครงการหรือนวัตกรรมเพื่อส่งต่อโลกที่

ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป

อย่างไรก็ตาม นิสิตและนักศึกษาที่สนใจ

เข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ https://

forms.office.com/r/LyscnH6L7q และดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.bmw.co.th/th/

discover/choice-is-yours.html.

วิ

บรรยากาศแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดแข่งขัน

กฤษฎา อุตตโมทย์ ชนิกานต์ โปรณานันท์ ยุทธนา เจียมตระการ ภากมล รัตตเสรี

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” โชว์ผลงานสถานีแก้

หนี้ครู 6 เดือน มีครูได้รับการปรับโครงสร้าง

หนี้ ไปแล้ว 3,623 ราย วงเงินกว่า 5.6 พันล้าน

บาท เผยยังเดินหน้าต่อปลดล็อกข้อจำากัด การ

หาแหล่งเงินมาปลดหนี้ เล็งขอ กบข.เปิดทาง

ครูนำาเงินมาชำาระหนี้ ได้  

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)-มีการ

ประชุมติดตามผลการดำาเนินงานคณะกรรม 

การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการ

ศึกษา ของสถานีแก้หนี้ครูในพื้นที่ภาคเหนือ

และภาคใต้ ผ่านระบบ Zoom โดยนางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้กล่าวมอบนโยบาย

และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้

สินครูฯ ว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ เป็น

นโยบายที่สำาคัญและจริงจังของรัฐบาล ช่วง

ระยะเวลาที่ผ่านมา ศธ.ได้วิเคราะห์ถึงปัญหา 

พบว่า ภาพรวมของหนี้สินครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นเจ้า

หนี้รายใหญ่ จึงนำามาสู่การวางแนวทางแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครูโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเป็นฐาน และบูรณาการความร่วมมือกับ

กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สถาบันการเงินต่างๆ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย กองทุนบำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น โดย

ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกำากับ

การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อย

เป็นอย่างดี จนนำามาสู่ 4 มาตรการหลัก ซึ่ง

รวมถึงการจัดตั้งสถานีแก้หนี้ ทั้งในระดับเขต

พื้นที่การศึกษา 558 สถานี และระดับจังหวัด 

ให้เป็นกลไกหลักระดับพื้นที่ เพื่อทำาหน้าที่เป็น

คนกลางในการช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย ประนอม

หนี้ และปรับโครงสร้างหนี้ให้กับคุณครู

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน 

ศธ.ก็ได้เร่งดำาเนินการในระดับนโยบายและ

แก้ไขปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ รวมถึงการสร้าง

เครื่องมือทางการเงินเป็นปัจจัยเสริม เพื่อ

สนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูดำาเนิน

การได้รวดเร็ว ไม่ติดขัด ได้แก่ การหาแหล่ง

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา เพื่อใช้สนับสนุนสหกรณ์

ออมทรัพย์ครู ในฐานะเจ้าหนี้เงินกู้ของคุณครู

ที่ต้องการนำาเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ

เสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยเจรจากับ

สถาบันการเงินและชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้การสนับสนุนเบื้อง

ต้นแล้ว เป็นเงิน 33,000 ล้านบาท ธนาคาร

ออมสิน สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา เป็นเงิน 

5,000 ล้านบาท นอกจากนี้มีการปลดล็อก

ข้อจำากัดเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการแก้ไข 

เช่น การเจรจากับกองทุนบำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการ (กบข.) เพื่อให้ครูที่ลงทะเบียนแก้

หนี้สามารถกู้เงินสะสมจาก กบข.เพื่อมาลด

ยอดหนี้ ได้ มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สวัสดิการของข้าราชการไม่ให้สูงเกินค่าเฉลี่ย 

MLR มีการปรับแนวปฏิบัติการหักเงินเดือน 

เงินบำาเหน็จบำานาญ จ่ายสวัสดิการ ช.พ.ค./

ช.พ.ส.ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และ

มีการผลักดันให้ครูสามารถเลือกสมัครเป็น

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนอกพื้นที่จังหวัด

ได้ ซึ่งจะนำาไปสู่การแข่งขันและการกำาหนด

อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแก่ครูและสมาชิก

สหกรณ์ เป็นต้น

“การดำาเนินงานดังกล่าวบางเรื่องยัง

ไม่สำาเร็จ และไม่สามารถกล่าวได้ว่าการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครูจะสำาเร็จได้ทั้งหมดโดยเร็ว 

แต่สิ่งที่ ศธ.ดำาเนินการอยู่เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้อง

ขยายผลให้กว้างขวางและลงลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อ

ผลักดันให้เกิดความสำาเร็จให้ได้” นางสาวตรี

นุชกล่าว

พร้อมกับบอกอีกว่า ตนได้รับทราบข้อมูล

เบื้องต้นว่าทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ได้มี

การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกับสถานีแก้หนี้

ได้สำาเร็จในระดับหนึ่งแล้ว โดยตั้งแต่เดือน

มกราคม-มิถุนายน 2565 มีคุณครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้

แล้ว จำานวน 3,623 ราย งบประมาณที่ใช้ใน

การปรับโครงสร้างหนี้ 5,615,671,101 บาท 

ซึ่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ เพื่อคืนศักดิ์ศรี

ให้แก่เพื่อนครูทั่วประเทศ จะไม่ประสบผล

สำาเร็จเลยหากขาดกลไกหลักอย่างสถานีแก้

หนี้ครูทั้ง 558 แห่ง ซึ่งทำาหน้าที่สำาคัญในการ

เป็นคนกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตลอด

จนประสานเชื่อมต่อระหว่างนโยบายและการ

ปฏิบัติ เพราะท่านสามารถเข้าถึง ใกล้ชิด และ

รับรู้สภาพปัญหาของเพื่อนครูได้ดีที่สุด

“ดิฉันเชื่อมั่นว่า หากสถานีแก้หนี้ครูทุก

แห่งรวมพลังมุ่งมั่นทำางานแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ครูอย่างจริงจัง จะสามารถพลิกเปลี่ยนชีวิตของ

เพื่อนครูและครอบครัวให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน 

ทั้งนี้หากมีความคิดเห็น ข้อเสนอต่างๆ ในการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ดิฉันยินดีรับฟังและจะ

นำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม มาปรับใช้

เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ

บุคลากรทางการศึกษาต่อไป” รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • คุณหญิงกัลยาชื่นชมเด็กไทย

สุดเจ๋ง คว้าแชมป์ โลกดาวเทียมจิ๋วที่สหรัฐ 

ยกนิ้วให้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ตั้งศูนย์การเรียนรู้

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ บ่มเพาะนักเรียน 

สอดคล้องนโยบายส่งเสริมเรียนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรป้อนประเทศ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า 

เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร

โรงเรียน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน

อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยสามารถ

คว้าชัยชนะในการประกวดแข่งขันประดิษฐ์

ดาวเทียมจำาลองขนาดจิ๋วจนได้รับรางวัลทั้ง 2 

ทีม คือ ทีม Descendere คว้ารางวัลชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 และทีม “Gravity” ได้อันดับที่ 7 ใน

การแข่งขัน Annual CanSat Competition 2022 

จาก 49 ทีมทั่วโลก ณ มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่ง

ตนต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนซึ่งถือ

เป็นตัวแทนประเทศไทย ที่สามารถคว้าชัยชนะ

การแข่งขันประดิษฐ์ดาวเทียมจำาลองขนาดจิ๋ว

ในระดับโลก ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมถึงขอชื่นชมผู้

บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญที่เล็งเห็นความสำาคัญ 

โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการ

บินและอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญขึ้น เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะนักเรียนให้ได้รับการฝึกฝน 

ต่อยอดความถนัดด้วยการลงมือปฏิบัติจริงใน

ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ จนมีโอกาส

ได้นำาเสนอผลงานทั้งในเวทีระดับประเทศและ

เวทีระดับโลกจนเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า อีกทั้งเรื่องนี้ยัง

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในรูปแบบ STEM to STEAM ซึ่ง

นักเรียนจะมีความชำานาญด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์อย่าง

เดียวคงไม่เพียงพอ เพราะความสำาเร็จส่วนหนึ่ง

ต้องมาจากการทำางานเป็นทีม จึงต้องมีตัว A เพิ่ม

ขึ้นมา ในที่นี้คือ Art of Working Together หรือ

ศิลปะในการทำางานร่วมกันแบบเป็นทีม เป็นสิ่ง

ที่นักเรียนในยุคปัจจุบันจำาเป็นต้องมี ทั้งความรู้

ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการทำางานเป็นทีม จึง

จะประสบความสำาเร็จได้ในที่สุด ซึ่งกระบวนการ

ทำางานในการประดิษฐ์ดาวเทียมจำาลองขนาด

จิ๋วจะต้องอาศัยหลักการทำางาน ประกอบด้วย  

Mechanic, Electronic และ Programming ที่ใช้

หลัก Coding ชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ การที่นักเรียนมี

ทักษะในขั้นออกแบบโปรแกรมได้ ส่วนหนึ่งมาจาก

รากฐาน Unplugged Coding ที่ต้องคิดวิเคราะห์ 

คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล เป็นขั้นเป็นตอน คิดแบบ

มีตรรกะ และคิดโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ซึ่ง  

Coding ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยตนเป็นผู้

ผลักดันอยู่ในขณะนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าใน

ภายภาคหน้าประเทศไทยจะสามารถมีแพลต 

ฟอร์มเป็นของตัวเองเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

“ดิฉันขอแสดงความชื่นชมกับความ

สำาเร็จของนักเรียนทุกคนที่ ได้คว้าชัยชนะกลับ

มาสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย และ

ถือเป็นความก้าวหน้าสำาคัญของการพัฒนา

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีบทบาทในการคิดค้น

นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาประเทศให้

มีความเจริญก้าวหน้า และมีชื่อเสียงระดับโลก 

ขอให้ทุกคนรักษาคุณงามความดี ความสำาเร็จ

ในครั้งนี้ ไว้ และขอให้ตั้งใจศึกษาพัฒนาความรู้

ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อ

นำามาพัฒนาประเทศชาติต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว.

กรุงเทพฯ • อว.จับมือเครือซีพีทำาวิจัย 4 เรื่อง

หลักที่เป็นอนาคตของโลก “เนื้อสัตว์ทางเลือก-

แบตเตอรี่ ชิป และยานยนต์ไฟฟ้า-อาหารเป็นยา

อายุวัฒนะ-การเกษตรแห่งอนาคต” “เอนก” ลั่น

พร้อมเปิดให้ทุกกลุ่มธุรกิจสร้างงานวิจัย  

ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.)-อว.และเครือเจริญโภค 

ภัณฑ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักย 

ภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility 

with C.P. Group) และโครงการพัฒนาหลักสูตร

สหกิจศึกษาร่วมกับภาคเอกชน (Cooperative  

education by action based learning) โดยมี นาย

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

(รมว.อว.), นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเครือ CP เป็นประธาน

ในพิธีฯ และมี นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด.อว.,  

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อยกระดับและสร้างงาน

วิจัยในเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย 

โดยการส่งเสริมให้บุคลากรของรัฐ ได้แก่ นักวิชาการ 

นักวิจัย ได้ปฏิบัติงานจริงกับภาคเอกชน จะนำาไปสู่

ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการ

พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มี

ทักษะด้านอาชีพสำาหรับโลกธุรกิจยุค 4.0

โดยนายเอนกกล่าวว่า การลงนามความ

ร่วมมือระหว่าง อว.และเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ

ซีพี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจระดับนำาของเอเชียและของ

โลกในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำาคัญที่จะสาน

พลังกันระหว่างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ใน

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ อว. กับภาคเอกชน 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยก

ระดับการวิจัยไปสู่มาตรฐานระดับสากล เป็นการ

เปิดขุมทรัพย์ทางปัญญาและเปิดประตูสู่อนาคต

“เรากำาลังเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วจากหน้ามือเป็นหลังมือ อว.จึงต้องเร่งทำางาน

วิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์อันท้าทายนี้ และเรา

พร้อมเปิดให้ทุกกลุ่มธุรกิจ ทุกบริษัทเข้ามาสร้างความ

ร่วมมือ ใช้ทรัพยากรที่ อว.มี เพื่อสร้างงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนและสังคม

อย่างแท้จริง หมดเวลาแล้วสำาหรับงานวิจัยที่อยู่บน

หอคอยงาช้าง อว.จะไม่เป็นฝ่ายรับ แต่จะเป็นฝ่าย

รุก เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” รมว.อว.กล่าว

ด้านนายธนินท์กล่าวว่า เครือซีพีกำาลังก้าว

ข้ามไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี

ชั้นสูง เพื่อเชื่อมโยงโลกไปสู่อนาคต ความร่วมมือ

ในวันนี้จึงเป็นก้าวย่างสำาคัญของภาครัฐและเอกชน

ในการยกระดับและสร้างงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ที่

ตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้

บุคลากรของรัฐ ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย ได้ปฏิบัติ

งานจริงกับภาคเอกชน ซึ่งจะนำาไปสู่สร้างประโยชน์

ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศของเรา 

สอดคล้องกับค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือซีพี ที่

มุ่งมั่นสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

“นักวิจิยของไทยเก่งเป็นอันดับต้นๆ ของ

โลก การร่วมมือกับกระทรวงการอุดมฯ จะช่วยสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรของประเทศไทยใน

การวิจัยเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

จะต้องเข้าใจธุรกิจ ซึ่งจะทำาให้งานวิจัยสามารถนำา

มาใช้ได้จริง” ประธานอาวุโสเครือซีพี กล่าว

สำาหรับขอบเขตความร่วมมือระหว่าง อว. 

และเครือ CP ประการแรกคือ การร่วมกันขับเคลื่อน

โครงการ การย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

วิจัยในภาคอุตสาหกรรม หรือ Talent Mobility ซึ่ง

โครงการนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสำาคัญในการดำาเนิน

งานวิจัยเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์อนาคตประเทศไทย 

และที่สำาคัญคือ การสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ

และประชาชน งานวิจัยเชิงลึกดังกล่าวประกอบ 

ไปด้วย 4 เรื่องสำาคัญ คือ 1.เนื้อสัตว์ทางเลือก 

(Alternative Meat) เพื่อตอบโจทย์การบริโภคเนื้อสัตว์

ให้กับผู้บริโภคแห่งอนาคต 2.แบตเตอรี่ ชิป และยาน

ยนต์ไฟฟ้า (Battery, Chip and EV) 3.อาหารเป็นยา 

หรือศาสตร์แห่งอายุวัฒนะ (Longevity) และ 

4.การเกษตรแห่งอนาคต (Future Farming)

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรสหกิจ

ศึกษาสำาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เน้นการ

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงกับ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก

ของเครือฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร กลุ่ม

ธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อให้

พร้อมรับตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ปีละ

ไม่น้อยกว่า 200 คน สุดท้ายคือการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยให้เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและการตลาด ผ่าน

การเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง.

‘อว.’จับมือเครือ‘ซีพี’

วิจัย4เรื่องเพื่ออนาคต

อาหาร-เทคโน-เกษตร

6เดือนปรับโครงสร้างหนี้ครู3.6พันราย
‘ตรีนุช’ปล้ืมผลงานยันเดินหน้าต่อ‘ปลดล็อกข้อจำากัด’เปิดช่องหาเงินปลดเปล้ืองภาระกู้

คุณหญิงกัลยาชื่นชมเด็กไทยคว้าแชมป์โลกดาวเทียมจ๋ิว



วยงานเพลงที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ด้วยเนื้อหาที่เป็นปากเป็น

เสียงให้กับผู้หญิงทั้งโลก ที่ถูกมองข้าม หรือไม่มั่นใจในตัว

เอง SILVY (ซิลวี่) ศิลปินสาวเลือดไทย-อิตาเลียน ได้รับคำา

ชื่นชมจากสื่อระดับโลก L’Officiel และ Time Out พร้อมสร้าง

กระแสในกลุ่มผู้ฟังที่ชอบเพลงป๊อปเรื่องราวคมๆ รวมถึงส่งให้ซิล

วี่กลายเป็นนักกิจกรรมทางสังคมคนสำาคัญจนได้เป็นส่วนหนึ่งของ

งาน TEDx Talk และมีผู้ติดตามในโซเชียลต่างๆ รวมเกือบ 1 ล้าน

คน

รวมถึงถูกมองว่าเป็นตัวแทนของเสรีภาพในกลุ่มชุมชน 

LGBT+ ของเอเชีย และแน่นอนตัวแทนของสาวๆ เอเชียที่จะสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงและมาตรฐานใหม่กับผู้หญิงในภูมิภาคนี้ทุกคน 

ใน “We Are Beautiful” ซิงเกิลใหม่ที่ “ซิลวี่” จะพาไปพบกับความ

หมายใหม่ของความงาม

“ทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ก่อน

ที่เราจะเข้าใจสิ่งนั้น เราต้องเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดมากมายเพื่อ

พยายามเป็นคนที่ “สวย” ตามแบบที่สังคมต่างคาดหวังและทำาให้

เรารู้สึกทรมานมาตลอดชีวิต คุณต้องเป็นอย่างนั้น ต้องเป็นอย่าง

นี้ คุณจะรู้สึกสวยแค่เมื่อคนอื่นบอกคุณเท่านั้น กลับกัน เราพลิก

ถ้อยคำาเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังด้วยเพลงนี้ เพลงที่เปรียบเหมือน

การยกย่อง, ตอกย้ำา, เฉลิมฉลอง ซึ่งนี่ไม่ใช่เพลงของเราคนเดียว 

แต่มันคือเพลงของพวกเราทุกคน ที่จะร่วมเฉลิมฉลองและรู้สึก

สวยงามไปด้วยกัน เมื่อคุณร้อง เมื่อคุณฟังเพลงนี้ คุณจะรักตัวเอง

มากขึ้น และสนุกกับชีวิตได้แบบเต็มที่ เมื่อคุณรักตัวเอง คุณก็จะ

เริ่มเชื่อในตัวเอง มันวิเศษจริงๆ”

ด้วยบีทจัดๆ สไตล์ฟังก์ ทำานองสนุกๆ ฟังร่าเริงสดใส เสียง

ข้างเคียงจากภาวะไบโพลาร์ส่งผลให้อารมณ์ของผมไม่นิ่งและวู่วาม ทำาให้แสดงความ

เห็นแก่ตัว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลก ด่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพียงเพราะ

อยากตายไปคนเดียวโดยไม่ต้องให้ใครมาสนใจ

ผมต้ังใจเขียนข้อความน้ีด้วยใจจริงท่ีอยากจะรับผิดชอบและขอโทษกับส่ิงท่ีผม

ทำาลงไป ขอโทษคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลทุกคนท่ีทำาให้ได้รับ           

ผลกระทบ และขอโทษทุกคนท่ีทำาให้เป็นห่วงหลังจากท่ีได้อ่านข้อความน้ัน ตอนน้ีผมได้

กลับมารักษาตัวท่ีบ้านโดยการกินยา และได้รับการดูแลจากคุณหมอและครอบครัวอย่าง

ใกล้ชิด ผมอยากจะกลับมาแข็งแรงท้ังกายและใจ เพื่อท่ีจะได้เจอกับทุกคนเหมือนเดิม 

ขอโทษท่ีทำาให้ทุกคนเป็นห่วง และขอบคุณทุกความรักและกำาลังใจจริงๆ ครับ”

‘We Are Beautiful’ ผลงานใหม่ ‘ซิลวี่’

เพลงแดนซ์บีทสนุกเนื้อหาคมMVมันส์ ๆ

ากข้อความที่นักร้องหนุ่ม Urboy TJ หรือ จิรายุทธ ผโล

ประการ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ แจ้ง

ถึงค่ารักษาตัวจากอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไบโพ

ลาร์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่มีราคาสูงถึง 6 แสนบาท โดยได้

โพสต์ข้อความว่า “ค่ารักษาพยาบาล 6 แสน ไม่ต้องรักษากูก็ได้นะ

ถ้าจะแพงขนาดนี้สั-นรก และปล่อยกูไปตามทางของกูเถอะ”

ล่าสุดทางหนุ่ม Urboy TJ ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดย

ได้ออกมาขอโทษคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

ทุกคนที่ทำาให้ได้รับผลกระทบกับการกระทำาที่แสดงถึงความเห็นแก่

ตัวของตัวเองในครั้งนี้ โดยได้ โพสต์ข้อความว่า “จากข้อความก่อน

หน้าที่ผมโพสต์ไป ผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ

ตลอดระยะเวลาที่ผมรักษาภาวะซึมเศร้าและไบโพลาร์อยู่ที่

โรงพยาบาล ผมรับรู้เรื่องการรักษาและค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด ผล
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11บันเทิง

เชื่อหรือไม่..คอยตามดู

อนอื่นต้องบอกคุณ Nu Suthlla ว่า..

ทุเรียน “พันธุ์ทรายขาว” ที่อยากได้ไปปลูกที่ จ.นครศรี 

ธรรมราช ผมลองสอบถามชาวสวน (เพื่อน) แล้ว เขา

ว่า “ต้นพันธุ์” ไม่มีขาย ไม่มีคนทำา มันค่อนข้างยุ่งยากลำาบาก

เสียเวลา

เพราะต้องเร่ิมจากการเพาะเมล็ดจากสายพันธ์ุทุเรียนพ้ืน

เมืองเพื่อทำาต้นกล้า แล้วนำาต้นกล้าไปเสียบยอด-ทาบก่ิงและข้ัน

ตอนอื่นๆ ซ่ึงเท่าท่ีฟัง ผมว่า..ซ้ือกินจะสะดวกกว่าครับ!

แต่หากคุณ Nu Suthlla มีความมุ่งม่ัน-ต้ังใจท่ีจะเอาต้นพันธ์ุ

ไปปลูกให้ได้ เอาไว้ผมจะลองขออนุญาตเพื่อนดู เพื่อท่ีจะได้ต่อสาย

พูดคุย-สอบถามกันโดยตรงนะ!

จบเรื่องคนนครฯ แล้ว คราวน้ีก็มาฟัง (อ่าน) มุมมอง-ความ

คิดเห็นของ “คนเกาะสมุย” สุราษฎร์ฯ ดูหน่อย ผมหมายถึง “คุณ

จุ้ย-ศุ บุญเล้ียง” อดีตสมาชิกวงเฉลียงน่ะ!

คุณจุ้ย เป็นท้ังนักคิด นักเขียน นักแต่ง นักร้องท่ีมีความ

สามารถสูงอีกท่านหน่ึง ได้โพสต์ข้อความเมื่อ 2-3 วันก่อนได้ตรง

ใจผมนัก ส่วนท่านผู้อ่านจะคิด-มองประการใดอยากให้พิจารณาดู..

“ถึงบรรดาผู้จัดรายการโทรทัศน์และจัดประกวดการร้อง

เพลงท้ังหลายท้ังปวง

มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า #ไมค์บังปาก

สังเกตการจับไมโครโฟนของนักร้อง น้องรัก ท้ังหลายบน

เวที ประกวดนานัปการท่ีทยอยออกอากาศไม่เว้นวัน

มีข้อสังเกตให้ท่านลองพิจารณา โดยเฉพาะบรรดา

โปรดิวเซอร์ ผู้ทำารายการทีวีท้ังหลาย ในกรณีท่ีจัดสภาวะอัน

สมควรระหว่างปากนักร้องกับไมโครโฟน

ว่ากันว่า ไมโครโฟนน้ันเป็นอาวุธสำาคัญในการร้องเพลง 

เหมือนเข็มฉีดยากับพยาบาลก็ปานน้ัน นักร้องอาจมีสไตล์ถือไมค์

ท่ีแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ไฉนดูมาดูไป ถือไมค์เหมือนกันหมดคือ

บังปาก

แบบหน่ึงคือ ยัดหัวไมค์ให้ใกล้ๆ ปาก เพื่อให้เสียงเปล่ง

พลังได้เต็มท่ี อันน้ีเห็นในแวดวงชาวร็อก กับอีกแบบหน่ึงคือถือ

ไมค์เพื่อเจตนาให้บังปาก

เพราะว่าในการอัดรายการทีวีบางทีเขาให้ร้อง แบบลิปซิงก์                     

คือทำาแต่ปากพะงาบๆ ส่วนเสียงน้ันใช้เปิดเอา

รายการทีวีจำานวนมาก นักร้องที่ไปออกจึงต้องพยายาม

เอาไมค์บังปาก เพราะว่างับแล้วจะได้ไม่รู้สึกว่าไม่ตรงกับคำาที่งับ

ทีน้ี เกิดอะไรข้ึน หลังๆ นักร้องท่ีเห็นคนท่ีออกทีวีชอบเอา

ไมค์บังปาก ก็เลยบังม่ัง แม้ว่าจะไปออกรายการท่ีร้องเพลงสดๆ 

และร้องเพลงแบบลูกทุ่งลูกกรุง ซ่ึงไม่ได้เป็นเพลงร็อกท่ีต้องร้อง

แรงแต่อย่างไร

การเอาไมค์ไว้ใกล้ปากน้ันมีข้อดีตรงท่ีเสียงจะเข้าไปได้น้ำา

หนักและชัดเจน ถ้าจะร้องด้วยเสียงข้ึนจมูกก็ได้ยินชัดเจน

แต่ในขณะเดียวกัน ข้อเสียท่ีเห็นชัดๆ ก็คือ มันบังปาก 

เวลาร้องก็เลยไม่เห็นปากของนักร้อง ซ่ึงดันเป็นส่วนท่ีสำาคัญต่อ

การมอง และเป็นการถ่ายทำารายการเพื่อการดูการชมไม่ใช่การ

ฟังแต่อย่างเดียว

พอนักร้องถือไมค์บังปาก ความอึดอัดก็เข้ามาเยือน แต่ดู

เหมือนคณะกรรมการ โปรดิวเซอร์ ผู้จัดรายการไม่รู้สึกถึงความ

อึดอัดอันน้ี จึงปล่อยให้นักร้องส่วนใหญ่เอาไมค์บังปาก

ทีน้ีพอรายการเชิญนักร้องช้ันดีแบบพ่ีเบิร์ด ธงไชย มาใน

รายการ พ่ีเบิร์ดก็ร้องด้วยเพลงแนวเดียวกัน รายการเดียวกัน 

โปรดิวเซอร์ก็คนเดียวกัน 

ทำาไมการจับไมค์ของพ่ีเขาจึงไม่ต้องเอาบังปาก ก็ฟังได้

ไพเราะ และเห็นท่วงท่าการร้องได้ดี

ฝากไว้ตรงน้ีอีกที ในฐานะท่ีเป็นคนดู และคนร้องเพลง 

ว่า การเอาไมค์บังปาก ถ้าไม่ใช่เพื่อการลิปซิงก์หรือว่าเป็นสไตล์ท่ี

ออกแบบมาเพื่อให้ดูไม่เห็นปาก

จึงควรจะคำานึงถึงผู้ดูรายการ ว่าควรจะได้รับชมภาพแบบ

ไหน

และเชื่อเหลือเกินว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยี เครื่องอัดเสียง 

มิกซ์เสียง ก็น่าจะดีพอท่ีจะทำาให้ผู้ฟังได้ยินได้ฟังเสียงชัด โดยท่ีไม่

ต้องเอาไมค์ไปจ่อให้ชิดติดปากอย่างน่าเสียดาย

ฝากไว้อีกที สำาหรับผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องในทุกเวที และทุกๆ 

รายการ”

ครับ..ฝากได้ แต่เขาจะเชื่อหรือไม่ คอยตามดู?.

ก่

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘UrboyTJ’ขอโทษจากหัวใจ

ปมตดัพอ้เรื่องคา่รกัษา6แสน

ด้

จ

กำาลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในประเทศไทย ในวันท่ี 30-31 

กรกฎาคมน้ี ท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำาหรับวงเคป๊อประดับ

ตำานาน SUPER JUNIOR (ซูเปอร์ จูเนียร์) โดยล่าสุดได้ส่งคลิป

ตรงจากประเทศเกาหลีมาถึงเอลฟ์ไทย (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) โดย

หวังว่าทุกคนจะมาเจอกันในคอนเสิร์ต

“สวัสดีครับ พวกเรา SUPER JUNIOR ครับ ทุกคนสบายดี

ไหมครับ พวกเราคิดถึงทุกคนมากครับ 2 ปีท่ีผ่านมา พวกเราได้แต่

ทักทายทุกคนผ่านทางหน้าจออย่างเดียวเลยครับ แต่ในท่ีสุดก็จะ

ได้มีโอกาสไปหาเพื่อทักทายกับทุกคนแล้วนะครับ วันน้ีพวกเราเลย

มารวมตัวกันเพื่อแจ้งข่าวดีให้กับทุกคนทราบครับ โดยคอนเสิร์ต

ของพวกเรา SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER 

SHOW 9 : ROAD ก็ได้เร่ิมข้ึนแล้วครับ และประเทศแรกท่ีเราจะ

ไปแสดงก็คือประเทศไทยครับ

คอนเสิร์ต SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER 

SHOW 9 : ROAD in BANGKOK จะจัดข้ึนในวันเสาร์ท่ี 30 

กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. และวันอาทิตย์ท่ี 31 กรกฎาคม 

2565 เวลา 16.00 น. ท่ีอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีครับ หวัง

ว่าทุกคนจะมอบความรักและการสนับสนุนเยอะๆ นะครับ เพื่อ

ตอบแทนความรักและความคิดถึงท่ีแฟนๆ ชาวไทยมีให้พวกเรา 

พวกเราก็ได้เตรียมการแสดงสุดเท่และอลังการท่ีสมเป็น SUPER 

JUNIOR ไว้เยอะมากเท่ากับความรักท่ีแฟนๆ ชาวไทยมีให้กันเลย

ครับ เพราะฉะน้ัน ทุกคนต้องห้ามพลาด แล้วพบกันท่ีคอนเสิร์ต

นะครับ!”

‘ซูเปอร์ จูเนียร์’เตรียมเปิดฉากทัวร์

ส่งคลิปจากเกาหลีอ้อน‘เอลฟ์ไทย’

ของดนตรีและเรื่องราวในเพลง ท่ีท่อนหน่ึงบอกว่า

“We are beautiful. We’re unstoppable. We are power-

ful. You can’t hold us down!. We are beautiful. Oh we’ve been 

through it all. We are powerful. You can’t hold us down!.”

โดยชมมิวสิกวิดีโอ “We Are Beautiful” กันได้ท่ี Youtube: 

SILVY และฟังเพลงน้ีรวมถึงเพลงอื่นๆ ของศิลปินหญิงท่ีเป็นปากเสียง

ของสาวๆ ท่ัวเอเชียรายน้ีได้จากบริการทุกสตรีมมิงท่ัวไทย: https://

wmth.lnk.to/wearebeautiful

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_DkVjfKlL8U

ไมเคิล แจ็กสัน 

ยังคงกวาดรายได้

มากกว่า 300 ล้าน

ปอนด์ต่อปี แม้จะเสีย

ชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่

เมื่อ 13 ปีก่อน กล่าว

กันว่าข้อตกลงทาง

ธุรกิจหลังการตายของ

เขา เป็นตัวทำารายได้นำาเงินหลายล้านมาสู่ทรัพย์สินของเขาใน

แต่ละปี ซึ่งหมายความว่า ลูกสามคนของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วง

ลับไปแล้วจะได้เป็นมหาเศรษฐีไปตลอดชีวิต

ไมเคิล แจ็กสัน ยังคงน่าทึ่งแม้จะผ่านไป 13 ปีแล้วหลัง

การเสียชีวิตของเขา เมื่อตัวเลขแสดงให้เห็นว่าเขาทำารายได้

มากกว่า 301 ล้านปอนด์ต่อปี

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เผยว่า ข้อตกลงทางธุรกิจหลัง

จากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว ทำาเงินได้มากกว่า 1.67 พันล้านปอนด์ 

เท่ากับว่าลูกๆ ของเขาทั้งสามคน คือ ปรินซ์, แพรีส และแบลง               

เก็ต ที่เคยเป็นพ่อของพวกเขาประสบปัญหาทางการเงิน จน

แม้แต่กลายเป็นคนไร้บ้านจะได้เป็นมหาเศรษฐีไปตลอดชีวิต

จากเอกสารด้านธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด ยืนยัน

ว่าโซนีได้ซื้อสิทธิ์ตลอดชีพของ “แจ็กโก” เป็นจำานวน 10 

เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 241 ล้านปอนด์ ยิ่งไปกว่านั้นนักร้องคนดัง

กล่าวยังได้รับเงินเกือบ 60 ล้านปอนด์จากข้อตกลง โดยมูลค่า

สุทธิของทรัพย์สิน บัญชีเงินสด และรายได้ของแจ็กสันรวม

แล้วอยู่ที่ 739,637,972 ปอนด์ ซึ่งห่างไกลจากปีที่เขาเสียชีวิต

ที่บัญชีของเขามีหนี้สินประมาณ 418 ล้านปอนด์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จอห์น บรังกา กับจอห์น 

แมคเคลน เป็นคนที่ช่วยให้สถานะการเงินพลิกกลับมา โดยการ

ปรับโครงสร้างการจัดการทางการเงินของแจ็กโก.

interthaipost69@gmail.com

ไมเคิล แจ็กสัน ยังกวาดรายได้

มากกว่า 300 ล้านปอนด์ต่อปี

ร้องที่เต็มไปด้วยพลังของซิลวี่ “We Are Beautiful” คือเพลงที่

ฉูดฉาด จัดจ้าน ด้วยพลัง และเป็นอีกครั้งที่รู้สึกได้ถึงการปลด

ปล่อย การระเบิดพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ปฏิเสธทัศนคติและ

มุมมองที่คร่ำาครึ จากบทเพลงของ “ซิลวี่”

มิวสิกวิดีโอก็อัดแน่นไปด้วยพลังไม่แพ้กัน เมื่อนำาเสนอเป็น

ป๊อปวิดีโอสีสันจี๊ดจ๊าด แสดงถึงความมั่นใจที่อยู่ในเนื้อหา ผ่านการ

แสดงออกของซิลวี่และกลุ่มแดนเซอร์ที่เปรียบได้กับตัวแทนของ

ผู้คนในกลุ่มต่างๆ ที่ได้พบกับความสวยงามในตัวเอง และหลังเปิด

ตัวได้ไม่นานก็ทำายอดวิวขยับขึ้นไปอย่างรวดเร็ว สมกับความแรง

• 2 พิธีกรคู่ขวัญ กำาภู ภูริภูวดล และ รัช

นีย์ สุทธิธรรม จากรายการเรื่องพลบค่ำา ทางช่อง 

9 MCOT HD หมายเลข 30 ชวนแฟนรายการร่วม

สนับสนุนเส้ือรักษ์น้ำา เพื่อนำารายได้ร่วมสร้างน้ำาให้

ชุมชนของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ซ่ึง บมจ.อสมท ร่วมกับ 

คอลเลคช่ัน WBG บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล 

จำากัด (มหาชน) จัดทำาคอลเลคช่ันพิเศษ เส้ือรักษ์น้ำา 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี อสมท คู่สังคมไทย 

สามารถส่ังซ้ือเส้ือรักษ์น้ำาได้ท่ี หมายเลข

โทรศัพท์: 0-2826-7988 ตลอด 24 

ช่ัวโมง หรือ Line @: @iccshopping

• ธุรกิจบาร์โฮสต์กำาลังไปได้สวย 

แอนน่ี (คริส หอวัง) ดีใจยกใหญ่ เพราะ

มีลูกค้ามาจองโต๊ะใหญ่มาก ทำาให้ ยุทธ 

(กาย ศิวกร) รีบเสนอไอเดียว่า ด้วยหน้าตา ลีลาของ 

หมูแดง (ป๊อด ศุภกร) ต้องโดนใจสาวใหญ่แน่ๆ แต่

แล้วแอนน่ีก็ต้องมาปวดหัวกับ ไมเคิล (เดรก สัตบุตร) 

ท่ีเข้ามาวุ่นวายท่ีร้าน แต่จะป่วนแค่ไหนต้องติดตาม 

ในซีรีส์ Mama Gogo แม่มาคุมหนุ่มบาร์ร้อน วัน

อาทิตย์ท่ี 10 กรกฎาคมน้ี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 

GMM25

• คิตต้ี-กิจติพร นันท์ตานนท์ เจ้าของ

มงกุฎ Mrs. Thailand World 2021 ผู้ท่ีคว้ารางวัล 

Mrs. World Photogenic 2022 จากลาสเวกัส 

สหรัฐอเมริกา ได้เชิญชวนสตรีท่ีผ่านการสมรสแล้ว

ร่วมชิงมงกุฎ Mrs. Thailand World 2022 และได้

เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยเวทีระดับโลก

อย่าง Mrs. World 2023 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา มา

ร่วมแสดงศักยภาพในรอบคัดเลือกท่ีจะเกิดข้ึนในวันท่ี 

15 กรกฎาคมน้ี ท่ี SHOW DC

• (ต่อ) โดยเวที Mrs. Thai-

land World 2022 เปิดรับสมัครแล้ว

ผ่านทาง FB: Mrs Thailand World 

ต้ังแต่วันน้ีถึง 15 กรกฎาคม 2565 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ

และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ท่ี https://mrsthai-

landworld.com/contact-us/ งานน้ี คิตต้ี กิจติพร รับ

ประกันได้ว่าสำาหรับผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้ายคุณจะได้

รับประสบการณ์ท่ีหาไม่ได้ง่ายๆ ในเวทีไหนแน่นอน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร. 09-6224-

6532, FB: Mrs Thailand World

รักชิด

ช่อง 3 อาสาทำาดี • สุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้จัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน, วรวรรณ 

ติณสูลานนท์ ผู้จัดการอาวุโสประชาสัมพันธ์ และทัศนีย์ ทรัพย์เจริญกุล ผู้จัดการฝ่าย

บัญชี ได้นำาสินค้าจาก Channel 3 Store ไปมอบให้แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยเด็ก

ที่เข้ามารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ 

โดยมี วิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และคุณทรง

ศิริ นิลจุลกะ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกจักษุ โสต ศอ นาสิก เป็นผู้รับมอบ



12 ขาวประชาสัมพันธ

วันเดียวเทานั้น!  ศูนยการคาเดอะไนน 

เซ็นเตอร พระราม 9  จัดโปรโมชัน “ONE 

DAY PAY DAY ใครไมเปย ... ไนนเปยเอง” 

เอาใจสาวก “ปศาจแดง” แมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด และ “หงสแดง” ลิเวอรพูล ที่มารอ

ชมฟุตบอลศึกแดงเดือด แมตชประวัติศาสตร

คร้ังแรกในเมืองไทย ในวันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม  

ที่จะถึงนี้ เม� อมาใชบริการชอป ชิล กับรานคา

และบริการภายในศูนยการคาฯ กอนการแขงขัน 

ครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับฟรี! MBK Gift 

Voucher มูลคา 100 บาท พรอมใหนําไป

ฉลองชัยชนะตอแบบสุดคุม (ของสมนาคุณมี

จํานวนจํากัด สะสมใบเสร็จไดไมเกิน 5 ใบ 

จํากัดการแลกรับของสมนาคุณ 3 สิทธ์ิ / ทาน 

ตลอดรายการ) ชอปครบแลวสามารถนํา

ใบเสร็จมาแลก MBK Gift Voucher ไดที่จุด

แลกของสมนาคุณ ชั้น 2 โซนเวสตวิลเลจ 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 

ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 22.00 น. 

คชเชอรฯ ขนทัพสินคา แบรนด “อีสฟลด” 

พรอมขนมขบเค้ียวแบรนดดังจากตางประเทศ 

ในฐานะผูจัดจําหน�ายอยางเปนทางการ สง

แคมเปญ Khotcher x Shopee จัดโปร 7.7 

เตรียมแจกคูปองสวนลด พรอมลุนรับของ

รางวัลผานการส่ังซ้ือสินคา ย่ิงชอบ ย่ิงได  มอบ

สวนลดมากกวา 20% ทุกผลิตภัณฑ เพียง

พิมพช� อรานคา Khotcher Store ใน Shopee 

รีบกดใสตะกราพรอมชําระเงิน ส้ินสุดแคมเปญ

วันที่ 31 กรกฎาคม 

Smart SME EXPO 2022 งานแสดง

ธุรกิจแฟรนไชสแหงป ที่รวบรวมอบรมอาชีพ

ฟรีในงานไวอยางมากมาย อาทิ เปดสูตรลับ

เมนูพารวยByคุณดาดารวมแซบ, HIP COF 

แฟรนไชสรานกาแฟสโลวบารลงทุนนอย 

กําไรเทาตัว, เทคนิคแตงหนาครัวซองตสุดคิวท

แบบ Sweet Secret, เปดสูตรซอสแซนดวิช

และอาหารเกาหลี ขายดีไมมีก๊ัก by กิมจิคุณคิม, 

Mr.Saveman บริการรับกําจัดปลวก

ดวยสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี, พลิกโฉม

อุตสาหกรรมยา อาหารและเคร� องสําอาง 

ดวยเทคโนโลยีตัวพาระดับนาโน, สรางธุรกิจ

คุณใหเติบโตดวยชุดซอฟตแวร ZOHO  ฯลฯ  

นอกจากนี้ ในงานยังมีการเสนาใหความรู

จากวิทยากรระดับแถวหนาของเมืองไทย

อีกหลากหลายหัวขอที่ ไมอยากใหคุณพลาด 

สนใจอบรมอาชีพฟรี  หรือเขารวมฟงเสวนาฟรี 

สามารถลงทะเบียนลวงหนาไดที่ https://

expo.smartsme.co.th/register/2022/ เตรียม

ตัวใหพรอมแลวและเคลียรคิวคุณใหดีกับ

งานนี้ Smart SME EXPO 2022 วันที่ 7-10 

กรกฎาคม ณ ฮอลล 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 08-6314-

1482 หรือ inbox มาที่ Smart SME EXPO 

สอบถามโทร. 09-4915-4624, 08-6314-1482

ซีคอนสแควร จัดงาน “Veggie & 

Vegan Eatery” เอาใจคนรักสุขภาพคัดสรร

อาหารและสินคา “กินดี อยูดี ใชดี” อาทิ 

Plant-based Food อาหารจากพืช, อาหาร

มังสวิรัติ (Vegetarian), วีแกน (Vegan), 

รวมถึงผลิตภัณฑที่ดีตอสิ่งแวดลอม พรอม

กิจกรรม Workshop DIY เทียนหอม,เพนท  

กระเปาผา จัดขึ้นระหวางวันที่ 8 - 17 

กรกฎาคม บริเวณลานน้ําพุ ชั้น1 ศูนยสรรพ

สินคาซีคอน  สแควร ถนนศรีนครินทร   

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

หลอเทียน   ดร.พรชัย  มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เปนประธานในพิธีหลอเทียน

พรรษา เพ� อนําไปถวายวัดอางแกว วัดโคนอน และวัดประดูบางจาก เน� องในวันเขาพรรษา 

โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย  เจาหนาที่ และนักศึกษารวมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยสยาม

อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค โดย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) ไดเดินหนาใยการ

ยกระดับและพัฒนาทักษะ Reskill/Upskill/

Newskill แหงอนาคต ใหสอดคลองกับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

และความเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม สรางการขับเคล� อน

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ

รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล 

ชัยรุงเรือง เลขานุการรัฐมนตรีวาการและ

โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม กลาววา อุทยานวิทยาศาสตร

ภูมิภาค โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักที่สําคัญ

ในการพัฒนา กําลังคนของประเทศเล็งเห็น

ถึงปญหาและผลกระทบดังกลาวและเห็น

ความจําเปนเรงดวนที่จะตองเปนกลไกใน

การพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ 

(Reskill/Upskill/Newskill) เพ� อการมีงานทํา

และเตรียม ความพรอมรองรับการทํางาน

ในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในรูปแบบ 

ของการสรางทักษะใหกับกลุมวางงาน/

แรงงานคืนถิ่น/ผูประกอบอาชีพอิสระ เพ� อให

สามารถสรางงาน สรางอาชีพ ดวยตนเอง 

รวมทั้งเพิ่มทักษะชั้นสูงและการทํางานสมัย

ใหมใหกับกําลังคนในชุมชนทองถิ่น SMEs 

และภาคอุตสาหกรรม

ชู 4 แผนงานพัฒนาทักษะแหงอนาคต

โครงการสรางกําลังคนและทักษะแหง

อนาคตในภูมิภาค เพ� อตอบโจทยการพัฒนา

นวัตกรรมของประเทศ ซึ่งไดรับงบประมาณ

จาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)โดยมีวัตถุประสงค

เพ� อสรางกําลังคนและทักษะแหงอนาคตใน

ภูมิภาค ใหตอบโจทยการพัฒนานวัตกรรม

และเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาบุคลากร

ในสถานประกอบการที่ ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณ COVID-19 ใหมีทักษะและ

ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่จําเปนสําหรับการเตรียมพรอมและการ

Reskill-Upskill-New skill สราง “ทักษะ” ปรับ “คน” ใหทันโลกอนาคต

ปรับธุรกิจเม� อประสบภาวะวิกฤติ รวมถึงการ

สรางระบบนิเวศเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในสถาบันการศึกษาและพื้นที่ ในภูมิภาค

และพัฒนางานวิจัยใหเปนเทคโนโลยีเขมขน 

สรางการขับเคล� อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ของประเทศ ดวยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค

ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก

1.แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพ� อ

สรางผูประกอบการรุนใหม (Entrepreneurial 

Ecosystem Development) สรางแนวคิด

ของผูประกอบการ (Entrepreneur Mindset) 

ใหกับนักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษาไมเกิน 

10 ป ใหพรอมตอการเปนผูประกอบการรุน

ใหมในอนาคต ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ� อพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ใหคําปรึกษา

ดานการทําแผนธุรกิจและการตลาด

2.แผนงานการพัฒนาความสามารถ

ทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 

(Brain Power Skill Up) เพิ่มทักษะศักยภาพ 

ความสามารถทางเทคโนโลยีแหงอนาคตใน

ภูมิภาคใหกับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 3 ดาน 

ไดแก ทักษะดานดิจิตอล ทักษะการประยุกต

ใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) และทักษะ

การใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร

3.แผนงานการสรางผูจัดการนวัตกรรม 

Certified Innovation Manager (CIM) สราง

ระบบและนวัตกรรม รวมถึงสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ภาครัฐ

และภาคเอกชน

4.แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู

ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry 

Convergence) ยกระดับผลงานวิจัยเพ� อตอย

อดใหพรอมออกสูเชิงพาณิชย สงเสริมการ

ทํางานรวมกันระหวางมหาลัย เอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรม

โครงการเดนตอยอดงานวิจัยสูพาณิชย 

เครื่องวัดสัญญาณชีพ-แผ่นดามกระดูก

ไหปลารา

โฆษกกระทรวง อว. กลาวตอวา สําหรับ

โครงการที่โดดเดนในปที่ผานมา คือ บริษัท 

CMUgency จํากัด ไดจัดทําเคร� องวัดสัญญาณชีพ

พื้นฐานในรถฉุกเฉิน ภายใต แผนงานการ

พัฒนาระบบนิเวศเพ� อสรางผูประกอบการรุนใหม 

โดยไดผลักดันใหนักศึกษาเขารวมโครงการ

ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบเคร� องวัด

สัญญาณชีพพื้นฐานในรถฉุกเฉินจนสามารถ

ใชงานจริงได และหาชองทางการเขาสูตลาด 

เพ� อตอยอดงานวิจัยไปเผยแพรใหเปนที่รูจัก

เพ� อชวยเหลือผูคนไดมากข้ึน ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวาง

การดําเนินการขอมาตรฐานอุปกรณทางการ

แพทย์เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ให้ ได้ ไวที่สุด 

ระหวางนี้ใหวางแผนการประชาสัมพันธและ

โฆษณา สรางความน�าเช� อถือ ทําใหเปนที่

รูจักมากยิ่งขึ้น

สวนแผนงานการยกระดับเทคโนโลยี

สูภาคอุตสาหกรรม ที่ ไดรับการสนับสนุน

งานวิจัยนวัตกรรมแผนดามกระดูกสวน

ไหปลาราที่ยิงผิวดวยอนุภาคละเอียด โดย 

รศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ สังกัดภาควิชา

วิศวกรรมเคร� องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งเปนนวัตกรรมการ

ออกแบบอุปกรณผาตัดที่ยังไมเคยมีมากอน

และมีประสิทธิภาพสูง ชวยลดการนําเขา

จากตางประเทศ และนําไปสูอุตสาหกรรม

เคร� องมือทางการแพทยที่ยั่งยืนของไทยและ

นําไปสูอุตสาหกรรมเคร� องมือทางการแพทย

ที่ยั่งยืนของไทย ชวยใหผูปวยไดรับการรักษา

ที่มีคุณภาพมากขึ้นอยางนอย 20% วัดจาก

ระยะเวลาในการรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ

การผาตัดของแพทยไดดีข้ึนกวาเดิมอยางนอย 

15% วัดจากระยะเวลาในการผาตัด โดยไดมี

การพัฒนาตนแบบเพ� อเตรียมพรอมในการทดลอง

ตลาด รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รวมทั้งยังไดประสานงานกับบริษัทคูคา 

เพ� อตอยอดเทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย

ทั้งหมดนี้ คือ การเตรียมพรอมในการ

สราง “ทักษะ” เพ� อปรับ “คน” ใหทันโลก

อนาคต ผูท่ีสนใจเขารวมโครงการเพ� อยกระดับ

ทักษะสามารถติดตามขอมูลไดที่ Facebook 

Fan Page: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร 

วิจัยและนวัตกรรม หรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ Call center 1313

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๖๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวปยาพัชร กิจงาม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดเกษตร 

เลขท่ีบัญชี ๘๒๐-๐-๕๔๓๑๑-๐ ช� อ

บัญชี นายยุทธศักด์ิ หมวดเมือง

- นายยุทธศักด์ิ 

หมวดเมือง 

๓๓๗.๖๗ 

บาท(ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รายการท่ี ๒ 

ตามคําส่ัง ท่ี ย.

๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสหไทย

พลาซา ทุงสง เลขท่ีบัญชี ๐๖๗-๘-

๖๑๙๒๒-๑ ช� อบัญชี นายยุทธศักด์ิ 

หมวดเมือง

- นายยุทธศักด์ิ 

หมวดเมือง

๕๐,๖๗๘.๓๘ 

บาท(ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ัง ท่ี ย.

๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสหไทย

พลาซา ทุงสง เลขท่ีบัญชี ๘๙๖-๒-

๐๓๔๙๕-๑ ช� อบัญชี นางสาวสกุล

รัตน หอมหวล

- นางสาว

สกุลรัตน 

หอมหวล

๓,๙๓๒.๐๖ 

บาท (ณ วันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รายการท่ี ๔ 

ตามคําส่ัง ท่ี ย.

๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

เทสโก โลตัส ทุงสง เลขที่บัญชี 

๔๒๗-๐-๔๔๑๐๙-๘ ช� อบัญชี 

นางสาวสกุลรัตน หอมหวล

- นางสาว

สกุลรัตน 

หอมหวล

๑,๓๒๘.๐๕ 

บาท(ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รายการท่ี ๕ 

ตามคําส่ัง ท่ี ย.

๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสหไทย

พลาซา ทุงสง เลขที่บัญชี ๘๙๖-๒-

๐๘๒๙๔-๘ ช� อบัญชี นางกรรณิกา 

หอมหวล

- นางกรรณิกา 

หอมหวล

๗๘๘,๕๓๙.๖๑ 

บาท (ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รายการท่ี ๖ 

ตามคําส่ัง ท่ี ย.

๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขา 

เทสโก โลตัส ทุงสง เลขที่บัญชี 

๙๕๒-๐-๑๗๘๐๘-๒ ช� อบัญชี นาง

กรรณิกา หอมหวล

- นางกรรณิกา 

หอมหวล

๗,๕๖๑.๓๑ 

บาท(ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รายการท่ี ๗ 

ตามคําส่ัง ท่ี ย.

๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 

ง๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

ทุงสง เลขที่บัญชี ๕๑๓-๒-๖๗๔๙๐-

๓ ช� อบัญชี นางกรรณิกา หอมหวล

- นางกรรณิกา 

หอมหวล

๑,๘๑๕.๘๔ 

บาท(ณ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕)

รายการท่ี ๑๐ 

ตามคําส่ัง ท่ี ย.

๓๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี 

๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๘๕๔,๑๙๒.๙๔ บาท 

(แปดแสนหาหม� นส่ีพันหน่ึงรอยเกาสิบสองบาทเกาสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นางสาวปยาพัชร กิจงาม กับพวก

(นายปฐวี จันทรบุตร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(แปดแสนหาหม� นส่ีพันหน่ึงรอยเกาสิบสองบาทเกาสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

(แปดแสนหาหม� นส่ีพันหน่ึงรอยเกาสิบสองบาทเกาสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

(นายปฐวี จันทรบุตร)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๖๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวอุบลรัตน พุฒิไพรสกุล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย เลขที่บัญชี ๐๕๘-๑-

๗๑๑๔๓-๓ ช� อบัญชีนางสาวอุบลรัตน 

พุฒิไพรสกุล

- นางสาวอบุลรตัน  

พุฒิไพรสกุล

๑,๖๐๐.๓๙ บาท 

(ณ วันที่ ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒ รถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดา รุน เวฟ 

๑๐๐ สีแดง ดํา หมายเลขทะเบียน 

กตธ ๔๐๑ สระแกว

๑ คัน นางทองยิ้ม 

สิมมาลา

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๓ รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา รุน คลิก 

สีน้ําเงิน ดํา หมายเลขทะเบียน ๑กจ 

๗๓๑๕ สระแกว

๑ คัน นางสาวดาวรุง  

สิมมาลา

๑๐,๐๐๐ บาท(ณ 

วันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

๔ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน 

ยี่หอฮอนดา รุน แอคคอรด สีขาว 

หมายเลขทะเบียน (อยูระหวางดําเนิน

การตรวจสอบหมายเลขทะเบียน )

๑ คัน อยูระหวาง

ดําเนินการตรวจ

สอบเจาของ

กรรมสิทธิ์

ที่แทจริง

๕๐๐,๐๐๐ 

บาท(ณ วันที่ ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท่ีท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕๑๖,๖๐๐.๓๙ บาท (หาแสน

หน่ึงหม� นหกพันหกรอยบาทสามสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวอุบลรัตน พุฒิไพรสกุล กับพวก

(ลงช� อ)  

(นายอนุภาพ ศุภเศรษฐศิริ)

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔

(ลงช� อ)  

(นายอนุภาพ ศุภเศรษฐศิริ)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๕๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางธนัสถา จันทรแกวพา กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด (ที่ไดจากการขายทอดตลาด

สุกร) จํานวน ๑๐๖,๖๐๐ บาท ซึ่งมีดอก

เบี้ยจํานวน ๔,๘๙๐.๐๘ บาท รวมเปน

เงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๔๙๐.๐๘ บาท

- นางธนัสถา  

จันทรแกวพา

๑๑๑,๔๙๐.๐๘ 

บาท (ณ วันที่ 

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕)

-

๒ รถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดา   

สีน้ําเงินดํา หมายเลขทะเบียน 

๑ กช ๑๘๓๓ เชียงใหม 

๑ คัน นางสาว

ทักษวดี  

จันทรแกวพา

๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๘ 

ก.พ. ๒๕๖๕)

-

๓ รถจักรยานยนต ยี่หอ ยามาฮา สีดํา 

หมายเลขทะเบียน งฉร ๒๕๑ เชียงใหม

๑ คัน นางธนัสถา  

จันทรแกวพา

๗,๑๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๘ 

ก.พ. ๒๕๖๕)

-

๔ อาวุธปน กึ่งอัตโนมัติ ยี่หอ CZ 

เคร� องหมายทะเบียน กท ๔๙๒๖๐๗๙  

พรอมแมกกาซีน ๒ ซอง

๑ นายวิเชียร  

รุดชาติ

๖๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๙ มี.ค. 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๙๘,๕๙๐.๐๘ บาท 

(หน่ึงแสนเกาหม� นแปดพันหารอยเกาสิบบาทแปดสตางค) พรอมดอกผล   

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางธนัสถา จันทรแกวพา กับพวก

พันตํารวจโท

(นรินทร เพชรทอง)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ  ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายเอกพันธ  วนโกสุม ประธาน

บริษัทเคดับบลิวเอชบี จํากัด หรือ 

KWHB  เปนประธานจัดงานโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตร “การปลูกกระทอม

อินทรีย : พืชเศรษฐกิจตัวใหม” ครั้งที่ 

1 ณ ลานประชุมสวนผู ใหญบาน 

ต.สวนสม อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 

เม� อวันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2565 

ที่ผานมา 

“บริษัทฯ มีนโยบายการทําธุรกิจ

ดวยสารสกัดจากสมุนไพร โดยไดกอสราง

โรงงานและติดตั้งเคร� องสกัด ที่ ต.สวนสม 

อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร รวมถึงการผลิต

และจัดจําหน�ายสินคาจากพืชสมุนไพร ยา

บางตัวนําเขาสารสกัดจากตางประเทศ  ทั้งที่

พืชตัวดังกลาวปลูกที่ประเทศไทย  สงไปขาย

ในราคาถูก แตเม� อนํากลับเขามาเปนสารสกัด 

กลับมีราคาแพง บริษัทจึงเกิดแนวคิดวาจะ

ทําอยางไรใหสารสกัดสมุนไพรไทยมีคุณภาพ

เทียบเทากับตางประเทศ พัฒนาสารสกัดที่

ดีที่สุด และมุงมั่นที่มาทํางานเร� องเกษตรกร

สารจากใบกระทอม ดวยความตั้งใจที่อยาก

จะทําเร� องพืชสมุนไพรของประเทศ ใหไปเติบโต

ในตลาดสากลใหได  จึงจัดงานเพ� อมอบพืช

กระทอมใหกับพี่นองเกษตรกรและสอนวิธี

การปลูกใหเปนเกษตรอินทรีย ไมใหมีสารตกคาง 

นอกจากนี้ยังไดนําปุยอินทรีย โดยทานเกษตร

จังหวัดเปนผูใหการสนับสนุน เร� องวิชาการตางๆ 

ตอไปกระทอมของเราที่มาปลูกที่นี่จะไมมีสาร

ตกคาง เหมาะสมที่จะเอาไปทําสารสกัดได  

และตั้งใจทําสารสกัดไปสูสากลใหได เรากําลัง

ทําเร� องโรงงานสกัดพรอมกับหาตลาดใหดวย 

ถือเปนกาวแรกของเรา” นายเอกพันธ  กลาว  

นายอํานาจ โสรถาวร เกษตรจังหวัด

สมุทรสาคร กลาววา ตนเปนตัวแทนของ

KWHB จับมือเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  

รุดหนานโยบายปลูกกระทอมอินทรียพืชสมุนไพรไทยสูตลาดสากล  

ภาครัฐไดเขามาทําความเขาใจรวมกับพี่นอง

เกษตรกรในพื้นที่ ถือวาเปนโครงการที่ดี เพ� อ

ใหพี่นองเกษตรกรไดประกอบการตัดสินใจ

เลือกปลูกพืชทางเลือกใหมชนิดนี้ ตนในฐานะ

เปนสวนราชการถือวาโครงการนี้มีประโยชน 

ทําใหพี่นองเกษตรกรนําไปปรับใช ในพื้นที่ 

เปนการเพิ่มรายได ลดความเสี่ยง เน� องจาก

วาการปลูกพืชในอดีตท่ีผานมาเปนพืชเชิงเด่ียว 

แต ณ ขณะนี้ มีภาคเอกชน ภาคสวนราชการ 

หลายสวน ที่เขามารวมบูรณาการในการให

ขอมูลที่เปนประโยชนกับพี่นองเกษตรกร   

เภสัชกรโกวิทย  พวงชมภู  กรรมการ

บริษัทเคดับบลิวเอชบี จํากัด กลาววา สมุนไพร

ที่บานเรามีอยูกวา 1,000 ชนิด ควรจะไดรับ

การพัฒนา เปนอาหารเสริมหรือเคร� องด� ม 

พัฒนาเปนยา ยกตัวอยาง กระทอม มีฤทธิ์

แกปวด เวลายาแกปวดราคาแพงๆ เม็ดหนึ่ง

ก็ประมาณ 60 บาท เราทําไมไมสกัดกระทอม 

มาทําการทดลอง พัฒนาใหไปเปนยา ซึ่งใน

ตางประเทศมีการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ

ตางๆ ออกสูผูบริโภคไปไกลมาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทุมพร สุระยศ  

รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการ

ทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาววา 

สําหรับเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิเคราะห์หา

ปริมาณของสาระสําคัญในกระทอม 

เริ่มตนกอนที่จะมีการสกัดกระทอม 

เราจะมีการตรวจใบกระทอมโดยใชเคร� องมือ

ท่ีวิเคราะหโลหะหนัก เราจะมีเคร� อง ICP และ 

AIS ที่ใชในการวิเคราะห หลังจากนั้นนําใบ

กระทอมท่ีปราศจากโลหะหนักมาสกัด เม� อสกัด

กระทอมออกมาแลว จะมีเคร� องมือวิเคราะห

ท่ีใชสกัดปริมาณสารสําคัญท่ีอยูในใบกระทอม 

มีอยู 2 เคร� อง คือ HPLC หรือเราเรียกวา 

High Performance Liquid Chromatography 

อีกเคร� องคือ GC(MS) หรือ Gas Chromatograph 

ท้ังสองเคร� องจะใชในการวิเคราะหหาสาระสําคัญ

ในกระทอมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

นายจิรวุฒิ  พัฒนพงศพิบูล  กรรมการ

บริษัทเคดับบลิวเอชบี จํากัด กลาววา การที่

เรามาสรางโรงงานและสงเสริมเกษตรกรให

ปลูกกระทอม จะเปนการสรางงาน สรางราย

ได ใหกับประชากรในพื้นที่ ตอนนี้เรามีแผน

โครงการท่ีสงเสริม คอนแทรคฟารมม่ิง (contract 

farming)  ใหความรูกับเกษตรกรท่ีจะปลูกเกษตร

อินทรีย 100 เปอรเซ็นต หวังวาเกษตรกรจะ

รวมมือและจับมือเราไปดวยกัน สรางงาน 

สรางรายไดใหชุมชน 

ขณะท่ีตัวแทนชาวเกษตรกร จ.สมุทรสาคร  

กลาววา ถือเปนโครงการท่ีดีมีประโยชน บริษัทฯ 

นําตนกลามาใหปลูก แลวก็หาตลาดรับซื้อใน

ราคาที่เปนธรรมทั้งสองฝาย โดยที่พี่นองชาว

เกษตรกรไมตองลงทุน คือเราลงทุนเฉพาะท่ีดิน 

ลงแรงดูแลใหเรียบรอย คือตองเปนชีวภาพ

ปลอดสาร แมตอนนี้พื้นดินของเรายังมีสาร

เคมีหลงเหลืออยูบางเพราะการทําพืชเกษตร

ชนิดอ� น แตอีก 5 -6 เดือน สารเคมีก็จะหมด

ไปเพราะวาเราใชสารชีวภาพ ตามที่บริษัท

กําหนด เช� อวาวันขางหนาพี่นองเกษตรกร คง

มีรายไดเพิ่มขึ้นอยูดีมีสุขมากกวาเดิม 

ม.รังสิต จับมือ รฟม. รวมแกไขปญหาอาชญากรรมในเขตระบบรถไฟฟา    ดร.อรรถวิท 

อุไรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และวิทยา พันธุมงคล รองผูวาการรถไฟฟาขนสง

มวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ลงนามความรวมมือในการแกไขปญหาอาชญากรรมในเขต

ระบบรถไฟฟา โดยทาง รฟม. เล็งเห็นความสําคัญที่จะนําจุดแข็งของมหาวิทยาลัยรังสิต

มาบูรณาการในการทํางานรวมกันอันไดแก ความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการ

พัฒนามาตรฐานดานการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมท่ีเปนสากล รวมท้ังการชวยเหลือ 

ใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาในการปองกันแกไขปญหาอาชญากรรมอยางเปนระบบใหแก

องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปจจุบัน รฟม. โดยฝายรักษาความปลอดภัยและกูภัย 

(ฝรภ.) มีความประสงคที่จะเพิ่มพูนองคความรูเกี่ยวกับอาชญากรรมหรืออาชญาวิทยาใหมาก

ย่ิงข้ึน และเพ� อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ณ หองประชุม (1-801) อาคารอาทิตย อุไรรัตน 

(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

"ไฮคูล" จับมือกรมพัฒนาฝมือแรงงานรวมพัฒนาสังคม เปดหลักสูตรอบรมยกระดับชางติด

ตั้งฟลมกรองแสง       ชลฑิชา วณิชชากรพงศ ผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป บริษัท 

ลีวณิชย ผูนําเขาและจัดจําหน�ายฟลมกรองแสง "ไฮคูล" และ ปรีชา วณิชชากรพงศ ผูอํานวย

การฝายขายประดับยนตและฝายขายอาคาร รวมกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน จัด "โครงการ

ยกระดับเพ� อเพ่ิมศักยภาพฝมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการติดต้ังฟลมกรองแสงรถยนต" 

เพ� อฝกอบรมยกระดับมาตรฐานการบริการชางติดตั้งฟลมกรองแสง ใหมีคุณภาพฝมือการ

บริการที่สูงขึ้น ชวยสรางอาชีพใหมใหกับคนวางงานเพ� อรองรับตลาดชางติดฟลมกรองแสง 

ทีมีคณภาพพรอมขานรับนโยบายเปดประเทศ 

SOOKSIAM สุขรักษโลก     วิรัตน มนัสสนิทวงศ ผูอํานวยการสํานักส่ิงแวดลอมกรุงเทพมหานคร 

เปนประธานเปดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ โลก” ซึ่งจัดโดยเมืองสุขสยาม และไอคอนสยาม 

รวมกับธนาคารกสิกรไทย พรอมดวยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพ� อมุงหวังสรางการมีสวน

รวมและปลูกจิตสํานึกที่ดีใหประชาชน เยาวชนและชุมชน รวมกันรักและใสใจสิ่งแวดลอม 

ระหวางวันที่ 4 - 14 กรกฎาคม โดยมี ชยะพงส นะวิโรจน รวี อางทอง ธวัชชัย แพงไทย 

หมอมหลวงอรดิศ สนิทวงศ สุเมธ บุณยธนพันธ ปุณณรัตน จรุงคนธิ์ รวมงาน ณ เมืองสุข

สยาม ชั้น G ไอคอนสยาม    

สุดยอดคอสเพลย     อภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผูอํานวยการ บริษัท เพรซิเดนท 

เบเกอรี่ ผูผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ “ฟารมเฮาส” จัดงาน “Farmhouse Cosplay Contest 

2022” แขงขันประกวดคอสเพลย จากการตูน เกม ฯลฯ ชิงเงินรางวัลรวมกวา 100,000 บาท 

เพ� อฉลองครบรอบ 40 ป ฟารมเฮาส โดยมี บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน, 

พิพัฒ พะเนียงเวทย รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดส  

และอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการรองผูอํานวยการ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี มารวมงาน

และมอบรางวัล  ณ เวทีกลาง ฮอลล 100 ไบเทค บางนา 

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด 

(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุป เดิน

หนากอสรางโรงไฟฟา “เอ็กโก 

โคเจนเนอเรช่ัน สวนขยาย” กําลัง

ผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต และ

ประสบความสําเร็จในการปดดีล

เงินกูสําหรับ การพัฒนาโครงการ

โดยโรงไฟฟาแหงนี้จะชวย

ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ

ของเอ็กโก กรุป ในประเทศ 

สนับสนุนการดําเนินงานของ

กลุมลูกคาอุตสาหกรรม ตลอดจน

ชวยสง เสริมการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวย

เสริมความมั่นคงใหแกระบบ

ไฟฟาของประเทศ

นายเทพรัตน เทพพิทักษ 

กรรมการผูจัดการใหญ เอ็กโก 

กรุป เปดเผยวา “เอ็กโก กรุป 

ตอกย้ํารากฐานที่แข็งแกรงใน

ธุรกิจไฟฟา ดวยการเดินหนา

พัฒนาโครงการโรงไฟฟา “เอ็กโก โคเจน

เนอเรชั่น สวนขยาย” กําลังผลิตสุทธิ 74 

เมกะวัตต ในจังหวัดระยอง ลาสุดโครงการฯ 

ประสบความสําเร็จในการลงนามสัญญา

เงินกูกับธนาคาร 3 แหง ไดแก ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน 

และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

มูลคาเงินกูรวมประมาณ 2,700 ลานบาท 

ท้ังน้ี โครงการ “เอ็กโก โคเจนเนอเรช่ัน สวนขยาย” 

มีมูลคาการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,600 

ลานบาท โดยไดเริ่มดําเนินการกอสรางไป 

เม� อเดือนพฤษภาคม 2565 และคาดวาจะ

เริ่มเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชยในเดือน มกราคม 2567

“โรงไฟฟาเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น 

สวนขยาย” ซึ่งเอ็กโก ถือหุน 80% และ

บริษัท เจพาวเวอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) 

จํากัด ถือหุน 20% กอสรางบนพื้นที่วางถัด

จากโรงไฟฟาเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น เดิม ซึ่ง

ต้ังอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตําบลมาบขา 

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยจะ

จายไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาเดิมที่จะสิ้นสุด

สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) ในป 2567 โรง

ไฟฟาแหงนี้เปนโรงไฟฟาประเภท โคเจนเนอ

เอ็กโก กรุป เดินหนาสรางโรงไฟฟา “เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น สวนขยาย” ฉลุยปดดีลเงินกูพัฒนาโครงการ 2,700 ลานบาท

เรชั่นที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง และ

ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยลาสุด ซึ่งจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชพลังงานและเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยมีสัญญาซื้อขาย

ไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ภายใต โครงการผูผลิตไฟฟารายเล็ก

ทดแทน (SPP Replacement) เปนระยะเวลา 

25 ป ในขณะที่กําลังผลิตไฟฟาสวนที่เหลือ

และไอน้ําจากกระบวนการผลิตจะจําหน�าย

ใหแก ลูกคาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม

ระยองและพื้นที่ใกลเคียง

“ดวยความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟา 

เอ็กโก กรุป มั่นใจวา “โรงไฟฟาเอ็กโก 

โคเจนเนอเรชั่น สวนขยาย” จะสามารถ

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน

และลดภาระคาใชจายดานกระแสไฟฟาให

โรงพยาบาลเปาหมาย บริษัท ไทยออยล จํากัด 

(มหาชน) ไดดําเนินการติดต้ังระบบผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 

80.24 กิโลวัตต ใหกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง 

โดยโรงพยาบาลฯ สามารถนําผลประหยัด

คาไฟฟามาดําเนินโครงการตอยอดสราง

ประโยชนกับสังคม และเพิ่มความสามารถ

ในการใหบริการทางการแพทย ชวยพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหกับประชาชน ท้ังเปนการสงเสริม

ให โรงพยาบาลใชพลังงานทางเลือก ชวยลด

การปลอยกาซเรือนกระจกดวย  

โดยผลประหยัดดานกระแสไฟฟาที่

เกิดขึ้นจากระบบโซลาเซลล ในชวง 1 ป

ท่ีผานมา ทําให โรงพยาบาลประหยัดคาไฟฟา

ประมาณ 4 แสนบาท สามารถนําไปจัดซ้ือ

อุปกรณที่จําเปนชวยเหลือกลุมผูปวยที่เขารับ

การรักษากายภาพบําบัดในโครงการธนาคาร

อุปกรณทางการแพทยและศูนยซอมบํารุง

ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพ� อเปนศูนยกลางใน

การดูแลผูพิการในระดับอําเภอ ที่สามารถ

มาขอรับบริการ ยืม เปลี่ยนอะไหล หรือซอม

บํารุงและจัดซื้ออุปกรณสําหรับผูพิการ เชน 

เตียง รถเข็น อุปกรณชวยพยุง เคร� องผลิต

ออกซิเจน เคร� องดูดเสมหะ เปนตน เพ� อ

กลุมไทยออยลเตรียมสงมอบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาใหโรงพยาบาลแหลมฉบัง 

เพ� อนําผลประหยัดตอยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชน

ใหคนไข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเปนการ

แบงเบาภาระดานงบประมาณของทางโรงพยาบาล 

และเปนการเพิ่มทางเลือกในการรักษาของ

คนไขอีกดวย 

คุณวิรัตน เอ้ือนฤมิต ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทย

ออยล จํากัด (มหาชน) กลาววา โครงการน้ีถือ

เปนกลยุทธในการดําเนินกิจกรรมดานความ

รับผิดชอบตอสังคม ภายใตแนวคิด “Sus-

tainable Energy for Health Care” โดยการ

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใหกับ

โรงพยาบาลและหน�วยงานสาธารณสุขตางๆ 

ซึ่งทางบริษัทฯไดดําเนินการมาอยางตอเน� อง 

เชน โรงพยาบาลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

โรงพยาบาลธัญญารักษ จังหวัดแมฮองสอน 

และศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานหวยตง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนําความรู 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณของบุคลากร

มาบริหารจัดการในเร� องเทคนิคการออกแบบ

และติดต้ัง รวมถึงเร� องของระบบการตรวจสอบ 

ใหตรงกับความตองการของโรงพยาบาล 

สามารถลดคาใชจาย นําผลประหยัดจากคา

ไฟฟามาตอยอดชวยเหลือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูปวย ใหไดรับโอกาสในการรักษา 

ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเปนการ

ใชพลังงานทางเลือกชวยลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก เปนการรักษาสิ่งแวดลอมไป

พรอมๆ กันดวย

นายแพทยราเมศร อําไพพิศ ผูอํานวย

การโรงพยาบาลแหลมฉบัง กลาววา ไทยออยล

ไดจัดทําโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอ

สุขภาพของประชาชนมากมาย ไมวาเปน

ศูนยสุขภาพและการเรียนรูไทยออยล เพ� อ

ดูแลสุขภาพอนามัย โครงการเวชศาสตรชุมชน 

และจัดสรางอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินให

กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง ลาสุดโครงการ

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เพ� อ

นําผลประหยัดมาใชประโยชนตอสุขภาพ

ของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ชวยเสริมงบ

ประมาณที่โรงพยาบาล ไดรับในการดําเนิน

โครงการที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม 

ทําให โรงพยาบาลสามารถขยายผลการดูแล

คนไขไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดภาระ

คนดูแลผูปวย และทําใหผูปวยสามารถฟน

ตัวเองและกลับมาใชชีวิตปกติได เร็วขึ้น 

ถือวาเปนโครงการที่แกไขปญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูปวยไดอยางเปนรูปธรรม 

โครงการตอยอดนําผลประหยัดจาก

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสง

อาทิตยใหกับโรงพยาบาลแหลมฉบังในครั้งนี้ 

นับไดวาเปนประโยชนท้ังในเร� องของส่ิงแวดลอม

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ ้น ทั้งนี้

ยังเปนการแบงเบาภาระดานงบประมาณ

ของทางโรงพยาบาล และเปนการเพิ่มทาง

เลือกใหมในการรักษาของคนไขไดดีเพิ่มมาก

ขึ้นดวย

จายไฟฟาและไอน้ําอยางมีเสถียรภาพ เพ� อ

รองรับความตองการของลูกคาอุตสาหกรรม 

ซึ่งจะชวยสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และรวมสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับ

ประเทศ ในขณะเดียวกันโรงไฟฟาแหงนี้

ไดใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยลาสุด ซึ่งจะชวยทํา

ใหการผลิตไฟฟามีประสิทธิภาพมากขึ้น

และมีปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนได

ออกไซดลดลง ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการ

ดําเนินธุรกิจของ เอ็กโก กรุป ที่วา Cleaner, 

Smarter and Stronger to Drive Sustainable 

Growth” นายเทพรัตน กลาวสรุป
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเพิ่มโทษ ‘ไซเบอร์บูลลี’ 

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่า ผู้ทำาผิดฐานกลั่นแกล้ง

ระรานผู้อื่นทางไซเบอร์ในญี่ปุ่นจะต้องถูกลงโทษจำาคุก

ถึง 1 ปี ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้แล้วเมื่อวันพฤหัสบดี 

ซึ่งเข้มงวดขึ้นจากเหตุฆ่าตัวตายของ ฮานะ คิมูระ ดารา

เรียลลิตี้ที่โดนดูถูกล้อเลียนทางออนไลน์ คิมูระนักมวย

ปล้ำาอาชีพผมสีชมพูและนักแสดงวัย 22 ปี จากซีรีส์

ฮิตทางเน็ตฟลิกซ์เรื่อง Terrace House ฆ่าตัวตายใน

ปี 2563 กฎหมายฉบับแก้ไขเกิดขึ้นหลังจากแม่ของเธอ

รณรงค์อย่างหนัก และตอนนี้บทลงโทษคือ ปรับสูงสุด 

300,000 เยน (ราว 79,706 บาท) หรือจำาคุก 1 ปี เพิ่ม

ขึ้นจากกฎหมายเดิมที่ปรับ 10,000 เยน (ราว 2,656 

บาท) หรือจำาคุก 30 วัน โยชิฮิ สะฟุรุคาวะ รัฐมนตรี

ยุติธรรมญี่ปุ่น กล่าวว่า การลงโทษที่รุนแรงขึ้นมีจุดมุ่ง

หมายเพื่อให้ชัดเจนว่าการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

เป็นความผิดทางอาญา 

คุก 19 อดีตนายทหารอาร์เจนฯ

บัวโนสไอเรส • รอยเตอร์รายงานผู้พิพากษาอาร์เจน      

ตินาตัดสินจำาคุกอดีตนายทหาร 19 นายเมื่อวันพุธ จาก

ความผิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกิดขึ้นระหว่าง

การปกครองแบบเผด็จการทหารที่ โหดเหี้ยมของประ 

เทศในช่วงทศวรรษ 1970-1980 ซึ่งรวมถึงการลักตัว

คนงานโรงงานผลิตรถยนต์หลายราย การพิพากษา

คดีโดยศาลรัฐบาลกลางในกรุงบัวโนสไอเรส ประกอบ

ด้วยการตัดสินว่ากระทำาผิดสำาหรับการบังคับบุคคลให้

สูญหาย, ฆาตกรรม, ทรมาน ตลอดจนการลักพาตัวเด็ก 

เป็นอาชญากรรมที่กระทำาต่อเหยื่อราว 350 ราย ในช่วง

ระบอบการปกครองของทหารที่ปกครองประเทศ ตาม

รายงานของกลุ่มสิทธิมนุษยชนมีบุคคลที่สูญหายมากถึง

ราว 30,000 ราย.

มเกาะติดแนวทางการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก 

ช่วงนี้เพื่อจะได้นำามาประเมินสถานการณ์ใน

ประเทศไทย

ที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือการทำานายทายทัก “ฉากทัศน์

ที่เลวร้ายที่สุด” หรือ Worst-case Scenario ของผู้ที่อยู่ใน

วงการเศรษฐกิจ, การเงินและการลงทุน

เพราะถ้าเห็นภาพของสถานการณ์เลวร้ายที่สุดได้

แล้ว ก็จะสามารถวาดภาพของฉากทัศน์ “ปานกลาง” และ 

“ค่อนข้างดี” ได้

หากเราเตรียมการสำาหรับภาพที่แย่ที่สุดได้ และ

ภาพจริงๆ จากนี้ ไปถึงสิ้นปี และปีหน้าไม่ได้เลวร้ายกว่าที่

พยากรณ์ไว้ เราก็น่าจะเอาตัวรอดได้

นี่ควรจะเป็นวิธีบริหารวิกฤตของรัฐบาล

นั่นคือการตั้ง War Room ด้านเศรษฐกิจที่สามารถ

ระดมความคิดเห็นมาร่วมกันหาทางออก

ครั้งนี้ ไม่ใช่ระดมเฉพาะความคิดเห็นและแนวทาง

ของการวิเคราะห์เท่านั้น

แต่ต้องระดมสรรพกำาลังและทรัพยากรของทั้งประ 

เทศมาเพื่อทำาสงครามกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ด้วย

เพราะหากเราขาดปัจจัยก็จะไม่สามารถฝ่าข้ามวิกฤต

ที่หนักหน่วงรุนแรงนี่ไปได้อย่างแน่นอน

วันก่อน ผมเจอทฤษฎีเลวร้ายที่สุดแล้ว

คำาพยากรณ์นี้มาจาก Nouriel Roubini นัก

เศรษฐศาสตร์ที่รู้จักกันในชื่อ “Dr.Doom” 

แกได้สมญานามนี้ เพราะเป็นคนชอบทำานายเรื่อง

แย่ๆ...คล้ายๆ กับเป็นการวาดภาพ “สิ้นโลก” อยู่ตลอด

เวลา

คนไม่ชอบแกก็เยอะ แต่ที่ชอบอ่านและฟังแกก็

เพราะจะได้เห็นว่าหากเป็นไปตามที่แกทำานาย ธุรกิจและ

ประเทศชาติจะไปรอดไหม

เหมือนทำา Stress Test สำาหรับคนไข้ที่สงสัยว่าเส้น

เลือดรอบๆ หัวใจตีบตันมากน้อยแค่ไหน

หมอก็จะจับคนไข้ขึ้นวิ่งสายพาน ให้วิ่งเร็วขึ้นไป

เรื่อยๆ จนหัวใจเต้น 100% 

หากคนไข้มีปัญหาโรคหัวใจหรือเส้นเลือดตีบตรงไหน 

เส้นกราฟก็จะปรากฏ

หรือไม่คนไข้ก็จะบอกว่าวิ่งไม่ไหวแล้ว หมดเรี่ยวหมด

แรงพาลจะเป็นลมตรงนั้น

ในชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์กับเศรษฐกิจนั้น ไม่มีวิธี

การที่จะทำาการทดสอบแบบสมมติสถานการณ์แบบสุดๆ

แม้ว่าสถาบันการเงินจะถูกให้ต้องทำา Stress Test อย่าง

นี้เป็นครั้งคราว เพื่อตรวจสอบ “สุขภาพ” ของบริษัทนั้นๆ ว่า

หากเจอกับแรงกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆ จะยังไปไหวหรือไม่

Dr.Doom เชื่อว่าสหรัฐฯ กำาลังมุ่งสู่ “ภาวะถดถอยอัน

รุนแรง”

ซึ่งจะมีผลทำาให้ราคาหุ้นของสหรัฐฯ ร่วงลงได้ถึง 50%!

แกเขียนในคอลัมน์ Project Syndicate ที่เผยแพร่ไปทั่ว

โลกว่าสหรัฐฯ มี “เหตุผลที่ควรกังวล” เกี่ยวกับภาวะถดถอย

ที่กำาลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจกำาลังแสดงอาการและ

ลักษณะของทั้งวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1970 และภาวะถดถอยใน

ปี 2008

ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ในที่สุดแล้วธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็

จะหมดแรงและยอมรับอัตราเงินเฟ้อที่สูง

Roubini บอกว่า การที่ธนาคารกลางคาดการณ์ว่า

เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจจะมีโอกาส “ร่อนลงอย่างนุ่มนวล” 

หรือ Soft Landing นั้นเป็นการคาดหวังที่ “ไร้เดียงสาอย่าง

อันตราย” 

แกตั้งข้อสังเกตบนพื้นฐานของข้อมูลของ Fed ของ 

New York นั้นพอจะประเมินได้ว่า โอกาสของการเกิด

สถานการณ์ “ร่อนลงอย่างนิ่มนวล” นั้นอยู่ที่ 10% และเสริม

ว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อและหนี้สินรวมกันอาจทำาให้หุ้นตก

อีก 50% 

และสำาหรับนักลงทุนแล้วนั่นเป็นลางร้ายอย่างยิ่ง

เพราะถึงวันนี้ดัชนี S&P นั้นได้เผชิญกับภาวะครึ่งปีที่

เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 1970 แล้ว

Dr.Doom เสริมว่า

“ในบริบทปัจจุบัน การฟื้นกลับหรือรีบาวด์ใดๆ เช่นเดียว

กับในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาควรถือเป็นการตีกลับของแมวที่

ตายแล้ว” 

แกยืนยันว่านี่ไม่ใช่โอกาสในการซื้อ แม้ว่ามีผู้มองโลก

ในแง่ดีในตลาดบางคนกำาลังพยายามจะน้าวโน้มคนอื่นให้เชื่อ

ตาม

“วิกฤตครั้งต่อไปจะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา” Roubini 

เขียน 

“วันนี้เราเผชิญกับอุปทานที่ตกต่ำาในบริบทของระดับ

หนี้ที่สูงขึ้นมาก ซึ่งหมายความว่าเรากำาลังมุ่งหน้าสู่ภาวะ

ชะงักงันแบบเดียวกับปี 1970 และวิกฤตหนี้รูปแบบปี 

2008 รวมกัน นั่นคือวิกฤตหนี้ที่รุนแรง”

หากอ่านความหมายของแกก็คงจะเป็นการผสม

ผสานของภาวะเศรษฐกิจชะงักงันผสมกับวิกฤตหนี้ที่หนัก

หน่วงยิ่ง

ทำานองพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก

นักเศรษฐศาสตร์บางสำานักกำาลังพูดถึง “การล่ม

สลายทางการเงินสไตล์แฟรงเกนสไตน์” 

ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความวิตกกังวลสำาหรับนัก

เศรษฐศาสตร์และนายธนาคารกลางในปีที่ผ่านมา 

เพราะดัชนีราคาสินค้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางแรงกดดันจากห่วงโซ่อุปทาน 

ในเดือนเมษายน Fed นิวยอร์กพบว่าดัชนีแรงกดดัน

ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 3.29 

เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งนั่นเกิด

ขึ้นเพียง 1 เดือนก่อนที่ CPI จะวิ่งพรวดพราดไปที่ 8.6% 

ในเดือนพฤษภาคม 

ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดของดัชนีผู้บริโภคตั้งแต่ปี 

2524

นิวยอร์กไทมส์ให้สมญานาม Roubini ว่าเป็น 

Dr.Doom ในปี 2008 ตอนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เพราะ

ภาพการมองที่ติดลบสุดๆ อย่างนี้

และต้องไม่ลืมว่าแกเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่

ส่งเสียงเตือนในช่วงกลางทศวรรษ 2000 เกี่ยวกับภาวะ

ถดถอยครั้งใหญ่ที่กำาลังมาถึง 

เป็นคนแรกๆ ที่พูดถึงวิกฤตที่อยู่อาศัยในช่วง 1 ปี

ก่อนที่ตลาดสินเชื่อซับไพรม์จะระเบิด

แกทิ้งทายไว้ว่า

“ความจริงไม่มีปริศนาลึกลับซับซ้อนอะไรให้ต้องแก้

กันเลย” 

“เพราะสัจธรรมก็คือสิ่งต่างๆ จะแย่ลงมากก่อนที่จะ

ดีขึ้น”

ทราบแล้วปรับและเปลี่ยนให้ทันครับ!.

ผ

นายกฯอังกฤษลาออกหน.พรรค
ลอนดอน • นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ แถลงลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้า

พรรคอนุรักษนิยม พรรครัฐบาลอังกฤษที่ด้านหน้าทำาเนียบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันพฤหัสบดี 

เปิดทางให้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป หลังรัฐมนตรีหลาย

คนในรัฐบาลของเขาพร้อมใจกันลาออกเพื่อประท้วงการทำาหน้าที่เป็นผู้นำารัฐบาลของเขา 

รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ว่านายก

รัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ วัย 58 

ปี แถลงลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรค

อนุรักษนิยม พรรครัฐบาลอังกฤษที่ด้านหน้า

ทำาเนียบนายกรัฐมนตรี เลขที่ 10 ถนนดาว

นิงสตรีทในวันเดียวกัน การลาออกของเขา

เกิดขึ้นหลังรัฐมนตรีกระทรวงสำาคัญ 2 คน

คือ ริชี ซูนัก รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และ

ซาจิด จาวิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

ยื่นใบลาออกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตามมา

ด้วยการลาออกของรัฐมนตรีอีกหลายคนเพื่อ

ประท้วงการเป็นผู้นำารัฐบาลที่ทำาหน้าที่ ไม่

เหมาะสมของเขา 

จอห์นสันกล่าวระหว่างการแถลงลา

ออกว่า เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าความประสงค์ของ

คำ�ทำ�น�ยของ Dr.Doom :

ทุกอย่�งจะแย่ลงก่อนจะดีขึ้น!

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

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

       คดีหมายเลขดําที่ ล๒๐๖๕/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายประพันธ ยอดเรือน ผูรับมอบ

อํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นางสาลี่หรือนางสาวปุณณภา อุทธาเครือหรือศรีออน จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทก

ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๑๕๕,๒๖๐.๗๙ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับ

หนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคํา

สั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองให

จําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาลี่หรือนางสาวปุณณภา อุทธาเครือหรือศรีออน จําเลย ทราบแทนการสงหมาย

เรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดัง

กลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง             

     

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค

อนุรักษนิยมเห็นตรงกันว่าควรที่จะมี

หัวหน้าพรรคคนใหม่ซึ่งจะเป็นนายก

รัฐมนตรีคนต่อไป 

จอห์นสันแถลงลาออกจาก

หัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม แต่ยืน 

ยันว่าเขาจะดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะได้นายก

รัฐมนตรีคนใหม่ โดยในสัปดาห์หน้า

จะประกาศตารางเวลาในการเสนอตัว                                                     

แข่งขันเพื่อเป็นหัวหน้าพรรคอนุรักษ 

นิยมคนใหม่ 

บีบีซีและสื่ออีกหลายสำานัก

รายงาน การเฟ้นหาการเลือกหัวหน้า

พรรคอนุรักษนิยมจะมีขึ้นในช่วงฤดู

ร้อน และผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้า

พรรคอนุรักษนิยมจะเข้ารับตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีแทนจอห์นสัน ในการ

ประชุมใหญ่ประจำาปีของพรรคในต้น

เดือนตุลาคมนี้ 

จอห์นสันกล่าวระหว่างแถลง

ลาออกว่ารู้สึกเศร้าใจที่จะต้องออก

จากงานที่ดีที่สุดในโลก และแก้ตัว

ที่เขาประกาศว่าจะอยู่สู้เป็นนายก

รัฐมนตรีต่อไปในชั่วโมงท้ายๆ แม้

รัฐมนตรีหลายคนจะพร้อมใจลาออก 

โดยบอกเนื่องจากเขาได้รับความไว้

วางใจจากประชาชนที่พรรคชนะ

เลือกตั้งทั่วไปในเดือนธันวาคม 2562 

เคียร์ สตาร์เมอร์ หัวหน้า

พรรคแรงงาน ผู้นำาฝ่ายค้านในรัฐ 

สภาอังกฤษ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

ก่อนที่จอห์นสันจะแถลงลาออกว่า 

เขายินดีกับการลาออกของจอห์นสัน

ที่จะเกิดขึ้น และเรียกร้องให้มีการ

เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับรัฐบาล 

รวมถึงการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ในรัฐสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

เกิดขึ้น แทนที่จะให้จอห์นสันเป็น

นายกรัฐมนตรีต่อไปอีกหลายเดือน

ก่อนแถลงลาออกจากหัวหน้า

พรรค จอห์นสันแต่งตั้งเจมส์ เคล

เวอร์ลี เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา 

ธิการแทนที่มิเชล โดเนแลน ที่เขา

เพิ่งแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวง

นี้เมื่อเย็นวันอังคาร แต่เธอประกาศ

ลาออกเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี โดยบอก

ว่าจอห์นสันควรลาออกได้แล้ว.

MI5-FBIเตือนภัยคุกคามระยะยาวจากจีน
ลอนดอน • ผู้อำานวยการเอ็มไอ                                                 

5 และเอฟบีไอเตือนถึงภัยคุก 

คามระยะยาวที่เพิ่มขึ้นของจีนต่อ

สหราชอาณาจักรและสหรัฐใน

การแถลงร่วมกันครั้งแรกในกรุง

ลอนดอน 

รอยเตอร์รายงานว่า เคน 

แมคคัลลัม ผู้อำานวยการเอ็มไอ 

5 หน่วยข่าวกรองในประเทศของ

อังกฤษ และคริสโตเฟอร์ เรย์ ผู้

อำานวยการสำานักงานสอบสวน

กลางสหรัฐ (เอฟบีไอ) เตือนถึง

ภัยคุกคามที่ เพิ่มขึ้นของจีนต่อ

สหราชอาณาจักรและสหรัฐ ใน

การแถลงร่วมกันครั้งแรกที่เทมส์

เฮาส์ สำานักงานใหญ่เอ็มไอ 5 

ในกรุงลอนดอนเมื่อวันพุธที่ 6 

กรกฎาคม 2565 

แมคคัลลัมกล่าวว่า เอ็มไอ 5 จำาเป็น

ต้องทำางานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า เพื่อติด 

ตามกิจกรรมที่น่าเป็นกังวลของจีน โดยในปี 

2561 มีการสืบสวนในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า 

เรย์ ผู้อำานวยการเอฟบีไอ ระบุว่า 

รัฐบาลจีนเป็นภัยคุกคามระยะยาวใหญ่ที่สุด

ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติสำาหรับ

สหราชอาณาจักรและสหรัฐ รวมถึงชาติ

พันธมิตรในยุโรปและชาติอื่นๆ 

เรย์กล่าวว่า รัฐบาลจีนพยายามมี                                                       

อิทธิพลต่อโลกด้วยการเข้าแทรกแซงการ 

เมืองของเราและของประเทศพันธมิตร ยก

ตัวอย่างว่าจีนเข้าแทรกแซงโดยตรงกับการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสในนิวยอร์ก

ปีนี้ เนื่องจากจีนไม่ต้องการให้ผู้สมัครที่

วิจารณ์จีน และเคยเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้อง

ประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นผู้

ชนะเลือกตั้ง.

ลาออก • นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ แถลงลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้า

พรรคอนุรักษนิยม เปิดทางให้เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ที่

ด้านหน้าทำาเนียบนายกฯ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม.



ถก ศบค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 8 ก.ค. 

เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้

อำานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) หรือ ศบค. จะเป็นประธานประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ ที่ตึกสันติไมตรี โดยมีวาระ

สำาคัญที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข

จะรายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่

ระบาดและผู้ติดเชื้อ ขณะที่กระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย จะรายงาน

ที่ประชุมถึงผลดำาเนินงานเปิดรับผู้เดินทางเข้า

ราชอาณาจักร  

สำาหรับเพื่อวาระพิจารณา ทางกระทรวง

สาธารณสุขจะรายงานเรื่องแนวทางการขับ

เคลื่อนการบริหารจัดการโรคโควิด-19 หลัง

การระบาดใหญ่ และแผนการให้บริการวัคซีน

โควิด-19 ในเดือน ส.ค.65 ด้านสภาความมั่นคง

แห่งชาติ (สมช.) จะรายงานการขยายระยะ

เวลาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราช

อาณาจักร (คราวที่ 19) ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติ

การด้านต่างๆ จะรายงานผลการดำาเนินการ 

ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่อ

ที่ประชุม ส่วนศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไข

ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จะ

รายงานเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อโควิด-19  

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง

ข้อเสนอ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอให้มี

มาตรการบังคับสวมหน้ากากในพื้นที่ปิดว่า ข้อ

เสนอดังกล่าวจะมีการหารือในวันนี้ (7 ก.ค.) ว่า

จะเสนออย่างไร ก่อนที่จะมีการประชุม ศบค.

ชุดใหญ่วันที่ 8 ก.ค. ทั้งนี้ การกำาหนดหรือ

ออกประกาศใดๆ ในส่วนมิติอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับ 

ศบค. แต่ในส่วนของ สธ. เราคำานึงถึงในแง่การ

ป้องกันการระบาดมาตลอด และคำานึงถึงการ

รักษาพยาบาลว่าหากมีผู้ติดเชื้อมาก อาจทำาให้

มีผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มตามสัดส่วน แม้สาย

พันธุ์ BA.4/BA.5 จะไม่รุนแรงก็ตาม แต่หาก

ติดเชื้อเยอะอาจกระทบต่อศักยภาพเตียง ซึ่ง

ตนติดตามข้อมูลเรื่องนี้ตลอด เพื่อประเมิน

สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

“การเสนอแนะข้อคิดเห็นในแง่ของ

การป้องกันเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว แต่ทั้งหมดขึ้น

อยู่กับการให้คำาแนะนำา ไม่ถึงกับเกณฑ์บังคับ 

เพราะประชาชนมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง

มากขึ้นในแง่โรคระบาดโควิด ซึ่งการให้ข้อมูล 

ให้ความรู้ การควบคุมการระบาดเป็นหน้าที่ที่ 

สธ.ทำาต่อเนื่อง และเราก็ให้ข้อมูลตลอดในการ

ป้องกันตนเอง” นายสาธิตกล่าว

นายสาธิตกล่าวว่า ส่วนที่มีผู้ติดเชื้อ

รายงานผ่านระบบประมาณ 2-3 พันรายต่อวัน 

ซึ่งตัวเลขมากกว่านี้ เพราะข้อมูลที่เข้าระบบ

เป็นการรายงานที่มีการตรวจ RT-PCR เข้า

สถานพยาบาลหรือการตรวจ ATK ที่มีการเข้า

ระบบรักษา แต่ยังมีอีกจำานวนมากที่ติดเชื้อแต่

ไม่ได้เข้าระบบ สถานการณ์ติดเชื้อตอนนี้ถือว่า

มากจริง แต่ยังไม่รุนแรงเท่าระลอก ม.ค.ที่ผ่าน

มา แต่เราต้องการให้ข้อมูลประชาชนว่ามีคน

ติดเชื้อ จึงยังต้องระวังตัวเอง ส่วนประชาชน

จะระวังแค่ไหน ก็จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองใน

แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน แต่อยากให้ตระหนัก

เรื่องการรวมกลุ่มกัน หรือในสถานบันเทิง หาก

ปฏิบัติตามกรมอนามัย คือการทำา COVID Free 

Setting คือผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ที่กำาหนด ทั้งสวมหน้ากากอนามัย ตรวจ ATK 

ผู้ให้บริการ ทำาความสะอาดสถานที่ ฉีดวัคซีน 

เว้นระยะห่าง สิ่งเหล่านี้ต้องไม่ประมาท จะ

ได้เป็นไปตามมาตรการ ซึ่งไม่ติดเชื้อจะดีที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ 

จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) 

และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพบก 

จำานวน 6 คน ติดโควิด-19 หลังเดินทางกลับ

จากการไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 

ตามคำาเชิญของผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย 

ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.ที่ผ่านมา.

เฮ! ราคาเบนซิน

ยังได้ปรับลดราคาขายในส่วนของน้ำามัน E85 

ลงลิตรละ 1.80 บาท ส่วนดีเซลทุกชนิดยังคง

ราคาเดิมไว้ 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง

พลังงาน เปิดเผยว่า การปรับลดราคาขาย

ปลีกดังกล่าวเป็นไปตามกลไกตลาดโลก เพราะ

นักลงทุนมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก

ชะลอตัวกระทบดีมานด์น้ำามัน ประกอบกับ

ประเทศจีนล็อกดาวน์ป้องกันการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ในหลายเมือง ทำาให้ราคาน้ำามัน

ดิบเวสต์เท็กซัสลดต่ำากว่า 100 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำามันดีเซล

ยังไม่ปรับลดราคา เนื่องจากกองทุนน้ำามัน 

เชื้อเพลิงยังอุดหนุน 5.56 บาท/ลิตร คิดเป็น 

373 ล้านบาทต่อวัน อุดหนุนแอลพีจี 45 ล้าน

บาทต่อวัน ส่วนความคืบหน้าเรื่องการกู้เงิน

จากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องและ

การเจรจาโรงกลั่นเพื่อหาเงินเข้ามาเสริม

สภาพคล่องของกองทุนนั้น คาดว่าจะได้ข้อ

สรุปภายในเดือน ก.ค.นี้ 

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานแจ้ง

ว่า หากราคาน้ำามันโลกยังลดต่อเนื่อง ทาง

กองทุนอาจพิจารณาเก็บเงินจากผู้ ใช้กลุ่ม

เบนซินเข้ากองทุนเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่อง 

จากปัจจุบันกองทุนติดลบกว่าแสนล้านบาท 

ซึ่งจะทำาให้ราคาลดลงอีกไม่มากนัก 

ทางด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย  อธิการ 

บดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธาน

ที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 

กล่าวว่า มีการใช้น้ำามันเบนซินเฉลี่ยวันละ 30 

ล้านลิตร การที่น้ำามันลง 3 บาท จะทำาใหค้น
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

รวบ 4 ผู้ต้องหาขนยาบ้าแหกด่าน

ลำาปาง • รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าท่ี

ตำารวจ สภ.แม่พริก ร่วมกับ สภ.สบปราบ จ.ลำาปาง สกัดจับกุมยาเสพ

ติดรายสำาคัญ ได้ตัวผู้ต้องหา 4 ราย รถยนต์ 2 คัน พร้อมของกลางยา

เสพติด (ยาบ้า) จำานวน 20 กระสอบ ประมาณ 4,000,000 เม็ด ล่าสุด

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ สภ.แม่พริก พบว่ารถยนต์

ของกลางยังคงจอดไว้ภายใน สภ.แม่พริก จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เข้าไป

ภายใน สภ.แม่พริก เพื่อสอบถามรายละเอียดกับ ผกก.สภ.แม่พริก 

คือ พ.ต.อ.นพดล ใบเรือ ผกก.สภ.แม่พริก ทันทีที่ ผกก.เห็นผู้สื่อข่าว

ไม่ได้มีการทักทาย แต่ได้พูดว่า “ไม่ต้องรอ ไม่มีการให้ข่าวใดๆ ทั้ง

สิ้น เป็นคำาสั่งของผู้บัญชาการ” ก่อนที่จะเดินเข้าห้องและปิดประตู 

ทั้งนี้จากการให้ข้อมูลของแหล่งข่าวทราบว่า ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่

ตำารวจ สภ.แม่พริก ซึ่งมีการตั้งจุดตรวจตามปกติทั้งถนนสายหลัก

และสายรอง คือถนนพหลโยธินสายเก่า ซึ่งจะเป็นถนนสายรองที่

มักจะมีผู้ที่ต้องการหลบด่านตรวจบนถนนสายหลักหันมาใช้เป็นเส้น

ทางหนี ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจต้องมาตั้งจุดตรวจจุดสกัด และเมื่อ

เห็นรถทะเบียนเชียงใหม่ซึ่งเป็นรถนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณ

ขอตรวจตามปกติ แต่ปรากฏว่าขับหลบหนี เจ้าหน้าที่ ได้ขับไล่ตาม

ไปจนถึงบ้านท่าด่าน และเส้นทางเป็นทางโค้ง ประกอบกับผู้ที่ขับไม่

ชินเส้นทางทำาให้รถเสียหลักพลิกคว่ำา ล้อชี้ฟ้า จนสามารถจับกุมตัว  

2 ผู้ต้องหา ซึ่งทราบว่าเป็นชาวเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ

ตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า 20 กระสอบ รวม 4 ล้านเม็ด

ชาวเบตงแห่เติมน้ำามันปั๊มมาเลย์

ยะลา • วันที่ 7 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากราคาน้ำามัน

ดีเซลและเบนซินในประเทศไทยมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ อ.เบตง ทยอยกันนำารถยนต์ส่วนตัว รถตู้

โดยสารต่างๆ ไปเติมน้ำามันตามปั๊มต่างๆ ในประเทศมาเลเซียอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากราคาน้ำามันราคาถูกกว่าในประเทศไทย โดยราคา

น้ำามันดีเซล ลิตรละ 2.15 ริงกิต น้ำามันเบนซิน 95 ลิตรละ 2.05 ริงกิต 

และน้ำามันเบนซิน 97 ลิตรละ 4.80 ริงกิต โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินอยู่ที่ 1 ริงกิต เท่ากับ 8.06 บาท ส่วนราคาน้ำามันปั๊ม ปตท.ใน 

อ.เบตง จ.ยะลา ราคาน้ำามันดีเซล B7 ราคา 35.48 บาท/ลิตร ดีเซล

พรีเมียม ราคา 46.90 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.09 บาท/

ลิตร และเบนซิน 95 ราคา 52.50 บาท/ลิตร ซึ่งทางการมาเลเซีย

กำาชับให้ปั๊มน้ำามันสามารถเติมน้ำามันให้รถที่มาจากประเทศไทยคัน

ละไม่เกิน 35 ริงกิต เนื่องจากมาเลเซียจะมีการชดเชยภาษีน้ำามัน

ให้กับประชาชน เพื่อไม่ให้ประชาชนในประเทศได้รับความเดือด

ร้อนจากการปรับราคาน้ำามันในตลาดโลกเช่นกัน ด้านนายเชาวน์ 

ตะกรุดเงิน นายด่านศุลกากรเบตง เปิดเผยว่า หลังจากราคาน้ำามัน

ดีเซลและเบนซินได้มีการประกาศปรับราคาสูงขึ้น ได้มีการกำาชับให้

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเบตงให้เพิ่มความเข้มในการตรวจรถยนต์ประเภท

ต่างๆ อาจจะมีขบวนการลักลอบนำาเข้าน้ำามันดีเซลและเบนซินจาก

ประเทศมาเลเซียมาจำาหน่ายในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา โดยเฉพาะ

รถยนต์ส่วนบุคคลดัดแปลงถังน้ำามันใต้ท้องรถให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม ที่

ได้เข้าไปเติมน้ำามันในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบขน

น้ำามันเถื่อนเข้ามาจำาหน่ายในประเทศ หากพบก็จะถูกตรวจยึดทันที.

ไทยประหยัดเงินได้ประมาณ 90 ล้านบาทต่อวัน 

ซึ่งก็คือ 2,700 ล้านบาทต่อเดือน และ 17,000 

ล้านบาทต่อ 6 เดือน ดังนั้นเงินจำานวนนี้จะ

สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 0.15% 

เมื่อน้ำามันลง และมีการปรับราคาน้ำามันลง

ตาม ผู้บริโภคจะมีความเชื่อมั่นดีขึ้น เพราะ

เงินในกระเป๋ามากขึ้น เป็นผลดีต่อการจับจ่าย

ใช้สอย

นายธนวรรธน์เปิดเผยว่า ผลการสำารวจ

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) ในเดือน  

มิ.ย.2565 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 40.2 เป็น 

41.6 ถือเป็นการปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ  

6 เดือน และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใน

ปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ใน

รอบ 6 เดือนจากระดับ 25.7 มาอยู่ที่ 27.3 

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวดีขึ้น

เช่นเดียวกัน โดยปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 46.9 

มาอยู่ที่ระดับ 48.3

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

โดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหา

งานทำาโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ

รายได้ในอนาคต อยู่ที่ระดับ 35.7, 39.2 และ 

49.8 ตามลำาดับ ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ เมื่อ

เทียบกับดัชนีในเดือน พ.ค.2565 ที่อยู่ในระดับ 

34.3 37.8 และ 48.5 ตามลำาดับ

“ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเป็น

ครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เพราะผู้บริโภครู้สึก

ว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย หลัง

จากที่สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศเริ่ม

ปรับตัวดีขึ้น และมีการผ่อนคลายกฎระเบียบ

ต่างๆ ให้ธุรกิจเริ่มเปิดดำาเนินการได้เป็นปกติ 

มีการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

เดินทางเข้าประเทศได้สะดวกมากขึ้น”  

นายธนวรรธน์ระบุ

ถึงแม้ความเชื่อมั่นจะปรับตัวดีขึ้น แต่

ยังต่ำากว่าระดับ 100 แสดงว่าความเชื่อมั่นใน

ภาพรวมยังไม่ดีขึ้น เพราะผู้บริโภคยังมีความ

กังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การ

ระบาดของโควิด-19 ยังมีต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้น

ของราคาน้ำามันขายปลีกในประเทศ ปัญหาค่า

ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ความกังวลสงคราม

ระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่อาจส่งผลให้ราคา

น้ำามันโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และกระทบ

ต่อต้นทุนการผลิตสินค้า 

อย่างไรก็ตาม การที่ดัชนีความเชื่อมั่น

ในอนาคตปรับตัวดีขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่

ดีที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มกลับมาเชื่อ

มั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น ซึ่งต้อง

ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าดัชนีฯ จะปรับตัวดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และเศรษฐกิจไทย

จะฟื้นตัวจริงหรือไม่ เบื้องต้นประเมินว่า

เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นใน

ไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยคาดว่าปีนี้จะขยาย

ตัวที่ระดับ 2.5-3.5%

 

นครศรีธรรมราช • ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า เวลา 17.30 น. วัน

ที่ 6 ก.ค.2565 พ.ต.ท.จริญ ขาว

เอี่ยม รอง ผกก.(สอบสวน) สภ. 

เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้ง

ว่ามีเหตุตำารวจชุด “ราชเดช” 

กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช โดย

การนำาของ พ.ต.อ.พิศิษฐ์ วิเศษวงศ์ 

ผกก.กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช 

ได้กระทำาการวิสามัญฆาตกรรม

คนร้ายมีหมายจับของศาลจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในคดีฆ่าผู้อื่น, 

คดีพยายามฆ่า และคดียาเสพ

ติด ที่บ้านเลขที่ 54/11 ริมถนน

ในซอยทุ่งจีน หมู่ 3 ต.นาเคียน 

อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช จึง

ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ตามลำาดับชั้น

เมื่อไปถึงพบศพผู้ตายนอน

หงาย ในห้องนอนภายในบ้านที่

เกิดเหตุ สอบสวนทราบผู้ตาย

ชื่อ นายสันติ หรือฉายา “บ่าว

ด้วน ทุ่งจีน” สุทธิการ อายุ 36 ปี 

อยู่บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ 3 ต.นา

เคียน อ.เมืองฯ จ.นครศรีธรรมราช 

สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนยาว

เอ็มโฟร์ของตำารวจเข้าลำาตัวและ

หน้าอก จำานวน 3 นัด ข้างศพพบ

อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม.ของผู้

ตายตกอยู่ ยิงไปแล้ว 2 นัด จึงเก็บ

ไว้เป็นหลักฐาน

พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ ทองทิพย์ 

ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เปิด

เผยว่า นายสันติ หรือบ่าว มีฉายา

ในวงการยานรกว่า “บ่าวด้วน 

ทุ่งจีน” เป็นขาใหญ่ยาเสพติดใน

พื้นที่ภาคใต้ เป็นที่ต้องการตัวของ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ที่ผ่านมา

มักรอดพ้นจากการจับกุมของตำารวจ 

ครั้งนี้ตำารวจสืบทราบว่านายสันตินั่ง

เสพยาอยู่ที่บ้านเกิดเหตุ จึงโอบล้อม

เจรจาให้นายสันติมอบตัว แต่นาย

สันติกลับใช้ปืนยิงใส่ตำารวจก่อน  

2 นัดเพื่อเปิดทางหลบหนี จึงถูก

ตำารวจใช้ปืนยิงสวนไป 3 นัด กระสุน

เจาะร่างนายสันติ หรือบ่าวด้วน  

ทุ่งจีน ตายคาที่ดังกล่าว.

ไม่รอดตร.วิสามัญ

‘บ่าวด้วน ทุ่งจีน’

ขาใหญ่ค้ายานรก

กรุงเทพฯ • วันที่ 7 ก.ค.2565 

พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง 

ผบก.ปพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ. 

จักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ รอง 

ผบก.ปพ., พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำานวย

ชัย ผกก.5 บก.ปพ., พ.ต.อ.อภิ

สัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.วิเคราะห์

ข่าวฯ บก.ปพ., พ.ต.ท.พีรณัฏ 

บุญค้ำาพงษ์ สว.วิเคราะห์ข่าวฯ 

บก.ปพ. นำากำาลังชุดปฏิบัติการ

พิเศษคอมมานโดปิดล้อมตรวจ

ค้น 17 จุดในจังหวัด 12 จังหวัด 

ตามยุทธการคอมมานโดปราบ

คนพาล

ซึ่งจุดที่น่าสนใจ ที่ จ.นคร 

ศรีธรรมราช คอมมานโดนำา

กำาลังเข้าจับกุมนายคม ธนิกุล อายุ 

35 ปี ลูกชายของนายแคล้ว ธนิ

กุล หรือเหลา สวนมะลิ อดีต

ผู้กว้างขวางในพื้นที่กรุงเทพ 

มหานคร และอดีตโปรโมเตอร์

และผู้จัดในวงการมวยไทย มวย 

สากล และมวยสากลสมัครเล่น

ในประเทศไทย เจ้าของฉายา 

“ เจ้ าพ่อนครบาล” ได้ที่ ริ ม

ถนนใน ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด 

กรุงเทพฯ • คอมมานโดปู

พรม 12 จังหวัด รวบพ่อ “นิก 

กี้-ณฉัตร” ผู้ต้องหาตามหมาย

จับพยายามฆ่า, พ.ร.บ.อาวุธปืน 

คาบ้านพักย่านนนทบุรี หลังใช้

อาวุธปืนลูกกรดยิงใส่คนขับรถ

บรรทุกโดยไม่ทราบสาเหตุ มีผู้

ได้รับบาดเจ็บ

วันที่ 7 ก.ค.2565 พล.ต.ท. 

จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการ

ให้ พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์

ม่วง ผบก.ปพ., พ.ต.อ.จักรวรรดิ 

บุญทวีกุลสวัสดิ์ รอง ผบก.ปพ., 

พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำานวยชัย ผกก.5 

บก.ปพ., พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ 

ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ., 

พ.ต.ท.พีรณัฏ บุญค้ำาพงษ์ สว.วิ

เคราะห์ข่าวฯ บก.ปพ. นำากำาลัง

ชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด

ปิดล้อมตรวจค้น 17 จุดในจังหวัด 

12 จังหวัด ประกอบด้วย เชียง 

ราย, แม่ฮ่องสอน, นนทบุรี , 

กรุ ง เทพฯ, สมุทรปราการ , 

กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, จันท 

บุรี, นครศรีธรรมราช, ขอนแก่น, 

นครพนม และกาพสินธุ์ ตาม

ยุทธการคอมมานโดปราบคน

พาล

โดยจุดที่น่าสนใจ ที่จังหวัด

นนทบุรี นำากำาลังปิดล้อมบ้าน

เลขที่ 100 หมู่บ้านวิภาวรรณ 

ถนนเลี่ยงเมืองสนามบินน้ำา 15 

ต.บางกระสอ อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 

สามารถจับกุม “นายวรเชษฐ 

จันทพันธ์” ซึ่งเป็นพ่อของนัก

แสดงหนุ่มอารมณ์ดี “นิกกี้”  

ณฉัตร จันทพันธ์ และณัฐชา 

จันทพันธ์ หรือเม้าส์ บี โอวาย 

ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ

พยายามฆ่า, พ.ร.บ.อาวุธปืน 

หลังใช้อาวุธปืนลูกกรดยิงใส่

คนขับรถบรรทุกโดยไม่ทราบ

สาเหตุ มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ และ

รถเกิดความเสียหายเหตุในพื้นที่ 

จ.นนทบุรี

พล.ต.ท.จิรภพ ผบช.ก.เปิด

เผยว่า ได้มอบหมายให้ตำารวจ

กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ 

หรือคอมมานโด ปฏิบัติการปราบ

คนพาล โดยมี พล.ต.ต.ภูมินทร์ 

ผบก.ปพ.เป็นหัวหน้าชุดระดม

หมายจับที่ เป็นคดีอุกฉกรรจ์ 

คดีฆ่า พยายามฆ่า ปล้นทรัพย์ 

ทำาร้ายร่างกายทั่วประเทศ ผล

การจับกุมจับได้ทั้งหมด 17 ราย 

เป็นคดีฆ่า 6 ราย พยายามฆ่า 7 

ราย ปล้นทรัพย์ 3 ราย และคดี

ทำาร้ายร่างกายสาหัส 1 ราย จาก

การสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดที่

จับกุมได้ รับเป็นบุคคลตาม

หมายจับและเป็นคนก่อเหตุจริง 

บางคดีมีบุคคลที่มีชื่อเสียง จะ

จนจะรวยไม่เกี่ยว ทุกคนต้องถูก

ดำาเนินการตามกฎหมาย

พล.ต.ต.ภูมินทร์กล่าวถึง

การจับกุมนายวรเชษฐ จันทพันธ์ 

ซึ่งเป็นพ่อของนักแสดงหนุ่ม  

ณฉัตร จันทพันธ์ หรือนิกกี้ และ

ณัฐชา จันทพันธ์ หรือเม้าส์ บี

โอวาย ผู้ต้องหาตามหมายจับ

พยายามฆ่า, พ.ร.บ.อาวุธปืน 

หลังใช้อาวุธปืนลูกกรดยิงใส่

คนขับรถบรรทุกเมื่อปี 2560 ที่ 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหา

รับว่าทำาปืนลั่น แต่ก็เป็นสิทธิ์

ของผู้ ต้ องหาที่ จะให้การว่ า

อย่างไร แต่ศาลชั้นต้น ศาล

อุทธรณ์ ศาลฎีกาลงโทษ 5 ปี 

เชื่อว่าพยานหลักฐานชัดเจน 

ซึ่งเป็นหมายจับปกติและหมาย

จับหลบหนีชั้นศาล ปัจจุบันยัง

ใช้ชีวิตปกติ มีการเปิดช่องยูทูบ

เรื่องการเกษตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่

พบว่าลูกชายติดต่อเจ้าหน้าที่ 

หลังจากนี้ก็จะนำาตัวส่งศาล.

จับพ่อ‘นิกกี้-ณฉัตร’หนีคดีพยายามฆ่า

รวบลูก‘แคล้ว’อดีตเจ้าพ่อกทม.ยิงอริดับ

จ.นครศรีธรรมราช

โดยนายคมถูกศาลออก

หมายจั บ ในคดี ใช้ อ าวุ ธปื น 

ขนาด .45 ก่อเหตุยิงนายเอก

ณรงค์ เรืองเนตร 4 นัด หน้า

ศาลาที่พักผู้ โดยสารริมถนนแสง

ชูโตสายเก่า หมู่ที่ 9 ต.วังศาลา 

อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อย่าง

อุกอาจ ไม่แคร์สายตาชาวบ้านที่

นั่งรอรถโดยสาร จากนั้นหลบหนี

ไป และเจ้าตัวให้การรับสารภาพ

ว่าก่อเหตุจริง โดยนายคมตั้งตัว

เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

นอกจากนี้ที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

ชุดปฏิบัติการพิเศษนำาหมายค้น

ศาลอาญา เลขที่ 495/2565 ลง

วันที่ 6 ก.ค.2565 ปิดล้อมบ้าน

เลขที่ 92/2 หมู่ 1 ต.ดอนฉิมพลี 

อ.บางน้ำาเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

ซึ่งเป็นบ้านของนายสถาพร เค้า

พงษ์จันทร์ อายุ 40 ปี ผู้ต้องหา

ตามหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่น

โดยไตร่ตรองไว้ก่อน และความ

ผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน อย่างไร

ก็ตามจากการตรวจค้นไม่พบตัว

นายสถาพร พบเพียงญาติและ

ครอบครัวของนายสถาพร

“สำาหรับนายสถาพรเป็น

ผู้ต้องหาที่ทางการต้องการตัว 

โดยเมื่อปี 2550 หลังใช้อาวุธ

ปืนขนาด .45 จ่อยิงนายอุเทน 

เลาะเนาะ คู่กรณีที่บริเวณศีรษะ 

เสียชีวิตตายคาที่ ปมเหตุมาจาก

เรื่องที่ดิน เหตุเกิดที่ ต.บึงน้ำารักษ์ 

อ.บางน้ำาเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

ต่อมาถูกจับกุมและขอประกัน

ตัวในชั้นศาล อีกทั้งหลบหนี

ไม่ยอมมาฟังคำาพิพากษา ศาล

ตัดสินให้ประหารชีวิต แต่มีเหตุ

บรรเทาโทษ จึงลดโทษให้เหลือ

จำาคุกตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมี

ประวัติพัวพันกับยาเสพติด ถูก

ศาลจำาคุก 12 ปี พ้นโทษเมื่อปี 

2562 อีกด้วย”.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ลูกหนี้

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

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๕/๒๕๖๕

 

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

ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ลูกหนี้ 

มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปน

จํานวนแน�นอนไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ

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

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารองขอฟนฟูกิจการ เม� อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนัดไตสวนคํารอง วันที่ 

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

ประการใด ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท เอม ไทย อินเตอรเทรด (2001) จํากัด  ลูกหนี้

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

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๖/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริษัท เอม ไทย อินเตอรเทรด (2001) จํากัด ผูรองขอ ย� น

คํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท เอม ไทย อินเตอรเทรด (2001) จํากัด ลูกหนี้ วาลูกหนี้มีหนี้

สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวน

ไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควร  และมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไดตามพ

ระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา  ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๖๕๖ และนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� นคํา

คัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

อ่านต่อหน้า 16
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

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

เฮ! ราคาเบนซิน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่า ดัชนี

ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัว

เรือนในเดือน มิ.ย.65 ปรับลดลงต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่ 4 และลดลงสู่ระดับต่ำาสุดเป็น

ประวัติการณ์ โดยดัชนี KR-ECI ปัจจุบัน

และ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 30.8 และ 

32.9 จาก 31.2 และ 34.0 ในเดือน พ.ค.

65 แม้ว่าครัวเรือนจะมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อ

ภาวะรายได้และการจ้างงาน หลังภาครัฐ

มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 

เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยว

กับระดับราคาสินค้าที่สูงขึ้น สะท้อนจาก

ระดับเงินเฟ้อในเดือน มิ.ย.65 ที่เพิ่มขึ้น

สูงสุดในรอบ 14 ปี ยังคงกดดันดัชนีให้ลด

ลงสู่ระดับต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำารวจเพิ่มเติม

เกี่ยวกับประเด็นเรื่องระดับรายได้และการ

จ้างงาน พบว่ามีครัวเรือนกว่า 41.7% ที่

รายได้และการจ้างงานเริ่มกลับมาสู่ระดับ

เดียวกับช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว ขณะ

ที่อีกกว่า 35.3% มีรายได้ลดลงจากเดิม 

เนื่องจากยังมีชั่วโมงการทำางานที่ลดลง 

นอกจากนี้ ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับค่า

ใช้จ่ายหมวดใดที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 

ท่ามกลางระดับราคาสินค้าและพลังงาน

ที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าครัวเรือนมีค่าใช้

จ่ายในหมวดพลังงาน สาธารณูปโภค และ

บริการพื้นฐานในชีวิตประจำาวันปรับเพิ่ม

ขึ้นมากที่สุด (73%) บ่งชี้ว่าในภาพรวม

กำาลังซื้อของภาคครัวเรือนยังไม่สามารถ

กลับมาได้เต็มที่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจำาเป็น

มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่อีกร้อยละ 

25 มีค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเครื่อง

ดื่มเพิ่มขึ้นมากที่สุด

โดยภาพรวม ผลสำารวจดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นว่ารายได้ของครัวเรือนยัง

ไม่สามารถกลับมาได้เต็มที่ ขณะที่ค่าใช้

จ่ายจำาเป็นต่างๆ กลับเพิ่มขึ้นในระดับที่สูง 

ความไม่สอดคล้องกันระหว่างรายได้ที่เท่า

เดิม/ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-

19 และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะยังส่งผลกระ

ทบต่อกำาลังซื้อและเป็นปัจจัยกดดันการ

บริโภคของภาคครัวเรือนในระยะต่อไป.

พท.โวย 

จะใช้สูตร 500 หารของ นพ.ระวี มาศฉมา

ดล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลัง

ธรรมใหม่ หรือจะใช้สูตร 100 หาร ของ

นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งในรอบดังกล่าว

เสียงส่วนใหญ่ของพรรคก้าวไกลโหวตให้

กับนายปกรณ์วุฒิ

แต่ในที่สุดที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่                                                              

เห็นชอบตาม นพ.ระวี ที่เสนอให้ใช้สูตร 

500 หาร ซึ่งจะเห็นว่าพรรคก้าวไกลไม่

ได้ โหวตไปในทิศทางเดียวกันกับพรรค

เพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำาฝ่ายค้าน 

เนื่องจากการโหวตในรอบแรกพรรคเพื่อ

ไทยโหวตยืนตาม กมธ.เสียงข้างมากที่

เสนอให้ใช้สูตร 100 หาร 

อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อชาติมีความ

เคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ นายศรัณย์วุฒิ 

ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และหัวหน้าพรรค 

ที่ โหวตงดออกเสียง และในรอบสองไม่

ยอมลงมติ ส่วนลูกพรรคคนอื่นๆ ปฏิบัติ

ตามมติวิปฝ่ายค้าน

ส่วนพรรคภูมิใจไทย เป็นไปมติวิป

พรรค โหวตไม่แตกแถว เห็นชอบตาม กมธ.

เสียงข้างน้อยที่เสนอให้ ใช้ 500 หาร มี

เพียง 3 คนไม่ยอมลงมติคือ นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค, นายเอกราช 

ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนาย

ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

สำาหรับพรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็น

พรรคเจ้าของแนวคิดสูตร 100 หาร กลับ

มี ส.ส. เพียง 11 คนเท่านั้นที่เห็นด้วยกับ

สูตรดังกล่าว อาทิ นายจุรินทร์ ลักษณวิ

ศิษฏ์ ในฐานะหัวหน้าพรรค, นายสาธิต 

ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค และประธาน

คณะ กมธ.วิสามัญฯ, นายชินวรณ์ บุณย

เกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช และประธาน

วิปพรรค,  นายบัญญัติ บรรทัดฐาน, นายก

นก วงษ์ตระหง่าน, นายเทอดพงษ์ ไชย

นันทน์, นายสุทัศน์ เงินหมื่น, นางศรีสมร 

รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายอัน

วาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี, นายสินิตย์ เลิศ

ไกร ส.ส.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีนาย

สมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.สุราษฎร์ธานี ที่

ในรอบแรกโหวตเห็นด้วยกับสูตร 100 หาร 

แต่ในรอบที่สองกลับโหวตเห็นด้วยกับสูตร 

500 หาร

สำาหรับพรรคพลังประชารัฐ มี

เพียง 2 คนคือ นายไพบูลย์ นิติตะวัน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายกฤษณ์ แก้วอยู่ 

ส.ส.เพชรบุรี ที่ลงมติเห็นด้วยกับสูตร 100 

หาร แต่การโหวตในรอบที่สอง ปรากฏ

ว่านายไพบูลย์ ไม่ยอมโหวต ขณะที่นาย 

กฤษณ์ โหวตสูตร 500 หารของ นพ.ระวี 

ทั้งนี้ มี 30 ส.ส.ไม่ยอมร่วมโหวต และใน

การโหวตรอบที่สองหาย 32 คน

พท.โวยสืบทอดอำานาจ

ด้านพรรคเศรษฐกิจไทย มี 5 คน

ที่ ไม่ร่วมโหวต อาทิ ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรค, นาย

ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร และเลขาธิการ

พรรค เป็นต้น ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา 

มีเพียงนายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใน

ฐานะเลขานุการ กมธ. ที่ โหวตสนับสนุน 

100 หาร และมี 6 ส.ส.ไม่เข้าร่วมโหวต 

อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม, นายประภัตร โพธสุธน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ รมช.เกษตรและ

สหกรณ์ เป็นต้น

สำาหรับเสียงของสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ 500 หาร มี

เพียง 7 คนที่เห็นชอบกับ 100 หาร เช่น 

นายคำานูณ สิทธิสมาน, นายวันชัย สอน

ศิริ, นายเสรี สุวรรณภานนท์ ขณะที่มี 

ส.ว.ไม่ร่วมโหวต 73 คน โดยมีชื่อของ

พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชายของ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

วันเดียวกัน พรรคเพื่อไทยออก

แถลงการณ์ว่ามติรัฐสภาดังกล่าวขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า สองวันนี้มีข่าว

มาตลอดว่ามีผู้มีอำานาจในรัฐบาลต้องการ

ให้เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งกลับไป

เป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมเพื่อสืบทอด

อำานาจของตนต่อไป โดยไม่คำานึงถึง

กฎหมายและข้อบังคับของรัฐสภา คำานึง

แต่ความอยู่รอดและผลประโยชน์ทางการ

เมืองของตน วันนี้สมาชิกรัฐสภาจำานวน

หนึ่ง ซึ่งอยู่ ในซีกรัฐบาลได้ ใช้เสียงข้าง

มากจงใจกระทำาการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 91 โดยลงมติแก้ไขมาตรา 128 

ตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย เพื่อนำา

ระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ถูกยกเลิกโดย

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 กลับ

มาใช้ 

“การแก้ไขเช่นนี้ขัดมาตรา 91 แห่ง

รัฐธรรมนูญที่แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 

และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอย่าง

ชัดเจนเป็นการใช้เสียงข้างมากกระทำา

การตามอำาเภอใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเพื่อ

สืบทอดอำานาจ พรรคเพื่อไทยจะดำาเนิน

การเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็น

ร่างมาตรา 128 ขัดรัฐธรรมนูญต่อไป” 

ที่รัฐสภา พรรคเพื่อไทย นำาโดย 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้า

พรรค แถลงว่า การคำานวณแบบนี้ถูก

นำามาใช้เมื่อการเลือกตั้งปี 62 เกิดภาพ 

ส.ส.ปัดเศษ มีรัฐบาลผสมกว่า 20 พรรค 

การทำางานในสภาไม่เป็นไปตามกลไก

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จน

ได้รับฉายาว่าเป็นสภาที่ขับเคลื่อนด้วย

กล้วยหรือสภาแจกกล้วย ระบบบัตรเลือก

ตั้ง 2 ใบ แบบคู่ขนานเสียงข้างมาก จะถูก

แก้เป็นจัดสรรปันส่วนผสมแบบบัตร 2 ใบ 

แน่นอนว่าขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ แต่

คนมีอำานาจต้องการว่าจะเอาแบบนี้ เกิด

ขึ้นจากการแลกเปลี่ยนในการอภิปรายไม่

ไว้วางใจ เพื่อเป็นหลักประกันว่า 30 เสียง 

จากพรรคการเมืองกลุ่มหนึ่งจะช่วยโหวต

ให้ แต่พรรคการเมืองนี้จะได้ประโยชน์จาก

คะแนนจัดสรรโดยหาร 500 ถ้าเป็นแบบ

นั้นจริง จะเป็นความอัปยศที่สุดในรัฐสภา

ไทยซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการสั่ง

ยกเลิกทำาลายกฎหมายตัวเอง จึงเป็นการ

ทำาลายระบบรัฐสภาย่างอัปยศ ตนจึงขอ

ประณามสิ่งที่เกิดขึ้น 

“การทำาให้ตัวเองอยู่รอดโดยหวัง                                                                    

เพียงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ปรากฏ 

การณ์แบบนี้มีมาตลอด เหมือนผู้มีอำานาจ

ท่านนี้ถูกบีบคออยู่ตลอด ที่เมื่อพรรคร่วม

ต้องการอะไร ถ้าขอแล้วไม่ให้จะถอนตัว 

นี่ถือเป็นพฤติกรรมจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืน

มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง มีผู้สั่งการ มี

พรรคการเมืองที่รับคำาสั่ง มีสมาชิกรัฐสภา

ที่รับคำาสั่ง ซึ่งเราจะดำาเนินการตามกฎ 

หมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งหลังจากร่าง

กฎหมายฉบับนี้ผ่านวาระ 3 จะถูกส่งไป

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และ กกต. ใน

ส่วนของพรรคเพื่อไทยยังจะใช้กลไกผ่าน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีจงใจฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วย” นพ.ชล

น่านกล่าว

นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่า พรรคเพื่อ                                                              

ไทยจะนำาเรื่องดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่ง

ของการอภิปรายไม่ ไว้วางใจด้วย แต่

ถ้ า เห็นว่ า เป็นการครอบงำ าที่ เกิดจาก

บุคคลภายนอกที่ ไม่ใช่สมาชิกพรรค ซึ่ง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม สั่งการให้กระทำาตาม

ที่ เขาต้องการ และพรรคการเมืองนั้น

ยินยอมให้ครอบงำา จะต้องยื่น กกต.ให้

ตรวจสอบ 

โฆษกอ้างเสียงส่วนใหญ่

ขณะที่พรรคก้าวไกล แกนนำาและ 

ส.ส.ของพรรคแถลง นำาโดยนายชัยธวัช 

ตุลาธน เลขาธิการพรรค กล่าวว่า เป็นการ

ลงมติที่อัปยศที่สุด เพียงเพื่อสืบทอด

อำานาจของระบอบ พล.อ.ประยุทธ์ ดังนั้น

พรรค ก.ก.ยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการ

แก้ไข พ.ร.บ.การเลือกตั้ง และจะคัดค้าน

อย่างถึงที่สุด รวมถึงคัดค้านกระบวนการ

สืบทอดอำ านาจของ พล .อ .ประยุทธ์  

และจะร่วมมือกับพรรคการเมืองฝ่าย

ประชาธิปไตยและพี่น้องประชาชน เพื่อ

ออกจากระบบประยุทธ์ จันทร์ โอชา ให้ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ

การตีความ 8 ปีนายกฯ จะทำาอย่างถึงที่                                                               

สุด

ทางด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์

ระบุว่าผู้มีอำานาจในรัฐบาลต้องการให้

เปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งกลับไป

เป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมเพื่อสืบทอด

อำานาจของตนต่อไปว่า พรรคเพื่อไทยไม่

ควรจินตนาการแล้วทึกทักเอาเองว่าเป็น

อย่างนั้นอย่างนี้ เรื่องสูตรคำานวณนั้น

ไม่ใช่เรื่องที่ท่านนายกฯ จะไปสั่งการอะไร

ได้ เป็นเรื่องที่สภาต้องพิจารณากันเอง ที่

สำาคัญ แม้แต่พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่าย

ค้านด้วยกันกับพรรคเพื่อไทยก็ยังโหวต

สนับสนุนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... ที่ว่าด้วยวิธีการ

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งให้ใช้จำานวน 

500 คนหาค่าเฉลี่ยเลย แสดงให้เห็นว่า

พรรคก้าวไกลเองก็ทราบดีว่าเจตนาของ

พรรคเพื่อไทยที่ออกมาคัดค้านแบบหัวชน

ฝานั้นมีอะไรแอบแฝงใช่หรือไม่ ดังนั้น 

เมื่อฝ่ายค้านด้วยกันเองยังรู้เท่าทันพรรค

เพื่อไทย ก็ไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยสร้าง

ความสับสนให้กับประชาชนในเรื่องนี้อีก

ต่อไป

“เรื่องนี้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนา

ยกฯ ไม่ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสั่งการ

ใดๆ อย่างที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหา หาก

พรรคเพื่อไทยยังคงเอาแต่ท่องบทว่าเรื่อง

นี้เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอด

อำานาจ ผมมองว่าเป็นความเห็นที่สิ้น

คิดมาก ควรใช้สมองส่วนหน้าคิดบ้าง 

พรรคเพื่อไทยควรรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของ

สภาด้วย เพราะเรื่องนี้เป็นความเห็นของ

เสียงส่วนใหญ่ในสภา ไม่ได้เป็นเผด็จการ

รัฐสภาเหมือนในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

อย่างแน่นอน” นายธนกรกล่าว

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ  หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์ข้อ

ความในเฟซบุ๊กว่า ขอขอบคุณทุกคน ทุก

ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ส.ส., ส.ว. ผู้นำาฝ่ายค้าน 

วิปรัฐบาล พรรคการเมืองต่างๆ และพรรค

เสรีรวมไทย รวมไปถึงพรรคการเมืองที่อยู่

นอกสภา และสื่อมวลชนทุกแขนง ที่นำา

เสนอข่าวให้เกิดความเข้าใจในสูตรคำานวณ

บัญชีรายชื่อโดยเอา 500 หาร ในตอนนี้ถึง

มติเสียงข้างมากของที่ประชุมร่วมรัฐสภา

จะออกมาเช่นนี้  แต่ เราก็ยังประกาศ

ชัยชนะไม่ได้ สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่ง

นับศพทหาร เพราะการประชุมยังต้องลง

มติในวาระ 3 รวมถึงตามระเบียบสภาจะ

ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลฎีกา 

และ กกต. และฝ่ายที่ต้องการหาร 100 ก็

ยังมีสิทธิ์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งเชื่อ

ว่ามีการเตรียมการไว้แล้วแน่นอน เมื่อ

จบขั้นตอนเหล่านี้ถึงจะเป็นชัยชนะของ

ประชาชนอย่างแท้จริง.

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีทำาให้ปัจจุบันมี

ตัวเลือกมากมายให้กับสังคมและผู้บริโภคที่จะเลือก

ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากช่องทางไหน ซ่ึงแนวโน้ม

ความต้องการในปัจจุบันเริ่มมีทิศทางชัดเจนมากขึ้น

ว่าต้องการท่ีจะดูแลส่ิงแวดล้อมแต่ยังได้รับความสะดวก

สบายอยู่ หลายสินค้าจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ให้ตอบโจทย์ด้านนี้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการคมนาคมท่ี

รถยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี เร่ิมได้รับความสนใจมากข้ึนจาก

เมื่อปีก่อนๆ ปี 2565 น้ีประเทศไทยเองก็มีความชัดเจน

เพิ่มขึ้นจากมาตรการการส่งเสริมของรัฐ 

ทำาให้ภาคเอกชนหลายรายก็ตบเท้าเข้ามา

พัฒนาและชิงพ้ืนท่ีการดำาเนินธุรกิจในด้านน้ีมากย่ิงข้ึน 

รวมทั้งยังเห็นความชัดเจนของแผนการลงทุน

มากขึ้นด้วย ซึ่งต่อไปน่าจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคที่จะ

มีสินค้าและบริการที่หลากหลายให้เลือกซื้อเลือกใช้ 

หรือเลือกลงทุนด้วยได้ ขณะที่ฝั่งเอกชนเองก็ต้อง

มีแผนงานที่ชัดเจนมากขึ้น มีความหลากหลายขึ้น

และผลักดันให้เกิดสังคมการลงทุนที่สมบูรณ์แบบ 

เช่นเดียวกับการที่บริษัท อรุณ พลัส จำากัด (ARUN 

PLUS) เริ่มดำาเนินการอยู่

เนื่องจากเห็นว่าในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมายานยนต์ไฟฟ้า 

เป็นหน่ึงในเทรนด์ท่ีกำาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

ซึ่ ง เป็นผลมาจากปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและ

ความต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

อัพเกรด ‘E-Bus’ เพิ่มประสิทธิภาพขนส่งสาธารณะ
(CO2) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ 

มีความต้องการใช้รถยนต์ ไฟฟ้า รวมถึงนวัตกรรม

ด้านความปลอดภัยท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน

เรื่อยๆ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้าและเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

ภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ของประเทศ

โดยอรุณ พลัส ถือว่าเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจด้าน 

อีวี แวลู เชน (EV Value Chain) ที่ดำาเนินงาน

เพื่อรองรับการขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร 

ซึ่งล่าสุดได้ผนึกความร่วมมือกับบริษัท พีทีที ดิจิตอล 

โซลูชั่น จำากัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถโดยสารไฟฟ้า 

(E-Bus) ด้วยการติดตั้งและพัฒนาระบบ Hermes 

Platform ซ่ึงเป็นระบบควบคุมและติดตามยานพาหนะ

แบบครบวงจร ครอบคลุมฟังก์ชั่น GPS Tracking 

เพื่อระบุตำาแหน่งพิกัดรถโดยสาร ระยะเวลาที่รถ

โดยสารจะเข้าถึงสถานีจอดรับ

รวมถึงติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถ 

เพื่ออำานวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้

แก่ผู้ โดยสาร โดยจะนำาร่องศึกษาการใช้งานระบบฯ 

กับรถโดยสารไฟฟ้าที่ ให้บริการแก่พนักงานกลุ่ม 

ปตท. และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องาน ณ ศูนย์

เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) เพื่อนำาข้อมูลมา

พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นถือ

เป็นการยกระดับการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

อย่างเต็มรูปแบบผ่านการนำาระบบบริหารจัดการ

ขนส่งเข้ามาใช้ทดลองสนับสนุนการให้บริการ

รถยนต์ ไฟฟ้า และก่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน

โดย นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท อรุณ พลัส กล่าวว่า ARUN PLUS มุ่งมั่นที่จะ

ร่วมสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในทุกมิติ ผ่านการพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค 

โดยได้นำารถโดยสาร E-Bus ท่ีผลิตข้ึนใหม่ในประเทศ 

และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด 

เข้ามาให้บริการภายในศูนย์ EnCo โดยได้นำาระบบ 

Hermes ที่ควบคุมและติดตามยานพาหนะ ออกแบบ

และพัฒนาโดย พีทีที ดิจิตอล มีฟังก์ชั่นรองรับ

การบริหารจัดการขนส่งครบวงจร 

และมีความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ตาม

มาตรฐานระดับ Enterprise Standard เข้ามาติดตั้ง

ในรถโดยสาร E-Bus ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการ และร่วมขับเคลื่อนระบบโครงสร้าง

พื้นฐานด้านขนส่งสาธารณะของไทยที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม เป็นอีกหน่ึงก้าวสำาคัญท่ีอาจจะเป็นแบบอย่าง

ในการนำาเทคโนโลยีมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทั้งช่วยลดทั้งระยะเวลาในการพัฒนาและลดต้นทุน

การผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและตลาด

อีวีในอนาคตได้

สำาหรับความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็น

การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า 

อีกท้ังยังเป็นการปูทางสู่การให้บริการนวัตกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงนอกจากการทดสอบระบบ

การใช้งานเพื่อนำาข้อมูลไปพัฒนารถโดยสารไฟฟ้า

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำาให้ EnCo 

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาคารสำานักงาน และผู้ให้บริการ

รถโดยสารรับส่งนี้ สามารถติดตามรถและพฤติกรรม

ของพนักงานคนขับรถได้อย่างแม่นยำา เพ่ิมความปลอดภัย

ในการขนส่ง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการเดินรถและ

ใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม

ในขณะที่พนักงานและประชาชนที่มาติดต่อ

งานจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและ

ช่วยลดเวลาจากการเดินทางได้มากข้ึน โดยในอนาคต 

PTT Digital และ ARUN PLUS ยังมีแผนที่จะ

ขยายการให้บริการยานยนต์ ไฟฟ้า E-Bus สู่องค์กร

ภายนอก เพื่อขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็น

หนึ่งในเมกะเทรนด์ที่กำาลังมาแรงอยู่ ในขณะนี้

อีกด้วย

แน่นอนว่าการดำาเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้

เห็นถึงภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถอีวีที่

จะขยับขึ้นไปอีกหนึ่งก้าว เพื่อกลายเป็นอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต ประกอบกับแสดงถึงความพร้อม

และความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ที่ ได้มีการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานอีวี แบบครบวงจรไปก่อนหน้านี้ 

จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์

ของประเทศเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 

ตามทิศทางพลังงานในอนาคต สะท้อนถึงศักยภาพ

ของประเทศไทยในการที่จะผลักดันให้เป็นฐาน

การผลิตรถยนต์ที่สำาคัญในภูมิภาคได้ 


