
ศบค.รับยอดติดเชื้อพุง

‘23จังหวัด’ปวยกระฉูด

หาร500ไมจบพท.แซะก.ก.

นายชินโซ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุน (ภาพใหญ) เจาหนาที่จับกุมนายเทตสึยะ ยามากามิ มือปนวัย 41 ป ที่ลอบสังหารนายอาเบะ (ภาพเล็ก)

ช็อก!อดีตทหารญี่ปุนลอบสังหาร/ผูนํานานาชาติไวอาลัย
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ชนะทาง ‘ยุทธวิธี’ แตไมมี ‘ยุทธศาสตร’
‘รูเรา’ แตไม ‘รูเขา’ รบกี่ครั้งก็ไมชนะ

ชนะทาง ‘ยุทธวิธี’ แตไมมี ‘ยุทธศาสตร’
‘รูเรา’ แตไม ‘รูเขา’ รบกี่ครั้งก็ไมชนะ
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นารา/กรุงเทพฯ • ช็อกโลก “อาเบะ”  

อดีตนายกฯ ญี่ปุนถูกสังหารดับระหวางหา

เสียงกลางเมืองนารา จนท.จับทันควันอดีต

ทหารเรือ อางไมพอใจทัศนคติทางการเมือง 

กอนลงมือยิงดวยปนลูกซองประดิษฐกลาง

หลัง 2 นัดกระสุนทะลุหัวใจ ขณะที่สังคม

ญี่ปุนสะเทือนหนัก ประณามความรุนแรง- 

อาวุธปน สลดท้ังโลก! ผูนํามหาอํานาจพรอม 

ใจแสดงความเสียใจ ช้ีความสูญเสียท่ีย่ิงใหญ

ของประเทศ ไทยสะเทือน! ต� นปนแผนระบบ

รักษาความปลอดภัยผูนําเอเปก 

สํานักขาวเอเอฟพีรายงานเม� อวันศุกร

ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ระบุวา อดีตนายก

รัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุน ถูกลอบยิง

เม� อเวลาประมาณ 11.30 น.ในระหวางหา

เสียง ตามเวลาทองถิ่น (ประมาณ 09.30 น. 

ตามเวลาประเทศไทย) ในจังหวัดนาราทาง

ตะวันตกของประเทศ โดยนายอาเบะอยูที่

นาราเพ� อชวยผูสมัครในการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภาที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาหนี้

รายงานขาวระบุดวยวา อาเบะในวัย                                             

67 ป ถูกยิงในระหวางกลาวสุนทรพจนกอน                                                  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาสูง “เขากําลังกลาว

สุนทรพจน และมีชายคนหนึ่งมาจากดาน

หลัง” หญิงสาวในท่ีเกิดเหตุบอกกับเอ็นเอชเค 

“นัดแรกฟงดูแลวนึกวาเร� องเลน อาเบะไม

ลม แลวตอมามีการยิงนัดที่สอง ซึ่งทุกคน

มองเห็นไดชัดเจนขึ้น คุณจะเห็นประกาย

ไฟและควันไฟ” เธอกลาวเสริม โดยหลัง

จากสิ้นสุดการยิงครั้งที่ 2 ผูคนรีบมาลอม

เขาและพยายามปมหัวใจใหเขา

สํานักขาวเอ็นเอชเคระบุดวยวา เขา                                                              

ถูกนําสงโรงพยาบาลดวยสภาพท่ีไรสัญญาณ

ชีพ ขณะท่ีนายอาเบะซ่ึงถูกกระสุนปนไดลม                              

ลง บาดเจ็บสาหัส จนหมดสติ 

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เผย WHO แจงยอดติด

โควิดรายใหมสูงขึ้นทั่วโลก “ไทย” แนวโนม

เพิ่ม หลังผอนคลายมาตรการ สั่ง สธ.เกาะ

ติดกลายพันธุ BA.4-BA.5 นํามาวิเคราะห

เพ� อกําหนดมาตรการ “ศบค.” เปดขอมูล

เจอแจกจบเฉลี่ยติดเชื้อวันละ 2.9 หม� นราย 

ยันเตียงเพียงพอ จับตา 23 จว.เมืองใหญ-

แหลงทองเที่ยว ไฟเขียวตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อีก 2 เดือน “สาธิต” รายงานสภายอดติด

เชื้อจริง 2-3 หม� นรายตอวัน “3 รร.ดังเมือง

กรุง” ประกาศเรียนออนไลน 

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 8 ก.ค. พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมคณะ

กรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาด                                               

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-                                          

19) ครั้งที่ 10/2565 มีนายอนุทิน ชาญ                                                        

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณ                                                           

สุข, นายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐ                                                       

มนตรีและ รมว.การตางประเทศ, นพ.เกียรติ 

ภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพ                                                     

มหานคร, พล.อ.สุพจน มาลานิยม เลขาธิ 

การสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) และ

หน�วยงานที่เกี่ยวของ เขารวมประชุม

ไทยโพสต • นายกฯ ออกแถลงการณ  

“กลยุทธ 3 แกน สรางอนาคต” ลั่นเดินมา

ไกลแลว ใกลผลิดอกออกผล แขวะ รบ.ใน

อดีตวางโครงการสวยหรูแตฝุนเกาะ รับพรี                                   

เซนตไมเกง แตรูวิธีทําเร� องใหญ สงซิก ส.ส. 

พปชร. อยูชวยกันตอ

เม� อวันที่ 8 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงกลาโหม กลาวแถลงการณ 

กลยุทธ 3 แกน สรางอนาคต เปนคลิป

วิดีโอผานเพจเฟซบุก ประยุทธ  จันทร โอชา 

Prayut-Chan-o-cha ตอนหนึ่งวา ตนอยาก

พูดกับทุกทานเกี่ยวกับอนาคตของบานเรา 

และการเดินหนาตอไปของประเทศไทย ตอน

นี้ประเทศไทยกําลังกลับเขาสูภาวะการใช

ชีวิตที่ใกลเคียงปกติแลว ขางหนาของเรา

ยังมีอีกหนึ่งภัยรายที่ใหญยิ่งกวารอเราอยู 

นั่นคือเราจะอยูรอดอยางไรจากการโหม

กระหน่ําของพายุการขึ้นราคาทุกอยาง ซึ่ง

สงครามรัสเซีย-ยูเครน เปนสวนสําคัญยิ่ง

ที่กระตุนใหขาวของแพง ไมวาจะเปนราคา

น้ํามัน อาหาร คาขนสง จนถึงขั้นทําใหบาง

ประเทศในภูมิภาคเขาใกลการลมสลายทาง

เศรษฐกิจ ตนขอเลาเร� องสําคัญคือ กลยุทธ

ภาพใหญของตนที่จะมาแกปญหาปากทอง

และความยากจนใหหมดไปเสียที 

พล.อ.ประยุทธกลาววา ท่ีผานมาหลาย

รัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศในชวงระยะ

สั้นๆ ไดดําเนินนโยบายระยะสั้น แกปญหา

ความยากจนเฉพาะหนา หรือมีโครงการลด

แลกแจกแถมตางๆ แน�นอนวาบางโครงการ

เปนสิ่งที่ควรทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในยาม

วิกฤต เพ� อชวยบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชน แตโครงการแบบนั้นไมใชวิธี

ที่จะแกปญหาความยากจนไดอยางยั่งยืน 

และแน�นอนวาวิธีการเหลานั้นไมทําใหใคร

รวยขึ้นมาได เพราะฉะนั้นตนจึงตั้งใจเดิน

หนาดวยความมุงมั่นที่จะทําเร� องใหญๆ 

กรุงเทพฯ • สธ.ตอกย้ํากัญชาใชเพ� อการ

แพทยและสุขภาพเทานั้น “ปานเทพ” บอก 

กมธ.เคาะแลวใหแตละบานปลูกได 10 ตน

ไมตองขออนุญาตแตตองจดแจง โตยิบเสพ

ติดไดนอยกวา “เหลา-บุหรี่” หมอมปลื้มรับ

ทราบขอกลาวหาไลฟวิจารณกัญชา

เม� อวันศุกรที่ 8 กรกฎาคม นพ. 

รุงเรือง กิจผาติ หัวหนาที่ปรึกษาระดับกระ   

ทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ใหสัมภาษณถึงนโยบายกัญชาของ สธ. วา

เป็นการใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และ

สุขภาพเทานั้น สธ.ไมสนับสนุนการใชเพ� อ

เสพ สูบ หรือสันทนาการ ซึ่งเปนอันตราย

ตอสุขภาพและความปลอดภัย โดยมีการ

ออกขอกฎหมายตางๆ เพ� อเฝาระวังและปอง 

กันการนําไปใชในทางที่ผิด หรือปองกันการ

เขาถึงในกลุมเสี่ยง เชน เด็กและเยาวชน 

สตรีมีครรภและใหนมบุตร

“สถาบันกัญชาทางการแพทย สํานัก 

งานปลัด สธ.มีขอมูลชัดเจนวา กัญชาและ

สารสกัดจากกัญชามีประโยชน สามารถนํา                              

มาใชในการดูแลสุขภาพ บําบัดรักษา บรร 

เทาอาการของผูปวยไดจริง โดยตองอยูภาย                 

ใตการดูแลของแพทยหรือแพทยแผนไทย

ในสถานพยาบาลที่ ไดรับอนุญาตใหเปดคลิ 

นิกกัญชาทางการแพทย 

กรุงเทพฯ • แตกคอกันแลว! สูตรหาร

สภา 500 ไมจบ เพ� อไทยเปดศึกถลมกาว

ไกล “ภูมิธรรม” เดือด ซัด “ก.ก.” รวม

อาชญากรรมทางการเมือง “ปูยี่ปูยํา” ประ 

ชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของ

ตน “รังสิมันต” สวนกลับทันควัน “พี่อวน” 

ชวยดากาวไกลตรงๆ จะเปนประโยชนตอ

ประเทศมากกวา “เจหน�อย” ซีด พท.ดูดขุม

กําลังกลับ

เม� อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มีความ

เคล� อนไหวทางการเมืองอยางคึกคัก หลังที่

ประชุมรัฐสภาโหวตระบบการเลือกตั้งใหม

เปนสูตรหาร 500 ซึ่งทําใหพรรคการเมือง

บางพรรคเสียเปรียบ

เกียกกาย • “ชัชชาติ” แจง กมธ.งบประ

มาณฯ พรอมใหขอมูลรถไฟฟาสายสีเขียว

เม� อขอมา โว 216 ขอทําไดแน� อบรมผู

บริหารระดับสูงดานผูนําเมือง  แนะอยาเอา

ตัวเองเปนตัวตั้ง ชี้ตองไร โกงเก็บคนเกงไว

ใหได

เม� อวันที่ 8 ก.ค. ผูส� อขาวรายงาน

วา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบ                                 

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.                                             

2566 ที่มีนายอนุรักษ จุรีมาศ รองประ 

ธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทําหนาที่ประ                                                   

ธาน เม� อชวงค่ําวันที่ 7 ก.ค. มีการพิจาร 

ณางบประมาณในสวนของกระทรวงมหาด                                                      

ไทย (มท.) โดยเฉพาะในสวนของกรมสงเสริม                                                                  

การปกครองทองถิ่น (สถ.) ที่เปนองคกรปก                                                              

ครองสวนทองถิ่น 2 แหงคือ กรุงเทพมหา 

นคร (กทม.) และเมืองพัทยา โดยมีนายชัช

ชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ กทม. และนายปร

เมศวร งามพิเชษฐ นายกเมืองพัทยา เขา

ชี้แจง

รายงานแจงวา งบประมาณของ กทม. 

วงเงิน 20,634.7242 ลานบาท ไดรับความ

สนใจจาก กมธ.ซักถามกวา 20 คน โดยได

สอบถามทั้งปัญหาสายไฟฟ้าและสื่อสาร, 

โครงการกอสรางสะพานเกียกกาย, 
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2 ในประเทศ

ศึกยื้อกฎหมายลูก

ชิงกติกาได้เปรียบ

ลังจากรัฐสภาลงมติในร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในมาตรา 23 แก้ไขมาตรา 128 เกี่ยวกับ

วิธีการคำานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 

ว่าจะใช้ 100 หาร หรือ 500 หาร ซึ่งปรากฏว่าภาพรวมที่

ประชุมไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ให้

ใช้สูตรใช้ 100 หาร ด้วยคะแนนถึง 392 ต่อ 160 และที่

ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้ใช้สูตร 500 หาร โดยมี

พรรคการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบาลต่างเทเสียงให้สูตรคำานวณ

ของนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล 

จากนั้นพรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ โจมตีมติรัฐสภา

ดังกล่าวว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับกระแสข่าวสองวัน

นี้ที่มีมาตลอดว่า ผู้มีอำานาจในรัฐบาลต้องการให้เปลี่ยนแปลง

ระบบการเลือกตั้งกลับไปเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมเพื่อ

สืบทอดอำานาจต่อไป โดยไม่คำานึงถึงกฎหมายและข้อบังคับ

ของรัฐสภา คำานึงแต่ความอยู่รอดและผลประโยชน์ทางการ

เมืองของตนเอง พร้อมประณามสมาชิกรัฐสภาจำานวนหนึ่ง

ที่อยู่ในซีกรัฐบาลได้ใช้เสียงข้างมากจงใจกระทำาการฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 โดยลงมติแก้ไขมาตรา 128 ตาม

กรรมาธิการเสียงข้างน้อย เพื่อนำาระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่

ถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 กลับมาใช้ 

พร้อมขยายความว่า การคำานวณแบบนี้ถูกนำามาใช้

เมื่อการเลือกตั้งปี 62 เกิดภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ปัดเศษ มีรัฐบาลผสมมากมายหลายพรรค การทำางาน

ในสภาไม่เป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง จนได้รับฉายาว่าเป็นสภาที่ขับเคลื่อนด้วยกล้วย

หรือสภาแจกกล้วย ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบคู่ขนาน

เสียงข้างมาก จะถูกแก้เป็นจัดสรรปันส่วนผสมแบบบัตร 

2 ใบ แน่นอนว่าขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ พร้อมชี้ว่าคน

มีอำานาจต้องการว่าจะเอาแบบนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 

พร้อมเห็นว่าทั้งหมดนี้ถือเป็นพฤติกรรมจงใจฝ่าฝืน

ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืนมาตรฐาน

จริยธรรมร้ายแรง มีผู้สั่งการ มีพรรคการเมืองที่รับคำาสั่ง มี

สมาชิกรัฐสภาที่รับคำาสั่ง จึงจะดำาเนินการตามกฎมายที่

เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งหลังจากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านวาระ 3 

จะถูกส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังจะใช้กลไกผ่าน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กรณีจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วย เช่นเดียวกับพรรคก้าว

ไกลที่แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับมติรัฐสภาดังกล่าว

ขณะที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ตอบโต้ทันทีว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควร

จินตนาการแล้วทึกทักไปเอง เพราะในเรื่องสูตรคำานวณนั้น

ไม่ใช่เรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่จะไปสั่งการอะไรได้ สภา

ต้องพิจารณากันเอง ที่สำาคัญแม้แต่พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่าย

ค้านด้วยกันกับพรรคเพื่อไทยก็ยังโหวตสนับสนุนร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรที่ว่าด้วยวิธีการคำานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งให้ใช้จำานวน 500 หารค่าเฉลี่ยเลย 

อย่างไรก็ตาม เจ้าของสูตรหาร 500 ยังตั้งข้อสังเกต

ว่า แม้มติเสียงข้างมากจะออกมาดังกล่าว แต่ยังประกาศ

ชัยชนะไม่ได้ สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร เพราะ

ยังต้องรอการลงมติในวาระสาม รวมถึงระเบียบสภา ต้อง

ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรรมนูญ ศาลฎีกา และคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ฝ่ายที่ต้องการให้ใช้สูตรคำานวณแบบหาร 100 

ก็ยังมีสิทธิ์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งหากดูตามห้วงเวลา

แล้วก็เชื่อว่าคงใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรที่กฎหมายลูกที่

จะมีผลบังคับใช้ สภาวะแวดล้อมเช่นนี้ส่งสัญญาณว่าฝ่าย

ผู้ถืออำานาจยังไม่พร้อมลงสนามสู้รบ จึงต้องหาแนวทางใน

การต่อสู้อื่นที่ ได้เปรียบต่อไป.

การตั้งพรรคใหม่เป็นเพียงวิธีคิด ยังมีอีกหลายวิธี เรา

อาจจะสู้ให้ได้เขตมากที่สุด จะลงทุนตั้งพรรคใหม่ทำาไม อย่างมาก

สุดก็ได้ 40 คน หรือสู้ในนามพรรคเพื่อไทย เอาให้ได้ทั้งเขตและ

บัญชีรายชื่อ ตั้งเป้าให้ได้คะแนนบัญชีรายชื่อ 15 ล้านเสียงขึ้น

ไป ซึ่งมีโอกาสอยู่แล้ว ส่วนการตั้งพรรคใหม่ยังตอบไม่ได้ ต้อง

ประเมินจากพี่น้องประชาชน ว่าทางไหนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด. 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

วงเวลาที่ผ่านมาในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกใบใหม่                                                                  

หากได้มีการพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า 

หรือพัฒนาการในการปรับสร้างการศึกษาและการศึกษา

พัฒนาคน ที่มุ่งฉุดดึงการศึกษาออกจากโลกใบเก่า ที่จำาเป็นต้องยก

ระดับปรับฐานให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสร้างความก้าวหน้าใหม่ ซึ่งต้อง

อาศัยความรู้-ความคิด-ความเข้าใจ-ทักษะชุดใหม่ เพื่อเชื่อมกับความ

ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม วิศวกรรม และ

วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ขับเคลื่อนสังคมโดยรวมเข้าสู่โลกเศรษฐกิจใหม่

แบบ Thailand 4.0 นั้น

คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “การศึกษา” และ “การพัฒนาบุคลากร” 

เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก เป็นฐานหลักของสังคมที่เป็นกลไกสำาคัญที่จะขับ

เคลื่อนสร้างความก้าวหน้าใหม่ ที่จะส่งผลตั้งแต่ตัวตนการดำารงชีวิต 

สังคม การงาน ไปจนถึงการสร้างเศรษฐกิจใหม่โดยรวม ซึ่งการศึกษานั้น

สำาคัญยิ่ง! ถ้าไม่อาจปรับรับกับความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงใหม่ สังคม-

เศรษฐกิจโดยรวมก็ไม่อาจขยับขับเคลื่อนต่อไปได้!

การปรับสร้างการศึกษาและการพัฒนาคนวันนี้ หาก

พิจารณาให้ถ่องแท้จะพบว่ามีหลายภาคส่วนที่ความพยายาม

ขยับปรับเคลื่อนการศึกษาไปข้างหน้า ขณะที่มันเคลื่อนไหวอยู่

ใต้อำานาจครอบงำาของรัฐราชการ ซึ่งทำาให้ความเคลื่อนไหวของ

การศึกษาโดยรวมแม้จะมีการขยับตัวบ้าง แต่ก็ไปได้แบบช้า

มาก-มีก็แต่ในจุดเล็กๆ บางจุด-บางกลุ่มที่ก้าวไปได้ไกลทีเดียว! 

ความเคลื่อนไหวในสภาพรวมเยี่ยงนี้หากการศึกษาและการ

พัฒนาคนยังไม่อาจปรับสร้าง-เปลี่ยนแปลงมากกว่าที่เป็นอยู่วัน

นี้ ได้ ความก้าวหน้าของประเทศก็น่าเป็นห่วงยิ่ง! เพราะความ

รู้ทักษะใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีวันนี้นั้น 

เคลื่อนไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดด-รวดเร็วทุกวันทีเดียว!

ถ้าเจาะลึกส่องดูเงื่อนปมปัญหา ที่ทำาให้การปรับตัว

เปลี่ยนแปลงในการปรับสร้างการศึกษาและการพัฒนาคน

ว่าทำาไมมันเคลื่อนไปได้ช้า จะพบว่า หนึ่ง.. ความคิดฝังลึก 

(mindset) และวิสัยทัศน์ (vision) ของกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้น ยังผูกติดอยู่กับความคิด-ความรู้

ในระบบวงจรแบบเก่าๆ ที่มองไม่เห็นหรือขาดความเข้าใจกระจ่างชัดต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้เกิดสิ่ง

แวดล้อมใหม่ในระบบชีวิตและสังคม-เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งการปรับสร้าง

วิสัยทัศน์-ความคิด-ความรู้-ความเข้าใจใหม่ ที่จะส่งผลต่อความคิดฝัง

ลึกชุดใหม่ เป็นเรื่องที่ต้องสัมผัสเห็น-มีประสบการณ์-มีความรู้ที่เข้าใจถึง

ความเปลี่ยนแปลงของโลกใบใหม่ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ-ฐานการ

ผลิตและบริการ-การสื่อสาร-และปฏิสัมพันธ์ที่สังคม-เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อ

กันในโลกแวดล้อมใหม่ โดยความรู้-ความเข้าใจเหล่านี้ หากผู้มีบทบาท

หน้าที่ในการศึกษาไม่มีความรู้-ความเข้าใจที่ชัดเจน การขับเคลื่อนการ

ศึกษา-การพัฒนาคนก็จะเกิดขึ้นแบบขาดวิ่น-กระจัดกระจาย จากความ

เข้าใจขาดๆ เขินๆ ซึ่งจะไม่ส่งผลดีแต่อย่างใดต่อการบริหารจัดการการ

ศึกษาและการพัฒนาคน มากกว่านั้นอาจจะทำาให้การพัฒนาการศึกษา

หลงทิศ-หลงทาง เข้าใจไปเองว่าได้ปรับสร้างการศึกษาในทิศทางใหม่อีก

ต่างหาก!

สอง...ระบบการศึกษาที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้กลไกอำานาจ-ระบบ

ราชการที่ยิบย่อยอย่างไม่สร้างสรรค์ จะพบว่า พื้นฐานของกลไกเหล่านี้

มักเป็นกลไกของการจองจำา กำากับสั่งการ และกำาราบลงโทษ มากกว่า

ที่จะสร้างการคิดริเริ่มสร้างสรรค์-การสนับสนุนให้ปรับตัวเคลื่อนไหว

ยืดหยุ่นรับความเป็นจริง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่หมักหมมที่บ้านเมือง

และผู้คนกำาลังเผชิญอยู่ สภาพรวมในการปรับสร้าง-จัดการปัญหาการ

ศึกษา-การพัฒนาคน ที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้กฎระเบียบ-กติกาเยี่ยงนี้ จะ

ทำาให้การศึกษาได้รับผลไม่ต่างจากการจัดการศึกษา-การพัฒนาคนที่

ผ่านๆ มาคือ มากด้วยความสูญเปล่ามหาศาล! ความขัดแย้ง แตกแยก! 

และการปล่อยให้งานเลื่อนไหลไปตามบงการของระเบียบระบบ! โดยที่

สังคมต้องรับภาระความสูญเปล่ามากมหาศาลที่เกิดขึ้นร่วมกัน นี่คือ

ประสบการณ์ที่สังคมไทยได้รับตลอดมา! ซึ่งเรื่องนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้อง

แก้ไขรื้อสร้างระบบระเบียบให้มีทิศทางใหม่ที่สร้างสรรค์ ปลดแอกการ

กำากับครอบงำาที่ไม่โปร่งใสให้พ้นไป! เพราะจะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อม

หลักที่สำาคัญในการจัดการปัญหาการศึกษาและการพัฒนาคนในบ้าน

เมืองเราต่อไป!

สาม...การศึกษาและการสร้างคนต้องคำานึงถึงการจัดการสิ่ง

แวดล้อมและความโปร่งใส ซึ่งต้องยอมรับว่า สิ่งแวดล้อมในการจัดการ

ศึกษาและการพัฒนาคนที่ผ่านมา ยังเคลื่อนไหวที่อยู่ในโลกใบเก่าที่ตรึง

อยู่ในกรอบและฐานที่ไม่เปิดกว้างให้เข้าถึงการเรียนรู้ ความรู้ และการ

พัฒนาทักษะ ฯลฯ ขณะที่สิ่งแวดล้อมและการจัดการยุคใหม่-ในโลก

ใบใหม่นั้น เป็นการศึกษา-การจัดการความรู้แบบเปิดกว้าง เข้าถึงได้

ง่าย-ไม่จำากัดเวลา สถานที่ ชนชั้น และเขตแดน ผ่านเครือข่าย

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ก้าวข้ามสภาพแวดล้อมที่ปิด

กั้นด้วยระบบระเบียบเก่า-ความคิด-และโลกแวดล้อมเก่า ที่ไม่

ช่วยสร้างสรรค์-เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เลย แถมยังเป็นอุปสรรคที่

สำาคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาคนอย่างยิ่ง ในโลกใบใหม่จึง

จำาเป็นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ในการจัดการศึกษา-การเรียน

รู้ พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้-การพัฒนาคนเข้าสู่ระบบเปิด ที่

เชื่อมโยงกับแหล่งงาน-แหล่งความรู้-เครือข่ายการเรียนรู้-การ

สร้างความรู้-การพัฒนาทักษะใหม่อย่างจริงจัง 

สี่...ในการจัดการศึกษา-พัฒนาคน ไม่ใช่เป็นเรื่องการ

สร้างความสมเหตุสมผลให้ดูดีและให้กำาลังใจกันเอง-หล่อเลี้ยงอี

โก้-ขาดการคำานึงถึงผลลัพธ์จริง (ไม่ใช่ผลลัพธ์ลวงๆ) จึงมีความ

จำาเป็นที่จะต้องสร้างแพลตฟอร์มประสานสร้างให้เกิดการเรียน

รู้ใหม่ เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาความรู้-ทักษะใหม่ที่เชื่อม

กับพื้นที่ทำางาน-กลุ่มงานที่มีทักษะ-แหล่งความรู้ใหม่ เช่น ผู้

ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้านการผลิต บริการ หรือเชื่อม

กับแพลตฟอร์มผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคนให้

เกิดการจัดการศึกษาบนฐานของประสบการณ์ใหม่-การเรียนรู้ใหม่ ที่

ตอบโจทย์ชีวิต-การงาน-การเรียนรู้-การสร้างทักษะใหม่ ที่ประหยัดเวลา

และทรัพยากรได้มากที่สุด

ทั้งหมดนี้คือภาพรวมความเคลื่อนไหวใหม่ ที่ต้องนำาสู่การ

ขับเคลื่อนปรับสร้างการศึกษาการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นอย่างที่

ผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายกำาลังทำากันอยู่คือแค่ สร้างภาพที่ให้ดูว่ามีการ

จัดการที่มีความสมเหตุสมผล-ที่ไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

แต่อย่างใด!!!.

ป็นสถานการณ์ที่ซ้ำาซาก และเป็นเรื่องเดิมๆ ที่เกิดขึ้น

มาแล้ว 18 ปี นั่นคือสถานการณ์ความรุนแรงของการ

ก่อการร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตาม

มาด้วยคำาให้ สัมภาษณ ์ที่ ซ้ำาซาก วนไป

เวียนมา ว่าสถานการณ์ดีขึ้น เราควบคุม 

พื้นที่ ได้ทั้งหมด หรือการ ก่อเหตุ ที่

เกิดขึ้นไม่กระทบกับการ พูดคุย

สันติสุข หลายปีมานี้หน่วยงานความ

มั่นคง วนเวียนซ้ำาซาก ท่ามกลาง

เสียงปืน เสียงระเบิด การ รดน้ำา

ศพ ผู้ สูญเสีย และการจ่ายเงินค่า 

เยียวยา กับ “ทายาท ผู้สูญเสีย 

  ส่วนที่บอกว่า สถานการณ์ดี

ขึ้น ดีอย่างไร ไม่มีรายละเอียดชัดเจน เช่น 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า สามารถทำาให้การขับ

เคลื่อนงานด้าน การเมือง และการจัดตั้งของ สภาอูลามา หยุด

การเคลื่อนไหวแล้ว ฝ่ายการเงิน ยุติ การเก็บเงินเพื่อสนับสนุน

การก่อการร้ายจาก สมาชิก ในพื้นที่วันละ 2 บาทแล้ว การ ขับ

เคลื่อน ของเยาวชน, หญิงหม้าย, สตรี ได้ ยุต ิบทบาทแล้ว หรือ

ได้ทำาความเข้าใจกับ ครอบครัวปฏิวัติ ให้หยุดความคิดในการเข้า

ร่วมกับ บีอาร์เอ็น เพื่อก่อการ ปฏิวัติ แล้ว 

หรือมีข่าวดีที่จะบอกกับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ว่า สล.2 หรือ สล.3 ได้มีการ พูดคุยกับ ดุลเลาะ 

แวมะนอ ประธานสภาอูลามาคนปัจจุบันที่ทำาหน้าที่

ขับเคลื่อน การ จัดตั้ง มวลชนฝ่ายการเมือง และ 

การทหาร รวมทั้งการ อบรมบ่มเพาะ กลุ่มต่างๆ ใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ ยุติ การ

สร้างฐาน มวลชน ครอบครัว นักปฏิวัติ และ กอง

กำาลังติดอาวุธ ที่เคลื่อนไหวเพื่อการก่อเหตุต่อ เป้า

หมาย ที่ต้องการ 

หรืออย่างน้อยรองแม่ทัพ เสนาธิการ นาย 

กองของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีการ พูด

คุย กับ นิเซะ และ แบกี ผู้นำาฝ่าย ทหาร หรือ กอง

กำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น เพื่อที่จะหยุดการใช้

ความ รุนแรง ด้วยการใช้ อาวุธ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐและ

ประชาชนในพื้นที่ เพราะการ ขับเคลื่อน การได ้พูด

คุย กับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ เคลื่อนไหว ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้จะทำาให้เห็นว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รู้จริง 

และเข้าถึงขบวนการ บีอาร์เอ็น ได้จริง ไม่ใช่ให้ มาเลเซีย และ 

องค์กรจากตะวันตก เป็นผู้ จัดโต๊ะประชุม แล้วนำาเอา บุคคล ที่

กำาหนดมาแล้วมา พูดคุย กับคณะ พูดคุย ของ รัฐไทย เพราะ 

บุคคล ที่ฝ่าย มาเลเซีย และ องค์กรจากชาติตะวันตก เป็น

ผู้ จัดให้ เป็นเพียง เบี้ย บนกระดาน หมากรุก ที่ไม่ใช่ ขุน และ 

โคน แต่อย่างใด 

วันนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยัง รุนแรง และ ซ้ำาซาก แบบ

ไม่มีอะไร เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ระเบิด แสวงเครื่อง ใน

พื้นที่ อ.บันนังสตา จำานวน 2 ครั้ง ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า 18 ปี

ที่ผ่านไป หน่วยงานความมั่นคงยังไม่สามารถทำาให้ บันนังสตา 

เป็นพื้นที่ปลอดภัย เพราะ ณ วันนี้จะเห็นว่า ใน จ.ยะลา พื้นที่ 

อ.บันนังสตา เป็นพื้นที่ที่มีเหตุก่อการร้ายมากที่สุด ทั้งที่ในพื้นที่มี

กองกำาลังของหน่วยงานความมั่นคง ตั้งฐาน ปฏิบัติการ อยู่เป็น

จำานวนมากเช่นกัน 

ต่อด้วยการ ปิดล้อม บ้านเรือนที่ แนวร่วม หลบซ่อน

ตัวที่ ต.คลองมะนิง อ.เมือง จ.ปัตตานี และสามารถ วิสามัญ

แนวร่วม ได้ 1 ศพ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีหมายจับ

จำานวน 5 หมาย และหนึ่งในหมายจับดังกล่าวคือ เป็นผู้ร่วมก่อเหตุ

ใน กทม. เมื่อหลายปีก่อน 

ตามด้วยการ ปะทะ กันระหว่างกำาลัง ทหาร ที่นำา

โดย พ.อ.อิศรา จันทกระยอม ผบ.กกล.ทพ.จตช. กับ 

กองกำาลังติดอาวุธ บนเทือกเขารอยต่อบ้านสาวอ

ฮีเล ต.สาวอ กับบ้านบือเล็ง ต.สุวารี อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส โดยมีการ ปะทะ กันถึง 5 ระลอก 

มีการปิดล้อม ไล่ล่า และ ทหารพราน ชุดดัง

กล่าวสามารถ ปลิดชีพ ของ กองกำาลังติดอาวุธ 

ได้ 2 ศพด้วยกัน 

ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อเนื่องในวัน เวลาที่ใกล้

เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในพื้นที่ของ 3 จังหวัด 

และ 4 อำาเภอของ จ.สงขลา ยังมีทั้ง แนวร่วม ทั้ง

ประชาชนกลุ่มผู้ สนับสนุน ให้ที่ พักพิง คนของ ขบวนการ และ

ในพื้นที่ ป่าเขา หลังหมู่บ้านยังมี กองกำาลังติดอาวุธ กระจายตัวอยู่

ในพื้นที่เพื่อ รอ คำาสั่ง รอ จังหวะ และรอ โอกาส ในการ ปฏิบัติการ 

ด้วย อาวุธ  

เพียงแต่กองกำาลังของฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ เข้าไม่ถึงข่าวสาร 

ความเคลื่อนไหวของ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น และทำาได้เพียง

การป้องกัน ฐาน และป้องกัน พื้นที่ รับผิดชอบของตนเอง อย่าให้มีการ 

ปฏิบัติการ ของ บีอาร์เอ็น ให้เป็นผลสำาเร็จ ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้ว 

จะเห็นว่าการ ปฏิบัติการ ของนายทหาร สายแข็ง อย่าง 

พ.อ.อิศรา จันทกระยอม ผบ.กกล.ทพ.จชต. ที่สามารถ ปลิดชีพ กอง

กำาลังติดอาวุธของ บีอาร์เอ็น เป็นผลสำาเร็จมาโดยตลอด ในระยะ

เวลา 2-3 ปีนั้น เกิดจากการนำากำาลังเข้าพิสูจน์ทราบ และ ค้นหา เป้า

หมายในพื้นที่ ป่าเขา หลังหมู่บ้าน และ ค้นหาแหล่งหลบซ่อน ใน

หมู่บ้าน ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนและศาสนสถาน ซึ่งเป็น

ที่ หลบซ่อน ของ กองกำาลังติดอาวุธ และ แนวร่วม กลุ่มต่างๆ มา

โดยตลอด 

ถ้า ผบ.หน่วยในพื้นที่เป็นทหาร สายแข็ง อย่าง พ.อ.อิศรา                                                                   

จันทกระยอม สัก ครึ่งหนึ่ง ของ ฐานปฏิบัติการ ที่มีอยู่ในพื้นที่ เชื่อ

ว่าจะสามารถ นับศพ ของ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น ได้ทุก

วัน เพราะวันนี้ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น ยังไม่ได้หายไป

ไหน นอกจากส่วนหนึ่งที่ถูก ปลด ประจำาการไป เพื่อทำาหน้าที่ อื่นๆ 

เพราะ ตบตา เจ้าหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ รู้ชื่อ รู้ตัว รู้ถิ่นฐาน 

แล้ว

ในขณะเดียวกัน แม้ว่า บีอาร์เอ็น จะปรับ โครงสร้าง ด้วยการ

ลด กองกำาลังติดอาวุธ ที่เรียกว่า อาร์เคเค ไปแล้วถึง 70% ตั้งแต่

หลายปีก่อน แต่ บีอาร์เอ็น ก็มีการฝึก แนวร่วม กลุ่มใหม่อยู่ตลอด

เวลา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นกลุ่ม แนวร่วมหน้าขาว นั่นเอง ดัง

นั้น กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น ในพื้นที่ไม่ได้น้อยลง และ

ไม่ได้หายไปไหน ยังพร้อมที่จะ ปฏิบัติการ อยู่ตลอดเวลา เพียง

แต่ การข่าว ของหน่วยงานความมั่นคง เข้าไม่ถึง และไม่มีความ 

พยายาม ที่จะ เข้าถึง

 เพราะการ เข้าไม่ถึง การไม่มี ข้อมูล ในการ รายงาน ถึง

ข้อเท็จจริง จะทำาให้ทุกฝ่ายเชื่อว่าสถานการณ์ของ ไฟใต้ กำาลัง

จะ สงบ อย่างที่หน่วยงานในพื้นที่ต้องการให้เป็น และต้องการให้ 

นายพล ใน ส่วนกลาง เชื่อว่าเป็นจริง 

สถานการณ์ล่าสุด ที่ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส คือ

การที่ มวลชน ที่มี สตรี เป็น แกนนำา จำานวนนับร้อยคน บุก

เข้าไป ทลายกำาแพง ของเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อต้องการเอาศพ

ของ แนวร่วม ผู้ถูก วิสามัญ ไปประกอบพิธีการทางศาสนา ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่ามีการ เตรียมการ และรอให้เกิด เงื่อนไข เพื่อ 

เคลื่อนไหว ให้เป็นไปตามการ จัดตั้ง ของสภา อูลามา ที่มีการ 

ขับเคลื่อน การ จัดตั้ง เพื่อรอ จังหวะ ในการ เคลื่อนไหว ตาม

แผนการที่วางไว้ และเป็นการแสดงให้เห็นว่า มวลชน ของ บีอาร์

เอ็น ไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพกติกาของ รัฐไทย และใช้ กฎหมู่ 

เพื่อต่อสู้ และสร้าง เงื่อนไข ในการทำา ไอโอ สร้างความเกลียดชัง

เจ้าหน้าที่รัฐในหมู่ประชาชนชาว มลายู 

ที่สำาคัญ ที่บอกว่าเรากำาลัง ชนะ ถามว่า ชนะ อะไร และ 

ชนะ ตรงไหน เพราะแม้แต่การทำาความเข้าใจกับ

เรื่อง กฎหมาย ในการ พิสูจน์หลักฐาน ในการ 

พิสูจน์ศพ ก่อนที่จะมอบให้ญาติๆ นำาไปประกอบ

พิธีการทาง ศาสนา หน่วยงานของรัฐยังทำาไม่สำาเร็จ 

และในการที่จะทำาความเข้าใจเรื่อง อื่นๆ เช่น เรื่อง 

นักรบของพระเจ้า เรื่อง ซาอีด และ ญีฮัด จะทำา

สำาเร็จได้อย่างไร 

การปิดล้อมตรวจค้น และ วิสามัญ เป็นการ 

บังคับใช้กฎหมาย ที่ถูกต้อง และต้องดำาเนินการ

ต่อไป แต่การบังคับใช้กฎหมาย การวิสามัญ เป็น

เพียง ชัยชนะ ทาง ยุทธวิธ ีเท่านั้น แต่เมื่อเราไม่มี 

ยุทธศาสตร ์ในการดับ ไฟใต้ และขบวนการดับ ไฟ

ใต้ เป็นเรื่องที่ รู้เรา แต่ไม่เคยที่จะ รู้เขา การดับ ไฟ

ใต้ จะสำาเร็จอย่างไร ประเด็นนี้ต่างหากที่หน่วยงาน

ความมั่นคง ต้องมีและต้องทำา 

รู้หรือไม่ว่า เมื่อปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา บีอาร์เอ็น ใน

พื้นที่ จชต.มีการ ปรับขบวนการ ใหม่ทั้งระบบ เพื่อเตรียมความ

พร้อมของการ ขับเคลื่อน ตามแผนงานในการลุกขึ้นมา ต่อสู ้อีก

ครั้ง หลังจากที่เคย พ่ายแพ ้ในสงคราม 1,000 วันมาแล้ว และ

การ ขับเคลื่อน ครั้งนี้ อาจจะเร็วกว่ากำาหนด บีอาร์เอ็น เคย

กำาหนดว่าจะมีการ ลุกขึ้น ต่อสู้อีกครั้ง ในปี 2570 แต่จาก

การ ปรับขบวน, กลุ่มก้อน ฝ่ายต่างๆ ในครั้งนี้ทำาให้เห็น ฉาก

ทัศน์ ว่า บีอาร์เอ็น กำาลังกำาหนด เป้าหมาย การ ลุกขึ้น ต่อสู้ครั้ง

ใหม่เพื่อ บรรลุ ถึง เป้าหมาย ให้เร็วกว่ากำาหนดก็อาจจะเป็นได้ 

 ถ้าเข้าใจว่าเรื่องที่นำามากล่าวถึงเป็นเรื่อง มโน ก็ไม่ได้ว่า

อะไร แต่ถ้าใน อนาคต เรื่องที่นำามากล่าวเป็น เรื่องจริง และเป็น

ความ สูญเสีย ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดิน ปลายด้ามขวาน สังคมคง

ต้องมีการ ตราหน้า ของผู้บริหารประเทศ ตั้งแต่ นายกรัฐมนตร ี

จนถึง แม่ทัพ นายกอง ที่รับผิดชอบในการดับ ไฟใต้ อยู่ในขณะนี้ 

ในฐานะที่ไม่ได้ทำาหน้าที่ในการ ปกป้อง แผ่นดินให้สมกับการเป็น 

ชายชาติทหาร แต่อย่างใด.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

ชนะทาง ‘ยุทธวิธี’ แต่ไม่มี ‘ยุทธศาสตร์’

‘รู้เรา’ แต่ไม่ ‘รู้เขา’ รบกี่ครั้งก็ไม่ชนะ

เ

ห

ช่

การศึกษา-พัฒนาคน ไม่ใช่แค่การสร้างวาทกรรมที่สมเหตุสมผล!
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3บทความ

แมสถานการณ โควิดจะสรางผลกระทบ ทําใหควาญชาง

บานหวยบง อ.แมแจม จ.เชียงใหม จํานวนมากตกงาน ขาดรายได 

เพราะปางชางใน จ.เชียงใหม ปดกิจการเลิกจางจากเศรษฐกิจและ

การทองเที่ยวที่ซบเซา เหลาควาญตัดสินใจพาชางคูทุกขคูยาก                          

เดินเทากลับมาบานเกิดทั้งที่ยังไมรูชะตากรรมใดๆ 

แตวันนี้พวกเขาสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมุงมั่น ตั้งใจ 

ใชพลังในการพลิกฟนพื้นที่ใหมีน้ําเพียงพอสําหรับคน และชาง                    

มีแปลงหญาอาหารชาง มีการปลูกขาวพันธุพื้นเมืองของชาวดอย 

สรางแบรนด “มูเขอโพ” ใหเปนที่รูจัก ทําใหชาวบาน 60 ครัวเรือน 

คนเลี้ยงชาง 20 ครัวเรือน อาชีพสรางรายได ไมตองไปรับจาง

ทํางานตางถิ่น รอดพนจากความจน คืนรอยยิ้มใหชุมชนอีกครั้ง 

“ชุมชนดีมีรอยยิ้มแมแจม” ภายใต โครงการพัฒนาชุมชน 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เปนตนแบบสําคัญที่จะใช

เรียนรูกระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จ ปลุกพลังชาวบาน

ในชุมชนใหรูจักพึ่งพาตัวเอง นางสาวมัลยิกา มณีผอง เจาหนาที่

พัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส โครงการชุมชนดีมีรอยย้ิมแมแจม กลาววา 

ยอนไปป 62 มีวิกฤตปางชางปด คนและชางกลับคืนถิ่น ประสบ

ปญหาขาดแคลนอาหารชางอยางหนัก ชุมชนดีมีรอยยิ้มแมแจม

เขามารวมวางแผนแกปญหากับชุมชน พยายามศึกษา สํารวจพ้ืนท่ี 

วิเคราะหปญหา เพ� อเริ่มตนสรางความยั่งยืนดานอาหารใหชาง

จํานวนกวา 20 เชือก 

เม� อพบวา “น้ํา” คือ หัวใจสําคัญที่จะใชแกไขปญหา  มัลยิกา 

บอกวา ชาวบานรวมแรงรวมใจกันไมรีรอจัดทําประปาภูเขาระยะทาง 

2 กิโลเมตร ทําใหชางไดมีน้ํากิน และเปนน้ําที่สะอาดไมปนเปอน

สารเคมีจากภาคเกษตร ทั้งยังมีพื้นที่ไดรับประโยชนมากถึง 21 ไร       

เปนแหลงน้ําเพ� อการเกษตรในพื้นที่ใกลเคียง ชวยกันบํารุงรักษา                                                                                  

ใหประปาภูเขานี้ใชการไดตอเน� อง กอนจะชวนกันทําแปลงปลูก

หญาเนเปยรอาหารชาง เพ� อเลี้ยงชางทุกตัว เพราะชาง 1 เชือก  

กินอาหารมากถึงวันละ 200-300 กิโลกรัม ชวยลดคาใชจายชาวบาน

จากเดิมซื้ออาหารใหชาง 

จากการทํากิจกรรมรวมกัน ลืมตาอาปากได นํามาสูการจัดต้ัง

วิสาหกิจชุมชนชางคืนถิ่นบานหวยบงในป 2563 มีการประสาน

ความรวมมือจากภายนอกจะสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน เริ่มสราง

เสนทางทองเที่ยวระยะสั้น ระยะยาว และกิจกรรมแคมปงกับชาง 

แตมาเจอโควิดระลอกสอง โครงการตองพับไปโดยปริยาย แตสมาชิก

ชาวชุมชนหวยบงไมยอมแพ และไมหลงทางพยายามพัฒนาบนฐาน

ทรัพยากรที่มี

มัลยิกา กลาววา มีการหารือรวมกับชุมชนเพ� อหาทางสราง

รายไดเสริม ในพื้นที่มีการปลูกขาวพันธุพื้นเมือง สตรีในหมูบาน

เห็นตรงกันเร� องการปลูกขาวดอยเพ� อจําหน�าย จากเดิมปลูกกินกัน

ในครัวเรือน มารวมกลุมปลูกขาวอินทรียไมใชสารเคมี และทําโรงสี

ขาวตํามือ นอกจากสรางอาชีพแลว ยังชวยอนุรักษพันธุขาวดอย และ

รองรับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต สรางประสบการณ

ใหมๆ ใหกับนักเดินทาง 

“เราพัฒนาสรางแบรนดในช� อ “มูเขอโพ” แปลวา เมล็ดพันธุ                                                                                                   

จากสวรรค มาจากช� อชางท่ีชาวบานผูกพันและจากไปแลว มีการ

ออกแบบโลโก และบรรจุภัณฑ                                                                   

ใหทันสมัย ดึงดูดใจและสราง

การจดจําใหกับผูบริโภค ขาวดอยบือโปะโละเปนขาวนาที่สูง                      

กลุมปกาเกอะญอใชปลูกกัน เปนขาวดีตอสุขภาพ มีการหาชองทาง                                                                                                             

การขาย ไปรวมออกบูธงานแสดงสินคาเกษตรตางๆ รวมถึงขายผาน              

เพจแจมดี ท่ีเนนของดีของ อ.แมแจม เพ� อชวยชุมชนอีกทาง นอกจากน้ี                                                                                   

มีแผนจะขยับขยายสูรานอาหาร เจาะกลุมลูกคารักสุขภาพดวย”                         

มัลยิกา เลาถึงผลิตภัณฑชุมชนท่ีโดดเดนบานหวยบง

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาชุมชนยังวางแผนที่จะขยับขยาย

ไปสูการพัฒนาหัตถกรรมผาทอของชนเผาปกาเกอะญอรวมกับ                    

กลุมสตรีอีกดวย เปนการใชเวลาวางหลังทําเกษตร เพ� อสรางรายไดเสริม                                                               

สําหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอของชุมชนแหงนี้จะตอง

มีการเติมเต็ม ถายทอดองคความรูในการจัดการวัตถุดิบ การยอมสี

ธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลาย ไดมาตรฐาน 

แตไมทิ้งเอกลักษณทองถิ่น ซึ่งจะเปนภาพการทํางานรวมกัน

ระหวางชุมชนดีมีรอยยิ้มแมแจมกับวิสาหกิจชุมชนชางคืนถิ่น

บานหวยบงในชวง 1-2 ปนี้

มัลยิกา สะทอนใหฟงวา แกนนําชุมชนบานหวยบงเขมแข็งมาก                                                                                                                                  

มีความทันสมัย เปนคนที่พรอมรับฟงความคิดเห็น ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง เพ� อใหแผนการพัฒนาชุมชนสามารถปฏิบัติไดจริง 

นําไปสูผลลัพธที่ตั้งไว ขณะที่กลุมสตรีในพื้นที่พรอมชวยเหลือ 

สนับสนุนเคียงขาง เพราะถาคิดทําคนเดียวไมสําเร็จ เปนจุดเดน 

ของที่นี่ สามารถตอยอดไปสูแผนพัฒนาอ� นๆ รวมถึงสามารถ

ประสานเช� อมกับหน�วยงานที่มีงบประมาณ ดึงเขามาในชุมชนได 

“วันนี้ชาวบานหวยบงไมอยากกลับไปรับจาง อยากเริ่มตน

ชีวิตใหมที่บานเกิด ชุมชนมีกําลังใจ มีรายไดจากการจําหน�ายสินคา

ชุมชน แมไมร่ํารวย แตสามารถพึ่งพาตัวเองได ไมเสียคาเชาบาน 

มีน้ําเพาะปลูกตลอดป ไดเลี้ยงชาง ชาวบานภูมิใจมาก และพรอม

จะสูตอไป เห็นรอยยิ้มเขากลับคืนมาก็ดีใจ เพราะเราชวยกันพัฒนา 

อนาคตจะชวนสมาชิกชุมชนหันมาทําเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 

ปรับใช แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพ� อแกปญหาดานสุขภาพ และ

ปญหาอ� นๆ อีกมากจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยว เปนอีกแนวทางสราง

อาชีพยั่งยืน เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร และครอบครัวตลอดทั้งป” 

มัลยิกา กลาวทิ้งทายถึงความมุงมั่นตั้งใจคืนสุขใหชุมชนแมแจม 

เร� องเลาจากแมแจม : คน ชาง คืน ถิ่น 

สูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน

‘ดาวมฤตยู’ สะบัดหาง

ลกร้อนฉ่าขึ้นไปอีก!

๗ กรกฎา “บอริส จอห์นสัน”

ลาออกจากหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม ซึ่งเท่ากับ 

“ลาออก” จากตำาแหน่งนายกฯ อังกฤษ  

ในความเป็น “แนวร่วม” หลักขบวนการ “ยุโรป-

สหรัฐฯ” ที่กำาลัง “หลอกใช้” ยูเครนเป็นบ่อน “เล่นไพ่

สงคราม” กับรัสเซียกำาลังจะมีได้-มีเสีย

การลาออกของรัฐมนตรีหัวยุ่งกลางคัน อังกฤษ

หายคันหัว แต่กลุ่มปิดประตูหวังตีแมวรัสเซีย คือ

สหรัฐฯ-ยุโรป คันหัวแทน!

รุ่งขึ้นอีกวัน คือ เมื่อวาน ๘ กรกฎา

“ชินโซ อาเบะ”

อดีตนายกฯ ญี่ปุ่น ถูกยิงขณะปราศรัยหาเสียงช่วย

ผู้สมัครวุฒิสมาชิก ที่เมืองนารา

“ช็อกโลก” เลยทีเดียว!

 นายอาเบะ ผู้มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกับไทย ถึงแม้ลา

อออกจากตำาแหน่งนายกฯ แล้วก็ตาม 

แต่การที่นายอาเบะเป็นนายกฯ ต่อเนื่องยาวนาน 

แม้ลาออกแล้ว ก็ยังมีบทบาทการนำาสูงในพรรครัฐบาล 

คือ พรรค LDP ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษนิยมคู่มากับ

การเมืองญี่ปุ่น 

กระทั่งในเวที “เศรษฐกิจ-การเมืองโลก” ที่เขม็ง

เกลียวปัจจุบันก็เถอะ 

เมื่อเหตุไม่คาดฝันอุบัติขึ้นกับนายอาเบะ

ต้องบอกว่า......

เป็น “วิบัติ” อย่างหนึ่งของแผนสหรัฐฯ ในการเดิน

แต้ม “กันจีน” ในย่านเอเชีย-แปซิฟิกเลยทีเดียว

ก็ไม่รู้จะเอาหลักอะไรมาประยุกต์คิดสู่เหตุการณ์

เหล่านี้  ก็ขออิงหลักโหราศาสตร์ ว่าด้วยการโคจรของ

ดวงดาวก็แล้วกัน

เห็นโหรทุกสำานัก รวมทั้ง “แม่หมอฟองสนาน” 

บอกว่า  ๗ กรกฎา “ดาวมฤตยู” ที่สถิตอยู่ในดวงเมือง

ไทยและดวงโลกที่ราศีเมษยาวนานมา ๗ ปี

เมื่อวันที่ ๗ เดือน ๗ คือ ๗ กรกฎาที่ผ่านมา

วานซืน  ดาวมฤตยู ได้เวลายกย้ายออกจากดวงโลกและ

ดวงเมืองไทย ไปอยู่ราศีพฤษภเป็นเวลา ๗ ปี 

โหราจารย์ทั้งหลาย บอกว่าดาวมฤตยู เป็นดาว

แห่งความตาย แห่งอุบัติเหตุ-อุบัติภัย และโรคระบาด 

เรียกว่าเป็นดาวทำาลายล้างสิ่งเก่า สู่การจัด

ระเบียบโลกใหม่ อะไรประมาณนั้น

แต่ฝรั่งเขาให้รหัสความ “ตรงข้าม” กับคติไทยเลย

นะ ดาวมฤตยูที่เราเรียกกัน เขาเรียกว่า “ดาวยูเรนัส” 

ไม่มีตัวตน  จัดอยู่ในชั้น “อรูปพรหม”

ผมอ่าน “เทวโลก” ที่ปรมาจารย์ “พลูหลวง” 

ชีวิตคนทั้งโลกล้มตายกันไปแล้วกว่า ๔ ล้านคน และก็จะ

ยังไม่จบลงแค่นี้

“สงครามโลกครั้งที่ ๓” ที่จะเป็นตัว “จัดระเบียบโลก

ใหม่” สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ก็รำาไรอยู่ในลมหายใจมนุษย์ขณะนี้! 

“ยูเรนัส” ของฝรั่ง คือ ผู้บันดาลให้เกิดสรรพสิ่งทั้ง

หลาย

“มฤตยู” ของไทย คือ ความตายและการทำาลายล้าง

สรุป ขัดและแย้ง “ไปในทางเดียวกัน” น่ะ

แต่ถ้าถอดความแล้วมองประยุกต์...มันก็ใช่นะ ถ้าไม่

ตาย ไม่ทำาลายล้างของเก่าไป แล้วสรรพสิ่งใหม่ๆ มันจะ

เกิดได้ไง?

ก็นึกย้อนดูซิ

การเมืองไทย เลือกตั้งปี ๖๒ เป็นไง การแตกแบงก์  

๕๐๐ แบงก์ ๑,๐๐๐ ของพรรคใหญ่ เป็น “แบงก์ย่อย-พรรค

ย่อย” ก็เกิดขึ้น

พรรคใหม่ๆ และพรรค “คนรุ่นใหม่” ก็เกิดขึ้น แถม

มาแรงแซงพรรคเก่าแทบสูญพันธุ์

พรรคพลังประชารัฐ, พรรคอนาคตใหม่ เป็นพรรค 

“ใหม่แกะกล่อง” เลือกตั้่งก็ชนะ 

“พลเอกประยุทธ์-ธนาธร” ชิงเก้าอี้นายกฯ กันในที่

ประชุมรัฐสภา และเสียงส่วนใหญ่ “โหวตเลือก” พลเอก

ประยุทธ์

การเป็นนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์ ช่วงมฤตยูทับ

ดวงเมือง ก็ชัดเจนว่า พบนานาปัญหาและอุปสรรค จาก 

“ภาวะจิต” งุ่นง่าน คิดแค้นทำาลาย ของคนรุ่นใหม่วิปริต

ท่ามกลางปัญหา “หมารุมทึ้ง” ใต้อิทธิพลมฤตยู นา

ยกฯ ก็ยังสามารถฟันฝ่า “ดิสรัปต์” โครงสร้างเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเดิมที่หมดยุค

สู่อุตสาหกรรม-เกษตรกรรมด้วย “นวัตกรรม” 

เทคโนโลยีชั้นสูงเต็มรูปแบบ 

ก็อย่างที่เห็นเป็นรูป-เป็นร่าง เป็นต้นทุน “เศรษฐกิจ

โลกยุคใหม่” ด้วย “โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก” หรือที่รู้จักกันในชื่อ EEC 

และต้นปี ๖๖ ไทยเราก็จะส่ง “ดาวเทียม” สำารวจ

โลกดวงแรกของไทยสู่ห้วงอวกาศแล้ว

มันก็ตรงตามอิทธิพล “ดาวยูเรนัส” นะ จะว่าไป!

และนี่ “ดาวมฤตยู” ก็ออกจากดวงเมืองและดวง

โลกไปแล้ว ต่อจากนี้ ที่ว่าร้ายๆ ทั้งหลาย จะคลาย หรือ

ดีขึ้นมั้ย?

อันนี้บอกได้....

ถ้าพูดตามโหราศาสตร์ “ขึ้นอยู่กับดวงใคร-ดวงมัน”

ถ้าพูดตามสัจธรรม ก็บอกได้เลย.....

ยัง กัมมัง กะริสสันติ = จักทำากรรมอันใดไว้ 

กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา = ดีหรือชั่ว 

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ. = จักเป็นผู้รับผลของ

กรรมอันนั้น.

สำาหรับนายกฯ ประยุทธ์ นับตั้งแต่เป็นนายกฯ มา 

ผมได้ยินท่านพูดอยู่คำาหนึ่ง แทบทุุกครั้ง-แทบทุกที่ ไม่

ว่าจะบนเวทีโลก เวทีไทย

นั่นคือ “เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

แล้วก็มาดูจุดมุ่งหมายในการเป็นนายกฯ ของ

ท่าน เห็นได้จากการให้มี “พระราชบัญญัติการจัดทำา

ยุทธศาสตร์ชาติ”  ในกรอบเวลา ๒๐ ปี

เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ดี, พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ

ก็ดี  หมายถึงอะไร?

หมายถึงมีความตั้งใจที่จะทำา แล้วตั้งกรอบงาน-

กรอบเวลา ที่จะทำาให้สำาเร็จ โดยดิสรัปต์ รื้อระบบเก่า 

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สังคมชาติ ด้วยวิสัยทัศน์และสัจจะ

ดวงใจซื่อ

ทุกหมู่ ทุกเหล่า ทุกแขนงงาน และทุกสาขาอาชีพ 

รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทั้งหมด-ทั้งมวล

นายกฯ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง....

ทุกสิ่งที่พัฒนา-สรรค์สร้างสู่ศตวรรษใหม่ ทุกคน 

ทุกภาคส่วน ต้องได้รับอานิสงส์สุข ลดหลั่นกันไปตาม

ฐานานุรูปแน่นอน

มุ่งมั่น-มุ่งหมายของนายกฯ จัดอยู่ในกรรมดีหรือ

กรรมชั่วล่ะ?

นี่คือคำาตอบจากดวงดาวสำาหรับ “นายกฯ 

ประยุทธ์”  จากการย้ายของดาวมฤตยู จากราศีเมษ 

“ดวงเมือง”

เหนือดวง มีกรรม

เหนือฝ่ายประชาธิปไตย มีธรรม “พ่อของฝ่าย

ประชาธิปไตย” ทุกคน!

เขียนเล่าเรื่องเทพนิยายกรีกที่เป็นดวงดาวแต่ละองค์ สุด

มหัศจรรย์พันลึก

อย่าง “ดาวยูเรนัส” หรือ “ดาวมฤตยู” ท่านบอกว่า.......

“เป็นดาวพระเคราะห์ที่แสดงถึงภาวะของจิต จิต

ศาสตร์  การค้นคว้า การสำารวจโครงการอวกาศ การเดิน

ทางไกล เหล่านี้ เหมาะสมกับสภาวะของ ‘เทพเจ้ายูเรนัส’ 

เพราะยูเรนัส เป็นเทพเจ้าผู้สร้างสรรค์ เป็นประชาบดี

หรือพรหมเทพ ผู้ก่อกำาเนิดบันดาลให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลาย 

และเป็นสภาวะของอรูปพรหม คือเกี่ยวกับจิตโดยตรง  เป็น

ธาตุลมหรืออีเธอร์ จึงอยู่ในอวกาศ 

คนไทยเรียกดาวมฤตยู ฟังแล้วออกจะน่ากลัวเกินไป  

แต่อินเดียเรียกดาวอินทร์ หรืออินทรา”

แต่เมื่อย้อนดูในรอบ ๗ ปี นับจาก ๖ มีนา ๕๙ จนมา

ถึง  ๗ กรกฎา ๖๕ ที่ดาวมฤตยูหรือดาวยูเรนัสเข้ามาอยู่ใน

ราศีโลก คือราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีประเทศไทยด้วย

อืมมมม....

มันก็ดู “มีส่วนถูก” ด้วยกันทั้งตำาราไทยและตำาราฝรั่ง  

เรียกว่าถูกแบบ “สัดส่วนพึงมี”

เมื่อมฤตยูทับดวงเมือง-ดวงโลก โลกมันก็วิปริต

จริงๆ  แต่เหตุวิปริตมาจาก “ภาวะจิตมนุษย์” จึงเกิดคำา

ว่า “ดิสรัปต์”

 คือการเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ๆ ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” 

ทำาลายล้างสิ่งเก่าเพื่อเกิดของใหม่ ใครที่ ไม่ปรับตัวจะถูก 

ดิสรัปต์ ไปทันที

การ “จัดระเบียบโลกใหม่” ก็เกิดขึ้น........

มาในรูปสงครามเศรษฐกิจ สงครามอวกาศ แย่งกัน

ส่งดาวเทียม ส่งจรวดขึ้นไปยึดครองโลกใหม่ตามดวงดาว

ต่างๆ ในจักรวาล

“โควิด-๑๙” โรคระบาด “โรคล้างโลก” ก็เกิดขึ้น คร่า

โ
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4 บทความ

ตัวจริงหลอกวา

เก็บตกสีสัน ลุงตู-พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.กลาโหม บุกเมืองกลวยไขกําแพงเพชร ซึ่งรอบ

นี้ชาวบานแหมาใหกําลังใจคึกคัก ทั้งรอ

ตอนรับในพื้นที่จัดงาน และระหวางทาง

ที่ขบวนรถนายกฯ ลุงตูผาน ก็มายืนรอถือ

ปายเชียรลุงกันเปนแถว จน นายกฯ ลุงตู 

ถึงกับตองหยุดรถเพ� อลงไปทักทาย

จังหวะหนึ่งเม� อบรรดาชาวบานที่                

ช� นชอบ ลุงตู เอามากๆ ไดยืนประจัน

หนาใกลชิดกับนายกฯ ตัวจริงเสียงจริง 

ก็ต� นเตนดีใจ เอยขึ้นมาทันทีวาเกิดมาไม

เสียทีแลว ไดมาเจอนายกฯ ตัวจริง 

กอนที่สาวใหญอีกคนที่เขามาประชิดขอถายรูปกับนายกฯ 

ดวย จะเอยปากชมเปาะอีกวา “นายกฯ ตัวจริงหลอกวาในทีวีอีก” 

ทํา นายกฯ ลุงตู หันมาสงยิ้ม กอนที่สาวใหญจะบอกอีกวา “แสดง

วาทานนายกฯ ถายรูปไมขึ้น เพราะตัวจริงหลอกวา” 

แหม..เลนเอยปากชมกันตอหนาแบบนี้ นายกฯ ลุงตู ก็ออก

อาการเขินกันเลยทีเดียว ฮาๆๆ 

ทัวรลงกระตุน ศก.

คนตรงไปตรงมาอยาง “เส่ียเฮง”-สุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรง 

งาน และ ผอ.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ไมหนีการตอบคํา 

ถามส� อ ขอโอกาสชี้แจงหลังถูกทัวรลง 

“รมต.สุชาติ” โพสตเฟซวา “วัน

นี้นักขาวขยี้ถามผมอีกวา.... โดนทัวรลง

เร� องคุณชัชชาติ รูสึกอยางไร?”

“ผมก็พรอมตอบขอเท็จจริงแบบ

ไมมีอคติใดๆ ทําดีก็ชม ทําไมดีก็ตองเตือน

สติ  โดนทัวรลงไมไดเลวราย”

“ทัวรลง กระตุนเศรษฐกิจสะพัด 

ขาวหลามหนองมนบานผมขายดีมากๆ  

เอาเปนวา นอกจากจะซื้อขาวหลามติด

ไมติดมือกันไปแลว ลองดูของฝากอยาง

อ� นดวยนะครับ จังหวัดชลบุรีของดีมีคุณภาพลวนๆ”

แหม! นอกจากไดชี้แจงแลว ยังมีมุก ชวยประชาสัมพันธ

ขายขาวหลามหนองมนเกงอีกดวยนะทานรัฐมนตรี (อิอิ)

 

ช� นม� น

เม� อวันศุกร มีการประชุมสภา และเปนประจําที่ ส.ส.     

จะตั้งกระทูถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับปญหานั้นๆ กระทูหนึ่งของ                                                                          

“ปาบุญร� น ศรีธเรศ” ส.ส.กาฬสินธุ พรรคเพ� อไทย เปนปากเสียง

ใหพี่นองในเขตเลือกตั้งตนเอง สอบถามถึงความคืบหนาดานชล 

ประทานใน 6 ตําบล โดย “ประภัตร โพธสุธน” รมช.เกษตรและ

สหกรณ ก็มาตอบให

คร้ันช้ีแจงประเด็นดังกลาวเรียบรอย รมต.ประภัตร ยังแจง

เพ่ิมเติมดวยวา “เจาหนาท่ีแนะนําใหลงไปดูหนางานดวยวาจะเร่ิม

จากจุดไหน ซึ่งผมก็ยินดี นอกจากนี้เราจะไปมอบเงินลัมปสกิน

ที่เหลือใหชาวกาฬสินธุ วันนี้ทาน (ปา

บุญร� น) ไดคะแนนเต็มๆ ถาเหลือก็ให

ประภัตรบาง!@”

เรียกวาบรรยากาศในหองประ 

ชุมสภาดูช� นม� น ดูถอยทีถอยอาศัยไรขั้ว

ทางการเมือง เห็นดังนั้น ครูแกว-ศุภ

ชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ ซึ่งนั่ง

เปนประธานการประชุมอยู อีกขาหนึ่ง

ก็ยังเปน ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย                                                       

จึงกลาวขึ้นวา “ผมเปนประธาน ไมมี

โอกาสถามกระทูทานรัฐมนตรี ขอฝากคาชดเชยกําจัดหมูที่นคร 

พนมดวยนะครับ ยังคางอยูมาก” 

ดาน รมต.ประภัตร ก็กลาวตอบวา ทั้งคาหมู คาลัมปสกิน 

เราพยายามจะใหเสร็จส้ินภายในเดือนน้ี ทางกระทรวงการคลังและ                                                                                     

สํานักงบประมาณอนุมัติแลว รอเขา ครม.เพ� อเบิกงบกลาง ประชา 

ชนที่รออยูไดทุกคนนะครับ

อือ นานๆ ทีจะไดยินโทนเสียงสบายหูในสภา อิอิ

กินขาวไขเจียว 

การประชุมสภาเม� อ 7 ก.ค. มี นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาฯ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ระหวางพิจารณาเร� องดวน มี 

ส.ส.หลายคนขอหารือตอปญหาภายในสภา ทั้งการจอดรถนอกชอง

จอดรถ, กลอนล็อกประตูหองน้ําที่เปดลําบาก รวมไปถึงปญหาอ� นๆ  

ตอนหนึ่ง น.ส.รังสิมา รอดรัศมี 

ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปตย 

หารือ พรอมกับฟองประธานในท่ีประชุม

ไปในตัวดวยวา “ทานประธานคะ ขอให

ยกเลิกการอนุญาตใหนําอาหารหอออกมา

จากหองอาหาร เน� องจากพบวา สมาชิก

ท่ีเขาไปรับประทานอาหารกอนจะขน

อาหาร นํ้า ใสถุงกลับบานเปนจํานวน

มาก และสมาชิกที่เขาไปรับประทาน

อาหารทีหลังไมไดรับประทานอาหารท่ี

จัดไวให ตองทานขาวไขเจียว!@” พลัน

พูดจบ ทําใหสมาชิกหลายคนถึงกับย้ิม หัวเราะชอบใจกันใหญ ฮาๆ 

แหะๆ ทั่น ส.ส.คงกินขาวกับไขเจียวกันหลาย ได เจรังสิมา 

พูดเปนกระบอกเสียง สะทอนในส่ิงท่ีบางคร้ัง ก็แอบอึดอัดใจเหมือน

กัน อิอิ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ประภัตร โพธสุธน

สุชาติ ชมกลิ่น

รังสิมา รอดรัศมี 

ลังสงครามยูเครน เกิดปรากฏการณเห็นไดชัดที่ โลกใหมแตก

ตัวออกมาจากโลกเกา ยืนตระหงานทาทายโลกเกาที่ โหดเหี้ยม

ไรความเปนธรรม อยางองอาจ และพรอมที่จะทําลายมันลง

ไป สรางโลกใหมที่สันติภาพ ยุติธรรม และเที่ยงธรรม

การจุดไฟสงครามในยูเครน และกระพือโหมเติมเชื้อเพลิงไมหยุด

หยอน โดยมุงขยายสงครามใหยืนยาวของกลุมโลกเกาที่มีสหรัฐฯ ลัทธิ

ครองความเปนเจาเปนหัวโจก โดยใชนาโตเปนเคร� องมือ ไดดําเนินการ

คว่ําบาตรโดยฝายเดียวตอรัสเซีย และคุยโววาเปนการคว่ําบาตรเชิง

นิวเคลียร โดยหมายมุงจะตีรัสเซียใหจมดินนั้น ปรากฏผลวาผูรับกรรม

กลับเปนสหรัฐฯ กับพวกในยุโรป ที่ตองเผชิญภาวะเงินเฟอสูงลิ่วเปน

ประวัติการณ ขาดแคลนพลังงาน ขาดแคลนอาหาร ประชาชนเดือด

รอนไปทุกหยอมหญา แตรัสเซียกลับอยูเย็นเปนสุข เงินรูเบิลเพิ่มคาขึ้น

เปน 2 เทาตัว

การคว่ําบาตรดานการเงิน อายัดเงิน และเตรียมยึดเงินของ

รัสเซียทั้งของรัฐบาลและสวนบุคคล ที่กลุมโลกเกากระทําไปเยี่ยงโจรใน

ครั้งลาสุดนี้ สรางความหวาดวิตกอยางมหันตแกประเทศและประชาชน

ทั่วโลก สงผลใหมีการเคล� อนไหวตอตานในรูปแบบตางๆ ของการ De 

Dollarization ไปทั่ว หลบหลีกการใชดอลลาร ไปหาทางใชเงินสกุล

อ� น ระบบ เปโตรดอลลาร ถูกบั่นทอนทําลาย กลไกชําระเงินระหวาง

ประเทศแบบตางๆ ผุดขึ้นเปนดอกเห็ด ผูคนที่เคยเกรงกลัวลัทธิครอง

ความเปนเจาตางแสดงการแข็งขืนในรูปแบบตางๆ ถึงกับเจาชายซาอุฯ 

และ UAE ปฏิเสธไมรับโทรศัพทไบเดน คําสั่งของไบเดนไมขลัง สั่งเพิ่ม

พลังการผลิตน้ํามันก็ไมมีใครฟง

การที่สหรัฐฯ กับพวกไมกี่สิบชาติตองวิ่งเตนประชุมจนขาขวิดถึง 

3 องคการ ในเวลาเพียงสัปดาหเดียว โดยผูเขารวมประชุมซ้ําหนากัน

เกือบทุกการประชุม  เปนการสะทอนถึงความรอนใจ วาวุนใจ เพ� อดึง

พรรคพวก ผนึกกําลังกันใหแข็งแกรงกวาเกา มาเลนงานรัสเซียและจีน 

ที่พวกเขาถือเปนคูตอสูอันดับหนึ่ง และยกเมฆวาเปนผูที่คุกคามพวกเขา 

ซึ่งพวกเขาตองรวมกําลังตอตาน  

องคการนาโตที่แตเดิมตั้งขึ้นปองกันภัย หลังจากสหภาพโซเวียต

ลมสลายแลว นอกจากจะไมยุบตามสถานการณ กลับแปรเปลี่ยนเปน

องคการรุกคืบไปทั่วยุโรปตะวันออกจนคุกคามความมั่นคงของรัสเซีย อัน

เปนผลของตนตอสงครามยูเครน โดยสหรัฐฯ ไมยอมใหประชาชนยูเครน

ยุติสงคราม ซ้ํายังรุกคืบขึ้นสูยุโรปเหนือ กระชับการปดลอมรัสเซียให

หนาแน�นยิ่งขึ้น

การประชุมนาโตซัมมิตคราวนี้  สหรัฐฯ ประกาศทุมกําลังทหาร

เขาควบคุมยุโรปอยางเต็มที่ ตั้งกองบัญชาการทหารอเมริกันถาวรใน

โปแลนด สงทหารเขาประจําการใน 3 ประเทศยานทะเลบอลติกแบบ

หมุนเวียน เสริมชุดปองกันภัยทางอากาศในเยอรมนี และอิตาลี เสริม

เคร� องบินรบ F-35 2 ฝูงเขาประจําการในอังกฤษ และเพิ่มทหารกอง

กําลังตอบโตเร็วจาก 40,000 นาย เปน 300,000 นายทั่วนาโต เพิ่มขึ้น

เกือบ 8 เทา พรอมกับกําหนดแผนยุทธศาสตรให รัสเซียเปนตัวคุกคาม

ความมั่นคงโดยตรงใหญหลวงสุด และระบุวาจีนกอการทาทายเปนครั้ง

แรก

ยิ่งกวานั้น สหรัฐฯ ยังใหนาโตเชิญผูนํา 4 ชาติในเอเชีย อันไดแก 

ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ไปเขารวมการประชุม 

ขยายบทบาทของนาโตเปน องคการทหารโลก ซึ่งแสดงเจตนาชัดวา

ตองการเช� อมยุทธศาสตรในยุโรปเขากับ ยุทธศาสตรอินโดแปซิฟก รวม

กําลัง พันธมิตร สมุน และพรรคพวก ไวในนาโตหมด รวมศูนยกําลังเพ� อ

คยมีคนปรามาสวา คนไทยเกงแตกีฬาประเภทเลนคน

เดียว เชน มวย  กอลฟ ยกน้ําหนัก แตพอเขาแขงขันกีฬา

เปนทีมทีไร เชน บาสเกตบอล ฟุตบอล  มักจะสูเขาไมได 

หรือถาจะชนะ ก็ไปไมถึงรอบลึกๆ

ในวันนี้ทีมวอลเลยบอลหญิงไทย ไดทําลายคําปรามาสนั้น

ลงแลว

ในเนชั่นสลีก 2022 รอบ 8 ทีมสุดทาย ไทยจะพบกับตุรกี

แบบน็อกเอาต จากจํานวน 8 ทีมนําของโลก คือ USA จีน ญี่ปุน 

ตุรกี บราซิล อิตาลี เซอรเบีย และไทย

นี่ไมใชครั้งแรกที่ไทยทะลุเขาสู 8 ทีมนําระดับโลก ความ

จริงนั้น เม� อป 2012 วอลเลยบอลหญิงไทยเปนทีมอันดับที่ 4 ที่

เขารอบสุดทายในการแขงขัน โดยครั้งนั้นใชช� อเรียกวา WORLD 

GRANDPRIX   ซึ่งก็เปนที่สุดของทีมชาติระดับโลกเชนกัน 

กอนหนานั้น ทีมวอลเลยบอลหญิงไทยเปน แชมปเอเชีย 

2 สมัย แชมป AVC คัพ 1 สมัย เปนอันดับ 5 ของ World 

Champion League Cup ไดเหรียญเงิน เหรียญทองแดงใน เอ

เชียนเกมส ไดเหรียญทอง ซีเกมส และอีกหลายรางวัล

เปนการสั่งสมจากชัยชนะสูชัยชนะที่ “แรงดี สี ไมตก” มา

ตลอด

ขาวความยิ่งใหญและชัยชนะของทีมวอลเลยบอลหญิงไทย

จึงเปนน้ําทิพยชโลมใจคนไทยทั้งชาติในยามที่คนไทยเผชิญปญหา

โควิด และปญหาความยากลําบากทางเศรษฐกิจ วันที่ 14 ก.ค.นี้ 

คนไทยจึงลุนทีมไทยที่จะแขงขันตัดเชือกกับตุรกีอยางใจจดใจจอ

ทีมไทยจะไดไปตอ หรือจะพายตุรกีก็แลวแต ประวัติศาสตร

กีฬาโลกไดจารึกความอัศจรรยของทีมหญิงไทยไวแลวอยางสงางาม

มันไมใชอยูดีๆ ก็มาถึง มันไมใชความบังเอิญ แตมันคือ

ความมานะพยายามอยางยิ่งยวดของโคช นักกีฬา ผูบริหาร

สมาคมวอลเลยบอลไทย และผูเกี่ยวของทั้งมวล

เม� อเห็นการประกอบทีมวอลเลยบอลหญิงไทยที่ลงตัว การ

รุกรับที่รวดเร็ว การเสิรฟลูกที่เฉียบขาด การรับลูกเสิรฟและลูกตบ

ที่มาเร็วและรุนแรงได มีลูกลอลูกชนที่สามารถสยบคูตอสูได แมวา

จะแพเปรียบในดานรูปราง ทําใหสนใจวา ทีมไทยกาวมาถึงยุคนี้

ไดอยางไร จึงไดคุยทางโทรศัพทตรงกับ โคชออต หรือ คุณเกียรติ

พงษ รัชตเกรียงไกร อดีตหัวหนาโคชทีมนักตบไทย ที่มีบทบาท

สําคัญสุดๆ ในการวางรากฐานความสําเร็จของทีมไทยในวันนี้

“ไปไดแรงบันดาลใจอะไร โคชออตถึงกลาไปบอกกับ

สมาคมวอลเลยบอล วา ‘ผมอยากจะพาวอลเลยบอลทีมชาติไทย

ไปใหถึงระดับโลก’ ทั้งๆ ที่ในเวลานั้น ไทยไมมีศักยภาพที่เปน

ความหวังไดเลย”  ผูเขียนถาม

โคชออตตอบวา

“ตอนนั้นไมมีใครเช� อ เขาหาวาผมบา คิดดูสมาคมฯ มีเงินติด

บัญชี 700 บาท ตองใหนักกีฬาไปทําบัตรผูปวยอนาถา เพ� อใชสิทธิ

รักษาฟรี

คุณพอผมเปนนักวอลเลยบอล ผมเองก็รักกีฬานี้เปนชีวิต

จิตใจ จนไดเปนนักวอลเลยบอลทีมชาติ เม� ออายุ 17 ป วอลเลยบอล

เปนกีฬาในสายเลือดของผม ผมเห็นพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรง

งานหนักที่ทั้งยากและลําบากเพ� อคนไทยทั้งปวง เปนแรงใจอันสูงสง 

และมีผลบวกที่สุดตอการทําสิ่งยากๆ ใหเปนไปได บวกกับผู ใหญที่

เปนนายกสมาคมวอลเลยบอลฯ ตั้งแตคุณพิศาล มูลศาสตรสาทร 

ตอเน� องมาจนถึงคุณสมพร ใชบางยาง ทุกคนเสียสละใหกับวงการ

วอลเลยบอลไทยอยางยอดเยี่ยม ผมจึงตัดสินใจออกจากการเปน

พนักงานวิทยุการบิน ไปรับเปนโคชใหกับทีมวอลเลยบอลหญิง ซึ่ง

ตอนนั้นขาดโคชอยูพอดี และผมก็มุงมั่นที่ ไประดับโลกใหได”

จากการสนทนาตรงกับโคชออต ทําใหเรียนรูวา 

ในป 2520 เพ� อใหไดนักกีฬาเขามาประกอบกันเปนดรีมทีม โคช

ออตตระเวนหาเด็กที่มีแววจากตางจังหวัด เพ� อรวมกันเปนทีมจอมยุทธ 

7 จอมยุทธ  

วรรณา บัวแกว เด็กยากจนจากสระแกว, วิลาวัณย อภิญญา

พงศ จากขามสะแกแสง โคราช,

ปลื้มจิตร ถินขาว จากอางทอง, อําพร หญาผา จาก

นครสวรรค, นุศรา ตอมคํา จากบานโปงราชบุรี, อรอุมา สิทธิรักษ 

จากสุราษฎรธานี, มลิกา กันทอง จากอางทอง  

นี่คือ จอมยุทธทั้งเจ็ด จาก  6 จังหวัดที่ถูกเชิญเขารวมคายฝก

ซอมยะลา แตละคนพัฒนากลายเปนนักกีฬาที่กระเด� องโลก เชน 

วรรณา เปนมือรับบอลไดดีที่สุด ตบมาแรงแคไหน ก็รับไดหมด   

นุศรา เปนมือเซตเหนือชั้น ที่ดีสุดในระดับโลก

อรอุมา เปนมือตบที่รุนแรงที่สุด ยากจะหาใครเทียบได

คายยะลาโมเดล

เปนสํานักฝกซอมของทีมวอลเลยบอลหญิงไทย ที่โคชออตทุมเท

ใหกับการสรางทีมชาติอยางมีผลสําคัญ

เวลาแรมเดือน แรมปในคายยะลาที่ทุกคนเหมือนตัดขาด

จากโลกภายนอก คือ การสรางวินัยในการฝก ฝกและฝก เรียนรู

ทฤษฎี และฝกภาคปฏิบัติอยางเขมขน จนเปนพฤติกรรมติดตัว

ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อทั้งขา แขน และมือ ฝกการ

เสิรฟลูกที่แรง เร็ว และรับยาก ฝกรับลูกตบ ลูกหยอด ฝกเลนลูก

สูตร ลูกไหลหลัง ลูกกระโดดเสิรฟ  ฝกการลมกลิ้งโดยไมเจ็บตัว 

และอ� นๆ เปนการฝกที่เขมขน ทุกยางกาววางเปาสูง ที่แตละคน

หรือทีมตองทําใหได

โคชออตยกตัวอยางวา

“เรามีการฝกทางจิต  (Psychology Skill Training) ให

นักกีฬา 2 ทีมซอมตรงแตมที่ ไปถึง 23 เทากัน เพ� อใหทุกคน

เคยชินกับแตมสูสี ทีม A แพไมได  ถาแพตองเอาใหม เพราะ

ฉะนั้นนักกีฬาจะจิตตกไมได”

ทานเจาคุณ พระพุทธโฆษาจารย  (ป.อ. ปยุตฺโต) สอนให

เห็นคุณคาของวินัยแหงการฝกไววา

“วินัยเปนการจัดสรรใหเกิดโอกาสในการพัฒนา คนเรามี

ความเคยชินที่ ไมดี ถาไมระวังจะทําใหความเคยชินไมดีติดเปน

นิสัย เราจึงตองพยายามเขาชวงชิงเสียกอน โดยที่เราชิงใหความ

เคยชินที่ดี เริ่มตนไดกอน ดวยการ จัดตั้งระบบ วางระเบียบ

กติกาใหมีการทําพฤติกรรมที่ดีกันจนเคยชินอยูตัว ระบบการจัด

ตั้งนี้สําคัญมาก  วินัยคือรูปแบบที่วา ยังไมทันรูตัว เราก็ไดความ

เคยชินที่ดีแลว”

นี่คืออานุภาพของวินัยแหงการฝก ซึ่งก็คือการมีพฤติกรรม

ซ้ําอยางสม่ําเสมอ

และแน�นอนวา การเขาแขงขันในทัวรนาเมนตตางๆ หลาย

ครั้ง แพก็เปนบทเรียน ชนะเปนกําลังใจ โดยเฉพาะการแขงขัน

ชิงแชมปเอเชียรอบชิงชนะเลิศกับจีน ในเดือนกันยายน 2552 ที่

เวียดนาม แตมสูสีสุดทาย นุศรา เซตให วิลาวัณย ตบ นับเปนลูก

ตบประวัติศาสตรที่ทําใหคนไทยชนะจีน 3-1 เซต เปนแรงสงทางใจ

ครั้งยิ่งใหญที่ประกาศศักดาได วาทีมชาติไทยสูกับทุกชาติในโลกได

หมด และก็เปนความจริงวา ไทยเอาชนะทีมชาติระดับนําของโลก

มาแลวทุกชาติในวาระตางๆ กัน

คุณสมพร ใชบางยาง นายกสมาคมวอลเลยบอลของไทย 

สมัยที่ 4 คนปจจุบัน ชี้ใหเห็นวา

“นักกีฬาทุกคนมีความมุงมั่น  สั่งสมประสบการณจากการ

ฝกฝนมาอยางเขมขน ได โคชที่ยอดเยี่ยมทั้งโคชออตและโคชดวน 

เราไมมีเร� องอื้อฉาวไมวาเร� องทุจริตหรือเร� องชูสาวใดๆ เลย ขอ

สําคัญ พวกเราไมตองการการอัดฉีดเหมือนกีฬาอ� น ทุกคนเอาช� อ

เสียงเกียรติภูมิของประเทศเปนหลักยึด เอาศักดิ์ศรีของตัวเองเปน

สํานึกในการเลนกีฬา ถาเอาเงินมาลอ  จะกลายเปนวาไมมีเงินก็

จะไมออกเหง� อแรง เราจะมาถึงวันนี้ ไมไดเลย”

คุณพงศ โพยม วาศภูติ อดีตนายกสมาคมวอลเลยบอลแหง

ประเทศไทย  บอกกับผูเขียนวา

“นักกีฬาชาติอ� น เวลารับลูกไมได เสิรฟแลวเสียแตม จะ

ออกอาการผิดหวัง เพ� อนชักสีหนา หรือตวาดใสคนที่พลาด แตนัก

วอลเลย ไทยเราตรงกันขามเลย รับลูกไมไดก็ยังหัวเราะ เลนแพก็

เบิกบานแจมใส ชนะใจคนไทย ชนะใจคนตางชาติดวย นี่คือเสน�ห

ที่ โคชออตสรางจากรุนแรกสงตอมาถึงรุนปจจุบัน”

ในวันนี้ทีมวอลเลยบอลหญิงไทย ลงสนามแขงขันครั้งใด 

แรงเชียรแหงความปติจะปรากฏใหเห็นไดทั่วไป ถาชนะ คนไทย

ก็ไชโยรวมดีใจ และตอใหเลนแพ แรงเชียรก็ยังกระหึ่ม ไมมีใคร

ตําหนิ ไมมีใครวาราย มีแตใหกําลังใจ เพราะเห็นอยูวาทุกนาที 

ไมมีใครเขาเกียรถอย ไมมีคนไหนถอดใจ พวกเธอเลนสุดฝมือ เรา

อาจเรียกไดวาทีมวอลเลยบอลหญิงไทยชนะทั้งในสนาม และชนะ

ใจคนไทยทั้งประเทศ.

ชินโซ อาเบะ เปนนักการเมืองชาวญ่ีปุน  นายกรัฐมนตรี

ญี่ปุน คนที่ 57 และหัวหนาพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) 

ต้ังแตป 2555 ถึง 2563 และกอนหนาน้ันระหวางป 2549 ถึง 

2550 เขายังเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระหวางป 2548 ถึง 

2549 นับเปนนายกรัฐมนตรีญี่ปุนที่ครองตําแหน�งนานที่สุดใน

ประวัติศาสตรญ่ีปุน  ลาสุดเม� อวันท่ี 9 ก.ค.2565 เวลาประมาณ 

11.30 น. นายอาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุน ถูกลอบยิงระหวาง

กําลังหาเสียงในเขตนารา ทางตะวันตกของประเทศ.

ชินโซ อาเบะ

โจมตีทําลายรัสเซียและจีน

ดูภายนอก กลุมโลกเกา ที่มีสหรัฐฯ เปนหัวโจก คลายกับน�า

เกรงขาม แตจริงๆ แลว ภายในกลวง มันเปนการดิ้นรนอยางสุดชีวิต

ของสิ่งเกาที่กําลังเส� อมทรุด  พิจารณาจากดานยุทธศาสตรพวกเขาเปน

เสือกระดาษที่คอยๆ เดินไปสูการดับสูญในที่สุด แตเม� อพิจารณาจาก 

ดานยุทธวิธี จากรูปธรรมของแตละกรณีแลว พวกเขายังมีเขี้ยวเล็บ เปน

เสือจริง   

ที่วาพวกเขาภายในผุกรอนก็คือ อยางสหรัฐฯ มีแตความเส� อม

ถอย ภายในประเทศแตกแยกกันหนักชนิดที่ไมเคยมีมากอน ชองวาง

ระหวางความรวยกับความจนนับวันถางกวาง ความทุกขยากเดือดรอน

ของประชาชนนับวันทวีคูณ เงินเฟอพุงขึ้นสูงเปนประวัติการณในระยะ 

40 ป และยังไมมีทีทาจะลดลง การขึ้นดอกเบี้ยของ FED 12 ครั้ง นับ

ตั้งแตทศวรรษ 1950 เปนตนมา เพ� อแกภาวะเงินเฟอนั้น FED สามารถ

แกไดเพียง 3 ครั้ง อีก 9 ครั้ง ลวนประสบความลมเหลว และลงเอย

ดวยการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งครั้งนี้ก็คงเชนเดียวกัน สวนความ

นิยมของไบเดนในหมูประชาชนก็ลดต่ํากวา 38% ประชาชนไมตองการ

ใหไบเดน เปนผูนําสหรัฐฯ อีกตอไป แตถึงจะมีใครมาแทนก็คงทําอะไร

ไมได

สําหรับกลุมประเทศในยุโรป ทุกวันนี้ตางก็หืดขึ้นคอ หายใจได

ไมทั่วทอง เงินเฟอพุงสูงเปนประวัติการณ ทั้งยังขาดแคลนพลังงาน 

ขาดแคลนอาหาร อ� นๆ อีก  จะไปเอากําลังที่ไหนมาทําสงครามยืดเยื้อ

ในยูเครน หรือกับรัสเซียโดยตรง ยิ่งไมตองพูดถึงจะมาทําสงครามกับจีน

ถึงเอเชีย ซึ่งจีนไมเคยมีปญหาคุกคามดานความมั่นคงโดยตรง แตกลับมี

ความรวมมือทางเศรษฐกิจอยางสนิทแน�นกับยุโรปตลอดมา

โลกเกากําลังดิ้นสุดชีวิตเพ� อความอยูรอดตอไป ขณะที่โลกใหม

ที่มีจีน-รัสเซียเปนผูนําก็กําลังเคล� อนไหวรวมพลังกันใหเปนกลุมกอนที่

แข็งแกรงเพ� อตอกรพันตูกับโลกเกาที่มีสหรัฐฯ เปนหัวโจก การประชุม 

BRICS PLUS ครั้งที่ 14 และ “ปฏิญญาปกกิ่ง” ที่ประกาศจากที่

ประชุมครั้งนี้ สงสัญญาณให โลกรูวา “โลกใหม” ที่กอตัวและผนึกเปน

พลังบวกของโลก พรอมที่จะใชพลังสันติภาพของชาวโลก มาตีโตและ

ยับยั้งสงครามรุกรานที่ฝายโลกเกาที่เปนฝายอธรรมพยายามจะกอขึ้น

ปฏิญญาปกกิ่ง เรียกรองใหเนนความรวมมือระหวางประเทศโดย

ถือประชาชนเปนแกนกลาง รวมกันสรางบรรทัดฐานและหลักการบนพื้น

ฐานกฎหมายระหวางประเทศ เคารพซึ่งกันและกัน มีความเที่ยงธรรม

และยุติธรรม มีจิตใจที่รวมมือกันไดผลรวมกัน ตลอดจนความสัมพันธ

ที่เปนจริงในยุคปจจุบัน เรียกรองใหเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือ

ดินแดนของทุกชาติ แกความขัดแยงโดยผานการพูดคุยเจรจาดวยสันติ

วิธี ใหดําเนินการปฏิรูปองคการสหประชาชาติ ยกระดับความสัมพันธหุน

สวนของ BRICS PLUS อยางเปดกวางและครอบคลุม นี่เปนการชูธง

ของโลกใหมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเกา

กวา 70 ป หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่หัวโจกโลกเกากับพวกได

ดําเนินการกดขี่ ขมเหงรังแกไปทั่วจนผูคนสุดแสนที่จะทนตอไปไดอีก 

ผานการเรียนรู สรุปบทเรียนและสะสมกําลังเปนเวลายาวนาน มาบัดนี้ 

หลังจากผานการตอสูมานับครั้งไมถวน  พวกเขาไดคอยๆ สะสมบทเรียน

ผนึกเปนพลังบวกที่เขมแข็ง รวมพลังตอกรกับผูขมเหงรังแก ไมเพียงแต

สามารถรักษาตนไวได หากยังสามารถรวมพลังกันผงาดขึ้นเผชิญหนากับ

คูตอสูอยางอาจหาญ

ประเทศที่ถูกสหรัฐฯ คว่ําบาตร ปองราย และพยายามจะฆา             

ใหตายที่เดนๆ ในระยะที่ผานมา มีอยู 3 ประเทศ ไดแก คิวบา 

เวเนซุเอลา และอิหราน เวลาผานไปนับสิบๆ ป  พวกเขาไมเพียงแตไม

ถูกทําลายลง แตกลับเติบใหญเขมแข็งยิ่งขึ้น พรอมที่จะเผชิญหนากับผู

ขมเหงรังแก ดวยยุทธศาสตรและยุทธวิธีที่เอาออนสูแข็ง ใชนอยชนะ

มากดวยจิตใจที่ฮึกหาวเหิมหาญ 

การที่กองทัพอาสาสมัครประชาชนจีนรวมกับกองทัพประชาชน

เกาหลีเหนือ  สามารถตีโตการเขารุกรานของกองทัพสหรัฐฯ ที่มาใน

นามของสหประชาชาติจนแตกพาย และยอมทําสัญญาสงบศึกเม� อตน

ทศวรรษ 1950 การที่ประชาชนเวียดนามที่มีกําลังออนแอกวาสามารถ

ดําเนินสงครามประชาชน จนขับจักรวรรดินิยมสหรัฐฯ ที่คุยโวโออวด

ในความเกงกลาตองหนีหางชี้ขึ้นเคร� องบินเกือบไมทัน และลาสุด 

ประชาชนอัฟกานิสถานที่มีแตสองมือเปลา ก็สามารถโจมตีสหรัฐฯ กับ

พวกนาโตจนหนีหัวซุกหัวซุนกลับบานแทบไมทัน เหลานี้พิสูจนใหเห็น

วา โลกเกากําลังเส� อม โลกใหมกําลังรุง สุดทายโลกใหมที่มีหลายขั้วก็จะ

ตองเขาแทนที่ โลกเกา

สรรพสิ่งในโลกนี้ ลวนตองเปนไปตามกฎการพัฒนา ที่มีการ

เกิด การพัฒนา และในที่สุดก็ตองดับสูญ เพราะความเส� อมโทรม เน�า

เฟะ ขณะที่จะมีสิ่งใหมที่กาวหนามีอนาคตสดใสเกิดขึ้น เพ� อสูกับสิ่งเกา

ที่เส� อมโทรม เพ� อผลักดันให โลกพัฒนา แมวาเริ่มแรกพลังที่กาวหนายัง

เล็กและออนแอ แตการตอสูก็มิไดยุติลง  เม� อเวลาผานพนไปพลังที่เกิด

ใหมก็จะคอยๆ เติบโตและแข็งแกรงขึ้นทีละขั้น จนถึงขั้นที่พลังเกิดใหม

ที่กาวหนา มีความเติบใหญแข็งแกรงขึ้นถึงขั้นที่จะยืนเผชิญหนากับพลัง

โลกเกาที่ปฏิกิริยา นั่นก็คือไดผานขั้นตอนที่ จากเล็กสูใหญ จากออนสู

แข็ง ที่สามารถคอยๆ บั่นทอนพลังโลกเกาลงไป นี่เปนการเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาณ  แตในปริมาณก็มีคุณภาพดํารงอยู โลกเกาคอยๆ ออนแอลง 

โลกใหมคอยๆ เขมแข็งขึ้น จนมีกําลังพอฟดพอเหวี่ยงกัน เม� อการพัฒนา

ดําเนินไปถึงขั้นที่แน�นอนหนึ่งเม� อพลังโลกใหมมีเหนือกวา ก็ยอมสามารถ

โคนโลกเกาที่เน�าเฟะลงไปได  เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ โลกใหม

ที่มีสันติภาพ ความยุติธรรมและความเปนธรรม อยูเย็นเปนสุข และเปน

โลกหลายขั้วฯ ก็จะเกิดขึ้น การเปลี่ยนผานนี้ตองใชเวลานานแคไหนขึ้น

อยูกับวาพลังของโลกใหมมีความแข็งแกรงขนาดไหน

ทุกวันนี้หัวโจกโลกเกา มือถืออาวุธอยู 2 อยางคอยขมเหงรังแก

ประชาชน  อยางหนึ่งคือกองทัพอันเกรียงไกร  อีกอยางคืออํานาจการ

เงิน เวลาผานไปยังไมถึง 80 ป มาบัดนี้ อาวุธ 2 ชิ้นนี้ชักไมขลังเสีย

แลว มันถูกทาทาย  ถูกตอตาน จากพลังที่กาวหนาของโลกใหม โลก

ที่สงเสริมหลายขั้ว ขั้วอํานาจการเงิน ดอลลารกําลังถูกทาทายที่เห็น

ชัด ขั้วการเงินหลายขั้วกําลังเกิดขึ้นและขยายตัว สวนขั้วกองทัพก็ถูก

ทาทาย ถูกทัดเทียม และถูกล้ําหนา.

อัศจรรยงานสราง

ทีมวอลเลยบอลหญิงไทย

เ

ไกร  เชี่ยวปรีชา

ห



าวโฉ่วงการ “ตำารวจ” อีกครั้ง หลังชุดเฉพาะกิจ

กรมการปกครองซ้อนแผนล่อซื้อจับกุม ด.ต.ภูวเมศฐ์ 

หิรัญวงศ์วราดล ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 บก.ทท.3 

พร้อมพลเรือนร่วมขบวนการ 1 คน คาลานจอดรถห้างสรรพ

สินค้าย่านบางใหญ่ นนทบุรี กรณีใช้รถหลวงตระเวนเก็บส่วย

สถานบันเทิงย่านจังหวัดนนทบุรี อ้างเพื่อแลกกับการไม่ถูก

ตรวจค้นจับกุม พร้อมด้วยของกลางเงินสดจำานวน 1 แสน ที่

ถูกลงบันทึกประจำาวันไว้เป็นหลักฐาน แผนประทุษกรรมหลัก

ฐานครบองค์ประกอบจึงดิ้นไม่หลุด

ก่อนกระชากหน้ากากโจรในคราบตำารวจ ผู้ประกอบ

การสถานบันเทิงหลายร้านย่าน จ.นนทบุรีได้รับความเดือด

ร้อน มีกลุ่มคนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเรียก

รับเงินเพื่อไม่ต้องถูกตรวจค้นจับกุมหรือไว้เคลียร์กับหน่วย

งานอื่น เรียกเก็บรายเดือนร้านละ 3,000-5,000 บาท ด้วย

สภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่งพื้นตัวจากโควิดทำาให้ผู้ประกอบการ

เดือดร้อน และเรื่องแดงไปถึงฝ่ายปกครองจึงวางแผนล่อซื้อ

จับได้คาหนังคาเขาจำานน

ต่อหลักฐาน 

ร้ อนถึ งสำ านั กงาน

ตำารวจแห่งชาติ “บิ๊กหิน” 

พล.ต.อ.วิสนุ  ปราสาททอง

โอสถ จเรตำารวจแห่งชาติ 

ได้รายให้งานให้ “บิ๊กปั๊ด” 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผบ.ตร.ทราบ พร้อมกำาชับ

ให้เร่งดำาเนินการอย่างเร่ง

ด่วน สร้างความเสื่อมเสีย

ต่อภาพลักษณ์องค์กร นิ้ว

ไหนเป็นเนื้อร้ายต้องตัดทิ้ง 

พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำารวจท่องเท่ียว 

(ผบช.ทท.) เด้งรับลูกออกคำาส่ังทันที ให้ ด.ต.ภูวเมศฐ์ออกจาก

ราชการไว้ก่อน ฐานกระทำาผิดวินัยร้ายแรง กระทำาความผิด

อาญามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นการกระทำาอันได้ชื่อว่าประ 

พฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขณะที่โฆษก บช.ทท. พล.ต.ต.อภิชาติ 

สุริบุญญา ยืดอกรับเป็นเหตุการณ์จริงพร้อมยกมือไหว้กล่าว

ขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  พร้อมแจงให้ไปปฏิ                                         

บัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ บก.น.4-6 กรุงเทพฯ แต่กลับพบว่า

นำารถออกไปใช้นอกพื้นที่และจะต้องมีการเรียกสอบผู้บังคับ

บัญชา ตั้งแต่ระดับ รอง สว.และ สว. รวมทั้งตรวจสอบการ

เบิกรถไปปฏิบัติหน้าที่ที่ยังมีช่องโหว่ที่ต้องรีบแก้ไข ยืนยันไม่มี

การช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน 

สำาหรับประวัติ พล.ต.ท.สุคุณ นรต.รุ่น 38 เริ่มรับ

ราชการเป็น รอง สว.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน ขึ้นเป็น สว. 

สส.สน.พระราชวัง, สวป.สน.ทองหล่อ, รอง ผกก.สส.สน.ทอง 

หล่อ และ สน.ท่าเรือ จากนั้นขึ้น ผกก.สน.คลองตัน, ผกก.

สน.พระราชวัง, รอง ผบก.น.5, รอง ผบก.น.1 ก่อนโยกไป

เป็น ผบก.ภ.จว.อ่างทอง, ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี, รอง ผบช.ภ.

3 และกลับเข้ามาเป็น รอง ผบช.น. ก่อนขึ้นเป็น  ผบช.ทท. 

ตำารวจกับส่วยเป็นของคู่กัน ถ้าหัวไม่ส่ายหางคงไม่กระ 

ดิก ลำาพังแค่ดาบตำารวจไม่น่าจะกล้าพอที่จะเอารถสายตรวจ

ไปใช้ก่อเหตุเองหากไม่มี “นาย” อยู่เบื้องหลัง เพราะหลังถูก

จับได้ ด.ต.บอกกับชุดจับกุม “ขอคุยกับนายก่อน” ต้องรอดูกัน

ต่อไปคำาสั่ง 234/2558 ที่ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบด้วยจะ

เฉียบขาดแค่ไหน แล้ว “นาย” ที่อยู่เบื้องหลังเป็นใคร.  

เราแสนศร้ามืดมน....” เขาก็ผงกหัวตะโกนบอกเมียว่า “เฮ้ย..

นี่มันเพลงกูนี่หว่า...” ด้วยความดีใจแกมตระหนก แรกๆ ก็

นานๆ ครั้ง แต่ยิ่งนานยิ่งกระชั้นถี่ยิ่งขึ้น จน จิ๋ว พิจิตร ทน

ไม่ไหวต้องไต่เสียงเพลงกลับมาเมืองกรุงอีกครั้ง

โดยครั้งนี้มี ชายไร้ โบสถ์ เป็นปริญญาบัตรประกาศ

คุณภาพตัวตนแล้ว ไปแหล่งไหนก็มีแต่คนเต็มใจต้อนรับ ไม่

จำาเป็นต้องพ่ึงใบบุญของเพื่อนเก่าอีกต่อไป เพราะก่อนท่ีเพลง 

ชายไร้ โบสถ์ จะเกิดขึ้น ชายสามโบสถ์ ของ คำารณ สัมบุญ

ณานนท์ ก็กำาลังดังอยู่ไม่สร่างซา แต่แล้วก็ถูก ชายไร้ โบสถ์ 

กลบกระแสลงไปได้ในที่สุด

ในช่วงนั้นผมเป็นเด็กวัดประจำาตำาบลอยู่ต่างจังหวัด 

พอถึงเทศกาลงานบวชของหนุ่มๆ ในตำาบล เพลงเพลงนี้จะ

แว่วกระทบหูอยู่เป็นประจำา ปีหนึ่งๆ บวชพระใหม่กันไม่ต่ำา

กว่า ๒๐ องค์ ประจำาอยู่ ๘ ปีมีการบวชไม่ต่ำากว่าร้อย ฟัง

กันจนหูห้อยหูชา พอแตรวงแห่นาคมาก็เข้ากับบรรยากาศ

เพลง และยิ่งเห็นพ่อแม่ของนาคประคองนาคข้ามธรณีโบสถ์

เพื่อส่งให้พระคู่สวดขานนาคด้วยแล้ว แววตาของทั้ง ๒ ท่าน

ดูจะเอมสุขเป็นที่สุดของชีวิตท่าน ชายไร้ โบสถ์ ที่จบด้วย 

“หมายคนประคองฉันเข้าโบสถ์สักที...” จึงเป็นความสมบูรณ์

ของบทเพลงอย่างไม่น่าเชื่อว่านี่คือ ผลงานเพลงแรกในชีวิต

การแต่งเพลงของ จิ๋ว พิจิตร เพราะประสบการณ์ด้านวัด

ท่านเพียบ

ในฐานะท่ีผมเคยเป็นครูเก่า ถ้าเป็นการให้คะแนนเพลง               

ชายไร้ โบสถ์ ของ จิ๋ว พิจิตร คะแนนเต็มร้อยผมไม่รู้จะ

ไปหักคะแนนตรงไหน เนื้อหาราบรื่นกลมกลืนกันทั้งเพลง

ตั้งแต่ต้นจนจบ รูปแบบสัมผัสไม่มีผิดเพี้ยน เรียงลำาดับเรื่อง                                                                     

ระดับอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการสะท้อนขนบธรรม 

เนียมการบวชในกุลบุตรไว้ได้อย่างสมบูรณ์ หยิบยกหัวใจของ

เทศกาลมาวางไว้ในช่วงเหมาะเจาะกับการนำาเสนอ  สมแล้ว

ที่เจ้าของผลงานเคยเป็นครูประชาบาลเก่าที่จบ ม.๖ ไม่ใช่คน

ไม่มีพื้นฐานการศึกษา แม้แต่การศึกษาภาคบังคับเรียนได้แค่ 

ป.๑-ป.๒ อย่างแน่นอน

5บทความ

วันติด 

ข่าวใหญ่ระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐ 

มนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๗ กรกฎาคม “บอริส จอห์นสัน” นายกรัฐมนตรี

อังกฤษ ลาออกจากตำาแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม เปิด

ทางให้เฟ้นหาผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งแทน 

เป็นกระบวนการเปลี่ยนถ่ายตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

อังกฤษคนใหม่โดยอัตโนมัติ

การเมืองอังกฤษเข้าสู่ช่วงตกต่ำาอีกคำารบหนึ่ง  

“บอริส จอห์นสัน” มีเรื่องอื้อฉาวมาเป็นระยะๆ และมี

เสียงกดดันให้ลาออกมาแล้วหลายครั้ง 

เช่นจากกรณีอื้อฉาวปาร์ตี้แหกกฎล็อกดาวน์

เมื่อเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมาเกิดกรณี ปาร์ตี้เกต 

หรือ คดีอื้อฉาวเนื่องจากการจัดงานปาร์ตี้ภายในทำาเนียบ

นายกรัฐมนตรีบนถนนดาวนิงสตรีท 

ที่สำาคัญคือ เกิดในช่วงล็อกดาวน์ปี ๒๕๖๓ 

คนในงานนำาโดย “บอริส จอห์นสัน” และบุคคลใน

รัฐบาลหลายคน ต่างละเมิดกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลตั้งไว้เพื่อควบ 

คุมการแพร่ระบาดของโควิด 

ก่อนจะมีภาพหลุดออกมาเป็นประเด็นถกเถียงใน

สังคมถึงความเหมาะสมและการกระทำาผิดกฎหมายของผู้นำา

ประเทศ

กรณีนี้ถูกสอบสวนอย่างเป็นทางการจากคณะกรรม 

การที่ตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษ และมี ซู เกรย์ ข้าราชการพล 

เรือนอาวุโสของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า

ทีม

รายงานการสอบสวนฉบับเต็ม สรุปความได้ว่า...  

มีการเตรียมการจัดงานปาร์ต้ีไว้ล่วงหน้าและมีการ์ดเชิญ  

มีงานปาร์ตี้เกิดขึ้นหลายครั้งในหลายวันของช่วงเวลา

ดังกล่าว  

มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีการทะเลาะวิวาทกันในงานปาร์ตี้

โดยที่ “บอริส จอห์นสัน” ทราบล่วงหน้าว่ามีการจัด

สังหาร ‘อาเบะ’ สะเทือน ‘ลุงตู่’

งานรวมตัวท่ามกลางมาตรการล็อกดาวน์ และได้เข้าร่วมเป็น

ประธานในงานดังกล่าวด้วยความยินยอม 

ที่สำาคัญคือ มีการขัดขืนคำาสั่ง และไม่ให้ความร่วมมือเมื่อ

เจ้าหน้าที่ทางการเข้าระงับการจัดงานที่ผิดกฎหมายดังกล่าว   

อีกกรณีที่สื่ออังกฤษตีข่าวใหญ่โตคือ “จอย มอร์ริสซีย์” 

วัย ๔๑ สตรีชาวอเมริกัน รับตำาแหน่งมือขวา “บอริส จอห์นสัน” 

ในรัฐสภาอังกฤษ ถูกขุดคุ้ยประวัติพบว่าสุดแสนจะโลดโผน

เคยเป็นดาราหนังต้นทุนต่ำา ชื่อเรื่องว่า Geek Mythology 

ซึ่งออกฉายในปี ๒๐๐๘

“จอย มอร์ริสซีย์” มาในชุดสุดวาบหวิว แม้กรณีนี้จะไม่

เป็นเหตุให้พรรคฝ่ายค้านนำาไปจุดชนวนขับไล่ “บอริส จอห์นสัน” 

แต่ก็นำาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันมันปากในสังคมการเมืองอัง 

กฤษ  

ก่อนที่ “บอริส จอห์นสัน” จะลาออก มีรัฐมนตรีร่วม

รัฐบาลทยอยลาออก สุดท้ายก็ไปไม่รอด รอลุ้นว่านายกฯ อังกฤษ

คนใหม่จะเป็นใคร 

ขณะนี้มีแคนดิเดตอยู่ครึ่งโหล

วานนี้ (๘ กรกฎาคม) อีกข่าวที่ดังไปทั่วโลก “ชินโซ  อา

เบะ” อดีตนายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น ถูกลอบสังหาร ระหว่างกำาลัง

ปราศรัยช่วยพรรค LDP หาเสียงเลือกตั้งบนถนนในเมืองนารา 

ทางตะวันออกของนครโอซากา 

ถูกยิง ๒ นัดซ้อน ด้วยปืน ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองของมือปืนชื่อ 

“เทตสึยะ ยามากามิ” อดีตสมาชิกกองกำาลังป้องกันตนเองทาง

ทะเลของญี่ปุ่น 

สำานักข่าว NHK ระบุว่า มือปืนให้ปากคำากับตำารวจว่า ไม่

พอใจอาเบะ

ข่าวนี้ช็อกชาวญี่ปุ่นและชาวโลกมากทีเดียว 

ญี่ปุ่นมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นอย่างมาก 

อดีตนายตำารวจไทย พล.ต.ท.คำารณวิทย์ ธูปกระจ่าง เคยโดนมา

แล้ว 

ฉะนั้นการก่ออาชญากรรมที่มีปืนเข้ามาเกี่ยวข้อง แทบจะ

นับครั้งได้ แต่พอมีก็กลายเป็นการลอบสังหารอดีตผู้นำาประเทศ 

นำาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุว่าไม่ธรรมดาแน่นอน และ

ไม่น่าจะเป็นความไม่ชอบเป็นการส่วนตัวของมือปืน 

ปมการเสียชีวิตของ “ชินโซ อาเบะ” มาจากสาเหตุอะไร

ยังไม่แน่ชัด 

แต่บทบาททางการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นคน                                                                             

นี้ พบว่ายังคงมีอิทธิพลอยู่ในระดับที่สูงมากในพรรคเสรีประชา 

ธิปไตย (LDP: Liberal Democratic Party)

การฟื้นอำานาจและบทบาททางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น  

รวมไปถึงความสัมพันธ์กับจีน ที่ใช้นโยบายถ่วงดุล มาก 

กว่าจะเกรงใจจีนเหมือนรัฐบาลก่อนหน้า จนญี่ปุ่นถูกมองเป็น

ลูกน้องอเมริกา

นี่คือสิ่งที่ “ชินโซ อาเบะ” ดำาเนินการอยู่เบื้องหลังมา

อย่างต่อเนื่อง แม้จะพ้นจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม

สายสัมพันธ์กับกลุ่มยากูซ่า ก็เป็นอีกปมที่ถูกคาดเดาว่า

คือสาเหตุของการลอบสังหารในครั้งนี้ 

ครับ...นี่คือข่าวเขย่าโลก 

กลับมาที่ไทย การรักษาความปลอดภัยให้ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา คงต้องเข้มงวดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

วันนี้ “ลุงตู่” ยังไม่ลาออก ยุบสภาก็ยังไม่ได้ 

การเมืองไทยดีอย่าง ถึงจะขัดแย้งกันสาหัส แต่ไม่ถึงกับ

ลงมือฆ่าแกงผู้นำาประเทศ 

ในอดีตที่เคยตกเป็นข่าว คาร์บอมบ์ คาร์บ๊อง ระเบิด

เครื่องบิน ล้วนลอบสังหารเก๊ทั้งนั้น 

น่าเสียดายครับ กุข่าวกันใหญ่โตว่าถูกลอบสังหาร แต่

ดันหาตัวการไม่ได้ ทั้งๆ ที่มีอำานาจอยู่ในมือ กลับหาข้อเท็จ

จริงไม่ได้

ปล่อยให้เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้

ครับ...การลอบสังหาร “ชินโซ อาเบะ” ในโซเชียลเมือง

ไทยมีการพูดถึงกันมาก แต่เนื้อหาไม่ได้เน้นไปที่ตัวอดีตนายก

รัฐมนตรีญี่ปุ่น

“ลุงตู่” ต่างหากที่มีการพูดถึง

น่าจะมาลอบสังหารประยุทธ์ด้วย 

ติดต่อมือปืนได้ที่ไหน 

นี่คือเหตุการณ์สะเทือนขวัญไปทั้งโลก 

แต่ที่ประเทศไทย กลุ่มคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนรุ่น

ใหม่ เป็นฝ่ายประชาธิปไตย เป็นผู้ที่ไม่ยอมเด็ดขาดหากมี

การละเมิดสิทธิมนุษยชน กลับพากันโพสต์ข้อความให้มีการ

สังหารผู้นำาประเทศไทย

รับลูกกันไปอย่างสนุกสนาน

ไร้วุฒิภาวะอย่างสิ้นเชิง 

สังคมที่ไร้วุฒิภาวะน่ากลัวมากครับ เพราะสามารถนำา

ไปสู่สิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอ และมักจะเป็นสิ่งเลวร้าย  

กรณีนี้สะท้อนถึงคุณภาพของพลเมืองไทยอย่างแท้จริง 

เรามีพลเมืองที่สิ้นคิดอยู่เป็นจำานวนมาก 

แต่ที่ร้ายไปกว่านั้น พลเมืองกลุ่มนี้กลับคิดว่าตัวเองมี

ความรู้ หัวก้าวหน้ามากกว่าคนอื่น มีความเป็นประชาธิปไตย

เต็มเปี่ยมไร้เทียมทาน 

การสำาคัญตัวเองผิดเช่นนี้จะส่งผลเสียต่อการเมืองใน

ภาพรวมมหาศาล 

ทัศนคติทางการเมืองที่มองว่าฝ่ายตรงข้ามต้องตาย  

ฝ่ายตัวเองต้องได้อำานาจ จะนำาไปสู่ความขัดแย้งไม่รู้จบ 

นี่จึงเป็นอีกกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า ฝ่ายประ                                                                            

ชาธิปไตยปลอมๆ ยังคงปักหลักคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชา 

ธิปไตยแท้ 

เพราะความคิดที่ผิดมันติดเป็นสันดาน.

หนูกับราชสีห์

หมอระวี พลังธรรมใหม่

ชนะหมอเพื่อไทยชลน่าน

ห้าร้อย หารส่วน ควรการ

หนึ่งร้อย อย่าหาญ หักเลย

พรรคเล็ก รุกรับ ขยับง่าย

แนวร่วม แผ่ขยาย สหายเอ๋ย

หมอระวีเปรียบหนูผู้เคย

ช่วยราชสีห์เอ่ย-ขอบคุณ

ชายไร้ โบสถ์ 

เรียน คุณอัตถ์

* ชีวิตเราแสนเศร้ามืดมน ผู้คนเขาไกลไม่อยากสังคม 

ดังร่างกายเราโสมม ต้องจมทุกข์ทนแต่เกิดกาย พ่อแม่ตาย

ไร้คนเขาเมตตา เป็นกำาพร้าพาให้ต้องอับอาย เสียทีท่ีเกิดเป็น

ชาย เหมือนมีเพียงกาย ไร้ความหมายสิ้นดี

ฟังเสียงแตรเขาแห่นาคมา ศรัทธาคิดจะได้บวชสักที 

คนบวชให้ไม่เห็นมี เศรษฐีเขากลัวจะยุ่งใจ บวชให้แล้วเขา

คงเกรงจะกลับกลาย เป็นคนร้ายหนีมาบวชซ่อนตน ต้องทน

ทุกข์กับอับจนเหมือนคนชั่วโฉดไร้ทั้งโบสถ์และบุญ

อยากให้แม่ได้เกาะผ้าเหลือง รุ่งเรืองสีบริสุทธิ์พุทธคุณ 

คอยผู้คนช่วยค้ำาจุน ด่ังบุญแม่น้อยพลอยอับจน ลูกเป็นเหมือน

คนมีบาปหนา เป็นคนชั่วช้า คนเมินหน้าไม่มอง สวดมนต์

ไหว้กราบ เพื่อปองหมายคนประคองฉันเข้าโบสถ์สักที

กระดาษเนื้อเพลง ชายไร้ โบสถ์ ชิ้นนี้ เขียนทิ้งไว้ที่

บ้านเช่า เนียน วิชิตนันท์ ที่ครองรักอยู่กับ สมจิต ตัดจินดา 

ย่านสี่แยกบ้านแขก ในครั้งคราที่ จิ๋ว พิจิตร ได้ตัดสินใจ

เข้ามาผจญโชคในกรุง โดยหวังให้ เนียน วิชิตนันท์ เพื่อน

ที่คุ้นเคยช่วยหางานให้ทำา เป็นช่วงที่ทั้งคู่กำาลังให้กำาเนิดทา 

ยาท “วินัย” จึงต้องทำาหน้าที่อนุบาลรอคอยงานเป็นแรมปี 

เพราะทั้งคู่ผัวเมียไปเล่นดนตรีและร้องเพลงอยู่กับ วงพยงค์ 

มุกดา ทุกค่ำาคืน จนในที่สุด จิ๋ว พิจิตร ถอดใจกลับไปตาย

รัง ประมวลภาพยนตร์ ที่เป็นของศรีภรรยาบริการหนังเร่อยู่

ที่พิจิตร

จิ๋ว พิจิตร หรือ ดิเรก เกศรีระคุปต์ เคยเป็นครู

ประชาบาลอยู่ท่ีบ้านเกิดอ่างทอง แต่เพราะเป็นครูไม่เอาถ่าน  

ธรรมการอำาเภอท่านเลยไล่ออก ตุหรัดตุเหร่มาเป็นคนรับใช้

อยู่ตามโรงละครเร่ที่ปากน้ำาโพ ยุคขุดทองกับพ่อพืชไร่อยู่ที่

นั่นเพราะเป็นชุมชนสินค้าเกษตร ในช่วงที่ประเทศยังอาศัย

ทางน้ำาเป็นเส้นทางคมนาคม แต่เมื่อถนนหนทางได้ก่อเกิด 

จึงได้ยกคณะกลับกรุง จิ๋ว พิจิตร ซึ่งเป็นส่วนเกินก็ต้องตะ

เหร็ดเตร็ดเตร่อีกคร้ัง โดยเล่นเป็นตัวโจ๊กหรือตัวตลกกับคณะ

ลิเกภูธร ตระเวนเล่นตามงานวัดชนบท จนมีชื่อชั้นรู้จักกันใน

นาม จิ๋ว  พิจิตร

แล้วไม่นานเดือน ขณะที่ จิ๋ว พิจิตร นอนเอกเขนกอยู่

บนเตียงผ้าใบอยู่หน้าบริการหนังเร่ของเมีย เขาก็ได้ยินเสียง

แว่วจาก สมยศ ทัศนพันธ์ ผ่านสื่อวิทยุที่เปิดทิ้งไว้ “ชีวิต

เก้าอี้ร้อน!

แต่แปลกในแผ่นเสียงชื่อผู้แต่งกลายเป็น พยงค์ มุกดา  

หัวหน้าวงดนตรีของ เนียน วิชิตนันท์ แม้บั้นปลาย เก่ง 

กรุงเก่า จะรีไวส์ไปบันทึกใหม่ โดยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ จิ๋ว  

พิจิตร แล้ว พยงค์ มุกดา ยังตามจิกเอาค่าลิขสิทธิ์อีก และ

นี่คือสาเหตุที่ จิ๋ว พิจิตร ไม่ได้รับการเชิดชูเป็นศิลปินแห่ง

ชาติ  ทั้งที่มีผลงานเพลงดังเพียบเป็นร้อย มีนักร้องเกิดจาก

ผลงานของเขาเป็นสิบเพราะคนของรัฐไม่มีคุณภาพพอ จึง

มอบหมายให้ พยงค์ มุกดา เป็นคนสกรีน

อุบัติเหตุแบบนี้ ผมเองมีส่วนทำาให้การณ์มันเป็นไปเช่น

นั้นเหมือนกัน เอาไว้ว่างๆ จะนำามาเล่าให้ฟัง.

หนุ่ม หนองรี

 

หลายคนที่ผมรู้จักพูดถึงเพลงนี้คล้ายๆ กันคือ ชอบร้อง

ในวงเหล้า ผมก็แปลกใจว่าทำาไมต้องร้องในวงเหล้า ก็คนจะ

บวชน่าจะร้องตามตลาด ประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ว่าแน่วแน่ที่

จะบวช แต่พอถามไปถามมาทำาไมต้องร้องในวงเหล้า ก็ได้คำา

ตอบทำานองว่า ชีวิตมันรันทด สถานที่การระบายความในใจ

ที่ดีที่สุดก็ในวงเหล้านี้แหละ ฮ่าๆๆๆ.

โลกสวย

 * ทำาอะไรคิดถึงผู้อื่น

จักขมขื่นเราทำาไมหนอ

คิดรอบคอบรอบตัวก็พอ

คิดคลอใจเขาใจเรา

 *  คิดเมตตากว้างไกลกว่านี้

ยังชีวีอีกหลายทุกข์อับเฉา

คิดการุณย์จุนเจือมิดูเบา

รื่นเร้าเผื่อแผ่แด่สากล

 *  เมตตาเป็นธรรมค้ำาจุนโลก

ให้สิ้นโศกสบสุขทุกแห่งหน

ใช่เฉพาะแด่ชีพชีวิตคน

สรรพสัตว์ทั้งสกลล้วนร่มเย็น

 * ใช่แค่ประเทศเราเป็นสุข

ทุกประเทศนิรทุกข์สุขมรรคผล

ศานติสุขทุกชีวาทั่วสากล

บันดาลดลสัมมาทิฐิธรรมฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

..........................................
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พล.ต.ท.สุคุณ 

พรหมายน



ธปท.ยันไม่แทรกแซงค่าบาท

จากโอกาสจ่อเจอวิกฤต!
‘Food Delivery’ หลังโควิดเหนื่อยแบบตะโกน

จีซี โชว์ขายหุ้นกู้อายุ7ปี1.7หมื่นล.เกลี้ยง
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6 เศรษฐกิจ

ปล่อยตามกลไกตลาด/ย้ำาชัดเข้าสู่ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น

ดารณี แซ่จู

บางขุนพรหม • ‘ธปท.’ ยันไม่แทรกแซงบาทอ่อนค่า ปล่อยไป

ตามกลไกตลาด ลุ้นครึ่งปีหลังพลิกกลับมาแข็งค่า พร้อมย้ำาชัด

เข้าสู่ยุคดอกเบี้ยขาขึ้น จับตาเงินเฟ้อทะยานแตะ 8%

ริงๆ ธุรกิจ ‘Food Delivery’ มีการเติบโตอย่างโดดเด่น 

ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา จาก

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล อย่าง 

Work From Home (WFH) ทำาให้คนต้องอยู่บ้าน งดการเดิน

ทาง การเลือกใช้บริการ Delivery จึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ชีวิต

ประจำาวันในช่วงดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ธุรกิจ ‘Food 

Delivery’ ค่อนข้างเฟื่องฟูและเติบโตได้ สวนกระแสธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 ในเวลานั้น

แต่สถานการณ์ของธุรกิจ ‘Food Delivery’ ก็เปลี่ยน                     

ไปเมื่อโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความจำาเป็นในการสั่ง

อาหารให้มาส่งที่ที่พัก หรือ ‘Food Delivery’ ลดลงตามลำาดับ ขณะ

เดียวกันสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นแบบตะโกน ก็ส่ง

ผลกระทบต่อผู้ให้บริการจัดส่งอาหารไปยังที่พักหรือไรเดอร์อย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้

ขณะเดียวกัน ในช่วงไม่ก่ีเดือนน้ีหลายคนอาจจะได้เห็นข่าว

แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Shopee ประกาศ ปลดพนักงานจำานวน

มาก ในหลายประเทศพร้อมกัน และท่ีน่าจับตาคือ มีทีม ShopeeFood 

และ ShopeePay ของไทยก็ถูกปลดด้วยถึง 50% ซ่ึงผู้บริหารไม่ได้มีการ 

ให้รายละเอียดเก่ียวกับเหตุผลในการปลดพนักงาน  ในคร้ังน้ีแต่อย่างใด

ซ่ึงก่อนหน้าน้ีก็เคยมีกระแสข่าวว่าหลายแพลตฟอร์มออนไลน์

มีการปรับข้ึนราคาค่าขนส่ง จนทำาให้ผู้ใช้บริการหลายคนต้องตัดสินใจ

ยกเลิกการใช้บริการและหันไปซ้ือสินค้าด้วยตัวเองมากข้ึน ก่อนท่ี กรม

การค้าภายใน จะออกมาช้ีแจงว่าได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว และ

ได้มีการจัดประชุมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซ้ือสินค้าออนไลน์และ

แพลตฟอร์มส่ังอาหารออนไลน์ โดยพบว่า ผู้ประกอบการทุกรายไม่ได้

มีการปรับข้ึนค่าบริการขนส่ง และไม่ได้มีแผนท่ีจะปรับข้ึนค่าบริการดัง

กล่าวด้วย พร้อมเน้นย้ำาขอไม่ให้ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มปรับข้ึนค่า

บริการในช่วงน้ี เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพประชาชน เนื่องจากการ

ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ถือว่ามีส่วนในวิถีชีวิตของประชาชนมาก

   

ข้ึน โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19

ด้าน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ทิศทางของธุรกิจ ‘Food 

Delivery’ ต้องเผชิญความท้าทายหลังจากโควิด-19 คล่ีคลาย โดยคาด

การณ์ว่า ในปี 2565 ธุรกิจ ‘Food Delivery’ จะขยายตัวได้ราว 1.7-

5.0% จากปี 2564 หรือมีมูลค่าประมาณ 7.7-8 หมื่นล้านบาท ซ่ึงคงจะ

ส่งผลต่อไรเดอร์มากข้ึน และจากผลสำารวจก็พบว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ได้รับ

ผลกระทบจากปริมาณงานต่อวันเฉล่ียท่ีลดลง 

และราคาน้ำามันท่ีสูงข้ึน ทำาให้จำาเป็นต้องหาวิธี

การรับมือกับรายได้สุทธิท่ีลดลง

ธุรกิจ ‘Food Delivery’ ต้องเผชิญความ 

ท้าทายจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปล่ียน

ไปหลังโควิด-19 คล่ีคลาย ผู้คนส่วนใหญ่กลับ

ไปใช้ชีวิตเกือบปกติอีกคร้ัง ขณะเดียวกันผู้

บริโภคเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและเงินเฟ้อท่ี

เร่งตัวข้ึน ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อปริมาณการ

ส่ังอาหารไปยังท่ีพักท่ีมีแนวโน้มเติบโตชะลอลง 

ส่งผลกระทบต่อผู้ท่ีอยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจ ‘Food 

Delivery’ ท้ังผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ให้

บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จัดส่งอาหารไปยัง

ท่ีพัก และไรเดอร์ ซ่ึงได้รับผลกระทบท้ังแนว

โน้มปริมาณการส่ังอาหารไปยังท่ีพักท่ีลดลง 

และราคาน้ำามันท่ีเร่งตัวข้ึน

เมื่อลงไปดูในรายละเอียด จากเครื่อง

ช้ีวัดธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังท่ีพักของ LINE 

MAN Wongnai จะพบว่า ณ เดือน พ.ค.

2565 จำานวนผู้สมัครเป็นไรเดอร์ในระบบเพ่ิม 

สูงข้ึนกว่า 4.7 เท่า เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.2563 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนเกิด 

โควิด-19 ขณะท่ีจากการประเมินของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า 

รายได้จากค่าจัดส่งอาหารไปยังท่ีพักหมุนเวียนในระบบโดยเฉล่ีย

ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2563-2565

ขณะท่ี ต้ังแต่ต้นปี 2565 กลุ่มไรเดอร์ต้องเผชิญกับความท้าทายท่ี

ขณะเดียวกัน ภาครัฐก็อยู่ระหว่างจัดทำาร่างพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีต้องแจ้งให้ทราบ 

พ.ศ. .... เพื่อเข้ามาช่วยกำากับดูแลผู้ท่ีอยู่ในห่วงโซ่ของธุรกิจดังกล่าว

สำาหรับ การคิดผลตอบแทน เป็นประเด็นที่อ่อนไหวและมี

หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน

ต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดีทางผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มอาจมีความยืดหยุ่นในการคิดคำานวณค่าธรรมเนียม เช่น 

ในต่างประเทศผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จัดส่งอาหารนำารูป

แบบ Fuel Surcharge ตามระยะทางมาปรับใช้ในช่วงที่ราคาน้ำามัน

ปรับตัวสูง และเมื่อราคาน้ำามันปรับลดลงก็อาจมีการยกเลิกวิธีการ

คิดดังกล่าว ซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้ก็จะเป็นการส่งภาระต่อมายังผู้บริโภค 

และอาจส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ของธุรกิจจัดส่งอาหารได้

นอกจากการแก้ไขปัญหาเชิงระบบแล้ว คงจะต้องมา

พิจารณา ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการธุรกิจ เช่น การเพิ่มโอกาส

ในการรับงานมากขึ้นและลดปริมาณการยกเลิกออเดอร์ในช่วง Peak 

Hour การลดระยะเวลาในการรอรับอาหารที่ร้านอาหาร ซึ่งคงจะต้อง

เป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง

ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ของการจัดส่ง

อาหาร เช่น ผู้ประกอบการร้าน

อาหารอาจจะกดรับออเดอร์เมื่อ

อาหารใกล้เสร็จหรือพร้อมส่ง

อย่างไรก็ดี ในระยะถัด

ไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การ

ทำาธุรกรรมท่ีพ่ึงพาแพลตฟอร์ม

ออนไลน์มากข้ึนจะส่งผลให้เกิดอาชีพ 

ใหม่ๆ นอกเหนือจากไรเดอร์ข้ึนมา 

ดังน้ันผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม รวม

ถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนท่ี

เก่ียวข้องคงจะต้องช่วยกันออกแบบ

และสร้างระบบนิเวศของธุรกิจ ภาย

ใต้กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้ประกอบ

อาชีพดังกล่าวสามารถเข้าถึงระบบ

สวัสดิการต่างๆ อาทิ การเปิดรับลง 

ทะเบียนไรเดอร์เข้ามาอยู่ในระบบ 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงการได้รับสิทธิ

ต่างๆ จากภาครัฐ เป็นต้น.

นางสาวดารณี  แซ่จู  ผู้                                            

อำานวยการอาวุโส  ฝ่ายตลาด                                                

การเงิน  ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย  (ธปท.) กล่าวว่า การอ่อน

ค่าลงของเงินบาทในขณะนี้เกิด                                         

จากปัจจัยภายนอกเป็นสำาคัญ 

โดยเฉพาะจากเงินดอลลาร์ที่

แข็งค่ามากขึ้น  ส่วนเงินบาท                                         

ของไทยอ่อนค่าอยู่ในระดับกลางๆ 

เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นใน

ภูมิภาค  ซึ่งมาจากปัจจัยเรื่อง

การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรัฐ  (เฟด)  และความ

กังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูง

ขึ้น  ความกังวลว่าจะเกิดภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยเข้ามากดดัน

เพิ่มเติมด้วย

โดยแนวทางดูแลอัตรา

แลกเปลี่ยนของ  ธปท.ในขณะ                                             

นี้จะยังคงปล่อยให้การเคลื่อน 

ไหวเป็นไปตามกลไกของตลาด

เป็นหลัก  เพราะอัตราแลกเปล่ียน

เป็นตัวสะท้อนราคาทุกอย่าง 

ดังนั้น  ธปท.ไม่สามารถบอกได้

ว่าอัตราแลกเปลี่ยนควรจะอยู่

ที่ระดับใดระดับหนึ่ง  และการ

กำาหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่

ระดับใดระดับหนึ่งอาจก่อให้

เกิดการสะสมความเสี่ยงที่ ไม่

ยั่งยืนในระยะยาว

“ธปท.ไม่ได้มีอัตราแลก

เปลี่ยนที่ระดับใดในใจ  ยังคง

ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด

เป็นหลัก  แต่ถ้าหากมีความผัน                                          

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมาก                                           

ผิดปกติ ธปท.จะเข้าไปดูแล เรา                                      

แทรกแซงเรื่องความผันผวน 

แต่เราไม่แทรกแซงเรื่องระดับ

ของค่าเงินบาท  มีแนวทางใน

การดูแลอยู่แล้วว่าจะเข้าไปใน

ช่วงไหน ตอนไหน” น.ส.ดารณี

กล่าว

นอกจากน้ี  ยังไม่เห็นการ                               

ไหลออกของเงินทุนต่างชาติใน

ตลาดการเงินไทย  โดยยืนยัน

ว่า  ธปท.ยังไม่มีมาตรการใน

การควบคุมเงินทุนไหลออก 

เพราะเชื่อว่าการปล่อยให้ตลาด 

เคลื่อนไหวเสรีเป็นกลไกที่ดี                                                

แต่มาตรการในการดูแลยัง

ต้องมี ซึ่งถ้าไม่จำาเป็นจริงๆ ไม่                                                 

มีวิกฤตจริงๆ  ก็ไม่จำาเป็นต้อง

ใช้

นางสาวณชา  อนันต์

โชติกุล  ผู้อำานวยการฝ่ายนโย 

บายการเงิน ธปท. กล่าวว่า อัตรา

เงินเฟ้อล่าสุดท่ีระดับ  7.66%  ยัง

ไม่ถึงระดับสูงสุด  โดยคาดว่า

ในอีก  2  เดือนข้างหน้าอาจ

จะได้เห็นเงินเฟ้อสูงกว่านี้  มี

โอกาสที่จะถึง  8%  แต่เงินเฟ้อ

ที่ปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความ

ว่าระดับราคาสินค้าจะต้อง

เพิ่มขึ้นทุกเดือน  เพราะว่า

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในขณะ

นี้เป็นการเทียบกับปีก่อน  ซึ่ง

สะท้อนฐานที่อยู่ ในระดับต่ำา 

ถ้าไม่มีช็อกเพิ่มเติม  เงินเฟ้อ

ก็น่าจะทยอยหายไปเอง  ส่วน

เงินบาทที่อ่อนค่าในขณะนี้

ยังไม่ส่งผ่านมายังราคาสินค้า

และบริการ  แต่จากการศึกษา

พบว่า  หากเงินบาทอ่อนค่า

ยาวกว่าที่ประเมิน  อาจส่งผ่าน

ไปยังราคาสินค้าและบริการ

มากกว่าในอดีต

“ธปท.คาดว่าครึ่งปีหลัง                                                

จะมีแรงบวกกลับเข้ามาที่ทำา  

ให้บาทไม่อ่อนมากกว่านี้  หรือ

กลับมาแข็งขึ้นด้วยซ้ำา  หาก

ท่องเที่ยวกลับมา  ราคาน้ำามัน

ไม่เพิ่มขึ้น” น.ส.ณชากล่าว

น.ส .ณชากล่าวอีกว่ า 

นโยบายการเงินขณะนี้จะเริ่ม

เข้าสู่ภาวะปกติ  และเข้าสู่ภาวะ 

ดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว  ซึ่ง  ธปท.

ต้องการออกมาย้ำาเพื่อเป็นการ

ส่งสัญญาณให้ชัดเจน จากก่อน                                  

หน้านี้ที่การปรับนโยบายการ

เงินจะให้น้ำาหนักต่อการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ แต่ล่า                                        

สุดปัจจัยต่างๆ เปล่ียนไป เศรษฐกิจ 

เร่ิมฟ้ืน  มองไปในระยะข้างหน้า                                    

ก็เห็นแนวโน้มการส่งผ่านการ

ฟื้นตัวที่ชัดเจน  จึงต้องให้น้ำา

หนักกับอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะ

ต้องค่อยเป็นค่อยไป

“การข้ึนอัตราดอกเบ้ียจะ

ยังไม่มีการส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อ

ในระยะส้ัน แต่เป็นการยึดเหน่ียว 

ไม่ให้อัตราเงินเฟ้อไปไกลกว่าท่ี

คาดการณ์” น.ส.ณชากล่าว.

‘วินโคสท์’ลุย

ธุรกิจโซลาร์

ดันรายได้ โต

หยุดยาว!คาดแห่เดินทาง9ล้านคัน

จ

ไทยโพสต์ •  นายจักร จามิกรณ์                                 

ประธานกรรมการ และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.สวน

อุตสาหกรรม วินโคสท์ หรือ WIN 

ซึ่งดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้

เช่าพื้นที่คลังสินค้าในเขตปลอด

อากร การรับเหมาก่อสร้าง เปิด

เผยว่า  จากทิศทางและแนวโน้ม                                  

เศรษฐกิจในประเทศท่ีมีสัญญาณ 

การฟ้ืนตัว หลังจากท่ีรัฐบาลเปิด                               

ประเทศอย่างเป็นทางการในเดือน  

กรกฎาคม  ซึ่งส่งผลดีต่อการ

ดำาเนินธุรกิจในปี 2565 คาดว่า                                                

จะทำาให้บริษัทมีรายได้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้  ปรับตัว                                             

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี  2564  ทั้ง                                            

ในกลุ่มการเช่าพ้ืนท่ีคลังสินค้า 

และธุรกิจการติดตั้งและพัฒนา 

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

 ท้ังน้ี  การส่งออกปี  2565 

ท่ียังคงขยายตัว  ประกอบกับไทย

มีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ 

ทำาให้เศรษฐกิจคร่ึงปีหลังจะมี

แรงผลักดันท่ีดีข้ึน  ผู้ประกอบ

การเร่ิมกลับมาใช้บริการเช่า

โรงงานในเขตปลอดอากรเพ่ิม

ข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยโรงงานของ

บริษัทบนถนนบางนา-ตราด  กม.

52 จ.ฉะเชิงเทรา  ซ่ึงเป็นทำาเลท่ีต้ัง

ท่ีเป็นประตูสู่เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก หรืออีอีซี ทำาให้ท่ีดินบน

ทำาเลถนนบางนา-ตราดมีแนวโน้ม

ปรับตัวสูงข้ึน  จึงมีศักยภาพจูงใจ

ให้ผู้ประกอบการมาใช้บริการเช่า

อาคาร โรงงาน และคลังสินค้า 

อย่างไรก็ตาม  ปีน้ีคาดว่า

จะสามารถรับรู้รายได้สูงข้ึนจาก

การเช่าอาคาร  โรงงาน  และ

คลังสินค้า และการเข้าไปพัฒนา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ โดย

ในไตรมาส  2/2565  มีการเซ็น

สัญญาไปแล้ว 3 โครงการ และ

คาดท้ังปีบริษัทจะเข้าไปดำาเนิน

การพัฒนาโครงการพลังงาน

แสงอาทิตย์ได้ท้ังส้ิน  12  โครง 

การ  ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัททยอย

รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง.

ราชดำาเนิน • “คมนาคม” 

พร้อมอำานวยความสะดวก

เดินทางช่วงวันหยุดยาว ก.ค.                                           

65 ส่ังจัดระบบขนส่งสาธารณะ 

ให้เพียงพอ  คาดประชาชน

แห่เดินทางกว่า  9  ล้านคัน                        

เปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์บาง 

ปะอิน-โคราช

นายศักดิ์สยาม  ชิด

ชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผย

ว่า  ได้ประชุมร่วมกับหน่วย

งานของกระทรวงคมนาคม 

เพื่อเตรียมการรองรับการ

เดินทางของประชาชนใน

ช่วงวันหยุดยาวเดือน  ก.ค.

2565  ในวันอาสาฬหบูชา 

ไทยโพสต์ • จีซีโชว์ความสำาเร็จ

ขายหุ้นกู้  ปิดการขายหุ้นกู้อายุ 

7  ปี  มูลค่ารวม  17,000  ล้าน

บาท ตามเป้าของบริษัท ตอกย้ำา

ความมั่นใจของผู้ลงทุน

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง                                        

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท 

พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล  จำากัด 

(มหาชน)  หรือ  GC  เปิดเผยว่า 

GC  ประสบความสำาเร็จสามารถ

ปิดการขายหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมาย 

รวมมูลค่า 17,000 ล้านบาท ใน

การนำาเสนอขายหุ้นกู้อายุ  7  ปี

ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป 

3.5%  ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก  6                                                   

เดือน  ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน                                     

หุ้นกู้ก่อนวันครบกำาหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือ

ที่ระดับที่ “AA+(tha)” โดย ฟิทช์ 

เรทติ้งส์  (ประเทศไทย)  จำากัด 

ระหว่างวันที่ 22-29 มิ.ย.2565

นอกจากนี้  ผู้จัดการการ

จัดจำาหน่ายหุ้นกู้ได้เผยว่า  หุ้นกู้ 

GC ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการ

ลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง

ทั้งทางด้านการเงิน  และการ

ดำาเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน 

รวมถึงเป็นการลงทุนที่มั่นคง

ยามเกษียณสำาหรับผู้สูงวัยอีก

ด้วย  ทั้งยังให้ผลตอบแทนที่น่า

พอใจเทียบกับอันดับเรตติ้งที่สูง 

นับเป็นการตอกย้ำาความมั่นใจที่

นักลงทุนมีต่อบริษัทอย่างดี

“GC  ขอขอบคุณผู้ลงทุน

ท่ีไว้วางใจและให้ความสนใจจอง                                              

ซื้อหุ้นกู้  GC  เป็นอย่างดีเสมอ

มา และขอบคุณผู้จัดการการจัด

จำาหน่ายหุ้นกู้ทั้ง  5  แห่งที่เป็น

ส่วนหนึ่งของความสำาเร็จ” นาย

คงกระพันกล่าว.

และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันท่ี 

13-17 ก.ค.2565 และวันเฉลิมพระ                                                

ชนมพรรษารัชกาลท่ี 10 ระหว่าง

วันที่  28-31  ก.ค.2565  ได้มอบ

หมายให้สำานักงานนโยบายและ                                             

แผนการขนส่งและจราจร (สนข.)                                       

จัดทำามาตรการอำานวยความ

สะดวกและความปลอดภัยรอง 

รับการเดินทางของประชาชน

ในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว  

ทั้ งนี้ ได้สั่ ง เรื่ องการให้

บริการขนส่งสาธารณะ  ทั้งรถ

โดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดย                             

สารสาธารณะ  และเครื่องบิน

ให้เพียงพอต่อการเดินทาง และ

ตรวจความพร้อมระบบขนส่ง

สาธารณะ พนักงาน และผู้ โดย                                          

สารอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีมาตร                

การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-

19 อย่างเข้มงวด  ให้หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้จัด

เตรียมแผนงาน/มาตรการอำานวย

ความสะดวกและความปลอดภัย

รองรับการเดินทางของประชาชน

ให้ครอบคลุมในทุกมิติ  

นายศักด์ิสยามกล่าวว่า 

ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง 

(ทล.)  เปิดให้บริการทางหลวง

ระหว่างเมืองหมายเลข  6  (M6) 

ช่วงสีค้ิว-ขามทะเลสอ ระยะทาง 

64 กิโลเมตร (กม.) โดยให้บริการ

ฟรี  ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและ

ทางหลวงชัยภูมิชวนชมทุ่งดอกกระเจียว

รายงานข่าวจากแขวงทางหลวงชัยภูมิแจ้งว่า  ขอเชิญชวน

ผู้ใช้ทางชมความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียว  ณ  อุทยานแห่ง

ชาติป่าหินงาม  จ.ชัยภูมิ  ซึ่งมีทุ่งดอกกระเจียว  ซึ่งเป็นหนึ่งใน

สถานที่ชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงของไทย  ที่ออกดอกในฤดูฝนของทุก

ปีให้ชื่นชมปีละครั้งเท่านั้น พร้อมทั้งดำาเนินการเตรียมความพร้อม

ปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม เน้นการกำากับดูแลการพัฒนาระบบ

คมนาคมให้มีความสะดวก  ปลอดภัย  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ  การ

ท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี  และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามนโยบาย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

คนขับป้ายขาวลงทะเบียนกับขนส่งฯ กว่า 1.7 หมื่นคน

นายวรฉัตร  ลักขณาโรจน์  กรรมการบริหารแกร็บ  ประ 

เทศไทย  เปิดเผยว่า  หลังจากกรมการขนส่งทางบก  (ขบ.)  ได้เปิด

ให้คนขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ประสงค์ให้บริการรับ-ส่งผู้

โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน  ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่  27  มิ.ย.ที่ผ่านมา  เพื่อเตรียมหาแนวทางในการรับมือ                                                                                   

และบรรเทาผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบรถจักรยาน 

ยนต์สาธารณะของกระทรวงคมนาคมนั้น  ตลอดระยะเวลาสอง

สัปดาห์ที่ผ่านมา  ล่าสุดวันที่  6  ก.ค.65  มีพาร์ตเนอร์คนขับแกร็บ 

ร่วมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น จำานวน 17,917 ราย ซึ่งแกร็บได้ประ 

สานกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อนำาส่งรายชื่อดังกล่าวในรอบแรก

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เตือนระมัดระวังข้อมูลชวนลงทุนอันเป็นเท็จ

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนแจ้งเตือนประชาชนโปรด

ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงชวนลงทุน  โดยล่าสุดพบว่ามี                                                                                      

การแอบอ้างนำาภาพนักวิเคราะห์ไปใช้ในการหลอกลวง  มีการชัก 

ชวนให้มาลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงเกินความเป็น

จริง  จึงขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าได้ตกเป็นเหยื่อหรือหลงเชื่อ

เข้ามาลงทุน และไม่ควรเผยแพร่ส่งต่อใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเกรง

ว่าประชาชนท่ัวไปจะตกเป็นเหยื่อ  อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย                                                                                      

แก่ผู้ที่หลงเชื่อเข้ามาลงทุนได้  ปัจจุบันเราจะเห็นข่าวปลอมที่แอบ                                                                                       

อ้างชวนให้มาลงทุนอยู่เป็นระยะๆ  ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดตาม

ข้อมูล  บทวิเคราะห์และแนะนำาการลงทุนที่น่าเชื่อถือได้จากเว็บ                                                                                

ไซต์ขององค์กรชั้นนำาต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ต้น                                                                                        

สังกัดของนักวิเคราะห์ และข้อมูลบทวิเคราะห์จาก IAA Consensus 

ในเว็บไซต์ SETTRADE.COM

กัลฟ์จัดกิจกรรม GULF Football Clinic

นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

กิจการองค์กร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF 

เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำากัด หรือสโมสร

ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลแถวหน้าของประเทศไทย 

จัดกิจกรรม “Gulf Football Clinic” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ สนาม

ช้างเทรนนิ่งกราว 1 จ.บุรีรัมย์ เพื่อสอนทักษะพื้นฐานทางด้านฟุต 

บอลในระดับเยาวชน เป็นการวางรากฐานไปสู่เส้นทางนักฟุตบอล

อาชีพให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมได้ในอนาคต

ผุด ‘บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ’

นายวิทัย รัตนากร  ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า                                                                            

ธนาคารออมสินเล็งเห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนผู้มี

รายได้น้อย  กลุ่มประชาชนฐานราก  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ค้าขาย 

รับจ้าง มีรายได้วันต่อวัน จึงออกบริการ “บัตรเดบิต ออมสิน สบาย                                                                              

ใจ” ท่ีนอกจากให้ความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินท่ีคล่อง 

ตัวแล้ว ยังให้ความคุ้มครองชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุท่ัวไป วงเงินสูงสุด 

5 หมื่นบาท หรือต้องหยุดงานเมื่อประสบอุบัติเหตุและนอนรักษาตัว

ท่ีโรงพยาบาล  จะได้รับเงินชดเชยรายได้  ถือเป็นการวางแผนการ

ดำาเนินชีวิตท่ีไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ด้วยค่าธรรมเนียมสมัครเพียง  299  บาท/ปี  หรือวันละไม่ถึงบาท 

(0.82 บาท) ให้บริการสำาหรับบุคคลธรรมดา อายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ 

สามารถสมัครใช้บริการได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  ท่ีธนาคารออมสิน

ทุกสาขา.

8/7/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,044.52 4,648.85 -1,604.34
 4,907.15 4,684.82 +222.33
 29,813.04 28,104.02 +1,709.03
 16,816.35 17,143.37 -327.02

54,581.06
-4.50

1,557.87

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.55 36.28
ยูโร 35.89 37.00
ปอนดสเตอรลิง 42.34 43.93
เยน (100 เยน) 26.04 27.15
หยวนจีน 5.05 5.45
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,700 29,800
ทองรูปพรรณ 29,167 30,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

มากข้ึน ไม่เพียงจากแนวโน้มการส่ังอาหารไปยังท่ีพักท่ีชะลอลงเท่าน้ัน แต่

จากปริมาณไรเดอร์ในระบบท่ีสูงข้ึน และราคาน้ำามันท่ีเร่งตัวข้ึน ล้วนส่ง

ผลกระทบต่อรายได้ของไรเดอร์ส่วนใหญ่ ซ่ึง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำารวจ

มุมมองความเห็นและการปรับตัวของไรเดอร์ท่ามกลางความท้าทายรอบ

ด้าน พบว่า ไรเดอร์ส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่ออาชีพมากท่ีสุด

ในปัจจุบันคือ ‘ราคาน้ำามันแพง’ ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำามันเพื่อจัด

ส่งอาหารเฉล่ียในแต่ละวันสูงข้ึน จากกลุ่มตัวอย่าง

ถึง 42% ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำามันเพ่ิม

ข้ึน 50-70 บาทต่อวัน และผลกระทบจาก ‘จำานวน

ไรเดอร์ท่ีเพ่ิมข้ึน’ ในสัดส่วนท่ีสูงใกล้เคียงกัน

รองลงมาคือ ‘การกลับไปทำางานและ

การกลับไปเรียนตามปกติ’ ซึ่งในส่วนนี้ ไรเดอร์

กว่า 94% มองว่าตนเองได้รับผลกระทบ จาก

ปริมาณออเดอร์เฉลี่ยต่อวันลดลง รวมถึง ‘การ

แข่งขันที่รุนแรงขึ้นระหว่างแพลตฟอร์มทำาให้ผู้

บริโภคเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่น’ และ ‘การใช้

โปรแกรมช่วยในการรับงาน’

ท้ังน้ี จากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ไรเดอร์

จำาเป็นต้องหาวิธีรับมือ โดยกลุ่มตัวอย่างกว่า 70% ใช้

เวลาทำางานรับออเดอร์ให้มากข้ึน เพื่อให้รายได้กลับมา

ใกล้เคียงช่วงก่อนหน้า รวมถึงการเปล่ียนไปทำาอาชีพ

อื่นแทน หรือหาอาชีพเสริม ขณะท่ีบางส่วนเลือกท่ีจะ

ลงทะเบียนในแพลตฟอร์มอื่น เพื่อเพ่ิมโอกาสในการได้

งานให้มากข้ึน

ต้องยอมรับว่า ท่ีผ่านมาผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มออนไลน์ก็พยายามดูแลผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น การจัดส่งพัสดุ 

การส่ังซ้ือสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเพ่ิมโอกาสในการรับงานในกลุ่ม

ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารไปยังท่ีพัก การปรับระบบการกระจายงานมาใช้

ระบบยิงงาน (Auto assign) ซ่ึงเป็นระบบสากลท่ีทำาให้มีความเท่าเทียม 

ในการกระจายงานให้กับไรเดอร์มากข้ึน

โดยให้สิทธิผู้สูงวัยในการจองซื้อ

ก่อน

โดยครั้งนี้  บริษัทได้เสนอ                                      

ขายหุ้นกู้อายุ 7 ปีให้กับผู้ลงทุน                                      

ประชาชนท่ัวไป  ด้วยอัตราดอกเบ้ีย                                                       

‘‘ธุรกิจ ‘Food Delivery’ ต้องเผชิญ 

ความท้าทายจากสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปหลังโควิด-19 

 คลี่คลาย ผู้คนส่วนใหญ่กลับไปใช้

ชีวิตเกือบปกติอีกครั้ง ขณะเดียวกันผู้

บริโภคเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจและ

เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

มีผลต่อปริมาณการสั่งอาหารไปยัง

ที่พักที่มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง ส่งผล 

กระทบต่อผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจ ‘Food 

Delivery’ ทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร 

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จัดส่ง

อาหารไปยังที่พัก และไรเดอร์ ซึ่งได้

รับผลกระทบ ทั้งแนวโน้มปริมาณการ

สั่งอาหารไปยังที่พักที่ลดลง และราคา

น้ำามันที่เร่งตัวขึ้น’’

วันเข้าพรรษา  ขาออก  วันท่ี                                               

13-14  ก.ค.2565  และขา                                          

เข้า  วันท่ี  15-17  ก.ค.2565                                    

และช่วงวันเฉลิมพระชนม 

พรรษาฯ  ขาออก  วันท่ี  28-

29 ก.ค.2565 และขาเข้า วัน

ท่ี 30-31 ก.ค.2565 โดยคาด

การณ์ว่าจะมีปริมาณจราจร

ขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ 

บนทางหลวงสายหลัก 5 สาย                          

ทาง  ได้แก่  สายเหนือ  สาย

อีสาน  สายตะวันออก  สาย

ตะวันตก และสายใต้ ในช่วง

วันท่ี 13-17 ก.ค.2565 และ

ช่วงวันท่ี  28-31  ก.ค.2565 

รวมกว่า 9 ล้านคัน. 
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าหรับผลไม้ชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่า “แครนเบอร์รี” ดูเหมือน

จะมีประโยชน์มากมายในระยะหลังนี้ ไม่ว่าจะเป็น

ความสามารถในการปรับปรุงความจำาของเรา ลดระดับ

คอเลสเตอรอลที่เป็นอันตราย และอาจลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

หากน่ันยังไม่พอ การศึกษาอื่นท่ีตีพิมพ์ในเดือนเมษายนใน

วารสาร Microbiology Spectrum ช้ีว่าแครนเบอร์รีกับน้ำาผ้ึงมานูกา ซ่ึงมี

คุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพเช่นกัน อาจมีศักยภาพในการป้องกัน

ฟันผุ นอกจากน้ันล่าสุดก็มีการศึกษาใน American Journal of Clinical 

Nutrition ในปี 2559 ท่ีแสดงให้เห็นว่าการดื่ม ‘เครื่องดื่มน้ำาแครนเบอร์รี’                                                                                        

แก้ปัญหาการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ (UTIs) ของสตรีท่ีเพ่ิงติดเช้ือด้วย

แต่มีผู้วิจัยอีกกลุ่มหนึ่งสแกนลงไปพบว่า การศึกษาเกี่ยว

กับสุดยอดอาหารนี้ มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ พวกเขาได้รับเงินทุน

อย่างน้อยบางส่วนจากอุตสาหกรรมแครนเบอร์รี ทำาให้เกิดคำาถาม

ที่แบ่งขั้วชุมชนวิทยาศาสตร์ว่า น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน

รายงานระบุว่า แครนเบอร์รีถูกใช้คร้ังแรกโดยชนพ้ืนเมือง

อเมริกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ แต่เร่ิมดึงดูดความสนใจทาง

วิทยาศาสตร์สำาหรับศักยภาพในการป้องกันโรค UTI โดยเฉพาะในช่วง

ปลายทศวรรษ 1980 และ 1990 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาผู้หญิงได้ดื่ม

น้ำาแครนเบอร์รีอย่างเคร่งครัด โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันโรคทาง

เดินปัสสาวะได้ และเป็นเวลาหลายปีท่ีแพทย์ของพวกเขาแนะนำา

“มีอันตรายหรือไม่ที่ผลงานวิจัยจากการสนับสนุนของ

เจ้าของอุตสาหกรรมนั้นตอบสนองต่อผลประโยชน์มากกว่า

สาระสำาคัญ หรือเกินจริง??” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อาหารอื่นๆ 

อาจให้ประโยชน์มากมาย เพียงเพราะพวกเขาไม่มีน้ำาหนักของ

อุตสาหกรรมที่กำาลังมองหาพวกเขาอย่างแข็งขัน?

กำาลังเป็นคำาถามของนักวิทยาศาสตร์ ดังที่ ดร.เคิร์สเทน 

แบรนดท์ อาจารย์อาวุโสด้านอาหารและโภชนาการของมนุษย์ที่

มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล อธิบายว่า “สมมติว่าคุณมีอุตสาหกรรม

วอลนัท หากทำางานร่วมกันอาจลงทุนในการวิจัยเพื่อสนับสนุน

คุณสมบัติด้านสุขภาพของวอลนัท แต่ความจริงก็คือไม่มีเหตุผล

ทางวิทยาศาสตร์ที่จะเชื่อว่าพวกเขาดีกว่าเฮเซลนัท”

เธอเสริมว่าการระดมทุนในอุตสาหกรรม ‘บิดเบือนการ

จัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาที่มีแนวโน้มที่จะให้ข้อได้เปรียบ

ทางการตลาดในเชิงบวกมากกว่าการศึกษาเพื่อประโยชน์ทั่วไป’

ในฐานะผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทัน เพราะในความเป็น

จริงแล้ว แครนเบอร์รีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกับผลไม้

อื่นๆ ตัวอย่างเช่น อุดมไปด้วยโปรแอนโธไซยานิดิน (PACs) สาร

ต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติต้านไวรัส ต้านแบคทีเรีย และคุณ

สมบัติอื่นๆ มิใช่เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ร่ำารวยประโยชน์มากกว่า เพราะ

แบล็กเคอแรนท์และบลูเบอร์รี รวมถึงถั่วต่างๆ เช่น วอลนัท ก็มี

ประโยชน์เท่าๆ กัน และบางชนิดก็มีมากกว่าด้วยซ้ำา.

สำ

แฟชั่นCoca-ColaผนึกJaspal 

สดชื่นซาบซ่าส่งต่อพลังบวก
ทำ�ไม�����คร�เ��ร�รี��งเ���ส���������ร�����คร�เ��ร�รี��งเ���ส���������ร

YOUNG ANIMATORS

เมลิสซา เฮย์ดอน-คลาร์ก อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครทูต สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำา

ประเทศไทย ประธานเปิดงาน Meet-Greet-Grasp Knowledge from World-class Animator 

Nikora โดยทางสถานทูตนิวซีแลนด์ และหอการค้าไทย-นิวซีแลนด์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงทางศิลปะ วัฒนธรรมและการศึกษาทั้งสองประเทศ ผ่านโครงการ 

YOUNG ANIMATORS ทำาให้เยาวชนไทยได้ร่วมเวิร์กช็อปแอนิเมชันดิจิทัลกับ นิโคราล์ งา  

โรโป นักสร้างแอนิเมชันที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ที่เคยทำางาน Weta Workshop 

บริษัทภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลก เช่น อวตาร, เดอะฮอบบิท ฯลฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

และแนะนำาเคล็ดลับให้เยาวชนไทยที่สนใจเรียนและทำางานในสายงานนี้สู่อาชีพระดับโลกด้าน

ดิจิทัล การทำาหนังและแอนิเมชันในนิวซีแลนด์ ณ สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆ นี้

พาหมอไปหาคนไข้

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับแพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และคณะ

นักศึกษา ปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2565” จ.ราชบุรี กว่า 30 คลินิก มีแพทย์อาสา จิตอาสากว่า 500 คน 

และผู้รับบริการกว่า 19,000 คน โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย, ศาสตราจารย์

เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ,์ รณภพ เหลืองไพโรจน์, ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ร่วม

เปิดงาน เมื่อวันก่อน

เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย สัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) หรือ TRT พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ เยี่ยม

ชมระบบของสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 โดยการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำาลังขนาด

ใหญ่ 333.33 MVA 525 kV ที่สามารถผลิตได้แล้วโดยฝีมือคนไทย โดย บมจ.ถิรไทย เพื่อ

เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ 

กฟผ. โดยมี สหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ 1 ให้การต้อนรับ ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 3 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ

เร็วๆ นี้

กรุงศรีมอบความสุขให้น้อง

วรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อำานวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) ในนามโรงภาพยนตร์กรุง

ศรี ไอแมกซ์ นำาเบอร์เกอร์ พาย นม ป๊อปคอร์น และน้ำาดื่มกรุงศรี พร้อมหนังสือสำาหรับห้อง

สมุด ภายใต้ โครงการ “กรุงศรีมอบความสุขให้น้อง” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง มามอบให้น้องๆ 

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดคลองภูมิ ซึ่งอยู่ในเขตชุมชน ถนนพระราม 3 โดยมี 

วิมล พิศเพ็ง ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดคลองภูมิ เป็นผู้รับมอบและส่งต่อความสุข เป็นการทำา

กิจกรรมตอบแทนสังคม ที่โรงเรียนวัดคลองภูมิ

มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ยกขบวนหน่วยงานทางการแพทย์บริการแบบเคลื่อนที่ 

ภายใต้ปณิธาน “ทำาดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” จากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ของกรมการแพทย์ 14 ด้าน และการเสวนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญหลาก

หลายสาขา รวมทั้งยังพบกับศิลปิน นักแสดงชื่อดัง ที่มาสร้างความบันเทิง

ตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ แพท ณปภา ตันตระกูล, แกรนด์ เดอะสตาร์, พิมพ์ พิมพ์

มาดา บริรักษ์ศุภกร, ธันวา สุริยจักร, ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม และอ้วน เด่นคุณ 

งามเนตร โดยทั้งหมดนี้ให้บริการแก่ประชาชนฟรีตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 

8-10 กรกฎาคม 2565 ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ ผู้สนใจ

ร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง online และลงทะเบียนหน้างาน

ทาง onsite

วิถีวัยสุขในยุค New normal 

คณะพยาบาลศาสตร์ (School 

of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญชวนเข้าร่วม

โครงการ HAPPY&HEALTHY ACTIVE 

SILVER : วิถีวัยสุขในยุค New normal 

(รุ่นที่ 1/2565) หลักสูตรที่ครบเครื่อง

เรื่องสุขภาพ ปรับ Mindset เปลี่ยน

ทัศนคติ สร้างคุณค่าต่อตนเองและ

สังคม รอบรู้ด้านกฎหมาย การ

ลงทุนและการทำาธุรกิจ พร้อมเปิด

ประสบการณ์ใหม่ ทัศนศึกษาดูงาน   

กิจกรรมเวิร์กช็อบทำาอาหารสุขภาพกับ 

PIM Food Academy และยังเป็นการ

สร้างเครือข่ายสานความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลในยุคความเปลี่ยนแปลง

ฉบับ New normal โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 

5-9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบริสตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว ถ.เพลินจิต กรุงเทพฯ

านเจอเรื่องราวการประชุมที่เรียกว่า ‘วิธีการเป็นพันธมิตร

สำาหรับผู้ป่วย LGBTQIA+’ ในเว็บไซต์หนึ่ง ก็ให้รู้สึกว่า..

โลกไปไกลแล้วจริงๆ เพราะบรรดาคุณหมอชุมชนที่ต้องดูแล

ผู้ป่วยคิดว่า “อัตลักษณ์ทางเพศ” จำาเป็นต้องให้ความใส่ใจ เพื่อ

ความร่วมมือของผู้ป่วยในการดูแลรักษา  

เหล่าคุณหมอชี้ว่า เพื่อความสบายใจของผู้ป่วย ไม่ควร

เรียกคนไข้ด้วยคำานำาหน้านามว่า นายหรือนาง! 

โลกที่ ไม่มี..เพศ

นอกจากน้ันยังเห็นว่า บรรดาคุณหมอฝึกหัดหรือพยาบาล ตลอด

จนเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลต้องอบรม เรียนรู้ระหว่างอัตลักษณ์ทาง

เพศ การแสดงออก เพศ และรสนิยมทางเพศ เพื่อจะได้ ‘เป็นพันธมิตร’ 

กับผู้ป่วยในชุมชน โดยอาจจะติดเครื่องหมายสีรุ้งหรือธงบนเครื่องแบบ

ระหว่างการทำางาน บ่งช้ีให้ผู้ป่วย LGBT ได้รู้สึกสบายใจเมื่อใช้บริการ

คุณหมอบอกว่า ขั้นตอนเหล่านี้ ‘ละเอียดอ่อนและไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆ กับคุณ’ แต่ผู้ที่อยู่ในชุมชน LGBT+ เห็นมัน และ ‘รู้

ว่าพวกเขาจะไม่ต้องเผชิญกับการเป็นศัตรู’

ความคิดแบบนี้เป็นการลงมือปฏิบัติที่ไม่ต้องเสียงบประมาณไป

ทำาห้องน้ำาให้เป็นกลางทางเพศแต่อย่างใด  

...เออ..มันก็จริงนะ!!! มนุษย์ป้าคิด..คล้อยตาม

อย่างไรก็ตาม มีผู้ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการลบ คำาว่า “ผู้หญิง” ออก

จากสารบบของบันทึกสุขภาพ เพราะโรคเฉพาะของผู้หญิงน้ันแตกต่างจาก

ผู้ชาย อาทิ มะเร็งรังไข่ การมีประจำาเดือน แต่ปรากฏว่าแนวคิดเสรีภาพทาง

เพศ ทำาให้บางเว็บไซต์ลบคำาว่าผู้หญิงออก โดยใช้คำาว่า “ใครก็ได้” ท่ีมีรังไข่ 

และใครก็ได้ท่ีมีประจำาเดือนแทน ท้ังน้ี ผู้คัดค้านระบุว่า คำาแนะนำาทางการ

แพทย์เก่ียวกับการลดเพศอาจเป็นอันตรายต่อผู้หญิง โดยการส่งข้อความ

ด้านสุขภาพท่ีมีความสำาคัญตกๆ หล่นๆ หรือว่ามากเกินความจำาเป็น

..การถกเถียงที่น่าสนใจนี้เกิดในลอนดอน ซึ่งในฐานะผู้หญิง

อย่างมนุษย์ป้า ก็รู้สึกว่า สังคมเปิดกว้างให้ผู้คนเลือกเพศตาม

สบายใจ อีกทั้งเคารพในการแสดงออกของผู้คนที่มีความหลาก

หลายทางเพศ แล้วลืมไปหรือเปล่าว่า คนที่ยืนยัน และเลือกเพศ

มาตั้งแต่กำาเนิดว่า เป็นชายจริงหญิงแท้นั้น  ..คนกลุ่มใหญ่นี้กำาลัง

ถูกเพ่งโทษว่า จิตใจคับแคบอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ หากไม่เห็น

ด้วยกับวิถีในการเปลี่ยนแปลงที่สุดโต่ง สุดฤทธิ์สุดเดชจนเกินพอดี 

โลกใบใหม่ท่ีคนมีความหลากหลายทางเพศพยายามสร้างข้ึน

น้ัน ได้สนใจหรือไม่กับความถูกต้องเหมาะสม ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ

ครอบครัว ตลอดไปจนถึงสังคม  ท่ามกลางการเรียกร้องต่างๆ สารพัด 

บอกตรงๆ แค่เห็นซีรีส์และรายการทางทีวีบ้านเราทุกวันนี้ 

มนุษย์ป้าก็มึนแล้วว่า โลกไม่มีเพศจะรู้จักเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของคนมีเพศหรือเปล่าหนอ?!?.

 “ป้าเอง”

อ่

อเป็นความ

ท้าทายของ 

COCA-COLA 

COLLEC-

TION BY JASPAL 

บนถนนแฟชั่นด้วย

การเติมความสดชื่น 

เพิ่มความสนุกให้ชีวิต

มีสีสันไปกับ Coca-

Cola และ Jaspal 

ภายใต้คอลเลกชันที่

จะทำาให้คุณแฮปปี้ ส่ง

ต่อพลังบวก และเอน

จอยกับการสร้างสรรค์

สไตล์ในแบบของตัวเอง

โดดเด่นด้วยสีแดง ดำา ขาว สัญลักษณ์ของโคคา-         

โคลา ถ่ายทอดผ่านสไตล์การออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ 

Jaspal ทั้งความหรูหรา ฟู่ฟ่า และลุคส์แบบ Day to Night 

ดีไซน์ให้สวมใส่ได้ไม่จำากัด หลากหลายโอกาส มาพร้อมไอเทม 

กลิ่นอายวินเทจสำาหรับผู้หญิงและผู้ชาย ให้คุณแมตช์ลุคส์

ลำาลอง ทำางาน ไปจนถึงไนต์เอาต์ ด้วยเสื้อยืดโลโก้ แจ็กเกต 

เดนิม เดรส เพิ่มดีเทลอีกขั้นด้วยรีสอร์ตเชิ้ต ชุดปักเลื่อม 

และคอมพลีตลุคส์ด้วยแอคเซสเซอรีสะดุดตา

สนุกสนานกันได้แล้วกับช็อปจัสปาลตามห้างสรรพ

สินค้าทุกแห่ง.
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8 ท่องเที่ยว

แรง ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นหลุมหลบภัยได้ดี เพราะขนาดเราเข้าไปยืนรากก็บัง

ไปเกือบครึ่งตัวแล้ว ส่วนลานสนามบาส สถานที่พักผ่อนออกกำาลังกาย 

จุดรวมพลต่างๆ ซึ่งตอนนี้ปกคลุมด้วยหญ้าตามกาลเวลา

เอาจริงๆ แล้ว ตลอดทางเดินเรามองหามดยักษ์อยู่เป็นระยะแต่ก็

ยังไม่พบ จนมาถึงจุดที่ต้องเจอแน่ๆ เพราะป้ายติดไว้คือ จุดที่ 7 มดยักษ์

ปักษ์ใต้ มดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดยาวถึง 2.5-3 ซม. และในผืน

ป่ากรุงชิงนี้มีมดกว่า 500 ชนิด พอเดินออกมาได้สักพักก็พบเจ้ามดยักษ์

กำาลังเดินซ้ายทีขวาทีอยู่บนถนนปูนที่เรากำาลังเดินอยู่พอดี ขนาดตัวใหญ่

กว่ามดธรรมดามาก และสังเกตง่ายเพราะท้องจะมีสีแดงต่างจากมดตัว

อื่นๆ ในจุดที่ 8 พื้นที่ชุ่มน้ำา โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ำาจืดกลางป่ากรุง

ชิง ทั้งยังมีแมลงน้ำากลุ่ม EPT ที่การันตีได้เลยว่าน้ำามีคุณภาพดีมาก จุดที่ 

9 เรื่องราวของไผ่ เพราะจุดนี้จะมีต้นไผ่จำานวนเยอะมาก ส่วนจุดที่ 10 

ต้นชิง ต้นไม้ท้องถิ่น ที่จะขึ้นหนาแน่นในป่ากรุงชิง มีลักษณะเด่นคือ มี

ใบเป็นแฉกวงกลมขนาดใหญ่ ในอดีตยอดชิงสามารถนำามาทำาอาหารได้

ด้วยนะ จุดที่ 11 หมุนเวียน สู่ความสมดุล จุดนี้ก็จะเจอกับเห็ดป่านานา

ชนิด จุดที่ 12 เพราะเราคือระบบนิเวศเดียวกัน เป็นจุดที่สะท้อนให้เห็น

ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของป่า สัตว์ และมนุษย์ และจุดนี้ยังได้เห็นน้ำาตก

กรุงชิงชั้นแรก คือ ชั้นที่ 7 วังเรือบิน และเราก็ได้พักกินข้าวผัดห่อใบเร็ด 

ไข่ 1 ฟอง ข้าวต้มมัด เป็นมื้อกลางวันท่ามกลางธรรมชาติ

ฮึบ…รวมกำาลังใจและกำาลังกาย สองเท้าก้าวเดินต่อไปยังจุดที่ 

13 หนานฝนแสนห่า ชื่อน้ำาตกชั้นที่ 2 จากทั้งหมด 7 ชั้นของน้ำาตกกรุง

ชิง ที่เขาบอกว่าสวยที่สุด และระยะก็โหดใช้ได้ ระหว่างทางก็มีทางเดิน

ดิน ทางเดินปูน เดินเพลินๆ ชมน้ำาตกชั้นอื่นๆ ตามข้างทางซึ่งไม่สามารถ

ลงไปได้เพราะความชันของภูเขา มีชั้นที่ 6 ต้นตอ ชั้นที่ 5 หนานจน ชั้น

ที่ 4 หนานโจน ชั้นที่ 3 หนานปลิว แต่หาชั้นที่ 1 หนานมัดแพไม่เห็น

นะ ระยะทางสุดท้ายก่อนถึงน้ำาตกชั้นที่ 2 ก็ทำาเอาแข้งขาอ่อนแรงไปเลย 

เพราะความชันของภูเขา ดีที่มีบันไดคอยอำานวยความสะดวกจากเอ็กโก 

ทำาให้เดินง่ายขึ้น ก้าวสุดท้ายสายตาทอดมองไปที่สายน้ำาที่ไหลลงมาตรง

หน้าแล้ว สวยจนเราลืมไปเลยว่าขาสั่นอยู่ ถือว่าคุ้มที่อุตส่าห์เดินมาจนถึง

จุดหมายจนได้

แม้จะไม่เคยเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำาตกกรุงชิงก่อนที่จะ

ปรับปรุง แต่ทางปัจจุบันที่ได้พัฒนานั้นถือว่าทำาให้การเดินป่ามีความ

สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น เพราะระยะตลอด 3 กิโลเมตรก็มีทั้งทางดิน 

ทางปูน ทางไม้สลับกันไปให้หวาดเสียวบ้างเป็นสีสัน สนุกและมันส์มากๆ 

ตรงด้านหน้าอุทยานมีน้ำาตกน้อยให้เล่นด้วยนะ.

ครที่รักการท่องเที่ยวผจญภัย ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะได้ลอง

ไปเปิดประสบการณ์เดินป่าที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำาตกกรุงชิง 

อ.นบพิตำา จ.นครศรีธรรมราช เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบหนา

แน่น รายล้อมไปด้วยภูเขาของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ถือว่าเป็น

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและมีความสำาคัญต่อผืนป่าเขาหลวงอย่างมาก

น้ำาตกกรุงชิง ชื่อนี้สันนิษฐานว่ามาจากต้นชิง ซึ่งเป็นไม้ประจำาถิ่น

ที่มีอยู่เยอะ ภายในป่าแห่งนี้ยังมีพืชพรรณไม้นานาชนิด เป็นที่อาศัยของ

สัตว์เล็กสัตว์น้อย ทั้งมดยักษ์ปักษ์ใต้ ปูภูเขา และกลุ่มนกหลากหลายพันธุ์

ที่เหล่านักดูนกจะต้องมาที่นี่สักครั้ง และเมื่อก่อนเบื้องหลังพื้นที่ป่าแห่งนี้

มีร่องรอยประวัติศาสตร์เป็นที่อยู่อาศัยของพรรคคอมมิวนิสต์อีกด้วย

ก่อนจะเข้าไปถึงน้ำาตกกรุงชิงที่มีถึง 7 ชั้น ระหว่างทางจึงเป็นเส้น

ทางศึกษาธรรมชาติ มีระยะเดินเท้าไป-กลับรวม 8 กิโลเมตร ทำาให้ได้ความ

รู้เรื่องระหว่างทาง ซึ่งเมื่อก่อนทางเดินนั้นอาจจะชำารุดทรุดโทรมไปบ้าง

ตามกาลเวลา จึงเป็นเหตุผลให้บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือเอ็ก

โก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้เข้ามาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

พัฒนาระบบและติดตั้งป้ายสื่อความหมายจำานวน 13 จุด และจัดทำาแอป

พลิเคชันกรุงชิง Vitual Nature Trail 360 องศา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ

เดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำาตกกรุงชิงผ่านระบบออนไลน์ พร้อมพา

คณะสื่อลงพื้นที่สัมผัสธรรมชาติของน้ำาตกกรุงชิงเมื่อเดือนที่ผ่านมา

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป และ

ประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เล่าว่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำาตก

กรุงชิงมีความสำาคัญในการทำาหน้าที่เป็นป่าต้นน้ำาของภาคใต้ มีความหลาก

หลายทางระบบนิเวศ และมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ จึงระดมความ

คิดพร้อมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ในการเข้ามาปรับปรุงเส้น

ทางศึกษาธรรมชาตินี้ โดยบริเวณที่ปรับปรุง อาทิ ทางเดินปูนข้ามน้ำา ซึ่ง

มีการทำาร่องน้ำาเพื่อให้ปลาได้ว่ายผ่าน ทางเดินบอร์ดวอล์กระยะสั้นอ้อม

แนวหลุมยุบ เพราะมีการกัดเซาะของน้ำาบ่อยครั้ง ซ่อมแซมศาลาพัก

ระหว่างทาง 3 ศาลา ทางเดินทรายล้างและราวจับที่แข็งแรง ระเบียงถ่าย

ภาพและระเบียงชมน้ำาตกชั้นที่ 2 หนานฝนแสนห่า นอกจากนี้ในระหว่าง

ทางยังมีนักสื่อความหมายที่จะเป็นผู้นำาทาง พร้อมกับให้ความรู้ เพื่อให้เกิด

การใช้ประโยชน์ของเส้นทางระยะยาวต่อไปในอนาคต

แรกๆ ก็รู้สึกตื่นเต้นปนกังวลว่าจะเดินไหวไหม เพราะเป็นครั้ง

แรกของเราที่ได้มาน้ำาตกกรุงชิง และฝนในวันนั้นก็ทำาท่าจะมาเป็น

อุปสรรค ดังนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมเบื้องต้น และย้ำาว่าสำาคัญมาก ก็คือ ถุง

กันทาก สวมใส่รองเท้าที่เหมาะกับการเดินป่า สวมใส่เสื้อแขนยาว เลือก

ใ

เป้หรือกระเป๋าเล็กๆ สักใบไว้ใส่น้ำา ข้าว ยาดมต่างๆ เสื้อกันฝน และถุง

ใส่ขยะด้วยนะ

ข้อควรรู้และระวังอีกอย่างคือ ต้นไม้มีพิษที่จะพบได้ตามข้างทาง 

ได้แก่ ต้นตำาแยช้าง ต้นเล็ก เปลือกสีเทา ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ส่วนที่

เป็นพิษจะอยู่ตรงขนหรือเกล็ดตามใบ หรือช่อดอก และต้นกะลังตังช้าง 

ที่จะมีใบรูปไข่ปลายแหลม ต้นจะเป็นพุ่มเล็กๆ ส่วนที่เป็นพิษจะอยู่ที่

ขนตามลำาต้น กิ่ง ใบ หากโดนทั้ง 2 ต้น จะมีผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อน 

ผิวหนังไหม้ หากมีอาการต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

เมื่อพร้อมแล้วเดินเท้าเข้าไปก็จะเจอกับจุดให้ความรู้และสภาพ

พื้นที่ป่า พร้อมกับทำาความรู้จักกลุ่มนกที่เราอาจจะได้เจอ เช่น นกพญา

ปากกว้างเล็ก นกเขียวปากงุ้ม นกกระเต็นสร้อยคอน้ำาตาล นกหัวขวาน

แคระอกเทา นกหัวขวานแดง นกเค้ากู่ นกเงือกปากดำา นกเงือกหัวหงอก 

เป็นต้น พี่เชษฐ์ ชาวนบพิตำา ทำาหน้าที่นักสื่อความหมายและผู้เชี่ยวชาญ

การส่องนก เล่าว่า ที่นี่เป็นแหล่งดูนกที่มีหลากหลายพันธุ์มาก และนักดู

นกก็นิยมมาส่องนกกันบ่อยๆ ส่วนสภาพพื้นที่ป่าดิบชื้นทำาให้มีฝนตกบ่อย 

ไม่ได้ตกตามฤดูเหมือนป่าอื่นๆ จึงมีทากอยู่บ้าง อากาศก็จะไม่ร้อนมาก 

และยังมีกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ปกคลุมกันแดดได้ดีเลย

เดินมาเรื่อยๆ ถึงจุดที่ 1 เปลือกไม้ ซึ่งเป็นเปลือกของต้นแลนบาน

ต้นใหญ่ จะมีลักษณะเปลือกแตกเป็นเกล็ดๆ ป้องกันสัตว์ปีนขึ้นมา ส่วน

จุดที่ 2 เฟินต้น ภาคใต้เฟินต้นส่วนใหญ่ที่พบคือ มหาสดำา ซึ่งมีอายุมา

หลายสิบปี เดินมาได้สักพักพี่เชษฐ์เริ่มให้สังเกตตามทางเดิน เพราะเรา

มาถึงจุดที่ 3 ปูภูเขา ที่สันนิษฐานว่ามีการพบครั้งแรกที่นี่ โดยตั้งชื่อตาม 

อ.ไพบูลย์ นัยเนตร นักอนุกรมวิธานไทยด้านสัตว์กลุ่มปู เราต่างพากัน

‘เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำาตกกรุงชิง’

หนานฝนแสนห่า ความงามกลางป่าดงดิบ

ส่องตามรูปูจนได้เห็นก้ามโตสีเหลือง ก่อนที่มันจะรีบหลบเข้าไปในรูทันที

หลังจากได้ยินเสียงเท้าเดิน

จุดต่อไปที่เรากำาลังจะไปถึง และต้องเลี้ยวออกนอกเส้นทางเล็ก

น้อย คือจุดที่ 4 จากป่าสมบูรณ์ สู่เส้นทางยุทธศาสตร์ คือหลุมขวาก ซึ่ง

เป็นกับดัก จากภูมิปัญญาของพรรคคอมมิวนิสต์ โดยหลุมจะลึกมากและ

ภายในหลุมจะปักด้วยไม้แหลมที่เหลามาจากต้นหลาวชะโอน ปัจจุบัน

สภาพหลุมต้ืนเขินพอสมควร เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีการสำารวจป่าด้วย เพราะ

เดินๆ ไปอาจจะตกหล่นไปบางหลุมได้ จุดที่ 5 หุ้นส่วนที่ยั่งยืนในผืนป่า 

คือ ต้นไทร ทุกคนต้องรู้จักแน่นอน ลำาต้นขนาดใหญ่ สูงชะลูดเลยทีเดียว 

ไม่ไกลมากก็ถึงจุดที่ 6 ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ อีกจุดที่เราต้องเดิน

เลี้ยวเข้าป่าไปสักนิด จะเจอกับ ต้นหลุมพอ ไม่ใช่แค่มีรากใหญ่และแข็ง

ปูภูเขา หลุมขวาก มดยักษ์ปักษ์ใต้

น้ำาตกกรุงชิงชั้นที่ 2 หนานฝนแสนห่า ถ่ายที่ชั้นหนานฝนแสนห่า

ทางเดินบันไดสู่น้ำาตกกรุงชิงชั้นหนานฝนแสนห่า

ทางเดินปูน ออกกำาลังขาขึ้นเนินเขา ทางเดินลงสู่ชั้นที่ 2 ก่อนหน้านี้คือชันสุดๆอาหารมื้อกลางวัน ข้าวผัดห่อใบเร็ด

เฟินมหาสดำา ต้นไทรสูงใหญ่

ต้นชิงรับแสงแดดยามสาย

ลักษณะต้นไม้มีพิษ

ต้นหลุมพอ
ทางเดินไม้ สะดวกกัน

ลื่นได้ดีเลย



หมายในการสร้างแฟนกีฬา 350 ล้านคน ภายในปี 2568 การพัฒนา

งานกีฬา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา คอนเทนต์และลิขสิทธิ์ จึงมีความ

สำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้กีฬาเติบโตสู่ตลาดโลก

ส่วนความสำาเร็จครั้งนี้ ผมอยากมอบเครดิตให้กับนายสนิท 

วรปัญญา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ที่กรุณาให้

วิสัยทัศน์และเปิดโอกาสให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาไทยขึ้นไปแข่งขัน

บนเวทีโลกกับผู้จัดการแข่งขันนานาชาติ ขอขอบคุณนายพิพัฒน์ 

รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่

ท่านได้พัฒนากีฬาทุกๆ ด้าน พร้อม

ขับเคลื่อนงานด้านนี้ และการสร้าง

ซอฟต์เพาเวอร์กีฬา ซึ่งเป็นหนึ่งใน

นโยบายสำาคัญของนายกรัฐมนตรี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

ขอขอบคุณ ดร.ก้องศักด ยอด

มณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่เล็งเห็นความสำาคัญของงานด้านนี้ 

รวมไปถึงคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา

อาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา วุฒิสภา 

และท่านประธานอนุกรรมาธิการฯ 

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา, 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจริงๆ แล้วทุกๆ ฝ่ายและบุคคลที่

สำาคัญมากมายได้ช่วยกันผลักดันให้เกิดความสำาเร็จขึ้นครับ ต้องขอ

ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้”

สำาหรับการได้รับเกียรติเป็นโครงการต้นแบบการพัฒนา

งานกีฬาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทำาให้เกิดการเซ็นเอ็มโอยูร่วม

กันระหว่างนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดย

ทั้ง 2 องค์กรที่สำาคัญของชาติเล็งเห็นและต้องการพัฒนาต่อยอด

อุตสาหกรรมกีฬา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นับว่าน่ายินดีอย่างยิ่ง 

และเชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์อย่างสูงแก่ประเทศไทย.
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9กีฬา

‘อีฟ’ สุดยอด-‘กฤติน’ ล้มเต็ง 2 เข้าตัดเชือก

เมืองทองฯ • การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

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

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา 

ในประเภทเดี่ยว รุ่นทั่วไป เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิง

เดี่ยว “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักเทนนิสขอนแก่น วัย 27 ปี มือ

วาง 2 ของรายการ และมือ 4 ของไทย ที่มีผลงานล่าสุดคือ 2 เหรียญ

ทอง 1 เหรียญเงิน จากศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ผ่านเข้ารอบได้ตามคาด 

หลังใช้ประสบการณ์ชนะจากรุ่นน้องดาวรุ่งวัย 16 ปี “หมิว” สลักทิพย์ 

อุ่นเมือง มือวาง 7 และมือ 19 ของไทย เยาวชนทีมชาติ ปี 2564 จาก

นนทบุรีได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-4 พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะ

เลิศพบกับ “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต มือวาง 4 จากนนทบุรี และ

มือ 12 ของไทย ที่หวดนานกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนชนะ “มะนาว” ธม

จันทร์ มอมขุนทด มือวาง 5 และมือ 14 ของไทยจากนครราชสีมา 

2-1 เซต 6-7 (3), 6-4 และ 6-1 ด้านศึกชายเดี่ยว “ก็อต” กฤติน โกย

กุล นักหวดหนุ่มพังงา มือวาง 9 ของรายการ และมือ 17 ของไทย 

แข่งขันกับพลภูมิ โควาพิทักษ์เทศ นักหวดหนุ่มฉะเชิงเทรา มือวาง 

2 ของรายการ และมือ 6 ของไทยได้อย่างสูสี ก่อนที่กฤตินจะชิงทำา

แต้มในจังหวะสำาคัญและเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-4 และ 6-4 กฤติน     

ทะยานสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับธนเพชร ฉันทะ มือวาง 4 จาก

ประจวบคีรีขันธ์ ที่ชนะณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ์ มือวาง 8 จากกาญจนบุรี 

2-0 เซต 6-3 และ 6-2 ในส่วนผลคู่อื่น ชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะ

เลิศ ฐานทัพ สุขสำาราญ (มือวาง 1-ลพบุรี) ชนะปรัชญา อิสโร (มือ

วาง 7-สงขลา) 6-4, 7-5 จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (มือวาง 3-กทม.) ชนะ

ไมเคิล มัธยมจันทร์ (มือวาง 12-กทม.) 6-4, 6-3

เหมาลำาการบินไทยส่งนักกีฬาไปพาราเกมส์

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุม 3305 อาคาร 

3 ชั้น 3 บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ ถนน

วิภาวดีรังสิต นายยุธยา จีนหีต ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ ตัวแทน 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายกรกฎ 

ชาตะสิงห์ ผู้อำานวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 

ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในสัญญาเที่ยวบินเช่าเหมาลำาระหว่าง

บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) กับคณะกรรมการพาราลิมปิก

แห่งประเทศไทย เพื่อนำาคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเดินทาง

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ เมืองโซโล 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2565 

นายยุธยา จีนหีต ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า “เรื่อง

นี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เน้นย้ำา

ในการอำานวยความสะดวกกับนักกีฬา ซึ่งถือเป็นเรื่องที่การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องการเดินทาง

ที่สะดวกสบาย จะทำาให้นักกีฬามีความพร้อมในเรื่องร่างกาย เพราะ

ฉะนั้นการลงนามในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญ เพราะเป็นการเดินทาง

แบบเช่าเหมาลำา มีความเป็นส่วนตัว ทำาให้ไม่ล้าจนเกินไป ซึ่งก็จะส่ง

ผลไปถึงผลงานของนักกีฬาด้วย” สำาหรับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพารา

เกมส์ ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นที่เมืองโซโล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่าง

วันที่ 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2565 โดยมีทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทย

เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำานวน 310 คน และเจ้าหน้าที่ 169 คน 

‘โรดทูวัน ไทยแลนด์’ มวยพันธุ์ EXTREME

กรุงเทพฯ • วัน แชมเปียนชิพ  (ONE) และแฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน 

จัดงานแถลงข่าว Fairtex Fight Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ 

EXTREME ที่สตูดิโอ 9 อาคาร 7 ช่อง 7HD เพื่อประกาศจัดการแข่งขัน

ทัวร์นาเมนต์มวยไทย 3 รายการ เริ่มนัดแรก 6 สิงหาคม 2565 โดยมี

นักมวยไทยชายและหญิง จำานวน 24 คน ใน 3 รุ่นน้ำาหนัก พร้อมใจ

เผยโฉมต่อหน้าสื่อมวลชนและเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมเปิด

ศึกทัวร์นาเมนต์ Fairtex Fight Road To ONE Thailand สำาหรับมวย

มันพันธุ์ EXTREME โดยมีเป้าหมายที่จะพิชิตสัญญาเป็นนักกีฬาใน

สังกัดวัน แชมเปียนชิพ ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ

กว่า 3.5 ล้านบาท ในปัจจุบันนักมวยไทยที่จะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้

แบ่งเป็น 3 รุ่นน้ำาหนัก รุ่นละ 8 คน จัดการแข่งขันที่สนามมวยเวที

ลุมพินี ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมในระดับโลก โดยถ่ายทอดสดทางช่อง 

7HD ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมที่มีผู้ชมมากที่สุดของประเทศไทย 

ภายใต้การผลิตของ บ.เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำากัด (มหาชน) ออก

อากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. โดยการแข่งขัน Fairtex Fight 

Road To ONE Thailand มวยมันพันธุ์ EXTREME นี้ จะมีทั้งหมด 3 

รอบด้วยกัน แบ่งเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันเสาร์

ที่ 6 สิงหาคม และเสาร์ที่ 13 สิงหาคม รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวัน

เสาร์ที่ 17 กันยายน และรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคมนี้.

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ชั้น 25 การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) : นายนภินทร ศรี

สรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ

ชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี 2022” ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้

ชื่อรายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” (OR THAILAND 

GRAND PRIX 2022) ซึ่งจะแข่งที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล             

เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ภายใต้

แนวคิด Thailand to the World กรังด์ปรีซ์สุดยิ่งใหญ่ “โมโตจีพี

วิถีไทย” ที่จะสร้างความประทับใจและภาพจำาสู่คนทั่วโลก พร้อม

ด้วยตัวแทนผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมคับคั่ง รวมถึง

สื่อมวลชนจำานวนมาก

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า มีความ

รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถ

จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือศึกโมโตจีพี ฤดูกาล 2022 

และการได้บรรจุเป็นหนึ่งในสนามแข่งขัน “โมโตจีพี” ซึ่งเป็นมอเตอร์

สปอร์ตอันดับหนึ่งของโลกเป็นปีที่ 3 โดยจัดแข่งขันมาแล้ว 2 ครั้ง 

คือในปี 2561-2562 เป็นบทพิสูจน์ความสำาเร็จและมีสถิติที่น่าสนใจ

หลายประการ อาทิ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นโมโตจีพีที่สนุกและ

มีความสุขที่สุดในโลก, การนั่งอยู่บน Shuttle แต๋น ที่เป็นไวรัลไป

ทั่วโลก, ครองแชมป์สนามที่มีผู้ชมสูงสุดของโลก 2 ปีซ้อน, ได้รับ

รางวัลสนามที่ดีที่สุดตั้งแต่ปีแรกของการจัดการแข่งขัน (Best Grand 

Prix of the Year 2018), บัตรชมการแข่งขันแกรนด์สแตนด์หมดลง

ภายในเวลา 5 นาทีที่เปิดจอง, นักท่องเที่ยวจองที่พักเต็มยาวข้าม

ปี, เผยแพร่การแข่งขันและสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของประเทศไทย

ไปกว่า 207 ประเทศ สู่ผู้ชมราว 800 ล้านคนทั่วโลก กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะแม่งานหลัก พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

ในทุกๆ ด้าน 

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำาคัญของวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตใน

ประเทศไทยกับการจัดกรังด์ปรีซ์อันดับหนึ่งของโลกบนผืนแผ่นดิน

ไทยอีกครั้ง ตอกย้ำาภาพความสำาเร็จและศักยภาพของคนไทยในการ

บริหารจัดการมหกรรมกีฬาที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกประทับใจ

กรุงเทพฯ • ทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก WGP#1 สร้างชื่อ

เสียงให้กับวงการกีฬาไทยโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดคว้ารางวัล

ทรัพย์สินทางปัญญายอดเยี่ยมแห่งชาติ ประจำาปี 2565 สาขางานด้าน

ลิขสิทธิ์ จากผลงานสร้างคอนเทนต์กีฬาไทยสู่เวทีโลกออกอากาศบน

ช่องโทรทัศน์ดังกว่า 121 ชาติ และเตรียมถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม

สู่ 100 ล้านครัวเรือน ในทัวร์นาเมนต์ WGP#1 World Cup 2022 

ธันวาคมนี้ ที่พัทยา พร้อมเป็นโครงการต้นแบบการพัฒนากีฬาไทย 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา เห็นพ้องความ

ร่วมมือร่วมกันส่งเสริมงานด้านนี้ มั่นใจ

จะสร้างประโยชน์ชาติอย่างมหาศาล

และเป็นการพัฒนากีฬาที่ยั่งยืน

นายปริเขต สืบสหการ ผู้

อำานวยการทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก 

WGP#1 World Series และ WGP#1 

World Cup เปิดเผยว่า “นับเป็น

เกียรติอย่างสูงที่กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และขอ

ขอบคุณนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนากีฬา

โครงการ WGP#1 หรือทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ซึ่งขณะนี้

คอนเทนต์กีฬาไทยประสบความสำาเร็จออกอากาศบนช่องโทรทัศน์

กว่า 121 ชาติ โดยเครือข่ายโทรทัศน์นานาชาติเพิ่มความต้องการ

สัญญาณถ่ายทอดสดทัวร์นาเมนต์ชิงชนะเลิศ WGP#1 World Cup 

2022 ธันวาคมนี้ ที่พัทยาอีกมากกว่า 100 ล้านครัวเรือน

จากรายงานอย่างเป็นทางการ ขณะนี้เราสร้างโอกาสการเข้า

ถึงผู้ชม รวมช่องทางออกอากาศรายการไฮไลต์นั้นสูงถึง 810 ล้าน

ครัวเรือน หรือสร้างโอกาสในการเข้าถึงผู้ชมผ่านเครือข่ายกว่า 2,000 

ล้านคน ซึ่งเกือบ 30% ของประชากรโลก ในจำานวนดังกล่าวเรามีเป้า

ลอนดอน • ราฟาเอล นาดาล มือวางอันดับสองของรายการจาก

สเปน ออกมาประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขันวิมเบิลดัน แกรนด์ 

สแลม บนคอร์ตหญ้า เนื่องจากยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บที่ท้อง 

ส่งผลให้หมดลุ้นที่จะทำาคาเลนดาร์แกรนด์สแลม หรือการคว้าแชมป์          

แกรนด์สแลมทั้ง 4 รายการในปีเดียวกัน

นิก คีย์จิออส นักหวดจอมเกรียนจากออสเตรเลียซึ่งมีโปรแกรม

จะเจอกับนาดาลในรอบรองชนะเลิศ จะได้ผ่านเข้าสู่แมตช์ชิงชนะเลิศ

ที่จะเล่นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ โดยจะรอพบ

ผู้ชนะระหว่างโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ แชมป์หกสมัยจากเซอร์เบีย หรือ

คาเมรอน นอร์รี จากสหราชอาณาจักร

ราฟาเอล นาดาล เจ้าของสถิติแชมป์แกรนด์สแลม 22 

รายการ รู้สึกเจ็บปวดอย่างเห็นได้ชัดในแมตช์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตาม

เวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ ที่เขาต้องเล่นถึงห้าเซตก่อนเอาชนะเทย์

เลอร์ ฟลิตซ์ มือวางอันดับสิบเอ็ดจากสหรัฐอเมริกา

มาร์กา หนังสือพิมพ์รายวันยักษ์ใหญ่ของสเปน รายงานว่า นา

ดาลมีการฉีกขาดประมาณ 7 มิลลิเมตรบริเวณท้องที่ทำาให้เขาบาด

เจ็บ แต่ยังมีความตั้งใจที่จะลงเล่น แต่ในวันเดียวกันนักหวดวัย 36 ปี

ได้ออกมาแถลงข่าวที่ออลอิงแลนด์คลับ ยืนยันการถอนตัวออกจาก

การแข่งขัน

“เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆ และเป็นอย่างที่พวกคุณ

จินตนาการไว้ว่าผมมาที่นี่เพื่อที่จะประกาศถอนตัวออกจากการ

แข่งขัน” นาดาล แชมป์ชายเดี่ยววิมเบิลดันสองสมัย กล่าว

“อย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วจากแมตช์เมื่อวาน ว่าผมมีอาการ

บาดเจ็บที่ท้อง และบางอย่างที่ผิดปกตินั้นได้มีการยืนยันออกมาแล้ว

ว่าเป็นการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ”

ยอดนักเทนนิสชาวสแปนิชบอกว่าเขาชั่งใจมาตลอดทั้งวันว่าจะ

ตัดสินใจอย่างไรดี

แต่เขากล่าวว่า “มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ผมจะไปต่อ แม้ว่า

ตลอดอาชีพของผมนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ ผมมักจะไปต่อ มัน

เป็นสถานการณ์ที่ยากลำาบากมาก แต่เห็นได้ชัดว่าหากผมเล่นต่อ 

อาการบาดเจ็บมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆ”

นาดาลพยายามลงฝึกซ้อมในช่วงเที่ยงของวันพฤหัสบดีตาม

เวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ ก่อนจะมาแถลงข่าวในเวลา 19.20 น. 

ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ทำาให้เขาหมดลุ้นที่จะชนะแกรนด์สแลมทั้ง 4 

รายการในปีเดียว หลังชนะมาแล้วในออสเตรเลียน โอเพ่น และ            

เฟรนช์ โอเพ่น ที่ผ่านมา

นาดาลบอกว่า “ผมไม่เคยคิดถึงคาเลนดาร์สแลมเลย ผมคิดถึง

ความสุขของผม การตัดสินใจครั้งนี้เพราะในสถานการณ์แบบนี้ ผม

ไม่เชื่อว่าผมจะชนะอีกสองแมตช์ได้ มันไม่เพียงแต่ผมเสิร์ฟด้วย

ความเร็วที่เหมาะสมไม่ได้ ผมยังไม่สามารถเคลื่อนไหวตามปกติได้

ด้วย”.

มากที่สุด และได้รับคำาชื่นชมและกล่าวขานถึงมากที่สุด โดยที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ตัวแทนของรัฐบาลไทย ร่วมกับเอฟไอเอ็ม, ดอร์น่า สปอร์ต และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ทำางานอย่างหนักในการสานต่องานสำาคัญนี้ เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ทำาให้ต้อง

มีการปรับแผน โดยเลื่อนการแข่งขันออกมาถึง 2 ปี อย่างไรก็ตาม การ

กีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าปรับแผนกลยุทธ์และผลักดันในทุกมิติ 

ประสานงานกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับการจัดงานในปีนี้จะทวีความยิ่งใหญ่และครบเครื่องยิ่งขึ้น 

เพื่อเป็นแม่แบบและประกาศศักยภาพฝีมือการบริหารจัดการของคนไทย

ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากลในอนาคต นอกจากนี้เรามีนักแข่ง

ไทยที่จะลงทำาการแข่งขันในปีนี้ในรุ่นโมโตทู 2 คน คือ “ก้อง” สมเกียรติ 

จันทรา และเขมินทร์ คูโบะ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า

นักกีฬามอเตอร์สปอร์ตของไทยได้พัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับโลกแล้ว

อย่างแท้จริง ผมขอเชิญชวนแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวไทยมาช่วยเชียร์

นักแข่งไทยให้สามารถคว้าชัยในโฮมเรซให้ได้”

ด้านนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว

ว่า สำาหรับปัญหาด้านที่พักที่ถูกจับจองเต็มข้ามปีทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์

และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านนำาที่พักมาจัดเป็นโฮม

สเตย์รองรับมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหม่ๆ, 

พัฒนาศูนย์นกกระเรียน, หมู่บ้านต้นแบบ ส่วนการอำานวยความสะดวก

ผู้ชม นักท่องเที่ยว เรายังมีทีม ask me ซึ่งเป็นอาสาสมัครกว่าพันคน 

มาจากนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีเจ้าหน้าที่ Gu เก็บ 

ที่มาคอยดูแลเรื่องความสะอาดในงาน และขาดไม่ได้คือ ชัตเติ้นแต๋น ที่

พร้อมแล้วที่จะมาคอยให้บริการเพื่อความประทับใจของทุกๆ คนที่จะ

มายังจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านมาเราเคยได้รับคำาชมจากดอร์น่า สปอร์ต ว่า

จัดการแข่งขันได้ยอดเยี่ยม บรรยากาศดี การต้อนรับก็ดี ประชาชนชาว

บุรีรัมย์เป็นมิตร มีการนำาเสน่ห์ของท้องถิ่นมาใช้ ทำาให้สนามเป็นที่จดจำา

จากคนทั่วโลก 

ส่วนนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด 

(มหาชน) หรือโออาร์ ในฐานะ Title Sponsor กล่าวว่า โออาร์ได้

สนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยมาตลอด ในปีนี้โออาร์หวังว่าจะ

หัวหมาก • เมืองทอง ยูไนเต็ด และทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ยื่นอุทธรณ์

กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย กรณี

โดนตัดสิทธิ์โควตาไปแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก โดยหวังว่าการ

อุทธรณ์ครั้งนี้จะเป็นผลให้สมาคมและบริษัทไทยลีกรับฟัง หาแนวทาง

อื่นและออกคำาสั่งใหม่ โดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มีหน้าที่ต้อง

พิจารณาคำาอุทธรณ์เราให้เสร็จภายใน 30 วัน

หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีมติเอกฉันท์

ยืนตามแนวทางการจัดสรรโควตาเข้าร่วมการแข่งขันเอเอฟซี แชมเป้ียนส์                                                                            

ลีก 2023/24 ยึดตามแนวทางให้สิทธิกับทีมในฤดูกาล 2021/22 และ 

2022/23 แบบ 1+1 ตามที่ 10 จาก 16 สโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ไทยลีก 2022/23 เลือก ทำาให้ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และ 

“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ได้สิทธิจากฤดูกาล 2021/22 ถูกตัด

สิทธิไปนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2565 ทาง “ บิ๊กเป้”  รณฤทธิ์ ซื่อวาจา 

ผอ.สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด พร้อมด้วยสุรเดช อนันทพงศ์ ผู้จัดการทีม

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และนายปราการ สมบุญยิ่ง ผู้ดูแลด้านกฎหมาย

ของสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้เดินทางมาเข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์

โควตาเอเอฟซีต่อสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ณ ที่ทำาการ

สมาคมฯ ภายในสนามราชมังคลาฯ โดยมีมนูญ อุทะกะวารี หัวหน้าฝ่าย

ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มาเป็นผู้รับเรื่อง

จากนั้นตัวแทน 2 สโมสรยังได้เดินทางไปยังการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย หรือ กกท. เพื่อยื่น พ.ร.บ.กีฬา ที่ตึกการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย หัวหมาก ให้กับ “บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าฯ 

กกท. ในฐานะที่เป็นผู้กำากับดูแลพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.

2556 เนื่องจากตัว พ.ร.บ.สามารถคุ้มครองได้ทั้งนักกีฬา, สโมสร หรือผู้

จัดการแข่งขัน หากไม่ได้รับความยุติธรรม

ทั้งนี้ทาง “ บิ๊กเป้” ผอ.ทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด  เปิดเผยว่า “การยื่น

อุทธรณ์ครั้งนี้เรามาทำาตามขั้นตอนตามสิทธิที่เราได้รับ ขอบคุณกับเสียง

ที่เข้าใจโหวตให้เรา และสโมสรที่ไม่ได้ โหวตให้เราก็เข้าใจดี เนื่องจากก็

ยังมีความคลุมเครือหลายอย่างกับการโหวต เรามาเพื่อยืนยันความถูก

ต้อง เรียกร้องความยุติธรรม เรียกร้องการบริหารท่ีโปร่งใส่ มีความธรรมา 

ภิบาล ให้การบริหารสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน อันนี้มีความสำาคัญมาก 

เพราะเราต้องการให้มีมาตรฐาน เรามาก็เพื่อให้รักษามาตรฐานนั้น เพื่อ

ให้สมาคมและบริษัทไทยลีกปฏิบัติให้เหมาะสมตามโควตาเอเอฟซี ซึ่งมัน

อยู่ในระเบียบการแข่งขันที่จบแล้วด้วย ก็หวังว่าการอุทธรณ์ครั้งนี้จะเป็น

ผล อยากให้สมาคมและบริษัทไทยลีกรับฟัง และหาแนวทางอื่นและออก

คำาสั่งใหม่”

“ส่วนการยืนอุทธรณ์กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย เรามองว่า

‘กิเลน-บียู’ยื่นเรื่องถึงกกท.-ส.บอล

ทวงความยุติธรรมโควตาเอเอฟซี

นาดาลกล้ามเนื้อฉีกหมดลุ้นคาเลนดาร์สแลม

เป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้ง และขอเชิญชวนแฟน

มอเตอร์สปอร์ตทุกท่านไปติดตามชมการแข่งขัน OR Thailand Grand 

Prix 2022 ติดขอบสนามด้วยกัน

ทั้งนี้ยังมีการเปิดขายบัตรเข้าชมวันแรก โดยแบ่งเป็น 4 

ประเภท ได้แก่ Grand Stand 4,000 บาท เห็นทุกโค้งทั่วสนาม 

ส่วน Quartararo Stand 3,000 บาท รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก

ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ต่อด้วย Chantra Stand 3,000 บาท รับของ

ที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา และ Side Stand 

ซึ่งกระจายอยู่ทุกด้านของสนามแข่งขัน ราคา 2,000 บาท โดยบัตร

ทุกประเภทใช้เข้าชมได้ 3 วัน ทั้งศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยมีสิทธิ

พิเศษ! ส่วนลดจากผู้สนับสนุนมากมาย อาทิ สมาชิก Blue Card ใช้ 5 

แต้ม แลกรับส่วนลดทันที 25% หรือลดทันที 20% เมื่อใช้สิทธิ์ส่วนลด

จากผู้สนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ Chang International Circuit Friend Club, 

กุญแจรถจักรยานยนต์ HONDA, กุญแจรถจักรยานยนต์ YAMAHA, 

บัตรเครดิต และบัตรเดบิต SCB

โดยเปิดจำาหน่ายบัตรเข้าชมวันแรกผ่านทั้งช่องทางออนไลน์

และจุดจำาหน่ายทั่วประเทศ ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟน

ความเร็วทั่วโลก บัตรแกรนด์สแตนด์ขายหมดภายใน 3 นาที

แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ Counter 

Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือซื้อ

ออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Chang Circuit Buriram.

เมื่อทางผู้ว่าฯ กกท.ด้วยตำาแหน่งหน้าที่ และนายทะเบียน พ.ร.บ.กีฬา

อาชีพด้วยแล้วนั้น เราก็อยากเรียกร้องสิทธิให้ได้รับความคุ้มครองกับ

เรื่องที่เกิดขึ้น เราหวังว่าจะมีการตรวจสอบการทำางานของสมาคมกีฬา          

ฟุตบอลฯ และทบทวน แล้วก็รวมไปถึงยับยั้งคำาสั่งดังกล่าวที่ออกมา ซึ่ง

มันคือการคาดหวังของเราในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้”

“ผมยังเชื่อมั่นว่าวงการกีฬาสามารถหาทางออกได้ การแข่งขัน

กีฬามีกฎระเบียบที่ชัดเจน เป็นการแข่งขันที่อยู่ในกฎกติกาเดียวกัน ผม

ว่าไม่ใช่ทางออกที่ยากเลย ยังเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะหาทางออกได้ หวัง

ว่าทุกอย่างจะจบลงตรงนี้ และไม่ต้องไปถึงขั้นตอนต่อไปในการฟ้องศาล

‘โมโตจีพีวิถี ไทย’เปิดขายบัตรแล้ว

ปกครอง และมันยังไม่ใช่เป็นการแทรกแซงในขั้นตอนทางกฎหมายของ

ศาลแต่อย่างใด”

ด้านนายปราการ สมบุญยิ่ง ผู้ดูแลด้านกฎหมายของสโมสรทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวเสริมว่า “การเรียกร้องไปยัง กกท.หรือฟ้องต่อ

ศาลปกครองนั้น ไม่ถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำางานของสมาคม เป็น

สิทธิของทางสโมสรที่จะเข้าถึงฝ่ายยุติธรรมได้เมื่อไม่ได้รับความยุติธรรม”

ฝ่ายกฎหมายแข้งเทพกล่าวต่อว่า “จากที่มีมติของสภากรรมการ

ถือว่าเป็นคำาสั่งทางปกครองแล้ว ดังนั้นทั้งสองทีมที่ถูกตัดสิทธิจึงต้องใช้

สิทธิทางกฎหมายในการยื่นอุทธรณ์ หลังจากนี้ทางสมาคมมีหน้าที่ต้อง

พิจารณาคำาอุทธรณ์เราให้เสร็จภายใน 30 วัน หากไม่เห็นด้วยก็มีหน้า

ที่ต้องส่งเรื่องไปให้ผู้มีอำานาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาต่อไป เนื้อหาที่

โต้แย้งในหนังสืออุทธรณ์ เรายืนยันว่าสมาคมในฐานะหน่วยงานที่ดูแล

ความเรียบร้อย และสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในประเทศในการใช้อำานาจ

ทางกฎหมาย ได้รับโควตาฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก จากสมาพันธ์

ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ซึ่งได้มีการวางระเบียบไว้ชัดเจนว่าโควตา

ของฟุตบอลถ้วยเอเชียจะต้องจัดสรรอย่างไร ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ 

ต้องปฏิบัติตามด้วย ดังนั้นถือว่าสภากรรมการขัดต่อหลักเกณฑ์ให้ความ

เป็นธรรมต่อการจัดสรรโควตาอย่างชัดเจน”

ด้านนายสุรเดชกล่าวว่า “การที่ถูกตัดสิทธินั้นส่งผลเสียหายต่อ

สโมสรมูลค่ามหาศาล เพราะเมื่อทราบตอนแรกว่าเราได้สิทธิไปเล่น

รอบเพลย์ออฟ ซึ่งเราไม่เคยไป ก่อนหน้าเล่นแค่รอบคัดเลือก ทำาให้ผู้

สนับสนุนจะมีเงินมอบให้พิเศษอยู่แล้วถ้าหากคว้าสิทธิไปเล่นในถ้วย

เอเชียได้ แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ทำาให้เราเสียหาย ถือว่ามหาศาลเมื่อรวมถึง

เสียหายด้านอื่นๆ ด้วย”

ส่วนทาง “บิ๊กก้อง” ผู้ว่าฯ กกท. ได้กล่าวหลังรับหนังสือจากสอง

สโมสรว่า “ ผมเองก็พอที่จะได้ทราบเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ก็

เชื่อว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีได้ หลังจากนี้ก็จะเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเข้ามาหารือกัน ก็หวังว่าน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องนี้”.

ราฟาเอล นาดาล มือวางอันดับสองของรายการจากสเปน ออก

มาแถลงข่าวขอถอนตัวจากการแข่งขันวิมเบิลดัน แกรนด์สแลม 

บนคอร์ตหญ้า ที่ออลอิงแลนด์คลับ ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

เนื่องจากอาการบาดเจ็บ ส่งผลให้นิก คีย์จิออส จากออสเตรเลียจะ

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยว.

เจ็ตสกีสร้างชื่อคว้าลิขสิทธิ์ดีเด่นชาติ

นาย รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผอ.สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด และนายสุรเดช  

อนันทพงศ์ ผจก.ทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด และยื่นหนังสือให้ ดร.ก้อง

ศักด ยอดมณี ผู้ว่าฯ กกท. และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าฯ.

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยในรุ่นโมโตทู
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10 บันเทิงเทศ

หลายสัปดาหท่ีผานมาครัวไทยโพสตไดแนะนํารานกวยเต๋ียว

ระดับตํานานของไทย คือ รานรสดีเด็ด โดยฝมือของ เฮียเล็ก 

ภัทรพุทธากร ใหไดทราบ ซึ่งรานรสดีเด็ด นี้ เม� อมาถึงรุนที่ 2 

คือ คุณสุทธิฉันท วุฒิพรกุล หรือที่เพ� อนๆ เรียกกันวา นพ ก็ได

พัฒนากวยเต๋ียวรสดีเด็ดใหดีใหอรอยมากย่ิงข้ึน โดยไดนําเน้ือดีดี

ทั้งเนื้อของไทยเราเอง และเนื้อนําเขาจากตางประเทศมาใสใน

กวยเตี๋ยว โดยเฉพาะเมนูที่วา อาบน้ําเนื้อ มีรสชาติอรอย แปลก

จนเปนที่ฮือฮากลาวขานในหมูนักเลงกินเนื้อทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศ ไดมาอุดหนุนกันอยางคับคั่ง

รานรสดีเด็ด แคขายกวยเต๋ียวน้ันยังไมพอ คุณนพท่ีมีความรู

ในเร� องเนื้อตางๆ อยางดีเยี่ยม เพราะนอกจากจะศึกษาจากตํารับ

ตํารา ไปดูสถานที่เลี้ยงวัวจริงๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รวมทั้งไดศึกษาจากนักวิชาการเกษตรและเกษตรกรที่เลี้ยงวัว จน

มีความรูเร� องเนื้อตางๆ ชนิดที่เรียกวาไมเปนสองรองใครแลว ยัง

เปนวิทยากรบรรยายเร� องคุณภาพของเนื้อสวนตางๆ ตามสถาน

ศึกษาและสถานที่เปดใหการอบรมในเร� องเนื้อโดยเฉพาะ เพราะ

ทุกวันนี้คนรุนใหมทั้งในประเทศและตางประเทศตางก็นิยมที่จะ

บริโภคเนื้อกันมากขึ้น ประกอบทั้งตัวคุณนพเองเปนคนชอบคิด

นอกกรอบ จึงไดเปดรานเนื้อโดยเฉพาะ โดยนําช� อเสียงของราน

ดั้งเดิมที่โดงดัง คือ รสดีเด็ด มารวมกับ THE STEAKHOUSE 

สั่งเนื้อชั้นดีตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ มารวมไวที่ราน

แหงนี้

เดินเขามาภายในรานจะพบตูเก็บความเย็นเฉพาะ ขนาด

ใหญ ภายในตูนั้นจะมีเนื้อตางๆ ใสโชวไวใหเห็นอยางชัดเจน 

พรอมทั้งมีคําบรรยายวาเนื้อแตละชิ้นนั้นเปนอยางไร ดีอยางไร มี

ที่มาที่ไปอยางไร และมีราคาเทาใด ใหไดตัดสินใจสั่งมาชิมตามใจ

ชอบ

กอนที่จะสั่งสเตกมาชิม ตองสั่งซุปสูตรพิเศษของคุณนพ

โดยเฉพาะ มีใหเลือกทั้งซุปหอยลาย และซุปเห็ด ซึ่งในซุปนี้มีทั้ง 

เห็ดหอมสด เห็ดออรินจิ และเห็ดแชมปญอง รวมกันรสชาติอรอย

มากครับ แลวอยาลืมสั่ง ซีซารสลัด สูตรพิเศษของคุณนพที่ผัก

สดกรอบมากและน้ําสลัดก็ไมเหมือนใครครับ

มาถึงสเตกบางจะเลือกสั่งเนื้อชนิดใดก็ตามที่ไดหมายตา

ไวแตแรกเม� อเดินเขามาภายในราน จะใหสุกมากสุกนอยก็บอก

กับพนักงาน เนื้อนั้นมีทั้งเนื้อไทยแบล็คแองกัส จากฟารมบุรีรัมย 

เนื้อไทย-วากิว จากฟารมโคราช เนื้อไทย-แบล็คแองกัสดรายเอจ 

30 วัน จากฟารมบุรีรัมย เนื้อไทย-ชาโรเลยจากฟารมสกลนคร 

สําหรับตัวผมนั้นชอบเนื้อไทยวากิว จากฟารมโคราช เพราะเนื้อ

หนาและชุมฉ่ํา ทําใหเนื้อนุมมาก โดยคุณนพจะมีซอสสูตรพิเศษ

ของคุณนพเองมาใหราดที่เนื้อวารสชาติเปนอยางไร รวมทั้งแจว 

ของโปรดของผม เอาเนื้อที่ยางจนสุกพอดีทั้งนุมทั้งหอม จิ้มกับ

แจวใสปากเคี้ยว เห็นสวรรคอยูตรงหนาเชียวครับ

เขามาภายในรานหลายทานอาจจะสงสัยเหมือนผมวา 

ทําไมลูกคาในรานจึงมากจัง 

และแตละคนถาไดสั่งสเตกมา

กินแลว ยังสั่ง ขาวผัดกะเพรา

เนื้อไขดาว อาหารพื้นๆ ทั่วไป

มาชิม อดไมไดจนตองสอบถาม

คุณนพจึงไดความวาราน      

รสดีเด็ด THE STEAKHOUSE 

นั้น นอกจากสเตกจะโดงดัง

แลว ก็ยังโดงดังในเร� องขาว

ผัดกะเพราเนื้อไขดาวมานาน

มาก นับวาเปนเจาแรกๆ ที่ทํา

ขาวผัดกะเพราโดยใชเนื้อวากิว 

คิดดูก็แลวกันวาเนื้อวากิวนุมๆ 

หอมๆ เอามาผัดกับกะเพรา

แบบไทยๆ รสชาติจะเปน

อยางไร ซึ่งเคล็ดลับของคุณนพ

ที่ทําใหผัดกะเพราอรอยไดนั้น

เปนเพราะการคิดนอกกรอบโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต กะเพรา แทนที่

จะใชกะเพราตามตลาดทั่วๆ ไป คุณนพจําเพาะเจาะจงใหเปน

กะเพราที่ใหชาวสวนปลูกแบบกะเพราที่ขึ้นตามพื้นบานมีใบเล็กๆ 

แตฉุนหอม รสชาติรอนแรง ไขก็ตองใชไขเปดฟองใหญเบอรศูนย 

เวลาที่ทอดตองเอาน้ําเปลาใสในไขขาวเพ� อจะไดนุมฟู ทอดแลวจะ

เปนไขดาวฟองใหญมากกวาปกติ เคร� องปรุงสวนมากก็จะใชทั่วๆ 

ไป แตที่สําคัญคือ น้ําปลาตองใชน้ําปลาชนิดที่ดีที่สุดของไทยที่สง

ออกไปขายยังทวีปยุโรปโดยเฉพาะ สวนพริกที่ใชนั้นมีถึง 3 อยาง 

คือ พริกขี้หนูสวน จากจังหวัดชุมพร พริกแหงตุมพมา และพริก

ไทยดํา จากจังหวัดจันทบุรี จึงไมแปลกใจเลยวาทําไมทุกโตะจึง

ตองสั่งมาชิม ถาไมชอบเนื้อวากิว วาราคาอาจจะแพงไปสักนิด ก็

ขอแนะนําใหสั่งขาวผัดกะเพราเนื้อแองกัสไขดาว มาชิม ซึ่งเนื้อ

แองกัส ก็คือ เนื้อวัวพันธุมาตรฐานระดับโลก ราคาจานละ 125 

บาท จะอรอยไปอีกแบบครับ

ถาไมชอบเนื้อที่ราน รสดีเด็ด THE STEAKHOUSE นั้น ก็

มี ปลาแซลมอน นํามาทําสเตกก็อรอยไมนอยหนาเนื้อดีๆ ครับ

สวรรคของคนกินเนื้อที่ราน 
รส ดี เด็ด THE STEAKHOUSE  

ถนนพระราม4 สามยาน

ช� อราน รสดีเด็ด THE STEAKHOUSE

เจาของ คุณสุทธิฉันท (นพ) วุฒิพรกุล

สถานท่ี ถนนพระราม 4 จากหัวลําโพงไปตามถนนพระราม 4 เลยส่ีแยกบรรทัดทอง จะพบรานอยูริมถนน เขา

ซอยจุฬาลงกรณ 5 มีท่ีจอดรถดานหลังราน เปดบริการต้ังแตเวลา 11.00-23.00 น.โทรศัพท 08-2220-8869

บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำ�กัด ผู้จัดก�รแข่งขันรถยนต์ท�งเรียบระดับ

นานาชาติรายการ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ ภายใต้การรับรองโดยราชยาน

ยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) 

ลุย บางแสน กรังด์ปรีซ์ รูดม่านเปิดฉากฤดูกาล 2022 อย่างเป็นทางการ

อย่างสุดมัน สมกับที่แฟนๆ รอคอยศึกดวลความเร็วบนสนามแข่งเลียบ

ชายหาดที่สวยงามที่สุด

นำาทัพด้วยศึกรถแข่งพันธุ์เล็กอย่าง Thailand Super Eco และขยับ

ความมันไปที่ Thailand Super Compact, Thailand Super Production, 

Thailand Super Showroom, Thailand Super Pickup, Thailand Touring 

Car และ Thailand Super Car GTC และเดือดสุดๆ กับรุ่น Thailand 

Supercar GTM และ Thailand Supercar GT3 ที่ซิ่งระห่ำาเสียงแผดดุ

เดือดตลอด 60 นาทีเต็ม 

ซึ่งรุ่น Thailand Supercar GT3 มีหมายเลข 25 จาก B-Quik  

Absolute racing จาก 2 มือขับ คือ อาคัช แนนดี้ และแซนดี้ สตูวิค  

ครองตำาแหน่งโพลโพซิชั่น ก่อนที่จะโดนคว้าไปโดยฝีมือของหมายเลข 

11 จาก Vattana Motorsport ผลัดกันรุกรับทั้ง B-Quik Absolute racing 

และ Vattana Motorsport จนถึงช่วง Pit Window Open และ Closed 

ซึ่งเผยผู้นำาตัวจริงเป็นหมายเลข 28 Vattana Motorsport โดยชนม์สวัสดิ์  

อัศวเหม และพิษณุ ศิริมงคลเกษม ที่จบสวยๆ ด้วยการคว้าแชมป์สนาม

แรกไปครอง  

ดวลสนั่น‘บ�งแสน สตรีท เซอร์กิต’สน�ม1-2

ขณะที่รุ่น Thailand Supercar GTM หมายเลข 29 จาก  

Vattana PSC Motorsport ซึ่งประกบคู่ระหว่างอากิฮิโร อาไซ และอนันต์ธร  

ตั้งเนียรนาทชัย นั้นโชว์ฟอร์มเดือดเป็นผู้นำาในรุ่น และครองหัวแถวยาว

จนกระทั่งเข้าเส้นชัย เก็บแชมป์สนามแรกไปครองเช่นกัน

ส่วนสนามที่ 2 ของศึก “ยักษ์ชนยักษ์” รุ่น Thailand Supercar GT3 

หมายเลข 11 จาก Vattana Motorsport จับคู่โดย อันดรีย กายาดีนิ และ

ยาโคโป กุยเดดติ ทำาผลงานได้อย่างไร้ที่ติด้วยการออกสตาร์ทจากโพล 

โพซิชั่น นำายาวรวดเดียวจบการแข่งขัน 

ด้านรุ่น Thailand Supercar GTM เรียกได้ว่า “เดือด” สุดๆ กับ

การช่วงชิงอันดับผู้นำา ซึ่งมีหมายเลข 29 จาก Vattana PSC Motorsport 

เป็นจ่าฝูง ซึ่งพลาดท่าอย่างน่าเสียดาย และทำาให้หมายเลข 15 Mongkol 

Motorsports จากมั่นคง และธนาตย์ เสถียรถิระกุล กลายเป็นผู้คว้าแชมป์

ไปครอง 

ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ 2022 สนามต่อไปเตรียมลุ้นกันต่อในวัน 

ที่ 25-28 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะเคลื่อนทัพไปเปิดศึกกันที่สนามช้าง อินเตอร์

เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์.

‘HYPE TRAIN GROUP’เปิดตัวสุดอลัง

ประกาศจับมือ‘UNIVERSAL MUSIC’ 

พร้อมเดบิวต์ศิลปินสาว‘มินนี่มิงซ์’
�รจับมือกันครั้งแรกระหว่�ง 

“HYPE TRAIN GROUP” ค่าย

เพลงมาแรงที่ดันคนมี ไฟทาง

ดนตรีขับเคลื่อนความฝันไปบนรถจักร เพื่อ

สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในวงการเพลง 

ควบคุมการบริหารโดย NINO หรือนีโน่-เกริก 

ชาญกว้าง” โปรดิวเซอร์ฮิปฮอป ที่นาทีนี้

ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของเขา เพราะเขาคือผู้

อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของการสร้างสรรค์

ผลงานเพลงให้กับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ 

เจ้าพ่อแรปเปอร์อย่าง F.HERO, LAZYLOXY, 

OG-ANIC, MILLI, TWOPEE เป็นต้น

ประกาศจับมือค่ายเพลงสากลอันดับ

หนึ่ง “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” นำา

ทีมโดย “Adam Granite” และ “Calvin Wong” 

สองผู้บริหารที่คร่ำาหวอดในวงการเพลงระดับ

โลก การทำางานร่วมกันระหว่างสองค่ายเพลง

ยักษ์ใหญ่ “HYPE TRAIN GROUP” ภายใต้การนำาของ “NINO” มี

เป้าหมายเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ พร้อมผลักดันศิลปินหน้าใหม่ ฝีมือ

ดี เพื่อสร้างสีสันให้กับวงการเพลง โดยมองว่า “ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค 

(ประเทศไทย)” คือค่ายเพลงที่ครองตลาดเพลงระดับโลก ทั้งยังมีศิลปิน

ไทยและศิลปินต่างประเทศอยู่ในมืออีกมากมาย ซึ่งจุดแข็งข้อนี้ของ 

“ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย)” จะช่วยผลักดันให้ “HYPE TRAIN 

GROUP” มีความแข็งแรงกว่าเดิม โดยคาดหวังว่าการร่วมมือกันใน

ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ในค่ายได้ โชว์ศักยภาพ ความ

สามารถ ให้เป็นที่รู้จักในตลาดเพลงทั้งในและ

ต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน “HYPE TRAIN” คือ Sub-Label 

ภายใต้ “HYPE TRAIN GROUP” มีศิลปิน

ในค่ายด้วยกันทั้งหมด 7 คน ที่เต็มไปด้วย

คุณภาพ มีเอกลักษณ์ และสไตล์ที่โดดเด่น 

ได้แก่ SPRITE หรือสไปร์ท-ศุกลวัฒน์ พวง

สมบัติ, SEEDAA THEVILLAIN หรือมด- 

ชนาพร อ่ำาอำาไพ, ICEACE หรือไอซ์-ธิติวัฒน์ 

เกษตรเวทิน, GUYGEEGEE หรือกาย-กล้า

ไม้ ไมเกิ้ล, OG BOBBY หรือบ็อบบี้-พิศลย์  

พลธิระเสถียร, DON KIDS (ดอน คิดส์) ปิดท้าย

ด้วย ESKIIMO (เอสกิโม) หรือธฤต พิชัยรัตน์ 

นอกจากนี้ “NINO” ยังประกาศเปิดตัว

ค่ายเพลงใหม่อีกค่ายในชื่อว่า “NEW WAV. 

Entertainment”  ซึ่งเป็น Sub-Label ภาย

ใต้ “HYPE TRAIN GROUP” พร้อมเดบิวต์

ศิลปินสาวคนแรกของค่ายด้วย MINYMYNX 

(มินนี่มิงซ์) หรือเพชรชมพู พันธิสุนทร ที่มา

พร้อมกับความสามารถทางดนตรีเต็มรูป

แบบ ไม่ว่าจะเป็นการร้อง การเต้น การแรป 

หรือการแต่งเพลง 

โดย MINYMYNX เปิดตัวเพลงแรก

ด้วยเพลงสากลในชื่อว่า “LIES” จัดเต็มด้วย

คาแรกเตอร์สาวเท่ เตรียมมัดใจแฟนเพลงได้

ไม่ยาก สามารถฟังพร้อมกันแบบออฟฟิเชียล 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

ไม่เพียงเท่านี้ “NEW WAV. Entertainment” 

ยังมีอีกหนึ่งศิลปินหนุ่มน่าจับตามองอย่าง 

TAMP (แทมป์) หรือพงษ์ประวิตร ศรีธรรมธนา 

มาพร้อมกับผลงานเพลงอันเป็นเอกลักษณ์

ที่โชว์ความเป็นตัวของตัวเอง โดยจะปล่อย

ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันเร็วๆ นี้. 

interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

ถื
อว่าฉีกคาแรกเตอร์ลบ

ภาพหนุ่มหล่อแสนดี

ที่แฟนๆ กรี๊ดกร๊าดไป

เลยทีเดียว สำาหรับพระเอกหนุ่ม

สุดฮอต ลี-ฐานัฐพ์ โล่คุณสมบัติ กับ

บท เฉิน ในซีรีส์ โรแมนติกคอมิดีเซ็กซี่ 

Mama Gogo แม่มาคุม...หนุ่มบาร์ร้อน 

จาก GMMTV ที่นอกจากจะได้มาฟาดฟัน

ฝีปากกล้ากับนางเอกสาวมากฝีมือ คริส 

หอวัง แล้ว เจ้าตัวยังต้องดีไซน์การแสดง

เพื่อสวมวิญญาณเป็น

หนุ่มมาเฟียปาก

แจ๋ว อวดเก่ง 

ทั้งภายนอก

และภายใน

หนุ่ม

ลีได้เล่าว่า 

“สำาหรับบทบาท 

เฉิน เป็นลูกชายของ

เจ้าของตลาด ชอบทำาตัวเป็นมาเฟียเจ้า

ถิ่น ทุกคนจะทำาอะไรก็ต้องขออนุญาตเขา

ก่อน ชอบแสดงความใหญ่

โต แต่จริงๆ เขาไม่

ได้มีอำานาจบารมี

อะไรเลย แค่

เป็นคนทำาตัว

เก่ง แอบมีกำา

แพงนิดๆ แต่

การที่เขามาทำาตัว

เป็นมาเฟีย ทำาเป็นเก่ง 

นั้นคือมีอำานาจ

บารมี ซึ่งผมรู้สึก

ว่าทำายากนะกับ

การต้องเล่นใหญ่ 

ทั้งต้องโอเวอร์ 

โมโหธรรมดาไม่

ได้ ต้องหน้าสั่น

ด้วย ผมมองว่า                    

จะแสดงออกมายัง

ไงให้สมจริงก็

ต้องสุดโต่งไปเลย                                      

ส่วนการร่วม

งานกับพี่คริส ก็

เป็นการทำางานที่

ไหลลื่นและสนุก

มากๆ ครับ มีแชร์

ไอเดียกัน ให้พลัง

กันในการทำางาน

ครับ”. 

ปากแจ๋ว ก็ไม่ใช่ตัวตนเขา 100% เพราะ

จริงๆ แล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝัน 

และคนที่ทำาให้เขาเห็นความฝันของตัวเอง

ก็คือ เจ๊แอนนี่ (คริส หอวัง) 

ซึ่งคาแรกเตอร์นี้ก็จะแตกต่างจาก

ทุกเรื่องที่ผมเล่นมาเลยครับ เพราะเรื่อง

นี้ ไม่ได้แสดงออกแบบคนธรรมดา แต่

จะแสดงความเป็นคนธรรมดาออกมา

ก็ต่อเมื่ออยู่กับเจ๊แอนนี่ แต่ถ้าในมุมต่อ

หน้าคนอื่นๆ ก็จะมีความเบ่ง ทำาตัวเล่น

ใหญ่ออกมา เพราะเฉินมั่นใจว่าสิ่งที่ทำา

‘ไทยพีบีเอส’เสนอละครน้ำาดี

สะท้อนเสียงความเหลื่อมล้ำา
ไทยพี

บีเอสเตรียม

ส่ง Junk Mail 

จดหมายที่ไม่

ถูกเปิด หนึ่งใน

ละครภายใต้

แคมเปญ Voice 

of Youth เพราะ

เสียงวัยรุ่นมี

พลังและความ

หมาย สะท้อนเสียงขอความช่วยเหลือ 

(Help) จากเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะ

บางที่เผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำา 

เพื่อให้คนในสังคมเกิดการตระหนัก

รู้ในสิทธิและหน้าที่พลเมือง นำาไปสู่

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและลด

ความเหลื่อมล้ำาใน

สังคมอย่างยั่งยืน 

Junk Mail 

จดหมายที่ไม่

ถูกเปิด ละคร

ความยาว 20 

ตอน ประกอบ

ด้วยเรื่องราว 5 

เรื่อง 5 รส ที่ได้

รับแรงบันดาล

ใจจากเค้าโครง

เรื่องจริงที่เกิด

ขึ้นในสังคม บท

ประพันธ์และบท

โทรทัศน์ โดยเตียว

สมานฉันท์ สตู

ดิโอ กำากับการ

แสดงโดยพงศธร ทองเจริญ ผลิตโดย

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำากัด (มหาชน) 

นำาแสดงโดยพล-ศิริพล ศิรินินาทกุล 

รับบทดาม โปรดิวเซอร์ที่ต้องการทำา

รายการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่ให้

ตกอยู่ในมุมมืดของสังคม, กุ๊กไก่-ภาวดี 

คุ้มโชคไพศาล รับบทมินิ เรียนจบด้าน

สังคมสงเคราะห์ ทำาหน้าที่ฝ่ายเนื้อหา

และข้อมูล  

นอกจากนี้ยังมีแปลน-รัฐวิทย์ กิจ

วรลักษณ์ รับบท

ยีน เรียนจบด้าน

จิตวิทยา มีปมการ

สูญเสียน้องชาย

จนกลายมาเป็น

แรงผลักดันให้

ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้ง

สามตัดสินใจทำา

รายการออนไลน์

ชื่อว่า Junk Mail 

จดหมายที่ไม่ถูก

เปิด เพราะพวก

เขาเชื่อว่าทุกความ

เหลื่อมล้ำาลดลงได้

ด้วยความเกื้อกูล

กันและกัน มาร่วม

ลุ้นและติดตามได้

ใน Junk Mail จดหมายที่ไม่ถูกเปิด 

ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 

20.15 น. เริ่ม 10 กรกฎาคม 2565 

ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3. 

ช่อง 7HD เอาใจแฟนละคร

สายดรามา พร้อมส่งละครเรื่องใหม่ 

หงส์ฟ้า จากค่ายกันตนา มูฟวี่ ทาวน์ 

(2002) โดยผู้จัด เวลล์-ดิษย์กรณ์ ดิษย

นันทน์ กัลย์จาฤก มาสร้างความสุข

ให้กับแฟนๆ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ในช่วง

เวลาก่อนข่าวภาคค่ำา

โดยจับคู่พระนางเจนใหม่ 

กานต์-ณัฐชา ชยางคานนท์ ประกบ 

โอ๊ต-ชาคริต บุญสิงห์ ร่วมด้วยบอม- 

นนทัช ธนวัฒน์ยรรยง และกิฟท์-สุ

พิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์ พร้อมการกลับ

มาของนักแสดงมากฝีมือ น้ำาผึ้ง-ณัฐ

ริกา ธรรมปรีดานันท์ และนักแสดง

อีกคับคั่ง อาทิ สุรวุฑ ไหมกัน, ชัชฎา 

ภรณ์ ธนันทา, เพ็ญเพชร เพ็ญกุล, 

อุทุมพร ศิลาพันธ์, ติ๊ก กลิ่นสี, นพพล 

พิทักษ์ โล่พานิช, ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย,  

นริสา พรหมสุภา, อลิษา ขจรไชยกุล,  

อุ่นเรือน ราโชติ ฯลฯ

หงส์ฟ้า จากบทประพันธ์ของโยษิตา 

เขียนบทโทรทัศน์ โดยภาคย์รพี กำากับการ

แสดงโดยอินทนนท์ รัตนากาญจน์ เล่า

เรื่องราวของเด็กหญิงซึ่งถูกตราหน้า

ว่ามีพ่อเป็นขอทาน มีแม่เป็นผู้หญิง

หากิน ปีกแห่งชะตากรรมพัดพาไปจาก

บ้านเกิดเมืองนอน ตกระกำาลำาบากจน

แทบเอาชีวิตไม่รอด มีเพียงกะลาที่ใช้

ขอทานและกระเป๋าหงส์ฟ้าที่ยืนยันการ

มีอยู่ของตัวเอง แต่หงส์ย่อมเป็นหงส์ 

ปีกแห่งหงส์ ปีกแห่งรัก จึงโอบอุ้มหญิง

สาวให้กลายเป็นหงส์ฟ้า.

‘ช่อง7HD’ส่ง‘หงส์ฟ้า’ดรามาสนั่นจอ

เปิดตัวพระนางเจนใหม่‘โอ๊ต-กานต์’

หลังจากประกาศ

ตัวอย่างเป็นทางการ

เมื่อไม่นานมานี้ใน

งาน 3plus line 

up 2022 งาน

ประกาศผัง

รายการเตรียม

ออนแอร์ผ่าน

ทางช่อง 3 ก็ได้

มีการปล่อยทีเซอร์ 

Coffee Melody The 

series เพลงที่รัก ออกมา

ให้เห็นถึงความน่ารัก ความจิ้น 

ของ 2 นักแสดงนำาอย่าง พาเวล-เบนซ์ 

โดยล่าสุด m.flowentertainment 

นำาทีมโดยมิ้นท์-วรัญลักษณ์ พรประวีร์

วรกุล และเติร์ก-คหบดี กัลย์จาฤก จับ

เอาพาเวล-นเรศ พร้อมเผ่า

พันธ์ ที่เคยแสดงฝีมือ

ให้ได้เห็นกันแล้ว

ใน 2 Moons 2 

the series สร้าง

กระแสหนุ่ม

วิศวะมาดเท่ มา

เปลี่ยนคาแรก

เตอร์เป็นบาริสต้า

สุดหล่อ แสนอบอุ่น 

ประกบคู่กับเบนซ์-ภา

นุพันธ์ วงศ์จร หนุ่มน้อย

สายคิวต์ที่เคยฝากผลงานไว้ใน

ซีรีส์ Call It What You Want จะรักก็รัก

เหอะ มารับบทเป็นนักแต่งเพลงสายอ่อย 

ที่จะมาตามหาแรงบันดาลใจในการแต่ง

เพลงรัก

งานนี้ ได้ผู้กำากับรุ่น

ใหม่ไฟแรงอย่าง นัท-ณัฐ

ชัย เครือเสนา มากำากับ

ผลงานชิ้นนี้ ร่วมด้วย 

ต้า-ตฤณภัทร ลีลาพิพัฒน์

กุล, ปาล์ม-วีรภัทร เฉลิม

พรประภา และเหล่าทัพ

นักแสดงอีกมากมาย ที่ขน

กันมาร่วมงานบวงสรวง

แถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์

ครั้งนี้ บรรยากาศภายใน

งานเต็มไปด้วยความยินดีจากแขกทุก

ท่านที่มาร่วมงาน โดย Coffee Melody 

เพลงที่รัก ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 

23.00 น. เริ่ม 18 กรกฎาคมนี้เป็นตอน

แรก ทางช่อง 3HD และรับชมย้อนหลัง

ได้ทาง 3Plus.

‘Coffee Melody’ได้ฤกษ์บวงสรวง

‘พาเวล-เบนซ์’เสิร์ฟจิ้นจิกหมอน

‘ลี ฐานัฐพ์’พลิกบทบาทครั้งใหญ่

จัดเต็มลุคส์มาเฟียสุดเก๋ามาดกวน
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ก รมส ง เ ส ริ ม สหก รณ ชู ส หก รณ

การเกษตรสทิงพระ จํากัด จังหวัดสงขลา 

ตนแบบโครงการแกหน้ี แกจน กอนขยายผลสู

สหกรณอีก 16  อําเภอของ จ.สงขลา หลังสง

เสริมอาชีพสมาชิกมีรายไดปลดหนี้สหกรณ

สําเร็จ พรอมประสานโรงพยาบาลรับซื้อ

ผลผลิตปลอดภัยปรุงอาหารใหผูปวย  ดาน

ผจก.สหกรณสทิงพระเผยจากอานิสงค โครงการฯ

ทําใหสมาชิกมีเงินจายคืนสหกรณเพ่ิมข้ึน จาก

เดิมมีดอกเบี้ยคางจาย 10 ลานบาท มาวันนี้

เหลือแค 8 แสนบาทเทานั้น

การลงพื้นที่ จ.สงขลา ของ นายวิศิษฐ 

ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณและ

คณะ เพ� อมอบอาคารรวบรวมและแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร มูลคากวา 4.3 ลานบาท

ใหกับสหกรณการเกษตรสทิงพระ จํากัด ต้ังอยู

เลขท่ี 108 ม.3 ต.จะท้ิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

เม� อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ผานมา 

เปนการตอบย้ําถึงความสําเร็จของโครงการ

แกหนี้แกจน  ดวยการสงเสริมสมาชิกปลูก

พืชระยะสั้นเพ� อใหมีรายไดอันจะนํามาสูการ

จายหนี้ใหกับสหกรณฯ

“การแกปญหาหนี้คางหัวใจสําคัญ

ท่ีสุดคือ ถาสมาชิกมีเงิน ผมคิดวาไมมีสมาชิก

รายใดท่ีจะไมสงคืนสหกรณหรือคิดจะบิดพล้ิว 

แตเรากลับไปเรงรัดใหเขาจายเงินตน จาย

ดอกเบี้ย แตเราไมเคยคิดวาสมาชิกจะเอา

รายไดมาจากไหน ทํานาปละครั้ง บางปก็

เจอน้ําทวม ภัยแลงผลผลิตเสียหาย  เพราะ

ฉะนั้นเราตองสงเสริมอาชีพใหเขามี เม� อเขา

มีรายไดเพิ่มยังไงเขาก็ยินดีมาจายคืน”

นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณ

จังหวัดสงขลา กลาวถึงท่ีมาปญหาหน้ีคางจาย

สหกรณ เหตุสมาชิกไมยอมจายคืนตามกําหนด

เวลา โดยการแกปญหาเริ่มตนจากสหกรณ

ที่มีความพรอมตั้ งใจแกหนี้คางเขารวม

กิจกรรมกับเราในการสงเสริมการวางแผน

แกหนี้แกจนที่มีปญหาหนี้คางจาย เพ� อจัดทํา

ฐานขอมูลคนหาความจริงเม� อคนพบวาปญหา

หน้ีคางเกิดจากอะไรเราก็เขาไปสงเสริมสนับสนุน

ในสิ่งที่เขาขาด  บังเอิญวาสหกรณการเกษตร

สทิงพระ จํากัด เห็นดวย เน� องจากวามี

สภาพพื้นที่โหนด นา  เล ชาวบานสวนใหญ

มีอาชีพทํานาปลูกขาวปละครั้งและทําตาล

โตนดมีรายไดไมแน�นอน สํานักงานสหกรณ

จังหวัดสงขลารวมกับสหกรณการเกษตร

สทิงพระ จํากัด จึงมีการสงเสริมใหสมาชิก

มหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2022     สินิตย เลิศไกร รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงพาณิชย เปนประธานจัดงานแถลงขาวมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2022 

เสริมศักยภาพผูประกอบการสูการคาออนไลนอยางมืออาชีพ พรอมจับมือกวา 40 แพลตฟอรม

พันธมิตรอีคอมเมิรซ จัดงานตลอดหน่ึงเดือนเต็ม บนเว็บไซต www.thailandecommerceexpo.

com 11 ก.ค. - 15 ส.ค. โดยมี พูนพงษ นัยนาภากรณ, ทศพล ทังสุบุตร รวมงาน ณ หอง

บุรฉัตรไซยากร ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

จากใจถึงไต หางไกลเบาหวาน - เบอริงเกอรจับมือสมาคมโรคเบาหวานเผยแพรความรูสู

สังคม     โรดิโก เลา กรรมการผูจัดการ บริษัท เบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) และ 

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท นายกสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ ลงนามใน

บันทึกขอตกลงความรวมมือพัฒนาองคความรู โรคเบาหวาน ในโครงการ “จากใจถึงไต หางไกล

เบาหวาน” โดยมี รศ.นพ. เพชร รอดอารียเลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ 

ภญ.เยาวเรศ สุเมธวานิชย Head of Market Access & Healthcare Affairs บริษัท เบอริงเกอร 

อินเกลไฮม (ไทย) และพญ. ลัคนา กาญจนกูล Head of Medical บริษัท เบอริงเกอร 

อินเกลไฮม (ไทย) รวมเปนสักขีพยาน  

ยกสหกรณฯ สทิงพระตนแบบ “แกหนี้แกจน” 

พรอมขยายผลสูอีก 16 อําเภอของจ.สงขลา

ปลูกพืชระยะสั้นเพ� อใหสมาชิกมีรายไดเพิ่ม

โดยบูรณาการกับหน�วยงานตาง ๆ มาดูแล

ในเร� องตาง ๆ ทั้งดินและน้ํา สวนสหกรณจะ

ดูแลการรวบรวมผลผลิตและการตลาด

“สหกรณการเกษตรสทิงพระ  ถือวา

เปนสหกรณตนแบบของโครงการแกหนี้แก

จนท่ีเห็นความสําคัญ ในการใหสมาชิกมีรายได

เริ่มตนจากการเอาทุนสวัสดิการสหกรณ ไป

สงเสริมจัดหาพันธุพืชใหเกษตรกรสมาชิกที่

เขารรวมโครงการฯเปนการกระตุนจูงใจ ให

เขาหันมาทําการเกษตรแบบแผนใหม เขาทํา

มาระยะหนึ่งแลวเห็นผลเปนที่ประจักษทําให

สมาชิกมีการขยายพื้นที่อยาง

ตอเน� อง  กรมสงเสริมสหกรณ

ก็เลยสนับสนุนอาคารรวบรวม

และแปรรูปผลผลิตจํานวน 1 หลัง

มูลคา 4 ลานบาทและทางสหกรณ

สมทบอีก 10% รวมเปน 4.4 ลานบาท

เพ� อท่ีจะขยายโอกาสใหกับสหกรณ

การเกษตรสทิงพระ”

สหกรณจังหวัดสงขลา

ยํ้าดวยวาจากความสําเร็จดังกลาว 

ขณะนี้ ไดมีการขยายผลไปยัง

สหกรณการเกษตรอ� น ๆ  อาทิ สหกรณการเกษตร

ควนเนียง จํากัด สหกรณการเกษตรบางกล่ํา 

จํากัดและอีกหลายสหกรณในจังหวัดสงขลา

ที่จะนําแนวทางนี้ ไปปรับใช ขณะเดียวกัน

ในส่วนเรื่องของการตลาดนั้นหลังได้ร่วม

ประชุมกับสาธารณสุขจังหวัด หน�วยราชการ

ที่ เกี่ยวของและภาคเอกชนจะนําผลผลิต

จากโครงการฯดังกลาวจําหน�ายใหกับโรง

พยาบาลตาง ๆ ในจังหวัดสงขลาเพ� อใชเปน

วัตถุดิบในการประกอบอาหารใหกับผูปวยใน

โรงพยาบาลอีกดวย

“เร� องตลาดไมน�าหวงขอใหผลผลิตมี

คุณภาพและปลอดภัย วันนี้ ผมและผูนําทุก

สหกรณกับทางสาธารณสุขจังหวัดและสวน

ราชการที่เกี่ยวของ เพ� อบูรณาการทุกภาค

สวนไมวาหน�วยภาครัฐและเอกชนนําผลผลิต

ที่ ไดจากทุกสหกรณขายใหกับโรงพยาบาล

นําไปปรุงอาหการใหกับผูปวย ทุกคนยกมือ

เห็นดวยที่จะยกระดับการบริโภคผลผลิตที่

ปลอดภัย” สหกรณจังหวัดสงขลา กลาว

ขณะท่ี นางมาลิณี พานิชกรณ ผูจัดการ

สหกรณการเกษตรสทิงพระ จํากัด กลาวถึง

โครงการแกหนี้แกจน วาสหกรณไดสงเสริม

การปลูกพืชระยะสั้นแก่สมาชิกเพื่อจะได้มี

รายไดเพิ่มขึ้นและตลอดทั้งป เน� องจากการ

ทํานา ซึ่งเปนอาชีพหลักของสมาชิกทําได

เพียงปละคร้ังเทาน้ัน และทําตาลโตนด ขณะท่ี

ปลูกพืชผักระยะสั้น เชน พริก มะเขือ 

แตงกวาฯลฯ ปลูกไดปละ 2-3 

รอบ โดยอาศัยชวงหลังนา

ในการเพาะปลูกจะทําใหมี

รายไดเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกัน

เดียวก็แนะนําใหปลูกพืชอ� น 

เชนมะพราว ปาลม โดยปลูก

แซมรวมกับพืชอ� น ๆ   เพราะ

ถาปลูกมะพราวหรือปาลม

อยางเดียวรอถึง 4-5 ปกวา

ไดผลผลิต

“ ส ม า ชิ ก ข อ ง เ ร า

สวนใหญก็โอเค สหกรณก็จะเขาไปสงเสริม

แนะนําดูแลในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต

ตนน้ํายันปลายน้ํา  เพราะวาบางครั้งสมาชิก

บางรายเขาไมมีประสบการณ เราก็ตองไป

แนะนําจากที่เขาเคยใชความรูแบบเดิม ๆ 

ตั้งแตรุนพอรุนแมแตตอนนี้มันไมใชแลว 

ตองใชนวัตกรรมการเขามาเปลี่ยนแปลงใน

เร� องการทําเกษตร สหกรณจะดูแลทั้งหมด  

คนไหนทุนไมพรอมแตอยากจะทําเพ� อมีราย

ไดแกปญหาหนี้ตัวเอง สหกรณก็สนับสนุนใน

เร� องของปุยเร� องของตนพันธุ”

นางมาลิณีเผยตอวาปจจุบันสหกรณ

การเกษตรสทิงพระ จํากัด มีสมาชิกทั้งหมด 

2,184 ราย เม� อป 2552 สหกรณมีหนี้คาง

จากสมาชิก ทั้งหนี้ตนและหนี้ดอก โดยมีหนี้

ตนจํานวน 50 ลานบาทเศษ สวนดอกเบี้ย

คงคางจํานวน 10 กวาลานบาท แตวันนี้ปด

บัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผานมา 

สหกรณมีหนี้ทั้งหมด 126 ลานบาท ขณะที่

สมาชิกมีดอกเบี้ยคงคางแค 8 แสนกวาบาท

เทานั้น มีสมาชิกผิดสัญญาแคจํานวน 3.5 

ลานบาท นอกนั้นเปนหนี้ปกติทั้งหมด  

“ยอมรับวาเม� อกอนเจอปญหาหน้ีคาง

เยอะมาก ไมมีการสงเสริมอาชีพอยางจริงจัง 

มีแตเรียกทวงหนี้อยางเดียว ก็เลยมาประชุม

ในคณะกรรมการวาถาเรามัวเอาแตทวงหนี้

อยางเดียวคงจะไดเงินคืนยาก เพราะเขา

ก็ไมรูจะเอาเงินท่ีไหนมาจาย การสงเสริมอาชีพ

เพ� อใหเขามีรายได เขาถึงจะมีเงินมาจาย  

อีกอยางตองสรางความศรัทธาในตัวคณะ

กรรมการฯ กรรมการ เจาหนาที่ทุกคนจะตอง

ไปนั่งในหัวใจสมาชิกดวย” ผูจัดการสหกรณ

การเกษตรสทิงพระ จํากัดเผยกลยุทธแหง

ความสําเร็จ พรอมย้ําวาที่ผานมาเจาหนาที่

สหกรณฯจะออกเยี่ยมเยียนสมาชิกบอยมาก 

ไมไดไปทวงหนี้แตไปใหคําแนะนําสงเสริม

อาชีพ  หากคนไหนทุนนอยหรือไมมีทุนแต

มีความตั้งใจอยากจะทํา ทางสหกรณก็จะนํา

กําไร(บางสวน)ใหสมาชิกกูปลอดดอกเบี้ยเพ� อ

นําไปเปนทุนตั้งตนในการประกอบอาชีพดวย

“สวนใหญจะกูเฉลี่ย 1-3 หม� นตอราย 

ถา เปนไรนาสวนผสมก็จะกูมากหน�อย 

เงินที่สมาชิกกู ไปทางสหกรณก็จะติดตาม

ดูแลอยางใกลชิดเพ� อใหเงินที่กู ไปนั้นใชตาม

วัตถุประสงค   เรามีการรวมกันวางแผนการ

ปลูกว่าช่วงไหนจะปลูกอะไรเพื่อไม่ผลผลิต

ออกมาลนตลาด ตามสโลแกน” สมาชิก

ผลผลิต สหกรณตลาด” สมมติวาอาทิตย

หนาแตงกวาจะออกเราก็จะแจงใหพอคา

มารับซื้อถึงแปลงในทันที พรอมดูแลกลไก

เร� องราคาใหดวย เพ� อไมใหพอคามากดราคา 

แตการจายเงินจะตองผานสหกรณ” 

ผูจัดการสหกรณการเกษตรสทิงพระ จํากัด 

ย้ําทิ้งทาย

บริษัท ไอ.พี.วัน จํากัด ผูผลิตและจัด

จําหน�ายผลิตภัณฑสินคาอุปโภคบริโภคช้ันนํา 

ภายใตแบรนดไฮยีน วิกซอล วิซ ไอวี่ แดนซ 

และ โฟกัส โชวความสําเร็จโดยแบรนด “ไฮยีน” 

ควารางวัล “Kantar Brand Footprint Award 

2022 Thailand” ตอเน� องเปนปที่ 4 ในฐานะ

แบรนดยอดนิยมอันดับ 1 ที่ผู บริโภคเลือก

ซื้อมากที่สุด (The Most Chosen Brand) 

ในกลุมผลิตภัณฑดูแลบาน พรอมตอกย้ํา

ภาพลักษณแบรนดที่สรางสรรคนวัตกรรม

และผลิตภัณฑคุณภาพออกสูตลาดเพ� อผูบริโภค

ชาวไทยอยางตอเน� อง ดวยการออกผลิตภัณฑ

ใหม พลิกวงการปรับผานุม กับ กล่ินหอมหวาน

ที่สวมใสได “ไฮยีน ดิลีเชียส ซีรีส” ดวย

นวัตกรรมกลิ่นหอมหวานสดชื่นจากขนม

ฝรั่งเศสที่ผสาน ความสดช� นของดอกไม กับ 

2 กลิ่น ใหม อยาง กลิ่นซัมเมอรมาการอง 

และกลิ่นสปริงคัพเคก

คุณอุทัย ธเนศวรกุล กรรมการผูจัดการใหญ

และผูกอตั้ง บริษัท ไอ.พี.วัน จํากัด กลาววา 

“ปนี้เปนปที่บริษัท ไอ.พี.วัน จํากัด กอตั้งมา

ครบ 50 ป โดยตลอดเวลา 50 ปที่ผานมา 

เราดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการผลิตสินคา

ที่มีคุณภาพ พรอมคอยนําเสนอนวัตกรรมที่

ตอบโจทยผูบริโภค เพ� อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนไทยควบคูกัน ภายใตกลยุทธหลัก 5 

เร� องคือ                  

1. Consumer Centric ยึดลูกคาเปน

จุดศูนยกลาง เพ� อนําเสียงสะทอนและความ

ตองการของผูบริโภคมาปรับปรุง พัฒนาสินคา 

กลยุทธการตลาด และแผนการดําเนินงาน

ขององคกรในระยะยาว 2. Innovation มุงมั่น

นําเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ� อนําเสนอ

ผลิตภัณฑที่ตอบโจทยและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูบริโภคอยางตอเน� อง 3. Business 

Synergy เราใหความสําคัญกับคูคาทุกราย 

ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก เพ� อการเติบโต

ไปดวยกันอยางยั่งยืน 4. People เสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพควบคู

บริษัท และ 5. Market Expansion วางแผน

ขยายธุรกิจและสินคาไปยังตลาดใหมๆ และ

ตลาดตางประเทศอยางตอเน� อง อาทิ กลุม

ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) 

จีน ตะวันออกกลาง และยุโรป เปนตน

ซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหแบรนด ไฮยีน เขา

ถึงกลุมผูบริโภคท่ีหลากหลาย จนไดการยอมรับ

จากผูบริโภคท้ังในตลาดประเทศไทยและตางชาติ 

การันตีได จากการที่แบรนดสามารถควา

รางวัล “Kantar Brand Footprint Award 

2022 Thailand” โดย ไฮยีน เปนแบรนด

อันดับ 1 ที่ผูบริโภคเลือกซื้อมากที่สุด ในกลุม

ผลิตภัณฑดูแลบาน* ติดตอกันถึง 4 ปซอน

คุณชยนต เจตนจิราวัฒน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ กลุมงานวางแผนกลยุทธองคกร 

กลาวเพิ่มเติมวา “แบรนด ไฮยีน คือความ

ภาคภูมิใจของบริษัทฯ เรา เม� อกอนเรายังไมได

มาถึงจุดนี้ แตเราไดกลับมามองภายในและ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธหลายรูปแบบจนทําใหแบ

รนดไฮยีน ประสบความสําเร็จไดมาถึงวันนี้ที่

เราไดรับรางวัล The Most Chosen Brand 

ในกลุม Home Care* อยางตอเน� อง 4 ปซอน 

จากทาง Kantar Worldpanel ซึ่งนับเปนการ

ตอกย้ําความมุงมั่น ในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ท่ีมุงม่ันสรางสรรคนวัตกรรมท่ีตอบโจทย

ความตองการของผูบริโภค”

“สําหรับนวัตกรรมลาสุด ไฮยีน ไดออก

ผลิตภัณฑปรับผานุมสูตรเขมขนพิเศษ ไฮยีน 

ดิลีเชียส ซีรีส 2 กล่ินใหม เรียกไดวาฉีกกฏ

ผลิตภัณฑปรับผานุมที่มีขายอยูในตลาดซ่ึง

สวนใหญจะเปนกล่ินแนวดอกไม แตผลิตภัณฑ

ใหมน้ีเปนกล่ินหอมหวาน สดช� นจากขนมหวาน 

เพ� อใหผูบริโภคไดสัมผัสประสบการณความ

หอมแบบใหม ที่ผสานนวัตกรรมกลิ่นหอม

จากขนมฝรั่งเศสผสานความสดชื่นของ

ดอกไม โดยมี 2 กลิ่น ไดแก กลิ่นซัมเมอร

มาการอง และ สปริงคัพเคก บริษัทฯ เช� อวา 

ผลิตภัณฑใหมนี้ จะทําใหไฮยีน ไดเขาถึง

กลุมบริโภคใหมๆไดเพิ่มมากขึ้น”

ผลิตภัณฑปรับผานุมสูตรเขมขนพิเศษ 

ไฮยีน ดิลีเชียส ซีรีส มี 2 กลิ่น ไดแก 1. กลิ่น

ซัมเมอรมาการอง กล่ินหอมท่ีไดแรงบันดาลใจ

จากการล้ิมลอง มาการอง ขนมท่ีเปนเอกลักษณ

ของฝรั่งเศส กับกลิ่นหอมละมุนของครีม 

สวีทอัลมอนด ผสาน ชาผลไมหอมหวานซอน

ฟรุตตี้ ทามกลางบรรยากาศสดช� นของสวน

ดอกไม และ 2. กลิ่นสปริง  คัพเคก กลิ่นหอม

ที่ ไดแรงบันดาลใจจากการด� มด่ํา คัพเคก 

เลมอนเชลโล หอมหวานฟรุตตี้สดช� นของ

ผลไมคลุกเคลากลิ่นหวานละมุนของครีม กับ 

ไออุนของชาดอกไม ยกระดับความสดช� น

ทามกลางคาเฟสวนดอกไม โดยมี 3 ขนาดให

เลือก ไดแก ขนาด 1,150 มิลลิลิตร, 490 

มิลลิลิตร และขนาด 20 มิลลิลิตร วางจําหน�ายท่ี

ซูเปอรมารเก็ต รานคาและหางสรรพสินคาชั้น

นําทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียด

ผานทาง FB Page: Hygiene Thailand

“ไฮยีน” ครองใจผูบริโภค ควารางวัล “The Most Chosen Brand”

แบรนดอันดับหนึ่งที่ผูบริโภคเลือกซื้อมากที่สุด ในกลุมผลิตภัณฑดูแลบาน ตอเน� องเปนปที่ 4

พรอมตอกย้ําภาพการเปนผูนําดวย ปรากฏการณความหอมใหมกับ “ไฮยีน ดิลีเชียส ซีรีส”
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 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 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

 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)

ยามาฮานํารอง “Super Delivery Man Project”     บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

ฉลองครบรอบ 67 ป เสริมความแข็งแกรงภาพลักษณตราสินคาอีกครั้งดวยการนํารองจับ

มือรวมกับพันธมิตร SCB Robinhood จัดโครงการ “Super Delivery Man Project” เพ� อ

เสริมทักษะการขับขี่ที่ถูกตองใหกับไรเดอร ดวยการเปดหลักสูตรอบรมการขับข่ีปลอดภัย โดย

ผูเชี่ยวชาญและครูฝกจากสถาบันการขับขี่รถจักรยานยนตยามาฮา (YRA) ใหกับฟูดเดลิเวอรี่

ไรเดอรจาก Robinhood พรอมนําผูเชี่ยวชาญการกูชีพและกูภัยมารวมใหการอบรมทักษะการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน อีกทั้งยังเสริมทักษะการซอมรถจักรยานยนตเบื้องตนใหกับกลุมฟูดเดลิ

เวอรี่ไรเดอร เพ� อเปนการสรางภาพลักษณอันดีใหกับกลุมฟูดเดลิเวอรี่ไรเดอรใหเปนมากกวา

ซูเปอรไรเดอร ทั้งในเร� องการรวมกันปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการซอมรถเบื้องตนใหกับผูใช

รถใชถนนในสถานการณฉุกเฉินไดอยางทันทวงที โดยการอบรมโครงการ “Super Delivery 

Man Project” ในครั้งนี้ มีขึ้น ณ สถาบันฝกอบรมขับขี่รถจักรยานยนตยามาฮา (YRA) 

IMC จับมือ OR ผูอุปถัมภรายใหม     ขวัญชัย ปภัสรพงษ ประธาน บริษัท ส� อสากล จํากัด 

ลงนามสัญญารวมกับ จิราพร ขาวสวัสด์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ โออาร ในการเปนผูอุปถัมภอยาง

เปนทางการในงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 39” พบกับงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 39” 

วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

เกรท วอลล มอเตอร เปดตัว ORA 

Good Cat GT รถยนต ไฟฟา 100% ดีไซน

สปอรตจากแบรนด ORA ในประเทศไทย

อยางเปนทางการ ภายใตแนวคิด “Next Level 

of the Future” ซึ่งถือเปนรุนยอยพิเศษที่

เหนือชั้นไปอีกระดับของ ORA Good Cat 

ที่ผสมผสานความดุดันและความสงางามได

อยางลงตัว โดยการเปดตัว ORA Good Cat 

GT ในคร้ังน้ี ถือเปนการเปดตัวในตลาดตาง

ประเทศนอกประเทศจีนเปนครั้งแรก พรอม

ประกาศราคาที่ 1,549,000 บาท โดยราคา

หลังหักสวนลดและสิทธิประโยชนจากทาง

ภาครัฐจะอยูท่ี 1,286,000 บาท เปดใหจองเปน

เจาของ 500 คันแรกในวันที่ 29 มิถุนายน 

2565 ตั้งแตเวลา 20.00 น. จนถึงวันที่ 29 

กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น. เตรียม

สงมอบรถล็อตแรกในเดือนพฤศจิกายน

เปนตนไป จัดเต็มแคมเปญ ORA Good Cat 

GT PREMIERE DEAL อัดแน�นดวยสิทธิ

ประโยชนมากมาย รวมมูลคากวา 131,000 บาท 

มร. ไมเคิล ฉง ผูจัดการทั่วไป เกรท 

วอลล มอเตอร (ประเทศไทย) เปดเผยวา 

ตลอดระยะเวลากวาหนึ่งปที่ดําเนินกิจการ

ในประเทศไทย เกรท วอลล มอเตอร ได

ขึ้นแทนเปนแบรนดผูนําดานรถยนต ไฟฟา

และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เราตั้งใจจะทําให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางของการวิจัยและ

พัฒนา รวมถึงเปนศูนยกลางการผลิตยานยนต

พลังงานใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย

ปที่แลวเราประสบความสําเร็จเปนอยางมาก

จากการเปดตัวรถยนตไฮบริด 2 รุน ไดแก 

HAVAL H6 HEV และ HAVAL JOLION HEV 

รวมถึงรถยนตพลังงานไฟฟา 100% อยาง 

ORA Good Cat ปจจุบันรถยนตของเราได

เขาไปเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคน

ไทยรวม 8,277 คน มีผูลงทะเบียนใช GWM 

App เกือบ 100,000 ราย และมีผูติดตามทาง

โซเชียลมีเดียมากกวา 500,000 คน เกรท วอลล 

มอเตอร ยังพรอมสงเสริมระบบนิเวศในการ

ใชรถยนต ไฟฟาในไทยดวยการสรางระบบ

การชารจไฟฟาใหครอบคลุมและบูรณาการย่ิงข้ึน 

ไมวาจะเปนการสรางสถานีชารจของเราเพิ่ม

เติมทั้ง G-charge Supercharging Station, 

Partner Station และ Destination Charging 

Station ซ่ึงในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา แผนท่ี

การชารจใน GWM App ไดเช� อมตอกับสถานี

ชารจกวา 500 สถานีของหน�วยงานดานพลังงาน

ทั้งสามแหง ไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย การไฟฟานครหลวง และการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค เปนที่เรียบรอย ครอบคลุม

สถานีชารจสาธารณะของไทยมากกวา 50%

ORA Good Cat ถือเปนรถยนตไฟฟา

พลังงานแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle 

หรือ BEV) ของเกรท วอลล มอเตอร คันแรก

ท่ีเปดตัวในประเทศไทย และประสบความสําเร็จ

อยางลนหลามนับตั้ งแต เปดตัวในเดือน

ตุลาคม 2564 การันตีดวยยอดจองสะสม

เปดตัว ORA Good Cat GT จัดเต็มดีเอ็นเอความสปอรต เคาะ 1.286 ลาน

ลาสุดรวมกวา 3,000 คัน และยอดสงมอบไป

แลวทั้งสิ้น 1,748 คัน เน� องจากสถานการณ

การขาดแคลนชิปจากแหลงผลิต ราคาวัตถุดิบ

สําคัญในการผลิตแบตเตอรี่ที่ เพิ่มขึ้นกวา 

40 ถึง 500 เปอรเซ็นต ความผันผวนของ

ราคาน้ํามันในตลาดโลก การขนสง ตลอดจน

สงครามรัสเซีย-ยูเครน และโรคระบาด ทําให

ตนทุนการผลิตของรถยนต ไฟฟาสูงขึ้นมาก 

จนทําใหหลายบริษัททั้งในและตางประเทศ

ปรับขึ้นราคา ซึ่งเกรท วอลล มอเตอร มี

การพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงเรื่องนี้ 

และอาจตองพิจารณาถึงการปรับราคา ORA 

Good Cat ใหสะทอนตนทุนที่แทจริงดวย

เชนกัน อยางไรก็ตาม ดวยนโยบายการสงเสริม

การใชรถยนต ไฟฟาของภาครัฐและการลด

ลงของภาษีสรรพสามิต เราจะทํางานรวมกับ

พารทเนอรในภาคอุตสาหกรรมเพ� อปรับราคา

ใหเหมาะสมที่สุด โดยเรายังคงมุงมั่นรับฟง

เสียงของผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ เพ� อนํามา

พัฒนาผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่มา

พรอมนวัตกรรมล้ําสมัย พรอมตอบสนองการ

ใชงานและไลฟสไตลของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น

นายณรงค สีตลายน กรรมการผูจัดการ 

เกรท วอลล มอเตอร (ประเทศไทย) เปดเผยวา 

ORA เปนแบรนดที่กอตั้งมานาน 4 ป พรอม

สราง ORA ใหเปน ‘รถยนตไฟฟา 100% ที่

เปนที่รักของผู ใชทั่วโลก’ โดยคํานึงถึงความ

ตองการลูกคาท้ังความสวยงาม การขับข่ีท่ีดี มี

เทคโนโลยีอัจฉริยะ และหวงใยผูใชงาน จน

ทําใหมีผูใช ORA เกือบ 282,000 คนทั่วโลก

ในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา โดย ORA GOOD 

CAT ยังขึ้นแทนเปนแชมปในตลาดเซ็กเมนต

รถยนตไฟฟา 100% หลังจากเปดตัวในประเทศไทย

ไปเพียงไมกี่เดือนจนถึงปจจุบัน สําหรับ ORA 

Good Cat GT | Next Level of the Future 

ที่เปดตัวอยางเปนทางการที่ไทยในวันนี้ ถือ

เปนครั้งแรกที่มีการเปดตัวในตลาดตาง

ประเทศนอกประเทศจีน โดยนับเปนรุนยอย

พิเศษที่เหนือชั้นไปอีกระดับของ ORA Good 

Cat ซึ่งพัฒนาจากรุนแรกไดอยางครอบคลุม 

โดดเดนทั้งดีไซนอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

ที่มาพรอมความไฮเอนดล้ําสมัย (Wild & 

Elegance) เพียบพรอมดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

และสมรรถนะที่เหนือชั้น โดยการเปดตัวและ

ประกาศราคาอยางเปนทางการในประเทศไทย

ของ ORA Good Cat GT นับเปนการตอกย้ํา

ถึงความเปนผูนําดานยานยนต

ไฟฟาของเกรท วอลล มอเตอร 

ไดเปนอยางดี สุดทายนี้ เรา

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความ

สนใจและสนับสนุน เกรท 

วอลล มอเตอร มาเปนอยาง

ดีโดยตลอด

เกรท วอลล มอเตอร 

ได ประกาศราคารถยนต  

ORA Good Cat GT ใน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย อ ย า ง เ ป น

ทางการท่ีราคา 1,549,000 บาท ภายใตนโยบาย 

“ONE PRICE” ซึ่งจะเปนราคาเดียวกันในทุก

ชองทางการจําหน�ายท่ัวประเทศ อยางไรก็ตาม 

ภายใตนโยบายการสงเสริมการใชรถยนต

ไฟฟาของภาครัฐและการลดลงของภาษี

สรรพสามิต ราคาจําหน�ายของ ORA Good 

Cat GT ภายใตนโยบายดังกลาว จะปรับราคา

ลงอยูที่ 1,286,000 บาท โดยจะเปดใหจอง

ตั้งแตวันพุธที่ 29 มิถุนายน เวลา 20.00 น. 

จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 

23.59 น. ผานทาง GWM Application และ

เว็บไซต WWW.GWM.CO.TH ทั้งนี้ เกรท 

วอลล มอเตอร จะทยอยสงมอบรถตั้งแต

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 จํานวน 

200 คัน สําหรับคันที่ 201-500 มีแผนจะเริ่ม

สงมอบตั้งแตเดือนเมษายนป 2566 

เปนตนไป ทั้งนี้ ผูที่ทําการจองพรอม

วางเงินมัดจําไดสําเร็จ 200 ทานแรก 

จะไดรับของรางวัลพิเศษเปนบัตร

กํานัล ORA x After You มูลคา 

500 บาท ตอทาน นอกจากนี้ ORA 

Good Cat GT ยังมาพรอมการรับ

ประกันคุณภาพตัวรถ (Factory War-

ranty) ครอบคลุมระยะเวลา 5 ป หรือ

ระยะทาง 150,000 กิโลเมตร (แลว

แตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) พรอมการรับ

ประกันแบตเตอรี่ เปนระยะเวลา 8 ป หรือ 

180,000 กิโลเมตร (แลวแตอยางใดอยาง

หนึ่งถึงกอน) อีกดวย 

ฮุนไดจัดแคมเปญพิเศษ    บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด เสนอแคมเปญพิเศษ

สําหรับคาอะไหลและคาบริการ “ผอนสบายใจ 0% นานสูงสุด 6 เดือน” สําหรับลูกคาที่นํา

รถเขามารับบริการที่ศูนยบริการรถยนตฮุนได ตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 

ธันวาคม 2565 เพ� อเปนการแบงเบาภาระคาใชในการดูแลรักษารถยนตของลูกคา บริษัท ฮุนไดฯ

ไดจัดแคมเปญพิเศษใหลูกคาสามารถ ผอนชําระคาใชจายดอกเบี้ย 0 % นาน 6 เดือนกับบัตร

เครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ เม� อมียอดคาใชจาย

ตั้งแต 8,000 บาทตอใบเสร็จ สอบถามบริการไดที่ฮุนได คอลเซ็นเตอร โทร 02- 305 8494 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ปธน.ฟิลิปปินส์ติดเชื้อโควิด

มะนิลา • เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ 

มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ มีผลตรวจโควิด-19 เป็น

บวก จากการเปิดเผยของทริกซี ครูซ-แองเจลิส โฆษก

หญิงของเขาเมื่อวันศุกร์ สองวันหลังจากเขาพบกับหวัง อี้ 

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนในกรุงมะนิลา โฆษกผู้นี้กล่าวกับ

ผู้สื่อข่าว มาร์กอส จูเนียร์ ยกเลิกการประชุมด้วยตนเอง

ในขณะที่กำาลังหายดีจากไข้อ่อนๆ แม้จะไม่ชัดเจนว่า มาร์

กอส จูเนียร์ ได้ผลตรวจเป็นบวกเมื่อไหร่ แต่ภาพหลาย

ภาพที่โพสต์ลงบัญชีเฟซบุ๊กของเขาเมื่อวันพฤหัสบดี แสดง

ให้เห็นว่าเขาจัดประชุมพบปะที่ทำาเนียบประธานาธิบดี

โดยไม่สวมหน้ากาก ทั้งมาร์กอส จูเนียร์ กับหวังไม่ได้สวม

หน้ากากระหว่างนั่งพูดคุยกันเมื่อวันพุธ หวังตอนนี้อยู่ใน

บาหลีเพื่อร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มจี20 มาเรีย 

โรซาริโอ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า ประธานาธิบดี

จะต้องกักตัว 7 วัน นับจากรู้ผลตรวจเป็นบวก 

จำาคุกเพิ่มอดีต ตร.มะกันคดีจอร์จฟลอยด์

เซนต์พอล • ดีเร็ค โชวิน อดีตตำารวจเมืองมินเนอาโปลิส ท่ี

ถูกตัดสินลงโทษในคดีฆาตกรรมชายผิวดำาชื่อ จอร์จ ฟลอยด์                                                                             

ถูกตัดสินจำาคุกมากกว่า 20 ปี เมื่อวันพฤหัสบดี ตามการ

ดำาเนินคดีของรัฐบาลกลาง เอเอฟพีรายงานว่าโชวินซึ่ง

เป็นคนผิวขาว สารภาพในเดือนธันวาคม 2564 ว่าละเมิด

สิทธิพลเมืองของฟลอยด์ ชายผิวดำาวัย 46 ปี ระหว่างเข้า

จับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า

ใช้ธนบัตรปลอม 20 ดอลลาร์ เพื่อซื้อบุหรี่ 1 ซอง โชวินเริ่ม

รับโทษจำาคุก 22 ปีครึ่งแล้ว หลังจากถูกตัดสินว่ามีความ

ผิดฐานฆ่าคนตายสำาหรับการเสียชีวิตของฟลอยด์ การ

พิจารณาตัดสินลงโทษของรัฐมินนิโซตาและรัฐบาลกลาง

ดำาเนินการพร้อมกัน แต่โชวินวัย 46 ปี ได้รับอนุญาตให้

ชดใช้ โทษจำาคุกของทางรัฐบาลกลาง แทนที่จะเป็นในเรือน

จำารัฐมินนิโซตาที่เขาถูกคุมขังเดี่ยวมาก่อนหน้านี้ 

มาเก๊าใช้ โรงแรมอีก 2 แห่งเป็นฮอสพิเทล

ฮ่องกง • มาเก๊าเพิ่มโรงแรมที่มีชื่อด้านกาสิโน 2 แห่ง

ใช้เป็นฮอสพิเทลสำาหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันศุกร์ 

รอยเตอร์รายงานว่าปีกด้านตะวันออกของโรงแรมแกรนด์

ลิสบัวพาเลซกับโรงแรมแกรนด์ ไฮแอทมีห้องพักรวมกัน

เกือบ 800 ห้อง เพื่อใช้เป็นฮอสพิเทล ขณะที่โรงแรมดัง

อย่างเชอราตันกับรีสอร์ตลอนดอนเนอร์ถูกใช้เป็นสถาน

ท่ีกักกันผู้ติดเช้ือไปก่อนแล้ว การประกาศดังกล่าวมีข้ึนใน

ขณะที่มาเก๊ารายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 88 รายเมื่อวันศุกร์ 

ทำาให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 1,303 ราย นับจากเดือน

มิถุนายน และกว่า 17,000 คนที่กำาลังถูกกักตัว ทางการยัง

ได้ล็อกดาวน์อาคารที่อยู่อาศัย 22 แห่งทั่วมาเก๊า ในขณะ

ดำาเนินการตรวจหาเชื้อสำาหรับผู้อยู่อาศัยทั้งหมด.

อได้อ่านคำาพยากรณ์ว่าด้วย “ฉากทัศน์สุดเลวร้าย” 

ของนักวิเคราะห์ที่อเมริกาแล้ว ก็ต้องตั้งคำาถามว่า

ไทยจะผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ ได้หรือไม่

และจะทำาอย่างไร

ผมคุยกับ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล แห่งธนาคารกรุงเทพ 

แล้วก็ได้รับคำาตอบสั้นๆ แต่ไม่ง่ายว่า

“สูตรที่สำาคัญที่สุดคือเราต้องเตรียมการให้ดี”

ผมอ่านเจอที่แกเขียนวิเคราะห์เอาไว้ในประเด็นนี้น่า

สนใจว่า

เวลาที่เกิดวิกฤตใน Emerging Markets สิ่งที่มักจะเกิดขึ้น

อยู่เสมอๆ ก็คือ นักลงทุนจะพยายามมองหา “เหยื่อ” รายต่อไป 

คำาถามที่สำาคัญที่สุดคือ “Who is next?”

ใครจะเป็นรายต่อไป

ในกระบวนการดังกล่าว นักลงทุนมักจะมี List รายชื่อ

ของประเทศในกลุ่ม Emerging Markets ที่

(1) ทำาตัวคล้ายๆ กับประเทศที่กำาลังเกิดปัญหา เช่นใน

กรณี Latin American Debt Crisis รัฐบาลกู้ยืมจากต่างประเทศ

มามาก รัฐบาลขาดดุลการคลังมาก หรือกรณี Asian Financial 

Crisis วิกฤตต้มยำากุ้ง ประเทศมีฟองสบู่ มีเงินไหลเข้ามามาก 

สถาบันการเงินอ่อนแอ และขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

(2) กำาลัง “ออกอาการ” 

นำาชื่อประเทศเหล่านี้จัดเข้าไปไว้ในจอเรดาห์ของตนเอง 

เพื่อเตรียมตัวหนีตาย ทยอยออกจากประเทศดังกล่าว  

ลดสัดส่วนการลงทุน ทั้งในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลที่เคยซื้อเอา

ไว้ หุ้นที่เคยลงทุน ทำาให้เงินทุนที่เคยไหลเข้าเริ่มไหลออก

ครั้นเงินทุนเริ่มไหลออกต่อเนื่อง ค่าเงินของประเทศดัง

กล่าวก็จะค่อยๆ อ่อนค่าลง เงินสำารองร่อยหรอลง 

สะสมพลัง!!! 

จนเมื่อถึงจุดหนึ่ง เมื่อเห็นว่าประเทศนี้ “มีโอกาสพอ

สมควร” ที่จะเกิดวิกฤต ก็เริ่มเก็งกำาไรในค่าเงินของประเทศ

ดังกล่าวเป็นระลอกๆ ทำาให้ธนาคารกลางต้องเริ่มเข้าไปต่อสู้ 

ปกป้องค่าเงินของตนเอง

เร่งกระบวนการทำาให้เงินไหลออกเร็วขึ้น และเงินสำารอง

ระหว่างประเทศลดลงเร็วขึ้น 

ท้ายสุด นำาไปสู่วิกฤต เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับ

ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2540 

หรืออย่างวิกฤตล่าสุดที่ศรีลังกา  นักลงทุนบางส่วนก็

เริ่มไปพิจารณาดูปากีสถาน เนปาล ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ และมีลักษณะ

คล้ายๆ กับศรีลังกาอย่างใกล้ชิด 

และเริ่มดู กานา แซมเบีย สปป.ลาว ที่ไม่อยู่ใกล้ แต่

กำาลังประสบปัญหา 

หัวใจสำาคัญที่สุดที่จะ “รอดพ้น” จากการเป็นเหยื่อ

ก็คือทำาให้นักลงทุนเห็นว่า ประเทศไทยสามารถรับมือกับผล 

กระทบที่เกิดขึ้นได้ และแตกต่างจากประเทศที่กำาลังเกิดปัญหา 

เนื่องจากมรสุมเศรษฐกิจที่กำาลังพัดมารอบนี้จะส่งผลกับ “ทุก

ประเทศ” อย่างที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ 

ราคาพลังงานและอาหารโลกที่เพิ่มขึ้น จะทำาให้ประเทศส่วน

ใหญ่ขาดดุลการค้ามากขึ้น มีปัญหาเงินเฟ้อ 

รัฐบาลจำาเป็นต้องเอาเงินไปกดราคาน้ำามันในประเทศ ไม่ให้

กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากไป นำาไปสู่การขาด

ดุลการคลัง เป็นหนี้มากขึ้น 

เงินเฟ้อที่เพิ่มใน

ประเทศ ก็จะทำาให้ธนาคาร

กลางของแต่ละประเทศเร่ง

ขึ้นดอกเบี้ย กระทบเศรษฐกิจ

ยิ่งต่อไปเมื่อเฟดยก

ระดับของการต่อสู้กับเงินเฟ้อ 

เร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของ

สหรัฐ ประเทศที่เคยกู้ยืม

จากต่างประเทศมามาก ทั้ง

ในส่วนรัฐและเอกชน ก็จะมี

ภาระในการชำาระหนี้มากขึ้น 

ทุกประเทศในกลุ่ม 

Emerging Markets ก็จะ

ถูกทดสอบความแข็งแกร่ง

ทนทานอย่างต่อเนื่องในช่วง 

1-2 ปีข้างหน้า

จะมีประเทศที่เข่าอ่อน 

ร่วงลงไปทีละรายสองราย 

ต้องไปติดต่อ IMF ขอ

ความช่วยเหลือ

ทั้งหมดจะยิ่งทำาให้ข่าวที่ว่า “Emerging Markets กำาลังเกิด

วิกฤต” หนาหูมากขึ้น ส่งผลให้ทุกประเทศถูกกดดันจากการไหลออก

ของเงิน และจากการโจมตีเก็งกำาไรของนักลงทุนที่จะเกิดขึ้น   

ทางออกของประเทศไทยก็คือ ใช้เวลาที่เหลือก่อนที่มรสุม

เศรษฐกิจจะครอบคลุม Emerging Markets ในการเตรียมการให้ดี 

ใน 3 เรื่อง

เรื่องแรก - เตรียมการสร้างแรงส่ง หรือ Momentum ของ

เศรษฐกิจ  เพราะเมื่อวิกฤตเกิดขึ้น เศรษฐกิจจะมีแรงต้านมากขึ้น 

ทำาให้ทุกอย่างชะลอลง 

เราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ 

(1.1) พลิกวิกฤตอาหารโลกให้เป็นโอกาสของภาคเกษตรไทย 

ทำาให้คนอยู่ในภาคดังกล่าว 20 ล้านคน สามารถดูแลตนเองได้ดี 

เร่งปลดล็อกเรื่องปุ๋ยขาดแคลน ทั้งในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทรีย์ 

และนำาโปแตสที่เรามีออกมาใช้ 

(1.2) เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อให้คนอีก 

10 ล้านคนในภาคท่องเที่ยวสามารถลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง 

ซึ่งการที่ภาคท่องเที่ยวของไทยกลับมาฟื้นตัวในช่วงนี้ ก็ถือว่า

เป็นจังหวะที่ดีของเรา ซึ่งหากเราสามารถปลุกภาคท่องเที่ยวได้ดีใน 

1 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจไทย

ก็จะมีแรงส่งให้กับ GDP 

ของประเทศเพิ่มมากกว่า

ประเทศอื่น ปีละ 2-3% 

อย่างน้อย

(1.3) เร่งภาคส่ง

ออก ถ้าวิกฤตความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศ ทำาให้การ

ค้าโลกแตกเป็นส่วนๆ ไทย

ซึ่งไม่มีปัญหากับใคร เป็น

ผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์

สำาคัญของภูมิภาคก็จะได้

โอกาส ดีกับคนอีก 2-3 

ล้านคนที่ผลิตสินค้าส่งออก

เหล่านี้ 

ค่าเงินบาทที่อ่อน จะ

ช่วยให้ภาคเกษตร ภาคท่อง

เที่ยว และภาคส่งออกไปได้ 

ทั้งหมดหมายความ

ว่า ระหว่างที่ประเทศอื่น

ลำาบากในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ไทยจะยังมีคน 30 กว่าล้านคน หรือ

ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศ ที่ได้ประโยชน์จากวิกฤตที่เกิดขึ้น 

สามารถพอจะประคองตนได้ระดับหนึ่ง 

ซึ่งถ้ารัฐบาลเอาจริงเรื่องการลงทุนใน EEC ในโครงสร้าง

พื้นฐาน และในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในไทย 

ประเทศไทยก็จะมีแรงส่งทางเศรษฐกิจ ที่จะช่วยให้เราฟันฝ่าวิกฤต

ที่รออยู่ได้  

เรื่องที่สอง - เตรียมการทำาตัวให้แตกต่าง 

ถ้านักลงทุนจะถามว่า Who is next? 

เราก็ต้องไม่เป็นคนนั้น

เราต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ดูแลให้พื้นฐานเศรษฐกิจของ

เราดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีฐานะเงินสำารองระหว่างประเทศที่

เพียงพอ

ไม่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากนัก หรือจะให้ดีก็คือ “เป็น

บวก” จากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวใน 2 ปีข้างหน้า จากการ

ประหยัดการใช้พลังงาน  

มีฐานะการคลังที่พอไปได้ ไม่มีหนี้เยอะไปนัก

มีสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง

มีบริษัทเอกชนฐานะไปได้ 

ซึ่งในประเด็นเหล่านี้คือ “ตัวเลขหลัก” ที่นักลงทุนจับตา

มองอย่างใกล้ชิด 

โชคดีที่ขณะนี้ ไทยมีเงินสำารองที่มากพอสมควร มีสถาบัน

การเงินและบริษัทเอกชนที่ฐานะดี 

ถ้าเราสามารถฟื้นภาคท่องเที่ยว และสร้างแรงส่งให้กับ

เศรษฐกิจในช่วงนี้ ได้ ไม่ใช้เงินภาครัฐอย่างไม่ระวัง  พยายาม

ปล่อยให้ราคาน้ำามันเข้าสู่กลไกตลาดมากขึ้น ดุลบัญชีเดินสะพัด

ของไทยก็จะค่อยๆ ดีขึ้น (ขณะที่คนอื่นแย่ลง) 

และจะทำาให้รัฐบาลยังมีฐานะการคลังที่พอไปได้ (ไม่ดูสุ่ม

เสี่ยงเหมือนอีกหลายประเทศ)

หากประเทศไทยจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างก็คือ หนี้ครัวเรือนที่

สูง แต่การที่คน 30 กว่าล้านคน จะพอไปได้ช่วงที่เกิดวิกฤต ก็

จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา  

เรื่องที่สาม - เตรียมการรับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้น  

เมื่อวิกฤตเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลก เราก็คงพลอยฟ้า

พลอยฝนได้รับผลกระทบด้วย จากการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบ

แต่ถ้าเราเตรียมเรื่องที่หนึ่งและสองไว้ดี มีแรงส่ง

ทางเศรษฐกิจ และมี Fundamentals พื้นฐานเศรษฐกิจที่ดี 

ประเทศไทยก็น่าจะรับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นได้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะคล้ายๆ กับปี 2008 ที่เราได้รับผล 

กระทบไป 1-2 ปี ระหว่างที่เกิดวิกฤตรอบๆ 

แต่หลังจากมรสุมพัดผ่านไป เราก็จะสามารถออกตัวได้ดี

กว่าคนอื่นๆ และกลับมาเดินหน้าได้

ดร.กอบศักดิ์สรุปอย่างหนักแน่นว่า

“ขอย้ำาอีกทีว่า หากเรารักษาตัวไว้ได้ดี ไม่ปล่อยเวลาที่

เหลืออยู่ให้เสียไปโดยไม่เตรียมการ เราก็พอจะผ่านพ้นวิกฤตครั้ง

นี้ ไปได้”

ทราบแล้วเปลี่ยนครับ.

พ

อินโดฯร้องจี20ช่วยหยุดสงคราม
บาหลี • รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเรียกร้องต่อกลุ่มจี 20 ให้

ช่วยกันยุติสงครามในยูเครน ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

กลุ่มจี 20 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียเมื่อวันศุกร์ โดยเซอร์                  

เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย และแอนโทนี บลิงเคน 

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าร่วมประชุมด้วย

รอยเตอร์รายงานเม่ือ                                                     

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565                                               

ว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประ 

เทศกลุ่มจี 20 ที่อินโดนีเซีย

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมบน                                             

เกาะบาหลีในวันเดียวกัน ซึ่งมี                                                  

วาระสำาคัญในการประชุมคือ                                                   

เร่ืองสงครามในยูเครนและผล                                               

กระทบต่อเศรษฐกิจโลกเจ้า                                                  

หน้าท่ีระดับสูงของชาติตะวัน

ตกและญ่ีปุ่นต่างให้ความเห็น

ว่าการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประ 

ชุมท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีสถานการณ์

โลกไม่ปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระ

หว่างที่เร็ตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรี

ต่างประเทศอินโดนีเซีย จับมือ

กับเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรี

ต่างประเทศรัสเซีย ในช่วงเร่ิม                                             

ประชุมเมื่อวันศุกร์ โดยมีเสียง                                                     

ตะโกนต่อว่ารัสเซียว่า “เมื่อไร

คุณจะหยุดสงครามเสียที” และ                                                  

“ทำาไมคุณไม่หยุดสงคราม” 

 เร็ตโนเผยก่อนหน้านี้

ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม

จี 7 แจ้งกับเธอว่าจะไม่ร่วมรับ                                

ประทานอาหารค่ำาเล้ียงต้อนรับ

ของประเทศเจ้าภาพในวันพฤ 

หัสบดี เนื่องจากลาฟรอฟอยู่

ในงานเลี้ยง

เร็ตโนกล่าวระหว่างเปิด

ประชุมเมื่อวันศุกร์ว่า เป็นความ

รับผิดชอบของเราท่ีจะช่วยกัน

ยุติสงครามในยูเครนให้ได้โดยเร็ว                                                    

วัน โดยผลักดันให้มีการเปล่ียน 

แปลงเกิดข้ึนบนโต๊ะเจรจาไม่ใช่

ที่สมรภูมิ

รัฐมนตรีต่างประเทศอิน                

โดนีเซียยกตัวอย่างถึงความ

หลากหลายทางศาสนาในอินโด 

นีเซีย แม้มีความเชื่อที่แตกต่าง

กัน แต่ประชาชนก็สามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน เรียก

ร้องต่อประเทศกลุ่มจี 20 ให้

พบหนทางข้างหน้าในการแก้

ปัญหาความท้าทายที่โลกกำาลัง

เผชิญ เนื่องจากผลสะท้อนของ

สงครามในยูเครน ทำาให้ราคา

พลังงานและอาหารสูงขึ้น ประ 

เทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

คือประเทศที่มีรายได้น้อย

การรุกรานยูเครนของรัส 

เซียสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับ

อินโดนีเซียที่เป็นประธานกลุ่ม

จี 20 ในปีนี้ เนื่องจากประเทศ

สมาชิกกลุ่มจี 20 บางประเทศ

ออกมาตรการคว่ำาบาตรรัสเซีย 

และบางประเทศวอล์กเอาต์

ออกจากที่ประชุมรัฐมนตรีคลัง

กลุ่มจี 20 ที่กรุงวอชิงตันเมื่อ

เดือนเมษายนที่ผ่านมา 

เร็ตโนกล่าวเมื่อค่ำาวันพฤ                   

หัสบดีว่า เป็นเรื่องสำาคัญที่อิน                 

โดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดประ 

ชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม

จี 20 ครั้งนี้ จะต้องสร้างให้

เกิดบรรยากาศท่ีสะดวกสบาย

สำาหรับทุกคน โดยเป็นครั้งแรก

ตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อวัน

ที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ประเทศท่ีมี                                     

บทบาทสำาคัญท้ังหมดกับสงคราม

ที่กำาลังเกิดขึ้นมานั่งอยู่ในห้อง

เดียวกัน 

หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประ                                     

เทศจีนเผยหลังหารือเรื่องยูเครน

กับสุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐ 

มนตรีต่างประเทศอินเดีย เมื่อ

วันพฤหัสบดี ระบุว่าจีนคัดค้าน

การกระทำาใดๆ ที่จะเพิ่มการ

เผชิญหน้าระหว่างประเทศสมา                                                

ชิกในกลุ่มจี 20 และไม่ต้องการ

ให้เกิด “สงครามเย็นครั้งใหม่”.

รัสเซียสั่งขัง7ปีคนวิจารณ์ปูตินบุกยูเครน

มอสโก • ศาลรัสเซียตัดสินจำา                                           

คุก 7 ปี อเล็กซี โกรินอฟ สมา 

ชิกสภากรุงมอสโก เมื่อวันศุกร์ 

โทษฐานวิจารณ์ประธานาธิบดี

วลาดิมีร์ ปูติน ท่ีส่ังการให้รุกราน

ยูเครน 

เอเอพฟีรายงานเมื่อวัน

ศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ว่า 

ในวันเดียวกันศาลในกรุงมอส

โกตัดสินจำาคุก 7 ปี อเล็กซี 

โกรินอฟ อายุ 60 ปี สมาชิก

สภากรุงมอสโก ฐานกระทำา

ความผิดจริงในข้อหาจงใจเผย

แพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับกองทัพ

รัสเซีย 

โกรินอฟเป็นสมาชิกสภา

กรุงมอสโกคนแรกท่ีมาจากการ                                    

เลือกตั้งและสังกัดพรรคฝ่าย

ค้าน ท่ีถูกตัดสินจำาคุกฐานวิจารณ์

ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย

ในยูเครน 

เขาปรากฏตัวในศาลโดย                                                 

ถือแผ่นกระดาษที่เขียนเป็นภา 

ษารัสเซียว่า “คุณยังต้องการ

สงครามนี้อยู่อีกหรือ?” โดยมี

ตำารวจศาลพยายามใช้มือปิด

กระดาษแผ่นนี้ที่โกรินอฟถือให้

ทุกคนเห็น 

อัลลาภรรยาของโกรินอฟ

ร่ำาไห้ในศาลหลังผู้พิพากษาอ่าน

คำาตัดสินโทษของสามี ขณะที่ผู้

สนับสนุนเขาบางคนยืนขึ้นเพื่อ

ยกย่องเขา ก่อนเจ้าหน้าท่ีจะนำา

ตัวเขาออกจากศาล

โกรินอฟถูกกล่าวหาว่า

ทำาให้เกิดความไม่น่าเช่ือถือต่อ

กองทัพรัสเซียตามความผิดของ

กฎหมายที่เข้มงวดของรัสเซีย 

นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษย

ชนระบุว่า เป็นส่วนหนึ่งของ

ความพยายามท่ีเพ่ิมข้ึนของทาง 

การรัสเซียท่ีต้องการลบร่องรอย

ที่เหลืออยู่ของผู้ที่คิดเห็นต่าง

จากรัฐบาล 

โกรินอฟแสดงความคิด

เห็นคัดค้านการเข้าแทรกแซง

ทางทหารของรัสเซียในยูเครน

ระหว่างการประชุมสภากรุง 

มอสโกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่าน

มา ที่มีการบันทึกวิดีโอการประ                                        

ชุมและนำามาเผยแพร่ทางยู

ทูบ ในการกล่าวตอนหนึ่งเขา

ตั้งคำาถามเรื่องแผนการจัดประ 

กวดศิลปะสำาหรับเด็กในเขตเลือก

ตั้งของเขา ขณะที่เด็กๆ กำาลัง

ตายอยู่ทุกวันในยูเครน 

ผู้พิพากษาโอเลสยา เมน

เดเลเยวา ระบุว่า โกรินอฟกระ                                            

ทำาความผิดคดีอาญา โดยมีพ้ืน                                                  

ฐานจากความเกลียดชังทาง 

การเมือง และเยเลนา คอต

โยนอชกินา สมาชิกสภากรุง 

มอสโกอีกคนที่กระทำาความผิด

โดยเผยแพร่ข้อความเท็จเกี่ยว

กับปฏิบัติการทางทหารของ

รัสเซียในยูเครนเช่นเดียวกับโกริ

นอฟ ได้หนีออกจากประเทศ

ไปแล้ว.

ต้านสงคราม • อเล็กซี โกรินอฟ สมาชิกสภากรุงมอสโก ถือแผ่นกระดาษเขียนเป็นภาษารัสเซียว่า “คุณยังต้องการสงครามนี้อยู่อีก

หรือ?” ระหว่างฟังคำาตัดสินคดีเผยแพร่ข้อความเท็จเกี่ยวกับกองทัพรัสเซีย ที่ศาลในกรุงมอสโก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม.

ไทยจะรอดวิกฤตเศรษฐกิจได้

ต้อง ‘เตรียมการให้ดี’



เคาะ 1 ครัวเรือน

จึงไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตราย” นพ.รุ่ง 

เรืองระบุ

วันเดียวกัน นายปานเทพ พัวพงษ์

พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

กัญชา กัญชง พ.ศ.... แถลงว่า ที่ประชุม 

กมธ. มีมติว่าเรื่องใบอนุญาตเชิงพาณิชย์ 

กำาหนดให้มีอายุ 3 ปีในการต่อใบอนุญาต

แต่ละครั้ง ส่วนเรื่องจดแจ้งหลังจากมี

เสียงเรียกร้องจากประชาชนให้ปลูกได้ไม่

จำากัดต่อครัวเรือน ที่ประชุมเห็นพ้องต้อง

กันว่าต้องควบคุมจำานวนต้นในการปลูก

ครัวเรือน และใน 1 ครัวเรือนจะอนุญาต

ให้ปลูกได้ ไม่เกิน 10 ต้นต่อครัวเรือน 

โดยจดแจ้งและไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งการ

จดแจ้งจะไม่การยืดเยื้อกลั่นแกล้ง และ

ให้แล้วเสร็จภายในวันหนึ่งวัน ตราบใดที่

มีคุณสมบัติพื้นฐานของประชาชนทั่วไป

คืออายุไม่เกิน 20 ปี ส่วนการขออนุญาต

ทั้งหมดไม่เกิน 90 วันในทุกกรณี ดังนั้น

เราแยกชัดเจนระหว่างการปลูกใช้ในครัว

เรือน ห้ามจำาหน่ายไม่เกิน 10 ต้น ส่วน

ใครอยากทำาธุรกิจให้ขออนุญาตก่อน

นายปานเทพยังกล่าวถึงกรณี ส.ว. 

บางคนให้ความเห็นว่ากัญชาเสพติดเร็ว

กว่าเหล้าและบุหรี่ว่า กัญชามีโอกาสเสพ

ติดเพียง 8.9% เท่านั้น น้อยกว่าเหล้าซึ่ง

มีโอกาสเสพติด 22.7% แต่ความหมาย

ที่ไปตีความว่ากัญชาเสพติดเร็วกว่าเหล้า

และบุหรี่หลายเท่าเป็นการนำาเสนอข้อมูล

ไม่ครบถ้วน เพราะถ้าครบถ้วนจะรู้ว่ามัน

เร็วภายใต้การติดยาก หมายความว่า 5 

ปีแรกกัญชายังติดไม่เกิน 4% ในขณะ

ที่บุหรี่มวนแรกนับไป 5 ปีแรกมีโอกาส

เสพติดประมาณ 9% ส่วนสุรามีโอกาส

เสพติด 8% ดังนั้นถ้าวัดจำานวนปีเท่ากัน 

เหล้าและบุหรี่ติดง่ายกว่ากัญชา และการ

สำารวจจากผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกา 

กัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่

แน่นอน

“ที่ เกรงว่าเยาวชนจะใช้กัญชา

อย่างไม่ถูกต้องในกรณีอายุต่ำากว่า 20 ปี 

รวมถึงผลข้างเคียงที่มีรายงานอยู่เป็น

ระยะ การกระทำาที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำา

ที่ผิดกฎหมาย เพราะหากจำาหน่ายหรือให้

เด็กและเยาวชนอายุต่ำากว่า 20 ปี ต้อง

มีผู้ถูกดำาเนินคดีความในฐานะคนที่เอา

กัญชาให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น ตาม 

พ.ร.บ.คุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการ

แพทย์แผนไทย 2542 มาตรา 46” นาย

ปานเทพกล่าว 

วันเดียวกัน จากกรณีนายยุทธชัย 

พงศ์พณิช สมาชิกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

จ.บุรีรัมย์ ได้รับมอบอำานาจจากนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.

สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคเข้า

แจ้งความร้องทุกข์ สภ.เมืองบุรีรัมย์ เมื่อ

วันที่ 10 มิ.ย. ให้ดำาเนินคดีกับ ม.ล.ณัฏฐ

กรณ์ เทวกุล หรือหม่อมปลื้ม และพวก 

จากการไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กในเรื่องปลด

ล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเป็นการ

มอมเมาประชาชนนั้น

ม.ล.ณัฏฐกรณ์ ได้เดินทางมา สภ. 

เมืองบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตาม

หมายเรียก ก่อนให้สัมภาษณ์ว่า ตำารวจ

ได้นัดมาพบอีกครั้ง ในวันที่ 10 ส.ค. ซึ่ง

เบื้องต้นให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา เพราะ

การจัดรายการของตนเองเพียงต้องการ

สื่อว่ากัญชาเป็นสิ่งเสพติดที่เป็นภัยต่อ

สังคม ไม่ควรเป็นสิ่งที่สามารถปลูกกัน

ได้ทุกบ้าน หรือไม่ควรซื้อขายกันได้อย่าง

เสรี ดังนั้นเมื่อมีการทำานโยบายของรัฐให้

นำาไปสู่ที่กัญชาสามารถใช้กันได้กึ่งเสรี ใน

ที่สุดแล้วมันจะทำาให้ดูเหมือนว่าสิ่งนี้มัน

ปกติ แล้วเป็นสิ่งที่มีคุณมากกว่าโทษซึ่ง

มันไม่ใช่ ซึ่งข้อเท็จจริงกัญชามันมีโทษ

มากกว่าคุณ แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงด้วยว่า

ประเทศส่วนใหญ่ในโลกถือว่ากัญชานั้น

เป็นยาเสพติด เพราะฉะนั้นภัยต่อสังคม

เป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิด    

ทั้งนี้  ม.ล.ณัฏฐกรณ์ยังได้ไลฟ์สดถึง

บรรยากาศที่เดินทางมารับทราบข้อกล่าว

หาด้วย.

ศบค.

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวระหว่างเป็น

ประธานการประชุมว่า องค์การอนามัย

โลก (WHO) รายงานผลการติดตามการ

แพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมาระบุจำานวน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่ว

โลก ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 จาก

สายพันธุ์ โอมิครอน BA.4, BA.5 ซึ่ง WHO 

แสดงความกังวลในเรื่องนี้ เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมโควิด-19 

เพราะหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการ

เฝ้าระวังและควบคุมโรค ซึ่งอาจจะทำาให้

การติดตามสถานการณ์สายพันธุ์ใหม่ยาก

ยิ่งขึ้น และขอร้องให้ประเทศต่างๆ สร้าง

ภูมิคุ้มกันกับประชาชน เพื่อลดอาการ

รุนแรงและการเสียชีวิตหากติดเชื้อ โดย

เฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และเจ้า

หน้าที่สาธารณสุข 

ทั้งนี้ ข้อมูลการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ทั่วโลกในขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ

สายพันธุ์ BA.4, BA.5 มากขึ้น โดย

เฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกา อาจจะ

ทดแทนสายพันธุ์เดิม แม้ยังไม่มีข้อมูลว่า

สายพันธุ์ดังกล่าวมีการแพร่เชื้อที่รุนแรง

มากกว่าสายพันธุ์เดิมอย่างไร แต่การฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้

“การแพร่ระบาดในประเทศไทยก็

มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการผ่อน

คลายมาตรการที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะทำาให้

พบการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพิ่ม

ขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อมีอาการเล็กน้อยและ

รักษาตัวที่บ้านมากขึ้น แต่ผู้ป่วยที่เข้า

รับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไม่มากนัก 

จึงขอให้ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตามผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง รวมทั้ง

สุ่มตรวจและติดตามการกลายพันธุ์ โดย

เฉพาะ BA.4, BA.5 เพื่อนำาข้อมูลมา

วิเคราะห์และกำาหนดมาตรการต่อไป”  

นายกฯ  ระบุ 

จากนั้น นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 

โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.

ชุดใหญ่ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด

ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

2,144 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 

2,144 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและ

ระบบบริการ 2,144 ราย หายป่วยเพิ่ม 

1,946 ราย อยู่ระหว่างรักษา 25,082 

ราย อาการหนัก 763 ราย ใส่ท่อช่วย

หายใจ 327 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย 

เป็นชาย 11 ราย หญิง  9 ราย เป็นผู้เสีย

ชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 16 ราย ยอดผู้

ติดเชื้อสะสม 4,540,955 ราย ยอดหาย

ป่วยสะสม 4,485,075 ราย ยอดผู้เสีย

ชีวิตสะสม 30,798 ราย ทั่วโลกติดเชื้อ

สะสม 558,649,659 ราย เสียชีวิตสะสม 

6,369,032 ราย  

23 จว.ยอดติดเชื้อขยับขึ้น

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์

เน้นย้ำาที่ประชุม ศบค.กรณีที่มีการออก

ข่าวหรือมีนักวิชาการออกมาให้ข้อมูลใน

โซเชียลมีเดียว่ามีผู้ติดเชื้อจำานวนมาก

นั้นว่า อาจจะมีทั้งข้อมูลที่สอดคล้องและ

ผิด โดยนายอนุทินได้ขอให้ฟังข้อมูลจาก 

ศบค.เป็นหลัก รวมทั้งกรมควบคุมโรค

ได้แสดงรายงานข้อมูลผู้ป่วยแบบ OPSI 

กรณีเจอแจกจบ เป็นผู้ป่วยนอกที่ ไปรับ

ยาแล้วกลับบ้าน ตั้งแต่ มี.ค.-6 ก.ค. ทั้ง

สิ้น 5,113,782 ราย และพบในสัปดาห์ 

ที่ 26 มีผู้ป่วยประมาณ 207,643 ราย หรือ

เฉลี่ยวันละ 29,000 รายทั่วประเทศ ซึ่ง

เป็นตัวเลขที่ป่วยจริง โดยนายกสมาคมอุร

เวชช์แห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อแนะนำาว่า

ตัวเลขนี้มีความสำาคัญที่จะต้องสื่อสารกับ

ประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบ แต่อาการ

ผู้ติดเชื้อไม่หนัก และเห็นด้วยกับตัวเลข 

สธ.ที่รายงานจำานวนผู้รักษาตัวในโรง

พยาบาล ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยปอดอักเสบ

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย นายอนุทิน

ยืนยันว่ายังมีเตียงรองรับเพียงพอ 

โฆษก ศบค.กล่าวว่า นายกฯ ระบุ

แม้ตัวเลขเสียชีวิตรายสัปดาห์จะลดลง 

แต่ไม่อยากเกิดขึ้นเลยกับคนที่อยู่ในกลุ่ม 

608 จึงขอให้รณรงค์ให้กลุ่ม 608 เข้ามา

รับวัคซีนให้มากขึ้น และยังขอความร่วม

มือเรื่องการสวมหน้ากากของคนที่อยู่ใกล้

ชิดกับกลุ่ม 608 โดยภาพรวมการติดเชื้อ

ทั่วประเทศ มี 54 จังหวัดที่มีแนวโน้มลด

ลง และมี 23 จังหวัดที่เป็นขาขึ้น และ

การติดเชื้อระลอกเล็กๆ ในบางจังหวัด 

อย่าง กทม.และปริมณฑล โดยเฉพาะ

ภูเก็ตที่มียอดเพิ่มสูงพอสมควร ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยว 

จึงขอให้ประชาชนช่วยกันในการลดยอด

ผู้ติดเชื้อให้ได้  

“คาดการณ์ภาพที่จะเกิดขึ้นทั้ง

จำานวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต โดยหลัง

การระบาดใหญ่จะมีระลอกเล็กๆ เกิดขึ้น 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องภูมิคุ้มกัน หน้ากาก

อนามัย การทำากิจกรรมรวมกลุ่ม และ

สายพันธุ์ นายกฯ เน้นย้ำาว่าเรื่องการสวม

หน้ากาก ภูมิคุ้มกัน การรวมกลุ่ม แม้จะ

ผ่อนคลายมาตรการ แต่ขอให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยดูแลประชาชนในภาพ

รวมเพื่อจะได้ไม่เจอการแพร่ระบาดที่สูง

กว่านี้ โดยผู้ป่วยรายใหม่อาจจะมีพุ่งขึ้น

ได้” โฆษก ศบค.กล่าว

นอกจากนี้ นายกฯ เน้นเรื่องการ

ฉีดวัคซีน และให้ความสำาคัญกับเรื่องการ

ติดเชื้อในโรงเรียน โดยอยากให้ สธ.และ

กทม.เข้ามาดูแลใกล้ชิด รวมทั้งกรมควบ 

คุมโรครายงานเหตุผลทำาไมผู้สูงอายุไม่ถึง

ฉีดวัคซีน จึงอยากให้ช่วยกันปรับชุดความ

คิดคนที่ไม่อยากฉีด เพื่อรักษาชีวิตคนไทย

ให้ได้มากที่สุด  

“ที่ประชุม ศบค.ได้พิจารณาการ

ขยายระยะเวลาประกาศใช้สถานการณ์

ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19) 

ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 

รายงาน และมีมติให้ขยายออกไปอีก  

2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.65 โดย

นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค.เน้นย้ำาการขยาย

เวลาดังกล่าวเพื่อการควบคุมป้องกันโรค

และรักษาชีวิตประชาชนเท่านั้น รวมทั้ง

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายัง

ได้รายงานจำานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่ม 

30,947 คน และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65- 

6 ก.ค.65 มีนักท่องเที่ยวสะสมเข้า

ประเทศไทยแล้ว 2.2 ล้านคน รายได้

เข้าประเทศ 1.25 แสนล้านบาท สุดท้าย 

นายกฯ ต้องการให้ประชาชนได้ร่วมมือกัน

สวมหน้ากากอนามัย” โฆษก ศบค.กล่าว 

แจงสภาโควิด 2-3 หมื่น/วัน

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน

สภาฯ คนที่ 2 ทำาหน้าที่ประธานที่ประชุม 

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรค

เพื่อไทย (พท.) ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา

เรื่องสถานการณ์ โควิด-19 โดยนายสาธิต 

ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ชี้แจงตัวเลข

ที่ สปสช.รายงานมียอดติดเชื้อวันละ

ประมาณ 2-3 หมื่น แต่การติดเชื้อไม่มี

อาการรุนแรง อย่างไรก็ตามก็ไม่ประมาท

ขณะที่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด 

สธ. กล่าวถึงการพบโควิดในโรงเรียน

จำานวนมากว่า กำาลังติดตามและได้กำาชับ

ทางโรงเรียนไปแล้ว ซึ่งส่วนตัวมองว่า

ธรรมดาในขณะนี้ และเด็กส่วนใหญ่มี

อาการน้อย ส่วนกรณีคลัสเตอร์ โควิด-19 

ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนั้น สธ.ก็

ดำาเนินการตามมาตรการคือแจ้งไปแล้ว

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีของ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมีข่าวนักเรียน

และครูติดเชื้อกว่า 700 คนว่า ในความ

จริงแล้วเป็นตัวเลขติดเชื้อสะสมตั้งแต่

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

และเมื่อเทียบจำานวนผู้ติดเชื้อกับจำานวน

นักเรียนที่มีทั้งหมดกว่า 5,000 คน จะ

พบว่ามีจำานวนนักเรียนและบุคลากรราว 

10% ที่ติดเชื้อ โดยขณะนี้ยอดติดเชื้อจริง

ของนักเรียนและครูมีจำานวนสะสมอยู่ที่ 

200 คน 

“กรณีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

อ.เมืองฯ จ.ลำาปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พบมีนักเรียนติด

เชื้อ 84 คน ครูติดเชื้อ 18 คน รวมแล้ว 

102 คน ซึ่งในจำานวนนี้มีครูอาการหนัก 1 

คน ส่วนนักเรียนและครูคนอื่นไม่มีอาการ

หนัก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะนักเรียน

และครูได้รับวัคซีนมาแล้ว” นายสุภัทร

กล่าว

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ขอให้ โรงเรียน

เคร่งครัดมาตรการ 6-6-7 รวมทั้งนายกฯ 

เน้นย้ำานักเรียนทุกคนต้องใส่หน้ากาก

อนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง 1.5-2 

เมตร ล้างมือบ่อยๆ ส่วนบางกิจกรรมที่ทำา

ร่วมกันแล้วต้องถอดหน้ากากอนามัย เช่น 

กินข้าว ขอให้นำาอุปกรณ์ของตนเองมา

ใช้ งดเว้นการพูดคุยระหว่างรับประทาน

อาหาร 

ถามว่า จะไม่มีการปิดโรงเรียนทั่ว

ประเทศใช่หรือไม่ นายสุภัทรกล่าวว่า จะ

ไม่มีการปิดเรียน แต่การจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์และการจัดการเรียนการ

สอนรูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะเป็นแผนสำารอง

ที่ให้แต่ละโรงเรียนไปพิจารณาใช้เท่านั้น 

วันเดียวกัน โรงเรียนกรุงเทพ คริส 

เตียนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ 

และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้

ออกประกาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียน

การสอนเป็นออนไลน์ หลังสถานการณ์

แพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมามีแนว

โน้มสูงขึ้น และจะกลับมาเรียนตามปกติ

ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.เป็นต้นไป

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และ

กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง

อยู่ระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจของ

พรรคประชาธิปัตย์ในยุโรป เพื่อร่วม

ประชุมเครือข่ายพรรคการเมืองเสรีนิยม

ประชาธิปไตย (Liberal International: LI) 

ที่มีสมาชิกจากทุกทวีปเข้าร่วมที่ประเทศ

บัลแกเรียและเยอรมนี ตั้งแต่ช่วงต้น

เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ โพสต์เฟซบุ๊กจาก

กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี แจ้งว่าโควิด-19 

รอบนี้ ไม่รอด. 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

แม่เหยื่อรถแข่งร้องไม่ได้รับค่าเยียวยา

ตรัง • วันที่ 8 ก.ค.65 หลังเกิดเหตุรถแข่งที่เข้าร่วมการ

แข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบการกุศล “กะพังโรดเรซซิ่ง”  

ที่จัดขึ้นที่สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ ในเขตเทศบาล

นครตรัง เกิดเสียหลักพุ่งชนคนดูขอบสนามเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 

3 ก.ค.ที่ผ่านมา จนทำาให้นายมณฑล ชูยัง (น้องลูกปลา) อายุ 

16 ปี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนน้ำาผุด (มัธยม) อ.เมืองตรัง 

เสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บอีก 7 คน ต่อมาคณะผู้บริหารเทศบาล

นครตรังและนายกิตติพัฒน์ ผสานพจน์ ผู้ดำาเนินการ ได้เข้า

ขมาศพพร้อมมอบเงินสดเยียวยาเบื้องต้น 100,000 บาท 

ให้แก่นางสาวลัดดาวัลย์ หีดเภา แม่ผู้เสียชีวิต ที่วัดควน

สวรรค์ อ.นาโยง โดยได้ฌาปนกิจศพไปเมื่อ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา 

ล่าสุด ร.ต.อ.เอกลักษณ์ ศักดิ์ชัยนันท์ รองสารวัตรเวรสืบสวน 

เจ้าของคดี แจ้งว่าได้เรียกสอบปากคำา กก.ผู้จัดการแข่งขัน

แล้ว 5 คน โดยแจ้งข้อหากระทำาความผิดโดยประมาท ทำาให้ผู้

อื่นถึงแก่ความตาย พร้อมเรียกมารดาของผู้เสียชีวิตมาตกลง

กันเรื่องเงินเยียวยาด้วย ซึ่งภายหลัง น.ส.ลัดดาวัลย์เปิดเผย

ว่า ตำารวจเรียกตนและผู้จัดการแข่งขันเข้าพูดคุยแล้ว โดยเขา

ต่อรองจ่ายเงินเพียงแค่ 100,000 บาทเท่านั้น จึงบอกไปว่า

ตนรับไม่ได้เพราะชีวิตลูกของตนทั้งคน หลังจากนี้จะร้องขอ

ความเป็นธรรมและดำาเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

มทบ.26  เปิดบ้านรับญาติทหารใหม่

บุรีรัมย์ • เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์  

มณฑลทหารบกที่ 26 (มทบ.26) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา

มหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ พลตรีสมบูรณ์  

ณ หนองคาย ผบ.มทบ.26 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้าน

ทหารใหม่” ประจำาปี 2565 ผลัดที่ 1 ให้ทหารใหม่ได้พบปะพ่อ

แม่ผู้ปกครองและครอบครัว หลังเข้ามาเป็นทหารกองประจำา

การ ผลัด 1/2565 โดย ผบ.ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่

ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น

ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำาลังใจแก่กำาลังพลด้วย 

พร้อมเปิดเผยว่า  หน่วยให้ความสำาคัญกับการดูแลกำาลังพลใน

ทุกระดับชั้น สนองตามนโยบายของพลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์

แก้วแท้ ผบ.ทบ.ที่ให้ความสำาคัญกับการดูแลกำาลังพลทุกระดับ

ชั้น รวมถึงทหารกองประจำาการ เพื่อให้ได้ถึงสิทธิสวัสดิการ 

การส่งเสริมและผลักดันตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อ

พัฒนาและสร้างคนให้กองทัพและประเทศชาติ โดยกำาชับให้

ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ดี ซึ่งยังจะเป็นการปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำาลังพลของกอง

ทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วย

เหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

กรุงเทพฯ • “ผบช.” ท่องเที่ยว

มีคำาสั่งให้ “ด.ต.” ที่ ตระเวนเก็บ

ส่วยสถานบันเทิงในนนทบุรีออก

จากราชการ มีความผิดอาญา

พฤติกรรมไม่เหมาะสม ประพฤติ

ชั่วร้ายแรง

จากกรณีชุดปฏิบัติการ

พิเศษ กรมการปกครอง นำากำาลัง

เข้าจับกุมตัว ด.ต.ภูวเมศฐ์ หิรัญ

วงศ์วราดล ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.1 

บก.ทท.3 พร้อมด้วยนายมานัส 

สุขสอง อายุ 46 ปี ชาวจังหวัด

สุพรรณบุรี บริเวณลานจอดรถ

หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

ใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ขณะ

ทั้งคู่แอบอ้างเป็นชุดกรมการ

ปกครองขับรถมาตระเวนเก็บ

ส่วยสถานบันเทิงในนนทบุรี  

โดย ด.ต.ภูวเมศฐ์ใช้รถยนต์สาย

ตรวจตำารวจท่องเที่ยว โตโยต้า  

สีบรอนซ์ เป็นยานพาหนะนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวัน

ที่ 8 ก.ค.ที่กองบัญชาการตำารวจ

ท่องเที่ยว (บก.ทท.) พล.ต.ท.สุคุณ 

พรหมายน ผู้บัญชาการตำารวจ

ท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) ได้มีคำาสั่ง

กองบัญชาการตำารวจท่องเที่ยว 

ที่ 556/2565 เรื่องให้ข้าราชการ

ตำารวจออกจากราชการไว้ก่อน

ด้วย ด.ต.ภูวเมศฐ์ หิรัญ

วงศ์วราดล ผู้บังคับหมู่สถานี

ตำารวจท่องเที่ยว 2 กองกำากับการ 1 

กองบังคับการตำารวจท่องเที่ยว 1 

รับเงินเดือนระดับ ป.3 ชั้น 30.5  

เงินเดือน 31,340 บาท มีกรณีถูก

กล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ตามคำาสั่งกองบังคับการ

ตำารวจท่องเที่ยว 1 และต้องหา

ว่ากระทำาความผิดอาญากรณีมี

พฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นการ

กระทำาอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง กระทำาผิดตาม

มาตรา 78 อันเป็นเหตุให้เสียหาย

แก่ราชการอย่างร้ายแรง กล่าวคือ

ต้องไม่กระทำาการหาผลประโยชน์

อันทำาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ

ตำาแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

และองค์กร มีเหตุให้ออกราชการ

ไว้ก่อน ได้ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วย

การสั่งพักราชการและสั่งให้ออก

จากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547   

ข้อ 3 (1), (3)

กล่าวคือ ด.ต.ภูวเมศฐ์ถูก

ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง

ร้ายแรง และต้องหาว่ากระทำาผิด

อาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต

ต่อหน้าที่ราชการ โดยถูกกล่าวหา

ว่าเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับหรือ

ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น

โดยมิชอบ และร่วมกันกรรโชก

ทรัพย์และมีความประพฤติหรือ

พฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ ซึ่ง

หากให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจ

เกิดการเสียหายแก่ราชการ และ

เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือ

ขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา 

และพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบ 

สวนวินัยอย่างร้ายแรง และการ

พิจารณาคดีในความผิดทางอาญา

จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำานาจตาม

ความในมาตรา 95 แห่ง พ.ร.บ.

2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร.ว่า

ด้วยการสั่งพักราชการและการ

สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

พ.ศ. 2543 ข้อ 8

จึงให้ ด.ต.ภูวเมศฐ์ออก

จากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟัง

ผลการสอบสวนพิจารณาทาง

วินัยและการพิจารณาคดี ทั้งนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

เป็นต้นไป อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออก

จากราชการไว้ก่อนตามคำาสั่งนี้มี

สิทธิอุทธรณ์ต่อ  ก.ตร.ได้.

ส่ังเชือด‘ด.ต.’เก็บส่วยออกราชการ

เพชรบุรี • วันที่ 8 ก.ค.65 

พ.ต.อ.วายุภักษ์ วงศ์ศักดิรินทร์ 

ผกก.สภ.ชะอำา นำากำาลังเข้าจับกุม

นายอรรถพล โสภณ อายุ 16 ปี ที่

อยู่ 43/1 ม.8 ต.หัวสะพาน อ.เมือง

เพชรบุรี พร้อมของกลางอาวุธ

ปืนพกสั้นขนาด 9 มม. จำานวน  

1 กระบอก แมกกาซีน 1 อัน เครื่อง

กระสุนปืนขนาด 9 มม. จำานวน 

15 นัด ซองปืนสีดำา 1 ซอง พร้อม

ด้วยนายพศวัต เส็งกีหวย อายุ 

16 ปี ที่อยู่  207/1 ม.2 ต.หาด

เจ้าสำาราญ จ.เพชรบุรี พร้อม

ด้วยของกลาง 1.ยาอีสีชมพู 

3 เม็ด 2. ยาอีสีม่วง 16 เม็ด  

3.เคตามีนลักษณะเป็นเกล็ด  

10 ถุง น้ำาหนัก 7.42 กรัม และ

กลุ่มวัยรุ่นชายหญิงอายุ 16- 

23 ปี  จำานวน 18 ราย ได้ภายใน

บ้านพักพูลวิลลา ชื่อ Like 2 

เลขที่ 59/72 ซอย 10 ภายใน

โครงการหมู่บ้านชัชพีย์ ต.ชะอำา 

อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี ก่อนนำาตัว

ทั้งหมดมาสอบสวนที่  สภ.ชะอำา 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง

รวบวัยรุ่นชะอำารวมตัวจัดปาร์ตี้ยาคาบ้าน

ว่ามีคนเอาปืนจะมายิงกลุ่มวัย

รุ่นดังกล่าวภายในบ้านพักพูล

วิลลา จึงนำากำาลังไปตรวจสอบ

และพบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิง

จำานวน 18 รายกำาลังจะมั่วสุม

อยู่ในบ้านดังกล่าว ตรวจสอบ

พบยาเสพติดหลายรายการ

ซุกซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานภายใน

ห้องนอน โดยนายพศวัตยอมรับ

ว่าเป็นของตน จากนั้นตรวจค้น

นายอรรถพล  พบอาวุธปืนขนาด 

9 มม.จำานวน 1 กระบอก จึง

ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน ก่อน

นำาตัวมาสอบสวนที่ สภ.ชะอำา 

ทั้งหมดสารภาพว่าได้ร่วมกันมา

เช่าบ้านเพื่อมั่วสุมเสพยาเสพติด

กระทั่งมาถูกจับ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำาตัว

ผู้ต้องหาทั้งหมด 18 รายไปตรวจ

ปัสสาวะที่ รพ.ชะอำา พบปัสสาวะ

เป็นสีม่วงก่อนแจ้งข้อหา 1.นาย 

อรรถพล มีอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดย

ไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธ

ปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน

หรือทางสาธารณะโดยไม่ ได้

รับอนุญาต เสพยาเสพติดโดย

ไม่ได้รับอนุญาต 2.นายพศวัต 

ครอบครองยาเสพติดให้ โทษ

ประเภท 1 ยาอี 19 เม็ด และ

ยาเคน้ำาหนัก 9.48 กรัมโดยผิด

กฎหมาย และผู้ต้องหาทั้งหมด

รวม 18 ราย ข้อหาเสพยาเสพ

ติดให้ โทษประเภทที่ 1 โดยผิด

กฎหมาย ก่อนนำาตัวดำาเนินคดี

ตามกฎหมายต่อไป.

ยะลา • เมื่อวันที่  8 ก.ค.65 

บรรยากาศที่ด่านพรมแดนเบตง 

อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นด่าน

ชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้าม

ด่านบูกิตบือราปิต รัฐเกดะห์ 

ประเทศมาเลเซีย มีนักท่องเที่ยว

ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และชาว

ไทย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน 

อ.เบตง จ.ยะลากันในช่วงวันศุกร์

สุดสัปดาห์อย่างคึกคักและต่อเนื่อง 

ทั้งที่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ด้วยรถบัส  

รถยนต์ส่วนตัว และรถตู้ โดยสาร 

ทำาให้บรรยากาศในพื้นที่กลับมา

คึกคักอีกครั้งในครึ่งปีหลังหลังจาก

ผ่านพ้นช่วงโควิด-19

โดยคาดการณ์ว่าเฉพาะวัน

นี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย

และสิงคโปร์ เดินทางผ่านด่าน

พรมแดนเบตง เข้ามาท่องเที่ยวใน 

อ.เบตงราว 2,000-3,000 คน และ

ตลอดทั้งเดือนนี้คาดว่าจะมีตัวเลข

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผล

มาจากการยกเลิกระบบ Thailand 

Pass และการยกเลิกสวมหน้ากาก

อนามัย รวมทั้งขยายเวลาเปิด

สถานบันเทิงไปจนถึงตี 2 และตรง

กับวันหยุดของไทย

ส่วนการเดินทางเข้าประเทศ 

ไทย ชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะ

เดินทางกลับประเทศไทยไม่ต้อง 

ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand 

Pass (ไม่ต้องใช้ Thailand Pass 

QR Code ในการเดินทางเข้า

ประเทศไทย) แต่ต้องแสดงหลัก

ฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

โควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์

ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด 

หากยังไม่ได้ฉีดหรือฉีดยังไม่ครบ

ถ้วนตามเกณฑ์ที่กำาหนด จะต้อง

แสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ 

RT-PCR หรือ Professional ATK  

อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออก

เดินทางจากประเทศต้นทางเพื่อ

เข้าประเทศไทย ส่วนชาวต่างชาติ

ไม่ต้องแสดงประกันที่ครอบคลุม

การรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำา 10,000 

เหรียญสหรัฐฯ หรือเอกสารอื่นที่

เทียบเท่า.

ด่านเบตงคึกคัก

มาเลย์-สิงคโปร์

แห่เข้ามาเที่ยว
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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

เราเดินมาได้ไกลแล้ว ด้วยการทำางานอย่าง

รวดเร็ว และบูรณาการหลายหน่วยงาน จน

ผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกหลายราย แสดง

เจตนารมณ์ว่าจะเดินหน้าตั้งโรงงานผลิต

ยานยนต์ ไฟฟ้าในประเทศไทย แต่ยังมีอีก

หลายอย่างที่เราจะต้องทำาในช่วง 12 เดือน

ข้างหน้า เพื่อให้ได้ข้อสรุปกับผู้ผลิตยานยนต์

ต่างๆ เหล่านั้น เราจะต้องทำาให้ราคารถยนต์

ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

มีราคาที่ถูกลงสำาหรับคนไทยทุกคน และ

แกนที่ 3 เกี่ยวกับภาคการธนาคาร ตอนนี้

ประเทศไทยเรามีประชาชนมากกว่า 30 ล้าน

คนที่ไม่สามารถกู้เงินได้ ธนาคารต้องหาทาง

ที่จะเดินหน้าให้มากไปกว่าวิธีการหรือระบบ

แบบเดิมๆ ที่มักจะปล่อยเงินกู้ให้แค่คนรวย 

ธุรกิจใหญ่ๆ หรือคนที่มีเอกสารทางธุรกิจที่

พร้อมเท่านั้น ถึงเวลาแล้ว ธนาคารจำาเป็นที่

จะต้องให้ความสำาคัญกับลูกค้าที่เป็นคนตัว

เล็กๆ และทำามาค้าขายเลี้ยงตัวเองให้มาก

ยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ คือหนทางสำาคัญ

ที่จะกระจายความมั่งคั่งร่ำารวย 

 นายกฯ บอกด้วยว่า ตนจะขับเคลื่อน

รัฐบาลให้ทำาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดให้

สำาเร็จ ช่วยทำาภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้

แข็งแรง และช่วยภาคการธนาคารให้ทำางาน

อย่างสอดคล้องและตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ 

เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่ง

ให้กับตัวเองได้ เชื่อว่าเราทำาได้ และจะได้

เห็นการผลิดอกออกผลในเวลาไม่เกิน 2 ปี

ข้างหน้า ลงมือครับ เชื่อมไทยเดินหน้า

“นี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างมากที่ไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อน และสอดคล้องกับยุคสมัย

ใหม่และอนาคต ภารกิจของผมคือ ทำาให้สิ่ง

ต่างๆ เหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ ตอนนี้สิ่ง

ต่างๆ เหล่านี้เกือบที่จะเสร็จแล้ว เราเดิน

มาได้ไกลแล้วครับ ตามกลยุทธ์ และตอนนี้

ใกล้ถึงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์

ได้แล้ว ผมขอบคุณทุกท่านที่ใจเย็นกับผม 

ให้ผมได้เอาแผนโครงการที่ยิ่งใหญ่ ผลักดัน

มาสู่การปฏิบัติจริง ผมไม่ใช่คนที่แสดงออก

หรือนำาเสนออะไรได้เก่งนัก แต่ผมรู้ว่าผม

จะต้องทำาอย่างไรเพื่อให้เรื่องใหญ่ๆ เกิดขึ้น

จริงได้ บางครั้งผมอาจจะพูดอะไรที่ฟังดูตลก 

แต่ขอให้ทุกท่านรู้ว่าผมบริสุทธิ์ใจ และหัวใจ

ของผมอยู่กับประชาชนทุกคน และอยู่กับ

ประเทศไทยครับ” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดคลิป

วิดีโอแถลงการณ์ผ่านเพจครั้งนี้ เป็นที่น่า

สังเกตว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรับวิธีการพูด 

มีการเว้นจังหวะ และเน้นย้ำาประโยคในการ

สื่อสาร พร้อมปรับท่ายืนที่ดูรีแลกซ์มากขึ้น

มีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ระหว่างการลงพื้น

ที่ตรวจราชการที่ จ.กำาแพงเพชร ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ โดยมี ส.ส.พปชร.ในพื้นที่ 

จ.กำาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และ

พิษณุโลก มารอต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่

ผ่านมานั้น ช่วงหนึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้

ระบายกับ ส.ส. กรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง

การทำางานว่า มีคนว่าปัญหาอยู่ที่ตนคนเดียว

เลย ทั้งที่ความจริงแล้วคนอื่นเป็นนายกฯ ปี

สองปีแล้วไป พอเจอปัญหาก็ออกไปพอดี ให้

คนใหม่มาแก้ตลอด ภาพที่ทำาได้คือภาพสั้นๆ 

มันเลยออกมาดูดี แต่อย่างตนอยู่มานาน ทำา

มา 7 ปี ระหว่างทางมันมีปัญหาตลอด ย่อม

โดนด่าเป็นธรรมดา แต่มันต้องค่อยๆ แก้ทีละ

เปลาะ พยายามแก้ไขปัญหาในทุกมิติ พร้อม

กับพูดกับ ส.ส.ว่า “อยู่ช่วยกันต่อนะ ผมก็จะ

ค่อยๆ ทำาไป” 

วันเดียวกัน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) 

กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

รายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ว่า

ฝ่ายค้านได้ขอเวลา 45 ชั่วโมง เหลือ 18 

ชั่วโมง แบ่งออกเป็นของประธานสภาฯ 3 

ชั่วโมง ที่เหลือจะเป็นของคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) จำานวน 15 ชั่วโมง แม้ว่าฝ่ายค้าน

ระบุว่าไม่จำากัดเวลาให้กับฝ่ายรัฐบาลชี้แจง 

แต่จะให้ชี้แจงหลังเวลา 00.30 น.ไปแล้ว

นั้น ตนคิดว่าโดยหลักการทั่วไปฝ่ายรัฐบาล

ควรจะหาเวลาตอบให้เป็นช่วงที่อยู่ในความ

สนใจของประชาชน

รองประธานวิปรัฐบาลยังเปิดเผย

ว่า ได้รับการบ้านจาก ปชป.ว่าขอเวลาให้

รัฐมนตรีของพรรคให้ได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้ วิปรัฐบาลมีความเห็นร่วมกันว่า 

ควรจะใช้ โอกาสนี้เป็นการชี้แจงผลงานใน

รอบ 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้เห็น

ว่าฝ่ายรัฐบาลได้ดำาเนินการในเรื่องใดไปแล้ว

บ้าง และตนคิดว่าฝ่ายค้านต้องหาประเด็นที่

อภิปรายต่อฝ่ายรัฐบาลอย่างชัดเจน ขณะที่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค 

ปชป. ได้ขอให้ตนขอเวลาจากวิปรัฐบาลเพื่อ

ให้นายจุรินทร์ได้สามารถชี้แจงได้อย่างเต็ม

ที่ โดยขออย่างน้อยไม่ต่ำากว่า 2 ชม. ซึ่งคิด

ว่าต้องเฉลี่ยกับรัฐมนตรีท่านอื่น โดยผู้ที่มี

ประเด็นชี้แจงมากที่สุดคือ พล.อ.ประยุทธ์ 

และมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาชี้แจงได้อย่างต่อเนื่อง

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะ

กรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 

กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออก

จากหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟว่า นา

ยกฯ ไทยควรเลียนแบบอังกฤษบ้าง และ

ลาออกจากตำาแหน่งนายกฯ ในทันทีก่อน

ครบวาระ 8 ปีในวันที่ 24 ส.ค.นี้ ก่อนจะมี

ปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง และอยากเรียก

ร้องให้รัฐมนตรีที่รู้สึกผิดชอบชั่วดีลาออกเพื่อ

กดดันนายกฯ

เลขาธิการ ครป.ยังเรียกร้องว่า การ

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของฝ่ายค้านคร้ัง

น้ี อยากเรียกร้องให้มีการอภิปรายประเด็น

การคอร์รัปชันและการเอ้ือให้เกิดอำานาจ

การผูกขาดข้ึนในประเทศไทยจนเกิดทุนใหม่

สามานย์จำานวนหน่ึงท่ีกลายเป็นกระเป๋าเงิน

ให้พรรคการเมือง ทำาให้การเมืองไทยกลาย

เป็นระบบฉ้อฉล สุดท้ายขอเรียกร้องให้นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ช่วยหาทางลงให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ด้วย. 

ชัชชาติ

ปัญหาขยะใน กทม., อุโมงค์ยักษ์, ปัญหา

ทางเท้า, เรื่องภาษีท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง รวม

ถึงปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสาร 

คาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะ กมธ. ได้สอบถาม

ถึงสัญญารถไฟฟ้าบีทีเอสพร้อมขอเอกสาร

ด้วย ซ่ึงนายชัชชาติช้ีแจงว่า ไม่ได้เป็นคน

ทำาสัญญาส่วนต่อขยายท่ี 1 กับส่วนต่อขยาย

ท่ี 2 จ้างถึงปี 2585 เป็นเรื่องท่ีอยู่ในคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เราได้ทำาหนังสือเร่งรัดไป

แล้วว่าผลการสอบสวนเป็นเช่นใด มีความคืบ

หน้าอะไรหรือไม่ ส่วนสัญญา ปี 2572-2585 

ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ต้องดูว่าสุดท้ายจะเป็น

อย่างไร เป็นเรื่องท่ีส่งไป ป.ป.ช.ด้วย ไม่เช่น

น้ันปี 2572-2585 ต้องจ้างเดินรถ และจะมี

ค่าเสียหาย ซ่ึงมีคนบอกว่าเขาคงเรียกแพงถ้า

เราจะขอเลิกสัญญา แล้วประมูลใหม่ปี 2572 

กำาลังหาลู่ทางว่ากระบวนการครบถ้วนหรือ

ไม่ มีอันไหนท่ีควรเข้าสภา กทม.แล้วไม่ได้เข้า

หรือเปล่า ขณะน้ีกำาลังให้ทางฝ่ายกฎหมาย

ตรวจสอบอยู่

“ส่วนสัญญาท่านขอก็ต้องให้ท่าน 

แต่ประเด็นคือสัญญานี้เขียนว่าห้ามเปิด

เผยต่อสาธารณชน ยกเว้นเป็นการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ถ้าท่านขอผมก็คงปฏิบัติตาม

กฎหมาย เพราะท่านเป็น กมธ. คงเปิดเผยให้

ท่านได้ตามที่ท่านร้องขอ” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติกล่าวว่า งบประมาณ 

กทม.ยังมีงบอีก 80,000 ล้านบาท ที่ได้จาก

ภาษีต่างๆ รวมแล้วประมาณแสนล้านบาท 

ไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับงบของรัฐบาล 3.1 

ล้านล้านบาท เป็น 2.5% ของเงินรัฐบาล 

แต่เราดูแลประชากร 15% ดังนั้นงบแสน

ล้านไม่ได้เยอะเกินขอบเขตที่เราดูแลอยู่ ซึ่ง 

กทม.มีแผนแม่บทอยู่แล้ว 7 ยุทธศาสตร์ 

20 ปี โดยในฐานะคนเข้ามาใหม่คงไม่ปรับ

ยุทธศาสตร์ทันที เพราะไม่อยากให้ผู้ว่าฯ 

มาทียุทธศาสตร์เปลี่ยนที แต่เราคงพยายาม

ทำาให้ยุทธศาสตร์ที่เรามีเข้ากับของที่มีอยู่

ก่อน คิดว่าไม่แตกต่าง ส่วนตัวคิดว่าอยู่ที่

การปฏิบัติมากกว่า

ด้าน น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด 

พรรคเพื่อไทย ในฐานะ กมธ. ได้ซักถามแสดง

ความเป็นห่วงว่าถ้าไม่มีเงินจะทำาได้หรือไม่ 

นายชัชชาติช้ีแจงว่า ทำาได้ เพราะเรารู้อยู่

แล้วว่ามีปัญหาตรงน้ีแน่ และในนโยบาย 216 

ข้อ มีจำานวนมากไม่ได้ใช้เงิน แค่เปล่ียน

วิธีคิด เช่น Open data ก็ไม่ได้ใช้เงิน ใช้

แพลตฟอร์มในการแจ้งเหตุ ส่วนโครงการ

ท่ีใช้เงินรอทำาปีหน้า ขณะท่ีอุปสรรคสำาคัญ

คือเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

กทม.ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงวิธีง่ายท่ีสุดคือผู้ว่าฯ ต้อง

เดินไหว้ไปท่ัว เดือนแรกก็ไหว้ทุกหน่วยงาน

ขอความร่วมมือ ซ่ึงได้รับความร่วมมืออย่างดี 

รวมถึงภาคเอกชนด้วย

ในเวลา 14.00 น. นายชัชชาติเป็น

ประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้

บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำาเมือง 

(ผู้นำาเมือง รุ่น 7) โดยมี รศ.อนันต์ มโนมัย

พิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิ

ราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

และผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเข้าร่วมพิธี โดย

นายชัชชาติกล่าวตอนหนึ่งว่า อนาคตเมือง

จะใหญ่ขึ้น ถ้าเมืองไม่มีคนก็จะอยู่ไม่ได้ 

เพราะหัวใจของเมืองก็คือคน ฉะนั้นการ

เรียนรู้เมือง ก็คือการเรียนรู้คน ดูว่าคนใน

เมืองมีความต้องการอะไร ยิ่งแต่ละเมือง

สร้างคนเก่ง เก็บคนเก่งๆ หรือดึงคนเก่ง

เข้ามาได้มากแค่ไหน ย่อมทำาให้การพัฒนา

เมืองก้าวไกลได้มากยิ่งขึ้น ต้องอำานวยความ

สะดวกให้คน ต้องไม่มีคอร์รัปชัน ลดขั้นตอน

ในการติดต่องาน ถ้าเข้าใจคน ก็จะเข้าใจ

เมือง อย่าไปตัดสินว่าคนอื่นผิดหรือถูก เรา

ไม่รู้ว่าประสบการณ์ในชีวิตของคนอื่นได้

พบเจออะไรมาบ้าง อย่าเอาตนเองเป็นเป้า

หมาย ยอมรับความแตกต่าง เอาใจเขา

มาใส่ใจเรา แสวงหาจุดร่วม มองดูจุดต่าง 

อ่อนน้อมถ่อมตนในการเรียนรู้ นำาวิสัยทัศน์

ไปพัฒนาเมือง.

ไม่ออกว่าเขาจะทำาอย่างไร เพราะกฎหมาย

ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เอาไว้รอให้กฎหมายมีผล

บังคับใช้ก่อนค่อยมาวิเคราะห์

“เขาก็ไม่ใช่คนท่ีพลิกเกมได้คนเดียว

หรอก คนอื่นก็พลิกเกมได้เหมือนกัน มันไม่

ได้ยากอะไร และกว่าจะถึงวันน้ันก็คงจะมี

พรรคการเมืองหลายพรรคท่ีเสนอตัวเข้ามาให้

ประชาชนเลือก ผ่านระบบบัญชีรายชื่อ และ

มีนโยบาย มีอุดมการณ์ต่างๆ มาแข่งขันกัน 

คงไม่ได้มีครอบครัวเพื่อไทยพรรคเดียว ก็ต้อง

มีพรรคของประชาชนคนอื่นเข้ามาแน่นอน ซ่ึง

เรื่องน้ีถือเป็นเรื่องปกติ และผมก็ไม่เห็นว่าเป็น

เรื่องแปลกอะไร” นายชัยวุฒิกล่าว

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นคร 

ศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ

รองประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์

ว่าถ้าเราไปวางหลักให้ใช้การหาร 500 ด้วย

กระบวนการบางส่วนของสัดส่วนผสมมารวม

กัน ก็จะทำาให้เกิดกระบวนการท่ีเราไม่อยาก

ให้มี คือกระบวนการแตกแบงก์พัน แต่วันน้ี

ถ้าเกิดกรณีแตกแบงก์พัน ก็มีความชอบธรรม 

เพราะเราไปแก้กฎหมายให้เขาแตกแบงก์พัน 

และเข้าใจว่าคนท่ีคาดหวังว่าจะทำาให้เขาไม่

ได้รับคะแนนเสียงแลนด์สไลด์กลับไป ทำาให้

เขามีคะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์มากย่ิงข้ึน 

เนื่องจากคะแนนบัญชีรายชื่ออันดับ 1 อันดับ 

2 อันดับ 3 อาจเป็นพรรคท่ีสร้างชื่อเสียงของ

พรรคเองได้สูงลงมาตามลำาดับได้ เมื่อใคร

ตัดสินใจอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบ

กลับสู่ยุคแตกแบงก์พัน

“ตัดประเด็นเรื่องการปัดเศษและการ

แตกแบงก์พันท่ีเคยมีมาแล้วออกไป ซ่ึงเป็น

เรื่องท่ีบิดเบ้ียวในกระบวนการทางการเมือง 

แต่เมื่อกลับไปสู่จุดน้ันอีก พรรคการเมืองก็

มีสิทธ์ิท่ีจะแตกแบงก์พันได้ ถ้าเป็นอย่างน้ี

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองแลนด์สไลด์ท่ี

กลัวกันได้ ผมยืนยันว่ากระบวนการในการ

แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกระบวนการ

ทางการเมืองใดก็แล้วแต่ กระบวนการท่ีตรง

ไปตรงมาและยึดหลักนิติธรรม เป็นกระบวน

การท่ีดีท่ีสุด” นายชินวรณ์กล่าว

ขณะท่ีนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี 

พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า ไม่แปลกใจท่ี

พรรคประชาธิปัตย์พลิกพล้ิวคว่ำาร่างตัวเอง

เช่นกัน เพราะเคยทำามาแล้วกรณีมาตรา 44 

ท่ีเสนอผ่านสภาแต่มาคว่ำาร่างตนเอง ซ่ึงตน

ทำาไม่ได้ เพราะการเมืองเป็นเรื่องประเทศชาติ 

จะพลิกไปพลิกมาเหมือนเรือท่ีใกล้ล่มตนทำาไม่

ได้ ตนพูดมาหลายคร้ังว่าน่ีคือเหตุผลท่ีตนถูก

มติเถื่อนประกาศท่ี จ.ปัตตานี ว่าจะไม่ส่งตน

ลงสมัครรับเลือกต้ัง

 “วันน้ีเห็นได้ชัดว่าอำานาจบริหาร

สามารถใช้ให้เสียงข้างมาก ผลักดันความ

ต้องการของฝ่ายบริหารได้ ผมขอให้ระวัง 

เพราะอดีตเสียงข้างมากท่ีกระทำาการฝืนความ

รู้สึกประชาชน จนประชาชนลงถนนแล้วเกิด

การปฏิวัติ 2 ปีท่ีผ่านมา ผมเรียกร้องให้การ

แก้ไขปัญหาอยู่ในสภา ไม่อยากให้เกิดม็อบ 

การบาดเจ็บล้มตาย และไม่อยากให้เพ่ิมสถิติ

การฉีกรัฐธรรมนูญในการปฏิวัติรัฐประหาร ซ่ึง

เดิมก็ติดอันดับ 1 ของโลกอยู่แล้ว”

นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) 

พ.ศ.... รัฐสภา กล่าวว่ารายละเอียดดังกล่าว

มีผลที่เกี่ยวโยงกับมาตราอื่นในร่าง พ.ร.ป. 

ดังนั้นอาจจะทำาให้มีปัญหาได้หากไม่แก้ไขให้

สอดคล้องกัน ดังนั้นตนขอให้ กมธ.เสียงข้าง

น้อยที่เป็นผู้ชนะในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

รับผิดชอบที่จะดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้

ตรวจดูรายละเอียดมาตราที่รัฐสภาลงมติ

ผ่านไปแล้ว และมาตราที่รอการพิจารณา

ด้วย.

บิ๊กตู่

ให้เกิดข้ึนให้ได้ เพื่อช่วยทุกคนให้สามารถสร้าง

รายได้ได้มากข้ึนอย่างย่ังยืน ตนขอให้ทุกท่าน

เดินหน้าไปกับตน ในช่วงเวลาท่ีภารกิจระยะ

ยาวเพื่อทุกคน ท่ีตนได้ทำามาอย่างต่อเนื่อง ใกล้

จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า กำาลังขับเคลื่อน

กลยุทธ์ภาพใหญ่ท่ีมี 3 แกนหลัก ท่ีจะมายกระ

ดับความรุ่งเรืองของประเทศ เป็น 3 แกนหลัก

ท่ีกำาลังจะเสร็จ และกำาลังจะพร้อมท่ีจะช่วย

เราทุกคนได้ในอนาคตอันใกล้ แกนท่ี 1 คือ

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสำาคัญของประเทศท่ีใหญ่

ท่ีสุด และบูรณาการมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์

ประเทศไทย โครงการสร้างทางรถไฟ ถนน 

สนามบิน หรือท่าเรือ ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อยก

ระดับความรุ่งเรืองม่ังค่ังของทุกคน โครงการ

ท่ีต้องใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายปี และ

ตอนน้ีใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นสิบๆ ปี

ท่ีผ่านมารัฐมักจะวางแผนโครงการท่ีสวยหรู

มากมาย แต่สุดท้ายแผนโครงการท่ีสวยหรู

เหล่าน้ันถูกเก็บข้ึนห้ิง จนฝุ่นเกาะ และไม่เคย

ถูกทำาให้เกิดข้ึนจริง 

นายกฯ กล่าวว่า แกนท่ี 2 คือแกน

ท่ีเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด วันน้ี

โลกสูญเสีย

และถูกนำาตัวข้ึนเฮลิคอปเตอร์พยาบาลไปยัง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาราในเมืองคาชิ

ฮาระ จังหวัดนารา อย่างเร่งด่วน

ด้านเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์อาซาฮี 

รายงานว่า เจ้าหน้าท่ีควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย

ได้ทันควันใกล้ท่ีเกิดเหตุ เป็นชายวัย 41 ปี 

ชื่อนายเทตสึยะ ยามากามิ ชาวจังหวัดนารา 

เคยเข้าร่วมกองกำาลังป้องกันตนเองทางทะเล

ของญ่ีปุ่นราว 3 ปี จนถึงปี 2548 ขณะท่ี

เอ็นเอชเค รายงานโดยอ้างคำาบอกเล่าของผู้

เห็นเหตุการณ์ว่า ผู้ต้องสงสัยสวมเส้ือสีเทา

และกางเกงขายาวสีเข้ม ส่วนอาวุธเป็นปืนท่ี

ประดิษฐ์เอง และมีเทปสีดำาพันรอบวัตถุ โดย

นายเทตสึยะบอกตำารวจว่าเขาไม่พอใจอาเบะ

ในเรื่องทัศนคติทางการเมือง และต้องการ

จะฆ่าเขา

ท้ังน้ี นายเทตสึยะเคยทำางานอยู่ใน

หน่วยกองกำาลังป้องกันตนเองทางทะเลของ

ญ่ีปุ่น ซ่ึงเทียบได้กับทหารเรือในกองทัพประ

เทศอื่นๆ เป็นเวลา 3 ปี ก่อนลาออกมาเมื่อปี 

2005 (พ.ศ.2548) 

ขณะท่ี นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ 

บินด่วนกลับกรุงโตเกียวหลังรับทราบข่าวร้าย 

โดยนายกรัฐมนตรีคิชิดะซ่ึงเดินทางไปยังเมือง

ยามางาตะเพื่อหาเสียงการเลือกต้ังคร้ังใหม่ 

ได้รีบข้ึนเฮลิคอปเตอร์กลับมายังบ้านพักนายก

รัฐมนตรีญ่ีปุ่นในกรุงโตเกียวทันที 

ขณะท่ีในเวลา 15.00 น. เวลาท้องถ่ิน 

สำานักข่าวเอ็นเอชเครายงานว่า นายกรัฐมนตรี

ฟูมิโอะ คิชิดะ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็น

คร้ังแรกนับต้ังแต่เกิดเหตุการณ์กราดยิง โดย

กล่าวว่า “การกระทำาท่ีน่ารังเกียจและป่า

เถื่อนซ่ึงเกิดข้ึนท่ามกลางการเลือกต้ังซ่ึงเป็น

รากฐานของประชาธิปไตยน้ันไม่อาจยอมรับ

ได้ เราขอประณามการโจมตีคร้ังน้ีด้วยเงื่อนไข

ท่ีรุนแรงท่ีสุด”

ยืนยันอาเบะเสียชีวิต

ท้ังน้ี วิดีโอท่ีออกอากาศโดยเอ็นเอชเค

แสดงให้เห็นภาพนายอาเบะขณะยืนอยู่บน

เวที ก่อนเกิดเสียงระเบิดดังและควันพวยพุ่ง

ไปในอากาศ ขณะท่ีมีการเผยแพร่คลิปทาง

โลกออนไลน์ แสดงให้เห็นภาพเหตุการณ์

ขณะนายอาเบะ ปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังอยู่

ท่ีบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟยามาโตะซาได

จิในเมืองนารา จังหวัดนารา ก่อนต่อมาจะ

ได้ยินเสียงปืนดังข้ึนสองนัด และฝูงชนได้กรู

เข้าไปดูอาการของนายอาเบะท่ีถูกยิงจนล้ม

ลง นอกจากน้ันมีภาพเหตุการณ์ขณะท่ีชาย

คนหน่ึงถูกจับกดลงไปกับพ้ืนโดยเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัย ก่อนท่ีอาเบะจะทรุดตัว

ลงและมีเลือดไหลออกจากคอ

ในวันเดียวกัน นายฮิเดะตะดะ ฟุกุชิ

มะ หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นารา แถลงถึง

การถึงแก่อสัญกรรมของนายชินโซ อาเบะ 

อดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น ท่ีถูกยิงเมื่อช่วงก่อน

หน้าน้ี โดยระบุว่า นายอาเบะถูกส่งตัวมาถึง

โรงพยาบาลโดยไร้สัญญาณชีพ และอาการ

ก็สาหัสร้ายแรงมากแล้ว และพบแผลถูกยิง 

2 จุด บริเวณต้นคอด้านหน้าค่อนไปทางขวา 

ห่างกัน 5 เซนติเมตร โดยกระสุนนัดหน่ึง

ทะลุหัวใจ

นายฟุกุชิมะเผยว่า ทีมแพทย์พยายาม

ช่วยเหลือแล้ว แต่เมื่อเวลา 17.03 น. (15.03 น.                                                                   

ตามเวลาไทย) อดีตนายกรัฐมนตรีถึงแก่

อสัญกรรม และได้บอกรายละเอียดให้กับ

ครอบครัวผู้เสียชีวิตท่ีมาถึงโรงพยาบาลแล้ว

ขณะท่ีสำานักข่าวแห่งชาติของญ่ีปุ่น 

เอ็นเอชเคยืนยันว่า นายชินโซ อาเบะ อดีต

นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น ได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว

ด้วยวัย 67 ปี หลังถูกลอบยิงในเมืองนารา

ระหว่างข้ึนปราศรัยหาเสียง

ท้ังน้ี ส่ือท้องถ่ินในญ่ีปุ่นรายงานว่า 

เหตุการณ์ก่อให้เกิดคำาถามถึงความหละ

หลวมในการรักษาความปลอดภัย โดยญ่ีปุ่น

มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนท่ีเข้มงวดท่ีสุดใน

โลก และการเสียชีวิตจากอาวุธปืนในแต่ละปี 

มีอัตราท่ีต่ำามาก การขอใบอนุญาตพกปืนใน

ญ่ีปุ่นเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลานานและซับ

ซ้อน โดยต้องได้รับคำารับรองจากสมาคมยิงปืน

เสียก่อน จากน้ันจึงจะเข้าสู่กระบวนการตรวจ

สอบจากตำารวจอย่างเข้มงวดต่อไป

ท้ังน้ี อาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีดำารง

ตำาแหน่งยาวนานท่ีสุดของญ่ีปุ่น เขาเคยดำารง

ตำาแหน่งผู้นำาประเทศคร้ังแรกในปี 2549 เป็น

เวลา 1 ปี และดำารงตำาแหน่งอีกคร้ังต้ังแต่ปี 

2555 ถึง 2563 ก่อนจะลงจากตำาแหน่งเพราะ

ปัญหาด้านสุขภาพ อาเบะเป็นนักอนุรักษนิยม

ท่ีผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของญ่ีปุ่น

เพื่อรับรองการทหารของประเทศ และยังคง

เป็นบุคคลสำาคัญทางการเมือง ขณะเดียวกัน 

เขาได้ชื่อว่านักการเมืองสายเหย่ียวผู้เยือน

ศาลเจ้ายาสุกูนิ 

เหตุการณ์ลอบสังหารอดีตนายก

รัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ได้ส่ันคลอนการเมือง

และพรรคการเมืองท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่นอย่าง 

LDP ท่ีอาเบะได้สร้างประวัติศาสตร์ไว้ถึง 2 

เรื่อง และยังครองอิทธิพลในฐานะเจ้าชาย

อีกด้วย 

ผู้นำาโลกไว้อาลัย

ท้ังน้ี วันเดียวกัน ผู้นำาของโลก เช่น 

นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ผู้นำาสหราช

อาณาจักร ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสูงสุด

ไปยังทุกภาคส่วนในญ่ีปุ่น และยืนยันการอยู่

เคียงข้างญ่ีปุ่น ท่ามกลางช่วงเวลาอันเศร้า

สลดและน่าตกใจ ด้านนายแอนโทนี บลิง

เคน รมว.กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ 

ประณามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี 

“น่าตกใจอย่างมาก” และยกย่องอาเบะว่า

เป็นหน่ึงในผู้นำาท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคนหน่ึง

ของโลก

ด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำา

กรุงโตเกียว ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความ

เสียใจอย่างสูงสุดต่อชาวญ่ีปุ่น โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงครอบครัวอาเบะ และยกย่องอดีตผู้นำา

ญ่ีปุ่นซ่ึงอุทิศตัว ทุ่มเทให้กับการฟ้ืนฟูความ

สัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นกับจีน ส่วนกระทรวง

การต่างประเทศของรัสเซีย ออกแถลงการณ์

แสดงความเสียใจอย่างสูงสุด และประณาม

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน “เป็นการก่อการร้าย”

ประธานาธิบดียุน ซอกยอล ผู้นำา

เกาหลีใต้ ประณามการลอบสังหารอาเบะ 

“เป็นอาชญากรรมท่ีไม่สามารถให้อภัยได้” 

รัฐบาลโซลขอแสดงความเสียใจอย่างสูงสุด

ไปยังชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงสูญเสียอดีตนายกรัฐมนตรีท่ี

ครองตำาแหน่งยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตร์

ของประเทศ ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล      

มาครง ผู้นำาฝร่ังเศส กล่าวว่า ญ่ีปุ่นได้สูญเสีย

นายกรัฐมนตรีผู้ย่ิงใหญ่ ผู้ท่ีทำางานอย่างหนัก

เพื่อประชาชนในประเทศ และเพื่อชาวโลกด้วย 

ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลซ์ 

ผู้นำาเยอรมนี กล่าวว่า รู้สึกตกตะลึงอย่างมาก

เมื่อทราบข่าว และขอแสดงความเสียใจอย่าง

สูงสุดไปยังชาวญ่ีปุ่น

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์

วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า นายก

รัฐมนตรีรู้สึกตกใจกับเรื่องน้ีอย่างมาก และไม่

คิดว่าจะมีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนกับเพื่อนของ

ท่าน เพราะท้ังนายอาเบะและนายกรัฐมนตรี

มีความใกล้ชิดกันมาก เนื่องจากสมัยท่ีนาย

อาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น ได้พบปะกับ

นายกรัฐมนตรีของไทยอยู่บ่อยคร้ัง

นายดอนกล่าวว่า จากน้ีจะมีการออก

แถลงการณ์ในนามของรัฐบาลไทยและใน

นามของอาเซียน เพื่อแสดงความเสียใจต่อ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยแถลงการณ์ในนาม

ของอาเซียน 

อย่างไรก็ตาม ในเวลา 15.15 น. พล.อ.                                                             

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ตอบคำาถามผู้สื่อข่าวส้ันๆ กรณี

จะต้องเพ่ิมความเข้มข้นการรักษาความ

ปลอดภัยมากข้ึนหรือไม่ว่า ก็ต้องเข้มข้นอยู่

แล้ว ขอบคุณนะจ๊ะท่ีเป็นห่วง

ท่ีรัฐสภา นายมงคลกิตต์ิ สุขสินธารา

นนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรี

วิไลย์ กล่าวว่า ตนมีความเป็นห่วงต่อนายกฯ 

ไทย เพราะช่วงน้ี พล.อ.ประยุทธ์ลงพ้ืนท่ีหา

เสียงบ่อย ไปในแต่ละจุดก็มีท้ังประชาชนท่ีให้

ความรักเป็นจำานวนพอนับได้ แต่ก็มีประชาชน

ท่ีไม่รักเป็นจำานวนมากเช่นกัน จึงอยากให้ท่าน

ระวังตัวนิดหน่ึง เพราะอะไรก็เกิดข้ึนได้ ขนาด

นายกฯ ญ่ีปุ่น ประชาชนธรรมดาซ้ือลูกซองหัว

ตัดธรรมดายังยิงได้เลย 

 ด้าน พล.ต.อ.ดำารงค์ศักด์ิ กิตติประ

ภัสร์ รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 

ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความม่ันคง สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตอนน้ีเราคงต้อง

เพ่ิมความเข้มข้นในมาตรการต่างๆ โดยต้องดู

ในรายละเอียดและกำาชับมาตรการดูแลชาว

ต่างชาติด้วย โดยเฉพาะระดับผู้ใหญ่ท่ีจะเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทย และบรรดาผู้นำาใน

ประเทศก็ต้องดูแล รวมถึงการจัดการประชุม

เอเปก และการประชุมท่ีเก่ียวเนื่องท่ีจะเกิดข้ึน

ในเร็วๆ น้ี ก็จะมีการนำามาถอดบทเรียน เพื่อ

สร้างความม่ันใจให้กับผู้นำาต่างประเทศท่ีจะ

เดินทางมาในประเทศไทย รวมถึงการเตรียม

แผนต่างๆ ให้ดีข้ึน นำาเอาเหตุการณ์ต่างๆ มา

ศึกษา และจากน้ีไปจะมีการปฏิบัติการท่ีเข้ม

ข้นข้ึน ท้ังน้ี ในวันท่ี 10 ก.ค.น้ี ท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะ

เดินทางมาประเทศไทย โดยมีกำาหนดการพบ

นายกรัฐมนตรีท่ีทำาเนียบรัฐบาลด้วยน้ัน แม้จะ

มีแผนอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีการเพ่ิมความเข้ม

ข้นของแผนมากข้ึน.

หาร 500

และมีบางพรรคได้เปรียบ นำาไปสู่การวิพากษ์

วิจารณ์โจมตีกันข้ามพรรค โดยเฉพาะพรรค

เพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลท่ีจะเป็นพรรคร่วม

ฝ่ายค้านด้วยกัน

 ท้ังน้ี นายภูมิธรรม เวชยชัย ท่ีปรึกษาหัว

หน้าพรคเพื่อไทย ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์

ส่วนตัว @phumtham ระบุว่า อาชญากรรม

ทางการเมืองท่ีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และ

พรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ร่วมกันก่อข้ึน 

มีพรรคฝ่ายค้านบางพรรคร่วม “ปู้ย่ีปู้ยำา” 

ประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของ

ตน โดยไม่คิดคำานึงถึงหลักการประชาธิปไตย

คือ เครื่องยืนยันว่าการเมืองคือ เรื่องประโยชน์

เฉพาะตน เหนือส่ิงอื่นใดจริงม้ัย!!...ก.ก. 

ต่อมา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคก้าวไกล ทวีตข้อความตอบกลับระบุ

ว่า ด้วยความเคารพนะครับพ่ีอ้วน ผมท่ีเพ่ิง

เป็นเพียง ส.ส.สมัยแรก ขอแนะนำาพ่ีอ้วน ผู้

อาวุโส ควรเลิกทวีตแซะพรรคก้าวไกลได้แล้ว 

ถ้ามีข้อมูลอะไรท่ีพ่ีอ้วนเชื่อว่าพวกเราทำาในส่ิง

ท่ีเป็นการทำาลายระบอบประชาธิปไตย ก็นำา

เสนอให้ประชาชนทราบ และช่วยด่าพรรค

ก้าวไกลตรงๆ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

มากกว่า 

ท่ีพรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าว

ถึงการต้ังพรรคใหม่สู้สูตรหาร 500 ว่า เป็น

เพียงแนวคิดท่ีเพื่อนสมาชิกพูดข้ึนมา ตนพูด

ในหลักการว่า หากหาร 500 เป็นจริง ต้องหา

กลไกวิธี การท่ีจะต่อสู้ให้ได้มาซ่ึงความไว้วาง

จากประชาชนมากท่ีสุด แต่เป็นเรื่องรอง ฝ่าย

บริหารยังไม่ได้คิด เราคิดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสภา

ว่า เป็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

จงใจฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

จงใจทำาลายล้างระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจะสู้ให้

ถึงท่ีสุดก่อนในศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องน้ีจะส่ง

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า จะทำาคำาร้องให้

ศาลวินิจฉัยในข้อกล่าวหาของเรา นอกจาก

น้ียังสามารถร้องผ่านช่องทางคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) กรณีจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

และมาตรฐานทางจริยธรรม รวมท้ังร้องผ่าน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กรณีใช้

ความเป็นคนนอกครอบงำาช้ีนำาพรรคการเมือง 

โดยท่ีกรรมการบริหารหรือพรรคการเมือง

ยินยอมให้กระทำา ต้องสู้ หากกระบวนการต่อ

สู้สัมฤทธิผล ก็จะกลับมาหาร 100 ท้ังน้ี จะยื่น

ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายหลังการอภิรายไม่

ไว้วางใจรัฐบาลเสร็จส้ิน เพราะข้อกล่าวหาท่ี

จะยื่นร้องต่อศาลเป็นข้อกล่าวหาเดียวกันกับ

ท่ีจะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ยังมีอีกหลายวิธี 

“การต้ังพรรคใหม่เป็นเพียงวิธีคิด ยัง

มีอีกหลายวิธี เราอาจจะสู้ให้ได้เขตมากท่ีสุด 

จะลงทุนต้ังพรรคใหม่ทำาไม อย่างมากสุดก็ได้ 

40 คน หรือสู้ในนามพรรคเพื่อไทย เอาให้ได้

ท้ังเขตและบัญชีรายชื่อ ต้ังเป้าให้ได้คะแนน

บัญชีรายชื่อ 15 ล้านเสียงข้ึนไป ซ่ึงมีโอกาสอยู่

แล้ว ส่วนการต้ังพรรคใหม่ยังตอบไม่ได้ ต้อง

ประเมินจากพ่ีน้องประชาชน ว่าทางไหนเป็น

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด” นพ.ชลน่านกล่าว

นอกจากน้ี นพ.ชลน่านและแกนนำา

พรรคให้การต้อนรับนายพงศกร อรรณนพ

พร อดีตประธานคณะกรรมการบริหารพ้ืนท่ี

พรรคไทยสร้างไทย และนายพชรกร อรรณ

นพพร บุตรชายนายพงศกร นายประภัสร์ จง

สงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย อดีตผู้อำานวยการเลือกต้ังผู้ว่าฯ 

กทม. พรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมงานการ

เมืองกับพรรคเพื่อไทย

 นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรคเพื่อไทย

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานกับพรรค

เพื่อไทย เชื่อว่าทั้งสองท่านจะเป็นกำาลัง

สำาคัญในการขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยให้

เป็นความหวังและสร้างโอกาสให้พี่น้อง

ประชาชน นายพงศกร ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญ

ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อไปสู่การแลนด์

สไลด์ขอนแก่นในการเลือกตั้งที่กำาลังจะมา

ถึง นายประภัสร์ ที่เป็นผู้มีความรู้ความ

สามารถทางด้านคมนาคม คนสำาคัญ มาช่วย

กันสร้างสรรค์นโยบายเพื่อพี่น้องประชาชน 

และสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นการส่งสัญญาณ

ถึงผู้มีอำานาจว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อม 

และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะ

นำาพาอนาคตพี่น้องประชาชนและประเทศ

ชาติไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์

สูงสุดของพี่น้องประชาชน 

นายพงศกรกล่าวว่า ขอบคุณพรรค

เพื่อไทยท่ีให้โอกาสในการทำางานเพื่อพ่ีน้อง

ประชาชน ท่ีผ่านมาได้มีโอกาสพบปะพ่ีน้อง

ประชาชน และได้รับเสียงสะท้อนขอให้กลับ

มายังพรรคเพื่อไทยให้เกิดแลนด์สไลด์อย่าง

ถล่มทลายอีกคร้ัง ในฐานะท่ีเป็นตัวแทน

ประชาชน ต้องรับฟังเสียงสะท้อนของพ่ีน้อง

ประชาชนเป็นหลัก จึงตัดสินใจกลับมาร่วม

งานกับพรรคเพื่อไทย เพื่อความสุขของพ่ีน้อง

ประชาชนอีกคร้ัง

เคยอยู่พลังประชาชน

 นายประภัสร์กล่าวว่า ตนกับพรรค

เพื่อไทยมีความสัมพันธ์ท่ีดีกันมาโดยตลอด 

เพราะเคยลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรค

พลังประชาชน ซ่ึงภายใต้การบริหารงานของ

รัฐบาลชุดน้ี งานด้านการคมนาคมยังมีปัญหา

อีกมากท่ีจะต้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาและแก้

ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน 

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล นายชัยวุฒิ ธนาคม

านุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และรองหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ให้สัมภาษณ์กรณี

ท่ีพรรคเพื่อไทยเตรียมแตกแบงก์พันว่า ยังคิด


