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‘ปอม’หลุดเฉลยนายกฯ8ป/17ส.ค.ย�นตีความแน�
ไทยโพสต • “บิ๊กตู” บอก “ไมมีคําตอบ”
หลังถูกถาม “บิ๊กปอม” แยมนายกฯ อยูตอ
อีก 2 ป “วิษณุ” แนะจะทําอะไรก็รีบทํา
ศาลจะไดรีบวินิจฉัย ยันนายกฯ ทําไดทุก
อยาง ยาย ขรก.-ปรับ ครม.ไดตราบใดที่ศาล
ยังไมสั่งใหหยุด แตเทียบกับ “เปรม” ไมได
เพราะ รธน.คนละอยาง “จุติ” บน ครม.ไม
ชวยนายกฯ แจงปม 8 ป ปลอยใหอีกฝงกวา
10 คนขยี้ซ้ําไปซ้ํามา แกนนํา พปชร.มั่นใจ
ได ไปตอ “ฝายคาน” เรงรวบรวมรายช�อย�น
ประธานสภาฯ สงตอศาล รธน.ตีความ จี้
สํานึก “ประยุทธ” ไมตองใหเร�องถึงศาล
หวั่นลามเกิดวิกฤตการเมือง
ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 9 สิงหาคม
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี
และ รมว.กลาโหม ตอบคําถามเพียงสั้นๆ
กรณี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.) ระบุวานายกฯ จะอยูตออีก 2 ป
โดย พล.อ.ประยุทธสายหัวและกลาววา “ไม
มีคําตอบ” กอนเดินขึ้นตึกไทยคูฟาไปทันที
ผูส�อขาวรายงานวา ในการแถลงขาว
ของนายกฯ ภายหลังการประชุม ครม. นาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นาย
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจทิ ลั เพ�อเศรษฐ
กิจและสังคม ในฐานะรองหัวหนาพรรคพลัง
ประชารัฐ และนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.
แรงงาน ในฐานะ ผอ.พรรคพลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ช�นชมวงโยธวาทิตโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา และวงโยธวาทิตโรงเรียนประชามงคล จ.กาญจนบุรี
ไดเดินออกมาจากตึกสันติไมตรี
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เรงขึ้นคาแรงขั้นตํ่า1ต.ค.
รบ.จอใชงบกลางอุม คาไฟ

ทําเนียบฯ • แรงงานเฮ! “สุชาติ” ดันสุด
ตัว เรงขึ้นคาแรงขั้นต่ําเขา ครม.เดือน ก.ย.
หวังบังคับใช 1 ต.ค.นี้ ปดไมเกี่ยวการเมือง
ม.หอการคาฯ ขานรับชี้ปรับคาจางชวยหนุน
เศรษฐกิจโต “บิ๊กตู” แจงเหตุอุมคาไฟอีก
เดือน คํานึงความเดือดรอน ปชช. ยันขึ้น
เปนสตางคเทานั้น
ที่ทําเนียบรัฐบาล เม�อวันที่ 9 สิงหา
คม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ
มนตรี และ รมว.กลาโหม กลาวถึงความ
คืบหนาการพิจารณาขึ้นคาไฟฟาวา วันที่ 8
ส.ค. ไดมีการหารือกัน ซึ่งเปนการวางแผน
ลวงหนาที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลัง
งาน ซึ่งเขาตองดําเนินการกันอยูแลว จะ

ตองมีการพิจารณากันในชวงตอไปในเดือน
ก.ย.-ธ.ค. เปนระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งตอง
พิจารณาวาทําอยางไรจะใหเดือดรอนนอย
ที่สุด ตองคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปน
ตางๆ
“ขอยืนยันเน�องจากมีหลายคนเอาไป
พูดวา ในเร�องของคาไฟ จะขึ้นไปหน�วยละ
4 บาท ก็ปจจุบันราคาก็อยูที่ 3 บาทกวาอยู
แลว เพราะฉะนั้นการขึ้นในตรงนี้ ซึ่งจะขึ้น
หรือไมขึ้นยังไมรู แตถาจะขึ้นก็จะขึ้นเปน
สตางคเทานั้น เพราะฉะนั้นอยาไปบิดเบือน
และถาจําเปนตองขึ้นก็ตองดูวาขึ้นเพราะ
อะไร ตองหาสาเหตุใหเจอ
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ส.ว.เสียงแตกลมกฎหมายลูก
ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ออกตัว “ผมไมเกี่ยว”
หลัง “สาธิต” วอนกลางวง ครม.ขอทุกฝาย
รวมประชุมสภา 10 ส.ค.เดินหนา กม.ลูก
เลือกตั้ง “ประวิตร” ปดสั่ง ส.ส.โดดรม 10
ส.ค. ยันไมเคยดีล “เพ�อไทย” ลมหาร 500
“วิษณุ” ชี้ล็อบบี้ ส.ส.ไมรวมประชุม แคเกม
ทางสภาไมถือผิดจริยธรรม “ปชป.-ชทพ.”
ย้ําไปทําหนาที่ ส.ส.พรอมเพรียง “นิพนธ”
ให ไปเยี่ยมกํานัน-ผญบ.โอกาสอ�น “พท.” ย้ํา
จุดยืนสูตรหาร 100 ระบุหากหาร 500 ผาน
ย�นรอง ป.ป.ช.ทันที “ส.ว.” เสียงแตก คาด
เกินครึ่งไมมาประชุมสภา
ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 9 ส.ค. ใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.
ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ชวงทายการประชุมมีรายงาน
วา นายสาธิต ปตุเตชะ รมช.สาธารณสุข
และรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.)
ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสา
มัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ.... ไดพูดถึงการพิจารณา
ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกตั้ง ส.ส. วาในการประชุมรวมกันของ
รัฐสภาวันที่ 10 ส.ค.นี้ อยากใหทุกฝายเขา
ร่ ว มให้ ค รบองค์ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณากฎ
หมายกําหนดระยะเวลาในการดําเนินคดี
และอีกฉบับคือกฎหมายลูกวาดวยการเลือก
ตั้ง ส.ส. หากเห็นตรงกันวาจะไมเดินหนา
ตอ ก็คอยดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพ�อ

ใหองคประชุมไมครบ และควรมีการชี้แจง
ใหประชาชนเขาใจวาอยากกลับไปใชราง
กฎหมายเดิมเพราะอะไร ซึ่งเปนวิธีการที่ดี
กวาการอางเร�องไปประชุมกํานันผู ใหญบาน
ทําให พล.อ.ประยุทธพดู ขึน้ มาวา “เปนเร�อง
สภา ผมไมเกี่ยวของ พวกคุณไปพูดคุยกัน
เอง”
ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) กลาวถึงขาว พปชร.จะ
ปลอยใหการพิจารณาราง พ.ร.ป.วาดวยการ
เลือกตั้ง ส.ส. ไมแลวเสร็จภายใน 180 วัน
หรือในวันที่ 15 ส.ค.นี้วา ตนจะไปยุงอะไร
เปนเร�องของสมาชิกพรรคเขาวากันเอง
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อางWHOลดระดับโควิด จับตาโดดประชุมทําสภาลม
ยันBA.4.6ยังไม โผลไทย หวังกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.แทง
กรุงเทพฯ • โควิดไทยยังทรงๆ พบผูปวย
ใหม 1,955 คน เสียชีวิต 33 ราย สธ.ยัน
1 ต.ค. ลดระดับจากโรคติดตออันตรายเปน
โรคติดตอเฝาระวัง อางสถานการณเปลี่ยน
ไปมาก เริ่มเหมือนไขเลือดออก! กรมวิทยชี้
สายพันธุ BA.4.6 ยังไม โผล ย้ํา 1 ก.ย.ซื้อยา
รักษาไดเองแตตองมีใบสั่งแพทยกํากับ ระบุ
ไมใชยาสามัญไมตองตุน
เม�อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม ศูนย
บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ
ศบค. รายงานสถานการณการแพรระบาด
ในไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 1,955 ราย
เปนผูติดเชื้อในประเทศ 1,954 ราย และ

มาจากตางประเทศ 1 ราย ผูเสียชีวิตเพิ่ม
ขึ้น 33 ราย ผูที่กําลังรักษาตัว 20,947 ราย
โดยเปนผูปวยปอดอักเสบรักษา 935 ราย มี
ยอดผูที่หายปวยกลับบานแลว 2,294 ราย
ทําใหมียอดผูปวยยืนยันสะสมตั้งแต 1 ม.ค.
2565 จํานวน 2,385,971 ราย และผูหาย
ปวยสะสม 2,388,302 ราย
ดาน นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดี
กรมควบคุมโรค กลาวถึงการลดระดับโควิด19 จากโรคติดตออันตราย เปนโรคติดตอ
เฝาระวัง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้วา การ
ดํ า เนิ น การทุ ก อย า งปรั บ ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณของโรคในปจจุบัน
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2

อนุมัติ4พันลาน
แกทวม-ภัยแลง

หวงนํา้ เหนือเข�อน

ไทยโพสต • ครม.อนุมัติงบ 4,019 ลาน
บาท ให 5 กระทรวง 1,361 รายการจัดการ
น้ําในชวงฤดูฝน ป 65 และแกน้ําแลงป
65/66 “บิ๊กตู” สั่งทุกหน�วยงานพรอมรับมือ
เฝาระวัง 24 ชม. ขณะที่ “มหาดไทย”
เดงรับมือ พรอมติดตั้งเคร�องสูบจุดสําคัญ
กรุงเทพฯ ดาน “ชัชชาติ” กังวลน้ําเหนือ
เข�อน ยกน้ําทวมป 54 เปนตัวเปรียบเทียบ
ทีท่ าํ เนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม
ให สั ม ภาษณ ภ ายหลั ง การประชุ ม คณะรั ฐ
มนตรี (ครม.) ถึงสถานการณน้ําวา ชวง
เดือนนี้เคยเตือนมาแลววาเปนฤดูฝนอยาง
เต็มที่ ฉะนั้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
หลายภูมภิ าคของประเทศ จากการรายงาน
ของหน�วยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการราย
งานของกรมอุตุนิยมวิทยา จึงไดกําชับใหทุก
หน�วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวของ ทั้งสวน
กลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น รวมถึงฝาย
ความมั่นคง ชวยกันเฝาระวังสถานการณ
น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก น้ําทวมขัง
ถนนชํารุดอะไรตางๆ ใหบูรณาการกันอยาง
ใกลชิด เตรียมเคร�องจักรกล สาธารณภัย
รวมปฏิบัติงาน และกําลังพลเฝาระวัง 24
ชัว่ โมง โดยตองวางจุดในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ ง
สูงเพ�อทีจ่ ะแกปญ
 หาไดอยางทันทวงที ขณะ
เดียวกัน
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2 ในประเทศ

จับตาโดดประชุมทำ�สภาล่ม

หวังกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.แท้ง

อย่ามัดมือชกปรับสถานการณ์ โรคโควิด

ศู

นย์บริหารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้
รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดล่าสุดประจำ�วันอังคาร
ที่ 9 สิงหาคม 2565 ว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งรักษา
ตัวในโรงพยาบาล 1,955 ราย ทำ�ให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2565 จำ�นวน 2,385,971 ราย ส่วนผู้หายป่วยกลับ
บ้าน 2,294 ราย โดยยอดผู้หายป่วยสะสม 2,388,302 ราย และ
มีผู้ป่วยกำ�ลังรักษา 20,947 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 935
ราย ในขณะที่มีผู้เสียชีวิต 33 ราย ทำ�ให้มียอดเสียชีวิตสะสม
9,965 ราย
แต่หากดูจากเว็บไซต์ www.worldometers.info/corona
virus/ ซึ่งรวบรวมตัวเลขของผู้ป่วยโควิดทั่วโลกนั้นตั้งแต่เริ่มแรก
นั้น ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ 34 รายแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2563 จนถึงปัจจุบันนั้นมีผู้ติดเชื้อแล้ว 4,609,406 ราย ผู้เสียชีวิต
31,666 ราย และรักษาหายแล้ว 4,556,796 ราย อยู่ในอันดับ 28
ของโลก และไม่มีทีท่าว่ายอดผู้ติดเชื้อไทยจะต่ำ�ลงในระดับหลัก
ร้อยหรือหลักสิบแต่ประการใด
โดย รศ.นพ.นิ ธิ พั ฒ น์ เจี ย รกุ ล หั ว หน้ า สาขาวิ ช าโรค
ระบบทางเดินหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลก็ระบุว่ามีผู้
ติดเชื้อรายวันมากกว่า 3 หมื่นราย และเมื่อย้อนไปเมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2565 ที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศก็ระบุ
ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อ 2,166 ราย (4 สิงหาคม 2565) เป็นตัวเลข
ของผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาล ขณะที่ผู้ติดเชื้อที่ลงทะเบียน
OPSI เจอ แจก จบ ซึ่งตรวจแบบ ATK ในสัปดาห์ที่ 30 ระหว่าง
วันที่ 24-30 กรกฎาคม มีตัวเลขอยู่ที่ 201,554 ราย เฉลี่ยวันละ
28,793 ราย แสดงให้เห็นว่าตัวเลขผู้ป่วยที่ประกาศกับความเป็น
จริงมากกว่ากันเกือบ 10-15 เท่า
แต่ดูเหมือนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะพยายามปัดเป่าปัญหาโควิด
ให้ดูเบาบางลง โดยเตรียมปรับลดระดับโรคโควิด-19 จากโรค
ติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม
2565 ซึ่ง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคให้
เหตุผลว่า เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก เข้าใกล้กับโรค
ทั่วไปที่เราคุ้นเคย แม้ความรุนแรงยังมีมากอยู่เหมือนกัน พร้อม
ทั้งยกตัวอย่างไข้เลือดออกที่ประเทศไทยมีการระบาด ซึ่งบางปี
ป่วยเป็นแสนราย และอัตราเสียชีวิตสูง
เข้าใจดีว่าตราบใดที่ โรคโควิด-19 ยังอยู่ในภาพโรคติดต่อ
อันตรายนั้น ย่อมส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งในเรื่องภาพลักษณ์
ประเทศ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าโควิด-19
ที่ตอนนี้เป็นสายพันธุ์ โอมิครอนเกือบทั้งสิ้นนั้นมีสายพันธุ์ย่อยที่
แตกหน่อออกผลมาต่อเนื่อง ที่สำ�คัญสายพันธุ์ ใหม่ที่พัฒนาตัวเอง
ของไวรัสดังกล่าวดูเหมือนจะทำ�ให้การแพร่เชื้อรวดเร็วมากขึ้น
แม้ความรุนแรงลดลงก็ตามที แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีการผ่าเหล่าผ่ากอ
ที่เชื้อจะติดต่อง่ายและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งไม่สามารถเทียบกับไข้
เลือดออกที่ต้องบอกว่าเชื้อโรคนิ่งไปแล้ว
และยิ่งดูผลสำ�รวจอนามัยโพลที่ นพ.สุวรรณชัย วัฒนา
ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2565 เกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ป้องกันโรค พบว่าในช่วง 3 เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม
2565 ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากลดลงจาก 96.1% ใน
เดือนพฤษภาคม ลดลงเป็น 94.6% ในเดือนกรกฎาคม ส่วนการ
ล้างมือลดลงจาก 91.5% เป็น 88.1% และการเว้นระยะห่าง ลด
ลงจาก 84.6% เป็น 78.6% ซึ่งในภาพรวมพบว่าผู้ที่ทำ�ได้ครบทั้ง
3 พฤติกรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก จาก 82% เป็น 74.1%
เท่านั้นก็ยิ่งสะท้อนความน่าเป็นห่วงหากจะปรับโรคโควิดดังกล่าว
ปฏิเสธไม่ ได้ว่าท้ายที่สุดก็ต้องปรับโรคโควิด-19 เพื่อให้
อยู่กันได้แบบชีวิตนิวนอร์มอล แต่ ไม่ควรเร่งรีบเร่งรัด เพราะ
ดูเหมือนเป็นการปรับเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมกลุ่ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนอย่างไร
อย่างนั้น และที่สำ�คัญหากจะปรับโรคดังกล่าวจริงก็ควรเปิด
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่เป็นจริง รวมทั้งชี้แจงแถลงไขถึงความ
พร้อมของการรักษาทั้งในเรื่องของโรงพยาบาล เตียง รวม
ถึงเวชภัณฑ์เพื่อให้คนไทยรับรู้ รับทราบและตระหนักในการ
ป้องกันหรือรับมือ ไม่ ใช่มัดมือชกปรับโรคโควิดเพียงเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ประเทศ โดยไม่ ได้เอาชีวิตของผู้ที่อยู่ ในผืนแผ่นดิน
ไทยเป็นตัวตั้ง.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ
“ตำ�รวจควรมียี่ห้อของตัวเอง มีภาพลักษณ์ที่คนอื่นมอง
เรา เช่น เก่งด้านสืบสวน เก่งด้านอำ�นวยการ เก่งด้านวางแผน
เชี่ยวชาญด้านการสอบสวน “ยี่ห้อคือสิ่งที่คนอื่นตั้งให้เรา ไม่ใช่
เราประกาศเองว่าเราเก่ง ว่าเราเป็นนักรบ เพราะนั่นคือการ
โฆษณาพร็อพพากันดา ยี่ห้อเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเอง แล้วคน
อื่นประกาศว่าเราเป็น”.
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บตาประชุมร่วมกันของรัฐสภาเช้านี้ ไม่รู้ “ส.ส.-ส.ว.” ผู้
ทรงคุณวุฒิ จะให้เกียรติร่วมลงชื่อเป็นองค์ประชุมให้
รัฐสภาสามารถเปิดประชุมได้หรือไม่ ถ้าได้ จะเปิดประชุม
ได้กี่ โมง ตามเวลานัดหมายในหนังสือเชิญประชุมสมาชิก
รัฐสภาก็ 09.00 น.
ตารางวาระที่รอให้สมาชิกพิจารณาต้องเริ่มที่ร่าง พ.ร.บ.กำ�
หนดระยะเวลาดำ�เนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ....ที่เมื่อการ
ประชุมรัฐสภาคราวก่อน 3 ส.ค.ล่มไม่เป็นท่า เพราะพรรคเพื่อไทย
(พท.) และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เจตนาทำ�ให้สภาล่ม จึง
ทำ�ให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กรอบทำ�งานกระบวนการยุติธรรม ใน
มาตรา 8 ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราว ฉะนั้น วันนี้ต้องเริ่มพิจารณาใน
มาตราดังกล่าวเรื่อยไปจนครบทั้ง 12 มาตรา
จากนั้นจึงจะเข้าสู่ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. ที่ครั้งก่อนโน้น ทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
ขอถอนร่างกลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ ไขมาตรา
และมีการเพิ่มมาตราใหม่ ให้สอดคล้องกับมติเสียงส่วนใหญ่ของที่
ประชุมรัฐสภา ที่เห็นชอบให้วิธีการคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใช้
สูตรหาร 500 แทนสูตรหาร 100 อย่างไรก็ตาม ถ้ากระบวนการ
รัฐสภาเดินมาถึงจุดนี้ ที่ประชุมรัฐสภาจะเริ่มพิจารณาที่มาตรา
24/1 ที่คณะ กมธ.เพิ่มขึ้นมาใหม่
ขั้ น ตอนทั้ ง หมดที่ ร่ า ยมาจะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ พท. และ
สาย “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทั้งใน พปชร.และ
ส.ว.ให้ความร่วมมือยอมลงชื่อเป็นองค์ประชุม ทว่า คงมี โอกาส
น้อย เพราะเจตนาทำ� “สภาล่ม” เพื่อต้องการ “ทำ�แท้ง” สูตร
หาร 500 ชัดเจน
ขนาด “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา ผู้ระมัดระวังคำ�พูด
การให้สัมภาษณ์ และวางตัวอยู่เหนือความขัดแย้ง ยังระบุว่า “เดิม
อาจจะไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุอะไร แต่ครั้งนี้ชัดเจน เพราะมีสมาชิก
บางฝ่ายแสดงความเห็นชัดว่าไม่ประสงค์จะให้กฎหมายผ่าน โดย
ให้ระยะเวลาเกิน 180 วัน เพื่อนำ�ร่างกฎหมายเดิมที่รัฐสภาเสนอ
มาใช้”   
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หากเป็นไปตามแผน สภาล่มจนพิจารณาร่างกฎหมายลูกไม่
ทันตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ ก็มีทางออกตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 132 กำ�หนดว่า ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่
แล้วเสร็จภายในกำ�หนดเวลา ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตาม
ร่างที่เสนอตามมาตรา 131
ทั้งนี้ มาตรา 131 บอกไว้ว่า ร่างกฎหมายลูกจะเสนอได้แค่ 2
ทาง คือ 1.เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยข้อเสนอแนะของศาล
ฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง หรือ 2.เสนอ
โดย ส.ส.จำ�นวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่า
ที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งในคราวการพิจารณาร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.ในวาระ
ที่ 1 ปรากฏว่า ทั้ง ครม.และพรรคการเมืองอีก 3 พรรคเสนอ และ
ที่ประชุมมีมติรับหลักการไว้ทั้ง 4 ร่าง แต่ให้ ใช้ฉบับของ ครม.ตาม
คำ�แนะนำ�ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นร่างหลักใน
การพิจารณา
ฉะนั้น ถ้ารัฐสภาล้มเหลว ทำ�งานไม่เสร็จก็ต้องใช้ร่างกฎ
หมายลูกเลือกตั้ง ส.ส.ฉบับ ครม.เสนอ ซึ่งเท่ากับเป็นการฟื้น

คืนชีพวิธีการคำ�นวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ สูตรหาร 100
ประเด็นของเรื่องนี้ ยังต้องจับตาที่กลวิธีระหว่าง “พวกเอา
500” กับ “พวกเอา 100” ที่มีการพลิกกลับไปกลับมาหลายตลบ เมื่อ
คราวแต้มต่อเป็นของ “พวก 500” การเมืองฝ่ายตรงข้าม และนัก
วิจารณ์การเมืองส่งเสียงเซ็งแซ่ บอกว่า พวกนี้เป็นพวกเขียนด้วย
มือ ลบด้วย.... กลืนน้ำ�ตัวเองระวังจะเสียคน เป็นพวกลุ่มหลงคิดแต่
จะอยู่ในอำ�นาจ ไม่สนใจวิธีการ หลักการ เลยเลือกสูตรคำ�นวณที่
เป็นประโยชน์กับตัวเอง
มาวันนี้ “พวกเอา 100” ถือไพ่เหนือกว่า พท. จับมือ พปชร.
เล่นเกมไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม หวังจะเอาสูตร 100 หารกลับ
คืนมาให้ ได้ สภาล่มก็ช่างหัวมัน พฤติกรรมคล้ายคลึงกับตอน “พวก
เอา 500” ทำ� คือไม่สนวิธีการ ไม่สนหลักการ และยิ่งนาทีนี้เริ่มปั่น
กระแส พท.ดีลกับ “พี่ใหญ่” ด้วยแล้ว ว่ามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
และถอยให้ “พี่ใหญ่” เป็นนายกฯ! ยิ่งสรุปได้ว่า เวลาและการกระ
ทำ�เป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนว่า ส.ส.แต่ละคนสมควรได้รับความไว้
วางใจจากประชาชนให้เป็นผู้แทนอีกสมัยในการเลือกตั้งครั้งหน้า
หรือไม่.

รับราชการ ‘ตำ�รวจ’ อย่างมีคุณค่า
หมายเหตุ : เนื้อหาส่วนสำ�คัญในการบรรยายพิเศษ
ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำ�รวจ
แห่งชาติ (ผบ.ตร.) แก่นักเรียนนายร้อยตำ�รวจ ชั้น
ปี ที่ 1-4 (นั ก เรี ย นนายร้ อ ยตำ � รวจ รุ่ น ที่ 76-79)
จำ�นวน 806 นาย ในหัวข้อ “การรับราชการตำ�รวจ
อย่างมีคุณค่า” ที่ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ อ.สามพราน
จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา
ทุกช่วงชีวิตรับราชการตำ�รวจ ต้องมุ่งมั่นทำ�งาน ทำ�หน้าที่
ในตำ�แหน่ง ทำ�งานที่ ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น
การจั ด ระเบี ย บภายในสถานี ตำ � รวจ ขั บ เคลื่ อ นให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ
บั ญ ชาตั้ ง ด่ า นตรวจค้ น จั บ กุ ม สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย ในช่ ว งดำ � รง
ตำ�แหน่ง สวป.สน.หนองแขม ต่อมาครั้งดำ�รงตำ�แหน่ง ผกก.
สน.ลุมพินี จัดระเบียบใน สน. การกวาดล้างจับกุมสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ ในพื้นที่ สน.ลุมพินี ซึ่งเป็นปัญหาสำ �คัญที่กระทบต่อ
ประเทศทำ�ให้อาจถูกกีดกันทางการค้า การปฏิบัติอย่างจริงจังส่ง
ผลให้ประเทศไทยผ่านการประเมินจากนานาชาติรอดพ้นจากการ
ติดบัญชีประเทศเฝ้าระวัง
ขณะเดียวกันก็มงุ่ มัน่ ทำ�งานสืบสวน ซึง่ เป็นงานทีช่ อบ ถนัด
และมีทกั ษะอย่างมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ จนเป็นทีย่ อมรับ และมักได้รบั มอบ
หมายให้สืบสวนคลี่คลายคดีส�ำ คัญ เช่น คดีระเบิดใน กทม. คดี
ความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คดีฆา่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ กาะเต่า
จ.สุราษฎร์ธานี และยังริเริ่มทำ�หลักสูตรฝึกอบรมด้านการสืบสวน
พัฒนานักสืบ จนกลายเป็นต้นแบบหลักสูตรการสืบสวนในปัจจุบนั
สร้างตำ�รวจทีเ่ ชีย่ วชาญด้านการสืบสวนจำ�นวนมาก
ขอฝากข้อคิดการรับราชการตำ�รวจ แก่นักเรียนนายร้อย
ตำ�รวจไว้ 10 ข้อ
1.อยากจะเจริญก้าวหน้า ต้องหาเรื่องยากๆ ทำ� อย่าทำ�
เรื่องง่ายๆ
2.ทุกการเดินทางในแต่ละช่วงชีวิต มีบทเรียนให้เราเรียนรู้
เสมอ เช่น การทำ�คดีเกาะเต่า คดีการเสียชีวิตของแตงโม ดารา
สาว ที่ โซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามามีบทบาท แสดง
ความคิดเห็นไหลไปตามกระแสสังคม ตำ�รวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
กระบวนการยุติธรรมต้องยึดหลักให้ ได้ แม้จะสวนกระแสสังคม
ดังนั้นต้องเรียนรู้ ปรับตัว ยอมรับ เอาตัวรอดให้ ได้ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง
3.ชีวิตขึ้นต้นมาเรื่องหนึ่ง เราไม่รู้ตอนลงท้ายเป็นอย่างไร
อาจมีคนเขียนบทละครไว้ อย่าไปตั้งเป้ายศถาบรรดาศักดิ์ หรือ
ตำ�แหน่ง เด็กบางคนมีเป้าหมายมีฐานะ ติดยศเร็ว คิดแบบไหนก็
ไม่มีใครผิด แล้วแต่จริตของแต่ละคน  
4.ชีวิตเดินคนเดียวไม่ได้ การทำ�งานต้องมีผู้บังคับบัญชา
และต้องรักษาลูกน้องให้ดี ผมเป็นแบบนี้ถ้าจะเลือก ระหว่างงาน
ผู้บังคับบัญชา ประโยชน์ จะด้วยเกียรติยศ ชื่อเสียงเงินทอง ผม
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เลือกงานกับผู้บังคับบัญชาก่อน ผมเลือกงานที่ชอบและมีผู้บังคับ
บัญชาที่ดี เพราะประสบการณ์ชีวิตสอนเราว่า ชีวิตนี้เราเดินคน
เดียวไม่ได้ เราต้องหาคนไปกับเรา หาผู้บังคับบัญชา หาเพื่อน
ร่วมงาน หาลูกน้อง โดยเฉพาะลูกน้องที่ดีต้องรักษาไว้ยิ่งชีพ
เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานมา ไม่ต้องคบคนเยอะ ดูแลลูก
น้องที่เขาเดินตามเรา เราดูแลเขา เขาดูแลเรา เรื่องความเจริญ
ก้าวหน้า เงินทอง เอาไว้ทีหลัง ผมไม่เคยเอามาเป็นตัวพิจารณา
ในการรับราชการ
5.ตำ�รวจควรมียี่ห้อของตัวเอง มีภาพลักษณ์ที่คนอื่นมอง
เรา เช่น เก่งด้านสืบสวน เก่งด้านอำ�นวยการ เก่งด้านวางแผน
เชี่ยวชาญด้านการสอบสวน “ยี่ห้อคือสิ่งที่คนอื่นตั้งให้เรา ไม่ใช่
เราประกาศเองว่าเราเก่ง ว่าเราเป็นนักรบ เพราะนั่นคือการ
โฆษณา Propaganda ยี่ห้อเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเอง แล้วคนอื่น
ประกาศว่าเราเป็น อยากเก่งอะไร อยากทำ�อะไร ต้องทำ� ศักดิ์ศรี
ต้องสร้างเอง เกียรติยศคนอื่นมอบให้
6.ความยุติธรรม เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสร้าง หากไม่
สร้างก็ไม่เกิด ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง แม้แต่
ความยุติธรรมในชีวิตราชการ วันหนึ่งหากรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับ
ความยุติธรรม อย่าละทิ้งหน้าที่ อย่าหยุดทำ� ต้องต่อสู้
7.ชีวิตคนเราล้มเหลวได้บ่อย เอาความผิดพลาดเป็นบท

เรียนในชีวิต อย่าให้มันเสียเปล่า ต้องลุกมาให้ ได้ ชีวิตคือการเดิน
ทาง อย่าเดินลงเหว อย่าตั้งใจเดินลงเหว ต้องเรียนรู้ ต้องสู้ หา
ทางพ้นจากเหวให้ ได้ ปลายทางแต่ละคนไม่มีใครเคยคาดคิดมา
ก่อน ชีวิตอาจพบจุดเสี่ยงที่ปากเหว ต้องมีสติ สะดุดล้มได้ แต่
ต้องลุกขึ้นมา
8.ชีวิตมีเรื่องทั้งเรื่องสนุกสนาน และเรื่องหดหู่ หากชีวิต
สนุกสนานอย่าเพลิดเพลินจำ�เริญใจกับมันมาก มีความสุขกับ
สภาพที่มีให้ ได้ เวลารุ่งเรืองอย่าหลง และเมื่อถึงจุดที่ลำ�บาก อย่า
ยอมแพ้ อย่าหดหู่
9.เราเลือกงานไม่ได้ เลือกผู้บังคับบัญชาไม่ได้ หากเลือก
ได้ เลือกให้ดี เลือกให้ถูก แต่สิ่งสำ�คัญคือเราเลือกได้เสมอ คือ
เลือกว่าจะทำ�ตัวอย่างไรท่ามกลางปัจจัยที่เราควบคุมได้ และ
ควบคุมไม่ได้ ทำ�อะไรที่มอบหมายให้ดีที่สุด มีสติ คิดให้ครบถ้วน
พยายามอย่าอยู่เฉย อย่าอยู่นิ่ง อย่าเป็นเป้านิ่ง ปรับตัวเรียนรู้ มี
เท่าไหร่ใส่ไปให้เต็ม ชีวิตเขาอาจวาดให้เป็นอะไรก็แล้วแต่ ทำ�ให้
สมบูรณ์ ทำ�ให้เท่ เราอาจไม่ได้รับตำ�แหน่งสูงสุด ก็ไม่ได้แปลว่า
ล้มเหลว ทำ�งานสำ�เร็จแต่ละวันถือว่าเป็นความสำ�เร็จแล้ว การมี
ชีวิตครอบครัวที่ดี ก็คือความสำ�เร็จเช่นกัน
10.อย่าทำ�ตัวเป็นน้ำ�เต็มแก้ว ต้องปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา.
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ายกฯ ประยุทธ์”
“ผิดฉกรรจ์” ๓ กระทง ที่แดงส้ม, คณาจารย์ โจร
ล้มเจ้าต้องเขย่าให้ออกทุกวัน
กระทงแรก ขวางทาง “ล้มสถาบัน”
กระทงสอง ขวางทางแยกแผ่นดิน “เหนือ-ใต้-อีสาน”
จากราชอาณาจักร ไปเป็น “สาธารณรัฐ” แบ่งกันไปปกครอง
และ
กระทงที่สาม ไม่ โกง แล้วยังพัฒนาประเทศให้เจริญล้ำ�
หน้า ชาวไร่ ชาวนา คนรากหญ้า คนเฒ่า-คนชรา มีอนาคต
เป็นปัญหาอุปสรรคยิง่ ใหญ่ตอ่ ฝ่ายประชาธิปไตยโจร  ซง่ึ
ทำ�ให้ยากต่อการเข้ามาสานต่อนโยบาย “ขายชาติ-โกงแบ่งกัน”
เนี่ย....
ผิดของนายกฯ ประยุทธ์ที่ทั้งสื่อ-ทั้ง ส.ส.ในคอกร่วมกัน
ฉุดกระชากลากทึ้งทุกวี่-ทุกวัน ก็ประมาณนี้
และตอนนี้ กำ�ลังใช้ประเด็น “นายกฯ ๘ ปี” ไล่บี้ ชนิด
นับวัน-นับชั่วโมงถอยหลัง ไปถึงวันที่ ๒๔ สิงหา
“หมดเวลาประยุทธ์” แล้ว
ก็น่าอนาถใจ หื่นกระหายออกหน้า-ออกตากัน ยิ่งกว่า
หมา “ติดสัด” เดือน ๑๒!
รักษาบุคลิกภาพความเป็นท่านผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้ทรง
สื่อกันไว้บ้างเหอะ กฎหมายมีรู ประตูมีช่องให้ ไป ก็ไปกันตาม
นั้น ไม่ต้องล้นกันจนเกินงาม
เห็นยกตัวว่า เป็น “ฝ่ายประชาธิปไตย” กันมิใช่หรือ?
พวกประชาธิปไตยเขาหนังหนาหน้าด้าน กระเหี้ยน
กระหือรือกันดิบๆ เถื่อนๆ แบบนี้น่ะนะ?
เมื่อมีปัญหาทางกฎหมายต้องตีความเรื่อง ๘ ปี บ้าน
เมืองก็มี “ศาลรัฐธรรมนูญ” ทำ�หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
อยู่แล้ว
ฉะนั้น “ไม่ต้องล้น” จนเปียกตีน
ยิ่งไอ้ “นกมีหู-หนูมีปีก” หัวหลิมนั่นด้วยแล้ว ทำ�ตัวเป็น
ผู้สำ�คัญระดับชาติ เห็นฝ่ายไหนจะชนะ ก็เข้าด้วยช่วยกระพือ
พอเห็นจะแพ้ กูเผ่นก่อนละ
ก็เห็นแบบนี้มาหลายม็อบ หลายที่แล้ว!
เผ่นไปไหน.....
ก็ไปเข้ากับอีกฝ่าย ทำ�ตัวเป็นศาสดา กูรู้..กูมีความลับ

นายกฯ ‘โทษ ๓ กระทง’
มาขาย หลอกพวกหน้าโง่กลุ่มโน้น-กลุ่มนี้ หากินทั้งลับ-ทั้่งแจ้ง
ไปเรื่อย
ยิ่งตอนไหนมีสถานการณ์บ้านเมือง จะทำ�เป็นกูรู โพสต์
โน่น-โพสต์นี่ เป็นว่า ข้ารู้..ข้าเห็น..ข้าลึก เหยียบมันทุกแคมไป
ไอ้หัวหลิมตัวนี้
นายกฯ ประยุทธ์น่ะ เท่าที่สังเกต ใช่ว่าอยากอยู่-อยากเป็น
กับตำ�แหน่งนักการเมืองน่ะ....
คนที่ ไม่มีสันดานโกงและมักมาก ไม่มีใครเขาอยากเป็น
กันนักหรอก
แต่ที่ต้องเป็น โดยที่ ไม่อยากเป็น นั่นเพราะชะตาบ้านชะตาเมือง “บังคับ” ให้ต้องเป็น และคนประเภทนี้ โดยชาติ
กำ�เนิด จะเป็นคน “มีความรับผิดชอบสูง”
ด้วย “ความรับผิดชอบ” นั้น เมื่อภารกิจที่ต้องทำ�ยังไม่
เรียบร้อย จะยากเข็ญขนาดไหน จะไม่มีวัน “หนีเอาตัวรอด”
เหตุนั้น กับคนที่ชื่อประยุทธ์....
ไม่ต้องขับไสไล่ส่งเขาหรอก ถึงจุดหนึ่ง เขาไปเอง ไอ้เรื่อง
ยึดติดอำ�นาจ-ติดตำ�แหน่ง กับคนไม่คิดโกงบ้าน-กินเมือง ไม่มี
ใครเขาอยากยึดติดหรอก
มีแต่อยากจะหนีไปให้พ้นๆ ซะด้วยซ้ำ� แต่ด้วยความรับผิด
ชอบต่อบ้านเมือง ต่อประเทศชาติ ต่อพี่น้องประชาชนนั่นแหละ
ทำ�ให้ “จำ�ต้องอยู่”!
พูดกันแฟร์ๆ ตลอด ๘ ปี ที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศ
บ้านเมืองไม่เคยอยู่ในภาวะ “ปกติสุข” เลย

ทั้งปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ตามมาด้วยโรคระบาดโลก
แล้วก็กระหน่ำ�ซ้ำ�เติมด้วยสงครามยูเครน-รัสเซีย
ยั ง ไม่ นั บ ขบวนการนอกชาติ “สหรั ฐ ฯ-ยุ โ รป” เข้ า
แทรกแซงภายใน ด้วยปลุกปั่น-ยุยงคนกลุ่มหนึ่งและเอ็นจี โอ
ด้านสิทธิมนุษยชน ให้ก่อการ “ไทยสปริง”
หวัง “โค่นล้มสถาบัน” แล้วเชิดรัฐบาลหุ่นในคอนโทรล
ยิว-ไซออนิสต์ปกครองประเทศ ใช้ ไทยเป็นฐานทัพสกัดจีนใน
ย่าน “เอเชีย-แปซิฟิก”
ซอยแผ่นดินจาก “ราชอาณาจักร” ออกเป็นส่วนๆ ในรูป
“สาธารณรัฐ” แบ่งเป็นรางวัลแจกจ่ายกันไปปกครอง
ถ้าในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา....
ด้วยสารพัดปัญหาดังกล่าว ถ้ารัฐบาลบริหารปัญหา ไม่ใช่
รัฐบาล “พลเอกประยุทธ์”
จะเป็นรัฐบาลทักษิณก็ดี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ดี รัฐบาลอุ๊งอิ๊ง
ก็ดี รัฐบาลชลน่านก็ดี กระทั่งรัฐบาลธนาธรก็ดี
คิดกันมั้ยว่า....
เอาแค่ตั้่งแต่ โควิดระบาดเรื่อยมา ถึงวิกฤตเศรษฐกิจจาก
สงครามยูเครน-รัสเซีย จนถึงวันนี้
ด้วยรัฐบาลคนเหล่านั้นบริหาร
“ประเทศไทย” จะเสถียรทุกด้านจนโลกอิจฉา ให้คนไทย
ด้วยกัน มีแรงได้ด่า “นายกฯ โง่...ประยุทธ์บริหารไม่เป็น” ถึง
ทุกวันนี้มั้ย?
น่าจะล่มสลายก่อนศรีลังกาด้วยซ้ำ�มั้ง?
ก็เพราะนายกฯ ประยุทธ์นอกจากนำ�ชาติรอดแล้ว ยัง
มีเงินพัฒนาวางรากฐานประเทศด้วยเศรษฐกิจนวัตกรรมสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างที่เห็นนี่แหละ
พวกมารประเทศจึงยอมให้พลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้
ขืนให้อยู่......
พวกมันก็ไม่มีวันได้ผุด-ได้เกิด!
ดังนั้น จึงต้องเป็นสัตว์ตะกายตึก ทำ�ทุกวิถีทางให้พลเอก
ประยุทธ์พ้นไปจากเส้นทางการเมืองเร็วๆ
อุ๊งอิ๊งจะได้ “จูงหมา” กลับบ้านซะที!
วันหลัง จะขอคำ�อธิบายจากอุง๊ อิง๊ ซักหน่อย การจูงหมากลับ
บ้านน่ะไม่มปี ญ
ั หา แต่การ “พาพ่อกลับบ้าน”
จะพากลับด้วยวิธีไหน?

ถ้าไม่กลับ โดยมีต�ำ รวจรับตัวจากสนามบินไปเข้าคุกก่อน
จากคดีทศ่ี าลตัดสินจำ�คุกแล้ว ๖ คดี ประมาณ ๑๒ ปีนน่ั น่ะ?
ช่วยอธิบายให้บรรดาสมาชิกในครอบครัวใหญ่ รวมทั้ง
ผม “คนนอกครอบครัว” ได้รู้เป็นวิทยาทานด้วย
วิบาก ๘ ปี ก็หนึ่งวิบาก
วันนี้ ๑๐ สิงหาก็จะเป็นอีกหนึ่งวิบากของนายกฯ ลุงตู่
ด้วยเรื่องหาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ กฎหมายลูกเลือกตั้ง ว่าจะเป็น
“The Last Supper” ของแก๊ง “ป้อม-แม้ว” หรือไม่?
ดูท่าแล้ว “แท้ง” แน่!
โดยร่าง ๕๐๐ วันนี้ พลังประชารัฐ-เพื่อไทย และ
ส.ว.สายพลเอกประวิตร น่าจะทำ�ให้ “องค์ประชุมไม่ครบ”
ถึง ๑๕ สิงหาก็ครบกำ�หนด ๑๘๐ วัน ร่างฯ ไม่ผ่านรัฐสภา
ถือว่า “ตกไป” ต้องกลับไปเอาร่างหาร ๑๐๐ มาใช้
“ประวิตร-ทักษิณ” สมใจ
แต่ “ประยุทธ์” ระกำ�ใจเดียวดาย กับสภาพ “หนัง
หน้าไฟ”!
ที่องค์ประชุมจะครบ ร่างฯ ว่าด้วย “หาร ๕๐๐”
ผ่านรัฐสภาได้วันนี้ ดูจากน้่ำ�เสียงทั้งประธานชวนและรอง
ประธานพรเพชรแล้ว
อยากถวาย “น้ำ�มะนาวร้อน” ท่านซักคนละแก้ว!
ก็อยากให้มีปาฏิหาริย์นะ
จะได้มีเฮ!
แต่ฟังที่พลเอกประวิตรตอบนักข่าวเรื่อง ๘ ปีนายกฯ
ว่า พลเอกประยุทธ์อยู่ได้อีกแค่ ๒ ปี คือ ๒๕๖๘
มีเสียง “เฮะ” ขึ้นมาแทน “เฮ” ทันที!
สงสัยแอบติวเข้มกับกูรูกฎหมาย หวังสอบชิงทุน “๘ ปี
ส้มหล่น” มาซะก็ไม่รู้ เผื่อน้องเล็กพลัดตกเก้าอี้ จะได้เสียบ
แทนที่เหลือ จึงเผลอปาก!
วันนี้ เดี๋ยวก็รู้กันแล้ว เปิดช่อง ๑๐ รัฐสภาไว้ละกัน  ผม
ก็โม้คั่นเวลาเรื่อยเปื่อยไปงั้น
แฟนๆ ท่านนายกฯ ก็ไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนไปหรอก  
ทั้ง ๒ ด่านวิบากนี้ เรื่องกระจิ๋วหลิว-กระจ้อยร่อย ใครก็สอย               
นายกฯ ไม่ลง
นายกฯ นั่นน่ะ ท่านเป็นคน “พันธุ์ทุเรียน”
ที่จะฉีกกินง่ายๆ โดยไม่มือแหกนั่นน่ะ...ยาก!

เร่งเยียวยาจิตใจเหยื่อไฟไหม้ผับ
ชลบุรี • สถาบันจิตเวชศาสตร์จัดทีมประเมินช่วยเหลือเยียวยา
จิตใจผู้ ได้รับผลกระทบเพลิงไหม้ผับเมาน์เทนบี ด้าน “เสี่ยบี”
เจ้าของผับควงภรรยาเปิดใจ เครียดถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย เดิน
สายขอขมาเหยื่อ
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 ที่หน้า ผู้เสียชีวิต ญาติผู้ ได้รับบาดเจ็บ
ผับ MOUNTAIN B อ.สัตหีบ รวมถึงผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมด ได้
จ.ชลบุรี จุดเกิดเหตุโศกนาฏ โปรดอโหสิกรรมอย่าได้อาฆาต
กรรมไฟไหม้เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ พยาบาท เพราะเชื่อว่าไม่มีใคร
ผ่านมา “เสี่ยบี” หรือนายพงศ์ อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
ศิริ ปั้นประสงค์ อายุ 27 ปี ต้องขอแสดงความเสียใจอย่าง
เจ้าของผับ พร้อมด้วยนางอนงค์ สุดซึ้ง
นารถ ปั้นประสงค์ อายุ 31 ปี
นายพงศ์ศิริกล่าวว่า ก่อน
ภรรยา แถลงข่าวพร้อมพนมมือ หน้านี้ร้านเปิดเป็นร้านอาหาร
ไหว้กล่าวขอโทษเสียใจต่อทุก ที่ โล่ง มีดนตรีสด แต่ถูกชาว
ฝ่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเวลานั้น บ้านร้องเรียนว่าส่งเสียงดังสร้าง
อยากจะชวนกันไปฆ่าตัวตาย ไม่ ความรำ�คาญ จึงตัดสินใจนำ�เงิน
อยากอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้ว เก็บที่ ได้จากการเปิดธุรกิจร้าน
เพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าใน แห่งนี้ รวมถึงร้านหมูกระทะ
ชีวิตจะต้องมาพบกับเหตุการณ์ และเขียงหมูมาลงทุนเปิดเป็น
เช่นนี้ ซึ่งต้องขอโทษทางญาติ ผับ เพียงแค่คิดว่าต้องการร้าน

ที่มีการเก็บเสียง ไม่สร้างปัญหา
ให้ ช าวบ้ า นอี ก ซึ่ ง ยอมรั บ ว่ า
ผิดจริงที่ ได้ดัดแปลงร้านเป็น
ผับ โดยไม่มีการขออนุญาตให้
ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน
ยืนยันว่าไม่มีนายทุนใหญ่หรือ
ผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง ส่วนเรื่อง
เงิ น เยี ย วยาผู้ เ สี ย ชี วิ ต นั้ น ได้
ให้ทนายความและครอบครัว
หาเงินมาช่วยเหลือเยียวยาให้
มากที่สุด เบื้องต้นผู้เสียชีวิต
จ่ายรายละ 50,000 บาท ส่วน
ผู้บาดเจ็บจ่ายรายละ 10,000
บาท ส่วนจะจ่ายสินไหมให้ราย
ละเท่าไหร่นั้นยังไม่ตั้งธงไว้ ใน
ใจ เพราะเนื่ อ งจากว่ า แต่ ล ะ
ครอบครัวก็มีความคิดต่างกัน
แต่ยืนยันว่าชดใช้อย่างแน่นอน
หลั ง จากนี้ จ ะยั ง คงเปิ ด ร้ า น
อาหาร MOUNTAIN มีดนตรีสด

และร้านหมูกระทะที่อยู่ติดกัน
เพราะสงสารพนักงานจำ�นวน
มาก หากไม่ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ
ทุ ก คนต้ อ งตกงาน ท้ า ยที่ สุ ด
อยากขอความเห็ น ใจจากทุ ก
คนในสั ง คม ให้ โอกาสได้ ทำ �
หน้าที่เพื่อหาหนทางช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ ได้รับความเดือดร้อน
ด้วย
ทั้งนี้ นายพงศ์ศิริพร้อม
ภรรยายังได้เดินทางไปที่ศาลา 2
วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มอบ
พวงหรีดและคุกเข่าไหว้ขอขมา
แม่ของนายกรวิทย์ อายุ 17 ปี
นักเรียนชั้น ม.5 เหยื่อเพลิงไหม้
ที่เสียชีวิต พร้อมกล่าวขอโทษกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมอบเงิน
ค่าทำ�ศพเบื้องต้น 50,000 บาท
ให้แม่ของนายกรวิทย์ จากนั้น
ได้เดินทางกลับทันที โดยทั้งคู่ยัง

ได้เดินทางไปตามวัดต่างๆ เพื่อ
เคารพศพและขอขมาครอบครัว
ผู้เสียชีวิตรายอื่นๆ อีก 8 ราย
ที่วัดใน อ.สัตหีบ และจะทยอย
เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่
ที่ โรงพยาบาล รวมถึงกลับไปพัก
ฟื้นที่บ้านด้วยทุกราย
พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณ
รักษ์ รองผู้บัญชาการตำ�รวจภูธร
ภาค 2 ในฐานะโฆษกตำ�รวจ
ภูธรภาค 2 กล่าวว่า สรุปยอด
ผู้เสียชีวิต 15 ราย เป็นชาย 11
ราย หญิง 4 ราย ผู้บาดเจ็บ 40
ราย (เพิ่มขึ้น 2 ราย เนื่องจาก
ไปรั ก ษาแบบผู้ ป่ ว ยนอกโรง
พยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ 1 ราย และโรงพยาบาลสัตหีบ
1 ราย แล้วมาลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือภายหลัง) ผู้ป่วย
สีแดงใส่ท่อช่วยหายใจ 20 ราย

ผู้ป่วยสีเหลือง 11 ราย ผู้ป่วยสี
เขียว 9 ราย คงเหลือผู้บาดเจ็บที่
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
พื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง
19 แห่ง 31 ราย
ทั้งนี้ หน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ได้ทยอยจ่ายเงินเยียวยา
ช่วยเหลือให้เหยื่อจากเหตุการณ์
ดังกล่าวแล้ว นอกจากนัน้ สถาบัน
จิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 สำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และ
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ
สัตหีบ ได้จัดทีมประเมินช่วย
เหลือเยียวยาจิตใจผู้ ได้รับผลก
ระทบที่รับบริการที่ศูนย์ฯ และ
พื้นที่ โดยรอบที่เกิดเหตุแล้ว 81
ราย ในจำ � นวนนี้ มี ผู้ เ สี่ ย งต่ อ
ภาวะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต
(สีเหลือง) จำ�นวน 46 ราย.

เพิ่มสเปกเครื่องยนต์
ทร.ยืดเวลาพิจารณา
ไทยโพสต์ • ทร.จ่อติดเครื่อง
ยนต์ เ รื อ ดำ � น้ำ � จี น ยื ด เวลา
พิ จ ารณาสเปกถึ ง 15 ก.ย.
เตรียมเรียกเครื่องตัวจริงพิสูจน์
ซ้ำ�  ขณะที่จีนเตรียมใช้งานโชว์
เพื่อปลดล็อกเงื่อนไขสัญญา ยัน
ไม่มีใบสั่ง
เมื่อวันอังคาร พล.ร.ท.
ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก
กองทัพเรือ กล่าวว่า จีนได้ส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สเปกเครื่องยนต์ CHD 620 ที่จีน
ผลิตเอง และได้มีการปรับปรุง
และพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อติดตั้ง
ทดแทนเครื่องยนต์ MTU 396
ของเยอรมนี จากที่ ไ ด้ เ สนอ
มาเมื่ อ สองเดื อ นที่ แ ล้ ว ซึ่ ง
เสนาธิการทหารเรือได้พิจารณา
ร่วมกับกรมอู่ทหารเรือแล้วว่า
น่าจะมีประโยชน์ ก็จะได้นำ�ไปดู
รายละเอียดอีกครั้งในเรื่องสเปก
และคุณสมบัติต่างๆ ว่าเทียบเท่า
หรือดีกว่าเครื่องยนต์ MTU ของ
เยอรมนีหรือไม่ ซึ่งการพิจารณา
จะรู้ผลในวันที่ 15 ก.ย. อย่างไร
ก็ตาม ถ้าพิจารณาแล้ว ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ก็จะไม่ขยายเวลาไป
ในระยะที่ 3 แล้ว
พล.ร.ท.ปกครองกล่าวว่า

ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
สเปกเครื่องยนต์ที่จีนส่งมาใหม่
ดี กองทัพเรือก็จะให้จีนส่งตัว
เครื่องยนต์มาทดสอบ และถ้า
ผ่ า นขั้ น ตอนนี้ ก็ ไ ม่ ต้ อ งแก้ ไ ข
สัญญาเดิม เนื่องจากของเดิม
เขียนไว้ว่า กรณีที่ ไม่สามารถ
ดำ�เนินการหาส่วนใดส่วนหนึ่งได้
ก็สามารถหาอุปกรณ์ที่ดีกว่าหรือ
เทียบเท่ามาทดแทนได้ เพียงแต่
สองครั้งที่จีนเสนอมาเครื่องยนต์
มี ค วามบกพร่ อ ง จึ ง ยั ง ไม่
สามารถชี้ชัดได้ว่าเครื่องยนต์นี้
ดีกว่าหรือเทียบเท่า MTU
โฆษกกองทั พ เรื อ กล่ า ว
ว่ า แนวทางนี้ ก องทั พ เรื อ
จะได้ ป ระโยชน์ แ น่ น อนหาก
เครื่องยนต์ที่เสนอมาใหม่ดี แต่
ขณะนี้ยังไม่ทราบจนกว่ากรมอู่
ทหารเรือจะได้พิจารณา อย่างไร
ก็ตาม หากเครื่องยนต์ที่ส่งมา
ไม่ผ่านการพิจารณาอีกก็ต้อง
ยกเลิกสัญญา แต่ก็ไม่อยากให้
ไปถึงจุดนั้นเพราะต้องกลับไป
นับหนึ่งใหม่ เข้าสู่การเจรจา
ของรัฐบาลกับรัฐบาล เพราะ
ทร.และ CSOC เป็นตัวแทน
รัฐบาลของแต่ละประเทศในการ
เซ็นสัญญาสร้างเรือดำ�น้ำ� ไม่ว่า

กรณีใดที่ ไม่สามารถสร้างเรือดำ�
น้ำ�  คู่สัญญาก็ทำ�หน้าที่ยกเลิก
สัญญา ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้อง
คุยกันในเรื่องเงินงวดที่ ได้จ่ายไป
แล้วว่าจะมีการชดเชยอย่างไร
สำ � หรั บ เครื่ อ งยนต์ ใ หม่
ของจีนที่เสนอติดตั้งในเรือดำ�
น้ำ�ของไทยนั้น พล.ร.ท.ปกครอง
กล่าวว่า เดิมทางเรือดำ�น้ำ�จีนติด
ตั้ง MTU เหมือนกัน ตัวใหม่ก็เป็น
เครื่องยนต์ที่พัฒนาจาก MTU
และจีนก็มีแผนในการติดตั้งใน
เรือดำ�น้ำ�ของจีนเองอยู่แล้ว
เ มื่ อ ถ า ม ว่ า จ ะ ขั ด
กั บ สั ญ ญาที่ ร ะบุ ว่ า ต้ อ งใช้
เครื่ อ งยนต์ ที่ ติ ด ตั้ ง ในเรื อ ดำ �
น้ำ�ที่ ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วหรือไม่
พล.ร.ท.ปกครองกล่าวว่า นี่คือสิ่ง
ที่เราต้องหาคำ�ตอบให้ ได้ ตอนนี้
กำ�ลังติดตั้งกับเรือดำ�น้ำ�ของเขา
และได้มีการทดสอบการใช้งาน
ผลการทดสอบเป็นอย่างไรก็จะ
ตอบโจทย์ ข้ อ สั ญ ญาตรงนี้ ไ ด้
ยืนยันว่าเรื่องเครื่องยนต์กองทัพ
เรือเราไม่ประมาท เป็นเรื่องชีวิต
ของกำ�ลังพล เราไม่กล้าเสี่ยง
เพราะอันตราย ต้องพิจารณาให้
ดีที่สุดและให้รอบคอบ ยืนยันว่า
ไม่มีใบสั่ง.

“เสี่ยบี” หรือนายพงศ์ศิริ ปั้นประสงค์ เจ้าของผับ “เมาน์เทนบี” พร้อมด้วยนางอนงค์นารถ ปั้นประสงค์
ภรรยา แถลงข่าวพร้อมพนมมือกล่าวขอโทษ และเสียใจต่อผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ จน
ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย และบาดเจ็บจำ�นวนมาก

รอ‘ปูติน’ตอบกลับร่วมเอเปก

ทำ�เนียบรัฐบาล • “ดอน” บอก
ต้องรอ “ปูตนิ ” ยืนยันร่วมประชุม
เอเปกหรือไม่ เบือ้ งต้นยังไม่ตอบ
รับหรือปฏิเสธ “ผบ.ตร.” ตรวจ
เยี่ยมฝึกปฏิบัติการดูแลความ
ปลอดภัยประชุมเอเปก กำ�ชับ
บาดเจ็บสูญเสียต้องเป็นศูนย์
นายดอน ปรมั ต ถ์ วินัย
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่าง
ประเทศ กล่าวถึงการเข้าร่วม
ประชุมสุดยอดผูน้ �ำ เขตเศรษฐกิจ
เอเปก (APEC 2022) ของนาย
วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดี
รัสเซีย ว่ายังไม่ได้มีการตอบรับ
หรือปฏิเสธ ต้องรอการยืนยันก่อน
พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์ แจ้งยอดสุข

ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ดำ�รง
ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.,
พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง
ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล
ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร.ตรวจเยีย่ มการฝึก
ปฏิบัติเตรียมความพร้อมในการ
ดูแลความปลอดภัย เพื่อรองรับ
การประชุมเอเปกทีป่ ระเทศไทย
เป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการประชุม
ในระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.65
ทัง้ นี้ พล.ต.อ.สุวฒ
ั น์กล่าวกับกำ�ลัง
พลว่า การเตรียมการก่อนเวลา
ปฏิบตั เิ ป็นกระบวนการทำ�งานที่
ทำ�มาหลายปี
ที่ ผ่ า นมา สำ � นั ก งาน
ตำ�รวจแห่งชาติมีภาระหน้าที่ท่ี

จะดำ�เนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุม
ต่างๆ ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย และได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
การอำ�นวยการ ด้านยุทธวิธอี ย่าง
ต่อเนื่อง มีการทบทวนการฝึก
การปรับปรุงหลายๆ ด้าน คิดว่า
เราผ่านมาจนถึงวันนี้ ระยะเวลา
ที่ผ่านมาสังคมได้เห็นว่าตำ�รวจ
ได้ทำ�หน้าที่ ได้เป็นอย่างดี แต่มี
หลายคนที่ ได้รับบาดเจ็บเข้าขั้น
ถึงพิการ การบาดเจ็บและการ
สูญเสียเป็นสิง่ ที่ ไม่มีใครอยากให้
เกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องทำ�ให้ ได้คือ
ลดอัตราการบาดเจ็บการสูญเสีย
ให้เป็นศูนย์.
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เคมีตรงกัน

.ส.คนดังอุตรดิตถ์ ส.ส.นักอภิปราย ฝีปากกล้าใน
สภา ศรัณย์วฒ
ุ ิ ศรัณย์เกตุ จอมแฉในสภา ด้วยลีลา น้�ำ
เสียง บุคลิกท่าทางชวนติดตาม แม้ โดยสถานะในวันนี้
ยังเป็น ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ แต่ต�ำ แหน่งหัวหน้าพรรค
ทีพ่ ว่ งเข้ามายังคลุมเครือ หลังก่อนหน้าเพิง่ ถูกสมาชิกในพรรค
บอยคอต แบนไม่ขอร่วมงานด้วย
กรรมการบริหารพรรคยกคณะแถลงลาออก บีบให้
ศรัณย์วุฒิ พ้นจากตำ�แหน่งหัวหน้าพรรค ฝ่ายเพื่อชาติ
ไล่เลียงแจกแจงเหตุผลผ่าน
แถลงการณ์ ไว้ครบถ้วน ใน
เวลาต่อมา ศรัณย์วฒ
ุ ใิ ห้ขา่ ว
ไปอีกทางหนึ่ง ต่างฝ่ายต่าง
มีเหตุของตัว เรื่องนีท้ �ำ ท่าจะ
กลายเป็นหนังยาว ยังไม่รตู้ อน
จบจะออกมาอย่างไร
ไม่นานมานี้ ส.ส.คนดัง
เปิดแถลงข่าวอีกครัง้ เผยแผน
ดีลลับ แฉเล่หก์ ลการรวมหัว
กันของ 2 ขัว้ อำ�นาจ สุมหัว
ทำ�ให้สภาล่ม สกัดกั้นไม่ ให้ ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือก
ตัง้ ส.ส.ผ่านสภา ให้พจิ ารณาไม่ทนั ตามกรอบ 180 วันในวัน
ที่ 15 ส.ค.
น้�ำ เสียง ลีลา สไตล์การแถลงยังคงเดิม ดุเดือดตาม
แบบฉบับของเจ้าตัว บางช่วงบางตอนเต็มไปด้วยภาษาพ่อขุน
รามคำ�แหง เท่านั้นไม่พอ ยังพาดพิงไปถึงทั้งบุคคลภายใน
บุคคลภายนอกสภาระดับบิก๊ ๆ ทีเ่ ป็นคียแ์ มนทัง้ 2 ขัว้ อำ�นาจ
ตามข้อกล่าวหามีสว่ นสมคบคิด ให้เอาระบบการ คิดคำ�นวณ
ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100 กลับมาอีกครัง้ พร้อมกับวางตัวคน
ทีเ่ หมาะสมเตรียมนัง่ นายกรัฐมนตรีเอาไว้แล้วด้วย
วกกลับมาเรื่องวุน่ ๆ ในพรรคเพื่อชาติ ได้สนทนากับ
ศรัณย์วฒ
ุ ิ ยืนยันการเลือกตัง้ รอบหน้าคงไม่อยูก่ บั พรรคเพื่อ
ชาติ อย่างแน่นอนแล้ว
“ในวันนี้ ไม่อยากพูดถึงบ้านหลังเก่า เดีย๋ วจะหาว่าไป
เผาบ้านเดิม เพียงแต่ทต่ี อ้ งออกมาชีแ้ จงเพื่อป้องกันไม่ให้คน
เข้าใจผิด”
เจ้าตัวยังแย้มเส้นทางการเมืองวันข้างหน้าอีกว่า “คงจะ
ไปร่วมงานกับพรรคเสรีรวมไทย ผมกับหัวหน้าพรรคเคมีตรง
กัน เหมือนกัน หรือถ้าไม่ไปก็คงจะไปตั้งพรรคเองร่วมกับ
ส.ส.ดาวสภา หรือไปเป็นหัวหน้าพรรคเอง ตอนนัน้ ทีม่ าอยู่ เพื่อ
ชาติ ยังไม่ไปเสรีรวมไทย เพราะถูกเสนอให้เป็นหัวหน้าพรรค
เลยมาพรรคเพื่อชาติ”
ก็คอ่ นข้างแน่ชดั ส.ส.คนดังแห่งอุตรดิตถ์ คงจะโบกมือ
ลา เพื่อชาติ ในอีกไม่นาน หลังจากได้พรรคใหม่ คนร่วมงาน
เคมีตรงกัน พร้อมลงหลักปักฐานเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว.
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4 บทความ

แซมซาย

ไ

ทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด นับถอยหลังปม
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปีของ
บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา หลังจากมีการยื่น
ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) เพื่อพิจารณาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และในวัน
ที่ 17 ส.ค.นี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นต่อ นายชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งศาล รธน.ตีความ ทุก
ฝ่ายก็ต้องรอลุ้น ขยักแรก 24 ส.ค.นี้
ศาล รธน.จะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่
ไว้ก่อนหรือไม่ หลังจากนั้นก็ลุ้นว่าจะ
นับวาระดำ�รงตำ�แหน่ง 8 ปีตั้งแต่เมื่อ
ไหร่ ขณะที่ ลุงป้อม-พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้า
พรรคพลั ง ประชารั ฐ (พปชร.) มา
แปลกบอกว่า “นายกฯ ยังอยู่ต่ออีก 2
ปี” แต่กลับมีกระแสข่าว พปชร.สั่ง
พล.อ.ประวิตร
ส.ส.โดดประชุ ม ร่ ว มรั ฐ สภา ในวั น
วงษ์สุวรรณ
ที่ 10 ส.ค. ที่จะมีการพิจารณาร่าง
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อยื้อพิจารณากฎหมายลูก
ให้พ้น 180 วัน ล้มสูตรหาร 500 แล้วกลับไปเอาหาร 100
เหมือนเดิมอีก...•
นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า
พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงสาเหตุในการพลิกไปพลิกมา
ของกฎหมายลูกว่า “หลายคนมองว่าน่าจะมีการเกี่ยวพันกับ
การตัดสินครบวาระ 8 ปีของนายกรัฐมนตรี ซึ่งทุกคนมอง
ว่าหากนายกฯ ถูกตัดสินว่าครบวาระ ตามมาตรา 158 วรรค
4 จะทำ�ให้นายกฯ คนต่อไปน่าจะเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่มีรายชื่ออยู่ ในแคนดิเดต
นายกฯ แต่น่าจะมีขบวนการล็อบบี้ ไม่ให้นายอนุทินขึ้นดำ�รง
ตำ�แหน่ง เพราะการโหวตเลือกต้องใช้เสียง ส.ว. 250 เสียง
ด้วย หลังจากนั้นก็จะเป็นการเอานายกฯ คนนอกเป็นก๊อก 2
ซึ่งตรงนี้เต็งหนึ่งน่าจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกฯ แต่มีเงื่อนไขระบุอยู่ว่า การ
ที่ พล.อ.ประวิตรจะขึ้นเป็นนายกฯ
ได้จะต้องใช้เสียงโหวตของฝ่ายค้าน
จำ�นวนหนึ่งอยู่ด้วย” ...•
ข้อมูลของ หมอระวี สอดรับ
กั บ เสี ย งร่ำ � ลื อ มาตลอดว่ า ลุ ง ป้ อ ม
อยากเป็นนายกฯ สักครั้ง และเคย
มี ก ระแสข่ า ว ดี ล ลั บ ที่ ล อนดอน
ซึ่งล่าสุดประเมินกันว่า หาก บิ๊กตู่
นพ.ระวี
หลุดเก้าอี้นายกฯ บิ๊กป้อม จะเสียบ
มาศฉมาดล
แทนได้ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 272 วรรค 2 ต้องใช้เสียงสมาชิกรัฐสภาไม่น้อย
กว่า สองในสาม เพื่อยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกฯ ในบัญชี
พรรคการเมือง แต่เมื่อคำ�นวณแล้วเสียงไม่พอจึงต้องหวัง
พึ่งเสียงของ พรรคเพื่อไทย ด้วย จึงมีการเจรจาต่อรองผ่าน
น้องชายลุงป้อม อักษร “พ.” ให้นำ�สูตรหาร 100 มาใช้ แล้ว
เพื่อไทยจะโหวตให้ เป็นที่มาของข่าว บิ๊ก พปชร. สั่ง ส.ส.ให้
โดดประชุมในวันที่ 10 ส.ค.นี้ แต่ คนคำ�นวณไม่สู้ฟ้าลิขิต
สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร พี่น้อง 3 ป. จะหัก
เหลี่ยมโหดกันจริงหรือ ต้องจับตาอย่ากะพริบ!...•
บทเรียนเพลิงไหม้ผับ Mountain B ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิต
ถึง 15 ราย จะต้องตรวจข้อเท็จจริงให้ ได้และหามาตรการ
ป้องกันไม่ ให้เกิดเหตุซ้ำ�รอยขึ้นอีก ทนายรณณรงค์ แก้ว
เพ็ ช ร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมใน
สังคม ได้ยื่นหนังสือต่อ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้รับคดีผับ Mountain B ไฟ
ไหม้ เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากเป็นคดีที่ร้ายแรง “การเปิดร้าน
ผับบาร์ สถานบันเทิงที่กระทำ�การผิดต่อบทกฎหมายหลายข้อ
และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเช่นนี้ มักจะมีหุ้นส่วนเป็นทหาร
ตำ�รวจ หรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง
จำ � เป็ น ต้ อ งตรวจสอบเส้ น ทางการ
เงินว่านายทุนที่แท้จริงเป็นใคร การ
ทำ�งานของตำ�รวจท้องที่เร่งรัดตัดจบ
คดีนั้นเพื่อปกปิดบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง
และปกปิดความผิดอื่นๆ อีกหรือไม่
ทั้งการเรียกรับส่วยหรือผลประโยชน์
อื่ น หรื อ การปล่ อ ยปละละเลยให้ มี
การตั้งสถานบันเทิงที่ ไม่ได้มาตรฐาน ทนายรณณรงค์
ความปลอดภัยหรือไม่” นี่คือผลพวง
แก้วเพ็ชร์
ที่ รัฐบาลลุงตู่ เตะถ่วงไม่ปฏิรูปตำ�
รวจ เปิดช่องให้มีการรับส่วยสถานบันเทิงผิดกฎหมาย จนเกิด
โศกนาฏกรรม ถ้ายังปล่อยให้ตำ�รวจสอบสวนกันเองก็ตัดตอน
จบเห่อีก...•

วัน‘กำ�นัน-ผู้ใหญ่บ้าน’
เป็นวันที่ถือกำ�เนิดผู้ ใหญ่บ้านและกำ�นันคนแรกของ
ประเทศไทย คือ พระยารัตนกุลอดุลยภักดี หรือนายจำ�รัส
รัตนกุล โดยใช้วิธีให้ราษฎรเลือกผู้ ใหญ่บ้าน และให้ผู้ ใหญ่
บ้ า นในตำ � บลเลื อ กกั น เองเพื่ อ เป็ น กำ � นั น เป็ น จุ ด เริ่ ม แรก
ของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ต่ อ มามี ก ารตรา
พ.ร.บ.ลั ก ษณะปกครองท้อ งที่ พ.ศ.2457 ขึ้น กระทรวง
มหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่ 10 ส.ค.ของทุกปีเป็นวัน
กำ�นันผู้ ใหญ่บ้าน.

ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ตอนที่ ๕)

ต่

อจากคำ�ถามเกี่ยวกับกฎการสืบ
บุคคลหลากหลายที่น่าจะสามารถเป็นตัวแทน
ราชสันตติวงศ์ที่พระบาทสมเด็จ
ความเห็นของคนทั่วไปได้พอสมควร และผู้
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราช
เขียนได้อธิบายไว้ด้วยว่า คณะองคมนตรีเดิม
หัตถเลขาในภาษาอังกฤษภายใต้
มีที่มาจากคณะที่ปรึกษาราชการในพระองค์
หัวข้อ “The Problems of Siam” ลงวันที่ 23
ที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าในปี พ.ศ.2417
กรกฎาคม พ.ศ.2469 ไปยังฟรานซิส บี. แซร์
และต่อมาได้ยกเลิกและแทนที่ด้วยคณะ
(พระยากัลยาณไมตรี) ศาสตราจารย์ทางด้าน
องคมนตรีสภาในปี พ.ศ.2435 และแต่งตั้ง
กฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มารับ
ได้จำ�นวนไม่จำ�กัด ต่อมาในแผ่นดินพระบาท
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศให้
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้ง
รัฐบาลไทย คำ�ถามต่อมาคือ “รูปแบบการ
บุคคลเป็นองคมนตรีเป็นจำ�นวนถึง 233 คน
ปกครองอะไรที่สยามควรจะนำ�มาใช้?” โดย
ซึ่งเข้าใจพระองค์ทรงรับธรรมเนียมการแต่ง
พระองค์ ได้มีคำ�ย่อยๆ ดังต่อไปนี้คือ
ตั้งที่ปรึกษาในพระองค์ของอังกฤษ (King’s or
ก.ถ้าจะต้องมีระบบรัฐสภาขึ้นวันใดวัน
Queen’s Counsel หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KC
หนึ่ง การปกครองตามระบบรัฐสภาในแบบ
หรือ QC) อย่างเช่นในปี พ.ศ.2440 จำ�นวน
แองโกล-แซกซันเหมาะสมจริงๆ กับคนตะวัน
ของผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็น KC ของอังกฤษมี
ออกหรือไม่?
ถึง 238 คน โดยหลักการในการแต่งตั้งที่
ข.ประเทศไทยพร้อมที่จะมีการ
ปรึกษาในพระองค์ของอังกฤษเป็นไปเพื่อให้
ปกครองแบบตัวแทน (representative
เป็นเกียรติแก่บุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งมากกว่า
government) หรือยัง?
จะทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่พระมหา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
ในพระราชหัตถเลขา พระองค์ ได้มี
กษัตริย์จริงๆ
พระราชวินิจฉัยต่อคำ�ถามที่พระองค์ทรงตั้ง
เมื่อเข้ารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
ขึ้นไว้ด้วยว่า ต่อคำ�ถามที่ว่า “การปกครอง
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลังจากที่พระองค์
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เขียนขึ้นในช่วงระหว่าง
ตามระบบรัฐสภาในแบบแองโกล-แซกซันเหมาะสมจริงๆ กับคน
ทรงได้รับคำ�แนะนำ�จากแซร์เกี่ยวกับอำ�นาจและบทบาทของคณะ
วันที่ 7-10 มิถุนายน พ.ศ.2470
ตะวันออกหรือไม่?” ว่า โดยส่วนพระองค์ พระองค์ยังคงไม่แน่ใจว่า
องคมนตรีในการแต่งตั้งผู้สืบราชสันตติวงศ์ พระองค์จึงทรงปรับปรุง
ผู้สนใจดูพยานแวดล้อมและเหตุผลในรายละเอียดที่ทำ�ให้
จะเหมาะสม (“I personally have my doubts as to the
คณะองคมนตรีจากเดิมที่แต่งตั้งบุคคลเป็นจำ�นวนมากเพื่อให้เป็น
บัตสันเห็นว่า “Democracy in Siam” เป็นพระราช
3rd question.” /คำ�ว่า the third question หมายถึง
เกียรติแก่บุคคลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
บันทึกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อ ก. ข้างต้น)
หัว มาเป็นคณะองคมนตรีที่ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาจริงๆ ที่มี
สามารถศึกษาได้จากหนังสือ Siam’s Political
ส่วนคำ�ถามที่ว่า “สยามพร้อมที่จะมี
Future: Documents from the End of the จำ�นวนน้อยลงและสามารถเป็นตัวแทนความเห็นของสังคมทั่วไปเพื่อ
การปกครองแบบตัวแทน (representative
ถวายคำ�แนะนำ�และให้คำ�ปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเรื่องที่
Absolute Monarchy โดยมีเบนจามิน
government) หรือยัง?” นั้น พระองค์มีพระ
บัตสัน เป็นบรรณาธิการและรวบรวม และ สำ�คัญอย่างยิ่ง นั่นคือ การแต่งตั้งผู้สืบราชสันตติวงศ์
ราชวินิจฉัยชัดเจนว่า ในส่วนพระองค์เอง
ด้วยเหตุนี้ หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ เสด็จขึ้น
เขียนคำ�แนะนำ�, หน้า 42-47)
ทรงเห็นว่าสยามยังไม่พร้อมอย่างแน่นอน
ครองราชย์ ได้ทรงแต่งตั้งองคมนตรีในช่วงแรกเป็นจำ�นวนเพียง 9
หาก “Democracy in Siam” เป็น
(…my personal opinion is an emphatic
พระองค์/คน และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2470 มีจำ�นวน 40
พระราชบันทึกของพระบาทสมเด็จพระ
NO.)
พระองค์/คน และในการประชุมหารือแนวทางการปฏิรูปการเมือง
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตามข้อสรุปของบัตสัน
ซึ่งข้อความพระราชวินิจฉัยดังกล่าว
แสดงว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การปกครองกับคณะองคมนตรีในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2470
นี้มักจะถูกหยิบยกออกมาใช้วิจารณ์พระองค์ว่า
ทรงใส่พระราชหฤทัยต่อประเด็นปัญหาการปฏิรูป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ มีพระราชบันทึกเรื่อง “Democracy in
พระองค์ ไม่ได้มีความตั้งใจจริงที่จะให้ประเทศมีการ
การเมืองการปกครองของประเทศตลอดมา นับตั้งแต่ Siam” พระราชทานแก่คณะองคมนตรีทั้ง 40 พระองค์/นาย (ผู้สนใจ
ปกครองแบบตัวแทน นั่นคือ ไม่ได้ต้องการให้เกิดการเลือก
มีพระราชหัตถเลขาไปขอคำ�แนะนำ�จากฟรานซิส บี. แซร์ ใน ทราบรายพระนามและรายชื่อคณะองคมนตรีทั้ง 40 คนสามารถดูได้
ตั้ง ไม่ต้องการให้เกิดประชาธิปไตยขึ้นในสยาม แต่ถ้าใครได้อ่านพระ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2469 หลังเสด็จขึ้นครองราชย์ ไม่กี่เดือน จนถึง จาก https://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามและชื่ออภิรัฐมนตรี
ราชหัตถเลขาเรื่อง “Democracy in Siam” (ประชาธิปไตยในสยาม) มีพระราชบันทึกเรื่อง “Democracy in Siam” ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. และองคมนตรีไทย)
ก็จะไม่สามารถวิจารณ์ว่าพระองค์ ไม่ได้จริงใจที่จะเปลี่ยนแปลงการ
ในตอนต่อไป ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงที่มาของ “Democracy in
2470
ปกครองของสยามเป็นประชาธิปไตย
Siam” ว่าเพราะเหตุไรและภายใต้เงื่อนไขอะไร พระบาทสมเด็จพระ
บัตสันสันนิษฐานว่า “Democracy in Siam” เป็นพระราช
เอกสารบันทึกที่ชื่อ “Democracy in Siam” ที่เก็บรักษาไว้ที่หอ บันทึกที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานตอบไปยัง ปกเกล้าฯ ถึงมีพระราชบันทึกดังกล่าวไปยังคณะองคมนตรี และผู้
จดหมายเหตุแห่งชาติใน “เอกสาร สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุ คณะองคมนตรี (the Privy Council) จากทีผ่ เู้ ขียนได้บรรยายไปในตอน เขียนจะได้กล่าวถึงสาระใจความสำ�คัญของ “Democracy in Siam”
ภาพ 42/67 (เสนาบดี/ปรึกษาร่างพระราชบัญญัติองคมนตรี)” แม้ว่า ก่อนๆ แล้วว่า แซร์ ได้ถวายคำ�แนะนำ�แด่พระบาทสมเด็จพระปก
เอกสารที่มีความยาวประมาณ 3 หน้ากระดาษ A4 อันจะช่วยให้
จะไม่ปรากฏนามผู้เขียนและไม่ปรากฏวันเดือนปีที่เขียน แต่เบนจา
เกล้าฯ ว่า ในการแต่งตั้งผู้สืบราชสันตติวงศ์ พระมหากษัตริย์ ไม่ควร เราเข้าใจพระราชปณิธานและพระราชวินิจฉัยอันสุขุมรอบคอบของ
มิน บัตสัน (Benjamin A. Batson) เห็นว่า จากหลักฐานแวดล้อม
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ต่อการปฏิรูปประเทศสู่ความเป็น
ตัดสินใจโดยลำ�พังพระองค์ แต่ควรรับฟังคำ�แนะนำ�และควรได้รับ
ต่างๆ เป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะเอกสารดังกล่าวจะเป็นพระราชบันทึก
ความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจากคณะองคมนตรีที่ประกอบไปด้วย ประชาธิปไตยที่แท้จริง.

หนี้ครัวเรือนไทย

ปั

จจุบันมูลค่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หรือเรียกให้
ง่ายๆ ว่า เม็ดเงินที่เกิดจากการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัว
เรือน มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าเศรษฐกิจ
ทั้งหมดของประเทศ หรือ GDP (Gross Domestic
Product) นับเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำ�คัญของ
ประเทศไทย ดังนั้นการที่เศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อ
เนื่อง ภาคครัวเรือนควรมีความเข้มแข็งที่จะสามารถสร้างรายได้ ให้
เพิ่มขึ้น เพื่อนำ�มาใช้จ่ายในแต่ละวัน ก็จะส่งผลต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน แต่ในทางกลับกัน ถ้าการใช้จ่ายของประชาชนเพิ่ม
ขึ้นจากการสร้างหนี้ หรือการนำ�เงินในอนาคตมาใช้ ในปัจจุบัน ย่อม
จะเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวมในระยะต่อไป
ในไตรมาสแรกของปี 2565 ประเทศไทยมีระดับหนี้ครัวเรือน
ราวร้อยละ 89 ของ GDP สูงขึ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก
ปี 2554 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 66 ของ GDP ในขณะที่จำ�นวนครัว
เรือนที่เป็นหนี้ค่อนข้างคงที่ประมาณร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด
สะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนที่เป็นหนี้มีแนวโน้มการสร้างหนี้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 ครัวเรือนที่เป็นหนี้มีหนี้เฉลี่ย 68,279 บาท
หรือประมาณ 5.6 เท่าของรายได้ต่อเดือน ปี 2560 ครัวเรือนมีหนี้
เฉลี่ย 178,994 บาท หรือประมาณ 6.6 เท่าของรายได้ โดยเฉพาะใน
ปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่อยู่ในช่วงเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระ
บาดของโควิด ครัวเรือนมีหนี้เฉลี่ย 205,679 บาท หรือประมาณ 7.5
เท่าของรายได้ต่อเดือน แสดงว่าครัวเรือนที่เป็นหนี้มีอัตราการสร้าง
หนี้สูงกว่าการสร้างรายได้
การเป็นหนี้ ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดี แต่ขึ้นอยู่กับว่าหนี้ที่เกิดขึ้นนำ�ไป
ใช้ทำ�อะไร ถ้าเป็นหนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อนำ�ไปซื้อทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน
หรือทองคำ� ถือว่าเป็นการสร้างหนี้ที่สร้างมูลค่า แต่ถ้าเป็นการสร้าง
หนี้เพื่อนำ�ไปใช้จ่ายแล้วหมดไป เช่น ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ไป
เที่ยวต่างประเทศ สิ่งนี้ถือว่าเป็นการสร้างหนี้ที่ ไม่สร้างมูลค่า ดังนั้น
หากจำ�เป็นต้องเป็นหนี้แล้ว ขอให้เป็นหนี้ที่สร้างมูลค่า ก็จะช่วยสร้าง
ความมั่นคงให้กับครัวเรือนในอนาคต
การสร้างหนี้ของภาคครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ ไม่ได้
สร้างมูลค่า แต่เป็นการสร้างหนี้เพื่อนำ�มาใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค
มากที่สุด หรือประมาณร้อยละ 38 ของหนี้ทั้งหมด และมีแนวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเชื่อบัตรเครดิต ลิสซิ่ง และสิน
เชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสแรก ปี
2565 มียอด 1.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น 3.7 เท่า เมื่อเทียบกับปี
2550 แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมในการสร้าง
หนี้สำ�หรับนำ�มาใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นสำ�คัญ จนกลายเป็น
โครงสร้างสังคมแห่งการเป็นหนี้เพื่อการบริโภค หรือเพื่อตอบสนอง
ความอยากมีอยากได้มากกว่าการเป็นหนี้เพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่จำ�เป็น
หรือเป็นหนี้เพื่อสร้างมูลค่าหรือความมั่นคงทางการเงินให้กับครัวเรือน
ถึงแม้ผลการสำ�รวจทักษะทางการเงินของคนไทย ปี 2563 จะ

ปัญหายาวนานที่ยังมีทางออก

ไกลตัว จึงยังไม่ให้ความสำ�คัญกับการวางแผนทางการเงิน แต่มุ่งให้
ความสำ�คัญกับการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เป็นหลัก
สำ�หรับกลุ่มที่มีรายได้สูง ปัญหาด้านภาระหนี้ก็จะไม่ได้ผลกระ
ทบมากนัก แต่สำ�หรับกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำ� ปัญหาจาก
ภาระหนี้ย่อมจะมีความอ่อนไหวและเปราะบางมากกว่า การบริหาร
จัดการเงินจึงควรนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำ�เนินชีวิต เพื่อให้ครัว
เรือนที่จะเป็นหนี้ที่สร้างมูลค่า ลดการเป็นหนี้ที่ ไม่สร้างมูลค่า
มีจังหวะเวลาในการสร้างหนี้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
พร้อมทางการเงินของตนเอง และที่สำ�คัญมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน ไม่
ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ประชาชนยังสามารถดำ�เนินชีวิตทางการ
เงินของตนเองโดยปกติ
ในการยกระดับทักษะทางการเงินให้มีความทั่วถึงและได้ผล
อย่างเป็นระบบ จึงควรส่งเสริมความรู้ทางการเงินในทุกช่วงของชีวิต
ตั้งแต่ช่วงศึกษา ช่วงเข้าทำ�งาน และช่วงทำ�งานในองค์กรต่างๆ ทั้งใน
ส่วนของภาครัฐและเอกชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ควรจะเป็น
โดยช่วงศึกษา มีการบรรจุหลักสูตรการวางแผนทางการเงิน
เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้น เริ่มจากง่ายไปหา
ยาก การแยกแยะว่าอะไรคือรายจ่ายจำ�เป็นหรือไม่จำ�เป็น การออม
เงินสำ�หรับใช้ยามฉุกเฉิน การวางแผนเกษียณ การคิดดอกเบี้ย การ
ตัดสินใจใช้เงินบนฐานของความคุ้มค่า การลงทุน และการรู้เท่าทันภัย
ทางการเงินในทุกรูปแบบ
ช่วงเข้าทำ�งาน มีการบรรจุเนื้อหาในการสอบเข้าทำ�งานในภาค
รัฐและเอกชน โดยเฉพาะเรื่องการคำ�นวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น
การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมูลค่าเงินตามเวลา ซึ่งคน
ไทยได้คะแนนน้อยที่สุด 3 อันดับแรก (ผลการสำ�รวจทักษะทางการ
เงิน ปี 2563) รวมถึงการตัดสินใจทางการเงินที่คำ�นึงถึงค่าเสียโอกาส
ของเงิน เป็นต้น
มีทักษะทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นทั้งด้านความรู้ พฤติกรรม และ
ช่วงทำ�งาน มีการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเงินของ
ทัศนคติทางการเงินก็ตาม แต่คนจำ�นวนมากยังมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน
องค์กร โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
(ประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือน) ไม่เพียงพอ ร้อย
เอกชนมีความรู้ มีทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงินที่พึงประสงค์
ละ 62 ไม่สามารถวางแผนเกษียณได้ตามที่ตั้งใจ ร้อยละ 80 และไม่ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศภายในองค์กรของตนเองให้บุคลากรมีการ
สามารถบริหารจัดการเงินให้เพียงพอกับรายจ่ายและการผ่อนชำ�ระ
วางแผนทางการเงิน มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่เกินกำ�ลัง
หนี้สำ�คัญประมาณร้อยละ 60
ของตนเองและครอบครัว
ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีหลายภาคส่วนมีความพยายามที่จะยก
หากสามารถนำ�แนวทางเหล่านี้ ไปปรับใช้ตลอดทั้ง 3 ช่วง
ระดับทักษะทางการเงินของประชาชน ไม่ว่าจะจัดอบรมให้ความรู้
ชีวิต เชื่อว่าภาคครัวเรือนไทยจะหลุดพ้นจากความเปราะบางทางการ
โดยการบรรยายให้กับบุคลากรองค์กรของภาครัฐและเอกชน การจัด เงิน และมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตโควิด หรือวิกฤต
ประกวดโครงงานทางการเงินเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการ ทางการเงินอื่นๆ รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่สามารถพึ่งพาตนเอง
วางแผนทางการเงินในกลุม่ นักเรียน นักศึกษา หรือมีการใช้สอื่ โซเชียล
ในยามชรา ครัวเรือนไทยก็จะสามารถทนทานและสามารถที่จะเป็น
เป็นช่องทางในการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในช่วงหลายปีที่ผ่าน
ปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนต่อไป.
มา
ปราณีต โชติกีรติเวช, นภัทร พัฒนปรีชา
แต่ก็ยังมีประชาชนเป็นจำ�นวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
ความรู้ทางการเงินได้ และประชาชนจำ�นวนไม่น้อยมองว่าเป็นเรื่อง

หากสามารถนำ�แนวทางเหล่านี้
ไปปรับใช้ตลอดทั้ง 3 ช่วงชีวิต เชื่อ
ว่าภาคครัวเรือนไทยจะหลุดพ้นจาก
ความเปราะบางทางการเงิน และมี
ภูมิคุ้มกันทางการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
วิกฤตโควิด หรือวิกฤตทางการเงิน
อื่นๆ รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัย
ที่สามารถพึ่งพาตนเองในยามชรา
ครัวเรือนไทยก็จะสามารถทนทาน
และสามารถที่จะเป็นปัจจัยสำ�คัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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บทความ 5

เ

อาแล้วซิครับ
คุณหมอระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรม
ใหม่ ทิ้งระเบิดลูกใหญ่
รัฐบาลมีแผนสอง หาก “ลุงตู่” ร่วงเพราะวาระ ๘ ปี
“...ผมไม่มั่นใจ แต่หลายคนมองว่า น่าจะมีการเกี่ยว
พันกับการตัดสินครบวาระ ๘ ปี ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งทุกคน
มองว่า หากนายกฯ ถูกตัดสินว่าครบวาระ ตามมาตรา ๑๕๘
วรรค ๔ จะทำ�ให้นายกฯ คนต่อไปน่าจะเป็น คุณอนุทิน ชาญ
วีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่มีรายชื่ออยู่ในแคนดิเดตนายก
รัฐมนตรี
แต่นา่ จะมีขบวนการล็อบบี้ไม่ให้คณ
ุ อนุทนิ ขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่ง
เพราะการโหวตเลือกต้องใช้เสียง ส.ว. ๒๕๐ เสียงด้วย
หลังจากนั้นก็จะเป็นการเอานายกฯ คนนอก เป็นก๊อก ๒
ซึ่งตรงนี้เต็งหนึ่งน่าจะเป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ แต่มี
เงื่อนไขระบุอยู่ว่า การที่ พล.อ.ประวิตร จะขึ้นเป็นนายกฯ ได้
จะต้องใช้เสียงโหวตของฝ่ายค้านจำ�นวนหนึ่งอยู่ด้วย...”
“...ผมยังไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง แต่ข่าวลือเขา
ระบุชัดว่า มีการฮั้วกันระหว่างคน ๒ คน โดยประชาชนที่ติด
ตามข่าวน่าจะรู้ว่าหมายถึงใคร ว่าใครมีอิทธิพลบารมีมากพอที่
จะไล่ ส.ส.และ ส.ว.กลับบ้านได้
และใครมีอทิ ธิพลเหนือพรรคเพื่อไทย ด้วยเหตุนจ้ี งึ จำ�เป็น
ที่จะต้องเปลี่ยนเป็นหาร ๑๐๐ เพื่อแลกเปลี่ยนกัน เราคงต้อง
จับตาดูกันต่อไป...”
ครับ...ฟังหูไว้หู
ประเด็นนี้นอกจากคุณหมอระวีแล้วยังมี ส.ส.อีกสองสาม
คนออกมาพูดในลักษณะเดียวกัน
มองในแง่ข่าวลือ หรือปั่นกระแส ก็มองได้
พูดปากต่อปาก แต่ไม่มีใครยืนยันในข้อเท็จจริง
หรือจะมองในแง่พรรคเล็กเสียประโยชน์ เพราะแทนที่
จะเป็นหาร ๕๐๐ กลับกลายต้องถอยหลังไปหาร ๑๐๐ พรรคเล็ก
มี โอกาสสูญพันธุ์สูงมาก
พรรคเล็กจึงไม่พอใจ “ลุงป้อม” อย่างรุนแรง
อีกหนังตัวอย่าง “ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” จากพรรคเพื่อ
ชาติ แม้ความน่าเชื่อถือจะต่ำ� แต่ในภาวะเลือดเข้าตา ที่ลับลวง
พรางกันอาจเป็นเรื่องจริงก็ได้

‘ลุงป้อม’ จะเป็นนายกฯ?
“...วันนี้สองเผด็จการผสมพันธุ์กันเรียบร้อย บ้านเมืองเกิด
อาเพศแล้ว กลายเป็นพวกมากลากไปเอาหาร ๑๐๐ ส่วนพรรคเล็ก
จะสูญพันธุ์แน่นอน ทำ�แบบนี้ประชาชนได้อะไร
ผมขอท้าสองเผด็จการว่ากล้าสาบานหรือไม่ คนไทยฝากถาม
พล.อ.ประวิตร กล้าตอบหรือไม่ ว่าไม่ได้ดลี ลับกับพรรคเพื่อไทยหรือ
เจ้าของพรรคเพื่อไทย
และถามไปยังพรรคเพื่อไทยว่ากล้าสาบานหรือไม่วา่ ไม่มกี าร
ดีลกับ พล.อ.ประวิตร ถ้ามีการดีลกันจริง ขอให้พรรคคุณมีอันเป็น
ไป ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่ให้แตะ พล.อ.ประวิตร เด็ดขาด สมัย
ยังอยู่พรรคเพื่อไทย ผมไม่เคยได้อภิปราย พล.อ.ประวิตรเลย...”
หรือกรณี “หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม” หัวหน้าพรรคไทยภักดี
ซัดเต็มๆ
เอาขวานผ่าไปตรงๆ ประจานว่า พลังประชารัฐทรยศประ
ชาชน
“...ผมไม่แปลกใจ ถ้าพรรคเพื่อไทยจะหักการประชุมร่วมกฎ
หมายเลือกตัง้ ส.ส. เพื่อนำ�ไปสูส่ ภาล่มและหวังให้หาร ๑๐๐ กลับมา
แต่การที่พรรคพลังประชารัฐ รวมทั้ง ส.ว.สายลุงป้อมนี่สิ
ทีจ่ ะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทย เพื่อให้องค์ประชุมร่วม วันที่ ๑๐ สิงหา
คมนี่ล่ม ด้วยหวังคืนชีพหาร ๑๐๐ นี่ซิ คิดกันได้อย่างไร
สิ่งที่พวกท่านทำ� ท่านก็เห็นไม่ใช่หรือ พรรคเพื่อไทยเจอหาร
๕๐๐ ดิ้นจะเป็นจะตาย ด่าได้ทั้งวัน กระแสแลนด์สไลด์แผ่วทันที
แต่กระนั้น เด็กอมมือยังรู้เลยว่า จะเกิดอะไรขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ ท่านต้องยอมรับนะว่า พรรคนี้เป็น
พรรคที่หนุน ๓ ป. ที่ประชาชนให้ โอกาสมาก เพราะวันนั้นไม่ต้อง
การให้ทักษิณกลับมาสร้างปัญหา
การที่พวกท่าน ร่วมมือกับพรรคเพื่อไทย ท่านมองไม่ออก
หรือว่า ประเทศจะกลับสูค่ วามวุน่ วาย ผมเชื่อว่าพวกท่านมองออก
แต่อาจจะมีดีลพิเศษบังตา คนบางคน จนหลงลืมไป และเดินเข้า
ไปในเกมของเขา ที่วางเหยื่อล่อ จนเขากล้าประกาศแลนด์สไลด์อีก
ขอเตือนพวกท่าน เป็นครั้งสุดท้าย การกระทำ�เหล่านี้ การ
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา การไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในสภา การร่วมมือกับ
โจรปล้นชาติ สิ่งเหล่านี้จะนำ�ไปสู่วิกฤตของประเทศในอนาคต
เท่ากับว่าพรรคพลังประชารัฐ กำ�ลังทรยศต่อประชาชน วิญ
ญาณของพี่น้อง กปปส.ที่เสียชีวิต เขาต้องสาปแช่งพวกท่านแน่
นอน....”
ความเคลื่อนไหวที่หยิบยกมานี้ สะท้อนว่า พรรคเล็ก พรรค
เกิดใหม่ ซึ่งต้องการสูตรเลือกตั้งหาร ๕๐๐ มีทัศนคติต่อพรรคพลัง
ประชารัฐในมุมมองที่เปลี่ยนไป
พลังประชารัฐกำ�ลังสมคบคิดกับระบอบทักษิณ ชู “ลุงป้อม”
เป็นนายกฯ
แต่ “ลุงป้อม” ก็มาในสไตล์ ไม่รู้ ไม่รู้
“ไม่ใช่ผม ผมจะไปพร้อมได้อย่างไร ผมยังไม่ได้คิดเลย นา
ยกฯ ยังอยู่ต่ออีก ๒ ปี”
ที่สำ�คัญ “ลุงป้อม” บอกว่า ไม่สามารถบังคับให้ ส.ส.พลัง
ประชารัฐเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อพิจารณากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.
ในวันนี้ (๑๐ สิงหาคม) ได้
สำ�หรับ “ลุงป้อม” ทุกอย่างคือ “ไม่” ไม่รู้ ไม่ใช่ ไม่สามารถ
ยามหน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้ เมื่อหาความชัดเจนไม่ได้ ข่าว
ลือ ข่าวเขาเล่าว่า มักจะได้รับความสนใจลำ�ดับต้นๆ เสมอ
จะจริงหรือเท็จ ผลมันก็จะออกมาให้เห็นในไม่ช้า
นึกภาพตามนะครับ หาก “ลุงตู่” ไปต่อไม่ได้ จากกรณี นา
ยกฯ ๘ ปี ถึงวันนั้นต้องเลือกนายกฯ คนใหม่
ตามเส้นทางที่ควรเป็นก็พูดกันไปหลายครั้งว่า รายชื่อแคน
ดิเดตนายกฯ ที่เหลืออยู่ จะถูกนำ�มาพิจารณาก่อน
เอาที่เป็นไปได้จริง ก็มีอยู่ ๒ คนคือ ชัยเกษม นิติสิริ จาก
พรรคเพื่อไทย และ อนุทิน ชาญวีรกูล จากภูมิใจไทย
แต่การจะเสนอชื่อ “ลุงป้อม” จะยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งพรรค

เพื่อไทยเคยวิจารณ์ที่มานายกฯ ก๊อกสองอย่างหนักหน่วงมา
ก่อน
มาคราวนีจ้ ะกลืนน้�ำ ลายตัวเอง เพื่อแลกกับสูตรหาร ๑๐๐
ที่จะนำ�ไปสู่การชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์จริงหรือไม่
หากลุงป้อมจะเป็นนายกฯ ต้องอธิบายเหตุผลให้ประชา
ชนเข้าใจก่อนว่า แคนดิเดตนายกฯ ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อมา
ตั้งแต่การเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ นั้น ไม่เหมาะสมอย่างไร
ทางนิตินัยจนถึงวันนี้ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ยังเป็นหนึ่งใน
รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ แม้จะได้รบั เลือกตัง้ เป็นผูว้ า่ ฯ
กทม.แล้วก็ตาม
ฉะนั้นต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในจุดนี้เสียก่อน
เมื่อประชาชนเข้าใจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเลือกนายกฯ
นอกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ตัวเลขกลมๆ ต้องได้รับความเห็นชอบ ๒ ใน ๓ ของที่
ประชุมรัฐสภา
ปัจจุบัน ส.ส.มี ๔๗๗ คน ส่วน ส.ว. ๒๕๐ คน รวมเป็น
๗๒๗ คน
๒ ใน ๓ ของ ๗๒๗ ประมาณ ๔๘๔ คน
รัฐบาลมี ส.ส. ๒๖๙ คน มี ส.ว. ๒๕๐ คน รวมเป็น ๕๑๙
คน ในทางทฤษฎีมากพอที่จะอุ้ม “ลุงป้อม” เป็นนายกฯ ก๊อก
สองได้
เพราะเสียงเกินไปร่วม ๓๕ เสียง
แต่ในทางปฏิบตั ิ ต้องตัดเสียงพรรคเล็กที่ไม่พอใจสูตรหาร
๑๐๐ ออก ที่สำ�คัญต้องไปถามพรรคร่วมรัฐบาลก่อนว่า พร้อมที่
จะชู “ลุงป้อม” เป็นนายกฯ หรือไม่
ถึงจุดนี้หากเป็นดีลของคนแค่ ๒ คน ก็ถือว่าปิดฉาก
การอธิบายให้ประชาชนเข้าใจความจำ�เป็นต้องมีนายกฯ
ก๊อกสองว่ายากแล้ว อธิบายกับพรรคร่วมรัฐบาลยังยากกว่า
หากปรากฏการณ์ ร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งเพื่ อ ไทยกั บ พลั ง
ประชารัฐ ในการทำ�สภาล่มเพื่อให้ร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ตก
ไป เกิดขึ้นจริง เสถียรภาพของรัฐบาลอาจมีปัญหา เพราะพรรค
เล็กหลายพรรคมองว่า ถูกแทงข้างหลัง
ที่สำ�คัญการร่วมมือกับระบอบทักษิณ จะเป็นจุดเปลี่ยน
สำ�คัญของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ไม่รู้ ไม่รู้ครับ อย่าถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น.

บุญแบบใหม่
แม่ผ่อง ถวายต้นมะกรูด
พ่อพวน พิสูจน์ บุญกุศล
นำ�ไปปลูกลงดินในบัดดล
จะนำ�ผล ถวายวัด ถัดไป

เ

ถวายงาน แทนการ ถวายเงิน
น่าสรรเสริญชาวพุทธยุคใหม่
น่าอบอุ่น บุญกุศล ปลูกต้นไม้
แล้วนำ�ไปถวายวัดบุญชัดเจน

ข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เรียน คุณเปลว สีเงิน ที่นับถือ
ผมได้ติดตามผลงานและอ่านบทความของท่านมานาน ทำ�ให้
รู้และเข้าใจถึงความรักความห่วงใยบ้านเมืองของท่านนั้นมีมากมาย
เพียงใด หลายๆ บทความที่ท่านได้เขียนถึงสถานการณ์บ้านเมือง ปัญ
หาและอุปสรรคต่างๆ ในปัจจุบัน ที่กำ�ลังทำ�ลายความเชื่อมั่นในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ กังวลและห่วงใยเป็นอย่าง
มาก และเชื่อแน่วา่ ยังมีประชาชนอีกหลายล้านคน ทีม่ คี วามรูส้ กึ กังวล
และห่วงใยเช่นเดียวกัน ปัญหาของประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นอก
จากทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบนั เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ และ
ปัญหาจากสถานการณ์ตา่ งๆ ของโลก การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙
สงครามรัสเซีย-ยูเครนแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประ
เทศซึง่ มาจากทางการเมืองทัง้ สิน้ ประเทศไทยเราใช้ระบบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (โดย
นิตินัย) มาเป็นเวลา ๙๐ ปีแล้ว ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถพัฒนาให้
ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้อย่างที่ควรจะเป็น รัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นบท
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยส่วนใหญ่จะใช้รัฐธรรม
นูญจากตะวันตกลอกเขามาเป็นต้นแบบ ทำ�ให้ ไม่สามารถแก้ปัญหา
หลักๆ ของประเทศไทยเราที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ได้
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหา
ราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบิดาแห่งแผ่นดิน (อาหุเนย
ยะบุคคลของแผ่นดิน) พระองค์มีพระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้งในทุกด้าน
ทรงเห็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศทีม่ มี าอย่างยาวนาน
เห็นได้จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำ�รัสทีพ่ ระราชทานในวาระ
ต่างๆ ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมไปตัง้ แต่ การทำ�ความดี การศึกษา การ
ธำ�รงวัฒนธรรม ไปจนถึงการบริหารราชการบ้านเมือง เช่น
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหา
วิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๒
ทุกคนมีชาติบ้านเมืองเป็นที่เกิดที่อาศัย ทุกคนจะมีความสุข
ความเจริญได้ก็เพราะบ้านเมืองเป็นปรกติมั่นคง ผู้ที่ทำ�งานให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วย ผู้
ที่ทำ�งานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอน
ทำ�ลายความมั่นคงของประเทศชาติ
พระบรมราโชวาทในพิธเี ปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๒
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มี ใครที่จะทำ�ให้ทุก
คนเป็นคนดี ได้ทั้งหมด การทำ�ให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อย
จึงไม่ ใช่การทำ�ให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้
คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ ให้มีอำ�นาจ ไม่ ให้ก่อ
ความเดือดร้อนวุ่นวายได้
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญทีผ่ า่ นมาและที่ใช้อยูป่ จั จุบนั
ไม่มีการน้อมนำ�เอาพระบรมราโชวาทของพระองค์มาใช้ ให้เป็นประ
โยชน์เลย ทำ�ให้ ไม่สามารถที่จะควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำ�นาจ ไม่ให้
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ การเลือกตั้งในทุกระดับของประเทศมี
ข่าวการซื้อเสียงอย่างหนักในทุกพื้นที่ ในทุกเขตที่มีการเลือกตั้ง ข่าว
การใช้อทิ ธิพลเข้าควบคุม การลงคะแนนเสียงในทุกระดับ นักการเมือง
ท้องถิน่ ส่วนใหญ่มสี ายสัมพันธ์กบั พรรคการเมือง ทำ�ให้สามารถขยาย

อิทธิพลแผ่กว้างไปในทุกพืน้ ทีท่ ว่ั ประเทศ ทำ�ให้รสู้ กึ สิน้ หวังว่าเราจะส่ง
เสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองได้อย่างไร (คนดีแบบไหนกันทีจ่ ะ
ยอมซือ้ เสียงเพื่อให้ตนเองเข้ามามีอ�ำ นาจ) การเลือกตัง้ ระดับชาติทกุ ครัง้
กว่า ๘๐-๙๐% ก็จะได้ผแู้ ทนคนเดิม คะแนนเสียงทีช่ นะการเลือกตัง้
ส่วนใหญ่หรือเกือบจะทัง้ หมดก็ได้คะแนนเสียงไม่ถงึ ๓๐% ของผูม้ สี ทิ ธิ์
เลือกตัง้ ในเขตนัน้ ๆ ได้เข้ามาใช้อ�ำ นาจเดิมๆ ทำ�ให้ไม่สามารถพัฒนา
รักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างแท้จริง อาจจะกล่าวได้วา่ รัฐธรรม
นูญในหมวดการเลือกตัง้ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ ไม่
สามารถคัดกรองไม่ให้นกั การเมืองที่ไม่ดีให้เข้ามามีอ�ำ นาจได้
กระผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง
ให้ประชาชนสามารถทำ�หน้าที่คัดเลือกผู้แทนในทุกระดับของประเทศ
ดังนี้ครับ
๑.ลดจำ�นวนผู้แทนในทุกระดับของประเทศและขยายเขตการ
เลือกตั้ง
๑.๑ ลดจำ�นวนสมาชิกรัฐสภา ให้มี ส.ส.-ส.ว. รวมกันไม่เกิน
๓๐๐ คน
๑.๒ ยกเลิกนายกและสมาชิก อบต. เปลี่ยนเป็นนายกเขตและ
สมาชิกเขต โดยรวมเขตตำ�บล ๓-๔ ตำ�บลให้เป็น ๑ เขต
๑.๓ ยกเลิกนายก อบจ. ให้เลือกตั้ง ประธานเขตจังหวัดแทน
ทำ�งานร่วมกับนายกเขตทัง้ จังหวัด โดยประสานการทำ�งานกับผูว้ า่ ราช
การจังหวัด ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน
๒.ยกเลิก ส.ส.ระบบปาร์ตี้ลิสต์ เพราะทำ�ให้พรรคการเมือง
สามารถใช้สิทธิ์ส่งคนของตนเอง ให้เข้ามามีอำ�นาจรับใช้และดูแลผล
ประโยชน์ของพรรคมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศ เข้ามามีอ�ำ นาจ
รับตำ�แหน่งใหญ่ โต เข้ามาบริหารราชการกระทรวง โดยไม่คำ�นึงถึง
ความรู้ ความสามารถว่าเหมาะสมหรือไม่ และที่สำ�คัญเข้ามาเป็นผู้
แทน โดยไม่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงของประชาชน
๓.แก้ไขและปรับปรุง ลดเงินดือน ส.ส.-ส.ว. ลดจำ�นวนผูช้ ว่ ยให้
เหลือเพียง ๑ คน และยกเลิกระบบเงินบำ�นาญทัง้ หมด โดยมีผลย้อนหลัง
๔.ปรับปรุงบุคลากร กกต.จังหวัด ให้มีทหาร (รอง ผอ.กอ.
รมน.จว.) และตำ�รวจ (ผู้บังคับการตำ�รวจ จว.) เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
กรรมการ เพื่อลดแรงกดดันจากอำ�นาจและอิทธิพลจากนักการเมือง
๕.กำ�หนดให้ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุก
ครั้งในทุกระดับและมีการกำ�หนดโทษตามสมควร เพราะประชาชน
ทุกคนได้รับสิทธิ์ใช้สาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพาน และอื่นๆ ที่
รัฐจัดสร้าง ทุกคนจึงควรเสียสละเวลาช่วยกันทำ�ประโยชน์ ในเรื่องที่
สำ�คัญให้ชาติบ้านเมือง
๕.๑ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หากไม่ไปเลือกตั้งจะไม่ได้รับการ
พิจารณาผลงาน
๕.๒ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีต้องไปใช้สิทธิ์เลือก

ตัง้ ทุกครัง้ ถ้าหากไม่ไปใช้สทิ ธิ์ ผูท้ ่ีไม่ไปใช้สทิ ธิ์ จะถูกสะสมจำ�นวนครัง้
จนถึงอายุครบ ๖๐ ปี และจะถูกตัดสิทธิร์ บั เบีย้ ยังชีพคนชราตามสมควร
เช่น ถ้าไม่ไปใช้สทิ ธิ์ ๑ ครัง้ จะถูกตัดสิทธิเ์ บีย้ ยังชีพ ๒ เดือน เป็นต้น
๖.เพิ่มเงื่อนไขและวิธีการคัดเลือกผู้แทนในทุกระดับ ให้ครอบ
คลุม เพื่อทีจ่ ะทำ�ให้สามารถคัดเลือกคนดีให้เข้ามาใช้อ�ำ นาจดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนของชาติบ้านเมือง
๖.๑ กำ�หนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มผู้
ทีเ่ คยดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง และกลุม่ ผู้ไม่เคยดำ�รงตำ�แหน่งทาง
การเมือง
๖.๒ ผู้เคยดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง จะชนะการเลือกตั้งได้
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำ�กว่า ๕๐% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ถ้าชนะ
โดยมีคะแนนเสียงต่�ำ กว่า ๕๐% ให้ถอื เป็นโมฆะจะต้องเลือกตัง้ ใหม่
เป็นการเลือกตัง้ รอบ ๒ (โดยถือว่าเคยได้รบั ความไว้วางใจให้ท�ำ งาน
มาแล้ว ผลงานที่ผ่านมาเป็นปัจจัยของการตัดสินใจหลักของประชา
ชนที่จะให้กลับมาทำ�งานอีกหรือไม่)
๖.๓ ผู้ที่ ไม่เคยดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองชนะการเลือกตั้งได้
ให้ถือว่าการเลือกตั้งเสร็จสิ้น โดยไม่ ใช้เกณฑ์ ๕๐% แต่ต้องไม่ต่ำ�
กว่า ๓๐% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (เปรียบเสมือนเป็นการทดลองงาน
ให้ โอกาสรับใช้และดูแลผลประโยชน์ ในพื้นที่ตามความตั้งใจที่เสนอ
ตัวเข้ามา ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และต้อง
ยึดหลักความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ให้ประชาชนเห็นผลงานและไว้
วางใจ เพื่อจะได้รับโอกาสรับการคัดเลือกในครั้งต่อไป)
๖.๔ การเลือกตั้งรอบ ๒ ให้สิทธิ์สมัครเฉพาะผู้ที่ ไม่เคยดำ�รง
ตำ�แหน่งทางการเมืองที่สมัครในรอบแรกเท่านั้น
การเลือกตัง้ ในทุกระดับของประเทศ ถ้าหากเราสามารถใช้เกณฑ์
การเลือกตัง้ ในทุกระดับดังกล่าวแล้ว (เปรียบเสมือนการเททิง้ สิง่ สกปรก
ออกไป จะทำ�ให้น�ำ้ ในอ่างการเมืองสะอาดขึน้ ) กระผมเชื่อแน่วา่ กลุม่
บุคคลทีเ่ ข้ามามีอ�ำ นาจ สร้างปัญหาให้ประเทศทัง้ หลาย จะไม่สามารถ
กลับเข้าสู่สภาได้อีก คำ�ว่านักการเมืองอาชีพจะค่อยๆ ลดลง เพราะ
ถ้าไม่เป็นคนดีทป่ี ระชาชนไว้วางใจ เชื่อมัน่ และศรัทธาในคุณงามความ
ดีแล้ว จะไม่มี โอกาสกลับเข้ามามีอำ�นาจได้อีก อิทธิพลต่างๆ ที่สร้าง
ปัญหาให้ชาติบ้านเมือง ที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศจะค่อยๆ
หมดไป คนดีที่มีความสามารถก็จะกล้าเข้ามาทำ�งานรับใช้ประชาชน
โดยผ่านการเลือกตั้งมากขึ้น
ความคิดเห็นทางการเมืองของกระผมไม่ได้กล่าวเจาะจงถึงผู้
หนึง่ ผู้ใด เพียงแต่อยากจะให้มรี ปู แบบการคัดกรอง ให้คนดีทม่ี คี วาม
สามารถเข้ามาดูแลทุกข์สขุ ประชาชน นำ�พาประเทศชาติไทยของเราให้
มีความเจริญรุง่ เรืองอย่างทีค่ วรจะเป็น กระผมขอรบกวนเวลาของท่าน
เพียงเท่านีค้ รับ (กระผมไม่ขดั ข้อง หากจะนำ�ความคิดเห็นนีเ้ ผยแพร่
ออกสูส่ งั คม เพราะกระผมแน่ใจว่า ประชาชนในชาติสว่ นใหญ่เบื่อหน่าย
กับระบบการเมืองทีเ่ ป็นอยูม่ านานมากแล้ว และขอสงวนนามครับ).
ขอแสดงความนับถือ
ตรงใจผมหลายข้ออยู่เหมือนกันครับ หลักๆ อยากให้ลดจำ�นวน
ส.ส.และ ส.ว.ลง เพราะปัจจุบันถือว่าเยอะเกินไป ผมไม่ได้ติดใจ
เรื่องเงินเดือนนักการเมือง เพียงแต่ ส.ส.ต้องทำ�งานให้คุ้มภาษีจาก
ประชาชน ไม่ใช่เล่นเกมทำ�สภาล่มกันซ้ำ�ซาก จนกลายเป็นเรื่องน่า
เบื่อหน่ายสำ�หรับประชาชน.

ลือย้ายซบ ภท.

ก็บตกควันหลง เวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ลพบุรี
ของพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นอกจาก
ไฮไลต์สำ�คัญที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมน
ตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
หัวหน้าพรรค ประกาศพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าจำ�เป็นแล้ว
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ ตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค
ที่เปิดตัว 3 คน โดยมีคนเก่าของพรรค 2 คนคือ นางสาว
มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี เขต 2 และนายเกียรติ
เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี เขต 4
ส่วนอีก 1 คนทีเ่ ปิดตัวกับพรรคภูมใิ จไทยคือ นายนรินทร์
คลังผา ลูกชายนายอำ�นวย คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อ
ไทย และอดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม
รัฐบาล (วิปรัฐบาล) ที่ครั้งก่อนลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคพลัง
ประชารัฐ แต่สอบตกแบบ
ฉิวเฉียด ครั้งนี้ส่งลูกชาย
สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ในนาม
พรรคภูมิใจไทย
แม้จะเปิดตัวผูส้ มัคร
ส.ส. 3 คน แต่นายอนุ
ทินประกาศจะกวาด ส.ส.
ลพบุรี จำ�นวน 4 คน เกิน
จำ�นวนที่เปิดตัว ทำ�ให้มี
การมองไปที่นายประทวน
สุทธิอำ�นวยเดช ส.ส.ลพ
บุรี เขต 1 พรรคพลังประ
ชารัฐ ที่ตกเป็นข่าวว่าจะ ประทวน สุทธิอำ�นวยเดช
ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ใน
ครั้งหน้ากับพรรคภูมิใจไทย
แต่ครั้งนี้ที่นายประทวนไม่มาเปิดตัวด้วย เนื่องจากยัง
เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ไม่สามารถย้ายกลางคันได้เหมือน
กับ ส.ส.คนอื่นๆ ที่มีข่าวว่าย้ายมาซบพรรคภูมิใจไทยแล้ว
สำ�หรับนายประทวนเป็น ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ
เพียงคนเดียวในจังหวัดลพบุรี โดยการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่
24 มีนาคม 2562 เอาชนะผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยคือ
นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล แบบหืดจับ
โดยนายประทวนได้ 31,650 คะแนน ส่วนนายพิชัยได้
29,375 คะแนน ขณะที่อันดับ 3 เป็นผู้สมัคร ส.ส.จากพรรค
อนาคตใหม่ที่ ได้ 21,914 คะแนน
มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า การที่นายประทวนเข้าวินมา
ได้ ในครั้งนั้น เพราะเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นพื้นที่ทหาร มีหน่วย
ทหารอยู่ในพื้นที่หลายหน่วย
ตัวนายประทวนเองมีความสัมพันธ์ท่ดี ีกับฝ่ายผู้มีอำ�นาจ
ด้วย โดยก่อนลงสมัครรับเลือกตัง้ ส.ส.เคยดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิก
สภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) และอดีตสมาชิกวุฒสิ ภาจังหวัดลพบุรี
บทบาทในพรรคพลังประชารัฐค่อนข้างเงียบ เนื่องจาก
ไม่มีกลุ่มก้อน เป็น ส.ส.ลพบุรีเพียงหนึ่งเดียว แต่มีบทบาทเรื่อง
การทำ�งานในสภาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ โดยได้
รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแก้ ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำ�เหมืองแร่ สภาผู้แทนราษฎร
นายประทวนมีประสบการณ์เรื่องอุตสาหกรรม เพราะ
เคยดำ�รงตำ�แหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
สมุทรปราการ, ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี,
ชัยภูมิ และที่จังหวัดลพบุรีถึง 3 สมัย.

0

6 เศรษฐกิจ

‘CIMBT’ฟันธงกนง.ขยับดบ.แน่
เอพี โชว์ครึ่งปีแรกฟันกำ�ไร 3.3 พันล้าน

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สาย
งานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บมจ.เอพี ไทยแลนด์
เปิดเผยว่า ครึ่งปีแรก 2565 บริษัทสามารถสร้างรายได้รวม
จากสินค้าแนวราบ กลุ่มคอนโดมิเนียม และธุรกิจอื่นๆ สูงสุด
ถึง 25,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 23% เทียบกับครึ่งปีแรกของ
ปีก่อนที่ทำ�ได้ 20,506 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิ 3,304 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 31% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีกำ�ไร
สุทธิ 2,518 ล้านบาท สำ�หรับครึ่งปีหลังบริษัทมี โครงการพร้อม
ขายทั้งกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด 160 โครงการ มูลค่า
พร้อมขายกว่า 122,350 ล้านบาท

NEPS ชิวงานติดตั้งโซลาร์รูฟเสริมแกร่ง

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี้ พลัส โซลูชั่นส์ จำ�กัด หรือ NEPS ผู้
ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความ
ไว้วางใจในการเข้าไปติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับโรงเรียนนานา
ชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ-ริเวอร์ ไซด์ แคมปัส และโรงเรียน
อำ�นวยศิลป์ รวม 1,126 กิโลวัตต์ ซึ่งประหยัดค่าไฟได้กว่า 5
ล้านบาทต่อปี และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แตะ 8 แสน
กิโลกรัมต่อปี ช่วยลดภาวะโลกร้อน และขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพูดคุยและทำ�สัญญากับโรงเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลาย
แห่ง มั่นใจกลุ่มธุรกิจโรงเรียนเป็นลูกค้าศักยภาพที่จะช่วย
เสริมพอร์ตการเติบโตของ NEPS ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ttb ปักธงขยายฐานลูกค้าเจาะ GenY และ Z

นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ทีเอ็มบีธนชาต หรือที
ทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ในครึ่งหลังของปี 2565 ทีเอ็มบีธนชาตยัง
คงเดินหน้าขยายฐานธุรกิจลูกค้าบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้า
หมายในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า ควบคู่ไป
กับการตอกย้ำ�การเป็น The Bank of Financial Well-being
ผ่าน 3 กลยุทธ์สำ�คัญ โดยธนาคารจะมีการเปิดตัวโซลูชันที่จะ
ยกระดับบริการดิจิทัลแบงกิ้ง มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้า Gen Y และ
Z พร้อมโชว์ความสำ�เร็จลูกค้า 10 ล้านราย และจำ�นวนลูกค้า
ที่เลือกใช้บริการทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารหลัก (Main Bank)
เพิ่มขึ้น 5% ฐานเงินฝากเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท หรือ
เติบโตขึ้น 4.2% จากปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น
เป็น 7.7 แสนล้านบาท

คาร์ โก้เอ็กซ์ผนึกพันธมิตรเสริมแกร่ง

นายนำ�พล รุ่งสว่าง ผู้ร่วมก่อตั้ง กรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ โก้เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
เปิดเผยว่า แนวโน้มการเติบโตของภาคขนส่งไทยปี 2565 ที่
โตกว่า 17% มีมูลค่ารวมของตลาดสูงถึง 106,000 ล้านบาท
ปัจจัยสำ�คัญคือการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยการซื้อ
สินค้าออนไลน์ และยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็น
ตัวเร่งให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าที่เน้นการซื้อที่สามารถส่งถึงบ้านมากขึ้น ดังนั้นจึงจับ
มือพันธมิตรผู้ประกอบการรถโดยสาร เครื่องบิน รถไฟ เรือ
ให้บริการแพลตฟอร์มขนส่งพัสดุใหม่ สำ�หรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
และลูกค้าทั่วไป โดยมีจุดแข็งส่งสินค้าได้หลายประเภท หลาย
ขนาด กำ�หนดเวลารับพัสดุได้ตามใจลูกค้า รวดเร็ว ตรงเวลา
ตรวจสอบได้ และเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ วางเป้ารายได้
ภายในปี 2568 เป็นจำ�นวนเงิน 3,000 ล้านบาท

‘เจ้าท่า’ ปักหมุด 3 พื้นที่นำ�ร่องท่าเรือสำ�ราญ

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้าน
ปลอดภัย กรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ได้มีการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์
คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม พร้อมศึกษาความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาท่าเรือรองรับเรือสำ�ราญขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งการลงทุนทั้ง 3 โครงการจะเป็นในรูปแบบ
การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP อย่างไรก็ตาม
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทำ � ร่ า งรายงานวิ เ คราะห์ ก ารให้
เอกชนร่วมลงทุนฯ นำ�เสนอสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จาก
นั้นกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จะนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป.

แกว่งตัวในกรอบแคบๆ
ตลาดหุ้นกำ�ลังอยู่ระหว่างการทดสอบกำ�ลังเงินกัน เพราะ
นักลงทุนไทยคงมองว่าการที่นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นอย่าง
หักโหมน่าจะอ่อนแรงลงได้ ในระยะต่อไป ในขณะที่นักลงทุนต่าง
ชาติก็ดูจะมีความเชื่อมั่นว่าลงทุนไม่ผิดทาง คงมองว่าเมื่อพื้น
ฐานของตลาดยังดีมีปัจจัยบวกรองรับและหนุนอยู่มาก ทำ�ให้การ
ลงทุนน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะเมื่อดูจากทางสหรัฐที่ผล
ประกอบการของธุรกิจในตลาดในไตรมาส 2 ที่มีการทยอยประกาศ
ออกมา ส่วนมากจะมีผลกำ�ไรที่สูงขึ้นไม่น่าต่างกับธุรกิจไทยที่กำ�ลัง
ทยอยประกาศผลกำ�ไรออกมาเช่นกัน ก็ยังพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่
ต่างก็มีกำ�ไรสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการที่จะเข้ามาซื้อหุ้นในลักษณะ
การลงทุนก็จะได้ความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น ยิ่งราคาหุ้นใน
ตลาดหุ้นไทยมีการขยับตัวขึ้นช้าและน้อยมาก ทำ�ให้ประเมินผล
ตอบแทนที่จะได้สูงกว่าปกติด้วย

ลุ้นกรรมการเสียงแตกบี้ขึ้นแรง0.50%

ไทยโพสต์ • ‘CIMBT’ ฟันธง กนง.เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยแน่ 0.25% จับตา
กรรมการเสียงแตกสั่งขยับแรง 0.50% พร้อมกาง 3 ปัจจัยเร่ง เงินเฟ้อ
คาดการณ์สูง-เงินไหลออกทำ�บาทอ่อน-สภาพคล่องสูงแต่ดอกเบี้ยต่ำ�
นายอมรเทพ จาวะลา ผู้ หากขึ้นดอกเบี้ยช้าหรือไม่แรงพอ
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ จะเกิดอะไรขึ้น หาก กนง.รอบนี้
บริหารสำ�นักวิจัย และที่ปรึกษา ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาด
การลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ไว้ที่ 0.25% ไปสู่ระดับ 0.75% ต่อ
(CIMBT) เปิดเผยว่า เห็นสัญญาณ ปี เป็นระดับที่รับรู้ของตลาดเงิน
การขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบาย และตลาดทุนอยู่แล้ว แต่ที่ต้อง
ชัดเจนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐ จับตามองต่อเป็นการส่งสัญญาณ
กิจไทยหลังเปิดเมือง จำ�นวนนัก การปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย แบบ
ท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ต่อเนื่อง ที่ชัดเจน รวดเร็ว และ
ภาคการส่ ง ออกที่ เ ติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง ขึ้นแรง เนื่องจากรอบการขึ้น
ช่วยสนับสนุนภาคการผลิต ขณะ อัตราดอกเบี้ยไทยตามหลังสหรัฐ
ที่ปัญหาเงินเฟ้อพุ่งแรง ต้นทุน และประเทศอื่นมามากแล้ว และ
วัตถุดิบต่างๆ เพิ่มสูง ส่งผลให้การ หากปรับขึ้นเพียง 0.25% และ
ใช้จ่ายของครัวเรือนเติบโตช้าและ ไม่ได้มีการส่งสัญญาณใดๆ หรือ
กระจุกตัวในกลุ่มรายได้กลาง-บน ให้ น้ำ � หนั ก กั บ การคงดอกเบี้ ย ต่ำ �
ขณะที่ท่องเที่ยวกระจุกตัวในไม่กี่ เพื่ อ รั ก ษาการเติ บ โตทางเศรษฐ
จังหวัด ส่วนภาคเกษตรยังเผชิญ กิจมากเกินไป อาจจะได้เห็น 1.เงิน
ปัญหา ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก เฟ้อคาดการณ์สูง ราคาสินค้าอาจ
ยังมีปัญหาหนี้สูง จึงเห็นสัญญาณ ขยับขึ้นต่อเนื่องในอนาคต 2.เงิน
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใน ไหลออก ทำ�บาทอ่อนค่า จากการ
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย เทขายพันธบัตรไทยของนักลงทุน
การเงิน (กนง.) วันที่ 10 ส.ค.2565 ต่างชาติ และ 3.สภาพคล่องที่
ทั้งนี้ คำ�ถามสำ�คัญตอนนี้ สูงแต่ดอกเบี้ยต่ำ� ทำ�ให้คนอยาก

เก็ ง กำ � ไรในสิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งมาก
เกินไป
นายอมรเทพกล่ า วอี ก ว่ า
3 ปัจจัยข้างต้นอาจเป็นเหตุผล
ให้ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5%
อย่างไรก็ดี หาก กนง.ขึ้นดอกเบี้ย
แรงรอบแรกนี้ถึง 0.5% ก็อาจไม่
เหนื อ ความคาดหมายของตลาด
แต่ให้น้ำ�หนักน้อย และน่าจะเกิด
จากความล่าช้าของไทย ทำ�ให้พอ
จะปรับขึ้นก็ต้องปรับแรงขึ้น
“ผมฟันธง กนง.จะขึ้น
ดอกเบี้ยอีก 0.25% แต่เสียงแตก
มติไม่เป็นเอกฉันท์ โดย กนง.เสียง
ข้ า งมากน่ า จะให้ น้ำ � หนั ก ความ
เสี่ ย งในการฟื้ น ตั ว และการกระ
จายตัวของเศรษฐกิจไทย จึงปรับ
ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เท่านั้น และ
น่าจะมีเสียงข้างน้อย 3 เสียงเช่น
เดิมที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยที่
0.5% ไม่ว่าจะทางไหน ดอกเบี้ย
ขาขึ้ น เช่ น นี้ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมที่มีหนี้สูงและมีการ
ฟื้นตัวช้า
โดยเฉพาะกลุ่มครัว
เรื อ นที่ มี ห นี้ ม ากและยั ง มี ปั ญ หา
รายได้ โตไม่ทันรายจ่าย” นายอมร

อมรเทพ จาวะลา
เทพกล่าว
นายธนวรรธน์ พลวิชัย
อธิ ก ารบดี แ ละประธานที่ ป รึ ก ษา
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว
ว่า เชื่อว่า กนง.จะมีมติปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25%
เนื่องจากเงินเฟ้อล่าสุดเดือน ก.ค.
ยังอยู่ในระดับสูงที่ 7.6% โดยทั้ง
ปีคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 6-6.5% ซึ่ง
สูงกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ที่ตั้งไว้ที่ 1-3% อยู่มาก.

‘กองสลาก’พร้อมต้นปี66ขายหวย3ตัว!
ไทยโพสต์ • ‘กองสลาก’ ปิดจ๊อบ
ฟังความเห็นออกหวย 3 ตัว แจง
พร้อมขายต้นปี 2566 เคาะใบละ
50 บาท ยันมีแจ็กพอต-อั้นแทง
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ตาม
โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และศึ ก ษา
ผลกระทบทางสังคม เกี่ยวกับ
การกำ�หนดประเภทและรูปแบบ
สลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อจัดทำ�

ผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่ หรือ
สลากตัวเลข 3 หลัก (N3) และ
สลาก 6 ตัว (L6) ซึ่งเป็นรอบ
สุดท้าย หลังเปิดรับฟังไปแล้ว 5
ครั้งทั่วประเทศ
นายธนวรรธน์ พลวิชัย
กรรมการและโฆษกคณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า
ยืนยันว่าจุดประสงค์หลักของการ
ออกสลากตัวเลข 3 หลักไม่ได้
เข้าไปแข่งกับหวยใต้ดิน แต่เป็น
ผลพลอยได้ที่จะดึงเงินเข้ามา จึง
ตั้งราคาสลาก 3 หลักไว้ที่ 50 บาท
เพื่อใกล้เคียงกับหวยใต้ดิน และ

ผลตอบแทนแตกต่างจากสลาก 6
หลักแบบเดิมที่สูงกว่า แต่ก็ไม่ขาย
ราคาถู ก จนเข้ า ถึ ง ง่ า ยแบบใบละ
10-20 บาท จนเป็นการมอมเมา
“สลากแบบเลข 3 หลัก
จะมี ก ารตั้ ง อั ต ราการจ่ า ยจู ง ใจ
ในกรณีเลขที่มีคนซื้อมากๆ เงิน
รางวัลก็ไม่ได้ต่ำ�จนเกินไป อาจ
พิจารณาอั้นจำ�นวนผู้ซ้อื ด้วยอัตรา
จูงใจ เช่น ในกรณีขายสลากใบ
ละ 50 บาท ก็ไม่ควรได้เงินรางวัล
ต่ำ�กว่า 50 บาท รวมทั้งยังมีแจ็ก
พอต 1% ขณะที่ข้อกังวลว่าจะ
เลือกผู้ค้าอย่างไร มี 2 แนวทางที่

จะต้องไปตกผลึกก่อน คือ ให้สิทธิ์
รายใหม่เลย หรือ ให้ทั้งคนเก่า
และคนใหม่” นายธนวรรธน์กล่าว
อย่างไรก็ดี หลังจากนี้
สำ�นักงานสลากฯ จะนำ�ข้อมูลสรุป
เสนอคณะกรรมการผลิ ต ภั ณ ฑ์
ใหม่ แล้วเสนอคณะกรรมการ
สลากในเดือน ก.ย.นี้ จากนั้นนำ�
เสนอให้ รมว.การคลังพิจารณา
เมื่อเห็นชอบจึงนำ�เสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) หากทุก
อย่างได้รับการเห็นชอบตามแผน
คาดว่าจะได้เห็นสลากผลิตภัณฑ์
ใหม่ในต้นปี 2566.

วันแม่ใช้จ่ายสะพัดหมื่นล.

โควิดคลี่คลาย-ศก.ฟื้น!
ไทยโพสต์ • ม.หอการค้าไทย
ประเมินวันแม่ ใช้จ่ายสะพัดกว่า
10,000 ล้านบาท โต 9% ขยาย
ตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี หลังความ
กังวลต่อโควิด-19 คลี่คลายลง
วางแผนทำ�กิจกรรมมากขึ้น
นายธนวรรธน์ พลวิชัย
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย หอการ
ค้ า ไทยและประธานที่ ป รึ ก ษา
ศู น ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และ
ธุรกิจ เปิดเผยถึงผลสำ�รวจพฤติ
กรรมการใช้ จ่ า ยในช่ ว งหยุ ด วั น
แม่แห่งชาติปีนี้ว่าจะมีเงินสะพัด
ประมาณ 10,883 ล้านบาท
ขยายตัวที่ 9% เมื่อเทียบกับปี
2563 เนื่องจากในปี 2564 ไม่
ได้ทำ�การสำ�รวจจากสถานการณ์
โควิด สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2555
จากในปี 2554 ที่ขยายตัวถึง
12.7% เนื่องจากไม่ค่อยกังวลกับ
สถานการณ์ โรคภัยไข้เจ็บ
สำ�หรับกิจกรรมส่วนใหญ่
จะพาแม่ไปทานข้าวนอกบ้าน ใช้
เงินเฉลี่ย 1,880 บาท, ไปทำ�บุญ

เฉลี่ยประมาณ 1,541 บาท และ
พาไปเที่ยวต่างจังหวัดทั้งแบบไม่
ค้างคืน ประมาณ 4,900 บาท
ส่วนแบบค้างคืนใช้จ่ายมากกว่า
10,000 บาท นอกจากนี้ยัง
เตรียมซื้อของขวัญ ทั้งทองคำ�
และเงินสด รวมไปถึงพวงมาลัย/
ดอกไม้ และเครื่องดื่มบำ�รุงร่าง
กายเพื่อไหว้แม่
“ผลสำ � รวจนี้ ถื อ เป็ น โพล
แรกที่ ส ะท้ อ นชั ด เจนถึ ง ภาวะ
เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว หลังจาก
คนเริ่ ม คลายความกั ง วลกั บ
สถานการณ์ โควิด ทำ�ให้เริ่มกลับ
มาใช้จ่ายมากขึ้น สอดคล้องกับ
ข้อมูลของหลายหน่วยงาน เช่น
ยอดขายรถ-ขายบ้าน และตัวเลข
การจับจ่าย ซึ่งมาจากการส่งออก
ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ปีนี้คาด
ว่าจะโต 5-8% รวมทั้งการท่อง
เที่ยวที่เริ่มดีขึ้น คาดนักท่องเที่ยว
จะเข้าไทย 8-10 ล้านคนในปีนี้
ทำ�ให้เศรษฐกิจค่อยๆ ปรับตัวดี
ขึ้น” นายธนวรรธน์กล่าว.

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำ�วัน
มากขึ้น แม้กระทั่งการจับจ่ายใช้สอย ล่าสุดธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ต่อยอดกลยุทธ์ One Retail จับมือ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ให้บริการ
เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล ‘มีแต่ได้ออนไลน์’ ที่สาขาเฟิร์สช้อยส์
และศูนย์บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อที่ โฮมโปร ยกระดับบริการ
ผสานช่องทางสาขาและออนไลน์ ให้เรื่องเงินง่ายยิ่งขึ้น ด้วย
บริการทางการเงิน ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อ และเงินฝาก ครบจบใน
ที่เดียว ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆ ใน 10 นาที
โดยไม่จำ�กัดเงินฝากขั้นต่ำ� เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการทำ�
ธุรกรรมผ่านแอป ทั้งฝาก ถอน โอน และชำ�ระค่าบัตรเครดิตและ
สินเชื่อในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต
และสินเชื่อ ตั้งเป้าขยายฐานบัญชีเงินฝากดิจิทัลเติบโต 125%
พร้อมสร้างความผูกพันกับลูกค้าในฐานะสถาบันการเงินหลักที่
ลูกค้าใช้บริการ ...•
มาที่ แดรี่ควีน เตรียมขานรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล
ชูสาขานำ�ร่อง 20 สาขาในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ งดรับเงินสด
พร้อมชำ�ระเงินผ่าน Cashless System อาทิ E-wallet, QR Code
และบัตรเดบิตที่ระบบรองรับ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ...•
เทศกาลสารทจีนปีนี้ ซีพีเอฟ ผนึกแม็คโคร และโลตัส จัด

จึงพบว่าแม้นักลงทุนต่างชาติจะได้ซื้อหุ้นไปค่อนข้างมากแล้ว มองที่ SPRC, TOP และ SSP กลุ่มขนส่งยังมองเป็นธุรกิจที่จะ
ก็ตาม เมื่อนักลงทุนไทยยังขายหุ้นในราคาต่ำ�ออกมา นักลงทุนต่าง มีกำ�ไรดีต่อไป ผลกำ�ไรที่ออกมายังโตดี น่ามองที่ BIOTEC, JWD
ชาติก็พร้อมที่จะซื้อต่อไป จากวันก่อนหน้าที่นักลงทุนต่างชาติไล่ซื้อหุ้น และ RCL กลุ่มธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่ยังมีการเติบโตสูง จึงน่า
ไปมากเกือบ 4,500 ล้านบาท มาวานนี้ก็ยังคงซื้อเพิ่มไปอีก 3,187.23 มองที่ JDF, NRF และ SAPPE กลุ่มพาณิชย์ยังได้รับผลดีทั้งจาก
ล้านบาท งานนี้เรียกได้ว่าปล่อยให้นักลงทุนขายหุ้นได้ตามที่ต้องการ ภาวะเงินเฟ้อและมาตรการกระตุ้นจากรัฐ น่ามองที่ DOHOME,
เพราะนักลงทุนต่างชาติกลับมาเป็นผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียวในตลาด จึง ILM และ SABUY หุ้นรายตัวที่น่ามองมี INET, BCH และ CK
เป็นการประลองกำ�ลังกันว่าใครจะหมดก่อนใคร ซึ่งสนามตลาดหุ้นก็ เป็นต้น
คือการประลองกำ�ลังการขายกับกำ�ลังการซื้อ จากการที่ยังมีเงินไหล
ตลาดยังคงผันผวนจากการเก็งกำ�ไร การที่ดัชนีขึ้นมาเหนือ
เข้า ทำ�ให้รู้ว่านักลงทุนต่างชาติยังมีเงินมาเสริมมากขึ้น จึงอยู่ที่ทาง แนวต้านที่ 1,600 จุดได้ทำ�ให้มีแรงต้านอยู่มาก จึงต้องย่ำ�ฐานกัน
ด้านผู้ขายจะมีหุ้นเหลือในพอร์ตเท่าไหร่มากกว่า
อีกระยะก่อนที่จะเดินหน้าต่อไป.
อย่างไรก็ตาม โดยปกติของการลงทุน
ในตลาด เมื่อมีการไล่ซื้อกันมาระยะหนึ่ง
9/8/65
แล้วย่อมจะต้องมีการชะลอการซื้อบ้าง จะ
ด้วยเจตนาที่ต้องการจะประเมินแรงขายและ
1,618.80
เจตนาที่จะซื้อหุ้นในต้นทุนที่ต่ำ�ลง ก็จะมีการ
ซื้อ
ขาย
ชะลอการไล่ซื้อเช่นกัน เมื่อมีการไล่ราคา ดอลลารสหรัฐ
34.96
35.69
57,673.66
35.50
36.61
มาพอสมควรแล้วก็น่าจะมีการชะลอตัวลง ยูโร
ปอนด
ส
เตอร
ล
ง
ิ
41.92
43.50
บ้าง ทำ�ให้ตลาดจะมีการแกว่งตัวในกรอบที่
เยน (100 เยน)
25.70
26.81
แคบลง ในลักษณะอย่างนี้อาจมีแรงขายออก หยวนจีน
4.93
5.32
ทำ�ให้ดัชนีจะผันผวนมากขึ้น แต่กลับมอง ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ
ประเภทนักลงทุน ซื้อ
ขาย สุทธิ
เป็นจังหวะในการลงทุน คือ จะสามารถเลือก
4,970.48 5,750.78 -780.30
นักลงทุนสถาบัน
หุ้นพื้นฐานดีแต่ราคาต่ำ�ลงได้มากขึ้น มอง
5,466.30 5,504.91 -38.61
บั
ญ
ชี
บ
ริ
ษ
ท
ั
หลั
ก
ทรั
พ
ย
ซื้อ
ขาย
นักลงทุนตางประเทศ 27,286.21 24,098.98 +3,187.23
เป็นโอกาสมากกว่าจะเป็นวิกฤต
ทองแทง
29,950 30,050
นักลงทุนรายยอย 19,950.67 22,318.99 -2,368.32
29,410 30,550
ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่ามอง
ในกลุ่ม ทองรูปพรรณ
ที
ม
่
า
:
สมาคมค
า
ทองคำ
พลังงานดูแล้วราคาน้ำ�มันยังทรงตัวดี จึงน่า

+9.93

เคาะค่ารถ‘สีเขียว’
ส่วนขยาย14-44บ.
รฟม.ประมูลส้มต่อ
พระรามเก้า • เคาะเก็บค่า
โดยสารสายสีเขียวสูงสุดไม่เกิน
59 บาท เริ่มปลาย ก.ย.นี้ ด้าน
รฟม.ยิ้ม ศาลปกครองกลางยก
คำ�ร้อง รฟม.เดินหน้าประมูล
รถไฟฟ้ า สายสี ส้ ม บางขุ น นนท์ มีนบุรีต่อ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้
ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิด
เผยว่า ในอีก 2 สัปดาห์จะมีการ
ประกาศเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า
สายสีเขียวในส่วนต่อขยายที่ 2
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และ
หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ใน
อัตรา 14-44 บาท รวมถึงส่วน
ต่ อ ขยายเส้ น ทางอื่ น ในอั ต รา
เดียวกัน ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะ
สม ประกอบกับสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย หรือ
TDRI ได้เสนอสูตรคำ�นวณในการ
จัดเก็บค่าโดยสารตามมาตรฐาน
สากล
โดยค่าโดยสารรอัตรา
สูงสุดอยู่ที่ 59 บาทตลอดสาย
คาดว่ า จะเริ่ ม เก็ บ ค่ า โดยสารได้
ช่วงปลายเดือน ก.ย.2565
“การจั ด เก็ บ ค่ า โดยสาร
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
ที่ 2 ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
และยุติธรรม เพราะไม่เช่นนั้น
ต้ อ งใช้ เ งิ น ภาษี ข องคนที่ ไ ม่ ไ ด้
ใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า ไปช่ ว ยจ่ า ย
ให้คนที่ใช้บริการ หากไม่เก็บค่า
โดยสาร กทม.จะมีภาระจ่ายค่า

จ้างเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายดัง
กล่าวกว่า 6 ,000 ล้านบาทต่อปี”
นายชัชชาติกล่าว
รายงานข่ า วจากการรถ
ไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) แจ้งว่า ตามที่ รฟม.
ได้ ป ระกาศเชิ ญ ชวนการร่ ว ม
ลงทุ น ระหว่ า งรั ฐ และเอกชน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง
บางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 และ
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หรือ BTSC ได้ยื่นฟ้องศาลปก
ครองกลาง ขอให้ศาลเพิกถอน
หรือยกเลิกประกาศเชิญชวนฉบับ
ดังกล่าว และเอกสารสำ�หรับ
การคัดเลือกเอกชน (RFP) รวม
ทั้งประกาศกับมติที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยศาลปกครองกลางได้มีคำ�สั่ง
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษานั้น เมื่อวันที่ 8 ส.ค.
2565 ยกคำ�ร้อง ขอให้ศาลมีคำ�
สั่งทุเลาการบังคับตามที่ BTSC
ร้องขอ
ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่ตุลา
การศาลปกครองกลางได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า ประกาศเชิญ
ชวนฯ ดังกล่าวมีการเปิดกว้าง
ให้เอกชนเข้าร่วมในการคัดเลือก
มากขึ้น ทำ�ให้เกิดการแข่งขันมาก
ขึ้นกว่าประกาศเชิญชวนฯ ฉบับ
เดือน ก.ค.2563 ที่มีเอกชนผู้ซื้อ
เอกสาร RFP เพียง 10 ราย.

แคมเปญสารทจีนปีขาล “กตัญญูเสริมมงคล อาม่าอากงสุขใจ”
ด้วยของไหว้คุณภาพดีจากแบรนด์ CP รวม 3 ชุด ได้แก่ ชุดงาน
ก้าวหน้า ชุดเสริมทรัพย์ และชุดเมตตาบารมี เพื่อแสดงถึงความ
กตัญญูและเสริมความเฮง ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ที่เน้นความสะดวกในการจับจ่าย จัดชุดไหว้ง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง
ควบคู่กับความสด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานในราคาสุดคุ้ม
พร้อมเปิดจำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Shopee CPF Official
Shop ...•
ร่วมยินดีกับ ผยง ศรีวณิช รับรางวัล CEO of the Year
2021 โดดเด่นด้านผู้นำ�การเงินดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้ ใช้บริการทุกกลุ่ม
ในทุกมิติ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะ
แอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มและเชื่อมต่อกับ
แพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ ใช้งานกว่า
34 ล้านคน รวมถึงแอปพลิเคชันถุงเงิน ที่มีผู้ ใช้งานกว่า 1.5 ล้าน
ร้านค้า ...•
และสุดท้าย เอเชีย เอรา วัน ในฐานะผู้ดำ�เนินกิจการ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ร่วมกับพันธมิตร
ภาครัฐ ริเริ่ม “โครงการความร่วมมือส่งเสริมการบริการและการ
เข้าถึงสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านคมนาคมของผู้พิการ” จัดอบรม
ให้ความรู้พื้นฐานการให้บริการผู้พิการแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง
แก่พนักงานให้บริการลูกค้าบนสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
เพื่อรณรงค์ ตอกย้ำ�ความมุ่งมั่นในการตระหนักถึงความสำ�คัญ
การให้บริการด้านคมนาคมแก่ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง พร้อม
เป็นต้นแบบการมุ่งส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการให้สามารถเข้าถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้
อย่างเท่าเทียม ...•

TOPกำ�ไรQ2ทะลุ25,000ล้าน
ไทยโพสต์ • ไทยออยล์เผย
รายได้ Q2/65 เติบโต โกย
กำ�ไร 2.53 หมื่นล้านบาท รับ
อานิสงส์ความต้องการใช้น้ำ�มัน
ในประเทศฟื้นตัว GPSC เผย
ทำ�รายได้รวมทั้งสิ้น 2.77 หมื่น
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2%
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TOP เปิดเผยว่า ผลการดำ�เนิน
งานไตรมาส 2/2565 ปรับดี
ขึ้น โดยมีรายได้จากการขาย
143,892 ล้านบาท ขณะที่ราคา
น้ำ�มันดิบปรับตัวสูงขึ้น ทำ�ให้
ไทยออยล์บันทึกกำ�ไรจากสต๊อก
น้ำ�มัน 7,557 ล้านบาท และมี
กำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 25,327 ล้านบาท
“ความต้องการใช้น้ำ�มัน
ในประเทศฟื้ น ตั ว และค่ า การ
กลั่ น ที่ ป รั บ สู ง ขึ้ น ชั่ ว คราวจาก
ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งรั ส เซี ย ยูเครน ส่งผลให้อุปทานน้ำ�มัน

สำ�เร็จรูปในตลาดตึงตัว ส่วน
ครึ่งปีหลังยังต้องติดตามราคา
น้ำ � มั น อย่ า งใกล้ ชิ ด เนื่ อ งจากมี
ความผันผวนสูง ในขณะที่ค่า
การกลั่นเริ่มปรับลดลงสู่ระดับ
ปกติ เนื่องจากอุปสงค์และ
อุปทานปรับสู่สมดุล ส่งผลให้
สต๊อกน้ำ�มันเบนซินทยอยปรับสู่
ระดับปกติ” นายวิรัตน์กล่าว
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC
เปิดเผยว่า ไตรมาส 2/2565
บริษทั มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 27,719
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบ
ไตรมาสแรกของปี 2565 ทำ�ให้
บริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 684 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 118% ซึ่งเป็นผลมาจาก
การรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรที่เพิ่มขึ้น
ของโรงไฟฟ้ า พลั ง น้ำ � ไซยะบุ รี
และผลการดำ�เนินงานของกลุ่ม
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ทีเ่ พิม่
ขึ้น จากอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ
(Ft) ที่ปรับเพิ่มขึ้น.
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ไทรอยด์เป็นพิษ..สังเกตอาการเสี่ยงก่อนสาย

หน้าที่..มนุษย์แม่

ทุ

กปี..เมื่อใกล้วันแม่ ก็จะมีข้อมูล
ข่าวสารอันเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์เพศ
หญิงที่เป็นแม่ ส่งต่อ โพสต์และแชร์
กันอย่างคึกคัก มีทั้งซึ้งใจ กินใจ โดนใจ และ
คละเคล้ากันไป ก็จะมีสาระแบบ เจ็บๆ คันๆ
มันๆ ให้นึกขำ�ๆ ขึ้นอยู่กับอัตราความแข็งแรง
ในจิตใจของมนุษย์แม่แต่ละนาง ว่าจะเลือก
เห็นเป็นสนุกสนาน หรือเอาจริงเอาจังแล้ว
เก็บงำ�ไปคิดกังวล
ล่าสุด เรียงความของเด็กน้อยคนหนึ่ง
..อ่านแล้วก็ให้รู้สึกตลกกับความซื่อของเด็กๆ
ที่ ไม่คิดจะโกหกคุณครู เพื่อตักตวงคะแนนใน
วิชาเรียงความ
“หนูรู้แล้วว่าพ่อหรือแม่ คือคนที่ ใจดี
ที่สุด คำ�ตอบคือ พ่อ
เพราะพ่อเป็นพระบิดา เป็นพระ
ต้องใจดี ส่วนแม่เป็นมารดา คำ�ว่ามาร แปล
ว่า นางมาร
แสดงว่าเด็กๆ ทุกคนก็ต้องชอบพ่อ
เพราะพ่อใจดี...”
มนุษย์ป้าที่มีหมวกมนุษย์แม่ใส่เป็น
ประจำ�ด้วยอีกใบ อ่านไปก็หัวเราะงอหายน้ำ�
หูน้ำ�ตาไหล เพราะชีวิตจริงมันก็เป็นอย่าง
นั้นนั่นเอง
มาร(ดา) มีหน้าที่จ้ำ�จี้จำ�ไช บ่นนู่น
ว่านี่ ลูกเด็กเล็กแดงทั้งหลายตั้งแต่พวกเขา
รู้ความ ส่วน พระ(บิดา) เดินเข้าบ้าน ก็จะ
เลี่ยงไปอยู่ในมุมสงบของบ้าน ทำ�ไม่รู้ ไม่ชี้
อะไรทั้งสิ้น จนกว่าศึกระหว่างมาร(ดา)กับลูก
น้อยกลอยใจ หนักหนาสาหัสหาข้อยุติไม่ได้
พระ(บิดา) จึงจะยื่นมือเข้ามาจัดการตัดสิน
สักครั้งสองครั้ง
จึงเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กๆ ที่จะ
รู้สึกรักคน..นานๆ ครั้งพูดสักที มากกว่าคน
ขี้บ่นจู้จี้จุกจิก ทุกวี่ทุกวัน หรือไม่ก็สรุปว่า
พ่อใจดีที่สุด
อย่างไรก็ดี ธรรมชาติปกติของเด็กเป็น
อย่างไร ก็ต้องบอกว่าธรรมชาติของความ
เป็นมนุษย์แม่ก็เฉกเช่นเดียวกัน นั่นคือ การ
เป็น “แม่” ไม่มีวันหมดอายุ จึงสามารถบ่น
ได้ทุกเรื่องจากวันนั้นจนถึงวันนี้ และต่อไปใน
อนาคตจนกว่าจะพรากจากกัน..แน่นอนและ
มั่นคงกับหน้าที่มนุษย์แม่ค่ะ.

‘ป้าเอง’

ข่

าวการเสียชีวิตของศิลปินชื่อดังเมื่อไม่นาน
มานี้ คงทำ�ให้เราได้ยินชื่อ “ไทรอยด์เป็น
พิษ” บ่อยขึ้น แต่หลายคนก็ยังคิดว่า “มัน
ไม่ใช่ โรคที่พบกันได้บ่อยๆ มั้ง เราคงไม่เป็นอะไร
หรอกน่า” แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าไทรอยด์เป็นพิษเป็น
ภาวะที่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกคน!
นพ.ปริญญา สมัครการไถ อายุรแพทย์
แพทย์ผู้ชำ�นาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรง
พยาบาลวิมุต ให้ความรู้ว่า “ไทรอยด์ ไม่เหมือนโรค
ทั่วไปที่เราจะรักษาตัวเองได้ ถ้าเรามีอาการที่น่า
สงสัย สิ่งเดียวที่ทำ�ได้และต้องทำ�ทันทีก็คือรีบมาพบ
แพทย์เฉพาะทาง ทำ�การตรวจค่าไทรอยด์เพื่อค้นหา
สาเหตุและทำ�การรักษาตามสาเหตุเท่านั้น”
ไทรอยด์เป็นพิษคือการที่ต่อมไทรอยด์ผลิต
ฮอร์ โมนมากเกินไป หรือต่อมไทรอยด์เกิดการ
อักเสบจึงมีการหลั่งฮอร์ โมนไทรอยด์ออกมาสูง
ผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ ผู้ที่มีสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นไทรอยด์ ก็มีความเสี่ยงต่อโรคนี้มาก
ขึ้น อีกปัจจัยก็คือเกี่ยวกับการแพ้ภูมิตัวเอง หรือ
Autoimmune ซึ่งร่างกายจะผลิตสารบางอย่างที่
กระตุ้นให้ ไทรอยด์ผลิตฮอร์ โมนสูงขึ้น สรุปก็คือโรค
นี้เป็นความผิดปกติของร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่
สามารถควบคุมได้ และอย่างที่กล่าวไป โรคนี้ใครๆ
ก็เป็นได้ แต่ก็รักษาได้เช่นกัน
สำ�หรับคนทั่วไปที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองมีภาวะ
ไทรอยด์เป็นพิษหรือเปล่า นพ.ปริญญายังได้ ให้
คำ�แนะนำ�ในการตรวจเช็กอาการอย่างคร่าวๆ ว่า
“เนื่องจากฮอร์ โมนไทรอยด์เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เผาผลาญในร่างกาย การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ
ในร่างกาย เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถจับสังเกต 5
อาการเบื้องต้นที่อาจบ่งชี้ถึงโรคไทรอยด์เป็นพิษ ได้แก่
1) อาการใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ 2) มือสั่น เหงื่อ

สร้างสีสันความสนุกให้กับการแต่งตัว
ได้ทุกวัน เมื่อแบรนด์นาฬิกาชื่อดังสัญชาติสวิต
เซอร์แลนด์อย่าง “มิโด” (MIDO) จับมือแบรนด์
แอมบาสเดอร์หนุ่มชื่อดังแห่งยุค “คิม ซู ฮยอน”
(Kim Soo-Hyun) ชวนเหล่าคนรักนาฬิกาไป
สัมผัสกับความงดงามเหนือกาลเวลาจากนาฬิกา
2 ดีไซน์ล่าสุดในคอลเลกชัน “โอเชี่ยน สตาร์”
(Ocean Star) ได้แก่ “โอเชี่ยน สตาร์ 200ซี
ไทเทเนียม” นาฬิกาดีไซน์สปอร์ตน้ำ�หนักเบา

2

3

4

5

ออกง่าย ขี้ร้อน 3) อารมณ์หงุดหงิดง่าย อ่อนไหวง่าย
กว่าคนปกติ 4) น้ำ�หนักลด ท้องเสีย หรือประจำ�เดือน
ผิดปกติในสตรี และ 5) ต่อมไทรอยด์ โตผิดปกติ
“โชคดีที่ปัจจุบันเราเริ่มมี Smart Watch หรือ
Smart Band ที่สามารถดูอัตราการเต้นของหัวใจได้
ถ้าเรามีอาการใจสั่นหรืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูง
มากๆ คือสูงกว่าช่วง 90-120 บางคนอาจจะสูงถึง
150 ต่อเนื่อง ร่วมกับอาการอื่นๆ ที่กล่าวมา ก็เป็น
สัญญาณเตือนค่อนข้างชัดเจนว่าต้องรีบไปพบแพทย์
เพื่อตรวจหาค่าไทรอยด์ หรือบางรายที่ต่อมไทรอยด์
ที่มาพร้อมหน้าปัดลวดลายเกลียวคลื่น และ “โอ
เชี่ยน สตาร์ ทริบิวท์ กราเดียนท์” (Ocean Star
Tribute Gradient) ในรูปลักษณ์วินเทจและสีสัน
สดใส ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อหนุ่มนักกิจกรรมด้วย
กลไกการทำ�งานอันเหนือชั้น แต่ในขณะเดียวกัน
ยังคงความงดงามทางด้านดีไซน์ ที่ออกแบบมา
ให้สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ ได้กับทุกสไตล์การ
แต่งตัว.

โตเป็นก้อนที่ผิดปกติหลายก้อนก็อาจจะต้องอัลตรา
ซาวด์ดูว่าเกิดจากอะไร” คุณหมอกล่าว และย้ำ�ว่า
“จริงๆ แล้วไทรอยด์เป็นพิษถือเป็นกลุ่ม
อาการ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยว่าคนไข้มี โรคอะไรที่
ซ่อนอยู่อีก ดังนั้นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจึงขึ้น
อยู่กับว่าเราสังเกตตัวเองและตรวจเจออาการได้เร็ว
แค่ไหน อัตราการเสียชีวิตจะยิ่งน้อยลงมาก ถ้าเรา
ปล่อยไว้จนอาการรุนแรงมากขึ้น การทำ�งานของ
หัวใจก็จะไม่ดีจนอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หรือ
บางกลุ่มจะเกิดอาการตับอักเสบที่รุนแรงและส่งผล

ให้เสียชีวิตได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ ถ้าไทรอยด์
เป็นพิษเกิดในคนไข้สูงอายุที่มากกว่า 60 ปี อาการ
ที่บอกมาทั้งหมดอาจไม่ชัดเจน เช่น ถ้าคนไข้สูงอายุ
มีอาการเหนื่อยง่าย เหงื่อออกง่าย คนไข้อาจจะมา
ด้วยโรคหัวใจหรืออาการที่หนักไปเลย เพราะฉะนั้น
ผู้สูงอายุที่มีอาการผิดปกติต้องรีบมาตรวจทันที”
ผู้สนใจบริการของศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ ต่อม
ไร้ท่อ และควบคุมน้ำ�หนัก โรงพยาบาลวิมุต สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2079-0070 หรือดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vimut.com.

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงาน พลิกโฉมวงการการศึกษาไทย ร่วมสร้าง “Metaverse
Education Community” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนแฟลตฟอร์ม “Aniverse
Metaverse” โลกเสมือนแห่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Edu GameFi ผนึกกำ�ลังพาร์ตเนอร์
xCHAIN, กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมด้วย 17 มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของประเทศไทย โดย
มี พิชเยนทร์ หงส์ภักดี ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล
ลีฟวิ่ง จำ�กัด ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส
จำ�กัด อัมพรสักก์ อังคทะวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ครีเอทีฟ
ดิจิทัล ลีฟวิ่ง จำ�กัด ชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง xCHAIN และ วรวิทย์ รัตน
ธเนศวิไล รองประธานกรรมการ บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำ�กัด ร่วม

แ

ม้ว่าผักผลไม้ทุกชนิดจะมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ แต่บางชนิดก็มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากกว่าอย่างอื่น การรู้ว่าสิ่ง
ใดที่อุดมด้วยสารอาหารมากที่สุดเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ในการค้นหาว่าจะเพิ่มอะไรในรถเข็นของ
คุณ หรือแม้แต่เพื่อพัฒนาตัวคุณเอง “อะโวคาโด”
เป็นรายการแรกที่ควรรู้ มีประโยชน์มากมาย ซึ่งนัก
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โภชนาการระบุว่า “หนึ่งในสามของอะโวคาโดขนาด
กลางมีวิตามินและแร่ธาตุ 20 ชนิด ไขมันไม่อิ่มตัว
และไฟเบอร์” ซึ่งหมายถึงความหลากหลายของสาร
อาหาร! ที่คุณควรจะรีบมีไว้ ในตู้เย็นประจำ�บ้านนะคะ.

วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดอบรมหลักสูตรแนวคิดร้าน
อาหารแบบผสมผสาน (Mixed Concepts Restaurant) (Cafe by Day, Cosy Bar by
Night) ขึ้นในงานฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022
(Food & Hospitality Thailand 2022) โดยวิทยากร
ผู้มากประสบการณ์ คุณมธุรส วงศ์ประดู่ Kitchen &
Restaurant Management Specialist & Consultant ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการวางระบบครัวและภัตตาคาร
มากว่า 15 ปี สำ�หรับเนื้อหาของการอบรมนั้นครอบคลุม
ตั้งแต่ความเข้าใจรูปแบบของ Mixed Concepts
Restaurant ปัจจัยที่ควรคำ�นึงถึงในการพัฒนารูปแบบ
ร้าน การจัดวางกำ�ลังคนให้เหมาะสม การคาดคะเน
กำ�ไรขาดทุน เพื่อใช้ ในการพิจารณาก่อนเปิดธุรกิจ โดย
การอบรมนี้เหมาะกับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ
ภัตตาคารและร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กร รวมไปถึงผู้ที่สนใจเปิดร้าน
อาหาร และอยากทราบว่าควรเริ่มต้นอย่างไร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษา เรียน
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการร้านอาหาร กำ�หนดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 22
กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงาน Food
& Hospitality Thailand (FHT) 2022 โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรม 1,990 บาท ผู้สนใจ
สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3JuvXfq โทร.0-2721-8469-70 (ที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัด)

บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนหัวใจสีเขียวที่กำ�ลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ไม่จำ�กัดแผนการเรียน) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ
สมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) ครั้งที่ 17
ภายใต้หัวข้อ “Climate Change, We Must Change - เริ่มเพื่อโลก” เรียนรู้ทุกประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทั้ง
ภาคทฤษฎีแบบจัดเต็ม และการลงพื้นที่จริงในถ้ำ� อุทยาน
และชายฝั่งทะเล ก่อนตกผลึกไอเดียพัฒนาโครงงาน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสุดเจ๋ง ชิงทุนการศึกษา พร้อม
เกียรติบัตรและถ้วยรางวัล มุ่งส่งเสริมเยาวชนนำ�องค์
ความรู้ ไปประยุกต์แก้ปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่ง
จะเป็นรากฐานนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ยั่งยืนในอนาคต โดยในปีนี้กิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างการ
เรียนออนไลน์และกิจกรรมภาคสนาม
เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมค่ายสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียด และกรอกใบสมัคร
ออนไลน์ ได้ที่ www.powergreencamp.com ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30
กันยายน 2565 โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 โอกาสดีๆ ที่จะได้
เรียนรู้และผจญภัยเพื่อศึกษาธรรมชาติแบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆ รีบสมัครกันเข้ามาได้เลย!

11

12

13

14
สนับสนุนเยาวชนเรียนรู้แบบ On-site

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และ
อุปกรณ์จัดการขยะติดเชื้อ และส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่ โรงเรียน
วัดราชบพิธ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนกลับเข้าห้องเรียนแบบ On-site ได้อย่างปลอดภัยและ
สามารถเรียนรู้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดย ศิริรัชต วงศ์ปิยะ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็ก
โก กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และอุปกรณ์จัดการขยะติดเชื้อและ
คัดแยกขยะให้แก่ ปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ ณ โรงเรียนวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
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ค่าย ‘เพาเวอร์กรีน’ ..เริ่มเพื่อโลก

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบอาคารที่พักคอยเพื่อ
ประชาชน ณ สถาบันบำ�ราศนราดูร จาก อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ยุทธนา เจียมตระการ กรรมการ
มูลนิธิเอสซีจี ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์และมูลนิธิเอสซีจีจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และช่วยบรรเทาปัญหาผู้ป่วยแออัด
รองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับระบบสาธารณสุข
และคุณภาพชีวิตคนไทย
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marrygun55@gmail.com

ส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน
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อะโวคาโด..ดีต่อคุณ

เปิดอบรมแนวคิดร้านอาหารแบบผสมผสาน

พลิกโฉมวงการการศึกษาไทย
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พัฒนาโครงการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ฯพณฯ นิชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
โรงงานต้นแบบพัฒนาโครงการการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยีสุดล้ำ� “แฟลชทอร์ (FlashTor)” เป็นครั้งแรกในไทย โดยมี ฮิโรโนบุ อิริยา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำ�กัด (มหาชน) พร้อมด้วย มาร์
เทน แฮร์รีเบิร์จ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบล็ควูด เทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ นับเป็น
อีกหนึ่งความพยายามในการพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในไทย เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ช่วยลดการใช้ถ่านหินเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
และเชื้อเพลิงฟอสซิล พร้อมเสริมศักยภาพการแข่งขันแก่ภาคธุรกิจด้วยกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ�
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กีฬา 9

‘ไทยลีก’2022/23ระเบิดศึก12สิงหานี้
กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา
14.30 น. คุณยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกสมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอลไทย
ลีก 1-2 ประจำ�ฤดูกาล 2022/23 ณ สนามเวที
ราชดำ�เนิน ถนนราชดำ�เนินนอก กรุงเทพฯ
โดยภายในการแถลงข่าวครั้งนี้มีคอนเซ็ปต์
หลักเป็น “เต็มที่ทุกแมตช์ เต็มร้อยทุกแรงเชียร์”
ที่ต้องการให้ฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทยกลับ
มาสู่สภาวะปกติเต็ม 100% ที่ประกอบไปด้วยการ
ถ่ายทอดสดที่เข้าถึงทุกอารมณ์การแข่งขัน รูปแบบ
การแข่งขันที่สามารถเข้าชมได้ 100% รู้จักนักกีฬา
มากขึ้นผ่านการนำ�เสนอเรื่องราว Super Players การค้นหาดาวรุ่งจากไทยลีกที่พร้อมสู้เต็มร้อย
ทุกนัดเพื่อต่อยอดสู่นักเตะทีมชาติไทย กราฟฟิก
จัดเต็มทั้งเรื่องของความสวยงามและสถิติในการ
แข่งขัน รวมถึงอรรถรสการรับชมที่สามารถร่วม
ลุ้นได้มากขึ้นกับ NFT Football Fantasy
นายยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกสมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคม
และ บ.ไทยลีก ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สังเวียนการ
ฟาดแข้งฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำ�ฤดูกาล 2022/23
ของประเทศไทยที่กำ�ลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้าง
หน้า ขอบคุณคณะผู้บริหารสโมสรทุกท่านในความ
เสียสละและความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อพัฒนาและยก

ระดับนักกีฬา ยกระดับมาตรฐานของทีมให้สูงขึ้น
เมื่อทุกทีมมีความพร้อม การแข่งขันย่อมสนุก ตื่น
เต้น เร้าใจ ซึ่งปัจจุบันฟุตบอลลีกอาชีพของเรา
ถูกยกให้เป็นลีกที่ดีที่สุดในอาเซียน และอันดับ 9
ของเอเชีย
ในแต่ละฤดูกาล สมาคมและบริษัท ไทย
ลีก จำ�กัด พยายามพัฒนาและยกระดับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายจัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสิน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำ�เทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้า

มาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานฟุตบอลลีกของเราให้ดี
ขึ้น เราเป็นชาติเดียวในอาเซียน และไม่มีประเทศ
ในเอเชียที่ใช้ VAR ซึ่งฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ 3
ด้าน กรวีร์ ปริศนานันทกุล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำ�กัด ได้เปิดเผยว่า ใน
ฤดูกาลนี้แฟนบอลไทยทุกคนจะสามารถเข้าชมที่
สนามได้มากยิ่งขึ้นตามมาตรการของแต่ละจังหวัด
เพื่อบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลที่เต็มร้อยทุกนัด
เต็มที่ทุกเสียงเชียร์ อีกทั้งยังมีการนำ�เสนอเรื่อง

ราวของ SUPER PLAYERS จาก 16 สโมสรในลีก
สูงสุดที่จะร้อยเรียงให้นักกีฬามีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้นที่จะสอดคล้องไปกับการค้นหานักกีฬาดาว
รุ่งหน้าใหม่รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เตรียมความพร้อม
ก้าวเข้าสู่ทีมชาติไทยในการลุยศึกโอลิมปิก ปี 2024
ที่กรุงปารีส อีกทั้งยังมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกับ
กราฟฟิกจัดเต็มในเรื่องของความสวยงามและสถิติ
ในการแข่งขันที่จะเพิ่มอรรถรสความเร้าใจด้วย
OPTA Stats ที่ลงลึกระเอียดมากยิ่งขึ้น
ที่ สำ � คั ญ ยั ง มี ใ นส่ ว นของ NFT Football
Fantasy ที่ จ ะมาช่ ว ยเพิ่ ม ความสนุ ก ในการลุ้ น
ฟุตบอลไทยให้มากยิ่งขึ้นด้วยการสะสมการ์ด NFT
พร้อมจัดทีมที่คุณชื่นชอบเพื่อเก็บคะแนนแลกของ
รางวัลได้มากมาย
ผมเชื่อว่าปีนี้ฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย
จะสนุกเข้มข้นเร้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าไปรับ
ชมในสนามได้เต็ม 100% พร้อมดึงบรรยากาศการ
เชียร์ ให้กลับมาน่าตื่นเต้นที่สุดอีกปีหนึ่ง สมกับที่
แฟนบอลทุกคนตั้งตารอ”
สำ�หรับศึกรี โว ไทยลีก และ M-150 แชม
เปียนชิพ จะแข่งขันนัดแรกในวันที่ 12 สิงหาคม
2565 พร้อมเปิดให้แฟนบอลเข้าชมในสนามได้ โดย
อ้างอิงจากมาตรการของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก โดย
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
หรือเอไอเอส ถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกนัด.

สาวไทยอัดมาเลย์‘บีเจเคคัพ’นัด3บู๊สิงคโปร์-กัปตันไม่ประมาท
มาเลเซีย • การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์ โลก ประเภททีมหญิง
รายการ “บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์” หรือ “บีเจ
เค คัพ” (BJK Cup) ปี 2022 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 2
อีเวนต์เอ ที่เนชั่นแนล เทนนิส เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย เพื่อคัดทีมแชมป์ขึ้นกรุ๊ป 1 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2565
รอบพบกันหมดนัดที่ 2 สายบี ทีมนักหวดลูกสักหลาดสาวไทย ที่
ตุนชัยไว้แล้ว 1 นัด (ชนะแปซิฟิก โอเชียเนีย 3-0) พบกับเจ้าภาพ
มาเลเซีย ที่ชนะ 1 นัดเช่นกัน (ชนะสิงคโปร์ 2-1)
คู่แรก เดี่ยวมือ 2 “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักเทนนิส
วัย 19 ปี มือ 698 ของโลก เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเอง ใช้
ความเฉียบขาด เอาชนะ โจ-ลีน ซอว์ นักหวดดาวรุ่งวัย 15 ปี
มือ 204 เยาวชนโลก ของเจ้าถิ่น ได้อย่างขาดลอย 2-0 เซต ด้วย
สกอร์ 6-1 และ 6-1 พาทีมเทนนิสไทยออกนำ�มาเลเซีย 1-0 คู่
จากนั้น เดี่ยวมือ 1 “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นัก
เทนนิสสาวขอนแก่น วัย 27 ปี มือ 712 ของโลก พบกับ อิมาน
ไซยูฮาดา อับดุลลาห์ นักหวดวัย 17 ปี มือ 1,134 เยาวชนโลก
ปรากฏว่า พัชรินทร์หวดด้วยความมั่นใจ บวกกับประสบการณ์ที่
แข็งแกร่ง เอาชนะได้อย่างขาดลอย 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-0 ทั้ง
2 เซต ส่งผลให้ทีมไทยนำ� 2-0 คู่
ปิดท้ายด้วยประเภทคู่ ทีมไทยส่ง “แน็ต” พัณณิน โควา
พิทักษ์เทศ วัย 19 ปี จับคู่กับ “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต วัย
26 ปี มืออันดับ 537 และ 961 ของโลกในประเภทคู่ตามลำ�ดับ
พบกับ จาไวเรียห์ นูร์ดิน นักหวดวัย 31 ปี ที่เคยรั้งมือ 718 ของ
โลกในประเภทคู่ และฮานนาห์ ซีน เอียน ยิป วัย 19 ปี ปรากฏ
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‘กมรวรรณ-เปน’ เข้า 16 คน ‘แอลทีเอที-ไอทีเอฟ’

เมืองทองธานี • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส
ทัวร์ จูเนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 5
รายการ “แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส
แห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2565 เป็นการแข่งขัน
รอบ 2 (32 คน) ประเภทหญิงเดี่ยว “สบาย” กมรวรรณ ก้อนศิลา
นักหวดวัย 15 ปี มืออันดับ 1,018 เยาวชนโลก โชว์ฟอร์มเต็ง 4
ของรายการ ชนะ ซูฮานี ซาภาวัล นักหวดวัย 17 ปี (อินเดีย) 2
เซตรวด 6-0 และ 6-2 กมรวรรณ ฉลุยสู่รอบ 16 คนสุดท้าย ไป
พบ อันจาลี คิรานา จูนาร์ โต (อินโดนีเซีย) ที่ชนะ โอยะ คาซูกิ
มือวาง 15 (ญี่ปุ่น) 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-0 และ 6-2 ด้าน
“เปนเน” เปน จารุศร นักเทนนิสไทย วัย 14 ปี มือ 1,516 เยาวชน
โลก ลงแข่งขันในประเภทชายเดี่ยว รอบ 2 ชนะ คัง จีฮุน มือ
วาง 8 (เกาหลีใต้) 2-1 เซต 2-6, 6-2 และ 6-3 ทะยานสู่รอบ
16 คนสุดท้าย พบกับ ตรัน ควก เคือง มือวาง 10 (เวียดนาม) ที่
ชนะ ธีรภัทรโคคิ หลาบหนองแสง 2-0 เซต 6-0, 6-1 ส่วนนักเทนนิส
ไทยรายอื่น ชายเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย (มือวาง 1)
ชนะ โอมานช์ ชูดารีย์ ซาฮาเรีย (อินเดีย) 3-0Retd. ธีรภัทร ขันติ
วีรวัฒน์ แพ้ ชิง ชาง เฉียว (มือวาง 12-ไต้หวัน) 6-3, 2-6 และ
1-6 เดเมียน คาร์ดด๊อก (มือวาง 4) แพ้ ทาคาฮาชิ ฮิคารุ (ญี่ปุ่น)
3-6, 4-6 ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (มือวาง 9) แพ้ เจิ้งหยู ซุน
(จีน) 1-6, 1-6 หญิงเดี่ยวรอบแรก โยษิตา ศรีพร แพ้ หวง เหวียน
(เวียดนาม) 6-7(3-7), 6-3 และ 1-6 รอบ 2 ลีเดียร์ พอดโกริชา
นี (มือวาง 1) ชนะ ฟุคุนากะ เคียวโกะ (ญี่ปุ่น) 6-0, 7-5 วันใส
กสิกรรมไพบูลย์ ชนะ ไท่ ยู่ หยาน (มือวาง 12-ไต้หวัน) 7-5, 6-3
กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (มือวาง 2) แพ้ โซเอดะ คันนะ (ญี่ปุ่น) 2-6,
2-6 ธฤตา หงษ์หยก แพ้ นากาซาวะ อาโอกะ (มือวาง 3-ญี่ปุ่น)
0-6, 0-6 ปพิชญา อิสโร แพ้ ชินาร์ ซาห์รา ชูเคย์นา เฮริยาดี ซุก
โกโร (มือวาง 16-อินโดนีเซีย) 1-6, 2-6
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‘จิรภัทร’ แชมป์ช้างไทยแลนด์จูเนียร์สนามที่ 2

หวดดุ : “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักเทนนิสไทย ใช้การหวดที่เฉียบ “แน็ต” พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ (สวมแว่น) กับ “พราว” ชมภู่
คม เอาชนะ อิมาน ไซยูฮาดา อับดุลลาห์ ของเจ้าถิ่น ได้ขาดลอย 2-0 ทิพย์ จันดาเขต ผนึกกำ�ลังเอาชนะ จาไวเรียห์ นูร์ดิน และฮาน
เซต 6-0, 6-0 ในประเภทเดี่ยวมือ 1 ศึกเทนนิสชิงแชมป์ โลก ประเภท นาห์ ซีน เอียน ยิป ของมาเลเซีย 2-0 เซต 6-2, 6-1
ทีมหญิง “บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์ 2022”

ว่า คู่สาวไทยผนึกกำ�ลังเอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-2, 6-1 ส่งผลให้
ทีมไทยเอาชนะทีมมาเลเซีย 3-0 คู่
ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ ในสายเดียวกัน สิงคโปร์ชนะ
มัลดีฟส์ 3-0 คู่ ทำ�ให้ผลงานในกลุ่มบี ทีมไทยชนะ 2 นัดติด ขณะ
ที่สิงคโปร์และมาเลเซียชนะ 1 แพ้ 1 เท่ากัน ส่วนแปซิฟิก โอเชียเนีย
และมัลดีฟส์ลงสนามทีมละ 1 นัด ยังไม่ชนะ
หลังการแข่งขัน “โค้ชเอ็กซ์” นายพชรพล คำ�สมาน กัปตันทีมไทย
กล่าวว่า ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ลงสนามไปทำ�หน้าที่ของตัวเองได้

ดีมากเหมือนเดิม ทำ�ให้ทีมไทยสามารถทำ�ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็
คือพยายามเก็บชัยชนะทุกแมตช์ พร้อมกับเก็บทุกแต้มทุกเกม
“ส่วนนัดต่อไปทีมไทยจะลงสนามในรอบพบกันหมด นัดที่ 3
พบกับสิงคโปร์ ผมได้เน้นย้ำ�กับนักกีฬาไทยว่า ห้ามประมาทอย่าง
เด็ดขาด เป้าหมายของเราคือการคว้าชัยชนะให้ ได้ต่อเนื่อง เพื่อ
คว้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอบต่อไป” โค้ชเอ็กซ์กล่าว
อนึ่ง ทีมไทยจะพบกับทีมสิงคโปร์ วันที่ 10 ส.ค.2565 เวลา
10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง).

‘ตอง’กลับมาบินเฝ้าเสาให้เมืองทองชัวร์

เมืองทอง • “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด
ใส่ชื่อ “ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้รักษา
ประตูทีมชาติไทยวัย 32 ปี ในทะเบียนนักเตะ
เรียบร้อย เป็นการกลับมาร่วมทีมอีกครั้ง หลัง
เจ้าตัวที่เติบโตมากับกิเลนผยองตั้งแต่ปี 2008
พาที ม เลื่ อ นชั้ น มาเล่ น ไทยลี ก ก่ อ นจะประสบ
ความสำ�เร็จคว้าแชมป์ลีกสูงสุด 4 สมัย ถ้วย
พระราชทาน ก.1 สมัย และลีกคัพ 1 สมัย
หลังจากที่ “ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์
ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย ผู้รักษาประตูคู่บารมีของ
เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้ย้ายออกจากเมืองทองใน
ปี 2018 กวินทร์ ได้รับโอกาสไปค้าแข้งต่างแดน
กับ โอเอช ลูเวิน ในเบลเยียม ตามด้วย คอนซา
อังกฤษ • “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ยักษ์ ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดเล ซัปโปโร ในเจลีก ญี่ปุ่น ก่อนจะกลับมาร่วม
ได้รับข่าวร้ายเมื่อ ติอาโก อัลคันทารา มิดฟิลด์ตัวเก่งของทีม อาจต้อง ทีมการท่าเรือ เอฟซี ด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤดูกาล
พักยาวอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หลังได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้น ที่ผ่านมา โดยมี โอกาสลงเล่น 6 นัด และล่าสุด
ขาด้านหลังจากเกมลีกพบฟูแลม เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ฤดูกาล 2022-23 กวินทร์ ได้กลับมาบินเฝ้าเสาใน
เกมดังกล่าวยอดทีมแห่งย่านเมอร์ซีย์ ไซด์ โดนน้องใหม่ขึ้นนำ� ถิ่นธันเดอร์ โดมในรอบ 5 ปี ที่แฟนๆ เฝ้ารอคอย
โดย “ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้
ถึง 2 ครั้ง 2 ครา จากทีเด็ดของอเล็กซานเดอร์ มิโตรวิช อย่างไรก็ตาม
รั
ก
ษาประตู
ทีมชาติไทย ได้ โพสต์ผ่านเฟซบุุ๊ก
“หงส์แดง” ก็มีฮึดไล่ตามตีเสมอได้ทั้ง 2 ครั้ง จากการยิงของ ดาร์วิน
“กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์” มีใจความว่า
นูเญซ หัวหอกตัวใหม่ป้ายแดงชาวอุรุกวัย และโมฮาเหม็ด ซาลาห์
“...ผมอยากจะขอบคุณ คุณวิชัย ศรีวัฒน

‘หงส์’กุมขมับ‘ติอาโก’ส่อพักยาว
เล็งแข้งมิลานแก้ปัญหาแดนกลาง

เก็บ 1 แต้มแบบหืดจับในเกมประเดิมพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลใหม่
อย่างไรก็ตาม เยอร์เกน คล็อปป์ กุนซือใหญ่ชาวเยอรมัน
ต้องเจอเรื่องให้ปวดหัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อลูกทีมตัวเก่งของเขาอย่าง
ติอาโก อัลคันทารา ที่ ได้รับบาดเจ็บจากเกมดังกล่าว อาจต้องพักยาว
ถึง 6 สัปดาห์ ตามการรายงานจาก เจมส์ เพียร์ซ นักข่าวชื่อดังจาก
ค่าย ดิ แอธเลติก
ก่อนหน้านี้ “หงส์แดง” มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของ
นักเตะอยู่แล้ว ทั้ง เคอร์ติส โจนส์, ดิโอโก โชตา, อิบราฮิมา โกนาเต,
อเล็กซ์ อ็อกซ์เลด แชมเบอร์เลน, ควีวีน เคลเลเฮอร์ แต่พวกเขาก็
ยังได้รับข่าวดีอยู่บ้างเมื่อนักเตะอย่าง คอสตาส ซิมิกาส และนาบี
เกอิตา หายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกลงสนาม
และจากอาการบาดเจ็บของ ติอาโก อัลคันทารา ที่อาจต้องพัก
ยาวถึง 6 สัปดาห์ ทำ�ให้ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ตกเป็นข่าวจ้องคว้า
ตัว อิสมาเอล เบนนาเซอร์ มิดฟิลด์ชาวแอลจีเรีย ของทีมเอซี มิลาน
เพื่อมาแก้ ไขปัญหาขาดแคลนผู้เล่นในแดนกลาง
สำ�หรับ อิสมาเอล เบนนาเซอร์ ย้ายจากเอ็มโปลีมาอยู่กับ
“ปีศาจแดงดำ�” ในช่วงซัมเมอร์ 2019 ด้วยค่าตัวราว 15 ล้านยูโร
หรือประมาณ 580 ล้านบาท กลายเป็นนักเตะคนสำ�คัญที่ช่วยให้
ต้นสังกัดประสบความสำ�เร็จคว้าแชมป์กัลโช เซเรียอา อิตาลี ใน
ฤดูกาลที่ผ่านมา
ตามการรายงานจากฟุตบอลอิตาเลีย สื่อแดนมะกะโรนี ระบุ
ว่า ลิเวอร์พูลอยากลองยื่นข้อเสนอเป็นจำ�นวนเงิน 40 ล้านยูโร หรือ
ประมาณ 1.4 พันล้านบาท ให้กับเอซี มิลาน ในการพิจารณาปล่อย
ตัวมิดฟิลด์รายนี้ อย่างไรก็ตาม แข้งวัย 24 ปี มีสัญญากับ “ปีศาจ
แดง” จนถึงปี 2024.
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ประภา, คุณอัยยวัฒน์, คุณเศรษฐา ทวีสิน,
คุณระวิ โหลทอง ที่มอบโอกาสให้กับเด็กคนนึง
ได้ ไปทำ�ตามความฝันในการเล่นฟุตบอลอาชีพ
ที่ยุโรป กับ OH LEUVEN ที่ประเทศเบลเยียม”
“....นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ผม
ได้ออกเดินทางไปในเส้นทางที่ผมเคยวาดฝันไว้
เป็นโลกอีกใบที่ผมยังไม่ค่อยมีประสบการณ์กับ
มันมากเท่าไหร่.....ภาษา วัฒนธรรม ความเป็น

อยู่ การต่อสู้กับฟุตบอลที่เข้มข้นดุเดือด เจอกับ
ความกดดันในทุกๆ วัน แต่มันคือความกดดัน
ที่สนุก......สุขบ้าง เศร้าบ้างตามประสาของชีวิต
เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ทั้งในและนอกสนาม
....แต่ก็ต้องขอบคุณลุง ป้า น้า อา พี่น้องคนไทย
ทุกคนที่ดูแลและเอ็นดูผม ตลอดระยะเวลาที่ผม
อยู่ที่ต่างประเทศ รวมไปถึงเพื่อนพี่น้องที่ OHL”
“...ขอบคุณ CONSADOLE SAPPORO
ตลอดระยะเวลา 1 ปี พี่ทิ ชนา พี่น้องคนไทย
และคนญี่ปุ่นที่นั่นน่ารักมาก”
“...ขอบคุณคุณแป้ง คุณนวลพรรณ ล่ำ�ซำ�,
คุณเอ ที่ให้ผมมาร่วมงานด้วยที่ THAI PORT ถึง
แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไม่นาน”
“...ขอบคุณลุงระวิ โหลทอง, พี่ป๊อก วิลักษณ์
โหลทอง, พี่เป้, อาวินิจ ที่พาผมกลับมาบ้านอีก
ครั้ง....บ้านที่ผมเคยอยู่มาเป็นเวลา 10 ปี...”
“...และสุดท้ายขอบคุณพ่อ แม่ พี่ชาย
และคนรอบข้างทุกคนที่เป็นกำ�ลังใจให้กับผม
ตลอดมา”
“ผมตื่นเต้นและตั้งหน้าตั้งตารอคอย
ที่ จ ะได้ เ จอกั บ บรรยากาศแบบเดิ ม อี ก ครั้ ง
MUANGTHONG UNITED”.

หนองคาย • การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ “ช้าง ไทยแลนด์
จูเนียร์ กอล์ฟเซอร์กิต 2022” โดยบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด ผู้ผลิต“เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วมกับ บริษัท อุดมพานิช คอร์
ปอร์เรชั่น จำ�กัดอุปกรณ์กอล์ฟ Leborn ถุงมือกอล์ฟ STAN และ
เข็มขัด MINBELT จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยแบ่งออกเป็น
3 รุ่น ทั้งเพศชายและหญิง ได้แก่ รุ่น Junior Boy-Girl อายุ 8-12 ปี,
รุ่น Super Junior Boy-Girl อายุ 13-18 ปี และรุ่น Special Class
Boy-Girl อายุ 19-22 ปี โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกใช้รูปแบบ
การแข่งขันแบบสะสมคะแนน แบบภูมิภาค 4 ภาค ภาคละ 2 สนาม
รวมทั้งสิ้น 8 สนามทั่วประเทศ แข่งขันสนามละ 2 วัน เฟ้นหานัก
กอล์ฟเยาวชนฝีมือดี 144 คนจากทั่วประเทศเข้าแข่งขันในรอบชิง
ชนะเลิศประเทศไทย วันที่ 22-25 กันยายน 2565 ที่สนามเลควิว
รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี เพื่อชิงทุนการศึกษา
และสิทธิ์ในการเข้าแคมป์พัฒนาทักษะกอล์ฟจากโค้ช PGA Tour
Academy พร้อมต่อยอดไปสู่ระดับอาชีพต่อไป
สำ�หรับการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามที่ 2 ณ สนามกอล์ฟวิค
ตอรี่ พาร์ค กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.หนองคาย พาร์ 72 วัน
ที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ได้เยาวชนฝีมือดี 4 คน เข้าแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ ได้แก่ กัญจน์ นิกรเทศ แชมป์รุ่น Junior Boy อายุระหว่าง
8-12 ปี, ชนัน งามศิริสมสกุล แชมป์รุ่น Junior Girl อายุ 8-12 ปี,
จิรภัทร ทุยบึงฉิม แชมป์รุ่น Super Junior Boy อายุ 13-18 ปี และ
พัทธนันท์ ติกุล แชมป์รุ่น Super Junior Girl อายุระหว่าง 13-18 ปี

ให้บาร์เซโลนาลงทะเบียนนักเตะใหม่ก่อนเปิด
ฤดูกาล 2022/23 ว่า เงินบางส่วนจำ�นวน 150
ล้านยูโร จากคันโยกเศรษฐกิจที่พวกเขาทำ�นั้น
มาจากรายได้ที่ทีมเติมเข้ามาเอง ไม่สามารถนำ�
มาคำ�นวณเพื่อหักล้างในบัญชีได้
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ชัยภักดิ์ชวนแฟนดูเกมบิ๊กแมตช์ ไทย-มาเลเซีย

หัวหมาก • การแข่งขันกีฬาอินดอร์ฮอกกี้ทั้งทีมชายและทีมหญิง
ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อว่า
Men’s and Women’s Indoor Asia Cup Bangkok 2022, Thailand
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. เป็นนัดที่ 2 ของทุกทีม ซึ่งมีทั้งสิ้น 12 ชาติเข้า
ร่วมแข่งขัน โดยผลงานนัดแรกของทีมสาวไทย รองแชมป์เอเชีย
ประเดิมสนามได้สวยด้วยการเอาชนะสิงคโปร์ 8-0 ขณะที่ทีมชาย
เอาชนะไชนีส ไทเป (ไต้หวัน) 5-1 ประตู วันที่สอง (9 ส.ค.) ทีมไทย
ทั้งชายและหญิงไม่มีแข่งขัน นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคม
กีฬาฮอกกี้ฯ เปิดเผยว่า ได้เห็นฟอร์มการเล่นของทุกทีมแล้ว ทีม
หญิงของไทยมี โอกาสถึงแชมป์ ขณะที่ทีมชายอิหร่านยังคงเป็น
ทีมที่น่ากลัว แต่ที่เซอร์ ไพรส์มากที่สุดในวันที่สองของการแข่งขัน
เป็นคู่ระหว่างทีมหญิงกัมพูชา ซึ่งเป็นทีมนอกสายตาในนัดแรกแพ้
มาเลเซีย 1-14 ประตู แต่นัดที่สองกลับพลิกล็อกด้วยการเอาชนะ
สิงคโปร์ 3-0 ยิ่งเป็นการตอกย้ำ�และเพิ่มโอกาสให้กับทีมสาวไทย
ในการคว้าแชมป์มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากที่ผ่านมา “สิงคโปร์”
คือคู่แข่งสำ�คัญของทีมสาวไทยตลอดมา นอกจากนี้ยังเป็นผลดีให้
กัมพูชากับความหวังในการคว้าเหรียญกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่
ประเทศกัมพูชา วันที่ 5-17 พฤษภาคม 2566 อีกด้วย สำ�หรับใน
วันที่ 10 ส.ค. ไฮไลต์อยู่ที่การพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติ
มาเลเซีย ทั้งทีมชายและทีมหญิง ซึ่งจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศในการ
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ปีหน้าที่ประเทศกัมพูชา นัดนี้จึงเป็นการชิมลาง
นอกรอบ ก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามา
ชมมาเชียร์ฮอกกี้ทีมชาติไทยทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงได้ฟรี
ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก เริ่มคู่แรกตั้งแต่เวลา 11.00 น. ส่วน
คู่ไทยลงแข่งขันเวลา 18.00 น. และเวลา 19.30 น.

‘ลาลีกา’ยังไม่อนุญาต‘บาร์ซา’ลงทะเบียนแข้งใหม่
สเปน • ลาลีกา ลีกสูงสุดของประเทศสเปน
ยื น ยั น ไม่ อ นุ ญ าตให้ บ าร์ เ ซโลนาลงทะเบี ย น
นักเตะใหม่ที่เพิ่งซื้อตัวเข้ามาในช่วงซัมเมอร์
นี้ สำ � หรั บ ลงแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลลี ก ฤดู ก าลใหม่
เนื่องจากพวกเขายังไม่ผ่านการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงิน
ก่อนหน้านี้ บาร์เซโลนา ยักษ์ ใหญ่แดน
กระทิงดุ ใช้มาตรการคันโยกทางเศรษฐกิจไปแล้ว
ถึง 3 ครั้ง ทั้งการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด หรือ
การขายหุ้น “บาร์ซา สตูดิโอส์” ได้เงินมาไม่ต่ำ�กว่า
750 ล้านยูโร หรือประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้พวกเขายังได้สปอนเซอร์ราย
ใหม่อย่าง “สปอติฟาย” บริษัทสตรีมเพลงยักษ์
ใหญ่จากสวีเดน ที่พร้อมจ่ายเงินสนับสนุนราว
100 ล้านยูโร หรือประมาณ 3.6 พันล้านบาท
และถึงแม้กระบวนการทั้งหมดที่สโมสรทำ�จะ
ถูกกฎหมายทุกอย่าง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการ
ลงทะเบียนนักเตะใหม่
ลาลี ก าให้ เ หตุ ผ ลถึ ง การยั ง ไม่ อ นุ ญ าต

8

จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้ยอดทีมแดนกระทิง
ดุ จ ะไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นแข้ ง ที่ เ สริ ม ที ม เข้ า มา
ใหม่ ทั้ง โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี, ราฟินญา, อัน
เดรส คริ ส เตนเซน, ฟรองค์ เกสซิ เ ย และชู ล ส์
กุนเด รวมไปถึง อุสมาน เดมเบเล ที่สโมสรเพิ่งประกาศ

ต่อสัญญาฉบับใหม่ไป ก็ยังลงทะเบียนไม่ได้เช่นกัน
โดยบาร์เซโลนาทำ�ทุกวิถีทางเพื่อทำ�ให้พวก
เขาลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้ทันก่อนเปิดฤดูกาล
2022/23 ด้วยการเตรียมใช้คันโยกเศรษฐกิจครั้งที่
4 ซึ่งคาดว่าครั้งนี้ยักษ์ ใหญ่แห่งแคว้นกาตาลันจะ
ได้เข้าสโมสรเพิ่มอีก 100 ล้านยูโร หรือประมาณ
3.6 พันล้านบาท
นอกจากนี้ บาร์เซโลนายังพยายามปล่อย
ถ่ายนักเตะที่ ไม่ได้อยู่ในแผนการทำ�ทีมของ ชาบี
เอร์นันเดซ กุนซือชาวสแปนิชออกไป ทั้ง เฟรงกี
เดอ ยอง, เมมฟิส เดอปาย, ปิแอร์-เอเมอริก
โอบาเมยอง, มาร์ติน เบรธเวท เป็นต้น
ศึกฟุตบอลาลีกา สเปน จะรูดม่านเปิดฉาก
ฤดูกาล 2022/23 ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยบาร์เซ
โลนามีคิวประเดิมสนามนัดแรกด้วยการเปิดรัง
คัมป์นูต้อนรับการมาเยือนของ ราโย บาเยกาโน
ในคืนวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม หรือช่วงเช้าตรู่วัน
อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 02.00 น. ตาม
เวลาประเทศไทย.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

สกศ.วิจัยการเรียนรู้หลังโควิดต้องปรับตัวสุดขีด
เป้าหมายพัฒนาคนเก่งขึน้ 2.2-2.5เท่าหากต้องการผลักดันเศรษฐกิจเติบโต
ศึกษาธิการ • “เลขาฯ สกศ.” เผยการเรียน
รู้-พัฒนาคนหลังสถานการณ์ โควิด-19 จะ
ไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิม 100% ไทย
ต้องเร่งปรับตัวเปลี่ยนแปลงระบบการเรียน
รู้ 4 เรื่องหลัก เน้นเนื้อหาแบบรายบุคคล
เรียนจากประสบการณ์มากกว่าห้องเรียน
การเรียนรู้จากงานที่ ได้รับมอบหมาย และ
เลิกยึดติดฐานองค์ความรู้ เปลี่ยนเป็นความ
รู้ที่ ได้จากการแบ่งปัน ถึงจะพัฒนาคนให้เก่ง
ขึ้น 2.2-2.5 เท่า สามารถผลักดันให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามเป้า
นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภา
การศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ท่ามกลาง
ความผั น ผวนและเปราะบางของ VUCA
World และ BANI World ซึ่งผลการวิจัยของ
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก่อนหน้า
นี้ชี้ชัดว่า หากเราต้องการรักษาการเติบโต
เศรษฐกิ จ เที ย บเท่ า ปั จ จุ บั น คน/แรงงาน
ของเราต้องเก่งขึ้น 2.2 เท่า และหากต้อง
พัฒนาประเทศให้มีอัตราการเติบโต มีราย
ได้ต่อหัวของจังหวัดเพิ่มขึ้น ประชากรต้อง
มีความสามารถมากกว่าปัจจุบันไม่น้อยกว่า
2.5 เท่า การแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คือต้องเร่งพัฒนาคนและแรงงานให้ โดดเด่น
ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับแรงงานในปัจจุบันและ
อนาคต และต้องทำ�ควบคู่กัน 2 ด้าน ได้แก่
ระบบการศึกษา ต้องเร่งปรับเปลี่ยนการผลิต
และพัฒนาคนสมรรถะสูงเพื่อยกระดับความ
สามารถให้สูงขึ้น และการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ� กระจายความเจริญ
และรายได้ และสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ ได้และ
ต้องเร่งปรับตัวคือ ระบบและแนวทางการ
พัฒนาคนของประเทศเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ในทางตรงข้ามระบบพัฒนาคนต้องเกื้อหนุน
การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้
เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จาก
รายงาน “อนาคตการเรียนรู้จากสถานการณ์
โควิด-19 (The Future of Learning in the
Wake of Covid-19)” ชี้ว่า การเรียนรูแ้ ละ
การพั ฒ นาคนหลั ง สถานการณ์ โควิ ด -19
จะไม่ มี วั น กลั บ ไปเป็ น เหมื อ นเดิ ม แบบ
100% แต่จะถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
และหัวใจสำ�คัญของการเรียนรู้ ในอนาคต
คื อ การผสมผสาน (Blended Learning
is The Key) โดยแนวโน้มการเรียนรู้จากนี้

ต่อไปคือ ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้
และการพัฒนาคนใน 4 เรื่องหลัก และต้อง
ทำ�ให้ ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วคือ 1.เปลี่ยน
จากการซื้อเนื้อหา (Buying Content) รูป
แบบสำ�หรับคนจำ�นวนมากไปสู่เนื้อหาแบบ
รายบุคคล (Personalized Content) มาก
ขึ้น 2.เปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบธรรมดา
ในห้องเรียน (Conventional Learning) ไปสู่
การเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential
Learning) 3.การเรียนรู้ความสามารถตาม
หน้าที่หรืองาน (Functional Competence)
ไปสู่การพัฒนาทักษะของคน (Peaplo Skills)
4.เปลี่ยนจากการเรียนรู้จากฐานองค์ความ
รู้ (Knowledge Database) ไปสู่นิเวศแห่ง
การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing
Ecosystem)
“ทั้ง 4 เรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนในระบบ
การพัฒนาคนนี้ ฟังแล้วเหมือนจะง่าย แต่
ในทางปฏิบัติมีความซับซ้อนและต้องปรับ
เปลี่ยนเชิงระบบ เพราะต้องเกี่ยวพันไปถึง
ทั้งด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานของการเรี ย นรู้ และ
นิ เ วศการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ล้ ว นต้ อ งอาศั ย เวลา

ประเทศไทยจึงต้องเร่งปรับตัวรองรับการ
พัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเท่าทันการ
เปลี่ ย นแปลงและแข่ ง ขั น ได้ ก่ อ นจะส่ ง ผล
กระทบกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการ
พัฒนาประเทศอย่างรุนแรง” เลขาฯ สกศ.กล่าว
ในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ
ชาติเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกั บ การพลิ ก
โฉมการศึ ก ษา (National Consultation
for Transforming Education Summit)
ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกล โดยมี
นางคยองซอน คิม ผู้อำ�นวยการองค์การ
ยูนิเซฟ ประเทศไทย, นายชิเกรุ อาโอยางิ
ผู้ อำ � นวยการองค์ ก ารยู เ นสโก สำ � นั ก งาน
กรุงเทพฯ, นายจีระเดช อู่สวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการพั ฒ นาการศึ ก ษาหอการค้ า ไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นาย
สัมพันธ์ ศิลปะนาฏ รองประธานสายงาน
FTI Academy สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และนายไกรยศ ภั ท ราวาท
ผู้ จั ด การกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทาง
การศึ ก ษา และคณะผู้ บ ริ ห ารกระทรวง
ศึกษาธิการ เข้าร่วม
โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว
เปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า ครั้งนี้ถือเป็นการ
หารือร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อแลกเปลี่ยน
และกำ�หนดวิสัยทัศน์อนาคตด้านการศึกษา ขับ
เคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติที่ทำ�ให้บรรลุเป้าหมาย
วาระการพัฒนาสหประชาชาติ ค.ศ.2030 หรือ
พ.ศ.2573 และเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การพลิกโฉมการศึกษาของประเทศไทย ที่
จะนำ � ไปสู่ ข้ อ เสนอแนะและแสดงแนวทาง
การศึกษาของไทยต่อที่ประชุม Transforming
Education Summit (TES) ที่จะจัดขึ้นในวัน
ที่ 19 กันยายน 2565 ณ สำ �นักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้
กำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ไว้อย่างชัดเจน ว่าการขับเคลื่อนด้านการศึกษา
ต้องมุ่งเน้นถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเสมอภาค โดยไม่มีใครตกหล่น
จากระบบ เด็กไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ และเป็นการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
จริง รวมถึงมีการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีมา
สนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

‘ตรีนุช’ปฏิเสธการเมืองแทรกชื่อซี11-โยกบิ๊กศธ.เข้ากรุ

ศึ ก ษาธิ ก าร • ศธ.ยั งเงียบ ไร้ เ งาว่า ที่
ปลัด ศธ.คนใหม่ “ตรีนุช” ยันเรื่องคนต้อง
คิ ด นานๆ แต่ รั บ รองได้ ชื่ อ ภายในเดื อ น
ส.ค.นี้ ปฏิเสธไม่มีการเมืองแทรกชื่อซี 11
หรือมีการโยกบิ๊กเข้าไปสำ�นักนายกฯ เป็น
เรื่องข่าวลือที่พูดกันไปเอง
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ว่า ในการประชุม ครม.ครั้งนี้ตนยังไม่ ได้
เสนอรายชื่อผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) ระดับ 11 ตำ�แหน่งปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เพื่อทดแทนอัตรา
เกษียณอายุราชการของนายสุภัทร จำ�ปาทอง
ปลัด ศธ.ในเดือนกันยายนนี้ให้ที่ประชุม ครม.
พิจารณา ซึ่งตนคิดว่ายังพอมีเวลาตัดสินใจ
ไม่ได้กังวลแม้ว่ากระทรวงอื่นๆ จะเสนอราย
ชื่อผู้บริหารระดับสูงทดแทนอัตราเกษียณให้
ครม.พิจารณาไปแล้วหลายกระทรวง เพราะ
ต้องยอมรับว่าเรื่องคนต้องคิดนานๆ ทั้งนี้
สำ�หรับเรื่องที่จะมีการเมืองเข้ามาแทรกแซง
การจัดทำ�รายชื่อโยกย้ายผู้บริหารระดับ 11
ของ ศธ.ด้วยหรือไม่นั้น ประเด็นนี้ ไม่มีการ
แทรกแซง ตนพิจารณาคนเดียว เนื่องจาก

การคัดเลือกส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากผลงาน
นโยบายของตนที่ ได้สั่งการลงไปได้ดำ�เนิน
การตามผลงานและเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการสอบคัด
เลือกผู้บริหารสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีกระแสเรียกรับเงินเกิดขึ้นจนอาจทำ�ให้
ย้ายผู้บริหารระดับ 11 เข้ากรุประจำ�สำ�นัก
นายกรัฐมนตรีนั้น นางสาวตรีนุชกล่าวว่า
ไม่มีอะไร เรื่องนี้เป็นการพูดและคิดกันไป
เอง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะพิจารณา
รายชื่อผู้บริหารระดับ 11 เสร็จสิ้นภายใน
เดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอน

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก
นี้ ใ นการประชุ ม ครม. พล.อ.ประยุ ท ธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กำ�ชับให้
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง เข้ ม มาตรการป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้พบ
เด็กนักเรียนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในส่วน
ของ ศธ.ได้กำ�ชับให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลด
ความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา ประกอบด้วย
6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) เว้นระยะห่าง
สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการ

แออัด และทำ�ความสะอาด 6 มาตรการ
เสริม ดูแลตนเอง ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กิน
อาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออกโรง
เรียน สำ�รวจตรวจสอบ และกักกันตัวเอง
ส่วนแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำ�หรับสถาน
ศึกษา เช่น ประเมิน TSC+ และรายงาน
ผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง Small
Bubble ทำ�กิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ทั้งนี้เท่า
ที่รับรายงานการบริหารจัดการศึกษาภายใต้
สถานการณ์ โควิด ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม
มาตรการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งพบการระบาด
ในโรงเรียนเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น.

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า การพลิกโฉมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทย เป็น
ประเด็นที่ท้าทายมาก โดยเฉพาะการฟื้นฟู
การศึกษาหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19
ซึ่งระบบการศึกษาจำ�เป็นต้องมีการปรับตัว
ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละโลกในยุ ค หลั ง
โควิด-19 ซึ่งรัฐบาลและ ศธ.ได้รับมือโดยให้
เด็กสามารถเรียนรู้ ในช่วงโควิด-19 ตามบริบท
และความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
เรียนการสอนแบบ On-Site สำ�คัญมากที่สุด
โดยมีเป้าหมายว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ ไม่
ปกติ ทำ�อย่างไรเราจะมีบริบทการเรียนการ
สอนที่เข้าถึงนักเรียน อีกทั้งมีการบูรณาการ
ICT ในการเรียนการสอน ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้
“การศึ ก ษาในอนาคตควรคำ � นึ ง ถึ ง
การตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้ง
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพในอนาคต โดยเฉพาะเด็กอาชีวะ เรา
รู้ ว่ า กลไกที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การที่ เ ด็ ก ได้ ทำ � งาน
จริงกับสถานประกอบการ หรือภาคเอกชน
สำ�หรับในประเด็นการสร้างโอกาสทางการ
ศึกษา นอกจากป้องกันเด็กตกหล่นจากระบบ
การศึกษาแล้ว ควรให้ความสำ�คัญต่อการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
นางสาวตรี นุ ช กล่ า วอี ก ว่ า ในการ
ประชุม Transforming Education Summit
เดือนกันยายนนี้ ประเทศไทยจะได้แสดงวิสัย
ทัศน์ นำ�เสนอถ้อยแถลง รวมถึงรายงานผล
การหารือ ระดับชาติที่ครอบคลุม แนวทาง
ปฏิบัติการทั้ง 5 หัวข้อ ได้แก่ การศึกษาที่
ครอบคลุม การเรียนรู้ ทักษะชีวิตและงาน
การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การพัฒนาครู
และงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อนำ�ไปสู่
การพลิกโฉมการศึกษาให้สอดรับกับบริบท
โลกยุคปัจจุบัน รวมถึงการนำ �ข้อเสนอไป
พัฒนาในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในเรื่อง
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.

จาก70ปีสนู่ ทิ รรศการ‘ภูษาศิลป์’

ลายนพเก้าเฉลิมพระเกียรติ
ลายทับทรวง จ.ขอนแก่น
ส่วนหนึ่งของผ้าไทยในแต่ละจังหวัด
ผ้ายกขิดลายดอกพิกุล จากร้านปูรณฤฏะผ้าไทย ชุมชนคุณธรรมห้วยไซสุขสวัสดิ์
จ.ลำ�พูน
องใช้เวลายาวนานถึง 70 ปีกว่าที่ผ้าไทยจะอวดโฉมเป็นที่
ยอมรับทั้งคนไทยและต่างประเทศ ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมองเห็นความงดงามของผ้าไทย อัน
เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน และทรงมองว่าภูมิปัญญานี้ ไม่ควร
สูญหาย ควรได้รับการอนุรักษ์สืบทอด และควรได้รับการส่งเสริมเพื่อเป็น
ภาคกลางของ จ.ฉะเชิงเทรา ลายโบสถ์หลวงพ่อโสธรสะท้อนสายน้ำ�
อาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
บางปะกงยามอรุณรุ่ง ซึ่งเป็นลายผ้าที่ชุมชนได้รับแรงบันดาลใจตาม
ภาพทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไทยหลากหลายสไตล์ ตลอดระยะ
ชื่อของผ้าเลย มีเอกลักษณ์ของสีที่เป็นสีเหลือง หมายถึง หลวงพ่อ
เวลายาวนานที่เสด็จพระราชดำ�เนินในพระราชกรณียกิจต่างๆ สะท้อนให้
โสธร สีฟ้าเทา (สีด่อน) คือ หลังคาโบสถ์ สีขาว คือ แม่น้ำ�บางปะกง
เห็นถึงพระวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการ
สีเลือดนก คือ ธงประจำ�จังหวัด สีน้ำ�ตาล คือ ความเป็นเมืองโบราณ
ส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทย ทำ�ให้ผ้าไทยในวันนี้เติบโตขึ้นอย่างมากในวงการ
ใช้วิธีการทอเป็นขิดและจก ทำ�มาจากฝ้าย ตนก็นำ�มาออกแบบโดยใช้
แฟชั่น มีการแปรรูปผ้าไทยเป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบ อาทิ กระเป๋า
การตัดเย็บแบบ Zero Waste เพื่อไม่ให้ผ้าเหลือทิ้ง และดีไซน์ ให้เหมาะ
หมวก เสื้อ ผ้าพันคอ เครื่องประดับต่างๆ และในพื้นที่ 76 จังหวัดก็มีผ้า
กับคนรุ่นใหม่นำ�ไปใส่คู่กับยีนส์ แต่งได้หลากหลายสไตล์
ไทยที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ทรงคุณค่าสวยงามในแบบเฉพาะของ
อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ เจ้าของแบรนด์ SURFACE ที่ ได้ออกแบบ
ตนเอง อีกทั้งดีไซเนอร์ยังให้ความสนใจในการนำ�ลายผ้าไทยมาดีไซน์เป็น
ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลายขิดสลับหมี่ จ.หนองบัวลำ�ภู ที่มีวิธี
เสื้อผ้าให้มีความร่วมสมัย ส่วมใส่ได้ ในทุกวัน
การทอที่ละเอียดสลับซับซ้อน จึงได้ดี ไซน์ชุดให้ดูมีความร่วมสมัย
สิ่งเหล่านี้ ได้ถูกนำ�มาบอกเล่าให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
แต่ยังคงลวดลายงดงาม และหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล เจ้าของ
ภายในงานนิทรรศการ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” อัน
แบรนด์ SANTI SUK SPACE ที่ ได้ออกแบบผ้าของภาคใต้ และ
เป็นนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
6.นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด มีทั้งที่เป็นลายโบราณ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
และลายที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ อาทิ ลายสังคโลก (ปลาคู่) จ.สุโขทัย
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โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12
ลายทับทรวง จ.ขอนแก่น ลายนกกินน้ำ�ร่วมต้น จ.แพร่ ลายหมี่
สิงหาคม พ.ศ.2565 จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม
คั่นขอนารี จ.ชัยภูมิ ลายดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ผ้ายก
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นายมีชัย
ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำ�กัด, บริษัท ไทย
ดอกลายดอกพิกุล จ.ลำ�พูน ลายนพเก้าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
ได้ก่อตั้งขึ้น 4.นิทรรศการและ
เบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ที่จัดแสดง ณ รอยัล
นับเป็นครั้งแรกที่ของประเทศไทยที่จะมีผ้าไทยลายอัตลักษณ์
การแสดงแบบผ้ า ไทยร่ ว ม
พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ประจำ�จังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งทาง วธ.ได้จัดทำ�เป็น
สมัย ออกแบบโดยดีไซเนอร์
ระหว่างวันที่ 11-14 ส.ค.2565
หนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งในแบบรูปเล่มและรูปแบบ
ธี ร ะ ฉั น ทสวั ส ดิ์ (แบรนด์
ภายในงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล
e-book
T-RA), เอก ทองประเสริ ฐ
ประกอบด้วย 6 นิทรรศการ ได้แก่ 1.นิทรรศ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารออกร้ า นของชุ ม ชนในแต่ ล ะจั ง หวั ด
(แบรนด์ เอก ทองประเสริ ฐ )
การเฉลิมพระเกียรติฯ “ลายศิลป์แห่งเส้นไหม:
การเสวนาผ้าไทยในวันที่ 12 สิงหาคม หัวข้อ ภูษาพัสตรา เฉลิม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วน
มรดกไทยสู่สากล The Art of Thai Silk: Thai
หล้าเฉลิมพระชนม์ โดยกรมศิลปากร ประกอบด้วย มีชัย แต้สุ
วัฒนธรรม 1765
Heritage to the World” จัดแสดงพระราช
จริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ผ้าไทย), พวงพร ศรีสมบูรณ์
5.นิ ท รรศการและการแสดง
ประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำ�นักพิพิธภัณฑสถาน
แบบผ้ า ไทยลายอั ต ลั ก ษณ์ 4 ภาค
ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มี โซนตาม
แห่งชาติ กรมศิลปากร, นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
จาก 4 ดีไซเนอร์ชั้นนำ� ได้แก่ พิจิตรา
รอยพระยุคลบาทเสด็จพระราชดำ�เนินต่าง
ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 13 สิงหาคม
บุณยรัตพันธุ์ เจ้าของแบรนด์ PICHITA
แดน และราชศิลป์พัสตราภรณ์ เพื่อให้
มีการเสวนาหัวข้อ อัตลักษณ์ผ้าไทย 4 ภาค โดยกรมศิลปากร และ
ที่ ได้ออกแบบผ้าภาคเหนือ บอกว่า
ผ้าไทยภาคเหนือ ดี ไซน์เก๋ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ภาค และในวันที่ 14 สิงหาคม มีการเสวนาหัวข้อ
นานาชาติรู้จักศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
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ผ้ า ไทยภาคอี ส าน ออกแบบร่ ว มสมั ย ใส่
ไก๋ สวมใส่ได้ทุกวัน
ของไทยผ่านฉลองพระองค์ โซนหุ่นชุด
แนวทางการส่งเสริมผ้าไทยร่วมสมัย ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
ภาคเหนื อ ที่ ต นได้ นำ � ผ้ า ของ
ออกงานงดงาม
ไทยพระราชนิยม เช่น ชุดไทยเรือน
ในตลาดโลก โดยศิริชัย ทหรานนท์, ธีระ ฉันทสวัสดิ์ และเอก ทอง
จ.กำ � แพงเพชร ซึ่ ง เป็ น ลาย
ต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์
ประเสริฐ
ศิลาล้อมเพชร เป็นผ้าฝ้ายทอมือ
ผ้าไทยลายโบสถ์หลวงพ่อโสธรสะท้อน
ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรี ชุดไทยศิวาลัย
รับชมการแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์: มโนราห์บัลเลต์ และการ
ย้อมด้วยสีธรรมชาติ นำ�มาออกแบบให้
สายน้
ำ
�
บางปะกงยามอรุ
ณ
รุ
่
ง
ผู
้
ช
ายใส่
ก
็
ผ้
า
จากภาคใต้
ออกแบบให้
ด
ู
ชุดไทยจักรพรรดิ
แสดงโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำ�รองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์กระทรวง
มีความทันสมัย ไม่จำ�เจ สามารถสวม
เท่ มิกซ์ ได้หลายสไตล์
ทันสมัยไฮแฟชั่น
2.นิ ท รรศการวั น ผ้ า แห่ ง ชาติ จั ด แสดงนิ ท รรศการ
วัฒนธรรม www.m-culture.go.th และการออกร้านจำ �หน่ายผ้าและ
ใส่ออกงานได้
ศิลป์ (การทอผ้า) พ.ศ.2564 จัดแสดงผลงานผ้าทอที่หาชมได้ยาก พร้อม
เกี่ยวกับวันผ้าแห่งชาติของประเทศต่างๆ 3.นิทรรศการศิลปิน
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าจากชุมชน ผู้ประกอบการทั้ง 76 จังหวัด พร้อมร้าน
ส่วนศิริชัย ทหรานนท์ เจ้าของ
จำ�ลองบรรยายบ้านคำ�ปุน จ.อุบลราชธานี แหล่งผลิตผ้าไหมทอมือที่มี แบรนด์ THEATRE เล่าถึงการนำ�ผ้า
แห่งชาติ ซึ่งได้นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน
บริการออกแบบตัดเย็บเสื้อจากผ้าไทย.
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บันเทิง 11

‘บอล บางแก้ว’อโหสิกรรม‘พ่อเบ๊นซ์’
หลังถูกตราหน้าเป็นฆาตกรเกือบ4ปี
มากมาย แม้ว่าจะมีข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
นักข่าวก็ติดต่อผมและครอบครัวมาเพื่อให้ผม
ตอบโต้ ผมก็เลือกที่จะเงียบ
ใจนึงก็อยากแฉความจริงที่ ไม่ได้พูดออก
ไปแต่ก็เก็บไว้ ในใจ เลือกที่จะเงียบตามเคย ผม
รู้สึกแย่ที่เป็นส่วนนึงที่ทำ�ให้ พี่บาส ไม่ได้ร้อง
เพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกแล้ว “วงบางแก้ว” ต้อง
มี บาส และ บอล แต่ บอล คือคนที่สังคม
ตราหน้า มันยากที่ผมจะกลับมาร้อง
เพลงกันอีก จริงๆ แล้วคำ�ขอโทษ
สำ�หรับผม ไม่ได้มีค่าหรือมีความ
หมายอะไรกับผมอีกต่อไปแล้ว
คนเข้าใจผมผิดไปไกลไปนานมาก
เกินที่จะแก้ ไขอะไรได้อีกแล้ว แต่
ผมก็เลือกที่จะอโหสิกรรมและ
ถอนฟ้องให้นะครับ แค่ผมจะ
เริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคน
นึงยังยากเลย เค้าจะคิดว่า

โดยก่อนหน้านี้ทาง
คุณพ่อของเบ๊นซ์ ได้ โพสต์
ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุ
ว่า “สวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่
น้องและเพื่อนๆ คนไทยที่เคา
รพทุกๆ ท่านครับ โดยเฉพาะ
โพสต์ ในวันนี้ ผมมีสาเหตุที่
สำ�คัญจะมาแจ้งข่าวให้กับ
ทุกๆ ท่านให้ ได้รับทราบความ
จริง โดยที่มีสาระสำ�คัญ 3
ข้อครับผม
ขัอ 1 คือว่า ในวันนี้
ผมตั้งใจที่จะมาขอกล่าวคำ�ขอ
โทษ และผมต้องการที่จะ
มาขอแก้ ไขข่าว การที่ผมไป
เข้าใจผิด คุณบอล บางแก้ว
และครอบครัว โดยที่ผมได้ ไป
โพสต์กล่าวหาคุณบอล บางแก้ว และครอบครัว
ในเรื่องการเสียชีวิตของน้องเบ๊นซ์ลูกสาว
ของผมอาจเป็นการฆาตกรรมนั้น ซึ่งทำ�ให้
ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดคุณบอล บางแก้ว
และครอบครัว เสียชื่อเสียงนั้น โดยสาเหตุที่แท้
จริงนั้นคือเป็นเรื่องเคราะห์ร้ายอายุสั้นของน้อง
เบ๊นซ์ ลูกสาวของผม ที่บังเอิญไปเสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ที่บังเอิญเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมา
ครับ แล้วผมก็คิดและเข้าใจผิดไปเอาเองครับ
ว่าเป็นการฆาตกรรม โดยที่แท้จริงนั้น คดีนี้มัน
เป็นอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ได้เป็นการฆาตกรรม
ใดๆ ทั้งสิ้นครับผม
ข้อ 2 ผม (ป๊าของน้องเบ๊นซ์) หวัง
ากเหตุการณ์ ไฟไหม้บา้ นเมื่อ 4 ปีก่อน ผมจะโหดร้ายใจร้ายเหมือนในข่าวที่เห็นมั้ย มัน
เหมือนเป็นตราบาปที่ติดตัวผมไปตลอดชีวิต นี่ ว่า ทางคุณบอล บางแก้ว และครอบครัว จะ
ของอดีตนักร้องดัง บอล บางแก้ว
เข้าใจและยกโทษให้กับผมที่ ไปเข้าใจผิดคุณ
หรือ พงษ์เพชร สินสุวรรณ์ ส่งผลให้ ล่ะความรู้สึกลึกๆ ในใจที่ผมอยากพูด”
แฟนสาว เบ๊นซ์-สุภานี สินอนันต์ตระกูล เสีย
ชีวิตภายในบ้าน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทางพ่อ
ของฝ่ายหญิงมองว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการ
ฆาตกรรม และทางบอล บางแก้ว ก็ได้ฟ้องร้อง
พ่อของเบ๊นซ์เช่นกัน แต่ล่าสุดเหมือนทุกอย่าง
จะจบลงแล้ว
โดย บอล บางแก้ว ได้ โพสต์ข้อความ
ผ่านอินสตาแกรมว่า “ตลอดระยะเวลา 3 ปี 7
เดือน 12 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง การใช้
ชีวิตของผมและความรู้สึกที่อยู่ในใจของผมก็
เปลี่ยนไปตลอดกาล ผมถูกสังคม ตราหน้าว่า
เป็น “ฆาตกร” ผมถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆ
นานามาโดยตลอด ผมก็ทำ�ได้แค่เงียบ และ
อดทนต่อคำ�ด่า คำ�ดูถูก จนวันนึงผมคิดว่าผม
ควรที่จะออกมาอธิบายบ้าง แต่ด้วยความผม
เป็นคนนิ่งผมเลยไม่อยากจะออกมาตอบโต้อะไร

จ

บอล บางแก้ว และครอบครัว โดยที่ทางคุณ
บอล บางแก้ว และครอบครัว ยินดีและยินยอม
ที่จะไปดำ�เนินการที่จะถอนคดีฟ้องร้อง ในคดี
หมิ่นประมาท ที่ทางคุณบอล บางแก้ว และ
ครอบครัวได้ยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้วด้วยเช่นกัน
นะครับผม
ข้อ 3 ผมต้องขอโทษต่อเจ้าหน้าที่ทุกๆ
ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีด้วยครับ เนื่องจาก
การที่ผมได้ โพสต์ ไปว่าการดำ�เนินคดีความการ
เสียชีวิตของน้องเบ๊นซ์ ลูกสาวของผม ที่ล่าช้า
โดยผ่านมานานเป็นเวลาถึง 4 ปีแล้วนั้น ผมขอ
ให้ท่านพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนๆ คนไทยทุกๆ ท่าน
ที่เคารพ ได้ โปรดรับทราบว่า เรื่องคดีความ
ที่ล่าช้านั้นเพราะว่าเป็นไปตามกระบวนการ
ยุติธรรม และการเสียชีวิตของเบ๊นซ์ลูกสาว
ของผมนั้น บังเอิญมาเสียชีวิตในช่วงที่มี โรคโค
วิดระบาดหนักมาก ยาวนานมากถึง 2 ปี เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ ท่านผู้พิพากษาศาลมีความ
เป็นห่วงใยต่อประชาชนคนไทยทุกๆ คนที่จะ
ต้องเดินทางมาศาล ท่านผู้พิพากษาศาลจึงได้
ชะลอ ยืดเวลางดการไต่สวนคดีความออกไป
เป็นระยะๆ ชั่วคราว จนกว่าโรคระบาดโควิดจะ
หยุด บรรเทาลงไปครับ
แต่เนื่องจากผมเป็นชาวบ้านคนธรรมดา
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ได้มีความรู้ ในด้านกฎหมาย
หรือในด้านคดีความเลยครับ ผมจึงขอกล่าว
คำ�ขอโทษเป็นอย่างสูงต่อเจ้าหน้าที่ของ
กระบวนการยุติธรรมทุกๆ ท่าน มา ณ ที่ตรง
โพสต์นี้ด้วยครับผม ถ้ามีสื่อใดต้องการข่าว ผม
ยินดีไปให้ข้อเท็จจริงครับ จากคุณพ่อน้องเบ๊นซ์
ครับ”.

จาก‘Lauv’สตรีมกันได้แล้ววันนี้!!
สิ้

ใจและความรู้สึกของโฟกัสแทร็กนี้ว่า “เขามัก
รู้สึกกลัวจนทำ�ให้ความรักที่ผ่านมาในชีวิตเขา
หลายๆ ครั้งต้องจบลง” เรียกว่าเป็นเพลงฟัง
สนุก จังหวะเท่ๆ มาพร้อมมิวสิกวิดี โอ
LAUV ศิลปินมากความสามารถ เจ้าของ
เพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง I Like Me Better ที่
บอกเล่าเรื่องราวผ่านเพลงที่กินใจแฟนๆ และ
สำ�หรับอัลบั้ม All 4 Nothing ทาง Lauv ได้
เผยตัวตนของเขาในด้านที่แฟนๆ ไม่เคยสัมผัส
มาก่อน ตั้งแต่การเติบโต
ความรักที่เข้ามาในชีวิตขณะที่เขาเองก็ยัง
เรียนรู้ที่จะรักตัวเองอยู่ และบาดแผลที่เกิดขึ้น
จากการที่มีอารมณ์ที่ ไม่มั่นคงของตัวเขาเองและ
ส่งผลให้ความรักนั้นพังลง

รวมถึงโปรดักชั่นด้านดนตรีที่มีความ
หลากหลายแต่ยังคงความเป็นตัวตนของ Lauv
ในแบบที่แฟนๆ คุ้นเคยได้อย่างชัดเจน
ซิงเกิลอย่าง Kids Are Born Stars,
All 4 Nothing (I’m So In Love) และ 26
ที่ปล่อยออกมายังได้รับคำ�ชมมาจากสื่อหลาย
สำ�นัก อาทิ Rolling Stone, UPROXX, MTV
และ Billboard ได้ขนานนาม LAUV ว่า “นัก
แต่งเพลงป๊อประดับท็อปของวงการ”
นอกจากนี้ LAUV ยังได้ประกาศทัวร์ทั่ว
อเมริกาเหนือ ที่จะได้ ไปพบปะกับแฟนๆ ให้หาย
คิดถึง โดยทัวร์จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม
ที่จะถึงนี้ ณ เมืองมินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา
ประเทศสหรัฐอเมริกา.

2แชมป์ติดชีวิตเปลี่ยน
ตั้งเป้าล่าเฟดเอ็กซ์คัพ
โทนี ฟิเนา สร้างผลงานคว้าแชมป์
พีจีเอทัวร์รายการที่ 3 ในระยะเวลา 12
เดือน หลังจากชนะเลิศ 2 รายการติดต่อ
กันในศึก 3เอ็ม โอเพ่น และร็อกเกต มอร์จ
เกต คลาสสิก ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมา ชัยชนะดังกล่าวทำ�ให้ โปรจอมตี
ไกลชาวอเมริกันรายนี้ขยับรั้งอันดับ 7 ใน
ตารางคะแนนสะสมเฟดเอ็กซ์คัพ และ
ติดโผทีมสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ 2 ร่วม
ชิงชัยกอล์ฟประเภททีมรายการเพรสซิ

เดนท์ส คัพ ณ สนาม
เควลล์ ฮอลโลว์ คลับ ใน
เมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ท
แคโรไลนา ในเดือนหน้า
แน่นอนแล้ว
โปรกอล์ฟจากเมืองซอลท์เลก ซิตี รัฐ
ยูทาห์ โชว์ฟอร์มร้อนแรงในเดือนกรกฎาคม
กวาด 2 แชมป์ต่อกัน เริ่มจากรายการ 3เอ็ม
โอเพ่น ที่รัฐมินนิโซตา สหรัฐเอมริกา ตามด้วย
รายการร็อกเกต มอร์จเกต คลาสสิก ณ สนาม

ดีทรอยต์ กอล์ฟ คลับ รัฐมิชิแกน ในสัปดาห์
ต่อมา ทำ�สถิติคว้าแชมป์พีจีเอทัวร์รายการ
ที่ 3 ในรอบ 12 เดือน หลังจากก่อนหน้านี้
ชนะรายการ เดอะนอร์เทิร์น ทรัสต์ เมื่อเดือน
สิงหาคมปีที่แล้ว

2

13ชีวิตหมูป่ามาแล้ว

1

‘All 4 Nothing’สตูดิโออัลบั้มใหม่
นสุดของการรอคอย LAUV ศิลปิน
อินดี้ป๊อปเบอร์หนึ่ง ปล่อยสตู
ดิโออัลบั้มชุดที่ 2 ใหม่ All 4
Nothing บอกเล่าเรื่องราวช่วงวัยรุ่นที่เต็ม
ไปด้วยความคิดและการเติบโต มีทั้งหมด
13 เพลง พร้อมด้วยมิวสิกวิดี โอซิงเกิล
ล่าสุด Stranger ที่เจ้าตัวร่วมโปรดิวซ์ร่วม
กับ John Cunningham ที่เคยร่วมงานกับ
ทั้ง Halsey และ Kanye West กำ�กับโดย
Hannah Lux Davis ผู้กำ�กับมือทองที่เคย
กำ�กับมิวสิกวิดี โอให้กับ Ariana Grande ใน
เพลง Thank U, Next และศิลปินชื่อดังอีก
มากมาย
นอกจากนั้น เขายังพูดถึงแรงบันดาล

1

2 สิงหา..สวนป่าเบญจกิติ ได้ฤกษ์เปิดครับ
ส่วนวันนี้-10 สิงหา.. “มาครับ” มากันให้เยอะๆ ก็แล้วกัน
ผมหมายถึงการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.น่ะ
ได้ยินคุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ยืนยันว่า..
“ส.ว.ทุกคนพร้อมเข้าร่วมประชุม และอยู่ประชุมจนเลิกเกิน 200
คนจาก 250 คนแน่นอน
ส่วนองค์ประชุมจะครบหรือไม่นั้น อยู่ที่ตัวแปรคือ ส.ส.
500 คน ที่ต้องมาแค่ 1 ใน 3 ก็จะครบองค์ประชุมแล้ว”
ไม่เพียงเท่านี้ คุณวัลลภยังบอกอีกว่า.. “สำ�หรับกระแส
เรื่องการยื้อเวลากฎหมายลูกนั้น วุฒิสภาไม่เกี่ยวกับใคร เพราะ
วุฒิสภาไม่มีสิทธิ์ไปลงสมัครรับเลือกตั้ง
ต่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ เรายังอยู่ในวาระการปฏิบัติหน้าที่
อยู่ ไม่ได้เกี่ยวกับใคร ดังนั้นจะไม่เล่นเกมกับใครเด็ดขาด เราก็
เดินไปตามภาระหน้าที่ของเรา ยืนยันแทนสมาชิกได้เลย..
ค่อนข้างเชื่อมั่นในการผ่าน ไม่ใช่สิ่งที่ยาก ไม่ต้องห่วงตรง
นั้น กังวลเพียงว่า ขอให้ ส.ส.จะมาครบหรือเปล่า”
ซึ่งอ่านแล้ว-ฟังแล้วก็ยังไม่อาจคลายห่วง คลายกังวลได้
แต่ ไม่ว่าจะอย่างไรก็อยากให้ปล่อยตามความต้องการของพวก
เขา (นักการเมือง) ไปเถอะ
เพราะไม่ว่าจะหารร้อย-หารห้าร้อย ประโยชน์ โพดผลก็ไม่
ได้ตกมาถึงชาวบ้าน-ประชาชนอย่างเราๆ ท่านๆ แต่อย่างใด
ฉะนั้น ถ้า “ส.ส.500” เขาจะพากันละทิ้งหน้าที่ก็อย่าได้
ตำ�หนิอะไรเลย คิดด้านบวกก็ดีไปอย่าง สภาจะได้ ไม่ต้องเปลือง
ค่าอาหาร-ค่าน้ำ�-ค่าไฟ!
เชิญเถอะ เอาที่สูสบายกันใจละกัน..ส่วนใครที่ “ไม่รู้ ไม่รู้”
เดี๋ยวก็ได้รู้.. “ไม่มีมิตรแท้ และศัตรูถาวร” น่ะ เป็นเช่นไร?
เอ้า..นั่นรู้แล้วก็กระสันอยาก(ดู)ขึ้นมาทันที ก็ที่คุณอ๊อดบัณฑิต ทองดี อดีตนายกสมาคมผู้กำ�กับภาพยนตร์ ไทยโพสต์วัน
ก่อน..
“แม้ว่าเราจะรู้เรื่องราวตอนจบทุกอย่างของหนังแล้ว แต่
การได้เห็นรายละเอียดต่างๆ จากข่าวที่ได้อา่ น มาเป็นภาพเคลื่อนไหว
ที่สมจริงและเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก
บอกเลยว่ายังน้ำ�ตารินอยู่เลยในฉากที่ช่วยเด็กออกมาได้
คนแรก พอมาทำ�เป็นหนัง fiction แบบนี้มันเลยทำ�ให้ตื่นเต้นลุ้น
ระทึกกว่าตอนเป็น documentary มากมาย
แม้ว่าหนังจะเชิดชูวีรกรรมของนักดำ�น้ำ�ถ้ำ�จากต่างชาติ
แต่ก็ไม่ทิ้งความสำ�คัญของหน่วยซีลไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายของไทย รวมถึงชาวบ้านที่ยอมให้ผันน้ำ�เข้านาตัวเอง
หนังเล่ากระชับ เร็ว กระจายเรื่องราวหลายๆ พาร์ตที่
เกี่ยวของได้ดี ไม่ built ดรามาจนเลี่ยนแต่ให้ความรู้สึกถึงความ
ยาก ความสิ้นหวังในภารกิจที่ต้องใช้คำ�ว่า ไม่มีทางเป็นไปได้เลย
การช่วยเด็กออกมาได้ คือความทุ่มเท ความสามัคคี ความ
หวัง ความศรัทธาและสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ปาฏิหาริย์
หนังไปอยู่ในการควบคุมของ ผกก.ระดับโลก อย่าง รอน
ฮาวเวิร์ด ที่มีทุนสร้างระดับ hollywood เราจึงได้เห็นงานสร้างที่
สมจริงและรายละเอียดที่สำ�คัญเกือบทุกอย่าง
เสียดายที่ ไม่ได้ฉายในโรงหนัง หนังคงดูสนุกกว่านี้อีกเท่า
ตัวถ้าอยู่ใน theatre
ขอบคุณผู้สร้างปาฏิหาริย์ทุกท่านจากทั่วโลก เหตุการณ์
ผ่านมาหลายปี ยังแอบปรบมือน้ำ�ตาไหลตอนเสร็จภารกิจอยู่เลย”
ครับ..ถึงจะไม่เอ่ยชื่อ แต่ไม่ว่าผมหรือท่านผู้อ่านก็คงพอจะ
เดาได้ คุณอ๊อดรีวิวหนังเรื่อง Thirteen Lives..13 ชีวิต เรื่องเล่า
จากเหตุการณ์จริงที่เป็นข่าวใหญ่-ข่าวดังสนั่นโลกเมื่อปี 61
ซึง่ ก็เป็นหนังทีค่ นไทยและคนทัง้ โลกได้เฝ้ารอดูมานานหลายปี
แล้ว อยากรู้-อยากเห็นว่าเมื่อนำ�เหตุการณ์เรื่องราวภารกิจช่วย
13 ชีวิตทีมหมูป่าที่ระทึกตื่นเต้นมาเล่าเป็นภาพยนตร์นั้น
ผู้กำ�กับจะทำ�ออกมาได้สมจริง-สมจังและระทึกตื่นตาตื่น
ใจกว่าภาพ-เหตุการณ์จริงในถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�นางนอนมากน้อย
แค่ไหน?
ก็..น่าเสียดายอย่างที่คุณบัณฑิตว่า ด้วยหนังเรื่องนี้ ไม่ได้
ฉายในโรงภาพยนตร์เหมือนเช่นหนังฮอลลีวูดทั่วไป ด้วยเป็นทุน
สร้างของเน็ตฟลิกซ์ โอกาสการเข้าถึงหนังจึงมีอุปสรรคอยู่บ้าง
สำ�หรับบางคน
หรือหากทีมงานผู้ว่าฯ คุณชัชชาติจะมีความสัมพันธ์-มี
บารมีมากพอจะขอนำ�มาฉายกลางแปลงใน “เทศกาลหนังกลาง
แปลงกรุงเทพ” รอบหน้าได้..
คงตุนคะแนนได้อีกมากโข!.

สันต์ สะตอแมน
Satorman_1@yahoo.co.th
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ล่าสุดโปรกอล์ฟวัย 32 ปีชาว
อเมริกัน เผยประสบการณ์ผ่าน Player
Blog ว่า “เป็นช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่ยอด
เยี่ยมมาก ที่สามารถทำ�ผลงานได้ดีและ
คว้าแชมป์ได้สำ�เร็จใน 2 สัปดาห์ที่ผ่าน
มา การเสียโบกี้ที่หลุม 18 ตอนได้แชมป์
3 เอ็ม โอเพ่น กลายเป็นแรงผลักดันพิเศษ
ให้ผมกลับมาพิสูจน์ความเป็นแชมเปียน
ของตัวเองในสัปดาห์ต่อมา และสามารถ
เก็บเบอร์ดี้ ได้เมื่อต้องการ นั่นคือสิ่งที่ผม
พยายามทำ�” ขณะที่การคว้าแชมป์ 2
รายการติดกันทำ�ให้ฟิเนามีคะแนนติดโผ
ทีมสหรัฐอเมริกา ร่วมชิงชัยในศึกเพรสซิ
เดนท์ส คัพ พบกับทีมนานาชาติในเดือน
กันยายนนี้.
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Interthaipost69@gmail.com
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12 ขาวประชาสัมพันธ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ชวนประกวดออกแบบลายเสื้อยืด เน�องในวันผูบริจาคสเต็มเซลล โลก 2565
เพ�อเปนการเฉลิมฉลอง 20 ป ของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ชวนเชิญ อาสาสมั ค รบริ จ าคเซลล ต น กํ า เนิ ด โลหิ ต
การจั
ด
หาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล ใน
เยาวชนและประชาชนทั่วไป เขารวมการ รายใหม เพิ่มโอกาสใหผูปวยไดปลูกถาย
ประเทศไทย
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ขอ
ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด “20 ป การ เซลลตนกําเนิดมากขึ้น
เดินทางตามหาคูแทสเต็มเซลลประเทศไทย”
เน�องในวันผูบริจาคสเต็มเซลล โลก 2565
(World Marrow Donor Day 2022) ชิงเงิน
รางวัลมูลคารวมกวา 18,000 บาท สงผลงาน
ไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผูอ าํ นวยการ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
กลาววา ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
ปฏิบัติหนาที่ ในการจัดหาอาสาสมัครบริจาค
เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต ที่ ไมใชญาติใหกับ
ผูปวย มาตั้งแตป 2545 สามารถจัดหาอาสา
สมัครบริจาคเซลลตนกําเนิดโลหิตได จํานวน
312,601 ราย ซึ่งมีผูที่สามารถบริจาคเซลล
ตนกําเนิดโลหิตใหกับผูปวยไดจริงเพียง 518
ราย และยังมีผูปวยที่รอรับการปลูกถาย
เซลลตนกําเนิดโลหิตอีก 2,615 ราย อาทิ
ผูปวยดวยโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางจาก
ไขกระดูกฝอ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และ
โรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง ตลอดระยะเวลา
20 ป ที่ผานมาศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
มุงมั่นรณรงคจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล
ตนกําเนิดโลหิตอยางตอเน�อง เพ�อเพิม่ จํานวน

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

เชิญชวนเยาวชนและประชาชน รวมประกวด
ออกแบบลายเสื้อยืด “20 ป การเดินทางตาม
หาคูแทสเต็มเซลล ในประเทศไทย” ชิงเงิน
รางวัลรวมกวา 18,000 บาท ผลงานชนะเลิศ
จะไดรับการตีพิมพลายเสื้อ เพ�อมอบเปนของ
ที่ระลึกใหกับผูบริจาคโลหิตและลงทะเบียน
เปนอาสาสมัครสเต็มเซลล ระหวางวันที่
12-17 กันยายน ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี,
ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา,
ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี 6 จังหวัดขอนแกน
และภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม
วิธกี ารสมัครและสงผลงาน ดาวน โหลด
แบบฟอรมใบสมัครไดท่ี www.blooddonationthai.
com กรอกใบสมัครและสงผลงานการออกแบบ
มายัง e-mail : blood@redcross.or.th ภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม สงผลงานไดตั้งแตวันนี้
– 20 สิงหาคม ประกาศผลรางวัล วันที่ 26
สิงหาคม ทาง Facebook ศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย

เผยโฉม มาเซราติ ‘เกรคาเล’ เอสยูวี ใหมจากอิตาลี
ปยะเทพ ศิวากาศ ผูจัดการทั่วไป
มาเซราติ ประเทศไทย ผูนําเขาและจัดจําหน�าย มาเซราติ อยางเปนทางการ ในประเทศไทย
จัดงานเปดตัวรถยนตเอสยูวีรุนใหม มาเซราติ ‘เกรคาเล’ (Grecale) ภายใตแนวคิด ‘Everyday
Exceptional’ โดยมี ดร.ปราจิน เอีย่ มลําเนา, จาตุรนต โกมลมิศร, จรวย ขันมณี, ไชยวุฒิ พึง่ ทอง
และ วราภรณ ศิรบิ ญ
ุ มา มารวมงานดวย ที่โชวรมู มาเซราติ ประเทศไทย โครงการ เอ-สแควร
สุขุมวิท 26

เราเที่ยวดวยกัน เฟส4 ที่ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ชวนคุณมา
ผอนคลาย พักกายสบายสมอง ในวันที่ ไม
ตองคิดอะไรมาก เพ�อชารจพลังกับหองพัก
ซูพีเรียแสนสบาย พรอมอาหารเชา สําหรับ
2 ทาน แลวเลือกอิ่มอรอยอีก 1 มื้อระหวาง
บุฟเฟตตม่ิ ซํามือ้ กลางวัน ที่ หองอาหาร

จีนหยก เสิรฟ เมนูตม่ิ ซําแบบอิม่ ไมอน้ั ทัง้ ขนมจีบ
ซาลาเปา ฮะเกา ฟองเตาหูท อด กวยเตีย๋ วหลอด
รวมจานหลักจากขาวผัดกุนเชียงหรือโกยซีหมี่
ขนมบัวลอยน้ําขิงหรือสาคูแคนตาลูป และ
เคร�องด�มชาจีนหรือเกกฮวย
บุ ฟ เฟต ซี ฟู ด รวมซู ชิ พ รี เ มี ย มมื้ อ เย็ น

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๓/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ทีอ่ ยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ ของ นางสาวทัสสรา แซ โลว กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทัว่ กัน ผูใดทีอ่ า งวาเปนเจาของ/ผูร บั โอน/หรือผูร บั ประโยชน ในทรัพยสนิ ดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหยนคํ
� ารองคัดคานกอนศาลมี
คําสัง่
อนึง่ ขอตรวจสําเนาคํารองไดทง่ี านเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุม งานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารชัน้ ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุน เบา)
เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรมชํานาญงาน

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาลเพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวทัสสรา แซ โลว กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
ที่
๑ เงินสด
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ ราคาประเมิน (บาท)
ผูครอบครอง
- นางสาวทัสสรา ๑๔๙,๕๕๒.๓๖ บาท
แซ โลว
(ณ วันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๕)
สรอยคอทอง ลายผาหวายน้าํ หนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม
๑ เสน นางสาวทัสสรา ๒๙,๑๕๐ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
สรอยคอทอง ลายซีตรองน้าํ หนักประมาณ ๗.๖ กรัม
๑ เสน นางสาวทัสสรา ๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
สรอยคอทอง ลายโซโอตันน้าํ หนักประมาณ ๗.๕ กรัม
๑ เสน นางสาวทัสสรา ๑๔,๓๘๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
สรอยคอทอง ลายคตกริชโปรงน้าํ หนักประมาณ ๗.๖ กรัม
๑ เสน นางสาวทัสสรา ๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
สรอยขอมือทอง ลายซีตรองน้าํ หนักประมาณ ๗.๖ กรัม
๑ เสน นางสาวทัสสรา ๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
สรอยขอมือทอง ลายแปดเสาน้าํ หนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม
๑ เสน นางสาวทัสสรา ๕๘,๓๐๐ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
สรอยขอมือทอง ลายผาหวายน้าํ หนักประมาณ ๗.๕ กรัม
๑ เสน นางสาวทัสสรา ๑๔,๓๘๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
สรอยขอมือทอง ลายผาหวายน้าํ หนักประมาณ ๗.๕ กรัม
๑ เสน นางสาวทัสสรา ๑๔,๓๘๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
สรอยขอมือทอง ลายเกล็ดแกวลายน้าํ หนักประมาณ ๗๕.๙ กรัม
๑ เสน นางสาวทัสสรา ๑๔๕,๕๖๐ บาท (ณ วัน
แซ โลว
ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
แหวนทอง ลายปลอกมีดลายตันน้าํ หนักประมาณ ๗.๖ กรัม
๑ วง นางสาวทัสสรา ๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
แหวนทอง ลายปลอกมีดประคําน้าํ หนักประมาณ ๗.๖ กรัม
๑ วง นางสาวทัสสรา ๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
แหวนทอง ลายหัวใจฉลุตนั น้าํ หนักประมาณ ๗.๕ กรัม
๑ วง นางสาวทัสสรา ๑๔,๓๘๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
แหวนทอง ลายเกลียวตันน้าํ หนักประมาณ ๗.๕ กรัม
๑ วง นางสาวทัสสรา ๑๔,๓๔๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
ตางหูทอง ลายเม็ดน้าํ หนักประมาณ ๓.๘ กรัม
๑ คู นางสาวทัสสรา ๗,๒๙๐ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
จีท้ อง ลายถุงเงินน้าํ หนักประมาณ ๑.๘ กรัม
๑ อัน นางสาวทัสสรา ๓,๔๕๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
จีท้ อง น้าํ หนักประมาณ ๑.๙ กรัม
๑ อัน นางสาวทัสสรา ๓,๖๔๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
จีท้ อง น้าํ หนักประมาณ ๔.๒ กรัม
๑ อัน นางสาวทัสสรา ๘,๐๕๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
ทองคําแทงน้าํ หนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม
๑ แทง นางสาวทัสสรา ๓๑,๑๐๐ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
ทองคําแทงน้าํ หนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม
๑ แทง นางสาวทัสสรา ๓๑,๑๐๐ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
ทองคําแทงน้าํ หนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม
๑ แทง นางสาวทัสสรา ๓๑,๑๐๐ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
ทองคําแทงน้าํ หนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม
๑ แทง นางสาวทัสสรา ๓๑,๑๐๐ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
ทองคําแทงน้าํ หนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม
๑ แทง นางสาวทัสสรา ๖๒,๒๐๐ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
พระพรอมกรอบทองน้าํ หนักประมาณ ๕ กรัม
๑ องค นางสาวทัสสรา ๑,๕๓๕ บาท (ณ วันที่
แซ โลว
๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)สาขาถนนฉัตรไชย
- นางสาวทัสสรา ๒๑๐,๘๔๘.๖๖ บาท (ณ
ลําปางเลขทีบ่ ญ
ั ชี ๓๐๓-๒-๗๕๑๙๑-๐ ช�อบัญชี นางสาวทัสสรา แซ โลว
แซ โลว
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕)
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลําปางเลขทีบ่ ญ
ั ชี - นางสาวทัสสรา ๕๐,๑๑๕.๙๑ บาท (ณ
๒๐๑-๘-๑๔๙๐๒๕-๙ ช�อบัญชี นางสาวทัสสรา แซ โลวเพ�อผูเ ยาว เด็กหญิง
แซ โลว
วันที่ ๑๐ มีนาคม
ทัสพรแสนคํา
๒๕๖๕)
เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)สาขาเซ็นทรัลพลาซา - นางสาวทัสสรา ๒๔.๒๘ บาท (ณ วันที่
ลําปางเลขทีบ่ ญ
ั ชี ๘๖๗-๒-๐๖๓๑๑-๗ ช�อบัญชี นางสาวทัสสรา แซ โลว
แซ โลว
๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

หมายเหตุ
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ % สภาพ
ขาดและมีรอยบุบ
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ราคารวมลงยา/ทอง
๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)
ผูอํานวยการกองคดี ๔
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

Moments for Mom ที่ The Standard, Bangkok Mahanakhon
The Standard, Bangkok Mahanakhon ถึงนี้ ตั้งแตเวิรคช็อปแสนเก โฟโตบูทถายรูป
โรงแรมไลฟสไตลสดุ ฮอตแหงใหมของกรุงเทพฯ สุดชิค รวมถึงของหวานและเคร�องด�มแสน
จัดกิจกรรมสุดปงเพ�อเตรียมฉลองวันแมที่จะ อรอยสําหรับคุณแม ตลอดจนแพ็กเกจหองพัก
สุดคุมที่รวมกิจกรรมสุดปง
ใหแกงคคณ
ุ แม ซึง่ จะจัดขึน้
ที่ โรงแรม ตั้งแตวันที่ 12 –
14 สิงหาคม นี้เทานั้น
หากคุณลูกๆ กําลัง
มองหาสถานที่ พ าคุ ณ แม
มาลิ้ ม รสอาหารอเมริ กั น ส
เตกเฮาส ในบรรยากาศสุด
คู ล เสมื อ นอยู ใ จกลางกรุ ง
นิวยอรกอยู ทีมเชฟมากฝมอื
ของโรงแรมฯ ไดเตรียมเสิรฟ
สุดยอดเมนูคลาสสิกตางๆ
ที่ The Standard Gril รับรอง
ว า เหล า คุ ณ แม ต อ งติ ด ใจ
อยางแน�นอน และเพิม่ โอกาส
เซอร ไพรสระหวางครอบครัว

ทอง ๙๖.๕ %

ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %
ราคากรอบทอง/ทอง
๘๐ %
-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙๙๘,๘๙๑.๒๑ บาท (เกาแสนเกาหม�นแปดพันแปดรอยเกาสิบเอ็ดบาทยี่สิบ
เอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

(นายภิญโญ พรมเสือ)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

พบกับวันแมที่ ไมธรรมดาพรอมกิจกรรมสุดปง

ทอง ๙๖.๕ %

ราคารวมพลาสติก/
ทอง ๙๖.๕ %
ทอง ๙๖.๕ %

ที่ ดิเอมเมอรัลด ค็อฟฟช็อพ จัดเต็มทั้งกุง
แมน้ํา กั้งกระดาน หอยแมลงภูนิวซีแลนด
หอยนางรม หอยหวาน carving station ขาว
ตมกุย ขาหมูในตํานาน อาหารไทยและเทศ
ของหวานสุดอลังการงานสราง รวมเคร�องด�ม
ชา-กาแฟ-น้ําอัดลม แถมไดฟนกับเมนู “ซูชิ
พรีเมียม แซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลี” ที่อรอย
ไมแพ ใคร
รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม!! ใชบริการศูนย
สุขภาพ ฟตเนสเซ็นเตอร และสระวายน้าํ ฟรี
แพ็คเกจพิเศษนี้สําหรับหองพัก Superior
ราคา 3,900 บาท แตใชสิทธิ์ “เราเที่ยวดวย
กัน เฟส4” จายเพียง 2,340 บาท สวนหอง
พัก Executive Suite ราคา 4,900 ใชสิทธิ์
“เราเที่ยวดวยกัน เฟส4” จายเพียง 2,940
บาทเทานั้น
จองใชสิทธิ์ ไดตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่
24 ตุลาคม สามารถเขาพักไดถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2565 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
โทร.0-2276-4567 ไลน @theemeraldhotel
หรือ www.facebook.com/theemeraldcoffeeshop

ประกาศศาลแพง
เร�อง รองขอใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน

คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗๓/๒๕๖๕
ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพเิ ศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูร อ ง ที่อยู สํานักงาน
อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย�นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสนิ
ของ นายศุภโชค เดชชัง กับพวก อันไดแก
-รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้
ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙
วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑
ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคาํ สัง่ ใหประกาศหนังสือพิมพ
จึงประกาศมาเพ�อทราบทั่วกัน ผู ใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว
ประสงคจะคัดคานใหย�นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง
อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ
เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
(นางสาวนิยะดา อุนเบา)
เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย�นคํารองตอศาล
เพ�อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายดนายศุภโชค เดชชัง กับพวก
รายการ รายการทรัพยสนิ
จํานวน ผูถ อื กรรมสิทธิ/์ ราคาประเมิน หมาย
ที่
ผูค รอบครอง
(บาท)
เหตุ
๑ เงินสดที่ไดจากการขายทอดตลาดรถยนต
- นายศุภโชค ๔๖,๐๔๖.๔๙ บาท
บรรทุกสวนบุคคลยีห่ อ มิตซูบชิ ิ รุน ไทร
เดชชัง
(ณ วันที่ ๒๑
ทัน หมายเลขทะเบียน บล-๒๕๓๓
เมษายน ๒๕๖๕)
นครศรีธรรมราช
รวมทรัพยสนิ ทัง้ สิน้ จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนทัง้ สิน้ ประมาณ ๔๖,๐๔๖.๔๙ บาท (สีห่ ม�นหกพันสี่
สิบหกบาทสีส่ บิ เกาสตางค) พรอมดอกผล

(นายเฉลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ
พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)
นิติกรชํานาญการ
หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

กั บ เมนู ข องหวานสุ ด พิ เ ศษและเครื่ อ งดื่ ม ที่
รั ง สรรค อ อกมาเฉพาะช ว งวั น แม นี้ เ ท า นั้ น
โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม ซึ่งโปรโมชั่นเอาใจ
คุณแมจะพรอมเสิรฟในวันที่ 12 สิงหาคม
ที่หองอาหาร The Standard Grill ชั้น 5 ของ
โรงแรม
หรือจะแวะไป The Parlor แหลง
แฮงคเอาทท่ใี หมของกรุงเทพฯ โดยทางโรงแรม
จั ด กิ จ กรรมสุ ด ชิ ค พร อ มเมนู อ าหารที่ ร อให
คุณมาสัมผัสไมวาจะเปน เซตเมนูมื้อกลาง
วันสําหรับ 2 คน ปรุงแตงอยางพิถีพิถัน
สําหรับเทศกาลวันแม และชวนใหคุณลูก
ควงแขคุ ณ แม ไ ปถ า ยรู ป พร อ มแอ ค ชั่ น เก ๆ
ที่ โฟโตบูทของเรา เก็บไวเปนที่ระลึกที่ ไมวา
จะหยิ บ ขึ้ น มาดู ต อนไหนก็ ดี ต อ ใจไม แ พ กั น
โดยเซตเมนูมื้อกลางวันแสนพิเศษนี้พรอม
เสิรฟตั้งแตวันที่ 12 – 14 สิงหาคม เวลา
12:00 น. ถึง 16:00 น. ในราคาเพียง 2,000+
ตอเซต (ไมรวมเคร�องด�ม)
ยังไมหมดเพียงเทานี้ ในวันที่ 13 สิงหาคม
เอาใจสายเวิรคช็อปกับกิจกรรมอยาง Calligraphy Writing Class หรือเขียน Calligraphy
เพ�อบอกรักคุณแมแบบสวยๆ ที่รอใหคุณมา
สัมผัสกับโมเมนตสุดพิเศษนี้ ไดที่ The Parlor
ตั้งแต 12:00 น. – 15:00 น. หรือใครเปนสาย
ศิลปะชอบทั้งวาดรูปและดอกไมก็สามารถ
รวมกิจกรรม Flower Painting Masterclass
ไดเชนกันตั้งแตเวลา 14:00 น. – 18:00 น.
ซึ่ ง ทั้ ง สองเวิ ร ค ช็ อ ปเป ด ให ล งทะเบี ย นทั้ ง
ลูกคาโรงแรม และลูกคาทัว่ ไป โดยตองสํารอง
ที่นั่งลวงหนาเทานั้น
หรือจะจองหองพักใหคณ
ุ แมมาพักผอน
อย า งมี ส ไตล พ ร อ มกั บ กิ จ กรรมที่ ท างเรา
สรางสรรค ให ทางโรงแรมขอมอบแพ็กเกจ
“Moments for Mom” นําเสนอครบจบทุก
อยางในโปรเดียว ที่ ใหคุณไดเพลิดเพลิน
ทั้งหองพัก กิจกรรมอันสนุกสนาน และมื้อ
อาหารรสเยี่ยม แพ็กเกจนี้ราคาเริ่มตนที่
8,100++ บาท ประกอบดวย หองพักสําหรับ
2 ทาน อาหารเชาสําหรับ 2 ทาน เซตเมนูวัน
แมมื้อกลางวันที่ The Parlor สําหรับ 2 ทาน
เวิรคช็อป flower painting ที่ The Parlor
สําหรับคุณแม กิจกรรมเขียน calligraphy ที่
The Parlor สําหรับคุณแม
สํ า รองที่ นั่ ง ในส ว นของห อ งอาหาร
หรือเขารวมเวิรคช็อป โทร. 0-2085-8888
อีเมล stbkk@standardhotels.com หรือ
แอดไลน OA ที่ @TheStandardBangkok
หากต อ งการจองแพ็ ก เกจเพี ย งกรอกโค ด
MOM22 ผานทางหนาเว็บไซตที่ https://bit.
ly/3d60cgs
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สมาคมแพทยผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุก

“ครบเคร�องเร�องผิวหนัง”EP.23 ตอน “โรคมือเทาปาก”

เอกอัครราชทูตศรีลังกา รับมอบยาและเวชภัณฑ จากสภากาชาดไทย ซี.เอ. จมินทะ ไอ.
โกโลนเน� เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจําประเทศไทย รวมพิธีรับมอบยาและเวชภัณฑ ที่
สภากาชาดไทย และ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ทําการจัดซื้อและจะสงมอบให
รัฐบาลศรีลงั กา เพ�อชวยบรรเทาความเดือดรอนจากวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมมูลคา
829,917.75 บาท โดยมี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝาย
วิเทศสัมพันธ เปนผูสงมอบ ณ หองบัวแกว กระทรวงการตางประเทศ

ERC Sandbox กฟผ. ควารางวัล

“โรคมือเทาปาก” ถือเปนโรคฮิตที่มา
พรอมกับฤดูฝน เกิดจากไวรัสตัวหนึ่งที่ช�อ
Enterovirus ผานการสัมผัสโดยตรงหรือ
สัมผัสสิ่งที่ปนเปอนกับน้ําลายหรืออุจจาระ
แตความน�ากลัว คือ เชื้อไวรัสจะยิ่งแข็งแรง
มากโดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ทีม่ กี ารเลนใกลชดิ กัน
แบบถึงเนื้อถึงตัว เพียงแคจับลูกบิดประตู
หรือเลนของเลนชิ้นเดียวกันก็มี โอกาสติดเชื้อ
ไดแลว จึงเปนทีม่ าของการระบาดอยางงาย ๆ
และเชื้อสามารถแพร ไดตั้งแตระยะเริ่ม
มีอาการ ตั้งแตสัปดาหแรกหลังมีอาการ และ
บางรายก็ยงั สามารถตรวจพบเชือ้ ในอุจจาระได
แมจะหายดีแลวเปนเวลาหลายสัปดาห เด็ก
ที่ปวยเปนโรคมือเทาปาก มักเริ่มตนดวย
อาการไข มีแผลในปาก ตั้งแตบริเวณของ
เพดานแข็ ง เพดานอ อ นหรื อ บางคนก็ พ บที่
กระพุงแกมหรือที่ลิ้น บางคนเปนเยอะ
ลามออกมาที่ริมฝปากหรือรอบ ๆ ริมฝปาก

นอกจากนั้นยังมีผ�นที่มือและเทา สวนใหญ
จะเปนตุมแดง ๆ หรือบางครั้งก็เปนตุมน้ําใส
บริเวณฝามือฝาเทา งามนิว้ มือนิว้ เทา เปนตน
สําหรับ “โรคมือเทาปาก” สมาคม
แพทยผิวหนังแหงประเทศไทย หรือ DST
ไดตระหนักและใหความสําคัญกับโรคนี้ โดย
เฉพาะและตองการใหความรูกับประชาชน
ทั่วประเทศ จึงขอเชิญประชาชนและผูสนใจ
ทัว่ ไปเขารับชม Facebook Live ผานเพจเฟซบุก
“ครบเคร�องเร�องผิวหนัง” ใน EP.23 ตอน
“โรคมือเทาปาก” ในวันเสาร ที่ 20 สิงหาคม
2565 เวลา 19.00-19.45 น. โดยไดรับเกียรติ
จาก รศ.นพ.เทอดพงศ เต็มภาคย แพทย
ผูเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และและพญ.ศิรนิ ดา
แจมจรรยา แพทยผูเชี่ยวชาญ สถาบันโรค
ผิ ว หนั ง และสมาคมแพทย ผิ ว หนั ง แห ง

ประเทศไทย เปนวิทยากรและ พญ.ชินมนัส เร�องผิวหนัง” หรือเขาศึกษาขอมูลไดทเ่ี ว็บไซต
เลขวัต ประชาสัมพันธ สมาคมแพทยผิวหนัง สมาคมแพทย ผิ ว หนั ง แห ง ประเทศไทย
แหงประเทศไทย เปนผูด าํ เนินรายการ ผูส นใจ (WWW.DST.OR.TH)
ฝากขอความคําถาม ไดที่เพจ “ครบเคร�อง

Thailand Research Expo 2022 Award

สมชาย โชคมาวิโรจน ผูอํานวยการ
ฝายวิจยั และนวัตกรรม เปนผูแ ทน การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับรางวัล
Thailand Research Expo 2022 Award
ระดับ Bronze Award จากโครงการทดสอบ
นวัตกรรมที่นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให
บริการพลังงาน (ERC Sandbox) หรือ Energy
Regulatory Commission Sandbox ซึง่ กฟผ.
ดําเนินงานใน 3 โครงการ ไดแก โครงการ
TU EGAT Energy โครงการศรีแสงธรรม
โมเดล และโครงการ ENGY Energy is
Yours เพ�อศึกษาและทดสอบนวัตกรรมและ
การใหบริการพลังงานรูปแบบใหม
อาทิ การศึกษาโครงสรางตลาดซือ้ ขาย
ไฟฟารูปแบบใหม การศึกษาโครงสรางอัตรา
คาบริการรูปแบบ Net Metering และ Net
Billing การศึกษาเทคโนโลยียานยนต ไฟฟา

การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน การศึกษา
การจัดการระบบไฟฟาแบบไมโครกริด และ
การศึ ก ษารู ป แบบธุ ร กิ จ ใหม ด า นพลั ง งาน
เปนประโยชนตอการทดสอบนวัตกรรม การ
ใหขอแนะนําและหารือรวมกันกับหน�วยงาน
ที่เกี่ยวของ เพ�อพิจารณาผลกระทบจากการ
ปรับเปลี่ยนกิจการไฟฟา โดยคํานึงถึง
ประชาชนผู ใช ไฟเปนหลัก รวมทั้งยังเปน
โอกาสในการนํารองรูปแบบธุรกิจใหม และ
ขยายตลาดเข า สู ลู ก ค า รายใหม ใ นอนาคต
พรอมขับเคล�อนประเทศสูสังคมคารบอนต่ํา
ดวยนวัตกรรมพลังงานอยางยั่งยืน
โดยจัดแสดงผลงานในงาน Thailand
Research Expo 2022 ระหวางวันที่ 1-5
สิงหาคม ทีผ่ า นมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด
กรุงเทพฯ

วาโก ครองแชมปชดุ ชัน้ ในอันดับ 1 ของไทย 11 ปซอ น จากผลสํารวจทัว่ ประเทศ ประณต
เวสารัชวิทย กรรมการบริหารและผูอํานวยการฝายบริหารการขายและอินทิรา นาคสกุล
ผูอ าํ นวยการฝายการตลาด บริษทั ไทยวาโก รวมรับรางวัล No.1 Brand Thailand 2021-2022
หมวด Underwear แบรนดยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดชุดชั้นในสําหรับทุกวัย ทุกไซซ ทุกคัพ
ตอเน�องเปนปท่ี 11 โดยมี เพิม่ พล โพธิเ์ พิม่ เหม บรรณาธิการและผูก อ ตัง้ นิตยสาร Marketeer
รวมเปนสักขีพยาน เปนรางวัลจากการสํารวจความนิยมของผูบ ริโภคจากกลุม ตัวอยางทัว่ ประเทศ
โดยบริษัท Kadence International (Thailand) และบริษัท มารเก็ตติ้ง มูฟ จํากัด ซึ่งเปน
สถาบันวิจัยการตลาดชั้นนําระดับโลกและระดับประเทศ รางวัลแหงความภาคภูมิใจของวาโก
กับการเปนที่หนึ่งในใจผูบริโภค นอกจากพัฒนาสินคาและนวัตกรรมอยางตอเน�อง ผลิตภัณฑ
และกระบวนการผลิตยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม งานจัดขึ้น ณ หองฉัตราบอลรูม โรงแรม
สยามเคมปนสกี้ กรุงเทพฯ

ศูนยฯ สิริกิติ์ จับมือ กทม ชวนบอกรักแม

คุณแมทานฟรี บุฟเฟตนานาชาติมอ้ื กลางวัน 12-14 สิงหาคม

ผานเสียงดนตรี ในสวน ในกิจกรรม Music for Mom
ศูนยการประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ์ิ รวมกับ
กรุงเทพมหานคร ชวนบอกรักแมผานเสียง
ดนตรี ในสวนกับบรรยากาศยามเย็นสบายๆ
ริมสวนเบญจกิติ พรอมชมศูนยฯ สิริกิติ์
โฉมใหมกอนใคร ผานไลทติ้งโชว (Lighting
Show) บนอาคาร คลอเคลาเสียงดนตรีจาก
ศิลปนนักรอง อาทิ ตู ภพธร, มาเรียม และ
วงออรเครสตรา 12-13 สิงหาคมนี้

โอกาสใหแกสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน อีกทั้งยังเปนครั้งแรกที่เราจะ
เผยโฉมศูนยฯ สิริกิติ์ ใหม ใหประชาชน
ได เห็นผานการโชวแสงสีเสียงบนตัวอาคาร
และเปนกาวแรกของศูนยฯ สิริกิติ์ ในการ
เปนมากกวา “ศูนยประชุม” โดยนําการใช
ชีวิตและความเปนแอกทีฟไลฟสไตลของคน
กรุงเทพฯ เขามาเปนสวนหนึ่งของเรา”
ผูส นใจสามารถเขารวมกิจกรรม “Music
for Mom” ในวันที่ 12 - 13 สิงหาคม ณ
สวนเบญจกิติ ฝงเช�อมตอศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ โดยไมมีคาใชจาย สอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2229-3112 และที่
Facebook QSNCC

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์
(ประเทศไทย)จำกัด

กิจกรรม “ดนตรีในสวน” ครัง้ นี้ จัดโดย
ศูนยฯ สิริกิติ์ และกรุงเทพมหานคร โดยกอง
การสังคีต สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคเพ�อสงเสริม
ใหกรุงเทพฯ เปนพื้นที่แหงดนตรีและศิลปะ
การแสดง และสนับสนุนใหคนกรุงเทพฯทํา
กิจกรรมนอกบานรวมกับแม โดยผานเสียง
ดนตรี เ พื่ อ สานสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ให้ มี
ความรักความผูกพันแน�นแฟนยิ่งขึ้น
ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท
แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ผูบ ริหารศูนยฯ
สิริกิติ์ กลาววา “การจัดกิจกรรม “Music
for Mom” ในครั้งนี้ สอดคลองกับพันธกิจ
ขององค ก รในการมุ ง ต อ ยอดและสานต อ

พาคุณแมมาอรอยเต็มอิ่มกับบุฟเฟตนานาชาติมื้อกลางวัน อาทิ เปดยาง หมูแดงหมู
กรอบ ขนมจีบ ซาลาเปา ซูชิโรล บารบีคิว กวยเตี๋ยว สลัดบาร เคก ขนมหวาน ผลไม ไอศกรีม
ชารอน และ กาแฟรอน ที่หองอาหารสรัสวดี โรงแรม อัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น พิเศษ
เพียงทานละ 550 บาท วันที่ 12-14 สิงหาคมนี้ คุณแมทานฟรี เม�อมาครบ 4 ทาน สอบถาม
รายละเอียดและสํารองที่ โทร.0-2159-5888
เปดตัวสโตนฮิลล
สโตนฮิลล นําโดย สารัชถ รัตนาวะดี ประธาน และ สาริศ รัตนาวะดี
กรรมการบริหาร บริษัท สโตนฮิลล เอสเตท จัดงานเปดตัว “สโตนฮิลล” สนามกอลฟที่เต็ม
ไปดวยจิตวิญญาณและจุดมุงหมายของผูกอตั้ง ผูสราง และผูมาเยือน โดยไดแรงบันดาลใจใน
การสรางจากยุค Neo Classic ที่เนรมิตพื้นที่กวา 950 ไร สูการเปนแลนดมารคใหมดานกีฬา
และการทองเที่ยว โดยไดรับเกียรติจากแขกคนสําคัญ อาทิ ชาติศิริ โสภณพนิช, สมชัย
เลิศสุทธิวงค, วิชิต สุรพงษชัย, พลตํารวจเอก จักรทิพย ชัยจินดา, อาลก โลเฮีย และภูริต
ภิรมยภักดี มารวมงาน ณ สโตนฮิลล จังหวัดปทุมธานี

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!
แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก.
ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง
ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา
(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน
เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท
ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

นำเขาจากเยอรมัน
จำหนาย รับซอม
โทร 087-936-1911,
02-373-1147

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

เปดแคมเปญ Mom Moments 2022
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา และภัทรพร
เพ็ญประพัฒน เปดแคมเปญ “Mom Moments 2022” ตอนรับเทศกาลวันแม ชวนแมลูก
รวมสรางชวงเวลาสุดประทับใจ พรอมเปนเดสติเนชั่นแหงการฉลองความสุข ที่ศูนยการคา
เซ็นทรัลทัว่ ประเทศ โดยมี ขวัญแกว สิรจิ นิ ดา, อภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ, วาริธร กันท ไพบูลย,
ไอรา พิพัฒนชูเกรียติ, อภิวิชิญ เอกธาราวงศ และอัชฌาพร เอกธาราวงศ รวมงาน บริเวณ
ชั้น1 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา
ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน
พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

สํ

าหรับมหาธีร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกฯ รัฐมนตรี
และนักการเมืองอาวุโสสุดของประเทศมาเลเซีย
นั้นอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ
ปีนี้อายุ 97 แล้ว แต่ท่านผู้เฒ่าก็ยังไม่ยอมเลิกเล่น
การเมือง
สัปดาห์ก่อนมหาธีร์เปิดแนวร่วมพันธมิตรทางการ
เมืองชุดใหม่เพื่อเตรียมสำ�หรับการเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้า
เป้าหมายคือต้องการจะต้านอิทธิพลของพรรค
UMNO เก่าของเขาเอง
ครั้งนี้มหาธีร์ประกาศว่าจะส่งผู้สมัคร 120 คน และ
จะต้องได้ที่นั่งมากพอที่จะร่วมกับพรรคอื่นตั้งรัฐบาลให้
สำ�เร็จ
และแน่นอนว่าเจ้าตัวก็พร้อมจะกลับมาเป็นนายก
รัฐมนตรีอีกครั้งเช่นกัน
แต่ผู้คนในแวดวงการเมืองที่นั่นเริ่มจะตั้งคำ�ถามว่า
บารมีของท่านผู้อาวุโสท่านนี้กำ�ลังเริ่มเจือจางลงไปมาก
แล้วมิใช่หรือ
ตั้งแต่เขาก้าวลงจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ครั้งล่าสุดในปี 2020 มหาธีร์ก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในแวดวง
การเมืองอย่างสม่ำ�เสมอ
เสมือนเลือดการเมืองอยู่ในตัวเขาไม่หยุดหย่อน
ได้ยินเสียงปี่กลองทางการเมืองเป็นทนไม่ได้
และก็คงยังเชื่อว่าตัวเองยังสามารถจะกอบกู้บ้าน
เมืองได้
คำ�ประกาศของมหาธีร์คือการจัดตั้งพันธมิตรทางการ
เมืองที่เน้นกลุ่มชาติพันธุ์มาเลย์เป็นศูนย์กลางขึ้นใหม่
โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะแข่งขันยึดให้ได้มากกว่า 100 ทีน่ ง่ั
ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ ต่อไป ซึง่ อาจมาอย่างเร็วทีส่ ดุ ในปีน้ี
ชื่อของพันธมิตรทางการเมืองใหม่คือ Gerakan
Tanah Air หรือ Homeland Movement แปลได้ว่าเป็น
“ขบวนการแผ่นดินแม่”
โดยพุ่งเป้าเป็นคู่แข่งที่สำ�คัญของพรรคที่ทรงอิทธิพล
ที่สุดในมาเลเซียที่เขาเองก็เคยเป็นหัวหน้าพรรคมาก่อน
นั่นคือ United Malays National Organization
(UMNO) ซึ่งเป็นผู้นำ�กลุ่มพันธมิตร Barisan Nasional ที่
เป็นรัฐบาลอยู่
มหาธีร์เป็นคนพูดตรงไปตรงมา หรือจะเรียกว่า

เมื่อเสือเฒ่า ‘มหาธีร์’ (วัย 97)
ตั้งพันธมิตรการเมืองอีกครั้ง

เพื่อจัดการเลือกตั้งในปีนี้
มหาธีร์บอกนักข่าวในวันแถลงเปิดตัวความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองล่าสุดว่า “ขบวนการแผ่นดินแม่”
ของเขามีเป้าหมายที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในสภาล่าง
120 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนทั้งหมด
แน่นอนว่ามีคำ�ถามว่า ความพยายามจะกลับมามี
บทบาทนำ�ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งของท่านผู้อาวุโสจะ
ประสบความสำ�เร็จเพียงใด
เพราะตัง้ แต่เขาก้าวลงจากตำ�แหน่งนายกฯ ครัง้ ล่าสุด
เมื่อปี 2020 แล้วรัศมีสว่ นตัวของเขาก็ไม่ได้เรืองรองนัก
ตรงกันข้ามหลายคนกำ�ลังคิดว่าเขาน่าจะไป “กลับ
บ้านเลี้ยงหลาน” ได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้ว
ด้วยเหตุผลทางวัยและโครงการอำ�นาจทางการเมือง
ที่เปลี่ยนไป
ทุกวันนี้พรรคเดิมของมหาธีร์คือพรรค “นักสู้แห่ง
มาตุภูมิ” มีเพียง 4 ที่นั่งในสภาล่าง
ส่วนพันธมิตรทางการเมืองที่เขาไปชวนมาร่วมทีม
ใหม่นี้มีอีก 3 พรรค
ซึ่งล้วนไม่เป็นที่รู้จักมักคุ้นของคนทั่วไปนัก
“ขวานผ่าซาก” ก็ไม่ผิด
เพราะไม่มีช่วงไหนในการเมืองมาเลเซียที่มหาธีร์ ไม่ได้มี
จะว่าไปแล้ว นักวิเคราะห์การเมืองของมาเลเซียมอง
วันแถลงการณ์เปิดตัวขบวนการการเมืองใหม่ เขา
ส่วนเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
ว่าการรวมตัวครั้งใหม่ของกลุ่มการเมืองของมหาธีร์ ไม่ได้น่า
บอกว่าทุกวันนี้ชาวมาเลย์ “ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก
น่าสนใจว่ากลุ่มพันธมิตรใหม่ของท่านผู้เฒ่านี้ ไม่เพียงแต่ ตื่นตาตื่นใจหรือมีพลังอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อมหาธีร์จับมือ
พรรคการเมืองที่ทุจริตประพฤติมิชอบ”
พยายามรวบรวมบรรดาพรรคการเมืองที่ยังชื่นชมเขาเท่านั้น กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม เมื่อ 4 ปีก่อน
โดยเขายิงตรงไปที่ UMNO ว่าเป็นพรรคของอดีตนายก
แต่คราวนี้มหาธีร์ต้องการขยายฐานความนิยมทางการ
การรวมตัวของ 2 ยักษ์ ใหญ่แห่งการเมืองมาเลเซียส่ง
รัฐมนตรี Najib Razak ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทุจริตที่ เมืองด้วยการเชื้อเชิญองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจี โอ, ผู้นำ� ผลให้มหาธีรก์ ลับไปดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2561
เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับกองทุนของรัฐ 1MDB
ท้องถิ่น และนักวิชาการจากหลายๆ สถาบัน
แต่วันนี้ ไม่มีชื่อของอันวาร์ปรากฏในแนวร่วมใหม่
แต่กระนั้นอดีตนายกฯ คนนี้ก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างกว้าง
เพื่อจะได้เปิดฐานเสียงให้กว้างกว่าที่เคยมีมาในอดีต
อีกทั้งโอกาสก็มีน้อยที่จะเกิดสถานการณ์ที่จะให้ 2
ขวางในแวดวงการเมืองมาเลเซีย
ตามกำ�หนดการปกติ มาเลเซียจะต้องจัดการเลือกตั้ง
คนนี้กลับไปร่วมมือเหมือนกับที่เคยทำ� “สัญญาแห่งความ
นั่นแปลว่ามหาธีร์เปิดฉากชนกลุ่มการเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ทั่วไปภายในเดือนกันยายนของปีหน้า
หวัง” หรือพันธมิตร Pact of Hope ซึ่งเป็นฝ่ายค้านภายใต้
เพื่อระดมเสียงจากคนมาเลเซียที่เบื่อหน่ายกับการเมืองน้ำ�เน่า
แต่ด้วยบรรยากาศการเมืองที่มีความผันผวนปรวนแปร อันวาร์ขณะนี้
ของประเทศที่มีมาช้านาน
สูง มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีการยุบสภาเพื่อจัดให้มีการ
เมื่อคู่รักคู่แค้นมหาธีร์กับอันวาร์ต่างเลิกเดินกัน
แน่นอนว่าคนที่ ไม่ชอบมหาธีร์ก็อาจจะย้อนถามว่า เขา เลือกตั้งเร็วกว่านั้น
คนละทาง พลังก็จะหดหาย และอำ�นาจทางการเมืองเดิม
เองมิใช่หรือที่มีส่วนทำ�ให้การเมืองมาเลเซียตกอยู่ในสภาพที่น่า
เหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะสมาชิก UMNO บางกลุ่มกำ�ลัง อย่าง UMNO ก็คงสามารถเดินหน้าคุมเกมการเมืองต่อไป
กังวลในปัจจุบัน
ผลักดันให้นายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ ยุบสภาล่าง ได้อีกเช่นเดิม.

ฝนหนักรอบ80ปีถล่มโซลดับ8คน

รัสเซียส่งดาวเทียมอิหร่านเข้าวงโคจร

อัลมาตี • ดาวเทียมอิหร่านทีถ่ กู ส่งขึน้ วงโคจรโดยรัสเซียจาก
คาซัคสถานเมื่อวันอังคาร และถึงวงโคจรแล้วท่ามกลาง
ความกั ง วลและเป็ น ประเด็ น ถกเถี ย งว่ า รั ส เซี ย อาจใช้
มั น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการสอดแนมเป้ า หมาย
ทางทหารในยูเครน เอเอฟพีรายงานว่า ยูริ บอริซอฟ ผู้
บัญชาการอวกาศของรัสเซีย กล่าวที่ไบโคนูร์ คอสโมโดรม ใน
คาซัคสถาน ยกย่องว่าเป็นก้าวสำ�คัญในการร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างรัสเซีย-อิหร่าน เปิดทางสู่การดำ�เนินโครงการใหม่
และยิ่งใหญ่ขึ้น อิสซา ซาเรปูร์ รัฐมนตรี โทรคมนาคมของ
อิหร่าน ซึ่งเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยดาวเทียม
ครั้งนี้ เรียกการส่งดาวเทียม Khayyam ครั้งนี้ว่าเป็นประ
วัติศาสตร์และจุดเปลี่ยนสำ�หรับการเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์ครั้ง
ใหม่ด้านอวกาศระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

ทรัมป์ โวยบ้านฟลอริดาโดนเอฟบี ไอจู่ โจม

ปาล์มบีช • เอเอฟพีรายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธา
นาธิบดีของสหรัฐ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า บ้านพักของเขาที่
มาร์-อา-ลาโกในรัฐฟลอริดา ถูกเจ้าหน้าที่เอฟบีไอจู่ โจมบุก
ค้น เอฟบีไอปฏิเสธทีจ่ ะแสดงความเห็นว่าการบุกค้นนัน้ เกิด
ขึ้นจริงหรือไม่หรือเพื่อจุดประสงค์อะไร และทรัมป์ก็ไม่ได้
ระบุว่าทำ�ไมเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางถึงมาอยู่ที่บ้านของ
เขา สื่อหลายสำ�นักในสหรัฐอ้างแหล่งข่าวใกล้ชดิ กับการสอบ
สวนระบุวา่ เจ้าหน้าทีเ่ อฟบีไอเข้าไปค้นหาในบ้านของทรัมป์
ซึ่งได้รับอนุญาตจากทางศาลแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัด
การที่ผิดพลาดของเอกสารลับที่ถูกส่งไปที่มาร์-อา-ลาโก

‘อิซเซ มิยาเกะ’ ดี ไซเนอร์ดังเสียชีวิต

โตเกียว • อิซเซ มิยาเกะ นักออกแบบแฟชั่นชื่อดังชาว
ญี่ปุ่นที่อยู่คู่วงการในระดับโลกมากว่าครึ่งศตวรรษ เสียชีวิต
แล้วด้วยวัย 84 ปี โดยพนักงานคนหนึ่งในสำ�นักงานของเขา
ที่กรุงโตเกียวเผยกับเอเอฟพีเมื่อวันอังคารว่า เขาเสียชีวิต
เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา เธอกล่าวทาง
โทรศัพท์ โดยไม่ได้ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสีย
ชีวิตและปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อ โดยเธอบอกเพิ่มเติมเพียง
ว่า พิธีศพของมิยาเกะได้จัดขึ้นไปแล้ว โดยมีเพียงญาติๆ
เท่านั้นที่เข้าร่วม ตามการสั่งเสียของผู้ตาย โดยไม่มีแผน
ใดสำ�หรับการจัดพิธีสาธารณะเพื่อไว้อาลัยต่อการเสียชีวิต
ของเขา สถานี โทรทัศน์เอ็นเอชเคและสื่ออื่นๆ ของญี่ปุ่น
รายงานข่าวการจากไปของเขา โดยหนังสือพิมพ์อาซาฮี ชิม
บุน และสื่ออื่นๆ ระบุว่า เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ มิยา
เกะเกิดที่จังหวัดฮิโรชิมะในปี 2481 เขาอายุ 7 ขวบตอนที่
สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มฮิโรชิมะในเดือนสิงหาคม 2488
เขาคือผู้บุกเบิกเสื้อผ้าที่มีเทคโนโลยีสูง สวมใส่สบายกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของกระแสของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อ
ในปารีสจากช่วงกลางทศวรรษ 1970.

โซล • ฝนตกหนักที่สุดในรอบ 80 ปี ทำ�ให้น้ำ�ท่วมกรุงโซลและ
ปริมณฑลเมื่อคืนวันจันทร์ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 คน สูญหาย
7 ราย ไฟฟ้าดับ ดินถล่มในหลายพื้นที่ ถนนหลายสายและสถานี
รถไฟใต้ดนิ หลายสถานีจมบาดาล กรมอุตนุ ยิ มวิทยาเกาหลี ใต้เตือน
จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไปจนถึงวันพุธ
รอยเตอร์ แ ละเอเอฟพี ดูด, พบผูเ้ สียชีวติ 1 รายใต้ซาก
รายงานเมื่อวันอังคารที่ 9 สิง ปรั ก หั ก พั ง ของป้ า ยรถประจำ �
หาคม 2565 ว่าเกิดฝนตกหนัก ทาง และ 2 รายเสียชีวติ จาก
ในกรุ ง โซลและปริ ม ณฑลเมื่อ ดินถล่ม
คืนวันจันทร์ทผ่ี า่ นมา สำ�นักข่าว
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ผู้
ยอนฮั บ ของเกาหลี ใ ต้ ร ะบุ ว่ า ทีเ่ สียชีวติ จากน้�ำ ท่วม 3 ราย อยู่
เป็นฝนตกหนักทีส่ ดุ ในรอบ 80 ในอพาร์ตเมนต์กึ่งใต้ดินที่เรียก
ปี เจ้าหน้าทีเ่ ผยเมื่อวันอังคาร ว่า “พันจีฮา” แบบเดียวกับใน
ว่า มีผเู้ สียชีวติ อย่างน้อย 8 คน ภาพยนตร์เรื่อง Parasite
และสูญหาย 7 ราย
เหตุฝนตกหนักในกรุงโซล
กรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลี ครั้งนี้มีผู้สูญหาย 7 ราย และ
ใต้ (เคเอ็มเอ) แถลงว่าฝนที่ตก ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 9 คน
ทางใต้ ข องกรุ ง โซลเมื่ อ คื น วั น
ภาพและวิดี โอที่เผยแพร่
จันทร์ มีปริมาณฝนมากกว่า ทางโซเชียลมีเดียเมื่อคืนวันจันทร์
100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง บาง เป็ น ภาพของผู้ค นที่เ ดิ น ลุ ย น้ำ �
พื้นที่ของกรุงโซลมีปริมาณฝน ท่วมสูงระดับเอว, น้ำ�ท่วมสถา
ถึง 141.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง นีรถไฟใต้ดินและรถยนต์ถูกน้ำ�
เป็ น ฝนที่ ต กหนั ก ที่ สุ ด ในรอบ ท่วมครึ่งคันในย่านกังนัม
หลายสิบปี ปริมาณฝนสะสมใน
เคเอ็ ม เอประกาศเตื อ น
กรุงโซลตัง้ แต่เทีย่ งคืนวันจันทร์ถึง ว่าจะมีฝนตกหนักต่ออีกในกรุง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันอังคาร โซลและปริ ม ณฑลที่ มี ป ระชา
อยู่ที่ 451 มิลลิเมตร
กรรวม 26 ล้านคน รวมถึงบาง
เขตกั ง นั ม ที่ เ ป็ น ย่ า นหรู พื้นที่ของจังหวัดคังวอนและจัง
และมีประชากรหนาแน่นของ หวัดชุงชอง คาดการณ์ว่าจะ
กรุงโซลเป็นพื้นที่ซึ่งฝนตกหนัก มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลาง
สุด ทำ�ให้น้ำ�ท่วมอาคารหลาย ของประเทศไปจนถึงอย่างน้อย
หลังและร้านค้าหลายร้านและ วันพุธ
เกิดไฟฟ้าดับ น้�ำ ท่วมถนนหลาย
ประธานาธิบดียนุ ซ็อก
สายในกรุงโซล ทำ�ให้รถยนต์ ยอล ของเกาหลีใต้ ระบุวา่ จาก
และรถบัสติดอยูก่ ลางถนน รวม เหตุน้ำ�ท่วมหนักกรุงโซลครั้งนี้
ถึงท่วมสถานีรถไฟใต้ดินหลาย รัฐบาลจะต้องทบทวนระบบจัด
สถานี ประชาชนจำ�นวนมาก การภัยพิบัติใหม่ทั้งหมด สภาพ
กลับบ้านไม่ได้
อากาศทีผ่ ดิ ปกติเป็นผลจากการ
สำ�นักงานใหญ่ของศู น ย์ เปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ ซึง่
รับมือภัยพิบัติและความปลอด เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ�วัน
ภัยของเกาหลี ใต้เผยเมื่อวันอัง ไปแล้ว
คารว่า จากเหตุฝนตกหนักและ
ชาวเกาหลีใต้วจิ ารณ์ผนู้ ำ�
น้�ำ ท่วมเมื่อคืนวันจันทร์ มีผเู้ สีย ประเทศอย่างหนักทางออนไลน์ที่
ชีวติ อย่างน้อย 5 คนในกรุงโซล เขาไม่เดินทางมาที่ศูนย์ควบคุม
และตาย 3 รายในจังหวัดคย็อง เหตุฉกุ เฉินของรัฐบาลหลังเกิดน้ำ�
กีทอ่ี ยูต่ ดิ กับกรุงโซล 4 คนเสีย ท่วมหนักเมื่อคืนวันจันทร์ สื่อ
ชีวติ จากน้�ำ ท่วมอาคารทีพ่ กั และ ท้องถิ่นรายงานว่า เนื่องจากน้ำ�
1 คนเชื่อว่าตายจากโดนไฟฟ้า ท่วมเขตบ้านพักของเขา.
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หลังน้ำ�ท่วม • สภาพความเสียหายของทางเท้าในกรุงโซล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม หลังฝนตกหนักและน้ำ�ท่วมใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาในกรุง
โซลและปริมณฑล ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 คน

ไต้หวันชี้จีนอ้างซ้อมรบเพื่อเตรียมรุกราน
ไทเป • รัฐมนตรีต่างประเทศ
ไต้หวันกล่าวหาจีนว่าใช้ข้ออ้าง
ในการซ้อมรบครัง้ ใหญ่เพื่อเตรียม
การที่จะรุกรานไต้หวัน ขณะที่
ไต้หวันเริ่มการซ้อมรบด้วยการ
ยิงปืนใหญ่ โดยใช้กระสุนจริง
เอเอฟพี แ ละรอยเตอร์
รายงานสถานการณ์ตงึ เครียด ระ
หว่างจีนกับไต้หวันเมื่อวันอังคาร
ที่ 9 สิงหาคม 2565 หลังการ
เยือนไต้หวันของแนนซี เพโลซี
ประธานรัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ท่ ี
ผ่านมา ซึง่ จีนตอบโต้ทนั ทีดว้ ยการ
ซ้อมรบครัง้ ใหญ่รอบเกาะไต้หวัน
โจเซฟ อู๋ รัฐมนตรีต่าง

ประเทศไต้หวัน แถลงที่กรุงไท
เปเมื่อวันอังคารว่า ไต้หวันจะ
ไม่ยอมให้ถูกข่มขู่จากการซ้อม
รบที่ยังดำ�เนินต่อไปของกองทัพ
จีนที่หลายครั้งรุกล้ำ�ข้ามเส้นกึ่ง
กลางที่แบ่งเขตแดนระหว่างจีน
กั บ ไต้ ห วั น ในช่ อ งแคบไต้ ห วั น
จีนใช้การซ้อมรบครั้งนี้เพื่อเป็น
คูม่ อื ทางทหารในการเตรียมการ
เพื่อรุกรานไต้หวัน จีนใช้การเยือน
ของแนนซี เพโลซี ประธานรัฐ
สภาสหรัฐ มาเป็นข้ออ้างสำ�หรับ
ปฏิบตั กิ ารทางทหาร
อู๋กล่าวด้วยว่าจีนซ้อมรบ
ครัง้ ใหญ่ โดยมีการยิงมิสไซล์และ

การโจมตีทางไซเบอร์, เผยแพร่
ข้อมูลเท็จและบีบบังคับทางเศรษฐ
กิจ ในความพยายามที่จะทำ�ให้
ประชาชนชาวไต้หวันเสียขวัญ
ความตั้งใจที่แท้จริงของจีนคือ
ต้ อ งการเปลี่ ย นสถานภาพปั จ
จุบันในช่องแคบไต้หวันและใน
ภูมิภาคนี้ทั้งหมด แต่เขาไม่ได้
ให้ความเห็นถึงช่วงเวลาที่เป็น
ไปได้ที่จีนจะรุกรานไต้หวัน
กองทัพจีนแถลงในวันเดียว
กันว่า การซ้อมรบรอบไต้หวัน
ดำ�เนินต่อในวันอังคาร โดยเป็น
การซ้อมรบร่วมทางอากาศและ
ทางทะเล มุ่งเน้นที่การปิดล้อม

และปฏิบัติการสนับสนุน
ด้านกองทัพไต้หวันแถลง
ตรวจพบเครื่องบินรบจีน 45 ลำ�
และเรือรบจีน 10 ลำ�ในช่อง
แคบไต้หวันในวันอังคาร โดยมี
เครื่องบินรบจีน 16 ลำ� รุกล้ำ�
ข้ามเส้นกึ่งกลางที่แบ่งเขตแดน
ระหว่างจีนกับไต้หวัน
หลู่ เว่ยจ๋าย โฆษกกอง
พันที่ 8 ของไต้หวัน เผยว่าทหาร
ไต้ ห วั น ซ้ อ มรบด้ ว ยการยิ ง พลุ
แฟลร์และปืนใหญ่ด้วยกระสุน
จริงไปที่เป้าหมายที่เทศมณฑล
ผิงตงทางใต้ของประเทศ ใช้
เวลาราว 1 ชั่วโมง.
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ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

น้ำ�ท่วมพิษณุโลกเร่งอพยพผู้สูงวัย

ขาว

เหยื่อผัวเมียสิงคโปร์ โกงร้องกองปราบฯ

กรุงเทพฯ • วันที่ 9 ส.ค.65 ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการ
สอบสวนกลาง (บช.ก.) ทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ พร้อมนายเอ
(นามสมมุติ) ชาวสิงคโปร์ และ น.ส.บี (นามสมมุติ) ชาวไทย ทั้ง
สองเป็นแฟนกันมายื่นหนังสือร้องทุกข์ถึง พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช
ผบช.ก.เพื่อให้รับทำ�คดี โดยมี พ.ต.ท.ชลิต ทิพย์ธำ�รง รอง ผกก.
(สอบสวน) กก.1 บก.ป.เป็นผู้แทนรับเรื่อง ทนายไพศาลกล่าวว่า
วันนี้พาตัวแทนผู้เสียหายที่ถูกหลอกขายสินค้าแบรนด์เนมโดย
สามีชาวสิงคโปร์และภรรยาชาวไทย หลังได้แจ้งความร้องทุกข์
และมีการออกหมายจับไว้แล้วที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงหมาย
แดงจากองค์การตำ�รวจสากลหรืออินเตอร์ โพล แต่หากประเทศ
ต้นทางยังไม่ได้ประสานมายังตำ�รวจไทย จะทำ�ให้ตำ�รวจไม่มี
อำ�นาจในการจับกุม จึงพาผู้เสียหายมาสอบปากคำ� หากมีความ
ผิดใดเกิดขึ้นในประเทศจะทำ�ให้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
ของไทยและออกหมายจับผู้ต้องหาได้ ขณะที่ น.ส.บีกล่าวว่า ฝ่าย
หญิงชาวไทยได้เข้ามาตีสนิทเพื่อให้มาลงทุนซื้อขายนาฬิกาหรู
อีกทั้งอ้างเบื้องสูงและรู้จักคนดังหลายวงการเพื่อสร้างความน่า
เชื่อถือ ตนเคยไปพบครอบครัวฝ่ายหญิงถึงที่บ้านราคา 60 ล้าน
บาท และมีรถยนต์หรูยี่ห้อดังหลายคัน ทั้งเฟอร์รารี โรลส์-รอยซ์
กระทั่ง มิ.ย.ที่ผ่านมาจึงรู้ว่าถูกหลอกเพราะไม่ได้ของตามที่ตกลง
ไว้ จึงแจ้งความไว้ที่ต่างประเทศและต้องการมาแจ้งความที่ ไทย
ด้วยเพราะเชื่อว่าครอบครัวผู้ก่อเหตุฝ่ายหญิงจะต้องมีส่วนรู้เห็น

หนุ่มเสพยาคลุ้มคลั่งยิงตัวเองปางตาย

หนองคาย • เมื่อช่วงค่ำ�วันที่ 8 ส.ค.65 พ.ต.ท.สุริยา บุญสิทธิ์
สวญ.สภ.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ได้รับแจ้งจากผู้ ใหญ่บ้าน
เทพประทับว่ามีชายคลุ้มคลั่งใช้ปืนจะทำ�ร้ายตัวเองขอให้ ไป
ช่วยเหลือ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและออกตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ เลขที่ 245 ม.9 ต.นา
งิ้ว พบนายประยุทธ พุทธนนท์ อายุ 33 ปี เจ้าของบ้านยืนอยู่
บันไดชั้นล่าง ในมือถือปืนแก๊ปยาวเล็งที่บริเวณศีรษะของตัว
เองอยู่ตลอดเวลา พร้อมพูดจาเอะอะโวยวายเรียกร้องขอพบ
ภรรยาและลูกซึ่งอยู่ที่บ้านโนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี ตำ�รวจ
จึงได้ขับรถไปรับภรรยาและลูกมาพบ ระหว่างนั้นหลายฝ่าย
พยายามช่วยเกลี้ยกล่อม แต่นายประยุทธเข้าใจว่าภรรยาจะพา
คนมาฆ่าตัวเอง จนกระทั่งเที่ยงคืนวันที่ 9 ส.ค. พ.ต.ท.สุริยาได้
เจรจาต่อรองจนนายประยุทธมีท่าทีอ่อนลงเหมือนจะยอมแล้ว
นำ�ปืนมาให้ผู้ ใหญ่บ้าน ตำ�รวจจึงออกจากบ้านมาประมาณ
200 เมตร ไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จึงรีบเข้าไป
ตรวจสอบพบนายประยุทธใช้ปืนแก๊ปยิงศีรษะตัวเองได้รับบาด
เจ็บสาหัส จึงรีบนำ�ตัวส่งโรงพยาบาล สอบสวนทราบว่านาย
ประยุทธ์เคยเสพยาเสพติด เวลาคลุ้มคลั่งมักจะถือมีดหรือท่อน
ไม้เดินอาละวาดจนชาวบ้านรู้จักกันดี แต่ไม่เคยมีปืน ครั้งนี้ ไม่
ทราบว่าเอาปืนมาจากไหน.

เร่งขึน้ ค่าแรง
วันนีเ้ ราใช้เงินกองทุนพลังงานมาอุดหนุนเกือบ
ทุกส่วน ทัง้ ไฟฟ้า พลังงาน แก๊ส ใช้เงินเป็นแสน
ล้านบาทไปแล้ว ต้องไปดูวา่ จะดูแลช่วยเหลือได้
อย่างไร มากน้อยกันแค่ไหน ขอให้เข้าใจในภาพ
รวมด้วย ผมก็ไม่อยากที่จะทำ�ให้คนเดือดร้อน
แต่ขอให้รับฟังเหตุผลและความจำ�เป็นกันบ้าง
ยืนยันว่าจะทำ�ให้ดที ส่ี ดุ ” นายกฯ ระบุ
มีรายงานข่าวจากทำ�เนียบรัฐบาลว่า
เบือ้ งต้นคาดว่าจะใช้เงินราว 7-9.5 พันล้าน
บาทเข้ามาดูแลกลุม่ เปราะบาง โดยจะใช้งบ
ประมาณส่วนกลางของรัฐบาลเข้ามาดำ�เนิน
การช่วยเหลือ เป็นทัง้ งบปี 2565 และปี 2566
สำ�หรับแนวคิดทีม่ อบให้คณะกรรมการกำ�กับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งสรุปตัวเลขคือ
ส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดพลังงานโดยใช้
ไฟฟ้าน้อยทีส่ ดุ ก็จะได้รบั การช่วยเหลือ โดย
แนวคิดการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 2 กรอบ
หลัก และจะเร่งสรุปในสัปดาห์หน้า ดังนี้
1.การช่วยเหลือเหมือนกับงวดปัจจุบัน
คือหากบ้านใดใช้ ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/
เดือน ค่าไฟฟ้าเอฟทีจะไม่ปรับขึน้ แต่ก�ำ ลังดู
รายละเอียดว่าการไม่ปรับขึน้ จะเปรียบเทียบ
กับงวดเอฟทีงวดใด ระหว่างงวดที่ 1/65 ที่
ค่าเอฟทีอยู่ท่ี 1.39 สตางค์ต่อหน่วย หรือ
เทียบกับงวดที่ 2/65 ทีอ่ ตั ราเอฟทีอยูท่ ่ี 24.77
สตางค์ตอ่ หน่วย โดยหากเทียบกับงวด 1/65
แล้วต้องใช้วงเงินราว 6,600 ล้านบาท แต่
หากเปรียบเทียบกับงวดที่ 2/65 แล้วจะใช้เงิน
ช่วยเหลือราว 4,900 ล้านบาท แต่นน่ั ก็หมาย
ถึงค่าไฟฟ้าเอฟทีของคนกลุ่มนี้จะขึ้นมาราว
23.38 สตางค์ตอ่ หน่วย 2.การขยายช่วย เหลือ
สำ�หรับผู้ ใช้ ไฟฟ้าในหน่วยที่ 301-500 หน่วย
ต่อเดือน ในส่วนนี้หากเปรียบเทียบเฉพาะ
งวด 2/65 ก็จะใช้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกราว
อีก 2,900 ล้านบาท
ทางด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สมั ภาษณ์ความคืบ
หน้าการปรับค่าแรงขัน้ ต่�ำ ว่า ได้มอบนโยบาย
ให้ปลัดกระทรวงแรงงานไปประชุมไตรภาคี
จังหวัด ซึง่ ได้มกี ารประชุมทุกจังหวัดแล้ว และ
ขณะนี้ ได้ตัวเลขมาหมดแล้ว โดยจะมีการ
เกลีย่ ตัวเปอร์เซ็นต์ ให้เหมาะสม ซึง่ ข้อเท็จจริง
ตัวเลขแต่ละจังหวัดต่างกัน 1-2 บาท และ
แบ่งเป็นหลายช่วง กำ�ลังปรับขึน้ ให้อยู่ โดยจะ
ทำ�ทัง้ หมด 12 ช่วง ซึง่ ตัวเลขจะไม่เท่ากันทุก
จังหวัด เพราะจีดพี แี ต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน
ทั้งนี้ ได้ ให้นโยบายกับปลัดกระทรวง
แรงงานไปแล้ ว ว่ า จะต้ อ งทำ � ให้ จ บภายใน
เดื อ น ส.ค. และน่ า จะเข้ า ที่ป ระชุ ม คณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ช่วงต้นเดือน ก.ย. จาก

พิ ษ ณุ โ ลก • ชาวพิ ษ ณุ โ ลก
ระทมน้ำ � หลากจากเทื อ กเขา
เพชรบูรณ์ ไหลท่วม 6 ตำ�บล
26 หมู่บ้าน ใน อ.เนินมะปราง
เร่ ง อพยพชาวบ้ า นมาที่ ศ าลา
การเปรี ย ญวั ด ชมพู ขณะ
สุโขทัยน้ำ�ป่าท่วมหมู่บ้านและ
นาข้าว 1,050 ไร่
เมื่อเวลา 12.00 น. วัน
ที่ 9 ส.ค.65 เจ้ า หน้ า ที่ กู้ ภั ย
มิ ต รภาพมงคลธรรม กู้ ภั ย
มูลนิธิประสาทบุญสถาน กู้ภัย
สากเหล็ ก ได้ ร่ ว มกั น นำ � เรื อ
ท้ อ งแบนและน้ำ � ดื่ ม ออกแจก
จ่ายประชาชนในพื้นที่น้ำ�ท่วม
บ้ า นปลวกง่ า ม ม.5 ต.ชมพู
อ.เนิ น มะปราง จ.พิ ษ ณุ โ ลก
โดยพบว่าหลายพื้นที่ถูกน้ำ�จาก
เทื อ กเขาเพชรบู ร ณ์ ไหลเข้ า
ท่วม โดยเฉพาะ ม.5 บ้านปลวก
ง่าม เริ่มมีปริมาณน้ำ�เพิ่มขึ้นจน
ท่วมพื้นผิวถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ขณะที่ บ้ า นชมพู ม.3
ต.ชมพู ได้อพยพประชาชนมา
พักที่ศาลาการเปรียญวัดชมพู
ตั้ ง แต่ เ วลา 03.00 น. แล้ ว
และจะอยู่อีก 2 คืนเพื่อรอดู
สถานการณ์
นายทวีศักดิ์ ล่อกา ปลัด
อำ � เภอเนิ น มะปราง เปิ ด เผย

ว่า ภาพรวมน้ำ�จากบนเขาใน
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
เริ่มลดลงแล้ว กำ�ลังหนักที่บ้าน
ปลวกง่าม ม.5 หากฝนไม่ตกลง
มาอีกน้ำ�ก็จะไหลลงพื้นที่ลุ่มต่ำ�
ต่อไป สำ�หรับผู้อพยพที่ศาลา
การเปรี ย ญวั ด ชมพู จ ะอยู่ ต่ อ
อีก 2 คืนเพื่อรอดูสถานการณ์
สำ � หรั บ ความเสี ย หายในภาพ

รวมของอำ�เภอเนินมะปราง มี
ประชาชนได้รับผลกระทบ 6
ตำ�บล 26 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่
เป็ น พื้ น ที่ ท างการเกษตร ยั ง
ไม่ มี ร ายงานผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
หรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
ส่วนที่ จ.สุโขทัย เมื่อวัน
ที่ 9 ส.ค. จากที่มีฝนตกหนักใน
ต.บ้ า นน้ำ� พุ อ.คี รี ม าศ ทำ� ให้

เกิ ด น้ำ � ป่ า ไหลหลากเข้ า ท่ ว ม
หมู่บ้าน ถนน และนาข้าวใน
ม.1 และ ม.7 นั้น เบื้องต้นมีพื้นที่
ประสบภัยประมาณ 1,050 ไร่
ส่วนความเสียหายจะประเมิน
หลังน้ำ�ลด ล่าสุด นายปรีชา
สุ ท นต์ นายอำ � เภอคี รี ม าศ
พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดสุโขทัย,
เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน ปภ.และ

อบต.บ้านน้ำ�พุได้ลงสำ�รวจพื้นที่
น้ำ�ท่วมแล้ว
ขณะที่ ช าวบ้ า นน้ำ � พุ
บอกว่า น้ำ�ท่วมมาได้ 3-4 วัน
แล้ว ทะลักมาตอนเที่ยงคืนถึง
ตี 3 ทำ�ให้ขนย้ายของหนีไม่ทัน
เป็นแบบนี้แทบทุกปี แต่น้ำ�จะ
ไม่ท่วมขังนาน ถ้าไม่มีฝนตกลง
มาซ้ำ� คาดอีก 2-3 วันก็กลับสู่
ภาวะปกติ
ด้ า น จ.อ่ า งทอง หลั ง
จากมี ฝ นตกเพิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่
ภาคเหนือและภาคกลาง ทำ�ให้
มีน้ำ�ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี
การระบายน้ำ�ลงสู่ท้ายเขื่อน
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำ�ริมฝั่งแม่น้ำ�
เจ้ า พระยาที่ ไ หลผ่ า นจั ง หวั ด
อ่ า งทองสู ง ประมาณ 0.200.80 เมตร
โดยบริเวณคลองโผงเผง
ต.โผงเผง อ.ป่าโมก บริเวณ
พื้นที่ลุ่มต่ำ�นอกคันกั้นน้ำ� ระดับ
น้ำ�เพิ่มสูงขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง
ที่ 3.05 เมตร ซึ่งยังรับน้ำ�ได้
อีกประมาณ 1 เมตร อย่างไร
ก็ตาม จังหวัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์และเตรียมพร้อม
ตลอด 24 ชม.

จับ13รายศึกโรงน้ำ�แข็งยึดปืน16กระบอก
กรุงเทพฯ • วันที่ 9 ส.ค.65
ที่ ก องบั ญ ชาการตำ � รวจภู ธ ร
ภาค 1 พล.ต.ท.จิ ร พั ฒ น์ ภู มิ
จิ ต ร ผู้ บั ญ ชาการตำ � รวจภู ธ ร
ภาค 1 (ผบช.ภ.1) แถลงผล
การกวาดล้างอาชญากรรมตาม
“ยุ ท ธการปราบไพรี ประกาศ
สงครามกับยาเสพติดตำ�รวจภูธร
ภาค 1” ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.65
ถึง 5 ส.ค.65 เน้นความผิดเกี่ยว
กับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

เดิ ม ที่ ว างเอาไว้ ใ ห้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ช่ ว งต้ น
ปี 2566 ทีผ่ า่ นมาเราไม่ได้มกี ารปรับค่าแรง
เลย เนื่องจากต้องแก้ปัญหาและเยียวยา
ประชาชนในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของ
โควิด-19 รัฐบาลทำ�ได้ แต่ประคับประคอง
ไม่ให้เลิกจ้าง แต่วันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสม
นายจ้างเห็นดีเห็นงาม เพราะต้องการให้
ลูกจ้างอยูก่ บั เขาต่อ ส่วนตัวเลขค่าแรงขัน้ ต่�ำ
ที่เรากำ�หนดอยู่ 5-8 เปอร์เซ็นต์น้ัน เรามี
พื้นฐานการตั้งตัวเลขมาจากจีดีพีและภาวะ
เงินเฟ้อ โดยเอาจีดพี ขี องแต่ละจังหวัดมาบวก
ลบคูณหารจะสามารถตอบคำ�ถามได้วา่ ทำ�ไม
แต่ละจังหวัดได้ ในปริมาณเท่านี้
“ขณะที่ส ถานการณ์ ค่า ของชี พ ก็ ล้อ
จากฐานเดิม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พื้นที่
จังหวัดในอีอซี ี และพืน้ ที่ กทม. ต้องขึน้ ก่อน
และสูงขึ้นไป เพราะค่าครองชีพและจีดีพี
จังหวัดดังกล่าวสูง ย้ำ�ว่าเราจะเร่งรัดเพื่อนำ�
เข้า ครม.ในเดือน ก.ย.ให้ได้ ส่วนตัวอยากให้มี
ผลบังคับใช้วนั ที่ 1 ต.ค. เพราะคิดว่าเป็นเวลา
ทีเ่ หมาะสม ตอนนีอ้ ยู่ในขัน้ ตอนหารือกับสภา
นายจ้างว่าเป็นไปได้หรือไม่ทจ่ี ะปรับให้ขน้ึ เร็ว
กว่าต้นปี 2566 เพราะขณะนี้สินค้าอุปโภค
บริโภคมีการปรับตัวไปแล้ว อย่างไรก็ดี ขอ
ให้เชื่อมัน่ ว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำ�คัญกับ
เรื่องนี”้ รมว.แรงงานระบุ
เมื่อถามว่า การทำ�เรื่องนี้จะทำ�ให้
รั ฐ บาลถู ก มองว่ า เป็ น การใช้ ป ระโยชน์
ทางการเมืองหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า เป็น
เรื่องช่วงเวลามากกว่า ถ้าคิดว่าการขึ้นค่า
เเรงเป็นเรื่องการเมือง คงขึน้ ค่าแรง 492 บาท
ตามข้ อ เรี ย กร้ อ งของผู้นำ� แรงงานไปแล้ ว
ขอร้องอย่าเอาเรื่องค่าแรงเป็นเรื่องการเมือง
เพราะเป็ น เรื่ อ งของเศรษฐกิ จ และความ
มั่นคงของประเทศชาติ เราไม่สามารถเอา
เรื่องค่าแรงเป็นเรื่องการเมือง แต่เราปรับ
ตามเวลาทีเ่ หมาะสม
วั น เดี ย วกั น นายธนวรรธน์ พล
วิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กล่าวถึงแนวโน้มการปรับขึน้
ค่าแรงขัน้ ต่�ำ อีก 5-8% ทีจ่ ะเริม่ ตัง้ แต่ปี 66 ว่า
เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่�ำ เพราะ
ไม่ได้มกี ารปรับขึน้ มานานถึง 3 ปี และการจะ
เริม่ ปรับขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปี 66 ถือว่าเป็นช่วงเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันจะเริ่มเห็นสัญญาณ
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจบ้างแล้ว
“เมื่อรัฐบาลชี้ว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ�
จะเริม่ ใน ม.ค.66 ก็ท�ำ ให้เห็นว่าเศรษฐกิจน่า
จะเริ่มฟื้น โดยคาดว่าจะฟื้นไตรมาส 4 ปีน้ี
ภาคธุรกิจเริ่มมีกำ�ลังการเงินที่เข้มแข็งแล้ว
การขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่�ำ ในเดือน ม.ค.จึงเหมาะสม
เพราะค่าแรงไม่ได้ปรับมา 3 ปี กรอบทีค่ าด

วัตถุระเบิด สถานบริการ การ
สืบสวนบุคคลตามหมายจับ การ
พนันและยาเสพติด
พล.ต.ท.จิรพัฒน์เปิดเผย
ว่ า ผลการกวาดล้ า งสามารถ
จับคดีอาวุธปืนได้ 571 ราย ผู้
ต้องหา 568 ราย รวมอาวุธปืน
518 กระบอก เป็นปืนมีทะเบียน
315 กระบอก ปืนไม่มีทะเบียน
203 กระบอก เครื่องกระสุนปืน
711 นัด คดีการพนัน 737 ราย

ว่าจะปรับขึ้น 5-8% ก็เหมาะสมกับเงินเฟ้อ
สอดคล้องกับค่าครองชีพ ประชาชนน่าจะ
พร้อมรับกับราคาสินค้าและค่าบริการที่ปรับ
ตัวสูงขึน้ ได้ ดังนัน้ โดยสุทธิแล้ว การปรับขึน้
ค่าแรงขัน้ ต่�ำ จะเป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจให้
ถูกกระตุ้นในเชิงบวก มีเงินเข้าไปหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น จะทำ �ให้มีเม็ด
เงินเพิ่มเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีกเดือนละ
1,500-2,400 ล้านบาท/เดือน หรือคิดเป็นเพิม่
ขึน้ ปีละ 2-3 หมื่นล้านบาท ซึง่ จะช่วยผลักดัน
ให้จดี พี ีในปี 66 ขยายตัวอีก 0.1-0.2% จาก
เดิม” นายธนวรรธน์กล่าว
อย่างไรก็ตาม การปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่�ำ
ดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ใช้
จำ�นวนแรงงานสูง อาทิ ธุรกิจในภาคบริการ
ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ซึ่งอาจทำ�ให้
ธุรกิจต้องเลือกใช้กลไกในการลดผลกระทบที่
แตกต่างกันไป เช่น การปรับลดคนงาน การ
ปรับราคาสินค้าหรือค่าบริการเพิ่มขึ้น หรือ
แม้แต่การยอมรับผลกำ�ไรทีน่ อ้ ยลง เป็นต้น.

ผู้ต้องหา 922 ราย คดียาเสพติด
1,580 ราย ผู้ต้องหา 1,593 คน
เป็นยาบ้า 439,389 เม็ด ยาไอซ์
151.890 กรัม เคตามีน 35.190
กรัม และยาอี 5.08 เม็ด ความผิด
เกี่ยวกับสถานบริการ 104 ราย
ผู้ต้องหา 103 คน คดีประเภท
ความผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 (แรงงานต่างด้าว) 501
ราย ผู้ต้องหา 502 คน คดีค้าง
กล่าวบุคคลตามหมายจับจับกุม

1,138 ราย ผู้ต้องหา 1,094 คน
คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
666 ราย ผู้ต้องหา 666 คน
นอกจากนี้ ยั ง กล่ า วถึ ง
ความคื บ หน้ า คดี ค นงานส่ ง
น้ำ�แข็ง 2 โรงงานไล่ยิงกันกลาง
เมืองพระนครศรีอยุธยา จับกุม
ผู้ต้องหาได้ 13 ราย ยึดอาวุธ
ปืน 16 กระบอก ส่วนสาเหตุเกิด
จากการขัดแย้งของโรงน้ำ�แข็ง
2 โรง ที่เข้ามาขายในพื้นที่เมือง

ว่า ก็แล้วแต่สมาชิกเขาประชุมกัน เขาว่า
อย่างไรก็วา่ กัน ไม่ใช่ตนคนเดียว
ต่อมา พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์อีก
ครั้งถึงกรณีท่รี ะบุว่า พล.อ.ประยุทธ์จะดำ�รง
ตำ�แหน่งต่ออีก 2 ปี และทำ�ให้ตคี วามกันว่าจะ
อยู่ไปจนถึงปี 2568 ว่า จะไปรู้ได้อย่างไร เมื่อ
ถามว่ามีการมองกันว่าหาก พล.อ.ประยุทธ์
ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ต่ออีก 2 ปี แล้วจากนั้น
พล.อ.ประวิตรจะขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นนายกฯ
ต่อแทนในการเลือกตัง้ สมัยหน้า เป็นไปได้หรือ
ไม่ พล.อ.ประวิตรหันมาตอบว่า “จะอยู่ไหว
หรือ ตายก่อน” ขึน้ รถแล้วเดินทางกลับทันที
ด้านนายวิษณุ เครืองาม กล่าวถึงกรณี
การยื่นวาระ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งมี
หลายช่องทางว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เป็น
ช่องทาง เพราะเขาก็ต้องยื่นต่อไปที่ กกต.
เรื่องนีม้ ี 2 ช่องทางเท่านัน้ คือ ส.ส.เข้าชื่อกัน
1 ใน 10 หรือ ส.ว.เข้าชื่อกัน 1 ใน 10 ตาม
มาตรา 82 กับอีกหนึ่งช่องทางคือ กกต.ยื่น
ตามมาตรา 170 ถ้า กกต.ยื่นก็จะมีน�ำ้ หนักมาก
กว่า เพราะ กกต.จะมีการกลัน่ กรอง คล้ายๆ
บิก๊ ตู่
กับไต่สวนมูลฟ้องก่อน ทั้งนี้จะทำ�อะไรกันก็
รีบทำ� เพราะศาลเขาจะได้รบี วินจิ ฉัยอย่างที่
มาพร้อมนายกฯ และยืนร่วมฟังการแถลง อาจารย์จรัญ (ภักดีธนากุล) บอก
ข่าว ก่อนที่ท้ังหมดจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไป ‘บิก๊ ตู’่ คนละเรื่องกับ ‘เปรม’
พร้อมนายกฯ จากนัน้ ไม่นานนายชัยวุฒแิ ละ
เมื่อถามว่าปัญหาทางข้อกฎหมายไม่
นายสุชาติเดินลงมาจากตึกไทยฯ ก่อน เหลือ น่าใช้เวลานาน นายวิษณุกล่าวว่า ปัญหาข้อ
เพียงนายวิษณุทย่ี งั อยูบ่ นตึกไทยคูฟ่ า้
กฎหมายคือปัญหาทีภ่ าษากฎหมายเขาเรียกว่า
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ� ศาลรู้ได้เอง แต่วา่ ไม่ตอ้ งสืบพยาน แต่เขาอาจ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี ตอบคำ�ถามสื่อมวลชน จะถามให้ผเู้ กีย่ วข้องต้องชีแ้ จง เป็นการตีความ
กรณีท่ีถูกถามถึงวาระดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ กฎหมาย และดูท่ีเจตนารมณ์เท่านั้น ส่วนที่
8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ว่า อำ�นาจทุกอย่าง จะไปยื่นแจ้งความหากนายกฯ ยังทำ�งานต่อก็
เป็ น ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย สามารถแจ้งได้ แต่จะยังไงต่อเท่านัน้ เอง ตราบ
ฉะนั้นแล้วต้องเคารพการวินิจฉัยของศาล ใดทีัไ่ ม่มีการสั่งให้หยุดก็สามารถทำ�ได้หมดทุก
รัฐธรรมนูญ การวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ควรก้าว อย่างย้ายข้าราชการก็ได้ ปรับ ครม.ก็ได้
ล่วง และไม่ควรทีจ่ ะมีการเคลื่อนไหวชุมนุม
ผู้ส่ือข่าวถามว่า ตอนที่ พล.อ.เปรม
กดดันศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้เชื่อมั่นใน ติณสูลานนท์ อดีตนายกฯ ลงจากอำ�นาจเมื่อ
กระบวนการยุตธิ รรมของไทย
ครบ 8 ปี และบอกว่าพอแล้ว แตกต่างจาก
ทัง้ นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ กล่าว ตอนนีอ้ ย่างไร นายวิษณุกล่าวว่า “คนละเรื่อง
ถึงกรณีตง้ั ข้อสังเกต พปชร.ชู พล.อ.ประวิตร กันเลย รัฐธรรมนูญเขียนคนละอย่าง เพราะ
เป็นนายกฯ ว่า ไม่ใช่ ทุกอย่างอยู่ท่ี พล.อ. สมัย พล.อ.เปรม ไม่ได้ถกู บังคับอะไร ท่านก็
ประยุทธ์ นายกฯ ไม่ครบ 8 ปีกไ็ ปต่อไป เมื่อ บอกป๋าพอแล้วลูก” เมื่อถามว่าคำ�นีจ้ ะได้ยนิ
ครบแล้วก็วา่ กันว่าจะเอาใคร ไม่ใช่ตน
จากปาก พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ นายวิษณุ
เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรพร้อมเป็น กล่าวว่า “ไม่รสู้ ิ มาถามผมทำ�ไม”
นายกฯ หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “ผมจะ
รายงานข่ า วจากทำ � เนี ย บรั ฐ บาล
ไปพร้อมได้อย่างไร ผมยังไม่ได้คดิ เลย นายกฯ แจ้ ง ว่ า ในช่ ว งท้ า ยการประชุ ม ครม.
ยังอยูต่ อ่ อีก 2 ปี” เมื่อถามว่าหมายถึงสมัยหน้า นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและ
ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรบอกว่า “อ้า ก็วา่ ไป” ความมั่นคงของมนุษย์ ได้พูดขึ้นว่า รู้สึกไม่
ถามอีกว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สะดุด สบายใจประเด็ น วาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง
ประเด็น 8 ปี เลือกตัง้ สมัยหน้า พปชร.จะเสนอ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะครบในวันที่
เป็นแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่ พล.อ.ประวิตร 24 ส.ค.65 รวมถึงวันที่ 18 ส.ค.65 ที่จะมี
กล่าวว่า ก็ตอ้ งเสนอ เมื่อถามว่าจะเสนอหัวหน้า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
พรรค พปชร. ด้วยหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าว ประจำ�ปีงบประมาณ 2566 ในวาระ 3 อย่า

โดยตัดราคากัน และเด็กส่งน้ำ�
แข็งกระทบกระทั่งกัน โดยจะ
ดำ�เนินคดีหมดทุกคน
เบื้ อ งต้ น แจ้ ง ข้ อ หาพยา
ยามฆ่า, พกพาอาวุธปืน ใช้อาวุธ
ปืนในที่สาธารณะ และก่อความ
ชุลมุน ถ้าเข้าข่ายอั้งยี่ ก็จะแจ้ง
ข้อหาด้วย ขณะนี้มีการเอกซเรย์
ทั้ ง สองฝ่ า ยว่ า อยู่ ใ นเครื อ ข่ า ย
กลุ่มใดบ้าง และให้ตั้งด่านตรวจ
เข้มอาวุธปืน.

มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระ นายกฯ เพิ่ง
เป็นนายกฯ ในรัฐบาลนี้ ได้ 3 ปี แต่มคี �ำ พูดที่
บิดเบือน ด้อยค่า บ่อนทำ�ลาย เขาพูดเพียงแค่
10 คน พูดซ้�ำ ไปซ้�ำ มา แต่ ครม.มีกว่า 30 คน
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน อยากให้ทกุ คนช่วยกัน
พูด เพราะเราเป็นรัฐบาลร่วมกัน นอกจากนี้
รัฐบาลทำ�งานมา มีผลงานเยอะ เวลาโดนด่า
ในเรื่องไม่จริง อยากให้ โฆษกแต่ละกระทรวง
ออกมาตอบโต้ ไม่ใช่ให้เขาสื่อสารทางเดียว
นายสุ ช าติ ชมกลิ่ น รมว.แรงงาน
ให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมหารือนอกรอบกับ
นายกฯ ว่า ไม่ได้พดู ถึงประเด็นทางการเมือง
เป็นการทานข้าวร่วมกัน ไม่มีประเด็นอะไร
พล.อ.ประวิตรก็ร่วมอยู่ด้วย นายกฯ ไม่ได้
แสดงความมัน่ ใจประเด็น 8 ปี ส่วนนีอ้ ยูก่ บั
คนที่ยื่น โดยฝ่ายผู้ท่มี ีอำ�นาจจะเป็นผู้ตัดสิน
เราไปตัดสินแทนศาลไม่ ได้ ส่วนที่หัวหน้า
พรรค พปชร.ระบุว่านายกฯ จะอยู่ ได้อีก
2 ปี อาจจะเป็นการพูดไปอะไรหรือเปล่า แต่
ความจริงไม่มีใครรู้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เรา
ยังมัน่ ใจ และตอนนีเ้ ชื่อว่าต่างคนต่างตีความ
กฎหมายกันเอง แต่เรามัน่ ใจว่าเราไปต่อ ใน
พรรค พปชร.เองก็ชดั เจน โดยเฉพาะหัวหน้า
พรรคบอกแล้วว่าสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์
เป็นนายกฯ อยูแ่ ล้ว
เมื่อถามว่า หากศาล รธน.ตัดสินให้
พล.อ.ประยุทธ์พน้ จากการเป็นนายกฯ ในวัน
ที่ 24 ส.ค. พรรค พปชร.ได้เตรียมความพร้อม
อย่างไร และพรรคจะแตกหรือไม่ นายสุชาติ
กล่าวว่า คงต้องมองว่ากฎหมายคงไม่ให้ โทษ
ขนาดนั้น แต่ก็ไม่ก้าวล่วง ซึ่งจริงๆ แล้วก็
ไม่ใช่วา่ จะตัดสินเร็วขนาดนัน้ ก็ตอ้ งอยูท่ ค่ี น
ยื่น และต้องมีเวลาในการพิจารณาอีก
นายสุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ รมว.อุตสาห
กรรม และรองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวถึง
กรณียงั อยูพ่ รรค พปชร.ต่อหรือไม่วา่ “ยังอยู่
ครับ อยูค่ รับ” เมื่อถามถึงประเด็นการดำ�รง
ตำ�แหน่งครบวาระ 8 ปีของนายกฯ นายสุรยิ ะ
กล่าวว่า ก็คงเป็นตามรัฐธรรมนูญ และเชื่อ
ว่าน่าจะผ่าน

ฝ่ายค้านยื่นแน่ 17 ส.ค.นี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และคณะกรรมการ
นโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา
กล่าวถึงการยื่นตีความดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ
8 ปี ว่าท้ายทีส่ ดุ แล้วคงจะมีแรงกระทบในระดับ
หนึง่ แต่ไม่อยากก้าวล่วงอำ�นาจศาล เป็นหน้าที่
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนผลจะเป็น
อย่างไร การทำ�งานของรัฐบาลต้องเดินหน้า
ต่อ ไม่อยากนำ�ประเด็นเรื่องการเมืองมานำ�
ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เชื่อว่ากลไกของภาครัฐจะต้องมีความต่อเนื่อง
และต้องทำ�งานต่อไป

รวบโจรลักขโมย
หมอนรางรถไฟ
ทุบเอาเหล็กขาย
สงขลา • วันที่ 9 ส.ค.65 ผู้
สื่อข่าวรายงานว่า ตำ�รวจรถไฟ
สถานี ตำ � รวจรถไฟหาดใหญ่
ได้จับกุมคนร้ายจำ�นวน 3 คน
ประกอบด้วย นายธีรยุทธ แป้น
แก้ว อายุ 38 ปี นายวีรพงษ์
เสรารั ต น์ อายุ 25 ปี และ
นายธนาวุธ นุมาศ อายุ 35 ปี
บริเวณป่ากล้วยใกล้จุดตัดราง
รถไฟใต้สะพานแม็คโคร ต.คอ
หงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่ง
เป็นการจับกุมได้คาหนังคาเขา
ขณะกำ�ลังใช้ค้อนปอนด์ทุบแท่ง
คอนกรีตหมอนรางรถไฟเพื่อเอา
เหล็กรางรถไฟไปขาย
พร้อมของกลางเหล็กราง
รถไฟความยาวประมาณ 160 ซม.
จำ�นวน 5 เส้น เหล็กเส้นขนาด
3 หุน 1 กอง นอตยึดรางรถไฟ
2 ตัว ค้อนปอนด์เหล็ก 3 ด้าม
รวมน้ำ�หนักเหล็กประมาณ 100
กิโลกรัม มูลค่าราว 856.72 บาท
โดยตี เ ฉลี่ ย ราคาเหล็ ก ที่ รั บ ซื้ อ
ตามร้านขายของเก่ากิโลกรัมละ
8 บาท แต่มูลค่าความเสียหาย
กับรถไฟนั้นมากกว่านี้
ทั้งนี้ ตำ�รวจรถไฟหาดใหญ่
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การรถไฟ
หาดใหญ่ในขณะไปทำ�การเชื่อม
เหล็ ก รางรถไฟที่ บ ริ เ วณจุ ด ตั ด
ใต้ ส ะพานแม็ ค โคร ต.คอหงส์
ว่ า มี ค นร้ า ยทุ บ หมอนรางรถไฟ
คอนกรี ต ที่ ว างอยู่ ริ ม ทางรถไฟ
เสียหายหลายหมอน โดยลงมือ
มาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อวาน
นี้ ได้ทุบหมอนเพิ่มเติมอีก
จึงนำ�กำ�ลังไปตรวจสอบ
และสอบถามชาวบ้านในละแวก
กระทั่งทราบว่าในเวลากลางคืน
มักมีกลุ่มวัยรุ่นลักลอบทุบหมอน
เอาเหล็กไปขาย
โดยคนร้ายทั้ง 3 คนรับ
สารภาพว่ า เหล็ ก ที่ ไ ด้ จ ะนำ� ไป
ขายร้านรับซื้อของเก่า จึงดำ�เนิน
คดีในข้อหา “ลักทรัพย์ที่ใช้หรือมี
ไว้เพื่อสาธารณประโยชน์”.

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นพ.ชลน่าน
ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรค พท.
ในฐานะผู้นำ�ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
แถลงว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติรว่ มกันทีจ่ ะ
ใช้ช่องทางของรัฐสภา ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมาตรา 170 ในการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องนายกรัฐมนตรี จะรวบรวมราย
ชื่อ ส.ส. ในนามพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นต่อ
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่อขอให้
ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความการดำ�รงตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรี 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ เบือ้ ง
ต้นได้ ให้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยไปประสาน
กับสำ�นักงานเลขาธิการสภาฯ เพื่อเตรียมยื่น
หนังสือถึงประธานสภาฯ ในวันที่ 17 ส.ค.
แนวทางผ่ า นสภาถื อ เป็ น แนวทางตรงที่
สามารถทำ�ได้ หากวุฒสิ ภาจะยื่นในลักษณะ
เดียวกัน ก็สามารถทำ�ได้เช่นกัน แนวทางยื่น
ผ่าน กกต.ก็เป็นอีกช่องทางทีส่ ามารถทำ�ได้
นายสุทนิ คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม
พรรค พท. ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน
กล่าวว่า วันนีม้ กี ารสร้างกระแสทีผ่ ดิ ว่าเรื่อง
8 ปีเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ทีจ่ ริงแล้ว
เป็นเรื่องของ พล.อ.ประยุทธ์ ถ้าท่านนับเลข
ถูก 1-8 ท่านก็นบั จะรูว้ า่ ควรจบที่ ไหน เมื่อรู้
ว่าจบที่ ไหน ให้ดทู ข่ี อ้ กฎหมาย ดูทเ่ี จตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และข้อเท็จจริงที่บัญญัติ
เรื่องนี้ เพราะอะไร หากดูแล้วจะรู้ ได้ว่า
พล.อ.ประยุทธ์จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเอง ถ้า
พล.อ.ประยุทธ์ยังคิดไม่ได้ หรือไม่มีส�ำ นึกใน
เรื่องนี้ ตรงนัน้ ถึงจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ
“เจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ที่
บัญญัติเรื่องดำ�รงตำ�แหน่งนายกฯ มิให้เกิน
8 ปี ชัดเจนว่าเพื่อไม่ให้เกิดการอยู่ต่อเนื่อง
ยาวนานเกินไป อาจเกิดความขัดแย้งและ
เกิดวิกฤตการเมือง ข้อเท็จจริงวันนีม้ นั กำ�ลัง
จะเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือยัง และจะเกิด
วิกฤตทางการเมืองหรือไม่ ซึ่งมองว่ามีท่าที
ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่คนเขียนกฎหมายมี
ความกังวลดูแล้วมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริง
เป็นสิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์คงคิดเองได้ อย่า
ให้เป็นภาระของศาลรัฐธรรมนูญ หรือเป็น
ภาระของประชาชน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
อดีตประธานองคมนตรี รัฐบุรษุ เคยทำ�เป็น
ตัวอย่างแล้ว” นายสุทนิ กล่าว
นายจิ ร ายุ ห่ ว งทรั พ ย์ ส.ส.กทม.
พรรค พท. กล่าวว่า ต่อให้กฎหมายเอื้อให้
พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อได้ แต่ก็คงอยู่อย่างไม่มี
ความสุข ไปที่ ไหนก็จะมีแต่เสียงเชิงลบ เชื่อว่า
พล.อ.ประยุทธ์คงจะไม่ยอมลาออกเอง ก็คงจะ
กลัวเสียฟอร์ม คงใช้วธิ ถี กู บังคับให้ลาออกหรือ
ทางกฎหมาย คราวนีจ้ ะเป็นครัง้ สำ�คัญการลง
อย่างสง่างาม ท่านจะเป็นรัฐบุรษุ จะถูกชื่นชม
จากประชาชนหรือไม่กอ็ ยูท่ ต่ี วั ท่านเอง.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

อนุมัติ
ได้ ให้ทางสำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�
แห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาใน
ภาพรวม โดยเตรี ย มการพร่ อ ง
น้ำ� ระบายน้ำ�เป็นหลัก และต้อง
พิ จ ารณาถึ ง การกั ก เก็ บ น้ำ � ไว้ ใ ช้
ในฤดูถัดไปด้วย
ด้านนายธนกร วังบุญคง
ชนะ โฆษกประจำ � สำ � นั ก นายก
รัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.
มีมติอนุมัติงบกลาง กรอบวงเงิน
4,019.80 ล้ า นบาท เป็ น ค่ า ใช้
จ่ายในการดำ�เนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรน้ำ � ในช่ ว งฤดู ฝ น ปี
2565 และการกักเก็บน้ำ�เพื่อฤดู
แล้งปี 2565/2566 จำ�นวน 1,361
รายการ ให้กับ 5 กระทรวง 13
หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้�ำ และเพิ่มศักยภาพ
ในการกั ก เก็ บ น้ำ � เพื่ อ ฤดู แ ล้ ง ใน
ปี 65/66 โดยพื้นที่เป้าหมายคือ
พื้ น ที่ เ สี่ ย งเกิ ด อุ ท กภั ย และภั ย
แล้ ง ตามที่ สทนช. และหน่ ว ย
งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกำ � หนด และ
พื้ น ที่ เ สี่ ย งที่ มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ ง
ดำ�เนินการแก้ ไข บรรเทาปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งโดยเร่งด่วน
สำ�หรับ 5 กระทรวง ประกอบ
ด้วย 1.กระทรวงกลาโหม 2.กระ
ทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม 3.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 4.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม 5.กระทรวงมหาดไทย
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกฯ
กล่าวว่า สทนช.ประเมินว่าหาก
ดำ � เนิ น การแล้ ว เสร็ จ จะมี พื้ น ที่
รับประโยชน์ประมาณ 35,723
ไร่ มีปริมาณน้ำ�เพิ่มขึ้นประมาณ
34.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ประ
ชาชนได้ รั บ ประโยชน์ ป ระมาณ
36,735 ครัวเรือน และสามารถ

กำ � จั ด ผั ก ตบชวา/วั ช พื ช น้ำ � ได้
ประมาณ 4.74 ล้ า นตั น รวม
ถึ ง สามารถซ่ อ มแซม/ปรั บ ปรุ ง
อาคารชลศาสตร์ ใ ห้ ส ามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ จำ�นวน
394 แห่ ง รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การ
เพิ่ ม การลงทุ น ภาครั ฐ โดยการ
ช่วยกระตุ้นการซื้อวัสดุและจ้าง
แรงงานคนในท้องถิ่นด้วย
นายธนกรเปิดเผยด้วยว่า
จากสถานการณ์ ฝ นตกอย่ า งต่ อ
เนื่อง ช่วงระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค.
ที่ผ่านมา ทำ�ให้ทุกพื้นที่ทั่วประ
เทศไทยได้รับผลกระทบ เกิดฝน
ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดย
เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ นายก
รัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.อนุ
พงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย สั่ ง การ
ให้ ก รมป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภั ย (ปภ.) สนั บ สนุ น
เครื่อ งสูบน้ำ� ขับด้วยเครื่อ งยนต์
ดี เ ซลติ ด ตั้ ง บนเทรลเลอร์ ล าก
จู ง พร้ อ มอุ ป กรณ์ ขนาดท่ อ ส่ ง
14 นิ้ว อัตราสูบ 28,000 ลิตร/
นาที ให้ สำ � นั ก การระบายน้ำ �
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ติดตั้ง
ตามเขตต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
จำ�นวน 18 เครื่อง 14 จุดสำ�คัญ
ที่มีความเสี่ยงน้�ำ ท่วมขัง เพื่อเร่ง
ระบายน้ำ� บรรเทาสถานการณ์
น้ำ�ท่วมขังแล้ว
ที่ศาลาว่าการ กทม. เสา
ชิงช้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้
ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
กล่ า วถึ ง สถานการณ์ น้ำ� ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครว่า สิ่งที่กังวล
คื อ น้ำ � เหนื อ เขื่ อ น เมื่ อ เช้ า มี
รายงานว่ า น้ำ � ในเขื่ อ นอยู่ ใน
ระดั บ 40% จึ ง สั่ ง การให้ น าย
วิ ศ ณุ ทรั พ ย์ ส มพล รองผู้ ว่ า ฯ
กทม. เฝ้าระวังน้ำ�เหนือเขื่อนให้
ดี เพราะเรากลัวว่าในระยะยาว
หากน้ำ�เหนือเขื่อนเต็มแล้วปล่อย
น้ำ � ออกมาจะมี ปั ญ หาอะไรหรื อ

ชวนเที่ยวงานวันเฉลิมฯ พระพันปีหลวง

ทำ � เนี ย บรั ฐ บาล • พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม
คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) ว่ า เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง รั ฐ บาล
ได้จัดกิจกรรมหลากหลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยใน
กรุงเทพฯ ได้มีการจัดงานอยู่ที่ราชดำ�เนิน และมีคนเข้าชม
ประมาณกว่า 20,000 คนแล้ว ดังนั้นขอเชิญชวนประชาชน
มาเที่ยวชมงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ มีทั้งในพื้นที่
กรุงเทพฯ ปริมณฑล ทั้งนี้ ตนขอเชิญชวนให้ร่วมงานศิลปาชีพ
ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี วันที่ 12-20 ส.ค.นี้
ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลือกซื้อผลงาน
หัตถศิลป์อันทรงคุณค่าและสุดยอดสินค้าโอท็อปทั่วไทยได้

ตั้งวงสับ ‘กัญชาเสรี’ นโยบายสร้างบาป

กรุงเทพฯ • นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม กล่าวในงาน
เสวนา “กัญชาเสรี ผิดทิศ หลงทาง” ที่พรรคเพื่อไทยว่าปัญหา
กัญชาเสรี ไร้กรอบนั้น ยังไม่เห็นตัวเลขส่งออกที่ชัดเจนเลยว่า
ประโยชน์จากเรื่องนี้คำ�นวณออกมาได้เท่าไร และส่งออกได้
จริงหรือไม่ ทั่วโลกยังบอกว่ากัญชาคือยาเสพติด ถ้าส่งออกไม่
ได้ จะกลายเป็นกัญชาวนเวียนกันอยู่ในประเทศ งบประมาณ
ที่ต้องรักษาผู้เสพ รวมไปถึงภาพลักษณ์ประเทศ ถ้าหักลบกลบ
หนี้กันกับความเสื่อมโทรมของสังคมแล้ว จึงไม่แน่ใจว่าได้คุ้ม
เสียหรือไม่ เพราะวันนี้ถึงขนาดเอาต้นกัญชามาเดินแจกกันใน
หมู่บ้าน บอกว่า 6 เดือนตัดขายได้ พอถึงเวลาขายไม่ได้จริงโดน
เขาต้ม กัญชาที่ปลูกไว้จะวนกลับมาเสพกันเองในครอบครัว
คราวนี้ กั ญ ชาจะได้ ว นอยู่ ใ นบ้ า นในชุ ม ชนเป็ น นโยบายที่ จ ะ
สร้างบาปมโหฬาร และสุดท้าย สังคมก็จะเรียกร้องให้กัญชา
กลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม

ถกข้อมูลแต่งตั้งนายพลกากี 136 ตำ�แหน่ง

ปทุมวัน • พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการ
ประชุมให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำ�รวจ
ระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำ�ปี 2565 โดย พล.ต.ท.อิทธิพล
อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. กล่าวว่า ผบ.ตร.กำ�หนดให้มีการ
ประชุมรับฟังข้อมูลจาก ผบช.หน่วยต่างๆ ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.
ตร. เพื่อนำ�มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการ
ตำ�รวจระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำ�ปี 2565 โดยเชิญ จตช.
รอง ผบ.ตร. และ ผบช. ทุกท่านมาให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบ
การพิจารณาของ ผบ.ตร. ก่อนนำ�เสนอ ก.ตร. พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป ทั้งในเรื่องความรู้ความสามารถ ของตัว
บุคคลและความเหมาะสมกับตำ�แหน่ง จึงให้เสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ รวมถึงกรณีการละเว้นปล่อยปละละเลยไม่ดำ�เนิน
การเพื่อประกอบการพิจารณาของ ผบ.ตร.ต่อไป ทั้งนี้ การ
พิจารณาแต่งตั้งตำ�รวจระดับรอง ผบ.ตร.ถึง ผบก. มีตำ�แหน่ง
ระดับรองผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติว่าง 4 ตำ�แหน่ง ระดับผู้
ช่วย ผบ.ตร. ว่าง 6 ตำ�แหน่ง ระดับผู้บัญชาการ (ผบช.) ว่าง 13
ตำ�แหน่ง ระดับรองผู้บัญชาการว่าง 36 ตำ�แหน่ง และ ผบก.
ว่าง 77 ตำ�แหน่ง ดังนั้นในการแต่งตั้งนายพลนี้จะมีตำ�แหน่ง
ว่าง 136 ตำ�แหน่ง

ไม่ เพราะเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำ�
เหนือเขื่อนในปัจจุบันมีปริมาณมากกว่า
ปีก่อน
นอกจากนี้ยังสั่งให้ทำ�แดชบอร์ด
ที่ มี ก ารสรุ ป ภาพรวมสถานการณ์ น้ำ �
และปริ ม าณน้ำ �ในเขื่ อ นที่ อ าจไหลผ่ า น
กรุงเทพมหานครด้วย สำ�หรับสิ่งที่กังวล
คือน้ำ�เหนือ ที่อาจมาเสริมกับน้�ำ ฝนและ
น้ำ �ทะเลหนุ น โดยต้ อ งหารื อ กับ หน่ ว ย
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการระยะยาว
อาจต้องนำ�สถานการณ์น้ำ�ท่วมปี 2554
เป็นตัวเปรียบเทียบ.

ส.ว.เสียงแตก
“วันที่ 10 ส.ค. ทาง ส.ส.จะเข้าหรือ
ไม่เข้าประชุม ผมจะไปสั่งเขาได้อย่างไร
เข้าหรือไม่เข้าจะไปรู้เหรอ ผมไม่ร้หู รอก
ไม่รจู้ ริงๆ ส่วน ส.ว.ก็ขอให้เป็นเรื่อง ส.ว.
จะไปสัง่ อะไรเขาได้ ซึง่ ส.ว.ไม่มสี ายใคร
สายลุงป้อมที่ ไหน ไม่มีสายลุงตู่ ลุงป้อม
เพราะ ส.ว.มีคณะกรรมการสรรหาเข้ามา
จะมีสายได้อย่างไร” พล.อ.ประวิตรกล่าว
เมื่อถามว่า มองความได้เปรียบ
เกีย่ วกติกาเลือกตัง้ หาร 100 กับหาร 500
อย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่รู้ ตน
อะไรก็ได้ทง้ั นัน้ ไม่คดิ เพราะเอา ส.ส.เขต
เป็นหลัก
ซักถึงข่าว พล.อ.ประวิตรดีลกับ
พรรคนั้นพรรคนี้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า
“ผมจะดีลกับใคร ผมไปต่างจังหวัดทุกวัน
สื่อก็เห็น ผมจะดีลกับใคร ผมกลับบ้านก็
นอน ตื่นเช้ามาก็ท�ำ งาน ทำ�งานทัง้ วัน จะ
ไปดีลกับใคร ผมดีลกับใคร”
ย้ำ�ว่า มีกระแสข่าวดีลกับพรรค
เพื่อไทย พล.อ.ประวิตรร้อง “โอ๊ย ไป
ที่ ไหน ไม่เจอใครเลย ยังไม่เจอใครเลย
ครับ นะครับเข้าใจด้วย สื่ออย่าคิดเอาเอง
สื่อคิดเองทัง้ นัน้ ข่าวทัง้ หมด ออกจากผูส้ อื่
ข่าวทีค่ ดิ เอง ทีค่ ดิ เอง เออเอง”
พอถามว่า ถ้าเป็นเช่นนี้ในอนาคต
ไม่มที างที่ พปชร.จะจับมือกับ พท.ใช่หรือ
ไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า จะไปรู้ ได้
อย่างไร เรื่องของอนาคต อนาคตสื่อรูห้ รือ
ไม่ ใครจะไปรูอ้ นาคต ให้ผลเลือกตัง้ ออก
มาก่อนแล้วค่อยว่ากัน
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ
เลขานุการคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่ ว มรั ฐ บาล (วิ ป รั ฐ บาล) ยื น ยั น
พล.อ.ประวิ ต รไม่ เ คยมี คำ� สั่ง ให้ ส มาชิ ก
พรรคไม่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และพรรค
ไม่ ไ ด้ เ ล่ น เกมการเมื อ งจั บ มื อ ฮั้ ว กั บ
พรรคการเมืองใดอย่างแน่นอน ไม่จ�ำ เป็น
ที่จะต้องทำ�เช่นนั้น การลงมติโหวตใน
สภา ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.แต่ละคน
เพราะฉะนั้นในสภาก็ขอให้เป็นเรื่องของ
ส.ว.และ ส.ส.

ส.ส.โดดร่มไม่ผิดจริยธรรม

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีหาก ส.ส.จงใจให้
สภาล่มจะผิดจริยธรรมหรือไม่ว่า ก็เป็น
เกมอันหนึง่ ในทางสภาทีเ่ คยใช้กนั มาเสมอ
เช่น วอล์กเอาต์ หรือการทำ�ให้การประชุม
ไม่ครบ ซึ่งคิดว่ายังไม่ถึงขึ้นที่จะบอกว่า
เป็นการผิดจริยธรรม
“มันเป็นอาวุธของสภาที่จะใช้ ใน
การคัดค้านสิ่งที่ตนไม่เห็นด้วย เหมือน
กั บ เดิ น ออกหรื อ นั่ง อยู่แ ต่ ไ ม่ ย อมยกมื อ
เพราะฉะนัน้ ในเรื่องขององค์ประชุมคงจะ
ถือว่าเป็นเรื่องจริยธรรมยาก แม้วา่ จะน่า
ตำ�หนิกต็ าม” นายวิษณุกล่าว
อย่างไรก็ดี เวลา 12.40 น. ภาย
หลังประชุม ครม. นายวิษณุได้ขน้ึ ตึกไทยคู่
ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาล เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์
ซึ่งถูกจับตาว่าจะเป็นการหารือถึงกรณีท่ี
รัฐสภาจะพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. ในวันที่ 10 ส.ค.นี้ และกรณี
การดำ�รงตำ�แหน่ง 8 ปีของนายกฯ ใช้
เวลา 45 นาที
จากนั้ น นายวิ ษ ณุ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้
เข้าพบนายกฯ เรื่องกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ เพราะเรื่องดังกล่าวมีการ
พูดคุยในการประชุม ครม.แล้ว โดยนาย
อนุชา นาคาศัย รมต.ประจำ�สำ�นักนา
ยกฯ ได้รายงานในวาระของวิปรัฐบาล
ที่รายงานว่าในวันที่ 10 ส.ค. จะมีการ
ประชุมร่วมรัฐสภา จะมีกฎหมายเข้าสอง
ฉบับ ฉบับแรกคือกฎหมายกำ�หนดระยะ
เวลาในการดำ�เนินคดี และอีกฉบับคือ
กฎหมายลู ก ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ง ซึ่งทั้ง
สองฉบับจะพิจารณาไปตามทีว่ ปิ ประสาน
งานกันไว้วา่ ให้ ส.ส. ส่วน ส.ว.ไม่เกีย่ วให้
โหวตไปตามมติและข้อเสนอของ กมธ.
แต่ จ ะเริ่ ม พิ จ ารณาได้ ต อนกี่ โ มงยั ง ไม่
ทราบ เนื่องจากการพิจารณาต้องเริม่ จาก
กฎหมายกำ�หนดระยะเวลาในการดำ�เนิน
คดี และยังมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมี
ผู้มาประชุมและหากเกิดไม่อยู่จะทำ �ให้
พิจารณากฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือก
ตัง้ ไม่ได้
ถามว่า นายกฯ ได้พดู ถึงเรื่ององค์
ประชุมหรือไม่ หลังมีกระแสข่าวว่าองค์

ประชุมจะไม่ครบเพื่อทำ�ให้สภาล่ม นาย
วิษณุกล่าวว่า ไม่มี นายกฯ บอกว่าขอ
ให้วิปไปตกลงประสานกันเอง ทำ�ให้มัน
เรียบร้อยแล้วกัน
ย้ำ�ว่า ทางรัฐบาลมีการกำ�ชับกัน
หรือ ไม่ว่า ขอให้ โหวตกฎหมายลูกเกี่ยว
กับการเลือกตัง้ ให้ผา่ น นายวิษณุกล่าวว่า
ไม่มี ไม่มคี รับ ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกที่
วิปได้ตกลงกันแล้ว
ส่ ว นนายสาธิ ต ปิ ตุเ ตชะ รมช.
สาธารณสุข และรองหัวหน้าพรรค ปชป.
กล่าวว่า ในฐานะ กมธ.รูส้ กึ เสียดาย หาก
ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส. พิจารณาไม่ทันกรอบ
180 วัน เพราะสิง่ ทีเ่ ราร่วมทำ�กันมาเพื่อ
ให้การเลือกตัง้ มีความโปร่งใสขึน้ แต่เมื่อ
เหตุการณ์ผ่านมาแล้วรัฐสภามีทางเลือก
เช่นนัน้ ก็ตอ้ งเคารพเสียงส่วนใหญ่ ส่วน
การจะกลับมาร่างเดิมโดยใช้วิธี ไหนนั้น
เป็นเรื่องทีป่ ระชุมรัฐสภาจะร่วมกันตัดสิน
ใจ แต่ละพรรคจะว่าอย่างไร แต่ ปชป.
จะเข้าร่วมประชุม และหากองค์ประชุม
ครบ ปชป.จะลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3
อย่างแน่นอน
นายจุ ริน ทร์ ลั ก ษณวิ ศิษ ฏ์ รอง
นายกรั ฐ มนตรี แ ละ รมว.พาณิ ช ย์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. ยืนยันในวันที่
10 ส.ค.พรรคจะเข้าประชุมสภาตามปกติ
เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ
สมาชิกรัฐสภาได้แจ้งให้กับสมาชิกพรรค
ทุกท่านด้วยทราบแล้ว โดยพรรค ปชป.ไม่
ประสงค์ทจ่ี ะทำ�ให้การประชุมสภาล่ม
นายจุรินทร์กล่าวถึงกรณีนายนรา
พัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค ปชป.
จะขอลาออกจาก ส.ส.เพื่อกลับไปดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้ช่วย รมว.เกษตรและสหกรณ์
ว่า ทราบเรื่องนีม้ าล่วงหน้าแล้ว หากมี
การลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ว ก็
ต้องเลื่อนรายชื่อลำ�ดับถัดไปขึน้ มา
หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวว่า ใน
ส่วนของนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี
พรรค ปชป. ได้รับแจ้งจากนายเดชอิศม์
ขาวทอง รองหัวหน้า ปชป. ที่ดูแลภาค
ใต้ว่า ได้แจ้งให้นายอันวาร์ทราบแล้วว่า
ไม่ประสงค์ ให้เข้าร่วมประชุม ส.ส.ภาคใต้
อีก เพราะการประชุมอาจจะมีการพูดคุย
ถึงรายละเอียดพรรคที่เป็นภายใน อาทิ
แนวทางการหาเสียงเลือกตัง้ การกำ�หนด
ทิศทางการทำ�งาน และเพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ น ายอั น วาร์ ห าพรรคใหม่ เ ข้ า
สังกัดได้ทนั เวลา ซึง่ คิดว่ายุตธิ รรม โดยจะ
ไม่มกี ารขับออกจากพรรคในตอนนี้
“ผมไม่อยากพูดอะไรมาก แต่ไม่ใช่
เรื่องของการทิ้งพรรคหรือเลือดไหลออก
แต่บางครั้งพรรคก็ต้องตัดสินใจอะไรที่
เป็นปัญหา พรรคก็ต้องกล้าตัดสินใจเอา
หนองออกไป เพื่อให้เลือดใหม่ได้มีโอกาส
เข้ามา และสำ�หรับจังหวัดปัตตานี ได้มี
เลือดใหม่เข้ามาในพรรคประชาธิปตั ย์แล้ว
และได้เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง
หลายเดือนแล้ว ซึง่ ได้รบั เสียงตอบรับเป็น
อย่างดี” หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าว

ปชป.-ชทพ.ยันร่วมประชุม

มี ร ายงานว่ า นายจุ ริน ทร์ จ ะลง
พื้นที่วันที่ 13 ส.ค. เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร
ที่ จ.สตูล วันที่ 14 ส.ค. เปิดตัวเลือด
ใหม่ 30 คนในภาคใต้พรรคประชาธิปตั ย์
ที่ จ.สงขลา
นายนิ พ นธ์ บุ ญ ญามณี รมช.
มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค ปชป.
กล่ า วว่ า ขอให้ ส.ส.ปฏิ บัติห น้ า ที่ก่อ น
เพราะเป็นวันประชุมสภา ส่วนจะไปเยีย่ ม
กำ�นันผู้ใหญ่บา้ น เราก็อยากไป แต่ไปหา
โอกาสอื่นได้
ที่พ รรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา (ชทพ.)
น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติ
ไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวหลังการประชุม
พรรค ถึงมติการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. ในวันที่ 10 ส.ค.ว่า ทีป่ ระชุม
พรรคมีมติวา่ เราจะเข้าร่วมประชุมรัฐสภา
“ขอย้ำ�ว่าพรรค ชทพ.มีมติ ส.ส.
ของพรรคเข้าประชุมร่วมรัฐสภา และ
สภาจะไม่ลม่ เพราะพรรคเรา เพราะถือว่า
การทำ�หน้าที่ ส.ส. โดยเฉพาะกฎหมาย
สำ�คัญอย่างนี”้ น.ส.กัญจนากล่าว
ที่พรรคเพื่อไทย นายสมคิด เชื้อ
คง ส.ส.อุบลราชธานี พรรค พท. และ
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง ส.ส.
รัฐสภา กล่าวว่า ในวันที่ 10 ส.ค. ฝ่ายค้าน
ไม่มีปัญหาในการลงชื่อเข้าร่วมประชุม
ตามปกติ
ถามว่า มีขา่ วจะทำ�ให้องค์ประชุม
ล่มเพื่อให้การพิจารณาไม่ทัน 180 วัน
และกลับไปใช้ร่างเดิมหรือไม่ นายสมคิด
กล่าวว่า ฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างน้อย คงไม่
สามารถกำ�หนดอะไรได้ ต้องแล้วแต่เสียง
ส่ ว นใหญ่ ว่า จะเอาอย่ า งไร แต่ สำ� หรั บ
พรรคยังยืนยันจุดยืนเดิมมาโดยตลอดใน
การใช้สตู รหาร 100 คำ�นวณ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ ถ้าทำ�ตามนี้แต่แรกก็จบไปนาน

แล้ว

นายสมคิดกล่าวว่า สำ�หรับพรรค
พท.หากสูตรหาร 500 ผ่านวาระสาม จะ
ยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ซึ่งอาจจะเกิดได้ 2 กรณีคือ 1.การจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และ 2.หน้า
ที่ของผู้แทนราษฎรคืออะไร โดยอีกส่วน
หนึ่งเราเตรียมจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือไม่ แต่หาก
ร่างกฎหมายลูกตกไปในวันที่ 10 ส.ค.นี้
หรือทำ�ไม่เสร็จภายใน 180 วัน เราก็คงจะ
พั บ แผลนี้ ไ ว้ เ พราะได้ ก ลั บ มาที่ร่า งเดิ ม
แล้ว และเป็นร่างทีพ่ รรคเพื่อไทยรับได้
“เรื่ อ งนี้ ไม่ เ กี่ ย วกั บ การเล่ น เกม
พรรค พท.ทำ�องค์ประชุมล่มไม่ได้ถา้ เสียง
ข้างมากไม่ทำ� พรรคเป็นเสียงข้างน้อย
และเราไม่ได้ดีลกันเรื่องนี้ เรายังไม่ร้เู ลย
ว่าเขาพูดกันอย่างไร บางเรื่องถ้าจับอะไร
ได้กจ็ บั พรรค พท.ไปรวมกับพรรค พปชร.
ซึง่ ก็ไม่เคยเป็นจริงเสียที” นายสมคิดกล่าว
ส่วนนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา
สารคาม พรรค พท. และประธานวิป
ฝ่ายค้าน กล่าวว่า การประชุมร่วมรัฐสภา
อาจจะไม่ราบรื่นเหมือนทุกครัง้ วันที่ 10
ส.ค. ตรงกับวันกำ�นันผู้ใหญ่บา้ น โดยปกติ
แล้วหากมีการประชุม ส.ส.มักจะลาประ
ชุม เพื่อไปร่วมงานกำ�นันผู้ ใหญ่บ้าน ดัง
นั้นในวันที่ 10 ส.ค.นี้ อาจจะมี ส.ส.ลา
ประชุมบ้าง
“เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ รั ฐ
ธรรมนูญแต่ละพรรค ก็มีท่าทีท่แี ตกต่าง
กั น ฝ่ า ยค้ า นให้ อิส ระต่ อ กั น และความ
เห็นที่แตกต่างกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และ
ไม่ ไปจำ�กัดสิทธิ์ซ่ึงกันและกัน ซึ่งก็แล้ว
แต่แต่ละพรรคว่าจะดำ�เนินการในวันที่
10 ส.ค.นีอ้ ย่างไร ไม่แน่ใจว่าการประชุม
จะล่มหรือไม่ แต่เสียดายที่การประชุม
รัฐสภาในวันกำ�นันผู้ ใหญ่บ้าน 10 ส.ค.
อาจจะมี ส.ส.บางคนลาประชุม จึงอยาก
ฝากประธานรัฐสภาว่า อาจจะกำ�หนดวัน
ประชุมรัฐสภาเพิม่ ” ปธ.วิปฝ่ายค้านระบุ

10 ส.ค. ‘ส.ว.’ เกินครึ่งหาย

ที่รัฐสภา นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์
เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ แถลง
ว่า มีดลี ลับของสองเผด็จการทีม่ าจากสอง
ขัว้ โดยขัว้ หนึง่ เป็นเผด็จการในรัฐสภา อีก
ขั้วเป็นเผด็จการใช้ปืนใช้รถถังยึดอำ�นาจ
เข้ามา สิง่ ทีเ่ คยพูดมาตลอดถึงขบวนการ
ล้ ม ตู่ชูป้อ ม ในที่สุด ก็ เ กิ ด ขึ้น จริ ง วั น นี้
ต้องสกัด พล.อ.ประวิตรไม่ ให้มานั่งเป็น
นายกรัฐมนตรี เพราะเป็นเรื่องของโจรชัว่
ปล้นกันซึ่งหน้ากลางสภา ต้องการทำ�ให้
สภาล่ม ถ้าล่มเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ
และประชาชน จะขอสาธุ แต่ถ้าล่มเพื่อ
ประโยชน์พวกพ้องตัวเองหรือตระกูลใด
ตระกูลหนึง่ ไม่เอาด้วย
นายศรั ณ ย์ วุ ฒิ ก ล่ า วว่ า พรรค
ขนาดใหญ่ ท้ั ง ฝ่ า ยค้ า นและพรรคพลั ง
ประชารัฐ สุมหัวกันแก้รัฐธรรมนูญ แต่
แก้แล้วใครได้ประโยชน์ อยูๆ่ ก็ขอให้แก้
เป็นบัตร 2 ใบ คำ�นวณ ส.ส.บัญชีราย
ชื่อแบบหาร 100 และประกาศแลนด์
สไลด์ ถามว่าสไลด์เพื่อใคร วันนีอ้ ย่าเป็น
ประชาธิปไตยจอมปลอม อย่าเป็นอีแอบ
ที่ท้ังสองเผด็จการผสมพันธุ์กัน เพราะ
ต้องการเอา พล.อ.ประวิตรเป็นนายกฯ นี่
คือความจริงประเทศไทย
ถามว่า มีหลักฐานชัดเจนหรือไม่
ว่ามีการดีลกัน เขากล่าวว่า หลักฐานแบบ
นี้ใครจะแสดงให้เห็น วันนี้ป้อม ตู่ 2 พี่
น้องยังรักกันจริงหรือไม่ หรือแตกแยก
กัน แยกกันในเชิงรายละเอียดหรือเชิง
โครงสร้าง เท่าที่ดูคงเป็นความแตกแยก
เชิงโครงสร้างของสองพีน่ อ้ ง เพราะเบือ้ ง
หลัง พล.อ.ประวิตรไม่ ใช่ตัวตนของเขา
แต่มคี นคอยกุมบังเหียนอยู่
วันเดียวกัน นายพรเพชร วิชติ ชล
ชัย ประธานวุฒสิ ภา กล่าวถึงกระแสข่าว
มี โทรศัพท์สายด่วนถึง ส.ว.บางคนให้ โดด
การร่วมประชุมรัฐสภาในวันที่ 10 ส.ค.นี้
ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิกจะมีการไป
นัดแนะหรือชักชวนอะไรกันหรือไม่น้ัน
ตนไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่
เท่าที่ปรากฏในกลุ่มไลน์ของ ส.ว. เข้าใจ
ว่าจะมาเข้าร่วมประชุมกัน ในส่วนของ
ตนก็ไม่ได้สอบถามใคร เพราะการประชุม
ถือเป็นหน้าทีอ่ ยูแ่ ล้ว ตนคงไม่ตอ้ งไปถาม
อะไรเขา
ถามว่า หากมีสมาชิกวุฒิสภาขาด
ลาโดยไม่มีเหตุผล และไม่แจ้งล่วงหน้า
ถื อ ว่ า มี ค วามผิ ด หรื อ ไม่ นายพรเพชร
กล่าวว่า ไม่ได้เป็นความผิด แต่สมาชิก
ที่ขาดการประชุม หากขาดการประชุม
เกิน 1 ใน 3 ของจำ�นวนการประชุม ก็
จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก ถ้าไม่มีการ
ขออนุญาต
นายคำ�นูณ สิทธิสมาน สมาชิก
วุฒสิ ภา (ส.ว.) กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ประ
กอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
ส.ส.จะเดิ น หน้ า ไปได้ อ ย่ า งไรหรื อ ไม่
ต้องยอมรับความจริงว่าขณะนี้เป็นสถาน
การณ์พิเศษ ก่อนหน้านี้การไม่แสดงตน

เป็ น องค์ ป ระชุ ม ก็ เ ป็ น มาตรการหนึ่ ง ที่
สมาชิกทุกฝ่ายเคยใช้กันมา แต่ไม่เคยมี
ครัง้ ใดทีย่ อมรับกันอย่างเปิดเผยว่าการไม่
แสดงตนเป็นองค์ประชุมเป็นความจงใจ
และเป็นกลยุทธ์ ในการต่อสูท้ างการเมือง
“เชื่อว่าในวันที่ 10 ส.ค. ยังมีเหตุ
แทรกซ้อนเข้ามา ซึ่ง ส.ส.ก็พยายามขอ
ให้ไม่มปี ระชุมในวันที่ 10 ส.ค.อยูแ่ ล้ว แต่
ต้องเข้าใจธรรมชาติของ ส.ส.แบบแบ่ง
เขตเลือกตัง้ ทีม่ ภี ารกิจในพืน้ ทีต่ อ้ งเข้าร่วม
งานวันกำ�นันผู้ ใหญ่บ้าน การมีเหตุผลใน
ใบลาของแต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันไป
ดังนั้นจะมาพิจารณาว่าผิดจริยธรรมหรือ
ไม่ คิดว่าคงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป”
ส.ว.คำ�นูณกล่าว
นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.
กล่าวว่า ขณะนี้เสียง ส.ว.แตกเป็น 2
ฝ่ า ย มี ท้ัง ฝ่ า ยจะมาและไม่ ม าประชุ ม
ร่วมรัฐสภา วันที่ 10 ส.ค.นี้ ในสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน 50-50 ทำ�ให้แนวโน้มการ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตัง้ ส.ส. ไม่นา่ จะพิจารณา
เสร็จทันภายใน 180 วัน เพราะดูแล้ว
การประชุมรัฐสภาวันดังกล่าวไม่น่าจะ
มีองค์ประชุมครบทั้งจากพรรค พปชร.
พรรค พท. และ ส.ว.บางส่วน กลุม่ ส.ว.ที่
จะไม่มาประชุมวันที่ 10 ส.ค. ไม่ใช่กลุม่
ของ พล.อ.ประวิตร แต่เห็นด้วยกับการใช้
หาร 100 เพราะประเมินแล้วการใช้หาร
500 ไม่น่าจะไปรอด ต้องการปล่อยร่าง
กฎหมายตกไป กลับไปใช้รา่ งเดิมที่ ครม.
เสนอมา
“หากเดินหน้าใช้สตู รหาร 500 ต่อ
แม้ กกต.จะชีข้ าดกลับมาให้ ใช้ 100 หาร
ก็ตอ้ งกลับมาแก้ไขกันอีกหลายมาตรา ใช้
เวลาสักระยะ แนวโน้มอาจแก้ ไม่ทนั การ
เลือกตัง้ สมัยหน้า สุดท้ายอาจต้องไปออก
พ.ร.ก.กำ�หนดกติกาเลือกตั้ง จะยิ่งเพิ่ม
ความขั ด แย้ ง ไปกั น ใหญ่ ส.ว.กลุ่ม นี้ ไ ม่
ต้ อ งการให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ในอนาคต
ต้องปล่อยให้กฎหมายตกไป ต้องเห็นใจ
ส.ว. เราเองก็ล�ำ บากใจ เพราะทำ�อะไรไป
ก็โดนด่า” ส.ว.รายนีร้ ะบุ
อย่างไรก็ตาม นายวัลลภ ตังคณานุ
รักษ์ ส.ว. ยืนยัน ส.ว.ทุกคนพร้อมเข้าร่วม
ประชุม และอยู่ประชุมจนเลิกเกิน 200
คนจาก 250 คนแน่นอน ส่วนองค์ประชุม
จะครบหรือไม่น้ัน อยู่ท่ีตัวแปรคือ ส.ส.
500 คน ทีต่ อ้ งมาแค่ 1 ใน 3 ก็จะครบ
องค์ประชุมแล้ว.

อ้าง WHO
อีกทั้งต้นเดือน ต.ค. องค์การอนามัยโลก
(WHO) โดยคณะกรรมการภาวะฉุกเฉิน
จะประชุ ม หารื อ เรื่ อ งระดั บ เตื อ นภั ย
โควิ ด -19 เนื่ อ งจากสถานการณ์ โ ควิ ด
เปลี่ยนไปมาก ซึ่งการจัดระดับโรคกรม
ควบคุมโรคแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.โรคติดต่อทั่วไป เป็นโรคที่มีชื่อเอาไว้
หากรุ น แรงขึ้ น ก็ อ าจประกาศเป็ น โรค
ระบาด 2.โรคติ ด ต่ อ อั น ตราย คื อ โรค
ที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด แพร่เร็ว ต้องให้
อำ�นาจเจ้าหน้าที่ ในการดำ�เนินการต่างๆ
เพื่อควบคุมกักตัว หากอยู่ในระยะสงสัย
รวม 13-14 โรค และ 3 โรคติดต่อเฝ้า
ระวั ง เป็ น โรคที่ ไ ม่ รุ น แรงมาก แพร่
ระบาดไม่สูง มี 50 โรค
“ทั่ ว โลกปฏิ บั ติ กั บ โควิ ด เหมื อ น
โรคทั่ ว ไป เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ่ น
ไม่ มี ก ารจำ � กั ด การเดิ น ทางใช้ ชี วิ ต ตาม
ปกติ เมื่อโควิดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง
ก็เทียบได้ โรคไข้เลือด ที่ต้องมีการระวัง
ติ ด ต่ อ และรายงานการติ ด เชื้ อ มายั ง
ระดับกรมควบคุมโรค จากนั้นรายงานให้
กระทรวงสาธารณสุขทราบ ซึ่งการเป็น
โรคติดต่อเฝ้าระวังยังต้องจับตาดู เพราะ
สถานการณ์ความรุนแรงของโรคค่อยๆ
ปรับลดลง และการกลายพันธุ์ของโรค
ช้าลง จะเห็นว่าไวรัสเปลี่ยนแปลงจาก
อู่ฮั่น อัลฟา เบตา โอมิครอน และสาย
พันธุ์ย่อยจาก BA.1, BA.2 และ BA.4,
BA.5 อีกทั้งคนเราอยู่กับโรคนี้มา 3 ปี
แล้วรู้ว่าจะต้องป้องกันตนเองอย่างไร”
นพ.โอภาสยืนยันว่า การเปลี่ยนโค
วิดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังนั้น ประชาชน
ยังปฏิบัติตัวเช่นเดิม ยังคงต้องรับวัคซีน
เข็มกระตุ้นทุก 4 เดือน สวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือ ส่วนการรักษาและการ
แยกกักตัวสำ�หรับคนที่สัมผัสผู้ป่วยหรือ
เสี่ ย งสู ง นั้ น ค่ อ ยๆ เปลี่ ย นแปลงตาม
สถานการณ์ ในคนป่วยแยกกักรักษาจาก
เดิม 14 วัน เหลือ 7+3 วัน ส่วนกักตัวใน
คนสัมผัสผู้ป่วยยกเลิกแล้ว
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กล่ า วถึ ง การ
เฝ้าระวังสายพันธุ์ โควิด-19 ว่า เมื่อวัน
ที่ 30 ก.ค.- 5 ส.ค. ได้ตรวจสายพันธุ์
โควิด 382 ตัวอย่าง พบเป็นสายพันธุ์
ต่ า งๆ ดั ง นี้ สายพั น ธุ์ BA.1 จำ � นวน
1 ราย หรือ 0.26%, สายพันธุ์ BA.2
จำ�นวน 58 ราย หรือ 15.18%, สายพันธุ์
BA.4 และ BA.5 จำ�นวน 322 ราย หรือ

84.29%, สายพันธุ์ BA.2.75 จำ �นวน
1 ราย หรือ 0.26% ซึ่งสายพันธุ์ BA.4
และ BA.5 พบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พื้นที่
กทม.พบ 91.5% ส่วนภูมิภาคพบเพิ่มขึ้น
เป็น 80% สอดคล้องกับสถานการณ์ทั่ว
โลก ส่วนเรื่องความรุนแรงยังไม่สามารถ
สรุปได้ เนื่องจากผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมด
เป็น BA.4 และ BA.5 เปรียบเทียบความ
รุนแรงยาก แต่เบื้องต้นไม่น่าแตกต่าง
กันมาก
“สายพันธุ์ BA.2.75 พบในไทย 5
ราย โดยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถ
ตรวจ BA.2.75 ได้ ในระดับพื้นที่ ส่วน
สายพันธุ์ BA.4.6 องค์การอนามัยโลกยัง
ไม่ ได้จัดลำ�ดับชั้น และยังไม่พบในไทย
จึงยังไม่มีข้อมูลเรื่องความรุนแรง ต้อง
ติดตามข้อมูลต่อไป” นพ.ศุภกิจกล่าว
ด้ า นนายธนกร วั ง บุ ญ คงชนะ
โฆษกประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี กล่าว
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม กำ�ชับ สธ.จัดเตรียมแผนและ
ชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยว
กับกรณี ให้ โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งของ
รัฐและเอกชนสามารถจัดซื้อยารักษาโค
วิด-19 ได้เอง ตั้งแต่ 1 ก.ย.เป็นต้นไปนั้น
เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นทางเลือก
สำ�หรับประชาชนที่จะสามารถเข้าถึงยา
รั ก ษาได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น โดยประชาชน
สามารถหาซื้อได้จากร้านขายทั่วไป แต่
ต้ อ งมี ใ บสั่ ง ยาจากแพทย์ เ ท่ า นั้ น โดย
สธ.ได้ ย้ำ � เตื อ นยารั ก ษาโควิ ด -19 นั้ น
ไม่ใช่ยาสามัญประจำ�บ้าน ไม่จำ�เป็นต้อง
ซื้อติดบ้านไว้ ทั้งนี้ นายกฯ ยืนยันทุก
คนยังสามารถรับการรักษาตามสิทธิของ
แต่ละคนได้ตามปกติ ขอให้ประชาชน
รับฟังคำ�แนะนำ�จากแพทย์ ในการทาน
ยาเพื่อความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติตาม
มาตรการป้ อ งกั น ตั ว เอง ล้ า งมื อ เว้ น
ระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย
นพ.โอภาสกล่ า วประเด็ น นี้ ว่ า
เป็ น การดำ � เนิ น การที่ เ ตรี ย มไว้ ม ากว่ า
3-4 เดือน การให้สถานพยาบาลจัดซื้อ
ยาเองนั้ น เพื่ อ สะดวกในการบริ ห าร
จัดการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาอย่าง
กทม. ไม่มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล (รพ.สต.) สถานพยาบาลที่จะเข้า
ใกล้ผู้ป่วยมากที่สุดกลับเป็นคลินิกและ
รพ.เอกชน ผิดกับต่างจังหวัด ไม่มีปัญหา
เรื่องยา เพราะมี รพ.สต.
นพ.สมศั ก ดิ์ อรรฆศิ ล ป์ อธิ บ ดี
กรมการแพทย์ กล่าวว่า การรักษาโรค
ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บ่ ง ชี้ ท างการแพทย์
เช่ น เบาหวานก็ ต้ อ งให้ ย ารั ก ษาเบา
หวาน เช่ น เดี ย วกั บ โควิ ด ก็ ต้ อ งรั ก ษา
ตามแนวทางปฏิบัติและข้อบ่งชี้ทางการ
แพทย์ ที่สำ�คัญยาต้านไวรัส ทั้งยาโมลนู
พิราเวียร์ และแพกซ์ โลวิด เป็นยาที่ ใช้
ในภาวะฉุกเฉิน ใช้ ไม่ถึงปีก็ยังไม่ทราบ
ถึงผลข้างเคียง ดังนั้นการใช้ยาควรเป็น
ไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
นพ.ธงชั ย กี ร ติ หั ต ถยากร รอง
ปลัด สธ. กล่าวว่า การให้ รพ.ซื้อยา
ต้ า นไวรั ส เอง ไม่ เ ท่ า กั บ ประชาชนซื้ อ
ยาได้ เ อง เพราะยาต้ า นไวรั ส ต้ อ งจ่ า ย
โดยแพทย์ต ามแนวทางเวชปฏิ บั ติ ดั ง
นั้น ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยอาการน้อยไม่มีความ
เสี่ยงแล้วจะไปขอซื้อยาใน รพ. เพราะ
การวิ นิ จ ฉั ย โรคต้ อ งเกิ ด จากดุ ล ยพิ นิ จ
ของแพทย์
วันเดียวกัน ยังคงมีประเด็นเรื่อง
ฝีดาษวานร โดยนายธนกรระบุว่า สธ.ได้
สั่งจองวัคซีนป้องกันฝีดาษไปแล้ว และ
คาดว่ า จะนำ � เข้ า มาได้ ป ระมาณปลาย
เดื อ น ส.ค.นี้ ซึ่ ง พล.อ.ประยุ ท ธ์ ไ ด้
ติดตามสถานการณ์ โรคฝีดาษวานรอย่าง
ใกล้ชิด และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หาแนวทางป้ อ งกั น และควบคุ ม ไม่ ใ ห้
แพร่ระบาดในวงกว้าง
ขณะที่ นพ.ศุภกิจกล่าวว่า ไทยพบ
ผูป้ ว่ ยฝีดาษลิงยืนยัน 4 ราย เป็นสายพันธุ์
A.2 จำ�นวน 3 ราย และ B.1 จำ�นวน 1
ราย โดยทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอฟริกา
ตะวันตก ไม่ ใช่สายพันธุ์แอฟริกากลาง
ทำ � ให้ โรคมี ค วามรุ น แรงน้ อ ย ขณะนี้
สามารถเพาะเชื้อฝีดาษลิงได้จำ�นวนมาก
พอนำ�มาทดสอบกับผู้ท่เี คยปลูกฝีป้องกัน
ฝีดาษในอดีต ซึง่ เลิกปลูกฝีไปแล้วกว่า 40
ปี โดยจะรับอาสาสมัครประมาณ 30-40
คน ในช่วงอายุ 40 ปี, 50 ปี และ 60 ปี
ประมาณช่วงอายุละ 10 คน เพื่อให้ ได้
ฐานข้อมูลสำ�หรับประเทศไทยว่าผูท้ ป่ี ลูกฝี
ในแต่ละช่วงอายุมีภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษลิง
อย่างไร เป็นไปตามข้อมูลว่าป้องกันได้
85% จริงหรือไม่
“ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค
ฝีดาษลิง ทำ�ให้เมื่อมีผื่นขึ้นจึงรีบมาขอ
ตรวจหาเชื้ อ แนะนำ � ว่ า หากมี ผื่ น หรื อ
ความผิดปกติใดๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อ
ประเมินอาการ ร่วมกับดูประวัติเสี่ยง
ว่าสมควรตรวจหาเชื้อหรือไม่ เนื่องจาก
ต้องอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน
โรค” นพ.ศุภกิจระบุ.
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