
สนองปอม!กม.ลูกแทง

กนง.ข้ึนดอกเบ้ียในรอบ4ป

บ๊ิกตูอยูยาว‘กรธ.’ปด8ป23ส.ค.

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปนประธานการประชุมรวมกันของรัฐสภา วาระการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส.   

(ฉบับที่..) พ.ศ..... ในวาระสอง และวาระสาม กอนที่สภาจะลมเน� องจากองคประชุมไมครบ ไมสามารถลงมติในมาตรา 24/1 ได

หนา...3หนา...3

อดีต กรธ.-หนุนสูตรปม 8 ป 
บิ๊กตู ไมหลุดนายกฯ หลัง 23 ส.ค. 
อดีต กรธ.-หนุนสูตรปม 8 ป 

บิ๊กตู ไมหลุดนายกฯ หลัง 23 ส.ค. 

             
|

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” นั่งหัวโตะนัดแรก 

“คกก.เฉพาะกิจบริหารสถานการณวิกฤต   

ศก.” จับตาถกมาตรการลดคาไฟ “กนง.” 

6 ตอ 1 เสียง เคาะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ใน

รอบ 4 ป ดัน ดบ.นโยบายไทย 0.75% ตอ

ป “อาคม” โยน ธปท.คุยแบงกพาณิชย 

สมาคมธนาคารไทยยันตรึงดอกเบี้ย เนน

ชวยกลุมเปราะบาง ธอส.ประกาศยื้อ ดบ. 

เงินกูถึงสิ้นป  

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 10 สิงหา                                                          

คม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา                                                            

สํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.

กลาโหม มีกําหนดการเปนประธานการประ 

ชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหาร

สถานการณวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่ 1/2565 

ในวันที่ 11 ส.ค. เวลา 10.30 น. ที่ตึกภักดี

บดินทร โดยมีผูเขารวมประชุมท้ังระดับรอง

นายกรัฐมนตรี ไดแก พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ, นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ, นายดอน ปรมัตถวินัย, นาย                                                                 

สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รวมทั้ง รมว.การ                                                                     

คลัง, รมว.เกษตรและสหกรณ, รมว.คมนา 

คม, รมว.มหาดไทย, รมว.อุตสาหกรรม และ

ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาความมั่นคง

แหงชาติ หัวหนาสวนราชการที่สําคัญ

กรุงเทพฯ • เบรกเอี๊ยด! “สุพจน” นั่งไม 

ติด ออกโรงแจงยิบหลังบันทึก กรธ.โผลวอน 

โยงปมตีความ 8 ป “บิ๊กตู” จบแลว โตกลับ

ทันควันแคขอหารือ ไมใชมติทางการ ระบุ

ปลายทางอยูศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เสริม

ทัพ “ชูชาติ ศรีแสง” อีกหนึ่งเสียง 23 ส.ค.                  

ไมหลุดเกาอี้อยูยาวยันป 2570 โฆษกรัฐ 

บาลติงกูรูทั้งหลายอยาตีความกันเอง ยัน 

นายกฯ นอมรับคําวินิจฉัยศาล

เม� อวันพุธ นายสุพจน ไขมุกด อดีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตรองประ 

ธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญป 2560 

(กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน  

ใหสัมภาษณทางโทรศัพทถึงเร� องปมปญหา

ข้อกฎหมายเรื่องการตีความการนับวาระ

การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.                                                              

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี วา

เร� องดังกลาวไมอยากแสดงความเห็น เพราะ

ควรเปนเร� องที่ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดี

ที่สุด หากพูดไปก็จะตอความยาวสาวความ

ยืด เพราะตอนนี้ก็วางมือไมยุงเกี่ยวอะไร

แลว

เม� อถามถึงกรณีมีการเผยแพรบันทึก

การประชุมของ กรธ. ที่มีการแสดงความ

เห็นของนายสุพจน ระบุตอนหน่ึงในชวงการ                                                          

ยกรางรัฐธรรมนูญมาตรา 154 เร� องการนับ                                                           

การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี ที่บอกไว                                                            

วาการนับดังกลาว ใหนับรวมถึงการเปน                                                          

นายกรัฐมนตรีกอนการประกาศใชรัฐธรรม 

นูญฉบับปจจุบันดวย นายสุพจนกลาวทันที

วา บันทึกการประชุมดังกลาว

พระราม 6 • “ธนารักษ” ดีเดย 11 ส.ค. 

นี้ เปดจําหน�าย จายแลกเหรียญกษาปณที่

ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ 

บรมราชชนนีพันปหลวง ในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.

65

เม� อวันที่ 10 สิงหาคม นายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง เปดเผยวา ในโอกาสที่สมเด็จพระ 

นางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม  

ราชชนนีพันปหลวง จะทรงเจริญพระชนม 

พรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2565 

กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ จัดทํา                            

เหรียญกษาปณที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก                         

เฉลิมพระเกียรติดังกลาวขึ้น ซึ่งมีวัตถุประ 

สงคเพ� อเปนการเฉลิมพระเกียรติ และนอม                              

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุด                                                           

ไมได ท่ีพระองคทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

นานัปการ เพ� อประโยชนสุขของราษฎรและ

ความอุดมสมบูรณแกแผนดินตลอดมา

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหมนอน รพ. 

2,335 ราย ดับเพิ่ม 32 คน นายกฯ หวงใย

หนาฝนเพิ่มปจจัยเสี่ยงโควิด แนะสังเกต

ตนเองหากเขาขายใหรีบตรวจ ATK สบส.

ชง “อนุทิน” เลิกฮอสพิเทล-โฮเทลไอโซเล

ชัน 1 ก.ย. เรงตั้งตูคีออส รองรับคนกรุง

ปรึกษาหมอ

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 10 สิงหา 

คม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ขณะนี้ใน

หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนัก 

ซึ่งอาจสงผลทําใหประชาชนเจ็บปวยหรือ

ไมสบายจากโรคทางเดินหายใจ ท้ังโควิด-19 

และไขหวัดใหญไดงาย พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ฝากความหวงใยแนะประชาชนใหดูแลรักษา

สุขภาพตนใหแข็งแรงอยูเสมอ และใหหม่ัน                 

เฝาสังเกตอาการตนเองอยางใกลชิด หาก

รูสึกไมสบาย เชน มีอาการออนเพลีย เหน� อย 

ไอแหง เจ็บคอ มีไข มีน้ํามูก ปวดศีรษะ

ไทยโพสต • ไมมีพลิก! สภาลมตามคาด  

หลังเลนเกมปวน ขานช� อนับองคประชุมครบ

ฉิวเฉียด แตพอโหวตมาตรา 24/1 ลองหน

ไมครบ หายไป 22 เสียง “พรเพชร” ตอง

สั่งปดประชุมทันที สงผล กม.ลูกเลือกตั้ง

คางเต่ิง สอเสร็จไมทันกําหนด 180 วัน  กลับ

ใชสูตรหาร 100 หึ่ง! “ขาใหญ” ไลจดช� อ

บังคับไมรวมสังฆกรรมหาร 500 สะพัด 

“บิ๊กปอม” ยกหูสายตรงเรียก ส.ส.ออกจาก

หองประชุม “พรรคเล็ก” สูรอบ 2 เตรียม

รอง “ชวน” ขอเปดประชุมรัฐสภานัดพิเศษ 

“บิ๊กตู”  ถกลับ 3 ป.  กอนออกตัวไมเกี่ยว

สภาลม ลั่นสูตรไหนรับไดหมด 

ที่รัฐสภา วันที่ 10 ส.ค. มีการประชุม

รวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 สมัยสามัญ

ประจําปคร้ังท่ีหน่ึง โดยมีวาระพิจารณาเร� อง

ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเสร็จ คือ

รางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กําหนดระยะ

เวลาดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 

พ.ศ..... และรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง ส.ส. 

(ฉบับท่ี..) พ.ศ..... ในวาระสอง และวาระสาม 

เม� อถึงเวลานัดประชุม 09.00 น. 

ปรากฏว่ามีสมาชิกรัฐสภาลงช่ือเข้าร่วมประ 

ชุมเพียง 147 คน แบงเปน ส.ว. 78 คน 

และ ส.ส. 69 คน จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 

727 คน จนกระทั่งเวลา 09.46 น. มีจํานวน

สมาชิกรัฐสภาลงช� อเขารวมประชุมจํานวน 

368 คน ถือวาครบองคประชุม 

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ไดสั่ง

เปดการประชุม และแจงตอที่ประชุมวา ใน

วันนี้มีสมาชิกรัฐสภาลาพิเศษ จํานวน 32 

คน ลาเพราะติดเชื้อโควิด 4 คน และลาที่

ไมไดเจ็บปวย 28 คน จึงแจงใหที่ประชุมรับ

ทราบ เหนือสิ่งอ� นใดตองขอขอบคุณเพ� อน

สมาชิกท่ีกรุณามาประชุม  อยางนอยรางกฎ 

หมายที่เราเห็นวาเปนประโยชนซึ่งเหลือ                                                               

อยู 5 มาตราจะไดผานไปได

โดยที่ประชุมไดเขาสูระเบียบวาระ

การประชุมเพ� อพิจารณาราง พ.ร.บ.กําหนด

ระยะเวลาดําเนินงานในกระบวนการยุติ 

ธรรม พ.ศ..... ในมาตรา 8 ตอจากการประ 

ชุมครั้งที่ผานมา อยางไรก็ตาม

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 2

ปที่ 26 ฉบับที่ 9402

จําหน�ายเหรียญ90พรรษา‘พระพันปหลวง’

อิสรภาพแหงความคิด

ชงอนุทิน1ก.ย.

เลิกฮอสพิเทล

เรงตั้งตูคีออส

5

6

4หนา...

หนา...

หนา...

ยังไมเคาะ

ดีลทรู-ดีแทค

ตชด.กับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เห็นรัฐบาลหนารําไร

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

สภาลมปดฉากหาร500พรรคเล็กด้ินเฮือกสุดทาย
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หมดสภาพประชาธิปไตย

หลงทางดีลลวงอีกหรือไม่

วามเคลื่อนไหวของเหล่าบรรดานักการเมืองท่ีกำาลัง                                                       

หน้าดำาคร่ำาเครียดหนุนกติกาเลือกตั้งที่ฝ่ายตัวเอง

ได้เปรียบมีความชัดเจนว่าใครอยู่ฝ่ายไหน แต่ละ

คนไม่เกรงใจประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ชมการ

แข่งขันแม้แต่น้อย อาจเป็นเพราะมีหลักคิดที่ว่าการวางกติกา

เป็นเรื่องของผู้ลงสนามต้องร่วมกันตัดสินใจ เพราะฉะนั้น 

กระบวนการขั้นตอนก่อนจะสรุปว่ากติกาเลือกตั้งจะออก

มาเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของสภาฯ และรัฐสภา คำาวิพากษ์

วิจารณ์ และเสียงสะท้อนของสังคมก็เป็นเพียงแค่คำาพูด

ลอยๆ ไม่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญแต่อย่างใด

แต่อย่าลืมว่า พรรคการเมืองมีสมาชิกที่สนับสนุน

แนวคิดและอุดมการณ์อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกตัว

เองว่าฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งประกาศกร้าวมาตั้งแต่รัฐประหาร

ว่าไม่มีทางจะร่วมสังฆกรรมกับพรรคการเมืองที่เป็นหน่อเนื้อ

ของเผด็จการอย่างเด็ดขาด แต่ในปัจจุบันกลับเริ่มมีร่องรอยว่า

พรรคการเมืองดังกล่าวว่าไม่ได้ยึดมั่นในจุดยืนนั้นแล้ว จากเหตุ

ที่เริ่มมีสัญญาณบางอย่างบ่งชี้ว่าได้ให้ความสำาคัญกับหลักการ

เป็นเรื่องรอง ส่อเค้าพลิกขั้วสลับข้างเพื่อให้กลุ่มพวกตนเข้ามา

มีอำานาจ แม้แกนนำาจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็ง แต่ดูเหมือน

สังคมไม่ให้น้ำาหนัก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกมาปฏิเสธเสียงแข็งของ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยในการดีลกับพรรคพลังประชารัฐ ที่ระบุ

ว่าเป็นการออกมาแฉที่เกินข้อเท็จจริง พร้อมชี้ว่าผู้ที่ออกมาพูด

ตั้งใจหวังผลดิสเครดิตพรรค และทำาลายความชอบธรรม อีก

ทั้งวิเคราะห์ว่ากลไกที่พรรคเพื่อไทยใช้อยู่เป็นที่ยอมรับเพื่อ

ใช้ในการยับยั้งกฎหมายที่เสียงข้างมากเป็นเผด็จการ เมื่อเกิด

การยอมรับจึงมีการปล่อยประเด็นเรื่องดีลลับออกมา ตบท้าย

ด้วยการยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีการจับมือกับพรรคพลังประชา

รัฐหรือพรรคการเมืองใดๆ โดยเฉพาะการผลักดันให้รองนายก

รัฐมนตรีในกลุ่ม 3 ป. เป็นนายกรัฐมนตรี 

ขณะเดียวกันก็ย้ำาว่า พรรคของตนเองประกาศมาแต่

ต้น และแสดงเจตจำานงอย่างชัดเจนว่าไม่สนับสนุน กับสูตร

คำานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสูตรหาร 500 เพราะเห็น

ว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกระบวนการวิธี

การทุกอย่างที่มีเค้าลางว่ามีบุคคลภายนอกใช้อำานาจบริหารมา

ก้าวก่ายอำานาจนิติบัญญัติ ย้ำาจุดยืนว่ามีเจตนายับยั้งกฎหมาย

ฉบับนี้ด้วยกลไกทุกวิธีการ ทั้งการไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม การ

วอล์กเอาต์ หรือการไม่ร่วมสังฆกรรม ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็น

แนวทางสุดท้ายที่มีอยู่

ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องปกติวิสัย และการยืนหยัด

ในหลักการที่ฝ่ายตนเองเห็นว่าถูกต้องตั้งแต่ต้น แต่ดันไป

สอดคล้องเข้าทางกับพรรคที่ถืออำานาจรัฐเอง อีกทั้งวิเคราะห์

ว่าเป็นกระแสที่พยายามโจมตีพรรคว่าทำาลายระบบรัฐสภา ไม่

ร่วมเป็นองค์ประชุมเปลืองภาษีอากรประชาชน จึงถือว่าไม่

ทำางาน พร้อมพยายามแก้ข้อสงสัยในจุดนี้ว่า มาตรานี้ชอบ

ด้วยกฎหมายและข้อบังคับ และเป็นสิทธิ์ของเสียงข้างน้อย

ที่ตอบโต้เสียงข้างมากที่กระทำาโดยมิชอบ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่

กระทำาผิด หรือทำาลายความชอบธรรมในการทำาหน้าที่สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด

ตามธรรมชาติของการเมืองยังใช้คำาว่าไม่มีมิตรแท้

และศัตรูถาวรได้อยู่เสมอ แม้ครั้งนี้จะมีการออกตัวว่ามีบาง

ฝ่ายต้องการโจมตีด้วยการสร้างกระแส แต่ปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นยากที่จะปฏิเสธว่าการเมืองเริ่มมีการดีลขั้วใหม่เฉพาะ

กิจเกิดขึ้น เนื่องจากมีเป้าหมายเดียวกันในการเลือกตั้ง แต่ใน

ที่สุดเหตุการณ์จะพลิกผันเกิดการหักเหลี่ยมถูกหลอกซ้ำาซาก

หรือไม่นั้นคงต้องรอดู แต่สุดท้ายเมื่อลงสนามต่อสู้ผลการ

แข่งขันจะเป็นเครื่องมือชี้วัดสุดท้ายถึงคะแนนนิยมทางการ

เมือง เพราะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าแนวทางที่เดินมา

นั้นถูกต้องหรือไม่.

ค

ผมไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ และ กรธ.ก็มีถึง 21 คน และที่

ปรึกษา กรธ.อีกจำานวนมาก ตรงนั้นแค่ความเห็นของผม ไม่ใช่

มติอย่างเป็นทางการของ กรธ. มติมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้

มันเป็นความเห็น คุยกันทั่วไป ตอนนั้นมันเป็นการคุยกันเรื่อง

กรอบการยกร่างมาตรา 158 (บุคคลจะเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน 

8 ปีไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่) ที่ตอนนั้น กรธ.ยังไม่ได้

ไปเขียนบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญเลย แล้วก็ยังไม่ได้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีก ขอย้ำาว่าที่กรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญคุยกันตอนนั้นที่ปรากฏในเอกสาร มันแค่ขั้น

ตอนแรกๆ ของการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นเอง.

นายสุพจน์ ไข่มุกด์ 

อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอดีตรอง

ประธานคณะกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญ 

ปี 2560 (กรธ.)

จำาหน่าย

สำาหรับการจัดทำาเหรียญกษาปณ์

ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                                                           

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.2565 ในครั้ง

นี้ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 

4 ชนิด ได้แก่ ทองคำาขัดเงา ชนิดราคา 

20,000 บาท จำาหน่ายราคา 40,000 

บาท, เงินขัดเงา ชนิดราคา 1,000 บาท 

จำาหน่ายราคา 3,000 บาท, โลหะสีขาว

ขัดเงา (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 

20 บาท จำาหน่ายราคา 200 บาท และ

โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิด

ราคา 20 บาท จ่ายแลกราคา 20 บาท

โดย เห รี ยญกษาปณ์ ที่ ร ะ ลึ ก

เฉลิมพระเกียรติทั้ง 4 ชนิด มีลวดลาย

ดังนี้ ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทรงกุณฑลเพชร  ทรงฉลองพระองค์

ชุดไทย ทรงผ้าทรงสะพักประจำาเครื่อง

ขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ

รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เฉวียง

พระอังสา ทรงสายสร้อยมหาจักรี ดารา

จักรี และสายสะพายจักรี เบื้องซ้าย

ประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า และ

เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่  

1 ภายในวงขอบเหรียญ เบื้องล่างมี

ข้อความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีอักษร

พระนามาภิไธย “สก” อยู่ภายใต้มงกุฎ

ขัตติยราชนารี เบื้องล่างมีข้อความว่า 

“20000 บาท” “1000 บาท” “20 บาท” 

และ “20 บาท” ตามลำาดับ ภายในวง

ขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “เฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา” เบื้อง

ล่างมีข้อความว่า “12 สิงหาคม 2565 

ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่าง

ข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ส่วนเหรียญเฉลิมพระเกียรติ  

(เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) เหรียญ

เงิน ชนิดบุรุษและสตรี จำาหน่ายราคา

เหรียญละ 1,600 บาท โดยมีลวดลาย

ดังนี้ ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม                                                             

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทรงกุณฑลเพชร ทรงฉลองพระองค์

ชุดไทย ทรงผ้าทรงสะพักประจำาเครื่อง

ขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ

รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เฉวียง

พระอังสา ทรงสายสร้อยมหาจักรี  

ดาราจักรี และสายสะพายจักรี พระ

อังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐม

จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์

รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญ

เบื้องล่างมีข้อความว่า “สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง”

ด้านหลัง กลางเหรียญมีอักษร

พระนามาภิไธย “ส.ก.” อยู่ภายใต้พระ

มหามงกุฎ ภายในวงขอบเหรียญเบื้อง

ล่างมีข้อความว่า “เฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

ขอบนอกเหรียญ ด้านหน้าเบื้อง

บนมีอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” อยู่

ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านหลังขอบนอก

มีห่วงสำาหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบ 

กว้าง 32 มิลลิเมตร สำาหรับสตรีใช้ห้อย

กับแพรแถบดังกล่าว ผูกเป็นรูปแมลงปอ

ด้านนายประภาศ คงเอียด อธิบดี

กรมธนารักษ์ กล่าวว่า เหรียญกษาปณ์

ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                                                           

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค.2565 เปิด

จำาหน่าย จ่ายแลก ตั้งแต่ในวันที่ 11 ส.ค.

2565 เป็นต้นไป โดยเหรียญกษาปณ์ที่

ระลึก ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 

6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2278-5439, 

กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน 

จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2565-7944, 

พิ พิ ธภัณฑ์ เ หรี ยญกษาปณานุ รั กษ์  

ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 

0-2282-0820, สำานักงานธนารักษ์พื้นที่ 

76 พื้นที่ทั่วประเทศ และ Online : www.

treasury.go.th

ส่วนเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เปิด

จำาหน่าย จ่ายแลก ณ กรมธนารักษ์ ถนน

พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0- 

2278-5439, พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณา

นุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0-2282-0820, พิพิธบางลำาพู 

ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพมหานคร โทร. 

0-2281 9812, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ 

จังหวัดเชียงใหม่ ถนนราชดำาเนิน อำาเภอ

เมืองฯ  จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5322-

4237-8, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัด

สงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลัง

เก่า) อำาเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา โทร. 

0-7430-7071 และ Online : www.

treasury.go.th

สนองป้อม!

ภายหลังลงมติมาตรา 8 เรียบร้อยแล้ว 

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ได้

ลุกขึ้นเสนอประธานที่ประชุม เพื่อขอ

ให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม นำา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

(ฉบับที่..) พ.ศ..... ขึ้นมาพิจารณาแทรก

ร่าง พ.ร.บ.กำาหนดระยะเวลาดำาเนินงาน

ในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ..... ก่อน

ชั่วคราว

นายชวนแจ้งว่า เรากำาลังดำาเนิน

การไปตามลำาดับของมาตรา ไม่มีอะไร

ต้องเข้ามาแทรก ตอนนี้ต้องให้จบไป

ตามเรื่องนี้ ขณะนี้เข้ามาตราที่ 9 ของ

ร่าง พ.ร.บ.กำาหนดระยะเวลาดำาเนินงาน                                                   

ในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ...แล้ว และ                                                                      

ตนไม่ขอให้มีการลงมติเลื่อนระเบียบ 

วาระการประชุม เพราะเกรงว่าจะมี

ปัญหาตามมา ขออนุญาตให้เป็นไปตาม

ลำาดับการพิจารณา

กระทั่งที่ประชุมได้พิจารณาจน

ครบทั้ง 12 มาตรา โดยในวาระสาม ที่

ประชุมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กำาหนดระยะ

เวลาดำาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 

พ.ศ..... ด้วยมติ 442 ต่อ 6 งดออกเสียง 

2 ไม่ออกเสียง 6 เสียง

ต่อมาเวลา 10.45 น. ก่อนที่

ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะเข้าสู่วาระ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.นั้น นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย เสนอญัตติขอนับองค์ประชุมก่อน

ที่จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายลูกฉบับ

ดังกล่าว อีกทั้งแจ้งให้ทราบว่า ส.ส.ของ

พรรคจะไม่ร่วมสังฆกรรม ไม่ขออยู่ใน

ห้องประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ 

อย่างไรก็ดี นายชินวรณ์ บุณย

เกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปัตย์  และนายศุภชัย ใจ

สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจ

ไทย คัดค้านญัตติของ นพ.ชลน่าน โดย

เห็นว่าการเสนอญัตติไม่เป็นไปตามข้อ

บังคับการประชุมรัฐสภา และควรเดิน

หน้าการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระตาม

กระบวนการปกติ โดยไม่ต้องเช็กองค์

ประชุมก่อนเข้าสู่การพิจารณา 

สภาล่มตามคาด

นายชวนจึงได้ขอมติที่ประชุม

ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบที่จะดำาเนิน

การตามญัตติที่มีการเสนอ ซึ่ง นพ.ชล

น่านได้คัดค้านการทำาหน้าที่ของนาย

ชวน โดยระบุว่าการเสนอญัตติเป็นสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับที่ตนจะ

เสนอ ไม่ใช่ญัตติที่ต้องมาขอความเห็น

ชอบจากที่ประชุมก่อน แต่นายชวน

ยืนยันว่าต้องสอบถามจากที่ประชุมเสีย

ก่อน เนื่องจากการเสนอญัตติเช็กองค์

ประชุมเป็นแนวทางที่ไม่ปกติ เนื่องจาก

เป็นการเสนอก่อนที่ที่ประชุมจะเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุม

ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบที่จะ

ดำาเนินการตามญัตติของ นพ.ชลน่าน 

ด้วยคะแนน 283 ต่อ 27 งดออกเสียง 

36 ไม่ออกเสียง 28 เสียง

เวลา 11.28 น. ที่ประชุมเข้าสู่การ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในมาตรา 24/1  

เรื่องวิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

หารด้วย 500 ตามที่ กมธ.ไปแก้ไขเพิ่ม

เติมขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม

รัฐสภาที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคำานวณ

จากการหาร 100 เป็นหาร 500 

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส. 

สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า การ

ที่ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้ง ส.ส.เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา

หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นเหตุให้

มีการเปลี่ยนวิธีคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ จากหาร 100 เป็นหาร 500 เหมือน

อยากเห็นพรรคส่วนเกิน พรรคเล็กพรรค

น้อยเดินกันเป็นพรวน ขอชื่นชมคน

เสนอญัตติเปลี่ยนเป็นวิธีหาร 500 ชื่อ

วีๆ มาศๆ ที่มี ส.ส.บัญชีรายชื่อคนเดียว 

ได้คะแนนมา 3.5 หมื่นคะแนน แต่กลับ                                                               

มามีบารมี ในสภา ถ้าไม่มี เบื้องหลัง

การถ่ายทำา เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นใน

รัฐสภา กล้าไปสาบานวัดพระแก้วหรือ

ไม่ว่าไม่มีกลุ่มคนมาแทรกแซงหรือต่อ

รอง วันนี้เรากำาลังโดนครอบงำา ขอให้

ช่วยกันสกัด เพื่อให้ทุกอย่างเดินไปตาม

ครรลอง 

ระหว่างนั้น นพ.ระวี มาศฉมาดล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ 

ประท้วงที่ถูกพาดพิง โดยตอบโต้ว่า น่า

สงสารพรรคที่แพ้หาร 500 เหมือนหมา

ถูกน้ำาร้อนลวก นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

รองประธานรัฐสภา ที่ทำาหน้าที่ประธาน

การประชุมในช่วงนั้น ได้เตือนให้ถอนคำา

พูด จากนั้นนายครูมานิตย์และ นพ.ระวี                                                         

ได้พูดตอบโต้กันไปมา จนนายพรเพชร

ต้องไกล่เกลี่ยให้ยุติเพื่อเดินหน้าประชุม

ต่อไป

หลังการอภิปรายมาตรา 24/1 

เสร็จสิ้น นายพรเพชรได้กดออดเรียก

สมาชิกรัฐสภามาแสดงตน ใช้เวลาร่วม 

15 นาที เพื่อรอสมาชิกเข้าห้องประชุม 

ผลการแสดงตนมีสมาชิกแสดงตน 367 

เสียง เกินกึ่งหนึ่งไปหวุดหวิดเพียง 3 

เสียง ถือว่ามีองค์ประชุมครบ แต่นาย

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรค

เพื่อไทย ขอใช้สิทธิคัดค้าน กลัวจะมีการ

เสียบบัตรแทนกัน ขอให้ใช้วิธีแสดงตน

โดยการขานชื่อรายบุคคล มีผู้รับรอง

ครบถ้วน 

ขณะที่ นพ.ระวีคัดค้าน เพราะ

การโหวตแสดงตนด้วยการเสียบบัตร

ผ่านไปแล้ว เกรงจะเตะถ่วงมากเกินไป 

ขอเสนอญัตติไม่ให้ใช้วิธีขานชื่อแสดง

ตน แต่นายพรเพชรยืนยันให้มีการแสดง

ตนโดยการขานชื่อรายบุคคล จากนั้นจึง

เริ่มการขานชื่อแสดงตนเป็นรายบุคคล 

ใช้เวลาไป 1.30 ชั่วโมง 

หลังจากที่ขานชื่อแสดงตนครบ

ถ้วนแล้ว ปรากฏว่ามี ส.ส.และ ส.ว.หลาย

คนที่ขานชื่อไม่ทันในการเรียกชื่อเป็น

รายบุคคล มาขอขานชื่อแสดงตนเพิ่ม

เติมภายหลังเป็นจำานวนมาก ทำาให้เกิด

ความสับสน ต้องเติมชื่อเพิ่มกันวุ่นวาย 

รวมแล้วเสียเวลาไปร่วม 2 ชั่วโมงในการ

ขานชื่อและนับผลแสดงตน ผลการนับ

องค์ประชุมมีผู้แสดงตน 403 คน ถือว่า

ครบองค์ประชุม 

นายพรเพชรจึงให้ ส.ส.เสียบบัตร

ลงคะแนนว่าจะเห็นชอบเพ่ิมมาตรา 24/1                                                                  

หรือไม่ ช่วงการเสียบบัตรลงคะแนนดัง

กล่าวก็ต้องเสียเวลาไปอีกร่วม 20 นาที 

เพราะสมาชิกในห้องประชุมกลับมา                                                              

เหลืออยู่น้อย โดยนายพรเพชรพยายาม

ย้ือให้สมาชิกกลับมาเสียบบัตรลงคะแนน                                                      

ให้มากที่สุด จนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมือง

พาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย 

ทักท้วงว่า ขอให้นายพรเพชรรีบเปิดเผย

ผลการลงคะแนนมาตรา 24/1 

ในท่ีสุดนายพรเพชรแจ้งผลการ

ลงคะแนนต่อท่ีประชุมว่า องค์ประชุม

ลงคะแนนไม่ครบขอปิดประชุม ใน

เวลา 16.17 น. ทำาให้การพิจารณาร่าง

กฎหมายลูกค้างอยู่ในท่ีประชุม มีแนว

โน้มพิจารณาไม่เสร็จภายในกำาหนด 180 

วันตามท่ีรัฐธรรมนูญกำาหนด ในวันท่ี 15 

ส.ค.น้ี เพราะขณะน้ียังไม่มีการกำาหนดวัน

ประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ิมเติมแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ภายหลัง

ปิดประชุม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กมธ.

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ได้

โพสต์เฟซบุ๊กทันทีว่า “สภาล่ม ขาด 22 

คน”

มีรายงานว่า ก่อนจะมีการประชุม

รัฐสภาครั้งนี้ ในส่วนของพรรค พปชร. 

ได้มี โทรศัพท์ ไปยัง ส.ส. ในช่วงเวลา 

21.00 น. ของวันที่ 9 ส.ค. กำาชับให้

ทุกคนมาร่วมประชุมรัฐสภา เพื่อให้เปิด

การประชุมรัฐสภา และโหวตร่างพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำาหนดระยะเวลา

ดำาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 

.... ที่เหลืออยู่ 5 มาตรา จากทั้งหมด 12 

มาตรานั้นให้เรียบร้อย เนื่องจากถือว่า

เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศที่สำาคัญ หาก

ไม่ผ่าน ทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ส.ส. และ 

ส.ว. จากนั้นขอให้ทุกคนออกจากห้อง

ประชุม เพื่อไม่ต้องพิจารณาวาระถัดไป 

คือร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

พรรคเล็กดิ้นยื่น ‘ชวน’ สู้

“ช่วงที่ ส.ส.พปชร.บางส่วนที่ยัง

อยู่ ในห้องประชุม ได้มีขาใหญ่เดินมา

กำาชับให้ออกจากห้องประชุม พร้อมทั้ง

จดชื่อ เพื่อส่งต่อให้กับหัวหน้าพรรค 

นอกจากนี้ในช่วงหนึ่งของการแสดงตน

เป็นองค์ประชุม ในการพิจารณา ยังมี 

ส.ส.พรรค พปชร. กว่า 20 คนนั่งอยู่ใน

ห้องประชุม ทำาให้มี โทรศัพท์ที่คาดว่า

น่าจะเป็น พล.อ.ประวิตร โทรศัพท์หา 

ส.ส.พรรคแบบเรียงตัวให้ออกจากห้อง

ประชุม แต่ยังเหลืออยู่ในห้องประชุม 

เพื่อร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมประ 

มาณ 5-6 คน” แหล่งข่าวระบุ 

ในส่วนพรรคเพ่ือไทย ส.ส.พากัน                                               

เดินออกจากห้องประชุม ไม่อยู่ร่วมแสดง

ตนเป็นองค์ประชุม มีเพียง นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรค 

พท. ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร ซ่ึงน่ังอยู่เพียงคนเดียว รวมท้ัง

นายการุณ โหสกุล และ น.อ.อนุดิษฐ์ 

นาครทรรพ ส.ส.กทม. ท่ีประกาศแสดง

ตนเป็นองค์ประชุมในคร้ังน้ี พรรคก้าวไกล 

มี ส.ส.พรรคอยู่ในห้องประชุมประมาณ 

15-20 คน โดยมีนายพิธา ล้ิมเจริญรัตน์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคน่ังอยู่

ขณะที่พรรคภูมิใจไทย ปรากฏ

ว่าแกนนำาพรรคและ ส.ส.ได้แสดงตน

เป็นองค์ประชุมอย่างพร้อมเพรียง นำา

โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข, นาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค มาคุมด้วยตัวเอง 

เช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ ก็มีนาย

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรค มานั่งคุมสมาชิกในห้องประชุม 

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) และ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระ                                                           

ร า ชบัญญั ติ ป ร ะ กอบรั ฐ ธ ร รมนูญ 

(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ให้

สัมภาษณ์ภายหลังการลงมติว่า ผลที่

เกิดขึ้นต่อจากนี้อย่างเป็นทางการ ใน

เมื่อยังไม่มีการนัดหมายประชุมรัฐสภา

อีก โอกาสการพิจารณากฎหมายฉบับนี้

ไม่ทันกรอบ 180 วัน ในวันที่ 15 ส.ค.นี้ 

ถือว่าค่อนข้างสูง ยังไม่แน่ใจว่าประธาน

รัฐสภาจะมีดำาริให้นัดประชุม หรือวิป

จะหารือเพื่อนัดประชุมเพิ่มหรือไม่ เมื่อ

ดูแนวโน้มและสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น 

การนัดประชุมรัฐสภาแทบจะเป็นไป

ไม่ ได้ ดังนั้นจึงจะเป็นไปตามเงื่อนไข

รัฐธรรมนูญที่จะกลับไปใช้ร่างของ กกต.

ที่ใช้สูตรการคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ด้วยการหาร 100

ด้านนายสมชาย แสวงการ สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ.. 

รัฐสภา กล่าวว่า มีข้อถกเถียงว่าจะนับ

วันสุดท้ายวันที่ 15 ส.ค.หรือไม่ โดยส่วน

ตัวมองว่าจะครบกรอบเวลาดังกล่าวที่

เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 14 ส.ค. ดังนั้น

หากมีข้อเรียกร้องให้นัดประชุมวันที่ 15 

ส.ค. จะถือว่าเกินเวลา อีกทั้งในวันดัง

กล่าววุฒิสภามีการประชุม 

เวลา 16.50 น. พรรคเล็กนำาโดย 

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังธรรมใหม่, นายปรีดา บุญ

เพลิง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคครูไทย

เพื่อประชาชน และนายคฑาเทพ เต

ชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

เพื่อชาติไทย ร่วมกันแถลงข่าวว่า ต้อง

ขอขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลที่มาร่วมยืน

หยัดในการประชุมครั้งนี้ และก็ต้องชม

พรรค พท. ที่เล่นเกมแตะถ่วงได้สุดยอด

มาก ตนทราบมาว่ามีองค์ประชุมขาด

เพียง 3 คน จาก 364 คน และยืนยัน

ว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร 

ยกแรกฝ่ายหาร 100 ชนะ ยกที่สอง 

ฝ่ายหาร 500 ชนะ และยกที่สามในการ

ประชุมวันนี้ฝ่ายหาร 500 แพ้ แต่ยังมียก

สี่ ยกห้า และยกสุดท้ายจะเป็นอย่างไร

ตนไม่ทราบ แต่การเลือกตั้งครั้งหน้าสูตร

หาร 500 แน่นอน

ถามว่ามีอะไรฝากถึง พล.อ.ประ 

วิตร หรือไม่ นพ.ระวีกล่าวว่า เหตุการณ์

หลายเหตุการณ์ท่ีผ่านมามีการมองกันว่า 

พล.อ.ประวิตรอยู่เบ้ืองหลังสูตรหาร 500 

ซ่ึง พล.อ.ประวิตรต้องพิสูจน์ว่าไม่รู้ไม่เห็น

จริงๆ โดยบอก ส.ส.พปชร.และ ส.ว.สาย

พล.อ.ประวิตรให้อยู่ร่วมประชุมในวันน้ี 

แต่วันน้ีประธานวิปรัฐบาลและทีมวิปรัฐ

บาลไม่ร่วมขานชื่อ ดังน้ัน พล.อ.ประวิตร

อย่าไปฟังคนใกล้ชิดท่ีอาจจะแอบอ้างชื่อ

หรือไม่ ตนยังเช่ือว่า พล.อ.ประวิตรไม่

ได้เก่ียวข้อง เท่าท่ีได้ยินมาก็ล้วนบอกว่า 

“นายส่ัง” 

“คราวหน้าหากมีการประชุม 

พล.อ.ประวิตรต้องพิสูจน์ด้วยการสั่งให้

พรึ่บ ไม่ว่าจะโหวตหาร 100 หาร 500 

ก็ได้ไม่ว่ากัน แต่อย่าทำาให้องค์ประชุม

สภาล่ม” นพ.ระวีกล่าว

ด้านนายปรีดากล่าวว่า วันที่ 11                                                      

ส.ค. ตนจะยื่นในนามพรรคเล็กต่อนาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อ

ให้มีการเปิดประชุมสภานัดพิเศษ ใน

วันที่ 13-14 ส.ค.นี้ เพื่อให้เป็นไปตาม

ระเบียบวาระ แต่ต้องอยู่ที่ประธาน

รัฐสภาจะตัดสินใจอย่างไร 

นายคฑาเทพเสริมว่า วันนี้เรา

เห็นความอัปยศของสภา ต้องขอบคุณ

พรรคร่วมรัฐบาล แต่สิ่งที่ทำานั้นมัน

ไม่ใช่ เชื่อว่าโอกาสที่ท่านจะเป็นนายก

รัฐมนตรีไม่มีแล้ว เพราะมันไม่มีความ

สง่างาม ตนขอฝากไปถึง “บิ๊กใหญ่” อย่า

คิดว่าท่านจะได้เป็นนายกฯ มันยังมียก

สี่ยกห้า อย่าเพิ่งเปิดแชมเปญ มันยังมี

อีกสองยก

‘บิ๊กตู่’ ออกตัวไม่เกี่ยว

ที่ทำาเนียบฯ เวลา 16.20 น. 

ภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็น

ประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่ง

ชาติ ครั้งที่ 3/2565 ได้พูดคุยนอกรอบ

กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นการ

ส่วนตัว 20 นาที ก่อนลงมาให้สัมภาษณ์

สื่อมวลชน 

เมื่อถามว่าได้ติดตามการประชุม

รัฐสภาหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ได้

ติดตาม เพราะประชุม สมช.อยู่ เลยไม่

ได้ตาม เขาว่าอย่างไรก็แล้วแต่ แล้วว่า

ไงล่ะ ผู้สื่อข่าวระบุว่า ขณะนี้การประชุม

สภาล่มไปแล้ว นายกฯ จึงกล่าวว่า “อ้าว 

เป็นอะไรล่ม” ผู้สื่อข่าวจึงระบุว่า องค์

ประชุมไม่ครบและทำาสภาล่มเพื่อกลับ

มาใช้สูตรหาร 100  พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า “อ่อ ก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมก็ไม่รู้

สิ กฎหมายว่าอย่างไรก็ว่างั้น ผมไม่ได้

ติดตามหรอก จริงๆ แล้วเป็นเรื่องของ

สภา”

ถามถึงกระแสข่าวการจับมือกัน

ระหว่างพรรค พปชร.และพรรค พท.เพื่อ

เล่นเกมการเมืองกลับไปใช้สูตรหาร 100  

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ฟังไม่รู้เรื่อง

คำาถามนี้” พร้อมย้อนถามว่า “ใครจับ 

เอาชื่อมาดูสิใครจับ มีคนอื่นไม่อยู่ด้วย

หรือเปล่า พรรคอื่นมีไม่อยู่ไหม มีหลาย

พรรคก็ถือว่าหลายพรรค ไม่เช่นนั้นก็จับ

มือกันหมดสิ ก็แล้วแต่เขา”

ถามย้ำาว่า นายกฯ มีความเห็น

อย่างไรหากย้อนกลับไปใช้สูตรหาร 100 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ผมไม่มีปัญหา

อะไรทั้งสิ้น จะหาร 100 หาร 500 หาร 

1,000 หาร 10,000 ผมไม่มีปัญหา” 

ซักว่าได้พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร

หรือไม่ว่าทำาไม พล.อ.ประวิตรถึงโดน

พูดถึงในเรื่องดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับพวกเรา อย่าไปเขียน

กันเองมากนัก ตนไม่มีปัญหาอะไรกับ

ท่านอยู่แล้ว

ถามว่ามีการพูดพาดพิงใช้ชื่อย่อ                                                            

“พ” ซึ่งตรงกับชื่อน้องชายของ พล.อ. 

ประวิตร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ไปเอ่ย

ชื่อเขา อย่างนี้คุณระวังนะ” 

เมื่อถามว่า ที่นายกฯ บอกว่า                                                       

หารอะไรก็ ไม่มีปัญหา หมายความ

รอบหน้าจะลงเลือกตั้งเองใช่หรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์ย้อนถามว่า “เลือกเมื่อ

ไหร่ล่ะ” โดยผู้สื่อข่าวระบุว่าปีหน้าถ้า

ไม่มีการยุบสภาก่อน พล.อ.ประยุทธ์จึง

กล่าวว่า “ก็รอปีหน้า” เมื่อถามว่าแสดง

ว่านายกฯ ยังไม่ได้ตัดสินใจใช่หรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบคำาถามดังกล่าว.

ชลบุรี • วันท่ี 10 ส.ค. นายภัครธรณ์ 

เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น

ประธานมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ

ศพญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้

ผับ MOUNTAIN B จำานวน 15 ราย ท่ี                                                           

มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ จำานวน

เงินเยียวยารายละ 59,000 บาท และ

ในฐานะประธานมูลนิธิสว่างโรจนธรรม

สถานสัตหีบ มอบให้อีกรายละ 20,000 

บาท, นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธาน

กรรมการมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง มอบให้รายละ 

20,000 บาท และนายกิตติ อุดม ประธาน

ศาลเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ มอบสนับสนุน

รวม 30,000 บาท ขณะท่ีล่าสุดมีผู้เสีย

ชีวิตเพ่ิมอีก 1 คน เป็นรายท่ี 16 คือ พล

ทหารสิทธิชัย อายุ 23 ปี สังกัด พลบริการ 

เรือหลวงนเรศวร หมวดเรือท่ี 3 กองเรือ       

ฟริเกต 2 กองเรือยุทธการ ขณะท่ีเครือข่าย

เยาวชนลดปัจจัยเส่ียง จัดเสวนา “จาก

ซานติก้าผับถึงเมาน์เทนบี...แก้อย่างไรให้

ตรงจุด” โดยว่าท่ีร้อยตรีสมชาย อามีน                                           

นายกสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

และส่ิงแวดล้อม เสนอให้กรณีน้ีเป็นคดี

ตัวอย่างโดยผู้เสียหายรวมตัวกันฟ้องร้อง

ผู้ประกอบการท่ีประมาท และท่ีแห่งน้ี

ผู้ว่าฯ ควรมีคำาส่ังห้ามเปิดกิจการแบบ

สถานบริการอีก 5 ปี.

ทำาเนียบฯ • วันท่ี 10 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายโกตาบายา 

ราชปักษา อดีตประธานาธิบดีศรีลังกา 

เดินทางมาประเทศไทย วันท่ี 11 ส.ค.น้ีว่า 

เป็นเรื่องของมนุษยธรรมท่ีได้มีสัญญาว่า

อยู่ได้เป็นการช่ัวคราว เพื่อเตรียมการหา

ประเทศล้ีภัย ถือว่าจำาเป็น ซ่ึงไม่มีการยุ่ง

เก่ียว ไม่มีการเย่ียมเยียน ไม่มีการพบปะ 

ไม่มีการเคล่ือนไหวอะไรท้ังส้ิน ขณะท่ี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.การต่างประเทศ ระบุว่า เขาใช้

หนังสือเดินทางทางการทูต ก็สามารถเดิน

ทางเข้าประเทศไทยได้ โดยมีกรอบการ

พำานักอยู่ไม่เกิน 90 วัน ซ่ึงเป็นไปตามกฎ

เกณฑ์ของประเทศไทย ดังน้ันกระทรวง

การต่างประเทศของไทยไม่ได้เห็นว่าเป็น

ปัญหา จึงไม่มีการคัดค้านต่อรัฐบาล .

เหยื่อ‘เมาน์เทนบี’ดับรายที่16

‘อดีตผู้นำาศรีลังกา’อยู่ไทยได้90วัน 
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3บทความ-ในประเทศ

งการเมืองตอนน้ีฝุ่นตลบน่าดู ช่วงชิงความได้เปรียบใน

กติกาเลือกต้ังแบบไม่เกรงใจประชาชน เวลาเดียวกันผู้

แทนนอกสภาก็อาสาดูแลทุกข์สุข เคียงข้างชาวบ้านตลอด

ท้ังตอนท่ีมีตำาแหน่งและไม่มีตำาแหน่ง

ตัวอย่างเมื่อวันอังคารท่ีผ่านมา (9 ส.ค.) ชนินทร์ รุ่งแสง 

อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ควง จุติ ไกรฤกษ์ รมว.การ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เปิดโครงการ “บ้านฟ้า

ใสใจอาสา” 12 สิงหา 65 ทำาดีเพื่อแม่ 90 พรรษา 90 หลัง ท่ีลาน

กีฬาชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

(กทม.) 

งานน้ี ชนินทร์ มาใน

นามอาสาก้าวด้วยใจไปด้วย

กัน  ของมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ 

ปราโมช  ไปประสานงาน

ชวนเครือข่ายท้ัง กระทรวง

การพัฒนาสังคมฯ,  การ

เคหะแห่งชาติ,  ฐานทัพ

เรือกรุงเทพ,  เครือข่ายภาค

เอกชน, มูลนิธิเอสซีจี  และ 

วปอ.63 มาร่วมซ่อมบ้าน 

ฟรีให้ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

รายได้น้อยในชุมชนเขต

บางพลัด บางกอกน้อย จำานวน 90 หลัง

เจ้าตัวเล่าความเป็นมาของโครงการว่า ต้ังใจทำาข้ึนมาเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ   พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำาให้

เศรษฐกิจบ้านเราฝืดเคือง  ก็อาจทำาให้ชาวบ้านหารายได้ได้น้อย

ลง ขณะเดียวกันข้าวของมีราคาแพงข้ึน ประชาชนก็มีรายจ่าย

เพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัว  จึงคิดว่าถ้าโครงการน้ีเกิดข้ึนได้ก็จะเป็น

ประโยชน์กับพ่ีน้อง

“แบง” ชนินทร์ บอกอีกว่า  บ้านถือเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีท่ี

จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต เกิดว่าบ้านหลังคาร่ัว พ้ืนทรุด  ผนังไม่มี 

ย่ิงตอนน้ีเข้าสู่ฤดูฝนด้วยแล้วก็จะย่ิงลำาบาก ซ้ำากลุ่มเปราะบางผู้

มีรายได้น้อยก็อาจมีปัจจัยไม่เพียงพอในการซ่อมบ้าน  จึงคิดว่า

โครงการน้ีเหมาะสมอย่างย่ิงท่ีจะทำาในช่วงน้ี  

ตอนท้าย อดีต ส.ส.ชนินทร์ฝากว่า หากใครสนใจแจ้ง

ความประสงค์รับบริการได้ 3 ช่องทาง ดังน้ี ติดต่อผ่านหมายเลข

โทรศัพท์ 08-6751-5955 หรือ 09-0326-3299  ไลน์แอด 

bang_chanin หรือเฟซบุ๊ก ชนินทร์ รุ่งแสง ปชป.

 อืม ใจรักจะเป็นผู้แทน ต้องไม่ท้ิงประชาชน ไม่ท้ิงพ้ืนท่ี 

ถูกต้องแล้วจ้า อิอิ.

มินน่ีเม้าธ์

ทำาดีเพื่อแม่

ว

อดีต กรธ.-หนุนสูตรปม 8 ปี 

บิ๊กตู่ ไม่หลุดนายกฯ หลัง 23 ส.ค.

‘หนุมานคลุกฝุ่น’

ชนินทร์ รุ่งแสง 

นดีด้วยนะ...ทักษิณ

กับปฏิบัติการ “หมาในคอก” ผนึก “หมานอกคอก” สาย

พันธุ์ประวิตรที่ “คว่ำาประชุมรัฐสภา” เมื่อวาน สำาเร็จ

นับเป็นการวิสามัญฆาตกรรม “หาร ๕๐๐” ที่สวยงามและ

ทรามสุด สมตามแบบฉบับ “ฝ่ายประชาธิปไตยโจร”

และแล้ว แผน “แลนด์สไลด์” ด้วยเลือกตั้งบัตร ๒ ใบ  

หาร ๑๐๐ ก็กลอกกลับคืนมา

เพราะเมื่อวาน (๑๐ ส.ค.) เป็นนัดสุดท้ายของการประชุม

รัฐสภาที่จะพิจารณาร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งที ่หาร ๕๐๐ 

ต้องให้เสร็จ “ภายใน ๑๘๐ วัน”!

จะครบ ๑๘๐ วัน จันทร์ที ่๑๕ สิงหา แต่ไม่มีเวลาเหลือ

แล้ว เพราะ ๑๒-๑๓-๑๔ สิงหา “วันหยุดราชการ”

๑๑ สิงหาวันนี ้ก็เป็นการประชุมของ ส.ว.เขา

ก็เป็นอันแน่นอน กฎหมายลูกเลือกตั้ง “ทั้งฉบับ” ก็ต้อง 

“ตกไป” ตามกฎหมายกำาหนด

นั่นคือ ก็ต้องย้อนกลับไปเอาร่างของ กกต.ที่ผ่านวาระ

แรกมาใช้แทน สมตามปรารถนา “แลนด์สไลด์” เพื่อไทยฝ่าย

ทักษิณ

ร่างของ กกต.มีสาระหลักประมาณนี้.......

-มีบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ แบบเขต ๔๐๐ เขต แบบบัญชี

รายชื่อ ๑๐๐คน

-เบอร์ผู้สมัคร ส.ส.แบบเขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

(พรรคการเมือง) เบอร์เดียวกัน

-การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ใช้คะแนนรวมทุกพรรค 

หารด้วย ๑๐๐ 

-ได้ ส.ส.พึงมี นำาไปคิด ส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ละพรรค 

ปัดเศษจากมากไปหาน้อย จนครบ ๑๐๐ คน

อ้อ...ขอโทษ....

ลืมไปอีกคน ที่ต้องขอแสดงความยินดีด้วย คือ

“พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ” หัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ ที่ร่วมปฏิบัติการได้เห็นผล สั่งเอา ๕๐๐ ได ้๕๐๐ ครั้นกลับ

ไปเอา ๑๐๐ ก็ได ้๑๐๐ 

แสดงว่าบารมี “ปึ๊ก”!

ทั้ง ส.ส.ในพรรค ทั้ง ส.ว.ในคอนโทรล กระตุกซ้าย-ได้

ซ้าย, กระตุกขวา-ได้ขวา ออร่า “ว่าที่นายกฯ” จับบรรเจิด 

กลับไปบ้าน ต้องจ๊อกกิ้ง วิดพื้น ยืนกระเด้าลม ให้ร่างกาย

ฟิตแอนด์เฟิร์มเข้าไว้ 

โดยเฉพาะขา ต้องให้แข็งในท่า  “ยืนเข่า” ฟิตซ้อมไว้ 

เพราะถึงตอนสำาคัญ จะได้ไม่หงายท้อง

และมันอยู่อีกไกล ที่จะต้องมาบ้าใบ้  ไหวหวั่นเอาตั้งแต่

เดี๋ยวนี้

“ฉลาม” ไม่อยู่น้ำาตื้น และไม่เคยโผล่ให้เห็นตามแอ่งตีนย่ำา!

ไปเปิดทำาเนียบนายกฯ ไทยดูซิ มีใครบ้างมั้ย ที่ยืนยงอยู่ได้ 

โดยประชาชนค้ำายันได้นานแบบมีเนื้องานและไม่ผลาญชาติอย่าง

พลเอกประยุทธ์?

ถ้าไม่ใช่ “ของแท้” อยู่ได้ไม่ถึงวันนี้หรอก

และมีใคร “จับไต๋-จับทาง” นายกฯ ประยุทธ์ถูกบ้าง ลอง

นึกดูซิ ในรอบ ๘ ปี นับตั้่งแต่ ๒๒ พฤษภา ๕๗ ถึง ๑๑ สิงหา ๖๕ วันนี้

อ้อ....

เกือบลืม เสนอความเห็นไปถึงรัฐสภาไทยหน่อย ว่านับจาก

ปีนี้เป็นต้นไป ให้ถือ “วันกำานัน-ผู้ใหญ่บ้าน” ๑๐ สิงหาคมของทุกปี

เป็น “วันหยุด” ประจำาปีของ “รัฐสภา” ตลอดไป!

ประชุมจะได้ไม่ล่มอย่างเมื่อวาน เพราะ ส.ส.เขาอ้างต้องไป

ล้างตีนให้กำานัน-ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่

เห็นพูดกันตลอดว่า  “ประชาชนเลือกผมมาเป็นตัวแทนใน

การทำาหน้าที่ในสภา” 

แต่เวลากราบตีน ดันเลือกกราบเฉพาะกำานัน-ผู้ ใหญ่บ้าน 

มันเพราะอะไรกัน 

เพราะกำานัน-ผู้ใหญ่บ้านคือ “หัวคะแนน” ตัวแทนเอาแท่ง

ไอติมที่ถูกแทะไปแจกลูกบ้านตอนเลือกตั้งงั้นใช่มั้ย?

สรุป เรื่องหาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ 

ที่ได้ประโยชน์เต็มๆ คือ พรรคเพื่อไทย

ที่เสื่อมเต็มๆ คือ พลังประชารัฐ  เป็นแกนรัฐบาล แต่

กลับกลอก ไร้ศักดิ์ศรี ไม่มีอะไรที่จะเชื่อถือได้อีกต่อไป

ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อ ที่กลับไป-กลอกมา พลังประชารัฐ

ไปจับมือกับเพื่อไทย “ล่มรัฐสภา”

ไม่ใช่ปรารถนาและการกระทำาของพลเอกประยุทธ์

และมิใช ่ลำาพัง ส.ส.พลังประชารัฐและ ส.ว.มีเหตุผลและใจ

ตรงกันกับเพื่อไทย “ล่มรัฐสภา” ด้วยเจตนาให้ร่างหาร ๕๐๐ ตกไป

นั่นคือ มันต้องมาจากคำาสั่ง “หัวหน้าพรรค” พลังประชารัฐ

ที่ชื่อ “พลเอกประวิตร” แน่นอน!

ปฏิเสธไม่ได้หรอก........

ถ้าไม่จริง พลเอกประวิตรต้องตั้่งกรรมการสอบลูกพรรคทุก

คนที่ร่วม “ล้มประชุม” แต่นัดแรกโน่นแล้ว

และครั้งนี้  คือเมื่อวาน พลเอกประวิตร ต้องกำาชับทั้งลูก

พรรคและหัวหน้าวิป “ห้ามโดดประชุม” เพื่อล้มรัฐสภา

แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่า ทั้งล้มครั้งแรกและครั้งที่่สองคือเมื่อ

วาน พลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรค เคยว่ากล่าวและชี้แจง

กับประชาชนอย่างใดเลย

ทางตรงกันข้าม ทั้งวิป ทั้งมือทำางานประวิตร กลับออก

มาส่งสัญญาณ “ล่ม ๕๐๐-เอา ๑๐๐ กลับมา”!

ไอ้ “ไม่รู้..ไม่รู้”..นั่นน่ะ

ถ้าไม่รู้  ก็อย่าเป็นหัวหน้าพรรคเลย  ให้คนที่เขารู้มาบริ

หารพรรคแทนเถอะ การที่ไม่รู้..ไม่รู้ มันดูถูกประชาชนมากไป

ที่หลงคำาเป่าหู ครั้งหน้า ๑๕๐ นั่นน่ะ แค่ ๕๐ ได้มา ผม

จะปิดทองโคนขาให้ซักแผ่น!

ปากว่า  “สร้างพรรคให้น้องเป็นนายกฯ” แต่การกระทำา 

มันแอบเอาทั้งบ้าน ทั้งที่ดินไปจำานองกับทักษิณ (นี่หว่า)!?

รอหลังพฤศจิกาเหอะ....

แล้วจะเห็นว่า พลังประชารัฐ “ยังจะเหลืออยู่กี่คน”?

และการกลับกลอกแบบน้ี พลเอกประวิตรนึกหรือว่า ยังจะ

มีพรรคพันธมิตรอย่าง ประชาธิปัตย์  ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา 

ชาติพัฒนา รวมพลัง เชื่อถือท่ีจะยึดม่ันกันต่อไปในอนาคต

ทุกวันนี้  ที่ทุกพรรคมีใจให้ต่อกัน นั่นเพราะเขาเชื่อถือ

ศรัทธาในตัว “พลเอกประยุทธ์” หรอก

พลเอกประวิตร ตื่นเถอะ ยื่นหูออกจากหน้าต่างรถฟัง

เสียงชาวบ้านเขาซิ เขาสรรเสริญหรือนินทา?

ไอ้จะหารเท่าไหร่ ไม่มีผลบวก,ลบกับลุงตู่เท่าไหร ่แต่การ

ไม่อยู่กับร่องกับรอย แถมไปสมคบกับเพื่อไทย

แบบนั้นแหละ ผลกระทบ จะเป็น “ลบ” กับนายกฯ!

ขณะนี้  ลุงตู่มีแต่ปัญหา ลบ..ลบ..ลบ..ลบ..แต่อย่าลืมกัน

นะ ลบ..ลบ ผลมันกลับเป็นบวก

ตอนนี้อาจไม่เห็น รอน้ำาขึ้นปลายป ีฉลามจะโผล่ให้เห็น!

ส่วนเรื่อง ๘ ปี ช่วงนี ้ขบวนการต้องล้มประยุทธ์ลงให้ได้ 

ดูขมีขมัน ขยันขุดโน่น-ขุดนี่มาขยี้แหลก 

ขนาดการแลกเปลี่ยน “ความเห็น” วงประชุมกรรมาธิการ

ตอนอาจารย์มีชัยร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ใช่มติที่ประชุม 

ก็ยังขยุ้มว่าเป็นเจตนารมณ์ ๘ ปี มาตีฟอง  “ประยุทธ์

จบแล้ว”!

ก็ไม่เถียงอะไร อย่ารีบให้ โรคอิจฉา-ริษยาขึ้่นสมองตาย

ซะวันนี้ พรุ่งนี ้ก็แล้วกัน อยู่รอไม่นานหรอก

จบ-ไม่จบ เดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญท่านก็วินิจฉัยให้เอง!

คนดิ้น เราแก้ได ้ส่วนกฎหมายดิ้น เราแก้เองไม่ได ้ ฉะนั้น 

อย่าให้ล้นนัก

ก็สรุปเป็นว่า ใครไม่เคยเห็น “หนุมานคลุกฝุ่น” ก็ดู “ลุง

ตู่” เป็นตัวอย่าง

“ยิ่งตี-ยิ่งมีฤทธิ์”!

ก็คงมีคำาถามกันในประเด็นว่า แล้วแบบนี ้จะมีผลบวก,ลบ 

กับการเมืองเรื่องเลือกตั้งปีหน้าอย่างไรบ้าง?

เพื่อไทย แลนด์สไลด์ อุ๊งอิ๊งได้พาพ่อกลับบ้าน ชัวร์ล้านเปอร์

เซ็นต์ใช่มั้ย?

“ลุงตู่” ตีนลอย หมดโอกาสกลับมาเป็นนายกฯ อีก ๔ ปีใช่

มั้ย  เพราะพลเอกประวิตรทิ้งน้อง  ไปเป็นทองแผ่นเดียวกับเพื่อ

ไทยเสียแล้ว

และการที ่หาร ๕๐๐ ถูกคว่ำาไม่เป็นท่า.......

ก็หมายความว่า “ลุงตู่” หมดบารม ีในหมู ่ส.ส.พลังประชา

รัฐและ ส.ว.ก็ล้วน “ไปเอาป้อม-ไม่เอาตู่” ซะแล้วเป็นส่วนใหญ ่

แล้วลุงตู่จะอยู่ในสภาพไหน หรือจะต้องสงวนท่าที ไปเสี่ยง

ตายเอาดาบหน้า?

นี่.....

ลุงตู ่“คนแฟนเยอะ” ทั่วบ้าน-ทั่วเมือง ก็ห่วงกันจนกินไม่ได้

นอนไม่หลับ บางคนตำาหมากค้างคาตะบัน ด้วยแคลงใจ ไม่เชื่อว่า 

“พี่ใหญ่-น้องกลาง-น้องเล็ก” จะทำากันอย่างนั้นได้?

อืมมมม อันนี้่ก็ไม่รู้นะ 

เพราะผมมันโตมาแบบ “โด ่เดียวดาย” ไปเกณฑ์ทหารเขา

ก็ถีบออกมา บอกว่า...เอ็งไม่มีข้าวมีปลาจะกินรึไงวะ “ผอมยังกะ

หมาโซ”

ก็เลยไม่เคยสัมผัสรักซึ้งแบบทหารเขา จึงเดาไม่ถูกว่า นี่

เป็นแผนยุทธการ “ปล้นค่ายแม้ว” หรือแผน “แมวในคอกหมา” 

ของ ป.ใด ป.หนึ่ง?

แต่ผมว่า จะหารกี่ร้อย กี่พัน มันเรื่องเล็ก 

เรื่องใหญ่มันอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศ ว่าเขาจะเลือกใคร 

และเลือกพรรคไหน?

ยิ

แล้วไปลงสมัครเป็นแคนดิเดตนายกฯ พลังประชารัฐ   ซ่ึงศาลรับไว้

เมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 โดยไม่ส่ังให้ พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าท่ี 

ต่อมาศาลมีคำาวินิจฉัย 18  กันยายน 2562 ว่าหัวหน้า คสช.ไม่ถือว่า

เป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ พล.อ.ประยุทธ์จึงไม่ขาดคุณสมบัติการเป็น

นายกรัฐมนตรี

คดีท่ีสองคือ คดีท่ีฝ่ายค้านร้องพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านพักทหาร ท่ี

ศาลรับไว้เมื่อ 11 มิถุนายน 2563 โดยไม่ได้ส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี และ

ต่อมามีคำาวินิจฉัยเมื่อ 2 ธันวาคม 2563 ให้ยกคำาร้อง พลเอกประยุทธ์

ยังได้เป็นนายกฯ ต่อไป

ขณะท่ีคำาร้องของฝ่ายค้านในคดีพลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์

ปฏิญาณไม่ครบ ศาลมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำาร้อง

เท่ากับว่า พลเอกประยุทธ์ตกเป็นผู้ถูกร้องสองคดี แต่ศาลไม่

เคยส่ังให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างไรก็ตาม ไม่แน่เช่นกันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจมองว่า 

บริบทการเมืองและข้อกฎหมายคดี 8 ปีนายกฯ กับคดีบ้านพักทหารและ

คดีสถานภาพหัวหน้า คสช.แตกต่างกันก็ได้ เพราะตุลาการมองว่าหาก

ผลคำาตัดสินออกมา

“ไม่เป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์”

และเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีจะตามมาหากพลเอกประยุทธ์

บริหารประเทศในฐานะนายกฯ ไปเรื่อยๆ  เช่นไปร่วมประชุม ครม.

หรือมีการออกคำาส่ังทางราชการใดๆ แล้วผลคำาตัดสินออกมาไม่เป็น

คุณกับพลเอกประยุทธ์ ศาล รธน.ก็อาจให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีไว้ก่อนก็ได้

ส่วนผลจะออกมาแบบไหน ฉากน้ีคือปฐมบทซีนแรกของการ

พิจารณาคดีแปดปีพลเอกประยุทธ์ ซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญจะมีคำาส่ังออกมาอย่างไร

ขณะเดียวกัน ระหว่างท่ีเรื่องคดี 8 ปีพลเอกประยุทธ์ กำาลังจะเข้า

สู่การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่ามีการเผยแพร่เอกสาร 

บันทึกการประชุม คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.ท่ีมี มีชัย 

ฤชุพันธ์ุ    เป็นประธาน  ซ่ึงในบันทึกดังกล่าวมีการพูดคุยให้ความเห็น

ตอนยกร่าง รธน.มาตรา 154  ว่าการนับระยะเวลาดำารงตำาแหน่งนา

ยกฯ ไม่เกินแปดปีจะต้องนับจากช่วงไหน  ซ่ึงมีชัยและสุพจน์ ไข่มุกด์ 

รองประธาน กรธ.ตอนน้ันให้ความเห็นในโทนว่า ควรให้นับรวมไปถึง

รัฐบาลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับท่ี

กำาลังยกร่าง ท่ีก็คือ รธน.ฉบับปี 2560 ด้วย จนถูกตีความว่าหากเป็น

ไปตามน้ีเท่ากับว่า พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกฯ หลัง  23 ส.ค.ไม่ได้

เรื่องดังกล่าว สุพจน์ ไข่มุกด์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ

อดีตรองประธาน กรธ. ออกมาช้ีแจงว่า บันทึกการประชุมดังกล่าวเป็น

แค่การพูดคุยปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการของ กรธ.ตอนน้ัน และ

ในความเป็นจริงมีการพูดกันหลายคน แต่มีคนไปจับประเด็นท่ีบางกลุ่ม

ต้องการ เลยดึงโควตคำาพูดท่ีเขาต้องการให้มาประเด็นในตอนน้ีเท่าน้ัน

เอง ท้ังท่ีบันทึกดังกล่าวไม่ใช่มติของ กรธ.ในการเขียนมาตรา 154 เป็น

แค่การหารือท่ัวไป  ซ่ึงตอนท่ีคุยก็มีความเห็นกันหลากหลายของ กรธ. 

อีกท้ังตอนน้ีอะไรก็เปล่ียนแปลงไปเยอะแล้ว การพิจารณาเรื่องน้ีต้อง

ดูบริบทอื่นๆ ด้วย 

  สุพจน์ อดีต กรธ.และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บอก

ต่อว่า ตอนท่ีคุยกันดังกล่าวขณะน้ัน กรธ.ยังไม่ได้ไปเขียนบทเฉพาะกาล

ในรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ  เพราะหลังจากน้ัน กรธ.ก็ไป

เขียนรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตรา การจะตีความประเด็นน้ีจึงควร

ท่ีต้องพิจารณารัฐธรรมนูญหลายมาตรา หลายวรรค หลายตอนใน

รัฐธรรมนูญมาประกอบกัน ไม่ใช่มาดูกันแค่วรรคเดียวของบางมาตรา

ในรัฐธรรมนูญแล้วนำามาสรุป 

นอกจากน้ี สุพจน์ ยังพูดไว้อย่างน่าสนใจว่า ประเด็นข้อกฎหมาย

เรื่องน้ีขอให้ไปดูความเห็นท่ี  ชูชาติ ศรีแสง  อดีตผู้พิพากษาหัวหน้า

คณะในศาลฎีกา ออกมาโพสต์  เรื่องการตีความการนับการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะให้ความเห็นดีมาก

อันพบว่าความเห็นดังกล่าวของชูชาติ ในเรื่องข้อกฎหมายแปด

ปีของพลเอกประยุทธ์ ได้โพสต์ไว้เมื่อ 3  ส.ค.มีเน้ือหาโดยสรุปคือเห็น

ว่า “การนับเวลาการเป็นนายกฯ ของพลเอกประยุทธ์ต้องนับหลังจาก

มปัญหาข้อกฎหมาย เรื่องการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

แปดปีของพลเอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา  ท่ีถกเถียงกันว่าจะ

สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้หลัง 23  สิงหาคมน้ีหรือไม่  ถึง

ตอนน้ีเข้าสู่ช่วงเวลาอีกไม่นานแล้ว  ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำาร้องคดี

น้ีไว้วินิจฉัยให้ส้ินกระแสความ

หลังหลายฝ่ายถกเถียงกันมาหลายเดือน  ว่าจากบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคส่ี ท่ีบัญญัติว่า

“นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกิน  8 ปีมิได้ไม่

ว่าจะเป็นการดำารงตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่”

จนเกิดข้อถกเถียงว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จะเร่ิมนับจากช่วงเวลาใด?

ปมเรื่องน้ีจึงเป็นเผือกร้อนท่ีรอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้สะเด็ด

น้ำา ท่ีพบว่าเส้นทางคำาร้องคดีน้ี ยังไงเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน 

หลังสององค์กรอิสระคือ  ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการการ

เลือกต้ังท่ีมีอำานาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ต้ังแท่นรอลงมติว่าจะ

ส่งคำาร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ในเร็ววันน้ี ตามคำาร้องท่ีศรีสุวรรณ 

จรรยา ไปยื่นไว้ก่อนหน้าน้ี  ส่วนวันท่ี 17  สิงหาคม  ส.ส.พรรคฝ่าย

ค้านก็จะยื่นคำาร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งต่อไปยังศาล

รัฐธรรมนูญให้ศาลวินิจฉัยเช่นกัน

ด้วยเหตุน้ี คำาร้องเรื่องวาระนายกฯ แปดปีของพลเอกประยุทธ์ 

ถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน 

ส่ิงท้่ีต้องติดตามหลังมีการส่งคำาร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญก็คือ 

จะพบว่าในตัวคำาร้องของศรีสุวรรณ และท่ีฝ่ายค้านจะยื่น 17 สิงหาคม 

ได้ขอให้ศาลมีคำาส่ังให้พลเอกประยุทธ์ “หยุดพักการปฏิบัติหน้าท่ีนายก

รัฐมนตรี” ไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัยคำาร้องคดีน้ีออกมา

  โดยหากสุดท้าย ศาลส่ังให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าท่ี 

ก็จะทำาให้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ  เบอร์หน่ึง ได้ข้ึน

มาทำาหน้าท่ีรักษาการนายกฯ ไปจนกว่าคดีจะจบ แต่หากศาลไม่ส่ังพล

เอกประยุทธ์ให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี ก็ทำาหน้าท่ีนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ โดย

มีอำานาจเต็มทุกอย่างจนกว่าศาลจะอ่านคำาวินิจฉัยออกมา

 ท่ีก็มีโอกาสท่ีศาล รธน.จะส่ังหรือไม่ส่ังให้พลเอกประยุทธ์

หยุดปฏิบัติหน้าท่ีนายกฯ ได้ท้ังส้ิน 

ท่ีพบว่าหากดูคำาร้องรัฐมนตรีใน ครม.ประยุทธ์ท่ีถูกส่งเรื่องไป

ถึงศาลรัฐธรรมนูญ หลายคนศาลรับคำาร้องไว้พิจารณาแต่ไม่ส่ังให้หยุด

ปฏิบัติหน้าท่ี  เช่น  นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ท่ีตอนน้ีมีคดี

อยู่ท่ีศาลรัฐธรรมนูญ จากกรณี ส.ส.ฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยกรณีความ

เป็นรัฐมนตรีต้องส้ินสุดลงหรือไม่ หลังมหาดไทยมีคำาส่ังให้พ้นจาก

ตำาแหน่งนายก อบจ.สงขลา จากเรื่องการจัดซ้ือรถซ่อมบำารุงทาง  ซ่ึง

ศาล รธน.รับคำาร้องไว้พิจารณาแต่ไม่ได้ส่ังให้นิพนธ์หยุดปฏิบัติหน้าท่ี

การเป็นรัฐมนตรี

ท่ีสำาคัญ เมื่อไปดูตัวพลเอกประยุทธ์ พบว่าเคยตกเป็นผู้ถูกร้องท่ี

ศาลรัฐธรรมนูญมาแล้ว 3 คดี โดยมีสองคดีท่ีศาลรับคำาร้องไว้พิจารณา

คดีแรกคือ คดีฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยกรณีเป็นหัวหน้า คสช.

ป

เข้ามาเป็นนายกฯ รอบสองหลังเลือกต้ังเมื่อ 9 มิถุนายน 2562 ไม่ใช่

นับจากตอนเป็นนายกฯ รอบแรกปี 2557 หรือนับจากประกาศใช้ รธน.

เมื่อ 6 เมษายน 2560” 

ถ้าเป็นไปตามน้ี เท่ากับ สุพจน์ อดีต กรธ.และอดีตตุลาการศาล 

รธน. ก็เป็นอีกหน่ึงเสียงท่ีเห็นว่า  พลเอกประยุทธ์ ไม่หลุดจากเก้าอ้ีนา

ยกฯ หลัง 23  ส.ค.น้ี และยังเป็นนายกฯ ได้อีก 5 ปี นับจากปัจจุบัน

ปี 2565 ท่ีเป็นมาแล้ว 3 ปี. 
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4 บทความ

องบอกว่าเป็น “พุธการเมือง” อย่างแท้จริง เพราะที่ 

“สัปปายะสภาสถาน” ก็มีการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 13 

(สมัยสามัญประจำาปีครั้งที่ 1) ในระเบียบวาระเรื่องที่

กรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แลว้ ซึง่ดา่นแรก “รา่งพระ

ราชบัญญัติกำาหนดระยะเวลาดำาเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 

พ.ศ. ....” ก็ผ่านวาระสามด้วยมติ 442 ต่อ 6 งดออกเสียง 2 ไม่

ออกเสียง 6 เสียง ...• ในขณะที่วาระที่เป็นที่จับจ้องของบรรดา

นกัการเมอืงซึง่เปน็เพยีงกระผกีเดยีวของ

ประชากรเฉียด 70 ล้านคนอย่าง “ร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ....”  ซึ่ง

เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วม

กันของรัฐสภา ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 3 

ส.ค.นั้น ก็ได้ฤกษ์ตามติดมา ...• งานนี้

ตอ้งเรยีกวา่ “พรรคเพื่อไทย” ตามบญัชา

นายใหญ่สั่งทุ่มสุดตัวให้กลับไปใช้สูตร

หาร 100 ให้ได้ จึง ไม่แปลกที่ “นพ.

ชลน่าน ศรีแก้ว” ส.ส.น่านและหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย ที่มีสถานะเป็นผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ไม่กลัวเปลืองเนื้อเปลืองตัวกันเลย เมื่อมาเสนอให้นับองค์ประชุม

ตั้งแต่กำาลังจะเข้าระเบียบวาระกันเลยทีเดียว แม้จะเข้าใจว่าเป็น 

“เกมการเมือง” ที่พรรคเพื่อไทยตั้งเป้ามาแต่ไก่โห่แล้ว แต่ที่อนาถ

คือถึงขั้นต้องให้ผู้นำาฝ่ายค้านเดินเกมเชียว หรือเพราะ ต้องการ

ทำาคะแนนให้เข้าตาคนแดนไกล ที่ช่วงค่ำาคืนที่ผ่านมาก็งดจ้อ

คลับเฮาส์เพื่อให้มาเล่นใหญ่ ในเรื่องนี้กันจ๊ะ ...• แม้สุดท้ายจะ

มีการลงมติแบบทำาให้ผู้นำาฝ่ายค้านต้องหน้าแหกประเดิมแล้ว แต่

ก็ดูเหมือน “เพื่อไทย” ก็ยังมุ่งมั่นในเรื่องดังกล่าวอยู่ร่ำาไป เพราะ

จากการอภิปรายในมาตรา 24/1 แล้ว “พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน” 

ส.ส.เชยีงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) เสนอใหแ้พลนกลอ้งเพื่อบนัทกึ

ภาพบรรยากาศภายในห้องประชุม ว่ามีสมาชิกคนใดอยู่บ้าง และ

ก็ตามมาด้วย “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท. ที่

ให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อ ในขณะที่ “นพ.ระวี มาศฉมาดล” 

ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ก็ประท้วงเรื่อง

ดงักลา่ว แตต่อ้งบอกวา่ “หมอระว”ี ชา่งโชครา้ยเมื่อเจอ “พรเพชร 

วิชิตชลชัย” ประธานวุฒิสภาทำาหน้าที่

ประธานรัฐสภา เพราะคุณพี่ก็ไม่รู้ว่า

ตัง้ใจหรอืหลงๆ ลมืๆ จรงิใหม้กีารนบัองค์

ประชมุโดยการขานชื่อสมาชกิทัง้หมดทีม่ี

จำานวน 727 คน ...• ชาวบ้านร้านถิ่นที่

หาเช้ากินค่ำา รวมทั้ง มนุษย์เงินเดือนทั้ง

หลายที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้น 

เอาเข้าจริงๆ ไม่มีใครสนใจหรอกว่าทั่น

ผู้แทนฯ จะมาจากสูตรหาร 100 หรือ

หาร 500 กันแน่ เพราะสุดท้ายก็ไม่ได้

ทำาให้ท้องอิ่ม หรือมีเงินเพิ่มเติมขึ้นมา

เสียเมื่อไหร่ สุดท้ายไม่ว่าจะใช้สูตรไหนก็

เป็นนักการเมืองหน้าเก่า หรือถ้ามีหน้าใหม่ๆ บ้างอยู่ไปก็เขี้ยวลาก

ดนิเหมอืนรุน่พี ่รุน่พอ่กนัทัง้บาง เชื่อไหมวา่ชาวบา้น เขาสนใจเรื่อง

แคมเปญคนละครึง่ทีค่วรใหม้ากกวา่ 800 บาทดว้ยซ้ำาไป ...• และ

ถา้จะใหด้สีงัคมเขากถ็ามกนัใหแ้ซด่วา่กฎหมายบำาเหนจ็บำานาญของ

นกัการเมอืงนัน้ทำาไมไมเ่หน็มีใครเคยชงหรอืเคยดำารวิา่ใหย้กเลกิกนั

เลย ทั้งที่เงินเดือนเงินประจำาตำาแหน่ง และสารพัดผลประโยชน์ก็

มีมากกว่าประชาชนคนเสียภาษีแล้ว ซ้ำาร้ายยังต้องเอาเงินของคน

ทัง้ประเทศไปประเคนใหเ้ปน็บำาเหนจ็บำานาญอกี งานนี้ ไมว่า่พรรค

ใหญพ่รรคเลก็ หรอืพรรคทีเ่ปน็สถาบนัการเมอืง รวมทัง้พรรคทีอ่า้ง

ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ทำาไมเงียบเป็นเป่าสากกันเล่า ...• บอกตั้งแต่ต้น

แล้วว่า “พุธการเมือง” ซึ่งไม่ใช่ร้อนแรงที่เวทีรัฐสภาเท่านั้น แต่ยัง

รวมถึงเวทีภายนอก โดยเฉพาะในเรื่อง การดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีครบวาระ 8 ปีของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา” ซึ่ง

ก็เรียกว่าเริ่มนับถอยหลังเข้าไปทุกที และยิ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น

ขบวบการ และเล่นกันเป็นซีรีส์เหมือนที่ “ธนกร วังบุญคงชนะ” 

โฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตนั่นแล ที่มีการนำาบันทึกการประชุมคณะ

กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2561 ซึ่ง

อ้างความเห็นของ “มีชัย ฤชุพันธุ์” ประธาน กรธ. และ “สุพจน์                  

ไข่มุกด์” รองประธาน กรธ. ที่ได้หารือในเรื่องดังกล่าวออกมาเผย

แพร่ตั้งแต่ช่วงค่ำาวันที่ 9 ส.ค. ต่อเนื่อง

จนถึงวันที่ 10 ส.ค. กระจายไปทั่ว ...• 

ที่แปลกแต่จริงก็คือไม่มีใครสอบถามไป

ยังต้นเรื่องทั้ง “มีชัย” และ “สุพจน์” 

เลย มีเพียงไทยโพสต์เท่านั้นที่สอบถาม

ไปยัง “สุพจน์” ซึ่งเจ้าตัวก็ย้ำานักย้ำาหนา

ว่าเป็นแค่การหารือ และไม่ใช่มติ กรธ.

แต่ประการใด ที่สำาคัญไม่ ใช่เอกสาร

ปกปิด หรือเอกสารลับ ลวง พราง ที่หา

ยากเย็นด้วย ซ้ำาร้ายเจ้าตัวซึ่งเป็นผู้ตั้ง

ข้อสังเกตในคราวนั้นยังบอกด้วยว่าคนที่

วิเคราะห์ในเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดคือ “ชูชาติ ศรีแสง” อดีตผู้พิพากษา

หวัหนา้คณะในศาลฎกีา ซึง่แทนทีจ่ะมกีารแชรห์รอื เผยแพรข่อ้มลู

การให้สัมภาษณ์ของตัวจริงเสียงจริงอย่าง “สุพจน์” หรือโพสต์

ที่ “ชูชาติ” เคยระบุไว้ กลับเงียบฉี่ แต่ประโคมโหมเรื่องตัดตอน

ตัดทอนกันอย่างเมามันส์ นี่แหละหนาไทยแลนด์ โอนลีจริงๆ ...•

ต้

สังฆกรรมแปลว่า กรรมอันสงฆ์พึงทำา หมายถึงกิจกรรม

ทางพระวินัยที่ภิกษุจำานวน 4 รูปขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นสงฆ์จะพึงร่วม

กันทำาเป็นสังฆสามัคคี ในการทำาสงฆ์จะต้องพร้อมเพรียงกันทำา 

เวลามีมติต้องเป็นเอกฉันท์ โดยใช้วิธีเงียบหรือรับว่าสาธุ และเป็น

ไปโดยถูกต้องเป็นธรรม ไม่มีอคติ คนทั่วไปนำาเอาคำา “สังฆกรรม” 

มาใช้ในความหมายว่า “การร่วมกันกระทำากิจกรรม” กล่าวเข้าใจ

ง่ายๆ ก็คือ การที่ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยหรือไม่มีใครอยากร่วม

สังสรรค์ด้วย เรียกว่า “ไม่ร่วมสังฆกรรม”.

สังฆกรรม

นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว

สุพจน์ ไข่มุกด์

นพ.ระวี 

มาศฉมาดล

ท.ศักดิ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรง

พระอัจฉริยภาพและความสามารถ ตลอดรัชสมัย 70 ปีที่

ครองราชย์ พระองค์ได้ทรงอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ ความสุขส่วนพระองค์ 

เสี่ยงภัยภยันตรายนานัปการ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์

สุขของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โครงการพระ

ราชดำารินับพันโครงการ โครงการที่สำาคัญ อาทิ

โครงการแกล้งดิน โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการหน่วย

แพทย์พระราชทาน โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน ทุนมูลนิธิ

อานันทมหิดล แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา โครงการฝนหลวง กังหันชัยพัฒนา

ตำารวจตระเวนชายแดนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระ

เมตตาสนพระทัยในกิจการตำารวจพลร่ม เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยตำารวจ

พลร่มที่ค่ายนเรศวร และพระราชทานสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ นำาไปใช้

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อขึ้น

ครองราชย์ต่อ ได้ทรงสืบสานพระปณิธานของเสด็จพระบิดา และ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อทุกประการ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 22 พฤศจิกายน 

2563 ได้พระราชทานโฉนดที่ดินให้กองบัญชาการตำารวจตระเวน

ชายแดน โฉนดที่ดินค่ายพระราม 6 อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 

จำานวน 1,244 ไร่ และโฉนดที่ดินค่ายนเรศวร อำาเภอชะอำา จังหวัด

เพชรบุรี จำานวน 770 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและเพื่อ

ประโยชน์ในทางราชการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน

โดยตำารวจพลร่ม ค่ายนเรศวร ได้เข้าสำารวจพื้นที่ว่างเปล่าด้านติดถนน

เพชรเกษม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กองบัญชาการตำารวจตระเวน

ชายแดน ได้มีคำาสั่งที่ 380/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

การดำาเนินโครงการและพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำารวจตระเวน

ชายแดน

โดยบูรณาการตำารวจพลร่ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ร่วมดำาเนินงานโครงการ

ร่วมพัฒนาพื้นที่ค่ายนเรศวร อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำาเนิน

การตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำารัสเรื่องเศรฐกิจพอเพียง พระราชทาน

ในวโรกาสต่างๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไป 

ดังนี้

“ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้แนวการดำารงอยู่และ

ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำาเนินการไปใน

ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์

ความพอเพียงหมายถึง พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง

ความจำาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันทั้งในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ

มีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำาวิชาการมาใช้ในการวางแผนและดำาเนิน

การทุกขั้นตอน

ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดย

เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำานึก

ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้ที่เหมาะสม

ดำาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความ

รอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุและสังคม สิ่งแวดล้อม และ

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

“เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือหลักการดำาเนินชีวิตที่จริงแท้                                                                                          

ที่สุด กรอบแนวคิดและปรัชญามุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืน                                                                                  

ของการพัฒนาคือ สามารถประยุกต์ ใช้ ในทุกระดับ ตลอดจนให้                                                                             

ความสำาคัญกับคำาว่าพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ                                                                                      

ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภายใต้เงื่อนไขของการตัดสิน                                                                                 

ใจและดำาเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไข ความรู้และเงื่อนไขคุณ 

ธรรม”

โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำารวจตระเวนชาย 

แดน เพื่อดำาเนินการตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มี

วัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการน้อมนำาพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระ

ราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2.เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางเกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน ปลอดสารเคมี

3.เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำาเกษตรอินทรีย์ตาม                                                         

แนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4.เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสำา  

หรับนักท่องเที่ยว

5.เพื่อเป็นแหล่งจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้ ให้กับข้าราชการตำารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว 

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำาเนิน

โครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก

6.เพื่อเป็นแหล่งจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากโครงการพระราชดำาริ

7.เพื่อน้อมนำาแนวทางตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

มาเป็นแนวทางในการดำาเนินงานและการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำารวจตระเวนชายแดนและครอบ 

ครัว โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ประชาชนในพื้นที่และรอบเขต

พื้นที่ดำาเนินโครงการที่สมัครเป็นสมาชิก โครงการพระราชดำาริ นัก

ท่องเที่ยวหรือผู้ที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม

วิธีดำาเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ ขั้นเตรียมการ ขั้น

ปฏิบัติการ และขั้นติดตามประเมินผล

ขั้นเตรียมการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมจัดทำา (Master Plan) กำาหนดพื้นที่

นำาร่อง 3 พื้นที่ บริเวณค่ายนเรศวร บริเวณ

ค่ายพระราม 6 และศูนย์อำานวยการโครงการ

พระราชดำาริ อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

ออกแบบร้านค้าเพื่อจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ในพื้นที่นำาร่องและจำาหน่ายสินค้าของหน่วยที่

ดำาเนินงาน ตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ประสานงานขอรับการสนับสนุน

จากภาครัฐและภาคเอกชน

ขั้นปฏิบัติการ ก่อสร้างอาคาร สถาน

ที่ บริหารจัดการด้านเกษตรอินทรีย์ และการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ฝึกอบรมผู้เข้า

ร่วมโครงการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการ                                                                   

ทำาเกษตรอินทรีย์ และการดำาเนินการในร้าน

ค้าจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การให้

ความรู้ความเข้าใจในการดำาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง

ขั้นติดตามและประเมินผล ติดตามประเมินผลการดำาเนินการ

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทุก 1 เดือน

เชิงปริมาณ จำานวนผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายและมีผู้ซื้อสินค้าใน

ร้าน/เดือน จำานวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จำานวนผู้บริโภคที่เข้ามา

ใช้บริการในโครงการ/เดือน

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ ระดับความ

พึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ และระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม

ของโครงการ

สำาหรับงบประมาณเบิกจ่ายจากงบประมาณของราชการ และ

ขอรับการสนับสนุนและขอรับการบริจาคจากเอกชน

พื้นที่ดำาเนินการ ค่ายนเรศวร ค่ายพระรามหก และศูนย์

อำานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ อำาเภอชะอำา จังหวัด

เพชรบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้

1.พื้นที่ว่างเปล่าได้รับการพัฒนาตามแนวทาง “หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”

2.ประชาชนที่สัญจรไปในเส้นทางถนนเพชรเกษม ได้มีจุดพักรถ 

และได้มีโอกาสซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับ

สากล ราคาไม่แพง ปลอดสารเคมี

3.ช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรูปแบบและการจัดการที่ 

เหมาะสมแก่การดำาเนินชีวิต

4.ส่งเสริมการค้าปลีกแบบยั่งยืน เกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตร

ด้วยการส่งเสริมด้านการผลิตให้มีคุณภาพที่สม่ำาเสมอ

5.ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพทางการเกษตรที่มีคุณภาพ 

ตามแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สามารถดำาเนินการแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน

7.เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายกับกำาลังพลและประชาชนที่เข้า 

ร่วมโครงการ

8.เป็นจุดกระจายสินค้าทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพจากโครงการ 

พระราชดำาริและโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานของรัฐ กองบัญชาการตำารวจ

ตระเวนชายแดน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมโยธาธิการ

และผังเมือง หน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิต

ชนบท และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การดำาเนินการตามโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ฯ ที่ค่ายนเรศวร 

ได้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 โดยให้แต่ละหน่วยรับผิด

ชอบและดำาเนินการดังนี้

กรมโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว 

อาคารนิทรรศการ อาคารร้านอาหาร อาคารห้องน้ำา อาคารรับรอง

อาคารขยะ ลานจอดรถยนต์ และลานอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑ์กลาง

แจ้ง (จัดแสดงแนวคิดโครงการพระราชดำาริ ร.9 เช่น ฝายชะลอกั้น

เก็บน้ำา แปลงเกษตร) ถนน คลอง สะพาน ในโครงการ และป้าย

โครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำาเนินการ

กิจกรรมดำาเนินการด้านเกษตร ปรับพื้นที่ สร้างแหล่งน้ำา ระบบ

จ่ายน้ำา สร้างโรงเรือน ทางเดินภายในโครงการ สร้างสะพาน สร้าง

ถังเก็บน้ำา

กิจกรรมด้านนาข้าว การเกษตร ปศุสัตว์ และประมงด้านนา

ข้าว จัดทำานาข้าว ปลูกข้าว แปลงสาธิต ตลอดจนสีข้าวส่งมอบให้

โครงการ

ด้านการเกษตร ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกแปลงผักในโรงเรือน

กางมุ้ง การเพาะเห็ดในโรงเรือน ติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำาแบบมินิสปริง

เกอร์ในบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้

ด้านปศุสัตว์ จัดให้มีการเลี้ยงไก่ไข่ จำาหน่ายไข่ไก่ให้ตำารวจใน

ค่ายนเรศวร และประชาชนทั่วไป ปลูกถั่วลิสงเพื่อเป็นอาหารไก่

ด้านประมง เลี้ยงปลาในหนองน้ำา เลี้ยงปลาในนาข้าว

การดำาเนินงานกิจกรรม กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ 

ค่ายนเรศวร (ตำารวจพลร่ม) ได้จัดข้าราชการตำารวจสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในโครงการ โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เพื่อเรียนรู้ด้านวิชาการและฝึกปฏิบัติในการดำาเนินการ

ตามโครงการต่างๆ ดังนี้

ร่วมกิจกรรมปักดำานาข้าว เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต เรียนรู้

การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนต้นกล้าข้าวในแปลงนา เพาะเลี้ยงก้อนเห็ด

นางฟ้าในโรงเรือน การผสมปุ๋ย ปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก พัฒนากำาจัด

วัชพืช

การเลี้ยงไก่ไข่ เก็บเกี่ยวผลผลิตปลานวลจันทร์ และกุ้งกราม

ก้าม โดยผลผลิตปลานวลจันทร์ทะเลจะดำาเนินการแปรรูป พร้อมทั้ง

จำาหน่ายกุ้งกรามก้ามสด

ปรับภูมิทัศน์รอบโครงการ ฝึกอบรมพืชไร่และพืชหลังนา การ

ทำาปุย๋หมักจุลินทรยีเ์พื่อบำาบดัคณุภาพน้ำาและลดคา่ปรมิาณแอมโมเนยี

เปิดกิจการร้านค้าสวัสดิการ ร้านกาแฟ “คาลิบู” ภายในอาคาร

บริการนักท่องเที่ยว

ได้มีการกำาหนดแนวทางการศึกษาดูงานแก่คณะที่มาเยี่ยมชม

แนวทางการขายสินค้าและบริการ การบริหารโครงการ และการรักษา

ความปลอดภัยและการจราจร

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจกิจการ โครงการร่วมพัฒนา

พื้นที่กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เพื่อดำาเนินงานตาม 

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เข้าเยี่ยมชมการดำาเนินการ และซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของโครงการได้ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. ณ บริเวณ

โครงการร่วมพัฒนาฯ ค่ายนเรศวร อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี.

ตชด.กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ

“เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ คือหลักการดำาเนินชีวิตที่จริงแท้

ท่ีสุด กรอบแนวคิดและปรัชญามุ่งเน้นความม่ันคงและความ

ยั่งยืนของการพัฒนาคือ สามารถประยุกต์ ใช้ในทุกระดับ 

ตลอดจนให้ความสำาคัญกับคำาว่าพอเพียง ที่ประกอบด้วย

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวภาย

ใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและดำาเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัย

เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม”



มื่อวันอังคาร ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ

เห็นชอบตามที่สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

แต่งตั้ง  นายมานิต นพอมรบดี เป็นกรรมการผู้ช่วย

รัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนาม

ในประกาศแต่งตั้ง 

สำาหรับนายมานิต เกิด 29 มกราคม 2498 อายุ 67 

ปี ที่อำาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สำาเร็จการศึกษาวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์ เป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของจังหวัด

ราชบุรี และเซียนพระเครื่องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในจังหวัด

ราชบุรี 

นายมานิตเป็นสามีของ นางกอบกุล นพอมรบดี อดีต

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และอดีต ส.ส.ราชบุรี 

พรรคไทยรักไทย ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่  27 พ.ค.49 

นายมานิตและนางกอบ

กุลมีบุตรและธิดาร่วมกัน 

3 คน 

ในปี 2550 นาย

มานิต เข้ าสั งกั ดพรรค

มัชฌิมาธิปไตย ของนาย

สมศักดิ์ เทพสุทิน ที่มี

นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน                    

ภริยานายสมศักดิ์เป็นหัว 

หน้าพรรค และลงสมัคร 

ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พรรค

มัชฌิมาธิปไตย ซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งเป็น ส.ส.

ต่อมาปี 2551 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งยุบพรรคมัชฌิมา

ธิปไตยหลังพบการทุจริต มีการให้ใบแดงและพิจารณาเพิกถอน                                                                       

สิทธิเลือกตั้งของ นายสุนทร วิลาวัลย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและ

รองหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย

หลังจากน้ัน นายมานิตย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย แล้ว                                                                                    

ได้รับตำาแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ในตำาแหน่ง รมช.สาธารณสุข (20 ธ.ค.51-10 ม.ค.53)

ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความไม่

โปร่งใสในการใช้งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งในกระทรวง

สาธารณสุข และมีการสรุปผลการตรวจสอบว่าเกิดความไม่

โปร่งใสในการบริหารงบประมาณตามโครงการดังกล่าว เป็น

สาเหตุให้ นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข ประกาศ

ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ หลังจากนั้น 10 ม.ค.53 

นายมานิตจึงแถลงข่าวลาออกจากตำาแหน่ง รมช.สาธารณสุข 

และแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีการทุจริตตามที่ถูกกล่าว

หา

ในปี 2554 ลงเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 ราชบุรี สังกัดพรรค

ภูมิใจไทย ได้รับการเลือกตั้ง ต่อมาวันที่ 25 พ.ย.61 นาย

มานิตได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อม  น.ส. 

กุลวลี นพอมรบดี และในปี 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ลำาดับท่ี 69                                                                         

แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ส่วน น.ส.กุลวลีลงสมัคร ส.ส.เขต 1 

พรรคพลังประชารัฐ และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.

มีรายงานว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยเป็นเลขานุการนายมานิตสมัย                                                                               

เป็น รมช.สาธารณสุข เป็นผู้ผลักดันให้นายมานิตเป็นกรรม 

การผู้ช่วยรัฐมนตรีในครั้งนี้.

เหมือนต้องคำาสาป “ขอให้มีอันเป็นไป” (แผ่เมตตาให้

ก็แล้ว)

ขอให้ไตร่ตรอง แม้รัฐบุรุษ-วีรบุรุษ หรือคนดีๆ และ

สูงส่งถึงมหาราชทุกๆ พระองค์ “ก็มิได้” กล่าวคำาไม่ดีแบบ

นี้ออกมา

ถ้าจะเปรียบเทียบ “ความดีงาม” ต่อชาติและประ 

ชาชน ของคนดีๆ หรือ “ความดีที่หาที่สุดไม่ได้” “คนพูด” 

วาทกรรมนี้ “ก็มิอาจจะเปรียบได้”

“ผลชั่วร้าย” ของวาทกรรมแบบเลว (ไม่ดี) มันขยาย

สู่ตัวเด็กๆ วัยรุ่น วัยทำางาน (แม้ผู้ใหญ่บางคน) ไม่รู้ลุ่มหลง

อยู่ได้ยังไง

มันจะทำาลายครอบครัว ทำาลายที่ทำางาน จะทำาลาย

ความดีทางวัฒนธรรม และกฎหมายของประเทศชาติก็จะ

เสื่อมทรุดไม่มีชิ้นดี

“เราจะยับยั้ง” อย่างไร? ต่อวาทกรรมชั่วๆ เลวๆ 

เหล่านั้น

๑.ช่วยกันสร้างจิตสำานึก ด้วยการใช้การศึกษาจริงจัง  

(หวังแค่ ๕๐%)

๒.ช่วยกันสร้างจิตสำานึก ด้วยกฎหมายและตุลาการ 

ให้คน “ผู้ ใช้กฎหมาย” มีใจเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง (หวังแค่ 

๘๐%)

** แต่ก็ “พึงเว้นการที่ควรเว้น” การใดที่พึงให้เกิด

ความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองร้ายแรง “ต้องรอบคอบต่อ

การตัดสิน” แม้ความจริงนั้นๆ จะผิดๆ ถูกๆ ก็ต้องเอา

ประเทศชาติ ประชาชนไว้ก่อน

ดังนี้ถ้าเราฉลาดแบบ EQ (ไม่ใช่ IQ แกมโกง) ประ 

เทศของเรา “ไทยเจริญ” ด้วยชาวไทยที่ใช้ “วาทกรรม” 

แบบดีๆ  ต่อกันครับ.

ขอแสดงความนับถือ

 

จดหมายฉบับน้ีส่งมาจากท่านผู้อ่านท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ครับ  

5บทความ

งไม่ตกครับ 

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. ยังมีอายุถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม

แต่หากสมาชิกรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่ ตกลงปลง 

ใจแล้วว่า ทำาแท้งไปซะ ก่อนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ก็ไม่ต้องเรียก

ประชุมรัฐสภาอีก

ปล่อยให้มันตกไปอย่างถาวร แล้วกลับไปใช้ร่างกฎหมาย

เดิม 

เท่าที่สดับตรับฟังสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่บอกว่ากลับ

ไปใช้ร่างของรัฐบาล ตามข้อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) 

คือสูตรหาร ๑๐๐ 

ก็ว่ากันไปครับ

มาถึงประเด็นที่ว่า ใครได้ประโยชน์จากกติกาเลือกตั้งนี้ 

อย่างที่เขียนถึงไปหลายครั้ง หาร ๑๐๐ พรรคเล็ก พรรค

น้อย พรรคเกิดใหม่ มีโอกาสสูญพันธุ์

ส่วนพรรคการเมืองใหญ่ จะได้จำานวน ส.ส.มากขึ้น 

ทำาให้พอมองเห็นโฉมหน้ารัฐบาลถัดไปอยู่รำาไรว่าใครจะ

ได้อำานาจบริหารประเทศไปครอบครอง 

การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นการต่อสู้ของพรรคการเมือง

ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง 

สำาหรับพรรคที่ไม่มี ส.ส.เขต แต่ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ จาก

การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เตรียมตัวเซ้งที่ทำาการพรรคได้เลย 

ถ้านึกภาพไม่ออกว่า หาร ๑๐๐ ผลการเลือกตั้งจะเป็น

แบบไหน ให้นึกภาพว่า น่ีคือการเพ่ิมโอกาสให้พรรคเพื่อไทยชนะ

เลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ 

ที่จริงจะไปว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ ทุกพรรคใช้กติกาเดียว 

กัน แต่เมื่อคนเลือกพรรคเพื่อไทยมากกว่า ก็ต้องยอมรับตามนั้น 

สูตรหาร ๑๐๐ คำานวณไม่ยาก 

เอาร้อยไปหารคะแนนรวมท่ีคนไปใช้สิทธ์ิ เช่น ๓๕ ล้านคน 

เท่ากับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ๑ คนต่อสัดส่วน ประชากร ๓.๕  

แสนคน 

ถ้าใช้เกณฑ์จากการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ 

พรรคพลังประชารัฐได้คะแนนป๊อปปูลาร์โหวต  ๘,๔๔๑,๒๗๔ 

เสียง

เห็นรัฐบาลหน้ารำาไร

พรรคเพื่อไทยได้ ๗,๘๘๑,๐๐๖ เสียง 

พรรคพลังประชารัฐจะได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ๒๔ คน 

พรรคเพื่อไทยจะได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ๒๒ คน 

ขณะที่ระบบเลือกตั้งเดิม พลังประชารัฐได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

เพียง ๑๘ ที่นั่ง

ส่วนพรรคเพื่อไทย เป็น ๐ เพราะ ส.ส.พึงมีเต็มเพดาน 

นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ แกนนำาพรรคพลังประชารัฐมองเห็น

ว่า หาร ๑๐๐ เป็นคุณกับพรรคมากกว่า หาร ๕๐๐  

ในการเลือกตั้งแต่ละพรรคต้องมั่นใจในฐานเสียงของตนเอง 

แต่หากมีการแต่งตัวเลขเพื่อเอาใจนาย โอกาสแพ้ในสนามรบมีสูงมาก 

พูดถึงกระแสทางการเมือง ไม่ง่ายที่พรรคพลังประชารัฐ จะ

ได้คะแนนเลือกพรรคสูงเท่าการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ 

เพราะบัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ กับบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ จะทำาให้

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชนแตกต่างออกไป

บัตร ๑ ใบ จำาใจต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรค 

บัตร ๒ ใบ เลือกคนใบ พรรคใบ 

คนที่เลือกพรรคพลังประชารัฐเมื่อปี ๒๕๖๒ จำานวนหนึ่งจะ

ถอยกลับไปเลือกพรรคเดิมที่เคยเลือก 

ส่วนหนึ่งจะเลือกพรรคที่แตกออกไปจากพลังประชารัฐ 

อีกท้ังกลุ่มการเมืองในพลังประชารัฐบางกลุ่ม เร่ิมส่งสัญญาณ

แล้วว่า อาจไม่ไปต่อ แต่จะกลับรังเดิม 

ต่างกับเพื่อไทย ที่พยายามรวบรวมความเป็นหนึ่งเดียวไว้ 

แม้จะมีแตกออกไปบ้าง เช่นพรรคไทยสร้างไทย แต่เป็นการ

แตกที่ไม่มีนัยสำาคัญ เพราะฐานเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทย อยู่ที่

ภาคอีสาน และภาคเหนือ 

เพื่อไทยมิได้ต้องการแลนด์สไลด์ในสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯ 

แต่ต้องการชนะขาดในภาคเหนือ และอีสาน จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่าน

มาพรรคเพื่อไทยนำาโดย หัวหน้าครอบครัว “อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชิน

วัตร” ทุ่มไปยังพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ 

พรรคพลังประชารัฐพยายามอยู่เช่นกัน แต่ดูเหมือนว่ายังตาม

หลังพรรคเพื่อไทยอยู่หลายก้าว 

หากจบท่ีสูตรหาร ๑๐๐ จะย่ิงเพ่ิมความม่ันใจให้พรรคเพื่อไทย 

เราอาจได้เห็นพรรคเพื่อไทยกลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง 

และจะได้นายกรัฐมนตรีหญิงเป็นคนที่ ๒ แต่สนามสกุลเดิม 

จากตระกูล “ชินวัตร” 

ครับ...น่ันคือภาพคร่าวๆ ท่ีจะเกิดข้ึน หลังการเลือกต้ังคร้ังถัดไป 

สำาหรับ “ลุงตู่” โอกาสจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง 

ราวกับต้องเข็นครกขึ้นภูเขา แล้วกลับลงไปงมเข็มในมหาสมุทร 

ต้องยอมรับว่าโชคไม่ดีครับ รัฐบาลลุงตู่ ต้องบริหารประเทศ

ภายใต้แรงกดดันมากมาย ทั้งจากโรคระบาด และสงคราม เศรษฐ 

กิจตกต่ำาเป็นประวัติการณ์ทั่วโลก ยาวนานเข้าสู่ปีที่ ๓ แล้ว 

แม้ผลงานจะมีมากมาย โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานของประ 

เทศท่ีมีการปฏิรูปขนานใหญ่ ชนิดรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังไม่เคย

คิดจะทำา หรือทำาไม่ได้

แต่ก็เป็นธรรมดาที่ประชาชนจะไม่พอใจรัฐบาล และต้องการ

คนใหม่เข้ามาแทน 

มันไม่มีหลักประกันอะไรครับว่า คนใหม่เข้ามาแล้วจะทำาได้ดี

กว่าเดิม 

ดูรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เป็นตัวอย่าง 

บริหารประเทศไม่ได้แถมยังสร้างปัญหาเพิ่ม 

กติกาเลือกตั้งเป็นเพียงการคัดกรองคน ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง

ของประชาธิปไตย

แต่การคัดกรองที่ผิดพลาด สามารถนำาไปสู่หายนะได้

ประเทศไทยอาจวนกลับไปสู่การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี 

๒๕๔๐ อีกครั้ง เพราะกติกาเลือกตั้งมีความใกล้เคียงกัน 

การชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ของพรรคการเมือง ไม่ว่า

เป็นพรรคไหน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทย หรือพลังประชารัฐ อาจนำาไป

สู่เผด็จการรัฐสภาอีกครั้ง 

เพราะสิ่งที่เราเปลี่ยนคือกติกาเลือกตั้งเท่านั้น

แต่เราไม่เคยเปลี่ยนความคิดนักการเมือง 

นักการเมืองวันนี้ยังเล่นเกมทำาสภาล่มกันอยู่ แล้วอ้างว่า

นั่นคือสิทธิที่ทำาได้ เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในรัฐสภา เพื่อยับยั้ง

กฎหมายที่ไม่ชอบธรรม 

มุมหนึ่งก็เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนครับ เพราะมันคือกฎ 

หมายเลือกตั้ง ส.ส. คนออกกฎหมายมีส่วนได้เสียโดยตรง แต่

แทนท่ีจะพิจารณากฎหมายกันอย่างสง่างาม กลับใช้วิธีให้สภาล่ม

เพื่อให้กฎหมายตกไป 

เป็นแท็กติกที่ทำาได้ครับ เรื่องจริยธรรมไปว่ากันอีกที 

แต่ในแง่สปิริตทางการเมือง นี่จะเป็นบรรทัดฐานการทำา 

งานตามใบสั่ง 

โอกาสหน้าจะไม่แปลกหากประสบพบเจอกับกรณีใกล้

เคียงกันนี้ 

วันหนึ่งอาจมีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่

นักการเมืองเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองเสียประโยชน์ การเขี่ยกฎหมาย

ทิ้งตามใบสั่งก็อาจเกิดขึ้นได้อีก 

เพราะมันมีบรรทัดฐานให้เห็นแล้ว 

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

เป็นกฎหมายสำาคัญ มีศักดิ์เหนือว่า ร่าง พ.ร.บ.ธรรมดา 

แต่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐสภาตั้งแต่

วาระแรกจนถึงวาระท่ีสาม ทำาราวกับร่างกฎหมายฉบับน้ีเป็นแบบ

ฝึกหัดชั้นอนุบาล

เปลี่ยน ขีด ฆ่า ฉีกทิ้ง กันง่ายๆ

ที่จริงจะหาร ๑๐๐ หรือหาร ๕๐๐ ไม่ใช่ประเด็นสำาคัญที่สุด 

เพราะอย่างไรเสียคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือประชาชน ประชาชน

เลือกใครมากที่สุดก็ต้องให้คนนั้นได้สิทธิ์ตั้งรัฐบาลก่อน 

แต่โครงสร้างการเมืองไทยยังเหมือนเดิม 

ฝ่ังหน่ึงมีระบอบทักษิณ ยืนระยะโกงมาต้ังแต่รัฐบาลพ่ีชาย

ยันรัฐบาลน้องสาว และกำาลังถูกจับตามองว่าสืบทอดโดยลูกสาว

หรือไม่ 

อีกฝั่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการ ต้องการสืบทอดอำานาจ 

จะหาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ ยังต้องอยู่กันแบบนี้ ไปอีกหลายปี

ครับ.

คุยกับร่ม

ฉันพูดกับร่ม ตอนฝนตก

คนยก เธอเทิด ไว้เหนือหัว

เพราะเธอกัน แดดฝน พ้นตัว

มิเกลือกกลั้ว แดดฝน มีผลงาน

ได้ยินร่ม ตอบว่า น่าภูมิใจ

ฉันช่วยให้ แดดฝน พ้นผ่าน

ยอมเปียก เร่าร้อน รอนราญ

ช่วยคน พ้นรำาคาญ ผ่านลำาเค็ญ

เมืองไทยถ้าเอาแต่ ‘วาทกรรม’ 

บ้านเมืองก็จะเสื่อมทรุด

เรียน คุณเปลว สีเงิน และคุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เรื่อง ขอร่วมแสดงความคิด “ด้วยจิตสำานึก” ที่เป็นคน

ไทยเช่นกัน

ปีนี้ผมอายุ ๘๐ แล้ว ได้เรียนรู้ชีวิตและประสบการณ์  

เห็นบ้านเมืองไทยของเราเจริญเรื่อยมาแบบหายใจไม่เต็ม

ปอด เพราะคนไทย (ไม่ดี) มีแต่ปั้นคำาพูด

๑๐ กว่าปีมานี้ ทั้งนักวิชาการ นักการเมือง นักการ

ตลาด  นักพูดเสวนาต่างๆ แม้นักข่าว นักจัดรายการต่างๆ 

ลุกลามถึงการโฆษณาสินค้า (ในสื่อต่างๆ) หรือแม้ป้ายค้า 

ขาย ประชาสัมพันธ์ทั่วๆ ไป (โดยเฉพาะการหาเสียงของ

นักเลือกตั้ง)

เหล่าน้ีล้วนแข่งขัน “สร้างวาทกรรม” โชว์ความฉลาด 

คำาคม เน้นการใช้คำาพูด (คำาเขียน) แบบสะดุดใจ และสะใจ

แบบสุดๆ

๑.ถ้าวาทกรรม “แบบดี” ก็จะสร้างสรรค์ความเจริญ

รุ่งเรือง แม้จะดุเด็ดจริงจัง และใช้พลังอย่างมาก แต่ก็หวัง

ให้สังคมทั่วๆ ไปรู้เท่าทันสถานการณ์ รู้ทันคนไม่ดี รู้ทันใน 

“วาทกรรมนั้นๆ” (ดังเช่นคอลัมนิสต์ทั้ง ๒ ท่าน) ทั้งยัง

เสนอการแก้ไข ปรับปรุง “แบบวาทกรรม” ที่สะกิดเตือน 

สะกิดใจให้รู้ โดยอ้อมๆ (ตรงๆ ก็มี)

๒.แต่ถ้า “วาทกรรมแบบไม่ดี (เลว)” ก็จะปั้นคำาพูด 

(คำาเขียน) หลอกล่อ หลบหลีก อย่างเจ้าเล่ห์กลโกง (ดูไม่

น่าทำา) 

“บางวาทกรรม” ก็เลวแบบด้านๆ ไม่มียางอาย (สวย

แต่รูป) ครุ่นคิดวาทกรรมแบบประสงค์ร้ายสุดๆ ต่อคนทำา

ดี (แต่อิจฉาเขา) คิดกระทั่งทำาลายชาติบ้านเมืองด้วยวาท

กรรม “แต่ไม่มีอับอาย” ดูเหมือนคนบ้า “เสียสติ” ครุ่นคิด

อกุศลต่อชาติบ้านเมือง

มีบางวาทกรรม (งง! จริงๆ) “ถ้าผมตายอย่าเผา” ให้

เก็บศพไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายของการต่อสู้ของเขาที่สู้มา

ร่วม  “แค่ ๑๐ ปี” แต่เป็นการต่อสู้ที่ไร้เกียรติ ไร้ประโยชน์

ต่อประเทศชาติส่วนรวมเสียจริงๆ 

จึงขอพี่ๆ น้องๆ ไทยเรา “อย่าได้ลุ่มหลง” แบบไร้

ความคิด ไร้คุณค่าเช่นนี้ มิฉะนั้น! ชีวิตของผู้หลงผิดจะ

ทุกข์ยากแสนเข็ญ....

ดัน ‘มานิต’ ข้ึนผู้ช่วย รมต.

เห็นด้วยครับว่า การเมืองสมัยน้ีแข่งกันสร้างวาทกรรม

จนกลายเป็นเรื่องปกติ  แต่ท่ีเลวร้ายคือการสร้างวาทกรรม

จากข้อมูลที่บิดเบือน  โดยเฉพาะในสื่อโซเชียลมีการสร้าง

วาทกรรมที่ไร้มูลความจริงมากมาย สร้างความเข้าใจผิด

กันอย่างกว้างขวาง 

ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจาก

วาทกรรม ต่างฝ่ายต่างสร้างวาทกรรม จริงบ้าง เท็จบ้าง 

แล้วแต่กรณี 

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งคนเสื้อแดงชุมนุมเผาบ้าน

เผาเมือง มีกองกำาลังติดอาวุธชุดดำาคอยสนับสนุนสร้างความ

รุนแรง มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยใช้อาวุธสงคราม 

แต่ภายหลังแกนนำาคนเสื้อแดงสร้างวาทกรรมขึ้นมาใหม่ 

ไม่มีกองกำาลังติดอาวุธชุดดำา และมวลชนเส้ือแดงก็เชื่อตาม

นั้น ทั้งๆ ที่ตอนชุมนุมมวลชนเสื้อแดงพากันไชโยโห่ร้องที่

ได้เห็นกองกำาลังติดอาวุธชุดดำาปรากฏตัวในพื้นที่ชุมนุม 

การยับยั้งวาทกรรมคงทำายากครับ เพราะตราบใดที่                                                                     

ผู้คนในสังคมยังขัดแย้งกันอยู่ การสร้างวาทกรรมจะยังคง                                                                     

ดำาเนินต่อไป เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งนั่น 

เอง.

พิรุณเยือน

* ฤดูกาลเยี่ยมเหย้า  ปกติ

แมกไม้ใบผลิ  ผ่องแผ้ว

ในปกติดำาร ิ   ซึ้งแวว

แว่วอปกติแร้ว  ล่อล้ำาทำาลายฯ

* มนุษย์เราเท่านี้  บุญ-บาป

หาบบาปเหม็นสาบ  หนักอึ้ง

ยุคสมัยต่ำาราบคาบ  กับชั่ว

บุญหอมเบาซาบซึ้ง  กลับทิ้งชิงชังฯ

* ธรรมชาติกลับบ้าน          ปกติ

มนุษย์กลับตรองตริ  แต่ร้าย

วิปลาสแต่เริ่มริ  ทางเสื่อม

เริ่มแล้วทางร่ำาห้าย  สูญสิ้นมนุษย์พันธุ์ฯ

* ฟ้าหม่นมัวเมฆครึ้ม           ฤดูกาล

รอบวงมาผสาน  รอบฟ้า

แต่ต้องพ่ายพญามาร           รอบจิต

สิ้นคิดถูกพล่านบ้า  แก่กล้ากิเลสหนาวฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ยั

เ

มานิต นพอมรบดี



ม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ัวโลกจะมีทิศทาง

ที่ดีขึ้น ทุกประเทศต่างก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้น

กลับมา แต่แล้วก็เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด หรือสงคราม

ระหว่างรัฐเซีย-ยูเครนท่ีกดการเติบโตไปท่ัวโลก ทำาให้เศรษฐกิจ

โลกสู่ภาวะถดถอย และล่าสุดมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกา

และจีนที่มีความขัดแย้งและเริ่มทำาสงครามเศรษฐกิจ ยิ่งส่ง

ผลกระทบมายังวงการต่างๆ ของไทยในปีนี้ มีแนวโน้มสั่งสม

ปัญหาท้าทาย ทั้งเงินเฟ้อ การจ้างงานชะลอลง กำาลังซื้อลด 

องค์กรอยู่รอดและเติบโตในภาวะวิกฤตได้อย่างไร

ซึ่งนายเคน เพ็ง นักยุทธศาสตร์การลงทุนประจำาภูมิ                                                                          

ภาคเอเชียแปซิฟิก ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าวว่า ภาพรวม

เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 นักวิเคราะห์ซิตี้คาด

การณ์ว่าท่ัวโลกยังต้องเผชิญกับสภาวะสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ 

อันเป็นผลจากสถานการณ์เงินเฟ้อที่ยังสูงในหลายประเทศ 

ปัญหาห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานที่ ไม่สมดุล นโยบายและ

มาตรการด้านการเงินและธนาคารของแต่ละประเทศที่เข้ม

งวดขึ้น ปัญหาราคาพลังงานจากเหตุการณ์รัสเซีย-ยูเครน 

เป็นต้น 

ในขณะที่ประเทศมหาอำานาจเศรษฐกิจอย่างสหรัฐ

น้ัน แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย 

หลังพบอุปสรรคจากทั้งปัญหาเงินเฟ้อยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่อง 

อัตราการว่างงานและการปรับขึ้นค่าจ้าง ดัชนีความเชื่อมั่น                                                                            

ผู้บริโภคลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ยกเว้น                                                                            

ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ และภาคบริการ 

ตลอดจนการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เดินหน้าอัตราดอก 

เบี้ยนโยบายเชิงรุกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ทำาให้นักวิเคราะห์ซิตี้

มองว่ากว่าสถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐจะกลับไปยังจุดเดิม

ก่อนเกิดสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน อาจใช้ระยะเวลาถึง 10 

ปี 

ในขณะท่ีประเทศจีนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการทยอย

ฟ้ืนตัวของระบบเศรษฐกิจ แม้ยังได้รับแรงกดดันจากนโยบาย

ควบคุมโควิดเป็นศูนย์ หรือ Zero COVID Policy โดยพบ

ว่าดัชนี PMI ภาคบริการมีการดีดตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่

รัฐบาลจีนได้เตรียมออกนโยบายต่างๆ เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัว

ของตลาดทุน โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นแรง

ผลักดันสำาคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจประเทศ 

จากข้อมูลข้างต้นทำาให้ภาพรวมตลาดการลงทุนยัง

คงเผชิญความท้าทายต่อเนื่อง ดังนั้น การลงทุนครึ่งปีหลัง 

2565 ควรลดการถือเงินสดด้วยการลงทุนในกลุ่มตราสาร

หนี้ที่คาดการณ์ว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี ต่อด้วยการลงทุนใน

ผู้นำาอุตสาหกรรมระยะยาว เพื่อแสวงหาผลตอบแทนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีรายได้ดีอย่างสม่ำาเสมอ เช่น กลุ่มพลังงาน

สะอาด กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทัลไลเซชัน ฟินเทค 

กลุ่มการดูแลสุขภาพและเภสัชกรรม ฯลฯ รวมถึงการลงทุน

ทางเลือกนอกเหนือจากสินทรัพย์หลัก เพื่อกระจายความ

เสี่ยงและรักษาผลประโยชน์พอร์ตลงทุนในระยะยาว ควบคู่

ไปกับการจับตาประเด็นสำาคัญของสถานการณ์ โลกอย่างใกล้

ชิด 

สำาหรับภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยน้ัน นางสาว

นลิน ฉัตรโชติธรรม นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารซิตี้แบงก์ 

ประเทศไทย ระบุว่า คาดหวังถึงการมาถึงของนักท่องเที่ยว

ที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 และในปี 2566 จากปัจจัย

จำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยที่แสดงให้เห็นถึงแข็ง 

แกร่งกว่าที่คาด เป็นผลจากการยกเลิกข้อจำากัดการเดินทาง 

รวมถึงการที่ประเทศเพื่อนบ้านกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้ง

ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดแนวโน้มที่จะยังคงขาดดุล

ในปี 2565 เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงและการใช้                                                                     

จ่ายในภาคค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น แต่ในปี 2566 มองว่าการเกิน

ดุลเร่ิมทยอยสูงข้ึนจากรายได้การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียว 

ที่กลับมา 

โดยซิตี้ ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีไทยในปี 

2565 ลดลงเล็กน้อยท่ี 3.5% จากเดิม 3.6% และปี 2566 อยู่

ท่ี 4.5% จากเดิม 4.8% เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐและการ

เติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัว และคาดว่า กนง.จะ

เตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สามครั้ง โดยครั้ง

แรกคือในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 และอีกสองครั้งภายในช่วง

ครึ่งปีแรก 2566 ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ก่อนหน้านี้เช่นเดิม.

      

มื่อเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัว...นักท่องเที่ยวเริ่ม

คัมแบ็ก “ภูเก็ต” จังหวัดท่องเที่ยวระดับโลกก็ถูกจับตา                                                                             

ว่าจะกลับมา “จุดพลุ” ได้อีกครั้ง แน่นอนว่าโปรเจ็กต์   

อสังหาฯ ระดับหมื่นล้าน อย่าง

เดอะฟอร์เรสป่าตอง ที่ภูเก็ตของ 

บมจ.เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ 

WORLD ภายใต้การบริหารงาน

ของบิ๊กบอส “จิรศักดิ์ จิยะจันทน์” 

ดูเหมือนจะได้รับความสนใจอย่าง

มาก บรรยากาศสุดคึกทำาเอาบิ๊ก 

บอส “จีรศักดิ์” อารมณ์ดีเดินยิ้ม

ทั้งวัน และยังมีแว่วมาว่ารายได้-

กำาไรของ WORLD ยังออกมาดี

ต่อเนื่องเร็วๆ นี้พร้อมกลับเข้ามา

เทรดตลาด mai ค่าาา.
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เตรียมพร้อม

เศรษฐกิจ

เ

บุญช่วย ค้ายาดี

จิรศักดิ์ 

จิยะจันทน์

ยังไม่เคาะดีลทรู-ดีแทค
กสทช.ลั่นขอศึกษาให้ชัดเจน/NTรับทำาตลาดยาก

ไทยโพสต์ • เผยบอร์ด กสทช.ยังไม่พิจารณาดีลควบรวมทรู-ดีแทค 

หลังผลการศึกษายังไม่ชัดเจน ด้าน “สรรพชัยย์” ยอมรับส่งผล

ต่อ NT ทำาตลาดยิ่งยากขึ้น ด้านสภาองค์กรของผู้บริโภคค้าน หวั่น

กระทบประชาชน

แหล่งข่าวจากสำานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจ                                                 

การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)                                         

เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด 

กสทช.วันที่ 10 ส.ค.65 ยังไม่มี

การนำาวาระการพิจารณาลงมติเรื่อง                                 

การควบรวมของบริษัท ทรู คอร์ปอ 

เรชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ TRUE 

กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม

มูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ 

DTAC เข้าที่ประชุม เนื่องจาก

การประชุมบอร์ด กสทช.ครั้งล่า                               

สุด เมื่อวันท่ี 3 ส.ค.ท่ีผ่านมา คณะ

กรรมการ กสทช.ทั้ง 5 ราย เห็น

ว่าผลการศึกษาท่ีสำานักงาน กสทช.                                                     

จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

หรือโฟกัสกรุ๊ป โดยคณะอนุกรรม                                              

การ 4 คณะที่ตั้งขึ้น รวมถึงผล

ศึกษาจากจุฬาฯ และเอกชนยัง                                           

ไม่ครบถ้วน จึงมีมติให้ทางสำานัก 

งาน กสทช.รวมข้อมูลมาเสนอให้

บอร์ด กสทช.เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้

ข้อมูลดังกล่าวยังรวบรวมไม่แล้ว

พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

‘ไออาร์พีซี’ยิ้มQ2กำาไรทะลัก 

คาดน้ำามันดิบทรงตัวระดับสูง

ศูนย์เรียนรู้ • นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Lee 

Miller, Bloomberg for Education Advocate and Professor at Tsinghua University พร้อมด้วยคณาจารย์

มหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิด “SET Fin Lab” ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการ

เงิน รองรับการเรียนการสอนและการทำาวิจัยที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

หลักทรัพย์ และนักวิจัยด้านตลาดทุน ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยโปรแกรมทางการเงิน Bloomberg for 

Education เปิดโอกาสให้เข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลเดียวกับที่มืออาชีพในตลาดทุนระดับสากลใช้งาน ทั้งนี้ 

“SET Fin Lab” เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 10 ส.ค.2565 เป็นต้นไป. 

ไทยโพสต์ • นายชวลิต ทิพพาวนิช                                       

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรม                                         

การผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี                                             

หรือ IRPC เปิดเผยว่า ในไตรมาส                                      

2 ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการ                                              

ขายสุทธิ 99,395 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน                                               

22,787 ล้านบาท หรือ 30% เมื่อ                                             

เทียบกับไตรมาสก่อน จากราคา                                           

ขายเฉล่ียตามราคาน้ำามันดิบและ

ปริมาณขายเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ผลการ

ดำาเนินงานในไตรมาส 2/2565 มี

กำาไรสุทธิ 3,833 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

155% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565

สำาหรับผลการดำาเนินงาน

รอบ 6 เดือนแรกของปี 2565 IRPC                                       

มีรายได้จากการขายสุทธิจำานวน                                             

176,003 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 67%                                                            

เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อน อย่างไรก็ตามจากต้นทุนราคา                                

น้ำ า มันดิบปรับตัวเ พ่ิม ข้ึนและมี

กำาไรข้ันต้นทำาบัญชี 21,155 ล้าน

บาท หรือ 17.58 เหรียญสหรัฐต่อ                                     

บาร์เรล ลดลง 3,046 ล้านบาท                                    

หรือลดลง 5.14 เหรียญสหรัฐต่อ                                      

บาร์เรล ส่งผลให้ผลการดำาเนินงาน

งวด 6 เดือนแรกปี 2565 มีกำาไร

สุทธิ 5,334 ล้านบาท ลดลง 47% 

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตามแนวโน้ม

ราคาน้ำามันดิบในไตรมาส 3 คาด                                

การณ์ราคาน้ำามันดิบดูไบจะยัง

ทรงตัวอยู่ในระดับสูง จากความ

ต้องการใช้น้ำามันที่ฟื้นตัวอย่าง

ต่อเนื่อง ขณะที่อุปทานน้ำามันดิบ                                               

มีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ ทั้งนี้แนวโน้มราคาน้ำา 

มันดิบในระยะสั้นยังคงมีความ

ผันผวน จากสภาวะเงินเฟ้อใน

หลายประเทศและการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจโลก.

BCPG โชว์ครึ่งปีกำาไร 1,693 ล้านบาท 

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีซีพีจี หรือ BCPG เปิดเผยว่า ผลการดำาเนิน

งานงวด 6 เดือนแรกปี 2565 มีกำาไรสุทธิ 1,693 ล้านบาท เติบ 

โต 55.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำาไรสุทธิ 1,088 ล้าน

บาท โดยเพ่ิมข้ึนจากการเติบโตของกำาไรจากการดำาเนินงานปกติ 

รวมถึงการบันทึกกำาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท Star Energy 

Group Holdings Pte Ltd. (SEGHPL) ในไตรมาส 1/2565 ที่

ผ่านมา

ขบ.ผุดศูนย์ขนส่งนครพนม 1,361 ล้านบาท

นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หรือ 

ขบ. เปิดเผยว่า ได้เร่งเดินหน้าการก่อสร้างโครงการศูนย์เปลี่ยน

ถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าจังหวัดนครพนม วงเงินรวม 1,361 

ล้านบาท พื้นที่รวม 121 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมากรมได้ออกประกาศ

เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน หรือ PPP Net cross ขณะนี้กรมได้

จัดทำาร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนผู้ผ่านการยื่นข้อเสนอและ

ส่งร่างสัญญาต่อสำานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ปัจจุบันทราบว่าทางสำานักงานอัยการสูงสุดมีความคิดเห็นให้ปรับ                                                                                     

ข้อมูลเล็กน้อย คาดเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2566 และเตรียมที่จะ

ศึกษาแผนแม่บทศูนย์ขนส่งในอีก 3 จังหวัด คาดศึกษาแผน

แล้วเสร็จปีนี้ 

‘กองสลาก’ เคาะชื่อคนขายหวยรอบใหม่

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2565 เวลา 09.00 น. ที่สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำา นนทบุรี นายธนวรรธน์ พล

วิชัย กรรมการและโฆษกสำานักงานสลากกินแบ่งฯ ได้รัฐบาล 

เปิดเผยว่า สำานักงานสลากฯ ได้ทำาการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ซื้อ-

จองสลากกินแบ่งรัฐบาลรวม 69,997 ราย จากผู้ลงทะเบียนใน

ปี 2565 ที่ผ่านคุณสมบัติ 299,353 ราย โดยจะประกาศรายชื่อ

ทั้งหมดในวันที่ 10 ส.ค. ผ่าน www.glo.or.th และจะนำารายชื่อ

เสนอคณะกรรมการสลากนัดพิเศษเห็นชอบในวันที่ 11 ส.ค.นี้ 

และเปิดให้ซื้อ-จองได้ตั้งแต่งวด 16 ก.ย.2565 เป็นต้นไป 

‘พาณิชย์’ เดินหน้าปั้นสมาร์ทโชห่วยพลัส

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการ                                                                            

เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วยพลัส” ว่า การลง                                                                                 

นามในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันและพัฒนาร้านค้าโชห่วย                                                                                      

ให้เป็นสมาร์ทโชห่วยครอบคลุมท่ัวประเทศ สร้างโอกาสทางการ

ค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้พร้อมรับมือกับ

ทุกสถานการณ์ ทั้งการแข่งขันที่รุนแรงในยุคดิจิทัล และการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วม

มือกับหน่วยงานพันธมิตรวางกรอบแนวทางการพัฒนาร้านค้า                                                                                 

โชห่วยทุกมิติ ท้ังการนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง 

นำาธุรกิจเข้าสู่ช่องทางการขายในแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมทั้ง

ให้การส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทุกด้าน มุ่งหมายให้ โชห่วยไทย

เติบโตด้วยความมั่นคงและอยู่คู่สังคมไทย ตั้งเป้าพัฒนาได้ไม่

ต่ำากว่า 738 ร้านค้า. 

เสร็จ

พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์                                     

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหา                                  

ชน) หรือ NT เปิดเผยว่า การ

ควบรวมธุรกิจระหว่าง TRUE กับ 

DTAC จากเดิมการแข่งขันยาก

อยู่แล้ว และเมื่อมีการควบรวมก็

ยิ่งยากขึ้นกว่าเดิมขึ้นไป ส่วนการ

ควบรวมธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะ

เป็นอย่างไรไม่ขอออกความเห็น 

สำาหรับธุรกิจของ NT มีสัดส่วน

ทางการตลาดแค่ 2% เท่านั้น ดัง

นั้น NT จะมุ่งเน้นธุรกิจทางด้าน

ภาครัฐและไอโอทีเป็นหลัก

ด้ านนางสาวปาณิสรา                                                         

ตุงคะสามน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนโยบาย

และนวัตกรรม สภาองค์กรของ

ผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้เข้ายื่น

คัดค้านการควบรวมครั้งนี้ผ่าน

ไปที่สถานทูตนอร์เวย์ เนื่องจาก

มีความกังวลในข้อเสนอควบรวม

กิจการ TRUE และ DTAC ซึ่ง 

DTAC เป็นบริษัทสื่อสารสัญชาติ

นอร์เวย์ ในประเด็นข้อเสนอใน

การควบรวมกิจการของทั้งสอง

บริษัทขัดต่อ พ.ร.บ.โทรคมนาคม 

มาตรา 21 ซึ่งการควบรวมกิจ 

การจะทำาให้เหลือผู้ ให้บริการ

กิจการโทรคมนาคมหลักน้อยลง 

เพียงสองรายเท่านั้น ซึ่งจะมีผล 

กระทบต่อผู้บริโภคทั้งในแง่การ

ชาติมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังมีการปรับ

ตัวช้ามากจนแทบจะพูดได้ว่าส่วนมากจะย่ำาอยู่กับท่ีเดิม ทำาให้เกิด

ความไม่สมดุลระหว่างราคาหุ้นที่ยังต่ำา แต่ธุรกิจกลับมีกำาไรดีขึ้น                                                                         

แสดงว่าราคาหุ้นถูกบิดเบือนไม่สมดุลกับพื้นฐานที่ดีในปัจจุบัน 

ทำาให้มองการลงทุนจะได้ความคุ้มค่ามากขึ้น จะพบว่านักลงทุน

ต่างชาติยังคงทยอยซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปเรื่อยๆ ในขณะที่ทาง

กองทุนยังคงคิดในลักษณะการเก็งกำาไร จึงมองว่าการที่ดัชนี

ขึ้นมาอยู่เหนือแนวต้านที่ 1,600 จุด เป็นระดับไม่เหมาะสม 

กองทุนจึงยังขายหุ้นออกมาก อย่างวานนี้ (10 ส.ค.65) ขายออก

อีก 1,936.73 ล้านบาท นับเป็นการขายติดต่อกันมา 7 วันทำาการ

แล้ว ขายไปรวมกว่า 7,340 ล้านบาท ซึ่งจะพบว่าส่วนมากนัก

ลงทุนต่างชาติก็จะเป็นผู้ซื้อทั้งหมด โดยวานนี้นักลงทุนต่างชาติ

ยังคงซื้อมากถึง 3,619.92 ล้านบาท และเมื่อดูการซื้อของนัก

ลงทุนต่างชาติแค่ 4 วันทำาการที่ผ่านมาก็ซื้อไปมากกว่า 12,195 

ล้านบาทแล้วเช่นกัน จะเห็นได้ชัดเจนว่านักลงทุนต่างชาติกลับ

มาซื้อหุ้นค่อนข้างจริงจังมาก แสดงว่าต้องมีความเชื่อมั่นสูงว่า

หุ้นในปัจจุบันเหมาะที่จะถือลงทุนได้ดี และการที่นักลงทุนซื้อ

หุ้นในปีนี้มากถึง 132,770 ล้านบาทไปแล้ว คงจะถอยได้ยาก มี

แต่จะต้องเดินต่อไป ทำาให้ตลาดยังดูดี

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มขนส่ง ม่ันใจได้มากว่าธุรกิจ

จะโตสูงต่อเนื่อง จึงน่ามองท่ี III, 

TTA และ WICE กลุ่มธนาคาร 

เมื่อมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียย่อมดีกับ

ธุรกิจ น่ามองท่ี KBANK, BBL 

และ KTB กลุ่มการแพทย์ โรคยัง

ระบาด ธุรกิจจึงโตสูงต่อเนื่อง จึง

น่ามองท่ี CHG, WPH และ THG 

กลุ่มอาหารธุรกิจท่ีจะมีแต่โตต่อไป 

น่ามองท่ี CFRESH, JDF และ 

SNNP หุ้นรายตัวที่น่าจับตามี 

TEAMG, AGE และ J เป็นต้น

ตลาดจะมีวันหยุดยาวใน

สัปดาห์น้ี อาจทำาให้ตลาดมีการชะลอ                                      

ตัวลง แต่ไม่มีผลกับการลงทุน อาจ

มีผลกับการเก็งกำาไรมากกว่า.

ดอกเบี้ยขึ้นตามคาดดีกับเศรษฐกิจ

กนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เหมาะสมกับสภาพการณ์

ทางเศรษฐกิจของไทย เพราะไม่มีความจำาเป็นท่ีจะต้องตามกระแส

สหรัฐ เนื่องจากอยู่คนละสภาวะ สหรัฐเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจ

กำาลังถดถอย ต่างกับไทยท่ีเงินเฟ้อต่ำากว่าและเศรษฐกิจยังมีการ                                                                                     

เติบโตดี ดูได้จากการส่งออกที่ยังดีอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการ

เปิดประเทศเร่ิมมีผลจะพบว่าจำานวนนักท่องเท่ียวได้ทยอยเดิน                                                                            

ทางเข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้น จึงมีผลดีกับธุรกิจต่างๆ มาก ส่ง

ผลให้มองเศรษฐกิจจะมีการเติบโตดีในระยะต่อไป เมื่อมีความ                                                                                      

ชดัเจนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีการเติบโตท่ีดี ทำาให้นักลงทุนต่าง                                                                      

ธุรกิจอสังหาคึกแห่ผุดโครงการใหม่เพียบ 
ไทยโพสต์ • ธุรกิจอสังหาฯ คึก                                                

แห่ผุดโครงการใหม่เพียบ SPALI- 

แสนสิริออกโครงการใหม่พร้อม

อัดแคมเปญปลุกตลาด ด้าน “ไอ

ซีเอส” มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์

ใหม่ฝั่งธนฯ พร้อมเปิดบริการ

ปลายปี 65

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม 

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศุภาลัย                                      

หรือ  SPALI เปิดเผยว่า ผลประ                                         

กอบการครึ่งปีแรก 65 มีรายได้

รวมสูงถึง 14,092 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 28% และกำาไรสุทธิ 3,253 

ล้านบาท โตกว่า 32% โดยใน

ช่วงคร่ึงปีแรก 2565 มีการเปิดตัว                                   

โครงการใหม่แล้วท้ังหมด 13 โครง                                                      

การ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

และต่างจังหวัด ทำาให้ผลการดำา 

เนินงานในช่วง 6 เดือนแรกมี

ยอดขายรวมอยู่ที่ 18,216 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 40% จากช่วง

เดียวกันของปี 2564 อย่างไรก็

ดีในครึ่งปีหลัง 2565 จะพัฒนา

โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง รวม 

21 โครงการ มูลค่ารวม 19,290 

ล้านบาท

นายองอาจ สุวรรณกุล ผู้                                        

ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนา                                             

โครงการคอนโดมิเนียม บมจ.แสน 

สิริ หรือ SIRI กล่าวว่า แสนสิริ

จะเดินหน้าแผนในครึ่งปีหลังเพื่อ

กลับมาเป็นผู้นำาคอนโดมิเนียม และ                                                

ตอกย้ำาการมองตลาดเร็วและ

พร้อมปรับตัวไวรองรับทุกสถาน 

การณ์ รับตลาดอสังหาฯ ทยอย

ฟื้นตัว และดีมานด์ลูกค้าต่างชาติ                                 

จากสัญญาณบวกเศรษฐกิจ โดย

เตรียมจัดแคมเปญ “เต็มสิบไม่                                                 

หัก สุดจัดทุกราคา” ใน 13 โครง                                                

การ มั่นใจจะมียอดโอนคอนโดมิ 

เนียม 12,000 ล้านบาทตามเป้า

ที่วางไว้

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล                                             

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส                                                   

จำากัด กล่าวถึงความคืบหน้าโครง 

การไอซีเอส มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ 

ทาวน์ แห่งใหม่ฝ่ังธนบุรี ภายใต้การ                                                  

ลงทุนร่วมของกลุ่มสยามพิวรรธน์-            

แมกโนเลีย-ซีพี” ว่า ขณะนี้การ

ก่อสร้างมีความคืบหน้า 90% และ

พร้อมเปิดให้บริการปลายไตรมาส 

4 ปี 2565 น้ี คาดภายใน 2-3 ปี

จะมีท่ีพักอาศัยคอนโดมิเนียมเพ่ิม

ข้ึนอีกมากกว่า 50 โครงการ และ

โรงแรมเตรียมขยายบริการมายัง

ทำาเลย่านน้ีอีก 2-3 โครงการ. 

พัฒนาคุณภาพบริการและการ

กำาหนดราคา โดยที่ประชาชนไม่                                             

มีทางเลือก รวมถึงกังวลเรื่องเสรี 

ภาพในการสื่อสารของประชาชน

ที่อาจถูกแทรกแซงโดยบริษัท

เอกชนหรือรัฐได้ง่ายขึ้น.

โวดัชนีเชื่อมั่น

ดีขึ้น2เดือนติด

จี้รัฐดูแลค่าไฟ 
สาทร • ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่น 

ก.ค.ปรับตัวเพ่ิม 2 เดือนติด เผยส่ง

ออกขยายตัว ใช้จ่ายในประเทศคึก 

คัก แต่ยังคงระวังต้นทุนการผลิต

จากราคาพลังงานที่คงอยู่ระดับสูง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล                                                  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ 

เทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนี

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมใน                                                   

เดือน ก.ค.2565 อยู่ที่ระดับ 89.0 

เพิ่มขึ้นจากระดับเดือนก่อนหน้า

อยู่ที่ระดับ 86.3 โดยเป็นการเพิ่ม                                                 

ขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน เนื่อง 

จากภาคการผลิตที่ขยายตัวจาก

ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มสินค้าคงทนและ

สินค้าอุปโภคบริโภค จากตลาดใน

ประเทศและตลาดส่งออกที่ขยาย

ตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศคู่

ค้าสำาคัญ เช่น สหรัฐ จีน ญี่ปุ่น 

และอินเดีย เป็นต้น

นอกจากนี้ การผ่อนคลาย

ล็อกดาวน์เมืองสำาคัญของจีนส่ง

ผลดีต่อภาคการส่งออกของไทย 

การเปิดประเทศและการยกเลิก 

Thailand Pass ส่งผลให้มีนักท่อง

เที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

เพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นการใช้

จ่ายในประเทศ ประกอบกับเงิน

บาทอ่อนค่า ส่งผลดีต่อภาคการ

ท่องเที่ยวและการส่งออก รายได้

ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดัชนี

คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่

ระดับ 98.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อนหน้า 97.5

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาน้ำา 

มันตลาดโลกเดือน ก.ค.จะทยอย

ลดลง แต่ปัญหาราคาวัตถุดิบ ราคา                                            

พลังงาน รวมถึงค่าขนส่งที่ยังทรง  

ตัวในระดับสูง ปัญหาเงินเฟ้อยัง

กดดันกำาลังซื้อของประชาชน ภาค

เอกชนจึงขอให้ภาครัฐพิจารณา

ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำา รวมทั้งค่าไฟ                                              

ฟ้าอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้กระทบ

ต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและขีด

ความสามารถในการแข่งขันของผู้

ประกอบการไทย.

10/8/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,541.37 6,478.11 -1,936.73
 6,256.52 6,126.93 +129.60
 33,222.51 29,602.59 +3,619.92
 23,095.83 24,908.61 -1,812.78

67,116.24
-1.59

1,617.21
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.12 35.85
ยูโร 35.65 36.75
ปอนดสเตอรลิง 42.11 43.69
เยน (100 เยน) 25.83 26.94
หยวนจีน 4.95 5.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,100 30,200
ทองรูปพรรณ 29,562 30,700
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เงินเฟ้อ-พลังงาน

ความเสี่ยงสภาพคล่อง

แ
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กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน)

สนับสนุนขอมูลพลังชุมชน

คนหนองยาง  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  รวมสราง

ชุมชนเขมแข็ง โดย อบต. หนองยางรวมกับแกนนํา

ชุมชนและชาวบาน  พัฒนาชุมชนในดานตางๆ เชน  

สงเสริมการปลูกไมมีคาหรือ ‘ธนาคารตนไม’ ใชเปน

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูจากธนาคารรัฐ  ตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชน สถาบันการเงิน-รานคาชุมชน  ‘ขยะ

ฌาปนกิจ’ และซอมสรางบานพอเพียง พรอมทั้ง

เตรียมเขารวมโครงการ ‘คารบอนเครดิต’ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ชวยลดภาวะโลกรอน

ตําบลหนองยาง อ.หนองฉาง อยูหางจากตัวเมือง

อุทัยธานีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 30 กิโลเมตร 

มีทั้งหมด 10 หมูบาน  ประชากรประมาณ 4,600  คน  

สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ปลูกขาวโพด  

มันสําปะหลัง  เลี้ยงสัตว  คาขาย  และรับจางทั่วไป

ดานการพัฒนาตําบล ผูนําชุมชน ชาวบาน  

และองคการบริหารสวนตําบลหนองยาง รวมกัน

สนับสนุนการจัดตั้งกลุมตางๆ เพ� อพัฒนาชุมชนมา

อยางตอเน� อง  เชน  มีกองทุนหมูบาน  กลุมออมทรัพย

เพ� อการผลิต  กลุมผลิตขาว  กลุมโรงสีขาว  กลุมผลิต

น้ําด� มชุมชน  กลุมอาชีพ  ธนาคารตนไม  ฯลฯ  

โดยยึดแนวทางพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ

การดูแลสิ่งแวดลอม

สรางสวัสดิการ-ทุนชุมชน 

วรชาติ  ลิลา  รองนายก อบต.หนองยาง  บอกวา   

อบต.หนองยางไดสนับสนุนการพัฒนาชุมชนมาอยาง

ตอเน� อง  โดยในป 2552 อบต. รวมกับแกนนําพัฒนา

ชุมชนและชาวบานจัดตั้ง ‘กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลหนองยาง’ ขึ้นมา กําหนดใหสมาชิกสมทบเงิน

เขากองทุนเปนรายป  คนละ 360 บาท  แลวนําเงิน

กองทุนนั้นมาชวยเหลือสมาชิก

มีสวัสดิการชวยเหลือสมาชิก  เชน  คลอดบุตร

ชวยเหลือ 1,000 บาท พรอมทั้งมอบกลาไมมีคาหรือ

ไมผลใหสมาชิกนําไปปลูก  เพ� อเปนการสงเสริมการ

ปลูกตนไม  เม� อตนไมเจริญเติบโตก็จะออกดอกผลหรือ

มีมูลคาเพิ่มขึ้นเปนสวัสดิการระยะยาวใหแกสมาชิก

เม� อสมาชิกเสียชีวิต กองทุนฯ จะชวยเหลือรายละ 

2,500-30,000 บาท ตามอายุการเปนสมาชิก โดยที่

ผานมา อบต. สมทบงบประมาณสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการฯ ประมาณปละ 100,000 บาท (ปจจุบันมี

สมาชิกกองทุน 1,333 คน เงินหมุนเวียนประมาณ  

760,000 บาท)

ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  ไดรับ

การสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

โครงการ ‘ธนาคารตน’ หรือ ‘ปลูกตนไมใชหนี้’ 

เพ� อใหประชาชนปลูกไมมีคาเปนทรัพยสิน สามารถ

นําตนไมมาเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูจากธนาคาร

ของรัฐ รวมทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สรางสมดุลใหกับ

สิ่งแวดลอม  ริเริ่มผลักดันโดยผูนําชุมชนและเครือขาย

ธนาคารตนไมกลุมหนึ่ง เชน  จินดา  บุญจันทร  

ผูนําชุมชนจากจังหวัดชุมพร ในชวงป 2549-2550  

ทําใหรัฐบาลในยุคนั้นและยุคตอมาขานรับ  สงผลให

เกษตรกรทั่วประเทศเกิดความต� นตัว

ปลูกตนไมใชค้ําประกันเงินกู

ชนภัทร  วงษวิทยา  ประธานธนาคารตนไม

ตําบลหนองยาง เลาวา ผูนําชุมชนตําบลหนองยาง

เริ่มสงเสริมใหชาวบานปลูกไมมีคาในที่ดินตนเองตั้งแต

ป 2550 จากนั้นในป 2552 ธนาคารเพ� อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เขามาสนับสนุน  เชน  

อบรมใหความรูเร� องไมมีคาประเภทตางๆ การวัดขนาด

ตนไม การประเมินมูลคา การข้ึนทะเบียนตนไม จับพิกัด

ตนไมที่ปลูก โดยใชเคร� องมือ GIS (ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรท่ีใชเคร� องมือคอมพิวเตอรแสดงตําแหน�งที่ตั้ง

และขอมูลของตนไมที่ขึ้นทะเบียน) ฯลฯ  

“ตอนแรกมีชาวบานสมัครเปนสมาชิกธนาคาร

ตนไมประมาณ 30 คน เราใหสมาชิกปลูกไมมีคาคนละ 

9 ตน เชน  ยางนา  ประดู  ชิงชัน  มะคา เริ่มจาก

คนหนองยาง จ.อุทัยธานี รวมสรางชุมชนเขมแข็ง 

‘ปลูกไมมีคา-สรางสวัสดิการ-ทุนชุมชน-ฌาปนกิจขยะ’

สถาบันการเงินชุมชนเปดบริการเหมือนธนาคารพาณิชยทั่วไป         CB Mart  รานคาชุมชน

มั่นคงของมนุษย และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) หรือ ‘พอช.’ สนับสนุนใหชาวบาน

รวมตัวกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตําบล

หรือเทศบาลข้ึนมาท่ัวประเทศ เร่ิมในป 2548 เพ� อเปนกอง

ทุนใหสมาชิกในชุมชนไดดูแลชวยเหลือกัน  โดยรัฐบาล

จะสมทบงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

ทั่วประเทศผาน พอช.

ในป 2555 แกนนําพัฒนาในตําบลไดรวมกัน

จัดตั้ง ‘สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองยาง’ ขึ้นมา 

มีคณะกรรมการ 18 คน  เพ� อเปนแหลงทุนของชุมชน  

แกปญหาหนี้นอกระบบ โดยใหสมาชิกกลุมกูยืมไป

ประกอบอาชีพ  หรือใชจายยามจําเปน  โดยมีสมาชิก

จากกลุมออมทรัพยเพ� อการผลิตในหมูบาน กองทุน

หมูบาน  กลุมอาชีพตางๆ  และชาวบานในตําบลสมัคร

เปนสมาชิก  

สมาชิกตองถือหุนอยางนอย 62 หุนๆ ละ 50 บาท 

หรือ 3,100 บาท มีสมาชิกถือหุนจํานวน 551 คน 

เปดใหสมาชิกฝาก-กู-ชําระเงิน ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 

8.30-16.30 น. สมาชิกกูไดไมเกินรายละ 50,000 บาท  

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอเดือน  ผอนชําระคืนภายใน 

18 เดือน

ขณะท่ีสถาบันการเงินชุมชนไดทําบันทึกขอตกลง 

(MoU.) กับ ธ.ก.ส.จังหวัดอุทัยธานี เพ� อขอใชสินเช� อ

จํานวน 18 ลานบาท นํามาเปนทุนหมุนเวียนใหสมาชิก

กูยืม จัดซื้อที่ดิน สรางอาคารที่ทําการสถาบันการเงิน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน และเปดรานคาชุมชน ‘CB Mart’ 

ขึ้นมา

รานคาชุมชน CB Mart หรือ ‘Community 

Bank  Mart’  เปดดําเนินการพรอมกับสถาบันการเงินฯ  

จําหน�ายสินคาจําเปนในชีวิตประจําวัน  เชน  ขาวสาร  

อาหารแหง  นม  เคร� องด� ม  สบู ยาสีฟน  ฯลฯ  เหมือน

กับรานสะดวกซื้อทั่วไป  มีพนักงานขาย 1 คน  บันทึก

การซื้อขายดวยคอมพิวเตอร เปดทุกวันตั้งแตเวลา 7 

โมงเชา - 2 ทุม

ชนภัทร วงษวิทยา ในฐานะกรรมการดูแล

ดานเศรษฐกิจและทุนชุมชนตําบลหนองยาง บอกวา 

รานคาชุมชน CB Mart  ถือเปนสวนหนึ่งของสถาบัน

การเงินชุมชน สมาชิกถือหุนไดเทากับสถาบันการเงินฯ  

(หุนละ 50 บาท 62 หุน หรือ  3,100 บาท) และ

สถาบันการเงินฯ จะออกบัตรสมาชิกเปนการดแบบ

บัตร ATM  คือบัตร ‘CB  Mart’ สามารถใชทําธุรกรรม

กับสถาบันการเงินชุมชน และใชเปนบัตรเครดิตซื้อ

สินคาในราน CB Mart ได วงเงินไมเกิน 2,000 บาท  

แตหากวงเงินกูเต็มจํานวนแลว จะใชบัตรเครดิตซ้ือไมได

“ที่พิเศษกวารานคาทั่วไปก็คือ  สมาชิกสามารถ

นําสินคาหรือผลิตภัณฑของตัวเอง หรือของกลุม

มาจําหน�ายไดฟรี  เชน  ขาวสาร  ไขไก  ขนมตางๆ  

น้ํายาลางจานที่ทําเอง  สวนสมาชิกที่ซื้อสินคา  ตอน

สิ้นปก็จะมีเงินปนผลตามผลกําไรและยอดซื้อสินคา  

ปจจุบันมียอดขายประมาณวันละ 1 หม� นบาท เดือนหน่ึง

ประมาณ 4-5 แสนบาท ปที่แลวมียอดขายประมาณ  

5 ลานบาท กําไรประมาณ 6 แสนบาท ปนผลให

สมาชิกหุนละ 2 บาท” ชนภัทรบอกผลประกอบการ

สวนสถาบันการเงินชุมชนฯ ปจจุบันมีสมาชิก 

2,014 คน มีเงินหมุนเวียนประมาณ 24 ลานบาทเศษ  

นอกจากจะเปนแหลงทุนของชุมชนแลว สมาชิกธนาคาร

ตนไม ในตําบลที่ขึ ้นทะเบียนตนไมแลว สามารถนํา

ตนไมมาค้ําประกันเงินกูจากสถาบันการเงินชุมชนได  

โดยสถาบันฯ จะใหสินเช� อจํานวน 10 % ของราคา

ประเมินตนไม  เชน  หากตนไมมีมูลคา 1 แสนบาท  

จะใหสินเช� อ 1 หม� นบาท ปจจุบันมีสมาชิกใชตนไมกู

เงินแลว 3 ราย  เงินวงประมาณ 2 หม� น - 1 แสนบาท  

‘กลุมฌาปนกิจขยะ’ สรางรายไดปละ 7 แสนบาท

วรชาติ  ลิลา  รองนายก อบต.หนองยาง  บอกวา 

ตําบลหนองยางมีขยะรวมกันปหนึ่งประมาณ 540 ตัน  

อบต. ตองเสียคาจัดการขยะปละ 8-9 แสนบาท จึงรวม

กับแกนนําพัฒนาในตําบลคิดหาวิธีจัดการขยะท่ีเหมาะสม 

ในป 2562 จึงไดจัดต้ังกลุม ‘กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห

ขยะรีไซเคิลตําบลหนองยาง’ ข้ึนมา  มีตัวแทนชาวบาน

หมูละ 5 คนรวมเปนคณะทํางาน

วิธีการ คือ ใหชาวบานสมัครเขาเปนสมาชิก

กองทุนฌาปนกิจฯ รวมท้ังวัดและโรงเรียนในตําบลดวย  

จากนั้นใหสมาชิกรวบรวมและคัดแยกขยะในครัวเรือน

ที่ขายได หรือ ‘ขยะรี ไซเคิล’ เชน ขวดแกว ขวด

พลาสติก เศษโลหะ ทองเหลือง ทองแดง กระดาษ ฯลฯ 

สวนขยะเปยกแยกตางหากเพ� อนําไปทําปุยอินทรีย

เปนการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง

จากนั้นในแตละเดือน อบต.จะนํารถออกไปรับ

ซื้อขยะจากสมาชิกในหมูบานตางๆ ทั้งตําบล เพ� อนํา

มารวบรวมไวในโกดังที่ตั้งอยูดานหลังสถาบันการเงิน

ชุมชน เม� อขยะมีปริมาณมากจะโทรฯ แจงใหรานรับซ้ือ

ของเกาเขามารับซื้อ  เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง  

สวนราคารับซื้อ  เชน  ฝาขวดน้ําอัดลม กก.ละ 

1 บาท กระดาษขาวดํา กก.ละ 4 บาท พลาสติกใส 

กก.ละ 7 บาท  คอมพิวเตอรเคร� องละ 8 บาท  ทองแดง 

กก.ละ 200 บาท  ฯลฯ  

นอกจากนี้ขยะอันตรายยังนํามาขายได  เชน 

ถายไฟฉายขนาด AA 2 กอนมีคาเทากับ 1 แตม หรือ 

50 สตางค  กระปองสเปรยกําจัดยุง 2 กระปอง 1 แตม  ฯลฯ

โดย อบต.จะรวบรวมสงไปกําจัดอยางถูกวิธีเพ� อไมใหมี

ขยะอันตรายตกคาง  

“สมาชิกคนไหนนําขยะมาขาย ไดเงินเทาไหร  

เจาหนาที่กองทุนฯ จะจดเอาไว เม� อครบ 300 บาท   

จะจายเปนเงินสดใหสมาชิก สวนขยะรีไซเคิลท่ีกองทุนฯ 

ขายตอใหรานคาจะมีสวนตางหรือผลกําไร  เราจะนํามา

เขากองทุนฌาปนกิจฯ เม� อสมาชิกเสียชีวิต  กองทุนฯ 

จะใหเงินชวยเหลือ” วรชาติบอก

สวนเงินชวยเหลือจะใหตามจํานวนสมาชิกกลุม

ท่ีมีอยู รายละ 20 บาท ปจจุบันมีสมาชิกท้ังหมดประมาณ  

600 คน เม� อเสียชีวิตจะไดรับเงินชวยเหลือรายละ 

12,000 บาท ที่ผานมามีสมาชิกเสียชีวิต 94 ราย 

รวมเงินชวยเหลือทั้งหมดประมาณ 1 ลานบาทเศษ

ดวยวิธีนี้จึงชวยใหตําบลหนองยางลดปริมาณขยะ 

และนําขยะรีไซเคิลมาขายไดประมาณปละ 70 ตัน  

เปนเงินประมาณปละ 7 แสนบาท ชวยกําจัดขยะ

อันตรายไดประมาณปละ 27 ตัน และขยะเปยกยัง

นํามาทําปุยอินทรีย ไดอีก !!

กาวยาง...สูชุมชนเขมแข็งยั่งยืน

นอกจากการพัฒนาชุมชนตางๆ ดังกลาว โดย

การนําของแกนนําพัฒนาในตําบลรวมกับ อบต.หนอง

ยางและชาวบานแลว สภาองคกรชุมชนตําบลหนองยาง

ไดมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไมนอยเชนกัน  

สัภยา  นิ่มพระยา  ประธานสภาองคกรชุมชน

ตําบลหนองยาง  บอกวา สภาองคกรชุมชนตําบลหนอง

ยางจัดตั้งในเดือนมีนาคม 2556 (ตาม พ.ร.บ.สภา

องคกรชุมชน พ.ศ.2551) มีคณะทํางานมาจากตัวแทน

กลุมตางๆ ในตําบล มีบทบาทในการพัฒนาและแกไข

ปญหาตางๆ เชน ปญหาที่อยูอาศัยของประชาชนที่มี

รายไดนอย ตามโครงการ ‘บานพอเพียงชนบท’ 

เพ� อซอมสรางบานเรือนใหแกครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน  

บานเรือนทรุดโทรมใหมีสภาพดีขึ้น โดย พอช.สนับสนุน

งบประมาณครัวเรือนละ 20,000 บาท   

ขณะท่ีสภาองคกรชุมชนฯ ไดต้ังคณะทํางานข้ึนมา  

เพ� อสํารวจครัวเรือนที่เดือดรอนในตําบล จากนั้นจะมี

การถอดแบบการซอมแซมวาบานแตละหลังจะซอมแซม

ตรงไหน ใชวัสดุอะไร จํานวนเทาไหร แลวสั่งซื้อวัสดุ

มาซอมแซม ใชการลงแรงชวยเหลือกัน โดยตั้งแตป 

2561 ถึงปจจุบัน  ซอมสรางบานไปแลว  52 ครัวเรือน  

และมีแผนในป 2566 อีก 31  ครัวเรือน

“โครงการบานพอเพียงนี้ เราจะใหครอบครัว

ที่ ไดรับการชวยเหลือซอมบาน สมทบเงินเขากองทุน

จํานวน 10 เปอรเซ็นตของงบประมาณท่ีไดรับการชวยเหลือ  

เชน ถาไดรับงบ 2 หม� นบาท ตองสมทบเขากองทุน 

2 พันบาท แตใหทยอยสมทบเปนรายเดือนตามกําลัง

จนกวาจะครบ เพ� อนําเงินจากกองทุนนี้ ไปชวยเหลือ

คนท่ีเดือดรอนรายอ� นตอไป ท่ีผานมาเราใชเงินไปชวยเหลือ

เพิ่มเติมแลว 1 หลัง” ประธานสภาองคกรชุมชนฯ บอก

นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2565 สภาองคกร

ชุมชนฯ ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ผูมีรายไดนอยชนบทตําบลหนองยาง ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก พอช. จํานวน 90,000 บาท เพ� อสราง

ความเขมแข็งและพัฒนากลุมตางๆ ในตําบล มีเปาหมาย 

10 หมูบาน รวม 1,814  ครัวเรือน  

เชน 1.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบาน

ในตําบล 2.สงเสริมการปลูกไมมีคา ขยายผลโครงการ

ธนาคารตนไม (เปาหมาย 189 ครัวเรือน)  3.สงเสริมเด็ก 

เยาวชน คนรุนใหม ใหมีสวนรวมพัฒนาเครือขาย

ธนาคารตนไม (เปาหมาย 40 คน)  4.พัฒนากลุม

อาชีพตางๆ เชน  กลุมโรงสีขาว  นํ้าด� ม  สถาบันการเงิน

ชุมชน รานคาชุมชน  ฯลฯ  ขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินงาน

ทั้งหมดนี้คือรูปธรรมความรวมมือรวมใจของ

คนหนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ที่รวมกัน

พัฒนาชุมชนในทุกมิติ สรางสวัสดิการ ทุนและเศรษฐกิจ  

คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม เพ� อกาวสูชุมชนเขมแข็ง

อยางยั่งยืน !! 

ปลูกไมมีคา ‘ยางนา’ ตนละ 1 แสนบาท - รวมโครงการ ‘คารบอนเครดิต’ ลดโลกรอน

ตนยางนายักษ  อายุไมต่ํากวา 70-80 ป  มูลคาตนละเกือบ 140,000 บาท

บานหนองจิกเปนหมูบานแรก ตอมาจึงขยายไปท้ังตําบล 

รวม 10 หมูบาน ตอนน้ีมีสมาชิกท้ังหมดประมาณ 300 คน 

มีไมท่ีข้ึนทะเบียนแลวประมาณ 3 หม� นตน มีกรรมการ 

15 คน ถาสมาชิกคนใดจะข้ึนทะเบียนตนไม กรรมการ

จะออกไปสํารวจและจับพิกัดตนไมเพ� อนํามาข้ึนทะเบียน 

และออกโฉนดตนไมใหดวยเพ� อเปนหลักฐานเหมือน

กับโฉนดที่ดิน”  ประธานธนาคารตนไมบอก 

เขาบอกวา แตเดิมชาวบานยังปลูกไมมีคาไมมากนัก 

เพราะตอนน้ันยังมี พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 หามครอบครอง

ไมหวงหาม  เชน  ไมสัก ไมยาง  ไมชิงชัน ไมพะยูง  ฯลฯ  

แตในป 2562 รัฐบาลไดยกเลิกกฎหมายดังกลาว  

เพ� อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมมีคา 58 ชนิดในที่ดิน

ของตนเองเพ� อเปนทรัพยสินหรือสรางรายได  จึงทําให

มีชาวบานปลูกไมมีคาเพิ่มมากขึ้น  

สวนไมที่จะนํามาค้ําประกันเงินกูกับ ธ.ก.ส.ได  

ตองเปนตนไมอายุ 1 ปข้ึนไป มีลําตนตรง 2 เมตรข้ึนไป 

ตองเปนตนไมที่ปลูกในที่ดินของตนเอง วัดขนาดเสน

รอบวงของตนไมจากพื้นดินขึ้นมา 1.30 เมตร เพ� อนํา

มาประเมินมูลคาตามชนิดของไม  ขนาดอายุ  เสนผาน

ศูนยกลาง  เสนรอบวง  และปริมาตรเน้ือไม  ตามท่ี ธ.ก.ส.

กําหนดเอาไว 

“ท่ีผานมา มีสมาชิกธนาคารตนไมนําโฉนดตนไม

ไปค้ําประกันกูเงินจาก ธ.ก.ส. แลวจํานวน 3 ราย  

วงเงินตั้งแต 3 หม� นถึง 2 แสนบาท  โดย ธ.ก.ส.จะให

เงินกูตนหนึ่งไมเกิน 50 เปอรเซ็นตของราคาประเมิน

มูลคาตนไม”  ประธานธนาคารตนไมแจงเพิ่มเติม

สมหมาย  บางแบง  อายุ 62 ป  อาชีพทํานา  

บอกวาท่ีดินของครอบครัวปลูกตนยางนาประมาณ 5 ไร  

มียางนารวมกันประมาณ  800 ตน  ตนใหญที่สุด

ปลูกมาตั้งแตรุนพอรุนแม อายุไมต่ํากวา 70-80 ป  

วัดเสนรอบวงได 352 เซนติเมตร ราคาประเมินตนนี้

เกือบ 140,000 บาท  แตจะไมตัดขาย  จะเก็บเอาไวให

ลูกหลาน นอกจากน้ีในแปลงยางนายังมีผ้ึงหลวงมาทํารัง  

ทําใหไดน้ําผึ้ง และมีเห็ดตางๆ ที่กินไดเกิดขึ้น

สวนขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวง

พาณิชย ระบุวา ขณะน้ี (ขอมูลเม� อเดือนพฤษภาคม 2565)   

มีกลุมวิสาหกิจชุมชน  เกษตรกรทั่วประเทศ  นําตนไม

มาเปนหลักประกันเงินกูกับธนาคารรัฐ รวม 146,000 ตน  

เปนเงินกวา 137 ลานบาท เชน ธ.ก.ส. จํานวน 318 ตน 

ยอดเงิน 3 ลานบาทเศษ ธนาคารกรุงไทย จํานวน 

23,000 ตน ยอดเงิน 128 ลานบาท ฯลฯ ตนไมที่นํา

มาเปนหลักประกัน เชน สัก มะเกลือ ไมแดง ยางนา 

เต็ง ทุเรียน มะมวง ฯลฯ

ขายคารบอนเครดิตลดโลกรอน

ขณะที่ ชนภัทร วงษวิทยา ประธานธนาคาร

ตนไมตําบลหนองยาง บอกวา ในปนี้ธนาคารตนไม

จะรวมกับสภาองคกรชุมชนตําบลหนองยาง  ขยายผล

โครงการปลูกไมมีคาหรือธนาคารตนไม โดยจะใหเด็ก  

เยาวชน  คนรุนใหมในตําบลเขารวมเพ� อขยายเครือขาย  

โดยปลูกตนไมเพิ่มเพ� อสรางพื้นที่สีเขียวใหมากขึ้น

และยังชวยสรางอากาศที่สะอาดใหแกชุมชนดวย

“เราจะสงเสริมใหเด็กและเยาวชนปลูกไมมีคา

ต้ังแตวันน้ี เพราะนอกจากจะมีประโยชนเร� องส่ิงแวดลอม

แลว  ในอนาคตก็จะเปนบํานาญใหแกคนปลูกดวย

เพราะหากเด็กอายุ 10 ขวบเริ่มปลูกไมมีคาตั้งแตวันนี้ 

พออายุ 60 ปก็จะมีรายไดจากตนไมเปนบํานาญ เชน  

ตนยางนาอายุ 50 ป  จะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 

147 เซนติเมตร  มีมูลคาตนละ 14,900 บาท ในพื้นที่ 

1 ไร จะปลูกไดประมาณ 400 ตน คิดเปนเงินไรละ

เกือบ 6 ลานบาท แตหากปลูกไมเนื้อแข็ง  เชน  ประดู  

ชิงชัน พะยูง ราคาก็จะสูงกวานี้” ประธานธนาคาร

ตนไมกางตารางการประเมินมูลคาตนไมพรอมทั้งยก

ตัวอยาง (ดูขอมูลเพ่ิมท่ี http://www.treebankthai.com/)

นอกจากนี้ในป 2566  ตําบลหนองยางจะจัดทํา

โครงการ ‘คารบอนเครดิต’ ซึ่งเปนโครงการที่ ธ.ก.ส.

สงเสริมใหชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพ� อชวยดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่ทําใหเกิด

ภาวะโลกรอน  

ทั้งนี้ในป 2564 ที่ผานมา ธ.ก.ส. ไดสนับสนุน

ชุมชนที่เขารวมโครงการคารบอนเครดิตไปแลว

จํานวน 45 ชุมชน (ไมเกินชุมชนละ 5 หม� นบาท)  

จํานวนตนไมประมาณ 880,000 ตน ปริมาณการกักเก็บ

คารบอน 280,000 ตันคารบอน  โดย ธ.ก.ส. มอบเงิน

สนับสนุนชุมชนตางๆ ไปแลวเกือบ 2 ลานบาท

“ธนาคารตนไมของเรา มีไมมีคาที่ขึ้นทะเบียน

แลวประมาณ  30,000 ตน  และมีพื้นที่ปาไมทั้งตําบล

ประมาณ 38,000 ไร โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนเงิน

ใหชุมชนที่เขารวมโครงการเพ� อลดกาซเรือนกระจก

ตันคารบอนละ 100 บาท เราจะไดนํางบสนับสนุนมา

พัฒนาชุมชนตอไป”  ชนภัทรบอกทิ้งทาย

ใชสมารทโฟนบันทึกพิกัดของตนไมเพ� อนําไปขึ้น

ทะเบียนธนาคารตนไม 

วรชาติ รองนายกฯ อบต. (ซาย) และชนภัทร (ขวา) 

ในรานคา CB Mart 

ชวยสมาชิกเสียชีวิตจากขยะ

สวนหนึ่งของชาวบานที่เขารวมโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

แพ้ทุกรุ่นช้างศึกU16 พ่ายเวียดนามชวดชิงอาเซียน

อินโดนีเซีย • การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 16 

ปี รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ 

สนามมากูโวฮาร์ โจ คู่ระหว่างทีมชาติไทย แชมป์กลุ่มบี พบกับคู่ปรับ

ตลอดกาลในย่านอาเซียน คือเวียดนาม รองแชมป์จากกลุ่มเอ เกมนี้ 

พิภพ อ่อนโม้ ไม่มี พัชรพล เหล็กกุล กัปตันทีมที่ติดโทษแบน แต่ได้ 

ชนสรณ์ โชคลาภ มาเสริมพร้อมด้วยแกนหลักอย่าง ศรัณย์วัฒน์ น้า

ประเสริฐ และต้นตะวัน ปุนทะมุณี ดาวซัลโวของทีม เกมครึ่งแรกนา

ที 29 เวียดนามมาได้ประตูออกนำา จาก เหงียน คอง เฟือง กัปตัน

ทีม ให้เวียดนามนำาไทยก่อน 1-0 และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรก มา

ถึงเกมในครึ่งหลังนาที 82 เหงียน ตรง ตรวน ตัวสำารองมายิงให้

เวียดนามนำาทีมชาติไทย U16 เป็น 2-0 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตู

เพิ่มเติม จบเกมทีมชาติไทย U16 พ่ายต่อเวียดนามไป 0-2 สำาหรับ

เกมนัดต่อไป ทีมชาติไทย U16 จะต้องพบกับผู้แพ้ระหว่างอินโดนีเซีย

หรือเมียนมา ที่สนามมากูโวฮาร์ โจ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 

15.30 น. สำาหรับรายชื่อ 11 ตัวจริง ประกอบด้วย ธฤษณุ คุปตะนาวิน 

(GK), (C), ชนสรณ์ โชคลาภ, สุรชัย บุญชารี, จิรพล แซ่ลิ่ว, พรรธ

วัตร เขตชมภู, ต้นตะวัน ปุนทะมุณี, อาทิต แสนกล้า, รัฐธรรมนูญ ดี

ยิ่ง, กิติพัฒน์ บุญด้วง, ศรัณยวัฒน์ น้าประเสริฐ, กฤตกานต์ รุ่งโรจน์

เบญจพล

ส่ง17นักชกลุยมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก2022

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้าที่ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่ง

ทัพนักกีฬามวยไทยเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น

ชิงแชมป์โลก รายการ “2022 อิฟมา ยูธ เวิลด์ มวยไทย แชมเปียน

ชิพ” ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-20 สิงหาคม 

2565 ทีมชุดนี้นำาทัพโดย นายจรัญ ลิ้มวัฒนะ รองเลขาธิการสมาคม

กีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย น.อ.บุญส่ง นวล

ย่อง หัวหน้าผู้ฝึกสอน นักกีฬาจำานวน 17 คน เข้าร่วมการแข่งขัน

ประกอบไปด้วย นักมวยเยาวชน (Junior) รุ่นอายุ 12-13 ปี ด.ช.นันทุวฒิ                                                                                    

อ่อนอก (46 กก.) ด.ญ.กชกร วัตถากรณ์ (38 กก.) และ ด.ญ.พิมพ์ลภัส ร้อย

แก้ว (44 กก.) รุ่นอายุ 14-15 ปี ด.ช.ทวิชัย พูดเพราะ (48 กก.) 

ด.ญ.นิรชา ตังจิว (40 กก.) ด.ญ.สายฝน บุญมาปัด (51 กก.) ด.ญ.มิญช

ญา สิมวงศ์ (48 กก.) และ ด.ญ.ปิยะวัน อุ่นคงพะเนาว์ (57 กก.) และ

รุ่นอายุ 16-17 ปี นายมะฮาวาวีร์ สังเกะ (48 กก.) นายณฐกร จีนขุ้น 

(51 กก.) นายณภัทร สองเมือง (54 กก.) น.ส.อริศรา นุ่นเอียด (45 

กก.) น.ส.สุพัตตรา อินธิราช (51 กก.) น.ส.วรัญญา โหมดนอก (54 

กก.) และ น.ส.อภิชญา เปลี้ยจันทึก (57 กก.) นักกีฬาไหว้ครู นาย

อับดุลวาฮับ กุระคาน และ ด.ญ.พัชยาพร ค้าสม โดยมีการเปิดเผย

จากสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) ว่าจะมีนักกีฬาเยาวชนมา

ถึง 1,500 คน จาก 98 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัย และเจ้าภาพ

มาเลเซียยินดีให้ โอกาสทีมชนะเลิศคีตะมวยไทยจากการชิงแชมป์

ประเทศไทย จัดโดยกรมพลศึกษา-สภามวยไทยโลก-สมาคมมวยไทย

สมัครเล่นไปแสดงและสาธิตให้สมาชิกมวยไทยทั่วโลกได้ศึกษาเรียนรู้

ด้วย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก ระหว่าง 1-7 

ก.พ.66 ที่สนามชั่วคราวภายในลานสนาม กกท. เป็นส่วนของงานวัน

มวยไทย 2566 ทีมชนะเลิศประเทศไทยเป็นทีมระดับมัธยมจากทุ่งสง

‘ศุภวัฒน์’ เต็ง 1 เข้า 8 คน ‘แอลทีเอที-ITF จูเนียร์’

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

จูเนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 5 รายการ 

“แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2565 ในประเภทเดี่ยว เป็นรอบ 16 

คนสุดท้าย ประเภทชายเดี่ยว “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย นักหวดเยาวชน

ไทยวัย 16 ปี มืออันดับ 288 เยาวชนโลก เอาชนะ โอคุมะ กาคุ วัย 

16 ปี จากญี่ปุ่น ได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-4 ศุภวัฒน์ผ่านเข้ารอบ

ก่อนรองชนะเลิศหรือ 8 คนสุดท้าย พบกับ เหวียน ได คันห์ มือวาง

อันดับ 7 จากเวียดนาม ที่เข้ารอบด้วยการชนะ คอร์เนล ฮาลมอส 

จากฮังการี 7-5, 6-3, ด้านหญิงเดี่ยว “เฟิร์น” พรนภัส หงส์จำารัสศิลป์ 

นักหวดดาวรุ่งไทยวัย 14 ปี มือวางอันดับ 8 และมือ 1,609 เยาวชน

โลก แพ้ ไดนารา เดอ ซิลวา จากศรีลังกา มือวาง 9 และมือ 1,666 

ของโลก ไป  1-2 เซต 3-6, 6-2 และ 6-7 ไทเบรก 3-7 หยุดผลงาน

ไว้ที่รอบ 16 คนสุดท้าย ในขณะที่ ไดนารา เดอ ซิลวา เข้ารอบก่อน

รองชนะเลิศ ไปพบกับ นากาซาวะ อาโอกะ มือวาง 3 จากญี่ปุ่น ส่วน

ผลงานของนักเทนนิสไทยรายอื่น ชายเดี่ยว รอบ 16 คนสุดท้าย เปน 

จารุศร ชนะ ตรัน ควก เคือง (มือวาง 10-เวียดนาม) 6-4, 6-1 /หญิง

เดี่ยว รอบ 16 คนสุดท้าย วันใส กสิกรรมไพบูลย์ ชนะ อิดอม โช 

(เกาหลีใต้) 6-1, 6-2 กมรวรรณ ก้อนศิลา แพ้ อันจาลี คิรานา จูนาร์

โต (อินโดนีเซีย) 2-6, 2-6 ลีเดียร์ พอดโกริชานี (มือวาง 1) แพ้ โหว 

ย่าหนาน (มือวาง 13-จีน) 6-3, 2-6, 0-1Retd. (ตะคริว).

เยอรมนี • ติโม แวร์เนอร์ หัวหอกทีมชาติ

เยอรมนี โบกมือลาทัพ “สิงห์บลูส์” เชลซี                                     

อย่างเป็นทางการ กลับถิ่นเก่า แอร์เบ 

ไลป์ซิก ด้วยค่าตัวราว 20 ล้านยูโรบวก

ออปชั่นเสริม หรือประมาณ 720 ล้านบาท 

เซ็นสัญญายาว 4 ปีเต็ม พร้อมสวมเสื้อ

หมายเลข 11

หัวหอกวัย 26 ปี ทำาผลงานค่อนข้าง

น่าผิดหวังในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ หลังย้าย

จาก แอร์เบ ไลป์ซิก มาอยู่กับเชลซี เมื่อ

ปี 2020 ก่อนจะลงสนามให้ทีมไป 89 นัด 

รวมทุกรายการยิงไป 23 ประตู พร้อมทำา

อีก 21 แอสซิสต์

จากการขาย ติโม แวร์เนอร์ กลับ

ไปให้ แอร์เบ ไลป์ซิก ทำาให้เชลซีขาดทุน

มากกว่า 30 ล้านยูโร หลังจากซื้อศูนย์หน้า

รายนี้เข้ามาร่วมทัพด้วยค่าตัวสูงถึง 56 

ล้านยูโร แต่ผลงานไม่เป็นไปตามความคาด

หมายเท่าที่ควร

“ผมมีความสุขมากที่จะได้กลับมาเล่น

ให้ไลป์ซิกอีกครั้ง ตั้งแต่ปี 2016-2020 เป็น

ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของผม เราร่วมกัน

สหรัฐอเมริกา • เซเรนา วิลเลียมส์ 

อดีตสุดยอดนักเทนนิสหมายเลข 1 ของ

โลก ประกาศเตรียมแขวนแร็กเกต หลัง

จากเสร็จสิ้นศึกแกรนด์สแลมสุดท้าย

ของปี “ยูเอส โอเพ่น” ที่จะเริ่มต้นชิงชัย

กันระหว่างวันที่ 29 สิงหาคมถึง 11 

กันยายนนี้

หนึ่งในนักเทนนิสหญิงชาว

อเมริกันที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุด

คนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการหวดลูก

สักหลาด ออกมาเปิดใจผ่านนิตยสาร 

Vogue ฉบับเดือนสิงหาคม โดยเธอเผย

ว่า เมื่ออายุ 41 ปี ในวันที่ 26 กันยายน

นี้ มีสิ่งอื่นที่เธอต้องทุ่มเทให้ หลักๆ ก็

คือครอบครัว ที่ตอนนี้มีทายาท 1 คน

เป็นลูกสาว ชื่อว่า “โอลิมเปีย” ที่เกิดกับ

สามี อเล็กซิส โอฮาเนียน

“ฉันไม่เคยอยากเลือกระหว่าง

เทนนิสหรือครอบครัว เพราะคิดว่ามัน

ไม่ยุติธรรม หลายคนไม่รู้ว่าฉันท้อง 2 

เดือนตอนที่คว้าแชมป์ออสเตรเลียน 

โอเพ่น เมื่อปี 2017 ส่วนเดือนกันยายน

นี้ ฉันจะอายุ 41 ปีแล้ว และมีอะไรที่

ต้องให้เวลากับมันอย่างเต็มที่” เซเรนา

เริ่มกล่าว

“ฉันไม่ชอบคำาว่ารีไทร์ มันเป็น

คำาที่เชยมากๆ ตอนนี้มันคือช่วงเปลี่ยน

สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจในฐานะน้องใหม่

ของบุนเดสลีกา เยอรมนี” แวรเ์นอร์กล่าว

“ช่วงเวลาน้ันถือเป็นการบอกลาท่ี

เหมาะสมในฐานะดาวซัลโวตลอดกาลของ

สโมสร แต่น่ันเป็นเรื่องของอดีต ตอนน้ีผม

กำาลังมองไปถึงอนาคต ไลป์ซิกก้าวหน้าข้ึนใน

ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ก็อาจจะเหมือนกับตัวผม”

“ช่วงระยะเวลา 2 ปีกับเชลซีมัน

ยอดเยี่ยม ผมรู้สึกตื้นตันใจมาก และผมยัง

ได้ถ้วยแชมเปียนส์ลีกอีกด้วย ประสบการณ์

ในช่วงที่ผ่านมาที่ต้องเล่นในต่างลีกมันช่วย

ตัวผมได้เยอะมาก”

“ตอนนี้ผมตั้งตารอที่จะเริ่มต้น

ฤดูกาลใหม่กับไลป์ซิกไม่ไหวแล้ว นอกจาก

นี้แฟนบอลของไลป์ซิกสำาคัญต่อตัวผมมาก 

หลังจากนี้เรามีแผนการที่ยิ่งใหญ่ และผมก็

ตั้งเป้าว่าอยากเป็นนักเตะคนแรกของไลป์

ซิกที่ยิงครบ 100 ประตูให้ได้” หัวหอกทีม

ชาติเยอรมนีกล่าวทิ้งท้าย

สำาหรับ ติโม แวร์เนอร์ ในช่วงที่

ค้าแข้งให้กับ แอร์เบ ไลป์ซิก ระหว่างปี 

2016-2020 เขายิงไปแล้ว 95 ประตู จาก

การลงสนาม 159 นัดในทุกรายการ โดย

การย้ายกลับไปถิ่นเก่าในครั้งนี้เขาขออีกแค่

เพียง 5 ประตู ก็จะกลายเป็นนักเตะของทีม

คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงครบ 100 ลูก.

ผ่าน และคิดว่าน่าจะมีคำาที่เหมาะกว่านี้ 

คำาที่ดีที่สุดน่าจะคือวิวัฒนาการที่ฉันกำาลัง

พัฒนาจากการเล่นเทนนิสไปสู่สิ่งอื่นที่มี

ความสำาคัญมากกับตนเอง”

“ไม่กี่ปีมานี้ฉันได้ก่อตั้ง เซเรนา 

เวนเจอร์ส บริษัทของฉันแบบเงียบๆ 

และสร้างครอบครัวที่อยากจะให้เติบโต

ขึ้นอย่างแข็งแรง” อดีตนักหวดสาวมือ 1 

ของโลกทิ้งท้าย

ศึกเทนนิสยูเอส โอเพ่น 2022   

แกรนด์สแลมสุดท้ายของปี เซเรนา วิล

เลียมส์ มีเป้าหมายคว้าแชมป์เพื่อทำาสถิติ

เทียบเท่าในการคว้าแชมป์แกรนด์สแลม

สูงสุด 24 ครั้งของ มาร์กาเร็ต คอร์ต 

ตำานานนักหวดชาวออสเตรเลีย โดยหน

สุดท้ายท่ีเธอได้แชมป์แกรนด์สแลม ต้อง

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2017 ในออสเตรเลียน                                        

โอเพ่น

ท้ังน้ี เซเรนา วิลเลียมส์ เป็นนัก

เทนนิสหญิงท่ีคว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้

มากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ 

ด้วยจำานวน 23 คร้ัง แบ่งเป็น ออสเตรเลียน                                                

โอเพ่น 7 คร้ัง, เฟรนช์ โอเพ่น 3 คร้ัง, 

วิมเบิลดัน 7 คร้ัง และยูเอส โอเพ่น 6 

ครั้ง เหนือ สเตฟฟี กราฟ นักหวดระดับ

ตำานานชาวเยอรมัน ที่ทำาได้ 22 ครั้ง. 

เมืองทอง • “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด 

สโมสรชั้นนำาในศึกไทยลีก เปิดตัวสโมสรประจำา

ฤดูกาล 2022-23 อย่างเป็นทางการ 

ภายใต้แคมเปญ “AWAKEN KIRINS” การ

เติบใหญ่ของพลพรรคกิเลนผยอง ไล่ล่าแชมป์ทุก

รายการด้วยขุมกำาลังผู้เล่นระดับชั้นนำามากมาย

ทั้งแข้งไทย, ต่างชาติ และดาวรุ่ง ภายใต้การ

คุมทัพปีที่ 3 ของโค้ชมาริโอ ยูรอฟสกี ขณะที่

อีกไฮไลต์สำาคัญคือเผยโฉมชุดแข่งขันใหม่เหย้า-

เยือน ให้แฟนบอลได้ฮือฮาเป็นครั้งแรก

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 

14.00 น. ที่สนามหญ้าเทียม ธันเดอร์ โดม ฟุต

บอลพาร์ค เมืองทองธานี ได้มีการจัดงานแถลง

ข่าวเปิดตัวสโมสร “กิเลนผยอง” เมืองทอง 

ยูไนเต็ด ประจำาฤดูกาลใหม่ 2022-23 อย่างเป็น

ทางการ ภายใต้แคมเปญ “AWAKEN KIRINS” 

การเติบใหญ่ของพลพรรคกิเลนผยอง โดยถือเป็น

ธรรมเนียมประจำาของทุกปี ที่จะมีการการเปิด

ตัวผู้เล่น-ทีมงาน, ผู้สนับสนุน, ชุดแข่งขันใหม่ 

รวมถึงทิศทางเป้าหมายของสโมสร โดยภายในงาน

มีนายวิลักษณ์ โหลทอง ประธานสโมสร, นายรณ

ฤทธ์ิ ซื่อวาจา ผู้อำานวยการสโมสร พร้อมตัวแทน

ผู้สนับสนุนทีม ประกอบด้วย ไทยยามาฮ่ามอเตอร์, 

ไทยน้ำาทิพย์, ลีโอ, มิตซูบิชิ เฮฟวี อินดัสตรีส์, 

เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันเเนล, มิตซูบิชิ มอ

เตอร์ส, เอไอเอ, สามารถคอร์ปอเรช่ัน, ชู้ต 

สปอร์ตส์, เจ็ทส์ ฟิตเนส, โรงพยาบาลวิภาวดี, 

ไทยแอร์เอเชีย, วีณา สปอร์ต อินเตอร์เทรด 

และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เข้าร่วมงานแถลง

ข่าวท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนและแฟน

บอลจำานวนมาก

ไฮไลต์ของงานแถลงข่าว เป็นการเปิด

ตัวชุดแข่งขันใหม่ ประจำาฤดูกาล 2022-23 

ภายใต้แบรนด์ “SHOOT SPORTS” ซึ่งผลิต

จากวัสดุคุณภาพสวมใส่สบาย โดยกลับมาใช้สี

แดง-ดำา เป็นสีหลักของชุดเหย้าอีกครั้งอย่างตั้งใจ 

พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวขุมกำาลังผู้เล่นระดับท็อป ที่

เตรียมสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอล 3 รายการใน

ประเทศ นำาโดย วีระเทพ ป้อมพันธุ์, สุพร ปีนะ

กาตาโพธิ์, พิชา อุทรา, กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์, 

อดิศักดิ์ ไกรษร, เอกนิษฏ์ ปัญญา, ลูคัส โฮชา, 

ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ, เอริก โอฮานา, เยสเปอร์ นี

โฮล์ม ฯลฯ ภายใต้การคุมทีมของ มาริโอ ยูรอฟสกี 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนขวัญใจแฟนบอล

ทางด้าน นายวิลักษณ์ โหลทอง ประธาน

สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด กล่าวว่า “สวัสดี

ผู้สนับสนุนสโมสรทุกท่าน แขกผู้มีเกียรติ, 

สื่อมวลชน และแฟนบอลทุกท่านที่ให้เกียรติมา

ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฤดูกาล 2022-

2023 ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกวันที่สำาคัญของ

เรา สำาหรับฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ สโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้มีการวางแผน

เตรียมทีมเป็นอย่างดี ทั้งในส่วน

ของผู้เล่นใหม่ที่เสริมเข้ามา รวม

ถึงผู้เล่นเดิม เราเชื่อมั่นว่าจะ

เป็นอีกความท้าทายครั้งยิ่ง

ใหญ่ในการพาเมืองทอง 

ยูไนเต็ด ประสบความ

สำาเร็จให้ได้อีกครั้ง”

 “ขณะที่ในส่วนของผู้สนับสนุนฤดูกาล

ใหม่นี้ เรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเหนียว

แน่น ทั้งยังได้มีโอกาสต้อนรับผู้สนับสนุนราย

ใหม่ที่จะเข้ามาช่วยผนึกกำาลังให้สโมสรเมืองทอง 

ยูไนเต็ด เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในนาม

สโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ขอขอบคุณทุกท่าน

สำาหรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยเรามี

ความุ่งมั่นที่จะตอบแทนความเชื่อมั่นและความ

ไว้วางใจ ด้วยการพาทีมไปสู่ความสำาเร็จให้ได้ใน

ฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้น”

ขณะท่ี “บ๊ิกเป้” รณฤทธ์ิ ซื่อวาจา ผู้อำานวย

การสโมสร กล่าวว่า “เป็นความรู้สึกท่ียอดเย่ียม และ

ตื่นเต้นทุกคร้ัง สำาหรับการแถลงข่าวเปิดตัวสโมสร 

นับเป็นสัญญาณท่ีจะบอกว่า ความท้าทายคร้ังใหม่

จะกลับมาเร่ิมต้นอีกคร้ัง ในการพาสโมสรแห่งน้ี

สร้างประวัติศาสตร์เดินหน้า ต่อยอดความสำาเร็จใน

ฤดูกาลใหม่ โดยปีน้ีเราได้วางแคมเปญใหม่ การเติบ

ใหญ่ของพลพรรคกิเลนผยอง ด้วยสไตล์ฟุตบอลเกม

รุกท่ีสวยงามแฝงไปด้วยประสิทธิภาพ ภายใต้การคุม

ทีมเป็นปีท่ี 3 ของมาริโอ ยูรอฟสกี”

“ซึ่งฤดูกาลนี้เราได้เสริมความแข็งแกร่ง

ด้วยผู้เล่นใหม่ทั้ง กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์, เอก 

นิษฐ์ ปัญญา, ฮง ซองวุค, เอริก โอฮานา, โรนัน 

เปลยจ์เมน ผนึกกำาลังกับผู้เล่นชุดเดิมที่สามารถ

พาสโมสรจบอันดับที่ 4 ของตารางในฤดูกาลที่

ผ่านมา นำาโดยผู้เล่นระดับทีมชาติ วีระเทพ ป้อม

พันธุ์, พิชา อุทรา, สมพร ยศ, สุพร ปีนะกาตา

โพธิ์, กรวิชญ์ ทะสา รวมถึงการกลับมาของ อดิ

ศักดิ์ ไกรษร และแข้งต่างชาติอย่าง ลูคัส โฮชา, 

ซาร์ดอร์ มีร์ซาเยฟ ทำาให้เรามีฤดูกาลที่ค่อนข้าง

พร้อมที่สุดในการไล่ล่าแชมป์กลับสู่สโมสร”

“สุดท้ายน้ีขอต้อนรับแฟนบอลสู่การกลับ

มาอีกคร้ัง ภายหลังสถานการณ์โควิดท่ีลดลง เรา

หวังว่าจะได้เห็นแฟนบอลกลับมาร่วมเชียร์ และให้

กำาลังใจสโมสรของเราให้เต็มความจุสนามธันเดอร์

โดม สเตเด้ียมอีกคร้ัง โดยหลังจากน้ีเราจะมีการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องของสมาชิกบัตรรายปีฤดูกาล

ใหม่ ตลอดจนการเปิดจำาหน่ายชุดแข่งขันฤดูกาล

ใหม่น้ีให้แฟนบอลได้เป็นเจ้าของต่อไปในเร็วๆ น้ี”

สำาหรับสโมสรกิเลนผยอง เมืองทอง 

ยูไนเต็ด มีโปรแกรมทำาศึกไทยลีก 2022-23 นัด

เปิดสนามบุกเยือน ราชบุรี เอฟซี วันเสาร์ที่ 13 

สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

‘แวร์เนอร์’ลา‘เชลซี’

หวนซบถิ่นเก่า‘ไลป์ซิก’

‘การเติบใหญ่ของกิเลน’ล่าแชมป์ทุกรายการ

มาเลเซีย • การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก 

ประเภททีมหญิง รายการ “บิลลี จีน คิง คัพ 

บาย บีเอ็นพี พาริบาส์” หรือ “บีเจเค คัพ” ปี 

2022 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 2 อีเวนต์เอ ที่

เนชั่นแนล เทนนิส เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย เพื่อคัดทีมแชมป์ขึ้นกรุ๊ป 1 เมื่อ

วันที่ 10 ส.ค.2565 รอบแบ่งกลุ่ม พบกันหมดใน

สายบี นัดที่ 3 ทีมชาติไทย ที่ชนะมาแล้ว 2 นัด 

พบกับทีมสิงคโปร์ ที่ชนะ 1 แพ้ 1 นัด

เปิดฉากด้วยประเภทเดี่ยวมือ 2 “ออมสิน” 

อัญชิสา ฉันทะ นักเทนนิสวัย 19 ปี มือ 698 

ของโลก พบกับ มิเชล โยว นักหวดวัย 17 ปี มือ 

851 เยาวชนโลก ปรากฏว่า อัญชิสาที่ทำาหน้าที่

มา 3 นัดติด ยังคงโชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีต่อเนื่อง 

เอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-2, 6-1 พาทีมไทยออก

นำาสิงคโปร์ 1-0 คู ่ ประเภทเดี่ยวมือ 1 ทีมไทย

ส่ง “แน็ต” พัณณิน โควาพิทักษ์เทศ นักหวดวัย 

19 ปี มือ 549 ของโลก พบกับ ซื่อ หยาน ตัน 

ดาวรุ่งวัย 15 ปี ของสิงคโปร์ มือ 388 เยาวชน

โลก ปรากฏว่า พัณณินไม่ทำาให้ผิดหวัง เอาชนะ

ได้ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-1, 6-1 ทำาให้ทีมไทย

ขยับหนีเป็น 2-0 คู่

ขณะที่ประเภทคู่ “พราว” ชมภู่ทิพย์ จัน

ดาเขต และ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี พบกับ 

ซื่อ หยาน ตัน และออเดรย์ ตอง ของสิงคโปร์ 

ปรากฏว่า คู่สาวไทยผนึกกำาลังเอาชนะคู่สิงคโปร์ 

2-0 เซต 6-0, 6-1 ส่งผลให้ทีมไทยเอาชนะ

สิงคโปร์ 3-0 คู่ เก็บชัยชนะเป็นนัดที่ 3 ติดต่อกัน

สรุปสถานการณ์ในสายบี ทีมไทยแข่ง 3 

นัด ชนะรวด ขณะที่มาเลเซียแข่ง 2 นัด ชนะ 

1 แพ้ 1, สิงคโปร์แข่ง 3 นัด ชนะ 1 แพ้ 2, 

แปซิฟิก โอเชียเนีย แข่ง 2 ชนะ 1 แพ้ 1 และ

มัลดีฟส์แพ้ 2 นัดรวด

“โค้ชเอ็กซ์” นายพชรพล คำาสมาน กัปตัน

ทีมไทย กล่าวว่า นัดนี้น้องๆ ทุกคนทำาหน้าที่ได้ดี

เหมือนเดิม ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่ ทำาให้เอาชนะ

สิงคโปร์ได้ 3-0 คู่ หลังจากผ่านการลงสนาม 3 

วันติดต่อกัน ทุกคนเริ่มเล่นในฟอร์มของตัวเอง 

และที่สำาคัญสามารถเอาชนะได้ทั้ง 3 นัดที่ลง

สนาม ทำาให้ โอกาสผ่านเข้ารอบเป็นที่ 1 ของสาย

มีสูง อย่างไรก็ตาม ทีมไทยยังเหลือเกมที่จะต้อง

เจอมัลดีฟส์อีก 1 นัด

“เราจะได้พัก 1 วัน ก่อนกลับมาลงสนาม

นัดสุดท้ายของรอบพบกันหมด เจอทีมมัลดีฟส์ 

ในวันที่ 12 ส.ค. ก็ยังต้องเล่นให้เต็มที่เหมือนเดิม 

ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ เพื่อการันตีว่า

เราจะเป็นที่ 1 ของกลุ่ม แต่อาจสลับหมุนเวียน

นักกีฬาลงเล่นบ้าง ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้ง” 

กัปตันเอ็กซ์กล่าว

ในส่วนของทีมไทยนั้น จะได้พักจากการ

แข่งขัน 1 วัน (11 ส.ค.) ก่อนกลับมาลงสนาม

รอบแบ่งกลุ่ม พบกันหมดนัดสุดท้าย สายบี พบ

กับมัลดีฟส์ ในวันท่ี 12 ส.ค.2565 เวลา 10.00 น.           

ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) ที่

เนชั่นแนล เทนนิส เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย.

เทนนิสสาวไทยสถิติชนะ3นัดติด

มี โอกาสตีตั๋วกรุ๊ป1ชิงแชมป์โลก

‘เซเรนา’ประกาศแขวนแร็กเกตหลังจบ‘ยูเอส โอเพ่น’

“พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต 

(หมวกลาย) และ “รวงข้าว” 

ลัลนา ธาราฤดี (สวมแว่น) 

ชนะ ซื่อ หยาน ตัน และ ออ

เดรย์ ตอง ของสิงคโปร์ 2-0 

เซต 6-0, 6-1 ในประเภทคู่ 

ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลก “บิล

ลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็น

พี พาริบาส์ 2022” ที่กรุง

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อ

วันที่ 10 ส.ค. 2565
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ไทยพีบีเอสเปิดห้องเรียนติวเข้ม TCAS66

ไทยพีบีเอสชวนดูรายการใหม่เพื่อการศึกษาตลอดเดือน

สิงหาคมนี้ พร้อมอัดแน่นทั้งวิชาความรู้ผ่านติวเตอร์มากความ

สามารถ ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก “ห้องเรียนติวเข้ม 

ม.ปลาย TCAS66” ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 13.40 น. และ

วันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 14.30 น. พบกับติวเตอร์มากความ

สามารถที่พาไปเจาะ

ลึกเนื้อหาก่อนสอบเข้า

มหาวิทยาลัยในรูปแบบ

ใหม่ สรุปเนื้อหาที่เข้าใจ

ง่าย แจกเคล็ดลับ และ

เทคนิคดีๆ เพื่อพิชิต

คะแนนสอบให้ติดคณะ

ที่ชอบ มหาวิทยาลัยที่

ใช่ จัดหนักจัดเต็มกับ 

10 รายวิชาได้แก่ วิชา

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

สังคมศาสตร์ ชีววิทยา 

เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม 

ความถนัดแพทย์ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ เต็มอิ่มกับ

รายการดีๆ ได้ทุกวัน ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก หรือรับ

ชมผ่านช่องทางออนไลน์ Website : www.ALTV.tv, Facebook : 

ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก, YouTube : ALTV4, LINE @ALTV4

ชวนครู อาจารย์ ร่วมกิจกรรม 

‘ตามรอยเจ้าหญิงนักพัฒนา’

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์

พระราชา ครั้งที่ 20” ชวนครูอาจารย์ทั่วประเทศที่สนใจร่วม

กิจกรรม “ตามรอยเจ้าหญิงนักพัฒนา” สัมผัสวิถีความยั่งยืน 

เรียนรู้และศึกษาการทำาเกษตรกรรมพืชไร่ พืชสวน และการ

ปลูกผักในครัวเรือน เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำานมดิบ

ในฟาร์มของโครงการ นำาไปพัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพ 

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

เตรียมความพร้อมให้

ประเทศไทยบรรลุเป้า

หมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์ 

การสหประชาชาติ หรือ 

UN SDG 2030 เพื่อ

นำาไปบูรณาการพัฒนา

ปรับใช้ ในหลักสูตรการ

สอนสำาหรับเยาวชนคน

รุ่นใหม่ และการพัฒนา

นวั ต ก ร รมแบบก้ า ว

กระโดดสำาหรับองค์กร 

ในวันเสาร์ที่  20–วัน

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร

สิรินธร จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 09-9397-5333 FB : ตาม

รอยพระราชา-The King’s Journey LINE : The King’s Journey

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

งปฏิเสธไม่ได้ว่าทั่วโลกให้ความสนใจ

ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ทำาให้เกิด 

เทรนด์รักษ์ โลกในภาคธุรกิจและกลุ่ม

ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยหลักๆ มาจากพฤติกรรมการ

บริโภคของมนุษย์ โดยเฉพาะขยะจากวัสดุหรือ

ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ซึ่งย่อยสลายยาก และ

ใช้เวลานานหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้หมด 

กำาลังก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน การแก้

ปัญหาจึงมีการใช้วิธีนำากลับมาใช้ ใหม่ ลดการใช้ 

และใช้ซ้ำา รวมไปถึงการผลิตพลาสติกที่ย่อยสลาย

ได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลดขยะพลาสติก

ล่าสุด กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์

เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

นำาทีมโดย ดร.นพดล เกิดดอนแฝก ทีมวิจัยเทคโนโลยี

พลาสติก กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง เอ็ม

เทค ได้พัฒนานวัตกรรม “ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ด

พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” ครั้ง

แรกในไทย เพื่อใช้ในแพ็กเกจจิ้งบรรจุอาหารสำาหรับ 

ผู้บริโภค ที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยลด

มลพิษจากขยะ รวมไปถึงตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจและ 

ผู้บริโภคที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้จับ

มือกับมูลนิธิโครงการหลวง นำาร่องไปใช้ ในบรรจุ 

ผักสลัดพร้อมทานของมูลนิธิ โครงการหลวง 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียม วางจำาหน่ายให้

ประชาชน ภายในงานโครงการหลวง 53 (Royal 

Project 53) ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2565

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. 

กล่าวว่า ในฐานะ สวทช.เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน

การวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยการนำาวิทยา 

ศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยตอบโจทย์

ความต้องการของประเทศในหลายมิติ โดยเฉพาะ

โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Economy Green 

Model) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ไม่

ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยัง

นำางานวิจัยและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนา

สังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้

เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน จึงเกิดเป็น

ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ไปสู่ความสำาเร็จใน

การวิจัยพัฒนา กระทั่งเป็นการเปิดตัวนวัตกรรม

ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อย

สลายได้ทางชีวภาพ ในครั้งนี้

ส่วนตัวนวัตกรรมฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ด

พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สามารถ

ขึ้นรูปในอุตสาหกรรมการผลิตจริง มีจุดเด่น ที่มี

ความบาง ใส มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดฝ้า ทำาให้

สวทช.พัฒนา‘ฟิล์มปิดหน้าถาดผลิตภัณฑ์’  

พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้100%ครั้งแรกในไทย

ผู้บริโภคเห็นสินค้าชัดเจน สามารถปิดผนึกได้สนิท

กับถาดที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ ทำาให้มี

ความปลอดภัยจากการปนเปื้อน และที่สำาคัญคือ

ช่วยยืดอายุสินค้าผักสลัดให้คงสภาพสดใหม่ในชั้น

วางจำาหน่ายจากเดิม 3 วัน เป็น 5 วัน สามารถตอบ

โจทย์ของมูลนิธิโครงการหลวงในเรื่องการใช้บรรจุ

ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลาย

ได้ทั้งระบบ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย

นวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG แข่งขันได้ใน

ระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน มีความ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ด้าน ดร.นพดล เกิดดอนแฝก ทีมวิจัย

เทคโนโลยีพลาสติก เอ็มเทค กล่าวว่า ฟิล์มปิด

หน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้

ทางชีวภาพมีจุดเด่น คือ การย่อยสลายทางชีวภาพ

ได้ 100% มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดฝ้า ซีลปิด

สนิทกับถาดย่อยสลายได้ เช่น ถาด PLA, ถาด

ชานอ้อย ปกป้องการปนเปื้อนจากเชื้อโรคระหว่าง

การขนส่งและวางจำาหน่าย ลดเสี่ยงโรคโควิด-19 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เหมาะกับการใช้บรรจุอาหาร

แช่เย็น อาหารพร้อมรับประทานที่ไม่ต้องอุ่นร้อน 

ตอบโจทย์ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเพิ่มคุณภาพ

ชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในด้านการผลิตออก

สู่ตลาด ขณะนี้ สวทช.ได้เตรียมขยายกำาลังการ

ผลิตสู่ระดับอุตสาหกรรมแล้ว โดยจับมือกับบริษัท 

ทานตะวันอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) ผลิตฟิล์ม

ปิดหน้าถาดมากกว่า 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  

ในการส่งเสริมทุนวิจัยนวัตกรรม ศาสตราจารย์ 

ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย ประธานอนุกรรมการ

แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ หน่วย

บริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวเสริมว่า การ

พัฒนาศักยภาพของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้

และการจัดการหรือใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก

เป็นอีกหนึ่งโจทย์วิจัยสำาคัญของ บพข. เพื่อลดปัญหา

ขยะพลาสติกที่ ไม่สามารถย่อยสลายได้ในปัจจุบัน 

ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งโลกให้ความสำาคัญอย่างมาก 

รวมถึงประเทศไทยที่ต้องการผลักดันประเทศให้เข้า

สู่สังคมสีเขียว (Green Society) จึงเป็นอีกหนึ่งความ

สำาเร็จของการพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลาย

ได้ และความสำาเร็จของการผลักดันการนำางานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี รองประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำากัด 

(มหาชน)  กล่าวว่า การร่วมมือวิจัยนวัตกรรมฟิล์ม

ปิดหน้าถาดย่อยสลายได้ เป็นอีกขั้นของการคิดค้น

วิจัยที่ตอบโจทย์แนวคิด Zero Waste การลดขยะ

ให้เหลือศูนย์ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยี นำา

มาสู่นวัตกรรมที่ช่วยยืดอายุของพืชผักให้นานขึ้น 

ลดของเสีย เชื่อมั่นว่าความสำาเร็จของโครงการวิจัย

นี้จะเพิ่มความสามารถในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ให้ดีขึ้น พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

ได้จริง และส่งมอบนวัตกรรมที่ช่วยอำานวยความ

สะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ที่จะทำาให้ผู้คนได้ใช้ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันเพิ่มมากขึ้น อันไปสู่เป้า

หมายของการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคตร่วมกัน

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน

กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ด

พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ บนถาด

สลัดของโครงการหลวง ภายในงานโครงการหลวง 53  

(Royal Project 53) และพร้อมสำาหรับการวาง

จำาหน่ายในร้านค้าของมูลนิธิโครงการหลวงทั้ง 18 

สาขาทั่วประเทศ นับว่าเป็นการต่อยอดการวิจัยและ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน

การคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลผลิต ถือเป็นแนวทางที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของมูลนิธิ 

ซึ่งให้ความสำาคัญกับการประยุกต์ ใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการต่อยอดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพ สร้างความพึงพอใจ

แก่ผู้บริโภค และยังสนับสนุนนโยบายของประเทศ.

ค

บรรยากาศเปิดตัวฟิล์มปิดหน้าถาด

ฟิล์มปิดหน้าถาดย่อยสลายได้ 100%ผลิตภัณฑ์สลัดโครงการหลวงบรรจุโดยใช้ฟิล์มปิดหน้าถาด

กรุงเทพฯ • วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดตัวหลักสูตร

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการ

จัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business 

Management) โดยเป็นสถาบันแห่งแรกของ 

ประเทศไทยที่สอนเกี่ยวกับธุรกิจอาหารครอบ 

คลุมทุกมิติในระดับปริญญาโท โดยผสมผสาน

ศาสตร์วิชาหลากหลายที่เป็นสากลและจำาเป็นต่อ

การประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

นางสาวฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี

วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นสถาบัน

สอนด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของเมือง

ไทย วิทยาลัยดุสิตธานีจึงมุ่งเน้นในการนำาองค์

ความรู้จากองค์กรแม่คือโรงแรมดุสิตธานี (Dusit  

International) ที่สั่งสมกว่า 29 ปี มาผสานเข้ากับ

องค์ความรู้ที่เป็นสากลอื่นๆ ในการพัฒนาหลักสูตร

ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ดังเช่นการเปิดกลุ่ม

วิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business 

Management) ระดับปริญญาโทในครั้งนี้

“วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งทุ่มเทในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมบริการ

ทั้งในระดับประเทศและสากล จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา

หลักสูตรที่บ่มเพาะผู้เรียนให้ประกอบธุรกิจและ

ทำางานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งปรับองค์ความรู้ให้เหมาะ

สมกับเทรนด์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปของโลก มุ่งเน้นช่วยส่ง

เสริมผู้เรียนให้ก้าวไปได้ไกลกว่า สามารถเอาตัวรอด

ได้ในทุกวิกฤตการณ์ และช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ทางด้าน ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย คณบดี

หลักสูตรไทย วิทยาลัยดุสิตธานี ได้กล่าวเสริมว่า

หลักสูตรนี้นับเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่สอนด้าน 

Gastronomy Business Management โดยตรง 

ไม่ใช่สอนแค่ด้าน Food หรือสิ่งที่อยู่บนจานเพียง

เท่านั้น ทั้งนี้ จะพบว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตรการ

ตลาดและการจัดการทั่วไปแล้ว หลักสูตรปริญญา

โทเฉพาะทางด้านธุรกิจอาหารยังนับว่ามีน้อยมาก

ทั้งในไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งได้

รับการยอมรับมานานว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ 

อีกทั้งมีคอนเน็กชันด้านธุรกิจอาหารจำานวนมาก 

จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปิดกลุ่มวิชานี้ขึ้นเพื่อให้

ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่จบมาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

และผู้มีแพสชันในการทำาธุรกิจอาหาร แต่อาจไม่ได้

มีพื้นฐานด้านครัวมาโดยตรง จะได้มีทักษะในการ

บริหารธุรกิจอาหารให้ประสบความสำาเร็จ

นายศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่าย

พัฒนาธุรกิจและโครงการใหม่กลุ่มบริษัท ดุสิต

ธานี จำากัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม

โรงแรมอาศัย (ASAI) ได้กล่าวในหัวข้อ “The Next 

Chapter of Career Opportunities in Food Industry 

and Business Trends” ว่า โรงแรมดุสิตธานีเน้น

ความยั่งยืนเป็นสำาคัญ และในอนาคตอันใกล้ทุก

ธุรกิจในเครือจะส่งเสริมการซื้อสินค้าและผลิต

ภัณฑ์ออร์แกนิกส์จากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งไม่เพียง

ช่วยขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลางอันจะช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร แต่ยังสอดคล้องกับ

ทิศทางของโลกด้วย ดังนั้นการเปิดหลักสูตร ป.โท 

ของวิทยาลัยดุสิตธานีก็จะมาช่วยตอกย้ำาผู้เรียน

ให้ตระหนักถึงความยั่งยืนดังกล่าวนี้ เพื่อผลักดัน

ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำาในด้านอุตสาหกรรมการ

บริการและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

นอกจากนี้ วิทยาลัยดุสิตธานียังมีอีก 2 กลุ่ม

วิชามุ่งเน้นหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี ที่เป็นหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2565 ด้วย ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการ

บริการ และกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

วิทยาลัยดุสิตธานีเชื่อมั่นว่า หลักสูตรปริญญาโท 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ

อาหาร (Gastronomy Business Management) ที่

เปิดใหม่นี้ จะสามารถบ่มเพาะให้ผู้เรียนประสบ

ความสำาเร็จ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ประกอบการ เชฟ 

นักออกแบบอาหาร อาจารย์สอนการประกอบ

อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เหนือกว่าคนอื่นๆ.

ศึกษาธิการ • สพฐ.และกรมอนามัย 

ผุดโปรเจ็กต์ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย” 

ปั้นครูอนามัยเป็น Health Coach 

ถ่ายทอดความรู้สุขภาวะให้เด็ก นำาไป

บอกต่อครอบครัว พร้อมปั้นนักเรียน

เป็น Young Health Idol รอบรู้สุขภาพ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ร่วมหารือถึงความ

ร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ  

“1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย 

รอบรู้สุขภาพ” ร่วมกับนายแพทย์สรา

วุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นาย

วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.อุดรธานี และ

นายภูเบศร์ ชื่นชม ผอ.รร.บ้านน้ำาพ่น 

สพป.อุดรธานี เขต 1 โดยในที่ประชุม

ได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นการ

ขับเคลื่อนการดำาเนินการโครงการ  

“1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย 

รอบรู้สุขภาพ” เน้นพัฒนาให้ครูอนามัย

เป็นโค้ชสุขภาพ “Health Coach” ใน

การถ่ ายทอดความรู้ ด้ านสุ ขภาพ  

และสุขภาวะในด้านต่างๆ เพื่อสร้าง

สุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน จากนั้น

นักเรียนสามารถนำาไปถ่ายทอด บอก

ต่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ดูแลตัว

เอง เพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสม 

พร้อมป้องกันกลุ่มโรคที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคต โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียน

ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาทั่วประเทศ

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตั้งเป้า

หมายที่จะสร้าง Young Health Idol 

รอบรู้สุขภาพ ในแต่ละโรงเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ โดยสิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

จากการเข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียน

ชั้น ม.4 ขึ้นไป สามารถทำา CPR ได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้รับความ

รอบรู้เรื่องการปฐมพยาบาลตามหลัก

ปฏิบัติที่เป็นสากล รวมถึงการป้องกัน

ด้านสุขภาพจิต การรู้เท่าทันสื่อต่างๆ 

เป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ การร่วมกันทำาประโยชน์เพื่อ

สังคม การมีจิตสาธารณะ และเป็นการ

เติมความรู้แบบปฏิบัติได้ พร้อมทั้งเป็น

วิทยากรพานำา พาทำา นำาสู่สมรรถนะ

ผู้เรียนได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการเติม  

Learning Loss ในด้านร่างกายและ

จิตใจ อีกทั้งเป็นผู้รู้และแกนนำาหลัก

ในการกระจายข่าวสารที่ดีไปยังเพื่อน

นักเรียนในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน 

ด้วย Young Health Idol ถือว่าเป็นจุด

เริ่มต้นสำาคัญของการสร้างความร่วมมือ 

เครือข่ายคุณภาพนักเรียนในระดับพื้นที่

อีกด้วย” รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ยันวิชา

ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองไม่

ได้หายไปไหน สั่ง สพฐ.ทำาแผนกระ

บวนการเรียนรู้ ลั่นเพราะการเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไม่ห่วงเรื่องเนื้อหา 

แต่ห่วงกระบวนการเรียนการสอนที่

ต้องเจาะลึก สอนใช้สื่อทันสมัยในการ

สอน และทำาให้เด็กนำาไปคิดต่อยอด ใช้

ประโยชน์ในชีวิตได้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เพิ่ม

เติมวิชาความรอบรู้เกี่ยวกับสื่อ หน้าที่

พลเมือง ศีลธรรม และประวัติศาสตร์

ในหลักสูตรโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษา และเดินหน้าเติมความรู้ ใน

กลุ่มวิชาดังกล่าวให้เข้มข้นมากขึ้นนั้น 

‘ตรีนุช’ยันวิชาประวัติศาสตร์ ไม่ได้หายไปไหน
เน้ือหาไร้ปัญหาแต่กระบวนการเรียน-สอนต้องปรับใหม่ทำาให้เด็กคิดต่อยอด  

ว.ดุสิตธานีเปิดหลักสูตร

ป.โทจัดการธุรกิจอาหาร  

เป็นสถาบันแรกในไทย

สพฐ.-กรมอนามัยปั้น‘นร.เป็นไอดอล’รอบรู้สุขภาพ

ซึ่งขณะนี้เราได้มีการดำาเนินการนำา

ร่องโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้วิชา

ประวัติศาสตร์ด้วยสื่อที่ทันสมัยไปบ้าง

แล้ว โดยขอย้ำาวิชาประวัติศาสตร์และ

หน้าที่พลเมืองไม่ได้หายไปไหน แต่ถูก

จัดหมวดหมู่กลุ่มวิชาเรียนใหม่ภายใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 

โดยตนได้สั่งการให้สำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

จัดทำาแผนกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่ม

วิชาดังกล่าวแล้ว เพราะทุกวันนี้การ

เรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดัง

นั้นการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาเหล่านี้

จะต้องทำาให้เกิดความทันสมัย เป็นการ

เรียนรู้ที่ ไม่น่าเบื่อและไม่ใช่เป็นการ

เรียนแบบท่องจำา เพื่อให้เด็กเรียนอย่าง

สนุกสนานคิดวิเคราะห์เป็น และได้

ซึมซับความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์

ของไทยอย่างแท้จริง

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนตัว

ต้องการให้การเรียนรู้วิชาประวัติ  

ศาสตร์ของแต่ละสถานศึกษาปรับ

ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น จัดทำาสื่อ

การสอนที่ทันสมัย เพราะอยากให้

เด็กได้เรียนรู้ ได้เรียนประวัติศาสตร์

และสามารถนำาไปคิดวิเคราะห์ต่อ 

ยอดในอนาคตได้อย่างไรบ้าง เพราะ

การเรียนประวัติศาสตร์มีความหลาก

หลาย เช่น การเรียนประวัติศาสตร์

โลก ประวัติศาสตร์ชุมชนและท้องถิ่น 

เป็นต้น เนื่องจากเป็นการเรียนวิชา

ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรม 

ความคิดของผู้นำาแต่ละยุคสมัยในการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ เพื่อ

ที่เด็กสามารถนำาประโยชน์จากการ

เรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาวิเคราะห์ใช้ ใน

ชีวิตของตัวเองได้

“ดิฉันไม่ห่วงเรื่องเนื้อหา แต่อยาก

ให้มีการเจาะลึกกระบวนการเรียนการ

สอนมากกว่า เพราะเป็นสิ่งสำาคัญต่อ

การส่งต่อการเรียนให้แก่เด็ก” นางสาว

ตรีนุชกล่าว.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

อยบาทเอาขี้หมากองเดียว..ประวิตรไม่ได้เป็นนายกฯ

นี่..ไม่ใช่คำ�พูดของผม เพื่อนในโต๊ะข้�วต่�งห�กกล่�ว ซึ่ง

ผมก็ไม่กล้�รับพนัน เพร�ะคว�มรู้สึกภ�ยในก็ค่อนข้�ง

เชื่อและมั่นใจอยู่เหมือนกันว่�..

โชคชะต� ฟ้�ไม่ได้ลิขิตให้ ป.ประวิตร เป็นน�ยกรัฐมนตรี

ของประเทศไทย!

และผมก็ยังม่ันใจด้วยว่�..ฟ้�ไม่ได้กำ�หนดให้ ป.ประยุทธ์หยุด

อยู่แค่เทอมนี้ ซึ่งนักก�รเมือง ส.ส.ซีกฝ่�ยค้�น รวมถึงนักวิช�ก�ร 

สื่อต่�งก็น่�จะรู้อยู่แก่ใจ..

ไม่งั้นคงไม่แสดงคว�มกลัวและรวมหัวกันห�วิธีด้อยค่�-ไล่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� ทุกเช้�-ส�ย-บ่�ย-เย็น เหมือนเช่นไอ้

ขวัญลงปล้ำ�กับอีเรียมในคลองแสนแสบอย่�งนั้นหรอก?

ถ้�ประยุทธ์เสื่อม ประช�ชนไม่ต้องก�รแล้วจริงๆ ดังป�กว่� 

ก็อยู่แน่งๆ ไม่ต้องแหลงไหร..เพียงรอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปม 

8 ปีหนึ่ง ถ้�รอดม�ได้..

ก็..รอก�รประชุมเอเปกสอง ห�กเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้

รอก�รยุบสภ�ส�ม ซึ่งต�มขั้นตอนนี้ก็แค่ปีกว่�ๆ เท่�นั้น จะกระ

เหี้ยนกระหือรืออะไรกันนักหน� ถ้�ไม่เพร�ะกลัว ป.ประยุทธ์?

เอ้�..แต่นั่นอยู่แน่งๆ ไม่ไหวแล้วต้องแหลง เพร�ะตั้งแต่คุณ

พ่อเพ็ชรท�ย วงษ์คำ�เหล� หรือ “หม่ำ� จ๊กมก” ไปศัลยกรรมทำ�ต�

แล้วฝ่�ยภรรย�นำ�รูปม�อวด-ม�โชว์

เสียงที่ชื่นชอบ-ยินดีมีม�กก็จริง แต่พวกป�กเสียก็พย�ย�ม

บูลลี่-แซะให้รำ�ค�ญใจ จนที่สุด “เอ็ม บุษร�คัม” ลูกส�ว อดรนทน

ไม่ไหว ต้องโพสต์ชี้แจง..

“เห็นข่�วประโคมกันเยอะม�ก ว่�พ่อไปเสริมหล่อ … หล�ย

คนก็ต่�งคอมเมนต์กันสนุกป�ก สนุกใจ สนุกอุร� ล�มไปถึง bully, 

mocking, bragging ต่�งๆ น�น� เอ�จริงๆ แอบสงส�รพ่อนะคะ!!

ที่พ่อยอมไปทำ�ศัลยกรรมผ่�ตัดครั้งใหญ่ในชีวิตมันเป็น

เพร�ะตัวของพ่อเองทนไม่ไหว ใช้ชีวิตลำ�บ�กแล้วนั่นเอง 

เอ็มและแม่เคยรบเร้�ให้พ่อไปทำ� เพร�ะสงส�รพ่อม�กๆ

วันน้ีเลยอย�กจะพิมย�วๆ ให้เข้�ใจหัวอกผู้ช�ยท่ีข้ึนชื่อว่�เป็น 

ตลกซุปต�ร์ ต�ตก หน้�เหล่ียม ด้ังแหมบ ว่� …. พ่อไม่ได้ไปเสริมหล่อค่ะ!! 

ถ้�พ่อคิดจะทำ�จริงๆ ทำ�ไปน�นตั้งแต่สมัยพ่อเป็นตลกด�ว

รุ่งแล้ววววว ไม่รอม�ทำ�เอ�ปูนนี้หรอก

ปัญห�เรื่องหนังต�ตก ขนต�ท่ิม เกิดข้ึนม�ในชีวิตต�หม่ำ�ได้ 

4-5 ปีแล้ว ใครพูดอะไรไม่ฟัง ไม่ไปทำ�หรอกไอ้ศัลยกรรมเน่ีย เด๋ียว

คนจะห�ว่� พ่อติดหล่อซะแล้ว… ไม่อย�กลบโลโก้คว�มเป็นหม่ำ�…

แล้วพ่อก็ทนม�ได้ตั้งน�นหล�ยปี จนกระทั่งวันนี้พ่อทนไม่

ไหว มันรบกวนก�รใช้ชีวิต หนังต�บดบังทัศนียภ�พจนพ่อมอง

อะไรไม่ชัดเจน ขนต�ทิ่มจนเคืองต� น้ำ�ต�ไหล ต�อักเสบ …. 

ปัญห�มันกวนใจจนพ่อเป็นคนตัดสินใจแก้ไขปัญห�นี้ด้วย

ก�รไปผ่�ตัดยกหนังต�

แล้วสิ่งที่ได้รับกลับม� ตอนที่ยังพักฟื้น สภ�พหนังต�ยังไม่

คงที่ว่� … หน้�เก่�ดีกว่�!!! น่�จะทำ�อย่�งนู้นอย่�งนี้ม�กกว่�!!

ถึงพ่อจะเป็นตลกมืออ�ชีพและมีอ�ชีพตลก แต่เชื่อไหมว่�

แกแคร์คอมเมนต์เหล่�นี้นะ เค้�มีหัวใจ มีคว�มรู้สึก …. เค้�เห็น 

เค้�อ่�น … 

พ่อไม่ได้อย�กหล่อ พ่ออย�กเห็นทุกส่ิงทุกอย่�งให้มันชัดกว่�

เดิมแค่นั้นเอง

อย่�คอมเมนต์ว่�แกนักเลยยยยย อย่�ตอกย้ำ�ให้แกคิดว่� กู

ไม่น่�ไปทำ�เลย … ทั้งที่จริงๆ แล้วมันดีต่อก�รดำ�เนินชีวิตของพ่อ

ม�กกกกๆๆๆๆ

สุดท้�ยนี้ พ่อเปลี่ยนชื่อแล้วนะ เป็น แพตตี้ วงษ์คำ�เหล� …

อิออนอนุมัติแล้ว แต่ไม่ทำ�นม ขอทำ�ต�แทน ขอบคุณค่ะ ที่อ่�นจน

จบ หยอกๆ ไม่อย�กให้เครียดดดด

**บูลลี่กันเยอะแล้วววววว ขอกำ�ลังใจแทนได้ไหมคะ”

ครับ..ได้-ไม่ได้ก็สุดแท้ สำ�หรับผมแล้ว เรื่องกำ�ลังใจมีให้

กับคุณหม่ำ�เสมอม� และเรื่องนี้ว่�ไปแล้วก็ไม่เห็นต้องขอกำ�ลังใจ 

เพร�ะมันแค่หม�เยี่ยวรดภูเข�ทอง..

อย�กให้เอ็ม บุษร�คัม กระซิบบอกคุณพ่อหม่ำ� ให้อ่�นที่ 

ดร.อ�นนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ได้กรุณ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ที่ถูกทัวร์ลงหรือ

เอ�เร�ไปด่�ลับหลังหน่อยก็ดี..

“หม�เยี่ยวรดภูเข�ทอง ภูเข�ทองก็ยังศักดิ์สิทธิ์ มห�ชน

ก็ยังกร�บไหว้บูช�ภูเข�ทองอยู่ดีนั่นเอง ทำ�ก�รใหญ่ จิตใจต้อง

แข็งแกร่ง กว้�งใหญ่ ดุจดั่งภูเข�ทอง

ห�กแม้นหม�มันจะเยี่ยวรดไปบ้�ง ก็ไม่จำ�เป็นต้องวิตกจริต 

ไม่จำ�เป็นต้องปรุงแต่ง ไม่มีเหตุอันใดให้จิตตก แต่อย่�งใด”

หรือสรุปสั้นๆ ง่�ย..

คนอย่างหม่ำาไม่เห็นต้องหวั่นไหวต่อลมปากคนอื่นเลย..

จบ!.

แค่หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง

ร้

• ชวนแม่มาอัปเกรดภาษา

ไปกับ คริสโตเฟอร์ ไรท ์ และ เต้-สุ

ผจญ กลิ่นสุวรรณ จ�กร�ยก�ร “ซีน

เด็ดภ�ษ�หนัง” (Movie Language) 

ท�งช่อง MONO29 ต�มกระแส

วันแม่แห่งช�ติ ร่วมแกะประโยค

ดังจ�กหนังดีกับหน้�ที่คุณแม่สุดสตรอง เส�ร์ที่ 13 

สิงห�คมนี้ พบกับภ�พยนตร์เรื่อง ซอมบี้ม�แล้ว

งับ (Little Monsters) และอ�ทิตย์ที่ 14 สิงห�คมนี้ 

พบกับภ�พยนตร์เรื่อง เมนูนี้ ยังคิดถึง (What’s for 

Dinner, Mom?) เวล� 17.55 น. ท�งช่อง MONO29 

หรือแอปพลิเคชัน MONO29 เท่�นั้น

• Gorillaz (กอริลลาซ) วงดนตรีแอนิเมชัน

ท่ีประสบคว�มสำ�เร็จม�กท่ีสุดกับสม�ชิกส่ีร�ย 2D (ทู

ดี)-ร้องนำ�, Murdoc Niccals (เมอร์ด็อก นิกคัลส์)                                              

-เบส, Russel Hobbs (รัสเซล ฮ็อบบ์ส)-กลอง 

และมือกีต�ร์ระดับเทพช�วญี่ปุ่น Noodle (นูเดิล) 

ปล่อยซิงเกิลใหม่ “Cracker Island” ท่ีทำ�ร่วมกับ 

Thundercat (ธันเดอร์แค็ต) มือเบสชื่อดังเจ้�ของ

ร�งวัลแกรมมี สัมผัสกับซ�วด์ใหม่ๆ ได้แล้ววันน้ีจ�ก

บริก�รทุกสตรีมมิงท่ัวไทย และมิวสิกวิดีโอท่ี Youtube: 

Gorillaz โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค

• เข้�รอบม�อีกคู่สำ�หรับ

แม่ครัวฝีมือดีจ�กจังหวัดลพบุรี

และจังหวัดนครร�ชสีม� ใน

ร�ยก�ร “ศึกเชฟสะท้�นทุ่ง” รอบ

พรีแชมป์ ซึ่งเรียกว่�เป็นมวยถูกคู่ 

เพร�ะต่�งฝ่�ยต่�งงัดฝีมือออกม�สู้กันยิบต� ทำ�เอ�

กรรมก�รทั้ง 3 ท่�น เชฟตูน เอเอฟ 3-ธัชพล ชุม

ดวง, โก๊ะตี๋ อารามบอย และ อาจารย์ โด่ง ผศ.ฉัตร

ชนก บุญไชย (ประธ�นหลักสูตรวิทย�ศ�สตรบัณฑิต 

ส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�รประกอบอ�ห�รและก�ร

บริก�ร มห�วิทย�ลัยสวนดุสิต) ต้องกุมขมับในคว�ม

พิถีพิถันของก�รปรุงรสทีเดียว

• (ต่อ) ซึ่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอย่�ง “หัวหมู” ที่

ถูกคัดสรรม�จ�กทีมง�นนั้นก็ไม่ย�กไม่ง่�ยต่อก�ร

ปรุง ไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับทีมสีแดงจ�กจังหวัด

ลพบุรี และทีมสีน้ำ�เงินจ�กจังหวัดนครร�ชสีม� ใคร

จะได้เข้�รอบไปรอบนบันไดสู่แชมป์สะท้�นทุ่งกันได้

ในวันอ�ทิตย์ที่ 14 สิงห�คมนี้ เวล� 13.05 น. ท�ง

ช่อง 8 กดหม�ยเลข 27.

มักเกิ้ล

ณแม่ยังสาว นิโคล เทริโอ ขอควง

ลูกช�ยสุดฮอต น้องทิกเกอร์ วัย 17 ปี ที่

ตอนนี้เป็นลูกไม้ใต้ต้น เป็นศิลปินเต็มตัว

แล้ว พร้อมเคลียร์ประเด็นใช้เส้นส�ยดันลูกช�ย

เข้�วงก�ร ผ่�นท�งร�ยก�ร คุยแซ่บ show ท�ง

ช่อง One 31 ที่มีพีเค ปิยะวัฒน์ และชมพู่ ก่อน

บ่�ย เป็นพิธีกรดำ�เนินร�ยก�ร

คุณแม่คนสวย นิโคล กล่�วว่� “ดีใจที่เข�

ได้ทำ�ในสิ่งที่เข�รักและเอ็นจอย กี้รู้จักลูกดีว่�แบบ

อะไรที่ไม่ใช่ตัวเข�มันจะเห็นชัดเลยว่�มันไม่ใช่ 

แล้วกี้ ไม่มีท�งที่จะดันแบบ...ไม่ๆ แต่จะซัพพอร์ต

หนุนอยู่ข้�งหลัง บ�งทีคว�มปลื้มของเร� เข�ก็

ต้องเอ�เร�ไปเก็บเพร�ะเร�จะเยอะ กรี๊ดแบบ...คือ

เร�ลืมไง ด้วยคว�มที่เร�เป็นแม่

ก�รที่เร�เป็นศิลปินม�ก่อน เร�ไม่ได้ม� 

บอกว่�อย่�งนี้ๆ นะ เพร�ะกี้คิดว่�ประสบก�รณ์

แต่ละคนไม่เหมือนกัน สิ่งที่เจอไม่เหมือนกัน ตอน

นี้ก�รทำ�ง�นของกี้กับทิกเกอร์น่�จะไม่เหมือนกัน

ซะทีเดียว เอ�รวมๆ ก็ทีละก้�วๆ ทำ�อะไรที่เร�

ต้องทำ�ให้ดีที่สุด แล้วผลเป็นยังไงเร�ก็ต้องภูมิใจ

ในสิ่งที่เร�ทำ�

เรื่องคว�มรักของเข� เร�ไม่หวง ตอนนี้ลูก

ไม่มีคว�มรัก คือเข�มีเพื่อน เวล�ก็ไม่มี แล้วตอน

นี้ทำ�ง�น เรียน หวงไหม ไม่ ห่วงไหม ห่วง แต่กี้

ดูจ�กตั้งแต่ทิกเกอร์มีเพื่อนม� เพื่อนเข�น่�รักทุก

คน เข�เป็นคนที่โลกสวยง�ม เป็นเด็กใสๆ กี้ก็คิด

ว่�โลกเข�จะเป็นอย่�งนั้นไปเรื่อยๆ ถ้�ถ�มว่�ผู้

หญิงแบบไหนที่เร�อย�กได้เป็นลูกสะใภ้ ได้หมด

เลย ขอให้เป็นคนดี แล้วรักลูกเร�ด้วยคว�มจริงใจ

ตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดคือเรื่องสุขภ�พ เรื่อง

ก�รพักผ่อน แต่ว่�มันเป็นง�นอยู่ในวงก�ร ทำ�ง�น

วิ่งเพื่อแม่ • นักร้อง-พระเอกหนุ่ม “เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ” ร่วมกิจกรรม “วิ่งเพื่อ

แม่” (RUN FOR MUM) เพื่อฉลองในช่วงเทศกาลวันแม่ที่กำาลังจะมาถึง จัดขึ้นโดย

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคเอกชน โดยงานนี้เจ้าตัวยังได้ร่วมวิ่งไปกับผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และท็อป-จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งบิทคับ ในวัน

อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อุทยานเบญจสิริ.

คุ

RI.BE” เกิร์ลกรุ๊ปหลากสัญชาติ 

เปิดตัวเมื่อปี 2021 ภ�ยใต้คว�มร่วม

มือกันระหว่�ง TR Entertainment 

และ Mellow Entertainment ในเก�หลี กับค่�ย

เพลงในเครือยักษ์ใหญ่อย่�ง Universal Music 

Group สิ้นสุดก�รรอคอยของแฟนๆ น�นถึง 9 

เดือน หลังจ�กวง “TRI.BE” ได้มีโอก�สร้องเพลง

และร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงประกอบซีรีส์

แอนิเมชัน We Baby Bears ท�งช่อง Cartoon 

Network โดยเพลงดังกล่�วมีชื่อว่� The Bha Bha 

Song เมื่อธันว�คม 2021

ก�รกลับม�ครั้งใหม่ พวกเธอม�ในคอนเซ็ปต์ 

High-teen ที่เป็นที่นิยม พวกเธอได้ปล่อยซิงเกิล

อัลบั้มที่ 3 ในชื่อ “LEVIOSA” พร้อม 2 ซิงเกิลใหม่

อย่�ง “KISS” เพลงท่ีจะสะกดทุกคนด้วยเสน่ห์คว�ม

เปร้ียว แซ่บ และคว�มข้ีเล่นของส�วๆ พร้อมท้ัง

จังหวะเพลงสไตล์ Moomba, afro และ house ผสม

ผส�นกล�ยเป็นจังหวะอัปบีตท่ีสนุกสน�น ท่�เต้นอัน

ทรงพลัง จะทำ�ให้ทุกคนตกหลุมรักพวกเธอซ้ำ�แล้วซ้ำ�

เล่�อย่�งแน่นอน รวมถึงซิงเกิล “In The Air (777)”

เพลงแนว progressive house ที่จะเป็น

เพลง b-side แทรกของอัลบั้มนี้อีกด้วย ส�ม�รถ

รับชมมิวสิกวิดีโอเพลง “KISS” ได้แล้วท�ง 

YouTube เพลงไตเติลอย่�งเพลง “KISS” จะแตก

ต่�งจ�กเพลงก่อนๆ ของ “TRI.BE” เพร�ะในครั้ง

นี้พวกเธอได้จะพ�แฟนๆ สนุกไปกับเพลงแนว 

moombahton, afro and house ผสมรวมกับจัง

หวะอัปบีตสนุกสน�น “KISS” ถือว่�เป็นเพลงแนว 

dancehall ที่จะโชว์ศักยภ�พและคว�มส�ม�รถของ

ส�วๆ “TRI.BE” ให้แฟนๆ ได้เข้�ถึงประสบก�รณ์

ด้�นดนตรีร�วกับต้องมนต์

และแน่นอนว่�ในซิงเกิลอัลบั้มนี้พวกเธอ

ทั้ง 7 คน ยังได้ โปรดิวเซอร์ตัวท็อปของวงก�ร 

“T

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

K-POP อย่�ง “Shinsadong 

Tiger” หรือ “S.Tiger” ที่

เคยฝ�กผลง�นก�รทำ�เพลง

ให้กับศิลปิน K-POP ชื่อ

ดังระดับโลกม�ม�กม�ย 

เช่น “BEAST”, “IU”, 

“4Minute” และ “Apink” 

เป็นต้น ร่วมกับ ELLY 

จ�กวง EXID ที่ร่วมโปร                         

ดิวซ์ซิงเกิลอัลบั้มเปิดตัวของ

พวกเธอ กลับม�ร่วมกันโปร 

ดิวซ์ “LAVIOSA” พร้อมทั้ง 

THE HUB team, Frankie 

Day และ Charlotte Wilson 

ที่พวกเข�ได้ฝ�กผลง�นไว้

กับเหล่�ไอดอล K-POP 

ท็อปลิสต์ของ GEN Z อ�ทิ 

ITZY, NMIXX, ENHYPHEN, 

VERIVERY, Weeekly และ

อีกม�กม�ย ได้ม�ร่วมกันโปรดิวซ์เพลงไตเติล 

“KISS” ของส�วๆ “TRI.BE” อีกด้วย

ด้วยจังหวะที่ติดหู ท่�เต้นอันเป็นเอกลักษณ์

และทรงพลัง รับรองว่�ส�วๆ จะสะกดให้ผู้ฟังทั่ว

โลกตกหลุมรักร�วกับต้องมนต์อย่�งแน่นอน.

ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ เวล�อะไรม�มันก็จะม�

เยอะๆ แล้วมันจะมีช่วงที่เร�ได้พักได้อะไร ก็มี

เวล�พักตอนไหนก็พักให้ม�กๆ แต่รู้ว่�มันแทบจะ

ไม่มีเลย สู้ๆ อย�กบอกลูกว่�ภูมิใจ แล้วก็ยินดีด้วย 

แล้วก็รักที่สุดเลย มีลูกอยู่คนเดียว แล้วเป็นลูก                                                         

ที่ไม่นึกไม่ฝันว่�จะได้ลูกที่ทำ�ให้ม่�มี้ใจฟูได้ขน�ด

นี้”

ด้�นน้องทิกเกอร์เผยว่� “ที่เร�

อย�กเป็นศิลปินเพร�ะคุณแม่เป็นศิลปิน

หรือเปล่� เกี่ยวข้องบ้�ง จริงๆ มันเป็น

ธรรมช�ติ ผมชอบศิลปะอยู่แล้ว พอเห็น

ว่�ผมเขียนเพลงได้หรือมีโอก�สแบบนี้ก็

จะพย�ย�มทำ�ให้เต็มที่ที่สุด ที่พ่อและแม่

ดังมันกดดันเร�ไหมเหรอ ไม่ค่อย

ครับ แต่ผมกดดันตัวเองม�กกว่� 

ว่�แบบวันนี้เสียงหรือก�รแสดง

เร�โอเคไหม หนังเรื่องแรกคือ

ใจฟูสตอรี่ ละครเรื่องแรกคือ

เรื่องส�ยรุ้ง เรื่องใจฟูสตอรี่เร�

ถ่�ยไปปีที่แล้ว แล้วส�ยรุ้งถ่�ย

ประม�ณปีนี้ คนมองว่�ใช้เส้น

ส�ยพ่อแม่ไหม ไม่ครับ ต้อง

พิสูจน์ให้ตัวเองและคนรอบข้�ง

ดูว่�ฉันเข้�ม�เอง พ่อแม่ไม่ได้ดัน 

ภูมิใจที่ทำ�ได้แล้ว แล้วก็ขอบคุณที่

คุณแม่ซัพพอร์ตคว�มฝันของผม

ถ้�ถ�มว่�อย�กให้คุณแม่มี

คนม�ดูแลหัวใจไหม ได้ครับ ไม่หวง แต่อย�กให้

คนที่เข้�ม�เป็นคนดีครับ เรื่องที่ห่วงแม่ ผมก็เป็น

ห่วงสุขภ�พโดยรวมเหมือนกัน เดี๋ยวนี้ทำ�ง�นหนัก 

เวล�ว่�งๆ เร�ก็เลยดูแลกันครับ”.

K-POPเกิร์ลกรุ๊ปวงTRI.BEคัมแบ็ก

พร้อมมิวสิกวิดี โอเพลงใหม่‘KISS’

จากซิงเกิลอัลบั้มล่าสุด‘LEVIOSA’

เคต เกรวิลล์ อดีตแฟนของไรอัน ก๊ิกส์ 

ให้ป�กคำ�กับเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจว่� อดีตปีกพ่อมด

ของทีม “ปีศ�จแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

เตะเธอที่ข้�งหลัง และขว้�งแล็ปท็อปโดนหัว

ของเธอ หลังจ�กที่เธอห�ว่�เข�ไปเจ้�ชู้กับส�ว

เกรวิลล์ พีอ�ร์ส�ววัย 36 อ้�งว่� เธอรู้ม�

ว่�กิ๊กส์มีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นๆ อีกถึง 8 คน 

จ�กที่เช็กดูในไอแพดของเข� หลังจ�กตัดสินใจย้�ย

ออกจ�กบ้�นของเข�ม�ในระหว่�งช่วงล็อกด�วน์

โควิดครั้งแรกเมื่อปี 2020

“ฉันทำ�ภ�รกิจสำ�เร็จในก�รค้นห�คว�มจริง” 

เธอกล่�ว “นั่นคือตอนที่ฉันเริ่มเช็กไอแพดของเข� 

คว�มจริงที่ฉันค้นพบในไอแพดเครื่องนั้นมันแย่กว่�

ที่คุณจะจินตน�ก�รได้”

โดยเธอยังอ้�งว่�ในข้อคว�มหล�ยๆ 

ข้อคว�มที่เข�ส่งให้เพื่อน กิ๊กส์เรียกเธอว่� “a 

อื่น แฉว่�เข�มีคว�มต้องก�รท�ง

เพศอยู่ตลอดเวล� และเคยโทร.ห�

เธอม�กถึง 50 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง

ในก�รให้ป�กคำ�กับเจ้�

หน้�ที่ตำ�รวจเป็นเวล� 105 น�ทีในวันที่สอง

ของก�รพิจ�รณ�คดีอดีตสต�ร์แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ที่ศ�ลแมนเชสเตอร์ มินชัลล์ สตรีท   

คร�วน์ เมื่อวันจันทร์ท่ี 8 สิงห�คม ท่ีผ่�นม� เกรวิลล์

ให้ร�ยละเอียดถึงอันตร�ยในคว�มสัมพันธ์ของทั้ง

คู่ รวมถึงที่เข�มักต้องมีอะไรม�กกว่�หนึ่งครั้งใน

ห้องพักโรงแรม

sl*g” หรือไม่ก็ “a cow”

เมื่อปี 2017 กิ๊กส์ในวัย 48 ยังเคยล�ก

เธอออกจ�กห้องพักในโรงแรมที่ดูไบขณะที่เธอ

เปลือยก�ย หลังจ�กที่เธอต่อว่�เข�ว่�เห็นเข�

อยู่กับหญิงอื่น

เธอบอกกับตำ�รวจอีกว่� คริสต์ม�สปี 2019 

ก๊ิกส์เตะเธอเข้�ท่ีหลังจนกระเด็นตกเตียง ก่อนท่ีจะ

เขว้ียงกระเป๋�บรรจุแล็ปท็อปของเธอม�โดนท่ีหัว 

เหตุเกิดท่ีห้องพักในโรงแรมท่ีลอนดอนหลังทะเล�ะ

กันหลังจ�กออกไปเท่ียวกล�งคืนกันม�

กิ๊กส์ยังถูกกล่�วห�ว่�ทำ�ร้�ยน้องส�วของ

เกรวิลล์ คือ เอ็มม� เมื่อ 1 พฤศจิก�ยน 2020 

โดยมีข้อกล่�วห�เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รควบคุม

และพฤติกรรมบีบบังคับต่อแฟนเก่�ระหว่�ง 

2017 ถึงพฤศจิก�ยน 2020

แต่กิ๊กส์ปฏิเสธทุกข้อกล่�วห�.

Interthaipost69@gmail.com

แฟนเก่าแฉ‘ไรอัน กิ๊กส์’เซ็กซ์จัด

หนึ่งชั่วโมงโทรจิก50ครั้ง/ซุกกิ๊ก8

‘นิโคล’เคลียร์‘ทิกเกอร์’เข้าวงการ

เพราะแม่ใช้เส้นดันจริงหรือเปล่า!



12 ขาวประชาสัมพันธ

ปรบมือรัวๆ ใหกับ อรมน ทรัพยทวีธรรม 

อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ที่

นําทีมผานการประเมินของสํานักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) โดยกรมฯ มีผลการประเมินฯ 

ดวยคะแนนสูงลิ่ว ควาอันดับที่ 6 มาครอง 

จาก 146 หน�วยงาน งานน้ีเจาตัวฝากขอบคุณ

ทุกฝายที่รวมแรง รวมใจ รวมมือในการ

ทํางานตามแนวนโยบายของกรมฯ อยาง

เครงครัด ประกาศยืนยัน! ยังคงมุงมั่น

พัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น มุงสูการเปน

องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตต่อไป…น่าชื่นชม 

และน�าช� นใจจริงๆ

โรงพยาบาลหัวเฉียว  ขยายเวลา

การใหบริการคลินิกผูปวยนอก โดยเปดบริการ

ทุกวัน เวลา 08.00  - 20.00 น. ดวยบริการ

ที่สะดวก รวดเร็ว และทีมแพทยผูชํานาญ

การที่ครอบคลุมทุกสาขา พบกับทีมแพทย

ผูชํานาญการที่ครอบคลุมทุกสาขา เชน 

อายุรแพทย ศัลยแพทย ศัลยแพทยกระดูก

และขอ  สูตินรีแพทย  กุมารแพทย  ทันตแพทย  

จักษุแพทย แพทยเวชศาสตรฟนฟู เปนตน 

นอกจากแพทยผูชํานาญการที่ทุกทานจะ

ไดพบ ทางโรงพยาบาลฯ ยังไดเนนในเร� อง

ของการดูแล ดวยความใสใจ วางแผนการ

รักษาท่ีตรงจุด  และเทคโนโลยีท่ีเพียบพรอม 

เพ� อหวังใหทุกทานเกิดความประทับใจกับ

การบริการที่ดีของโรงพยาบาลฯ สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี แผนกลูกคาสัมพันธ 

โทร.0-2223-1351 ตอ 3126

บริษัท เพาเวอรโอฬาร ผูผลิตกระดาษ

ทิชชู แบรนดวีว่ี (Vivy) เปดตัวผลิตภัณฑใหม 

น้ํายาปรับผานุม Sanzoft สูตรเขมขนพิเศษ

ประหยัดกวาปรกติถึง 3 เทา ที่สงออกไปยัง

ตลาดตางประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน และ

ทวีปแอฟริกา ดวย 2 กลิ่น 2 สไตล ไดแก

กลิ่นสวีทฮารท ที่ใหความรูสึกหอมละมุน 

สดช� น และกลิ่นบูเก ที่กระจายความหอม

ดึงดูดทุกสายตาใหมองมาที่คุณ โดยทั้ง 2 

กลิ่นใชสวนผสมหัวเชื้อน้ําหอมสูตรพิเศษ

จากประเทศฝรั่งเศสและสวิสเซอรแลนด 

เพ� อใหกลิ่นหอมที่ยาวนานดวยเทคโนโลยี 

Endcapsulate perfume ที่ยิ ่งเคล� อนไหว

ยิ่งสงกลิ่นหอม นอกจากนี้ยังชวยถนอม

ใยผาใหนุม ฟู รีดงาย สวมใสสบาย ไมลีบ

ติดตัว เพ� อการสวมใสไดอยางม่ันใจตลอดวัน 

สําหรับพอบานแมบานที่สนใจสามารถส่ัง

ซ้ือไดท่ีชองทาง E-Commerce ใน Shopeeและ 

https://www.facebook.com/Vivypap-

erTH/ หรือ https://www.poweroran.com/ 

สอบถามเพิ่มเติมไดที่โทร. 0-2130-7520

เต - ปยชาติ รัตนประสาทพร 

กรรมการผูจัดการ บริษัททูซีทูพี (ประเทศไทย) 

ลุยงานกลางปตอเน� อง ลาสุดเผย เตรียม

เดินหนารวมกับ ธนาคารแหงประเทศไทย 

(ธปท.) ในกาวตอไปของสกุลเงินดิจิทัล CBDC 

ซ่ึงจะเร่ิม ทําการศึกษา พัฒนา Retail CBDC 

และทดลองใชในวงจํากัด โดย ธปท. ประกาศ

จะรวมกับผู ใหบริการทางการเงิน เพ� อ

ทดลองใช CBDC กับประชาชนและรานคา

กลุมตัวอยาง ในการทดสอบการใชงาน

ระดับพื้นฐาน (Foundation track) เพ� อใช

ชําระคาสินคาบริการในพื้นที่เฉพาะกับราน

คาที่รวมโครงการ และในกลุมผู ใชงาน

ประมาณ 10,000 ราย ตามที่ ธปท. กําหนด 

เริ่มตั้งแตชวงปลายป 2565 ไปจนถึงกลาง

ป 2566

เอาใจคนรักปู ใหคุณไดอิ่มอรอยกับ

เมนูปูนานาชนิดกับโปรโมชั่น Holy Crab! 

รังสรรคเมนูแสนอรอยท้ัง 7 เมนู ท่ีมีวัตถุดิบ

หลักอยางเนื้อปูคุณภาพเยี่ยม นํามาปรุง

อยางพิถีพิถันโดยเชฟมากฝมือใหคุณได

ลิ้มลอง เพลิดเพลินไปกับความสด และ

หวานของเนื้อปูสงตรงจากทะเล ไดตลอด

ท้ังเดือนสิงหาคมน้ี ท่ี หองอาหารไวท โอเวน 

และหองอาหารบีช โซไซตี้ อาทิ สลัดปู

อลาสกา ปอเปยะทอดไสปู แกงกะหรี่ปู 

พาสตาเนื้อปู ครอแก็ตปู ขาวเหนียวเนื้อปู 

ปรุงสไลตอาหารจีน และไขเจียวปู Holy 

Crab บริการทุกวันตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 

หองอาหารไวท โอเวน และหองอาหารบีช 

โซไซตี้ เวลา12:00 – 23:00 น. ราคาเริ่ม

ตนที่ 290++ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https:

//bit.ly/3vDOkZA โรงแรมโซ โซฟเทล หัวหิน 

โทร.0-3270-9555  

อินฟอรมา มารเก็ตส ผูจัดงานฟูด

แอนดฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด 2022 จัด

เวิรกชอป ศิลปะการจัดตกแตงอาหารพ� อ

เพิ่มมูลคา (Food Stylist for Value Added 

Workshop) โดย เชฟประชัน วงศอุทัยพันธ 

กรรมการบริหาร สมาคมเชฟประเทศไทย 

กรรมการระดับ B จากสมาคมเชฟโลก 

และอาจารยพิเศษ วิชาศีลปะการตกแตง

อาหาร มหาวิทยาลัยชั้นนํา โดยเวิรคชอป

พิเศษครั้งนี้จะจัดขึ้นในงานฟูดแอนดฮอสพิ

ทาลิตี้ ไทยแลนด 2022  วันที่ 22 กันยายน 

เวลา 15.00 -18.00 น. ณ RBT Experience 

ฮอลล 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์ 

ผูเขารวมเวิรกชอปจะไดรับประกาศนียบัตร 

พรอมอุปกรณแตงจาน 1 ชุด คาสมัครราคา

ปกติ 2,899 บาท ผูสมัครกอนวันที่ 15 

สิงหาคม ราคา 2,499 บาท และสมาชิก 

TrueBlack และ TrueRed ราคา 2,499 บาท 

ผูที่สนใจสมัครสามารถลงทะเบียนที่ https:

//bit.ly/FHT2022_FoodStylist หรือสอบถาม

ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี คุณสุภาภรณ อังศรีสุรพร 

โทร.0-2036-0500 อีเมล supaporn_a@

informa.com สําหรับ งานฟูด แอนด ฮอส

พิทาลิตี้ ไทยแลนด 2022 มีกําหนดจัดขึ้น

ระหวางวันที่ 21 - 24 กันยายน ณ ศูนย

การประชุมแหงชาติสิริกิติ์ สนใจสามารถ

ติดตามขอมูลไดที่ www.fhtevent.com  

Facebook : Food & Hospitality Thailand

อยาปลอยใหชวงวันแมปนี้ผานไป

โดยไมไดบอกรักกัน พิซซา ฮัท 1150 

แบรนดพิซซาระดับโลกภายใตการบริหาร

งานของบริษัท พีเอช แคปปตอล จํากัด 

รับอาสาเปนตัวแทนแสดงความรักแก

คุณแมทุกคนดวย “พิซซา ฮารท” พิซซา

เคร� องแน�นในรูปทรงหัวใจ พรอมขอบชีส

ลนทะลักกับ 2 หนายอดฮิต ไดแก ฮาวาย

เอี้ยน และซีฟูด เอ็กซตรีม ขนาดถาดกลาง 

ในราคาเดียวเพียง 359 บาท หามพลาด

สรางโมเมนตความประทับใจระหวางคุณ

แมคุณลูก ตั้งแตวันที่ 8-14 สิงหาคม ที่ราน

พิซซา ฮัท ทุกสาขา หรือสั่งผานบริการเดลิ

เวอรี โทร. 1150 เว็บไซต www.pizzahut.

co.th และพิซซา ฮัท แอปพลิเคชัน

“ซังซัง” ชวนแชรเร� องราวดี ๆ 

ปลุกความเปนไอดอลของคุณแมคุณ กับ

กิจกรรมบอกหน�อยวา “คุณแมเปนไอดอล

คุณ..สายไหน?” รวมลุนรับ Gift Card 

Lotus's 500 บาท จํานวน 10 รางวัล เพียง

ทําตามกติกาแสนงาย แชร โพสตกิจรรมไป

ท่ี Facebook สวนตัวแลวต้ังคาเปนสาธารณะ 

ในโพสตที่แชร ไปใหพิมพแคปชันบรรยาย

ถึงความเปนไอดอลของแมคุณ ติด #ซังซัง 

#คุณแมเปนคุณไอดอลสายไหน จากนั้น

แคปโพสตที่แชรมาใสในใตกิจกรรมนี้ เพ� อ

ยืนยันการรวมกิจกรรม รวมสนุกไดตั้งแตวัน

นี้-12 สิงหาคม คัดเลือกวันที่ 15 สิงหาคม 

ณ บริษัท เเลคตาซอย สํานักงานใหญ 

ประกาศผลวันที่ 17 สิงหาคม ทาง FB: 

SangSang Soymilk โดยตองทําการยืนยัน

สิทธิ์ภายในวันที่ 21 สิงหาคม สนใจสั่งซื้อ

ซังซังไดที่ https://bit.ly/3rdW0jT หรือทาง 

Line @SangSangSoymilk

ซีคอนสแควร จัดงาน Retro Music 

: Lost in Love  พาคุณหวนรําลึกถึงบทเพลง

สากลของ ศิลปน วงดนตรีช� อดังระดับโลก 

ที่ยังคงตราตรึงใจ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

พบกับฟรี!คอนเสิรต บทเพลงที่บอกเลา

เร� องราวของความรัก หลากหลายอารมณ 

ขับรองและถายทอด อารมณเพลงโดย วงดนตรี

มืออาชีพของเมืองไทย ในบรรยากาศ

สุดคลาสสิก อาทิ The Carpenters, The 

Beatles, Abba, The Eagles, Toto, Queen, 

Deep Purple, Rod Stewart, Elvis Presley, 

Cliff Richard, Bon Jovi ฯลฯ ที่จะนํามา

ขับรองโดยวงดนตรีมืออาชีพของเมืองไทย 

ไดแก วง HANUKKAN,  Bulletguyz, Big 

Boy Band, เทป-ดวงพร, The Betters, 

Goosebump Rhythm & Gana, The Drivers, 

Hard  Bo y, CHABA Big Band ซีคอน  

สแควร ศรีนครินทร จัดใหชม ในวันศุกร 

เสาร อาทิตย จัดขึ้น ระหวางวันที่ 5 -14  

สิงหาคม ณ ลานนํ้าพุ ช้ัน1 ศูนยสรรพสินคา

ซีคอนสแควร ศรีนครินทร สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมโทร.0-2721-8888 

บีเทรนด (BETREND) เดอะมอลล 

กรุป จับมือ ซิปเม็กซ (ZIPMEX) จัด

แคมเปญ “บีเทรนด แกดเจ็ต เพลยกราวด” 

(BETREND GADGET PLAYGROUND) 

ชวนสรางพ้ืนท่ีแหงความสนุกสนาน อัพเดท

นวัตกรรมทันสมัยไมตกเทรนด การันตี

คุณภาพจากแบรนดดังระดับโลก พบกับ

อุปกรณแกดเจ็ต, เคร� องเขียน, อุปกรณ

สํานักงาน, หนังสือ รวมถึงของขวัญหลาก

สไตล อาทิ สกูตเตอรไฟฟา MONOWHELL, 

โกคารทไฟฟา NINEBOT และหนังสือ

เกี่ยวกับเร� อง METAVERSE หรือ NFT, 

K-POP COLLECTION ทั้งอัลบั้ม, ปากกา 

MARKERS และอ� นๆ มากมาย พบโปรโม

ชั่นสุดคุม สินคาแบรนดดังลดสูงสุด 50% 

, สมาชิก M CARD รับสิทธิพิเศษ 2 ตอ 

ตอที่ 1 : รับสวนลดเพิ่ม 12.5% (เม� อใช

คะแนนแลกแตไมเกินยอดซื้อ) ตอที่ 2 : รับ

สวนลด  100 บาท เพียงแลกคะแนนสะสม 

200  M POINT และแบงชําระ 0 % นาน

สูงสุด 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่รวมรายการ 

ตั้งแตวันนี้ – 31 สิงหาคม ที่ BETREND 

เดอะมอลล และเดอะมอลล ไลฟสโตรทุก

สาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพารท

เมนทสโตร  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่นรศ.นพ.พฤหัส ตออุดม ผูอํานวยการ 

และคณะผูบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ และชาญ ศิริรัตน รอง

กรรมการผูจัดการ ฝายบริหารทรัพยากร

อาคารและระบบวิศวกรรม บริษัท พลัส 

พร็อพเพอรตี้ ผูเชี่ยวชาญที่พรอมตอบโจทย

ทุกบริการดานอสังหาริมทรัพย ในโอกาสที่

ไดรับความไววางใจมอบหมายใหพลัสฯ 

เขาใหบริการดานงานบริหารอาคาร และ

ระบบวิศวกรรมอาคาร จํานวน 7 อาคาร รวม

พ้ืนท่ีใหบริการ ประมาณ 200,000 ตารางเมตร  

ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม

พระเกียรติ เปนโรงพยาบาลขนาดใหญ

ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีภารกิจในการให

บริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข

แกประชาชนโดยทั่วไป และเปนแหลงฝก

ปฏิบัติทางคลินิกของสายวิทยาศาสตรสุขภาพ

เชน คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 

คณะสหเวชศาสตร เปนตน

พลัสฯ พรอมดวยทีมงานมืออาชีพ

ม่ันใจวาจะสามารถนําสงงานบริหารจัดการ

พลัสฯ ชูความเชี่ยวชาญรับบริหารอาคารโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  

ใหกับโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ดวยมาตรฐานในระดับสากล

ผสานดานเทคโนโลยี เพ� อมุงหวังใหอาคารมี

ความปลอดภัย มีเสถียรภาพ ใหความคุมคา

ในการใชงาน 

ปจจุบัน พลัส พร็อพเพอรตี้ บริหาร

อาคารสํานักงานขนาดใหญของผูประกอบ

การทั้งในกลุมของธุรกิจธนาคารและการ

ลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา คอม

มูนิตี้มอล และพรอมรับงานดูแลอาคาร

ที่ครอบคลุมในทุกประเภทสําหรับผูที่สนใจ

บริการสามารถโทร.0-2688-7555หรือดูขอ

มูลเพิ่มเติมไดทาง www.plus.co.th/service/

facility-management

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๙๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวทัสสรา แซโลว กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ เงินสด - นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔๙,๕๕๒.๓๖ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๕)

-

๒ สรอยคอทอง ลายผาหวายนํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ เสน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๒๙,๑๕๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๓ สรอยคอทอง ลายซีตรองนํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ๑ เสน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ % สภาพ

ขาดและมีรอยบุบ

๔ สรอยคอทอง ลายโซโอตันนํ้าหนักประมาณ ๗.๕ กรัม ๑ เสน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๓๘๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๕ สรอยคอทอง ลายคตกริชโปรงนํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ๑ เสน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๖ สรอยขอมือทอง ลายซีตรองนํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ๑ เสน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๗ สรอยขอมือทอง ลายแปดเสานํ้าหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม ๑ เสน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๕๘,๓๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๘ สรอยขอมือทอง ลายผาหวายนํ้าหนักประมาณ ๗.๕ กรัม ๑ เสน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๓๘๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๙ สรอยขอมือทอง ลายผาหวายนํ้าหนักประมาณ ๗.๕ กรัม ๑ เสน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๓๘๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๑๐ สรอยขอมือทอง ลายเกล็ดแกวลายนํ้าหนักประมาณ ๗๕.๙ กรัม ๑ เสน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

 ๑๔๕,๕๖๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ราคารวมลงยา/ทอง 

๙๖.๕ %

๑๑ แหวนทอง ลายปลอกมีดลายตันนํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ๑ วง นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๑๒ แหวนทอง ลายปลอกมีดประคํานํ้าหนักประมาณ ๗.๖ กรัม ๑ วง นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๕๗๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๑๓ แหวนทอง ลายหัวใจฉลุตันนํ้าหนักประมาณ ๗.๕ กรัม ๑ วง นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๓๘๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๑๔ แหวนทอง ลายเกลียวตันนํ้าหนักประมาณ ๗.๕ กรัม ๑ วง นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑๔,๓๔๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๑๕ ตางหูทอง ลายเม็ดนํ้าหนักประมาณ ๓.๘ กรัม ๑ คู นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๗,๒๙๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๑๖ จ้ีทอง ลายถุงเงินนํ้าหนักประมาณ ๑.๘ กรัม ๑ อัน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๓,๔๕๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๑๗ จ้ีทอง นํ้าหนักประมาณ ๑.๙ กรัม ๑ อัน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

 ๓,๖๔๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๑๘ จ้ีทอง นํ้าหนักประมาณ ๔.๒ กรัม ๑ อัน นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๘,๐๕๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ราคารวมพลาสติก/

ทอง ๙๖.๕ %

๑๙ ทองคําแทงนํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ แทง นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๓๑,๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๒๐ ทองคําแทงนํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ แทง นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๓๑,๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๒๑ ทองคําแทงนํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ แทง นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๓๑,๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๒๒ ทองคําแทงนํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม ๑ แทง นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๓๑,๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๒๓ ทองคําแทงนํ้าหนักประมาณ ๓๐.๔ กรัม ๑ แทง นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๖๒,๒๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ทอง ๙๖.๕ %

๒๔ พระพรอมกรอบทองนํ้าหนักประมาณ ๕ กรัม ๑ องค นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๑,๕๓๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕)

ราคากรอบทอง/ทอง 

๘๐ %

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)สาขาถนนฉัตรไชย 

ลําปางเลขท่ีบัญชี ๓๐๓-๒-๗๕๑๙๑-๐ ช� อบัญชี นางสาวทัสสรา แซโลว

- นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๒๑๐,๘๔๘.๖๖ บาท (ณ 

วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลําปางเลขท่ีบัญชี 

๒๐๑-๘-๑๔๙๐๒๕-๙ ช� อบัญชี นางสาวทัสสรา แซโลวเพ� อผูเยาว เด็กหญิง

ทัสพรแสนคํา 

- นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๕๐,๑๑๕.๙๑ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๐ มีนาคม 

๒๕๖๕)

-

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

ลําปางเลขท่ีบัญชี ๘๖๗-๒-๐๖๓๑๑-๗ ช� อบัญชี นางสาวทัสสรา แซโลว 

- นางสาวทัสสรา 

แซโลว

๒๔.๒๘ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

-

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

เอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวทัสสรา แซโลว กับพวก

 พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูอํานวยการกองคดี ๔

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายภิญโญ พรมเสือ) 

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่   

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๗๓/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายศุภโชค เดชชัง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/                    

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสดท่ีไดจากการขายทอดตลาดรถยนต

บรรทุกสวนบุคคลย่ีหอ มิตซูบิชิ รุน ไทร

ทัน หมายเลขทะเบียน บล-๒๕๓๓ 

นครศรีธรรมราช

- นายศุภโชค 

เดชชัง

๔๖,๐๔๖.๔๙ บาท

(ณ วันที่ ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔๖,๐๔๖.๔๙ บาท (ส่ีหม� นหกพันส่ี

สิบหกบาทส่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายดนายศุภโชค เดชชัง กับพวก

 

(นายเฉลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

นิติกรชํานาญการ

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

(นายเฉลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แกรนด ไซโก ภูมิใจนําเสนอนาฬ�กาหรูลิมิเต็ด เอดิช่ัน คร้ังแรกในไทย    อากิระ ซากาอิริ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ไซโก(ประเทศไทย) และ สิรินาถ เรืองสุวรรณเดช ผูอํานวยการ

บริหาร บริษัทแกรนด ไซโก ผูนําเขาและจัดจําหน�ายนาฬ�การะดับลักชัวรีแบรนด แกรนด 

ไซโก (Grand Seiko ) จากประเทศญี่ปุน ฉลองเปดตัวนาฬ�กา ลิมิเต็ด อิดิชั่น 3 รุนไฮไลทเดน 

เปนครั้งแรกในประเทศไทย ไดแก รุน ‘Koke-iro’ (โคเค-อิโระ), รุน ‘Nami’ (นามิ) และ รุน 

‘Hikari’ (ฮิคาริ) ที่ถายทอดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสูเรือนเวลาสุดพิเศษ ภายใตคอนเซ็ปต 

‘The Nature of Time’ ผลิตเพียงรุนละ 100 เรือน มีวางจําหน�ายเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น 

โดยมี อทิตา สุธาดารัตน วิเศษ สิงหสัจจเทศ ปติภัทร คูตระกูล จิรวิชญ พงษไพจิตร และ 

กฤษฏ อํานวยพล ใหเกียรติเขารวมงาน ณ เดอะกลาสเฮาส ปารค นายเลิศ

ความรวมมือทางการแพทยดานการรักษาโรคมะเร็ง ในกลุม Expat เขตหัวหินและใกลเคียง 

      ราลฟ เครฟเวอร ผูอํานวยการฝาย Business Development โรงพยาบาลกรุงเทพ 

สํานักงานใหญ  และ มนัสวี เอ็มมานูแอล ผูอํานวยการ Be Well Medical Center และ 

พญ.เปมิกา พิชญะธนกร แพทยประจําคลินิก Be Well Medical Center ไดลงนามความรวม

มือทางการแพทย ชวยตรวจวินิจฉัย ใหคําปรึกษาผูปวยโรคมะเร็งกับชาวตางชาติที่อาศัยใน

เขต อําเภอหัวหิน ไดเขาถึงขอมูลและสามารถปรึกษาแพทยเฉพาะทางดานมะเร็งวิทยา  โดย

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางดานโรคมะเร็ง ซึ่งมี

ประสบการณในการรักษามากวา 10 ป ภายใตคอนเซ็ปต 360° Total Cancer Care พรอม

ใหการดูแลแบบองครวมในทุกขั้นตอนของการรักษา เพ� อใหผูปวยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ 

Be Well Medical Center หัวหิน

ผูบริหารเอ็ม บี เค ตอนรับ รมช.พาณิชย  รวมเปดงาน Let’s Get Right ซื้อ ขาย ใหถูกใจ 

ใชเลย! ครั้งที่ 2     ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมกับ กระทรวงพาณิชย โดยกรม

ทรัพยสินทางปญญา จัดงาน Let’s Get Right ซื้อ ขาย ใหถูกใจ ใชเลย! ครั้งที่ 2 โดยมี อภิชาติ 

กมลธรรม ประธานเจาหนาท่ีบริหารสายกฎหมาย บริษัท เอ็ม บี เค ใหการตอนรับ สินิตย เลิศไกร 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ที่ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด พรอมดวย จิตติ

มา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และหน�วยงานภาครัฐ ณ บริเวณ ชั้น G ลาน

เซ็นเตอร ฮอลล ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร

ม.รังสิต จับมือ บริษัท นายเลิศ เอ็ดดูเคชั่น ลงนามความรวมมือ ยกระดับการใหบริการ

ดานโรงแรมและภัตตาคารไปสูการบริการระดับพรีเมี่ยม     ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค 

อธิการวิทยาลัยการทองเที่ยว การบริการ และกีฬา ผูบริหารและคณาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต 

พรอมกับ คุณณพาภรณ โพธิรัตนังกูร ประธานบริหาร บริษัท นายเลิศ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด รวม

ลงนามความรวมมือในการยกระดับการใหบริการดานโรงแรมและภัตตาคารไปสู “การบริการ

ระดับพรีเมี่ยมเพ� อลูกคาคนพิเศษ” พรอมรวมผลิตบุคลากร “บัตเลอร มืออาชีพ” รวมกัน ณ 

บานปารคนายเลิศ

ทรูเลิฟเวดดิ้งแฟร (True Love Wedding Fair)    คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์  รอง

ประธานกรรมการบริหารกลุมโรงแรมมณเฑียร เปนประธานเปดงาน ทรูเลิฟเวดดิ้งแฟร 

(True Love Wedding Fair) เวดดิ้งแฟรครั้งแรกของโรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

จัดโดย มณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการผูอํานวยการ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ โดยมี 

มานิตา ดวงคํา ฟารเมอร อัญพัชร  ปติประจักษวัชร  เณศราภา ทับสุวรรณ  ปแอร อังเดร 

เพเลเทียร และ แกรนท ฮิลลี่ มารวมงานดวย ณ หองราชมณเฑียร แกรนด บอลรูม โรงแรม

มณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ

เปดงาน     ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนประธานเปดมหกรรม 

“ดีพรอมแฟร 2022 - ชิม ชอป แชร CARE ผูบริโภค” กระตุนเศรษฐกิจ ผานรูปแบบ

การจับคูธุรกิจ และการทดสอบตลาด เพ� อใหผลผลิตทางอุตสาหกรรมของไทยมีชองทาง

และโอกาสทางการตลาดโดยมีนายวุฒิชัย ประชาพร ผูอํานวยการกองพัฒนาขีดความสามารถ

ธุรกิจอุตสาหกรรม ใหการตอนรับ ณ หองแสดงนิทรรศการ DIPROM Headquarter  

ถ.พระรามที่ 6 

PRIME มอบแผงโซลารเซลสและอินเวอรเตอร 12 กิโลวัตต ใหกับสมาคมแมบานกอง

บัญชาการกองทัพไทย    สมประสงค ปญจะลักษณ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไพรม 

โรด เพาเวอร หรือ PRIME ไดนําแผงโซลารเซลส และอินเวอรเตอร 12 กิโลวัตตมูลคา 

130,000 บาท มอบใหกับสมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย เพ� อนําไปมอบใหกับ

โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่หางไกล ณ สมาคมแมบานกองบัญชาการกองทัพไทย ถนน

แจงวัฒนะ

สยามเซ็นเตอร เมืองแหงไอเดียที่ล้ํา

เทรนด จับมือ M Pictures รวมเฉลิมฉลอง

เทศกาลสุดอบอุน กับ WOMEN ON FILM 

พรอมปลุกพลังเอสโตรเจนในตัวคุณไปกับ

ภาพยนตรคุณภาพรวบรวมจากคาย  M 

Pictures ที่เลาเร� องราวของความเปน

ผูหญิงแบบครบรสจากทั่วทุกมุมโลก ใหเรา

ไดเห็นพลังของผูหญิงผูมากความสามารถ

ในหลากหลายมิติแบบเนนๆ ไมวาจะเปน 

เกม โกง รวย (Molly's Game) เร� องราว

ของผูหญิงในวงการใตดิน มอลลี่ บลูม 

(เจสสิกา แชสเทน) อดีตนักกีฬาสกีระดับ

โอลิมปก ที่ตัดสินใจเปดบอนพนันโปกเกอร

ใตดินซึ่งดึงดูดลูกคาทุกระดับ จนกระทั่ง

เม� อเธอถูกจับกุมโดยเอฟบีไอ เธอจึงตองพึ่ง

ทนายมาแกตางซึ่งทําใหเขาคนพบเร� องราว

ของเธอไดลึกซึ้งกวาบรรดาขาวนําเสนอ

เกี่ยวกับเธอ, ภาพปริศนา ลาระทึกโลก 

(Woman in Gold) ผูหญิงแกรงที่ทุมเทให

กับการปกปองครอบครัว สรางจากเร� อง

จริงของผูหญิงคนหนึ่งกับภารกิจทวงคืน

ศิลปะอันล้ําคามูลคากวา 5,000 ลานบาท 

และตอสูเพ� อความยุติธรรมใหกับครอบครัว

เชื้อสายยิวของเธอ นําแสดงโดยนักแสดง

คุณภาพเจาของรางวัลออสการ เฮเลน มิเรน,

ทัลลี่ (TULLY) เร� องราวความทุมเทของแม

ท่ีมีใหครอบครัว เม� อมารโล (ชารลิซ เธอรอน) 

คุณแมลูกสามซึ่งลูกคนสุดทองเพิ่งลืมตาดู

โลกที่เหน็ดเหนื่อยจากการทําหน้าที่เป็น

แมคน จนกระทั่ง ‘ทัลลี่’ มาเปนพี่เลี้ยงเด็ก 

และทําหนาท่ีพ่ีเล้ียงท่ีดี ความผูกพันระหวาง

มาร โลและทัลลี่ก็เริ่มกอตัว และคําวาแม

ก็เร่ิมชัดข้ึน และ เซเรน�า รักน้ันเปนของเธอ 

(Serena) เร� องราวความสัมพันธของคู

แตงงานใหม ที่เดินทางจากบอสตันไปยัง

รัฐนอรธแคโรไลนา ที่พวกเขาเริ่มตน

อาณาจักรคาไมดวยกัน แตหลังจาก เซเรน�า

(เจนนิเฟอร ลอวเรนซ) พบวาตัวเองไม

สามารถมีลูกได ความกดดันก็ทําใหเธอ

เริ่มคนประวัติของ จอรจ กอนพวกเขา

จะแตงงานกัน และเร� องราวก็หันไปสู

ความรุนแรงเม� อ เซรีน�า พบวา จอรจ 

สยามเซ็นเตอร ชวนดูภาพยนตรสรางพลังใหผูหญิง กับ WOMEN ON FILM 

พรอมความพิเศษมากมายตลอดเดือนสิงหาคมนี้

ปกปดความลับเกี่ยวกับครอบครัวนอก

กฎหมายของเขามาโดยตลอด และยังมี

ภาพยนตรคุณภาพเกี่ยวกับพลังแหงผูหญิง

อีกมากมายสลับสับเปลี่ยนใหชมตลอดทั้ง

เดือนสิงหาคมนี้ พิเศษ รับชมภาพยนตร

พร้อมเอนจอยป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มที่

ยกสเตชั่นมาไวถึงดานหนาโรงภาพยนตร 

และเพื่อร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ 

รานอาหารและขนมตางๆ ภายในศูนยได

ครีเอทเมนูพิเศษพรอมโปรโมชั่น อยาง

รานไอศกรีมช� อดัง ME MORE ออกรสชาติ

พิเศษ รสกลวยแขกแสนละมุนลิ้น มาเอาใจ

ทุกทานตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ที่สยาม

เซ็นเตอร ชั้น M ที่เดียวเทานั้น เพียงนําใบ

เสร็จรวมมูลคา 1,500 บาทจากรานคาใด

ก็ไดในสยามเซ็นเตอร ไปแลกรับคูปองเพ� อ

รับไอศกรีมฟรี 1 สกูป

มารวมเฉลิมฉลอง

ช ว ง เ ท ศ ก า ล วั น แ ม

พรอมปลุกพลังความ

เขมแข็งของผูหญิงไป

ดวยกัน กับ WOMEN 

ON FILM ฟรี ไมมีคา

ใชจาย ตั้งแตวันที่ 9-21 

สิงหาคมน้ี บริเวณ Siam 

Center Theatre ชั้น 1 

และพบกับความพิเศษ

พรอมโปรโมชั่นตางๆ

เพื่อต้อนรับเดือนแห่ง

ความอบอุน ตลอดทั้ง

เดือนสิงหาคมนี้ ที่สยาม

เซ็นเตอร
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อดีต ปธน.ศรีลังกาคาดถึงไทยพฤหัสฯ นี้

โคลัมโบ • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธอ้างแหล่งข่าว 2 

แห่ง โดยเผยว่า โกตาบายา ราชปักษา อดีตประธานาธิบดี

ศรีลังกา ท่ีโดนประชาชนประท้วงขับไล่จนต้องหลบหนีออก

จากประเทศไปสิงคโปร์ผ่านมัลดีฟส์ตั้งแต่เมื่อกลางเดือนที่

แล้ว คาดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อ

หาที่พักชั่วคราวเป็นประเทศที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ราชปักษาบินไปสิงคโปร์เมื่อ 14 กรกฎาคม ผ่านทาง 

มัลดีฟส์ หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อนจากวิกฤตเศรษฐกิจคร้ังเลวร้ายท่ีสุดของศรีลังกาในรอบ 

7 ทศวรรษ 

จับผู้ต้องสงสัยฆ่า 4 มุสลิมรัฐนิวเม็กซิโก

ลอสแองเจลิส • ตำารวจสหรัฐที่ตามล่าฆาตกรสังหารชาย

ชาวมุสลิม 4 รายในเมืองอัลบูร์เคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก กล่าว

เมื่อวันอังคารว่า พวกเขาจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่เชื่อ

แน่ว่าเป็นผู้ก่อเหตุได้แล้ว และตั้งข้อหาเขาฐานฆาตกรรม 

2 คดี เอเอฟพีรายงานการสังหารครั้งนี้ 3 รายเกิดขึ้นใน

ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารพนักงานสืบสวน

กล่าวว่า จากคำาบอกเล่าของประชาชน นำาไปสู่การจับกุมผู้

อพยพชาวอัฟกันชื่อ มูฮัมหมัด ไซอิด วัย 51 ปี ตำารวจ

สืบสวนขอความช่วยเหลือจากประชาชนให้ช่วยไขคดี จน

ได้รูปถ่ายของรถยนต์คนหนึ่ง ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเกี่ยวข้อง

กับการสังหารชายชาวเอเชียใต้เหล่านั้น ฮาโรลด์ เมดินา 

ผู้บัญชาการตำารวจอัลบูเคอร์คี เผยว่า เราไล่ติดตามยาน

พาหนะที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมชายชาว

มุสลิมคนหนึ่งที่เมืองอัลบูเคอร์คี คนขับถูกควบคุมตัวและ

เขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมของเรา

มัสก์ขายหุ้นเทสลาเกือบ 7 พันล้าน$

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า อีลอน มัสก์ บอสของเท

สลาขายหุ้นไปราว 7.9 ล้านหุ้น มูลค่าเกือบ 7,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม ตามเอกสาร

ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันอังคาร มัสก์เขียน

บนทวิตเตอร์เมื่อวันอังคาร “ในกรณีท่ี (หวังว่าจะไม่เกิดข้ึน) 

ทวิตเตอร์บังคับให้ปิดข้อตกลงนี้ และหุ้นส่วนบางส่วนไม่

ตกลงด้วย สิ่งสำาคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการขายหุ้นเทสลา

แบบฉุกเฉิน” ทวิตเตอร์ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้ทางกฎหมาย

กับบอสเทสลาเกี่ยวกับความพยายามของเขาที่จะทิ้งข้อตก 

ลงซื้อบริษัทเมื่อเดือนเมษายน และผู้พิพากษาได้ส่ังให้เร่ิม

พิจารณาคดีในเดือนตุลาคมน้ี มัสก์ยื่นฟ้องกลับโดยกล่าว

หาทวิตเตอร์ว่าฉ้อโกง และอ้างอีกว่าแพลตฟอร์มโซเชียล                                                               

มีเดียดังกล่าว ทำาให้เขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับแง่มุมสำาคัญทาง

ธุรกิจก่อนที่เขาจะตกลงซื้อกิจการมูลค่า 44,000 ล้านดอล 

ลาร์สหรัฐ.

าเซียนกำาลังปวดหัวหลายเรื่อง

ล่าสุดก็เรื่องไต้หวันที่จีนกับสหรัฐฯ ฟาดฟันกัน

อย่างดุเดือด และจีนซ้อมรบด้วยกระสุนจริงรอบๆ 

เกาะไต้หวัน

วาระการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่

กรุงพนมเปญเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เจอกับปัญหาหนักอกเรื่อง

ใกล้ตัวอีก เช่น พม่า

ไม่ต้องเอ่ยถึงสงครามยูเครนที่กลายเป็นเรื่องร้อน

ระดับโลกที่โยงมาถึงอาเซียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

อีกทั้งยังมีตัวละครหลักของความขัดแย้งเหล่านี้มาร่วม

พบปะพูดจากันที่เมืองหลวงของกัมพูชาอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย 

เจ้าภาพก็ต้องเป็นรองนายกฯ และรัฐมนตรีต่าง

ประเทศปรัก สุคน ที่ต้องใช้ภาษาการทูตอธิบายว่า

“การหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีชีวิตชีวา 

แต่อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเหล่า

นี้ยังคงร้อนแรง” 

แต่นักการทูตอาเซียนที่นั่งประชุมด้วยตลอดเวลา

ยอมรับว่าบรรยากาศการประชุมที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศ

จากประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีข้อพิพาทกันนั้น “ตึงเครียดมาก”

แอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เรียก

การตอบสนองของจีนต่อการเยือนของเพโลซีว่า “ไร้เหตุไร้

ผล, เกินกว่าเหตุและยั่วยุ”

“ความจริงก็คือการมาเยือนนั้นเป็นไปอย่างสันติ 

ไม่มีเหตุผลสำาหรับการตอบสนองทางทหารที่รุนแรง ไม่ได้

สัดส่วน และทวีความรุนแรงนี้” บลิงเกนพูดที่กรุงพนมเปญ

นอกรอบการประชุม

มีหรือที่จีนจะนิ่งเฉย

รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ เรียกสหรัฐฯ ว่าเป็น 

“ตัวสร้างปัญหาที่ใหญ่ที่สุด” สำาหรับเสถียรภาพในภูมิภาค

ระหว่างการประชุมกับอาเซียน 

จะเรียกว่าเป็นการ “ทะเลาะวิวาท” กันเลยก็ไม่ผิดนัก

และบรรยากาศเครียดๆ ดังว่านี้แหละที่ได้สร้าง 

“ความตื่นตระหนก” ในระดับหนึ่งให้กับอาเซียนเลยทีเดียว

การเขียนแถลงการณ์ของอาเซียนที่ต้องรักษาดุลถ่วง

อันเหมาะควรจึงเป็นเรื่องที่ยากเย็นยิ่ง

“หลายประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนา

เมื่อเร็วๆ นี้ [ในช่องแคบไต้หวัน] ที่อาจทำาให้ภูมิภาคนี้ ไม่

มั่นคง และนำาไปสู่การคำานวณที่ผิดพลาดและผลที่คาดเดา

ไม่ได้ในหมู่มหาอำานาจ” รองนายกฯ ปรัก ของกัมพูชา บอกนัก

ข่าว

ความตึงเครียดข้ามช่องแคบไต้หวันที่มาทับซ้อนกับปัญหา

อื่นๆ ที่ถาโถมเข้ามาใส่ภูมิภาคนี้ทำาให้การแสวงหาความเป็น

เอกภาพของสมาชิกอาเซียนยิ่งยากเย็นขึ้นอีกเป็นทวีคูณ

วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อในเมียนมาก็เป็นอีก

หัวข้อหนึ่งที่มีการถกแถลงกันอย่างดุเดือด

เพราะการที่รัฐบาลทหารพม่าประหารชีวิตนักเคลื่อนไหว

ประชาธิปไตย 4 คนนั้นสร้างความลำาบากใจให้กับสมาชิกอา

เซียนอื่นๆ ยิ่งนัก

แถลงการณ์ของอาเซียนจึงยอมรับถึงปัญหาทั้งสิ้นทิ้งปวง

นี้ และยอมรับว่า “ขาดความก้าวหน้า” ในการดำาเนินการตาม

แผนสันติภาพฉันทามติ 5 ข้อ ซึ่งเรียกร้องให้ยุติการใช้ความ

รุนแรงในพม่า

นักข่าวอ้างคำาพูดของปรัก สุคน บ่นเสียงดังๆ ว่า

“แม้แต่ซูเปอร์แมนก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพม่า

ได้...”

รายงานของกลุ่มเฝ้าระวัง ระบุว่า รัฐบาลทหารพม่าได้

ไล่ล่าและคร่าชีวิตผู้ต่อต้านการรัฐประหารไปแล้วกว่า 2,100 

คน และไม่มีทีท่าว่าจะมีความพร้อมที่จะนั่งลงเจรจาเพื่อความ

สมานฉันท์กับฝ่ายตรงกันข้ามกลุ่มต่างๆ แต่ประการใด

อาเซียนทำาได้เพียงไม่เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของ

รัฐบาลทหารพม่ามาร่วมประชุมครั้งนี้เท่านั้น

จากนี้ก็จะกลายเป็นภาระของระดับผู้นำาอาเซียนที่ต้อง

ประชุมกันประจำาปีในเดือนพฤศจิกายนว่าจะเอาอย่างไรกับ 

พม่า

โดยมีเงื่อนไขสำาคัญว่ารัฐบาลทหารพม่าภายใต้การนำาของ

พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย จะต้องดำาเนินการให้มีความคืบ

หน้าที่ “จับต้องได้” และ “มองเห็น

ได้” ในประเด็นที่เกี่ยวกับฉันทามติ 

5 ประเด็นของอาเซียน

รัฐมนตรีต่างประเทศ

มาเลเซีย Saifuddin Abdullah บอก

ว่าผู้นำาอาเซียน “จะต้องกล้าตั้ง

คำาถามที่ยาก” ในเดือนพฤศจิกายน 

รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะ

ลดบทบาทของพม่า (หรือถึงขั้นให้

ออกจากสมาชิกภาพ) ของอาเซียน

หากรัฐบาลทหารพม่ายังดื้อดึงที่

จะเดินตามแนวทางของตัวเองโดย

ไม่สนใจที่จะ “ไว้หน้า” อาเซียน

ด้วยการแสดงผลงานในด้านต่างๆ 

เหล่านี้

ให้เห็นว่าอาเซียนยังมี 

“น้ำายา” และไม่ใช่ “เสือกระดาษ” 

อย่างที่เคยมีนักวิจารณ์กล่าวมา

ตลอด

ประเด็นทะเลจีนใต้ก็เป็น

หัวข้อที่สำาคัญในการประชุมรอบนี้

คุณปรัก สุคน แจ้งว่า 

รัฐมนตรีต่างยืนยันถึงความสำาคัญ

ของการรักษาเสรีภาพในการเดิน

เรือและการบินในย่านนี้

เขาบอกว่า “เราสามารถพูด

ได้ว่าในปีนี้ การอภิปราย [เกี่ยวกับ

ทะเลจีนใต้] ไม่ได้ตึงเครียดเหมือน

ครั้งก่อน” 

เหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะ 

เรื่องอื่นๆ ร้อนแรงกว่าเรื่องนี้

เช่น เรื่องสงครามต่อเนื่อง

ในยูเครน และสถานการณ์ความ

มั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีก็ร้อนรุ่มกว่าเป็นไหนๆ

เพราะเมื่อเดือนที่แล้ว คิม จองอึน ผู้นำาเกาหลีเหนือ

ขู่ว่าจะระดมอาวุธนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้การซ้อมรบตามปกติ

ของสหรัฐฯ และเกาหลีใต้

และผู้นำาที่เปียงยางยังประกาศยืนอยู่ข้างรัสเซียใน

สงครามยูเครน และเป็นพวกเดียวกับจีนในกรณีไต้หวัน

ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกาหลีเหนือก็เป็นตัวแปร

สำาคัญในภูมิภาคนี้

โลกยิ่งเดือด อาเซียนยิ่งร้อน

ในหลายๆ ประเด็นสมาชิกอาเซียนเองก็ยืนอยู่คนละ

ฝั่ง 

ในหลายๆ กรณีคำาว่า “ฉันทามติ” หรือ “วิถีอาเซียน” 

ที่ตั้งอยู่บนหลักการที่ต้องเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่อง

ก็ถูกท้าทายหนักขึ้นตลอดเวลา.

อ

สมุดปกขาวจีนถอนสัญญาไต้หวัน
ปักก่ิง/ไทเป • สมุดปกขาวเรื่องไต้หวันท่ีสำานักงานกิจการไต้หวัน

ของรัฐบาลจีนเผยแพร่เมื่อวันพุธถอนสัญญาท่ีเคยให้ไว้กับไต้หวัน 

โดยตัดเน้ือหาท่ีระบุในสมุดปกขาวก่อนหน้าน้ีว่า จีนจะไม่ส่งทหาร

หรือคณะผู้บริหารมาที่ ไต้หวันถ้ามีการรวมชาติกันเกิดขึ้น ด้าน

ไต้หวันตอบโต้ว่าสมุดปกขาวนี้ว่าเต็มไปด้วยถ้อยคำาโกหกและไม่

สนใจถึงความเป็นรัฐเอกราชของไต้หวัน

รอยเตอร์และเอเอฟพี

รายงานเมื่อวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 

2565 ว่า ในวันเดียวกันสำานัก 

งานกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีน

เผยแพร่สมุดปกขาวเพื่อแสดง

จุดยืนของจีนเรื่องไต้หวัน ซ่ึง

เกิดข้ึนเพียงไม่ก่ีวันจากท่ีกอง 

ทัพจีนซ้อมรบคร้ังใหญ่อย่างท่ี

ไม่เคยมีมาก่อนรอบเกาะไต้หวัน 

เพื่อตอบโต้การมาเยือนไต้หวัน

ของแนนซี เพโลซี ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อสัปดาห์

ท่ีผ่านมา 

จีนระบุไว้ในสมุดปกขาว

ในเรื่องไต้หวันก่อนหน้านี้ที่เผย

แพร่ในปี 2536 และ 2543 ว่า 

“จะไม่ส่งทหารหรือคณะผู้บริ 

หารไปอยู่ที่ ไต้หวันถ้ามีการรวม

ชาติจีนกับไต้หวันสำาเร็จ” 

ถ้อยคำาดังกล่าวเป็นการ

ให้ความม่ันใจกับไต้หวันว่า

ไต้หวันยังสามารถปกครองตน 

เองได้ถ้าต้องเปล่ียนไปเป็นเขต

ปกครองพิเศษของจีน ซ่ึงเน้ือหา

คำาสัญญาดังกล่าวของจีนไม่มี

ปรากฏอยู่ในสมุดปกขาวท่ีจีนเผย

แพร่ล่าสุดเมื่อวันพุธ 

สมุดปกขาวของจีนเล่ม

น้ียังระบุด้วยว่า เราพร้อมท่ีจะ

สร้างพื้นที่ว่างอันกว้างใหญ่สำา                                             

หรับการรวมชาติอย่างสันติ แต่

จะไม่ยอมอดทนต่อกิจกรรมแบ่ง

แยกดินแดนไม่ว่าจะรูปแบบใด

ในไต้หวัน จีนจะไม่ละทิ้งการ

ใช้กำาลังเพื่อรวมชาติกับไต้หวัน 

โดยจะเป็นทางเลือกสุดท้ายหลัง                                             

จากใช้มาตรการท่ีจำาเป็นท้ังหมด

แล้ว 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนยื่น

ข้อเสนอว่าไต้หวันสามารถกลับ

มารวมชาติกับจีนภายใต้ โมเดล 

“หนึ่งประเทศ, สองระบบ” 

คล้ายกับตอนที่อังกฤษส่งมอบ

ฮ่องกงคืนจีนในปี 2540 ภาย

ใต้ โมเดลนี้ ไต้หวันจะปกครอง

ตนเองได้บางส่วนไปจนถึงยังคง

ระบอบประชาธิปไตยไว้ได้ เพื่อ

รักษาระบบสังคมและการเมือง

บางส่วนของไต้หวันเอาไว้ 

พรรคการเมืองหลักทุก

พรรคของไต้หวันปฏิเสธข้อเสนอ 

“หน่ึงประเทศ, สองระบบ” ของ

จีน และผลสำารวจความคิดเห็น                                        

ของชาวไต้หวันก็เป็นไปในทิศ 

ทางเดียวกัน รัฐบาลไต้หวันระ                                 

บุว่าประชาชนชาวไต้หวันเท่า 

นั้นจะเป็นผู้ตัดสินอนาคตของ

ตนเอง

ในสมุดปกขาวของจีน

ฉบับปี 2543 มีถ้อยคำาท่ีระบุว่า 

“ทุกส่ิงสามารถเจรจากันได้ตราบ

ใดท่ีไต้หวันยอมรับว่ามีเพียงจีน

เดียวและไม่แสวงหาการเป็น

เอกราช” เนื้อหานี้ถูกตัดออกไป

ในสมุดปกขาวฉบับล่าสุดด้วย

ด้านสภากิจการแผ่นดิน

ใหญ่ของไต้หวันแถลงประณาม

สมุดปกขาวของจีนเรื่องไต้หวันท่ี                                          

เผยแพร่ล่าสุดว่า เต็มไปด้วยถ้อย                                                    

คำาโกหกด้วยความคิดปรารถนา

เอง และไม่สนใจต่อความเป็น

รัฐเอกราชของสาธารณรัฐจีน 

ซ่ึงเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของ

ไต้หวัน 

นอกจากน้ีระบุด้วยว่า ประ                                                           

ชาชนชาวไต้หวัน 23 ล้านคน 

มีสิทธิ์ที่จะตัดสินอนาคตของ

ไต้หวัน พวกเขาไม่เคยยอมรับ

ผลลัพธ์ท่ีจัดต้ังมาให้โดยรัฐบาล

เผด็จการ.

คิวบาคุมเพลิงไหม้คลังน้ำามันครั้งใหญ่สำาเร็จ

มาตันซัส • เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง

คิวบาควบคุมเพลิงไหม้คลังน้ำา 

มันครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติ 

ศาสตร์ได้สำาเร็จหลังลุกลามต่อ

เนื่อง 5 วัน หวั่นส่งผลกระทบ

ต่อพลังงานไฟฟ้าทั่วประเทศ 

รอยเตอร์รายงานว่า เมื่อ

วันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 เจ้า

หน้าท่ีดับเพลิงคิวบาสามารถ

ควบคุมเหตุไฟไหม้คร้ังเลวร้าย

ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ได้สำาเร็จ

เมื่อวันอังคาร หลังเกิดเหตุฟ้า 

ผ่าคลังน้ำามันขนาดใหญ่ที่สุด

ของประเทศ จนเกิดไฟลุกไหม้

อย่างต่อเนื่องนานกว่า 5 วัน 

สร้างความเสียหายแก่สถานที่

จัดเก็บเชื้อเพลิง ซึ่งถูกทำาลาย

ไปกว่า 40% และทำาให้เกิดไฟ 

ฟ้าดับ 

เปลวเพลิงท่ีโหมกระหน่ำา

ทำาลายคลังน้ำามันลุกลามไปยัง

คลังน้ำามันแทงก์ที่ 4 ที่ซูเปอร์

แทงเกอร์ ท่าเรือเมืองมาตันซัส 

จนสุดท้ายได้สงบลง จากกลุ่ม

ควันสีดำาหนาทึบส่วนใหญ่ที่พุ่ง

ออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นลดลง

เหลือเป็นควันสีเทา

ท่าเรือเมืองมาตันซัสนับ

เป็นท่าเรือใหญ่ท่ีสุดของคิวบา

สำาหรับการนำาเข้าน้ำามันดิบและ

จัดเก็บเช้ือเพลิงดิบและน้ำามัน

เช้ือเพลิงหนักส่วนใหญ่ โดยเก็บ

คลังน้ำามันในแทงก์เก็บน้ำามัน

ขนาดใหญ่ 10 ถัง ส่วนใหญ่

ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าบน

เกาะนี้

ทั้งนี้ ได้เกิดเหตุฟ้าผ่า

แทงก์เก็บน้ำามันเชื้อเพลิงถังที่                                               

1 เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 

ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดไฟไหม้

และลุกลามอย่างรวดเร็วไปยัง

ถังที่ 2 ในวันอาทิตย์ และไป

จนถึงถังที่ 4 ในวันจันทร์ รวม

ทั้งมีการระเบิดอยู่เป็นระยะๆ 

ท่ามกลางการพยายามดับเพลิง

ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ 

รวมท้ังการสนับสนุนกำาลังเสริม                                              

จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญชาว

เม็กซิกันและเวเนซุเอลามาก 

กว่า 100 นาย

ด้าน นายราฟาเอล เป 

เรซ การ์ริกา เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง

คิวบา ระบุว่า เขากังวลว่าไฟ

ไหม้ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์พลังงานในประเทศ

และได้รับผลกระทบท้ังโลก เรา

ยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่กระ 

ทบได้ เนื่องจากยังมีการเผาไหม้ 

เมื่อวันอังคาร เฮลิคอป 

เตอร์จำานวนมากเข้าร่วมในปฏิ 

บัติการดับไฟไหม้คลังน้ำามัน พร้อม                                                

ด้วยเรือดับเพลิง 2 ลำาที่เม็กซิ 

โกส่งมากับอุปกรณ์ดับเพลิง

ขนาดใหญ่ ในเวลาต่อมาเจ้า

หน้าที่ดับเพลิงเข้ามาในพื้นที่

เป็นครั้งแรกและพ่นโฟมและ

น้ำาลงบนซากเผาไหม้ที่ยังคุกรุ่น

อยู่.

คุมเพลิงไหม้ • เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคิวบาเข้าควบคุมเพลิงไหม้จากฟ้าผ่าที่คลังน้ำามันในเมืองมาตันซัส ที่ลุกลามมา 5 วันติดต่อกัน เมื่อ

วันที่ 9 สิงหาคม

เมื่อยักษ์ใหญ่ทะเลาะกัน

ในเวทีเจรจาอาเซียน...



กนง.

ทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ร่วมหารือ

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า    

ในการประชุม กระทรวงการต่างประเทศ

จะเป็นผู้นำาเสนอการประเมินสถานการณ์

ความขัดแย้งระหว่างรัสเชีย-ยูเครน รวมถึง

ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ ขณะ

ที่สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ จะนำาเสนอการประเมิน

สถานการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่สำาคัญ 

โดยมีวาระพิจารณาที่สำาคัญคือ ข้อเสนอ

แผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์

ในระดับวิกฤตเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

เป็นการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุ

รองรับล่วงหน้า เพื่อให้เศรษฐกิจไทย คนไทย 

สามารถต้านทาน พร้อมรับ และไปต่อได้ 

วันเดียวกัน นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วย

ผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะ

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่

ประชุม กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้ขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.25% ต่อปี จาก 0.50% 

ต่อปี เป็น 0.75% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ทั้งนี้ 

มี 1 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทย

มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน คาดว่าจะกลับเข้าสู่

ระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 ได้ภายใน

สิ้นปีนี้ และจะขยายตัวต่อเนื่องในระยะต่อ

ไป ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังมีแนวโน้มอยู่

ในระดับสูงอีกระยะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ 

ประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก

เป็นพิเศษ เพื่อรองรับวิกฤตโควิด-19 ในช่วง

ที่ผ่านมาจึงมีความจำาเป็นลดลง

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว

ต่อเนื่อง และมีแรงส่งชัดเจนจากจำานวนนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด รวม

ทั้งการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัว

ต่อเนื่อง จากตลาดแรงงานและรายได้ครัว

เรือนที่ปรับดีขึ้น แม้เศรษฐกิจโลกมีความ

เสี่ยงที่จะชะลอตัว แต่ผลกระทบต่อแรงส่ง

สำาคัญของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีจำากัด 

อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามความเสี่ยงต่อการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปจากต้นทุน

และค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นายปิติกล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจ

ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่ โดยจะมีการปรับ

เพิ่มประมาณการเศรษฐกิจใหม่ ในการ

ประชุมครั้งหน้า จากเดิมที่คาดไว้ที่ 3.3% 

เนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจมีสัญญาณการ

ฟื้นตัวที่ชัดเจน แต่จีดีพีปีหน้าไม่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ซึ่งการที่เศรษฐกิจ

เข้าสู่ระดับปกติก่อนสิ้นปีนี้ เป็นสิ่งที่คาด

ไว้แล้วตั้งแต่การประชุมครั้งก่อนๆ รวมถึง

พัฒนาการเงินเฟ้อเป็นไปตามที่คาด ภาพ

เศรษฐกิจที่ออกมาเป็นไปตามคาด เป็นการ

ยืนยันว่าสิ่งที่คาดเป็นไปตามที่มองไว้

อย่างไรก็ดี ถ้าเศรษฐกิจฟื้นได้ต่อ

เนื่องไม่สะดุด แต่ไม่ได้ฟื้นร้อนแรงเกินไป 

จะไม่ซ้ำาเติมและเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อ โดย 

กนง.มีการติดตามเงินเฟ้อใกล้ชิด ซึ่งตอน

นี้เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับสูง จากราคา

น้ำามันและอาหารสด มองไปข้างหน้ามี

โอกาสจะลดลงพอสมควร ถ้าดูราคาน้ำามัน

ในตลาดโลก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตอนนี้เริ่ม

คลี่คลายลงแล้ว แต่กรรมการจับตาเงินเฟ้อ

พื้นฐาน เงินเฟ้อที่มาจากด้านอุปสงค์ ตัวนี้

เป็นสิ่งที่นโยบายการเงินจะดูใกล้ชิดมากกว่า

“การประชุม กนง.ในเดือน ก.ย.นี้ 

หากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่มีปัจจัยรุนแรง 

การปรับดอกเบี้ยจะยังค่อยเป็นค่อยไป ไม่

จำาเป็นต้องปรับดอกเบี้ยแบบแรง ไม่มีเหตุผล

ต้องเร่งปรับดอกเบี้ย ตามที่ตลาดมีการคาด

การณ์ว่าครั้งต่อไปอาจมีการปรับดอกเบี้ยอีก 

0.50%” เลขานุการ กนง. ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 

4 ปี หลังจาก กนง.ประกาศปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561

ทางด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การ

พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยของ กนง. คงมีการ

พิจารณาและให้น้ำาหนักในหลายมิติ ซึ่งที่ผ่าน

มาได้เคยมีการพูดคุยกับ ธปท.แล้วให้มีการ

สื่อสารเรื่องนโยบายการเงินกับธนาคารพาณิชย์

อย่างชัดเจน ส่วนกับสถาบันการเงินของรัฐนั้น 

กระทรวงการคลังจะทำาหน้าที่ ในการสื่อสาร

เอง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้เคยขอความร่วมมือไปยัง

สถาบันการเงินของรัฐให้มีการตรึงอัตราดอกเบี้ย

ให้นานที่สุด เพื่อเป็นการแบ่งเบาและช่วยเหลือ

ประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจกำาลังฟื้นตัว 

“ที่ผ่านมาเมื่อมีการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ย จะใช้ระยะเวลาในการส่งผ่าน

นโยบายไปถึงสถาบันการเงินประมาณ 3- 

6 เดือน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อาจจะปรับ

ขึ้นเร็วกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก หากสถาบันการ

เงินมีการขยับอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป ก็อาจ

จะกระทบทำาให้เศรษฐกิจที่กำาลังฟื้นตัว หรือ

แนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อชะลอลง

ได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ธปท.ที่ต้องสื่อสารกับ

ธนาคารพาณิชย์” นายอาคมกล่าว

รมว.การคลังยังกล่าวถึงแนวทางการ

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาว่า ต้องดูในจังหวะเวลา

ที่เหมาะสม หากเศรษฐกิจฟื้นตัว ประชาชน

มีรายได้เพิ่มขึ้น การปรับขึ้นค่าแรงสามารถ

ทำาได้ แต่หากอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้น

ตัวเต็มที่ การใช้จ่ายของประชาชนอาจได้รับผล 

กระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จนทำาให้ราคา

สินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการปรับเพิ่มขึ้น 

ซึ่งรัฐบาลได้เข้าไปช่วยเหลือผ่านมาตรการ

บรรเทาภาระค่าครองชีพ โดยในวันที่ 11 ส.ค. 

นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ

เพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งจะ

มีการเสนอมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟเพื่อ

ช่วยเหลือกลุ่มที่กำาลังเดือดร้อนเพิ่มเติมด้วย

ขณะที่นายผยง ศรีวณิช ประธาน

สมาคมธนาคารไทย แถลงว่า สมาคม

ธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก  ตระหนัก

ถึงผลกระทบของลูกค้าประชาชน โดย

นโยบายดอกเบี้ยจะปรับแบบค่อยเป็นค่อย

ไป ควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้ารายย่อยและ

เอสเอ็มอี โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้

ยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม เรา

หยุดหรือฝืนระบบไม่ได้ การขึ้นดอกเบี้ยเงิน

ฝากและเงินกู้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่

จะพยายามชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

แต่จะมากน้อยและจะนานแค่ไหนคงต้องดู

แบบช็อตต่อช็อต ดูโครงสร้างทางการเงิน

ของแต่ละธนาคาร ซึ่งการประชุม กนง.ยัง

เหลืออีก 2 ครั้งจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งจากนี้จนถึง

สิ้นปีมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับขึ้น

ดอกเบี้ยอีก 0.25-0.50% ต่อปี ทั้งนี้ สมาคม

และธนาคารจะติดตามสถานการณ์และ

ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหน้าผาเอ็นพีแอล 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า 

ธอส.ยืนยันตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นาน

ที่สุด อย่างน้อยถึงสิ้นปี 2565.

ชงอนุทิน

เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

เบื้องตนให้รีบตรวจ ATK ก่อน เพื่อตรวจ

สอบว่าเป็นโรคโควิด-19 หรือไม่ เพื่อจะได้

เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที 

ขณะเดียวก็ขอให้ประชาชนรีบเข้ารับการฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากขึ้น และ

ให้ใช้ชีวิตประจำาวันยึดหลักการปฏิบัติตาม 

Universal Prevention โดยเฉพาะการสวม

หน้ากากอนามัย 100% 

สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วย

รายใหม่ (รักษาตัวในโรงพยาบาล) จำานวน 

2,335 ราย โดยเป็นผู้ป่วยในประเทศ

ทั้งหมด จำานวน 2,335 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 

2,388,306 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 

ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน จำานวน 2,151 

ราย รวมหายป่วยสะสม 2,390,453 ราย 

(ตั้งแต่ 1 ม.ค.2565) โดยมีผู้ป่วยกำาลังรักษา  

21,099 ราย และเสียชีวิต 32 ราย รวม 

เสียชีวิตสะสม 9,997 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค.

2565) ทั้งนี้ จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษา

ตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำานวน 928 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ธเรศ 

กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ (สบส.) เปิดเผยถึงกรณีการพิจารณา

ยกเลิกระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโค 

วิด-19 แบบฮอสพิเทล (Hospitel) และโฮ

เทลไอโซเลชัน (Hotel Isolation) ว่า เมื่อ

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 พ้น

จากการระบาดใหญ่ ขณะนี้จึงมีการพิจารณา

ยกเลิกระบบฮอสพิเทลและโฮเทลไอโซเล

ชัน เบื้องต้นคาดว่าจะยกเลิกตั้งแต่วันที่  

1 ก.ย.2565 ซึ่งกำาลังดำาเนินการและเสนอ

ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข เพื่อออกเป็นประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

นพ.ธเรศกล่าวว่า ได้มีการสำารวจเมื่อ

ช่วงต้นเดือน ส.ค. พบว่าฮอสพิเทลเหลืออยู่ 

11 แห่ง จากช่วงแรกๆ มี 79 แห่ง และ

ขณะนี้เหลือเตียงอยู่ 3,220 เตียง ส่วนโฮ

เทลไอโซเลชันเหลือ 6 แห่ง จากช่วงแรกๆ 

31 แห่ง และเหลือเตียงอยู่ 1,500 เตียง ซึ่ง

เห็นว่าจำานวนลดลง และขณะนี้ยังมีระบบ

การรักษาแบบ OPSI หรือผู้ป่วยนอก และ

ระบบการรักษาแบบที่บ้าน (Home Isolation) 

หรือ HI มารองรับ

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) กล่าวว่า เรามีระบบในการประสาน

ข้อมูลการรักษาให้ผ่านสายด่วน 1330 แต่

จริงๆ สามารถเดินไปยังสถานพยาบาลได้

ทุกแห่งในการรับบริการรักษาแบบผู้ป่วย

นอก หรือหากแพทย์ในสถานพยาบาลนั้นๆ 

ประเมินว่าต้องทำา HI ก็สามารถทำาได้ทันที 

และหากเป็นสิทธิบัตรทอง ทาง สปสช.จะเบิก

จ่ายให้ ซึ่งเป็นระบบหลังบ้าน แต่ประชาชน

ไม่ต้องกังวลอะไร หากรับบริการตามสิทธิ

ตามระบบของรัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รอง

เลขาธิการ และ โฆษก สปสช. กล่าวว่า สปสช.

มีระบบรองรับผู้ติดโควิด-19 ที่ประสานเข้า

มาเพื่อขอรับบริการรักษา นอกเหนือจาก

การเดินทางไปยังสถานพยาบาลเองเพื่อ

รับบริการแบบผู้ป่วยนอก โดย สปสช.มีทั้ง 

สายด่วน 1330 และมีระบบ Teleheath/ 

Telemedicine นอกจากนี้ ล่าสุด สปสช.ยังได้

หารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการ

พัฒนาและจัดตั้งตู้คีออส (Kiosk) ซึ่งเป็นตู้

อัตโนมัติให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถปรึกษา

แพทย์ได้ เบื้องต้นจะจัดตั้งในกรุงเทพฯ บริเวณ

ห้างสรรพสินค้า และในชุมชน อยู่ระหว่าง

ดำาเนินการ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ 

ให้มีความสะดวกในการรับบริการมากขึ้น.

บิ๊กตู่

เป็นเอกสารเปิดเผย ไม่ใช่บันทึกลับอะไร 

มีการเก็บไว้ ในสถานที่ต่างๆ เช่นห้องสมุด

รัฐสภา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความเห็นดัง

กล่าวของตนเองก็เป็นแค่การพูดคุยปรึกษา

หารือแบบไม่เป็นทางการของ กรธ.ตอนนั้น 

“และในความเป็นจริงมีการพูดกันหลาย

คน แต่มีคนไปจับประเด็นที่บางกลุ่มต้องการ 

มีการไปดึงโควตคำาพูดที่เขาต้องการให้มา

ประเด็นในตอนนี้เท่านั้นเอง ขอย้ำาว่าบันทึก

ดังกล่าวไม่ใช่มติ เป็นการหารือทั่วไปของ กรธ. 

และไม่ได้คุยกันแค่สองคน ระหว่างผมกับ

ประธาน กรธ. แต่คุยประเด็นนี้กันหลายคนใน 

กรธ.  21 คน เป็นลักษณะการคุยกันทั่วไป แต่ที่

มีการบันทึกไว้ในรายงานเป็นเอกสารดังกล่าว 

ก็เพราะตำาแหน่งของผมที่เป็นรองประธาน 

กับประธาน (มีชัย) เท่านั้นเอง ซึ่งตอนที่คุยก็

มีความเห็นกันหลากหลายและตอนนี้อะไรก็

เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว อยากให้เรื่องนี้ศาล

รัฐธรรมนูญชี้ขาดจะดีกว่า” นายสุพจน์ระบุ 

เมื่อถามย้ำาว่า ความเห็นดังกล่าวมีผล

ผูกพันจนสามารถนำามาเป็นเอกสารประกอบ

การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้หรือ

ไม่ นายสุพจน์กล่าวว่า ไม่ใช่มติ กรธ. เป็น

แค่การหารือ เราต้องดูบริบทอื่นๆ ด้วย ต้อง

ดูหลายวรรคหลายตอนประกอบกัน ตอนที่ 

กรธ.คุยกันในมาตราอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกัน 

ไม่ใช่เอาข้อความเดียวแล้วยกมาพูดถึง แต่

ต้องดูมาตราอื่นด้วย ต้องดูหลายอย่าง

“คุณต้องไปดูความเห็นที่ท่านชูชาติ ศรี

แสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ที่

ออกมาโพสต์เรื่องการตีความการนับการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้เป็นนายกรัฐมนตรี 

ท่านให้ความเห็นดีมากเลย” นายสุพจน์ระบุ

เมื่อถามว่า ตอนนี้มีการเผยแพร่

บันทึกการประชุมดังกล่าว โดยเฉพาะ

ประเด็นที่นายสุพจน์บอกว่าให้นับระยะ

เวลาการเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนรัฐธรรมนูญ

ปี 2560 ประกาศใช้ด้วย นายสุพจน์ตอบว่า 

“ผมไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญก็มีถึง 21 คน และที่ปรึกษา กรธ.

อีกจำานวนมาก ตรงนั้นแค่ความเห็นของผม 

ไม่ใช่มติอย่างเป็นทางการของ กรธ. มติมัน

เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนี้มันเป็นความเห็น คุย

กันทั่วไป โดยตอนนั้นไม่ได้มีบริบทอื่นเลย” 

นายสุพจน์กล่าวต่อว่า ตอนนั้นเป็น 

การคุยกันเรื่องกรอบการยกร่างมาตรา 158 

(บุคคลจะเป็นนายกรัฐมนตรีเกินแปดปีไม่

ได้ ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่) ที่ตอน

นั้น กรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ ไป

เขียนบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญเลย แล้ว

ก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ อีก ขอย้ำาว่าที่กรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญคุยกันตอนนั้นที่ปรากฏใน

เอกสาร แค่ขั้นตอนแรกๆ ของการยกร่าง

รัฐธรรมนูญเท่านั้นเอง เราก็คุยกันทั่วไป 

เพราะหลังจากวันนั้น ก็ยังมีการยกร่าง

รัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราหลายขั้นตอน

“แต่มีบางคนไปจับประเด็น เอาแค่

ตรงนั้นที่ผมพูด เพื่อให้กลายเป็นประเด็น

ขึ้นมาในตอนนี้ ทั้งที่สิ่งที่คุยกัน ไม่ใช่มติ

ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ การจะ

ตีความเรื่องนี้ ขอบอกว่าจะต้องพิจารณา

รัฐธรรมนูญหลายมาตรา หลายวรรค หลาย

ตอนในรัฐธรรมนูญมาประกอบกันด้วย 

ไม่ใช่มาดูกันแค่วรรคเดียวของบางมาตรา

ในรัฐธรรมนูญแล้วนำามาพูดกัน แต่ต้องดู

หลายมาตราประกอบ” อดีตรองประธาน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2565 นายชูชาติ 

ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฎีกา โพสต์

ข้อความในเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng เกี่ยว

กับการนับระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ว่า รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน โดยมี

การระบุตอนท้ายว่า การนับอายุการดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ ให้นับ

หลังจากเข้ารับตำาแหน่งนายกฯ รอบสอง 

หลังเลือกตั้งเมื่อเดือน มี.ค.2562 ที่เข้าไปเป็น

นายกฯ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2562 คิดถึงปัจจุบัน

เป็นเวลาเพียง 3 ปี 1 เดือน 6 วันเท่านั้น

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า มีความพยายามของคนบางกลุ่มที่

ต้องการกดดันหวังสร้างประเด็นให้นายกฯ 

โดยหยิบเอาบางช่วงบางตอนของเอกสาร

ดังกล่าวที่เป็นความเห็นของกรรมการเพียง

ไม่กี่คนมานำาเสนอจนเกิดความสับสน ทั้งๆ 

ที่เอกสารนี้เป็นแค่บันทึกการประชุมหรือ

บันทึกการแสดงความเห็นของกรรมการ 

แต่ไม่ใช่มติ จึงไม่ควรนำามาใช้อ้างอิง และ

การประชุมในวันนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่

รัฐธรรมนูญปี 2560 ได้ประกาศใช้ไปแล้ว 

“ที่ถูกต้องควรไปพิจารณาความมุ่ ง

หมายและคำาอธิบายประกอบรายมาตราของ

รัฐธรรมนูญปี 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ที่มาของนายกรัฐมนตรี และฟังคำาวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ตีความกันไปตามความ

เห็นหรือความรู้สึกของตัวเอง โดยไม่มีอำานาจ

หน้าที่หรือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลัก

นิติศาสตร์หรือหลักกฎหมาย ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ 

คารพการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและไม่อยู่

เหนือกฎหมาย จึงขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักการและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นเดียวกัน 

เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้และไม่เกิดความ

วุ่นวาย” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุ.
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งานกิ่งกาชาดเปิดให้เล่นการพนัน

สงขลา • วันที่ 10 ส.ค.65 ที่ว่าการอำาเภอนาทวี อ.นาทวี 

จ.สงขลา มีการจัดงานประจำาปีและงานกิ่งกาชาด  แต่

ภายในงานกลับมีซุ้มการพนันต่างๆ เช่น บอลทอง ซึ่งลูกค้า

มีทั้งนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เสียกันคืนละ

หลายหมื่นบาท อีกทั้งยังมีการเล่นพนันปาลูกโป่ง ปาเป้า 

จับสลาก ยิงปืน มอมเมาเด็กและเยาวชนอีกด้วย ทั้งที่งาน

จัดใจกลางที่ว่าการอำาเภอซึ่งเป็นสถานที่ราชการ ระหว่าง 5- 

14 ส.ค.65 จำานวน 10 วัน 10 คืน ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 15  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิ่งกาชาด

อำาเภอนาทวี ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลภายใต้กรอบ

อำานาจหน้าที่และความตั้งใจของกิ่งกาชาดฯ ที่จะนำาไปช่วย

เหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ในอำาเภอ

นาทวีและอำาเภอใกล้เคียง การช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส

ทางสังคม ผู้พิการ และผู้ยากไร้  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก

เหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เหตุใด

จึงจัดให้มีการเล่นการพนันอย่างเปิดเผยแบบนี้ 

น้องแค้นพี่ชายคว้าปืนลูกซองยิงดับ

พัทลุง • จากกรณีที่นายนิตินันทน์ พลคง อายุ 38 ปี ที่

อยู่ 75 ม.5 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง อาชีพทำาสวน

ยางพารา ถูกคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำานวนใช้ปืนลูกซองยิง

ใส่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จาก

นั้นติดตามนายจีระพันธุ์ อายุ 33 ปี น้องชายที่อยู่บ้านใกล้

กันมาสอบปากคำา พร้อมยึดอาวุธปืนลูกซองยาวชนิด 5 นัด

มาตรวจสอบ กระสุนปืนลูกซองสั้น 24 นัด เบื้องต้นปฏิเสธ

ตลอดข้อกล่าวหา โดยเหตุเกิดบริเวณข้างบ้านผู้ตาย ซึ่งเป็น

บ้านชั้นเดียวแบบก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่ในสวนยางพาราริม

ถนนสายป่าพะยอม-คลองใหญ่ เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. 

ของวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด วันที่ 10 ส.ค.65 พ.ต.อ.ธน

สิทธิ์ จงหวัง ผกก.สภ.ป่าพะยอม ได้ร่วมกันสอบปากคำา

นายจีระพันธุ์ ในเบื้องต้นยังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่

ในตอนสายกลับยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็น

คนลงมือยิงพี่ชาย โดยใช้ปืนที่ตำารวจตรวจยึดมาก่อเหตุ 

ส่วนปลอกกระสุนปืนโยนลงโถส้วมไปแล้ว เนื่องจากตนถูก

พี่ชายทำาร้ายจิตใจมาอย่างต่อเนื่อง เคยถูกทำาร้ายร่างกาย

ด้วยการชกต่อย สร้างความโกรธแค้นเป็นอย่างยิ่ง ด้าน 

พ.ต.ต.จำาเริญ อินทร์แก้ว หัวหน้าชุดปราบปรามอิทธิพล

มือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำาคัญ ตร. พร้อมพวกได้ลงพื้นที่

ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และพบหมอนรองกระสุนปืนชนิด

ลูกซองตั้งอยู่ในพงหญ้าในสวนยางพาราดังกล่าว จึงเก็บไว้

เป็นหลักฐานประกอบคดีต่อไป.

หนองคาย • เมื่อเวลา 14.30 น. 

วันที่ 10 ส.ค.65 ที่สำานักงาน

ศุลกากรภาคที่ 2 อ.เมืองหนองคาย 

นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

ผอ .สำ านักงานศุลกากรภาค 

ที่ 2 พร้อมด้วย นายสมบัติ ค้อน

ทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร 

สำานักงานศุลกากรหนองคาย 

ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม 

ส่วนควบคุมทางศุลกากร หน่วย

สืบสวนปราบปรามประจำาพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วม

กันแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้า

ประเภทบุหรี่ ไฟฟ้าและน้ำายา

บุหรี่ไฟฟ้ากว่า 10,000 ชิ้น มูลค่า

ประมาณ 6 ล้านบาท

น ายพร้ อ มช า ยกล่ า ว

ว่า เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการ

ลักลอบจำาหน่ายบุหรี่ ไฟฟ้าและ

น้ำายาให้กลุ่มคนทุกประเภท  โดย

เฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

อ.เมืองขอนแก่น จึงได้ติดตาม

จนพบแหล่งพักและขายสินค้า

ในพื้นที่จริง ซึ่งลูกค้ามีแม้กระทั่ง

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดย

จะมีรถเก๋งสีแดงนำาบุหรี่ ไฟฟ้า

มากระจายให้แหล่งค้าทั้งหมดนี้ 

ตำารวจ สภ.เมืองขอนแก่น

จึงขอหมายค้นจากศาลจังหวัด

ขอนแก่น เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้า

หมาย 6 แห่งและตรวจยึดสินค้า

ดังกล่าว คาดว่าถูกลักลอบนำาเข้า

มาในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ชายแดน

หนองคาย ก่อนกระจายออกสู่

ตลาดต่างจังหวัด มีการขายผ่าน

ออนไลน์และเปิดหน้าร้านขาย

สินค้าประเภทอื่นบังหน้า แต่

ลักลอบจำาหน่ายอยู่หลังร้าน

โดยบุหรี่ ไฟฟ้าและน้ำายา

บุหรี่ ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าต้องห้าม

นำาเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ และ

เป็นความผิดตามมาตรา 246 แห่ง 

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปีหรือ

ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ ในการตรวจยึดผู้ค้ายินยอม

ระงับคดีในชั้นศุลกากร ซึ่งจะส่ง

มอบของกลางให้สำานักงานศุลกากร

หนองคายดำาเนินการต่อไป.

ยึดบุหรี่ ไฟฟ้าน้ำายาหมื่นชิ้นมูลค่ากว่า6ล้าน

บุรีรัมย์ • สุดสลดพ่อเฒ่าวัย 

82 ปี มีลูก 7 คน ช่วยเหลือตัว

เองไม่ได้ ถูกทิ้งโดดเดี่ยวนอน

จมกองอุจจาระปัสสาวะ อดข้าว

นาน 3 วัน

วันที่ 10 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าว

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านใน  ต.สอง

ชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ว่ามี 

คุณตาวัย 82 ปีคนหนึ่งมีชีวิต

ที่น่าเวทนาสงสาร เพราะไม่

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซ้ำา

ถูกปล่อยให้อดข้าวอดน้ำา นอน

จมปัสสาวะอุจจาระนานถึง  

3 วันจนเป็นแผลกดทับ โดย

อาศัยอยู่กับลูกชายคนที่ 5 ใน

จำานวนลูกทั้งหมด 7 คน จน

ชาวบ้านและ อสม.ต้องพาส่ง

โรงพยาบาลและซื้ออาหารให้กิน

เมื่อเดินทางไปตรวจสอบ 

พบคุณตานพ อายุ 82 ปี นั่งอยู่

บนที่นอนภายในบ้านที่คล้ายกับ

กระต๊อบสภาพทรุดโทรม  มีกลิ่น

อุจจาระและปัสสาวะคละคลุ้ง 

โดยสภาพของคุณตาไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้เนื่องจาก

แขนขาอ่อนแรง หากจะเข้า

ห้องน้ำาต้องมีคนช่วยพยุง แต่ถ้า

ไม่มีคนดูก็ต้องขับถ่ายใส่ที่นอน

จากการสอบถาม คุณ

ตานพเล่าให้ฟังว่า ภรรยาเสีย

ชีวิตไปหลายปีแล้ว มีลูกทั้งหมด  

7 คน คนโตเป็นผู้หญิงหายสาบสูญ

พ่อวัย82ลูก7คนทิ้งนอนจมกองอึ

ไม่เคยติดต่อกลับมาเลย คนที่

สองเป็นผู้ชายเสียชีวิตแล้ว คน

ที่สามเป็นผู้หญิงพอมีครอบครัว

ก็ไม่เคยกลับมาหาอีกเช่นกัน คน

ที่สี่ เป็นผู้ชายมีครอบครัวแล้ว

แต่ต้องตระเวนรับจ้างไปเรื่อยๆ 

คนที่ห้าเป็นผู้ชายสภาพร่างกาย

พิการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ด้วยกันแต่

ไม่ค่อยจะอยู่บ้าน คนที่หกเป็น 

ผู้หญิงสมองไม่ปกติ ปัจจุบันไป 

อยู่สุรินทร์ไม่ได้มาเหลียวแล และ

คนที่เจ็ดเป็นผู้หญิงเสียชีวิตตั้งแต่

ตอน 9 ขวบ เพราะถูกพี่ชายคนที่

สองข่มขืนจนติดเชื้อเอชไอวีและ

เสียชีวิตทั้งคู่

คุณตานพยังบอกอีกว่า 

ตนมีลูกก็เหมือนไม่มี ตอนนี้อายุ

มากและช่วยตัวเองไม่ได้ แต่กลับ

ไม่มีลูกคนไหนมาคอยดูแล  ทำาให้

ต้องนอนจมปัสสาวะอุจจาระ

และอดข้าวถึง 3 วัน ถ้าเพื่อน

บ้านไม่มาเห็นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยัง

ไง รู้สึกท้อใจไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ 

ตอนนี้ ไม่อยากได้อะไรแค่อยาก

ให้ลูกหลานมาดูแลเอาใจใส่บ้าง 

แต่หากจะมีคนมาช่วยเหลือก็

อยากจะได้สิ่งของอุปโภคบริโภค

เพราะตนหากินไม่ได้แล้ว

นางคิมมั่น ส้างชาติ อายุ 

64 ปี ชาวบ้านในหมู่บ้าน เล่าให้

ฟังว่า ชีวิตคุณตาน่าสงสารมากมี

ลูกถึง 7 คน แต่พอบั้นปลายชีวิต

ที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

กลับไม่มีคนดูแล ลูกบางคนไปมี

ครอบครัวก็ไม่ติดต่อมาเลย ส่วน

ลูกชายที่อยู่ด้วยปัจจุบันก็ไม่ค่อย

อยู่บ้านชอบดื่มเหล้าไปเรื่อย ล่า 

สุดถึงขั้นปล่อยให้พ่อนอนจม

ปัสสาวะอุจจาระและอดข้าวถึง  

3 วันจนเป็นแผลกดทับ อสม.และ

ชาวบ้านต้องพากันนำาตัวส่งโรง

พยาบาลและหาข้าวหาน้ำาให้กิน

นอกจากนี้ที่น่าหดหู่ใจคือ 

ลูกสาวคนเล็กตอนอายุ 9 ขวบ 

ถูกพี่ชายคนที่สองขืนใจจนติด

เชื้อเอชไอวีเสียชีวิต ส่วนคนที่

ก่อเหตุหนีไปและมีคนส่งข่าวมา

ทีหลังว่าเสียชีวิตแล้ว คิดว่าน่า

จะติดเชื้อเอชไอวีเหมือนกัน ที่

ผ่านมาตนซึ่งอยู่ใกล้ก็คอยสอด

ส่องดูแลช่วยเหลือเรื่องอาหาร

การกินมาตลอด แต่ก็ช่วยได้ตาม

กำาลังเท่านั้น อยากให้หน่วยงาน

นำาของอุปโภคบริโภคมาช่วย

เหลือและทำาบัตรคนพิการให้

คุณตาด้วย.

กรุงเทพฯ • วันที่ 10 ส.ค.65 ที่กอง

บัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น.  

พร้อมฝ่ายสืบสวน กก.สส.บก.น.5 

แถลงผลการจับกุม นายธนวิทย์ อายุ 

48 ปี โดยกล่าวหาว่าฉ้อโกงโดยการ

แสดงตนเป็นคนอื่น จับกุมได้ที่หน้า

ตึกแถว บี.บี.การ์เดน  เลขที่ 170/22 

ห้อง 6 ม.3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม พร้อมด้วยของกลาง 

รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า รุ่นฟอร์ 

ซ่า 350 สีน้ำาเงิน จำานวน 1 คัน 

เสื้อและกางเกง จำานวน 3 ตัว และ

อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์

พล.ต.ท.สำาราญเปิดเผยว่า 

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 ตำารวจ สน. 

บางโพงพางได้รับแจ้งเหตุ คนร้าย

ได้หลอกผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของ

บริษัทย่านพระราม 3 โดยทำาที

เป็นเจ้าของบริษัทที่อยู่บริเวณใกล้

เคียงกัน จากนั้นเชิญชวนทำาบุญ 

โดยใช้อุบายว่าจะนำาเงินไปสร้าง

ห้องเรียนให้นักเรียนด้อยโอกาส

ในพื้นที่ต่างจังหวัด ผู้เสียหายหลง

เชื่อทำาบุญไป 90,000 บาท ต่อมา 

ทราบว่าถูกหลอกจึงไปแจ้งความไว้

ที่  สน.บางโพงพาง

หลังตรวจสอบที่ เกิดเหตุ

และกล้ องวงจรปิดตลอดเส้น

ทางหนี ไปจนถึงที่พักของคนร้าย

บริเวณอำาเภอพุทธมณฑล ต่อมา

จากการตรวจสอบแผนประทุษ

กรรมเก่า ทราบว่าคนร้ายเคย

ก่อเหตุในพื้นที่ สน.เทียนทะเล 

สอบถามเจ้าหน้าที่จึงทราบชื่อสกุล

คนร้าย เมื่อนำาไปตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมพบว่ามีหมายจับค้าง

เก่าของ สน.บางโพงพาง และมี

ตำาหนิรูปพรรณตรงกับภาพจาก

กล้องวงจรปิดตามเหตุการณ์เมื่อ

วันที่ 19 ก.ค.65 จึงไปตรวจสอบที่

บริเวณหน้าที่พัก พบยานพาหนะ

ที่คนร้ายใช้ และพบว่าที่พักดัง

กล่าวเป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์ 

จึงวางกำาลังซุ่มดูบริเวณโดยรอบ 

ต่อมาพบบุคคลมีตำาหนิรูปพรรณ

คล้ายคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ที่

คนร้ายใช้ จึงแสดงตัวเข้าจับกุมตาม

หมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ทันที.

จับหนุ่มนักต้มตุ๋น

หลอกทำาบุญเด็ก

เชิดเงินแสนหนี



แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย

อย่างต่อเนื่อง และ 2) การเปิดตลาดเชิงพ้ืนท่ี                                                    

ใหม่ๆ สร้างการรับรู้และส่งเสริมตลาด    

ในประเทศใหม่ เช่น ซาอุดีอาระเบีย 

ตลาดระยะใกล้ (Short-Haul Market) 

ททท. จะมุ่งฟ้ืนคืนฐานตลาดกลุ่มกระแสหลัก 

เจาะกลุ่มคุณภาพ กระตุ้นกลุ่ม Revisit และ 

Quality มุ่งเพิ่มจำานวน ความถี่และกระตุ้น

การใช้จ่ายของกลุ่มความสนใจพิเศษ อาทิ 

กลุ่ม Health & Wellness, Wedding and 

Honeymoon Sport Tourism และ Luxury 

และ 5 News ประกอบด้วย New segment 

เจาะกลุ่มตลาดศักยภาพกลุ่มใหม่ๆ ท่ีมีแนวโน้ม                                                   

เติบโต New area เจาะพื้นที่ตลาดใหม่  

New partner ร่วมมือกับคู่ค้าพันธมิตรรายใหม่             

New infrastructure ใช้ประโยชน์จากการ

คมนาคมรูปแบบใหม่ในการส่งเสริมการ                                         

6

อาหารการกินของคนไทย และสามารถ        

ขับเคลื่อนให้เกิดการกระตุ้นการจับจ่าย

ใช้สอยของนักท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดสู่การ                                            

ท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 

นำาไปสู่การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ

ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดแรงส่งต่อเนื่องไปถึง     

ฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและต่อเนื่อง     

ไปจนถึงต้นปีหน้า

ขณะที่ตลาดในประเทศ ใช้การสื่อสาร

ผ่านแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing  

ยิ่งกว่าเดิม” โดยสร้างประสบการณ์การ 

ท่องเที่ยวด้วยมุมมองใหม่ เติมความหมาย

ของการเดินทางท่องเที่ยว ชดเชยช่วงเวลา 

ที่พลาดโอกาสได้เดินทางจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ตอนนี้จึง “ได้เวลา” ที่จะออก

ไปท่องเที่ยว สร้างความสุขให้กับตัวเองและ

คนที่เรารัก ออกไปเที่ยวพร้อมดูแลธรรมชาติ 

นำาไปสู่ช่วงเวลาที่แสนพิเศษ เพราะ 

“โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ”

พร้อมกระตุ้นความต้องการเดินทาง                                         

ของคนไทย ด้วยแคมเปญสื่อสาร      

“เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” และ

ต่อยอดทิศทางส่งเสริมตลาด 5 ภูมิภาค 

เน้นพาเที่ยวเมืองไทยอย่างอบอุ่น เสนอ

แคมเปญ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย...

เที่ยวได้ทุกวัน” ชูความแตกต่างอย่างมี

เอกลักษณ์ของแต่ละภาค ได้แก่ 

ภาคเหนือ เสิร์ฟประสบการณ์    

ท่องเที่ยวสัมผัส “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ” 

กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ภายในภูมิภาค เจาะกลุ่มครอบครัวที่มี 

หลายช่วงวัย (Multi-Gen Family) 

ภาคกลาง พาอินเทรนด์กระแสท่องเท่ียว                                                  

ภาคกลางด้วยเมนูประสบการณ์ใหม่ “Trendy C2” 

เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen-Y และ Gen-Z  

ภาคตะวันออก พาชิลๆ ซึมซับ

ประสบการณ์ “Story สาย สบาย” ด้วย

สินค้าท่องเที่ยวเชิงอาหารควบคู่สินค้า 

Luxury ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen-Y กลุ่ม

ผู้มีรายได้สูง และกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ 

(Millennials family)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พาตะลอน

เที่ยวสุด COOL หลงรักอีสานได้ทุกวัน 

กระตุ้นการท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน 

พร้อมนำาเสนอสินค้าท่องเที่ยวภายใต้ธีม    

3 ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 

เจาะกลุ่ม Gen-Y และวัยทำางาน และ 

ภาคใต้ พาสัมผัสการท่องเที่ยว     

รสจัดจ้าน “หรอยแรง แหล่งใต้” ดึงคนไทย

เที่ยวภาคใต้ตลอดทั้งปีควบคู่กับการสร้าง

กระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

“ทั้งนี้ ททท. ตั้งเป้าหมาย

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566 ให้กลับมา

ในอัตราร้อยละ 80 ของปี 2562 บนพ้ืนฐาน                                                 

ของสถานการณ์ท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว      

อย่างเป็นไปได้ (Base Case Scenario)  

โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม

ทั้งสิ้น 1.73 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้            

จากต่างประเทศ 970,000 ล้านบาท และ

รายได้หมุนเวียนจากตลาดคนไทย 760,000 

ล้านบาท ขณะท่ีภายใต้สถานการณ์ท่องเท่ียว                 

ท่ีเอ้ืออำานวยในทุกด้าน (Best Case Scenario) 

คาดว่าจะมีรายได้รวมอยู่ท่ี 2.38 ล้านล้านบาท 

ประกอบด้วยสัดส่วนของรายได้จากตลาด

ต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านบาท และตลาด

ในประเทศ 880,000 ล้านบาท” ผู้ว่าการ 

ททท. กล่าวสรุปในตอนท้าย

ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

Asia Responsible Enterprise 

Awards (AREA) 2022 ในสาขา Social 

Empowerment จาก Enterprise Asia  

ในฐานะองค์กรภูมิภาคเอเชียที่มีความ  

โดดเด่นด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม                                              

จากการดำาเนินโครงการ Phuket Sandbox 

ด้านผู้ว่าฯ ททท. ประกาศนโยบายเร่งเดินหน้า

พลิกโฉมท่องเที่ยวไทย ฟื้นอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวทุกมิติอย่างสมดุล 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. 

เปิดเผยว่า ททท. ได้รับรางวัลชนะเลิศ                        

Asia Responsible Enterprise Awards 

(AREA) 2022 ในสาขา Social Empowerment 

จากการดำาเนินโครงการ “Leader in Opening 

the Phuket Sandbox for Foreign Tourists” 

จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กร  

พัฒนาเอกชนชั้นนำาที่ส่งเสริมศักยภาพ  

ของหน่วยงานองค์กรในทวีปเอเชียที่มอบ                                                

รางวัลให้แก่องค์กรท่ีมีผลงานโดดเด่นในด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม           

และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน        

โดยโครงการ Phuket Sandbox เป็นโครงการ

ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเปิด

ประเทศ ภายใต้มาตรการสาธารณสุข เพื่อ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19    

ในประเทศไทยและต่างประเทศคลี่คลายลง                       

โดยนำาแนวคิด City Marketing มาช่วย                    

พลิกฟื้นวิกฤต โดยเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็น

พื้นที่นำาร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

ททท. ในฐานะหน่วยงานหลักที่นำา

เสนอโครงการ Phuket Sandbox และ    

ทำาหน้าท่ีในการส่งเสริมตลาดด้านการท่องเท่ียว          

จึงได้ดำาเนินการประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และภาคเอกชนในท้องถ่ิน                     

เพื่อสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ และ

ความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ

และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการสร้าง

มาตรฐานทางสาธารณสุขด้านท่องเที่ยว

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว                                                   

มากย่ิงข้ึน ได้แก่ มาตรฐาน SHA, SHA Plus 

และ SHA extra plus ตลอดจนดำาเนิน

การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว    

ผ่านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิญชวน                                                      

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางมา                                         

ท่องเท่ียวประเทศไทย และเพื่อให้ประเทศไทย

เป็น Top of Mind ของนักท่องเที่ยว 

จากความสำาเร็จในการเปิดโครงการ 

Phuket Sandbox จึงมีการขยายพื้นที่ในการ

เปิดประเทศไปยังพื้นที่อื่นๆ ผ่านโครงการ

ต่างๆ อาทิ โครงการ Samui Plus (พื้นที่

เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) จนต่อมา

รัฐบาลมีนโยบายให้มีการเปิดประเทศแบบ

เต็มรูปแบบ และยกเลิกระบบ Thailand Pass 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา 

ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัวและ

สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

เป็นจำานวนมาก

หากนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม       

- 31 กรกฎาคม 2565 มีนักท่องเท่ียวต่างชาติ                    

เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นจำานวน 

3,150,303 คน โดยประเทศต้นทางที่มี

จำานวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยสูงสุด  

5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย (425,289 คน), 

อินเดีย (333,973 คน), สิงคโปร์ (183,716 คน),                            

สหราชอาณาจักร (161,780 คน) และ

สหรัฐอเมริกา (146,891 คน) มีรายได้   

จากนักท่องเที่ยวสะสมเป็นจำานวน 1.57 

แสนล้านบาท 

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวต่อว่า เพื่อให้ 

การทำาการตลาดมีความต่อเนื่องและต่อยอด

ความสำาเร็จในการเปิดประเทศ จึงกำาหนด

ทิศทางและแนวทางการส่งเสริมตลาด

ท่องเที่ยวของ ททท. ประจำาปี 2566 ไว้ให้

สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์กร ททท. 

พ.ศ.2566-2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ททท. 

เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย

ในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่ามุ่งสู่

ความยั่งยืน” โดยเตรียมยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูในทุกมิติ 

ตาม 3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 

(Strategic Objective) ได้แก่ 
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มองเมืองมองเมือง

รางวัลชนะเลิศ AREA 2022

สาขา Social Empowerment

นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองไทยตามโครงการ Phuket Sandbox

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และรางวัล AREA 2022 

ร้านค้าย่านเมืองเก่า จ.ภูเก็ต ที่ ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Plus

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ตามโครงการ Phuket Sandboxพิธีมอบรางวัล SHA PLUS แก่ผู้ประกอบการพื้นที่ภูเก็ต

ชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

เกาะราชา จ.ภูเก็ต

แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต 

ก

สรณะ รายงาน

1.Drive Demand : มุ่งเน้นการท่องเท่ียว

เชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน  

2.Shape Supply : สร้างคุณค่าและ

ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านการ

สร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ 

(New Tourism Ecosystem) 

3.Thrive for Excellence : ยกระดับ

องค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่การ

เป็น Data Driven Organization เพื่อเพิ่ม                         

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 

สู่จุดหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

เปลี่ยนผ่านสู่ High Value & Sustainable 

Tourism อย่างแท้จริง

สำาหรับตลาดต่างประเทศ จะทำาการ

สื่อสารผ่านแคมเปญ Visit Thailand Year 

2022-2023 : Amazing New Chapters 

ด้วยเมนูประสบการณ์ A-Z และผสมผสาน 

Soft Power of Thailand (5F : 4M คือ 

Food Film Fashion Festival Fight Music 

Museum Master Meta) แบ่งเป็น

ตลาดระยะไกล (Long-Haul Markets) 

มุ่งเจาะตลาด (Segment) ที่มีเวลาพักผ่อน                  

และซึบซับประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ   

ในประเทศไทย อาทิ กลุ่ม Health & Wellness, 

Family with Kids, Active Senior และ Telework                                          

ซ่ึง ททท. จะส่งเสริมการตลาดใน 2 แนวทาง 

ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น  

จุดหมายปลายทางท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียว                                                 

ได้ตลอดท้ังปี ผสมผสานกลยุทธ์ City Marketing 

โดยแสวงหาความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำา

ในกลุ่มสินค้า Lifestyle ที่มีฐานลูกค้าที่มี

กำาลังซื้อพร้อมจ่าย รวมทั้งมอบสิทธิพิเศษ

โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากศูนย์บริหาร

สถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) และส่งเสริม

การจัดงาน World Event ด้าน Health & 

Wellness อาทิ Specialised Expo 2028   

ท่ีภูเก็ต เพื่อชูศักยภาพศูนย์กลาง Medical Hub

- Remote Worker Destination 

ททท. มีแผนท่ีจะดึงนักท่องเท่ียวกลุ่ม 

Digital Nomads มายังประเทศไทยในอนาคต 

โดยเฉพาะจากเทรนด์ Work From Home  

ที่เกิดขึ้นหลังช่วงสถานการณ์ โควิด-19                          

ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำาถึงความสำาคัญท่ีผู้คน     

จะหันมาเลือกวิถีชีวิตการทำางานที่ทำางาน

จากที่ใด ในโลกนี้มากยิ่งขึ้น 

- Gastronomy Tourism โครงการ 

เดอะ มิชลิน ไกด์ ไทยแลนด์ (พ.ศ.2565-

2569)

คู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ประจำาปี 2566  

ซึ่งเป็นฉบับที่ 6 ของไทย ปักหมุด 4 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี 

อุดรธานี และขอนแก่น ขยายพื้นที่สำารวจสู่                                             

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนความพร้อม

ของ 4 จังหวัดที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรม

ท่องเท่ียว และ New way เสนอการท่องเท่ียว

รูปแบบใหม่ที่ชูเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 

นอกจากน้ี ยังได้มีกิจกรรมกระตุ้น

ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- Visit Thailand Year 2022-2023,                                      

Amazing New Chapters ประกาศ

ให้ปี 2565-2566 เป็นปีท่องเที่ยวไทย        

(Visit Thailand Year 2022-2023) สะท้อน

เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ผ่านภาพยนตร์

โฆษณาชุดต่างๆ เผยแพร่ในต่างประเทศ

ผ่านช่องทางสื่อออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อ

ส่งต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวมิติใหม่ 

- Wellness Tourist World-Class 

ผลักดันจังหวัดในชายฝ่ังทะเลอันดามัน                 

ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เป็นจุดหมาย  

ปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Health & Wellness ของประเทศไทย     

ททท. เร่งฟื้นท่องเที่ยวไทยทุกมิติอย่างสมดุล

สุดปลื้ม Phuket Sandbox รับรางวัล AREA 2022


