
ชวนรวมกิจกรรม12สิงหาวันแมแหงชาติ

หนา...4หนา...4

เปดแผน ‘พลังประชารัฐ’ ฮั้ว ‘เพื่อไทย’
‘บิ๊กปอม’ ไฟเขียวทุกขั้ว รอนั่งนายกฯ?
เปดแผน ‘พลังประชารัฐ’ ฮั้ว ‘เพื่อไทย’
‘บิ๊กปอม’ ไฟเขียวทุกขั้ว รอนั่งนายกฯ?

‘ปอม’สยบรอยราว3ป.

ชงศบค.ขอเปดผับถึงตี4

ในโซนน่ิงพ้ืนท่ีทองเท่ียว

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม, พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนาพรรค  

พลังประชารัฐ และ พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย ขณะเดินออกจากหองรับรองที่มูลนิธิปารอยตอ 5 จังหวัด ภาย

หลังพูดคุยกันประมาณ 30 นาที ในงานวันคลายวันเกิดครบ 77 ป พล.อ.ประวิตร เม� อชวงเชาวันที่ 11 ส.ค.

             
|
ไทยโพสต • นายกฯ เปดงาน “ภูษาศิลป  จาก

ทองถิ่นสูสากล” เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระ

พันปหลวง” รัฐบาลชวนรวมกิจกรรมวันแมแหง

ชาติ สืบสานพระราชปณิธาน ผูวาฯ กทม.มอบโล

ประกาศเกียรติคุณแมตัวอยาง 50 เขต 

ที่รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคา

สยามพารากอน เม� อวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 

14.00 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ        

มนตรี และภริยา เปนประธานในพิธีเปดงาน 

“ภูษาศิลป จากทองถิ่นสูสากล” เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ                       

บรมราชชนนีพันปหลวง เน� องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 

2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวัฒนธรรม, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นางเกตุวลี นภาศัพท 

กรรมการกลุมบริษัท สยามพิวรรธน, นายประวิช 

สุขุม ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ ผูบริหาร

สูงสุดสายบริหารทั่วไป บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่

เขารวม

ภายในพิธีเปดงาน นายกฯ และคณะ ได

รวมชมการแสดงแบบผาไทยลายอัตลักษณ 4 ภาค 

จาก 4 นักออกแบบชั้นนําของประเทศไทย ไดแก 

1.พิจิตรา บุณยรัตพันธุ (แบรนด PICHITA) ผาภาค

เหนือ 2.ศิริชัย ทหรานนท (แบรนด THEATRE) 

ผาภาคกลาง 3.อธิษฐ ฐิรกิตติวัฒน (แบรนด 

SURFACE) ผาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 

4.หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณกุล (แบรนด SANTI 

SUK SPACE) ผาภาคใต, การแสดง “จินตลีลา

พัสตราภรณ การแสดงมโนราหบัลเลต 

ไทยโพสต • อวยพรวันเกิด “บิ๊กปอม”    

77 ปคึกคัก “3 ป.” ช� นม� น ปดหองคุยกวา 

30 นาที “พี่ปอม” โอบ “นองปอก” โชว

ส� อถามใครวาทะเลาะกัน “บิ๊กปอก” มั่นใจ

สุขภาพ “พี่ปอม” ยังดี แตไมใชนายกฯ 

แทน “นองตู” ดาน “อนุทิน” เผยกับอุปทูต

มะกัน มั่นใจรัฐบาลอยูถึง มี.ค.66 ฝายคาน

ลักไกเสนอญัตติดวนถลมวาระ 8 ปนายกฯ  

องคประชุมไมครบ สภาลมตามเกม ขณะ  

ที่หลายองคกรเคล� อนไหวกดดันเขยาเกาอี้

นายกฯ

ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วันที่                                                          

11 ส.ค. เวลา 05.30 น. พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัว 

หนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรอม

ครอบครัวและคนใกลชิด เดินทางไปทําบุญ

ถวายสังฆทานวันคลายวันเกิดครบ 77 ป

ของ พล.อ.ประวิตร และทําบุญใหกับบรรพ 

บุรุษ

จากนั้น เวลา 07.00 น. พล.อ.ประ 

วิตร กลับมาที่มูลนิธิปารอยตอ 5 จังหวัด 

ใหคนใกลชิด ทหาร ตํารวจ นักการเมือง 

ขาราชการ เขาอวยพรวันคลายวันเกิด พรอม

มอบของที่ระลึกใหผูรวมงานเปนอุปกรณชง

กาแฟดวยมือ แกวกาแฟสแกนหนา พล.อ. 

ประวิตร และผาฝาย โดยมีผูมารวมอวยพร

อยางตอเน� องคึกคัก

เวลา 08.00 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี 

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” ปดตอสายตรง

ล็อบบี้ ส.ส.พปชร.ออกจากหองประชุมสภา                 

“พรเพชร” ควักพระสาบาน พักเบรก 2 

นาทีเขาหองนํ้า ไมไดรับออเดอรใครทําสภา                            

ลม “ชวน” ถกวิป 3 ฝายเคาะประชุม กม.                                                                                                  

ลูกเลือกตั้ง ส.ส.อีกครั้ง 15 ส.ค.นี้ “คณะ

ทํางาน ปธ.รัฐสภา” บอกหากองคประชุมไม                                                             

ครบอีกสมาชิกตองรับผิดชอบ “ภท.” เตรียม

ลงหาเสียง จ.พังงา “จุรินทร” มั่นใจรักษา

พื้นที่ได เช� อเลือกตั้งครั้งหนาภาคใตได ส.ส. 

35-40 ที่นั่ง 

ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วันที่ 

11 สิงหาคม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี และหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) กลาวปฏิเสธถึงกระแส

ขาวโทรศัพทสายตรงถึง ส.ส.พปชร.ไมใหเขา

รวมประชุมสภาเม� อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผานมา                                                     

พรอมยอนถามกลับวา “ฉันโทร.ที่ไหน ประ 

ชุม สมช.ทั้งวันจนถึง 4 โมงเย็น”

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก                

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนา

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) กลาวถึงเร� อง

สภาลมวา พรรค ปชป.ทําหนาที่อยางเต็ม

ท่ีในฐานะสมาชิกรัฐสภา และไดเขารวมประ                                                             

ชุมพรอมเพรียง และหากจะมีการนัดประ 

ชุมอีกครั้ง ก็พรอมที่จะเขารวมประชุมเพ� อ

ทําหนาที่

ถามวา นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหนา

พรรคพลังธรรมใหม เสนอใหนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาฯ นัดประชุมในชวงวัน

หยุดสุดสัปดาหนี้ นายจุรินทรกลาววา 

ทําเนียบรัฐบาล • ยอดปวยหนัก-โคมาจาก 

“โควิด” เริ่มลดลง แตยอดดับยังสูง 35 ราย 

ปวยใหมยังทรงตัว เตรียมเฮ! “พิพัฒน” จอ

เสนอ ศบค. ขอเปดผับยาวถึงเวลา 04.00 น.                                                          

อางเพ� อใหสอดคลองกับพฤติกรรมนักทอง

เที่ยวตางชาติ ขาวสาร บางลา ปาตอง 

พัทยา อาวนาง เขาหลัก พังงา หัวหิน สมุย 

และเชียงใหม ติดโผ

เม� อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ประจําวันวา วันนี้ผู

ปวยรายใหมทั้ง RT-PCR และ ATK 2,316 

ราย สะสม 4,614,057 ราย หายปวย 2,076 

ราย สะสม 4,561,023 ราย เสียชีวิต 35 

ราย สะสม 31,730 ราย อยูระหวางการ

รักษา 21,304 ราย อยู รพ.สนามและอ� นๆ 

10,136 ราย และอยูใน รพ. 11,168 ราย 

จํานวนนี้มีผูปวยอาการหนัก 919 ราย ใส

ทอชวยหายใจ 463 ราย อัตราครองเตียง

ระดับ 2-3 อยูที่ 15.5% 

ทั้งนี้ มีรายงานผูติดเชื้อในเรือนจํา 10 

ราย แตไมมีผูติดเชื้อเดินทางจากตางประ                                                                

เทศ ภาพรวมผูปวยเฉลี่ยรายวันเริ่มทรงตัว 

ขณะท่ีผูปวยอาการหนักและใสทอชวยหาย 

ใจเริ่มลดลง สวนผูเสียชีวิตยังสูงเกิน 30 

ราย แตมีแนวโนมทรงตัว

ผูเสียชีวิต 35 ราย 

 

ไทยโพสต • “คลัง” ดีเดยลงทะเบียน

คนจนรอบใหม 5 ก.ย.-19 ต.ค.65 คาด

เปดใหใชสิทธิ์ได ม.ค.66 เรียกถกแบงกรัฐ

สั่งผนึกกําลังตรึงอัตราดอกเบี้ยชวยลูกคา 

“ออมสิน” ประเดิมข้ึนอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

สูงสุด 0.30% ตอป “สบน.” รับแนวโนม

ดอกเบี้ยขาขึ้นดันตนทุนกูเงินรัฐบาลขยับ 

เดินหนาบริหารจัดการความเสี่ยง โยกเปน

กูเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

เม� อวันที่ 11 สิงหาคม นายสันติ 

พรอมพัฒน รมช.การคลัง เปดเผยวา กระ 

ทรวงการคลังจะเปดใหลงทะเบียนโครงการ

ลงทะเบียนเพ� อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565 

หรือบัตรคนจนรอบใหม ในวันที่ 5 ก.ย.-

19 ต.ค.2565 รวมทั้งหมด 45 วัน ที่หน�วย

งานรับลงทะเบียน ไดแก สาขาของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย                                                        

และหน�วยงานของรัฐ รวมทั้งเว็บไซตบัตร                                                       

สวัสดิการแหงรัฐ.mof.go.th เปนตน โดย

คาดวาผูที่ ไดรับสิทธิ์ในรอบนี้จะอยูที่ประ 

มาณ 15-16 ลานคน

ทั้งนี้ เม� อปดรับลงทะเบียนแลวก็จะมี

การตรวจสอบคุณสมบัติรวมกับ 47 หน�วย

งาน และจะประกาศผล

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

๙๐ พรรษาพระพันป
ขวัญชีวีประชาไทย

น้ําพระทัยพระพันปสิริกิต์ิ ชุบชีวิตประชาชนทุกหนแหง
ศิลปกรรมล้ําคาพระเสริมแรง ทรงแสดงคุณคาสูสากล
 เกาสิบพรรษาบรมราชินีนาถ ผองพระราชหฤทัยในกุศล
ขอพระราชทานถวายชัยมงคล ขวัญกมลปวงประชาทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

นายอธิชนัน สิงหตระกูล ประพันธ

วันศุกรที่  12  สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น  15  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล

อานตอหนา 3

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9403

อิสรภาพแหงความคิด

ดีเดยลงทะเบียน

คนจนรอบใหม

สั่งตรึงดอกเบี้ย

6

14

5หนา...

หนา...

หนา...

ปธน.ไชชี้ภัยคุกคามจีน

ไมลด

ไหน...แลนดสไลด

บริษัทพลังงานยิ้ม Q2 อูฟู

ปตท.-โออารโวรายไดพุง

อานตอหนา 15

อานตอหนา 3

อานตอหนา 15

ปดสวะทําสภาลม

15สค.ถกกม.ลูกอีก

ครบ77ปลั่นไมทะเลาะกัน

ฝายคานขยมเกาอี้นายกฯ
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘ดวงหทัยแห่งรักภักดีราช’

าชสดุดี “ดวงฤทัยแห่งรัก และ ภักดี”

เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 

เนื่องในมหามงคลสมัย

ทรงพระเจริญ ๙๐ พรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

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

สมเด็จ เสด็จแคว้น แดนกันดาร

พระนางเจ้า เกียรติโอฬาร ตระการหล้า

สิริกิติ์ ลิขิตการ สานต่อ  พระปณิธาน

แม่แห่งชาติ  ภูฟ้า ค่าล้ำา พระบารมีฯ

พระบรม นาถชาติกราบเบื้อง พระยุคล

ราชินีนาถ แห่งปวงชน แม่ป้อง

พระบรม ฤทธิ์หลั่งฝน โปรยจิต พรมประชา

ราชชนนี ไทยเกียรติก้อง โลกซ้องพระจริยาฯ

ดวงฤทัย ใจแม่น้อม เพื่อประชา

แห่งรัก แห่งวิญญาณ์ อุทิศให้

ภักดีราช ศาสน์พึ่งพา มือแม่ คอยประคอง

แห่งชาติ แห่งเทพไท้ แม่เจ้าใจถวิลฯ

ศิลปาชีพ แม่สร้าง สว่างไกล

ป่ารักน้ำา แม่ห่วงใย ดินฟ้า

น้่ำารักป่า คู่พระทัย ชีพพ่อ พระภูมิพล

พระบารมี ก้องหล้า เกริกฟ้าจรุงสวรรค์ฯ

ทรงพระคุณ เลิศล้ำา ค้ำาชูไทย

เจริญ พระราชไม- ตรีด้าว

ชนมายุ เก้าสิบวัย พรรษะยิ่ง จิรกาล

ยั่งยืนนาน เถิดแม่เจ้า พสกน้อมฤทัยถวายฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ 

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

พระราชญาณกวี

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

ประพันธ์

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

“พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์” ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา

ตามพระราชดำาริ ส่งคลิปถวายพระพรนี้มาให้ผม

ท่านบอกว่า.......

จะชโลมให้ฉ่ำาชื่นทั้งเมืองกรุงจนถึงน่อง ก็สุดแต่พระพิรุณจะ

กรุณา ชาวกรุงไม่ว่า เพราะมี “ชัชชาติ” เป็น “พระยาเอาอยู่” คอย

ทดน้ำาขมังเวทประจำาเมืองอยู่แล้ว

เรื่องหาร ๑๐๐ หาร ๕๐๐ นี่ “ตายยาก” นะ!

ท่านประธานชวน “ฮึดสุดท้าย” บอกว่า จันทร์ที่ ๑๕ สิงหา. 

จะขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อทำาคลอด “กฎหมายลูกเลือกตั้ง” อีก

ครั้ง

เพราะกูรูกฎหมายรัฐสภา นับเวลาที่ต้องทำาคลอดให้ได้ก่อน

ครบ ๑๘๐ วันแล้ว ไม่ใช่ช่วงสันตติกาลระหว่างวันที่ ๑๔ ต่อเนื่อง 

๑๕ สิงหา. ตอน ๒ ยาม

หากแต่จะครบ ๑๘๐ วัน ตอน ๒ ยาม ระหว่างรอยต่อวันที่ 

๑๕ กับ ๑๖ สิงหา.!

ฉะนั้น จันทร์ที่ ๑๕ สิงหา. ก่อน ๒ ยาม ประธานชวน จะ

พยายามใช้ “ลมกัมมัชวาต” คือลมเบ่ง “ทำาคลอด” ร่างกฎหมายลูก

หาร ๕๐๐ ดูอีกครั้ง

ก่อน ๒ ยาม ถ้าไม่อุแว้..อุแว้ 

ก็หมายความว่า ครั้งนี้ “ลูก ๕๐๐” ตายสนิท ปิดฝาโลง “ตอก

ตะปู” ส่งเข้าเตาเผาไปได้เลย!

ก็ศรัทธาในความมุ่งมั่น-จริงใจต่อการกอบกู้พิทักษ์เกียรติ

รัฐสภาของท่านประธานชวนจริงๆ 

จันทร์ ๑๕ ความจริง เป็นเวลาประชุมวุฒิสภา แต่ท่าน

ชวนขอความร่วมมือกับท่านพรเพชร ประธานวุฒิฯ ให้อุทิศเวลา 

“ประชุมร่วม” กันอีกครั้ง

ประธานวุฒิฯ ก็ตกลง และท่านชวนก็เชิญวิป ๓ ฝ่าย คือ วิปวุฒิฯ 

วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน มาหารือ ตกลงออกหนังสือเชิญ “ประชุม                                                                              

รัฐสภา” จันทร์ที่ ๑๕ สิงหา.ไปแล้ว

ประชุมน่ะ คงได้ประชุม

แต่ที่จะทำาคลอดได้ คงคามดลูกอีก!

ลองมาถึงขนาดนี้ เพื่อไทย+พลังประชารัฐ แอบฉลองชัย 

“หาร ๑๐๐” ไปแล้วมั้ง? 

กลับไปหาร ๕๐๐ อีกครั้งได้ มันจะมหัศจรรย์ยิ่งกว่า ฟ้าผ่า 

“หมาตาย” ยกคอก!

ฉะนั้น ท่านประธานอย่าต้องเสียเงินไปจ้างละครชาตรีมารำา

แก้บนที่สัปปายะสภาสถานล่วงหน้าเลย

 ตอนประชุม..ครบ 

แต่ตอนโหวต รัฐสภาก็จะถูกอัศวินป้อมกับอัศวินแม้ว “คว่ำา” 

ด้วยไม่ครบองค์ประชุมอีก!

ผมอยากให้ผม “เดาผิด” ซะจริงๆ คืออยากให้พลเอก

ประวิตร เกิดดวงตาเห็นธรรมตอน ๗๗ ย่างเข้า ๗๘ ขวบ แล้ว

ถ่ายทอดคำาสั่งออกไปใหม่อีกซักครั้ง......

ให้ ส.ส.สาย พปชร.และ ส.ว.สาย พชรว.มาประชุมกันให้ครบ

แล้วโหวตผ่านกฎหมายลูก ฉบับหาร ๕๐๐ จันทร์นี้

แบบนี้แหละ จาก “เฮียป้อม” ที่คนจิกเรียก

 จะกลับมาเรียก “ลุงป้อม” เกรียวกราวเหมือนเดิม และ

พลังประชารัฐก็จะสวยเหมือนเบลล่าบวกอาภัสราอีกครั้ง!

เนี่ย ถ้ากลับเป็นแบบนี้ ......

ที่ผมเดาผิดแต่แรก จะล้อมกรอบคำาว่า “ป้อมจ๋า..ป้อมจ๋า...

ป้อมจ๋า” ในเนื้อที่ตรงนี้ เป็นเวลา ๓ วัน ติดต่อกัน

แต่ถ้าต้องการมากกว่านั้น ก็ไม่มีปัญหา จะวางบิล “คิด

เงิน” ค่าพื้นที่ตะหาก!

ประธานชวนทำาให้เกิดบรรยากาศ “น่าลุ้น” ขึ้นมาอีก

ครั้ง ทั้งที่มองไม่เห็นรูเลยว่าเขาจะยอมพลิกกลับมาเป็น ๕๐๐ ได้

อย่างไร?

ขืนพลิกได้ ทักษิณบอก...ชลน่าน (มึง) ตายแน่!

จันทร์ ๑๕ ท่านชวนต้องข้ึนบัลลังก์ “ว่าการ” เองนะครับ ผม

สงสารท่านพรเพชร พูดกันตรงๆ เข้ียวท่านไม่ยาวเท่า ส.ส.เขาหรอก

ก็ไม่อยากเห็น ด้วยเกียรติและศักดิ์แห่งรัฐสภา ที่คนเป็น

ประธานวุฒิฯ ต้องออกมาสบถ-สาบาน เรื่องความสุจริตในการ

ทำาหน้าที่อย่างเมื่อวานนี้

ความสัตย์ซื่อ-จริงใจ เป็นธาตุบริสุทธิ์ ต่อให้เนื้อดี แต่ถ้า

น้ำาไม่ส่งประกายวูบวาบ แพรวพราย มันก็เหมือน “เพชรตาย”

มีค่า แต่ในราคาพลอยหุง!

เห็นใจและสงสารท่าน ยังไงก็ นัดสุดท้ายของกฎหมาย

ลูกฉบับนี้แล้ว จะคว่ำา-ไม่คว่ำา ก็ต้องระดับท่านประธานชวนนั่น

แหละ นั่งบัลลังก์ “ทิ้งทวน” ให้เห็นฝีมือกันไปข้าง

นี่ก็ “หยุดยาว” ๔ คืน ๓ วัน คงออกต่างจังหวัดกันอีก ก็

แปลกดี บ่นกันจัง น้ำามันแพง แต่เห็นวันหยุดยาวทีไร รถราติด

ล่วงหน้าหนึบหนับ

คงบ่นตามประสา “ไทยยุคสื่อสารไอที” จะให้ทันสมัย ก็

ต้องจิ้มเฟซอวดบ่นลื่นไหลไปเรื่อยๆ ไม่งั้นตกเทรนด์

ก็ไปกันดีๆ เน้อ......

หมู่นี้ฝนตก น้ำาป่ากำาลังหลากมาจากเหนือ แล้วจันทร์ที่ 

๑๕ รีบกลับมาดูรัฐสภาล่ม

เอาตัวเลขไปแทงหวย รวยกันงวดวันที่ ๑๖ สิงหา.นั่นไง!

“เป็นโคลงเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ที่ท่าน

เจ้าคุณวัดพระราม ๙ ประพันธ์ได้สมพระเกียรติยิ่ง”

ผมเปิดฟัง จิตก็ปีติ

ยิ่งสุภาพสตรีผู้อ่าน อ่านด้วยสำาเนียงเสนาะ ด้วย “มนัสน้อม 

จิตตั้ง” ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา “สมเด็จพระพันปี

หลวง” ๑๒ สิงหา.อยู่แล้ว

และเมื่อพินิจแต่ละคำาที่พระเดชพระคุณเจ้า “พระราชญาณ

กวี” กลั่นพระราชจริยาวัตร “สมเด็จพระพันปีหลวง” ร้อยเรียงออก

มาแต่ละคำาประพันธ์ ดุจเจียระไน 

ภาพเมื่อครั้ง ๒ พระองค์ ทรงเสด็จฯ “ลุยน้ำา-ลุยป่า” เพื่อทรง

หาทางสร้างสุข-ขจัดทุกข์ประชาราษฎร์และชาติไทย 

ยิ่งเด่นชัดขึ้นในห้วงจำา ร้อยเท่าพันทวี

ด้วยสำานึกน้อมและ “ใจภักดิ์” มิเสื่อมคลาย ผมซึ่งตั้งใจถวาย

พระพรในโอกาสมหามงคลสมัย “๑๒ สิงหาคม” อยู่แล้ว

จึงขอน้อมถวายพระพร ด้วย “ราชสดุดี” ดวงฤทัยแห่งรัก 

และ ภักดี” นี้ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันนี้

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า “เปลว สีเงิน”

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

วันนี้ “วันมหามงคล”

ตั้งใจจะไปลอยฟ้าชม “สวนป่าเบญจกิติ” อีกซักครั้ง ขอพระ

พิรุณอย่าโปรยปรายเลย เจ้าประคู้นนนน

 หลัง ๔ ทุ่มไปแล้ว ......

ร

ดีเดย์

การตรวจสอบคุณสมบัติได้ในเดือน ม.ค.2566 

เพื่อให้ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตน ส่วนผู้ท่ีไม่

ผ่านเกณฑ์ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ หากเป็น

ไปตามแผน ก็คาดว่าจะสามารถเปิดใช้สิทธ์ิ

บัตรคนจนรอบใหม่ได้ภายในเดือน ม.ค.2566 

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

“ผมยืนยันว่าการเปิดรับลงทะเบียน

คนจนรอบใหม่และการให้สิทธ์ิบัตรคนจนใน

เดือน ม.ค.2566 ไม่ได้เป็นประเด็นทางการ

เมือง และไม่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังท่ีจะเกิด

ข้ึนในปีหน้า” นายสันติกล่าว

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การรับลง

ทะเบียนหากตรงกับวันเสาร์-วันอาทิตย์ หรือ

วันหยุดราชการ จะข้ึนอยู่กับการพิจารณา

ของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง ส่วน

การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ คลัง

จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้

ลงทะเบียนภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่าน

ทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.

mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th โดย 

ผู้ลงทะเบียนท่ีผ่านคุณสมบัติ จะต้องยืนยัน

ตัวตนด้วยบัตรประจำาตัวประชาชนเพื่อเข้า

ร่วมโครงการ ท่ี ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน หรือ

ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถยืนยันตัวตนได้

ต้ังแต่วันท่ีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ในช่วงเดือน ม.ค.2566 เป็นต้นไป 

ส่วนผู้ลงทะเบียนท่ีไม่ผ่านคุณสมบัติ  

สามารถดำาเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทาง

เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.

go.th หรือช่องทางท่ีกระทรวงการคลังกำาหนด

ได้ต้ังแต่วันท่ีประกาศผลการตรวจสอบในช่วง

เดือน ม.ค.2566

วันเดียวกัน นายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.การคลัง ได้เรียกผู้บริหารระดับสูง

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  ได้แก่ 

ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.),  ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ธอส.),  ธนาคารกรุงไทย, 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย (ธสน.) และบรรษัทประกันสิน

เชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มาหารือ

เก่ียวกับแนวโน้มอัตราดอกเบ้ีย ภายหลังจาก

ท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ

ข้ึนดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% เป็น 0.75% ต่อปี

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ 

ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า รมว.การคลังได้ส่ังการให้ไปดู

ว่ามีมาตรการอะไรบ้างท่ีจะสามารถช่วยเหลือ

ลูกค้าได้ ซ่ึง ธ.ก.ส.จะเร่งบริหารจัดการหน้ี 

เติมสภาพคล่อง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพ

ลูกค้า ส่วนอัตราดอกเบ้ีย ธ.ก.ส.ก็จะช่วยตรึง

ออกไปให้นานท่ีสุด ก็จะช่วยลูกค้าของธนาคาร 

ท่ีปัจจุบันใช้อัตราดอกเบ้ีย MRR อยู่ประมาณ 

1 ล้านล้านบาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคาร

ออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินประกาศ

ข้ึนอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำา 3 เดือน/

6 เดือน ปรับข้ึน 0.15% เงินฝากประจำา 12 

เดือน ปรับข้ึน 0.20% และเงินฝากประจำา 

24 เดือน/36 เดือน ปรับข้ึน 0.30% ซ่ึงจะ

ช่วยส่งเสริมการออม และให้ประชาชนได้มี

กำาลังซ้ือเพ่ิมมากข้ึนในช่วงท่ีกำาลังเร่ิมกลับมา

มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สำาหรับลูกค้าสินเชื่อ 

ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ โดยจะยังตรึง

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ข้ันต่ำา (MLR, MOR และ 

MRR) ไว้ให้นานท่ีสุด 

ก่อนหน้าน้ี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการ

ผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ธอส.ยืนยันตรึงอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ไว้ให้นานท่ีสุด อย่างน้อยถึงส้ินปี 

2565 ส่วนนายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้

จัดการ ธสน. กล่าวว่า ธนาคารพร้อมตรึงอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ไว้ให้นานท่ีสุด ในอัตรา Prime 

Rate 5.75% ต่อปี 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำานวย

การสำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) 

กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าการกู้เงินในอนาคต

ของรัฐบาลคงมีต้นทุนการกู้เงินท่ีสูงข้ึน เพราะ

แนวโน้มอัตราดอกเบ้ียท่ีเป็นขาข้ึน จบแล้วยุค

ดอกเบ้ียต่ำาๆ ซ่ึงท่ีผ่านมา สบน.ได้มีการบริหาร

จัดการความเส่ียง โดยการเปล่ียนการกู้เงิน

ระยะส้ันท่ีเป็นดอกเบ้ียลอยตัว (Float Rate) 

มาเป็นอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ี (Fix Rate) มาก

ข้ึน โดยปัจจุบันอัตราดอกเบ้ียคงท่ีมีสัดส่วน

ถึง 82% ส่วนท่ีเหลือเป็นอัตราดอกเบ้ียแบบ

ลอยตัว ส่วนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน

น้ันไม่มี เพราะรัฐบาลมีหน้ีต่างประเทศน้อยแค่ 

1.8% และได้ทำาการปิดความเส่ียงไปหมดแล้ว

ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ 2566 สบน.

ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนการกู้เงินของ

รัฐบาล โดยพยายามกู้เงินระยะยาวผ่าน

การออกพันธบัตรระยะยาวให้มากข้ึน จาก

ปีงบประมาณ 2565 อยู่ท่ี 45% จะปรับเพ่ิม

เป็น 48% การออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน จะอยู่เท่า

เดิมท่ี 25% ขณะท่ีการออกต๋ัวเงินคลังและการ

กู้เงินระยะส้ันจากตลาด จะลดลงมาอยู่ท่ี 14% 

จากเดิมท่ี 18%

สำาหรับภาพรวมหน้ีสาธารณะต่อจีดี

พี ณ ส้ินเดือน มิ.ย.2565 อยู่ท่ี 61.06% จาก

ต้นปีคาดว่าในส้ินปีงบประมาณ 2565 หน้ี

สาธารณะต่อจีดีพี จะอยู่ท่ี 62.69% แต่ปัจจุบัน

มูลค่าจีดีพีเพ่ิมข้ึน และมีการปรับปรุงแผน

บริหารหน้ีสาธารณะท้ังหมด ทำาให้คาดว่า

ภายในส้ินปีงบประมาณ 2565 สัดส่วนหน้ี

สาธารณะจะอยู่ท่ี 61.3% 

ท้ังน้ี สบน.จะเปิดจำาหน่ายพันธบัตร

ออมทรัพย์ รุ่นออมเพ่ิมสุข รอบพิเศษ วงเงิน

รวม 2.1 หมื่นล้านบาท เพื่อจำาหน่ายให้กับ

ประชาชนจำานวน 2 หม่ืนล้านบาท และ

นิติบุคคลท่ีไม่แสวงหาผลกำาไรจำานวน 1 พัน

ล้านบาท โดยจำาหน่ายให้เฉพาะผู้ท่ีไม่ได้รับ

จัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพ่ิมสุข ใน

รอบจำาหน่ายเดือน มิ.ย.2565.

ปัดสวะ

ยังมีเวลาไปจนถึงวันท่ี 15 ส.ค.น้ี ซ่ึงได้มอบ

หมายวิปไปแล้วว่าหากเจรจากันว่าจะเอา

อย่างไร ซ่ึงต้องข้ึนอยู่กับประธานรัฐสภาจะ

หารือกับวิปสามฝ่ายอย่างไรและผลออกมา

เป็นอย่างไร ต้องปฏิบัติไป

เช่นเดียวกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงเรื่อง

สภาล่มว่า ตนและพรรค ภท.อยู่ร่วมประชุม

รัฐสภาตลอด แต่ในส่วน ส.ส.บางคนมาลงชื่อ

เข้าร่วมประชุม แต่เมื่อถึงเวลากลับไม่อยู่ ก็ถือ

เป็นเอกสิทธ์ิของผู้แทนฯ ทุกคน ซ่ึงประชาชน

จะเป็นผู้ตัดสินว่าผู้แทนฯ ทำาผิดหรือถูก ถ้า

เห็นว่าผิด ประชาชนก็ไม่เลือกกลับมา แต่ถ้า

ม่ันใจว่าเป็นส่ิงท่ีถูก เป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์

กับประชาชน ก็เลือกกลับมา เราอย่าไปสร้าง

ความขัดแย้งอะไรระหว่างกัน ต้องเคารพ

เรื่องเอกสิทธ์ิ

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. (ฉบับท่ี...) พ.ศ.... 

รัฐสภา กล่าวว่า การท่ีการประชุมรัฐสภา

ล่ม 3 คร้ังติดน้ัน ตนได้เตรียมยื่นเรื่องร้อง

เรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อตรวจสอบ ส.ส., ประธาน

รัฐสภา และรองประธานรัฐสภา กรณีฝ่าฝืน

จริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ เพราะได้

สะท้อนว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีไม่ตรงไปตรง

มาของสมาชิกรัฐสภาจำานวนหน่ึง รวมถึงต้ัง

ข้อสังเกตว่ามีสมาชิกรัฐสภาต้ังใจขาดประชุม

หรือไม่ หรือประธานรัฐสภาต้ังใจท่ีจะทำาให้

การพิจารณากฎหมายไม่เสร็จภายในกรอบ 

180 วันหรือไม่

พรเพชรสาบานไม่มีใบส่ัง

อย่างไรก็ตาม นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา แถลงถึงเรื่องสภาล่มว่า ใน

ตอนท่ีนับองค์ประชุมสำาหรับการประชุมน้ัน 

มีองค์ประชุมครบ แต่เมื่อถึงการลงมติเขาไม่

เป็นองค์ประกอบของการประชุม ประธานก็

ไม่มีสิทธ์ิท่ีจะไปบอกให้เขาทำาอะไร ซ่ึงหากเขา

ทราบดีว่าวันประชุมเหลือวันเดียวคือ 15 ส.ค. 

และวุฒิสภานัดประชุมกันอยู่ ซ่ึงวุฒิสภาเขา

ก็บอกว่ามีร่างกฎหมายอยู่มากท่ีบรรจุในวาระ

แล้ว หากมีการไปประชุมร่วม และสมาชิก

ไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม จนทำาให้สภาล่ม

อีกคร้ัง กฎหมายท่ีอยู่ในวาระของวุฒิสภาก็

จะเสียหาย

“กฎหมายบางฉบับท่ีระยะเวลากำาหนด

ไว้ ซ่ึงทางวุฒิสภาจะช้ีแจงกับนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร อีกคร้ังว่าหาก

ไปไม่ไหวจริงๆ ผมเกรงว่าทางสมาชิกวุฒิสภา

จะไม่ร่วมมือหรือไม่ร่วมประชุมอะไรก็ตาม 

ผมไม่ทราบ แต่ผมก็ต้องมา แต่ตอนน้ีอย่าเพ่ิง

ไปโฟกัสจุดน้ัน ผมขอไปพูดกับนายชวนก่อน” 

นายพรเพชรกล่าว

ถามถึงการพักการประชุม 2 นาทีก่อน

ท่ีสภาจะล่มจนหลายคนสงสัย นายพรเพชร

กล่าวว่า ตนน่ังประชุมมาเกือบ 4 ช่ัวโมง ซ่ึงก็ไม่

ทราบว่าจะต้องน่ังประชุมไปอีกนานเท่าไหร่ จึง

ต้องหาโอกาสท่ีเหมาะสมในการเข้าห้องน้ำา จึง

พักการประชุม และมีบางสื่อกล่าวหาว่าตนพัก

การประชุมเพื่อไปรับคำาส่ังหรือโทรศัพท์หาผู้ใด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกล่าวถึงตรงน้ี  

นายพรเพชรได้ควักพระจากเส้ือด้านในและ

พนมมือข้ึน พร้อมกล่าวว่า “ผมขอสาบานต่อ

หน้าพระพุทธรูปบูชาของผมและพระสยาม

เทวาธิราชท่ีประดิษฐานประจำาสภาแห่งน้ี ว่า

กิจกรรมท่ีผมไปห้องน้ำา มีเพียงปัสสาวะอย่าง

เดียวเท่าน้ัน และรีบกลับมาทันที หากผมทำา

ตามท่ีถูกกล่าวหา ขอให้ความวิบัติจงมีกับผม

ตลอดไป  ผมไม่สาบาน แต่เรื่องน้ีต้องสาบาน 

เพราะเรื่องน้ีจะไม่จบ”

ท่ีรัฐสภา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ

คณะทำางานประธานรัฐสภา แถลงถึงการ

ดำาเนินการต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง 

ส.ส.หลังจากน้ีว่า ถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จ

ภายในวันท่ี 15 ส.ค.น้ี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

132 กำาหนดให้กลับไปใช้ร่างของ ครม.ท่ีเสนอ

มา คือสูตรหาร 100 ดังน้ัน ในนามประธาน

รัฐสภา ซ่ึงได้พูดเสมอว่ารัฐสภารับใช้สภาและ

พ่ีน้องประชาชน นายชวนจึงกำาหนดให้มีการ

ประชุมร่วมรัฐสภาอีกคร้ังในวันท่ี 15 ส.ค.น้ี 

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่ารัฐสภาภายใต้การนำา

ของประธานรัฐสภาได้พยายามอย่างย่ิงท่ีจะ

พิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จ 

“ส่วนองค์ประชุมหากไม่ครบอีก สมาชิก

จำาเป็นต้องรับผิดชอบการกระทำา และตอบ

คำาถามสังคม แต่ในส่วนของรัฐสภา ต้องทำา

หน้าท่ีให้เต็มท่ี โดยจะออกหนังสือเชิญประชุม

วันน้ี (11 ส.ค.) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ี

ต้องออกหนังสือเชิญก่อน 3 วัน และวันน้ีนาย

ชวนได้นัดประชุมวิป 3 ฝ่ายเพื่อหารือถึงกรอบ

ร่วมกัน” คณะทำางานประธานรัฐสภาระบุ

15 ส.ค.ถก ‘กม.ลูก’ อีกเฮือก

ต่อมา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ท่ีปรึกษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประ

ชุมวิป 3 ฝ่ายว่า เมื่อเวลา 12.00 น. นายชวน

ได้เชิญวิปท้ัง 3 ฝ่ายคือ วิปรัฐบาล วิปฝ่าย

ค้าน และวิปวุฒิสภา มาประชุมร่วมกัน เพื่อ

แก้ปัญหาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. 

(ฉบับท่ี…) พ.ศ…. รัฐสภา ท่ีมีปัญหาอยู่ ซ่ึงวัน

ท่ี 15 ส.ค. จะครบกรอบระยะเวลา 180 วัน

ท่ีรัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ท้ังน้ี ท่ี

ประชุมวิป 3 ฝ่ายจึงมีมติให้ประชุมในวันท่ี 15 

ส.ค. เวลาต้ังแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป 

ถามว่า หากยังล่มอีกจะต้องทำาอย่างไร 

นพ.สุกิจกล่าวว่า ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ 

หากองค์ประชุมไม่ครบก็ไม่สามารถประชุม

ได้ อย่างไรก็ตาม อย่าเพ่ิงคิดไปก่อน เพราะ

อะไรก็เกิดข้ึนได้

ซักว่า วิปท้ัง 3 ฝ่ายได้มีการรับปากว่า

จะดูแลเรื่ององค์ประชุมหรือไม่ นพ.สุกิจ กล่าว

ว่า เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วท่ีวิปจะต้องดูแลเรื่อง

องค์ประชุม ท้ังน้ี ขอโอกาสขอบคุณวุฒิสภา 

ซ่ึงจริงๆ แล้วในวันท่ี 15 ส.ค. ทางวุฒิสภาได้

กำาหนดวาระการประชุมท่ีสำาคัญ และเสียสละ

ให้มีการประชุมร่วมรัฐสภา เพราะเห็นถึงความ

สำาคัญและความจำาเป็นเรื่องเวลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรพิศ เพชร

เจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้ออกหนังสือลงวันท่ี 

11 ส.ค. เรื่องการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถึง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

ระบุว่า ด้วยประธานรัฐสภาได้มีคำาส่ังให้นัด

ประชุมร่วมกันของรัฐสภา คร้ังท่ี 14 (สมัย

สามัญประจำาปีคร้ังท่ี 1) ในวันจันทร์ท่ี 15 ส.ค.

2565 เวลา 09.00 น. ท่ีห้องประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ช้ัน 2 อาคารรัฐสภา จึงเรียนมาเพื่อ

ทราบ และขอเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา ไปประชุมร่วมกันตาม

กำาหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ด้าน นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรค

พลังธรรมใหม่ แถลงว่า เมื่อช่วงเช้าท่ีผ่านมา 

นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทย ได้

ไปยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา เพื่อขอให้พิจารณาเปิดประชุมในวัน

ท่ี 13-14 ส.ค.แล้วเมื่อช่วงเช้าท่ีผ่านมา ซ่ึง

ถือเป็นการสู้ตามกติกา และรัฐสภาถือเป็น

ท่ีพ่ึงให้กับประชาชน จะให้ประชาชนเสื่อม

ศรัทธาไม่ได้ ขอให้การพิจารณากฎหมายไป

ตามข้ันตอนกระบวนการ ส่วนผลการลงมติ

ของสมาชิกเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร ก็

ถือเป็นกลไกลรัฐสภาท่ีเรายอมรับได้ เพราะ

การพิจารณาจะเปิดประชุมก่ีวันถือเป็น

อำานาจของประธานรัฐสภา แต่ท่ีเราเสนอไป 

2 วัน เนื่องจากเป็นการป้องกัน หากมีการ

ถ่วงเวลาให้กฎหมายฉบับตกไปอีก และเมื่อ

ประธานสภาฯ กล่าวมีคำาส่ังเปิดประชุมร่วม

รัฐสภาในวันท่ี 15 ส.ค.น้ี เพื่อพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง 

ส.ส. ก็ต้องเร่ิมพิจารณาในมาตรา 24/1 เพื่อเช็

กองค์ประชุม และลงมติทันที

 เมื่อถามว่า อยากฝากไปถึง ส.ส.พรรค

พลังประชารัฐหรือไม่ นพ.ระวีกล่าวว่า เชื่อ

ว่า ส.ส.และ ส.ว.รู้หน้าท่ีตัวเอง ว่าเมื่อมีการ

ประชุมทุกคนก็ต้องมาประชุมตามหน้าท่ี และ

กฎหมายฉบับน้ีถือเป็นเรื่องสำาคัญ

“ผมยังไม่เชื่อว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ส่ัง

ให้ ส.ส.ไม่เข้าร่วมประชุม เพราะเชื่อว่า พ่ีไม่ฆ่า

น้อง 3 ป.อยู่ด้วยกันมากกว่า 50 ปี เป็นความ

สัมพันธ์ท่ีย่ังยืน เพราะฉะน้ัน ส.ส.ของพรรค

พลังประชารัฐ ต้องพิจารณาว่าคำาส่ังท่ีไม่ให้

เข้าร่วมประชุมท่ีท่านได้รับมา มาจากนายคน

ไหนกันแน่ มีการแอบอ้างชื่อ พล.อ.ประวิตร

หรือไม่” นพ.ระวีกล่าว

เมื่อถามว่า จะยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรม 

นูญหรือไม่ หากร่างหาร 500 ถูกตีตกไปในวัน

ท่ี 15 ส.ค. นพ.ระวีกล่าวว่า จะยื่นให้ศาลเพื่อ

วินิจฉัยว่าสูตรหาร 100 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือ

ไม่ ขณะน้ีอยู่ระหว่างการร่างคำาร้อง คาดว่าใน

วันจันทร์ท่ี 15 ส.ค.น้ี โดยจะรวบรวมรายชื่อ 

ส.ส.ยื่นคำาร้องให้ได้ครบ 50 คนตามเงื่อนไข

ของกฎหมาย ซ่ึงประเมินว่าอาจจะได้ยื่นร้อง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานรัฐสภาต้น

เดือน ก.ย.น้ี

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมา                                                                  

ธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. 

กล่าวว่า สำาหรับกรณีท่ีการประชุมรัฐสภาล่ม 3 

คร้ังติดต้ังแต่วันท่ี 27 ก.ค. วันท่ี 3 ส.ค. และวัน

ท่ี 10 ส.ค. ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. (ฉบับ

ท่ี...) พ.ศ.... น้ัน ตนได้เตรียมยื่นเรื่องร้องเรียน

ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบ ส.ส. 

ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา กรณี

ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ เพราะได้

สะท้อนว่าเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีไม่ตรงไปตรง

มาของสมาชิกรัฐสภาจำานวนหน่ึง รวมถึงต้ัง

ข้อสังเกตว่ามีสมาชิกรัฐสภาต้ังใจขาดประชุม

หรือไม่ หรือประธานรัฐสภาต้ังใจท่ีจะทำาให้

การพิจารณากฎหมายไม่เสร็จภายในกรอบ 

180 วันหรือไม่

ต่อมา เมื่อเวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า รัฐมนตรี แกนนำา และ ส.ส.พรรค

พลังประชารัฐ หลังเสร็จสิ้นประชุมสภา 

ได้เดินทางไปร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด

ครบ 77 ปี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดย

มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะ

เลขาธิการพรรค เป็นตัวแทนกล่าวอวยพร 

พร้อมมอบพวงมาลัย ขณะที่ ส.ส.ได้มอบ

เค้กก้อนใหญ่เป็นรูป พล.อ.ประวิตรใส่สูท

และมีดอกไม้สีฟ้าอยู่มุมเค้ก พร้อมข้อความ

ว่า “สุขสันต์วันเกิดพลเอกประวิตร วงษ์

สุวรรณ หัวหน้าพรรคที่รักของพวกเรา” ก่อน

ที่จะร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ โดย 

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวว่า 

“ขอให้พวกเรารักกัน”

อย่างไรก็ตาม ส.ส.พรรคได้สอบถาม

พล.อ.ประวิตรถึงกรณีที่สภาได้มีหนังสือ

ถึงสมาชิกรัฐสภา แจ้งการประชุมร่วม

รัฐสภา วันที่ 15 ส.ค. เพื่อพิจารณาร่าง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ตั้ง ส.ส. ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายตามกรอบระยะ

เวลาที่กำาหนด 180 วัน โดยพล.อ.ประวิตร

ได้แจ้งกับสมาชิกพรรคว่า ก็มากันนั่นแหละ

วันเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิ

ศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวถึงกรณีที่

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เตรียมลงพื้นที่จังหวัด

พังงาหาเสียงว่า พรรคการเมืองไหนก็ไปได้ 

เหมือนพรรคประชาธิปัตย์ที่ ไปได้ทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีการเลือก

ตั้ง ก็แข่งขันกันตามวิถีทางประชาธิปไตย

ไม่มีปัญหา

ถามว่า พรรคภูมิใจไทยตั้งเป้า ส.ส.ใน

ภาคใต้จำานวนมาก พรรค ปชป.เตรียมพร้อม

อย่างไร นายจุรินทร์กล่าวว่า ทุกพรรคมีสิทธิ์

ตั้งเป้าทั้งนั้น โดยพรรค ปชป.มั่นใจว่าการ

เลือกตั้งครั้งหน้าตั้งเป้า ส.ส.เฉพาะภาคใต้

จะได้ 35-40 ที่นั่ง และไม่ได้ไกลเกินความ

ฝันที่จะทำาไม่ได้

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า การลงพื้นที่

ภาคใต้ช่วงเสาร์-อาทิตย์นี้ เราก็ตั้งความหวัง

จะได้ ส.ส. และก็จะทำาให้สุดฝีมือ ทำาเต็มที่ 

และถ้าเราทำาเต็มที่แล้ว ไม่ได้ตามที่หวังก็ไม่

เสียใจ เพราะเราทำาเต็มที่แล้ว 

ถามว่า การลงพื้นที่ จ.พังงา ซึ่งเป็น

บ้านเกิดของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต้อง

สู้เต็มที่เลยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ใคร

ก็ไป จ.บุรีรัมย์ได้ ใครก็ไป จ.อุทัยธานีได้ เรา

แย่งกันรับใช้ประชาชน ไม่เป็นไรหรอก ไม่ใช่

สิ่งที่น่ากลัว เมื่อถามว่าแข่งกันได้ไม่ใช่ศัตรู

กันใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มี เมื่อ

ถามว่า อนาคตยังจับมือกันได้ใช่หรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า การแข่งกันในพื้นที่เป็นเรื่อง

ปกติอยู่แล้ว

ถามว่า ที่ผ่านมามีชื่อของนายอนุทิน

เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วย รู้สึก

อย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า ชื่อตนเป็น

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี 2562 

แล้ว ซึ่งคนเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องพร้อม

เป็นนายกฯ 

ส่วนนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ว่าที่

หัวหน้าพรรคเทิดไท กล่าวถึงความคืบหน้า

ในการดำาเนินการก่อตั้งพรรคเทิดไทว่า ทาง

กลุ่มสมาชิกอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงนำาโดยตน 

มอบทีมงานนายอานนท์ แสนน่าน ไปยื่นขอ

จดทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.)  แล้ว ต้องรอให้ทาง กกต.รับจดจัด

ตั้ง พรรคเทิดไทถึงจะเริ่มกระบวนการต่างๆ 

ตามกฎหมายได้ 

“พรรคเทิดไทมีทุนเดิมอยู่แล้วจาก

หมู่บ้านเสื้อแดงทั้งประเทศไทย 28,850 

หมู่บ้าน ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้าน

วิสาหกิจชุมชน สมาชิกเก่ากว่า 5,000,000 

คน ซึ่งคาดหวังว่าจะมาอยู่กับเราประมาณ 

3,000,000 คน และเชื่อว่าน่ามีมาจากกลุ่ม

คนเสื้อเหลืองและกลุ่มคนรักสถาบันอีกไม่

น้อยเช่นกัน” นายเสกสกลกล่าว.
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.net 

Line : @THAIPOST ‘3 ป.’ โชว์! อวดสื่อรักกันชื่นมื่น

อีกครั้ง โดยเฉพาะเจ้าบ้านโอบเอว “บิ๊กป๊อก” หวาน

แหวว สยบข่าวเสียบเก้าอี้ มท. 1 “ไม่มีหรอกทะเลาะ

กัน ก็มีแต่พวกเรานี่แหละ เขียนให้ทะเลาะกันทุกวัน วันเกิดไม่

อยากได้อะไร นอกจากอยากให้สื่อพูดกับถามน้อยๆ” ของขวัญ

ที่อยากได้จากสื่อฉบับบิ๊กป้อมในวันเกิดครบรอบ 77 ปี จะว่าไป

เบิร์ธเดย์ปีนี้ “บิ๊กป้อม” อารมณ์ดีเป็น

พิเศษ สุขสมอารมณ์หมาย สั่งอะไร

ก็ได้ดังใจทุกอย่าง ส.ส.พลังประชา

รัฐ จัดของขวัญชุดใหญ่ไฟกะพริบล่วง

หน้ามาแล้ว ก็แปลกดีที่ผ่านมามีแต่

กำาชับให้เข้าประชุมสภาอย่าให้ขาด 

ยิ่งถ้าเป็นกฎหมายสำาคัญ วิปรัฐบาล

ต้องทำางานหนัก ห้ามป่วย ห้ามลาเด็ด

ขาด ช่วงต้นเดือน คณะทำางานพรรค

กล้าเพิ่งจะประณาม 3 ปีกว่าล่มไป 

20 ครั้ง ผลาญงบไป 83.6 ล้านบาท 

คำานวณเสร็จสรรพสูญงบเฉลี่ยครั้งละ 4 ล้านบาท ไฉนพอเป็น

กฎหมายสำาคัญอย่างร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง 

ส.ส. กลับตาลปัตร บิ๊กรัฐบาลออกโรงไล่บี้ให้ ส.ส. โดดร่ม ทำา

สภาล่มล้มกฎหมายลูกด้วยน้ำามือตัวเอง แปรคำาว่าสันหลังยาว 

กลายเป็นเรื่องเอกสิทธิ์ซะอย่างนั้น แต่ยังปิดจ๊อบไม่สนิท เพราะ

ประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย” ฟังเสียงพรรคเล็ก ที่นำาโดย

หมอระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรม

ใหม่ ไฟเขียวเปิดประชุมรัฐสภานัดพิเศษ วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 

เวลา 09.00 น. อย่างน้อยก็ทำาให้บรรดาพรรคเล็กได้หายใจเฮือก

สุดท้ายอีกรอบ ก่อนจะตอกฝาโลงสูตรหาร 500

• รัฐสภาไทยมาถึงจุดนี้กันแล้ว พูดปากเปล่า กลัวไม่เชื่อ 

“ผมขอสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปบูชาของผมและพระสยาม

เทวาธิราชที่ประดิษฐานประจำาสภาแห่งนี้ว่า กิจกรรมที่ผมไป

ห้องน้ำามีเพียงปัสสาวะอย่างเดียวเท่านั้นและรีบกลับมาทันที 

หากผมทำาตามที่ถูกกล่าวหาขอให้ความวิบัติจงมีกับผมตลอดไป 

ผมไม่สาบาน แต่เรื่องนี้ต้องสาบาน เพราะเรื่องนี้จะไม่จบ ผม

ไม่ถือสากับคนที่ลงข่าวทำาให้ผมเสีย

หาย และผมไม่ติดใจใครที่ว่าผมและ

ไม่ต้องมาขอโทษผม แต่ท่านที่รู้ข้อเท็จ

จริงและยังใส่ความบิดเบือนผมว่าผม

ไปทำาสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง พระสยามเทวาธิ

ราชของอาคารที่ดินผืนนี้คงจะได้ตอบ

สนองความทุกข์ยาก ให้แก่ผู้ที่พูดไม่

จริงบนแผ่นดินของรัฐสภา” ประธาน

วุฒิสภา “พรเพชร วิชิตชลชัย” ต้อง

ล้วงพระจากเสื้อด้านในขึ้นมาพนมมือ

กล่าวสาบาน การันตีถึงการทำาหน้าที่

ประธานในที่ประชุมพิจารณากฎหมายลูก จนต้องสั่งปิดประชุม

เนื่องจากสมาชิกไม่แสดงตน ปัดพัก 2 นาทีแวบไปรับออเดอร์

ใครหรือโทร.หาใครทั้งสิ้น ถ้าได้ผลคงต้องให้บิ๊กๆ ในรัฐบาล 

เหล่า ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ยืมวิธีนี้ ไปใช้บ้าง เพียงแต่กล้า

พอมั้ยเท่านั้นแหละ

• ไม่ทันไร ล่มซ้ำา 2 วันติด ฝีมือ ส.ส.พปชร.อีกแล้ว 

ประชุมสภาเรื่องรอง แต่งานนายพลาดไม่ได้ แห่ตบเท้าอวยพร

เบิร์ธเดย์หัวหน้าพรรค ที่บ้านป่ารอยต่อฯ ปล่อยฝ่ายค้าน

บรรเลงไป ยิ่งเป็นประเด็นวาระนายกฯ 8 ปี ของ “บิ๊กตู่” ที่

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และนาย

รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ต่างเสนอญัตติ

ด่วนให้สภาเสนอความเห็นเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรี ประธาน

ในที่ประชุมเลยต้องขอเสียงโหวตจากสมาชิก พอเช็กองค์

ประชุม ปรากฏอยู่กันเพียง 124 คน ประธานก็เลยต้องสั่งปิด

ประชุมไปตามระเบียบ ฝ่ายรัฐบาลคงไม่สนอยู่แล้ว เพราะตอน

นี้รอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่าง

เดียว ซึ่งหนีไม่พ้น 1 ใน 3 ทางที่คาด

กันไว้ อย่างวันอังคารที่ผ่านมาที่บิ๊ก

ป้อมหลุดปากว่าบิ๊กตู่อยู่ต่ออีก 2 ปี ก็

หมายถึงอยู่ได้ถึงปี 68 หรือเมื่อวันพุธ

ที่อดีตรองประธานคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญปี 2560 และอดีตตุลาการ

ศาล รธน. พูดทำาให้บิ๊กตู่สบายใจอยู่

ยาวถึงปี 70 หรือล่าสุดนายกสมาคม

ทนายความแห่งประเทศไทยออกแถลง 

การณ์เรียกร้องให้นายกฯ ลาออก 24 

ส.ค.นี้ เนื่องจากครบวาระ 8 ปี ท่าทีเดียวกับพรรคเพื่อไทยเป๊ะ 

ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะทนายคนนี้ก็เป็นทนายความที่ว่าความให้

กับแกนนำาของพรรคเพื่อไทยหลายคน รวมถึงแกนนำา นปช.ด้วย 

สุดท้ายกูรูกฎหมายแต่ละฝ่ายจะมีความเห็นยังไง ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์

เท่ากับคำาวินิจฉัยของศาล.

ไ

เทศกาลสารทจีนจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทิน

จีน โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม เทศกาลสารทจีนถือเป็น

วันสำาคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ 

โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณ

ทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ โดยประเพณีสารทจีนนอกจาก

จะเป็นประเพณีที่ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

แล้ว ประเพณีดังกล่าวยังมีกุศโลบายในการสนับสนุนให้ทุก

คนในครอบครัวทำากิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมหน้าและมีความ

สุข.

วันสารทจีน 

พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

พรเพชร 

วิชิตชลชัย

ลี้คิมฮวง

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. จากตอนที่

แล้ว (ตอนที่ ๔) กำาลังเดินทางเข้าสู่หุบเขาสวัต (Swat Valley) 

หลังจากได้แวะกราบสักการะสถูปชินการ์ดาร์เสร็จเรียบร้อย

แล้ว จึงได้เดินทางต่อไป.. ก่อนบ่ายสองโมง ได้ถึงบ้าน Prince 

Adnan .. ที่มีลักษณะคล้ายพระตำาหนักเก่า.. ของเจ้าผู้ครองนครสวัต                                                                   

โดยมีน้องชายและภรรยาของ Prince Adnan ได้ถวายการต้อนรับ 

พร้อมญาติมิตรอย่างดียิ่ง ก่อนจะแวะเข้าห้องพักที่ได้จัดถวายไว้.. โดย

มีน้องชายของ Prince Adnan ๒ คน มาพักอยู่ด้วย เพื่อถวายการ

ดูแล.. ซึ่งในส่วนภรรยา Prince Adnan จะแยกไปพักในอาคารที่พัก

อีกด้านหนึ่ง.. เสมือนตำาหนักฝ่ายใน ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างสิ้น

เชิง ตรงนี้ ได้สะท้อนวิถีชีวิต ประเพณีทางศาสนาอิสลามของสังคม

มุสลิม ที่เคร่งครัดอย่างเป็นที่สุด.. ต่อการป้องกันการปะปน.. การดูไม่

ดี หากไม่มีญาติผู้ชายมาต้อนรับร่วม.. จะไม่ได้เลย โดยเฉพาะการจะ

ให้คนนอกมาพัก.. ซึ่งตรงกับพระวินัยของภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่

ไม่ควรไปพักในที่ใด.. ในส่วนใดบ้าง.. อันแสดงถึงความเคารพในวิถี

ประเพณีวัฒนธรรมของสังคมในชมพูทวีป.. ไม่ว่าศาสนาใด ลัทธิใด.. ที่

ถือปฏิบัติกันมาตามวิถีสังคม ที่แสดงออกถึง.. จริยธรรม.. คุณธรรมภาค

สังคมอย่างแท้จริง.. ที่ปัจจุบันในสังคมเมืองได้ย่อยสลายไปมากแล้ว.. 

แต่ในสังคมของชาวมุสลิมโดยทั่วไปยังปรากฏมีอยู่.. อย่างเข้มแข็ง อัน

ควรแก่การอนุโมทนา...

ในเย็นของวันนั้น (๒๓ ก.ค.๖๕) ณ บริเวณลานหญ้าด้านหน้า

อาคารที่พัก จึงได้จัดให้มีการสนทนาธรรม.. และประกอบศาสนกิจตาม

วิถีพุทธ (ย่อๆ) เพื่อฉลองสมโภช Bell of Peace

ทั้งนี้ ได้มีการกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณจากทั้งสองฝ่าย แต่

ในระหว่างที่ได้มีการดำาเนินการปฏิสันถารโดยธรรมอยู่นั้น ก็ได้เกิดจุด

สะดุดขึ้นมานิดหนึ่ง เพราะเป็นร่องเวลาของการทำาพิธีของชาวสวัต ซึ่ง

นับถือศาสนาอิสลามเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้ว่าในอดีต หุบเขาแห่งนี้

จะเป็นพื้นที่ของพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรือง สมบูรณ์ด้วยความเป็นพุทธ

ศาสนา มีมหาวิหาร เขตสังฆารามมากมาย ชาวบ้านชาวเมืองล้วน

แล้วแต่เป็นชาวพุทธ แต่บัดนี้ สังคมพุทธศาสนาได้สูญสลายสิ้นไปแล้ว

มายาวนานมากกว่าพันปี (พ.ศ.๑๗๐๐ เศษ) เป็นปี พ.ศ. ที่พุทธศาสนา

สูญสิ้นไปจากชมพูทวีป

ความไม่เข้าใจของผู้ดำาเนินการ.. ที่รับแจ้งมา.. จึงไม่ได้ประกาศ

เตือน เพื่อขอให้ยุติการใช้เสียงสวดสัก ๒-๓ นาที.. แต่พอดีกับการ

บรรยายธรรม เพื่ออัญเชิญอำานาจธรรมได้ยุติลง.. รู้การนิ่งสงบ เจริญ

สติพอดี.. ทุกอย่างจึงเป็นไปได้ตามปกติ ไม่ติดขัดในร่องรอยแห่งการ

สะดุดนั้น.. เรื่องนี้จึงควรแก่การบันทึกไว้.. เพื่อจะได้เรียนรู้สภาพ

สังคมที่ต้องศึกษาวัฒนธรรม.. หากจะต้องไปอยู่ร่วมกัน.. ควรทำาความ

รู้.. เข้าใจ เพื่อการไม่นำาไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกกัน.. สังคมพหุ

วัฒนธรรม.. จากหลากหลายหมู่ชนของสังคมนั้นๆ จึงเป็นเรื่องความ

แตกต่างที่สวยงาม ให้ความสมดุลต่อสังคมอย่างดียิ่ง.. ด้วยความเข้าใจ

ซึ่งกันและกันตามวิถีธรรม...

จึงได้เห็นการประกอบศาสนกิจทางพุทธศาสนาของฝ่ายเราผู้ไป

เยี่ยมได้อย่างเป็นปกติ.. โดยไม่มีข้อรังเกียจใดๆ จากฝ่ายต้อนรับ.. เจ้า

ภาพที่แม้จะมีศาสนาที่ต่างกัน....

ถ้าเรา.. ในฐานะมนุษยชาติอันเท่าเทียมกัน.. สามารถทำาให้

สังคมที่มีความแตกต่างทางศาสนา ความคิด.. อยู่ร่วมกันได้ด้วยจิตใจ

ที่มีความรัก.. ความเคารพต่อกันและกัน.. ด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและ

กัน อย่างรู้คุณต่อกัน.. เชื่อมั่นว่า.. โลกจะเข้าสู่สันติและความสุขได้

อย่างแท้จริง...

ดังที่อาตมา.. เคยบิณฑบาตรับอาหารจากชาวเนปาลที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม.. ศาสนาฮินดู หรือแม้กระทั่งชาวอิสลามในปากีสถาน

ที่ได้ถวายภัตตาหารตามปกติ ควรให้ความเคารพต่อกันและกัน... ใน

ฐานะที่อาตมาเข้ามาสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินปากีสถาน.. โดย

การมาพักจำาพรรษา.. ตลอด ๓ เดือน เพื่อแสดงให้ชาวโลกและชาว

พุทธทั่วโลกได้เห็นเป็นประจักษ์พยานของความเป็นประเทศที่มีสันติ.. 

ตามวิถีอิสลามที่แท้จริง ในปัจจุบัน... ที่ภาพแผ่นดินอันตรายจากการ

ก่อการร้ายค่อยจางหายไป.. เพื่อรอต้อนรับชาวโลกที่เดินทางมาเยือน

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยเฉพาะชาวพุทธจาก ๓๒ ประเทศทั่ว

โลก... ที่จะได้เดินทางมาศึกษาร่องรอยอารยธรรมพุทธศาสนามรดกโลก 

ที่ทรงคุณค่ายิ่งทางจิตวิญญาณ...

การพักคืนแรก ครั้งแรก.. ในหุบเขา Swat จึงเปี่ยมไปด้วยความ

พึงใจ.. ปีติและสุขใจยิ่ง จึงทำาให้การเจริญภาวนา.. ด้วยการเจริญสติปัฏ

ฐาน ๔ ตามหลักคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์ เป็นไปอย่างดียิ่ง... มีสัป

ปายธรรมเกื้อกูลทุกขณะ.. อันน่ายินดีต่อการภาวนา...

จึงไม่แปลกที่จะมีสายฝนสรงราดรดลงมาให้ชุ่มชื้นผืนแผ่นดิน 

ป่าไม้ ภูเขา.. บ้านเรือนหมู่บ้านเป็นระยะๆ .. ในยามกลางคืน.. และ

ตกโปรยปรายอย่างต่อเนื่องเกือบครึ่งวัน ในขณะที่เดินทางไปเยี่ยม

เยือน Swat Museum .. และโบราณสถานทางพุทธศาสนาที่สำาคัญๆ 

ใน Swat .. ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองที่มีมิติอย่างยิ่งในความเป็นโบราณสถาน

มรดกโลกพุทธศาสนา อันควรแก่การเดินทางมาทัศนศึกษา.. สักการ

บูชา ได้แก่ Saidu Sharif Stupa และ Butkara ที่มีสถูปทรงสาญจี 

สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งตระหง่านท่ามกลางมวลเจดีย์น้อยใหญ่ 

ที่สร้างร่วมสมัยต่างๆ สืบต่อเนื่องมา.. จนถึงสมัยราชวงศ์กุษาณะ โดย

พระเจ้ากนิษกมหาราช ที่ได้มาสร้างบูรณะพระสถูปทรงสาญจีดังกล่าว 

ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้บูชา.. เป็นมงคลกับบ้านเมืองในหุบ

เขาสวัต อันแสดงให้เห็นว่า.. อารยธรรมพุทธศาสนาแผ่เข้ามาสู่หุบเขา

แห่งนี้ตั้งแต่สองร้อยกว่าปีหลังพุทธปรินิพพาน ก่อนจะขยายพุทธ

ศาสนจักรแผ่ครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ ดังปรากฏการณ์ที่พุทธศาสนา

รุ่งเรืองที่สุดในพื้นที่ดังกล่าว ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๖-๗ ปี พ.ศ.

๖๐๐-๗๐๐ หลังพุทธปรินิพพาน ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้ากนิษกมหาราช 

แห่งราชวงศ์กุษาณะ ซึ่งปกครองแผ่นดินในพุทธฝ่ายเหนือเกือบทั้งหมด 

รวมถึงแคว้นคันธาระและอาณาจักรใกล้เคียง และต่อมาแผ่กว้างขวาง

ไปทั่วชมพูทวีป ดุจดังสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

จึงปรากฏหลักฐานว่ามีวัดวาอารามขนาดใหญ่ในหุบเขา Swat 

แห่งนี้สมัยพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๐ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แห่ง จากบันทึก

เรื่องราวหลวงจีนฟาเหียนที่ปรากฏในหนังสือ จดหมายเหตุแห่งพุทธ

อาณาจักร ซึ่งบันทึก ๑๕  ปีของการท่องเที่ยวจาริกไปบนแผ่นดินชมพู

ทวีปตั้งแต่ พ.ศ.๙๔๒–๙๕๗.. ดังมีเหตุการณ์ที่เขียนไว้ เมื่อเข้าสู่อินเดีย

ภาคเหนือ ดังนี้ว่า

หลวงจีนฟาเหียนกับพวกได้เดินทางมาถึงลุ่มน้ำาสินธู.. สามารถ

ข้ามแม่น้ำาสินธูได้แล้ว จึงเดินทางต่อเข้าสู่ ราชอาณาเขตวู-จัง (อินเดีย

ภาคเหนือ) ซึ่งประชาชนใช้ภาษาคำาพูดอย่างมัชฌิมประเทศ (ภาษา

มคธ/บาลี)

สำาหรับราชอาณาเขต วู-จัง ตามที่หลวงจีนฟาเหียนกล่าว

คือ ราชอาณาจักรอุทยาน อยู่ทิศเหนือของปัญจาบ เป็นเมืองที่มี

ภูมิประเทศยาวไปตามแนว แม่น้ำาศุภวัสต ุหรือที่เรียกในปัจจุบันว่า แม่

น้ำาสวัต .. ซึ่งราชอาณาจักรดังกล่าวมีชื่อเสียงในความอุดมสมบูรณ์

แห่งพฤกษานานาพรรณด้านดอกไม้และผลไม้ ซึ่งปรากฏหลักฐาน

ชัดเจนจากหลวงจีนฟาเหียน ที่เข้ามาสู่พื้นที่ของชมพูทวีปในตอนเหนือ

ประมาณ พ.ศ.๙๐๐–๑๐๐๐ ที่ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระธรรม

วินัยในพุทธศาสนา ดังที่มีสังฆาราม ที่พักสงฆ์ต่างๆ มากมาย เฉพาะ

สังฆารามมีทั้งหมดน่าจะราวๆ ๕๐๐ แห่ง... ทั้งนี้ยังไม่นับวัดวาอาราม

ที่พักสงฆ์ทั้งหลาย จึงสอดคล้องกับหลักฐานของหลวงจีนถังซัมจั๋งที่เดิน

ทางผ่านมาสู่พื้นที่ดังกล่าว (หุบเขาสวัต) ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ 

ว่า... ในบ้านเมืองดังกล่าวนี้มีปรากฏวัดวาอาราม สังฆารามมากมาย

เป็นพันแห่ง (ได้ระบุมากกว่า ๑,๔๐๐ แห่ง) และมีจำานวนไม่น้อยที่ถูก

ปล่อยทิ้งร้างไว้.....

จากบันทึกหลวงจีนฟาเหียนระบุถึงเรื่องราวที่เล่าสืบต่อๆ กันมา

ว่า.. “ในกาลครั้งหนึ่ง เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ อินเดียภาค

เหนือ... พระองค์ได้เสด็จมาถึงนครแห่งนี้ (หุบเขาสวัต) และได้ประทับ 

รอยพระบาทเบื้องซ้าย ลงไว้ในที่แห่งหนึ่งซึ่งผู้ได้ไปพบเห็นมาแล้ว 

บางคนก็ว่ายาว.. บางคนก็ว่าสั้น ตามแต่ความคิดของเขา

รอยพระบาทนั้นยังคงปรากฏมีอยู่ (ในพุทธศตวรรษที่ ๙-๑๐) 

และถือกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทแท้จริงตราบเท่าทุกวันนี้

อีกทั้งยังมีสถานที่เป็นศิลาอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งยังคงเห็นปรากฏอยู่ 

กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงตากผ้าและเป็นสถานที่ที่

พระองค์กระทำาให้นาคผู้เป็นพาลตนหนึ่งกลับความประพฤติเป็นธรรม 

นาคผู้นี้นามว่า “อปทาล” เป็นเจ้าควบคุมแม่น้ำาศุภวัสตุ (แม่น้ำาสวัต

ปัจจุบัน)...

สำาหรับศิลาลูกนี้ สูง ๔๐ ศอก และกว้าง ๒๐ ศอก ด้านหนึ่งของ

ศิลาลูกนี้เกลี้ยงเกลา...”

จากบันทึกการเดินทางของหลวงจีนฟาเหียน เมื่อ พ.ศ.๙๔๒-

๙๕๗ .. แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาตามที่กล่าว 

จึงไม่แปลกที่อารยธรรมพุทธศาสนาสมัยคันธาระ.. จะปรากฏมากมาย

ในหุบเขาสวัต (Swat Valley) แห่งนี้ ที่มีนามเดิมว่า “อุทยานะ” แปล

ว่า “สวน” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในปัจจุบัน 

และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกของเทือกเขา

หิมาลัย การาโกรัม ฮินดูกูช และปามีร์…. (ติดตามอ่านตอนต่อไป).

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ม้สัญญาณไปต่อของนายกฯ จะเริ่มชัดเจนขึ้น เมื่อ บิ๊ก

ป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลุดปากว่า บิ๊ก

ตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม จะอยู่ต่อไปอีก 2 ปี  

กระทั่งถูกนำามาตีความต่อไปว่า นายกฯ จะรอดพ้นปมการ

ดำารงตำาแหน่ง 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญ ที่ครบในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ 

หลังครองตำาแหน่งดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 57  

ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อต้นสัปดาห์ พล.อ.ประวิตรยังยืนยันว่า  จะ

เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค พปชร. ใน

การเลือกตั้งสมัยหน้า จึงทำาให้ประเมินได้ว่า พี่น้อง 3 ป. ยังจะร่วม

เดินในเส้นทางอำานาจต่อไปในอนาคต 

แต่อีกด้านหนึ่งหลายฝ่ายก็ยังไม่ไว้วางใจ ท่าทีและความ

ทะเยอทะยานของ บิ๊กป้อม ที่ต้องการเป็นนายกฯ หรือไม่ โดยมี

บรรดาลิ่วล้อคอยปั่นหู 

ไม่ว่าจะเป็นเกมในสภา หรือหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใน

ช่วงรัฐบาลนี้ ตามที่กระแสข่าว พร้อมจะดันให้ “บิ๊กป้อม” ขึ้นเป็นนา

ยกฯ คนนอกได้ทุกเวลา ด้วยจำานวนเสียง ส.ส. และ ส.ว.ที่ตัวเองมี

ส่วนแต่งตั้งมากับมือ

อีกทั้งยังมีกระแสข่าวมองว่าพรรค พปชร.กำาลัง ฮั้ว กับพรรค

เพื่อไทย เพื่อดิวอนาคตการเมืองข้างหน้า เพื่อช่วยดันก้น พี่ใหญ่ ได้

เป็นนายกฯ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า  

ด้วยข้อแลกเปลี่ยนกลับมาใช้สูตรเลือกตั้ง 2 ใบ หาร 100 ที่

พรรคของนายใหญ่ “ทักษิณ ชินวัตร” หวังชนะเลือกตั้งแบบแลนด์

สไตล์ เพื่อพาตัวเองกลับบ้าน 

ดังที่ ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อชาติ ออก

มาแฉทำานองว่าสองพรรคใหญ่กำาลังฮั้วข้ามขั้ว เพื่อ “ล้มตู่ ชูป้อม” 

ก่อนฟันธงไปยังผู้มีอิทธิพลนอกสภาอักษร ย่อ “พ.” คือ

ตัวบงการอยู่เบื้องหลังชี้นำา พปชร. และ ส.ว. ให้เกิดสภาล่ม เพื่อ

กลับมาใช้สูตรเลือกตั้งหาร 100 หักหลังบรรดาพรรคเล็กที่ต้องการ  

สูตรหาร 500 เพื่อให้ยอมโหวตในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่ผ่าน

มา 

สอดรับเหตุการณ์ในอดีตก่อนหน้า  ที่ ผู้กองมนัส-ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผ่า ลูกน้องคนสนิท “บิ๊กป้อม” เคยล้ม  “บิ๊กตู่” เพื่อให้พ้น

เส้นทางอำานาจ   

รวมทั้งยังหวังยึดเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยจาก พี่รอง-พล.อ.อนุ

พงษ์ เผ่าจินดา ที่นั่งเก้าอี้ มท. 1 มาอย่างยาวนาน ให้ “พี่ใหญ่” 

เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมัยหน้า สร้างความเจ็บปวดให้แก่พี่รอง

และน้องเล็กมาแล้ว และเป็นกรวดในรองเท้ามาจนถึงบัดนี้ 

ส่วนพี่ใหญ่อ้างแต่ “ไม่รู้ ไม่รู้” แต่ความจริงน่าจะรับรู้ทุกอย่าง 

ทราบสถานการณ์ทั้งหมด กระทั่งสุดท้าย “บิ๊กตู่” ต้องส่งซิกให้ออก

มาตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ หวังเป็นทางเลือก แต่จะรอดหรือไม่ใน

กติกาหาร 100 ยังเป็นคำาถามใหญ่ ในห้วงเวลาและกระแสความนิยม

ของนายกฯ ติดลบลงไปเรื่อยๆ 

เมื่อประเมินตามนี้ อนาคตทางการเมืองของ “บิ๊กตู่” จึงค่อน

ข้างไปต่อลำาบาก ผิดกับ “บิ๊กป้อม” แม้อายุจะมาก เดินไม่ไหว แต่เต็ม

เปี่ยมไปด้วยบารมีทางการเมือง และที่สำาคัญยังเปิดไฟเขียวตลอดสาย 

ดิวทุกขั้วทุกกลุ่มการเมือง ไม่ว่าจะ

เป็นพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วม

รัฐบาลเดิม และยังมี ส.ว.ให้การ

สนับสนุน

หาก บิ๊กตู่ ไม่รอด ศาล รธน.

วินิจฉัยวาระดำารงตำาแหน่งครบ 

8 ปี  24 ส.ค.2565 บิ๊กป้อม ก็ทำา

หน้าที่รักษาการนายกฯ ต่อไปได้ 

ล่าสุด “บิ๊กป้อม” ยังให้

สัมภาษณ์ว่า ไม่ปิดกั้นตัวเอง  หาก

ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

ของ พปชร. ควบคู่กับ  “บิ๊กตู่” 

รวมทั้งยังไม่ปฏิเสธร่วมงาน

กับเพื่อไทยในอนาคตอีกด้วย โดย

ระบุว่า “ให้ผลเลือกตั้งออกมาก่อน

แล้วค่อยว่ากัน”

ฉะนั้นสมมุติว่า ผลเลือกตั้ง

ครั้งหน้า พรรคเพื่อไทย ได้เสียงข้างมากแต่เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ

รัฐสภา และต้องการกลับมาอยู่ในเส้นทางอำานาจ โดยไม่ต้องการมี 

ส.ว.สรรหาเข้ามาขัดขวาง ก็ต้องยอมยกเงื่อนไขเก้าอี้นายกฯ ให้แก่ 

“บิ๊กป้อม” เป็นนายกฯ  

ขณะที่ “บิ๊กตู่” หากสถานการณ์เป็นเช่นนั้น ก็คงต้องเปิดทาง

ให้ “พี่ใหญ่” ขึ้นคุมอำานาจเพื่อป้องกันไม่ให้น้องๆ ถูกเสือกัด เมื่อต้อง

ลงจากหลังเสือ  

รูปแบบคล้ายๆ กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ยอมลาออก เปิดทางให้พรรคประชาธิปัตย์ 

ร่วมรัฐบาลและสนับสนุน “บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ ในปี 2562 

แต่หากสถานการณ์ไม่เป็นใจ พรรคเพื่อไทยได้เสียงในสภา

ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และพรรคร่วมรัฐบาลเดิมรวมเสียงกันจัดตั้งรัฐบาลได้

สำาเร็จ   

เมื่อเป็นเช่นนั้น บิ๊กตู่ ก็จะเป็นนายกฯ ได้อีก 2 ปี ด้วยกลไก 

ส.ว.ที่ยังร่วมเลือกนายกฯ ได้อยู่ และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไป 

วาระรัฐบาลยังเหลืออีก 2 ปี  

หาก บิ๊กป้อม ยังรอไหวอยู่... โอกาสจะเป็นนายกฯ ตามความ

ฝัน ก็มีโอกาสเป็นไปได้ และที่สำาคัญสูตรนี้ ไม่ต้องถูกคำาครหา พี่ฆ่า

น้อง อีกด้วย. 

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๕)

เพื่ออธิษฐานจำาพรรษาประวัติศาสตร์

ณ นครตักศิลา.. ในปี ๒๕๖๕!

เปิดแผน ‘พลังประชารัฐ’ ฮั้ว ‘เพื่อไทย’

‘บิ๊กป้อม’ ไฟเขียวทุกขั้ว รอนั่งนายกฯ?

แ

ตอน ....สัตตาหกรณียะครั้งแรกในพรรษาปีพุทธศักราช 

๒๕๖๕ สู่ หุบเขาสวัต (Swat Valley) ตามนิมนต์ของ 

ตระกูลออรังเซบ (Aurangzeb) เจ้าผู้ครองแว่นแคว้น 

สวัตรุ่นสุดท้าย

เ



กหยิบยกเอาความเห็นส่วนตัวในบันทึกการประชุม

ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 (กรธ.) ท่ี

มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ เป็นประธาน ในช่วงการยกร่าง

รัฐธรรมนูญมาตรา 154 เรื่องการนับการดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ท่ีบอกไว้ว่า การนับดังกล่าวให้นับรวมถึงการเป็น

นายกรัฐมนตรีก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วย

มาฉกฉวยเหมาเอาว่าปม 8 ปีนายกรัฐมนตรีของ “บิ๊กตู่” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

จะครบในวันที่ 23 ส.ค.2565

จนทำาให้ “สุพจน์ ไข่มุกด์” อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

และอดีตรองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 

(กรธ.) ชุดอาจารย์มีชัย ที่ถูกอ้างถึงต้องออกมาอธิบายให้เกิด

ความกระจ่างอีกครั้ง 

“บันทึกการประชุมดังกล่าวเป็นเอกสารเปิดเผย ไม่ใช่บัน 

ทึกลับอะไร มีการเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องสมุดรัฐสภา 

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 

ความเห็นดังกล่าวของผม

ก็เป็นแค่การพูดคุยปรึกษา

หารือแบบไม่เป็นทางการ

ของ กรธ.ตอนนั้น และใน

ความเป็นจริงมีการพูดกัน

หลายคน แต่มีคนไปจับ

ประเด็นที่บางกลุ่มต้องการ 

มีการไปดึงโค้ดคำาพูดที่เขา

ต้องการให้มีประเด็นในตอน

นี้เท่านั้นเอง 

ขอย้ำ าว่าบันทึกดัง

กล่าวไม่ใช่มติ เป็นการ

หารือทั่วไปของ กรธ. และ

ไม่ได้คุยกันแค่สองคน ระหว่างผมกับประธาน กรธ. แต่คุยประ                                                                                 

เด็นนี้กันหลายคนใน กรธ. 21 คน เป็นลักษณะการคุยกันทั่ว                                                                            

ไป แต่ท่ีมีการบันทึกไว้ในรายงานเป็นเอกสารดังกล่าว ก็เพราะ

ตำาแหน่งของผมเป็นรองประธาน กับประธานเท่านั้นเอง ซึ่ง

ตอนที่คุยก็มีความเห็นกันหลากหลาย และตอนนี้อะไรก็เปลี่ยน 

แปลงไปเยอะแล้ว อยากให้เรื่องน้ีศาลรัฐธรรมนูญช้ีขาดจะดีกว่า”

อย่างไรก็ดี “สุพจน์” แนะนำาในเรื่องปม 8 ปี นายกฯ ให้

ไปดูความเห็นท่ี “ชูชาติ ศรีแสง” อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล

ฎีกา ที่ออกมาโพสต์เรื่องการตีความการนับการดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ท่านให้ความเห็นดีมากเลย

ท้ังน้ี หากย้อนไปดู “ชูชาติ” โพสต์ไว้เมื่อวันท่ี 3 ส.ค.2565                                                                                           

เก่ียวกับการนับระยะเวลาการดำารงแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน โดยมีการ                                                                                 

ระบุตอนท้ายว่า การนับอายุการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ของ พล.อ. 

ประยุทธ์ ให้นับหลังจากเข้ารับตำาแหน่งนายกฯ รอบสอง หลังเลือก

ต้ังเมื่อเดือนมีนาคม ท่ีเข้าไปเป็นนายกฯ เมื่อ 9 มิถุนายน 2562 

“...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีตาม

มาตรา 158 วรรคสอง โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 คิดถึงปัจจุบันเป็นเวลาเพียง 3 ปี 1 

เดือน 6 วันเท่านั้น”

สำาหรับ “สุพจน์ ไข่มุกด์” อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

เกิดวันที่ 1 ก.ย.2488 จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต จุฬาลงกรณ์มหาวิท                       

ยาลัย ปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ, 

Universite des Sciences Sociales de Toulouse ประเทศ

ฝรั่งเศส เคยดำารงตำาแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ 

สาธารณรัฐโปแลนด์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณ 

รัฐอิสลามอิหร่าน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ.

ใช่ครับ หากคนในชาติมีความสามัคคีกัน ทุกปัญหาก็แก้ไขได้

โดยไม่ยากเย็นนัก เรื่องแบบนี้คนในปัจจุบันอาจเข้าใจไม่ลึกซึ้ง แต่

หากไปเกิดในสมัยสุโขทัย อยุธยา จะเข้าใจดีครับ เพราะเมื่อไหร่ที่

คนในชาติแตกสามัคคี เมื่อนั้นคือสิ้นชาติ 

การสร้างความสามัคคีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ

ประชาชนทุกฝ่าย นี่คือจุดที่ยากที่สุด ทำาอย่างไรให้ประชาชนเดิน 

ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดขากัน นักการเมืองจะช่วยได้เยอะมาก 

แต่ปรากฏว่าวันนี้นักการเมืองยังประกาศพาคนโกงกลับบ้านแบบ

เท่ๆ อยู่ ยังมองไม่เห็นเลยครับว่าจะสร้างความสามัคคีกันอย่างไร.

ขอวิพากษ์วิจารณ์ 

‘กอช.:คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ’

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผมรู้จัก “กอช.” เมื่อได้อ่านผู้จัดการสุดสัปดาห์ฉบับที่ ๖๑๑ 

แล้วต้องขอออกตัวว่าผมเป็นราษฎรเต็มข้ัน ปราศจากปริญญาเศรษฐ 

ศาสตร์ ดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ของผมจึงออกแนว “มวยวัด” 

วัตถุประสงค์ของ “กอช.” ก็เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ 

เกษตรกร, แรงงานก่อสร้าง, พ่อค้าแม่ขาย, นักเรียน, นักศึกษา ที่

เป็นแรงงานนอกระบบและไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และ 

๓๙ ได้มีบำานาญหลังอายุ ๖๐ ปี

ปรัชญาการออมของ “กอช.” ก็คือผู้ร่วมโครงการออม จ่าย

ส่วนหนึ่ง รัฐสมทบอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่ายังเป็นประชา

นิยม ไม่ใช่การออมที่แท้จริง นอกจากนั้นลักษณะการทำางานของ 

“กอช.” ก็บ่งบอกว่าเป็น “กองทุน” นั่นก็หมายความว่าผู้บริหาร

กองทุนมีหน้าที่พัฒนากองทุนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำาให้ผมนึกถึง 

“กองทุน กบข.” ที่นับวันยิ่งเป็นสาละวันเตี้ยลง เพราะผู้บริหารมิได้

มีจิตอาสามาพัฒนากองทุน แต่เป็นจิตแสวงหามาหาผลประโยชน์

ให้ตัวเอง ทั้งเงินเดือนและค่าโง่ต่างๆ ที่นำาเงินกองทุนไปลงทุนที่

มีแต่ขาดทุน หุ้น, ตราสาร ที่นำาไปลงทุนก็มีแต่ราคาตก เช่น หุ้น

การบินไทยที่ กบข.นำาเงินไปลงทุน หรือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ 

ที่ไม่สามารถจ่ายปันผลให้สมาชิกได้ เพราะคณะกรรมการสหกรณ์

นำาเงินไปลงทุนแล้วขาดทุน

นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างภาระให้รัฐบาลที่จะต้องนำาเงิน

งบประมาณไปสมทบเงินออมของสมาชิก ถ้ารัฐบาลจะส่งเสริมการ                                                                                 

ออมไว้สำาหรับใช้เมื่ออายุ ๖๐ ปีจริง ก็สามารถใช้ช่องทางอื่นที่ไม่ต้อง                                                                                         

เป็นภาระให้รัฐบาล แต่ต้องเป็นโครงการที่รัฐค้ำาประกัน ผมขอเสนอ 

“แผนการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณของทุกคน” โดยให้ธนาคารของ

รัฐ เช่น ออมสิน เป็นผู้ดำาเนินการ โดยทำาเหมือนแผนการของ กอช. 

แต่รัฐบาลไม่ต้องสมทบเงิน แต่ก็ต้องมีดอกเบี้ยที่เหมาะสม

5บทความ

นะนำาพรรคเล็กว่าต้องปลงครับ

เห็นข่าว “นายหัวชวน” นัดประชุมรัฐสภาวัน

ที่ ๑๕ สิงหาคม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้เสร็จ

สิ้นแล้ว อย่าไปคาดหวังอะไรมาก

ในทางทฤษฎี ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ จนถึงวันที่ ๑๕ 

สิงหาคม 

แต่ในทางปฏิบัติมันตกไปแล้ว 

ฉะนั้น พรรคเล็กอย่าไปคาดหวังว่า ปาฏิหาริย์ จะเกิด

ขึ้น 

เป็นไปไม่ได้แล้วครับที่ที่ประชุมรัฐสภาจะพลิกมติกลับ

ไปเป็นหาร ๕๐๐  

ขนาดมาประชุมกันเต็มสูบเมื่อวันพุธที่ผ่านมา สภายัง

ล่มได้ 

๑๒-๑๔ สิงหาคม วันหยุดยาว ส.ส.ลงพ้ืนท่ีกันหมด จันทร์ที่ 

๑๕ หยุดพักผ่อนเพราะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า กลับเข้ากรุงเทพฯ 

อีกทีเย็นวันอังคาร เช้าวันพุธถึงจะเข้าประชุมสภา 

กิจวัตรของ ส.ส.ก็ประมาณนี้

ฉะนั้นการเรียกประชุมวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม จะมี 

ส.ส.ส่งจดหมายลาประชุมมากเป็นประวัติการณ์ ร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะตกไป

อย่างสมบูรณ์แบบ

ครับ...นั่นคือสิ่งที่จะเป็น 

ส่วนควันหลงเรื่องจะยื่นร้องเรียนคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบ ส.ส. 

ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา กรณีฝ่าฝืนจริยธรรม

อย่างร้ายแรงหรือไม่ เพราะทำาสภาล่ม ก็ว่ากันไป 

แต่ผลจากนี้ พรรคเล็กจะเกิดยาก นอกจากเตรียมย้าย

เข้าพรรคใหญ่  

ส่วนพรรคใหญ่ ต้องรักษาฐานเสียงตัวเองให้หนาแน่น

ไว้ แล้วมองหา ส.ส.สังกัดพรรคเพิ่ม เพราะการเลือกตั้งครั้ง

หน้าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคการเมืองใหญ่อย่างแท้ทรู 

พรรคไหนจะเข้าวินด้วยสูตรหาร ๑๐๐ ก็ต้องไปว่ากัน

ตอนเลือกตั้ง 

แต่กว่าจะถึงการเลือกตั้ง “กระแส” สำาคัญครับ 

ไหน...แลนด์สไลด์

ขณะนี้เกิดกระแสข่าว พลังประชารัฐ จับมือกับเพื่อไทย ไม่

ได้จับมือสูตรหาร ๑๐๐ อย่างเดียว แต่จับมือกันตั้งรัฐบาลด้วย 

กระแสแบบนี้ พลังประชารัฐเสียเปรียบครับ 

การเลือกต้ังปี ๒๕๖๒ บัตรเลือกต้ังใบเดียว สร้างความเจ็บ

ช้ำาให้กับพรรคประชาธิปัตย์มากพอควร เพราะคนที่เคยเลือกประ 

ชาธิปัตย์ เทใจไปให้พลังประชารัฐ 

หวังจะให้ “ลุงตู่” จัดการกับระบอบทักษิณให้สิ้นซาก 

แต่กระแสขณะนี้หักมุม ๓๖๐ องศา 

พลังประชารัฐกำาลังจับมือกับเพื่อไทย 

จริงเท็จเป็นอีกเรื่อง

ประชาธิปัตย์จะได้ประโยชน์จากกระแสนี้ ไปเต็มๆ 

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ตั้งเป้า ส.ส.เฉพาะภาคใต้ จะได้ 

๓๕-๔๐ ที่นั่ง

ไม่ไกลเกินฝันแน่นอน เพราะ กกต.เพิ่งจะปรับเพิ่มจำานวน 

ส.ส.ภาคใต้ขึ้นมาอีก ๘ ที่นั่ง  

เดิมมีได้ ๕๐ คน เพิ่มมาเป็น ๕๘ คน 

ส่วนพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้น่าจะเหนื่อยขึ้น ทั้งจาก

กระแสข้างต้น และคู่แข่งที่มากกว่าเดิม 

เมื่อกลับมาสู่สูตรหาร ๑๐๐ เกิดคำาถามว่าเป็นคุณกับพรรค 

การเมืองขนาดใหญ่ ถึงขนาดผลเลือกตั้งแลนด์สไลด์จริงหรือ? 

อ้างอิงจากการเลือกต้ังปี ๒๕๖๒ พรรคขนาดใหญ่มี ๒ พรรค 

คือพรรคพลังประชารัฐ กับพรรคเพื่อไทย 

สาเหตุท่ีพลังประชารัฐต้องการสูตรหาร ๑๐๐ อาจเป็นเพราะ

คะแนนป๊อปปูลาร์ โหวตจากการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ มาเป็นอันดับ ๑ 

หมายความว่า หากให้สูตรหาร ๑๐๐ พลังประชารัฐจะได้ 

ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์มากที่สุด  

รองลงมาคือ เพื่อไทย 

แต่ปัญหาคือ กระแสการเมืองช่วงการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ กับ

ขณะนี้เหมือนกันหรือเปล่า 

จะมีกี่คนที่ยังมอบความไว้วางใจให้ พลังประชารัฐ ถือธงนำา

ในการต่อสู้กับระบอบทักษิณ 

จะยังใช้การเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์อยู่หรือเปล่า 

ฉะนั้นการประเมินสถานการณ์ของแต่ละพรรคการเมือง 

ต้องมีความแม่นยำาสูง และต้องอ้างอิงกับข้อเท็จจริง ไม่ใช่ปั้นตัว 

เลขเอาใจนาย 

แฟนคลับพรรคเพื่อไทย พากันฉลอง เพราะถือเป็นชัยชนะ 

จะนำาไปสู่ผลเลือกตั้งแลนด์สไลด์ 

ช้าก่อน!

แลนด์สไลด์พูดได้ แต่ไม่ง่ายที่จะเกิด

อะไรคือแลนด์สไลด์ 

ถ้าเป็นการชนะการเลือกตั้ง เป็นพรรคอันดับหนึ่ง ถึงเวลา

จัดตั้งรัฐบาลยังต้องลุ้นว่าจะถูกตัดหน้าไปหรือเปล่า เหมือนการ

เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แบบนั้นไม่ได้เรียกว่าแลนด์สไลด์ 

ต่อให้คราวที่แล้วเลือกตั้งใช้บัตร ๒ ใบ หาร ๑๐๐ เพื่อไทย  

ก็มิได้ชนะขาด เพราะพลังประชารัฐตามหายใจรดต้นคอ 

ต้องเป็นการเลือกตั้งแบบปี ๒๕๔๘ ที่พรรคไทยรักไทยชนะ

การเลือกตั้งถล่มทลาย กวาด ส.ส.ไปถึง ๓๗๗ ที่นั่งจาก ๕๐๐ ที่

นั่ง  

นั่นถึงจะเรียกว่าแลนด์สไลด์ 

เลือกตั้งครั้งต่อไป เพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ได้หรือเปล่า 

โอกาสมีครับ แต่ต้องทำาพรรคให้เหมือนไทยรักไทยเมื่อปี 

๒๕๔๘ เสียก่อน 

ในการเลือกตั้งปี ๒๕๔๔ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐ 

ธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ซึ่งกติกาคล้ายกับสูตรหาร ๑๐๐ มาก 

และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของระบอบทักษิณ 

วันนั้น “ทักษิณ” คือของใหม่ ผู้คนอยากลอง 

ผลการเลือกตั้ง ไทยรักไทย ได้ ส.ส.รวม ๒๔๘ ที่นั่ง

ส่วนประชาธิปัตย์ ได้ ๑๒๘ ที่นั่ง 

คะแนนป๊อปปูลาร์ โหวตวันนั้น ไทยรักไทยได้ ๑๑.๖ ล้าน

เสียง ส่วนประชาธิปัตย์ได้ ๗.๖ ล้านเสียง ถือว่าไม่ขาด 

นั่นคือการเลือกตั้งที่มีพรรคไทยรักไทยถือกำาเนิดจากการ

ซื้อยกมุ้ง รวมยกกลุ่ม 

แต่การเลือกตั้งปี ๒๕๔๘ เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิง เกิด

ผลเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ 

หลังรัฐบาลอยู่ครบวาระ ๔ ปี ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ คราว

นั้นพรรคไทยรักไทย โดย “ทักษิณ” สร้างปรากฏการณ์อันลือ

ลั่น ซื้อยกพรรค บีบยกก๊วน 

ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น พรรคความหวังใหม่, 

พรรคชาติพัฒนา, พรรคกิจสังคม, พรรคเสรีธรรม และพรรค

เอกภาพ ถูกต้อนเข้าสู่พรรคไทยรักไทย 

“๔ ปีซ่อม ๔ ปีสร้าง” เล่นทางลัด กลืนพรรคการเมือง

เข้าไปถึง ๕ พรรค 

การเลือกตั้งครั้งนั้นเห็นผลตั้งแต่ไก่ โห่ว่ามี โอกาสสูงที่

พรรคไทยรักไทยจะชนะการเลือกตั้ง สามารถตั้งรัฐบาลพรรค

เดียวได้ 

แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ 

ไทยรักไทยโดยการกลืนพรรคร่วมรัฐบาล ๕ พรรค ชนะ

เลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ 

ยึดสนามเลือกตั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และ 

กทม. ไปเกือบทั้งหมด 

แต่เจาะภาคใต้ไม่เข้าแม้เขตเดียว 

เพราะไทยรักไทยได้ ส.ส.ไปตามพื้นที่ที่กลืนเข้าไป 

หันมาดูเพื่อไทยวันนี้แลนด์สไลด์ได้หรือเปล่า 

คำาตอบคือยากมาก

มีทางเดียวคือต้องกลืนพลังประชารัฐ ภูมิใจไทย

๓ พรรคนี้รวมกันเกือบ ๓๐๐ เสียง ตั้งรัฐบาลพรรคเดียว

ได้แน่นอน 

ส.ส.พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ส่วนใหญ่คือ ส.ส.ที่แตกมา

จากไทยรักไทยในอดีต 

หากกลับไปรวมกันอีกครั้ง คือแลนด์สไลด์ 

ต้องถามว่า “ลุงป้อม-ลุงตู่” และ “เสี่ยหนู” ยอมเป็นลูก

น้อง “อุ๊งอิ๊ง” หรือเปล่า?.

มาตาภาวะ

เห็นพ่อ เลี้ยงลูก ใกล้ชิด

มีความ เป็นมิตร เป็นแม่

สิ่งประเสริฐ เลิศหรู ดูแล

ดวงแด แผ่เผื่อ เอื้ออนันต์

ตั้งใจ ใกล้ชิด คิดถึง

เผื่อแผ่ น้ำาผึ้ง เธอ ฉัน

มีความ เป็นแม่ แก่กัน

พระคุณ แม่นั้น อยู่ตรงนี้

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องสามัคคีแก้ไขปัญหา 

รักษาธรรมาภิบาลส่วนตน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ประเทศไทยประสบปัญหารุนแรงทั้งน้ำาแล้ง, น้ำาท่วม และ

ไวรัสโควิด ปัญหาการเมืองในและนอกสภา เมื่อทั้งการบ้านและ

การเมืองกำาลังมีปัญหา ดังน้ันจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีคนไทยจะต้องสามัคคี

รวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ “สามัคคีคือพลัง” 

แต่ดูเหมือนคนไทยวันนี้จะไม่มีพลังเพราะแตกสามัคคี โดย

มีโลกโซเชียลส่งเสริมให้แตกสามัคคี เพราะมีแต่ข่าวลวง ข่าวเต้า 

เพื่อสนุกสนาน เพื่อทำาลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำาลายชาติของ

ตัวเอง ปัญหาน้ำาแล้ง ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด จะผ่านพ้น

ไปได้ โดยประเทศและประชาชนไม่เสียหายมากถ้าคนไทยสามัคคี

กัน 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งสามก็คือ “ความพอเพียง ที่

พอดี ไม่ขาดแคลนและไม่ฟุ่มเฟือย และไม่กักตุน” ปัญหาน้ำาแล้งก็

สามารถลดความรุนแรงได้ด้วยการประหยัดน้ำา ใช้น้ำาแต่พอดี โดย

ลดการเที่ยวเตร่ ทำาให้เสื้อผ้าก็ไม่สกปรก รถก็ไม่สกปรก ซึ่งจะส่ง

ผลในการลดพีเอ็ม ๒.๕ เพราะถ้าไม่จำาเป็นก็ไม่ออกจากบ้าน ใช้รถ

ให้น้อยที่สุด ก็จะลดพีเอ็ม ๒.๕ ได้ด้วย นอกจากการไม่เที่ยวเตร่ อยู่

แต่ในบ้าน ก็จะลดการระบาดของไวรัสโควิดได้ด้วย

เช่นเดียวกับปัญหาการเมือง ซึ่งถ้านักการเมืองสามัคคีกัน 

ระดมสมอง ระดมกำาลังช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็จะทำาให้ปัญหาลด                                     

ความรุนแรงลง แต่การที่พรรคการเมืองและนักการเมืองมิได้มีจิต

อาสาทำาเพื่อชาติและประชาชน ทำาให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากยิ่ง

ขึ้น เพราะนอกจากไม่สามัคคีแล้วยังขัดขา มือไม่พายยังเอาเท้า

ราน้ำา แถมยังทุจริตคอร์รัปชัน ใช้อำานาจเกินขอบเขต สร้างสอง

มาตรฐาน ซึ่งมีพฤติกรรมเหมือนกันทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน แต่ก็จะ

สามัคคีเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

ดังนั้นปัญหาต่างๆ ของประเทศไทยจึงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะไร้ธรรมาภิบาลส่วนตน ฉันได้เป็นดี ฉันเสียเป็นโวย อุปมา

เหมือนมีหนองน้ำาร่วมกัน แต่ต่างคนต่างก็สูบน้ำาเอาเป็นของตัวเอง 

ใครมีเครื่องสูบกำาลังแรง ท่อใหญ่ ก็สามารถสูบน้ำาได้มากกว่า ดังนั้น

ในไม่ช้าหนองน้ำาก็จะแห้งขอด เพราะน้ำาที่มีน้อยก็จะเป็นของคนที่มี

เครื่องสูบน้ำากำาลังแรง ท่อใหญ่ ส่วนคนที่ไม่มีเครื่องสูบน้ำา ใช้แรง

กายตักน้ำาหาบกลับบ้าน ก็จะไม่มีน้ำากินน้ำาใช้ 

วันนี้ธนบัตรหรือเงินที่ประเทศไทยสามารถพิมพ์ได้ตามกำาลัง

ของทองคำาที่มีนั้น ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในครอบครองของคนรวยที่มี

จำานวนน้อย ในขณะที่คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศจะไม่มีธนบัตรหรือ

เงินเก็บ ซึ่งเมื่อประเทศไทยไม่สามารถพิมพ์ธนบัตรได้มากกว่านี้ ก็

เปรียบเสมือนปัญหาน้ำาแล้งที่กำาลังประสบ 

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาทุกปัญหาที่กำาลังประสบอยู่                                                                            

ในเวลานี้ก็จะต้องร่วมมือร่วมใจ สามัคคี แบ่งปันกันอย่างเท่าเทียม

และพอเพียง มิใช่ให้กักตุนหรือสะสมกันตามกำาลัง ตามระบบทุน                                                                                      

นิยมเสรีที่ใช้ระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาทั้งการบ้านและการ 

เมือง

น้องเมขลา

สยบอาการ ‘มโน’

การออมระยะยาวเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณสามารถให้ทุกคนมี

สิทธิร่วม โดยสามารถใช้ โปรโมชั่นแบบสมาร์ทโฟน มีให้เลือกหลาย

แบบ แล้วสามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นโดยนำาเอาเงินออมจากโปรโม

ชั่นเก่ามาเป็นต้นทุนสำาหรับโปรโมชั่นใหม่ หรือจะเลือกรับบำาเหน็จ

แทนบำานาญก็ได้

ดังนั้นทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงนโยบายออมไว้

ใช้ยามเกษียณได้ รัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยชรา และประชานิยมทุก

ชนิด ข้อดีอีกประการหนึ่ง รัฐบาลสามารถกู้เงินจากกองทุนมาใช้

โดยไม่ต้องเสียดอกเบ้ีย เพราะเป็น “เรือล่มในหนอง ทองจะไปไหน” 

การบริหารเงินออมตามแบบที่ผมเสนอนั้นปลอดภัย ไม่เสี่ยงกับผู้

บริหารกองทุนบริหารแบบ “กงสีเจ๊ง แต่หลงจู๊รวย”

แล้วยังสามารถนำาไปใช้กับข้าราชการและพนักงานของรัฐ 

โดยให้หักเงินเดือนของพนักงานและข้าราชการทุกคนเพื่อกันไว้

เป็นเงินออมตอนเกษียณ ทำาให้ประหยัดงบประมาณเงินบำานาญ

ข้าราชการไปได้มาก เช่นเดียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปัญหาที่ต้อง

พิจารณาก็คือ ความมั่นคงของอาชีพ เพราะถ้าอาชีพไม่มั่นคงก็ต้อง

เอาชีวิตวันนี้ให้รอดไปก่อน ดังนั้นถ้าให้สมาชิกสามารถกู้เงินของตัว

เองมายังชีพโดยใช้เงินของตัวเอง ก็สามารถยืดเวลาสำาหรับรอหา

อาชีพใหม่ รัฐบาลก็ไม่ต้องเยียวยา

กอช.เป็นความคิดที่ดี แต่ก็ยังมีจุดบกพร่องเรื่อง “การหาราย

ได้ของกองทุน” โดยเฉพาะใช้ข้าราชการบริหารกองทุน ที่ไม่ต้อง

รับผิดชอบความเสียหายของกองทุน ถ้าไม่มีหลักการควบคุม ตรวจ

สอบท่ีมีประสิทธิภาพ กอช.จะเป็นคลัสเตอร์คอร์รัปชันขนาดใหญ่มาก

แต่นโยบายนี้สวนทางกับประชานิยม เพราะจะไม่ได้ความ

นิยมเท่าที่ควร เพราะเรื่องอะไรฉันจะต้องจ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองได้

ใช้ในวัยเกษียณ ในเมื่อพรรคอื่นเสนอนโยบายเบี้ยชราฟรีๆ เดือน

ละ ๓,๐๐๐ บาท รับรองว่าได้คะแนนเสียงท่วมท้น

ชราชนประถมสี่

 

นั่นนะซิครับ  ใครจะไปจ่ายในเมื่อได้จากรัฐบาลฟรีๆ เดือน

ละ ๓ พันบาท  

ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่รัฐต้องประเมินนโยบายประชานิยม

ท่ีใช้กันอยู่ท้ังหมดน้ี ว่าแต่ละปีใช้งบประมาณแผ่นดินไปเท่าไหร่ แล้ว

จะเห็นตัวเลขว่ารัฐต้องทำาต่อ หรือจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

ระบบรัฐสวัสดิการเป็นอีกหน่ึงทางออก แต่ระบบการจัดเก็บภาษี

ต้องปฏิรูปใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำาไปได้มากครับ. 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ 

 สักวาเงาซาตานอยู่ไหวไหว  

ไปถึงไหนมีฉิบหายสุดสยอง

 หลายชาติยับยูเครนย่อยผิดทำานอง 

บ้านเมืองล่องชีวิตร่วงทรัพย์สินมลาย

 แยงกี้ใกล้ครานี้จุ้นใดหนอ  

จะมาก่อกวนใดให้ฉิบหาย

 เจ้าซาตานกระหายเลือดกระหายตาย 

เจ้าตัวร้ายไปจงไกลห่างไทยเอยฯ 

ป.ปฏัก

แ

ถู

สุพจน์ ไข่มุกด์



บางเขน • “ทางหลวงชนบท” 

ชงของบกว่า 6.67 พันล้าน ปลุก 2 

โปรเจ็กต์ สะพานข้ามทะเลสาบ

สงขลา และสะพานเชื่อมเกาะ 

ลันตา คาดเริ่มตอกเข็มปลายปี 

66 เสร็จพร้อมเปิดให้บริการใน

ปี 69 หนุนท่องเที่ยวภาคใต้

รายงานข่าวจากกรมทาง                                       

หลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึง                                                       

ความคืบหน้าการเตรียมดำาเนิน

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเล                                                         

สาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแส                                                         

สินธ์ุ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัย                                                              

สน จ.พัทลุง วงเงิน 4,829.25 

ล้านบาท ว่า ปัจจุบัน ทช.ได้

ดำาเนินการสำารวจออกแบบโครง 

การดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้                                                

ผ่านการเห็นชอบรายงานประ 

เมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ล้อม (สผ.) แล้ว ขณะนี้ ทช.ได้

ส่งเล่ม EIA ฉบับสมบูรณ์ให้ สผ. 

เพื่อที่เสนอให้ กก.วล.พิจารณา

เห็นชอบ รวมทั้งอยู่ระหว่างการ

ขอความเห็นชอบจาก ครม.

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 โครง 

การมีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี 

(ปี 2566-2568) โดยจะใช้เงิน

กู้ต่างประเทศและงบสมทบจาก

งบประมาณประจำาปี ซึ่งงบประ 

มาณประจำาปี 2566 ได้ผ่านการ                           

เห็นชอบจากอนุกรรมาธิการฯ 

แล้ว คาดว่าโครงการดังกล่าว

จะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี                              

2566 และจะดำาเนินการแล้ว

เสร็จพร้อมเปิดให้ ใช้บริการได้                             

ภายในปี 2569 โดยทั้ง 2 โครง 

การจะเป็นแลนด์มาร์กที่สำาคัญ

อีกแห่งหน่ึงในอนาคต ช่วยส่งเสริม

ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและ

อำานวยความสะดวกในการคมนาคม

ขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ.

แห่งชาติ (กก.วล.) เมื่อวันที่ 3 

ส.ค.2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อย

แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอ                                               

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมน 

ตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติก่อ 

สร้าง

ท้ังน้ี ส่วนโครงการสะพาน

เชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-

ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา 

จ.กระบี่ วงเงิน 1,849.50 ล้าน

บาทนั้น ปัจจุบัน ทช. 

ได้ดำาเนินการสำารวจ

ออกแบบโครงการดัง

กล่าวแล้วเสร็จ และ

ได้ผ่านการพิจารณา 

EIA จากคณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการพิจารณา 

รายงานประเมินผล                           

กระทบสิ่งเเวดล้อม                              

(คชก.) ของสำานักนโย 

บายเเละเเผนทรัพยากร                       

ธรรมชาติเเละสิ่งเเวด 
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6 เศรษฐกิจ

บริษัทพลังงานยิ้มQ2อู้ฟู่
ปตท.-โออาร์ โวรายได้พุ่ง

บางจากชี้ราคาน้ำามันหนุน

ไทยโพสต์ • กลุ่มธุรกิจพลังงานเผยผลประกอบการครึ่งปี โกยราย

ได้อื้อ ปตท.โชว์กำาไรโต 5% ส่วนโออาร์ชี้ทำากำาไรสุทธิได้ 6,568 

ล้านบาท ด้านบางจากรายได้เพิ่มขึ้น 80%

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

ในครึ่งปีแรก ปตท. และบริษัท

ในกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ มี                                           

รายได้ 1,685,419 ล้านบาท และ                                                  

มีกำาไรสุทธิจำานวน 64,419 ล้าน

บาท คิดเป็นอัตรากำาไรสุทธิที่                                  

5% โดยกำาไรสุทธิทั้งหมดนั้นมา                                             

จากผลการดำาเนินงานของ ปตท.                                        

คิดเป็น 24% และอีก 76% มา                                               

จากผลการดำาเนินงานของบริษัท                                   

ในเครือ ปตท. ซึ่งประกอบด้วย 

ธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

31% ธุรกิจใหม่และโครงสร้าง

พื้นฐาน และบริษัทย่อยอื่นๆ 17% 

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 16% 

สำาหรับกลุ่มธุรกิจน้ำามันและค้า

ปลีกมีสัดส่วนเพียง 12% ซึ่งมี

กำาไรจากการดำาเนินงานตาม

ส่วนงานคิดเป็น 4% จากรายได้

ของธุรกิจน้ำามันและค้าปลีก 

ด้านนางสาวจิราพร ขาว

สวัสด์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ                                              

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด                                                         

(มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึง                                             

ผลการดำาเนินงานไตรมาสที่ 2/                                                             

2565 มีรายได้ขายและบริการ 

211,431 ล้านบาท และกำาไรสุทธิ 

6,568 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสก่อน จำานวน 34,140 ล้าน                                                     

บาท และ 2,723 ล้านบาท ตาม

ลำาดับ จากปริมาณการขายท่ีเติบโต

อย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มธุรกิจตาม

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจาก

มาตรการควบคุมสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

เริ่มผ่อนคลาย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช                                     

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท 

บางจาก เปิดเผยถึงผลการดำาเนิน                    

งานช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 

ของกลุ่มบางจากฯ ว่า บริษัท

TOPลุยระดมทุนเสริมแกร่งธุรกิจ

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก ล่าสุด ธนาคารกสิกร

ไทย ลุยต่อยอดโครงการรวมใจไม่ทิ้งกัน ออกมาตรการช่วย

เหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ลดยอดผ่อนชำาระต่อเดือน 10% 

สำาหรับเงินกู้และมาตรการผ่อนชำาระขั้นต่ำา 5% สำาหรับ

บัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อ

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเสริมสภาพคล่องทั้งใน

การดำาเนินธุรกิจและการดำารงชีวิต ลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วม

มาตรการสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกร

ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-30 ธันวาคม 2565 ...•

ปรบมือรัวๆ รวมยินดีกับ เทคโนเซล (เฟรย์) ผู้นำาเข้า

และจำาหน่าย “ลามิน่าฟิล์ม” ฟิล์มกรองแสงรถยนต์และ                                                                     

อาคารที่ได้รับรางวัล No.1 Thailand 2021-2022 หรือ

รางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 7 จัดโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ จากผลสำารวจด้วย

คะแนนสูงสุดจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ...•

ด้านแม่ทัพใหญ่ บมจ.โปรเอ็น คอร์ป หรือ PROEN 

กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ได้ฤกษ์งามยามดี 09.09 น. เมื่อ

วันที่ 10 ส.ค.65 ที่ผ่านมาลงเสาเข็มต้นแรกสำาหรับอาคาร

ศูนย์ข้อมูล Data Center แห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 

9-ศรีนครินทร์ พื้นที่อาคารกว่า 10,000 ตารางเมตร มี

ศักยภาพรองรับเครื่อง Server ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 Rack 

พร้อมให้บริการและสร้างรายได้เพิ่มภายในปี 2566 ฤกษ์

งามยามดีแบบนี้ กิจการก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง มั่นคงอย่าง

ยั่งยืน ...•

มาท่ี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP 

ลุยจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริงและเจรจาธุรกิจ                                                                  

ออนไลน์ TILOG VE 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนว 

คิด Connecting ASEAN to the World เพื่อสร้างโอกาส

ทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศของไทย และเปิดประตูสู่การเป็นโลจิสติกส์ในภูมิ 

ภาคบนแพลตฟอร์ม www.tilog-ve.com ระหว่างวันที่ 24-

26 ส.ค.65 ...•

หุ้นดีผลงานแจ่ม! ต้องยกให้กับ บมจ.สาลี่ คัลเล่อร์                                                                         

หรือ COLOR ฟอร์มสวยไม่แพ้ใคร ท้ังธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก 

ทุ่นโซลาร์ลอยน้ำาและธุรกิจน้องใหม่มาแรงอย่างธุรกิจภาค

การเกษตร ออร่าดีสุดๆ แนวโน้มครึ่งปีหลังสบายหายห่วง 

เพราะมีออเดอร์ใหม่เข้ามาต่อคิวแบบแน่นๆ ...•

ต้อนรับวันแม่ปีนี้ด้วยของขวัญพิเศษจาก ธนาคารซี

ไอเอ็มบี ไทย ด้วยโปรแกรมเงินฝากประจำาพิเศษ เงินฝาก

ประจำาซีเนียร์ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี ไม่ต้อง

เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก สำาหรับผู้มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้น

ไป ณ วันที่เปิดบัญชี เปิดบัญชีขั้นต่ำา 10,000 บาท สูงสุดไม่

เกิน 2.5 ล้านบาท รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชี

ออมทรัพย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดรับฝากระหว่างวัน

ที่ 1-31 ส.ค.65 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2626-

7777 หรือ www.cimbthai.com ...•.

ไทยโพสต์ • นายวิรัตน์   

เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่                                 

บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ หรือ 

TOP เปิดเผยว่า บริษัทเตรียม

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แก่ประชาชนทั่วไป และผู้                                         

ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการ                                     

จัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

จำานวนไม่เกิน 239,235,000 

หุ้น กำาหนดวันขึ้นเครื่องหมาย 

XB (Excluding Other Benefits) 

วันที่ ไม่ได้รับสิทธิจองหุ้นเพิ่ม

ทุนวันแรก 18 ส.ค.2565 และ                                       

วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ

บริษัท (Record Date) วันที่ 

19 ส.ค.2565 เพื่อระดมทุน

ต่อยอดความแข็งแกร่งของ

ธุรกิจการกลั่นและมุ่งสู่ธุรกิจ

ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มี

มูลค่าสูง

“ธุรกิจการกลั่นปรับตัว                                                  

ดีขึ้นตามปริมาณความต้อง                               

การใช้น้ำามันสำาเร็จรูปที่เพิ่ม                                         

ขึ้น หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ฟื้นตัว อุตสาหกรรมต่างๆ 

กลับมาดำาเนินการได้เต็มที่                               

และหลายประเทศเริ่มผ่อน

คลายมาตรการปิดเมือง เพื่อ                             

เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว                                  

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถาน 

การณ์ราคาน้ำามันจะยังคงมี                                          

ความผันผวนอยู่มาก ดังนั้น                                         

ไทยออยล์จึงต้องเตรียมความ

พร้อมเร่ ง เสริมความแข็ ง                                      

แกร่งรอบด้าน โดยมีเป้าหมาย                                 

เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่ง

ของธุรกิจการกลั่น เพื่อยก

ระดับความสามารถในการ

แข่งขัน” นายวิรัตน์กล่าว

ทั้งนี้เพื่อต่อยอดไปยัง

ธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์

มูลค่าสูง ได้แก่ การลงทุนโครง 

การพลังงานสะอาด (Clean 

Fuel Project) และการลงทุน

ในธุรกิจโอเลฟินที่ประเทศ

อินโดนีเซีย รวมท้ังขยายตลาด

และกระจายผลิตภัณฑ์ ไปสู่

ต่างประเทศในระดับภูมิภาค 

และแสวงหาโอกาสในธุรกิจ

ใหม่ (New S-Curve) เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงรูป                                                     

แบบการใช้พลังงานในอนาคต 

เพื่ อลดความผันผวนจาก

อุตสาหกรรมพลังงาน และ

นำาไปสู่เป้าหมายการเติบโต

ที่ยั ่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วย

พลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่ง 

ยืน”.

SENA รุกตลาดคอนโดต่ำาล้าน

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA เปิดเผยว่า ในเดือน ส.ค.นี้มี

แผนเปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 756 ล้าน                                                                          

บาท ประกอบด้วย เสนาคิทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง (เฟส 2)                                                   

คอนโดมิเนียมอยู่ติดถนนบางกรวย-ไทรน้อย พร้อมเข้าอยู่ ประ 

มาณไตรมาส 2 ปี 2566 และเสนาคิทท์ รังสิต-คลอง 4 โดย

ทั้ง 2 โครงการมุ่งเจาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนรายได้หมื่นต้นๆ ผ่อน

ดาวน์เริ่มต้นเพียง 950 บาท/เดือน

GPSC ลุยเพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียน 

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารบริษัท

ในเครือและโครงการลงทุน รักษาการผู้จัดการส่วนนโยบายความ

ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บมจ.โกลบอล เพา

เวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC เปิดเผยว่า GPSC เดินหน้าเพิ่ม

พอร์ตพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้ามากกว่า 50% ของกำาลังการ

ผลิต พร้อมยกเลิกการลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน แสวงหานวัตกรรม 

ตอบโจทย์สู่ Net-Zero ปี 2060 สร้างองค์กรพลังงานยั่งยืน

ASW ยิ้มไตรมาส 2 โกยกำาไรเพียบ

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW เปิดเผยว่า ไตรมาส 2/65 มีราย

ได้รวมกว่า 1,617 ล้านบาท และกำาไรสุทธิ 273 ล้านบาท มั่นใจ

รายได้รวมทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 6,000 ล้านบาท 

และพรีเซลทะลุ 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทเตรียม

แผนเปิดโครงการใหม่อีก 3 โครงการในช่วงที่เหลือของปีนี้ ทั้ง

โครงการแนวสูงและแนวราบ มูลค่าโครงการรวม 6,200 ล้าน

บาท 

เคาะประกันรายได้ข้าวปีที่ 4 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและ

บริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด ได้พิจารณาการดำาเนินโครง 

การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 ซึ่งจะมีเกษตรกรได้

รับประโยชน์ 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้เงินงบประมาณรวมกันทั้ง

สิ้น 86,740.31 ล้านบาท พร้อมมาตรการเสริมและเงินช่วยเหลือ

ไร่ละ 1,000 บาท เตรียมจะนำาเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรม 

การนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) พิจารณาต่อไป 

GULF โชว์กำาไรเติบโต 120% 

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF ราย 

งานผลการดำาเนินงานไตรมาส 2/2565 มีรายได้รวม 24,553 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผล

ให้มีกำาไร 3,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,680 ล้านบาท หรือ 120% 

จากไตรมาส 2/2564 มีปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้จากโครง                                                                                   

การโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยท่ี 1-3 ท่ีได้เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ 

ไปในปี 2564 และครึ่งปีแรกของปี 2565 ประกอบกับรายได้ที่

เพิ่มขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ SPP 12 โครงการ 

TPS ลุยประมูลงานดันรายได้ โต

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น หรือ TPS เปิดเผยว่า ผลการ

ดำาเนินงานในไตรมาส 2/65 มีกำาไรสุทธิ 12.60 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 1.57 ล้านบาท หรือ 14.21% เทียบช่วงเดียวกันของปี

ก่อน อย่างไรก็ตามในครึ่งปีหลังบริษัทยังคงเดินหน้าประมูลงาน

โครงการของภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง ดันผลงานปี 65 โตเข้า

เป้า 20-25%  

IHL ลุยขยายธุรกิจผลิตเบาะหนังรถยนต์

นายองอาจ ดำารงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.                                                                             

อินเตอร์ไฮด์ (IHL) เปิดผลงาน Q2/65 มีกำาไรสุทธิ 25.18 ล้าน

บาท เพ่ิมข้ึน 35.31% จากงวดเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์อุตสาห                                                                                

กรรมรถยนต์มีสัญญาณฟื้นตัว พร้อมรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่

เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในครึ่งปีหลังนี้พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ

ผลิตเบาะหนังรถยนต์-เฟอร์นิเจอร์-ฟอกหนังรองเท้า-ขนมขบ 

เคี้ยวสุนัขเต็มสปีด มั่นใจหนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้า. 

ไทยโพสต์ • กรุงเทพประกัน

ชีวิตโชว์ Q2/65 กำาไร 1,189 

ล้านบาท ด้าน THRE ล่ันโกย

เบ้ียทะลัก มองคร่ึงปีหลังฟ้ืนขาด 

ทุนลดลง เหตุหมดโควิด

นายโชน โสภณพนิช 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประ 

ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุง 

เทพประกันชีวิต หรือ BLA เปิด

เผยว่า ในไตรมาส 2/65 บริษัท

มีกำาไรสุทธิ 1,189 ล้านบาท 

โดยมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก

จำานวน 1,260 ล้านบาท ลดลง                                               

35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เน่ืองจากในไตรมาสเดียวกันของ                                       

ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการออกผลิต 

ภัณฑ์ ใหม่ในช่องทางธนาคาร

และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ในช่องทางตัวแทน ซึ่งได้รับผล

ตอบรับที่ดี การลดลงของเบี้ย

ประกันภัยรับปีแรกและการ

เพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรับ

ปีต่อในไตรมาสที่ 2 นี้ ทำาให้

บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม

จำานวน 7,482 ล้านบาท ลดลง 

7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์                                     

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ไทยรับประกันภัยต่อ หรือ THRE                                                   

ผู้ ให้บริการด้านการรับประกัน

ภัยต่อ เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจ

ช่วงครึ่งปีหลังคาดจะเติบโต

ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก หลังจาก

บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19 เนื่องจากค่าใช้จ่าย

สินไหมทดแทนจากกรมธรรม์

ประเภท เจอ-จ่าย-จบ ครบอายุ

สัญญาเรียบร้อยแล้ว 

โดยหลังจากนี้ธุรกิจของ 

THRE จะกลับมาเติบโตสู่ภาวะ

ปกติได้ สะท้อนจากเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเร่ิมฟ้ืนตัว รวม

ถึงผู้บริโภคตระหนักถึงการทำา                                       

ประกันภัยด้านต่างๆ เพ่ิมมาก

ข้ึน จึงทำาให้การประกันสุขภาพ 

ประกันภัยอุบัติ เหตุและการ

เดินทาง ประกันภัยทรัพย์สิน 

วิศวกรรม รวมถึงภัยทางทะเล                                                    

และการขนส่งสินค้าต่างประ                                          

เทศมีความต้องการเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกัน 

สุขภาพซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน

ด้านธุรกิจประกันวินาศภัย

น า ย โ อฬ า ร ก ล่ า ว ว่ า                                              

สำาหรับผลประกอบการไตรมาส 

2/65 มีเบ้ียประกันภัยต่อรับ 1,207 

ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ                                              

ลดลงเหลือเพียง 20 ล้านบาท                                               

ดีข้ึนจากไตรมาส 1/65 ท่ีขาดทุน 

184 ล้านบาท หรือดีข้ึน 89% ซ่ึง

หากพิจารณาในงบการเงินเฉพาะ

กิจการไตรมาส 2/65 กรณีไม่รวม

การตัดสิทธิทางภาษีจะพลิกกลับมา

เป็นกำาไรสุทธิจำานวน 4 ล้านบาท. 

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.77 35.50
ยูโร 35.73 36.84
ปอนดสเตอรลิง 42.18 43.76
เยน (100 เยน) 26.04 27.17
หยวนจีน 4.92 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,800 29,900
ทองรูปพรรณ 29,258 30,400
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

78,265.71

11/8/65

1,622.26
+5.05

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 7,132.41 6,203.00 +929.41
 7,058.71 8,654.22 -1,595.50
 38,636.68 35,499.72 +3,136.96
 25,437.91 27,908.77 -2,470.87

ทช.ผุดสะพานเชื่อมเกาะลันตารับท่องเที่ยว

ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหารและพนักงาน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย ผลการดำาเนิน

งานกลุ่มบริษัทบางจากฯ ว่าครึ่ง                                                  

ปีแรกมีรายได้จากการขายและ

การให้บริการ 152,852 ล้านบาท                                               

เพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี และมีกำาไรก่อนหัก                                      

ดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 

(EBITDA) 26,286 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 192% และมีกำาไรสุทธิส่วน

ของบริษัทใหญ่ 9,633 ล้านบาท 

คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น 6.91 บาท 

โดยผลดำาเนินงานที่ปรับเพิ่มขึ้น

ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจโรง

กลั่นและการค้าน้ำามัน ที่ได้รับ

ปัจจัยหนุนจากราคาน้ำามันดิบ

และราคาน้ำามันสำาเร็จรูป

ด้านนายโรเบิร์ต โดบริค                                       

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ                                        

กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตร 

เลียม รีไฟน์นิ่ง จำากัด (มหาชน) 

หรือ SPRC เผยผลประกอบ

การและผลดำาเนินงานทางด้าน

การเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 บริษัท

มีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 7,156 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

หน้า 1,872 ล้านบาท.

BLA-THREปลื้มโกยเบี้ยประกันทะลัก 

สนับสนุน • นายวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้แทน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำาเงินและสายสีม่วง มอบเงิน

สนับสนุนให้กับ นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อช่วย

เหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการผ่าตัดต้อกระจก และตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยระบบ AI 

สานต่อการส่งเสริมสุขภาพของทุกคนในยุค New Normal ภายใต้ โครงการ “Happy Journey with 

BEM”. 
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ามพระราช                   

ปณิธาน

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด                                

ด้านการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมไทย บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรการกุศล 22 องค์กร เปิด

โครงการ “ประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P 

Limited Edition” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                               

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 นำา 

กล้องถ่ายภาพ Leica รุ่นพิเศษที่จัดสร้างขึ้น โดยเชิญตราสัญลักษณ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปประดับบนกล้องถ่ายภาพสีทองคำา

แท้ เพื่อจารึกประวัติศาสตร์สำาคัญของไทย และเป็นของสะสมที่

มีคุณค่า ซึ่งมีเพียง 30 ชุดในโลกเท่านั้น เตรียมจัดประมูลในวัน

ที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อนำารายได้มอบให้แต่ละองค์กรนำาไป

สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อ

สังคมหลายมิติ ทั้งสังคมการ

ศึกษา สาธารณสุข และสิ่ง

แวดล้อม

นายฐาปน สิริวัฒน

ภักดี ในฐานะประธาน

กรรมการอำานวยการจัด

งาน และอดีตนายกสมาคม

ถ่ายภาพแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า             

เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

พุทธศักราช 2562 บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ร่วม

เฉลิมฉลองด้วยการจัดสร้าง

กล้องถ่ายภาพ Leica รุ่น M 10-

P Limited Edition เพื่อเป็น 

สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี

และด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งกล้อง

ถ่ายภาพ Leica เป็นกล้องถ่ายภาพจากเยอรมนีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น

กล้องถ่ายภาพที่สร้างด้วยความประณีตละเอียดอ่อนดุจงานศิลปะ และ

เป็นที่นิยมของนานาประเทศ ที่จะจัดสร้างกล้องถ่ายภาพ Leica รุ่น

พิเศษ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่สำาคัญที่สุด เช่น วาระครบรอบพระราช

พิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ประเทศต่างๆ เพื่อให้เป็นของที่

ทรงคุณค่า และบันทึกไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่สำาคัญของ

โลกที่นักสะสมต่างแสวงหามาครอบครอง

สำาหรับการจัดทำากล้องถ่ายภาพรุ่นพิเศษนี้ ได้รับอนุญาตจากคณะ

อนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เชิญ

ตราสัญลักษณ์ไปประดับบนกล้องได้ 

นายฐาปน กล่าวว่า กล้องถ่ายภาพจัดทำาเป็นสองรูปแบบ คือ ชุด

สีเหลือง จำานวน 10 ชุด และชุดสีเขียวจำานวน 20 ชุด เพื่อนำาส่วน

หนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำาดับ และอีกส่วน

หนึ่งนำาออกจำาหน่ายเพื่อนำารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว โดยกำาหนดราคาชุดสีเหลืองชุดละ 1,500,000 บาท และ

ชุดสีเขียวชุดละ 1,000,000 บาท บริษัทได้ซื้อกล้องถ่ายภาพทั้งหมด และ

ได้นำาเงินรายได้จากการนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำากล้องถ่ายภาพ 22 ชุด มอบให้กับ

องค์กรการกุศล เพื่อจัดการประมูลขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวัน

ที่ 30 ก.ย.นี ้รายได้จากการประมูลมอบให้แต่ละองค์กรนำาไปสร้างสรรค์

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

ด้าน นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่าย

ภาพ และอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ไทย 

เบฟ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพฯ จัดสร้างกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ โดย

ได้พูดคุยกับทาง Leica เมื่อปี 2560 ในการเริ่มจัดทำา จนสามารถผลิต

กล้อง 30 ชุด แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565 กล้องรุ่น

พิเศษจัดทำาขึ้น 2 สี คือ สีเหลือง อันหมายถึงสีประจำา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ส่วนสีเขียว อันหมายถึง สีของ                                   

กองทัพบก ทรงเป็นจอมทัพไทย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี                              

พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย                     

กล้องชุดพิเศษ 6 ชุด เมื่อวันที่ 6  มิ.ย.2565  

นอกจากนี้ เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ ไทยเบฟ  

1 ชุด และมอบให้ Leica เยอรมนี 1 ชุด  

สำาหรับกล้องรุ่นบรมราชาภิเษกที่เหลือ 22 ชุด แบ่ง

เป็นรุ่นสีเหลือง 4 ชุด และรุ่นสีเขียว 18 ชุด มอบ

ให้ 22 องค์กรการกุศล ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์, ไตร

โครงการ ที่ประกอบด้วย 3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิพัชรสุธา

คชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูบดินทร์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำาความ

ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิ

อาสาเพื่อน

พึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด 

ไทย, มูลนิธิทุนการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช

กุมาร (ม.ท.ศ.), มูลนิธิชัย

พัฒนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิสมเด็จพระ

พันวัสสาอัยยิกาเจ้า, มูลนิธิ

จุฬาภรณ์, มูลนิธิ TO BE 

NUMBER ONE, ศิริราชมูลนิธิ, 

ต

กล้อง Leica รุ่นบรมราชาภิเษก 30 ชุดในโลก

เตรียมประมูลรายได้มอบ 22 องค์กรการกุศล 

มูลนิธิรามาธิบดี,  มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, มูลนิธิคณะ

แพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มูลนิธิโรงพยา              

บาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิโรงพยา 

บาลตำารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลา              

นนท์, องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), สถาบันโรค

ไตแห่งประเทศสิงคโปร์, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เพื่อจัดการประมูลกล้องชุด

พิเศษ โดยมีบริษัท คริสตี้ส์ อ็อกชั่นฯ ดำาเนิน

การประมูล 

สำาหรับคุณสมบัติและความพิเศษ

ของกล้อง Leica รุ่นบรมราชาภิเษกนี้ นาย

ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพ

แห่งประเทศไทยฯ  กล่าวว่า กล้องถ่ายภาพ

รุ่นพิเศษจัดสร้างทั้งหมดสองแบบ คือ ชุด

สองเลนส์ ประกอบด้วย กล้องดิจิตอล Leica 

M 10-P ชุบทองคำา หุ้มด้วยหนังจระเข้                                      

สีเหลือง พร้อมเลนส์ APO Summicron-                                    

M 1:2/50 ASPH และเลนส์ Summilux 

M1:1.4/35 ASPH ผลิตทั้งสิ้น 10 ชุด อีกชุดคือ  ชุดหนึ่งเลนส์  

ประกอบด้วย กล้องดิจิตอล Leica M10-P ชุบทองคำา หุ้มด้วยหนัง 

จระเข้สีเขียว พร้อมเลนส์ Summilux M1:1.4/35 

ASPH ผลิตทั้งสิ้น 20 ชุด 

“กล้องรุ่นบรมราชาภิเษกเป็นสี

ทองคำาแท้แบบไม่มันวาว ทั้งชุด กล้อง และ

เลนส์ทุกตัวมีหมายเลขกำากับ 1/10 ถึง

ลำาดับหมายเลข 10/10 และ 1/20 ถึง

ลำาดับหมายเลข 20/20 มีคุณค่าในเชิง

สะสม เพราะมีเพียง 30 ชุดในโลก เป็น

หนังจระเข้ ทำาให้แต่ละกล้องมีลวดลายไม่

เหมือนกัน มีความเฉพาะตัวสูง รวมถึงสาย

สะพายกล้องด้วย ซึ่งไม่เคยมีทำาจากโรงงาน

มาก่อน เลนส์ apo 50 ซึ่งทั่วโลกให้การยอม 

รับว่าเป็นเลนส์ 50 มิลที่ดีที่สุดในโลก  แต่

อยู่ในเปลือกเลนส์แบบวินเทจ หรือที่เรียก

กันว่า เวอร์ชั่น 1 (v1) มะเฟือง ซึ่งไม่เคยมีการผลิตมาก่อนและเป็น

รุ่น m10p การใช้รหัส p จะทำาให้กล้องไม่มีโลโก้สีแดงที่หน้ากล้อง เป็น 

ความชื่นชอบของผู้ที่รักและสะสมกล้องไลก้า” นายตุลย์กล่าว

ด้าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าว

ว่า เป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่บริษัทไทยเบฟจัดโครงการประมูลกล้อง

ถ่ายภาพชุดพิเศษ ทราบว่ากระบวนการจัดสร้างมีความพิถีพิถัน เมื่อ

จัดทำาสำาเร็จแล้วได้กล้องถ่ายภาพที่มีความสมบูรณ์แบบและโดดเด่น

เป็นที่ประจักษ์ เป็นกล้องรุ่นพิเศษ

สร้างสรรค์ในโอกาสพิเศษเนื่องใน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.

2562 หลังจากนี้ ไทยเบฟจะจัดประ

มูลกล้องถ่ายภาพเพื่อนำารายได้มอบ    

ให้องค์กรการกุศลถึง 22 องค์กร  

ถือเป็นกุศลครั้งใหญ่ ผู้เข้าร่วม

ประมูลจะได้รับของทรงคุณค่าและมี

มูลค่า ขอเชิญชวนทุกคนร่วมประมูล

เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

ส่วน นายขรรค์ ประจวบ

เหมาะ ประธานมูลนิธิช่วยคน

ตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็น

เกียรติที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรการกุศลที่จะได้

รับบริจาคจากการประมูลกล้องถ่ายภาพรุ่นพิเศษครั้งนี้ ซึ่งมูลนิธิได้กล้อง

สีเขียว หมายเลขประจำาเครื่อง 18/20 ปีนี้มูลนิธิเข้าสู่ปีที่ 83 แล้ว เป็น

มูลนิธิในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มีอายุมากที่สุด โดยมีโรงเรียนสอนคน

ตาบอดกรุงเทพ นร.ตาบอด 120 คน และศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดสำาหรับ 

ผู้หญิงที่ จ.นครปฐม และศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดสำาหรับผู้ชายที่ จ.

นนทบุรี แต่ละปีมูลนิธิต้องใช้เงิน 80 ล้านบาทต่อปี เงินรายได้ส่วนใหญ่

มาจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ บริจาค เพื่อนำาไปช่วยเหลือคน

ตาบอดในประเทศไทย มูลนิธิเป็นศูนย์กลางในการกระจายความช่วย

เหลือไปยังสมาคมหรือมูลนิธิคนตาบอดทั่วประเทศ เงินจากประมูลกล้อง

ครั้งนี้ มูลนิธิจะนำาไปยกระดับคุณภาพชีวิตคนตาบอดให้ดีขึ้น

การประมูลท่ีจะเกิดข้ึนเป็นการรวมพลังคร้ังสำาคัญของ 22 องค์กรการ                                                                                         

กุศลท่ีเชิญชวนผู้สนใจ และนักสะสมกล้องมาร่วมกันแบ่งปันและสร้างประโยชน์ 

สุขเพื่อสังคมและประเทศชาติให้ย่ังยืน ท้ังน้ี ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล

สามารถติดต่อได้ท่ีสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

ไทย,มาเลย์,ตรินิแดด,ทาจิกิสถานพร้อมเตะ

กรุงเทพฯ • ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำาหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล International 

‘A’ Match ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 

2565 ซึ่งมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันใน

ปีนี้ โดยมี 4 ทีมตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ไทย (111), 

มาเลเซีย (147), ทาจิกิสถาน (108) และตรินิแดดแอนด์ โตเบโก 

(101) ซึ่งจะทำาการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาต์ รอบรองชนะเลิศ, 

รอบจัดอันดับที่ 3, 4 และรอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ละชาติจะได้ลง

ทำาการแข่งขันทั้งหมด 2 นัด สำาหรับการแข่งขันในปีนี้เป็นหนึ่ง

ในเป้าหมายหลักของสมาคม เพื่อผลในการจัดอันดับ “ฟีฟ่า แรง 

กิง” สำาหรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัด

เลือก โซนเอเชีย โดยประเทศสมาชิกเอเอฟซี 25 อันดับแรก จะ

ได้เข้าไปเล่นในรอบคัดเลือก รอบที่ 2 และถ้าสามารถไต่อันดับขึ้น

ไปอยู่ลำาดับ 1-18 ของเอเชียได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 จะ

มีโอกาสได้เป็นทีมวางอย่างน้อยในโถ 3 ต่อไป

‘ศุภวัฒน์’ ชนะเดี่ยว-คู่ลิ่วตัดเชือก LTAT ITF

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส 

ทัวร์ จูเนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก เกรด 5 

รายการ “แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2565 ในประเภทเดี่ยว 

เป็นรอบก่อนรองฯ ประเภทชายเดี่ยว “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย นัก

หวดดาวรุ่งวัย 16 ปี เยาวชนทีมชาติไทย ปี 2564 มือวางอันดับ 

1 ของรายการ และมือ 288 เยาวชนโลก ยังคงแข็งแกร่ง ใช้การ

หวดที่ดุดัน เอาชนะ เหวียน ได คันห์ ดาวรุ่งของเวียดนาม วัย 

15 ปี มือวาง 7 และมือ 933 เยาวชนโลก ได้ 2 เซตรวด 6-1 

และ 6-3 ศุภวัฒน์ทะยานสู่รอบรองชนะเลิศ หรือ 4 คนสุดท้าย 

ไปพบกับ ฟาม ลา หวงอันห์ มือวาง 6 จากเวียดนาม ที่เข้ารอบ

ด้วยการชนะ ไค่ เอิน หยาง จากไต้หวัน 6-4, 6-1 จากนั้นศุภ

วัฒน์ยังได้ลงแข่งขันประเภทชายคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ โดยจับ

คู่กับ เหวียน ควง วินห์ จากเวียดนาม เป็นคู่มือวางอันดับ 1 ของ

รายการ ช่วยกันหวดเอาชนะ เจิ้งหยู ซุน และจาง หมิงหุย คู่นัก

หวดชาวจีน มือวาง 8 ของรายการ ได้ 2 เซตรวด 6-2 และ 6-0 

ศุภวัฒน์กอดคอ เหวียน ควง วินห์ ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไป

พบกับ เอย์ตัน มีสเซน จากเบลเยียม และเหวียน ได คันห์ จาก

เวียดนาม ที่ชนะ ชิง ชาง เฉียว จากไต้หวัน และอากริยา ยาดาฟ 

จากอินเดีย 2-1 เซต 4-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-2 ส่วนนัก

เทนนิสไทยรายอื่น ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ เปน จารุศร 

แพ้ ทาคาฮาชิ ฮิคารุ (ญี่ปุ่น) 7-5, 3-6 และ 3-6 หญิงเดี่ยว รอบ

ก่อนรองฯ วันใส กสิกรรมไพบูลย์ แพ้ เฉิน หยี่รู (จีน) 1-6, 1-6, 

หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ กมรวรรณ ก้อนศิลา-นากาซาวะ อา

โอกะ (ญี่ปุ่น) ชนะ ธฤตา หงษ์หยก-ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา 6-0, 

6-3, ชายคู่ รอบก่อนรองฯ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์-ทากาฮาชิ 

ฮิคารุ (ญี่ปุ่น) แพ้ อาเซล ลาฮอน กอนซากา-โจวิน เรย์ ปาสคัว 

(ฟิลิปปินส์) 4-6, 2-6.

“แต่ตอนนี้เราเก็บชัยชนะได้แล้ว ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดี

ของพวกเรา การเริ่มต้นด้วยชัยชนะทำาให้บรรยากาศของพวกเราดีขึ้น 

ผมเชื่อว่ามันจะช่วยทำาให้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าเดิม และมันเป็นการ

ช่วยกระตุ้นนักเตะอีกด้วย”

“ในส่วนของเบนเซมา เขาเป็นนักเตะที่สำาคัญสำาหรับเรา เป็นผู้นำา

ของทีม ทำาประตูได้มากมาย เขาจบฤดูกาลที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยม 

เขากำาลังพุ่งตรงไปยังเป้าหมายคือการคว้ารางวัลบัลลงดอร์ สำาหรับผม

แล้วผมไม่มีความสงสัยอะไรในตัวเขาเลย” นายใหญ่ราชันชุดขาวทิ้งท้าย

สำาหรับการคว้าแชมป์ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ 2022 ของรีล มาดริด 

นอกจากจะเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้สมัยที่ 5 แล้ว ยังเป็นการคว้า

แชมป์ที่ 4 ในรอบปฏิทินปี 2022 ต่อจากแชมป์ลาลีกา สเปน, ยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีก และสแปนิช ซูเปอร์คัพ

นอกจากนี้ยังถือเป็นการคว้าแชมป์ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ ครั้งที่ 4 ใน

ชีวิตของ คาร์ โล อันเชล็อตติ ยอดเฮดโค้ชชาวอิตาเลียน หลังเคยได้

มาแล้ว 3 ครั้งก่อนหน้านี้กับ เอซี มิลาน ในปี 2003, 2007 และกับ

รีล มาดริด ในปี 2014

โดยทัพ “ราชันชุดขาว” รีล มาดริด มีโปรแกรมออกสตาร์ทใน

ศึกลาลีกา สเปน ฤดูกาล 2022/23 ในการออกไปเยือนอัลเมเรีย ทีม

น้องใหม่ คืนวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม หรือตรงกับเช้าตรูวันจันทร์ที่ 

15 สิงหาคม 25565 เวลา 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทย. 

นมแมคือสารอาหารหลอเลี้ยง

ชวีติลกูนอยทีด่ทีีส่ดุ เพราะอดุมสมบรูณ

มากประกอบไปดวยโปรตนีตางๆ ทีช่วย

สรางระบบภมูคิุมกนัของรางกาย เกลอื

แร วติามนิ สารอาหารทีจ่าํเปนสาํหรบั

การเจรญิเตบิโตของสมองและการมอง

เหน็ของลกู องคการอนามยัโลก (WHO) 

และยูนิเซฟ แนะนําวาลูกควรไดกิน

นมแมอยางเดยีว ตัง้แตแรกเกดิถงึ 6 

เดอืน และควรกนิตอเนือ่งไปจนลกูอายุ 

2 ป ควบคูกบัอาหารตามวยัทีเ่หมาะสม 

แนนอนวา ถาเดก็ทารกกนินมไมเพยีงพอยอมสงผลเสยีตอรางกาย จน

อาจกอใหเกดิการโรคภยัไดเลยทเีดยีว

การเลีย้งลกูดวยนมแมเพยีงอยางเดยีวในชวงหกเดอืนแรกเพือ่

ประโยชนสงูสดุยงัเปนสิง่แมสวนใหญละเลยหรอืไมใหความสาํคญั แต

รูหรอืไม? เพยีงแคลกูกนินมจากเตาใหพอเพยีง รางกายของลกูนอย

และแมจะไดรบัประโยชนหลากหลายประการ

รศ.พญ สดุาทพิย โฆสติะมงคล กมุารแพทยทารกแรกเกดิ คณะ

แพทยศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และกรรมการมลูนธิศินูยนม

แมแหงประเทศไทย  กลาววา การเลีย้งลกูดวยนมแมถอืเปนวธิทีีด่ทีีส่ดุ

อยางหนึง่ในการชวยใหทารกเตบิโตอยางแขง็แรง โดยเฉพาะในชวง

การแพรระบาดของโควดิ-19 นํา้นมแมเปรยีบเสมอืนวคัซนีหยดแรก

สาํหรบัทารกทีแ่มใหลกูได เพราะเปยมไปดวยสารอาหารทีม่ปีระโยชน 

แอนตบิอดี ้ ฮอร โมน และสารตานอนมุลูอสิระทีช่วยกระตุนระบบ

ภมูคิุมกนัของทารกและปองกนัการตดิเชือ้ตางๆ ไดดี

การเลีย้งลกูดวยนมแมมคีวามสาํคญัอยางยิง่ตอสขุภาพและ

พฒันาการของเดก็ทัง้ในชวงแรกเกดิไปจนถงึวยัผูใหญ นํา้นมแมดี

ทีส่ดุ ไมมสีิง่ใดทดแทนได การศกึษาตาง ๆ พบวาเดก็ที่ไดกนินมแม

มกัจะมคีวามเสีย่งในการเจบ็ปวยนอยกวา มสีขุภาพทีด่ีในระยะยาว 

อกีทัง้มแีนวโนมทีจ่ะมีไอควิสงูกวาเมือ่เทยีบกบัเดก็ที่ไมไดกนินมแม

ดานสขุภาพของแม ชวงแมใหนมลกูจะหลัง่ฮอร โมนออกมา

ชวยใหมดลกูเขาอูหรอืกลบัคนืสูสภาพเดมิเรว็ขึน้ และขณะทีร่างกาย

ของแมผลตินมใหแกลกูรางกายจะตองใชพลงังานมากกวาปกต ิทาํให

มกีารดงึพลงังานจากไขมนัทีส่ะสมในชวงตัง้ครรภมาใชงาน ทาํใหแม

กลบัมามรีปูรางทีด่ขีึน้

 “การเลีย้งลกูดวยนมแมยงัชวยเสรมิสรางสายใยรกัและผกูพนั

ระหวางแมกบัลกู ขณะทีแ่มใหนมลกูจะหลัง่ฮอร โมนกระตุนสญัชาติ

ทีด่ขีองความเปนแม  อยากปกปองลกูนอย ทาํใหมคีวามสขุเพิม่ขึน้ 

อกีทัง้ลดความเสีย่งของแมในการเปนโรคอวน  โรคเบาหวานชนดิที่

สอง โรคหวัใจและหลอดเลอืด มะเรง็เตานม และมะเรง็รงัไขอกีดวย 

“ รศ.พญ สดุาทพิย กลาว

ทาํไม 6 เดอืนแรกนมแมสาํคญัทีส่ดุ กรรมการมลูนธินิมแม 

กลาววา นมแมสาํคญั ควรเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดยีว 6 เดอืน เปน

นมแมที่ไมผสมนํา้ นํา้นมแมมสีารอาหารหลกัทีจ่าํเปนตอการเจรญิ

เตบิโตของลกู หลงัจากนัน้ใหลกูกนินมแมควบคูอาหารตามวยัทีเ่หมาะ

สม เชน ขาว เนือ้สตัว ผกั ผลไม

“ประเทศไทยถือเปนหนึ่งในประเทศที่มีอัตราแมเลี้ยงลูก

ดวยนมแมอยางเดยีว  6 เดอืน ตํา่ทีส่ดุในภมูภิาค ผลการสาํรวจ

สถานการณเดก็และสตรีในประเทศไทยพ.ศ. 2562 โดยสาํนกังาน

สถติแิหงชาตแิละยนูเิซฟ พบวา มเีดก็เพยีงรอยละ 14 ที่ไดกนินมแม

เพยีงอยางเดยีวในชวงหกเดอืนแรกของชวีติ ลดลงจากรอยละ 23 ใน 

พ.ศ. 2559 ทกุภาคสวนในสงัคมตองวางยทุธศาสตรใหมเพือ่สงเสรมิ

การเลีย้งลกูดวยนมแม  เหตทุีแ่มละเลยสวนหนึง่มาจากขาดองคควา

มรูและเทคนคิวธิกีารจดัการนํา้นมแม รวมถงึขาดความเชือ่มัน่วานม

แมมปีระโยชนตอการเจรญิเตบิโตของลกู ลดโรครายแรงทีจ่ะเกดิขึน้

ในอนาคต จะตองเรงใหความรูและคาํแนะนาํใหแมสามารถใหนมลกู

ไดอยางตอเนือ่ง” รศ.พญ สดุาทพิย กลาว

นอกจากนี ้ภาครฐับาลและเอกชนควรออกนโยบายทีเ่ปนมติร

กบัเดก็และครอบครวัเพือ่ใหแมสามารถเลีย้งลกูดวยนมแมอยางตอ

เนือ่งหลงัจากทีต่องกลบัไปทาํงาน เชน สามารถลาคลอดไดอยางนอย 

6 เดอืน โดยไดรบัคาจาง หรอืสทิธลิาคลอดสาํหรบัพอ ขณะเดยีวกนัที่

ทาํงานควรมนีโยบายสนบัสนนุทีช่ดัเจน และจดัใหมมีมุนมแมทีส่ะอาด

ปลอดภยัเพือ่ใหแมบบีเกบ็นํา้นมได มเีดยแครในสถานประกอบการ 

จากการวจิยัพบวา กลุมแมทีเ่ปนลกูจางรายวนัหรอืไมมปีระกนัสงัคม 

มแีนวโนมกลบัไปทาํงานเรว็หลงัคลอด และไมสามารถเลีย้งลกูดวย

นมแมได เพราะตองทาํมาหากนิเลีย้งปากทอง  ทกุภาคสวนของสงัคม

ตองรวมพลงักนัเพือ่เพิม่อตัราแมเลีย้งลกูดวยนมในบานเราใหขยบัขึน้  

 “การเลีย้งลกูดวยนมแมจะสาํเรจ็ไดเพือ่ประโยชนของเดก็ทกุ

คนจาํเปนตองอาศยัความมุงมัน่และความพยายามอยางแทจรงิของ

คนรอบขาง ไมวาจะเปนครอบครวั นายจาง ระบบสาธารณสขุ และ

รฐับาล ทกุฝายตองเชือ่วา นมแมอยางเดยีวดทีีส่ดุ นอกจากนี ้การ

ดแูลหญงิหลงัคลอด ชวง 14 วนัแรก การใหนมลกูอาจมปีญหา นํา้นม

ไมไหล นํา้นมนอย แมใหนมลกูตองรูวธิแีก เพือ่ใหนํา้นมผลติอยาง

สมํา่เสมอ และพรอมเลีย้งลกูดวยนมแม “ รศ.พญ สดุาทพิย ฝากทิง้

ทายในโอกาสวนัแม ชวนหญงิไทยใหนมลกูดวย”นมแม”

นมแมมีประโยชน มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย รวม

กบั สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) จดังาน

เสวนาสปัดาหนมแม ในวนัที ่25 สงิหาคม 2565 ผานเฟซบุกแฟนเพจ 

สสส.ผูสนใจสามารถตดิตามรบัชมผานชองทางออนไลนได 

‘นํ้านมแม’ 6 เดือนแรกสําคัญกวาที่คิด

เผยประโยชนที่คุณคาดไมถึง!

รศ.พญ.สุดาทิพย โฆสิตะมงคล

การเล่นทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ พยายามเก็บแต้มให้ได้ 

โดยส่วนตัวมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะมัลดีฟส์ ผ่านเข้ารอบเป็น

ที่ 1 ของสาย เพื่อเข้าไปชิงโควตาเลื่อนชั้นสู่กรุ๊ป 1 เพียงแต่เรา

ต้องพยายามเล่นให้จบครบตามโปรแกรมก่อน” กัปตันทีมชาติไทย

กล่าว

ด้านผลการแข่งขันในวันที่ 11 ส.ค.2565 สายบี มาเลเซีย 

(เจ้าภาพ) ชนะมัลดีฟส์ 3-0 คู่ ส่วนแปซิฟิก โอเชียเนีย ชนะ 

สิงคโปร์ 3-0 คู่ ทำาให้สถานการณ์ในสายนี้ ทีมไทยแข่ง 3 นัด 

ชนะรวด, มาเลเซียแข่ง 3  

นัด ชนะ 2 แพ้ 1 เท่ากับ 

แปซิฟิก โอเชียเนีย ส่วน

สิงคโปร์แข่ง 4 นัด ชนะ 1 

แพ้ 3 ขณะที่มัลดีฟส์แข่ง 3 

ยังไม่ชนะ

ขณะที่ผลการแข่งขัน

ในสายเอ ไต้หวัน ชนะ 

เวียดนาม 2-1 คู่ ส่วนอีก

คู่ อิหร่าน ชนะ ลาว 3-0 คู่ 

ทำาให้สถานการณ์ในสายนี้ 

ฮ่องกงแข่ง 3 นัด ชนะ 3 นัด

รวด, ไต้หวันแข่ง 4 นัด ชนะ 

3 แพ้ 1, เวียดนามแข่ง 3 นัด 

ชนะ 1 แพ้ 2 เท่ากับอิหร่าน 

ขณะที่ลาวแข่ง 3 นัด แพ้รวด

สำาหรับทีมเทนนิสไทย

จะลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม 

พบกันหมดนัดสุดท้าย สาย

บี พบกับมัลดีฟส์ วันที่ 12 

ส.ค.2565 เวลา 10.00 น. 

ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ที่

เนชั่นแนล เทนนิส เซ็นเตอร์ 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ

มาเลเซีย.

สุโขทัย • “อมาโต” หัวหน้า

ผู้ฝึกสอนทีม “ค้างคาวไฟ” 

สุโขทัย เอฟซี ที่กลับขึ้นมาสู่ลีก

สูงสุดอีกครั้ง มั่นใจพาทีมเก็บ

แต้มเกมเปิดหัวไทยลีก เปิดบ้าน

รับ “ต่อพิฆาต” พีที ประจวบ 

เอฟซี ในศึกรี โว ไทยลีก วัน

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 

เวลา 18.30 น. ยันนักเตะ

กระหายชัยเพื่อแฟนบอล

ความเคลื่อนไหวของ 

“ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี ที่

คัมแบ็กสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้ง 

และมีนัดเปิดสนามต้อนรับการ

มาเยือนของ “ต่อพิฆาต” พีที 

ประจวบ เอฟซี ในศึกรีโว ไทย

ลีก วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 

2565 เวลา 18.30 น. ที่สนาม

ทะเลหลวง สุโขทัย

ล่าสุด เดนนิส อมา

โต เฮดโค้ชค้างคาวไฟ กล่าว

ถึงความพร้อมในเกมแรกว่า 

ยอมรับว่าอาจมีอุปสรรคบ้าง 

และประเมินเกมแรกนี้ ได้ยาก 

เนื่องจากช่วงพรีซีซั่นในเกมอุ่น

เครื่อง นักเตะมีการบาดเจ็บ 

ทำาให้การลองทีมและอุ่นเครื่อง

แต่ละครั้งยังไม่สามารถลองนัก

สาวไทยติวเข้มก่อนดวลมัลดีฟส์

‘กัปตัน’ชัวร์ชิงตั๋วกรุ๊ป1‘บีเจเคคัพ’

ท่าเรือคว้า‘แฮมิลตัน-ปูโตรส’ร่วมทัพ

‘ค้างคาวไฟ’ขอมีแต้มนัดเปิดไทยลีก

มาเลเซีย • ความเคลื่อนไหวของทีมนักหวดสาวไทยที่กำาลังเข้า

ร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ 

“บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์” หรือ “บีเจเค คัพ” 

ปี 2022 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 2 อีเวนต์เอ ที่เนชั่นแนล 

เทนนิส เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 ทีมนักหวดสาวไทย

ที่ทำาผลงานชนะมา 3 นัดรวด ไม่มีโปรแกรมลงแข่งขัน ทาง “โค้ช

เอ็กซ์” นายพชรพล คำาสมาน กัปตันทีมไทย จึงได้นำาลูกทีมลง

ฝึกซ้อมที่เนชั่นแนล เทนนิส 

เซ็นเตอร์ ในช่วงเช้า โดยใช้

เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงใน

การฝึกซ้อม เป็นการเน้นรักษา

สภาพร่างกาย และความฟิต

ของนักกีฬา เพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนลงสนามแข่งขัน

รอบพบกันหมด นัดสุดท้ายใน

สายบี พบกับมัลดีฟส์ ในวันที่ 

12 ส.ค.2565 เวลา 10.00 น. 

ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 

1 ชั่วโมง)

นายพชรพลกล่าวหลัง

การฝึกซ้อมว่า ในการซ้อมวัน

นี้ทุกคนดูคึกคักและสดชื่นดี 

สภาพร่างกายก็ยังดูสมบูรณ์

แข็งแรงทุกคน ส่วนการซ้อม

ได้เน้นไปที่การดูแลสภาพ

ร่างกาย รวมถึงเพิ่มความ

มั่นใจในการตีในการเล่นอีก 2 

วันที่เหลือเท่านั้น

“การเจอกับมัลดีฟส์

ในนัดสุดท้ายของรอบพบกัน

หมด ยังคงไม่ประมาทเหมือน

เดิม ย้ำาให้นักกีฬาเล่นอย่าง

เต็มที่ ซึ่งจะต้องวางแผนใน

ฟินแลนด์ • คาร์ โล อันเชล็อตติ กุนซือใหญ่ของทีม “ราชันชุดขาว” 

รีล มาดริด ยักษ์ใหญ่จากลาลีกา สเปน พอใจฟอร์มการเล่นของลูกทีม

ที่สามารถเอาชนะ “อินทรีแดง” ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต ยอดทีมจาก 

บุนเดสลีกา เยอรมนี 2-0 คว้าแชมป์ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ 2022 ไปครอง

การแข่งขันที่เฮลซิงกิ โอลิมปิก สเตเดียม กรุงเฮลซิงกิ ประเทศ

ฟินแลนด์ พลพรรค “ราชันชุดขาว” ได้ 2 ประตู จากดาวิด อลาบา 

และคาริม เบนเซมา เอาชนะ ไอน์ทรัค แฟรงก์เฟิร์ต จากเยอรมนี 

2-0 เถลิงแชมป์ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ เป็นสมัยที่ 5 ไปครองได้สำาเร็จ

หลังจบเกม คาร์ โล อันเชล็อตติ กุนซือใหญ่ของทีมราชันชุด

ขาว กล่าวว่า “ไอน์ทรัคสู้กับเราได้สูสีมากๆ หลายๆ จังหวะในเกมนี้

มันเป็นสิ่งที่ยากสำาหรับเรา แต่เราก็ทำาได้ดีในช่วงเวลานั้น ถือเป็นสิ่งที่

ยากที่จะเริ่มต้นให้ดีในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาล”

‘อันเช’พอใจ‘ชุดขาว’ฟอร์มแจ่ม

ยก‘เบนเซมา’เหมาะบัลลงดอร์

กาตาร์ • สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงวันแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ไปจากกำาหนดการเดิมเล็ก

น้อย โดยจะมีการขยับให้เจ้าภาพกาตาร์ได้ลงเล่นเป็นนัดเปิดสนาม

ประจำาทัวร์นาเมนต์

เดิมทีทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ จะ

รูดม่านเปิดฉากในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ โดยมีเซเนกัลจากทวีป

แอฟริกาลงสนามพบเนเธอร์แลนด์จากทวีปยุโรป ซึ่งเป็นทีมในกลุ่มเอ

เล่นเป็นคู่เปิดสนาม

อย่างไรก็ตาม ฟีฟ่าออกมายืนยันว่ามีแผนจะขยับเลื่อนเปิด

สนามเร็วขึ้นมา 1 วัน โดยจะโยกให้เกมระหว่างเจ้าภาพกาตาร์พบ

เอกวาดอร์ ตัวแทนจากทวีปอเมริกาใต้ ขยับมาลงสนามเร็วขึ้นในคืน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน แทนโปรแกรมเดิมที่จะเริ่มต้นในวัน

จันทร์

การขยับมาเตะเร็วขึ้น 1 วัน ส่งผลให้คู่ระหว่างเซเนกัลพบ

เนเธอร์แลนด์ที่ลงแข่งขันในวันเดิม แต่จะเลื่อนจากเดิมที่ฟาดแข้ง

ในเวลา 21.00 น. มาเป็นช่วง 19.00 น. แทนที่คู่ของกาตาร์ ส่วน

กำาหนดการอื่นๆ ยังยึดตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม แต่ตาม

รายงานจาก “ดิ แอธเลติก” สื่อชั้นนำาในประเทศอังกฤษ ชี้ว่าไม่น่า

จะมีปัญหาอะไรสำาหรับเรื่องดังกล่าว โดยเกมในวันเปิดสนามจะมีลง

ทำาการแข่งขันเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้น

นอกจากนี้ มาร์กา สื่อชั้นนำาในประเทศสเปน ยังรายงานเพิ่ม

เติมว่า สาเหตุที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า อยากจะเปลี่ยน

โปรแกรมการแข่งขัน เป็นเพราะไม่อยากให้ทุกคนสับสนกับเกมการ

แข่งขันที่แมตช์อื่นมาลงสนามเป็นคู่เปิดก่อนแมตช์ของทีมเจ้าภาพ

สำาหรับแผนการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันจะต้องได้

รับการเซ็นอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก จานนี อินฟาติโน ประธาน

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า รวมไปถึงประธานสหพันธ์

ฟุตบอลจากทั้ง 6 ทวีป ทั้งยูฟ่า, เอเอฟซี, คอนเมบอล, คอนคาเคฟ, ซี

เอเอฟ และโอเอฟซี.

เตะชุดใหญ่ได้แบบฟลูทีม แต่อุปสรรคดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาที่จะทำาให้

นักเตะของค้างคาวไฟขาดความมุ่งมั่น ขณะนี้ทีมมีความพร้อม และ

ทุกคนหวังทำาผลงานในเกมแรกให้เต็มที่และดีที่สุด เพื่อพาทีมไปถึง

เป้าหมายที่ต้องการ

เฮดโค้ชค้างคาวไฟกล่าวด้วยว่า “ผมเข้าใจว่าในเกมแรกนี้แฟน

บอลต้องการให้เราเก็บชัยชนะ ผมขอยืนยันว่าเราจะทำาผลงานให้เต็ม

ที่และทำาให้ดีที่สุด เกมแรกที่ต้องเจอ ประจวบ เอฟซี เราประเมินว่า

เขาต้องการเอา 3 แต้มกลับไปเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทำาคือ การ

เล่นรับที่รัดกุมและใช้จังหวะบุกสวนเพื่อทำาประตู แต่สุโขทัยจะไม่ยอม

ให้เขาเอาแต้มไปได้ โดยง่ายแน่นอน”

“ผมไม่อยากฟันธงว่าเกมแรกของเราจะเก็บ 3 แต้มได้หรือ

ไม่ แต่จะสู้เต็มที่เพื่อให้มีคะแนนแรกอย่างแน่นอน เพราะนี่คือเกม

ประเดิมสนามในการกลับคืนสู่ลีกสูงสุดอีกครั้ง และต้องขอชวนแฟน

บอลทุกคนเข้าสนามมาส่งเสียงเชียร์และให้กำาลังใจพวกเรา เราจะ

ทำาให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลทุกคน” อมาโตกล่าวย้ำา.

เดนนิส อมาโต เฮดโค้ชค้างคาวไฟ และทีมงาน

นันทวัฒน์ กกฝ้าย

“พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต นักเทนนิสไทย ซ้อมหวด

เตรียมความพร้อมเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2565 ก่อนร่วมทีม

ชาติไทยลงสนามพบกับมัลดีฟส์นัดส่งท้ายรอบพบกันหมด 

สายบี (12 ส.ค.) ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีม

หญิง “บิลลี จีน คิง คัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์ 2022” 

‘ฟีฟ่า’ปรับคิวโยก‘กาตาร์’

ประเดิมบอลโลก2022
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วยเพลงเท่ๆ ความหมายดีๆ อย่าง “About Damn Time” 

ที่ขึ้นไปถึงอันดับ 1 ของชาร์ต Billboard Hot 100 ทำาให้

ศิลปินหญิงเจ้าของเสียงโซล เต็มอารมณ์ ทรงพลัง Lizzo 

(ลิซโซ) กลายเป็นศิลปินที่มาแรงสุดๆ อีกคนในยุคนี้ รวมถึงอัลบั้ม 

‘Special’ เอง ก็ยังเปิดตัวที่อันดับ 2 ของชาร์ตอัลบั้ม Billboard 

200 ยิ่งซิงเกิลต่อ

มา “2 Be Loved 

(Am I Ready)”  

เพลงสนุกๆ ที่มีบีต

ชวนไปออกลีลา

บนฟลอร์เต้นรำา 

กลายเป็นเพลง

ดังอีกเพลง ยิ่งส่ง

ให้ความฮอตของ 

Lizzo ร้อนระอุยิ่ง

ขึ้น พร้อมตอกย้ำา

ว่า เธอคือของจริง

อีกคนของวงการ

เพลงยุคนี้  

สามารถ

พิสูจน์กันได้แล้ว

จาก ‘Special’ 

อัลบั้มเต็มชุดลำาดับที่สี่ของ Lizzo ที่นอกจากเพลงดีๆ ที่ดังติดลม

บนไปแล้วอย่าง “About Damn Time” และ “2 Be Loved 

(Am I Ready)” ยังมีผลงานเพลงเพราะ เพลงสนุก ความ

หมายดีๆ ให้ฟังอีกเพียบ อาทิ “Grrrls”, “I Love You Bitch”, 

“Break Up Twice” และ “Special” เพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มที่

จะทำาให้เห็นศักยภาพอีกด้านหนึ่งของศิลปินสาวรายนี้ 

และที่ทำาให้พิเศษสมกับชื่ออัลบั้ม ‘Special’ ก็คือบรรดาSpecial’ ก็คือบรรดา’ ก็คือบรรดา

มองคน คุณแม่จะสอนผมได้ดีมากๆ 

ทำาให้ตัวผมพอโตข้ึนเวลาจะทำาอะไร

จะต้องคิดถึงเหตุและผลก่อน ท้ัง

เรื่องการใช้ชีวิต การใช้เงิน การจับ

จ่ายใช้สอยจะคิดเสมอว่าส่ิงๆ น้ัน

จำาเป็นไหม หรือแม้กระท่ังจะนำาเงิน

ไปลงทุน ก็ต้องคำานวณว่ามันคุ้มค่า

หรือเปล่า ขอบคุณคุณแม่ต้นแบบ

ของผมครับ และวันแม่ปีน้ีขอให้คุณ

แม่ของผมและคุณแม่ของทุกคนมีความสุขมากๆ ครับ”

อีกหน่ึงพระเอกมาแรง โดนัท-ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ 

เผยถึงคุณแม่ว่า “คุณแม่เป็นผู้หญิงท่ีผมรักท่ีสุด เป็นคนท่ีเป็นต้น

แบบให้ผมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำางาน ความมุ่งม่ัน

ต้ังใจ ความพยายามท่ีจะพัฒนาตัวเอง ซ่ึงผมเห็นมุมต่างๆ ของคุณ

แม่เหล่าน้ีมาต้ังแต่ยังเด็ก คุณแม่เป็นคนขยันทำางาน ต้ังใจทำางาน 

เพื่อท่ีจะทำาให้ครอบครัวได้มีความสุข มันเป็นส่ิงท่ีเขาทำาให้เห็นต้ังแต่

ยังเด็ก เลยกลายเป็นส่ิงท่ีติดตัวเราไปด้วย ไม่ว่าผมจะทำาอะไร หรือ

Special ผลงานชุดที่สี่ของ Lizzo (ลิซโซ) 

ได้โปรดิวเซอร์ระดับท็อปร่วมงานคับคั่ง

วียนมาบรรจบอีกคร้ัง สำาหรับวันแม่

แห่งชาติ 12 สิงหาคม ซ่ึงในแต่ละปี

ก็จะมีเหล่าดาราดังในวงการบันเทิง 

ออกมาบอกรักคุณแม่ พร้อมเผยโมเมนต์ต่างๆ 

ท่ีสุดอบอุ่น ซ่ึงในวันแม่แห่งชาติปีน้ี เหล่าซู

เปอร์สตาร์ ของช่อง 7HD ขอใช้โอกาสน้ีบอก

รักคุณแม่ พร้อมท้ังเล่าถึงเรื่องราวท่ีเต็มไป

ด้วยความทรงจำาถึงคุณแม่สุดท่ีรัก ท่ีเป็นต้น

แบบในการใช้ชีวิตมาจนถึงวันน้ี ซ่ึงเรื่องราว

ของแต่ละคนเมื่อได้ฟังแล้วก็มีแต่รอยย้ิม

เร่ิมต้นท่ี มิกค์ ทองระย้า ได้เผยถึงคุณ

แม่ว่า “ผมรักและประทับใจในทุกส่ิงท่ีเป็นคุณ

แม่เลย คุณแม่ของผมเป็นคนใจดี ผมจะสนิท

กับคุณแม่มากครับ เพราะว่าคุณแม่จะตามใจ 

ไม่ว่าผมจะทำาอะไร คุณแม่จะปล่อยให้ผมทำา

และตัดสินใจเอง ในส่ิงท่ีผมชอบคุณแม่ก็จะ

ชอบด้วย เวลาผมอยู่กับคุณแม่ ผมจะเป็นคน

ข้ีอ้อนมาก และในเรื่องของความเป็นต้นแบบ

ท่ีผมได้เห็นคุณแม่เลยก็คือเรื่องของความใจดี

ครับ เวลาใครมาขอความช่วยเหลือ คุณแม่จะช่วยเหลือทุกคนเท่าท่ี

สามารถช่วยได้ ผมได้เห็นคุณแม่ทำาเป็นตัวอย่าง ผมก็นำามาใช้ในชีวิต

ตนเองด้วย”

ด้าน เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล เผยว่า “ต้องบอกว่าด้วย

ความท่ีเราสนิทกันมากๆ ดังน้ันตัวเข้มจะค่อยๆ ซึบซับมาจากการ

ปฏิบัติของคุณแม่ ท้ังเรื่องการวางตัวในสังคม การให้เกียรติ ไม่เอา

เปรียบคนอื่น รู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักการใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมได้ 

ภาพจำาของผมกับคุณแม่มีเยอะมากๆ จนไม่รู้จะยกตัวอย่างไหนเลย 

เพราะทุกคร้ังท่ีอยู่ด้วยกันจะได้เห็นมาตลอด ท้ังเรื่องการให้คุณค่ากับ

ทุกส่ิงรอบตัว การให้เกียรติการปฏิบัติต่อผู้อื่น ส่วนมากคุณแม่จะเป็น

คนทำาให้เห็น และเราจะทำาตามในส่ิงท่ีคุณแม่ทำาครับ”

ส่วน บ๊ิกเอ็ม-กฤตฤทธ์ิ บุตรพรม เผยว่า “ผมมีเพียงคุณแม่

ท่ีเป็นต้นแบบให้กับผมมาโดยตลอด เพราะว่าคุณพ่อท่านเสียชีวิตไป

แล้ว ดังน้ันสำาหรับตัวผมคุณแม่เปรียบได้กับหัวหน้าครอบครัว ซ่ึง

วันน้ีพอท่านอายุมากข้ึน ตัวผมเองก็ก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัว

แทน ต้ังแต่ผมยังเด็กคุณแม่ของผมเป็นแบบอย่างในหลายเรื่อง ท้ัง

ความอดทน ความพยายาม ความประหยัดอดออม การมองโลก การ
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11บันเทิง

‘ดีเบต’..พิสูจน์ความรู้?

บประยุทธ์ ทะลุสภา แหกตาประชาชน”

เน่ีย..อยากเสนอให้คุณพชร์ อานนท์ ผู้กำากับ

ภาพยนตร์คนดัง ท่ีเพ่ิงไปศัลยกรรมทำา “หน้าเด็ก” 

จากเกาหลีมาหมาดๆ ได้เอาไปใช้เป็นชื่อหนังเรื่องใหม่

ซ่ึงหากสนใจ ก็ให้รีบติดต่อ ขออนุญาตจาก “การ์ตูนแนว

หน้า...พจน์” เสียไวๆ เชื่อว่าทำาเป็นหนังออกฉายเมื่อไหร่คงถูก

อก-ถูกใจคนดูไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า “หอแต๋วแตกแหกกระเจิง”แน่!

สำาคัญแต่คุณพชร์ท่ีเคยตอบคำาถามกลัวคนบูลล่ีม้ัย?.. “ก็ได้

แค่บูลล่ีจะไปแคร์ทำาไม มีเงินอยู่ในกระเป๋าเรา ต่อให้บูลล่ียังไงเรา

ก็ยังมีเงินกินข้าว ไม่ได้ขอใครกิน 

บูลล่ีมากๆ กูจะไปทำาอีก 555 อย่าได้แคร์กับคนท่ีชอบบูลล่ี                                                                                 

คนอื่น อยู่ในยุคน้ีไม่มีใครทำาอะไรเราได้ ถ้าเราให้คำาว่า ช่างแม่

งมัน”

กล้าไหมท่ีจะนำาเสนอสอดแทรกสะท้อนพฤติกรรมของโจร 

เอ๊ยขอโทษ “ส.ส.500” ในสภาน่ะ?

แต่ท่ี “กล้า” เห็นๆ ต้องคนน้ีเลย ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ                                                                                                                 

หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ที่ ได้ โพสต์ข้อความ..“คงต้องถามคุณปริญญา เทวา

นฤมิตรกุล แบบตรงๆ

คุณปริญญามีความรู้หรือไม่ครับ? ข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน 

10 ข้อ ผิดหลักวิชาต้ังแต่ข้อแรกท่ีจะให้ยกเลิกความคุ้มกันของ

พระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ 

เพราะแม้แต่ประเทศท่ีปกครองในระบอบเดียวกันอย่าง

ประเทศนอร์เวย์ ซ่ึงได้ชื่อว่ามีดัชนีประชาธิปไตยสูงท่ีสุดในโลก 

ก็มีความคุ้มกันของพระมหากษัตริย์เป็นปกติอยู่ในรัฐธรรมนูญ

เช่นเดียวกัน

แต่ทำาไมคุณปริญญาท่ีเป็นถึงครูบาอาจารย์ กลับเพิกเฉย

ต่อความทุจริตผิดหลักวิชาต้ังแต่ข้อแรก...น้ี โดยไม่เคยออกมาตัก

เตือนและช้ีแจงข้อเท็จจริงแก่นักศึกษาแต่อย่างใด 

ปล่อยปละละเลยให้ความเห็นผิดบิดเบือนภายในร้ัว

ธรรมศาสตร์ลอยนวล แล้วกลายเป็นต้นตอของปัญหาความ

แตกแยกและความรุนแรงในสังคม ซ่ึงหาได้นำาไปสู่ประชาธิปไตย

ไม่

การต่อสู้บนพ้ืนฐานของแนวคิดท่ีเป็นแนวทางรุนแรง แถม

ยังมีรากฐานเป็นส่ิงทุจริตบิดเบือนท่ีสุดแสนจะกลวงลวงโลกเช่นน้ี 

มันเรียกว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้หรือ? 

มันยังคงเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวของนักศึกษาท่ีเป็น

ปัญญาชนได้อยู่อีกหรือ? น่ีน่ะหรือ “สำานักธรรมศาสตร์และ

การเมือง” ท่ีย่ิงใหญ่...?

ผมขอถามคุณปริญญาแบบตรงๆ หน่อยเถอะ คุณรัก

ลูกศิษย์นักศึกษาหรือรักอะไรกันแน่? เพราะเป็นเวลากว่า 2 ปี

แล้ว ท่ีพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยถูกปล่อยให้กลายเป็นรังของเช้ือโรค

ทางความคิด

ในคร้ังน้ี ผมสงสัยจริงๆ คุณปริญญา คุณเป็นครูบาอาจารย์ 

หรือคุณเป็นเรือจ้าง หรือคุณเป็นอีแอบสามน้ิวท่ีคอยผลักดันให้

นักศึกษาออกหน้าต่อสู้แทนตัวเองกันแน่?

คำาถามสุดท้าย คุณคิดว่าการท่ีอดีตอธิการบดี... ซ่ึงเป็นผู้

วางรากฐานลัทธิสามน้ิวมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี มันคือ

ความรักท่ีมีต่อลูกศิษย์นักศึกษา หรือความเลวทราม...

 ท่ีอยู่เบ้ืองหลังการช้ีนำาให้ลูกศิษย์นักศึกษาทำาผิดติดคุกติด

ตะรางแทนตัวเอง แถมยังคอยโหนลูกศิษย์นักศึกษาท่ีต้องคดี ติด

คุก อดอาหาร เพียงเพื่อปลุกระดมซ้ำากันแน่?”

ครับ..ก็หวังจะได้เห็นความกล้าจากคุณปริญญาท่ีจะได้ออก

มาอรรถาธิบาย ดร.นิวต่อคำาถามตรงๆ “คุณรักลูกศิษย์นักศึกษา

หรือรักอะไรกันแน่” ในวันน้ี-พรุ่งน้ี!

หรือถ้าจะ “กล้า” ไปกว่าน้ัน คุณปริญญาประกาศท้า 

ดร.นิว ดีเบตหน้าจอทีวีกันไปเลยจะได้กระจ่างชัด และถ้าเชิญคุณ

วีระ ธีรภัทร เป็นผู้ดำาเนินรายการได้ ย่ิงสนุก-สาระเข้ม!

เอาน่า..จะให้เขาหม่ินเป็น “อีแอบหลังเด็ก” อยู่ทำาไมให้เสีย

เชิง-เสียเกียรติ จริง-ไม่จริงต้องมาพูดใส่กันต่อหน้าให้ประชาชน-

คนดูได้รับรู้-เป็นสักขีพยาน!

และยังจะได้ถือโอกาสพิสูจน์กับคำาถามตรงไป-ตรงมา..

คุณปริญญามีความรู้หรือไม่ครับ?. 

“สั

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

7ซูเปอร์สตาร์บอกรัก‘แม่’ 

คนต้นแบบในการใช้ชีวิต

ด้

เ

ทำาเอาแฟนๆ ใจสลาย กับข่าวโอลิเวีย นิวตัน จอห์น 

จากไปตลอดกาลแล้ว ด้วยวัย 73 หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมา

นานหลายสิบปี ทั้งที่เมื่อไม่นานมานี้ยังเพิ่งมีการรวมตัวชาว 

Grease รำาลึกอดีตหนังดังปี 1978 ร่วมกับนักแสดงและแฟนๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของภาพยนตร์

มิวสิคัลที่ยังอยู่ในใจของหลายๆ คน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

จอห์น ทราโวลตา กล่าวไว้อาลัยกับการจากไปของเพื่อน

นักแสดงและดาราคู่ขวัญของเขาจาก Grease ที่ยังคงเป็น

เพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันมายาวนาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่าน

มา นักแสดงและนักร้องที่เป็นที่รู้จักจากเพลงฮิตอย่าง Xanadu 

กับ Physical เสียชีวิตด้วยวัย 73 หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมา

ยาวนานถึง 30 ปี

ทราโวลตามีความเคลื่อนไหวหลังข่าวการจากไปของเธอ 

โดยโพสต์ภาพย้อนอดีตของทั้งคู่ พร้อมข้อความสะเทือนใจลง

นามว่า “Your Danny” หรือ แดนนี ของคุณ ซึ่งอ้างอิงถึงตัว

ละครของเขาใน Grease ที่ตกหลุมรักแซนดี ที่แสดงโดย โอลิ

เวีย นิวตัน จอห์น นั่นเอง

“โอลิเวียที่รัก คุณทำาให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาก ผลกระทบ

จากคุณช่างเหลือเชื่อ ผมรักคุณมากเหลือเกิน เราจะพบคุณ

ตามเส้นทาง และเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง เป็นของคุณตั้งแต่

วินาทีแรกที่เห็นคุณและตลอดไป! แดนนีของคุณ จอห์นของ

คุณ”.

interthaipost69@gmail.com

จอห์น ทราโวลตา โพสต์ไว้อาลัย 

โอลิเวีย นิวตัน จอห์น จากไปแล้ว

จะคิดอะไร ผมก็จะต้ังใจและพยายามทำาให้ดี

ท่ีสุดครับ” 

สาวใต้ตาคม ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนัน

พัฒน์ เผยว่า “คุณแม่ไม่เคยขาดตกบกพร่องใน

เรื่องของความเป็นแม่เลย ดูแลทุกอย่าง และ

ท่ีสัมผัสได้คือคุณแม่จะเป็นคนท่ีไม่ยอมให้ใคร 

หรืออะไรมาทำาร้ายทับทิมได้ รวมถึงคุณแม่ยัง

เป็นต้นแบบในเรื่องของการใช้ชีวิตของทับทิม

ทุกเรื่อง ท้ังการทำางาน การใช้ชีวิตคุณแม่จะ

คอยสอนทับทิมตลอด และอีกมุมท่ีหลายคนอาจ

จะยังไม่ทราบคือ คุณแม่ของทับทิมเคยทำางาน

เพื่อสังคมมาก่อน ตอนน้ันครอบครัวเราอยู่กัน

ท่ีจังหวัดระนอง คุณแม่เข้าไปพัฒนาชุมชน ก่อ

ต้ังกลุ่มสตรี หาคนมาฝึกสอนเรื่องอาชีพให้แม่

บ้านได้มีอาชีพเสริม ตอนน้ันทับทิมอายุยังไม่ถึง 

10 ขวบเลยค่ะ แต่เราก็ได้เห็นเพราะตามคุณ

แม่ไปด้วยตลอด น่ันก็เป็นจุดเร่ิมต้นหน่ึงท่ีทำาให้

ทับทิมรู้สึกว่า เมื่อเรามีโอกาสช่วยเหลือคนอื่น

แล้ว เราก็อยากเข้ามาทำางานเพื่อสังคมด้วย”

พ้ิงค์พลอย-ปภาวดี ชาญสมอน เผยว่า “พ้ิงค์

พลอยจะพูดขอบคุณกับคุณแม่เสมอคือ การท่ีคุณแม่

อบรมเรามาต้ังแต่เด็ก สอนให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆ 

อย่างสร้างแนวคิดให้โตข้ึนมาเป็นแบบน้ี สามารถใช้

ชีวิตในสังคมได้ คือตอนเด็ก ๆ อาจจะยังไม่เข้าใจเวลาท่ี

คุณแม่ดุ หรือห้ามโน่นห้ามน่ี แต่พอเราโตข้ึนก็ได้รู้ว่าส่ิง

ท่ีคุณแม่สอนเรามาต้ังแต่เด็กเน่ียมันใช้ได้ในชีวิตประจำา

วันจริงๆ แล้วก็เรื่องความอดทนของคุณแม่ ก็เป็นท่ี 1 

ในเรื่องความอดทนเลย หนูก็เลยได้ซึมซับความอดทน

มาจากคุณแม่ด้วยค่ะ” 

ปิดท้ายท่ี ฮาน่า ลีวิส เผยว่า “ต้ังแต่เด็กฮาน่าจะ

ได้เห็นคุณแม่ทำางานหนักทุกวัน แทบจะไม่มีวันหยุดเลย 

รวมถึงคุณแม่ต้องไปทำางานท่ีต่างประเทศด้วย ทำาให้เรา

ไม่ค่อยได้เจอหรือมีเวลาร่วมกัน แต่ถึงเราจะอยู่ไกลกัน

แต่เราก็ไม่เคยห่างกันเลยนะคะ เราโทร.คุยกันตลอด คุณแม่จะโทร.

มาแทบจะทุกวัน คอยถามว่าวันน้ีเป็นอย่างไรบ้าง ไปเรียนมาเป็นยัง

ไง คุณแม่จะบอกให้เราต้ังใจเรียนนะเพื่อเป็นกำาลังใจให้คุณแม่ในการ

ทำางานเพราะว่าเราห่างกัน คุณแม่ยอมอดทนทุกอย่างเลยเพื่อให้เรา

ได้มีชีวิตท่ีดี ได้เรียนดีๆ ได้เรียนพิเศษมากมาย คุณแม่อยากให้เราได้

ส่ิงท่ีดีท่ีสุด อันน้ีคือภาพจำาของฮาน่าท่ีมีต่อคุณแม่นะคะ และวันแม่ปีน้ี 

ฮาน่าอยากบอกว่ารักคุณแม่มากๆ นะคะ เราจะอยู่เป็นกำาลังใจให้กัน

และกันตลอดไปค่ะ”.

โปรดิวเซอร์ที่มาร่วมงานกับ Lizzo เพราะเต็มไปด้วยเหล่าคนมือ

ทองสมองเพชรของวงการ ไม่ว่าจะเป็น Mark Ronson (มาร์ก 

รอนสัน) ที่เคยร่วมงานกับ Adele (อเดล), Lady Gaga (เลดี้ กาก้า), 

Miley Cyrus (ไมลีย์ ไซรัส) รวมถึง Max Martin (แม็กซ์ มาร์ติน) 

เจ้าพ่อเพลงฮิตที่อยู่เบื้องหลังเพลงดังของ The Weeknd (เดอะวีก

เอนด์), Coldplay (โคลด์เพลย์), Britney Spear (บริตนีย์ สเปียร์ส)  

และ Benny Blanco (เบนนี บลันโค) เจ้าของเครดิตในหลายๆ 

เพลงของ Rihanna (ริห์อันนา), Katy Perry (เคธี เพอร์รี), Maroon 

5 (มารูน ไฟว์) ซึ่งทำาให้อัลบั้ม ‘Special’ มีความพิเศษสุดๆ จริงๆ(มารูน ไฟว์) ซึ่งทำาให้อัลบั้ม ‘Special’ มีความพิเศษสุดๆ จริงๆ

โดยสามารถฟังทุกเพลงจาก ‘Special’ กันได้แล้ว ทาง

บริการทุกสตรีมมิงทุกแพลตฟอร์มทั่วไทย : https://wmth.lnk.

to/SpecialEC และชมคลิป รวมถึงมิวสิกวิดี โอของ Lizzo กัน

ได้ที่ Youtube: Lizzo Music 

แล้วจะรู้ว่า นักร้องสาวคนนี้มี “ของ” มากมายจริงๆ โดย

วอร์นเนอร์ มิวสิค 

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

ฮาน่า ลีวิส

พ้ิงค์พลอย-ปภาวดี ชาญสมอนทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ 

โดนัท-ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ บ๊ิกเอ็ม-กฤตฤทธ์ิ บุตรพรม

มิกค์ ทองระย้า

เข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล
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มหาดไทย และมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง รวมมอบ

อุปกรณประกอบอาชีพใหกับครัวเรือน

ยากจนในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน (จังหวัด

ท่ี 17 ของทางภาคเหนือ) จํานวน 12 ครัวเรือน 

คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น จํานวน 162,540 บาท 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัว

เรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองและครอบครัว ดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต ”บันทึก

ขอตกลงความรวมมือการแก ไขปญหา

ความยากจนเชิงบูรณาการ”

โดยมีนายนิวัติ นอยผาง รองอธิบดี

พช.-ปอเต็กตึ๊ง 
มอบอุปกรณประกอบอาชีพ 12 ครัวเรือนยากจน แมฮองสอน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอําเภอ

แมสะเรียง นายสุรพงษ เตชะหรูวิจิตร 

กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิปอเต็กต๊ึง 

เปนประธานรวมในพิธี พรอมดวย นาย

สุรพงศ เสรฐภักดี กรรมการและรอง

เหรัญญิก มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และนายนิพนธ 

โชคภิรมยวงศา กรรมการปฏิคม มูลนิธิ

ปอเต็กตึ๊ง พรอมดวยทีมแผนกสงเสริมการ

ศึกษาและอาชีพ ฝายสังคมสงเคราะห 

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง รวมในพิธี ณ บริเวณหอ

ประชุมที่วาการอําเภอแมสะเรียง จังหวัด

แมฮองสอน

ครบรอบ 28 ป ดอยคํา     จันทนี ธนรักษ กรรมการบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร เปน

ประธานพิธีสงฆ เพ� อความเปนสิริมงคล เน� องในโอกาสวันครบรอบ 28 ป บริษัท ดอยคํา

ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เพ� อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

องคพระผูทรงกอตั้ง บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด พรอมดวยผูบริหาร เจาหนาที่ 

และพนักงานดอยคํา ที่พรอมใจกันมารวมพิธี ณ ดอยคํา สํานักงานใหญ

กรมสงเสริมสหกรณ โชวผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหน�วยงานภาครับจากป.ป.ช. จัดอยูใน

ระดับเกรด A ดวยคะแนน 93.90 ติดโผ

ลําดับท่ี 3 หน�วยงานท่ีมีคุณธรรมความโปรงใส

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอม

เดินหนาพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทภารกิจของกรมฯ 

พรอมยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส

ในการใหบริการแกสหกรณและประชาชน

ทั่วไปอยางเต็มที่ กําชับขาราชการและ

เจาหนาท่ีทุกระดับรวมกันรักษา   ผลการประเมิน

คุณธรรมความโปรงใสในระดับเกรด A นี้ ไว

ใหตอเน� องในปตอไป      

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ เปดเผยวา สํานักงานคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ ( ป.ป.ช. ) โดยสํานักประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส ไดมีการประกาศ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต

แนวคิด “ITA DAY 2022: Decade of ITA 

Journey เม� อวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ท่ีผานมา 

เพื่อรับทราบสถานะการดําเนินงานด้าน

คุณธรรมและความโปรงใสและนําผลการ

ประเมินที่ ได ไปสูการปรับปรุงพัฒนาใหมี

การบริหารงานภาครัฐใหเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งใน

ดานการปฏิบัติงาน การใหบริการ และการ

อํานวยความสะดวกตอประชาชน ทั้งนี้ กรม

สงเสริมสหกรณ ไดรับการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงานของ 

หน�วยงานภาครัฐประจําป 2565 อยูในระดับ

ที่ดี (A) คะแนนอยูที่ 93.90 คะแนน สูงกวา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได 93.80 

คะแนนจาก 100 คะแนน และอยูในลําดับที่ 

3 หน�วยงานระดับกรมของกระทรวงเกษตร

และสหกรณที่มีคะแนนผลการประเมินใน

ระดับ A ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแผน

แมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็น

การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่มีเปาหมายหลักเพ� อใหหน�วยงานภาครัฐมี

ความโปรงใสและปลอดการทุจริต 

สําหรับผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใส(ITA)ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 ของกรมสงเสริมสหกรณ แยกเปน

ผลการประเมินภายใน (Internal ITA:IIT) โดย

วัดผลจากขาราชการ ลูกจางและพนักงาน

ราชการของหน�วยงาน ได 97.14 คะแนน 

และการประเมินของผูมีสวนไดเสียจาก

ภายนอก (External ETA:EIT) ไดแก ผูที ่มา

ติดตอขอรับบริการและประชาชนทั่วไป 

ได 90.87 คะแนน และประเมินเกี่ยวกับการ

เปดเผยขอมูล (Open data ITA:OIT) ได 

93.75 คะแนน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.การปฏิบัติหนาที่ 98.04 คะแนน 2.การ

ใชงบประมาณ 96.63 คะแนน 3.การใช

อํานาจ 96.90 คะแนน 4.การใชทรัพยสิน 

ดวยกล่ินท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

ข้ึนช� อวาหายากท่ีสุดในตระกูลเห็ด จึงทําใหเห็ด

ทรัฟเฟลเปนเพชรเม็ดงามในครัว หองอาหาร

เรดสกาย ช้ัน 55 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ 

เซ็นทรัลเวิลด นําโดย เชฟคริสเตียน แฮม 

หัวหนาพอครัวใหญหองอาหารเรดสกาย 

ภูมิใจนําเสนอเมนูสุดพิเศษในสไตลฝรั่งเศส

กับวัตถุดิบหลักอยางเห็ดทรัฟเฟล หนึ่งใน

วัตถุดิบอันล้ําคาที่มีช� อเสียงไปทั่วโลก เชฟ

ไดคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศเพชรในครัวเห็ด

ทรัฟเฟล นํามารังสรรคเนรมิตความอรอย

เปนเมนูชั้นเลิศใหคุณไดลิ้มลองหลากหลาย

เมนู พรอมชมวิวทิวทัศนพระอาทิตยตกใจ

กลางมหานครสุดตระการตาแบบ 360 องศา

อาทิ กุงลายเสือยางเสิรฟพรอมสลัด

แตงกวาญ่ีปุน สาหราย เดรสซ่ิงนํ้ามันทารากอน 

เห็ดทรัฟเฟลขาวฤดูรอน และกรูตองคกระเทียม 

ราคา 950 บาท++, มูสฟกทองน้ําเตาและไข

แดงออแกนิค เสิรฟพรอมเห็ดทรัฟเฟลขาว

กรมสงเสริมสหกรณติดโผ 1 ใน 10 หน�วยงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณป.ป.ช.ประเมินผลจัดอยูในระดับเกรด A ดวยคะแนน 93.90 

96.78 คะแนน 5.การแกไขปญหาทุจริต 97.35 

คะแนน 6.คุณภาพการดําเนินงาน 91.08 

คะแนน 7.ประสิทธิภาพการส� อสาร 91.01 

คะแนน 8.การปรับปรุงการทํางาน 90.53 

คะแนน 9.การเปดเผยขอมูลได 100 คะแนน

เต็มและ10.การปองกันทุจริต 87.50 คะแนน 

ตามลําดับ                                                                                      

“กรมส ง เสริ มสหกรณจะพัฒนา

บุคลากรของหน�วยงานใหมีความพรอมใน

การปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ดวยความทุมเทเสีย

สละ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมความ

โปรงใส พรอมใหบริการแกสมาชิกสหกรณ 

เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอยางเต็มที่   

เพ� อประโยชนของสังคมสวนรวม พรอมทั้ง

ไดกําชับใหทุกคนชวยกันรักษาระดับผลการ

ประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการปฏิบัติ

งานในระดับเกรด A นี้ ไวอยางตอเน� องในป

ตอ ๆ ไป เพ� อใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ ในการ

อํานวยความสะดวกและตอบสนองกับความ

ตองการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น” อธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ กลาว

ทั้งนี้ ในป 2565 มีหน�วยงานเขารวม

การประเมินฯ ทั้งสิ้น 8,303 หน�วยงาน สรุป

ผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศ 

พบวา มีคะแนนเฉลี่ย 87.57 คะแนน ซึ่ง

เปนคะแนนที่สู งขึ้น

กวาปที่แลวถึง 6.32 

คะแนน อยางไรก็ตาม

การประเมิน ITA ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ถือเปนปสุดทาย

ของชวงระยะท่ี 1 (พ.ศ. 

2561 – 2565) ของ

แผนแม บ ทภ าย ใ ต

ยุทธศาสตรชาติ

ฤดูรอน ราคา 850 บาท++,  เมนล็อปสเตอร 

เ สิ ร ฟพร อมสลั ด เห็ ดทรั ฟ เฟ ลฤดู ร อน 

แอปเปลแกรนนี่ สมิธ มะเขือเทศเชอรรี ่ 

อาโวคาโด ซาวครีม ราคา 1,350 บาท++, 

ตับหานยางกระทะ ซอสมะเขือเทศและชัทนีย 

เสิรฟพรอมเห็ดทรัฟเฟลขาวฤดูรอน หน�อไม

เมนูราชาเห็ดทรัฟเฟล ความพิเศษที่รอใหคุณมาสัมผัส 

ฝรั่งและซูชินี่ ราคา 950 บาท++, 

สเตกปลากะพงแอตแลนติค เสิรฟ

พรอมการปชโชเห็ดทรัฟเฟลขาวฤดูรอน 

ฟองดูตนกระเทียมและซอสครีมแชมเปญ 

ราคา 1,950 บาท++ และ ไอศกรีมทรัฟเฟล 

เสิรฟพรอมเห็ดทรัฟเฟลขาวฤดูรอน ราคา 

450 บาท++ มารวม

สัมผัสกับหลากหลาย

เมนูสุดพิเศษไดแลวต้ังแต

วันน้ี ถึง 31 กรกฎาคมน้ี 

ณ หองอาหารเรดสกาย

ชั้น 55 โรงแรมเซ็น

ทาราแกรนดฯ เซ็นทรัล

เวิลด เปดใหบริการทุก

วันตั้งแตเวลา 17.00 - 

01.00 น. สนใจสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสํารองที่นั ่ง โทร.

0-2100-6255  

บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

หรือ เอ็กโก กรุป ควาประกาศนียบัตรรับรองการ

ตออายุสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชัน

ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 

Collective Action Against Corruption: CAC) 

ตอเน� องเปนคร้ังท่ี 2 สะทอนนโยบายตอตาน

คอรรัปชันที่เขมแข็งทั่วทั้งองคกร ขยายสูการ

รวมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส

ของเครือขายภาคธุรกิจ ในโอกาสเดียวกันนี้ 

โรงไฟฟาขนอม ในกลุมเอ็กโก ก็ไดรับ

ประกาศนียบัตรรับรองการตออายุสมาชิก 

เอ็กโก กรุป ควาใบรับรองตออายุ “CAC” 

ตอเน� องเปนครั้งที่ 2 สะทอนนโยบายตอตานคอรรัปชันเขมแข็ง

CAC ตอเน� องเปนครั้งที่ 1 เชนกัน

นายเทพรัตน เทพพิทักษ กรรมการ

ผูจัดการใหญ เอ็กโก กรุป เปดเผยวา เอ็กโก 

กรุป และบริษัทในกลุมมุงมั่นดําเนินธุรกิจ

ผลิตไฟฟาและพลังงานที่เกี่ยวเน� อง ภายใต

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โปรงใส และ

ตรวจสอบได โดยปราศจากการคอรรัปชันทุก

รูปแบบทั้งทางตรงและทางออม ดังคําขวัญ

ท่ีวา “เอ็กโก กรุป รวมใจ โปรงใส ไรคอรรัปชัน” 

ดวยการจัดทํานโยบายการตอตานคอรรัปชัน

อยางเปนลายลักษณอักษร และกําหนดแนว

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีผลบังคับใชกับ

บุคลากรทุกระดับ ตลอดจนมีการส� อสารแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเน� องจากระดับบริหาร

สูพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

รวมทั้ งการจัดกิจกรรมทั้ งภายนอกและ

ภายในองคกร เพ� อสงเสริมใหผูมีสวนไดเสีย

ทุกภาคสวนเขาใจนโยบายของเอ็กโก กรุป วา 

“คอรรัปชันเปนสิ่งที่ยอมรับไมได ในการทํา

ธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน”

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุป ไดรับประกาศนียบัตร

รับรองการเปนสมาชิก CAC คร้ังแรกในป 2558 

ซึ่งประกาศนียบัตรรับรองมีอายุ 3 ป จากนั้น

ไดรับการพิจารณาตออายุใบรับรองเปนครั้งท่ี 

1 ในป 2562 และคร้ังท่ี 2 ในปน้ี นอกจากน้ี

เอ็กโก กรุป ยังไดสงเสริมใหบริษัทในกลุม

เขาเปนสมาชิก CAC อยางตอเน� อง โดยปจจุบัน

มีบริษัทในกลุมเอ็กโกเปนสมาชิก CAC 

จํานวน 3 บริษัท ไดแก เอ็กโก กรุป บริษัท 

เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด 

(เอสโก) ซ่ึงไดรับการรับรองคร้ังแรกในป 2559 

และตออายุครั้งที่ 1 ในป 2562 และบริษัท 

ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด (โรงไฟฟาขนอม) ซึ่ง

ไดรับการรับรองครั้งแรกในป 2561 และตอ

อายุครั้งที่ 1 ในปนี้

“การไดรับประกาศนียบัตรตออายุ

ใบรับรอง CAC ตอเน� องเปนครั้งที่ 2 ตอกย้ํา

การดําเนินนโยบายตอตานคอรรัปชันที่เปน

รูปธรรมและตอเน� องของเอ็กโก กรุป นโยบาย

ดังกลาวไมเพียงแสดงถึงความรับผิดชอบ

และการสรางความเปนธรรมตอผูมีสวนได

เสียทุกภาคสวน ซ่ึงเปนรากฐานของการเติบโต

อยางย่ังยืนขององคกร แตยังเปนการสนับสนุน

ความโปรงใสในเครือขายภาคเอกชนและ

ภาคธุรกิจไทยอีกดวย” นายเทพรัตน กลาวสรุป

CAC กอต้ังข้ึนในป 2553 เพ� อสงเสริม

ใหภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของ

การทําธุรกิจอยางโปรงใส สามารถเขามามี

สวนรวมในการแกปญหาคอรรัปชันดวย

ความสมัครใจในรูปแบบของแนวรวม (Collective 

Action) ซึ่งปจจุบันมีบริษัทแสดงเจตนารมณ

เขารวมกับ CAC จํานวน 1,245 บริษัท ใน

จํานวนน้ีมีบริษัทท่ีผานการรับรองวามีนโยบาย

และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อควบคุมความ

เสี่ยงในการคอรรัปชันจํานวน 491 บริษัท

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๘๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายณัฐพงษ สมบูรณ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๑ 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 ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/                    

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

ฉลอง ภูเก็ต เลขท่ีบัญชี ๐๙๖-๒-๔๐๐๕๓-

๑ ช� อบัญชี นายอธิวัฒน เก็บทรัพย

- นายอธิวัฒน 

เก็บทรัพย

๓๒,๐๔๐.๕๔ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๙ มีนาคม 

๒๕๖๕) 

ทรัพยสิน 

รายการที่ ๑ 

ตามคําสั่งที่ 

ย.๗๕/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ ราคาประเมินท้ังสิน ๓๒,๐๔๐.๕๔ บาท (สามหม� นสองพันส่ีสิบ

บาทหาสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายณัฐพงษ สมบูรณ กับพวก

 

(นายกัณฐกรณ ทรัพยทวี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)



13ขาวประชาสัมพันธ

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 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

(กทพ.) กระทรวงคมนาคม เรง

ปูพรมกอสรางโครงการทางพิเศษ  

สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน

รอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก 

มีระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร ท้ัง 5 

สัญญา ท้ังโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง

โดยปจจุบันมีความกาวหนาท้ังโครงการ

คิดเปนรอยละ 33.46 ซึ่งเร็วกวา

แผนงานที่กําหนดรอยละ 5.14 และ กทพ. 

ไดเพิ่มมาตรการความปลอดภัยขณะกอสรางให

รัดกุมทุกขั้นตอน เพ� อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

แกประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกลาว วอน

ประชาชนเห็นใจ เพราะอาจทําใหการจราจร

หนาแน�นกวาปกติ

นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการ กทพ. 

ไดประชุมหารือกับฝายที่ เกี่ยวของทั้งหมด 

ในการกอสรางโครงการทางพิเศษสายพระราม 

3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ดานตะวันตก เพ� อยืนยันมาตรการปองกันความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน เชนบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน เคร� องมือ/เคร� องจักร ข้ันตอนวิธีการ

ทํางานกอสราง ตลอดจนการการประชาสัมพันธ

เพ� อแจงใหประชาชนไดทราบลวงหนา โดยมีบริเวณ

ที่อยูระหวางการดําเนินงานกอสราง ดังนี้

จุดที่ 1 ปดและเบี่ยงการจราจรบริเวณ

เกาะกลางถนนพระราม 2 กม.ที่ 600+000 ถึง 

กม.12+000 ตั้งแตวันนี้ ถึง เดือนตุลาคม 2567 

จุดที่ 2 ปดและเบี่ยงการจราจร

บริเวณเกาะกลางถนนพระราม 

2 กม.ที่ 600+000 ถึง กม.

1+000 ตั้งแตวันนี้ ถึง เดือน

เมษายน 2567 จุดที่ 3 ปดและ

เบ่ียงการจราจรบริเวณหลังดาน

สุขสวัสดิ์ ขาเขากรุงเทพฯ ต้ังแต

วันน้ี ถึง 30 มิถุนายน 2566 ปด

และเบี่ยงการจราจรชองทาง

ซายชวงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเขา (ฝง

ธนบุรี) ตั้งแตเดือนกันยายน 2565 ถึง เดือน

มิถุนายน 2566 จุดที่ 4 ปดและเบี่ยงการจราจร

ชองทางซายชวงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเขา 

(ฝงกรุงเทพฯ) ตั้งแตวันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2566  

และจุดที่ 5 ปดเบี่ยงจราจรบริเวณหนาดาน

เก็บคาผานทางพิเศษดาวคะนอง ตั้งแตเดือน

กันยายน 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2566

ในการนี้ สถิติที่ผานมายังไมมีการเกิด

อุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิต ถือไดวาเปน “0 Accident”  

และเพ� อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

และปองกันการเกิดอุบัติเหตุแกประชาชน กทพ. 

ได Confirm มาตรการความปลอดภัยขณะกอสราง 

ซึ่งจําเปนจะตองปดและเบี่ยงการจราจรหลาย

จุดตามที่กลาวมาอาจจะทําใหผูที่สัญจรผาน

เสนทางดังกลาวไมไดรับความสะดวก จึงวอน

ประชาชนเห็นใจและใชความระมัดระวังในการ

สัญจรผานบริเวณดังกลาว หากไมมีความจําเปนก็

ขอใหหลีกเลี่ยงไปใชเสนทางอ� นเปนการชั่วคราว

กทพ. Confirm ความปลอดภัยและ 
เรงสรางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง -วงแหวนรอบนอก

“โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาล

ยานเกษตรนวมินทร รัชดา-รามอินทรา ที่

มุงใหบริการทางการแพทยที่ดีและเขาถึงงาย 

Accessible Quality Healthcare พรอมดูแล

สุขภาพของทุกคนอยางเขาอกเขาใจ ดวย

บริการทางการแพทยที่ครอบคลุมทุกชวงวัย 

และทีมแพทยเฉพาะทาง จัดแพ็กเกจ “Mother’s 

Day Festival 2022” เพ� อมอบเปนของขวัญ

สําหรับ “แม” คนที่คุณรัก ดวยโปรแกรม

ตรวจสุขภาพเริ่มตนที่ 19 รายการ อาทิ 

ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ตรวจการทํางาน

ของไต ตรวจการทํางานของตับ และตรวจ

คัดกรองโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ 

เปนตน โดยเปดใหจองผานเว็บไซต www.

navavej.com เทานั้น ในราคา 1,900 – 

7,900 บาท ตั้งแตวันนี้ -31 สิงหาคม และ

สามารถใชบริการไดจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 

สอบถามและนัดหมายลวงหนา หรือรับ

คําปรึกษาจากทีมแพทยเฉพาะทางไดที่  

ศูนยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนวเวช โทร.

0-2483-9999 หรือ www.navavej.com

“ซินนาบอน” (Cinnabon) แบรนด

ขนมอบช� อดัง ชวนคุณบอกรักแมดวยความ

หอมกรุนของ “ซินนามอนโรล รสชาติดีที่สุด

ในโลก” กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ Mother's Day 

Special Set เซ็ทจับคูความอิ่มอรอยของ 

ซินนาบอน 1 ชิ้น และ มินินอน 1 ชิ้น 

(รสชาติใดก็ได) ใหไดทั้งคุณแม และคุณลูก

ในราคาเพียง 99 บาท เทานั้น  บอกรักแม

ปนี้ ไปกับซินนาบอน หอมกรุน ไดแลวตั้งแต

วันนี้ – 14 สิงหาคม 2565 ที่รานซินนาบอน 

ทุกสาขา หรือผานแอปพลิเคชั่นฟูด เดลิเวอรี่  

(Line Man, Grab Food) 

กลุมธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุป คอรปอเรช่ัน 

(เอเชีย) ยกทัพยนตรกรรมในเครือ อาทิ 

บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ, มอเตอร ไซค บีเอ็ม

ดับเบิลยู มอเตอรราด, ฮารลีย-เดวิดสัน 

และรถหรูมือสองภายใตแบรนดเอชพีเอส 

(HPS-High Performance & Super Car) 

พรอมขอเสนอสุดพิเศษ ใหกับลูกคาที่จองรถ

ในงาน ‘Big Motor Sale 2022’ ระหวาง

วันที่ 19 - 28 สิงหาคม บริเวณ ฮอลล 103

ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ 

เชิญฉลองวันแมปนี้อยางอบอุนทั้งครอบครัว

ที่ หองอาหารเรือนตน และพระรามสี่บิสโตร

วันศุกรที่ 12 สิงหาคม พิเศษ! ที่หองอาหาร

เรือนตนมีเมนูใหมหลากหลายใหเลือก อาทิ 

เปดยาง หมูแดง กุงผัดพริกเกลือ เนื้อปลา

กะพงผัดเจาสัว พรอมโปรโมชั่นพิเศษ

สําหรับคุณแมและคุณลูกที่มารับประทาน

อาหารกันตั้งแต 3 ทานขึ้นไปรับ เผือกหิมะ 

ฟรี 1 ชุด หรือพาคุณแมมารับประทานมื้อค่ํา

สุดหรูสไตลฝร่ังเศสท่ี พระรามส่ีบิสโตร รังสรรค

โดยมาสเตอรเชฟแอรเว แฟรรารด พิเศษ

สําหรับคุณแม่รับฟรี เครื่ องดื่มม็อกเทล

ตอนรับ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสํารองที่

นั่งลวงหนา โทร. 0-2233-7060 

เนเจอร เซ็นเซชั่น แบรนดผลิตภัณฑ

ธัญพืช ผลไมอบแหง และน้ําผลไมออรแกนิก

โดยเครือเฮอริเทจ รวมฉลองเทศกาลวันแม

ดวยโปรโมชั่นสุดพิเศษ เซ็นเซชั่น กราโนลา 

ทุกรสชาติ ไดแก เซ็นเซช่ัน ออริจินอล กราโนลา 

เซ็นเซชั่น เบอรรี่ กราโนลา เซ็นเซชั่น โกโก 

กราโนลา และเซ็นเซชั่น นัตตี้ กราโนลา ใน

ขนาด 454 กรัม จําหน�ายในราคา 179 บาท 

จากปกติราคา 215 บาท มอบของขวัญวัน

แมสุดพิเศษดวย เซ็นเซชั่น กราโนลา ใหทุก

มื้อของคุณแมอรอยและสุขภาพดีไดทุกวัน 

สามารถซื้อไดตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม-24 

สิงหาคม ท่ีเดอะมอลทุกสาขา สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่ 0-2813-0954-5

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร เอาใจ

สายกินชวนสัมผัสวิถีไทย ตลาดน้ํากลางกรุง 

อิ่มอรอย ชอปสนุกกับอาหารคาวหวานและ

สินคากวา 40 บูธในงาน “ยอนวันวาน 

ตลาดน้ําไทย” (Floating Market) ตั้งแตวันนี้ 

- วันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2565 ลาน

กิจกรรม Center Hall ชั้น G โซน B ภายใน

งานพบกับ กวยเตี๋ยวเรือ จอยักษ ปูจา 

หมูสะเตะ ปอเปยะทอด เก๊ียวทอด ขาวราดแกง 

ทอดมัน แคบหมู ไสอั่ว ไสกรอกอีสาน 

ลูกชิ้นทอด/ยาง ขนมจีบ ซาลาเปา ขนม

ไทยบุุษยา มะพราวปน และสินคาอ� น ๆ อีก

มากมาย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร (MBK CENTER) 

ศูนยกลางการใชชีวิตคูล ๆ แหลงรวมความ

พิเศษเขาถึงทุกไลฟสไตล และเตรียมพบ

ประสบการณใหม ๆ อยางตอเน� อง โดย

สามารถติดตามความเคล� อนไหวรายละเอียด

รานคาเปดใหม โปรโมชันตางๆ และกิจกรรม

ที่น�าสนใจไดที่ www.mbk-center.co.th และ 

www.facebook.com/mbkcenterth

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

จากสถานการณปจจัยเสี่ยงที่รุมเรา

เยาวชนทุกดาน รวมถึงสารพัดปญหาทีต่าม

มาจากโซเชียลมีเดีย คนตางวัย ในครอบครัว

และชุมชน หางเหิน การเติบโตของสังคมเมือง 

ปญหาเศรษฐกิจ ทําใหความเปนชุมชนการ

เกื้อกูลในอดีตเริ่มจางหาย ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติปาชายเลนที่เคยถูกทําลาย ฟนคืน

กลับมาไดเม� อหลายสิบปกอน เสี่ยงตอการ

ลดนอยลงรวมถึงมีโอกาสที่จะหมดไปอีกครั้ง 

หากชาวชุมชนตําบลคลองพน อ.คลองทอม 

จ.กระบี่ ไมเริ่มสรางการเปลี่ยนแปลง ไม

สานตอจิตอนุรักษ ใหเยาวชนคนรุนหลัง

ตั้งแตวันนี้

ดร.อุดม หงสชาติกุล ผูกอตั้งหอง

ปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) และ 

Imagine Thailand Movement ซึ่งขับเคล� อน

เร� องการสรางความรวมมือ และการสราง

พื้นที่สรางสรรค พื้นที่สุขภาวะตนแบบ เพ� อ

ลดปจจัยเสี่ยงใหเยาวชนไทยและสังคมไทย 

กลาววา จากปญหาทาทายทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในตําบลคลองพน เปน

ปญหาเชิงระบบ มีความสลับซับซอนซึ่ง

จะตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน  

แตดวยความเขมแข็งของ ผูนําชุมชน ผูนํา

ศาสนาและสมาคมพัฒนาประชากรและ

ชุมชน (PDA) ซึ่งมีความหวงใยตออนาคต

ของเยาวชนและสิ่งแวดลอม แหลงอาหาร 

ทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลน ชุมชนจึง

ยินดีตอบรับเขารวมโครงการสรางพื้นที่สุข

ภาวะเพ� อลดปจจัยเส่ียง กับ Imagine Thailand 

Movement ภายใตการสนับสนุนของสํานัก

งานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) โดยเห็นตรงกันวา กิจกรรมคายเยาวชน 

ที่เคยสรางแกนนําเยาวชนที่เขมแข็งในอดีต 

จะเปนเคร� องมือสําคัญในการเช� อมคนทุกวัย 

ในหมูบาน เพ� อมารวมกันสรางการเปล่ียนแปลง 

และสานตอจิตอนุรักษปาชายเลนที่เปนดั่ง 

Super Market ของชุมชน

เพ� อสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนหางไกล

จากปจจัยเสี่ยงและสรางจิตอนุรักษ จิตอาสา 

ใหเยาวชนมีสวนรวมในการสรางพ้ืนท่ีสุขภาวะ 

ดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติใหคงอยูคูวิถี

ชุมชนใหนานที่สุด ชุมชนตําบลคลองพน 

จึงมีการจัด “คายสุขภาวะเครือขายเยาวชน

ตําบลคลองพน”  ป 2565  ข้ึนเม� อวันท่ี 18-20 

กรกฎาคม ที่ผานมา ณ ศูนยพัฒนาชนบท

ผสมผสานกระบ่ี โดยมีนอง ๆ นักเรียน ตัวแทน

เยาวชนตําบลคลองพน ต้ังแตระดับช้ัน ป.5-ม.1 

เขารวมกิจกรรม จํานวน 50 คน จากโรงเรียน

บานทามะพราว โรงเรียนบานคลองไคร และ

โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่  

นายณธรรมรักษ จงรักษ นายก

เทศมนตรีตําบลคลองพนพัฒนา เห็นความ

สําคัญและอยากเห็นคนในชุมชนรวมมือกัน

อยางเขมแข็ง เพ� อรวมดูแลเยาวชนลดปจจัยเส่ียง 

และอนุรักษรักษาปาชายเลน ได ใหเกียรติ

มาเปนประธานเปดคาย  สุขภาวะฯ กลาววา 

ยินดีใหการสนับสนุนกิจกรรมคายเยาวชน

อยางเต็มท่ี เพ� อใหเด็กและเยาวชนมารวมกันคิด

รวมเรียนรู และออกแบบแผนการพัฒนา

ชุมชนดวยตัวเขาเอง ดีใจที่มี โครงการดี ๆ 

แบบนี้เขามาในตําบลคลองพน สิ่งที่เราเห็น

ไดชัดจากกิจกรรมคาย คือ ชุมชนสะอาดขึ้น 

ขยะ 2 ขางทางไมมีใหเห็น นั่นเปนผลมาจาก

เด็กมีจิตอาสา ชุมชนมีจิตสํานึก โดยทางเทศบาลฯ 

จะจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมเพ� อ

ขยายใหครบทั้ง 10 โรงเรียนในเขตเทศบาล

ตําบลคลองพนพัฒนา เพ� อสรางแกนนํา

เยาวชนใหครบทุกหมูบาน เพ� อสุขภาวะที่ดี

อิมเมจิน ไทยแลนดฯ รวมกับ สสส. หนุน PDA และ ผูนําชุมชนตําบลคลองพน จ.กระบี่            

จัดคายเยาวชนสุขภาวะ ปนแกนนําพัฒนาชุมชนสุขภาวะ ลดปจจัยเสี่ยง

ของชาวชุมชนตําบลคลองพนตอไป

นายอํานวย ชูหนู ผูอํานวยการ

ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ภายใต 

PDA ซึ่งใหการสนับสนุนการจัดคายเยาวชน

ตําบลคลองพน และการพัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชนมาอยางตอเน� องกลาววา กิจกรรม

คายและกระบวนการทําคายเปนเคร� องมือที่

หลอหลอมคนไดดีที่สุดและพัฒนาเยาวชนได

งายไดเร็ว แตตองออกแบบใหสนุก ส้ัน ทํางาย

และตอเน� อง ขณะที่เนื้อหาในคายจะตอง

เนน 3 เร� องหลัก คือ ทักษะชีวิต จิตอาสา 

และกีฬาสัมพันธ เพ� อใหเขารูจักตัวเองมากท่ีสุด 

รูจักครอบครัว รูจักชุมชน โดยใชสโลแกนคาย 

“กตัญู รูวินัย ใจอาสา กลาทําดี”  

สําหรับคายครั้งนี้ สิ่งที่เด็ก ๆ ไดติดตัว

กลับไปมากกวาความสนุก คือ ประสบการณ

ที่ล้ําคา เพราะกระบวนการคาย ไดสรางพื้นที่

สรางสรรค ที่ถูกออกแบบมาอยางสรางสรรค 

โดยแกนนําเยาวนชนรุนพี่ ผลผลิตจากคาย

อยาง พี่ตา พี่ขวัญ พี่วิ พี่ดีน ครูเกม ครูอุส 

ที่ตางยินดีนํามารวมเปนวิทยากร เปนพี่เลี้ยง 

นําเอาประสบการณมีคุณคาที่พวกเขาเคยได

รับจากคายมาถายทอดใหนอง ๆ ผานฐาน

กิจกรรมตาง ๆ ที่สอดแทรกเร� องภาวะความ

เปนผูนํา ความรักสามัคคี การรูจักวางแผน 

ความคิดสรางสรรค มีจิตอาสา กลาทําดี 

ไดอยางแนบเนียน จนทําใหนอง ๆ  รูสึกปลอดภัย 

เร่ิมเห็นศักยภาพในตนเอง  กลาท่ีจะพูด เปดใจ 

เปดไอเดีย และกลาหาญแสดงตัวลุกขึ้นมา

อาสาเปนแกนนําเยาวชน จบกิจกรรมมีการ

นําเสนอแผนพัฒนาชุมชน ตามภาพฝนที่

พวกเขาอยากเห็น ใหกับผู ใหญไดรับทราบ 

เพ� อสรางสุขภาวะที่ดีใหเกิดขึ้นในครอบครัว

ในโรงเรียน และในชุมชนของพวกเขา

และอีกหน่ึงคนสําคัญคือ นายวัชรินทร 

มะเมาะ อายุ 15 ป นักเรียนโรงเรียนอุทยาน

ศึกษากระบี่ ลูกหลานของชาวตําบลคลองพน 

ที่อาสาลุกขึ้นมาเปนแกนนําและเปนทีย่อมรับ

จากเพ� อนๆ เลือกใหเปนประธาน กลาววา ปกติ

เปนเด็กคายชอบทํากิจกรรม สําหรับคายนี้

คุมคามาก ไดเพ� อนใหม ความรูใหม ๆ ในเร� อง

ภาวะผูนํา สอนใหรูจักการวางแผน การทํางาน

เปนทีม  โดยผูใหญใหเด็ก ๆ ทํากันเอง คิดเอง 

เปนความรูที่เราสามารถนําไปใชไดจริงใน

การพัฒนาชุมชน ผมจะทําหนาที่นี้ใหดีที่สุด

เพ� อชุมชนของเราครับ  

เริ่มวันนี้ยังทัน มารวมกันสรางสังคม

สุขภาวะใหเยาวชนหางไกลปจจัยเสี่ยง และ

ชุมชนมีพ้ืนท่ีปลอดภัย ใชชีวิตอยางมีความสุข 

มีสังคมที่ดี มีสิ่งแวดลอมที่ดี ติดตามความ

เคล� อนไหวการสรางสังคมสุขภาวะกับ  Imagine 

Thailand Movement ไดทาง Facebook Page 

: Imagine Thailand Movement และ Website 

https://www.imaginethailandmovement.

com 

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ได ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดขึ้น

โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(รมว.ทส.) กลาวรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 

พรอมดวยผูบริหาร เจาหนาที่จากทุกหน�วยงาน

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

รวมทั้งหน�วยงานตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม 

และประชาชน รวมงานเปนจํานวนมาก ณ

บริเวณกลุมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ 

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

โดยภายหลังพิธีเปดนายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และนายจตุพร บุรุษพัฒน 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ไดนําพลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา พระมารดาแหง

การคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ” 

และรับชม VTR เสนทางตามรอยเสด็จพระ

ราชดําเนิน เสนทางเดินเหนือเรือนยอดไม 

(Canopy Walkway)

งานเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปหลวง” เปดแลวอยางยิ่งใหญ

รองนายกฯ ประวิตร เปนประธานเปดงาน พรอมรวมชมงานไดถึง 31 ธ.ค.นี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปดเผยวา การจัดงานครั้งนี้ มีความยิ่งใหญ

เปนอยางมาก โดยไดจัดใหมีกิจกรรมสําคัญทั้ง 

การจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา 

บรมราชินีนาถ พระมารดาแหงการคุมครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพ” ที่จัดทําขึ้นทั้ง

ในรูปแบบหนังสือที่เปนตัวเลม และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส โดยจะแจกใหกับประชาชนที่

เขารวมงานในวันเปดงาน หรือดาวน โหลด

ไดที่เว็บไซตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และ การจัดแสดงนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพรพระราชกรณียกิจ

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม ภายใตแนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณ 

อุนจากฟา สูมหาชลาลัย” พรอมกับจัดกิจกรรมการ

ปรับปรุงเสนทางตามรอยเสด็จพระราชดําเนิน 

โดยพัฒนาเสนทางวงศปาลม ขิงขา เฟน และพ้ืนท่ี

เช� อมตอระยะทาง 1.3 กิโลเมตร และนิทรรศการ

เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

การเสด็จพระราชดําเนินมาเย่ียมชมสวนพฤกษศาสตร 

รวมถึงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 

สื่อการเรียนรู้ ในเส้นทางเดินตามรอยเสด็จ

พระราชดําเนิน  และที่สําคัญ คือ การลงนาม

ถวายพระพรตลอดเดือนสิงหาคม ท้ังในรูปแบบ 

Onsite ณ สถานที่ตั้งของหน�วยงานในสังกัด 

และในรูปแบบ Online ผาน Website ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรมว.ทส.กลาว
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14 บทความ-ต่างประเทศ

นที่ติดตามเรื่องดุเดือดระหว่างจีนกับสหรัฐฯ กรณีแนนซี 

เพโลซี, ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ, เยือนไต้หวันอาจ

จะอยากรู้ว่าจริงๆ แล้วเหตุผลของปักกิ่งมีรายละเอียดอย่างไร

กันแน่

หนึ่งในระดับนำาของจีนที่นำาเสนอแนวทางวิเคราะห์จากมุมมอง

ของปักกิ่งในเรื่องนี้คือ นาย “ฉินกัง” Qin Gang เอกอัครราชทูตจีน

ประจำาวอชิงตัน

เขาเขียนตอบแนนซี เพโลซี แบบหมัดต่อหมัดได้อย่างจะแจ้ง

อ่านแล้วจะประเมินต่อได้ว่าจีนจะเดินหน้าเรื่องไต้หวันอย่างไร

เริ่มจากที่เพโลซีเขียนบทความลงใน The Washington Post 

ภายใต้หัวข้อ “Why I’m lead a congressional delegation to 

Taiwan” 

หรือ “ทำาไมข้าพเจ้าจึงนำาคณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐฯ ไปเยือน

ไต้หวัน”

ไม่รอช้า ท่านทูตฉินกังเขียนตอบโต้ผ่านสื่ออเมริกันเดียวกัน

ภายใต้หัวใจ “ทำาไมจีนจึงคัดค้านการเยือนไต้หวันของเพโลซี” ใน The 

Washington Post เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ฉบับเต็มมีดังนี้

ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของจีนที่แยกออกไม่ได้มา

เป็นเวลา 1,800 ปีแล้ว 

ในปี ค.ศ.1943 บรรดาผู้นำาของจีน สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 

ได้ออกปฏิญญาไคโร ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าดินแดนทั้งหมดที่ญี่ปุ่น

ขโมยมาจากจีน เช่น ไต้หวัน จะถูกคืนสู่จีน

ปฏิญญาพอทสดัมปี ค.ศ.1945 ยืนยันว่าเงื่อนไขของปฏิญญา

ไคโรจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง

มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 ซึ่งผ่านในปี 1971 

ยอมรับว่าผู้แทนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตัวแทนที่ถูก

ต้องตามกฎหมายเพียงคนเดียวของจีนต่อสหประชาชาติ

เมื่อจีนและสหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อ

วันที่ 1 มกราคม 1979 สหรัฐฯ ยอมรับในแถลงการณ์ร่วมกับจีนว่า

รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ของจีนแต่เพียงผู้เดียว 

4 ทศวรรษผ่านไปตั้งแต่นั้นมา สหรัฐอเมริกาก็ให้คำามั่นที่จะไม่

พัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันมาตลอด

แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร (พรรคเดโมแครต-

แคลิฟอร์เนีย) ดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับ 3 ในรัฐบาล

สหรัฐฯ ตามลำาดับการสืบทอดอำานาจหน้าที่

การเดินทางโดยเครื่องบินทหารเพโลซีได้ “เยือนไต้หวันอย่าง

เป็นทางการ” ซึ่งเป็นที่รู้กันไปทั่วในสัปดาห์นี้ 

ตามที่สำานักงานของเธอออกคำาแถลงการณ์คณะของเธอได้รับ

การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบโดยทางการของพรรค

เป็นที่รู้กันว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของไต้หวันได้พยายาม

แสวงหาความเป็นอิสระจากจีน

  การเยือนดังกล่าวได้ละเมิดคำามั่นสัญญาของอเมริกาที่จะไม่

พัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันอย่างเปิดเผย

สิ่งเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ขาดความรับผิดชอบ ยั่วยุ และ

อันตรายอย่างยิ่ง

หลักการจีนเดียวเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบระหว่างประเทศหลัง

สงครามและกลายเป็นฉันทามติระหว่างประเทศทั่วไป 

ในฐานะประเทศที่คิดว่าตัวเองเป็นแชมป์ของ “ระเบียบระหว่าง

ประเทศที่อิงตามกฎ” สหรัฐฯ ควรปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวอย่าง

เคร่งครัด

ในอดีต สหรัฐอเมริกาได้ละเมิดและบ่อนทำาลายหลักการโดย

นำาพระราชบัญญัติความสัมพันธ์ไต้หวันและ “Six Assurances” (“คำา

รับรอง 6 ประการ”) มาใช้กับไต้หวัน และกำาลังทำาเช่นนี้อีกครั้งจาก

การขยายความพยายามที่กว้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่ของ

ไต้หวันเพียงฝ่ายเดียว และเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่างประเทศหลัง

สงคราม

เมื่อ 50 ปีที่แล้ว Henry Kissinger ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

เจรจาเพื่อฟื้นฟูจีน-สหรัฐฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานว่าประเด็นของไต้หวัน

ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักการจีนเดียว 

เมื่อเร็วๆ นี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่า “สหรัฐฯ ไม่ควรจะใช้อุบายหรือ

ใช้กระบวนการค่อยเป็นค่อยไปพัฒนาบางสิ่งบางอย่างของวิธีแก้ปัญหา

แบบ ‘สองจีน’”

ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งของช่องแคบไต้หวันเป็นคนจีน จีนจะแสดง

ความจริงใจอย่างที่สุดและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการรวม

ตัวอย่างสันติ 

แต่จีนจะไม่ยอมให้ไต้หวันถูกแบ่งออกจากไต้หวันในรูปแบบใด

ก็ตาม

ทางการไต้หวันในปัจจุบันได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงและเหตุผลทาง

กฎหมายที่ทั้ง 2 ฝ่ายของช่องแคบไต้หวันเป็นของจีนเดียวกัน ในการ

แสวงหาเอกราชด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ 

กลวิธีของพวกเขารวมถึงการพยายามขจัดความผูกพันทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับแผ่นดินใหญ่ การลบล้างเอกลักษณ์

ประจำาชาติและการเผชิญหน้าที่รุนแรง 

ขณะที่สหรัฐฯ มองว่าไต้หวันเป็นเครื่องมือในการสกัดจีน และ

ได้เซาะกร่อนหลักการจีนเดียวมาตลอด

เฉพาะในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ขายอาวุธให้กับ

ไต้หวันแล้ว 5 รอบ

ประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวหลายครั้งว่าสหรัฐฯ จะไม่เปลี่ยน

นโยบายจีนเดียวและไม่สนับสนุน “เอกราชของไต้หวัน” 

แต่สำาหรับกองกำาลัง “เอกราชของไต้หวัน” การมาเยือนของ

เพโลซีแสดงถึงสัญญาณที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษว่า “สหรัฐฯ อยู่ข้าง

ไต้หวัน” 

สิ่งนี้ขัดกับหลักการจีนเดียว รวมถึงแถลงการณ์ร่วม 3 ฉบับ 

ระหว่างจีน-สหรัฐฯ และคำามั่นสัญญาของอเมริกาเอง 

นอกจากนี้ การเยือนเมืองเพโลซีจะนำากองกำาลัง “เอกราชของ

ไต้หวัน” ไปสู่เส้นทางที่อันตราย และทำาให้สันติภาพและความมั่นคงใน

ช่องแคบไต้หวันตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงมากขึ้น

ลองคิดดูว่าหากรัฐของอเมริกาใดรัฐหนึ่งประกาศแยกตัวออก

จากสหรัฐอเมริกาและประกาศเอกราช จากนั้นประเทศอื่นบางประเทศ

ก็จัดหาอาวุธและการสนับสนุนทางการเมืองสำาหรับรัฐนั้น รัฐบาล

สหรัฐฯ หรือชาวอเมริกันจะยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือไม่

ประเด็นของไต้หวันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอธิปไตยและเอกภาพของ

จีน ไม่ใช่ประชาธิปไตย 

แต่เป็นความจริงที่การมาเยือนของเพโลซีได้ปลุกเร้าความขุ่น

เคืองให้กับชาวจีน 1.4 พันล้านคน 

หากสหรัฐฯ คำานึงถึงประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ก็ควรแสดง

ความเคารพต่อการเรียกร้องของชาวจีน ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 1 ใน 5 

ของประชากรโลก

ด้วยทั้งความขัดแย้งระหว่างโควิด-19 และยูเครนกลายเป็น

วิกฤตที่ยืดเยื้อ ถึงเวลาแล้วที่จีนและสหรัฐฯ จะกระชับความร่วมมือ

และทำางานร่วมกับประเทศอื่นๆ เพื่อหาทางแก้ไข 

ในทางกลับกัน นักการเมืองบางคนเลือกที่จะทำาลายผล

ประโยชน์หลักของจีน ไม่ว่าจะแสวงหาจุดสนใจหรือเพื่อยึดถือมรดก

ทางการเมืองของพวกเขา 

การกระทำาของพวกเขาจะกัดเซาะความสัมพันธ์ของจีน-สหรัฐฯ 

และทำาให้ประชาชนและกองทัพของเราตกอยู่ในอันตราย

ไต้หวันเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเด็นที่อาจทำาให้จีนและสหรัฐฯ ขัด

แย้งกัน 

ดังนั้นในการพูดถึงไต้หวันจึงขาดเสียมิได้ที่จะต้องใช้ความ

ระมัดระวังและความรับผิดชอบเป็นพิเศษ.

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธี

มอบรางวัลบุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์สถาพร 

วงษ์เจริญ  ประธานกรรมการมูลนิธิกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ศุภกิจ

ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมงาน ณ 

ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี 

การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ.นนทบุรี 

นายแพทย์สถาพร กล่าวว่า มูลนิธิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้งรางวัลบุคคล

ทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ร่วมกันสรรหาและคัดเลือกบุคคล

ทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งที่

เกษียณอายุราชการแล้ว และที่ปฏิบัติราชการ

ในปัจจุบัน ผู้มีคุณูปการต่อกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ด้านต่างๆ ที่สมควรได้รับการเชิดชู 

และประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลทรงคุณค่า

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสครบรอบ 

80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 

10 มีนาคม 2565 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจ 

และความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือก

ที่มีผลงานในการพัฒนากรมฯ ในด้านต่างๆ 

อีกทั้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติราชการใน

ปัจจุบัน ได้บันทึก จดจำา และนำามาเป็นต้น

แบบในการทำางาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

มอบรางวัล “24 บุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ                

ที่ปฏิบัติราชการมีคุณูปการต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสสถาปนาครบรอบ 80 ปี 

บุคคลทรงคุณค่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ได้ดำาเนินการคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อที่

บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เสนอมา ซ่ึงผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคล

ทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำานวน 

24 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางอัจฉรา มีวาสนา 2. ศาสตราจารย์

นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา 3. แพทย์หญิง

นาทีรัตน์ สังขวิภา 4. แพทย์หญิงบุญล้วน  

พันธุมจินดา 5. เภสัชกรหญิงท่านผู้หญิง

ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา 6. นายแพทย์

ปัญญา สอนคม 7. เภสัชกรหญิงอมรา 

วงศ์พุทธพิทักษ์ 8. เภสัชกรหญิงจุไรรัตน์  

รุ่งโรจนารักษ์ 9. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ 

10. เภสัชกรหญิง ดร.จงดี  ว่องพินัยรัตน์ 

11. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ 

12. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ 

อังคะสุวพลา 13. ดร.กาญจนา 

กาญจนสินิทธ์ 14. นายแพทย์

จักรธรรม ธรรมศักด์ิ 15. เภสัชกรหญิง 

ดร.สุมล ปวิตรานนท์ 16. ดร.ปนัดดา 

ซิลวา 17. นายแพทย์ ไพจิตร์ 

วราชิต 18. นางหรรษา ไชยวานิช

19. นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ 

20. ดร.อุษาวดี ถาวระ 21. นาง

ธีรนารถ   จิวะไพศาลพงศ์ 

22. เภสัชกร ดร.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร 

23. ดร.วิยะดาเจริญศิริวัฒน์ 24. นายแพทย์ปฐม 

สวรรค์ปัญญาเลิศ

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า บุคคล

ทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง

24 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที ่มีคุณูปการ 

ต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านต่างๆ 

ทั้งด้านการบริหาร ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติ

การทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการพัฒนา

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านวิชาการ 

และด้านสนับสนุนงานของกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีผลในการ

สร้างงานและขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ให้เป็นองค์กรชั้นนำา

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ มี

เครือข่ายทั่วประเทศ มีผลงานและ

นวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมเป็น

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้แก่บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ซึ่งผลจากการดำาเนินงานที่ผ่านมา 

นับเป็นรากฐานสำาคัญสู่การพัฒนาสานต่อ

จากรุ่นสู่รุ ่น สร้างคุณค่าให้กับองค์กร เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชน ประเทศชาติจวบจน

ปัจจุบัน

วันศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2565 ท่ีผ่านมา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงาน

มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE 

NUMBER ONE ประจำาปี 2565 ณ ฮอลล์ 4 

อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำาเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมครั้งนี้มี

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด(สำานักงาน ป.ป.ส.) เข้าร่วม พร้อม

ขอพระราชทานถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณ

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแด่

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”  

(26 มิถุนายน)ประจำาปี พ.ศ. 2565

“โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE” ได้

จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสนองพระราชดำาริ

ตามแนวทางพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ดำาเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) 

รณรงค์สร้างกระแสค่านิยม “เป็นหนึ่งโดย

ไม่พึ่งยาเสพติด” 2) สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทาง

ด้านจิตใจ และ 3) สร้างและพัฒนาเครือข่าย

เพื่อการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด 

โดยการดำาเนินงานมีกลยุทธ์สำาคัญประการหน่ึง 

คือ การจัดประกวดผลการดำาเนินงานในโครงการ 

เพื่อกระตุ้นเครือข่าย จังหวัด อำาเภอ และ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งปัจจุบัน

มีชมรม ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน เรือนจำา/ทัณฑสถาน และ

สำานักงานคุมประพฤติจังหวัด ให้มีการดำาเนินงาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ

งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE

ในโครงการอย่างเข้มแข็ง 

โดยเปิดโอกาสให้เครือข่าย 

จังหวัด อำาเภอ และชมรม 

เข้าร่วมนำาเสนอ เผยแพร่

ผลการดำาเนินงาน ร่วม

แสดงนวัตกรรมและองค์

ความรู้ที่พัฒนาจากความ

คิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ 

และความรู้ของสมาชิกใน

ระดับภาคและคัดเลือกเข้าสู่

การประกวดระดับประเทศ 

เป็นประจำาทุกปีทำาให้เกิด

กระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 

ทั้งนี้การประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

ได้แก่ 1) กลุ่มดีเด่น มีเกณฑ์ประเมิน คือ 

เน้นผลการปฏิบัติงานตามแนวทางและ

ยุทธศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER ONE  

2) กลุ่มต้นแบบ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ

เงิน ทอง เพชร และยอดเพชร โดยเกณฑ์

ประเมินจะสูงข้ึนในแต่ละระดับ คือ ระดับเงิน 

เน้นด้าน “การพัฒนาเครือข่าย” ระดับทอง 

เน้นด้านการพัฒนา “นวัตกรรม” ระดับเพชร 

ยอดเพชร เน้นด้านการพัฒนา “องค์ความรู้” 

อย่างต่อเนื่อง ส่วนรูปแบบการประกวดผลงาน

ระดับประเทศ ประกอบด้วยการนำาเสนอ

ผลงานบนเวทีการประกวดและการนำาเสนอ

ผลการดำาเนินงานผ่านบูธนิทรรศการ โดย

ในปีนี้มีจังหวัด อำาเภอ ที่มีผลงานด้านการ

บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงาน

ในพื้นที่และ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ท่ีมีการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับสมาชิก

ในชมรมที่โดดเด่น ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 

จำานวนทั้งสิ้น 548 แห่ง

ตลอดระยะเวลา  20  ปีที่ผ่านมา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะองค์ประธาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ทรง

ประกอบพระกรณียกิจด้ วยความวิ ริ ยะ 

อุตสาหะ เสียสละและมีพระหฤทัยมุ่งมั่น

มาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาเยาวชนให้มี

ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้

ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำาบัดรักษา 

ฟื้นฟู โดยสมัครใจภายใต้กิจกรรม “ใครติดยา

ยกมือขึ้น” รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของกลุ่มเยาวชนและองค์กรภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง บังเกิดผลให้เยาวชนไทยห่างไกล

จากยาเสพติด นับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่

สังคมไทย 

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ท่านนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด(สำานักงาน ป.ป.ส.)ได้ขอพระราชทาน

ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดแด่ทูลกระหม่อม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 

ประจำาปี พ.ศ. 2565

ในวโรกาสน้ี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จ

ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของ

ทุกประเภท และทรงพระกรุณาพระราชทาน

รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ดีเด่น ประจำาปี 2565 เพื่อ

เป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ

อีกด้วย

อยากรู้เหตุที่จีนโกรธมะกัน

เรื่องไต้หวันจริงๆ...อ่านตรงนี้

ค

ปธน.ไช่ชี้ภัยคุกคามจีนไม่ลด
ไทเป • ประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน กล่าวระหว่างเยี่ยม

ทหารอากาศว่า ภัยคุกคามจากทหารจีนยังไม่ลดลง แต่ไต้หวันจะ

ไม่เพิ่มความขัดแย้งหรือยั่วยุให้เกิดข้อพิพาทกับจีน ขณะที่จำานวน

เรือรบในช่องแคบไต้หวันลดลงแล้ว 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 

ถึงสถานการณ์ความตึงเครียด

ระหว่างจีนกับไต้หวัน หลังการ

เยือนไต้หวันของแนนซี เพโลซี                                           

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำาให้จีนตอบ 

โต้ด้วยการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวัน 

4 วัน เมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์                

ที่แล้ว และเมื่อครบกำาหนดยัง

ซ้อมรบต่อ  

กองทัพจีนแถลงเมื่อวัน

พุธว่า เสร็จสิ้นภารกิจที่หลาก

หลายรอบไต้หวันแล้ว แต่จะยัง

คงลาดตระเวนรอบไต้หวันเป็น

ประจำาต่อไป

สำานักประธานาธิบดีไต้หวัน                                                       

เผยถึงถ้อยแถลงของประธานา   

ธิบดีไช่ อิงเหวิน ที่กล่าวกับ      

ทหารอากาศระหว่างเดินทางมา                                           

เยี่ยมกองบัญชาการกองทัพอา 

กาศไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดีว่า 

ในปัจจุบันภัยคุกคามจากทหาร

จีนยังไม่ลดลง 

ผู้นำาไต้หวันกล่าวย้ำาอีก

ครั้งว่า ไต้หวันจะไม่ทั้งเพิ่มความ

ขัดแย้งหรือยั่วยุให้เกิดข้อพิพาท

กับจีน ระบุว่า “เราจะปกป้อง

อธิปไตยของเราและความมั่นคง

ของชาติอย่างเข้มแข็ง และเชื่อ

มั่นในการปกป้องประชาธิปไตย

และเสรีภาพ”

แหล่งข่าวเผยกับรอยเตอร์

ว่า มีเรือรบของจีนและไต้หวัน

ไม่ถึง 10 ลำาที่แล่นอยู่ใกล้กับเส้น                                                 

แบ่งเขตแดนระหว่างจีนกับไต้หวัน

ในช่องแคบไต้หวันเมื่อบ่ายวัน

พฤหัสบดี 

ด้านแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงในพื้นที่ ใกล้กับ

ไต้หวันเผยว่า มีเรือของกองทัพ

เรือจีนหลายลำาแล่นปฏิบัติการอยู่

นอกชายฝ่ังทางตะวันออกของไต้                                                   

หวันใกล้กับเกาะโยนากุนิของญ่ีปุ่น 

เกาะโยนากุนิเป็นเกาะของ                                       

ญ่ีปุ่น ท่ีอ ยู่ใกล้กับไต้หวันท่ีสุด  

ห่างจากชายฝั่งไต้หวันราว 100 

กิโลเมตร.



ชง ศบค.

มาจาก กทม. 6 ราย, สมุทรปราการ นครราชสีมา 

ขอนแก่น เชียงใหม่ จังหวัดละ 3 ราย สุโขทัย 

ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี อุทัยธานี จังหวัดละ 

2 ราย และสกลนคร เลย สงขลา สตูล ภูเก็ต 

ระยอง และตราด จังหวัดละ 1 ราย โดยผู้เสีย

ชีวิตเป็นชาย 22 ราย และหญิง 13 ราย อายุ 

1-91 ปี อายุเฉลี่ย 71 ปี เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น

ไปและมีโรคเรื้อรัง 94%

การฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 10 ส.ค. 2565 

ฉีดได้ 46,799 โดส สะสม 142,056,749 โดส แบ่ง

เป็นเข็มแรก 57,181,163 โดส คิดเป็น 82.2%, 

เข็มสอง 53,581,538 โดส คิดเป็น 77% และ

เข็มสามขึ้นไป 34,003 โดส สะสม 31,294,048 

โดส คิดเป็น 45% สำาหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ฉีดเข็มสามแล้ว 6,320,245 โดส คิดเป็น 49.7% 

ส่วนเด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดเข็มแรก 3,269,655 

โดส คิดเป็น 63.5% และเข็มสอง 2,335,985 

โดส คิดเป็น 45.4%

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่อง

เที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้เดินหน้าเสนอให้

ที่ประชุม ศบค.พิจารณาขยายเวลาเปิดสถาน

บันเทิงในพื้นที่ควบคุม (โซนนิ่ง) ตามเมืองท่อง

เที่ยวหลักถึงเวลา 04.00 น. จากปัจจุบันเปิด

ให้บริการได้ถึง 02.00 น. โดยขอย้ำาว่าไม่ใช่การ

ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงแบบสะเปะสะปะ

ไปในทุกพื้นที่ แต่เป็นการเปิดเพื่อให้สอดรับกับ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ยุโรป 

และตะวันออกกลาง ซึ่งเริ่มกินมื้อค่ำาเวลา

ประมาณ 22.00 น. กว่าจะกินเสร็จและเริ่ม

ดื่มก็ตอนเที่ยงคืนกว่า พอเริ่มสนุกก็ถึงเวลาปิด

สถานบันเทิงแล้ว ทั้งที่ยังอยากกินดื่มต่อ จึงไม่

ตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวนัก

“ในต่างประเทศมีสถานบันเทิงเปิดให้

บริการนานกว่า 02.00 น. ยกตัวอย่างคนไทย

เอง เมื่อออกไปเที่ยวต่างประเทศอยากเที่ยวให้

เต็มที่มากที่สุดเช่นกัน จึงไม่อยากให้กังวลกับ

แนวคิดนี้ และอยากสื่อไปถึงกลุ่มต่างๆ ที่ออกต่อ

ต้านเรื่องนี้ว่า แม้สถานบันเทิงจะปิดตามกำาหนด 

คนก็ซื้อไปนั่งดื่มต่ออยู่ดี”

นายพิพัฒน์กล่าวต่อไปว่า การจัดโซนนิ่ง

เป็นสิ่งสำาคัญ ภายใต้พื้นฐานสำาคัญคือต้องไม่

รบกวนชาวบ้าน มีการป้องกันไม่ให้ส่งผลกระ

ทบต่อผู้คนที่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เพราะฉะนั้นเรา

ควรจะทำาเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องถูกต้อง เพื่อเซฟชีวิต

นักท่องเที่ยว โดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 

จะพยายามผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นให้ได้ภายใน 

ปี 2565 โดยจะนำาร่องโซนนิ่งขยายเวลาเปิด

สถานบันเทิงถึงเวลา 04.00 น. ในพื้นที่ที่มีนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวจำานวนมาก เช่น ถนน

ข้าวสาร กรุงเทพฯ ถนนบางลา หาดป่าตอง 

ภูเก็ต วอล์กกิ้ง สตรีท พัทยา อ่าวนาง กระบี่ 

เขาหลัก พังงา หัวหิน สมุย และเชียงใหม่

ที่กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง 

(บช.ก.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ณัฐ

ศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก, พล.ต.ต.อนันต์ นานา

สมบัติ ผบก.ปคบ., นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงผล

การปฏิบัติงานกรณีตรวจค้นชุดตรวจโควิด-19 

ปลอม หลายยี่ห้อ มูลค่ากว่า 2,000,000 บาท

พล.ต.ท.จิรภพเปิดเผยว่า ร่วมกับเจ้า

หน้าที่ อย. เข้าทำาการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายซึ่ง

เป็นสถานที่ผลิตและจัดเก็บชุดตรวจ ATK ปลอม 

จำานวน 2 จุด จุดที่ 1 อาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน

พื้นที่ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม, จุดที่ 2 

บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี 

จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เก็บชุดตรวจ ATK 

ปลอม เพื่อรอกระจายสินค้า และผลิตภัณฑ์

เครื่องมือแพทย์อื่น รวมจำานวน 12 รายการ 

รวมมูลค่าของกลางกว่า 2,000,000 บาท จึง

ตรวจยึดของกลางนำาส่งพนักงานสอบสวน  

กก.4 บก.ปคบ.ดำาเนินคดีตามกฎหมาย

‘ป้อม’

ได้เดินทางมาอวยพร พล.อ.ประวิตร พร้อม

นำารูปภาพวาดไก่มามอบให้เป็นของขวัญ โดย

เข้าไปภายในห้องรับรองซึ่งมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย ร่วมอยู่ด้วย ใช้เวลาพูดคุย

ประมาณ 30 นาที ก่อนเดินทางออกจากห้อง

ผู้สื่อข่าวได้ขอ พล.อ.ประวิตรให้ถ่ายภาพ

ร่วมเฟรม 3 ป. ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ตอบว่า ได้ซิ แต่

เป็นจังหวะที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้เดินแยกวงขึ้นรถ

ไปก่อนหน้านี้ ทำาให้มีแค่รูป พล.อ.ประวิตรและ 

พล.อนุพงษ์เท่านั้น โดย พล.อ.ประวิตรได้ โอบ

เอว พล.อ.อนุพงษ์และพูดว่า ไม่มีหรอกทะเลาะ

กัน พร้อมชี้มือมาที่สื่อระบุว่า “ก็มีแต่พวกเรานี่

แหละ เขียนให้ทะเลาะกันทุกวัน วันเกิดไม่อยาก

ได้อะไร นอกจากอยากให้สื่อถามน้อยๆ” ซึ่งวันนี้ 

พล.อ.ประวิตร อารมณ์ดี มีสีหน้ายิ้มแย้ม มีการ

หยอกล้อผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดเวลา

จากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ ได้เดินทางมา

ประชุมที่ทำาเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถาม

ว่า พล.อ.ประวิตรยังสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี

โอกาสหรือไม่ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุ

พงษ์กล่าวว่า “ให้ผมพูดก็จะกลายเป็นประเด็น

อีก” เมื่อถามว่ามีโอกาสหรือไม่หากประเมินจาก

สุขภาพของ พล.อ.ประวิตรแล้ว พล.อ.อนุพงษ์

กล่าวว่า” พูดง่ายๆ ท่านก็ยังทำาไหว ก็คงถือว่า

ดีที่ท่านจะทำาได้”

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีโอกาสที่ พล.อ.ประวิตร

จะรับไม้ต่อจาก พล.อ.ประยุทธ์ อีก 2 ปี หาก

เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์

ถึงกับอุทานว่า “โอ้ย คงไม่ใช่หรอกมั้ง ไม่ใช่

แน่นอน บอกตรงๆ คงไม่ใช่” เมื่อถามย้ำาว่าแสดง

ว่า พล.อ.ประวิตรไปพร้อมกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

มาด้วยกันไปด้วยกันเลยใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์

กล่าวว่า “แน่นอน ถูกต้อง”

พล.อ.อนุพงษ์ยังปฏิเสธที่จะตอบคำาถาม

เรื่องวาระ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

ในตำาแหน่งรัฐมนตรี โดยระบุว่า ไม่รู้จริงๆ ใคร

จะตอบได้ พูดไปไม่ได้ และเป็นประเด็นกฎหมาย

ทั้งหมด จะไปวิเคราะห์หรือให้ความเห็นไม่ได้ 

ผลออกมาอย่างไรก็ตาม ผู้มีอำานาจหน้าที่คือศาล

รัฐธรรมนูญ หากทำาใจให้ได้อย่างนั้นก็จบ ซึ่งเรา

ไม่รู้และไม่มีหน้าที่ ดังนั้นผลการพิจารณาออก

มาอย่างไรก็ต้องเชื่อมั่นในระบบก็จะจบ

มั่นใจรัฐบาลอยู่ถึงปี 66

เมื่อถามว่า ได้มีการเตรียมแผนรองรับ

หากผลตัดสินศาลรัฐธรรมนูญออกมาหรือไม่ 

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ไม่มีหรอก และเมื่อถาม

ย้ำาว่าต้องมีทายาท 3 ป.หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์

กล่าวว่า “ไม่ต้องมี” ถามต่อไปว่าการแต่งตั้ง

โยกย้ายในช่วงนี้ ได้มีการสั่งให้เร็วขึ้นเพื่อเกิด

กรณีศาลสั่งให้นายกฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วมี

การปรับย้ายไม่ได้ หรือเป็นการปรับเพื่อปูทางสู่

การเลือกตั้งใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ไม่

เกี่ยว เป็นการปรับตามปกติ และเป็นการปรับ

ในระนาบเดียวกัน และคงไม่จำานวนมาก ส่วน

ตำาแหน่งอธิบดีที่ว่างอยู่ 3 ตำาแหน่งนั้นขึ้นอยู่

กับปลัดกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาว่าใช้

แนวทางอย่างไร ซึ่งคงไม่ต้องกังวลอยู่ในความ

รับผิดชอบของปลัดฯ เมื่อถามว่าส่วนตัวไม่สนใจ

ลงเลือกตั้งใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวด้วยน้ำา

เสียงหนักแน่นว่า “ไม่”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีที่นายไมเคิล ฮีธ (Mr.Michael Heath) อุปทูต

รักษาราชการชั่วคราว สถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย เข้าอำาลา นาย

ไมเคิลได้ฝากความกังวลเรื่องของการเมืองไทย

อะไรด้วยหรือไม่ ว่าเป็นเรื่องของเรา เราบอก

ให้ท่านฟังว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลชุดนี้ก็จะ

มีอายุถึงเดือนมีนาคม ปี 2566 เพราะฉะนั้นทุก

พรรคการเมืองเริ่มเตรียมรณรงค์เลือกตั้ง เมื่อ

ถามถึงเรื่องความเป็นไปได้ในการยุบสภา นาย

อนุทินกล่าวว่า เป็นเรื่องของ นายกฯ

ที่รัฐสภา หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรได้พิจารณาวาระกระทู้สดด้วยวาจา

และกระทู้ทั่วไปเสร็จสิ้น ก่อนที่นายศุภชัย  

โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำาหน้าที่

ประธานที่ประชุม จะนำาเข้าสู่ระเบียบวาระรับ

ทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ได้

มีการพูดคุยกันว่า เนื่องจากมีประเด็นการพูด

คุยทางสังคม จึงจำาเป็นต้องเสนอญัตติด่วนด้วย

วาจา โดยนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย ตามข้อบังคับที่ 54 (1) 

จากนั้น นายสุทินลุกขึ้นเสนอญัตติด่วน

ขอให้สภาระดมความเห็นและประมวลเสนอต่อ

นายกรัฐมนตรีในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะ

สมที่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 คือ 

การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 8 ปี 

ซึ่งเป็นประเด็นสำาคัญของสังคมที่ขบคิดว่าวาระ

นายกฯ เริ่มเมื่อใด และสิ้นสุดเมื่อไหร่ จนเกิด

ความเห็นแตกต่างหลากหลายที่สุ่มเสี่ยงจะเกิด

การปะทะทางความคิดที่จะรุนแรงยิ่งขึ้น หาก

ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีอาจจะลุกลามจนเกิดวิกฤต

ทางสังคม เพราะวันนี้ดูเหมือนนายกฯ จะมีท่าที

ที่ไม่สอดคล้องกับคนหลายกลุ่ม  

“สภานี้เป็นผู้ตั้งนายกฯ เมื่อถึงคราวเกิด

ประเด็นว่าจะต้องหลุดพ้นหรือถอดถอน หรือต้อง

ปฏิบัติแนวทางใดแนวทางหนึ่ง สภานิ่งนอนใจไม่

ได้ ถ้าพ้นหรือหลุด เราต้องมีความเห็น แต่หาก

ในทางปฏิบัติไม่มีข้อขัดแย้งทางความคิด สภาก็

อาจจะนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นไปตามครรลองได้ แต่

วันนี้ ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น ได้มีการยื่นต่อองค์กร

อิสระแล้ว และมีแสดงความเห็นกว้างขวางมาก” 

ลัดได้ถล่มวาระ 8 ปีทำาสภาล่ม

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การจะยื่น

ญัตติด่วนด้วยวาจา จะต้องมีการตกลงกันก่อน 

เพื่อให้ที่ประชุมสามารถเดินหน้าไปได้อย่าง

ไม่มีปัญหา และก่อนหน้านี้ ได้รับการประสาน

งานจาก ส.ส.ฝ่ายค้านว่า หลังจบกระทู้สภาจะ

พิจารณาญัตติด่วนเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้

นอกระบบ และวิปทุกพรรคต่างก็เห็นตรงกัน 

เพราะเป็นปัญหาใหญ่ อีกทั้งยังมีญัตติที่ยื่นก่อน

หน้านี้ในเรื่องเดียวกันนี้ด้วย ดังนั้นการเสนอ

ของนายสุทินเหมือนจะใช้สภาเป็นเครื่องมือ

กดดันผู้มีอำานาจในการตัดสินวาระ 8 ปีหรือไม่ 

เพราะสภาไม่มีอำานาจเรื่องนี้ 

ด้านนายสุทินกล่าวยอมรับว่า ในวิปมีการ

ตกลงว่าพิจารณาญัตติหนี้นอกระบบจริง แต่เรา

พิจารณาว่ามีเรื่องเร่งด่วนฉับพลันเข้ามา และเป็น

เรื่องที่สภาต้องหวั่นไหวรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อ

เทียบกับปัญหาหนี้นอกระบบก็ด่วน เราเห็นตรง

กันว่าเรื่องนี้น่าจะด่วน หากปล่อยสังคมอาจเดิน

ไปสู่ทางตัน จึงไม่อาจนิ่งนอนใจได้ ดังนั้นโควตา

ที่เรามีจึงเปลี่ยนเป็นเรื่องวาระดำารง 8 ปีได้หรือไม่ 

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ก้าวไกล กล่าวว่า ขอเสนอญัตติทำานองเดียวกัน

กับนายสุทิน แม้จะเห็นความสำาคัญของปัญหา

หนี้นอกระบบ แต่เรากำาลังเผชิญปัญหาวิกฤต

รัฐธรรมนูญ และกำาลังสั่นคลอนกังขากับสังคม

ว่าหากพ้นวันที่ 23 ส.ค.ไปแล้ววันที่ 24  ส.ค.ต่อ

ไป จะกลายเป็นนายกฯ เถื่อนหรือไม่ จึงควรหา
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วิธีทางออกเพื่อส่งไปยังนายกฯ ยืนยันว่าไม่ได้

กดดันให้เกิดปัญหา จึงขอเสนอญัตติด่วนด้วย

วาจา เพื่อเสนอความเห็นไปยัง ครม.เพื่อแจ้งให้

ทราบว่านายกฯ

ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต่างลุกขึ้นคัดค้าน 

โดยนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า หากดูข้อบังคับการ

ประชุมที่ 44 ระบุว่า การญัตติต้องมุ่งหมายให้

สภาชี้ขาดว่าให้ปฏิบัติอย่างไร แต่ตนไม่แน่ใจว่า

สิ่งที่นายสุทินและนายรังสิมันต์เสนอเกี่ยวข้อง

กับวาระฝ่ายบริหาร ทางสภาไม่สามารถวินิจฉัย

ว่าครบไม่ครบอย่างไร และเกรงว่าหากสภามีมติ

ไปจะกระทบกับศาลรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่วินิจฉัย

ด้านนายศุภชัยกล่าวว่า ไม่ทราบว่าวัตถุ 

ประสงค์การเสนอญัตติคือตั้งคณะกรรมาธิการ

ศึกษา หรือให้สมาชิกอภิปรายเฉยๆ ประเด็นครบ 

8 ปีหรือไม่สมาชิกสามารถใช้ช่องทางลงชื่อเสนอ

ประธานยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย เพราะ

สภาชี้ผิดถูกไม่ได้ หากจะเสนอญัตติเข้ามาโดยไม่มี

ข้อสรุปใดๆ ตนขอให้สภาพิจารณาว่าจะเป็นการใช้

อำานาจไปกดดันองค์กรใดๆ หรือไม ่

หลังจากมีการถกเถียงกันและต่างยืนยันที่

จะเสนอญัตติของตนเอง ประธานในที่ประชุมจึง

ขอให้มีการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับญัตติใด และ

ให้สมาชิกแสดงตนก่อนที่จะลงมติดังกล่าว แต่

ปรากฏว่ามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมเพียง 124 

คนเท่านั้น ทำาให้องค์ประชุมไม่ครบ นายศุภชัย

จึงได้สั่งปิดประชุมเมื่อเวลา 15.05 น.เป็นที่น่า

สังเกตว่า ไม่มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐนั่งอยู่

ในห้องประชุมเลย เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้าย

วันเกิดของ พล.อ.ประวิตร จึงได้มีการนัดหมาย

ผ่านไลน์กลุ่มของพรรค ให้ทุกคนไปร่วมอวยพร

ที่บ้านป่ารอยต่อฯ ในเวลา 17.00 น. 

ภาค ปชช.เขย่าเก้าอี้นายกฯ

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธาน

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ควรมีสำานึก มองเห็นประโยชน์ของ

ชาติเป็นสำาคัญ ไม่ใช่มองแต่อำานาจผลประโยชน์

ของตัวเอง และบรรดานั่งร้านทั้งหลายที่เชียร์ให้อยู่

ในตำาแหน่งเพียงเพราะต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์

เป็นฉากกั้นความมูมมาม แสวงประโยชน์บนความ

ทุกข์ยากของประชาชน โดยคณะกรรมการญาติ

พฤษภา’35 และสภาที่ 3 เตรียมจัดเสวนาหัวข้อ

วาระ 8 ปี การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ตาม

รัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์ฯ ถนนสามเสน ในวันอาทิตย์ที่  

14 ส.ค.65 เวลา 13.30-16.30 น. 

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัด

ประจำาสำานักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการ

ในหน้าที่ผู้อำานวยการสำานักงานประสานงาน

กระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำานักงาน

อัยการสูงสุด ได้ ให้ความเห็นข้อกฎหมายผ่าน 

เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ

กำาหนดเวลา 8 ปี ทำาให้ความเป็นรัฐมนตรีของ

นายกฯ สิ้นสุดลงแล้ว ใครจะมาเป็นนายกฯ และ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป เพราะรัฐมนตรีทั้ง

คณะต้องพ้นจากตำาแหน่งด้วย พร้อมมีข้อสังเกต

ว่า หาก พล.อ.ประยุทธ์ยุบสภา ถึงแม้จะทำาให้ 

ครม.ทั้งคณะ ซึ่งรวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์พ้นจาก

ตำาแหน่ง แต่ พล.อ.ประยุทธ์ยังคงสามารถอยู่

ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ต่อไปได้ จนกว่า ครม.ที่ตั้ง

ขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่หาก พล.อ.ประยุทธ์

พ้นจากตำาแหน่งเพราะดำารงตำาแหน่งนายกฯ ครบ

กำาหนดเวลา 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์จะไม่สามารถอยู่

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ (รัฐธรรมนูญมาตรา 168 (1))

ขณะที่นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายก

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้ออก

แถลงการณ์เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกหลัง

เป็นนายกฯ ครบ 8 ปี โดยไม่ต้องรอศาลสั่ง โดย

เห็นว่า  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่ต้องการให้

ผู้ ใดดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลา

นานเกินไปนั้น ซึ่งสอดคล้องกับที่เคยบัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

มาตรา 171 ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันการสะสมและ

ผูกขาดอำานาจด้วยตำาแหน่งหน้าที่ อันนำาไปสู่การ

สร้างเครือข่ายและพวกพ้อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุนำา

มาสู่การทุจริต และเกิดวิกฤตทางการเมือง ก่อให้

เกิดความเสียหายกับประเทศชาติได้.

ชวนร่วมกิจกรรม

การขับร้องดนตรีวงเฉลิมราชย์ และเยี่ยมชม

นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งงานดังกล่าว

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ส.ค.

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า 

เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจนานัปการ  ในการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่พสก

นิกรชาวไทย  โดยเฉพาะในด้านงานศิลปะของ

แผ่นดินไทย  ตลอดจนศิลปะผ้าไทย ที่ถือเป็น

เอกลักษณ์ของชาติ และเป็นมรดกทางภูมิปัญญา

อันล้ำาค่า ที่ได้สั่งสมจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยผ้าไทย

เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับสากล ทั้งใน

เรื่องความประณีตสวยงาม และคุณภาพที่โดด

เด่น สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรผู้

ปลูกฝ้าย  เลี้ยงไหม  ทอผ้า  รวมถึงผู้ประกอบการ

ทุกคน นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย

และความสง่างามของชาติไทยในสายตาชาวโลก

โดยรัฐบาลได้ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 

เป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  

และน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี

ต่อการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดมา 

ตนต้องขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมและทุก

ภาคส่วน ที่ ได้ร่วมกันจัดงาน เพื่อที่จะส่งเสริม

ให้ผ้าไทยเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สร้างชื่อเสียง

ให้กับประเทศไทยในระดับสากลและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่ทำาเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคมของ 

ทุกปี หรือวันแม่แห่งชาติ ทุกภาคส่วนได้น้อม

สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตาม

สถานที่ต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น อุทยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่า

สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์

พืช ได้ยกเว้นค่าบริการในการเข้าไปในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอุทยานแห่ง

ชาติทุกแห่ง เฉพาะบุคคลชาวไทย และยาน

พาหนะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อม

ถวายความจงรักภักดี รวมถึงสนองต่อพระราช

กรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ง

เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา 

เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจน

ด้านนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ

ส่วนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ชวนลูกจูงแม่เที่ยว

ชมสวนสัตว์ทั่วประเทศ เปิดให้เด็กที่มีความสูงไม่

เกิน 135 ซม. เข้าชมฟรี หวังสร้างสุขให้ครอบครัว 

12 สิงหาคมนี้ และขอเชิญชวนคู่แม่ลูกสวมใส่ผ้า

ไทย สัมผัสนานาสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน 

พร้อมลงนามถวายพระพร ขณะที่การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จัดงาน “มหัศจรรย์งาน

ศิลป์แผ่นดินไทย” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน 

ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน วันที่ 12-14 ส.ค., วันที่ 

20-21 ส.ค. และวันที่ 27-28 ส.ค. เวลา 10.00-

19.00 น. โดยวันที่ 12 ส.ค. เข้าชมฟรี ภายในงาน

มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สาธิตงานหัตถศิลป์ 

โดยช่างสถาบันสิริกิติ์, กิจกรรม DIY, การแสดง

โขนกลางแปลง โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, 

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก,  ชิม 

ช็อป อาหารชาววัง อาหารถิ่น, การแสดงจาก

ศิลปินชื่อดัง เป็นต้น

ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ นายชัชชาติ  สิทธิ

พันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  มอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณให้แก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร 

จำานวน 50 คน จาก 50 สำานักงานเขต โดย

กล่าวในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำา 

ปี 2565 ว่า จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการรำาลึก

ถึงพระคุณของแม่ ซึ่งแม่จะโทร.มาตั้งแต่ตีสี่ทุก

เช้า ถามว่า “ลูกเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม แม่รัก

ลูก” ทุกเช้าไม่เคยขาด นั่นคือความผูกพันที่แม่มี

ต่อเรา จนปัจจุบันตนอายุจะ 60 ปี ส่วนแม่อายุ  

90 ปีแล้ว ก็ยังคิดถึงตลอด ตนว่าเป็นความผูกพัน

และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยน

ไปเยอะ เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไป แต่ว่าความผูกพัน 

ความสำาคัญของแม่ที่มีต่อลูกยังเป็นส่วนที่ ไม่ได้

จางหายไปเลย และเราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ

ช่วยสร้างคนที่ดี สร้างครอบครัวที่ดีด้วย.

นายกฯ สั่งดูแล ปชช.ที่ ได้รับผล ‘มู่หลาน’ 

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.

กลาโหม ห่วงประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “มู่

หลาน” ซึ่งจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำา และขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม

ตอนบนในวันที่ 11 ส.ค.นี้ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ

ตอนบนและประเทศลาวตอนบน ทำาให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง

แห่ง ตั้งแต่วันที่ 11-13 ส.ค.65 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย จึงขอให้ประชาชน

บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจ

ทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลันและน้ำาป่าไหลหลาก นายกฯ สั่งการให้

กรมชลประทาน สทนช. ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละพื้นที่ ได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำาอย่างใกล้

ชิด ให้เฝ้าระวังพื้นที่ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่า

ไหลหลาก และน้ำาท่วมขัง เตรียมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงสถานการณ์

น้ำาจากฝนตกหนักต่อเนื่องและสะสมจากพายุโซนร้อน “มู่หลาน” 

ติดตาม ‘บอส อยู่วิทยา’ แต่ยังไม่พบ

รัฐสภา • นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงความคืบหน้าการติดตามเร่งรัดจับกุม

ตัวนายวรยุทธ อยู่วิทยา กรณีขับรถชนตำารวจตายเมื่อปี 2555 คดี

นี้ ได้รับความสนใจจากประชาชน กรณีนี้ถือเป็นความเหลื่อมล้ำาทาง

กระบวนการยุติธรรมหรือไม่ ที่ยังไม่สามารถติดตามตัวผู้ที่มีฐานะ

ร่ำารวยมาลงโทษทางกฎหมายได้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ 

ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากนายกฯ มาชี้แจงว่า หน่วยที่เกี่ยวข้อง

คือ กระทรวงการต่างประเทศ และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ใช้

กระบวนการติดตามตัวเหมือนกับผู้ต้องหาคนอื่นที่หลบหนีไปต่าง

ประเทศ สตช.ดำาเนินการติดต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูต สถาน

กงสุลในประเทศต่างๆ ที่คาดว่าผู้ต้องหาจะไปหลบหนีคดี แต่ก็ยังไม่

พบหลักฐาน การผ่านเข้า-ออกในประเทศนั้นๆ หนังสือเดินทางนาย

วรยุทธหมดอายุไปแล้ว ยังไม่พบการขอออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

ขณะเดียวกันตำารวจติดต่อไปยังตำารวจสากล หรืออินเตอร์ โพล เพื่อ

ขอตรวจสอบในทางลับด้วย แต่ยังไม่พบความคืบหน้า โดยตำารวจได้

ติดตามในทางลับอื่น แต่ก็ยังไม่พบผู้ต้องหา 

เปิดเซฟ ‘ชัชชาติ’ หย่าเมีย รวย 42 ล้าน

กรุงเทพฯ • สำานักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และหนี้สินของผู้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ในรายของนาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กรณีเข้ารับตำาแหน่งเมื่อวันที่  

31 พ.ค.65 โดยแจ้งไว้ในรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินว่ามีบุตร

โดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน คือ นายแสนปิติ สิทธิพันธุ์ ปัจจุบัน

สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ระบุสถานภาพของคู่

สมรสคือ สถานภาพหย่า เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2560 มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 

42,852,348 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นเงินฝาก 10,680,807 บาท 

เงินลงทุน 4,338,623 บาท ที่ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกองทุนเปิด 

และหุ้นระยะยาว ตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ดิน 18,600,000 บาท ซึ่ง

เป็นที่ดิน จำานวน 1 โฉนด บริเวณแขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 

ยานพาหนะ 3,400,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,139,973 บาท 

และทรัพย์สินอื่น 2,692,943 บาท 

‘นาวาโท’ เหยื่อเมาน์เทนบีดับเพิ่มเป็นศพที่ 17

ชลบุรี • จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้ เมาน์เทนบี เมืองสัตหีบ 

ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทำาให้ยอดผู้เสียชีวิตรวม 16 ราย 

และบาดเจ็บ 36 ราย ล่าสุดเมื่อเวลา 07.45 น. ที่อาคารนวมินทร 

บพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ นาวาโทผลิตเดช 

ชุ่มเงิน ผู้บังคับฝูงบิน 201 กองบิน 2 กองการบินทหารเรือ กอง

เรือยุทธการ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 42 นักเรียนนายเรือรุ่น

ที่ 99 หนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอก 60-80% ได้เสียชีวิตลง

อย่างสงบ ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง รวมถึงเพื่อน

ข้าราชการทหารเรือ และเพื่อนร่วมเตรียมทหารและเพื่อนนักเรียน

นายเรือ สรุปเหตุการณ์ ไฟไหม้ผับเมาน์เทนบี เสียชีวิตที่เกิดเหตุ  

13 ราย เสียชีวิตภายหลัง 4 ราย รวมเสียชีวิต 17 ราย บาดเจ็บ  

42 ราย รวมเป็น 55 ราย กลับบ้านแล้ว 9 ราย ยังคงรักษาที่  

รพ 29 ราย (ใส่ท่อช่วยหายใจ 15 ราย)      

สาวแสบอ้างหลอกลงทุนผงบักกุ๊ดเต๋

กรุงเทพฯ • ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำารวจสอบสวน

กลาง (บช.ก.) นายษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนาย

ประชาชน นำากลุ่มผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงาน

สอบสวน บก.ปอศ.ดำาเนินคดีกับ น.ส.รุ่ง อายุ 36 ปี แอบอ้างเป็นลูก

บุญธรรมของตำารวจใหญ่ยศ “พล.ต.อ.” หลอกลวงลงทุนมูลค่าหลาย

สิบล้านบาท นายษิทราเปิดเผยว่า วันนี้นำากลุ่มผู้เสียหายประมาณ 

40 คน จากกว่าร้อยคนเข้าแจ้งความดำาเนินคดี น.ส.รุ่ง ฉ้อโกง

ประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เรื่องนี้เกิดจากการที่ น.ส.รุ่ง

แอบอ้างเป็นลูกบุญธรรมของอดีตรอง ผบ.ตร.มีการตั้งกลุ่มไลน์สร้าง

ความเชื่อมั่นเป็นลูกสาวของ “พล.ต.อ.” ถ้าใครอยากลงทุนสามารถ

ลงทุนได้เลย เป็นการลงทุนผลิตภัณฑ์บักกุ๊ดเต๋ผงและเล่นแชร์ โดยมี

ผู้เสียหายร่วมลงทุนหลายสิบล้านบาท แต่ท้ายที่สุดไม่มีการทำาธุรกิจ

จริง ที่ผู้เสียหายหลงเชื่อคิดว่าเป็นลูกบุญธรรมของอดีตรอง ผบ.ตร.

จริง โดยมีการนำารูปถ่ายของตนเองที่ถ่ายภาพคู่กับอดีตรอง ผบ.ตร.

หลายภาพส่งไปในกลุ่มไลน์ ให้คนในกลุ่มเข้ามาติดตามทางเฟซบุุ๊ก 

อีกทาง ซึ่งก็มีรูปของรอง ผบ.ตร.เต็มไปหมด

สั่งปิด 3 ผับไม่มีใบอนุญาต-ฝ่าฝืนมาตรการโควิด

ปทุมวัน • พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน 

ผบ.ตร. ลงนามในหนังสือคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 3 ฉบับ สั่งปิด

สถานประกอบการ 3 แห่ง ดังนี้ 1.สั่งปิดสถานประกอบการร้าน OTTO 

BAR ตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตให้จำาหน่ายสุรา และใบอนุญาต

ให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงสั่งปิดเป็นเวลา 30 วัน 

2.สั่งปิดสถานประกอบการร้านเอมเมอรัลด์ พบว่ามีการจำาหน่าย

อาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า พนักงาน ภายในร้าน

ให้บริการลูกค้าโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ได้จัดให้มีการเว้นระยะ

ห่างของลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร ไม่มีการจำากัดจำานวนผู้มาใช้บริการ 

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด-19 จึงสั่งปิดเป็นเวลา 60 วัน 3.สั่งปิดสถานประกอบการร้าน 

คริสตัล คลับ มีการจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ

ลูกค้า ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

และตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงสั่งปิดเป็นเวลา 60 วัน. 

ทำาเนียบฯ • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤต

เศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ภายหลังการประชุม นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายก

รัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งแรก

ของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์

วิกฤตเศรษฐกิจในวันนี้ถือเป็นการประชุมที่มีความ

สำาคัญอย่างมาก เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วม

พิจารณาวางแผนแนวทางการปฏิบัติ ในการแก้ไข

ปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้สอดคล้อง

กับการทำางานของคณะกรรมการชุดอื่นๆ รวมถึง

คณะรัฐมนตรีและรัฐบาล โดยคณะกรรมการจะ

มีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เตรียมแผนปฏิบัติการล่วงหน้า 

เพื่อให้สามารถดำาเนินการตามแผนได้ทันทีเมื่อเกิด

สถานการณ์ขึ้น ทั้งนี้ จากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รัฐบาลกำาลังดูแลประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยได้ดูแลในทุกมิติแล้ว

นายธนกรระบุว่า นายกรัฐมนตรียังกล่าว

ถึงมาตรการระยะเร่งด่วนขอให้แต่ละกระทรวงที่

เกี่ยวข้องได้เน้นว่าจะทำาอะไรได้มากกว่าเดิมบ้าง 

ให้พิจารณาดำาเนินการไปตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 

ซึ่งมาตรการบางอย่างอาจจะดำาเนินการต่อไป บาง

อย่างอาจจะต้องลดหรือเพิ่ม ต้องพิจารณาเตรียม

การอย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่่มี

อยู่ และต้องเตรียมสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้

ชัดเจน ว่าแต่ละเรื่องจะเดินหน้าไปด้วยงบประมาณ

ส่วนใด โดยขอให้นำาข้อมูลแนวปฏิบัติทั้งหมดให้

คณะอนุกรรมการ คณะทำางานด้านยุทธศาสตร์ ได้

ใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้การทำางานเกิดการ

ประสานสอดคล้องกัน

“นายกรัฐมนตรีย้ำาว่าในการทำางานบริหาร

สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะ

มีประเด็นหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบ

กับหลายด้าน วันนี้รัฐบาลกำาลังบริหารสถานการณ์

วิกฤตที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีการติดตามประเมิน

สถานการณ์และมีวิธีการทำางานแก้ไขสถานการณ์

เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น

เรื่อยๆ โดยรัฐบาลจะทำาให้ดีที่สุด” นายธนกรกล่าว.

กก.เฉพาะกิจฯพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตศก.
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