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อิสรภาพแห่งความคิด
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เมินองค์ประชุม
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คนไต้หวันเห็นอย่างไร

กับการมาเยือนของเปโลซี?

โผตำารวจสุกงอม

ทำาไมอยู่มาถึง ๘ ปี

จรัญแย้มคำาตอบมีน้ำาหนัก/ยกมาตรา3เรื่องความผาสุกให้คิด

หลังจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด 

(มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที 

จำากัด (มหาชน) หรือ TOT ควบรวมบริษัท

กันไปเมื่อ 2 ปีก่อน พันเอกสรรพชัยย์  

หุวะนันทน์ ถือว่าเป็นกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่คนแรกของ บริษัท โทรคมนาคม

แห่งชาติ จำากัด (มหาชน) หรือ NT ที่

เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้บริการด้าน

การสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล 

‘สรรพชัยย์’นำาทัพNT

ขับเคลื่อนภารกิจ‘ดิจิทัลครบวงจร’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำาเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ไทยโพสต์ • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เสด็จฯ ไปทรงร่วมพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา 

คม 2565 “นายกรัฐมนตรี” นำาคณะรัฐมนตรี 

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำาบุญ

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พสกนิกรทั่ว

ประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 

17.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง

จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

ไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ วัด

พระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทร

วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาส

นี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ

พัชร มหาวัชรราชธิดา  และสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

โดยเสด็จด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  

สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู่” มีลุ้น “จรัญ” ชี้ต้อง

ยึดหลักมติของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ดู

แค่บันทึกประชุม พร้อมยกมาตรา 3 เรื่อง

ความผาสุกของประชาชนโดยรวมให้คิด เผย

ความเห็น “มีชัย” มีน้ำาหนักหากตอบปม 8 ปี 

“นิพิฏฐ์” ขย่มอีก รอดูกูรูกฎหมายทำาปิตุฆาต 

เพื่อไทยยังกั๊ก 17 ส.ค.ยื่นประธานชวนหรือไม่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม ประเด็น

วาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ยังคงเป็น

ที่วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมาก โดยนายจรัญ  

ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการวินิจฉัยคำาร้อง

คดีต่างๆ ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญว่า เมื่อศาล

รับคำาร้องไว้พิจารณาแล้ว หากเป็นคำาร้องที่

ขอให้ตีความในประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายฉบับต่างๆ หลักปฏิบัติที่ศาลทำา

เป็นปกติคือ จะทำาหนังสืออย่างเป็นทางการ

ไปถึงสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา เพื่อขอ

ให้ส่งเอกสารบันทึกรายงานการประชุม

ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่พิจารณา

ยกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ

ตัวคำาร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย รวมถึง

เอกสารหนังสือแนวทางความต้องการหรือ

เจตนารมณ์ของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว 

ซึ่งหากมีศาลจะให้รัฐสภาส่งมาประกอบการ

พิจารณา แต่ส่วนใหญ่การยกร่างพระราช

บัญญัติทั่วไปจะไม่มีการทำาหนังสือบันทึก

เจตนารมณ์ไว้ 

อ่านต่อหน้า 15อ่านต่อหน้า 15
อ่านต่อหน้า 16

อ่านต่อหน้า 16

ไทยโพสต์ • สาธิตชี้หากองค์ประชุม 

15 ส.ค.ครบ กฎหมายลูกก็น่าจะผ่าน

ได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปด “ปชป.-ภท.” 

ประสานเสียงไม่โดดร่มแน่ ส่วน พปชร. 

โบ้ยไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียว “เพื่อไทย” 

ยืนยันเป็นอารยะขัดขืนไม่แสดงตัว 

ย้อนเกล็ดดีกว่าปาสิ่งของ ลากเก้าอี้

ประธานสภา “พิเชษฐ” ปั่นหากมีแจก

กล้วยอาจทำาให้เกมพลิกผัน อุตตมวอน

นักการเมืองทำาหน้าที่เรียกศรัทธา
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2 ในประเทศ

ข้อกังขาคดีข้ามทศวรรษ

ท้าทายกระบวนการยุติธรรม

ลันที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่าย

ค้านตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงความคืบ

หน้าการติดตามเร่งรัด จับกุมตัวนายวรยุทธ อยู่

วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำาลังชื่อดัง กรณีขับรถชน

ตำารวจเสียชีวิตเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคดีนี้ ได้รับความ

สนใจจากประชาชน เพราะสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำาทาง

กระบวนการยุติธรรม เพราะยังไม่สามารถติดตามตัวผู้

ต้องหาที่มีฐานะร่ำารวยมาลงโทษทางกฎหมายได้ ทำาให้

สังคมต้องรื้อฟื้นความทรงจำาเหตุการณ์ที่เกิดข้อกังขาทาง

คดีว่ามีความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่ถูกแทรกแซงจากผู้

มีอำานาจและมีอิทธิพลหรือไม่

ทำ�ให้ น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี ใน

ฐ�นะผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กน�ยกรัฐมนตรี ชี้แจงว่�หลัง

จ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ ชุดที่มีน�ยวิช� มห�คุณ เป็น

ประธ�น ได้ส่งเรื่องให้รัฐบ�ลเมื่อปี 2563 และรัฐบ�ลส่งให้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

ภ�ครัฐ หรือ ป.ป.ท. ประส�นง�นกับหน่วยง�นต่�งๆ ที่

เกี่ยวข้องไปอีก 5 หน่วยง�น เช่น คณะกรรมก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ ตรวจสอบก�รทุจริต

ประพฤติมิชอบ ซึ่งมีร�ยชื่อต้องตรวจสอบ 19 ร�ยชื่อ พบ

ว่�มีผู้ถูกกันไว้เป็นพย�น 2 คน ไม่เกี่ยวข้อง 2 คน เหลืออีก 

15 คน อยู่ในกระบวนก�รไต่สวน 

เนื่องจ�กมีอัยก�รที่ถูกตรวจสอบ ท�งอัยก�รตั้ง

กรรมก�รตรวจสอบ ต่อม�มีคำ�สั่งลงโทษท�งวินัยรองอัยก�ร

สูงสุดในขณะนั้น ให้ออกจ�กร�ชก�ร และอีกคนกำ�ลัง

ถูกสอบวินัยร้�ยแรง ที่ยังอยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบ กรม

สอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เห็นว่� บ�งประเด็นน่�จะ

รับเป็นคดีพิเศษ และชี้ประเด็นให้คณะอนุกรรมก�รรับไป 

แต่เนื่องจ�กยังไม่ถึงวงรอบก�รประชุมคณะกรรมก�รชุด

ใหญ่ แต่อีกไม่กี่วันนี้จะถึงวงรอบก�รประชุมอีกครั้ง และ

คงจะได้รับทร�บว่�จะมีก�รรับคดีนี้ ไว้เป็นคดีพิเศษหรือไม่    

นอกจ�กนั้นยังมีส่วนของสภ�ทน�ยคว�มที่ตรวจสอบ

ทน�ยคว�มที่เกี่ยวข้อง ใกล้จะปิดสำ�นวนก�รสอบสวนแล้ว 

ที่น่�สนใจคือ ในส่วนของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ หรือ 

สตช. มีน�ยตำ�รวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องหล�ยร�ย โดย ผบ.ตร.

ให้สอบทั้งท�งวินัย อ�ญ� พร้อมกับแก้ระเบียบต�มคำ�

แนะนำ� เพื่อทำ�ให้ก�รตรวจสอบเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย 

เบื้องต้นในก�รตรวจสอบ ให้ยุติเรื่องก�รตรวจสอบตำ�รวจ

บ�งร�ยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี ขณะที่น�ยตำ�รวจยศพันตำ�รวจ

เอกบ�งคน ต้องตรวจสอบเพิ่มเพื่อให้ได้คว�มชัดเจนว่�จะมี

ก�รลงโทษวินัยหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ  

พร้อมย้ำ�ว่� สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติใช้กระบวนก�ร

ติดต�มตัวเหมือนกับผู้ต้องห�คนอื่นที่หลบหนีไปต่�งประเทศ 

สำ�หรับสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติดำ�เนินก�รติดต่อไปยัง

สถ�นเอกอัครร�ชทูต สถ�นกงสุลในประเทศต่�งๆ ที่ค�ด

ว่�ผู้ต้องห�จะไปหลบหนีคดี แต่ก็ยังไม่พบหลักฐ�นก�รผ่�น

เข้�-ออกในประเทศนั้นๆ ขณะที่หนังสือเดินท�งของน�ยวร

ยุทธหมดอ�ยุไปแล้ว แต่ยังไม่พบก�รขอออกหนังสือเดินท�ง

เล่มใหม่ ขณะเดียวกันตำ�รวจติดต่อไปยังตำ�รวจส�กล หรือ

อินเตอร์ โพล เพื่อขอตรวจสอบในท�งลับด้วย แต่ยังไม่พบ

คว�มคืบหน้� 

อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหายังมีคดียาเสพติด แต่จาก

การแก้ไขกฎหมายลดโทษจำาคุก ทำาให้อายุความลดลงตาม

ไปด้วย เป็นเหตุให้คดีหมดอายุความ ส่วนข้อหาขับรถโดย

ประมาททำาให้ผู้อื่นถึงความตาย นับจากวันนี้ยังอยู่ในอายุ

ความอีก 5 ปี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะ

ใช้กระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่ ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ติดตามตัวมาดำาเนินคดีให้ได้ ซึ่งคงต้องติดตามต่อไปว่าจะ

สามารถนำาตัวผู้กระทำาผดิเข้าสู่กระบวนการยตุิธรรมหรือไม่ 

ลบล้างข้อครหาเรื่องเส้นใหญ่เข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือจน

ทำาให้ทุกอย่างดูช้าไปหมด. 

จะต้องมีการปรับตามสถานการณ์ของเงินเฟ้ออยู่แล้ว 

โดยดูว่�ฐ�นเงินเฟ้อในประเทศไทยเท่�ไหร่ แล้วเอ�ม�เป็นตัว

หลัก ซึ่งเรื่องนี้มีไตรภ�คี จังหวัดที่จะพิจ�รณ�ก่อน ซึ่งมีทั้ง

ลูกจ้�ง น�ยจ้�ง และฝ่�ยรัฐบ�ลอยู่ในไตรภ�คี ที่จะสุ่มตัวเลข

ม�ว่� พอใจที่ตัวเลขเท่�ไหร่ ส่วนกล�งก็จะม�พิจ�รณ�อีก

ทีว่� ที่ไตรภ�คีเสนอม�นั้นเหม�ะสมหรือไม่ โดยให้นโยบ�ย

กระทรวงแรงง�นไปว่� ก�รปรับค่�แรงอย�กให้กระชับ ให้

ช่วงสั้น.

นายสุชาติ ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

จจัยความเคลื่อนไหวในกระแสการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันนี้ 

ทำ�ให้ก�รศึกษ�-ก�รพัฒน�คนต้องเร่งปรับตัวให้ทัน! ซึ่งคงไม่

ต้องย้อนกล่�วซ้ำ�อีกว่�ก�รศึกษ�นั้นสำ�คัญยิ่งเพียงใด!!! ไม่ว่�

เป็นช่วงก�รสร้�งเศรษฐกิจใหม่ ก�รปรับตัวท�งสังคมเศรษฐกิจ หรือ

ก�รรับมือกับคว�มเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออน�คตของ

ผู้คน-บ้�นเมือง!

โลกวันนี้ ก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับพื้นฐ�นจนถึงก�รศึกษ�

ระดับสูง จำ�เป็นต้องปรับตัวอย่�งอย่�งม�กทั้งระบบ! ให้เท่�ทันก�ร

เปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนเร็วยิ่งในปัจจุบัน! ประเด็นก�รศึกษ�ที่จะ

พูดถึงในที่นี้ เป็นเรื่องก�รศึกษ�ระดับอ�ชีวะ ที่นับเป็นกลุ่มบุคล�กรที่

เรียกได้ว่�เป็นกลุ่มกระดูกสันหลังของคว�มเจริญก้�วหน้�-แข็งแกร่ง

ของบ้�นเมืองที่สำ�คัญยิ่งในก�รสร้�งช�ติ!

ประเทศที่ก้�วหน้�ท�งเศรษฐกิจ อุตส�หกรรม 

หรือสังคมยุคใหม่ในโลกดิจิทัล ล้วนพึ่งพ�บุคล�กรที่

จบก�รศึกษ�ระดับอ�ชีวะอย่�งมีนัยสำ�คัญ ถ้�ย้อนดู

พัฒน�ก�รก�รเติบโต-บทเรียนจ�กหล�ยประเทศ ไม่ว่�

เยอรมนี ญี่ปุ่น กลุ่มยุโรป จนกระทั่งถึงจีน ที่เติบโตอย่�ง

ก้�วกระโดดล่�สุดในโลกดิจิทัล! ก�รจัดศึกษ�-ก�รผลิต

บุคล�กรระดับอ�ชีวะนั้นเป็นก�รศึกษ�-ก�รสร้�งและ

พัฒน�คนที่มีคว�มสำ�คัญยิ่ง!

ที่โปรยหัวบทคว�มว่� วิทย�ลัยเทคนิคสัตหีบ : ก�ร

ศึกษ�ที่ประส�นสร้�งอน�คต ก็ด้วยว่� ห�กย้อนไปถึง

ช่วงเวล�ที่ปรับสร้�งประเทศสู่อุตส�หกรรมนั้น ดร.เสน�ะ 

อูณ�กูล ท่�นเป็นผู้ที่ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในเรื่องคว�ม

ก้�วหน้�ของประเทศ ที่ต้องพึ่งพ�คน-บุคล�กรที่มีคว�ม

รู้-ทักษะในจำ�นวนที่พอเพียงในก�รสร้�งบ้�นเมือง ท่�น

จึงประส�นกับท�งเยอรมันและยุโรป จนสำ�เร็จได้จับมือ

กับกลุ่มยุโรปผ่�นประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จัดตั้ง

วิทย�ลัยเทคนิคไทย-ออสเตรีย หรือวิทย�ลัยเทคนิคสัตหีบ

ขึ้น ในยุคที่บ้�นเมืองปรับตัวพัฒน�สู่อุตส�หกรรมต�มโครงก�รอีส

เทิร์นซีบอร์ด ส่วนก�รศึกษ�ในระดับที่สูงกว่� ท่�นก็ได้ขับเคลื่อน

สร้�งมห�วิทย�ลัยบูรพ�ขึ้นรองรับก�รพัฒน�บุคล�กรควบคู่ไปด้วย 

นี่คือวิสัยทัศน์ที่แหลมคม กว้�งไกล ที่เป็นต้นธ�รก�รกำ�เนิดของ

สถ�บันอ�ชีวะชั้นนำ�-ที่มีคุณภ�พอย่�งวิทย�ลัยเทคนิคสัตหีบ

จ�กวันนั้นถึงวันนี้ วิทย�ลัยเทคนิคสัตหีบ หรือไทย-ออสเตรีย 

ก็สร้�งพัฒน�ก�รในก�รอ�ชีวศึกษ�ม�โดยตลอด จะทรุดระยะหนึ่ง-ก็

ช่วงก่อนหน้�จะมีก�รขับเคลื่อนพัฒน�พื้นที่อีอีซีนี่แหละ แต่พื้นฐ�น

โดยรวมของวิทย�ลัยเทคนิคสัตหีบก็ยังคงเอกลักษณ์ที่ดีอยู่พอสมควร 

เนื่องจ�กได้ทำ�ก�รจัดก�รศึกษ�ร่วมกับหล�ยกลุ่มอุตส�หกรรม-ผู้

ประกอบก�รม�อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้มีคว�มโดดเด่นในก�รเรียน-ก�ร

สอน-ก�รจัดก�ร จนส�ม�รถผลิตบุคล�กรคุณภ�พเป็นที่ต้องก�รของ

ผู้ประกอบก�รได้ โดยเฉพ�ะช่วงที่มีก�รเชื่อมประส�นกับอีอีซี ที่หญิง

เก่ง-วิสัยทัศน์กว้�งไกล-แข็งแกร่งด้�นปฏิบัติก�ร-มีประสบก�รณ์ก�ร

บริห�รก�รศึกษ�อ�ชีวะม�อย่�งดีอย่�ง ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุด

สงวน ม�นั่งเป็นผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยจนปัจจุบัน ที่ได้เข้�ม�ลุยจัด

ปรับระบบบริห�ร-ขับเคลื่อนสร้�งคว�มก้�วหน้�ใหม่อีกครั้ง!

ขุมกำ�ลังก�รจัดก�รศึกษ�อ�ชีวะของรัฐนั้น มีสถ�นศึกษ�

อยู่ 16 ประเภท ทั้งแบบวิทย�ลัยเทคนิค วิทย�ลัยอ�ชีวะ วิทย�ลัย

ส�รพัดช่�ง วิทย�ลัยก�รอ�ชีพ วิทย�ลัยก�รเกษตรและเทคโนโลยี 

วิทย�ลัยประมง วิทย�ลัยก�รพ�ณิชย์ ฯลฯ รวมทั้งหมด 431 แห่ง 

ในพื้นที่อีอีซี 20 แห่ง และมีสถ�บันอ�ชีวะภ�คตะวันออก-จัดก�ร

ศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีอีก 1 สถ�บัน! วิทย�ลัยอ�ชีวะในอีอีซีที่

โดดเด่นปรับตัวก้�วหน้�นอกจ�กวิทย�ลัยเทคนิคสัตหีบแล้ว ยังมี

อีกหล�ยวิทย�ลัยที่โดดเด่น อ�ทิ วิทย�ลัยเทคนิคชลบุรี วิทย�ลัย

เทคนิคระยอง วิทย�ลัยเทคนิคบ้�นค่�ย วิทย�ลัยเทคนิคม�บต�พุด 

วิทย�ลัยเทคนิคอุตส�หกรรม วิทย�ลัยเทคนิคฉะเชิงเทร� และ

วิทย�ลัยเทคนิคบ�งแสน ฯลฯ เป็นต้น นี่คือคว�มเคลื่อนไหวของก�ร

อ�ชีวศึกษ�ในกระแสปรับตัวสู่โลกใบใหม่แบบก้�วกระโดด ในคลื่น

อุตส�หกรรม 4.0 ในโลกยุคดิจิทัลที่ต้องก�รบุคล�กรที่มีทักษะ-คว�ม

รู้ต่�งจ�กโลกอน�ล็อกใบเดิม!

วิทย�ลัยเทคนิคสัตหีบจัดตั้งขึ้นต�มข้อตกลงระหว่�งรัฐบ�ล

ไทยกับส�ธ�รณรัฐออสเตรีย ซึ่งออสเตรียได้ให้คว�มช่วยเหลือใน

เรื่องเครื่องจักรกลและคณะผู้เชี่ยวช�ญ เข้�ร่วมบุกเบิก-ปรับสร้�ง

ก�รศึกษ�อ�ชีวะในส�ยช่�ง-ส�ยวิศวกรรม-ส่งบุคล�กรเข้�สู่ระบบ

ง�นในอุตส�หกรรมยุคใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียนทุกระดับ

รวมกว่� 5,000 คน มีคว�มร่วมมือพัฒน�ก�รศึกษ�

และทักษะร่วมกับภ�คอุตส�หกรรมและผู้ประกอบก�ร 

16 แห่ง ที่เป็นบริษัททั้งขน�ดใหญ่และขน�ดกล�ง ทั้ง

ด้�นย�นยนต์ โลจิสติกส์ แมคค�ทรอนิก จนถึงด้�น

อ�ก�ศย�น ปัจจุบันวิทย�ลัยเทคนิคสัตหีบได้ทำ�หน้�ที่

เป็นศูนย์บริห�รเครือข่�ยก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลัง

คนอ�ชีวศึกษ� (Center of Vocational Man Power 

management) ให้กับสำ�นักง�นก�รอ�ชีวะฯ ในส�ข�วิช�

แมคค�ทรอนิก หุ่นยนต์ และยังได้รับก�รแต่งตั้งเป็นศูนย์

คว�มเป็นเลิศท�งก�รอ�ชีวศึกษ� (Excellence Center) 

ในส�ข�วิช�ช่�งอ�ก�ศย�น ส�ข�เทคนิคควบคุมและ

ซ่อมบำ�รุงระบบขนส่งท�งร�ง นอกจ�กนี้ยังมีก�รพัฒน�

คว�มก้�วหน้�ในหล�กหล�ยส�ข�วิช� ไม่ว่�เรื่องของ

เทคนิคเครื่องกล เทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�รสร้�งเครื่อง

มือวัดและควบคุมโดยไม่ทำ�ล�ย ฯลฯ อีกหล�ยส�ข� ล้วน

เป็นก�รเรียนก�รสอนที่มีม�ตรฐ�นส�กลรองรับแทบ

ทุกส�ข�วิช� นี่คือคว�มก้�วหน้�และคุณภ�พที่เกิดจ�กก�รบริห�ร

จัดก�รที่ดี-มีคว�มร่วมมือกับภ�คอุตส�หกรรมต่�งๆ หล�กกลุ่มม�

อย่�งต่อเนื่อง 

นี่เป็นตัวอย่�งหนึ่งในจ�กหล�ยๆ คว�มเคลื่อนไหวก้�วหน้�

ของก�รอ�ชีวศึกษ� ที่มีก�รปรับตัวม�ตั้งแต่ครั้งที่สำ�นักง�นอ�ชีวะฯ 

มีเลข�ธิก�รที่ชื่อ ณรงค์ แผ้วพลสง ทำ�ให้ก�รขับเคลื่อนก�รศึกษ�-

ก�รสร้�งคน-พัฒน�ทักษะอ�ชีวะวันนี้ เปิดให้เห็นแสงสว่�งปล�ย

อุโมงค์ว�บใหญ่ เป็นก�รศึกษ�ที่ประส�นสร้�งอน�คตที่สัมผัสจับต้อง

ได้จริง!!!.

ถานการณ์ก่อนและหลังการพูดคุยสันติสุข ที่ฝ่ายรัฐไทย

เรียก และก�ร พูดคุยสันติภาพ ที่ฝ่�ย บีอาร์เอ็น เรียก

สถ�นก�รณ์ในจังหวัดช�ยแดนภ�ค

ใต้ ก็ยังมีเหตุร้�ย รายวัน ที่ประปร�ย 

กระจ�ยตัวอยู่ใน 3 จังหวัด ปัตต�นี, 

ยะล� และนร�ธิว�ส รุนแรงบ้�ง ไม่

รุนแรงบ้�ง เอาจริง บ้�ง ก่อกวน 

บ้�ง เพื่อให้เห็นว่�สถ�นก�รณ์คว�ม

รุนแรงยังคงมีอยู่ และเป็นก�รทำ�ให้

เห็นว่� หน่วยงานความมั่นคง ใน

พื้นที่ยังไม่ส�ม�รถ จัดการ กับก�รดับ 

ไฟใต้ อย่�งได้ผล ต�มที่มีก�ร เป็นข่าว อยู่

บ่อยๆ เพื่อให้คนที่ติดต�ม สถานการณ์ ของ ไฟ

ใต้ เห็นถึงคว�ม ล้มเหลว ของก�รแก้ปัญห�คว�มไม่สงบที่เกิดขึ้น 

เหตุก�รณ์ที่น่�สนใจคือ ก�รว�งระเบิดแสวงเครื่องที่ ศาลา

ที่พัก ในพื้นที่ อ.ต�กใบ จ.นร�ธิว�ส ที่มี เป้าหมาย เจ้�หน้�ที่

ทห�ร แต่มีประช�ชน รับเคราะห์ แทน ซึ่งเป็น 2 ส�มีภรรย�ช�ว 

มุสลิม ที่ส�มีเสียชีวิต ส่วนภรรย�บ�ดเจ็บส�หัส และก�รว�ง

ระเบิดที่ช�ยห�ดทะเลบ้�นทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง ที่อยู่ไม่ไกล

จ�กสน�มบินนร�ธิว�ส 

ที่แปลกใจม�กก็คือ บีอาร์เอ็น ว�งระเบิดแสวงเครื่อง

ที่ทำ�ให้ประช�ชน ตาย และ บาดเจ็บ บีอ�ร์เอ็นยิงขบวน

รถไฟ  สร้�งคว�มเดือดร้อนให้กับประช�ชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงอ�ศัย รถไฟ 

ในก�รเดินท�ง แต่ไม่มีคำ� ประณาม ถึงก�ร  

กระทำ�ของ บีอาร์เอ็น ที่ม�จ�ก เอ็นจี โอ และ 

ภาคประชาสังคม ไม่ได้ยินแม้แต่ แอะเดียว 

นี่ถ้� พ.อ.อิศร� จันทกระยอม ผบ.กกล.

ทพ.จชต. นำ�กำ�ลังเข้� จับกุม และมีก�รต่อสู้

จนมี กองกำาลังติดอาวุธ เสียชีวิต สังคมใน

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้คงจะได้เห็นก�รออกม� 

เรียกร้อง ก�รออกม� ประณาม ว่�เป็นก�รทำ�

เกินกว่�เหตุ และให้ เคารพ ในหลักก�รของ 

สันติวิธ ีนี่คือคว�มผิดปกติของ เอ็นจี โอ และ 

ภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้ 

นอกจ�กเหตุก�รณ์และ ปรากฏการณ์ 

ที่กล่�วม�ข้�งต้น ยังมีเหตุก�รณ์อีกหล�ย

เหตุก�รณ์ที่เกิดจ�ก กองกำาลังติดอาวุธ ก่อ

เหตุแบบ ดาวกระจาย ใช้ ไปป์บอมบ์ ข้�ง

ใน จุดตรวจ ขว้�งใส่ ฐานปฏิบัติการเจ้า

หน้าที ่และ ยั่วย ุให้เจ้�หน้�ที่ ปฏิบัติการ ปิด

ล้อม เพื่อนำ�ตัวผู้ต้องสงสัยไป ซักถาม เพื่อ

ที่ฝ่�ย ไอโอ จะได้ทำ�ก�ร ไอโอ ว่�เจ้�หน้�ที่

จับกุมช�ว มุสลิม แบบไม่ทร�บส�เหตุ แม้

กระทั่งก�ร ปล่อยข่าว ว่� กองกำาลังติด

อาวุธ จะมีก�ร ปฏิบัติการ ในพื้นที่ต่�งๆ ผ่�นท�ง สายข่าว ของ

หน่วยง�นคว�มมั่นคงเพื่อ หลอกล่อ ให้กำ�ลัง ทหาร ออก ปฏิบัติ

การ ในพื้นที่ต่�งๆ เพื่อให้ ประชาชน หว�ดระแวง 

   แน่นอน นี่เป็นวิธีก�ร หล่อเลี้ยง สถ�นก�รณ์ของ ไฟ

ใต้ ทั้งใน พื้นที่ และในเวที สากล รวมทั้งก�ร หล่อเลี้ยง เวทีก�ร 

พูดคุย ให้ดำ�รงอยู่ เพร�ะก�รที่ รัฐไทย โดยหน่วยง�นคว�มมั่นคง 

จัดการ กับก�ร ก่อการร้าย ในพื้นที่ ไม่สำาเร็จ จึงต้อง อาศัย ก�ร

ดับ ไฟใต้ ด้วยก�ร พูดคุย เป็นด้�นหลัก 

และที่สำ�คัญ วันนี้ก�ร พูดคุย ที่ไม่มีอะไร คืบหน้า ก็

จริง แต่ก�ร พูดคุย ที่เกิดขึ้น ผู้ที่ ได้เปรียบ กล�ยเป็น บีอาร์

เอ็น เพร�ะได้รับก�ร หนุนเสริม จ�ก ภาคประชาสังคม ที่จัดตั้ง

โดย บีอาร์เอ็น ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ที่เรียกว่� ปีกทางการ

เมือง และบรรด� เอ็นจี โอ ที่รับเงินสนับสนุนจ�กช�ติ 

ตะวันตก รวมทั้งบรรด� นักสิทธิมนุษยชน กลุ่มคนที่

มอง โลกสวย ที่ออกม�เป็น กองเชียร์ ของ บีอาร์

เอ็น และให้ เครดิต กับ บีอาร์เอ็น กับองค์กร 

เอ็นจี โอ จ�กช�ติ ตะวันตก และ องค์กรกาชาด

สากล หรือไอซีอ�ร์ซี และอีกหล�ยองค์กร ทั้ง

จ�ก สหภาพยุโรป และจ�ก สหรัฐอเมริกา ซึ่ง

มีก�รแบ่งหน้�ที่ในก�ร ปฏิบัติการ ทั้งในเวที 

สหประชาชาต ิใน มาเลเซีย และใน 3 จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ 

ในก�ร พูดคุย ครั้งล่�สุดระหว่�งวันที่ 1-2 สิงห�คม

ที่ผ่�นม� ระหว่�งคณะพูดคุยของ รัฐไทย กับคณะพูดคุยของ บีอาร์

เอ็น ที่กรุงกัวล�ลัมเปอร์ ประเทศม�เลเซีย โดยก�ร อำานวยความ

สะดวก ของรัฐบ�ล มาเลเซีย มีร�ยละเอียดในก�รพูดคุยอยู่หล�ยข้อ 

ที่คณะพูดคุยของรัฐไทยไม่ได้บอกข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับ คนไทย ทั้ง

ประเทศได้รับรู้ 

นั่นคือก�รที่ตัวแทนของ บีอาร์เอ็น ขอที่จะเข้�ม�ทำ�กิจกรรม

ท�ง การเมือง ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ร่วมกับเอ็นจีโอ และ ซีเอส

โอ หรือ ภาคประชาสังคม โดยขอให้ฝ่�ยคว�มมั่นคงเปิด ไฟเขียว ใน

ก�ร อำานวยความสะดวก คุ้มครองคว�มปลอดภัย และไม่มีก�ร 

จับกุม ต�ม หมายจับ ที่มีอยู่ 

นี่คือก�รคิด การใหญ่ ของ บีอาร์เอ็น ที่ต้องก�รเข้�ม�ทำ� 

กิจกรรม ท�ง การเมือง เพื่อให้ สอดรับ ก�ร ปฏิบัติการ ของ เอ็น

จี โอ และ ซีเอสโอ ที่มีก�รทำ�กิจกรรมท�งก�รเมืองในพื้นที่อย่�งต่อ

เนื่อง ในก�รให้คว�มรู้กับ สมาชิก หรือ มวลชน ที่เน้นในเรื่องของ 

เยาวชน คนหนุ่มคนส�ว จนส�ม�รถจัดตั้ง กลุ่มก้อน ต่�งๆ กระจาย 

อยู่ในทุกพื้นที่ โดยเฉพ�ะ หมู่บ้านจัดตั้ง ของ บีอาร์เอ็น 

ก็ไม่ทร�บว่�ข้อเสนอที่ บีอาร์เอ็น เสนอในที่ประชุมของก�ร 

พูดคุย ครั้งล่�สุด จะมีก�รขอ คำาตอบ จ�ก รัฐไทย อย่�งไร และ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกล�โหม 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบจังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ และ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลข�ธิก�ร สมช.

จะมีคว�มเห็นอย่�งไร 

แต่เชื่อว่�ผู้ที่เรียกตัวเองว่�เป็น นักสันติวิธ ีและนัก

วิช�ก�รที่เข้�ใจเรื่องของไฟใต้ ไม่จริง รวมทั้งเจ้�หน้�ที่ หน่วย

ง�นคว�มมั่นคงที่มอง โลกสวย จำ�นวนไม่น้อย จะเป็น กอง

เชียร ์ให้ รัฐไทย ทำ�ต�มข้อเรียกร้องของ บีอาร์เอ็น เหมือน

กับหล�ยๆ เหตุก�รณ์ ที่คนกลุ่มนี้มองเพียงด้�นเดียว คือด้�น

ของคว�ม สวยงาม ทั้งในประเด็น ประวัติศาสตร์, ชาติพันธุ์ 

และ อัตลักษณ์ ในพื้นที่ โดยที่มองไม่เห็นว่� เบื้องหลัง คำ�ว่� 

ประวัติศ�สตร์, ช�ติพันธุ์ และอัตลักษณ์ ต่�งมีเรื่องของก�ร แบ่ง

แยกดินแดน แอบแฝงอยู่ 

ก�รที่ มูฮัมหมัดอาลาดี เด็งน ิประธ�นสมัชช�ภ�คประช�

สังคมเพื่อสันติภ�พ และ ฮาซัน ยามาดีบุ เลข�ธิก�รของ สมัช

ชาฯ ได้ทำ�หนังสือร้องเรียนต่อ กสม.สาขาภาคใต้ ว่�ถูกฝ่�ยคว�ม

มั่นคง คุกคาม และ จำากัดสิทธิเสรีภาพ ห้�มมิให้เป็น วิทยากร 

ใน กิจกรรม ต่�งๆ ที่มี เครือข่าย จัดขึ้นในพื้นที่ต่�งๆ โดย พุ่งเป้า 

ไปที่ กอ.รมน.ภ�ค 4 ส่วนหน้� และมีก�ร เผยแพร ่ให้สังคมได้รับ

ทร�บ เพื่อชี้ให้เห็นก�ร หวาดระแวง ของ เจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีต่อ 

ภาคประชาสังคม ก็เป็น ส่วนหนึ่ง ที่จะถูกองค์กรจ�กต่�งประเทศ

จ�ก ชาติตะวันตก ได้ใช้เป็น ข้อมูล เพื่อเป็น เหตุผล ในก�รที่

จะเข้�ม� แทรกแซง เพื่อเข้�ม�เป็น ส่วนหนึ่ง ของก�รแก้ปัญห�

ของ ไฟใต้ ในอน�คต 

ก�รเกิดขึ้นของสำ�นักง�น กสม.ส�ข�ภ�คใต้ ท�งหนึ่ง ช่อง

ทาง ให้ผู้ที่เดือดร้อนจ�กก�รกระทำ�ของเจ้�

หน้�ที่ ได้ร้องเรียนต่อ กสม. สะดวกขึ้น และ 

กสม. ก็จะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

สะดวกขึ้น อ�จจะทำ�ให้ฝ่�ยคว�มมั่นคงใน

พื้นที่ ทหาร, ตำารวจ ต้องระมัดระวังในก�ร

ปฏิบัติหน้�ที่ม�กขึ้น นี่คือ ส่วนด ีที่อ�จจะเป็น 

คุณ กับก�รดับ ไฟใต้ 

แต่...ในก�รกลับกัน จะมีก�รร้องเรียน

เจ้�หน้�ที่รัฐม�กขึ้น ซึ่งจะ เท็จ จะ จริง ต้อง

ใช้เวล�ในก�ร ตรวจสอบ แต่หลังจ�กที่เข้�

ร้องเรียนกับ กสม. ก็จะมีก�รนำ�เรื่องที่ร้อง

เรียนไปทำ� ไอโอ ของฝ่�ยที่เป็น ปีกทางการ

เมือง ของ บีอาร์เอ็น ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ที่ไม่รู้ถึง 

เล่ห์เหลี่ยม ของ บีอาร์เอ็น เห็นว่�สถ�นก�รณ์

ในพื้นที่มีแต่คว�ม รุนแรง มีก�ร ละเมิด มี

ก�ร คุกคาม และนำ�ไปสู่ก�ร ซ้อมทรมาน 

เรื่องเหล่�นี้ ไม่เป็น คุณ กับก�รดับ ไฟใต้ 

และเป็น โทษ อย่�ง มหันต ์เพร�ะจะ

เป็น ข้อมูล ที่องค์กรจ�กช�ติตะวันตกนำ�ไป

เป็น ข้อมูล ในก�รสนับสนุนขบวนก�รแบ่ง

แยกดินแดน บีอาร์เอ็น โดยก�ร เห็นด้วย กับ

ก�รให้คน มลาย ูในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

ทำ�ต�มหลักก�ร การกำาหนดใจตนเอง ต�มที่ ปีกทางการเมือง 

ของ บีอาร์เอ็น ทำ� กิจกรรม รณรงค์ในหมู่ประช�ชนม�เป็นเวล�

หล�ยปีเพื่อรอก�ร สุกงอม ดังนั้นจึงอย่�ได้ แปลกใจ กับข้อเสนอ

ของ คณะพูดคุย ของ บีอาร์เอ็น จะขอ ไฟเขียว จ�ก รัฐไทย ให้

แกนนำ�ขบวนก�รเข้�ม�จัดกิจกรรมท�ง การเมือง ร่วมกับ เอ็นจี

โอ และ ภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

เพื่อเป็น สารเร่ง ให้ม�ตรก�ร กำาหนดใจตนเอง ของ 

มวลชน ในพื้นที่ให้ สุกงอม เร็วยิ่งขึ้น.

เมือง ไม้ขม รายงาน

tapichart@hotmail.com

‘บีอาร์เอ็น’ ขอไฟเขียวรัฐไทยจับมือ ‘NGO-CSO’

โดยมี ‘กสม.-ไอซีอาร์ซี’ สารเร่ง ‘ไฟใต้’ สุกงอมเร็วขึ้น 
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วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ : การศึกษาที่ประสานสร้างอนาคต
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3บทความ-ในประเทศ

สัญญาณเร่งรีบ แบบเร่งรัด ที่ดูมีนัยไม่ปกติเกิดขึ้น ในการ

แต่งตั้ง “นายพล” วาระประจำาปี 2565 เพราะตามไทม์ไลน์

แต่งตั้ง “นายพลสีกากี” หลายๆ ปีที่ผ่านมา จะอยู่ประมาณ

ช่วงปลายเดือนสิงหาคม

แต่คร้ังน้ีผ่านเดือนสิงหา.มาไม่ถึง 10 วัน เมื่อวันท่ี 9 ส.ค.ท่ีผ่าน

มา “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ก็ประชุมบอร์ดกล่ัน

กรองฯ เรียกผู้บัญชาการ (ผบช.) หน่วยต่างๆ เข้ามาให้ข้อมูลประกอบ

การคัดเลือกแต่งต้ังตำารวจ ระดับ ผบก.ข้ึนไป วาระประจำาปี 2565

ก่อนนำาเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รวดเร็วยิ่งกว่าหนัง Fast & Furious!!!

สอดคล้องกับ “โผทหาร” ที่มีข้อมูลออกมาว่าทาง “ผบ.เหล่า

ทัพ” นัดส่งรายชื่อแต่งตั้งนายพลทหารวาระประจำาปีให้กลาโหม 

ช่วง 16 ส.ค. เพื่อรอ “บิ๊กตู่” นัดวันประชุมบอร์ดกลาโหม 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ คาดว่าน่าจะไม่เกิน 23 ส.ค.นี้

ทั้ง “โผตำารวจ”-“โผทหาร” ดูจะไปสอดรับกับสถานการณ์

การเมือง

ที่กำาลังเขม็งเกลียว ในเรื่อง 8 ปีนายกรัฐมนตรี ที่ยังเป็นปม 

ยังเป็นข้อถกเถียงกันถึงการดำารงตำาแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” ของ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะครบในวันที่ 23 ส.ค.2565 หรือไม่ 

อย่างไร

ทุกอย่างดูเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไปได้หมด

ยิ่ง “โผตำารวจ” ตอนนี้ทุกอย่างน่าจะชัดเจน น่าจะไม่ต้อง

รอปัจจัยอะไรเพิ่มเติม สัญญาณต่างๆ เกิดสะดุดไปแล้ว 

ทำาให้การแต่งตั้ง “นายพล” พร้อมเกิดขึ้นทันที!!!  

ปีนี้การแต่งตั้งตำารวจระดับ “นายพล” วาระประจำาปี 2565 

มีตำาแหน่งว่าง 137 ตำาแหน่ง

“ผบ.ตร.” ว่าง 1 ตำาแหน่ง แทน “ผบ.ปั๊ด” ที่เกษียณอายุ

ราชการวันที่ 30 ก.ย.2565

ส่วน “รอง ผบ.ตร.” ว่าง 4 ตำาแหน่ง “ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ว่าง 

6 ตำาแหน่ง “ผู้บัญชาการ” หรือ ผบช. ว่าง 13 ตำาแหน่ง “รองผู้

บัญชาการ” หรือ รอง ผบช. ว่าง 36 ตำาแหน่ง และ “ผู้บังคับการ” 

หรือ ผบก. ว่าง 77 ตำาแหน่ง 

เช็กชื่อ เช็กทิศทาง ล่าสุด “บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ดูเหมือนจะสปีดหนีคู่แข่งห่างไปเรื่อยๆ 

ส่วนระดับ “รอง ผบ.” ยังเป็นไปตามโผที่ออกมาอย่างต่อ

เนื่อง เพียงแต่ในรายของ “จ.” นั้น คงต้องลุ้น คงต้องจับตากันว่า

จะใช่ “จ.” คนดัง หรือจะเป็น “จ.” อื่นกันแน่

ระดับ “ผู้ช่วย” ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง “ไฮไลต์” พอสัญญาณ

เงียบ “ดาวรุ่ง” ที่ถูกคาดว่าจะขยับขึ้นมาเพื่อชิงหนีกฎ หนีระเบียบ

ตำารวจใหม่ อาจไม่เป็นไปตามโผ วัฒนธรรมรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตาม

สไตล์ทหาร อาจถูกนำามาใช้ ถูกนำามาประกอบกับการแต่งตั้งรอบนี้ 

ส่งผลไปถึงหลายเก้าอี้ระดับ “ผบช.” ที่ถูกวาง ถูกคาดการณ์

เอาไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขั้วอำานาจ “การเมือง” ขั้วอำานาจ “ตร.” จะมีบทบาทแบบ

เต็มๆ ในการจัดทัพ “กรมปทุมวัน” 

เมื่อทุกอย่างพร้อม เมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเร็ว 

เพื่อป้องกันปัญหาทางเทคนิค ไม่ต้องไปตีความข้อกฎหมายต่างๆ 

ให้ยุ่งยาก

หากภายในสัปดาห์นี้ “โผตำารวจ” จะจบ จะเสร็จสิ้น หรือ

อย่างช้าก็ไม่น่าเกิน 22 ส.ค. ก็มีความเป็นไปได้สูง

ต้องจับตา.

โผตำารวจสุกงอม

มี

บิ๊กตู่กำ�ชับรับมือ‘มู่หล�น’

‘นคราประชาภักดิ์’

มื่อวาน (๑๒ สิงหา) วันแม่

ได้เห็นภาพลูกพาแม่ไปเท่ียว ไปกินอาหาร เอามาลัยมะลิไปกราบ

แม่ 

เห็นแล้ว อิจฉา อยากเป็นแม่ม่ัง....

เท่าท่ีดูจากข่าวโทรทัศน์ คนเพศพ่อก็แอบดีใจนะ ท่ีเห็นลูกๆ รุ่น

หนุ่ม-รุ่นสาว ไปกราบแม่ แม่พร่ำาเตือนให้ลูกเป็นดี  ให้เป็นคนกตัญญู

รู้คุณแผ่นดิน แล้วให้ศีลให้พร

ลูกโผเข้ากอดแม่ แล้วบอก

“หนูจะเป็นคนดีค่ะแม่ หนูขอสัญญา....”!

เห็นแล้วซ้ึง น้ำาตารินซอกใจ แม่ใคร-ลูกใคร ก็ช่างเถอะ  แต่ทุกคน

คือ “ลูกของแผ่นดินไทย” ด้วยกัน 

กระซิบสัญญากับแม่ “หนูจะเป็นคนดี” น้ัน น่ันเท่ากับกระซิบ

สัญญากับ “แม่” คือแผ่นดิน!

กรุงศรีอยุธยา “ต้องแตก” เพราะลูกหลานไทยพวกหน่ึงเป็นไส้ศึก 

“ขายชาติ” ให้พม่า

แต่เลือดไทยก็ “กู้กรุงศรีอยุธยา” กลับคืนมาได้ ตราบทุกวันน้ี คำา

ว่า “กรุงศรีอยุธยาไม่ส้ินคนดี” จึงเป็นคำา “อมตะไทย”

ฉะน้ัน คำาว่า “คนเลว-ขายชาติ” กับคำาว่า “คนดี-กู้ชาติ” จะมีคู่

กันตลอดไป 

แต่ขอให้เข้าใจตาม “ลายแทงประเทศ” เถอะว่า

บ้ันปลาย “คนขายชาติ” วิบัติ-บรรลัย

ชนิด “ยกโคตร-ยกตระกูล” แน่!

เพราะความเป็น “แผ่นดินไม่ส้ินคนดี” แม่พระธรณีผู้ปกปักซ่ึง

พิทักษ์รักษา “แผ่นดินแม่” ผืนน้ีมาตลอด

จะไม่ปล่อยให้คนช่ัวช้าขายชาติ “ผงาด-ผยอง” ยึดครองบ้าน

เมืองได้หรอก

เห็นม้ัย ทางเหนือ ท่ีพิษณุโลก พระบรมราชานุสาวรีย์ “สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช” ทรงหล่ังทักษิโณทก 

เมื่อตกถึงแผ่นดิน โดยแม่พระธรณี เป็นพยานรับรู้ 

ข้ามไปฝ่ังกรุงธนบุรี “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ชูพระแสง

ดาบ ทรงอาชาเผ่นผยอง ผ่ึงผงาด 

ท้ังราชศัตรู ท้ังศัตรูแผ่นดิน “แสยงส้ิน” จนหัวหด

คร้ันข้ามมาฝ่ัง “กรุงรัตนโกสินทร์” องค์พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ 

“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”

“พระแสงดาบพาดพระเพลา” ทรงเฝ้ามองอ้าย-อี ใครท่ีจะย่ำายีล้ม

ล้างด้วย “ชังชาติ-ชังแผ่นดิน”

มันท้ังส้ิน....

ไม่หัวขาด ก็ “บ้านแตก-สาแหรกขาด” พวกอสัตย์ชาติ-อสัตย์

แผ่นดิน อ้าย-อี เหล่าน้ัน มันได้แค่เหิม

ลงท้ายก็ “หัก”

ด้วยแม่พระธรณี “พิทักษ์” ตาม “ทักษิโณทก” องค์สมเด็จพระ

นเรศ!

ฉะน้ัน รุ่นใหม่ “อ้าย-อี” และพวกไอ้แก่รุ่นเก่าอัปรีย์หลอกเด็ก พึง

สำาเหนียก ท่ีจะ “เปล่ียนประเทศ-ล้มสถาบัน” น่ันน่ะ

ชีวิต-ฐานะ-ครอบครัว และตัวเอง น่ันแหละ “จะเปล่ียน”

ชัดข้ึน..ใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ.....

จากท่ีลับหายไปจาก “คลองจักษุ” มา ๒-๓ ปี!

มีเรื่องคนดีๆ อยากนำามาเล่าซักนิด คือ “คุณนิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว” 

ลูกสาวอาจารย์ “ล้อม เพ็งแก้ว” ปราชญ์เพชรบุรี ส่งคลิปมาให้ดู

มีคุณครูท่านหน่ึง “ครูปัทมาพร นพรัตน์” นิสิตโครงการเพชรในตม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เธอเป็นครูชำานาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน 

“โรงเรียนบ้านเพชรน้ำาผ้ึง” ท่ี จ.อุทัยธานี

เมื่อ ๘ สิงหาเธอได้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านสตรีและ

สถาบันครอบครัว  โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. “กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์” เป็นผู้มอบ

ฟังแค่น้ี ไม่เห็นแปลกตรงไหน ท่ีไหนๆ เขาก็แจกรางวัลกัน แต่ผม

จะแกะความบรรยายในคลิปมาให้อ่านก่อน แล้วท่านค่อยตอบจากความ

รู้สึกตัวเอง

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

ครูปัทมาพรนำาวัตถุดิบจากงบประมาณสนับสนุนของรัฐ  เอกชน 

ชุมชน ทุกส่วนร่วมทำาอาหารกลางวันให้เด็กๆ ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานเด็กต้องอ่ิม

และหลากหลาย 

จากเงินสนับสนุน ๑๓ บาท/คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  มาเป็น ๒๑ 

บาท/คน ในปี ๒๕๖๔ 

ผลคือ นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดี เติบโตสมวัย ส่วนสูงตามเกณฑ์ ไม่มี

เด็กขาดสารอาหารเลย 

ถึงแม้เด็กๆ จะรับประทานอาหารในโรงเรียนม้ือเดียว  แต่ก็เป็นม้ือมี

คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จากอาหารในถาดหลุมม้ือเท่ียงทุกวัน

ทำาให้โรงเรียนเล็กๆ แห่งน้ี จากนักเรียน ๖๐ กว่าคน  เป็น ๑๐๕ คน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕

ครูปัทมาพรบรรยายประกอบภาพอาหาร ว่า....

“ครูเน่ีย....ถ่ายรูปอาหารของตัวเองลงเฟซเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน

เห็น ว่าการท่ีส่งลูกมาเข้าโรงเรียนเรา ซ่ึงเป็นโรงเรียนเล็กๆ ครูไม่ครบช้ัน เด็ก

นักเรียนก็น้อย งบประมาณก็ขาดแคลน 

แต่ว่าผู้ปกครองส่งลูกมาเรียนกับเรา เราทำาอาหารหรือดูแลแทบทุก

เรื่องเต็มความสามารถเท่าท่ีจะทำาได้ 

เพราะพ้ืนฐานครอบครัวนักเรียนท่ีน่ี ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีฐานะลำาบาก 

อาหารกลางวันท่ีเขาได้ทานท่ีโรงเรียน แทบจะไม่มีโอกาสหาทานได้ท่ีอื่นเลย 

นักเรียนอยากทาน นักเรียนเล่นต๊ิกต็อก นักเรียนดูยูทูบ  นักเรียนเห็น

บะหม่ีหยกท่ี MK 

ครูมีหน้าท่ีจะทำายังไงก็ได้ เพื่อเอาวัตถุดิบท่ีมีในชุมนุมหรือเร่ียวแรงเท่า

ท่ีครูมีจะขับรถหาซ้ือเอามาให้ได้ เพื่อทำาหม่ีหยกให้เขาทาน 

เห็น KFC แต่ว่าบ้านเราไม่มี KFC เขาอยากทาน เราก็ต้องทำาไก่ทอด

ให้เหมือน KFC ท่ีเขาอยากทานให้ 

น่ันคือความสุขของเขา เราเอาส่ิงท่ีเขาต้องการไปทำาให้เขาสำาเร็จ น้ัน

คือความสุขของเขา 

‘ความสุขของเขา ก็คือความสุขของครู’ ”

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

ทีน้ี มาฟังคุณครูปัทมาพรกล่าวเปิดใจ หลังรัฐมนตรีจุติมอบโล่ “ผู้เสีย

สละเพื่อสังคม” บ้าง

.....หนูไม่เคยคิดว่าวันหน่ึงหนูจะได้โล่น้ี เพราะว่าหนูตื่นตอนเช้า

เพื่อไปซ้ือวัตถุดิบมาให้แม่ครัวทำากับข้าวทุกวันเป็นเวลา ๑๐ ปีแล้วค่ะ 

หนูไม่เคยได้รับรางวัลครูดีเด่นหรือว่าอะไรเลย เพราะหนูไม่มีเวลา

ทำาเอกสารหรือหลักฐานเพื่อไปยื่นรับรางวัล 

พอดีวันหน่ึง หนูได้รับโทรศัพท์จาก “คุณบุญยอด สุขถ่ินไทย” หนู

ตกใจมากว่า “มันมีรางวัลแบบน้ีด้วยเหรอ”  

“รางวัลท่ีแบบโทร.มาแล้วให้ไปรับรางวัลได้เลย แล้วก็ให้พาคุณ

แม่มาด้วย” 

หนูรู้สึกขอบคุณมากๆ ท่ีเห็นน้ำาพักน้ำาแรงหนูท่ีขับรถไปห้ิวกับข้าว

ด้วยมือของหนูทุกวันมาให้แม่ครัวทำาอาหารค่ะ 

จุดประสงค์ก็คือ หนูทราบดีว่า ในหน่ึงวัน เด็กๆ ต้องรีบมาโรงเรียน

แต่เช้า คุณพ่อ-คุณแม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต้องรีบไป

ทำาไร่-ทำานา 

กว่าจะกลับมาถึงบ้านเพื่อทำาม้ือเย็นให้เด็กๆ ก็ค่ำามืด เพราะฉะน้ัน 

อาหารกลางวัน จะเป็นม้ือเดียวท่ีเข้าสู่ร่างกายเขาได้สมบูรณ์แบบท่ีสุด 

หนูก็เลยใช้ท้ังน้ำาพัก-น้ำาแรงของหนู ออกแบบเมนูและสรรหา

วัตถุดิบเพื่อท่ีจะจูงใจเขามาโรงเรียน 

รางวัลท่ีหนูได้รับมาตลอด ไม่ใช่โล่รางวัลเลย แต่เป็นเรตต้ิง หนู

เช็กจากนักเรียนทุกวัน....ครูคะ อร่อยมากเลย...หนูอยากมาโรงเรียน ครู

คะ...หนูไม่อยากขาดโรงเรียนเลย...โรงเรียนปิดอีกแล้วหรือคะ หนูอยาก

มาโรงเรียน 

ถามหนูอยากมาโรงเรียนเพราะอยากเรียนใช่ม้ัยลูก...“หนูอยาก

มากินข้าวค่ะ”

นักเรียนไม่อยากขาดโรงเรียน เรื่องเรียนเป็นเรื่องรอง  แต่ความ

สุขในการกินข้าว เป็นอันดับหน่ึงไปแล้ว 

แต่ทุกส่ิงทุกอย่างก็จะตามมาใช่ม้ัยคะ เด็กมีความสุขท่ีจะได้มา

โรงเรียน แม้ว่าโรงเรียนหนูจะเป็นโรงเรียนเล็กๆ และเป็นเด็กในชนบท

ท่ีอยู่ห่างไกล 

แต่เขาคือเยาวชนท่ีสำาคัญส่วนหน่ึงของไทย หนูก็เลยใช้กำาลังความ

สามารถท่ีมีอยู่ทุกอย่าง “ทำาส่ิงท่ีดีท่ีสุด” ภายใต้ความรับผิดชอบ “ให้ดีท่ีสุด”

และท้ังหมดท้ังมวลน้ี เพราะว่าหนูมีคุณครูท่ีดี มีแม่ท่ีดี  ซ่ึงก็คือคน

คนเดียวกัน แม่ของหนู (คุณแม่เตือนตา นพรัตน์) เป็นครูของหนู ตอนท่ี

หนูเรียนมัธยม 

เขาคือต้นแบบในทุกส่ิงทุกอย่างท่ีทำาให้หนูมีวันน้ี และวันน้ี หนูก็

ให้แม่เหมือนกันค่ะ

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

เห็นม้ัย “รุ่นใหม่” เลือดไทยเรา ผู้ทำาหน้าท้่ีส่งต่อ “แผ่นดินแม่” 

รุ่น-ต่อรุ่น มีมากมาย ท่้ังในเมือง ในป่า ในชนบท  บนยอดเขา-ยอดดอย 

ในทุกถ่ินทุรกันดาร

เราจงมอง และยกย่อง-เชิดชู เป็นพลังใจให้คนดีเพื่อแผ่นดินกัน

ให้มากๆ

แล้วเหยียบ “รุ่นใหม่-รุ่นเก่า” ประเภท “เลวในแผ่นดิน” ให้จมตีนไป 

อย่าไปให้ความสนใจจนตกอยู่ใต้กระแสป่ัน ข่าวสารคนจัญไร

อยู่เลย!

ไม่มีใครไปเปล่ียนให้ 

“วิบัติเป็น” น่ันแหละ จะเป็นผู้เปล่ียนในเส้นทาง “เวียนลงต่ำา”

ดูประเทศพม่าเป็นอนุสติไว้

ผล “ย่ำายีไทย” ลงท้ายพม่าท้ังประเทศต้องตกอยู่ในสภาพไหน ก็เห็น

กันมิใช่หรือ?

ชาติฝร่ังมังค่าตะวันตก ท่ีเคยทำาตัวเป็นหมาป่าขย้ำาลูกแกะไทย ปล้น

ทรัพย์สมบัติและแผ่นดินบางส่วนไป

แล้ววันน้ีเป็นไง....

เมื่อโจรส้ินบุญ วิบากกรรมก็เร่ิมทำาหน้าท่ีเท่ียงตรง

“ไฟกำาลังท่วมแผ่นดิน” มัน

ความร่ำารวยจากท่ีปล้นประเทศเขาไปกินก็ส้ินแล้ว ตอนน้ี ประเทศตัว

เองกำาลังถูกสารพัดคนพลัดถ่ิน ทะลักทลาย เข้าไปแย่งอยู่-แย่งยึด

ตกในสภาพ “เศรษฐีกำามะลอขาดไฟ”!

ปีน่้ี ๒๕๖๕ พสกนิกร “ลูกหลานแผ่นดินไทย” ทุกหมู่เหล่าและรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ พร้อมอก-พร้อมใจ ถวายพระพรพร้อมพร่ัง “ฝึกฟ้ืนใจเมือง” 

คึกคัก สว่างไสวท้ังนครา และท้ังใจมหาประชาชน

นับแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

หัว” รัชกาล ท่ี ๑๐ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม 

และเมื่อวาน.......

 ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เมื่อพ่ีน้องร่วมธรณีไทย ฟ้ืนสติ “รู้รัก-สามัคคี” และ “รู้รัก-รู้อภัย” ก็

อยากกระซิบบอกให้ 

อย่ามัวบ้าใบ้ไปตามเสียงหมาเห่าตามหน้าเฟซ-หน้าจอในทางจ้อง

ทำาลายอยู่เลย ใครมีอาชีพ มีการมีงาน จะค้าขาย หรือทำาเกษตรพืชไร่ จง

มุ่งไปทางน่้ัน 

เพื่อเตรียมตัว “รวย” จากปลายปีน้ี เป็นต้นไป ประเทศไทยจะผงกหัว

ท้ังเศรษฐกิจการค้า การท่องเท่ียว เรียกว่า “ไปต่อ...ไม่รอแล้วนะ”!

วิบากประเทศ วิบากพลเอกประยุทธ์ ท่ีโต้คลื่นในทะเลมรสุม จะค่อยๆ 

คลายคลุ้มคล่ัง นำาเรือท่ีประชาชนเต็มลำาข้ึนฝ่ังท่ีเห็นยอด “พระสมุทรเจดีย์”

เ

ได้เฮค่าจ้างขึ้น

‘สุชาติ’การันตี

ชงครม.ก.ย.นี้
สนามหลวง • เมื่อวันศุกร์ นาย

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์

ถึงความคืบหน้าการพิจารณา

ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำาว่า จะต้องมีการ

ปรับตามสถานการณ์ของเงินเฟ้อ

อยู่แล้ว โดยดูว่าฐานเงินเฟ้อใน

ประเทศไทยเท่าไหร่ แล้วเอามา

เป็นตัวหลัก ซึ่งเรื่องนี้มีไตรภาคี

จังหวัดที่จะพิจารณาก่อน ซึ่งมีทั้ง

ลูกจ้าง นายจ้าง และฝ่ายรัฐบาล

อยู่ในไตรภาคี ที่จะสุ่มตัวเลขมาว่า

พอใจที่ตัวเลขเท่าไหร่ ส่วนกลางก็

จะมาพิจารณาอีกทีว่า ที่ไตรภาคี

เสนอมานั้นเหมาะสมหรือไม่

“ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ไ ด้ ใ ห้

นโยบายกระทรวงแรงงานไปว่า 

การปรับค่าแรงอยากให้กระชับ ให้

ช่วงสั้น ยังมีหลายกลุ่ม ส่วนการ

ประกาศใช้ปกติ หลายคนอยากให้

พูดในวันที่ 1 มกราคม แต่ในความ

เป็นจริงเราต้องยอมรับว่าสินค้า

ต่างๆ ขึ้นราคาไปแล้ว ถ้าเราไป

ประกาศก่อน แล้วไปมีผลบังคับใช้

ในเดือนมกราคม ก็อาจจะทำาให้มี

การขึ้นราคาสินค้าอีกรอบหนึ่ง ซึ่ง

จะไม่มีผลอะไรในการที่เราได้ปรับ

ค่าแรง” นายสุชาติระบุ 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรอบใน

การปรับตัวเลขแต่ละโซนค่าแรง 

นายสุชาติกล่าวว่า จะดูพื้นที่โซน

อุตสาหกรรมหลักๆ ก่อน เช่น

จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่อีอีซี ซึ่งโซนเหล่านี้ถือ

เป็นหัวแถวอยู่แล้ว แต่จะปรับ

กี่เปอร์เซ็นต์ ก็ต้องพิจารณาให้

เหมาะสม เท่าที่ดูตัวเลขคร่าวๆ 

ประมาณ 5-8% ให้รับได้ทั้ง

นายจ้างและลูกจ้าง

เมื่อถามว่า รัฐบาลยืนยัน

ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำาให้กับผู้ใช้แรงงาน

แน่นอนใช่หรือไม่ นายสุชาติกล่าว

ว่า แน่นอน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะ

สม เป็นไทม์มิ่งเหมาะสม ซึ่งตอน

นั้นยังใช้มาตรา 75 อยู่ หากปรับ

ในตอนนั้นนายจ้างจะเอาเงิน

ที่ ไหนจ่าย และสุดท้ายอาจจะ

ต้องตกงานกัน แต่เมื่อเราประคับ

ประคอง นายจ้างและลูกจ้างก็จะ

อยู่ได้ คาดว่าจะเข้า ครม.ได้ใน

เดือนกันยายน.

เขยา่นายกฯรบั‘ราชปกัษา’ฉดุภาพไทย 
กรุงเทพฯ • เรียงหน้าเขย่า                                                   

บิ๊กตู่ อ้าแขนรับอดีตประธานา 

ธิบดีศรีลังกาลี้ภัยประชาชนไล่ 

แต่ผลักไสผู้ลี้ภัยสงคราม ทำา

ภาพลักษณ์ประเทศไทยแย่ 

เมื่อวันศุกร์ นายเมธา                                                  

มาสขาว เลขาธิการคณะกรรม 

การรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย 

(ครป.) กล่าวถึงกรณีรัฐบาล

อนุญาตให้นายโกตาบายา ราช

ปักษา อดีตประธานาธิบดีศรี

ลังกาเดินทางมาประเทศไทย

ในวันที่ 11 ส.ค.นี้ว่า ขอคัดค้าน                                                         

การเกษียณอายุของอดีต

ประธานาธิบดีศรีลั งกาที่

ประเทศไทย เพราะประเทศ 

ไทยไม่ใช่สถานที่พักพิงของ

ทรราชประเทศอื่นที่ถูกขับ

ไล่มา การที่ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ประกาศอนุญาตให้มาได้นั้น 

เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ถามว่า

ขออนุญาตประชาชนคนไทย

บ้างหรือยัง 

น าย เ ม ธ ากล่ า ว ว่ า                      

นายกฯ ทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง

ใหญ่ จริงๆ ไม่ต้องอนุญาตให้

มาก็ได้ เพราะเขาถูกขับไล่มา

จากศรีลังกา สิงคโปร์ก็ไม่ให้อยู่ 

จะต้อนรับอาชญากรทางการ

เมืองได้อย่างไร แต่ทำาไมคดี

ผู้ลี้ภัยจากกัมพูชา จากพม่า 

ที่ต้องคำานึงถึงเรื่องมนุษย                                              

ธรรมจริงๆ กลับส่งกลับประเทศ

ไปเผชิญชะตากรรมที่โหดร้าย

หลายร้อยราย 

ด้าน นายรังสิมันต์ โรม 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ต้อนรับ

อดีตผู้นำาศรีลังกาที่ถูกขับไล่

อย่างสบายใจ แต่ผลักไสผู้ลี้ภัย

จากสงคราม รัฐบาลประยุทธ์

จะฉุดภาพลักษณ์ประเทศไทย

ในสายตานานาชาติให้ตกต่ำา

ถึงขนาดไหน กรณีที่ รมว.การ

ต่างประเทศ ออกมายืนยัน

กรณีอดีตประธานาธิบดีศรี

ลังกากำาลังจะขอเข้ามาพักรอ

ลี้ภัยไปประเทศที่สามจริงนั้น 

ผมรู้สึกแปลกใจมากว่าเหตุผล

ใดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ถึง

เอาประเทศไทยมาเป็นบ้านพัก

ชั่วคราวให้ผู้นำาที่ถูกประชาชน

ขับไล่จนต้องหนีออกมา แต่ใน

ขณะเดียวกัน ผู้ลี้ภัยสงคราม

ชาวเมียนมา กรณีค้ามนุษย์

ชาวโรฮีนจา หรือผู้ลี้ภัยชาว                   

อุยกูร์ท่ีอยู่ในสถานะหลบหนีภัย

ภายในประเทศ กลับเจอชะตา

กรรมที่ต่างกันราวฟ้ากับเหว

“ที่ผ่านมามีการร้อง

เรียนเข้ามาในกรรมาธิการ

การต่างประเทศ ให้ช่วยหา

ทางออกและการจัดการอย่าง

มีมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัยอยู่

หลายครั้ง เนื่องจากมีการร้อง

เรียนว่ามีมาตรการจากทาง

รัฐบาลที่ ไม่เป็นไปตามหลัก

การที่ควร รวมถึงมีความ

พยายามกีดกัน ไปจนถึงส่ง

กลับผู้ลี้ภัยมาแล้วจากหลาย

กรณีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จนทำ า ให้ภาพลักษณ์ของ

ประเทศไทยเสียหายอย่าง

มาก” นายรังสิมันต์ระบุ. 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ส่ังการให้ตำารวจทุกหน่วยจัดกำาลัง

ตำารวจ รถ เรือ น้ำาดื่ม และอาหาร เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีได้

รับผลกระทบจากพายุมู่หลานโดยเร่งด่วน

เมื่อวันศุกร์ นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตาม

ประกาศเตือนภัยพายุดีเปรสชัน

มู่หลาน ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

ทำาให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก

ถึงหนักมากบางแห่งในภาค

เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว

ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

ถึงหนักมากและฝนท่ีตกสะสม 

อาจทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลัน

และน้ำาป่าไหลหลาก โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำาไหล

ผ่านและพ้ืนท่ีลุ่ม

นายธนกรกล่าวว่า ท้ังน้ี

ขอให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน 

15 จังหวัด ระวังอันตราย ได้แก่ 

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย 

ลำาพูน ลำาปาง พะเยา น่าน แพร่ 

อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก เลย 

หนองบัวลำาภู หนองคาย และ

อุดรธานี ขอให้ติดตามประกาศ

จากกรมอุตุนิยมวิทยา และ

สามารถติดตามข้อมูลท่ีเว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.

tmd.go.th หรือท่ี 0-2399-

4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 

24 ช่ัวโมง

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม กำาชับหน่วยงานใน

พ้ืนท่ีเตรียมความพร้อมรับมือ

กับสถานการณ์ ขอให้คำานึง

ถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็น

หลัก หากสถานการณ์คล่ีคลาย

แล้ว ขอให้เร่งฟ้ืนฟูช่วยเหลือให้

ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตาม

ปกติ บ้านเรือนท่ีได้รับความเสีย

หายขอให้เร่งซ่อมแซม พร้อม

ลงพ้ืนท่ีสำารวจเพื่อเร่งเยียวยา

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

ตามระเบียบราชการต่อไป” 

นายธนกรกล่าว

ทางด้านกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ใน

ฐานะกองอำานวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลาง 

(กอปภ.ก.) รายงานพายุโซนร้อน 

“มู่หลาน” อ่อนกำาลังลงเป็นพายุ

ดีเปรสชันบริเวณเมืองลางซอน 

ประเทศเวียดนาม และอ่อน

กำาลังเป็นหย่อมความกดอากาศ

ต่ำากำาลังแรง ประกอบกับร่อง

มรสุมพาดผ่านเมียนมา ภาค

เหนือตอนบนของประเทศไทย 

และลาวตอนบน ทำาให้มีฝน

ตกหนักถึงหนักมากในบางพ้ืนท่ี

ของภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 11–12 

ส.ค.65 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและ

วาตภัย ดังน้ี

อุทกภัย รวม 2 จังหวัด 

2 อำาเภอ 2 ตำาบล 2 หมู่บ้าน 

ได้แก่ จ.น่าน เกิดน้ำาป่าไหล

หลากเข้าท่วมใน ต.เชียงกลาง 

อ.เชียงกลาง ปัจจุบันระดับน้ำา

ลดลง จ.นครพนม เกิดน้ำาท่วม

ขังในเทศบาลเมืองนครพนม 

อ.เมืองนครพนม น้ำาท่วม

ขังถนนอภิบาลบัญชา ถนน

บำารุงเมือง และถนนเทศา                                       

ประดิษฐ์ ระดับน้ำาท่วมสูง 30–

60 ซม. ปัจจุบันสถานการณ์

คล่ีคลายแล้ว

วาตภัย จ.จันทบุรี เกิด

วาตภัยใน ต.หนองบัว อ.เมือง

จันทบุรี ทำาให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่

หักโค่นทับบ้านเรือนประชาชน

เสียหาย 2 หลัง รถยนต์ 1 

คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน 

ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 

ปภ.ได้ประสานจังหวัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้

ประสบภัย สำารวจและประเมิน

ความเสียหาย เพื่อดำาเนิน

การช่วยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 

เลขาธิการสำานักงานทรัพยากร

น้ำาแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะ

รองผู้อำานวยการกองอำานวย

การน้ำาแห่งชาติ (กอนช.) เปิด

เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะผู้อำานวยการ กอนช.ได้

ส่ังการและเน้นย้ำาให้หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องเฝ้าระวังพ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยน้ำาหลากและน้ำาท่วมฉับ

พลัน จากอิทธิพลของร่องมรสุม

และพายุโซนร้อน “มู่หลาน” 

ระหว่างวันท่ี 7-13 สิงหาคม 

2565 โดยเฉพาะบริเวณภาค

เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคตะวันออก 

รวมท้ังเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำา

ขนาดใหญ่ 

วันเดียวกัน ท่ีท้องสนาม

หลวง นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

กล่าวว่า สถานการณ์น้ำาในขณะ

น้ียังอยู่ในระดับดีและควบคุมได้

อยู่ ขณะท่ีฝนยังไม่มีเข้ามาเพ่ิม 

แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำาเหนือท่ี

อยู่ในเขื่อนต่อไป โดยย้ำาว่ายัง

สามารถรับมือได้.

ทำาเนียบฯ • นายกฯ กำาชับเจ้าหน้าท่ีปูพรมรับมือมู่หลานถล่ม 

ส่ัง ปภ.เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์เข้ม 15 จังหวัด พร้อม

ประสานจังหวัดและท้องถ่ินเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะท่ี “ชัช

ชาติ” ยันคุมสถานการณ์ กทม.ได้ แต่ต้องเฝ้าระวังน้ำาเหนือในเขื่อน 



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

เ

ซาคเขรอถิสกับแอลเสอบายเออดิส

เด๋ียวไมสบาย

ชวงน้ีอากาศแปรปรวนท่ัวทุกภูมิภาค เจอท้ังฝนท้ังพายุ  ลาสุด

พายุโซนรอนมูหลาน ทํา “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม หวงใยประชาชนเปนพิเศษ โดยเฉพาะ

สถานการณนํ้าทวม และเร� องสุขภาพ

และทามกลางสายฝนท่ีตกโปรย 

ปรายเกือบทุกวัน รวมถึงวันท่ี นายกฯ ลุงตู 

ใหสัมภาษณส� อมวลชนท่ีทําเนียบรัฐบาล ท่ี

บรรยากาศอึมครึม สายฝนเร่ิมลงหนาเม็ด

ข้ึน ประจวบเหมาะกับจุดใหสัมภาษณของ

นายกฯ ลุงตูต้ังอยูกลางแจง ไรรมกันแดด

กันฝน และเจาตัวก็ไมใหกางรม เพราะลุงตู

เคยบอกไววานายกฯ ไมกลัวแดด

แตทวารอบน้ีเปนสายฝน พอข้ึนโพ

เดียมใหสัมภาษณ “ลุงตู” กลาวกับส� อทันที

วา “ฝนตกนะ รับผิดชอบดวย ถานายกฯ 

ไมสบาย!@#” กอนรีบจอไมเกิน 3 นาทีก็ข้ึนหองทํางานไปทันใด!@ 

แหะๆ งานน้ี “ลุงตู” อาจไมกลัวแดด แตสําหรับฝนก็ไมแน� ฮาๆๆ

               

ไมเหมาหมดก็บุญแลว 

ปกลองเลือกต้ังเร่ิมแลว แตละพรรคเร่ิมหาเสียงเพ� อหวังกลับ

เขาสภาอีกคร้ัง ไมวาจะเปนการแขงขันระหวางพรรคฝายตรงขาม หรือ

พรรครวมรัฐบาล และพรรคคานกันเอง

อยางสุดสัปดาหน้ี พรรคภูมิใจไทยภายใตการนําของ “เส่ียหนู”-

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค 

ยกทัพใหญเปดตัวผูสมัคร ส.ส.จังหวัดกระบ่ี 

และพังงา

ปะหนา “อูดดา”-นายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) เจาถ่ินในพ้ืนท่ีภาค

ใต รวมท้ังจังหวัดพังงายังเปนบานเกิด

ของหัวหนา ปชป. จึงถูกถามวากังวล

หรือไม

หน.อูดดา บอกวา “ไมกังวล 

พรรคการเมืองไหนก็ไปได เหมือนพรรค

ประชาธิปตยท่ีไปไดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ” พรอมเกทับวา “พรรค

ประชาธิปตยม่ันใจวาการเลือกต้ังคร้ังหนา ต้ังเปา ส.ส.เฉพาะภาค

ใต จะได 35-40 ท่ีน่ัง”

กระจอกขาวกระเซาวา จะเอา 40 ท่ีน่ังเลยหรือ? หน.ปชป. 

อมย้ิมกอนตอบวา “จริงๆ พ้ืนท่ีภาคใตมี 58 ท่ีน่ังนะ” 

แหม! พูดแบบน้ีหมายความวา ปชป.ไมเหมาภาคใตหมดก็

บุญแลวใชม้ัย (อิอิ)

ไหวเปน 10 รอบ  

สูตรคิดคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อ หากไมเกิดฟาผากลางสภา 

คงจะใชสูตรหาร 100 ทามกลางกระแส

ขาวสองบ๊ิกตางคายเปดดีลฮ้ัวกัน ไมวา

อยางไร ในชวงท่ีเปดโอกาสให ส.ส.ไดซัก

ถามผูช้ีแจงท่ีนําเสนอขอดี ขอดอย กฎ

กติกาตางๆ ของการเลือกต้ัง สูตรคํานวณ 

ใชวามีแตเร� องเครียด ยังมีบางมุมเรียก

รอยย้ิมไดบาง  

โดยเฉพาะ ครูมานิตย สังขพุม 

ส.ส.สุรินทร พรรคเพ� อไทย ไดเลายอน                                                      

ความลําบากกวาจะไดเปน ส.ส. วา “กวา

จะไดเปน ส.ส. ผมยกมือไหวแมกระท่ังเมียก็ไหวเปน 10 คร้ัง 

เพราะเมียไปยืนอยูรวมกับชาวบานพอดี ผมเลยไหวไปดวย กวา

จะไดรับการเลือกต้ังมา!@” พูดไปเรียกรอยย้ิมจากเพ� อนสมาชิกได

ไมนอย 555  

แหม! ครูมานิตยทําถูกแลว ไมวาจะต้ังใจ ไมต้ังใจ การ

นอบนอม เคารพภรรยา เจริญแน�นอน (อิ อิ)  

 

รายช� อมาแลว 

ชวงน้ีจะเห็นวาสภาลมบอยคร้ัง สาเหตุก็มาจากเหลา ส.ส. ส.ว. 

ต้ังใจลมสภา ชนิดวาไมเกรงใจบุญคุณท่ีประชาชนอุตสาหไววางใจสงเขา

มาทํางาน ทําหนาท่ีในสภา หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเร� อง

น้ีเยอะมาก แตท่ีเห็นจะเอาจริงก็ตอง สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีเปนกรรมาธิการ

ในสัดสวนของพรรคเสรีรวมไทย

นอกจากออกมาตําหนิพฤติกรรม ส.ส. ส.ว.แลว ยังจะทําเร� อง

รองถึงคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) วา 

สมาชิกพวกน้ีทําผิดจริยธรรม 

ลาสุด สมชัย โพสตเฟซบุกโชว

รายช� อของสมาชิกรัฐสภาแตละคนวาใคร

แสดงตน ไมแสดงตน ใครขาดประชุม

บาง เพ� อเช็กพฤติกรรมวาเจตนาลมสภา

ใชหรือไม พรอมระบุขอความวา “รายช� อ

มาแลว ขอเวลารอนตะแกรง 3 ช้ัน ช้ัน

ท่ี 1 ขาดประชุมวันท่ี 28 กรกฎาคม ขณะ

พิจารณาราง พ.ร.บ.ปรับเปนพินัย ทําให

สภาลม ช้ันท่ี 2 ขาดประชุมวันท่ี 3 สิงหาคม 2565 ขณะพิจารณาราง 

พ.ร.บ.กําหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม ทําใหสภาลม ช้ันท่ี 

3 ขาดประชุมวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 ขณะพิจารณาราง พ.ร.ป.การ

เลือกต้ัง ส.ส. ทําใหสภาลม นักเรียนดี ขาดคร้ังสองคร้ังไมมีปญหา ใคร

ขาดติดตอกัน 3 คร้ัง เอาใบรับรองแพทยมาแสดงดวย”

อืม! ขอยกมือสนับสนุนดวยอีก 1 เสียง พวกผูทรงเกียรติทําตัว

เยยกฎ ตองโดนทําโทษใหเข็ด หุ หุ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

ครูมานิตย สังขพุม

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

 สมชัย 

ศรีสุทธิยากร

พ� อตอบสนองนโยบายที่เปนผลจากการดลใจจากวิหารเทพ

แหงภูเขาเดลฟาย ซาคเขรอถิสคงไดครุนคิดทันทีวา รูตัว

เองคือรูวาตัวเองวาเปนอะไรและไมเปนอะไร ตอนนั้นคงจะ

มีอายุประมาณ 60 ปแลว ไดรับรูและไดถกปญหากับนัก

ปราชญตางๆ ของกรุงเอเธนสมามากแลว และตัวเองก็ไดแถลง

ความคิดออกไป ไดรับการยอมรับก็มี ไดรับการเยยหยันและนําเอา

ไปเลนเปนมุกตลกบนเวทีก็มี ทุกอยางยังสะเปะสะปะ ยังไมเปนโล

ไมเปนพาย ถึงเวลาแลวที่จะสอนใหเปนระบบความคิดเสียที โดย

เริ่มจากการรูจักตัวเองวาเปนอะไรตามการดลใจของเทพอพาลโลว                                                       

แหงภูเขาเดลฟาย เรามีหลักฐานจากบทสนทนา Alcibiades วา                     

ซาคเขรอถิสสอนแอลเสอบายเออดิส (Alcibiades) อยางไรใน

ประเด็นนี้ แตนักประวัติศาสตรพากันคิดวาไมใชงานเขียนของเพล

โทว และไมรูวาใครเขียนไวเม� อใด แตก็แสดงความคิดของซาคเข

รอถิสในชวงนั้นไดเปนอยางดี แอลเสอบายเออดิสเปนนักการเมือง

จากตระกูลขุนนางเอเธนส อายุออนกวาซาคเขรอถิสประมาณ 20 

ป ในชวงที่ซาคเขรอถิสอายุ 60 ป เขาก็ตองมีอายุประมาณ 40 ป

แลว จึงไมน�าจะเปนศิษยของซาคเขรอถิสและฟงเร� องพื้นฐาน

อยางนี้ แตก็ชางเถอะ เราใชหลักฐานนี้เพ� อศึกษาความคิดของ                    

ซาคเขรอถิสในชวงนี้และประเด็นนี้ก็แลวกัน ดังที่กูทรายกลาวไว

ใน Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol.III, p. 470. วา 

ใชเปนบทนําสําหรับนักศึกษาปรัชญาซาคเขรอถิสไดเปนอยางดี                                                                               

“... the First  Alcibiades, a dialogue which, whether or not 

Plato wrote it, was aptly described by Burnet as designed  

as a sort of introduction to Socratic philosophy for beginners.” 

เราจะเดินตามแนวคิดน้ี (หมายเหตุ เม� อกลาวถึงบทสนทนาแอลเสอ 

บายเออดิสก็ยอมหมายถึงแอลเสอบายเออดิส 1 เพราะแอลเสอบาย

เออดิส 2 ไมใชของเพลโทวแน�ๆ  และกลาวถึงการอธิษฐานขอเบ้ือง

บนใหขอเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมเพ� อโลกหนาเทาน้ัน

แอลเสอบายเออดิส หนุมตระกูลขุนนางแหงรัฐเอเธนส อายุ

ยี่สิบ ตั้งเปาหมายชีวิตไววาโตขึ้นเปนผูใหญจะตองเปนเจาคน

นายคน ไมวาจะเปนดานการเมืองหรือการรบ มาขอคําแนะนํา

จากอาจารยซาคเขรอถิสซึ่งเริ่มอบรมโดยใหหลักการพื้นฐานเบื้อง

ตนไววา ตองฝกปญญาใหเฉียบคมในการแยกไดวาอะไรถูกอะไร

ผิด อะไรใชไดอะไรใชไมได ซึ่งเม� อทดสอบดูแลวแอลเสอบาย                                                                           

เออดิสตอบอยางสับสน เขาจึงแกตัววา ก็ยังไมสอนใหรูนิยามจะ

ตอบใหไดอยางใจไดอยางไร ซึ่งซาคเขรอถิสก็สวนไปวา ไมใชไมรู

นิยาม แตยังไมรูแมแตวาตัวไมรูตัวเองวาเปนตัวรูเสียดวยซ้ํา แอล

เสอบายเออดิสเปรียบเหมือนยังไมรูวิธีบินและรูวาตัวไมรูจึงไมคิด

จะบิน นั่นดีแลว ไมมีอะไรเสียหาย แตถาไมรูวาตัวไมรูและอยาก

จะบินเพราะไมรูวาตัวไมรู อาจจะเสียหายถึงตายได หากรูวาตัวรู

และรูอยางถูกตองก็จะปลอดภัยทั้งตัวเองและผูมีสวนเกี่ยวของ ใน

ทํานองเดียวกันกับเทคนิคการเดินเรือทะเล หากไมรูวาตัวเองไมรู

เทคนิคนี้และสําคัญผิดวาตัวรูจึงอาสาเปนผูควบคุมการเดินเรือ ก็

จะเปนอันตรายใหญหลวงตอตัวเองและผู โดยสารไปในเรือทุกคน รู

วาตัวไมรูเสียดีกวาเพราะจะไมกลาอาสาควบคุมการเดินเรือ ก็จะ

ดีที่สุด หากรูวาตัวรูการเดินเรืออยางถูกตองและมีความรับผิดชอบ

อาสาเปนผูควบคุมการเดินเรือ ทั้งตัวเองและผู โดยสารทุกคนก็มี

หวังไดวาจะปลอดภัย เพราะฉะนั้นในการบริหารรัฐ หากผูบริหาร

รัฐไมรูวาตัวไมรูเทคนิคการบริหารรัฐและคิดผิดวาตัวรูจึงอาสาโดย

พลเมืองเช� อผิดๆ วารู ก็จะเปนความหายนะแดคนทั้งชาติ สูผูรูวา

ตัวไมรูไมได เพราะเขาจะไมเปนพิษเปนภัยแกใคร แตจะสนับสนุน

ใหผูรูจริงไดบริหารรัฐ สวนผูรูจริงแตไมไดบริหารรัฐ ถามีผูรูจริง

อยางเขาไดบริหารรัฐก็แลวไป แตผูไดผูบริหารเปนผูไมรูจริงทั้งๆ 

ที่มีผูรูจริงไมไดอํานาจบริหารรัฐก็เปนเร� องน�าเสียดายโอกาสเปน

อยางยิ่ง

ปญหาท่ีแอลเสอบายเออดิสตองการไดคําตอบจากซาคเขรอถิส 

ก็คือ รูอะไรจึงเรียกวารูจริงในเทคนิคของการบริหารรัฐ แตซาค       

เขรอถิสก็เกี่ยงใหตองหาเอาเองจากภายในตน และผูที่จะสนใจหา

จนไดคําตอบอันพึงประสงคนั้น ก็ตองรูเสียกอนวาตนยังไมมีความ

รู ยังเปน ignorant ผูยังไมรูอะไรเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมรูวา

ตนไมรู ยังเปนคนโงเขลาอยูและอยากจะรูตั้งแตปญหาแรกเลยคือ 

รูวาตัวยังไมรูวาตัวไมรูและอยากรูวาตัวไมรู ซาคเขรอถิสก็อยากจะ

เลาประสบการณของตัวเองวาตัวเองก็เคยโงอยางนั้นมากอน และ

ไมรูวาตัวโงจนกวาจะไดรับการสะกิดใจจากเทพอพาลโลว ณ วิหาร

บนยอดเขาอลีมเผิสโดยการมองในตัวเอง ก็ขอใหทําเชนเดียวกัน

โดยไมจําเปนตองไปที่วิหารเดลฟาย แตโดยการรับฟงจากซาค                                                                      

เขรอถิสก็ได

ความสําเร็จในชีวิต

ครั้นสังเกตเห็นวาแอลเสอบายเออดิสไมสนใจที่จะฟงตอ

ไป ซาคเขรอถิสจึงตั้งประเด็นขึ้นวา อยากประสบความสําเร็จ

ในชีวิตไหม ก็ไดเห็นความอยากรูอยากเรียนอยากฉลาดของแอล                   

เสอบายเออดิสขึ้นมาทันที จึงถือโอกาสชี้แจงวา จําเปนตองรูเพียง 

2 อยางเปนปฐม คือรูวาตัวเองคืออะไร (know what) และรูวาจะ

ใชอุปกรณใกลตัวอยางไร (know how) สองเร� องนี้ตองแยกกันรู

อยางชัดเจน ไมใหสับสน มิฉะนั้นก็ไมตองหวังความสําเร็จในชีวิต 

เร� องแรกเปนเร� องภายในตน เร� องหลังเปนเร� องภายนอกตน

 รูตัวเองเพ� อดูแลตัวเองใหไดทุกอยางที่ตองการดวยความ

อุตสาหะ (care for) และเสียสละ (pains over) เพ� อพัฒนา (to 

improve) และฝกฝน (to train oneself) และใครก็ตามไมมีวันจะ

มุงมั่นพัฒนาและฝกฝนหากไมรูเสียกอนวาตัวเองมีธรรมชาติเปน

อะไร (your nature) ตองรูธรรมชาติของตัวเองใหชัดเจนเสียกอน

จึงคอยดูไดวาจะพัฒนาตัวเองอยางไร โดยใชอะไรเปนอุปกรณบาง 

ดูแลตัวเองคือดูแลใหตัวเองมีความสุขแท สวนอุปกรณนั้นดูแลให

อยูในสภาพพรอมใชเปนเคร� องมือใหความสุขแกตัวเองไดดีที่สุด ใช

ไมไดก็โยนทิ้งเสียหาเคร� องใหมมาใชแทนได เร� องนี้บรรดาอาจารย                                                                             

ซัฟเฝสทพากันละเลยในขั้นแรกและสอนขั้นที่สองเลย เพราะ

ถือวาตัวเองเปนอะไรนั้นไมสําคัญตองรู และเนนวิธีทําใหตัวเอง

สมปรารถนาดวยลาภยศสรรเสริญ รูชัดเจนแลวก็จะแยกออกได

วาดูแลตัวเองตองทําอยางไรจึงใหตัวเองมีความสุขตามธรรมชาติ

อันแทจริงของตน สวนอุปกรณนั้นดูแลใหตัวตนไดใชสอย ไมใช

ดูแลใหมีความสุขของเคร� องมือเปนหลัก แตใหมันมีความสุขตาม

ธรรมชาติของมันเพ� อยังความสุขแกตัวเจาของเคร� องมือนั้น เชน 

ดูแลรองเทาใหอยูในสภาพดีของรองเทาเพ� อพรอมใหความสุขแก

เจาของรองเทา ไมใชเกรงใจมันจนไมกลาใชมันตามตองการ แตก็

ตองดูแลมันใหอยูในสภาพดีที่สุดของมันเพ� อพรอมใชบริการไดเปน

อยางดี หากจะมีรองเทาไวอวดเพ� อนไมใชเอาไวสวมใสก็ใหมันอยู

ในสภาพรอมทําหนาตาแกเจาของไดจริง

สรุปขั้นที่หนึ่งไดวา รองเทามีอยูเพ� อประโยชนสุขของเทา  

แตเทาก็ยังไมใชตัวกําหนดวาจะใชรองเทาเม� อไรและอยางไร  เทา

เปนสวนหนึ่งของรางกายที่มีความรูสึก ความรูสึกของรางกาย

กําหนดใหเทาตองการรองเทาอยางไร รางกายไมตองการก็สั่งให

เทาเดินเทาเปลาได เหมือนกับสั่งใหมือทําอะไรหรือใชอะไรชวย

ทําการตามความพอใจของอารมณของรางกาย แตความพอใจของ

รางกายยังตองขอการอนุมัติจากปญญาวาจะยอมใหใชอวัยวะสวน

ใดและอนุญาตใหใชอุปกรณดวยไดหรือไม ปญญาจึงเปนตัวบงการ

สูงสุดและตัดสินใจขั้นสุดทายของการกระทําทุกอยางของรางกาย 

แมสวนที่สั่งโดยตรงไมได เชน การเตนของหัวใจก็ยังสามารถ

ทําการอะไรบางอยางโดยปลอยไปตามอัตโนมัติหรือหาทางขัดขวาง

ดวยอุปกรณภายนอก

สรุปขั้นที่สองไดวา ปญญาเปนตัวตัดสินใจสุดทายและสั่ง

เด็ดขาดในคนคนหนึ่ง แตปญญาก็มีทางเลือกใหตัดสินใจไดวาจะ

ทําตามทางเลือกที่ 1, 2, 3, 4,……….ปญญาเปนตัวตัดสินใจและ

เปนผูใชอุปกรณและมีอุปกรณที่ถูกใชซึ่งเปนคนละหน�วยแยกกันได

ชัดเจน เชน ขณะนั้นซาคเขรอถิสกําลังใชคําพูดเพ� อส� อความเขาใจ

แกกันกับคูสนทนา นับเปนผูใชคําพูดที่แยกออกไดชัดเจนจากคําพูด

ที่ถูกใชเปนอุปกรณ มีรองเทาใหใชสวมก็มีชางทํารองเทาซึ่งแยก

ออกเปนคนละหน�วยชัดเจนจากมีดตัดหนังและเข็มเย็บหนัง มีด

และเข็มเปนอุปกรณใหชางใชแยกตางหากจากตัวชางที่เปนผูใช

อุปกรณ มีเสียงขลุยก็ตองมีนักดนตรีใชขลุยเปนอุปกรณที่แยกได

เปนคนละหน�วยกับขลุยและเปนผูใชขลุยเปนอุปกรณ ชางรองเทา

และนักขลุยนอกจากใชมีด เข็ม และขลุยเปนอุปกรณแลว ยังใช

แขน ใชมือ ใชนิ้วมือ และอวัยวะตางๆ ของรางกายของเขาเปน

อุปกรณ อวัยวะของรางกายเปนอุปกรณใหปญญาใชสอย จริงๆ 

แลวไมใชผูใชอุปกรณ เพราะถาปญญาไมเลือกออกคําสั่งแลว ก็จะ

ไมมีการทํารองเทาและไมมีเสียงขลุย มือจะไมขยับเขยื้อนถาปญญา

ไมสั่ง ขาและเทาจะไมออกเดินหากปญญาไมตัดสินใจเคล� อนไหว 

ตามที่ชาวบานเขาใจกัน คนเปนคนอยูที่มีปญญาตัดสินใจตอเน� อง

กันตั้งแตเกิด หากปญญาหยุดทําการเรียกวาศพ ไมเรียกวาคน การ

เปนคนจึงอยูที่มีปญญาทําการตอเน� องกันเปนประวัติสวนบุคคล 

ปญญาที่ทําหนาที่นี้ภาษาสามัญเรียกวาวิญญาณ (ซึ่งไมใชตาม

นิยามของพระไตรปฎก) 

ซาคเขรอถิสใชคํา psyche ซึ่งไมใชในความหมายของวิชา

จิตวิทยาในปจจุบัน แตหมายถึงปญญาหน�วยหนึ่งที่แยกมาจากสวน

ที่มีคุณภาพสูงระดับเทพจากสารรวมรูปหรือ Chaos หรือความ

เปนจริงทั้งหมด และที่ซาคเขรอถิสเนนการรูจักตัวเองเปนพื้นฐาน

เบื้องตนของปรีชาญาณก็คือ รูอยางนี้ และเพ� อใหกําลังใจก็กลาว

เปนตัวอยางจากใจวา ซาคเขรอถิสรักแอลเสอบายเออดิสก็คือรัก

สวนที่เปนตัวแทของแอลเสอบายเออดิส นั่นคือปญญาไมใชสรีระ

รางแมจะงามสักปานใดก็ไมใช เพราะฉะนั้นไมใชชอบเพศเดียวกัน 

แตรักปญญาที่คิดดีงามถูกตองไมวาจะเปนปญญาของคนเพศใด 

เม� อเปนเชนนี้คุณงามความดีหรือคุณธรรม (arete=virtue) ของ

ชางทํารองเทาก็คือผลิตรองเทาไดตามที่ปญญาตองการ คุณธรรม

ของนักดนตรีก็คือบรรเลงเพลงไดจับใจ คุณธรรมของปญญาก็คือ

ตัดสินใจไดอยางไมมีที่ติโดยปญญาที่ใชเหตุผล อันจะตองประกอบ

ดวยคุณภาพ 4 ดานของบานพับแหงความประพฤติ (4 cardinal 

virtues) อันไดแก ความรอบรู ความกลาทําตามที่รู ไมขาดไมเกิน 

และมีความชอบธรรมไมเบียดเบียนผูใด

แอลเสอบายเออดิสตัวจริงในประวัติศาสตรกรีกนั้น บําเพ็ญ

ตนเปนนักการเมืองตามคติซัฟเฝสทอยางเต็มตัว ไมมีอะไรแสดง

วาไดรับอิทธิพลจากคําสั่งสอนของซาคเขรอถิสแตประการใด เปน

เหตุใหน�าเช� อวาการสนทนาขางตนมิไดเกิดขึ้นจริงกับแอลเสอบาย          

เออดิส จะเกิดขึ้นกับผูใดหรือไม ไมมีทางรู หรืออาจจะเปนการ

สรางสถานการณ โดยศิษยคนใดคนหนึ่งก็เปนได ดังจะไดนําเอา

บทบาททางการเมืองของชาวเอเธนสผูนี้มาเลาพอเปนสังเขปเพ� อ

การศึกษา ดังตอไปนี้

แอลเสอบายเออดิสเกิดในตระกูลขุนนางเอเธนสเม� อ

ประมาณ ก.ค.ศ.450 ซึ่งฮารเวยกลาวไวใน Sir Paul Harvey, The 

Oxford Companion to Classical Literature, p. 17 วา เปนคนรูป

งามสมสวนและมีไหวพริบแตทะนงตน (arrogant) ไมเกรงกลัวบาป

บุญคุณโทษและปลอยตัวตามอารมณ ไดรับการอบรมจาก Pericles 

และเคยคลุกคลีกับซาคเขรอถิส เคยเขาพรรคขุนนางและเปลี่ยน

ใจมาเขาพรรคประชาชนของ Pericles เคยรวมรบในสงคราม 

Polidaea และ Delium ไดแสดงความสามารถในการวางแผนและ

ไดเล� อนยศเปนแมทัพคนหนึ่ง

ในป ก.ค.ศ.420 (ซาคเขรอถิสอายุ 50 ป) เขาเสนอใหสงบศึก

กับสพารเถอไดสําเร็จและใหรัฐเอเธนสของเขาสงทัพเรือไปคุมเชิง

เกาะซิซิลีโดยเขาเปน 1 ใน 3 แมทัพ คืนกอนออกเรือรบปรากฏวา

วิหารเทพ Mercury ถูกปลนและเทวรูปถูกทุบทําลาย มีพยานยืนยัน

วาเปนฝมือของแอลเสอบายเออดิสและสมุน คณะลูกขุนมีความ

เห็นวาควรใหออกทัพเรือไปกอนแลวคอยดําเนินคดีตามไปทีหลัง 

ครั้นหมายจับไปถึงก็หลบหนีไปพึ่งรัฐสพารเถอและใหคําแนะนํา

แกรัฐบาลสพารเถอเพ� อตัดกําลังและอํานาจของเอเธนส ทางฝาย

รัฐบาลเอเธนสก็ไดแตประกาศตัดสินประหารชีวิตโดยจับตัวไมได

และริบทรัพยสิน 

ก.ค.ศ.412 นําทัพสพารเถอไปชวยชาวกรีกแหงอโอวเนียแข็ง

ขอตอเอเธนส รัฐบาลเปอรเซียสอเสียดใหรัฐบาลสพารเถอไมไวใจ

แอลเสอบายเออดิสอยางไดผล โดยมีหลักฐานวาเขาเกาะแกะกับ

พระมเหสีของกษัตริยแอกกิสของสพารเถอ (King Agis of Sparta) 

และในขณะเดียวกันก็มีหลักฐานวาไดติดตอกับแมทัพเปอรเซีย 

Tissaphernes ประจําดินแดนที่เปอรเซียยึดไดทางภาคตะวันตก

อยางมีเลศนัย 

ก.ค.ศ.407 เอเธนสปลดแอกสพารเถอไดสําเร็จ พรรค

ประชาธิปไตยไดอํานาจปกครองเอเธนส คณะผูบริหารมีมติยกโทษ

แกแอลเสอบายเออดิสและเสนอใหตําแหน�งแมทัพและเปนทูต

เจรจาผูกมิตรกับเปอรเซียยังความโกรธเคืองแกรัฐบาลสพารเถอ                                                                                

อยางมาก เขายกทัพเรือไปปราบรัฐที่แข็งขอตอเอเธนส โดยการยุ

แหยของสพารเถอและพายแพถูกปลดจากทุกตําแหน�ง เขาลี้ภัย

ไปอยูในฟรีเจียและทหารเปอรเซียสังหารที่นั่นใน ก.ค.ศ.404 จึง

หมายความวาเขาไมไดรับอะไรดีๆ จากซาคเขรอถิสมาเปนหลัก

ปฏิบัติในชีวิตเลย และดูเหมือนจะทําตรงขามกับอุดมการณของ

ซาคเขรอถิสเสียทุกอยาง

เม� อแอลเสอบายเออดิสตายไปแลว สพารเถอก็ยึดอํานาจ

กรุงเอเธนสไดอีกและใหคณะสามสิบของพรรคขุนนางปกครองเปน

รัฐบาลหุนภายใตอํานาจเผด็จการของ Lysander ระหวางนี้ที่ซาค 

เขรอถิสถูกประหารชีวิตดวยสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือเพ� อเอาใจรัฐ

บาลสพารเถอ ตอมา ก.ค.ศ.395 เอเธนสชักชวนพันธมิตรใหรวมมือ

กันปลดแอกสพารเถอ คือ Thebes, Argos, Corinth แตไมสําเร็จ 

จบลงดวยการไกลเกลี่ยของเปอรเซียซึ่งถือโอกาสยึดดินแดนใน

ทะเลเอเจียนและเอเชียไมเนอร ก.ค.ศ.378 เอเธนสรวมมือกับธีบส

ขับไลอิทธิพลของสพารเถอไดสําเร็จทําใหเอเธนสร่ํารวยจากการ

คาขายและมีอิทธิพลอีกครั้งหนึ่ง

ก.ค.ศ.369 สพารเถอชวนเอเธนสรวมมือกันขจัดอิทธิพลข

องธีบสซึ่งยุแหยใหเกิดการปฏิวัติในกรุงเอเธนสใน ก.ค.ศ.357 ซึ่ง

ทําใหเอเธนสออนแอลงเร� อยๆ และรัฐแมสเสอโดวเนียแข็งแกรง

ขึ้นแทนเร� อยๆ จนในที่สุดยอมเปนพันธมิตรกับพระเจาฟลิปใน 

ก.ค.ศ.338 เปดทางใหสํานักปรัชญาของเพลโทวและสํานักของแอร

เริสทาทเถิลพัฒนาไดอยางอิสรเสรีตอมาอีกนาน

แอลเลิกซานเดอรเปนโอรสของพระเจาฟลิปแหงรัฐแมส

เสอโดวเนียซึ่งเปนโอรสของพระเจา Amyntas ผูวางพื้นฐานความ

มั่นคงแข็งแกรงใหรัฐแมสเสอโดวเนีย ฟลิปมีมเหสีองคแรกนาม

วา Olympias ซึ่งเปนพระมารดาของแอลเลิกแซนเดอร และมี

มเหสีองคหลังนามวา Cleopatra มีโอรสที่ตั้งพระทัยจะใหขึ้นครอง

ราชย มเหสีองคแรกจึงสังหารทั้งมเหสีและโอรสองคนอย และเม� อ

ฟลิปสิ้นพระชนม โดยการวางแผนของแอลเลิกแซนเดอร ก็ไดขึ้น

ครองราชยเม� อมีพระชนมายุเพียง 16 ชันษา ตองใชเวลาชั่วระยะ

หนึ่งปราบปรามเจาเมืองของรัฐแมสเสอโดวเนียที่ภักดีตอพระราช

บิดา และทําไดสําเร็จโดยตั้งนายทหารผูภักดีเปนเจาเมืองแทน เม� อ

ทําไดสําเร็จก็คิดไดวาแมสเสอโดวเนียจะอยูอยางสงบไมไดหากรัฐ

กรีกทั้งหลายยังชิงอํานาจแบงขั้วกันอยางไมรูจบ จึงย� นคําขาดทีละ

รัฐขอเปนพันธมิตร หากไมยอมก็จะรบจนยอม แลวไมยึดเปนเมือง

ขึ้น แตจัดการบริหารใหมใหเปนสวนหนึ่งของมหาอาณาจักรแมเสอ

โดวเนีย สรางถนนหลวงเช� อมโยงอยางสะดวกกับแมสเสอโดวเนีย 

จัดใหมีคณะที่ปรึกษาที่มีอํานาจเต็มที่จะอนุมัติหรือปฏิเสธขอเสนอ

ของเจาเมือง เปนแบบอยางของการปกครองแบบประมุขอยูใต

กฎหมาย เม� อจัดการเรียบรอยแลวก็เดินหนาย� นคําขาดตอรัฐตอไป 

เอเธนสเดาวาสักวันหนึ่งจะถึงเวรของตนจึงพยายามคิดการเตรียม

พรอมรับมือ ไมไวใจแอรเริสทาทเถิลซึ่งขณะนั้นเปนเจาสํานักลาย

เซียมของตนอยูในกรุงเอเธนส ลูกศิษยแนะนําความปลอดภัยใหลี้

ภัยไปอยูกับลูกศิษยบบนเกาะแหงหนึ่งและตายที่นั่นเม� อ ก.ค.ศ.322 

หลังความตายของแอลเลิกแซนเดอร 1 ป.

ที่มาภาพ : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Alcibades_being_taught_by_Socrates%2C_

Fran%C3%A7ois-Andr%C3%A9_Vincent.jpg

หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) หนังสือเดินทาง

ประเภทน้ี จะมีอายุไมเกิน 5 ป ไมสามารถตออายุเพ่ิมได มีขอกําหนด

ออกใหเฉพาะ อาทิ พระบรมวงศานุวงศ, ประธานองคมนตรี และ

องคมนตรี, นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี, ประธาน

และรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธาน

วุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาล

อุทธรณ, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด, 

อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ ผู

บัญชาการทหารสูงสุด และผูบัญชาการเหลาทัพ, ขาราชการท่ีมี

ตําแหน�งทางการทูต. 

พาสปอรตทูต



บัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา 

เหตุการณ์รถเก๋งประสบอุบัติเหตุเสียหลักพลิก

คว่ำาชนแบริเออร์ บนถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 

ขาเข้าพัทยา กม.105+700 เหตุเกิดเวลา 07.45 น. วัน

ที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา เขตรับผิดชอบคือ กองกำากับการ 8  

กองบังคับการตำารวจทางหลวงเขาเขียว อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี  

แต่โป๊ะแตกเวลาผ่านไปกว่า 12 ชั่วโมง เมื่อพบ

ว่าซากรถที่เคลื่อนย้ายไปเก็บลานเก็บของกลางนั้น มี

ศพผู้เสียชีวิตเป็นชายซุกอยู่บนพื้นใต้ฝั่งเบาะนั่งคน

ขับ ทราบชื่อภายหลังคือ นายภัทรชัย อรรถพร อายุ 

68 ปี ชาวจังหวัดระยอง จากนั้นพนักงานสอบสวน 

สภ.ศรีราชา เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลัก

ฐาน ต้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำาศพ

ส่งสถาบันนิติเวช รพ.ตำารวจ ญาติถึงกับตกใจและติดใจ

การทำางานของตำารวจทางหลวงและหน่วยกู้ภัย ไม่เชื่อว่า

จะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 

พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำารวจ

ทางหลวง (ผบก.ทล.)  

รีบตั้งโต๊ะแถลงชี้แจง 

โดยมีตัวแทนทั้งจาก

กรมทางหลวง หน่วย

กู้ภัย พนักงานสอบ 

สวน แพทย์นิติ เวช 

รพ.ตำารวจ ร่วมชี้แจง

ตั้งแต่เกิดเหตุ ขณะ

เกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ 

หน่วยกู้ภัยตรวจสอบ

ไม่พบผู้ ป ระสบเหตุ   

สันนิษฐานถูกพลเมืองดี

นำาตัวส่ง รพ. จึงเคลื่อนย้ายรถไปเก็บ พนักงานสอบสวน

ติดต่อไปตาม รพ.หาคนเจ็บก็ไม่พบ จึงไปตรวจสอบ

เอกสารภายในรถเพื่อหาช่องทางติดต่อญาติกระทั่งพบ

ศพผู้เสียชีวิต แล้วนำาส่งนิติเวชชันสูตร  แพทย์ลงความ

เห็นบาดเจ็บหนักที่ทรวงอก เกิดจากการกระแทกกับ

ของแข็งไม่มีคม กระดูกซี่ โครงหักทั้ง 2 ข้าง เลือด

ออกจากขั้วหัวใจ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลังเกิด

บาดแผลเพียงไม่กี่นาที อย่างไรก็ตามได้ตั้งกรรมการ

ตรวจสอบควบคู่ขนานไปด้วย พร้อมขอโทษครอบครัว

ผู้เสียชีวิต 

สำาหรับ พล.ต.ต.เอกราช ผบก.ทล. เป็น นรต.42 

เติบโตมาตามสายงานของกองบัญชาการสอบสวน

กลาง เป็น รอง ผบก.ทล., เป็นโฆษกตำารวจทางหลวง 

ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา มีผลงานเป็น

ที่ประจักษ์ รวมทั้งการป้องปราบสกัดยาเสพติด จาก

เหตุการณ์ครั้งนี้จะสามารถแก้สถานการณ์ เพื่อเป็น

เครื่องพิสูจน์เรียกศรัทธาตำารวจทางหลวงกลับมาได้อีก

ครั้งหรือไม่ต้องรอดู. 

๘.อำานาจในการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอิสระที่มีหน้าที่

ชี้เป็นชี้ตายให้เป็นของสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องผ่านความ

เห็นชอบของวุฒิสภา

๙.อำานาจตุลาการให้เป็นอิสระของตุลาการที่จะควบคุม 

ตรวจสอบ แต่งตั้งบุคลากรกันเอง แต่ถ้า ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด 

ก็เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะวินิจฉัย แล้วถ้าวุฒิสภา

เห็นชอบก็ให้ถือว่าเป็นอำานาจที่ถูกต้อง ที่ตุลาการจะต้อง

ยอมรับและปฏิบัติตาม

๙ ข้อที่นำาเสนอนี้เป็นเพียงตุ๊กตา แต่ก็มีหลักการสำาคัญ

ก็คือ มอบอำานาจให้ประชาชน แยกอำานาจทั้งสามออกจาก

กันโดยเด็ดขาด สร้างสมดุลอำานาจ ห้ามมีการก้าวก่ายอำานาจ 

ห้ามมีการควบอำานาจ แต่เรื่องนี้จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนา 

การศึกษา การพัฒนาคุณภาพประชาชน  ต้องทำาให้การเมือง

เป็นเรื่องจิตอาสาให้ได้

๑๓ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับต้านโกงนี้ ชี้ให้เห็นว่าการ

เมืองยังเป็นเรื่องจิตแสวงหา ผู้แทนราษฎรหลงอำานาจ คิดว่า

ตัวเองเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วมีอภิสิทธิ์เหนือประชาชน  ทำาผิด

ในสมัยประชุมก็ไม่สามารถจับกุมได้ รัฐธรรมนูญที่เป็นสมบัติ

ของประชาชนทุกคน ผู้แทนก็สามารถปู้ยี่ปู้ยำาได้ตามอำาเภอใจ

หลักการสำาคัญที่ผมนำาเสนอก็คือ “แยกอำานาจออกจาก

กันอย่างเด็ดขาด” การกลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบทำาให้

เกิดเผด็จการรัฐสภาแน่นอน นำาไปสู่การออกกฎหมายขายชาติ 

เช่น กฎหมายขายกิจการโทรคมนาคม ที่ทำาให้ประเทศไทย

เสียพิกัดดาวเทียม ฯ นอกจากนั้นเมื่อไม่สามารถแยกระบบ

ราชการออกจากการเมือง ก็ทำาให้รัฐบาลเผด็จการรัฐสภาเป็น

เผด็จการการเมือง เพราะสามารถควบคุมข้าราชการให้ทำา 

ตามนโยบายทุจริตต่างๆ ได้ โดยไม่มีอุปสรรค

ดังนั้น ถ้าไม่สามารถแยกระบบราชการออกจาก

การเมืองได้ ก็จะไม่มีเบรกเกอร์ตัดทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น

จากการใช้นโยบาย “โง่” ได้เลย สภาข้าราชการจะต้องเกิดขึ้น

เพื่อทำาให้เกิดสมดุลการบริหาร วันนี้ปลัดกระทรวงที่มีความรู้ 

มีประสบการณ์ มีทักษะการทำางานได้แต่กอกระดุม ครับนาย 

ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือการแทรกแซงระบบข้าราชการด้วยเส้น

สาย มังกรสู้พันที่ครอบครองกระทรวงเกษตรฯ นานหลาย

สิบปีแทรกแซงตั้งแต่การคัดเลือก ซี ๓  จนถึงปลัดกระทรวง 

เรียกได้ว่าทั้งกระทรวงเป็นเด็กในคาถา 

5บทความ

ครตอบได้บ้าง?

 วานนี้ (๑๒ สิงหาคม) ไล่อ่านเว็บไซต์ไทยโพสต์ https://

www.thaipost.net/ สะดุดกับข่าว ‘นักประวัติศาสตร์’ 

ชี้ ‘ลุงตู่’ เป็นนายกฯ ตอนรัฐประหารต่อเนื่องครบ ๘ ปี 

ส.ค.นี้ คือเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์อย่างแรง

 เนื้อข่าวบอกว่า... 

	 ...นายเทพมนตรี	ลิมปพยอม	นักวิชาการอิสระด้านประวัติ	

ศาสตร์และนักเทววิทยา	โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก	มีเนื้อหาดังนี้

	 ลุงตู่นายกรัฐมนตรี	๘	ปี

 ในทางประวัติศาสตร์	เวลาเราบันทึกรายละเอียดว่าการดำารง

ตำาแหน่งนายกฯ	ต้องนับต่อเนื่องกัน	มิฉะนั้นเราต้องแยกแยะเยอะ

 ลุงตู่เป็นนายกฯ	ตอนรัฐประหารเป็น	คสช.จากปี	๒๕๕๗-๒๕๖๒ 

	 ต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งป	ี๒๕๖๒	จึงดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน	

	 ประวัติศาสตร์ต้องมองความต่อเนื่องเหมือนกรณีจอมพล

ถนอม	กิตติขจร	ท่านผู้รู้นับอย่างไรงงตาย

	 ผมไม่ใช่นักกฎหมายขอบอก	๕๕๕๕	แต่ก็งงๆ	กับการตีความ

เจตนารมณ์

	 ในที่สุดไม่ควรคิดให้ปวดหัวรอศาลรัฐธรรมนูญตีความ	

	 แต่ลุงตู่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องครบ	๘	ปี	 ก็เดือน

สิงหาคม	๒๕๖๕	นี้ครับ	อันนี้คือเรื่องจริงในทางประวัติศาสตร์...

 พูดถึงประวัติศาสตร์การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ

ไทยในอดีต บุคคลที่อยู่ในตำาแหน่งยาวนาน มักถูกมองว่าเป็น 

จอมเผด็จการ 

 ซึ่งมันก็เป็นตามนั้น แต่ใช่ว่าจะเป็นทุกคน 

 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม อยู่ในตำาแหน่ง ๘ สมัย เป็น

ระยะเวลายาวนานกว่า ๑๕ ปี 

 จอมพล ป. หนึ่งในสมาชิกคณะราษฎร ก่อการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง ปี ๒๔๗๕ ได้ชื่อว่าเป็นจอมเผด็จการที่อยู่ในตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรียาวนานที่สุด 

 ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีจากการ

รัฐประหาร และจากการเลือกตั้ง

 จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นจอมเผด็จการอีกคนที่อยู่ใน

ตำาแหน่งยาวนานถึง ๑๐ ปีครึ่ง 

 จอมเผด็จการทหารรายนี้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ทำาไมอยู่มาถึง ๘ ปี
ด้วยการทำารัฐประหาร 

 แต่วันที่ ๗ มีนาคม ปี ๒๕๑๒ จอมพลถนอมได้เป็นนายก

รัฐมนตรีจาก มติของสภาผู้แทนราษฎรไทยกับเขาเหมือนกัน 

 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อีกหนึ่งในเผด็จการทหารเบ็ดเสร็จ อยู่

ในตำาแหน่งเกือบ ๕ ปี สร้างตำานานความเป็นเผด็จการเอาไว้มากมาย 

 ทั้งจอมพล ป. จอมพลถนอม จอมพลสฤษดิ์ ต่างถูกจารึก

ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่า เป็นจอมเผด็จการที่ทำาลาย

ประชาธิปไตยลงไปอย่างย่อยยับ 

 คนรุ่นหลังรู้จักทั้ง ๓ คนนี้ ในฐานะบุคคลที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง

 ในอดีต จอมเผด็จการอย่าง จอมพล ป. และจอมพลสฤษดิ์ 

อยู่ในอำานาจได้อย่างยาวนาน ไม่ใช่เรื่องแปลกนัก เพราะขบวนการ

ประชาธิปไตยภาคประชาชนยังไม่แข็งแรง 

 การต่อสู้ทางการเมืองแทบทั้งหมดเป็นเรื่องของชนชั้นนำาต่างขั้ว 

ในคณะราษฎรเองก็มีการเปิดศึกช่วงชิงอำานาจกันเองกว่า ๒ ทศวรรษ 

 ถัดมาในยุคจอมพลถนอม ขบวนการนักศึกษาประชาชนมี

ความเข้มแข็งขึ้น แต่กว่าจะล้มเผด็จการลงได้ ใช้เวลานับสิบปี 

 การใช้เวลาต่อสู้ยาวนานเช่นนั้นเป็นเรื่องเข้าใจได้ เพราะ

ขบวนการนักศึกษาประชาชนเริ่มจะงอกงาม อีกทั้งยังไม่มีอินเทอร์ 

เน็ต ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีสื่อสังคมออนไลน์ การต่อสู้กับผู้นำา

เผด็จการจึงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป รอจนสถานการณ์สุกงอม 

 ทุกอย่างก็ระเบิดออกมา 

 เผด็จการทหารถูกโค่นไป 

 แต่ความเข้าใจทางการเมืองในช่วงหลังเริ่มผิดเพี้ยนไป 

 ยุคสมัยที่เต็มไปด้วยโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ ใครนึกอยาก

จะสร้างข้อมูลเท็จก็สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และมีคนพร้อมที่จะเชื่อ

มากมาย 

 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนาย

ทหารอีกคนที่อยู่ในตำาแหน่งยาวนานกว่า ๘ ปี 

 คนรุ่นใหม่ยุค ๕ จี รวม “ป๋าเปรม” เข้าไปอยู่ในกลุ่ม จอมพล ป. 

จอมพลถนอม จอมพลสฤษดิ์ โจมตีว่าเป็นหนึ่งในเผด็จการทหาร

 ลืมข้อเท็จจริงไปว่า ๓ สมัย กว่า ๘ ปีในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

ของป๋าเปรมนั้น มาจากมติของสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 

 ก่อนจะขึ้นปีที่ ๙ “ป๋าเปรม” บอกว่า “ผมพอแล้ว” 

 ต่างกับ “ทักษิณ ชินวัตร” อยู่ในตำาแหน่งกว่า ๕ ปี มาจากการ

เลือกตั้งทั้ง ๒ สมัย แต่กลับสร้างประวัติศาสตร์ที่ต่างออกไป 

 ใช้การเลือกตั้ง และประชาธิปไตยบังหน้าในการสร้าง

เผด็จการรัฐสภาขึ้นมา 

 “ทักษิณ” ไม่รู้จักพอ พยายามที่จะอยู่ ในตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรียาวนานที่สุด ด้วยการซื้อพรรคการเมือง ยุบรวมกับพรรค

ไทยรักไทยอย่างที่อ้างอิงถึงวานนี้ 

 เผด็จการรัฐสภาไม่อาจอยู่ได้นาน ถูกประชาชนขับไล่ และจบ

ด้วยรัฐประหาร ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น

 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย เรามีทั้งเผด็จการทหาร และ

เผด็จการรัฐสภา ที่พยายามอยู่ในตำาแหน่งให้ยาวนานที่สุด แต่

สุดท้ายงานเลี้ยงต้องเลิกรา

 บางคนไปตายต่างประเทศ บางคนกลับประเทศไม่ได้ 

 มาถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา กำาลังตกเป็นที่วิพากษ์

วิจารณ์อย่างหนักเรื่องวาระการดำารงตำาแหน่ง ๒ วาระ ๘ ปี ห้าม

เกินนั้น ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า

 “นายกรัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดำารงตำาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวม

ระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำาแหน่ง”

 ขณะที่ถกเถียงกันว่า พล.อ.ประยุทธ์ดำารงตำาแหน่งครบวาระ 

๘ ปี เมื่อไหร่ 

 อีกประเด็นที่สอดแทรกมาคือ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในตำาแหน่ง

มา ๘ ปีแล้วหรือ?

 มันเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อมี นักการเมือง นักศึกษา ประชาชน 

พากันโจมตีว่า พล.อ.ประยุทธ์ คือจอมเผด็จการไม่ต่างไปจาก  

จอมพล ป. จอมพลถนอม จอมพลสฤษดิ์  

 ขณะที่จอมเผด็จการทหารยุคใหม่อย่าง พล.อ.สุจินดา  

คราประยูร อยู่ในตำาแหน่งได้เพียง ๔๗ วันเท่านั้น 

 ทำาไมเผด็จการอย่างประยุทธ์ กับสุจินดา ถึงได้ต่างกันสุด

ขั้วขนาดนั้น 

 ยิ่งไปกว่านั้นการชุมนุมประท้วงเผด็จการสุจินดา เริ่มต้น

โดยม็อบมือถือ เป็นยุคเริ่มต้นการใช้ โทรศัพท์มือถือ 

 รุ่นกระติกน้ำา คุณสมบัติโทร.เข้า-โทร.ออกเท่านั้น 

 การสื่อสารรูปแบบใหม่ชักนำาคนชั้นกลางชุมนุมไล่เผด็จการ

สุจินดา สำาเร็จภายใน ๔๗ วันเท่านั้น 

 ซึ่งต้องแลกกับความสูญเสียของประชาชน จากเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬ 

 ทำาไมประยุทธ์ถึงอยู่มาได้ถึง ๘ ปี 

 อยู่ในยุคสมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแรงและกว้าง

ขวาง ข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว เข้าถึงทุกคนได้ในชั่วพริบตาเดียว 

 หากสื่อสารว่า ประยุทธ์ชั่วร้าย คนเป็นแสนเป็นล้าน

สามารถรับรู้ได้ในเสี้ยววินาที

 แต่ทำาไมประยุทธ์ถึงอยู่มาแล้ว ๘ ปี มันเกิดอะไรขึ้น?

 ทำาไมเผด็จการครองอำานาจได้อย่างยาวนานในโลกสมัย

ใหม่ได้ 

 พล.อ.สุจินดา คราประยูร อยู่ในตำาแหน่งได้เพียง ๔๗ วัน 

เพราะนักศึกษา ประชาชน มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า นั่นคือ

เผด็จการที่ต้องการสืบทอดอำานาจ 

 ผู้คนในสังคมมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 แต่วันนี้เหมือนวันนั้นหรือไม่?

 รัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้มาจากกอไผ่  

 แต่เกิดเพราะประชาชนขั้วหนึ่งทนไม่ได้กับระบอบทักษิณ 

ที่โกงกินประเทศ 

 ประยุทธ์อยู่มาได้ ๘ ปี เพราะประชาชนมีความเห็นแตก

ต่างเป็น ๒ ขั้ว

 บวกกับทหารเรียนรู้ที่จะอยู่ในการเมือง ขณะที่การเมืองไม่

เคยปรับตัวเอง ถึงขั้นที่ว่านั่งร้านระบอบทักษิณ ระบอบโคตรโกง 

เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย

 ครับ...วันนี้ “ลุงตู่” สร้างตำานานอีกหนึ่งหน้าแล้ว 

 นายกรัฐมนตรี ๘ ปี.

ครูบาบุญชุ่ม

ท่านเป็นพระอาพาธขนาดไหน

เราเห็นใจพร้อมพรักรู้รักษา

แสดงออกไม่ดีบ้างบางเวลา

ยังดีกว่าผู้แอบทำาระยำาเวร

อย่ามองพระเป็นผู้วิเศษสุด

ท่านก็เป็นมนุษย์ลูกหลานเหลน

เพียงพระ ถือพรต มีกฎเกณฑ์

มองการเล่น นอกลู่ เป็นครูเรา

การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผมติดตามการเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐ (อายุ ๖  ขวบ) 

อ่านหนังสือออกด้วยหนังสือพิมพ์รายวัน อ่านข่าวการเลือกตั้ง

สกปรกที่สุดของจอมพล ป. ซึ่งนิสิตนักศึกษาในสมัยนั้นก็ออก

มาเดินขบวน ส่งผลให้จอมพลผ้าขาวม้าแดงออกมายึดอำานาจ 

การเลือกตั้งสกปรกอยู่คู่กับมหาดไทยมานาน ถึงจะเปลี่ยนมา

เป็น กกต.ก็ยังสกปรกเช่นเดิม ไฟดับเปลี่ยนหีบทำาให้เพื่อนป๋า

กลับมาได้รับเลือกตั้งที่โคราช สารพัดวิชามาร นอกจากการ

เลือกตั้งที่ยังวนอยู่กับระบบหัวคะแนน เงินไม่มากาไม่เป็น 

ยึดบัตรประชาชนล่วงหน้า โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งเล็กทำาให้

สามารถควบคุมผลการเลือกตั้งได้ง่ายกว่าเขตเลือกตั้งใหญ่  

ดังนั้นมังกรสู้พันจึงบังคับอภิสิทธิ์ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญจากพวง

ใหญ่เป็นพวงเล็กหรือวันแมนวันโหวต ซึ่งก็ทำาให้มังกรสู้พัน

และพรรคพวกกลับมาเป็นขาใหญ่สามารถตั้งรัฐบาลได้อีกครั้ง

รัฐธรรมนูญถูกฉีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อผลประโยชน์ของ

ผู้ที่ต้องการครอบครองอำานาจเท่านั้น นอกจากฉีกแล้วก็ยัง

มีการแก้ไขกลับไปกลับมา เช่นการแก้ไขเรื่องบัตรเลือกตั้ง

ใบเดียวกลับมาเป็นสองใบวันนี้ ประชาธิปไตยไทยไม่มั่นคง

เพราะรัฐธรรมนูญเป็นไม้หลักปักขี้เลน ผมขอเสนอแนวคิดที่

จะพัฒนาประชาธิปไตยไทยให้มั่นคงดังนี้

๑.รัฐธรรมนูญไม่สามารถแก้ไขได้ โดยสมาชิกรัฐสภา  

เพราะเมื่อกำาหนดว่ารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน โดย

ประชาชน เพื่อประชาชน ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกครั้ง

ต้องจัดให้มีการทำาประชามติ โดยก่อนจะทำาประชามติได้ต้อง

ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา (สภาผู้แทนเสนอให้วุฒิสภา

พิจารณาก่อนจัดทำาประชามติ)

๒.ให้แยกอำานาจ บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ออก

จากกันอย่างเด็ดขาด

๓.ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกนายกฯ และรัฐมนตรีด้วย

บัญชีรายชื่อที่เสนอโดยพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในสภา โดย

ให้ประชาชนกาบัตรเลือกตั้งบัญชีนายกฯ ถ้าพรรคใดได้

รับคะแนนสูงเกินกึ่งหนึ่งก็ให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ โดย

อัตโนมัติ

๔.ถ้าไม่มีพรรคใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็ให้มีการตกลง

นอกสภา ถ้าได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งจึงให้สภารับรอง 

๕.ส.ส.ต้องทำาหน้าที่นิติบัญญัติอย่างเดียว ไม่มีการควบ

ตำาแหน่งรัฐมนตรีแม้ว่าจะลาออกจาก ส.ส.แล้วก็ตาม 

๖.ส.ส.ไม่มีอำานาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

๗.วุฒิสภาต้องได้มาจากการสรรหาขององค์กรอาชีพที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (เพื่อให้มีวุฒิภาวะจริงๆ) มีหน้าที่

กลั่นกรองกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร

เหตุจากศพถูกทิ้ง 12 ชม.

วันนี้ประเทศไทยอุดมด้วยพิษ พิษการเมือง ทุจริต

คอร์รัปชัน พิษอาหารอุดมด้วยสารก่อมะเร็ง พิษสุรา พิษบุหรี่ 

ที่อุดมด้วยสารก่อมะเร็งเช่นกัน วันนี้ประเทศไทยปกครองด้วย 

“ทศพิษราษฎรทำา” เพราะคนไทยเห็นแก่ตัว.

คีย์บอร์ดชรา

การพัฒนาประชาธิปไตยเราลองถูกลองผิดกันมาเยอะ

แล้ว	 วันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นพัฒนากันอยู่	 เพราะเรามีสิ่งที่ขาด

มากมาย	อาทิ	นักการเมืองจ้องจะคอร์รัปชัน	ทำาให้ประเทศ

ขาดความโปร่งใส	เรามีพลเมืองที่เห็นแก่สินจ้าง	ทำาให้เราขาด

คนดีในสภา	ฉะนั้นการวางกติกาจึงมีความสำาคัญ

ข้อเสนอของคุณคีย์บอร์ดชราน่ารับฟังครับ	เช่นการแยก	

๓	อำานาจออกจากกันอย่างเด็ดขาด	อำานาจตุลาการต้องเป็น

อิสระ	 ผมเห็นด้วยกับการมอบอำานาจให้ประชาชน	แล้วให้

ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอนาคตตัวเองผ่านการเลือกตั้ง	แต่เราก็มี

ปัญหาซ้อนปัญหา	ประชาชนผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้ง	

แต่คุณภาพนักการเมืองไม่เคยเปลี่ยน	ยังมีผู้ทรงอิทธิพล	เจ้าพ่อ	

นักเลง	โจรในเครื่องแบบเข้าไปอยู่ในสภาจำานวนไม่น้อยเลย 

ปัญหานี้ ไม่เฉพาะไทยครับ	ประเทศกำาลังพัฒนาหลายๆ	

ประเทศล้วนเจอปัญหาคล้ายๆ	กัน	ดูฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่าง	

ล่าสุดยังเลือกคนในตระกูลมาร์กอสกลับมาเป็นประธานาธิบดี	

ทั้งๆ	ที่ตระกูลนี้โกงจนถึงกับทำาให้ประเทศหยุดพัฒนา	แต่ชาว

ฟิลิปปินส์ก็ยังเลือกกลับมาอีก	ของไทยเราไม่ต่างกันเท่าไหร่	 

นี่คือปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ซึ่งไม่ง่ายเลยครับ.	

หนึ่งเดียว

• ชาติ,ศาสน์,ราช ร่วมน้ำา-    ใจเดียว

จิตหนึ่งรวมแท้เทียว         ไป่ข้อง

เอกภาพหนึ่งนั่นเชียว        คงมั่น

ไป่สงสัยแหกร้อง          กึกก้องระแวงกันฯ

• เสี้ยมประเด็นนับร้อย       ระแวง

ไอ้อสัตย์พล่ามเสียดแทง        ว่าร้าย

ไอ้นี่แหละตัวเคลือบแคลง       แยงยุ

ระอุร้อนประเทศห้าย           ลุกไหม้ประลัยกัลป์ฯ

• กว่าจะรวมเป็นชาติแก้ว    ยากเย็น

ลำาบากเหนื่อยทุกข์เข็ญ        ค่ำาเช้า

ถึงกับยากลำาบากลำาเค็ญ        ตายแลก

ไป่แปลกถ้าจักปลุกเร้า        ฝึกฟื้นใจเมืองฯ

• ศาสน์,ราช นำาประทีปแพร้ว ชัชวาล

ส่องนำาชาติดวงมาลย์        เจิดจ้า

มั่นใจอกาลิโกกาล         ประเสริฐ

เลิศหนึ่งเดียวสว่างหล้า        ไป่แล้วโรยราฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ใ

อุ

พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ



‘ธพว.’สั่งตรึงดบ.ช่วยSME 

ส่องโปรเจ็กต์เหมืองโปแตช ไทยได้หรือเสีย?

‘AAV’อ่วมขาดทุน7พันล้านเร่งเปิดบินอินเตอร์ 
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6 เศรษฐกิจ

ธอส.ทุ่มงบ5หมื่นล.ผุดเงินฝากออมทรัพย์วันแม่

นารถนารี รัฐปัตย์

ไทยโพสต์ • “ธพว.” ปักหมุดช่วยเอสเอ็มอี ประกาศตรึงดอกเบี้ย

ให้นานที่สุด หวังช่วยผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนการเงินได้ 

“บสย.” การันตีเดินหน้ามาตรการ บสย. พร้อมช่วยยาวถึงสิ้นปี 

2565 ด้าน “ธอส.” ทุ่ม 5 หมื่นล้านบาท ผุดเงินฝากออมทรัพย์วัน

แม่ ชูดอกเบี้ยสูง 2%

าคการเกษตร นับเป็นภาคการผลิตหนึ่งที่มีบทบาทสูงต่อ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดย

ในด้านเศรษฐกิจนั้นภาคการเกษตรสามารถสร้างมูลค่าจาก

การส่งออกได้นับล้านล้านบาท ท้ังในรูปของผลิตผลทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอาหาร และด้วยความสำาเร็จน้ี ความต้องการ

ของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตรจึงเพ่ิมมากข้ึนตามกำาลังการผลิต ซ่ึง

วัตถุดิบท่ีสำาคัญท่ีสุดคงหนีไม่พ้นเรื่อง “ปุ๋ย” ท่ีแต่ละปีประเทศไทยต้อง

พ่ึงพาการนำาเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศถึง 98% รวมแล้วปีละกว่า 5.1 

ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 40,000-50,000 ล้านบาท

แต่ล่าสุดความหวังของกลุ่มเกษตรกรก็กลับมาได้อีกครั้ง หลัง

จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2565 รับทราบ

ผลสัมฤทธิ์การจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย โครงการ

เหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี และให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้

เกิดความโปร่งใส และกำากับดูแลผู้ประกอบการให้ดำาเนินการตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้แจง

ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผล 

กระทบจากการดำาเนินโครงการ

และต่อมา นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ทำาการลงนาม

ในบันทึกข้อตกลง “ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขตามที่

กฎหมายและสัญญากำาหนดไว้ และเงื่อนไขที่กำาหนดเพิ่มเติมเป็น

เงื่อนไขในประทานบัตร” ร่วมกับบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อ

อนุญาตประทานบัตร โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี และ

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของไทยให้มี

วัตถุดิบแร่โปแตชเพื่อทดแทนการนำาเข้า แก้ปัญหาการขาดแคลน

ปุ๋ยและปุ๋ยแพงในปัจจุบัน และช่วยลดต้นทุนภาคเกษตรกรรมใน

ระยะยาว

ด้วยเหตุนี้อนาคตในการพัฒนาเกษตรกรรม โดยเฉพาะ

วัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการอย่างปุ๋ย ก็เริ่มเห็นหนทางที่ชัดเจนมากขึ้น 

เนื่องจากแร่โปแตชมีชื่อทางเคมีว่าโพแทสเซียมคลอไรด์ จัดอยู่ใน

กลุ่มเกลืออนินทรีย์ ประกอบด้วยสารเคมี 2 ชนิด คือ โพแทสเซียม

คลอไรด์ ในปริมาณ 95-100% และโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกง 

ในปริมาณ 0-5% และมีประโยชน์ในการนำาไปสกัดให้ได้เป็น

โพแทสเซียมเพื่อผลิตปุ๋ย เพราะโพแทสเซียมเป็นธาตุที่จำาเป็นต่อ

กระบวนการสร้างแป้งและน้ำาตาลในพืชนั่นเอง 

สำาหรับ ประเทศไทยมีแหล่งแร่โปแตชที่มีความสมบูรณ์และ

  

ค่อนข้างใหญ่สะสมอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาด

ว่ามีปริมาณสำารองแร่ประมาณ 407,000 ล้านตัน โดยเฉพาะใน

เขต อ.บำาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งแร่โปแตชที่ได้จากการทำาเหมือง

ประมาณ 90-95% จะถูกใช้ไปผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการ

ผลิตที่สำาคัญของเกษตรกร ทั้งนี้ก็จะสามารถลดการนำาเข้า จะทำาให้

เกษตรกรของไทยได้ใช้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลง และก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นอย่างมาก

ซึ่งข้อมูลในอดีต ประเทศไทยมีการนำาเข้าปุ๋ยโปแตชจำานวน

มากและราคาสูง ในขณะที่ประเทศแคนาดาซึ่งเป็นประเทศผู้ส่ง

ออกปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นตลาดนำาเข้าสำาคัญที่สุด

ของไทย มีราคาส่งออกปุ๋ยโปแตชอยู่ในระดับต่ำากว่ามาก ดังนั้น

หากประเทศไทยสามารถ

พัฒนาอุตสาหกรรมเหมือง

แร่โปแตชและขายปุ๋ย

โปแตชได้ในราคาใกล้เคียง

กับแคนาดา จะทำาให้ไทย

สามารถประหยัดเงินตรา

ต่างประเทศจากการนำาเข้า

ปุ๋ยโปแตชได้ อีกทั้งจะทำาให้

ราคาปุ๋ยโปแตชถูกลงกว่า 

24% เมื่อเทียบกับราคานำา

เข้า ซึ่งราคาปุ๋ยที่ถูกลงจะ

มีส่วนช่วยลดต้นทุน เพิ่ม

รายได้ แก้ปัญหาหนี้สินของ

เกษตรกรได้ 

ทั้งนี้ โครงการ

เหมืองแร่โปแตช 

จ.อุดรธานี นับเป็นเหมือง

แร่โปแตช ‘แห่งที่ 3’ ในประเทศไทย หลังจากเมื่อปี 2558 ภาค

รัฐได้อนุมัติประทานบัตรเหมืองแร่โปแตช ในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด 

จ.นครราชสีมา ให้กับบริษัท ไทยคาลิ จำากัด และอนุมัติประทาน

บัตรเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ อ.บำาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ให้กับ 

บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ ทั้งนี้ในส่วนของโครงการเหมืองแร่

โปแตช จ.อุดรธานี ถือเป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่ โดยเหมืองดังกล่าว

มีแผนการผลิต 2 ล้านตันต่อปี โดยประเมินว่าจะมีปริมาณการผลิต

ตลอดอายุโครงการ 25 ปี อยู่ที่ 33.67 ล้านตัน เบื้องต้นมีมูลค่า

การลงทุนของโครงการประมาณ 36,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การอนุญาตทำาเหมืองโปแตชของภาครัฐนั้น

ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกัน ไม่ใช่แค่จะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของภาคเกษตรได้หรือไม่เท่านั้น แต่ยังมีบางกลุ่มมองไปถึงผลกระ

ทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทำาเหมืองอีก

ด้วย จนมีหลายฝ่ายออกมาต่อต้าน และตอบโต้การดำาเนินงานของ

หลายหน่วยงาน อย่างเช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ที่ได้

ระบุเกี่ยวกับแร่โปแตชว่า การทำาเหมืองแร่โปแตชมีผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นตามมา อย่างเช่น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ, 

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของไทยให้มีวัตถุดิบ

แร่โปแตชเพื่อทดแทนการนำาเข้า แก้ปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยและ

ปุ๋ยแพงในปัจจุบัน และช่วยลดต้นทุนภาคเกษตรกรรมในระยะยาว 

ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ และยกระดับรายได้ ตลอด

จนคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้ดีข้ึน 

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีฝืดเคืองจากสถานการณ์โรคระบาด ท้ังน้ี 

บริษัทต้องดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน

ด้วย เพื่อให้การประกอบกิจการได้รับการยอมรับและสามารถอยู่ร่วม

กับชุมชนและสังคมได้อย่างย่ังยืนต่อไป” นายนิรันดร์กล่าว 

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพจากการทำาเหมืองโปแตช จากข้อมูลของ นายบุญชู ไผ่

ป้อง นักธรณีวิทยาเหมืองแร่และวิศวกรเหมืองแร่อาวุโส สรุปได้

ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมองไปที่ด้านสิ่งแวดล้อมอาจแบ่งได้เป็น 

ผลกระทบต่ออากาศ น้ำา ดิน ทั้งนี้ตัวแปรสำาคัญที่จะทำาให้มีผลกระ

ทบมากหรือน้อย ได้แก่ วิธีในการขุดเจาะ กระบวนการย่อยและ

แต่งแร่ การทิ้งหางเกลือ ปริมาณการขุดเจาะ และระยะห่างของ

เหมืองจากชุมชน รวมทั้งตัวแปรที่สำาคัญรองลงมา ได้แก่ ลักษณะ

ของหินแร่ ชนิดของผิวดินที่ปกคลุมแร่อยู่ (เลน ทุ่งนา ภูเขา) ภูมิ

อากาศ ระบบนิเวศโดยรอบ

ขณะท่ีผลกระทบในด้านสุขภาพโดยท่ัวไป องค์กรระหว่าง

ประเทศหลายแห่งระบุว่า โปแตชเป็นสารท่ีไม่มีพิษภัยอะไรท้ังกับ

มนุษย์ สัตว์ หรือส่ิงแวดล้อมท่ัวๆ ไป อย่างไรก็ตามถ้ามีการสัมผัส

สารน้ี ผลเฉียบพลันอาจจะก่อให้เกิดการระคายดวงตาหรือผิวหนังได้ 

รวมท้ังถ้าสูดหายใจหรือกินเข้าไปในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวก็อาจ

ระคายทางเดินหายใจหรือก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ แต่ถึงแม้จะ

ได้รับเข้าร่างกายปริมาณมาก 

โปแตชก็จะถูกขับออกจาก

ร่างกายอย่างรวดเร็วโดยไม่

ได้ทำาอันตรายต่อไตหรือระบบ

การไหลเวียนเลือดในร่างกาย

สำาหรับผลในระยะยาว

น้ัน ไม่พบว่าโปแตชมีผลต่อ

สุขภาพเร้ือรังในคนท่ีแข็งแรง 

เนื่องจากผลการวิจัยไม่พบว่า

เป็นสารก่อมะเร็งหรือทำาให้เกิด

ความผิดปกติทางพันธุกรรม 

แต่สำาหรับคนท่ีมีปัญหาโรคไต

ควรลดการสัมผัสสารน้ี ด้าน

ข้อกฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกาถือว่าโปแตชเป็น

สารท่ีอาจเรียกได้ว่าปลอดภัย 

(generally recognized as safe) 

เนื่องจากไม่ก่ออันตรายถ้าใส่ใน

อาหารภายใต้กระบวนการผลิตท่ี

ดี (GMP-Good Manufacturing 

Practice).

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์                                         

กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ                  

SME D Bank กล่าวว่า จากที่

คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

(กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% 

ต่อปี จาก 0.50% เป็น 0.75% 

ต่อปี แม้ ธพว.จะได้รับผลกระทบ

จากต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น แต่

เนื่องจาก ธพว.เป็นสถาบันการ

เงินของรัฐเพ่ือการพัฒนาเอสเอ็ม                                

อีไทย รวมถึงเป็นการขานรับ

นโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือ

ประชาชนและภาคธุรกิจ ดังนั้น 

ธพว.พร้อมจะตรึงอัตราดอกเบี้ย

ไว้ให้นานที่สุด เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนให้ผู้ประกอบการเอส

เอ็มอีและสามารถบริหารต้นทุน

การเงินได้

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร                                       

กรรมการและผู้ จัดการทั่ วไป                                              

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า 

บสย.พร้อมเดินหน้าตามนโยบาย

รัฐ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบ

การเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ทุกด้าน 

ทั้งการค้ำาประกันสินเชื่อ ที่ช่วย

ลดภาระต้นทุนธุรกิจ การให้คำา

ปรึกษาทางการเงินฟรีโดยศูนย์ที่

ปรึกษาทางการเงินเอสเอ็มอี โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการช่วย

เหลือลูกหนี้ “บสย. พร้อมช่วย” 

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แก้หนี้ยั่ง                                           

ยืน เพื่อบรรเทาภาระลูกหน้ี บสย. 

ให้สามารถประคองกิจการต่อไปได้

ทั้งนี้ จุดเด่นของมาตรการ 

“บสย. พร้อมช่วย” เน้นความ

ยืดหยุ่นการชำาระหนี้ 3 ระดับ 

ตามความสามารถในการชำาระ 

คือ 1.ยืดหยุ่น โดยตัดเงินต้น 20%                                                   

และตัดดอกเบี้ย 80% ระยะผ่อน

ชำาระ 5 ปี 2.ผ่อนน้อย เบาแรง 

หนี้ลดหมดแน่นอน เริ่มต้นชำาระ

ครั้งแรกเพียง 1% ของยอดหนี้ 

โดยนำาไปตัดเงินต้นทั้งหมด ส่วน

วงเงินที่เหลือ ระยะผ่อนชำาระ 5 

ปี 3.ดอกเบี้ย 0% โดยชำาระครั้ง

แรก 10% ซึ่งจะนำาไปตัดเงินต้น

ทั้งหมด ระยะผ่อนชำาระ 7 ปี

“ขณะนี้มาตรการ บสย. 

พร้อมช่วย ได้รับความสนใจจาก                                        

ลูกหนี้ บสย.เป็นจำานวนมาก โดย                                       

มีลูกหนี้ลงทะเบียนร่วมโครงการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ถึง 6,856 

ราย โดยได้รับอนุมัติให้มีการปรับ 

ปรุงโครงสร้างหน้ีแล้ว จำานวน 

1,546 ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 

1,117 ล้านบาท โดยจะยืนมาตร 

การ บสย. พร้อมช่วย ต่อเนื่อง

ถึงสิ้นปี 2565” นายสิทธิกรกล่าว

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                                                     

การผู้จัดการธนาคารอาคารสง 

เคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.

ภ

ทุนธนชาตโชว์กำาไรเพียบ

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ทุนธนชาต หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำาเนินงานไตรมาส 2 

ปี 2565 กำาไรสุทธิ 2,122 ล้านบาท เป็นกำาไรสุทธิส่วนที่เป็น

ของบริษัท จำานวน 1,772 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 71.04% จาก

ไตรมาสก่อน และผลการดำาเนินงานครึ่งปีแรก ปี 2565 กำาไร

สุทธิ ปรับเพิ่มขึ้น 28.51% จากงวดเดียวกันปีก่อน เป็นผลมา

จากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยมีผลการดำาเนินงานที่เติบโตขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

AMR ผนึกพันธมิตรเสริมแกร่ง

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเอ็ม 

อาร์ เอเซีย หรือ AMR เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือกับบริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ 

เซอร์วิส จำากัด เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และพิจารณา

แนวทางการร่วมทุนในธุรกิจโครงการแปรรูปขยะพลาสติกเป็น

น้ำามันเชื้อเพลิง และเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติก 

โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปภายในระยะเวลา 6 เดือน 

สอท.เผยอุตฯ กระทบ กนง.ขึ้นดอกเบี้ย

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะ

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2565 ได้มี

มติเห็นชอบให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 

0.50% เป็น 0.75% ต่อปี และให้มีผลทันทีนั้น โดยอุตสาหกรรม

ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาระอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัว

สูงขึ้นจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มียอดการขอสินเชื่อสูง เช่น 

อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมผู้ผลิต

ไฟฟ้า อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ดังน้ันจากความกังวลในเรื่องผลกระทบ

จากการปรับอัตราดอกเบ้ีย ส.อ.ท.ขอให้ ธปท.ควบคุมและดูแลการ 

ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย์ โดยให้ผลต่างระหว่าง

ดอกเบ้ียเงินฝากและดอกเบ้ียเงินกู้ไม่กว้างเกินไป และขอให้ภาค

รัฐออกมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีในกลุ่มผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดเล็ก (SMEs) และประชาชนผู้มีรายได้น้อย

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ อสมท ลาออก

รายงานข่าวจาก บมจ.อสมท แจ้งว่าได้ทำาหนังสือแจ้ง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า จากการประชุมคณะกรรม 

การ บมจ.อสมท คร้ังท่ี 11/2565 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

มีมติรับทราบการขอลาออกจากตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการ

ใหญ่ อสมท ของนายเกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ เนื่องจากปัญหา

สุขภาพ โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 ท้ังน้ีการลาออก

จากตำาแหน่งของนายเกษมศานต์ไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อ

เนื่องในการดำาเนินธุรกิจของ บมจ.อสมท แต่อย่างใด โดย บมจ.

อสมท จะเร่งดำาเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมา

ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ต่อไป. 

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

 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 29,850 29,950
ทองรูปพรรณ 29,319 30,450
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ดินทรุดจากการขุดเจาะกองเกลือ ฝุ่นเกลือลอยในอากาศ, สัญญา

เพื่อประโยชน์กับนายทุนมากเกินไป, น้ำาบาดาลเค็ม หากมีการรั่ว

ไหล, กองเกลือขนาดใหญ่ ปนเปื้อนสารเคมี

ในการนี้ นายนิรันดร์ อธิบดี กพร. ก็ได้กำาชับให้บริษัท

ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายแร่และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่ง

แวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำานาญการในการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบ เช่น มาตรการ

ป้องกันผลกระทบจากฝุ่นเกลือ กองเกลือ น้ำาเค็ม และการลดระดับ

ของผิวดินที่กำาหนดเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ความ

สำาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับประชาชน

ในพื้นที่ รวมถึงให้ความสำาคัญกับการดูแลชุมชนและการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ขณะเดียวกัน ยังได้

กำาหนดกองทุนเพื่อการดูแล

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำานวน 

11 กองทุน เป็นเงินกว่า 3,500 

ล้านบาทตลอดอายุโครงการ 

และให้มีคณะทำางานร่วมตรวจ

สอบกำากับดูแลการทำาเหมือง 

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก

หน่วยงานราชการ สถาบันการ

ศึกษา และผู้เชี่ยวชาญที่เป็น

ผู้แทนจากผู้มีส่วนได้เสีย รวม

ทั้งบริษัทต้องจัดทำาประกัน

ภัยความรับผิดต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

และวางหลักประกันการฟื้นฟู

สภาพพื้นที่การทำาเหมืองและ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำาเหมือง

สำาหรับ การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายจะต้องมีการตั้งกองทุน

เยียวยาและชดเชยให้กับชุมชนโดยรอบ โดยเงินเยียวยาก้อนแรก 

1,200 ล้านบาท จะจ่ายเป็นรายปี 24 งวด จะเริ่มจ่ายงวดแรก

ภายใน 3 เดือน งวดแรก 10% ส่วนงวดที่เหลือก็แบ่งสัดส่วนเท่าๆ 

กัน ขณะเดียวกันยังมีกองทุนพัฒนาและด้านอื่นๆ อีกตลอดอายุ

สัมปทาน 25 ปี โดยรวมแล้วจะใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท

ส่วนความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาการ

รั่วไหลของเกลือนั้น นายนิรันดร์ กล่าวว่า การดำาเนินการเหมือง

แร่โปแตช จ.อุดรธานี ภาครัฐได้กำาหนดมาตรการอย่างชัดเจนให้

เอกชนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนเกลือที่เอาขึ้นมาตอนที่

ผลิตโปแตชในช่วง 5 ปีแรกนั้น จะถูกนำามากองไว้บนพื้นดินเหนียว

บดอัดหนาเป็นเมตร แล้วใช้แผ่นวัสดุกันซึม HDPE วางรองพื้นที่

อีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นการรั่วไหลของเกลือออกสู่ภายนอกจะไม่มี จาก

นั้นช่วงที่สิ้นสุดการดำาเนินงานจะมีการเอากองเกลือทั้งหมดนำากลับ

ลงไปอยู่ข้างล่าง จะไม่มีกองเกลืออยู่บนพื้นที่ดินเลย

“สำาหรับการอนุญาตประทานบัตรดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อ

ได้จัดทำาผลิตภัณฑ์ใหม่ “เงินฝาก

ออมทรัพย์วันแม่” ให้อัตราดอกเบ้ีย

สูงถึง 2.00% ต่อปี ต้ังแต่วันท่ีเปิด

บัญชีถึงวันท่ี 14 ก.พ.2567 โดย

ไม่มีการถอนเงินฝาก (สำาหรับบุคคล

ธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล 

ธรรมดา คิดเป็นดอกเบ้ียเทียบเท่า

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำาท่ี 

2.35% ต่อปี) เพียงเปิดบัญชีเงิน

ฝากขั้นต่ำา 10,000 บาท ตั้งแต่

วันนี้ถึง 31 ส.ค.2565 เปิดบัญชี

เงินฝากได้ 1 รายต่อ 1 บัญชี 

กรอบวงเงินผลิตภัณฑ์รวมไม่เกิน 

50,000 ล้านบาท.

วิภาวดีรังสิต • นายสันติสุข 

คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 

(AAV) และ บจ.ไทยแอร์เอเชีย 

(TAA) เปิดเผยผลประกอบการ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ว่า มีราย

ได้รวม 2,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

157% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวที่โดด                                  

เด่นของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

โดยปริมาณที่นั่ งกลับมากว่ า 

33% ของช่วงก่อนโควิด-19 จาก

ทั้งการเติบโตในตลาดภายใน

ประเทศ และเส้นทางระหว่าง

ประเทศที่เริ่มกลับมาให้บริการ

เพิ่มขึ้น

สำาหรับภาพรวมคร่ึงปีแรก

ของปี 2565 AAV มีรายได้รวม 

4,628 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 90% 

และมีผลขาดทุน 7,094 ล้านบาท                                       

จากปัจจัยด้านราคาน้ำามัน ค่าบำารุง                            

รักษาเครื่องบิน และค่าเงินบาท

ท่ีอ่อนค่าลง โดยขนส่งผู้โดยสาร

รวม 3.14 ล้านคน เพ่ิมข้ึนกว่า 

84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ส่งผลให้อัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ท่ี                                           

74% อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์ 

โควิด-19 เร่ิมผ่อนคลาย และประ 

เทศต่างๆ เร่ิมเปิดประเทศเต็มท่ี 

รวมท้ังล่าสุดอนุญาตให้สายการ

บินให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ในเท่ียวบินภายในประเทศได้ เป็น

สัญญาณท่ีดี 

“เป็นโอกาสของ TAA ใน                                       

การกลับมาสร้างรายได้ท่ีแข็งแกร่ง 

โดยเฉพาะตลาดระหว่างประเทศ                                 

ที่จะเน้นมากขึ้น ซึ่งสิ้นสุด ณ 

ไตรมาสน้ี TAA กลับมาให้บริการ                                                  

แล้ว 19 เส้นทาง 8 ประเทศ 

คือ อินเดีย มัลดีฟส์ กัมพูชา 

เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย โดยครึ่งปีหลัง

ตั้งเป้าหมายเปิดบินสู่ประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่เมืองฟุกุโอ

กะ รวมทั้งประเทศเนปาล และ

บังกลาเทศ” นายสันติสุขกล่าว

ทั้งนี้ เน้นตลาดเส้นทาง

ระหว่างประเทศท่ีคาดว่าจะสามารถ

สร้างผลกำาไรได้ดีต่อเนื่องไปถึงปี

หน้า โดยตลอดปี 2565 บริษัท

ตั้งเป้าผู้ โดยสารอยู่ที่ 10 ล้าน

คน เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจากปีก่อน

ที่ขนส่งผู้ โดยสาร 2.93 ล้านคน 

พร้อมทั้งตอกย้ำาความเป็นผู้นำา

สายการบินราคาประหยัดสำาหรับ

คนไทย และนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติ โดยมีความพร้อมให้บริการ

ด้วยเครื่องบินปฏิบัติการจำานวน 

43 ลำา จากฝูงบินทั้งหมด 53 ลำา 

ณ ปลายปีนี้.

‘เอ็กโก’โชว์กำาไร       

ไตรมาส2โต17%

เล็งลุย2งานใหญ่
ไทยโพสต์ • เอ็กโก กรุ๊ป เผย

กำาไรจากการดำาเนินงาน Q2/65 

กว่า 3,200 ล้านบาท ล่าสุดปิด                                                

จ๊อบงานก่อสร้าง 2 โปรเจ็กต์

ใหญ่ เตรียมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

นายเทพรัตน์ เทพพิ                                           

ทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่                                 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหา 

ชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผย                                       

ว่า ช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 

2566 บริษัทมีรายได้รวมท้ังส้ิน                                

15,217 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 48%                                

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยมีกำาไรจากการดำาเนิน

งาน 3,219 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียว                                   

กันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับ 

สนุนหลักมาจากผลประกอบ

การท่ีเพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้า “บี

แอลซีพี” และโรงไฟฟ้า “น้ำา

เทิน 2” รวมท้ังการรับรู้รายได้                                              

จากการลงทุนในบริษัท “เอเพ็กซ์                                          

คลีนเอ็นเนอร์ยี โฮลด้ิงส์” ประ 

เทศสหรัฐอเมริกา

“การดำาเนินงานในไตร                                  

มาสท่ี 2 ปี 2565 มีความก้าว                              

หน้าและเป็นไปตามแผนงาน                               

เอ็กโก กรุ๊ป ได้ติดตามสถาน 

การณ์ราคาเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึน

อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก

สงครามรัสเซีย-ยูเครนอย่าง

ใกล้ชิด และมีการบริหารจัด 

การต้นทุนเช้ือเพลิงท่ีดีเพ่ือ

ให้การเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้ามี

ประสิทธิภาพสูงสุด” นายเทพ

รัตน์กล่าว

นอกจากน้ี เอ็กโก กรุ๊ป 

ยังมีความก้าวหน้าทางธุรกิจท่ี

สำาคัญจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การ

ลงนามสัญญาเงินกู้เพื่อพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้า “เอ็กโก โค

เจนเนอเรช่ัน ส่วนขยาย” กำาลัง

ผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ จังหวัด

ระยอง และความสำาเร็จในการ

ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าและ

โครงการพลังงานท่ีเก่ียวเน่ือง 

2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลัง                                   

น้ำา “น้ำาเทิน 1” กำาลังผลิตติด

ต้ังรวม 650 เมกะวัตต์ ใน สปป. 

ลาว และโครงการขยายระบบ

ขนส่งน้ำามันทางท่อไปยังภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ “ทีพีเอ็น”                                        

จังหวัดสระบุรี-ขอนแก่น ซ่ึง

เตรียมพร้อมจะเดินเครื่องเชิง

พาณิชย์และรับรู้รายได้ต่อไป

สำาหรับทิศทางการลง 

ทุนครึ่งปีหลังของปี 2565 

นายเทพรัตน์กล่าวว่า “เอ็กโก 

กรุ๊ป ยังคงแสวงหาโอกาสการ

ลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง โดย

มุ่งขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้า ซึ่ง

เป็นธุรกิจกลางน้ำาในพื้นที่ที่มี

ฐานธุรกิจอยู่แล้ว โดยเฉพาะ

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตลอดจนขยายธุรกิจเชื้อเพลิง

และสาธารณูปโภค.

‘‘ประเทศไทยมีแหล่งแร่โปแตชที่มีความสมบูรณ์

และค่อนข้างใหญ่สะสมอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่ามีปริมาณสำารองแร่ประมาณ 

407,000 ล้านตัน โดยเฉพาะในเขต อ.บำาเหน็จณรงค์ 

จ.ชัยภูมิ ซึ่งแร่โปแตชที่ได้จากการทำาเหมืองประมาณ 

90-95% จะถูกใช้ไปผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย

การผลิตที่สำาคัญของเกษตรกร ทั้งนี้ก็จะสามารถลด

การนำาเข้า จะทำาให้เกษตรกรของไทยได้ใช้ปุ๋ยในราคา

ที่ถูกลง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นอย่างมาก’’
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ม่มีใครอยากถูกทักว่า “หน้าแก่” เกิน

วัย จึงมีเครื่องมือช่วยโฆษณาอวดอ้าง

ในโลกการตลาดเครื่องสำาอาง และ

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเต็มพรึ่ดใน   

บ้านเรา  

อย่างไรก็ตาม หลายคนถึงกลัวแก่ แต่

กไ็ม่อยากเจ็บตัว หรือไม่ก็รู้สึกเสียดายสตางต์ 

วันนี้เรามีสาระที่น่าสนใจให้รู้ไว้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้หน้าแก่เร็วเกินวัย โดยไม่ต้อง

วุ่นวายเสียสตางค์มากมาย หรือต้องพึ่ง

มีดหมอนะคะ 

พฤติกรรมเหล่านี้แค่หลีกเลี่ยงหรือทำาให้

น้อยที่สุด ก็ช่วยยืดอายุหน้าตาให้ดูเด็กได้ค่ะ

เคี้ยวหมากฝรั่ง .. ขอให้รู้ว่า ถ้าคุณ

เคี้ยวทุกวัน  มากกว่า 20 นาทีต่อวัน จะทำาให้

เกิดริ้วรอยรอบปากได้ แต่ถ้าเอาแต่พอดี เคี้ยว

แค่ 5 นาทีต่อวันไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยเพิ่ม

ปล่อยให้ผิวแห้ง ..ผิวหนังจะมีชั้นเกราะ

ป้องกัน หากผิวแห้งจะทำาให้มีขุย เมื่อเกิดการ

ถู แกะ เกา ผิวจะอักเสบได้ และทำาให้ผิวหนัง

เกิดร่องลึก ฉะนั้นบำารุงผิวให้ชุ่มชื้นไว้อยู่เสมอ

นะคะ

แสดงสีหน้ามากเกินไป .. การชอบ

ขมวดคิ้ว แบะปาก หรือการแสดงสีหน้าเยอะ 

ทำาให้กล้ามเนื้อชั้นใต้ผิวหนังทำางานเยอะ จึง

ก่อให้เกิดริ้วรอยและร่องลึก

กินตอนดึก .. ยับยั้งการหลั่งฮอร์ โมนเม

ลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์ โมนต้านความแก่

การนอนดึก .. โกรทฮอร์ โมน ซึ่งเป็น

ฮอร์ โมนในการเจริญเติบโตจะหลั่งได้น้อย 

การซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายและ

ผิวหนังลดลงทำาให้หน้าแก่ไว

สุดท้ายขอแนะนำาว่า ในการป้องกัน

ผิวหนังอักเสบควรใช้ครีมกันแดดทุกวัน 

ป้องกันมลภาวะทางอากาศ ดูแลและทำาความ

สะอาดร่างกาย และไม่ควรดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 

เพราะจะทำาให้ใบหน้าเกิดริ้วรอยจากอนุมูล

อิสระได้.

ไ

เปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น

เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รู้จักพฤติกรรมทำ�ให้หน้�แก่เร็ว

คัดตัวแทนบินสู้ศึกแกรนด์ ไฟนอลที่ญี่ปุ่น

นิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ 

จำากัด ผู้นำาด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์เกมมิ่ง Predator จัดแถลงข่าวการจัด

ทัวร์นาเมนต์ “Thailand Predator League 2022” เฟ้นหา 2 ทีม ตัวแทนประเทศไทย ใน

รายการ “Asia Pacific Predator League 2022 ที่ประเทศญี่ปุ่น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 14 

ล้านบาท” ปลายปีนี้ โดยมี ฉันทนา สุวรรณวงษ์ ผู้อำานายการฝ่ายขาย, สุวิกา พงษ์ตุ้ย ผู้

จัดการฝ่ายขาย บริษัท อินเทล จำากัด และ ดร.ธนพล คงฤทธิ์ ผู้อำานวยการ ประจำาภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท คราฟตัน อินคอร์ปอเรชั่น จำากัด ร่วมงานด้วย ณ ลาน

กิจกรรม สยามสแควร์วัน เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมทุนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง 

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อและผู้ก่อตั้ง

แบรนด์ Dr. Choice ร่วมกับ สุดาทิพ เกียรติศรีชาติ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด จำากัด 

(PFG) ผู้ผลิตอาหารแมวคุณภาพพรีเมียม แบรนด์ Regalos - รีกาลอส ร่วมลงนามเซ็นสัญญาการ

ร่วมทุนในการพัฒนาธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อเตรียมผลิตสินค้าใหม่ตอบโจทย์คนรักสัตว์ โดยจะเปิด

ตัวอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้า

บุพเพฯ รอบพิเศษเพื่อผู้พิการ

พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) ร่วมกับ ปรียาวรรณ ภูวกุล ผู้อำานวยการฝ่ายจัดจำาหน่ายในโรงภาพยนตร์ และ

ที่ปรึกษาด้านลิขสิทธิ์ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำากัด จัดรอบพิเศษนำาผู้พิการทางการ

เห็นและการได้ยินร่วมชมภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์แห่งปี “บุพเพสันนิวาส ๒” ในโรง

ภาพยนตร์ เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคม ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แคนนอนต่อยอดกิจกรรม ‘ฝานี้พี่ขอ’ 

พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR บริษัท แคน

นอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด สนับสนุนแนวคิดการรีไซเคิลเพื่อลดขยะพลาสติก ด้วย

การจัดกิจกรรม “ฝานี้พี่ขอ ปี 2” รณรงค์ให้พนักงานแคนนอนทั้งที่ปฏิบัติงานในสำานักงาน

ใหญ่ สำานักงานสาขา รวมถึงพนักงานจากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ร่วมกันเก็บสะสมฝา

ขวดน้ำาพลาสติก เพื่อนำาไปมอบให้กับโครงการ Precious Plastic Bangkok ซึ่งเป็นโครงการ

ความร่วมมือระดับสากล ที่นำาเสนอแนวคิดการแปรรูปฝาขวดน้ำาพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว ให้

กลายเป็นวัสดุมีค่า โดยเริ่มจากการคัดแยกอย่างถูกวิธี ก่อนจะนำามาป่น และหลอมละลาย

เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำาวัน โดยในครั้งนี้แคนนอน

เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม–มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และสามารถรวบรวมฝาขวดน้ำา

พลาสติกคิดเป็นน้ำาหนักรวมทั้งสิ้น 72 กิโลกรัม

หนุนคนไทยพัฒนาภาษาแบบก้าวกระโดด

เจนจิต ลัดพลี ผู้อำานวยการ–การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและ

สันทนาการ “เคทีซี” หรือบัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ จารุวรรณ 

พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำานวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ 

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำาประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตร 

5 สถาบันการศึกษาชั้นนำา และ 12 ตัวแทนบริษัทแนะแนวการศึกษา จัด

โครงการ “English Pathway” ครั้งที่ 5 เพื่อสนับสนุนคนไทยพัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิต

เคทีซี เมื่อชำาระค่าเล่าเรียนกับพันธมิตรที่ร่วมโครงการ รับคะแนน KTC 

FOREVER X 4 เมื่อจองตั๋วเครื่องบินนักเรียนเส้นทางนิวซีแลนด์ หรือ

ผลิตภัณฑ์การเดินทางภายใต้ โครงการที่ศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยว “KTC 

WORLD”

ชวนดู ‘ซีรีส์’ ที่ โรงหนัง

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) สานต่อความสำาเร็จจากโปรเจ็กต์ 

“Series in Cinema” ในการส่งต่อคอนเทนต์

บันเทิงข้ามแพลตฟอร์มจากสตรีมมิ่งสู่จอโรง

ภาพยนตร์ ให้แฟนๆ ได้รับชมซีรีส์บนจอภาพ

คมชัดระดับ 4K พร้อมด้วยระบบเสียงสมบูรณ์

แบบ โดยครั้งนี้ร่วมมือกับ AIS PLAY เตรียม

ฉาย “War of Y The Series” ออริจินอล

คอนเทนต์เรื่องล่าสุดจาก AIS PLAY มาให้

แฟนคลับได้ฟินจิกเบาะแบบเต็มตาบนจอยักษ์

แบบฟรีๆ ถึง 4 เรื่อง 4 ตอน พร้อมจัดฉาย 

EP สุดท้ายของทุกเรื่องให้แฟนๆ ได้ชมก่อน

ใคร ในโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มต้นวันแรกในวัน

จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โดยลูกค้า AIS PLAY และ SF+ สามารถร่วมสนุกเพื่อรับบัตร

ชมซีรีส์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ทาง Social Media ของ AIS PLAY 

และ SF Cinema.

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความ

ดีๆ ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ โดย บมจ.แรบบิท ประกันชีวิต 

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการเงินก่อนและหลังวัย

เกษียณเพื่อให้ท่านมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระ

ของลูกหลาน

การวางแผนไปเที่ยวพักผ่อนสำาหรับใครหลายคน ก็มักแตกต่าง

กันตามความชอบและความสะดวกสบายที่เราต้องการ หากไม่ชอบการ

ผจญภัย อยากเที่ยวสบายๆ มีอาหารให้ครบ 3 มื้อ มีรถรับ-ส่งตลอด

เที่ยวรอบโลกในวัยเกษียณ

การเดินทาง ก็คงต้องพึ่งพาการใช้บริการจากทัวร์ต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายก็มี

ทั้งสูงกว่าหรือต่ำากว่าการวางแผนเที่ยวเอง ขึ้นอยู่กับว่าเลือกที่พัก อาหาร 

สถานที่เที่ยวระดับไหน แต่หากชอบเที่ยวแบบชิลๆ ไม่เร่งรีบ อยากไปเที่ยว

นานๆ แบบประหยัด ก็ต้องเที่ยวแนวแบ็กแพ็ก (Backpack) แต่คงต้อง

วางแผนกันมากขึ้นหน่อย ทั้งเรื่องแหล่งร้านอาหาร เรื่องการเดินทางไป

แต่ละสถานที่ ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็ล้วนแล้วแต่ต้องศึกษาข้อมูลก่อนไป 

นอกจากนี้การท่องเที่ยวแบบแบ็กแพ็ก หากอยู่ในช่วงที่เป็นวัยรุ่น ก็

คงสามารถโลดโผนผจญภัยได้เต็มที่ แต่หากไปกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กไป

ด้วย การผจญภัยมากเกินไปคงไม่เหมาะสักเท่าไหร่ ดังนั้นเมื่อท่องเที่ยว

ในวัยเกษียณจึงควรวางแผนเที่ยวแบบสบายๆ หน่อย แต่จะวางแผนเที่ยว

อย่างไรให้มีความสุขที่สุด ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

1.คำานวณงบประมาณ ท่ีจะใช้สำาหรับการวางแผนเท่ียวยามเกษียณ ซ่ึงข้ึน

อยู่กับเราว่าจะไปก่ีประเทศ ก่ีสถานท่ี เช่น อยากไปเท่ียวแถบเอเชีย 4 ประเทศ 

สักเดือนหน่ึง อาจคำานวณงบคร่าวๆ ประมาณประเทศละไม่เกิน 50,000 บาท 

หากได้งบแล้ว จึงค่อยมาเลือกดูราคาค่าใช้จ่ายหลักต่างๆ ท่ีอาจจะมีโปรโมช่ัน  

พิเศษแบบจองล่วงหน้าในช่วงน้ัน เช่น ค่าท่ีพัก ค่าต๋ัวเครื่องบิน เป็นต้น

2.เอาสัมภาระไปเท่าที่จำาเป็น เมื่อเราอยู่ในวัยเกษียณ ความคล่อง

ตัวในการทำากิจกรรมต่างๆ จะลดลง เดินเหินไม่เร็วเหมือนสมัยวัยรุ่น และยิ่งเดิน

มากๆ เดินไกลๆ หลายชั่วโมง แถมยังต้องแบกของพะรุงพะรังไปมา อาการปวด

กล้ามเนื้อก็มักจะมาเยือน ดังนั้น สัมภาระที่ขนไป ควรมีเฉพาะสิ่งของที่จำาเป็น 

กระเป๋าเดินทางก็ควรใช้แบบล้อลาก เพื่อช่วยผ่อนน้ำาหนักแทนเป้ใบใหญ่ และไม่

ควรเอาไปหลายๆ ใบนะครับ

3.ทำาประกันการเดินทาง การทำาประกันนั้นค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงอย่างที่คิด แค่

หลักร้อย หลักพันบาทต้นๆ โดยจะให้ความคุ้มครองคุณตั้งแต่วันเริ่มออกเดินทาง 

จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ท่องเที่ยวและกลับมา ข้อดีที่สุดคือเมื่อเกิดเหตุต้องเจ็บป่วย

และรักษาตัวขึ้นมาแล้ว คุณจะรู้ว่าคิดไม่ผิดที่ทำาไว้เผื่อความอุ่นใจ เพราะค่าใช้

จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่ออยู่ต่างประเทศจะค่อนข้างสูงมาก การวางแผนทำา

ประกันไว้ก่อนจึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่มักจะมาโดยไม่รู้ตัวได้มากทีเดียวนะครับ 

นอกจากนี้การเดินทางไปยังประเทศที่เราไม่คุ้นเคย แน่นอนว่าสภาพอากาศย่อม

แตกต่างกันไปในแต่ละที่ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวฝนตก ดังนั้นนอกจากการทำา

ประกันไว้แล้ว ก็ควรพกยาติดไว้นะครับ โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำาตัว

นี่ก็เป็นเพียงแนวทางเล็กๆ น้อยๆ ที่คนวัยเกษียณสามารถเตรียมความ

พร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายและความคล่องตัวในการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้

ง่ายๆ แบบมีความสุข แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับคอลัมน์กระเบียดเกษียณนะครับ.

ส

นย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิ

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ และบริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จำากัด (มหาชน) เปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูก

และเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565 โดยนายเตช บุนนาค เลขาธิการ

สภากาชาดไทย เป็นประธาน ร่วมด้วย นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ 

ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนาย

อังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกัน

ชีวิต จำากัด (มหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัด 

หารายได้ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ที่อาคารภูมิสิริมัง

คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

กล่าวว่า ด้วยพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย ในด้านการ

บริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัยในการให้บริการ

รักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้

แก่ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ เป็น

ศูนย์กลางในการให้บริการอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แก่ 

ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง กระดูก เส้นเอ็นและหลอดเลือด

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับการบริการด้าน

สาธารณสุขอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และ

มีความเท่าเทียมกัน คลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทย จึงได้พัฒนาการจัดทำาผลิตภัณฑ์กระดูก

และเส้นเอ็นจากผู้เสียชีวิต ซึ่งสามารถนำามาใช้ในการผ่าตัด

เปลี่ยนหรือเสริมแทน กระดูกและเส้นเอ็นใช้ในการปลูก

สร้างกระดูก ทดแทนกระดูกในส่วนที่หายไป เช่น จากการ

ติดเชื้อ ซีส เนื้องอก มะเร็ง ทำาให้เกิดการติดของกระดูกที่

หักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียแขนขาจากโรค

และอุบัติเหตุต่างๆ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้จัดทำาเนื้อเยื่อ

ให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงยกระดับห้อง

ปฏิบัติการใหม่เป็นห้องสะอาดชนิด Class 100

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ                        

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์

รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจึงจัดทำาโครงการ “ปลูกถ่าย

กระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ                                                                    

ศู

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

ให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูก เส้นเอ็น โดยไม่คิดมูลค่า ถวายเป็นพระราชกุศล

ดังกล่าว และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำาคัญและความจำาเป็นของ

การบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ โดยมีระยะเวลาในการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน-31 ธันวาคม 2565 มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่าย

กระดูก เส้นเอ็น โดยไม่คิดมูลค่า จำานวน 90 คน จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่ว

ประเทศ

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต 

จำากัด (มหาชน) และประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ มูลนิธิหนึ่งคนให้ 

หลายคนรับ กล่าวว่า มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ในฐานะองค์การสาธารณ

กุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) ซึ่งดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน 

รวมถึงให้การสนับสนุนภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึง

ได้ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000 บาท เพื่อ

ปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส ให้สามารถ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น สอดรับกับพันธกิจของมูลนิธิในการช่วย

เหลือและแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงวัย ให้ได้

รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) ได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็นทุกคำาตอบของการประกัน

ชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน ผ่านการส่งมอบสุขภาพ

ที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคง และชีวิตที่ดีมีคุณค่า โดยเฉพาะการส่งมอบสุขภาพที่

ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็น

ไปตามหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่สนใจนำากระดูกและเส้นเอ็นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโดยไม่

คิดค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับ

บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0-2256-4045-6 ต่อ 2508 หรือ 09-

2247-9864 หรือ line ID : odctsb.
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8 ท่องเที่ยว

งหวัดอุดรธานีมีความหลากหลายของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

และความเชื่อ ที่โอบกอดไปด้วยธรรมชาติของขุนเขาน้อยใหญ่ 

ทำาให้เราสามารถแพลนได้เลยว่าอยากจะมาเที่ยวพักผ่อนแบบ

ไหน ไม่ว่าจะสายชิล สายลุย สายมู ก็เลือกสรรกันได้ตามใจชอบ

แต่ช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสสายมูมาแรงจริงๆ และใน

เมืองอุดรธานีขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นของดินแดนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประจวบกับ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ททท. สำานักงานอุดรธานี 

ได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวสายมูนครธานี “มูกลางคืนก็ปัง มูกลางวันก็เฮง” 

เราจึงไม่พลาดที่จะไปร่วมทริปกัน เสริมมงคล

มาเริ่มกันที่อำาเภอเมืองฯ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัด หากเข้ามา

ทางด้านหน้าสิ่งแรกที่ได้พบก็คือ ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งเป็นรูปตราประจำา

จังหวัดอุดรธานี สะท้อนให้เห็นได้เลยว่า ชาวเมืองอุดรฯ มีความเลื่อมใส

และเคารพบูชาอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับการอธิษฐานจิตโดยพระครูโสภิต             

วิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภัททจาโร) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ปัจจุบันการ

บูชาท้าวเวสสุวรรณถือว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ส่วน

เคล็ดลับขอพรแล้วให้สมดั่งหวังนั้น ว่ากันว่าต้องลูบที่กระบองของท้าว

เวสสุวรรณด้วยนะ เสร็จจุดนี้เรายังได้สักการะศาลหลักเมือง และหลวง

พ่อพระพุทธโพธิ์ทอง เรียกได้ว่ามาขอพรกับ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ในที่เดียว 

แถมเปิดตลอด 24 ชั่วโมง จะมากี่โมงก็ไม่เสียเที่ยวแน่นอน

แม้ทำาเลที่ตั้งอาจจะทำาให้ไม่ทันได้สังเกต แต่เมื่อได้เห็นองค์ศรีสุข

คเณศ ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เราถึงกับ

ตะลึงและขนลุกกับความสวยงาม ความประณีตในการปั้น ด้วยแนวคิด

ศรัทธาแห่งความสำาเร็จ เป็นการนำาพระพิฆเณศวร เทพแห่งความสำาเร็จ

ทั้งมวล ผสมผสานพลังศรัทธาพ่อปู่ศรีสุทโธจากทั่วสารทิศ รังสรรค์มา

เป็นองค์ศรีสุขคเณศ คือ พระพิฆเณศวร 8 กร ปรกด้วยนาคราช 9 

เศียร มหามงคลแห่งความสุข ความสำาเร็จทั้งปวง เอกลักษณ์เฉพาะที่

อุดรธานีหนึ่งเดียวในโลก รังสรรค์ โดย ศิลปินราชัน แสงทอง ศิษย์เก่า

แผนกศิลปกรรมของวิทยาลัยแห่งนี้

มาอีกจุดที่อยู่ไม่ไกลกัน ศาลเทพารักษ์ ดูมีความขลังและร่มเย็น

จากต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุม จากประวัติมีการสร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2490-

2495 ได้มีการเชิญดวงวิญญาณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

หลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้สร้างเมือง มาสถิต ณ ศาลแห่งนี้ด้วย การ

สร้างศาลเทพารักษ์นับว่ามีความเรียบง่าย แต่สง่างามตามสถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นอีสาน ทั้งช่อฟ้า คันทวย ฐานบัว หน้าบันตกแต่งด้วยงานไม้แกะ

สลักปิดทองลายผ้าขิด ผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของอุดรฯ บริเวณด้าน

ข้างเรายังได้เห็นความสวยงามของพระตำาหนักหนองประจักษ์ ที่ประทับ

ของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมที่มีความเรียบง่ายคลาสสิก

ฉะนั้น เราก็ห้ามพลาดที่จะไปสักการะวงเวียนอนุสาวรีย์กรม

หลวงประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี ในฐานะที่ทรงเป็น

ผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรฯ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2436 รูปปั้นทองบรอนซ์ในพระ

อิริยาบถประทับยืนอยู่บนแท่นหินแกรนิตสีเทาดำา ทรงฉลองพระองค์

เครื่องแบบทหารเต็มยศ พระหัตถ์ขวาทรงถือพระแสงกระบี่ ซึ่งชาว              

อุดรฯ ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง

มาทางฝั่งความเชื่อแบบจีน ก็ต้องไปกราบขอพรที่ ศาลเจ้าปู่-ย่า 

ตรงศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ชาวเมืองอุดรฯ หากมีเรื่องไม่สบายใจ หรือ

ต้องการทำามาค้าขายดี ก็มักจะมาขอพรกับปู่ย่า อีกทั้งยังมีพื้นที่พักผ่อน

หย่อนใจ คาเฟ่เล็กๆ ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนที่เหมือนได้หลุดเข้าไปใน

ประเทศจีน ด้วยบรรยากาศการตกแต่งที่อิงจากหลักฮวงจุ้ย พร้อมกับชม

เรื่องประวัติศาสตร์ของชาวจีนที่อพยพมาอาศัยยังอุดรฯ อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์พระธาตุพระอริยสงฆ์ไทย ใครที่มีความศรัทธาในพระ

เกจิอาจารย์สายวัดป่าและอยากชื่นชมบารมีที่วิทยาศาสตร์ก็อาจจะไม่

สามารถอธิบาย ถึงหลักของอัฐิ เกศา หรือโลหิตของพระสงฆ์ที่แปร

สภาพเป็นธาตุหรือหินใสๆ หลากสีงดงาม ด้านในได้จัดแสดงพระธาตุ

ของพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศไทย ทั้งที่ได้ละสังขารแล้วและยังมีชีวิต

อยู่มากกว่า 400 องค์ เช่น หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัต

โต, หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป, หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ, หลวงตามหาบัว 

ญาณสัมปันโน, หลวงปู่อินทร์ถวาย สันตัสสโก เป็นต้น

เที่ยวในเมืองจนจุใจแล้ว เราจะพาไปตะลอนนอกเมืองกัน มา

เยือนถิ่นพญานาคแล้วจะพลาดไม่ได้ ต้องไปคำาชะโนด อ.บ้านดุง ซึ่ง

มีเกาะคำาชะโนด แผ่นดินลอยตัวกลางอ่างเก็บน้ำากุดขาม อีกทั้งยังเป็น

ดินแดนที่เชื่อว่าเชื่อมต่อโลกมนุษย์และพญานาค ปู่ศรีสุทโธพญานาค

ราชและแม่ย่าศรีปทุมมาเทวี เรามาที่นี่เมื่อ 5-6 ปีก่อน สถานที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปมาก พลังของความศรัทธาทำาให้เกิดการพัฒนาเพื่อความ

สะดวกและเป็นระเบียบ มีจุดบวงสรวงโดยเฉพาะ ด้านในก็มีการบูรณะ

จั

‘มูกลางคืนก็ปัง กลางวันก็เฮง’

ครบจบทุกศาสตร์ที่อุดรธานี

เป็นพื้นปูนผสมไม้ มีจุดกราบสักการะพญานาคทั้ง 2 องค์ และสะพาน

ทางเดินเพื่อได้ชมธรรมชาติและความสวยงามของต้นชะโนดสูงเด่น

ตระหง่านทั่วเกาะ

เดินทางเชื่อมสายพญานาคไปต่อที่ วัดสระมณี อ.หนองหาน 

ลงจากรถเราก็ถึงกับยืนสงบนิ่งไปสักพัก เพราะที่โบสถ์แห่งนี้ ได้สร้าง

พญานาค 4 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลสีทอง พญาวิรูปักษ์นาคราช, ตระกูล

สีดำา พญากัณหาโคตรมะนาคราช, ตระกูลสีรุ้ง พญาฉัพพยาปุตตะ

‘ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา’ โรงแรม 5 ดาว

โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา (Laguna 

Grand Hotel & Spa Songkhla) เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะ

โรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งแรกของ จ.สงขลา ตั้งอยู่ที่ ต.พะวง 

อ.เมืองฯ จ.สงขลา มีจำานวนห้องพักทั้งหมด 166 ห้อง ตั้งแต่ห้อง 

Deluxe ทั้งแบบ Cozy 

และ Breeze ไปจนถึง

ห้อง Executive Suite 

ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลาง

ทัศนียภาพสวยงาม 

เห็นวิวทิวทัศน์อัน

งดงามของโค้งน้ำา

คลองพะวงและภูเขา

ที่รายล้อม และยัง

มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ทั้ง

สระว่ายน้ำา ฟิตเนส ปานตาสปา ห้อง

อาหาร The Riva AWAKEN Café ห้อง

คาราโอเกะ และกิจกรรมทางน้ำา เช่น เจ็ต

สกี ซัพบอร์ด และคายัก เพื่อให้การพัก

ผ่อนของแขกเป็นความทรงจำาที่น่าจดจำา 

ได้สัมผัสกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมแห่ง 

จ.สงขลา และเพลิดเพลินไปกับบริการที่ได้

มาตรฐานระดับ 5 ดาว

PHUKET BEACH 

FESTIVAL 2022

กระทรวงการท่อง

เที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับสมาคม

กีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่ง

ประเทศไทย จัดงาน PHUKET BEACH FESTIVAL 2022 

ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2565 ณ หาดกะตะ ต.กะ

รน จ.ภูเก็ต กิจกรรมที่ผสมผสานการแข่งขันกีฬา และ

นาคราช และตระกูลสีเขียว พญาเอราปถนาคราช ล้อมรอบกำาแพง

โบสถ์ได้อย่างงดงาม ผสมผสานรูปปั้นเทวดา องค์พิฆเนศต่างๆ ด้านใน

โบสถ์ประดิษฐานพระพุทธพิบูลธนาภิรมย์ ด้านข้างโบสถ์มีศาลหลวงปู่

โคตรเล็กๆ ที่ชาวบ้านมักมาสักการะขอโชคขอเลขกันบ่อยๆ

วัดป่าภูก้อน อ.นายูง อีกวัดไฮไลต์ของอุดรฯ ที่โดดเด่นคือวิหารที่

มีการออกแบบไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ถูกตกแต่งสวยงามตระการ

ตา ท่ามกลางขุนเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำาโสม 

ด้านในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ โลกนาถศาสดามหามุนี ที่ทำาจาก

หินอ่อนสีขาวเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน ความยาวถึง 20 เมตร เหมาะแก่

การมาสงบจิตสงบใจอย่างมาก

ปิดท้ายทริปแบบสโลว์ไลฟ์ที่ หมู่บ้านคีรีวงกต ความชิลของ

การมาเที่ยวที่นี่คือนั่งรถแต๊กๆ ไปตามเส้นทางห้วยน้ำาฮวย ลุยน้ำา ลุย

โคลน มีขรุขระโยกเยกเป็นช่วงๆ แต่ได้อรรถรส ชมวิถีการทำาไร่ทำาสวน 

ธรรมชาติ ต้นไม้และขุนเขาระหว่างทาง ก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลาย

ทางที่น้ำาช้างพลาย ทานอาหารฝีมือคนในชุมชน ทั้งส้มตำา ปลาเผา ไก่

ย่าง แกงส้มหยวกกล้วย ที่บอกได้เลย แซ่บสะเดิดเลยทีเดียว

พลาดไม่ได้จริงๆ กับเส้นทางของสายมูใน จ.อุดรธานีที่ยังมีอีก

เพียบ บางสถานที่มาได้เฉพาะช่วงกลางวัน บางที่มาได้ทั้งกลางวันกลาง

คืน เหมาะกับคนที่ชื่นชอบหาที่พึ่งทางใจมากๆ เพราะไม่ว่าจะมูกลางคืน

ก็ปัง มูกลางวันก็เฮง.

กิจกรรม LIFESTYLE ไว้ด้วยกัน ยกระดับ

การแข่งขันกีฬาของไทยและดึงดูดนักท่อง

เที่ยวจากทั่วโลกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต 

เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่าง

เต็มกำาลัง

ททท.-หัวเว่ย พัฒนาแพลตฟอร์ม

เที่ยวดิจิทัลอัจฉริยะ

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำากระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “DIGITAL 

TRANSFORMATION AND INNOVATION 

DEVELOPMENT FOR SMART 

TOURISM” ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ 

(ประเทศไทย) จำากัด โดยนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร 

และนายจุน จาง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย ประจำา

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยส่ง

เสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากหัว

เว่ย ได้แก่ 5G คลาวด์ AI และ AR/VR เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม

การท่องเที่ยวดิจิทัลอัจฉริยะและอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ด้าน

การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยว

อันทรงคุณค่า (Meaningful Travel) ทำาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติรู้จักสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย

อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สามารถดาวน์ โหลดวิดีโอภาพโดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย โดยมีผลภายในระยะเวลา 1 ปี.

อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่ชาวอุดรฯ เคารพบูชาท้าวเวสสุวรรณ ณ ศาลหลักเมือง ปกปักคุ้มครองมนุษย์ องค์ศรีสุขคเณศ ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

สำาเร็จโชคลาภดั่งใจ

ศาลเทพารักษ์ ขอพรให้ได้ดั่งใจหวัง แหล่งรวมใจชาวจีน ศาลเจ้าปู่-ย่า

รูปปั้นกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ฉลองพระองค์เครื่องแบบ

ทหารเต็มยศ

พิพิธภัณฑ์พระธาตุพระอริยสงฆ์ ไทย จัดแสดงอัฐิธาตุกว่า 

400 องค์

คำาชะโนด แหล่งพลังศรัทธาต่อองค์พญานาค

วัดสระมณี สักการะพญานาค 4 ตระกูล



ขณะที่ผู้ว่าการ กกท.กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลการตรวจ

ร่างกายในครั้งนี้ ภูริพล บุญสอน (บิว) พบว่ามีการบาดเจ็บ

บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) เล็กน้อย โดย

จะส่งตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง MRI อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความ

ชัดเจนในการให้ โปรแกรมการดูแลรักษาก่อนลงโปรแกรมฝึก

ซ้อม นอกจากนั้นยังให้ทดสอบแรงกล้ามเนื้อขาข้างที่ไม่ได้รับการ

บาดเจ็บ เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อ ทั้งนี้

ยังได้ดำาเนินการบำาบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยออกซิเจนความเข้ม

ข้นสูง (Hyperbaric 

Chamber) เพื่อช่วย

ให้นักกีฬาหายจาก

การบาดเจ็บได้เร็วขึ้น 

และช่วยให้ร่างกาย

ตื่นตัวและสดชื่นมาก

ขึ้น”

“ส่วนจอชชัว 

โรเบิร์ต แอทคินสัน 

พบว่าร่างกายปกติ

ดี มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณหลังเล็กน้อย ทั้งนี้ นักกีฬา

ทั้งสองคนจะอยู่ในการบริการด้านการ Return to Train (RTT) 

และ Return to Play (RTP) จากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่

สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป”

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กกท.เปิดเผยต่อว่า “กกท.จะเตรียม

พัฒนานักกีฬาและติดตามประเมินผลการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งด้านการเก็บตัวฝึกซ้อม การส่งแข่งขัน และหลังจบการแข่งขัน 

เพื่อต่อยอดและส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตลอด

จนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง

ไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป”. 
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9กีฬา

‘สุนทร’ ส่งเด็กไปคิวชิงแชมป์โลกที่ โรมาเนีย

กรุงเทพฯ • ตามที่สมาคมสนุกเกอร์สมัครเล่นโลก IBSF จัดการ

แข่งขันสนุกเกอร์ประเภทยุวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี, เยาวชนชาย

อายุไม่เกิน 18 ปี และเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ประเทศ

โรมาเนีย วันที่ 12-29 ส.ค.นี้ ซึ่งรายการนี้ นายสุนทร จารุมนต์ นายก

สมาคมกีฬาบิลเลียดฯ เห็นว่าเป็นรายการสำาคัญ จึงส่งนักกีฬาร่วมทำา

ศึกครบทั้ง 3 ประเภท คือยุวชนอายุไม่เกิน 16 มี ภาสกร สิทธิไกร 

(พูล เอสอาร์) อายุ 15 ปี, ด.ช.ปฏิภาณ วงษ์หุ่น (ทรี เอสอาร์) อายุ 12 

ปี, ด.ช.เจริญ จันทร์ศรี (เพิ่ม ศรีราชา) อายุ 13 ปี, ศิริภาพร นวนทะ

คำาจัน (ใบพัด ศรีราชา) และนายฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ (นัด สระบุรี) อายุ 

18 ปี เจ้าของ 4 เหรียญทองในกีฬาเยาวชนที่ จ.พัทลุง ส่วนประเภท

ชายไม่เกิน 21 ปี รองแชมป์เยาวชนโลก ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู (โตโต้ 

ศิษย์ตุ้ม) ฐิติพงษ์ จุลศักดิ์ (นัท สระบุรี) และรชต ขันตี (เหนือ บาง

แสน) ประเภทหญิงไม่เกิน 21 ปี สมาคมส่งแชมป์ยูเค แชมเปียนชิพ 

คนล่าสุดที่เพิ่งแข่งจบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ น.ส.พลอยชมพู เหล่า

เกียรติพงศ์ (พลอย ขอนแก่น) และ ด.ญ.ปัณชญา จันทร์น้อย อายุ 13 

ปี (ทีมชาติซีเกมส์ที่ฟิลิปปินส์) โดยมีสุริยา สุวรรณสิงห์ เป็นผู้ควบคุม

ทีม และภัคคพงศ์ ภูธราสิวะจุมพล เป็นผู้ฝึกสอน นายสุนทร จารุมนต์ 

กล่าวว่า รายการนี้มีความหมายต่อเยาวชนไทยที่จะได้แสดงฝีมือใน

การแข่งขันระดับโลก โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งกำาลัง

ทำาเรื่องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เพราะการส่ง

แข่งหนนี้มีความสำาคัญยิ่ง จึงขอให้ กกท.ช่วยสนับสนุนด้วย

ม.เกษมบัณฑิตเติมฝันทุนกีฬาเพื่อรับใช้ชาติ 

กรุงเทพฯ • ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการ

พัฒนาทุนมนุษย์ ม.เกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 

5 ปี การก่อตั้งโครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อ

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของ

ประเทศ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จะเดินหน้าขับเคลื่อน                                                                            

กิจกรรมต่อไป ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่มีการกำาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์

หรือปักหมุดสำาหรับเตรียมการดำาเนินการคือ การจัดโครงการธนาคาร

กีฬาสัญจร ด้วยการเปิดคลินิกกีฬาชนิดต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชน                                                                                  

ทั่วประเทศ ล่าสุดจากการจัดโครงการธนาคารกีฬาสัญจรเฉลิมพระ 

เกียรติ 90 พรรษาฯ เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด 

“แม่ลูกผูกพันสร้างสรรค์สังคม” เมื่อเร็วๆ นี้ ประสบความสำาเร็จ

อย่างดียิ่ง ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด

ที่ส่งบุตรหลานเข้าร่วมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลกับกูรูลูกหนังระดับชาติ 

และจากปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้กีฬาจึงเป็นหนึ่ง

ในมิติหรือพลังร่วมในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติที่สำาคัญ ดังนั้น

โครงการธนาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงจะเข้าไปเป็นหุ้น

ส่วนเพื่อการพัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคต และมีส่วนร่วมกับสังคมด้วย

การสืบสานและต่อยอด เพื่อพัฒนาและยกระดับวงการกีฬาไทย โดย

เฉพาะการเติมฝันปั้นแต่งให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสก้าวไปรับใช้

วงการกีฬาภายใต้การสร้างดาวรุ่งมุ่งทีมชาติต่อไป 

‘จาย’ สุดยอดคว้าแชมป์คีรินสองล้อ ปท.สนามที่ 3

หัวหมาก • การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำาปี 2565 สนามที่ 3 ที่สนาม

เวลโลโดรม หัวหมาก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เป็นการแข่งขันวันแรก 

จาย อังค์สุธาสาวิทย์ จะลงแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือก

โอลิมปิกเกมส์ 2024 นอกจากนี้ยังมีนักปั่นระดับโลกเข้าร่วมชิงชัย

หลายคน เช่น อาร์ทยอม สคารอฟ นักปั่นมืออาชีพระดับโปรทัวร์

จากคาซัคสถาน, ซีฟ โมฮาเหม็ด อาเหม็ด เมียร์ซา อัลฮัมมาดี ดีกรี

แชมป์เอเชียประเภทถนน ปี 2018 จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะ

เดียวกันสมาคมจะดูผลงานของนักกีฬาทีมชาติทั้งระดับเยาวชนและ

ประชาชน เพื่อเตรียมเอาไว้สำาหรับการแข่งขันรายการต่างๆ นอก

เหนือจากกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่จีน ในปีหน้า โดยเฉพาะใน

เดือนสิงหาคมนี้ นักกีฬาจักรยานทั้งประเภทลู่ ถนน และบีเอ็มเอ็กซ์ 

จะไปแข่งขันในต่างประเทศหลายราย ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้ คี

ริน รุ่นทั่วไปชาย จาย อังค์สุธาสาวิทย์ ที่เพิ่งเดินทางมาจากศูนย์ฝึก

จักรยานโลก (WCC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึงเมืองไทยเมื่อช่วง

เย็นของวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา และมีเวลาพักผ่อนประมาณ 12 

ชั่วโมง ลงแข่งในสังกัดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 ซึ่งจาย 

ก็ไม่ทำาให้แฟนๆ ผิดหวัง โชว์พลังปั่นคว้าแชมป์ไปครอง อันดับ 2 

จ.ส.ต.จตุรงค์ นิวันติ จากทีมจักรยานกองทัพบก, อันดับ 3 จ.อ.สัจจกุล 

เสียงล้ำา จากทีมจักรยานกองทัพอากาศ ส่วนผลรุ่นคีริน รุ่นทั่วไปหญิง 

ที่ 1 ส.ต.หญิงชนิภรณ์ บัตริยะ (สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม), ที่ 

2 ร.อ.หญิงจุฑาธิป มณีพันธุ์ (สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม), ที่ 3 

ร.ต.ท.หญิงพรรณรายณ์ ราษี (สำานักงานตำารวจแห่งชาติ-โกกิ).

มาเลเซีย • การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง 

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

คัพ” ปี 2022 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 2 อีเวนต์ เอ ที่เนชันแนล 

เทนนิส เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 12 

ส.ค.2565 เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม พบกันหมดนัดสุดท้าย ในสาย

บี ทีมนักหวดลูกสักหลาดสาวไทยที่ยังแพ้ใครไม่เป็น ชนะ 3 นัดรวด 

พบกับมัลดีฟส์ ที่แข่ง 3 นัดยังไม่ชนะ

เปิดฉากด้วยการแข่งขันประเภทเดี่ยวมือสอง “พราว” ชมภู่

ทิพย์ จันดาเขต นักหวดจากนนทบุรี วัย 26 ปี มือ 1,242 ของโลก ใช้

ชั้นเชิงและประสบการณ์หวดเอาชนะนายารา อูซามา อาลี ดาวรุ่งขอ

งมัลดีฟส์ ได้อย่างขาดลอย 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-0 ทั้งสองเซต เก็บ

แต้มแรกให้ทีมชาติไทยออกนำามัลดีฟส์ 1-0 คู่

ต่อด้วยประเภทเดี่ยวมือหนึ่ง “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นัก

เทนนิสจากขอนแก่น วัย 27 ปี มือ 712 ของโลก พบกับอารา อาซาล 

อาซิม นักหวดดาวรุ่งของมัลดีฟส์ ปรากฏว่าพัชรินทร์ไม่พลาด เล่นได้

ตามมาตรฐานของตัวเอง เอาชนะดาวรุ่งมัลดีฟส์ 2-0 เซต 6-0, 6-1 

เก็บแต้มให้ทีมไทยนำา 2-0

ขณะที่ประเภทคู่ ชมภู่ทิพย์ลงสนามทำาหน้าที่อีกครั้ง โดยจับ

คู่กับ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี ช่วยกันหวดเอาชนะซาราห์ อัคราม 

และอารา อาซาล อาซิม ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-0 ส่งผลให้ทีมไทย

ชนะมัลดีฟส์ 3-0 คู่ และทำาให้ทีมไทยมีผลงานที่ไร้พ่าย ชนะ 4 นัด

รวด รั้งอันดับ 1 สายบี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามเป้า ส่วนผลอีก

คู่ในสายเดียวกัน มาเลเซีย เจ้าภาพ แพ้แปซิฟิก โอเชียเนีย 1-2 คู่

สรุปผลการแข่งขัน หลังจบรอบพบกันหมด (4 นัด) สายบี 

อันดับ 1 ทีมไทย ชนะ 4 นัดรวด, อันดับ 2 แปซิฟิก โอเชียเนีย ชนะ 

3 แพ้ 1, อันดับ 3 มาเลเซีย ชนะ 2 แพ้ 2, อันดับ 4 สิงคโปร์ ชนะ 

1 แพ้ 3 และอันดับ 5 มัลดีฟส์ แพ้ 4 นัด

ขณะที่สายเอ อันดับ 1 ฮ่องกง ชนะ 4 นัดรวด, อันดับ 2 

ไต้หวัน ชนะ 3 แพ้ 1, อันดับ 3 เวียดนาม ชนะ 2 แพ้ 2, อันดับ 4 

กรุงเทพฯ • “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย 16 ปี

ทีมชาติไทย ได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง หรือ

แฮมสตริง โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งทีมแพทย์และผู้

เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลและทำาการรักษาอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ คลินิกเวชกรรม 

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. “บิว” ภูริพล บุญสอน 

และจอชชัว โรเบิร์ต แอทคินสัน นักกรีฑาทีมชาติไทย ได้เข้ารับ

การตรวจร่างกายกับ นพ.ณัฐพร แสงเพชร แพทย์ประจำาศูนย์

วิทยาศาสตร์การ

กีฬา กกท. หรือ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จาก รพ.รามาธิบดี 

หลังจากเสร็จสิ้นการ

แข่งขันกรีฑาเยาวชน

ชิงแชมป์โลก 2022 

ณ เมืองกาลิ ประเทศ

โคลอมเบีย

โดย ดร.ก้อง

ศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงการนำาเอาวิทยาศาสตร์

การกีฬาเข้ามาฟื้นฟูสภาพร่างกายและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับ

นานาชาติว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งสำาคัญมากในวงการกีฬา เพราะจะช่วย

ในการฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาให้มีความพร้อมก่อนการแข่งขัน 

และป้องกันการบาดเจ็บหลังการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ตรวจรักษา, การบาดเจ็บทางกายภาพบำาบัด, การนวดผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อ, จิตวิทยาการกีฬา, สรีรวิทยาการกีฬา, โภชนาการกีฬา, 

การฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยออกซิเจน และวิทยาศาสตร์การกีฬา

ด้านอื่นๆ อย่างครบถ้วน

อังกฤษ • อลัน เชียเรอร์ ดาวยิงระดับ

ตำานานทีมชาติอังกฤษ ออกโรงยกย่อง             

เออร์ลิง ฮาแลนด์ หัวหอกตัวใหม่ป้าย

แดงของทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี ดีพอขึ้น

แท่นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลพรีเมียร์ลีก                  

แน่นอน

เออร์ลิง ฮาแลนด์ ศูนย์หน้าทีมชาติ

นอร์เวย์ เปิดหัวฤดูกาลใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีก 

อังกฤษ ได้อย่างยอดเยี่ยม เหมาคนเดียวสอง

ประตู ช่วยให้ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ 

ซิตี บุกไปเอาชนะ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม 

ยูไนเต็ด 2-0 คว้าสามแต้มได้สำาเร็จ

ล่าสุด อลัน เชียเรอร์ อดีตหัวหอกนิว

คาสเซิล ยูไนเต็ด ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ

ในประเทศอังกฤษ ชื่นชมดาวยิงรายนี้ และ

เชื่อมั่นว่าเจ้าตัวมีสิทธิ์ขึ้นทำาเนียบดาวซัลโว

สูงสุดตลอดกาลของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ แซง

หน้าตนได้ไม่ยาก

“เขาคือของจริง ผมประทับใจกับตัว

เขามากๆ ขนาดตอนที่เขาพลาดทำาประตูแบบ

จ่อๆ ในคอมมูนิตี ชิลด์ เขายังหัวเราะออกมา

เลย” เชียเรอร์เริ่มกล่าว

“ผมประทับใจที่เขาเรียกจุดโทษ และ

ลุกขึ้นมาสังหารมันเอง เขามีความมั่นใจ กล้า

ขอยิงจุดโทษเองทั้งๆ ที่เพิ่งย้ายมา และก็ยิง

ได้เฉียบขาด ก่อนจะมายิงประตูที่สองได้อีก 

อิหร่าน ชนะ 1 แพ้ 3 และอันดับ 5 ลาว แพ้ 4 นัด

ในรอบชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทย (อันดับ 1 สายบี) จะพบกับทีม

ฮ่องกง (อันดับ 1 สายเอ) กำาหนดแข่งขันวันที่ 13 ส.ค.2565 เวลา 

10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) ที่เนชันแนล 

เทนนิส เซ็นเตอร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นครราชสีมา • สโมสร “สวาทแคท” นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 

กำาลังเนื้อหอม มีสปอนเซอร์หน้าใหม่เข้ามาหนุนสู้ศึกไทยลีกฤดูกาล 

2022-23 หลายราย ล่าสุดบริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 

จำากัด หรือ SBITO ผู้ ให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

แบบออนไลน์ชั้นนำาของไทย และเบอร์ 1 ด้านการเทรดผ่านระบบ

ออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น โดดร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เป้า

หมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในการแข่งขันไทยลีก

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำากัด หรือ SBITO 

ผู้ให้บริการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ชั้นนำาของ

ไทย และเบอร์ 1 ด้านการเทรดผ่านระบบออนไลน์ในประเทศญี่ปุ่น 

นำาโดย มร.คาซึนาริ โอกาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายรุจิ

ภาส สมานุหัตถ์ ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและวางแผน เข้าร่วมเป็น

พันธมิตรลงนามเป็นผู้สนับสนุนทีมฟุตบอลสโมสรนครราชสีมา มาสด้า 

เอฟซี หรือสวาทแคท (SWATCAT) อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมาย

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในการแข่งขันไทยลีกฤดูกาล 2565-2566 

โดยการเข้ามาสนับสนุน เพราะความเชื่อมั่นว่าการร่วมเป็น

พันธมิตรในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นก้าวย่างที่สำาคัญ เพื่อสร้างความ

พึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าของ SBITO ที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ทั้งยังเปิด

‘สวาทแคท’ได้หลักทรัพย์SBITOหนุนยาว

ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล อุปนายกสมาคมกีฬา

ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้จัดการทีมไทย 

เปิดเผยว่า ภาพรวมของทีมไทยด้านการแข่งขันถือว่า

เป็นไปตามเป้าหมาย คือคว้าแชมป์สายบี ผ่านเข้าสู่

รอบชิงชนะเลิศได้สำาเร็จ ส่วนด้านผลงานหรือฟอร์ม

การเล่นก็ถือว่าเกินเป้าหมายไปมาก เพราะนอกจาก

ชนะได้ทุกนัดแล้ว ยังชนะแบบเด็ดขาดทุกนัดทุกคู่

อีกด้วย นับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม ต้องชื่นชมน้องๆ                                                          

ทุกคน

“การผ่านเข้าไปเจอกับฮ่องกง ต้องยอมรับว่า

เป็นทีมที่แข็งแกร่ง นักกีฬามีอันดับโลกเหนือกว่าทีม

ไทยทั้ง 3 มือ แต่ทว่าหากดูจากสภาพความพร้อม 

ขวัญกำาลังใจของทีมไทยในตอนนี้ คิดว่าน่าจะสู้ได้สนุก

แน่นอน” ผู้จัดการทีมไทยกล่าว

ด้าน “โค้ชเอ็กซ์” นายพชรพล คำาสมาน กัปตัน

ทีมไทย กล่าวว่า ฮ่องกงเป็นทีมที่แข็งแกร่ง นักกีฬา

ทุกคนมีอันดับโลกที่สูงพอสมควร ทางทีมไทยต้องเตรียมร่างกาย

ของนักกีฬาให้พร้อมให้ดีที่สุด น่าจะเป็นเกมที่สนุก และเชื่อว่าน้องๆ 

นักกีฬาทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่ เล่นในฟอร์มของตัวเอง จะไม่

กดดันนักกีฬามากนัก เพียงเน้นย้ำาว่าให้ใช้ โอกาสที่ทีมไทยได้ลุ้นขึ้น

กลุ่ม 1 ในครั้งนี้ให้เต็มที่และดีที่สุด.

สาวไทยไร้พ่ายบู๊ฮ่องกงชิงตั๋วกลุ่ม1

หวดชิงแชมป์โลกมั่นใจสู้กันสนุกแน่

ฝรั่งเศส • “เปแอสเช” ปารีส แซงต์ แชร์แม็ง มหาเศรษฐีแห่ง

ศึกลีกเอิง ฝรั่งเศส ให้ความสนใจที่จะดึงตัวมาร์คัส แรชฟอร์ด 

ดาวเตะตัวเก่งของทีม “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ไปร่วมทัพ

ตามการรายงานจาก “เลอกิป” สื่อชั้นนำาในประเทศ

ฝรั่งเศส เปิดเผยว่า ทีมแชมป์ลีกเอิงฤดูกาลล่าสุดเอาจริงเอาจัง

กับการไล่ล่าตัวมาร์คัส แรชฟอร์ด มาร่วมทัพ และมีการส่งตัว

แทนเข้ามาเจรจากับตัวนักเตะเป็นที่เรียบร้อย

สำาหรับการเจรจากันระหว่างตัวแทนของปารีส แซงต์ 

แชร์แม็ง กับมาร์คัส แรชฟอร์ด ลุล่วงไปด้วยดี และดาวเตะ

ทีมชาติอังกฤษก็พร้อมออกไปตามหาความท้าทายใหม่ในชีวิต

การค้าแข้งด้วยเช่นกัน โดยสัญญาของเจ้าตัวกับแมนเชสเตอร์ 

‘ปารีส’เล็งคว้า‘แรชฟอร์ด’

พร้อมปล่อย‘อิคาร์ดี’พ้นทีม

‘บิว-ภูริพล’กล้ามเนื้อต้นขาเดี้ยงกกท.ส่งฟื้นฟู

ยูไนเต็ด จะหมดลงในปีหน้า และมีออปชันเสริมอีก 1 ปี แต่ยังไม่มี

การเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไป

ก่อนหน้านี้ คริสตอฟ กัลติเยร์ กุนซือป้ายแดงของปารีส 

แซงต์ แชร์แม็ง ยืนยันว่าทีมพร้อมปล่อยเมาโร อิคาร์ดี หัวหอกชาว                                                                          

อาร์เจนไตน์ออกจากทีม และต้องการเสริมตัวกองหน้าคนใหม่มา

แทน ซึ่งล่าสุดพวกเขาเพิ่งปล่อยอาร์ โนด์ คาลิมูเอนโด แข้งดาวรุ่ง

ไปให้กับแรนส์

อย่างไรก็ตาม สื่อจากฟากอังกฤษมีรายงานเพิ่มเติมว่า 

“ปีศาจแดง” ภายใต้การคุมทีมของเอริก เทน ฮาก ไม่มีความ

ต้องการที่จะปล่อยตัวมาร์คัส แรชฟอร์ด ไปให้ปารีส แซงต์ แชร์

แม็ง และเชื่อว่าเจ้าตัวสามารถกลับสู่ฟอร์มที่ดีได้อีกครั้งเมื่อได้อยู่

ภายใต้การควบคุมของเทรนเนอร์ชาวดัตช์

ทั้งนี้ “เปแอสเช” ปารีส แซงต์ แชร์แม็ง ประเดิมสนามใน

ศึกลีกเอิง ฝรั่งเศส ได้อย่างสวยหรู บุกเก็บชัยเหนือแกลร์มงต์ฟุต 

5-0 เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยเกมหน้าพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการ

มาเยือนของมงต์เปลลิเยร์ ในคืนวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคมนี้ เวลา 

02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย.

‘เชียเรอร์’ยกย่อง‘ฮาแลนด์’

ขึ้นแท่นดาวยิงตลอดกาลชัวร์

มาร์คัส แรชฟอร์ด อาจออกหาความท้าทายใหม่ๆ

มร.คาซึนาริ โอกาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และนายรุจิภาส สมานุหัตถ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด

และวางแผน บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จำากัด หรือ SBITO ร่วมสนับสนุน

สโมสร “สวาทแคท” นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 

อย่างเป็นทางการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในการ

แข่งขันไทยลีกฤดูกาล 2565-2566 โดยมี ฯพณฯ 

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ

ประธานที่ปรึกษาสโมสร พร้อมด้วย นพ.วรรณ

รัตน์ ชาญนุกูล ประธานสโมสร ถ่ายภาพร่วมกัน

แม้เขาจะมีช็อตที่พลาดง่ายๆ จน

อดทำาแฮตทริก แต่ถ้าเขารักษา

สภาพร่างกายให้ตัวเองฟิตอย่าง

เต็มที่ เขาน่าจะยิงได้ราว 30-

40 ประตูต่อฤดูกาล”

“ฮาแลนด์จะวิ่งทะลุ

ทะลวงแนวรับของคู่แข่ง

เหมือนอย่างที่เขาเคยทำามา

โดยตลอด มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง

มากๆ ถ้าเขายังทำาได้ดีอยู่แบบนี้ 

และรักษาความฟิตไปเรื่อยๆ เขาน่า

จะมีโอกาสดีที่ทำาลายสถิตินั้น (ดาวซัลโว

สูงสุดตลอดกาลพรีเมียร์ลีก) แต่ก็ไม่แน่                                                 

แฮร์รี เคน อาจทำาลายสถิตินั้นของผมก่อน

ก็ได้”

“เพราะฉะนั้น ฮาแลนด์อาจทำาลาย

สถิติของคนอื่นที่ไม่ใช่ผมก็ได้” อดีตหัวหอก

ทีมชาติอังกฤษทิ้งท้าย

ปัจจุบันสถิติดาวซัลโวตลอดกาลในศึก

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เป็นของอลัน เชียเรอร์ 

ที่ทำาเอาไว้ 260 ประตู รองลงมาคือ เวย์น 

รูนีย์ เป็นอันดับ 2 ที่ 208 ประตู และ

อันดับ 3 เป็นของแอนดี โคล 187 ประตู 

ขณะที่แฮร์รี เคน เป็นผู้เล่นที่ติดท็อป 

10 เพียงคนเดียวที่ยังค้าแข้งอยู่ 

และยิงไปแล้ว 183 ประตู.

โอกาสให้ผู้ที่สนใจ

ได้รู้จักบริการของ 

SBITO เพิ่มขึ้น ด้วย

การร่วมจัดกิจกรรม

ออนไลน์และออฟไลน์

ตลอดฤดูกาลอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อสร้าง

ประสบการณ์การ

เงินและการลงทุนรูป

แบบใหม่ให้แก่คนไทย 

รวมทั้งงานสัมมนา

โรดโชว์ให้ความรู้ทั้ง

ในกรุงเทพฯ และต่าง

จังหวัด เพื่อช่วยส่ง

เสริมให้แฟนกีฬาฟุตบอล รวมทั้งชาวไทยทั่วไปมีความมั่นคงทางการ

เงินในอนาคต อันเป็นจุดมุ่งหมายของ SBITO 

สำาหรับการเข้ามาสนับสนุนครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สุ

วัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาสโมสร 

พร้อมด้วย นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ประธานสโมสร เข้าร่วมในงาน 

เพื่อผลักดันให้ทีมสวาทแคทโชว์ผลงานสู่ความเป็นเลิศตลอดฤดูกาล 

สามารถชมข้อมูล SBITO เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sbito.co.th/ 

หรือ https://www.facebook.com/Sbithaionline/.



0

6

3

9

1

7

4

10

2

8

5

10 บันเทิงเทศ

เม� อประมาณ 2 อาทิตยที่ผานมา มีขาวฮือฮาในแวดวงโซ

เชียลมีเดีย เพราะมีผูที่ใชนามวา Warakon Sangsupon ได

โพสตเร� องราววาไดไปซื้อกระเพาะปลาจากเจาของรานชาวจีน

ที่ขายอยูที่ตลาดกาดน้ําโทง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ซึ่ง

พอคาชาวจีนที่มีอายุมากถึง 83 ป นั้น ไดบอกวาจะเลิกขายสิ้น

เดือนกรกฏาคมนี้ เพราะขายไมดี วันๆ หนึ่ง ขายไดไมถึง 10 ชาม  

คนแถวๆ นี้ ไมนิยมอาหารชนิดนี้ ตองชอบจริงๆ จึงจะซื้อ เม� อ

เวลาจายเงิน คุณ Warakon ไดขอจายดวยวิธี Scan ก็ปรากฏวา

อาแปะ เจาของรานขอรองใหชวยทําใหดวย จึงทําใหรูวามีเงินอยู

ในบัญชีเพียงแค 30 บาทเศษเทานั้นเอง ดวยความสงสารจึงขอ

เหมากระเพาะปลาที่เหลือทั้งหมด แตขอเอาไปเพียงแค 10 ถุง ที่

เหลือใหอาแปะเจาของรานจะนําไปทําอะไรก็ได อาแปะก็ดีใจทํา

แบบงกๆ เงิ่นๆ ตักจนหมดหมอ ขาวนี้เปนที่ฮือฮากลาวขานกันใน

โซเชียล ถึงกับมีลูกคาที่ทราบขาวตามไปอุดหนุนกันที่ตลาดกาดน้ํา

โทงกันอยางคับคั่ง

ผมรูจักตลาดกาดน้ําโทงเปนอยางดีมากครับ เพราะครั้ง

หนึ่งเคยไดมาทําขาวที่ตลาดนี้ คําวา กาด เปนภาษาทางเหนือ 

หมายถึง ตลาด น้ําโทงเปนช� อของหมูบานกาดน้ําโทงแหงนี้ นับ

วาเปนสถานที่ประวัติศาสตรแหงหนึ่งของประเทศไทย เพราะ

เปนสถานที่ปลูก ลําใยตนแรก โดยประวัติมีอยูวา มีชาวจีนโพน

ทะเลไดนํากิ่งพันธุลําใยจากเมืองจีนมาถวายพระบาทสมเด็จ        

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาล ที่ 5) จํานวน 5 กิ่ง พระองค

ไดทรงใหนําไปปลูกที่บริเวณตรอกจันทรในกรุงเทพมหานคร 2 

กิ่ง อีก 3 กิ่ง มอบใหเจาดารารัศมี พระราชวรชายาในพระองค 

ที่ทรงโปรดการปลูกตนไม ปรากฏวากิ่งพันธุลําใยที่ปลูกที่ตรอก

จันทรถูกนํ้าทวมตายหมด สวนก่ิงพันธุอีก 3 ก่ิง เจาดารารัศมีได

พระราชทานใหกับ เจานอยคําต๋ัน ณ เชียงใหม ซ่ึงเปนนองชายนํา

ไปปลูก ณ ท่ีแหงน้ี ซ่ึงเปนคุมของเจานอยคําต๋ัน ก่ิงลําใยท้ัง 3 ตน 

ซ่ึงเปนพันธุเบ้ียวเขียว เติบโตงอกงามขยายพันธุไปท่ัวท้ังจังหวัด

เชียงใหม และไดขยายไปปลูกท่ัวประเทศจนถึงปจจุบันน้ี

เมล็ดพันธุลําใยไดแตกลูกออกหลานมากมาย ที่ดินแปลง

ที่ปลูกลําใยของคุมเจานอยคําตั๋น ที่มีประมาณ 18 ไรเศษ ก็ได

ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือหลายเจาของ จนลาสุดตกเปนของคุณ

หน�อย พัชราภรณ  พิลาศลักษณ ชาว

จังหวัดเชียงใหมที่ไดเขามาศึกษาตอใน

กรุงเทพมหานครจนจบการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยรามคําแหงและไดประกอบ

อาชีพสวนตัวที่กําลังโดงดังในสมัยนั้น คือ 

การทําเสื้อผาสงออก ไดผลิตเสื้อขายตาม

หางใหญๆ ใชช� อเลนของตัวเอง คือ หน�อย 

ดี ไซน (Noi Design) เปนแบรนดสินคา

ขายดิบขายดีมาก จนธุรกิจเสื้อผาซบเซา 

จึงไดเดินทางกลับมาใชชีวิตที่บานเกิดของ

ตัวเองที่จังหวัดเชียงใหม

คุณหน�อยไดกลับมาพัฒนาที่ดินที่

ทําเปนตลาดเล็กๆ เรียกวา กาดน้ําโทง 

แตชาวบานมักจะเรียกกันวา กาดสวน

เจา เพราะที่ดินแปลงนี้เคยเปนที่ดินของ

เจานอยคําตั๋น โดยใชประสบการณความ

คิดเชิงบวก การลงทุน อยากจะใหการ

กระจายรายไดมายังชุมชุนที่อยูหางไกล

จากอําเภอเมืองเชียงใหม ให โอกาสพอคา

แมคาที่มีทุนนอยไดมีที่ทํามาหากิน โดยไม

ตองใชทุนสูง คิดคาเชาราคาถูก เพ� อจะได

เหลือเงินกลับไปใชในครอบครัว โดยมีการ

พัฒนาตลาดแบบคอยเปนคอยไป รอเม� อ

มีทุนเพิ่มก็จะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

สถานที่ใหดีขึ้นจนสะอาดสะดวกปลอดภัย 

จึงไมน�าแปลกใจที่โฉนดที่ดินแปลงนี้มีการ

สลักหลังกับธนาคารครั้งแลวครั้งเลา

จากการพัฒนาอยางไมหยุดหยอน

ตอเน� องไดนําความเจริญมาสูชุมชนอยาง

มั่นคงยั่งยืนจากตลาดเล็กๆ เม� อ 18 ป

กอน กลายเปนตลาดมาตรฐาน ทั้งตลาด

เชา ตลาดสด ตลาดนัด มีทุกวันอังคารและวันศุกร มีศูนยอาหาร 

รานสะดวกซื้อ โดยไมตองเดินทางเขาเมืองใหยุงยาก ที่สําคัญคือ 

ของที่นํามาขายสวนมากชาวบานนํามาเอง ผักปลูกเองจึงสดและ

ขายในราคาไมแพง ทําใหมีผูคนมาจับจายใชสอยสินคาที่ตลาด

มากมาย มีที่จอดรถฟรี เขาออกสบายจนไดรับมาตรฐานจากทาง

สาธารณสุข

สวนตนลําใยประวัติศาสตรนั้นเพ� ออนุรักษตนลําใยดั้งเดิม

ใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษาและเรียนรูประวัติศาสตรที่น�าภาคภูมิใจ

ทางราชการโดยมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดลําพูนไดติดตอขอนําไป

อนุรักษไว 1 ตน และทางมหาวิทยาลัยแมโจไดขอนําไปอนุรักษไว

จํานวน 2 ตน สามารถตามไปชมไดจนถึงทุกวันนี้

สําหรับอาแปะที่ขายกระเพาะปลานั้น คุณหน�อยเธอไดชวย

ดูแลเปนอยางดี ปจจุบันนี้ตั้งแตชวงเชาๆ ที่เปดรานเวลาประมาณ 

9.00 น. ก็จะมีนักชิมมาเขาคิวรอกันแลว จากที่วันหนึ่งๆ ขายไม

ถึง 1 หมอ กลายเปน 3 หมอ ตามกําลังของตายายและผูชวย 1 

คน ที่จะทําได โดยแตละชามนั้นเม� อไดชิมก็จะรูไดเลยวามีรสชาติ  

สูตรของเยาวราชแทๆ ที่กลมกลอม ไมตองเติม คุณภาพลนชาม

ครับ มีทั้ง ปก ตีน เนื้อ เลือด ครบสูตร รอนานนิดก็ไมผิดหวัง

ครับ ราคาเพียงชามละ 50 บาท เทานั้น

ถาไดไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม ขอแนะนําใหแวะไปดู

ตลาดแบบชาวบานที่ตลาดกาดน้ําโทง ชมแมน้ําปงขางตลาด 

อิงประวัติศาสตร (ลําใยตนแรก) ชิมอาหารอรอยๆ โดยเฉพาะ 

กระเพาะปลาสูตรเยาวราชของอาแปะที่โซเชียลกลาวถึง ก็จะมี

ความสุขไปอีกแบบครับ

ชิมกระเพาะปลาเยาวราชอรอย ที่  

กาดนํ้าโทง(กาดสวนเจา)  
อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม

“Maximillian” (แม็กซิมิลเลียน) ศิลปินสุดแซ่บจากเจ้าของเพลง

ฮิต “Beautiful Scars” เพลงที่ทำ�ให้ชื่อเสียงของเข�โด่งดังไปทั่ว

โลกอย่�งรวดเร็ว จนกล�ยเป็นศิลปินหนุ่มด�วรุ่งม�แรงที่สุดคน

นึงในปัจจุบัน และระหว่�งที่ม�เดินส�ย Promo Tour ใน South 

East Asia รวมถึงประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎ�คมที่ผ่�นม�

“Maximillian” ก็ถือโอก�สโปรโมตเพลงใหม่อย่�ง I’m Not 

Me ผ่�นก�รร้องสดในง�น Showcase และในที่สุดซิงเกิลนี้ 

ก็กำ�ลังจะปล่อยออกม�ให้แฟนๆ ได้ฟังพร้อมกันในวันศุกร์ที่  

12 สิงห�คมนี้แล้ว

“I’m not me” คือเพลงที่บ่งบอกคว�มเป็นตัวตนของ 

“Maximillian” อีกหนึ่งเพลงที่โชว์คว�มส�ม�รถในก�รแต่งเพลง 

ที่กลั่นออกม�จ�กคว�มรู้สึก กล�ยเป็นเนื้อเพลงที่สื่ออ�รมณ์อัน

หล�กหล�ยของศิลปินวัยเพียง 23 ปี

“Maximillian” พูดถึงซิงเกิลใหม่นี้ว่� “ก�รเลือกจะโฟกัสที่

ตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิด เพร�ะมันเป็นส่วนหนึ่งของก�รรักตัว

เองด้วยเช่นกัน หล�ยครั้งที่เร�พอใจที่จะทำ�ให้คนอื่นมีคว�มสุข

จนลืมคว�มสุขของตัวเอง โดยเฉพ�ะเวล�ที่คนคนนั้นไม่ได้นึกถึง

เร�ในหล�ยๆ ด้�น มันอ�จจะแฮปปี้กว่�ที่จะอยู่ตัวคนเดียว”

“Maximillian” ถูกพูดถึงในนิตยส�รอินเตอร์ชื่อดังอย่�ง 

The Line Of Best Fit และ CLASH ตั้งแต่เข�เริ่มเดบิวต์ตอน

อ�ยุเพียง 17 ปี

สร้�งชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยเพลงป๊อปกับเมโลดี้ที่ติดหู

ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟัง นอกจ�กนี้เพลงฮิตอย่�ง “Beautiful 

Scars” ยังมียอดสตรีมรวมทั่วโลกม�กกว่� 500 ล้�นครั้ง และ

เมื่อเดือนตุล�คม ปี 2021 ที่ผ่�นม�

“Maximillian” ก็ได้ปล่อยเดบิวต์อัลบั้มอย่�ง “Too Young” 

โดยมีซิงเกิลดังอย่�ง Letter Mirror และ Love Like This.

‘Maximillian’ปล่อยซิงเกิลใหม่

‘I’m not me’รับวันแม่ 12 สิงหา

‘THAITANIUM’คัมแบ็กฟูลทีม

กับคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรก
HAITANIUM” (ไทยเทเนียม) เป็น

อีกหนึ่งในศิลปินฮิปฮอปที่มีผล

ง�นออกม�อย่�งต่อเนื่องในเส้น

ท�งส�ยดนตรีฮิปฮอป ซึ่งพวกเข� ขัน, เดย์, เวย์ 

ร่วมด้วย ดีเจบุดด้� และบิ๊ก ค�โล่ ตั้งใจผลิตผล

ง�นเพลงทุกเพลงให้มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว ผสม

ผส�นไปด้วยดนตรีที่มีจังหวะสนุกๆ ในสไตล์ฮิป 

ฮอปอเมริกัน แต่ยังคงเข้�ถึงได้ง่�ยแบบสไตล์ 

“THAITANIUM”

วันนี้พวกเข�พร้อมคัมแบ็กแบบฟูลทีมกับ

คอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะม�ปลดปล่อยพลังแห่ง

คว�มมันส์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในง�น “A NIGHT 

IN BANGKOK HOSTED BY THAITANIUM” เมื่อค่ำ�

วันพฤหัสบดีที่ผ่�นม� พร้อมขนโกดังเพลงฮิตม�กม�ย 

อย่�ง ทะลึ่ง, นั่นไง, ยักไหล่ ฯลฯ ม�ให้ทุกคนร่วมมันส์ 

เดือดสุดๆ และสนุกไปพร้อมกันให้ห�ยคิดถึง

นอกจ�กนี้ “THAITANIUM” ยังได้ชวนศิลปิน

ฮิปฮอปม�กฝีมืออย่�ง “IRONBOY” เจ้�ของเพลง 

“BE MINE” ที่ได้ “POKMINDSET” ม�ร่วมฟีเจอริ่งใน

เพลงนี้ พร้อมด้วย “PRADAA” ฮิปฮอปเกิร์ลเจ้�ของ

เพลงใหม่ล่�สุด “ดจีย์อ่อ (CLOWN)” ศิลปินจ�กค่�ย 

“Def Jam Recordings Thailand” ม�ร่วมโชว์ในครั้งนี้

ด้วย ตลอด 3 ชั่วโมงเต็มอิ่มไปกับคอนเสิร์ตแบบ Non 

Stop ที่จะพ�ทุกคน Enjoy ไปด้วยกัน

โดยภ�ยในง�นมันส์สุดเหวี่ยงตั้งแต่โชว์เปิด 

ตลอดจนเหล่�เซเลบริตี้ชื่อดัง ได้แก่ เจนี่ อัลภ�ชน์ 

ณ ป้อมเพชร, น�น� ไรบีน� พร้อมด้วย 2 แฝด 

บีน่�-บรู๊คลิน ที่ม�ให้กำ�ลังใจแด๊ดดี้ “เวย์ ปริญญ� 

อินทชัย” ติดขอบเวที

ต�มม�ด้วย วุ้นเส้น วิริฒิพ� ภักดีประสงค์, 

พอลล่� เทเลอร์, วิกกี้ สุนิส� เจทท์, โอ๋-ภัคจีร� 

วรรณสุทธิ์, โอซ� แวง, เซนต์-ธร�ภุช คูห�เปรม

กิจ, ค�รีส� สปริงเก็ตต์, ดีเจบอย ฌ�ฆฤณ, บุ๊ค 

ณัชช�รีย์ กิจวิริยะธนโชติ หรือ บุ๊ค วงโอลีฟส์, 

SPRITE, Ben Bizzy, MONA V, P-HOT, ARTRILLA, 

TARVETHZ และอีกม�กม�ย เดินท�งม�ร่วมสนุกใน

ป�ร์ตี้พร้อมกำ�ลังใจ “THAITANIUM” แบบใกล้ชิด

ส�ม�รถติดต�มผลง�นของ “THAITANIUM” 

ได้ทุกช่องท�งสตรีมมิ่ง และบน YouTube ช่อง 

THAITANIUM ภ�ยใต้บ้�น “Def Jam Recordings 

Thailand”.

Interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

อ-ไทม์ โชว์บิส ผู้จัดคอนเสิร์ต

เบอร์ต้นของเมืองไทย ขอกลับ                                      

มาทวงบัลลังก์เจ้าแห่งผู้จัด

คอนเสิร์ตยุค 90’s ขนความสุขย้อน

ความหลังแบบจุกๆ กันอีกครั้ง สำาหรับ

คอนเสิร์ต Cassette Festival 2 ที่

ประกาศรวมรุ่นสาวกเพลงยุคตลับเทป 

ด้วยกับทัพศิลปินออริจินอลที่จัดหนักมา

ขึ้นเวทีให้หายคิดถึงกว่า 20 ชีวิต 

นำาโดย  Pop 

Icon ตัวท็อป

ล้านตลับ เจ           

เจตริน, 

มอส 

ปฏิภาณ, 

ทาทา 

ยัง, อ้อม 

สุนิสา, 

นัท มีเรีย 

ตำานาน Girl 

Group แดนซ์ไฟลุก 

2002 ราตรี แคทลียา อิงลิช, 

ญาญ่าญิ๋ง, เบลล์-หว่าหวา ไชน่าดอลล์, 

ไทรอัมพ์ คิงด้อม สายเพลงป๊อปออนท็อป

ทุกปาร์ตี้ ไอซ์ ศรัณยู ศิลปินหญิงฟินทุก

เพลงรัก ลานนา คัมมินส์, แอน ธิติมา, 

พั้นช์ วรกาญจน์ พิเศษสุดกับการกลับมา

ของศิลปินที่คิดถึง นาวิน ต้าร์ และนา

เ
ตาลี ในวันเสาร์ที่ 24 และวัน

อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ 

รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยาม

พารากอน 

ล่าสุดจัดงานแถลงข่าว

อุ่นเครื่องเรียกน้ำาย่อยที่ห้อง 

ออดิทอเรียม ชั้น 21 อาคารจี

เอ็มเอ็ม แกรมมี่ นำาทีมศิลปิน

มาร่วมพูดคุยถึงที่มาและความ

พิเศษของคอนเสิร์ตนี้กัน

แบบคับคั่ง โดยมี

พิธีกรอย่าง เอก

กี้-เอกชัย เอื้อ

สังคมเศรษฐ์ 

และอ้อม-สุ

นิสา สุขบุญ

สังข์ ที่งาน

นี้ขอควบสอง

หน้าที่เปิดบ้าน

ต้อนรับสื่อมวลชน

และผู้สนับสนุนที่มา

ร่วมกรอกลับความทรงจำา

บรรยากาศยุค 90 ในงาน โดยมี 

ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท 

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำากัด 

(มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงาน

แถลงข่าวครั้งนี้ด้วย. 

‘ใจฟู สตอรี่’เปิดตัวยิ่งใหญ่

พูดคุยกับ9นักแสดงหลัก

วิสูตร พูลวรลักษณ์ จากไทเมเจอร์ 

และปัญชลีย์ นิธิจิระโรจน์ จากเอ็ม เทอร์ 

ตี้ ไนน์ จัดงานกาลาพรีเมียร์ภาพยนตร์

เรื่องล่าสุดที่อบอวลไปด้วยความรัก ใจ

ฟู..สตอรี่ โดยมอบหน้าที่สำาคัญนี้ให้กับ

ตุ๋ย-พฤกษ์ เอมะรุจิ ที่ทั้งเขียนบทและ

กำากับภาพยนตร์ การันตีด้วยไบค์แมน 

1, 2 และอีเรียมซิ่ง จนประสบความ

คุณสมบัติ, ฝน-ศนันธฉัตร ธนพัฒน์

พิศาล, นัท-ณัฏฐ์ กิจจริต, เอสเธอร์ สุปรีย์

สำาเร็จในการทำารายได้มาแล้วทั่ว

ประเทศ ณ ลานฮอลลีวู้ด ฮอลล์ 

(Hollywood Hall) ชั้น G เมเจอร์ 

รัชโยธิน  

ทั้งงานตระการตาไปด้วย

เหล่าบรรดาแฟนๆ ของ 9 นัก

แสดง นำาโดย พีช-พชร จิราธิวัฒน์, มินน่ี-                                                

ภัณฑิรา พิพิธยากร, ลี-ฐานัฐพ์ โล่ห์

ลีลา, ชิม่อน-วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, ปั๋น-

ดริสา การพจน์, เพียว-เพียวรินทร์ กอศิริ

วลานนท์  ที่เรียกเสียงกรี๊ดกันลั่นฮอลล์

เลยทีเดียว หลังจากนั้นเชิญนักแสดงและ

ผู้กำากับขึ้นพูดคุยและฝากผลงานก่อนที่จะ

ถ่ายภาพร่วมกัน 

พบกับความฟูคร้ังใหญ่ท่ี TAI 

MAJOR และ M39 ร่วมกัน ทุ่มเท ต้ังใจ 

และสร้างสรรค์หนังรักเรื่องเย่ียม ท่ีการันตี

ว่างานน้ีพร้อมท่ีจะทำาให้หัวใจคุณฟูฟ่องและ

พองโตอย่างไม่รู้ตัวอย่างแน่นอน ใจฟู สตอร่ี 

ฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ท่ัวประเทศ. 

สมการรอคอยเมื่อ 3 หนุ่มฮอต

ของช่อง 3 กลัฟ คณาวุฒิ, มีน พีรวิชญ์ 

และเก้า นพเก้า แท็กทีมระเบิดความ

ฟิน แชร์โมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วม

กับแฟนคลับอย่างอบอุ่นใกล้ชิด ท้ังร้อง 

เล่น เต้น ทอล์ก จัดเต็มความสุขแบบ

อันลิมิตกว่า 2 ช่ัวโมง ณ สามย่านมิตร

ทาวน์ ฮอลล์ ใน 3Plus The Moment 

Happy Love Day Fan Meeting Live 

on Stage (Live Streaming)  

บรรยากาศงาน ทั้ง 3 หนุ่ม

สุดฮอต กลัฟ คณาวุฒิ, มีน พีรวิชญ์ 

และเก้า นพเก้า จัดเต็มทั้งฉาก แสง 

สี เสียง หนุ่มๆ เปิดตัวบนเวทีด้วยลุคส์

สุดเท่ All Black พร้อมเพลง Happy 

Love Day เพลงพิเศษที่ถูกแต่งขึ้นมา

ใหม่จากปลายปากกาของหน่ึง ณรงค์

วิทย์ เพื่อเป็นของขวัญให้แฟนคลับใน

งานน้ีโดยเฉพาะ ไม่เพียงเท่าน้ัน 3 หนุ่ม

ยังขนเพลงดังท้ังเพลงไทยและเพลง

สากล หลากหลายอารมณ์มาโชว์ร้อง 

โชว์เต้น จัดให้เต็มเหน่ียวเพื่อแฟนๆ

นอกจากน้ียังมีแขกรับเชิญคนพิเศษ

นางเอกรุ่นพ่ีอย่าง โบว์ เมลดา ท่ีมาร่วม

สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ ด้วย งานน้ี

ทำาเอาเหล่าแฟนคลับท้ังฟิน ปล้ืมปร่ิม

และอ่ิมอกอ่ิมใจไปตามๆ กัน เพราะแต่ละ

โชว์ท่ีทำาออกมาน้ันสามารถสะกดสายตา

ผู้ชมได้เป็นอย่างดี จนทำาให้แฮชแท็ก 

#3PlusXMeanGulfKao ทะยานข้ึนอันดับ 

1 บนทวิตเตอร์โลก และติดเทรนด์ทวิต

เตอร์ไทย รวมถึงในอีกหลายประเทศ. 

‘กลัฟ-มีน-เก้า’ปล่อยความฟิน

ดึงสาวฮอต‘โบว์ เมลดา’ร่วมสนุก

จีดีเอช ร่วม

กับบรอดคาซท์ ไทย 

เทเลวิชั่น ผู้ผลิต

ภาพยนตร์ไทยฟอร์ม

ใหญ่ บุพเพสันนิวาส 

๒ พร้อมด้วยดารา

นักแสดงและ

กัลยาณมิตร ร่วม

ทอดผ้าป่าสามัคคี 

เพื่อนำาปัจจัยจำานวน 

500,000 บาท ถวายวัดในรัชกาลที่ 

3 จำานวน 6 แห่ง คือ วัดราชโอรส, 

วัดราชนัดดา, วัดเทพธิดาราม, วัด

นางนอง, วัดกัลยาณมิตร และวัด

ประยุรวงศาวาส พร้อมกันนี้ยังได้

ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลพระ

จำานวน 94 รูป ณ ศาลาการเปรียญ 

วัดประยุรวงศาวาส 

นอกจากนี้ยัง

ร่วมบริจาคข้าวสาร 

อาหารแห้ง ให้กับ 6 

ชุมชนรอบวัด ได้แก่ 

ชุมชนวัดประยูร, 

ชุมชนวัดกัลยาณ์, 

ชุมชนกุฎีจีน, ชุมชน

กุฎีขาว, ชุมชนวัด

บุพผาราม และ

ชุมชนโรงคราม โดยมีผู้บริหาร จิ

นา โอสถศิลป์, อรุโณชา ภาณุ

พันธุ์, อรรควุฒิ สุวรรณประกร, 

จิระ มะลิกุล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิ

ศักดิ์ ร่วมด้วยผู้กำากับ ปิ๊ง-อดิสรณ์ ตรี

สิริเกษม และทีมนักแสดง โป๊ป-ธน

วรรธน์ วรรธนะภูติ, ไอซ์-พาริส อินทร

โกมาลย์สุต, ปุ๊กกี้-ปวีณ์นุช แพ่งนคร 

และบ๊อบบี้-นิมิตร 

ลักษมีพงศ์ มาร่วม

ทำาบุญ บริจาคทาน

ในครั้งนี้

จากนั้น

ทีมผู้บริหารได้

เดินทางไปยัง

โรงภาพยนตร์

ไอคอน ซีเนคอ

นิค ศูนย์การค้า

ไอคอน สยาม และโรงภาพยนตร์ เอส 

เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เวิลด์ เพื่อเปิดฉายภาพยนตร์รอบ

พิเศษสำาหรับผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อย

โอกาส และเยาวชน เพื่อชมภาพยนตร์ 

บุพเพสันนิวาส ๒ ฟรี จำานวน 1,000 

ที่นั่ง เรียกว่าอิ่มทั้งใจได้ทั้งบุญ.

หนัง‘บุพเพ๒’ชวนทำาบุญ

จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี

‘เอ-ไทม์’เอาใจแฟนยุคตลับเทป

เปิดแผงโชว์‘Cassette Festival 2’



12 ขาวประชาสัมพันธ

 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)

ททท.เปดแคมเปญ Stylecation ชวนเที่ยวไทย     การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) 

เปดตัวแคมเปญ “Stylecation ชวนเที่ยวไทย..แบบที่ใชสไตลที่ชอบ” ภายใต โครงการ “ชวน

เที่ยวไทย” โดยมีวัตถุประสงคกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ โดยการ

ใชพลัง Soft Power จากคูฮอต “พีพี-บิวกิ้น” มาสรางแรงบันดาลใจในการทองเที่ยว โดยได

รับเกียรติจาก นายพิพัฒน รัชกิจประการ รมว. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พรอมดวย 

ฐาปนีย เกียรติไพบูลย รองผูวาการดานตลาดในประเทศ และ พีพี-กฤษฏ อํานวยเดชกร 1 ใน 

Travelista ผูนําสไตลการทองเที่ยว แถลงขาวรวมกัน ณ หองโถงธนะรัชต ชั้น 1 อาคารการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ชวนทําความดี     สุจินต  ไชยชุมศักดิ์ ผูวาฯนนทบุรี เปดงาน “เดอะมอลล กรุป สายโลหิต 

สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแมแหงแผนดิน” บริจาคโลหิต 90 ลานซีซี ชวนชาวไทย รวมทําความดี 

เพ� อนอมเกลาถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ครบ 90 พรรษา โดยมี กฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ 

บจก.เดอะมอลล กรุป ตอนรับ ที่ เดอะมอลล งามวงศวาน

รมต.อนุชา ลงพื้นที่ภาคอีสาน ย้ําความสําเร็จกองทุนหมูบานสรางรายไดอยางยั่งยืน

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปด “โครงการจัดกิจกรรม

สงเสริมและสรางโอกาสในการพัฒนาหมูบานและชุมชน” กลุมจังหวัดภาคอีสาน จัดโดย

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ โดยมี ไกรสร กองฉลาด ผูวาราชการ

จังหวัดสุโขทัย ชนะศักดิ์ อัตถาวงศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กฤษณพีรัช 

คมสุรศิษฐ รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ คณะผูบริหาร

ในพื้นที่ เขารวม  ณ หองประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปารค จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท ซีแอนดจีฯ รวมกิจกรรมปลูกตนไม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง     

เหอ  หนิง ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คช่ัน 

(ประเทศไทย) ผูดําเนินโครงการโรงกําจัด

ขยะผลิตไฟฟาเพ� อสิ่งแวดลอม หนองแขม 

และนิยม สองแกว อธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน พรอมประชาชนชุมชน

เขตหนองแขม รวมกิจกรรมปลูกตนไมจํานวน 

800 ตน ภายใต “โครงการ จป. รวมใจปลูก

ความดี ขยายพ้ืนท่ีสีเขียว เพ� อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน� องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

12 สิงหาคม 2565” ณ บริษัท ซีแอนดจี

เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คช่ัน (ประเทศไทย) 

จํากัด เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เม� อวันที่ 

8 เดือน 8 

นอกจากน้ี คณะผูบริหารของกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงานไดเขาเยี่ยมชมศูนยการ

เรียนรูของบริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอน

เมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

โดยมี นายนิยม สองแกว อธิบดีกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน นายสมพจน กวางแกว 

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

ผูตรวจราชการกรมฯ ผูบริหารกรมฯ ผูบริหาร

บริษัทฯ ตัวแทนสํานักส่ิงแวดลอม และเจาหนาท่ี

ที่เกี่ยวของ รวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตอกย้ํา

ความเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุมเครือ

เจริญโภคภัณฑ โดยใหการสนับสนุนทางการ

เงินแก บริษัท เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป 

ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการผลิตและจําหน�าย

อาหารสัตวเลี้ยงแบบครบวงจร และเปนผูนํา

ธุรกิจผลิตและจัดจําหน�ายอาหารสัตวเลี้ยง

ภายใตตราสินคาท่ีมีช� อเสียง เชน SmartHeart, 

Me-O, A-Pro, Optimum โดยบริษัทมีแผน

ตอยอดและขยายธุรกิจเพิ่มกําลังการผลิต 

เพื่อรองรับความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยง 

จากทั้งในและตางประเทศที่มีแนวโนมปรับ

ตัวเพิ่มสูงขึ้น 

โดยในครั้งนี้ กนกนารถ นําพาเจริญ 

ประธานคณะผูบริหารธุรกิจสัตวเลี้ยง บริษัท 

เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป ใหการตอนรับ 

อเล็กซานเดอร นนท แลงเฟลด รองประธาน

เจาหนาที่บริหาร หัวหนาเจาหนาที่บริหาร 

ทีเอ็มบีธนชาต รวมตอยอดความสําเร็จ บจก.เพอรเฟค คอมพาเนียน กรุป

ขยายตอเน� อง รองรับตลาดทั้งในและตางประเทศ เพ� อใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน

บริหารความสัมพันธธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต 

ที่ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการเติบโตทาง

ธุรกิจ พรอมสนับสนุนวงเงินสินเช� อ จํานวน 

1,650 ลานบาท เพ� อใชในการขยายโรงงาน

อาหารสัตวเลี้ยงแบบเปยก ที่มีคุณภาพได

มาตรฐานในระดับสากล  

การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ 

นอกจากเปนการสงเสริมให บริษัท เพอรเฟค 

คอมพาเนียน กรุป รักษาความเปนผูนําดาน

การผลิตและจําหน�ายอาหารสัตวเลี้ยงทั้ง

ในประเทศและตางประเทศแลว ยังชวยยก

ระดับคุณภาพชีวิตของสัตวเล้ียง ดวยการดูแล

เอาใจใส และคิดคนผลิตภัณฑอยางตอเน� อง 

พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจการส่งออกอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนการตอกย้ําความ

เปนพันธมิตรทางธุรกิจ เคียงขางสนับสนุน

ใหลูกคาธุรกิจประสบความสําเร็จในทุก

สถานการณและเติบโตอยางยั่งยืน 

ELLE  JARDIN

DE FLEUR ชุดผาปูที่นอน

ที่ ผสมผสานเสน�หแห ง

ความงามของยุคเกาเขา

กับความเรียบงายในยุคใหม

ไดอยางลงตัว สูการเปน

ชุดผาปูที่นอนสุดเก ไกที่

เขากับนิยามแหงความ

คลาสสิคและทันสมัยได

อยางสมดุล ปลดปลอย

ความรูสึกผอนคลาย ไรกังวล 

ใหกลมกลืนไปกับความงาม

ที่รวมสมัยอยางไรที่ติ พรอมการออกแบบอัน

ซับซอนของการตัดเย็บและเทคนิคเก็บขอบ

ผืนผาอันละเมียดละไมดวยความใสใจทุกราย

ละเอียดดุจงานศิลปะ มอบความหรูหราทัน

สมัยและใหคุณสัมผัสถึงความละเอียดออน

แหงการเลือกสรรอันชาญฉลาดดั่งสตรีที่พรั่ง

พรอมในการเลือกผลิตภัณฑอันคุมคาที่คูควร

ผลิตจากผา Microtex 100% ดวย

ความละเอียด 495 เสนดาย มอบสัมผัสนุม

ล� นที่ใหความรูสึกเย็นสบาย ดูแลรักษาและ

ทําความสะอาดงาย แหงไว ระบายอากาศไดดี 

พรอมคุณสมบัติปองกันไรฝุนที่มอบสุขภาพที่

ดีใหทุกชวงเวลาแหงการพักผอน 

มอบของขวัญสุดพิเศษใหคุณแมสําหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษประจําเดือนสิงหาคม

มีคุณสมบัติการระบายอากาศดวย

นวัตกรรมการผลิตสิ่งทอ สามารถถายเท

ความรอนไดดีเยี่ยม หมดปญหาความอับชื้น 

มอบความรูสึกสดช� นทุกคร้ังยามสัมผัส เน้ือผา

ไมกักเก็บอุณหภูมิท่ีเปนอุปสรรคตอการพักผอน 

มอบสัมผัสสบายท่ีชวยใหผอนคลายมากย่ิงข้ึน 

ท้ังดูแลรักษาและทําความสะอาดงาย แหงไว 

พรอมคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของ

ไรฝุน ปองกันการเกิดอาการภูมิแพที่ชวยยก

ระดับสุขอนามัยแหงการพักผอน 

1 เซตประกอบดวย ขนาด 5,6 ฟุต 

ปลอกหมอน 2 ชิ้น ปลอกหมอนขาง 2 ชิ้น 

ผาปูที่นอน (รัดมุม) 1 ชิ้น ผานวม 1 ชิ้น 

และขนาด 3.5 ฟุต ปลอกหมอน 1 ชิ้น 

ปลอกหมอน 1 ช้ิน ผาปูท่ีนอน (รัดมุม) 1 ช้ิน 

ผานวม 1 ชิ้น Exclusively designed by 

ELLE Decor, Paris

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

FACEBOOK : ELLE Decor Bedding 

Thailand HOTLINE : 06-4252-5594 LINE@ 

: @elledecorbeddingth WEBSITE : https://

ellebeddingth.com/ INSTAGRAM : elle-

decorbeddingth 

และสามารถเขาชมเลือกซื้อสินคาไดที่

สาขา ดังนี้ ELLE DECOR CENTRAL RAMA 

theAsianparent (ดิเอเชี่ยนพาเรนท) 

ผนึกพลังพันธมิตรทางธุรกิจชั้นแนวหนาของ

วงการ รวมสงมอบประสบการณใหมแกพอแม

ในไทย ดวยการจัดงาน Thailand Parenting 

Festival 2022 ขึ้นเปนครั้งแรก หลังลาสุด

ประสบความสําเร็จอยางมากในสิงค โปรจน

ไดรับการยกยองใหเปนงานอีเวนทคุณภาพ

ที่ ไดรับการตอบรับสูงสุด โดยไดรวมเหลา

ผูเชี่ยวชาญและแขกรับเชิญพิเศษมารวมไว

อยางคับคั่ง เพ� อรวมแชรขอมูลความรูแบบ

เจาะลึกผาน webinar ที่น�าสนใจหลากหลาย

ประเด็น พรอมกิจกรรมพิเศษมากมายตลอด 

11 วันของการจัดงาน โดยไฮไลทหลักของ

การจัดงาน นอกจากจะรวมสินคาและบริการ

เพื่อครอบครัวมานําเสนอในราคาพิเศษทั้ง

แบบออนกราวนและไลฟอีคอมเมิรซไวอยาง

ครบครันแลว ยังไดมีการจัดเวิรคชอปเพ� อ

สรางเสริมประสบการณและการจัด webinar 

เพ� อแลกเปล่ียนขอมูลความรูไวอยางครอบคลุม

ตั้งแตชวงเตรียมการตั้งครรภ ชวงระหวาง

ตั้งครรภ จนถึงชวงหลังคลอดดวยเชนกัน ที่

สําคัญ theAsianparent ได ใชการจัดงาน

ในครั้งนี้เปนเวทีประกาศผลการประกวด 

‘theAsianparent Awards 2022 (ดิเอเชี่ยน

พาเรนท อวอรด 2022)’ เพ� อเผยโฉมที่สุด

แหงแบรนดผลิตภัณฑและบริการสําหรับ

แมและเด็กแหงป วันที่ 18-28 สิงหาคม 

ณ บีซีซีฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพราว สนใจติดตามรายละเอียดกิจกรรม

ตางๆ ภายในงานไดท่ี https://www.facebook.

com/theAsianparentTH หรือ http://

th.theasianparent.com/ 

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นซื้อ 2 แพ็กสุดคุม อิ่ม

อรอยทั้งครอบครัวดวยเคร� องด� มน้ํานมพิสทา

ชิโอ แบรนดซันคิสท พรอมเติมความสดช� น

รับคุณประโยชนอยางเต็มเปยมทั้งแคลเซียม 

โปรตีน และใยอาหารสูง ด� มอรอยไดประโยชน

ทั้ง 5 รสชาติ ไดแก รสออริจินอล สูตรไมเติม

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

น้ําตาล รสช็อกโกแลต รสชาไทย และนม

พิสทาชิโอ ผสมเนื้อกลวยบด ในขนาด 180 

มิลลิลิตร (บรรจุ 3 กลอง/แพ็ก) จากปกติ 2 

แพ็ก ราคา 136 บาท พิเศษเหลือเพียง 127 

บาทเทานั้น โดยสามารถพบกับโปรโมช่ันดีๆ 

แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวันที่ 11 – 31 สิงหาคม 

ที่โลตัส ทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

โทร.0-2813-0954-5 หรือติดตามขาวสาร

และกิจกรรมตางๆ ไดที่ www.heritagethai-

land.com, www.facebook.com/SunkistTH 

และ IG:sunkistthailand 

ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมกับ 

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

จัดงาน GI Fest เดินงานเดียว ชอปไดทุกภาค 

ระหวางวันพุธที่ 17 สิงหาคม - วันอาทิตยที่ 

21 สิงหาคม ณ ชั้น G ลานกิจกรรม Center 

Hall ภายในงานพบกับสินคาเอกลักษณชุมชน

ของดีจากทั่วประเทศรวบรวมมาไวในที่เดียว

กวา 26 รานคา อาทิ มะพราวน้ําหอมและ

สับปะรดบานคาจากจังหวัดราชบุรี ลูกหยียะรัง 

แมเล� อนและขาวเกรียบจากจังหวัดปตตานี 

ขนมหมอแกงเมืองเพชร นํ้าตาลโตนดเมืองเพชร 

ขนมหวานหลากหลายและมะนาวจาก

จังหวัดเพชรบุรี น้ําตาลมะพราวแมกลอง 

สมโอขาวใหญ ปลาทูน่ึงแมกลอง ปลาทูซาเต๊ียะ 

ปลาทะเลแดดเดียวหลากหลายจากจังหวัด

สมุทรสงคราม กาแฟเทพเสด็จจากจังหวัด

เชียงใหม ไขมุกและเคร� องประดับมุกจาก

จังหวัดภูเก็ต หอมแดงและกระเทียมจาก

จังหวัดศรีสะเกษ สมโอนครชัยศรีจากจังหวัด

นครปฐม พริกไทยเม็ด พริกไทยปนจาก

จังหวัดจันทบุรี เคร� องปนดินเผาเกาะเกร็ด

จากจังหวัดนนทบุรี ถั่วคั่วทรายจากจังหวัด

ยโสธร ผาหมอหอมจากจังหวัดแพร สับปะรด

ภูแลและอโวคาโดจากจังหวัดเชียงราย 

มะขามหวานจากจังหวัดเพชรบูรณ ถั่วลาย

เสือจากจังหวัดแมฮองสอน ขาวเจกเชย

เสาไหจากจังหวัดสระบุรี นอยหน�าปากชอง

เขาใหญจากจังหวัดนครราชสีมา

DEVONTE presents Mister International Thailand 2022 รวมบริจาคสมทบทุนการ

ศึกษามูลนิธิบานพระพร    กิตติคุณ ตันสุหัส แบรนดแอมบาสเดอร DEVONTE พรีเมียม

สกินแครสําหรับผูชาย ผูสนับสนุนหลักอยางเปนทางการเวทีประกวด Mister International 

Thailand 2022 มอบทุนการศึกษาจํานวน 60,000 บาท ใหกับ ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ ผูกอ

ต้ังมูลนิธิบานพระพร เพ� อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กๆ ในมูลนิธิฯ โดยมี กัมพล ทองไชย 

National Director เวทีประกวด Mister International Thailand และ ถิน บาว Mister International 

2019 รวมเปนสักขีพยาน ณ มูลนิธิบานพระพร 

YourNextU เปดตัวภาพใหม “YourNextU School of Life”    ซีแอค (SEAC) ผูนําดาน

การพัฒนาศักยภาพคนและองคกร เดินหนาเปดตัว YourNextU School Of Life ศูนยรวมวิชา

ชีวิต ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย พลิกโฉมวงการธุรกิจการศึกษาไทย ตอกย้ําความสําคัญ

ของทักษะวิชาชีวิต หรือ Soft Skills ตอการใชชีวิตและการทํางาน ภายใตการบริหารของ 

บุณยญานุช บุญบํารุงทรัพย ในฐานะกรรมการผูจัดการคนใหมที่จะเขามาเสริมทัพ สรางจุด

เปลี่ยนใหกับวงการธุรกิจการศึกษาไทย ดวยจุดแข็งที่เปนมากกวาหองเรียนออนไลน แตเปน 

“พื้นที่” สงเสริมการเรียนรูอยางไรขีดจํากัด ผานเนื้อหาในรูปแบบการเรียนที่เขาถึงงาย ใชได

จริงกับโลกยุคปจจุบัน  พรอมลุยบุกตลาด B2C เพ� อกาวสูอันดับหน่ึงในธุรกิจการศึกษาของไทย 

ภายใตความเช� อ “เพราะทุกเบื้องหลังความสําเร็จ คือทักษะการใชชีวิตที่ดี” เม� อเร็วๆ นี้ ณ 

“The Garage – เดอะ การาจ” SEAC อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร  

2 ELLE DECOR CENTRAL PINKLAO 

ELLE DECOR CENTRAL WORLD ELLE 

DECOR CENTRAL LADPRAO ELLE 

DECOR CENTRAL BANGNA ELLE 

DECOR MAGE BANGNA ELLE DECOR 

CENTRAL HATYAI ELLE DECOR CENTRA 

PLAZA WESTGATE ELLE DECOR CEN-

TRAL SILOM COMPLEX ELLE DECOR 

FUTURE PARK RANGSIT ELLE DECOR 

CENTRAL SALAYA ELLE DECOR CEN-

TRAL RAMA 3 ELLE DECOR CENTRAL 

CHAENGWATTANA
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

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

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร (ประเทศไทย) 

พรอมรวมฝาวิกฤติราคาน้ํามันแพงออก

แคมเปญพิเศษ สามารถเลือกโปรโมช่ัน ขับฟรี

สูงสุด 150 วัน หรือบัตรเติมนํ้ามันมูลคาสูงสุด 

50,000 บาท สําหรับผูจองและรับรถภายใน

เดือนสิงหาคม 2565 นี้ เตรียมกระแสตอบ

รับงานแสดงรถยนตสุดยิ่งใหญชวงกลางป 

Big Motor Sale 2022

นายวัลลภ ตรีฤกษงาม รองประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา นับตั้งแต

ชวงตนป 2565 ซูซูกิมุงม่ันในการกระตุนตลาด

ใหมียอดขายเติบโตขึ้นอยางตอเน� อง ผานทั้ง

การแนะนําสินคารุนปรับปรุงใหม รถรุนตกแตง

พิเศษ รวมไปถึงการนําเสนอแคมเปญเพ� อ

ตอบรับกลุมลูกคาที่ตองการเขาถึงการเปน

เจาของรถไดงาย ผอนสบาย ไมเปนภาระมาก

ในชวงภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวอยางตอเน� อง  

ซึ่งจากความพยายามในการนําเสนอสิ่งที่ดี

ที่สุดใหลูกคา ทําใหยอดขายรถยนตซูซูกิใน

ชวง 6 เดือนที่ผานมา (เดือนมกราคม-เดือน

มิถุนายน 2565) เติบโตอยางตอเน� อง โดยมี

ยอดจําหน�ายรวมทั้งสิ้น 11,267  คัน มีอัตรา

การขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 5.84% เม� อเทียบกับป

ท่ีผานมา อยางไรก็ตามในชวงเดือนสิงหาคมน้ี 

ซูซูกิยังเตรียมเขารวมจัดแสดงรถยนตภาย 

ในงาน Big Motor Sale 2022 มหกรรม

ยานยนตอีกหนึ่งงานที่จะจัดในวันที่ 19-28 

สิงหาคม 2565 ณ ศูนยนิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา ดวยการนําเสนอ

ผลิตภัณฑทุกรุนที่ตอบโจทยผูบริโภคดาน

ความคุมคา คุมราคา และมุงหวังที่จะเปน

สวนหนึ่งในการชวยลดภาระคาใชจายราคา

น้ํามันเชื้อเพลิงที่ยังคงมีความผันผวนและ

ปรับตัวสูงขึ้น ดวยการเตรียมมอบขอเสนอ

สุดพิเศษ กับแคมเปญสําหรับลูกคาที่จอง

และรับรถทุกรุนของรถยนตซูซูกิ ตั้งแตวันที่ 

1-31 สิงหาคม 2565 นี้

SUZUKI SWIFT สปอรตแฮทชแบ็กคาร 

เคร� องยนต K12M ขนาด 1.2 ลิตร ดวย

เทคโนโลยีหัวฉีดคู (Dualjet) และแพลตฟอรม 

TECT พรอมสปดเต็มสมรรถนะ และประหยัด

น้ํามัน ในราคาเริ่มตนเพียง 567,000 บาท 

เลือกรับโปรโมชั่นไดดังนี้  เลือกรับขอเสนอ

“ซูซูกิ” อัดแคมเปญแรง ซื้อรถใน ส.ค.นี้ขับฟรี 150 วัน หรือ รับบัตรเติมน้ํามัน 50,000 บาท

บริดจสโตน ตอกย้ําความเปนผูนํายางรถยนตตัวจริง

    บริษัท บริดจสโตนเซลส (ประเทศไทย) จํากัด โดย นายบัณฑิต จันทรคณา ผูจัดการ

ฝายการตลาดปฏิบัติการ รับรางวัลเกียรติยศ “แบรนดยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย” 

ประเภทยางรถยนต หรือ “No.1 Brand Thailand 2021-2022” ตอเน� องเปนปที่ 11 ตอกย้ํา

ความเปนผูนําตลาดยางรถยนตตัวจริง สะทอนภาพลักษณความแข็งแกรงของแบรนดที่ครอง

ใจผูบริโภคไดอยางยาวนาน ณ โรงแรมสยามเคมปนสกี้ กรุงเทพฯ 

ผอนเริ่มตนเดือนละ 3,333 บาท พรอม 

สวนลดอุปกรณตกแตงมูลคารวมสูงสุด 

30,000 บาท สําหรับรุน GL และ GLX หรือ 

รับสวนลดอุปกรณตกแตงสูงสุด 25,000 บาท 

สําหรับรุน GL PLUS หรือ เลือกรับดอกเบี้ย

พิเศษ 0.39% สําหรับรุน GL GLX หรือ 

ดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% สําหรับรุน GL PLUS 

หรือ เลือกรับ ขอเสนอพิเศษ ขับฟรี 150 วัน

หรือ เลือกรับบัตรเติมนํ้ามันมูลคา 30,000 บาท 

สําหรับรุน GL และ GLX หรือ บัตรเติมนํ้ามัน

มูลคา 25,000 บาท สําหรับรุน GL PLUS

SUZUKI CIAZ ฉีกกฎความคุมคา 

สบายกวาอยางมีสไตล ในแบบอี โคซีดาน 

รูปทรงภายนอกดูสปอรต อุปกรณอํานวย

ความสะดวกภายในครบครัน หองโดยสาร

กวางขวาง ราคาจําหน�ายเร่ิมตนเพียง 528,000 

บาท สามารถเลือกรับโปรโมช่ันไดดังน้ี  เลือกรับ

ขอเสนอผอนเริ่มตนเดือนละ 3,777 บาท 

พรอมสวนลดอุปกรณตกแตงมูลคารวมสูงสุด 

50,000 บาท หรือ เลือกรับดอกเบี้ย 0% หรือ 

เลือกรับบัตรเติมน้ํามันมูลคา 50,000 บาท 

พรอมฟรี ประกันภัยช้ันหน่ึงปแรก และบริการ

ชวยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงระยะเวลา 3 ป

SUZUKI CELERIO รถยนตนั่งขนาด

คอมแพ็คคุณภาพเกินตัว เคร� องยนต K10B 

1.0 ลิตร แตมอบพละกําลังและความคลอง

ตัวสูง มีอัตราการส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงตํ่า 

ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงกวา 20 กม.ตอลิตร 

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เหมาะสําหรับ

คนที่นิยมความคุมคา ราคาจําหน�ายเริ่มตนที่ 

338,000 บาท เลือกรับขอเสนอผอนเริ่มตน

เดือนละ 1,999 บาท พรอมสวนลดอุปกรณ

ตกแตงมูลคารวมสูงสุด 5,000 บาท

หรือเลือกรับ บัตรเติมนํ้ามันมูลคา 

5,000 บาท พรอมฟรี ประกัน

ภัยชั้นหนึ่งปแรก และบริการ

ชวยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ระยะเวลา 3 ป

SUZUKI XL7, Multi-Dy-

namic Crossover รถรุนลาสุด

ของซูซูกิที่ ไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงใหมีความครบครัน

พรอมจะตอบสนองตอความ

ตองการของผูบริโภค ดวยการ

เปนรถที่ใหมากกวาความคุมคา กับราคาที่

จับตองไดและเปนเจาของไดงายเริ่มตนเพียง 

814,000 บาท มาพรอมโปรโมช่ันพิเศษ เลือกรับ

ขอเสนอสวนลดอุปกรณตกแตงมูลคารวม

สูงสุด 25,000 บาท หรือ เลือกรับขอเสนอ

ดอกเบ้ียพิเศษ 0.99% หรือ เลือกรับ ขอเสนอ

พิเศษ ขับฟรี 150 วัน หรือ เลือกรับบัตรเติม

นํ้ามันมูลคา 25,000 บาท พรอมฟรี ประกันภัย

ชั้นหนึ่งปแรก และบริการชวยเหลือฉุกเฉิน 

24 ชั่วโมงระยะเวลา 3 ป

SUZUKI ERTIGA รถอเนกประสงค 

7 ที่นั่ง ตอบโจทยความตองการใชงานอยาง

หลากหลาย ราคาจําหน�ายเร่ิมตนท่ี 679,000 บาท 

สําหรับลูกคาสนใจจับจองเปนเจาของ สามารถ

เลือกรับโปรโมชั่นไดดังนี้  เลือกรับขอเสนอ

ผอนเริ่มตนเดือนละ 4,444 บาท พรอม

สวนลดอุปกรณตกแตงมูลคารวมสูงสุด 

25,000 บาท หรือ เลือกรับขอเสนอดอกเบี้ย

พิเศษ 0.89% หรือ เลือกรับ ขอเสนอพิเศษ 

ขับฟรี 150 วัน  หรือ เลือกรับบัตรเติมน้ํามัน

มูลคา 25,000 บาท พรอมฟรี ประกันภัยชั้น

หนึ่งปแรก และบริการชวยเหลือฉุกเฉิน 24 

ชั่วโมงระยะเวลา 3 ป

SUZUKI CARRY รถกระบะอเนกประสงค

เพ� อการพาณิชยสุดคุมคา ตอบสนองการ

ใชงานในรูปแบบการขนสงไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ โดดเดนท้ังในดานความแข็งแกรง 

มีความทนทานสูง รูปทรงภายนอกมีความ

กระทัดรัด และเปนที่นิยมในกลุมธุรกิจ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

สามารถนําไปดัดแปลงเป็นร้านค้าเคลื่อนที่

ไดหลากหลายรูปแบบ ราคาจําหน�ายเพียง 

395,000 บาท สําหรับลูกคาสนใจจับจองเปน

เจาของ สามารถเลือกรับโปรโมชั่นไดดังนี้  

เลือกรับขอเสนอสวนลดอุปกรณตกแตง

มูลคารวมสูงสุด 10,000 บาท หรือ เลือกรับ

ขอเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 1.89%  หรือ เลือก

รับบัตรเติมน้ํามันมูลคา 10,000 บาท ฟรี 

ประกันภัยชั้นหนึ่งปแรก

อยางไรก็ตาม ผูที ่มีความสนใจและ

ตองการเปนเจาของรถทุกรุนภายใตแบรนด

ของซูซูกิ เรายังคงเปนพันธมิตรกับสถาบัน

การเงินที่ ร่วมโครงการเพื่อรองรับและ

อํานวยความสะดวกด้านการอนุมัติสินเชื่อ

เพ� อเชาซื้อใหแกลูกคา ไดแก บริษัท ลีสซิ่ง

กสิกรไทย จํากัด ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ รายละเอียด และเง� อนไขตางๆ เปนไป

ตามที่บริษัทฯ กําหนด ลูกคาที่สนใจสามารถ

เยี่ยมชมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่โชวรูมรถยนตซูซูกิทั่วประเทศ

เมอรเซเดส-เบนซ เดินหนารุกตลาด

อีคอมเมิรซอยางเปนทางการ ผานแพลตฟอรม

ดิจิทัลเต็มรูปแบบที่เว็บไซต mercedes-benz.

co.th ใหลูกคาสามารถจับจองและส่ังซ้ือรถยนต

เมอรเซเดส-เบนซทุกรุนไดดวยตนเองภายใน

ไมกี่คลิก โดยสามารถเช� อมตอกับโชวรูมและ

ศูนยบริการเมอรเซเดส-เบนซสาขาที่สะดวกได

ดวยตนเอง มอบประสบการณการเปนเจาของ

รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ที่เชื่อมต่อจากโลก

ออนไลนสูออฟไลนไดอยางไรรอยตอ

มร. โรลันด โฟลเกอร 

ประธานบริหาร บริษัท เมอรเซเดส-

เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด เปด

เผยวา เมอรเซเดส-เบนซไดศึกษา

และสังเกตพฤติกรรมของ

ผูบริโภคชาวไทยมาอยางตอเน� อง 

และพบวา ผูบริโภคใหความ

สําคัญของแพลตฟอรมดิจิทัล 

ท้ังในสวนของเว็บไซตและโซเชียล

มีเดียตาง ๆ มากข้ึนอยางตอเน� อง 

ยิ่งโดยเฉพาะในชวงเวลาที่เรา

ตองเผชิญกับสถานการณ โควิด

แพลตฟอรมดิจิทัลไดกลายเปนชองทางใหพวก

เขาสามารถเขาถึงแบรนดและสินคาตาง ๆ 

ไดงาย และในทางกลับกัน ก็เปนชองทางใหแบรนด

สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายขึ้นดวยเชนกัน 

ซ่ึงเมอรเซเดส-เบนซมองวา แมผลิตภัณฑของเรา

จะเปนรถยนตซึ่งมีขนาดใหญ และตองการการ

ทดลองนั่งหรือทดลองขับกอนการตัดสินใจซื้อ 

แตนั่นไมใชอุปสรรคของการใชแพลตฟอรม

ดิจิทัลเปนอีกหน่ึงชองทางท่ีท้ังใหขอมูลผลิตภัณฑ

อยางละเอียด และเปดโอกาสใหผูบริโภคสามารถ

จับจองรถยนต ไดดวยตนเอง นี่จึงเปนที่มาให

เมอรเซเดส-เบนซตัดสินใจรุกตลาดอีคอมเมิรซ

อยางเต็มรูปแบบ เพ� อมอบประสบการณอีคอมเมิรซ

ที่ทั้งงาย สะดวก และเปนอีกหนึ่งชองทางที่

ช่วยเชื่อมต่อลูกค้าไปยังผู้จําหน่ายรถยนต์เม

อรเซเดส-เบนซอยางเปนทางการทั่วประเทศ 

ในสาขาที่ลูกคาสามารถเลือกไดดวยตนเอง 

ทั้งหมดนี้เพื่อมอบประสบการณ์เมอร์เซเดส-

เบนซทั้งแบบออฟไลนและออนไลนที่ไรรอยตอ

มากยิ่งขึ้นใหกับลูกคา และเปนอีกหนึ่งชองทาง

ที่จะสามารถสรางการเติบโตของยอดขายและ

เติมความแข็งแกรงใหกับแบรนดเมอรเซเดส-

เบนซในประเทศไทยตอไป

เมอรเซเดส-เบนซเตรียมพรอมเปด

ประสบการณการจับจองและสั่งซื้อรถยนต

เมอรเซเดส-เบนซ เดินหนารุกอีคอมเมิรซเต็มตัว 

สะดวกรวดเร็วในไมกี่คลิกผานออนไลน

ผานออนไลน โชวรูมแบบดิจิทัลที่เช� อมตอกับ

ประสบการณเมอรเซเดส-เบนซที่ศูนยบริการ

อยางไรรอยตอท่ีเว็บไซต www.mercedes-benz.

co.th โดยลูกคาสามารถเร่ิมตนการจับจองรถยนต

เมอรเซเดส-เบนซ ไดตั้งแตหนาแรก โดยคลิก

ที่หัวขอ “การซื้อ” ที่ดานบน จากนั้นเลือก

หัวขอที่ตองการ อาทิ “ซื้อผานโชวรูมออนไลน” 

“โปรโมช่ัน” “จองรถเพ� อทดลองขับ” “รายการ

ราคาและโบรชัวร” “คอลเลกชันและสินคา” ฯลฯ 

เพ� อเขาสูหัวขอที่ตองการ หากเปนการคลิกท่ี 

“ซ้ือผานโชวรูมออนไลน” ข้ันตอไปในเว็บไซตจะ

พาลูกคาไป “เลือกรถรุนที่ตองการ” โดยลูกคา

สามารถเลือกรุนหรือรูปแบบตัวถังที่ตองการได 

จากนั้นจึงเปนการเลือก “ผูจําหน�ายอยางเปน

ทางการ” “คนหาผูจําหน�ายตามพิกัด” หรือ 

“คนหาผูจําหน�ายทั่วประเทศ” ตัวกรองของ

เว็บไซตจะพาลูกคามาชมผลลัพธการคนหา

รถยนตรุนที่ตองการจากผูจําหน�ายฯ ที่ลูกคา

เปนผูเลือก โดยรถยนตที่ปรากฏขึ้นมาในหนานี้

จะเปนรถยนตที่มีอยูในสต็อก และจะมีการ

แจงรถยนตที่พรอมสงมอบและรถยนตที่มี

ระยะเวลาคาดการณในการสงมอบใหกับลูกคา

ทราบภายหลัง เม� อลูกคาคลิกเขาไปยังรถยนต

คันที่ตองการ ลูกคาสามารถเลือกคลิก “ขอใบ

เสนอราคา” ซึ่งทางเว็บไซตจะขอรายละเอียด

ของลูกคาเพ� อการติดตอกลับ หรือ “ไปที่หนา

ชําระเงิน” เพ� อดูการคํานวณคางวดและการ

วางเงินจองรถยนตท่ีตองการ โดยลูกคาสามารถ

ชําระเงินเพ� อวางเงินจองรถยนตคันที่ตองการ

ไดทันทีผานเว็บไซต

ผูสนใจสามารถเขาไปดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี www.mercedes-benz.co.th โดย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

รถยนตเมอรเซเดส-เบนซทุกรุนไดที่ผูจําหน�าย

เมอรเซเดส-เบนซอยางเปนทางการท่ัวประเทศ

ไทยยามาฮามอเตอร ตอกย้ําบทบาท

ความเปนผูนํารถจักรยานยนตออโตเมติกดวย 

สรางประวัติศาสตรหนาใหมของวงการรถ

จักรยานยนต ไทยอีกครั้งดวย “ALL NEW 

YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” 

NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม..

สไตลเน๊ียะ! ตอยอดความนิยมของรถจักรยานยนต

ออโตเมติก (AT) ในประเทศไทย ตอบสนอง

ความตองการของผูขับขี่ในยุคปจจุบันที่ถูก

ออกแบบมาใหเปน ICON ใหมของรถจักรยานยนต

เพ� อวัยรุนบนทองถนนเมืองไทย เร� องความ

โดดเดนของดีไซนสไตลแฟช่ัน รวมถึงสมรรถนะ

การใชงานท่ีตอบโจทยดวยการขับข่ีท่ีคลองตัว 

ทั้งยังมีอัตราความประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

ที่ยอดเย่ียมพรอมพรีเซนเตอรสุดตาซ! “MILLI” 

และ “TILLY BIRDS” มัดใจลูกคากลุม GEN 

Z โดดเดนดวยดีไซนแฟชั่นสุดเทรนดี้ ผสาน

เทคโนโลยีอันทันสมัย Y-CONNECT ตอบโจทย

ไลฟสไตลผูขับขี่ยุคปจจุบันภายใตเคร� องยนต

บลูคอร 125 ซีซี ผสานระบบสงกําลังแบบ

ไฮบริด ตอกย้ําคุณภาพดวยการรับประกัน 5 

ป หรือ 50,000 กิโลเมตร มาพรอม 2 รุนทาง

เลือกในราคาเริ่มตน 54,900 บาท

นายพงศธร เอ้ือมงคลชัย รองประธาน

กรรมการบริหาร เปดเผยวา “ALL NEW 

YAMAHA FAZZIO HYBRID CONNECTED” 

NEW STYLE…MY GENERATION! เจนใหม..

สไตลเนี๊ยะ! ดวยการพัฒนาภายใตแนวคิด 

Simple & Casual as a Lifestyle-Wear ซึ่ง

มีดีไซนที่มีเอกลักษณ ทันสมัย เหมาะกับ

ทุกไลฟสไตล สามารถใชในชีวิตประจําวัน

ไดเปนอยางดี โดยมีฟงกชันที่เหมาะกับการ

ใชงานท่ีตอบโจทยการเดินทาง ท้ัง Application

Y-Connect ตะขอแขวนของ 2 จุด เพิ่มความ

สะดวก พรอมพ้ืนท่ีวางเทาดานหนากวางเปน

พิเศษ ที่เก็บของและถังน้ํามันขนาดความจุ

ท่ีใหญข้ึน แถบอะไหลตกแตงดานหนาและหลัง 

ที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามไลฟสไตล  

นอกจากน้ันยังมีฟเจอรเพ� อเพ่ิมความสะดวกสบาย 

ทั้งกุญแจอัจฉริยะที่สะดวกและสมารท 

ชองเก็บของดานหนาแบบมีฝาปด พรอม 

Mobile Charging Socket พื้นที่วางเทากวาง

พิเศษ กลองใสของจุใจถึง 17.8 ลิตร สามารถ

ใสหมวกกันนอกแบบครึ่งใบได สไตลสุดเท 

ดวยไฟหนาแบบ LED และไฟทายสไตลใหม 

ดีไซนแคปซูล มิเตอรแบบดิจิทัล เทไดสไตลคุณ 

ดวยพอรตติดตั้งอุปกรณเสริม เลือกแตงได

ตามสไตลตัวเอง ท้ัง ชิวลบังลมหนา ตะแกรงหลัง 

ขับขี่สนุก ดวยเคร� องยนตบลูคอร 125 ซีซี 

ไฮบริด ถังนํ้ามันขนาดใหญ 5.1 ลิตร ระบบเบรก 

UBS พรอมมั่นใจในการรับประกันมากกวา

ถึง 5 ป หรือ 50,000 กิโลเมตร

สําหรับ ALL NEW YAMAHA FAZZIO 

HYBRID CONNECTED โดดเดนลํ้าสมัยดวย     

ไฟหนาและไฟหร่ี LED พรอมไฟทาย สไตลใหม 

รูปทรงเก ดีไซนแคปซูล สวางชัดเจน ทุกมุมมอง 

รวมถึง มิเตอรแบบดิจิทัล สไตลใหม ดีไซน

ยามาฮา ฟา ซซิโอ ไฮบริด คอนเน็คเต็ด ใหม ราคาเริ่มที่ 54,900 บาท

แคปซูล บอกครบทุกฟงกชัน ความเร็ว / 

นาฬ�กา / อัตราการประหยัดน้ํามัน / การ

เช� อมตอ Y-CONNECT / แสดงสายโทรเขา

และแจงเตือนขอความ เม� อทําการเช� อมตอ 

Y-CONNECT 

ALL NEW YAMAHA FAZZIO HYBRID 

CONNECTED ยังเพิ่มความสะดวกสบายให

กับการใชงานดวย SMART KEY SYSTEM 

ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ สามารถเปด-ปด 

สตารทหรือดับเคร� องยนต / ปลดล็อกคอ / 

ปลดล็อกเบาะ พรอมสัญญาณ ANSWER BACK 

เติมเต็มการใชงานดวย MOBILE CHARGING 

SOCKET ชองตอไฟชารจแบตเตอรี่มือถือ 

พรอมฝาปด และชองใสของดานหนา รวมถึง

F-BOX 17.8 L กลองเก็บของใตเบาะขนาด

ใหญความจุ 17.8 ลิตร DOUBLE HOOK 

CARABINER ฮุคสําหรับแขวนของ 2 จุด 

พรอมพื้นที่วางเทาดานหนากวางพิเศษ และ 

ACCESSORIES PORT พอรตติดตั้งอุปกรณ

เสริมตกแตงกราฟกเพ่ิมเติม หรือเสริมตะแกรง

ขางเพ� อการใชงาน ตอบสนองการขับขี่ที่สนุก 

ดวยพละกําลังที่ยอดเยี่ยม ทั้งยังประหยัด

น้ํามันภายใตเคร� องยนตบลูคอร 125 ซีซี ที่

ผสานการทํางานรวมกับระบบสงกําลังแบบ

ไฮบริด เพ� อการเผาไหมที่สมบูรณ ทั้งยังให

อัตราเรงที่ดีเยี่ยมและชวยลดมลภาวะ พรอม

มอเตอรไฟฟาชวยสงกําลังขณะออกตัว เพิ่ม

ความปลอดภัยดวยระบบเบรก UBS กระจาย

แรงเบรกอัตโนมัติ ชวยลดระยะเบรกใหสั้นลง 

ตอกย้ําความล้ําสมัยดวยระบบ Connectivity 

เก็บขอมูลเกี่ยวกับรถผาน CCU โดยสามารถ

เช� อมตอ Bluetooth เพ� อดูขอมูลไดทาง Y-Connect

Application แอปพลิเคชันสําหรับดูขอมูลเก่ียวกับ

รถ 9 ฟงกชัน ไดแก 1.METER INDICATOR 

– แจงเตือนการติดตอเขามือถือบนจอหนา

ปดรถ 2.MAINTENANCE RECOMMEND – 

แจงเตือนการบํารุงรักษา 3.MALFUNCTION 

NOTIFICATION – แจงเตือนเคร� องยนตเกิด

ปญหา 4.FUEL CONSUMPTION – แสดง

ขอมูลการอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 

5.REVS DASHBOARD – แสดงมาตรวัด

สมรรถนะขณะขับข่ี 6.PARKING LOCATION 

– แสดงตําแหน�งจอดรถลาสุด 7.RANKING 

– แสดงอันดับในการขับขี่ 8.RIDING LOG – 

บันทึกประวัติการขับขี่ 9.CONTACT FORM 

– ชองทางการติดตอยามาฮา

สําหรับ ALL NEW YAMAHA FAZZIO 

HYBRID CONNECTED ตอบสนองการใช

งานดวย 2 รุนทางเลือกไดแก Smart key มา

พรอมสี เทา-สม (Smoke Gray) และ ดํา-เขียว 

(Onyx Black) ราคา 56,600 บาท และรุน 

Standard มีใหเลือกใช 4 สี ไดแก เทา (Olive 

Gray), แดง (Candy Red), เหลือง (Lemon 

Yellow) และ เขียว (Aqua Turquoise) ราคา 

54,900 บาท ตอกย้ําคุณภาพสินคาดวยการ

รับประกัน 5 ป หรือ 50,000 กิโลเมตร  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จำ�คุก 2 วัยรุ่นม็อบฮ่องกงปะทะปี 62

ฮ่องกง • ศาลฮ่องกงตัดสินจำาคุกชายวัยรุ่น 2 คน ในคดีท่ี

เก่ียวข้องกับเหตุปะทะรุนแรงระหว่างการชุมนุมเรียกร้องประ 

ชาธิปไตยในฮ่องกงเมื่อปี 2562 ที่ทำาชายชราผู้หนึ่งเสียชีวิต 

เอเอฟพีรายงานว่า ลั่ว ชาง ชิง พนักงานทำาความสะอาดวัย 

70 ปี เสียชีวิตจากการถูกกระแทกที่ศีรษะระหว่างการเผชิญ

หน้าระหว่างผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยและฝ่ายภักดี

ต่อรัฐบาลฮ่องกงที่ขว้างปาก้อนอิฐใส่กัน ลั่วเป็นผู้เสียชีวิตราย

เดียวที่เกี่ยวข้องกับเหตุความวุ่นวายทางการเมืองของฮ่องกง

ในปี 2562 และคดีของเขายังคงเป็นที่มาของความโกรธแค้น

สำาหรับฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล เควิน เลา วัย 19 ปี กับชาน 

ยินติง วัย 18 ปี ถูกตัดสินจำาคุก 5 ปีครึ่งเมื่อวันศุกร์ ฐานก่อ

ความไม่สงบ โดยทั้ง 2 ต้องเผชิญกับข้อหาฆาตกรรมและ

ทำาร้ายร่างกายเพิ่มเติม แต่คณะลูกขุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัดสิน

ไม่ให้ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของลั่ว ผู้พิพากษากล่าวว่า 

จำาเลยในขณะนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะ อยู่ในกลุ่มคนที่ยุยงให้

เกิดเหตุประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นการจลาจลใหญ่ 

ช�ยควงไรเฟิลเย้ย สนง.เอฟบีไอโดนสอยดับ

วอชิงตัน • ชายมีอาวุธในมือท่ีหลบหนีหลังพยายามท่ีจะฝ่าเข้า 

ไปในสำานักงานเอฟบีไอในรัฐโอไฮโอของสหรัฐ ถูกปลิดชีพใน

การดวลปืนกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ จากการเปิดเผยของทางการ

เมื่อวันพฤหัสบดี เอเอฟพีรายงานว่าเหตุการณ์นี้ ได้รับความสน                                                                            

ใจจากทั่วประเทศ เนื่องจากเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังเจ้าหน้าที่เอฟบี

ไอเข้าตรวจค้นบ้านอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในรัฐ                                                                            

ฟลอริดา อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อบ่งช้ีว่าท้ัง 2 เหตุการณ์มีความ

เชื่อมโยงกัน เอฟบีไอกล่าวเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐ

ว่า บุคคลที่ถืออาวุธรายนั้นพยายามฝ่าทางเข้าสู่สำานักงานที่ทำา 

การในเมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ “เมื่อมีสัญญาณเตือนดังขึ้น

และมีการตอบสนองจากเจ้าหน้าที่พิเศษติดอาวุธของเอฟบี

ไอ บุคคลดังกล่าวก็หนีไป” เอฟบีไอกล่าวในแถลงการณ์ และ

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ชายคนดังกล่าวยิงปืนตอกตะปู

และกวัดแกว่งปืนไรเฟิลเอาร์-15 ก่อนหลบหนีไปโดยรถยนต์ 

โฆษกตำารวจกล่าวว่า รถคันดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจไล่ตาม

และไปหยุดในพื้นที่ชนบท โดยทันทีที่รถคันดังกล่าวจอด ก็เกิด

การดวลปืนกันระหว่างชายคนดังกล่าวกับเจ้าหน้าท่ี แม้ตำารวจจะ                                                                                

พยายามเจรจาเกล้ียกล่อมแล้ว แต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมจำานน

ด�ร�มะกันค�ดไม่รอดหลังอุบัติเหตุรถชน

ลอสแองเจลิส • เอเอฟพีรายงานว่า แอน เฮช นักแสดงชาว

สหรัฐ วัย 53 ปี คาดว่าไม่น่าจะรอดชีวิตหลังได้รับบาดเจ็บที่

สมองอย่างรุนแรงในอุบัติเหตุทางรถยนต์ในนครลอสแองเจ

ลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อุบัติเหตุดังกล่าวทำาให้เฮชอยู่ในอาการ

โคมา โดยได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง ตามคำาแถลง

ของตัวแทนของดาราผู้นี้ที่สำานักข่าวหลายแห่งรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดี ถ้อยแถลงระบุว่า เธอได้เลือกบริจาคอวัยวะมานาน

แล้ว และเรายังต้องยื้อชีวิตของเธออยู่เพื่อพิจารณาว่าอวัยวะ

ใดที่สามารถนำามาใช้ต่อได้ เฮชอยู่ในอาการโคม่าตั้งแต่ขับรถ

ชนบ้าน 2 ชั้นในย่านมาร์วิสตา เมื่อ 5 สิงหาคม. 

�อย�กรู้ว่�คนไต้หวันคิดอย่�งไรกับก�รม�เยือน 

ของแนนซี เพโลซี ก็ต้องไปฟังเสียงจากการ

สำารวจของสื่อต่างๆ ที่ไปพูดคุยกับคนที่นั่น

และคำาตอบก็จะอยู่ที่ว่า คุณถามใคร คนวัยไหน และ

มีธุรกิจเกี่ยวกับแผ่นดินใหญ่หรือไม่

สื่อต่างชาติหลายสำานักตระเวนพูดคุยกับผู้คนบน

เกาะแห่งนี้ ได้รับความเห็นที่แตกต่างกันไปพอสมควร

“ยิ่ง [พรรคคอมมิวนิสต์จีน] ไม่มีความสุขเท่าไหร่ ฉัน

ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น” อิงกริด โฮ วัย 35 ปี  

ชาวไทเปกล่าวกับวอชิงตันโพสต์ว่า

การมาของเพโลซีอาจหมายถึงผลที่ตามมามากมาย

หลายอย่าง แต่เราก็ได้รับความตื่นเต้นที่อาจจะมีความ

สำาคัญกว่าเหตุผล”

ชาวไต้หวันคนนี้ก็เหมือนกับชาวไต้หวัน 23 ล้านคน 

ที่ใช้ชีวิตอยู่กับภัยคุกคามของจีนมานานหลายทศวรรษ 

“บางทีอาจเป็นเพราะคนไต้หวันเคยชินกับความ

หวาดกลัว” โฮกล่าว “เราเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งนี้ 

แต่อย่างใดฉันยังคงรู้สึกเหมือนเป็นผู้ยืนดู — แค่อยากรู้ว่า

เรื่องนี้จะเดินหน้าต่อไปยังไง”

ชายวัย 72 คนหนึ่งไปยืนถือป้ายที่เขียนว่า “ฉันดีใจ

มากที่ Speaker Pelosi มาเพื่อแสดงการสนับสนุน ยินดี

ต้อนรับสู่สาธารณรัฐไต้หวัน”

เขาเป็นหนึ่งในคนบนเกาะนี้ที่สนับสนุนให้ไต้หวันเป็น

เอกราชอย่างเป็นทางการมาหลายทศวรรษแล้ว 

“เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจีน เราไม่ต้องการเป็นหนึ่ง

เดียวกับพวกเขา”

คืนที่เครื่องบินของเพโลซีเตรียมร่อนลงสนามบิน

ไทเป ตึก Taipei101 ซึ่งเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดของไต้หวัน

สว่างไสวด้วยข้อความต้อนรับสำาหรับเพโลซีในภาษา

อังกฤษและภาษาจีน

แต่อีกด้านหนึ่งของเกาะก็มีผู้ประท้วงกลุ่มเล็กๆ รวม

ทั้งผู้ที่สนับสนุนการรวมชาติกับจีน กระทืบธงชาติอเมริกา

และชูป้ายดูหมิ่นเพโลซี 

พร้อมทั้งเรียกร้องให้คณะผู้แทนสหรัฐฯ กลับบ้าน 

คนหนึ่งชูป้ายเรียกเพโลซีว่า “แม่มดอเมริกัน”

แม้ว่าชาวไต้หวันส่วนใหญ่เชื่อว่าสงครามเป็นสิ่ง

สุดท้ายที่จีนต้องการ แต่บางคนก็ยังกังวลเกี่ยวกับผลที่จะ

ตามมาในระยะสั้นจากการเยือนของเพโลซีครั้งนี้

วิศวกรวัย 30 ปี จากเถาหยวนเล่าให้นักข่าวฟังว่า เขา

ใช้เวลาทั้งวันไปดูเที่ยวบินจากท่าอากาศยานหลักของไต้หวัน 

เพื่อดูว่ามีเหตุขัดข้องหรือไม่ 

เขาบอกว่า “ผมควรจะเดินทางไปต่างประเทศเร็วๆ นี้ 

และผมค่อนข้างกังวลว่าการซ้อมรบของทหารจีนจะทำาให้ผม

ไม่สามารถออกจากเกาะได้

ชาวไต้หวันคนนี้บอกว่า “ก่อนสงครามยูเครนจะเริ่มต้น 

ผู้คนยังบอกด้วยว่ารัสเซียจะไม่รุกราน แต่มันก็เกิดขึ้น

“ในอดีตมีสงครามมากมายที่ระเบิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที 

สถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างตึงเครียด”

ชายวัยเกษียณอายุ 65 ปี ที่ไทเปเห็นว่าการเยือนครั้ง

นี้เป็นเรื่องที่ดี และช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน

และสหรัฐฯ ให้เข้มแข็งขึ้น 

“ผมไม่กังวลมากนักเกี่ยวกับจีน พวกเขามักจะเก่งในการ

คุยโวโอ้อวด”

นักศึกษาวัย 18 บอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้ของเพโล

ซีแสดงให้เห็นว่า เรื่องของไต้หวันได้รับการตระหนักรู้อย่าง

จริงจัง

“แต่ส่วนตัวกังวลว่า การมาเยือนของเพโลซีอาจนำา

ความเสี่ยงมาให้พวกเรา ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอันสงบ

สุข ทำาให้ดิฉันกลัวถ้าเกิดความขัดแย้งทางทหารอย่างฉับพลัน”

แต่เธอก็เชื่อว่าไต้หวันควรได้ โอกาสมากขึ้นในการมี

บทบาทในประชาคมโลก และได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวที

ระหว่างประเทศ

วัยรุ่นวัย 18 อีกคนบอกว่า เขาไม่ได้สนใจเรื่องการ

มาเยือนของเพโลซีมากนัก แต่หวังว่าไต้หวันจะไม่ประสบ

ชะตากรรมเดียวกับยูเครน เพราะเขาไม่ต้องการให้ไต้หวัน

ได้รับผลกระทบจากสงคราม

“ผมไม่รู้ว่าจีนจะใช้กำาลังทหารกับไต้หวันจริงๆ หรือ

ไม่ แต่หวังว่าจะไม่”

ลี เช-หยู ตัวแทนลงแข่งขันเป็นนักการเมืองท้อง

ถิ่น ที่เขตมัตสุ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ภายใต้การปกครองของ

ไต้หวัน ในทะเลจีนตะวันออก ให้ทรรศนะกับวีโอเอว่า

“จีนกดขี่เรามาตลอดบนเวทีระหว่างประเทศ ดังนั้น

เราต้องการให้ โลกรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไต้หวัน ว่าเราเป็น

ประเทศประชาธิปไตย และเรารักประชาธิปไตย ผมคิด

ว่าการมาเยือนของเพโลซีสามารถช่วยให้ไต้หวันได้รับการ

ยอมรับมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญมากสำาหรับเรา”

หลี่ ชือ-ฮอง เจ้าของร้านค้าวัย 48 ปี ที่เกาะคินเหมิง 

ซึ่งเป็นเขตในไต้หวันที่อยู่ใกล้จีนมากที่สุด บอกว่า “ในช่วง

ไม่กี่วันที่ผ่านมา มีการยกระดับการซ้อมรบ (ของไต้หวัน) 

ที่เกาะคินเหมิง เราเห็นทหารซ้อมรบและซ้อมป้องกันดิน

แดน ผมคิดว่าความตึงเครียดอยู่ในระดับที่สูงมาก และคน

ทั่วไปคิดว่าสงครามกำาลังจะเริ่มขึ้น

เขาบอกว่าไต้หวันได้กลายมาเป็นตัวเดินในกระดาน

หมากรุกของสหรัฐฯ ในการยับยั้งจีน  

“การเยือนของประธานสภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ครั้งนี้

เป็นเรื่องที่ดี แต่มันไปแตะจุดอ่อนไหวทั่วช่องแคบไต้หวัน” 

สรุปว่าบนเกาะไต้หวัน ความหวัง, ความกลัว, ความ

ระแวงและความอึดอัดมาพร้อมกับการ “ซ้อมรบด้วย

กระสุนจริง” ของจีนปักกิ่งอย่างเห็นได้ชัด

ในการสำารวจความเห็นคนไต้หวันเมื่อปลายปีที่แล้ว 

กว่า 84% ของคนที่ตอบคำาถามบอกว่า ต้องการจะรักษา 

“สถานภาพปัจจุบัน” (status quo) ของเกาะไว้

นั่นแปลว่าไม่ต้องการ “รวมชาติ”

แต่ถ้าถามว่าอยากเห็นสงครามไหม คนส่วนใหญ่ของ

ไต้หวันก็คงจะบอกว่า “ไม่” เช่นกัน.

ถ้

ตั้งข้อหาฉ้อโกงสิงคโปร์-หญิงไทย
สิงคโปร์ • ศ�ลสิงคโปร์ต้ังข้อห�ช�ยช�วสิงคโปร์และภรรย�หญิงไทย

ในคดีฉ้อโกงน�ฬิก�หรูและกระเป๋�ถือแบรนด์เนมมูลค่�รวม 32 ล้�น

ดอลล�ร์สิงคโปร์ หรือร�ว 822 ล้�นบ�ท ท่ีหลบหนีคดีจ�กสิงคโปร์ม�

แล้ว 5 สัปด�ห์ ก่อนถูกจับกุมได้ในม�เลเซียเมื่อวันพฤหัสบดี

แชนแนลนิวส์เอเชีย (ซี

เอ็นเอ) รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 12 

สิงหาคม 2565 ว่า พี เจีย เผิง 

ชาวสิงคโปร์ วัย 26 ปี และศิริ

วิภา พันศักด์ิ ภรรยาชายไทย 

วัย 27 ปี ท่ีหลบหนีคดีฉ้อโกงมูล                                             

ค่าหลายล้านดอลลาร์สิงคโปร์มา 

5 สัปดาห์ ถูกตำารวจมาเลเซียจับ                                                  

กุมตัวได้ท่ีเมืองยะโฮร์บาห์รู มา 

เลเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา 

และถูกส่งตัวให้ตำารวจสิงคโปร์ใน

วันเดียวกันศาลสิงคโปร์ต้ังข้อหา

สามีภรรยาคู่น้ีเมื่อวันศุกร์ 

ศาลสิงคโปร์ต้ังข้อหาท้ังคู่ 3 

กระทง โดย 2 กระทงฐานความ

ผิดสมรู้ร่วมคิดกันฉ้อโกง

พีและศิริวิภาถูกกล่าวหา

ฉ้อโกงลูกค้าของบริษัทเทรดเนช่ัน 

ระหว่างวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

ถึง 27 มิถุนายนปีน้ี ท้ังคู่หลอกให้

ลูกค้าจ่ายเงินค่านาฬิกาหรูโดยไม่

ส่งสินค้าให้ลูกค้า 

นอกจากน้ียังถูกกล่าวหา

ว่าฉ้อโกงลูกค้าของบริษัทเทรดลักซ์                 

เชอรีท่ีซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม 

ระหว่างวันท่ี 15 มกราคมถึง 27 

มิถุนายนปีน้ี โดยท่ีไม่ส่งสินค้าให้

กับลูกค้าเช่นกัน 

ส่วนอีกข้อหาหน่ึงท่ีท้ังคู่โดน                                                  

ดำาเนินคดีคือ เดินทางออกจาก

สิงคโปร์อย่างผิดกฎหมายผ่านทาง

ด่านตูอัส เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 

ผู้ต้องสงสัยท้ังคู่ปรากฏตัว

ต่อศาลแขวงของสิงคโปร์ผ่านทาง

วิดีโอลิงก์ระหว่างคุมขังเพื่อรอการ

พิจารณาคดี 

เดวิด โก๊ะ ผู้ช่วยอัยการ

สิงคโปร์ ระบุว่า ข้อหาฉ้อโกง

ของทั้งคู่ยังอยู่ในขั้นต้นของการ

สอบสวน เนื่องจากการหลบหนี

ของทั้งคู่ และต้องใช้เวลาในการ

สอบสวนที่มีผู้เสียหายแจ้งความ

กับตำารวจมากกว่า 180 ราย

ผู้พิพากษาอนุมัติคำาร้อง

ของอัยการที่ ไม่ให้ทั้งคู่ได้ประกัน

ตัว เนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนี

อีก และจะพิจารณาคดีน้ีต่อในสัป 

ดาห์หน้า  

มีผู้เสียหายอย่างน้อย 3 คน

มารับฟังการไต่สวนของศาลเมื่อ

วันศุกร์ เหยื่อรายหน่ึงเผยว่ารู้สึก

โล่งใจท่ีท้ังคู่ถูกดำาเนินคดี ขณะท่ี

อีกคนต้ังคำาถามว่า ขณะน้ีเงินท่ี

ท้ังคู่ฉ้อโกงไป ตอนน้ีอยู่ท่ีไหน 

รายงานของส่ือบางสำานัก

ระบุมูลค่าของสินค้าหรูท่ีลูกค้า

จ่ายเงินให้กับท้ังคู่ แต่ไม่ได้รับของ 

อยู่ท่ีราว 32 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 

หรือราว 822 ล้านบาท แต่ซีเอ็น

เออ้างรายงานการแจ้งความของ

ผู้เสียหายถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม 

มูลค่าของสินค้าอยู่ที่อย่างน้อย 

20 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ

ราว 513 ล้านบาท 

พีถูกตำารวจสิงคโปร์จับคร้ัง

แรกเม่ือเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา 

และโดนยึดหนังสือเดินทาง จาก

น้ันได้รับการประกันตัว ส่วนศิริ

วิภามอบหนังสือเดินทางให้ตำารวจ 

จากน้ันติดต่อท้ังคู่ไม่ได้ และหนี

ออกจากสิงคโปร์ผ่านทางด่านตูอัส 

เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม โดนซ่อน

ตัวอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ของรถ

เทรลเลอร์ทะเบียนมาเลเซีย 

เมื่อวันพุธ ตำารวจสิงคโปร์

ได้รับแจ้งจากตำารวจไทยว่าท้ังคู่

อาจจะพักอยู่ท่ีโรงแรมแห่งหน่ึง

ในเมืองเมืองยะโฮร์บาห์รูของมา 

เลเซีย ตำารวจสิงคโปร์ขอความ

ช่วยเหลือจากตำารวจมาเลเซียให้

ช่วยจับกุมตัวท้ังคู่ ตำารวจมาเล 

เซียส่งตัวผู้ต้องสงสัยท้ังคู่ให้กับ

ตำารวจสิงคโปร์ท่ีด่านวูดแลนด์เมื่อ

เย็นวันพฤหัสบดี

ความผิดฐานฉ้อโกงของสิงค                                                       

โปร์มีโทษจำาคุกไม่เกิน 10 ปี และ                                                  

โทษปรับ ส่วนคดีออกจากสิงคโปร์

โดยไม่มีหนังสือเดินทางมีโทษจำา

คุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่

เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์.

เก�หลีใต้อภัยโทษท�ย�ทซัมซุงกู้เศรษฐกิจ

โซล • ประธานาธิบดีเกาหลีใต้

ประกาศอภัยโทษทายาทซัมซุง                                          

รวมถึงประธานบริษัทล็อตเต้                               

หวังพาชาติเอาชนะวิกฤตเศรษฐ 

กิจ เปิดทางยักษ์ใหญ่ธุรกิจระ 

ดับโลกลงทุนเม็ดเงินขับเคลื่อน

ประเทศ 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน                                                

ที่ 12 สิงหาคม 2565 ว่า ประธา 

นาธิบดียุน ซอกย็อล ของเกา 

หลีใต้ ประกาศอภัยโทษ อี แจ

ยอง รองประธานบริษัท ซัมซุง

อิเล็กทรอนิกส์ 

นักวิเคราะห์ระบุว่า การ

อภัยโทษทายาทซัมซุงในคร้ังน้ี                           

เป็นไปในเชิงสัญลักษณ์เสียมาก 

กว่า เพราะเขาพ้นโทษก่อนกำา 

หนดหลังติดคุก 18 เดือน ใน

ข้อหาติดสินบนท่ีนำาไปสู่การประ 

ท้วงคร้ังใหญ่ และโค่นอดีตประ                                               

ธานาธิบดีปัก กึนฮเย ในขณะ                                        

นั้นในปี 2560 โดยอี แจยอง 

วัย 54 ปี ออกจากเรือนจำาใน                                         

จังหวัดคย็องกี เมื่อวันท่ี 13 สิง 

หาคม 2564 หลังศาลพิพากษา

ให้รับโทษจำาคุก 2 ปีคร่ึง 

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์

ระบุด้วยว่า การอภัยโทษทำาให้

นายอีทำาธุรกิจได้อิสระมากขึ้น 

และอาจทำาให้ซัมซุงประกาศการ

ลงทุนเงินก้อนใหญ่ได้ ในฐานะ

เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและเมม 

โมรีชิปรายใหญ่สุดของโลก 

ฮัน ดงฮุน รัฐมนตรียุติ 

ธรรมเกาหลีใต้ แถลงว่าด้วย

ความจำาเป็นเร่งด่วนในการเอา                                      

ชนะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ 

เราจึงเลือกผู้นำาทางเศรษฐกิจท่ี                                              

เป็นผู้นำากลไกขับเคลื่อนการเติบ 

โตของประเทศผ่านการลงทุนด้าน

เทคโนโลยีเชิงรุกและการสร้าง

งาน เพื่อให้ได้รับการอภัยโทษ 

ขณะที่ อี แจยอง ทายาท

ซัมซุงยินดีกับการได้รับอภัยโทษ 

และให้คำามั่นว่าจะทำางานหนัก

เพื่อเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย

การลงทุนและสร้างงานอย่างต่อ

เนื่อง โดยซัมซุงออกแถลงการณ์

อ้างคำาพูดของเขาระบุว่า “ผมจะ

มีส่วนร่วมสร้างเศรษฐกิจด้วย

การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และ

สร้างงาน ตอบแทนประชาชน

และความห่วงใยของรัฐบาล”

นอกจากนี้ ชิน ดงบิน                               

ประธานบริษัท ล็อตเต้ กรุ๊ป ผู้                                    

ถูกพิพากษาจำาคุก 2 ปี ในคดี                                       

ติดสินบน ยังได้รับการอภัยโทษ                                                            

ด้วย โดยล็อตเต้ออกแถลงการณ์

ระบุว่า “เราขอบคุณการตัดสิน

ใจของรัฐบาลและประชาชน

อย่างจริงใจท่ีอภัยโทษ ประธาน

ชิน ดงบิน และพนักงานล็อตเต้

จะมีส่วนร่วมเพื่อเอาชนะวิกฤต

โลกอันซับซ้อน”.

ดับไฟป่า • เครื่องบินผจญเพลิงปล่อยสารเคมีหน่วงไฟในพื้นที่เกิดไฟป่าที่หมู่บ้านแซงต์-มาเน จังหวัดณีรงด์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ

ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม

คนไต้หวันเห็นอย่างไร

กับการมาเยือนของเพโลซี?



‘สรรพชัยย์’

ท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานครบวงจรมากท่ีสุด พร้อม

จะขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารให้สามารถ

ให้บริการได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม เพื่อขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประ 

เทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

แต่หลังจากควบรวมกิจการแล้ว NT 

แทบจะไม่มีแผนงานท่ีชัดเจนและอยู่ในช่วง

สุญญากาศมาตลอด ในฐานะท่ีเป็นหัวเรือใหญ่ 

พันเอกสรรพชัยย์ จึงวางเป้าขับเคลื่อนองค์กร

แห่งน้ีให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถนำา                                  

ศักยภาพและความพร้อมของโครงข่ายส่ือ 

สารโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมและหลากหลาย 

รวมท้ังบุคลากรขององค์กรท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ รองรับการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนจาก

การควบรวมกิจการ ท้ังกรณีทรู-ดีแทค และเอ

ไอเอสกับ 3BB 

พร้อมรองรับการดำาเนินงานของ NT

ท่ีเป็นองค์กรหลักให้หน่วยงานภาครัฐ ในการ

ปรับเปล่ียนพัฒนาองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

และสื่อสารโทรคมนาคม โดย NT จะมีการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรและกระบวนการ

ทำางานภายใน เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลา 

กร บูรณาการโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นหน่ึง

เดียว พร้อมกับบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับ

การดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม   

พันเอกสรรพชัยย์ ระบุว่า โครงการคำา

สัญท่ีต้องเร่งดำาเนินการคือ การจัดระเบียบ

สายสื่อสาร ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้ โดย

ในปี 2565 จะเร่ิมดำาเนินการในพ้ืนท่ีช้ันใน

กรุงเทพมหานครตามแนวถนนสายหลัก ก่อน

ขยายสู่พ้ืนท่ีรอบนอกต่อไป พร้อมกับเดินหน้า 

โครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน เอ็นทีมี

ศักยภาพพร้อมท่ีจะดำาเนินการได้ทันที 

ด้วยความพร้อมของท่อร้อยสายใต้ดิน

ที่มีอยู่แล้ว  4,450 กิโลเมตร สามารถรองรับ

เคเบิลทองแดงขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถแขวน

กับเสาไฟฟ้าได้ รวมท้ังการสร้างท่อร้อยสาย

ไปพร้อมๆ กับการก่อสร้างถนนใหม่เพื่อลดผล                                                                

กระทบจากการเปิดผิวจราจร ซ่ึง NT เห็นว่า 

การใช้ทรัพยากรร่วมกันของผู้ให้บริการทุกค่าย

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม (Neutral Operator) 

ในหลักการใช้ Infrastructure Sharing  ไม่ว่า

จะเป็น Telecom Infrastructure และ Digital 

Infrastructure จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศชาติ ประชาชน และผู้ใช้บริการทุกคน 

ขณะท่ีผู้ประกอบการให้บริการจะประหยัดงบ

ประมาณลงได้เป็นจำานวนมากอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมี โครงการคลาวด์กลาง

ภาครัฐ  (GDCC) ที่ผ่านมา NT เน้นให้บริ 

การในระดับโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมพัฒนา

บุคลากรของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะ

น้ีมุ่งขยายการบริการในระดับแพลตฟอร์มและ

ซอฟต์แวร์ ซ่ึงจะเป็นโครงการสำาคัญท่ีช่วยสนับ 

สนุนและผลักดันองค์กรภาครัฐให้เกิดการเปล่ียน

ผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบาย

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital  Thailand) รวมท้ัง NT 

ยังได้ดำาเนินโครงการอื่นๆ ท่ีจะรองรับความต้อง 

การภาครัฐด้าน Data Analytic ท่ีจะเพ่ิมมาก

ข้ึนในอนาคต ท้ังด้านการท่องเท่ียว การเกษตร 

การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน ฯลฯ 

และ โครงการ 5G เอ็นทีมีคลื่นความถี่

ที่ได้รับจากการประมูลใน 2 ย่านความถี่ 

โดยคลื่นความถี่ 26 GHz ซึ่งเป็นคลื่นในย่าน

ความสูง NT เน้นลงทุนให้บริการสำาหรับผู้

ประกอบการขนาดใหญ่เฉพาะกลุ่ม ซึ่งใน

ปีนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาและเปิดให้บริการ

ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือ 

EEC และสนับสนุนการพัฒนาสู่ Smart City 

ส่วนความถ่ี 700 MHz ได้ดำาเนินการใน 2 รูป

แบบ ได้แก่ การดำาเนินการเองสำาหรับประชา 

ชนผู้มีรายได้น้อยท่ีใช้บริการพ้ืนฐานท่ัวไป ไม่

ต้องการแบนด์วิดท์สูง  และการให้พันธมิตรร่วม

ให้บริการ 5G ในรูปแบบ Network  Sharing 

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนขององค์กร 

คาดหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเร่ิมดำาเนิน

การได้ภายใน พ.ย.-ธ.ค.น้ี

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในปี                                                              

2565 ถึงปัจจุบัน เอ็นทีมีรายได้รวม 49,557.65 

ล้านบาท คิดเป็น 47.78%  เมื่อเทียบกับเป้า

หมายท่ีวางไว้ โดยรายได้หลักมาจากกลุ่มธุร                                                                

กิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ประ 

จำาท่ีและบรอดแบนด์.

เทิดไท้

เมื่อเสด็จพระราชดำาเนินถึงชานหน้า

พระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงประเคนพัดรอง ที่ระลึกพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12  

สิงหาคม 2565 ผ้าไตรและย่ามที่ระลึกฯ แด่

บรรพชิตจีนและญวน และทรงรับการถวาย

พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ของ

บรรพชิตจีนและญวน 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางกระทงดอกไม้

บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

นมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชา

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูป

เทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภา

ไลย แล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 

พรรษา 12  สิงหาคม 2565 แด่พระราชา

คณะ 5 รูป ท่ีจะเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหา                                       

ยุสมธัมม์ เสร็จแล้ว ทรงจุดเทียนพระมหา

มงคล 1 คู่ ที่ธรรมาสน์ศิลา เทียนเท่าพระ 

องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี 

นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในตู้ข้าง

ธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ 

และด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย 

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่บูชา

พระรัตนตรัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทอง

ทิศบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้า

อาสน์สงฆ์ 

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหา

ยุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพ

เคราะห์บนแท่นพระทวารกลาง โหรหลวงบู 

ชาเทวดานพเคราะห์ แล้วเสด็จออกจากพระ

อุโบสถ ประทับรถยนต์พระท่ีน่ัง เสด็จพระ 

ราชดำาเนินไปยังพระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉัย 

เม่ือเสด็จพระราชดำาเนินถึงพระท่ีน่ัง

อมรินทรวินิจฉัย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่                                                

หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลท่ีพระแท่นพระ                                                  

นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงจุดเทียนเท่าพระ 

องค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม

ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน

ตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 

และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูป

เทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ แล้วทรงจุด

เทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฎล

มหาเศวตฉัตร ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ใน

ตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร  

และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูป

เทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ จากน้ัน ทรงจุด                                                              

ธูปเทียนเคร่ืองนมัสการพานทองสองช้ันบูชา

พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลท่ี 9 และพระ 

พุทธรูปประจำาพระชนมวารของสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ท่ีหน้าพระแท่นพระนพปฎลมหา

เศวตฉัตร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ 

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกฯ แด่สม                                                                 

เด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆ 

ราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระ

ราชาคณะ เสร็จแล้ว ทรงประเคนพัดรอง

ท่ีระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  แด่

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชา

คณะ จนครบ  91 รูป ทรงศีล สมเด็จพระ

อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล

มหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว พระ

สงฆ์ 91 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 

พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

เม่ือพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบท

ทำาน้ำาพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระ

กริ่งอุบาเก็ง ทรงประเคนพระครอบพระกริ่ง

อุบาเก็งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สม 

เด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ถวาย

อดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี ทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระ 

แท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการ

ถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาท แล้วเสด็จออกจากพระท่ีน่ังอมรินทร                                                   

วินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระ 

ราชดำาเนินกลับ

วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมน 

ตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำาเพ็ญพระ

ราชกุศลปล่อยโค ปล่อยนก และปล่อยพันธ์ุสัตว์

น้ำา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ                                                         

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 12 สิงหา 

คม 2565 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพ 

มหานคร

ในการนี้ ประธานองคมนตรีปล่อยโค 

จำานวน 1 คู่  ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำานวน 

91 ตัว และปล่อยปลา  จำานวน 1,000,000 

ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลา

ตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำา ปลา

สร้อยขาว  ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทพา 

และปลากระโห้ ลงในแม่น้ำาเจ้าพระยา เพื่อ

ให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ

และขยายพันธ์ุตามธรรมชาติต่อไป สำาหรับโค

พระราชทานได้พระราชทานแก่นายณรงค์ชัย                                                                     

พรหนองแสน เกษตรกรจากจังหวัดนครราช 

สีมา อยู่บ้านเลขท่ี 4  หมู่ท่ี 6 ตำาบลหนองขาม                                                                

อำาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำาไป                                                                   

เล้ียงขยายพันธ์ุเพ่ิมผลผลิตตามโครงการธนาคาร

โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำาริ

ปชช.ลงนามถวายพระพร

ส่วนท่ีพระบรมมหาราชวัง สำานักพระ                                                                   

ราชวังได้จัดสถานท่ีให้สมาชิกราชสกุลบุคคล

สำาคัญ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชน ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จ                                                              

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ 

บรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึง                                                                     

ความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกถึงพระมหา 

กรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

นานัปการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประ 

ชาราษฎร์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

ท่ีอาคารหน่วยราชการในพระองค์ 

904 ฝ่ังทิศตะวันตก ในพระบรมมหาราชวัง 

มีสมาชิกราชสกุลนำาแจกันดอกไม้มาทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายเบ้ืองหน้าพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนาม

ถวายพระพร อาทิ  ราชสกุลยุคล, ราชสกุล

สนิทวงศ์, ราชสกุลกิติยากร เป็นต้น

ส่วนท่ีห้องแดง อาคารหน่วยราชการ

ในพระองค์ 904  ฝ่ังทิศตะวันออก คณะองค                                                                    

มนตรี, พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี 

และคู่สมรส, คณะองคมนตรี, ประธานรัฐ                                                        

สภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, จุฬา 

ราชมนตรี, ศาลปกครอง, ประธานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน, สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 

สำานักงานอัยการสูงสุด, คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ, คณะกรรมการการเลือก

ต้ัง, ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบ 

ปรามการฟอกเงิน นำาแจกันดอกไม้มาทูล

เกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายา 

ลักษณ์พร้อมลงนามถวายพระพร

สำานักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆ 

ราช ได้เผยแพร่พระดำารัสของเจ้าพระคุณสม 

เด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆ 

ราช สกลมหาสังฆปริณายกถวายพระพรแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565

ความตอนหน่ึงว่า “มหามงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา  90 พรรษา ของสมเด็จบรม

บพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณ

อันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบในวันศุกร์ที่  

12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 อาตมภาพ

ในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิต สำาแดง

ความปีติโสมนัสและถวายพระพรชัยมงคล

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 

ชนมพรรษา 90  พรรษา ขอปวงประชาราษฎร 

จงมีจิตสโมสรสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกัน

ฉลองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการประพฤติ 

ตนดั่งลูกผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวที มี

สำานึกในทางชอบ อยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

และศีลธรรมจรรยา เพื่อมิ่งมารดาผู้ทรงเป็น

มหามิตรของปวงชนชาวไทย จักได้ทรงพระ

เกษมสำาราญ เบิกบานด้วยพระราชหฤทัย

โสมนัสอนุโมทนาว่าลูกไทยของพระองค์ล้วน

มีสติสำานึกรู้อยู่ในธรรม พร้อมเป็นกำาลังของ

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 

และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาล

รักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า 

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญ

ด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นกำาลังพระ

ราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเป็นม่ิงขวัญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอด

กาลนาน เทอญ”

ที่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์ โอชา ภริ 

ยา เป็นประธานในพิธีทำาบุญตักบาตรถวาย

พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 

2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย

มีคณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา 

ประธานศาลฎีกา  ประธานวุฒิสภา ประธาน

องค์กรอิสระและคู่สมรส รองนายกรัฐมนตรี

และภริยา หน่วยราชการในพระองค์ คณะ

รัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมน                                                             

ตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชา 

การทหารและตำารวจ และภริยา หัวหน้า

ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบ

เท่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำาบุญ

ตักบาตร พระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุป 

สมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จำานวน  91 รูป 

ด้านเหล่าทัพต่างๆ ได้ยิงสลุตหลวง

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระ                                                                

บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                                                                                 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยกองทัพบกกรม

ทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ยิงสลุต 

21 นัด เฉลิมพระเกียรติ บริเวณท้องสนาม

หลวง ส่วนกองทัพเรือ โดยกองพันทหารราบ

ท่ี 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบท่ี 1 กองพล

นาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทำา 

การยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ 

ณ ป้อมวิไชยประสิทธ์ิ  พระราชวังเดิม เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับกองทัพ

อากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา

พระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำาการ

ยิงสลุตหลวงเฉลิม พระเกียรติ 21 นัด ณ ลาน

อเนกประสงค์  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมิ

นทกษัตริยาธิราช

ขณะท่ีพสกนิกรท่ัวประเทศต่างจัดกิจ 

กรรมต่างๆ อาทิ  ผู้นำาศาสนาอิสลามประ 

กอบพิธีดุอาอ์ขอพร ผู้นำาศาสนาคริสต์ นิกาย

โปรเตสแตนต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนา

ขอพร รวมท้ังตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่

พระภิกษุ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ในเวลา 19.19 น. พล.อ.ประยุทธ์

พร้อมด้วยนางนราพร เป็นประธานในพิธีจุด

เทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12  สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิ

ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ณ เวทีใหญ่ ท้องสนามหลวง. 
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

โจรฉก จยย.ขี่ ไปหาแฟนที่แหลมฉบัง

ชลบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย

ก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125 สีแดง-ดำา ทะเบียน 3 

กต 8818 ชลบุรี ซึ่งเป็นของนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีสิทธินันท์ อายุ 31 

ปี ไปจากหน้าร้านสะดวกซื้อ เมื่อช่วงเวลา 21.03 น. วันที่ 22 

ก.ค.65 ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ส.ค.65 พ.ต.อ.เอกภพ อินทวิวัฒน์ รอง 

ผบก.ภ.จว.ชลบุรี รักษาราชการแทน ผกก.สภ.พลูตาหลวง พร้อม

ด้วย พ.ต.ท.ฐปณัช ชญาณพัฒน์ รอง ผกก.สืบสวน นำากำาลังร่วม

กับสืบสวนจังหวัดชลบุรีทำาการจับกุมตัวนายวรพันธ์ แสงเรือง หรือ

ออย อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ ได้ภายใน

บ้านเช่าไม่มีเลขที่ เขตแหลมฉบัง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ส่วน

สาเหตุเพื่อต้องการหารถจักรยานยนต์ขี่มาหาแฟนสาวที่แหลม

ฉบัง นายศักดิ์สิทธิ์ เจ้าของรถ กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้รถ

จักรยานยนต์คืน ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ช่วยติดตาม

นำารถกลับคืนมา

รวบเอเยนต์ยาบ้าเมืองตรังลวงเหยื่อฆ่า

กรุงเทพฯ • วันที่ 12 ส.ค.65 ที่กองปราบปราม พล.ต.ต.มนตรี 

เทศขัน ผบก.ป.สั่งการให้ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป., 

พ.ต.ต.ศรายุทธ จันซิว สว.กก.6 บก.ป. นำากำาลังจับกุมนายฤทธิเกียรติ 

หรือตูน รุ่งเรือง อายุ 27 ปี ชาว จ.ตรัง ตามหมายจับศาลจังหวัด

ตรังที่ 219/2563 ลงวันที่ 14 พ.ค.63 ข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่า

ผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ใน

ครอบครองฯ, ร่วมกันพกพาอาวุธปืนฯ และร่วมกันทำาร้ายร่างกาย

ผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ” ได้หน้าร้านมาโนอิ 

ถนนศรีตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองฯ จ.ตรัง สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 

21 มี.ค.63 นายฤทธิเกียรติ ผู้ต้องหา ได้ให้เพื่อนโทรศัพท์ลวงนาย

สุภชัย (สงวนนามสกุล) ออกมาพบเพื่อจะฆ่าระบายแค้นที่ถูกเบี้ยว

เงินค่ายาบ้าจำานวน 36,000 บาท เมื่อมาถึงผู้ต้องหาและพวกรวม 

7 คน ได้เข้ารุมทำาร้ายและตีศีรษะด้วยขวดเบียร์ ผู้เสียหายจึงวิ่งหนี 

ระหว่างนั้นได้ถูกกลุ่มผู้ต้องหายิงไล่หลังอีก 2 นัด ก่อนจะขอความ

ช่วยเหลือจากชาวบ้านให้นำาส่งโรงพยาบาล และเข้าแจ้งความไว้

ที่ สภ.นาโยง จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเข้าจับกุมได้ดังกล่าว 

สอบสวนต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำาตัวส่ง สภ.นา

โยงดำาเนินคดีต่อไป

ตามจับอดีต ผจก.สหกรณ์ยางหนีคดียักยอก

ราชบุรี • วันที่ 12 ส.ค.65 พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว ผกก.6 บก.ป. 

นำากำาลังจับกุมนางนิตรดา อาจเส็ม อายุ 47 ปี ชาว จ.ตรัง ตาม

หมายจับศาลจังหวัดตรัง ข้อหา “รับของโจร, ฉ้อโกง” ได้ที่ขนำาไม่มี

เลขที่ ม.4 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สืบเนื่องจากเมื่อปี 61 

ขณะที่ผู้ต้องหาเป็นผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมกับ

พวก ได้ร่วมกันทุจริต ฉ้อโกง ยักยอกยางของชุมนุมสหกรณ์ฯ ไป

ขายให้กับบริษัทเอกชนที่ตัวเองจัดตั้งขึ้นมา รวมถึงร่วมกันยักยอก

เงินไปใช้จ่ายส่วนตัว เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า 300 ล้าน

บาท หลังเกิดเรื่องมีการแจ้งความจนมีการเชิญตัวนางนิตรดา และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ก่อนจะปล่อยตัวชั่วคราว 

แต่เมื่อถึงกำาหนดนัดหมาย นางนิตรดากลับหลบหนีไม่มารายงาน

ตัวต่อศาล จึงมีการออกหมายจับ และนำามาสู่การตามจับกุมตัวดัง

กล่าว สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ อ้างว่าถูกกลั่นแกล้ง จึงนำา

ตัวส่งศาลจังหวัดตรังดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

วันท่ี 12 ส.ค.65 พล.ต.ต. 

ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.ภ.2,                                         

พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ ผบก. 

ภ.จว.ระยอง, พ.ต.อ.สหัส ใจเย็น 

รอง ผบก.สส.บช.ภ.2, พ.ต.อ.จักรา 

วุธ คล้ายนิล ผกก.สืบสวน ภ.จว.

ระยอง, พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง 

ผกก.บก.สส.ภ.2 ร่วมกันจับกุมตัว                           

นายซัยยิดมุฮ์ซิน สาเอ็ดอามิ หรือ                                           

บังซีน อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 

146/59 ถนนสุขุมวิท 71 แขวง

พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุง 

เทพฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาล

จังหวัดระยอง ท่ี จ.190/2565 ลง

วันท่ี 2 สิงหาคม 2565 พร้อม

ด้วยของกลาง 1.อาวุธปืนย่ีห้อ 

CZ สีทอง-เงิน หมายเลขประจำา

ปืน 28480 ขนาด 6.35 มม. 1 

กระบอก 2.แมกกาซีน จำานวน 1 

อัน 3.ลูกกระสุนปืน ขนาด 6.35 

มม. จำานวน 5 นัด จับกุมได้ท่ีซีซ่าร์ 

รีสอร์ท เลขท่ี 89/8-9 ห้อง 206 

หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี

โดยกล่าวหาว่า “ปล้นทรัพย์

โดยมีและใช้อาวุธ, แสดงตนเป็น

เจ้าพนักงานและกระทำาการเป็น

เจ้าพนักงานโดยตนเองมิได้เป็น

เจ้าพนักงานที่มีอำานาจกระทำา

การนั้น, มีอาวุธปืนไว้ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, พาอา                                              

วุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านทางสาธาร 

ณะโดยไม่มีเหตุอันควร, เข้าไป

กระทำาการรบกวน การครอบ

ครองอสังหาริมทรัพย์ของเขา

โดยปกติสุข, กระทำาอนาจารแก่

บุคคลอายุกว่า 15 ปี โดยขู่เข็ญ

ด้วยประการใดๆ หรือใช้กำาลัง

ประทุษร้าย, ทำาร้ายร่างกายผู้อื่น

จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย

หรือจิตใจของผู้อื่น”

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่อง 

จากวันที่ 24 ก.ค.65 เวลาประ 

มาณ 11.00 น. ขณะนายณัฐพล, 

นายพิศุทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) 

และ น.ส.เอ (นามสมมติ) ผู้เสีย

หายกับพวก มาเที่ยวพักผ่อนอยู่                                                

ท่ีโรงแรมดิออเรียลทัลบีช รีสอร์ท 

พูลวิลล่า ต.ซากพง อ.แกลง 

จ.ระยอง ได้มีคนร้ายเป็นชาย 3 

คนบุกเข้ามาในที่พัก แสดงตน

เป็นเจ้าพนักงานตำารวจขอตรวจ

ค้น โดยนายซัยยิดมุฮ์ซินเป็นหน่ึง

จับ‘บังซีน’อ้างเป็นตำารวจปล้นทรัพย์

เชียงใหม่  • วันท่ี 12 ส.ค.65 

สำานักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่  

รายงานสถานการณ์ กรณีฝน

ตกหนัก จากอิทธิพลจากพายุโซน 

ร้อนมู่หลาน พบว่าในพ้ืนท่ี                                               

อ.ฝาง เกิดฝนตกอย่างหนักต่อ

เนื่องต้ังแต่คืนวันท่ี 11 ส.ค. เกิน 

100 มม. มีน้ำาล้นตล่ิงในพ้ืนท่ี 3 

ตำาบล ได้แก่  ต.เวียง หมู่ท่ี    18                                

หมู่ท่ี  19 ต.ม่อนป่ิน หมู่ท่ี  1                       

และ  ต.โป่งน้ำาร้อน หมู่ท่ี  6 และ

ยังพบดินสไลด์บริเวนหัวบ้าน

จะหย่อ ต.เวียง เป็นระยะทาง

ประมาณ 50 เมตร เบ้ืองต้นได้

ประสานงานไปยัง อบต.เวียงแล้ว 

เพ่ือให้นำาเคร่ืองจักรเข้ามาแก้ไข

เร่งด่วน เพราะดินได้สไลด์ลงมา

ปิดถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้

ด้านพื้นที่ อ.แม่อาย  เกิด                                              

ฝนตกหนักอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน 

ทำาให้เกิดน้ำาหลาก น้ำาท่วมขังและ                              

ดินสไลด์ เกิดความเสียหายใน                                 

พ้ืนท่ี  ต.มะลิกา  หมู่ท่ี 1 ดินสไลด์                                                       

และเสาไฟฟ้าโค่นล้มขวางทาง

สัญจร ถนนหมายเลข 1314 

บริเวณบ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1                                                          

ต.มะลิกา ขณะน้ีสามารถสัญจร                                           

ได้หน่ึงช่องทาง โดยกรมทางหลวง

อยู่ระหว่างนำาดินและต้นไม้ออก

จากถนน หมู่ท่ี 8 น้ำากัดเซาะ

ถนนและน้ำาหลากเข้าบ้านเรือน 

หมู่ท่ี 9 น้ำาหลากเข้าบ้านเรือน

ขณะที่ ต.แม่สาว หมู่ที่ 

1 น้ำาท่วมพื้นที่การเกษตร หมู่

ที่ 3, 6, 8, 10, 13 และหมู่ที่ 

14 น้ำาหลากเข้าบ้านเรือน หมู่

ที่ 10 น้ำากัดเซาะสะพานขาด 

บริเวณสะพานฝายน้ำาสาว หมู่                                

ที่ 15 ดินสไลด์ขวางทางสัญจร

บริเวณบ้านป่าโหล ทั้งนี้องค์    

การบริหารส่วนตำาบลแม่สาว

อยู่ระหว่างการสำารวจและตรวจ

สอบความเสียหาย

นอกจากน้ีใน พ้ืนท่ี  ต.แม่ 

อาย หมู่ที่ 5, 6, 7 และหมู่

ที่ 8 ยังเกิดน้ำาหลากเข้าบ้าน

เรือนประชาชน หลายครัวเรือน                              

ท้ังน้ีเทศบาลตำาบลแม่อายอยู่                      

ระหว่างการสำารวจและตรวจ                        

สอบความเสียหายเพื่อให้ความ

ช่วยเหลือ หมู่ที่ 2 และหมู่

ที่ 15 น้ำาท่วมพื้นที่การเกษตร 

ทางองค์การบริหารส่วนตำาบล

แม่นาวางอยู่ระหว่างการสำารวจ

และตรวจสอบความเสียหาย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือและประ 

กาศเขตพื้นที่สาธารณภัยต่อไป

ที่ ต.บ้านหลวง หมู่ที่                    

10 น้ำากัดเซาะสะพานขาด บริ                  

เวณบ้านสันติสุข องค์การบริ                 

หารส่วนตำาบลบ้านหลวงอยู่ระ                                          

หว่างการสำารวจและตรวจสอบ

ความเสียหาย เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือและประกาศเขตพื้น 

ที่สาธารณภัยอีกจุดหนึ่ง.

พิษมู่หลานเชียงใหม่น้ำาท่วมบ้านปชช.

ในคนร้ายที่ก่อเหตุ ได้แสดงตน

เป็นตำารวจขอค้นตัว น.ส.เอ บน

ช้ันสองของท่ีพัก และใช้มือลูบ

ท่ีอวัยวะเพศของ น.ส.เอ ส่วน

คนอื่นได้ถูกบังคับให้ไปรวมกันอยู่

กลางห้องรับแขก คนร้ายคนท่ี

สองได้ใช้ไม้คมแฝกตีทำาร้ายนาย

ณัฐพล และใช้อาวุธปืนทุบตีท่ี

แผ่นหลัง คนร้ายคนท่ีสามได้เข้า 

ไปในห้องนอนของนายพิศุทธ์ิ ใช้

อาวุธปืนจ้ีบังคับให้ออกจากห้อง

มารวมกับคนอื่น แล้วเข้าไปร้ือ

ค้นห้องและทรัพย์สิน ได้เงินสด

ไปจำานวน 320,000 บาท แล้ว

หลบหนีไป

ต่อมาพนักงานสอบสวน

ได้รวมพยานหลักฐานขอออก

หมายจับนายซัยยิดมุฮ์ซิน ผู้ต้อง 

หารายนี้ต่อศาลเอาไว้ และได้

ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกุมตลอด

มา จนสืบทราบว่านายซัยยิดมุฮ์ซิน

ได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ต 

ห้อง 206 ต.เสม็ด อ.เมืองฯ 

จ.ชลบุรี จึงได้ขอหมายค้นเข้า                                             

ตรวจค้น พบผู้ต้องหาพร้อมด้วย                                                

ของกลาง จึงจับกุมตัวนำาส่ง

พนักงานสอบสวน สภ.บ้านกร่ำา                                       

จ.ระยอง ดำาเนินคดีตามกฎ                                      

หมายต่อไป โดยในชั้นจับกุมผู้

ต้องหาให้การปฏิเสธ แต่ยอม 

รับว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมาย

จับจริง อยู่ระหว่างการขยายผล

ผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดต่อไป.

ยะลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ

เวลา 00.40 น. วันท่ี 12 ส.ค.56 

ร.ต.อ.ธีรเดช รำาเพยพัฒน์ ร้อยเวร

สภ.เมืองยะลา ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุ

ยิงกันบริเวณหน้าสถานบันเทิงนาซ่า 

(NASA Discovery) ถ.เฉลิมชัย เขต

เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะ                                                              

ลา หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วย พ.ต.อ. 

ตรัยฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ ผกก.

สภ.เมืองยะลา และกำาลังตำารวจ ทหาร                                                                

และฝ่ายปกครองรุดตรวจสอบท่ีเกิด                                                

เหตุ เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ-กู้ภัยแม่กอเหน่ียว

ยะลาได้นำาตัวผู้บาดเจ็บส่งไปยังโรง

พยาบาลศูนย์ยะลาแล้ว ทราบชื่อคือ                                                  

น.ส.สมาลี ศิริรัตน์ อายุ 38 ปี ถูกแทงท่ี

เอวขวาฉีกขาด ทนพิษบาดแผลไม่ไหว 

เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลศูนย์ยะลา

รายท่ี 2 นายสุฦกร ทองจำารุญ                                                 

อายุ 31 ปี ถูกยิงบริเวณใต้ราวนม

ซ้าย แขนซ้าย ทนพิษบาดแผลไม่

ไหว เสียชีวิต ส่วนรายท่ี 3 ได้รับบาด

เจ็บสาหัส ทราบชื่อคือ นายสุรศักด์ิ                                                 

อิสโร อายุ 41 ปี ถูกยิงบริเวณด้าน

หลังทะลุหน้าไหล่ขวา จึงวิทยุส่ังสกัด                                                     

คนร้ายและสามารถควบคุมตัวภาย 

ในซอยตลาดเมืองใหม่ 1 ทราบชื่อ

คือ นายหัสชัยชาญ ทุ่มนุ่ม อายุ 25 ปี                                        

เป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกรม

ทหารพราน 49 จ.นราธิวาส อยู่ใน

อาการมึนเมา เจ้าหน้าท่ีได้นำาตัวไป

ยัง สภ.เมืองยะลาเพื่อดำาเนินคดีต่อไป       

ตรวจสอบในรถยนต์เก๋งย่ีห้อโต                                              

โยต้า รุ่นวีออส สีบรอนซ์เงิน หมาย 

เลขทะเบียน กพ 3662 สงขลา ของ                                                  

คนร้าย เจ้าหน้าท่ีพบอาวุธปืนสงคราม

อาก้า AK-47 จำานวน 1 กระบอก อยู่

ท่ีเบาะหน้าข้างคนขับ และอาวุธปืน

พกส้ัน .38 หลังคนขับ 1 กระบอก 

ทางเจ้าหน้าท่ีตำารวจและเจ้าหน้าท่ี

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ยะลา เข้า

ตรวจสอบและเก็บหลักฐานท่ีตกอยู่

ในท่ีเกิดเหตุท้ังหมดอย่างละเอียดต่อไป

ในเบ้ืองต้นคนร้ายท่ีก่อเหตุรับ                                                 

สารภาพว่า ก่อนหน้าน้ีมีเรื่องทะเลาะ

กันในผับ หลังจากผับปิดได้รีบไป

หยิบอาวุธปืนสงครามอาก้าท่ีวางอยู่

ในรถแล้วนำาออกมากราดยิงดังกล่าว.

อส.ทพ.ปืนโหด

ยิงคู่อริหน้าผับ

ตาย2สาหัส1
กรุงเทพฯ • ตำารวจตามรวบ “บังซีน” นายซัยยิดมุฮ์ซิน สาเอ็ดอา

มิ ที่อ้างเป็นตำารวจเข้าปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยว ได้เงินไปกว่า 3 แสน

บาท และทำาอนาจารผู้หญิง เร่งตามล่าเพื่อนร่วมแก๊งที่ยังหลบหนี
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โควิดไทยยังทรง/สธ.เกาะติดเลย์วี
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ไม่ ถ้ามีลิงกับกล้วยอาจทำาให้เกมพลิกผัน

ได้ แต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรหาร 100 

หรือ 500 พรรคเพื่อไทยไม่กลัว พร้อมสู้ทุก

สูตร สู้ได้ทั้งนั้น

ขณะที่นายอุตตม สาวนายน หัวหน้า

พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) โพสต์เฟซบุ๊ก                                                      

ว่า “ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง รู้สึก

ไม่สบายใจอย่างยิ่งต่อการทำาหน้าที่ของ

พรรคการเมือง ในกรณีการประชุมร่วมของ

รัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 

หรือกฎหมายลูกที่ล่มแล้วล่มอีก จนสังคม

ตั้งข้อสงสัยว่ากำาลังเกิดอะไรขึ้นในระบบ

การเมืองของประเทศ และการปฏิบัติหน้าที่

ของคนที่เขาเลือกเข้าไปเป็นผู้แทน”

“ความคิดเห็นในมุมมองของประชาชน 

สูตรคำานวณ ส.ส.จะหาร 100 หรือหาร 

500 คงไม่ใช่ประเด็นสำาคัญที่สุด แต่

กระบวนการพิจารณากฎหมายที่ล่มซ้ำาซาก 

คงต้องตั้งคำาถามว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่

ของพรรคการเมืองในสภา ตามวิถีทาง

ประชาธิปไตยที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ อีกทั้ง

การกระทำาดังกล่าวนั้นเป็นการใช้อำานาจที่

ประชาชนมอบให้ และใช้ภาษีของประชาชน

ไปในทางที่เหมาะสมแล้วหรือ”

นายอุตตมโพสต์อีกว่า “ขอเรียกร้อง

ให้พรรคการเมืองในสภายึดมั่นในความ

รับผิดชอบต่อประชาชน ที่ ได้มอบความ

ไว้วางใจเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ในสภาอัน

ทรงเกียรติ หวังให้ทำาหน้าที่ดูแลรักษาผล

ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม มิใช่เพื่อ

ประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คิดว่าใน

ภาวะวิกฤตที่ประเทศกำาลังเผชิญอยู่ในขณะ

นี้ เราต้องช่วยกันทุกวิถีทางที่จะรักษาไว้ซึ่ง

ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อฝ่ายการเมือง”.

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรค

ชาติพัฒนา (ชพน.) กล่าวว่า ไม่ได้ว่าผลออก

มาจะหาร 500 หรือหาร 100 ก็ต้องไปให้

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในขั้นสุดท้ายอยู่แล้ว

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค 

ชพน.กล่าวว่า จะหาร 100 หรือหาร 500 

ก็แล้วแต่ที่ประชุมสภา ซึ่งพรรคพร้อมรับ

ทุกกติกา

ด้านความเห็นจากพรรคฝ่ายค้าน

นั้น นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นคร 

ราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรค พท.ว่า 

พรรคยังคงแสดงจุดยืนเดิมในการไม่เข้าร่วม

องค์ประชุม เพราะเป็นจุดยืนตั้งแต่นำาร่างนี้

เข้าใหม่ๆ จุดยืนไม่เปลี่ยนแปลง และจะไม่

ตามใครด้วย เพราะเชื่อว่าจุดยืนดังกล่าวไม่

ขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับ

ความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 

รองหัวหน้าพรรค พท. และประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

(วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีพรรคจะยังคง

แสดงจุดยืนเดิมหรือไม่ว่า เรื่องนี้ต้องถาม

หัวหน้า แต่คงจำาเป็นต้องยืนตามแนวทาง

เดิม แม้ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะทำา แต่

ก็จำาเป็นต้องทำา เพื่อยับยั้งกฎหมายและแก้

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ย้ำ�ใช้อ�รยะขัดขืน

เมื่อถามย้ำาว่า จะแสดงจุดยืนออกมา

ในลักษณะไหน นายสุทินกล่าวว่า แบบเดิม 

เราจะไม่เป็นองค์ประชุมให้ ส่วนการชี้แจง

กับประชาชนนั้น ก็คงชี้แจงเหมือนที่ผ่านมา

ว่ามันเป็นการทำาหน้าที่ ไม่ใช่การทิ้งหน้าที่ 

คือเสียงข้างน้อย หากจะยับยั้งเสียงข้างมาก 

คิดว่าเป็นเรื่องที่จะเสียหายต่อบ้านเมืองใน

อนาคต เราต้องใช้ทุกวิถีทางที่จะทำา แต่ว่า

มันก็เป็นวิธีการที่อารยะอยู่ในสภา ไม่ได้ปา

สิ่งของ ไปลากเก้าอี้ ไปทุบตีประธานสภา 

แต่การนั่งโดยไม่แสดงตัวถือว่าเป็นอารยะ 

หากว่ารัฐบาลเสียงข้างมากคิดว่าจะลากต่อ

ไป ท่านก็สามารถดันต่อไปได้ 

ส่วนนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรค พท. กล่าวถึงการโจมตี

สมาชิกรัฐสภาที่เป็นเหตุให้สภาล่มว่า นักการ

เมืองทุกคนอยากให้มีการออกกฎหมายให้

ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคยืนยันมา

ตลอดว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมา

มีเสียงข้างมากเกเรพาออกนอกทาง จนถึง

เวลานี้ก็ดันทุรังจะเอาให้ได้ เพราะฉะนั้น

บรรดา ส.ส.และ ส.ว.จะดึงกฎหมายลูกเข้าสู่

กติกาที่ถูกต้อง แต่คนที่พาออกนอกทางต่าง

หากที่กำาลังทำาผิดหลักกฎหมาย ทั้งๆ ที่รับร่าง

แก้ไขกฎหมายไปทั้ง 4 ฉบับ ไม่มีบรรทัดใด

เลยที่ให้หารด้วย 500 พวกท่านเกเร เราไม่

เห็นด้วยจึงไม่ร่วมสังฆกรรมด้วย

 “กฎหมายฉบับนี้มันชัดเจนว่าขัดกับ

หลักการของกฎหมาย และขัดรัฐธรรมนูญมา

ตั้งแต่ต้น พรรคเพื่อไทยจะออกแถลงการณ์

ในเรื่องนี้ ถ้าไม่ยึดหลักการในรัฐสภา แล้ว

ออกกฎหมายจะมีประโยชน์อะไร หรือจะยึด

ตามการถูกครอบงำา รัฐสภาเป็นที่ทำางานของ

ผู้แทนประชาชน ไม่ควรมีใครมาครอบงำา 

หากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎร แต่

เป็นสภาของเผด็จการอย่างนั้นหรือ” นาย

สมคิด กล่าว 

เกมวัดพลัง พปชร.

นายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน ส.ส.เชียงราย                                                                   

พรรค พท. กล่าวเช่นกันว่า วันท่ี 15 ส.ค. พรรค

คงไปสแตนด์บายท่ีรัฐสภาดูสถาน การณ์ก่อน 

ทราบว่าฝ่ายท่ีต้องการสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ 500 หารจะระดมคนเข้ามา เรื่องน้ีเป็น

ความขัดแย้งของฝ่ายรัฐบาลท่ีแบ่งเป็นสอง

ฝ่ายสู้กันภายในเอง ฝ่ายรัฐบาลเองพยายาม

เอาสูตร 500 หารให้ได้ เพราะไปเตรียม

พรรคการเมืองต่างๆ รองรับสูตร 500 ไว้

หมดแล้ว การโหวตในวันท่ี 15 ส.ค.จะเป็น

เครื่องพิสูจน์พรรคพลังประชารัฐว่าเป็นน้ำา

หน่ึงใจเดียวกันหรือไม่ หลังเสียงแตกเป็น 2 

ฝ่าย จะได้รู้กันใครอยู่ฝ่ายใด จะบอกอนาคต

พรรค พปชร.ได้ แต่ถ้าเสียงไม่แตกก็แสดงว่า

ยังควบคุมกันได้อยู่ แต่อาจมีสมาชิกส่วนหน่ึง

ไม่มาประชุม เพราะไม่อยากเส่ียงเป็นองค์

ประชุม อยู่ร่วมลงมติสูตรบัตร 2 ใบ หาร 500 

เพราะหากเกิดความผิดพลาดไปลงในเรื่องท่ี

ขัดต่อรัฐธรรมนูญอาจมีโทษตามมาภายหลัง

ผู้สื่อข่าวถามว่า แนวโน้มการประชุม

วันท่ี 15 ส.ค.มีโอกาสท่ีจะเกิดเหตุองค์ประชุม

ล่มอีกหรือไม่ นายพิเชษฐตอบว่า การประชุม

วันท่ี 15 ส.ค.จะเร่ิมโหวตมาตรา 24/1 ใหม่ 

เชื่อว่าคงจะอภิปรายกันไปเรื่อยๆ ฝ่ายท่ีไม่เห็น

ด้วยคงใช้เวลาอภิปรายกันเยอะให้เน่ินนาน

ออกไป คงมีการตรวจเช็กองค์ประชุมเป็นบาง

โอกาส ถ้าคนในห้องประชุมบางตาเมื่อไรจะ

เสนอนับองค์ประชุมทันที ส่วนตอนโหวตลง

มติพรรคจะอยู่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุม

หรือไม่ คงแล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคน 

แต่แนวโน้มคงไม่ร่วมเป็นองค์ประชุม

 เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่พรรค พปชร.                                                          

เตรียมเกมมาสู้พรรค พท.ให้ย้อนกลับไป

เป็นสูตรหาร 500 นายพิเชษฐตอบว่า ถ้ามี

การเตรียมการเหมือนตอนโหวตอภิปรายไม่

ไว้วางใจ อาจควบคุมได้เพราะมีกล้วยเต็ม

สภา แต่ไม่รู้วันที่ 15 ส.ค.จะแจกกล้วยหรือ

มีชัย

จะมีแต่เฉพาะบันทึกเจตนารมณ์ในการยก

ร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติ

กันมาตั้งแต่การยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 

ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรวมถึง

หากมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะมีการทำา

บันทึกเจตนารมณ์ประกอบไว้ด้วย ทำาให้เวลา

เกิดกรณีมีปัญหาในการตีความรัฐธรรมนูญก็

มักต้องขอทั้งบันทึกเจตนารมณ์และรายงาน

การประชุมของสภา, วุฒิสภา, คณะ กมธ.

วิสามัญพิจารณายกร่าง พ.ร.บ.ในฉบับนั้นที่

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้องไว้วินิจฉัย เพื่อดู

ว่าตัวบทที่เขียนไม่ชัดเจนดังกล่าวแนวทาง

ควรเป็นไปในทิศทางใด

นายจรัญย้ำาว่า เอกสารท่ีขอไปไม่ได้เป็น

ข้อยุติเด็ดขาดอะไรตามท่ีอยู่ในบันทึกเหล่า

น้ัน เพราะต้องดูประกอบบริบท บทบัญญัติ

ในมาตราอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวโยงกัน

ด้วย รวมถึงบทเฉพาะกาลประกอบด้วย และ

บางคร้ังต้องนำาหลักนิติธรรมตามมาตรา 3 

วรรคสองของรัฐธรรมนูญมาประกอบการ

วินิจฉัยตีความด้วย ดังน้ันจึงไม่มีใครบอก

ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าศาลจะวินิจฉัย

อย่างไร บ่อยคร้ังในปัญหายากๆ ความเห็น

ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คนก็

แตกเป็นสองทางบ้าง สามทางก็เคยมี กรณี

ท่ียากๆ เช่นน้ันก็ต้องถือเอาเสียงข้างมาก

เป็นคำาวินิจฉัยของศาล น่ีคือแนวทางท่ีศาล

รัฐธรรมนูญปฏิบัติกันมา

เมื่อถามย้ำาว่า หมายถึงการวินิจฉัย

อาจไม่จำาเป็นต้องดูจากบันทึกการประชุม

ของคณะกรรมการหรือ กมธ.วิสามัญที่ยก

ร่างกฎหมายแต่ละฉบับใช่หรือไม่ นายจรัญ

กล่าวว่า เวลาดูบันทึกรายงานการประชุม

ของรัฐสภา บางครั้งพออ่านเสร็จก็เห็นว่า

เรื่องนี้ควรไปในทิศทางไหน แบบนี้มันก็ง่าย 

แต่บางครั้งตัวบันทึกรายงานการประชุมของ

รัฐสภา แม้แต่บันทึกเจตนารมณ์ที่ทำากันไว้ก็

ดี บางครั้งก็ไม่ชัดเจน โดยหากชัดเจนมันก็

ง่าย แต่หากไม่ชัดเจนก็มองได้หลายแง่หลาย

มุม ต้องหาทางออกที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งไปกว่า

การดูที่สองเครื่องมือข้างต้น

 ถามต่อไปว่า หากดูแล้วไม่เคลียร์

อาจใช้วิธีที่ศาลอาจทำาหนังสือสอบถามความ

เห็นไปถามคนที่ยกร่างโดยตรงให้ตอบได้หรือ

ไม่ อย่างที่ศาลเคยทำามาแล้วตอนช่วงแก้ไข

รัฐธรรมนูญรายมาตรา เพื่อให้ตั้งสภาร่าง

รัฐธรรมนูญที่ทำาหนังสือถามไปถึงนายมีชัย 

ฤชุพันธุ์ อดีตประธาน กรธ. และนายอุดม 

รัฐอมฤต อดีตเลขานุการ กรธ. นายจรัญ

กล่าวว่า ไม่ได้เอาที่ตัวบุคคลเป็นหลัก แต่

ต้องเอามติของคณะกรรมการ เพราะการ

เขียนกฎหมายออกมาไม่ได้เขียนโดยคนคน

เดียว แต่ทำาโดยคณะกรรมการ ก็ต้องว่ากัน

ตามมติที่เป็นความเห็นร่วมกัน แล้วบางครั้ง

มันก็มีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อย เรื่องจึงไม่

ง่ายนัก แต่หากมีมติชัดเจนเลยเป็นเอกฉันท์

ให้เป็นอย่างไร มันก็ค่อนข้างง่าย คือต้องเอา

มติ กมธ. ไม่ใช่เอาความเห็นของคน

คว�มเห็นมีชัยมีน้ำ�หนัก

ถามย้ำาอีกว่า หากอดีต กรธ.ไม่ได้มีมติ

ออกมาอย่างเป็นทางการในการเขียนมาตรา 

158 (เรื่องวาระ 8 ปี) แล้วมีข้อสงสัย ถ้า

ทำาความเห็นไปถึงนายมีชัยให้เสนอความ

เห็นมา ความเห็นดังกล่าวถือว่ามีน้ำาหนัก

ในการวินิจฉัยหรือไม่ นายจรัญตอบว่ามีน้ำา

หนักพอสมควร แต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำา

หนักมากกว่าประเด็นอื่นๆ

 เมื่อถามอีกว่า คำาร้องคดีวาระ 8 ปีนี้

หากยื่นไปแล้ว ศาลจะวินิจฉัยจบเร็วหรือไม่ 

เพราะเป็นแค่การพิจารณาข้อกฎหมาย อดีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าคงเร็ว เว้น

แต่ว่าหากศาลอยากฟังรายงานการประชุม

ที่รัฐสภาส่งมา รวมถึงบันทึกเจตนารมณ์

ประกอบให้มันรอบคอบ ก็ต้องขอไปก่อน 

แล้วก็ให้ทุกฝ่ายที่มีหลายฝ่าย ศาลก็อาจรอ

ตัวแทนแต่ละฝ่ายทำาความเห็นเข้าไป จะได้

พิจารณาอย่างรอบคอบและตัดสินได้ โดยไม่

ขาดข้อมูล โดยหากศาลดูข้อมูลครบทุกด้าน

แล้ว จุดที่ถูกต้องเป็นธรรม เป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดอยู่

ตรงไหน ศาลก็คงตีความไปที่จุดนั้น

สำาหรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรค

สอง ที่นายจรัญระบุไว้มีเนื้อหาว่า “รัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วย

งานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตาม

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม 

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ

ความผาสุกของประชาชนโดยรวม”

เพื่อไทยขอรอกระแส

วันเดียวกัน นายประเสริฐ จันทรรวง

ทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ในวันที่ 17 

ส.ค.จะยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้

ตีความการดำารงตำาแหน่ง 

เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวพรรค 

พท.อยากให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกฯ เป็นรักษาการนายกฯ แทน 

พล.อ.ประยุทธ์ มีนัยทางการเมืองอะไรหรือ

ไม่ นายประเสริฐระบุว่า ไม่มีและไม่เคยดีล 

ซึ่งถ้านายกฯ หลุด กระบวนการมีอยู่แล้วว่า

ต้องเอาคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อขึ้นมาก่อน ไม่

เห็นต้องให้ พล.อ.ประวิตรรักษาการแทนเลย 

ยกเว้นคนในบัญชีรายชื่อนายกฯ ไม่ได้มีเสียง

สนับสนุนจากรัฐสภาเพียงพอ

เมื่อถามย้ำาว่า หาก พล.อ.ประวิตร

ขึ้นมาดำารงตำาแหน่งรักษาการนายกฯ จริงๆ 

จะมีลักษณะอย่างไร นายประเสริฐกล่าว

ว่า ก็แค่รักษาการ ไม่ใช่ทำาได้เต็มที่เหมือน

นายกฯ จริงๆ

ส่วนนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสาร 

คาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ต้อง

ประเมินอีกในสัปดาห์หน้า โดยฟังเสียงทาง

สังคมไปด้วยว่าจะยื่นตีความหรือไม่ ส่วน

กรณี พล.อ.ประวิตรจะเป็นนายกฯ รักษา

การนั้นก็ไม่น่ามีอะไร เป็นเรื่องปกติ นายกฯ 

ไม่อยู่ก็ให้รองนายกฯ รักษาการ ไม่ทำาให้

บ้านเมืองสะดุดอะไร การมีรองนายกฯ ไว้

ก็เพื่อการนี้

“ไม่มีอะไรแตกต่าง แต่จะแตกต่าง

ตรงบรรยากาศของบ้านเมืองก็จะเปลี่ยนไป

หน่อย พอ พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ประชาชนเขาก็คิดว่าเป็นความหวัง โอกาส

ได้ลุ้นที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นช่วงสั้นๆ” นายสุ

ทินกล่าว

นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ถึงกรณีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้า

พรรคสร้างอนาคตไทย (สอท.) ออกมาฟัน

ธงนายกฯ หมดวาระ 23 ส.ค.65 ว่า นาย

นิพิฏฐ์ ไม่ควรทำาตัวเป็นศาลเตี้ยพิพากษา

คนอื่นเอง หรือไม่ เอาข้อมูลจากที่อื่นมาตี

ความว่านายกฯ หมดวาระแล้ว หากมีคน

ไปยื่นตีความก็ขอให้รอฟังการพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญ อย่าออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก

เช่นนี้ เพราะจะถูกมองว่าชี้นำาได้และทำาให้

ประชาชนเกิดความสับสน

“นายนิพิฏฐ์ย้ายพรรคไปสร้างอนาคต

ไทยแล้ว เข้าใจว่าคงอยากสร้างผลงานให้

คนในพรรคเห็น แต่ก็ควรทำาผลงานที่เป็น

ประโยชน์กับประชาชนมากกว่าที่จะมาหิว

แสง พูดเรื่องทางการเมืองลักษณะโจมตี

นายกฯ เช่นนี้ อย่ามีอคติกับนายกฯ เพราะ

สุดท้ายแล้วเรื่องการดำารงตำาแหน่งของ                

นายกฯ หากมีผู้ไปยื่นก็จะต้องรอคำาวินิจฉัย

ของศาลอยู่ดี และนายกฯ ก็ยืนยันแล้วว่า

ไม่ว่าผลออกมาอย่างไรพร้อมที่จะน้อมรับ” 

นายชนะศักดิ์กล่าว

นายนิพิฏฐ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกคร้ังใน

หัวข้อ “มาตุฆาตรัฐธรรมนูญ” ระบุว่า นายสุ

พจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรธ.ได้กระทำามาตุ

ฆาตรัฐธรรมนูญปี 2560 แล้ว โดยให้ความ

เห็นว่าการเป็นนายกฯ ก่อนยึดอำานาจ กับ                

นายกฯ หลังยึดอำานาจไม่ต้องนับวาระการ

ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องกัน แต่ตอนท่ีเป็น กรธ.

บอกว่าต้องนับวาระต่อเนื่องกัน ส่วนท่ีบาง

ท่านบอกว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษ

ก็จริง แต่เรื่องน้ีใช้กับโทษทางอาญา จะนำามา

ใช้กับสิทธิในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญไม่

ได้ เช่นอดีต ส.ส.สิระ เจนจาคะ ได้รับการเลือก

ต้ังตามรัฐธรรมนูญ 2560 แต่ทำาความผิดเมื่อปี 

2538 ก่อน รธน.2560 ถึง 22 ปี โดยทำาความ

ผิดในขณะใช้ รธน.ปี 2534 ศาลรัฐธรรมนูญ

ก็ย้อนตัดสิทธ์ิไปถึงการกระทำาในปี 2538 การ

ย้อนหลังตัดสิทธ์ิทำาได้ เพราะเป็นสิทธิทางการ

เมือง ไม่ใช่โทษทางอาญา

ไอลอว์เปิด 2 หลักฐ�นมัด 8 ปี

“ท่านสุพจน์ได้ทำามาตุฆาตรัฐธรรมนูญ 

ไปแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงความเห็นของตัว

เอง ตอนนี้ก็รอฟังเพียงว่าท่านมีชัย ประธาน

ร่างรัฐธรรมนูญตัวจริงเสียงจริงจะกระทำาซ้ำา 

ด้วยการปิตุฆาตรัฐธรรมนูญด้วยหรือเปล่า” 

นายนิพิฏฐ์ระบุ

ขณะท่ีโครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือ

กฎหมายประชาชน (ไอลอว์) ได้โพสต์เฟซบุ๊ก                                                     

ในหัวข้อ “เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ปี 2560 

ทุกคนเป็นนายกฯ ได้ไม่เกิน 8 ปีตลอดชีวิต” 

โดยระบุว่า มีพยานและหลักฐาน 2 อย่าง

ท่ีช้ีให้เห็นว่า การตีความวาระการดำารง

ตำาแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ต้องเร่ิมนับจาก

วันท่ีดำารงตำาแหน่งเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 

2557 คือ 1.บันทึกการประชุม กรธ.คร้ังท่ี 

500 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2561 ท่ีระบุ

ถึงความเห็นของประธานและรองประธาน 

กรธ. ในเรื่องวาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ 

และ 2.คำาให้สัมภาษณ์ของ วิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ เมื่อปี 2562 ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า 

รัฐบาลน้ี (คณะรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่

ก่อนรัฐธรรมนูญปี 2560 ใช้บังคับ) ไม่ใช่

คณะรัฐมนตรีท่ีรักษาการ เพราะว่าถ้าใช่ 

รัฐธรรมนูญจะบอกว่าเป็นรัฐบาลรักษาการ 

แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 กลับบอกด้วยว่า ไม่ใช่

รัฐบาลรักษาการ เป็นคณะรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีไปจนถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ปฏิบัติ

หน้าท่ี ดังน้ันจึงเป็นรัฐบาลท่ีมีอำานาจเต็ม

ไอลอว์ยังระบุว่า คำาให้สัมภาษณ์ดัง

กล่าวชี้ให้เห็นว่า การดำารงตำาแหน่งนายกฯ 

ตามมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 

ไม่ใช่ข้อยกเว้นตามมาตรา 158 วรรคสี่ ของ

รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ระบุว่าไม่ให้นับรวม

ระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อ

ไปหลังพ้นจากตำาแหน่ง ดังนั้นต้องเริ่มนับ

วาระนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ตั้งแต่วัน

ที่ 24 สิงหาคม 2557 การกล่าวอ้างว่า การ

ดำารงตำาแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ก่อนหน้า

รัฐธรรมนูญประกาศใช้ เป็นคณะรัฐมนตรี

รักษาการจึงไม่อาจกล่าวอ้างได้.

‘พท.’

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ

ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิด

รัฐสภาในวันจันทร์ที่ 15 ส.ค.เพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.) ให้แล้วเสร็จตามกรอบ 180 วันได้หรือ

ไม่ว่า ยังไม่ทราบ แต่วุฒิสภาได้เลื่อนประชุม

วาระอื่นไป ซึ่งต้องขอขอบคุณที่เปิดโอกาส 

และขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันอย่างเต็มที่

ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำานวย

การพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าว

ว่า เรื่องนี้ ไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียว อยู่ที่องค์

ประชุมร่วมกันทั้งหมดในรัฐสภา ต้องดูว่าวิป 

รัฐบาลจะหารือกันอย่างไร รอดูข้อสรุปตรง

นี้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นดำาริของนายชวนที่ต้องการ

ให้เปิดประชุมรัฐสภา แต่สมาชิกนิติบัญญัติ

ก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจะอย่างไร แต่เรื่องนี้

ไม่ทราบลึกๆ จริงๆ ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจาก

ไม่ได้อยู่ในวิปรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามที่

กฎหมายกำาหนด

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรค 

การเมือง ยอมรับว่าการพิจารณาจะออกมา

เป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการประชุมในวันที่ 

15 ส.ค. โดยขึ้นอยู่กับองค์ประชุม หากองค์

ประชุมครบวันเดียวก็เสร็จทันอยู่แล้ว เพียง

แต่ก่อนหน้าที่มีปัญหาเนื่องจากทุกฝ่ายมี

ความเห็นตรงกันให้ตกไป เพื่อกลับไปใช้ร่าง

เดิมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่

ใช้บัตรสองใบและใช้สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อหาร 100 ซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะได้

ประโยชน์มากขึ้นและมีให้เลือกมากกว่าเดิม

เมื่อถามว่า กมธ.เห็นด้วยแล้วใช่

หรือไม่ให้กลับไปใช้ร่างเดิมของ กกต. นาย

สาธิตกล่าวว่า ตนเองเป็น กมธ.เสียงข้าง

น้อยซึ่งเห็นด้วยมาตลอดกับสูตรหาร 100 

แต่ผลประชุมในวันที่ 15 ส.ค.ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของ ส.ส.แต่ละคน ส่วนการที่

พรรคเพื่อไทย (พท.) ไม่เข้าร่วมการประชุม

นั้นก็เป็นเอกสิทธิ์ รวมทั้งที่พรรคอื่นหรือ ส.ว. 

ไม่เข้าร่วมก็เป็นเอกสิทธิ์เช่นเดียวกัน

“ประชาชนมีสิทธิ์ตำาหนิถ้าสภาล่ม 

แต่ทุกฝ่ายต้องพยายามอธิบายและให้

ข้อมูลประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ 

แต่ยอมรับว่ากระทบกับภาพลักษณ์สภาอยู่

แล้ว” นายสาธิตระบุ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน 

ส.ส.พรรค ปชป.ระบุว่า พรรคไม่ได้กำาชับ

อะไรกับ ส.ส.เป็นพิเศษ เพราะเคยมีมติชัดเจน

ไปแล้วว่า ส.ส.ของพรรคจะเข้าประชุมร่วม

รัฐสภาเพื่อพิจารณากฎหมายเลือกต้ัง ส.ส. 

ถึงแม้มีความพยายามจากบางฝ่ายบางคนบาง

พรรคต้องการทำาให้สภาล่มเพื่อให้กฎหมายตก

ไป แต่พรรคไม่ขอเข้าร่วมสังฆกรรม ทำาให้สภา

ล่มตามความต้องการของใครคนใดคนหน่ึง 

หรือพรรคใดพรรคหน่ึง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวว่า ต้อง

ดูสถานการณ์ในวันที่ 15 ส.ค.อีกครั้งหนึ่ง 

ซึ่งเราก็คงทำาตามปกติ โดยพอมีปัจจุบันทัน

ด่วนแบบนี้เชื่อว่า ส.ส.หลายคนก็คงมีการนัด

หมายและสิ่งที่ต้องดำาเนินการอยู่ ซึ่งก็แล้ว

แต่ ส.ส.แต่ละคนจะดำาเนินการอย่างไร แต่

ไม่อยากให้สภาผู้แทนราษฎร รวมถึงรัฐภา

ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์และผิดหวัง ซึ่งตรง

นี้ก็ต้องกราบขออภัยประชาชนด้วย

สภ�ล่มกระทบภ�พลักษณ์

ส่วนนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบ

บัญชี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ยืนยันว่า พรรค 

ภท.จะเข้าร่วมประชุมครบทุกคน แต่ผลการ

ประชุมจะออกเป็นอย่างไรนั้นคงกำาหนดกฎ

เกณฑ์ใดๆ ไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่า

มีการกำาหนด มีการเล่นเกม จนทำาให้สภาล่ม 

ทำาให้กฎหมายลูกที่เรียกกันว่าหาร 100 หรือ

หาร 500 นั้นไม่ผ่าน ซึ่งสภาล่มที่ผ่านมาจาก

การฟังกระแสของประชาชนนั้นเป็นภาพลบ 

ซึ่งก็ไม่เห็นด้วยที่สภาล่ม

“การประชุมสภาวันจันทร์นี้ทุกคน

ควรที่จะไป เพราะหน้าที่ของ ส.ส.คือต้องเข้า

ประชุมสภาเพื่อพิจารณากฎหมายต่างๆ ตาม

หน้าที่ ส่วนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยควร

จะพูดคุยกันในที่ประชุม ซึ่งเป็นบทบาทของ 

ส.ส.แต่ละคนที่จะแสดงความคิดเห็นและพูด

คุยกัน ผมยืนยันว่าไม่เห็นด้วยที่จะวอล์กเอา

ต์ หรือดำาเนินการนอกระบบอย่างที่เกิดขึ้น 

เพราะไม่ว่าจะหาร 100 หรือหาร 500 ก็จบ

ที่ศาลรัฐธรรมนูญ” นายเอกราชระบุ

ทำ�เนียบรัฐบ�ล • เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม ศูนย์

บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ์โควิด-19 ประจำาวันว่า วันน้ีผู้

ป่วยรายใหม่ท้ัง RT-PCR และ ATK จำานวน 

2,455 ราย สะสม 4,616,512 ราย หายป่วย 

2,142 ราย สะสม 4,563,165 ราย เสียชีวิต 33 

ราย สะสม 31,763 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 

21,584 ราย อยู่ รพ.สนามและอื่นๆ 10,569 

ราย และอยู่ใน รพ. 11,015 ราย จำานวนน้ีมี

ผู้ป่วยอาการหนัก 920 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 

477 ราย อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ท่ี 

15.8% ท้ังน้ี มีรายงานผู้ติดเช้ือในเรือนจำา 11 

ราย แต่ไม่มีผู้ติดเช้ือเดินทางจากต่างประเทศ 

ภาพรวมผู้ป่วยเฉล่ียรายวันทรงตัวต่อเนื่อง 

ขณะท่ีผู้ป่วยอาการหนักและใส่ท่อช่วยหายใจ

เร่ิมคงตัว ส่วนผู้เสียชีวิตยังสูงเกิน 30 ราย มี

แนวโน้มยังสูงทรงตัว

ผู้เสียชีวิต 33 รายมาจาก พระนคร 

ศรีอยุธยา 7 ราย, นครราชสีมา 4 ราย, กทม. 

ชลบุรี สระบุรี จังหวัดละ 3 ราย, ปทุมธานี 

สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 2 ราย 

และ นนทบุรี สมุทรปราการ หนองบัวลำาภู 

อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ระยอง และ

สระแก้ว จังหวัดละ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

จากภาคเหนือ โดยผู้เสียชีวิตเป็นชาย 19 

ราย และหญิง 14 ราย อายุ 48-93 ปี อายุ

เฉล่ีย 79 ปี เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปและมี

โรคเร้ือรัง 100%

การฉีดวัคซีนโควิด-19 วันท่ี 11 ส.ค.

65 ฉีดได้ 42,961 โดส สะสม 142,099,710 

โดส แบ่งเป็นเข็มแรก 57,185,706 โดส คิด

เป็น 82.2% เข็มสอง 53,589,300 โดส คิดเป็น 

77% และเข็มสามข้ึนไป 30,656 โดส สะสม 

31,324,704 โดส คิดเป็น 45% สำาหรับผู้สูงอายุ 

60 ปีข้ึนไป ฉีดเข็มสามแล้ว 6,328,843 โดส 

คิดเป็น 49.8% ส่วนเด็กอายุ 5-11 ปี ฉีดเข็ม

แรก 3,271,780 โดส คิดเป็น 63.5% และเข็ม

สอง 2,341,139 โดส คิดเป็น 45.5%

ขณะท่ีกรมควบคุมโรครายงานจำานวน

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่รายจังหวัด พบว่า 10 

จังหวัดท่ีมีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุด ได้แก่ 1.กทม. 

1,429 ราย 2.สมุทรปราการ 189 ราย 3.ชลบุรี 

85 ราย 4.นนทบุรี 74 ราย 5.ชุมพร 71 ราย 

6.อุบลราชธานี 66 ราย 7.ขอนแก่น 55 ราย 

8.ปทุมธานี 46 ราย 9.บุรีรัมย์ 31 ราย และ 

10.สมุทรสาคร 29 ราย ภาพรวมมีรายงานผู้

ป่วย 63 จังหวัด 

ไม่มีรายงานผู้ป่วย 14 จังหวัด ได้แก่                                                              

กาญจนบุรี, กำาแพงเพชร, ชัยนาท, ตาก, 

นราธิวาส, น่าน, บึงกาฬ, ปัตตานี, พระนคร 

ศรีอยุธยา, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, 

ระนอง และสุพรรณบุรี

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศจีนได้เผยแพร่

รายงานว่าตรวจพบผู้ติดเช้ือไวรัสเลย์วี (LayV) 

เป็นคร้ังแรก ซ่ึงผู้ติดเช้ือมีประวัติสัมผัสกับ

สัตว์ในช่วงท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 

อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีหลายจังหวัดของมณฑลซาน

ตงและเหอหนาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของจีน คณะนักวิทยาศาสตร์พบว่าเช้ือไวรัส

เลย์วีมีแนวโน้มแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน และ

ได้นำาสัตว์ป่ามาตรวจหาเช้ือไวรัสเลย์วี และ

พบการติดเช้ือในหนูผี (shrew) ร้อยละ 25 จาก

ท้ังหมด 262 ตัว ผลวิจัยในคร้ังน้ีบ่งช้ีว่า หนูผี

อาจเป็นพาหะในการแพร่เช้ือตามธรรมชาติ 

และยังพบสัตว์อื่นๆ ท่ีติดเช้ือคือแพะ ร้อยละ 

2 และสุนัข ร้อยละ 5

“ไวรัสเลย์วีอยู่ในกลุ่มเดียวกับไวรัสนิ

ปาห์ (Nipah) และไวรัสเฮนดรา (Hendra) ซ่ึง

ยังไม่มีหลักฐานพบการแพร่ระบาดจากคนสู่

คนได้ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง อ่อนเพลีย ไอ 

เบื่ออาหาร และปวดกล้ามเน้ือ และยังไม่พบ

ผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือไวรัสเลย์วี เพราะ

เช้ือไวรัสชนิดน้ีไม่ได้ทำาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือ

มีอาการรุนแรง และไม่ควรตื่นตระหนกต่อ

การแพร่กระจายของเช้ือไวรัสดังกล่าว” อธิบดี

กรมควบคุมโรคกล่าว.

กรมร�ชทัณฑ์ • เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม นาย 

อายุตม์ สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ระบุ

ว่า ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราช

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ                                                            

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง นับเป็นอภิลักขิตกาลสำาคัญ พระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา

วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ แก่

ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่า

น้ันกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็น

คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

ในคร้ังน้ี ผู้ต้องราชทัณฑ์ท่ีจะได้รับ

พระราชทานอภัยโทษต้องเป็นนักโทษเด็ด

ขาดช้ันดี หรือช้ันดีมาก หรือช้ันเย่ียมเท่าน้ัน 

และต้องได้รับโทษจำาคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 

ใน 3 ของกำาหนดโทษตามคำาพิพากษา หรือ

ไม่น้อยกว่า 8 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ

เป็นคุณมากกว่า ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

จะมีท้ังกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ส่วนหน่ึงท่ีได้รับ

พระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป และกลุ่มท่ี

ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำาคุกตาม

สัดส่วนท่ีกำาหนด โดยแตกต่างกันตามประเภท

ความร้ายแรงของคดี และตามช้ันของนักโทษ

เด็ดขาด

นอกจากน้ี กรมราชทัณฑ์ยังได้ประสาน

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายภาค

สังคมและชุมชนในการติดตามดูแลให้

ความช่วยเหลือ โดยหวังว่าสังคมตลอดจน

ผู้ประกอบการ หรือห้างร้านบริษัทต่างๆ จะ

ให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำางาน ร่วมให้กำาลังใจ

และเปิดใจยอมรับผู้ก้าวพลาด ให้ได้กลับตัว

เป็นพลเมืองดีของสังคม ไม่หวนกลับไปกระทำา

ผิดซ้ำาอีก อันถือเป็นการปกป้องและคุ้มครอง

สังคมให้มีความปลอดภัยอย่างย่ังยืนต่อไป

สำาหรับจำานวนผู้ต้องขังท่ีเข้าหลักเกณฑ์

ปล่อยตัว และลดโทษแล้วปล่อยตัวออกจาก

เรือนจำามีจำานวน 22,822 ราย และได้รับ

การลดโทษแต่ยังคงต้องจำาคุกต่อในเรือนจำามี

จำานวน 80,791 ราย รวมมีผู้ต้องขังท่ีได้รับการ

พระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกา 

2565 ฉบับน้ีจำานวน 103,613 ราย

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในรอบน้ีมีกลุ่มรายชื่อ

นักการเมืองอย่าง นายเทพไท เสนพงศ์, นาย

บุญทรง เตริยาภิรมย์, พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธน

ผล หรืออดีต ผกก.โจ้ เข้าหลักเกณฑ์ลดโทษ

หรือไม่ นายอายุตม์กล่าวว่า ในกลุ่มผู้ต้องขัง

ท่ีเป็นรายชื่อบ๊ิกเนมหรือนักการเมือง หรือ

อดีตผู้กำากับการในคดีดังน้ัน จะไม่ได้รับสิทธ์ิ

การลดโทษ เนื่องจากยังคงจำาคุกไม่ถึง 1 ใน 

3 ของโทษ ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทาน

อภัยโทษฉบับน้ีได้ระบุหลักเกณฑ์ชัดเจน คือ

ต้องจำาคุกมาแล้ว 1 ใน 3 ของโทษ หรือ 8 ปี 

ต่อให้มีอายุ 70 ปีก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ 1 ใน 3

นายอายุตม์ยังกล่าวว่า ส่วนกลุ่ม

นักโทษเด็ดขาดท่ีไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราช 

ทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาน้ี คือ 

1.นักโทษเด็ดขาด ลงโทษประหารชีวิตท่ีเคย

ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้ว และได้รับ

โทษจำาคุกมาแล้วยังไม่เกินสิบห้าปี และมิใช่

นักโทษเด็ดขาดช้ันเย่ียม 2.ผู้ต้องโทษคดียา 

เสพติดตามคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุกเกิน

แปดปี หรือจำาคุกตลอดชีวิต ภายหลังพระ

ราชกฤษฎีกา 2565 บังคับใช้ 3.ผู้ต้องขังท่ี 

กระทำาความผิดซ้ำาและมิใช่นักโทษเด็ดขาดช้ัน

เย่ียม และ 4.นักโทษเด็ดขาดช้ันกลาง ช้ันต้อง

ปรับปรุง หรือช้ันต้องปรับปรุงมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะน้ีกรมราช 

ทัณฑ์มีผู้ต้องขังเด็ดขาดท่ีควบคุมในเรือนจำา

ท่ัวประเทศจำานวน 213,092 ราย จากผู้ต้อง

ขังท้ังหมด 269,267 ราย จากข้อมูลกรม

ราชทัณฑ์ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2565.

‘บิ๊กเนม’ชวดอานิสงส์อภัยโทษ


